
  مصطلح اإلستحسان
وأثر اإلختالف يف داللته يف 

  اختالف األصوليني
 جبامعة سيدي ندوة الدراسات املصطلحية والعلوم اإلسالمية: من كتاب (

 إىل ٤٦٥ اجلزء الثاين من صفحة )مطبوعات اجلامعة(حممد بن عبد اهللا
٤٦٧(  
  

  حممد مجيل: لشيخ الدكتور ل
  ملغرب جنوب ا– جامعة أغادير –كلية الشريعة 

  
  

  عبد الرمحان املغريب األثري
  -غفر اهللا له-
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  :متهيد
يف سبيل املصطلح اإلسالمي عموما ويف سبيل املصطلح األصويل والفقهي          
خصوصا عوائق منهجية تكون سببا لكثري من اإلضطرابات قدميا وحديثا          

  .يف مفاهيم املصطلحات األصولية والفقهية
دراسات حول التطور الداليل للمصطلح     عدم وجود   : ومن هذه العوائق    

إىل املـصطلح فللمـصطلح     اختالف نظرة األصوليني والفقهاء     : ومنها  
الواحد تفسريات وتأويالت متعددة بل قد يـستعمل أصـويل أو فقيـه             

فيقوم شخص آخر بنفسري هلذا املصطلح مث يعطينا مفهوم هذا          , مصطلحا  
 نزاعات دون حترير حمللها     فتنشأ, املصطلح على انه املقصود لدى صاحبه       

  .وهي نزاعات رمبا تكون ومهية لو حرر حملها, 
عدم حتديد البواعث على استعمال مصطلح ما وحتديد : ومن هذه العوائق 

  .البواعث لنشأة املصطلحات تعني على ضبطها
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واإلختالف يف داللة املصطلح يفضي إىل اإلختالف يف اإلجتاه الفقهـي           
ويف هـذا   .  منوذج ملصطلح من هذا القبيـل        "اإلستحسان"واألصويل و 

  .١العرض حماولة لبيان املصطلح مع بيان اإلختالفات حوله
  

صوليون يف داللة هذا املصطلح مث اختلفوا تبعا لـذلك يف           وقد اختلف األ  
اعتباره من األدلة الشرعية فمنهم من بالغ يف اعتباره من األدلة الـشرعية             

حناه بذلك عن ميدان األدلة الـشرعية       ومنهم من قرنه بالبدعة واهلوى و     
  .ومنهم من توسط يف األمر ومنهم من تردد يف موقفه منه

يرتد إىل اإلرتباط املالحظ بني   " اإلستحسان"ومنشأ اجلدل حول مصطلح     
كمـا يرتـد إىل     , املعىن اللغوي وبني املعىن اإلصطالحي لإلستحـسان        

ونشأ عن ذلك    , اإلضطراب والغموض اللذين خييمان على هذا املصطلح      
إذ اصبح مصطلح اإلستحسان مرتبطا لدى      , موقفان لألصوليني متقابالن    

بينما يعده بعضهم مـشتمال     , بعض األصوليني بإيثار اهلوى على الشرع       
  .على تسعني يف املائة من العلم

  
  : تعريفات اإلستحسان 

   املعىن اللغوي لإلستحسان هو وجود الشئ حسنا أو اعتقاده حـسنا            
  .و نقيض اإلستقباح وه

                                                
وكلما وصلت إىل اية الصفحة نبهت عليه حىت ميكن لإلخوة العزو وكأن البحث بني ( ٤٦٥اية صفحة - ١

 آخر البحث لكن رايت أن اضعها حتت كل أما باقي اهلوامش فهو إحاالت لصاحب املقال تركها يف. ايديهم
 )صفحة طلبا للتيسري
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  :    أما يف اإلصطالح فقد تعددت تعريفات اإلستحسان ونذكر منها 
  .العدول عن القياس إىل قياس أقوى منه-١
  .ختصيص قياس بدليل اقوى منه-٢
  .العدول إىل اقوى الدليلني-٣
العدول عن احلكم يف مسألة حبكم نظرائها إىل خالفه لوجـه أقـوى            -٤

  .يقتضي العدول عن األول
  .دليل ينقدح يف نفس اتهد ويعسر عليه التنبيه عنه-٥
  .العدول عن حكم الدليل إىل العادة أو إىل مصلحة الناس-٦
  .األخذ مبصلحة جزئية يف مقابل دليل كلي-٧
إيثار ترك مقتضى الدليل على طريق اإلستثناء والترخص ملعارضة مـا           -٨

  .يعارض به يف بعض مقتضياته
فيعدل عنه يف بعـض     ,  مبالغة وغلو يف احلكم      طرح لقياس يؤدي إىل   -٩

  ٢.املواضع ملعىن يؤثر يف احلكم خيتص به ذلك الوضع
  .العدول حبكم املسألة عن نظرائها لدليل خاص من الكتاب والسنة-١٠
ترك وجه من وجوه اإلجتهاد غري شامل مشول األلفاظ لوجه وهـو            -١١

  ٣.أقوى وهو يف حكم الطارئ على األول

                                                
  ٤٦٦اية الصفحة رقم - ٢
  واإلاج يف شرح ٨١ /٢شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين التفتازاين ج: انظر هذه التعريفا توغريها يف  ٣

  .٤٠٧ /٣ وروضة الناظر ج٢/٢٠٠ وأصول السرخسي ج٢٠١ /٣املنهاج  البن  السبكي ج
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فـاألول  , لتعريفات متقاربة املعىن وبني بعضها اخـتالف        وبعض هذه ا  
, والثاين والثالث والرابع متقاربة املعىن وال خيالف يف اعتبار مدلوهلا أحد            

  .وإمنا خالف من خالف يف ختصيص هذا املدلول باسم اإلستحسان
  . وهذه التعريفات األربعة والتعريف احلادي عشر منتشرة يف كتب احلنفية

اخلامس هو اكثر التعاريف تعرضا لإلنتقاد كما سـيأيت وهـو      والتعريف  
  .موجود يف كتب احلنفية واملالكية

والتعريفات الباقية منتشرة يف كتب املالكية إال العاشر فإنه منتشر يف كتب         
  .احلنابلة

  
  :حجية اإلستحسان 

  
  صح أن أبا حنيفة ومالكا وامحد بن حنبل رضي اهللا عنـهم يأخـذون              

أما الشافعي فقد كان له كالم عنيف يف شأن اإلستحسان          , باإلستحسان  
وإذا صح هذا عـن     , ومع ذلك فقد حكي عنه أنه يقول باإلستحسان         , 

الذي يأخذ به خيتلف    " اإلستحسان"اإلمام الشافعي فإن معناه أن مصطلح       
  .عن مصطلح افستحسان الذي يرفضه

  .وهذا دليل على وجوب حترير حمل الرتاع حول املصطلح
  وإذا صح عن أيب حنيفة القول باإلستحسان فقد نقل بعـض احلنفيـة          

إنكارهم نسبة اإلستحسان إليه كما نقل عن القـرطيب إنكـاره نـسبة             
  ٤اإلستحسان إىل مالك

                                                
 .٢٤٠راجع إرشاد الفحول للشوكاين ص- ٤

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


وال نعلم هلؤالء املنكرين لنسبة اإلستحسان إىل اإلمامني أيب حنيفة ومالك           
, هومه البـدعي    معتمدا إال أن يكون مصب إنكارهم هو اإلستحسان مبف        

إن كـان   :" وهو مفهوم ال يقول به أحد كما قـال ابـن الـسمعاين              
وال , اإلستحسان هو القول مبا يستحسنه اإلنسان من غري دليل فهو باطل     

  ٥"احد يقول به
ستحسان حىت اطلقـوه علـى الـنص        وقد توسع احلنفية يف مصطلح اإل     

و والقياس يقتضي إن السلم شرع اشتحسانا  : واإلمجاع وغريمها فقد قالوا     
ألنه بيع معدوم يف اثناء التعاقد وبيع املعدوم ال جيوز شرعا لكنـه             , منعه  

مبقتضى نـص احلـديث الـوارد يف       ٦استثين من القاعدة الشرعية العامة      
من أسلف يف شئ فليسلف يف كيل معلوم ووزن معلوم إىل أجل            :"السلم
  ٧..."معلوم

 مرادا به األخذ بالقيـاس      عندهم ان يذكروا اإلستحسان     لكن الغالب   
اخلفي القوي يف مقابلة القياس اجللي الضعيف فاإلستحسان إذن نوع من           

ولـيس كـل    , كل قياس خفـي استحـسان     "القياس لكنه أعم منه إذ      
  .٨" استحسان قياسا خفيا

, فإذا استعملوا القياس مطلقا من القيد فاملراد به عندهم القياس اجللـي             
هكـذا  , راد به عندهم القيـاس اخلفـي        وغذا ذكروا اإلستحسان فامل   

: " وقد اشار عبيد اهللا بن مسعود إىل هـذا اإلنتمـاء            . اصطلحوا عليه   
                                                

 ٢٤١ارشاد الفحول  ص  -٥
 ٤٦٧: اية الصفحة رقم - ٦
 .اخرجه البخاري يف كتاب السلم يف كيل معلوم ٧
  ٢ /٣التوضيح على التنقيح لعبيد اهللا بن مسعود ج- ٨
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وغـذا ذكرنـا    , واعلم أنا إذا ذكرنا القياس نريد به القيـاس اجللـي            
  ٩"اإلستحسان نريد به القياس اخلفي فال تنس هذا اإلصطالح

فهي غـذن   , إلنكاره  فإذا كان اإلستحسان نوعا من القياس فال داعي         
, جمرد تسمية اصطلح عليها للتفرقة بني القياس اجللي والقيـاس اخلفـي             

وهذا مااليستطيع نفاة اإلستحسان إنكاره من حيث املـضمون علـى           
  .١٠األقل

اسـتعمال  : أما املالكية فالغالب يف كتبهم ان يذكر افستحسان ويراد به           
  . أقوى الدليلنيمصلحة جزئية يف مقابل قياس كلي أو العدول إىل

على ان نبعض األصوليني الينسبون األخذ باإلستحسان لإلمام مالك فابن          
وابن ١١والباقون ينكرونه    السبكي يف مجع اجلوامع نسبه أليب حنيفة وحده       

  .١٢احلاجب يف خمتصره نسبه للحنفية واحلنابلة واآلخرون ينكرونه
  ١٣. أربعوحصر بعضهم املسائل اليت قال فيها مالك بافستحسان يف

لكن كثريا من العلماء من املالكية وغريهم نصوا على غكثار املالكية من            
ورأوا األخذ به ضروريا يف املسائل اليت الحيـسن         , القول باإلستحسان   

استعمال القياس بان يؤدي على جلب مفسدة او تفويت مـصلحة بـل             
  ١٤قد يكون أغلب من القياس ذهب أصبغ بن الفرج إىل أن اإلستحسان  

                                                
 .السابق ٩

 .ياسأما من حيث التسمية فقد اعترضوا بان الحاجة إليها بل يستغىن عنها بالق ١٠
  ٢٨٨ /٢ احمللي على مجع اجلوامع ج- ١١
  ٢٨٨ /٢ شرح العضد على خمتصر ابن احلاجب ج- ١٢
 ٢٤٤ انظر هذه املسائل يف حترير املقالة يف شرح نظائر الرسالة للحطاب ص- ١٣
  ١٣٨ /٢اإلعتصام للشاطيب ج-- ١٤
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وان التزام القياس قد يؤدي على مناقضة القواعد الشرعية العامـة وهـو             
 ١٥" إن املغرق يف القياس يكاد يفارق السنة:" يروي عن اإلمام مالك قوله

حدثنا اصبغ بـن  : قال ) العتيب(على ان املبالغ فيه ما رواه حممد بن أمحد        
تـسعة  اإلستحسان  :"قال مالك   : مسعت ابن القاسم يقول     : الفرج قال   
  .١٧أن اإلستحسان عماد العلم: وروي عن اصبغ أيضا ١٦"أعشار العلم

ولقد بالغ مالك يف هذا الباب وأمعن فيه        : قال العلماء   :"الشاطيب   ١٨قال
فجوز أن يستأجر األجري بطعامه وغن كان البنضبط مقدار أكله ليـسار            

ل أمره وخفة خطبه وعدم املشاحة و وفرق بني تطرق يسري الغرر إىل األج     
جيوز لإلنسان أن يسـشتري     : فقال  , وبني تطرقه للثمن فمنعه   , فأجازه  

ولـو  , وإن كان اليوم بعينه ال ينضبط       , سلعة إىل احلصاد أو إىل اجلذاذ       
املضايقة يف  : والسبب يف التفرقة    , باع سلعة بدرهم أو ما يقارب مل جيز         

إذ قد  : جل  وال مضايقة يف األ   , تعيني األمثان وتقديرها ليست يف العرف       
   ١٩.."يسامح البائع يف انتقاص األيام وال يسامح يف مقدار الثمن على حال

وهذا اإلجتاه يف األخذ باإلستحسان الينبئ عن اغفال املقاصد الـشرعية           
وال عن جتاهل النصوص الشرعية وقد ايدوا ما ذهب إليه مالك يف مسألة             

 ان النيب صلى اهللا     األجل هذه مبا روي عن عمرو بن العاص رضي اهللا عنه          

                                                
  ١٣٨ /٢ واإلعتصام ج١٦ /٦اإلحكام البن حزم ج- ١٥
  ١٦ /٦اإلحكام البن حزم ج- ١٦
  ٢١٠ /٤املوافقات ج- ١٧
 ٤٦٩ بداية صفحة - ١٨
  ١٤٥-١٤٤ /٢ اإلعتصام - ١٩
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وخروجه الينـضبط   .. عليه وسلم أمر بشراء اإلبل إىل خروج املصدق         
  .٢٠ولكنه أمرال تقرييب , باليوم والساعة 

وإذا كان هذا وامثاله هو ما يعنيه القائلون مببالغـة مالـك يف األخـذ               
باإلستحسان فال ينبغي تفسريهذه املبالغة باإلعتماد على جمـرد العقـل           

وهذا الكالم ال ميكـن ان      : "قال الشاطيب   ,  هلوى شخصي    واإلستجابة
 قبل وأنه ما يستحسنه اتهد بعقلـه و او أنـه   يكون باملعىن الذي تقدم     

فإن مثل هـذا اليكـون   , دليل ينقدح يف نفس اتهد تقصر عبارته عنه    
  .٢١تسعة أعشار العلم وال اغلب من القياس الذي هو أحد األدلة

زالت قائمة ولو مل يقصد باإلستحسان مـا تقـدم ألن           على ان املبالغة ال   
مقتضى كون اإلستحسان تسعة اعشار العلم ان يكون أكثر تطبيقا مـن            
الكتاب والسنة واإلمجاع وهو ما ال يسع مالكا رضي اهللا عنه أن يقولـه              

 تعدو ان يقصد ا تأكيـد        ال -إذا صحت عنه  –وعلى أي حال فالعبارة     
ان التزام القياس واإلغراق فيه قد يؤدي إىل   و, ستحسان وصحته   ثبوت اإل 

  .مفارقة السنة وتفويت مقاصد الشريعة
 هو العدول   -على ما هو املختار يف مذهبهم     –واإلستحسان عند احلنابلة    

أي العـدول   , حبكم املسألة عن نظرائها لدليل خاص من كتاب أو سنة           
  .٢٢عن حكم هو أوىل منه 

                                                
 السابق- ٢٠
  ٢/١٣٨السابق ج- ٢١
. أن يتيمم لكل ثصالة استحسانا :  ومثاله ما قاله أمحد رضي اهللا عنه ٤٠٧ /١روضة الناظر البن قدامة ج- ٢٢

  ٤٠٧ /١ادر بن بدران جانظر نزهة اخلاطر للشيخ عبد الق. والقياس انه مبرتلة املاء حىت حيدث 
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هذا الكـالم عـن اإلستحـسان يف        ولو اقتصر ابن قدامة املقدسي على       
املذهب احلنبلي ألمكننا أن نسلم بتقارب بني املذاهب الثالثة يف مصطلح           

لكنه على أيب حنيفة رضـي اهللا عنـه         , اإلستحسان من ناحية مضمونه   
 ما يستحسنه اتهد    - يف نظر ابن قدامة    -اإلستحسان الذي يأخذ به وهو    

ويظهر من  ,  احلنفية يف الغالب     وقد قدمنا التفسري الذي يأخذ به     , بعقله  
سياق ابن قدامة رمحه اهللا يف رده على ايب حنيفة أنه نقل عن اإلمام الغزايل   

والرجوع , ٢٤ما رد به على احلنفية وإن كان مل يعزه إليه            ٢٣يف املستصفى 
, إىل مصادر احلنفية أوىل للوقوف على املعىن الذي يعطونه لإلستحـسان    

 طريق ضبط املصطلحات وفهم معانيها كما       وهذه هي إحدى العقبات يف    
  .يريد أصحاا

  
  :مقارنة بني املذاهب الثالثة

  
    بدراسة تعاريف اإلستحسان يف كل مذهب من هذه املذاهب الثالثة          

  :يظهر أم يتفقون فيما يأيت 
  :وهذا العدول يشمل , أن اإلستحسان عدول عن حكم إىل حكم -١
  .لياستثناء جزئية من حكم ك-    أ
  .ختصيص بعض أفراد العام حبكم خاص-    ب

                                                
  ٤٧٠بداية ص - ٢٣
  . وما بعدها من املستصفى٢٧٤ /١ من روضة الناظر وبني ما ورد يف ج٤١١ إىل ٤٠٨ قارن بني ص- ٢٤

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


أن العدول عن حكم إىل حكم مبا يشمله من اإلستثناء والتخـصيص            -٢
  .البد له من سند شرعي يعضده

  :   وخيتلفون فيما يلي 
  : قد يكون -وهو أمر قد اتفقوا عليه–ان العدول عن حكم إىل حكم -
  
  .عند بعضهم عدوال عن حكم دل عليه العموم -أ
  .وعند بعضهم عدوال عن حكم دل عليه القياس-ب
  ٢٥.وعند بعضهم عدوال عن تطبيق قاعدة شرعية ملر يقتضي العدول-ج
  

ولكن هذا اإلختالف ليس اختالفا جوهريا يستحق ذلك الـرتاع احملتـد     
ولـيس احتمـال    . الذي نراه عند األصوليني يف شأن هذا املـصطلح          

  .بعض العلماء على إنكارهاإلستحسان للتفسري البدعي هو الذي محل 
  

  :نفاة اإلستحسان
اإلمامان ابن حزم والشافعي وسنحلل     : أبرز العلماء املنكرين لإلستحسان     

موقف كل من هذين اإلمامني اجلليلني لنربز حقيقة اإلختالف بينهما وبني 
  .القائلني باإلستحسان

  :ابن حزم واإلستحسان-١
نه إال اهلجوم العنيـف علـى       الننتظر من ابن حزم رمحه اهللا أن يصدر م        

وهو –إذ هو يقول بإبطال القياس أيضا       :  وعلى القائلني به     ٢٦اإلستحسان
                                                

 .٧١مصادر التشريع افسالمي فيما النص فيه لعبد الوهاب خالف بتصرف ص- ٢٥
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 وال يعترف بأي نوع من انواع األدلـة         -متفق عليه من مجهور املسلمني    
  .عدا الكتاب والسنة واإلمجاع

اإلستحسان واإلستنباط  , اصول األحكام   اإلحكام يف   "وقد مجع يف كتابه     
الفرق , ألفاظ واقعة على معىن واحد     "- يف نظره  -ألا, باب  والرأي يف   

وحكم عليهـا مجيعـا     , ٢٧"بني شئ من املراد منها وإن اختلفت األلفاظ       
ملخص :"وضم إليها القياس والتحليل والتقليد يف رسالة مساها        , بالبطالن  

  ".إبطال القياس والرأي واإلستحسان والتقليد والتعليل
احلكم مبـا رآه احلـاكم      " افستحسان على انه     ويفهم ابن حزم مصطلح   

, أي يراه كذلك دون ان يأبه بنص شرعي   , ٢٨"اصلح يف العاقبة ويف احلال    
, فتوى املفيت مبا يراه حسنا    "ويدل على هذا قوله يف اإلستحسان أيضا إنه         

واألهـواء ختتلـف يف     , وذلك باطل ألنه اتباع للهوى وقول بال برهان       
  .٢٩"اإلستحسان
بل وعلى دليل متفق عليه , بن حزم يف محلته على اإلستحسان   ويشفع ال 

  :وهو القياس شيئان , بني مجهور األمة 
ويرد , أنه ظاهري يقف عند ظواهر النصوص وال يتجاوزها         :    أحدمها  

األحكام كلها إىل الوحي املتمثل يف الكتاب والسنة دون غضافة يل عنصر          
رافه بافجماع ليس إال ألنـه      واعت, بشري زائد على فهم هذه النصوص       

  .يرجع يف حقيقته إىل النص
                                                                                                                                       

  ٤٧١ بداية ص- ٢٦
  ١٦ /٦ اإلحكام يف أصول األحكام ج- ٢٧
  ١٧ /٦ السابق ج- ٢٨
  ٥ ملخص إبطال القياس  ص- ٢٩
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بل يؤرقه ومن ذلك املنطلق     , أنه ال يروقه اإلختالف يف الدين       :    ثانيهما
ومـا  , ألن ما يستحسنه عامل قد اليستحسنه آخر        , رفض اإلستحسان   

فكيف يكون دين اهللا حمكومـا      , استحسنه املالكية قد يستقبحه احلنفية      
شـهوة  " ان اإلستحـسان     -يف نظره – الناس ؟ فصح     باستحسان بعض 

  ٣٠"واتباع للهوى وضالل
  
  :اإلستحسان يف نظر الشافعي-٢
 ومها منسوبان ستحسان محلته على املصاحل املرسلة   الشافعي على اإل  محل    

من استحسن فقد   "إىل شيخه مالك ورويت عن الشافعي كلمته الشهرية         
بالتعـسف ورأى ان تعطيـل     وقرن يف كتابه الرسالة اإلستحسان      " شرع

والقول مبجرد افستحسان فيما العلم للفقيه به جترؤ على حدود          , القياس  
حالل اهللا وحرامه أوىل أال يقال فيه بالتعسف واإلستحسان أبدا          "إذ, اهللا  
  .٣١"وإمنا اإلستحسان تلذذ, 

واخلالف بني الشافعي وبني القائلني باإلستحسان يبدو يف داللـة هـذا            
فهـو خـالف    ,على عكس اخلالف بينهم وبني ابن حزم         ٣٢املصطلح  
  .جوهري

والذي يدلك ويدل على ان اخلالف بينهم وبني الشافعي إمنا هو خالف            
يف داللة املصطلح أن الشافعي روي عنه األخذ بافستحسان يف مواضـع            

                                                
  ١٧ /٦ اإلحكام ج- ٣٠
 ١٢٤ الرسالة ص- ٣١
 ٤٧٢بداية صفحة - ٣٢
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وقال , استحسن أن تكون ثالثني درمها      : فقد نقل عنه أنه قال يف املتعة        
وقال يف  , حسن ان يثبت للشفيع الشفعة إىل ثالثة أيام         يف الشفعة ك أست   

, القيـاس أن تقطـع مينـاه        , السارق إذا أخرج يده اليسرى فقطعت       
 وأنكر بعض الشافعية يف حديثهم عن املسائل        ٣٣.واإلستحسان أن التقطع  

الشافعي مـن   " استحسان"اليت قال فيها الشافعي بافستحسان أن يكون        
ففي حاشية البناين على شرح اجلـالل  , اصوليا  هذا النوع املصطلح عليه     
أما استحسان الشافعي التحليف على الصحف      :"احمللي على مجع اجلوامع     

كاستحسانه يف املتعـة    ,  وحنومها   ٣٤واحلط يف الكتابة لبعض من عوضها       
وإمنا قال ذلك   , ثالثني درمها فليس من اإلستحسان املختلف فيه إن حتقق          

  ٣٥"جماهلاملآخذ فقهية مبينة يف 
كما , فإذا كان ما نقل عن الشافعي من القول باإلستحسان صحيحا              

فإننا نربأ باإلمام الشافعي عن التناقض      , صح عنه إنكاره من جهة اخرى       
كما نربأ بالقئلني باإلستحسان ادعائهم التشريع من تلقـاء         , يف املوقفني   

 املصطلح فهما  فينبغي ان نفهم كالم كل من اجلانبني حول هذا        , أنفسهم  
  .صحيحا

  وخالل تقصينا ملا قيل حول موقف الشافعي من افستحسان تبني لنا أن            
  :موقفه من هذا املصطلح فسر ثالثة تفسريات

  .يتضمن إنكار اإلستحسان إنكارا قاطعا,  التفسري األول -١

                                                
  .٢٠٠ /٣واالحكام لالمدي ج.١١٣٣ /٢ راجع كشف االسرار على أصول البزدوي ج- ٣٣
 . أي احلط من جنوم الكتابة املفروضة على العبد إذا عوضها خبدمة اخرى- ٣٤
  ٢٨٨ /٢ ج- ٣٥
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يتضمن إنكاره لإلستحسان املبين على جمرد اهلـوى        ,  التفسري الثاين    -٢
وهذا التفسري هو الذي نراه اكثر انسجاما مع      , د على الدليل    دون اإلعتما 

كالمه عن اإلستحسان يف كتاب األم الذي يدل على انه إمنا حيمل على              
اإلستحسان تلك احلملة العنيفى حىت اليتجرأ الناس على التقـول علـى            

وندرك مدى حدة هجومه الذي ال يقل عن مـدى حـدة            , شريعة اهللا   
إذ عنونه  " األم"الباب الذي عقده للبكالم عليه يف       من  , هجوم ابن حزم    

بني فيه أن القول باإلستحسان يشعر      . " باب إبطال اإلستحسان  : "هكذا  
بإضافة اشياء من   , بأن هناك ثغرات يف القواعد الشرعية حيتاج إىل سدها          

ويشعر ذلك بأن اإلنسان ترك مهال يف مثل هذه املسائل          , تلقاء املكلفني   
والقرآن الكرمي ينفـي ذلـك قـال تعـاىل          , ا باإلستحسان   املقول فيه 

بأنه الذي اليؤمر   " السدى"وفسر  , ٣٦)أحيسب اإلنسان أن يترك سدى    :"(
من أفىت أو حكم مبا مل يؤمر به فقد أجاز لنفسه           "ومن مث فإن    , وال ينهى   

  .٣٧"أن يكون يف معاين السدى
فسر مبا   إذا ال يستقيم إال  " األم"كتابه  حديث عن اإلستحسان يف     ٣٨وكل  

بدليل أنه ردد فيه عبارات تشعر بأن اإلستحسان هو ما خطـر            , ذكرناه  
فهـو  , على األوهام بال دليل صحيح أو القول مبا مل يكن به أمر أو ي               

فول وجهك شطر املـسجد احلـرام       :" يقول يف حديثه عن قوله تعاىل       
ز وجل  وكان معقوال عن اهللا ع     :"٣٩"وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره    

                                                
 .القيامة من سورة ٢٦ االية - ٣٦
  ٢٧١ /٧ األم ج- ٣٧
  ٤٧٣ بداية ص -٣٨
 . من سورة الربقة١٥٠ من االية - ٣٩
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, أمنا يأمرهم بتولية وجوههم شطره بطلب الدالئل عليه المبا استحسنوه           
, والمبا سنح يف قلوم وال خطر على اوهامهم بال داللة جعلها اهللا هلـم           

ألن من طلب أمر اهللا بالداللة عليه فإمنـا         ...ألنه قضى أن يتركهم سدى    
وال ,  أمر اهللا استحسن ال عن: ومن قال , طلبه بالسبل اليت فرضت عليه      

, عن أمر رسوله صلى اهللا عليه وسلم فلم يقبل عن اهللا وال عن رسـوله                
أقول وأعمل مبا مل    : بأنه قد قال    , وكان اخلطأ يف قول من قال هذا بينا         

وقد قـضى  , أؤمر به ومل أنه عنه وبال مثال على ما أمرت به ويت عنه          
  .٤٠"فلم يترك أحدا إال متعبدا, اهللا خالف ما قال 

وإذا أمكن ان يفهم من كالم الشافعي يف بعض املواضـع أنـه يـرفض               
كاإلستحسان املراد به قيـسا     , اإلستحسان ولو مل يكن عن اتباع اهلوى        

كمـا يف قولـه     , خفي يف مقابلة قياس ظاهر مع اإلستناد إىل دليل آخر           
فـإن  : قيل  , عن غري جهالة باألصل     فإن قلتم ك فنحن تركنا القياس       :"

ويف ذلك من املآمث ما إن      , القياس حقا فأنتم خالفتم احلق عاملني به        كان  
وإن زعمتم أن واسعا لكم ترك , جهلتموه مل تستأهلوا أن تقولوا يف العلم     

والقول مبا سنح يف أوهامكم وحضر أذهـانكم واستحـسنته          , القياس  
مسامعكم حججتم مبا وصفنا من القرآن والسنة وما يدل عليه اإلمجـاع            

  .٤١"أن ليس ألحد أن يقول إال بعلممن 
ألنه يصف  , فإن هذا الفهم ال يستقيم إذا تتبعنا كالمه من أوله إىل آخره             

وهو اليسمح بترك القيـاس  , اإلستحسان بأنه القول مبا سنح يف األوهام       
                                                

  ٢٧٢ /٧ األم ج- ٤٠
  ٢٧٣ /٧ السابق ج- ٤١
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ويرى أن علته جيـب أن تبقـى سـارية دون         , ما دامت أركانه سليمة     
احد كما يرى ابـو حنيفـة وال        واليرى أن ختصص  خبري الو     , ختصيص  

  .٤٢باملصلحة كما يرى مالك
وقد دافع احلنفية بشدة عن وجهة نظرهم يف األخذ باإلستحسان ونفـو            
انفيا قاطعا ان يكون استحسام مبنيا على جمرد رأي يرونه ومتيـل إليـه     

وللجهل :" وقد عرض النسفي مبوقف الشافعي ومن تبعه بقوله    , نفوسهم  
إال أنـا تركنـا     :"الناس على عبارة علمائنا يف الكتب       باملراد طعن بعض    
من استحـسن فقـد   " حىت قال الشافعي رمحه اهللا ك    " القياس واستحسنا 

, ألن اللفظ ينبئ عنـه      , إنه إثبات احلكم مبجرد الشهوة      : وقالوا  " شرع
إنا تركنا القياس واستحسنا أنا تركنا العمل بالقياس        : "وكان معىن قوهلم    

, وعملنا مبا ليس حبجة اتباع للهوى والـشهوة         , شرعية  الذي هو حجة    
, الذي هو حجة فاحلجة الشرعية حـق        ٤٣وألنكم إن أردمت ترك القياس    
وإن أردمت ترك القياس الباطل شرعا فالباطل       , وماذا بعد احلق إال الضالل      

  ...مما ال يسوغ ذكره
 عليـه  وغرضنا من هذه التسمية ك التمييز بني احلكم األصلي الذي يدل "

وبني احلكم املمال عن ذلك السنن الظاهر بدليل أوجب         , القياس الظاهر   
وإذا صح املراد على مـا      , اإلمالة فسمينا األول قياسا واملمال استحسانا       

                                                
  ١٣٨ /٢ راجع اإلعتصام ج- ٤٢
 ٤٧٤ بداية ص - ٤٣
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قلنا بطلت املشاحة يف العبارة وتـبني أنـا مل نتـرك احلجـة بـاهلوى                
  .٤٤"والشهوة

حـسان فهـو أبعـد    ملوقف الشافعي من اإلست   :  أما التفسري الثالث     -٣
ومضمونه أن الشافعي مل ينكر اإلستحسان أصـال        , التفاسري عن احلقيقة    

ولكي يتماشى هذا التفسري وعبارة الشافعي      , بل حبذه ومدح القائلني به      
تكلف نظام الدين النصاري يف فهم عبارة       " من استسحسن فقد شرع   :" 

, قد شرع من استحسن ف  "أن مقصود الشافعي بقوله     "الشافعي هذه على    
مدح املستحسن وأراد من استحسن فقد صار مبرتلة نيب ذي شريعة وأتباع 

  .٤٥"الشافعي مل يفهموا كالمه على وجهه هذا 
وهناك مال حظة ينبغي أال نغفلها وحنن حنلل موقف الشافعي املتشدد من            

أن ولوع عشاق البدع باكتشاف براهني من كـالم         : اإلستحسان ومها   
 إىل بدعهم إن باإلستحسان وإن باملصاحل املرسلة قد         األئمة وجعلها معربا  

جعل الشافعي يسد عليهم هذا الباب الذي يلهجون به يف سبيل إضـفاء             
  .الصبغة الشرعية على ما خيتلقونه من بدع

  
الف يف مصطلح اإلستحـسان واإلعتـداد بـه لفظـي أو            اإلختهل  

  جوهري؟
كمـا  –لغالب    اخلالف حول اإلعتداد باإلستحسان خالف لفظي يف ا       

 ونفهم ذلك إذا تأملنا التعاريف املختلفـة لإلستحـسان    -سبق أن أشرنا  
                                                

  ٢٠٠ /٢ وقارن بأصول السرخسي ج١٦٨ /٢ كشف األسرار للنسفي ج- ٤٤
  ٣٢١ /٢املستصفى ج فواتح الرمحوت بشرح مسلم الثبوت مطبوع مع - ٤٥
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فاخلالف منصب على التسمية أما املضمون فال يسع أحدا إنكاره فـإذا            
كان اإلستحسان هو العدول عن قياس اقوى منه أو العدول إىل أقـوى             

عن القياس  الدليلني فاخلالف يف تلقيبه ذا اإلسم وإذا كان مبعىن العدول           
إىل العادة أو مصلحة الناس فالعادة إن ثبتت يف زمن الرسالة فهي ثابتـة              
بالسنة وإن ثبتت يف عصر الصحابة وتكرر ذلك من غري إنكـار فهـي              

وإن كانت عادة من ال حيتج بعادته كالعادات العامة من غري نظر        , إمجاع  
  ٤٦.إىل دليل فال جيوز العدول عن الدليل الشرعي إليها

   هذا اإلعتبار أليس من الالئق اإلستغناء عن هذا املصطلح ؟وعلى
بعض العلماء نظروا للمسألة هذه النظرة فرأو اإلستغناء عن هذا املصطلح           

فإن اإلستحسان ال   :"قال الشاطيب   , الناس من شرر اخلالف     ٤٧حىت نريح 
أما الشرع فاستحسانه   , وهو إما العقل أو الشرع      , يكون إال مبستحسن    

ألن األدلة اقتضت ذلك فال فائدة لتـسميته        , حه قد فرغ منهما     واستقبا
وال لوضع ترمجة له زائدة على الكتاب والسنة واإلمجاع وما          , استحسانا  

ينشأ عنها من القياس واإلستدالل فلم يبق إال العقل هو املستحسن فـإن             
ن كان بغري دليل فذلك هو البدعة       وإ, دليل فال فائدة هلذه التسمية      كان ب 

  ٤٨"اليت تستحسن
إن ذكر اإلستحسان يف حبث     :" وأصرح من قول الشاطيب قول الشوكاين       

مستقل ال فائدة فيه أصال ألنه إن كان راجعا إىل األدلة املتقدمـة فهـو               

                                                
  ٢٤١ وإرشاد الفحول للشوكاين ص٢٠٣ /٣ راجع اإلحكام لألمدي ج- ٤٦
 ٤٧٥ بداية صفحة - ٤٧
 ٢/١٣٦ اإلعتصام ج- ٤٨
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بل هـو مـن     , تكرار وإن كان خارجا عنها فليس من الشرع يف شئ           
  .٤٩"ةالتقول على هذه الشريعة مبا مل يكن فيها تارة ومبا يضادها تار

دليل ينقـدح يف    :"وقد نعترب اخلالف جوهريا إذا عرفنا اإلستحسان بأنه         
  .نفس اتهد ويعسر عليه التعبري عنه

ألن ما ال    "!وقد نوافق اإلمام الغزايل يف وصف هذا التعريف بأنه هوس           
يدري أنه وهم و خيال أو حتقيق ال بد من ظهوره ليعترب بأدلة الـشريعة               

  .٥٠"يفهلتصححه األدلة أو تز
  : وقد نوافقه يف هذا الوصف لسبنب 

اننا ال نتصور كيف يثبت الدليل يف نفس اتهد ثبوتا شـرعيا            : أحدمها  
  .تعضده الرباهني مث يعجز عن وصف هذا الثبوت وعن سرد الرباهني عليه

أن ذلك يساعد على فتح الباب على مصراعيه لكل من يريـد     : وثانيهما  
ولكنين عاجز ,  وكذا ولدي دليل اقتنعت به    إنين استحسن كذا  :أن يقول   
  .عن إبرازه

  وإذا قطعنا النظر عن هذا التعريف فإن اخلالف ال يكون يف حقيقة أمره             
إذا كان اخلـالف    : غالبا إال لفظيا ولكن سؤاال معقوال يطرح هنا وهو          

لفظيا فلماذا اتسعت شقة اخلالف بني مثبيت ومنكري اإلستحسان إىل حد      
  ؟٥١وبعضهم بدعوه بسبب اإلستحسان, اس كفروا أبا حنيفة أن بعض الن

  :    لعل اتساع شقة اخلالف يعود إىل األسباب اآلتية 

                                                
 ٢٤١ إرشاد الفحول ص- ٤٩
  ٢٨١ /٢ املستصفى ج- ٥٠
  . هامش٢٤٤ عن حترير املقالة ص ١٩٣ /٢ ابن ناجي على الرسالة ج- ٥١
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وما أكثر اخلالفات اليت    ,  عدم حترير حمل الرتاع يف شأن اإلستحسان         -١
لو حرر حملها حتريرا علميا دقيقا لتقلص ظلها وامنحت آثارها وقد قـال             

واحلق أنه ال يوجد يف اإلستحسان ما يـصلح         " :٥٢سعد الدين التفتازاين    
  .٥٣"حمال للرتاع إذ ليس الرتاع يف التسمية ألنه اصطالح

  
 تعصب بعض مقلدي أئمة املذاهب فإذا وجدوا منفذا للنقد والتشنيع           -٢

فيأيت من بعدهم ليضيف إىل ما قالوه    ,استغلوه إلبراز ضعف ذلك املذهب      
  .املصطلح غموضا ويزداد ٥٤فتزداد شقة اخلالف اتساعا 

ومن أبرز األمثلـة    ,  اجلرأة على إطالق بعض األوصاف واألحكام        -٣
على هذه اجلرأة ما قيل من أن اإلمام اجلليل أبا حنيفة رمحه اهللا تعـرض               

  .لإلام بالكفر والبدعة بسبب مصطلح اإلستحسان هذا
قال سعد الدين التفتازاين وهو يتحدث عن تبـادل مثـبيت ومنكـري             

ومبىن الطعن من اجلـانبني علـى اجلـرأة وقلـة          :" ن لإلام   اإلستحسا
  .٥٥"املباالة

  
  
  
  

                                                
 ٤٧٦ بداية صفحة - ٥٢
  ٨١ /٢على التوضيح ج شرح التلويح - ٥٣
 ٨٢ انظر مصادر التشريع فيما ال نص فيه ص- ٥٤
 ٨١ /٢شرح التلويح على التوضيح ج-٥٥
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  .انتهى بفضل اهللا: قال أخوكم الناسخ 
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