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 االستحسان حقيقته وآراء العلماء فيه

 
 اجلامعة دمحم علي انصف  .أ                                                          

  األمسرية اإلسالمية  -كلية اآلداب                                                             
 :املقدمة

فإف األحكاـ الشرعية منارات على طريق  ؛وبعد ،السالـ على رسوؿ هللاوالصالة و  ،اغبمد هلل  
ويسلكوا هنج  ،ليسَتوا على الطريق اؼبستقيم ؛وف الطالبوفػػػػوينشدىا الراغب ،يهتدي هبا السالكوف ،اؽبدى

فيو ومن اؼبختلف  ،وبعضها ـبتلف فيو ،وأدلة ىذه األحكاـ بعضها متفق عليو ،الرسوؿ الكرمي
كاف ىذا العمل الذي   ،؟ لإلجابة عن ىذا السؤاؿ وغَتهفما حقيقتو، وما آراء العلماء فيو( االستحساف)

 .ق فيوأيمل الباحث أف يوفّ 
واألخذبو كدليل  ،تدور مشكلة الدراسة حوؿ معرفة حقيقة االستحساف: الدراسةمشكلة 

واألخذ بو  ،فيها ؼبعرفة الدليل الشرعي وفواليت حيتاج ،بعض اؼبسائل اليت تعرض للناس اليـويف  ،شرعي
ؼبعتدلة وتلبية مطالب اإلنساف ا ،انطالقا من أف الشريعة تتسم ابؼبرونة ؛يعترب من ابب التيسَت على الناس

وال تتفق ومقاصدىم ،مصاحل الناسالترعى وال أحكاما جائرة  ،فهي ليست طقوسا جوفاء ،دةاؼبتجدّ 
 .اؼبعتدلة

 :هتدؼ الدراسة إىل ربقيق األمور اآلتية :أهداف الدراسة
 .التعريف حبقيقة االستحساف كأصل من أصوؿ الشريعة اإلسالمية -1
 وأدلتهم.معرفة آراء الفقهاء القائلُت بو  -2
 .معرفة آراءالفقهاء  اؼبنكرين لو وأدلتهم -3
 بياف لبعض اؼبسائل اليت أخذعمل هبا بدليل االستحساف  -4
 :مهية الدراسةأ

وقد  ،أو منسيا ،تكمن أمهية الدراسة يف تناوؽبا أصال من أصوؿ الشريعة قد يكوف مهمال
الستخراج أحكاـ شرعية مالئمة ؼبا يستجد من نوازؿ تقع يف حياة الناس  ؛يكوف طريقا يلج منو الفقهاء

 .اليـو
 .والوصفي ،وسيكوف منهج الدراسة وفق اؼبنهج االستقرائي
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                 :خطة البحث
 ،وأىدافها ،مة مشكلة الدراسةبينت يف اؼبقدّ  ؛وثالثة مباحث ،مت البحث إىل مقدمةقسّ 

 .واؼبنهج اؼبتبع يف البحث فيها ،وأمهيتها
 ..وأنواعو ،ماىية االستحساف :اؼببحث األوؿ
 .ة االستحسافيآراء العلماء يف حجّ  :اؼببحث الثاين

 .منادج من تطبيقات االستحساف :اؼببحث الثالث
وقائمة اؼبصادر  ،ونتائجو ،مث كانت خاسبة البحث ،مت كل مبحث إىل مطلبُتوقد قسّ 

 .واؼبراجع
 وأنواعه ،ماهية االستحسان: األولاملبحث 

 تعريف االستحسان :املطلب األول
 تعريفو لغة: -أوال

 ،واعبمع ؿباسن ،واغبسن ضد القبحاالستحساف يف اللغة: "استفعاؿ" مأخوذ من اغبسن، "  
امرأة حسناء، ومل يقولوا رجل  :ورجل حسن وامرأة حسنة، وقالوا ،وقد حُسن الشيء ابلضم ُحْسًنا

غالـ أمرد ومل يقولوا جارية مرداء، فذّكروا من غَت  :أحسن، وىو اسم أنثى من غَت تذكَت، كما قالوا
أتنيث، وحّسن الشيء ربسينا زيّنو، وأحسن إليو وبو، وىو حيسن الشيء أي يعلمو، ويستحسنو أي 

اف اسم رجل، ئ، واغبسٌت ضد السُّوءى، وحسّ يعده حسنا، واغبسنة ضد السيئة، واحملاسن ضد اؼبساو 
غبّس ابلشيء مل إف جعلتو فعاال من اغبسن أجريتو، وإف جعلتو فعالف من اغبسن وىو القتل أو ا

    .(1)"ذبره
وليس اػبالؼ بُت العلماء يف جواز استعماؿ لفظ االستحساف لوروده يف القرآف الكرمي 

 .وتعريفو االصطالحي ،وإمنا واقع اػبالؼ يف معناه ،وعبارات بعض الفقهاء ،والسنة النبوية
 :تعريف االستحساف اصطالحا -اثنيا 

  من أمهها وأشهرىا ما أييت: ،يفاتوأما يف االصطالح فلالستحساف عدة تعر 
ىو األخذ دبصلحة جزئية يف مقابلة دليل  " :وىو مالكي اؼبذىب بقولو ،تعريف الشاطيب -1

  .(2)كلي"

                                                           

  .حسن، مادة:167بن أيب بكر الرازي ص:  دمحم :ـبتار الصحاح أتليف (1)
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فإف من استحسن مل يرجع إىل  ،إىل تقدمي االستدالؿ اؼبرسل على القياسومقتضاه الرجوع   
  ،وإمنا رجع إىل ما علم من قصد الشارع يف صبلة أمثاؿ تلك األشياء اؼبفروضة ،ؾبّرد ذوقو وتشهيو

إال أف ذلك األمر يؤدي إىل فوت مصلحة أو جلب مفسدة  ،كاؼبسائل اليت يقتضي القياس فيها أمرا
يُعد ىذا التعريف انعكاسا ؼبفهـو االستحساف عند اؼبالكية، إذ ىو عندىم صورة من و  ،من جهة أخرى

، خبالؼ تحساف تصور االستثناء من القواعدقاؿ الشاطيب: إهنم صّوروا االس ؛صور اؼبصاحل اؼبرسلة
ى وىو الذي كاف عل ،فمن ىذا الكالـ يتضح أف اؼبصاحل اؼبرسلة منها ما ىو استحساف ،اؼبصاحل اؼبرسلة
 ا ما مل يكن كذلك فهو مصلحة فقط.ومنه ،سبيل االستثناء

"ىو العدوؿ يف مسألة عن  :االستحساف بقولو (1)وعّرؼ أبو اغبسن الكرخي اغبنفي  -2
فيدخل يف ىذا التعريف العدوؿ عن حكم العمـو  (2)"يف نظائرىا إىل خالفو لوجو أقوى مثل ما حكم بو

فهو يف  ،عن حكم الدليل اؼبنسوخ إىل مقابلة للدليل الناسخوالعدوؿ  ،إىل مقابلة للدليل اؼبخصص
كما يشمل حكم القواعد   ،حقيقتو يشمل إخراج بعض اعبزئيات عن أف يتناوؽبا حكم القياس األصويل

      .(3)العامة اؼبقررة
 -:ثالثة تعريفات (4)وقد ذكر لو ابن قدامو اغبنبلي -3

 "لدليل خاص من كتاب أو سنةظائرىا العدوؿ حبكم اؼبسألة عن ن"-أوؽبا 
 " ما يستحسنو اجملتهد بعقلو" -اثنيها

  .(5)اجملتهد ال يقدر على التعبَت عنو"ىو دليل ينقدح يف نفس "-واثلثها
أف  فهو ،إف الذي يتضح من النظر يف التعريفات اليت قيلت يف االستحساف وما ذكروه عنها

 ،وىي استثناء جزئية من انطباؽ حكم الدليل الكلي عليها ،العلماء متفقوف على الناحية الشكلية منو
ولكنهم مل يبدوا اىتماما دبا يدفع إىل ىذا االستحساف، وإمنا نسبوه إىل األدلة اليت  ،قاعدة كاف أو قياسا

                                                           

اغبنفي الفقيو العابد . درس يف بغداد وتتلمذ على يديو الكثَتوف . من  ىو أبو اغبسن عبيد هللا بن اغبسُت بن دالؿ الكرخي (1)
 . 39ىػ، اتج الًتاجم ص 340وشرح اعبامع الصغَت . يف فروع الفقو اغبنفي تويف يف بغداد سنة  ،مؤلفاتو شرح اعبامع الكبَت

 . 70ص  –عبد الوىاب خالؼ " :مصادر التشريع اإلسالمي فيما ال نص فيو أتليف (2)
 . 158/  4-علي بن دمحم اآلمدي:أتليف ،اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ  (3)
 ،يتصل نسبو إىل اػبليفة الثاين عمر بن اػبطاب ،ىو أبو دمحم موفق الدين عبد هللا بن أضبد بن دمحم بن قدامة اؼبقدسي الصاغبي (4)

لنحو والعقيدة وىو من أئمة فقهاء اغبنابلة ومن كاف إماـ عصره يف علم العربية وا  ،يف إحدى قرى انبلس 1146ىػ. 541ولد عاـ 
 .133\2ـ، ذيل طبقات اغبنابلة،1223ىػ . 620والكايف تويف عاـ  ،اؼبقنع ،اؼبغٍت:مؤلفاتو

 .70ص  -مرجع اسابق. - ،مصادر التشريع اإلسالمي فيما النص فيو (5)
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ىو  ،مع أف األدلة اليت يتنوع بتنوعها االستحساف جيمعها خيط واحد ،ونوعوا حبسب اختالفها ،أثبتتو
وكاف  ،وربليل بعض األمثلة عنها ،ع اغبرج، كما سيتضح ذلك من خالؿ دراسة األنواعالتخفيف ورف

 ينبغي أف يُنّص على ىذه اغبقيقة يف التعريف.
 ،ومن خالؿ ما سبق ديكننا أف نعطي لالستحساف تعريفا شامال يبُّت حقيقتو ويظهر علتو

 وىو التعريف اآليت: 
ما حكم بو يف نظائرىا إىل خالفو لوجو يقتضي االستحساف ىو العدوؿ يف مسألة عن مثل   

 (1)ويكشف عن وجود حرج عند إغباؽ تلك اعبزئية بنظائرىا يف اغبكم. ،التخفيف
 املطلب الثاين: أنواع االستحسان

وفيما  ،قسم بعض األصوليُت االستحساف ابعتبار األصل الذي ثبت بو إىل تقسيمات متعددة
  -يلي تفصيل لبعض تلك التقسيمات:

 عند اؼبالكية: -أوال 
  :قسم علماء اؼبالكية االستحساف إىل أربعة أقساـ على اؼبشهور، وىي

ال حينث مع  ،مثالو كمن حلف أال أيكل غبما فأكل ظبكا ،ترؾ مقتضى الدليل للعرؼ -1
َوِمْن ُكلٍّ أَتُْكُلوَف غبَْمًا طَرّيِّ  والقرآف ظباه غبما يف قولو تعاىل ،أف السمك غبم

ولكن العرؼ  ال  (2)
  ( 3)فعدؿ على موجب القياس للعرؼ.  ،يسمي السمك غبما

وىو أعم من أف يكوف إبفتاء اجملتهدين يف حادثة  ،ترؾ مقتضى الدليل إلصباع أىل اؼبدينة -2
 ومن أمثلة ىذا النوع عقد ،خالؼ مقتضى الدليل العاـ ى، أو عل علي خالؼ القياس يف أمثاؽبا

، وإمنا جاز استثناء من  ىألنو عقد عل ؛، والقياس عدـ جوازه جائز استحساانً ، فهو  االستصناع معدـو
جرّيف التعامل بو بُت الناس دوف إنكار من أحد فكاف إصباعاً. فيو ، ووجو االستحساف  القاعدة العامة

الداخل  دخوؿ اغبمامات أبجر معلـو ، فالقاعدة العامة تقضي بفساده عبهالة ما يستهلكو :ومثلو أيضاً 
ولكنو جاز استثناء من القاعدة العامة استحساانً عبرّيف  ،، وجهالة اؼبدة اليت ديكثها يف اغبماـ من اؼباء

 العرؼ بو دوف إنكار من أحد دفعاً للحرج عن الناس فكاف إصباعاً.

                                                           

 .41ص د الوىاب الباحسُت،  يعقوب بن عب :أتليف االستحساف، ينظر: (1)
 .12سورة فاطر اآلية  (2)
 . 75-74ص عبد الوىاب خالؼ، :أتليف ،التشريع اإلسالمي فيما ال نص فيومصادر  :ينظر (3)
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فمقتضى القياس أف  ،ومثالو تضمُت األجَت اؼبشًتؾ :ترؾ مقتضى الدليل للمصلحة -3
ربقيقا للمصلحة  ،ولكن عدؿ عن ىذا وحكم بضمانو ،ؾ إذا ىلك اؼباؿ يف يده ال يضمناألجَت اؼبشًت 

  .(1)اؼبتمثلة يف احملافظة على أمواؿ الناس وأتمينها
ومثالو:إجازة   ،إيثارا للتوسعة على اػبلق ورفع اغبرج :ترؾ مقتضى الدليل لرفع اؼبشّقة -4

 ،وبيع دوف وصف اليسَت، وؽبذا يغتفر الغنب اليسَت يف اؼبعامالت ،التفاضل اليسَت يف اؼبراطلة الكبَتة
   .(2)ويتسامح يف التافو

 اغبنفية: -اثنيا
 -:االستحساف عند علماء األحناؼ أربعة أنواع وىي كاآليت 
االستحساف ابلقياس اػبفي: وىو يتحقق يف كل مسألة جيتمع فيها قياساف أحدمها ظاىر  -1

وفيو  ،ؾ الظاىر، ويؤخذ اػبفي إذا ظهر للمجتهد دليل حيفزه على ىذا الًتؾجلي، والثاين خفي، فيًت 
يكوف الشيء مًتددا بُت أصلُت يف كل منهما حكم اثبت شرعا، وقد أخذ شبها من كل منهما فيلحق 

إذا وقفت أرضا زراعية ومل ينص على حقوؽ ارتفاقها من شرب وطريق وغَتمها،  -:أبقوامها شبها، ومثالو
 ل اؼبرافق يف الوقف أـ ال ؟فهل تدخ

فالوقف يشبو البيع من جهة أف كل  ،فهذه اؼبسألة تعارض فيها قياساف لوجود شبيهُت ؽبا  
ويشبو اإلجارة من جهة أف كل منهما يفيد ملك االنتفاع ابلعُت  ،منهما خيرج العُت من ملك صاحبها

كما ىو حكم   ،افق إال ابلنص عليهاومقتضى األخذ ابلشبو األوؿ عدـ دخوؿ اؼبر  ،ؼبن صدر العقد لو
ألف االنتفاع  ؛كما ىو حكم اإلجارة  ،ومقتضى األخذ ابلشبو الثاين دخوؽبا ولو مل ينص عليها ،البيع

اؼبقصود ابإلجارة ال ديكن بدوف اؼبرافق، لكن القياس األوؿ وىو القياس على البيع ظاىر يتبادر إىل 
الفهم دبجرد النظر، ومع ذلك رّجحوا العمل ابلثاين لقّوتو، حيث إف االنتفاع ابؼبوقوؼ ال ديكن بدوف 

الوا: القياس أال تدخل اؼبرافق يف الوقف إال ولذلك ق ،اؼبرافق فكاف شبهو ابإلجارة أقوى من شبهو ابلبيع
 . (3)واالستحساف يقتضي دخوؽبا وإف مل ينص عليها ،ابلنص عليها
وىو االستحساف الذي يتحّقق يف كل واقعة يرد فيها نص معُت  -االستحساف ابلنص: -2

الدليل  يعطي ىذه الواقعة حكما خيالف اغبكم الكلي الذي جيب تطبيقو على ىذه الواقعة دبقتضى
                                                           

 .75ص  ( ينظر اؼبصدر نفسو،1)
 .1/131 ، احملصوؿ يف أصوؿ الفقو،ينظر القاضي أيب بكر بن العريب اؼبغافري اؼبالكي (2)
 283-282/ 1 ،أصوؿ الفقو االسالمي ،دمحم مصطفى شليب :ينظر( 3)
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ومثالو: قوؿ  ،وىو يشمل صبيع الصور اليت  استثناىا الشارع من حكم نظائرىا ،أو القاعدة اؼبقررة ،العاـ
وىو يقصد بذلك   (1)أيب حنيفة فيمن أكل أو شرب انسيا وىو صائم " لوال قوؿ الناس لقلت يقضى"

، فإذا زاؿ الركن ال يبقى ألف ركن الصـو اإلمساؾ عن اؼبفطرات ؛أف أكل الصائم انسيا يفسد صومو
وجيب  ،والقاعدة اؼبقررة يف الصـو من أنو يفسد بكل ما ينافيو عمدا أو نسياان ،الصـو يف القياس

وقيل فيو بعدـ الفساد، فال قضاء عليو لألثر اؼبروي يف  ،القضاء على اؼبفطر، ولكن استثٍت أكل الناسي
     ( 2)"يتم صومو فإمنا أطعمو هللا وسقاهكل انسيا وىو صائم فلمن أ" -ملسو هيلع هللا ىلص -ؿ الرسوؿوىو قو  ،ذلك

رغم  ،االستحساف الثابت ابلضرورة: ومثالو طهارة سؤر سباع الطَت كاغبدأة والغراب -3
 .(3)استحساان لتعذر منعها ،أكلها النجاسات

ويتحقق ىذا النوع إبفتاء اجملتهدين يف حادثة على خالؼ  :االستحساف بدليل اإلصباع -4
إذا كاف ما يفعلونو  ،، أو بسكوهتم وعدـ إنكارىم ؼبا يفعلو الناسأو القاعدة اؼبقررّة يف أمثاؽبا الدليل العاـ
: استعماؿ اغبماـ دوف تقدير األجرة ومدة اس على أي أصل من األصوؿ اؼبقررة، ومثالوـبالفا للقي

لكن تعّود الناس على ذلك دوف أف ينكر عليهم  -للجهالة   -ف القياس يقتضي عدـ اعبواز فإ ،اؼبكث
 .(4)على جوازه استحساان -إصباعا-فبا يدؿ  ،أحد من اجملتهدين

ابإلضافة إىل أف بعضا منهم أضاؼ  ،ىذه األنواع األربعة اؼبشهورة عند علماء ااألحناؼ
 .(5)ف القياساع قوؿ الصحايب فيما خالاالستحساف ابتب

اليت هتدؼ صبيعها إىل التخفيف ورفع  ،ىذه ىي األنواع الثمانية اؼبشهورة عند اؼبالكية واغبنفية
 .اغبرج

يتبُت أهنم  ،وتلك اليت عددىا اؼبالكية ،وابؼبقارنة بُت أنواع االستحساف اليت عددىا اغبنفية
ألف اؼبصلحة  ،اتفقوا يف نوعُت: االستحساف الذي سنده اإلصباع، واالستحساف الذي سنده اؼبصلحة

فالعدوؿ عن اغبكم الذي يقتضيو القياس  ،وما ظباه اؼبالكية رفع اغبرج ،تشمل ما ظباه اغبنفية الضرورة
أي جلب نفع أو دفع ضرر،   ،أو عن اغبكم الكلي مراعاة لإلصباع أو للمصلحة ،أو عن عمـو العاـ

                                                           

 . 160وعبد الودود الريسي ص:  ،، أتليف أضبد فراج حسُتأصوؿ الفقو االسالمي( 1)
 .1/535 -1673رقم اغبديث  - -أفطر انسيا ابب ما جاء فيمن –كتاب الصياـ    -أخرجو ابن ماجو يف سننو (2)
 : .240ص:  ، أتليف دمحم سالـ مذكور ظرّيتو العامةون ،ومصادره ،ينظر: اؼبدخل للفقو اإلسالمي اترخيو (3)
 .2/262عبد اجمليد عبد اغبميد الذيباين  :أتليف،ينظر؛ اؼبنهاج الواضح يف علم أصوؿ الفقو وطرؽ استنباط األحكاـ ( 4)
 .248/ 4أتليف أضبد بن علي الرازي اعبصاص   الفصوؿ يف األصوؿ، أضبد بن علي الرازي اعبصاص،  (5)
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وقد انفرد اغبنفية بنوعُت: االستحساف الذي سنده قياس خفي قد   ؛وىو االستحساف بُت القائلُت بو
 واالستحساف الذي سنده نص. ،ترّجح على قياس جلي

 آراء العلماء يف حجية االستحسان: املبحث الثاين
فريق قائل  ،االستحساف إىل فريقُتانقسم العلماء والفقهاء ابختالؼ مذاىبهم حوؿ حجية  

وسأعرض لرأي الفريق األوؿ يف اؼبطللب األوؿ  ،ولكلٍّ دليلو وحججو ،وفريق منكر لو ،ابالستحساف
 ورأي الفريق الثاين يف اؼبطلب الثاين: ،من ىذا اؼببحث

 القائلون ابالستحسان وأدلتهم املطلب األول:
تثبت بو األحكاـ الشرعية  ،األدلة الشرعية يرى ىذا الفريق أف االستحساف دليل معترب من

مث أذكر ما استدلوا بو من أدلة وحجج وبراىُت  ،وسأستعرض أىم آراء أىل اؼبذاىب القائلة بذلك
 :إلثبات مذاىبهم

  :أوال: اؼبذاىب القائلة ابالستحساف كمصدر معترب لألحكاـ الشرعية
  -:اغبنفية -1
فكثر ترديدىا فيما  ،هرت على لساف أيب حنيفةظهرت كلمة االستحساف بكثرة أوؿ ما ظ 

وقد برع أبو حنيفة يف االستحساف  ،ويف أغلب مواضعها تذكر مقرونة بكلمة القياس ،نقل عنو من فروع
وقد قاؿ عنو أحد تالميذه إف أاب حنيفة  ،حىت قيل عنو إنو إماـ االستحساف ،وكثرت مسائلو عنده

 حىت إذا قاؿ استحسن مل يلحقو أحد منهم لكثرة ،يناظر أصحابو يف اؼبقاييس فينتصفوف منو ويعارضونو
واتبعو تالميذه الذين بلغوا يف ذلك درجة االجتهاد، وكثر ذكر ، (1)ما يورد يف االستحساف من مسائل
 وعن أصحابو، على وجو يفيد أنو دليل من األدلة الشرعية.االستحساف يف اؼبسائل اؼبنقولة عنو 

فهذه اغبقيقة ال كبتاج إىل الكثَت إلثباهتا، فكتب األصوؿ تذكر أف اغبنفية يقولوف  
 .وأي كتاب من كتب الفروع يف اؼبذىب اغبنفي حافل بذلك  ،ابالستحساف

ختلف األدلة اؼب أثرتور مصطفى ديب البغا صاحب كتاب "وخدمة للموضوع فقد ذكر الدك
" أنو تصفح كتاب اؽبداية للمرغيناين، الذي يعترب عمدة يف اؼبذىب اغبنفي، فيها يف الفقو اإلسالمي

وىذا يكفي للقوؿ أبف اغبنفية  ،فإذا هبا بضع وسبعوف ومائة مسألة ،وأحصى اؼبسائل االستحسانية فيو
 . (2)ىم على رأس من يقولوف  ابالستحساف

                                                           

 .270/ 1دمحم مصطفى شليب :أتلبف،أصوؿ الفقو االسالمي :ينظر (1)
 .270ص مصدر سابق  ،دمحم شليب ،أصوؿ الفقو اإلسالمي ينظر: (2)
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 -:اؼبالكية -2
 ،بل جعلوا اؼبصلحة فرعا منو ،وعّدوه أىم من اؼبصلحة اؼبرسلة ،اؼبالكية ابالستحسافأخذ 

األخذ أبقوى الدليلُت"، وكما نقل عن اإلماـ مالك وتالميذه العمل فقد عرّفوا االستحساف أبنو "
االستحساف تسعة " :ويف عبارات ؾبملة فقد روى تالميذه أنو قاؿ ،ابالستحساف يف بعض اؼبسائل

  .(1)"ار العلمأعش
بل ابلغ  ،"يف العلم قد يكوف أغلب من القياساالستحساف " :وقاؿ أصبغ أحد تالميذه

 .(2)وأف االستحساف عماد العلم " ،أف اؼبغرؽ يف القياس يكاد يفارؽ السنة" :وقاؿ
قد أخذوا  -رضبهم هللا تعاىل  -فهذه النصوص صرحية يف أف اإلماـ مالكا وأصحابو 

 وأكثروا منو. ،ابالستحساف
 -اغبنابلة: -3
، الذي يذكر يف كتابو (3)كما قرر اآلمدي  ،أما اغبنابلة فهم أيضا قد أخذوا ابالستحساف 

 .(4)وأنكره الباقوف" ،وأضبد بن حنبل ،فقاؿ بو أصحاب أيب حنيفة ،اإلحكاـ قائال: "قد اختلف فيو
 .واؼبناقشات الواردة عليها ،أدلة القائلُت ابالستحساف -اثنيا 

 ،على ما ذىبوا إليو ابلكتاب ،واغبنابلة ،واؼبالكية  ،وىم اغبنفية ،استدؿ اؼبثبتوف لالستحساف
 واإلصباع  ،والسنة

(5) الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَف اْلَقْوَؿ فَػيَػتَِّبُعوَف َأْحَسَنوُ  :فهو قولو تعاىل ،أما دليلهم من الكتاب -1
 

ِمْن رَبُِّكمْ  َواتَِّبُعوا َأْحَسَن َما أُنْزَِؿ إِلَْيُكمْ  :وقولو تعاىل
ووجو االحتجاج على ما ذكره اآلمدي: أهنا  (6)

 ،واالستحساف داخٌل ضمنها ،وردت يف معرض الثناء واؼبدح ؼبن اتبع أحسن األقواؿ اؼبستمع إليها
 فيكوف فبا امتدح اتّػػػباعو.

                                                           

 .4/209 ،أتليف إبراىيم بن موسى الشاطيب،اؼبوافقات يف أصوؿ الفقو (1)
 1/271مصدر سابق،  ،أصوؿ الفقو اإلسالمي  (2)
بن دمحم التغليب اآلمدي اغبنبلي مث الشافعي، صبع بُت اغبكمة واؼبنطق والكالـ واألصوؿ ىو سيف الدين علي بن أيب علي  (3)

وغَتىا، تويف سنة اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ،  -كمةدقائق اغبقائق يف اغب -والفقو، ومن مؤلفاتو: غاية اؼبراـ يف علم الكالـ
 (2/455ىػ، وفيات األعياف )631

 .4/156،  ليف علي بن دمحم اآلمدي،أت-اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ (4)
 .18اآلية   - الزمرسورة  (5)
 .55اآلية   - الزمرسورة  (6)
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أف هللا أمر ابتّباع أحسن ما  :ووجو االحتجاج ابآلية األخرى على ما ذكره اآلمدي أيضا
 أنزؿ، ولوال أنو حّجة ؼبا كاف كذلك.

بل إنو نفى أساسا أف  ،ونفى داللة اآلية على الوجوب ،وقد عارض ابن حـز ىذا االستدالؿ
مل يقل فيتبعوف ما  -عاىلت –إف هللا " :حيث قاؿ ،يكوف اؼبقصود من أحسن القوؿ االستحساف

 -رسوؿ هللا-وكالـ  ،وأحسن األقواؿ ما وافق القرآف أحسنوفيتبعوف  :وإمنا قاؿ عز وجل ،استحسنوا
  .(1)"وىذا ىو اإلصباع اؼبتيقن -ملسو هيلع هللا ىلص 

أدلة أخرى سوى اإلصباع ترجع إىل الكتاب والسنة، فإف القياس الذي  وأف يقاؿ أنو التوجد
واالستحساف فيو تقدمي قياس على قياس ؼبوجب، وقد قامت  ،ينكره ابن حـز راجع إىل ىذه األدلة

ودلت اآلية اؼبذكورة على حّجية االستحساف عند  ،األدلة عند صبهور العلماء على حّجية القياس
  .القائلُت بو

إف اتباع األحسن ىو اتباع  :أيضا بعض األئمة على ىذا االستدالؿ حينما قالوا واعًتض
فال داللة يف اآلية الكردية  ،فضال عن كونو أحسن ما أنزؿ إلينا ،وليس االستحساف دليال منزال  ،األدلة

 .على ما ذىبوا إليو
بل إف العلماء   وديكن الرد على ىذا القوؿ أبف االستحساف يف أي مسألة مل خيل عن النظر،

وإعماؿ فكر يف تقدمي دليل  ،الذين قالوا ابالستحساف مل يقولوا بو دوف نظر دقيق يف األدلة وبذؿ جهد
وكباحث أوافق على ىذا الكالـ  ،(2)على آخر، أو العدوؿ حبكم مسألة عن نظائرىا لدليل ىو أقوى 

 .وى والتشهيوال أخذ ابؽب ،ألف االستحساف مل يكن يف يـو ىو عمل بغَت دليل
فيما نقلو عبدهللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  - :وأما دليل القائلُت حبّجية االستحساف من السنة  فهو قولو -2

وقد قالوا أبف ىذا يدؿ على أف ما رآه  ،(3)"اؼبسلموف حسنًا فهو عند هللا حسنما رآه بن مسعود:  "
 ،ألف ما ليس حبق فليس حبسن عند هللا ،اقعونظر عقوؽبم مستحسنا فهو حّق يف الو  ،الناس يف عاداهتم

 .ألنو لو مل يكن كذلك ؼبا كاف عند هللا حسنا  ؛وىو أيضا يدؿ على أنو حجة

                                                           

 .6/194أتليف علي بن أضبد بن حـز   ،ينظر: اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ (1)
 .188الدامي  ص إرشاد ذوي النجابة إىل حجية القياس واالستحساف وأقواؿ الصحابة، أتليف: قاسم عبد العزيز : ينظر (2)
رقم  -مسند عبدهللا بن مسعود برواية عبد هللا بن مسعود ،أخرجو أضبد بن حنبل يف مسنده: مسند اؼبكثرين من الصحابة (3)

وأورده  ،.، واغبديث  موقوؼ على ابن مسعود6/84 -مؤسسة الرسالة -نؤوط، عادؿ مرشدربقيق شعيب األر  -3600اغبديث 
 .2/17ة األلباين يف السلسلة الضعيف
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  -:ومن ىذه االعًتاضات ما أييت ،وقد اعًتض بعض الفقهاء على ىذا االستدالؿ
ليو صلى هللا ع -وليس دبسند إىل رسوؿ هللا  (1)إف ىذا اغبديث مروي عن ابن مسعود -1

 .  (2)وإف كاف ذلك كذلك فال يكوف حّجة -وسلم
فيكوف معناه ما رآه صبيع  ،ىو من صيغ العمـو ،إف لفظ "اؼبسلموف" الوارد يف النص -2

الذين ينعقد هبم  ،وصبيع اؼبسلمُت يدخل ضمنهم أىل اغبّل والعقد ،ال ما رآه آحادىم ،اؼبسلمُت حسنا
فالنص ال يدؿ على حجية  ،ألنو ال يكوف إال عن دليل ؛وما أصبع عليو فهو حسن عند هللا ،اإلصباع

فال يدؿ على حسن ما رآه  ،ألنو جاء بلفظ "ما رآه اؼبسلموف " وىو من ألفاظ العمـو ؛االستحساف
 اآلحاد.

لوف إف وأنتم تقو  ،أف ىذا اغبديث خرب آحاد ال تثبت بو األصوؿ -رضبو هللا- (3)ويرى الغزايل
  (4)االستحساف أصل يستدؿ بو على األحكاـ فال يستدؿ بو عليو.

إف خرب اآلحاد حّجة عند صبهور العلماء وأثبتوا بو  :وديكن الرد على ىذه االعًتاضات كاآليت
فذلك  ،وإف كانوا قد منعوا إثبات اؼبسائل العلمية االعتقادية بو ،وما كاف وسيلة إليها ،اؼبسائل العلمية

 أمر آخر.
فقالوا:  ،يستدؿ اؼبثبتوف لالستحساف ابإلصباع على ثبوت حّجية االستحساف -:اإلصباع -3

من غَت تقدير أجرة وعوض اؼباء وال تقدير مدة  ،أصبعت األمة على جواز دخوؿ اغبماـ واؼبكث فيو
 ،ؼباء اؼبشروبوال مقدار ا ،اؼبكث واللبث، وكذلك الشرب من أيدي السقاءين من غَت تقدير عوض

 فاستحسنوا ترؾ ذلك.  ،ألف التقدير يف مثل ىذا قبيح عادة
وعارض اؼبعارضوف ىذا بعدـ التسليم أبف صّحة ىذه األفعاؿ اثبتة ابالستحساف، بل        

بتة أو أهنا اث ،وتقريرىم عليها ،مع علمو هبا -ملسو هيلع هللا ىلص- عهد النيبإف صحتها تعود إىل أهنا كانت جارية يف
  (1).آخر غَت االستحساف بدليل

                                                           

ىاجر ىجرتُت، عرؼ ابلفقو وكاف حجة يف  ،هللا بن مسعود بن غافل اؽبذيل، أحد القراء األربعة، من علماء الصحابة  ىو عبد (1)
 .3/280ػ . أسد الغابةالبن األثَت ى33ىػ، وقيل 32القرآف حفظا وفهما، تويف سنة 

 .194/ 6  -اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ البن حـز . مصدر سابق (2)
ىو أبو حامد دمحم بن دمحم بن أضبد الطوسي الشافعي، اؼبعروؼ حبجة اإلسالـ والغزايل، من أشهر علماء اؼبسلمُت وأبرزىم يف  (3)

ميداف اغبكمة والكالـ والفقو واألصوؿ والتصوؼ، من مؤلفاتو: إحياء علـو الدين واؼبستصفي يف أصوؿ الفقو والوجيز يف فروع الفقو 
 .10،102 -4  -طبقات الشافعية الكربى. -ىػ505تويف سنة  ، وغَتىا،الشافعي

 .272/ 1 :اؼبستصفي أتليف أيب حامد الغزايل :ينظر (4)
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وىو ليس فبا يقنع  ،ونظرا إىل ما ذكر من أدلة على حّجية االستحساف فبا ديكن مناقشتو  
   -:اآليت يف ظننا بعد عرض ىذه األدلة ىو  والذي يغلب :اػبصم فقد قاؿ صاحب كتاب االستحساف

تشاهبة يف كوهنا مستثناة من إف القائلُت ابالستحساف الحظوا ؾبموعة من األحكاـ اؼب -1
وظّبوا الدليل الذي يتم  ،فأطلقوا على كل منها اسم االستحساف ،أو عمـو ،قياس، أو أصل مقرر عندىم

أو ضرورة أو قياسا  ،أو عرفا  ،أو مصلحة ،أو إصباعا ،سواء كاف الدليل نصا ،العدوؿ بو استحساان
أّي ما كاف الشيء الذي  ،فاالستحساف هبذا اؼبفهـو الكلي الوجود لو إال بوجود أفراده ؛أو غَتىا ،خفيا

 تنتمي إليو.
يف -واستخراجو  ،إف ىذا اؼبفهـو الكلي لالستحساف، عائد إىل التيسَت ورفع اغبرج -2

سالمية، وىذا اؼبعٌت اثبت قطعا يف الشريعة اإل ،مظهر للفهم األصيل لروح الشريعة اإلسالمية –حقيقتو
وعلى ىذا فتكمن حّجية  ،وىو فبا أصبعت األمة عليو ،وقد قامت على صحتو وثبوتو عشرات األدلة

ولكن ؼبا كاف اغبرج أو اؼبشقة  ؛وىذا ال جيوز أف يكوف موضع نزاع ،االستحساف يف كونو رافع للحرج
، وىذه ائل معرّفة لذلكوعبأوا إىل وس ،مل يعلقوا هبما األحكاـ ،اعبالبة للتيسَتغَت منضبطة عندىم

  .(2)واؼبسماة عندىم بوجوه االستحساف ،الوسائل ىي األدلة اليت يعدؿ هبا
غَت أهنم مل جيعلوه مصدرا ؛ومن اعبدير ابلذكر ىنا أف ىناؾ فريقا من العلماء قاؿ ابالستحساف

 :ويستدؿ ىؤالء ابآليت  ،راجع إىل األدلة الشرعية األخرى ،بل ىو مصدر تبعي ،مستقالِّ بذاتو
ابلنظر إىل كل نوع من أنواع االستحساف تبُت أف سند اغبكم الشرعي فيو )دليل مقتضى  -

يف االستحساف الذي سنده النص قبد أف اغبكم اثبت  :فمثال ،العدوؿ( أحد األدلة اؼبسلم حبّجيتها
والذي سنده قياس خفي ترجح على قياس جلي، قبد  ،والذي سنده العرؼ يكوف اثبتا ابلعرؼ ،ابلنص

وعلى ىذا ال يوجد دليل مستقل يصح أف يعد دليال شرعيا مع  ،أف اغبكم اؼبستحسن اثبت ابلقياس
 .(3)والقياس  يسمى االستحساف ،النص،  واإلصباع

 املنكرون لالستحسان وأدلتهم املطلب الثاين:
اذباه  ،ابالستحساف كمصدر الستنباط األحكاـ الشرعيةظهر مقابل ذلك االذباه الذي يقوؿ 

ويرى ىذا الفريق أف  ،وتصّدى حبـز ؽبذا النوع من االستدالؿ ابلنقد ،آخر ـبالف لو يف الرأي
                                                                                                                                               

 .449ص  -أتليف أمَت عبد العزيز  -أصوؿ الفقو اإلسالمي -ينظر:  (1)
 .153ص   -يعقوب بن عبد الوىاب الباحسُت :االستحساف أتليفينظر:  (2)
 .206بدراف أيب العينُت بدراف ص  :أتليف ،اإلسالميأصوؿ الفقو  ينظر: (3)
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 ،ابؽبوى والتشهي -تعاىل -وإمنا ىو تقّوؿ يف دين هللا ،االستحساف ليس دليال شرعيا تثبت بو األحكاـ
 مث األدلة اليت استدلوا هبا على ذالك:  ،وفيما أييت عرض ألىم آرائهم

 :اؼبنكروف لالستحساف -أوال 
 الشافعية: -1

، فاؼبشهور عندىم أهنم ال يقولوف (1)وعلى رأسهم اإلماـ دمحم بن إدريس الشافعي
فقد نقل عن الشافعي أنو  ،بل ّشددوا النكَت على من اعتربه حّجة يف استنباط األحكاـ ،ابالستحساف

 .(2)سن فقد شرّعمن استح :قاؿ
ويف كتابو األـ عقد فصال خاصا ظباه " إبطاؿ االستحساف"، بُّت فيو أف األدلة اليت ال جيوز 

ومن قاؿ ابالستحساف فقد خرج  ،والقياس ،واإلصباع ،والسّنة ،الكتاب:ىي ،للمفيت أف يفيت بغَتىا
 .    (3)ووضع نفسو برأيو واستحسانو على غَت كتاب وال سنة موضعهما يف أف يتبع رأيو ،عنها

تعّرض إىل ىذا الدليل يف أكثر من موضع وقاؿ: "وإمنا االستحساف  ،ويف رسالتو األصولية
 .(4)وأف حالؿ هللا وحرامو أوىل أف ال يقاؿ فيهما ابلتعسف واالستحساف" ،تلذذ

ىذا على أساس أف االستحساف ىو ما يتعقلو اجملتهد من غَت دليل، ولعل الشافعي بٌت رأيو 
وعّدوه من األدلة الفاسدة اليت ال يصح االعتماد  ،وعلى ىذا اذبو بعض األصوليُت إىل رد االستدالؿ بو

   .(5)عليها
أف الشافعي قد أخذ ابالستحساف  -وىو من الشافعية-ومع ىذا فقد نقل إلينا اآلمدي 

بعض األمور، فمثال يف الشفعة استحسن الشافعي أف يبقى للشفيع حّق اؼبطالبة هبا إىل وعمل بو يف 
 .(6)ثالثة أّيـ إذا كاف حاضرا، وىذا االستحساف يف مقابلة القياس

                                                           

ىو دمحم بن إدريس بن العباس بن عثماف بن شافع القرشي اؼبطّليب، أحد أئمة اؼبذاىب األربعة، حفظ القرآف وتفقو يف الدين،  (1)
طبقات الشافعية  -ػى204وغَتىا، تويف سنة  -األـ -أحكاـ القرآف -اختالؼ اغبديث -من مؤلفاتو الرسالة يف أصوؿ الفقو

 .11/ 1 -لإلسنوي 
 .  476/ 1أتليف أيب حامد دمحم بن دمحم الغزايل ،اؼبنخوؿ من تعليقات األصوؿ :ينظر (2)
 .1/273  -أتليف دمحم مصطفى شليب  ،ينظر: أصوؿ الفقو اإلسالمي (3)
 .1/477-مصدر سابق -اؼبنخوؿ من تعليقات األصوؿ :ينظر (4)
 239دمحم سالمة مدكور، ص  :أتليف ،اإلسالمي اؼبدخل للفقو :ينظر (5)
  .239ص  -اؼبرجع نفسو :ينظر (6)
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من فعي قرر يف رسالتو األصولية أف "ويذكر الدكتور عبد الوىاب خالؼ أف اإلماـ الشا
جهة استحسن أهنا الكعبة من غَت أف يقـو لو دليل من  استحسن حكما مثل من اذبو يف الصالة إىل

أف االستحساف تلذذ، ولو جاز  :وقّرر فيها أيضا ،األدلة اليت أقامها الشارع لتعيُت االذباه إىل الكعبة
وعباز أف يشرع يف الدين، وأف  ،األخذ ابالستحساف يف الدين عباز ألىل العقوؿ من غَت أىل العلم

 .(1)"عاخيرج كل أحد لنفسو شر 
  :الظاىرية -2

باب اػبامس والثالثُت من كتابو ، فقد عقد ال(2)من بُت الظاىرية ابن حـز الظاىري
ال  ،واعتربىا صبيعا ألفاظا واقعة على معٌت واحد ،واالستنباط ،والرأي ،" يف إبطاؿ االستحساف"اإلحكاـ

وىو يرى أف االستحساف ىو اغبكم دبا رآه اغباكم  ،وإف اختلفت األلفاظ ،فرؽ بُت شيء من اؼبراد منها
 .(3)وأف ما اشتهتو النفس ووافقها كاف خطأ أو صوااب ،أصلح يف العاقبة ويف اغباؿ فبا يراه برأيو

ولعّل أىم ما عرضو ابن حـز من استدالؿ على فساد االستحساف كمصدر لألحكاـ ما 
 -:أييت

ألنو من اؼبستحيل أف  ،وتعارض الرباىُت  ،دالئلوتضاد ال ،أنو يؤدي إىل إبطاؿ اغبقائق -1
فنحن قبد اغبنفيُت  :وقاؿ ،مع اختالؼ مهمهم وأغراضهم ،يتفق العلماء كلهم على قوؿ واحد

وإذا كاف ذلك   ،وقبد اؼبالكيُت قد استحسنوا ما استقبحو األحناؼ ،استحسنوا ما استقبحو اؼبالكيوف
 مردودا إىل استحساف بعض الناس ؟. كذلك فكيف جيعل اغبّق يف دين هللا تعاىل

ُتْم تُػْؤِمُنوَف  :قاؿ -تعاىل –أف هللا  -2 فَِإْف تَػَناَزْعُتْم يف َشْيٍء فَػُردُّوُه إىَل اَّللَِّ َوالرَُّسوِؿ إْف ُكنػْ
ٌر َوَأْحَسُن أَتِْوياًل  اِبََّللَِّ َواْليَػْوـِ اآْلِخِر َذِلَك َخيػْ

ولو كاف  ،ومل يقل فرّدوه إىل ما تستحسنوف ،(4)
 .االستحساف فبا ديكن أف يرّد إليو لقالو

 
 

                                                           

 .83/ 1عبد الوىاب خالؼ  :أتليف ،علم أصوؿ الفقو:ينظر  (1)
برع يف الفقو واألصوؿ واغبديث  –من أصحاب الظاىر  –ىو أبو دمحم علي بن أضبد بن سعيد بن حـز األندلسي القرطيب (2)

و  ،واؼبغرب يف اتريخ اؼبغرب ،احمللي يف الفقو :من مؤلفاتو–عرؼ حبدة الذكاء والعلم   ،والكالـ واألدب مع صبلة من العلـو األخرى
 .13/ 3وفيات األعياف –ىػ  456تويف سنة  –اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ وغَتىا 

  192/ 6،علي بن حـز:فأتلي ،اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ (3)
 . 59اآلية  :سورة النساء (4)
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  :الشيعة -3
أي  ،وحبسب وجهة نظرىم أف األحكاـ ومالكاهتا ،وأما الشيعة فإف علماءىم قاطبة ينكرونو

وال يوجد شيء من  ،ال يستقل العقل إبدراكها ابتداء من دوف السماع أو من اؼبالزمات العقلية ،أدلتها
ألنو بذلك يصبح كل شخص  ؛ؼبا كانت اغباجة إىل بعثة الرسل ،ولو صح للعقل أف يدرؾ ذلك ،ذلك

   .(1)متمكن بنفسو من معرفة أحكاـ هللا تعاىل
 أدلة اؼبنكرين لالستحساف: -اثنيا 

  :ديكن تلخيص أدلّة اؼبنكرين غبجّية االستحساف يف اآليت
بُّت بعض األحكاـ يف الكتاب أو و  ،شرع لكل حادثة حكما  -سبحانو  -أف هللا  -1

َّي أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَِطيُعوا اَّللََّ َوأَِطيُعوا  :وأرشد إىل ما جيب اتباعو فيما ال نص فيو بقولو تعاىل ،السنة
ُتْم تُػْؤِمُنوَف اِبَّللَِّ َواْليَػْوـِ اآْلِخِر الرَُّسوَؿ َوأُويل اأْلَْمِر ِمْنُكْم فَِإْف تَػَناَزْعُتْم يِف َشْيٍء فَػُردُّوُه ِإىَل اَّللَِّ  َوالرَُّسوِؿ ِإْف ُكنػْ

ٌر َوَأْحَسُن أَتِْويالً  َذِلَك َخيػْ
فليس للمسلم فيما ورد نص حبكمو إال اتباعو، وليس لو  ،وىو القياس (2)

يس لو أف ومن ابب أوىل ل ،فيما مل يرد النص حبكمو إال أف يطلب ذلك ابلقياس الذي أرشد إليو القرآف
ألف يف ىذا تقدمي  ؛إىل حكم يقوؿ إنو استحسنو ،يعدؿ عن اغبكم الذي يقتضيو النص أو القياس

 .غبكم الرأي على حكم الشرع
أف االستحساف ال ضابط لو وال معيار حىت ديكن أف يعرؼ بو ما ىو اغبّق من الباطل،  -2

 .لواحدةفلو اعتمدان عليو كدليل شرعي الختلفت األحكاـ يف اؼبسألة ا
عليو -كما مل يرد عنو   ،استنكر على أصحابو فتواىم ابستحساهنم -ملسو هيلع هللا ىلص- أف الرسوؿ -3

فكاف إذا استفتاه أصحابو ال يفتيهم  ،استعماؿ االستحساف يف حادثة من اغبوادث -السالـ 
 .(3)وكفى ابلرسوؿ قدوة ،وإمنا كاف ينتظر الوحي من ربو ،ابستحسانو

من غَت أف   ،يبدوأنو كاف يعٍت ابالستحساف ؾبرد الرأي ،والتحليل لكالـ الشافعيوابلنظر 
ليبطل االستحساف  ،مع أف االستحساف عند القائلُت بو ليس كذلك ،يكوف مستندا إىل أصل شرعي

                                                           

 .3/205دمحم رضا اؼبظفر   :أتليف ،ينظر:أصوؿ الفقو (1)
 .59اآلية  -سورة النساء (2)
 .206ص  ،بدراف أيب العينُت بدراف :، أتليفأصوؿ الفقو اإلسالمي  ينظر: (3)
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غريب من الشافعي رضبو هللا ىذا القوؿ، ألنو  ،بدعوى أنو يؤدي إىل تباين األحكاـ يف اؼبسألة الواحدة
 .    (1)أبطل ما يؤدي إىل ذلك النسد ابب االجتهاد مطلقا، مهما كانت مصادره لو

لوجود مناذج يف استحساانت  ،يُرّد عليهم ،مل يلجأ إليو -ملسو هيلع هللا ىلص-والقوؿ أبف رسوؿ هللا      
قتضى القاعدة أو أنو أطلق لفظ االستحساف على ما استثناه من م -ملسو هيلع هللا ىلص-مل يرد عنو نعم .السنة

كما أف الشافعي نفسو قد عبأ إليو يف   ،وإمنا ىو اصطالح ،ولكن ىذا ليس موضع نقاش ،القياس
وكما  أنو  استعمل الّلفظ  ،وإمنا أسندىا إىل األدلة اليت أثبتها عنده ،أحكاـ كثَتة غَت أنو مل يسندىا إليو

ومن اؼبالحظ أف النصوص اليت  ،(2)درمها  ثالثُت  ستحسن يف اؼبتعةأ وقاؿ: ،يف أكثر من  موضع
تدؿ على أف االستحساف  ،وغَته من اؼبنكرين غبّجية االستحساف -رضبو هللا-ردىا اإلماـ الشافعي أو 

من غَت االعتماد على  -تعاىل-ابؽبوى أو التشهي يف دين هللا  الذي ىاصبوه وأنكروه ىو االستحساف
ألهنم كلهم متفقوف على إنكار  ؛خالؼ بُت صبيع العلماءوىذا ليس فيو  ،أو قياس ،أو إصباع  ،نص

 .وىو ليس موضع نزاع ،التشريع ابؽبوى
 تطبيقات االستحسان قدميا وحديثا املبحث الثالث: مناذج من

 ،بعد الفراغ  من عرض أىم وجهات النظر لدى علماء األمة حوؿ حجّية االستحساف       
 ،وأدلّة يدّلل هبا على وجهة نظره ،ولكل منهم وجهة نظر ،والذين انقسموا فيها بُت مؤيّد ومعارض

حيث  ،أستعرض اآلف بعض التطبيقات اليت استند فيها الفقهاء إىل االستحساف الستنباط أحكامها
وسأعرض يف  ،واؼبعامالت ،سأعرض يف اؼبطلب األوؿ التطبيقات القددية لالستحساف يف  العبادات

 اؼبطلب الثاين بعض
 ؼبعاصرة لالستحساف.التطبيقات ا 

 بعض تطبيقات االستحسان قدميا املطلــب األول:
 :تطبيقات االستحساف يف العبادات -أوالً 

تظهر لنا بوضوح اؼبعٌت اؼبراد من االستحساف   ،ىناؾ العديد من األمثلة يف ؾباؿ العبادات
  :منها ،كدليل معترب،  ومصدر من مصادر التشريع

مع أف  ،إعطاء الزكاة للهامشيُت يف زمانو استحساان على خالؼ القياس أجاز أبوحنيفة -1
َا ِىَي أَْوَساُخ " –عليو الصالة والسالـ  -حّرمها عليهم حُت قاؿ: -ملسو هيلع هللا ىلص-الرسوؿ  ِإفَّ َىِذِه الصََّدقَاِت ِإمنَّ

                                                           

 .328أتليف دمحم اػبضري ص  ،ينظر: أصوؿ الفقو (1)
 .4/2157على بن دمحم اآلمدي مصدر سابق :اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ  أتليف :ينظر (2)
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، وقد جعل هللا ؽبم يف طبس اػبمس من الغنائم ما (1)"النَّاِس، َوِإنػََّها اَل ربَِلُّ ِلُمَحمٍَّد، َواَل آِلِؿ ؿُبَمَّدٍ 
وكاف مقتضى ذلك أنو ال جيوز دفع الزكاة إليهم يف أي وقت، ولكّن أاب حنيفة  ،يكفيهم ويغنيهم

ؼبا وقع عليهم االضطهاد يف  ،وحفظا ؽبم من الضياع ،إبقاًء على حياهتم ،استحسن إعطاءىم من الزكاة
 .(2)م، وقد وافقو اإلماـ مالك يف ذلكنائومنع عنهم حقهم يف الغ ،زمنو

إان أثبتنا الرجم ابالستحساف على خالؼ القياس، وىو  :ومن ذلك أيضًا قوؿ أيب حنيفة -2
ُهَما ِمائََة َجْلَدةٍ :يقصد بذلك أف اآلية اليت وردت يف حد الزان ، (3) الزَّانَِيُة َوالزَّاين فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمنػْ

وىذا ىو القياس، وؼبا ثبت من فعل الرسوؿ  ،فيدخل ربتها الزاين احملصن وغَته ،عامة بلفظها فهذه اآلية
 ،وحكموا فيو ابلرجم ،وأخرجوه من عمـو اآلية ،وىو أهنم كانوا يرصبوف الزاين احملصن استثناء ،وأصحابو

 .(4)وظبوه استحساانً على خالؼ القياس
 -رضبهم هللا تعاىل -فذىب اإلماـ أبوحنيفة وأصحابو  :يف ؿباذاة الرجل للمرأة يف الصالة -3

ودليل أبو حنيفة فيما قالو  وال تفسد صالة اؼبرأة، ،إىل أنو تفسد صالة من حاذتو اؼبرأة من الرجاؿ
 ،بتقّدـ الرجل وأتّخر اؼبرأة يف الصالة  -عليو الصالة والسالـ  -ووجهو أنو ورد عن النيب  ،االستحساف

عليو الصالة  -، واألمر الوارد ىو قولو اتركاً لفرض اؼبقاـ فتفسد صالتو أو حاذاىا كاف ،فإذا أتّخر عنها
 .(5)"أّخروىن من حيث أّخرىن هللا" - والسالـ

ومل ينو  ،يف لو أف شخصاً تّصدؽ جبميع أموالو ،ومن أمثلة االستحساف يف العبادات أيضاً  -4
ووجو  ،ودليلهم يف ذلك االستحساف ،سقط عنو فرضاففي قوؿ أيب حنيفة وأصحابو أف الزكاة ت ،الزكاة

واؼبتعُّت ال  ،وىو ربع العشر، فكاف متعينًا يف اعبميع ،االستحساف ىنا أف الواجب جزء من صبيع مالو
واغباجة إىل تعيُت الفرض للمزاضبة بُت اعبزء اؼبؤّدى وسائر  ،ألف الفرض أنو دفع الكلّ  ،حيتاج إىل التعيُت

 .(6)سبحانو وتعاىل ربقق اعبزء الواجبالكّل هلل وأبداء  ،األجزاء

                                                           

برواية عبد اؼبطلب بن ربيعة بن اغبارث  ابب ترؾ استعماؿ آؿ البيت على الصدقة، -أخرجو مسلم يف صحيحو ،كتاب الزكاة (1)
 .2/754 -. 1072رقم اغبديث  -بن عبد اؼبطلب

 . 289/ 1دمحم مصطفى شليب  :يفينظر ػ أصوؿ الفقو اإلسالمي أتل (2)
 .2من اآلية  -سورة النور (3)
 .285/ 1 -مصدر سابق - ،أتليف شليب ،ينظر: أصوؿ الفقو اإلسالمي (4)
برواية  -ابب شهود النساء اعبماعة -كتاب الصالة  -يف مصنف عبد الرزاؽ -أبو بكر عبد الرزاؽ بن مهاـ الصنعاينأخرجو  (5)

 .149 -3 ،5115رقم اغبديث  -إبن مسعود
 .154ص ،مصطفى البغا:أتليف ،أثر األدلة اؼبختلف فيها يف الفقو اإلسالمي :ينظر (6)
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 تطبيقات االستحساف يف اؼبعامالت: -اثنياً 
وىذه  ،ىناؾ عدة أمثلة يتجّلى فيها اؼبراد بوضوح من االستحساف كدليل شرعي يف اؼبعامالت

 :األمثلة متنوّعة بتنوع األدلة اؼبثبتة لالستحساف ومنها
 :عقد اإلجارة -1

، والعقد (1)الظاىر أف ىذا العقد ال جيوز؛ ألف اؼبعقود عليو غَت موجود فإف مقتضى القياس
وذلك يف قولو  ،وسنده النص القرآين ،لكنو جاز استحساانً  ؛على اؼبعدـو يؤّدي إىل الغرر فيكوف ابطالً 

فَِإْف أَْرَضْعَن َلُكْم َفآتُوُىنَّ ُأُجوَرُىنَّ  :تعاىل
أَْف أُْنِكَحك إْحَدى ابْػنَػيَتَّ َىاتَػُْتِ إيّنِ أُرِيُد وقولو تعاىل: ( 2)

َعَلى أَْف أَتُْجَرين شَبَاينَ ِحَججٍ 
(3). 

 بيع السلم: -2
فإنو بيع ما ليس عند اإلنساف،  ،وىو بيع شيء آجل موصوؼ يف الذمة بثمن عاجل

م بن قاؿ غبكي - ملسو هيلع هللا ىلص -ومقتضى القياس أي الدليل الشرعي العاـ أنو ال جيوز، ؼبا روي أف رسوؿ هللا 
، لكنو استثٌت ذلك استحسااًن لورود النص اػباص الذي يدؿ على (4)""ال تبع ما ليس عندؾ :حزاـ
وكانوا يسلفوف يف الثمار السنة  ،يف توجيهو ألىل اؼبدينة  -ملسو هيلع هللا ىلص   -وىو ما روي عن النيب  ،(5)جوازه

"  ،ووزف معلـو ،ففي كيل معلـو ،"من أسلف يف شيء  :والسنتُت فقاؿ  .(6)إىل أجل معلـو
نظَت مبلغ  ،االستصناع: وىو أف يتفق شخص مع آخر على أف يصنع أو حييك لو ثواب -3

فهذا جائز سواء سّلم إليو اؼببلغ اؼبتفق  ،دوف أف يذكر لو أجالً  ،مع بياف صفتو ومقداره ،معُت من اؼباؿ
على اإلصباع الثابت بتعامل األّمة بو من غَت نكَت، لكن القياس أيبػػػى بناء  ،استحساانً  ،عليو أـ مل يسّلم

، فال يتصور العقد ويكوف عقدا على وىو معدـو من كل وجو ،حاؿ حقيقةألنو بيع معدـو لل ؛جوازه
 . (7)معدـو

                                                           

 .322بوانجي ص: أتليف  عبدالسالـ أ ،ينظر ػ علم أصوؿ الفقو واغبكم يف اإلسالـ (1)
 .6اآلية  -الطالؽ  (2)
 .27اآلية  -القصص (3)
    –6206رقم اغبديث  -ابب بيع ما ليس البائع، برواية حكيم بن حزاـ   ،أخرجو النسائي يف السنن الكربى، كتاب البيوع (4)
6/59. 
 .160أضبد فراج حسُت وعبد الودود دمحم السرييت ػ ص  :ينظر: أصوؿ الفقو اإلسالمي، أتليف (5)
 .3/85 -2240رقم اغبديث  -وزف معلـو يفابب السلم  -كتاب السلم  -أخرجو البخاري يف صحيحو (6)
 .200ص   -بدراف أبو العينُت بدراف -ينظر أصوؿ الفقو اإلسالمي (7)
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 وصية احملجور عليو لسفو يف سبيل اػبَت: -4
 ،ألف فيها تبذيراً ألموالو ؛احملجور عليوومقتضى القياس أو القاعدة الكلّية عدـ صحة تربعات 

وىذا  ،وعدـ اإلضرار بو حاؿ حياتو ،ولكن استثنيت من األصل العاـ لتمكينو من ربصيل الثواب
 .(1)استحساف اثبت ابؼبصلحة 

 عض التطبيقات املعاصرة لالستحساناملطلب الثاين: ب
يعتمد على اؼبصادر اليت أُقِػػّرت  ،ونعاجل بو مشاكلو ،إف االجتهاد الذي نواجو بو قضاّي عصران

الذي ىو مصدر للّتوسعة  ،ومن بُت ىذه اؼبصادر االستحساف ،وضبطت طرؽ تطبيقها ،حّجيتها
 ،والوقائع اؼبتجّددة ،وىو من اؼبصادر اؼبالئمة ؼبواكبة األحداث اؼبتعددة ،واؼبرونة يف التشريع السالف

والسياسية اليت تتطلب أحكاماً  ،، واالجتماعيةالطبية :ّي اعبديدة يف اجملاالتفهناؾ العديد من القضا
 :ومن ىذه القضاّي اليت تبٍت أحكامها على االستحساف ما أييت ،شرعية

 التربع ابألعضاء: -1
 ،ما يدخل يف ؾباؿ التطبيقات اؼبعاصرة لالستحساف مسألة التربع ابألعضاء ونقلها، وزراعها

 ،فمنهم من أجاز، ومنهم من منع ،وتضاربت فيها اجتهاداهتم ،وىذه اؼبسألة فبا اختلف فيها العلماء
ننتهي إىل أنو ال جيوز لإلنساف أف يتصّرؼ  ةوإبعماؿ القياس يف ىذه اؼبسأل ،ومنهم من فّصل يف اؼبسألة

وال قطع أجزاء من جسمو ألكلها عند  ،وال قتل غَته ،فليس لو أف يقتل نفسو ،يف بدنو ال كالً وال جزءاً 
 وفبا يدّؿ على ذلك: ،اؼبخمصة

وشرع القصاص  ،وىدّد القاتل بنار جهّنم ،أف هللا تعاىل هنى عن قتل النفس اإلنسانية -أ
َوأَْنِفُقوا يف َسِبيِل اَّللَِّ َوال تُػْلُقوا  :وىذا النهي عاـ قاؿ تعاىل ،ةعقوبة ؼبرتكب ىذه اعبردي ،والديّة يف ذلك

َّي أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل أَتُْكُلوا ، وقاؿ أيضػا:  (2)َوَأْحِسُنوا ِإفَّ اَّللََّ حيُِبُّ اْلُمْحِسِنُتَ أِبَْيِديُكْم ِإىَل التػَّْهُلَكِة 
َنُكْم اِبْلَباِطِل ِإالَّ أَْف َتُكوَف ذِبَارًَة َعْن تَػرَاٍض ِمْنُكْم َواَل تَػْقتُػُلوا أَنْػُفَسُكْم ِإفَّ  ُكْم اَّللََّ َكاَف بِ  أَْمَواَلُكْم بَػيػْ

َرِحيًما
(3). 

 تفيد حرمة قتل النفس وعصمة الدماء. ،ورد يف السّنة أخبار كثَتة ومشهورة -ب

                                                           

 .84وىبة الزحيلى ػ ص: :ينظر أصوؿ الفقو  أتليف (1)
 . 195سورة البقرة اآلية  (2)
 . 29سورة النساء اآلية  (3)
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يعد ـبالفًا لألصل اؼبذكور،  ،وعلى ىذا فإف القياـ ابقتطاع أي جزء من أجزاء جسم اإلنساف
وىذا ىو  ،اؼبقررة وـبالفًا للقياس ّيلقاعدة ،فالقوؿ جبوازه يف بعض اغباالت يعد استثناء من القاعدة

 لسنا يف مقاـ بسطها وتفصيلها. (1)وقد ُجػػػػػػػػّوز ذلك وفق شروط معينة  ،االستحساف
 تصوير ذوات الروح: -2

 ،لورود العديد من النصوص الشرعية الناىية عن ذلك ؛األصل يف تصوير ذوات الروح اؼبنع
"إف أشد  :أنو قاؿ -ملسو هيلع هللا ىلص-ن النيبع -هنع هللا يضر- فعن عبدهللا بن مسعود ،واؼبهّددة للمصّورين أبشد العذاب

ولكن بعض العلماء فرّقوا  ،والنهي عن ذلك يعّم أنواع الصور كافة ،(2)س عذاابً يـو القيامة اؼبصّوروف"النا
أو جدار،   ،أو جلد ،أو قماش ،سواء كاف يف ورؽ ،وما كاف تصويرا ابليد ،بُت ما كاف ؾبسماً كالتماثيل

 .أو غَت ذلك
 ،ومل يكن يف القدمي ،أما الصور الشمسية اليت تؤخذ آبالت التصوير، فهي شيء مستحدث

فمنهم من قاؿ أبف أخذ الصورة الفوتوغرافية اليت ىي عبارة  ،وقد وقع فيو اػبالؼ بُت العلماء اؼبعاصرين
أو  ،اؼبنهي عنو ىو إجياد صورة ألف التصوير ؛ليس من التصوير اؼبنهي عنو يف شيء ،عن حبس الظل

و ىذا  ،أو إنساان خلقو هللا تعاىل ،يضاىى هبا حيواانً  ،وال مصنوعة من قبل ،صنع صورة مل تكن موجودة
 اؼبعٌت ليس موجوداً يف أخذ الصور بتلك اآللة.
فليس كل ذلك جائزا، وال كلها منهي عنها، فالتصوير  ،رومنهم من فّرؽ بُت موضوعات الصو 

وتصوير الكّفار الفّساؽ الظلمة الذين جيب  ،أو تصوير النساء عارّيت أو متكّشفات ،للشهوات اؼبثَت
 فهو حراـ.  ،ال جيوز أف يفىت حبّلو ،على اؼبسلم أف يعاديهم

فهو جائز، ومن  ،أوالضرورة أحياان ،حاؿ تدعو إليو اغباجة  ،يف حُت أف تصوير ذوات الروح
 ،وجوازات السفر، ورخص قيادة السيارات ،وحفائظ النفوس ،: البطاقات الشخصيةتىذه اغباال

وصور  ،وسجالت اعبناة ،والشهادات والواثئق الدراسية يف اؼبدارس واعبامعات ،وإقامات األجانب
 .(3)وغَت ذلك فبا تدعو إليو الضرورة ،اجملرمُت للتعّرؼ عليهم

                                                           

نقال عن حكم نقل األعضاء يف الفقو  172-170ػ،ػ ص يعقوب بن عبدالوىاب الباحسُت :أتليف ،االستحساف :ينظر (1)
 . 145 ،57ضبد العقيلي ص سالمي ػ عقيل بن أاال
 -مسعودكتاب اللباس والزينة، ابب ال تدخل اؼبالئكة بيتا فيو كلب وال صورة، رواية عبد هللا بن   -أخرجو مسلم يف صحيحو  (2)

 .3/1670   -2109رقم اغبديث 
 178-176االستحساف ليعقوب الباحسُت  ص:  :ينظر (3)
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 ػ تغيَت اؽبيئػػػة "اعبراحات التجميلية":3 
 :قاؿ -سبحانو وتعاىل  -فاهلل  ،جيوز تغيَت اؽبيئة اليت خلق هللا اإلنساف عليهااألصل أنو ال 

 ٍَلَقْد َخَلْقَنا اإِلنَساَف يِف َأْحَسِن تَػْقِومي
َوَصوَّرَُكْم َفَأْحَسَن ُصَورَُكمْ  :وقاؿ أيضاً  (1)

وتوّعد من يغَّت  ، (2)
َذفَّ ِمْن فقاؿ تعاىل  ،ىذه اؽبيئة َوأَلُِضلَّنػَُّهْم َوأِلَُمنَِّينهْم َوآَلُمرَنػَُّهْم   ِعَباِدَؾ َنِصيًبا َمْفُروًضاَوقَاَؿ أَلَزبَِّ

ُفَّ َخْلَق اَّللَِّ َوَمْن يَػتَِّخْذ الشَّْيطَاَف َولِيِّا  ِمْن ُدوِف اَّللَِّ فَػَقْد َخِسَر فَػَليُػبَػتُِّكنَّ آَذاَف اأْلَنْػَعاـِ َوآَلُمَرنػَُّهْم فَػَليُػَغَتِّ
ِبيًنا ُخْسرَااًن مُ 

َلَعَن هللُا اْلَوامِشَاِت َواْلُمْستَػْومِشَاِت، َوالنَّاِمَصاِت " :أنو قاؿ -ملسو هيلع هللا ىلص  -وورد عن النيب ،(3)
َاِت َخْلَق هللاِ   ، وىذا ىو األصل.(4)"َواْلُمتَػَنمَِّصاِت، َواْلُمتَػَفلَِّجاِت لِْلُحْسِن اْلُمَغَتِّ

سواء كاف تشوىا أصليًا أو  ،شاذة فيها شيء من التشوهغَت أف بعض الناس ذبئ صورهتم 
وؽبذا فإف أكثر العلماء مالوا إىل جواز إجراء اعبراحات  ،فبا يلحق بصاحبو مشقة وحرجاً  ،طارئً 

وكل ذلك من منطلق  ،(5)أو اغباجة استثناء من ىذا األصل ،اليت تدعو إليها الضرورة ،التجميلية
 االستحساف.
 رأة األجنبية:ػ النظر إىل اؼب 4

لنصوص الكتاب والسّنة واإلصباع على  ،إف األصل اؼبقّرر شرعًا حرمة النظر إىل اؼبرأة األجنبية
وعلى ىذا  ،أو اغباجة اؼبنزّلة منزلتها ،للضرورة ،وقد استثٌت من ذلك النظر إليها بقصد التداوي ،ذلك

ألف النظر بقصد اؼبداواة ىو جزئية  ؛فإّف ىذا التجويز اؼبستثٌت من األصل ىو نوع استحساف ابلضرورة
 .مستثناة من حكم نظائرىا

 
 

                                                           

 .4سورة التُت اآلية  (1)
 .64سورة غافر اآلية  (2)
 119-118اآلّيت  -سورة النساء (3)
رقم اغبديث  -برواية عبدهللا بن مسعود -كتاب اللباس والزينة، ابب ربرمي فعل الواصلة واؼبستوصلة  -أخرجو مسلم يف صحيحو  (4)

2125-    3/1678 
 .196ليعقوب بن عبدالوىاب الباحسُت ص نظر االستحسافي (5)
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أحدمها ما قررتو القواعد  ،رأى أف ذلك فيو تعارض بُت قياسُت (1)غَت أف الشيخ دمحم أاب زىرة
يف  والوصف الثاين: ما عساه يؤّدي إىل اؼبشقة ،ألف النظر إليها يؤدي إىل الفتنة ،من كوف اؼبرأة عورة

 .(2)فأعملت عّلة التيسَت يف ىذا اؼبوضع ،كحاؿ العالج ،بعض األحواؿ

                                                           

من علماء األزىر البارزين، ترىب ابعبامع األضبدي وتعلم دبدرسة القضاء الشرعي، ألف أكثر من  -ىو دمحم بن أضبد أبو زىرة (1)
 .25/ 6ـ، األعالـ 1974تويف سنة  ،أربعُت كتااب يف الفقو واألصوؿ

 .205عبدالوىاب الباحسُت ػ ص  ينظر االستحساف ليعقوب بن( 2)



            العلماء فيهالعدد السادس                                    االستحسان حقيقته وآراء  - جملة البحوث األكادميية

- 999 - 

 :اخلامتـــــة
من العرض السابق ؼبوضوع االستحساف بشيء من التعمق، والتعرؼ على ـبتلف االذباىات 

كمصدر لألحكاـ الشرعية، خلصت إىل النقاط   ،واؼبذاىب ذات اآلراء اؼبتباينة يف نظرهتا لالستحساف
 :اآلتية

بل يف معناه االصطالحي، وقد كاف  ،االستحساف مل يكن يف معناه لغة االختالؼ حوؿ -1
 اختالفا شكليا أكثر منو اختالفا حوؿ اعبوىر واؼبضموف.

إال أهنم عملوا بو يف كثَت من اؼبسائل كما  ،على الرغم من إنكار الشافعية لالستحساف -2
 سبق البياف.
ولكن بشروط  ،اؼبسائل الشرعيةيعمل بو يف  ،االستحساف ىو مصدر شرعي لألحكاـ -3

 وضوابط تتلخص يف اآليت:
الضرورّيت واغباجيات و التحسينات" ربت إطار حيقق االستحساف مقاصد الشريعة " أف -

 القاعدة الكلية درء اؼبفاسد أوىل من جلب اؼبصاحل.
أو نصا ؿبكما من الكتاب أو  ،أاّل يصادـ اغبكم االستحساين أصال من أصوؿ الشريعة -

 سنة اؼبتواترة، أو ماىو معلـو من الدين ابلضرورة.ال
 أف يندرج اغبكم االستحساين ربت أصل من أصوؿ التشريع العامة. -
 أو عدـ صالحيتو للتطبيق.،أف يكوف اغبكم االستحساين معتّدا بو عن قبح القياس -
 أاّل يؤدي اغبكم االستحساين إىل ذريعة فساد. -

فهذا   ،ذلك ألف االستحساف ىو عدوؿ اجملتهد  ،فقطأف يكوف اؼبستحسن ىو اجملتهد 
 العدوؿ جيب أف يكوف صادرا عن اجملتهد اؼبطلق.

وليس مستقال،  ،أف االستحساف يعترب مصدرا تبعيا للألحكاـ ،وخالصة رأيي حوؿ اؼبوضوع
و أ ،أو الشرع "الكتاب والسنة" ،وىو إما العقل  ،وآية ذلك أف االستحساف ال يكوف إال دبستحسن

ألنو راجع إىل  ؛فإذا قلنا إنو مصدر مستقل فال فائدة منو  ،وغَتىا من مصادر األدلة اؼبعتربة ،اإلصباع
 ،وليس من الشرع يف شيء ،وإذا كاف خارجا على ذلك فهو بدعة ،فهو تكرار ال مربر لو  ،تلك األدلة

 وجلب اؼبنافع واؼبصاحل. ،إذا فاالستحساف ىو مصدر تبعي لألحكاـ يلجأ إليو لدفع اغبرج واؼبشقة
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  قائمة املصادر واملراجع
 .القرآف الكرمي برواية حفص عن عاصم -أوالا 
 :اؼبصادر العامة -اثنياا 

 -دمشق -دار القلم  -مصطفى ديب البغا،أتليف أثر األدلة اؼبختلف فيها يف الفقو اإلسالمي -1
 ـ.2007 -ىػ1428-الطبعة الرابعة

منشورات  ُت سيد الناس علي الثعليب اآلمديأتليف أيب اغبس ،إلحكاـ يف أصوؿ األحكاـا -2
 د.ت.بَتوت  -اؼبكتب اإلسالمي

 -لقاىرةا -ثدار اغبدي ،علي بن أضبد بن حـز األندلسيأتليف  اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ -3
 ىػػ.1404 -الطبعة األوىل

 -ار الكتاب العريبد   -اغبسن اآلمدي علي بن دمحم أيب،أتليف اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ -4
 .ىػ1404 -الطبعة األوىل -بَتوت

قاسم عبد العزيز  أتليف ،إرشاد ذوي النجابة إىل حجية القياس واالستحساف وأقواؿ الصحابة -5
 .ـ2001 -ىػ1421 -منشورات جامعة األزىر -الدامي طبيس

 -لطبعة األوىلا -الرّيض -مكتبة الرشد  -يعقوب بن عبد الوىاب الباحسُت ،أتليفاالستحساف -6
 .ـ2007 -ىػ1428

  .ىػ1410عبد الودود دمحم السرييت طبعة و  ،أضبد فراج حسُتأتليف ،-أصوؿ الفقو اإلسالمي-7
-1ط  -أمَت عبد العزيز دار السالـ للطباعة والنشر والتوزيعأتليف  أصوؿ الفقو اإلسالمي -8

 ىػ.1418
 مؤسسة شباب اعبامعة للطباعة والنشر -العينُت بدراف بدراف أيبأتليف  ،أصوؿ الفقو اإلسالمي -9

 -ىػ1422 -الطبعة األوىل -القاىرة -دار اغبديث  -دمحم اػبضري ،،اتليفأصوؿ الفقو - 10
 .ـ2001

 -2بَتوت ط –مي للمطبوعات مؤسسة األعل  -دمحم رضا اؼبظفر ،أتليف-أصوؿ الفقو -11
  .ىػ1410

 .بَتوت -الدار اعبامعية للطباعة والنشر ، مصطفى شليبدمحم ،،أتليفأصوؿ الفقو اإلسالمي -12
الطبعة  -طرابلس ليبيا -منشورات صبعية الدعوة اإلسالمية،-وىبة الزحيلي ،أتليف أصوؿ الفقو -13

 .ـ1990 -ىػػػػػػ1400 -األوىل
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 -وزارة األوقاؼ والشؤوف اإلسالمية ،أتليف أضبد بن علي الرازي-الفصوؿ يف األصوؿ -14
 .ـ1994 -ىػ1414 -الطبعة الثانية -الكويت

 -منشورات اعبامعة اؼبفتوحة  -عبد السالـ أبو انجي أتليف  علم أصوؿ الفقو والعلم يف اإلسالـ-15
 الطبعة األوىل.

 -ر البيارؽدا - كر بن العريب اؼبغافري اؼبالكيالقاضي أبو بأتليف  احملصوؿ يف أصوؿ الفقو-16
 .ـ1999 -ىػ1420 -الطبعة األوىل -عماف
 .ـ1995 -1415 -مكتبة لبناف بَتوت  -بكر الرازي دمحم بن أيب ،أتليف-ـبتار الصحاح -17
دار  - -دمحم سالـ مذكور ،أتليف نظرّيتو العامةو اؼبدخل للفقو اإلسالمي اترخيو و مصادره  -18

 .القاىرة -الكتاب اغبديث
 -الطبعة األوىل -دار الكتب العلمية -أتليف أيب حامد دمحم بن دمحم الغزايل  ،اؼبستصفى -19

 .ـ1993
دار القلم للطباعة أتليف عبد الوىاب خالؼ  مصادر التشريع اإلسالمي فيما ال نص فيو -20

 .ـ1993 -ىػ1414 -الطبعة السادسة -الكويت -والنشر والتوزيع
بَتوت -دار الفكر اؼبعاصر - حامد دمحم بن دمحم الغزايل ،أتليف أيباؼبنخوؿ من تعليقات األصوؿ -21

 .-1998 -ىػ1419 -الطبعة الثالثة -
عبد اجمليد عبد اغبميد أتليف  ،اؼبنهاج الواضح يف علم أصوؿ الفقو وطرؽ استنباط األحكاـ -22

 .دار الكتاب اغبديث  -الديباين
 .بَتوت –دار اؼبعرفة  -للخمي الغرانطي أتليف إبراىيم بن موسى ا ،اؼبوافقات يف أصوؿ الفقو -23

  

 


