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Abstract:
The study showed the concept of approval, linguistically and idiomatically,
and then the types of approval. It is the desirability of the text (the effect),
the desirability of consensus, the desirability of custom or habit, the
desirability of necessity, and the desirability of analogy. Approval or is it a
matter of establishing the ruling with evidence and not approving, the
result of the study was that approbation of the text (the effect) is not
considered approbation in the idiomatic sense known to scholars of
origins, but rather it is a ruling proven by evidence from the book or
Sunnah, taking into account the honorable law for the benefit of the
people, and the evidence is not approbation In its fundamentalist sense,
which is based on the diligence of the mujtahid in what is not stipulated in
the text, it is an act of pure evidence.
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االستحسان بالنص
وتطبيقاتو الفقيية

د  .عايد سالم النشوي

وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية,األردن

البريد االلكترونيayed.btoosh@gmail.com :
الممخص

بينت الدراسة مفيوم االستحسان لغة واصطالحا ،ومن ثَم أنواع االستحسان؛ وىي
استحسان النص (األثر) ،واستحسان اإلجماع ،واستحسان العرف أو العادة ،واستحسان الضرورة،

واستحسان القياس ،ثم كان التركيز عمى موضوع استحان النص الذي ىو مدار البحث ،من حيث

ذكر أكبر عدد من التطبيقات عميو ،وبيان مدى اعتبار الحكم الثابت بالنص من قبيل االستحسان
أم أنو من قبيل ثبوت الحكم بالدليل وليس استحسانا ،فكانت نتيجة الدراسة إن استحسان النص
(األثر) ال يعد استحسانا بالمعنى االصطالحي المعروف عند عمماء االصول ،وانما ىو حكم ثبت
بدليل من كتاب أو سنة مراعاة من الشارع الكريم لمصمحة العباد ،وليس الدليل ىو االستحسان
بمعناه األصولي المبني عمى اجتياد من المجتيد فيما ال نص فيو ،فيو عمل بالدليل المحض.
الكممات االفتتاحية :استحسان ،النص ،اجتياد ،الدليل.
المقدمة

إن الحمد هلل نحمده ونستعينو ونستيديو ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،

من ييد اهلل فيو الميتد ،ومن يضمل فمن تجد لو وليا مرشدا ،والصالة والسالم عمى سيد الخمق
وحبيب الحق وعمى آلو وصحبو وسمم تسميما كثيرا.
أما بعد،

فإن اهلل بالناس لرؤف رحيم ،لم يخمقيم عبثا بل جعل ليم غاية ،ولم يتركيم سدى بل ىداىم
السبيل وحدد معالمو .كل ذلك بما شرع ليم من أحكام في دينو ،وكانت أحكامو محققة لمصالحيم
في دينيم ودنياىم وآخرتيم .وقد ثبت لدى العمماء من تتبع أحكام الشرع واستقرائيا أنيا جاءت

لتحقيق مصالح العباد في العاجل واآلجل ،وحيثما تحققت المصمحة فثم شرع اهلل.
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وان موضوع (استحسان النص) أحد المواضيع التي ينبغي عمى طالب العمم أن يحقق
فييا ،ويبحثيا بحثا عمميا تأصيميا لبيان الحق فييا ،فإن االستحسان يعد من األدلة المختمف فييا
بين عمماء األصول بين منكر ومجيز ،ناظ ار لممسألة عمى أنو ال فائدة منيا ،كل بحسب معناه
الحقيقي الذي تبين لو.

وىنا لن أتطرق إلى موضوع االستحسان بشكل عام بكل تفاصيمو ووجو الخالف فيو ،وىل
الخالف لفظي أو معنوي؟ بل سوف أذكر أنواع االستحسان بشكل سريع ومختصر وأفسح المجال
لمكالم عن موضوع استحسان النص من حيث أنو ىل ىناك حقيقة لالستحسان بالنص أم أنو

اجتياد أصولي ربما من خالل الدراسة يتبين خالفو ،وأنو ال يوجد استحسان لمنص أصال بل ىو

ثبوت لمحكم الشرعي بالدليل ،وىذا ىو صميم الدراسة.
فاهلل  -جل وعز  -أسأل أن يعينني عمى ذلك.
مشكمة البحث وحدوده

تكمن مشكمة البحث في اإلجابة عمى األسئمة اآلتية:

أوال :ما المقصود باالستحسان عند األصوليين؟
ثانيا :ىل مفيوم االستحسان عند الحنفية يختمف عنو عند الجميور؟

ثالثا :ما ىي أنواع االستحسان؟

رابعا :ىل األحكام الثابتة عند األصوليين باالستحسان بالنص من قبيل االستحسان فعال أم أنيا
ثابتة بناء عمى نص شرعي وليست من قبيل االستحسان؟
أىداف البحث

ييدف البحث إلى ما يمي:

أوال :ذكر المسائل التي ذكر فييا األصوليين االستحسان بالنص عمى سبيل المثال ال الحصر.

ثانيا :بيان أن األحكام الثابتة باالستحسان ثابتة ابتداء بالنص وليس باالستحسان.
منيجية البحث

اعتمد الباحث في ىذه الدراسة منيجين ىما :المنيج االستقرائي والمنيج التحميمي.

أما المنيج االستقرائي فكان من خالل استقراء موضوع استحسان النص في كتب األصول
مستخرجا منيا التطبيقات الفقيية واألمثمة العممية التي ذكرىا المصنفون – رحميم اهلل تعالى –
حول استحسان النص.
وأما تحميل ىذه المسائل فكان من خالل بيان أقوال العمماء فييا من حيث إنيا استحسان

لمنص ،ثم الرد عمى ذلك من أقوال أىل العمم.
ثم إنني قمت بعدة أمور منيا:
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أوال :كتابة اآليات القرآنية بالرسم العثماني ،وترقيميا في متن الرسالة ،ذاك ار اسم الصورة ورقم اآلية.
ثانيا :العمل بما تستوجبو األمانة العممية من توثيق المعمومات التي اقتبستيا من المصادر
والمراجع ،وردىا إلى مصدرىا األصمي المستمدة منو.
ثالثا :تخريج األحاديث النبوية الشريفة من مظانيا.

الدراسات السابقة

ال بد وان موضوع االستحسان من المواضيع التي حضيت بحظ وافر من البحث والدراسة،

إال أنني ومن خالل المتابعات المتكررة ليذه الدراسات لم أتوصل في حدود اطالعي عمى من
تطرق لموضوع البحث بالتفصيل وانما كانت الدراسات تشير إلى استحسان النص كنوع من أنواع
االستحسان فقط ،ومن ىذه الدراسات:

أوال :تطبيقات االستحسان في أحكام البيوع عند الحنفية ( دراسة تحميمية مقارنة أمثمة مختارة )،

حسان أبو عرقوب ( رسالة ماجستير ) الجامعة األردنية ،عمان  ،األردن.
ثانيا :االستحسان عند عمماء أصول الفقو أثره في الفقو اإلسالمي ،السيد صالح عوض ،بحث
منشور في مصر0991 ،م.
ثالثا :مقومات منيجية التشريعباالستحسان عند األصوليين ( دراسة تحميمية ) ،رائد نصري جميل

أبو مؤنس ،بحث منشور في الجامعة األردنية ،عمان ،األردن.
خطة البحث

تم تقسيم البحث إلى أربعة مباحث ،عمى النحو اآلتي:

المبحث األول :بيان مفيوم االستحسان لغة واصطالحاً .

المطمب األول :االستحسان لغة.

المطمب الثاني :االستحسان اصطالحا.
المبحث الثاني :أنواع االستحسان .
المطمب األول :استحسان النص.

المطمب الثاني :استحسان اإلجماع.
المطمب الثالث :استحسان العرف.

المطمب الرابع :استحسان الضرورة .
المطمب الخامس :استحسان القياس.
المبحث الثالث :استحسان النص (األثر ).

المبحث الرابع :مدى اعتبار ىذا النوع ( استحسان النص ) من قبيل االستحسان .
ومن ثم كتبت خاتمة لمبحث من عدة نقاط.
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المبحث األول :بيان مفيوم االستحسان لغة واصطالحاً .ويقسم إلى مطمبين:

مما ال يخفى عمى كل ذي لب أنو في بداية كل دراسة ال بد من بيان مفيوم

المصطمحات األساسية في البحث ،وربما البعض يعبر عنيا ببيان مفيوم مصطمحات عنوان
الدراسة بالتحديد ،وىا نحن نبدأ ببيان مفيوم مصطمحات البحث واهلل الموفق.
المطمب األول

االستحسان لغة  :عد الشئ واعتقاده حسناً).(i

يقال ( :استحسنت كذا ) أي اعتقدتو حسناً .

)(ii

وقيل :ىو طمب األحسن من األمور ،واستحسنو :عده حسنا.

المطمب الثاني :االستحسان اصطالحاً

 عرفو أبو الحسن الكرخي بقولو  :العدول بالمسألة عن حكم نظائرىا إلى حكم آخر بوجو أقوى)(iii

يقتضي ىذا العدول.

 وذكر الرازي بأن الكرخي عرفو بقولو :ىو أن يعدل اإلنسان عن أن يحكم في المسألة بمثل ما)(iv

حكم في نظائرىا إلى خالفو لوجو أقوى يقتضي العدول عن األولى.

()v

 -أما تعريف المالكية فيو :األخذ بمصمحة جزئية في مقابمة دليل كمي.

 -أما تعريف الشافعية فيو كما يقول اإلمام الغزالي :ما يستحسنو المجتيد بعقمو.

()vi

 وأما ابن قدامة المقدسي من الحنابمة فقد عرفو بقولو :العدول بحكم المسألة عن نظائرىا لدليل()vii

خاص من كتاب أوسنو.
التعريف المختار

بعد النظر في تعريفات أىل العمم فإنني أرى  -واهلل أعمم – أن تعريف اإلمام أبي الحسن

الكرخي الذي قال فيو بأن االستحسان ىو" :العدول بالمسألة عن حكم نظائرىا إلى حكم آخر بوجو
أقوى يقتضي ىذا العدول" ىو األقرب؛ ولشموليا جميع أنواع االستحسان.

()viii

وىذا ما رجحو الزرقا بقولو" :لعمو أفضل التعاريف المأثورة وأشمميا بأنواعو"

.

المبحث الثاني :أنواع االستحسان

في ىذا المبحث سوف أتطرق إلى أنواع االستحسان بشكل مجمل ،مع ذكر مثال أو أكثر

عمى كل نوع ؛ عمى أن يتم التفصيل في نوع واحد؛ وىو استحسان النص أو استحسان األثر ،وىو
موضوع بحثنا.
المطمب األول :استحسان النص
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استحسان النص ( األثر ) :وىو العدول عن حكم القياس في مسألة إلى حكم مخالف لو
()ix

ثبت بالكتاب أو السنو.

ويقول البرديسي " :ىو االستحسان الذي يتحقق في كل واقعة يرد فييا نص معين يعطي

ليذه الواقعة حكما يخالف الحكم الكمي الذي يجب تطبيقو عمى ىذه الواقعةبمقتضى الدليل العام أو

القاعدة المقررة(.)x

وسوف أسرد لو أمثمة الحقا إن شاء اهلل.
المطمب الثاني :استحسان اإلجماع

استحسان اإلجماع :وىو أن يترك موجب القياس في مسالة النعقاد اإلجماع عمى حكم

آخر غير ما يؤدي اليو القياس.

ومثالو :عقد االستصناع ،فالقياس يقتضي أنو ال يجوز -ألنو بيع معدوم  -لكنيم

استحسنوا تركو باإلجماع لتعامل الناس فيو(.)xi

ويقول الكاساني" :وأما جوازه ،فالقياس :أن ال يجوز؛ ألنو بيع ما ليس عند اإلنسان ،ال
عمى وجو السمم ،وقد نيى رسول اهلل  -صمى اهلل عميو وسمم  -عن بيع ما ليس عند اإلنسان،
ورخص في السمم ،ويجوز استحسانا؛ إلجماع الناس عمى ذلك؛ ألنيم يعممون ذلك في سائر

األعصار من غير نكر(.)xii

يقول اليندي ":أجمعوا عمى استحسان دخول الحمام من غير تقدير أجرة وعوض الماء؛
ومن غير تقدير مدة المبث فيو ،ومن غير تقدير الماء ،وكذا استحسنوا شرب الماء من غير تقدير
الماء وعوضو ،فموال أنو حجة لزم اتفاقيم عمى الباطل إذ الحكم من غير دليل باطل.

وجوابو :أنو ال نزاع أنيم استحسنوا ما ذكرتم ،لكن ال نسمم أن ذلك ىو الدليل عمى

صحتو ،بل كان استحسانيم لذلك عمى دليل؛ وىو :إما جريان ذلك في عصر النبي – صمى اهلل

عميو وسمم – مع عممو بو وتقريره ليم عميو ،أو غير ذلك مما ال يخفى عمى المتأمل تقريره"(.)xiii
المطمب الثالث :استحسان العرف

استحسان العرف أو العادة :ىو العدول عن مقتضى القياس إلى حكم آخر يخالفو؛ لجريان
()xiv

العرف بذلك أو عمالً بما اعتاده الناس.

ومثل لو قال شخص " :واهلل ال أدخل بيتا " ،فالقياس يقتضي :أنو يحنث إذا دخل

المسجد؛ ألنو يسمى بيتا لغة ،ولكن عدل عن ىذا الحكم إلى حكم آخر ،وىو :عدم حنثو إذا دخل

المسجد ،لتعارف الناس عمى عدم إطالق ىذا المفظ عمى المسجد.xv

ومثالو أيضا :قال صاحب اليداية " :إذا استعار دابة فردىا إلى اصطبل مالكيا فيمكت
لم يضمن .وىذا استحسان ،وفي القياس يضمن؛ ألنو ما ردىا إلى مالكيا بل ضيعيا.
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ووجو االستحسان :أنو أُتى بالتسميم المتعارف؛ ألن رد العواري إلى دار المالك معتاد
(.)xvi

كآلة البيت ولو ردىا إلى المالك ،فالمالك يردىا إلى المربط"
المطمب الرابع :استحسان الضرورة

استحسان الضرورة :وىو ما خولف فيو حكم القياس نظ اًر إلى ضرورة موجبة ،أو مصمحة

مقتضية؛ سداً لمحاجة أو دفعاً لمحرج.

فمحمو عندما يكون اطراد الحكم القياسي مؤديا لحرج أو مشكمة في بعض المسائل،

فيعدل حينئذ عنو استحسانا إلى حكم آخر يزول بو الحرج وتندفع بو المشكمة.
وذلك ألن المسائل التي يقاس بعضيا عمى بعض  -وان كانت من جنس واحد وقائمة
عمى أسس مشتركة  -قد تختمف نتائجيا عدال وجورا ،أو عس ار يسرا ،باختالف موضوعاتيا وما

يكتنفيا من عوارض

(.)xvii

ومثالو كما يقول السرخسي " :وأما الترك ألجل الضرورة فنحو الحكم بطيارة اآلبار
والحياض بعدما نجست .والحكم بطيارة الثوب النجس إذا غسل في اإلجانات فإن القياس يأبى
جوازه؛ ألن ما يرد عميو النجاسة يتنجس بمالقاتو ،تركناه لمضرورة المحوجة إلى ذلك لعامة الناس،
فإن الحرج مدفوع بالنص ،وفي موضع الضرورة يتحقق معنى الحرج لو أخذ فيو بالقياس فكان

متروكا بالنص(. )xviii

المطمب الخامس :استحسان القياس

استحسان القياس :وىو أن يعدل بالمسألة عن حكم القياس المتبادر إلى حكم متغاير بقياس

آخر ،ىو أدق وأخفى من األول ،لكنو أقوى حجة وأسد نظ اًر وأصح استنتاجاً منو

(.)xix

ومثالو :القياس المستحسن في سؤر سباع الطير ،فالقياس فيو النجاسة اعتبا ار بسؤر سباع

الوحش بعمة حرمة التناول ،وفي االستحسان ال يكون نجسا؛ ألن السباع غير محرم االنتفاع بيا،

فعرفنا أن عينيا ليست بنجسة ،وانما كانت نجاسة سؤر سباع الوحش باعتبار حرمة األكل؛ ألنيا

تشرب بمسانيا وىو رطب من لعابيا ولعابيا يتجمب من لحميا ،وىذا ال يوجد في سباع الطير ألنيا
تأخذ الماء بمنقارىا ثم تبتمعو ،ومنقارىا عظم جاف ،والعظم ال يكون نجسا من الميت فكيف يكون

نجسا من الحي (.)xx

يقول ابن اليمام " :مثال سباع الطير؛ أي سؤرىا وكان األولى ذكره كالصقر والبازي ،إذ

القياس نجاسة سؤرىا قياسا ،واالستحسان عمى نجاسة سؤر سباع البيائم كاألسد والنمر؛ ألن السؤر
معتبر بالمحم ،ولحم سباع الطير نجس؛ ألنو حرام ،وحرمتو مع صالحيتو لمغذاء ال لمكرامة آية
النجاسة ،فكان سؤرىا نجسا كسؤر سباع البيائم ،فإن لحميا لما كان حراما وكانت حرمتو مع
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صالحيتو لمغذاء ال لمكرامة آية النجاسة كان سؤرىا نجسا ،فالمعنى الجامع بينيما نجاسة المحم،
وىذا معنى ظاىر األثر.
ثم حيث استويا فيو استويا في أثره وىو نجاسة السؤر ،واالستحسان طيارة سؤرىا وىو

القياس الخفي عمى طيارة سؤر اآلدمي بجامع أن كال منيما غير مأكول المحم ،وان كان حرمة

أكل لحم اآلدمي لمكرامة وحرمة أكل لحم سباع الطير لمنجاسة لضعف أثر القياس المذكور ،أي
مؤثره؛ أي مؤثر حكمو الذي ىو نجاسة السؤر وىو أي مؤثره مخالطة المعاب النجس لمماء في
سؤر سباع البيائم؛ ألنو متولد من لحميا ،وىي تشرب بمسانيا ،وىو رطب بو فينفصل منو شيء

في الماء عادة النتفائو ،أي ىذا المؤثر في سؤر سباع الطير ،إذ تشرب سباع الطير بمنقارىا
العظم الطاىر؛ ألنو جاف وال رطوبة فيو ،واذ كان طاى ار من الميت فمن الحي أولى.
ثم تأخذ الماء بو ثم تبتمعو وال ينفصل شيء من لعابيا في الماء (فانتفت عمة النجاسة)
وىي مخالطة النجاسة لمماء في سؤرىا فكان طاى ار كسؤر اآلدمي ،وأثره أي ىذا القياس الخفي
أقوى من ذلك القياس الظاىر األثر؛ ألن تأثير مالقاة الطاىر لمطاىر في تبقيتو طاى ار أشد من

مجرد تأثير نجاسة لمحم في نجاسة السؤر ،ثم إن كانت مضبوطة تغذى بالطاىر فقط ال يكره

سؤرىا ،كما ىو مروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف واستحسنو المتأخرون وأفتوا بو(.)xxi
المبحث الثالث :استحسان النص (األثر )

بعد ذكر أنواع االستحسان بشكل مجمل ال بد من العودة إلى موضوع البحث ،وىو

استحسان النص؛ أي االستحسان الذي يرجع إلى الكتاب والسنة ،وىو موضوع بحثنا .فيو كما
عرفو اآلمد ي سابقا بقولو :العدول عن حكم القياس في مسألة إلى حكم مخالف لو ثبت بالكتاب
()xxii

والسنة.

ومن األمثمة عميو :
أوال :السَّمم ،فإن القياس يأبى جواز السمم؛ ألن المعقود عميو الذي ىو محل العقد معدوم حقيقة عند

العقد،

والعقد ال ينعقد في غير محمو ،إال أنا تركنا العمل بالقياس باألثر الموجب لمترخص ،وىو قول
الراوي:

(ورخص في السمم ) ابن أبي شيبة ،مصنف ابن أبي شيبة ،باب من رخص في السمم في الوصفاء

وفي الحيوان ،حديث رقم ( .) 90619
قمت :وىنا ما ينبغي أن نقول أن السمم جائز استحسانا كما تقرر في كتب الفقو واألصول،
وانما نقول بأن السمم جائز بدليل ثبت في السنة ،وىذا الكالم ينطبق عمى جميع مسائل استحسان
النص.
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يقول ابن عباس – رضي اهلل عنو – :قدم النبي  -صمى اهلل عميو وسمم  -المدينة وىم
يسمفون بالتمر السنتين والثالثة .فقال (:من أسمف في شي ففي كيل معموم إلى أجل معموم )
البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب السمم ،باب السمم في وزن معموم ،حديث رقم (  .)9921وأقمنا

الذمة التي ىي محل المسمم فيو مقام ممك المعقود عميو في حكم جواز السمم(.)xxiii

ثانيا :اإلجارة ،فالقياس يأبى جواز اإلجارة؛ ألن المعقود عميو  -وىو المنفعة  -معدوم في الحال،
وال يمكن جعل العقد مضافا إلى زمان وجوده؛ ألن المعاوضات ال تحتمل اإلضافة كالبيع والنكاح،

إال أنا تركناه باألثر؛ وىو رواية عبداهلل بن عمر – رضي اهلل عنو – الذي قال فيو النبي  -عميو
الصالة والسالم ( :-أعطوا األجير أجره قبل أن يجف عرقو) .ابن ماجو ،سنن ابن ماجو ،كتاب
الرىون ،باب أجر األجراء ،حديث رقم (.)9922

()xxiv

فاألمر بإعطاء األجر دليل صحة العقد

.

ثالثا :بقاء الصوم مع فعل الناسي؛ ألن األكل ناسيا يوجب فساد الصوم في القياس؛ ألن الشيء ال

يبقى مع وجود ما ينافيو ،كالطيارة مع الحدث ،واالعتكاف مع الخروج من غير حاجة ،إال أنو

متروك باألثر(.)xxv

فعن أبي ىريرة  -رضي اهلل عنو  -أن النبي -عميو الصالة والسالم -قال( :من أكل أو
شرب ناسيا وىو صائم فال يفطر ،فإنما ىو رزق رزقو اهلل) الترمذي ،سنن الترمذي ،باب ما جاء
في الصائم يأكل أو يشرب ناسيا ،حديث رقم (.)190
رابعا :إذا ضرب رجل بطن امرأة فألقت جنينا ميتا ،فحكم القياس أنو ال يجب شيء عمى الضارب؛
ألنو لم يتيقن بحياتو ،ولكن عدلنا عن ىذا الحكم إلى حكم آخر ،وىو أنو يجب عمى الضارب غرة

وىي (نصف عشر الدية ) .بدليل قوي ثبت في ىذا ،وىو قولو  -عميو الصالة والسالم (:في
الجنين غرة عبد أو أمة ) الترمذي ،سنن الترمذي ،باب ما جاء في دية الجنين ،حديث رقم

( .)0200فتركنا القياس ليذا الخبر استحسانا(.)xxvi

خامسا  :من نذر أن يتصدق بمالو ،فالقياس أن يمزمو أن يتصدق بكل ما يطمق عميو مال ،ولكن
ِ
ِ
ص َدقَةۡ ] [  :012التوبة ].
ىذا القياس ترك استحسانا لقولو تعالىُ [ :خذۡ منۡ أَمۡ ََٰول ِيمۡ َ
والمقصود بالصدقة ىنا الزكاة ،والزكاة ال تكون في كل ما يممك االنسان بل في األموال التي
حددتيا الشريعة ،فعمى ىذا ال يتصدق إال بالمال الذي تجب فيو الزكاة.
ووجو االستحسان :أن إيجاب العبد معتبر بإيجاب اهلل تعالى ،إذ ليس لمعبد والية
اإليجاب مستبدا بو لئال ينزع إلى الشركة ،وايجاب الشرع في المال من الصدقات مضاف إلى
أموال خاصة ،فكذا إيجاب العبد(.)xxvii
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سادسا :واذا قطع الطريق وأخذ المال ثم ترك ذلك وأقام في أىمو زمانا ،لم يقم اإلمام عميو الحد

استحسانا ،وفي القياس يقام عميو؛ ألن الحد لزمو بارتكاب سببو ،ولكن استحسن لتوبتو وتحولو عن

تمك الحالة قبل أن يقدر عميو.
واألصل فيو ما روي أن الحارث بن زيد قطع الطريق ثم ترك ذلك وتاب ،فكتب عمي بن
أبي طالب  -رضي اهلل تعالى عنو  -إلى عاممو بالبصرة أن الحارث بن زيد كان من قطاع
الطريق ،وقد ترك وتحول عنو فال تعرض لو إال بخير(.)xxviii

سابعا :خيار الشرط ،وذلك بأن يبيع الرجل منزلو مثالً عمى أن يكون لو الخيار في البيع ثالثة أيام

فما دونيا ،أو يشتري الرجل منزالً من آخر عمى أن يكون لو الخيار في الشراء ثالثة أيام فما

دونيا.

فيذا الخيار يجب أن يطبق عميو الحكم وىو البطالن؛ نظ اًر ألنو يخالف ما يقتضيو العقد؛

ألن العقد  -وىو البيع  -يقتضي ترتب نقل الممكية فو ار من البائع إلى المشتري بالنسبة لمبيع،
ونقل الممكية من المشتري الى البائع بالنسبة لمثمن .والخيار يمنع ىذا الترتيب فورا ،فالخيار مخالف
لمقتضى العقد ،فالواجب تطبيق البطالن عميو؛ ألن القاعدة المقررة تنص عمى أن :كل ما يخالف
مقتضى العقد ال يجوز.
فخيار الشرط ال يجوز قياسا تبعا لمقاعدة السابقة المقررة لكنو عدل عن عدم الجواز وقيل

بالجواز استحسانا()xxix؛ نظ اًر لقولو  -صمى اهلل عميو وسمم  -لحبان بن منقذ وكان يغبن في
البياعات من حديث ابن عمر  -رضي اهلل عنيما  -قال( :كان حبان بن منقذ رجال ضعيفا وكان
قد سفع في رأسو مأمومة ،فجعل لو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم الخيار فيما اشترى ثالثا ،وكان
قد ثقل لسانو ،فقال لو رسول اهلل  -صمى اهلل عميو وسمم ( -بع ،وقل :ال خالبة) فكنت أسمعو
يقول :ال خالبة ،ال خالبة ،وكان يشتري الشيء ويجيء بو أىمو ،فيقولون :ىذا غال فيقول :إن

رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قد خيرني في بيعي) الحاكم ،المستدرك عمى الصحيحين ،كتاب
البيوع ،حديث رقم( .) 9910
ثامنا :القرض ،وفيو يقول الشاطبي" :فإن من استحسن لم يرجع إلى مجرد ذوقو وتشييو ،وانما رجع

إلى ما عمم من قصد الشارع في الجممة في أمثال تمك األشياء المفروضة ،كالمسائل التي يقتضي

القياس فييا أمرا ،إال أن ذلك األمر يؤدي إلى فوت مصمحة من جية أخرى ،أو جمب مفسدة
كذلك ،وكثير ما يتفق ىذا في األصل الضروري مع الحاجي والحاجي مع التكميمي ،فيكون إجراء
القياس مطمقا في الضروري يؤدي إلى حرج ومشقة في بعض موارده ،فيستثنى موضع الحرج،

وكذلك في الحاجي مع التكميمي ،أو الضروري مع التكميمي وىو ظاىر.
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ولو في الشرع أمثمة كثيرة كالقرض مثال ،فإنو ربا في األصل؛ ألنو الدرىم بالدرىم إلى
أجل ،ولكنو أبيح لما فيو من المرفقة والتوسعة عمى المحتاجين ،بحيث لو بقي عمى أصل المنع

لكان في ذلك ضيق عمى المكمفين"(.)xxx

تاسعا :بيع العرايا بخرصيا تمرا ،فإن األصل أنيا ممنوعة لما فيو من الربا ،ولكنو عدل عن ىذا
األصل استحسانا؛ لما ورد أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم رخص في بيع العرايا .فقد ثبت في
الصحيحين( :أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم رخص في العرايا أن تباع بخرصيا كيال).

البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب البيوع ،باب تفسير العرايا ،حديث رقم ( .) 9099
وفي ىذا يقول اإلمام الشاطبي " :بيع العرية بخرصيا تمرا ،فإنو بيع الرطب باليابس،
لكنو أبيح لما فيو من الرفق ورفع الحرج بالنسبة إلى المعري والمعرى ،ولو امتنع مطمقا لكان وسيمة

لمنع اإلعراء ،كما أن ربا النسيئة لو امتنع في القرض المتنع أصل الرفق من ىذا الوجو"(.)xxxi
المبحث الرابع  :مدى اعتبار ىذا النوع ( استحسان النص ) من قبيل االستحسان:

يعد ىذا النوع من أنواع االستحسان عند الحنفية ،وعند من وافقيم من المذاىب األخرى،

ولذا يقول السرخسي في أصولو" :فالحاصل أن ترك القياس يكون بالنص تارة ،وباإلجماع أخرى،

وبالضرورة أخرى"(.)xxxii

االستحسان بمعناه المتقدم المستند إلى دليل معتبر شرعا مقبول عند األصوليين كافّة من
حيث الجممة ،وان اختمفوا في تسميتو باالستحسان ،واعتباره دليال مستقال بذاتو.
يقول الطوفي " :رجع األمر في ىذا إلى أنو عمل بدليل شرعي"(.)xxxiii

وقد ذىب إلى القول بو ،واعتباره دليال مستقال بذاتو :الحنفية( ،)xxxivوالمالكية(،)xxxv

والحنابمة( ،)xxxviواستنكره الشافعية َّ
وشنعوا عمى القائمين بو ،باعتبار أنو عمل بال دليل(.)xxxvii

المعتبر عند القائمين بو لم َي ُعد استنكار الشافعية وتشنيعيم في
واذا تحرر معنى االستحسان
َ
محمو؛ ألن الكل متفق عمى العدول عن القياس بالنص واإلجماع والضرورة ،كما أنيم متفقون عمى
عدم شرعية االستحسان بمجرد الرأي واليوى.
وعميو فال خالف بين األصوليين في حجية االستحسان بالنص ،أو اإلجماع ،أو الضرورة؛
ألنو باالتفاق ُيترك القياس بيذه األمور الثالثة ،وان اختمفوا في تسمية ذلك باالستحسان.
قال الغزالي تعقيباً عمى ما ذكره من أمثمة الحنفية في العدول بالمسألة عن ُح ْكم نظائرىا
بدليل الكتاب والسَُّّنة " :وىذا مما ال ُينكر ،وانما يرجع االستنكار إلى المفظ ،وتخصيص ىذا النوع

من الدليل بتسميتو استحساناً من بين سائر األدلة"(.)xxxviii
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وذكر اآلمدي أن تفسير االستحسان بالرجوع عن حكم دليل خاص إلى مقابمو بدليل طارئ
عميو أقوى منو من نص أو إجماع أو غيره ال نزاع في صحة االحتجاج بو ،وان نوزع في تمقيبو
باالستحسان ،فحاصل النزاع راجع فيو إلى اإلطالقات المفظية ،وال حاصل لو(.)xxxix

فعند الحديث عن قول الرجل :مالي صدقة ،يقول صاحب نياية الوصول في دراية

األصول ":فيذا استحسان عندىم – أي عند األحناف – مع أنو ليس عدوال عن قياس إلى قياس
أقوى منو بل ىو عدول عن موجب القياس إلى موجب النص"(.)xl

ويقول الشيخ مصطفى الزرقا " :إن معظم عمماء أصول الفقو الحنفي يقسمون االستحسان

إلى أربع اقسام ،فيزيدون عمى استحسان القياس والضرورة نوعين آخرين وىما :استحسان السنة -
وىو لدييم عدول عن حكم القياس إلى حكم مخالف لو ثبت بالسنة  -واستحسان اإلجماع .
وال يخفى أن ىذا التعميم والتنويع في معنى االستحسان االصطالحي غير سديد ،وىو
إقحام لمشيء في غير محمو.
ٌ
فمن الواضح بعدما سبق بيانو أن الحكم الثابت فيما يسمونو استحسان السنة إنما يضاف
ثبوتو إلى السنة أي إلى نص الشارع وما في حكمو ال إلى قياس واستحسان.
فاالستحسان المقصود إنما ىو عدول من الفقيو المستنبط عن حكم القياس؛ حيث
يجوز القياس لفقدان النص التشريعي ،وان القران ثم السنة ثم اإلجماع مصادر ثالثة مقدمة في
الرتبة عمى القياس ،فال مجال لقياس وال استحسان إال فيما لم يرد من األحكام في أحد تمك

المصادر الثالثة.

فاطالق اسم االستحسان عمى ىذين النوعين ىو حشر لمشيء في غير زمرتو ،وتوسع
في لفظ االستحسان يورث اشتباىا في تمييز الحقائق.
ولعل السبب في ىذا التساىل ىو رغبة االستحسانيين أن يقطعوا حجة مخالفييم الذين

يعتبرون طريقة االستحسان قوال بالرأي وباليوى المجرد عن دليل شرعي ،فأراد االستحسانيون بيذا
التوسع لمعناه األصمي أن يفيموىم أن من معناه االستناد إلى السنة أو اإلجماع أو القياس.
عمى أن ما ورد بو النص منحرفا عن قياس أمثالو لمصمحة لحظيا الشارع اآلمر إنما ىو
بالحقيقة استحسان الشارع وليس الكالم فيو ،وانما الكالم في استحسان الفقيو المستنبط الذي يطبق
نصوص الشارع ويقيس عمييا ويستحسن عمى وفقيا مستميما من غرض الشارع مقاصد

شريعتو"(.)xli

وبعد ىذا التحقيق في المسألة يرى الباحث بأن ما قالو الشيخ الزرقا عين الصواب؛ من
حيث أن االستحسان ىنا لمشارع الكريم وليس لممستنبط؛ ألن الحكم ثبت بالدليل وليس باجتياد
المجتيد.
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الخاتمة

بعد البحث نخمص الى النتائج التالية:

أوالً :أن االستحسان ىو العدول بالمسألة عن حكم نظائرىا إلى حكم آخر بوجو أقوى يقتضي ىذا

العدول،

ثانياً :إن استحسان النص لم يقل بو المالكية والشافعية ،بل تفرد بو األحناف والحنابمة.

ثالثا :إن االستحسان ابتداء ىو أمر اجتيادي من المستنبط وليس من الشارع الحكيم ،ولكنو منسجم

مع مراد الشارع الكريم.
رابعا :إن استحسان النص (األثر) ال يعد استحسانا بالمعنى االصطالحي المعروف عند عمماء
االصول ،وانما ىو حكم ثبت بدليل من كتاب أو سنة؛ مراعاة من الشارع الكريم لمصمحة العباد،
وليس الدليل ىو االستحسان بمعناه األصولي المبني عمى اجتياد من المجتيد فيما ال نص فيو.

أىم التوصيات

أوال :إن ما يسمى عند األصوليين باستحسان النص بحاجة ماسة لمتعمق بو أثر كرسالة ماجستير

أو دكتوراة.
ثانيا :ال بد من وجود باحثين لمربط بين موضوع استحسان النص وموضوع النسخ .وىل ىناك
عالقة بينيما؟ وىذا بحاجة إلى رسالة دكتوراة.
الحواشي
 - iالجرجانً ،علً بن محمد بن علً ت 513هـ ،التعرٌفات ،ضبط وتصحٌح :جماعة من العلماء ،بإشراف
الناشر ،بٌروت ،لبنان ،دار الكتب العلمٌة1651( ،م ،ط ،)1ص.15
 - iiالكفوي ،أبو البغاء أٌوب بن موسى ت 1961هـ ،الكلٌات ،تحقٌق :عدنان دروٌش ومحمد المصري،
بٌروت ،مؤسسة الرسالة ،ص .194الفٌروزآبادي ،مجدالدٌن أبو طاهر محمد بن ٌعقوب ت 514هـ ،القاموس
المحٌط ،تحقٌق :مكتب تحقٌق التراث فً مؤسسة الرسالة ،بٌروت ،لبنان ( 5992م ،ط.1156 ،)5
 - iiiاآلمدي ،أبو الحسٌن سٌد الدٌن علً بن أبً علً بن محمد بن سالم الثعلبً ت  311هـ  ،اإلحكام فً
أصول األحكام ، ،تحقٌق :عبد الرزاق عفٌفً ،المكتب االعالمً ،بٌروت دمشق ،ج ،1ص .125البخاري،
عبد العزٌز بن أحمد بن محمد (ت419هـ) ،كشف األسرار شرح أصول البزدوي ،دار الكتاب اإلسالمً ج،1
ص.1
 - ivالرازي ،أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسٌن التٌمً (ت 393هـ) ،المحصول ،دراسة
وتحقٌق :طه جابر فٌاض العلوانً ،مؤسسة الرسالة ،ج ،3ص.152
 - vالشاطبً ،إبراهٌم بن موسى بن محمد اللخمً الغرناطً (ت 469هـ) ،الموافقات ،تحقٌق :مشهور بن
حسن آل سلمان ، ،دار ابن عفان( ،ط1664 ،1م) ،ج ،5ص.161
 - viالغزالً ،أبو حامد محمد بن محمد ت()292هـ ،المستصفى ،تحقٌق :محمد عبد السالم عبد الشافً، ،
ط1661 ،1م ،ص.141
 - viiابن قدامة ،موفق الدٌن عبدهللا بن أحمد بن محمد المقدسً ،روضة الناظر فً أصول الفقه على مذهب
اإلمام أحمد بن حنبل ، ،مؤسسة الرٌان للطباعة والنشر والتوزٌع( ،ط5995 ،5م) ،ج ،1ص . 141
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 - viiiالزرقا ،مصطفى أحمد المدخل الفقهً العام ،دار الفكر( ،ط1635 -1634 ،1م) ج ،1ص.44
 - ixاآلمدي ،اإلحكام فً أصول األحكام ،ج ،1ص .125النملة ،عبد الكرٌم بن علً بن محمد ،المهذب فً
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الفقه وتطبٌقاتها على المذهب الراجح ،المملكة العربٌة السعودٌة ،مكتبة الرشد٠٢٢٢( ،م ،ط  ،) 1ص . 151
 - xالبردٌسً ،محمد زكرٌا أصول الفقه ،القاهرة ،دار الثقافة للنشر والتوزٌع ،ص .195
 - xiالبخاري ،كشف األسرار شرح أصول البزدوي ،ج ،1ص.3
 - xiiالكاسانً ،عالء الدٌن أبو بكر بن مسعود بن أحمد (ت ٧٨٥هـ) ،بدائع الصنائع فً ترتٌب الشرائع ،دار
الكتب العلمٌة1193( ،هـ 1653 -م ،ط  ،) 5ج  ، 2ص . 1
 - xiiiالهندي ،صفً الدٌن محمد بن عبدالرحٌم األرموي نهاٌة الوصول فً دراٌة األصول ،تحقٌق :صالح بن
سلٌمان الٌوسف وسعد بن سالم السوٌح ،المملكة العربٌة السعودٌة ،مكتبة نزار مصطفى الباز5915( ،م ،ط
 ،) 5ج  ، 6ص.1912
 - xivالبغا ،مصطفى دٌب أثر األدلة المختلف فٌها فً الفقه اإلسالمً ،دمشق ،دار القلم( ،ط5911 ،2م)،
ص.111
 - xvالنملة ،المهذب فً علم أصول الفقه المقارن،ج ،1ص . 661
 - xviالبابرتً ،أكمل الدٌن محمد بن محمد بن محمود ت453هـ ،العناٌة شرح الهداٌة ،دار الفكر ،ج،6
ص.14
 - xviiالزرقا ،المدخل الفقهً العام ،ج ،1ص .51
 -xviiiالسرخسً ،أصول السرخسً ،ج ،5ص.591
 - xixالزرقا ،المدخل الفقهً العام ،ج،1ص .45
 - xxالسرخسً ،أصول السرخسً ،ج ،5ص  .591ابن العربً ،محمد بن عبد هللا أبو بكر المعافري اإلشبٌلً
(ت ٧٤٥هـ) ،المحصول فً أصول الفقه ،تحقٌق :حسٌن علً الٌدري  -سعٌد فودة ،عمان ،دار البٌارق،
(٠٤٠٢هـ ٠١١١ -م ،ط  ،) 1ص  .111الطوفً ،أبو الربٌع نجم الدٌن سلٌمان بن عبد القوي بن الكرٌم
الصرصري ،ت ٥٠٧هـ ،شرح مختصر الروضة ،تحقٌق :عبد هللا بن عبد المحسن التركً ،مؤسسة الرسالة،
( ٠٤٢٥هـ ٠١٨٥ -م ،ط  ،) 1ج  ،1ص . 591
 - xxiابن أمٌر حاج ،أبو عبد هللا ،شمس الدٌن محمد بن محمد بن محمد ،وٌقال له ابن الموقت (ت ٨٥١هـ)،
التقرٌر والتحبٌر ،دار الكتب العلمٌة٠٤٢٥ ( ،هـ ٠١٨٥ -م ،ط  ،) 5ج  ، 1ص . 551
 - xxiiاآلمدي ،اإلحكام فً أصول األحكام ،ج ،1ص  .125النملة ،المهذب فً علم أصول الفقه المقارن ،ج،1
ص.665
 - xxiiiالبخاري ،كشف األسرار شرح أصول البزدوي ،ج ،1ص.2
 - xxivالمرجع السابق.
 - xxvالمرجع السابق.
 - xxviالنملة ،المهذب فً علم أصول الفقه المقارن ،الطوفً ،ج ،1ص .665
 - xxviiالبابرتً ،العناٌة شرح الهداٌة ،ج ،4ص. 125
 - xxviiiالسرخسً ،شمس األمة محمد بن أحمد بن أبً سهل (ت 151هـ) ،المبسوط ،بٌروت ،دار المعرفة،
(1111هـ 1661 -م) ،ج ،6ص.591
 - xxixالبردٌسً ،أصول الفقه ،القاهرة ،ص .196 - 195
 - xxxالشاطبً ،الموافقات ،ج ،2ص .161
 - xxxiالمرجع السابق.
 - xxxiiالسرخسً ،أصول السرخسً ،ج ،5ص.595
 - xxxiiiالطوفً ،شرح مختصر الروضة ،ج  ، 1ص .165
 - xxxivالسرخسً ،أصول السرخسً ،ج ،5ص .591البخاري ،كشف األسرار شرح أصول البزدوي ،ج ،1
ص .1 – 5
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 - xxxvالقرافً ،أبو العباس شهاب الدٌن أحمد بن إدرٌس بن عبد الرحمن (ت ٧٨٤هـ) ،شرح تنقٌح الفصول،
تحقٌق :طه عبدالرؤوف سعد ،شركة الطباعة الفنٌة المتحدة 1161 ( ،هـ 1641 -م ط  ،) 1ص  .125ابن
العربً ،المحصول فً أصول الفقه ،ص . 111
 - xxxviالطوفً ،شرح مختصر الروضة ،ج  ،1ص  .164ابن النجار ،تقً الدٌن أبو البقاء محمد بن أحمد بن
عبد العزٌز بن علً الفتوحً ( ت  ١٥٠هـ) ،شرح الكوكب المنٌر ،تحقٌق :محمد الزحٌلً ونزٌه حماد ،مكتبة
العبٌكان ٠٤٠٨( ،هـ  ٠١١٥ -مـ  ،ط  ،) 5ج  ،1ص. 169
 - xxxviiاإلسنوي ،أبو محمد جمال الدٌن عبد الرحٌم بن الحسن بن علً نهاٌة السول شرح منهاج الوصول ،ت
٥٥٠هـ ،دار الكتب العلمٌة –بٌروت ،لبنان٠٤٠٢( ،هـ٠١١١ -م ،ط  ،) 1ص  .132اآلمدي ،اإلحكام فً
أصول األحكام ،ج  ،1ص .123الغزالً ،المستصفى ،ص.141
 - xxxviiiالغزالً ،المستصفى ،ص . 141
 - xxxixاآلمدي ،اإلحكام فً أصول األحكام ،ج  ،1ص . 126
 - xlالهندي ،نهاٌة الوصول فً دراٌة األصول ،ج ،6ص. 1993
 - xliالزرقا ،المدخل الفقهً العام ،ج ,1ص.53 - 52
المصادر والمراجع
القرآن الكرٌم.
.1
ابن أبً شٌبة ،أبو بكر عبد هللا بن محمد بن إبراهٌم بن عثمان العبسً ت 512هـ ،الكتاب المصنف
.5
فً األحادٌث واآلثار ،تحقٌق :كمال ٌوسف الحوت ،مكتبة الرشد – الرٌاض ،ط 1196 ،1هـ.
ابن أمٌر حاج ،أبو عبد هللا شمس الدٌن محمد بن محمد بن محمد ،وٌقال له ابن الموقت (ت
.1
٨٥١هـ) ،التقرٌر والتحبٌر ،دار الكتب العلمٌة٠٤٢٥ ( ،هـ ٠١٨٥ -م ،ط .) 5
ابن العربً ،أبو بكر محمد بن عبد هللا المعافري اإلشبٌلً (ت ٧٤٥هـ) ،المحصول فً أصول
.1
الفقه ،تحقٌق :حسٌن علً الٌدري  -سعٌد فودة ،عمان ،دار البٌارق٠٤٠٢( ،هـ ٠١١١ -م ،ط .) 1
ابن النجار ،تقً الدٌن أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزٌز بن علً الفتوحً ،ت  ١٥٠هـ،
.2
شرح الكوكب المنٌر ،تحقٌق :محمد الزحٌلً ونزٌه حماد ،مكتبة العبٌكان ٠٤٠٨( ،هـ  ٠١١٥ -مـ  ،ط .) 5
ابن قدامة ،موفق الدٌن عبدهللا بن أحمد بن محمد المقدسً ،روضة الناظر فً أصول الفقه على
.3
مذهب اإلمام أحمد بن حنبل ،مؤسسة الرٌان للطباعة والنشر والتوزٌع ،ط5995 ،5م.
ابن ماجه ،أبو عبدهللا محمد بن ٌزٌد القزوٌنً ،ت()541هـ ،سنن ابن ماجه ،تحقٌق :محمد فؤاد
.4
عبدى الباقً ،دار إحٌاء الكتب العربٌة  -فٌصل عٌسى البابً الحلبً.
اآلمدي ،أبو الحسٌن سٌد الدٌن علً بن أبً علً بن محمد بن سالم الثعلبً ،ت  311هـ ،اإلحكام
.5
فً أصول االحكام ،تحقٌق :عبد الرزاق عفٌفً ،المكتب االعالمً ،بٌروت ،دمشق.
اإلسنوي ،أبو محمد جمال الدٌن عبد الرحٌم بن الحسن بن علً اإلسنوي ،نهاٌة السول شرح منهاج
.6
الوصول ،ت ٥٥٠هـ ،دار الكتب العلمٌة – بٌروت ،لبنان٠٤٠٢( ،هـ٠١١١ -م ،ط .) 1
البابرتً ،أكمل الدٌن محمد بن محمد بن محمود ،ت453هـ ،العناٌة شرح الهداٌة ،دار الفكر.
.19
البخاري ،أبو عبدهللا محمد بن إسماعٌل ،الجامع المسند الصحٌح المختصر من أمور رسول هللا
.11
صلى هللا علٌه وسلم وسننه وأٌامه ،تحقٌق :محمد بن زهٌر بن ناصر ،دار طوق النجاة ،ط1155 ،1هـ.
البخاري ،عبد العزٌز بن أحمد بن محمد ،ت419هـ ،كشف األسرار شرح أصول البزدوي ،دار
.15
الكتاب اإلسالمً.
البردٌسً ،محمد زكرٌا ،أصول الفقه ،دار الثقافة للنشر والتوزٌع ،القاهرة.
.11
البغا ،مصطفى دٌب ،أثر األدلة المختلف فٌها فً الفقه اإلسالمً ،ط ،2دار القلم ،دمشق5911 ،م.
.11
الترمذي ،أبو عٌسى محمد بن عٌسى بن سورة بن موسى بن الضحاك ،ت546هـ ،سنن الترمذي،
.12
تحقٌق :محمد فؤاد عبدالباقً ،ط ،5شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابً الحلبً ،مصر1642 ،م.
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الجرجانً ،علً بن محمد بن علً ،ت 513هـ ،التعرٌفات ،ضبط وتصحٌح جماعة من العلماء
.13
بإشراف الناشر دار الكتب العلمٌة ،بٌروت ،لبنان ،ط.1651 ،1
الحاكم ،أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا (ت 192هـ) ،المستدرك على الصحٌحٌن ،تحقٌق :مصطفى
.14
عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمٌة – بٌروت ،ط1111 ،1هـ 1669 -م.
الرازي ،أبو عبدهللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسٌن التٌمً (ت 393هـ) ،المحصول ،دراسة
.15
وتحقٌق :طه جابر فٌاض العلوانً ،مؤسسة الرسالة.
الزرقا ،مصطفى أحمد ،المدخل الفقهً العام ،ط ،1دار الفكر1635 -1634 ،م.
.16
السرخسً ،شمس األمة محمد بن أحمد بن أبً سهل (ت 151هـ) ،أصول السرخسً ،دار
.59
المعرفة ،بٌروت.
السرخسً ،شمس األمة محمد بن أحمد بن أبً سهل (ت 151هـ) ،المبسوط ،بٌروت ،دار
.51
المعرفة1111( ،هـ 1661 -م).
الشاطبً ،إبراهٌم بن موسى بن محمد اللخمً الغرناطً ،ت 469هـ ،الموافقات ،تحقٌق :مشهور
.55
بن حسن آل سلمان ،دار ابن عفان ،ط1664 ،1م.
الطوفً ،أبو الربٌع نجم الدٌن سلٌمان بن عبد القوي بن الكرٌم الصرصري ،ت ٥٠٧هـ ،شرح
.51
مختصر الروضة ،تحقٌق :عبد هللا بن عبد المحسن التركً ،مؤسسة الرسالة ٠٤٢٥( ،هـ ٠١٨٥ -م ،ط .) 1
الفٌروزآبادي ،مجدالدٌن أبو طاهر محمد بن ٌعقوب (ت 514ه)ـ ،القاموس المحٌط ،تحقٌق :مكتب
.51
تحقٌق التراث فً مؤسسة الرسالة ،بٌروت ،لبنان5992 ،م ،ط.5
القرافً ،أبو العباس شهاب الدٌن أحمد بن إدرٌس بن عبد الرحمن (ت ٧٨٤هـ) ،شرح تنقٌح
.52
الفصول ،تحقٌق :طه عبدالرؤوف سعد ،شركة الطباعة الفنٌة المتحدة 1161 ( ،هـ 1641 -م ط .) 1
الغزالً ،أبو حامد محمد بن محمد ،ت()292هـ ،المستصفى ،تحقٌق :محمد عبد السالم عبد
.53
الشافً ،ط1661 ،1م.
الكاسانً ،عالء الدٌن أبو بكر بن مسعود بن أحمد (ت ٧٨٥هـ) ،بدائع الصنائع فً ترتٌب الشرائع،
.54
دار الكتب العلمٌة1193( ،هـ 1653 -م ،ط .) 5
الكفوي ،أبو البغاء أٌوب بن موسى ،ت 1961هـ ،الكلٌات ،تحقٌق :عدنان دروٌش ،محمد
.55
المصري ،مؤسسة الرسالة ،بٌروت.
النملة ،عبدالكرٌم بن علً بن محمد ،الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبٌقاتها على المذهب الراجح،
.56
المملكة العربٌة السعودٌة ،مكتبة الرشد٠٢٢٢( ،م ،ط .) 1
النملة ،عبدالكرٌم بن علً بن محمد ،المهذب فً علم أصول الفقه المقارن ،مكتبة الرشد،
.19
الرٌاض ،ط1666 ،1م.
الهندي ،صفً الدٌن محمد بن عبدالرحٌم األرموي ،نهاٌة الوصول فً دراٌة األصول ،تحقٌق:
.11
صالح بن سلٌمان الٌوسف وسعد بن سالم السوٌح ،المملكة العربٌة السعودٌة ،مكتبة نزار مصطفى الباز،
(5915م ،ط.)5
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