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 البحث ملخص

 ( مقارنة حتليلية دراسة) االستحسان عند احلنفية وتطبيقو يف عقد البيع

 O 0000000039:  زين ادلتقُت

 يف القياس أخفق اليت األحكام مواكبة يف كبَتا دورا ويلعب التشريع يف منزلتو لواالستحسان 

 ىم االستحسان يأخذون الذين قهاءالف ومن. طاحنة معارك االستحسان حول دار أنو ومع,  حلها

 أخفق اليت الفقهية النوازل من كثَت حلل االستحسان توظيف يف الرباعة وىؤالء عندىم,  احلنفية

 .ادلسائل ادلعاصرة وخاصة ما يتعلق بعقد البيع يف كبَتا دورا يلعب فهو,  حلها يف القياس

وادلنهج , ادلقارنة بُت ادلذاىب األربعة فقط  مستعمال أسلوب, اتبعت يف ىذه الدراسة ادلنهج احلواري   

مث أقوم بالنقد والتقومي عن طريق الردود , التحليلي حيث أفكك ادلسألة وأبُت أدلتها ومآخذ الفقهاء فيها 

 وأختم بالًتجيح الذي يصاحب االستنباط إن أمكنٍت ذلك, واألجوبة 

 باالستحسان قال الذين احلنفية قفموا معرفة أمهها ومن ، النتائج إىل الباحث توصل أخَتا 

وبُت , وادلوازنة بُت االستحسان والقياس من جهة ,  بذلك يقل مل الذي الشافعي واإلمام

وطريقة توظيف االستحسان حىت يكون وسيلة , االستحسان وغَته من األدلة من جهة أخرى 

 .لالجتهاد وخاصة يف ادلسائل ادلعاصرة 

 .االختالف , عقد البيع , الحنفية , ن االستحسا:  الرئيسية الكلمات 



 ج
 

Abstract 

AL-ISTIHSAN  ACCORDING TO MADZHAB  HANAFIYA  AND 

IT’S APPLICATION IN THE CONTRACT OF SALE 

(Comparative Study) 

ZAINAL MUTAQIN : O000070039 

“Istihsan” has special position in Islam law and play an important role to 

solve all stors of laws when “ Qiyas” can’t  be used . Although, a ser ios 

debating about  istihsan’s  definition and a problem abaut permission to use 

istuhsan becomes the basic  of  the  low, but finally, they agree with this 

function however they have different understanding. 

 

The group of  “ulama” that practice “ Istihsan” is Hanaiya seet, they have 

very good ability in practice istihsan o for solve many lows of fiqih 

temporary that can’t be qiyas do, especially on baying and selling problem. 

Istihsan be legal basic for keeping human rights in economic activity. 

 

So, That Istihsan is keep this “ Syari’at” be able to legal basic that 

appropriated the times. 

As the result, the writer finds the different between madzhab Hanafiya and 

syafiiya about  Istihsan , and how to use it to contract of sale.  

 

 

 

Key word : Al-Istihsan,  Al-hanafiyyah, Aqdul bai’, Ikhtila
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 مقدمة البحث

وعلى آلو , وصلى اهلل وسلم وبارك على سيدنا زلمد ادلبعوث رمحة للعادلُت , احلمد هلل رب العادلُت 
 :وبعد , ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين , وأصحابو الطيبُت 
 وسلم عليو اهلل صلى الرسول سلالطة من استفادت اجملتهدين من طائفة النبوة مدرسة من خترجت

 اهلل صلى الرسول حياة يف فاجتهد,  ادلقاصد وإدراك النصوص فهم وحسن,  نزولو وأسباب الوحي ومالبسة
,  التابعُت جيل  تلقي وعنهم,  الدين يف الناس تفقو األمصار يف توزعت طبقة ومنهم, وبعده وسلم عليو

 عنهم وأخذ, التشريعية ادلذاىب مؤسسو األئمة وظهر, بعدىم االجتهاد حركة وتواصلت األمانة فأدى
 استبحر أيديهم وعلي, أئمتهم بأصول ادللتزمون ادلقيد باالجتهاد ادلعروفون منهم كان الذين, تالميذىم

 قامت,  الفقهاء من فئات فيها ظهرت اليت ادلوالية األجيال ورثتها األحكام من ىائلة ثورة فكونت,  التفريع
 وواكبت, متنوعة مبناىج ادلؤلفات من حيصى ال ما فيو وألفت, جليلة خدمة الفقو وخدمت الفقهي بالتنقيح
 قواعده وتنظيم الفقو أصول علم إثراء وحركة, ادلتشاهبة النظائر ومجع الفقهية القواعد تقعيد حركة ىذا عملها

 .عليها والتخريج

 

 اليت األصول تلك,  الشرعية أصولو تواصلو لالجتهاد ىيأ وشلا,  اإلسالمية العصور عرب متواصل فاالجتهاد
  . األحكام مصادر ىي, الشرعية األحكام الستنباط رلتهد كل يعتمدىا

 

 االستحسان حول دار أنو ومع,  االستحسان اإلسالمي الفقو عليها قام اليت األصول أبرز من وإن
 واستوى استغلظ النهاية يف أنو إال ويرفضو يبطلو من ومنهم,  بو يأخذ من الفقهاء فمن,  طاحنة معارك
  .وقوس على
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 يف الرباعة عندىم,  مذىبو وعلماء حنيفة أبو اإلمام ىو االستحسان يأخذون الذين الفقهاء ومن
 عقود ادلسائل ىذه ومن,   حلها يف القياس أخفق اليت الفقهية ادلسائل من كثَت حلل االستحسان توظيف

 مقصدا ليحقق الناس الأمو  حيفظ حصنا ويكون ادلسألة ىذه يف كبَتا دورا يلعب فاالستحسان,  البيع
 ودتييز,  تفكَتىم طريقة فهم على دربة يعطي شلا ادلسائل تلك يف مناىجهم نسلك أن البد مث.  شرعيا

  . هبم واالقتداء,  خطاىم على السَت على التدرب وبالتايل,  أساليبهم

 

 منهج البحث

, ادلذاىب األربعة فقط  مستعمال أسلوب ادلقارنة بُت, اتبعت يف ىذه الدراسة ادلنهج احلواري   .1
مث أقوم بالنقد والتقومي عن , وادلنهج التحليلي حيث أفكك ادلسألة وأبُت أدلتها ومآخذ الفقهاء فيها 

 . وأختم بالًتجيح الذي يصاحب االستنباط إن أمكنٍت ذلك , طريق الردود واألجوبة 

مرة يرد فيها فقط مث أذكر  يف توثيق اذلوامش السفلية كنت أذكر اسم صاحب ادلصدر كامال يف أول .2
اسم الكتاب كامال كذلك، فإذا ذكرتو للمرة الثانية اقتصرت على ذكر اسم الكتاب سلتصرا دون 

ذكر اسم مؤلفو، إال اذا خشي وقوع لبس يف معرفتو الشًتاكو مع غَته من ادلصادر يف االسم فكنت 
 .اذكر اسم صاحبو أيضا كاالحكام لآلمدي واالحكام البن حزم

ذكر امسو الكامل مث اسم ا يف فهرس ادلراجع فكنت أذكر ادلؤلف باسم شهرتو مثل ابن قدامة مث اأم .3
 .مؤلَّفو

, فإن االستحسان لو منزلتو يف التشريع ويلعب دورا كبَتا يف مواكبة األحكام اليت أخفق القياس يف حلها 
 –ذين  أخذوا بو وبرعوا يف توظيفو الفمنهم من يأخذ بو ومنهم من مل يأخذ بو ف, خيتلفون فيو فالعلماء 

 براعتحقيقة اختالف العلماء فيو ففي ىذه الرسالة نشاىد ونالحظ , احلنفية  -خاصة يف باب ادلعاملة 
 .يف توظيفو يف باب عقد البيع الذي يتعلق مبعاملة ادلالية احلنفية 
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 البحث والنتائج

      وحقيقتو االستحسان:  األول الفصل

  وأنواعو وضوابطو االستحسان حقيقة :األول المبحث

  واصطالحا لغة االستحسان تعريف: األول المطلب

 االستحسان تعريف أما,  ونقيضو ضده والقبح,  احلسن من مأخوذ وىو استفعال وزن على االستحسان
 االستحسان مصطلح عن عربوا ألهنم وذلك,  لالستحسان احلنفية العلماء تعريفات تباينت لقد اصطالحا

 القياس أنو أو,  القياس عارض الذي الدليل أنو أو,  لدليل دليل ترجيح أنو ىي,  رئيسية معان ثالثة يف
  . اخلفي

 

 االستحسان ضوابط:  الثاني المطلب

 ولكن,  بالبداىة لديهم معلومة ألهنا,  بالبحث االستحسان ضوابط يفردوا مل احلنفية أن بالذكر اجلدير ومن
  : رئيسية ضوابط  ستة أهنا لنجد واألصول الفروع يف كتبوه ما خالل من ىااستقراؤ  للباحث ديكن

 : العامة الشريعة دلقاصد زلققا االستحساين احلكم يكون أن:  األول الضابط

 : شرعي سند ادلستحسن للحكم يكون أن:  الثاين الضابط

 الكتاب من زلكما نصا أو , الشريعة أصول من أصال االستحساين احلكم يعارض ال أن:  الثالث الضابط
 . بالضرورة الدين من معلوم ىو ما أو,  ادلتوابرة والسنة

 الشريعة مقاصد عن بعد الشرعي احلكم تطبيق يف كان إذا باالستحسان يُعمل أن:   الرابع الضابط

 اجملتهد ىو ادلستحسن يكون أن:  اخلامس الضابط
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 فساد يعةذر  إىل ادلستحسن احلكم يؤدي أال:  السادس الضابط

 االستحسان أنواع:  الثالث المطلب

 فقد.  أنواعو يف متفقة أهنا نلحظ أننا إال االستحسان تعريف يف احلنفية االعبارات اختالف من الرغم على
   :أنواع أربة إىل االستحسان   احلنفية قسم

 نظائرىا عن نيةاالستحسا ادلسألة فيو تقطع االستحسان من نوع وىو: بالنص استحسان:  األول النوع
 فيها النص ورود بسبب القياسية

 نظائرىا عن االستحسانية ادلسالة فيو تقطع االستحسان من نوع ىو:  االمجاع استحسان:  الثاين النوع
 . االمجاع وجود بسبب,  القياسية

 ئرىانظا عن االستحسانية ادلسألة فيو تقطع االستحسان من نوع وىو: الضرورة استحسان:  الثالث النوع
 للحاجة أو للضرورة القياسية

 نظائرىا عن االستحسانية ادلسألة فيو تقطع االستحسان من نوع ىو:   القياس استحسان:  الرابع النوع
 خفية قياسية بنظائر وتلحق,  الظاىرة القياسية

  االستحسان من األصوليين مواقف:   الثاني المبحث

 يُتاألصول عند االستحسان حجية:  األول ادلطلب

 : أقوال ثالثة على االستحسان حجية يف األصوليون اختلف

  . واحلنابلة,   وادللكية,   احلنفية قال وبو,  عليو ويعتمد,  بو يعمل شرعي شرعي دليل أنو:  األول القول

 اإلمام إليو ذىب ما وىو,  عليو االعتماد وال,  بو العمل يصح وال شرعيا دليال ليس أنو:  الثاين القول
 شافعيال
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 قال وبو,  ادلعتربة الشرعية األدلة من لغَته تابع ىو بل,  بنفسو مستقال دليال ليس أنو:  الثالث القول
  . الشوكاين

 األصوليين بين االستحسان في الخالف حقيقة:  الثاني المطلب

 نم األصوليون قرره ما وىذا.  حقيقي ال لفظي خالف االستحسان حجية يف األصوليُت بُت اخلالف
 ادلصلحة واستحسان العادة استحسان مها االستحسان أنواع من نوعُت أنكر وىو  . الشافعي اإلمام مذىب

 إليو واالستدالل,  ادلسألة حكم بذكر يُكتفى كان حيث,  عصره يف متمايزة األنواع ىذه تكن مل ودلا, 
 أما,  حقيقي خالف لنوعُتا ىذين يف فخالفو,  مجلة االستحسان الشافعي أبطل"  استحسانا: " بقوذلم
 . لفظي فيها خالفو أن أي,  ذلك غَت أو استحسانا مسيت سواء فيما للشافعي خالف فال األنواع سائر

 

 حنيفة أبي عن موجزة لمحة:  الثاني الفصل

  ىـ 08 سنة ادلولود  مرزبان بن زوطا بن ثابت بن نعمان أو النعمان حنيفة أبو أو حنيفة أبو
 اعالم من حنيفة أبو االمام أن قال حيث معروف ناجي الدكتور ذلك واكد االصل يبعر  وىو بالكوفة
 حواضر من حاضرة آنذاك كانت واليت. اإلسالم قبل استوطنوا الذين العراق عرب إىل أصولو تعود العراق
 ويف متو،وأئ العلم بشيوخ مساجدىا ودتتلئ والعلوم، واللغة والقراءات واحلديث الفقو حبلقات دتوج العلم،
 ىذه على القرآن حفظ أن بعد الباكر صباه يف وتردد وعادلاً، متعلماً  حياتو معظم النعمان قضى ادلدينة ىذه

 من فيو ما ودلح الكبَت الفقيو الشعيب عامر رآه فلما أبيو، مع التجارة مهنة إىل منصرفاً  كان لكنو احللقات،
 .والنظر ءالعلما مبجالسة أوصاه العقل ورجاحة الذكاء سلايل
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 البيع عقود في االستحسان تطبيق:  الثالث الفصل

 األحناف عند البيع بعقد المقترنة الشروط:  األول المبحث

  البيع بعقد المقترن الشرط تعريف:  أوال

  إطالقو حالة يف التصرف ذلك يستلزمو ال القويل التصرف يف االلتزام ىو

  يعالب بعقد المقترن الشرط خصائص:  ثانيا

 عن زائد التزام,  العقد أصل عن زائد التزام ىو :.يلي ما ىي البيع بعقد ادلقًتن الشرط خصائص من
  الشرط ىذا وقوع إمكانية , العقد زلل يف قائم غَت مستقبلي أمر على الشرط ىذا يبٌت , العقد مقتضى

 البيع بعقد المقترنة الشرط من الفقهاء موقف:  ثالثا

  : اثنُت مذىبُت إىل بالعقد ادلقًتنة الشروط من الفقهاء مذاىب نقسم

 وادلنع احلظر بالعقد ادلقًتنة الشروط يف األصل أن إىل  والشافعية  وادلالكية احلنفية ذىب :  األول المذىب

 عليو اهلل صلى اهلل رسول أن جده عن أبيو عن شعيب بن عمرو عن حنيفة أبو رواه ما ذلك على ودليلهم ،
  وشرط  يعب عن هنى وسلم

 كل ذلك من ويستثٌت ، اإلباحة بالعقد ادلقًتنة الشروط يف األصل أن إىل احلنابلة ذىب : الثاني المذىب
 دلقتضى مناقضا كان إذا الشرط أن شك وال ، العقد دلقتضى مناقضا كان أو ، حرمتو على الدليل قام شرط
 أن:  أصلهم على  ودليلهم.  مقتضاه عقد لكل وضع الذي ىو الشرع ألن ؛ للشرع سلالف فهو ، العقد
 حراما أحل أو ، حالال حرم صلحا إال ادلسلمُت بُت جائز الصلح: "  قال  وسلم عليو اهلل صلى  اهلل رسول

 .حراما أحل أو ، حالال حرم شرطا إال شروطهم على وادلسلمون ،
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 العرف بو جرى لكن ، البيع عقد يقتضيو ال الذي الشرط:  الثاني المطلب

  المشتري يحدده الذي المكان إلى السلعة إيصال بشرط الشراء - أوال

 : مذىبُت على ادلسألة ىذه يف الفقهاء اختلف

 احلسن بن وزلمد ، الشافعية ذىب وإليو ، مطلقا الشرط هبذا العقد فساد أصحابو ويرى : األول المذىب
  . احلنفية من

 أمِهل فإن ، قيدا للجواز منهم كل وضع لكن ، الشرط هبذا العقد جواز أصحابو ويرى : الثاني المذىب
 مل إن  وادلالكية ،( ادلصر داخل ادلتعاقدان كان إن)  احلنفية من الشيخان ذىب وإليو ، العقد فسد القيد

  .معلوما ادلكان كان إن  واحلنابلة ، البائع على الضمان يشًتط

 حيدده الذي ادلكان إىل السلعة إيصال ًتيادلش يشًتط أن جبواز القائلون إليو ذىب ما ىو الراجح

 : يلي دلا وذلك ، ادلشًتي على الضمان وبشرط ، ادلصر خارج ولو

 حيدده الذي ادلكان إىل السلعة إيصال اشًتاط جواز بعدم قال من  عند األدلة عمدة إن :أوال

 ما تأملنا وإذا.  "رطوش بيع عن هنى " أنو  وسلم عليو اهلل صلى  اهلل رسول عن روي ما : ىو ادلشًتي

 كثَت طعن من الرغم على ، حسن إنو : فيو قيل ما أحسن أن علمنا احلديث ىذا سند يف العلماء قالو

 الشرط جواز يفيد والذي ، بيع يف شرطُت عن النهي حبديث الشريف احلديث ىذا قورن وإذا . فيو منهم

 على األول احلديث يقوى فال ،   " صحيح حسن " الشرطُت عن النهي حديث أن علمنا ، البيع يف

 .حديث كل درجة حيث من ىذا ، معارضتو
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 الشجر على المتناىي الثمر ترك بشرط الشراء - الثاني المطلب

  : مذىبُت على ادلسألة ىذه يف الفقهاء اختلف

 أبو ماإلما)  احلنفية من الشيخان:  ذىب وإليو ، الشرط هبذا العقد فساد أصحابو ويرى : األول المذىب
 يوسف أبو واإلمام ، حنيفة

 ،   ادلالكية:  ذىب وإليو ، بو البيع عقد وصحة ، الشرط ىذا صحة أصحابو ويرى : الثاني المذىب
   . احلنفية من  الشيباين احلسن بن وزلمد ، واحلنابلة ، والشافعية

 : عليو وبناء

 يشًتي أن البالد من كثَت يف علومم ىو كما العرف ألن مطلقا صالحو بدا الذي الثمر بيع تصحيح أرى
 حيُت حىت الشجر على يًتكها مث ، ادلزارع من صالحها بدو مبجرد(  غَتمها  أوالعنب منغا أو دوريان)  التاجر
 ادلشًتي يطالب ال االشًتاط عدم حالة ويف ، مشًتط غَت أو األحيان بعض يف ذلك مشًتطا ، قطفها موعد

 أن عرفنا وإذا ، خاصا أو عاما عرفا ىذا يكون وقد ، عليو ادلتعارف القطف موعد قبل اشًتاه ما بقطف
 يف الرواية ظاىر خالف وإن معترب اخلاص والعرف ، النص ختصيص يف احلنفية عند معترب العام العرف

 .تأباه ال احلنفية وقواعد ، اجلمهور عند ىو كما احلنفية عند البيع ىذا بتصحيح حكم ، ادلذىب

 

 للعقد مالئم ولكنو ، البيع عقد يقتضيو ال الذي الشرط -الثالث  المطلب

  معين غير أو معّينا رىنا بالثمن المشتري يعطيو أن البائع اشتراط -أ

  : ذلك يف هاءقالف اختلف

 ادلعٌت حيث من العقد حلكم مقرر ألنو ؛ للعقد مالئم لكنو ، العقد يقتضيو ال شرط ىو:   احلنفية -أوال
 . إياه مؤكد
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 .مبصلحة البيع على يعود بل ، ينافيو وال البيع عقد يقتضيو ال شرط ىو:   ادلالكية -ثانيا

  . إليو تدعو واحلاجة ، مصلحة فيو لكن ، العقد يقتضيو ال شرط ىو:  الشافعية -ثالثا

  . مصلحتو فيو بل ، العقد دلقتضى مناف غَت شرط ىو:   احلنابلة:  رابعا

 : الترجيح

 يًتجح فإنو ، إليو ذىبوا ما على بو استدلوا وما ، ادلسألة ىذه حكم يف الفقهاء إليو ذىب ما استعراض بعد
 البيع عقد يف(  الرىن شرط إطالق أي)  ادلعُت غَت الرىن اشًتاط جواز بعدم القائلون إليو ذىب ما فينظري

 : يلي دلا وذلك ،

 منافاتو عدم ىو البيع عقد يف الرىن شرط يتناول ال وشرط بيع عن النهي أن يف ادلالكية عمدة إن -أوال
(  الثقة رىن وىو)  ادلعُت غَت الرىن شرط تأملنا وإذا . العقد على تعود مصلحة فيو ألن ؛ العقد دلقتضى

  االستيفاء من التمكن عدم خطر يف ادلرهتن يوقع ألنو ؛ العقد مقتضى حيقق ال أنو صلد

 خسارة واخنفاضها ارتفاعها ويف,   آخر إىل يوم من أسعارىا تتذبذب السلع بعض إن -ثانيا

 : وبيانو ، ادلشًتي أو البائع على

 ، األول من أقل بثمن بيعها إىل البائع اضطر ، ادلبيع سعر اخنفض حىت الثقة رىن يقدم مل إن ادلشًتي إن
 ؛ يأملو كان رحبا ادلشًتي خسر األول البيع مت فإن ، يرجوه كان لربح تفويت وىذا ، األول البيع إلغاء حال
 . البيع لزمو وقد اذلبوط قبل مرتفع بسعر دتت الصفقة ألن

 

 حاضرا كفيال بالثمن المشتري يقدم أن البائع اشتراط –  ب
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 حقو يضمن كي حاضرا كفيال بالثمن يقدم أن ادلشًتي على واشًتط ، مؤجل بثمن سلعتو التاجر باع إذا
 كفالة على ووافق ، اجمللس يف حاضرا الكفيل كان إذا الشرط ىذا جواز على الفقهاء اتفق فقد ، ويوثقو

 .ادلشًتي

 

 : يلي ما  المسالة ىذه من ونخلص

 شرط لصحة اشًتطوه فقد احلنفية أما ، اجلمهور عند جوازه يف نزاع ال العقد رللس الكفيل حضور إن -أوال
  الكفالة

 : صورتُت يف يظهر الفقهاء بُت اخلالف إن -ثانيا

  والنسب باالسم تعيينو ومت ، العقد رللس يف حاضرا يكن ومل الكفيل اشًتط إذا : األوىل الصورة

 ألهنم ؛ فقط ادلالكية عند الصورة ىذه صحت ، معينا أو حاضرا يكن ومل الكفيل اشًتط إذا : الثانية الصورة

 .  معنا مر الذي الدليل لذات معُت غَت الرىن يكون أن جوزوا كما ، معُت غَت الكفيل يكون أن جيوزون

 

 الخاصة البيع عقود بعض في االستحسان تطبيقات:   الثاني المبحث

 السلم عقد -األول  المطلب

  ومشروعيتو السلم عقد تعريف:   أوال

.  لتقدمو ؛ وسلفا ، اجمللس يف ادلال رأس لتسليم:  سلما ومسي.   ومعٌت وزنا كالسلف اللغة يف السلم إن
 لعقد األربعة ادلذاىب تعريفات فإن االصطالح يف أما.   العراق أىل لغة لسلفوا ، احلجاز أىل لغة والسلم
 . ادلثمن تسليم فيو ويؤخر ، الثمن تسليم فيو يعجل بيع عقد ىو السلم عقد أن على متفقة  السلم
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 : ادلذاىب أىل بُت فيها مراء ال فمشروعيتو ، واإلمجاع والسنة بالكتاب ثبت قد السلم عقد إن

   فاكتبوه مسمى أجل إىل بدين تداينتم إذا آمنوا الذين ياأيها: "  تعاىل فقولو:  ابالكت أما

 وىم ادلدينة  وسلم عليو اهلل صلى  النيب قدم:  قال أنو  عنهما اهلل رضي  عباس ابن رواه فما:  السنة وأما
 أجل ،إىل معلوم وزنو  ، معلوم كيل ففي:  شيء يف أسلف من: "  فقال ، والثالث السنتُت بالتمر يسلفون

  " معلوم

  .السلم عقد جواز على اإلمجاع ادلقدسي قدامة وابن ادلنذر ابن نقل فقد:  اإلمجاع وأما

 ثبت بأنو يصرحون احلنفية أن صلد بينما ، ابتداء بالنص ثبتت اجلمهور عند مشروعيتو أن خيفى وال
 .القياس خالف على استحسانا

 

  الفقهي وتكييفو ، االستصناع عقد : الثاني المطلب

 االستصناع تعريف -أوال

 واصطالحا لغة تعريف االستصناع  - أ

 : وعملو ، الصانع حرفة : والصناعة ، صنعو إىل دعا أي الشيء استصنع : اللغة يف يقال

 للعامل ويقال  " شيئا يعمل أن على الصنعة أىل مع مقاولة عقد"ىو االصطالح يف واالستصناع الصنعة

 . مصنوع : وللشيء ، مستصنع : ًتيوللمش ، صانع :

 االستصناع عقد مشروعية - ثانيا

 .اختلف فيو العلماء ولكن الراجح يف نظري أنو مشروع
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 .الوفاء بيع عقد:   الثالث  المطلب

 . الفقهي تكييفو و ، الوفاء بيع تعريف : أوال 

  الوفاء بيع تعريف -أ

  ادلبيع إليو دلشًتيا د ير الثمن د ر مىت البائع أن بشرط البيع ىو

 رد ، الثمن ادلشًتي على رد إذا أنو على ، دينار بألف عنده عقارا النقد إىل احملتاج يبيع أن:   صورتو
 . العقار عليو ادلشًتي

 حكم بيع الوفاء. ب

 ال فإين ، العقد ىذا مثل إىل الداعية ىي احلاجة كانت إذا : يلي دلا وذلك ، العقد ىذا بطالن الراجح
 حق ضمان مع ، ادلال على احلصول قضية تعاجل أخرى حلوال الشريعة يف ألن وذلك ، متحققة اأراى

 . الدائن

 

 والتوصيات النتائج

 : الباحث إليها توصل اليت النتائج أىم من إن

 عرب ادلصطلح ىذا تطور من نابع االستحسان تعريف يف احلنفية فقهاء اختالف إن -أوال

 اختلفت وإن ، واحد معٌت لالستحسان ظل ذلك ومع ، طبيعي رأم وىو ، واألزمنة العصور

 . معناه وصف يف العبارات
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 مقابال جعل إذا أما ، األصويل س القيا اخلفي للقياس مقابال جعل إذا الظاىر بالقياس ادلقصود إن -ثانيا

 . الكلية واألصول ، العامة القواعد منو فادلقصود للدليل

 . األئمة بُت اتفاق زلل بدليل دليل من استثناء كونو حيث من االستحسان مبدأ إن -ثالثا

 واستحسان ، العادة استحسان على تنصب لالستحسان الشافعي اإلمام معارضة إن -رابعا

 . ادلصلحة

 دتنح ألهنا ؛ االستحسان أنواع أىم من ، واحلاجة الضرورة واستحسان ، العرف استحسان إن -خامسا

 . العصر روح مواكبة على قدرة اجملتهد

 يف كذلك تظل أن بالضرورة ليس استحسانية أحكام من احلنفية عند راجحا ماكان إن -سادسا

 . يتغَتان فإهنما ، احلاجة أو العرف على بنيت اليت تلك خصوصا ، زماننا

 قد أنو إال – ندر فيما إال – احلنفي ادلذىب يف راجحا حكمو كان وإن االستحسان إن -سابعا

 . األخرى ادلذاىب أصحاب أدلة معارضة عند امرجوح يكون

 فيها مأخذىم يكن مل وإن ، ادلذاىب من غَتىم أحكام مع االستحسانية احلنفية أحكام تلتقي -ثامنا
 .الدليل ىذا مصداقية على دليل وىذا ، االستحسان

 

 : الباحث بها يوصي التي التوصيات أىم من وإن

 العليا الدراسات مرحلة يف خصوصا ، الشرعية كلياتال يف االستحسان دراسة تعمق أن -أوال

   

 على بنيت اليت االستحسانية ادلسائل من كثَت حول وأحباث زلاضرات ختصص أن -ثانيا
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 . أحكامها يف النظر يعاد أن جيب ألهنا ؛ كذلك تعد ومل ، ادلصلحة أو احلاجة أو العرف

 

جهدت نفسي على قدر طاقيت لعلي أوفق ويف اخلتام ال أقول إين قد عصمت من الزلل، ولكٍت أ
فهو خَت مسؤول . للصواب، فما كان فيو من صواب فمن اهلل، وما كان فيو من خطأ فمٍت، واستغفر اهلل

 .وأكرم مأمول
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