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حكيكة االستخسان عهد احلهفية
 دزاسة تأصيلية تطبيكية-أ.د .حمند السواشدة**

د .زبـى أبو محـاد*

تاريخ قبول البحث9102/9/4 :م

تاريخ وصول البحث9107/01/92 :م

ملخص

يتناكؿ ىذا البحث مكضكع االستحساف في المذىب الحنفي ،حيػث يرسسػو مػف ػوث نػكا وحل ا كلػ ل

التعسيؼ باالستحساف في المذىب الحنفي كأرلة حجيتو ،كال انيةل تحرير حقيقػة االستحسػاف كمك ػؼ اءمػا

ػػذ

الحنفيػػة مػػف اػ ٌػر االستحسػػاف كاحػػران مػػف أ ػػكؿ االسػػتنباط فػػي المػػذىب ،كال ال ػػةل نمػػاذج تطبيقيػػة ل
باالستحسػػاف فػػي المػػذىب الحنفػػي ،كييػػرؼ الك ػػكؿ إلػ تحريػػر محانػػة ناالستحسػػافن مػػف أ ػػكؿ المػػذىب

الحنفي ،ك ر ءص الباح اف إل أف است رامو في المذىب ال يسفعو إل رسجػة أف ييع ٌػر أ ػون مػف أ ػكؿ
االستنباط في المذىب.

Abstract
This study identified the meaning of the Istehsan in the Hanafic scholars, and the
arguments of the jurists regarding whether to consider it as a legal evidence. The study free
the dispute in the adoption of the Istehsan and its types by the jurists, it also showed the
difference between the fixed deductive analogy Istehsan and the rest of the other types, it
also proved the authoritative preference and its controls in the Hanafic scholars, reaching to
opinions of jurists to consider it as a source of legislation.
The study also showed that the Istehsan taken by the Hanafic scholars was based on
legitimate evidence, and that their deviation from analogy in such questions was in line with
the spirit of Sharia and the wisdom of legislation, and further discharging people and
alleviate their burdens which is al-in-all the purposes of legislation.

املكدمة.

الحمر هلل سب العالميف الذم بنعمو تتـ ال الحات كبذحسه كشحسه تتنزؿ ال يسات كالبسحات ،أنعـ اءينا بأف أنزؿ لنا

كىرل كسحمة لءعالميف ،كال وة كالسوـ اء
حتابان حسيمان شفا ن لما في ال ركس
ن
أجمعيف ،أما بعرل

يس المسسءيف ،نبينا محمر ،كاء آلو ك حبو

كلية التي اس حكليا نقاش حبيس في حتب أ كؿ الفقو ،ك ر ازز تءؾ

عر م طءح ناالستحسافن مف الم طءحات ا
يي ٌ
النقاشات ءة كضكح معن ىذا الم طءح سكا انر القائءيف بو أك المعاسضيف لو ،كتجء ىذا الغمكض في بياف حقيقة المسار
بو انر مؤسسي المذىب الذم ينسب إليو القكؿ بو ،كييرؼ ىذا البحث إل رساسة وث ضايا متشابحة في ما بينياِّ ،
تحكف
في مجمكايا مكضكاان كاحران.

* باح ة ،ك ازسة التسبية كالتعءيـ.
** أستاذ ،سـ الفقو كا كلو ،حءية الشسيعة ،جامعة مؤتة.
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حكيكة االستخسان عهد احلهفية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتءؾ القضايا ىيل أكالنل التعسيؼ باالستحساف في المذىب الحنفي كأرلة حجيتو ،انيانل تحرير مك ؼ اءما الحنفية
ذ باالستحساف في المذىب الحنفي،

ار االستحساف كاحران مف أ كؿ االستنباط في المذىب ،ال انل نماذج تطبيقية ل
مف ٌ
كينطءؽ ىذا البحث مف افتساض ارـ ر ة القكؿ بااتباس االستحساف م ر انس تشسيعيان معتمران في المذىب الحنفي ،كأف است رامو
عر أ ون مف أ كؿ االستنباط في المذىب.
في المذىب ال يسفعو إل رسجة أف يي ٌ

مصكلة البخث.

تتحرر مشحءة البحث في بياف حقيقة االستحساف انر الحنفية ،كحقيقة اره أ ون مف أ كؿ االستنباط في المذىب.

أسئلة البخث.
-

ىؿ يعر االستحساف أ ون مف أ كؿ االستنباط في المذىب الحنفي؟
ما أ س ااتباس الحنفية لرليؿ االستحساف في تطبيقاتيـ الفقيية؟

أهنية البخث.
-

إبساز مفيكـ االستحساف كحجيتو في مذىب اإلماـ أبي حنيفة -سحمو اهلل.-

-

تناكؿ حقيقة االستحساف الذم أاتمر اءيو بك فو م ر انس تشسيعيان في المذىب الحنفي.

أهداف البخث.

ييرؼ البحث إل التعسؼ إل مفيكـ االستحساف انر الحنفية ،كالتحقؽ مف ار االستحساف أ ون مف أ كؿ المذىب

الحنفي ،كاظياس ا

ذ باالستحساف مف بؿ اءما المذىب مف وؿ نماذج تطبيقية م تءفة.

مهوج البخث.

اـ ىذا البحث اء المنيج االستقسائي كالمنيج الك في التحءيءي مف وؿل

-

جمع المارة العءمية كبسط اآل اس كمنا شتيا.

-

التسجيح كفؽ كاار التسجيح المعتمرة انر العءما .

الدزاسات السابكة.
ُ)

ر .السبابعة ،أسامو حسف ،االستحساف بالضسكسة كتطبيقاتو في المسائؿ المعا سةل الفحص الطبي بؿ الزكاج،

مجءة جامعة فءسطيف ل بحاث كالرساسات ،العرر ال امسَُِّ ،ـ .ك ءص البحث إل أف االستحساف بالضسكسة مف أىـ
أنكاع االستحساف ،التي تعالج المسائؿ المعا سة ،كمنيال الفحص بؿ الزكاج؛ لذا البر مف تفعيؿ االستحساف بالضسكسة

بك فو مقس انس أ كليان في النكازؿ المعا سة لجميع مجاالت الحياة.
ِ)

ال ءييـ ،محمر اءي محمر ،االسترالؿ باالستحساف في مسائؿ العبارات انر الحنفية رساسة فقيية أ كلية ،سسالػ ػة

ماجستيس ،أـ القسلُِْٓ ،ق.
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تناكؿ مف وليا الباحث ،معن االستحساف ،كحجيتو ،كمحانتو بيف ا رلة انر اءما الحنفية ،كتعسض مسائؿ فقيية
تطبيقية في باب العبارات م ؿل (ال وة ،كالزحاة ،كال كـ ،كاالاتحاؼ ،الحج) ،ك ء ت الرساسة إل أف المسائؿ الفقيية
التي أ ذ بيا الحنفية ااتمارا اء االستحساف لـ ينفسركا بيا ،بؿ الت بيا با ي المذاىب ااتماران اء أرلة شساية أ سل.
ّ)

محمكر ،طاىس ،االستحسافل أنكااو كححمو ،المجءة الباحستانية لءبحكث اإلسوميةَُِِ ،ـ .تناكؿ الباحث مفيكـ

ْ)

جغيـ ،نعماف ،رساسة تحءيءية لمفيكـ االستحساف في المذىب الحنفي بيف مسحءتي التأسيس كالتركيف ،مجءة اإلسوـ

االستحساف ،كأنكااو مع إيسار أم ءة فقيية اءييا.

في آسيا ،ماليزيآََِ ،ـ.

تناكؿ الباحث حقيقة مفيكـ االستحساف في استعماؿ أبي حنيفة ،كالتطكس التاسي ي لءفظ االستحساف في المذىب.
ٓ)

ر .الباحسيف ،يعقكب بف ابر الكىاب ،االستحساف حقيقتو أنكااو حجيتو-تطبيقاتو المعا سة  ،-محتبة السشرُِْٖ ،ق.
تناكؿ الحاتب االستحساف مف حيثل المعن  ،كأرلة الحجية مع إبساز وؼ الفقيا اء حجية االستحساف كا رلة،

كأنكاع االستحساف ،كضكابط االستحساف.
تميز ىذا البحث بتأ يؿ حقيقة االستحساف انر الحنفية ،كالتحقؽ مف ار االستحساف أ ون مف أ كؿ المذىب الحنفي،

كاظياس ا

ذ باالستحساف مف بؿ اءما المذىب مف وؿ نماذج تطبيقية م تءفة.

خطة البخث.

المبحث األول :االستحسان ،تعريفو ،أنواعو.

-

المطمب األول :تعسيؼ االستحساف.

المطمب الثاني :أنكاع االستحساف.

المبحث الثاني :حجية االستحسان عند الحنفية وحقيقتو.

-

المطمب األول :أرلة حجية االستحساف في المذىب الحنفي.

المطمب الثاني :حقيقة االستحساف انر الحنفية.

المبحث الثالث :نماذج تطبيقية العتبار االستحسان في المذىب الحنفي.
الخاتمة :كتتضمف النتائج كالتك يات.
املبخث األول:

االستخسان ،مفوومى ،أنواعى.
املطلب األول :مفووم االستخسان لغة.
أوالً :االستحسان في المغة :مشتؽ مف الحسف كىك ار الشي حسنا(ُ) ،كىك ما حسف مف حؿ شي  ،فيك استفعاؿ مف
الحسف ،يطءؽ اء ما يميؿ إليو اإلنساف كييكاه ،حسينا حاف ىذا الشي أك معنكيان ،كاف حاف مستقبحان انر غيسه(ِ) ،كيذحس ابف

كحسنانة(ّ).
فاسس ،أف الحا كالسيف كالنكف أ ؿ كاحر ىك الحسف ضر القبح ،يقاؿل سجؿ حسف ،كامسأة حسنا
ى
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ً
كحسافل

فة مشبية ترؿ اء ال بكت مف حسفل احسو بيح أبء بو حسنال أجار ،بذؿ جيرا اظيما كجيرا،

التفات حسف ،حسنال يقاؿ لءتعبيس اف االستحساف أمل فعءت فعو حسنا ،حسنا فعءتل أجرت ،كفٌقت ،حسف الذكؽ لءشعسل
مطبكع اءيو ،حسف السمعةل نقي السيسة ،حسف العباسةل جميؿ ا سءكب ،ف يح الءساف ،سزؽ حسفل ما ي ؿ ل احبو بو
حر أك تعب ،سض حسفل ليس فيو سبا ،ليس حسنا حءول يجمع بيف الحسف كالقبح(ْ).
ثانياً :تعريف االستحسان اصطالحاً.

االستحسان عند الحنفية:

اسفو الحس ي بقكلول ناالستحساف ىك أف يعرؿ اإلنساف اف أف يححـ في المسألة بم ؿ ما ححـ بو في نظائسىا إل
ٌ
(ٓ)
وفو لكجو يقتضي العركؿ ا كؿن .
ياس أ كل منو ،أك ىك ت

كاسفو البزركمل نالعركؿ اف مكجب ياس إل
ٌ
(ٕ)
اسفو الربكسي بأنول ناسـ لضسب رليؿ يعاسض القياس الجءين .
حما ٌ

يص بقياس أ كل منون(ٔ).

كاسفو التفتازاني بأنول نرليؿ يقابؿ القياس الجءي الذم يسبؽ إليو ا فياـن(ٖ).
ٌ
كاسفو السس سي بأنول نالرليؿ الذم يحكف معاسضا لءقياس الظاىس الذم تسبؽ إليو ا كىاـ بؿ إنعاـ التأمؿ فيو،
ٌ

كبعر إنعاـ التأمؿ في ححـ الحار ة كأشباىيا مف ا

كؿن(ٗ).

كاسفو الج اص بأنول نتسؾ القياس إل ما ىك أكل منون(َُ).
ٌ
(ُُ)
اسفو ا ماـ رس الشسيعة المحبكبي بقكلول نإنو رليؿ يقع في مقابءة القياس الجءين .
كر ٌ

كبالنظس إل أ كاؿ اءما الحنفية السابقة بتعسيؼ االستحساف ،يءحظ أنيـ ساسكا في تعسيفيـ إل اتجاىات ارة يمحف
إجماليا بما يأتيل
االتجاه األول :يسل حؿ مف الحس ي كالج اص أف لفظ االستحساف حاف يست رـ مف بؿ أبي حنيفة بمعناه الءغكم

العاـ ،كىذا تفسيس كاضح منطقي ال اضطساب فيو.

االتجاه الثاني :يسل الربكسي أف االستحساف رليؿ مستقؿ يضاؼ إل ا رلة المعسكفة (الحتاب ،كالسنة ،كاإلجماع ،كالقياس).
االتجاه الثالث :يسل البزركم كالربكسي ح س االستحساف في ياس في تسجح اء

ياس ظاىس ،حيث يقكؿ الربكسيل

سس بسه ،فالظاىس
نفمت تعاسض الرليوف في ححـ الحار ة كأحرىما سأم ظاىس طسيقو كاضح سبيءو كاآل س في أ سه ه
ياس كاآل س استحسافن(ُِ).
تعقيب عمى التعريفات:

بالنظس إل التعسيفات السابقة يمحف است وص أمكس ارة ،أىميال

أوالًل ىناؾ اتفاؽ اء المعن الجكىسم لوستحساف مف بؿ ا

كلييف كىكل نأنو اركؿ اف ححـ إل ححـ في بعض

الك ائعن ،أك نإي اس ححـ اء ححـ أك است نا جزئية مف ححـ حءين ،أك نت

كمتفقكف اء

يص بعض أفسار العاـ بححـ اصن،

أف ىذا العركؿ أك اإلي اس أك االست نا البر أف يستنر إل رليؿ شساي مف الن كص أك معقكليا أك

الم ءحة أك العسؼ ،كىذا الرليؿ ىك ما يسم في ا طوح ا

كلييف (كجو االستحساف كسنر االستحساف)؛ كليذا

نسل في ا ححاـ الفقيية أنو حءما يؿ في ححـ (إنو باالستحساف) يؿ كجو االستحساف.
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ثانياً :العركؿ ر يحكف اف ححـ رؿ اءيو ياس ،ك ر يحكف اف ححـ ا تضاه تطبيؽ اارة شساية حءية ،فبعض التعسيفات التي
اسفت االستحساف بأنو اركؿ اف ياس إل
ٌ

ياس أ كل أك ت

التعريف المختار:

يسل الباح اف بعر ىذا العسض ىـ التعسيفات مف بؿ اءما ا

مف ا

يص ياس برليؿ أ كل تعسيفات غيس جامعة.

كؿ في المذىب الحنفي ،أف االستحساف ىكل ناالست نا

ؿ باالجتيارن.

دالالت التعريف:

االستثناء :ىك الميؿ أك تغييس الجية أك السأم كىك تغييسىا كاالنتقاؿ إل غيسىا.
األصل :ما يبن اءيو غيسه.

االجتياد :بذؿ الطا ة مف الفقيو في تح يؿ ححـ شساي كتطبيقو ،اقءيان حاف أك نقءيان ،طعيان حاف أك ظنيان.
فيذا االست نا لءمسائؿ الفقيية يعتمر اء أ ؿ فقيي ،كىك ما يسميو الحنفية مستنر االستحساف.

املطلب الثاني :أنواع االستخسان(ٖٔ).

ابس اءما الحنفية اف االستحساف بأنو العركؿ في المسالة اف ححـ نظائسىا إل

وفو؛ لكجو يقتضي الت فيؼ.

أما ما يقتضي الت فيؼ فيك أمس غيس منضبط؛ لذا لجؤكا إل كسائؿ تضبط ليـ فنكاكا االستحساف بحسبيا ،ك ر جست
اارة ا

كلييف اء تسمية حؿ كسيءة مف تءؾ الكسائؿ الحاشفة لءحسج في الجزئية المست ناة بكجو االستحساف ،أم الرليؿ

الراؿ اء است نا الجزئية ،ك ر ذحست أغءب حتب الحنفية أسبعة أنكاع لوستحساف ىيل


االستحساف بالنص.



االستحساف باإلجماع.



االستحساف بالضسكسة.



االستحساف بالقياس ال في(ُْ).

النوع األول :االستحسان بالنص.

كالن كص الشساية التي ك ع بيا االستحساف ال ت سج اف أف تحكف سآنان أك سنة؛ إذ ال ي ءح غيسىا مف الن كص

أف يحكف رليو معاسضا ل يسة كالقكاار الشساية المقسسة.
االستحسان بالكتاب:

كأم ءتو ح يسة منيال تشسيع الك ية ،كىي تمءيؾ مضاؼ إل ما بعر المكت ،أم زمف زكاؿ المءحية ،است نا مف القياس
وصي ُكم المَّ ُو ِفي أَوَالِد ُكم لِ َّ
بأف ال يضاؼ التمءيؾ إل زماف زكاؿ المءحية(ُٓ) ،اؿ تعال ل ي ِ
مذ َك ِر ِمثْ ُل َحظِّ ْاألُ ْنثََي ْي ِن فَِإ ْن ُك َّن
ُ
ْ ْ
ُ
ف وِألَبوْي ِو لِ ُك ِّل و ِ
ق اثَْنتَ ْي ِن َفمَي َّن ثُمُثَا ما تَر َك وِا ْن َكا َن ْت و ِ
ِ
اح َدةً َفمَ َيا ِّ
ان
اح ٍد ِم ْن ُي َما ُّ
اء فَ ْو َ
س ِم َّما تََر َك إِ ْن َك َ
الن ْ
ُ
الس ُد ُ
َ
ص ُ َ ََ
َ
َ َ َ
س ً
نَ
َّة ي ِ
ِ ِ ٍ
الس ُد ِ
ان لَ ُو إِ ْخوةٌ فَِِل ِّ ِ
وصي ِب َيا أ َْو َد ْي ٍن
ُم ِو الثُّمُ ُ
لَ ُو َولَ ٌد فَِإ ْن لَ ْم َي ُك ْن لَ ُو َولَ ٌد َو َو ِرثَ ُو أ ََب َواهُ فَِِل ِّ
ث فَِإ ْن َك َ
س م ْن َب ْعد َوصي ُ
ُمو ُّ ُ
َ
ِ
يض ًة ِم َن المَّ ِو إِ َّن المَّ َو َك َ ِ
يما[النسا ل ُُ[.
اؤ ُك ْم َوأ َْب َن ُ
آب ُ
اؤ ُك ْم َال تَ ْد ُر َ
ب لَ ُك ْم َن ْف ًعا فَ ِر َ
ُّي ْم أَق َْر ُ
َ
ون أَي ُ
يما َحك ً
ان َعم ً
ك ر أشاس فقيا الحنفية إل أف مشسكايتيا حانت لحاجة الناس إل تراسؾ ما فاتي ػـ مف ا جس؛ ن ف اإلنساف مغ ػسكس
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حكيكة االستخسان عهد احلهفية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بأمءو مق س في امءو فإذا اسض لو ااسض ك اؼ اليوؾ يحتاج إل توفي ما فاتو مف التق يس بما لو اء كجو لك
تحقؽ ما حاف ي افو يح ؿ مق كرة المالي ،كلك اتسع الك ت كأحكجو إل االنتفاع بو

سفو إل حاجتو الحالين(ُٔ) ،فتشسيع

ىذا الححـ؛ حاف لتءبية حاجة التي لكالىا لك ع اإلنساف في الحسج.

ير وما أ ِ
َِّ
َّم َولَ ْح َم ا ْل ِخ ِ
ُى َّل ِب ِو لِ َغ ْي ِر المّ ِو فَ َم ِن
نز ِ َ َ
إباحة أحؿ الميتة لءمضطس ،بقكلو تعال ل إن َما َحَّرَم َعمَ ْي ُك ُم ا ْل َم ْيتَ َة َوالد َ
ِ
ٍ
ور َّر ِحيم[البقسةل ُّٕ[.
ْ
اضطَُّر َغ ْي َر َبا ٍغ َوالَ َعاد فَال إِثْ َم َعمَ ْيو إِ َّن المّ َو َغفُ ٌ
ير وما أ ِ
ِ
ُى َّل ِل َغ ْي ِر المّ ِو ِب ِو َوا ْل ُم ْن َخ ِنقَ ُة َوا ْل َم ْوقُوَذةُ
َّم َولَ ْح ُم ا ْلخ ْن ِز ِ َ َ
است نا مف كلو تعال ل ُ حِّرَم ْت َعمَ ْي ُك ُم ا ْل َم ْيتَ ُة َوا ْلد ُ
ِ
ِ ِ ِ
النص ِب وأَن تَ ِ
وا ْلمتَردِّي ُة و َّ ِ
َّ
س
يح ُة َو َما أَ َك َل َّ
سٌ
النط َ
ستَ ْقس ُمواْ ِباأل َْزالَم َذل ُك ْم ف ْ
ْ
ق ا ْل َي ْوَم َيِ َ
الس ُبعُ إِال َما َذ َّك ْيتُ ْم َو َما ُذ ِب َح َعمَى ُّ ُ َ
َ َُ َ َ
ت عمَ ْي ُكم ِنعم ِتي ور ِ
ِ
ين َك َفرواْ ِمن ِد ِ
َِّ
يت لَ ُك ُم ِ
سالَ َم ِدي ًنا
ش ْو ُى ْم َو ْ
اخ َ
ين ُك ْم فَالَ تَ ْخ َ
ض ُ
ش ْو ِن ا ْل َي ْوَم أَ ْك َم ْم ُ
اإل ْ
ت لَ ُك ْم دي َن ُك ْم َوأَتْ َم ْم ُ َ ْ ْ َ َ َ
الذ َ ُ
اضطَُّر ِفي م ْخم ٍ
ِ ٍ ٍ
ور َّر ِحيم[المائرةل ّ[ ،كسفع الحسج في ذلؾ كاضح.
فَ َم ِن ْ
َ َ َ
صة َغ ْي َر ُمتَ َجانف ِِّإل ثْم فَِإ َّن المّ َو َغفُ ٌ
جكاز اإلجاسة انر ا حناؼ؛ كذلؾ نيا تمءيؾ

منفعة ،كالمنافع معركمة كا ؿ أك القياس في المعركـ ارـ
س َكنتُم ِّمن ُو ْجِد ُك ْم َو َال
وى َّن ِم ْن َح ْي ُ
َس ِكُن ُ
ىذا القياس ،اؿ تعال ل أ ْ
ث َ
ورُى َّن َوأْتَ ِمُروا
ض ْع َن َل ُك ْم فَآتُ ُ
ض ْع َن َح ْمَم ُي َّن فَِإ ْن أَْر َ
َعمَ ْي ِي َّن َحتَّى َي َ
وى َّن أ ُ
ُج َ

تمءحو كال إضافة التمءيؾ إليو(ُٕ) ،كلحنيا اشت نيت مف
ضِّيقُوا عَم ْي ِي َّن وِان ُك َّن أُوالَ ِت حم ٍل فَأ ِ
َنفقُوا
ض ُّار ُ
وى َّن لِتُ َ
تُ َ
َ
َ
َْ
وف وِان تَعاسرتُم فَستُر ِ
ٍ
ُخَرى[الطوؽل ٔ[ ،كنص الفقيا اء أف تجكيزىا؛ حاف لحاجة الناس إليو(ُٖ).
ضعُ لَ ُو أ ْ
َب ْي َن ُكم ِب َم ْعُر َ َ َ ْ ْ َ ْ

حة

االستحسان بالسنة ،ومن أمثمتو:

إف ياس ال كـ زكاؿ حقيقتو انر كجكر ما يضاره ،حر كؿ ا حؿ كالشسب إل الجكؼ ،سكا حاف ال ائـ اامرا أـ

م طئا أـ ناسيا ،غيس أف حالة الناسي است نيت مف ىذا القياس بنص الحريث الكاسر اف النبي  ك كلو فيو لءذم أحؿ
كمؾ فإنما أطعمؾ اهلل كسقاؾن(ُٗ) ،كنقؿ اف أبي حنيفة كلول لكال كؿ الناس لقءت يقضي أم

كشسب ناسيال نتـ اءيؾ

(َِ)

أف القياس الظاىس يكجب القضا  ،إال أني استحسنت تسحو بنص اص كسر فيو ب وؼ سائس الن كص ال ابتة

الكاضح أف مساااة النسياف؛ ت فيفا كتيسي اس اء الناسي الذم لـ يحف فعءو بق ر منو.
إف ا

ؿ أك القياس في مقتض اقر البيع الءزكـ ،كانو يحكف

 ،كمف

حيحا ما لـ يتضمف شسطا؛ لنييو  اف بيع

كشسط(ُِ) ،فحؿ ما حاف م الفا ليذا المقتض فيك مفسر لءعقر ،ك ياس الشسط حذلؾ .غيس أنو كسر اف النبي  تجكيز
ياس الشسط مع بقا البيع
(ِِ)



حيحا ،اء

وؼ ىذا ا

ؿ أك القياس .سكم أف حباف بف منقذ بف امسك ا ن اسم
(ِّ)

حاف يغبف في البيااات .فقاؿ لو ل إذا بايعت فقؿل ال وبة كلي ال ياس و ة أياـن

الشسط حينئذ است نا بالنص مف ضية مقتض العقر المعيكرة في الشسع ،ك ر
(ِْ)

إل التسكم؛ لينرفع الغبف

سح الفقيا بأف ال ياس إنما شسع لءحاجة

المستءزـ لءحسج السيما إذا حاف المتعا ر ممف يغبف في البيكع.

النوع الثاني :االستحسان باإلجماع.

كىك إفتا المجتيريف في حار ة ما ،اء

وؼ القياس أك ا

كارـ إنحاسىـ ما يفعءو الناس ،إذا حاف فعءيـ م الفا لءقياس أك ا
تجكيز االست ناع الذم ىك تعا ر ش
بشسكط م

 ،فيحكف جكاز ياس

ي مع

ؿ العاـ أك القاارة المقسسة في أم اليا ،أك بسحكتيـ

ؿ المقسس(ِٓ) ،كمف أم اؿ ىذا النكعل

انع اء أف ي نع لو شيئا نظيس مبءغ معيف .ك ر أجازه الفقيا

ك ة مبينة في حتب الفقو ،كأجمعكا اء ذلؾ ،مع أف القياس يأب جكازه(ِٔ)؛ نو مف باب بيع المعركـ الممنكع

بنص الحريث ،كلحنيـ جكزكه ،كأ سجكه مف أف يتناكلو ححـ نظائسه؛ لجسياف التعامؿ بو في ما بيف الناس مف لرف اير سسكؿ
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(ِٕ)

اهلل  إل يكمنا ىذا

استحسانا ،كالتيسيس فيو كاضح؛ نو مبني اء مساااة الحاجة كرفع الضسس.

تجكيز ر كؿ الحماـ مف غيس تعييف ا جسة كتقريس مرة الءبث ،مع أف القياس يمنع مف ذلؾ؛ ف ر كؿ الحماـ

إجاسةل نكال بر فييا مف بياف المرة ،حما أنيا كاسرة اء استيوؾ العيف كالبر مف بياف مقراسه ،ففييا جيالتاف في المعقكر

اءيو ،كفي المرة ،كحؿ كاحرة منيما تحفي في إفسار اإلجاسة(ِٖ) ،كلحنيا أبيحت استحسانا ،كتساىءكا في أمسىا ،كانعقر

إجماايـ اء ذلؾ(ِٗ).

ار الح يسكف ىذا االستحساف مف
كاباحتيـ ليا في الحقيقة حانت بسبب حاجة الناس إلييا كتعاسفيـ اء ذلؾ ،ك ر ٌ
أفسار االستحساف بالعسؼ أك الحاجة أيضا ،كأف اإلجماع ك ع اءيو ليذا السبب(َّ).
النوع الثالث :االستحسان بالضرورة.
اؿ السس سيل نكالحسج مسفكع بالنص ،كفي مكضع الضسكسة يتحقؽ معن الحسج لك أ ذنا فيو بالقياسن(ُّ) ،كيتحقؽ

ىذا النكع في الجزئية التي يحكف ا

ؿ العاـ أك القكاار المقسسة أك القياس أم اس متعذسا ،أك ممحنا كلحنو

ذ بيا كفؽ ا

يءحؽ السج بالمحءؼ ،فيعرؿ اف الححـ فييا بم ؿ ما ححـ بو في نظائسىا لءمشقة كالعسس؛ نو إذا كجرت ضسكسة تقتضي
الت فيؼ كسفع الححـ العاـ اف المحءؼ كلـ يسفع ،فإنو يقع بالمشقة كالحسج الشرير ،كاالستحسانات الكاسرة اف العءما اء
أنيا استحساف ضسكسة ،فيي مف اجتياراتيـ التي تك ءكا بيا إل كجكر الضسكسة في الحاالت التي اس نيت ،كالضسكسة

أ ءيا مف الضسس كىك الضيؽ(ِّ) ،م الول طياسة اآلباس كالحياض بعر تنجسيا ،كالقياس أك القكاار العامة تقتضي أف ال
يطيس؛ ف نزح جميع الما المكجكر في البئس أك الحكض ال يؤرم طياستيما؛ ف ما ينبع في البئس أك ي ب في الحكض
ال بر أف يو ي نجسا فينجس ،فو تتحقؽ طياستو ،كلحف الشاسع ححـ بطياستيما لءضسكسة .كم ؿ ذلؾل نالححـ بطياسة ال كب
النجس ،إذا غسؿ في اإلجانات ،فإف القياس يأب

جكازه؛ ف ما يسر اءيو النجاسة يتنجس بمو اتو ،تسحناه لءضسكسة

المحكجة إل ذلؾ لعامة الناسن(ّّ) ،كم ؿ ذلؾ تطييس برف الم ءي كالمحاف الذم ي ءي فيو ،بالما  ،مع أف القياس يمنع
ذلؾ؛ ف الما يتنجس بأكؿ مو اة النجس ،فو يفير الطياسة .كلحف القياس تسؾ ىنا لءضسكسة ،كأجاز أبك حنيفة كأبك يكسؼ
التطييس بحؿ مائع طاىس أيضا(ّْ).

ارـ إفطاس مف ر ؿ في حءقو ذباب كىك ذاحس ل كمو ،كجكاز الشيارة اء الشيارة في حؿ حؽ ال يسقط بالشبية

في حالة العجز اف ا

كؿ بسبب مكتيـ أك مسضيـ أك كجكرىـ في محاف بعير ،يمنعيـ مف حضكس مجءس القضا ،

كجكاز الشيارة في النسب كالمكت كالنحاح كالر كؿ ككالية القاضي كأ ؿ الك ؼ كأف لـ يعايف؛ بسبب ا ت اص المعاينة
في ىذه ا مكس ال كاص مف الناس كتعءؽ أححاـ بيا تبق

سكنا اريرة(ّٓ) ،كأم اؿ ذلؾ ح يسة.

النوع الرابع :االستحسان بالعرف.
والعرف ىو :نما استقست النفكس اءيو بشيارة العقكؿ ،كتءقتو الطبائع بالقبكؿن(ّٔ) .كاالستحساف بالعسؼ ،ىك العارات

كا اساؼ الجاسية بيف الناس في الجزئيات التي يحكف ا

ذ بالعسؼ أك العارة فييا م الفا ل يسة كالقكاار المقسسة ،كمست ن
(ّٕ)

اره الج اص نكاا مف االستحساف أيضا كم ؿ لو بر كؿ الحماـ
منيا .ك ر اؿ بو اءما الحنفية فقر ٌ
ا

.

م الول جكاز ك ؼ المنقكؿ في ما فيو تعامؿ انر محمر(ّٖ) ،مع أف القياس أك القاارة المتبعة فيو أنو ال يجكز؛ ف

ؿ في الك ؼ أف يحكف اء التأبير ،بينما المنقكؿ ال يتحقؽ فيو ىذا الك ؼ ،كاء ىذا ال يجكز ،فيحكف تجكيز ك فو
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حكيكة االستخسان عهد احلهفية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إ ساجا لو مف أف يتناكلو ححـ أم الو ،ك ر أجاز محمر كأبك يكسؼ ذلؾ في الحساع كالسوح؛ لكجكر اآل اس المشيكسة فيو

فيحكف إ ساجيا اء ىذا استحسانا بالنص(ّٗ) ،أما في ما ارا ذلؾ فإف محمرا أجاز ك ؼ ما فيو تعاسؼ حالجنازة كالفأس
القركـ ك ياب الجنازة ،كما يحتاج إليو مف ا كاني كالقركس في غسؿ المكت  ،كالم احؼ .كال ذلؾ ذىب اامة المشايخ

كمنيـ اإلماـ السس سي(َْ) ،بؿ أف بعضيـ زار أشيا مف المنقكؿ لـ يذحسىا محمر؛ بسبب جسياف التعامؿ بيا ،حمف ك ؼ
بنا السبيؿ ،حما أجاز بعضيـ ك ؼ الرساىـ أك الطعاـ كما يحاؿ كيكزف،

بقسة اء أف ما ي سج مف لبنيا كسمنيا يعط

كأجاز آ سكف غيسىـ ك ؼ ا حيسة كأسسة المكت كغيسىا(ُْ) ،كىذه ا مكس مما تراكا الحاجة لييا.
(ِْ)

حة بيع التمس مع بقائو حت ينضج
العقر ،كىك شغؿ مءؾ الغيس أك إنيا

فقة في

انر اإلماـ محمر كفي القياس يفسر البيع؛ ف ىذا شسط ال يقتضيو

فقة ،سكا حانت إجاسة في بيع إف حاف لءمنفعة ح ة مف ال مف ،أك إااسة

في بيع إف لـ يحف ليا ح ة .ك ر ني السسكؿ  اف

فقة في

فقة(ّْ) .كأ ذ أبك حنيفة بالقياس ،كأبك يكسؼ كلحف

محمرا استحسف جكاز ذلؾ؛ لجسياف العارة بو ،فأ سج ىذه المسالة اف أف يتناكليا ححـ القاارة المقسسة ،ك
الن كص العامة بيذا التعامؿ الذم رات إليو حاجة الناس(ْْ).

ص

ىذه أىـ أنكاع االستحساف انر السارة الحنفية ذحستيا بشحؿ مكجز كمقت س اء المذىب الحنفي ،ك ر تكسعت

بيا بعض الحتب ا

كلية ،كليس ىذا مقاـ لوستطسار بيذه الجزئية.

املبخث الثانيل

حجية االستخسان عهد احلهفية وحكيكتى.
رأب اإلماـ أبك حنيفة -سحمو اهلل -اء استعماؿ لفظ االستحساف في مجالسو العءمية أ نا تقءيب كجكه النظس في
المسائؿ الفقيية ،كتنا ؿ انو توميذه ىذا االستعماؿ ،كلما بءغ ىذا التعبيس بعض ا كساط العءمية مف غيس الحنفية بال كسة

التي ينقءت إلييـ أنحسكه(ْٓ) ،حما أنحس غالبية أ كليي المتحءميف في ما بعر؛ نو أ ؿ مف أ كؿ االستنباط ،ك اـ نقاش
طكيؿ حكؿ مشسكايتو ،كحقيقتو ،كىؿ ال وؼ فيو لفظي أـ حقيقي.
ار االستحساف م ر اس مف م ارس ا ححاـ الشساية (حت كاف
ك ر شاع انر مف حتبكا في ا كؿ مف المعا سيف ٌ
اركه مف ا رلة التبعية أك الم تءؼ فييا) ،كىك ا مس الذم أرل إل لبس في فيـ بعضيـ إل رسجة انتقار ا كلييف مف
مرسسة الجميكس كاتياميـ بعرـ تطكيس أ ؿ االستحساف ،ك تءو في ميره ،كالراكة إل إحيا ىذا ا
(ْٔ)

التي ينبغي تطكيسىا في محاكلة تجرير أ كؿ الفقو

كليس االاتساض ىنا اء

ؿ؛ نو مف الجكانب

المضاميف التي يح ِّمءت لم طءح

االستحساف ،كانما االاتساض اء ال ءط المنيجي الذم نتج اف جعؿ م طءح غامض الحقيقة م ر اس مف م ارس ا ححاـ
الشساية ،مع حكف ما أير ؿ ضمنو أج از مف مباحث أ سل أ يءة في اءـ أ كؿ الفقو ،كىك ا مس الذم أرل بالمتأ سيف مف

ِّ
اره أ و مف أ كؿ االستنباط ،مما يؤحر كجكر غمكض حكؿ ذلؾ
أ كليي الحنفية إل أف يذىبكا باالستحساف إل
حر ٌ
المفيكـ منذ ك ت مبحس ما حتبو الشافعي في نقر االستحساف ،كىك أمس ال يعقؿ تفسيسه بأف اإلماـ أبا حنيفة حاف يقكؿ بالسأم
المجسر كالتشيي كالتءذذ ،فيك اءـ مف أاوـ اليرل حاف مف أحسص الناس اء االلتزاـ بمعالـ الشسع ،حما أنو يبعر تفسيسه بما
ىك في حتب المتأ سيف مف الحنفية مف أف الشافعي لـ يفيـ المق كر باالستحساف ،أك أنو حاف متحامو ،كلحف أ سب تفسيس

لذلؾ ىك ارـ ر ة النقؿ اف أبي حنيفة ،كالغمكض كارـ الضبط الءذيف حانا يءفاف استعماالت ىذا الم طءح انر نا ءيو انو(ْٕ).
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املطلب األول :أدلة حجية االستخسان يف املرهب احلهفي.

استرؿ الحنفية لحجية االستحساف بأرلة ،بعضيا مف الحتاب ،كبعضيا اآل س مف السنة ،كمف اإلجماع ،كمف العقؿ،

كنعسض ليذه ا رلة ،ـ نعسض منا شة ا رلة ،كىي حما يأتيل
ّأوالً :أدلتيم من الكتاب.
استرلكا مف حتاب اهلل اء

بكت االستحساف بن كص سآنية كزامكا راللتيا اء ذلؾ.

س َر[البقسةل ُٖٓ[.
س َر َوَال ُي ِر ُ
ُ -كلو تعال ل ُ ي ِر ُ
يد ِب ُك ُم ا ْل ُع ْ
يد المَّ ُو ِب ُك ُم ا ْل ُي ْ
كجو االسترالؿل ت بت اآلية الحسيمة أف ا ذ باالستحساف بو تسؾ العسس إل اليسس كىك أ ؿ في الريف(ْٖ).
س َن َما أُْن ِز َل إِلَ ْي ُك ْم ِم ْن َرِّب ُك ْم[الزمسل ٓٓ[.
ِ -اؿ تعال ل َ واتَِّب ُعوا أ ْ
َح َ
كجو االسترالؿل مرحت اآلية الحسيمة الذيف يتبعكف أحسف القكؿ كأحسف فعؿ تفضيؿ يقابءو الحسف كىك متسكؾ باتباع
ا حسف كاتباع بعض القكؿ؛ نو أحسف فيك االستحساف ـ إف اآلية فييا أمس بالكجكب فيحكف المأمكس بو كاجبا كال

معن لحجية االستحساف إال ذلؾ ،ككجو االحتجاج باآلية كسكرىا في معسض ال نا كالمرح لمتبع أحسف القكؿ(ْٗ).
س َن ُو[الزمسل ُٖ[.
ون أ ْ
ون ا ْلقَ ْو َل فَ َيتَِّب ُع َ
ستَ ِم ُع َ
ّ -اؿ تعال ل الَِّذ َ
ين َي ْ
َح َ
كجو االسترالؿ بيا ىك كسكرىا في معسض ال نا كالمرح لمتبع ا حسف مما أنزؿ كلكال أنو حجة لحاف ذلؾ(َٓ) ،كيفيـ
منياٌ ،أنو  مرح أناسان تعسض اءييـ ضايا فييا الحسف كا حسف ،في تاسكف ا حسف.
ثانياً :أدلتيم من السنة النبوية.

نإف اهلل  نظس في ءكب اباره فا تاس محمران  -ء اهلل اءيو كآلو
استرلكا بما سكاه ابر اهلل بف مسعكر ٌأنو اؿل ٌ
كسءـ ،-فابتع و بسسالتو ،ـ نظس في ءكب العبار فا تاس لو أ حابان ،فجعءيـ أن اس رينو ككز اس نبيو ،فما سآه المسءمكف
حسنان فيك انر اهلل حسف ،كما سآه المسءمكف بيحان فيك انر اهلل بيح(ُٓ).

ككجو االسترالؿ بو ،أف االستحساف حسف انر اهلل ،فرؿ اء أنو حجة؛ إذ لك لـ يحف حجة لما حاف انر اهلل حسنا(ِٓ).

ثالثا :أدلتيم من اإلجماع.

استرلكا بإجماع ا مةل كىك أف يتسؾ القياس في مسألة النعقار اإلجماع اء غيس ما يؤرم إليو ،كىذا ما نقءو اءما

الحنفية ،كذلؾ حانعقار إجماع المسءميف اء

حة اقر االست ناع ،فإف القياس حاف يكجب محؿ بطونو؛ ف العقر معركـ

ك ت إنشا العقر ،كال يجكز بيع شي إال بعر تعيينو حقيقة أك بكتو في الذمة حالسءـ ،فأما العرـ مف حؿ كجو فو يت كس
اقر ،لحنيـ استحسنكا تسحو باإلجماع ال ابت بتعامؿ ا مة مف غيس نحيس(ّٓ).
كيسترؿ أيضان اء ا

كتقريس الما كا جسة(ْٓ).

ذ باالستحسافل ر كؿ الحماـ ،كشسب الما مف أيرم السقائيف ،مف غيس تقريس لزماف المحث،

رابعاً :أما حجيتو من المعقول ،فأمور ثالثة:

ُ -إف بكتو حاف با رلة المتفؽ اءييا بأنيا حجة؛ نو إما أف ي بت با س ،كاما باإلجماع ،كاما بالضسكسة ،كاما بالقياس
ال في ،كاما بالعسؼ ،كاما بالم ءحة.
ِ -إنو بت مف استق اس الك ائع كأححاميا أف اطسار القياس ،أك استمساس العمكـ ،أك تعميـ الحءي ،ر يؤرم في بعض الك ائع
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حكيكة االستخسان عهد احلهفية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إل تفكيت م ءحة الناس؛ ف ىذه الك ائع فييا

ك يات ،كتوبسيا موبسات تجعؿ الححـ فييا بمكجب القياس

أك العاـ الحءي يجءب المفسرة كيفكت الم ءحة ،فمف العرؿ كالسحمة بالناس أف يفتح لءمجتير باب العركؿ في ىذه
الك ائع اف ححـ القياس أك الححـ الحءي إل ححـ آ س يحقؽ الم ءحة كيرفع المفسرة ،كىذا العركؿ المق كر بو رس
المفاسر كجءب الم الح ىك الذم نسميو االستحساف ،كال ىذا أشاس ابف سشر بقكلول ناالستحساف طسح القياس الذم

يؤرم إل غءك في الححـ كمبالغة فيو إل ححـ آ س في مكضع يقتضي أف يست ن مف ذلؾ القياسن ،كمف أمعف

النظس في أم ءة االستحساف مف أم نكع مف أنكااو يتبيف أف العركؿ اف مكجب القياس أك امكـ العاـ في حؿ جزئية

منيا إنما ىك؛ لجءب النفع ،أك رس الضسس ،أك إلي اس م ءحة ساجحة(ٓٓ).

ّ -إنو بت مف استق اس الن كص التشسيعية أف الشاسع الححيـ ارؿ في بعض الك ائع اف مكجب القياس أك اف تعميـ
الححـ إل ححـ آ س؛ جءبا لءم ءحة كرس ا لءمفسرة ،فاهلل  حسـ الميتة كالرـ كلحـ ال نزيس كما أىؿ لغيس اهلل بو ـ
اؿل نفمف اضطس غيس باغ كال اار فو إ ـ اءيون ،كتكار مف حفس باهلل مف بعر إيمانو ـ اؿل نإال مف أيحسه ك ءبو
مطمئف باإليمافن ،كالسسكؿ  ني اف بيع المعركـ كلس ص في السءـ ،كني اف طع شجس محة كاست ن ا ذ س،
كىذا اركؿ اف امكـ الححـ أك اف مكجب القياس في بعض الجزئيات ل
ححـ ىك س

ة ما ىك إال اركؿ اف ححـ العزيمة(ٔٓ).

ك يات فييا تقتضي ىذا العركؿ ،كحؿ

املطلب الثاني :حكيكة االستخسان عهد احلهفية.
ااتسل مفيكـ االستحساف انر الحنفية الغمكض كيعكر ىذا الغمكض إل أسباب ارة منيال
يعبس انو بػناالستحسافن كال ضكابطو ،كال مفيكـ القياس الذم حاف
ُ -لـ يسر اف أبي حنيفة ت سيح بمفيكـ ما حاف ٌ
ييست رـ في مقابءو ،كما كسر اباسات مطءقة سكاىا انو توميذه يمحف فيميا اء أح س مف كجو ،حما أف ال احبيف

لـ يضبطا مسارىـ باالستحساف كال بالقياس المقابؿ لو ،حما ىك معيكر انر أىؿ اال طوح في ا جياؿ التي

جا ت فيما بعر(ٕٓ).

ِ -الجز المعنكف لو بػ نحتاب االستحسافن مف حتاب نا

ؿن لإلماـ محمر ليس فيو أم حريث اف مفيكـ االستحساف

كال القياس المقابؿ لو ،بؿ لـ يسر فيو لفظ االستحساف سكل في مكضع كاحر ،حاف بمعناه الءغكم الذم يعني التفضيؿ،

حيث اؿل نفإني استحسنت لو أف ال يعجؿ بقتءو حت ينظس أيأتيو بشاىر آ س أـ ال؟ كاف تءو بؿ أف يتأن حاف

انرم في سعة ،كلحف الت ٌبت أفضؿ(ٖٓ).
ّ -ح س الربكسي االستحساف في ياس في تسجَّح اء

ياس ظاىس ،حيث يقكؿل نفمت تعاسض الرليوف في ححـ
الحار ة كأحرىما سأم ظاىس طسيقو كاضح سبيءو كاآل س في أ سه ًسٌّس بسه ،فالظاىس ياس كاآل س استحساف ،كمع
أف الربكسي سبما لـ يحف يق ر ح س القياس في معناه ا

جا بعره؛ لتعميؽ ىذا االتجاه(ٗٓ).

الضيؽ ،إال أف ىذا الحوـ سبما فتح الباب لمف
كلي
ٌ

ْ -ما اـ بو الربكسي حيف جعؿ االستحساف رليو مستقو يقابؿ القياس اء كجو التعاسض م ؿ تقابؿ الحتاب كالسنة،
فتح الباب ل ءط كاضطساب في تحرير مفيكـ لفظة االستحساف انر أئمة المذىب ،كسبما أسيـ في ذلؾ ال ءط ارـ

تطكس مفيكـ القياس ،كا توؼ معناه انر ا كائؿ اف معناه الذم استقس اءيو فيما بعر انر ا
االلتفات إل
ٌ

كلييف.
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ىل يعد االستحسان مصد ار من مصادر االستنباط في المذىب الحنفي؟

لك ارنا إل أكائؿ التعسيفات لوستحساف في المذىب الحنفي كىك تعسيؼ الحس ي بقكلول ناالستحساف ىك أف يعرؿ

اإلنساف اف أف يححـ في المسألة بم ؿ ما ححـ بو في نظائسىا إل

وفو لكجو يقتضي العركؿ ا كؿن.

كتر يؽ النظس في تعسيؼ الحس ي ييظيس أنو لـ يحف يسل االستحساف أ و مف أ كؿ االستنباط ،كال م ر اس مف
يعره طسيقا مف طسؽ التعامؿ مع ا رلة بالت يص أك التسجيح؛ كلذلؾ فيك لـ يحف في حاجة
م ارس ا ححاـ ،بؿ حاف ٌ

اره
إل االحتساز في تعسيفو اف ر كؿ الت يص أك غيسه ،كمف ىٌـ فإف ما ااتيسض بو اء تعسيفو ال يمحف ٌ
بؿ سبما حاف ك اس في إرساؾ المتأ سيف لحقيقة تعبيس االستحساف انر إماـ المذىب.

ك اس فيو،

مجسر تعبيس
اسفو بو شي و الحس ي؛ حيث يبرك االستحساف انره ٌ
كلـ يبتعر الج اص في بيانو لحقيقة االستحساف اما ٌ

يطءقو أئمة المذىب اء بعض مسالحيـ في االجتيار ،كليس أ و مف أ كؿ االستنباط يقابؿ القياس ،حيث يقكؿل ك ر سم

أ حابنا امكـ الحتاب كالسنة في بعض ا حكاؿ استحسانا ،كحذلؾ اإلجماع كالقياس  ...كليست ا سما محظكسة اء أحر

انر الحاجة إل اإلفياـ ،بؿ ال يستغني أىؿ حؿ اءـ ك نااة إذا ا ت كا بمعسفة ر يؽ ذلؾ العءـ كلطيفو كغامضو ركف
غيسىـ ،كأساركا اإلبانة انيا كافياـ السامعيف ليا مف أف يشتقكا ليا أسما  ،كيطءقكىا اءييا اء جية اإلفارة كاإلفياـ ،حما
كضع النحكيكف أسما لمعاف اسفكىا كأساركا إفياميا غيسىـ ،فقالكال الحاؿ ،كالظسؼ ،كالتمييز ،كنحك ذلؾ(َٔ).

كيسل الج اص أف أئمة المذىب استعمءكا االستحساف بمعنييفل أحرىمال االجتيار في تحرير المقاريس التي تسحيا
ً
الم ٍحسـ ،كغيسىا ،فالمقراس الذم يساه المجتير مناسبا
الشاسع لوجتيار ،م ؿل مقراس المتعة لءمطءٌقة ،كنفقة الزكجات ،كج از
ٍير ي
يستحسنو ،بمعن يسل القكؿ كالعمؿ بو حسنا ،ككاضح أف معن ناالستحسافن ىنا ليس لو أم او ة بأ كؿ االستنباط ،حت
عر كاحرا منيا ،حما أنو ليس سيما لءقياس كال مقابو لو ،كىك بيذا المعن لـ يحف استعمالو مق ك اس اء فقيا الحنفية.
يي ٌ
ما حقيقة استخدام مصطمح االستحسان عند اإلمام أبي حنيفة؟

يمحف القكؿل إف حقيقة است راـ اإلماـ أبي حنيفة لم طءح االستحساف يعكر إل ل

ُ -أبك حنيفة -سحمو اهلل -حاف يستعمؿ لفظة االستحساف بمعناىا الءغكم المعتار ،ركف أف يق ر إاطا ىا مرلكالن ا طوحيان
يص ،كالتسجيح بيف ا رلة.

محررا ،فحاف يستعمءيا بمعن ا ٍىكل  ،أك الساجح ،كتشمؿل االست نا  ،كالت
ِ -استعمالو أحيانا مف باب السياضة الذىنية لترسيب توميذه اء احتساب القرسة كالمياسة اء التفسيؽ الر يؽ بيف ما

ر يبرك متشابيا ،فبرال مف اتجاىو مباشسة إل إاطا ما يساه ححما لتءؾ المسألة ،يفسض االحتماالت الممحنة ،م ؿ

إلحاؽ الفسر بقاارة مف القكاار العامة ،أك ياسو اء بعض الجزئيات التي يبرك أنو يشبييا ،ـ يبيف طأ بعض
يبيف الفسؽ
تءؾ االحتماالت ،كيبسز النص الذم يست ني تءؾ الجزئية إف حاف االست نا بالنص أك ما في ححمو ،أك ٌ
كيعبس اف طسيقة التسجيح بيف تءؾ االحتماالت بأنو يستحسف حذا
ال في بيف الحالتيف إف حاف ا مس متعءقا بالقياسٌ ،
أك حذا ،بمعن يحكف ا

ذ بذلؾ أكل كأسجح(ُٔ).

كمما يراـ القكؿ بأف لفظة ناالستحسافن حانت تست رـ مف بؿ أبي حنيفة أحيانا بيذا الغسض طسيقتو في الترسيس التي
حانت اء شحؿ مراسسة كنقاش مع توميذه ،حيث يفسح ليـ المجاؿ؛ إلبرا آسائيـ كمنا شة اآل اس المطسكحة ،حما يؤحر ذلؾ
كؿ محمر بف الحسفل إف أ حابو حانكا ينازاكنو المقاييس ،فإذا اؿ استحسف لـ يءحؽ بو أحر ،كىك ما يرؿ اء سعة

اءـ أبي حنيفة كنفاذ ب يستو الفقيية(ِٔ).
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املبخث الثالثل

مناذج تطبيكية العتباز االستخسان يف املرهب احلهفي.
ىناؾ الح يس مف النماذج التطبيقية الاتباس فقيا الحنفية لوستحساف بيف نايا م ارسىـ الفقيية ،كفي أبكاب م تءفة
مف أبكاب الفقيية سأكسر بعضيا ىنال

املسألة األوىلل وقوع طالق األخسس باإلشازة.

سس كا ع باإلشاسة؛ نيا

جا في شسح اليرايةل ن كلو كطوؽ ا

است مفيكمة فحانت حالعباسة في الراللة استحسانان

في ح بيا نحاحو كطو و كاتا و كبيعو كشساؤه سكا رس اء الحتابة أك ال ،كىذا استحساف بالضسكسة فإنو لك لـ يعر منو ذلؾ
أرل إل مكتو جكاان كاطشان كاسيان(ّٔ).

تعريف األخرس لغة واصطالحاً.

األخرس لغ ًةل مف سس اإلنساف سسان أمل منع الحوـ ءقة فيك أ سس ،كيقاؿل ل ن
اء كزف فعؿ(ْٔ).

األخرس اصطالحاًل ال ي سج المعن اال طوحي ل

سسا  ،كالجمع سس بالضـ

سس اف المعن الءغكم؛ لذا لـ يذحس الفقيا تعسيفان ا طوحيان ل

سس ،الشكحاني فقاؿل ىك الذم يجمع بيف ال ـ كالعجمة ،كا اجـ الذم ال يتحءـ(ٓٔ).

كمف الفقيا الذيف اسفكا ا

يقع طوؽ الناطؽ إذا تءفظ بالطوؽ بألفاظ

سيحة أك حنائية(ٔٔ) ،كلحف ا

سس،

سس إذا أشاس بما يرؿ اء طو و ،فيؿ

تقبؿ إشاستو في ذلؾ كيقع طو و أـ ال؟
آراء الفقياء في المسألة.

اتفؽ الفقيا اء ارـ بكؿ إشاسة ا

سس في الطوؽ إذا حانت غيس كاضحة اء مق كره(ٕٔ) ،أما إذا حانت إشاستو

كاضحة الراللة كمفيكمة ،فءءعءما في ذلؾ آ اس كىي اء النحك اآلتيل
الرأي األول :كىك مذىب الحنفية ،حيث فس كا بيف ال سس ا
أ ءيان بإشاستو المفيكمة المقسكنة بت كيت منو ،أما ا

ءي كالعاسض ،فقالكا بك كع الطوؽ مف ا

سس سسا ااسضا فو يقع الطوؽ منو(ٖٔ).

الرأي الثاني :كىك مذىب المالحية ،الكا بك كع الطوؽ مف ا

سس سسان

سس بإشاسة مفيكمة منو مطءقا(ٗٔ).

الرأي الثالث :كىك مذىب الشافعية كالحنابءة ،الكا بك كع الطوؽ مف ا

سس باإلشاسة المفيكمة ،فإذا فيميا الجميع فيي

سيحة سكا أحاف ال سس أ ءي أـ ااسض ،أما إذا فيميا بعضيـ فيي حناية(َٕ).

الرأي الرابع :كىك لبعض الحنفية ،الكا بعرـ ك كع طوؽ ا
أدلة الرأي األول :مذىب الحنفية في التفسيؽ بيف ال سس ا

سس باإلشاسة المفيكمة إذا حاف يحسف الحتابة(ُٕ).
ءي كالعاسضل

فقر استرلكا اءيو مفل



المعقول :فقالكال باحتماؿ أف ينطؽ معتقؿ الءساف كال يحكف بذلؾ حا

اقءتو حت الممات فححمو ححـ ا
أدلة الرأي الثاني :اء

بكؿ إشاسة ا

سس(ّٕ).

سس ،فو يأ ذ أححامو(ِٕ) ،أما إذا استمست

سس المفيكمة مطءقان فقر استرلكا اء سأييـ بأرلة مف (الحتاب ،كالسنة ،كالقيػ ػ ػاس،
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كالمعقكؿ)ل


الكتابل

ٱلناس ثَ َٰمَثَ َة أَي ٍ
َّك
َّام إَِّال َرم از َوٱذ ُكر َّرب َ
ٱجعل لِّ ٓي َء َاية قَا َل َء َايتُ َك أََّال تُ َكمِّ َم َّ َ
ُ -كلو تعال في شأف سيرنا زحسيال قَا َل َر ِّب َ
ِ
ٱلع ِش ِّي َو ِ
ٱإلب ََٰك ِر[آؿ امسافل ِْ[.
س ِّبح ِب َ
َكثي ار َو َ
وجو الداللة :اؿ ابف ح يس في تفسيسه لقكلو تعال ل نإال سمزان أم إشاسة ال تستطيع النطؽ مع أنؾ سكم

حيح(ْٕ).

وجو الداللة :اؿ القسطبي بقكلو تعال ل نإال سمزان السمز في الءغة اإليما بالشفتيف ك ر يستعمؿ في اإليما بالحاجبيف
كالعينيف كاليريف(ٕٓ).

ِ-

ِ ِ ِ
حر ِ
كرة َو َع ِشّيا[مسيـل ُُ[.
اب فَأ َ
َوح َٰٓى إِلَي ِيم أَن َ
سِّب ُحواْ ُب َ
كلو تعال في شأف سيرنا زحسيال فَ َخَر َج َعمَ َٰى قَو ِموۦ م َن ٱلم َ

وجو الداللة :اؿ الشكحانيل في فتح القريس معن أكح نأكمأن أم أشاس برليؿ كلو تعال في سكسة آؿ امسافل نإال

سمزان كبو اؿ الحءبي كالقسطبي ك تارة كابف المنبو(ٕٔ).
ّ-

ِ ِ
ِ
يف ُن َكمِّم من َك َ ِ
ص ِب ّيا[مسيـل ِٗ[.
كلو تعال في شأف مسيـ -اءييا السوـ-ل فَأَ َ
ٱلميد َ
ان في َ
ش َارت إلَيو قَالُواْ َك َ ُ َ
وجو الداللة :اؿ البغكم في تفسيسهل أشاست مسيـ إليو أم إل ايس  أف حءمكه(ٕٕ).



السنة النبوية:

كأحر القسطبي أف مسيـ -اءييا السوـ -التزمت ما أمست بو مف تسؾ الحوـ كلـ يسر في ىذه اآلية أنيا نطقت بػ إِِّني
َن َذ ُ ِ
صوما كانما كسر بأنيا أشاست(ٖٕ).
حم ِن َ
رت ل َّمر ََٰ
كتشيس اآليات الحسيمة السابقة إل أف لغة اإلشاسة حانت مست رمة في القسآف الحسيـ كتـ التكا ؿ بيا بيف مسيـ ك كميا
ِ
يف ُن َكمِّم من َك َ ِ
ِ ِ
صِبّيا[مسيـل َِ[،
فقر فيمكا إشاستيا إلييـ كغضبكا منيا كسركا اءييا ائءيفل فَأَ َ
ٱلميد َ
ان في َ
ش َارت إلَيو قَالُواْ َك َ ُ َ
حما تكا ؿ سيرنا زحسيا ك كمو بءغة اإلشاسة كفيمكا لغتو ،كىذا يرؿ اء أف لغة اإلشاسة تقكـ مقاـ الحوـ انرما تحكف مفيكمة.
ُ -اف ابر العزيز بف أبي حازـ اف أبيو اف سيؿ اؿل اؿ سسكؿ اهلل ل (أنا كحافؿ اليتيـ في الجنة ىحذا) ،كأشاس
بالسبابة كالكسط كفسج بينيما شيئان(ٕٗ).

وجو الداللة :إشاسة النبي  بالسبابة كالكسط ترؿ اء شرة سب حافؿ اليتيـ منو في الجنة ،بما يرلؿ اء مشسكاية
است راـ اإلشاسة ك ياميا مقاـ الءفظ في بياف المسار(َٖ).

(ُٖ)

ِ -ما سكم اف حعب بف مالؾل أنو تقاض ابف أبي حرسر

رينا حاف اءيو في المسجر فاستفعت أ كاتيما حت سمعيا

سسكؿ اهلل  كىك في بيتو ف سج إلييما حت حشؼ سجؼ حجستو فنارل (يا حعب) ،اؿل لبيؾ يا سسكؿ اؿ
(ضع مف رينؾ ىذا) ،كأكمأ إليو أم الشطس ،اؿل لقر فعءت يا سسكؿ اهلل ،اؿل ـ فا ضو(ِٖ).

وجو الداللة :أشاس النبي  لحعب بف مالؾ في أف يسقط شطس رينو ،كفعؿ حعب ما أمسه النبي ركنما لفظ مف النبي

و كاضحان اء
 تكضيح ما يسيره فحاف رلي ن
كمفيكمو.

(ّٖ)

ّ -اف جبءة بف سحيـ
في ال ال ة(ْٖ).

است رامو لءغة اإلشاسة كأنيا تقكـ مقاـ الءفظ انرما تحكف كاضحة

اؿ سمعت ابف امس -سضي اهلل انيما -يقكؿ لءنبي ( الشيس ىحذا كىحذا) ،ك نس اإلبياـ

وجو الداللة :بيف  بإشاسة أ ابعو كيريو الحسيمتيف ارر أياـ الشيس ،حيث نشس أ ابعو مستيف ك ػ ػاؿ الشيس ىحذا
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أم اشسكف ،كفي المسة ال ال ة نس اإلبياـ يعني تسعة ،كبذلؾ يحكف الشيس تسعان كاشسيف يكما فحانت إشاسة كاضحة

لءراللة مف النبي  اء ارر أياـ الشيس ،مما يؤحر اء

حة است راـ لغة اإلشاسة في منظاس الشسع برالن اف الحوـ.

ْ -اف سيؿ بف سعر  اؿل سأيت سسكؿ اهلل  اؿ بإ بعيو ىحذا بالكسط كالتي تءي اإلبياـ (بع ت أنا كالسااة
حياتيف)(ٖٓ).

وجو الداللة :إشاسة النبي  بإ بعيو ك كلو بع ت أنا كالسااة حياتيف ،حانت اإلشاسة كاضحة كجءية اء

سب

السااة مف زمف النبي .


ُ-
ِ-

القياس:

ياس اإلشاسة اء الحتابة ،فقر اسكا إشاسة ا

فحذلؾ تقبؿ إشاستو المفيكمة(ٖٔ).
ياس إشاسة ا

سس المفيكمة اء الحتابة ،فإذا ما بءنا حتابتو المفيكمة في الطوؽ،

سس المفيكمة اء لغة ا اجمي انر طوؽ زكجتو بءغة أجنبية م ؿ كؿ نىستون أم طالؽ بالفاسسية،

فحما بءنا لغة ىذا ا اجمي التي تحتاج إل متسجـ ليكضح مق كره ،فحذلؾ تقبؿ إشاسة ا

أكضح مف حوـ ا اجمي ،كيفيميا الجميع ركف متسجـ(ٕٖ).
ٖ-


ياس إشاسة ا

سس التي سبما تحكف

سس الكاضحة المفيكمة اء اباسة الناطؽ مف حيث الراللة استحسانان ،كلكال ىذا االستحساف رل
(ٖٖ)

ارـ بكؿ إشاستو إل مكتو جكاان كاطشان كاسيان

.

المعقول:

َٰ
ق َمَّرتَ ِ
ان[البقسةل ِِٗ[ كارـ بكؿ إشاستو يك عو في الحسج،
سس ر يحتاج إل الطوؽ؛ لقكلو تعال ل ٱلطَّمَ ُ

ُ -ا

اءما بأف الحسج مسفكع بالنص(ٖٗ).
ف العارة مف ا

ِ-

سس ،كالءغة السسمية المعتمرة انره ىي اإلشاسة؛ كذلؾ لبياف ما أجمءو مف حوـ(َٗ).

أدلة الرأي الثالث :كىك مذىب الشافعية كالحنابءة اء اشتساط أف تحكف اإلشاسة مفيكمة لءجميع ،أما إذا ا تص بفيميا الفطف
فو يقع الطوؽ استرلكا اء سأييـ بالمعقكؿل

المعقول:

-

إف إشاسة ا

سس إذا لـ يعءميا الجميع فيي حناية ،كالطوؽ ال ينعقر إال باإلشاسة ال سيحة التي يفيميا الجميع(ُٗ).

أدلة الرأي الرابع :كىـ بعض الحنفية القائءكف بعرـ ك كع الطوؽ باإلشاسة إذا حاف يحسف الحتابة ،ك ر استرلكا بالمعقكؿل
المعقول:
-

بأف الضسكسة تنرفع بما ىك أرؿ اء المسار مف اإلشاسة كالحتابة ،فو يقع الطوؽ باإلشاسة(ِٗ).

الرأي الراجح:
ىك ا

كذلؾ لػل

ُ -حاجة ا

ذ بإشاسة ا

سس المفيكمة في الطوؽ مطءقان ركف ضكابط كشسكط ،كسكا أحاف ال سس أ ءيان أـ ااسضان؛

سس إليقاع الطوؽ ،فإذا منع مف إيقاع الطوؽ باإلشاسة المفيكمة كالمق كرة ،ك ع في الحسج كالمشق ػ ػة،

ٕٚٛــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األزدنية يف الدزاسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع ( 1440 ،)1ه2019/م

14

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jois/vol15/iss1/11

d Al-Rawashda: ????? ????????? ??? ??????? - ????? ??????? ???????- The Truth of Istehsan (Preference)in Accordance with Hanafic Scholars - An Applie

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زبى أبو محاد وحمند السواشدة

كألزـ ما ال طا ة لو بو.
ِ -إف ا اجمي إذا طءؽ زكجتو بءغتو ك ع الطوؽ سغـ حاجتنا إل فيـ طو و اف طسيؽ فطف ،فمف باب أكل ا
بإشاسة ا

ذ

سس المفيكمة كالتي سبما تحكف أكضح مف حوـ ا اجمي ،كال نحتاج في فيميا إل فطفن متسجػـن ،كاهلل

تعال أاءـ.
وجو االستحسان في المسألة :مستنر االستحساف ىك الضسكسة اؿ ابف اليماـل نكىذا استحساف بالضسكسة فإنو لك لـ يع ٌر
ارىا منو في العبارات؛ أال تسل أنو إذا حسؾ لسانو بالق اس ة
منو ذلؾ أرل إل مكتو جكاا كاطشا كاسيا ،ـ سأينا أف الشسع ٌ
كالتحبيس حاف

حيحان يمعتران بو فحذا في المعاموتن(ّٗ).

املسألة الثانيةل وجوب العدة بعد اخللوة الصخيخة.

جا في شسح اليراية لءعينيل نكال ءكة جعءت حالر كؿ فاسرة حانت أك

لتكىـ الشغؿن(ْٗ).

حيحة في حؽ العرة احتياطان استحسانان

معنى الخموة لغ ًة واصطالحاً:

الخموة لغةً :ال ءكة بفتح ال ا مف و ،ك و المحاف كاإلنا كغيسىما ءكا ك و  ،فسغ مما بو ،كيقاؿل و فوف ك و
المحاف مف أىءو كاف أىءو ،ك و فوف مف العيبل أم بسم منو(ٓٗ).

ك ر ءت الراس كأ ءت ،ككجرت فونة م ءيةل أم الية(ٔٗ) ،ك و بزير ءكةل أم انفسر بو ،ك و بزكجتو ءكةل انفسر

بيا ،كاذا ءت المسأة مف مانع النحاح فيي ءية(ٕٗ).
معنى الخموة اصطالحاً :مف تعسيفات الفقيا لء ءكةل

الحنفيةل ىي اجتماع الزكجيف في محاف ما مع انتفا المكانع الشساية كالطبيعية كالحسية(ٖٗ).

المالحيةل ىي اجتماع الزكجيف في محاف تس

إلييما أحر(ٗٗ).

فيو الستكس إف كجرت كاال فيحفي إغوؽ المك ؿ ليما ،بحيث ال ي ؿ

الشافعيةل ال ءكة ىي أف يجتمع الزكجاف في محاف تغءؽ أبكابو كتس

الحنابءةل ىي انفسار السجؿ بزكجتو بعر إبساـ العقر ال حيح(َُُ).

ستكسه(ََُ).

كبعر استعساض آ اس الفقيا في تعسيؼ ال ءكة ،يسل الباح اف تسجيح تعسيؼ الحنفية؛ نو جامع النتفا جميع المكانع لر كؿ
الزكج بزكجتو ،سكا أحانت مكانع شساية أك طبيعية أك حسية ،كبيذا يحكف التعسيؼ راالن اء ال ءكة ال حيحة كضابطيا.
أثر الخموة الصحيحة عمى العدة:

ا تءؼ الفقيا في أ س ال ءكة اء العرة إل سأييف ىمال

الرأي األول :ال ءكة ال حيحة بالزكجة تكجب العرة كىك كؿ الحنفية(َُِ) ،كالمالحية(َُّ) ،كالحنابءة(َُْ).

الرأي الثاني :ال ءكة ال حية بالزكجة ال تكجب العرة اءييا كىذا كؿ الشافعية(َُٓ).
األدلة:

أدلة الرأي األول :استرؿ أ حاب ىذا السأم با رلة مف القسآف الحسيـ كمف اآل اس كالمعقكؿل
اجمللة األزدنية يف الدزاسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (1440 ،)1ه2019/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٕٜٚ

15

Published by Arab Journals Platform, 2019

Jordan Journal of Islamic Studies, Vol. 15 [2019], Iss. 1, Art. 11

حكيكة االستخسان عهد احلهفية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أوالً :القرآن الكريم:
ش ْي ًِا أَتَأْ ُخ ُذوَن ُو ُب ْيتَا ًنا
اى َّن ِق ْنطَ ًا
ار فََال تَأْ ُخ ُذوا ِم ْن ُو َ
ان َزْو ٍج َوآتَ ْيتُ ْم إِ ْح َد ُ
اس ِت ْب َدا َل َزْو ٍج َم َك َ
كلو تعال ل َ وِا ْن أ ََرْدتُ ُم ْ
ض ُك ْم إِلَى َب ْع ٍ
ظا[النسا ل َِ.[ُِ-
ْن ِم ْن ُك ْم ِميثَاقًا َغمِي ً
َوِاثْ ًما ُم ِبي ًنا * َو َك ْي َ
ض َوأَ َخذ َ
ْضى َب ْع ُ
ف تَأْ ُخ ُذوَن ُو َوقَ ْد أَف َ
وجو الداللة :ترؿ اآلية الحسيمة ،أف اإلفضا بمعن ال ءكة كاذا و السجؿ بزكجتو ءكة حيحة فيجب حماؿ الميس
كالعرة ر ؿ بيا أك لـ ير ؿ بيا(َُٔ).

ثانياً :األثر:
اؿ امس بف ال طاب ل نما ذنبيف إف جا العجز مف بءحـ ،ليا ال راؽ حامون كالعرة حامءةن(َُٕ).
وجو الداللة :يرؿ ىذا ا س اء كجكب العرة(َُٖ).
اف ز اسسة بف أبي أكف

الميس كالعرة(َُُ).

(َُٗ)

يقكؿل ض ال ءفا الساشركف الميريكف أنو مف أغءؽ بابان كأس

ست انس فقر كجب اءي ػو

وجو الداللة :كيرؿ ىذا ا س حذلؾ اء أنو مف ا تء بزكجتو كجب اءييا أف تعتر(ُُُ).

ثالثا :المعقول :إنو بال ءكة ال حيحة يكجب حماؿ الميس كلئف تكجب العرة أكل ؛ نو أحؽ أف يحتاط ليا(ُُِ).
أدلة الرأي الثاني :استرؿ أ حاب ىذا القكؿ بالقسآف الحسيـ كاآل اس كالمعقكؿل

أوالً :القرآن الكريم:
ض ُك ْم إِلَى َب ْع ٍ
ْن ِم ْن ُك ْم ِميثَاقًا َغمِيظًا[النسا ل ُِ[.
كلو تعال ل َ و َك ْي َ
ض َوأَ َخذ َ
ْضى َب ْع ُ
ف تَأْ ُخ ُذوَن ُو َوقَ ْد أَف َ
وجو الداللة :أف المسار باإلفضا في اآلية الحسيمة ىك الكط ؛ كلذلؾ ال يجب حؿ الميس إال بالكط  ،كال ءكة ال حيحة

ال تكجب مي انس كال ارة؛ ف العرة شسات مظنة الكط كىي منعرمة(ُُّ).
ين آم ُنوا إِ َذا َن َك ْحتُم ا ْلم ْؤ ِم َن ِ
كلو تعال ل يا أَي َِّ
وى َّن فَ َما لَ ُك ْم َعمَ ْي ِي َّن ِم ْن
َن تَ َم ُّ
وى َّن ِم ْن قَ ْب ِل أ ْ
س ُ
ات ثَُّم طَمَّ ْقتُ ُم ُ
َ َ
ُ ُ
ُّيا الذ َ َ
ِ
ِ ٍ
يال[ا حزابل ْٗ[.
احا َجم ً
سِّر ُح ُ
ِّع ُ
س َر ً
وى َّن َ
وى َّن َو َ
عدَّة تَ ْعتَدُّوَن َيا فَ َمت ُ
وجو الداللة :المس في ىذه اآلية يعني الكط  ،فرلت اآلية أف الزكجة بؿ الكط ال تجب اءييا ارة حما لك حاف

الطوؽ بؿ الر كؿ كال ءكة سكا حانت

حيحة أـ فاسرة ال تكجب العرة اء الزكجة إذا لـ يح ؿ فييا كط (ُُْ).

ثانياً :اآلثار:
اف الشعبي أف امسك بف نافع طءؽ امسأتو كحانت ر أر ءت اءيو فزاـ أنو لـ يقسبيا كزامت أنو سبيا ف ا متو
إل شسيح فقض بيميف امسك ك ض اءيو بن ؼ الميس(ُُٓ).

اف ابف اباس -سضي اهلل انيما -أنو حاف يقكؿ في سجؿ أر ءت اءيو امسأتو ـ طءقيا فزاـ أنو لـ يمسيا ،اؿ

اءيو ن ؼ ال راؽ(ُُٔ).

وجو الداللة :يرؿ ىذاف ا ساف اء أف ال ءكة إف لـ ي احبيا كط ال تكجب إال ن ؼ الميس ،كاذا حانت ال تجب

إال ن ؼ الميس فو تكجب ارة حما لك طءقيا زكجيا بؿ الر كؿ(ُُٕ).

ثالثاً :المعقول:
إف ال ءكة ال حيحة غيس مكجبة لءغسؿ كغيس مكجبة لءحر فيي ال تءحؽ بالكط في ا ححاـ حافة ،فو تحكف مكجبة
لجميع الميس كاذا حانت ال تكجب حماؿ الميس فو تكجب العرة(ُُٖ).
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الرأي الراجح:

يتبيف مف اسض آ اس الفقيا كأرلتيـ في أ س ال ءكة ال حيحة اء العرة ،تسجيح السأم ا كؿ كالذم ينص اء أف

ال ءكة ال حيحة إف لـ يتعذس الكط بعر العقر فإنيا تكجب العرة ،كذلؾل
إذا حانت ال ءكة ال حيحة مكجبة لءميس ،فإف إيجابيا لءعرة مف باب أكل .
ذ بيذا السأم ىك ا حكط ك ا ة في حاضسنا؛ حيث ح ست ال ءكة كاـ اال توط بيف العا ريف كغيس العا ريف.

ا

وجو االستحسان في المسألة :مستنر االستحساف في المسألة الضسكسة ،الذم تقتضي العمؿ اء حفظ ا نساب؛ كف نا

مف ا توطيا بالشبية.

بعر ىذا العسض لءنماذج الفقيية ،نجر أف ااتباس الحنفية لوستحساف في المسائؿ الفقيية ،يتماش مع آ اس المذاىب

الفقيية كلـ يشذ اف آ اس ىـ.

اخلامتة.

أوالً :النتاِج.
-

يعبس انو مؤسِّسك المذىب الحنفي باالستحساف ىك مزيج مف االست نا ات الكاسرة في ن كص الشسع ،كت
ما حاف ٌ

يص

العمكمات سكا حانت امكمات ن ية ،أك كاار اامة مستقسأة مف آحار الن كص ،كالتسجيح بيف ا يسة المحتمءة مف
وؿ النفاذ إل أسساسىا ك فاياىا ،كبياف ا كجو الر يقة كال فية في االستنباط.

-

لـ يعر مؤسِّسك المذىب الحنفي االستحساف أ و مف أ كؿ االستنباط كال منيجا مف مناىجو.

-

االستحساف لو أنكاع ح يسة ،كالمتفؽ اءييا مسةل استحساف با س ،كباإلجماع ،كبالضسكسة ،كبالعسؼ ،كبالقياس.

-

إف الح يس مف المسائؿ التي أ ذ بيا الحنفية استحسانا ر أ ذ بيا ح يس مف الفقيا كاف لـ يحف ر استنركا في
ٌ
تسجيحيا إل االستحساف.

ثانياً :التوصيات.
-

يك ي الباح اف بتكجيو االىتماـ برساسة المسائؿ ،التي بناىا الحنفية اء رليؿ االستحساف ر اسسة تطبيقية في ا بكاب
الفقيية حافة.

اهلوامض.
(ُ) الفيسكز آبارم ،القاموس المحيط ،تحقيؽل محتب تحقيؽل التساث ،مؤسسة السسالة ،بيسكت( ،طٖ)ُِْٔ ،ق ،جْ ،صُِْ.
كالحفكم ،أيكب بف مكس

الحسيني (ت َُْٗق) ،الكميات ،تحقيؽل ارناف رسكيش ،محمر الم سم ،مؤسسة السسالة،

بيسكت ،صَُٕ .كتاج العاسفيف بف اءي ،زيف الريف محمر (ت َُُّق) ،التوقيف عمى ميمات التعاريف ،االـ الحتب،

القاىسة( ،طُ)َُُْ ،ق ،صْٕ .كالحميسم ،نشكاف بف سعير (ت ّٕٓق) ،شمس العموم ودواء كالم العرب من الكموم،

تحقيؽل حسيف العمسم كآ سكف ،راس الفحس المعا س ،بيسكت( ،طُ)َُِْ ،ق ،جّ ،صُْْٗ .كامس ،أحمر م تاس ابر
الحمير ،معجم المغة العربية المعاصرة ،االـ الحتب( ،طُ)ُِْٗ ،ق ،جُ ،صْٖٗ .كابساىيـ م طف كآ سكف ،المعجم
الوسيط ،محتبة الشسكؽ الركلية( ،طْ)ُِْٓ ،ق ،جُ ،صُْٕ.
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(ِ) ابف منظكس ،محمر بف محسـ بف اءي أبك الفضؿ ،جماؿ الريف ابف منظكس ،لسان العرب ،تحقيؽل ابر اهلل اءي الحبيس كآ سكف،
راس المعسفة ،القاىسة ،جُّ ،صُُٕ.

(ّ) ابف فاسس ،أبك الحسيف أحمر ،معجم مقاييس المغة ،تحقيؽل ابر السوـ ىاسكف ،اتحار الحتاب العسبُِّْ ،ق ،جِ ،صٕٓ.
(ْ) أحمر م تاس ،معجم المغة العربية المعاصرة ،جُ ،صْٖٗ.

(ٓ) اآلمرم ،أبك الحسف سير الريف (تُّٔق) ،اإلحكام في أصول األحكام ،تحقيؽل ابر السزاؽ افيفي ،المحتب اإلسومي ،بيسكت،

الج ٌ اص ،أحمر بف اءي (ت َّٕق) ،الفصول في األصول ،ك ازسة ا ك اؼ الحكيتية( ،طِ)ُُْْ ،ق ،جْ،
جْ ،صُٖٓ .ك ى
صِّْ .كأبك ال طاب الحءكذاني ،محفكظ بف أحمر (ت َُٓق) ،التمييد في أصول الفقو ،تحقيؽل مفير أبك امشة ،محمر ابف
إبساىيـ ،مسحز إحيا التساث اإلسومي ،جامعة أـ القسل( ،طُ)َُْٔ ،ق ،جْ ،صّٗ .كالتفتازاني ،سعر الرف مسعكر (ت

ّٕٗق) ،شرح التمويح عمى التوضيح ،محتبة

بيح ،م س ،جُ ،صُٖ.

(ٔ) الب اسم ،ابر العزيز بف أحمر (ت َّٕق) ،كشف األسرار شرح أصول البزدوي ،راس الحتاب اإلسومي ،ر.ط ،صُُِّ.

(ٕ) الربكسي ،أبك زير ابر اهلل (ت َّْق) ،تقويم األدلة في أصول الفقو ،تحقيؽل ءيؿ الميس ،راس الحتب العءمية( ،طُ)ُُِْ ،ق،
صَْْ.

(ٖ) التفتازاني ،سعر الريف مسعكر (ّٕٗق) ،شرح التمويح عمى التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقو ،راس الحتب العءمية ،بيسكت،
(طُ)ُُْٔ ،ق ،جِ ،صُِٔ.
الس َر ْخ ِسي ،راس المعسفة ،بيسكت ،جِ ،صََِ.
َّس ٍ ًسي ،محمر بف أحمر (ت ّْٖق) ،أصول َّ
(ٗ) الس ى
الج ٌ اص ،أحمر بف اءي (ت َّٕق) ،الفصول في األصول ،ك ازسة ا ك اؼ الحكيتية( ،طِ)ُُْْ ،ق ،جْ ،صِّّ.
(َُ) ى

(ُُ) الب اسم ،ابير اهلل بف مسعكر (ت ُٕٗق) ،شرح التمويح عمى التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقو ،تحقيؽل زحسيا العميسات،
راس الحتب العءميةُُْٔ ،ق ،جِ ،صُُٕ.

(ُِ) الربكسي ،تقويم األدلة في أصول الفقو ،صَْْ.
(ُّ) الباحسيف ،االستحسان ،صٓٗ.ََُ-

(ُْ) البزركم ،اءي بف محمر ،كنز الوصول إلى معرفة األصول ،جاكير بسيس ،حساتشي ،صِٕٔ .كالج اص ،أحمر بف اءي

(ت َّٕق) ،الفصول في األصول ،ك ازسة ا ك اؼ الحكيتية( ،طِ)ُُْْ ،ق ،جْ ،صِِْ .كالنسفي ،حافظ الريف (ت

َُٕق) ،كشف األسرار شرح المصنف عمى المنار مع شرح األنوار عمى المنار ،راس الحتب العءمية ،بيسكت ،جِ ،صَِٗ.

كالسس سي ،األصول ،جِ ،صَِِ .كابف المءؾ ،زيف الريف بف ابر السحمف ،شرح المنار األنوار في أصول الفقو ،النفيسة
الع مانيةَُّٖ ،ق ،صُِٖ.

(ُٓ) المسغيناني ،اءي بف أبي بحس (ت ّٗٓق) ،اليداية في شرح بداية المبتدي ،تحقيؽل طوؿ يكسؼ ،راس إحيا التساث العسبي،
بيسكت ،جْ ،صُِِ .كالحاساني ،او الريف أبك بحس (ت ٕٖٓق) ،بداِع الصناِع في ترتيب الشراِع ،راس الحتب العءمية،
(طِ)َُْٔ ،ق ،جٕ ،صَّّ.

(ُٔ) الزيءعي ،ا ماف بف اءي (ت ّْٕق) ،تبيين الحقاِق شرح كنز الدقاِق وحاشية الشمبي ،المطبعة الحبسل ا ميسية ،القاىسة،
(طُ)ُُّّ ،ق ،جٔ ،صُِٖ.

(ُٕ) الزيءعي ،تبين الحقاِق ،جٓ ،صَُٓ .كالحاساني ،بداِع الصناِع ،جْ ،صُّٕ.
(ُٖ) المسغيناني ،اليداية ،جّ ،صُٗٔ .كالحاساني ،بداِع الصناِع ،جْ ،صُّٕ.
(ُٗ) سكاه جمااة إال النسائي ،كالحريث
ل نمف نسي كىك

حيح جا بألفاظ كسكايات متعررة ،منيا ما جا اف أبي ىسيسة أنو اؿل اؿ سسكؿ اهلل

ائـ فأحؿ أك شسب فءيتـ

كمو ،فإنما أطعمػو اهلل كسقاهن .كفي لفظل نمف أفطس يكما مف سمضاف ناسيا
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فو ضا اءيو كال حفاسةن ،ساجعل الشكحاني ،نيل األوطار ،جْ ،صُِّ.

(َِ) الحاساني ،بداِع الصناِع ،جِ ،صَٗ.

(ُِ) أ سجو الحاحـ في اءكـ الحريث ،كالطبساني في ا كسط ،كىك حريث غسيب مف سكاية ابي حنيفة اف اسكة بف شعيب اف أبيو
اف جره .ال نعاني ،سبل السالم ،جِ ،صّّّ.

(ِِ) حباف بف منقذ .ىك السجؿ الذم ذحس لءنبي  أنو ممف ي رع في البيكع ،فقاؿ ل إذا بايعت فقؿ ال وبةن متفؽ اءيو ،العسقوني،
التمخيص الحبير ،جّ ،صُِ.

(ِّ) الزيءعي ،جماؿ الريف ابر اهلل بف يكسؼ الزيءعي ،نصب الراية في تخريج أحاديث اليداية ،راس الحريث( ،طُ)ُُْٓ ،ىػ،
جْ ،صِّْ.

(ِْ) المسغيناني ،اءي بف أبي بحس ابر الجءيؿ المسغيناني ،اليداية في شرح بداية المبتدي ،راس إحيا التساث ،بيسكت ،جّ ،صِٕ.
(ِٓ) شعباف ،زحي شعباف ،أصول الفقو اإلسالمي ،جامعة اف يكنس ،بنغازم ،طُٔٗٗٓ ،ـ ،صُٗٓ.

(ِٔ) الحاساني ،بداِع الصناِع ،جٓ ،صِ .كالسس سي ،أصول السرخسي ،جِ ،صَِّ .كالب اسم ،كشف األسرار ،جْ ،صّ.
(ِٕ) السس سي ،أصول السرخسي ،جِ ،صَِّ.

(ِٖ) شءبي ،محمر م طف  ،تعميل األحكام ،راس النيضة العسبية ،بيسكتَُُْ ،ق ،صِّٓ.
(ِٗ) المرجع السابق.

(َّ) الباحسيف ،االستحسان ،صٗٗ.
(ُّ) السس سي ،أصول السرخسي ،جِ ،صَِّ.

(ِّ) السازم ،أبك ابر اهلل محمر (ت َٔٔق) ،مفاتيح الغيب ،راس إحيا التساث العسبي ،بيسكت ،طَُِّْ ،ق ،جِ ،صِٖ.
كالباحسيف ،االستحسان ،صَُُ.

(ّّ) السس سي ،أصول السرخسي ،جِ ،صَِّ.
(ّْ) المسغيناني ،اليداية ،جُ ،صُّّ.

(ّٓ) الزيءعي ،تبيين الحقاِق ،جِ ،صٔٔ؛ جْ ،صُِٓ .ِّٖ-كابف اليماـ ،حماؿ الريف محمر (ُٖٔق) ،فتح القدير ،راس
الفحس ،ر.ط ،ر.ت ،جُ ،صَُْ.

(ّٔ) الجسجاني ،اءي بف محمر (ت ُٖٔق) ،التعريفات ،تحقيؽل جمااة مف العءما  ،راس الحتب العءمية ،بيسكت( ،طُ)َُّْ ،ق،
صَُّ.

(ّٕ) الج اص ،الفصول في األصول ،جْ ،صِْٖ.
(ّٖ) المسغيناني ،اليداية مع شرحيا فتح القدير ،جٓ ،صَٓ.
(ّٗ) المرجع السابق ،جٓ ،صَٓ.
(َْ) المرجع السابق.

(ُْ) المرجع السابق ،جِ ،صُٓ.ِٓ-

(ِْ) الزيءعي ،تبيين الحقاِق ،جْ ،صُِ .كالمسغيناني ،اليداية بشرح فتح القدير ،جّ ،صَِ.
(ّْ) الزيءعي ،تبيين الحقاِق ،جْ ،صُِ .كالمسغيناني ،اليداية بشرح فتح القدير ،جّ ،صَِ.
(ْْ) شءبي ،تعميل األحكام ،صّٓٓ.

(ْٓ) الشافعي ،محمر بف إرسيس بف العباس بف ا ماف( ،تَِْق) ،الرسالة ،تحقيؽل كشسحل أحمر محمر شاحس ،بيسكت ،المحتبة
العءمية ،ر.ت ،صَّٓ كما بعرىا .كالشافعي ،محمر بف إرسيس بف العباس بف ا مافَِْ( ،ق) ،األم ،راس المعسفة ،بيسكت،
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حكيكة االستخسان عهد احلهفية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جٕ ،صِْٗ كما بعرىا.
(ْٔ) حسف التسابي ،قضايا التجديد نحو منيج أصولي ،ال سطكـ ،معير البحكث كالرساسات االجتماايةُُُْ ،ىػَُٗٗ/ـ،
صُٗٗ.ََِ-

(ْٕ) حسن الترابي ،صُٗٗ.ََِ-
(ْٖ) الزحيءي ،كىبو ،الوسيط في أصول الفقو ،جامعة رمشؽ( ،طُ)ُٕٗٗ ،ق ،صُْْ.
(ْٗ) اآلمرم ،اإلحكام في أصول األحكام ،جْ ،صُٓٔ.
(َٓ) السس سي ،أصول السرخسي ،جِ ،صََِ.
(ُٓ) ػسكاه الحاحـ في المستدرك ،ك اؿل

حيح اإلسنار ،كلـ ي سجاه ،كسكاه البييقي في حتاب المر ؿ ،كفي حتاب االاتقار ،كسكاه

الطيالسي في مسنره ،البزاز في مسنره ،كالطبساني في الحبيس ،كأحمر مك كفان اء

وكشف الخفاء ،جِ ،ص ُٖٖ .كذحس

أحمر مك كفا اء

ابف مسعكر ،الزيءعي جْ ،صُّّ.

احب الرساية في ت سيج أحاريث اليراية في ىذا الحريث ،نلـ أجره مسفكاا كأ سجو

ابف مسعكر بإسنار حسف ،كحذلؾ أ سجو البزاز كالطيالسي كالطبساني كأبك نعيـ في تسجمة ابف مسعكر

كالبييقي في حتاب االاتقار .كأ سجو أيضا مف كجو آ سل اف ابف مسعكر ،أحمر ابف اءي بف حجس العسقوني ،الدراية في
تخريج أحاديث اليداية ،راس المعسفة ،بيسكت ،تحقيؽل ابر اهلل ىاشـ اليماني المرني ،جِ ،صُٕٖ ،بس ـّٖٔ.

(ِٓ) اآلمرم ،اإلحكام في أصول األحكام ،جّ ،صَُِ.
(ّٓ) البزركم ،كشف األسرار ،صُُِْ.

(ْٓ) السس سي ،المبسوط ،جَِ ،صُِٓ .كالشاطبي ،االعتصام ،جِ ،صُّٕ.
(ٓٓ) سبيعة ،ابر العزيز ،أدلة التشريع ،صُٕ.

(ٔٓ) وؼ ،ابر الكىاب ،مصادر التشريع اإلسالمي فيما ال نص فيو ،راس القءـ ،الحكيت ،طُُْْٔ ،ق ،صٕٕ.ٕٖ-
(ٕٓ) محمر م طف شءبي ،تعميل األحكام ،بيسكتل راس النيضة العسبية( ،طِ)َُُْ ،ق ،صَّّ.ُّّ-

(ٖٓ) محمر بف الحسف الشيباني ،حتاب األصل المعروف بالمبسوط ،ت حيح كتعءيؽل أبي الكفا ا فغاني ،بيسكتل االـ الحتاب،
(طُ)َُُْ ،ىػَُٗٗ/ـ ،جّ ،صُِْ.

(ٗٓ) الربكسي ،تقويم األدلة ،صَْْ.

(َٔ) أبك بحس الج اص ،أصول الجصاص ،ضبطل محمر محمر تامس ،بيسكت ،راس الحتب العءمية( ،طُ)َِْ ،ىػَََِ/ـ،
جِ ،صَّْ.ُّْ-

(ُٔ) شءبي ،تعميل األحكام ،صّْْ.ّْٕ-
(ِٔ) المرجع السابق.

(ّٔ) ابف اليماـ ،فتح القدير ،جّ ،صِْٗ.

(ْٔ) الفيسكز آبارم ،القاموس المحيط ،جُ ،صٔٗٔ .كالزبيرم ،تاج العروس ،جُ ،صَّٗٗ .كالسازم ،مختار الصحاح ،جُ،
صُٔٗ .كالفيكمي ،المصباح المنير ،جُ ،صٖٗ.

(ٓٔ) الشكحاني ،محمر بف اءي بف محمر بف ابر اهلل الشكحاني اليمني (ت َُِٓىػ) ،السيل الجرار المتدفق عمى حداِق األزىار،
راس ابف حزـ( ،طُ) ،جّ ،صُُ.

(ٔٔ) السس سي ،المبسوط ج ٔ ،صُّْ .كالبء ي ،الفتاوى اليندية ،جُ ،صّٖٕ .كابف جزم الغسناطي ،أبك القاسـ محمر ابف
أحمر ابف جزم الحءبي (ت ُْٕق) ،القوانين الفقيية جُ ،صُِٓ .كالبيكتي ،كشاف القناع ،جٓ ،صِّْ.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زبى أبو محاد وحمند السواشدة
(ٕٔ) ابف نجيـ ،البحر الراِق ،جٖ ،صْْٓ .كالشسبيني ،مغني المحتاج ،جْ ،صّْٔ .كالمسراكم ،جٖ ،صْٕٓ .كالغسناطي،
محمر بف يكسؼ بف أبي القاسـ العبرسم الغسناطي (ت ٕٖٗق) ،التاج واإلكميل لمختصر خميل ،راس الحتب العءمية( ،طُ)،

ُُْٔق ،جٓ ،صّّّ.

(ٖٔ) السس سي ،المبسوط ،جٔ ،صِٕٓ .كابف اليماـ ،فتح القدير ،جّ ،صِْٗ.

(ٗٔ) مالؾ بف أنس بف مالؾ بف اامس ا

بحي (ت ُٕٗق) ،المدونة ،راس الحتب العءمية ،بيسكت( ،طُ)ُُْٓ ،ق ،جِ ،صٕٗ.

كالقسطبي ،أبك امس يكسؼ بف محمر بف ابر البس النمسم (ت ّْٔق) ،الكافي في فقو أىل المدينة ،تحقيؽل محمر كلر
ماريؾ ،محتبة السياض الحري ة ،السياض( ،طِ)ََُْ ،ق ،جِ ،صُٕٓ .كابف جزم ،القوانين الفقيية ،جُ ،صُّٓ.

(َٕ) الشسبيني ،مغني المحتاج ،جْ ،صّْٔ .كالنككم ،أبك زحسيا محيي الريف بف شسؼ النككم (ت ٕٔٔق) ،روضة الطالبين
وعمدة المفتين ،تحقيؽل زىيس الشاكيش ،المحتب اإلسومي ،بيسكت ،طُُِّْ ،ق ،جٖ ،صّٗ .كالبيكتي ،كشاف القناع،
جٓ ،صِّّ .كابف مفءح ،المبدع ،جٕ ،صِْٕ .كالبيكتي ،شرح منتيى اإلرادات ،جّ ،صٖٔ.

(ُٕ) ابف نجيـ ،البحر الراِق ،جٖ ،صْْٓ .كابف اابريف ،رد المحتار ،جّ ،صُِْ.
(ِٕ) الزيءعي ،تبيين الحقاِق ،جٔ ،صُِٖ.

(ّٕ) ابف نجيـ ،البحر الراِق ،جٖ ،صْْٓ .كالزيءعي ،تبيين الحقاِق ،جٔ ،صُِٖ.
(ْٕ) ابف ح يس ،أبك إسماايؿ بف امس بف ح يس القسشي الب سم( ،ت ْٕٕق) ،تفسير القرآن العظيم ،تحقيؽل سامي سومو ،راس طيبة
لءنشس( ،طِ)َُِْ ،ق ،جِ ،صّٕ.

(ٕٓ) القسطبي ،أبك ابر اهلل محمر بف أحمر ا ن اسم (ت ُٕٔق) ،الجامع ألحكام القرآن ،تحقيؽل أحمر البزركم ،راس الحتب الم سية،
القاىسة( ،طِ)ُّْٖ ،ق ،جْ ،صُٖ.

(ٕٔ) الشكحاني ،فتح القدير ،جّ ،صِّْ .كالقسطبي ،الجامع ألحكام القرآن ،جْ ،صُٖ .كالطبسم ،محمر بف جسيس بف يزير
ابف ح يس (ت َُّق) ،جامع البيان في تأويل القرآن ،تحقيؽل أحمر شاحس ،مؤسسة السسالة( ،طُ)َُِْ ،ق ،جُٖ ،صُّٓ.

(ٕٕ) البغكم ،محيي السنة ،أبك محمر الحسيف بف مسعكر (ت َُٓق) ،معالم التنزيل في تفسير القرآن ،راس السوـ( ،طُ)،
ُُْٔق ،جْ ،صْٔٓ.

(ٖٕ) القسطبي ،الجامع ألحكام القرآن ،جُُ ،صْٖ .كالحاساني ،بداِع الصناِع ،جْ ،صْٓ.
(ٕٗ) أ سجو الب اسم ،صحيح البخاري ،باب فضؿ مف يعيؿ يتيمان ،جٓ ،صَِِّ ،ح ْٖٗٗ.
(َٖ) ابف حجس ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،جَُ ،صّْٔ.

(ُٖ) ىك ال حابيل ابر اهلل بف أبي حرسرل كاسمو سومة ،ك يؿ ابير ،بف اميس بف أبي سومة بف سعر بف سناف بف الحاسث ابف
ابس بف ىكازف بف أسءـ بف أف
كابف أبي حاتـ ،كابف حبافل لو

الصحابة ،جْ ،صْٖ.

ا سءمي ،أبك محمر ،لو ك بيو

حبة ،ك اؿ ابف منرهل ال وؼ في

حبتو ،ك اؿ الب اسم،

حبة ،اؿ ابف سعرل أكؿ مشاىره الحريبية ـ يبس ،ابف حجس العسقوني ،اإلصابة في تمييز

(ِٖ) أ سجو الب اسم ،صحيح البخاري ،حتابل ال وة ،أبكاب المساجر ،حْْٓ ،جُ ،صُْٕ.

(ّٖ) جبءة بف سحيـ التيمي ك يؿل الشيباني مف قات التابعيف بالحكؼ ،حرث اف معاكية ،كابف امس ،كابر اهلل بف الزبيس ،كحنظءة سجؿ
مف ال حابة ،كغيس كاحر ،ك قو يحي القطاف  ،كابف معيف  ،ك اؿ ءيفةل تكفي في سنة مس كاشسيف كمئة ،الذىبي ،سير
أعالم النبالء ،جٔ ،صُٔ.

(ْٖ) أ سجو الب اسم ،صحيح البخاري ،حتابل ال كـ ،حَُٖٗ ،جِ ،صْٕٔ.

(ٖٓ) أ سجو الب اسم ،صحيح البخاري ،حتاب التفسيس ،حِْٓٔ ،جْ ،صُُٖٖ.
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(ٖٔ) السس سي ،المبسوط ،جٔ ،صُْْ .كالبيكتي ،كشاف القناع ،جٓ ،صِْٗ.
(ٕٖ) السس سي ،المبسوط ،جٔ ،صُْْ.

(ٖٖ) ابف نجيـ ،البحر الراِق ،جٖ ،صْْٓ .كالسيكاسي ،شرح فتح القدير ،جّ ،صِْٗ.

(ٖٗ) ابف اليماـ ،فتح القدير ،جّ ،صِْٗ .ّْٗ-كالبيكتي ،شرح منتيى اإلرادات ،جّ ،صٖٔ .كالزيءعي ،تبيين الحقاِق،
جٔ ،صُِٖ .كابف رامو ،الكافي ،جّ ،صَُِ.

(َٗ) ابف نجيـ ،البحر الراِق ،جٖ ،صْٓٓ.

(ُٗ) الشسبيني ،مغني المحتاج ،جْ ،صّْٔ.
(ِٗ) ابف اابريف ،رد المحتار عمى الدر المختار ،جّ ،صُِْ .كالسيكاسي ،شرح فتح القدير ،جّ ،صِْٗ.
(ّٗ) ابف اليماـ ،فتح القدير ،جّ ،ص ِْٗ.

(ْٗ) العيني ،البناية شرح اليداية ،جٓ ،صْٗٓ.
(ٓٗ) ابف منظكس ،لسان العرب ،جُُ ،صُِٗ .كالزيات ،المعجم الوسيط ،جُ ،صِْٓ.
(ٔٗ) ا زىسم ،تيذيب المغة ،جُ ،صَِٕ .كابف منظكس ،لسان العرب ،جُُ ،صُِٗ.
(ٕٗ) المقسم ،المصباح المنير ،جُ ،صُُٖ.

(ٖٗ) السس سي ،المبسوط ،جٓ ،صُِٕ .كابف اابريف ،حاشية رد المحتار ،جُ ،صٔٔٓ.

(ٗٗ) ال اكم ،بمغة السالك ،جِ ،صِْٖ .كالرسك ي ،حاشية الدسوقي ،جِ ،صَُّ .كالحطاب ،مواىب الجميل لشرح
مختصر خميل ،جْ ،صُُْ.

(ََُ) الماكسرم ،الحاوي الكبير ،جَُ ،صِِّ .كالشسبيني ،مغني المحتاج ،جٓ.َُٔ ،
(َُُ) ابف رامة ،المغني ،جٖ ،صْْٗ.

(َُِ) الحاساني ،بداِع الصناِع ،جِ ،صِِٗ .كالزيءعي ،تبيين الحقاِق ،جّ ،صِّ.

(َُّ) مالؾ بف أنس ،المدونة ،جٓ ،صُِّ .كالقيسكاني ،ءؼ بف أبي القاسـ محمر ا زرم (ت ِّٕق) ،التيذيب في اختصار
المركنة ،تحقيؽل محمر ا ميف ،راس البحكث كالرساسات اإلسومية ،ربي( ،طُ)ُِّْ ،ق ،جِ ،صِْٖ.

(َُْ) ابف رامة ،المغني ،جٕ ،صْٖٖ .كابف مفءح ،الفروع ،جٓ ،صِِّ.

(َُٓ) الماكسرم ،الحاوي الكبير ،جَُ ،صِِّ .كالغزالي ،الوسيط ،جٓ ،صِِٔ .كالشيسازم ،الميذب ،جِ ،صْٔٔ.
كا ن اسم ،أسنى المطالب ،جّ ،صَُٓ.

(َُٔ) القسطبي ،تفسير القرطبي ،جٓ ،صَُِ .كالزيءعي ،تبيين الحقاِق ،جِ ،صُْْ .كابف رامة المقرسي ،المغني ،جٖ،
صِٔ.

(َُٕ) ال نعاني ،المصنف ،جٔ ،صِٖٖ.
(َُٖ) الزيءعي ،تبيين الحقاِق ،جِ ،صُْْ.

(َُٗ) ز اسسة بف أكف اإلماـ الحبيس ،اضي الب سة ،أبك حاجب العامسم ،الب سم ،أحر ا اوـ ،ك قو النسائي كغيسه،
في

ح أنو أس

وة الفجس فءما سأل فإذا نقس في النا كس س ميتا ،كحاف ذلؾ في سنة وث كتسعيف ،الذىبي ،سيس أاوـ النبو ،

جْ ،صُٔٓ.

(َُُ) ال نعاني ،المصنف ،جٔ ،صِٖٖ.

(ُُُ) الزيءعي ،تبيين الحقاِق ،جِ ،صُْْ.
(ُُِ) الحاساني ،بداِع الصناِع ،جِ ،صَِّ.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زبى أبو محاد وحمند السواشدة
(ُُّ) الج اص ،أحكام القرآن ،جٓ ،صِّٔ.

(ُُْ) ابف سشر ،بداية المجتيد ،جّ ،صُُٔ .كالشافعي ،األم ،جٓ ،صِِٓ .كالماكسرم ،الحاوي الكبير ،جَُ ،صِِّ.
كابف رامة المقرسي ،المغني ،جٖ ،صْْٗ.

(ُُٓ) البييقي ،سنن البييقي الكبرى ،جٕ ،صِٓٓ ،ح(ُِْْٓ).
(ُُٔ) المرجع السابق ،جٕ ،صْٓ ،ح(ُُِْٓ).
(ُُٕ) ا ن اسم ،أسنى المطالب ،جّ ،صَِْ.

(ُُٖ) الشيسازم ،أبك إسحاؽ إبساىيـ بف اءي بف يكسؼ الشيسازم (ت ْٕٔىػ) ،الميذب في فقة اإلمام الشافعي ،راس الحتب العءمية،
جّ ،صُّٓ .كا ن اسم ،زحسيا بف محمر بف زحسيا ا ن اسم ،زيف الريف أبك يحي السنيحي (ت ِٔٗىػ) ،أسنى المطالب
في شرح روض الطالب ،راس الحتاب اإلسومي ،جّ ،صَِْ.
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