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 مقدمة البحث

وصلى اهلل وسلم وبارك على سيدنا زلمد ادلبعوث رمحة للعادلني وعلى , احلمد هلل رب العادلني 

 :وبعد , ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين , آلو وأصحابو الطيبني 

, وقادرة على مواكبة تطورات العصر وتقدمو , شريعة اإلسالمية صاحلة لكل مكان وزمان الإن 

غريت رلتمع عهد , وأخرجت الناس من الظلمات إيل النور, وأنارت طريق احلق واذلدي  فحررت العقل

وعرفت ادلكلفني باألحكام اليت تنظم حياهتم يف رلايل العبادات , وبقت فيو القيم النبيلة, الدعوة األول 

اللة وكان منها قطعي الد, وتضمن نصوص الوحي اإلذلي أحكامًا مفصلة وأخرى رلملة, وادلعامالت

كما تضمنت قواعد كلية , وكان من األحاديث ما يرتقي إيل درجة قطعي الثبوت وما ال يصلها, وظنيها

ولقد اكتسبت الشريعة القدرة  وأرشدت إيل االجتهاد الشرعي وإيل أصول تعتمد فيو , ومبادئ عامة 

 . يععلي مواكبة العصر من خالل ىذه األصول والقواعد اليت قام عليها الفقو والتشر 

خترجت من مدرسة النبوة طائفة من اجملتهدين استفادت من سلالطة الرسول صلى اهلل عليو 

فاجتهد يف حياة الرسول , وحسن فهم النصوص وإدراك ادلقاصد , وسلم ومالبسة الوحي وأسباب نزولو 

تلقي  جيل وعنهم , ومنهم طبقة توزعت يف األمصار تفقو الناس يف الدين , صلى اهلل عليو وسلم وبعده

, وظهر األئمة مؤسسو ادلذاىب التشريعية, فأدى األمانة وتواصلت حركة االجتهاد بعدىم, التابعني 

وعلي , الذين كان منهم ادلعروفون باالجتهاد ادلقيد ادللتزمون بأصول أئمتهم, وأخذ عنهم تالميذىم

ل ادلوالية اليت ظهرت فيها فئات فكونت ثورة ىائلة من األحكام ورثتها األجيا, أيديهم استبحر التفريع 

وألفت فيو ما ال حيصى من ادلؤلفات , قامت بالتنقيح الفقهي وخدمت الفقو خدمة جليلة, من الفقهاء 
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وحركة إثراء علم , وواكبت عملها ىذا حركة تقعيد القواعد الفقهية ومجع النظائر ادلتشاهبة, مبناىج متنوعة

 .ليهاأصول الفقو وتنظيم قواعده والتخريج ع

تلك , وشلا ىيأ لالجتهاد تواصلو أصولو الشرعية , فاالجتهاد متواصل عرب العصور اإلسالمية 

 . ىي مصادر األحكام , األصول اليت يعتمدىا كل رلتهد الستنباط األحكام الشرعية

ومع أنو دار حول , وإن من أبرز األصول اليت قام عليها الفقو اإلسالمي االستحسان 

ومنهم من يبطلو ويرفضو إال أنو يف النهاية , بو  فمن الفقهاء من يأخذ, رك طاحنة االستحسان معا

 . استغلظ واستوى على سوقو

عندىم الرباعة , ومن الفقهاء الذين يأخذون االستحسان ىو اإلمام أبو حنيفة وعلماء مذىبو 

ومن ىذه ادلسائل , ا  يف توظيف االستحسان حلل كثري من ادلسائل الفقهية اليت أخفق القياس يف حله

فاالستحسان يلعب دورا كبريا يف ىذه ادلسألة ويكون حصنا حيفظ أموال الناس ليحقق , عقود البيع 

, مث البد أن نسلك مناىجهم يف تلك ادلسائل شلا يعطي دربة على فهم طريقة تفكريىم . مقصدا شرعيا 

 .واالقتداء هبم  ,وبالتايل التدرب على السري على خطاىم , ودتييز أساليبهم 

  

 :خلفية البحث : أوال 

اليت مل توجد عند بعض العلماء اآلخرين   ةزية يف باب ادلعاملادليبدو أن الفقو اإلمام احلنفي لو 

ففقهو جييب ادلسائل ادلعاصرة ,  كأنو يعرف حاجات الناس ومعامالهتم  وادلصاحل ذلم يف عصر احلاضر 

فأوّد أن أتعمق يف آراءه وآراء أتباعو من العلماء يف توظيفو ,  آلن مع أنو عاش يف زمن بعيد عن زمننا ا
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وأقارن بينو وبني العلماء الذين مل ياخذوا بو كالشافعي , االستحسان ادلبين على الدليل  يف عقد البيع 

 .وغريه وبني العلماء اآلخررين يف ادلراد باالستحسان  حىت تظهر النتيجة من ىذه ادلقارنة 

قد البيع يف زمننا احلاضر يعترب من النوازل الفقهية حيث يتجدد حبيث ال يوجد يف فطريقة ع 

, فهذه ادلسالة تسبب التساؤل يف فكري , مثل العقد عرب االنًتنيت والشراء للمعدوم , الزمن السابق 

اؤيل حاولت أن أكتب الرسالة حول ىذا ادلوضوع مستعينا باهلل رجاء أن يكون شفاء جلميع تس, وأخريا 

 . واهلل ادلوفق إىل أحسن الطريق , 

 

 :مشكالت البحث : ثانيا 

ودلاذا رافضو اإلمام الشافعي ؟ علما أنو , ؟دلاذا اختلف فقهاء احلنفية يف تعريفهم لالستحسان  

وكالمها يقول بو فماىي حقيقة موقفو منو ؟ , مالك بن أنس وزلمد بن حسن : تلميذ اإلمامني اجلليلني 

قوة االستدالل باالستحسان إذا قوبل بأدلة أخرى ؟ وىل ال زال وسيلة من وسائل االجتهاد وما مدى , 

 . أم أنو عفا عليو الزمان 

 

 

 أهداف البحث : ثالثا 

وأىداف ىذا البحث ىو دلعرفة مواقف احلنفية الذين قال باالستحسان واإلمام الشافعي الذي  

وادلوازنة بني , وبيان حقيقة االستحسان عند الشافعية    ,مل يقل بذلك حىت وصل الباحث إىل  النتيجة 
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وطريقة توظيف , وبني االستحسان وغريه من األدلة من جهة أخرى , االستحسان والقياس من جهة 

 . االستحسان حىت يكون وسيلة لالجتهاد وخاصة يف ادلسائل ادلعاصرة 

 

 أهمية البحث وفوائده :  رابعا

ومن مث , إشكال تعدد معاين مصطلح االستحسان عند احلنفية هتدف ىذه الدراسة إىل حل 

والذي يعد احلصن , ادلنتقاة من كتاب البيوع عند احلنفية , تربز دور االستحسان يف ادلسائل الفقهية 

 . ليحقق مقصدا شرعيا مهما, ادلنيع الذي حيفظ أموال الناس 

أما فوائده . ية وفوائد علمية تطبيقية فوائد علمية نظر ,  وفوائد ىذا البحث ينظر من ناحيتني  

العلمية النظرية نستطيع أن نعرف وظيفة  االستحسان حلل كثري من ادلسائل اليت أخفق القياس يف حلها 

فتبني لنا , ونعرف كيفية ادلقارنة  بينو وبني غريه من األدلة اليت اعتمد عليها الفقهاء  يف ذات ادلسائل , 

قيقة مناىج الفقهاء  يف تلك ادلسائل شلا يعطي دربة على فهم طريقة احلاجة لالستحسان وتربز ح

 .تفكريىم ودتييز أساليبهم 

وفوائده العلمية التطبيقية فنحن نستطيع تطبيق ما استنبط العلماء باالستحسان يف الفقو ادلعاملة 

ر خيتلف اختالفا ادلعاصرة وخاصة يف باب البيع والشراء حيث أن معاملة البيع والشراء يف زمن احلاض

 .  بعيدا مع ما حدث يف زمن العصور األوىل فاالستحسان يكون سلرجا حلل ىذه ادلشكلة  

 

 منهج البحث:  خامسا
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أستخدم يف ىذا البحث ادلنهج ادلكتبية وادلقارنة بني اراء العلماء ، من خاللو أستطيع استعراض  .1

 ائق ادلتوفرة وادلقارنة بنيوحتليل وتأصيل كل ما يتعلق بأىداف البحث من خالل الوث

التزمت االستدالل بالقرآن الكرمي، واألدلة الصحيحة من السنة، ومل أجلأ إىل االستدالل   .2

 .باألحاديث الضعيفة إال تبعا، وأما اآلثار فالتزمت بذكر مصدرىا دون احلكم عليها

لك كتب وكذ. اعتمدت يف تفسري الشواىد من اآليات على أمهات كتب التفسري ادلعتمدة .3

 .شروح احلديث

عنيت بتحقيق وبيان مراد العلماء الصحيح من كثري من األراء، والضوابط، وادلفاىيم اليت جرى   .4

، وقول "تغري األحكام بتغري األزمان"حتريف مدلوالهتا ومعانيها عند الكتاب ادلعاصرين كقاعدة 

 .صد والكلياتأينما تكون ادلصلحة، فثم شرع اهلل، ومفهوم فقو ادلقا: ابن القيم

كما قمت بتحقيق بعض اآلراء اليت تنسب إىل أئمة أثبات، خطأ أو فهما مغلوطاً، مثلما  .5

. نسب إىل القرايف من عدم احتجاجو بالسنة الصادرة من الرسول بوصفو إماما أو قائدا عسكريا

 .لردةومثلما نسب إىل أبن القيم والسرخسي وسفيان الثوري و إبراىيم النخعي من إبطال حلد ا

قمت بإعداد فهارس حتليلية يف هناية البحث للشواىد من اآليات القرآنية، واألحاديث النبوية،  .6

 .وادلصادر، وادلراجع

يف توثيق اذلوامش السفلية كنت أذكر اسم صاحب ادلصدر كامال يف أول مرة يرد فيها فقط مث  .7

على ذكر اسم الكتاب أذكر اسم الكتاب كامال كذلك، فإذا ذكرتو للمرة الثانية اقتصرت 

سلتصرا دون ذكر اسم مؤلفو، إال اذا خشي وقوع لبس يف معرفتو الشًتاكو مع غريه من ادلصادر 

 .يف االسم فكنت اذكر اسم صاحبو أيضا كاالحكام لآلمدي واالحكام البن حزم
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 أما يف فهرس ادلراجع فكنت أذكر ادلؤلف باسم شهرتو مثل ابن قدامة مث اذكر امسو الكامل مث .8

 .اسم مؤلَّفو

 

 الدراسات السابقة في الموضوع:  سادسا

من خالل ىذا البحث وقفت على كثري من ادلصادر اليت تناولت موضوع االستحسان وعقود 

مصادر التشريع اإلسالمي فيما ال : البيع ، ومن أىم الكتب اليت ال يستغين عنها يف رلال االستحسان 

يبني أصول التسريع  اإلسالمي ( أصلو رسالة ) ا الكتاب نص فيو لؤلستاذ عبد الوىاب خالف وىذ

وتعليل األحكام للدكتور زلمد مصطفى , وأصول الفقو لؤلستاذ زلمد أيب زىرة , سوى القرآن والسنة  

عقد ) العقود ادلسماة يف الفقو اإلسالمي : أما يف رلال التطبيقات فمن كتب اليت أفدت منها . شليب 

تطبيقات االستحسان يف أحكام البيوع عند احلنفية لدكتور حسان , الزرقا  لؤلستاذ مصطفى( البيع

 . وادلدخل إىل فقو ادلعامالت ادلالية لؤلستاذ دكتور زلمد عثمان شبري , عوض إبراىيم أبو عرقوب 

 

  الصعوبات التي واجهت الباحث:  سابعا

 : الصعوبات اليت واجهتين يف إعداد البحث فيما يلي 

األمر الذي يتطلب فهم , د البيوع مبين يف األساس على فهم العلل الشرعية إن موضوع عق .1

 .ومقاصد الشرع للوصول إىل احلكم السديد, العلل 

دراسات ترجيح األحناف من ادلسائل ادلعروضة يف ىذا ادلوضوع حتتاج إىل فكر عميق وعمل  .2

 .متواصل لفهم ادلقصود 
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ألمهية كثري يف ىيئات  التدريس والدعوة وخاصة يف قلة الوقت الذي يشغلين لًتكيز ىذا البحث  .3

 .ادلنطقة اليت أسكن فيها اآلن كمركز التنصري يف كفولوان رياو باتام 

 

 خطة البحث

 :جاء البحث مقسما على النحو التايل

 الفصل األول

 وفيو مبحثان حقيقة االستحسان اليت تشتمل, يف الفصل األول يتكلم الباحث عن حقيقة االستحسان

على تعريف االستحسان لغة واصطالحا مث بيان ضوابط االستحسان وأنواع االستحسان وموقف 

االصوليني منو ويشتمل  حقيقة االستحسان عند األصوليني وحقيقة اخلالف يف االستحسان بني 

 االصوليني

 الفصل الثاني

 ية إيب حنيفة وتتكون من  شخص, ويف ىذا الفصل يتكلم الباحث عن حملة موجزة عن احلنفية  

ونشأتو و شيوحو و رئاسة حلقة الفقو وأصول مذىبو  وتالميذه وشيوحو ومؤلفاتو  وتدوين ادلذىب 

 .وانتشار ادلذىب ومظاىر القدوة يف شخصية أيب حنيفة

 الفصل الثالث
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وفيو مبحثان  , عند األحناف  يف ىذ الفصل يتكلم الباحث عن  تطبيق االستحسان يف عقد البيع

الشرط الذي ال و  حقيقة الشرط ادلقًتن بعقد البيعيتكون من الشروط ادلقًتنة بعقد البيع و  ألولادلبحث ا

 . لكنو مالئم للعقد, الشرط الذي ال يقتضيو عقد البيع و  يقتضيو عقد البيع لكن جرى بو العرف

وىو  افتطبيق االستحسان يف عقود البيع اخلاصة عند األحنويف ادلبحث الثاين يتكلم الباحث عن  

 .عقد بيع الوفاء و  عقد االستصناعو  عقد السلم

 . مث أختتم باخلادتة والنتائج والفهارس  

ويف اخلتام ال أقول إين قد عصمت من الزلل، ولكين أجهدت نفسي على قدر طاقيت لعلي 

 فهو خري. أوفق للصواب، فما كان فيو من صواب فمن اهلل، وما كان فيو من خطأ فمين، واستغفر اهلل

 .مسؤول وأكرم مأمول

 


