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 أنواعه وحكمه: االستحسان
  طاهر حممود*

Abstract 
This article comprise of opinions of scholars about definition 

of “Al–ISTHSAN” and its meaning, kinds, and status. According to 
jurisprudents, Al-ISTHSAN is the fifth source of “Shari AHKAAM”. 
Imam Hulwani Hanfi defines ISTHSAN as follows:- (Turk al Qeyas Al 
Jli le dlil min kitab ow sunnah ow ijmah). According to Hanfi, Malki 
and Humbali jurisprudents, ISHTSAN is the source of Shariah and it 
gives testimony about “Shari-AHKAAM”. They proved their opinions 
with the help of various arguments in the light of Quran and Sunnah. 
Imam Shafi and Imam Ibn-e-Hazam Al Zaheri are among those 
scholars who deny Al- ISHTSAN as source of Shariah. They have also 
tried to prove their opinions. In this article both of the point of views 
have been discussed, Moreover, with the help of different examples 
this topic has been explained. 

  :ة ـلغ االستحسان تعريف
االستحسان على وزن استفعال ، من احلسن ، وهو عد الشيء حسنا على ضد االستقباح ، يقـال   

هذا مما استحسنه املسلمون ، أي مما عدوه حسنا ، وقد : ويقال أيضا . 1أي اعتقدته حسنا .. استحسنت كذا 
  .2يطلق على ما يهواه اإلنسان ومييل إليه وإن كان مستقبحا عند غريه 
: وقد ورد يف القرآن الكرمي قوله تعـايل , 3وكذا يطلق على ما مييل إليه اإلنسان من الصور واملعاين

) ادبع رفَبِش* ونَ القَوعمتسي ينالَذهنسونَ أَحبِعت4)لَ فَي   
   5)وأْمر قَومك يأْخذُوا بِأَحسنِها: (وقوله تعايل

  " . 6ما رآه املسلمون حسنا فهو عند اهللا حسن: ويف احلديث املروي 
  . 7أقربكم مين جملسا يوم القيامة أحسنكم خلقا: " وقوله صلى اهللا عليه وسلم  

  : تعـريفـه اصطـالحـا 
ثر االختالف بني العلماء يف تعريف االستحسان اصطالحا ، ولكل مذهب من املذاهب القائلة قد ك  

  .باالستتحسان ، تعريفات متعددة ، فنذكر هنا بعض التعريفات مع القائل به بإجياز 
 

_________________________________________________________ 
 .اجلامعة الفيدرالية للفنون والعلوم والتكنالوجيا بإسالم آبادرئيس قسم اآلداب والدراسات اإلسالمية ب*
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  : تعـريف األحـناف : أوال 

  :تعريف االستحسان عند األحناف على أقوال منها   
هو العدول يف مسئلة عن مثل ما حكم به يف نظائرها إىل : االستحسان " :قـول أيب احلسن الكرخـي  -1

  . 8" خالفه لوجه هو أقوى منه
ا التعريف أجود ما ذكره احلنفية من تعريفات لالستحسان، ومشل ما مل يشمله غريه حيث يدخل فيـه  وهذ

  .مجيع صور االستحسان اليت ذكروها
وهذا التعريف أبني التعريفات حلقيقـة االستحسـان عنـد    : "يقول الشيخ حممد أبو زهرة يف هذا التعريف

له، إذ أساسه أن جيئ احلكم خمتلفا لقاعدة مطرده ألمر جيعـل  احلنفية ألنه يشمل كل أنواعه ويشري إىل أساسه و
اخلروج عن القاعدة أقرب إىل الشرع من االستحسان بالقاعدة فيكون االعتماد عليه أقوى استدالال يف املسـألة  

  .من القياس
يف  وهذا التعرف يصور لنا أن االستحسان كيفما كانت صوره وأقسامه يكون يف جزئية ولو نسبيا: مث قال

مقابل قاعدة كلية فيلجأ إليه الفقيه يف هذه اجلزئية لكيال يؤدي اإلغراق يف األخذ بالقاعدة اليت هي القيـاس إىل  
  .9"االبتعاد عن الشرع يف روحه ومعناه

على  -أي احلنفية–فإن كان مذهبهم : بعد  تعريف الكرخي) رمحه اهللا(وقال الشيخ أبو إسحاق الشريازي 
  "10ى ما قال القائل اآلخر وهو القول بأقوى الدليلني فنحن نقول به وارتفع اخلالفما قال الكرخي وعل

وهذا مما ال ينكر وإمنا يرجع االستنكار : تعريف الكرخي بقوله ) رمحه اهللا(ويؤيد الشيخ أبو حامد الغزايل 
  .إىل اللفظ وختصيص هذا النوع بتسميته استحسانا من بني سائر األدلة

  :ومن أمثلة ذلك
و قال قائل مايل صدقة أو هللا علي أن أتصدق مبايل فالقياس أنه يلزمه التصديق بكل ما يسمى ماال، لكـن  ل

  . 11)خذْ من أَموالهِم صدقَةً: (أستحسن ختصيص ذلك مبال الزكاة لقوله تعاىل) رمحه اهللا(اإلمام أبا حنيفة 
  .12رميفقد عدا، حبكم املسألة عن نظائرها بدليل من القرآن الك

وذلك أن من نذر أن يتصدق مبال معني لزمه ما نذر وملا كان العمل بالقياس هنا خيرجه مـن كـل مالـه    
  .استحسن ختصيص ذلك مبال الزكاة

  .13" هو القياس اخلفي: االستحسان " :وقـال بعـضهم -2
  .14"، أو إمجاع  ترك القياس لدليل أقوى منه من كتاب ، أو سنة: االستحسان " :وقال احللواين احلنفي -3

  :وقال السرخسي يف أصوله يف بيان املراد باالستحسان
  :15وهو يف لسان الفقهاء نوعان
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العمل باالجتهاد وغالب الرأي يف تقدير ما جعله الشرع موكوال إىل آرائنا حنو املتعة املذكورة  )1(
  .16)متاعاً بِالْمعروف حقّاً علَى املُحِسنِني: (يف قوله تعاىل
ذلك حبسب اليسار والعسرة وشرط أن يكون باملعروف فيعرفنا أن املراد ما يعـرف استحسـانه    أوجب
  .بغالب الرأي

  .17)وعلَى املَولُود لَه رِزقُهن وكسوتهن بِالْمعروف: (وكذلك قوله تعاىل
  .أ هـ" وال يظن بأحد من الفقهاء أنه خيالف هذا النوع من االستحسان: مث قال"
هو الدليل الذي يكون معارضا للقياس الظاهر الذي تسبق إليه األوهـام قبـل   : "والنوع اآلخر )2(

". أنعام التأمل فيه، وبعد إمعان التأمل فيه يظهر أن الدليل الذي عارضه فوقه يف القوة وأن العمل به هو الواجب
 .أهـ

  .القياس الظاهركل دليل واقع يف مقابلة : هو املعرب عنه بقوهلم: وهذا النوع اآلخر
  :18وجاء يف املبسوط للسرخسي

أن االستحسان يف احلقيقة قياسان أحدمها ضعيف األثر يسمى قياسا واآلخر خفي قوى األثـر يسـمى   " 
  ".فهو قياس مستحسن". "استحسانا

  :تعـريف املـالـكية :ثـانيا 
  : وهلم أيضا عدة تعريفات لالستحسان ولكن نكتفي بأبرز ثالث منها  

  "االستحسان عندنا القول بأقوى الدليل: "وارتضاه الباجي 19خويز منداد قال ابن -1
  .ومثل لذلك بتخصيص بيع العرايا من بيع الرطب بالتمر للدليل الوارد يف العرايا

  .وختصيص الرعاف دون القيء إذا حدث للمصلى أثناء صالته بالبناء على ما صلى للسنة الواردة يف ذلك
بالبناء يف الرعاف لكان يف حكم القيء يف أال يصح البناء على ما صـلى للسـنة   وذلك أنه لو مل ترد سنة 

  .الواردة يف ذلك
وذلك أنه لو مل ترد سنة بالبناء يف الرعاف لكان يف حكم القيء يف أال يصح البناء ألن القياس يقتضي تتابع 

  .الصالة
ا وأبقينا الباقي على أصل القياس، وهذا فإذا وردت للسنة بالرخصة بترك التتابع يف بعض املواضع صرنا إليه

الذي ذهب إليه هو الدليل وإن كان تسميه استحسانا على سبيل املواضعة وال ميتنع ذلك يف حق أهـل كـل   
  . صناعة، أي أن تسميته استحسانا اصطالح وال مشاحة يف االصطالح

  .وهذا يف النهاية ضرب من الترجيح
، وتضمني صاحب السيارة مـا حتملـه وصـاحب السـفينة،     تضمني صاحب احلمام الثياب: ومثل ذلك

  .والسماسرة املشتركني
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هو ايثار ترك مقتضى الدليل على طريق االسـتثناء ، والتـرخص   : " االستحسان: قال ابن العريب  -2
  .20"ملعارضة ما يعارض به يف بعض مقتضياته

حلكم ، ومبالغة فيـه  هو طرح القياس الذي يؤدي إىل غلو يف ا" :االستحسان :  وقال ابن رشـد -3
  .21" إىل حكم آخر ، يف موضع يقتضي أن يستثىن من ذلك

  :تعـريف احلنابلـة : ثالـثا 
  .  22" هو العدول حبكم املسئلة عن نظائرها لدليل شرعي خاص: "االستحسان: قـال ابن قـدامـة 

كتاب والسنة فقد بل وهذا يف معىن تعريف الكرخي، وإن كان الكرخي مل يقيد الدليل اخلاص بكونه من ال
أطلقه ليشمل كل دليل معترب يف الداللة على احلكم الشرعي، وذكر أن القول باالستحسان مذهب اإلمام أمحد 

  ).رمحه اهللا(
  : يف تعريف االستحسان": روضة الناضر"وقال الطريف يف خمتصر 

مث قال مشريا إىل أن . أهـ" أنه العدول حبكم املسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص: وأجود ما قيل فيه"
  .هذا الذي ذكره تعريف قد حاز القبول عنده

  .23)رمحه اهللا(مث ذكر كما ذكر ابن قدامة أن االستحسان هو مذهب اإلمام أمحد 
وكذلك ذكر غريه من احلنابلة كأيب يعلى وأيب اخلطاب وآل تيمية يف املسودة وكذلك جـاء يف شـرح   

  .24الكوكب املنري، مثل ما ذكرنا هنا
  :خـالصة التعـريفات 

إن املقصود باالستحسـان  : قد استخلص بعض العلماء املعاصرين من جمموع هذه التعريفات ، قال   
هو العدول عن قياس جلي إىل قياس خفي ، أو استثناء مسألة جزئية عن أصلي كلي لدليل تطمئن إلـه نفـس   

  .25اتهد ليقتضي هذا االستثناء ، أو ذاك العدل 
  : تحسان مطلقا مثال االس

إذا اشترى النصراين مخرا ، فلم يقبضها حىت أسلم املشتري ، فال بيع بينهما ، وكذلك لـو كـان     
  .26البائع هو الذي أسلم ، وهذا استحسان وليس بقياس

  : أنواع االستحسان مع األمثلة 
باعتبار السند الـذي  :  والثاين. باعتبار ما عدل عنه وما عدل إليه : األول : يتنوع االستحسان باعتبارين 

  :ثالثة أقسام  –أي ما عدل عنه وما عدل إليه  –بين عليه العدول ، وأما أنواعه باعتبار األول 
: مثال ذلـك  . إىل مقتضى قياس خفي : االستحسان الذي هو عدول عن مقتضى قياس ظاهر -1

ـ   ا قيـاس ،  حقوق الري والعرف واملرور ال تدخل يف وقف األرض الزراعية تبعا بـدون ذكره
  .وتدخل استحسانا



  
 وحكمهأنواعه : االستحسان

175 
 

العدول عن :مثال ذلك . إىل حكم خاص :  االستحسان الذي هو عدول عن مقتضى نص عام -2
، إىل ختصيص األم  27) كَاملَين حولَينِ أَولَادهن يرضعن والْوالدات(مقتضى العموم يف قوله تعاىل 

ضع ولدها ، من هذا احلكم الذي اقتضاه العموم ، الرضيعة املنـزلة اليت ليس من شأن مثلها أن تر
 . -رمحه اهللا –كماذهب إليه اإلمام مالك 

جـواز  : ، مثال ذلـك   28إىل حكم استثنائي :  االستحسان الذي هو عدول عن حكم كلي -3
وصية احملجور عليه لسفه يف وجوه اخلري ، فقد جازت هذه الوصية استحسانا ، والقيـاس عـدم   

 .29فه على نفسه جاز استحسانا ، والقياس عدم اجلواز اجلواز ، وكذلك وق
  :أنواع االستحسان من جهة سنده : االعتبار الثاين 
وهو أن يترك العمل مبقتضى القياس لدليل من الكتاب أو السنة ومن : االستحسان بالنص: النوع األول 

   :أمثلة ذلك
إىل ما بعد املوت واملوت مزيل للملك  القياس يأىب جواز الوصية ألا متليك مضاف:  حكم الوصية -

فتقع اإلضافة إىل زمان زوال امللك فال يتصور وقوعه متليكا فال يصح إال أم استحسنوا جوازها بالكتاب 
من بعد وصية  (: إىل قوله تعاىل ) يوصيكم اهللا يف أوالدكم ( : والسنة أما الكتاب فقوله تبارك وتعاىل

  30) يوصى ا أو دين
يا أَيها الَّذين آمنوا  ( : رياث مرتبا على الوصية فدل أن الوصية جائزة وقوله سبحانه وتعاىلفشرع امل

يرِكُم إِنْ أَنتم شهادةُ بينِكُم إِذَا حضر أَحدكُم الْموت حني الْوصية اثْنان ذَوا عدلٍ منكُم أَو آخران من غَ
متبرضِ ضي الْأَرا مشروعة, 31 )فندبنا سبحانه وتعاىل إىل اإلشهاد على حال الوصية فدل أ   

يا رسول : فقال  ملسو هيلع هللا ىلص فما روي أن سعد بن أيب وقاص ررر كان مريضا فعاده رسول اهللا وأما السنة
فبثلث : ال قال  :فبنصف مايل ؟ قال : ال قال : بثلثي مايل ؟ قال : ال ، فقال : اهللا أوصي جبميع مايل ؟ فقال 

الثلث والثلث كثري إنك إن ندع ورثتك أغنياء خري من أن تدعهم عالة : " مايل ؟ فقال عليه الصالة والسالم 
   .متفق عليه32" يتكففون الناس 

وهو بيع ما ليس عند اإلنسان ، ولكن استثىن عن حكم السلم استحسانا بنص خـاص  :  جواز السلم -
أو من أسلم فليسـلم   شىٍء ف فىلَسفي أَسلَف من « : عليه وسلم بقوله وهو ما روي عن النيب صلى اهللا

  33» معلُومٍ أَجلٍ إِلَى ، معلُومٍ ووزن معلُومٍ كَيلٍ فى
والقياس يأىب جواز السلم باعتبار أن املعقود عليه معدوم عند العقد لكنه ترك بالنص وهو الرخصة الثابتـة  

  .يف السنة 
فهذا احلكم قد ثبت بنص يف السنة أال وهو قول رسول اهللا صلى , من أكل أو شرب ناسيا كم بعدم الفساداحل  

فإن األكل , 34 )من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإمنا أطعمه اهللا وسقاه( :اهللا عليه وسلم
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ختضع هلا نظائرها وهي فساد والشرب حال النسيان وقد استثنيت مبقتضى هذا النص من القاعدة العامة اليت 
  .الصوم بكل شيء يصل إىل جوف الصائم فكان هذا استحسانا ثابتا بالنص

وهو أن يترك العمل مبقتضى القياس لدليل اإلمجاع ومـن أمثلـة   : االستحسان باالمجاع : النوع الثاين 
  :ذلك
هو أبعد جوازا من السـلم   القياس يأىب جواز االستصناع ؛ ألنه بيع املعدوم كالسلم بل:  االستصناع -

ألن املسلم فيه حتتمله الذمة ألنه دين حقيقة و املستصنع عني توجد يف الثاين و األعيان ال حتتملها الذمـة  
لكنه جاز ؛ ألن الناس تعاملوه يف سائر األمصار مـن  , فكان جواز هذا العقد أبعد عن القياس عن السلم

  . يترك القياسغري نكري فكان إمجاعاً منهم على اجلواز ف
ومدة املكث فيه، فالقاعدة العامة تقتضـي   ،هلكاملست للماء تقدير تعني األجرة وغري من احلمام دخول 

عدم جواز ذلك ملا فيه من اجلهالة ، ولكنه جاز استغناء من القاعدة العامة ، المجاع الثابت على اجلـواز  
  .سان االمجاع لتساهل الناس عادة يف أمثال تلك األشياء ، فسند االستح

وهو أن يترك العمل مبقتضى القياس لدليل العرف ومـن أمثلـة   : االستحسان بالعرف : النوع الثالث 
  :ذلك
استئجار احلمام بأجرة معينة دون حتديد كمية املاء ومدة املكث فالقياس مينع من جواز ذلـك جلهالـة    -

ة املذكورة ال تفضي إىل املنازعة واخلصـومة  الكمية واملدة لكنهم استحسنوا ترك هذا القياس ؛ ألن اجلهال
وكذا يف الشركة إذا سافر أحدمها باملال و قد أذن له بالسفر أو قيل له اعمل   -.لتعارف الناس على ذلك

برأيك أو عند إطالق الشركة فالقياس أن ال ينفق شيئا من ذلك على نفسه أو طعامه ؛ ألن اإلنفاق مـن  
نصا لكن ترك القياس الستحسان العرف فله أن ينفق من مجلة املال على نفسه  مال الغري ال جيوز إال بإذنه

يف االستئجار والطعام وحنومها من رأس املال ؛ ألن عادة التجار اإلنفاق من مال الشـركة و املعـروف   
  . كاملشروط

وجواز وقف املنقول الذي جرى العرف بوقفه كالكتب ، واألواين وغريمها على مذهب بعض   -  
لعلماء ، عدال عن األصل العام يف الوقف إىل جريان العرف به استحسانا ، واألصل فيه أن يكون الوقف ا

  .مؤبدا ، فهذا اليصح إال يف العقار غري املنقول 
وهو أن يترك العمل مبقتضى القياس لدليل الضرورة ومن أمثلـة  : االستحسان بالضرورة : النوع الرابع 

   :ذلك
بار واحلياض بعدما جنست فإن القياس يأىب جوازه ألن ما يرد عليه النجاسة يتـنجس  احلكم بطهارة اآل -

   .لكن حكم بطهارا للضرورة احملوجة إىل ذلك لعامة الناس فإن احلرج مدفوع بالنص,مبالقاته
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وكذلك جواز عقد اإلجارة فإنه ثابت خبالف القياس حلاجة الناس إىل ذلك فإن العقد على املنافع بعد  -
جودها ال يتحقق ؛ألا ال تبقى زمانني فال بد من إقامة العني املنتفع ا مقام اإلجارة يف حكـم جـواز   و

  . العقد حلاجة الناس إىل ذلك
  .استحسانا للضرورة ، ودفعا للحرج عن الناس و العفو عن رشاش البول

  :االستحسان باملصلحة : النوع اخلامس 
يهلك عنده من أمتعة الناس، فإن القياس يقتضي بعدم تضمينه إال تضمني األجري املشترك ما : مثاله   

بالتعدي ،أو بالتقصري ، ألنه أمني ، ولكن أفىت كثري من الفقهاء بوجوب الضمان عليه استحسانا رعايـة  
  .ملصلحة الناس باحملافظة على أمواهلم 

الضـعيف سـواء   ( القياس وهو أن يترك العمل مبقتضى : االستحسان بالقياس اخلفي : النوع السادس 
  : لدليل القياس اخلفي القوي األثر ومن أمثلة ذلك) كان ظاهراً أو خفياً 

نوعان يف احلاصل فأحد _ أي القياس واالستحسان _ مث كل واحد منهما : ( رخسي يف بيانه يقول الس
ما ضعف أثره وهو ظاهر جلي ، والنوع اآلخر منه ما ظهر فساده واستتر وجه صـحته  : نوعي القياس 

لفساد ما قوي أثره وإن كان خفياً ، والثاين ما ظهر أثره وخفي وجه ا: وأثره ، وأحد نوعي االستحسان 
  . فيه

تقدم ذلك املثال يف النوع األول من القسم باعتبار ما عدل عنه وما عدل إليه أي من حقوق : مثاله   
  .الرى والعرف ، املرور 

  :االستحسان بقوة األثر فيه : النوع السابع 
 أن سؤر سباع الطري كا لصقر والنمر والغراب ، جنس قياسا طاهر مع الكراهة استحسـانا ، :مثاله   

  .ذهب إليه احلنفية
  :حجـية االستحسان 

  :اختلف الفقهاء يف حجية االستحسان على مذهبني   
االستحسان دليل شرعي تثبت به األحكام ، وعلى هذا فهو حجة ، وإىل هذا ذهـب   :املـذهب األول 

  .اإلمام أمحد وأبوحنيفة ومالك ، رمحهم اهللا 
و تذوق وتلذذ وجرأة على التشريع بـاهلوى والـرأي يف   أنه ليس بدليل شرعي ، وإمنا ه: املذهب الثاين 

مقابلة ما يوجبه الدليل الشرعي ، وعلى هذا فهو ليس حبجة ، وهذا قول بعض العلمـاء منـهم اإلمـام    
  .35" من استحسن فقد شرع : " الشافعي رمحه اهللا ، فقد نقل عنه أنه قال 

  :أدلة القائلني باالستحسان 



Pakistan Journal of Islamic Research Vol 10, 2012 

178 
 

 واتبِعـوا (:تعاىلقوله و،   36) أَحسنه فَيتبِعونَ الْقَولَ يستمعونَ الَّذين(: قوله تعاىل  :الدليل األول من الكتاب 
نسا أَحزِلَ مأُن كُمإِلَي نم كُمب37)ر    

 من الثانية وباآلية القول، أحسن ملتبع واملدح الثناء معرض يف ورودها االوىل باآلية االحتجاج ووجه
  .كذلك كان ملا حجة أنه ولوال أنزل، ما أحسن باتباع أمر أنه جهة

، ووجـه  38 )حسن اهللا عند فهو حسنا، املسلمون رآه ما (صلى اهللا عليه وسلم قوله، :لدليل الثاين من السنة ا
 اهللا عنـد  كـان  ملـا  حجةاالستدالل به ، أن االستحسان حسن عند اهللا ، فدل على أنه حجة إذ لو مل يكن 

  .39حسنا
األمة على استحسان دخول احلمام من غري تقدير الزمان واللبث فيه ، ومـن   إمجاع :االمجاع : الدليل الثالث 

  .40غري تقدير للماء واألجرة والعوض 
قد ثبت من استقراء النصوص التشريعية أن الشارع احلكيم عـدل يف بعـض    :حكمة الشارع: الدليل الرابع 

إن اهللا تعلـى  : مثال ذلـك  . 41ميم احلكم إىل حكم آخر جلبا للمصلحة الوقائع عن موجب القياس أو عن تع
 فَلَا عاد ولَا باغٍ غَير اضطُر فَمنِ: (حرم امليتة والدم وحلم اخلرتير وما أهل لغري اهللا به ، مث أباحها للمضطر فقال 

ه إِثْملَي42) ع.  
  :اجلواب عن املنكرين لالستحسان عن هذه األدلة  

 وعـن  ، الرتاع حمل وهو القول أحسن اتباع وجوب على فيها له داللة ال أنه األوىل اآلية عن :األول  اباجلو
   أنزل ما أحسن كونه عن فضال مرتل دليل إليه صاروا ما أن على فيها أيضا داللة ال أنه الثانية اآلية

لـيس  " حسـن  اهللا عند فهو حسنا ناملسلمو رآه ما " قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم عن :اجلواب الثاين  
   .مرفوعا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 صـحته  على الدليل هو لذلك استحسام أن نسلم ال ذكروه ما استحسان على اإلمجاع عن :اجلواب الثالث
 ليـه ع هلم وتقريره به علمه مع السالم عليه النيب زمن يف ذلك جريان وهو له استحسام على دل ما الدليل بل
43 .  

عن الدليل الرابع ، بأن عدول الشارع الذي يسمونه باالستحسان ليس هوالدليل على احلكـم   :اجلواب الرابع
حبكم آخر الذي خيالف احلكم الذي اقتضاه القياس ، أو العام أو الكلي ، وإمنا الـدليل عليـه مـا دل علـى     

   .44ملفسدة اليت يترتب درؤها عليهاستحسام له ، وهو املصلحة الىت يترتب عقيقها عليه ، أول ا
  :أدلة نفاة االستحسان 

الشافعي كما اشتهر يف بطون الكتب، ولكن صاحب كتاب : من أبرز نفاة االستحسان هو  إنّ
ابن حزم الظاهري، ال : الذي ينفي االستحسان بكل أنواعه هو   إنّ: (يقول" الرأي يف الفقه اإلسالمي"

الشافعي نفى القسم األخري   وإنما,  45) إين أستحسن: كالم الشافعي أحياناً يرد يف   الشافعي، باعتبار أنه
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ينفي االستحسان   أنه: ـ وهو ماينقدح يف النفس ـ من معاين االستحسان، إالّ أن الظاهر من كالمه
  : قد صور اعتراض الشافعي على االستحسان باشكاالت وهي. العقلي أيضاً

 : (يترك أمراً من األمور الدنيوية سدى من غري بيان، قال تعاىلـ ثبت أن املشرع حكيم، ومل  1
فقد بني األحكام يف القرآن أو السنة، وما مل يبينه فيهما تركه ,  46 )أَيحسب الْإِنسانُ أَنْ يترك سدى

ٍء فَردوه إِلَى اللَّه فَإِنْ تنازعتم في شي: (لألدلة األخرى، وأوجب على املسلم اتباع حكمه سبحانه وتعاىل
هو تصرف حسب اهلوى وامليل،   واحلكم االستحساين ليس داخالً يف القسمني، وإنما ,47 )والرسولِ

  . ويناقض تلك اآلية الكرمية
تأمر بالطاعة هللا وللرسول وتنهى عن اتباع اهلوى واالستحسان ليس .." فإن تنازعتم: "واآلية الثانية
هو أمر غري ذلك، وهو تزيد عليهما، فال يقبل إالّ بدليل   وال رداً للكتاب والسنة، وإنماكتاباً وال سنة 

  . منهما على قبوله، وال دليل عليه
إما أن : والطريق إىل احلكم,  48" ما من واقعة إالّ وهللا فيها حكم: "وقوله ـ صلى اهللا عليه وآله ـ

  . يق غريمها، وهو تعبري آخر عن الرد السابق الذكريكون النص أو القياس ـ عند من يأخذ به ـ وال طر
ـ لو كان االستحسان جائزاً من اتهد ـ وهو ال يعتمد على نص وال محل على النص، بل  2

يعتمد على الفعل وحده ـ جاز لغريه أن يستحسن، ويقال يف الواقعة الواحدة ضروب من الفتيا؛ ألن 
والسنة، بل رمبا كان منهم من يفوق عقول هؤالء، فإن كان جائزاً العقل متواجد عند غري العلماء بالكتاب 

  .49عندهم فقد أمهلوا أنفسهم، وحكموا حيث شاؤوا
وهذه االشكاالت قابلة للمناقشة، فهي يف الواقع ترديد للمدعى، إذ التركيز يف اخلالف يدور حول 

كون االستحسان سبيالً آخر، وجود طريق آخر غري النص ـ الكتاب والسنة ـ والقياس، وال مانع أن ي
بأن ما سبق : ال شك أنا جنوز ورود التعبد باتباعه عقالً، بل لو ورد، يف الشرع: (ومن هنا يقول الغزايل

  . 50"إىل أوهامكم أو استحسنتموه بعقولكم أو سبق أوهام العوام ـ مثالً ـ فهو حكم اهللا عليكم جلوزناه
جتهاد، فليس االختالف يف الفتيا يصلح دليالً للرد على فلو مت ألغلق باب اال: أما الوجه الثاين

يسري إىل القسم األخري،    أنه,  51االستحسان، ولكن الظاهر ـ كما نبه إليه العالمة السيد احلكيم ـ 
وهو ما ينقدح يف النفس، وال ريب يف أن هذا القسم يؤدي إىل الفوضى كما تنبه له الشافعي، وهو ذا 

  . بل يؤدي إىل التالعب مبقدسات اإلسالممرفوض إسالمياً، 
  : فإنه يرد االستحسان مبسلكني: أما الغزايل

االستحسان جائز احلجية عقالً، وحنن نسلم للشرع حتى لو عبدنا بأوهام العوام، ولكن ما    ـ إنّ 1
  الدليل عليه ؟ أهو ضرورة العقل وهو خالف احلقيقة؟ 
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ما بالغري جيب أن ينتهي إىل ما بالذات، و إالّ تسلسل فيجب إذا أن يكون هناك مسع قطعي؛ ألن 
األمر، بل مل تنقل احلجية له حتى أخبار اآلحاد، ولو نقلت فإن األصل ال يثبت عنده خبرب الواحد حبجة 

  جعل االستحسان مدركاً من مدارك أحكام اهللا تعاىل   إنّ
ت خبرب الواحد، ومهما انتفى الدليل مبرتلة الكتاب والسنة واإلمجاع، وأصالً من األصول، فال يثب

وكان الغزايل يريد ذا ما شاع لدى األصوليني من أن الشك يف احلجية كاف للقطع . أوجب النفي
  .بعدمها

وهذا الدليل تام يف نفسه، إالّ أن ادعاء عدم كفاية خرب الواحد إلثبات حجية األصل مما ال وجه له 
  . يقطه التسلسل املشار إليه   حجية خرب الواحد، ذلك أنهبعد القبول بقيام الدليل القطعي على 

ـ إنا نعلم بأن األمة أمجعت على أن العامل ليس له أن حيكم واه، وذلك قبل أن ياتوهم ذا  2
  . األصل، واالستحسان مصداق للهوى والشهوة

االستحسان  لكن هذا الدليل ـ أيضاً ـ تكرار للمدعى، وبعد هذا وذاك من عبارات الشافعي يف
  . 52شرع غري الشرع ـ وبطالنه ـ يتبني لنا فيما يلي   بأنه: وذمه له وكذلك قول الروياين

أ ـ ال جيوز احلكم إالّ بالنص أو مبا يقاس على النص؛ ألن يف غري ذلك شرعاً باهلوى وقد قال 
  . 53]49: املائدة[ )بِع أَهواَءهموأَن احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولَا تت: (سبحانه وتعاىل
كان ينتظر    الرسول ـ صلى اهللا عليه وآله وسلم ـ ما كان يفيت باالستحسان، وإنما  ب ـ إنّ

  . الوحي، ولو استحسن ملا كان خمطئاً؛ ألنه ال ينطق عن اهلوى
ان جلاز لكل ج ـ االستحسان أساسه العقل، فيه يستوي العامل واجلاهل، فلو جاز ألحد االستحس

  . إنسان أن يشرع لنفسه شرعاً جديداً
  . االستحسان ليس حبجة مستقلة خارجة عن األدلة األربعة املتفق عليها  د ـ إنّ

  .54بل يرجع إىل تقدمي قياس على قياس، أو استثناء مسألة جزئية من القواعد الكلية
سانه، وهو الذي كان ما ينطق عن النيب ـ صلى اهللا عليه وآله وسلم ـ ما كان يفيت باستح  هـ إنّ

أنت علي كظهر أمي، فلم يفت ـ : عن الرجل يقول المرأته  اهلوى، فقد سئل ـ صلى اهللا عليه وآله ـ
  . باستحسانه، بل انتظر حتى نزل الوحي عليه بآية التطهري وكفارته  صلى اهللا عليه وآله وسلم ـ

على الصحابة الّذين غابوا عنه، وأفتوا  وـ إن النيب ـ صلى اهللا عليه وآله وسلم ـ استنكر
حتت حر السيف وكذلك " ال إله إالّ اهللا : "باستحسام كما يف قصة أسامة وقتله للرجل الذي قال

  . الصحابة الّذين أحرقوا مشركاً الذ بشجرة
لو جاز ذلك . االستحسان ال ضابط له، وال مقاييس له يقاس ا احلق من الباطل كالقياس  زـ إنّ
  . لكان فرطاً
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وقد ذهب احملدث االسترابادي ـ وهو من الشيعة اإلمامية ـ إىل إبطال االستحسان ورفضه وعدم 
   .55العمل به، مستدال على ذلك باثين عشر وجهاً منها 

  . ـ عدم ظهور داللة باالعتماد عليه 1
  . راباتواالضط ضبط كثرياً ما تقع فيه التعارضاتالتمسك بالذي مدركه غري من   ـ إنّ 2
  . ـ العمل به يوجب الفرقة بني األمة 3
  . ـ منافاة الشريعة مع القول بذلك 4
  .ـ إنه يفضي إىل الفنت واحلروب 5
  :الصة البحث ـخ

فاالستحسان لغة من احلسن وهو عد الشيء حسنا على ضد . نلخص الكالم يف باب االستحسان   
ني العلماء ، فلكل مذهب تعريفات عديدة، وأمـا  االستقباح ، ويف تعريفه االصطالحي قد وقع اخلالف ب

 لة جزئية من أصليأالعدول عن قياس جلي إىل قياس خفي ، أو استثناء مس: خالصة هذه التعريفات هي 
  .كلي

باعتبار ما عدل عنه وما عدل إليه ، وباعتبار السند الـذي بـىن عليـه    : وأما أنواعه على اعتبارين   
أي : وع االستحسان إىل ثالثة أنواع ، وباعتبار الثاين ينقسم إىل سبعة أقسام العدول ، فباعبتار األول يتن

  .االستحسان بالنص ،وباالمجاع ، والعرف ، والضروة ، وباملصلحة ، وبالقياس اخلفي ، وبقوة األثر فيه 
وعند اجلمهور ، أن االستحسان دليل شـرعي   األئمةوقد وقع اخلالف يف حجية االستحسان بني   
من استحسـن  : " وقال  –رمحه اهللا  –له األحكام وعلى هذا فهوحجة ، وخالف اإلمام الشافعي تثبت 

  . ل نظرا إىل األدلة من الكتاب والسنة واالمجاع ووالقول الراجح هو القول األ" فقد شرع 
  احلواشي

، وأصول الفقه  4/157، واإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي  174انظر املعجم الوسيط  1-
  .2/200لسرخسي ل

  .230الوجيز يف أصول الفقه للدكتور عبد الكرمي زيدان  -2
، 177ص 9، وتـاريخ العـروس ج  117ص 13وانظر لسان العرب ج) حسن(كتب اللغة مادة  -3
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