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 دليل االستحسان عىد ابه رشد وأثري في الىقاش الفقهي

 مه خالل كتابً

 "بداية المجتهد ووهاية المقتصد "

 
 

 خــالد ســـالمة الغــــرياوي
 كلية الشريعة/ جامعة طرابلس

 

 المقدمة :

 آلٌات النظر المقاصدي عند المالكٌة 

ٌن ، سٌدنا محمد ، علٌه وعلى آله وصحبه الحمد هلل رب العالمٌن والصبلة والسبلم على أشرؾ المرسل

 أفضل الصبلة وأتم التسلٌم . 

 وبعد ،،،

اشتهر َعن المالكٌة استئثارهم ببعض األدلة الفقهٌة العقلٌة كالمصلحة المرسلة، وسد الذرائع ، والنظر 

ذه للعادات واألعراؾ، والنظار المحقق فً هذه األدلة ٌتؤكد من أن نظرة المالكٌة فً استعمال ه

األصول هً نظرة مقاصدٌة محضة، كتحرٌمهم لمجموعة كبٌرة من مسائل الذرائع الربوٌة، ومسائل 

النكاح والحج، وما ذاك إال لنظرتههم الثاقبة لما تإدي إلٌه هذه المعامبلت من مفاسد وإن كانت لٌست 

 آنٌة فهً آٌلة إلٌها. 

لتحقٌق المصلحة من أقرب  -مامهم مالكتبعا إل-حٌث ٌبلحظ كل دارس ألصول الفقه توجه المالكٌة 

طرٌق، وأنهم أكثروا من طرقها فجعلوا القٌاس طرٌقا لتحقٌق هذه المصلحة، وجعلوا من طرق تحقٌقها 

، كما جعلوا إن أبعد القٌاس الوصول إلٌها أصل االستحسان بترجٌح االستدالل المرسلأٌضا النظر فً 

ل لتحقق المصلحة من أٌسر طرٌق، واعتبروا سد الذرائع المصلحة المرسلة القرٌبة أساسا فً االستدال

لمشقة وتحقٌق المصلحة وسد وفتحها من طرقها ، والعرؾ ؛ وهو من أصول رفع الحرج ودفع ا

 .الحاجة

 أهداف الموضوع وأسباب اختٌاره  : 

ٌهدؾ الباحث من خبلل هذا البحث إلى تسلٌط الضوء على جانب من أهم الجوانب المتنوعة  -1

عددة عند ابن رشد )المالكً( ، وهو الجانب  المقاصدي ، الذي كاد أن ٌنطمس وراء اهتمام والمت

بالجوانب الفكرٌة األخرى له ، كالفلسفة والطب   -ومن بعدهم أهل المشرق بالتبعٌة لهم  -الؽرب 

صٌل وؼٌرهما ، وإهمالهم هذا الجانب األهم فً حٌاته ، فً محاولة منً إلخراج فكر هذا العالم األ

إلى النور من جدٌد  بعد أن حاول أهل عصره طمسه ، بقٌامهم بإحراقه ، وتوعد كل من ٌحاول 

االهتمام به ، بحجة ضرورة االبتعاد عن الفلسفة ، التً كانت تعد فً وقته زندقة ، مما أدى إلى 

 طمس المعالم الفكرٌة لهذا اإلمام الفذ. 

حث ، هً تسلٌط الضوء على آلٌات النظر المقاصدي ) والفكرة المركزٌة التً ٌنطلق منها هذا الب -5

الفكر المصلحً ، القواعد المصلحٌة ، المصلحة المرسلة ، االستحسان، سد الذرائع( الموجودة فً 

الكتاب ، واستخراجها وإجراء دراسة عنها ، بمقارنتها مع رأي جمهور العلماء، لمعرفة ما إذا كان 

 ً هذا الجانب .لصاحب هذه الدراسة ، منهج ممٌز ف
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فكتاب بداٌة المجتهد ٌعتبر من أمهات كتب الفقه المقارن فً الفقه اإلسبلمً، ومن أهم كتب التراث التً 

اهتم بها المعاصرون ، لمنهجه الفاذ والفرٌد من نوعه ، ولعل هذا العمل ٌكون نوعا من أنواع هذا 

مة التراث ، باعتباره صورة من صور االهتمام، فٌدرج ضمن إطار الجهود المتجددة والدائبة فً خد

المشاركة فً هذا المضمار ، ونوعا من أنواع االهتمام به ، ومحاولة تجدٌده لبلستفادة منه على أرض 

الواقع ، فً محاولة منً ومن ؼٌري ممن لهم قدم راسخة فً هذا المجال ، لعدم إضاعة جهود السابقٌن 

 واالستفادة منها بؤكبر قدر ممكن. 

ا البحث إلى دراسة فكر ابن رشد من خبلل مإلفاته األصٌلة ، البالتعلٌق والسإال والنقد ٌهدؾ هذ -9

لما ورد فً شروحه الفلسفٌة؛ ألن ما ٌرد فً الشروح قد ال ٌعبر عن وجهة نظر الكاتب المباشرة 

والحقٌقٌة فً المسؤلة المطروحة ، فالحاجة ملحة كما ٌقول األستاذ الجابري إلى دراسة 

ات التً ٌطرحها ابن رشد فً هذه المإلفات ألنها تتناول قضاٌا مهمة فً صمٌم الفكر الموضوع

اإلسبلمً ، كاالجتهاد فً الفقه وتصحٌح العقٌدة ، وقد بقٌت هذه القضاٌا فً فكر ابن رشد مؽٌبة 

 مهجورة مع شدة الحاجة إلٌها فً مواكبة ما ٌستجد من عوامل النهضة والتجدٌد .

لعلماء إلى إعادة النظر فً فكر ابن رشد ومنهجٌته من خبلل مإلفاته األصٌلة فهً فهذا البحث دعوة ل

 المدخل الطبٌعً لدراسة فكر ابن رشد ومنهجٌته . 

هذه الدراسة تدعو إلى تجدٌد العبلقة بعلم األصول فً دراساتنا الفقهٌة المعاصرة، على نحو ٌكون  -9

ضبط ما ٌستجد من نوازل ٌثور حولها الخبلؾ  فٌه لهذا العلم مذاق ووظٌفة حقٌقٌة، ومتجددة فً

 فً كثٌر من األحٌان ، فً بداٌة المجتهد تكثر صور من هذا التوظٌؾ وهذه التطبٌقات.

فلعل االهتمام بهذا الجانب والتركٌز علٌه فً بحوث معاصرة ، ٌعطً هذا العلم دما متجددا ، وٌحقق 

 من أعبلم الفقهاء. بعض الؽاٌات التً استهدفها واضعوه ومدونوا فصوله

 منهجٌتً فً هذا البحث : 

 سرت فً هذا البحث وفق المنهج اآلتً: 

المنهج االستقرائً والوصفً ، وذلك من خبلل التتبع للفروع الفقهٌة الواردة عن  ابن رشد     

ا، مع فً البداٌة والمختصر ، واستخراج المسائل األصولٌة، وتحلٌلها، وإبراز آراء العبلمة ابن رشد فٌه

 تدعٌمها بالمسائل الفقهٌة من كتابه " بداٌة المجتهد ونهاٌة المقتصد " .

 خطة البحث :

 المقدمة : 

 المبحث األول)تمهٌدي( : ابن رشد وكتابه " بداٌة المجتهد " 

 المبحث الثانً : مفهوم االستحسان وحجٌته وأنواعه 

 ستحسانالمبحث الثالث : تخصٌص المصلحة لعموم النص وعالقته باال

 الخاتمة : 
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 المبحث األو ل )تمهٌدي(: ابن رشد وكتابه بداٌة المجتهد

 المطلب األول : ابن رشد  مولده ووفاته

 أوال : ترجمة العبلمة ابن رشد  
 اسمه ونسبه : 

( حفٌد العبلمة (1)هو أبو الولٌد ، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد ابن رشد ، القرطبً. )  

 هـ(.  252الجد الذي توفً سنة ) ابن رشد 

 مولده :   

هـ ( للهجرة ، فً مدٌنة قرطبة ، عاصمة العلم آنذاك، فً بٌئة  252ولد ابن رشد )الحفٌد( سنة ) 

(، فقد كانت أسرته من أكثر األسر (2)اشتهرت بالعلم والصبلح، ال سٌما فٌما ٌتعلق بالعلوم الشرعٌة)

من  , فكان جده _ وٌكنى بابن رشد أٌضا_ر عظٌم فً ذلك الوقتاألندلسٌة وجاهة، وكانت تتمتع بتقدٌ

أعبلم المذهب المالكً، وكان فقٌها، عالما  ورعا ، صالحا ، تولى منصب القضاء فً قرطبة ، واشتهر 

بالعدل والسٌرة العطرة  وكان ٌعد من أكبر فقهاء األندلس على اإلطبلق ، تتلمذ علٌه الفقٌه الشهٌر ، 

(، وكان مبلذ الناس فً نوائبهم وحوائجهم ، (3)وؼٌره ، من كبار الفقهاء والمحدثٌن)القاضً عٌاض ، 

تجاوزت شهرته فً ذلك الوقت حدود األندلس إلى المؽرب وشمال أفرٌقٌا ، ومن أهم مصنفاته :)البٌان 

 (.(4)والتحصٌل ، والمقدمات ، والفتاوى ( )

 محنته ووفاته:

ًَ به عند الخلٌفة ٌعقوب المنصور، ثم  امتحن ابن رشد فً نهاٌة حٌاته بالنفً، وإحراق كتبه، حٌن ُوِش

 (.2عفا عنه، ولم ٌعش بعد نفٌه إال سنة واحدة)

هـ(، ودفن فً 222فً سنة خمس وتسعٌن وخمسمائة من الهجرة)  -علٌه رحمة هللا تعالى –توفً

 (. 2قرطبة)

 المطلب الثانً : نبذة عن كتاب بداٌة المجتهد

 ومحتواه  أوال : وصؾ الكتاب 

كتاب بداٌة المجتهد من أمهات الكتب فً الفقه اإلسبلمً ، جمع فٌه صاحبه بٌن المذاهب الفقهٌة 

المختلفة، ولم ٌنتصر فٌه لمذهب على آخر إال بحسب ما ٌقتضٌه الدلٌل وٌرجحه العقل ، فقد نحا فٌه 

ه إلى ما ٌبلئم مزاجه وثقافته صاحبه كما ٌقول األستاذ حمادي العبٌدي ، منحا النظر العقلً ، واتجه فٌ

 (.(5)الفلسفٌة )

 ثانٌا : أهمٌة هذا الكتاب والؽرض منه  

وقد نبه ابن رشد على أهمٌة هذا الكتاب وما ٌمكن أن ٌدركه أو ٌستفٌده القارئ له من موهبة وقدرة   

م مالك ابن على االستدالل واالجتهاد ، حٌن قال بعد إعرابه عن رؼبته فً تؤلٌؾ كتاب على مذهب االما

بٌد أن فً قوة هذا الكتاب ، أن ٌبلػ به اإلنسان كما قلنا رتبة االجتهاد ، إذا تقدم فعلم اللؽة :» أنس 

العربٌة، وعلم من أصول الفقه ما ٌكفٌه فً ذلك ، ولذلك رأٌنا أن أخص األسماء بهذا الكتاب ، أن 

 (.(6)« )بداٌة المجتهد ، وكفاٌة المقتصد» نسمٌه 

                                                           
 74، 2/73م( ، 1995التكملة :  البن األبار ، تح : عبد السبلم هراس ، طبعة دار الفكر /لبنان )  (1)
  2/73التكملة : البن األبار :   (2)
  246، 245م( : ص1988ٌنظر ابن رشد وكتابه المقدمات : المختار بن طاهر التلٌلً : الدار العربً للكتاب )  (3)
دار المعارؾ بمصر ، بٌن الدٌن والفلسفة : مـحمد  –ط : الخامسة  – 113،  112انٌة : محمود قاسم : دراسات فً الفلسفة الٌون (4)

 دار المعارؾ بمصر  –ط : الثانٌة – 27، 26ٌوسؾ موسى :
، دار الكتب العلمٌة /  147هـ( ص1360( شجرة النور الزكٌة ، محمد بن محمد بن عمر بن علً ابن سالم مخلوؾ )المتوفى: 5)
 1/213م( : 2003) 1روت : طبٌ
 المرجع السابق نفسه(6)
 . 37ابن رشد وموقفه من العلوم االسبلمٌة : حمادي العبٌدي :   (5)
 4/169بداٌة المجتهد :   (6)
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 ابن رشد فً الكتاب   ثالثا : منهج

منهج ابن رشد فً هذا الكتاب هو منهج التـحلٌل الفلسفً الذي الٌرد على خصوم له ، وإنما ٌبحث عن 

األقرب للتعلٌل المنطقً والمتماشً مع النصوص الشرعٌة فً نفس الوقت، فهو بهذا ٌعلم الدارس 

لكتاب بالنظر الفقهً والملكة والطالب االستدالل الفقهً وٌمحص له األدلة فٌخرج من قراءته ل

االستداللٌة ، لٌخلق الجرأة لدى الفقهاء على االجتهاد ، ومن هنا أطلق على كتابه لفظ االجتهاد ، منبها 

 (.(1)« )بداٌة المجتهد » من طرؾ خفً إلى أنه دعوة لذلك ، ومران علٌه ، فسماه : 

ء بصورة الٌقدر على مثلها إال متمرس ولقد أعطى ابن رشد فً هذا الكتاب أسباب الخبلؾ بٌن الفقها

على التعامل مع األمور من زاوٌة رد الفروع إلى األصول عن طرٌق تتبع الرابطة السببٌة واعتماد 

والواقع أن ابن رشد سلك منهجا فرٌدا تسٌطر فٌه » المنهج المقارن ، ٌقول األستاذ حمادي العبٌدي : 

فً الفلسفة والمنطق ، فبل ٌكاد ٌفلت منه حكم بدون تعلٌل ،  النزعة العقلٌة وهو متؤثر فً ذلك بدراسته

 (.(2)« )وٌلتمس العلل المعقولة حتى بالنسبة للمسائل التً ٌرى الفقهاء أنها ؼٌر معقولة المعنى 

وله تصانٌؾ جلٌلة الفائدة، » وقد نوه إلى ذلك ابن األبار فً تكملته حٌن قال فً ترجمته البن رشد : 

فً الفقه أعطى فٌه أسباب االختبلؾ ، وعلل فوجه فؤفاد « ة المجتهد ونهاٌة المقتصدبداٌ»منها كتاب  

 (. (3)« )وأمتع به والٌعلم فً فنه أمتع منه وال أحسن مساقا 

وأخٌرا : فالكتاب ٌشتمل على ما ٌكفً المقتصد فً المعرفة بالفقه اإلسبلمً أي الشخص الذي ٌقتصر 

قرره الفقهاء من األحكام الشرعٌة المتفق علٌها أو المختلؾ فٌها ؼرضه فً دراسة الفقه على معرفة ما 

بٌن الفقهاء ، وهو فً الوقت نفسه ٌشكل حجر البداٌة لمن ٌرؼب أو ٌؤمل فً الوصول إلى مرتبة 

االجتهاد من أجل استخراج األحكام الفقهٌة؛ لما عساه أن ٌعرض من مسائل وفتاوى ونوازل مستجدة لم 

خذ من هنا »لشرع فٌها  ، فهـو بذلك لٌس من الكتب التً ٌصدق علٌها قول القائل ٌسبق أن تقرر حكم ا

، بل هو كتاب تحلٌلً تسود فٌه روح ابن رشد فً كل سطر من سطوره وفً «ومن هنا وقل هذا كتابنا 

كل عبارة من عباراته ، كتاب ال ٌستطٌع كتابته إال عقل فٌلسوؾ حكٌم بالمعنى الذي ٌعطٌه ابن رشد 

 (.(4)« )الحكمة لٌست شٌئا أكثر من معرفة أسباب الشًء » كمة ، فهو ٌقول   للح

أما كتاب بداٌة المجتهد فؤنا أزعم أنه لم ٌإلؾ فً الفقه » ٌقول الشٌخ فرٌد األنصاري طٌب هللا ثراه : 

ر اإلسبلمً مثله ، فهو فرٌدة منهجٌة فً عرض المادة الفقهٌة ، مإصلة تؤصٌبل علمٌا دقٌقا جدا، فؽٌ

المتخصص ال قدرة له على مجرد فهم الكتاب ، لدقة صنعته وعمق تحلٌله للقضاٌا الفقهٌة ، وتوجٌه 

الفهوم والخبلفات ، على مستوى الخبلؾ العالً ، والسبب فً ذلك أن المإلؾ _ وهو القاضً 

توى فاستفاد الفٌلسوؾ  المنطقً _ قد جمع هذه المدونة لنفسه أساسا ، لتساعده فً مهنة القضاء وفً الف

هو من علم الفقه أحكامه ، واستفاد الفقه منه دقة العرض المنهجً ، وعمق التحلٌل للظواهر 

واإلشكاالت، مع االختصار العجٌب ؼٌر المخل ، بما ال تجده فً ؼٌره ، وما رأٌت كتابا جدٌرا بتسمٌته 

 (.   (5)« )اء المجتهدٌن حقا وصدقا مثله  فهو إذا درس _بشروطه_ كان مدرسة حقٌقٌة لتخرٌج الفقه

ومكانة ابن رشد حاولت استخراج بعض آلٌات االستدالل  بداٌة المجتهد لكتاب المكانة هذه وألجل

وطرائق التحصٌل واالجتهاد عنده من خبلل أهم كتبه وأشهرها ، واالستعانة على تحقٌق هذا المقصد 

فً تؤصٌله وسبر ؼور آراء إمامه، علٌه بثلة من العلماء الكرام من متتبعً هذا المنهج، وممن أسهموا 

 وعلٌهم جمٌعا سحائب الرحمة والرضوان . 

 

                                                           
  37ابن رشد والعلوم اإلسبلمٌة ، ص  (1)
 . 93،  ابن رشد : الجابري:  64ابن رشد والعلوم االسبلمٌة : حمادي العبٌدي : (2)

  2/74التكملة :   (3)
 . 93،  92ابن رشد سٌرة وفكر : محمد عابد الجابري :  (4)

 160مفهوم العالمٌة من الكتاب إلى الربانٌة : فرٌد األنصاري ، ط: األولى ، دار السبلم /القاهرة ،    (5)
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 المبحث الثانً : مفهوم  االستحسان وحجٌته وأنواعه

 المطلب األول  : مفهوم االستحسان وحجٌته

 االستحسان فً اللغة : 

 .(1)مشتق من الحسن، والحسن ضد القبح، واستحسن الشًء أي عده حسًنا  

 تحسان فً االصطبلح له عدة تعرٌفات؛ منها : واالس

 : التعرٌف األول  

  .   (2)االستحسان هو: "دلٌل ٌنقدح فً نفس المجتهد وتقصر عنه عبارته، فبل ٌقدر على إظهاره "  

؛  ألن ما ال ٌقدر على التعبٌر وانتقد هذا التعرٌؾ انتقاًدا شدًٌدا  وُنسب هذا التعرٌؾ إلى بعض الحنفٌة ،

 . ٌدري أنه وهم وخٌال أو تحقٌق وال بد من ظهوره  عنه ال

وقد انتقد اإلمام الؽزالً هذا التعرٌؾ فقال : " هذا هوس ، فإن معانً الشرع إذا الحت فً العقول 

 . (3)انطلقت األلسن فً التعبٌر عنها فما ال عبارة عنه ال ٌعقل " 

  : التعرٌف الثانً

وُنسب هذا التعرٌؾ أٌضا إلى أبً حنٌفة ، ولكن  (4).  "عقلهاالستحسان هو : "ما ٌستحسنه المجتهد ب  

، و لو فتح  أصحابه ٌنكرون هذا التفسٌر عنه، وانُتقد هذا التعرٌؾ بؤنه ٌفوض األحكام إلى آراء الرجال

 . (5)ما شاء هذا الباب لبطلت الحجج وادعى كل من شاء 

ٌقول الشنقٌطً منتقًدا التعرٌفٌن السابقٌن: "وبطبلن هذٌن التعرٌفٌن ظاهر؛ ألن المجتهد لٌس   

له االستناد إلى مجرد عقله فً تحسٌن شًء، وما لم ٌعبر عنه ال ٌمكن الحكم له بالقبول حتى ٌظهر 

 .(6) "وٌعرض على الشرع

  :التعرٌف الثالث

 .  (7)ة عن مثل ما حكم به فً نظائرها إلى خبلفه بوجه هو أقوىاالستحسان هو : العدول فً مسؤل

، قال الؽزالً عن هذا التعرٌؾ: "وهذا  وهذا أبٌن التعرٌفات لحقٌقة االستحسان؛ ألنه ٌشمل كل أنواعه

 . (8)   "مما ال ٌنكر

 

 

                                                           
اح، للرازي، تح : محمود خاطر ، ، مختار الصح1535ٌنظر: القاموس المحٌط، للفٌروز أبادي، مإسسة الرسالة/بٌروت ، ص (1)

 .167بٌروت ص –مكتبة لبنان ناشرون 
، أبو محمد، جمال الدٌن ، دار الكتب ،  نهاٌة السول شرح منهاج الوصول (2) ًّ عبد الرحٌم بن الحسن بن علً اإلسنوي الشافع

 365م( ، ص1999،  1العلمٌة/ بٌروت ، )ط
 -مد بن محمد الؽزالً الطوسً ، تح : محمد حسن هٌتو ، دار الفكر المعاصرالمنخول من تعلٌقات األصول ، أبو حامد مح (3)

  477م ( ، ص1998،  3سورٌة ) ط –بٌروت لبنان، دار الفكر دمشق 
ٌنظر المستصفى ، أبو حامد محمد بن محمد الؽزالً الطوسً ، تح : محمد عبد السبلم عبد الشافً ، دار الكتب العلمٌة / بٌروت  (4)

 171م( ، ص1993،  1) ط
 المرجع السابق نفسه  (5)
مذكرة فً أصول الفقه ، محمد األمٌن بن محمد المختار بن عبد القادر الجكنً الشنقٌطً ، مكتبة العلوم والحكم، المدٌنة المنورة ،  (6)

 200م( ، ص2001،  5)ط
بٌروت ، )د .ط ، –سبكً ، دار الكتب العلمٌة اإلبهاج فً شرح المنهاج ، تقً الدٌن أبو الحسن علً بن عبد الكافً بن علً ال (7)

 189/ 3م( ، 1995
، وٌنظر تفصٌل المسؤلة فً : المصلحة المرسلة واالستحسان ، د. عبد اللطٌؾ العلمً ، منشورات  173ٌنظر المستصفى ، ص (8)

 136-134م ( ، ص2004،  1وزارة األوقاؾ والشئون اإلسبلمٌة ) ط

https://www.alukah.net/sharia/0/120176/#_ftn12
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 مفهوم االستحسان عند المالكٌة   

ً مقابل دلٌل كلً، فالعمل بالمصلحة العمل بمصلحة جزئٌة ف» االستحسان فً المذهب المالكً هو: 

الجزئٌة وترك النص العام أو القٌاس ، ال ٌرجع إلى مجرد الذوق والتشهً وإنما ٌرجع إلى ما علم من 

(، فقد ٌوجب القٌاس فً بعض (1)« )مقاصد الشرع فً الجملة من جلب للمصالح ودرء للمفاسد 

نظر والتفحص ٌإدي إلى تفوٌت مصلحة أو جلب المسائل حكما شرعٌا معٌنا ، إال أن هذا الحكم عند ال

 (. (2)مفسدة ، فٌترك القٌاس فً هذه الحالة وٌخصص بالمصلحة دون إلؽاء أصل القٌاس)

ومن أمثلته فً الشرع؛ القرض: فإنه ربا فً األصل؛ ألنه درهم بدرهم إلى أجل ، وذلك إذا نظرنا إلى 

، ولكن « الذهب والفضة إال مثبل بمثل ٌدا بٌد بٌع» عموم النصوص، فقد نهى صلى هللا علٌه وسلم عن 

خصص هذا العموم بالنظر المصلحً المتمثل فً رفع المشقة والحرج عن الناس ، فلو بقً على أصل 

بٌع العرٌة بخرصها » وسلم عنالمنع لكان فٌه تضٌٌق على المكلفٌن. ومثله كذلك نهٌه صلى هللا علٌه 

، فإنه فً الحقٌقة بٌع للرطب بالٌابس ، وقد نهى عنه صلى هللا علٌه وسلم فً العموم، ولكنه «   تمرا

 (.(3)أبٌح للنظر المصلحً كذلك لما فٌه من الرفق ورفع الحرج بالنسبة للمعري والمعرى)

 ستحسان عند ابن رشد  تعرٌف اال  

. ونسب   ((4))عرؾ ابن رشد فً بداٌة االجتهاد االستحسان بؤنه : )الجمع بٌن األدلة المتعارضة( -1

 . ((5))ابن رشد هذا التعرٌؾ لمالك رحمه هللا ، ثم قال : " وإن كان ذلك كذلك فهو  لٌس قوال بؽٌر دلٌل"

 .((6))اللتفات إلى المصلحة والعدل( كما عرفه أٌضا فً موضع آخر من الكتاب بؤنه : )ا -5

وترك العمل بالدلٌل النصً مراعاة لهذه األصول هو المقصود بمصطلح تخصٌص المصالح للنصوص 

عند من ٌقول بها ، وهذا ٌعنً أن المخصصات عند المالكٌة تتمثل فً العرؾ واإلجماع والمصلحة 

 ورفع الحرج والمشقة .

ٌة باتفاق  -إٌراده فً التعرٌفات السابقة عند المالكٌة  الذي تم –واالستحسان بهذا المعنى   ُحجَّ

 . العلماء؛ ألنَّه ال ٌخالؾ أحٌد فً األخذ بالدلٌل الراجح

َوِر والمعانً لم ٌقل به أحٌد من العلماء، وال  فإطبلُق االستحساِن على ما تمٌُل إلٌه النفُس وتهواه من الصُّ

ٌن ٌسوغ ِنسبُته إلى أهل العلم، إذ ال خبل َؾ بٌنهم على عدم جوازه، التفاقهم على امتناع القول فً الدِّ

ًّ : " من استحسن فقد شرع "  افع  . (7)بالتشهًِّ والهوى. وهو المقُصوُد بقول اإلَمام الشَّ

 رأي اإلمام الشافعً فً االستحسان : 

 .(8)فقد شرع"  أنكر اإلمام الشافعً القول باالستحسان وبالػ فً رده ، ومن ذلك قوله: "من استحسن

وعند التحقٌق ٌجد الباحث أن إنكار الشافعً إنما كان على االستحسان بمجرد الهوى والتشهً والتلذذ 

وَنقل الشٌرازي عن الشافعً تعرٌؾ االستحسان .   (9)"دون دلٌل؛ قال الشافعً: "إنما االستحسان تلذذ

                                                           
 206/ 4ت : ٌنظر الموافقا ((1)) 
 40/ 1ٌنظر الموافقات :  ((2)) 
  40/ 1الموافقات :  ((3))

 60/ 4بداٌة المجتهد :   (4)
 60/ 4بداٌة المجتهد :   (5)
 140/ 2بداٌة المجتهد :  ((6))
 171المستصفى ، ص (7)
 171المستصفى ، ص (8)
 507م( ، ص1940،  1د شاكر ، مكتبة الحلبً / مصر ، )طأحم، تح :  الرسالة ، الشافعً أبو عبد هللا محمد بن إدرٌس (9)



 "114-93" 0202, 61مجلة البحوث األكادٌمٌة )العلوم اإلنسانٌة واإلجتماعٌة(, العدد 

22 
 

فالشافعً  إنما أنكر استحساًنا   (1).ٌلترك القٌاس لما استحسنه اإلنسان من ؼٌر دل : عند أبً حنٌفة وهو

 . ببل دلٌل

ووجهة نظر الشافعً تتضح فً قوله اآلتً: " وال أن ٌفتً إال من جهة خبر الزم ؛ وذلك الكتاب، ثم 

السنة، أو ما قاله أهل العلم ال ٌختلفون فٌه، أو قٌاس على بعض هذا. وال ٌجوز أن ٌحكم وال ٌفتً 

 .(2)سان واجًبا وال فً واحد من هذه المعانً" باالستحسان؛ إذ لم ٌكن االستح

ومن هذا النص ٌتبٌن لنا أن الشافعً إنما ٌنكر االستحسان الذي ال ٌعتمد على شًء من األدلة الشرعٌة: 

 .(3)الكتاب، والسنة، واإلجماع، والقٌاس

 المطلب الثانً : أنواع االستحسان عند المالكٌة وتطبٌقاتها من فقه ابن رشد

أي  -فمنه ترك الدلٌل للعرؾ ، كرد األٌمان إلى العرؾ، وتركه:» ة االستحسان إلى أقسام وقسم المالكٌ

للمصلحة؛ كتضمٌن األجٌر المشترك ، وتركه لئلجماع؛ كإٌجاب الؽرم على من قطع ذنب بؽلة   -الدلٌل

ة الكبٌرة القاضً، وتركه لرفع المشقة وإٌثار التوسعة على الخلق؛ كإجازة التفاضل الٌسٌر فً المراطل

. ومن مواطن االستحسان ؛ ترك مقتضى الدلٌل فً الشًء ((4))« ، وإجازة بٌع وصرؾ فً الٌسٌر

 ( (5)لتفاهته ونزار ته وقلته)

 (.(6)وأضاؾ الشاطبً إلى هذه األنواع نوعا خامسا؛ هو االستحسان بمراعاة الخبلؾ)

 النوع األول : االستحسان المبنً على المصلحة ورفع الحرج

ا النوع االستحسان لرفع الحرج والمشقة وإٌثار التوسعة على الخلق باعتبارها أهم أنواع وٌتضمن هذ

المصالح المراد جلبها وتحصٌلها، ودفع ورفع أضدادها عن الناس. والمقصود من استحسان المصلحة: 

لحرج أن الداعً إلى إخراج جزئٌة ما عن حكم القٌاس أو القاعدة؛ هو المصلحة التً ٌتحقق بها رفع ا

والمشقة عن الناس، وتٌسٌر معامبلتهم. ولم ٌذكر علماء الحنفٌة هذا النوع من االستحسان وإنما ورد فً 

 (. (7)كتب المالكٌة، ولكن جزئٌات فقههم تشهد لذلك باالعتبار)

 تطبٌقات من فقه ابن رشد

 فٌمن ٌتعلق به الطالق من النساء ومن ال ٌتعلق : -6

نهم اتفقوا على أن الطبلق ٌقع على النساء البلتً فً عصمة أزواجهن وأما من ٌقع طبلقه من النساء فإ

أو قبل أن تنقضً عددهن فً الطبلق الرجعً، وأنه ال ٌقع على األجنبٌات أعنً الطبلق المعلق .  وأما 

تعلٌق الطبلق على األجنبٌات بشرط التزوٌج مثل أن ٌقول إن نكحت فبلنة فهً طالق فإن للعلماء فً 

مذاهب قول إن الطبلق ال ٌتعلق بؤجنبٌة أصبل عم المطلق أو خص ، وهو قول الشافعً ذلك ثبلثة 

وأحمد وداود وجماعة، وقول إنه ٌتعلق بشرط التزوٌج عمم المطلق جمٌع النساء أو خصص ، وهو 

قول أبً حنٌفة وجماعة ، وقول إنه إن عم جمٌع النساء لم ٌلزمه وإن خصص لزمه ، وهو قول مالك 

                                                           
،  1التبصرة فً أصول الفقه  ، أبو إسحق إبراهٌم بن علً الشٌرازي ، تح : محمد حسن هٌتو ، دار الفكر / دمشق ، )ط  (1)

 492ه( ، ص1403
 7/313م ( ، 1990األم ، للشافعً ، أبو عبد هللا محمد بن إدرٌس ، دار المعرفة / بٌروت ، )د . ط ،  (2)
دار الفكر ) ,  ٌنظر إرشاد الفحول إلى تحقٌق علم األصول ، محمد بن علً الشوكانً ، تح : محمد سعٌد البدري أبو مصعب (3)

  402م( ،   ص: 1992
،  207/ 4. وٌنظر الموافقات :  66م ( ص 1999المحصول ، أبو بكر بن العربً ، )طبعة دار البٌارق ، عمان/ األردن ،   ((4))

208 
 208/ 4الموافقات :  ((5))
 145/ 2االعتصام :  ((6))
،  1ٌنظر االستحسان ؛ حقٌقته وأنواعه ، حجٌته ، تطبٌقاته المعاصرة ، د. ٌعقوب الوهاب الباحسٌن ، مكتبة الرشد ناشرون ، ط ((7))

 114م : ص2007
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عنً مثل أن ٌقول كل امرأة أتزوجها من بنً فبلن أو من بلد كذا فهً طالق ، وكذلك فً وأصحابه أ

 وقت كذا ، فإن هإالء ٌطلقن عند مالك إذا زوجن.

 وسبب الخالف :

هل من شرط وقوع الطبلق وجود الملك متقدما بالزمان على الطبلق أم لٌس ذلك من شرطه فمن قال 

باألجنبٌة، ومن قال لٌس من شرطه إال وجود الملك فقط قال: ٌقع هو من شرطه قال: ال ٌتعلق الطبلق 

 باألجنبٌة.

، وذلك أنه إذا عمم فؤوجبنا علٌه  فاستحسان مبنً على المصلحةوأما الفرق بٌن التعمٌم والتخصٌص 

التعمٌم لم ٌجد سبٌبل إلى النكاح الحبلل، فكان ذلك عنتا به وحرجا، وكؤنه من باب نذر المعصٌة ، وأما 

 .((1))إذا خصص فلٌس األمر كذلك إذا ألزمناه الطبلق 

 التفرٌق بٌن الحائض  والجنب فً المنع من قراءة القرآن :  -5

بمنزلة الجنب، وقوم فرقوا بٌنهما،  -اي فً المنع من القراءة  –قوم جعلوا الحائض فً هذا االختبلؾ 

 .(2)وهو مذهب مالكلطول مقامها حائضا،  استحسانا؛فؤجازوا للحائض القراءة القلٌلة 

 (3)حكم المسح على الخف المخرق  -3

وأما صفة الخؾ فإنهم اتفقوا على جواز المسح على الخؾ الصحٌح، واختلفوا فً المخرق فقال مالك  

وأصحابه : ٌمسح علٌه إذا كان الخرق ٌسٌرا أقل من ثبلثة أصابع. وقال قوم بجواز المسح على الخؾ 

خرقه ، وممن روي عنه ذلك الثوري، ومنع الشافعً أن ٌكون  المنخرق ما دام ٌسمى خفا وإن تفاحش

فً مقدم الخؾ خرق ٌظهر منه القدم ولو كان ٌسٌرا فً أحد القولٌن عنه. وسبب اختبلفهم فً ذلك 

اختبلفهم فً انتقال الفرض من الؽسل إلى المسح هل هو لموضع الستر أعنً ستر خؾ القدمٌن؟ أم هو 

؟ فمن رآه لموضع الستر لم ٌجز المسح على الخؾ المخرق؛ ألنه إذا  لموضع المشقة فً نوع الخفٌن

انكشؾ من القدم شًء انتقل فرضها من المسح إلى الؽسل ومن رأى أن العلة فً ذلك المشقة لم ٌعتبر 

. وقال وأما التفرٌق بٌن الخرق الكثٌر والٌسٌر فاستحسان ورفع للحرجالخرق ما دام ٌسمى خفا. 

ؾ المهاجرٌن واألنصار ال تسلم من الخروق كخفاؾ الناس فلو كان فً ذلك حظر الثوري : كانت خفا

لورد ونقل عنهم. قلت : هذه المسؤلة هً مسكوت عنها فلو كان فٌها حكم مع عموم االبتبلء به لبٌنه 

ِهْم( ٌْ َل إِلَ َن لِلنَّاِس َما ُنزِّ ٌِّ  . (4)صلى هللا علٌه وسلم ، وقد قال تعالى : )ِلُتَب

 الطالق المعلق على األجنبٌات :  حكم وقوع -4

وأما من ٌقع طبلقه من النساء فإنهم اتفقوا على أن الطبلق ٌقع على النساء البلتً فً عصمة أزواجهن، 

 أو قبل أن تنقضً عددهن فً الطبلق الرجعً،  وأنه ال ٌقع على األجنبٌات أعنً الطبلق المعلق. 

ٌج ؛ مثل أن ٌقول إن نكحت فبلنة فهً طالق، فإن وأما تعلٌق الطبلق على األجنبٌات بشرط التزو

للعلماء فً ذلك ثبلثة مذاهب : قول: إن الطبلق ال ٌتعلق بؤجنبٌة أصبل ، عم المطلق أو خص، وهو 

 قول الشافعً وأحمد وداود وجماعة .

 وقول إنه ٌتعلق بشرط التزوٌج عمم المطلق جمٌع النساء أو خصص، وهو قول أبً حنٌفة وجماعة.
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ل إنه إن عم جمٌع النساء لم ٌلزمه وإن خصص لزمه، وهو قول مالك وأصحابه ، أعنً مثل أن وقو 

ٌقول كل امرأة أتزوجها من بنً فبلن أو من بلد كذا فهً طالق وكذلك فً وقت كذا فإن هإالء ٌطلقن 

 عند مالك إذا زوجن.

 وسبب الخالف :

الطبلق أم لٌس ذلك من شرطه؟ فمن قال  هل من شرط وقوع الطبلق وجود الملك متقدما بالزمان على

هو من شرطه قال ال ٌتعلق الطبلق باألجنبٌة، ومن قال: لٌس من شرطه إال وجود الملك فقط قال ٌقع 

 باألجنبٌة.

وذلك أنه إذا عمم فؤوجبنا علٌه ؛ فاستحسان مبنً على المصلحة  وأما الفرق بٌن التعمٌم والتخصٌص

اح الحبلل فكان ذلك عنتا به وحرجا وكؤنه من باب نذر المعصٌة . وأما إذا التعمٌم لم ٌجد سبٌبل إلى النك

خصص فلٌس األمر كذلك إذا ألزمناه الطبلق، واحتج الشافعً بحدٌث عمرو بن شعٌب عن أبٌه عن 

 . (1)جده قال قال  رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم "ال طبلق إال من بعد نكاح"

 فٌه حق توفٌة أو كان على الصفة عند مالك :  ضمان المبٌع بالعقد إال ما كان -2

اختلؾ العلماء فً وقت ضمان المشتري للمبٌع فقال أبوحنٌفة والشافعً : ال ٌضمن المشتري إال بعد 

القبض ، وأما مالك فله فً ذلك تفصٌل : وذلك أن المبٌعات عنده فً هذا الباب ثبلثة أقـسام : بٌع ٌجب 

زن أو كٌل أو عد ، وبٌع لٌس فٌه حق توفٌة؛ وهو الجزاؾ، أو ما على البائع فٌه حق توفٌة من و

الٌوزن وال ٌكال وال ٌعد ، فؤما ما فٌه حق توفٌة فبل ٌضمنه المشتري إال بعد القبض ، وأما ما لٌس فٌه 

 حق توفٌة وهو حاضر ، فبل خبلؾ فً المذهب أن ضمانه من المشتري وإن لم ٌقبضه .

ك فٌـه ثـبلث رواٌـات أٌضا ، أشهرها : أن الضمان على البائع إال أن وأما المبٌع الؽائب فعن مال

ٌشترطه على المبتاع . والثانٌة : أنه من المبتاع إال أن ٌشترطه على البائع )... ( والخبلؾ فً هذه 

المسؤلة مبنً على : هل القبض شرط من شروط العقد أو حكم من أحكام العقد ، والعقد الزم دون 

؛ فرٌق مالك بٌن الغائب والحاضر والذي فٌه حق توفٌة والذي لٌس فٌه حق توفٌةوتالقبض ؟  

 .((2))استحسان , ومعنى االستحسان فً أكثر األحوال : هو االلتفات إلى المصلحة والعدل

 ضمان هبلك الرهن هل من الراهن أو من المرتهن ؟ : -2

 اختلؾ العلماء فً الرهن ٌهلك عند المرتهن ممن ضمانه؟ :

قوم: الرهن أمانة وهو من الراهن، والقول قول المرتهن مع ٌمٌنه أنه ما فرط فٌه وما جنى علٌه، فقال 

 وممن قال بهذا القول الشافعً، وأحمد، وأبو ثور، وجمهور أهل الحدٌث.

وقال قوم: الرهن من المرتهن ومصٌبته منه، وممن قال بهذا القول أبو حنٌفة، وجمهور الكوفٌٌن. وفرق 

ا ال ٌؽاب علٌه مثل الحٌوان، والعقار مما ال ٌخفى هبلكه، وبٌن ما ٌؽاب علٌه من العروض، قوم بٌن م

فقالوا: هو ضامن فٌما ٌؽاب علٌه، ومإتمن فٌما ال ٌؽاب علٌه، وممن قال بهذا القول مالك، 

ٌع، واألوزاعً، وعثمان البتً، إال أن مالكا ٌقول: إذا شهد الشهود بهبلك ما ٌؽاب علٌه من ؼٌر تضٌ

 وال تفرٌط، فإنه ال ٌضمن.

وأما تفرٌق مالك بٌن ما ٌغاب علٌه وبٌن ما ال ٌغاب علٌه فهو استحسان, : " ...  ٌقول ابن رشد

 .((3))" ومعنى ذلك أن التهمة تلحق فٌما ٌغاب علٌه, وال تلحق فٌما ال ٌغاب علٌه
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م وقالوا: إنه مثل استحسان أبً وقد اختلفوا فً معنى االستحسان الذي ٌذهب إلٌه مالك كثٌرا، فضعفه قو

ومعنى االستحسان عند مالك هو جمع بٌن األدلة حنٌفة، وحدوا االستحسان بؤنه قول بؽٌر دلٌل. 

 .((1))"  المتعارضة, وإذا كان ذلك كذلك فلٌس هو قول بغٌر دلٌل

 مسؤلة  -9

ٌرجع بالجمٌع،  هل إذا اشترى المشتري أنواعا من المبٌعات فً صفقة واحدة فوجد أحدها معٌبا، فهل

 أو بالذي وجد فٌه العٌب؟

فقال قوم: لٌس له إال أن ٌرد الجمٌع، أو ٌمسك، وبه قال أبو ثور، واألوزاعً، إال أن ٌكون قد سمى ما 

لكل واحد من تلك األنواع من القٌمة، فإن هذا مما ال خبلؾ فٌه أنه ٌرد المبٌع بعٌنه فقط، وإنما الخبلؾ 

 .إذا لم ٌسم

د المعٌب بحصته من الثمن، وذلك بالتقدٌر، وممن قال بهذا القول سفٌان الثوري، وؼٌره. وقال قوم: ٌر

 .وروي عن الشافعً القوالن معا

وفرق مالك، فقال: ٌنظر فً المعٌب، فإن كان ذلك وجه الصفقة والمقصود بالشراء رد الجمٌع، وإن لم 

 ٌكن وجه الصفقة رده بقٌمته.

ألنه رأى  فاستحسان منه؛ مالك بٌن ما هو وجه الصفقة أو ؼٌر وجههاٌقول ابن رشد : " وأما تفرٌق 

فً أن ال ٌوافق الثمن الذي أقٌم به  أن ذلك المعٌب إذا لم ٌكن مقصودا فً المبٌع فلٌس كبٌر ضرر

 .(2)إرادة المشتري أو البائع، وأما عندما ٌكون مقصودا أو جل المبٌع فٌعظم الضرر فً ذلك" 

 ان العادة والعرف  النوع الثانً : استحس

للعرؾ والعادة أهمٌة كبٌرة فً حٌاة اإلنسان ، فهً بعد أن تتكون وتصٌر فً دور الثبات ٌصعب 

اإلقبلع عنها، سٌئة كانت أو حسنة، فالنفس إذا ألفت شٌئا صار فً جبلتها وطبٌعتها . وقد أخذت أكثر 

مل بها، وربما كان المالكٌة هم أكثر المذاهب اإلسبلمٌة بالعرؾ والعادة ولكنها متفاوتة فً مدى الع

 المذاهب عمبل بها .

والمراد فً موضوع االستحسان بالعرؾ هو العادات واألعراؾ الجارٌة بٌن الناس فً الجزئٌات التً 

 ٌكون اآلخذ بالعرؾ فٌها مخالفا لؤلقٌسة والقواعد المقررة.

الحنفٌة أٌضا، وذكر الؽزالً فً  واالستحسان بالعرؾ لٌس خاصا بالمالكٌة بل هو من أقوال علماء

( ،  كتصحٌحهم بٌع المعاطاة على (3)المنخول من أنواع االستحسان اتباع عادات الناس وعرفهم)

(، (4))الحنفً( نوعا من االستحسان أٌضا ومثل له بدخول الحمام)خبلؾ القٌاس، كما عده الجصاص

بٌن؛ ألن العادات واألعراؾ طبائع ثانٌة وفً نزع الناس عنها  ورفع الحرج فً األخذ باألعراؾ

 خروج عن مبدأ التٌسٌر الثابت فً الشرٌعة.
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 تطبٌقات من فقه ابن رشد : 

 التفرٌق بٌن ما قبل تسعة وما بعدها فاستحسان : 

بدلٌل  وعمدة مالك عن طرٌق المعنى هو أن المقصود بالعدة إنما هو ما ٌقع به براءة الرحم ظنا ؼالبا

أنه قد تحٌض الحامل وإذا كان ذلك كذلك فعدة الحمل كافٌة فً العلم ببراءة الرحم بل هً قاطعة على 

 ذلك ثم تعتد بثبلثة أشهر عدة الٌائسة.

فإن حاضت قبل تمام السنة حكم لها بحكم ذوات الحٌض واحتسبت بذلك القرء ثم تنتظر القرء الثانً أو 

 أقراء.السنة إلى أن تمضً لها ثبلثة 

ُتُهنَّ  ِئْسَن ِمَن اْلَمِحٌِض ِمْن ِنَساِئُكْم إِِن اْرَتْبُتْم َفِعدَّ ٌَ  وأما الجمهور فصاروا إلى ظاهر قوله تعالى: )َوالبلَِّئً 

والتً هً من أهل الحٌض لٌست بٌائسة، وهذا الرأي فٌه عسر وحرج ولو قٌل إنها تعتد  (1)َثبلَثُة أَْشُهٍر(

 ذا فهم من الٌائسة التً ال ٌقطع بانقطاع حٌضتها.بثبلثة أشهر لكان جٌدا، إ

وكان قوله )إن ارتبتم( راجعا إلى الحكم ال إلى الحٌض على ما تؤوله مالك علٌه، فكؤن مالكا لم ٌطابق 

مذهبه تؤوٌله اآلٌة، فإنه فهم من الٌائسة هنا من تقطع على أنها لٌست من أهل الحٌض وهذا ال ٌكون إال 

ك جعل قوله )إن ارتبتم( راجعا إلى الحكم ال إلى الحٌض؛ أي إن شككتم فً من قبل السن ، ولذل

 حكمهن، ثم قال فً التً تبقى تسعة أشهر ال تحٌض وهً فً سن من تحٌض: أنها تعتد باألشهر.

وأما إسماعٌل وابن بكٌر من أصحابه فذهبوا إلى أن الرٌبة ههنا فً الحٌض وأن الٌائس فً كبلم 

م علٌه بما ٌئس منه بالقطع فطابقوا تؤوٌل اآلٌة، مذهبهم الذي هو مذهب مالك ونعم العرب هو ما لم ٌحك

ما فعلوا؛ ألنه إن فهم ههنا من الٌائس القطع فقد ٌجب أن تنتظر الدم وتعتد به، حتى تكون فً هذا السن 

العادة  أعنً سن الٌائس وإن فهم من الٌائس ما ال ٌقطع بذلك فقد ٌجب أن تعتد التً انقطع دمها عن

وهً فً سن من تحٌض باألشهر وهو قٌاس قول أهل الظاهر؛ ألن الٌائسة فً الطرفٌن لٌس هً 

 عندهم من أهل العدة ال باألقراء وال بالشهور.

 (.(2)) أما الفرق فً ذلك بٌن ما قبل التسعة وما بعدها فاستحسان

  النوع الثالث : االستحسان بترك الدلٌل لنزارة الشًء وتفاهته 

من أنواع االستحسان التً أقرها المالكٌة وصرحوا بها فً كتبهم، والجزئٌات المستحسنة فً هذا وهو 

النوع تخرج عن القٌاس بسبب كونها ٌسٌرة وتافهة، فٌكون إخضاعها لحكم القٌاس جالبا للمشقة. فإٌثارا 

أن التافه فً »  للتوسعة على الخلق ورفعا للحرج عنهم تساهلوا فٌها، ووجه ذلك كما قال الشاطبً :

حكم العدم، ولذلك ال تنصرؾ إلٌه األؼراض فً الؽالب، وأن المشاحة فً الٌسٌر قد تإدي إلى الحرج 

. وقد بالػ اإلمام مالك فً هذا النوع من االستحسان فجوز أن ((3))والمشقة وهما مرفوعان عن المكلؾ

ه وخفة خطبه ، وعدم المشاحة ٌستؤجر األجٌر بطعامه وإن كان ال ٌنضبط مقدار أكله؛ لٌسارة أمر

،  وكما فً قلٌل النجاسة فقد اتفق علماء المالكٌة على أنه معفو عنه، ولهذا فإن الجزئٌات التً ((4))فٌه

 ٌتحقق فٌها وصؾ النزارة والقلة؛ تستثنى من مقتضى الدلٌل؛  تٌسٌرا على المكلفٌن وتخفٌفا عنهم .

كان االستحسان فٌها ترك القٌاس واألصل؛ لنزارة  وذكر الشاطبً مجموعة من األمثلة عن المالكٌة

وتفاهة الجزئٌة المستحسنة : فقد أجازوا التفاضل الٌسٌر فً المراطلة الكثٌرة ، وأجازوا البٌع بالصرؾ 

إذا كان أحدهما تابعا لآلخر ، وأجازوا بدل الدرهم الناقص بالوازن لنزارة ما بٌنهما. واألصل المنع فً 
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الفضة بالفضة والذهب بالذهب مثبل بمثل، سواء بسواء، وأن من زاد » حدٌث من أن الجمٌع؛ لما فً ال

أن التافه فً حكم العدم، ولذلك ال تنصرؾ   -كما ٌقول الشاطبً –، ووجه ذلك «أو ازداد فقد أربى 

إلٌه األؼراض فً الؽالب ، وأن المشاحة فً الٌسٌر قد تإدى إلى الحرج والمشقة وهما مرفوعان عن 

 .((1))«كلؾالم

 تطبٌقات من فقه ابن رشد : 

 اإلجماع على العفو عن قلٌل النجاسة استحسان :-6

وظاهر هذا أنه لو كانت إزالة النجاسة واجبة كوجوب الطهارة من الحدث لقطع الصبلة، ومنها ما روي 

فطرح كان فً صبلة من الصلوات ٌصلً فً نعلٌه، فطرح نعلٌه،  -علٌه الصبلة والسبلم  -أن النبً »

وقال: " إنما خلعتها؛ ألن جبرٌل  -علٌه الصبلة والسبلم  -الناس لطرحه نعلٌه، فؤنكر ذلك علٌهم 

 .أخبرنً أن فٌها قذرا "، فظاهر هذا أنه لو كانت واجبة لما بنى على ما مضى من الصبلة

، أو فمن ذهب فً هذه اآلثار مذهب ترجٌح الظواهر قال إما بالوجوب إن رجح ظاهر حدٌث الوجوب

بالندب إن رجح ظاهر حدٌث الندب، أعنً الحدٌثٌن اللذٌن ٌقضٌان أن إزالتها من باب الندب المإكد( . 

 .ومن ذهب مذهب الجمع، فمنهم من قال هً فرض مع الذكر والقدرة، ساقطة مع النسٌان وعدم القدرة

مسؤلة وهو ومنهم من قال: هً فرض مطلقا ولٌست من شروط صحة الصبلة وهو قول رابع فً ال

ضعٌؾ؛ ألن النجاسة إنما تزال فً الصبلة، وكذلك من فرق بٌن العبادة المعقولة المعنى وبٌن الؽٌر 

معقولته أعنً أنه جعل الؽٌر معقولة آكد فً باب الوجوب وفرق بٌن األمر الوارد فً الطهارة من 

معلوم أن المقصود بها  الحدث، وبٌن األمر الوارد فً الطهارة من النجس ؛ ألن الطهارة من النجس

 النظافة، وذلك من محاسن األخبلق.

وأما الطهارة من الحدث فؽٌر معقولة المعنى مع ما اقترن بذلك من صبلتهم فً النعال مع أنها ال تنفك 

 .  (2)من أن ٌوطؤ بها النجاسات ؼالبا، وما أجمعوا علٌه من العفو عن الٌسٌر فً بعض النجاسات

 لمأمومٌن جائز استحسانا : االرتفاع القلٌل عن ا-0

وأما موضع اإلمام فإن قوما أجازوا أن ٌكون أرفع من موضع المؤمومٌن، وقوم منعوا ذلك، وقوم 

 .(3)استحبوا من ذلك الٌسٌر، وهو مذهب مالك

 العفو عن الؽرر الٌسٌر استحسان : -9

ك أنه إذا جاء على المبٌع على الصفة من شرطه عندهم خٌار الرإٌة وإن جاء على الصفة، وعند مال

الصفة فهو الزم؛ وعند الشافعً ال ٌنعقد البٌع أصبل فً الموضعٌن؛ وقد قٌل فً المذهب: ٌجوز بٌع 

الؽائب من ؼٌر صفة على شرط الخٌار خٌار الرإٌة، وقع ذلك فً المدونة، وأنكره عبد الوهاب، وقال: 

 هو مخالؾ ألصولنا.

صفة عن العلم المتعلق بالحس هو جهل مإثر فً بٌع وسبب الخبلؾ: هل نقصان العلم المتعلق بال

؟ فالشافعً رآه من , وأنه من الغرر الٌسٌر المعفو عنهالشًء فٌكون من الؽرر الكثٌر، أم لٌس بمإثر

الؽرر الكثٌر، ومالك رآه من الؽرر الٌسٌر؛ وأما أبو حنٌفة فإنه رأى أنه إذا كان له خٌار الرإٌة أنه ال 

ن له رإٌة ... وال خبلؾ عند مالك أن الصفة إنما تنوب عن المعاٌنة لمكان ؼٌبة ؼرر هناك، وإن لم تك

                                                           
 142/ 2االعتصام :  ((1))

  1/83تهد :بداٌة المج (2)

  1/157بداٌة المجتهد : (3)
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المبٌع، أو لمكان المشقة التً فً نشره، وما ٌخاؾ أن ٌلحقه من الفساد بتكرار النشر علٌه؛ ولهذا أجاز 

ٌه البٌع على البرنامج وعلى الصفة، ولم ٌجز عنده بٌع السبلح فً جرابه، وال الثوب المطوي فً ط

 . (1)حتى ٌنشر، أو ٌنظر إلى ما فً جرابها 

 المبحث الثانً : تخصٌص العموم بالمصلحة

  وعبلقته باالستحسان 

 مقدمة المبحث  :

أنواع أي أن التخصٌص لٌس نوعا من –االستحسان نوع من أنواع التخصٌص ولٌس العكس 

، واستقراء الجزئٌات ٌبٌن أن االستحسان تخصٌص ؼرضه التٌسٌر ورفع الحرج ، أما -االستحسان

التخصٌص فهو أعم من ذلك ، فلٌس كل تخصٌص استحسانا بل إن أكثر أنواع التخصٌص لٌست 

 . ((3)). ٌقول الشٌخ مصطفى شلبً : " ولٌكن التخصٌص استحسانا " ((2))استحسانا 

 عنوان :  مصطلحات مرادفة لل

 االستحسان بالمصلحة 

. أو هو : األخذ بمصلحة (4): تخصٌص المصلحة للعمومات واألقٌسة  -استحسان المصلحة–وٌقصد به 

 .((6)). وفً االعتصام : ترك الدلٌل للمصلحة  ((5))جزئٌة فً مقابل دلٌل كلً

 استحسان الضرورة : 

مقتضٌاتها ؛ دفعا للحرج وسدا للحاجة وهو أن توجد ضرورة تحمل المجتهد على ترك القٌاس واألخذ ب
.  وٌتحقق هذا النوع فً كل جزئٌة ٌكون األخذ بها وفق األصل العام أو القواعد المقررة؛ أمرا (7)

ٌُعدل بها عن الحكم فٌها بمثل ما حكم  متعذرا ، أو ممكنا، لكنه ٌلحق مشقة وعسرا شدٌدٌن بالمكلؾ، ف

التخفٌؾ ولم ترفع فإنها تإدي إلى مشقة بالؽة، وحرج فً نظٌراتها ؛ ألنه إن وجدت ضرورة تقتضً 

 (. (8)شدٌد، وهما مرفوعان عن المسلم قطعا باألدلة المتواترة فً القرآن والسنة )

وكما فً مسؤلة تضمٌن الصناع ، ففً الصدر األول كانت ٌد الصانع ٌد أمانة ، حتى أفتى سٌدنا علً 

الناس إال هذا ، فجعل ٌد الصانع ٌد ضمان استحسانا ؛  بن أبً طالب بتضمٌنه للمصلحة ، ألنه ال ٌصلح

 . (9)لضعؾ الوازع الدٌنً 

وكذلك المطلق فً مرض الموت ، فاألصل أن المطلقة ال ترث ؛ النتفاء السبب ، حتى ورث عثمان بن 

عفان زوجة عبد الرحمن بن عوؾ التً طلقها فً مرض موته ، معاملة له بنقٌض مقصوده ، ألنه 

 . (10)إخراج الزوجة من المٌراث  اتهمه بتعمد

                                                           
  3/174بداٌة المجتهد : (1)

 23االستحسان حقٌقته وأنواعه ، ٌعقوب الباحسٌن ، ص (2)
 24تعلٌل األحكام للشٌخ العبلمة مصطفى شلبً ، نقبل من كتاب االستحسان ، للدكتور  ٌعقوب الباحسٌن ، ص (3)
 471أمالً الدالالت ، الشٌخ ابن بٌه ، ص (4)

 206/ 4ٌنظر الموافقات :  ((5))         
 2/641االعتصام ، دار ابن عفان ،  ((6))         

م ( ، 2004،  1المصلحة المرسلة واالستحسان ، د. عبد اللطٌؾ العلمً ، منشورات وزارة األوقاؾ والشئون اإلسبلمٌة ) ط (7)
 136-134ص

 100ص االستحسان حقٌقته وأنواعه ، ٌعقوب الباحسٌن ، (8)
 474أمالً الدالالت ، الشٌخ ابن بٌه ، ص،  2/327بداٌة المجتهد :  (9)
 474أمالً الدالالت ، الشٌخ ابن بٌه ، ص (10)
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ومن ذلك أٌضا فتوى بعض المالكٌة بجواز أن ٌعطى أهل البٌت من الزكاة إذا لم ٌجدوا ما ٌكفٌهم من 

الؽنائم والخمس ، مع أن الحدٌث ٌخالؾ هذا االجتهاد وهذا النظر ، فقد جاء فً الحدٌث " ال ٌحل 

 . (1)ستحسان لمحمد وال آلل محمد منها شًء " ، وهذا من باب اال

ومن مفردات المالكٌة : جواز تبلوة القرآن استحسانا استثناء من عموم ، بقصد استدراك محفوظها من 

 . (2)القرآن 

 المطلب األول : تخصٌص العموم بالمصلحة  

، وأوصـلها القرافً رحمه « ما من عام إال وقد خصص»توسع المالكٌة فً المخصصات حتى قالوا: 

الكتاب والسنة واإلجماع،والقٌاس،والعقل،والعادة، »خصصـا، ذكـر منهـا: هللا إلى خمسة عشر م

 (.(3)«)والشرط، واالستثناء، والصفة، والؽاٌة،واالستفهام، والحس 

. ((4))وهو ما قصده ابن رشد فً عدة مواضع فً البداٌة بقوله : تخصٌص العموم بالقٌاس المرسل 

 ردها .واستخدمه فً عدة تطبٌقات ستؤتً عند تعدادها وس

؛ ألن المصلحة المرسلة عنده تعتبر دلٌبًل  -رحمه هللا  -وإنما ساغ هذا التخصٌص عند اإلمام مالك 

ًٌّا فبل ٌمتنع أن ٌخصص بها الدلٌل العام؛ ألن داللة العام ظنٌة عنده،  ، فمتى كان ثبوتها ثبوًتا قطع مستقبّلً

 .ومعلوم أْن ال تعارض بٌن ظنً وقطعً

النص الشرعً؛ إذ معنى التخصٌص عند األصولٌٌن: قصر العام على بعض أفراده  وهذا ال ٌعنً تؽٌٌر

على سبٌل التفسٌر والبٌان، ال على سبٌل التؽٌٌر، فتخصٌص النص العام بمصلحة حقٌقٌة موزونة 

بمٌزان الشرع عند التعارض، ٌكون بإعمال النص فً الحاالت التً ال تتنافى مع المصلحة المبلئمة 

ع، والداخلة تحت نصوصه العامة، وذلك دلٌل على أن الشارع إنما ٌرٌد بنصه العام أن لمقاصد الشر

 ٌطبق فٌما ال تقتضً المصلحة خبلفه، وهذا ما تدل علٌه أقوال فقهاء المالكٌة . 

وقد نص ابن العربً على أن هذا االستحسان هو مقصوده فً كبلمه فً كتبه عن جواز التخصٌص 

االستحسان عندنا وعند الحنفٌة هو العمل بؤقوى الدلٌلٌن ، فالعموم إذا :» ال بالمصالح للنصوص حٌث ق

استمر والقٌاس إذا اطرد فإن مالكا وأبا حنٌفة ٌرٌان جواز تخصٌص العموم بؤي دلٌل كان من ظاهر أو 

معنى، وٌستحسن مالك أن ٌخصص بالمصلحة ، وٌستحسن أبو حنٌفة أن ٌخص بقول الواحد من 

د بخبلؾ القٌاس، وٌرٌان معا تخصٌص القٌاس ونقض العلة )...( ولم ٌفهم الشرٌعة من الصحابة الوار

 (.(5)«)لم ٌحكم بالمصلحة 

وقد دعا ابن العربً إلى التصرٌح بجواز تخصٌص عمومات النصوص بالمصالح ، قٌاسا على ما ذهب 

نوع من القٌاس  إلٌه الجمهور من جواز التخصٌص بالقٌاس، فقد نص قبل الشاطبً على أن المصلحة

وهذا من باب تخصٌص العموم بالمصالح والمصلحة » بل هً من أقوى أنواع القٌاس، فقال رحمه هللا:

 (.(6)«)من أقوى أنواع القٌاس 

 موقؾ الشاطبً : 

دور الشاطبً فً هذه القضٌة أٌضا ؛ هو فً محاولة تقعٌدها أصولٌا، حٌن اعتبرا العمـل بالمصلحة 

إنما هو من قبٌل العمل  -وهو ما ٌعرؾ بتخصٌص المصلحة للنص -ابل النص الحاجٌة الجزئٌة فً مق

                                                           
 474أمالً الدالالت ، الشٌخ ابن بٌه ، ص (1)
  55/ 1بداٌة المجتهد:  (2)

لك : شرح األربعٌن النووٌة : لنجم الدٌن سلٌمان بن . وٌنظر كذ  91،  1/90الذخٌرة ، تح : محمد حجً ، دار الؽرب اإلسبلمً ،  ((3))
 355، ص: 2009: ت: كامل أحمد كامل الحسٌنً ، دار البصائر ) القاهرة (،  ط : األولى ،  عبد القوي الطوفً

 2/327بداٌة المجتهد :  (4)
 285/ 2ٌنظر أحكام القرآن :  ((5))
 دار الفكر 2/202أحكام القرآن :  ((6))
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العمل بمصلحة جزئٌة فً مقابل دلٌل كلً، » بؤصل االستحسان. فاالستحسان فً المذهب المالكً هو : 

فالعمل بالمصلحة الجزئٌة وترك النص العام أو القٌاس ، ال ٌرجع إلى مجرد الذوق والتشهً وإنما 

، فقد ٌوجب ((1))« علم من مقاصد الشرع فً الجملة من جلب للمصالح ودرء للمفاسد ٌرجع إلى ما

القٌاس فً بعض المسائل حكما شرعٌا معٌنا ، إال أن هذا الحكم عند النظر والتفحص؛ ٌإدي إلى تفوٌت 

مصلحة أو جلب مفسدة ، فٌترك القٌاس فً هذه الحالة وٌخصص بالمصلحة دون إلؽاء أصل القٌاس 

((2).) 

د ذهب بعض الفقهاء إلى أنه ال ٌمكن أن تعارض المصلحة النص وأن ما كان من هذا القبٌل المذكور وق

آنفا إنما هو من باب تخصٌص العموم وتقٌٌد المطلق، فعند التعارض بٌنهما ٌقدم النص ال محالة ، 

رض نصا من وتعتبر المصلحة إذ ذاك ملؽٌة ال اعتبار لها؛ إذ من شروط العمل بالمصلحة أن ال تعا

كتاب أو سنة، والتعارض الظاهر فً مثل هذه الحاالت هو فً الحقٌقة تعارض بٌن دلٌلٌن شرعٌٌن، 

ولٌس بٌن مصلحة متوهمة ونص ثابت، وٌرجع األمر فً مثل هذه الحاالت إلى إعمال النظر والترجٌح 

ن النص، وفً هذا من أهل االجتهاد بٌن األخذ بالمصلحة الجزئٌة العارضة، والمصلحة المقصودة م

الترجٌح مساحة لبلجتهاد العقلً من أهل العلم، فاألحكام الشرعٌة)األعمال الشرعٌة( ؼٌر مقصودة 

(، ولهذا فقد (3)لنفسها، وإنما قصد بها أمور أخرى، هً معـانٌها، وهً المصـالح التً شرعت ألجلها)

نما ٌراد لمقصوده ، فإذا عدم صرح ابن العربً بانتفاء الشًء النتفاء فائدته ومقصوده، فالشًء إ

 (.(4)المقصود فكؤنه لم ٌوجد )

ومع ما تقدم، فإن التخصٌص بالمصلحة أمر ٌجب فٌه التحفظ والحذر، وهو ما نبه إلٌه  األمٌن 

الشنقٌطً حٌث قال : "والتحقٌق أن العمل بالمصلحة المرسلة، أمر ٌجب فٌه التحفُّظ وؼاٌة الحذر، حتى 

م معارضتها لمصلحة أرجح منها، أو مفسدة أرجح منها أو مساوٌة لها، تتحقق صحة المصلحة، وعد

 .(5) " -أي فً المآل  –وعدم تؤدٌتها إلى مفسدة فً ثانً الحال 

 المطلب الثانً: اختبلؾ العلماء فً تخصٌص المصلحة لعمومات النصوص

فً ذلك إلى  وقد وقع خبلؾ بٌن العلمـاء فً جواز تخصٌص العموم بالمصالح ، وانقسـم العلماء

 :قسمٌن

لم ٌجٌزوا مطلقا تقدٌم المصلحة على النص؛ ألن الشرٌعة إنما تإخذ من نص أو إجماع  القسم األول :

 أو قٌاس، فإذا تصادمت مصلحة مع نص فبل ٌعتد بها أبدا . 

: أجازوا تقدٌم المصلحة على النص، وهم المالكٌة واألحناؾ، فٌخصصـون بالمصلحة  القسم الثانً

وص الظنٌة الداللة أو الثبوت، إذا كانت المصلحة قطعٌة ومن جنس المصالح المعتبرة شرعا، النص

وبناء على هذا الكبلم فإنهم ٌجـٌزون تخصٌص عمـوم القرآن والسنـة بالمصلحة، وٌردون خبر اآلحاد 

 (.(6)إذا عارض المصلحة القطعٌة؛ ألنه إذا تعارض ظنً وقطعً قدم القطعً على الظنً )

ِم وأما م ا ٌقال من وجود قسم ثالث ٌقدم المصلحة على النص على اإلطبلق ، وبدون تقٌٌد، وتزعُّ

 له بل وتفرده فٌه  بهذا الرأي ، فلم ٌرجحه الباحث، بل رجح ما ذهـب إلٌـه الشٌخ القرضاوي الطوفً

فً شرحه لحـدٌث : ) ال  ، من أن من ٌدقق النظر فً رسـالة الطوفًومن قبله الشٌخ رشٌد رضا 

                                                           
 206/ 4ٌنظر الموافقات :  ((1))
 40/ 1ٌنظر الموافقات :  ((2))
 2/385انظر الموافقات للشاطبً :  ((3))
 475/ 2أحكام القرآن :  ((4))

 21ه( ، ص1410،  1المصالح المرسلة ، محمد األمٌن الشنقٌطً ، الجامعة اإلسبلمٌة ) ط  (5)
تحسان وتطبٌقاتهما الفقهٌة ، عبد اللطٌؾ العلمً ، منشورات وزارة األوقاؾ والشئون اإلسبلمٌة ٌنظر المصلحة المرسلة واالس ((6))

 93، 92م ، ص2004،  1، ط



 "بداٌة المجتهد ونهاٌة المقتصد " من خالل كتابه دلٌل االستحسان عند ابن رشد وأثره فً النقاش الفقهً

129 

 ( ، من ضمن شرحه لؤلربعٌن النووٌة، ٌبلحظ بشكل واضـح أن ما قٌل عن الطوفً ضرر وال ضرار

 فً الكبلم عنـه ؼٌر دقٌق وفٌه تجن علٌه  .وتناقلته األقبلم 

وكنت فٌما علقت به قدٌما على نظرٌته ، استبعدت أن ٌكون قصد بالنص: : »  ٌقول الشٌخ القرضاوي

قرأتها بإمعان ، وجدته و النص القطعً عن طرٌق االستنتاج العقلً ، ثم لما رجعت إلى مقولة الطوفً

 ( .(1)«)ٌصرح بؤن النص الذي ٌعنٌه لٌس النص القطعً

أفضل من شرح وحلل هذه المسؤلة  -كما قال الشٌخ القرضاوي -بجرأته وعبارته القوٌة  ولعل الطوفً

والذي ٌقول على النص( أو )تخصٌص المصلحـة للنص( أو اإلشكالٌة األصولٌة : ) تقدٌم المصلحة 

 بها جمهور علماء المالكٌة.

فإن فرض عدم احتماله ) أي النص ( من جهة العموم واإلطبلق ونحوه، وحصلت فٌه : » ٌقول الطوفً

الؾ المصلحة ، فٌعود القطعٌة من كل جهة بحٌث ال ٌتطرق إلٌه احتمال بوجه، منعنا أن مثل هذا ٌخ

إلى الوفاق، وإن كان آحادا محتمبل فبل قطع ، وكذا إن كان متواترا محتمبل أو آحادا صرٌحا ال احتمال 

 (. (2)«)فً داللته بوجه ، لفوات قطعٌته من أحد طرفٌه إما متنه أو سنده 

 فلسفة تخصٌص المصلحة للنص عندالمالكٌة كما ٌقررها القرافً :

 -رحمه هللا-فقد سئل فٌها،  –والمالكٌة عامة –فً هذه المسؤلة ال ٌختلؾ عن قول القرافً  وقول الطوفً

، عن إشكالٌة التعارض بٌن المصالح والعمومات فً التشرٌع، وأنه ما من ) نفائس األصول(فً كتابه 

فكٌف ٌعمل بالمصالح, ومن ا وٌنفٌها، مصلحة أقرت فً اإلثبات أو النفً إال ووجد معها دلٌل عام ٌرده

 شروط العمل واالحتجـاج بها , أن ال تعـارض نصـا من كتاب أو سنة ؟.

فصرح رحمه هللا بؤن المراد بعدم التعارض بٌن المصلحة والنصوص المشروط فً العمـل بالمصالح، 

إلٌها ، فإذا  هو تعارض المصلحة مع النصوص الجزئٌة الخاصة فً الباب أو المسؤلة المنظـور

تعارضت مصلحة مع نص خاص فً نفس القضٌة أو الباب فحٌنئذ باالتفاق ال ٌعمل بتلك المصلحة ، 

أما إذا كانت النصوص عامة تشمل المسؤلة المستدل علٌها بالمصلحة وؼٌرها فبل عبرة بها، ألن 

 المصلحة أخص منها واألخص مقدم على األعم.

: إذا قلتم بالمصلحة المرسلة ، فكٌؾ تصنعون فً العصر قال بعض علماء : »  ٌقول القرافً

العمومات واألدلة ؟ فإنها متعارضة نفٌا وإثباتا، فإنه ما من مصلحة فً إقدام أو إحجام إال وٌجد عاما 

ٌردها )...( وإذا الحظتم الظواهر المانعة من اإلقدام واإلحجام لم تبـق مصلحـة مرسلة إال ولها 

 أنتم تشترطون فً المصلحة السبلمة عن معـارض األدلة. معارض من النصوص ، و

أنا نعتبر من النصوص األصول ما هو خاص بذلك الباب فً نوعه ، دون ما هو أعم منه ، فإذا جوابه: 

كانت المصلحة فً اإلجارات اعتبرنا نصوص اإلجارات، أو فً الجناٌات اعتبرنا نصوص الجناٌات، 

بل عبرة به؛ ألن هذه المصلحة أخص منه، واألخص مقدم على أما نص ٌشمل ذلك الباب وؼٌره ف

 .((3))« األعم، ال سٌما إذا كان النص ٌشمل جمٌع الشرٌعة ، فقد كثر تخصٌصه فضعؾ التمسك به 

والمصلحة ال تقع أمام نص قطـعً، السنـد فٌه قطعً والداللة :» ٌقول الشٌخ محمد أبو زهرة رحمه هللا 

الحكم ثابتا بنص ظنً فً سنـده أو فً داللتـه، والمصلحة ثابتة ثبوتا قطعٌا ال فٌه قطعٌة ، أما إذا كان 

مجال للشك فٌه )...( فإن المصلحة تخصص النص، إذا كـان عاما ؼٌر قطعً، وترد خبر اآلحاد إن 

                                                           
 160السٌاسة الشرعٌة :  ((1))

( دار 2009الحسٌنً ،ط: األولى) : تحقٌق: كامل أحمد كامل شرح األربعٌن النووٌة ، نجم الدٌن سلٌمان بن عبد القوي الطوفً ((2))
 370البصائر ،ص 

 9/4094م ، 1995،  1نفائس األصول :تح: عادل أحمد عبد الموجود ، ومحمد معوض ، مكتبة نزار مصطفى الباز ، ط( (3))
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عارضها؛ ألنه ٌكون بٌن أٌدٌنا دلٌبلن، أحدهما ظنً، واآلخر قطعً، ومن المقررات الفقهٌة: أنه إذا 

 .((1))«ض ظنً مع قطعً خصص الظنً بالقطعً، أو رد إن كان ؼٌر قابل للتخصٌص تعار

 المطلب الثالث : تطبٌقات من فقه ابن رشد 

 تخصٌص المرأة من عموم النفً الوارد فً الحدٌث للمصلحة :  -6

ٌبلحظ الباحث تناول ابن رشد الحفٌد لهذا النوع من التخصٌصات فً بداٌة المجتهد ونسبته هذا النوع 

 من التخصٌصات المصلحٌة لئلمام مالك رضً هللا عنه . 

 . «البكر بالبكر جلد مائة ونفً سنة، والثٌب بالثٌب جلد مائة والرجم » فقد جاء فً الحدٌث : 

وذلك فً سٌاق كبلمه عن عقوبة الزانٌة والزانً البكر فقد ذكر ابن رشد ذهاب اإلمام مالك إلى القول 

ومن خصص المرأة من هذا العموم فإنما » ؛ قال ابن رشد رحمه هللا :  بتؽرٌب الزانً دون الزانٌة

خصصه بالقٌاس؛ أن المرأة تتعرض بالؽربة إلى أكثر من الزنا ، وهذا من القٌاس المرسل أعنً 

 .( (2))«المصلحً الذي ٌقول به مالك 

القٌاس الجزئً، وكما هو واضح فإن القٌاس المصلحً ٌعتمد على اجتهاد أوسع أفقا وأكثر رحابة من 

مما ٌجعل األحكام والفتاوى المبنٌة علٌه وثٌقة الصلة بؤصل اعتبار المصالح والمقاصد التً جاءت 

الشرٌعة بحفظها، وإن كان هذا ال ٌنفً ما فً القٌاس الجزئً من ارتباط بمراعاة المصالح أٌضا؛ إال أن 

 .الفرق بٌنهما ٌتجلى فً مدى درجة االهتمام بالجانب المصلحً 

 تضمٌن الصناع تخصٌص للدلٌل : -5

وأما تضمٌن الصناع ما ادعوا هبلكه من المصنوعات المدفوعة إلٌهم، فإنهم اختلفوا فً ذلك، فقال 

مالك، وابن أبً لٌلى، وأبو ٌوسؾ: ٌضمنون ما هلك عندهم. وقال أبو حنٌفة: ال ٌضمن من عمل بؽٌر 

شافعً قوالن فً المشترك. والخاص عندهم أجر، وال الخاص، وٌضمن المشترك، ومن عمل بؤجر. ولل

هو الذي ٌعمل فً منزل المستؤجر، وقٌل: هو الذي لم ٌنتصب للناس، وهو مذهب مالك فً الخاص، 

وهو عنده ؼٌر ضامن، وتحصٌل مذهب مالك على هذا أن الصانع المشترك ٌضمن، وسواء عمل بؤجر 

 .د اختلؾ عن علً فً ذلكأو بؽٌر أجر، وبتضمٌن الصناع قال علً وعمر، وإن كان ق

 .وعمدة من لم ٌر الضمان علٌهم أنه شبه الصناع بالمودع عنده، والشرٌك، والوكٌل، وأجٌر الؽنم

 ((3)) .فال دلٌل له إال النظر إلى المصلحة وسد الذرٌعةومن ضمنه 

لم وقد علق الشاطبً فقال : " والخامس : ترك الدلٌل لمصلحة كما فً تضمٌن األجٌر المشترك وإن 

ٌكن صانعا فإن مذهب مالك فً هذه المسؤلة على قولٌن كتضمٌن صاحب الحمام الثٌاب ، وتضمٌن 

صاحب السفٌنة وتضمٌن السماسرة المشتركٌن، وكذلك حمال الطعام ـ على رأي مالك ـ فإنه ضامن 

 والحق عنده بالصناع والسبب فً ذلك بعد السبب فً تضمٌن الصناع .

المصالح المرسلة ال من باب االستحسان قلنا : نعم، إال أنهم صوروا فإن قٌل : فهذا من باب  

االستحسان بصورة االستثناء من القواعد بخبلؾ المصالح المرسلة، ومثل ذلك ٌتصور فً مسؤلة 

التضمٌن، فإن األجراء مإتمنون بالدلٌل ال بالبراءة األصلٌة فصار تضمٌنهم فً حٌز المستثنى من ذلك 

 معنى االستحسان بذلك النظر " . الدلٌل فدخلت تحت
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ووجه المصلحة فٌه أن الناس لهم حاجة إلى الصناع وهم ٌؽٌبون عن األمتعة فً ٌقول رحمه هللا : " 

ؼالب األحوال واألؼلب علٌهم التفرٌط وترك الحفظ فلو لم ٌثبت تضمٌنهم مع مسٌس الحاجة إلى 

اع بالكلٌة وذلك شاق على الخلق وإما أن استعمالهم ألفضى ذلك إلى أحد أمرٌن: إما ترك االستصن

ٌعملوا وال ٌضمنوا ضلك بدعواهم الهبلك والضٌاع فتضٌع األموال وٌقل االحتراز وتتطرق الخٌانة 

 .((1)" ) فكانت المصلحة التضمٌن هذا معنى قوله  : ]ال ٌصلح الناس إال ذاك[

 تعارض النص مع قاعدة "ال ضرر وال ضرار " :  -3

 اضً والسهمة : تقسٌم الرباع بالتر

ٌجوز أن تقسم العقارت والدور بالتراضً وبالسهمة إذا عدلت بالقٌمة، اتفق أهل العلم على ذلك اتفاقا 

مجمبل، وإن كانوا اختلفوا فً محل ذلك وشروطه. والقسمة ال تخلو أن تكون فً محل واحد أو فً 

سمت إلى أجزاء متساوٌة بالصفة، محال كثٌرة: فإذا كانت فً محل واحد: فبل خبلؾ فً جوازها إذا انق

 ولم تنقص منفعة األجزاء باالنقسام، وٌجبر الشركاء على ذلك.

وأما إذا انقسمت إلى ما ال منفعة فٌه: فاختلؾ فً ذلك مالك وأصحابه، فقال مالك: إنها تنقسم بٌنهم إذا 

دم، وبه قال ابن كنانة من دعا أحدهم إلى ذلك ولو لم ٌصر لواحد منهم إال ما ال منفعة فٌه، مثل قدر الق

أصحابه فقط، وهو قول أبً حنٌفة، والشافعً، وعمدتهم فً ذلك قوله تعالى: )مما قل منه أو كثر نصٌبا 

 مفروضا( .  

وقال ابن القاسم: ال ٌقسم إال أن ٌصٌر لكل واحد فً حظه ما ٌنتفع به من ؼٌر مضرة داخلة علٌه فً 

 ٌراعً فً ذلك نقصان الثمن.االنتفاع من قبل القسمة، وإن كان ال 

.  «ال ضرر وال ضرار: »-صلى هللا علٌه وسلم  -فعمدة من منع القسمة: قوله ٌقول ابن رشد : " 

.   " ولٌس ((2))وعمدة من رأى القسمة قوله تعالى: )مما قل منه أو كثر نصٌبا مفروضا( " وهو عموم 

، ولٌس فً هذا إهمال  ((3))لمتفق علٌها "لهم فٌها متعلق؛ ألنه عموم تخصصه قاعدة الضرر والفساد ا

 للنص، وإنما فٌه إعمال للمقاصد والقواعد الكلٌة فً الشرع، ومن أهمها تحري العدل بٌن الناس.

 قتل الجماعة بالواحد :  -4

وأما قتل الجماعة بالواحد، فإن جمهور فقهاء األمصار قالوا تقتل الجماعة بالواحد، منهم مالك وأبو 

، والثوري، وأحمد، وأبو ثور وؼٌرهم، سواء كثرت الجماعة أو قلت، وبه قال عمر حنٌفة، والشافعً

حتى روي أنه قال: لو تماأل علٌه أهل صنعاء لقتلتهم جمٌعا. وقال داود وأهل الظاهر: ال تقتل الجماعة 

أٌد  وكذلك عند هذه الطائفة ال تقطع .بالواحد، وهو قول ابن الزبٌر، وبه قال الزهري، وروي عن جابر

بٌد )أعنً: إذا اشترك اثنان فما فوق ذلك فً قطع ٌد( ، وقال مالك، والشافعً: تقطع األٌدي بالٌد، 

وفرقت الحنفٌة بٌن النفس واألطراؾ، فقالوا: تقتل األنفس بالنفس، وال ٌقطع بالطرؾ إال طرؾ واحد، 

 .وسٌؤتً هذا فً باب القصاص من األعضاء

لنظر إلى المصلحة، فإنه مفهوم أن القتل إنما شرع لنفً القتل كما نبه فعمدة من قتل بالواحد الجماعة ا

وإذا كان ذلك كذلك فلو لم   (4)علٌه الكتاب فً قوله تعالى: )ولكم فً القصاص حٌاة ٌا أولً األلباب(

تقتل الجماعة بالواحد لتذرع الناس إلى القتل بؤن ٌتعمدوا قتل الواحد بالجماعة، ولكن للمعترض أن 

إن هذا إنما كان ٌلزم لو لم ٌقتل من الجماعة أحد، فؤما إن قتل منهم واحد وهو الذي من قتله ٌظن ٌقول: 

إتبلؾ النفس ؼالبا على الظن، فلٌس ٌلزم أن ٌبطل الحد حتى ٌكون سببا للتسلٌط على إذهاب 

 .(5)النفوس

                                                           
 2/119االعتصام :  (1)
 4/49بداٌة المجتهد :  (2)
  856ٌنظر القبس ، أبو بكر ابن العربً ، طبعة دار الؽرب اإلسبلمً :  ((3))

   179البقرة:  (4)

  182/ 4 بداٌة المجتهد : (5)
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 والخالصة : 

بلئمة لجنس اعتبره الشارع فً أن المصلحة التً تصلح دلٌبل ومخصصا عند المالكٌة هً المصلحة الم

الجملة بؽٌر دلٌل أو نص معٌن، فالمخصص هو مجموعة النصوص الشاهدة للجنس باالعتبار، فبل 

مشاحة فً االصطبلح، فموقع المصلحة من النصوص الظنٌة واألقٌسة العامة إذا عارضتها إنما هو 

لى بعض مسمٌاته، فالقدر موقع المخصص لها فقط، ومعلوم أن التخصٌص عبارة عن قصر العام ع

المخَرج بالمصلحة لم ٌكن مرادا بالحكم من اللفظ العام حتى ٌقال إنه معارض بما تقتضٌه المصلحة، 

فلٌس هنالك تعارض فً الحقٌقة أصبل بٌن النص المراد قصره على بعض األفراد وبٌن المصلحة 

 المرسلة . 

ن أنه ال ٌمكن أن تعارض المصلحة النص وأن ما وهذا هو تحرٌر محل النزاع فٌما ذهب إلٌه الفقهاء م

كان من هذا القبٌل المذكور آنفا إنما هو من باب تخصٌص العموم وتقٌٌد المطلق ، فعند التعارض 

بٌنهما ٌقدم النص ال محالة ، وتعتبر المصلحة إذ ذاك ملؽٌة ال اعتبار لها ، إذ من شروط العمل 

سنة والتعارض الظاهر فً مثل هذه الحاالت هو فً الحقٌقة بالمصلحة أن ال تعارض نصا من كتاب أو 

تعارض بٌن دلٌلٌن شرعٌٌن ولٌس بٌن مصلحة متوهمة ونص ثابت ، وٌرجع األمر فً مثل هذه 

الحاالت إلى إعمال النظر  والترجٌح من أهل االجتهاد بٌن األخذ بالمصلحة الجزئٌة العارضة  

لترجٌح مساحة لبلجتهاد العقلً من أهل العلم، فاألحكام والمصلحة المقصودة من النص ، وفً هذا ا

الشرعٌة )األعمال الشرعٌة ( ؼٌر مقصودة لنفسها ، وإنما قصد بها أمور أخرى، هً معـانٌها وهً 

المصـالح التً شرعت ألجلها ولهذا فقد صرح العلماء بانتفاء الشًء النتفاء فائدته ومقصوده، فالشًء 

 (.(1)ا عدم المقصود فكؤنه لم ٌوجد)إنما ٌراد لمقصوده ، فإذ

إلى أن التخصٌص أو االستثناء  –تخصٌص العموم بالمصلحة  –وٌنبؽً التنوٌه فً نهاٌة هذه المبحث 

من القواعد العامة، هو ضرب من التوفٌق بٌن مقتضى القاعدة النظرٌة والحٌاة العملٌة، فهو ٌعتبر خطة 

االجتهاد بالرأي ، ٌعالج ؼلو التطبٌق اآللً، وسوء أو منهجا تشرٌعٌا أصولٌا مستبصرا من مناهج 

نتائجه التً تجافً العدل والمصلحة الحقٌقٌة نتٌجة للجهل بالواقع وظروفه ، مما ٌتصل بالدولة أو 

بالجهل بحٌاة الناس اجتماعٌا واقتصادٌا وسٌاسٌا ، فالتخصٌص منهج أصولً انتهجه الصحابة أنفسهم 

واعد الشرٌعة من أفقها النظري المحض إلى الواقع العملً من حٌاة الناس والتابعون وتابعوهم؛ ٌنزل بق

 بؽٌة المواءمة بٌنهما ، على نحو ٌدرأ المفسدة عنهم ، أو ٌجلب المصلحة الحقٌقٌة لهم .
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 الخاتمة

 ٌمكن من خبلل البحث تلخٌص النتائج التالٌة :

لٌل االستحسان فً كتابه " بداٌة المجتهد " ( التوظٌؾ الدقٌق والسلس من ابن رشد الحفٌد لـــ) د :أوال 

 بما ال ٌخرج عن رأي المالكٌة فً الموضوع كالشاطبً والباجً والقرافً وابن العربً وؼٌرهم. 

: االستحسان دلٌل ٌثري الفقه ، وٌمد المفتً بوسائل مواجهة الحاجات المتجددة دون أن ٌرفع ثانٌا 

إعمال لمقصد عام أو خاص فً تخصٌص عموم نص أو  مقتضى النصوص بالكلٌة ، وهو فً الؽالب

 تقٌٌد إطبلقه . 

لٌس بخارج عن األدلة الشرعٌة ، ولٌس عمبل عقلٌا  -والمالكٌة عامة-االستحسان عند ابن رشد ثالثا : 

محضا، وإنما هو عمل بدلٌل شرعً فً مقابلة دلٌل شرعً آخر، واألدلة الشرعٌة ٌقٌد بعضها بعضا 

، كما فً أدلة القرآن والسنة، وبذلك ٌخرج االستحسان المالكً عن أن ٌكون وٌخصص بعضها بعضا

 مجرد ما ٌستحسنه المجتهد بعقله، أو أنه دلٌل انقدح فً نفس المجتهد تقصر عبارته عنه .

وتجدر اإلشارة إلى أن االستحسان ٌمثل المجال العملً التطبٌقً لؤلحكام الشرعٌة واألصول الفقهٌة، 

قٌاس فقهً ؛ إنما ٌراد به وضعه  على المحك العملً التطبٌقً، وقد ٌكون فً العمل  فكل نص عام أو

به على عمومه مفاسد ومشاق ، ومضار تحصل للمكلؾ، فٌؤتً االستحسان لربط الجانب النظري 

 بالتطبٌق العملً.

ٌر من األدوات من حٌث ارتباُطه بالكث االستحسان ٌمثل الشمولٌة و المرونة فً الفقه اإلسبلمًرابعا : 

األصولٌة األخرى؛ ولذلك نجُد االستحساَن للمصلحة، واالستحسان للُعرؾ، واالستحسان مراعاة 

للخبلؾ، واالستحسان باإلجماع، واالستحسان بقاعدة رفع الحرج والمشقة، واالستحسان بعمل أهل 

 .المدٌنة لدى المالكٌة، وكذلك االستحسان بالقٌاس

 

ى سٌدنا محمد النبً الكرٌم ، وعلى آله وصحبه وسلم تسلٌما كثٌرا والحمد وصلى هللا وسلم وبارك عل

 هلل رب العالمٌن
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 قائمة المصادر والمراجع

 )القرآن الكرٌم , رواٌة حفص )من الشاملة 

  : مركز دراسات الوحدة العربٌة . –ط: األولى  -ابن رشد سٌرة وفكر : محمد عابد الجابري 

 دار الفكر العربً ، دراسات  –االسبلمٌة : حمادي العبٌدي : ط: األولى  ابن رشد وعلوم الشرٌعة

 فً الفلسفة االسبلمٌة 

 ( 1299ابن رشد وكتابه المقدمات : المختار بن طاهر التلٌلً : الدار العربً للكتاب. )م 

 أحكام القرآن :  أبو بكر بن العربً  ، دار الفكر 

 طبٌقاته المعاصرة ، د. ٌعقوب الوهاب الباحسٌن ، مكتبة االستحسان ؛ حقٌقته وأنواعه ، حجٌته ، ت

 م 5229،  1الرشد ناشرون ، ط

 أصول الفقه ، الشٌخ محمد أبو زهرة :دار الفكر العربً للطباعة والنشر 

  االعتصام ، أبو إسحاق الشاطبً ، المكتبة التجارٌة / مصر 

 ، م 5225،  12ط األعبلم ، خٌر الدٌن الزركلً ، دار العلم للمبلٌٌن/بٌروت 

  إرشاد الفحول إلى تحقٌق علم األصول ، محمد بن علً الشوكانً ، تح : محمد سعٌد البدري أبو

 م(1225دار الفكر ) ,  مصعب

 م(5229،  1أمالً الدالالت ومجالً االختبلفات ، الشٌخ عبد هللا بن بٌه ، دار المنهاج )ط 

 م (1222ار المعرفة / بٌروت ، )د . ط ، األم ، للشافعً ، أبو عبد هللا محمد بن إدرٌس ، د 

  : م 5229بداٌة المجتهد ، محمد بن أحمد بن رشد ، دار الحدٌث / القاهرة  

 .بداٌة المجتهد ونهاٌة المقتصد ، محمد بن أحمد بن رشد ، ط األولى ، شركة المطبوعات العربٌة 

 مد علً صبٌح بداٌة المجتهد ونهاٌة المقتصد ، محمد بن أحمد بن رشد ، مطبعة مح 

   دار المعارؾ بمصر  –ط : الثانٌة –بٌن الدٌن والفلسفة : مـحمد ٌوسؾ موسى 

 م(  .1222محمد بن عبد هللا بن أبً بكر القضاعً البلنسً ، تح : عبد السبلم هراس ، دار الفكر للطباعة /لبنان ) التكملة : البن األبار 

  علً الشٌرازي ، تح : محمد حسن هٌتو ، دار التبصرة فً أصول الفقه  ، أبو إسحق إبراهٌم بن

 ه(1929،  1الفكر / دمشق ، )ط

  ،  دار المعارؾ بمصر . –ط : الخامسة  –دراسات فً الفلسفة الٌونانٌة : محمود قاسم 

  ًالذخٌرة ، أحمد بن إدرٌس القرافً )أبو العباس( ، تح : محمد حجً ، دار الؽرب اإلسبلم 

 مكتبة وهبة  ص الشرٌعة ومقاصدها ، الشٌخ ٌوسؾ القرضاويالسٌاسة الشرعٌة فً ضوء نصو ،

 م( . 5229:  9، )ط:

  :هـ( ، 1922شجرة النور الزكٌة ، محمد بن محمد بن عمر بن علً ابن سالم مخلوؾ )المتوفى

 م( 5229) 1دار الكتب العلمٌة / بٌروت : ط
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 ت: كامل أحمد كامل الحسٌنً  ٌن سلٌمان بن عبد القوي الطوفًشرح األربعٌن النووٌة : لنجم الد :

  5222، دار البصائر ) القاهرة (،  ط : األولى ، 

 بشرح صحٌح الترمذي ، أبو بكر بن العربً ، دار الكتب العلمٌة/بٌروت عارضة األحوذي 

 /1292بٌروت ، صالقاموس المحٌط، للفٌروز أبادي، مإسسة الرسالة ، 

  ، 5وزارة األوقاؾ الكوٌتٌة    ) طالجصاص(  ، ) أحمد بن علً أبو بكر الرازي الفصول فً األصول  ،

 م (  .1229

  سعٌد فودة ، دار البٌارق /عمان–المحصول ، أبو بكر ، ابن العربً ، تح: حسٌن علً البدري-

 م1222،  1األردن ، ط

  129بٌروت ص –خاطر ، مكتبة لبنان ناشرون مختار الصحاح، للرازي، تح : محمود. 

  مذكرة فً أصول الفقه ، محمد األمٌن بن محمد المختار بن عبد القادر الجكنً الشنقٌطً ، مكتبة

 م( ،5221،  2العلوم والحكم، المدٌنة المنورة ، )ط

 رة المصلحة المرسلة واالستحسان وتطبٌقاتهما الفقهٌة ، عبد اللطٌؾ العلمً ، منشورات وزا

 م   5229،  1األوقاؾ والشئون اإلسبلمٌة ، ط

 مفهوم العالمٌة من الكتاب إلى الربانٌة : فرٌد األنصاري ، ط: األولى ، دار السبلم /القاهرة 

  ( دار الفكر / دمشق    1922المنخول ، للؽزالً، تحقٌق: محمد حسن هٌتو ،  ط: الثانٌة ، ) هـ 

 دراز ، دار الفكر     الموافقات ، الشاطبً ، تح : عبد هللا 

 1نفائس األصول :تح: عادل أحمد عبد الموجود ، ومحمد معوض ، مكتبة نزار مصطفى الباز ، ط 

 م1222، 

  ،أبو محمد ، ًّ نهاٌة السول شرح منهاج الوصول ، عبد الرحٌم بن الحسن بن علً اإلسنوي الشافع

 م( 1222،  1العلمٌة/ بٌروت ، )ط جمال الدٌن ، دار الكتب


