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دور االستقراء يف بناء األحكام
عبد احلميد عبد اهلل قائد القحوم

Abstract
The Role of Induction in the Construction of Ahkam
Abdul Hamid Abdullah Quaid Alqahoom
This article aims to explore the role of induction in the construction Islamic
commandments and the rules of Islamic jurisprudence. The pioneers of
Islamic jurisprudence do not release rulings unless there is evidence
indicating the issue, so, they base their fatwa or their actions with a legal
ruling on evidence, and this evidence may be definitive, such as the book of
Allah Almighty, the Sunnah, the consensus, or indefinite, except that when
they mention some evidence along with its textual basis.
They say: This is evidenced by consensus, and the basis for consensus is as
for the Quran, the Sunnah, or induction. The legal rulings were based on
evidence that had a basis to lean on, so, I tried in this research to study the
legal evidence, and what it leans on. I chose the induction that follows all
the particles of essence, and how this induction is the basis of the legal
evidence, as their saying of consensus is based on induction,
Keywords: derivation, dūr, aḥkām, induction, textual study,
Summary of the Article
In this research work, I traced the evidence that could be legal evidence,
whether definitive, evidence, or speculative, and how can induction be
based on proof of significance, in a research topic called: “The Role of
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Induction in derivation of commandments of Allah Almighty” in which I
collected a number of evidence based on induction and then applied with a
number of issues that show what is meant. Its importance is demonstrated
through the following things:
1. The need to know the reference of the fatwa and the legal rulings, as
every fatwa or ruling must have a reference and evidence to indicate
it, so it was necessary for every individual to touch it, because, it is
related to the practical legal rulings that every person subject to law
must know.
2. Clarify the legal evidence whose significance is based on following
the particulars to reach certainty, so this evidence is inferred on
similar rulings when issuing a legal fatwa.
The study aims at rooting for inference with evidence that induction is a
document on which those evidence are based, by clarifying how inference.
The most important interpretational differences, then the application of the
evidence that benefited legal evidence was based on induction, and then the
application of its issues from the books of the applied rules, so that the
beholder can know the rulings based on induction authentically.
After this research was completed, the most important results were
presented as follows:
1: The term “dūr” meaning is the dependence of one of the two matters on
the other, so that the first needs the second as the second needs the first,
so that from the affirmation of one of them it is necessary to prove the
other. As for the term bināʾ, it is the completion of the legal essence that
began with it after being cut off from it for a reason.
2: The most important thing that differentiates between syllogism and
induction is the type of derivation of aḥkām, In the syllogism, the ruling
is on all the particulars by a ruling that has been transferred to it for the
similarity between it and the other ḥukam. While induction is a ruling
on its most parts, not a ruling on all of its parts, a ruling was built by
following the particulars to build a complete command, not that it was
transferred from another ruling.
3: The inductive consensus is to follow and search for a ruling on a matter,
while the silent consensus is a publicity of ruling without disagreement
to it, so, searching and examination are the most important things that
separate them.
Conclusion of the above discussion, induction play an important role in the
derivation of commands of Allah Almighty and development of Islamic
jurisprudence.
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مقدمة:

احلمد هلل الذي أنزل عىل عبده الكتاب ،ومل جيعل له عوج ًا ،ففصل وبني وقرر فيه رصا ًطا
فرجا ،ومن كل ضيق
هم ً
مستقيًم ،وجعل فيه سلطان ًا مبين ًا ،أمحده سبحانه محدَ عبد جعل له من كل ّ
ً
خمرجا وأشهد أن ال إله إال اهلل وحدَ ه ال رشيك له وأشهد أن حممد ًا عبده ورسوله صىل اهلل عليه
ً
وسلم تسلي ًًم كثري ًا.
أما بعد فلًم كان أعالم اهلدى ورواد الفقه ال يطلقون األحكام إال إذا كان هناك دليل يدل
عىل املسألة ،فيستندون يف فتواهم أو عملهم بحكم رشعي عىل دليل ،وهذا الدليل قد يكون قطعي
الورود كالكتاب ،والسنة املتواترة ،واإلمجاع ،أو ظني ،إال أهنم عند ذكر بعض األدلة يذكرون مستند
الدليل ،فيقولون هذا دليله اإلمجاع ومستند اإلمجاع أما الكتاب أو السنة أو االستقراء ،فكانت
األحكام الرشعية مبنية عىل أدلة هلا مستند يتكئ عليه ،لذا حاولت يف هذا املوضوع دراسة األدلة
الرشعية ،وما تتكئ عليه ،فاخرتت االستقراء املتتبع جلميع جزئيات املاهية ،وكيف يكون هذا
االستقراء هو مستند الدليل الرشعي ،كقوهلم اإلمجاع مستنده االستقراء ،فتتبعت األدلة التي يمكن
أن تكون أدلة رشعية سوا ًء قطعية الورود ،أو الداللة ،أو ظنية ،وكيف يكون االستقراء مستندها يف
إثبات الداللة ،يف موضوع أسميته "دور االستقراء يف بناء األحكام" مجعت فيه عد ًدا من األدلة
مستندها االستقراء ثم التطبيق بعدد من املسائل التي تبني املراد ،واهلل أسأل العون والسداد.
أمهية البحث
تتجىل أمهيته من خالل األمور التالية:
احلاجة ملعرفة مرجع الفتوى واألحكام الرشعية ،إذ ال بد لكل فتوى أو حكم من مرجع
ودليل يدل عليه ،فكانت رضورة تالمس كل فرد الرتباطها باألحكام العملية الرشعية الواجب عىل
املكلف معرفتها.
توضيح األدلة الرشعية التي تستند يف داللتها عىل تتبع اجلزئيات للوصول إىل يقني،
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فيستدل هبذه األدلة عىل األحكام املشاهبة ،عند إصدار الفتوى الرشعية.
مشكلة البحث
دور االستقراء يف بناء األحكام حيتاج إىل إيضاح مفهومه ،بيان رشوطه وتطبيقاته ،لذا فإن
البحث جييب عىل اآليت:
هل يمكن أن يستند الدليل الرشعي يف بيان وجه الداللة عىل االستقراء؟
ما دور االستقراء يف ثبات األحكام أو تغريها إذا اقتضت الرضورة؟
أهداف البحث
هتدف الدراسة إىل التأصيل لالستدالل باألدلة التي يكون االستقراء هو مستند تستند عليه
تلك األدلة ،بتوضيح كيفية االستدالل ،وأهم الفروق االستداللية ،ثم تطبيق لألدلة التي أفادت
دالئل رشعية كان مستندها االستقراء ،ثم بالتطبيق ملسائله من كتب الفروع ،ليتسنى للناظر فيها
معرفة األحكام املبنية عىل االستقراء أصالة.
الدراسات السابقة
مل أجد حسب ما اطلعت عليه من الكتب وكذلك ما بحثت فيه من البحوث أو الرسائل
أو الشبكة العنكبوتية من دراسة ملوضوع "دور االستقراء يف بناء األحكام" ،وما وجدت من
مواضيع وأبحاث علمية ورسائل جامعية تناولت جوانب من الدراسة وهي كًم ييل:
الدراسة األوىل :االستقراء يف مناهج النظر اإلسالمي "نموذج املوافقات لإلمام الشاطبي"
دكتور يونس صواحلي ،جملة املعرفة التابعة للمعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،العدد الرابع6991 ،م.
تكلم الباحث فيه عىل تاريخ االستقراء وكيفية التأصيل لالستقراء ،ثم أردف بدراسته عند
الشاطبي ،إذا استخلص فيها أهم النتائج التالية :األول منها :أن االستقراء عند اإلمام الشاطبي دليل
عقيل يدور ضمن أدلة الرشيعة ،الثاين :احلرص الشديد لدى اإلمام الشاطبي عىل بيان معامل هذا
الفن والتأصيل له.
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الدراسة الثانية" :االستقراء يف الفكر األصويل ،وأثره يف مباحث مقاصد الرشيعة" ،دكتور
عبد القادر بن حرز اهلل ،كلية العلوم االجتًمعية واإلسالمية ،جامعة باتنه ،جملة البحوث
والدراسات ،العدد ( ،)2عام 2002م.
تكلم الباحث عن مكانة االستقراء يف علم أصول الفقه ،ثم مقاصد الرشيعة الثابتة
باالستقراء عند األصوليني ،وضوابط داللة االستقراء املقاصدي.
الدراسة الثالثة" :حجية االستقراء يف الكشف عن املقاصد الرشعية عند الشاطبي وابن
عاشور"  ،حممد بن يمينة ،بحث ماجستري مقدم جلامعة أدرار ،كلية العلوم االجتًمعية والعلوم
اإلسالمية ،اجلزائر ،العام اجلامعي 6340هـ 2009-م.
تكلم الباحث عن مفهوم االستقراء ومفهوم املقاصد وطرق الكشف عن مقاصد الرشيعة
عند الشاطبي ،وكذلك مفهوم االستقراء املقاصدي عن ابن عاشور ،ووظيفة االستقراء بإثبات
املقاصد العامة واملقاصد يف باب املعامالت ،ثم املقارنة بني اإلمامني يف اعتبار االستقراء املقاصدي.
الدراسة الرابعة" :دور االستقراء يف إثبات مقاصد الرشيعة العامة" ،دكتور أمحد حممود
حسن البيايت ،جملة جامعة تكريت للعلوم العلمية ،العدد ( ،)22املجلد ( ،)6عام 2063م.
تكلم الباحث عن تعريف االستقراء ،ثم أنواعه ،وتعريف املقاصد ،وأقسام املقاصد عند
ني ذلك من خالل
قديًم وحدي ًثا ،وحجية املقاصد ،ثم أمهية االستقراء يف إثبات املقاصد ،و َب ن َ
العلًمء ً
أعالم املقاصد كالشاطبي وابن عاشور ،ثم دور االستقراء يف إثبات املقاصد.
الدراسة اخلامسة" :تنقيح اآلراء يف حجية االستقراء :دراسة أصولية تطبيقية" ،دكتور عبد
العظيم حممد أمحد ،جملة كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط ،العدد (2061 ،)43م ،اجلزء الثاين.
تكلم فيه الباحث عن تعريف االستقراء ،ثم أنواعه ،ثم أثر االستقراء يف الفقه اإلسالمي،
وأحكام القضاء ،فذكر أثر االستقراء عىل مدة احليض والنفاس ،وكذلك أثر االستقراء يف األحكام
القضائية اإلدارية ،واألحكام القضائية اجلنائية.
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ومما سبق يف بيان الدراسات السابقة فإهنا ختتلف يف موضوعها عن دراستي ،فدراستي
هتدف إىل بيان األدلة الرشعية التي تستند عىل االستقراء ،بالتأصيل هلا ،ثم التفريق بني أنواع
االستدالل كاالستدالل االستقرائي وغريه ،ثم التطبيق هلا من كتب الفروع.
منهج البحث
املنهج املتبع يف هذه الدراسة ،املنهج االستقرائي الوصفي ،بتتبع األدلة التي تستند عىل
االستقراء بالرجوع إىل الكتب ،واستخراج املسائل ،وحتليلها والنظر فيها بًم خيدم هذا البحث.
عميل يف البحث:
عميل يف هذا البحث اآليت:
مجع املادة العلمية من مصادرها األصلية ،فالتأصيالت والفوائد والضوابط األصولية من
مشريا إىل من تناوهلا من أصحاب البحوث املعارصة.
كتب األصول واملسائل من كتب الفروع،
ً
استقراء املسائل التي فيها داللة عىل اعتبار االستقراء دليل يستند إليه من كتب األصول أو
الفروع ،عىل خمتلف املذاهب.
حترير موطن النزاع يف كل مسألة مراع ًيا ذكر اإلمجاع إذا كانت املسألة فيها إمجاع منقول يف
كتب الفقه.
عزو اآليات القرآنية ،بذكر السورة ،ورقم اآلية.
ختريج األحاديث فإن كان يف الصحيحني اكتفيت بذلك ،وإال بحثت عنه يف غريمها.
ذكر املعلومات املتعلقة باملصادر مع قائمة املراجع واملصادر هناية البحث.
ذكر أهم نتائج هذا البحث يف خامتته.
خطة البحث
انتظمت املادة العلمية بعد املقدمة يف أربعة مباحث ،وهي كالتايل:
املبحث األول :التعريف بمصطلحات البحث ،وأهم الفروق اللغوية واالستداللية.
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املبحث الثاين :أقسام االستقراء ورشوطه.
املبحث الثالث :االستقراء مستند األدلة الرشعية.
املبحث الرابع :تطبيقات لبناء األحكام عىل االستقراء.
املبحث األول
التعريف بمصطلحات البحث وأهم الفروق االستداللية
املطلب األول :التعريف بمصطلحات البحث
أوال :تعريف الدور يف اللغة ويف االصطالح
الدور يف اللغة :قال ابن فارس" :الدال والواو والراء أصل واحد يدل عىل إحداق اليشء
باليشء من حواليه وهو بالفتح احلركة وعود اليشء إىل ما كان عليه"( ،)6فدار يدور دورا ًنا َطاف
اليشءَ ،و ُي َقال :دارت امل ْس َأ َلة كلًم تع ّلقت بِمحل يتوقف ُث ُبوت احلكم عىل َغريه
حول ن ْ

()2

واملراد

بالدور هنا هو تعلق املسألة بمحل وتوقف ثبوت حكمها بثبوت ذلك املحل(.)4
الدور
-6

()3

يف االصطالح :قال اجلرجاين" :هو توقف

()2

كل واحد من الشيئني عىل

حممد بن عيل الفاروقي ،موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ،تقديم وحتقيق :د .عيل دحروج ،نقل النص
الفاريس إىل العربية :د .عبد اهلل اخلالدي ،الرتمجة األجنبية :د .جورج زيناين( ،بريوت ،مكتبة لبنان 6991 -م)
ج6ص.060

-2

إبراهيم مصطفى وآخرون ،املعجم الوسيط (القاهرة ،جممع اللغة العربية ،دار الدعوة)ج6ص.402

-4

حممود عبد الرمحن عبد املنعم ،معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية (دار الفضيلة) ج2ص.96

-3

أقسام الدور :ينقسم الدور هو التوقف أو التالزم إىل أربعة أقسام وهي:
األول :الدور العلمي :هو توقف العلم بكل من املعلومني عىل العلم باآلخر.
الثاين :الدور اإلضايف املعي :هو تالزم الشيئني يف الوجود بحيث ال يكون أحدمها إال مع اآلخر.
الثالث :الدور احلكمي :احلاصل باإلقرار ،كأخ أقر بابن للميت ثبت نسبة وال يرث فإن توريثه يؤدي لعدم توريث األخ.
الرابع :الدور املساوي كتوقف كل من املتضايفني عىل اآلخر وهذا ليس بمحال ،إنًم املحال الدور التقدمي ،وهو
توقف اليشء بمرتبة أو مراتب عىل ما يتوقف عليه بمرتبة أو مراتب ،فإذا كان التوقف يف كل واحدة من الصورتني
مضمرا .ينظر :أيوب بن موسى الكفوي،
بمرتبة واحدة كان الدور مرصحا ،وإن كان أحدمها أو كالمها بمراتب كان
ً
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اآلخر"( ،)1فيكون حاجة األول إىل الثاين كحاجة الثاين لألول ،بواسطة أو بغري واسطة.
ثان ًيا :تعريف االستقراء يف اللغة واالصطالح
االستقراء ِيف ال ُّلغَة :التفحص( )7والتتبع( ،)0يقال :قرأ األمر ،واقرأه :أي تتبعه ،واستقرأت
األشياء :تتبعت أفرادها ملعرفة أحواهلا وخواصها(.)9
كيل بوجوده يف أكثر( )60جزئياته(.)66
االستقراء يف االصطالح :هو احلكم عىل ي

-2

الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية ،حتقيق :عدنان درويش -حممد املرصي (بريوت ،مؤسسة الرسالة) ص.337 :
ات وبِغري ا ْلو ِ
قال القايض عبد النبي بن عبد الرسول األمحدي رمحه اهللَ " :فا ْع َلم َأن الدّ ور هو توقف ََشء بِ ن ِ
اس َطة
َ
الذ َ
ُ َ
ْ
ِ
ِ
ثم ُه َو عىل ن َْوعَ ْ ِ
نيُ ( :م َرصح) و ( ُم ْضمر) ِألَن توقف َذلِك ْاألَمر عىل َذلِك
اليشء ن
عىل َأمر يت ََو نقف َذلك ْاألَمر عىل َذلك ن ْ

احدَ ة وتوقف و ِ
احدَ ة َأي بعلية و ِ
َان بمرتبة و ِ
ليشء إِن ك َ
احد بِ َأن َال َيت َ
ينهًم َثالِث َحتنى يتكثر ا ْلعلية والتوقف
َ
َ
َ
َ
َخ نلل َب َ
ا ن ْ
ِ
احة َوإِ نال َأي َوإِن ك َ
َان َذلك الت َنو ُّقف بمراتب ا ْلعلية والتوقف
رص َ
اليشء عىل نَفسه َ َ
فالدور ( ُم َرصح) الستلزامه تقدم ن ْ
َاك َثالِث َفص ِ
َخ نلل ُهن َ
بِ َأن َيت َ
اعدا فيتكثر ِحين َِئ ٍذ ا ْلعلية والتوقف (فمضمر)" .ينظر :عبد النبي بن عبد الرسول األمحدي،
َ
دستور العلامء  -جامع العلوم يف اصطالحات الفنون  ،عرب عباراته الفارسية :حسن هاين فحص( ،بريوت ،دار
الكتب العلمية6326 ،هـ 2000 -م) ط 6ج2ص.79

-1

أيوب بن موسى الكفوي ،الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية ،ص ،337 :عيل بن حممد اجلرجاين،
التعريفات ،حتقيق وضبط مجاعة من العلًمء (بريوت ،دار الكتب العلمية6304 ،هـ 6904-م) ط  ،6ج 6ص.630

-7

عبد النبي بن عبد الرسول األمحدي ،دستور العلامء  -جامع العلوم يف اصطالحات الفنون ،ج6ص.72

-0

التتبع :صورته من قولك استقريت البالد إذا تتبعتها قرية فقرية وبلدً ا فبلدً ا وحاصله أن يستقري أي يستدل بإثبات
احلكم للجزيئات احلاصل تتبع حاهلا عىل ثبوته للكيل بتلك اجلزيئات وبواسطة ثبوته للكيل هبذا الطريق يثبت للصورة
املخصوصة املتنازع فيها .ينظر :عبداهلل بن إبراهيم الشنقيطي ،نرش البنود عىل مراقي السعود ،تقديم :الداي ولد
سيدي بابا  -أمحد رمزي( ،املغرب ،مطبعة فضالة ،بدون تاريخ) ج2ص.227

-9

حممد قلعجي ،وحامد قنيبي ،معجم لغة الفقهاء (دار النفائس للطباعة والنرش والتوزيع6300 ،هـ 6900 -م)ط،2
ص .13حممود عبد املنعم ،معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية ،ج ،6ص.621

-60

مقسًم،
قياسا
ً
قال اإلمام اجلرجاين" :وإنًم قال :يف أكثر جزئياته؛ ألن احلكم لو كان يف مجيع جزئياته مل يكن استقرا ًء ،بل ً
ويسمى هذا :استقراء؛ ألن مقدماته ال حتصل إال بتتبع اجلزئيات" .عيل بن حممد اجلرجاين ،التعريفات ،ص.60

-66

عيل بن حممد اجلرجاين ،التعريفات ،ص ،60عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ،معجم مقاليد العلوم يف احلدود
والرسوم ،املحقق :حممد إبراهيم عبادة (القاهرة :مكتبة اآلداب6323 ،هـ 2003 -م) ص.621
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ثال ًثا :تعريف البناء يف اللغة ويف االصطالح
البناء يف اللغة :قال ابن فارس رمحه اهلل" :الباء والنون والياء أصل واحد ،وهو بناء اليشء
بضم بعضه إىل بعض"( ،)62وقال اإلمام الكفوي رمحه اهلل" :وضع َشء عىل َشء عىل صفة يراد هبا
الثبوت ،وبنى يبنى بناء :يف العمران ،وبنا يبنو بنيا :يف الرشف ،وبنى فالن عىل أهله :زفها ،فإهنم إذا
تزوجوا رضبوا عليها خباء جديدً ا ،وبنى الدار وابتناها بمعنى ،فهو ضد اهلدم"( .)64فيكون معناه
وضع َشء عىل َشء وضمه إليه عىل صفة يراد هبا الثبوت.
البناء يف االصطالح :امليض يف املاهية الرشعية املبدوء هبا إىل هنايتها ،بعد زوال العارض
الذي قطعها بسببه(.)63
راب ًعا :تعريف احلكم يف ال ُّلغة ويف االصطالح
احلكم يف ال ُّلغة :قال ابن فارس(" :حكم) أصل واحد ،وهو املنع ،وأول ذلك احلكم ،وهو
حلكم بمعنى
املنع من الظلم ،ومنه حكمت السفيه وأحكمته ،إذا أخذت عىل يديه"( .)62ويأيت ا ُ
أيضا كذلك بمعنى العلم والفقه
القضاء بالعدل وقد حكم بينهم حيكم بالضم
حكًم( ،)61ويأيت ً
ً
ِ
ِ
قها( )60هو املراد به هنا.
ﭽﭖ ﭗ ﭘﭼ( )67أي ع ْل ًًم وف ً
-62

أمحد بن فارس القزويني ،معجم مقاييس اللغة ،املحقق :عبد السالم هارون (دار الفكر6499 ،هـ6979 -م)
ج6ص.402

-64

أيوب بن موسى الكفوي ،الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية ،ص.236

-63

ينظر :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويتية ،املوسوعة الفقهية الكويتية (دار السالسل ،مطابع دار الصفوة)
ج4ص.614

-62

ينظر :أمحد بن فارس القزويني ،معجم مقاييس اللغة ،ج2ص.96

-61

ينظر :حممد بن أيب بكر الرازي ،خمتار الصحاح ،املحقق :يوسف الشيخ حممد ،املكتبة العرصية (بريوت :الدار
النموذجية6320 ،هـ6999/م) ط ،2ص.70

-67

سورة مريم ،اآلية .62

-60

ينظر :حممد بن أمحد اهلروي ،هتذيب اللغة  ،املحقق :حممد عوض مرعب (بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب،
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احلكم يف االصطالح :خطاب اهلل تعاىل املتعلق بأفعال املكلفني باالقتضاء ،أو التخيري(.)69
وقال اآلمدي :احلكم "خطاب الشارع املفيد فائدة رشعية"(.)20
املطلب الثاين :الفرق بني القياس واالستقراء
أوالً :الفرق بني القياس واالستقراء
يعرف القياس املنطقي بأنه احلكم عىل جزئي بِ ًَم حكم بِ ِه عىل َغريه ،الشرتاكهًم يف علة
احلكم أو هو احلكم عىل مجيع جزئياته بًم حكم عىل غريه( ،)26وهذا أهم ما يفارق به االستقراء ،إذ
إن االستقراء هو احلكم عىل أكثر جزئياته ال احلكم عىل مجيع جزئياته ،قال اإلمام اجلرجاين رمحه اهلل
كيل بوجوده يف أكثر جزئياته ،وإنًم قال :يف أكثر جزئياته؛ ألن
تعاىل" :االستقراء :هو احلكم عىل ي
مقسًم ،ويسمى هذا :استقراء؛ ألن مقدماته
قياسا
ً
احلكم لو كان يف مجيع جزئياته مل يكن استقرا ًء ،بل ً
ال حتصل إال بتتبع اجلزئيات ،كقولنا :كل حيوان حيرك فكه األسفل عند املضغ؛ ألن اإلنسان
والبهائم والسباع كذلك ،وهو استقراء ناقص ال يفيد اليقني جلواز وجود جزئي مل يستقرأ ،ويكون
حكمه خمال ًفا ملا استقرئ كالتمساح؛ فإنه حيرك فكه األعىل عند املضغ"(.)22
2006م) ج 3ص.19
-69

ينظر :حممد بن عبد الرحيم األرموي ،هناية الوصول يف دراية األصول ،املحقق :د .صالح بن سليًمن اليوسف  -د.
سعد بن سامل السويح( ،مكة املكرمة ،املكتبة التجارية6361 ،ه 6991-م) ج 6ص37؛ سليًمن بن عبد القوي
الطويف ،رشح خمترص الروضة ،املحقق :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي(بريوت ،مؤسسة الرسالة،
6307ه6907/م)ج 6ص.203

-20

ينظر :عىل بن أيب عيل بن حممد اآلمدي ،اإلحكام يف أصول األحكام ،املحقق :عبد الرزاق عفيفي (بريوت/دمشق،
املكتب اإلسالمي) ج6ص.91

-26

ينظر :عىل بن أيب عيل بن حممد اآلمدي ،غاية املرام يف علم الكالم ،املحقق :حسن حممود عبد اللطيف(القاهرة،
املجلس األعىل للشئون اإلسالمية) ص ،622 :إيًمن بنت سامل قبوس ،االستدراك األصويل دراسة تأصيلية تطبيقية
عىل املصنفات األصولية من القرن الثالث إىل القرن الرابع عرش هجريا (جامعة أم القرى ،كلية الرشيعة والدراسات
اإلسالمية ،العام اجلامعي6341 :ه2062 -م)ص.332 ،

-22
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ثاني ًا :الفرق بني قياس الشمول وقياس التمثيل
ليتضح الفرق بني أقسام االستدالل نبني الفرق بني نوعني من أنواع االستدالل ومها:
األول :قياس الشمول :فهو مبني عىل اشرتاك اجلزئيات واألفراد يف احلكم وشموله
هلا(.)24
الثاين :قياس التمثيل :وهو مبني عىل اشرتاك األصل والفرع يف احلكم(.)23
فالفرق بينهًم هو نوع االشرتاك إذ يكون يف الشمول بني اجلزئيات ،ويف التمثيل بني األصل
والفرع ،قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل" :فال بد من الكالم يف مواد القياس ،وهي
القضايا التي يستدل هبا عىل غريها وهذا كله يف قياس الشمول ،وأما قياس التمثيل واالستقراء فله
حكم آخر ،فإهنم قالوا االستدالل بالكيل عىل اجلزئي هو قياس الشمول ،وباجلزئي عىل الكيل هو
االستقراء ،أما التام إن علم شموله لألفراد وإال فالناقص ،واالستدالل بأحد اجلزئيني عىل اآلخر
هو قياس التمثيل"(.)22
املطلب الثالث :الفروق االستداللية
أوالً :الفرق بني االستدالل االستقرائي واالستدالل االستنباطي
كيل بوجوده يف
االستدالل االستقرائي :فمًم سبق يف تعريف االستقراء بأنه احلكم عىل ي
أكثر جزئياته ،أي أنه تتبع اجلزئيات لبناء أمر كيل ،فهو استدالل باجلزئيات عىل الكليات؛ أما
االستدالل االستنباطي :عىل العكس من ذلك فهو تتبع للكليات للحكم عىل اجلزئيات أي من
الكيل إىل اجلزئي أو العام إىل اخلاص ،فهو استدالل بالكل عىل اجلزء؛ فهو قسي ًًم وموازي ًا لالستدالل

-24

ول ِ
ينظر :عبد الكريم بن عيل النملة ،املمُ َه َّذ ُب يف ِع مل ِم ُأ ُص ِ
الف مق ِه املمُ َق َار ِن( ،الرياض :مكتبة الرشد6320 ،هـ -
6999م)ط ،6ج ،6ص.662

-23

املرجع السابق.

-22

أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية ،الرد عىل املنطقيني (بريوت :دار املعرفة) ص.1 :
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االستقرائي(.)21
ثاني ًا :الفرق بني االستدالل االستقرائي واالستدالل بقياس التمثيل
قياس التمثيل هو :احلكم عىل جزئي بِ ًَم حكم بِ ِه عىل َغريه ،الشرتاكهًم يف علة احلكم(،)27
مثاله :اخلمر مقيس عليه النبيذ يف احلرمة بجامع اإلسكار ،وهو ما يسمى باالستدراك العقيل
التمثييل ،أما االستدالل االستقرائي :فهو مجع اجلزئيات للحكم عىل أمر كيل يشمل تلك
اجلزئيات(.)20
ثالث ًا :الفرق بني اإلمجاع االستقرائي واإلمجاع السكويت
فمًم سبق يف معنى االستقراء فإن اإلمجاع االستقرائي ،هو تتبع واستقراء أقوال العلًمء يف
مسألة ما بحيث ال ُيعلم خالف فيها ،وهذا حيتاج إىل استقراء قول عامة املجتهدين( ،)29أما اإلمجاع
السكويت هو اشتهار القول أو الفعل من البعض فيسكت الباقون ومل ينكر

()40

فيفرتقان بالتتبع

والتفحص لإلمجاع االستقرائي الذي يستغنى اإلمجاع السكويت عن ذلك باالشتهار.
راب ًعا :الفرق بني اإلمجاع االستقرائي واالستقراء مستند اإلمجاع
قال اإلمام اآلمدي" :اتفق الكل عىل أن األمة ال جتتمع عىل احلكم إال عن مأخذ ومستند

-21

ينظر :نعًمن جغيم ،طرق الكشف عن مقاصد الشارع (األردن :دار النفائس للنرش والتوزيع6342 ،هـ 2063 -م)
ص.200

-27

ينظر :عىل بن أيب عيل بن حممد اآلمدي ،غاية املرام يف علم الكالم ،ص ،622 ،إيًمن بنت سامل قبوس ،االستدراك
األصويل دراسة تأصيلية تطبيقية ،ص.332

-20

ينظر :إيًمن بنت سامل قبوس ،االستدراك األصويل دراسة تأصيلية تطبيقية ،ص.332

-29

ينظر :حممد بن إسًمعيل الصنعاين ،إجابة السائل رشح بغية اآلمل ،املحقق :القايض حسني بن أمحد السياغي
والدكتور حسن حممد مقبويل األهدل (بريوت :مؤسسة الرسالة6901 ،م) ص  ،631حممد بن حسني اجليزاين ،معامل
أصول الفقه عند أهل السنة واجلامعة (دار ابن اجلوزي6327 ،هـ)ط ،2ص.627

-40

ينظر :حممود بن حممد املنياوي ،الرشح الكبري ملخترص األصول من علم األصول (مرص :املكتبة الشاملة6342 ،ه-
2066م) ص.370
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()46
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ومما سبق تبني معنى اإلمجاع االستقرائي وهو تتبع وتفحص أقوال األئمة

والعلًمء يف مسألة فال ُيعلم فيها خالف ،بينًم االستقراء مستند اإلمجاع أي أن اإلمجاع يكون دلي ً
ال يف
مسألة ما ،واإلمجاع غالب ًا ما يكون مبني ًا عىل دليل آخر ،إما من كتاب ،أو سنة ،أو قول صحايب ،أو
غريه ،فيكون دليل هذا اإلمجاع هو االستقراء املتتبع جلميع جزئياته ،كًم قال اإلمام النووي رمحه اهلل
تعاىل" :فمنها مسألة اإلمجاع أن أكثر الطهر ال حد له ،ودليلها يف اإلمجاع االستقراء ،ألن ذلك
موجود مشاهد ،ومن أظرفه ما نقله القايض أبو الطيب يف تعليقه قال :أخربتني امرأة عن أختها أهنا
حتيض يف كل سنة يو ًما وليلة ،وهي صحيحة ،حتبل وتلد ،ونفاسها أربعون يوما"(.)42
املطلب الرابع :أقسام االستدالل
ينقسم جنس( )44الدليل إىل ثالثة أقسام ،وهو حسب التتبع إما من األقل أفرا ًدا إىل األكثر
أو من األكثر إىل األقل ،فيكون االستدالل حسب هذا التتبع استدالل باألعىل عىل األدنى أو
استدالل باألدنى عىل األعىل أو استدالل باملساوي ،وهي كًم ييل:
األول :االستدالل باألعىل عىل األدنى
وهو أن يستدل بالكيل عىل اجلزئي أو أن يستدل بالعام عىل اخلاص ،وهو ما يسمى
بالقياس ويطلق عليه قياس الشمول(.)43
-46

عيل بن أيب عيل بن حممد اآلمدي ،اإلحكام يف أصول األحكام ،ج 6ص.216

-42

حييى بن رشف النووي ،املجموع رشح املهذب (دار الفكر ،طبعة كاملة معها تكملة السبكي واملطيعي) ج،2
ص.402

-44

اجلنس  :الرضب من اليشء وهو أعم من النوع ،واجلنس :ما اشتمل عىل خمتلف باحلقيقة .وكل من املختلف :يسمى
النوع .ينظر :حممد بن أيب بكر الرازي ،خمتار الصحاح ،ص ،12حممد بن حممود البابريت ،الردود والنقود رشح خمترص
ابن احلاجب ،املحقق :ضيف اهلل بن صالح بن عون العمري ،ترحيب بن ربيعان الدورسي (املدينة املنورة :مكتبة
الرشد6321 ،هـ2002 -م) ج ،6ص.626

-43

ينظر :عيل بن سليًمن املرداوي ،التحبري رشح التحرير يف أصول الفقه ،املحقق :د .عبد الرمحن اجلربين ،د .عوض
القرين ،د .أمحد الرساح (الرياض :مكتبة الرشد6326 ،هـ 2000 -م) ج  ،0ص ،4791عبد اهلل بن حممد عيل
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الثاين :االستدالل باألدنى عىل األعىل
هو أن يستدل باجلزئي عىل الكيل أو باخلاص عىل العام وهو ما يسمى باالستقراء(.)42
الثالث :االستدالل املساوي
أن يستدل بجزئي عىل جزئي أو بخاص عىل خاص ملشاركتهًم يف علة ف ُه َو الت ْنمثِيلَ ،أو بكيل
فه َو ِق َياس ومتثيل(.)41
عىل ك ُِيل أو بعام عىل عام ُ
املبحث الثاين :أقسام االستقراء ورشوطه
املطلب األول :أقسام االستقراء
ينقسم االستقراء بنا ًء عىل االستغراق يف تعداد جزئيات الكلية املراد إثبات احلكم هلا إىل
قسمني:
األول :االستقراء التام :وهو :إثبات احلكم يف جزئي لثبوته يف الكيل( ،)47أو هو ثبوت
احلكم يف كلية بواسطة إثباته بالتتبع والتصفح جلميع اجلزئيات( ،)40وحكمه يفيد القطع( ،)49مثاله:
الفهري ،رشح املعامل يف أصول الفقه  ،حتقيق :الشيخ عادل أمحد عبد املوجود ،الشيخ عيل حممد معوض (بريوت :عامل
الكتب للطباعة والنرش والتوزيع6369 ،هـ6999 -م)ج 2ص 224وأمحد بن عبد احلليم ابن تيمية ،جمموع
الفتاوى ،املحقق :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم (املدينة املنورة :جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف،
6361هـ6992/م) ج  ،9ص.620
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ينظر :عيل بن سليًمن املرداوي ،التحبري رشح التحرير يف أصول الفقه ،ج 0ص ،4791عبد اهلل بن حممد عيل الفهري،
رشح املعامل يف أصول الفقه ،ج 2ص ،224أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،ج9ص.620
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ينظر :عيل بن سليًمن املرداوي ،التحبري رشح التحرير يف أصول الفقه ،ج 0ص ،4791عبد اهلل بن حممد عيل
الفهري ،رشح املعامل يف أصول الفقه ،ج 2ص ،224أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،ج 9ص.620
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تقي الدين عيل بن عبد الكايف السبكي ،اإلهباج يف رشح املنهاج (بريوت :دار الكتب العلمية6361 ،هـ 6992 -م)
ج  ،4ص.674
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ينظر :عبد الكريم بن عيل النملة ،اجلامع ملسائل أصول الفقه وتطبيقاهتا عىل املذهب الراجح (الرياض :مكتبة الرشد،
6320هـ – 2000م) ص.491
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كل صالة فإما أن تكون مفروضة أو نافلة ،وأهيًم كان ،فال بد وأن تكون مع الطهارة .فيلزم من هذا
التتبع احلكم بعدم صحة الصالة من غري طهارة ،وهو يفيد القطع ،ألن احلكم إذا ثبت لكل فرد من
أفراد َشء عىل التفصيل فهو ال حمالة ثابت لكل أفراده عىل اإلمجال ،وهو مساوي للقياس املنطقي
املستعمل يف العقليات ،مثاله :كل جسم متحيز ،فإن االستقراء جلميع جزئيات اجلسم تكون
منحرصة يف اجلًمد ،والنبات ،واحليوان ،وكل منها متحيز ،فقد أفاد هذا االستقراء احلكم يقينًا يف
كيل ،وهو قوهلم كل جسم متحيز بوجود التحيز يف مجيع جزئياته ،ومتى حصل االستقراء التام
حصل القطع رضورة(.)30
الثاين :االستقراء الناقص :أو االستقراء املظنون ،وهو إثباته يف فرد لثبوته يف أكثر
اجلزئيات( ،)36أو ثبوت احلكم يف كلية بواسطة إثبات بالتتبع والتصفح ألكثر اجلزئيات( )32برشط ْ
أن
ال تتبني العلة املؤثرة يف احلكم ،ويسمى عند الفقهاء :إحلاق الفرد باألعم األغلب .وحكمه يفيد
الظن الذي خيتلف باختالف اجلزئيات ،فكلًم كانت أكثر كان الظن أغلب( .)34مثاله الوتر :ليس
بواجب ألنه يؤدى عىل الراحلة ،ومستند هذه املقدمة أداء النوافل دون الفرائض عىل الراحلة هو
االستقراء( .)33وذلك أنه ليس بواجب ألنه يؤدى عىل الراحلة وال َشء من الواجب يؤدى عىل
الراحلة ،أما املقدمة األوىل :فثابتة باإلمجاع ،وأما الثانية :فنثبتها باالستقراء ،وهو أنّا ملا رأينا القضاء
وسائر أصناف الواجبات ال تؤدى عىل الراحلة ،حكمنا عىل كل واجب بأنه ال يؤدى عىل
-30

ينظر :حممد بن عبد اهلل الزركيش ،البحر املحيط يف أصول الفقه (دار الكتبي6363 ،هـ 6993 -م)ج  ،0ص ،1زكريا
بن حممد األنصاري ،غاية الوصول يف رشح لب األصول (مرص :دار الكتب العربية الكربى) ص  ،632نور الدين
بن خمتار اخلادمي ،علم املقاصد الرشعية (الرياض :مكتبة العبيكان6326 ،هـ2006 -م) ص.663
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ينظر :أمحد بن عبد الرحيم العراقي ،الغيث اهلامع رشح مجع اجلوامع ،حتقيق :حممد تامر حجازي (دار الكتب
العلمية6322 ،هـ 2003 -م) ص .149
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ينظر :عبد الكريم بن عيل النملة ،اجلامع ملسائل أصول الفقه وتطبيقاهتا عىل املذهب الراجح ،ص.491
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ينظر :تقي الدين عيل بن عبد الكايف السبكي ،اإلهباج يف رشح املنهاج ،ج ،4ص.674
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الراحلة(.)32
املطلب الثاين :رشوط االستقراء
أوالً :رشوط االستقراء التام
االحتجاج باالستقراء التام وإفادته القطع مذهب عامة األصوليني ،وفيًم ييل رشوط إفادة
االستقراء التام القطع
 -6أن يكون حرص جزئيات الكيل قطع ًيا ،أي يقطع بأنه ليس له جزئيات أخرى غري تلك
املحصورة.
 -2أن يكون ثبوت ذلك احلكم آلحاد تلك اجلزئيات قطع ًيا(.)31
ثاني ًا :رشوط االستقراء الناقص
االستقراء لقضية معين ة أو باب من أبواب الترشيع ال يعد استقراء قطعي ،بل يعد نتيجة
ظنية ،وألجل ارتقاء التعميم االستقرائي الناتج من أي استقراء ناقص إىل القطعية ال بد من أربعة
رشوط نقلها الدكتور نعًمن جغيم عن اإلمام الشاطبي وهي:
تكرر تقريرها يف النصوص الرشعية ،كًم هو
 - 6التكرار :بأن تكون نتيجة االستقراء قد ن
احلال يف التيسري ورفع احلرج ،ومنع الرضر واإلرضار.
 - 2التأكيد :بأن تكون نتيجة االستقراء قد ت نَم تأكيد مضموهنا ،وذلك بعدم استثناء منها أي
َشء مما يشمله.
 - 4االنتشار :بأن ينترش املعنى يف أبواب الرشيعة ،دون االقتصار عىل باب واحد منها.
صحيحا إىل أدلة الرشع
 -3قطعية الثبوت :أي ثبوت األدلة التي تم تتبعها واستقراؤها ثبوت ًا
ً
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حممد بن عمر الرازي ،املحصول ،دراسة وحتقيق :الدكتور طه جابر فياض العلواين (بريوت :مؤسسة الرسالة،
6360هـ6997 -م) ط ،4ج ،1ص.616
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املعتربة من كتاب أو سنة متواترة أو إمجاع ،وهو ما يسمى بقطعي الثبوت(.)37
املبحث الثالث :االستقراء مستند األدلة الرشعية
املطلب األول :االستقراء مستند دليل الكتاب
الكتاب :هو كالم ُمنَزن ل عىل حممد صىل اهلل عليه وسلم ا ُمل ْع ِجز وا ُمل َت َع نبد بتالوته( ،)30وهو
أصل األدلة ،فقد يستدل املجتهد بدليل من الكتاب عىل حكم ما ،فبالنظر فيها ووجه داللتها جتد أن
احلكم املستنبط منها مس تنده االستقراء ،فإصدار احلكم كان عن تتبع واستقراء للحال التي يراد
إنزال احلكم هلا ،فكان احلكم عليها من تتبع جزئياهتا ،منها اآليت:
األول :قوله تعاىل ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ( )39وجه
الداللة :احلكم بعدم اإليًمن كان مستنده االستقراء ،أما كيف عَ َرف سيدنا نوح عليه السالم ذلك؟،
قال اإلمام الرازي" :للنص واالستقراء ،أما النص ﭽﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﭼ( .)20وأما االستقراء :فهو أنه لبث فيهم ألف سنة إال مخسني
عام ًا فعرف طباعهم وجرهبم ،وكان الرجل منهم ينطلق بابنه إليه ويقول :احذر هذا فإنه كذاب،
وإن أيب أوصاين بمثل هذه الوصية ،فيموت الكبري وينشأ الصغري عىل ذلك"( .)26فحينها حكم نبي
اهلل نوح عليه السالم بعدم إيًمن قومه الستقرائه ذلك من ترصفاهتم.
الثانية :قوله تعاىل :ﭽﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
-37

ينظر :نعًمن جغيم ،طرق الكشف عن مقاصد الشارع ،ص.230
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عيل بن سليًمن املرداوي ،حترير املنقول وهتذيب علم األصول ،حتقيق :عبد اهلل هاشم ،د .هشام العريب (قطر ،وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية6343 ،هـ 2064 -م) ص.646

-39

سورة نوح ،اآلية.27 :
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سورة هود ،اآلية.41:
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ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﭼ( .)22وقوله تعاىل :ﭽﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﭼ( .)24وجه الداللة :أي تتبعوا أحواله منذ صغره إىل كربه
بجمع جزئيات وتفاصيل حياته ،لتعلموا أنه ما به من جنة ،وهذا إنًم يأيت باالستقراء وهو بوجود
الكيل يف أكثر جزئياته.
املطلب الثاين :االستقراء مستند دليل السنة
السنة هي :ما ورد عن النبي صىل اهلل عليه وسلم من قول ،أو فعل ،أو تقرير( .)23فقد يرد
حكم دليله السنة ،وبالبحث والتقيص جتد أن مستند دليل السنة التتبع واالستقراء ،فكان احلكم كيل
لتتبع جزئياته منها اآليت:
األول :عن عائشة أم املؤمنني ،عن جدامة بنت وهب األسدية؛ أهنا أخربهتا :أهنا سمعت
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول" :لقد مهمت أن أهنى عن الغيلة ،حتى ذكرت أن الروم
وفارس يصنعون ذلك ،فال يرض أوالدهم"( .)22وجه الداللة :استقراء النبي صىل اهلل عليه وسلم
ظاهرة الغيلة يف فارس والروم وعدم الرضر منها ،فلذلك مل ينه عنها صىل اهلل عليه وسلم.
الثاين :حديث عروة أن عائشة ريض اهلل عنها زوج النبي صىل اهلل عليه وسلم حدثته :أهنا
قالت للنبي صىل اهلل عليه وسلم " :هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد ؟ قال :لقد لقيت من
قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة ،إذ عرضت نفيس عىل ابن عبد ياليل بن عبد
كالل فلم جيبني إىل ما أردت فانطلقت ،وأنا مهموم عىل وجهي فلم أستفق إال وأنا بقرن الثعالب،
فرفعت رأيس فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جربيل فناداين ،فقال :إن اهلل قد سمع قول
-22

سورة سبأ ،اآلية.31:

-24

سورة األعراف ،اآلية.603:
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أمحد بن عمر بن مساعد احلازمي ،قواعد األصول ومعاقد الفصول ،ص.70
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مسلم بن احلجاج القشريي ،صحيح مسلم ،كتاب النكاح  -باب جواز الغيلة وهي وطء املرضع وكراهة العزل ،رقم
احلديث( 6332 :بريوت :دار اجليل) ج ،3ص.616
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قومك لك ،وما ردوا عليك ،وقد بعث إليك ملك اجلبال لتأمره بًم شئت فيهم ،فناداين ملك اجلبال،
فسلم عيل ثم قال :يا حممد فقال :ذلك فيًم شئت إن شئت أن أطبق عليهم األخشبني؟ فقال النبي
صىل اهلل عليه وسلم  :بل أرجو أن خيرج اهلل من أصالهبم من يعبد اهلل وحده ال يرشك به شيئا(.)21
وجه الداللة :استدل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم باالستقراء عىل عكس األقوام اآلخرين حينًم
رجع من الطائف وفعلت به ما فعلت ،فإنه دعا هلم الستقرائه من حاهلم قلة فقههم وعلمهم ،قال
العالمة الشنقيطي " :أنه صىل اهلل عليه وسلم علم باستقراء حاهلم أهنم ال يعلمون ،فهم يمتنعون
عن اإليًمن لقلة تعلمهم ،وأهنم يف حاجة إىل التعليم"(.)27
املطلب الثالث :االستقراء مستند دليل اإلمجاع
اإلمجاع :هو اتفاق املجتهدين من هذه األمة يف عرص من العصور بعد وفاة النبي صىل اهلل
عليه وسلم عىل أمر ديني( ، )20فقد يستدل ملسألة بدليل اإلمجاع ،ثم بالنظر لدليل اإلمجاع نجد أن
مستنده هو االستقراء ،كًم استدل مجهور الفقهاء عىل عدم احلد ألكثر الطهر

()29

بدليل اإلمجاع،

ومستند اإلمجاع هو االستقراء ،قال اإلمام النووي يف املجموع" :فمنها مسألة اإلمجاع أن أكثر الطهر
ال حد له ،ودليلها يف اإلمجاع ومن االستقراء أن ذلك موجود مشاهد ،ومن أظرفه ما نقله القايض
أبو الطيب يف تعليقه قال :أخربتني امرأة عن أختها أهنا حتيض يف كل سنة يوما وليلة وهي

-21

حممد بن إسًمعيل البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب بدء اخللق ،باب إذا قال أحدكم آمني واملالئكة يف السًمء ،رقم
احلديث( 4246 :بريوت :دار طوق النجاة6322 ،هـ) ج ،3ص.662
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حممد األمني الشنقيطي ،أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن (بريوت :دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع،
6362هـ 6992 -م) ج 0ص.463
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حممود بن عبد الرمحن األصفهاين ،بيان املخترص رشح خمترص ابن احلاجب ،املحقق :حممد مظهر بقا (السعودية :دار
املدين6301 ،هـ6901/م) ج 6ص.226
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عبد اهلل بن أمحد ابن قدامة ،املغني (مكتبة القاهرة6400 ،هـ 6910-م) ج ،6ص ،693حييى بن رشف النووي،
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صحيحة"(.)10
املطلب الرابع :االستقراء مستند دليل االستصحاب
االستصحاب :هو إبقاء ما كان عىل ما كان النعدام املغري ،أو هو احلكم الذي يثبت يف
الزمان الثاين بنا ًء عىل ثبوته يف الزمان األول( ،)16فبقاء ما كان عىل ما كان ،أو استصحاب الدليل من
األدلة املعتربة يف الرشع ،فقد يكون دليل املسألة االستصحاب ،وبالنظر يف دليل االستصحاب جتد
أن مستنده االستقراء كاحلكم" :إن األصل يف العادات التعليل ويف العبادات عدم التعليل"( ،)12قال
اإلمام الشاطبي" :األصل يف العبادات بالنسبة إىل املكلف التعبد دون االلتفات إىل املعاين ،وأصل
العادات االلتفات إىل املعاين .أما األول ،فيدل عليه أمور :منها االستقراء؛ فإنا وجدنا الطهارة
تتعدى حمل موجبها ،وكذلك الصلوات خصت بأفعال خمصوصة عىل هيئات خمصوصة ،إن خرجت
عنها مل تكن عبادات ،ووجدنا املوجبات فيها تتحد مع اختالف املوجبات"( .)14وقال أيض ًا:
"األصل يف العادات االلتفات إىل املعاين ،فألمور :أوهلا :االستقراء ،فإنا وجدنا الشارع قاصدا
ملصالح العباد ،واألحكام العادية تدور معه حيثًم دار ،فرتى اليشء الواحد يمنع يف حال ال تكون فيه
مصلحة ،فإذا كان فيه مصلحة جاز"(.)13
والعلة يف ذلك االنقياد يف العبادات ومراعاة املصالح يف العادات ،فإذا وجد التعبد فال بد
من أن نسلم ونقف عند النصوص ،ومع التسليم ال تفريع عليه ألنه ثابت باعتبار التعبد بخالف

-10

حييى بن رشف النووي ،املجموع رشح املهذب ،ج 2ص.402

-16

عيل بن حممد اجلرجاين ،التعريفات ،ج 6ص.43

-12

حممد بن أيب بكر ابن القيم  ،إعالم املوقعني عن رب العاملني ،حتقيق :حممد عبد السالم إبراهيم (بريوت :دار الكتب
العلمية6366 ،هـ 6996-م) ج 6ص.607

-14

إبراهيم بن موسى الشاطبي ،املوافقات ،املحقق :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلًمن (دار ابن عفان،
6367هـ6997/م) ج ،2ص.264

-13

001

املرجع السابق ،ج ،2ص.264

الدراسات اإلسالمية

اجمللد ،65 :العدد2 :

الثابت باعتبار العادات يفرع عليه العبادة ،وكثري من العادات ال بد من اعتبار التعبد فيها.
املطلب اخلامس :االستقراء مستند دليل املصلحة
واملصلحة هي :الوصف الذي يكون يف ترتيب احلكم عليه جلب منفعة للناس أو درء
مفسدة عنهم( ، )12فعند جلب مصلحة أو درء مفسدة البد من اعتبار الرضوريات واحلاجيات وعند
إعًمل دليل املصلحة واالستدالل هبا حلكم ما ،نجد أن املستدل باملصلحة قد استدل يف دليل
املصلحة عىل االستقراء ،كًم يف حرمة أكل ما حيرم أكله ،فبالنظر يف األدلة املستدل هبا سواء من
الكتاب ،أو السنة ،أو اإلمجاع جتد العلة أو احلكمة هي املصلحة ،فباالستقراء وتتبع تعليالت الفقهاء
جتد أسباب التحريم ترجع إىل مراعاة املصلحة املتمثلة يف أحد األسباب التالية(:)11
األول :الرضر الالحق بالبدن أو العقل ،كاملواد السامة حيوانية أو نباتية ،قال تعاىل :ﭽ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﭼ( ،)17وكاملسكر واملخدر فيحرم كل ما يغيب العقل من
املسكرات ال سيًم مع نشوة وطرب.
الثاين :النجاسة :فيحرم كل نجس ومتنجس مما ال يعفى عنه ،كالدم والسمن الذي ماتت
فيه فأرة.
مستقذرا فيحرم
طاهرا لكنه
الثالث :االستقذار عند ذوي الفطر السليمة ،فقد يكون اليشء
ً
ً
لالستقذار كالبصاق واملخاط واملني ،إذ أن القذارة ال تنايف الطهارة إذ ليس كل طاهر جيوز أكله.
الرابع :عدم اإلذن رشعً ا حلق الغري :كغري املأذون رشعً ا أو غري اململوك ملن يريد أكله ،مثل
القًمر ،والبغاء ،واملغصوب ،واملرسوق.

-12

ِ
منصور بن يونس البهويت ،املِنَح َّ ِ
أمد ،املحقق :أ .د .عبد اهلل بن حممد املُط َلق،
ُ
اإلما ِم م َ
رشحِ ُم مفر َدات َ
الشافيات بِ َ م
(السعودية ،دار كنوز إشبيليا للنرش6327 ،هـ 2001 -م) ج ،6ص.20

-11

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويتية ،املوسوعة الفقهية الكويتية ،ج ،2ص ،627 – 622بترصف.
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سورة النساء ،اآلية.29 :
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املطلب السادس :االستقراء دليل املقاصد
يوجد طرق كثرية يستطيع من خالهلا املجتهد التعرف عىل مقاصد الرشيعة من أمهها(:)10
 - 6االستقراء :وذلك بتتبع نصوص الرشيعة وأحكامها ومعرفة عللها ،قال ابن عاشور:
ُ
اآليل إىل استقراء تلك العلل املثبتة بطرق مسالك
"استقراء األحكام املعروفة عل ُلها،
َ
حصول العلم بمقاصد الرشيعة بسهولة ،ألننا إذا استقرينا
العلة ،فإن باستقراء العلل
ً
عل ً
حكمة واحدة،
ال كثرية متًمثلة يف كوهنا ضابط ًا حلكمة متّحدة أمكن أن نستخلص منها
ُ
حتصيل مفهوم ّ
كيل حسب
فنجزم بأهنا مقصد رشعي ،كًم ُيستَنتج من استقراء اجلزئيات
قواعد املنطق"(.)19
 - 2معرفة علل األمر والنهي ،وهذا وإن كان له عالقة قوية بالذي قبله غري أنه ُي ْعنَى بجانب
كيفية التعرف عىل علل األمر والنهي ،وهي املعروفة بمسالك العلة(.)70
 - 4جمرد األمر والنهي االبتدائي الترصحيي أي ما ُأمر به أو ُ ِهني عنه ابتدا ًء؛ ال لكونه وسيلة إىل
غريه ،أو جيء به تب ًعا وتأكيدً ا لألمر األول ،ومل يقصد بالقصد األول(.)76
 - 3التعبري عن املصالح واملفاسد بلفظ اخلري والرش أو النفع والرض ،كًم قال العز ابن عبد
السالم -رمحه اهلل" :-ويعرب عن املصالح واملفاسد باخلري والرش ،والنفع والرض،
واحلسنات والسيئات؛ ألن املصالح كلها خيور حسنات ،واملفاسد بأرسها رشور
مرضات سيئات ،وقد غلب يف القرآن استعًمل احلسنات يف املصالح ،والسيئات يف

-10

ينظر :حممد يرسي إبراهيم ،فقه النوازل لألقليات املسلمة :تأصيال وتطبيقا (القاهرة :دار اليرس6343 ،هـ -
2064م) ج ،2ص.777

-19

حممد الطاهر ابن عاشور ،مقاصد الرشيعة اإلسالمية ،املحقق :حممد احلبيب ابن اخلوجة (قطر :وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية6322 ،هـ2003 -م) ج ،4ص.21

-70

ينظر :حممد يرسي إبراهيم ،فقه النوازل لألقليات املسلمة :تأصيال وتطبيقا ،ج ،2ص. 777

-76

ينظر :املرجع السابق ،ج ،2ص.777
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املفاسد"(.)72
املبحث الرابع :تطبيقات لبناء األحكام عىل االستقراء
املطلب األول :احلد ألقل احليض وأكثره
 -1صورة املسألة
تكلم الفقهاء يف هذه املسألة عن عدد من األحكام الفقهية من أمهها اآليت :األوىل :احلد
ألقل الطهر بحيث تعد املرأة فيه طاهر ًا ،هلا أحكام الطاهرات من عبادات وغريها ،واحلد ألكثره
فإذا جتاوزته أصبحت يف حكم احلُ َي ِ
ض ،عليها ما عليهن من أحكام .الثانية :ابتداء سن احليض ،وهو
سن التاسعة ،فهل يمتنع دخول املرأة يف سن احليض قبل سن التاسعة ،وهل تظهر عالمات البلوغ
قبل هذا السن .الثالثة :سن اليأس الذي إذا بلغته املرأة أصبحت متعذر يف حقها نزول احليض ،إذ إن
الغالب عند الفقهاء أن سن اليأس هو ستني سنة .فكل هذه املسائل تكلم عنها الفقهاء واستدلوا
عليها باإلمجاع كًم سيأيت.
 -2قول الفقهاء يف املسألة
طاهر ،وأن الدم مادام موجودا فاملرأة
ال خالف بني الفقهاء أن النقاء مادام موجو ًدا فاملرأة
ٌ
حائض ،وأن ذلك ال حيد ٍ
بحد ،فال حدن ألقل الطهر وال ألكثره.
ٌ
 -3دليل الفقهاء يف املسألة
ودليل الفقهاء يف املسألة هو اإلمجاع وقد نقل اإلمجاع غري واحد كًم ييل:
قال اإلمامان ابن حزم وابن القطان رمحه اهلل" :وال حد ألقل الطهر وال ألكثره ،فقد يتصل
الطهر باقي عمر املرأة فال حتيض بال خالف من أحد مع املشاهدة لذلك"( .)74وقال اإلمام الكاساين
-72

العز بن عبد السالم ،قواعد األحكام يف مصالح األنام ،راجعه :طه عبد الرؤوف سعد (القاهرة :مكتبة الكليات
األزهرية) ج ،6ص.2

-74

عيل بن أمحد ابن حزم ،املحىل باآلثار (بريوت :دار الفكر ،بدون طبعة وبدون تاريخ) ج 6ص ، 360عيل بن حممد
ابن القطان ،اإلقناع يف مسائل اإلمجاع ،املحقق :حسن فوزي الصعيدي (الفاروق احلديثة للطباعة والنرش،
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اجمللد ،65 :العدد2 :

رمحه اهلل تعاىل " :وأما أكثر الطهر؛ فال غاية له ،حتى إن املرأة إذا طهرت سنني كثرية؛ فإهنا تعمل ما
تعمل الطاهرات ،بال خالف بني األئمة"( .)73قال اإلمام النووي رمحه اهلل تعاىل" :أمجع العلًمء عىل
أن أكثر الطهر ال حد له"( .)72وقال أيض ًا " :أن أكثر الطهر ال حد له ودليلها اإلمجاع"( .)71وقال
زكريا األنصاري رمحه اهلل تعاىل" :وال حد ألكثر الطهر باإلمجاع"(.)77
 -4مستند الدليل هو االستقراء
الرشع مل ِ
يأت بتحديد يف املسألة ،فوجب الرجوع إىل عادة النساء ،ومن عادهتن أنه ال حد
ألكثره أو أقله ،قال اإلمام الشوكاين رمحه اهلل تعاىل" :واحلاصل أنه ال دليل عىل هذه الثالث احلاالت
التي يتعذر عندها احليض ال من كتاب وال سنة وليس إال جمرد االستقراء ،وذلك أنه مل ينقل أن امرأة
حيضا رشع ًيا قبل تسع سنني وال بعد ستني سنة"( ،)70بل إن اإلمام النووي رمحه اهلل تعاىل
حاضت ً
ذكر عن أيب الطيب أنه يعرف امرأة صحيحة حتيض يو ًما وليلة يف السنة فقط( ،)79لذا فال حد ألكثر
الطهر أو أقله.
املطلب الثاين :احلركة اليسرية يف الصالة
ذهب الفقهاء إىل أن احلركة أو العمل اليسري يف الصالة ال يبطلها(.)00

6323هـ2003 -م) ج 6ص.604
-73

أبو بكر بن مسعود الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع (بريوت :دار الكتب العلمية6301 ،هـ) ط  ،2ج
6ص.30

-72

حييى بن رشف النووي ،املجموع رشح املهذب ،ج2ص.400

-71

املرجع السابق ،ج 2ص.402

-77

زكريا بن حممد األنصاري ،الغرر البهية يف رشح البهجة الوردية (املطبعة امليمنية ،بدون طبعة وبدون تاريخ) ج،6
ص.263

-70

حممد بن عيل الشوكاين ،السيل اجلرار املتدفق عىل حدائق األزهار (دار ابن حزم) ط ،6ص. 90

-79

ينظر :حييى بن رشف النووي ،املجموع رشح املهذب  ،ج 2ص.402

-00

ينظر :يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب ،االستذكار ،حتقيق :سامل حممد عطا ،حممد عيل معوض (بريوت ،دار الكتب
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 -1دليل الفقهاء يف املسألة
عن عائشة ريض اهلل عنها قالت" :استفتحت الباب ورسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يصيل
تطوعً ا ،والباب عىل القبلة ،فمشى عن يمينه أو عن يساره ،ففتح الباب ،ثم رجع إىل مصاله"(.)06
عن أيب قتادة األنصاري" :أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم كان يصيل وهو حامل أمامة
بنت زينب بنت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،أليب العاص بن ربيعة بن عبد شمس ،فإذا سجد
وضعها ،وإذا قام محلها"(.)02
عن ابن عباس قال" :بت عند خالتي ،فقام النبي صىل اهلل عليه وسلم يصيل من الليل،
فقمت أصيل معه ،فقمت عن يساره ،فأخذ برأيس فأقامني عن يمينه"(.)04
عن أيب هريرة قال" :أمر رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بقتل األسودين

()03

يف

الصالة"(.)02

العلمية6326 ،هـ – 2000م) ج 6ص ،262أمحد بن حجر العسقالين ،فتح الباري رشح صحيح البخاري
(بريوت :دار املعرفة6479 ،هـ) ج ،2ص ،300حممد بن عيل ابن دقيق العيد ،إحكام اإلحكام رشح عمدة األحكام
(مطبعة السنة املحمدية ،بدون طبعة) ج 2ص.600
-06

أمحد بن شعيب النسائي ،سنن النسائي ،كتاب السهو  -باب امليش أمام القبلة خطى يسرية ،رقم احلديث،6202 :
(بريوت ،دار املعرفة للطباعة والنرش والتوزيع6320 ،هـ2007 /م)ج 6ص.220

-02

حممد بن إسًمعيل البخاري ،صحيح البخاري  ،كتاب الصالة  -أبواب سرتة املصيل  -باب إذا محل جارية صغرية
عىل عنقه يف الصالة ،حديث رقم ،261 :ج ،6ص ،609مسلم بن احلجاج القشريي ،صحيح مسلم ،كتاب املساجد
ومواضع الصالة  -باب جواز محل الصبيان يف الصالة  ،حديث رقم ،234 :ج ،2ص.74

-04

حممد بن إسًمعيل البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب األذان  -باب إذا مل ينو اإلمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم،
حديث رقم ،911 :ج ،6ص.636

-03

األسودان مها :احلية والعقرب حلديث أيب هريرة :أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم " أمر بقتل األسودين يف الصالة:
العقرب ،واحلية .ينظر :حممد بن حبان البستي ،صحيح ابن حبان (بريوت :مؤسسة الرسالة6363 ،هـ 6994 -م)
ط ،2ج 2ص.92

-02

أمحد بن شعيب النسائي ،سنن النسائي ،كتاب السهو  -باب قتل احلية والعقرب يف الصالة ،حديث رقم،6202 :
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مستند الدليل هو االستقراء
أدلة احلركة اليسرية من السنة كًم تقدم ،وكان مستند الدليل االستقراء إذ كانت الداللة
عىل إباحة العمل اليسري يف الصالة مستقرأة( )01من فعله صىل اهلل عليه وسلم ،ومن إقراره عىل أشياء
حصلت ،ألنه صىل اهلل عليه وسلم املبني للرشع ،واملقام منه صىل اهلل وعليه وسلم مقام بيان ،وال
جيوز تأخري البيان عن وقت احلاجة ،فكان ما دوهنا من اليسري أوىل باحلكم بعدم بطالن الصالة من
ِ
حل َي َت ُه
هذه األفعال ،فقد خلع نعليه صىل اهلل عليه وسلم يف الصالة( )07و َم نس صىل اهلل عليه وسلم ْ
َو ُه َو ُي َص ِيل( ،)00وأشار صىل اهلل عليه وسلم بيده وهو يف صالته( ،)09وأخذ برأس ابن عباس وأداره
يف صالته من شًمله وجعله عن يمينه( ،)90ونزوله القهقرى إىل أسفل املنرب ليسجد ثم العود إىل أعىل
املنرب ،وهكذا حتى أتم صالته( ،)96ومحله صىل اهلل عليه وسلم أمامه بنت أيب العاص بن الربيع فإذا

(بريوت :دار املعرفة للطباعة والنرش والتوزيع6320 ،هـ2007 /م) ج ،6ص.220
-01

ينظر :أمحد بن عيل اجلصاص  ،أحكام القرآن ،املحقق :عبد السالم حممد عيل شاهني (بريوت :دار الكتب العلمية،
6362هـ6993/م) ج 3ص ،602حممد صديق خان ،الروضة الندية رشح الدرر البهية (دار املعرفة) ج،6
ص.609

-07

عن أيب سعيد اخلدري ،قال :بينًم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يصيل بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهًم عن يساره .أبو
داود سليًمن بن األشعث السجستاين ،سنن أيب داود ،كتاب الصالة  -باب الصالة يف النعل ،حديث رقم120 :
(بريوت :دار الكتاب العريب) ج ،6ص.237

-00

أمحد بن احلسني البيهقي ،السنن الكربى ،كتاب الصالة -مجاع أبواب ما جيوز من العمل يف الصالة -باب من مس
حليته يف الصالة من غري عبث ،رقم احلديث( 4304 :اهلند :جملس دائرة املعارف العثًمنية6422 -6422 ،هـ) ج،2
ص.213

-09

حممد بن إسًمعيل البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب السهو ،باب إذا كلم وهو يصيل فأشار بيده واستمع ،رقم
احلديث ،6244ج ،2ص.19

-90

تقدم خترجيه.

-96

مسلم بن احلجاج القشريي ،صحيح مسلم ،كتاب املساجد ومواضع الصالة  -باب جواز محل الصبيان يف الصالة ،
حديث رقم  ،233ج ،2ص.73
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سجد وضعها وإذا رفع رأسه محلها( ،)92وأمره بقتل األسودين( ،)94فكانت داللة عىل عدم بطالن
الصالة بالعمل اليسري.
املطلب الثالث :سنية صالة الوتر
الوتر :هو الفرد أو ما مل يشفع من األعداد ،ثم استعمل عىل الفرد من صالة الليل ،فيوتر
اإلنسان صالة الليل أي يصيل مثنى مثنى يسلم من كل ركعتني ثم خيتم بركعة توتر له ما قد
صىل( ،)93وهو آكد التطوعات إذ مل يرتكه النبي صىل اهلل عليه وسلم حرض ًا وال سفر ًا(.)92
ال خالف بني العلًمء عىل أن ما ليس للمكلف تركه أنه فريضة( ،)91إنًم اخلالف يف سنية
الوتر مع عدم تركه منه صىل اهلل عليه وسلم له ال يف حرض وال يف سفر ،فقد ذهب اجلمهور()97إىل
القول بسنية(.)90
 -2دليل الفقهاء يف املسألة
األول :السنة :حيث طلحة بن عبيد اهلل يقول" :جاء رجل إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم من أهل نجد ثائ ر الرأس ،يسمع دوي صوته وال يفقه ما يقول ،حتى دنا ،فإذا هو يسأل عن

-92

تقدم خترجيه.

-94

تقدم خترجيه.

-93

ينظر :حممد بن مكرم ابن منظور ،لسان العرب (بريوت :دار صادر6363 ،هـ)ط ،4ج 2ص.273

-92

ينظر :عبد الرمحن بن حممد ابن قاسم ،اإلحكام رشح أصول األحكام (6301هـ) ط ،2ج 6ص.207

-91

ينظر :عيل بن حممد ابن القطان ،اإلقناع يف مسائل اإلمجاع ،ج6ص.674

-97

قال أبو حنيفة أن الوتر واجبة وليست بفرض ،ينظر :أبو بكر بن مسعود الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع،
ج 6ص.270

-90

ينظر :يوسف بن عبد اهلل ابن عبد الرب ،التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ،حتقيق :مصطفى بن أمحد العلوي،
حممد عبد الكبري البكري (املغرب :وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية6407 ،هـ)ج 0ص ،627عيل بن
حممد املاوردي ،احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي ،املحقق :الشيخ عيل حممد معوض  -الشيخ عادل أمحد
عبد املوجود (بريوت :دار الكتب العلمية6369 ،هـ 6999-م) ج ،2ص.270
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اإلسالم ،فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  :مخس صلوات يف اليوم والليلة .فقال :هل عيل
غريها؟ قال :ال ،إال أن تطوع ...قال :فأدبر الرجل وهو يقول :واهلل ال أزيد عىل هذا وال أنقص.
قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم :أفلح إن صدق"( .)99وجه الداللة :ملا علم السائل معامل الدين
وأركان اإلسالم قال له ،قال :هل عيل غريها ،قال :ال إال أن تطوع(.)600
قال اإلمام النووي" :واستنبط الشيخ أبو حامد وغريه منه أربعة أدلة أحدها :أن النبي
صىل اهلل عليه وسلم أخربه أن الواجب من الصلوات إنًم هو اخلمس ،الثاين :قوله هل عيل غريها؟
قال ال ،الثالث :قوله صىل اهلل عليه وسلم إال أن تطوع ،وهذا ترصيح بأن الزيادة عىل اخلمس إنًم
تكون تطوعًا ،الرابع :أنه قال ال أزيد وال أنقص ،فقال النبي صىل اهلل عليه وسلم :أفلح إن صدق،
وهذا ترصيح بأنه ال يأثم برتك غري اخلمس"(.)606
الثاين :اإلمجاع :قال أبو عمر بن عبد الرب رمحه اهلل" :هذا يدل عىل أهنًم أوكد من الوتر ألن
الوتر من صالة الليل ،فإنًم هو وتر صالة الليل ،وصالة الليل نافلة بإمجاع املسلمني ،وقال اهلل تعاىل
ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﭼ(.)604(")602
 -3مستند الدليل االستقراء
ملا عرف من أفعاله عليه السالم التفريق بني الواجب والندب ،تبني من خالل االستقراء

-99

حممد بن إسًمعيل البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب اإليًمن  -باب الزكاة من اإلسالم ،حديث رقم( 31 :بريوت:
دار طوق النجاة6322 ،هـ) ج ،6ص ،60مسلم بن احلجاج القشريي ،صحيح مسلم ،كتاب اإليًمن  -باب بيان
الصلوات التي هي أحد أركان اإلسالم ،حديث رقم  ،66 ،ج 6ص.46

-600

حممد بن عبد اهلل ابن العريب  ،أحكام القرآن ،راجع أصوله وخرج أحاديثه وع نلق عليه :حممد عبد القادر عطا،
(بريوت :دار الكتب العلمية6323 ،هـ 2004 -م) ط ،4ج ،6ص.203

-606

حييى بن رشف النووي ،املجموع رشح املهذب ،ج ،3ص.27

-602

سورة اإلرساء ،اآلية.79 :

-604

يوسف بن عبد اهلل ابن عبد الرب ،التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ،ج 23ص.32
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فرضا ملا أدي عىل الراحلة،
سنية صالة الوتر ،قال اإلمام الغزايل رمحه اهلل تعاىل" :الوتر لو كان ً
ويستدل به كًم سبق يف قياس اخللف فيقال :ومل عرفتم أن الفرض ال يؤدى عىل الراحلة؟ قلنا:
باستقراء جزئيات الفرض من الرواتب وغريها كصالة اجلنازة واملنذورة والقضاء وغريها"(.)603
وكًم أن القيام ليس رشط ًا فيها قال ابن املنذر" :وال خالف بأن التطوع يصليه املرء جالس ًا إذا
شاء"(.)602
املطلب الرابع :رخصة اجلمعة للمسافر
أمجعوا عىل أن اجلمعة واجبة عىل األحرار البالغني املقيمني الذين ال عذر هلم( .)601واتفقوا
عىل أن اجلمعة ال جتب( )607عىل صبي وال عبد وال مسافر وال امرأة(.)600
 -1دليل املسألة
عن ابن عمر عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال" :ليس عىل املسافر مجعة"(.)609
 -2مستند الدليل االستقراء
وقد ّ
دل االستقراء عىل ن
ّبي صىل اهلل عليه وسلم سافر هو وأصحابه يف احلج وغريه،
أن الن ّ

-603

حممد بن حممد الغزايل ،معيار العلم يف فن املنطق ،املحقق :الدكتور سليًمن دنيا (مرص :دار املعارف6916 ،م)
ص.612

-602

ينظر :عيل بن حممد ابن القطان ،اإلقناع يف مسائل اإلمجاع  ،ج6ص.674

-601

أبو بكر حممد بن إبراهيم ابن املنذر ،اإلمجاع ،املحقق :فؤاد عبد املنعم أمحد( ،دار املسلم للنرش والتوزيع6322 ،هـ -
2003م) ص.30

-607

ذهب داود وأصحابه إىل وجوب اجلمعة عىل املسافر .ينظر :حممد بن أمحد ابن رشد ،بداية املجتهد وهناية املقتصد،
(القاهرة :دار احلديث6322 ،ه 2003 -م) ج ،6ص.617

-600

حييى بن هبرية ،اختالف األئمة العلامء ،املحقق :السيد يوسف أمحد (بريوت :دار الكتب العلمية6324 ،هـ -
2002م) ج ،6ص.22

-609

عيل بن عمر الدارقطني ،سنن الدارقطني ،كتاب اجلمعة  -باب ذكر العدد يف اجلمعة ،حديث رقم( ،6202 :بريوت:
مؤسسة الرسالة6323 ،هـ) ج  ،2ص.407
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فلم ِ
يصل أحدٌ منهم اجلمعة مع اجتًمع اخللق الكثري(.)660
املطلب اخلامس :اعتبار بياض األفق يف اإلمساك
ال خالف بني العلًمء أن اإلمساك ال يكون إال بالفجر الصادق( )666املستطري ضوؤه ،وهو
البياض املعرتض يف املرشق الذي ال ظلمة بعده ،إذ به اإلمساك ووقت الصالة ،قال اإلمام ابن عبد
الرب رمحه اهلل" :أمجع العلًمء عىل أن أول وقت صالة الصبح طلوع الفجر الثاين إذا تبني طلوعه ،وهو
البياض املنترش من أفق املرشق والذي ال ظلمة بعده"(.)662
 -1دليل الفقهاء يف املسألة
عن سمرة بن جندب قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم" :ال يمنعنكم من
سحوركم أذان بالل وال الفجر املستطيل ،ولكن الفجر املستطري يف األفق"( .)664وعند أيب داود "ال
يمنعن من سحوركم أذان بالل ،وال بياض األفق الذي هو هكذا حتى يستطري"( .)663وعند مسلم
"ال يغرنكم من سحوركم أذان بالل ،وال بياض األفق املستطيل هكذا ،حتى يستطري هكذا-
وحكاه محاد بن زيد بيديه -قال :يعني :معرتض ًا"(.)662
وجه الداللة :أنه متى ظهر البياض املعرتض املنترش الذي به ينفجر الفجر؛ فقد حرم

-660

حسني بن عودة العوايشة ،املوسوعة الفقهية امليرسة يف فقه الكتاب والسنة املطهرة (األردن :املكتبة اإلسالمية،
بريوت ،دار ابن حزم6324 ،هـ)ج 2ص.417

-666

اض الذي َي ْبدُ و ُط ً
وال ُث نم َي ْع ُق ُب ُه ال نظ نال ُم فيعرف بالفجر الكاذب .ينظر :حممد بن أمحد الرسخيس ،املبسوط،
أما ا ْل َب َي ُ
(بريوت :دار املعرفة6363 ،هـ6994-م) ج 6ص.636

-662

يوسف بن عبد اهلل ابن عبد الرب ،التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ،ج 4ص.272

-664

حممد بن عيسى بن َس ْورة الرتمذي ،سنن الرتمذي ،أبواب الصوم عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  -باب ما جاء يف
بيان الفجر ،حديث رقم( 701 :بريوت :دار الغرب اإلسالمي6990 /6991 ،م)ج  ،2ص.79

-663

أبو داوود سليًمن بن األشعث السجستاين ،سنن أيب داود ،كتاب الصوم  -باب وقت السحور حديث رقم.2431 :

-662

مسلم بن احلجاج القشريي ،صحيح مسلم ،كتاب الصيام  -باب بيان أن الدخول يف الصوم حيصل بطلوع الفجر،
حديث رقم ،6093 :ج 4ص.640
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الطعام( .)661فتكون الرؤية العادية التي ال تؤثر عليها املؤثرات هي املعتربة.
 -2مستند الدليل االستقراء
دل االستقراء عىل أن العربة يف الظهور للفجر يكون بالرؤية العادية لألوضاع العادية الذي
به حيرم األكل عىل الصائم ،وأن الفجر والعشاء مرتبطان بانتشار الضوء يف األفق أو اختفائه ،نتيجة
النعكاس ضوء الشمس الغري املبارش عىل طبقات الغالف اجلوي املحيط بالكرة األرضية(.)667
اخلامتة:
علًم ،له احلمد وهو عىل كل
احلمدُ هلل املبدئ املعيد ،ذي العرش املجيد ،أحاط بكل َشء ً
َشء شهيد ،وبعد أن تم هذا البحث أردف بأهم النتائج عىل النحو التايل:
أن الدور هو توقف أحد األمرين عىل اآلخر فيكون حاجة األول للثاين كحاجة الثاين
لألول ،بحيث يلزم من ثبوت أحدمها ثبوت اآلخر ،أما البناء فهو إمتام املاهية الرشعية املبدوء هبا
بعد االنقطاع عنها لعارض.
إن أهم ما يفرق بني القياس املنطقي واالستقراء هو نوع احلكم ففي القياس املنطقي يكون
احلكم عىل مجيع اجلزئيات بحكم تم نقله إليه للمشاهبة بينه وبني احلكم اآلخر ،بينًم االستقراء هو:
احلكم عىل أكثر جزئياته ال احلكم عىل مجيع جزئياته ،بحكم تم بناؤه بتتبع اجلزئيات لبناء أمر كيل ،ال
أنه تم نقله من حكم آخر.
إن أهم ما يفرق بني قياس الشمول والتمثيل هو نوع االشرتاك فيهًم إذ إن االشرتاك يف
الشمول يكون بني اجلزئيات ،واالشرتاك يف التمثيل بني األصل والفرع.

-661

موافقي األمني ،االختيارات الفقهية للشيخ عبيد اهلل املباركفوري كتاب الصيام واالعتكاف (املدينة املنورة :اجلامعة
اإلسالمية6343 ،هـ) ص.433

-667

ينظر :نارص بن حممد الغامدي ،أحكام العبادات املرتتبة عىل طلوع الفجر الثاين (السعودية :دار ابن اجلوزي للنرش
حوى ،األساس يف السنة وفقهها  -العبادات يف اإلسالم (دار السالم للطباعة
والتوزيع6329 ،هـ) ص ،44 :سعيد ّ
والنرش والتوزيع والرتمجة6363 ،هـ6993 -م) ج ،1ص.2276
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االستدالل االستقرائي هو االستدالل باجلزئيات للوصول حلكم كيل ،بعكس االستدالل
االستنباطي إذ هو تتبع الكليات للحكم عىل اجلزئيات.
اإلمجاع االستقرائي هو التتبع والبحث للوصول حلكم يف مسألة ما ،بينًم اإلمجاع السكويت
هو اشتهار للحكم دون معارضة له ،فالتتبع والتفحص هو أهم ما يفرق بينهًم.
االستدالل حسب التتبع ينقسم إىل ثالثة أقسام ،األول :استدالل باألعىل عىل األدنى،
وهو ما يسمى بالقياس ويطلق عليه قياس الشمول ،والثاين :استدالل باألدنى عىل األعىل ،وهو ما
يسمى باالستقراء ،والثالث :االستدالل باملساوي ،وهو ما يسمى بالقياس أو القياس والتمثيل.
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16. Zakriya bin Muhammad Al-Ansari, ghāīaẗ al-wuṣūl fī sharḥ lub aluṣūl (Cairo: Mustafa Al-babi)
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17. Ahmad Bin Al-Hussein Al-Bayhaqi, al-sunan al-kubrā, (Hayder Abad
Dakan: majlis dāʾīraẗ al-maʿārif al-uṯhmānīaẗ 1352 A.H.)
18. Muhammad Bin Esaa Al-Tirmdhi, sunan al-tirmiḏī (Beirut: dār algharb al-islāmī, 1998 AD).
19. Ahmad Bin Abdul Haleem Ibn Taimiat majmūʿ al-fatāwā (Saudi
Arabia: maǧmaʿ al-malik fahad, 1995 AD).
20. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, ṣaḥīḥ al-bukẖārī, (Beirut: dār ṭaūq
al-najāẗ, 1422 AH)
21. Muhammad bin abu Bakar Ibn al-qayem, īʿlāam al-mūqʿīin ʿan rabu
al-ʿālamīn (Beirut: Dār ul- Kutub al- ʿilmiyyah, 1991 AD)
22. Abu Bakar al-Kasani, badāʾīʿ al-ṣanāʾīʿ (Beirut: Dār ul- Kutub alʿilmiyyah, 1986 AD)
23. Ali bin Sulaiman al-Mmardawi, al-taḥbīr sharḥ al-taḥrīr (Riyadh:
maktabaẗ al-rushd 2000 AD)
24. Ali bin Sulaiman al-Mmardawi, taḥrīr al-manuqūl wa tahḏīb ʿilm aluṣūl (Qatar: Mininstry of Religious affairs, 2013)
25. Abdul Kareem bin Ali al-namlat, al-jāmiʿ limasāʾīl uṣūl al-fiqh wa
taṭibīqātuhā ʿala al-maḏhab al-rājiḥ (Riyadh: maktabaẗ al-rushd 2000
AD)
26. Abdul Kareem bin Ali al-namlat, al-muhaḏwab fī ʿilmi uṣūl al-fiqh
al-muqāran (Riyadh: maktabaẗ al-rushd 1999 AD)
27. Muhammad bin Ahmad Al-Harwi, tahḏīb al-lughaẗ (Beirut: dār aiḥīāʾ
al-turāṯ al-ʿarabi 2001 AD)
28. 30: Muhammad bin ali al-shawkani, al-saīl al-jarār al-mutadafiq ʿalā
ḥadāʾīq al-ʾāzhār (dār ibn Hazam)
29. Muhammad Al-Tahir Ibn Muhammad Ibn Muhammad Al-Tahir Ibn
Ashur, maqāṣid al-sharīʿaẗ (Qatar: Mininstry of Religious affairs, 2004
AD).
30. Yousuf bin Abdullah bin Abdul Bar, al-āstiḏkār (Beirut: Dār ul- Kutub
al- ʿilmiyyah, 2004 AD)
31. Yousuf bin Abdullah bin Abdul Bar, al-tamhīd limā fī al-maūṭaʾa
min al-maʿānī wa al-ʾāsānīd (Al-Maghrib: Mininstry of Religious
affairs, 1338 AH).
32. Abdul Munim Mahmood, muʿjam al-miṣṭalaḥāt wa al-ʾālfāẓ alfiqhīaẗ (dār al-faḍīlaẗ).
33. Muhammad Ameen al-shanqeti, aḍwāʾ al-bīān fī īḍāḥ al-qurʾān
biālqurʾān (Beirut: dar al-fikr 1995AD).
34. Ali bin Ahmad bin Hazam, al-muḥalā bilʾāaṯhār (Beirut: dar al-fikr)
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35. Muhammad Siddique Hassan Khan, al-raūḍaẗ al-nadīaẗ sharḥ aldurar al-bahīaẗ, (dār al-maʿrifaẗ).
36. Muhammad Bin 'Abi Bakr Al-Razi, mukẖtār al-ṣiḥāḥ (Beirut: al-dār
al-namūḏijīaẗ 1999 AD).
37. Muhammad bin umar al-razi, al-maḥṣūl (Beirut: Muʾassasat ul Risālah,
1997 AD)
38. Fakhruddin al-razi, mafātīḥ al-ghaīb (Beirut: dār aiḥīāʾ al-turāṯh alʿarabi 1420 AH)
39. Ahmad bin Abdul Rahim, al-ghaīṯh al-hāmiʿ sharḥ jamʿ al-jawāmiʿ
(Beirut: Dār ul- Kutub al- ʿilmiyyah, 2004 AD)
40. Muhammad Rawas Qalaji, muʿjam lughaẗ al-fuqahāʾ (dār al-nafāʾīs,
1988 AD)
41. Ali bin Muhammad al-Mawardi, al-ḥāwī al-kabīr (Beirut: Dār ulKutub al- ʿilmiyyah, 1999 AD)
42. Ahmad bin Shuaib al-nasai, sunan al-nasāʾī ( Beirut: dār al-maʿrifaẗ,
2007).
43. Muhammad ibn al-munzar, al-ījmāʿ( dār al-muslim, 2004 AD)
44. Mustafa Ibrahim, al-muʿjam al-wasīṭ (Cairo: dār al- daʿwaẗ)
45. Yahya ibn Hubairat, aikẖtliāaf al-ʾāʾimaẗ al-ʿulamāʾ (Beirut: Dār ulKutub al- ʿilmiyyah, 2002 AD)
46. Abu Al-Baqa al-Kafwi, al-kulīāt (Beirut: Muʾassasat ul Risālah).
47. Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, miʿīār al-ʿilm fī fan almanṭiq (Cairo: dār al-maʿārif, 1961 AD)
48. Sulaiman bin Abdul Qawi, sharḥ muẖtaṣr al-raūḍaẗ (Beirut:
Muʾassasat ul Risālah, 1987 AD).
49. Ali bin Abdul Kafi Al-Subki, al-ībhāj fī sharḥ al-manhāj (Beirut: Dār
ul- Kutub al- ʿilmiyyah, 1995 AD)
50. Muhammad bin Ahmad al-sarakhsi, al-mabsūṭ (Beirut: dār al-maʿrifaẗ,
1993 AD).
51. Abdul Qahir al-jurjani al-taʿrīfāt (Beirut: Dār ul- Kutub al- ʿilmiyyah,
1983 AD)
52. Ahmad bin Ali Al-Jasas, āḥkām al-qurʾān (Beirut: Dār ul- Kutub alʿilmiyyah, 1994 AD)
53. Nauman, ṭuruq al-kashf ʿan maqāṣid al-shāriʿ (Jordan: dār al-nafāʾīs,
2014 AD)
54. Ali bin umar, sunan al-dāra quṭnī (Beirut: Muʾassasat ul Risālah, 1424
AH).
55. Sulaiman bin Al-Ashath, sunan ābū dāuʾud (Beriut: dār al-kitab AlArabi)
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56. Ibn Daqiq, iḥkām al-iḥkām sharḥ ʿumdaẗ al-ʾaḥkām (maṭbaʿaẗ alsunaẗ al-muḥamadīaẗ, without date of publishing)
57. Abdurahman ibn Qasim, al-iḥkām sharḥ aṣūl al-ʾaḥkām (without
name of Publisher)
58. Abdullah Al-Fahri, sharḥ al-maʿālim (Beriut: ʿālam al-kutub, 1999
AD)
59. Ali ibn Muhammad ibn al-qatan, al-īqnāʿ fī masāʾīl al-ījmāʿ(al-fārūq
al-ḥadīiṯhaẗ, 1999 AD)
60. Abdullah bin Ibrahim al-shanqeti, nashr al-bunūd ʿalā marāqī alsaʿūd (Al-Maghrib: maṭbaʿaẗ fuḍālaẗ)
61. Muhammad bin Ismail, ijābẗ al-sāʾīl shrḥ bughīaẗ al-ʾāamal (Beirut:
Muʾassasat ul Risālah, 1986 AD).
62. Ibrahim bin Musa al-shatbi, al-muwāfaqāt ( dār ibn ʿafān, 1997 AD)
63. Noor u Din Mukhtar,ʿilm al-maqāṣid al-sharʿīaẗ ( maktabaẗ al-ʿabīkān,
2001 AD).
64. Muhammad bin Rushd, bidāīaẗ al-mujtahid wa nihāaīaẗ al-muqtaṣid
(Cairo: dār al-hadith 2004 AD).
65. 67: Ibn Abdul Salam, qāwāʿid al-ʾaḥkām fī maṣāliḥ al-ʾānām (Cairo:
maktabaẗ al-kluīāt al-ʾāzharīaẗ)
66. 68: Abdul Rahman al-saiyoti, muʿjam maqālīd al-ʿulūm fī al-ḥudūd
wa al-rusūm (Cairo: maktabaẗ al-ʾādāb, 2004 AD).
67. Mahmood al-minyawi, al-sharḥ al-kabīr limukẖtaṣar al-ʾuṣūl min
ʿilm al-ʾuṣūl (Cairo: 2011 AD)
68. Muhammad bin Ali, maūsūʿaẗ kašāf aiṣṭilāaḥāt al-funūn wa alʿulūm (Beriut: maktabaẗ Labnan 1996 AD)
69. Muhammad Hussain al-jezani, maʿālim uṣūl al-fiqh ʿinda āhli alsunaẗ wa al-jamāʿaẗ (dār ibn al-jaūzī 1427 AH)
70. Abdullah ibn al-arabi, aḥkām al-qurʾān (Beirut: Dār ul- Kutub alʿilmiyyah, 2003 AD)
71. Muhammad bin Mahmood al.babrti, al-rudūd wa al-nuqūd sharḥ
mukẖtaṣar ibn al-ḥājib (Riyadh: maktabaẗ al-rushd 2005 AD)
72. Ibrahim Muhammad Yusri, fiqh al-nawāzil lilʾāqlīāt al-muslimaẗ
(Cairo: dār al-īusar 2013 AD)
73. Nasir bin Muhammad Al-Ghamdi, aḥkām al-ʿibāadāt al-mutaratibaẗ
ʿalā ṭulūʿ al-fajr al-ṯhānī (Saudi Arabia: dār ibn al-jaūzī 1429 AH)
74. Yahya Sharf al-nawawi, al-majmūʿ sharḥ al-muhaḏab ((Beirut: dar alfikr).
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