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 االستحسان: إشكال المصطلح، وتوجيه المعنى
  *د. عمار علي الجحيدري      

 
 ملخص البحث

تحسان من اخلالف مل يقع االستحسان يُذكر ضمن األدلة الشرعية التبعية )املختلف فيها( وما وقع يف االس
عةة   ومةةاااغ ال مكت ي ت ف امن األدلةةة التبعيةةة  ن  عن اعع العلمةةاا أكروا فن اخلالف مل ُير  فيةة  يف غريه 

القائلني ا   وكذلك علم  هذا املصةةةةةةةةةةةةةة،لف واملراد م    فح دأ يف هذا البحع فن فقف علم مع اه املراد م   ع  
اصةةةةةةةةةةةرف ال  ر عن  املتوق علي مع اه ع    افضةةةةةةةةةةةي   ن  يتحر  اخلالف  وير وع اح ةةةةةةةةةةة اغ  ويتضةةةةةةةةةةةف املع  

ما عأا كان  املصةةةةةةةةةةة،لف  ولي حصةةةةةةةةةةةر كذلك مكضةةةةةةةةةةةع اخلالف في  ويُعرف سةةةةةةةةةةةبب   كما يه ف البحع ع  معرفة
  مقبكغ  ةةرعات فو ال  وألك االسةةتحسةةان دليالت مسةةتقال، فو ال  ومعرفة ما عأا وقع  للعلماا اسةةتحسةةان ا ون و 

ني   و اا ألك علم الرت يب ئمة األ اعة  وفنكاع   و ك ي  معامن خالغ عرت  عريو   و ا خي   ومع اه ع   األ
 يف مخسة م،الب متتالية  سبقتها مق مة  و لتها خامتة احهم ال تائج .
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 المقدمة

الا علم اصادط ع  بةةةةرا  اهلل ا أن  الل والسةةةةو احلم  هلل م زغ ال تاب علم عب ه لي كن للعاملني نذيرتا  والصةةةةو
 اهلل حممو  ان عب اهلل  وعلم آل  وبحب  ومن وااله.

ريعة احسةةةةةةةةةةةةةالميوة ال الوة علم األن اا  م ها ما هك متوق  علي   وم ها ما هك  تلف يف  واعُ  ف نو فدلوة الشةةةةةةةةةةةةةو
عتماد علي   واالسةةةةةتحسةةةةةان يُذكر ضةةةةةمن املختلف في   اا عنو  من فكور األدلوة   الت واختالفتا  في   امل،الُع اال

افعية  ل تب األبةةةةةةةةةكغ فنو األن اف واملال يوة اعتم وه  اا عنو املال يوة  علكه  سةةةةةةةةةعةم فعشةةةةةةةةةا  العلم  اي ما الشةةةةةةةةةو
افعاست ممن اسةةةةتحسةةةةن فق   رظ  و اهر هذا ي غو علم فنو معتم ي  اختلوكا يف واحل االة  فضةةةةكه  ن و قاغ الشةةةةو  ةةةةو

 سةةعة فعشةةا  الوق  مع  الوي   ل ن الكاقع غري ألك  وهذا ي غو علم و كد ع ةة اغ يف هذا املصةة،لف  فح دُأ 
يف هذا البحع فْن ف تبع معاين االسةةةةةةةتحسةةةةةةةان ع   القائلني ا مل للكقكف علم املقصةةةةةةةكد ا  ع  هم  والبحع عن 

 ع   مانعي مل ليتحرو  اخلالف ويُرفع اح  اغ. معاني  املقصكدل 

 وق  ُسبقت هذه ال و اسة اححباث ود اساأ كوريٍل  نذكر م هات 
- .االستحسان اني ال  رية والت،بيق  لشعبان حمم  عمساعيا 
- .االستحسان ع   علماا فبكغ الوق   لل كتك ت السي  باحل عكت 
- .ن رية االستحسان  ألسامة احلمكط 
- .االستحسانت نقيقت   فنكاع   ن يت    ،بيقا   املعابرل. ليعقكب البا نسني 

 و ااأ هذه ال و اسُة لإل ااة عن  ساؤالٍأ ع ولمل فمههات 

 ها هك دليا  مستقاٌّ؟  -
 ها ه اك ق   متوق علي  من فنكاظ االستحسان اني العلماا؟  -
 ها وقع للعلماا استحسان دون و   مقبكغ  رعتا؟  -

   سح  اوغ املكضكظ من خالغ مخسة م،البتعلي

امل،لب األووغت يف  عريف االسةةةتحسةةةان. امل،لب الوواينت يف  ا يح االسةةةتحسةةةان  و ،بيقا   يف العصةةةر األووغ. 
امل،لب الوالعت يف االسةةةةةةةةةةةةةةتحسةةةةةةةةةةةةةةةان ع   األئموة األ اعة. امل،لب الروااعت يف فنكاع   امل،لب اخلام ت يف  ك ي  

ها فهمو ال وتائج الويت  كبةةةةةةةةلُت عليها. واهللم فسةةةةةةةةحغ املعكنة والتوكفيق وسةةةةةةةةْلك سةةةةةةةةبيا فها ال و اية معاني . مثو خامتة في
 والتوحقيق. 
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 ن لغًة واصطالًحا.المطلب األّول: في الّتعريف باالستحسا
 االستحسان لغًة:  -أ

اا نسةةة تا(1)ضةةة و االسةةةتقبا  وعم وه كذلك  وقيا هك   واسةةةتحسةةةن األمرم اعتق ه نسةةة تا (2)  وهك اعتبا  الشةةةو
خي ويهكاه من اسسةةةكسةةةاأ فو املعقكالأ(3)طلب األنسةةةن من األمك  وعن مل     ويُ،لق علم ما مييا علي  الشةةةو
 .(4)ي ن مستحس تا ع   غريه

 اصطالًحا:االستحسان  -ب

اا اخُتلف يف حت ي  نقيقت  اني علماا األبةةةةةةةةةكغ علم اختالف مذاهبهممل ألك ألنو احل  فرظ  م علم الشةةةةةةةةةو
ا وقع االختالف يف حت ي  عن  صةةكو ه  واالختالف يف احل و ي غ علم االختالف يف  صةةكو  اس ود  ومن ملة م

 تووق يف املقةةااةةا من نةةانيةةٍة  تبةةاين فيمةةا اي هةةا من نةةانيةةٍة  و   مع ةةاه هةةذا املسةةةةةةةةةةةةةةموم  نيةةع و دأ  عريوةةاأ  كوريل  
 ن فارا هذه التوعريواأتفخرى  م  

ليلني   العما احقكىفنو  -1  .(5)ال و

 .(6)ُعروف فيضتا احنو  استعماغ مصلحٍة  زئيٍة يف مقااا دليٍا كلا   -2

 .(7)و اا فيضتا فن  ختصيي ال ليا العاا االعادل ملصلحة ال اس -3

 .(8)وو د كذلك فن  دليا  ي ق   يف نو  اجملته   عسر عبا    ع   -4

 .(9)قياٍس فقكى م   وكذلك  اا فنو  الع وغ عن مك ب قياٍس ع  مك ب -5

ليا علم طريق االستو اا والرتخوي  ملعا ضة ما يعا ت ا  يف اعع مقتضيا   ُعروف احنو  -6  .(10) رك مقتضم ال و
                                                           

 .5/3509ي  رت اان م  ك   لسان العربت  -)1)
 .34/423  والزاي ط   اج العروست 5/2099ي  رت اجلكهرط  الصحا    -)2)
 .1/107ي  رت ال وكط  ال لياأت  -)3)
 .2/879ي  رت اان م  ك   لسان العربت  -)4)
 .119أكره البا ا  ونسب  ع  اان خكيز م  اد. احل ودت  -)5)
 .4/206كافقاأت أكر الشاطيب فن  املقصكد من االستحسان ع   احماا مالك. امل -)6)
 .4/1465أكره اان مولف. فبكغ الوق ت  -)7)
 .2/672أكره اان احلا ب  وهك م سكب ع  األن اف. البااريت  الردود وال قكد  ر   تصر اان احلا بت  -)8)
 .4/3هذا  عريف البزدوط. ي  رت كشف األسرا ت  -)9)
 .132هذا  عريف اان العريب. اسصكغت  -)10)
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ا ال  ب و  عريواأٍ  لبع   مل ملعروٍف وان ٍ ونلحظ من خالغ عرت هذه ال وماأج من  عريواأ االسةةةةةةتحسةةةةةةان فعو
  حان.رو ال  اعتقاد   ا  عم  وهك مسلو    او عمٍا ا ليٍا  هر   حان ل  ما اي ها  فالتوعريف األووغ عاا  اما  

ان ال ليا املقااا صذه والواين   اوغ اعع ففراد االسةةةتحسةةةان وفنكاع   وهك االسةةةتحسةةةان املصةةةلحا  سةةةكاا  ك
  املصلحة اجلزئية نص،ا فو غريه  وهك  عريف   امع  للمصلحة فيضتا مع االستحسان.

تضت علم  اٍا اق -موالت -كاحللف   الووالع  ف حنو  يعرف ختصيي العمكا االعادل والعرفوكذلك التوعريف 
اسةةةتحسةةةانتا االعرف   رفتاععادل ال اس قصةةةر عمكا لو   علم اعع ففراده  فال ي ع احلالف اع ا  رك املسةةةتو  

 .وس عن مل ي ن هك ن  مع فن  ي ع قياستا  وهذا قريب    ،ا من ختصيي العمكا االعرف

امل ألن  مل يور  اني ا التو فمو  ا واعرتاضةةةةةةةةةت ا  وكذلك فكورها نق ت عريف الرااع فهك فكور التعريواأ عمكمتا وغمكضةةةةةةةةةت
عبري ع   عسةةةةةةر التو الذط يم    واملراد م   فنو (1)ت  من فسةةةةةةاده ع   ال يُعرف بةةةةةةحو ما ال يعبو  الكهم والكاقع  فقيات عنو 

يف اآل ا   ليا األوغ العااتضةةةةةةةةياأ  وهك ما يُوضةةةةةةةةا علي  العما اال و هك طريقة اجملته  يف ن ره ع  املآالأ واملق
ٍة فخرى معتبٍل يف من فدلو   وما ق  يعا ت هذا املآغ -وق  يراها غريه حمتملةت –من نرٍج فو مشةةةةةةةةةةةةةةقٍة غري حمتملٍة 

سةةةةةةةةةةةةةر علي  ة اجلا ية يف أهن اجملته  ق  يعلة اال تهاديو نالشةةةةةةةةةةةةةريعة من و كٍه حبسةةةةةةةةةةةةةب ن ره وا تهاده  وهذه الرو 
هذا اال تهاد ما داا علي   ة مآخذها  ويف الكقت نوسةةةةةةةةةةةةة  هك ملزا  احن يعما  ا فداه قو ع ها ل ريهمل ل  ا صةةةةةةةةةةةةةاحف
الت ل   وال يلزا غريه ا باع   وهذا   ا ي كن يف نكظ خاص من فنكاظ االسةةةةةةةةةةةتحسةةةةةةةةةةةان  وهك االسةةةةةةةةةةةتحسةةةةةةةةةةةان مؤهو 

 املقاب ط.

 اوغ االسةةةةةةةةتحسةةةةةةةةان من و ٍ  آخر  وو   خصةةةةةةةةكبةةةةةةةة  فنو   وفموا التوعريف اخلام  فهك عاا من و ٍ   خاص 
سةةتحسةةان عأا ما اعتبنا القياس القياسةةا املسةةاوط للرتو يف اني األقيسةةة والعلا املتعا ضةةة  وهذا نكظ من فنكاظ اال

للو كط العاا ملصةةةة،لف القياس  ع اه االبةةةة،النا ع   األبةةةةكليوني  فموا و   عمكم  فهك من نيع اعتباُ  املع  ا
ع   -وهك  ةةةةةةاما  جلميع األدلوة املع وغ ع ها– ع  ئٍذ الع وغ عن مك ب عحلا  فيصةةةةةةري املع  -اححلا  وهك–

ي كن مع اه استو اا فرٍظ من كلا   فقكى م    ف -وهك  اما  للقياس وغريه من األدلوة املع وغ هبا–مك ب عحلاٍ  
 وعحلاق  اآخر ملك ٍب معتٍب اقتضم ألك.

  الوذط هك فوسةةةةةةةةةع التوعريواأ وفّلها وفدقوها  عبريتا عن االسةةةةةةةةةتحسةةةةةةةةةان  نيع ُعبو في  واقا التوعريف األخري
  االسةةةتحسةةةان ااالسةةةتو اا والتوخصةةةيي ليشةةةمام كاو األدلوة املع وغ ع ها  كما فنو  ف ةةةا  ع   ةةةبم  مل قتضةةةم ال وليا

                                                           
 .3/188  والسب ا  احهباجت 1/173ي  رت ال زايل  املستصومت  -)1)
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فن ي كن دليالت لالسةةتحسةةان  ه  االروخصةةة لك كد ما يعا ت ا   وعبو اةةةةةةةةةةةةةةةةة )ما( ليعم كاو دليٍا يصةةلف وع   ةةبم 
 .كلوها  وليشما التوعريُف و كه االستحسان

من بةةةةةةةةةةةةةةك  فروظ  ةت ل  عي اع   حمو وفهم   ن ر بةةةةةةةةةةةةةةةانب  و هة  عن  عريٍف يعبو  كاو   وخالبةةةةةةةةةةةةةةةة القكغت فنو 
تلوة  ولك فعم ن روا ع  االسةةةةةتحسةةةةةان اليت ما سةةةةةها  ف اا  عريو  حبسةةةةةب العي ة املختبل  ف ااأ التعريواأ  

اصةةةةةرف ال  ر عن فبةةةةةكصا –سةةةةةتحسةةةةةان من ميع اواياه ك  ريٍة قائمة اذاما  وكموهكا كلا يتحقق يف ففراده اال
ا عريوغ  ل انت التو ها األوو يو ية املعتبل يف مقاالة كلو عاين ال لو امل ق مع  منع   حتقو  -ال لية األو  اأ فكور  كافقت

 و قا اتا.

ا هك عما اجملته  ون ره يف االسةتحسةان لي  دليالت مسةتقال،  وع و  حليا فنو وي هر من خالغ هذا العرت والتو 
  تن مبادئ  ا حاأٍ م    اأة ال لية ومقتضةةةةةةةياما  وما ق  يتعا ت مع هذه املآالأ واملقتضةةةةةةةيعمكا مآالأ األدلو 

  قائعا هك اختالف بكٍ  وو ودفع املضا و  وعلم هذا فاالختالف احلابا في  ع   وحتصيا املصاحل  ع احلرجكرفْ 
و اا من تلي  سةةةكى اسةةة ة األمرنقيق  يف يعتبه من نيع املب فُ واجلملةمل ألنو  ال اختالف ععماغ واعتبا   فال او 

فيها  من نيع ما يتعا ت  فبا كلا ا ليٍا قكط  ل ن االختالف يف ال  ر يف مآالأ ففراد الكقائع املعمكغ ا 
 ا يك ب االستو اا دون اآلخر.من مقتضياأ ق  يراها اعضهم معا ضت   مع  لك املآالأ

 .ن وتطبيقاته في عصور الّتشريع األولىاني: في تاريخ االستحساالمطلب الثّ 
ا ك كدت مرو ل ة فو الضةةةةو لمشةةةةقو ل  ةة والقكاع  العامو من األدلو  - ع  االسةةةةتو اا-ال يبع  فن ي كن االسةةةةتحسةةةةان 

 تما يلا را فمولة وقكع فامن  ولعاو   غاألوو شريع م   يف عصر التو  ة  فق  وقعت بك    و ال تاب والسو  و كدم 

فق    الثة املذكك ليف غري العك اأ الوو   خكغ علم وال يهمع   ال و   بيانما و د يف  حن استئذان الصو  -1
ُهنَّ طمكَّاُفكنم عملمْيُ ْم اةمْعُضُ ْم  أكر اهلل عز و ا قكل ت ﴿   (1)عملمم اةمْعٍع﴾لمْي م عملمْيُ ْم ومالم عملمْيه ْم ُ  ما   اةمْع م

ا هك أل يف غري  لك األوقاأمل سقك  االستئذان فبنيو سبحان  فنو  ا مع حرو ة احلابلة يف التو  ا املشقو ع و
 .(2)كورل دخكصم وخرو هم

                                                           
   من سك ل ال ك .58من اآلية  -)1)
 .3/417  واان العريب  فن اا القرآنت 4/321ي  رت ال يا هراسا  فن اا القرآنت  -)2)
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ا لمْيسمْت ا  م مٍ  ع  َّما »باظ اسرمةت وها من عمكا السو   لالا يف اصرو السو الصوالل و ما  اا يف قكل  علي   -2 ع نةَّهم
مم م نم ال،َّكَّاف نيم عملمْيُ ْم فمو  ال،َّكَّافماأ  

ا م ها حرو ة احلابلة يف التو للمشقو  ملخر ت من هذا العمكا  فحُ (1)«ه 
 مع كورل  ،كافها.

ا  شرب احلس تها  مة مل ألعو ة وحنكمها  فهذه يف القياس حمرو البيكأ كالوح ل واحليو  لحق هبا استحسانتا نشراأُ ويم 
يت وقعت اح ا ل البلكى الو  ها استحس ت ألنو من حلكمها  وها نراا   ل  و  ب  من لعاهبا  ولعاهبا متحلو  وها  طبة  

 .(2)عليها يف اصرل واقعة  ه ا  فهذه احلشراأ   ور يف البيكأ وال مي ن بكن اآلنية ع ها

ع  مب ف االسةةتو اا لرفع احلرج   ين لالسةةت با ك  وفمواصا فيها ع ةةا اأ   لوت انتباه اجملته ين املتصةة و وهذه الصةةو 
 ريعة فنو   يف الشةةةةةةةو قرو ولذا  ا اسةةةةةةةتحسةةةةةةةانتا فو ال  الكاقع  ولذا ف ن االسةةةةةةةتو اا هبذا املب ف  ائز  ااحماظ وواقع   مُسو 

 .(3)"يسرية جتلب التو املشقو "

هم مل يعرفكه ل  و  تهادامم  ا ت  كوري  من كظ من االست الغ و ضمو حااة هذا ال و صو غ عرف الم ذ العصر األوو ف
  ت يت كانت يف ألك العهعلم ألك الكقكظ الوعلا  ومن الكقائع الو  هبذا االسم  وي غو 

حااة القسمة فحىب من الصو   رك عمر  ضا اهلل ع   قسمة ف ت سكاد العرا  اني الواحتني  وق  سحل  نور   -1
ْن فمْها  اْلُقرمى فمل لَّ   مما صم اقكل   عا ت ﴿ است غو  عليهم  و ا عكه في  مرا تا  مثو  فمفماام اللَُّ  عملمم  مُسكل    م 

ْ ُ ْم﴾ومل لرَُّسكغ  ومل ذ ط اْلُقْرىبم وماْليمتماممم وماْلممسماك ني  وماْان  السَّب يا  كمْا الم يمُ كنم ُدولمةت اةمنْيم اأْلمْغ  يم  ع  فن  (4)اا  م 
ر ينم﴾ ْن قةمْبل ه ْم﴾   مث(5)قاغت ﴿ ل ْلُوقمرماا  اْلُمهما   ميمانم م  ا م وماْح    (6)أكر األنصا  يف قكل ت ﴿ ومالَّذ ينم  ةمبةمكَُّاوا ال َّ

اُاوا م ْن اةمْع  ه ْم﴾   ف عا اهلل  عا  صؤالا (7)مث أكر من  اا اع هم فقاغ  ا وعال فيهمت ﴿ومالَّذ ينم  م
السكاد اي  م لت اول  األغ ياا واقا آخر ميعتا نق،ا في   وم ع فن ي كن دولة اني األغ ياا  ولك قسمُت 

ال اس ال  اا صم  وكان هذا االست الغ اال ي يف مقااا ني آخر متسك ا  من طلب القسمة وهك 
﴾ تقكل   عا  ُ  ومل لرَُّسكغ    فما فعل  عمر  ضا اهلل ع   (8)﴿وماْعلمُمكا فم َّما غم  ْمُتْم م ْن  مْاٍا فمحمنَّ ل لَّ   مُخُسم

                                                           
 .1/22  42املكطح  كتاب ال،ها ل  ااب ال،هك  للكضكا  ارقم  -)1)
 .2/358  واان ق امة  الشر  ال بريلت 1/172  وال كوط  اجملمكظت 1/91  واان      البيان والتحصيات 1/87ك ت ي  رت السرخسا  املبس -)2)
 .3/169الز كشا  امل وك  يف القكاع  الوقهيةت  -)3)
   من سك ل احلشر.7من اآلية  -)4)
   من سك ل احلشر.8من اآلية -)5)
   من سك ل احلشر.9من اآلية  -)6)
   من سك ل احلشر.10من اآلية  -)7)
   من سك ل األنواغ.41من اآلية  -)8)
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ان  اال ي من فبا كلا  وهك عمكا اآلية القاضية اتخمي  ال  ائم  ودفع األ اعة فمخاس ع  استحس
الواحتني  ومخسها للمذكك ين يف اآلية  فاستو  عمر هذه املسحلة من هذا األبا  وفحلقها ا ي آخر 

االستحسان املعرف آنوتا  هك  وهذا (1)للمصلحة  وها  علها وقوتا يقسم خرا ها يف مصاحل املسلمني
احن  استعماغ مصلحة  زئية يف مقااا ني كلا  واحن  الع وغ عن مك ب قياس )عحلا ( ع  مك ب 
قياس فقكى م   لك ٍ  قكوى هذا الع وغ  فالتعريوان ي ،بقان متامتا علم فعا عمر  ضا اهلل ع    وعن مسا 

 قبيا االستحسان.  است الغ من  عماعتا اع  ألك لع ا احن ا  علي   ل  

  رك احخكل األ قاا مع احخكل ألا  اين نني فم العاا الوو  (2) ضا اهلل ع   يف املسحلة املشرتكة ا عمرقضا -2
فن فاانا كان  العاا األوغ اع ا الشركة  ملا قالكا حمت ني مست لنيت هبْ  ا  وكان ق  قضم فيهيف الوولع

لت  وفعل  هذا نكظ من االستحسان  وهك االستحسان املصلحا  محا تا فو ن رتا يف اليم فليست فم ا وان 
 فق  ع غ ااملسحلة عن فبلها ع  قياس آخر لك   قكاه استحسانتا. 

عن التقاطها يف العه  األوغ  نيع ع غ عومان   يبو عم ال و  ة احاا اع  فنْ قضاا عومان االتقا  ضالو  -3
لك ٍ  قكوى هذا استحسانتا  وهك  عاية مصاحل  (3)من لرهبااالوو  هبذه املسحلة ع  االلتقا  والبيع واالنتواظ

 ال اس حبوظ فمكاصم. 

فما   حااةميهم من جمته ط الصو ااعني ا تهادامم علم عج فسالفهم ومعلو من التو  ممن  اا اع هم ااع  مثو 
اع   (5) هادل القريب لقريب وا   و دو (4)االكا يراعكن هذا ال كظ من االست الغ يف ا تهادامم ف كاوا التسعري

ر  هبم يف فمكاصم  ل ن مل ي هر هذا االست الغ ااسم وم عتا ححلا  الضو   اس عايةت ملصاحل ال و  ملمانفساد الزو 
اس  يف قكل ت "قيسكا القضاا ما بلف ال و  (6)علم لسان عياس ان معاوية  ايناالستحسان عال يف ا اية القرن الوو 

ة  اا عصر األئمو    مثو (8)اس"ما يستحسن ال و    وقكل ت "ما و  أ القضاا عالو (7) كا"اس فاستحسف أا فس  ال و 
                                                           

. قاغ عمر  ضا اهلل ع  ت "فلئن عشُت فليح نيو الراعا وهك اسرو مْحري 7/38  واان عب  الب  االستذكا ت 11/138ي  رت الب كط   ر  الس ةت  -)1)
 نصيبم  م ها مل يمعر  فيها  بيُ  "

 .5/337  واان عب  الب  االستذكا ت 2/570 وسري املكطحت ي  رت الق ااعا   -)2)
 .7/255املر ع السااقت  -)3)
 .13/30  وال كوط  اجملمكظت 6/450ي  رت اان فيب ايٍ   ال كاد  والزياداأت  -)4)
 .1/712  واان القيم  ععالا املكقعنيت 11/5441  واللخما  التبصرلت 2/893ي  رت اان عب  الب  ال ايفت  -)5)
لهمتا  عياس ان معاوية ان قرل املزين فاك واثلة  قاضةةةا البصةةةرل  وفن  ع ائب ال هر يف الو، ة وال هاا  كان بةةةاد  احل س نقااتا ع يب الوراسةةةة م -)6)

 . 5/155  والذهيب  سري فعالا ال بالات 1/312هة.  رمت  يفت الضيبو  فخبا  القضالت 122وكان و يهتا ع   اخللواا.  كيف اكاسط 
 .1/341الضيبو  فخبا  القضالت  -)7)
 .4/229  واجلصاص  الوصكغت 1/341املر ع السااقت  -)8)
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ني فاعتم وا لم  وعيت يف العه ين األوو  سكا مذاهبهم علم فبكغٍ ة فحسو اجملته ين فبحاب امل ا س الوقهيو 
اح قان   م ا سهم غايةت يفة  ف انت و عاية املقاب  العامو    ائعالذو س و و   واملصاحل  والقياس  واحماظ  يو ال و 

ومل  لق كاو هذه األدلوة ا وواقتا علم ععماصا  واالعتماد عليها اني األئمة اجملته ين  وم ن فارا ما نصا اخلالف 
نكغ اعتماده هك االستحسان الذط كان فكورم هذه األدلة غمكضتا من نيع املع  املراد م   علم و   

 األ اعة من االستحسان.الوقهيوة علم مكاقف فبحاب امل ا س عرف التح ي   ولذا ال ا  من التو 

 .األربعة االستحسان عند أصحاب المذاهب الفقهيةالمطلب الثالث: 
 أوال: األحناف واالستحسان:

فكور االستحساناأ  كتبهم ا   ولعاو   أنيع امتأل   لالستحسانفكور املذاهب ععماالت  مناألن اف يُع و 
ضعيف األثر  وآخر خواٌّ   لاٌّ   ك ل يت اأهبا قياسانحبيع   كن الصو   استعماال ع  هم هك املقااا للقياس

كالصقر -ري يف  حن سؤ  سباظ ال،و  -موالت –للك   القكط  كقكصم  ك ل االقياس اخلواو قكط األثر  فيلحقكن الصو 
  طاهر    من سباظ الكنكش  ل  و قياستا علم ما ال يؤكا حلمُ     جن   فنو  -اهني  وما ال يؤكا حلم والعقاب والشو 

ا  شرب   اقريها  وها ع اا   افة  علم خالف سباظ الكنش اليت  شرب احلس تها  وفلس ُتها استحسانتامل ألعو 
آلنية ع ها  ق البلكى  فها   قع من اصكاا  فيعسر بكن اري  تحقو   يف سؤ  سباظ ال،و عنو   طبة  من لعاهبا  مثو 

 .(1)حا ى خبالف سباظ الكنشخصكبتا يف الصو 

ا يف كتب الوق  احل وا  فهك ععماغ  لل  ر والو اعتبا تا للمبادئ   ة ر يف األدلو وموا هذا االست الغ كوري    ،
اق،ع اعع   ته  عاراا هذا االنس اارظ  ف ان لزامتا علم اجملة الشو امل س مة يف واقع األمر وفدلو   والقكاع  العامة

تق مة كيف ع لكا عن القياس وعحلاقها احخرى ها فكور  بهتا هبا  وق   في ا يف الصك ل امل  ك  عن ن ائرهاالصو 
ا  ة  والع وُغ اجللا األوغ جبامع الكنشيو  رب   اقريها و لك احلس تها  وفحلقكا ك  ني  فهذه  شكان للور  اني الصو ع و

  والع وغ ع  القياس اخلوا كان   ال  حثري للحم نيع ال لعاب وال لسانألنو  ك ل اذواأ امل اقري غري ال  سةملالصو 
  استو  اصرل من عمكا السباظ.ا  وهذا املب ف اعتبه الشا ظ ننيحرو ة التو وهك عمكا البلكى  ومشقو   اهلك ٍ  قكو 

فهك عبا ل  عن طريقٍة ا التزمكا ا  من قكاع م ملذهبهم  ف يف اجلملة ال خيرج عمو ان األع   واالستحسان 
ة  ة واملقاب  املرعيو رعيو ة ع    عا ضها حبسب االقتضاا واملآغ اعتبا تا للقكاع  الشو رعيو ة الشو ٍة يف ععماغ األدلو ا تهاديو 

  ة املعتبل ع  هم علم اععٍ  ق مي  لبعع األدلو  -عأتا- اقع  فهك خرو تا من االطراد املؤدط ع  احلرج فو التو 
                                                           

 .1/90ي  رت السرخسا  املبسك ت  -)1)



 
 

 

 2019 وليوي( 2العدد ) (3)المجلد   مجلة المنتدى األكاديمي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ة  وختصيي العلة  فاالستحسان لي  دليالت مستقال، ع  هم   يو ة علم األخبا  ال و والقكاع  العامو كتق مي القياس 
 وع ا هك ن ر  يف األدلة ومآالما  و ق مي اعضها علم اعٍع  لك كٍه معتبٍل  رعتا.

 ثانًيا: المالكية واالستحسان:
محية مانعي   نيع نمقا كبا  علماا املذهب  ونعتكه اعبا اٍأ فثا أ  ع املال ية يف اعتماد االستحسان كسو 

 غاوق  (3)ت عنو االستحسان عماد ال وين(2)ببغ  وقاغ فم (1)   سعة فعشا  العلمنو ععن عمامهم قكل  يف االستحسان 
ا فنو االستحسان ع   عماا املذهب مع اه استعماغ وق   ق و   (4)ة و موا قتا للسو  ت ال ي اد امل ر  يف القياس عالو فيضتا

فكور استحساناأ احماا مالك كانت  املراد من قكصم هذا هك فنو  ٍة يف مقااا دليٍا كلا   وال واهر فنو مصلحٍة  زئيو 
ٍة فخرى غري يت يقاالها اطراد األدلة والقكاع   وعال ف نو فق  املال ية في  استحساناأ  كوريل  احدلو أل ا املصلحة الو 

ب املسبية ال ا  من استبائها لقكل  علي  الصالل والسالات "ال يو حلة الوةو ة مساملال يو  اأاملصلحة  ومن استحسان
  وهذا ي غ  وهكم  علم فنو الب ر خبالفهامل فط فعا ال  ستبف  فها (5)يح نيو الر ا ثيوبتا من السيب ن  يستبئها"

ا ج الورج  وق  حتما املرفل مع بيبت خحم ان فن   كن فُ  ملستبف استحسانتاها  ُ ب ُوطئْت  ول  و يو مل  كطح  والوةو 
 يف مقااا دليٍا كلا  وهك دليا اخل،اب.    وهذا االستحسان ع ا هك ن ر  ملصلحة نوظ األنساب(6)اقاا الب ا ل

النتيا  فعالت فو  ركتا  فيعبون فكور معاني  ع  هم ا ة جي  فنو واملتتبع ملص،لف االستحسان ع   فقهاا املال يو 
ا فو استحبااتا  كما يعبون عن الوعا املستحب ع  هم طلبتا لليقني فو خرو تا من اخلالف احن  يُوعا استحسانت 

 الا فمولة  علم ألك ع   ال ستحيت  استحسان   و احنو  -بهة يعة ود اتا للشو للذو  اس ، -عن املرتوك ع  هم انتياطتا 
 علم فنكاظ االستحسان.

 افعية واالستحسان.ثالثًا: الشّ 
املذاهب عن ا تا لالستحسان  فق  كتب بانب املذهب كتااتا يف عا،ال   وف هر قكلٍة ل   ف  و هم افعية الشو 

ة املب،لة لالستحسان ع  هم  ر ع يف عمكمها ع  االستحسان   ل ن األدلو (7)في ت "من استحسن فق   روظ"
                                                           

 .11/120ي  رت اان      البيان والتحصيات  -)1)
واان وهب وف ةةةةةةهب  من مصةةةةةة وا  ت كتاب فاك عب  اهلل فبةةةةةةبغ ان الورج ان سةةةةةةعي  ان نافع املصةةةةةةرط  فقي  مال ا حم ث   وق  علم اان القاسةةةةةةم  -)2)

 .1/299  واان فرنكن  ال يباج املذهبت 4/17هة. القاضا عيات  ر يب امل ا كت 225األبكغ  و وسري ن يع املكطح.  كيف س ة 
 .1/206ي  رت اان عرفة  املختصر الوقهات  -)3)
 .1/206الوقهات   واان عرفة  املختصر 11/120ي  رت اان      البيان والتحصيات  -)4)
 . وقاغ األ نؤو ت "عس اده بحيف ".28/207  16997فخر   فمح  يف مس  ه  ااب ن يع  ويوع األنصا ط  ارقم  -)5)
 .10/4506ي  رت اللخما  التبصرلت  -)6)
 .4/156ي  رت اآلم ط  احن اات  -)7)
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ع  ن ٍم آخر   ا االستحسان  ع  الع وغ ااملسحلة عن ن ائرهاة املعتبل  فمو ذط ال ير ع ع  األدلو الو   العقلا
االستو اا  -حبسب فبلهم-ليا املستو  ا  يصف ما داا ال و   افعية عال القكغ ا ا ليٍا معتٍب  فهذا ال يسع الشو 

 ا .

  ا هك ن ر  يف األدلة املعتبل وفنكاصا و ر يبهاا   وع و  ع   القائلني فاالستحسان لي  دليالت مستقالت ن و 
نقا اعع  فق افعا فيضتا  االستو اا هبا  وهذا املع  مك كد  ع   الشو  ٍة يصفو واستو اا اعٍع من ففرادها احدلو 

 نو "ع تمويا قكل م ها علم سبيا التو   ل من ا تهادا  يف مكاضع ع و   علماا الشافعية فخذ عمامهم ااالستحسان
  (2)  استحساننو عحليف علم املصحف   لي تا   ومن ألك قكل  يف التو (1)"اايف طلبها ثالثة فيو  وعة احلقو لصانب الشو 
 
ُ
مث قاغت ال فد ط من فين قلُت ما قلت  وم  ت م ع  يف فن      اشااٍ ا ي حوا هكاا  فس  يتص و ر  حْ وقكل  يف امل

ر الكقف البالية وبرف مث ها يف مصاحل صُ قكلي  قرت اجلكا ط ممن ها نالغ  ل  استحسانتا  وكذلك ايع نُ 
  املتقرب كلية علم الكقف للكاقفمل ألنو التو  نقو  عني الكقف ال  باظ  وقكل  احنو  املس    وهذا استحسان مل ألنو 

  وهذه استحساناأ   ر ع ع  ال  ر يف مآالأ األن اا واعتبا  املبادئ  (3)قت   فهك فنق من يقكا ا مضائهااص 
ن ااب م  هك فو العوك عن اليسري  فو   ب ف االنتيا ملفو ععماغ   أ يعةٍ  فو س و   مصلحةٍ  عما اعتبا فها 

 االستحباب  وهذا يف عمكم  ما يقكغ ا  اآلخذون ااالستحسان.

نصر الشافعا ألدلة الشرظ يف فمرين ل  عالقة اردوه لالستحسان  فق   اا يف الرسالة قكل ت "كا ما  ولعا
نزغ  سلم فوي  ن م الاا فو علم سبيا احلق في  داللة مك كدل  وعلي  عأا كان في  اعي   ن م ا باع   وعأا مل 

فحصر الشافعا اال تهاد  (4)اال تهاد القياس"ي ن في  اعي   ن م طُلبت ال اللة علم سبيا احلق في  ااال تهاد و 
يف غري امل صكص علي  يف القياس  وي خا يف القياس ع  ه القياس علم القكاع  واملبادئ كاملصلحة والضرو ل 
وس و الذ يعة  ولذا اعتم  علم هذه األبكغ ومل يذكرها  وع ا  علها حتت القياس  فر ا كان االستحسان ع  ه 

 اس علم القكاع  واملبادئ واالستو اا هبا  وعحلا  الوروظ احقرهبا.داخالت حتت القي

 رابًعا: الحنابلة واالستحسان.
م احل االة ال وا ر يف مذهب  ،كا هم  كسو افعا ل   ل  و  كا من مص،لف االستحسان اع  عن ا  الشو حترو جي  فعو

يف است با   واملال يةمل العتمادهم علم األخبا  واآلثا ه كالشافعية  كما مل يحخذوا ا  فخذ األن اف و في  ومل ي  ر 
                                                           

 .16/166املاو دط  احلاوطت  -)1)
 .6/278ي  رت الشافعا  األات  -)2)
 .4/396ي  رت الز كشا  البحر اسيطت  -)3)
 .476الرسالةت  -)4)
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اليت  ا اتحرير اخلالف جي  كوريتا من استحساناأ األن اففبحاهبُ  ة اليت اهتمو   وال ا ر يف كتبهم الوقهيو األن اا
وا  قاغ  ا جتكا قياستا ي ة فقاغت ععو ها من احل االة  كما وقع لصانب امل ين يف مسحلة ايع الع  ك يكافقها ناقل ق 
أ يعة الراا   ووافق  احل االة  وقاغ األن اف حترا استحسانتا  وعن  ااأ قياستا  وهك استحسان  لس و  افعاو الشو 

  نقلكا ع   القكغ ااالستحسان  وق  (2)ال وري من فبحاب احماا فمح  عنو    مثو (1)عن  اا اهلل  عا  وهذا فبفو 
كاد وع ا  كاا ايعها  فقيا ل ت ل م هات قكل  جبكاا  راا ف ت السو  اا ألك يف مسائا كوريل أكرها بانب الع و 

  وم ها قكل  يف ال اببت يرد (3)"ن ال ميلك؟ فقاغت القياس كما  قكغ  ول ن هك استحسان  كيف يشرتط ممو "
علي  ما فنوق من البذو  ومؤنة الز ظ يف احلرث والسقا  وهذا مبينٌّ علم االستحسان علم خالف القياسمل عأ 

 .(4)   اا مال   ف ان كما لك غصب د ا ةت فحض ت ايضتا ل القياس فن الز ظ لصانب البذ مل ألنو 

وم ها فيضتا قكل  يف التيممت فستحسن فن يتمم ل ا بالٍل  ل ن القياس فن    زلة املاا ن  ُي ث  فو جي  
 .(5)املاام 

نكاع   بعتا الختالفهم يف فاختلوكا يف اعع  وعن  ع   احل االةعن القياس فاالستحسان عأتا يصف الع وغ ا  
ة فيضتا  فل ا  طريقت  يف اعتماد األبا املع وغ علي   كما اختلوكا يف اعع بك ه كاختالف األن اف واملال ي

 اال تهاد وال  ر  ل ن هذا ال يُب،ا فبا االعتماد.

 : أنواع االستحسانرابعالمطلب ال
ال وواقهم علم اعتماد دليا  متووق  علي  اني العلماا ميعتاملما هك م ها   االستحسان ل  فنكاظ  كوريل       

  اني القائلني ا   وهذه فنكاع  اني القائلني ا   وم ها ما هك  تلف  في  نعلي  االستحسان  وم ها ما هك متوق  
 نسب قكل دليل ت

  

                                                           
 .4/133ي  رت اان ق امة  امل ينت  -)1)
 .5/190. كما نقل  اان ق امة ع   فيضا. امل ينت 5/1604ي  رت فاك يعلم احل بلا  الع لت  -)2)
 .5/1604فاك يعلم  الُع ل يف فبكغ الوق ت  -)3)
 .5/190 ي  رت اان ق امة  امل ينت -)4)
 .5/1604ي  رت فاك يعلم  الع لت  -)5)



  
 

 

  د. عمار علي الجحيدري  االستحسان: إشكال المصطلح، وتوجيه المعنى
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 :االستحسان بالّنصّ  -1
  :القرآن الكريماالستحسان ب -أ

ف ااوها  (1)مولت  ايع كتااة امل ا ب وما فيها من ال ر  البنيو  فها حمرومة  يف القياس  عال فنو العلماان فم       
استحسانتا وا باعتا علم غري القياس  وو   االستحسان فن املشرتط يا فيها حما سيو ه الذط كا ب  يف ال ر   

 وهذا  ائز  لقكل   عا ت ﴿والذين يبت كن ؟فهك ال ي  ط عأا كا ب  ها يؤدط ما علي  فو يع ز فيعكد  قيقتا ل 
علي  الصوالل والسوالات "امل ا ب عب  ما اقا علي  من كتاات     ولقكل (2)ف ا بكهم﴾ال تاب مما مل ت فميان م 

 .(3) اا"

 ة:نّ االستحسان بالسّ ب_ 
  حر  ف نو ة فكقوكا اعرفة يكا ال و حغماا هالغ أط احل و  ملاج يف  ق ير يكا عرفة و من ألك مسحلة خ،ح احلُ 

 .(5)"الات "عرفة يكا  عرفكنعلي  السو  يبو لقكغ ال و  مل(4)جيزؤهم استحسانتا

 وكذلك احاا ألخذها ن م اخليا يف اجلهاد عليها  -اخليا والسال -وم   فيضتا مسحلة  كاا وقف ال راظ 
ت "وفما خال  ان الكلي  فق  انتب  فد اع  وفعتاده يف سبيا  لك ق من  ال يب وكا ألك استحسان مل ملا و د عن

 .(6)اهلل"

ا ملو  ويف  (7)مُت فان روا سالنا وفرسا فا علكه يف سبيا اهلل" ا نضر   امل ية قاغ "عأا فناوق   اا فن خال ت
   ول ن  ُرك القياس أل ا حاي   وامل قكغ ال يتحاو   م قكغ   والكقف  رط  التو القياس ال جيكا وقف كا هذامل ألنو 

 .(8)األثر

 
                                                           

 .18/83ي  رت اان      البيان والتحصيات  -)1)
 ( من سك ل ال ك .33من اآلية ) -)2)
 (2/787(ت)1486املكطحت كتاب امل ا ب  ااب القضاا يف امل ا بت ) -)3)
(  واملاو دط  احلاوطت 3/258األخرى. ي  رت القرايف  الذخريلت )(ووافقهم يف ألك فبةةةةةةةةةةحاب املذاهب 4/56ي  ر السةةةةةةةةةةرخسةةةةةةةةةةا  املبسةةةةةةةةةةك ت ) -)4)

 (.3/168(  واان ق امة. امل ينت )4/198)
( و اا ع   فيب داود الوظت" وكا مع 5/176(ت )9609فخر   البيهقا يف السةةةةةةةةةةةةةةة ن ال بىت كتاب احلج  اابت عأا فخ،ح ال اس يكا عرفةت ) -)5)

 ( 2/297(ت )2324لقكا يف اصالغت )مكقف " كتاب احلج  ااب عأا فخ،ح ا
 ( 2/122(ت )1468فخر   البخا طت كتابت الزكال  اابت قكغ اهلل  عا  " ويف الرقاب "ت ) -)6)
 .4/106ت 3812ال،باين  املع م ال بري   قم  -)7)
 . 6/220ي  رت ال اساين  ا ائع الص ائعت  -)8)
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 االستحسان باإلجماع. -2
ا   طاهر استحسانت امل ألنو ولك كان كوريت  ن فمولت ت احل م ا،ها ل املاا الذط وقع في  خرا احلماا والعصوك م  

مع و ود األمر    املس   احلراا  يف املسا   ن و ئ   األوغ علم  كاا اقت اا اللة احماظ  نيع فمع فها الصو 
 .(1)املسا   ا ظ ات،هريمن الشو 

  قاد احماظ علي اح ٍر معلكٍا استحسانتامل النع -فط املرضعة- رئومن االستحسان ااحماظ  كاا استئ ا  ال و 
ها  راية الصيب واللنب  ااع  ويف القياس   و ريان التعاما ا  يف ميع األعصا  دون ن رٍي  وألن  عق   علم م وعةٍ 

 .(2)ال جيكا ك  ا ل البقرل فو الشال ليحلبها  وع ا ل البستان ليحكا مثره

 االستحسان بالقياس. -3
العتمادهم  ق مي القياس  ملال ي  وهك فبا  خاصٌّ ااألن افاالستحسان االقياس ق  ي كن يف مقااا 

    عأا كان  واما غري مشهك ين االوق   والقكاع  العامة علم فخبا  اآلناد
ُ
 ملالصرو كحخذهم االقياس يف مسحلة امل

ة من فكا كرتكهم اخلب القاضا اصحو    ة موا هذا االستحسانلتصادم  مع القكاع  والقياس  وق  وقع للمال يو 
ياا ل   كن  وان   وهك احمساك  فلك اع ا هذا الصو مل ألنو قياستا علم الصوالل  فو  رب ناسيتا يف عا   مضان

ا فو سهكتافذط هك  رطها الل ي تقع فيها الكضكا الو كالصو    كا نقيقةكن اع ا الصو الرو   .(3)تب،ا عم ت

يف قياس األن اف ع ا ل األخرس  كما   وق  ي كن االستحسان االقياس يف مقااا قياٍس آخر فضعف م  
فال   حيفوهك قياسها علم ع ا ل الصو  الل  نيع ُ علت   زلتها  و رككا القياس اجللاو اطق يف الصو علم عبا ل ال و 
 .(4)من معامال   يقع هبا  اا  

ومن ألكت وقف العقا  دون ال ي علم لكاام  كال،ريق ومسيا املاا  فيقاس علم اح ا ل اليت   خلها 
احلقك  ولك مل يُ يو عليهامل ألن املقصكد من الكقف هك جمرد االنتواظ كاح ا ل  واالنتواظ ال مي ن عال ا خكغ 
هذه احلقك   وه اك قياس  ضعيُف األثر وهك عحلاق  االبيع جبامع انتقاغ امللك  ل ن افرتقا يف فن  يف البيع مي ن 

 (5)-موال–االنتواظ االعقا  ابيع  

 
                                                           

 . 1/34ي  رت  يخا ااده  جممع األعا ت  -)1)
 . 2/386ي  رت املر ع السااقت  -)2)
 .3/79ي  رت اان العريب  عا ضة األنكأطت  -)3)
 .6/258ي  رت السرخسا  املبسك ت  -)4)
 .6/189ي  ر ال اساين  ا ائع الص ائعت  -)5)



  
 

 

  د. عمار علي الجحيدري  االستحسان: إشكال المصطلح، وتوجيه المعنى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
14 

 رورة.االستحسان بالضّ  -4
خكغ ووالية القاضا  في كا ملن مل يعاين سب وال و  كاا  هادل السماظ يف ال  ا  واملكأ وال و ت ومن فمولت 

فن يشه  هبذه األ ياا عأا فخبه هبا من يوق ا   وهذا استحسان  والقياس ع ا  كااهامل ألنو الشوهادل مشتقة  من 
 .(1)ع لضرو ل نوظ احلقك املشاه ل  ل ن  ااأ يف هذه الكقائ

  ون ائر (2)وم   فيضتات  كاا الس كد علم كك  العمامة فث اا الصوالل علم األ ت امل شكفة البا دل للضورو ل
ا.  هذا يف الوق  كوري    ،

 االستحسان بالمصلحة: -5
ل ن يستحسن من فمولت ت  ضمني احلمالني لل،عاا ملصلحة نوظ األمكاغ  واألبا فعم فم اا ال يضم كن  
 .(3) ضمي هممل ألن ال اس حمتا ة  ع  محا ال،عاا ونقل  ولسرعة في ط احلاملني علي  ُضمِّ كا كالص اظ

عأا ُقص  هبا نوظ البي اأ من الضياظ استحسانتا ملصلحة نوظ   اين املؤ و عكى اال َّ وم   فيضتا  كاا ال و 
 .(4)عأا خيف ضياظ البي اأ ع   نلكغ ف ا ال ينطتا املؤ لة انتيااألمكاغ  فال اس حمتا ة  ع  نوظ نقكقها 

 االستحسان بدفع المشقة. -6
لشعرها وكويها وق ميها استحسانتا  -الذط لي  ل  هيحل وم  ر–ن فمولت ت ع اال  ؤية غالا املرفل الكغ  م  

 .(5)األ  يبل فع املشقة ال اخلة عليها يف االنت اب م   مع كورل  ردده عليها  ويف القياس يرا كعب  

وم   فيضتات استحسان مسف اخلووني من ف واث ال وواب الروطبة وفاكاصا والصوالل فيها دون غسلهامل للمشقوة 
ال،رقاأ ال ختلك من هذه األ ياا واحلاغ فن  احلابلة يف خلعها وغسلها مع كورل   را  ألك يف كا عقباٍغ وعدااٍ  

 .(6)علم ال واا

  

                                                           
 .16/498ي  رت اان امللقن  التكضيفت  -)1)
 .1/360ي  رت خليا التكضيفت  -)2)
 .7/229ي  رت السااقت  -)3)
 .3/514ي  رت البهكيت   ر  م تهم اح اداأت  -)4)
 .18/402ي  رت اان      البيان والتحصيات  -)5)
 .1/64ي  رت السااقت  -)6)



 
 

 

 2019 وليوي( 2العدد ) (3)المجلد   مجلة المنتدى األكاديمي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 االستحسان بدفع الّضرر: -7
 اا  وو   استحسان مشاو ما دفع  هها من غري  وو ا من فمولت ت استحباب استئما  الب ر من وليوها  وعن 

ا كرهت اعع من يرضاه فاكها ملالضور  ع ها  .(1)لفتلحقها اذلك مضرو  عأ   و

ل فع الضور  الكاقع علم  ملاملزا عة  بقم استحسانتا اع  الزو اعة ال قبلها ف نو نْي وم   فيضتات عأا ماأ فن  املزا عم 
 .(2)الباقا م هما  والقياس فسخها

 االستحسان بسّد الّذريعة: -8
ا   من فمولت  و كب استباا الب ر املحخكأل يف السويب وعن كانت السو وة  ك ب استباا الوةويوب خابوةمل ألعو

النتماغ فن   كن ق  وطئت   لذ يعة االختال ا ت مكطكال  دون الب ر  ل ن جيب استباؤها فيضتا استحسانا س و 
 .(3)خا ج فر ها فحملت مع اقاا ا ا ما

ألك من وا باأ  ة فن يُع و  اف ملوم  ت مسحلة  رك القبع يف بالل الورت ع   احماا مالك استحسانتا
 .(4)الصالل

 االستحسان بالعرف: -9
من فمولت ت من نلف فال يحكا  ؤوستا وال ايضتا  فحكا  ؤوس ال،ري وايضها  فقيا ال ي ع عال ارؤوس األنعاا 

وي ع ابيع األ اع استحسانتا االعرفمل ألعا اليت  قع عليها األميان عرفتا  ولبع  ما اني  ؤوس األنعاا وال،ري  
ال،ري استحسانتامل لقرب ما اني ايع ال  اج وال،ري  فم   ما يشاهب  يف اخللق وال،عم  وال ي ع ابيع احلكأ 

 .(5)استحسانتامل لبع ه

فيضتات عأا ااد ع د الشياه علم املتوق علي  اني الراعا وبانب ال  م االكالدل ال االزيادل عليها من   وم 
غريها  فوا القياس ال يلزم   عيها للزيادل علم الع د املتوق علي   ويف االستحسان يلزم مل ألن الزيادل االكالدل  بع  

 .(6)صا عرفتا
                                                           

 .7/43. واستحب  احل االة للخروج من اخلالف. اان ق امة  امل ينت 3/273ي  رت البا ا  امل تقمت  -)1)
 .6/184ي  رت ال اساين  ا ائع الص ائعت  -)2)
 .10/4506ي  رت اللخما  التبصرلت  -(3)
 .1/395ي  رت اان      البيان والتحصيات  -)4)
 .4/1721ي  رت اللخما  التبصرلت  -)5)
 .15/300ي  رت السرخسا  املبسك ت  -(6)



  
 

 

  د. عمار علي الجحيدري  االستحسان: إشكال المصطلح، وتوجيه المعنى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 االستحسان بعمل أهل المدينة. -10
ا علم فخبا  فبالت  ُب  علي  األن اا  ويق و  فها امل ي ة عما  و عمن يم هم م ة فقطمل ألعو ااملال يو  ا خاصٌّ وهذ

عا ت  وم   فمولة االستحسان ا ت استحسان عخراج اكال الو،ر قبا يكمني فو ثالثةمل لعما فها اآلناد ع   التو 
 .(1)ملن يرسها ويو ها  امل ي ة  نيع كانت عادمم فن خير كها قبا يكا فو يكمني

حم كا يكٍا يحخذ  طالت فو  طلني والومن ع  الع،اا  فقاغ مالكت ف ى ألك نس تا  وم   فيضتات  كاا  راا اللو 
من ع  ف ا  وهك يف القياس دين ا يٍن  وهك مم كظ   ل ن عاا معروفتا  وكان الوو عأا كان ال،و   وما ف ى ا  احستا

 .(2)فها امل ي ة ف يز استحسانتا ا باعا لعما

 االستحسان بمراعاة الخالف: -11
ذط ولغ في  كلب  ع   و كد غريه  مع القكغ ا،ها    و كاا  را   مراعالت م  ت ع ا  كاا الكضكا ااملاا الو و 

 .(3)ملن يرى جناست 

واياأ ع   قاغت الل ف ن مال تا يف عن ى الرو ا قراال الواحتة يف  كعٍة من  كعاأ الصو وم   كذلكت عأا  رك املصلو 
الا  و صف بال   استحسانتا علم غري قياٍسمل مراعال لقكغ من ال يرى و كب القراال يف الصالل يس   قبا السو 

 .(4)ملةت 

 االستحسان باالحتياط: -12
علم  ضاها  من فمولت ت الب ر ع    زوجيها  ستحمر وعأعا بماما  ويستحسن فن يُعرف فن بماما ي غو 

ثالث مراٍأ  -انتياطتا–  فيقاغ صا ياااستحكان بماما فو   ا مل  عرف فن عأعا بماما عأ   و   انتياطتا يف فمرها
 .(5)عن  ضيت فابميت  وعن كرهت فان،قا

انتياطتا ع   اعع علماا  -السرية–ومن ألك فيضتات استحسان قراال املقت ط الواحتة يف بالل املخافتة 
 .(6)األن اف

                                                           
 1/430ي  رت القاضا عب  الكهاب  املعكنةت  -)1)
 .17/208ي  رت اان      البيان والتحصيات  -)2)
 .1/91     املق وماأ املمهِّ اأ  ي  رت اان  -)3)
 .1/181ي  رت نوس ت  -)4)
 .4/227ي  رت القرايف  الذخريلت  -)5)
 .2/319ي  رت العيين  الب اية  ر  اص ايةت  -)6)



 
 

 

 2019 وليوي( 2العدد ) (3)المجلد   مجلة المنتدى األكاديمي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 االستحسان بالعفو عن اليسير: -13
اه  عأ امل،لكب يف الشو   اه  اجملهكغ احلاغ يف يسري املاغ استحسانتا علم غري قياسٍ من فمولت ت قبكغ  هادل الشو 

 .(1)ضااملعرفة والرو 

ف ن  ميضا  الل فقاا عريانتا  وهك ال يعلم مث  ذكر مبا رل فلب  ثكا ا ثكا  فث اا الصو وم  ت عأا سقط عن املصلو 
الل من   ي مل ألن االن شاف ال وري يف امل ل القليلة   زلة االن شاف يف بال   استحسانتا  وال  يعي  الصو 

 .(2)اليسري يف امل ل ال،كيلة  وهك ال مي ع  كاا الصالل

 االستحسان بمعنى االستحباب: -14
ال ها  فو اع ه   ع  فن  فغما علي  فكور  من فمولت ت الصائم يُ مم علي  اع  طلكظ الو ر  وال يويق عال نصف

 .(3)فقاغ اعع علماا املال يةت يقضا عا ه استحسانتا فط علم و   االستحباب  ال ها 

  يبقم علم ن ان     ف نو ؟ن ع فو الفال  فشك فو نلف اال،و  ؟طلق فو مل ي،لقف ومن ألك فيضتات من  كو 
 .(4)ويؤمر االورا  استحسانتا علم و   االستحباب

 .المطلب الخامس: في توجيه المعنى
وايان مر ع    ف فيها ومن مثم  ك ي  االختال  لالستحسان ع   القائلني ا  معان ع ول ي ب ا استقصاؤها

 تاالستحسان ما يلا ومن فارا معاين

ة  من املبين علم العلو  واملراد االقياس األعمو   )5)وا  اني القائلني االقياسا و  العما احقكى القياسني  وهذا حماو  -1
 وا  اني العلماا يف اجلملة.ا و  ليلني حماو والعما احقكى ال و  ة رعيو ة الشو اما لألدلو وهك الشو 

  وخالوهم (6)من عمكا الراكياأ كاجلي وال َّك ل  ة كما يف عخراج األن اف لبعع امل يالأختصيي العلو  -2
 .(7)ال ألنو  استحسان    ةافعية ا اا علم فبلهم يف ع ا  كاا ختصيي العلو الشو 

                                                           
 .2/286ي  رت اان      املق وماأ املمهِّ اأت  -)1)
 .1/361ي  رت السرخسا  املبسك ت  -)2)
 .2/755ي  رت اللخما  التبصرلت  -)3)
 .6/2623ي  رت نوس ت  -)4)
 .2/673ي  رت اان احلا ب  املختصر مع  رن  الردود وال قكدت  -)5)
  وال َّك ل طالا  مركَّب  من فخالٍ  ُ ،لم هبا احلياُت واحلماماأ. اان م  ك   لسةةةةةةةةةةةةةةان 1/630اجليو الذط يُ،لم ا . اان م  ك   لسةةةةةةةةةةةةةةان العربت  -)6)

 .4/2424العربت 
 .16/163املاو دط  احلاوطت  -)7)
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 ةت دامت املصلحة عامو  ما  اني اجلميع وا ٍ العما ااملصلحة الرا حة يف مقااا األبا ال لا  وهذا حما ا و  -3
و كاه  هذا    وعن اختلوت اب،النامم علي  اني االستحسان ااملصلحة  واالست الغ ااملصلحة  ا حةت 
ايع  موا هذا االستحسان يف ع اا   لشافعال ق  وقعا اح ا ل  و ريعة  كتضمني الص اظ  و كايف الشو  كوريل  

ا عني الكقف  ل ن  اا وبرف مث ها يف مصاحل املس    فوا القياس ال  باظمل ألعو   ر املكقكفة الباليةصُ احلُ 
 .(1)ايعها استحسانات ن رات للمصلحة

  استحسان دون األن اف مع غريهم  ال ألنو   وهذا مما اختلف في  ينو ال و  يو العما االقياس يف مقااا ال و  -4
خالوهم   ألن اف طريقة يف التعاما مع فخبا  اآلنادلدليا  اا هك  ا ع ع  اختالف األبكغ اي هم  ف

   فيها غريهم 
ُ
 .(2)اه  واليمني  وغري ألكال والقضاا االشو صرو كما يف مسحلة امل

مُسا -الغ  موا هذا االستو ة احلابلة  ة فو املشقو لحو رو ل املاالستو اا من األبا العاا ال لا أل ا الضو  -5
عز - ئا   ورل الشكاه  الكاقعة ال الة علي  يف القرآن والس ة  وما  شريع البمتوق علي  ل -استحسانات فو ال

 خي ع   ابعي .للرو  -و ا

العما ااملع  اخلوا املؤثر يف مقااا األبا ال لوا  وهذا مما وقع االختالف في  اني األن اف وغريهم من  -6
وانس امها مع   ة ر يف مآالأ األدلو   يعكد ع  ال و نيع األفراد  وهك مما ختتلف في  فن ا  اجملته ينمل ألنو 

حبسب ن ر اجملته  يف املسحلة    والقكاع  و عا ت اعع مآالأ األقيسة مع اعع املبادئ  ةاملبادئ العامو 
م هم انا هبا يف ااوية غري  وان ٍ  فقاغ كاو   هكد علم الزنا عأا اختلوكا يف حت ي  م ان الزناكما يف مسحلة الشو 

اختالفهم يف اوايا البيت الكان  كالبيتني  وهذه  مل ألنو (3)يرون سقك  احل و  يوةافعدها اآلخر  فالشو يت ن و الو 
   فما األن اف ف  روا ع  اعتبا  مع  آخر  وهك فن    ا ي كنا ق  انتقال فث اا الزنا من ااويةٍ ف احل و  بهة     
مان  وهذا ن ر   ا ع  هكد ق  ا وقكا يف اجلملة علم فعما انيا يف هذا امل ان وهذا الزو ماداا الشو   ع  فخرى

اين حتت الزو  نا  فال ي و   ومولها مسحلة احكراه علم الزو حايا علم احل ود  وا هذه األفعاغمب ف س و أ يعة التو 
ة لشبهة احكراه  وي و استحسانتا ع   األن اف ووافقهم املال ية واحل االة ملع  افعيو ا ع   الشو احكراه قياست 

 .(4)خوا مؤثر  وهك فن الزنا يتاج ع  انتشاٍ   وال انتشا  اال اختيا ٍ 
                                                           

 .4/396ي  رت الز كشا  البحر اسيطت  -)1)
. واألن اف ير حكن خب الكان  عأا كان بةةةةانب  مشةةةةهك تا االوق  3/406  والز كشةةةةا  البحر اسيطت 2/557ي  رت البزدوط  كشةةةةف األسةةةةرا ت  -)2)

 .2/558س والقكاع  العامةت كشف األسرا ت علم  واية غري الوقي   ويؤولكن  واية غري الوقي  عأا خالوت القيا
  وفاك ق امة  امل ينت 17/240  واملاو دط  احلاوطت 2/865هك مذهب املال ية واحل االة كذلك. ي  رت القاضةةةةةةةةةةةةةةةا عب  الكهاب  اح ةةةةةةةةةةةةةةةرافت  -)3)

10/215. 
 .9/60ق امة  امل ينت   واان 2/629  والقاضا عب  الكهاب  اح رافت 24/162ي  رت السرخسا  املبسك ت  -)4)



 
 

 

 2019 وليوي( 2العدد ) (3)المجلد   مجلة المنتدى األكاديمي 
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العما االقياس اخلوا القكط األثر  يف مقااا القياس اجللا  وقكل األثر  عتم  علم قكل ال  ر  وهذا مما  -7
 تواوأ في  العقكغ وختتلف في  األفهاا  لذا كان هذا املع  حماو اختالٍف اني األن اف وغريهممل الختالف 

وعن مل يسمكه استحسانات  كما يف   ق مي  لم ال  ر  ولك  كافقت األفهاا علم قكل فثر القياس اخلوا ال وقكا ع
من عقكده ا  ا   مل ألن  ال  ا كالصحيف ال يقع  اا  ال جيكا قياست   طال  األخرس ون ان  وايع  ااح ا ل

يرتكب من ع ا    نروف م  كمة  فال يبقم غري جمرد قص  عيقاظ ألك  وهبذا ال يقع م    اا  ل     اا 
علم اعتبا  نركة  وتي  االت بري والقراال يف الصالل كالقراال من  -وا القكط األثروهك اخل-استحسانتا قياستا 

ال اطق  ف ذلك يف املعامالأ أل ا الضرو لمل ألن  حمتاج ع  ما يتا   ال اطق  اشر   فن يوهم  اا من 
 .(1)ع ا   

   فو اسبب ئمللحكظ في  وخوادليا ي ق   يف أهن اجملته  ال  سعو  عبا    لرتمت   وألك ل قة املع  ا -8
ظ مآخذها  فيحصا   مكعها و   دقيق يعسر التعبري علم اختالف طرقها و  كو    زانم املعاين امللحك ة

  وهذا االعرتات م فكظ احن ما يصا يف (2)ع    وهك هبذا املع  مردود ع   الشافعيةمل ألن    ا ي كن ومهتا
فو  ن ق  ال  ك   عبا ل م،ااقة ل   مث عن  ال يلزا من احخالغ  ال و  من جممكظ قرائن األقكاغ من علم

  ل ن هذا ي ب ا فن (3)و ا ع    ف ن  صحيف املعاين االعلم اليقيين ال اال ،ق اللو خالغ ااملعبَّ احاالعبا ل 
ا  من اا ال   يتمسك ا  اجملته  يف خابة نوس  فيما ي لب علي       فما يف امل ا رل فال يُقبا هذا م  

 .(4)احفصا  ع   لي هر خ،ؤه من بكاا 

ماأ آ ال  ولك كان االنتماغ بهاأ فو ما ق  يُوضا ع  اسرو  ع  االنتيا  يف  رك اعع الشو  االستحسان -9
ا  وكذلك االنتيا  يف الوعا طلبات لليقني  وهذا مب ف استقرأ املذاهب الوقهية علم اعتبا ه يف اجلملة  اعي ت 

اختالف  -ا فو المسوا استحسانت -الختالف و هاأ ال  ر  فاالختالف يف موا هذا  مليف ففرادهوعن اختلوكا 
-واحل االة  -القائلني ااالستحسان-  وألك كا وا  املال ية واعتمادٍ  فراد ولي  اختالف اعتبا ٍ فبك  و 

أن في  ملن ا ت ت فم   يبو ال و  ع   كف   مع فنو  وبكغ  ااٍ  ائم خكفم علم م ع االكتحاغ للصو  -الرافضني ل 
                                                           

 .6/258ي  رت السرخسا  املبسك ت  -)1)
 .1/173ي  رت ال زايل  املستصومت  -)2)
 .4/392هذا االعرتات للقرطيب  نقل  ع   الز كشا  البحر اسيطت  -)3)
 .4/392ي  رت املر ع السااقت  -)4)
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مع القكغ ا،ها    استحسانتا   ال،اهر الذط يست ين ع   املااالشواا وكرتكهم الكضكا ااملاا املت ري ا  (2) (1)عي  
 .(3)ااالنتيا 

عضافة -مراعال اخلالف  ملا يف هذا املب ف  -اعتبا تا ملب ف االنتيا -ومن املعاين اليت  وعيت استحسانتا  -10
يف اعع املسائا اليت يُ،لب فيها حتصيا اليقني فو  من ع ها  لال وا  ونبذ لالختالف  وخبابةٍ  -لالنتيا 

من فارا امل ابرين صذا املب ف املسموم ع     افعا املب،ا لالستحسانالشو  مقا ات مل كالعباداأ والوروج  ولعاو 
ا من اخلالفمل األأنني مع الك   خرو ت كظ استحباا  غسا افعا من هذا ال و ا وقع للشو غريه ااالستحسان  وممو 

  وم   استحباا  فال ي كن (6)احنو  استحسان   (5)كوط  وق  برو  ال و (4)من العلماا من  علهما من الك   ألنو 
  وغري (7)  يرى  كااه م،لقتامل مراعالت لقكغ فيب ن يوة يف ع ا  كااه فقا من يكاٍ مع فنو   االعت اف فقاو من يكاٍ 

 بحاب املذاهب  فمب ف اخلروج من اخلالف جممع علي  اصرف ال  ر عن  سمية الع وغ علي . هذا كوري ع   ف

الب،ال  ال اومن املعاين املعبو ع ها ااالستحسان االستحباب  وهذا اب،ال  خاصٌّ ابعع العلماا  و  -11
،لحكا علم الع وغ ع  ااق فن الشافعية واحل االة ابمشانة  في  عأا ا ضحت معاني   وق   اا يف املع  السو 

مراعال اخلالف احن  استحباب  وع   األن اف واملال ية استحسان  كذلك األمر ه ا  فق  د ج كوري من 
ا من كقكغ اعع العلماا فيمن بلوم خائوت   علم التعبري ااالستحسان ا غ االستحباب والع    (8)العلماا

ل  فن يعي  عن فمن يف الكقت   الكقت استحسانتات فط استحبو   يعي  يف فنو   ت  املت هة ل ري القبلةع وو علم دااو 
 .(10). وقكصم يف م سك ل السن الكان ل فعا ال ُيضحا هبا استحسانتات فط استحبااتا(9)وال  اا علي  عن مل يع 

                                                           
 .3/96ت 726 فخر   الرتمذط  كتاب الصكا  ااب ما  اا يف ال حا للصائم   قم -)1)
 .3/122  واان ق امة  امل ينت 2/742اللخما  التبصرلت  -)2)
 .1/11  واان ق امة  امل ينت 1/38ي  رت اللخما  التبصرلت  -)3)
 .1/382ي  رت ال كوط  اجملمكظت  -)4)
هةةةة. ل  مص واأ  نافعة  م هات 631  وكان مكل ه س ة فاك اكريا يىي ان  رف احلك اين ال كوط الشافعا  فقي   حم ث   مكل ه ووفا   يف نك ان االشاا -)5)

 .1/513  والسيكطا  طبقاأ احلواظت 8/395هة. السب ا  طبقاأ الشافعية ال بىت 676 ر  مسلم  واجملمكظ  ر  املهذب يف الوق .  كيف 
 .1/417ال كوط  اجملمكظت  -)6)
 .6/489يُ  رت ال وكوط  اجملمكظت  -)7)
 اللوخما بانب التوبصرل.لعاو م ن فاراهم  -)8)
 .1/313يُ  رت اللوخما  التوبصرلت  -)9)
 .4/1580يُ  رت املص   نوس ت  -)10)
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  ال معاني االستحسان ا او  نو عمي ن القكغ   معاين االستحسانفْن فمنُصر  الويت ناولُت فيهاهذه اجلكلة  واع م 
وانس امها مع املبادئ   ة ر يف مآالأ األدلو علم ال و  ة  مب يو  ة  ا تهاديو  ا هك طريقة  دليالت مستقالت قائمتا اذا    وع و  يُع و 

 ة  واالستو اا من اعضها ابعضها لك كٍه معتبٍل.والقكاع  العامو 
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 الخاتمة
 خُلص البحث إلى نتائج عّدة، من أهّمها:

   ا  اجملته ين ع   ن رهم يف فدلوة األن اا ومآالما فنو االستحسان طريقُة است الٍغ فرديوٍة جُيريها اعع نذو
ق الصوك لم  فيحُصا صم اتحذيق ال و ر وععماغ الو ر  هك  جتاأب مآالأ األدلوة واألقيسة و عا ضها  فُيلح 

وقكاع  الرتو يف   -اال وسبة علي -قكولم األدلوة املتعا ضة  امل  ك ل احقرب فدلوتها وفمْ همرها مراعيتا يف ألك كلو 
 واملقاب  الشورعيوة.

   فنو االستحسان يف فن  معاني  عبا ل  عن  ٍط يف االست الغ  تلف  في   ن و اني فها املذهب الكان مل ألنو
 اُأ  فق  ي هر آلناد اجملته ين يعتم  علم ععماغ العقا يف مالن ة املعاين اخلويوة  وهذا مموا  تواوأ في  الق 

ا-مع ت ال ي هر ل ريه  وهذه مسانة  مم كنة  للم ته    فباب فو فخ،ح. -ماداا جمته ت

  فنو االستحسان ق  ي كن استو اات ا ليٍا متووٍق علي  من آخر مول    وهك هبذا ختصيي  خيضع للقكاع  اخلابوة
وهك هبذا املع  لضورو ل فو  فع املشقوة واحلرج  ا   وق  ي كن  ع  االستو اا من دليٍا متووٍق علي    ب ف ا

 ع  االستو اا من قياٍس اقياٍس فقكى م    وهك اذلك كالروخي املشروعة للتوخويف ودفع املشا و  وق  ي كن 
ختصيي  للعلوة فو  ر يف  اني األقيسة  وق  ي كن  ع  ال و ر ع  ع ول فمكٍ  يُصا   مكعها و    مقبكغ  

 ُيستحسن ا   وهذا مضما  ا تهاٍد ختتلف في  فن ا  ال و وا .

 يعتم  كذلك علم املبادئ العاموة كرفع احلرج  ونوا الضور    فنو االستحسان كما يعتم  علم األدلوة الشورعيوة
 واالنتيا   وغريها.

   فنو االستحسان ال يُع و دليالت قائمتا اذا  مل ألنو  عأا كان  ا عتا ع  األدلوة فهك ختصيي   وعأا كان  ا عتا ع
ملة اعتبا   ملقاب  الشورظ  وعأا  ا ع املصلحة فهك االست الغ املرسما  عأا   ع ع  املبادئ العاموة فهك يف اجل

ع  األعراف العاموة الصوحيحة  فعتا للحرج واملشقوة فهك  ا ع ع  ما أُكر  فلم يبق لالستحسان  اا  عال 
 ككن  طريقةت ا تهاديوةت يف ال و ر ع  األدلوة  و ق مي اعضها علم اعٍع للك كه املعتبل املذكك ل.

  ا هك اختالف بكٍ  فنو االستحسان عأا كان لك  ٍ  مقبكٍغ  رعتا فهك حماو ا واٍ  يف اجلملة  واالختالف في  ع و
 وففراٍد  وعأا كان ل ري و ٍ  مقبكٍغ  رعتا  فهك مردود  ع   ميع الوقهاا علم اختالف مذاهبهم.
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 المصادر والمراجع
 )القرآن ال رمي(.* 
 ا.1999  1حمم  ن ا وآخرين  دا  ال رب احسالما   اان فيب اي ت ال كاد  والزياداأ  حتقيقت  -1
 ا.2001  1سالة   سة الرو فمح  ان ن بات املس    حتقيقت  عيب األ نؤو  وآخرين  مؤسو  -2
 اآلم طت احن اا يف فبكغ األن اا  حتقيقت عب  الراا  عويوا  امل تب احسالما  اريوأ  د   أ. -3
 ا.2005  1ت ضيف اهلل العمرط و رنيب ال وسرط  م تبة الر     البااريتت الردود وال قكد  حتقيق -4
ا. امل تقم  ر  2003  3البا ات احل ود  حتقيقت حمم  نسن عمساعيا  دا  ال تب العلمية  اريوأ    -5

 هة.1332  1املكطح  م،بعة السعادل  مصر   
   أ. .سالما  دالبخا ط عب  العزيزت كشف األسرا  عن فبكغ البزدوط  دا  ال تاب اح -6
 هة1422  1البخا طت بحيف البخا ط  حتقيقت حمم  اهري ال ابر  دا  طك  ال  ال    -7
 .ا1983  2الب كطت  ر  السو وة  حتقيقت  عيب األ نؤو  وحممو  الشواويش  دا  امل تب احسالما  دمشق    -8
 ا1996البهكيتت  ر  م تهم اح اداأ  دا  عامل ال تب  اريوأ  -9

 ا.1994الس ن ال بى  حتقيقت حمم  عب  القاد  ع،ا  م تبة الباا  م ة   تالبيهقا -10
 ا. 1985  1اجلصاصت الوصكغ يف األبكغ  حتقيقت ع يا ال شما  واا ل األوقاف ال كيتية    -11
ه  1395  2الرتمذطت س ن الرتمذط  حتقيقت فمح   اكر  م،بعة مص،وم البايب احلليب  مصر    -12

 .ا1975
 ا1987  4اجلكهرطت الصحا   حتقيقت فمح  ع،ا   دا  العلم للماليني  اريوأ    -13
 ا.2008  1خليات التكضيف  ر   تصر اان احلا ب  حتقيقت فمح  جنيب  مركز جنيبكي     -14
 فاك داوودت الس ن  حتقيقت حمم  حميا ال ين عب  احلمي   امل تبة العصرية  بي ا  د   أ. -15
 ا.1985 3يبت سري فعالا ال بالا  ع رافت  عيب األ نؤو   مؤسسة الرسالة   الذه -16
 ا.1988  2ن  دا  ال رب احسالما   ياان    ت البيان والتوحصيا  حتقيقت حممو  ن ا وآخر  -17
 ا.1988  1اان    ت املق ماأ املمه اأ  حتقيقت حمم  ن ا  دا  ال رب احسالما  اريوأ    -18
 طت  اج العروس من  كاهر القامكس  دا  اص اية  د   أ.اي الزَّ  -19
 الزو ْكشات -20
 ا. 2000ه  1421  1البحر اسيط يف فبكغ الوق   حتقيقت حمم  حمم   امر  دا  ال تب العلمية  اريوأ    -
 ا.1985ه  1405  2امل وك  يف القكاع  الوقهيوة  واا ل األوقاف ال كيتية    -

 ا. 1995ب ات احهباج  ر  امل هاج  دا  ال تب العلمية  اريوأ  السو  -21
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 هة.1413  2ب ات طبقاأ الشافعية ال بى  حتقيقت حممكد ال، انا وعب  الوتا  احللك  دا  ه ر   السو  -22
 ا.2000  1رخسات املبسك   حتقيقت خليا املي   دا  الو ر  اريوأ   السو  -23
 بكغ الشريعة  حتقيقت عب  اهلل د اا  دا  املعرفة  اريوأ  د   أ.اطيبت املكافقاأ يف فالشو  -24
م تبة احلليب   ا. الرسالة يف فبكغ الوق   حتقيقت فمح   اكر 1990افعات األا  دا  املعرفة  اريوأ  الشو  -25

 ا1940  1مصر   
 ر  د   أ. يخا اادهت جممع األعا  يف  ر  ملتقم األحبا   دا  عنياا الرتاث العريب  مص -26
 .2ال،وباينت املع م ال بري  حتقيقت مح ط عب  اجملي  السلوا  م تبة اان  يمية  القاهرل    -27
 ا.1974  1الضيبت  ا يح القضال  حتقيقت عب  العزيز املراغا  امل تبة الت ا ية ال بى    -28
 ا. 2009  1ب العلميوة  اريوأ   اان عب  البوت االستذكا   حتقيقت سامل ع،ا وحممو  معكت  دا  ال ت -29
 ا.1980  2ال ايف يف فق  فها امل ي ة  حتقيقت حمم  املك يتاين  م تبة الرويات احل يوة    -30
 تالب  ادط القاضا عب  الكهاب -31
 ا.  1999  1اح راف علم ن ت مسائا اخلالف  حتقيقت احلبيب ان طاهر  دا  اان نزا  م ة    -
 فها امل ي ة  حتقيقت محيش عب  احلق  امل تبة الت ا ية  مص،وم الباا  م ة امل رمة. املعكنة علم مذهب -

 اان العريبت  -32
 ا. 2003  3_فن اا القرآن  حتقيقت حممو  عب  القاد  ع،ا  دا  ال تب العلميوة  اريوأ   

 ا. 1999  1_اسصكغ يف فبكغ الوق   حتقيقت سعي  فكده  دا  البيا    عمان   
مذط  دا  ال تب العلميوة  اريوأ    أ._عا   ضة األنكأط اشر  بحيف الرتو
 ا.2014  1اان عرفةت املختصر الوقها  حتقيقت نافظ عب  الرمحن خري  مؤسسة اخلبتك  اخلريية    -33
 .1القاضا عياتت  ر يب امل ا ك  حتقيقت سعي  فعراب وآخرين  م،بعة فضالة  امل رب    -34
 ا.2000  1ية  ر  اص اية  دا  ال تب العلمية  اريوأ   العيينت الب ا -35
 ال زايلت  -36
 هة. 1413  1املستصوم من علم األبكغ  حتقيقت حمم  عب  الشايف  دا  ال تب العلمية  اريوأ    _
 هة.1417  1الكسيط يف فق  الشافعا  حتقيقت حمم  حمم   امر  دا  السالا  القاهرل    _

باج املذهب يف معرفة فعيان علماا املذهب  حتقيقت حمم  األمح ط فاك ال ك   دا  الرتاث  اان فرنكنت ال ي -37
 القاهرل  د   أ.

 اان ق امةت  -38
 ا. 1995  1ر  ال بري علم منت املق ع  حتقيقت عب  اهلل الرتكا وعب  الوتا  احللك  دا  ه ر  القاهرل   _الشو 



 
 

 

 2019 وليوي( 2العدد ) (3)المجلد   مجلة المنتدى األكاديمي 
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 ا.1968هرل  _امل ين يف فق  احماا فمح   م تبة القا
 ا.1994  1القرايفت الذخريل  حتقيقت حمم  ن ا وآخرين  دا  ال رب احسالما    -39
 ا.2008  1الق ااعات  وسري املكطح  حتقيقت عامر نسن ببط  دا  ال كاد     -40
 ا.1968األاهرية  اان القيمت ععالا املكقعني عن  ب العاملني  حتقيقت ط  عب  الرؤوف سع   م تبة ال لياأ  -41
 ا.1986  2ال اساينت ا ائع الص ائع يف  ر يب الشرائع  دا  ال تب العلمية  اريوأ    -42
 ا.1989ال وكطت ال لياأ  حتقيقت ع نان د ويش وحمم  املصرط  مؤسسة الرسالة  اريوأ   -43
 هة.1405  2لعلميوة اريوأ   وعزل ع،ية  دا  ال تب ا  راسات فن اا القرآن  حتقيقت مكسم حمم اص ال يا -44
 ا.2011  1اللخمات التبصرل  حتقيقت فمح  عب  ال رمي جنيب  واا ل األوقاف الق،رية    -45
اث العريب  مصر. -46  مالك ان فن ت املكطوح  حتقيقت حممو  فؤاد عب  الباقا  دا  عنياا الرتو
  1ملك كد  دا  ال تب العلمية  اريوأ   وعادغ عب  ا  دطت احلاوط ال بري  حتقيقت علا معكت املاوم  -47

 ا.1999
 ا.1999  1اان مولفت فبكغ الوق   حتقيقت فه  الس نان  م تبة العبي ان    -48
 ا.2008  1اان امللقنت التكضيف  ر  اجلامع الصحيف  حتقيقت دا  الوال   نشرت دا  ال كاد   دمشق    -49
  ال بري وحمم  نسب اهلل وها م الشاأيل  دا  املعا ف  القاهرل.اان م  ك ت لسان العرب  حتقيقت عب  اهلل -50
 ال كوطت اجملمكظ  ر  املهذب للشريااط  دا  الو ر  اريوأ  د   أ. -51
 ا.1990  2فاك يعلمت الع ل يف فبكغ الوق   حتقيقت فمح  ان علا املبا كا    -52
 

  



  
 

 

  د. عمار علي الجحيدري  االستحسان: إشكال المصطلح، وتوجيه المعنى
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Approbation;  

Terminology Problem and Directing Meaning 
Ammar Ali Aljhaidary * 

 

Abstract 

Approbation is mentioned in the legitimate dependent evidence 
(which is a matter of dispute) and the dispute which happened in the 
approbation did not occur in other dependent evidence. Some 
scholars have even stated that the dispute has not been settled yet, and 
the term is still unclear. This research aimed to tackle its meaning 
from the perspective of those in favor as well as the rejectionists in 
order to sort out the problem, clarify the agreed meaning, regardless 
of the term, and limit the point of the dispute and its cause.                                                                                       

The research also aimed to find out whether approbation is an 
independent evidence or not, if scholars approbate legitimately or not 
through the presentation of its definition, history, and its meaning 
according to the four Imams, and types, and the direction of its 
meaning. This is presented in five consecutive parts, preceded by an 
introduction, and followed by a conclusion that summarises the most 
important results. 

 

                                                           
* A. Aljhaidara@asmarya.edu.ly 


