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مقدمة
هلل ربِّ العادلني، والصبلُة والسبلـ علي أشرؼ دم ُُ احل
سي ُان دمحم النيب األمي األمني، َصلِّ اللَّهمَّ وسلم ادلرسلني، 

أحبابو، وَمْن تبعهم إبحساٍف وابرؾ عليو وعلي آلو وأصحابو و 
إيل يوـِ ال ُين.

 :بع ُُ أَمَّا 
ألصوؿ تصقل الذىن، وتشحذ العقل، دراسة علم اِإفَّ فَ 

ة، وترش ُ وتفتح ال ُماغ، وتنري الطريق، وتكوِّف ادللكة الفقهيَّ 
اإلنساف إىل ينابيع ادلعرفة، ومصادر اخلري، وتضع الي ُ على 
ادلوازين السليدمة، وادلعايري ال ُقيقة، والضوابط احلكيدمة، إلدراؾ 

نو القومي، ة، وبياف م ُى االلتزاـ بشرع هللا ودياألحكاـ الشرعيَّ 
 .وف ادلؤمن على احملجَِّة البيضاءليك

علم أصوؿ الفقو يشكل ادلنارة الوضَّاءة بني العلـو  فَّ إِ وَ 
 وُ نَّ ة، ويعترب مفخرة األمة يف حضارهتا وعلومها، وذلك أَ الشرعيَّ 

 عبارة عن القواع ُ وادلبادئ اليت سار عليها الفقهاء يف
و يكوِّف الضوابط اليت نَّ ، وأَ اسِ استنباط األحكاـ وبياهنا للنَّ 
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يلتـز هبا الفقيو، بقص ُ أف يكوف طريقو مستقيدًما واضًحا، ال 
 يعرتيو وىن أو اضلراؼ، وال خبط أو اضطراب.

ىذا العلم ىو ادلصباح الذي ورثتو األجياؿ،  فَّ كدما أَ 
ة يفومحلو العلدماء على مر العصور، لبياف األحكاـ الشرعيَّ 

ن تفسري مِ  كَ لِ كل ج ُي ُ، ومعاجلة ادلشاكل اليت تطرأ، وغري ذَ 
النصوص، وبياف دالالت األلفاظ، والتوفيق بني األدلة، وإزالة 
التعارض وكيفية الرتجيح، ومنهج االجتهاد، ومقوماتو، وفق 

 .(ٔ)لعامل يف االجتهاد واالستنباطمنهج زل ُد يسري عليو ا
حبث يف موضوع مهم من موضوعات علم أصوؿ ا وىذ

وىو موضوع ، اثرت حولو كثري من ادلناقشات والردود الفقو
، تناولو كثري من العلدماء والباحثني األدلة ادلختلف فيها
 االستحسان: األدلةىذه ىم ن أَ مِ وَ  ابلبحِث وال ُراسة،

قف علي دراسٍة وافّيٍة أنين مل أغري  .األصولينيوحجيته عند 
ي  علي كل التساؤالت ادلطروحة )أو جت حوؿ ىذا ادلوضوع

.أغلبها(

 (.ٙ/ٔمصطفي الزحيلي ) دمحملل ُكتور  –الوجيز يف أصوؿ الفقو  (ٔ)
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 ىػػػػػذا ادلوضػػػػػوع  ُراسػػػػػةبوقدمػػػػػُ  هللا تعػػػػػايل، اسػػػػػتخرُت ف
مػربًزا أىػم مػا أثػرَي حػوؿ  دراسة وافيػة مستفيضػة بعػَا الشػيِء،

كػػ ُليل    ُليل االستحسػػافلػػسػػت ُالؿ بعػػا الفقهػػاء وادلػػذاى  ا
 ُوجو إليهم من انتقادات وطعوف.ما ، وَ من أدلّة التشريع

ِإنّػو العدمػل. تعايل أسألو التوفيق والس ُاد يف القػوؿ و وهللا 
 بكل مجيل كفيل، وىو حسبنا ونعم الوكيل.

 هلل رب العادلني.واحلدم ُُ 
 

  كتبه:

 لرّمحنعمر حممد عمر عبداصهيب أبو 
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 ف االستحسانتعزياألول: املبحح 
 : املطلب األول: االستحسان لغة
مػػػن احلسػػػن، ويُطلػػػق علػػػى كػػػل مػػػا  يػػػل إليػػػو  االستحسػػػاف اسػػػتفعاؿ

، حَّتَّ وإف كاَف مسػتقبًحا عنػ ُ  النفس ويهواه اإلنساف، حسيًّا كاَف أو معنوًّيًّ
غريِه، واحلسن ض ُ القبح ونقيضو، واالستحساف: ع ُ الشيء حسًنا، يُقاؿ: 

 .(ٔ)استحسن الرأي أو القوؿ أو الطعاـ أو الشراب، أي َع َُّه حسًنا
 ا: االستحسان اصطالح املطلب الثاني:

اختلف  عبارات العلدماء يف تعػريفهم لبلستحسػاف، وفيدمػا يلػي مجلػة 
 -:(ٕ)من ىذه التعريفات
 االستحساف تلذذ»بقولو:  عرَّفو اإلماـ الشافعي»(ٖ). 
  ىػػػو اسػػػم لػػػ ُليل يعػػػارض »بقولػػػو:  وعرَّفػػػو النسػػػفي احلنفػػػي
 .(ٗ)«القياس اجللي

ىػػو الػػ ُليل الػػذي يكػػوف » وإيل ىػػذا ذىػػ  السرخسػػي حيػػُث قػػاؿ:
معارًضا للقياس الظاىر الذي تسبق إليو األفهاـ قبَل إنعاـ التأمػل فيػو، وبعػ ُ 

                                 
حسػػػػػػػػن. والقػػػػػػػػاموس احملػػػػػػػػيط  –( مػػػػػػػػادة ٜٚٛ/ٕلسػػػػػػػػاف العػػػػػػػػرب البػػػػػػػػن منظػػػػػػػػور ) (ٔ)

 بينهدما. للفريوزآابدي، ابب النوف فصل احلاء وما 
 بتصرؼ.( ٖٔ: ٜتحساف وس ُ الذرائع، د.صبلح سلطاف، )صم ُي حجية االس (ٕ)
. ]ومعناه: أنو قوؿ ( بتحقيق الشيخ شاكر ٚٓ٘الرسالة، لئلماـ الشافعي )ص (ٖ)

  ابذلوي، يص ُر عن العقل والرأي وليس عن الشرع[.
  (.ٜٕٔ/ٕكشف األسرار للنسفي )  (ٗ)
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إنعاـ التأمل يف حكِم احلادثػة وأشػباىها مػن األصػوؿ يظهػر َأفَّ الػ ُليَل الػذي 
عارضػػػػػػػو فوقػػػػػػػو يف القػػػػػػػوة، فػػػػػػػإفَّ العدمػػػػػػػل بػػػػػػػو ىػػػػػػػو الواجػػػػػػػ ، و ػػػػػػػوا ذلػػػػػػػَك 

 .(ٔ)«استحساانً 
 ىو القياس» موضٍع آخر نأنَّو: وعرفو النسفي يف»(ٕ). 
   االستحسػػاف »أفَّ ابػػن العػػرر َعرَّفػػو بقولػػِو:  وذكػػَر الشػػاطيب

وعنػػػػ ُ احلنفيَّػػػػة ىػػػػو العدمػػػػل نأقػػػػوي الػػػػ ُليلني، فػػػػالعدمـو إذا اسػػػػتدمر،  (ٖ)عنػػػػ ُان
والقيػػاس إذا اطػػرد، فػػإفَّ أاب حنيفػػة ومالًكػػا يػػرًّيف أبصػػيي العدمػػـو نأي دليػػٍل  

 .(ٗ)«كافَ 
  َتػػرؾ مقتضػػي الػػ ُليل علػػى طريػػق »ابػػن العػػرر أيًضػػا نأنػػو:  وُ فَػػرَّ عَ و

االسػػتثناء والػػرتخي دلعارضػػة مػػا يعػػارض بػػو يف بعػػا مقتضػػياتِو، ومنػػو تػػرؾ 
الػػ ُليل للعػػرؼ كػػرد األ ػػاف إيل العػػرؼ، وتركػػو إيل ادلصػػلحِة كتضػػدمني األجػػري 
 ادلشرتؾ، أو تركو لئلمجػاِع كإاػاب المػـر علػى مػن قطػع ذنػ  بملػة القاضػي،
وتركػػػػو لليسػػػػري لتفاىتػػػػو لرفػػػػع ادلشػػػػقة، وإيثػػػػار التوسػػػػعة علػػػػي اخللػػػػِق كإجػػػػارة 

 .(٘)«التفاضل اليسري يف ادلراطلة الكثرية

                                 
  (.ٕٓٓ/ٕأصوؿ السرخسي ) (ٔ)
  (.ٜٕٙ/ٕكشف األسرار للنسفي )  (ٕ)
  يعين ادلالكيَّة. (ٖ)
  (.ٖٛٔ/ٕ(، وانظر االعتصاـ لو )ٜٕٓ، ٕٛٓ/ٗادلوافقات لئلماـ الشاطيب ) (ٗ)
  (.ٕٛٓ/ٗادلوافقات للشاطيب ) (٘)
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  :األخػػذ لصػػلحٍة جزئيَّػػٍة يف »وَعػػرَّؼ الشػػاطيب  االستحسػػاف نأنػػو
 .(ٔ)«مقابل دليل كلي
   تعريفػػػػػات ثبلثػػػػػة (ٗ)والبيضػػػػػاوي (ٖ)وابػػػػػن ق ُامػػػػػة (ٕ)وَأْوَرَد المػػػػػزايل 

 -لبلستحساف، وىي:
)أ( الع ُوؿ حبكِم ادلسألة عػن نظائرىػا لػ ُليٍل خػاص مػن الكتػاب أو 

 السنة.
 )ب( أنو ما يستحسن اجملته ُ بعقلِو.

 )جػ( أنو دليٌل ينق ُُح يف نفس اجملته ُ، ال يق ُر علي التعبري عنو.
  :تػرؾ وجػػو مػػن وجػػوه االجتهػػاد »عرفػو أبػػو احلسػػني ادلعتػػزيل نأنػػو

أللفػػػػاِظ لوجػػػػو ىػػػػو أقػػػػوي منػػػػو، وىػػػػو يف حكػػػػِم الطػػػػارئ غػػػػري شػػػػامل  ػػػػوؿ ا
 .(٘)«األوَّؿِ 

  ُ وأورد السػادلي ثبلثػػة تعريفػػاٍت، أيًضػػا، منهػػا التعريػػف األوؿ عنػػ
ىػػػو عػػػ ُوؿ عػػػن الػػػ ُليل إيل العػػػادة للدمصػػػلحِة، كػػػ ُخوؿ »المػػػزايل، والثػػػا : 

                                 
  (.ٕٙٓ/ٗادلوافقات ) (ٔ)
  (.ٕ٘ٚ، ٕٗٚ/ٔادلستصفي )( ٕ)
  (.٘ٛروضة الناظر )ص (ٖ)
( شػػػػػػرح منهػػػػػػاج الوصػػػػػػوؿ للبيضػػػػػػاوي، وشػػػػػػرح ٕٕٓ،ٕٔٓ/ٖاإلهبػػػػػػاج للسػػػػػػبكي ) (ٗ)

  (.ٜٓٔ/ٖالب ُخشي لو )
  (.ٜٕٙ/ٕادلعتدم ُ ألر احلسني ) (٘)
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ىو الع ُوؿ عن »، واآلخر: «احلدماـ من غرِي تعني زمن ادلكث وق ُر ادلاء ..
 .(ٕ)«إيل قياٍس أقوي منو (ٔ)ٍس أْوىيقيا

  :العػػػ ُوؿ حبكػػػم مسػػػألٍة عػػػن »وعرفػػػو ابػػػن اللحػػػاـ احلنبلػػػي نأنػػػو
 .(ٖ)«نظائرىا ل ُليٍل شرعي خاص

  :ىػػػو َأف يعػػػ ُؿ اجملتهػػػ ُُ َعػػػن احلكػػػِم يف »وعرفػػػو اآلمػػػ ُي بقولػػػو
 .(ٗ)«مسألة مثل ما حكم يف نظائرىا إيل خبلفو لوجٍو أقوي يقتضي الع ُوؿ

  الشػػوكا   كػػل ىػػذه التعريفػػات، وزاَد نأفَّ االستحسػػاف وقػػ ُ مجػػع
 -يُطلق علي ضربني:

)أ( ىػػو تقػػ ُمي الػػ ُليل الشػػرعي أو العقلػػي حلسػػن، وىػػذا اػػ  العدمػػل 
 بو.

)ب( ىػػػػػو سلالفػػػػػة الػػػػػ ُليل، مثػػػػػل أف يكػػػػػوف الشػػػػػيء زلظػػػػػوراً بػػػػػ ُليٍل 
، وا عػػػاداِت النَّػػػاِس التحسػػػني، وىػػػذا جيػػػـر القػػػوؿ بػػػو، واػػػ  اتبػػػاع  شػػػرعيٍّ

 .(٘) ُليل وترؾ العادة والرأيال

                                 
  أي أضعف. (ٔ)
  (.ٙٛٔشرح طلعة الشدمس، للسادلي )ص( ٕ)
  (.ٕٙٔادلختصر يف أصوؿ الفقو )ص (ٖ)
 (.ٕٜٖ/ٗاإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ لآلم ُي ) (ٗ)
  .(ٕٔٗإرشاد الفحوؿ للشوكا  )ص( ٘)
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  :العػ ُوؿ عػن حكػم »وق ُ عرَّفو الشيخ عب ُالوىاب خبّلؼ نأنو
اقتضاء دليٍل شرعيٍّ يف واقعٍة إيل حكٍم آخر فيهػا لػ ُليٍل شػرعيٍّ اقتضػي ىػذا 

 .(ٔ)«الع ُوؿ، وىذا ال ُليل الشرعي للع ُوؿ ىو سن ُ االستحساف
 .(ٕ)وتقرتب عبارة الشيخ علي اخلفيف من ىذا التعريف

ؼ نأنَّػػػػو  عػػػػ ُوؿ اجملتهػػػػ ُ عػػػػن »وا مػػػػوطٍن آخػػػػر عرفػػػػو الشػػػػيخ خػػػػبلَّ
، أو عػن حكػم كلػي إيل حكػم  مقتضي قياس جلػي إيل مقتضػي قيػاٍس خفػيٍّ

 .(ٖ)«استثنائي ل ُليٍل يقتضي ىذا الع ُوؿ
 دليػػل يتقػػ ُّـ يف عقػػل »نأَنَّػػُو: ( ٗ)وقػػ ُ عرفػػو بعػػا فقهػػاء الشػػيعة

قيػاس جلػي، أو اسػتثناء جزئػي مػن اجملته ُ يقتضي تػرجيح قيػاٍس خفػيٍّ علػى 
 .(٘)«حكم كليٍّ 
  لػػػػػػػػػو وجػػػػػػػػػو  )االستحسػػػػػػػػاف(بقػػػػػػػػي أف أشػػػػػػػػػري إيل َأفَّ مصػػػػػػػػػطلح

خصوصية يف االستعدماؿ عن َُ بعِا األحناؼ، ومن ذلك على سػبيل ادلثػاؿ 
ال احلصػػػػػػػػر، مػػػػػػػػا أورده الكاسػػػػػػػػا  يف كتػػػػػػػػاب االستحسػػػػػػػػاف، وقػػػػػػػػاَؿ فيػػػػػػػػو: 

احلسػػػػن، فاحتدمػػػػل  االستحسػػػػاف يػػػػذكر ويػػػػراد بػػػػو كػػػػوف الشػػػػيء علػػػػي صػػػػفةِ »
أبصيي ىػذا الكتػاب ابلتسػدمية ابالستحسػاف الختصػاص عامػة مػا ورَد فيػو 

                                 
  (.ٔٚمصادر التشريع فيدما ال يني فيو )ص (ٔ)
  (.ٖٕٙأسباب اختبلؼ الفقهاء )ص (ٕ)
ؼ )ص (ٖ)   (.ٚٛأصوؿ الفقو للشيخ عب ُالوىاب خبلَّ
  وىو الشيخ احلي ُري. (ٗ)
  (.ٖٕٙأصوؿ االستنباط للحي ُري )ص (٘)
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مػػن األحكػػاـِ حبسػػن لػػيس يف غريىػػا، ولكوهنػػا علػػى وجػػٍو يستحسػػنها العقػػل 
 .«والشرع

وق ُ تعرَّض فيو جلدمَلٍة ِمَن ادلباحث واحملرمات يف قضاًّي ع ُي ُة، مثل 
نسػاء، مػا جيػل منػو ومػا ال جيػل، حكم النظر والكبلـ واللدمس بني الّرجاؿ وال

وأحكػػػػػػػاـ االسػػػػػػػت ذاف، والعػػػػػػػزؿ يف اجلدمػػػػػػػاِع، واالحتكػػػػػػػار، ولػػػػػػػبس الػػػػػػػذى  
 .(ٔ)واحلرير

  ومنػػػػو كتػػػػاب االستحسػػػػاف عنػػػػ َُ سػػػػبط ابػػػػن اجلػػػػوزي، يف كتابػػػػو
إيثػػار اإلنصػػاؼ يف آاثِر اخلػػبلؼ حيػػث َّػػ َُّث فقػػط عػػن حكػػم تمسػػيل ،

 .(ٕ)الرجل زوجتو أو العكس بع ُ ادلوت
 ترجيح:مناقشة و 

يب ُو مػن التعريفػات السػابقة أف تػة تباعػ ًُا يف تعريػف االستحسػاف، 
 فهو:

 تلذذ وقوؿ ابذلوي،  عن ُ الشافعي -
ينقػػ ُح يف ذىػػن اجملتهػػ ُ ال يقػػوي علػػي  دليػػلٌ  وُ نَّػػوعنػػ ُ آخػػرين: أَ  -

 التعبري عنو،
 أو: ما يستحسن اجملته ُ بعقلِو )كدما قاؿ حجة اإلسبلـ(،  -
 ياس جلّي،أو: ىو ترجيح قياس خفي علي ق -

                                 
  .-كتاب االستحساف-( ٖٖٔ – ٛٔٔ/ ٘ب ُائع الصنائع للكاسا  ) (ٔ)
يثػػار اإلنصػػاؼ لسػػبط اجلػػوزي، وقػػ ُ كػػاف حنبليًّػػا و صػػار حنفيًّػػا، وقػػ ُ حقػػق راجػػع إ (ٕ)

جامعػػة القػػاىرة،  –الكتػػاب نصػػر العلػػي الناصػػر يف رسػػالة ماجسػػتري، نوقشػػ  بكليػػة دار العلػػـو 
  .وأشرؼ عليها أ.د. دمحم بلتاجي 
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 أو: استثناء جزئي من حكم كلي، -
 أو: األخذ لصلحٍة جزئية يف مقابل دليل كلي. -

وأحسػػُ  أفَّ ىػػذا االخػػتبلؼ راجػػع إيل اخػػتبلؼ آراء األصػػوليني يف 
مػػ ُي حجيتػػو، فدمػػن يػػراه حجػػة يػػورد لػػو تعريًفػػا مقبػػواًل، ومػػن يػػراه غػػري حجػػة 

 يورد لو تعريًفا بعي ًُا عن ضوابط الشريعة.
أبعػػ ُ ىػػذه التعريفػػات ىػػو أنػػو تلػػذذ وقػػوؿ ابذلػػوي، أو دليػػل  فَّ غػػري أَ 

ينقػػػػ ُح يف ذىػػػػن اجملتهػػػػ ُ ال يقػػػػوي علػػػػي التعبػػػػري عنػػػػو، ألف عػػػػ ُـ اسػػػػتطاعتو 
التعبري عنو اعلو من خطرات العقل أو أىواء النفس أو ادليوؿ اخلاصة، ومػن 

 و ال يصح تعريف االستحساف بو.
االستحسػػػاف عبػػػارة عػػػن ومػػػع ذلػػػَك فػػػأكثر التعريفػػػات تشػػػري إيل أفَّ 

استثناء سػواء كػاف قياًسػا مػن أقيسػة، أو مصػلحة جزئيػة مػن أدلػة كليػة، فهػو 
مػػػػرة عدمػػػػل بقيػػػػاس، وأخػػػػري أخػػػػذ ابدلصػػػػلحة، لكػػػػن ذلػػػػك يػػػػ ُخل يف ابب 
الرتجػػيح بػػني قياسػػني أو أقيسػػة، أو بػػني مصػػاا تبػػ ُو إحػػ ُاىا أكثػػر َّقيًقػػا 

 دلصاا العباد من األخري.
ؼ والشػػػػػػيخ اخلفيػػػػػػف َوِمػػػػػػْن َوَّ فَػػػػػػِإّ  أر  جػػػػػػُح تعريػػػػػػف الشػػػػػػيخ خػػػػػػبلَّ

العػػػ ُوؿ عػػػن حكػػػٍم اقتضػػػاه دليػػػل شػػػرعي يف واقعػػػٍة إيل »لبلستحسػػػاف نِأَنَّػػػُو: 
حكػػٍم آخػػر فيهػػا لػػ ُليٍل شػػرعيٍّ اقتضػػي ىػػذا العػػ ُوؿ. وىػػذا الػػ ُليل الشػػرعي 

. حيث ادمع بني أسػباب العػ ُوؿ عػن دليػل «للع ُوؿ ىو سن ُ االستحساف
تلػذذ واذلػوي، وىػذا التعريػف أكثػر تعبػريًا عػن شرعي وليس حلكم العقػل أو ال

االستحسػػاف عنػػ ُ مػػن قػػاؿ بػػو ألنػػو ال يظػػن نأحػػ ٍُ اسػػتويف شػػروَط االجتهػػاد 
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فضػػػبًل عػػػن كبػػػار األئدمػػػة أف يقػػػوؿ بػػػرتِؾ دليػػػل شػػػرعي حلكػػػم العقػػػل اجملػػػرد أو 
 اذلوي!

فإذا ح ُث  واقعة ومل يرد فيها ني، وال إمجاع حبكدمهػا، وذلػا وجهػة 
ا معينًػػا، وذلػػا وجهػػة أخػػري خفيػػة تقتضػػي حكدًمػػا آخػػر ظػػاىرة تقتضػػي حكدًمػػ

متعارًضا مَع احلكِم األوَِّؿ، ووج ُ ال ُليل الػذي يػرجح الوجهػة اخلفيػة، فعػ ُؿ 
اجملتهػػػ ُ َعػػػن القيػػػاس الظػػػاىر )ادلتبػػػادر إيل الػػػذىن(، إيل القيػػػاس اخلفػػػي لقػػػوَِّة 

 ، أي أخذ ابلقياس ادلستحسن.استحسانً أتثريه؛ فهذا ُيسدمي 
كػػػػاف احلكػػػػم كليًّػػػػا، ووجػػػػ ُ لػػػػ ُي اجملتهػػػػ ُ الػػػػ ُليل الػػػػذي وكػػػػذلك إذا  

يقتضػػي اسػػتثناء جزئيػػو مػػن احلكػػم الكلػػي، واحلكػػم عليهػػا حبكػػٍم آخػػر  ػػي 
أيًضػػػػػػا، وكػػػػػػاف الػػػػػػ ُليُل الػػػػػػذي بػػػػػػين عليػػػػػػو االسػػػػػػتثناء ىػػػػػػو وجػػػػػػو  استحسااااااانً 
 االستحساف.

** ** ** 
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 أنواع االستحسان املبحح الجاني: 
لبلستحسػاِف، وال أابلػإ إذا قلػُ  إفَّ  ذكَر كثرٌي من األصػوليني أنواًعػا

االىتدمػػػاـ بتعريػػػف االستحسػػػاِف وذكػػػر أنواعػػػِو قػػػ ُ طمػػػي علػػػى ذكػػػر حجيتػػػِو، 
 -:(ٔ)وفيدما يلي أىم أنواعوِ 

 النوع األوَّل: استحسان النص:
 -لوا ذلذا النوع لا يلي:ثَّ وق ُ مَ 

( القرض، وىو جائز على خبلِؼ القاعػ ُة، ألنػو يف األصػِل راب، ٔ)
 .(ٕ) ُرىم ابل ُرىم إيل أجل، ولكن أبيَح للتوسعِة علي احملتاجنيألنو ال

ووجو ذلَك أفَّ القرَض يتم فيو إعطاء نقود آلخر علي َأف يردىا بع َُ 
ٍة، وق ُ ح ُث تبادؿ مثليات ربوية مع ع ُـ التقابا يف اجمللِس )وىػو راب  م َُّ

راب الفضػػػػل،  ؛ ألفَّ الػػػػزًّيَدَة مػػػػن(ٖ) ولػػػػو مل َّػػػػ ُث زًّيدة عليػػػػةالنسػػػػي ة(، حػػػػَّتَّ 

                                 
  (.ٕٕ:  ٗٔسلطاف )صلذرائع، د. صبلح انظر: م ُي حجية االستحساف وس ُ ا( ٔ)
  (.ٕٚٓ/ٗللشاطيب ) –دلوافقات ا (ٕ)
القرض مضدموف علي من أخذه، وجيل لو استخ ُامو، غري الوديعة، ووجو راب النسي ة ( ٖ)

ال اػوز تبػادؿ ذىػ   فيػ ُ رلدمػوع اآلًّيِت الػواردة أنػو: فيو شلا يستمربو كثري من ادلسلدمني، حيػث ت
وال اػوز  التسػاوي يف ادلقػ ُار.( ٕ( التقػابا يف اجمللػس، )ٔبذى  )نقود بنقػود( ِإالَّ بشػرطنِي: )

تبادؿ ذى  بفضة )ومنو تبادؿ اجلنية ابلػ ُوالِر مػثبًل( ِإالَّ بشػرِط التقػابا يف اجمللػس، وال يشػرتط 
وال اػػوز ذىػػ  بسػػلعٍة )ربويَّػػٍة: مثػػل القدمػػح والشػػعري وادللػػح والتدمػػر، أو غػػرَي  التسػػاوي يف ادلقػػ ُار. 

  شروَط البيِع العامة.ربويٍَّة: وىي أي سلعٍة( ِببَل َشْرٍط ِإالَّ 
  َوِلَذا يكوف القرض ِمن راب النسي ة، َولكن استثين ِلدَما فيِو ِمَن الربِّ واإلحساِف.
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ولكن القرض أبػيَح دلعػين اإلحسػاف فيػو، وتوسػعة علػي النػاس، وىػذا اسػتثناء 
 من الشرِع ذلذا النوِع ِمَن التعامل مع َأفَّ التبادؿ يتم يف أموٍر ربويَّة.

، حيػػػػث يبيػػػػع صػػػػاح  األرض ٕ) ( السػػػػلم، وىػػػػو مػػػػن بيػػػػع ادلعػػػػ ُـو
عاجػػػل، حصػػػاًدا قبػػػَل حصػػػولو، فهػػػو بيػػػع شػػػيء موصػػػوؼ يف الذمػػػة بػػػثدمٍن 
يػػع ادلعػػ ُـو ولكنػو اسػػتثين مػن النهػػي العػاـ َعػػن بيػع أحػػ ٍُ مػا لػػيَس عنػ ُه، أو ب

حيندمػػػا رأي أىػػػل ادل ُينػػػة يسػػػلفوف يف الثدمػػػاِر   يب  ؿ النَّػػػعامػػػة، ولػػػذلَك قػػػا
، ووزٍف »السػػػنتني والػػػػثبلث:  مػػػن أسػػػػلَف يف شػػػيٍء فليسػػػػلف يف كيػػػٍل معلػػػػوـٍ

 .(ٔ)«معلوـٍ إيل أجٍل معلوـٍ 
القيػػػاس جر جػػػواز السػػػلم ابعتبػػػارِه أّف »لػػػَك: يف ذ يقػػػوؿ السرخسػػػي  

، وذكػػَر احلػػ ُيث، وقػػ ُ أْورَد «ادلعقػػود عليػػِو معػػ ُـو عنػػ َُ العقػػ ُ، تركنػػاه ابلػػني
 .(ٕ)ذلَك يف أنواِع االستحسافِ 

( جواز الوصية، وىي  ليك مضاؼ دلا بع َُ ادلوت، واإلنسػاف ال ٖ)
 مي خي حي ُّٱعايل:  لك شيً ا بع َُ شلاتِو، لكن ىذا أجيَز ابلني لقولو ت

مػػا حػػق امػػرئ »:   ولقػػوؿ النػػيب [،٢١امنساا:   ] َّٰر ٰذ يي ىي
، وقولو (ٖ)« ووصيتو مكتوبة عن ُهالَّ مسلم يبيُ  ليليتني ولو شيء يوصي بو إِ 

                                 
  .رواه البخاري ومسلم من ح ُيث ابن عباٍس ( ٔ)
(، كشػػػػػف ٕٚٓ/ٗ(، وانظػػػػػر: ادلوافقػػػػػات للشػػػػػاطيب )ٖٕٓ/ٕأصػػػػػوؿ السرخسػػػػػي ) (ٕ)

(، ٕ٘ٓإلسػػػبلمي للشػػػيخ علػػػى حسػػػ  هللا )ص(، أصػػػوؿ التشػػػريع إٓٙ/ٕاألسػػػرار للنسػػػفي )
  (.ٖٖٕوالوجيز يف أصوؿ الفقو لل ُكتور عب ُالكرمي زي ُاف )ص

  رواه ابن ماجة يف سننو. (ٖ)
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 :« إفَّ هللا تصػػػ ُؽ علػػػيكم عنػػػ ُ وفػػػاتكم بثلػػػث أمػػػوالكم، زًّيَدة لكػػػم يف
 .(ٔ)«أعدمالكم

يقتضػي القيػاس  ( صحة صـو من أكل أو شرب انسيًّا، حيثٗ)   
ا تػػرؾ القيػػاس ابلػػني فهػػو شلػػا مَّػػأَ وَ أف جيكػػم بفطػػره، ولػػذا يقػػوؿ السرخسػػي: 

أشار إليو أبو حنيفػة: "لػوال قػوؿ النػاس لقلػ  يقضػي"، ويعػين بقػوؿ النػاس: 
من نسي وىو صائم فأكل أو شرب فليػتم »: رواية األثِر من رسوؿ هللِا 

 .(ٕ)«صومو، فإمنا أطعدمو هللا وسقاهُ 
 ُـ قطػػع يػػ ُ السػػارؽ يف عػػاـ اجملاعػػة، فػػإفَّ فيهػػا القطػػع مطلقػػاً ( عػػ٘)

بع َُ توفر شروطها وأركاف موجباِت احل ُِّ أو اجلر ة ادلوجبة للح ُ، لعدمـو قولو 
 ىيمي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن ُّٱتعػػايل: 

لكػػن عػػ ُؿ عػػن القطػػع استحسػػااًن، وذلػػَك  [،٨٨امل:ئاا:ة  ] َّ  ٰر ٰذ يي
 ال اتدمػػع علػػي السػػارقني ، حػػَّتَّ  يف عػػاـ اجملاعػػة، كدمػػا فعػػل سػػي ُان عدمػػر

 .(ٖ)ضررين: ضرر اجلوع، وضرر القطع للسرقة، وأبصيًصا ذلذا العاـ

                                 
  رواه ابن ماجة، ويف إسناده: طلحة بن عدمرو احلضرمي، ضعفو غري واح ٍُ. (ٔ)
د. (، وراجػع نفػس ادلعػين يف: الوسػيط يف أصػوؿ الفقػو ٖٕٓ/ٕأصوؿ السرخسػي ) (ٕ)

أصػػػػػػوؿ التشػػػػػػريع  (،ٜٛ٘(، نظريػػػػػػة ادلصػػػػػػلحة د. حسػػػػػػني حامػػػػػػ ُ )صٜٓٗوىبػػػػػػة الزحيلػػػػػػي )ص
 (.ٕٙٓ،  ٕ٘ٓاإلسبلمي للشيخ علي حس  هللا )ص

( ، وق ُ أورَد أمثلة ٕٙٙينظر: األدلة ادلختلف فيها، د. عب ُاحلدمي ُ أبو ادلكاـر )ص( ٖ)
ادلاؿ إذا تػرؾ ادلػاؿ و ب  كثرية أخري، منها: استحساف ترؾ إقامة احل ُ علي قاطع الطريق وآخذ

إيل هللا تعػػػػايل، واستحسػػػػاف قبػػػػوؿ تػػػػربع احملجػػػػوز عليػػػػو لسػػػػفو، وطهػػػػارة سػػػػؤر السػػػػباع مػػػػن الطػػػػري، 
واإلجارة ألفَّ ادلنفعة ادلعقود عليها غري موجودة، وخيار الشرط، وبيع العػراًّي ررصػها  ػرًا، وإبطػاؿ 

  بلحظات وردود علي بعِا ما أورده[.وضوء من قهقهو يف الصبلِة استحسااًن ابلنِي. ]وىناَؾ م
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ن أمثلػٍة لبلستحسػاف والواقػع أفَّ مػا ذكػره األصػوليوف ِمػ]مناقشة[:  
 -ابلني ال يكوف من مفهـو االستحساف، دلا يلي:

 ُـ أواًل: إذا وجػػػ ُ الػػػني فػػػبل استحسػػػاف، ألفَّ األخػػػري رلالػػػو ىػػػو عػػػ
الػػػػني، فكيػػػػف يسػػػػوغ لنػػػػا أف نقػػػػوَؿ ابستحسػػػػاف الػػػػني ورلاذلدمػػػػا سلتلػػػػف  
فاالستحسػػػاف يكػػػوف مػػػن اجملتهػػػ ُ، والػػػني مػػػن عنػػػ ُ هللا تعػػػايل، أو ىػػػو قػػػوؿ 

 .ادلعصـو 
اثنيًّػػػػػا: إذا كػػػػػاف ادلقصػػػػػود مػػػػػن ذكػػػػػر ىػػػػػذا النػػػػػوع أفَّ الشػػػػػارَع أجػػػػػري 

أقيسػػٍة، أو اسػػتثناءاٍت ِمػػَن القواعػػ ُِ العامػػة، ومػػن و يصػػح اسػػتثناء قيػػاس مػػن 
تػػػػػرجيح مصػػػػػلحةٍ علػػػػػي أخػػػػػري، فقػػػػػ ُ يصػػػػػح ذلػػػػػَك، لكػػػػػن أف اعػػػػػل ىػػػػػذا 
االستحسػػػػػػاف ابلػػػػػػني قسػػػػػػيدًما ألنػػػػػػواٍع أخػػػػػػري مثػػػػػػل استحسػػػػػػاف القيػػػػػػاس أو 

 ادلصلحة أو العرؼ والعادة، فهذا شلا ال يقبل.
اثلثًا: يف بعِا األمثلِة صل ُ أفَّ الػني ىػو الػذي يقػرر القواعػ ُ العامػة 

ي ىػػػو الػػػذي  صػػػي أو يسػػػتثين مثػػػل النصػػػوص يف ادلوضػػػوع ادلعػػػني، والػػػن
، واسػػتثين  الػػواردة حبرمػػة الػػراب، واسػػتثين منػػو القػػرض، والػػواردة لنػػع بيػػع ادلعػػ ُـو
منػػو بيػػع السػػلم والعػػراًّي ابلػػني أيًضػػا، لكػػن الوصػػية ىػػي تصػػرؼ وقػػ   ػػاـ 
ادللػػػك، لكػػػن نفػػػاذه يكػػػوف بعػػػ َُ الوفػػػاِة، كدمػػػن يبيػػػع سػػػلعة موجػػػودة علػػػي أف 

حػػػػٍق، وال أظػػػػن أفَّ يف الوصػػػػية تصػػػػرفًا  ػػػػالف األصػػػػوؿ يسػػػلدمها يف وقػػػػٍ  ال
 العامة يف التصرؼ فيدما ال  لك.

أمَّػػػا صػػػحة صػػػـو مػػػن أكػػػل أو شػػػرب انسػػػيًّا وىػػػو صػػػائم، فهػػػو غػػػري 
رفػػع عػػن »: سلػػالف لؤلصػػوِؿ، ألّف مػػن قواعػػ ُ الشػػريعة عامػػة قػػوؿ النػػيب 
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مػػػػة ، فالنصػػػػوص جػػػػاءت حبر (ٔ)«أمػػػػيت اخلطػػػػأ والنسػػػػياف ومػػػػا اسػػػػتكرىوا عليػػػػوِ 
 وُ نَّػػػإِ األكػػل والشػػرب للدمتعدمػػ ُ، لكػػن الناسػػي )وىػػو يف حكػػِم فاقػػ ُ العقػػل( فَ 

ليس داخبًل فػيدمن تعدمػ ُ وقصػ ُ ىتػك حرمػة الشػهر، ولػذلك فهنػاؾ خػبلٌؼ 
فيدمن جامع يف هنار رمضاف انسيًّا، حيػُث قػاؿ الشػافعي: ال قضػاء عليػو وال  

ن حػزـٍ أفَّ: كفارة، وقػاَؿ مالػك: عليػو القضػاء دوف الكفػارة، ورأي أمحػ ُ وابػ
، وال يصػػح )لؤلثػػر الػػوارد( قبػػوؿ رأي اإلمػػاـ مالػػك (ٕ)عليػػِو القضػػاء والكفػػارة

، ولعػلَّ الػني مل يبلمػو ولػو بلمػو (ٖ)أفَّ من أكل أو شرب انسػيًّا فعليػو القضػاء
 .(ٗ)لقاَؿ بوِ 

االستحسػػػاف  نَ ِمػػػ وُ نَّػػػأَمَّػػػا عػػػ ُـ قطػػػع يػػػ ُ السػػػارؽ عػػػاـ اجملاعػػػة علػػػي أَ 
ق لػػػو  اًمػػػا، ألفَّ الػػػني ىػػػو القطػػػع، ومل يقطػػػع ابلػػػني، فهػػػذا عكػػػس مػػػا سػػػي

عػػاـ اجملاعػػة ألنػػو مل يصػػ ُؽ وصػػف السػػارؽ علػػى ادلضػػطر  سػػي ُان عدمػػر 
عػػاـ اجملاعػػة، وألفَّ االضػػطرار يوجػػ ُ شػػبهة قويػػة يف ادلػػاؿ ادلسػػروؽ، واحلػػ ُود 

 .(٘)مطبًقا روح التشريع ونصوصو ت ُرأ ابلشبهاِت، وق ُ كاف سي ُان عدمر

                                 
  رواه ابن ماجة يف سننِو.( ٔ)
: عػػػػن ٖٖ/ٔانظػػػػر: ب ُايػػػػة اجملتهػػػػ ُ البػػػػن رشػػػػ ُ ) (ٕ) (، وا البخػػػػاري يف كتػػػػاب الصػػػػـو

  احلسن ورلاى ُ أفَّ من جامع انسيًّا فبل شيء عليِو.
  (.ٖٗ/ٔراجع ادلوطأ ) (ٖ)
، داللػة علػي «أو شرب انسيًّا .. من أكل»: ولعلَّ ع ُـ رواية اإلماـ مالك حل ُيث (ٗ)
 أنو مل يبلمو.
-ٕٗٗانظػػػػػر: مػػػػػنهج عدمػػػػػر بػػػػػن اخلطػػػػػاب يف التشػػػػػريع، للػػػػػ ُكتور دمحم بلتػػػػػاجي )ص( ٘)

  (، وفيو رد علي من زعَم أفَّ سي ُان عدمر ق ُ ألمي )َعطََّل( التشريع القرآ  لتمري الظروؼ.ٕ٘ٗ
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ِمػػن أبصػػيي فعػػل سػػي ُان  (ٔ)بعػػُا األصػػوليني وهبػػذا يكػػوف مػػا ذكػػَرهُ 
عدمر للني غري صحيح؛ ألفَّ َّقيق ادلناط مل يوج ُ أساًسا، وليس ذلذا صلة 
ابالستحساِف عامة أو ما أ وه ابالستحساف ابلني، وكبلمهم عن أفَّ عػ ُـ 
القطع راجٌع إيل منع وقوع ضررين علي السارؽ: ضرر اجلػوع، وضػرر القطػع 

لط كثري؛ ألنو مل تتػوافر شػروط إقامػة احلػ ُ أساسػاً لشػبهة علي السرقة، فيو خ
 ادللك للدمضطر، وغريه شلا ي ُرأ احل ُود.   
يسدمي أي اسػتثناء منصػوص عليػِو  شلا سبق يب ُو يل أنو ال يصح أف

 . )االستحساف ابلني)بػ
مػػة الشػػيخ عبػػ ُالكرمي زيػػ ُاف:  ضلػػن نػػؤثر أف نسػػدمي وذلػػذا قػػاَؿ العبلَّ

) ابلني حكدًما اثبًتا ابلني ال ابالستحسافِ احلكم الثاب  استحساانً 
ٕ). 

 النوع الثاين: االستحسان ابالمجاِع:
 -وق ُ مثلوا ذلذا النوع نأمثلٍة منها:

( عقػػ ُ االستصػػناع، واالستصػػناعال ىػػو االتفػػاؽ مػػَع صػػانٍع علػػي ٔ)
 صنِع شيٍء معنٍي وتسليدمو لو بثدمن معني يف وقٍ  معني.

أصبًل، جرًّيًّ علي القياس بعػ ُـ  ويري بعا األصوليني أنو غري جائز
 جواز بيع ادلع ُـو وق  العق ُ، لكنو جاَز استحسااًن ابإلمجاِع.

                                 
: األدلػػػػػة ادلختلػػػػػف فيهػػػػػا انظػػػػػر مػػػػػثبًل: الػػػػػ ُكتور عب ُاحلدميػػػػػ ُ أبػػػػػو ادلكػػػػػاـر يف كتابػػػػػو (ٔ)

  (.ٕٙٙ)ص
  (.ٖٖٕلل ُكتور عب ُالكرمي زي ُاف )ص –الوجيز يف أصوؿ الفقو  (ٕ)
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 : ا تػػػػػرؾ القيػػػػػاس بػػػػػ ُليل االستحسػػػػػاف فنحػػػػػو مَّػػػػػأَ يقػػػػػوؿ السرخسػػػػػي 
 االستصػػناع، لئلمجػػاع علػػي التعامػػل بػػو بػػني النَّػػاِس مػػن لػػ ُف رسػػوِؿ هللا 

)إيل يومنا ىذا
ٔ) . 

، (ٕ)ير ادلػػػاء ادلسػػػتعدمل أو مػػػ ُة ادلكػػػث( دخػػػوؿ احلدمػػػاـ دوف تقػػػ ُٕ)
علي أفَّ االستحساف ابإلمجاع ىو الذي أجاَز ىذا التعامل، ألنَّػو يف األصػِل 
غػػػػػري جػػػػػائز لوجػػػػػود جهالػػػػػة يف مقػػػػػ ُار ادلػػػػػاء ادلسػػػػػتعدمل أو مػػػػػ ُة ادلكػػػػػث يف 

 .(ٖ)احلدماـ
( تنػػاوؿ ادلػػاء مػػن يػػ ُ السػػقاء دوف اتفػػاؽ علػػي قػػ ُِر ادلػػاء: حيػػث ٖ)

حة أخػػذ ادلػػاء مػػن يػػ ُ السػػقاء حػػَّت يػػروى الظدمػػأ دوَف جػػاء اإلمجػػاع علػػي صػػ
اتفػػػػػػاؽ علػػػػػػى قػػػػػػ ُِر ادلػػػػػػاء، وىػػػػػػذا استحسػػػػػػاف ابإلمجػػػػػػاِع كدمػػػػػػا يقػػػػػػوؿ بعػػػػػػا 

 .(ٗ)األصوليني
ىذه األمثلة ليس سن ُىا اإلمجاع كدما قالوا، بػل سػن ُىا ]مناقشة[: 

، واشػػػتهارىا مػػػع سػػػكوتو السػػػنة التقريريػػػة، جلػػػرًّيف ذلػػػَك يف عهػػػ ُ النػػػيب 
تركنػػػػا األمػػػػر قيػػػػاس وال إمجػػػػاع. كدمػػػػا يقػػػػوؿ السرخسػػػػي:  عليهػػػػا، فلػػػػيس يف

فيدما بني الناس من لػ ُف  -أي االستصناع-القياس لئلمجاِع علي التعامل بو 

                                 
(، الشػػافعي ألر ٕٜٕ/ٕ(، كشػػف األسػػرار للنسػػفي )ٖٕٓ/ٕأصػػوؿ السرخسػػي ) (ٔ)
 (.ٜٓ٘(، نظرية ادلصلحة لل ُكتور حسني حام ُ حّساف )صٖٔٔزىرة )ص

  ف من ذكر ىذا ادلثاؿ.وال يكاد  لو كتاب َّ ُث يف االستحسا( ٕ)
(، الوجيز يف أصػوؿ الفقػو للػ ُكتور ٕٓٔ/ٗاإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ لآلم ُي ) (ٖ)

  (.ٜٓ٘(، نظرية ادلصلحة لل ُكتور حسني حام ُ )صٖٖٕعب ُالكرمي زي ُاف )ص
  (.ٕٓٔ/ٗاإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ لآلم ُي ) (ٗ)
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)إيل يومنػػػا ىػػػذا  رسػػػوِؿ هللا
فهػػػذا يػػػ ُؿ علػػػي أفَّ السػػػنة ىػػػي الػػػ ُليل . (ٔ

ولػػيس غريىػػا، واالستصػػناع مثػػل السػػلم، سػػواء بسػػواء، لكػػن السػػلم يف رلػػاؿ 
االستصناع يف رلاؿ الصناعة، فدما الفرؽ بػني أف يػ ُفع رجػل عشػرة الزراعة، و 

آالؼ جنيو لزارٍع علي أف يسػلم لػو يف وقػ  احلصػاد نوًعػا معينًػا وزلػ ًُدا مػن 
الػػزرع، ومػػن يػػ ُفع ادلبلػػإ نفسػػو لنجػػاٍر كػػي يصػػنع لػػو أاثاثً معينًػػا زلػػ ًُدا )أي 

إليػو، حيػػث موصػوفًا( يف وقػٍ  زلػ ٍَُّد معػني، فهػػذا وذاؾ تشػت ُ حاجػة النػاس 
 يستفي ُ الصانع أو الزارع من ادلبلإ يف اإلنفاؽ علي ادلصنوِع أو ادلزروِع.

أَمَّػػػا جػػػواز دخػػػوؿ احلدمػػػاـ دوَف َّ ُيػػػ ُ دلػػػ ُة ادلكػػػث أو مقػػػ ُار ادلػػػاء 
ادلستعدمل، وكذلك شرب ادلاء من السقاء دوَف َّ ُيػ ُ قػ ُر مػا يػروي الظدمػأ، 

ر سػنة، و إفَّ العقػود ال ومل ينكره، فصػا فهذا أيًضا شلا اشتهر أًّيـ النيب 
تقػػـو علػػػى نفػػػي كػػػل جهالػػػٍة أو غػػرر حيػػػث يتسػػػامح يف القليػػػل التافػػػو شلَّػػػا ال 
ػػػػػ ُث تنازًعػػػػػا، وال يتسػػػػػامح يف اجلهالػػػػػِة والضػػػػػرر الكثػػػػػري الػػػػػذي يػػػػػؤّدي إيل  جيُِ

 .(ٕ)النزاعِ 
 َواحلق أفَّ االستناد إيل السنة قطًعا أقوي من اإلمجاع ادل ُعي.

 .)االستحساف ابإلمجاعِ ُو ال يوج ُ ما يسدمي بػ)و يل أَنَّ َوِمْن ىذا يب ُ
 

                                 
  (.ٖٕٓ/ٕأصوؿ السرخسي ) (ٔ)
 ُـ معرفػة قػوة األسػاس الػذي بػين عليػو، واػوز بيػع ادلميبػات فيجوز بيع البي  مع ع (ٕ)

يف األرِض مثل: البصل والثـو والبطاطس، وأمثاذلا لقرائن ت ُؿ علي ق ُر البيع، وتباع الفواكو دوَف 
ة لق ُار جودهتا مثل البطيخ، والضػرر ىنػا قػ ُ يربػو علػي الضػرر يف دخػوؿ احلدمػاـ معرفة  مة يقينيَّ 

  والشرب من ي ُ السقاء.
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 النوع الثالث: االستحسان ابلضرورة:
 -وق ُ مثلوا لو لا يلي:

، وىػذا (ٔ)( تطهري اآلابر الػيت وقعػ  فيهػا صلاسػة بنػزح مثػل مائهػأ)
استحسػػػاف ابلضػػػرورة، ألفَّ نػػػزح مجيػػػع ادلػػػاِء ال يفيػػػ ُ يف طهػػػارة مػػػا ينبػػػع مػػػن 

ال يػربر بػػو البػاقي مػن النجاسػة، لػذلك استحسػػَن  أسػفل الب ػر، ونػزح الػبعاِ 
العلدمػاُء احلكػػم بطهػػارة ىػػذه الب ػػر الػػيت وقعػػ  فيهػػا النجاسػػة إذا نػػزح قػػ ُر مػػا 

 .(ٕ)فيها من ادلاء
ىػػذه القضػػية ليسػػ  مػػن استحسػػاف الضػػرورة، بػػل ورَد  ]مناقشااة[:

وىػي ب ػر - أتوضػأ مػن ب ػر بضػاعة  :الني عليها، حيث س ل النػيب 
إفَّ ادلػاَء طهػور ال »: ، فقػاَؿ -احلػيا وحلػـو الكػبلب والنػن يلقي فيها

 .(ٖ)«ينجسو شيء
وىػػػػذا احلػػػػ ُيث يفيػػػػ ُ عػػػػ ُـ وجػػػػوب نػػػػزح مثػػػػل ادلػػػػاء، وال يصػػػػح أف 
يعارض احل ُيث ابلرأي، واألمر ىنا من قضػاًّي العبػاداِت الػَّت ال رلػاَؿ للػرأي 

                                 
  ال يكاد  لو كتاب تكلم يف االستحساف من ذكر ىذا ادلثاؿ. (ٔ)
(، الوسػػػػػػيط ٕٜٕ/ٕ(، كشػػػػػػف األسػػػػػػرار للنسػػػػػػفي )ٖٕٓ/ٕأصػػػػػػوؿ السرخسػػػػػػي ) (ٕ)

  (.ٖٔٔ(، الشافعي للشيخ دمحم أر زىرة )صٜٛٗلل ُكتور وىبة الزحيلي )ص
  رواه الرتمذي من ح ُيث أر سعي ُ اخل ُري هنع هللا يضر.( ٖ)
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ة االجتهػػاد فيهػػا، وال تعػػرؼ ابالجتهػػاد، ومػػن و فػػإفَّ ادلسػػألة أبػػرج مػػن دائػػر 
 .(ٔ)مجلًة، فبل يصح إدخاذلا يف أبواب االستحساف

( جػػػػػػواز النظػػػػػػر إيل عػػػػػػورة ادلػػػػػػرأة للعػػػػػػبلج، حيػػػػػػث يػػػػػػري بعػػػػػػا ٕ)
،  (ٕ)األصػػوليني أف القيػػاَس يقتضػػي عػػ ُـ جػػواز كشػػف ادلػػرأة عورهتػػا لمػػري زلػػـر

 ولكن أجيز استحسااًن تيسرياً علي النَّاِس ورفعاً للحرج. 
اؿ ىنػػػا لبلستحسػػػاف أو القيػػػاس؛ ألفَّ واحلػػػق أنػػػو ال رلػػػ ]مناقشاااة[:

، ولػيس القيػاس،  الني ىو الذي َدؿَّ علػى حرمػة كشػف عػورة ادلػرأة إال حملػـر
 هئ ُّٱوإذا كانػػ  ىنػػاؾ ضػػرورة للعػػبلِج فهػػذا يػػ ُخل يف عدمػػوـِ قولػػو تعػػايل: 

الضرورات  وي ُخل َّ  قاع ُة [،٧٨ج  احل] َّجت هب مب خب حب  جب
 .ورة يق ُر بق ُرىاما أبيح للضر ، وأفَّ تبيح احملظورات

حفظ النفوس من اذلبلؾ واجػ  ضػروري،  و كن أبريج ادلسألة نأفَّ 
وسػػػػرت العػػػػورة واجػػػػ  تكدميلػػػػي، فيبػػػػاح ارتكػػػػاب أخػػػػف الضػػػػررين إذا تعػػػػني 
ارتكػػػاب أحػػػ ُذا، فػػػإذا كػػػاف ادلكدمػػػل واحلػػػاجي خادًمػػػا للضػػػروري، و ػػػتبلف 

الراجعػػة إيل ابختبللػػو، فيكػػوف كشػػف ادلػػرأة عورهتػػا للعػػبلِج عدمػػبًل ابدلصػػلحة 
 قواع ُ الشريعة ومفرداهتا، وليس عدمبلً ابالستحساِف.

 

                                 
رد ىػػػذا احلػػػ ُيث لكػػػاف العدمػػػل ابدلصػػػاا ىػػػو الػػػ ُليل، حيػػػث إف رفػػػع احلػػػرج لػػػو مل يػػػ (ٔ)

وادلشقة مػن أصػوؿ الشػريعة، ونػزح ادلػاء مػن الب ػر ال ينتنػو خلػروج ادلػاء مػن أسػفلِو، فػبل ينتهػي ىػذا 
  األمر، فإذا نزح مثلو كاف مظنة ذىاب النجاسة.

 (.ٕ٘ٚادلكاـر )صانظر مثبًل: األدلة ادلختلف فيها لل ُكتور عب ُاحلدمي ُ أبو  (ٕ)
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 النوع الرابع: االستحسان ابلقياس:
 وق ُ مثلوا لو نأمثلٍة، منها:

 ( الشهود يف الّزان:ٔ)
إذا شه َُ أربعة علي حالة زان يف بيٍ  واح ٍُ، واختلفوا يف الزاوية اليت 

فَّ القيػػػػاَس يقضػػػػي  لػػػػ ُِ حػػػػ َُث فيهػػػػا الػػػػزان يف نفػػػػِس البيػػػػ  أو احلجػػػػرة، فػػػػإ
 الشهوِد الختبلفهم يف الشهاَدِة.

نأاّن نقػػػ ُر دوراف الػػػزانيني علػػػى  وقػػػ ُ َردَّ حجػػػة اإلسػػػبلـ المػػػزايل 
مجيػِع زواًّي البيػػ  يف زنيػة واحػػ ٍُة، إلمكػاف التزاحػػف، رػبلؼ مػػا لػو شػػه ُوا 

 .(ٔ)يف أربع بيوٍت؛ فإفَّ تق ُير التزاحِف بعي ُ
أمػػاـ قيػػاس حقيقػػي، فػػأين الفػػرع الػػذي واحلػػق أننػػا لسػػنا  ]مناقشااة[:

ال يوجػػ ُ لػػو حكػػم ويتعػػ ُي إليػػو حكػػم األصػػل لعلَّػػٍة جامعػػٍة، وادلسػػألة ىنػػا ال 
تعػػػػػػ ُو أف تكػػػػػػوَف َّقيًقػػػػػػا دلنػػػػػػاِط احلكػػػػػػم، فدمػػػػػػن رأي أف الػػػػػػ ُىم مل يقػػػػػػػ ُر 
التزاحػػػف، واخػػػتبلؼ الشػػػهود يوجػػػ  جلػػػ ُىم حػػػ ُ القػػػذؼ، ومػػػن رأي أفَّ 

أهندمػا زانيػاف، ويقػاـ احلػ ُ علػى الػزانة  إمكاف التزاحف وارد علػى احلجػرِة يػري
ال الشهود، وىذا أمر وارد عقبًل وواقعاً من الزانيني أو غريذا، فبل يوجػ ُ ىنػا 
قيػػػاس أو استحسػػػاف بػػػل ىػػػو توجيػػػو للنصػػػوص توجيًهػػػا صػػػحيًحا، أو تنزيػػػل 

 الني على الواقعِة.
 ( سؤر السباع من الطري:ٕ)

                                 
  (.ٕٕٛ – ٕٔٛ/ٔادلستصفي حلجة اإلسبلـ أر حام ُ المزايل ) (ٔ)
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سػػر( أتكػػل حلػػم ادليتػػة دلػػا كانػػ  السػػباع مػػن الطػػري )مثػػل الصػػقر والن
فتجػػري عليهػػا قاعػػ ُة القيػػاس )مثػػل األسػػ ُ والندمػػر(؛ ألفَّ السػػؤر يتبػػع اللحػػم 

طػاىر  -أي السػباع مػن الطػري-الختبلطِو ابللعاب ادلتول ُ منو، لكن سػؤرىا 
قياًسػػا علػػػى طهػػػارة سػػػؤر اآلدمػػػي، حيػػػث ال يؤكػػػل حلدمػػػو، وألفَّ اجلػػػوارح مػػػن 

 يسػػيل لعاهبػػا يف ادلػػاِء، فيكػػػوف الطػػري تشػػرب لنقارىػػا وىػػو عظػػػم طػػاىر، وال
 .(ٔ)سؤرىا طاىر استحساانً 

 واحلػػػػق أف يف ادلسػػػػألِة نًصػػػػا، حيػػػػث ورَد أفَّ النػػػػيب  ]مناقشااااة[:
ب واحلدمػػػري ل عػػػن احليػػػاض الػػيت بػػػني مكػػػة وادل ُينػػػة تردىػػا السػػػباع والكػػػبل ِ ُسػػ

ذلػػػػػا مػػػػػا محلػػػػػ  يف بطوهنػػػػػا ولنػػػػػا مػػػػػا غػػػػػرب »: فهػػػػػل يتطهػػػػػر هبػػػػػا  فقػػػػػاَؿ 
 .(ٕ)«طهور
 اخلامس: االستحسان ابدلصلحِة: النوع

وق ُ مثلوا لو بتضدمني الصناع، أو األجري ادلشػرتؾ، إذا مل يكػن ىنػاؾ 
انزلة تسبب  يف ىػبلِؾ العػني، ومل يكػن تػة تفػريط يف احلفػظ، وذلػَك دلػا كثػر 

 اّدعاء ىبلؾ ما عن َُ الصػانع أو األجػري ادلشػرتؾ، وقػ ُ أفػيت سػي ُان علػي 
ضػػدمني ىػػؤالء الصػػناع حرصػػاً علػػى مصػػاا النػػاس ن الفقهػػاء بعػػ ُه بتِمػػ وكثػػريٌ 

 .(ٖ)ورعاية حلرمة أمواذلم نظرًا لفساِد الذمم وضعف الوازع ال ُيين

                                 
(، نظرية ادلصػلحة ٕٜٕ/ٕ(، كشف األسرار للنسفي )ٖٕٓ/ٕأصوؿ السرخسي ) (ٔ)

  (.ٜٔ٘لل ُكتور حسني حام ُ حساف )ص
  رواه ابن ماجة يف سننو. (ٕ)
(، الوسػػيط يف أصػػوؿ ٖٖٕالػػوجيز يف أصػػوؿ الفقػػو للػػ ُكتور عبػػ ُالكرمي زيػػ ُاف )ص (ٖ)

  (.ٖٜٗالفقو لل ُكتور وىبة الزحيلي )ص
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ىػػذا ادلثػػاؿ مػػن أكثػػر األمثلػػِة وروًدا يف ادلصػػاا ادلرسػػلة،  ]مناقشااة[:
سػػن ُ تضػػدمني األجػػري ادلشػػرتؾ ىػػو العدمػػل ابدلصػػاا الػػَّت تعػػود إيل حفػػظ  ألفَّ 

ورية، شػػه ُ ذلػا الشػػارُع نأدلَّػػٍة كثػػرية، ومػػن و فػػإف األمػواؿ، وىػػى مصػػلحة ضػػر 
 تسدمية ذلَك استحسااًن ال يضيف شيً ا يف موضوعِو.

 النوع السادس: االستحسان ابلعرف والعادة:
وقػػ ُ مثلػػوا لػػو بػػ ُخوؿ احلدمػػاـ مػػع عػػ ُـ تقػػ ُير ادلػػاء ادلسػػتعدمل ومػػ ُة 

 ، وبوقػػػف ادلنقػػػوالِت مثػػػل الكتػػػ ، فاألصػػػل يف الوقػػػف أف يكػػػوفَ (ٔ)ادلكػػػث
مؤبػػ ًُا، فػػبل يصػػح ِإالَّ يف العقػػاِر، ال يف ادلنقػػػوؿ، وإمنػػا جػػاَز ىػػذا استحسػػػااًن 

 .(ٕ)جلرًّيِف العرؼ بو
ال أدري دلػػاذا جػػيء لثػػاؿ دخػػوؿ احلدمػػاـ مػػع وروده يف  ]مناقشااة[:

االستحسػػػػػػػػاف ابإلمجػػػػػػػػاع، وقػػػػػػػػ ُ بينػػػػػػػػا َأفَّ السػػػػػػػػن ُ يف ىػػػػػػػػذا ىػػػػػػػػو الػػػػػػػػني، ال 
 وع ُـ إنكاره. االستحساف وال اإلمجاع، حل ُوثو زمن النيب 

أَمَّػػػا ادلثػػػاؿ الثػػػا ، فػػػالوقف مػػػن عقػػػود التربعػػػات ال ادلعاوضػػػات، شلػػػا 
يكػوف مػ ُعاة للتسػاىل يف شػروطها مػا ال يسػدمح بػو يف ادلعاوضػات، فيجػوز 
جهالة ادلتربع بو يف التربعات، على حني ال يصح ذلَك يف األتػاِف يف البيػوع 

ة التسػليم، وذلػَك يرجػع إيل وادلعاوضات، كدما ال اػوز جهالػة السػلعة أو مػ ُ
 معين االحساف واالرتفاؽ يف الوقف.

                                 
  (.ٕٕٔ/ٗاإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ لآلم ُي )( ٔ)
(، الوسػػيط يف أصػػوؿ ٖٕٔالػػوجيز يف أصػػوؿ الفقػػو للػػ ُكتور عبػػ ُالكرمي زيػػ ُاف )ص (ٕ)

 (.ٜٔٗالفقو لل ُكتور وىبة الزحيلي )ص
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فػػػػػبل يضػػػػػيف  -كدمػػػػػا يقولػػػػػوف-وإذا كػػػػػاف العػػػػػرؼ ىػػػػػو الػػػػػ ُليل ىنػػػػػا 
 . (ٔ)االستحساف ىنا شيً ا ج ُي ًُا

هاااهي هاااع أالاااواع االستحساااان ثماااا ذثرهاااا أثثاااُر األصاااوليني ماااع 
 .(2)مناقشتها، وهناك تقسيمات أخري ذثرها بعض األصوليني

                                 
-( ٕٕال ُين سلطاف )صم ُي حجية االستحساف وس ُ الذرائع، لل ُكتور صبلح  (ٔ)

  .-بتصرؼ
 -قسََّم بعا األصوليني االستحساف إيل نوعني اثنني : (ٕ)
 ترجيح قياس خفى على قياس جلي ل ُليٍل يقتضي ذلك.النوع األول:  -
 استثناء مسألة جزئيَّة من حكم كلي لوجٍو يقتضي ىذا االستثناء. النوع الثاين: -

قياس اخلفػي(: مػا ذكػره فقهػاء احلنفيػة ِمػن ، )وىو استحساف الَوِمْن أمثلة النوع األول
َأفَّ وقف األرض الزراعيَّة ي ُخل فيو حق ادلرور وحق ادلسيل وحق الشرب تبًعا دوَف الني عليو يف 

 العق ُ، وىذا من ابب االستحساف.
ووجو االستحساف: َأفَّ وقف األرض الزراعيَّة ال جيصل االنتفاع هبا ِإالَّ ابدلػرور والشػرب 

تػػ ُخل يف الوقػػف، ألفَّ ادلقصػػود ِمػػَن الوقػػِف َأف ينتفػػع ادلوقػػوؼ علػػيهم بػػو قياًسػػا علػػى وادلسػػيل، ف
اإلجارة. والقياس اجللي: إحلاؽ الوقف ابلبيع؛ ألفَّ كبل منهدما إخراج األرض من ملك صػاحبها، 
ومقتضاه ع ُـ دخوؿ ىذه احلقوؽ يف الوقف تبًعا من غري ني عليها يف العق ُِ، كالبيع. والقيػاس 

ّي: قيػػاس الوقػػف علػػى اإلجػػارة؛ ألفَّ كػػبل منهدمػػا يقصػػ ُ منػػو االنتفػػاع ابلعػػنِي ال ملػػك الرقبػػة، اخلفػػ
فكدما ي ُخل حق ادلرور والشرب وادلسيل يف إجارة األرض الزراعية تبًعا، ت ُخل يف وقف األراضي 

 الزراعية دوَف الني عليها بطريق القياس اخلفي.
ىػػو القيػػاس اخلفػػي( لقوتػػو؛ ألفَّ ادلقصػػود ورجػػح احلنفيَّػػة قيػػاس الوقػػف علػػي اإلجػػارة )و 

منهػػػػا ىػػػػو االنتفػػػػاع، فيػػػػ ُخل حػػػػق الشػػػػرب وادلػػػػرور وادلسػػػػيل تبًعػػػػا دوَف نػػػػي عليهػػػػا، و ػػػػي ىػػػػذا 
 استحسااًن.

)وىو استثناء مسألة جزئيَّة من حكم كلي ل ُليل يقتضْيِو(، أفَّ َوِمْن أمثلة النوع الثاين، 
عامة(؛ ألفَّ األصل يف الوقػف التأبيػ ُ، والعقػار ىػو ادلوقوؼ يشرتط فيو أف يكوف عقاراً )كقاع ُة 

الػػذي يقبػػل التأبيػػ ُ، علػػى خػػبلؼ ادلنقػػوؿ فإنػػو يسػػرع إليػػو اذلػػبلؾ. وقػػ ُ اسػػتثين فقهػػاء احلنفيػػة ِمػػْن 
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ىػػذه القاعػػ ُة الكليػػة وقػػف ادلنقػػوؿ الػػذي قضػػي العػػرؼ  ػػواز وقفػػو، كالكتػػ  النافعػػة، وىػػذا يعػػ ُ 

 استحسااًن مستن ًُا إيل العرؼ.
خر: أفَّ احملجور عليو للسفو، ال جتوز تربعاتِو، واستثين من ىذه القاع ُة العامػة ومثاؿ آ

وقفػػػو علػػػى نفسػػػِو مػػػ ُة حياتػػػِو استحسػػػااًن. ووجػػػو االستحسػػػاف: أفَّ وقفػػػو علػػػى نفسػػػِو فيػػػو حفػػػظ 
دلدمتلكاتِو من الضياِع؛ لع ُـ جواز التصرؼ يف الوقػف ابلبيػع أو اذلبػة وال غريذػا، فيتحقػق المػرض 

 عليِو )وىو أتمني أموالو وحفظها من الضياع(، وىذا االستحساف مستن ُ إيل ادلصلحِة. من احلجرِ 
ومثػػاؿ اثلػػث: أَنَّػػُو يشػػرتط يف ادلعقػػوِد عليػػِو أف يكػػوف موجػػوًدا أثنػػاء العقػػ ُ، واسػػتثين مػػن 

وىػػو بيػػع شػػيء موصػػوؼ يف الذمػػة )غػػري موجػػود وقػػ  العقػػ ُ( بػػثدمٍن »ىػػذه القاعػػ ُة بيػػع السػػلم، 
، واسػػػتثين أيًضػػػا االستصػػػناع وادلزارعػػػة وادلسػػػاقاة، وىػػػذه العقػػػود يكػػػوف «س العقػػػ ُِ مقبػػػوٍض يف رللػػػ

ادلعقػػػػػود عليػػػػػو غػػػػػري موجػػػػػود فيهػػػػػا وقػػػػػ  العقػػػػػ ُ، وجػػػػػوز ىػػػػػذا االسػػػػػتثناء استحسػػػػػااًن. ووجػػػػػو ىػػػػػذا 
]انظػػػر:  ريػػػخ التشػػػريع اإلسػػػبلمي ومصػػػادره، للػػػ ُكتور  االستحسػػػاف: عػػػرُؼ النَّػػػاِس ومصػػػلحتهم.

 ([.ٕٙٚ، ٕ٘ٚعب ُالعزيز رمضاف  ك، )ص
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  املذاهب حتقيق موقف الجالح: املبحح

 من االستحسان
ال يكاد يظفر الباحػث لػا يفيػ ُ َأفَّ الصػحابة والتػابعني قػ ُ اسػتعدملوا 
االستحساف كدمصطلٍح أصويّل، أو لعناُه الذي اصطلح عليو فيدما بع ُ، وق ُ 

 فشا ىذا االستعدماؿ بع َُ أر حنيفة ومالك ومن بع ُىم.
راِب يف َّقيػػػػق موقػػػػف أئدمػػػػة ادلػػػػذاى  لكنػػػػا صلػػػػ ُُ شػػػػيً ا مػػػػن االضػػػػط

اإلسبلمية من االستحساف، ومن ذلَك ما ذكره البعا أفَّ اجلدمهػوَر ينكػروف 
، (ٗ)واحليػػػ ُري (ٖ)والسػػػادلي (ٕ)واإلسػػػنوي (ٔ)العدمػػػل ابالستحسػػػاِف، كالشػػػوكا 

ؼ ( ٘)علػػى حػػني نػػري آخػػريَن ينسػػبوَف إيل اجلدمهػػور األخػػذ بػػو، كالشػػيخ خػػبلَّ

آخػػػػر يف موقػػػػف اإلمػػػػاـ الشػػػػافعي، فهنػػػػاؾ االجتػػػػاه مػػػػثبًل، وىنػػػػاَؾ اضػػػػطراب 
المالػػ  )بػػل مػػا نػػي عليػػو يف كتبػػو( أنَّػػو ينكػػر العدمػػَل بػػو، بيندمػػا ينسػػ  إليػػو 

 .(ٙ)آخروف أنَّو يعدمل بو يف بعِا مسائلوِ 

                                 
  (.ٕٓٗإرشاد الفحوؿ )ص (ٔ)
(، شرح ٚٛٔ/ٖشرح اإلسنوي هبامش شرح الب ُخشي دلنهاج الوصوؿ للبيضاوي ) (ٕ)
  (.ٕٔٓ/ٖالسبكي )
  (.٘ٛٔشرح طلعة الشدمس )ص (ٖ)
  (.ٕٗٙأصوؿ االستنباط )ص (ٗ)
  (.ٚٚمصادر التشريع )ص (٘)
( ٖٕصػػبلح سػػلطاف، )صمػػ ُي حجيػػة االستحسػػاف وسػػ ُ الػػذرائع للػػ ُكتور انظػػر:  (ٙ)

  .-بتصرؼ-
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ومن و فإفَّ ىذا ي ُعوان إيل َّقيق موقف أشهر ادلذاى  من العدمل 
 ابالستحساف.  

 َن العمِل ابالستحسان:: موقف احلنفيَّة مِ ادلطلب األول
ػػػػػػػػم جخػػػػػػػػذوف  يؤكػػػػػػػػ ُ الواقػػػػػػػػع الفقهػػػػػػػػي ألر حنيفػػػػػػػػة َوَمػػػػػػػػْن بعػػػػػػػػ َُُه أهنَّ

ينػػػػاظر  كػػػػاف أبػػػػو حنيفػػػػة ابالستحسػػػػاِف، وقػػػػ ُ قَػػػػاَؿ دمحم بػػػػن احلسػػػػن: 
أصػػحابو يف ادلقػػاييس، فينتصػػفوف منػػو ويعارضػػونو، حػػَّتَّ إذا قػػاَؿ أستحسػػن، 

مػػن ادلسػػائل، فيػػذعنوف  مل يلحقػػو أحػػ ٌُ مػػنهم لكثػػرِة مػػا يػػورده يف االستحسػػافِ 
)مجيًعا ويسلدموَف لو

ٔ). 
يف ذكػػر ادلسػػائل ادلستحسػػنة وقػػ ُ عقػػ ُ ادلوفػػق ادلػػالكي ابابً بعنػػواِف: 

علػػػي الب ُيهػػػِة وقػػػ ُ عجػػػَز عنهػػػا علدمػػػاء  -أي أبػػػو حنيفػػػة-الػػػَّت أجػػػاب فيهػػػا 
 .(ٕ)وأْورَد يف ذلَك مسائل كثرية عصرهِ 

، حػَّتَّ َعػاَب علػيهم وق ُ أكثر احلنفيوف منو فعبلً كدما يقوؿ ابػن حػزـٍ 
 منكرو االستحساف.

 : وقػػ ُ طعػػَن بعػػُا الفقهػػاِء يف تصػػنيف وا َذلِػػَك يقػػوُؿ السرخسػػي 
لو على عبارة علدمائنػا يف الكتػِ : ِإالَّ أانَّ تركنػا القيػاس واستحسػنا، وأفَّ ىػذا 
الرتؾ للقياس وىو حجة شرعيَّة لبلستحساِف وىو قوؿ ابذلوي واتبػاع لشػهوة 

)القياس حق وما بع ُه ضبلؿ النفِس، وأفَّ 
ٖ). 

                                 
  (.ٔٛ/ٔمناق  أر حنيفة للدموفق ) (ٔ)
  (.ٖٕٔ – ٜٔ/ٔمناق  أر حنيفة للدموفق ) (ٕ)
  (.ٕٓٓ – ٜٜٔ/ٖأصوؿ السرخسي ) (ٖ)
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ُوَّ دافَع بش ُة عن موقف علدماء ادلذى  نأفَّ استحسػاهنم يرجػع إيل 
 هئ مئ خئ حئ جئ يي ُّٱطلػػػػ  األحسػػػػن لبلتبػػػػاِع، لقولػػػػو تعػػػػايل: 

 ٢٧الزمر  ] َّ  مج حج مث هت مت ختحت جت هب مب  خبحب جب
 وأنو عن ُىم نوعاف: [،٢٨ –

الشػػػارُع إيل اأَلوَّؿ: العدمػػػل ابالجتهػػػاد وغالػػػ  الػػػرأي فيدمػػػا وكلػػػو  -
 مح جح مجحج مث ُّٱآرائنػػػا، ضلػػػو تقػػػ ُير ادلتعػػػة يف قولػػػو تعػػػايل: 

حيػػث يتحػػ ُد ذلػػَك حسػػ  اليسػػار  [،١٨٦ابلقاارة  ] َّ  جخ
 مح  جح مج حج مث ُّٱوالعسػػػػػػػػرة، وكػػػػػػػػذا قولػػػػػػػػو تعػػػػػػػػايل: 

 وبنيَّ أف أح ًُا ال  الف فيو. [.١٨٨ابلقرة  ] َّجخ
نػ َُ أَمَّا النوع الثا : ىو معارضة القياس بػ ُليل آخػر أقػوي منػو ع -

التأمػػػػػػػػػل والنظػػػػػػػػػر، فيجػػػػػػػػػ  العدمػػػػػػػػػل ابألقػػػػػػػػػوي، وهبػػػػػػػػػذا يكػػػػػػػػػوف 
االستحسػػاف شليػػزًا بػػنَي دليلػػني متعارضػػني، والعدمػػل بػػو ىػػو العدمػػل 

 نأقواذا ال َعن شهوة أو اتباع اذلوي.
ُوَّ عػػرج السرخسػػي علػػي الشػػافعي الػػذي ينكػػر االستحسػػاف نأنَّػػُو اَل 

ي: "أسػػػػتح   فػػػػرَؽ بػػػػنَي قَػػػػوؿ األحنػػػػاؼ: "أستحسػػػػن كػػػػذا"، وقػػػػوؿ الشػػػػافع
أقػػػػػػرب إيل عبػػػػػػارة الشػػػػػػرع يف  -كدمػػػػػػا يقػػػػػػوؿ-كػػػػػذا"، بػػػػػػل إفَّ االستحسػػػػػػاف 

 .(ٔ)ذلكَ 
َ النسفي  َأفَّ األخَذ ابالستحساف على ىذا النحو ق ُ يكػوف  وق ُ بَػنيَّ
عدمػػػبلً بػػػني، مثػػػل تػػػرؾ القيػػػاس واألخػػػذ ابلسػػػلم للػػػني الػػػوارد فيػػػو، وإجػػػازة 

                                 
  (.ٕٔٓ، ٕٓٓ/ٖأصوؿ السرخسي ) (ٔ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ٖٕ 

يز ذلػَك، وبقػاء َصػـو َمػْن اإلجارة مع كوهنا بيع منفعة مع ُومة والقياس ال ا
أكػػل انسػػيًّا والقيػػاس علػػى فسػػاِد صػػومو، وكػػذا عقػػود االستصػػناع ألنَّػػو عقػػ ٌُ 
، وىػػػػػذا تػػػػػرؾ للقيػػػػػاس ابإلمجػػػػػاِع، والقيػػػػػاس جر طهػػػػػارة اآلابر  َعلَػػػػػى معػػػػػ ُوـٍ
واألوا  بعػػػػ ُ صلاسػػػػتها، ألفَّ اآلنيػػػػة الػػػػَّت تنػػػػزؿ فيهػػػػا أو ادلػػػػاء الػػػػذي يبلقيهػػػػا 

 .(ٔ)استحساانً ليمسلها يتنجس. ولكن جاز 
وقػػ ُ َسػػاَؽ السرخسػػي  أمثلػػًة لبلستحسػػاِف، مثػػل احلكػػم فػػيدمن دخلػػوا 
بيتًػػػا ومجعػػػوا متاًعػػػا ليسػػػرقوه، فحدملػػػوه علػػػى ظهػػػر أحػػػ ُىم، فأخرجػػػو وخرجػػػوا 
معػػػػو، أفَّ القيػػػػاس يقضػػػػي ابلقطػػػػع علػػػػي احلدمػػػػاؿ خاصػػػػة، وا االستحسػػػػاِف 

لػػػي حالػػػِة زان يف يقطعػػػوَف مجيًعػػػا، وا َحػػػ ُِّ القػػػذِؼ والػػػزان إذا شػػػه َُ أربعػػػة ع
زاويتػػػني يف بيػػػٍ  واحػػػ ٍُ، ففػػػى القيػػػاس ال جيػػػ ُ ادلشػػػهود علػػػيهم، وجيػػػ ُ ىػػػؤالء 

 .(ٕ)استحساانً 
دليػػػػل أنَّػػػػو وقػػػػ ُ عػػػػرَّؼ احلنفيػػػػة االستحسػػػػاَف ِعػػػػ َُّة تعريفػػػػاٍت، منهػػػػا: 

وقيػػػػل: ىػػػػو الػػػػ ُليل الػػػػذي يكػػػػوف معارًضػػػػا للقيػػػػاِس  .القيػػػػاس اجللػػػػي يعػػػػارض
عاِف النظر فيو، وبع ُ التأمل يف حكم الظاىر الذي تسبق إليو األوىاـ قبل إم

القػػػوة؛ فػػػإفَّ العدمػػػل بػػػو ىػػػو احلادثػػػة يظهػػػر أفَّ الػػػ ُليل الػػػذي عارضػػػو فوقػػػو يف 
وعرفػػػو الكرخػػػي  .لعػػػين القيػػػاس في نأفَّ االستحسػػػافوصػػػرح النسػػػ .الواجػػػ 

ظائرىػػػا إيل خبلفػػػو لوجػػػٍو آخػػػر نأنػػػو: العػػػ ُوؿ مػػػن احلكػػػم يف ادلسػػػألِة حبكػػػم ن
 .(ٖ)ياس ب ُليل أقوي منووقيل: ىو أبصيي ق ،أقوي

                                 
  (.ٜٕٔ، ٜٕٓ/ٕكشف األسرار للنسفي )  (ٔ)
  (.ٕٔٓ/ٕأصوؿ السرخسي )( ٕ)
  (.ٜٕٔ/ٕ(، كشف األسرار للنسفي )ٕٓٓ، ٜٜٔ/ٕأصوؿ السرخسي ) (ٖ)
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ويػػػري الشػػػيخ أبػػػو زىػػػرة أفَّ تعريػػػف الكرخػػػي أكثػػػر تعريفػػػات احلنفيػػػة 
تعبريًا عن االستعدماؿ احلقيقي ذلذا ادلصطلح عن ُ األحناِؼ، ألنو يشدمل كل 
أسباب الع ُوؿ ابدلسػألِة عػن حكػم نظائرىػا، لػ ُليل آخػر أقػوي يقتضػي ىػذا 

 .(ٔ)الع ُوؿ
ـَ بػو األسػتاذ الػ ُكتور وشلا يؤك ُ ما ذىػ  إليػو الشػيخ أبػ و زىػرة مػا قػا

دمحم بلتػػاجي، مػػن استقصػػاء كػػل معػػا  االستحسػػاف يف ادلسػػائل الػػواردة عػػن 
 :(ٕ)أر حنيفة، وانتهي إيل أنو يستعدملها يف معاٍف ستة، وىي

، مثػػػػل تركػػػػو األوؿ: تػػػػرؾ القيػػػػاس خلػػػػرب صػػػػح عنػػػػ ُه مػػػػن النػػػػيب 
 دلػا روي عػن النػيب القياس يف قولػو بػنقِا الوضػوء دلػن قهقػو يف الصػبلِة 

أَنَّػػػو كػػػاَف يصػػػلي نأصػػػحابو، فأقبػػػل أعدمػػػي فوقػػػع يف الب ػػػِر أو ركيػػػة، فضػػػحك 
، فلدما فرغ رسوؿ هللا  مػن ضػحك مػنكم »من صبلتِو قػاَؿ:  بعا القـو

 .(ٖ)«فليع ُ الوضوء والصبلة
الثا : ترؾ القياس العقلي إلمجاِع الصحابة، مثل قولػو فيدمػا إذا ارتػ ُّ 

يػػاس أف يفػػرؽ بينهدمػػا، ألف فيػػو ردة أحػػ ُذا وزًّيدة، ولكػػن زوجػػاِف معػػاً، فالق
                                 

  (.ٜٖٓألر زىرة )ص –اإلماـ الشافعي  (ٔ)
  (.ٖٔٙ – ٜٖ٘/ٔمناىج التشريع يف القرف الثا  لؤلستاذ ال ُكتور دمحم بلتاجي )( ٕ)
احل ُيث أورده السيوطي يف اجلامع الصمري، وقاَؿ: "رواه اخلطي  يف التاريخ عن أر  (ٖ)

عيف"، وقػػػػ ُ ذكػػػػر الكاسػػػػا  أفَّ احلػػػػ ُيث مػػػػن ادلشػػػػاىري وأورد تضػػػػعيف ىريػػػػرة، وىػػػػو حػػػػ ُيث ضػػػػ
مل يكػػػػن فيػػػو ب ػػػػر، وال يظػػػػن ملسو هيلع هللا ىلص الشػػػافعية لػػػػو نقػػػ ًُا للدمػػػػن ال للسػػػػن ُ مػػػن وجػػػػو أف مسػػػج ُ النػػػػيب 

ابلصػػػػحابة أهنػػػػم يضػػػػحكوف لػػػػذلك يف الصػػػػبلِة، وقػػػػ ُ ردَّ الكاسػػػػا  نأف ىػػػػذه الصػػػػبلة مل تكػػػػن يف 
( وق ُ ذكر أّف ٕٖ/ٔضحكوا ىم األعراب والصبياف. ]راجع ب ُائع الصنائع )مسج ٍُ، وأفَّ الذين 

  قوؿ احلنفية ذلك استحساف[. 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ٖٗ 

أاب يوسػػف ودمحما تركػػا القيػػاس التفػػاؽ الصػػحابة، حيػػث ارتػػ ُت بنػػو حنيفػػة 
مػػػػع ادلرتػػػػ ُين، فاسػػػػتتاهبم ومل جمػػػػرىم بتج ُيػػػػ ُ  زمػػػػَن أر بكػػػػر الصػػػػ ُيق 

األنكحػػة بعػػ َُ التوبػػِة، وكػػاف ىػػذا لحضػػر مػػن الصػػحابة مل ينكػػره أحػػ ُ، فعػػ ُ 
 م يرتؾ بو القياس.إمجاًعا منه

الثالػػث: تػػرؾ القيػػاس العقلػػي آلاثر عػػن الصػػحابة لػػيس فيهػػا إمجػػاع، 
وذلك مثل ما روي أنو إذا قاَؿ الرجل المرأتِو: "اختاري نفسك"، فاختػارت 
نفسػػها، فالقيػػاس أنػػو ال يقػػع عليهػػا شػػيء، ألف الػػزوَج ال  لػػك طبلقهػػا هبػػذا 

عدمػػر وعثدمػػاف وعلػػي وابػػن اللفػػظ، فػػبل يصػػح لمػػريِه، وتػػرؾ ىػػذا دلػػا روي عػػن 
أهنػػػا لػػػو اختػػػارت نفسػػػها يف  مسػػػعود وابػػػن عدمػػػر وجػػػابر وزيػػػ ُ وعائشػػػة 

اجمللس نفسو وقع الطبلؽ، وإف خرج  من اجمللِس فاختػارت نفسػها مل يقػع 
 .(ٔ)الطبلؽ

و كن أف يكوف ىذا من ترؾ القياس للني الوارد يف قولو  تنبيو:
 هت مت خت حت  جت هب مب خب حب جب هئ ُّٱتعايل: 
خيػََّر نساءه  وأفَّ النيب  [،١٨   األحزاب] َّ جح مج  حج مث

مجيًعا، فاخرتف العيَش معو، على الفقِر والفاقِة، وهبذا  كن إحلاؽ ىذا 
 ادلثاؿ ابلنوع األوؿ، واألْويل ىو ذكر الني ك ُليل للقضية.

الرابع: ترؾ القياس العقلي لفعل الصحار، مثلدما روي مػن قػوذلم إف 
ادلاء طػاىر، دلػا روي ابػن مسػعود أفَّ محامػة خػرأت خرء احلدماـ والعصفور يف 

عليػػػػو يف ادلسػػػػج ُ فدمسػػػػحو نأصػػػػبعِو، وابػػػػن عدمػػػػر زرؽ عليػػػػو طػػػػائر فدمسػػػػحو 

                                 
  (.ٛٔٔ/ٖب ُائع الصنائع للكاسا  ) (ٔ)
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حبصػػػػاة وصػػػػلي ومل يمسػػػػلو، والقيػػػػاس أنػػػػو صلػػػػس؛ ألنػػػػو مسػػػػتحيل مػػػػن غػػػػذاء 
 .   (ٔ)احليواف إيل فسادٍ 

اخلامس: ترؾ القياس العقلي للعرؼ السائ ُ، كدمػن اشػرتي شػيً ا مػن 
ط عليو أف يوافيو بو يف منزلو، ففى القياس العق ُ فاس ُ؛ ألنػو بيػع آخر، وشر 

شػػػرط فيػػػو منفعػػػة وىػػػي النقػػػل، فتعػػػ ُ إجػػػارة مشػػػروطة يف البيػػػع، وجػػػاز ذلػػػَك 
استحسااًن للعرؼ ألفَّ اإلنساف يشػرتي احلطػ  يف ادلصػر ويوصػلو البػائع إىل 

 ادلشرتي. 
عتبػػاٍر عقلػػيٍّ السػػادس: تػػرؾ القيػػاس ادلتبػػادر إيل الػػذىن يف ادلسػػألِة ال

يػػػراه ادلستحسػػػن مقتضػػػيًّا ذلػػػذا الػػػرتؾ أكثػػػر َّقيقػػػاً للدمصػػػلحِة، مثػػػل قػػػوؿ أر 
حنيفػػػة إفَّ سػػػؤر حشػػػػرات البيػػػ  كالفػػػػأر واحليػػػة طػػػػاىر مكػػػروه استحسػػػػااًن، 
قياًسػػا علػػى سػػؤر اذلػػرة  ػػامع أهندمػػا شلػػا عدمػػ  هبدمػػا البلػػوي وال  كػػن صػػوف 

اًسػا علػػى سػؤر مػػا ال يؤكػػل األوا  عنهػا، وأصػػل القيػاس أفَّ سػػؤرىا صلػػس، قي
حلدمػػػو ولسػػػاهنا رطػػػ  مػػػن لعاهبػػػا، ولعاهبػػػا يتحلػػػ  مػػػن حلدمهػػػا، وادلػػػرجح ىػػػو 

                                 
وقػػػ ُ ذكػػػر الكاسػػػا  أفَّ مسػػػتن ُ ىػػػذا االستحسػػػاف ىػػػو إمجػػػاع األمػػػة، فػػػإهنم اعتػػػادوا  (ٔ)

ة مع علدمهم أهنا تػزرؽ فيػو، ولػو كػاف صلًسػا دلػا اقتناء احلدماماِت يف ادلسج ُ احلراـ وادلساج ُ اجلامع
{، وذكر ما فعلو ابن عدمر ومثلو عن ابن أن طهرا بييت للطائفنيفعلوا ذلَك مع األمر ابلتطهري }

. إفَّ اإلمجػػػاع إف مل يثبػػػ  ىنػػػا مػػػن حيػػػث القػػػوؿ فهػػػو اثبػػػ  مػػػن حيػػػث الفعػػػلمسػػػعود، وقػػػاَؿ: 
از َأفَّ ذلػػك جػػائز لضػػرورة حيػػث ال  كػػن االحػػرت واألْويل ىػػو ([. ٕٙ/ٔ]راجػػع: بػػ ُائع الصػػنائع )
 .عنها كدما ذكر الكاسا 
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التخفيػػػػف علػػػػى النػػػػاس؛ ألف القيػػػػاَس ادلرجػػػػوح يػػػػؤدي إيل كثػػػػري مػػػػن احلػػػػػرج 
 .(ٔ)وادلشقة

وقػػػ ُ انتهػػػي األسػػػتاذ الػػػ ُكتور دمحم بلتػػػاجي إيل أفَّ القيػػػاس ىػػػو زلػػػور 
اخلدمسػة األويل ال  ػالف فيهػا أحػ ٌُ، وأف  العدمل ابالستحساِف، وأفَّ ادلفاىيم

 .(ٕ)ما وجو إيل أر حنيفة من نق ٍُ يرجع إيل النوع السادس
ويػػري بعضػػهم أفَّ االستحسػػاف لعػػين العػػ ُوؿ عػػن احلكػػم يف الواقعػػِة 
لقتضػػي مػػا حكػػم بػػو يف نظائرىػػا، ىػػذا النػػوع مػػن االجتهػػاد موجػػود يف فقػػو 

قػػػػط، وأف الفػػػػرؽ أفَّ الشػػػػافعية مل األئدمػػػػة مجيًعػػػػا، ولػػػػيس يف فقػػػػو أر حنيفػػػػة ف
، وال  يطلقػػػوا عليػػػو )استحسػػػااًن( بػػػل عػػػ ُوه تطبيقػػػاً للقواعػػػ ُ وَّقيًقػػػا للعدمػػػـو
مشػػػػػاحة يف االصػػػػػطبلح، وال حجػػػػػر يف التسػػػػػدمية مػػػػػا دامػػػػػ  احلقػػػػػائق زلػػػػػل 

 .(ٖ)اتفاؽ
واحلػػػق أفَّ ىنػػػاؾ تػػػة خبلفػػػا حقيقيػػػا ولػػػيس لفظيّػػػا، وأقػػػل مػػػا يصػػػ ُؽ 

ري من االستحساف عنػ ُ األحنػاؼ، ألنػو ال عليو وجو اخلبلؼ يف النوع األخ
 ينضبط بقواع ُ زل ُدة، يري الشافعي ضرورة ضبط أصوؿ األدلة هبا.

مػػن ىػػذا، يتأكػػ ُ لنػػا أفَّ أاب حنيفػػة وأصػػحابو جخػػذوف ابالستحسػػاِف 
لعػػين العػػ ُوؿ لسػػألٍة عػػن نظائرىػػا لػػ ُليٍل أقػػوي أو أكثػػر َّقيًقػػا للدمصػػلحِة، 

                                 
 (.٘ٙ/ٔب ُائع الصنائع ) (ٔ)
  (.ٖٓٙ/ٔأ.د. دمحم بلتاجي ) –انظر: مناىج التشريع يف القرف الثا  اذلجري  (ٕ)
  (.ٖٜ٘أ.د. حسني حام ُ )ص –نظرية ادلصلحة  (ٖ)
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ة يعدمػل َّتَّ ليكاد الباحث يري أف أاب حنيفوىذا ما ذكره أكثر األصولييني ح
  ابالستحساِف أكثر من غريه.

اختلػػػف يف االستحسػػػاف، فقػػػاؿ بػػػو أصػػػحاب أر يقػػػوؿ اآلمػػػ ُي: 
)حنيفة وأمح ُ وأنكره الباقوف

ٔ). 
)قاؿ بو أبو حنيفة وأنكره الباقوفوا اإلهباج: 

ٕ).  
)احملكي عن أصحاب أر حنيفة القوؿ بووجاء يف ادلعتدم ُ: 

ٖ). 
  أاب حنيفة أكثرىم عدمبلً بو. فَّ وىذا يشعر نأَ 

وهبػػذا ال يصػػح مػػا ذكػػره الشػػوكا  نأف مػػن أصػػحاب أر حنيفػػة مػػن 
 .(ٗ)أنكر ما حكي عن أر حنيفة من عدملو ابالستحسافِ 

 : موقف ادلالكيَّة ِمَن العمِل ابالستحسان:ادلطلب الثاين
تحسػػػػاف تسػػػػعة نسػػػػ  الشػػػػاطيب  إيل اإلمػػػػاـ مالػػػػك القػػػػوؿ نأفَّ االس

أعشػار العلػػم، وأفَّ ادلمػرؽ يف القيػػاس قػ ُ يفػػارؽ السػنة، َوَأفَّ االستحسػػاف قػػ ُ 
 .(٘)يكوف أغل  من القياس

                                 
(، إرشػػػػػاد الفحػػػػػوؿ ٕٗٚ/ٔ) (، ادلستصػػػػػفي للمػػػػػزايلٜٕٓ/ٗاإلحكػػػػػاـ لآلمػػػػػ ُي ) (ٔ)

 (.ٕٓٗللشوكا  )ص
(، اإلحكػػػػاـ البػػػػن حػػػػزـٍ ٚٛٔ/ٕ(، شػػػػرح الب ُخشػػػػي )ٕٔٓ/ٖاإلهبػػػػاج للسػػػػبكي ) (ٕ)

(٘/ٜٔ٘.)  
  (.ٜٕ٘/ٕادلعتدم ُ ألر احلسني ) (ٖ)
  (.ٕٓٗإرشاد الفحوؿ )ص (ٗ)
  (.ٖٛٔ/ٕ(، واالعتصاـ لو )ٜٕٓ/ٗادلوافقات للشاطيب ) (٘)
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ويشري الشاطيب  إيل أفَّ العدمل ابالستحساِف مػذى  مالػك، ومعنػاُه: 
، ومقتضػػػاه: تقػػػ ُمي الرجػػػوع إيل  األخػػػذ لصػػػلحٍة جزئيَّػػػٍة يف مقابػػػل دليػػػٍل كلػػػيٍّ

ؿ ادلرسػل علػى القيػاس، فػإف مػن استحسػن مل يرجػع إيل رلػرد تق ُمي االسػت ُال
ػػػا رجػػػَع إيل مػػػا علػػػم عػػػن قصػػػ ُ الشػػػارع، كادلسػػػائل الػػػيت  ذوقػػػو وتشػػػهيو، وإمنَّ
يقتضػػي القيػػاس فيهػػا أمػػرًا ِإالَّ أفَّ ذلػػَك يػػؤّدي إيل فػػواِت مصػػلحٍة مػػن جهػػٍة 
أخػػري، أو جلػػ  مفسػػ ٍُة كػػذلك، وكثػػريًا مػػا يتفػػق ىػػذا يف األصػػل الضػػروري 

احلػػػػاجي، واحلػػػػاجي مػػػػع التكدميلػػػػي، فيكػػػػوف إجػػػػراء القيػػػػاس مطلًقػػػػا يف مػػػػع 
الضروري يؤدي إيل حرٍج ومشقٍة يف بعِا مواردِه، فيستثين موضػع احلػرج .. 
ولػػو يف الشػػرِع أمثلػػة كثػػرية كػػالقرض، فإنػػو راب يف األصػػل، وأبػػيَح دلػػا فيػػو مػػن 

دمع يف ادلطر بػني الرفق والتوسعة علي احملتاجني، وبيع العرية ررصها  رًا، واجل
ادلمػػرب والعشػػاء، ومجػػع ادلسػػافر، وقصػػر الصػػبلة، والفطػػر يف السػػفر الطويػػل، 

 .(ٔ)وصبلة اخلائف، وسائر الرتخصاتِ 
أَمَّػػا نػػوع االستحسػػاف الػػذي جخػػذ بػػو ادلالكيَّػػة فهػػو األخػػذ لصػػلحٍة 

أو ىػػػو تػػػرؾ  -كدمػػػا نسػػػ  إيل اإلمػػػاـ مالػػػك-جزئيَّػػػٍة يف مقابػػػل دليػػػٍل كلػػػيٍّ 
ال ُليل علػي طريػق االسػتثناء والػرخي دلعارضػة مػا يعػارض يف  بعا مقتضي

َ أف منػو أقسػػاًما، فدمنػو: تػػرؾ -كدمػػا قػاَؿ ابػػن العػرر-بعػِا مقتضػياتِو  ، وبػػنيَّ
الػػ ُليل للعػػرؼ، كػػػرد األ ػػاف إيل العػػػرؼ، وتركػػو للدمصػػػلحِة كتضػػدمني األجػػػري 

اضػي، ادلشرتؾ، أو تركو لئلمجػاِع كإاػاب المػـر علػى َمػْن قطػع ذنػ  بملػة الق

                                 
  (.ٕٚٓ – ٕٙٓ/ ٗادلوافقات ) (ٔ)
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وتركػػػػو اليسػػػػري لتفاىتػػػػِو لرفػػػػع ادلشػػػػقة وإيثػػػػار التوسػػػػعة علػػػػي اخللػػػػِق، وكإجػػػػازة 
 التفاضل اليسري يف ادلراطلِة الكثرية. 

كدمػا نسػ  الشػاطيب إيل ابػن العػرر -أو ىو العدمػل نأقػوي الػ ُليلني 
، والقيػػػاس إذا اطَّػػػَرَد؛ فػػػإفَّ مالًكػػػا وأاب حنيفػػػة  -أيًضػػػا ألفَّ العدمػػػـو إذا اسػػػتدمرَّ
أبصيي العدموـِ نأي دليل كاَف من ظاىر أو معين، ويستحسػن مالػك يرًّيف 

َ أَنَّػػُو كثػػرٌي ِجػػ ًُّا يف مػػذى  ادلالكيَّػػة، ومنػػو مػػا جػػاء  أف  ػػي ابدلصػػلحِة، َوبَػػػنيَّ
يف الشػػػريكني يطػػػمِف األمػػػة يف طهػػػٍر واحػػػ ٍُ، فتلػػػ ُ وينكػػػر أحػػػ ُذا الولػػػ ُ دوَف 

، فَػِإف كػاف يف مثػِل وط ػو اآلخػر، أَنَّػُو يكشػف ادلنكػر عػن وط ػِو الػذي أقػرَّ بػو
إنػزاؿ مل يلتفػػ  إيل إنكػاره، وكدمػػا لػو اشػػرتَكا فيػِو، وإف كػػاَف يػ ُّعى العػػزؿ مػػن 
-الوطء الذي أقرَّ بو يلحق ابآلخر، والقيػاس أف يكػوان سػواء، فلعلػو غلػ  

إفَّ الوكػػػػػاء قػػػػػ ُ ومل يػػػػػ ُر، وقػػػػػ ُ قػػػػػاَؿ عدمػػػػػرو بػػػػػن العػػػػػاص:  -أي يف اإلنػػػػػزاؿِ 
)يتفل 

ٔ). 
، مثػػػل: إذا اتسػػػع  أوجػػػو احلػػػراـ وقلػػػ  طػػػرؽ وضػػػرب أمثلػػػة أخػػػري

احلبلؿ، فاإلق ُاـ علي الزواِج يؤدي إيل االستزادة من الكس  ادلشػبوه، ومػع 
ىػػذا ال يعػػود ذلػػَك علػػي أىػػل النكػػاح ابإلبطػػاِؿ، ومثلػػو إذا كػػاف طلػػ  العلػػم 

فػػػػػبل يعػػػػػود ىػػػػػذا علػػػػػي طلػػػػػ  العلػػػػػم  (ٕ)يف طريقػػػػػو منػػػػػاكر يسػػػػػدمعها أو يراىػػػػػا
اجلنػائز قػ ُ يػري فيػو مػن البػ ُع الكثػري، وال  نػع ذلػَك  ابإلبطاِؿ، وكػذا شػهود

 .(ٖ)من شهودىا
                                 

  (.ٜٕٓ – ٕٙٓ/ ٗادلوافقات ) (ٔ)
  مثل الذي جي ُث اليـو يف ادل ُارس واجلامعات يف أكثِر بقاِع األرِض.( ٕ)
  (.ٕٓٔ/ٗادلوافقات للشاطيب ) (ٖ)
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ن ذلػػَك أيًضػػا احلكػػم بطهػػارة سػػؤر سػػباع الطػػري استحسػػااًن؛ فإهّنػػا ِمػػوَ 
تشػػػرب لناقريىػػػا، وىػػػو طػػػاىر بنفسػػػِو، وىػػػذا قيػػػاس أرجػػػح مػػػن قياسػػػها علػػػى 

 سباِع البهائم.
إلمكػػػػاف ومنػػػػو حػػػػ ُ ادلشػػػػهود عليػػػػو يف الػػػػزان يف أركػػػػاِف بيػػػػٍ  واحػػػػ ٍُ 

 التزاحف، والقياس ح ُ الشهود.
ن حلػػػف ال يػػػ ُخل بيتًػػػا، ال جينػػػث إذا دخػػػل ادلسػػػج ُ، مػػػع  ومنػػػو َمػػػ

 كونو بيًتا؛ ألفَّ عرؼ الناس  رجو منو.
وال ينسػػػػػػػي الشػػػػػػػاطيب أف يبػػػػػػػني أنػػػػػػػو كػػػػػػػاف رافًضػػػػػػػا ألصػػػػػػػِل العدمػػػػػػػل 

 .(ٔ)ابالستحساِف، و سكن  إليو نفسو، واطدمأف إيل صحِة العدمل بو
األصوليني ا دراسٍة مي ُانيٍَّة لفقو اإلماـ مالػك إيل وق ُ انتهي بعا 

أفَّ العدمػػػل ابالستحسػػػاِف عنػػػ ُه ال يرجػػػع إيل تػػػرؾ النَّػػػاس جملػػػرد التشػػػهي دوَف 
رجوٍع إيل اعتباٍر شػرعيٍّ آخػر مقبػوؿ، أو أَنَّػو تػرؾ القيػاس دلػا يتقػ ُّـ يف ذىػن 

ؾ القيػاس لتحقيػق الفقيو شلَّا يعجز عن التعبري عنو أو إدراكِو بوضوٍح، بل يػرت 
مصػػػلحٍة تػػػ ُخل يف مقػػػررات التشػػػريع وأى ُافػػػو العامػػػة، وأفَّ ىػػػذا ىػػػو الػػػرابط 

 .(ٕ)القوي يف مذى  مالك بني ادلصلحة واالستحساف
ولقػػػػػػػػػ ُ نَػػػػػػػػػػوَّه الشػػػػػػػػػاطيب  إيل ىػػػػػػػػػذه القرينػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػني ادلصػػػػػػػػػاا ادلرسػػػػػػػػػلة 

فإف قيل ىذا من ابب واالستحساف، ولكنو بني وجو التفريق بينهدما بقولِو: 

                                 
  (.ٔٗٔ، ٓٗٔ/ٕاالعتصاـ للشاطيب ) (ٔ)
، ٕٙٙ، ٕ٘ٙ/ ٕمنػػػاىج التشػػػريع يف القػػػرف الثػػػا  اذلجػػػري للػػػ ُكتور دمحم بلتػػػاجي ) (ٕ)

ٛٗ٘.)  
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 ٗٔ 

دلصػػػػػػاا ادلرسػػػػػػلة ال ِمػػػػػػن ابب االستحسػػػػػػاف، قْلنَػػػػػػا: نعػػػػػػم، ِإالَّ أهنػػػػػػم صػػػػػػوروا ا
)االستحساف تصور االستثناء من القواع ُ، ربلؼ ادلصاا ادلرسلةِ 

ٔ). 
َوِمن ىذا يب ُو فساد َما نقلو الشيخ الشوكا  َعن القرطيب ِمن قولػو: 

ِإفَّ االستحسػػػاَف لَػػػْيَس معروفػػػاً يف مػػػذى  مالػػػك(
العدمػػػل بػػػو يف ؛ لظهػػػور (ٕ

 . –وىو أستاذ القرطيب–مذى  اإلماـ مالك، وما نقل عن ابن العرر 

 : موقف الشافعيَّة ِمَن العمِل ابالستحسان:ادلطلب الثالث
اشػػتهَر إنكػػار الشػػافعي لبلستحسػػاف، حيػػث خصػػي لػػذلَك ابابً يف  

يقطػػػػػع إبنكػػػػػاره العدمػػػػػػل  كتابػػػػػو األـ، وأشػػػػػاَر إليػػػػػو يف الرسػػػػػالِة وغريىػػػػػا، شلػػػػػا
االستحسػػاف تلػػذذ، وال يقػػاؿ يف الشػػرع : حيػػث يقػػوؿ  الستحسػػاِف.اب

)ابلتعسف واالستحساف
ٖ).  

ال اػػوز دلػػن اسػػتأىل أف يكػػوف حاكدًمػػا أو مفتيًّػػا َأف جيكػػم ويقػػوؿ: 
، وذلَك الكتاب والسنة، أو مػا قالػو أىػل  وال أف يفيت إالَّ من جهِة خرب الـز

عػػا ىػػذا، وال اػػوز لػػو أف جيكػػم وال العلػػم اَل  تلفػػوف فيػػو، أو قيػػاس َعلَػػى ب
)يفيت ابالستحساِف، إذ مل يكن االستحساف واجباً 

ٗ). 
َ َأفَّ األدلَّة ت ُؿ علي إابحة القياس وحظػر أف يعدمػل ربلفػو مػن  َوبَػنيَّ
َػػا طلبَػػُو ابلسػػبيل الػػيت  االستحسػػاف، ألف َمػػْن طلػػ  أمػػر هللا ابل ُاللػػة عليػػو فَِإمنَّ

                                 
  (.ٔٗٔ/ٕاالعتصاـ للشاطيب ) (ٔ)
  (.ٖٓٗإرشاد الفحوؿ للشوكا  )ص (ٕ)
  .ٗٙٗٔ، ٖٙٗٔفقرة  –( ٚٓ٘الرسالة )ص (ٖ)
  (.ٜٕٛ/ٚاألـ ) (ٗ)
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أمػػر هللا وال عػػن أمػػر رسػػوِؿ هللا  ال عػػنفرضػػ  عليػػو، ومػػن قػػاؿ: أستحسػػن 
  فلم يقبػل عػن هللا وال عػن رسػولو مػا قػاؿ، ومل يطلػ  مػا قػاؿ حبكػم هللا

 .(ٔ) وال عن أمر رسولوِ 
ويشػػػػت ُ يف النكػػػػري علػػػػى مػػػػن يعدمػػػػل ابالستحسػػػػاِف ويػػػػرتؾ القيػػػػاَس، 

فػػإف كػػاف القيػػاس حقػػاً فػػأنتم خػػالفتم احلػػق عػػادلني بػػو، وا ذلػػك مػػن بقولػو: 
مػػا إف جهلتدمػػوه مل تسػػتأىلوا أف تقولػػوا يف العلػػِم، وإف زعدمػػتم أفَّ واسػػًعا  ادلػػأوِ 

لكػػػػػم تػػػػػرؾ القيػػػػػاس والقػػػػػوؿ لػػػػػا سػػػػػنح يف أْوىػػػػػامكم، وحضػػػػػر يف أذىػػػػػانكم، 
)واستحسنتو مسامعكم، حججتم لا وصفنا من القرآف والسنة

ٕ). 
اإلو الػػػذي يلحػػػق لػػػن يستحسػػػن ال  لَ ِهػػػجَ  نْ َمػػػ فَّ فالشػػػافعي يػػػري أَ 

 ف يكوف من أىل العلم، وال أف يقوؿ ابلفتوي.يستحق أ
ويكػػػاد الشػػػافعية مػػػن بعػػػ ُ اإلمػػػاـ يػػػذىبوَف مذىبػػػو، فحجػػػة اإلسػػػبلـ 
المػػزايل يضػػعو ضػػدمن األدلػػة ادلوىومػػة، وقػػ ُ أْورَد تعريفػػاِت االستحسػػاف عنػػ ُ 
األصوليني، و ردَّ علي كل تعريف لا ينقضو، فأورد التعريف األوَّؿ: وىو مػا 

ال شك يف أان ال صلوز ورود التعب ُ ابتباعو وَ عقلِو، وقاَؿ: يستحسن اجملته ُ ب
عقبًل، بل لو ورد الشرع نأفَّ ما سبق إيل أوىامكم أو استحسنتدموه بعقولكم 
أو سبق إيل أْوىاـ العواـ مثبلً فهػو حكػم هللا جلػوزانُه، ولكػن وقػوع التعبػ ُ بػو 

، ولػو ورَد رػرب ال يعرؼ من ضػرورة العقػل ومل يػرد  ػع متػواتر وال نقػل آحػاد
آحاٍد فإف جعل االستحساف مػ ُركا مػن مػ ُارؾ أحكػاـ هللا تعػايل ينػزؿ منزلػة 

                                 
  (.ٖٓٓ/ٚاألـ ) (ٔ)
  (.ٖٔٓ/ٚاألـ ) (ٕ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ٖٗ 

الكتػػاب والسػػنة واإلمجػػاع وأصػػبلً مػػن األصػػوِؿ ال ثبػػ  رػػرِب الواحػػ ُ، ومهدمػػا 
، وأورد إمجاًعػػا علػػى عػػ ُـ صػػحة القػػوؿ ابذلػػوي انتفػػي الػػ ُليل وجػػ  النفػػي

أدلػػة الشػػرع حكػػم ابذلػػوي واحلكػػم ابلشػػهوة، واالستحسػػاف مػػن غػػري نظػػر يف 
 .(ٔ)اجملرد، وىو كاستحساف العامي

االستحسػاف دليػل ينقػ ُح يف نفػس  فَّ و أورد التعريف الثا ، وىو: أَ 
وىػػػذا اجملتهػػػ ُ ال تسػػػاع ُه العبػػػارة وال يقػػػ ُر علػػػى إبػػػرازِه وإظهػػػاره، و قػػػاؿ: 

و ال يػػػػػ ُري أنػػػػػو وىػػػػػم وخيػػػػػاؿ أو ىػػػػػوس ألف مػػػػػا ال يقػػػػػ ُر علػػػػػي التعبػػػػػري عنػػػػػ
)َّقيق

ٕ). 
وأورَد التعريػػػف الثالػػػػث، وىػػػػو: العػػػػ ُوؿ حبكػػػم ادلسػػػػألة عػػػػن نظائرىػػػػا 
ب ُليل خاص من القرآف أو السنة، ونسػبو إيل الكرخػي وبعػا أصػحاب أر 

وىػػػػػذا شلػػػػػا ال ينكػػػػػر، وإمنػػػػػا يرجػػػػػع االسػػػػػتنكار إيل اللفػػػػػظ حنيفػػػػػة، وقػػػػػاَؿ: 
وأبصػػػػػيي ىػػػػػػذا النػػػػػوع مػػػػػػن الػػػػػ ُليل بتسػػػػػػدميتِو استحسػػػػػااًن مػػػػػػن بػػػػػني سػػػػػػائر 

)األدلة
ٖ). 

فهو يف ىذا النوع األخري ينكر فقط إطبلؽ اسم االستحساف عليو، 
 وإف كاف يراه يف األصل صحيًحا.

وإيل مثػػػل ىػػػذا ذىػػػ  اآلمػػػ ُي، حيػػػث يقػػػوؿ عػػػن تعريػػػف الكرخػػػي 
رجوع عن حكم دليػل  –يعين االستحساف–وأبو احلسني البصري نأفَّ ذلَك 

                                 
  (.ٕٙٚ – ٕٗٚ/ٔادلستصفي للمزايل )( ٔ)
  (.ٕٔٛ/ٔادلستصفي ) (ٕ)
  (.ٖٕٛ، ٕٕٛ/ٔادلستصفي )( ٖ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ٗٗ 

اع أو غػػريه، خػاص إيل مقابلػػو بػ ُليل طػػارئ عليػو أقػػوي منػو مػػن نػي أو إمجػػ
وال نػػػػػػزاَع يف صػػػػػػحة االحتجػػػػػػاج بػػػػػػو، وإف نػػػػػػوزع يف تلقيبػػػػػػو ابالستحسػػػػػػاِف، 

 .(ٔ)فحاصل النزاع راجع فيو إيل اإلطبلقاِت اللفظية وال حاصل لو
لعلَّ ىذا وما يشبهو شلا يرد يف كت  الشافعية يسوقنا إيل أف نسػأؿ: 
مػػػػػػا االستحسػػػػػػاف الػػػػػػذي يرفضػػػػػػو الشػػػػػػافعي ومػػػػػػن بعػػػػػػ ُه  وىػػػػػػل ينكػػػػػػر كػػػػػػل 

 ستحساف أـ جخذوف بشيء منو !اال
إفَّ الشافعيَّ نفسو يصرح نأنو ينكر االستحساف الذي يكوف صادرًا 
شلا سنح يف األْوىاـ أو حضر يف األذىاف ويرتؾ بو القياس، وا مكػاٍف آخػر 

وىػو هبػذا يتوافػق مػع أصػوؿ  -أي قػْواًل ابذلػوي وحكدًمػا ابلشػهوَّةِ -يراه تلػذًذا 
السػػنة واإلمجػػاع والقيػػاس، والقيػػاس عنػػ ُه يرجػػع مذىبػػو يف العدمػػل ابلكتػػاب و 

إيل مر منضبط وىو وجود ني خاص يُقاس عليو، وتوجػ ُ علػة جامعػة ىػى 
سب  تع ُية حكم األصل للفرِع، ودلا كاَف االستحساف خلواً من ذلك، فإفَّ 
الشافعي ينكره إذا كاف رلػرًدا مػن كػل ىػذه الضػوابط، وا ىػذا يقػوؿ الشػيخ 

ال يعتدمػػ ُ يف االسػػت ُالؿ لؤلحكػػاـِ الشػػرعيَّة ِإالَّ  افعي إفَّ الشػػأبػػو زىػػرة: 
علي أموٍر موضوعيَّة تستن ُُ إيل ال ُالالت اللفظيَّة يف ممذلا، فهو ال يعتػرب ِإالَّ 
الكتػػاب والس ػػنَّة، يعتػػرب الػػني فيهدمػػا، فػػإف مل يوجػػ ُ الػػني الصػػريح أو ادلػػؤوؿ 

، و يلحػػػق احلكػػػم اسػػػتخرَج ادلعػػػا  والوصػػػفات يف األشػػػياِء ادلنصػػػوص عليهػػػا
الػػذي ال اػػ ُ فيػػو الػػني إيل أقػػرب األمػػور ادلنصػػوص عليهػػا، وصػػًفا بػػو أو مػػا 
يشػػرتؾ معػػو يف معػػين احلكػػم فادلػػمؿ لفظػػي مػػادي، ال أمػػر يتصػػل ابلػػذوؽ أو 

                                 
 (.ٖٕٔ – ٕٔٔ/ٗحكاـ يف أصوؿ األحكاـ لآلم ُي )اإل (ٔ)
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 ٗ٘ 

تػػػرب دائدمػػػاً الفهػػػم ادلوضػػػوعي الػػػنفس، فهػػػو ال يعتػػػرب الفهػػػم الشخصػػػي، بػػػل يع
)ادلادي

ٔ). 
ل ما أطلق عليو االستحساف عن ُ وهبذا ال نظن أفَّ الشافعي ينكر ك

األحنػاؼ وادلالكيَّػة، فػإذا كػاف تػرؾ القيػاس لػني أو إمجػاع الصػحابة أو قػػواًل 
، فهذا ال خبلؼ فيو أساساً عن َُ الشافعي وغريه.  أو فعبلً لصحارٍّ

و كػػن يف إطػػار ذلػػك تفسػػري عبػػارة الشػػاطيب بعػػ ُ أف أْوَرَد تعريفػػات 
ا معنػػػاُه عنػػػ َُ مالػػػك وأر حنيفػػػة فلػػػيس إذا كػػػاَف ىػػػذالعلدمػػػاء لبلستحسػػػاِف: 

رػػػارج عػػػن األدلػػػة ألبتػػػة، ألفَّ األدلػػػة يقيػػػ ُ بعضػػػها بعًضػػػا، و صػػػي بعضػػػها 
بعًضػػػػػا، كدمػػػػػا يف األدلػػػػػة السػػػػػنيَّة مػػػػػع القرآنيػػػػػة، وال يػػػػػرد الشػػػػػافعي مثػػػػػل ىػػػػػذا 

)أصبلً 
ٕ). 

ومنو أيًضا القياس للعرؼ ألفَّ العرَؼ يرجع إيل أمٍر ظاىري خارجي 
النَّػػاس شلػػا ال ينطبػػق معػػو كػػبلـ الشػػافعي يف االستحسػػاف  منضػػبط بػػني مجيػػع

، وألفَّ العرؼ من األشػياء الػيت -كدما يقوؿ ال ُكتور دمحم بلتاجي-عن ىوي 
جيػتج هبػا الشػافعي، وىػو الػذي غيػَّػػَر بعًضػا مػن فػروِع األحكػاـِ يف مصػَر بعػػ ُ 

 سفره من العراؽ، وكاف من أسباب ذلَك اختبلؼ األعراؼ يف البل ُين.
د اآلمػػ ُي ىػػذا االستحسػػاف للعػػرؼ بشػػكٍل  رجػػو عػػن قيدمتػػِو وجيػػ ُ

أي -ال نػػػػػػزاع يف صػػػػػػحة االحتجػػػػػػاج بػػػػػػو عنػػػػػػ َُ َمػػػػػػْن يعدمػػػػػػل بػػػػػػو، فيقػػػػػػوؿ: 
لػػػػ ُليل أقػػػػوي مػػػػن نػػػػي أو إمجػػػػاٍع أو غػػػػريه، وإمنػػػػا النػػػػزاع يف  -االستحسػػػػاف

                                 
  (.ٖٛٓ، ٖٚٓالشافعي ألر زىرة )ص (ٔ)
  (.ٜٖٔ/ٕاالعتصاـ للشاطيب ) (ٕ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ٗٙ 

إطبلقهػػم االستحسػػاف علػػى العػػ ُوِؿ عػػن حكػػم الػػ ُليل إيل العػػادة، وىػػو أف 
دة ما اتفق عليو األمة من أىل احلل والعقػ ُ، فهػو حػق، يُقاؿ: إف أردمت ابلعا

وحاصػػػلو راجػػػع إيل االسػػػت ُالؿ ابإلمجػػػاِع، وإف أريػػػ َُ بػػػو عػػػادة مػػػن ال جيػػػتج 
بعادتػػِو كالعػػادات ادلسػػتح ُثِة للعامػػة فيدمػػا بيػػنهم فػػذلَك شلػػا  تنػػع تػػرؾ الػػ ُليل 

)الشرعي بو
ٔ). 

فًػا آخػر يف إطػار اإلمجػاع، وعر  -عنػ ُىم-وىو ىنا يؤك ُ عرفًا ي ُخل 
وىػػػو -ة، ويهدمػػػل نوًعػػػا مػػػن العػػػرؼ فاسػػػ ًُا للعػػػواـ  ػػػالف األحكػػػاـ الشػػػرعيَّ 

يف معػػايش النَّػػاس شلػػا يػػ ُخل يف إطػػار ادلبػػاح شلػػا قػػاَؿ الشػػافعي فيػػو  -األكثػػر
أستحسن يف ادلتعِة أف تكػوف ثبلثػني درذًػا وأستحسػن ثبػوت الشػفعة مثبًل: 

.. ـٍ يها، وال ت ُخل يف عػرؼ العػواـ ، فهذه ال إمجاع علللشفيع إيل ثبلثة أًّيَّ
ة قػوذلم يف ادلخالف للشرع، ومنو كذلك ما ذكره السبكي  عن بعا الشػافعيَّ 

سػػػػ ُس، وادلوسػػػػر مػػػػ ُ مػػػػ ُ و تقػػػػ ُير نفقػػػػة اخلػػػػادـ علػػػػي الػػػػزوِج ادلتوسػػػػط أهنػػػػا 
)وثلث، وادلعسر م ُ

ٕ). 
مػػػػػا يصػػػػ ُؽ عليػػػػػو إنكػػػػار الشػػػػػافعي لبلستحسػػػػاف ىػػػػػو النػػػػػوع  ولعػػػػلَّ 

وىػػػو تػػػرؾ القيػػػاس ادلتبػػػادر إيل الػػػذىن يف ادلسػػػألة السػػػادس عنػػػ َُ األحنػػػاؼ، 
العتبػػاٍر عقلػػيٍّ يػػراُه ادلستحسػػن مقتضػػيًّا ذلػػذا الػػرتؾ أكثػػر َّقيًقػػا للدمصػػلحِة؛ 
ألفَّ تػػرؾ القيػػاس ىنػػا يرجػػع إيل تقػػ ُير اجملتهػػ ُ واختيػػاره اخلػػاص، وإف كػػاف ال 
 يفعػػل ذلػػَك جملػػرد اذلػػوي أو مػػا  طػػر يف وذػػِو، بػػل يرجػػع إيل مقػػررات عامػػة
دل  نصوص الشريعة يف رلدموعها على اعتبارىػا ومراعاهتػا للدمصػلحِة، وىػذا 

                                 
  (.ٕٗٔ، ٖٕٔ/ٗاإلحكاـ لآلم ُي ) (ٔ)
  (.ٕٗٓ/ٖ(، اإلهباج )ٜٓٔ/ٖ(، وشرح الب ُخشي )ٕٓٔ/ٗاإلحكاـ لآلم ُي ) (ٕ)
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قػػ ُ أبتلػػف فيهػػا اعتبػػارات الفقهػػاء فتتعػػ ُد أحكػػامهم ادلستحسػػنة، وىػػذا ىػػو 
 .(ٔ)اخلبلؼ احلقيقي بني الشافعي وكل من أر حنيفة ومالك

ومػػع ذلػػَك فالشػػافعي مل  ػػل مػػن األخػػذ ابالستحسػػاِف هبػػذا ادلفهػػـو 
دمن سػػرَؽ وأقػػيم عليػػو حػػ ُ القطػػع، فقػػ ُّـ يػػ ُه اليسػػري بػػ ُالً مػػن مثػػل قولػػو فػػي

 .(ٕ)اليدمين، فالقياس أف تقطع  ناه يف أوَّؿ سرقة، واالستحساف أف ال تقطع
واستحسػػاف ثبػػوت الشػػفعة للشػػفيع ثبلثػػة أًّيـ، وإف كػػاف فيػػو جانػػ  
العػػػػػرؼ، إالَّ َأفَّ وجػػػػػو ادلصػػػػػلحِة ابد فيػػػػػو، حيػػػػػث ال يصػػػػػح إىػػػػػ ُار مصػػػػػلحة 

ذي يري ُ أف  ضي معامبلتِو فيدمكن أف ينتظر ثبلثة أًّيـ دلػن ثبػ  الشريك ال
 لو حق الشفعة.

وإذا كػػاف السػػبكي ينفػػي أف يكػػوَف اسػػتعدماؿ الشػػافعي لبلستحسػػاِف 
ابدلفهػػـو االصػػطبلحي وأنػػو مل يػػزد علػػى االسػػتعدماؿ اللفظػػي؛ ألنػػو مل يقػػل إف 

لح ، فهػػػػػػذا وإف كػػػػػػاف صػػػػػػحيًحا؛ ألفَّ مصػػػػػػط(ٖ)دليػػػػػل مسػػػػػػائلِو االستحسػػػػػػاف
االستحساِف مل يكن ق ُ َّ َُّد ابدلفهـو األصويل، لكنو عن ُ َّليػل اسػتخ ُامو 

 ذلا ق ُ ينطبق على ما استعدملو األحناؼ وادلالكيَّة.
مػا ذكػره الشػيخ أبػو زىػرة نأفَّ مجيػع أنػواع  وشلا سبَق ال  كػن أف نقػرَّ 

سػاقها ا داخلة يف األدلة اليت االستحساف احلنفي يوافق عليها الشافعي؛ ألهنَّ 
واعتربىػػا، وال يػػرد عليػػو مػػا قالػػو الشػػافعي مػػن أدلػػة إلبطالػػو ألنػػو لػػيس تلػػذًذا، 

                                 
  (.ٚٗٛجري لل ُكتور دمحم بلتاجي )صمناىج التشريع يف القرف الثا  اذل (ٔ)
  (.ٕٗٓ/ٖاإلهباج للسبكي ) (ٕ)
  (.ٕ٘ٓ/ٖاإلهباج ) (ٖ)
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بػػل ىػػو تػػرجيح لػػبعا علػػي بعػػا، وأفَّ الشػػافعي ينكػػر استحسػػاف ادلالكيػػة؛ 
 .(ٔ)ألنَّو مسلك يف استخراج األحكاـِ غري الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس

ستحسػػاف الػػذي معنػػاه ة يف االالشػػافعي  تلػػف مػػع احلنفيَّػػ فَّ واحلػػق أَ 
تػػػػػرؾ القيػػػػػاس ادلتبػػػػػادر إيل الػػػػػذىن العتبػػػػػار عقلػػػػػي يػػػػػراه ادلستحسػػػػػن زلقًقػػػػػا 
للدمصػػػػلحِة، وصػػػػحيح أف ىػػػػذا النػػػػوع أكثػػػػر منػػػػو يف فقػػػػو ادلالكيػػػػة مػػػػن فقػػػػو 
األحنػػػػاؼ، لكػػػػن يف استحسػػػػاف ادلالكيػػػػة مػػػػا يرجػػػػع إيل تػػػػرجيح قيػػػػاس علػػػػي 

فاإلمجػاع يف ، -كدمػا سػبقَ -قياس، واستحساف ابلني، وابإلمجاع، والعػرؼ 
 ىذا غري صحيح.

وعلػػػى الطػػػرؼ اآلخػػػر بعػػػا األصػػػوليني يػػػري أف االستحسػػػاف عنػػػ ُ 
ادلالكية ع ُؿ ابإلمجاِع أو ادلصلحة ادلرسلة أو العرؼ أو قاع ُة رفع احلرج يف 
مقابػػل عدمػػـو أو قيػػاس، وىػػذه أدلػػة شػػرعية عنػػ ُ الشػػافعي، وهبػػذا ال  ػػالف 

 .(ٕ)الشافعي يف االستحساف هبذا ادلفهـو
  اإلشػػػارُة إيل مػػػ ُي صػػػحة مػػػا نسػػػبو ابػػػن ق ُامػػػة ادلق ُسػػػي إيل بقيػػػ

، وىػػي (ٖ)ة(ة( )أو احلدماريَّػػالشػػافعي مػػن قولػػو يف ادلسػػألة ادلشػػرتكة )أو احلجريَّػػ
مػػػا لػػػو ماتػػػ  امػػػرأة وتركػػػ  زوًجػػػا وأمػػػا وإخػػػوة مػػػن أـ وأخػػػوة مػػػن أب وأـ، 
حيػػػث يػػػػري الشػػػػافعي أف يشػػػػرتؾ اإلخػػػوة ألـ واألشػػػػقاء يف الثلػػػػث، ويكػػػػوف 

                                 
  (.ٖٗٔ، ٕٖٔالشافعي ألر زىرة )ص (ٔ)
  (.ٖٛٛنظرية ادلصلحة لل ُكتور حسني حام ُ )ص (ٕ)
 يػػػ  كػػػذلك ألفَّ األشػػػقاء قػػػالوا لسػػػي ُان عدمػػػر: "ىػػػ  أف أابان كػػػاف حجػػػرًا"، وا  (ٗ)

  [. ٙٓٓٔ( مسألة ٕٗ/ٜاً أليس  أمنا واح ُة"، ]راجع ادلمين )رواية: "كاف محار 
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الػػػزوج ىػػػو النصػػػف، واألـ ىػػػو السػػػ ُس، فيشػػػرتؾ ىػػػؤالء يف الثلػػػث  نصػػػي 
 ابلفرض ال ابلتعصي .

وىنػػػػػػا ينسػػػػػػ  ابػػػػػػن ق ُامػػػػػػة إيل الشػػػػػػافعي أنػػػػػػو قػػػػػػاؿ بػػػػػػذلك ألجػػػػػػل 
االستحسػػاف مػػع سلالفتػػِو أواًل دلػػا يتبػػادر إيل الػػذىن مػػن ظػػاىر القػػرآف والسػػنة 

تػػػو ومػػػن العجػػػ  ذىػػػاب الشػػػافعي إليػػػو ىاىنػػػا مػػػع أبط والقيػػػاس، و قػػػاَؿ: 
الػػذاىبني إليػػو يف غػػري ىػػذا ادلوضػػع، وقولػػو: مػػن استحسػػن فقػػ ُ شػػرََّع وموافقػػة 

 .الكتاب والسنة أْويل
وَّقيق القوؿ يف ادلسألة ادلشرتكة أنو يشرتط ذلا أربعة شروط، وىػي: 
وجػػػود صػػػػاح  النصػػػف )وىػػػػو الػػػزوج(، وصػػػػاح  السػػػ ُس )وىػػػػي األـ أو 

ن أوالد األـ يسػػتحقوف اجلػ ُة الصػػحيحة(، وأف يوجػ ُ معهدمػػا اثنػػاف فػأكثر مػػ
الثلث، فيستوع  ذلػَك كػل الرتكػة، وأف يوجػ ُ أخ شػقيق أو أكثػر )وجػ ُت 

 .(ٔ)معو شقيقة فأكثر أو مل توج ُ(
وإذا أخػػػػذ الػػػػزوج النصػػػػف، واألـ )أو اجلػػػػ ُة الصػػػػحيحة( السػػػػ ُس، 

 واإلخوة ألـ الثلث ابلتشريك، مل يبق شيء لؤلخ الشقيق أو أكثر.
ة علػػػى أفَّ األخ الشػػػقيق أو اإلخػػػوة وقػػػ ُ كػػػاف ينظػػػر إيل ىػػػذه ادلسػػػأل

لػػػػيس ذلػػػػم حػػػػػق؛ ألهنػػػػم مػػػػػن أصػػػػحاب العصػػػػبات، وقػػػػػ ُ اسػػػػتوا أصػػػػػحاب 
 الفروض حقهم وأخذوا كل الرتكة.

                                 
 من ادلسائل اليت تن ُرج َّ  ادلسألة احلدمارية أو ادلشرتكة: ( ٔ)
 زوج، وأـ، وأختاف ألـ، وأخواف شقياف. -

 أو: زوج، وأـ، وأخواف ألـ، وأخ شقيق وأختاف شقيقتاف. -

  ت شقيقات.أو: زوج، وأـ، وأخواف ألـ، وأخ  ألـ، وأخ شقيق، وأخوا -

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ٘ٓ 

 نث ُّٱوىذا الرأي يستن ُُ إيل ظاىر النصوص، لقوؿ هللا تعايل: 
 ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث
 [،٢١امنس:   ] َّري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم اميل

أحلقوا الفرائا نأىلها فدما بقي فؤلْويل رجل »:  ولقوؿ الرسوؿ الكرمي
 .(ٔ)«ذكر

ات وال والػ ُ لػو أو ابػن ولػو أكثػر مػن أخ مَ  نْ مَ  فَّ فاآلية ت ُؿ علي أَ   
أو أخػػػػ  فهػػػػم شػػػػركاء يف الثلػػػػِث، وىػػػػؤالء اإلخػػػػوة ألـ فرضػػػػهم ىنػػػػا الثلػػػػث 
ابلتشػػػريك، واحلػػػ ُيث يػػػ ُؿ علػػػى أف أصػػػحاب العصػػػباِت ال نصػػػي  ذلػػػم إذا 

 الفروض الرتكة كلها، وهبذا ال يبقي لؤلخوة األشقاء شيء.أخذ أصحاب 
 وىػػذا عدمػػل بظػػاىر النصػػوص، ولكػػن سػػي ُان عدمػػر بػػن اخلطػػاب 

دلػػا قضػػي يف ىػػذه ادلسػػألة إبسػػقاط حػػق اإلخػػوة األشػػقاء، قػػاَؿ لػػو أحػػ ُىم: 
 ى  أف أابان كاف محارًا أليس  أمنػا واحػ ُة  فشػرؾ عدمػر بػني اإلخػوة ألـ

ثدمػػاف بػػػن وافقػػػو أفػػرض ىػػػذه األمػػة زيػػػ ُ بػػن اثبػػػ ، وعواألشػػقاء يف الرتكػػة، و 
، ورأي اإلمػػػاـ علػػػي وأر بػػػن كعػػػ  وابػػػن  عفػػػاف، وعبػػػ ُهللا بػػػن مسػػػعود
، أفَّ اإلخػوة األشػقاء ال سػهم ذلػم؛ ألنػو مل  عباس وأبو موسي األشعري

 .يبق ذلم شيءٌ 
األحناؼ برأي اإلماـ علػي، واحلنابلػة بظػاىر النصػوص، وكػذا  وأخذَ 
و ثور فق ُ قضيا حبرماف اإلخوة األشقاء، وإعطاء الثلث لئلخػوة أبو داود وأب
 ألـ فقط.

                                 
  رواه البخاري يف صحيحو. (ٔ)
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وقضػػي الشػػافعية وادلالكيػػة والثػػوري بفقػػو عدمػػر بػػن اخلطػػاب وزيػػ ُ بػػن 
، ومل يكػػػن ىػػػذا استحسػػػااًن رلػػػرًدا سلالًفػػػا للقػػػرآف (ٔ)اثبػػػ  بوجػػػوب التشػػػريك

و ىػػ -فيدمػػا يبػػ ُو-والسػػنة واإلمجػػاع والقيػػاس كدمػػا ذكػػر ابػػن ق ُامػػة، بػػل ىػػذا 
 -الصواب، دلا يلي:

َأفَّ حرمػػػػػاف األخ ألب وأـ وإعطػػػػػاء اإلخػػػػػوة ألـ فقػػػػػط،  ػػػػػالف  -أ
قواع ُ الشرع والعقل، فإذا كاف ابػن ق ُامػة ينكػر ذلػَك، ففػى قواعػ ُ احلنابلػة، 

يرجح ذو القرابتني على ذي القرابة الواح ُة، وإف مل تكن يقوؿ ابن رج : 
فػروع ىػذه القاعػ ُة أفَّ األخ ، وذكَر مػن إح ُاذا ذلا م ُخل يف االستحقاؽ

لؤلبػػوين يقػػ ُـ علػػي األخ ألب يف ادلػػرياث ابلػػوالء، واألخ ألبػػوين يقػػ ُـ علػػي 
األخ ألب يف واليػػة النكػػاح، وا محػػل العاقلػػة، وا صػػبلة اجلنػػازة، والوقػػف 

 .(ٕ)مق ُـ فيو ابلقرب وكذلك الوصية
أف الشػػافعي يعلػػل اختيػػاره ىػػذا نأنػػو إذا كػػاف أصػػحاب رسػػوؿ  -ب

ق ُ اختلفوا فيها، فأخذمت نأح ُ أقواذلم، فق ُ أخذ ىو نأحػ ُ أقػواذلم  هللا 
إمنػا األخري، وىذا حق لو كدمػا ىػو حػق ذلػم، وقػ ُ رجَّػَح ىػذا الػرأي بقولػو: 

أشػػركناىم مػػع بػػين األـ؛ ألف األـ مجعػػتهم وسػػقط حكػػم األب فصػػار كػػأف مل 
 .(ٖ) إان لنقوؿ ىذا خربًا عن عدمر بن اخلطاب ، و قاَؿ: يكن

                                 
(، ادلمػين ٛٛ/ٗ(، األـ للشػافعي )ٖٙ٘، ٖ٘ٗ/ٕانظر: ب ُاية اجملتهػ ُ البػن رشػ ُ ) (ٔ)

  (.ٜٕ٘، ٕٛ٘(، القوانني الفقهية البن جزي )صٕ٘، ٕٗ/ٜالبن ق ُامة )
  .ٕٓٔ( القاع ُة ٕٗٚ، ٖٕٚالقواع ُ البن رج  )ص (ٕ)
  (.ٛٛ/ٗاألـ للشافعي ) (ٖ)
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وىػػذا يػػ ُؿ علػػي أفَّ اختيػػار الشػػافعي لػػيس دليلػػو االستحسػػاف اجملػػرد  
 كدما ذكر ابن ق ُامة.

أفَّ اإلخػػػػػوة ألـ إذا كػػػػػانوا يػػػػػ ُلوف إيل ادليػػػػػ  ِمػػػػػن انحيّػػػػػة األـ،  -ج
فهػػػؤالء اإلخػػػوة األشػػػقاء يػػػ ُلوف إليػػػو بػػػنفس السػػػب  مػػػع زًّيدة أخػػػري وىػػػي 

هم، وىذا من أْوضح األب، وإذا مل يزي ُوا لذلَك، فبل أقل من أف يتساووا مع
إف أدلػػػػة العقػػػػوؿ وأبسػػػػط قواعػػػػ ُ الع ُالػػػػة، ومػػػػن و قػػػػاَؿ بعػػػػا األصػػػػوليني: 

اإلمكانيات العقلية يف فهم الني ال تػرفا أحػ ُ الػرأيني، لكػن ىنػاؾ عػامبلً 
يضػػػاؼ إيل -آخػػر مػػػن العوامػػػل الػػػيت بػػػين التشػػػريع اإلسػػػبلمي علػػػي أساسػػػها 

خاصػػة يف وسػػائل ادلػػرياث وىػػو مراعػػاة العػػ ُؿ اإلنسػػا ، و  -أحػػ ُ االعتبػػارين
أف تػؤدي إيل األحقػاد وادلنازعػات  -عنػ َُ اإلحسػاس ابلظلػم-اليت من شأهنا 

بػػني األقػػارب، والعػػ ُؿ ىنػػا يقتضػػي إشػػراؾ األشػػقاء يف ادلػػرياث علػػي اعتبػػار 
ما دام  النصوص ال َّوؿ دوَف ذلػَك  -وىم حًقا كذلك-أهّنم إخوة ألىم 

)صراحة
ٔ). 
ال تقف أماـ اعتبار األشقاء إخػوة ألـ أَو  إفَّ روح التشريع وأى ُافو

ليسوا قػ ُ أدلػوا بػنفس األـ الػيت أديل هبػا الوارثػوَف  وكيػف تػؤدي زًّيدة الصػلة 
)إيل احلرماف

ٕ). 
يبػػ ُو لَنَػػا َأفَّ الشػػافعيَّ  -ادلسػػتفيا بعػػا الشػػيء–ِمػػن ىػػذا العػػرض 

الػػزًّيدة يف  َعدِمػػَل بػػروِح التشػػريع وقواعػػ ُ اإلسػػبلـ يف ادلػػرياِث الػػيت تقضػػي نِأفَّ 

                                 
  (.ٖٙٔاىج التشريع يف القرف الثا  اذلجري د. دمحم بلتاجي )صمن (ٔ)
 (.ٖٛٔ)ص مناىج التشريع يف القرف الثا  اذلجري د. دمحم بلتاجي (ٕ)
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اإلدالِء إيل ادليػػِ  تزيػػ ُ وال تػػنقي، فَػػِإْف مل يكػػن زًّيدة فػػبل أقػػل ِمػػَن ادلسػػاواِة، 
وىذا ال  رج َعن أح ُ دالالت النصوص وليس مرده إيل االستحساف اجملرد 

 .      -الذي أنكره ابن ق ُامة علي الشافعي–
 : موقف احلنابلة ِمَن العمِل ابالستحسان:ادلطلب الرابع

َد ابػػػػػن الّلحػػػػػاـ احلنبلػػػػػي يف سلتصػػػػػرِه أفَّ مػػػػػذى  احلنابلػػػػػة العدمػػػػػل أْورَ 
ابالستحساِف، وىو الع ُوؿ حبكِم ادلسألِة عن نظائرىا لػ ُليٍل شػرعيٍّ خػاص، 

 .(ٔ)وأنَّو ال يتحقق استحساف سلتلف فيو
وأْورَد ابػػن ق ُامػػة ىػػذا التعريػػف، و نقػػل عػػن القاضػػي يعقػػوب قولػػو: 

 ُ وىػػػو أف نػػػرتؾ حكدًمػػػا إيل حكػػػٍم القػػوؿ ابالستحسػػػاف مػػػذى  أمحػػػ ،
ىػػػو أْويل منػػػو، وىػػػذا شلػػػا ال ينكػػػر، وإف اختلػػػف يف تسػػػدميتِو، فػػػبل فائػػػ ُة مػػػن 

)االختبلؼ يف االصطبلحات مَع االتفاؽ يف ادلعين
ٕ). 
َما يستحسنو اجملتهػ ُ وق ُ َأْوَرَد ابن ق ُامة تعريف االستحساف نأنَُّو: 

)ته ُ ال يق ُر علي التعبرِي عنوبعقلِو، أو أَنَُّو دليل ينق ُح يف نفس اجمل
ٖ). 

ن علدمػػػاء األصػػػوؿ  تلػػػف يف أفَّ مػػػذى  احلنابلػػػة وال يكػػػاد أحػػػ ٌُ ِمػػػ
األمثلػػػة علػػػي ذلػػَك قػػػوؿ اإلمػػاـ أمحػػػ ُ يف التػػػيدمم  نَ ِمػػالعدمػػل ابالستحسػػػاف، وَ 

لكػػلِّ صػػبلٍة أو اػػزئ تػػيدمم واحػػ ُ مػػا مل يقػػع مػػا يػػنقا مػػن حػػ ُيث وغػػريه: 
 ٍيعجبػين أف يتػيدمََّم لكػػلِّ صػبلة ُ ولكػن القيػػاس أنَّػو لنزلػة الطهػػارة حػَّتَّ اػػ ،

                                 
  (.ٕٙٔسلتصر ابن الّلحاـ )ص (ٔ)
  (.٘ٛروضة الّناظر البن ق ُامة )ص (ٕ)
  (.ٙٛروضة الناظر )ص( ٖ)
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ًّي أاب ذر، الصػعي ُ الطيػ  »يف اجلنػِ :  ادلاء، أو جي ُث، حل ُيث النَّيبِّ 
وقػػػ ُ علَّػػػَل لػػػذلك نأفَّ ىػػػذا  .(ٔ)«طهػػػور ادلسػػػلم وإف مل اػػػ ُ ادلػػػاء عشػػػر سػػػنني

ػػػػا طهػػػػارة ضػػػػرورة فتقيػػػػ ُت ابلوقػػػػِ    علػػػػي بػػػػن أر طالػػػػ  وابػػػػن عدمػػػػر، وألهنَّ
االستحاضػػػة، وطهػػػارة ادلػػػاء ليسػػػ  للضػػػرورة، واحلػػػ ُيث أراَد بِػػػِو أف  كطهػػػارة

 .(ٕ)يشبو الوضوء يف إابحِة الصبلةِ 
كدمػػػا قػػػاَؿ اإلمػػػاـ -وإذا كنػػػ  أري َأفَّ التػػػيدمم ال اػػػ  لكػػػل صػػػبلٍة 

 لعدمػػوـِ األدلَّػػِة، وعػػ ُـ ورود مػػا يقيػػ ُىا، لكػػن يلحػػظ أفَّ اإلمػػاـ  -أمحػػ ُ
و َذلِػػَك، وسػػن ُ ىػذا اإلعجػػاب )وىػػو معػػين قػ ُ اختػػاَر ىػػذا الػػرأي؛ ألنَّػُو يعجبػػ

يساوي االستحساف( ىو االختيػاُر ِمػن أقػواؿ الصػحابة، كدمػا ىػو عنػ َُ أكثػِر 
وىػػذا يؤكػػ ُ َأفَّ االستحسػػاَف  األئدمػػة، وكػػذا القيػػاس علػػى طهػػارة االستحاضػػة.
 مرجعو دائدًما إيل القياِس أو ادلصلحِة عن َُ األئدمة.

 

 العمِل ابالستحسان: : موقف الظاهريَّة ِمنَ ادلطلب اخلامس
قػ ُ عقػ ُ و  نكارىم االستحساف شلَّا ال  فػيأمَّا ابن حزـٍ والظاىريَّة فإ

 .(ٖ)ابن حزـٍ فصواًل خاصة بنقا االستحساِف، َوَسَاَؽ أدلًَّة كثريًة علي ردِّهِ 
 

                                 
  رواه الرتمذي  وغريه.( ٔ)
  (.ٖٚ( ادلسألة برقم )ٖٔٗ/ٔق ُامة ) ادلمين البن (ٕ)
راجػػع: البػػاب اخلػػامس والثبلثػػني يف االستحسػػاف واالسػػتنباط يف الػػرأي وإبطػػاؿ كػػل  (ٖ)

(، وانظػػر: ملخػػي إبطػػاؿ القيػػاس والػػرأي واالستحسػػاف ٕٕٕ – ٜ٘ٔ/٘ذلػػَك، مػػن اإلحكػػاـِ )
، بتحقيق سعي ُ األفما .   والتقلي ُ البن حـز
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 : موقف الشعية ِمَن العمِل ابالستحسان:ادلطلب السادس
اف؛ ألفَّ َمػػْن أنكػػَر القيػػاس ِمػػَن البػػ ُيهي َأْف ينكػػر الشػػيعة االستحسػػ

  ينكر االستحساف ِمْن اَبِب أْويل.وادلصلحة ادلرسلة س
ذكػػر االستحسػػاف يف حبػػٍث مسػػتقل ال فائػػ ُة فيػػو يقػػوؿ الشػػوكا : 

أصبًل، ألنَُّو ِإْف كػاف راجًعػا إيل األدلَّػِة ادلتق ُّمػة فهػو تكػرار، َوِإْف كػاف خارًجػا 
ِمَن التقػوؿ علػي ىػذه الشػريعة ِلَػا مل  عنها فليس ِمَن الشرع يف شيٍء، بل ىو
)يكن فيها  رًة، َوِلَا يضادىا  رًة أخري

ٔ). 
االستحساف وادلصاا ادلرسلة وسػ ُ الػذرائع ويقوُؿ دمحم رضا ادلظفر: 

ِإْف مل ترجػػػع إيل ظػػػواىر األدلػػػة السػػػدمعيَّة أو ادلبلزمػػػات الفعليَّػػػة ال دليػػػل علػػػي 
القيػاس ِمػْن انحيَّػِة  نهػي عنػو، وىػي دوفَ حجيتها، بػل ىػي مػن أفػراِد الظػن ادل

)االعتبار
ٕ). 

إفَّ االستحسػػػػػػاف راجػػػػػػٌع إيل القيػػػػػػاس وادلصػػػػػػاا ويقػػػػػػوؿ احليػػػػػػ ُري: 
ادلرسلة، فإذا مل تثبػ  حجيتهػا مل تثبػ  حجيتػو، وقػ ُ احػتج بػو أكثػر احلنفيَّػة 
واحلنابلػػػة، وردَُّه أكثػػػر ادلسػػػلدموف، كأىػػػل البيػػػ  وكثػػػرٌي ِمػػػَن الصػػػحابة وعلدمػػػاء 

)يعة قاطبة وكثرٌي ِمَن الفقهاِء وغريىمالش
ٖ). 

 
 

                                 
  (.ٕٔٗإرشاد الفحوؿ )ص (ٔ)
  (.ٕ٘ٓأصوؿ الفقو حملدم ُ رضا ادلظفر )ص (ٕ)
  (.ٕٗٙأصوؿ االستنباط للحي ُري )ص (ٖ)
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 : موقف اإلابضيَّة ِمَن العمِل ابالستحسان:ادلطلب السابع
اإلابضػػػػيَّة ِمػػػػَن ادلنكػػػػرين لبلستحسػػػػاِف أيًضػػػػا، حيػػػػُث يقػػػػوُؿ السػػػػادلي 

والػػػذي عنػػػ َُ مشػػػا نا أَنَّػػػُو اَل اػػػوز القػػػوؿ بػػػِو يف األحكػػػاـِ بمػػػرِي اإلابضػػػي: 
ق والباطل، والصحيح والفاس ُ، والقبيح واحلسػن، ألَنَّػُو لػو ُحجٍَّة  يز بني احل

ػم يستحسػنوف  ، بػل الصػيب، ألهنَّ جاَز َذِلَك لشػارؾ العػامل العػامي يف األحكػاـِ
)أشياء شهوة وىوي

ٔ). 

** ** ** 

 

                                 
  (.ٙٛٔشرح طلعة الشدمس للسادلي )ص (ٔ)
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  مدي حجيَّة االستحسان املبحح الزابع:

 ينيعنَد األصول
، وموقػػػػف تعرضػػػػنا فيدمػػػػا سػػػػبق لتعريػػػػف االستحسػػػػاف وبيػػػػاف أنواعػػػػو

، وال تكػػاد (ٔ)العلدمػػاء منػػو، وىػػذه ادلباحػػث قػػ ُ اسػػتمرق  اىتدمػػاـ األصػػوليني
جتػػ ُ يف كثػػري منهػػا ِإالَّ إشػػارات عػػابرة عػػن حجيػػة االستحسػػاف، ابسػػتثناء مػػا 
خصصو اإلمػاـ الشػافعي مػن ابب إلبطالػِو، وفيدمػا يلػي نعػرض ألدلػة ادلثبتػني 

  ادلوفق.وادلانعني لنستبني وجو الصواب يف ذلَك كلو، وهللا
 : أدلة مثبيت حجية االستحسان:ادلطلب األول

 است ُؿ مثبتو االستحساف نأدلة من الكتاب والسنة، وىذه أذها:

                                 
/ ٗيب ُو ىذا من ِخبلؿ استقراء كت  األصوؿ، وانظر: ادلوافقات للشاطيب ) (ٔ)

 ٜٕ٘/ٕ(، ادلعتدم ُ ألر احلسني )ٖٓٓ – ٜٕٓ/ٕ(، كشف األسرار للنسفي )ٕٔٔ -ٕ٘ٓ
(، ٖٕٛ – ٕٗٚ/ٔ(، ادلستصفي للمزايل )ٕٛٓ – ٜٜٔ/ٕ(، أصوؿ السرخسي )ٜٕٚ –

(، اإلحكاـ ٖٓٓ – ٜٕٓ/ٕ(، ادلسودة آلؿ تيدمية )ٕ٘ٓ – ٕٔٓ/ٖاإلهباج للسبكي )
(، مناق  أر ٕٜٔ – ٚٛٔ/ٖ(، شرح اإلسنوي والب ُخشي )ٕ٘ٔ – ٜٕٓ/ٗلآلم ُي )

(، أصوؿ الفقو ٛٚٔ – ٙٚٔص(، حصوؿ ادلأموؿ حملدم ُ ص ُيق خاف )ٗٛ/ٔحنيفة للدموفق )
(، أسباب اختبلؼ ٕٙٔ – ٕٚٓ(، أصوؿ الفقو ألر زىرة )صٕٖٚ – ٕٖ٘للخضري )ص

(، ادلنهج ٜٚٗ – ٕٛٗ(، الوسيط لوىبة الزحيلي )صٕٔٗ – ٖٕ٘الفقهاء لعلي اخلفيف )ص
عب ُاحلدمي ُ أبو  –(، األدلة ادلختلف فيها ٖٔٔاألصويل يف االجتهاد ابلرأي لفتحي ال ُريين )ص

(، أصوؿ ٕٙٓ، ٕ٘ٓدمحم رضا ادلظفر )ص –(، أصوؿ الفقو ٕٛٚ – ٕٕٔكاـر )صادل
  (. ٕٗٙدمحم علي احلي ُري )ص –االستنباط 
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 القرآن الكرمي:  نَ ة مِ أواًل: األدلَّ 
 ٰى ين ىن نن من زن ُّٱاآلية األويل: قولو تعايل:  -1
 هب مب  خبحب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىيني مي زي ري
)[٢٨ – ٢٧الزمر  ] َّ  مج حج مث هت مت ختحت جت

ٔ). 
 :سبب الزول اآليتني

ىػػاتني اآليتػػني نزلتػػا يف ثبلثػػة نفػػر كػػانوا يف اجلاىليػػة يقولػػوف  فَّ روي أَ 
"ال إلػو ِإالَّ هللا"، وىػم: زيػػ ُ بػن عدمػػرو بػن نفيػل، وأبػػو ذر المفػاري، وسػػلدماف 

{ أي يف اجلاىليػػػػػة، ين ىن نن من زنالفارسػػػػػي، فنػػػػػزؿ فػػػػػيهم }
أي { حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىيني مي زي ري ٰى}

 .(ٕ){ بمري كتاٍب وال نيبختحت جت هب مب"، }"ال إلو إال هللا
 :اآليتني أقوال ادلفسرين يف
{ أهنػػػا الشػػيطاف، وىػػذا مػػػروي عػػن جاىػػػ ُ ننجػػاء يف معػػين }

وابن زي ُ، وقيل ىي األواثف، وىذا مروي عن الضحاؾ والسػ ُي، وقيػل ىػي 
الكاىن، وقيل ىو اسػم أعجدمػي مثػل: "طػالوت، جػالوت، حػاروت"، وقيػل 

 طمياِف.اسم عرر مشتق من ال

                                 
  يورد األصوليوف جزًءا من اآلية، وأري أفَّ من األذية عرض اآلية يف سياقها.( ٔ)
  (.ٖٕٗ/٘ٔ(، تفسري القرطيب )ٕٖٔ/ٖٕتفسري الطربي ) (ٕ)
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{   ىيني مي{ أي رجعػػوا إليػػو، وأقبلػػوا عليػػو ابلكليػػة، } زي ري ٰى}
أي السعادة الكاملة، ألفَّ رأس السعاداِت يف اإلقباِؿ علي هللِا تعايل ابلكليػة 

 .(ٔ) –كدما قاَؿ الفخر الرازي–
{ حب جب هئ مئ خئوورد يف معػػين قولػػو تعػػايل: }

 -:(ٕ)ما يلي
 بقوذلم "ال إلو إال هللا".الذين وح ُوا هللا تعايل قبل اإلسبلـ،  -ٔ
الػػػػذين  تػػػػاروف أحسػػػػن األدًّيف بعػػػػ ُ معرفتهػػػػا، فيختػػػػاروف بعػػػػ َُ  -ٕ

 عقل ونظر.
ىػػػػو الرجػػػػل الػػػػس مػػػػع القػػػػـو يسػػػػدمع  :وقػػػػاؿ ابػػػػن عبػػػػاٍس  -ٖ

 .احل ُيث فيو زلاسن ومساوئ، فيح ُث نأحسن ما  ع، ويرتؾ ما سواه
 الذين يستدمعوف القرآف وغريه، فيتبعوف القرآف. -ٗ
 ذين يستدمعوف القرآف والسنة فيتبعوف أحسنو، أي زلكدمو.ال -٘
 الذين يستدمعوف عزًما وترخيًصا، فيأخذوف ابلعزـِ دوَف الرخي. -ٙ
 الذين يكوف من حقهم العقوبة الواجبة فيأخذوف ابلعفو. -ٚ
الػػذين يسػػدمعوف أحسػػَن مػػا يػػؤمروف بػػو فيعدملػػوَف قػػاؿ السػػ ُي:  -ٛ

 .بو

                                 
  (.ٕٛ٘/ٕٙالتفسري الكبري ) (ٔ)
(، التفسري ٕٗٗ – ٖٕٗ/٘ٔ(، تفسري القرطيب )ٕٖٔ/ٖٕتفسري الطربي ) (ٕ)
(، تفسري الكشاؼ للزسلشري ٙ٘ٗ/ٗ(، فيا الق ُير للشوكا  )ٕٕٙ – ٕٛ٘/ٕٙالكبري )

  (.ٖٛٓ/ٖ(، حاشية الصاوي علي اجلبللني )ٖٜٖ/ٖ)
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أمػػػػراِف واجػػػػ  ونػػػػ ُب اختػػػػاروا  إذا اعرتضػػػػهمقػػػػاؿ الزسلشػػػػري:  -ٜ
الواجػػ ، وكػػذلك ادلبػػاح والنػػ ُب، حراًصػػا علػػي مػػا ىػػو أقػػرب إيل هللا تعػػايل 
وأكثػػر ثػػواابً، ويػػ ُخل َّتػػو ادلػػذاى ، واختيػػار أثبتهػػا علػػي السػػبك، وأقواىػػا 

 .علي السرب، وأبينها دليبًل أو أمارة
أَمَّػػػػػا اآليػػػػػة الثانيػػػػػة الػػػػػيت اسػػػػػت ُؿ هبػػػػػا األصػػػػػوليوف علػػػػػي حجيػػػػػة  -2

 مف خف حف جف مغ  جغ مع جع مظُّٱالسػػت ُالؿ ىػػي قولػػو تعػػايل: ا
 [.٥٥الزمر  ] َّمك لك خك حك  جك مق حق

 أسباب الزول ههي اآلية: 
أَنَّػػُو  روي الطػػربي بسػػن ُِه عػػن ابػػن عدمػػر عػػن عدمػػر بػػن اخلطػػاب 

قػػػػاَؿ: إهنػػػػا أنزلػػػػ  يف عيػػػػاش بػػػػن أر ربيعػػػػة، والوليػػػػ ُ بػػػػن الوليػػػػ ُ، ونفػػػػر مػػػػن 
ا، وكنػا نقػوؿ: ال يقبػل هللا مػن ىػػؤالء ادلسػلدمني، كػانوا أسػلدموا و فتنػوا وعػػذبو 

صػػػرفًا وال عػػػ ُاًل أبػػػ ًُا، وقػػػـو أسػػػلدموا و تركػػػوا ديػػػنهم بعػػػذاٍب عػػػذبوه، فنزلػػػ  
اآلًّيت. وكػاف عدمػػر بػػن اخلطػاب كاتبًػػا فكتبهػػا بيػ ُِه، و بعػػث هبػػا إيل عيػػاش 

 .(ٔ)والولي ُ، وإيل أول ك النفر، فأسلدموا وىاجروا
ا علػػػي أنفسػػػهم يف العبػػػادة وقيػػػل نزلػػػ  يف قػػػوـٍ مػػػن ادلسػػػلدمني أسػػػرفو 

  يتقبل هللا منهم لذنوب سبق  يف اجلاىلية.الَّ وخافوا أَ 
وقيل نزل  يف قػوـٍ مػن ادلشػركني قتلػوا فػأكثروا، وزنػوا فػأكثروا، فقػالوا 

أو بعثػػػوا إليػػػو: إفَّ مػػػا تػػػ ُعو إليػػػو حلسػػػن، أو أبػػػربان أفَّ لنػػػا توبػػػة   للنػػػيب 
 فنزل  ىذه اآلًّيت.

                                 
  (.ٔٔ-ٓٔ/ٕٗتفسري الطربي ) (ٔ)
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ل محػػزة، ألنَّػػُو ظَػػنَّ أفَّ هللا تعػػايل ال يقبػػل وقيػػل نزلػػ  يف وحشػػي قاتػػ
 .(ٔ)إسبلمو بع َُ شركو وقتلو حلدمزة ومعاصيو األخري

 اآلية: أقوال ادلفسرين يف
أتيت أقواؿ ادلفسرين يف ىذه اآلية ضدمَن اآلًّيِت اليت تب ُأ بقولو 

 جت هب مبخب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱتعايل: 
  [.٥٨الزمر  ] َّجح مج حج مث هتمت خت حت

لرواًّيت حوَؿ سعة رمحة هللا تعايل، وفضلو علي عبادِه، وَأفَّ فتكثر ا
ىذه اآلية أْرجي آية يف كتاِب هللِا تعايل، ُوَّ َلدمَّا وَع َُ هللا عباده ابدلمفرِة، 

  ة إليو، و أمرىم لتابعة األحسن.أمرىم ابإلانب
 َّ حف جف مغ  جغ مع جع مظ ُّٱوا معين قولو تعايل: 

 التالية: جاءت الرواًّيت [،٥٥الزمر  ]
 مئ خئ ُّٱىذه مثل قولو تعايل: »قاؿ الزسلشري :  -ٔ

 .(ٕ)«[٢٨الزمر  ] َّحب جب هئ
معناه: اتبعوا أيها الناس ما أمركم هللا بو يف »وقاؿ الطربي:  -ٕ

تنزيلو، واجتنبوا ما هناكم عنو فيو، وذلك ىو أحسن ما 

                                 
(، التفسري الكبري ٕٛٙ/٘ٔري القرطيب )(، تفسٔٔ-ٓٔ/ٕٗتفسري الطربي )( ٔ)
  (.٘/ٕٚللرازي )

  (.ٗٓٗ/ٖالكشاؼ للزسلشري ) (ٕ)
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أنزؿ إلينا من ربنا، فَِإف قيل: ىل يف القرآف شيء أحسن 
 .(ٔ)«فَّ القرآَف كلو حسنمن شيء  قيل: إِ 

 مي ُّٱوجاء يف تفسري الصاوي أَنَّو القرآف، لقوؿ هللا تعايل:  -ٖ

)[١٨الزمر  ] َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي
ٕ). 

ا اآلًّيت  (ٗ)والشوكا  (ٖ)وجاء يف تفسري القرطيب -ٗ َأهنَّ
 احملكدمات، وأف نكل علم ادلتشابو إيل هللا تعايل.

الناسَخ وقيل معناه: اتبعوا الناسخ دوف ادلنسوخ؛ ألفَّ  -٘
 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱأحسن، لقولو تعايل: 

)[٢٠٦ابلقرة  ] َّحن جن يم
٘).   

 أقوال األصوليني يف اآلايِت:
ذكر بعا األصوليني أفَّ شلا يست ُؿ بو علي حجية االستحساف 

وقولو  [،٢٨الزمر  ] َّحب جب هئ مئ خئ ُّٱقولو تعايل: 
، ألفَّ [٥٥الزمر  ] َّ حف جف مغ  جغ مع جع مظ ُّٱتعايل: 
 .(ٙ)افال ىو توخي الفقيو أحسن األدلَّة والوجوه يف احلكِم الشرعياالستحس

                                 
  (.ٔٔ/ٕٗتفسري الطربي )( ٔ)
  (.ٖٗٔ/ٖتفسري الصاوي علي اجلبللني )( ٕ)
  (.ٕٚٓ/٘ٔتفسري القرطيب ) (ٖ)
  (.ٔٚٗ/ٗفيا الق ُير للشوكا  ) (ٗ)
  (.٘ٗ ُكتور صبلح سلطاف )صانظر: م ُي حجية االستحساف وس ُ الذرائع، لل (٘)
  (.ٜٜٕ/ٕ(، كشف األسرار للنسفي )ٕٓٓ/ٕأصوؿ السرخسي ) (ٙ)
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لبلست ُالؿ هبدما، فقاَؿ:  (ٔ)وق ُ َّدمََّس ال ُكتور صبحي الصاا
أي الذين ينكروف –أفينسى ىؤالِء أو أتباعهم يف الق ُمي أو احل ُيث »

وذكَر –أفَّ هللا تعايل ىو القائل يف سورة الزمر  –حجية االستحسافِ 
أـ ينسي ىؤالِء َأفَّ هللا تعايل م َُح يف قرآنِو دفع ادلشقة ورفع  ،–اآليتني

احلرج عن عبادِه .. وىل من حرٍج أش ُ من اإلبقاِء علي ضرٍر انشيء ألفَّ 
 .«نًصا مل جيفظ يف شأهنا، ومل يعرؼ ذلا بسلٍ  أو إااب

واحلق أفَّ ىذه ذلجة خطابية غري مقبولة يف علم يعتدم ُ ب ُرجة كبرية 
 ف النظر، وليس علي اإلاثرة واست ُرار العاطفة.علي إمعا

وق ُ َردَّ المزايل علي ىذه االست ُالؿ نأفَّ اتباع أحسن ما أنزؿ إليناال 
ىو اتباع األدلة، فبينوا َأفَّ ىذا شلا أنزؿ، فضبًل عن أف يكوَف أحسنو، وإف  
كاف ىناَؾ من يستحسن األخذ ابالستحساِف، فإانَّ نستحسن إبطالو، 

 .(ٕ)قولكم أف نتبع استحساف العامي والطفل وادلعتوهويلـز علي 
يف إنكار االستحساف واالست ُالؿ عليو،  بل ابلإ ابن حزـٍ 

ىذا االست ُالؿ عليهم ال ذلم؛ ألفَّ هللا تعايل مل يقل: فيتبعوف ما »فقاَؿ: 
ا قاَؿ: } {، وأحسن األقواؿال ما وافق فيتبعوَن أحسنهيستحسنوف، وإمنَّ

ىذا ىو اإلمجاع ادلتيقن من كل مسلٍم، ومن قاؿ بمري ذلَك القرآف والسنة، 
احلق حق وإف استقبحو كل الناس، والباطل »، ُوّ ذكَر َأفَّ «ال فليس لسلمٍ 

                                 
ادلصاا ادلرسلة واالستحساف، د. صبحي  -عنواف-أسبوع الفقو اإلسبلمي،  (ٔ)
  (.ٜٕٓالصاا )ص
(، وبنفس العبارات َردَّ اآلم ُي يف اإلحكاـ ٕٚٚ – ٕٙٚ/ٔادلستصفي ) (ٕ)

(ٗ/ٕٔٗ – ٕٔ٘.)  
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، فصح عن ُه أف االستحساف شهوة واتباع «ابطل وإف استحسنو كل الناس
 .    (ٔ)للهوي وضبلؿ

أنو غري يف مبالمتِو بوصِف من قاؿ بمري ىذا بػ وال نوافقو 
مسلٍم، فدمن قاَؿ ابالستحساف فهو مسلم مأجور علي اجتهاده وإف أخطأ. 
]وق ُ نتفق مع ابن حزـٍ إف كاف يقص ُ بكبلمو أفَّ من قاؿ ِإفَّ ىناَؾ شيً ا 

 [.أحسَن من قوؿ هللا تعايل أو كبلـ نبيو 
ولسُ  أوافق ابن حـز يف إبطاؿ االستحساف من قبيل إبطاؿ الرأي 

 هللا أعلم ابلصواب.واالستنباط. و
 :[مناقشٌة وترجيحٌ ]

االست ُالؿ ابآليتني علي حجية  فَّ يب ُو يل بع ُ ىذا العرض، أَ 
 -االستحساف غري صحيح، دلا يلي:

أواًل: أفَّ سياؽ اآلية األويل وسب  نزوذلا يشري إيل أفَّ ادلقص ُ ىو 
، اتباع العقي ُة الصحيحة، وإف كان  داللة الني َّتدمل الوجوه اليت ذكرت

فإفَّ الرأي األقرب للصواب ىو اتباع التوحي ُ، وإذا ع ُان إيل اآلًّيت يف 
 سياقها، وقرأان بعًضا من اآلًّيِت قبلها، فسيتأّك ُ لنا ىذا الوجو.

 ري ٰى ُّٱيقوؿ هللا تعايل يف اآلًّيت اليت سبق  اآلية األويل: 

 هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي

 [.٨الزمر  ] َّ  خص حص مس خس حس جس مخ جخ محجح مج حج  مث

                                 
  (.ٜٙٔ – ٜ٘ٔ/٘حكاـ البن حزـٍ )اإل( ٔ)
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  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱإيل قولو تعايل: 
 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من
  مت زترت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
 مل يك ىك مك لكاك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت
 يي  ىيني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام يلىل
 مت ختحت جت هب مب  خبحب جب هئ مئ خئ حئ جئ
 [.٢٨ – ٢٢الزمر  ] َّ  مج حج مث هت

وإذا كاف االقتباس ق ُ طاَؿ، غري أنَّو يؤك ُ أفَّ السياَؽ ي ُؿ علي َأفَّ 
 م ُار االتباِع لؤلحسِن ىو اتباع العقي ُة الصحيحة.

اثنيًّا: َأفَّ اتباَع أحسَن ما أنزَؿ إلينا غري اتباِع أحسن آرائنا وأقوالنا 
 اع ادلنصوص عليو.واجتهادان وما نراه حسًنا، واألمر واضح أنَّو أنزؿ يف اتب

اثلثاً: ال وجو لبلست ُالؿ هبذه اآلًّيت علي حجية االستحساف ِإالَّ 
إذا كاَف االشرتاؾ يف األصل اللموي يفي ُ حجية مجيع ما يصطلح عليو 
مشتًقا من ىذا األصل، ولذلَك است َُؿ بعا األصوليني علي حجية 

، وال ما رآه ادلسلدموف حسًنا، فهو عن َُ هللا حسناالستحساف ابألثر: 
ادمع بني ىذه النصوص سوي االشرتاؾ يف مادة حسن ابلنسبة 

 لبلستحساف.
رابًعا: يب ُو يل َأفَّ هللَا تعايل يري ُ من ادلسلدمني أف يكونوا يف 

، فإذا تكلدموا عدملوا بقولو تعايل:   رت ُّٱالص ُارة دائدًما، ويف أرفع مقاـٍ
 اك  يق ىق يف ىف يثىث نث مث زث رثيت  ىت نت مت زت
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  جغ مع جع مظ ُّٱوإذا اتبعوا عدملوا بقولو تعايل:  [،٥٨اإلرسا   ] َّ لك
الزمر  ] َّ مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف مغ

وإذا عدملوا ابتموا األحسن يف عدملهم وليس احلسن فقط لقولو تعايل:  [،٥٥
الكهف  ] َّ ىن نن من زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك ُّٱ
وإذا   [،١[، ]املنك  ٧هود  ] َّّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱوقولو تعايل: [،٨٠

  خن حن جن ُّٱكاَف بني ادلسلدمني تسابق معهم إيل اخلرياِت، لقولو تعايل: 
 َّ مغ جغ مع جع ُّٱوقولو:  [،٢١الزمر  ] َّ ىن من

 [.١٦املطففني  ]
وهبذا، تكوف اآلًّيت اليت يست ُؿ هبا علي حجية االستحساف ت ُؿ 

اذلدمل،  علي شيء آخر، وىو أفَّ ادلسلدمني ال ينبمي أف يكونوا رعاة مع
يعيشوَف يف سفاسف األموِر، بل يبتموَف أفضل ما ينفعهم يف ال ُنيا 

 واآلخرة، ولعلَّ ىذا ىو ادلقص ُ األسين من ىذه اآلًّيت.
خامًسا: الزعم نأفَّ ىذه اآلًّيت ت ُؿ علي حجية االستحساف 
 صي اآلًّيت مرتني بمري سلصي، فأمَّا التخصيي األوؿ: فيتعلق لجاؿ 

ىر اآلية ا  اتباع األحسن يف كل أمور ال ُين، لكن االتباع، فعلي ظا
ِإالَّ يف األمور اليت مل يني  –ابعتباره دليبًل اجتهادًّيًّ –االستحساف ال يكوف 

 عليها، وىذا أبصيي بمري سلصي.
أَمَّا التخصيي الثا : فهو يف ادلتبعني أنفسهم، فاآلية عامة لكلِّ 

محل  اآلية علي حجية عامل وعامي، رلته ُ ومتبع أو مقل ُ، وإذا 
أف اته ُوا  –وح ُىم–االستحساف ا  أبصيصها ابجملته ُين؛ ألفَّ ذلم 
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عن طريق االستحساف، وِإالَّ لو فتح الباب لكل أح ٍُ لضاع الكثري من 
 أركاف اإلسبلـ ابالستحساف.

َوِمْن ىذا يب ُو التخصيي عارًّيًّ ِمَن ادلخصي الشرعيِّ ادلقبوؿ، 
 ها فيدما يتبع ويف ادلتبعني.وتبقي اآلًّيت علي عدموم
: ليَس يف اآليتني ما يشري إيل حجيَّة –ابطدم نافٍ –َوِمْن ىذا، نقوُؿ 

 ف ِمْن َأي وجو. وهللا أعلم.االستحسا
 اثاليًّا: الدليل من السنة النبوية:

ذكَر بعُا األصوليني َأفَّ شلا يست ُؿ بو علي حجية االستحساف، 
، من «حسًنا؛ فهو عن َُ هللِا حسنما رآه ادلسلدموف »ح ُيث ابن مسعوٍد: 

وجو َأفَّ ما يراه ادلسلدموف حسًنا بعقوذلم فإنَّو يكوف كذلك، ولوال أنَّو حجة 
 .(ٔ)دلا كاف كذلك، كدما نقل اآلم ُي وغريه من القائلني حبجية االستحساف

وىذا األثر رواه احلاكم يف ادلست ُرؾ بسن ُه عن عب ُهللا بن مسعوٍد، 
وف حسًنا فهو عن َُ هللِا حسن، وما رآه ادلسلدموف سيً ا ما رآه ادلسلدم»قاَؿ: 

 .(ٕ)«ف يستخلفوا أاب بكٍر فهو عن ُ هللا سيء، وق ُ رأي الصحابة أَ 
ِإفَّ اَّللََّ َنظََر »ورواه أمح ُ يف مسن ُِه، عن عب ُهللا بن مسعوٍد قاؿ: 

َر قُػُلوِب اْلِعَباِد فَاْصطََفاُه لِنَػْفِسِو َخيػْ ملسو هيلع هللا ىلص ِا قُػُلوِب اْلِعَباِد فَػَوَج َُ قَػْلَ  زُلَدمَّ ٍُ 

                                 
(، روضة ٕٚٓ/ٕ(، أصوؿ السرخسي )ٕ٘ٔ – ٕٗٔ/ٗاإلحكاـ لآلم ُي ) (ٔ)

  (.ٜٕٚ – ٕٛٚ/ٔ(، ادلستصفي للمزايل )٘ٛالنَّاظر البن ق ُامة )ص
( وقاؿ احلاكم: "صحيح اإلسناد ومل ٜٚ/ٖكتاب معرفة األصحاب )  –ادلست ُرؾ  (ٕ)

  فيو إرسااًل".  رجاه، ولو شاى ُ منو ِإالَّ أفَّ 
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ُوَّ َنظََر ِا قُػُلوِب اْلِعَباِد بَػْع َُ قَػْلِ  زُلَدمَّ ٍُ فَػَوَج َُ قُػُلوَب  ،فَابْػتَػَعَثُو ِبرَِسالَِتوِ 
َر قُػُلوِب اْلِعَباِد َفَجَعَلُهْم ُوَزرَاَء نَِبيِِّو يُػَقاتُِلوَف َعَلى ِديِنوِ  رََأى  َفدَما ،َأْصَحاِبِو َخيػْ

 .(ٔ)«اْلدُمْسِلدُموَف َحَسًنا فَػُهَو ِعْن َُ اَّللَِّ َحَسٌن َوَما رََأْوا َسيًِّ ا فَػُهَو ِعْن َُ اَّللَِّ َسيِّئٌ 
وروي البموي يف شرح السنة ىذه الرواية نفسها مع اختبلؼ يسري 

 .(ٕ)«وما رآه ادلسلدموف قبيًحا فهو عن ُ هللا قبيح»يف 
 -الست ُالؿ ابحل ُيث دلا يلي:وق ُ َرّد حجة اإلسبلـ المزايل ا

 و خرب واح ُ تثب  بو األصوؿ.أنَّ  -ٔ
أفَّ ادلراَد بو مجيع ادلسلدمني، ألنو ال  لو أف يري ُ بو مجيع  -ٕ

ادلسلدمني أو آحادىم، فإف أراَد بو مجيع ادلسلدمني فهو صحيح؛ إذ األمة ال 
د ، واإلمجاع حجة أو ىو مراجتتدمع ِإالَّ عن دليل، وال جتتدمع علي ضبللة
 اخلرب، وإف أراد اآلحاد لزـَ استحساف العواـ.

أفَّ الصحابة مل يرد عنهم أفَّ أح ُىم قاَؿ: حكدمُ  بكذا ألّ   -ٖ
 .(ٖ)استحسنتو، ولو ح َُث ألنكروا عليو بش َُّةٍ 

                                 
  (.ٖٓٚٙ( )حٜٖٚ/ٔرواه أمح ُ يف مسن ُه ) (ٔ)
 (، وقاَؿ: "أخرجو أمح ُ وإسناده حسن".ٕ٘ٔ/ٔانظر: شرح السنة للبموي ) (ٕ)

وقاؿ الزيلعي: "احل ُيث غري  مرفوًعا، ومل أج ُه ِإال موقوفًا علي ابن مسعوٍد، وقاؿ ِإفَّ 
 ([.ٖٖٔ/ٗادلسعودي ضعفو". ]نص  الراية للزيلعي )

وقاؿ العجلو : "إِنَّو موقوؼ حسن، وروي مرفوًعا إبسناٍد ساقط، واألصح وقفو علي 
  ([.ٕٕٗٔعب ُهللا بن مسعود". ]كشف اخلفاء للعجلو  )رقم

  (.ٜٕٚ، ٕٛٚ/ٔادلستصفي ) (ٖ)
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وردَّ ابن حزـٍ علي االست ُالؿ ابحل ُيِث علي حجية االستحساف 
وجٍو أصبلً، والذي ال  من أي نأَفَّ ىذا ال نعلدمو بسن ٍُ إيل رسوؿ هللا 

شك فيو أنو ال يوح ُ ألبتة يف مسن ُ صحيح، وإمنا نعرفو عن ابن مسعوٍد. 
 .(ٔ)ولو أيت من وجو صحيح لكاَف معناُه مثبًتا لئلمجاِع من ادلسلدمني

 ]مناقشٌة وترجيح[:
، بل ىو أثر موقوؼ علي ابن أواًل: ليَس ىذا ح ُيثًا عن النيب 

 بو يف فروع الشريعة. يصح االحتجاج ، والمسعوٍد 
كدما أف ىذا األثر غري م ُرؾ ابلسدماع؛ ألفَّ رواية احلاكم وأمح ُ لو 
ت ُؿ علي أنو قوؿ زلا لعب ُهللا بن مسعوٍد  ت ُح فيو اختياَر أاب بكر 
خليفة للدمسلدمني، وىذا ي ُؿ علي أف ىذا متعلق لجاؿ الرأي واالجتهاد، 

 وليس النقل والسدماع.
ا دلا َدؿَّ علي حجية االستحساف، ألنو اثنًيا: لو صح ىذا ح ُيثً 

ينطوي علي أبصيي للعاـ بمري سلصي مقبوؿ، وبيانو أف األثر يتح ُّث 
واالستحساف ال يقـو بو ِإال اجملته ُوف  –كل ادلسلدمني–عدما يراه ادلسلدموف 

 فدما ال ُليل علي أنو ما يراه ادلسلدموف ىو ما يراه اجملته ُوف !
وابن حـز فيدما ردوا بو علي اثلثاً: أتفق مع حجة اإلسبلـ 

االست ُالؿ ابألثر علي حجية االستحساف، )وإف كاف يف قوذلدما أنو ي ُؿ 
علي حجية اإلمجاع نظر؛ ألفَّ اإلمجاعال ىو اتفاؽ اجملته ُين، وليس كل 
، ادلسلدمني، فالتخصيي بمري سلصي وارد مع ىذا االست ُالؿ أيًضا(

                                 
  (.ٜٚٔ/٘اإلحكاـ البن حـز ) (ٔ)
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ىو أثر ال يصح االحتجاج بو  واألْويل أف نقوؿ: إفَّ ىذا ليَس ح ُيثًا، بل
 يف بناِء األدلَِّة.

      اثلثًا: الدليل من اإلمجاع:
ذكر اآلم ُي  أف شلا يست ُؿ بو علي حجية االستحساف إمجاع األمة 

فيدما ذكر من استحساهنم دخوؿ احلدماـ من غري تق ُير لزماف السكوف، –
 .(ٔ)–وشرب ادلاء من أي ُي السقائني من غري تق ُير ادلاء واألجرة

ال نسلم أفَّ استحساهنم لذلك ىو ال ُليل »وق ُ ردَّ علي ىذا بقولو: 
بل ال ُليل ما َدؿَّ علي استحساهنم لو، وىو جرًّيف ذلَك يف  علي صحتِو،
 .(ٕ)«مع علدمو بو وتقريره ذلم عليو أو غري ذلك زمن النيب 

واحلق َأفَّ ىذا است ُالؿ واه ج ًُّا، ألفَّ اإلمجاع جيتاج إيل سن ٍُ، 
السن ُ ىنا ىو السنة التقريرية، فيذكر اإلمجاع مع ع ُـ ذكر مستن ُِه، و و 

يذكر االستحساف دوَف اإلمجاع، وىذا يبع ُ بنا عن ال ُليل احلقيقي )وىو 
 ة(.السنة التقريريَّ 

ال ت ُؿ  ن ىذا يب ُو واضًحا َأفَّ أدلَّة مثبيت حجية االستحسافمِ 
 عليو.

 رابًعا: الدليل من العقل:
ؼ يف أدلة حجية االستحساف أنو  ذكر الشيخ عب ُ  الوىاب خبلَّ

، مِ  ثب َ » ن استقراء الوقائع وأحكامها أفَّ اطراد القياس أو استدمرار العدمـو
                                 

  (.ٖٕٔ/ٗاإلحكاـ لآلم ُي ) (ٔ)
  (.ٕٗٔ/ٗاإلحكاـ لآلم ُي ) (ٕ)
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أو تعدميم الكلي، ق ُ يؤدي يف بعا الوقائع إيل تفوي  مصلحة الناس؛ 
، وتبلبسها مبلبسات جتعل احلكم فيها ألفَّ ىذه الوقائع فيها خصوصيات

، أو العاـ أو الكلي، ال  ادلفس ُة أو يفوت ادلصلحة، (ٔ)لوج  القياس
يف ىذه –فدمن الع ُؿ والّرمحة ابلناس أف يفتح للدمجته ُ ابب الع ُوؿ 

عن حكم القياس أو احلكم الكلي إيل حكٍم آخر جيقق ادلصلحة  –الوقائع
وي ُفع ادلفس ُة، وىذا الع ُوؿ ادلقصود بو درء ادلفاس ُ وجل  ادلصاا، ىو 

 .(ٕ)«ف )االستحساف(الذي نسدميو اآل
ؼ ىنا عائ ُ   واحلق أفَّ االستحساف الذي تكلم عنو الشيخ خبلَّ
كلية إيل العدمل ابدلصاا ادلرسلة، ولعلَّو ق ُ استشعَر ذلَك فقاَؿ بع ُ ىذا 

 نْ مِ  عٍ وْ أي نػَ  نْ االستحساف مِ  ةِ يف أمثلَ  رَ ظَ النَّ  أمعن نْ مَ وَ »ال ُليل العقلي: 
 ةٍ ن موج  قياس أو عدمـو العاـ يف كل جزئيَّ عَ  يتبني لو أفَّ الع ُوؿَ  وِ أنواعِ 

 .(ٖ)«الضرر، أو إليثار مصلحٍة راجحةٍ  ءِ رْ النفع أو دَ  ا ىو جلل ِ منَّ منها، إِ 
 االستحسان: الفاة: أدلة ادلطلب الثاين

يبطل الشافعي  االستحساف، وكذلَك مجيع الظاىريَّة والشيعة. ولكلٍّ 
 -على ح ُه: أدلّتو، وفيدما يلي عرٌض ألدلّة ُكلٍّ 

 أواًل: أدلة الشافعع علع الفع االستحسان:

                                 
استعدماؿ )القياس( يف مباحث االستحساف ليس لعناه األصويل، بل لعين  يكثر (ٔ)

  إمضاء القاع ُة علي مجيع فروعها، والع ُوؿ عن موجبو ىو استثناء من ىذه القاع ُة العامة.
  (.ٛٚ، ٚٚمصادر التشريع للشيخ خبلؼ )ص (ٕ)
  (.ٛٚمصادر التشريع )ص (ٖ)
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أفرَد الشافعي  كتااًب إلبطاؿ االستحساف يف كتابو )األـ(، وأشاَر إليو 
، أمَّا عن األدلة (ٔ)يف )الّرسالة(، وىو يشرُي إيل ذلَك يف ثناًّي مسائلو الفقهيَّة

 اليت ساقها لذلك، فيدمكن إمجاذلا فيدما يلي:
بيااًن لكلِّ شيٍء، لقوؿ  ِب هللا وسنة رسولو َأفَّ يف كتا -1-
 َّيت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب ُّٱهللا تعايل: 

انلحل  ] َّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱولقولو تعايل:  [،٨امل:ئ:ة  ]
 جيُّٱ: تعايل يقوؿ القرآِف الكرمي، وق ُ بين  السنة ما أمجل يف .[٨٩
 [.٤٤انلحل  ] َّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي

اع ما أنزؿ عليهم، وما سنو ذلم رسولو علي ادلسلدمني اتبوفرض هللا 
 :ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ، فقاَؿ 

 [.٨٦األحزاب  ] َّ ىي  مي خي حي جي يه ىه مه جهين
وهني هللا تعايل نبيو عن اتباع اذلوي، وألزمو أف يقتصر علي حكم 

 مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح ُّٱهللا تعايل، فقاَؿ: 

 [.٤٩امل:ئ:ة  ] َّجع مظ حط مض خض  حض جض
ذا كاَف يف القرآِف والسنة بياف كل أمر، وكاَف واجًبا أف يتبع ادلسلم فإ

، وكاَف منهيًّا عن اتباع اذلوي، فهذا دليل أمَر هللِا تعايل، وسنة نبيو 
 .(ٕ)علي ع ُـ صحة العدمل لا تستحسنو العقوؿ

                                 
(، يف ابب "االقرار واالجتهاد واحلكم ٖٕٓ-ٜٜٔ/ٙانظر مثبًل ما أْورَده يف األـ )( ٔ)

  ابلظّاىر" يف كتاب "القضاء". 
  (.ٜٕٗ/ٚانظر: األـ ) (ٕ)
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لقياَس أجاب الشافعّي عدما  كن أف يست ُرَؾ عليو نأفَّ ا -2-
ا لني القرآف أو السنة )وىو يست ُؿ هبدما(، فبني َأفَّ واالجتهاد ليَس اتباعً 

ِإف قاؿ قائل: أرأيَ  ما »القياَس دّل  عليو نصوص القرآف والسنة، يقوؿ: 
مل  ا فيو كتاب وال سنة، وال يوج ُ الناس اجتدمعوا عليو، فأمرت نأف 

قبل عن هللا  قيل: نعم، قبل   يؤخذ قياًسا على كتاب أو سنة، أيقاؿ ذلذا
ة عن هللا تعايل، فإف قيل: وما مجلتو  قيل: االجتهاد فيو علي الكتاب مجل

الكتاب دليل عن ما وصف   قيل: نعم، والسنة، فإف قيل: أفيوج ُ يف 
نسَخ هللا قبلة بي  ادلق ُس، وفرض علي الناس التوّجو إيل البي ، فكاَف 

عنو  ابَ غَ  نْ ف يتوّجو إليو ابلعياف، وفرض علي مَ رأي البي  أَ  نْ علي مَ 
 أصابَ  وُ احمليط نأنَّ  يويل وجهو شطر ادلسج ُ احلراـ .. فكافَ  فْ البي  أَ 

وادلتوجو قص ُ البي  شلن غاب عنو قابلني عن هللا مًعا البي  ابدلعاينة، 
َ ، ُوَّ بػَ «التوجو إليو، أح ُذا علي اإلحاطة، واآلخر متوّجو ب ُاللة  أفَّ ىذه نيَّ

وكاَف معقواًل عن »اَؿ: س والقدمر، ُوَّ قَ ال ُاللة تكوف ابلنجـو واجلباؿ والشدم
ا أمرىم بتوليَّ  هللا  ا  لَِ ، اَل ال ُالئل عليوِ  ه بطل ِ وجهوىم شطرَ  ةِ أَنَّو ِإمنَّ

؛ ألنَّو يف أْوىامهم ببل داللةٍ   خطرَ اَل يف قلوهبم وَ  ا سنحَ  لَِ اَل وَ  استحسنواْ 
 .(ٔ)« ُي يرتكهم سُ الَّ قضي أَ 

الذي ينضبط  (القياسػ)بنَي األخذ ب فالشافعي ىنا يري ُ أف يُفرؽ
ب ُالئل، ويكوف عائ ًُا إيل أصٍل معني، وىو دليل صحيح َدؿَّ عليو الكتاب 

 ( ابألْوىاـ واخلواطر الذي ىو عدمل ابذلوي.حساناالستو)والسّنة، 
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مَع عصدمتِو، وكونو ال ينطق عن اذلوي، مل  َأفَّ النيب  -3-
، (ٔ)الوحي جتيو أو ينفث يف روعوِ يكن يفيت لا يستحسنو، بل كاَف ينتظر 

 فيفيت لا جاءه من عن ُ هللا تعايل، وضرب الشافعي لذلَك أمثلًة، ومنها:
ًّي رسوَؿ هللِا »، فقاَؿ: أ/ ما روي أفَّ العجبل  جاء إيل الّنيبِّ 

وىو رجل عظيم اإلليتني  –وىو ابن عدمو–رأي  شريك بن السدمحاء 
وىي حبلي، وما  –يعين امرأتو–نة أدعج العينني حاد اخللق يصي  فبل

شريًكا، فجح َُ، ودعا ادلرأة  ، ف ُعا رسوؿ هللا «قربتها منذ كذا
حَّّت جاءه الوحي ابللعاف، فبلعن بني ادلرأة  وانتظر النيب فجح ُت، 

أبصروىا، فإف جاءت بو أدعج عظيم »وزوجها وىي حبلي، ُوَّ قاؿ: 
، فجاءت بو أدعج عظيم اإلليتني «..اإلليتني، فبل أراُه ِإالَّ ق ُ ص ُؽ عليها 

 .«ِإفَّ أمره لبنٌي لوال ما قضي هللا تعايل»: فقاَؿ 
بلعن ي ُرأ

ُ
عنها  يعين أنَّو من الّزان، لوال قضاء هللا تعايل نأفَّ امرأة ادل

 العذاب أف تشه ُ الشهادات ادلفصلة يف آًّيت اللعاف.
 .«ريهلوال ما قضي هللا، لكاَف يل فيهدما قضاء غ»: وقاَؿ 

ا زانية،  ومل يعرض لشريٍك وال للدمرأة، مع علدمو بص ُؽ الزوج نأهنَّ
مل يقا ابستحسانو أف َُّ َُّ ىذه مع وضوح كذهبا، أو جي ُ  ولكنو 

                                 
  (.ٜٜٕ – ٜٕ٘/ٚاألـ )( ٔ)
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شريك، بل توقف عن ُ أمر هللا تعايل ابدلبلعنة فقط، ومل يقا لا ظهَر لَُو، 
 .(ٔ)أو بعلدمِو اخلاص

 –وىي خولة بن  ثعلبة –ب/ ما روي أفَّ امرأة أوس بن الصام  
حَّتَّ نزل  آًّيت  جاءت تشكو من ظهار زوجها، فلم ابها النيب 

. فلم يُفِ  ابستحسانِو، ومل يُقر ما كاف عليو العرب )وىو التحرمي (ٕ)الظهار
 ادلطلق(.

واحَلق أفَّ ما روي يف ىذه الواقعة ي ُؿ علي أفَّ النيب ]مناقشة[: 
  عرؼ الناس، فلدما قال  لو خولة: ق ُ أفتاىا لا كاف شائًعا يف
، فقاَؿ ذلا «طال  صحبيت مع زوجي، ونفض  لو بطين، وظاىر مين»
 :«ُوَّ قال  مرًة «أشكو إيل هللا فاقيت»، فقال : «حرم  عليو ،

                                 
ثَػَنا َعْب ُُ اَّللَِّ ْبُن يُوُسفَ ( بلفظ: ٖٗٔ٘احل ُيث رواه البخاري ) (ٔ) َأْخبَػَراَن َماِلٌك  ،َح َُّ

أَفَّ َسْهَل ْبَن َسْع ٍُ السَّاِع ُِىَّ َأْخبَػَرُه أَفَّ ُعَو ِْرًا اْلَعْجبَلِِنَّ َجاَء ِإىَل َعاِصِم ْبِن  :َعِن اْبِن ِشَهابٍ 
ـْ َكْيَف » :فَػَقاَؿ لَوُ  ،َع ُِىٍّ األَْنَصارِىِّ  ًَّي َعاِصُم أََرأَْيَ  َرُجبًل َوَج َُ َمَع اْمَرأَتِِو َرُجبًل أَيَػْقتُػُلُو فَػتَػْقتُػُلونَُو َأ

َفَكرَِه ، َسَأَؿ َعاِصٌم َعْن َذِلَك َرُسوَؿ اَّللَِّ ف ،« َسْل ىِل ًَّي َعاِصُم َعْن َذِلَك َرُسوَؿ اَّللَِّ   َعلُ يَػفْ 
َع ِمْن َرُسوِؿ اَّللَِّ  ،اْلدَمَسائَِل َوَعابَػَها َرُسوُؿ اَّللَِّ  فَػَلدمَّا َرَجَع ، َحَّتَّ َكبُػَر َعَلى َعاِصٍم َما  َِ

مَلْ » :فَػَقاَؿ َعاِصمٌ ، «ًَّي َعاِصُم َماَذا قَاَؿ َلَك َرُسوُؿ اَّللَِّ » :َجاَء ُعَو ٌِْر فَػَقاؿَ  ،وِ َعاِصٌم ِإىَل أَْىلِ 
َها َق ُْ َكرَِه َرُسوُؿ اَّللَِّ  ،أَتِْتِِن ِرَرْيٍ  َواَّللَِّ اَل أَنْػَتِهى َحَّتَّ » :قَاَؿ ُعَوْ ِرٌ  ،«اْلدَمْسأََلَة الََِّّت َسأَْلُتُو َعنػْ

َهاَأْسأَلَ  ًَّي َرُسوَؿ اَّللَِّ أََرأَْيَ  » :َوَسَط النَّاِس فَػَقاؿَ  َفأَقْػَبَل ُعَوْ ٌِر َحَّتَّ أََتى َرُسوَؿ اَّللَِّ  ،«ُو َعنػْ
ـْ َكْيَف يَػْفَعلُ  ُ  َق ُْ أَنْػَزؿَ » : فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اَّللَِّ  ،« َرُجبًل َوَج َُ َمَع اْمرَأَتِِو َرُجبلً أَيَػْقتُػُلُو فَػتَػْقتُػُلونَُو َأ اَّللَّ

 ،فَػَتبَلَعَنا َوأاََن َمَع النَّاِس ِعْن َُ َرُسوِؿ اَّللَِّ » :قَاَؿ َسْهلٌ  ،«ِفيَك َوِا َصاِحَبِتَك فَاْذَىْ  فَْأِت هِبَا
َها ًَّي َرُسوَؿ اَّللَِّ ِإْف أَْمَسْكتُػَها" :فَػَلدمَّا فَػَرَغا قَاَؿ ُعَوْ ِرٌ  َل أَْف َجُْمرَُه َفطَلََّقَها َثبَلاًث قَػبْ  "،َكَذْبُ  َعَليػْ

  .«َفَكاَنْ  تِْلَك ُسنَُّة اْلدُمَتبَلِعنَػنْيِ » :قَاَؿ اْبُن ِشَهابٍ ، «َرُسوُؿ اَّللَِّ 
  (.ٖٕٙٓ، كدما يف سنن ابن ماجة )ح ُيث الظهار روتو أـ ادلؤمنني عائشة ( ٕ)
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: ، فقاؿ «ًّي رسوَؿ هللا! طال  صحبيت، ونفض  لو بطين»أخري: 
قال : ىتف ، و  «حرم  عليو»فجعل إذ قاؿ ذلا ، «حرم  عليو»
 .(ٔ)، فنزؿ الوحي«أشكو إيل هللا فاقيت»

ىنا ليس خطأ، بل ىذا حق لو، وال ضري،  واجتهاد النيب 
فالوحي الشريف يشرؼ علي اجتهاده، ويبني لو األصوب أو األْويل يف 

 ادلسألة.
كاَف يفعل ذلَك دائدًما، بل كاف ينتظر   وىذا ال يعين أفَّ النيب 

 الوحي يف قضاًّي كثرية.
ق ُ استنكر مع الصحابة اجتهادىم من طريق  فَّ الّنيبَّ أ -4-

 االستحساف.
يبعث عدمالو وسراًّيه وجمر  كاف النيب »: يقوؿ الشافعي 

النَّاس بطاعتهم، ما أطاعوا هللا، وق ُ فعَل بعضهم شيً ا يف بعِا ممازيِو، 
جل الذي الذ بشجَرٍة فأحرقوه، والذي ، وىو الر فكره ذلك رسوؿ هللا 

أف يلقي نفسو يف النار، والذي جاء ابذل ُية، وكل ذلَك فعلوه برأيهم  أمرَ 
 .(ٕ)«فقتل، فكره ذلكَ  أسلدمُ  هلل: فكرىو، والرجل الذي قاؿَ 

ترَؾ سع ُ  ورد الشافعي  علي ما  كن االست ُالؿ بو َأفَّ النيب 
حوٌت  بن معاذ جيكم يف بين قريظة ب ُايًة، وأفَّ قوًما كانوا يف سفٍر فخرَج ذلم

ىل بقي معكم »، فقاَؿ: من البحر مي  فأكلوه، و سألوا عنو النيب 

                                 
  (.ٕ/ٕٚىذا ني رواية الطربي يف تفسريِه ) (ٔ)
  (.ٕٕٓ/ٙاألـ للشافعي ) (ٕ)
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، فإف اجتهادىم ىنا وافق الصواب، فأجازه لصوابو، ال «من حلدمو شيء 
 ألنو رأيهم. 

فأمَّا من كاف رأيو خطأ أو صوااًب، فبل يؤمر أح ُ ابتباعو، »وقاَؿ: 
فق ُ أمر ابتباِع من  ومن قاؿ للرجل اته ُ برأيو فيستحسن علي غرِي أصل،

 .(ٔ)« كن منو اخلطأ، وأقامو مقاـ النيب 
يري الشافعي أنَّو إذا جاَز األخذ ابستحساف العلدماء من  -5-

عن ُ أنفسهم، فيجوز لمريىم من غري العلدماء ذلَك، ألفَّ كبل منهدما ال جيتاج 
 إيل ني، بل يرجع إيل عقلو وتشهيو.

أو يفيت بمري خرٍب  من استجاز أف جيكم»: الشافعي يقوؿ 
، وال قياس عليو .. قيل ذلم: ومل مَل از ألىل العقوؿ اليت تفوؽ كثريًا  الزـٍ
من عقوؿ أىل العلم ابلقرآف والسنة والفتيا أف يقولوا فيدما ق ُ نزؿ شلا 
يعلدمونو، مع أنو ليَس يف كتاب وال سنة وال إمجاع، وىو أوفر عقوالً 

كم  فإف قلتم: ال علم ذلم ابألصوِؿ! قيل دلا قالوا من عامت وأحسَن إابنةً 
لكم: فدما حجتكم يف علدمكم ابألصوِؿ إذا قلتم ببل أصٍل وال قياس علي 
أصل  .. وىل أكسبكم علدمكم ابألصوؿ القياس عليها أو أجاز لكم 
تركها  فإذا جاَز لكم تركها؛ جاز ذلم القوؿ معكم، فإف قلتم: تركنا القياس 

قيل: فإف كاف القياس حًقا فأنتم خالفتم احلق علي غري جهالٍة ابألصِل، 
عادلني بو، وا ذلَك من ادلأو ما إف جهلتدموه مل تستأىلوا أف تقولوا يف 

أفَّ واسًعا لكم ترؾ القياس والقوؿ لا سنح يف أْوىامكم  العلم، وإف زعدمتم

                                 
  (.ٕٕٓ/ٙألـ )ا( ٔ)
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وحضَر يف أذىانكم واستحسنتو مسامعكم، فهذا ما ال يقبل منكم وال من 
 .(ٔ)«غريكم

يري الشافعي أّف القوؿ ابالستحساف يؤدي إيل أف يقوؿ   -6-
ويكثر  -ذلذا االجتهاد و ال ضابطألنَّ -أح ٍُ لا يراه؛ فتتع ُد األحكاـ  كل

 االختبلؼ.
أفرأيَ  إذا قاؿ احلاكم وادلفيت يف النازلة ليَس »: يقوؿ الشافعي 

زًا لمريه أف فيها ني خرب وال قياس وقاَؿ: أستحسن، فبلب ُ أف يزعم أف جائ
يستحسن خبلفو، فيقوؿ كل حاكم يف بل ٍُ ومف ٍّ لا يستحسن، فيقاؿ يف 
الشيء الواح ُ بضروٍب من احلكم والفتيا، فإف كاف ىذا جائزًا عن ُىم، فق ُ 

أف ي ُخلوا أذلوا أنفسهم فحكدموا حيث شاءوا، وإف كاف ضيًقا فبل اوز 
الناس اتباع ما قل ! فيو، وإف قاؿ الذي يري منهم ترؾ القياس: بل علي 

قيل لو: من أمر بطاعتك  أو رأي  إذا ادعي عليك غريؾ ىذا أتطيق أـ 
بطاعتو ! .. فكذلك ال طاعة لك علي  أمرتُ  نْ  مَ الَّ تقوؿ: ال أطيع إِ 

ا الطاعُة دلن أمَر هللا أو رسولو بطاعتِو ..  .(ٕ)«أح ٍُ، وإمنَّ
 [:]مناقشة رأي اإلمام الشافعع 

شيٍء  تبيااًن لكلِّ  ةِ نَّ يف الكتاِب والس  فَّ أَ   فعي  الشايري  أوالً: 
االستحساَف ِإَذا خرَج  إمجااًل، ي ُخل فيو كثري من احلوادث والوقائع، ويرد

 ، يف إطاره العاـ من دالئل الكتاب والسّنة، أو كاَف االستحساُف ترًكا لنيٍّ

                                 
  (.ٖٔٓ – ٖٓٓ/ٚاألـ ) (ٔ)
  (.ٖٔٓ/ٚاألـ للشافعي ) (ٕ)
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ترؾ قياس ظاىر  أو لقياس جملّرد اذلوي، أَمَّا إذا كاَف االستحساف عبارة عن
يف والعدمل بقياس آخر خفى جيقق مصلحة أرجح من القياس الظاىر 

مسألة بعينها، فهذا يرجع إيل العدمل ابلقياس والقواع ُ الشرعيَّة وادلصاا، 
وىذه حجة عن ُ الشافعي، وت ُخل يف ابِب القياس، وأي فقيو ال يستمين 

أْرجح من  َعن الرتجيح بنَي أقيسة وأخري، ومصاا ق ُ يكوف أح ُىا
 األخري، أو دفعاً لضرٍر أش ُ من آخر.

َ الشافعي  َأفَّ القياَس ي ُخل ضدمن األدلة الشرعيَّة  اثنيًّا: وىذا –بَػنيَّ
ضلن نرده، ولكننا ، ويرد االستحساف الذي يرجع إيل اذلوي، و –صحيح

نقوُؿ: إذا كاَف االستحساف يرجع إيل مصلحٍة شرعيٍَّة مضبوطة بكلِّ 
زمة للعدمل هبا، وليس  مصلحة عرفية أو عقلية حبتة، فِإفَّ ىذا الضوابط البّل 

 ال ي ُخل ضدمن األدلَِّة ادلردودة.
كاَف دائدًما يتوقف يف كلِّ أمٍر   ليَس صحيًحا َأفَّ النيبَّ  اثلثاً:

يف أسري ب ُر وا اإلذف للدمنافقني يف غزوَِّة  ليَس فيو ني، بل اجته َُ 
خري، وكونو توّقف يف بعا القضاًّي، تبوؾ وا الظهار .. وا مسائل أ

لكّنو ال يعين أَنَّو ىو األمر الوحي ُ يف مثِل ىذا الشأف، بل  فهذا صحيح، 
اته ُُ والوحي ُيص ُؽ ذلَك أو يصوبو أو يرده إيل األْويل، وكاف  كاَف 

 .يتوّقف حَّّت جتيو الوحي كدما ذكر الشافعي 
اجتهادات  من  كنين أف أقوؿ فيدما كرىو النيب  رابًعا:

، ومن يف تربيره الجتهاد سع ُ بن معاذ  الصحابة ما قالو الشافعي 
َك ِإالَّ ألنَّو اجتهاد جانَ  لِ ه ذَ رِ كَ   اَ مَ   يبَّ أكلوا حوَت البحر، نَأفَّ النَّ 

الصواب، فلم ينكر عليهم أصل االجتهاد، ومل يقْل مل وكيَف اجته ُمت من 
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إقرارًا خلطأ، وال  لكافَ   يفعلْ نَّو لو ملَ ألعن ُ أنفسكم ، بل صوََّب اجتهادىم 
يزاؿ الوحي ينزؿ، وذاؾ زلاؿ، فأصل االجتهاد سائإ نأدلَّة كثرية، وق ُ أمَر 

بو، وبنيَّ أفَّ إصابة احلق بع ُ اجتهاد لو أجراف، ومن اجته ُ  النيب 
 فأخطأ فلو أجر واح ُ.

إذا جاَز » علي قوؿ الشافعي  يرد الشيخ أبو زىرة  خامًسا:
نأفَّ  ،«للعلدماِء أف يستحسنوا؛ جاَز لمريىم لع ُـ احتياج الكل إيل النصوص

ىذا الرّد ال يستقيم يف ىذا ادلقاـ، ألفَّ االستحساف مل جيكم بو أح ٌُ يف 
مورد الني، فكاف ال اوز ِإالَّ من العامل ابلكتاب والسنة لكيبل يستحسن 

اىل فرؽ مؤثر يف يف موضع ق ُ ني عليو فيهدما، فكاف بنَي العامل واجل
 .(ٔ)االستحساف، وبذلَك ال يستقيم ذلَك ال ُليل

وضلن نتفُق مع الشيخ أر زىرة فيدما قاَؿ، فلم نر أح ًُا ينادي 
واالستحساف –ابالستحساف يف مواجهة الني، وراصة فيدمن يعت ُّ هبم 

 .–(ٕ)يكوف فيدما ال ني فيو، ألنو دليل اجتهادي
جيز العدمل ابالستحساف ال التخوؼ من االختبلؼ إذا أ سادًسا:

يصح رّد االستحساف بو، ألفَّ للخصم أف يقوؿ: القياس مؤّد إيل 
االختبلؼ، بل يف نصوص القرآف الكرمي والسنة النبويّة ما  كن أف يقع 

                                 
  (.ٖٙٓ، ٖ٘ٓألر زىرة )ص –انظر: الشافعي  (ٔ)
ال ُليل االجتهادي غري االجتهاد، فاالجتهاد يقع يف ادلنصوص عليو، وفيدما ال ني ( ٕ)

دلصلحة واالستحساف فيو، أَمَّا ال ُليل االجتهادي فيكوف فيدما ال ني فيو فقط، مثل القياس وا
 وغريىا.
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االختبلؼ يف فهدمهدما وليس  سلتلفة حبس  األصل، فهل ىذا التخوؼ 
  !يؤدي إيل إبطاؿ كل ما كاَف سبًبا يف وقوع االختبلؼ

لكن  كن أف يُقاؿ: ِإفَّ االختبلؼ يف الفروِع ضرورة، ال  كن 
َمْن كاَف »: اختلفوا يف قوؿ النيب  االحرتاز عنها، كيف والصحابة 

، فصلي منهم قـو «منكم سامًعا ُمطيًعا، فبل ُيصلنّي العصر ِإالَّ يف بين قريظة
قاص ُ العامة يف الطريق )سلالفني ظاىر الني عاملني لجدموع النصوص وادل

منها(، وصلي آخروَف يف بين قريظة )ملتزمني حبرفية الني(، ولكن األىمَّ َأفَّ 
ىذا االختبلؼ مل يستتبعو اختبلؼ القلوب، وتفرؽ الكلدمة، وتبادؿ 
االهتامات ابخلروج علي الني، أو بضيق األفق )كدما ىو حاصل اليـو بني 

 ضيقي العقوؿ والقلوب مًعا!(.
يف رفا   ج ُ  متفقًا مع اإلماـ الشافعيبع َُ ىذا العرض أ

االستحساف إذا كاَف ترًْكا لني، أو تلذًذا أو عدمبًل لا سنَح يف األْوىاـِ أو 
حضَر يف األذىاِف، لكن ىذا ال ينطبُق علي االستحساف الذي يكوف 

 ترجيًحا بني أدلّة الختيار أقرهبا لتحقيق ادلصلحة الشرعيَّة.
 ة علع الفى االستحسان:يَّ الظاهر  ةُ اثاليًّا: أدلَّ 

لرّد االستحساف  اإلحكاـاباًب يف كتابِو  عق َُ اإلماـ ابن حزـٍ 
، وق ُ ب ُأ ذلك بتعق  األدلّة اليت است ُؿَّ هبا القائلوف واالستنباط يف الرأي

 هئ مئ خئ ُّٱحبجية االستحساف من القرآف والسنة، كقولو تعايل: 
ما »: مسعوٍد  وما روي عن عب ُهللا بن [،٢٨الزمر  ] َّحب جب

، وق ُ ردَّ الوجو الذي است ُلوا بو «رآُه ادلسلدموَف حسًنا؛ فهو عن َُ هللا حسن
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، وق ُ سبق بياف ذلَك يف (ٔ)من ىذه النصوص، وَّ ُث يف سن ُ الرواية
 موضعو.

ن احملاؿ مِ »وق ُ ساَؽ أدلّة عقليَّة علي رفا االستحساف، كقولو: 
و لو كاَف ذلَك لكاَف هللا أف يكوف احلق فيدما استحسن دوف برىاف؛ ألنّ 

تعايل يكلفنا ما ال نطيق، ولبطل  احلقائق ولتضادت ال ُالئل، وتعارض  
، ولكأف هللا تعايل جمران ابالختبلؼ الذي ق ُ هناان عنو، وىذا زلاؿ الرباىني

ألنو ال اوز أصبًل أف يتفَق العلدماء كلهم علي قوٍؿ واح ٍُ علي اختبلؼ 
فطائفة طبعها الش ُّة، وطائفة طبعها اللني،  فهدمهم وطبائعهم وأغراضهم،

وطائفة طبعها التصدميم، وطائفة طبعها االحتياط، وال سبيل إيل االتفاؽ 
علي استحساف شيء واح ٍُ مع ىذه ال ُواعي واخلواطر ادلهيجة واختبلؼ 

باهتا، وضلن صل ُ احلنفيني ق ُ استحسنوا ما استقبحو ادلالكيوف، نتائجها وموج
ق ُ استحسنوا قواًل ق ُ استقبحو احلنفيوف، فبطل أف يكوف وصل ُ ادلالكيني 

ا يكوف ىذا  احلق يف دين هللا تعايل مردوًدا إيل استحساف بعِا الناس، وِإمنَّ
لو كاف ال ُين انقًصا، فأمَّا وىو  ـ ال مزي ُ فيو، مبني كلو  –وأعوُذ ابهللِ –

أو من منصوص عليو، أو رلدمع عليو، فبل معين دلن استحسَن شيً ا منو 
غريه، وال دلن استقبح أْيًضا شيً ا منو أو من غريه، واحلق حق وإف استقبحو 
الناس، والباطل ابطل وإف استحسنو النَّاس، فصح َأفَّ االستحساف شهّوة 

 .(ٕ)«واتباع اذلوي والضبلؿ

                                 
(، ملخي إبطاؿ القياس والرأي ٜٚٔ – ٜ٘ٔ/٘انظر: اإلحكاـ البن حـز )( ٔ)

  (.ٔ٘، ٓ٘واالستحساف لو )ص
  (.ٜٙٔ/٘اإلحكاـ البن حـز ) (ٕ)
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ويهاجم االستحساَف والقياس مًعا عن ُما يورد أفَّ االستحساَف عن َُ 
ابطبلً؛  –عن ُه–اسني، فيبني أَنَّو إذاَ كاَف القياُس بعضهم ىو اتباع أدؽ القي

 .أورده يف إبطاؿ القياس فكبلذا ابطل لا
إذا كاف ىهنا قياس يوج  ترؾ قياس »ُوَّ يبالإ يف ذلَك فيقوؿ: 

آخر ويضاده ويبطلو فق ُ صح بطبلف داللة القياس إبقراركم، وصح ابلربىاِف 
ا العدمل؛ ألفَّ احلق ال يتضاد، وال الضروريِّ إبطاؿ القياس كلو مجلًة هبذ

يبطل بعضو بعًضا، وال يضاد برىاف برىااًن أب ًُا، ألفَّ معين التضاد أف يبطل 
أح ُ ادلعنيني اآلخر، والشيء إذا أبطلو احلقال فق ُ بطل، .. وإذا أبطل 
بعا الشيء بعًضاال فواج  أف يكوف كلو ابطبلً، فإذا شه َُ بعُا القياس 

آخر، فنوع القياس كلو فاس ُ مبطل بعضو بعًضا؛ فهو  عن ُكم إببطاِؿ قياس 
 .(ٔ)«كلو ابطل

يشعر نأف ىناؾ ردًّا قوًّيًّ على ذلَك نأفَّ ظاىر  وكأف ابن حزـٍ 
ِإفَّ القياَس ليَس فيو »النصوص ق ُ تتعارض وال يبطل بعضها بعًضا، فقاَؿ: 

 .(ٕ)«انسخ وال منسوخ، والنصوص فيها ذلكَ 
   إبطال االستحسان[:]مناقشة ثالم ابن حزٍم يف
فيدما ساقو من اعرتاضاٍت علي  أواًل: أتفق مع ابن حزـٍ 

 جب هئ مئ خئ ُّٱاالستحساف ابآلية:  االست ُالؿ علي حجّية

                                 
  (.ٜٛٔ/٘اإلحكاـ البن حزـٍ ) (ٔ)
  (.ٜٜٔ/٘اإلحكاـ البن حزـٍ )( ٕ)
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َما راُه ادلسلدموَف حسًنا؛ فهو عن َُ هللا »وابألثِر:  [،٢٨الزمر  ] َّحب
 .«حسن

اف، اثنيًّا: يب ُو من عبارة الشيخ أفَّ االستحساف عن ُه قوؿ ببل برى
وىذا النوع ال  الف أح ُ يف رّده، لكن ما عربَّ عنو من أخذ ابالستحساِف 
ىو قوؿ ب ُليٍل سواء كاَف ىذا ال ُليل قياًسا آخر أو مصلحة راجحة أو 
 اعتبارًا عقليًّا يعود حلفظ مصلحة شرعّية، وىذا ال شيَء فيو، بل ىو حجة.

ختبلؼ، فق ُ سبَق رّد اثلثاً: أَمَّا قولو نأفَّ االستحساف مؤدٍّ إيل اال
  ىذا القوؿ عن ُ الشافعي.

أمَّا ما أورده أفَّ ىذا يعين تعارض األقيسة فيبطل كل قياس وابلتايل و 
فتعارض دليلني ال  ،يبطل االستحساف؛ فهذا من مبالمات ابن حزـٍ 

الض ُاف ال يعين أهّندما متضاداِف أي ينطبق عليهدما القاع ُة ادلنطقّية: 
، فق ُ تتعارض ادلصاا وال يتساقطاف، بل أنخذ افِ اتدمعاف وال يرتفع

 ابألْرجح، وق ُ يتعارض ضرراِف؛ في ُفع األش ُ ابألخف وال يتساقطاف.
 اثلثاً: أدلة الشيعة علع إبطال االستحسان:

أَمَّا الشيعة فق ُ جاءت أدلّتهم يف نفى االستحساِف سلتصرة، حيُث 
بع ُ –دونو، يقوؿ احلي ُري  ينكروَف القياس، وابألْويل ينكروف أو يردوف ما

فهو راجع إيل القياس وادلصاا ادلرسلة، فإذا مل »: –أف َعرَّؼ االستحساف
 .(ٔ)«تثب  حجيتها مل تثب  حجيتو، فبل نطيل الكبلـ فيو رصوصو

                                 
  (.ٕٗٙأصوؿ االستنباط للحي ُري )ص( ٔ)
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ِإفَّ االستحساَف وادلصاا ادلرسلة وس ُ الذرائع، »ويقوؿ ادلظفر: 
القياس من انحية االعتبار، ىذه أظهر أفراد الظن ادلنهي عنو، وىي دوَف 

عدمل ابلظنِّ؛ ال يبقي وأنَّو إذا أخرجنا ىذه األدلة من عدمومات حرمة ال
ىناؾ ما يصلح النطباؽ ىذه العدمومات عليو، ويبقي النهي عن الظّن ببل 

دلا   موضوع، وليَس للعقوِؿ أف تستقلَّ إبدراِؾ األحكاـ ابت ُاًء، ولو صح ىذا
 .(ٔ)«رسلكاف ىناؾ حاجة إيل بعثِة ال

إف ذكر االستحساِف يف حبث مستقل ال »ويقوؿ الشيخ الشوكا : 
فائ ُة فيو أصبلً، ألنَّو إف كاَف راجًعا إيل األدلَّة ادلتق ُّمة فهو تكرار، وإف  
كاَف خارًجا عنها فليس من الشرِع يف شيٍء، بل ىو من التقوؿ علي ىذه 

  .(ٕ)«خريالشريعة لا مل يكن فيها  رة، ولا يضادىا  رة أ
 ]مناقشة رأي الشيعة يف إبطال االستحسان[:

وأدلتهم يف رفضِو  شلا ي ُرؾ ابلعقوؿ ابت ُاًء.االستحساف عن ُ الشيعة 
)أو نفيو( ال تكاد أبرج عن أدلة نفي القياس عن ُىم، وىي: أفَّ العدمل 

عن ُىم –ابالستحساف عدمل ابلظنِّ، وىو ابطل عن ُىم، وللنصوص الواردة 
  رفا العدمل ابلظن وابلقياس.، يفعن أئدمتهم –

** ** ** 
 

  
                                 

  (.ٕ٘ٓوؿ الفقو للدمظفر )صأص( ٔ)
  (.ٕٔٗإرشاد الفحوؿ للشوكا  )ص( ٕ)
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 َخامتة الدراسِة
 احلدم ُُ هلل، وصلي هللا علي نبيو ومصطفاُه .. وبع ُُ:

فهذه خا ٌة يف بياف ما انتهي إليو الباحُث يف دراستِو حلجية 
 االستحساف عن ُ علدماء األصوؿ.

 يب ُو يل َأّف االستحساَف يف جوىره يْرجع إيل العدمل ابلقياسأواًل: 
أو ابدلصلحِة ادلرسلة، وِإف خرَج عنهدما فهو غري مقبوؿ، ويص ُؽ عليو 
حينها أدلّة نفاة االستحساف من الشافعية والظاىرية وغريىم، ومن األدّلة 
علي ذلَك أننا ال نكاد صل ُُ فارقًا كبريًا بنَي استحساف األحناؼ واحلنابلة 

دلصاا ادلرسلة، وىنا والعدمل ابلقياس، أو بنَي استحساف ادلالكية والعدمل اب
ق ُر مشرتؾ بينهدما اتدمع فيو ادلصاا أو القياس يف كل مسألة ترد علي 

 االستحساف.
و كن لنا أف صل َُ ذلَك واضًحا يف القضاًّي اليت أْرجعوىا إيل 

 -االستحساف، ومن ذلَك:
ويرجع العدمل هبا إيل َّقيق القواع ُ الشرعّية ادلسألة ادلشرتكة،  -ٔ

 َأفَّ زًّيَدة الصلة ابدلي  إْف مل تزده يف نصيبو ال تنقصو حباؿ، يف ادلرياِث، يف
والتشريع يف ادلعامبلت يقوـُ علي َّقيق ادلقاص ُ وادلعا ، وال يقف علي 
األلفاظ وادلبا ، والنصوص مل تلإ ىذا احلق لئلخوَّة األشقاء، بل ىم يف 

ي ُخل يف العدمل  الواقِع إخوَّة ألـ وزًّيدة أب، والعدمل بقواع ُ التشريع شلا
 ابدلصاا الشرعيَّة.
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 ملَ  نْ إذا اتسع  أْوجو الكس  احلراـ يف األرِض، وصار مَ  -ٕ
وىو  -مثبلً -ن غبارِه، فهل  تنع اإلنساف عن الزواِج جكل الّراب أصاب مِ 

 ئق إليو حَّتَّ ال يوسع حاجتو من ىذه ادلكاس  اليت ت ُخلها الشبهات، 
ىناؾ مصاا أخري ترجح ذلَك، وىي ق ُ يكوف ىذا ىو القياس، ولكن 

اخلوؼ من الوقوِع يف الفن، وانقطاع النسل، والتوقف عن عدمارة األرض، 
وىذه كلها مفاس ُ ا  دفعها ابإلق ُاـِ علي الزواج، وىذا من العدمل 

 ابدلصاا ادلرسلة أيًضا.
قطع ي ُ كل من اشرتَؾ يف السرقِة اشرتاًكا مؤثّػرًا يف وقوعها، وال  -ٖ
لَك علي قطع من كل جيدمل ادلسروؽ كدما تقضي بذلَك القواع ُ أو يقتصر ذ

القياس، وذلَك ألفَّ ىؤالِء مجيًعا ق ُ اشرتكوا يف السرقِة اشرتاًكا مؤثّػرًا، 
ويص ُؽ علي كل منهم وصف السارؽ، وىذا أدخل يف َّقيق ادلناط منو يف 

 العدمل ابالستحساف وادلصاا أو إجراء القياس.
وا يف قتل نفس فيقتلوَف بو، و كن أف ت ُخل وىذا يشبو َمن اشرتك

 اعتبار ادلصاا أفَّ ع ُـ قطع ي ُ كل من اشرتؾ يف السرقِة يفضي إيل تطاوؿ
أي ُي زلرتا السرقة يف أمواؿ النَّاس مع احلرص علي التمرير ببعا الناش ني 
يف اإلجراـ ليحدملوا ادلتاع، وىذا من عادة اللصوص حيث يكوف سي ُ 

عقبًل م ُبرًا وموجًها وذا فاعلّية أكثر من غريه، لكنو ال  -مثبلً -الُعصبة 
جيدمل متاًعا؛ ألّف ىذا اعلو كأح ُىم، فإذا أبقينا رأس األفعي ب ُوف عقاب 
استطاع أف يستدميَل آخرين، فبل تقف السرقة، واحل ُ  يف السرقِة من 

 مقاص ُِه َّقيق الزجر العاـ عن السرقة، وحفظ أمواؿ النَّاس.
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ب ُو للباحث أفَّ مجيع ما ذكر من أمثلة من استحساف ياثاليًّا: 
الني أو اإلمجاع ال يص ُؽ عليها ىذا الوصف، بل ال يصح ذكره، 
فالقرض والسلم والوصية وصحة صـو من أكل أو شرب انسيًّا ونقا 
الوضوء ابلقهقهِة وبيع العرية واجلدمع يف ادلطر والسفر وقصر الصبلة وصبلة 

احلدّماـ من غري َّ ُي ُ وق  ادلكث أو ق ُر اخلوؼ واالستصناع ودخوؿ 
ادلاء ادلستعدمل وأخذ ادلاء من ي ُ السقاء من غري تق ُير ق ُر ادلاء الذي 
يروي، كل ذلك دليلو الني، واالستحساف يكوف فيدما ال ني فيو، وىو 
من األدلّة االجتهاديَّة عن َُ من يقوؿ بو، والني أصل بذاتِو، وإف كاَف 

قواع ُ ىذا الباب، فبل ضري، فكل من أحكاـ هللا م ُلوؿ الني استثناء من 
 .تعايل ورسولو 

ينبمي أف يسدمي »وذلذا أتفق مع ما قالو ال ُكتور عب ُالكرمي زي ُاف: 
احلكم الثاب  استحسااًن ابلني حكدًما اثبًتا ابلني ال ابالستحساِف، ألفَّ 

 .(ٔ)«االستحساف ال يع ُو أف يكوف تْرجيًحا ل ُليٍل علي آخر
ال يستمين يف بعا مسائلو اليت  –أي فقيو–ذا كاف الفقيو إاثلثاً: 

تستنبط فيها أحكاـ َعن الّرجوع إيل مقررات الشريعة العامة وأى ُافها يف 
سبيل َّقيق مصلحة الّناس، ولو أدي ذلك إيل ترؾ قاع ُة القياس الكلي 
يف ىذه ادلسائل بعينها، وأفَّ ىذا ال يكوف من قبيل إعطاء حق التشريع 

ألفَّ  -وىو ما ىامجو الشافعي يف عنف-ق لعقل كل فقيو دوف ضابط ادلطل
الفقيو عن ُئذ ا  أف يْلتزـَ نأف ال  الف ني قرآف أو سنة أو إمجاًعا، 

                                 
  (.ٕٔٗالوجيز يف أصوؿ الفقو لل ُكتور عب ُالكرمي زي ُاف )ص (ٔ)
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وأف يتوّخي يف استنباطو عن ُئذ أف اري علي هنج ما أقرّه الشارع يف اجلدملة 
وإف مل  من قواع ُ عامة ومقررات مستخلصة من رلدموع النصوص التشريعّية،

توج ُ لؤلحكاـ ادلستنبطة عن ُئذ نظائر قياسّية يف النصوص اخلاّصة تقاس 
عليها بعينها، و كن عن ُئذ أف ال يسدمح لكل فقيو منفرد ابللجوء إيل 
ذلك، بل يعه ُ بو إيل رلدموعة من كبار الفقهاء شلن يوثق ب ُينهم وعلدمهم 

 .، فإفَّ ىذا شلا ي ُخل يف إطار العدمل ابدلصاا(ٔ)وعقلهم
إفَّ وجو »َوِمْن ىنا فَِإّ  أتفق مع الشيخ خبّلؼ يف قولو: 

االستحساف )سن ُه( دائدًما ىو ال ُليل، وليس االستحساف دليبلً، فبل يوج ُ 
دليل مستقل يصح أف يع ُ دليبًل شرعيًّا مع الني واإلمجاع والقياس يسدمي 

 .(ٕ)«االستحساف
 ُرًا شرعّيا من ويري ال ُكتور وىبة الزحيلي أفَّ االستحساف ليس مص

ويري الشيخ اخلفيف أفَّ االستحساَف ال يع ُو أف يكوف  .(ٖ)مصادر التشريع
ويري الشيخ علي  .(ٗ)خطة من خطط االست ُالؿ، وليس ب ُليل خاص

حس  هللا أفَّ االستحساَف ال  رج من كونو ترجيًحا لقياس خفي علي 
َس دليبلً قياس جلي لقّوة األّوؿ وترجح جان  ادلصلحة فيو، وأنّو لي

 .(٘)مستقبّلً 

                                 
 (.ٛٗٛ/ٕمناىج التشريع يف القرف الثا  اذلجري لل ُكتور دمحم بلتاجي ) (ٔ)
  (.ٔٛمصادر التشريع للشيخ خبّلؼ )ص (ٕ)
 (.ٜٙٗور الزحيلي )صالوسيط يف أصوؿ الفقو لل ُكت (ٖ)
 (.ٖٕٙأسباب اختبلؼ الفقهاء للشيخ علي اخلفيف )ص (ٗ)
  (.ٕ٘ٓأصوؿ التشريع اإلسبلمي للشيخ علي حس  هللا )ص( ٘)
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كدما ذكر بعُا الباحثنَي أفَّ األدلّة من الني واإلمجاع والقياس 
 .(ٔ)فيها كل ما ا ُ من نوازؿ، وال حاجة لبلستحساف

فهؤالء العلدماء ال ينكروَف االستحساف إذا عاَد إيل أصل من 
األصوؿ السابقة عليو، ومن ىنا فليس دليبًل مستقبًل، وتكوف احلجية دلا 

، أو ابلقياس –بعبارة بعا األصوليني–ستن َُ إليو من العدمل ابدلصلحِة ا
، مع التحفظ علي ما يسدمي استحساف –بتعبري البعا اآلخر–وادلصلحة 

الني )أي دليلو الني(، واستحساف اإلمجاع؛ ألفَّ اإلمجاَع لو مستن ٌُ ىو 
 ال ُليل.

ئية من ال مشاحة يف االصطبلِح إذا  ي استثناء مصلحة جز رابًعا: 
دليل كلي، أو ترجيح قياس علي آخر لوجو شرعيٍّ استحسااًن، لكن إف 

 خرَج من ذلَك فبل يكوف دليبًل شرعيًّا وىو احلكم ابذلوي واتباع الشهّوة.
وا مجيِع األحواؿ َمْن استمين َعن االستحساف لفظًا خامًسا: 

صلحة واصطبلًحا؛ فلن يتوقف عطاؤه الفقهي إذا كاَف يعدمل ابلقياس وادل
 ادلرسلة.

 وهللا تعايل أعلم،
 وصلي الّلهمَّ وسلََّم وابرَؾ علي سي ُان وموالان دمحم وعلي آلو وأصحابو.

و                                                                                                ب  ب  أ   صهي 
دألّرحمنعمرمحمدعمر    عب 

  
                                 

 (.ٜٕٕموسوعة الفقو اإلسبلمي، حبث االستحساف لؤلستاذ عب ُهللا القليقلي )ص (ٔ)
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 زاععاملاصادر واملب ثبت
 .القرآن الكرمي -ٔ
اإلهباج يف شرح ادلنهاج علع منهاج الوصول إيل علم األصول،  -ٕ

للقاضي البيضاوي، وعلي بن عب ُالكايف السبكي، وول ُه  ج 
ال ُين عب ُالوىاب بن علي السبكي، َّقيق وتعليق: ال ُكتور شعباف 

 القاىرة، ]د.ت[. –دمحم إ اعيل، منشورات الكلية األزىرية 
سيف ال ُين أر احلسن علي بن أر األحكام، اإلحكام يف أصول  -ٖ

 وار إدارة األزىر،  –علي بن دمحم اآلم ُي، نشر دار احل ُيث 
 القاىرة، ]د.ت[.

دمحم بن دمحم بن أمح ُ بن سعي ُ بن اإلحكام يف أصول األحكام،  -ٗ
 بريوت، لبناف، ]د.ت[. –حـز الظاىري، نشر دار الكت  العلدمية 

د. عب ُ احلدمي ُ  الفقه اإلسالمع، األدلة ادلختلف فيها وأثرها يف -٘
 القاىرة.  –أبو ادلكاـر إ اعيل، دار ادلسلم 

دمحم بن علي بن دمحم إرشاد الفحول إيل حتقيق احلق من األصول،  -ٙ
 الشوكا ، نشر إدارة الطباعة ادلنريية، ]د.ت[.

الشيخ علي اخلفيف، نشر معه ُ أسباب اختالف الفقهاء،  -ٚ
 ىػ.ٖ٘ٚٔال ُراسات العربية العادلية 

الشيخ اإلماـ أر أسباب النزول، وهامشه الناسخ وادلنسوخ:  -ٛ
َّقيق اإلماـ أمح ُ أر  –احلسن علي بن أمح ُ الراضي النيسابوري 

بريوت،  –القاسم ىبة هللا بن سبلمة أر النصر، نشر عامل الكت  
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دمشق  –القاىرة، ومكتبة سع ُ ال ُين  –توزيع مكتبة ادلتنيب 
 ]د.ت[.

جبلؿ ال ُين عب ُالّرمحن بن الكدماؿ السيوطي، ظائر، األشباي والن -ٜ
 ـ.ٜٜٚٔنشر دار الكت  العلدمية 

الشيخ علي تقي أصول االستنباط وأثري يف الفقه اإلسالمع،  -ٓٔ
 –منشورات مكت  أىل البي   –احلي ُري، نشر مطبعة الرابطة 

 ـ.ٜٜ٘ٔىػ ال ٜٖٚٔبم ُاد، 
، لؤلستاذ الشيخ علي حس  هللاأصول التشريع اإلسالمع،  -ٔٔ

 ـ.ٕٜٛٔىػ ال ٕٓٗٔالطبعة السادسة  –دار ادلثقف العرر 
أر بكر دمحم بن أمح ُ بن أر سهل أصول السرخسع،  -ٕٔ

بريوت،  –السرخسي، َّقيق: أبو الوفا األفما ، طبعة دار ادلعرفة 
 ]د.ت[.

الشيخ دمحم اخلضري بك، ادلكتبة التجارية الكربي، أصول الفقه،  -ٖٔ
 .ـٜٚٙٔىػ ال ٖ٘ٛٔالطبعة اخلامسة 

الشيخ دمحم رضا ادلظفر، مطابع دار النعدماف أصول الفقه،  -ٗٔ
 ـ.ٜٚٙٔىػ ال ٖٙٛٔابلنجف، الطبعة الثانية 

القاىرة،  –زىرة، نشر دار الفكر  الشيخ دمحم أبوأصول الفقه،  -٘ٔ
 ـ.ٜٛ٘ٔىػ ال ٖٛٚٔ

للعبلمة احملقق األصويل اإلماـ أر إسحاؽ إبراىيم بن االعتصام،  -ٙٔ
 –المرانطي، طبعة مكتبة مصر  موسي بن دمحم اللخدمي الشاطيب

 الفجالة، ]د.ت[.
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 س ال ُين بن عب ُهللا دمحم بن إعالم ادلوقعني عن رب العادلني،  -ٚٔ
 –أر بكر، ادلعروؼ اببن القيم اجلوزية، نشر إدارة الطباعة ادلنريية 

 دار احل ُيث ، القاىرة، ]د.ت[.
رؼ أر عب ُهللا دمحم بن إدريس الشافعي، أشاألم وخمتصر ادلزين،  -ٛٔ

علي طبعو وصححو: دمحم زىري النجار، نشر دار ادلعارؼ للطباعة 
 لبناف. –بريوت  –والنشر 

عبلء ال ُين أر بكر بن بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع،  -ٜٔ
بريوت ، الطبعة  –مسعود الكاسا  احلنفي، دار الكت  العلدمية 

 ـ.ٜٙٚٔالثانية 
حلجة ابن الولي ُ للشيخ اإلماـ ابداية اجملتهد وهناية ادلقتصد،  -ٕٓ

بفاس  –سي ُي دمحم بن أمح ُ بن رش ُ القرطيب، ادلطبعة ادلولوية 
 ىػ.ٕٖٚٔالعليا احملدمية 

الشيخ شرؼ ال ُين زلدمود خطاب، البداية يف أصول الفقه،  -ٕٔ
 ـ.ٖٖٜٔمطبعة االستقامة، القاىرة 

اإلماـ دمحم فخر ال ُين الرازي التفسري الكبري )مفاتيح الغيب(:  -ٕٕ
ادلطبعة  -ىػ ٘ٓٗٔء ال ُين عدمر، طبعة دار الفكر ابن العبّلمة ضيا
 ىػ.ٖٚ٘ٔالبهية ادلصرية 

ىػ ٕٖٛٔأمح ُ مصطفي ادلراغي، مطبعة احلليب  تفسري ادلراغع: -ٖٕ
 ـ.ٖٜٙٔ -
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ألر جعفر دمحم بن جرير جامع البيان عن أتويل آي القرآن:  -ٕٗ
بريوت، الطبعة األويل، طبع ابدلطبعة الكربي  –الطربي، دار ادلعرفة 

 ىػ.ٜٕٖٔية األمري 
اإلماـ جبلؿ ال ُين اجلامع الصغري يف أحاديث البشري النهير،  -ٕ٘

بريوت، الطبعة  –عب ُالّرمحن بن أر بكر السيوطي، دار الفكر 
 ـ.ٜٔٛٔ -ىػ ٔٓٗٔاألويل 

ألر عب ُهللا دمحم بن أمح ُ األنصاري  اجلامع ألحكام القرآن: -ٕٙ
 القرطيب، مطبعة دار الشاـ للرتاث.

العامل العبلمة الشيخ أمح ُ  اجلاللني:حاشية الصاوي علع  -ٕٚ
 ة.الصاوي ادلالكي، مطبعة دار إحياء الكت  العربيَّ 

حاشية العالمة البناين علع شرح مشس الدين دمحم بن أمحد  -ٕٛ
لئلماـ  ج ال ُين عب ُالوىاب بن احمللع علع منت مجع اجلوامع، 

 ىػ الٖٙ٘ٔالسبكي، الطبعة الثانية، مطصفي البار احلليب وأوالده 
 ـ.ٖٜٚٔ

دمحم ص ُيق حسن خاف، حصول ادلأمول يف علم األصول،  -ٜٕ
 ىػ.ٜٕٙٔمطبعة اجلوائ  سنة  –القسطنطينية  –هبادر 

لئلماـ ادلطليب دمحم بن إدريس الشافعي، نشر مكتبة الرسالة،  -ٖٓ
 القاىرة، ]د.ت[. –الرتاث 

شهاب ال ُين السي ُ دمحم األلوسي، تصحيح السي ُ  روح ادلعاين: -ٖٔ
 وسي، إدارة الطباعة ادلنريية.زلدمود شكري األل
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روضة الناظر وجنَّة ادلناظر )يف أصول الفقه علع مههب  -ٕٖ
لشيخ اإلسبلـ موفق ال ُين أر دمحم عب ُهللا اإلمام أمحد بن حنبل(، 

بن أمح ُ بن ق ُامة ادلق ُسي و ال ُمشقي، نشر دار الفكر العرر، 
  ]د.ت[.

اؿ ال ُين اإلماـ أر الفرج مج زاد ادلسري يف علم التفسري: -ٖٖ
عب ُالّرمحن بن علي بن دمحم اجلوزي القرشي البم ُادي، ادلكت  

 -ىػ ٖ٘ٛٔبريوت، الطبعة األويل –اإلسبلمي للطباعة والنشر 
 ـ.ٜ٘ٙٔ

أر عب ُهللا دمحم بن يزي ُ القزويين، حقق نصوصو سنن ابن ماجة،  -ٖٗ
ورقم كتبو وأبوابو وأحاديثو وعّلق عليو: الشيخ دمحم فؤاد عب ُالباقي، 

 القاىرة، ]د.ت[. –ة دار احل ُيث طبع
لئلماـ دمحم أبو زىرة، الشافعع: حياته وعصري وآراؤي وفقهه،  -ٖ٘

 القاىرة. –دار الفكر العرر 
مجاؿ ال ُين عب ُ الرحيم اإلسنوي، هبامش شرح شرح اإلسنوي،  -ٖٙ

 بريوت، لبناف، ]د.ت[. –الب ُخشي، طبعة دار الكت  العلدمية 
بموي الشافعي، َّقيق: أر دمحم بن مسعود الشرح السنة،  -ٖٚ

بريوت،  –زىري الشاويش، ادلكت  اإلسبلمي  –شعي  األرانؤوط 
 ـ.ٜٔٚٔىػ ال ٖٜٓٔ

)ادلسدماة بشدمس األصوؿ(، شرح طلعة الشمس علع األلفية،  -ٖٛ
–لناظدمها أر دمحم عب ُهللا بن محي ُ السادلي، مطبعة ادلوسوعات 

 ابب اخللق، مصر، ]د.ت[.
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َّقيق: بن إ اعيل البخاري،  أر عب ُهللا دمحمصحيح البخاري،  -ٜٖ
القاىرة، الطبعة األويل  –طبعة مكتبة الصفا دمحم فؤاد عب ُالباقي، 

 ـ.ٕٗٓٓ
أر احلسني بن احلجاج القشريي النيسابوري، صحيح مسلم،  -ٓٗ

القاىرة،  –َّقيق: دمحم فؤاد عب ُالباقي، مطبعة عيسي البار احلليب 
 ـ.ٜ٘٘ٔىػ ال ٖٖٚٔ

 الرواية والدراية من علم التفسري:فتح القدير اجلامع بني فين  -ٔٗ
 ىػ.ٜٖٗٔدمحم بن علي بن دمحم الشوكا ، مطبعة احلليب 

ألر العباس أمح ُ بن إدريس بن عب ُالّرمحن الصنهاجي الفروق،  -ٕٗ
 ـ.ٗٛٛٔادلشهور ابلقرايف، ادلطبعة التونسية الر ية، 

عب ُالرؤوؼ ادلناوي، طبعة فيض القدير شرح اجلامع الصغري،  -ٖٗ
 ىػ.ٖٙ٘ٔالقاىرة،  –تجارية ادلكتبة ال

للحافظ أر الفرج عب ُالّرمحن بن رج  احلنبلي، نشر القواعد،  -ٗٗ
 لبناف، ]د.ت[. –بريوت  –دار ادلعارؼ للطبع 

البن جزي أر القاسم دمحم بن أمح ُ الكليب القواالني الفقهية،  -٘ٗ
 مكة ادلكرمة، ]د.ت[. –المرانطي، طبعة ادلروة 

األقاويل يف وجوي  الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون -ٙٗ
أر القاسم جار هللا بن عدمر الزسلشري اخلوارزمي، دار  التأويل:
 بريوت ]د.ت[. –ادلعارؼ 
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أر الربكات عب ُهللا ثشف األسرار شرح ادلصنف علع ادلنار،  -ٚٗ
مكة  –بن أمح ُ ادلعروؼ حبافظ ال ُين النسفي، طبعة دار الباز 

 ادلكرمة، ]د.ت[.
ا اشتهر من األحاديث علع ثشف اخلفا ومزيل اإللباس عمّ  -ٛٗ

ادلفسر احمل ُث الشيخ إ اعيل بن دمحم اجلراحي ألسنة النَّاس، 
العجلو ، صححو: أمح ُ الطبلس، طبعة مكتبة الرتاث اإلسبلمي، 

 ]د.ت[.
البن منظور ادلصري، طبعة دار ادلعارؼ لسان العرب،  -ٜٗ

 ـ.ٜٜٚٔ
ادلخصرت يف أصول الفقه علع مههب اإلمام أمحد بن حنبل،  -ٓ٘

ي بن دمحم بن علي البعلي احلنبلي ادلعروؼ اببن اللحاـ، َّقيق: عل
 ىػ.ٓٓٗٔدمشق،  –د. دمحم مظهر بقا، دار الفكر 

للحافظ أر عب ُ هللا ادلستدرك علع الصحيحني يف احلديث،  -ٔ٘
 –دمحم بن عب ُ هللا ادلعروؼ ابحلاكم النيسابوري، دار الكتاب العرر 

 بريوت، ]د.ت[.
حلجة اإلسبلـ أر حام ُ المزايل، ول، ادلستصفع من علم األص -ٕ٘

 بوالؽ، ]د.ت[. –ادلطبعة األمريية 
رل ُ ال ُين أر الربكات ادلسودة يف أصول الفقه آلل تيمية،  -ٖ٘

عب ُالسبلـ بن عب ُهللا اخلضر، وشهاب ال ُين أر احملاسن عب ُاحلليم 
بن عب ُالسبلـ، وشيخ اإلسبلـ أر العباس أمح ُ بن عب ُاحلليم بن 
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القاىرة،  –: دمحم زليي ال ُين عب ُاحلدمي ُ، مطبعة ادل ُ  تيدمية، تق ُمي
 ـ.ٖٜٛٔ

عب ُالوىاب مصادر التشريع اإلسالمع فيما ال الص فيه،  -ٗ٘
الكوي ، الطبعة اخلامسة  –خبّلؼ، دار القلم للطباعة والنشر 

 ـ.ٜ٘ٛٔىػ ال ٕٓٗٔ
أر احلسني دمحم بن علي بن الطي  ادلعتمد يف أصول الفقه،  -٘٘

ـ لو وطبعو الشيخ خليل ادليس، نشر دار البصري ادلعتزيل، ق ُ
 بريوت، ]د.ت[. –الكت  العلدمية 

دلوفق ال ُين أر دمحم عب ُهللا بن أمح ُ بن دمحم بن ق ُامة ادلغين،  -ٙ٘
ادلق ُسي ال ُمشقي الصاحلي احلنبلي، َّقيق: د. عب ُ هللا بن 

أ.د. عب ُالفتاح دمحم احللو، دار ىجر للطباعة  –عب ُاحملسن الرتكي 
 ـ.ٜٙٛٔوالنشر 

ملخص إبطال القياس والرأي واالستحسان والتقليد  -ٚ٘
البن حـز األن ُلسي، َّقيق: سعي ُ األفما ، ]ببل دار والتعليل، 

 نشر أو  ريخ طباعة[.
لئلماـ ادلوفق بن أمح ُ ادلكي، نشر دار مناقب أيب حنيفة،  -ٛ٘

 ىػ.ٔٓٗٔبريوت،  –الكتاب العرر 
تحي بلتاجي، طبعة د. فادلناهج األصولية يف االجتهاد ابلرأي،  -ٜ٘

 ـ.ٜٙٚٔدار الرشي ُ، الطبعة األويل 
دراسة مستوعبة لفقه  –منهج عمر بن اخلطاب يف التشريع  -ٓٙ

  ىػ.ٜٖٓٔد. دمحم بلتاجي، دار الفكر العرر، عمر وتنظيماته، 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ٜٜ 

بريوت،  –ألر إسحاؽ الشاطيب، نشر دار ادلعرفة ادلوافقات،  -ٔٙ
 لبناف، ]د.ت[.

ادل ُينة مالك بن أنس، صححو ورقدمو إلماـ األئدمة وعامل ادلؤطأ،  -ٕٙ
وخرج أحاديثو وعلق عليو: دمحم فؤاد عب ُالباقي، دار إحياء الكت  

 العربية، ]د.ت[.
للحافظ مجاؿ ال ُين أبو دمحم الصب الراية ألحاديث اذلداية،  -ٖٙ

عب ُهللا بن يوسف احلنفي الزيلعي، طبعة ادلكتبة اإلسبلمية، الطبعة 
 ـ.ٖٜٚٔىػ ال ٖٜٖٔالثانية 

 لل ُكتور عب ُالكرمي زي ُاف.ز يف أصول الفقه، الوجي -ٗٙ
  لل ُكتور وىبة الزحيلي.الوسيط يف أصول الفقه،  -٘ٙ

** ** ** 
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 فوزس املوضوعات
 الاصفحة املوضوع

 ٖ مق ُمة
 ٙ األول: تعريف االستحسانادلبحث 
 ٙ االستحساف لمةاألوؿ: ادلطل   -
 ٙ االثا : االستحساف اصطبلحً ادلطل   -
 ٗٔ أالواع االستحسانالثاين: ادلبحث 
 ٗٔ األوؿ: استحساف النيالنوع  -
 ٜٔ مجاعاالستحساف ابإلالثا : النوع  -
 ٕٕ الثالث: االستحساف ابلضرورةالنوع  -
 ٕٗ الرابع: االستحساف ابلقياسالنوع  -
 ٕ٘ اخلامس: االستحساف ابدلصلحةالنوع  -
 ٕٙ االستحساف ابلعرؼ والعادةالسادس: النوع  -
 ٜٕ من االستحسانحتقيق موقف ادلهاهب الثالث: ادلبحث 
 ٖٓ من العدمل ابالستحسافموقف احلنفية األوؿ: ادلطل   -
 ٖٚ الثا : موقف ادلالكية من العدمل ابالستحسافادلطل   -
 ٔٗ الثالث: موقف الشافعية من العدمل ابالستحسافطل  ادل -
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ٖ٘ن العدمل ابالستحسافموقف احلنابلة مالرابع: ادلطل  -
ٗ٘اخلامس: موقف الظاىرية من العدمل ابالستحسافادلطل  -
٘٘موقف الشيعة من العدمل ابالستحسافالسادس: ادلطل  -
ٙ٘ابضية من العدمل ابالستحسافالسابع: موقف اإلادلطل  -
ٚ٘عند األصولينيالرابع: مدي حجية االستحسان ادلبحث 
ٚ٘حجية االستحسافأدلة مثبيت األوؿ: ادلطل  -
ٔٚستحسافالثا : أدلة نفاة االادلطل  -

ٙٛال ُراسةخا ة 
ٜٔابدلصادر وادلراجعثب  
ٓٓٔادلوضوعاتفهرس 

** ** **
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