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: االستدالل يف اللغة هو طلب الدليل و يطلق يف العرف على إقامة  مفهوم املنهج االستداليل  

الدليل مطلقا من نص أو إمجاع أو غريمها ،  على نوع خاص من الدليل ، و قيل هو يف عرف أهل العلم 
لعكس . و قال اجلرجاين : االستدالل هو تقرير الدليل إلثبات املدلول سواء كان من  األثر إىل املؤثر أو 

  تقرير الدليل إلثبات املدلول. و الدليل يف اللغة هو : املرشد إىل املطلوب.

، فإنه : استنتاج قضية جمهولة من قضية أو من عدة قضا معلومة.أو هو التوصل إىل  أما عند املناطقة 
ديقي معلوم ، أو مبالحظة حكمني فأكثر من األحكام التصديقية حكم تصديقي جمهول بواسطة حكم تص

لضرورة  ا و يسري إىل قضا تنتج عنها  املعلومة ،و عرفه بعضهم أنه : الربهان الذي يبدأ من قضا مسلم 
دون اإللتجاء إىل التجربة ، و هذا السري قد يكون بواسطة القول أو بواسطة احلساب.  فاالستدالل إذا 

  ة عقلية منطقية ينتقل فيها الباحث من قضية أو عدة قضا إىل قضية أخرى تستخلص منها .عملي

لداللة.  أما عند علماء الكالم ، فقيل: االستدالل له منيان ، أحدمها انتزاع الداللة و الثاين : املطالبة 
ا استخراج داللة الدليل على احلكم ،  و املالحظ من هذا التعريف أن االستدالل عملية مقلية يقصد 

نتزاع الداللة أو كان من أكثر من شخص و هو املعرب  سواء كان من شخص واحد و هي اليت عرب عنها 
لداللة . ملطالبة    عنه 

  فيطلق على أربعة معان:  أما يف اصطالح األصوليني
 االستدالل مبعىن إيراد الدليل من قرآ، و سنة أو قياس أو غري ذلك . -
 مبعىن إيراد الدليل الذي ليس نصا و ال إمجاعا و ال قياسا .االستدالل  -
االستدالل ميعىن االستصالح ، و هذا اإلطالق قد ورد على ألسنة كثري من الفقهاء و األصوليني  -

 كاجلويين و الغزايل و الشاطيب و غريهم .
و القياس األصويل االستدالل مبعىن األقيسة اليت ليست من قبيل قياس التمثيل ، و قياس التمثيل ه -

لقياس الشرعي .  الذي يسميه علماء أصول الفقه 
ملدلول.و عرفه    و من أقوهلم : عرفه اجلصاص : هو طلب الداللة و النظر فيها للوصول إىل العلم 

الباقالين : فأما االستدالل فقد يقع على النظر يف الدليل و التأمل املطلوب به العلم حبقيقة املنظور فيه ،و 
قد يقع أيضا على املساءلة عن الدليل و املطالبة به .و عرفه ابن حزم : االستدالل طلب الدليل من قبل 



معارف العقل و نتائجه أو من قبل إنسان يعلم. و قال الفراء : االستدالل طلب الدليل . و عرفه اجلويين 
حلكم مناسب له بقوله : اختلف العلماء املعتربون و األئمة اخلائضون يف االستدالل وه و : معىن مشعر 

  فيما يقتضيه الفكر العقلي من غري وجدان أصل متفق عليه و التعليل املنصوب جار فيه .

رة يطلق مبعىن ذكر الدليل ، و سواء كان الدليل نصا أو إمجاعا أو قياسا أو  أما عند الفقهاء   ، فإنه 
ا هو املطلوب بيانه ها هنا ، و هي عبارة عن غريه ، و يطلق على نوع خاص من أ،واع األدلة ن و هذ

دليل ال يكون نصا و ال إمجاعا و ال قياسا.و عرفه ابن احلاجب : يطلق عموما على ذكر الدليل و 
خصوصا على نوع من األدلة و هو املطلوب ، فقيل كل دليل ليس بنص و ال إمجاع و ال قياس علة. و 

ليل املفضي إىل احلكم الشرعي من جهة القواعد ال من جهة الدلة عرفه القرايف : االستدالل هو حماولة الد
  املنصوبة . 

  و خالصة ما تقدم من التعريفات هي :  
أن بعض األصوليني عرفوا االستدالل بتعريفات عامة متاثل معناه اللغوي مثل : طلب الدليل أو طلب  -

  داللة الدليل أو النظر يف الدليل.
بتعريفني أحدمها عام و اآلخر خاص / فالعام يقصدون به ذكر الدليل و بعضهم عرف االستدالل  -

مطلقا سواء أريد به بذلك األدلة األربعة املتفق عليها و هي الكتاب و السنة و اإلمجاع و القياس أم أريد 
  غريها ، و اخلاص من هذه التعريفات هو عبارة عن دليل ال يكون نصا و ال إمجاعا و ال قياسا .

ضيات ، لكن تبني أن هذا املنهج يعتمد عليه  هذا املنهجتطبيقات  : يعرف أ، املنهج ميدانه الر

القاضي يف البحث عن احلل القانوين للقضا ، فهو يستدل على ما لديه من قضا و إلي ميدان التجارة 
  و االقتصاد يستدل املضارب وفقا للمعروض و املطلوب من األوراق املالية .

قة بني االستدالل كعملية منطقية أولية و االستدالل كسلوك منهجي لتحصيل احلقيقة ، فهو و جيب التفر  
كعملية منطقية : كل برهان دقيق مثل القياس أو احلساب ، أما االستدالل كمنهج فهو : السلوك العام 

ضيات على وجه اخلصوص ، و هذا األخري هو املعرب به :  ذلك التسلسل املستخدم يف خمتلف العلوم و الر
لضرورة دون استعمال التجارب  املنطقي املنتقل من مبادئ أو قضا أولية إىل قضا أخرى تستخلص منها 

.  

و يقصد بذلك : القضا األولية غري املستنتجة من غريها و فق أي استدالل  :مبادئ االستدالل 

  إن مبادئه على ثالثة هي : ، و لذلك اعتربت نقطة بداية يف كل استدالل ، و حسب املناطقة ف



ا و ليس من املمكن أن يربهن عليها ، و تعد  البديهيات -1 : تعرف البديهية أنه : قضية بينة بذا
خلصائص التالية :    صادقة بال برهان عند كل من يفهم معناها.فالبديهيات هي اليت تتصف 

 تتبني يف العقل دون حاجة إىل برهان . -
 مستنبطة .و هي قضية أولية غري  -
 قاعدة صورية عامة تشرتك فيها مجيع العلوم . -

ا بوضوح للعقل ،  املسلمات : -2 ا تسليما مع عدم بيا و هي : فكرة يصادر على صحتها و يسلم 
ا ال تؤدي إىل تناقض. ا و أل   و لكنها نتقبلها نظر لفائد

عتبار فاملسلمات أقل يقينية من البديهات ، فهي ليست بينة كبيان الب ديهية ، و إمنا يصادر على صحتها 
  أ، كل استدالل ينطلق منها يصل إىل نتائج صحيحة غري متناقضة .كقولك كل إنسان يطلب سعادته .

: فهي تعريف عن ماهية الشيء املعرف مبصطلحات مضبوطة حبيث يصبح جامعا مانعا التعريفات  -3
خصائص خارجة عنه ، فاجلمع و املنع مها  ، جيمع كل صفات الشيء و مينع دخول صفات أخرى أو

الصفتان اللتان متنحان للشيء املعرف هويته احلقيقية ، فالتعريفات قضا أولية تبىن عليها مجيع 
االستدالالت اليت توصل إىل نتائج غري متناقضة مع العلم و الواقع ، و هي على خالف البديهيات و 

  بل خيص الشيء وحده دون غريه من األشياء.املسلمات ال يعترب قضية عامة مشرتكة ، 

ت و املبادئ من  أدوات االستدالل : إن الباحث وفق هذا املنهج يستخدم أدوات الستخراج النظر

  القضا األولية أو املقدمات و هي : 

ضي - جتة عنها  الربهان الر : و هو عملية منطقية تنطلق من قضا أولية صحيحة إىل قضا أخرى 
لضرورة وفقا لقواعد  منطقية خالصة ، و يف عملية الربهنة يسلم بصحة املقدمات ألن اهلدف منها هو 

  الربهان على صحة النتائج املرتتبة على املقدمات .

مات مسلم بصحتها و يصل إىل نتائج غري مضمون : و هو عملية منطقية ينطلق من مقد القياس -
صحتها ، فهو عبارة عن حتصيل حاصل، حبيث تكون النتائج املتحصل عليها موجودة يف املقدمات بطريقة 
ضي الذي تكون نتائجه جديدة حبيث مل تشتمل عليها  ذه اخلاصية خيتلف عن الربهان الر ضمنية ، وهو 

  املقدمات ال صراحة و ال ضمنا .



ا  التجريب العقلي - : و هو قيام الباحث داخل عقله بكل الفروض و التجارب اليت يعجز عن القيام 
يف اخلارج ، وهو خيتلف عن املنهج التجرييب فهذا يقوم على املالحظة و التجربة اخلارجية املادية ، بينما 

  التجريب العقلي يكون داخل العقل فحسب .
ميتاز به الشعراء و الروائيني ، لكنه التجريب العقلي عندهم ليست له قيمة و قد يعرب عن اخليال و هو ما 

علمية و إمنا له قيمة فنية أدبية و أخالقية فحسب ، و التجريب العقلي املقصود هنا هو التجريب العقلي 
ت العلمي ، إذ هناك بعض األوضاع ال يستطيع اإلنسان إجراء التجارب عليها ، فيقوم بكل هذه العمليا

  داخل ذهنه بصورة منطقية علمية.

و هو عملية منطقية علمية تنطلق من مقدمات صحيحة إىل نتائج معينة.و هذه املقدمات  الرتكيب : -
جتةعن عملية استداللية منطقية فيتم التأليف بني هذه النتائج للوصول إىل نتائج أخرى و  الصحيحة 

  هكذا.

  تطبيقات املنهج االستداليل عند علماء األصول : 

نه : كل دليل ليس بنص و  عند ابن احلاجب : جعل األدلة مخسة و خامسها هو االستدالل و عرفه 
  ال إمجاع و ال قياس علة.و هو عنده على ثالثة أنواع :

إذ لو كانت العلة  : أي علة جامعة بني األصل و الفرع ، تالزم بني حكمني من غري تعيني العلة -1
اجلامعة بينهما معينة لكان قياسا ال استدالل .و أ،واع التالزم أربعة : التالزم بني ثبوتني ، أو بني نفيني ، 

  أو بني ثبوت و نفي ، أو بني نفي و ثبوت .
: و هو التالزم بني حكمني ثبوتني ، فمثاله قول الشافعية : من صح طالقه صح ظهاره ، و  أما أألول

لطرد مفاده : أ،هم تتبعوا فوجدوا كل من صح طالقه صح ظهاره و يقوى العكس ، و هو :  هذا يثبت 
لدوران . م وجدوا كل من ال يصح طالقه ال يصح ظهاره ، و حاصله التمسك    أ

زم بني نفيني يف األحكام ، كقولنا : لو صح الوضوء بغري نية لصح التيميم بغري نية ، و هذا : التال الثاين
لطرد و العكس .   كذلك يثبت 

  : التالزم بني الثبوت و النفي ، كقولنا : ما كان مباحا ال يكون حراما . الثالث
  : التالزم بني النفي و الثبوت : ما ال يكون جائزا يكون حراما . الرابع

ستصحاب حكم االمجاع  االستصحاب -2 ستصحاب احلال ، ة استدالل  : و املقصود االستدالل 
  يف حمل اخلالف .



عتباره أنه دل على األخذ بع كثري من  شرع ما قبلنا -3 : اعتربه ابن احلاجب نوع من االستدالل 
  النصوص الشرعية .

ام فقال : الفصل األول : يف األدلة و هي على : ذكره كأحد أدلة األحكمنهج االستدالل عند القرايف 
،ه : حماولة الدليل املفضي  قسمني : أدلة مشروعيتها و أدلة وجودها.و ذكره من أدلة املشروعية ، و عرفه 
لقواعد القواعد العقلية و  إىل احلكم الشرعي من جهة القواعد ال من جهة األدلة املنصوبة .و يقصد 

ا حيث جعل حتت االستدالل قاعدتني : القواعد الكلية و طرق    إثبا

: و ضابط امللزوم ما جيسن فيه لو ، و الالزم ما حيسن فيه الالم ، كقوله تعاىل :  قاعدة املالزمات -1
) ، و الالزم يف اآلية : الفساد ، و امللزوم : تعدد  22( لو كان فيهما ءالة إال هللا لفسد ) ( األنبياء : 

  اآلهلة .

: أي أن األصل يف املنافع اإلذن و يف املضار املنع .و هذه قاعدة كلية مستخلصة  دة األصالةقاع -2
  من كثري من األصول اجلزئية من الكتاب و السنة و غريمها .

:يتضح هذا األثر على املستوى القضائي يف إرشاد حلل  تطبيقات املنهج االستداليل عند القانونيني

عبرتا أن احلكم ا القاضي بدءا من  النزاع ،  القضائي ما هو إال نتيجة لعمليات استداللية منطقية يقوم 
  تكييف الوقائع إىل غاية إصدار احلكم .

و يتم تكييفها من طرف القاضي ما إن كانت مسألة واقع أم مسألة قانون ، و أثر التفرقة بني املسألتني 
النقض ) على مسألة الواقع ، بينما مسألة القانون هام ، مفاده : أ،ه ال رقابة للمحكمة العليا ( حمكمة 

ختضع لرقابتها ، ألن احملكمة العليا حمكمة قانون و ليست حمكمة واقع ، فدورها مراقبة تطبيق القانون و 
  توحيد االجتهاد القاضي على املستوى الوطين .

 القاعدة القانونية من و لذلك فالقاضي يطبق طريقة القياس لتكييف املسائل املعروضة عليه ، فيعترب
مقومات القياس املنطقي ، و عليه فإذا مل يكن حل النزاع ممكنا إال بربط الوقائع املادية اليت تشكل املقدمة 
لقاعدة القانونية اليت تشكل املقدمة الكربى ، فإن املسألة مسألة قانون ختضع لرقابة  الصغرى للقياس 

نزاع بربط الوقائع املادية اليت تشكل املقدمة الصغرى بوقائع مادية احملكمة العليا ، أما إذا أمكن حل ال
  أخرى تشكل املقدمة الكربى ، فإن املسألة هي مسألة واقع تفلت من رقابة احملكمة العليا.

ملنهج االستداليل يف إصدار التشريعات ، فينطلق من القواعد القانونية  أما يف التشريع ، فيستعني املشرع 
كربى ليصل إىل قواعد قانونية أخرى عن طريق القياس ، فيمنع فعال ما انطالقا من منعه لفعل كمقدمات  



آخر منصوص عليه كلما كان للمنع نفس السبب أو العلة أو املثال املعروف يف هذا الصدد هو منع التعامل 
لعقل و متنع اإلدراك ، و  يف املخدرات انطالقا من مقدمة كربى تتمثل يف منع كل األشياء اليت تذهب 

 ذه اآللية بستطيع املشرع أن يتصدى للمستجدات اليت ال جتد نصا هلا.
 


