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 حقيقة االستحسان: الفصل األول 

  حقيقة االستحسان وضوابطو وأنواعو: المبحث األول

 تعريف االستحسان لغة واصطالحا : المطلب األول

 تعريف االستحسان لغة: أوال 

,  1والقبح ضده ونقيضو, االستحسان على وزن استفعال وىو مأخوذ من اٟتسن 

 4ويذكر ابن فارس.  3أو معناه طلب األحسن من األمور,  2وقيل ىو وجود الشيء حسنا

يقال رجل حَسن وامرأة حسناء , أن اٟتاء والسُت والنون أصل واحد وىو اٟتسن ضد القبح 

وىو رؤية , وقيل إنو فعل ا١تستحسن , وقيل إنو قول الشيء على صفة اٟتسن , وحسنانة 

كلمة فيما يقارب مائيت موضوع من وقد وردت كلمات ٖتتوي على مادة ال.  5الشيء حسنا

                                                             
عبد السبلم : ٖتقيق , م 2, 1ط, معجم مقاييس اللغة , ( ىـ 395: ت )أٛتد بن فارس بن زكريا : فارس ابن  1

( ىـ711: ت )ٚتل الدين ٤تمد بن مكرم : وابن منظور . 58-57\2, م 1991دار اٞتيل بَتوت , ىارون
 .114\13,م 1968دار بَتوت , م15, 1ط, لسان العرب 

 .٤تمد بن عبد اٟتميد بن اٟتسُت بن اٟتسن بن ٛتزة السمرقندى عبد الرب، ٤تمد زكى ابو الفتح :العبلء األٝتندي  2
 . 649ص , بذل النظر , 

مؤسسة الرسالة بَتوت , 2ط, ( م1683\ىـ1094: ت ) أليب البقاء أيوب بن موسى اٟتسيٍت الكفوي  3
 . 148\1,م 1998\ىـ1419

أصلو من قزوين , ومشاركا ُب عموم شىت , ىو أبو اٟتسن أٛتد بن فارس زكريا القزويٍت الرازي و كان إماما ُب اللغة  4
و وقيل غَت ذلك  من  390وقيل سنة  395أقام ُب ٫تدان مدة ٍب انتقل إىل الري فنسب إليو و توُب سنة , 

وفيات األعيان .)و٘تام الفصيح وغَتىا , والفصيح , حيب والصا, واجململ ُب اللغة , معجم مقاييس اللغة : مؤلفاتو 
1\100  ) 

 . 118\5بدائع الصنائع  5
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وإن كان , وقيل أيضا ىو ما ٯتيل إليو اإلنسان ويهواه من الصور وا١تعاين , القرآن الكرمي 

 . 6مستقبحا عند غَته

 تعريف االستحسان اصطالحا: ثانيا 

وذلك ألهنم عربوا عن مصطلح , لقد تباينت تعريفات العلماء اٟتنفية لبلستحسان 

أو أنو الدليل الذي , على لدليل  ىي أنو ترجيح دليل, ثة معان رئيسية االستحسان ُب ثبل

 :وإليك وبيان ىذه ا١تعاين , أو أنو القياس ا٠تفي , عارض القياس 

 المعنى األول 

ويربز , إن االستحسان ىو منهج ُب االجتهاد يتم خبللو ترجيح دليل على دليل 

 . 8و وتلميذه اٞتصاص 7يىذا ا١تعٌت ُب تعريف اإلمام إيب اٟتسن الكرخ

مل أجد فرقا بينهما , وقد نقل عن اإلمام أيب اٟتسن الكرخي تعريفان لبلستحسان 

 .إال أن أحد٫تا أحصر من األخر

                                                             
 .157\4اإلحكام ُب أصول األحكام لآلمذي  6
ووفاتو ببغداد سنة , مولده بالكرخ , انتهت إليو رياسة اٟتنفية بالعراق , أبو اٟتسن , عبد اهلل بن حسُت الكرخي  7

الفتح ا١تبُت ُب , عبد اهلل مصطفى : ا١تراغي . ألصول اليت عليها مدار الفروع عند اٟتنفية لو الرسالة ُب ا( ىـ340)
 .198-197\1, م  1999القاىرة , ا١تكتبة األزىرية للًتاث , طبقات األصوليُت 

لى درس الفقو ع, ىـ 370ومات فيها سنة , سكن بغداد , فاضل من أىل الرأي , أبو بكر , أٛتد بن علي الرازي  8
الفتح ا١تبُت  ُب طبقات : ا١تراغي . والفصول ُب األصول, وٗترج عليو لو أحكام القرآن , أيب اٟتسن الكرخي 

 . 216-214\1األصوليُت 
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ترك حكم إىل : وقد رواه عن تلميذه اٞتصاص ىو :  التعريف األول ألبي الحسن الكرخي

 . 9حكم ىو أوىل منو

ىو : ىو الذي ينسب إليو ُب معظم كتب األصول  : التعريف الثاني ألبي الحسن الكرخي

لوجو , أن يعدل اإلنسان عن أن ٭تكم ُب ا١تسألة ٔتثل ما حكم بو ُب نظائرىا إىل خبلفو 

 .  10أقوى يقتضي العدول عن األول

 . 11"ترك القياس إىل ما ىو أوىل منو : "وعرفو أبو بكر اٞتصاص بأنو 

 ونالحظ مما تقدم ما يلي  

يشَت إىل أن االستحسان " ترك أو عدول " بَت اإلمامُت عن االستحسان بأنو إن تع: أوال 

 .يتم خبللو الًتجيح بُت دليلُت متعارضُت أحد٫تا أقوى من اآلخر , منهج يسلكو اجملتهد 

ألنو , ألهنما غَت مانعُت , إن تعريف إيب البكر اٞتصاص أذق من تعريفي الكرخي : ثانيا 

م  إىل حكم التخصيص و وترك حكم ا١تنسوح إىل حكم يدخل فيها ترك حكم العمو 

بينما وضح اٞتصاص أن االستحسان يتعلق بًتك , وليسا من االستحسان ُب شيئ , الناسخ 

                                                             
دار الكتب العلمية , م 1, 1ط,   344ص, الفصول ُب األصول ( 370: ت), أٛتد بن علي الرازي , اٞتصاص  9

 م 2000, ببَتوت , 
, دار الكتب العلمية , م 2, 1ط, ا١تعتمد ( : 436: ت )أبو اٟتسُت , علي بن الطيب  ٤تمد بن: البصري  10

  2/296م 1983, بَتوت 
 .344ص , الفصول ُب االصول : اٞتصاص  11
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ألن االستحسان طريقة ُب االجتهاد  يتم خبل٢تا ترجيح أحد , واألمر كما قال , القياس 

 . الدليلُت ا١تتعارضُت إذا كان أحد٫تا قياسا 

أن " واألصح أن يقال " أن يعدل اإلنسان" من عيوب التعريف الثاين للكرخي قولو :  ثالثا

ألن االستحسان اجتهاد فبل يصح من أي إنسان فبل يصح من أي إنسان " يعدل اجملتهد 

 .  12بل من اجملتهد فقط

 المعنى الثاني 

ُب تعريف ويظهر ىذا ا١تعٌت , إن االستحسان ىو الدليل الذي يعارض القياس اٞتلي 

 . 14واإلمام السرخسي,  13اإلمام أيب زيد الدبوسي

 "  15اسم لضرب دليل يعارض القياس اٞتلي: " حيث عرفها الدبوس بقولو 

ىو الدليل الذي يكون معارضا للقياس الظاىر الذي تسبق إليو : وعرفو السرخسي بقولو 

 .16"األوىام قبل إهتام التأمل فيو

                                                             
 154ص, االستحسان عند اٟتنفية وموقف الشافعية منو , الًتتوي  12
ىـ لو تقومي االدلة وتأسيس النظر و 430توُب سنة  ,الفقيو اٟتنفي , أبو زيد , عبد اهلل بن عمر بن عيس الدبوسي  13

 .1/248, الفتح ا١تبُت ُب طبقات األصوليُت : ا١تراغي . وغَت٫تا 
لو أصول السرخسي , ىـ 483قاض من كبار اٟتنفية و توُب سنة , أبو بكر , ٤تمد بن أٛتد بن سهل السرخسي  14

 . 278-1/277,  الفتح ا١تبُت ُب طبقات األصوليُت: ا١تراغي . وا١تبسوط 
, بَتوت, دار ا١تتب العلمية , م1, 1ط, تقومي األدلة ُب أصول الفقو, 430ت , عبد اهلل بن عمر : الدبوسي  15

 . 404ص, م2001
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 :  ونلحظ ما تقدم

وغايرا ا١تعٌت السابق الذي يعترب فيو , إلمامُت قد جعل االستحسان دليبل أن ا:  أوال

 .االستحسان منهجا وطريقة للًتجيح بُت الدليلُت ا١تتعارضُت إذا كان أحد٫تا قياسا 

وقد يفهم منو أنو , ُخّص االستحسان عند اإلمامُت ٔتعارضتو للقياس اٞتلي الظاىر:  ثانيا

ألن القياس األصويل ال يقوى على معارضة الدليل إذا كان , وُب ىذا نظر , القياس األصويل 

لكنو يصح معارضا لقياس أصويل , بل وال يصح معارضا ,  17نصا أو إٚتاعا باالتفاق

على األصول والقواعد العامة باإلضافة إىل ( القياس الظاىر  )فصار ٛتل مصطلح ,آخر

ألن ىذه األصول والقواعد ُب قوة النص من حيث صحة االستدالل , 18قياس االصويل الزما

 . 19وإلزام ا١تكلف بالعمل ٔتقتضاىا, وبناء اٟتكم عليها , هبا 

تنبطوا علل األحكام ىو أن اٟتنفية اس( القياس الظاىر ) إن سبب وجود ا١تصطلح :  ثالثا

فصار كل موضع تثبت فيو العلة ا١تستنبطة يأخذ حكم , ٍب عمموا أحكامها , من النصوص 

 . ألن فائدة  تعّرف العلة ىي تعدية  حكمها إىل موضوع ال نص فيو , األصل الذي علل 

                                                                                                                                                                              
, دار ا١تعرفة , رفيق العجم . د: ٖتقيق, م 1,2ط, و أصول السرخسي 483ت , ٤تمد بن أٛتد : السرخسي  16

 .2/190, م1998, بَتوت
 . 2/82, التلويح على التوضيح :  التفتازاين 17
الوجيز ُب , عبد الكرمي : زيدان , 74ص, مصادر التشريع اإلسبلمي فيما ال نص فيو : خبلف عبد الوىاب  18

 .231ص, بَتوت , مؤسسة الرسالة , أصول الفقو 
, مؤسسة الرسالة, م1, 3ط, ٤تمد فتحي و ا١تناىج األصولية ُب االجتهاد بالراي ُب التشريع اإلسبلمي : الدريٍت  19

 . 37وص  17ص, م1997, ببَتوت 
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لذلك اعتربت تلك العلل العامة أصوال يعرض عليو  كل ما يستجد من مسائل ال نص فيها 

 .20(القياس الظاىر)وعرفت تلك العلل العامة أو القواعد باسم , وكأن الفقيو يقيس عليها , 

وال ٮتفى على أن ىذا التعميم للعلل قد يصطدم ُب بعض ا١تسائل بوجود معارض 

فيأخذون , وفيتبُت عندىا خطأ تعميم العلة ُب ىذا ا١توضع , من نص أو إٚتاع أو ضرورة 

 . 21ويسمونو استحسانا, ورة أو القياس األقوى بالنص أو اإلٚتاع أو الضر 

 : وأضرب مثاال يوضح الكالم السابق

 . 22وىو منهي عنو وىو يعترب بيع الغرر, األصل أن يبيع ا١تعدوم غَت جائز 

مع  –فإن كان بيع ما ليس عند اإلنسلن , 23و٦تا فسر بو الغرر أنو بيع ما ليس عند االنسان

 .24فبيع ا١تعدوم يدخل ُب النهي من باب أوىل, منهيا عنو  –إمكانية وجوده وٖتصيلو 

                                                             
 .268ص, أصول الفقو , أبو زىرة  20
, القاىرة , دار الفكر العريب , أبو حنيفة , ٤تمد بن اٛتد : وأبو زىرة , 2/192, أصول السرخسي , السرخسي  21

 . 287ص, م1997
: مسلم " . هنى رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم عن بيع اٟتصاة وعن بيع الغرر: "عن أيب ىرريرة رضي اهلل عنو قال  22

مطبوع على , الطبيعة الكربى األمَتية ببوالق, م10, 6ط, صحيح مسلم ( 261ىـ: ت)مسلم بن اٟتجاج 
باب بطبلن بيع اٟتصاة والبيع , كتاب البيوع , م 1885للقسطبلين ىامش إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 

 .6/357, الذي فيو الغرر
 . 4/40, م 1997, مؤسسة الريان بَتوت, م4, 1ط,نصب الراية , ( ىـ762: ت)عبد اهلل بن يوسف : الزيلعي  23
على ىامش , ت.د, بَتوت , عريبدار إحياء الًتاث ال, الكفاية على الداية , جبلل الدين ا٠توارزمي : لكرالين ا 24

 . 6/204, شرح فتح القدير 
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ويأخذ , فيدخل ُب علة النهي عن بيع الغرر, وليس السلم إال بيعا للمعدوم 

الوقوع ُب ا١تنازعة بسبب عدم : السًتاكهما ُب علة النهي وىي , ىذا ىو القياس , أحكامو

 .منهيا عنو و٤ترما فا١تفروض أن يكون بيع السلم, القدرة على توفَت ا١تبيع 

من أسلف ُب : لكن ١تا جاء النص بإباحة بيع السلم بقولو صلى اهلل عليو وسلم 

قطع بيع السلم عن حكم .  25" إىل أجل معلوم , ووزن معلوم , شيئ ففي كيل معلوم 

أو , ألن النص ا١تبيح قد بُت أن علة النهي عن بيع ا١تعدوم غَت موجود ُب بيع السلم, نظائره 

فكان لو حكم , أو استثٌت السلم من حكمها , وجودة لكن الشارع أ٫تل وجودىا ىي م

 .اٞتواز الثابت بالنص

 : المعنى الثالث

لذلك ٧تد . وىو ما كان مقاببل للقياس الظاىر اٞتلي , إن االستحسان ىو القياس ا٠تفي 

. 27"د القياسُتىو أح: "يعرف االستحسان مشَتا إىل ا١تعٌت السابق بقولو  26اإلمام البزدوي

                                                             
مطبوع , القاىرة , ا١تطبعة ا٠تَتية , م13, 1ط, صحيح البخاري , ( 256: ت) ٤تمد بن إٝتاعيل : البخاري  25

 .4/291, باب السلم ُب وزن معلوم, كتاب السلم , م 1899, على ىامش فتح الباري البن حجر
, كان ألصولو أ٫تية كربى , فقيو أصويل من أكابَت اٟتنفية , فخر اإلسبلم , ابو اٟتسن  ,علي بن ٤تمد البزدوي  26

ا١تراغي ( . ىـ482)توُب سنة , وغناء الفقهاء وغَتىا , لو كنز األصول إىل معرفة األصول , دعت العلماء لشرحها 
 .1/286الفتح ا١تبُت ُب طبقات األصوليُت : 

, م1997, بَتوت, دار الكتاب العريب , م4, 3ط, أصول البزدوي ( ىـ482: ت)علي بن ٤تمد : البزدوي  27
 .مطبوع مع كشف األسرار للبخاري , 4/7
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: قال بعض أصحابنا : "حيث قال  28وصرح هبذا ا١تعٌت اإلمام عبد العزيز البخاري

واعلم : "بقولو  30بل ونبو اإلمام صدر الشريعة احملبويب.   29"االستحسان ىو القياس ا٠تفي 

,  وإذا ذكرنا االستحسان نريد بو القياس ا٠تفي, أنا إذا ذكرنا القياس نريد بو القياس اٞتلي 

 . 31"فبل تنس ىذا االصطبلح

 : ونلحظ مما تقدم

وصدر  32إن معٌت االستحسان صار ٮتتص بالقياس ا٠تفي كما ذكر البزدوي:  أوال

و١تا كان معناه أعم من ذلك عند سلفهم ٧تد اإلمام صدر الشريعة ينبو على أن ,  33الشريعة

ليس كل استحسان و , وأن كل قياس خفي استحسان , االستحسان أعم من القياس ا٠تفي 

 . قياسا خفيا 

                                                             
وىو شرح على , لو كشف األسرار , الفقيو اٟتنفي األصويل , عبلء الدين البخاري , عبد العزيز بن أٛتد بن ٤تمد  28

 .2/141ا١تبُت ُب طبقات األصوايُت  الفتح: ا١تراغي ( . ىـ730: )توُب سنة , أصول البزدوي 
 .4/8كشف األسرار : البخاري  29
لو شرح  , اجملدث ا١تفسر, الفقيو األصويل اٟتنفي, صدر الشريعة االصغر , عبيد اهلل بن مسعود بن تاج الشريعة  30

توُب , صول الفقو و٫تا ُب أ, وقد شرحو بالتوضيح , ولو منت التنقيح , وقد احتصره وٝتاه النقاية , كتاب الوقاية 
 .161/ 2الفتح ا١تبُت ُب طبقات األصوايُت : : ا١تراغي ( . ىـ747: ) سنة 

دليل يقع ُب مقابلة النقياس : مع أن صدر الشريعة قد صرح أن أصح تعريف لبلستحسان ىو , 2/82: احملبويب  31
 (.81/ 2التوضيح ١تنت التنقيح : احملبويب . اٞتلي 

 7سبق ترٚتتو ص  32
اهلل بن مسعود بن ٤تمود البخارى اٟتنفى صدر الشريعة األصغر من صدر الشريعة األكرب من علماء أصول عبد  33

. الفقو والدين لو كتاب التنقيح َب أصول الفقو وشرح التوضيح وكتاب شرح الوقاية َب فقو األحناف توَب َب ٓتارى
(http://www.elazhar.com) 
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االستحسان غلب ُب اصطبلح األصول على : " ا١تسألة بقولو  34و٠تص التفتازاين

وأما , كما غلب اسم القياس على القياس اٞتلي ٘تييزا بُت القياسيُت , القياس ا٠تفي خاصة 

اٞتلي  ُب الفروع فإطبلق االستحسان على النص واالٚتاع عند وقوعهما ُب مقابلة القياس

 . 35"شائع 

أما ُب االصطبلح الفروع فهو , فإطبلق االستحسان على القياس ا٠تفي اصطبلح أصويل 

 .أعم وأمشل 

حيث , يلتقي ىذا ا١تعٌت لبلستحسان مع ا١تعٌت األول ُب أنو ترجيح لدليل على دليل :  ثانيا

,  كونو يسمى دليبل ويلتقي مع ا١تعٌت الثاين ُب, يرجح ىنا القياس ا٠تفي على القياس اٞتلي 

 .إذا القياس جليا كان أو خفيا يسمى دليبل شرعيا

 : والحاصل من كل ما تقدم

ترجيح دليل على دليل عند : ال ٮترج معٌت االستحسان من حيث اٟتقيقة عن :  أوال

 .أو أصبل كليا , أو قاعدة عامة , التعارض إذا كان أحد٫تا قياسا  أصوليا 

                                                             
لو التلويح ُب كشف , شافعي ا١تذىب , من أئمة العربية والبيان وا١تنطق , دين سعد ال, مسعود بن عمر التفتازاين  34

( . ىـ793) توُب سنة , شرح العقائد النسفية وغَتىا , وهتذيب ا١تنطق والكبلم , حقائق التنقيح ُب األصول 
 . 2/214الفتح ا١تبُت ُب طبقات األصوايُت : : ا١تراغي 

 .2/82يح النلويح على التوض, التفتازاين  35
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فبعد أ ن كان يشار , ٦تا جعلو أكثر وضوحا , سان يضيق ويتحدد صار معٌت االستح:ثانيا 

إىل أن , صار معناه الدليل الذي يعارض القياس الظاىر , إليو ٔتجرد ترك دليل وأخذ آخر 

وال ٮتفى أن القياس خفيا  , انتهى األمر إىل إطبلقو على القياس ا٠تفي عند أىل األصول 

 . كان أو جليا ىو دليل شرعي 

ومصادمة , إن سبب وجود االستحسان ىو منهج اٟتنفية ُب تعميم علل النصوص   : ثالثا

٦تا يبُت خطأ ىذا , أو قياس أقوى , أو ضرورة , أو إٚتاع , ىذا التعميم لنصوص أخرى 

 .فيًتك التعميم ويأخذ بالنص أو االٚتاع أو الضرورة, التعميم 

فا١تقصود بالظاىر القياس , مقاببل للقياس ا٠تفي ( القياس الظاىر )إذا جعل :  رابعا

فيجب أن يفهم على أنو األصول , مقاببل لدليل ( القياس الظاىر )أما إذا جعل , األصويل 

 . باإلضافة بالقياس األصويل , والقواعد العامة 

 ضوابط االستحسان: المطلب الثاني 

منهجا من مناىج االجتهاد أو دليبل من أدلة التبعية البد إن االستحسان سواء كان 

, وتنَت الطريق أمامو ُب اجتهاده , أن ٖتكمو ضوابط شرعية تنظم عمل اجملتهد وٖتكمو 

 .وتشد باب ا٢تواء والتشهي أمام كل جاىل أو مفسد 
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 ألهنا معلومة, ومن اٞتدير بالذكر أن اٟتنفية مل يفردوا ضوابط االستحسان بالبحث 

 36ولكن ٯتكن للباحث استقراؤىا من خبلل ما كتبوه ُب الفروع واألصول, لديهم بالبداىة 

 : لنجد أهنا ستة  ضوابط رئيسية 

 :أن يكون اٟتكم االستحساين ٤تققا ١تقاصد الشريعة العامة :  الضابط األول

وذلك عن , إن مقصد الشريعة اإلسبلمية ا١تطهرة ىو ٖتقيق مصاّب العباد ُب العاجل واآلجل 

فالعمل بتلك األحكام والتكاليف يضمن حفظ , طريق أحكامها وتكاليفها االشرعية 

  . مقصدىا ُب ا٠تلق 

 :وٯتكن تقسيم مقاصد الشريعة ُب ا٠تلق إىل ثبلثة أقسام 

و٣تموع الضروريات ,  37ىي اليت هبا قيام مصاّب الدين والدنياو : الضروريات :  القسم األول

 .حفظ الدين والتفس والنسل والعقل وا١تال : ا٠تمسة ىي 

 38وىي اليت ٭تتاج إليها للتوسعة ورفع الضيق واٟترج وا١تشقة: اٟتاجيات :  القسم الثاني

 .39وىي اليت يؤخذ هبا لتحقيق مكارم األخبلق: التحسينات :  القسم الثالث

                                                             
نظرية االستحسان ُب التشريع اإلسبلمي وصلتها با١تصلحة )الفرفور ُب كتابو " ٤تمد عبد اللطيف. وىذا ما فعلو د 36

 .56-55ص , م1985دار دمشق , ( ا١ترسلة
دار إحياء الًتاث العريب , م 4,  1ط, ا١توافقات ُب أصول الشريعة , ( ىـ790: ت)إبراىيم بن موس : الشاطيب  37

 . 2/9, م2001, ببَتوت 
 .11/ 2ا١توافقات ُب أصول الشريعة : الشاطبيب  38
 .2/12مصدر السابق   39
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ال يبغي عنها , إن اٟتكم االستحساين ٬تب أن يكون سائرا ُب ظل ىذه ا١تقاصد 

 .حوال 

 : وأضرب مثاال يبين كيفية تحقيق األحكام االستحساني لمقاصد الشريعة 

وفسر بأنو بيع ما ليس عند اإلنسان ,  40لقد هنى النيب صلى اهلل عليو عن بيع الغرر 

, فقد ٬تد اإلنسان ما باع وقد ال ٬تده , تعليقا با٠تطر  ألن فيو,  41وىذا منهي عنو أيضا, 

فإذا قدر على ٖتصيلو فقد يقبلو ا١تشًتي وقد يرده , وقد يقدر على ٖتصيلو وقد ال يقدر 

وقد يتعذر على البائع رده إىل من اشًتاه منو أو التصرف , ٓتيار الرؤية ألنو اشًتى ما مل يره

, منهيا عنو  –مع وجود القدرة على ٖتصيلو  –نسان فإذا كان بيع ما ليس عند اإل, فيو 

وىذا , فبيع ا١تعدوم غَت جائز , فبيع ا١تعدوم أوىل بالنهي ألنو يفضي إىل ا١تنازعة وا٠تبلف 

 .ىو األصل ُب عقد البيع

                                                             
 6تقدم ٗتر٬تو وشرحو  ص 40
يأتيٍت الرجل يسألٍت  من البيع ماليس : لى اهلل عليو وسلم فقالت أبيت رسول اهلل ص: عن حكيم بن حزم أنو قال  41

هناين رسول اهلل : "وعنو رضي اهلل عنو أنو قال " . ال تبع ما ليس عندك: "أبتاع لو من السوق ٍب أبيعو ؟ قال , عندي 
, " ث حسنحديث حكيم بن حزام حدي: روا٫تا الًتمي وقال " . صلى اهلل عليو وسلم أن أبيع ما ليس عندي

( 1233, 1232)برقم , باب ما جاء ُب كراىية بيع ما ليس عندك , كتاب البيوع , سنن الًتميذي : الًتميدي 
 (.359-358ص
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 وىو بيع ا١تعدوم وقد ثبت على خبلف األصل ا١تتقدم: وقد جوز الشارع بيع السلم 

 .  42االستثناء من األصل مقصدا شرعيا؟ فهل ٭تقق ىذا, ( القياس ) 

٦تا , وىو رفع اٟترج وا١تشقة , ال شك أن ىذا االستثناء ٭تقق مقصدا شرعيا مهما 

ولذلك . وىذا ىو مقصد الشريعة , ألنو ٭تقق مصلحة ويدفع مفسدة , يؤكد اٟتاجة إليو 

 . 43عد من اٟتاجيات ُب قسم ا١تعامبلت

؟ وكيف يرفع ( جواز بيع السلم)االستحساين  فأين ا١تصلحة ُب اٟتكم: فإن قيل 

 اٟترج ؟ 

 : ولو مصلحة بالعمل ٔتوجبو , إن كبل من البائع وا١تشًتي ٤تتاج إليو : اٞتواب 

فهو إن مل , أما ا١تشًتي فإنو يطلب الربح لنماء مالو ليتمكن من االنفاق على نفسو وعيالو 

 :ل لثبلثة أسباب والربح عن طريق السلم أيسر وأسه, يربح فٌت مالو 

وىذا يؤدي إىل , أن ا١تشًتي يشًتي السلعة بثمن أقل من قيمتها ا١تعتادة :  السبب األول

 .44ازدياد الربح

                                                             
دار إحياء , م9, شرح فتح القدير للعاجز الفقَت , ( 861: ت )كمال الدين ٤تمد بن عبد الواحد : ابن ا٢تمام  42

 .6/207ت .د, الًتاث العريب 
 .12/ 2ا١توافقات ُب أصول الشريعة :  الشاطبيب 43
 .6/206شرح فتح القدير للعاجز الفقَت : ابن ا٢تمام  44
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هبذا الشراء من تقلبات األشعار ارتفاعا  -إىل حد كبَت –أن ا١تشًتي يأمن :  السبب الثاني

, أن يبيع إال ٓتسارة فلعلو اشًتى من السوق بشعر ٍب حبط السعر فبلٯتلك , وا٨تفاضا 

فيكون التاجر ُب منأى , فارتفاع األشعار وا٨تفاضها ُب السوق رىينة ١تبدأ العرض والطلب 

 . ألنو اشًتى بشعر أقل من القيمة السوقية أصبل, عن عواصف ارتفاع وا٩تفاض األسعار 

 . حجز السلعة ليجدىا ا١تشًتي ُب موٝتها : السبب الثالث 

 :ة من وجهُت أما البائع فلو مصلح

٦تا ٯتكنو من استثمار ا١تال , أن ُب السلم تعجيل حصولو على ا١تال والربح :  الوجو األول

 .واإلنفاق على النفس والعيال , ُب العمل 

٦تا , وقبض الثمن , أن البائع قد باع بضاعتو كاملة أو جزءا كبَتا منها :  والوجو الثاني

فإذا انعدمت ىذه .  45أو كسادىا عنده, ضاعة ٕتعلو ُب سعة وراحة من ىّم تصريف الب

, يعطل مصاٟتهم , ا١تصاّب ال شك أن بعض الباعة وا١تشًتين سيقعون ُب حرج ظاىر 

وىكذا . ٦تا يؤدي إىل نفاده لعدم القدرة على االنتفاع بو , ويوقف حركة ا١تال عندىم 

وبالتايل ٤تققة , ديشًتط ُب ٥تتلف األحكام االستحسانية أن تكون ٤تققة ١تصاّب العبا

 . ١تقاصد الشريعة 

 : أن يكون للحكم المستحسن سند شرعي: الضابط الثاني 

                                                             
 .6/206ا١تصدر السابق  45
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ٮترج اٟتكم ا١تستحسن  -نصا كان أو إٚتاعا أو ضرورة أو قياسا–إن السند الشرعي 

ولقد قسم . إىل صف منظومة األحكام الشرعية ا١تعتد هبا , من كونو ىوى للمستحسن 

أنواع ْتسب سندىا الشرعي ليكون ذلك عبلمة على شرعيتو أمام   اٟتنفية االستحسان إىل

. وال تنتفي اٟتاجة إىل السند الشرعي مهما كان معٌت االستحسان. ومعًتض , كل باحث 

, يعدل فيو عن حكم شرعي إىل حكم شرعي , إن االستحسان منهج اجتهادي : فإن قيل 

ن لو دليل شرعي يثبتو ليكون حكما أن اٟتكم الشرعي ١تعدول إليو ال بد أن يكو : أجيب 

 .ودليل اٟتكم ىو سند االستحسان, شرعيا معتربا 

أو نصا , أن ال يعارض الحكم االستحساني أصال من أصول الشريعة : الضابط الثالث 

 .أو ما ىو معلوم من الدين بالضرورة , محكما من الكتاب والسنة المتوابرة 

ا١تعارضة إذا كان سند اٟتكم االستحساين نصا إذا كان من الصعب أن نتصور ىذه 

 (.ضوورة أو مصلحة أو عرفا :) فإن من احملتمل تصورىا إذا كا السند , أو إٚتاعا أو قياسا 

وال ٮتفي ان كثَتا من أىل ا٢توى قد اٗتذوا من ىذه األدلة الشرعية بوابو مشرعة للولوج إىل 

 .كون سدا منيعا ُب وجو كل صاحب ىوى لي, فبل بد من الضابط ا١تذكور , ما حرم اهلل 
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ضوورة أو مصلحة أو عرفا )فمن الواضح أن كبل من : أما وجو اعتبار ىذا الضابط 

قد عرف اعتبارىا من نصوص الكتاب والسنة و فإذا جاءت ىذه األدلة بإحكام معارضة ( 

 . 46باطل للزم من ذلك أن يعارض ا١تدلول دليلو و وىو, لنصوص قاطعة ُب الكتاب والسنة 

ألصول الشريعة أو ( ضوورة أو مصلحة أو عرفا )ومن أجل ضمان عدم معارضة 

وقواعد ينتهجوهنا ويتعوهنا ُب , وضع الفقهاء ضوابط تضبطها , ٤تكم نصوصها 

 . 47اجتهادىم

 48.بيع الوفاء: ومثال االستحسان الفاسد 

أن يُعمل باالستحسان إذا كان في تطبيق الحكم الشرعي بعيد عن : الضابط الرابع  

 : مقاصد الشريعة 

إن االستحسان عبلج ناجح عندما تكون لوازم األدلة ومآالهتا بعيدة عن مقاصد 

 . 49وال شك أن النظر ُب مآالت األدلة ولوازمها معترب ومقصود شرعا, الشريعة 

                                                             
, بَتوت, مؤسسة الرسالة , م1,  6ط, ضوابط ا١تصلحة ُب الشريعة اإلسبلمية , ٥تمد سعيد رمضان : البوطي  46

 .118ص , م1992
, ضوابط ا١تصلحة ُب الشريعة اإلسبلمية : البوطي , وما بعدىا  2/872عام ا١تدخل الفقهي ال: الزرقا : انطر  47

بَتوت , مؤسسة الرسالة , م1, 4ط, نظرية الضرورة الشرعية , وىبة مصطفي : والزىيلي , 217-110ص
 .72-68ص , م1985

 من ىذه الرسالة   134-133انظر ص  48
 . 165-4/153ا١توافقات ُب أصول الشريعة : الشاطيب  49
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ولكن قد يكون ُب , لو من مصلحة ٕتلب أو مفسدة تدرأ إن اٟتكم الشرعي ال ٮت

فيؤدي إىل مفسدة تساوي أو تزيد , اطراد تطبيق ىذا اٟتكم مآل على خبلف ما قصد منو 

 . 50على ا١تصحة ا١تراد استجبلهبا أو ا١تفسدة ا١تراد درؤىا

 . 51أو بيع ما ال ٯتلك اإلنسان, النهي عن بيع ا١تعدوم : ومثال ذلك 

كم ا١تنع والنهي لوقع كثَت من التجار ُب حرج ومشقة ألنو ال يستطيع أن فلو اطرد ح

وأكثر رْتا للمشًتي , والذي يكون عادة أقل ٙتنا , يشًتي أو يبيع ما ىو موصوف ُب الذمة 

وهبذا ا١تنع يتوقف كثَت من التجار عن البيع . وإنفاق السلعة للبائع , وفيو قضاء اٟتوائج , 

وقد يرتفع , السلع اٟتاضرة من أصحاهبا يكون وفق القيمة السوقية ألن شراء , والشراء 

فإذا كان رأس ا١تال ا١تتاجر بو ال يقوى على ٣تابة تقلبات , السعر بعد الشراء وقد ينخفض 

اضطر صاحبو لعدم ا١تغامرة برأس مالو و وبالتايل تتوقف حركة ا١تال ٦تا يؤدي إىل , األسعار 

 . ىبلكو ونفاده

االستحسان ليعاِب ىذه ا١تشقة اليت قد تنتج عن اطراد تطبيق اٟتكم وىنا يأٌب 

فيثتثٌت بيع السلم من النهي السابق  ليحقق مصاّب تربو على ا١تفاسد اليت أراد , الشرعي 

                                                             
عبد الغٍت : ٖتقيق , م1, 1ط, قواعد األحكام ُب مصاّب األنام( م660: ت)عبد العزيز بن عبد السبلم : العز  50

 .4/154ا١توافقات ُب أصول الشريعة  : والشاطيب , 609ص, م 1992دار الطباع , الدقر 
 من ىذه الرسالة  11تقدم دليل النهي عنو ص  51
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وتربو على ا١تصاّب اليت أراد الشارع درأىا بنهيو ٖتقيقها . الشارع درأىا بنهيو عن بيع ا١تعدوم 

 .وم من هنيو عن بيع ا١تعد

 أن يكون المستحسن ىو المجتهد: الضابط الخامس 

إذا كان االستحسان منهجا اجتهاديا أو دليبل شرعيا فإنو ال بد أن يكون ا١تستحسن 

ويعرف  , ألن اجملتهد ىو الذي يعرف كيف يوظف ا١تنهج وكيف يسَت عليو , ىو اجملهد 

 .كذلك كيف يستنبط من الدليل 

وإذا أردنا تفصيل ىذا ا١تعٌت نقول .  52فة االجتهادىو كل من اتصف بص: واجملتهد 

 .53ىو كل من كان قادرا على استنباط األحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية: 

وقد فصل العلماء األجبلء أىم الشروط اليت ٬تب أن ٭تققها اإلنسان كي يصل إىل رتبة 

اد فليس من أىل فمن مل يبلغ رتبة االجته. 54االجتهاد وىي مبسوطة ُب كتب األصول

 .وبالتايل ال يقدر على االستحسان , استنباط األحكام من أدلتها 

, ومن تكلف ما جهل : " فقال ! وما أٚتل عبارة اإلمام الشافعي ُب ىذا الصدد 

, غَت ٤تدودة  –إن وافقو من حيث ال يعرفو  –وما مل يثبتو معرفتو كانت موافقتو للصواب 

 . واهلل أعلم 

                                                             
 .141 4 األحكام ُب أصول األحكام: اآلمدي  52
 .402ص, الوجيز ُب أصول الفقو : زيدان  53
 . 142/ 4, األحكام ُب أصول األحكام : اآلمدي , وما بعدىا 2/511ا١تستصفى , الغزايل : انظر  54
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 .55"َت معذور إذا ما نطق فيما ال ٭تيط علمو بالفرق بُت ا٠تطأ والصواب فيووكان ٓتطئو غ

 : أال يؤدي الحكم المستحسن إلى ذريعة فساد: الضابط السادس 

 .56ىي التوسل ٔتا ىو مصلحة إىل مفسدة : الذريعة 

 .57ىو كل ما فوت مقصد الشارع: وا١تفسدة 

و٭تفظ خط سَتىا من , إذا كان  االستحسان رقيبا أمينا على مآل تطبيق األحكام الشرعية 

فبل ٕتوز أن تنقلب الغاية من  –وُب ىذا مصلحة عظمى  –ا١تيل عن طريق مقاصد الشارع 

 . اٟتكم ا١تستحسن لتصَت مفوتة ١تقاصد الشارع 

 . 58احة الربابيع الوفاء الذي يؤول ٕتهيزه إىل إب: ومثال ىذا الضابط 

, وإن اٟتكم ا١تستحسن كغَته من األحكام تنطبق عليو قاعدة ا١تقاصد والوسائل 

وكل وسيلة ١تفسدة ال ريب أهنا مفسدة ألن ,  فكل وسيلة ١تصلة ال شك أهنا مصلحة 

 . 59وكبل٫تا عند الشارع مقصود, وسيلة ا١تقصود تابعة للمقصود 

                                                             
 .53ص, ت.د, بَتوت, دار الفكر , م 1, الرسالة ( م204: ت)٤تمد بن إدريس : الشافعي  55
 .4/157ا١تافقات ُب أصول الفقو : الشاطيب  56
 .1/626ا١تستصفى , الغزايل  57
أن يقًتض احملتاج مبلغا من ا١تال من شخص ، ٍب يبيع لو َب نظَت ذلك جزءا معينا من األرض تزيد قيمتو على   58

قيمة القرض ، ويكون البيع ١تدة معينة ينتفع َب أثنائها الدائن باألرض انتفاع ا١تالك ٢تا ، وَب هناية ا١تدة إذا مل 
( من ٣تموع فتاوى الدكتور عطية صقر. )ًتض ا١تبلغ تصَت األرض ملكا تاما للدائن َب مقابل القرض يسدد ا١تق

 من ىذه الرسالة 134-133وزيادة البيان عن بيع الوفاء انظر ص 
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 أنواع االستحسان: المطلب الثالث 

رغم من اختبلف االعبارات اٟتنفية ُب تعريف االستحسان إال أننا نلحظ أهنا متفقة ُب على ال

 : 60فقد قسم اٟتنفية   االستحسان إىل أربعة أنواع. أنواعو 

 استحسان بالنص :النوع األول 

وىو نوع من االستحسان تقطع فيو ا١تسألة االستحسانية عن نظائرىا القياسية 

بل يستدل , ىذا النوع من االستحسان ال عمل للمجتهد فيو و . 61بسبب ورود النص فيها

 .بو على ٕتويز مبدأ االستحسان 

 : مثالو 

القياس يأىب جواز الوصية ألهنا ٘تليك مضاف إىل ما بعد ا١توت : حكم الوصية  - .1

وا١توت مزيل للملك فتقع اإلضافة إىل زمان زوال ا١تلك فبل يتصور وقوعو ٘تليكا فبل 

: " يصح إال أهنم استحسنوا جوازىا بالكتاب والسنة أما الكتاب فقولو تبارك وتعاىل 

اَلدُِكْم لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِّ اأْلُنـْثـَيَـُْتِ فَِإْن ُكنَّ ِنَساًء فـَْوَق اثـَْنتَـُْتِ فـََلُهنَّ يُوِصيُكُم اللَُّو ُب أَوْ 

ُهَما السُُّدُس ٦تَّا  ثـُُلثَا َما تـََرَك َوِإْن َكاَنْت َواِحَدًة فـََلَها النِّْصُف َوأِلَبـََوْيِو ِلُكلِّ َواِحٍد ِمنـْ

                                                                                                                                                                              
طو عبد الرؤوف سعد : ٖتقيق , إعبلم ا١توقعُت عن رب العا١تُت ( ىـ751: ت)٤تمد بن أيب بكر : ابن قيم اٞتوزية  59

 . 3/135, م1983,ار اٞتيل ببَتوت د, 
ومصادر التشريع اإلسبلمي فيما ال ,  2/192أصول السرخسي , السرخسي ,  4/10أصول البزدوي : البزدوي  60

 .75-7ص : نص فيو لعبد الوىاب خبلف 
 1/88ا١تدخل الفقهي العام : الزرقى  61



31 
 

ملَْ َيُكْن َلُو َوَلٌد َوَورِثَُو أَبـََواُه َفؤِلُمِِّو الثُـُّلُث فَِإْن َكاَن َلُو ِإْخَوٌة  تـََرَك ِإْن َكاَن َلُو َوَلٌد فَِإنْ 

 . 62"َفؤِلُمِِّو السُُّدُس ِمْن بـَْعِد َوِصيٍَّة يُوِصي هِبَا أَْو َدْينٍ 

يا : وأما السنة فما روي أن سعد بن أيب وقاص أنو كان مريضا فعاده رسول اهلل فقال 

: ال قال : بثلثي مايل ؟ قال : ال ، فقال : أوصي ّتميع مايل ؟ فقال رسول اهلل 

الثلث : " فبثلث مايل ؟ فقال عليو الصبلة والسبلم : ال قال : فبنصف مايل ؟ قال 

متفق "  والثلث كثَت إنك إن ندع ورثتك أغنياء خَت من أن تدعهم عالة يتكففون الناس 

 .عليو 

مرتبا على الوصية فدل أن الوصية جائزة وقولو سبحانو فشرع ا١تَتاث :  وجو االستحسان

يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم ا١توت حُت الوصية اثنان : "وتعاىل 

ندبنا سبحانو وتعاىل   63"ذوا عدل منكم أو آخران من غَتكم إن أنتم ضربتم ُب األرض

 .إىل اإلشهاد على حال الوصية فدل أهنا مشروعة 

 : ز السلم جوا - .2

                                                             
 . 11: النساء  62
 .106: ا١تائدة  63
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القياس يأىب جواز السلم باعتبار أن ا١تعقود عليو معدوم عند العقد :  وجو االستحسان

: وُب اٟتديث " رخص ُب السلم : " لكنو ترك بالنص وىو الرخصة الثابتة ُب السنة أنو 

 . 64"من أسلف فليسلف ُب كيل معلوم ووزن معلوم "  

 . 65كل صبلة ذات ركوع وسجودانتقاض وضوء البالغ اليقظان بالقهقهة ُب   .3

ألن ما كان حدثا ُب , عدم انتقاض الوضوء بالقهقهة ُب الصبلة :  القياس المعدول عنو

ُب صبلة اٞتنازة : وال خبلف ُب كون القهقهة ليست حدثا , الصبلة فهو حدث ُب غَتىا 

 66فالقياس يقضي أال تكون حدثا ُب الصبلة, وخارج الصبلة , وسجدة التبلوة , 

 : و االستحسانوج

أال من ضحك منكم قهقهة فليعد الوضوء والصبلة : "قولو صلى اهلل عليو وسلم 

فيقتصر , وٕتدر ا١تبلحظة أن ىذا األثر قد ورد ُب صبلة ذات ركوع وسجود ,  67"ٚتيعا

                                                             
 401ص , ا١تصدر السابق  64
, دار الكتب العلمية بَتوت , م2, 1ط, ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ( ىـ593: ت)علي بن أيب بكر : ا١ترغيناين  65

  16/ 1, , م1990
االختيار لتعليل : وابن مودود , ا٢تداية شرح  بداية ا١تبتدي : ا١ترغيناين , 2/274الفصول ُب األصول  : اٞتصاص  66

 .1/18, ا١تختار 
كتاب , م1966, دار ا١تعرفة بَتوت , عبد اهلل ا١تدين : ٖتقيق , م4, سنن الدارقطٍت , ي بن عمر عل: الدارقطٍت  67

نصب الراية : انظر الزيلعي , اٟتديث ضعيف , 1/161, باب أحاديث القهقهة ُب الصبلة وعللها , الصبلة 
1/47. 
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فبل يؤدي إىل غَته كصبلة , ألنو جاء على خبلف القياس من غَت تعليل  68على ما ورد

 . 69بلوةاٞتنائز أو سجدة الت

 . وهبذا يظهر جليا أن اٟتديث وإن كان ضعيفا يقدم على القياس ُب ا١تذىب اٟتنفي 

 استحسان االجماع: النوع الثاني 

, ىو نوع من االستحسان تقطع فيو ا١تسالة االستحسانية عن نظائرىا القياسية 

 . بسبب وجود االٚتاع 

وىو عقد يطلب ٔتوجبو العمل من ,  70جواز عقد االستصناع فيما جرت بو العادة:  مثالو

 .71و٭تدد لو الثمن, الصانع ُب شيئ خاص على وجو ٥تصوص 

فصار كما . 72عدم جواز ىذا العقد ألنو بيع ا١تعدوم وىو منهي عنو:  القياس المعدول عنو

 73لو اشًتى رجل من آخر خفا او قلنسوة أو ٨تو ذلك ٦تا ليس عند البائع

  74من أحد فكان إٚتاعا بو بُت الناس دون إنكار جريان التعامل :  وجو االستحسان

                                                             
, فجاء رجل ضرير البصر : " ليو وسلم كنا نصلى خلف رسول اهلل صلى اهلل ع: عن أيب ا١تليح عن أبيو أنو قال  68

فأمر رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم من ضحك , فضحك الناس من خلفو , فًتدى ُب حفرة كانت ُب ا١تسجد 
 . 1/161سنن الدارقطٍت : الدارقطٍت . أن يعيد الوضوء والصبلة 

 .275-2/274, الفصول ُب االصول : اٞتصاص  69
 .2/275االختيار لتعليل ا١تختار : وابن مودود . 2/86, داية ا١تبتدي ا٢تداية شرح ب: ا١ترغيناين  70
 . 2/355, الفصول ُب االصول : اٞتصاص  71
 11سبق ٩تر٬تو ص  72
 .2/355, الفصول ُب االصول : اٞتصاص  73
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 :والبد من التنبيو على مسألتُت 

مب يكون اإلٚتاع ُب مسائل ىذا النوع ؟ وكيف حصل اإلٚتاع ُب ىذه : المسألة األولى

 ا١تسألة ؟

فما , جعل الشيخ عبد الوىاب خبلف االستصناع من استحسان العرف :  المسألة الثانية

 صحة ما ذكره؟

 :  سألة األولىالم

 : 75يكون االٚتاع ُب مسائل ىذا النوع من االستحسان باحد أمرين:  الفرع األول

بإفتاء اجملتهدين ُب حادثة على خبلف القياس ُب أمثا٢تا أو على خبلف مقتضى : أوال 

 .الدليل العام

 .بسكوت اجملتهدين وعدم إنكارىم على ما تعامل بو الناس ٦تا خالف القياس:  ثانيا

فلنا أن نتصور أن الناس ُب مكان ما دون :  أما عن كيفية حصول اإلٚتاع :  الفرع الثاني

ٍب عم وانتشر , غَته قد تعاملوا باالستصناع على الرغم من كونو بيعا للمعدوم ٟتاجتهم إليو 

واطلع اجملتهدون على ىذا العقد حال انتشاره بشكل تدركي ومل ينكره أحد , ُب شائر البقاع 

                                                                                                                                                                              
 . 2/86ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي : ا١ترغيناين  74
 .286اإلسبلمي ص أصول الفقو : شليب , 350تعليل األحكام ص : شليب  75
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والذي يفسر , أي أننا نتحدث عن حصول اإلٚتاع العملي .  76فتم االٚتاع وتقرر,  منهم

 . 77"ثبت باإلٚتاع للتعامل: قول الفقهاء اٟتنفية 

إذا كان اإلٚتاع دليل من خالف القياس بعد : وىو  ولكن سؤاال مهما يحتاج إلى جواب

 اع ؟فما دليل من سكت عن ٥تالفة القياس قبل انعقاد اإلٚت, انعقاده

إن حاجة الناس ومصلحتهم ىي الدليل الذي اعتمد عليو كل ٣تتهد ُب عدم : الجواب 

وال ريب أن الشرع قد اعترب مثل ىذه اٟتاجة , وىي السر ُب سكوتو وإقراره , إنكاره 

وقد مر معنا أن االستحسان ٭تافظ على مقاصد الشريعة ويعمل على ٖتقيقها .  78وا١تصلحة

 .ورعاية مصاٟتهم , صد الشريعة مراعاة حاجة الناس وال ٮتفى أن من مقا, 

 :  المسألة الثانية

وكذلك فعل كثَت من , 79باالستصناع( استحسان اإلٚتاع)لقد مثل اٟتنفية على 

ولعل , 81إال أن الشيح عبد الوىاب خبلف جعلو مثاال على استحسان العرف 80ا١تعاصرين

                                                             
 . 350تعليل األحكام ص : شليب  76
أن السلف من الصحابة وعلماء التابعُت قد كانوا يشاىدون الناس : وا١تراد بقو٢تم عمل الناس : قال اٞتصاص  77

.... وإقرارا عليو , فصار ضلك إجازة  منهم لو , فلم يظهر من أحدىم منهم نكَت على فاعلو , يفعلون ذلك 
 . 354/ 2الفصول ُب األصول : اٞتصاص " بل بنفسو خارجا عن موجب القياسفصار ذلك أص

 .350تعليل األحكام ص : شليب  78
كشف : والبخاري , 2/192, أصول السرخسي , والسرخسي , 2/355, الفصول ُب األصول : اٞتصاص  79

 11/ 4األسرار 
الوجيز ُب أصول الفقو ص : وزيدان , 1/286أصول الفقو اإلصبلمي : وشليب , 267أصول الفقو ص : أبو زىرة  80

233. 
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العقد ُب البداية ٥تتصا ببقعة ٍب انتشر حىت  إذ كان, ذلك ١تا ذكرنا من كيفية ثبوت اإلٚتاع 

فأصل ىذا اإلٚتاع . ومع انتشاره بُت العلماء من غَت نكَت انعقد اإلٚتاع , صار عرفا عاما 

 . 82العرف العام

, فإن القياس كان يوجب بطبلنو : " .....يقول الشيخ أبو زىرة ُب عقد االستصناع 

, ولكن العمل ُب  كل األزمان على صحتو , ألن ٤تل العقد معدوم وقت إنشاء العقد 

وكان عدوال عن , أو عرفا عاما يًتك بو القياس , فكان ذلك إٚتاعا , وتعارفوا على عقده 

فإنو يكون , ويقارب استحسان اإلٚتاع ُب معناه استحسان العرف . دليل إىل أقوى منو 

 .83"ويكون ُب حال العرف العام, لدفع ا١تشقة 

وأصل , ثيل على استحسان العرف باالستصناع لو وجو يؤيده ولذلك ٧تد أن التم

 84.ينبٍت عليو

 استحسان الضرورة: النوع الثالث 

وىو نوع من االستحسان تقطع فيو ا١تسألة االستحسانية عن نظائرىا القياسية للضرورة أو 

 .  85للحاجة

                                                                                                                                                                              
 .74مصادر التشريع اإلسبلمس فيما ال نص فيو ص: خبلف  81
 .274أصول الفقو ص : أبو زىرة " ىو الذي اتف عليو الناس ُب كل األمطار : العرف العام  82
 .267أصول الفقو ص : أبو زىرة  83
ا ذكره اٟتنفية وراوه إال أنٍت أرى أن االستصناع ليس مثاال صحيحا على الرغم من ىذا اإليضاح الذي يأٌب موافقا ١ت 84

 . ألن مشروعيتو قد تثبت بالنص , على االستحسان اإلٚتاع 
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 . 86عدم فساد البئر الصغَتة بوقوع البعرة أو البعرتُت فيها : مثالو 

فساد ماء البئر الصغَتة بوقوع النجاسة فيها ألن قليل النجاسة ينجس : قياس ا١تعدول عنو ال

 . وإن مل يظهر أثر النجاسة ُب ا١تاء, قليل ا١تاء 

و٬تب , فصارت ىذه ا١تسألة كوقوع قطرة ٜتر أو دم ُب البئر الصغَتة و حيث تنجس البئر

 . 87نزح مائها

 :وجو االستحسان

فيسقط البعر ُب اآلبار , وا١تواشي تبعر حو٢تا , ليست ٢تا رؤوس حاجزة  88إن آبار الفلوات

 . 89وال ضرورة ُب الكثَت, فعفى عن قليل البئر للضرورة , 

 استحسان القياس : النوع الرابع 

, ىو نوع من االستحسان تقطع فيو ا١تسألة االستحسانية عن نظائرىا القياسية الظاىرة 

 .وتلحق بنظائر قياسية خفية 

                                                                                                                                                                              
 .74مصادر التشريع اإلسبلمس فيما ال نص فيو ص: خبلف  85
 . 1/22ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي : ا١ترغيناين  86
 .79ص,يضاح و٧تاة األرواح مراقي الفبلح شرح نور اإل:الشرنيبلين  87
وذكر صاحب االختيار أن اٟتكم غَت ٥تتص بالفلوات بل يشمل , 1/26االختيار لتعليل ا١تختار : ابن ا١تودود  88

شرح فتح القدير للعاجز : ابن اٟتمام : انظر . ونبو على ا٠تبلف فيو صاحب فتح القدير , آبار األمطار أيضا 
 .  87-1/86, الفقَت 

 .1/22ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي :  ا١ترغيناين 89
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 .  90قطعوا ٚتيعا, فتوىل بعضهم األخذ , إذا دخل اٟترز ٚتاعة  :مثالو 

ألن فعل , أن تقطع يد من ٛتل ا١تسروق إىل خارج اٟترز فقط :  القياس المعدول عنو

فإن اإلخراج إ٪تا , فاألخذ وإن أضيف إىل الكل , السرقة اليتم إال باإلخراج بعد األخذ 

 . 91أضيف للبعض

 :وجو االستحسان 

ألن .  92فتقاس على السرقة الكربى, بسبب ا١تعاونة , إن إخراج ا١تسروق ًب من الكل معٌت 

, ويستعدون اآلخرون للدفع , فيحمل بعضهم ا١تتاع , السارقُت يوزعون األدوار فيما بينهم 

 . 93فلو امتنع القطع لسد باب اٟتد, فتمام القدرة  والفعل عليو ٖتصلت هبم ٚتيعا 

 : قسيم السابقمالحظات على الت

إن التقسيم السابق مبٍت على النظر إىل سند االستحسان نصا كان إو إٚتاعا أو : أوال 

 . ضرورة أو قياسا خفيا 

                                                             
 .  2/537االختيار لتعليل ا١تختار ص : ابن مودود . إذا بلغ نصيب كل واحد منهم نصاب القطع  90
 .1/415ا١ترجع السابق 91
, أن ُب قطع الطريق يقوم البعض بالقتل واالخذ : ووجو الشبو بُت ا١تسألتُت , ا١تقصود هبا اٟترابة وقطع الطريق  92

. لنسبة الفعل إىل الكل شرعا بسبب معاونتهم , فيجب حد قطع الطريق على الكل , ما يقوم الباقون للدفع بين
 .5/149ابن ا٢تمام شرح فتح القدير للعاجز الفقَت 

 .1/415ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي : ا١ترغيناين  93
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مصطفى شليب على تقسيم اٟتنفية السابق حيث ُحصرت أنواع  . اعًتاض د:  ثانيا

تربو على مع أن ا١تتتبع لكتب الفقو عند اٟتنفية ٬تد أهنا , االستحسان بأربعة فقط 

٢تذا زاد على األربعة السابقة أربعة , شليب ُب ٤تلو . وال ٮتفي أن اعًتاض د.  94الثمانية

 . 95أخرى ومثل عليها

اعًتاض األستاذ مصطفى الزرقا على التقسيم السابق معتربا أن ذكر استحسان السنة :  ثالثا

واستحسان اإلٚتاع إقحام للشيئ ُب غَت ٤تلو ألن اٟتكم الثابت هبما إ٪تا يضاف ثبوتو إىل , 

لذلك يرى أن االستحسان ينقسم إىل قسمُت , النص إو اإلٚتاع ال إىل قياس أو استحسان 

 . 96واستحسان الضرورة, ان القياسي االستحس:  ٫تا 

                                                             
 . 149/ 5فتح القدير للعاجز الفقَتشرح : ابن ا٢تمام . 1/415ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي : ا١ترغيناين  94
, واألنواع األربعة اليت ذكرىا الشليب ىي استحسان العرف . وما بعدىا  348تعليل األحكام ص : شليب  95

. واستحسان ترك مقتضى الدليل ُب اليسَت لتفاىتو , واستحسان االحتياط ومراعاة ا٠تبلف , واستحسان ا١تصلحة 
. أنو ُب بعض ا١تسائل يكون االستحسان لبلحتياط فقط دون مراعاة ا٠تبلف : األوىل : وأذكر ىنا مبلحضتُت 

: والثانية . 1/224ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدى : ا١ترغيناين : انظر . وجوب العدة عند فساد ا٠تلوة با١توانع : ومثالو 
واالستحسان بًتك  , ا٠تبلف  ٘تييز ا١تالكية باألخذ باالستحسان ا١تبٍت على مراعاة: "٤تمد خالد منصور . قال د

وىذا ما مل نره عند , وإيثار التوسعة على ا٠تلق , لرفع ا١تشقة واٟترج , ٔتقتضى الدليل ُب اليسَت لتفاىتو ونزارتو 
وال ٮتفى أن ىذا الكبلم صحيح إذا اريد بو كتب . 206االستحسان عند األصوليُت ص : منصور " . اٟتنفية

 . تب الفروع فقد ذكرت ىذين النوعُت من أنواع االستحسان كما بُتأما ك, األصول عند اٟتنفية 
الزرقا . 267أصول الفقو ص : أبو زىرة مصطلح استحسان السنة  –رٛتهما اهلل تعاىل –يستخدم أبو زىرة والزرقا  96

 . 93-1/88ا١تدخل الفقو العام : 
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ذكر الشيح عبد الوىاب خبلف أن اٟتنفية قد انفردوا على ا١تالكية بذكر نوعُت من : رابعا 

ويرى الشيخ خبلف أن ال ,  97استحسان النص واسحسان القياس: أنواع البلستحسان ٫تا 

النوع الثاين القياس ومصدر اٟتكم ُب , وجو لذكر٫تا ألن مصدر اٟتكم ُب النوع األول النص 

, وإ٪تا ُحكم ابتداء بالنص ُب األول , وأنو عند التحقيق ال عدول عن حكم إىل حكم , 

 .98وحكم ابتداء بأرجح القياسُت  ُب الثاين 

, واستحسان اإلٚتاع ,  أن ال وجو لذكر استحسان النص :  وحاصل اإلعتراضين

 . 99واستحسان القياس

 :  االعتراضين ببيان خمس نقاطويجاب عن الحنفية بخصوص ىذين 

 .  100إن ىذه التسميات اصطبلحية وال مشاحة ُب االصطبلح:  األولى

                                                             
استحسان العرف وا١تصلحة ورفع اٟتج : قسم ا١تالكية االستحسان على ثبلثة أقسام : قال الشيخ خبلف رٛتو اهلل  97

. ومل يذكر الشيخ خبلف استحسان االٚتاع .  74مصادر التشريع اإلسبلمي فيما ال نص فيو ص : خبلف . 
. 4/164ا١توافقات ُب أصول الشريعة : يب الشاط. بينما ٧تد الشاطيب يذكره من أنواع االستحسان عند ا١تالكية 

٤تمد خالد منصور أن ا١تقصود باالٚتاع ىو اتفاق فقهاء ا١تالكية  وليس ا١تقصود االٚتاع ا١تصطلح عليو . وقد نبو د
 .    205االستحسان عند األصوليُت ص : منصور . ُب علم األصول 

, إال أنو أبدل باستحسان االٚتاع استحسان العرف ذكر الشيخ خبلف أنواع االستحسان األربعة عند اٟتنفية  98
 . 75ا١تصدر السابق ص 

إن ذكر االستحسان ُب ْتث مستقل ال فائدة فيو أصبل ألنو إن كان راجعا إىل األدلة ا١تتقدمة فهو : قال الشوكاين  99
إرشاد , ( م1250: ت)٤تمد بن علي : الشوكاين , وإن كان خارجا عنها فليس من الشرع ُب شيء , تكرار 

, دار الفكر بَتوت , ٤تمد سعيد البدري : ٖتقيق , م1, 1ط, الفخول إىل ٖتقيق اٟتق من علم األصول 
 . 404ص, م1992

أي ال نزاع ُب أن يطلق كل عامل على مفهوم معُت ما يشاء : ال مشاحة . 235الوجيز ُب أصول الفقو : زيدان  100 
 . ن ُب ا١تفهوم واٟتقيقة ويتفقو , فيختلفون ُب التسمية , من مصطلح  
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فقد ذكرت سابقا أهنم يعللون , إن منهج اٟتنفية ىو الذي أوجد ىذه التسميات :  الثانية

حىت إذا صادمت نصا أو , ٍب يعممون ىذه العلل على ا١تسائل اليت ال نص فيها , النصوص 

فيعدلون عن تعميمهم ويأخذون بالنص أو ,  تبُت خطأ ىذا التعميم ُب تلك ا١تسألة  إٚتاعا

و١تا كان ىذا النص أو اإلٚتاع خارجُت هبذه ا١تسألة عن مسائل كثَتة دخلت ُب , باإلٚتاع 

فظهر استحسان , اعترب ىذا النص أو اإلٚتاع على خبلف القياس , تعليلهم الذي عمم 

, فعدل با١تسألة بسببهما عن حكم نظائرىا إىل حكم آخر , اع النص أو استحسان اإلٚت

 . وىو معٌت االستحسان 

استحسانا ىو ( النص أو اإلٚتاع أو الضرورة أو القياس )أن ا٢تداف من جعل ىذا :  الثالثة

أو قاعدة , نصا عاما كانت أو أصبل عاما : بيان أن ٙتة معارضة ٢تذه األدلة من أدلة أخرى 

ترجيح " و٢تذا اعترب االستحسان ,  101ستحسان ال يوجد إال عند ا١تعارضةعامة ألن اال

 . 102" دليل على دليل

 ما الفائدة من بيان ىذه ا١تعارضة ؟ :  فإن قيل

                                                             
وٗتصيص , فكذالك استعمل علمائنا عبارة القياس واالستحسان للتمييز بُت الدليلُت ا١تتعارضُت : قال السرخسي  101

اصول السرخسي : ولكونو مائبل عن سنن القياس  السرخسي , أحد٫تا باالستحسان لكون العمل بو مستحسنا 
أن القياس يكون ُب ا١تسائل اليت ال دليل عليها : لقياس واالستحسان ُب الفرق بُت ا: ويقول شليب . 190/ 2

, واالستحسان ال يكون إال ُب ا١تسائل اليت تعارض فيها دليبلن , ومن ٍب ال يكون ٢تا إال حكم واحد , غَته 
وجو يعدل اجملتهد عن أحد٫تا إىل اآلخر ب, وىذا يقضي أن يكون للمسألة حكمان , يعمل اجملتهد بأرجحهما 

 .  1/293أصول الفقو اإلسبلمي : شليب . يقتضي العدول 
مصادر : خبلف . االستحسان ىو ترجيح دليل على دليل يعارضو ٔترجح معترب شرعا : يقول الشيخ خبلف  102

 .72التشريع اإلسبلمس فيما ال نص فيو ص
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أو , الفائدة ىي التنبيو على أن ىذه األدلة ا١تستحسنة مستثناة من عموم النص : اٞتواب 

 103ىذه األدلة جاءت على خبلف القياسأن : وبعبارة أخرى , أو قاعدة كلية , أصل عام 

 . 

وما   104.إن من شروط األصل ُب القياس أن ال يكون معدوال بو عن سنن القياس :  الرابعة

أو غَتىا حاشا استحسان , أو الضرورة , أو اإلٚتاع , النص ) ٝتاه اٟتنفية من استحسان 

 –أو قواعد كلية  ,١تعارضتها لنصوص عامة , كلها جاءت على خبلف القياس ( القياس 

ما ثبت : ومن ىنا عمل اٟتنفية بقاعدهتم وىي ,  105فبل تصلح أن يقاس عليها –كما ُبُت 

ىذا استحسان بالنص أو : وُب قو٢تم .  106فغَته عليو ال يقاس, على خبلف القياس 

إن ىذا النص الذي كان وجها : فكأهنم يقولون , باإلٚتاع تنبيو على شرط القياس ا١تذكور 

 . فبل يصلح أصبل يقاس عليو , حسان جاء على خبلف القياس لبلست

٢تذا ٧تد أن اٟتنفية قد صرحوا أن الفرق بُت االستحسان القياس وغَته من أنواع االستحسان 

ولعل ىذا  ىو السبب .  107وعدم جواز القياس على الثاين, ىو جواز القياس على األول 

 :   108نفية على قسمُتُب ذكر الشيخ أبو زىرة أن االستحسان عند اٟت

                                                             
 7انظر ص. ىر الدليل الذي يكون معارضا للقياس الظا: مر معنا أن تعريفات االستحسان أنو  103
 .184/ 2اصول السرخسي : السرخسي  104
 . 2/84التوضيح ١تنت التنقيح : احملبويب . 195/ 2أصول السرخسي : السرخسي  105
 . 151ص,م1989,  2ط, دار القلم دمشق, شرح القواعد الفقهية ( م1938/ ىـ 1357ت )أٛتد بن ٤تمد  106
 . 3/300, التقرير والتحببَت : ابن أمَت اٟتاج . 2/84التوضيح ١تنت التنقيح : احملبويب  107
 . 264أصول الفقو ص:أبو زىرة  108
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 .استحسان القياس: القسم األول 

 .استحسان سببو معارضة القياس ألدلة شرعية أخرى: القسم الثاين 

 . أن التقسيم السابق لو غاية وىدف و وليس فيو حشر لشيئ ُب غَت موضعو:  والخالصة

 : تنبيو

, فغَته عليو ال يقاس , لقد اشتهر بُت علماء اٟتنفية أن ما كان ثابتا على خبلف القياس 

وال ٮتفى أن ىذه القاعدة ليست على اإلطبلق فإن ,  109حىت غدت قاعدة كما سبق ذكره

 .  110جاز القياس عليو, وكان معقول ا١تعٌت , النص إذا كان معدوال بو عن القياس 

ذكر أستاذ الزرقا أن سبب التقسيم السابق ىو رغبة القائلُت باالستحسان لن :  الخامسة

فوسعوا معناه , عوا  حجة ٥تالفيهم الذين يعتربون االستحسان قوال با٢توى ببل دليل يقط

 :  111األصلي لُيفهموا ا١تخالفُت أن من معاين االستحسان االستناد إىل النص أو اإلٚتاع

 :ويمكن أن يعترض على ما ذكره األستاذ الزرقا

                                                             
: ابن أمَت اٟتاج , 84/ 2التوضيح ١تنت التنقيح : احملبويب . 195و  147/ 2أصول السرخسي , السرخسي  109

 .300و  168/ 3التقرير والتحبَت 
 ,143و  4/139الصنائع ُب ترتيب الصنائع   بدائع: الكساين  110
 . 95/ 1, ا١تدخل الفقو العام : الزرقا  111
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ولوال ورود ىذه , سلفهم ُب الفروع أن اٟتنفية عند ما كتبوا أصو٢تم استندوا إىل ما جاء عن  

فهذه األنواع موجودة , ١تا ذكرىا علماء األصول , األنواع من االستحسان ُب تلك الفروع 

 .112ومل يتكلفوا إقحامها جوابا عن أحد, أصبل قبل تدوين األصول 

و٬تاب عن ىذا االعًتاض أن توسعة معٌت االستحسان إ٪تا جاءت لتشَت إىل أن اجملتهد 

ٍب يستثٌت , أو القياس العام , فيجد أن الشارع يقرر األصل الكلي , ئ منهج الشارع يستقر 

 .فهي إذن عملية استدالل با١تنهج, وىذا ىو منهج االستحسان , منو 

 مواقف األصوليين من االستحسان   : المبحث الثاني

 حجية االستحسان عند األصوليُت: ا١تطلب األول 

 :الستحسان على ثبلثة أقوال اختلف األصوليون ُب حجية ا

 أنو دليل شرعي: القول األول 

 أنو ليس دليبل شرعيا: القول الثاين 

 أنو ليس دليبل مستقبل : القول الثالث 

                                                             
لكٍت ال أميل ٢تذالرأي و٢تذا : "عبلء الدين رحال ُب معرض رده على كبلم األستاذ الزرقا رٛتو اهلل . يقول د 112

د أفىت أبو حنيفة ُب بعض ا١تسائل ألن اٟتنفية عملوا باالستحسان ابتداء قبل أن يظهر ا١تعارضون لو فق, التحليل 
قبل أن يظهر ا٠تبلف ُب االستحسان و وكان االستحسان ُب بدايتو يستند , استحسن كذا وأدع القياس : وقال 

وكان اٟتنفية يدعون أصو٢تم ا١تقررة ويعملون , إما إىل النص أو اإلٚتاع أو ا١تصلحة أو الضرورة أو العرف 
االستحسان مسلك , عبلء الدين حسُت : رحال " . أي غَتىم ُب االستحسانباالستحسان وىم غَت معنيُت بر 

 . 907ص ,ساسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية" أْتاث يرموك, لفهم الدليل الشرعي وتطبيقو 
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 :وإليك بيان ىذه اآلراء 

,  113وبو قال اٟتنفية, ويعتمد عليو , إن االستحسان دليل شرعي يعمل بو :  القول األول

واٞتامع , ولقد أثر القول باالستحسان عن أئمة ىذه ا١تذاىب . 115واٟتنابلة,  114وا١تالكية

لكن أتباع كل مذىب من ىذه ا١تذاىب , ا١تشًتك بينهم ان أحدا منهم مل يضع لو تعريفا 

وقد نسب إىل بعض أتباع ىذه , وضعوا تعريفات لبلستحسان تتبلءم ما قالو إمامهم فيو 

 . ليك بيان ىذا اإلٚتال وإ, ا١تذاىب نفي حجية االستحسان ُب مذىبهم 

 الحنفية : الراي األول 

, كان أبو حنيفة رٛتو اهلل يناظر أصحابو ُب ا١تقاييس : "  116قال ٤تمد بن اٟتسن الشيباين

مل يلحقو أحد منهم لكثرة ما يورد ُب , أستحسن : حىت إذا قال , فينتصفون منو ويعارضونو 

 "   117ون لوويسلم, االستحسان من ا١تسائل و فيدعون ٚتيعا 

 : اعتراض

                                                             
 2/189أصول السرخسي : السرخسي  113
 4/162ا١توافقات ُب أصول الشريعة : الشاطيب  114
م 1965, ا١تطبعة السلفية ا١تدينة ا١تنورة, روضة الناظر وجنة ا١تناضر( ىـ630: ت)عتد اهلل بن أٛتد : ابن قدامة  115

 . 85ص 
تتلمذ على , ونشأ بالكوفة , ولد بواسط , إمام بالفقو  واألصول , أبو عبد اهلل , اإلمام ٤تمد بن حسن الشيباين  116

الفتح : ا١تراغي . ىـ 189: توُب بالري سنة , بَت والصغَت وا١تبسوط وغَتىا اٞتامع الك: لو , يد اإلمام إيب حنيفة 
 . 1/115, ا١تبُت ُب طبقات األصوليُت 

, م1981, بَتوت , دار الكتاب العريب , م1, مناقب أيب حنيفة ( ىـ 568: ت)ا١توفق بن أٛتد  : ا١تكي  117
1/81 . 
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ففي إطبلق حجيتو عند , ال يقول باالستحسان بل ىو ينكره  118إن اإلمام الطحاوي

 .119اٟتنفية نظر

 : وأجيب عن اٟتنفية ّتوابُت 

إذ مل يبُت ما نسب إليو أين وجد , ال نسلم بصحة ىذه النسبة للطحاوي :  الجواب األول

 . لى ا١تدعي ىذا االعًتاض فيما كتبو الطحاوي ؟ والبينة ع

إن الطحاوي من أبناء  الطبقة الثالثة من طبقات اجملتهدين اليت ال يسع :  الجواب الثاني

وقد ثبت أن اإلمام أبا حنيفة كان ,  120أصحابو ٥تالفة إمامهم ُب األصول وال ُب الفروع

 . فبل يعتد ٔتخالفة الطحاوي لو , يأخذ باالستحسان 

 المالكية: ثانيا 

ٝتعت ابن : قال ,  122حدثنا أصبغ بن الفرج: وقال  121د العتيبروى ٤تمد بن أٛت

 .124"تسعة أعشار العلم االستحسان : "يقول ويروي عنو مالك أنو قال  123قاسم

                                                             
, معاين اآلثار : لو , برز ُب اٟتديث والفقو , ن الطبقة الثالثة فقيو حنفي م, أبو جعفر , أٛتد بن ٤تمد الطحاوي  118

سَت أعبلم النببلء : الذىيب ( . ىـ321)توُب سنة , وغَتىا , والشروط الكبَت والصغَت , وبيان مشكل اآلثار 
15/27 . 

ة أٛتد بن وأنكر من اصحاب مذىب أيب حنيف: : " حيث قال ( اإلحكام) نسب ذلك إليو اإلمام ابن حزم ُب  119
, م1992دار اٟتديث القاىرة , م2, 2اإلحكام ط( ىـ456: ت)علي بن اٛتد : ابن حزم " . ٤تمد الطخاوي 

2 /192  . 
٣تموعة رسائل ابن , رسالة ُب شرح منظومة عقود رٝتي ا١تفيت ( ىـ 1252: ت)٤تمد أمُت بن عمر : ابن عابدين  120

 . 12-1/11ت .د, ت بَتو , دار إحياء الًتاث العريب , م1, عابدين 
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". االستحسان عماد العلم : إىل إمام مالك أنو قال  125وقد نسب أحد ا١تعاصرين 

" . إن ا١تغرق ُب القياس يكاد يفارق السنة: " لئلمام مالك أنو قال  126كما نسب آخر

وقد : " فقد جاء ُب ا١توافقات ,  127والصحيح أن ىاتُت اٞتملتُت من كبلم اإلمام أصبغ

وإن , إن ا١تغرق ُب القياس يكاد يفارق السنة : بالغ أصبغ ُب االستحسان حىت قال 

 . 128"االستحسان عماد العلم

اب الغرم على من قطع ذنب بغلة القاضي يريدون غرم قيمة الدابة ال قيمة النقص إ٬ت: ا١تثال 

 . اٟتاصل فيها
                                                                                                                                                                              

ٝتع ٭تِت , صاحب كتاب العتبية , فقيو األندلس, أبو عبد اهلل , ٤تمد بن أٛتد بن عبد العزيز بن عتبة ا١تالكي  121
سَت : الذىيب . ىـ 254ىـ وقيل سنة 255: توُب سنة , وسحنون بن سعيد وغَتىم , وأصبغ بن الفرج, الليثي 

 .336-12/335أعبلم النببلء 
طلب العلم وىو شاب كبَت ففاتو , أبو عبد اهلل , مفيت الديار ا١تصرية , لفرج بن سعيد ا١تصري ا١تالكي أصبع بن ا 122

: توُب سنة , وابن معُت , حدث عنو البخاري , ٝتع من أشهب وابن وىب وابن قاسم , ٝتاع مالك والليث 
 . 656/ 10سَت أعبلم النببلء : الذىيب . ىـ 225

قال , وعنو روى أصبغ وسحنون , صحب مالك وروي عنو , بن خالد ا١تصري ا١تالكي  عبد الرٛتن بن القاسم 123
 .  9/120سَت اعبلم النببلء : الذىيب . ىـ 191توُب سنة , ىو الثقة مأمون : النسائي 

 . 4/165ا١توافقات ُب اصول الشريعة : الشاطيب  124
 .   12ص  "االستحسان عند األئمة األربعة وتطبيقاتو الفقهية : مرعى  125
 . 131ص, أثر األدلة ا١تختلف فيها ُب الفقو اإلسبلمي : البغا  126
جاِشعي كان من خاصَّة اإلمام أمَت ا١تؤمنُت علي  127

ُ
، ومن الوجوه  رضي اهلل عنوأصبغ بن نباتة التميمي اٟتنظلي ا١ت

لنصوص التارٮتية القدٯتة بأنو وصفتو ا.البارزة بُت أصحابو ، وأحد ثقاتو ، وىو مشهور بثباتو واستقامتو على حبو 
، ومن أمرائهم ، عاىد اإلمام رضي ( شرطة ا٠تميس ) كان من  .شيعي ، وأنو مشهور ِْتُبِّ علي رضي اهلل عنو

اهلل عنو على التضحية والفداء واالستشهاد ، وشهد معو اٞتمل ، وِصفُِّت ، وكان معدودًا ُب أنصاره األوفياء 
ده إىل مالك األشًت ، ذلك العهد العظيم ا٠تالد ، كان من القبلئل الذين أُذن ٢تم وىو الذي روى عه .ا١تخلصُت 

معجم رجال اٟتديث . ، كما ُعدَّ األصبغ ُب أصحاب اإلمام اٟتسن أيضًا   باٟتضور عند اإلمام بعد ضربتو
4/132 . 

 .4/166ا١توافقات ُب اصول الشريعة : الشاطيب  128
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إن بغلة القاضي ال ٭تتاج إليها إال للركوب وقد امتنع ركوبو ٢تا بسبب :   وجو االستحسان

فحش ذلك العيب حىت صارت بالنسبة إىل ركوب مثلو ُب حكم العدم فألزموا الفاعل غرم 

 يعقيمة اٞتم

 وىو متجو ْتسب الغرض ا٠تاص وكان األصل أن ال يغرم إال قيمة ما نقصها القطع خاصة

  129لكن استحسنوا ما تقدم وىذا اإلٚتاع ٦تا ينظر فيو

 : اعتراض

أن يكون اإلمام مالك قد نص على  130لقد نفى القاضي عبد الوىاب ا١تالكي 

 .131االستحسان

 :واٞتواب عن ىذا االعًتاض من ثبلثة وجوه 

 :  الوجو األول

                                                             
 .2/142االعتصام : الشاطيب  129
القاضي عبد الوىاب ا١تالكي ىو أبو ٤تمد عبد الوىاب بن نصر بن علي التغليب البغدادي، أحد أعبلم ا١تذىب  130

ا١تالكي، ولد ُب بغداد، ونشأ هبا، وتلقى العلم فيها عن أفاضل شيوخها، ووالده كان من العلماء ببغداد، واخوه  
 . 1/242الفتح ا١تبُت : ا١تراغي ( 422:ت.)كان اديبا مشهورا

ىو عبد الوىاب بن علي بن نصر : القاضي عبد الوىاب ا١تالكي . 387شرح الكوكب ا١تنَت ص : الفتوحي  131
لو العديد من ا١تؤلفات , ٍب رحل إىل مصر , ولد ببغداد و وويل القضاء ُب بعض مناطق العراق , الثعليب البغدادي 

ىـ بالقاىرة 422توُب سنة , مسائل ا٠تبلف واألدلة ُب , وشرح رسالة أبيب زيد , النصرة ١تذىب مالك : منها 
 .  242/243/ 1الفتح ا١تبُت : ا١تراغي . ودفن ّتوار قرب ابن القاسم وأشهب بالقرب من قرب اإلمام الشافعي 
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بل , لقد روى ابن القاسم صاحب اإلمام مالك وتلميذه ثناء اإلمام مالك على االستحسان 

وُب ىذا من إثبات نسبتو إىل , ورد ُب ا١تدونة الكربى عدة مسائل بنبت على االستحسان 

ة مع مبلحظة أن اإلثبات مقدم على النفي ألنو يفيد زياد, اإلمام مالك ما يرّد االعًتاض 

 . العلم 

 : الوجو الثاني

أن ا١تتصفح لكتب الفروع عند ا١تالكية يستطيع أن يلمس بسهولة ويسر مدى اعتمادىا على 

فإن القارئ ال يكاد ٯتر على باب من أبواب الفقو إال ولبلستحسان ذكر , االستحسان 

بل قد ُصرح بأنو من أصول مذىب اإلمام مالك عند بعض من كتب ُب أصول , عندىم 

 .132ذىب اإلمام مالكم

 الوجو الثالث 

وكذلك , قد يكون مرادىم أن اإلمام مالك مل يأخذ باالستحسان ا١تبٍت على ا٢توى والتشهي 

 . أصول مذىبو مل تنب على ىذا النوع من االستحسان

 الحنابلة  –ثالثا 

                                                             
 .4/162ا١توافقات ُب أصول الشريعة : الشاطيب : انظر  132
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,  134القول باالستحسان مذىب أٛتد رٛتو اهلل: "   133قال القاضي يعقوب بن إبراىيم

 136"ُب مواضع -يعٍت االستحسان–أطلق أٛتد القول بو : " 135وقال ابن مفلح

 :اعتراض 

عن  138على بطبلن القول باالستحسان ٔتا رواه أبو طالب 137استدل القاضي أبو يعلى

نستحسن : أصحاب أيب حنيفة إذا قالوا شيئا خبلف القياس قالوا : "اإلمام أٛتد أنو قال 

وأنا ذاىب إىل كل حديث , ا يزعمون أنو اٟتق باالستحسان فيدعون م, ىذا وندع القياس 

 . 139"وال أقيس عليو, جاء 

                                                             
توُب , وتلميذ القاضي أيب يعلى , اٟتنابلة  شيح, أبو علي , القاضي يعقوب بن إبراىيم بن أٛتد العكربي اٟتنبلي  133

 94-19/93سَت أعبلم النببلء : الذىيب . ىـ 486: سنة 
 . 85ص, روضة الناظر وجنة ا١تناظر : ابن قدامة  134
وغااية ُب , كان آية ُب الذكاء , أبو عبد اهلل و مشس الدين , ٤تمد بن مفلح ٤تمد االمقدسي الصاٟتي اٟتنبلي  135

توُب , وغَتىا , ةكتاب الفروع , وشرح على ا١تنتقي , شرح على ا١تقنع : لو , ام أٛتد بن حنبل نقل مذىب اإلم
 .2/183الفتح ا١تبُت ُب طبقات األصوليُت : ا١تراغي . ىـ763سنة 

 . 387شرح الكواكب الكنَت ص : الفتوحي  136
أحكام القرآن : لو , القاضي الكبَت , أبو يعلى , ىو ٤تمد بن اٟتسُت بن ٤تمد بن خلف بن أٛتد الفراء اٟتنبلي  137

الفتح ا١تبُت ُب طبقات : ا١تراغي . ىـ 458توُب سنة  , وغَتىا , والعدة ُب أصول الفقو , وا١تعتمد و٤تتصره , 
 .261-1/158األصوليُت 

مو وكان اإلمام أٛتد يكر , روى عنو مسائل كثَتة , صحب اإلمام أٛتد , أٛتد بن ٛتيد أبو طالب  ا١تشكاين  138
طبقات ( ىـ521: ت)٤تمد بن ٣تمد بن اٟتسُت الفراء أبو اٟتسُت : أبو يعلى . ىـ 244توُب سنة , ويقدمو 
 .  1/39ت .د,دار ا١تعرفة بَتوت, اٟتنابلة 

وقد أطلق القاضي . 387شرح الكوكب ا١تنَت ص : الفتوحي . 452ا١تسودة على أصول الفقو ص : آل تيمية  139
إن أصحابنا مند عصر القاضي ( : ا١تدخل )يببُت لنا أنو أبو يعلى ما ذكره ابن بدران ُب  والذي, ُب كبل الكتابُت 

أيب يعلى إىل أثناء ا١تائة الثامنة يطلقون لفظ القاضي ويرون بو عبلمة زمانو ٤تمد بن اٟتسُت بن ٤تمد بن خلف بن 
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 . 140لورود ىذه الرواية عنو, فئلطبلق القول بأن اإلمام أٛتد قد أخذ باالستحسان فيو نظر 

 :الجواب 

أن إنكار اإلمام أٛتد متوجو إىل االستحسان  -تلميذ القاضي - 141بُت أبو ا٠تطاب: أوال 

 :142وذلك من وجهُت, ُينب على دليل  الذي مل

 : الوجو األول

فلو كان , " يًتكون القياس الذي يزعمون أن اٟتق باالستحسان: "قول اإلمام أٛتد  

 .وىكذا ال ينكره أحد, االستحسان مبنيا على دليل لكان حقا 

 :  الوجو الثاني

أنو يًتك القياس با٠ترب أي , " وأنا أذىب إىل كل حديث جاء وال أقيس عليو : "قول اإلمام 

 . وىذا ىو عُت االستحسان ا١تبٍت على الدليل, 

                                                                                                                                                                              

ا١تدخل إىل مذىب اإلمام أٛتد بن حنبل : ابن بدران ". وكذا إذا قالوا يعلى , أٛتد بن الفراء ا١تلقب بأيب يعلى 
 .  409ص 

, م1998مؤسسة الرسالة بَتوت , 2ط, شرح ٥تتصر الروضة ( ىـ716: ت), سليمان بن عبد القوي : الطوُب  140
 .141التشريع بُت استحسان النقل واستحسان العقل ص : وأبو الريش , 2/202

والتهجيب ُب , ا٢تداية ُب الفقو : لو , إمام اٟتنابلة ُب عصره  ,أبو ا٠تطاب , اإلمام ٤تفزظ بن أٛتد الكلوذاين  141
الفتح ا١تبُت ُب طبقات األصوليُت : ا١تراغي ( . ىـ510)توُب سنة , وغَتىا , والتمهيد ُب أصول الفقو, الفرائض 

2/11 . 
 .452ا١تسودة ُب أصول الفقو ص : آل تيمية  142
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واكتفى بذكر اثنُت , جاءت  عدة روايات عن اإلمام أٛتد يقول فيها باالستحسان :  ثانيا

 .143منها

أستحسن أن يتيمم لكل : "عن اإلمام أٛتد أنو قال 144روى ا١تيموين:  الرواية األولى

 ". صبلة

 ".أنو ٔتنزلة ا١تاء يصلي بو حىت ٭تدث أو ٬تد ا١تاء:   عنوالقياس المعدول 

 . أن يتيمم لكل الصبلة :  االستحسان

فيمن غصب أرضا فزرعها : عن اإلمام أٛتد أنو قال  145روى بكر بن ٤تمد:  الرواية الثانية

ولكن أستحسن أن , وىذا شيء ال يوافق القياس , وعليو النفقة , الزرع لرب األرض : "

 ".ليو نفقتويدفع إ

 والحاصل 

بل االستحسان ا١تبٍت , أن إنكار اإلمام أٛتد ليس لبلستحسان ا١تبٍت على الدليل 

ولقد رويت , وىو ٤تل إٚتاع , وىذا ال يقول بو أحد من أىل العلم الفضبلء , على ا٢تواء

                                                             
 .451ا١تصدر السابق ص  143
, حدث عنو النسائي , من كبار األئمة , تلميذ اإلمام أٛتد , اٟتميد ا١تيموين الرقي اٟتنبلي عبد ا١تلك بن عبد  144

 . 90-89/ 13سَت أعبلم النببلء : الذىيب .ىـ 274توُب سنة , كان عامل الرقة ومفتيها ُب زمانو 
وروى عن اإلمام , ويكرمو  كان اإلمام أٛتد يقدمو, البغداد ا١تنشأ , النسائي األصل ,أبو أٛتد , بكر بن ٤تمد  145

 .1/119طبقات اٟتنابلة : أبو يعلى . ومل يذكر صاحب الطبقات سنة وفاتو , أٛتد مسائل كثَتة 
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إن ُب : لذلك ال يصح أن يقال , مسائل عدة عن اإلمام أٛتد يقول فيها باالستحسان 

 .146ة االستحسان عن اإلمام أٛتد روايبُتحجي

وىو دليل , يتبُت لنا ٦تا تقدم أن أبا حنيفة ومالك وابن حنبل ٭تتجون باالستحسان 

 . شرعي معترب عندىم 

 : الرأي الثاني

وىو ما , وال االعتماد عليو , وال يصح العمل بو , االستحسان ليس دليبل شرعيا 

 . 147ذىب إليو اإلمام الشافعي

كتابا خاصا باالستحسان ٝتاه كتاب ( األم)قد اإلمام الشافعي ُب كتابو ولقد ع

كما أفرد . 148كما ىو ظاىر من عنوانو, ساق فيو األدلة على بطبلنو ( إبطال االستحسان)

                                                             
سعد الدين : التفتازاين : انظر , لذلك ٧تد أن ابن اٟتاجب واآلمدي قد أطلق القول باالستحسان عند اٟتنابلة  146

مكتبة , م1,رح العضد ١تختصر ا١تنتهى البن حاجب حاشية السعد على الش( ىـ792: ت)سعود بن عمر 
 .2/288,م1983,الكليات األزىرية القاىرة 

ُب االستحسان واالستنباط ُب : الباب ا٠تامس والثبلثون ( : اإلحكام)قال ُب , وىو قول ابن حزم الظاىري أيضا  147
فصح أن , وإن استحسنو الناس  والباطل باطل, واٟتق حق وإن استقبحو الناس ...... الرأي وإيطال كل ذلك 

-192/ 2اإلحكام : ابن حزم . ونعوذ باهلل من ا٠تذالن,وضبلل باهلل تعاىل , وإتباع ا٢توى , االستحسان شهوة 
193. 

 .7/298ت .د, جار ا١تعرفة بَتوت, م4, األم ( ىـ204:ت)٤تمد إدريس : الشافعي  148
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و٦تا جاء ,  149(باب االستحسان)ٖتت عنوان ( الرسالة)االستحسان بالذكر ُب كتابو 

 :  150فيو

 ".حد أن يقول باالستحسان إذا خالف االستحسان ا٠تربأن حراما على أ: "...... أوال 

وإ٪تا , كان حبلل اهلل وحرامو أوىل أن ال يقال فيهما بالتعسف واالستحسان : "..... ثانيا 

فإن القول ٔتا ( : "..... الرسالة)ولقد ذكر اإلمام الشافعي ُب بداية " .  االستحسان تلذذ

 . 151"استحسن شي ٭تدثو ال على مثال سبق

 .٦152تا تقدم يتبُت لنا رفض اإلمام الشافعي لبلستحسان

 : اعتراض

ألنو قد قال بو ُب عدة , ال يصح إطبلق القول بأن الشافعي رفض االستحسان : فإن قيل 

 : 153منها, مواضع

 .أستحسن ُب ا١تتعة أن تكون ثبلثُت در٫تا : أوال 

                                                             
 .503الرسالة ص: الشافعي  149
 .507-504ا١تصدر السابق ص  150
 . 25ا١تصدر السابق ص  151
لكن ٯتكن أن ٬تاب عن كل أدلة الشافعي ُب نفي حجية االستحسان وذمو أهنا ٤تمولة على االستحسان ا١تبٍت  152

االستحسان حقيقتو ومذاىب األصوليُت فيو ص : التشمي . فهي خارجة عن ٤تل النزاع , على ا٢توى والتشهي 
121. 

 .4/136األحكام اإلحكام ُب أصول : اآلمدي  153
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 .أستحسن ثبوت الشفعة للشفيع إىل ثبلثة أيام : ثانيا 

 154أستحسن ترك شيء للمكاَتب من ٧توم الكتابة:  ثالثا

 : أجيب

ألن اآلمدي قبل أن , إن صحة نسبة ىذه األقوال لئلمام الشافعي ٤تل ْتث ونظر:  أوال

فلم ٬تزم بنسبتها إىل ,  155:وقد نقل عن الشافعي أنو قال : " قال ( اإلحكام)يذكرىا ُب 

أو ذكر موضعها فيما كتبو , شافعي قال ال: إذ لو كان جازما لقال , اإلمام الشافعي 

 .الشافعي 

فإن معٌت االستحسان ُب عبارتو ىو العمل , لو صح النقل عن اإلمام الشافعي :  ثانيا

وال أحد من . وغالب الرأي ُب تقدير ما جعلو الشرع موكوال إىل رأي الفقيو , باالجتهاد 

 .156الفقهاء ٮتالف ىذا النوع من االستحسان

وإ٪تا  , تحسان ا١تذكور ليس من باب االستحسان ا١تختلف فيو إن ٖتقق إن االس:  ثالثا

 .157كبلمو مبٍت على مآخذ فقهية مبنية ُب ٤تا٢تا ومظاهنا

                                                             
 .12/570( ن ج م )لسان العرب : ابن منظور . ٧توم الكتابة أي أقساطها  154
 .136/ 4اإلحكام ُب أصول األحكام : اآلمدي  155
 .وقد ساق ىذا ا١تعٌت ُب معرض بيانو ١تعٌت االستحسان عند الفقهاء . 2/190أصول السرخسي : السرخسي  156
 .أن ىذه الشواىد ليست ُب ٤تل النزاع : ومعٌت الكبلم. 2/354شرح ٚتع اٞتوامع : احمللي  157
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, إن االستحسان ا١تذكور ىو من قبيل االستحسان اللغوي أي عد الشيئ حسنا :  رابعا

 .158وليس من قبيل االستحسان االصطبلحي

 159ستحسان العرفإ٪تا أراد الشافعي باال: خامسا 

 :  الرأي الثالث

بل ىو تابع لغَته من األدلة الشرعية , إن االستحسان ليس دليبل شرعيا مستقبل بنفسو 

 .   160وبو قال الشوكاين, ا١تعتربة 

 حقيقة الخالف في االستحسان بين األصوليين: المطلب الثاني 

أثبت حجة بعد استعراض مذاىب األصوليُت ُب حجية االستحسان ٧تد أن من 

وأن من نفى حجية , االستحسان أراد بو االستحسان ا١تبٍت على الدليل الشرعي ا١تعترب 

 .االستحسان إ٪تا أراد بو االستحسان ا١تبٍت على ا٢توى والتشهي دون دليل 

أن األصوليُت ُب البداية مل ٭ترروا موضع :  فيمكن أن نلخص إىل نتيجة مفادىا 

لكن انتهى األمر إىل بيان أن ا٠تبلف بُت األصوليُت ُب  ,النزاع ُب حجية االستحسان 

                                                             
مطبوع مع , حاشية البناين على شرح ٚتع اٞتوامع للمحلي ( ىـ1198: ت)عبد الرٛتن بن جاد اهلل : البناين  158

 .2/354شرح ا١تذكور 
 .202االستحسان عند األصوليُت ص : منصور  159
أبو علي , وىو ٤تمد بن علي : الشوكاين . 241األصول ص  إرشاد الفخول إىل ٖتقيق اٟتق من علم: الشوكاين  160

, فتح القدير اٞتامع بُت الرواية والدراية من علم التفسَت, نيل األوطار شرح منتقى األخبار : لو , بدر الدين , 
 . 145-3/144الفتح ا١تبُت ُب طبقات األصوليُت : ا١تراغي . ىـ 1250توُب سنة . وغَتىا كثَت
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وىذا ما قرره األصوليون من مذىب اإلمام . 161حجية االستحسان خبلف لفظي ال حقيقي

 .162الشافعي

 : وأحسب أن السؤالُت أتسائل ُب نفسي ٭تتاجان إىل اٞتواب 

 ستحسان ؟١تاذا اتسعت رقعة ا٠تبلف بُت األصوليُت ُب حجية اال: السؤال األول 

 ما تفسَت موقف اإلمام الشافعي من االستحسان ؟: السؤال الثاين 

 :فأسباب رقعة ا٠تبلف بُت األصوليُت ُب حجية االستحسان ىي التالية 

ومل يضعوا لو حدا أو , إن األئمة ا١تذىب القائلُت باالستحسان مل يبينوا ا١تراد منو  .1

 :  ٦تا أدى إىل قضيتُت غاية ُب ا٠تطورة, تعريفا 

مل يظهر معٌت االستحسان الدقيق بتفاصيلو عند األئمة وأتباعهم :  القضية األولى

وىذا ظاىر ُب كبلم إمام الشافعي  الذي سبق وذكرنا طرفا , من زمرة ا١تنكرين لو 

 . منو

ُنسب إىل القائلُت باالستحسان تعريفات لو ٗتالف ا١تعٌت الذي :  القضية الثانية

وحكى الشافعي رٛتو اهلل وبشر ا١تريشي القول (: "التبصرة)ودليلو ما جاء ُب , أرادوه 

                                                             
 .81ر التشريع اإلسبلمي فيما ال نص فيو ص مصاد: خبلف  161
, 245ص, واللمع ُب أصول الفقو, 494ص, التبصرة , ( ىـ 476: ت)إبراىيم بن علي : انظر الشَتازي  162

: التفتازاين , 4/136اإلحكام ُب أصول األحكام : واآلمدي , 1/633ا١تستصفى من علم األصول : والغزايل 
 .2/81شرح التلويح على التوضيح 
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ترك القياس ١تا استحسنو االنسان من غَت : وىو , عن أيب حنيفة باالستحسان 

 .  163"دليل

اٟتكم ٔتا : ستحسان احملكي عن أيب حنيفة ىو واال( : "اللمع)و٧تد ا١تعٌت ذاتو ُب  

 164"يستحسنو من غَت دليل

يقول , ٍب ٧تد ىذ التعريف تتكرر نسبتو أليب حنيفة حىت عند من قال باالستحسان 

الثاين أنو ما : "ابن قدامة بعد أن ذكر أوال معٌت االستحسان عند اإلمام أٛتد 

 .165"و قال ىو حجةحكى عن أيب حنيفة أن, يستحسنو اجملتهد بعقلو 

العدول من حكم : فا١تثبتون لو يريدون بو , عدم ٖترير مواضع النزاع ُب االستحسان  .2

مع أن العدول من . العدول من غَت دليل : ونفاتو يريدون بو , إىل حكم بدليل 

 166حكم إىل حكم من غَت دليل ال خبلف ُب عدم جوازه

. ورغبتهم ُب نصرة أئمتهم  , ىبالتعصب ا١تذىيب ا١تتمثل ُب غلو بعض أتباع ا١تذا .3

يعٍت ا١تتعصبُت من أتباع  –كان الواحد منهم : "يقول الشيح عبد الوىاب خبلف 

ووجد ظاىرىا فيو بعض ا١تخالفة , إذا ظفر بعبارة إلمام غَت إمامو  -ا١تذاىب

.  167"وجاء سلفو مؤيدا ومبالغا, وأخذ ُب الرد واإلبطال , استمسك هبذا الظاىر

                                                             
 .492التبصرة ُب أصول الفقو ص : الشَتازي  163
 .244اللمع ُب أصول الفقو ص : الشَتازي  164
 .85روضة الناظر وجنة ا١تناظر ص ( : ا١توفق)ابن قدامة  165
 .81/ 2شرح التلويح على التوضيح ١تنت التنقيح : والتفتازاين , 4/136اإلحكام ُب أصول األحكام : اآلمدي  166
 .82يع اإلسبلمي فيما النص فيو ص مصادر التشر : خبلف  167
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ومبٌت الطعن من اٞتانبُت على اٞترأة وقلة : "ر إليو التفتازاين بقولو وىذا ما أشا

 .  168"ا١تباالة

 :  جواب السؤال الثاني

ألن اإلمام , ال شك أن موقف اإلمام الشافعي من االستحسان ٭تتاج إىل تفسَت 

القائلُت وكبل٫تا من , الشافعي تلقى العلم من اإلمام مالك واإلمام ٤تمد بن اٟتسن الشيباين 

فهل يعقل أن اإلمام الشافعي ال يعرف معٌت االستحسان عند٫تا ؟  وىل , باالستحسان 

يعقل أن اإلمام الشافعي ال يعرف أن ما كتبو ُب إبطال االستحسان بعيد كل البعد عن 

 :االستحسان الذي قال بو اإلمامان أيب حنيفة ومالك؟ إليك بيان ىذه ا١تسألة 

 : البيان األول

مام الشافعي إ٪تا نازع ُب إطبلق االستحسان على العدول عن حكم شرعي إن اإل

. ومثلها ال يًتك بو الدليل الشرعي , عادة من ال ٭تتج بعادتو : بسبب العادة اليت قصد هبا 

, فبل شك ُب صحتها , أما إن كان ا١تقصود هبا ما اتفق عليو أىل اٟتل والعقد ُب األمة 

فخبلف الشافعي ُب ىذا .  169ألنو استدالل باإلٚتاع, يها وصحة االستحسان ا١تبٍت عل

 . النوع فقط

                                                             
 .2/81شرح التلويح على التوضيح ١تنت التنقيح : التفتازاين  168
 4/138اإلحكام ُب أصول األحكام : اآلمدي  169
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بأنو كان يسع اإلمام الشافعي أن يبُت أن استحسان : ويمكن أن يعترض ىذا التفسير

 . لكنو أبطل االستحسان ٚتلة وتفصيبل, العادة غَت ا١تعترب شرعا ىو الباطل 

فأنكره , سان مل تكن متمايزة بأن أنواع االستح ويمكن أن يجاب عن ىذا االعتراض

 .ٚتلة

 : البيان الثاني

فقد فاتو أن ينبو على نوعُت من , إن ما وقع من اإلمام الشافعي سبق قلم 

و٦تا يؤيد ىذا البيان أن األدلة اإلمام .  170أحد٫تا مقبول واآلخر مردود: االستحسان 

ومن جهة أخرى . جهة ىذا من , الشافعي غَت متجهة إىل االستحسان الذي ذكره اٟتنفية 

ويمكن أن لوكان الشافعي قصد االستحسان ا١تعروف عند اٟتنفية ألبطل دليل القياس عنده 

بأن اإلمام الشافعي قد نسب إىل أيب حنيفة أن االستحسان ىو : يعترض على ىذا التفسير

 وبالتايل ىو يبطل ىذا ا١تعٌت الذي.  171ترك القياس ١تا استحسنو االنسان من غَت دليل

 .فليس ىناك إال نوع واحد من االستحسان بالنسبة لو , وصلو 

 : ويجاب عن ىذا االعتراض

 : االعتراض األول 
                                                             

, 3دار إحياء الًتاث العريب ط, نصب الراية للزيلعي , مقدمة الكوثري على نصب الراية , ٤تمد زاىد : الكوثري  170
 .24-23ص, م 1987

 . 492التبصرة ُب أصول الفقو ص : الشَتازي  171
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من غَت ا١تعقول أن ينسب اإلمام الشافعي أليب حنيفة تعريفا لبلستحسان ُب الوقت 

ففي صحة ىذه النسبة إىل , الذي مل ٧تد ىذا التعريف عند تبلميذ أيب حنيفة أنفسهم 

 .عي وإىل أيب حنيفة نظرالشاف

 :االعتراض الثاني 

وىو , من غَت معقول أن اإلمام الشافعي مل يدرك ا١تعٌت اٟتقيقي لبلستحسان عند اٟتنفية 

 . 172الذي أخذ العلم من ٤تمد بن اٟتسن الشيباين

 :  البيان الثالث

كبشر -إن اإلمام الشافعي قد وجد بعض مناظريو من أتباع ا١تذىب اٟتنفي 

. 174فوجو ٛتلتو ضدىم, ٭تتجون باالستحسان دون أن يكون لو سند عندىم  -173ا١تريسي

ترك : و٦تا يؤيد ىذا البيان أن بشرا ا١تَتيسي قد نسب إىل أيب حنيفة أن االستحسان ىو 

 . 175القياس ١تا استحسنو االنسان من غَت دليل

 : وٯتكن أن يعًتض ىذا البيان باالعًتاض التالية 

                                                             
 . 176م ص 1999دمشق , دار الفكر , م1, 1ط, تاريح الفقو اإلسبلمي , ٤تمد علي : السايس  172172

تفقو على يد إيب يوسف صاحب إيب , يرمى بالزندقة , فقيو معتزيل , أبو عبد الرٛتة , ىو بشر بن غياث ا١تريشي  173
الفتح ا١تبُت ُب طبقات : ا١تراغي . ىـ 219:ت. ي ومل يرجع ما عليو من االعتقاد ناظر اإلمام الشافع, حنيفة 

 1/142األصوليُت 
من ندوة  127-125االستحسان ُب الفقو اإلسبلمي وعبلقتو باالستثناء ُب التشريع ص, ٤تمد مصطفى : شليب  174

 .161ص , م1971, رة القاى, اجمللس األعلى للشؤون اإلسبلمية ( الفقو اإلسبلمي أساس التشريع)
 .492التبصرة ُب أصول الفقو ص : الشَتازي  175
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ال , اإلمام الشافعي قد ناظر بشر ا١تريسي ُب مسائل اعتقادية كبلمية إن الثابت أن  .1

 . 176ُب مسائل فقهية

 !فكيف يبٌت على ما يقولو وينسبو, إذا كان بشر ا١تريسي من أىل البدع  .2

 : ويمكن أن يجاب عن ىذا االعتراض

وإن  , ال يوجد ما ٯتنع من مناظرة إمام الشافعي لبشر ا١تارسي ُب مسائل الفقهية  .1

أما إن مل ٬تد ا١تعًتض ا١تسائل , كانت مناظراتو لو أكثرىا من مسائل اعتقادية 

فنفي الوجدان ال يلزم منو نفي , الفقهية اليت تناظر فيها بشر واإلمام الشافعي 

 .الوجود

 . فما الذي ٯتنع أن نقبل منو ما يقولو ُب غَتىا , أن بدعة بشر ُب عقيدتو  .2

 :البيان الرابع 

شافعي وجد أن االستحسان غَت متضح ا١تعٌت عند بعض مناظريو من إن اإلمام ال

 .177اٟتنفية الذي ٞتؤوا لبلستحسان دون بيان ماىيتو عند عجزىم عن ا١تناظرة الصحيحة

بأن االستحسان إن مل يكن واضحا ُب أذىان  ويمكن أن يعترض على ىذا البيان

ن ىؤالء ا١تناظرون عاجزين عن وإن كا, ال أن يبطل , فا١تفروض أن يطلب بيانو , البعض 

 فهل كان ٤تمد بن اٟتسن عاجزا عن ىذا البيان؟, بيانو 

                                                             
 .145-1/142الفتج ا١تبُت ُب طبقات األصوليُت : ا١تراغي  176
 ..901االستحسبلن مسلك الدليل الشرعي وتطبيقو ص : ورحال , 272أصول الفقو ص : شليب  177



63 
 

 :البيان الخامس 

من غَت ٤تاولة اٟتمل على , واألخد ٔتبدأ ا١تصلحة اجملرد , إن ترك الدليل ا١تصلحة 

أي أن إنكاره متوجو ٢تذ النوع من , ىو ما ٝتاه الشافعي استحسانا وأنكره , النصوص 

 . 178حسان ا١تشتهر عند ا١تالكيةاالست

و٦تا يؤيد ىذا التفسَت أن اإلمام الشافعي ُب إبطالو لبلستحسان شدد على أن 

واستحسان اٟتنفية , ا١ترجعية ُب األحكام ينبغي أن تكون للكتاب والسنة واإلٚتاع والقياس 

( حسانأي االست)ومقتضاه : "فيقول الشاطيب , أما االستحسان ا١تالكية , مبٍت عليها 

وىذا ما ال ,  179"على القياس -أي ا١تصلحة ا١ترسلة–الرجوع إىل تقدمي االستدالل ا١ترسل 

 .يراه اإلمام الشافعي جائزا 

وٯتكن أن يعًتض على ىذا البيان بأن أصويل ا١تذىب الشافعي شنوا حربا ال ىوادة 

الفروع اليت بنيت وشنعوا على اٟتنفية ُب بعض , فيها على االستحسان الذي قال بو اٟتنفية 

 .180ىذا ومل يرد ذكر للمالكية ُب ىذه ا١تسألة, على االستحسان 

 : ويجاب عن ىذه االعتراض

                                                             
, دار الفكر العريب ,م1, 3ط, ( وفقهو حياتو وعصره آراءه) مالك , ( م1973:ت)٤تمد أٛتد : أبو زىرة  178

 . 286ص, م1997, القاىرة 
 .4/162ا١توافقات ُب أصول الشريعة : الشاطيب  179
 . 494و ص  492التيصرة ُب أصول الفقو ص : الشَتازي , انظر  180
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ىم أول من أطلق لفظ االستحسان  -وُب مقدمتهم اإلمام أبو حنيفة  –إن اٟتنفية : أوال 

 .وهبم يعرف , فصاروا يعرفون بو , فدار ُب فلكهم , إىل قضاء الفقو 

 .إن اٟتنفية من أكثر الفقهاء استعماال لبلستحسان ببل منازع :  ثانيا

 .نسب لئلمام أيب حنيفة تعريفات لبلستحسان غَت مقبولة:  ثالثا

من أجل ىذا توىم بعض الشافعية أن ٛتلة إمامهم ضد االستحسان قد شنت على اٟتنفية 

 181إن ا٠تبلف لفظي: حىت جاء من حقق  فقال , فساروا وراء  ىذا الوىم دون ٖتقيق , 

 : الحاصل

إن اإلمام الشافعي أنكر نوعُت من أنواع االستحسان ٫تااستحسان العادة 

حيث كان ُيكتفى بذكر , و١تا مل تكن ىذه األنواع متمايزة ُب عصره , واستحسان ا١تصلحة 

, أبطل الشافعي االستحسان ٚتلة " استحسانا : "واالستدالل إليو بقو٢تم , حكم ا١تسألة 

أما سائر األنواع فبل خبلف للشافعي فيما سواء , فخبلفو ُب ىذين النوعُت خبلف حقيقي 

 .أي أن خبلفو فيها لفظي , ٝتيت استحسانا أو غَت ذلك 

كيف يعقل أن ينكر اإلمام الشافعي االستحسان :  وبهذا يجاب عن ىذا السؤال

كون خبلفو معهما لفظيا فقط؟ الذي قال بو اإلمام مالك و٤تمد بن اٟتسن الذان دّرساه ٍب ي

                                                             
 .138/ 4اإلحكام ُب أصول األحكام : اآلمدي  181
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بل , وىذا ما ٧تّل اإلمام الشافعي عنو , ٦تا يعٍت أنو مل يفهم ا١تراد من االستحسان عند٫تا 

 . 182وال نتصوره ُب حقو رٛتو اهلل

 

                                                             
 . إبراىيم أبو عرقوبتطبيقات االستحسان ُب عقد البيع للدكتور حسان عوض  182


