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االستدالل باالستحسان دراسة تطبيقية مقارنة بين مدرستي الحنفية والشافعية ،د .مسلم بن بخيت الفزي

املصتدمص
ييعٌت ىذا البحث بإبراز كمناقشة كٖترير كٖتليل مفهوـ
االستحساف كاالستدالؿ بو بُت مدرسيت اٟتنفية كالشافعية ،كتسليط
الضوء على مفهوـ االستحساف لدل كبل ا١تدرستُت ابتداء م ا١تسس
للمدرستُت اٟتنفية كالشافعية ،كمركرا بأتباع ا١تذىب كما استقركا عليو
يف ٖتديد ا١تفهوـ اصطبلحا؛ ١تعرفة جوانب االتفاؽ كاالختبلؼ كم ٍب
ٖتليلها إلبراز النظر األصورل االستدالرل لكبل ا١تدرستُت فيما يتعلق
باالستحساف .كتوصل البحث إذل نتائج م أ٫تها:
ُ ) إف االستحساف عند ا١تتأخري م أتباع ا١تدرستُت ،ال خبلؼ
فيو ،كإف اختلفوا يف تسميتو استحسانا
ِ) تعريف االستحساف بأنو :دليل ينقدح يف نف اجملتهد ال يقدر
على التعبَت عنؤ ،تعٌت أنو ال يقصد بو ا٢تول كالتشهي بإطبلؽ،
كلك معٌت انقدح يف قلب الفقيو م غَت أف يرده إذل أصلو
بعينو ،فهو قدر يكوف بو اجملتهد متمرسا يف الفقو ك٤تيطا
بنصوص الشارع كمقاصده فيستحس بناء على ىذا ،فهذا
ا١تعٌت ىو ما قرره ا١تتقدموف م اٟتنفية كفهموه م استعماالت
اإلماـ مسس ا١تذىب ،كىو منطلق الشافعي رٛتو اهلل يف
ىجومو كرده لبلستحساف؛ حيث إف م أىم األصوؿ اليت بينها
الشافعي رٛتو اهلل ىي :كجوب بناء اٟتكم على أصل ،كأف م
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قاؿ بالفقو ببل أصل يذكره كيرد إليو ىذا الفرع أك ذاؾ فقد
أخطأ أك شرع ،كىو يف ىذا يسد الباب للقوؿ بدكف ذكر
الدليل ،كىذا كإف كاف مقبوال عنده م بعض اجملتهدي الكبار ػ ػ
كأيب حنيفة رٛتو اهلل ػ ػ ا١تتمرسُت يف فهم موارد الشريعة؛ إال أنو
ال يسوغ أف يكوف جادة ينتهجها الفقهاء خشية فتح الباب
للقوؿ يف الفقو بدكف دليل ْتجة الفهم العاـ للشريعة.

كأما توصيات البحث فم أ٫تها:
ُ ) ٚتع كدراسة أصوؿ اإلماـ الشافعي اليت ذكرىا يف الرسالة،
كمقارنتها ٔتا نقل عنو م استدالالت باالستحساف يف الفركع
الفقهية ،كم ٍب إبراز ما قرره علماء الشافعية فيها.
ِ ) ٚتع ا١تسائل الفقهية عند ايب حنيفة كصاحبيو اليت جاء التسبيب
فيها باالستحساف للوقوؼ على ٖترير ا١تراد ،كم ٍب ربطو ٔتا
قرره ا١تتأخركف با١تذىب.
الكلمات المفتاحية ( :االستحساف ،اٟتنفية ،مدرسة اٟتنفية،
دليل االستحساف ،الشافعية )
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 مسلم بن بخيت الفزي. د،االستدالل باالستحسان دراسة تطبيقية مقارنة بين مدرستي الحنفية والشافعية
Abstract
This research aims to highlight ،discuss ،edit and
analyze the concept of Al-Istihsaan (preference) and using
it as an evident between the Hanafis and Shaafa'is schools
of thoughts ،and to shed light on the concept of AlIstihsaan in both schools starting from the founder of the
Hanafis and Shaafa'is schools ،passing through the
followers of the doctrine and to what they have settled on
the definition of the concept regarding its conventional
meaning ،in order to know the aspects of agreement and
disagreement ،and then analysi g it to show the
fundamental view of both schools regarding the concept of
Al-Istihsaan.
The research concluded with the following findings:
1- The followers of the two schools did not differ in
the concept of Al-Istihsaan although they might
differed in term.
2- Defining Al-Istihsaan as: an evident which is
criticized by the mujtahid (deligent scholar) which
he cannot express ،which means that he did not inted
to follow the general desires and taste ،rather its a
meaning which dwells in the heart of the Jurist
without him refering it to its specific origin ،
It is an estimation which makes the Mujtahid to be
practicing the Jurisprudence and covering the texts
of the Islamic Lawmaker (Allah) and understand its
purposes ،and based on that he becomes better.
The study recommends the following:
1- To collect and study the Principle theories of Imam
As-Shafi’ee which he mentioned in his book
titled (Ar-Rislaalah) and compare it to what was
quoted from what is prooved as evidents in AlIstihsaan in the branches of jurisprudence ،and then
to highlight what the Shaafa'ee scholars decided.
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2- To collect the Jurisprudence issues mentioned by
Abi Haneefah and his two companions which was
caused by Al-Istihsaan ،in order to stand in
liberating what is needed ،and later link to the
decisions of the late scholars in the doctrine.

Key Words:
Al-Istihsaan (preference) ،Al-Hanafiyah ،AlHanafiyah school of thought ،the evidence of Al-Istihsaan ،
As-Shafi’iyah. .
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املكدوة
إف اٟتمد هلل ٨تمده كنستعينو كنستغفره كنتوب إليو ،كنعوذ باهلل
م شركر أنفسنا كسيئات أعمالنا ،م يهده اهلل فبل مضل لو ،كم
يضلل فبل ىادم لو ،كأشهد أف ٤تمدان عبد اهلل كرسولو ،صلى اهلل عليو
كعلى آلو كصحبو كسلم تسليما كثَتا . . . .أما بعد:
فطلب العلم الشرعي طريق إذل اٞتنة ،كاالشتغاؿ بو قربة إذل اهلل
إف يرزؽ صاحبو اإلخبلص يف طلبو ،كتظهر فائدة ىذا العلم كاضحة
جلية ،ك٬تٍت طالبو ٙتاره يانعة ،حينما يكوف مصدره كمورده كمرجعو
كتاب اهلل كسنة نبيو صلى اهلل عليو كسلم ،كسَتة سلف ىذه األمة
رٛتهم اهلل ٚتيعا.
كال شك أف علم أصوؿ الفقو تأصيبل كتقعيدا كاستنباطا
كاستدالال ،م العلوـ الشرعية ا١تهمة اليت عليها مدار التأصيل
كاالجتهاد كالنظر؛ الرتباطو الوثيق بالقراف كالسنة استنباطا كاستدالال؛
فهو يستند أكال على فهم كمعرفة األدلة ا١تعتربة يف االستدالؿ
كاالستنباط؛ ك٢تذا ٧تد أف العلماء ػ رٛتهم اهلل ػ قدٯتا كحديثا ،اىتموا
ببياف مصادر كأصوؿ االستنباط م الكتاب كالسنة كاالٚتاع كالقياس
كبقية األصوؿ اليت تتفاكت أنظار األئمة يف اعتبارىا كاألخذ هبا.
كم خبلؿ القراءة يف ما سطره علماء أصوؿ الفقو يف مباحث
األدلة ،ككبلمهم على مباحث األدلة ا١تختلف فيها ٖتديدا ،كاعتمادىم
يف االستدالؿ على الكتاب كالسنة كاالٚتاع كالقياس بأصلو ببل خبلؼ
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بينهمٍ ،ب تفاكت األنظار يف بعض األدلة ا١تختلف فيها م حيث
االعتبار كعدمو ،استوقفٍت النقاش كالطرح بُت الرد كاألخذ كاالستعماؿ
كالًتؾ لبلستحساف بُت أىم مدرستُت يف أصوؿ الفقو مدرسة اٟتنفية
كمدرسة الشافعية ،كرغم كثرة الدراسات ا١تعاصرة ذات العمق
التخصصي الدقيق إلبراز التحليل األصورل ا١تنهجي لكبل ا١تدرستُت
حوؿ ىذا ا١تصطلح إال أف ٙتة فجوة ٬تدىا ا١تتعمق يف التحليل يف
اٞتمع بُت ا١تفاىيم االصطبلحية ٢تذا اللف ابتداء كاألخذ كالعمل بو
انتهاء؛ رأيت م الواجب العلمي علي كبصفيت أحد طبلب ىذا العلم
ا١تفيد أف أدرل بدلوم إلبراز نقاط االلتقاء كا٠تبلؼ بُت ا١تدرستُت
نستطيع م خبللو ٖتديد معادل ا١تنهجية عند٫تا فيما يتعلق هبذا
الدليل ،م خبلؿ ىذا البحث ا١تتواضع ،كا١توسوـ ب ػ( :االستدالؿ
باالستحساف دراسة تطبيقية مقارنة بُت مدرسيت اٟتنفية كالشافعية ).
أِىية املوضوع:
ُ  -يعد موضوع االستحساف م أىم ا١توضوعات لتعلقو باألصوؿ
اليت تستنبط منها األحكاـ.
بل
ِ  -تظهر أ٫تية ىذا البحث باىتماـ العلماء بو قدٯتان كحديثان تأصي ن
كتطبيقان.
ّ  -يعد خبلؼ اٟتنفية كالشافعية يف االستحساف م ا١تباحث اليت
ٖتتاج إذل مزيد م الدراسة كالتحرير إلزالة اللب كإبراز موط
ا٠تبلؼ.
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ِدف البحح:
يهدؼ البحث إذل تتبع مفهوـ االستحساف لدل مدرسة اٟتنفية
كمدرسة الشافعية اعتبارا م زم ا١تسس لكل منهما كمركرا با١تراحل
كاألدكار اليت مر هبا ا١تذىب للوقوؼ على آخر ما استقر عليو كل
مذىب يف ٖتديد مفهوـ ىذا ا١تصطلح كمنزلتو كأصل م أصوؿ
االستنباط؛ إلبراز نقاط االلتقاء كاالختبلؼ بُت ا١تدرستُت كم ٍب
ٖتليلها كدراستها م خبلؿ ا١تقارنة بينهما نظريا كعمليا ،كاستخبلص
النتائج كالتوصيات.
وشكمة البحح:
تكم مشكلة البحث يف ٖتديد :ما ىو االستحساف الذم
أنكره اإلماـ الشافعي رٛتو اهلل على اٟتنفية كش ٌدد يف ٌرده؟ ك١تاذا
اختلف اٟتنفية يف ٖتديد مفهوـ االستحساف رغم استخداـ اإلماـ أيب
حنيفة كصاحبيو لو يف كثَت م الفركع الفقهية؟ كىل ىناؾ نقاط التقاء
بُت ا١تدرستُت مفهوما كاستدالال؟
الدراشات الصابكة:
موضوع االستحساف بكل فركعو م ا١توضوعات اليت اىتم
العلماء كالباحثوف هبا قدٯتا كحديثان ،كال أزعم أين أكؿ م طرؽ باب
ىذا ا١توضوع بالبحث كالدراسة كالتحليل ،فقد سبقٍت باحثوف فضبلء
كعلماء إجبلء استفدت ٦تا سطركه م ٖتليبلت ككجهات نظر عميقة،
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كلكنها مشاركة طالب علم
٢تسالء الفضبلء يف ٖترير قضية أصولية ،كم تلك الدراسات:
ُ  -قاعدة يف االستحساف لشيخ االسبلـ اب تيمية رٛتو اهلل.
ِ  -تطبيقات االستحساف يف البيوع عند اٟتنفية ،للباحث /حساف
عوض إبراىيم ،م اٞتامعة األردنية.
سمى االستحساف عند
ّ ْ -تث ٤تكم بعنوافٖ :ترير القوؿ يف يم ٌ
ا١تالكية لػ د .نعماف جغيم.
ْ ْ -تث ٤تكم ،دراسة ٖتليلية ١تفهوـ االستحساف يف ا١تذىب
اٟتنفي بُت مرحليت التأسي كالتدكي  ،للدكتور/نعماف جغيم.
ٓ  -االستحساف أنواعو كأحكامو ،للدكتور /طاىر ٤تمود.
ٔ  -االستحساف ،حقيقتو -أنواعو  -حجيتو  -تطبيقاتو ا١تعاصرة،
للدكتور /يعقوب الباحسُت.
ٕ  -ا١تصلحة ا١ترسلة كاالستحساف كتطبيقاهتا الفقهية ،للدكتور/
عبداللطيف العلمي.
ٖ  -االستحساف بُت النظرية كالتطبيق ،للدكتور /شعباف ٤تمد
إٝتاعيل.
ٗ  -االستحساف عند علماء أصوؿ الفقو كأثره يف الفقو ،للدكتور/
السيد صاحل عوض.
َُ -نظرية االستحساف ،ألسامة اٟتموم.
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ُُ -نظرية االستحساف يف التشريع االسبلمي ،كصلتها با١تصلحة
ا١ترسلة ،للدكتور٤ /تمد عبداللطيف الفرفور.

خطة البحح
يتكوف البحث م مقدمة ،ك٘تهيد ،كأربعة مباحث ،كذلك على
النحو التارل:
المقدمة :كتشتمل على :االفتتاحية ،أ٫تية ا١توضوع ،الدراسات
السابقة ،خطة البحث ،منهج البحث.
التمهيد :يف تعريف االستدالؿ لغة كاصطبلحا.
المبحث األول :مفهوم االستحسان عند الحنفية والشافعية
وفيه خمسة مطالب:
المطلب األول :االستحساف ٔتعناه اللغوم.
المطلب الثاني :مفهوـ االستحساف عند اٟتنفية كفيو فرعاف:
الفرع األول :مفهومو عند اإلماـ كصاحبيو.
الفرع الثاني :مفهومو عند اتباع ا١تذىب.
المطلب الثالث :مفهوـ االستحساف عند الشافعية ،كفيو
فرعاف:
الفرع األول :مفهومو عند الشافعي.
الفرع الثاني :مفهومو عند الشافعية.
المطلب الرابع :ا١تقارنة بُت ا١تدرستُت يف مفهوـ االستحساف.
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المطلب الخامس :يف أنواع االستحساف.
المبحث الثاني :حجية االستحسان بين مدرستي الحنفية
والشافعية وفيه مطلبان:
المطلب األولٖ :ترير ا٠تبلؼ كسببو عند ا١تدرستُت.
المطلب الثاني :ا١تقارنة بُت ا١تدرستُت يف حجية االستحساف
المبحث الثالث :منزلة االستحسان ومكانته عند الحنفية
والشافعية ،وفيه ثالثة مطالب:
المطلب األول :منزلتو عند اٟتنفية.
المطلب الثاني :منزلتو عند الشافعية.
المطلب الثالث :ا١تقارنة بُت ا١تدرستُت.
المبحث الرابع :التطبيقات العملية لالستحسان عند الحنفية
والشافعية ،وفيه ستة مسائل.
الخاتمة :كفيها أىم النتائج كالتوصيات
ثبت ا١تصادر كا١تراجع.

منهجي في البحث:
-1

سيكوف عملي يف البحث بعوف اهلل تعاذل ،على النحو التارل:
ٖترير أقواؿ األصوليُت م اٟتنفية كالشافعية يف القضايا األصولية
مناط البحث كفق مباحث ا٠تطة كم ٍب مناقشتها كٖتليلها
للوقوؼ على نقاط االلتقاء كا٠تبلؼ كم ٍب صياغة ا١توازنة بُت
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-2
-3
-4
-5

-6
-7
-8

ا١تدرستُت
التوثيق العلمي للمسائل كالنقوؿ كا١تناقشات م مصادرىا األصلية.
فيما ٮتص اٞتانب التطبيقي قصدت بو ٣ترد التمثيل م كتب
الفقهاء لدل ا١تدرستُت مكتفيا بنقل ما قرركه م النقوؿ يف ذلك.
عزك اآليات م القرآف الكرمي إذل سورىا بذكر اسم السورة كرقم
األية مع كتابتها حسب الرسم العثماين.
ٗتريج األحاديث النبوية الواردة يف البحث ،فإف كاف يف
الصحيحُت أك يف أحد٫تا اكتفيت بتخر٬تو منو ،كإف دل يك
فيهما فإين أقوـ بتخر٬تو م مظانو.
االلتزاـ بالقواعد اإلمبلئية.
التعريف با١تصطلحات العلمية يف البحث.
ترٚتة ٥تتصرة لؤلعبلـ.
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التىّيد :يف تعريف االشتداله
الدليل في اللغة :فعيل ٔتعٌت فاعل؛ كىو ا١ترشد كالكاشف
سواء إذل شيء حسي أك معنوم ،كيطلق كيراد بو :ما ييستدؿ بو(ُ)؛
كلؤلصوليُت استطرادات كمناقشات يف ا١تعاين اللغوية ١تصطلح الدليل،
كىل كلها حقيقة أك بعضها حقيقة كاألخر ٣تازا؟ لي ىذا ٣تاؿ ْتثها،
قاؿ العبلمة الدكتور يعقوب الباحسُت حفظو اهلل" :كالذم يبدك أف م
ا١تستبعد أف تكوف ٚتيع ىذه ا١تعاين لغوية كضعية ،بل فيها أمر م
ظبلؿ األعراؼ كالتجوزات كغَتىا؛ ألف األساس يف ا١تعاين اللغوية
الوضع ،كاٟتجة يف ثبوتو النقل ،ككبلمهم يف ىذا قائم على ا١تناقشات
كاالستدالؿ ،كال يبدك لنا أف الدليل ٮترج ع معٌت ا١ترشد؛ ألف ٚتيع
ما ذكركه داخل يف معناه بضرب م التأكيل كالتجوز"(ِ).
وفي االصطالح :الذم عليو عامة أىل األصوؿ :ىو ما ٯتك
التوصل بصحيح النظر فيو إذل مطلوب خربم(ّ) ،كقيل :ما ٯتك
(ُ) الصحاح ْ ُٖٔٗ /مادة "دلل"٥ ،تتار الصحاح ص َُٔ ،ا١تصباح ا١تنَت
ُ.ُٗٗ /
فصل شيخي األستاذ الدكتور ٛتد
)ِ( أصوؿ الفقو للباحسُت صُّٗ  ،كقد ٌ
الصاعدم ا١تسألة تفصيبل كافيا
(انظر :موازنة بُت داللة النص كالقياس األصورل ُ  ُٕ/ػ ػ ُِ ).
(ّ) كقد نبٌو شيخنا الصاعدم حفظو اهلل ،على أف ىذا التعريف يذكره العلماء
منسوبا إذل الفقهاء ،كالصحيح إنو لي خاصا هبم بل أكثر األصوليُت ذىبوا
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التوصل بو إذل العلم ٔتطلوب خربم(ُ).
كالبعض عرفو بأنو :ما يستفاد منو حكم شرعي عملي على
سبيل القطع ،كأما ما يستفاد منو حكم شرعي على سبيل الظ  ،فهو
أمارة ال دليل(ِ).
االستدالل لغة :استفعاؿ م الدليل ،يقاؿ :استدؿ فبلف على
الشيء طلب داللتو عليو ،كاستدؿ بالشيء على الشيء :اٗتذه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إليو كارتضوه تعريفا للدليل يف االصطبلح( .انظر :اٟتدكد للباجي صُٖ ،
ا١تعتمد أليب اٟتسُت البصرم ُ ،َُ/ميزاف األصوؿ للسمرقندم صَٕ ،
اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ لآلمدم ُ ،ٗ /بياف ا١تختصر ُ، ّّ /
التحبَت شرح التحرير ُ ،ُٕٗ /شرح الكوكب ا١تنَت ُ  ،ٗ ِٓ/موازنة بُت
داللة النص كالقياس األصورل ُ.)ِّ/
)ُ( كىذا تعريف اآلمد م كذكره الشَتازم كعليو أكثر ا١تتكلمُت ،كالذم عيو
أكثر األصوليُت أف الدليل :ا١توصل بصحيح النظر إذل ا١تطلوب ،سواء كاف
بطريق العلم أـ الظ  ،كلو يٛتل على معناه اللغوم كىو ا١ترشد لشمل ٚتيع
ما يتوصل بو إذل ا١تطلوب بدكف قيد كال تفريق ك٠ترج م إشكاؿ تداخل
ا١تصطلحات.
(انظر :ا١تصادر السابقة ،شرح اللمعُ ،ٗٔ/موازنة بُت داللة النص كالقياس
األصورل ُ) ِٕ/
(ِ) انظر :العدة يف أصوؿ الفقو ُ ،ُُّ /اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ
لآلمدم ُ.ٗ /
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دليبلن عليو ،كاستدؿ على األمر :أم كجد ما يرشده إليو (ُ) ،فهو
طلب داللة الدليل.
كإذا عرفنا أف الدليل :ا١ترشد كا١توصل إذل ا١تطلوب ،فاالستدالؿ:
طلب االرشاد كاالىتداء إذل ا١تطلوب(ِ).
واصطالحاٗ :تتلف تعريفاتو تبعا الختبلؼ ا١تصطلحُت:
فا١تناطقة قالوا :ىو الوصوؿ إذل حكم تصديقي ٣تهوؿ بواسطة
حكم تصديقي معلوـ ،كىو قسماف:
استدالل مباشر :كىو االستدالؿ بصدؽ قضية على صدؽ
قضية أخرل أك كذهبا ،فلو قلنا مثبل كل تفاح فاكهة فإف صدؽ ىذه
القضية يستلزـ صدؽ قولنا :بعض التفاح فاكهة؛ ألف صدؽ الكلية
ا١توجبة يلزمو صدؽ اٞتزئية ا١توجبة ،كما أهنا تستلزـ كذب القضية:
بعض التفاح لي فاكهة
استدالل غير مباشر :ىو الذم ٭تتاج إذل أكثر م قضية حىت
يوصل إذل النتيجة ا١تطلوبة(ّ).
كا١تتكلموف عرفوه بقو٢تم :ىو نظر القلب ا١تطلوب بو علم ما
)ُ( انظر :الصحاح ْ٥ ، ُٔٗٗ/تتار الصحاح صَِٗ ،لساف العرب
ِ.ُُْْ/
)ِ( انظر :االستدالؿ عند األصوليُت صُِ.
)ّ( انظر :ا١ترشد السليم يف ا١تنطق اٟتديث كالقدمي صُِٕ ،ضوابط ا١تعرفة
كأصوؿ االستدالؿ كا١تناظرة صُْٕ ،علم ا١تنطق اٟتديث ُٗٗ/ػ ػ ػُُٕ.
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غاب ع الضركرة كاٟت (ُ).
كأما االستدالؿ يف اصطبلح األصوليُت ،فقد تعددت عباراهتم
كتنوعت اصطبلحاهتم ،كمنها:
قيل :ىو معٌت مشعر باٟتكم مناسب لو فيما يقتضيو الفكر
العقلي م غَت كجداف أصل متفق عليو كالتعليل ا١تنصوب جار فيو(ِ).
كقيل :ىو عبارة ع دليل ال يكوف نصا كال إٚتاعا كال قياسا(ّ).
كقيل٤ :تاكلة الدليل ا١تفضي إذل اٟتكم الشرعي م جهة
القواعد ال م جهة األدلة ا١تنصوبة(ْ).
كقيل :ىو طلب اٟتكم بالدليل م نص أك إٚتاع أك قياس ،كقد
يطلق االستدالؿ على ما أمك التوصل بو إذل معرفة اٟتكم كلي
بواحد م األدلة الثبلثة(ٓ).
كىناؾ تعريفات أخرل كثَتة ال ٗتلو م نقاش كاعًتاض لي

)ُ( انضر :االنصاؼ للباقبلين صُّ.
)ِ( انظر :الربىاف إلماـ اٟترمُت اٞتويٍت ُ .ُٓٔ/
)ّ( انظر :اإلحكاـ لآلمدمْ ،ُْٓ/منتهى السوؿ ّ  ،ْٗ/الفائق ٓ ، َِٓ/
اإليضاح لقوانُت االصطبلح يف اٞتدؿ كا١تناظرة صُِْ ،تقريب الوصوؿ
إذل علم األصوؿ الب جزم صّٕٖ.
)ْ( انظر :شرح تنقيح الفصوؿ صَْٓ.
)ٓ( انظر :شرح ٥تتصر الركضة ُ .ّْ/
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ىذا ٣تاؿ بسطها (ُ) ،فاالستدالؿ يف مفهومو األصورل البسيط:
استخداـ الدليل للوصوؿ إذل النتيجة أك اٟتكم ا١تطلوب ،م خبلؿ
بناء حكم شرعي على معٌت كلي م غَت نظر إذل الدليل التفصيلي.

)ُ( انظر بسط الكبلـ يف التعريفات كمناقشتها يف :االستدالؿ عند األصوليُت.

- 033 -

االستدالل باالستحسان دراسة تطبيقية مقارنة بين مدرستي الحنفية والشافعية ،د .مسلم بن بخيت الفزي

املبحح األوه :وفّوً االشتحصاُ عٍد احلٍفية والشافعية وفيْ
ثالثة وطالب:
املطمب األوه :تعريف االشتحصاُ لػ ًة
االستحساف استفعاؿ م اٟتي ٍس  ،كاٟتاء كالسُت كالنوف أصل
كاحد ضد القبح كنقيضو ،كاٟتى ىس ضد القبيح ،كاستحس الشيء :إذا
عده حسنان ،تقوؿ :استحسنت كذا؛ أم :اعتقدتو حسن ان ،على ضد
االستقباح(ُ).
كقيل :طلب األحس لبلتباع الذم ىو مأمور بو ،كمنو قولو
تعاذل :ﭐﱡﭐ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝﲞ ﱠ(ِ)(ّ).
املطمب الجاٌي :وفّوً االشتحصاُ يف االصطالح األصولي عٍد احلٍفية:
الفرع األول :مفهومه عند اإلمام وصاحبيه رحمهم اهلل:
إف الناظر يف أصوؿ الفقو عند اٟتنفية كيف كتب الفركع يف الفقو
اٟتنفي يظهر لو جليا أف اإلماـ أبا حنيفة -رٛتو اهلل -اشتهر عنو
استعماؿ لف االستحساف يف ٣تالسو العلمية أثناء تقليب كجوه النظر
(ُ) مقايي اللعة الب فارس ِ  "ِٓ/مادة حس " ،القاموس احمليط صُُٖٗ
"باب النوف فصل اٟتاء " لساف العرب ُّ  " ُُْ/باب النوف فصل اٟتاء
مادة حس ٚ ،تهرة اللغة ُ٥ ، ّٓٓ /تتار الصحاح ص ّٕ.
)ِ( سورة الزمر أية رقم "ُٖ "
(ّ) أصوؿ السرخسي ِ. ََِ /
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يف ا١تسائل كالفركع الفقهية ،كأخذ عنو تبلميذه ىذا االستعماؿ ،إال أنو
رٛتو اهلل دل يينقل عنو تعريف ٤تدد ٢تذا ا١تصطلح٦ ،تا جعل أتباع
ا١تذىب ٮتتلفوف يف تفسَت استعمالو ١تصطلح االستحساف ،فجاء
تبلميذه م بعده فحاكلوا إ٬تاد ضابط ٤تدد يوضح مقصد اإلماـ هبذا
ا١تصطلح ٮترجو م الغموض إذل الوضوح كفق قواعد ا١تذىب كأصولو.
كم ىنا تبدأ إشكالية ٖتقيق مفهوـ االستحساف األصورل عند
أيب حنيفة رٛتو اهلل ،ىل كاف يستعمل ىذا ا١تصطلح با١تعٌت الذم
استقر عليو تعريف أتباع مذىبو؟ أك أنو كاف يستعملو ٔتعٌت آخر؟
ك٦تا ال شك فيو أف أبا يوسف(ُ) ك٤تمد ب اٟتس (ِ) صاحبا
أيب حنيفة رٛتهم اهلل ،ٯتثبلف حقبة زمنية مستقلة يف تاريخ ا١تدرسة
اٟتنفية ،إال أنو ال يوجد نص يبُت مراد٫تا باالستحساف كال بالقياس
ا١تقابل لو رغم استعمالو عند٫تا يف كثَت م ا١تسائل.
كبناء على ىذا ٧تد أف اتباع ا١تذىب اٟتنفي رٛتهم اهلل ػ ػ حىت
)ُ( اإلماـ الفقيو يعقوب ب إبراىيم ب حبيب األنصارم ،صاحب أيب حنيفة،
كلد بالكوفة سنة ُُّ ق ،لو كتاب :ا٠تراج ،ك أصوؿ الفتاكل اليت اتفق
عليها اإلماـ كأصحابو ،تويف سنة ُِٖق (انظر :شذرات الذىب ُ، ِٖٗ/
الفوائد البهية صِِٓ).
)ِ( اإلماـ الفقيو احملدث أبو عبد اهلل ٤تمد ب اٟتس ب فرقد الشيباين،
صاحب أيب حنيفة ،م مسلفاتو :اٞتامع الكبَت ،كاٞتامع الصغَت ،كاألثار،
كالسَت الكبَت ،تويف سنة ُٖٗق( .انظر :تاج الًتاجم صِّٕ).
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ا١تتقدمُت منهم ػ ػ ػ اختلفوا يف تفسَت االستحساف الذم قاؿ بو أبو حنيفة
رٛتو اهلل ،كاضطربت فيو عباراهتم؛ كالسبب يف ىذا االضطراب(ُ):
أوال :أنو دل يرد ع االماـ أيب حنيفة رٛتو اهلل تصريح كاضح
يفسر مفهوـ عبارتو " االستحساف" كدل يبُت ضوابطو كآلية األخذ بو،
كال حىت مفهوـ القياس الذم ييستخدـ يف مقابلتو ،ككل ما يف األمر
عبارات مطلقة عامة ركاىا عنو تبلميذه كاتباعو ،ىذه العبارات ٯتك أف
تفهم كتفسر على أكجو كثَتة لتعدد احتماالهتا.
ثانيا :أف الصاحبُت ػ ػ ػ ػ أبو يوسف ك٤تمد ب اٟتس ػ ػ ػ ػ أيضا دل
يضبطا ىذا ا١تصطلح كدل يبينا ا١تراد منو كال ا١تراد م القياس ا١تقابل لو،
فاستمر اٟتاؿ كما ىو عليو يف عهد اإلماـ ٦تا جعل االتباع فيما بعد
٬تتهدكا يف تفسَت ا١تراد.
فإف قيل :كيف يكوف ىذا ،ك٤تمد ب اٟتس ألف كتابو
الشهَت "األصل" كجزء منو قد عنوف لو باالستحساف؟
فاٞتواب :أنو لي فيو أم حديث ع مفهوـ االستحساف ٔتعناه
األصورل كال القياس ا١تقابل لو أيضا ،كما كرد فيو لف االستحساف إال
يف موضع كاحد ٔتعناه اللغوم ،حىت ذكر بعض األصوليُت م اٟتنفية
أف ا١تقصود بكتاب االستحساف ىنا استخراج ا١تسائل اٟتساف (ِ).
)ُ( انظر :تعليل األحكاـ حملمد شليب صَّّ ػ ػ ُّّ.
)ِ( انظر :قواعد الفقو للربكيت صُِِ.

- 033 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 091الجزء األول

كقد ٠تص عبد العزيز البخارم (ُ) رٛتو اهلل ىذا االضطراب
بقولو" :كاختلفت عبارات أصحابنا يف تفسَت االستحساف الذم قاؿ بو
أبو حنيفة  -رٛتو اهلل  -قاؿ بعضهم :ىو العدكؿ ع موجب قياس
إذل قياس أقول منو ،كما أشار إليو الشيخ ،كلك دل يدخل يف ىذا
التعريف االستحساف الثابت بدليل آخر غَت القياس مثل ما ثبت باألثر
أك اإلٚتاع كالضركرة إال أف مقصود الشيخ ما سنذكره ،كقاؿ بعضهم:
ىو ٗتصيص قياس بدليل أقول منو ،كىذا اللف  ،كإف عم ٚتيع أنواع
القياس ،كلكنو يشَت إذل أف االستحساف ٗتصيص العلة ،كإنو لي
بتخصيص ،كع الشيخ أيب اٟتس الكرخي  -رٛتو اهلل  -أف
االستحساف :ىو أف يعدؿ اإلنساف ع أف ٭تكم يف ا١تسألة ٔتثل ما
حكم بو يف نظائرىا إذل خبلفو لوجو أقول يقتضي العدكؿ ع األكؿ
كيلزـ عليو أف يكوف العدكؿ ع العموـ إذل التخصيص كع ا١تنسوخ
إذل الناسخ استحسانا ،كلي كذلك كيلزـ على ٚتيع ىذه العبارات
قوؿ أيب حنيفة  -رٛتو اهلل  -يف بعض ا١تواضع تركت االستحساف
بالقياس؛ ألنو يصَت حينئذ كأنو ،قاؿ تركت القياس األقول أك الدليل
)ُ( ىو :عبد العزيز ب أٛتد ب ٤تمد البخارم ،عبلء الدي  ،فقيو أصورل
حنفي ،م مسلفاتو :كشف األسرار على أصوؿ البزدكم ،شرح ا٢تداية ،تويف
سنة َّٕق.
( انظر :تاج الًتاجم صِِٓ ،اٞتواىر ا١تضيئة للقرشي ُ.) ِْٖ/
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األقول باألضعف ،كإنو غَت جائز . . . . . .اخل"(ُ).
كعلى التحقيق فإف الغموض يف ٖتديد مصطلح االستحساف
كاستعماالت ىذا اللف عند اإلماـ أيب حنفية كصاحبيو رٛتهم اهلل
ظهر بشكل مبكر كال يوجد أم تفسَت يوضح أك ٭تدد معادل ىذا
اللف ا١تستعمل عندىم٦ ،تا أدل إذل عدـ كضوحو فيما بعد عند
علماء ا١تذىب ػ ػ كما نبينو يف الفرع الثاين ػ ػ ػ األمر الذم تسبب يف
اضطراب عباراهتم ،كىذه اٟتقيقة العلمية تفسر لنا ّتبلء ككضوح ما
كتبو اإلماـ الشافعي (ِ) رٛتو اهلل يف نقد االستحساف كالذم كاف مثار
ا٠تبلؼ بُت اتباع ا١تذىب اٟتنفي كالشافعي؛ فإف تفسَته ٔتا فسره بو
بعض ا ١تتأخري م اتباع ا١تذىب الشافعي كغَتىم بأف االماـ أبا حنيفة
كاف يقوؿ بالرأم اجملرد كالتشهي ،تفسَت خطأ كمردكد ،فاإلماـ أبو
حنيفة رٛتو اهلل أجل قدرا كأعظم منزلة كأبعد م أف يقوؿ هبذا،
كتفسَته أيضا ٔتا فسره بو بعض ا١تتأخري م اٟتنفية بأف الشافعي رٛتو
(ُ) كشف األسرار ْ .ّ /
)ِ( ىو اإلماـ أبو عبد اهلل ٤تمد ب إدري ب العباس القرشي ا١تطليب الشافعي
ا١تكي ،أحد األئمة األربعة ،مسس علم أصوؿ الفقو ،ناصر السنة ،م
مسلفاتو كتاب الرسالة يف أصوؿ الفقو ،ككتاب األـ يف الفقو ،كلد سنة
َُٓق كتويف سنة َِْق.
(انظر :هتذيب األٝتاء كاللغات ِ ْْ/ػ ػ ػ ػْٓ ،طبقات الفقهاء صُٕ ،
البداية كالنهاية َُ.) ُِٓ/
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اهلل دل يفهم ا١تقصود باالستحساف أك أنو كاف متحامبل على اٟتنفية،
فهذا تفسَت خطأ كمردكد فالشافعي أجل كأرفع قدرا كعلما ككرعا م
ىذا ،فلي ٙتة إشكاؿ سول الغموض كعدـ الضبط الستعماالت
اإلماـ أيب حنيفة رٛتو اهلل ٢تذا اللف مع غياب التصريح ٔتراده كتعدد
احتماالت لفظو.
الفرع الثاني :مفهوم االستحسان عند أتباع المذهب الحنفي.
تقدـ يف الفرع األكؿ أف الغموض يف ٖترير مصطلح االستحساف
عند اإلماـ كصاحبيو ىو السمة البارزة كأنو ال يوجد أم تفسَت أك
إيضاح ٢تذا اللف يف تلك الفًتة كيف ىذا الفرع نبُت انعكاسات فًتة
الغموض ىذه على اتباع ا١تذىب اٟتنفي م خبلؿ التدرج التارٮتي
لتعريف االستحساف عند اٟتنفية ليتبُت الفرؽ بُت أرباب ا١تذىب يف
ضبط تعريفو كٖتديد مفهومو ،فأقوؿ كباهلل التوفيق:
أوالا :تعريف الكرخي (ُ) رٛتو اهلل ،قاؿ :ىو أف يعدؿ اإلنساف
ع أف ٭تكم يف ا١تسألة ٔتثل ما حكم بو يف نظائرىا إذل خبلفو لوجو
)ُ( أبو اٟتس عبيد اهلل ب اٟتسُت ب دالؿ ،البغدادم ،الكرخي ،انتهت إليو
رئاسة ا١تذىب اٟتنفي ،اشتهر اٝتو كصيتو ككثر تبلميذه ،كاف رأسا يف
االعتزاؿ ،م مسلفاتو :شرح اٞتامع الكبَت ،كشرح اٞتامع الصغَت٥ ،تتصر يف
الفركع ،تويف سنة َّْق رٛتو اهلل.
(انظر :سَت أعبلـ النببلء ُٓ  ،ِْٔ/الفوائد البهية صَُٖ).
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أقول يقتضي العدكؿ ع األكؿ(ُ).
كقد تفاكتت مواقف أصورل اٟتنفية بُت قبوؿ ىذا التعريف
كانتقاده بناء على تفسَت مراد اإلماـ لو ،فقد اعتربه الشيخ أبو زىرة م
أفضل التعريفات عند اٟتنفية ألنو يشمل كل أنواعو(ِ) ،إال أف بعض
علماء ا١تذىب اٟتنفي كغَتىم م ا١تذاىب اعًتضوا عليو م كجهُت:
أحدهما :أنو يلزـ منو أف يكوف العدكؿ ع العموـ إذل
التخصيص كع ا١تنسوخ إذل الناسخ استحسانا كلي كذلك عند
اٟتنفية.
الثاني :قالوا يلزـ عليو قوؿ أيب حنفية رٛتو اهلل :تركت
االستحساف بالقياس؛ ألنو يصَت حينئذ كأنو قاؿ :تركت القياس األقول
أك الدليل األقول باألضعف كىو غَت جائز(ّ).
كقد أجاب بعض اٟتنفية ع ىذه االعًتاضات م كجهُت:
أحدهما :أنو بإمعاف النظر يف تعريف الكرخي يظهر أنو دل يك
بل م أصوؿ االستنباط ،كال مصدران م مصادر
يرل االستحساف أص ن
األحكاـ ،بل كاف يع ٌده طريقان م طرؽ التعامل مع األدلة بالتخصيص
أك الًتجيح؛ كلذلك فهو دل يك يف حاجة إذل االحًتاز يف تعريفو ع
(ُ) كشف األسرار شرح أصوؿ البزدكم ْ. ّ /
(ِ) أصوؿ الفقو أليب زىرة صُِٓ.
)ّ( انظر :كشف األسرارْ  ،ٖ/شرح التلويح ِ.ُِٕ/
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اعًتض بو على تعريفو ال
دخوؿ التخصيص أك غَته ،كم ىٌٍب فإف ما ي
ٯتك ع ٌده قصوران فيو ،بل رٔتا كاف قصوران يف إدراؾ ا١تتأخري ٟتقيقة
تعبَت االستحساف عند إماـ ا١تذىب(ُ).
الثاني :أف ا١تًتكؾ ٝتي استحسانا؛ ألنو أقول م القياس كحده
كلك اتصل بالقياس معٌت أخر صار ذلك اجملموع أقول م
االستحساف فلذلك ترؾ العمل بو كأخذ باالستحساف(ِ).
ثانيا :تعريف اٞتصاص(ّ) رٛتو اهلل :فقد ٌبُت أف لف
االستحساف استعمل عند أئمة ا١تذىب اٟتنفي ٔتعنيُت:
أحدهمأ :تعٌت استعماؿ االجتهاد كغلبة الرأم يف إثبات
ا١تقادير ا١توكولة إذل اجتهادنا كآرائنا٨ ،تو تقدير متعة ا١تطلقات (ْ)،
(ُ) انظر :دراسة ٖتليلية ١تفهوـ االستحساف يف ا١تذىب اٟتنفي بُت مرحليت
التأسي كالتد كي للباحث /نعماف جغيم (ْتث منشور على الشبكة
العنكبوتية)
)ِ( انظر :كشف األسرارْ .ٖ/
)ّ( أٛتد ب علي أبو بكر الرازم ا١تعركؼ باٞتصاص ،كلد سنة َّٓق ،تفقو
على الكرخي كسك بغداد ،انتهت إليو رئاسة اٟتنفية ،م مسلفاتو :أحكاـ
القرآف ،شرح اٞتامع حملمد ب اٟتس  ،الفصوؿ يف األصوؿ ،تويف سنة
َّٕق رٛتو اهلل( .انظر :تاريخ بغدادْ  ،ُّْ/تاج الًتاجم صُٕ ).
)ْ( يف قولو تعاذل :ﭐﱡﭐ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ

ﲧﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﱠ.
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كنفقة الزكجات(ُ) ،كجزاء الصيد كغَتىا.
كيتضح م خبلؿ ىذا ا١تعٌت أف االستحساف هبذا ا١تفهوـ لي
لو عبلقة بأصوؿ االستنباط كلي قسيما للقياس كال مقاببل لو ،كبالتارل
فاستعمالو لي خاصا باٟتنفية بل يشًتؾ فيو عامة الفقهاء ،كقد نبو
على ىذا اٞتصاص بقولو " :فيسمي أصحابنا ىذا الضرب م
االجتهاد استحسانا ،كلي يف ىذا ا١تعٌت خبلؼ بُت الفقهاء كال ٯتك
أحد منهم القوؿ ٓتبلفو"(ِ).
الثاني :ترؾ القياس إذل ما ىو أكذل منو كذلك على كجهُت:
الوجه األول :أف يكوف فرع يتجاذبو أصبلف يأخذ الشبو م
كل كاحد منهما ،فيجب إٟتاقو بأحد٫تا دكف اآلخر ،لداللة توجبو،
ض للوجو الثاين لكاف لو شبو م
فسموا ذلك استحسانا؛ إذ لو دل يىع ًر ٍ
اآلخر ٬تب إٟتاقو بو.
الوجه الثاني :ىو ٗتصيص اٟتكم مع كجود العلة(ّ).
كالبد م التنبيو ىنا على أمري مهمُت:
ُ ػ ػ أف القياس كالعلة اليت يتحدث عنها اٞتصاص ىنا ال يقصد هبما
القياس ٔتعناه األصوؿ االصطبلحي الذم ىو إٟتاؽ الفرع
)ُ( يف قولو تعاذل :ﱡﭐ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬﭐﱠ.
)ِ( أصوؿ اٞتصاصِ .ّّْ/
(ّ) انظر :ا١تصدر السابق ِ ّّْ/ػ ػ ػّْْ.
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باألصل ،كالعلة اليت ىي الوصف اٞتامع بُت الفرع كاألصل ،بل
مراده بالقياس إ٪تا ىو مقتضى العمومات النصية أك القواعد
العامة ا١تستقرأة م النصوص كاألحكاـ ،كالعلة ا١تعٌت الذم
بنيت عليو تلك القواعد كتشًتؾ فيو جزئياهتا.
ِ ػ ػ ٦تا سبق يتضح أف اٞتصاص رٛتو اهلل يوافق شيخو الكرخي يف
كوف االستحساف عنده لي أصبل م أصوؿ االستنباط يقابل
القياس كإ٪تا ىو تعبَت يطلقو أئمة ا١تذىب على بعض مسالكهم
يف االجتهاد(ُ).
ثالث ا :تعريف الدبوسي (ِ) رٛتو اهلل ،قاؿ" :فأما عند الفقهاء
الذي قالوا باالستحساف :فاسم لضرب دليل يعارض القياس اٞتلي،
حىت كاف القياس غَت االستحساف على سبيل التعارض"(ّ).
كبالتأمل ٧تد أف الدبوسي قصر االستحساف على ما يقابل
القياس فقط كأ٫تل االستعماالت األخرل اليت ذكرىا الكرخي
كاٞتصاص مع أهنا ىي األصل؛ ألهنا أقول األكجو اليت استعمل هبا
االستحساف عند اإلماـ مسس ا١تذىب.
)ُ( انظر أصوؿ اٞتصاص ِ  َّْ/ػ ػ ُّْ.
)ِ( أبو زيد عبد اهلل ب عمر ب عيسى الدبوسي اٟتنفي ،كاف فقيها أصوليا ،م
مسلفاتو :تأسي النظر ،تقومي األدلة ،تويف يف ٓتارل سنة َّْق.
(انظر :شذرات الذىب ّ  ،ِْٓ/كفيات األعياف ُ .) َُْ/
(ّ) تقومي األدلة يف أصوؿ الفقو (َْْ).
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رابعا :تعريف البزدكم (ُ) رٛتو اهلل ،قاؿ " :كإ٪تا االستحساف
عندنا أحد القياسُت لكنو ييسمى بو إشارة إذل أنو الوجو األكذل يف
العمل بو كأف العمل باألخر جائز كما جاز العمل بالطرد كإف كاف
األثر أكذل منو " (ِ) ،كبالتأمل يتضح أف البزدكم رٛتو اهلل يسَت باالٕتاه
الذم يقوؿ بالتقابل بُت القياس كاالستحساف كىو أحد األكجو عند
ا١تتقدمُت يف تفسَت عبارات اإلماـ للف االستحساف ،بل إف البزدكم
ىر ٌسخ ىذا ا١تفهوـ حُت حصر مفهوـ االستحساف يف أحد نوعي
القياس.
( ّ)
خامسا :تعريف السرخسي رٛتو اهلل ،فقد كافق اٞتصاص يف
القسم األكؿ ،حيث قاؿ" :كىو يف لساف الفقهاء نوعاف :العمل
باالجتهاد كغالب الرأم يف تقدير ما جعلو الشرع موكوال إذل آرائنا ٨تو
)ُ( أبو اٟتس علي ب ٤تمد ب اٟتس ا١تلقب بفخر اإلسبلـ ،كبأيب العسر
لصعوبة فهم مسلفاتو ،فقيو أصورل حنفي ،كلد سنة ََْق كتويف سنة
ِْٖ ق ،م مسلفاتو :ا١تبسوط يف فركع ا١تذىب اٟتنفي ،شرح اٞتامع الكبَت
للشيباين كغَتىا.
(انظر :تاج الًتاجم صَّ ،الفوائد البهية صُِْ ).
)ِ( أصوؿ البزدكم مع كشف األسرار للبخارم ْ ٕ/ػ ػ َُ.
)ّ( أبو بكر ٤تمد ب أٛتد ب مهل السرخسي ،فقيو أصورل حنفي ،م
مسلفاتو :ا١تبسوط ،أشراط الساعة ،الفوائد الفقهية ،أصوؿ الفقو ،تويف سنة
َْٗق (انظر :اٞتواىر ا١تضيئة ِ ،ِٖ/الفتح ا١تبُتُ .)ِْٔ/

- 033 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 091الجزء األول

ا١تتعة ا١تذكورة يف قولو تعاذل:
ﱿ ﱠ(ُ) ،أكجب ذلك ْتسب اليسار كالعسرة كشرط أف يكوف
با١تعركؼ ،فعرفنا أف ا١تراد ما يعرؼ استحسانا بغالب الرأم . . . .كال
يظ بأحد م الفقهاء أنو ٮتالف ىذا النوع م االستحساف ".
إال أف اإلماـ السرخسي خالف اٞتصاص يف النوع الثاين فجعل
االستحساف يف معارضة القياس فقاؿ " :كالنوع األخر ىو الدليل الذم
يكوف معارضا للقياس الظاىر الذم تسبق إليو األكىاـ قبل إنعاـ التأمل
فيو ،كبعد إنعاـ التأمل يف حكم اٟتادثة كأشباىها م األصوؿ يظهر أف
الدليل الذم عارضو فوقو يف القوة فإف العمل بو ىو الواجب فسموا
ذلك استحسانا للتمييز بُت ىذا النوع م الدليل كبُت الظاىر الذم
تسبق إليو األكىاـ قبل التأمل على معٌت أنو ٯتاؿ باٟتكم ع ذلك
الظاىر لكونو مستحسنا لقوة دليلو " (ِ).
فبُت السرخسي رٛتو اهلل أف ترؾ القياس أصبل يف ا١توضع الذم
نأخذ فيو باالستحساف ىو الصحيح ،كبو يتبُت أف العمل باالستحساف
ال يكوف مع قياـ ا١تعارضة كإ٪تا باعتبار سقوط األضعف باألقول(ّ).
سادس ا :مفهوـ االستحساف عند متأخرم اٟتنفية :فقد استقر
ﭐﱡﭐﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ

)ُ( سورة البقرة أية رقم ِّٔ
)ِ( أصوؿ السرخسي ِ.َُٗ/
)ّ( انظر ا١تصدر السابق ِ.ُُٗ/
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األمر عندىم أف االستحساف :ىو ما يقابل القياس اٞتلي الذم تسبق
إليو األفهاـ(ُ).
ك٦تا يبلح ىنا أف متأخرم اٟتنفية كخصوصا م بعد
السرخسي دل يلتفتوا إذل ا١تعٌت األكؿ الذم ذكره اٞتصاص كىو:
االجتهاد لتحديد ا١تقادير اليت تركها الشارع لبلجتهاد ،كأ٫تلوه مع أنو
على التحقيق كالتدقيق ىو األصل يف استعماالت اإلماـ للف
االستحساف ،كعمدكا إذل ما ذىب إليو الدبوسي ك٘تسكوا بو كىو جعلو
ػ ػ ػ االستحساف ػ ػ قسيما للقياس ،كدليبل م األدلة اليت تقابل القياس
اٞتلي كم غَت اشًتاط أف يكوف أقول م ذلك القياس.
(ُ) قاؿ صدر الشريعة " :كبعض الناس ٖتَتكا يف تعريفو ،كتعريفو الصحيح ىذا
كىو أنو دليل يقع يف مقابلة القياس اٞتلي".
كقاؿ التفتازاين " :كبعدما استقرت اآلراء على أنو اسم لدليل متفق عليو نصا
كاف أك اٚتاعا أك قياسا خفيا إذا كقع يف مقابلة قياس تسبق إليو األفهاـ
حىت ال يطلق على نف الدليل م غَت مقابلة فهو حجة عند اٞتميع م =
غَت تصور خبلؼٍ ،ب إنو غلب يف االصطبلح األصورل على القياس ا٠تفي
خاصة كما غلب اسم القياس على القياس اٞتلي ٘تييزا بُت القياسُت".
كم ا١تسلمات عند متأخرم اٟتنفي ة ىنا أنو إذا ذكر القياس يراد بو القياس
اٞتلي ،كإذا ذكر االستحساف يراد بو القياس ا٠تفي.
انظر :التنقيح مع شرحو التوضيح ِ ، ُُٕ/شرح التلويح للتفتازاين
(ِ ،)ُِٔ/التلقيح شرح التنقيح صُّٕ ،فتح الغفار صّٖٓ ،حاشية
اب عابدي (ُ .)ُِٗ/
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املطمب الجالح :وفّوً االشتحصاُ عٍد الشافعية

الفرع األول :مفهومه عند الشافعي:
تبُت فيما سبق غموض مصطلح االستحساف عند اٟتنفية يف
زم مسس ا١تذىب كصاحبيو حىت ال يكاد يوجد مصطلح يبُت
مرادىم هبذا اللف ا١تستعمل ٦تا ترؾ الباب مفتوحا لبلجتهاد يف
تفسَتات ٤تتملة لو ،األمر الذم قاد لبلضطراب يف ٖتديد مفهومو عند
اتباع ا١تذىب.
كم ا١تعلوـ أيضا أف اإلماـ الشافعي -رٛتو اهلل -نقل عنو أشد
درجات االنكار لبلستحساف ،بل كعقد بابان يف كتابو الرسالة خصصو
( ُ)
إلبطاؿ االستحساف ،كنقل عنو أنو قاؿ " :م استحس فقد شرع"
كقاؿ " :إ٪تا االستحساف تلذذ ،كإف حبلؿ اهلل كحرامو أكذل أف ال يقاؿ
فيهما بالتعسف كاالستحساف"(ِ).
كقولوَّ " :
كإف حراما على أحد أف يقوؿ باالستحساف إذا خالف
يتأخى معناىا اجملتهد
االستحساف ا٠ترب ،كا٠ترب م الكتاب كالسنة عُت َّ
يتأخاه م غاب عنو ليصيبو "(ّ).
ليصيبو كما البيت ٌ
كقاؿ يف األـ " :أفرأيت إذا قاؿ اٟتاكم كا١تفيت يف النازلة لي
(ُ) اشتهر نقل ىذه العبارة عنو رٛتو اهلل ،انظر :ا١تستصفى (ُُٕ)،
)ِ( الرسالة صَٕٓ
)ّ( ا١تصدر السابق صَْٓ
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فيها خرب كال قياس ،كقاؿ استحس فبل ب ٌد أف يزعم أف جائزا لغَته أف
يستحس خبلفو فيقوؿ كل حاكم يف بلد كمفت ٔتا يستحس فيقاؿ
يف الشيء الواحد بضركب م اٟتكم كالفتيا فإف كاف ىذا جائزا عندىم
( ُ)
فقد أ٫تلوا أنفسهم فحكموا حيث شاءكا "
( ِ)
كيف مقابل ىذا ٧تد أنو أخذ باالستحساف يف مسائل كثَتة ،
فهل نستطيع القوؿ بأنو رٛتو اهلل كضع مصطلحا ٤تدد لبلستحساف
ٯتك اٞتمع م خبللو بُت األخذ بو كإنكاره؟
اٞتواب " ال"؛ ألف االماـ الشافعي رٛتو اهلل كعادتو ال يهتم
با١تصطلحات كاٟتدكد با١تفهوـ كالشكل الذم استقر عليو ا١تتأخركف
م العلماء ،كلك م خبلؿ كبلمو يتضح لنا مفهوـ االستحساف
ا١تردكد عنده؛ كىو األخذ بالرأم م غَت دليل.
قاؿ رٛتو اهلل " :ال أعلم أحدان م أىل العلم رخص ألحد م
)ُ( األـ ٕ َُّ/
)ِ( كم ذلك قولو يف ا١تتعة " :ال أعرؼ يف ا١تتعة قدرا موقوتا إال أين استحس
أف يكوف ثبلثُت در٫تا " كقولو " لو أخرج السارؽ يده اليسرل بدؿ اليمٌت
فقطعت القياس أف تقطع ٯتناه كاالستحساف أف ال تقطع" ،كقولو يف كضع
األصبع يف األذنُت حاؿ األذاف " :كحس أف يضع أصبعيو يف أذنيو" ،كقولو
" رأيت بعض اٟتكاـ ٭تلف با١تصحف كذلك حس عندم " (انظر :األـ
ِ ، ِٖ/ ُٔ ،ِْٓ/اإلحكاـ لبلمدمْ ، ُّٔ/البحر احمليط ٔ ، ٗٓ/
االستحساف عند اإلماـ الشافعي حملمد العمور صَِ).
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أىل العقوؿ كاآلداب يف أف يفيت كال ٭تكم برأم نفسو إذا دل يك عا١ت ان
بالذم تدكر عليو أمور القياس م الكتاب كالسنة كاإلٚتاع"(ُ).
فاتضح أف مفهوـ االستحساف عنده مبٍت على ا١تعٌت اللغوم "
التفضيل" ،ال على ا١تعٌت الذم اصطلح عليو العلماء القائلوف
باالستحساف.
كم خبلؿ تتبع استعماالتو لبلستحساف ػ ػ رٛتو اهلل ػ ػ ػ يتضح لنا
جليا أنو كإف دل يصرح بتعريف لبلستحساف با١تفهوـ االصطبلحي إال
أنو قائل بو إذا قلنا أنو :العدكؿ ْتكم ا١تسألة ع نظائرىا لدليل شرعي
خاص ،أك ىو :ترجيح دليل على دليل ،أك العمل بالدليل األقول أك
األحس  ،بغض النظر ع تسميت و استحسانا أكال ،كىو ما قرره أتباع
ا١تذىب بعد الشافعي رٛتو اهلل.
الفرع الثاني :مفهومه عند الشافعية:
سبق أف تبُت معنا أف أتباع ا١تذىب اٟتنفي عرب اٟتقب الزمنية
للمذىب حاكلوا تفسَت استعماالت اإلماـ لبلستحساف كصياغة
مصطلح علمي ي٭تد بو حىت كصل إذل مرحلة االستقرار األصورل ٢تذا
اللف عند ا١تتأخري منهم.
كلو تتبعنا كتب الشافعية لوجدناىم يتفقوف على ا١تعٍت الذم
استقر عليو متأخرك اٟتنفية ،إال أف ٙتة أمور ٬تدر التنبيو عليو:
(ُ) األـ للشافعي (ٕ.)ُّٓ /
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األول :أنو ال يوجد يف كتب الشافعية حد ١تصطلح االستحساف
أصوليا ،ككل ما يف األمر ىو النقد كا١تناقشة ١تا ذكره علماء اٟتنفية يف
مقابلة ما نيقل ع اإلماـ أيب حنيفة م استعماالت كما نيقل ع اإلماـ
الشافعي م إنكار ،فاب السمعاين رٛتو اهلل يقوؿ " :كاعلم أف الكبلـ
يف االستحساف يرجع إذل معرفة االستحساف الذم يعتمده أصحاب
أيب حنيفة " (ُ) ٍب قاؿ " :ك٨ت أ كردنا ما قالوه يف االستحساف ليعرؼ
حقيقة مذىبهم فيو" (ِ) ،كدل يذكر رٛتو اهلل تعريفا لبلستحساف سول
ما ذكره األحناؼ ،كالغزارل رٛتو اهلل أيضأ اكتفى بذكر ما ذكره اٟتنفية
كمناقشتو كنقده ،كدل يذكر تعريفا لبلستحساف عند الشافعية ،قاؿ رٛتو
اهلل " :فبل بد أكال م فهم االستحساف :كلو ثبلثة معافٍ ،)ّ( " . .ب
ذكر ىذه ا١تعاين عند اٟتنفية كاكتفى بنقدىا.
كصفي الدي ا٢تندم (ْ) رٛتو اهلل قاؿ" :كاعلم أنو ال بد كأف
يعلم أكال ما ىو ا١تراد م االستحساف حىت ٯتك االحتجاج عليو ترتيبا

)ُ( قواطع األدلةْ. ُْٓ/
)ِ( ا١تصدر السابقْ.ُٓٗ/
)ّ( ا١تستصفىِ ْٕٔ/ػ ػْٖٔ.
)ْ( ٤تمد ب عبد الرحيم ا٢تندم ،كاف فقيها أصوليا شافعيا ،م مسلفاتو:
الفائق ،هناية الوصوؿ يف دراية األصوؿ ،كلد سنة ْْٔق ،كتويف سنة
ُٕٓق (انظر :طبقات الشافعية لئلسنومِ.)ّْٓ/

- 033 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 091الجزء األول

أك تقريرا" (ُ) كدل يذكر لو حدا.
كلكي تتضح معادل م فهوـ ىذا ا١تصطلح عند الشافعية أذكر
أشهر ا١تعاين اليت ركزكا عليها يف مناقشتهم للحنفية ،كمنها:
المعنى األول :ترؾ القياس ١تا يستحسنو اإلنساف م غَت
دليل(ِ) ،أك :ما يستحسنو اجملتهد بعقلو (ّ).
كىذا ا١تعٌت قد حكاه بعض األصوليُت م الشافعية ككأنو م
ا١تسلمات عند اٟتنفية كردكا عليو كنقدكه ،كبدافع التعصب للمذىب ػ ػ
فيما يظهرػ ػ ػ قادكا ىجمات مريرة بسبب تصورىم االستحساف قوال ببل
دليل كرأيا يستحسنو اجملتهد بعقلو كتشهيو ،كزعموا أف اإلماـ أبا حنيفة
عرفو هبذا(ْ).
)ُ( هناية الوصوؿ يف دراية األصوؿ ٗ ،ََْْ/كذكر أنو ىو ا١تتبادر إذل الفهم
عند ٝتاع لف االستحساف.
)ِ( ذكره الشَتازم رٛتو اهلل بعد أف حكم على االستحساف هبذا ا١تعٌت بقولو "
القوؿ باالستحساف باطل " (انظر :التبصرة للشَتازم صِْٗ )
)ّ( انظر :ا١تستصفى ِ  ،ْٖٔ/هناية الوصوؿ يف دراية األصوؿ ٗ، ََْْ/
البحر احمليط ٔ.ّٗ/
)ْ( انظر :ا١تستصفىِ  ،ْٖٔ/البحر احمليط ّٔٗ/ػ ػ ػْٗ كقاؿ الزركشي " :قلت
كىو الصواب يف النقل ع أيب حنيفة" ،كقاؿ اب مفلح رٛتو اهلل " :فحكى
بعضهم ع أيب حنيفة ما استحسنو اجملتهد ببل دليل ،كىو نقل باطل"
(انظر :أصوؿ الفقو ْ .)ُّْٔ/
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قاؿ الغزارل رٛتو اهلل " :إف أبا حنيفة دل يف ٔتوجبو حىت أتى
بالعجائب كاآليات كٝتاه استحسانا" (ُ).
كلو دققنا النظر لوجدنا أف أتباع ا١تذىب اٟتنفي كخصوصا
مر معنا كضحوا ىذا الدليل كىذبوه باألمثلة كبينوا
ا١تتأخري منهم كما ٌ
ا١تقصود منو م خبلؿ توجيهات ١تا عرب عنو اإلماـ أبو حنيفة
باالستحساف كصاغوا لو مصطلحا ٭تدد معا١تو ،قد نتفق معهم يف ىذا
ا١تعٌت كقد ٩تتلف سواء يف لوازمو أك يف تسميتو كنعتو باالستحساف،
لك نعلم أهنم دل يقولوا هبذا ا١تعٌت اجملرد ع الدليل فكيف ننسب ٢تم
( ِ)
ما أثبتوا نقيضو كبينوا فساده.
( ّ)
كيف اٟتقيقة أف ىذا ا١تعٌت ال أحد يقوؿ بو م العلماء كىو ما

)ُ( ا١تنخوؿ صّٕٕ.
)ِ( كرغم ذلك ٧تد بعض الشافعية رٛتهم اهلل يركف أف اٟتنفية فسركا ىذا
ا١تصطلح بأمور ال خبلؼ فيها أصبل ،فاجتهدكا يف تفسَت مراد غَتىم ،قاؿ
ا١تعٍت بو ما يشتهيو
ب السبكي رٛتو اهلل " :كالذم اعتقده يف نفسَته إف ٌ
نف العادل ك٘تيل إليو م غَت تعلق بأصل موجود ٬تده " (انظر :األشباه
كالنظائر ِ  ،ُْٗ/االستحساف للدكتور يعقوب الباحسُت صْٓ ).
)ّ( قاؿ الدكتور٤تمد حس ىيتو معلقا على كبلـ الشَتازم رٛتو اهلل " :ىذا
كيعرفو ك٭تكم عليو بالبطبلف ىو
االستحساف الذم يتصوره الشَتازم ٌ
استحساف دل يقل بو أحد م العلماء ٦ت نعرؼ ،كلئ قاؿ بو أحد م
الناس فقد أبطل " انظر :التبصرة صِْٗ ىامش ُ.
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شدد الشافعي النكَت عليو ،فالعلماء أجل قدرا كأعلى مكانة كأعظم
كرعا م أف يقولوا يف دي اهلل با٢تول كالتشهي.
قاؿ أبو اٟتسُت البصرم (ُ)رٛتو اهلل" :اعلم أف احملكي ع
أصحاب أيب حنيفة القوؿ باالستحساف ،كقد ظ كثَت ٦ت رد عليهم
أهنم عنوا بذلك اٟتكم بغَت داللة ،كالذم حصلو متأخرك أصحاب أيب
حنيفة رٛتو اهلل ىو أف االستحساف عدكؿ يف اٟتكم ع طريقة إذل
طريقة ىي أقول منها ،كىذا أكذل ٦ت ظنٌو ٥تالفوىم؛ ألنو األليق بأىل
العلم؛ كألف أصحاب ا١تقالة أعرؼ ٔتقاصد أسبلفهم؛ كألهنم قد نصوا
يف كثَت م ا١تسائل فقالوا :استحسنا ىذا األثر كلوجو كذا ،فعلمنا أهنم
دل يستحسنوا بغَت طريق "(ِ).
المعنى الثاني :ىو دليل ينقدح يف نف اجملتهد ال يقدر على
( ّ)
كعرب
التعبَت عنو لعدـ مساعدة العبارة كال يقدر على إظهاره كإبرازه  ،ي
)ُ( ٤تمد ب علي ب الطيب ،أبو اٟتسُت البصرم ا١تعتزرل ،سك بغداد ،ككاف
شيخا للمعتزلة ،م مسلفاتو :ا١تعتمد ،شرح العمد ،يف أصوؿ الفقو ،تويف
سنة ّْٔق.
(انظر :شذرات الذىب ّ .)ِٓٗ/
)ِ( ا١تعتمدِ .ِٗٓ/
)ّ( انظر :التلقيح صُّٕ ،شرح العضد األ٬تي على ٤تتصر ب اٟتاجب
صِّٕ ،اإلحكاـ لآلمدمْ  ،ُِٗ/هنام الوصوؿ يف دراية األصوؿ
ٗ.ََْٓ/
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عنو بقو٢تم :ما ينقدح يف قلب الفقيو م غَت أف يرده إذل أصل بعينو(ُ).
كيف اٟتقيقة أف نقاش الشافعية يف ىذا ا١تعٍت لي خاصا
باٟتنفية؛ ألف ىذا التعريف كإف كرد يف بعض كتب اٟتنفية على سبيل
النقل إال أنو ينسب إذل بعض ا١تالكية(ِ).
كىذا ا١تعٌت أنكره كثَت م العلماء خصوصا الشافعية ككصفو
الغزارل بأنو ىوس؛ ألف ما ال يقدر على التعبَت عنو ال يدرل كىم
كخياؿ أك ٖتقيق ،كال بد م ظهوره ليعترب بأدلة الشريعة لتصححو
األدلة أك تزيفو ،أما اٟتكم ٔتا ال يدرم ما ىو فم أي يعلم جوازه
أبضركة العقل أك نظره أك بسمع متواتر أك أحاد كال كجو لدعول شيء
م ذلك(ّ).
كاٟتنفية أيضا ذكركا ىذا ا١تعٌت كبينوا أنو ال يسخذ بو عل ى
إطبلقو ،فإف أريد باالنقداح الثبوت فبل نزاع يف أنو ٬تب عليو العمل بو
كال أثر لعجزه ع التعبَت عنو ،كإف أريد أنو كقع لو شك فبل نزاع يف
بطبلف العمل بو(ْ).
)ُ( انظر :االستحساف للباحسُت صُٓ.
)ِ( انظر :ا١تصدر السابق.
)ّ( قاؿ اآلمدم " :كإف ٖتقق أنو دليل م األدلة الشرعية فبل نزاع يف جواز
التمسك بو أيضا كإف كاف ذلك يف غاية البعد" (انظر :ا١تستصفىِ، ْْٕ/
اإلحكاـ لآلمدمْ ،ُِٗ/هناية األصوؿ يف دراية األصوؿ ٗ) ََْٓ/
)ْ( انظر :التلقيح صُّٕ ،شرح التلويحِ .ُُٕ/
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كالذم يظهر رل ػ ػ ػ ػ كالعلم عند اهلل ػ ػ ػ أف ٙتة نقطة خبلؼ دقيقة
جدا بُت اٟتنفية كالشافعية على كجو ا٠تصوص يف ىذا ا١تعٌت؛ ألنو ال
أحد ىنا يقصد القوؿ بالتشهي كا٢تول كىذا ينبو إذل ٤تور ا٠تبلؼ
ا١تثار بُت الشافعي كاٟتنفية كالذم قويت شوكتو بُت اٟتنفية كالشافعية،
كذلك أف ا١تمارسة كالدربة اليت تولد ا١تلكة العلمية لدل اجملتهد كتسىلو
١تعرفة ا١توافق للشرع م ا١تخا لف لو تدفعو الستحساف أمر م غَت رده
ألصلو بعينو ،فاٟتنفية كغَتىم م الفقهاء ال يركف يف ذلك إشكاال
كبناء عليو عربكا هبذا ا١تعٌت بضوابطو ،بينما ال يقبلو الشافعية كبالتارل
كجهوا أشد درجات النقد ٢تذا ا١تعٌت.
( ُ)
كىذ ا١تلح أشار إليو الطويف رٛتو اهلل معقبا على كبلـ
اآلمدم ،بقولو " :قلت :رجع األمر يف ىذا إذل أنو عمل بدليل شرعي كال
نزاع يف العمل بو كما قاؿ ،لك م ا١تعلوـ بالوجداف أف النفوس يصَت ٢تا
فيما تعانيو م العلوـ كاٟترؼ ملكات قارة فيها تدرؾ هبا األحكاـ العارضة
يف تلك العلوـ كاٟترؼ ،كلو كلفت اإلفصاح ع حقيقة تلك ا١تعارؼ
بالقوؿ لتعذر عليها . .كيسمي ذلك أىل الصناعات كغَتىم دربة كأىل
التصوؼ ذكقا كأىل الفلسفة ك٨توىم ملكة"(ِ).
)ُ( سليماف ب عبد القوم ب عبد الكرمي الطويف ،أصورل ،حنبلي ،م مسلفاتو
شرح ٥تتصر الركضة ،تويف سنة ُٕٔ ق ( انظر :ذيل طبقات اٟتنابلة الب
رجب ِ .)ّٔٔ/
)ِ( شرح ٥تتصر الركضة ّ .ُِٗ/
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قاؿ العبلمة يعقوب الباحسُت حفظو اهلل معلقا على ىذا ا١تعٌت:
" كالذم يبدك ػ ػ كالعلم عند اهلل ػ ػ أف ىذا التعريف قد أيسي فهمو ككيل
لو م النقد ما ال ينبغي فالذم يتمرس يف الفقو ك٭تيط علما بنصوص
الشارع كمقاصده تصبح عنده ملكة يستطيع هبا معرفة ما ىو موافق
للشرع كما ىو ٥تالف لو ،كيطلق علماء القانوف اليوـ مصطلح(ركح
القانوف) فَتدكف أمورا بدعول ٥تالفة ركح القانوف كيأخذكف بأمور
بدعول اتفاقها مع ركح القانوف كدل ييقل ٢تم إف ىذا ىوس"(ُ).
المعنى الثالث :أنو عبارة ع العدكؿ ع موجب قياس إذل
قياس أقول منو ،أك ىو :أف يعدؿ ع أف ٭تكم يف ا١تسألة ٔتثل ما
حكم بو يف نظائرىا إذل خبلفو بوجو أقول يقتضي العدكؿ ع
األكؿ(ِ) فهذه ا١تعاين كغَتىا ٦تا ىو يف معناىا ال أحد ٮتتلف عليها
معٌت إال أف الشافعية ال يسلموف بتسميتو استحسانا(ّ).
ن
)ُ( االستحساف صُٖ.
)ِ( انظر :كشف األسرار للبخارمْ ،ٕ/ا١تستصفىِ ْٕٔ/ػ ػ ػ ػ ْٕٕ ،هناية
الوصوؿ يف دراية األصوؿ ٗ ََْٔ/ػ ػ ػ ػََْٕ .
)ّ( قاؿ صفي الدي ا٢تندم" :كىذا ال خبلؼ فيو فبل ٬توز تفسَت االستحساف
ا١تختلف فيو بو" " كىذا أيضا ال خبلؼ فيو كال ٬توز أف يفسر بو" ،كقاؿ
الغزارل " :كىذا ٦تا ال ينكر كإ٪تا يرجع االستنكار إذل اللف كٗتصيص ىذا
ال نوع م الدليل بتسميتو استحسانا م بُت سائر األدلة " (انظر :ا١تصادر
السابقة).
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الثاني :دل أجد خبلفان بُت علماء الشافعية كغَتىم يف أف مفهوـ
االستحساف با١تعٌت األكؿ مردكد كباطل عند اٞتميع ،كذكر بعض
علماء الشافعية أف ىذا القوؿ دل يقل بو أحد ،قاؿ السمعاين" :كال
نظ أف أحدان يقوؿ بذلك"(ُ) ،كأف مفهومو االصطبلحي با١تعٌت
الثالث الذم ذكرناه مقبوؿ عند اٞتميع على خبلؼ يف تسميتو
استحسانا.
قاؿ السمعاين رٛتو اهلل " :كإف كاف ىو اٟتكم بأقول الدليلُت
م كتاب أك سنة أك إٚتاع أك قياس أقول م قياس فبل معٌت
لتسميتهم ذلك استحسانان كإف كاف ىذا النوع استحسانان فكل الشرع
استحساف فبل معٌت لتخصيص ذلك ببعض ا١تواضع دكف البعض"(ِ).
قاؿ الشَتازم رٛتو اهلل" :كإف كاف ٗتصيص بعض اٞتملة م
اٞتملة بدليل ٮتصها أك اٟتكم بأقول الدليلُت فهذا ٦تا ال ينكره أحد
فيسقط ا٠تبلؼ يف ا١تسألة"(ّ).

(ُ) قواطع األدلة يف األصوؿ ْ.ُْٓ/
(ِ) ا١تصدر السابقْ.َِٓ/
(ّ) اللمع يف أصوؿ الفقو للشَتازم صُُِ.
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املطمب الرابع :املكارٌة بني املدرشتني يف وفّوً االشتحصاُ.
٦تا سبق دراستو لكبل ا١تدرستُت فيما يتعلق بتحديد مفهوـ
مصطلح االستحساف يتضح لنا ما يلي:
أوال :يتفق اإلماماف مسس ا١تذىب اٟتنفي كمسس ا١تذىب
الشافعي ػ ػ ػ رحم اهلل اٞتميع ػ ػ ػ ػ على األخذ باالستحساف كاستعماؿ ىذا
للف يف كثَت م ا١تسائل.
ثانيا :يتفق اإلماماف أيضا على عدـ ٖتديد مصطلح دقيق
ككاضح ٢تذا اللف  ،إال أف اإلماـ الشافعي رٛتو اهلل يهفهم م لوازـ
أقوالو يف رده لبلستحساف كأخذه بو ،كما يقابل األكصاؼ اليت ذكرىا
ما يفهم منو معادل ىذا ا١تصطلح ،بعك عصر اإلماـ أيب حنيفة
كصاحبيو؛ حيث ساد الغموض ىذا اللف كبقيت االحتماالت مفتوحة
لبلجتهاد يف تفسَتىا م قبل اتباع ا١تذىب.
ثالثا :أف مدار فهم االستحساف عند اٟتنفية ػ ػ ػ فيما ظهر رل ػ ػ ػ
يعود إذل فهم ا١تعٌت اللغوم ،كما استقر عليو متأخركا اٟتنفية يف معٌت
االستحساف ال خبلؼ فيو عند الشافعية م حيث العمل كإف كانوا ال
يسلموف بتخصيصو بالتسمية استحسانا ،كما أخذ بو الشافعي رٛتو اهلل
ال ٮترج ع ىذا ا١تعٍت ،كما رده م ا١تفاىيم؛ فهو مبٍت على ا٠تبلؼ يف
مفهوـ ا١تصطلح ال يف ا١تص طلح نفسو ػ ػ ػ ػ كما سنبينو يف ا١تبحث الثاين
ػ ػ ػ ،كعليو ،فإف اإلماـ أبا حنيفة استخدـ ا١تصطلح دكف بياف مراده منو،
فعرفو على ظاىره ،أمٔ :تعناه اللغومٍ ،ب رده
ٍب جاء اإلماـ الشافعي ن
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كأبطلو ،كجاء تبلميذ اإلمامُت فحرركا ا١تصطلح كردكا ما رده اإلماـ
الشافعي ،كقبلوا ما استخدمو اإلماـ أبو حنيفة م حيث اإلٚتاؿ ،إذ
كجدكا أف ا٠تبلؼ بُت ا١تدرستُت م حيث مفهوـ ا١تصطلح.
قاؿ السمعاين(ُ) رٛتو اهلل" :كعلى اٞتملة ال معٌت ٢تذه التسمية،
كىي تسمية ال ٯتك حدىا ْتد صحيح ٗتتص بو ،كأما تفسَتىم الذل
يفسركنو فنح قائلوف بذلك كلي ٦تا يتحصل فيو خبلؼ كقد ذكر
الشافعي لف االستحساف يف مراسيل اب ا١تسيب كقاؿ أيضا يف ا١تتعة:
كاستحس بقدر ثبلثُت در٫تا كلي ىذا اللف ٔتمتنع يف بعض ا١تواضع كإ٪تا
ا١تستنكر أف ٬تعل ذلك أصبل م األصوؿ تبٌت عليو األحكاـ كٮتالف بينو
كبُت سائر األدلة كال ٯتك ٖتقيق ا١تفارقة كالتمييز على ما سبق"(ِ).
قاؿ الغزارل(ّ) رٛتو اهلل ،بعد ما نقل تعريف الكرخي كم بعده:
" كىذا ٦تا ال ينكر ،كإ٪تا يرجع االستنكار إذل اللف كٗتصيص ىذا
النوع م الدليل بتسميتو استحسانا م بُت سائر األدلة"(ْ).
)ُ( اإلماـ منصور ب ٤تمد ب عبد اٞتبار ب أٛتد ب ٤تمد السمعاين ،كلد
سنةِْٔق ،شافعي ا١تذىب ،م مسلفاتو :قواطع األدلة ،االصطبلـ،
كغَتىا ،تويف سنة ْٖٗق (انظر :سَت أعبلـ النببلءُٗ .)ُُْ/
(ِ) قواطع األدلة ْ. ِِٓ/
)ّ( أبو حامد ٤تمد ب ٤تمد ب ٤تمد الغزارل ،كلد سنةَْٓق ،تتلمذ على
إماـ اٟتلرمُت اٞتويٍت ،م مصنفاتو :ا١تستصفى ،كا١تنخوؿ ،الوسيط،
البسيط ،تويف سنة َٓٓق (انظر :البداية كالنهايةُِ .)ُّٕ/
(ْ) ا١تستصفى ِ .ْٕٕ/
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املطمب اخلاوض :يف أٌواع االشتحصاُ
األول :استحساف النص(ُ) :كىو أف يًتؾ العمل ٔتقتضى
القياس لدليل م الكتاب أك السنة ،كم أمثلة ذلك:
إباحة أكل ا١تيتة للمضطر بقولو تعاذل:

ﭐﱡﭐ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ

ﲏ ﲐ ﲑﲒ ﱠ(ِ) ،استثناء م قولو تعاذل:
ﱅﱆﱇﱈﱉﱊ

ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ

ﱋ ﱠ(ّ).

كأيضا جواز السلم :فالقياس يأىب جواز السلم باعتبار أف ا١تعقود
عليو معدكـ عند العقد ،لكنو تيرؾ بالنص كىو الرخصة الثابتة يف السنة.
فع اب عباس رضي اهلل عنهما ،قاؿ :قدـ النيب صلى اهلل عليو
كسلم ا١تدينة كىم يسلفوف بالتمر السنتُت كالثبلث ،فقاؿ« :م أسلف
يف شيء ،ففي كيل معلوـ ،ككزف معلوـ ،إذل أجل معلوـ» (ْ).
الثاني :استحساف االٚتاع(ٓ) :كىو أف يًتؾ العمل ٔتقتضى
القياس لدليل اإلٚتاع كم أمثلة ذلك:
(ُ) أصوؿ السرخسي ِ ،َِِ /كشف األسرار شرح أصوؿ البزدكم ْ.ٓ /
)ِ( سورة البقرة أية رقم (ُّٕ).
)ّ( سورة ا١تائدة أية رقم (ّ).
(ْ) أخرجو البخارم يف صحيحو رقم(َِِْ).
(ٓ) أصوؿ السرخسي ِ ،َِّ /كشف األسرار شرح أصوؿ البزدكم ْ،ٓ /
بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ٓ.َِٗ /
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االستصناع(ُ) :فيما فيو للناس تعامل؛ فإف القياس يأىب جوازه،
لكنا تركنا القياس؛ ألف الناس تعاملوه يف سائر العصور م غَت نكَت
فكاف إٚتاعان منهم على اٞتواز فيًتؾ القياس لئلٚتاع.
الثالث :استحساف الضركرة(ِ) :كىو أف يًتؾ العمل ٔتقتضى
القياس لدليل الضركرة ،كم أمثلة ذلك:
تطهَت اٟتياض كاآلبار كاألكاين ،فإف القياس نفي طهارة ىذه
األشياء بعد تنجسها؛ ألف ما يرد عليو النجاسة يتنج ٔتبلقاتو؛ إال
أهنم استحسنوا ترؾ العمل ٔتوجبو للضركرة احملوجة إذل ذلك لعامة الناس
فإف اٟترج مدفوع بالنص كيف موضع الضركرة يتحقق معٌت اٟترج لو
أخذ فيو بالقياس فكاف مًتككان بالنص.
الرابع :استحساف العرؼ(ّ) :كىو أف يًتؾ العمل ٔتقتضى
القياس لدليل العرؼ كم أمثلة ذلك:
أجرة اٟتماـ بأجرة معينة دكف ٖتديد كمية ا١تاء كمدة ا١تكث
فالقياس ٯتنع م جواز ذلك ٞتهالة الكمية كا١تدة لكنهم استحسنوا ترؾ
)ُ( اختلفت عبارات الفقهاء يف تعريفو ،كالسبب أف اٞتمهور يعدكنو ضم عقد
السلم كاألحناؼ يعدكنو عقدا مستقبل ،فقيل :ىو عقد على مبيع يف الذمة
يشرط فيو العمل( .انظر :بدائع الصنائعِ ٖ ،ٓ/تفة الفقهاء ِ.)ِّٔ/
(ِ) أصوؿ السرخسي ِ ،َِّ /كشف األسرار للبخارم ْ.ُُ /
(ّ) احملصوؿ الب العريب ُُّ ،فتح القدير الب ا٢تماـ ٗ ،ٗٔ /ا١تهذب يف
علم أصوؿ الفقو ّ.ّٗٗ /
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ىذا القياس؛ ألف اٞتهالة ا١تذكورة ال تفضي إذل ا١تنازعة كا٠تصومة
لتعارؼ الناس على ذلك.
الخامس :استحساف القياس ا٠تفي(ُ):
كىو أف يًتؾ العمل ٔتقتضى القياس الضعيف سواء كاف ظاىران
أك خفيان لدليل القياس ا٠تفي القوم األثر ،كم أمثلة ذلك:
حكم سسر سباع الطَت يتجاذبو قياساف ،األكؿ ٭تكم بنجاستو
قياسا على سسر سباع البهائم ،كسسر سبع البهائم ٧ت ١تخالطة لعاهبا
ا١تاء ،كلعاهبا متولد م اللحم ،فيأخذ حكمو يف النجاسة ،فيكوف
سسرىا ٧تسا ،كبناء على ىذه العلة يكوف اٟتكم على السسر موافقا
ٟتكم اللحم ،فيكوف كل منهما ٧تسا الختبلطو باللعاب ا١تتولد ع
اللحم النج  ،كمقتضى القياس ا٠تفي الطهارة؛ ألهنا تشرب ٔتنقارىا
على سبيل األخذ ٍب االبتبلع ،كا١تنقار طاىر؛ ألنو جاؼ ال رطوبة فيو
فبل يتنج ا١تاء ٔتبلقاتو ،فيكوف سسرىا طاىرا قياسا على األدمي؛
النعداـ العلة.
( ِ)
السادس :استحساف ا١تصلحة  :كىو ترؾ الدليل ١تصلحة،
كم أمثلتو:
(ُ) أصوؿ السرخسي ِ ،َِّ /كشف األسرار للبخارم ْ  ُِ /ػ ػ ػ ُْ ،شرح
٥تتصر الركضة ّ.ََِ /
(ِ) احملصوؿ الب العريب ُُّ ،االعتصاـ للشاطيب ِ ،ُْٔ /فتح القدير
للكماؿ اب ا٢تماـ ٗ.ُِٗ /
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تضمُت األجَت ا١تشًتؾ كإف دل يك صانعان ،كذلك أهنم لو دل
يضمنوا الستهانوا باحملافظة على أمتعة الناس كأموا٢تم ،كيف الناس حاجة
شديدة إليهم.
السابع :استحساف ٔتراعاة ا٠تبلؼ(ُ) :كىو ما ركعي فيها قوؿ
ا١تخالف ،كإف كاف على خبلؼ الدليل الراجح ،كم أمثلة ذلك:
أف ا١تاء اليسَت إذا حلت فيو النجاسة اليسَتة كدل تغَت أحد
أكصافو أنو ال يتوضأ بو بل يتيمم كيًتكو ،فإف توضأ بو كصلى أعاد ما
داـ يف الوقت ،كدل يعد بعد الوقت ،مراعاة لقوؿ م يقوؿ :إنو طاىر
مطهر ،فالقياس اإلعادة مطلقا؛ ألنو توضأ ٔتاء يصح تركو كاالنتقاؿ
عنو إذل التيمم ،كلكنهم استثنوا ما إذا كاف بعد الوقت فقالوا بعدـ
اإلعادة مراعاة للخبلؼ(ِ).

(ُ) االعتصاـ للشاطيب ِ.ْٔٓ /
)ِ( انظر :االستحساف للباحسُت صُِّ.
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املبحح الجاٌي :حذية االشتحصاُ بني ودرشيت احلٍفية والشافعية
املطمب األوه :حترير اخلالف وشببْ بني احلٍفية والشافعية:
ال شك أف الكبلـ على حجية االستحساف كاعتباره دليبل م
االدلة قد ناقشو األصوليوف قدٯتا كحديثا كساقوا عددان م األدلة
كا١تناقشات كالردكد كاالعًتاضات إال أهنم اتفقوا على عدـ ٖترير نقطة
ا٠تبلؼ(ُ) ،فأصبح سرد األدلة كا١تناقشات إطالة ببل جدكل؛ ألمري :
األول :البد م توارد النفي كاالثبات على ٤تل كاحد كىذا ما
دل يتحقق يف ىذا ا٠تبلؼ(ِ).
الثاني :إف ا٠تبلؼ يف االستحساف يأٌب يف مواضع متعددة
ٗتتلف فيها كجهات النظر م أصورل ألخر ،كبالتارل يبٍت الكبلـ يف
اٟتجية كا١تناقشات كاألدلة على ما ظنو موط ا٠تبلؼ.
ك٘تشيا مع ىدؼ ىذا البحث فإنٍت ل اسهب يف ذكر األدلة
كا١تناقشات يف اٟتجية تقليدا؛ ألف ىذا اٞتانب ٦تا كثر االستطراد فيو
مع بقاء ٤تل االشكاؿ قائما؛ ٢تذا سأحاكؿ ٚتع ما سطره علماء
األصوؿ م ا١تدرستُت يف ٖترير ا٠تبلؼ كم ٍب ٖتليلو ٔتا غلب على
)ُ( قاؿ صفي الدي ا٢تندم " :فلم يتحقق استحساف ٥تتلف فيو يف ا١تعٌت"
(هناية الوصوؿ يف دراية األصوؿ ٗ .)ََُْ/
)ِ( قاؿ األمدم " :كال بد قبل النظر يف اٟتجاج م تلخيص ٤تل النزاع ليكوف
التوارد بالنفي كاالثبات على ٤تز كاحد "( .اإلحكاـْ .) ُُٗ/
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ظٍت يف فهمو كا٠تركج بنتيجة تسهم يف تقليل ىذا الغموض بعبارة
٥تتصرة ،فأقوؿ مستعينا باهلل:
تقدـ معنا يف ا١تبحث السابق أف مدار الكبلـ يف االستحساف
مبٍت على ٖتديد مفهومو كمعناه اصطبلحا كقد اتفقت ٚتيع ا١تسلفات
على ىذه اٟتقيقة العلمية (ُ) ،كأيضا تقدـ أف اٟتنفية كالشافعية كإف
اختلفوا يف بعض ا١تفاىيم م حيث اللف إال أهنم اتفقوا على العمل
بكثَت منها مع عدـ التسليم بتسميتها استحسانا عند الشافعية ،كبناء
على ىذا ٯتك أف نقسم ىذه ا١تعاين إذل ثبلثة ٤تاكر رئيسة:
المحور األول :ال خبلؼ يف أف لف االستحساف كارد
كمستعمل يف الكتاب كالسنة كأقواؿ اجملتهدي (ِ) ،كال نزاع يف اللف
)ُ( انظر :التمهيد م ىذا البحث .

)ِ( كما يف قولو تعاذل :ﭐﱡﭐ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝﲞ ﱠ

"الزمرُٖ " كقولو صلى اهلل عليو كسلم يف اٟتديث ا١توقوؼ على اب مسعود
رضي اهلل عنو " :ما رآه ا١تسلموف حسنا فهو عند اهلل حس ( " . .أخرجو
أبو داكد الطيالسي يف مسنده ُ ّّ/برقم ِْٔ ،كأٛتد يف ا١تسند ُّٕٗ/
برقم ََّٔ ،كاٟتاكم يف ا١تستدرؾّ  ّٖ/برقم ْْٓٔ).
كيف كبلـ ال علماء اجملتهدي  ،ما ركم ع اإلماـ مالك رٛتو اهلل" :
االستحساف تسعة أعشار العلم" كما ركم ع اإلماـ الشافعي رٛتو اهلل" :
كاستحس ترؾ شيء للمكاتب م ٧توـ الكتابة".
(انظر :اإلحكاـ لآلمدمِ ،ُُٗ/هناية الوصوؿ يف دراية األصوؿٗ، ََُْ/
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كالتسمية فبل مشاحة يف االصطبلح ،كقد ذكر العبلمة اٞتصاص رٛتو
اهلل كبلما نفيسا يف ىذا فقاؿٍ " :ب لي ٮتلو لعائب االستحساف م
أف ينازعنا يف اللف أك يف ا١تعٌت ،فإف نازعنا يف اللف فاللف مسلم
لو ،فليعرب ىو ٔتا شاء على أنو لي للمنازعة يف اللف كجو؛ ألف لكل
كاحد أف يعرب عما عقلو م ا١تعٌت ٔتا شاء م االلفاظ ال سيما بلف
يطلق معناه يف الشرع كاللغة . . . . . .كاستعمل ٚتيع الفقهاء لف
االستحساف فسقط ٔتا قلنا ا١تنازعة يف اطبلؽ االسم أك منعو ،كإف
نازعنا يف ا١تعٌت فإ٪تا دل ييسلم خصمنا تسليم ا١تعٌت لنا بغَت داللة ،بل
يتضمنو لف االستحساف عند
تضم ٞتميع ا١تعاين اليت يذكرىا ٦تا َّ
َّ
و ( ُ)
و
جهة" .
أصحابنا :إقامة الداللة على صحتو كإثباتو ْتجة كبياف يك ى
المحور الثاني :ما يستحسنو االنساف بعقلو اجملرد ا١تبٍت على
ا٢تول كالتشهي ،كىذا ما يذكره بعض العلماء كيدعي نسبتو للحنفية،
كعلى التحقيق كالتدقيق ال كجود لو يف كتب اٟتنفية كال أحد م
العلماء ٦ت يعتد بقو٢تم قدٯتا كحديثا قاؿ هبذا القوؿ كبالتارل فاٞتميع
متفقوف على رده كعدـ قبولو كاالحتجاج بو ،فالعلماء رٛتهم اهلل أجل
قدرا ككرعا كعلما م أف يقولوا يف دي اهلل با٢تول ،كاألليق هبم أف ال
ينسب إليهم شيء م ىذا (ِ).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا١تصلحة ا١ترسلة كاالستحساف صُِْ).
)ُ( أصوؿ اٞتصاص ِ  ُّْ/ػ ػ ػ ِّْ )
)ِ( قاؿ اٞتصاص رٛتو اهلل " :كٚتيع ما يقوؿ فيو أصحابنا باالستحساف فإهنم
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فهل نقول أن هذا المعنى هو مناط الخالف وعليه يحمل قول
المنكرين؟
الجواب :أف رد ىذا ا١تعٌت م ا١تسلمات يف الدي سواء عند
م ينكر االستحساف أك يثبتو ،كعليو فإف حصر مناط ا٠تبلؼ بُت
اٟتنفية كالشافعية فيو ،فيو نظر م كجهُت:
الوجه األول :أنو ال أحد م اٟتنفية كال م الشافعية يقوؿ بو
كمعٌت ،فالتفتازاين رٛتو اهلل يقوؿ " :م أثبت
أصبل ،بل يردكنو لفظا
ن
حكما بأنو مستحس عنده م غَت دليل م الشارع فهو الشارع
لذلك اٟتكم حيث دل يأخذه م الشارع"(ُ).
قاؿ اٞتصاص" :تكلم قوـ م ٥تالفينا يف إبطاؿ االستحساف
حُت ظنوا أف االستحساف حكم ٦تا يشتهيو اإلنساف كيهواه ،أك يلذه،
كدل يعرفوا معٌت قولنا يف إطبلؽ لف االستحساف"(ِ).
كقاؿ اآلمدم " :كال شك أف االستحساف قد يطلق على ما
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إ٪تا قالوه مقركنا بدالئلو كحججو ال على جهة الشهوة كاتباع ا٢تول " ،كقاؿ
اب عبد الشكور " :كاٟتق أنو ال يتحقق استحساف ٥تتلف فيو فإنو إف أريد
بو ما يعده العقل حسنا فلم يقل بثبوتو أحد كإف أريد ما أردنا ٨ت فهو
حجة عند الكل فلي ىو أمرا يصلح للنزاع " (أصوؿ اٞتصاصِ، ّّٗ/
فواتح الرٛتوتِ ّْٖ/ػ ػ ّٖٓ )
)ُ( انظر :أصوؿ السرخسيِ ،ُٖٗ/التلقيح صَّٕ ،شرح التلويح ِ .ُُٕ/
(ِ) أصوؿ اٞتصاص ِ .ّّٗ/
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ٯتيل إليو اإلنساف كيهواه م الصور كا١تعاين كإف كاف مستقبحان عند
غَته ،كىو يف اللغة استفعاؿ م اٟتس  ،كلي ذلك ىو ٤تز ا٠تبلؼ؛
التفاؽ األمة قبل ظهور ا١تخالفُت على امتناع حكم اجملتهد يف شرع اهلل
تعاذل بشهواتو كىواه ،م غَت دليل شرعي ،كأنو ال فرؽ يف ذلك بُت
اجملتهد كالعامي"(ُ).
الوجه الثاني :م غَت ا١تتصور أف العادل اٞتليل كالقامة العلمية
ا١تتميزة كصاحب ا١تلكة اإلماـ الشافعي رٛتو اهلل يعقد األبواب
كا١تناظرات كا١تناقشات ليقرر رد ىذا ا١تعٌت ا١تسلٌم لدل اٞتميع٦ ،تا
٬تعل النف ال تطمئ إذل قوؿ م يقوؿ ْتصر االنكار فيو.
كعليو فبل خبلؼ بُت العلماء يف أف االستحساف إذا كاف يراد
بو :ما ٯتيل إليو االنساف هبواه فقط كالقوؿ يف الدي بالتشهي فقط م
( ِ)
غَت دليل ،فهو باطل كمردكد عند اٞتميع.
المحور الثالث :إذا قلنا :ىو العدكؿ يف مسألة ع مثل ما
حكم بو يف نظائرىا إذل خبلفو لوجو أقول يقتضي ىذا العدكؿ ،أك
قلنا :العمل بأقول الدليلُت.
فهذه ا١تعاين لبلستحساف كغَتىا ٦تا ىو يف معناىا ػ ػ سبق
اإلشارة لبعض منها يف ا١تبحث األكؿ ػ ػ ػ ٚتيعها ٤تل اتفاؽ كال خبلؼ
(ُ) اإلحكاـ لآلمدمْ ُُٗ/ػ ػ ػُِٗ.
)ِ( انظر :قواطع األدلةْ ،ُْٓ/هناية الوصوؿ يف دراية األصوؿٗ . ََْْ/
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فيها بُت اٟتنفية كالشافعية م حيث ا١تعٍت إال أف الشافعية ال يسلموف
بتسميتو استحسانا ،كا٠تبلؼ يف التسمية ال يصلح أف يكوف مناطا
للخبلؼ؛ أل نو ال مشاحة يف االصطبلح إذا سلمنا با١تعٌت ،قاؿ
الشوكاين(ُ) رٛتو اهلل " :إف كاف االستحساف ىو القوؿ ٔتا يستحسنو
اإلنساف كيشتهيو م غَت دليل فهو باطل كال أحد يقوؿ بو ،كإف كاف
تفسَت االستحساف بالعدكؿ ع دليل إذل أقول منو فهذا ٦تا ال ينكره
أحد"(ِ).
كقاؿ صفي الدي ا٢تندم " :كىذا أيضا ال خبلؼ فيو كال ٬توز
أف يفسر بو"(ّ).
ككجو االتفاؽ يف ىذه ا١تعاين إف لف "العدكؿ" ىذا ال خبلؼ
فيو ،كبالتارل ال يصلح أف يكوف ٤تبل للنزاع ،كقد ذكر اآلمدم أف
العدكؿ إذل العادة ىنا ىو مناط ا٠تبلؼ فقاؿ رٛتو اهلل " :كإ٪تا النزاع
يف اطبلقاهتم االستحساف على العدكؿ ع حكم الدليل إذل
العادة"(ْ)؛ ألنو إف كاف ذلك يف زم النيب صلى اهلل عليو كسلم فهو
)ُ( ٤تمد ب علي ب ٤تمد الشوكاين ،كلد باليم سنة ُُّٕق ،م مسلفاتو:
البدر الطالع ،ارشاد الفحوؿ ،تويف سنة َُِٓق (انظر :البدر الطالع
ِ.)ُِْ/
)ِ( ارشاد الفحوؿ صَِْ.
)ّ( هناية الوصوؿ يف دراية األصوؿٗ .ََْٕ/
)ْ( اإلحكاـ ْ .ُْٗ/
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ثابت بالسنة ،كإف كاف يف زم الصحابة كاف ثابتا باإلٚتاع ،كال
خبلؼ يف العمل بو ،كإف كاف بعد ذلك بأف كانت العادة م
ا١تستحدثات فالعدكؿ إليها مردكد باالتفاؽ ،فاتضح قسماف :معموؿ
بو باتفاؽ ،كمردكد باتفاؽ ،كيف كبل اٟتالُت ال يصلح أف يكوف مناطا
للنزاع؛ ألنو ال خبلؼ أصبل (ُ).
فإذا ظهر لنا االتفاؽ على ما سبق إما ردا كإما قبوال ،اتضح لنا
أف سبب ا٠تبلؼ يف األخذ باالستحساف يعود إذل اختبلفهم يف
تصورىم ٟتقيقة معناه؛ خصوصا بُت اٟتنفية كالشافعية ،كإنكار اإلما ـ
الشافعي رٛتو اهلل كإف كاف يدخل فيو دخوال أكليا االستحساف ٔتعناه
ا١تذموـ كىو ا١تبٍت على ا٢تول كالتشهي مطلقان إال أنو ال ٯتك جعلو
مناط ا٠تبلؼ؛ ألنو ال خبلؼ فيو ،كالذم يظهر رل كالعلم عند اهلل أف
ا٠تبلؼ يعود ألمري :
األول :ىل االستحساف دليل يستدؿ بو كمصدر م مصادر
االستنباط؟
فالشافعية ال يعتربكنو دليبل كال مصدرا ضم مصادر االستنباط
عندىم(ِ) ،بل يذكره بعض علماء الشافعية ضم قسم معُت يطلقوف
)ُ( انظر :اإلحكاـ لبلمدمْ  ،ُْٗ/هناية الوصوؿ يف درام األصوؿ
ٗ ،ََْٕ/االستدالؿ عند األصوليُت صَّٓ ،ا١تصلحة ا١ترسلة
كاالستحساف صُّٕ.
)ِ( فأصوؿ االستنباط عندىم :الكتاب كالسنة كاإلٚتاع كالقياس كقوؿ الصحايب
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عليو "ما ظ أنو دليل صحيح كلي كذلك"(ُ) ،إال أهنم قائلوف
با١تعاين ا١تتفق عليها عند متأخرم اٟتنفية كينازعوف يف تسميتها
استحسانا كما سبق.
كأما اٟتنفية ،فاالستحساف عندىم أصل م أصوؿ االستنباط(ِ).
الثاني :استعماؿ االستحساف با١تعٌت الذم نيسب ١تتقدمي
اٟتنفية ،بأنو دليل ينقدح يف نف اجملتهد
ال يقدر على التعبَت عنو لعدـ مساعدة العبارة كال يقدر على
( ّ)
كعرب عنو بقو٢تم :ما ينقدح يف قلب الفقيو م غَت
إظهاره كإبرازه  ،ي
أف يرده إذل أصل بعينو(ْ).
كقد تقدـ معنا أنو ال يقصد بو االنقداح ا١تبٍت على التشهي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أك فتواه.
)ُ( كما فعلو اآلمدم رٛتو اهلل( .انظر :اإلحكاـ ْ ) ُٔٗ/
)ِ( فأصوؿ االستنباط عندىم :الكتاب كالسنة كاالٚتاع كقوؿ الصحايب كالقياس
كاالستحساف كالعرؼ.
(انظر :مناقب اإلماـ األعظم ُ  ، َٖ/أبو حنيفة أراؤه كفقهو صّٖٗ ،
ا١تدخل إذل مذىب اإلماـ أيب حنيفة صُُٖ  ،تاريخ ا١تذاىب اإلسبلمية
صّٕٓ ).
)ّ( انظر :شرح التلويح ِ  ،ُُٕ/اإلحكاـ لآلمدم ْ  ،ُِٗ/ا١تستصفى
ِ ،ْْٕ/هناية الوصوؿ يف دراية األصوؿ ٗ . ََْٓ/
)ْ( انظر :االستحساف للباحسُت صُٓ.

- 090 -

االستدالل باالستحسان دراسة تطبيقية مقارنة بين مدرستي الحنفية والشافعية ،د .مسلم بن بخيت الفزي

كا٢تول بإطبلؽ كإ٪تا ىو قدر معُت ْتيث يكوف اجملتهد متمرسا يف الفقو
ك٭تيط علما بنصوص الشارع كمقاصده فتصبح عنده ملكة يستطيع هبا
معرفة ما ىو موافق للشرع كما ىو ٥تالف لو ،فيستحس بناء على ىذا
كإف دل يرده إذل أصل بعينو ،كىذا ا١تعٌت ىو ما انتقده الشافعية على
متقدمي اٟتنفية ،كأرل أنو ىو الذم كاف موجودا عند اٟتنفية يف عصر
الشافعي رٛتو اهلل فأنكره عليهم (ُ) ،كإليو ينصرؼ ا٠تبلؼ بُت
الشافعية كاٟتنفية يف االستحساف مع اتفاؽ الشافعية مع متأخرم
اٟتنفية على ا١تعٌت الذم استقر عليو االستحساف عندىم كما سبق.
وخالصة المقال :ال خبلؼ بُت األئمة األربعة يف حجية
االستحساف بالنص ،أك اإلٚتاع ،أك الضركرة؛ ألنو باالتفاؽ يًتؾ
القياس هبذه األمور الثبلثة حىت كلو دل نسمو استحسانا ،كإ٪تا ا٠تبلؼ
بُت متقدمي اٟتنفية كالشافعية إ٪تا ىو يف االستحساف بالقياس فقط،
كفقا لسبيب ا٠تبلؼ السابقُت ،خصوصا كأف اٟتنفية يذكركنو ضم
مباحث القياس كالعلل.
كقد تركت ذكر األدلة يف ىذا ا٠تبلؼ؛ ألف اٟتنفية يستدلوف
على حجية االستحساف بأدلة تثبت مشركعية االستدالؿ بلف
االستحساف كىذه أدلة ال خبلؼ فيها عند كبل ا١تدرستُت.
)ُ( كقد ذكر البوطي أف ىذا ا١تعٌت يشبو أف يكوف مراد اإلماـ أيب حنيفة كإف دل
يرد عنو ٖتديد صريح ١تراده م ىذه الكلمة( .انظر :ضوابط ا١تصلحة
صَِٖ ،ا١تصلح ا١ترسلة كاالستحساف صُْْ).
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كالشافعية يستدلوف على عدـ حجية االستحساف بأدلة تثبت
حرمة القوؿ يف دي اهلل ببل دليل ،أك القوؿ فيو بالتشهي ،كىذا أيضان ال
خبلؼ فيو عند كبل ا١تدرستُت ،كبالتارل ال فائدة م سرد األدلة
كا١تناقشة يف قضية ٤تسومة.
املطمب الجاٌي :املكارٌة بني املدرشتني يف حذية االشتحصاُ:
٦تا سبق ٯتك القوؿ إف مدار ا٠تبلؼ يف االستحساف ىو عدـ
ٖترير ا١تصطلح عند القائلُت بو يف كقت مبكر؛ كلذا ٧تد ا١تتأخري م
ا١تدرستُت -كما نقلت سابقان١ -تا حرركا مصطلح االستحساف ككضعوه
يف موضعو ،قد كصلوا إذل نتيجة كاضحة كىي :ال يتحقق استحساف
٥تتلف فيو ،ككل ما يف األمر عند الشافعية أف ىذا ا١تعٌت ا١تنسوب أليب
حنيفة كاٟتنفية على فرض ثبوتو كصحة نسبتو مردكد عندىم ،كاٟتنفية
بدكرىم ال يسلموف هبذه النسبة كال يقبلوف هبا كمرادىم باالستحساف
ما استقر عليو ا١تتأخركف منهم كاتفق معهم الشافعية معٌت كخالفوىم
تسمية.
قاؿ السمعاين" :كأما تفسَتىم الذم يفسركنو فنح قائلوف
بذلك كلي ٦تا يتحصل فيو خبلؼ"(ُ).
كتوسعة ا٠تبلؼ يف ىذا الباب ال ٭تمد كغالب ذلك يكوف م
ا١تقلدي الذي غالوا يف نصرة أئمتهم ،كما قاؿ الشيخ عبد الوىاب
(ُ) قواطع األدلة يف األصوؿ ْ.ِِٓ/
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خبلؼ " :كالذم كسع ا٠تبلؼ يف ىذا ا١توضوع كأمثالو ىو أف
ا١تقلدي لؤلئمة كأف الواحد منهم إذا ظفر بعبارة إلماـ غَت إمامو ككجد
ظاىرىا فيو بعض ا١تخالفة استمسك هبذا الظاىر كأخذ يف الرد
كاإلبطاؿ"(ُ).

(ُ) مصادر التشريع صِٖ.
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املبحح الجالح :وٍسلة االشتحصاُ ووكاٌتْ عٍد احلٍفية والشافعية:
املطمب األوه :وٍسلتْ عٍد احلٍفية:
م ا١تعلوـ ا١تشهور أف أكثر ا١تذاىب استعماالن لدليل
االستحساف ىم اٟتنفية ،إذ تقرر عندىم ػ ػ ػ خاصة ا١تتػأخري منهم ػ ػ ػ
أف االستحساف يعد أصبلن م أصوؿ االستنباط اليت يستدؿ بو على
األحكاـ.
كقد كاف أبو حنيفة رٛتو اهلل يكثر م استعماؿ ىذا اللف ،
كأصحابو م بعده ساركا على كفق ما كاف عليو.
كعقد علماء اٟتنفية يف كتبهم األصولية بابان يف بياف االستحساف
كالرد على م أنكره.
قاؿ اٞتصاص" :تكلم قوـ م ٥تالفينا يف إبطاؿ االستحساف
حُت ظنوا أف االستحساف حكم ٦تا يشتهيو اإلنساف كيهواه ،أك يلذه،
كدل يعرفوا معٌت قولنا يف إطبلؽ لف االستحساف"(ُ).
كقد كقفت على نتيجة توصل إليها أحد الباحثُت ا١تعاصري
كىي :إف االستحساف لي أصبلن م أصوؿ االستنباط عند مسسسي
يعرب عنو
ا١تذىب اٟتنفي ،كأف ىذا م عمل ا١تتأخري  ،كأف ما كاف ٌ
مسسسو ا١تذىب اٟتنفي باالستحساف ىو مزيج م االستثناءات الواردة
ِّ
يف نصوص الشرع ،كٗتصيص العمومات ،سواء كانت عمومات نصية،
(ُ) الفصوؿ يف األصوؿ (ْ.)ِِّ /
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أك قواعد عامة مستقرأة م آحاد النصوص ،كالًتجيح بُت األقيسة
احملتملة م خبلؿ النفاذ إذل أسرارىا كخفاياىا ،كبياف األكجو الدقيقة
كا٠تفية يف االستنباط ،كدل يكونوا يعدكنو أصبلن م أصوؿ االستنباط كال
منهجان م مناىجو(ُ).
كعندم يف ىذا نظر ،كعلى فرض التسليم فلي على إطبلقو؛
فاألماـ أبو حنيفة رٛتو اهلل نسلم أنو دل ينقل عنو تفصيبل للمنهج الذم
اعتمده يف بناء مذىبو كال القواعد التفصيلية اليت جرل عليها يف ْتثو
كاجتهاده ،كلك ىناؾ ركايات متعددة يركيت عنو توضح معادل الطريق
للمنهج الذم اعتمده يف إرساء قواعد مذىبو كأصوؿ االستنباط عنده،
كمنها:
ما ركاه الصيمرم كا٠ت طيب البغدادم ع ٭تي ب ضري قاؿ:
شهدت سفياف كأتاه رجل فقاؿ لو :ما تنقم على أيب حنيفة؟ قاؿ :كما
لو؟ قاؿٝ :تعتو يقوؿ :آخذ بكتاب اهلل تعاذل ،فإف دل أجد فبسنة
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ،فإف دل أجد كتاب اهلل تعاذل كال يف
سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أخذت بقوؿ اصحابة؛ آخذ بقوؿ
قوؿ م شئت منهم ،كال أخرج ع قو٢تم إذل
م شئت منهم كأدع ى
قوؿ غَتىم ،فأما إذا انتهى األمر  -أك جاء  -إذل إبراىيم كالشعيب
(ُ) ْتث ٤تكم منشور يف الشبكة العنكبوتية بعنواف (دراسة ٖتليلة ١تفهوـ
االستحساف يف ا١تذىب اٟتنفي بُت مرحليت التأسي كالتدكي ) للباحث/
نعماف جغيم.
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كاب سَتي كاٟتس كعطاء كسعيد ب ا١تسيب  -كع ٌدد رجاالن  -فقوـ
( ُ)
اجتهدكا ،فأجتهد كما اجتهدكا "
كأيضا :ما ركل اب ا١تكي ع سهل ب مزاحم ،قاؿ" :كبلـ
أيب حنيفة أخ هذ بالثقة كفرار م القبح ،كالنظر يف معامبلت الناس كما
استقاموا عليو كصلحت عليو أمورىم ،يٯتضي األمور على القياس ،فإذا
قىػبيح القياس أمضاىا على االستحساف ماداـ ٯتضي لو ،فإذا دل ً
ٯتض لو،
ا١تعركؼ الذم
اٟتديث
رجع إذل ما يتعامل ا١تسلموف بو ،ككاف يسصل
ى
ى
أيٚتع عليوٍ ،ب يقي عليو ماداـ القياس سائغانٍ ،ب يرجع إذل
االستحساف أيهما كاف أكفق رجع إليو " (ِ).
كم خبلؿ ىذه الركايات كغَتىا استطاع أئمة اٟتنفية بلورة
منهجية كاضحة ١تنهج اإلماـ كطريقتو يف االستنباط ،كحددكا معادل ىذه
ا١تنهجية كقواعدىا ،كجعلوا االستحساف ٭تتل ا١تنزلة السادسة ضم
أصوؿ االستنباط يف ا١تذىب اٟتنفي.

)ُ( انظر :أخبار أيب حنيفة كأصحابو صِْ ،تاريخ بغداد ُٓ ،َِٓ/أبو
حنيفة آراؤه كفقهو صِٓٔ ،ا١تدخل لدراسة الشريعة اإلسبلمية صُٖٓ ،
االنتقاء يف فضائل الثبلثة األئمة الفقهاء صُِْ  ،ا١تذاىب الفقهية األربعة
أئمتها أطوارىا أصو٢تا آثارىا صِٓ ػ ػ ػِٗ.
)ِ( انظر :ا١تصادر السابقة ،مناقب اإلماـ األعظم ُ َٖ/ػ ػ ػُٖ.
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املطمب الجاٌي :وٍسلتْ عٍد الشافعية:
تقدـ معنا أف اإلماـ أبا حنيفة رٛتو اهلل دل يًتؾ تدكينا ٭تتول
على أصوؿ االستنباط كالقواعد ا١تعتربة عنو يف االجتهاد ،ككل ما يف
األمر أف ىناؾ ركايات ع اإلماـ كفركع اجتهد أئمة ا١تذىب يف
استخراج أصوؿ اإلماـ منها كحرركىا كدكنوىا حىت استقرت عند
متأخرم ا١تذىب.
بينما اإلماـ الشافعي رٛتو اهلل كفى أتباعو العبء الذم ٖتملو
دكف بنفسو
غَتىم م اتباع ا١تذىب اٟتنفي؛ حيث إف اإلماـ الشافعي ٌ
أصوؿ مذىبو ،كرتٌب أصوؿ استنباطو كبينها بالتفصيل كذكرىا ٣تملة يف
كتابيو "الرسالة" ك "األـ" ،كىذا ٦تا ٯتيز ا١تذىب الشافعي أف مسس
ا١تذىب ذكر أصولو كناضل عنها كفصلها فكانت أصوال ١تذىبة
مقطوعا هبا غَت مظنونة مركية ع الشافعي نفسو غَت مستنبطة م
النظر يف مذىبو (ُ).
قاؿ رٛتو اهلل " :إ٪تا اٟتجة يف كتاب أك سنة أك أثر ع بعض
أصحاب النيب صلى اهلل عليو كسلم أك قوؿ عامة ا١تسلمُت دل ٮتتلفوا
فيو أك قياس داخل يف معٌت بعض ىذا"(ِ).
)ُ( انظر :أسباب اختبلؼ الفقهاء لعلي ا٠تفيف صِْٔ ،ا١تذاىب الفقهية
األربعة صُّٗ.
)ِ( األـ ِ . ِٗ/
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كقاؿ " :كالعلم م كجهُت :اتباع أك استنباط ،كاالتباع :اتباع
كتاب فإف دل يك فسنة فإف دل يك فقوؿ عامة م سلفنا ال نعلم لو
كعز ،فإف دل يك
٥تالفا ،فإف دل يك فقياس على كتاب اهلل جل َّ
فقياس على سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ،فإف دل يك فقياس
على قوؿ عامة م سلف ال ٥تالف لو" (ُ).
فم الواضح أف أصوؿ االستنباط عند اإلماـ الشافعي رٛتو اهلل
ٜتسة :كتاب اهلل كسنة نبيو صلى اهلل عليو كسلم ،كاإلٚتاع ،كقوؿ
الصحايب إذا دل يعرؼ لو ٥تالف كالقياس كقد ذكر ترتيبها يف كتابو األـ(ِ).
كالذم يظهر إف اإلماـ الشافعي ال يىػ يعد االستحساف ضم
مر معنا لكنو ال
أصولو ،كإف كاف يرل العمل بو م حيث ا١تعٌت كما ٌ
يراه أصبل م أصوؿ التشريع كاالستنباط(ّ) ،ككذلك أيضا الشافعية،
حىت عده بعضهم م األصوؿ ا١توىومة(ْ).
قاؿ اٞتويٍت" :اعلم إف ما صار إليو معظم العلماء :تتبع األدلة
كبناء األحكاـ عليها ،كإبطاؿ االستحساف إذا دل يًتتب على قاعدة
م قواعد األدلة"(ٓ).
)ُ( األـ  .ُّٓ/كانظر :الرسالة صَِ
)ِ( األـ ٕ .ِٔٓ/
)ّ( انظر :أسباب اختبلؼ الفقهاء لعلي ا٠تفيف صِٔٓ ػ ػ ػِّٔ.
)ْ( انظر :ا١تستصفىِ ،ْٕٔ/اإلحكاـ لآلمدم ْ ،ُٔٗ/بياف ا١تختصر ّ.َِٖ/
(ٓ) التلخيص يف أصوؿ الفقو ّ .َُّ/
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املطمب الجالح :املكارٌة بني املدرشتني:
بالنظر إذل كبلـ علماء كبل ا١تدرستُت؛ يظهر الفرؽ يف تعزيز
مكانة االستحساف ،فاٟتنفية يعدكنو أصبلن م أصوؿ االستنباط،
كالشافعية ال يركنو كذلك ،بل حكموا عليو بالبطبلف كما قبلوا بو يف
بعض ا١تعاين نازعوا يف تسميتو استحسانا.
كلك بالنظر إذل االستعماؿ؛ فإف كبل ا١تدرستُت يعملونو يف
مسائلهم كما سيظهر ذلك يف مبحث التطبيق ،كىذا أيضان يعزز ما قيل
م أنو ال يتحقق استحساف ٥تتلف فيو.
كتتأكد مكانة االستحساف عند كبل الفريقُت يف مدل
استعما٢تم ٢تذا الدليل يف ا١تسائل اليت يتكلموف عنها ،كىنا يظهر ٔتا ال
يدع ٣تاالن للشك اعتبار كبل الفريقُت ٢تذا الدليل كمكانتو عندىم إال أف
اٟتنفية يعدكنو أصبل م أصوؿ االستنباط كأخذكا بو كأعملوه كثَتا،
كالشافعية ال يعدكنو أصبل كأعملوه ضم نطاؽ ضيق مبناه االحتياط.
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املبحح الرابع :التطبيكات العىمية لالشتحصاُ عٍد احلٍفية
والشافعية ،وفيْ شتة وصائن:

المسألة األولى :م أحدث يف الصبلة م غَت قصد ىل
تفسد صبلتو أـ يتطهر كيبٍت على ما صلى؟
المسألة الثانية :ىل ٬توز قبض ا١توىوب لو ا٢تبة يف اجملل بغَت
إذف الواىب؟
المسألة الثالثة :إذا اشًتؾ ٚتاعة يف السرقة ىل تقطع أيديهم
كلهم أـ تقطع يد اٟتامل فقط؟
المسألة الرابعة :حكم الزيادة على التثليث يف الوضوء.
المسألة الخامسة :ىل ٬توز أف يدف يف القرب الواحد أكثر م
شخص؟
المسألة السادسة :بيع السم بالسم يكوف بالوزف أك الكيل؟
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املصألة األوىل :وَ أحدخ يف الصالة وَ غري قصد ِن تفصد صالتْ
أً يتطّر ويبين عمى وا صمى ؟
ذىب اٟتنفية إذل أف م أحدث يف الصبلة م غَت عمد فإنو
ال تفسد صبلتو كإ٪تا عليو أف يتطهر كيبٍت على ما صلى استحسانا(ُ).
كذىب الشافعية إذل فساد الصبلة كعدـ صحة البناء على ما
صلى(ِ).
قاؿ السمرقندم يف التحفة" :كاختلفوا يف اٟتدث السابق كىو الذم
سبقو م غَت قصده بأف ساؿ م أنفو دـ أك خرج منو ريح ك٨تو ذلك،
فالقياس أف يفسد الصبلة كيقطع البناء كىو قوؿ زفر كالشافعي؛ ألف اٟتدث
مضاد للصبلة؛ ألف الصبلة ال ٕتوز م غَت طهارة ،كيف االستحساف ال
يفسد كىو مذىب أصحابنا للحديث ا٠تاص كىو ما ركم ع عائشة
رضي اهلل عنها ع النيب عليو الصبلة كالسبلـ أنو قاؿ" :م قاء يف صبلتو
أك رعف فلينصرؼ كليتوضأ كلينب على صبلتو ما دل يتكلم"(ّ)(ْ) ،فهذا
استحساف بالنص إذ أعملوا فيو حديث عائشة -رضي اهلل عنها.-
)ُ( انظر :بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ُ.َِِ /
(ِ) اإلقناع للماكردم صْٓ ،التنبيو يف الفقو الشافعي صّٓ ،اجملموع للنوكم ْ.ٕٔ/
(ّ) أخرجو اب ماجو يف سننو ،رقم (ُُِِ) ،كالدار قطٍت يف سننو رقم (ّٔٓ) ،قاؿ
قاؿ اب اٞتوزم يف التحقيق ال يثبت (ُ ،)ُٖٗ/كقاؿ الزيلعي يف نصب الراية،
حديث عائشة صحيح (ُ ،)ّٖ/كقاؿ اب ا١تلق يف البدر مرسل(ْ.)َُِ/
(ْ) ٖتفة الفقهاء ُ.ُِٗ/

- 414 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 091الجزء األول

املصألة الجاٌيةِ :ن جيوز قبض املوِوب لْ اهلبة يف اجملمض بػري
إذُ الواِب ؟
يرل اٟتنفية أف القبض يف اجملل بغَت إذف الواىب ٬توز
استحسانان(ُ)ٓ ،تبلؼ الشافعية فإنو ال ٬توز كذلك أف ا٢تبة ال ٘تلك إال
بقوؿ كقبض ،كإذا كاف القوؿ ال يكوف إال م الواىب فكذلك ال
يكوف القبض إال بإذف الواىب؛ ألنو ا١تالك ،كال ٯتلك عنو إال ٔتا أًب
ملكو(ِ).
قاؿ صاحب العناية" :فإف قبضها ا١توىوب لو يف اجملل بغَت
أمر الواىب جاز استحسانان "(ّ).
ككجو االستحساف :أف اإلذف بالقبض كجد م طريق الداللة
ألف اإلقداـ على إ٬تاب ا٢تبة إذف بالقبض ألنو دليل قصد التمليك كال
ثبوت للملك إال بالقبض فكاف اإلقداـ على اإل٬تاب إذنا بالقبض
داللة كالثابت داللة كالثابت نصان(ْ).

(ُ) بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ٔ ،ُِْ /ا٢تداية يف شرح بداية ا١تبتدم
ّ.ِِِ /
(ِ) األـ للشافعي ٔ ،ِّٕ /البياف يف مذىب اإلماـ الشافعي ٖ.ُُٓ /
(ّ) العناية شرح ا٢تداية ٗ. ُِ /
(ْ) بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ٔ. ُِْ /
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املصألة الجالجة :إذا اشرتك مجاعة يف الصرقة ِن تكطع أيديّي
كمّي أً تكطع يد احلاون فكط؟
الذم عليو اٟتنفية أف االشًتاؾ يف السرقة يوجب اٟتد للجميع
كإف دل ٭تملوا كلهم كذلك استحسانان(ُ)ٓ ،تبلؼ الشافعية فإهنم ال
يوجبوف اٟتد إال للمباشر فقط(ِ).
ككجو االستحساف :أف اإلخراج م الكل معٌت للمعاكنة كما يف
السرقة الكربل كىذا ألف ا١تعتاد فيما بينهم أف ٭تمل البعض ا١تتاع
كيتشمر الباقوف للدفع فلو امتنع القطع ألدل إذل سد باب اٟتد(ّ).
املصألة الرابعة :حكي السيادة عمى التجميح يف الوضوء.
استحس الشافعي -رٛتو اهلل-االقتصار يف الوضوء على
التثليث ،كدل ٯتنع ما زاد على ذلك.
قاؿ يف األـ" :كال أحب للمتوضئ أف يزيد على ثبلث كإف زاد
دل أكرىو إف شاء اهلل تعاذل"(ْ).
كأما أصحاب الشافعي فقد اختلفوا يف الكراىة كعدمها.
قاؿ صاحب البناية" :كذكر أصحابو ثبلثة أكجو :أصحها :أف
(ُ) ا٢تداية يف شرح بداية ا١تبتدم ِ ،ّٖٔ/الدر ا١تختار كحاشية اب عابدي
(رد احملتار) ْ.ٖٗ/
(ِ) األـ للشافعي ٔ ،ُُٔ/ا١تهذب يف فقو اإلماـ الشافعي للشَتازم ّ .ّْٓ/
(ّ) ا٢تداية يف شرح بداية ا١تبتدم ِ.ّٖٔ /
(ْ) األـ للشافعي ُ.ْٕ /
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الزيادة عليو مكركىة كراىة تنزيو ،كثانيها :أهنا حراـ ،كثالثها :أهنا
خبلؼ األكذل"(ُ).
كيرل بعض اٟتنفية الكراىة فيما زاد على الثبلث(ِ).
املصألة اخلاوصةِ :ن جيوز أُ يدفَ يف الكرب الواحد أكجر وَ شدص؟
ىذه ا١تسألة نقل ع الشافعي أنو استحس فيها أال يدف يف
القرب الواحد أكثر م شخص.
كقد نيقل ع الشافعي رٛتو اهلل إنو قاؿ " :كال أحب أف يدف يف قرب
أكثر م كاحد؛ ألف النيب  -صلى اهلل عليو كسلم  -كاف يفعل ىكذا"(ّ).
ككذا عند اٟتنفية حيث قالوا :ال يدف الرجبلف أك أكثر يف قرب
كاحد ىكذا جرت السنة م لدف آدـ إذل يومنا ىذا ،فإف احتاجوا إذل
ذلك قدموا أفضلهما كجعلوا بينهما حاجزا م الصعيد(ْ).
كاستحساف الشافعي ىذا جاء بعد ما رخص -رٛتو اهلل  -أف
يدف يف القرب أكثر م شخص حيث قاؿ :كإ٪تا رخصت يف أف يدف
الرجبلف يف قرب بالسنة ،دل أٝتع أحدان م أىل العلم إال يتحدث «أف
(ُ) البناية شرح ا٢تداية ُ.ِّّ /
(ِ) بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ُ ،ِِ /احمليط الربىاين يف الفقو النعماين
ُ.ْٔ /
(ّ) البياف يف مذىب اإلماـ الشافعي ّ.ٕٗ /
(ْ) بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ُ ،ُّٗ /احمليط الربىاين يف الفقو النعماين
ِ.ُّٗ /
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النيب صلى اهلل عليو كسلم أمر بقتلى أحد اثناف يف قرب كاحد ،كقد قيل
ثبلثة»(ُ) ،فهذا استحساف بالنص كىو ٦تا ال خبلؼ فيو.
املصألة الصادشة :بيع الصىَ بالصىَ يكوُ بالوزُ أو الكين؟
اختلف الشافعية يف ىذه ا١تسألة ،ىل بيع السم بالسم يكوف
بالوزف أك بالكيل.
( ِ)
فذىب الشافعي يف ا١تذىب أف السم يباع كزنا ال كيبلن .
كقاؿ بعض الشافعية :يباع كيبلن(ّ) ،كاستحس بعضهم التوسط
فقالوا :كزنان إف كاف جامدان ككيبلن إف كاف مائعان(ْ).
قاؿ يف أسٌت ا١تطالب" :كيباع السم بالسم كزنا ،كقيل:
كيبلن ،كقاؿ البغوم :كزنان إف كاف جامدا ككيبلن إف كاف مائعان.
قاؿ يف األصل :كىو توسط بُت كجهُت أطلقهما العراقيوف
ا١تنصوص منهما الوزف كدل يصححا شيئا لكنو يف الشرح الصغَت
استحس التوسط كيسيده أف اللنب يكاؿ مع أنو مائع"(ٓ).
كىذا استحساف بالقياس إذ قاسوا السم ا١تائع على اللنب.
(ُ) األـ للشافعي ُ.ُّٔ /
(ِ) اجملموع شرح ا١تهذب ُُ َُٖ /كقاؿ النوكم :ىو الصحيح.
(ّ) اٟتاكم الكبَت ٓ. ُِِ /
(ْ) ركضة الطالبُت كعمدة ا١تفتُت ّ  ،ِّٗ /الغرر البهية يف شرح البهجة الوردية
ِ.ُْٓ /
(ٓ) أسٌت ا١تطالب يف شرح ركض الطالب ِ.ِٕ /

- 413 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 091الجزء األول

اخلامتة (الٍتائر والتوصيات)
م خبلؿ ما سبق بيانو م ٖتليل كدراسة لدليل االستحساف
عند اٟتنفية كالشافعية ،توصل البحث إذل النتائج التالية:
ُ) إف دليل االستحساف ػ ػ ػ قضية البحث ػ ػ ػ اشتد النزاع فيو بُت اٟتنفية
كالشافعية ،كبالتحليل كا١تقارنة بُت التنظَت كالتطبيق تبُت أف مناط
ا٠تبلؼ يف جوىره يعود لتحديد مفهوـ ىذا ا١تصطلح عند م
ٯتنعو كم يأخذ بو.
ِ) إنو ال خبلؼ يف رد االستحساف ٔتفهومو ا١تذموـ ،كىو ما كاف مبنيا
على ا٢تول كالتشهي فقط ،كال أحد يقوؿ بو هبذا ا١تعٌت م العلماء.
ّ ) إف االستحساف با١تعٌت الذم استقر عليو ا١تتأخركف م أتباع
ا١تدرستُت ،ال خبلؼ فيو م حيث ا١تعٌت كالتطبيق ،كإف اختلفوا
يف تسميتو استحسانا.
ْ) تعريف االستحساف بأنو :دليل ينقدح يف نف اجملتهد ال يقدر على
التعبَت عنؤ ،تعٌت أنو ال يقصد بو ا٢تول كالتشهي بإطبلؽ ،كلك
معٌت انقدح يف قلب الفقيو م غَت أف يرده إذل أصلو بعينو ،فهو قدر
يكوف بو اجملتهد متمرسا يف الفقو ك٤تيطا بنصوص الشارع كمقاصده
فيستحس بناء على ىذا ،فهذا ا١تعٌت ىو ما قرره ا١تتقدموف م
اٟتنفية كفهموه م استعماالت اإلماـ مسس ا١تذىب ،كىو منطلق
الشافعي رٛتو اهلل يف ىجومو كرده لبلستحساف؛ حيث إف م أىم
األصوؿ اليت بينها الشافعي رٛتو اهلل ىي :كجوب بناء اٟتكم على
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أصل ،كأف م قاؿ بالفقو ببل أصل يذكره كيرد إليو ىذا الفرع أك ذاؾ
فقد أخطأ أك شرع ،كىو يف ىذا يسد الباب للقوؿ بدكف ذكر الدليل،
كىذا كإف كاف مقبوال عنده م بعض اجملتهدي الكبار ػ ػ كأيب حنيفة
رٛتو اهلل ػ ا١تتمرسُت يف فهم موارد الشريعة؛ إال أنو ال يسوغ أف يكوف
جادة ينتهجها الفقهاء خشية فتح الباب للقوؿ يف الفقو بدكف دليل
ْتجة الفهم العاـ للشريعة.
كأما توصيات الدراسة فتتلخص يف اآلٌب:
ُ ) لفت عناية األقساـ العلمية إذل توجيو الباحثُت إذل دراسة كٖتليل
كثَت م القضايا ا٠تبلفية كربطها بأصوؿ االستنباط خصوصا ما
يتعلق باألدلة ا١تختلف فيها.
ِ ) ٚتع كدراسة أصوؿ اإلماـ الشافعي اليت ذكرىا يف الرسالة،
كمقارنتها ٔتا نقل عنو م استدالالت باالستحساف يف الفركع
الفقهية ،كم ٍب إبراز ما قرره علماء الشافعية فيها.
ّ ) ٚتع ا١تسائل الفقهية عند ايب حنيفة كصاحبيو اليت جاء التسبيب
فيها باالستحساف للوقوؼ على ٖترير ا١تراد ،كم ٍب ربطو ٔتا قرره
ا١تتأخركف با١تذىب.
كما ىذا البحث إال لبنة متواضعة كفكرة ٥تتصرة لتكوف نقطة
انطبلؽ لدراسات معمقة كمستفيضة على مستول الدراسات العليا.
كفق اهلل اٞتميع ١تا ٭تبو كيرضاه كاٟتمد هلل أكال كأخرا على التماـ.
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اب
اب
اب
اب
اب
اب

اب
اب
اب

املصادر واملرادع
اٞتوزم٤ ،تي الدي " .اإليضاح لقوانُت االصطبلح يف اٞتدؿ
كا١تناظرة"ٖ .تقيق٤ :تمود الدغيم .مكتبة مدبورل ،طُُُْٓ ،ق.
السبكي" .األشباه كالنظائر" .دار الكتب العلمية بَتكت ،طُ،
ُُُْق.
العماد اٟتنبلي" .شذرات الذىب يف أخبار م ذىب" .دار إحياء
الًتاث العريب ،بَتكت.
النجار٤ ،تمد ب أٛتد الفتوحي" .شرح الكوكب ا١تنرب" .ط
ُُْٖق مكتبة العبيكاف.
جزم" .تقريب الوصوؿ إذل علم األصوؿ"ٖ .تقيق الدكتور٤ /تمد
ا١تختار الشنقيطي .مكتبة اب تيمية بالقاىرة ،طُ ُُْْق.
زىرة" .أصوؿ الفقو" .دار الفكر ،بدكف طابعة.
عابدي ٤ ،تمد أمُت ب عمر ب عبد العزيز عابدي " .رد احملتا ر
على الدر ا١تختار" .الناشر :دار الفكر -بَتكت ،الطبعة :الثانية،
ُُِْىػ ُِٗٗ -ـ.،
عبد الرب" .االنتقاء يف فضائل الثبلث األئمة الفقهاء" .دار الكتب
العلمية ،بَتكت ،لبناف( .نسخة .)pdf
قطلو بغا" .تاج الًتاجم" .دار القلم ،دمشق ،طُُُّْ ،ق.
كثَت" ،البداية كالنهاية" .دار الرياف للًتاث ،القاىرة ،طُ
َُْٖق.
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اب ماجة" .سن اب ماجو" .احملقق :شعيب األرنسكط  -عادؿ مرشد
٤تمد كامل قره بللي -ىعبد اللٌطيف حرز اهلل ،الناشر :دار
 َّالرسالة العا١تية ،الطبعة :األكذل َُّْ ،ىػ ََِٗ -ـ.
اب مفلح اٟتنبلي" .أصوؿ الفقو" .ت :فهد السدحاف .مكتبة
العبيكاف ،طُ َُِْق.
اب منظور" .لساف العرب" .دار ا١تعارؼ.
صرم٤ ،تمد ب علي الطيب" .ا١تعتمد يف أصوؿ الفقو".
أبو اٟتسُت البى ٍ
احملقق :خليل ا١تي  ،الناشر :دار الكتب العلمية – بَتكت،
الطبعة :األكذلَُّْ ،
أبو ا١تعاؿ ،م برىاف الدي ٤ت مود ب أٛتد ب عبد العزيز ب عمر.
" احمليط الربىاين يف الفقو النعماين فقو اإلماـ أيب حنيفة رضي اهلل
عنو" .احملقق :عبد الكرمي سامي اٞتندم ،الناشر :دار الكتب
العلمية ،بَتكت – لبناف ،الطبعة :األكذل ُِْْ ،ىػ ََِْ -
ـ.
أبو زىرة٤ ،تمد " .تاريخ ا١تذاىب اإلسبلمية" .دار الفكر العريب.
أبو زىرة٤ ،تمد" .أبو حنيفة حياتو كعصره أراؤه كفقهو" .دار الفكر
العريب.
األزدم ،أبو بكر ٤تمد ب اٟتس ب دريدٚ" .تهرة اللغة" .ا١تسلف:
احملقق :رمزم منَت بعلبكي ،الناشر :دار العلم للمبليُت – بَتكت،
الطبعة :األكذلُٖٕٗ ،ـ.
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االستدالؿ عند األصوليُت ،د .أسعد عبد الغٍت الكفراكم ،دار السبلـ
للطباعة كالنشر كالتوزيع كالًتٚتة ،طُُِّْ ،ق.
األصفهاين٤ ،تمود ب عبد الرٛت (أيب القاسم) اب أٛتد ب ٤تمد.
"بياف ا١تختصر شرح ٥تتصر اب اٟتاجب" .احملقق٤ :تمد مظهر
بقا ،الناشر :دار ا١تدين ،السعودية ،الطبعة :األكذلَُْٔ ،ىػ /
ُٖٔٗـ.
األنصارم ،زكريا ب ٤تمد ب زكريا زي الدي أبو ٭تِت السنيكي" .أسٌت
ا١تطالب يف شرح ركض الطالب" .الناشر :دار الكتاب اإلسبلمي،
الطبعة :بدكف طبعة كبدكف تاريخ.
اإل٬تي ،عضد الدي عبد الرٛت " .شرح العضد اإل٬تي على ٥تتصر اب
اٟتاجب" .دار الكتب العلمية ،طُ ُُِْق.
البابرٌب ٤تمد ب ٤تمد ب ٤تمود" .العناية شرح ا٢تداية" .الناشر :دار
الفكر.
الباحث /نعماف جغيم" .دراسة ٖتليلة ١تفهوـ االستحساف يف ا١تذىب
اٟتنفي بُت مرحليت التأسي كالتدكي "ْ .تث ٤تكم منشور يف
الشبكة العنكبوتية.
الباقبلين" .اإلنصاؼ فيما ٬تب اعتقاده كال ٬توز اٞتهل بو"ٖ .تقيق:
٤تمد الكوثرم.
البخارم ،أبو عبداهلل ٤تمد ب إٝتاعيل" .اٞتامع ا١تسند الصحيح
ا١تختصر م أمور رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كسننو كأيامو =
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صحيح البخارم" .احملقق٤ :تمد زىَت ب ناصر الناصر ،الناشر:
دار طوؽ النجاة ،الطبعة :األكذلُِِْ ،ىػ.
البخارم٤ ،تمد ب اٝتاعيل" .صحيح البخارم" .ا١تطبعة ا١تصرية،
بَتكت ُِْٖق.
الربكيت ،ا١تفيت السيد ٤تمد عميم" .اإلحساف قواعد الفقو" .نشر
الصدؼ ببلشرز ،ضم سلسلة مطبوعات ٞتنة النقابة كالنشر
َّ
كالتأليف ،طُ َُْٕق.
البزدكم" .أصوؿ البزدكم" ( .مطبوع مع شرحو كشف األسرار
للبخارم).
البوطي٤ ،تمد سعيد رمضاف" .ضوابط ا١تصلحة يف الشريعة
اإلسبلمية" .مسسسة الرسالة ،طْ َُِْق.
التفتازاين ،سعد الدي مسعود ب عمر" .شرح التلويح على التوضيح".
الناشر :دار الكتب العلمية ،بَتكت ،طُُُْٔ ،ق.
الثعليب اآلمدم ،أبو اٟتس سيد الدي علي ب أيب علي ب ٤تمد ب
سادل" .اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ" .احملقق :عبد الرزاؽ عفيفي.
الناشر :دار الصميعي للنشر كالتوزيع طُ ُِْْق.
اٞتصاص ،أٛتد ب علي أبو بكر الرازم" .الفصوؿ يف األصوؿ (أصوؿ
اٞتصاص)" .الناشر :دار الكتب العلمية ،بَتكت ،طُ،
َُِْقٖ ،تقيق ٤تمد ٤تمد تامر.
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اٞتوىرم ،أبو نصر إٝتاعيل ب ٛتاد" .الصحاح تاج اللغة كصحاح
العربية"ٖ .تقيق :أٛتد عبد الغفور عطار ،الناشر :دار العلم
للمبليُت – بَتكت الطبعة :الرابعة َُْٕ ىػ  ُٖٕٗ -ـ.
اٞتويٍت ،أبو ا١تعارل عبد ا١تلك ب عبد اهلل ب يوسف ب ٤تمد.
"الربىاف يف أصوؿ الفقو" .احملقق :صبلح ب ٤تمد ب عويضة،
الناشر :دار الكتب العلمية بَتكت – لبناف ،الطبعة :الطبعة األكذل
ُُْٖ ىػ  ُٕٗٗ -ـ.
اٞتويٍت ،أبو ا١تعارل عبد ا١تلك ب عبد اهلل ب يوسف ب ٤تمد.
"التلخيص يف أصوؿ الفقو" .احملقق :عبد اهلل جودل ،كبشَت أٛتد
العمرم ،الناشر :دار البشائر اإلسبلمية – بَتكت.
حجازم ،د .عوض اهلل جاد" .ا١ترشد السليم يف ا١تنطق اٟتديث
كالقدمي" .طُ ،دار الطباعة احملمدية باألزىر الشريف.
اٟتنبلي ،عبد الرٛت ب أٛتد ب رجب" .ذيل طبقات اٟتنابلة".
مطبوع مع طبقات اٟتنابلة ،دار ا١تعرفة ،بَتكت.
اٟتنفي ،اب ٧تيم" .فتح الغفار بشرح ا١تنار" .دار الكتب العلمية،
بَتكت ،طُ ُِِْ ق.
حول ،د .أٛتد سعيد" .ا١تدخل إذل مذىب اإلماـ أيب حنيفة
النعماف" .دار األندل ا٠تضراء ،جدة ،طُ ُِّْق.
ا٠تطيب البغدادم" .تاريخ بغداد" .دار الكتب العلمية.
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خبلؼ ،الشيخ عبد الوىاب" .مصادر التشريع اإلسبلمي فيما ال نص
فيو" .دار القلم.
د .يعقوب عبد الوىاب الباحسُت" .أصوؿ الفقو اٟتد كا١توضوع
كالغاية" .مطبعة الرشد /الرياض ،طُُُْٖ ،ق.
بوسي ،أبو زيد عبد اهلل ب عمر ب عيسى" .تقومي األدلة يف أصوؿ
ال ٌد ٌ
الفقو" .احملقق :خليل ٤تيي الدي ا١تي  ،الناشر :دار الكتب
العلمية ،الطبعة :األكذلُُِْ ،ىػ ََُِ -ـ.
الدركاين٧ ،تم الدي ٤تمد" .التلقيح شرح التنقيح لصدر الشريعة" .دار
الكتب العلمية ،بَتكت ،طُ ُُِْق.
الدكتور :يعقوب الباحسُت" ،االستحساف حقيقتو أنواعو حجيتو
تطبيقاتو ا١تعاصرة" .مكتبة الرشد ،طُ ُِْٖق.
الذىيب" .سَت أعبلـ النببلء" .مسسسة الرسالة ،طّ َُْٓق.
الرازم ،أبو عبد اهلل ٤تمد ب عمر ب اٟتس ب اٟتسُت" .احملصوؿ".
دراسة كٖتقيق :الدكتور طو جابر فياض العلواين ،الناشر :مسسسة
الرسالة ،الطبعة :الثالثة ُُْٖ ،ىػ  ُٕٗٗ -ـ.
الزركشي ،أبو عبد اهلل بدر الدي ٤تمد ب عبد اهلل" .البحر احمليط يف
أصوؿ الفقو" .الناشر :كزارة الشسكف اإلسبلمية كاألكقاؼ
بالكويت.
زي الدي أبو عبد اهلل ٤تمد ب أيب بكر ب عبد القادر٥" .تتار
الصحاح" .احملقق :يوسف الشيخ ٤تمد ،الناشر :ا١تكتبة العصرية
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 الدار النموذجية ،بَتكت – صيدا ،الطبعة :ا٠تامسةَُِْ ،ى ػُٗٗٗ /ـ.
زي الدي أبو ٭تِت السنيكي ،زكريا ب ٤تمد ب أٛتد" .الغرر البهية يف
شرح البهجة الوردية" .الناشر :ا١تطبعة ا١تيمنية ،الطبعة.
السرخسي٤ ،تمد ب أٛتد ب أيب سهل" .أصوؿ السرخسي" .الناشر:
دار ا١تعرفة للنشر كالتوزيع ،طُ ُُْٖ ق.
السمرقندم ،عبلء الدي " .ميزاف األصوؿ يف نتائج العقوؿ" .طُ،
َُْْق ،على نفقة إدارة إحياء الًتاث اإلسبلمي.
السمرقندم٤ ،تمد ب أٛتد ب أيب أٛتد ،أبو بكر عبلء الدي ٖ" .تفة
الفقهاء" .الناشر :دار الكتب العلمية ،بَتكت – لبناف ،الطبعة:
الثانية ُُْْ ،ىػ ُْٗٗ /ـ.
السمعاين أبو ا١تظفر ،منصور ب ٤تمد ب عبد اٞتبار" .قواطع األدلة
يف األصوؿ" .احملقق :د .علي عباس اٟتكمي ،طُُُْٖ ،ق.
السيواسي ،كماؿ الدي ٤تمد ب عبد الواحد" .فتح القدير" .الناشر:
دار الفكر.
الشاطيب ،إبراىيم ب موسى ب ٤تمد اللخمي" .االعتصاـ"ٖ .تقيق:
سليم ب عيد ا٢تبلرل ،الناشر :دار اب عفاف ،السعودية ،الطبعة:
األكذلُُِْ ،ىػ ُِٗٗ -ـ.
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الشاطيب ،إبراىيم ب موسى ب ٤تمد" .ا١توافقات" .احملقق :أبو عبيدة
مشهور ب حس آؿ سلماف ،الناشر :دار اب عفاف ،الطبعة:
الطبعة األكذل ُُْٕىػُٕٗٗ /ـ.
الشافعي ،أبو عبد اهلل ٤تمد ب إدري  " .األـ" .الناشر :دار ا١تعرفة –
بَتكت ،الطبعة :بدكف طبعة ،سنة النشرَُُْ :ىػَُٗٗ/ـ.
الشافعي٤ ،تمد ب إدري " .الرسالة"ٖ .تقيق أٛتد شاكر ،دار الفكر.
شليب ،الشيخ ٤تمد مصطفى" .تعليل األحكاـ" .دار النهضة العربية.
الشوكاين" .إرشاد الفحوؿ إذل ٖتقيق اٟتق م علم األصوؿ" .ت:
٤تمد البدرم .مسسسة الكتب الثقافية ،بَتكت ،ط ُُْْق.
الشَتازم ،أبو اسحاؽ إبراىيم ب علي ب يوسف" .التبصرة يف أصوؿ
الفقو" .احملقق :د٤ .تمد حس ىيتو .الناشر :دار الفكر –
دمشق ،الطبعة :األكذل.َُّْ ،
الشَتازم ،أبو اسحاؽ إبراىيم ب علي ب يوسف" .التنبيو يف الفقو
الشافعي" .الناشر :عادل الكتب.
الشَتازم ،أبو اسحاؽ إبراىيم ب علي ب يوسف" .اللمع يف أصوؿ
الفقو" .الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة :الطبعة الثانية ََِّ
ـ  ُِْْ -ىػ.
الشَتازم ،أبو اسحاؽ إبراىيم ب علي ب يوسف" .ا١تعونة يف اٞتدؿ".
احملقق :د .علي عبد العزيز العمَتيٍت ،الناشرٚ :تعية إحياء الًتاث
اإلسبلمي – الكويت ،الطبعة :األكذل.َُْٕ ،
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الشَتازم ،أبو اسحاؽ إبراىيم ب علي ب يوسف" .ا١تهذب يف فقو
اإلماـ الشافعي" .الناشر :دار الكتب العلمية،
الشَتازم ،أبو اسحاؽ إبراىيم ب علي" .طبقات الفقهاء" .دار القلم،
بَتكت.
الشَتازم ،أبو إسحاؽ" .شرح اللمع يف أصوؿ الفقو" .دار البخارم
للنشر كالتوزيع  /بريدة
الصاعدم ،األستاذ الدكتورٛ /تد ب ٛتدم" .موازنة بُت داللة النص
كالقياس األصورل كأثره يف الفركع الفقهية" .مكتبة العلوـ كاٟتكم
با١تدينة ،طُ ُُْْ ،ق.
الصيمرم ،أبو عبد اهلل" .أخبا ر أيب حنيفة كأصحابو" .دار الكتاب
العريب ،بَتكت ،طِ ُٕٔٗ ـ.
الطويف ،سليماف ب عبد القوم ب الكرمي" .شرح ٥تتصر الركضة".
احملقق :عبد اهلل ب عبد احملس الًتكي ،الناشر :مسسسة الرسالة،
طِ ُُْٗ ،ىػ كزارة الشسكف اإلسبلمية كاألكقاؼ با١تملكة
العربية السعودية.
عبلء الدي  ،عبد العزيز ب أٛتد ب ٤تمد" .كشف األسرار شرح
أصوؿ البزدكم" .علق عليو ٤تمد البغدادم ،الناشر :دار الكتاب
العريب /بَتكت طبعةّ ُُْٕ ،ق.
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العلمي ،د .عبد اللطيف" .ا١تصلحة ا١ترسلة كاالستحساف كتطبيقاهتا
الفقهية" .منشورات كزارة الشسكف اإلسبلمية با١تغرب ،سنة
ُِْٓق.
العمراين ،أبو اٟتسُت ٭تِت ب أيب ا٠تَت ب سادل" .البياف يف مذىب
اإلماـ الشافعي" .احملقق :قاسم ٤تمد النورم ،الناشر :دار ا١تنهاج
– جدة ،الطبعة :األكذل ُُِْ ،ىػ  َََِ -ـ.
العيٍت ،أبو ٤تمد ٤تمود ب أٛتد ب موسى "البناية شرح ا٢تداية".
الناشر :دار الكتب العلمية  -بَتكت ،لبناف ،الطبعة :األكذل،
َُِْ ىػ  َََِ -ـ.
الغزارل ،أبو حامد ٤تمد ب ٤تمد" .ا١تستصفى"ٖ .تقيق :دٛ .تزة زىَت
حاف .
الغزارل ،أبو حامد ٤تمد ب ٤تمد" .ا١تنخوؿ م تعليقات األصوؿ".
دار الفكر ،طِ َُٖٗ ـ.
الفيومي ،أٛتد ب ٤تمد ب علي" .ا١تصباح ا١تنَت يف غريب الشرح
الكبَت" .الناشر :ا١تكتبة العلمية – بَتكت.
القاضي أبو يعلى٤ ،تمد ب اٟتسُت ب ٤تمد ب خلف" .العدة يف
أصوؿ الفقو" .حققو كعلق عليو كخرج نصو :د أٛتد ب علي ب
سَت ا١تباركي ،الناشر :بدكف ناشر ،الطبعة :الثانية َُُْ ىػ -
َُٗٗ ـ.
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القرايف ،أبو العباس شهاب الدي أٛتد ب إدري " .شرح تنقيح
الفصوؿ يف علم األصوؿ" .ا١تطبعة التونسية بتون .
القرشي ،عبد القادر" .اٞتواىر ا١تضيئة يف طبقات اٟتنفية" .دار العلوـ،
الرياضُّٖٗ ،ق.
الكاساين ،عبلء الدي أبو بكر ب مسعود ب أٛتد" .بدائع الصنائع
يف ترتيب الشرائع" .الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة :الثانية،
َُْٔىػ ُٖٗٔ -ـ.
الكنوم٤ ،تمد عبد اٟتى" .الفوائد البهية يف تراجم اٟتنفية" .دار
الكتاب اإلسبلمي ،ط ُِّْ ق.
ا١تاكردم ،أبو اٟتس علي ب ٤تمد ب ٤تمد" .اإلقناع يف الفقو
الشافعي".
ا١تاكردم ،أبو اٟتس علي ب ٤تمد ب ٤تمد" .اٟتاكم الكبَت يف فقو
مذىب اإلماـ الشافعي كىو شرح ٥تتصر ا١تزين" .احملقق :الشيخ
علي ٤تمد معوض  -الشيخ عادؿ أٛتد عبد ا١توجود ،الناشر :دار
الكتب العلمية ،بَتكت لبناف ،الطبعة :األكذل ُُْٗ ،ىػ -
ُٗٗٗ ـ.
٤تمد ا١تعمور" ،االستحساف عند اإلماـ الشافعي"ْ .تث منشور على
اإلنًتنت.
٤تمد حسنُت عبد الرزاؽ" .علم ا١تنطق اٟتديث" .مطبعة دار الكتب
ا١تصرية طُ.
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ا١تراغي ،عبد اهلل مصطفى" .الفتح ا١تبُت يف طبقات األصوليُت" .ط.
عبد اٟتميد حنفي.
ا١ترداكم ،عبلء الدي أبو اٟتس علي ب سليماف" .التحبَت شرح
التحرير يف أصوؿ الفقو" .احملقق :د .عبد الرٛت اٞتربي  ،د.
عوض القرين ،د .أٛتد السراح ،الناشر :مكتبة الرشد  -السعودية
 /الرياض ،الطبعة :األكذلُُِْ ،ىػ َََِ -ـ.
ا١ترغيناين ،علي ب أيب بكر ب عبد اٞتليل" .ا٢تداية يف شرح بداية
ا١تبتدم" .احملقق :طبلؿ يوسف ،الناشر :دار احياء الًتاث العريب
 بَتكت – لبناف.ا١تعافرم ،القاضي ٤تمد ب عبد اهلل أبو بكر ب العريب" .احملصوؿ يف
أصوؿ الفقو" .احملقق :حسُت علي اليدرم  -سعيد فودة ،الناشر:
دار البيارؽ – عماف ،الطبعة :األكذلَُِْ ،ىػ .ُٗٗٗ -
ا١توفق ب أٛتد ا١تكي" .مناقب اإلماـ األعظم أيب حنيفة" .مطبعة
٣تل دائرة ا١تعارؼ ،حيدر أباد ،ا٢تندُُِّ ،ق.
ا١تيداين ،عبد الرٛت عبد حبنكة" .ضوابط ا١تعرفة كأصوؿ االستدالؿ
كا١تناظرة" .دار القلم بدمشق ،طُ ُّٗٓ ،ق.
النملة ،عبد الكرمي ب علي ب ٤تمدَّ " .
ا١تهذب يف عل ًم أيصوؿ الفقو
ا١تقارفٖ( ،تر هير ١تسائلو كدراستها دراس نة نظريَّنة تطبيقيَّ نة)" .دار
ى
النشر :مكتبة الرشد – الرياض ،الطبعة األكذل َُِْ :ىػ -
ُٗٗٗ ـ،
- 433 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 091الجزء األول

النوكم .٭تِت ب شرؼ" .هتذيب األٝتاء كاللغات" .دار الكتب
العلمية ،بَتكت.
النوكم ،٭تِت ب شرؼ" .اجملموع شرح ا١تهذب".
النوكم ،٭تِت ب شرؼ" .ركضة الطالبُت كعمدة ا١تفتُت"ٖ .تقيق :زىَت
الشاكيش ،الناشر :ا١تكتب اإلسبلمي ،بَتكت -دمشق -عماف،
الطبعة :الثالثةُُِْ ،ىػ ُُٗٗ /ـ.
ا٢تندم ،صفي الدي " .هناية الوصوؿ يف دراية األصوؿ" .مكتبة نزار
مصطفى الباز ،طِ ُُْٗق.
كحدة البحث العلمي بإدارة االفتاء بالكويت" .ا١تذاىب الفقهية األ ربعة
أئمتها أصو٢تا أطوارىا أثارىا " .طُ ُّْٔق.
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