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١٤٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثنيالثامناملجلد 

 رةـــحسان وتطبيقاته املعاصــاالست 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  ?لمقــــدمة
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١٤٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثنيالثامناملجلد 

 رةـــحسان وتطبيقاته املعاصــاالست 

  املبحث األول 
  تعريف االستحسان لغة واصطالحاً

  
�� ������������� �

یقول اب�ن . )١ً(  وھو عد الشيء واعتقاده حسنا،مشتق من الحسن
  .)٢( ))ًویستحسن الشيء؛ أي یعده حسنا: ((منظور

: یق�ال .  فالح�سن ض�د الق�بح.فالحاء والسین والن�ون أص�ل واح�د
  :   یقول الشاعر ،سناء وُحسانة  وامرأة ح،رجل حسن
  

ــا     ــول هل ــا نق ــيت كن ــاة ال   دار الفت
. 

ــالً حــسانة اجليــد   ــة عطُ   )٣(يــا ظبي
 

  
  ً،وھكذا یدور المعنى اللغوي لالستحسان حول عد ال�شيء ح�سنا

استح�سن ال�رأي أو :   ویق�ال ً،استحسنت كذا؛ أي اعتقدتھ ح�سنا: تقول 
ھ���ذا مم���ا :  ویق���ال ً.ا  أو الطع���ام أو ال���شراب ؛ أي ع���ده ح���سن،الق���ول

  .)٤ً(عدوه حسنا: استحسنھ المسلمون أي 
������������������������� �

  فیم��ا یل��ي ن��سوق أبرزھ��ا ف��ي ك��ل ،لالستح��سان ع��دة تعریف��ات
  :مذھب من المذاھب األربعة 

                                                 
 ) .٣٢(الجرجاني، التعریفات ). ١٠٨(الكفوي، الكلیات   )١(

 ) .حسن(مادة ) ١٣/١١٧(ابن منظور، لسان العرب   )٢(

 ) .٢/٥٧(ابن فارس، معجم مقاییس اللغة   )٣(

والح�سن عب�ارة ع�ن ك�ل ). ٦٩(ال ن�ص فی�ھ خالف، مصادر التشریع اإلس�المي فیم�ا   )٤(

مستح�سن م�ن جھ�ة العق�ل، ومستح�سن : مبھج مرغوب فیھ، وھو عل�ى ثالث�ة أض�رب

وأكث�ر وروده ف�ي الق�رآن الك�ریم بمعن�ى . من جھة الھوى، ومستحسن من جھة الح�س

واالستح��سان ق��د یطل��ق عل��ى م��ا یمی��ل إلی��ھ . المستح��سن م��ن جھ��ة الب��صیرة والمعن��ى

 . الصور والمعانياإلنسان ویھواه من



        
 

    
 
 
 
 

 

  
 

١٤٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثنيالثامناملجلد 

 رةـــحسان وتطبيقاته املعاصــاالست 

ع��دول اإلن��سان : ((ع��رف أب��و الح��سن الكرخ��ي االستح��سان بأن��ھ  ������
  ،ك�م ب�ھ نظائرھ�ا إل�ى خالف�ھعن أن یحكم ف�ي الم�سألة بمث�ل م�ا ح
  .)١( ))لوجھ أقوى یقتضي العدول عن األول

  
  : لفظ االستحسان یكتنفھ معنیان : ((وقال أبو بكر الجصاص 

استعمال االجتھاد وغلبة الرأي في إثبات المقادیر : أحدھما 

هللا  قال .  نحو تقدیر متعة المطلقات،الموكولة إلى اجتھادنا وآرائنا

M   q  |  {  z  y  x  w    v  u      t  s  r : تعالى

}~¨  §   ¦    ¥  ¤  £          ¢   ¡  �  ©  «  ª  

        ¬L  )فأوجبھا على مقدار یسار الرجل وإعساره،  ومقدارھا . )٢

  .)٣( ...غیر معلوم إال من جھة أغلب الرأي وأكبر الظن
  
�������   : ى وجھین   وذلك عل، ترك القیاس إلى ما ھو أولى منھ���

  
  ،أن یكون فرع یتجاذبھ أص�الن یأخ�ذ ال�شبھ م�ن ك�ل واح�د منھم�ا  - أ

  ف��سموا ذل��ك ،  لدالل��ة توجب��ھ،فیج��ب إلحاق��ھ بأح��دھما دون اآلخ��ر
ًاستحسانا؛ إذ لو لم یعرض للوجھ الثاني لك�ان ل�ھ ش�بھ م�ن اآلخ�ر 

  .یجب إلحاقھ بھ
  

م�ا ك�ان : ً  وأدقھا م�سلكا ،وأغمض ما یجيء من مسائل الفروع
  ألن��ھ محت��اج ف��ي ت��رجیح أح��د ،  ووق��ف ھ��ذا الموق��ف،ن ھ��ذا القبی��لم��

                                                 
السرخ�سي، أص�ول السرخ�سي ). ٤/٧(البخاري، كشف األسرار عن أصول البزدوي   )١(

)٢/٢٠٠.( 

 ).٢٣٦(قرآن الكریم، سورة البقرة، آیة رقم   )٢(

 ).٢/٣٤٣)) (الفصول في األصول((الجصاص، أصول الجصاص   )٣(



        
 

    
 
 
 
 

 

  
 

١٥٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثنيالثامناملجلد 

 رةـــحسان وتطبيقاته املعاصــاالست 

  واس�تعمال الفك�ر والروی�ة ف�ي ،الوجھین على اآلخ�ر إل�ى إنع�ام النظ�ر
  .إلحاقھ بأحد األصلین دون اآلخر

. فھو تخصیص الحك�م م�ع وج�ود العل�ة: وأما الوجھ الثاني منھما   -ب 
  .)١( ))وفیھ خالف بین الفقھاء

  
��� ��� م���د ب���ن خ���ویز من���داد م���ن فقھ���اء المالكی���ة أن معن���ى ذك���ر مح  ��

الق��ول : االستح��سان ال��ذي ذھ��ب إلی��ھ أص��حاب مال��ك رحم��ھ هللا
  .)٢( ))بأقوى الدلیلین

  
األخذ بمصلحة جزئیة ف�ي : ((وعرف الشاطبي االستحسان بأنھ 

: ثم نقل عن ابن العربي تعریفھ لالستحسان بأنھ . )٣( ))مقابل دلیل كلي
   ، ال��دلیل عل��ى طری��ق االس��تثناء والت��رخصإیث��ار ت��رك مقت��ضى((

ث���م ق����سم . )٤()) لمعارض���ة م���ا یع���ارض ب���ھ ف���ي  بع���ض مقت���ضیاتھ
   )والتقسیم البن العربي(: االستحسان إلى أربعة أقسام ھي 

 .كرد األیمان إلى العرف: ترك الدلیل للعرف  )١(
 .كتضمین األجیر المشترك: ترك الدلیل للمصلحة  )٢(
ب الغرم على من قطع ذنب بغلة كإیجا: ترك الدلیل لإلجماع  )٣(

 .القاضي
كإج�ازة التفاض�ل الی�سیر ف�ي : ترك ال�دلیل للتی�سیر ودف�ع الم�شقة  )٤(

 .)٥(المراطلة الكثیرة 
� �
� �

                                                 
 ).٢/٣٤٤(المصدر نفسھ،   )١(

 ).٣٥٥(لقرافي، شرح تنقیح الفصول ا). ٢/٥٦٤(الباجي، إحكام الفصول   )٢(

 ).٢/٤/٥٦٢(الشاطبي، الموافقات في أصول الشریعة   )٣(

 ).٢/٤/٥٦٣(الشاطبي، الموافقات في أصول الشریعة   )٤(

 ).٥٦٣ -٢/٤/٥٦٣(المصدر نفسھ،   )٥(



        
 

    
 
 
 
 

 

  
 

١٥١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثنيالثامناملجلد 

 رةـــحسان وتطبيقاته املعاصــاالست 

��� ��� ������������� �������������������������������  
  
ث�م ق�ام الغزال�ي بتفنی�د ھ�ذا التعری�ف . ما یستح�سنھ المجتھ�د بعقل�ھ  )أ(

 إجم��اع األم��ة ق��بلھم عل��ى أن الع��الم –ً قطع��ا –إن��ا نعل��م (: (بقول��ھ
.   من غیر نظ�ر ف�ي دالل�ة األدل�ة،لیس لھ أن یحكم بھواه وشھوتھ

  ،واالستحسان من غیر نظر في أدلة الشرع حك�م ب�الھوى المج�رد
  .)١( ))وھو كاستحسان العامي ومن ال یحسن النظر

وال یق��در   ،  ال ت��ساعده العب��ارة عن��ھ،دلی��ل ینق��دح ف��ي نف��س المجتھ��د  )ب(
  ألن م��ا ال یق��در عل��ى التعبی��ر ،وھ��ذا ھ��وس. عل��ى إب��رازه وإظھ��اره

  والبد من ظھوره لیعتب�ر ،  ال یدري أنھ وھم وخیال أو تحقیق،عنھ
 .)٢(  لتصححھ األدلة أو تزیفھ،بأدلة الشریعة

 

  ب�دلیل خ�اص م�ن الق�رآن أو ،العدول بحكم المسألة ع�ن نظائرھ�ا  ) ج(
أن یقول الرجل مالي : مثلة علیھ بقولھالسنة ثم ضرب الغزالي األ

ل��زوم الت��صدق : فالقی��اس. ّ  أو � عل��ي أن أت��صدق بم��الي،ص��دقة
  لك�ن استح�سن أب�و حنیف�ة التخ�صیص بم�ال ً،بكل م�ا ی�سمى م�اال
 : الزكاة لقولھ تعالى

 Mr  q  p  o  n  m  l  k  js  v  u      t   

wx   {  z  y  L  )
  . ولم یرد إال مال الزكاة.)٣

  كالفرق في سبق ،ًوأیضا أن یعدل بھا عن نظائرھا بدلیل السنة
الح��دث والبن��اء عل��ى ال��صالة ب��ین ال��سبق والتعم��د عل��ى خ��الف قی��اس 

  .)٤(األحداث

                                                 
 .حمزة زھیر حافظ: بتحقیق) ٤٦٩ – ٢/٤٦٨(الغزالي، المستصفى   )١(

 ).٢/٤٧٤(المصدر نفسھ،   )٢(

 ).١٠٣(رآن كریم، سورة التوبة، آیة رقم ق  )٣(

ًم��ن س��بقھ الح���دث ف��ي ال��صالة ان��صرف، ف��إن ك��ان إمام���ا : ((ق��ال ص��احب الھدای��ة  )٤(

= والقی��اس أن ی��ستقبل، وھ��و ق��ول : ((ث��م ق��ال اب��ن الھم��ام)) وتوض��أ وبن��ى. اس��تخلف



        
 

    
 
 
 
 

 

  
 

١٥٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثنيالثامناملجلد 

 رةـــحسان وتطبيقاته املعاصــاالست 

  
وإنما یرجع االس�تنكار . وھذا مما ال ینكر: ثم قال اإلمام الغزالي

ً  وتخصیص ھذا النوع من الدلیل بتسمیتھ استحسانا من ب�ین ،إلى اللفظ

  .)١(سائر األدلة 
  

االستح�سان ھ�و ت�رك : ((وقد عرف الشیرازي االستحسان بقولھ
  .)٢( ))القیاس بما یستحسنھ اإلنسان برأي نفسھ من غیر دلیل

  
�� ������������������������� �

أن��ھ الع�دول بحك�م الم�سألة ع�ن نظائرھ��ا : ((وأج�ود م�ا قی�ل فی�ھ   
قق��و الحنفی��ة وق��د ق��رر مح. وھ��و م��ذھب أحم��د)) ل��دلیل ش��رعي خ��اص

والم�شھور . )٣(االستحسان عل�ى وج�ھ ب�دیع ف�ي غای�ة الح�سن واللطاف�ة 
من معاني االستحسان عند شیخ اإلس�الم اب�ن تیمی�ة أن�ھ مخالف�ة القی�اس 

  .وقد یراد بھ غیر ذلك. )٤(لدلیل
  

� �
� �

                                                                                                                            
ال��شافعي، ألن الح��دث ینافیھ��ا والم��شي واالنح��راف یف��سدانھا، فأش��بھ الح��دث العم��د، =

م�ن ق�اء أو رع��ف أو أم�ذى ف�ي ص�التھ، فلین��صرف : ا قول�ھ ص�لى هللا علی��ھ وس�لمولن�

 ).١/٢٦٧(ابن الھمام، فتح القدیر)). ولیتوضأ ولیبن على صالتھ ما لم یتكلم

 ).٤٧٧ -٢/٤٧٥(الغزالي، المستصفى   )١(

) ٢٩٤(ال���شیرازي، التب��صرة ف���ي أص��ول الفق���ھ ). ٢/٩٦٩(ال��شیرازي، ش���رح اللم��ع  )٢(

الزرك��شي، ). ٢/٣١٨(األرم��وي، التح��صیل م��ن المح��صول:  التالی��ةوانظ��ر المراج��ع

 ).٢/٤/١٥٧(اآلمدي، اإلحكام في أصول األحكام). ٦/٨٧(البحر المحیط

اب�����ن النج�����ار، ش�����رح الكوك�����ب ). ٣/١٩٠(الط�����وفي، ش�����رح مخت�����صر الروض�����ة  )٣(

 ).٤/٤٣١(المنیر

ر تعری��ف وانظ��. محم��د عزی��ر ش��مس: تعلی��ق) ٤٧(اب��ن تیمی��ة، قاع��دة ف��ي االستح��سان  )٤(

 ).٢/٥٣١(ابن قدامة، روضة الناظر: ًاالستحسان أیضا



        
 

    
 
 
 
 

 

  
 

١٥٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثنيالثامناملجلد 

 رةـــحسان وتطبيقاته املعاصــاالست 

������������������������  
إذا : ((یقول الشیخ عبدالوھاب خالف في بیان معنى االستح�سان

  أو یقت��ضي تطبی��ق ،ًت واقع��ة یقت��ضي عم��وم ال��نص حكم��ا فیھ��اعرض��
ًالحك���م الكل���ي حكم���ا فیھ���ا وظھ���ر للمجتھ���د أن لھ���ذه الواقع���ة ظروف���ا  ً

  أو ،ومالبسات خاصة تجعل تطبیق النص العام أو الحكم الكل�ي علیھ�ا
فع�دل . اتباع القیاس الظاھر فیھا یف�وت الم�صلحة أو ی�ؤدي إل�ى مف�سدة

  أو ، حك�م آخ�ر اقت�ضاه تخصی�صھا م�ن الع�امفیھا ع�ن ھ�ذا الحك�م إل�ى
  فھذا العدول ،  أو اقتضاء قیاس خفي غیر متبادر،استثناؤھا من الكلي

  ألن المجتھ�د یق�در ،  وھ�و م�ن ط�رق االجتھ�اد برأی�ھ،ھو االستح�سان
ً  وی��رجح دل��یال عل��ى ،الظ��روف الخاص��ة لھ��ذه الواقع��ة باجتھ��اده برأی��ھ

  .)١( ))دلیل باجتھاد برأیھ
  :   فقال رحمھ هللا ،ح أبو زھرة تعریف الكرخي لالستحسانوقد رج
وإنم����ا رأین����ا أن ذل����ك التعری����ف أب����ین التعریف����ات لحقیق����ة ((

  إذ أساسھ أن ،  ویبین أساسھ ولبھ،  ألنھ یشمل كل أنواعھ،االستحسان
ًیج��يء الحك��م مخالف��ا قاع��دة مط��ردة ألم��ر یجع��ل الخ��روج ع��ن القاع��دة 

  فیكون االعتماد علیھ اق�وى ، بالقاعدةأقرب إلى الشرع من االستمساك
  وی�صور أن االستح�سان كیفم�ا كان�ت ،ًاستدالال في المسألة من القی�اس

  ،ًص��وره وأق��سامھ یك��ون ف��ي م��سألة جزئی��ة ول��و ن��سبیا ف��ي مقاب��ل كلی��ة
فیلجأ إلیھ الفقیھ في ھذه الجزئیة لك�یال ی�ؤدي اإلغ�راق ف�ي القاع�دة إل�ى 

  .)٢()) ناهاالبتعاد عن الشرع في روحھ ومع
الع�دول :   االستح�سان ھ�و،وفي نظر الدكتور یعق�وب الباح�سین

في مسألة عن مثل م�ا حك�م ب�ھ ف�ي نظائرھ�ا إل�ى خالف�ھ لوج�ھ یقت�ضي 
  عن�د إلح�اق تل�ك الجزئی�ة ،التخفیف ویكشف عن وجود مشقة أو ح�رج

  .)٣( ))بنظائرھا في الحكم

                                                 
 ).٧٠(خالف، مصادر التشریع اإلسالمي فیما ال نص فیھ  )١(

 ).٣٠٢)) (حیاتھ وعصره وآراؤه وفقھھ((أبو زھرة، أبو حنیفة   )٢(

 ).٣١٨(الباحسین، قاعدة المشقة تجلب التیسیر  )٣(
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  املبحث الثاين
  :ستحسانحترير حمل الرتاع بني العلماء يف اال

    
  

  فق��د نق��ل ع��ن ،م��ا أش��د االخ��تالف ب��ین العلم��اء ف��ي االستح��سان
  وعلى النقیض من ذل�ك ،اإلمام مالك أن االستحسان تسعة أعشار العلم

  .من استحسن فقد شرع: یقول اإلمام الشافعي
  

وإلزالة ھ�ذا اإلش�كال؛ الب�د أن نح�رر الم�راد باالستح�سان حت�ى 
 المج��وزین والم��انعین ل��م ت��رد عل��ى والحقیق��ة أن أق��وال. ی��زول الت��شنیع

فالمانعون منعوا االستح�سان بمعن�ى م�ا یستح�سنھ المجتھ�د . شيء واحد
  .بعقلھ دون الرجوع إلى األدلة الشرعیة المعتبرة

  
والمجوزون القائلون بحجیة االستحسان یقصدون بھ العدول بالمسألة 

ي إبط�ال   وھ�م م�ع الم�انعین ف�،عن نظائرھا ل�دلیل معتب�ر م�ن أدل�ة ال�شرع
االستح��سان بمعن��ى م��ا یستح��سنھ المجتھ��د برأی��ھ دون الرج��وع إل��ى األدل��ة 

  :ویؤید ھذا المعنى ما ذكره اإلمام التفتازاني. الشرعیة المعتبرة
  
  وق�د كث�ر فی�ھ المدافع�ة ً،االستحسان ھو في اللغة عد الشيء حسنا((

بن�ى   وم،  ومن�شؤھما ع�دم تحقی�ق مق�صود الف�ریقین،والرد عل�ى الم�دافعین
  ف��إن الق�ائلین باالستح��سان ،الطع�ن م��ن الج�انبین عل��ى الج�رأة وقل��ة المب�االة

  والق��ائلون ب��أن م��ن استح��سن فق��د ،یری��دون ب��ھ م��ا ھ��و أح��د األدل��ة األربع��ة
ًشرع یری�دون أن م�ن أثب�ت حكم�ا بأن�ھ مستح�سن عن�ده م�ن غی�ر دلی�ل م�ن 

ح�ق أن�ھ وال.   حی�ث ل�م یأخ�ذه م�ن ال�شارع،الشارع فھو الشارع لذلك الحك�م
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  إذ ل��یس الن��زاع ف��ي ،ًال یوج��د ف��ي االستح��سان م��ا ی��صلح مح��ال للن��زاع
  .)١( ..))التسمیة ألنھ اصطالح

بھ�ذا ن��ستطیع أن نق��ول إن الخ��الف ب�ین العلم��اء ف��ي االستح��سان 
  ،  ناش�ىء م�ن اخ�تالف وجھ�ة نظ�ر ك�ل م�نھم،ھو من الخ�الف اللفظ�ي

  .وأنھم في النھایة یلتقون عند ھدف واحد
  

  إنم�ا فع�ل ،  الذي حمل لواء إنكار االستح�سان،الشافعيفاإلمام 
ًذلك تورعا من الفتوى بالتلذذ والتشھي واتباع الھوى من غی�ر ن�ص أو 

  م�ا دام ذل�ك االستح�سان ،أب�ي حنیف�ة استح�سانھ  وال یعیب عل�ى ،دلیل
  ...  أو العرف،أو  الضرورة  ،  أو اإلجماع،ًمستندا إلى النص

  
 بعض المحققین م�ن علم�اء األص�ول؛ وفیما یلي نستعرض كالم

للداللة على أن االستحسان ال خ�الف فی�ھ بمعن�ى الع�دول بالم�سألة ع�ن 
  :  أو العمل بأقوى الدلیلین،حكم نظائرھا لدلیل خاص

  
إن ك��ان االستح��سان ھ��و الق��ول بم��ا : ((یق��ول اب��ن ال��سمعاني  -أ 

  وال ،یستحسنھ اإلن�سان وی�شتھیھ م�ن غی�ر دلی�ل فھ�و باط�ل
ث�م نب�ھ اب�ن ال�سمعاني عل�ى أن الخ�الف بینن�ا )) أحد یقول بھ

  ف��إن تف��سیر االستح��سان بم��ا ی��شنع عل��یھم ال ،وبی��نھم لفظ��ي
العدول في الحكم من دلیل : والذي یقولون بھ أنھ. یقولون بھ

 )٢( .فھذا مما لم ینكره أحد. إلى دلیل ھو اقوى منھ
  

  وأن الك�ل متف�ق علیھ�ا ،ویؤكد التفتازاني على ھ�ذه النتیج�ة  -ب 
ولم�ا اختلف�ت العب�ارات ف�ي تف�سیر االستح�سان م��ع : ((بقول�ھ

                                                 
) ٢/١٧١(م��تن التنق��یح ف��ي أص��ول الفق��ھ التفت��ازاني، ش��رح التل��ویح عل��ى التوض��یح ل  )١(

 .ذكریا عمیرات: ضبطھ وخرج آیاتھ وأحادیثھ

 ).٩٠-٦/٨٩(الزركشي، البحر المحیط في أصول الفقھ  )٢(
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أنھ قد یطلق لغة على ما یھواه اإلنسان ویمیل إلی�ھ وإن ك�ان 
  وكثر استعمالھ في مقابل�ة القی�اس عل�ى ،ًمستقبحا عند الغیر

ً كان إنكار العم�ل ب�ھ عن�د الجھ�ل بمعن�اه مستح�سنا .اإلطالق

 العم��ل بم���ا ال   إذ ال وج��ھ لقب���ول،حت��ى یتب���ین الم��راد من���ھ
 وبع��دما اس��تقرت اآلراء عل��ى أن��ھ اس��م ل��دلیل .یع��رف معن��اه

ًمتفق علی�ھ ن�صا ك�ان أو إجماع�ا أو قیاس�ا خفی�ا إذا وق�ع ف�ي  ً ً ً

مقابل��ة قی��اس ی��سبق إلی��ھ األفھ��ام حت��ى ال یطل��ق عل��ى نف��س 
الدلیل من غیر مقابلة فھو حجة عند الجمیع من غیر تصور 

 .)١( ))خالف
من األدلة ) االستحسان(مدي النوع الثالثویحلل لنا اإلمام اآل  -ج 

  ویصل إلى نتیجة وھي أنھ ،المختلف فیھا عند األصولیین
: فیقول رحمھ هللا. .ال نزاع في صحة االحتجاج بھ

ًالخالف لیس في نفس إطالق لفظ االستحسان جوازا ((

 أما .ًوامتناعا؛ لوروده في الكتاب والسنة وإطالق أھل اللغة
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م��ا رآه الم��سلمون : ((وأم��ا ال��سنة فقول��ھ علی��ھ ال��صالة وال��سالم 

  .)٤( ))ًحسنا فھو عند هللا حسن

                                                 
 ).٢/١٧٢(التفتازاني، شرح التلویح على التوضیح لمتن التنقیح  )١(

 ).١٨(قرآن كریم، سورة الزمر، آیة رقم  )٢(

 ).١٤٥(ة رقمقرآن كریم، سورة األعراف، آی  )٣(

ولك��ن ). ٣/٧٩(وص��ححھ الح��اكم ف��ي الم��ستدرك ) ١/٣٧٩( أحم��د ف��ي م��سنده أخرج��ھ  )٤(

= وس�لم  ص�لى هللا علی�ھرغم شیوع واشتھار ھذا الحدیث، إال أنھ لم یثب�ت رفع�ھ إل�ى النب�ي 
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 فم�ا نق�ل ع�ن األئم�ة م�ن - أھل اللغ�ة أي إطالق–وأما اإلطالق 
  وال ،استحسان دخول الحم�ام م�ن غی�ر تق�دیر ع�وض للم�اء الم�ستعمل

  واستح�سان ش�رب الم�اء م�ن ،  وتق�دیر أجرت�ھ،تقدیر مدة السكون فیھا
 وقد نقل عن ال�شافعي .أیدي السقائین من غیر تقدیر في الماء وعوضھ

  واستح��سن ً، درھم��ااستح��سن ف��ي المتع��ة أن تك��ون ثالث��ین:  أن��ھ ق��ال 
  واستح�سن ت�رك ش�يء  للمكات�ب ،ثبوت الشفعة للشفیع إلى ثالث�ة أی�ام 

  ، وقال في السارق إذا أخرج یده الیسرى بدل الیمن�ى .من نجوم الكتابة
  .  واالستحسان أن ال تقطع،القیاس أن تقطع یمناه: فقطعت

  
  والش��ك أن ،فل�م یب��ق الخ��الق إال ف��ي معن�ى االستح��سان وحقیقت��ھ

االستح��سان ق��د یطل��ق عل��ى م��ا یمی��ل إلی��ھ اإلن��سان ویھ��واه م��ن ال��صور 
ً  وإن ك��ان م��ستقبحا عن��د غی��ره وھ��و ف��ي اللغ��ة اس��تفعال م��ن ،والمع��اني

  ولیس ذلك ھو محز الخالف إلتفاق األمة قبل ظھور المخ�الفین ،الحسن
على امتناع حكم المجتھد ف�ي ش�رع هللا تع�الى ب�شھواتھ وھ�واه م�ن غی�ر 

  وإنم�ا مح�ز ، وأنھ ال فرق في ذلك بین المجتھ�د والع�اميدلیل شرعي، 
  .)١( ))الخالف فیما وراء ذلك

  
 كتعری���ف –ث���م نق���ل رحم���ھ هللا تعریف���ات كثی���رة لالستح���سان 

غی��ر أن حاص��لھ یرج��ع إل��ى تف��سیر : (( وخ��تم ذل��ك بقول��ھ–الكرخ��ي 
االستحسان بالرجوع ع�ن حك�م دلی�ل خ�اص إل�ى مقابل�ھ ب�دلیل ط�ارىء 

                                                                                                                            
ًول�م أج�ده مرفوع�ا ف�ي : قال العالئ�ي.. بل ثبت وقفھ على ابن مسعود رضي هللا عنھ=

ًأص�ال؛ وال س�ند ض�عیف بع��د ط�ول البح�ث، وكث�رة الك��شف، ش�يء م�ن كت�ب الح��دیث 

األش��باه والنظ��ائر ) ًوال��سؤال، وإنم��ا ھ��و م��ن ق��ول عب��د هللا ب��ن م��سعود موقوف��ا علی��ھ

ًوكون���ھ موقوف���ا عل���ى اب���ن ). ٢/١٨٨(العجل���وني، ك���شف الخف���اء ). ١٨٢(لل���سیوطي 

رأي، فل�ھ مسعود ال یضر في االستدالل بھ، ألن ما تضمنھ ودل علیھ مما ال یدرك ب�ال

 .حكم الرفع

 ).١٥٧-٢/٤/١٥٦(اآلمدي، اإلحكام في أصول اإلحكام   )١(
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  وال ن�زاع ف�ي ص�حة ،  م�ن ن�ص أو إجم�اع أو غی�ره،علیھ أق�وى من�ھ
  فحاص��ل الن��زاع ،  وإن ن��وزع ف��ي تلقیب��ھ باالستح��سان،االحتج��اج ب��ھ

  .)١( ))راجع فیھ إلى االطالقات اللفظیة
ف��إن ك��ان م��ذھبھم عل��ى م��ا ق��ال الكرخ��ي : ((ویق��ول ال��شیرازي    -د 

ول   فخن نق�،وعلى ما قال القائل اآلخر وھو القول بأقوى الدلیلین
  .)٢( ))بھ وارتفع الخالف

وقصارى القول إن الخالف بین العلماء في االستحسان إنم�ا     *
  والظ��اھر م��ن ك��الم بع��ض ،ھ��و خ��الف لفظ��ي ال ج��وھري

  :األصولیین أن الخالف في االستحسان ظھر في موطنین 
: استعمال االستحسان بالمعنى الذي ذكره متق�دمو الحنفی�ة بق�ولھم   - أ

  ال ،  أو دلیل ینقدح في نف�س المجتھ�د،عقلھما یستحسنھ المجتھد ب
 حی��ث .  وال یق��در عل��ى إب��رازه وإظھ��اره،ت��ساعده العب��ارة عن��ھ

 .)٣(وصفھ بعض النافین لالستحسان بأنھ ھوس ووھم وخیال
 أو عدم اعتباره عند نق�ل عدم تحدید المقصود باعتبار االستحسان  - ب

ً م�ستقال ً  ھل المقصود اعتبار االستح�سان دل�یال،والنزاعالخالف 

  وی�ري ال�بعض ،أم ال؟ فبعضھم یرى أن�ھ راج�ع إل�ى التخ�صیص
  وال�بعض اآلخ�ر ی�رى ،أنھ راجع إلى التخصیص وتقیی�د المطل�ق

 .)٤(أنھ راجع إلى الترجیح بأقوى الدلیلین
فھ�ذا كل�ھ : ((وقد رجح الشاطبي أنھ راجع إل�ى األدل�ة بقول�ھ 

  إال أن�ھ ،یوضح لك أن االستحسان غیر خارج ع�ن مقت�ضى األدل�ة
  .)٥( ))نظر إلى لوازم األدلة وماآلتھا

                                                 
 ).١٥٩-٢/٤/١٥٨(المصدر نفسھ،   )١(

 .عبد المجید تركي: بتحقیق)٢/٩٧٠(الشیرازي، شرح اللمع   )٢(

 .وما بعدھا) ١٢٧(البغا، أثر األدلة المختلف فیھا في الفقھ اإلسالمي  )٣(

 ).٥٦٣(القتھا باألدلة الشرعیة الیوبي، مقاصد الشریعة وع  )٤(

 ).٢/٤/٥٦٥(الشاطبي، الموافقات في أصول الشریعة  )٥(
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  املبحث الثالث
  حجية االستحسان

  
ًذكرن��ا س��ابقا أن م��ن م��واطن الخ��الف ف��ي االستح��سان م��ا ذك��ره 

متقدمو الحنفیة في بیان حقیقة االستحسان من أنھ ما یستحسنھ المجتھ�د 
  .  عنھ  ال تساعده العبارة،  أو أنھ دلیل ینقدح في نفس المجتھد،بعقلھ

  
 بعد أن ذكر ثلة من أقوال أھ�ل العل�م –إال أن اإلمام الشاطبي 

وھذا الكالم ال یمكن أن یك�ون بمعن�ى : (( قال–في مدح االستحسان 
  أو أنھ دلیل ینق�دح ،  وأنھ ما یستحسنھ المجتھد بعقلھ،الذي تقدم قبل

في نفس المجتھ�د تع�سر عبارت�ھ عن�ھ؛ ف�إن مث�ل ھ�ذا ال یك�ون ت�سعة 
  )١( ))  وال أغلب من القیاس الذي ھو أحد األدلة،لعلمأعشار ا
  

  ألنھ�ا تخ�دم مواض�یع ،لھذا سنقتصر على ذكر أدلة اآلخذین ب�ھ
 بمشیئة هللا تع�الى –  والتطبیقات المعاصرة التي سنستعرضھا ،الكتاب

  وفیم��ا یل��ي أھ��م األدل��ة م��ن الكت��اب وال��سنة واإلجم��اع عل��ى ً، الحق��ا–
  :حجیة االستحسان

� �
������������������������  

  ،استدلوا بعدة آیات من القرآن الكریم على حجیة االستحسان
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 .سلیم الھاللي: تحقیق) ٢/٦٣٨(الشاطبي، االعتصام   )١(

 ).١٨(قرآن كریم، سورة الزمر، آیة رقم  )٢(
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أنھ��ا ذك��رت ف��ي مق��ام :  األول��ىووج��ھ الدالل��ة م��ن اآلی��ة الكریم��ة
ووج�ھ االحتج�اج ورودھ�ا ف�ي (: (المدح والثناء یق�ول اآلم�دي ف�ي ذل�ك

  .)٢( ))معرض الثناء والمدح لمتبع أحسن القول
  

وأم���ا اآلی���ة الثانی���ة فوج���ھ االس���تدالل منھ���ا أن هللا أم���ر باتب���اع 
  ،  إذ الص�ارف ل�ھ عن�ھ ف�ي ھ�ذا المق�ام،  واألمر ھنا للوج�وب،األحسن
یق��ول اآلم��دي ف��ي بی��ان وج��ھ .. .حج��ةل��ك عل��ى أن االستح��سان ف��دل ذ

  ول�وال أن�ھ ،أن هللا أم�ر باتب�اع أح�سن م�ا أن�زل: ((االحتجاج بھذه اآلیة
  .)٣( ))حجة لما كان كذلك

  
  :ویجاب عن االستدالل بھذه اآلیات على حجیة االستحسان بما یلي

 .أن أحسنھ ھو الذي یكون مع الدلیل )١(
  لوج�ب أن ،ت محمول�ة عل�ى عمومھ�اأنھ لو كان�ت ھ�ذه اآلی�ا )٢(

ًیكون استحسانا لتحریم القول بالھوى والشھوة عل�یكم ح�سنا ً،  
 .)٤(  وھذا یبطل تعلقكم بھ،ولوجب اتباعھ

  وكالمن��ا ف��ي م��ا یستح��سنھ ،أن اآلی��ة أم��ر باتب��اع م��ا أن��زل  )٣(
اإلن��سان م��ن تلق��اء نف��سھ م��ن غی��ر دلی��ل؛ ف��ال حج��ة لك��م ف��ي 

 .)٥(اآلیتین

                                                 
 ).٥٥(قرآن كریم، سورة الزمر، آیة رقم  )١(

 ).٢/٤/١٥٩(اآلمدي، اإلحكام في أصول األحكام   )٢(

الزرك�شي، البح�ر : ًوانظ�ر أی�ضا ). ٢/٤/١٥٩(اآلمدي، اإلحكام ف�ي أص�ول األحك�ام   )٣(

البخ�اري، ).٢/٢٠٧(السرخ�سي، أص�ول السرخ�سي). ٦/٩٤(المحیط في أص�ول الفق�ھ

 ).٣/١٩٥(الطوفي، شرح مختصر الروضة ). ٤/٢٤(كشف األسرار

 ).٥٦٧(الباجي، إحكام الفصول في أحكام األصول  )٤(

 ).٢/٩٧٢( شرح اللمعالشیرازي،  )٥(



        
 

    
 
 
 
 

 

  
 

١٦١
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��� ��� ���������� �������� ��  
م�ا رآه  : ((كما استدل المثبتون لالستح�سان بق�ول الم�صطفى 

ً  وما رآه المسلمون قبیحا فھ�و عن�د ،ًالمسلمون حسنا فھو عند هللا حسن

  .)١( ))هللا قبیح
أن�ھ دل : ووجھ االستشھاد بھذا الحدیث عل�ى حجی�ة االستح�سان 
ح��ق ف��ي ًأن م��ارآه الن��اس ف��ي ع��اداتھم ونظ��ر عق��ولھم مستح��سنا فھ��و 

  وم��ا ھ��و ح��ق ،  إذ م��ا ل��یس بح��ق فل��یس بح��سن عن��د هللا تع��الى،الواق��ع
  .)٢(وحسن عند هللا تعالى فھو حجة

  :وقد نوقش ھذا الدلیل بعدة وجوه ھي 

ًأن ظ��اھره ی��دل عل��ى أن م��ا رآه الم��سلمون بجمل��تھم ح��سنا فھ��و  )١(

  فاجتم��اعھم عل��ى ح��سن ،  واألم��ة ال تجتم��ع عل��ى باط��ل،ح��سن
ًرعا؛ ألن اإلجماع یتضمن دل�یال ش�رعیاشيء یدل على حسنھ ش ًً،  

 .فالحدیث دلیل علیكم ال لكم
 .)٣(  فال یسمع،أنھ خبر واحد في مسألة قطعیة )٢(
أن���ھ إذا ل���م ی���رد ب���ھ أھ���ل اإلجم���اع وأری���د بع���ضھم؛ فیل���زم علی���ھ  )٣(

إن الم���راد :  ال یق���ال.  وھ���و باط���ل بإجم���اع،استح���سان الع���وام
  فیبط�ل ،رك للظ�اھرھ�ذا ت�: استحسان أھ�ل االجتھ�اد؛ ألن�ا نق�ول 

  .)٤(االستدالل

                                                 
 .سبق تخریجھ، وھو موقوف على ابن مسعود رضى هللا عنھ  )١(

 ).١٣٤(البغا، أثر األدلة المختلف فیھا في الفقھ اإلسالمي  )٢(

ونحن ال نسلم بما قال�ھ ال�شاطبي ف�ي ذل�ك، ف�إن العم�ل بك�ل م�ا دل علی�ھ الح�دیث ال�صحیح   )٣(

أم ف��ي العقائ��د، أم ف��ي الم��سائل ال��سالم م��ن مع��ارض واج��ب، س��واء ك��ان ف��ي األحك��ام، 

القطعیة، ألن العمل بھ ھو مقتضى م�ا دل علی�ھ ظ�اھر الكت�اب العزی�ز م�ن وج�وب طاع�ة 

وما ادعاه المفرق بین ما یعم�ل ب�ھ م�ن ال�سنة ف�ي . واتباعھ في كل ما جاء بھ× رسول هللا 

 .األحكام دون غیرھا یحتاج إلى دلیل من كتاب أو سنة أو إجماع قطعي

الب��اجي، إحك��ام ). ٢/٩٧٢(ال��شیرازي، ش��رح اللم��ع). ٢/٦٥٥(بي، االعت��صامال��شاط  )٤(

 ).٥٦٧(الفصول في أحكام األصول 



        
 

    
 
 
 
 

 

  
 

١٦٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثنيالثامناملجلد 

 رةـــحسان وتطبيقاته املعاصــاالست 

��� ��� ���������  
  ،اإلجم�اع: ومن األدلة التي استدلوا بھا على حجیة االستح�سان 

إن األم�ة أستح��سنت دخ�ول الحم��ام م�ن غی��ر تق�دیر أج��رة : حی�ث ق��الوا 
 وك�ذلك ش�رب الم�اء .  وال تقدیر مدة السكون والبث فیھ،وعوض الماء

  .  وال مبلغ الماء المشروب،وضمن ید السقاء بغیر تقدیر الع
  

  فاستح��سنوا ت��رك ،ألن التق��دیر ف��ي مث��ل ھ��ذا قب��یح ف��ي الع��ادات
  .)١(  وال یحتمل ذلك في إجارة وال بیع،المضایقة فیھ

  
  :والجواب على ذلك من وجھین 

. أنھم من أین عرفوا أن األمة فعلت ذلك من غیر حجة ودلیل  : األول 
م�ع معرفت�ھ ب�ھ × س�ول ولعل الدلیل جریان ذلك في عصر ر

  ،  ألج��ل الم��شقة ف��ي تق��دیر الم��اء الم��شروب،وتقری��ره علی��ھ
  والم�شقة س�بب ،  وتق�دیر م�دة المق�ام،والمصبوب في الحم�ام

  .الرخصة
  

  وإذا أتل��ف م��اءه ،أن نق��ول ش��رب الم��اء بت��سلیم ال��سقاء مب��اح  : الثاني 
  إذ قرینة حالھ تدل على طلب العوض فیم�ا ،المثلفعلیھ ثمن 

  وم��ا یب��ذل ل��ھ ف��ي الغال��ب یك��ون ف��وق ثم��ن ، ف��ي الغال��ببذل��ھ
  .  فلھ مطالبتھ،  فإن منع،  فیقبلھ السقاء،المثل

  
فلیس في ھذا إال االكتفاء في معرفة اإلباح�ة بالمعاط�اة والقرین�ة 

 وك�ذلك .  وھ�ذا م�دلول علی�ھ ف�ي ال�شرع،وترك المماكسة  في الع�وض
  بقرین�ة ح�ال ،الع�وض  ومتل�ف ب�شرط ،داخل الحمام م�ستبیح بالقرین�ة

  ً،  واكتف��ى ب��ھ عوض��ا،  ث��م م��ا بذل��ھ إن ارت��ضى ب��ھ الحم��امي،الحم��امي
   .أخذه وإال طالبھ بالمزید إن شاء

                                                 
 .حمزة زھیر حافظ: بتحقیق). ٢/٤٧٢(الغزالي، المستصفى  )١(
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 رةـــحسان وتطبيقاته املعاصــاالست 

  .)١(  القیاس حجة،  ولكنھ منقاسً،فلیس ھذا أمر مبدعا
  ،ھذه ھي أھم األدلة التي تمسك بھا القائلون بحجیة االستحسان

  .والردود من المخالفینوھي كما ترى ال تخلو من المناقشات 
  

������������������������ ����� ����  
استدل الدكتور یعقوب الباحسین على حجیة االستحسان بما یل�ي 

:  
أن الق����ائلین باالستح����سان الحظ����وا مجموع����ة م����ن األحك����ام  )١(

المتشابھة في كونھا مستثناة من قی�اس أو أص�ل مق�رر عن�دھم 
  وس��موا ،تح��سان  ف��أطلقوا عل��ى ك��ل منھ��ا اس��م االس،أو عم��وم

  س�واء ك�ان ھ�ذا ،الدلیل الذي یتم بھ الع�دول وج�ھ االستح�سان
ًالدلیل نصا أو إجماعا أو مصلحة ً  أو قیاس�ا خفی�ا ً،  أو عرف�ا،ً ً

 .أو غیرھا
  

فاالستحسان على ھ�ذا مفھ�وم كل�ي ال وج�ود ل�ھ إال بوج�ود أف�راده 
ً  أی��ا م��ا ك��ان الن��وع ال��ذي تنتم��ي ،الت��ي ھ��ي األحك��ام المستح��سنة

  .)٢(لیھإ
 

وأن ھ��ذا المفھ��وم الكل��ي عائ��د إل��ى التی��سیر ب��دفع الم��شقة ورف��ع  )٢(
 مظھر للفھم األصیل ل�روح – في حقیقتھ –  واستخراجھ ،الحرج

  وم��ا انبن��ت علی��ھ م��ن دف��ع ال��ضرورة ورف��ع ،ال��شریعة اإلس��المیة
  وق�د أقیم�ت عل�ى ً،وھذا المعنى ثابت ف�ي ال�شریعة قطع�ا. الحرج

 .ماع في شأنھ  وتحقق اإلج،صحتھ األدلة
  ،ًوعلى ھذا فإن االستحسان تكمن حجیت�ھ ف�ي كون�ھ رافع�ا للح�رج

ولك�ن لم�ا . ًودافعا للمشقة،  وھذا ال یجوز أن یكون موض�ع ن�زاع

                                                 
 ).٢/٤٧٣(الغزالي، المستصفى  )١(

 ).٣٥٢(الباحسین، قاعدة المشقة تجلب التیسیر   )٢(
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ولھ�ذا .. .كان الحرج غیر منضبط عندھم،  ل�م یعلق�وا األحك�ام ب�ھ
وھ�ذه . فقد لجأوا إل�ى وس�ائل معرف�ة للح�رج وكاش�فة ع�ن وج�وده

  ،ة الت���ي یع���دل بھ���ا ع���ن األقی���سة والقواع���دالوس���ائل ھ���ي األدل���
ھ���ذا استح���سان :   فق���ولھم،والم���سماة عن���دھم بوج���وه االستح���سان

ًبالعرف مثال؛ یعني أن العرف یكشف عن وجود حرج یرتفع ف�ي 

ھذا استح�سان :   وقولھم،األخذ بحكم مخالف في المسألة المستثناة
باإلجم��اع؛ یعن��ي أن اإلجم��اع ك��شف ع��ن وج��ود ح��رج ك��ان م��ن 

وھك�ذا فك�أنھم . ممكن أن یقع لو لم یؤخذ بحكم المسألة الم�ستثناةال
ً  دفع�ا ،جعلوا ھذه األمور التي یتحقق بھا االستح�سان ض�وابط ل�ھ

  ف��ال ی��صح جع��ل ،إن الح��رج أم��ر ال ین��ضبط: لم��ا یمك��ن أن یق��ال
ًرفعھ دلیال قائما بنفسھ ً. 

 
ف�ع  أن االستحسان إضافة إلى األصل العام المقرر لھ وھو مبدأ ر )٣(

  ب��سبب وجوھ��ھ أو ب��سبب ً،  یمك��ن أن یعتب��ر حج��ة أی��ضا،الح��رج
  .بل إنھا األدلة المباشرة في إثباتھ. األدلة التي یعدل بھا إلیھ

  
  ،فاالستحسان بالنص حجة ودلیلھ حجیة النص نفسھ

وأما ... واالستحسان باإلجماع حجة ودلیلھ حجیة اإلجماع نفسھ
  فإن ،  أو غیر ذلك،ورةاالستحسان بالمصلحة أو العرف أو الضر

الذي یقول بھ إنما یقول بھذه األدلة فحجیتھ ھي حجیة ھذه األدلة 
فمن احتج . ومدى قوتھا عند التعارض مع بعضھا أو مع غیرھا

بالمصلحة وقال باالستحسان بالمصلحة فإن حجیة االستحسان ھي 
  ،حجیة المصلحة عنده مضافة إلى األدلة العامة في رفع الحرج

  )١( . القائل بالعرف أو الضرورةوھكذا
  

                                                 
 ).٣٥٣)) (دراسة نظریة تأصیلیة تطبیقیة((التیسیرالباحسین، قاعدة المشقة تجلب   )١(
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  املبحث الرابع 

  أنواع االستحسان 
  
  

إذا تأملنا في الكتب األصولیة لألحناف ومن سار على طریقھم؛ 
  :نجد أنھم یقسمون االستحسان باعتبارات مختلفة ھي

  
�����������������������������������  

لیل وھو عبارة عن استثناء مسألة جزئیة من أصل عام لد
  وفي ھذا القسم تدخل سائر أنواع ،خاص یقتضي ھذا االستثناء

  :  وھي كالتالي،االستحسان
  
��������� ������������� �

وھو العدول عن حكم القیاس في مسألة إلى حكم مخالف لھ ثبت 
  :وفیما یلي األمثلة على ھذا النوع . بالكتاب أو السنة

  
 في كتاب –ھدایة   جاء في ال،تشریع الوصیة: المثال األول 

  ،الوصیة غیر واجبة: (( ما نصھ –  باب في صفة الوصیة ،الوصایا
  ألنھ تملیك مضاف إلى حال ،  والقیاس یأبى جوازھا،وھي مستحبة
:   ولو أضیف إلى حال قیامھا بأن قیل،)ما بعد الموت(زوال مالكیتھ 

ًملكتك غدا كان باطال   ،لناس إلیھا  فھذا أولى إال أنا استحسناه لحاجة ا،ً
  فإذا عرض لھ المرض ،  مقصر في عملھ،فإن اإلنسان مغرور بأملھ

وخاف البیات یحتاج إلى تالفي بعض ما فرط منھ من التفریط بمالھ 
  ولو أنھضھ المرء ،على وجھ لو مضى فیھ یتحقق مقصده المآلي

    وفي شرع ،یصرفھ إلى مطلبھ الحالي
وقد نطق بھ الكتاب .. .ة بیناهالوصیة ذلك فشرعناه ومثلھ في اإلجار
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  Mf  e   d  cgk  j  i   h  l  m : وھو قولھ تعالى
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     Ö  ÕL )١( . والسنة وھو قول النبي)) : إن هللا تصدق علیكم
وعلیھ . )٢( ))  زیادة لكم في أعمالكم،  بثلث أموالكم،عند وفاتكم

  .)٣(أجماع األمة 
  

فتشریع الوصیة یعتبر استثناء من القیاس أو القاعدة المقررة في 
  .التملیك الشرعي،  وھو أن ال یضاف إلى زمان زوال الملكیة

  
بی��ع : ((بی��ع ال��سلم وھ��و ف��ي االص��طالح الفقھ��ي : المث��ال الث��اني 

ًموصوف في الذمة ببدل یعطى عاجال ٍ(( )٤(.  
  

  استثناء من عدم جواز بی�ع المع�دوم؛ ب�نص ،وقد أبیح بیع السلم
س رض��ي هللا الح��دیث ال��ذي رواه البخ��اري ف��ي ص��حیحھ ع��ن اب��ن عب��ا

  ، المدینة وھم یسلفون ب�الثمر ال�سنتین وال�ثالثقدم النبي : عنھما قال
  فف�ي كی�ل معل�وم ووزن معل�وم إل�ى أج�ل ،من أسلف في شيء(: (فقال

  .)٥( ))معلوم
                                                 

 ).١١(قرآن كریم، سورة النساء، آیة رقم   )١(

ص���ححھ األلب���اني ف���ي ص���حیح س���نن ماج���ھ، كت���اب الوص���ایا، ب���اب الوص���یة بالثل���ث   )٢(

 ).٢١٨٩(ح ) ٢/١١١(

اب�ن الھم�ام، . بت�صرف ی�سیر) ٤/٥٨٢(المرغیناني، الھدایة شرح بدایة المبت�دي  )٣(

 ).٩/٣٤٣(لقدیرشرح فتح ا

 ).١٩٣(نزیھ، حماد، معجم المصطلحات االقتصادیة في لغة الفقھاء   )٤(

أخرج����ھ البخ����اري ف����ي ص����حیحھ، كت����اب ال����سلم، ب����اب ال����سلم ف����ي وزن معل����وم   )٥(

 ).٢٢٤٠(ح)٢/٣/٦١(



        
 

    
 
 
 
 

 

  
 

١٦٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثنيالثامناملجلد 

 رةـــحسان وتطبيقاته املعاصــاالست 

ف�إن القی��اس ی�أبى ج��واز ال�سلم باعتب��ار أن المعق�ود علی��ھ مع��دوم 
  وأن�ھ ش�رع ،  وھو الرخ�صة الثابت�ة،  وترك بالنص السابق،عند العقد

  وإن ك�ان ،  ول�دفع الم�شقة والح�رج،ألجل ما فیھ من شدة الحاج�ة إلی�ھ
  .)١(على خالف القیاس

� �
����������������������  

  إلنعق�اد اإلجم�اع عل�ى ،وھو أن یترك موجب القیاس في مسألة
  .)٢(حكم آخر غیر ما یؤدي إلیھ القیاس

  
جم��اع فنح��و وأم��ا ت��رك القی��اس ب��دلیل اإل(: (یق��ول السرخ��سي 

  تركن�ا ،  ف�إن القی�اس ی�أبى ج�وازه،االستصناع فیم�ا فی�ھ تعام�ل للن�اس
 القیاس لإلجماع على التعامل بھ فیما بین الناس م�ن ل�دن رس�ول هللا 

ومن األمثلة على ھذا النوع عند المالكی�ة م�ا ذك�ره . )٣( ))إلى یومنا ھذا
م�ن قط�ع أنھم یحكم�ون اإلجم�اع عل�ى إیج�اب الغ�رم عل�ى (: (الشاطبي

  یریدون غ�رم قیم�ة الداب�ة القیم�ة ال�نقص الحاص�ل ،ذنب بغلة القاضي
  ،  ووجھ ذلك ظاھر؛ فإن بغلة القاضي ال یحتاج إلیھا إال للرك�وب،فیھا

  حت�ى ص�ارت بالن�سبة ،وقد امتنع ركوبھ لھا ب�سبب فح�ش ذل�ك العی�ب
  ،  ف�ألزموا الفاع�ل غ�رم قیم�ة الجمی�ع،إلى رك�وب مثل�ھ ف�ي حك�م الع�دم

  وكان األصل أن ال یغرم إال قیمة ،و متجھ بحسب الغرض الخاصوھ
  .)٤( ))  لكن استحسنوا ما تقدم،ما نقصھا القطع خاصة

  

                                                 
 .بتصرف) ٢/٢٠٣(السرخسي، أصول السرخسي  )١(

 إس���ماعیل، ش���عبان، ).١٤٢(البغ���ا، أث���ر األدل���ة المختل���ف فیھ���ا ف���ي الفق���ھ اإلس���المي  )٢(

 ).٧٨(االستحسان بین النظریة والتطبیق

 ).٤/١١(البخاري، كشف األسرار). ٢/٢٠٣(السرخسي، أصول السرخسي  )٣(

 ).٢/٤/٥٦٣(الشاطبي، الموافقات ). ٢/٦٤٢(الشاطبي، االعتصام   )٤(



        
 

    
 
 
 
 

 

  
 

١٦٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثنيالثامناملجلد 

 رةـــحسان وتطبيقاته املعاصــاالست 

إال أن ال���شیخ م���صطفى الزرق���اء ل���م ی���رض ع���ن ھ���ذا التق���سیم 
وال یخفى أن ھذا التعمیم والتنوی�ع (: (  حیث یقول،التقلیدي لالستحسان

  وھو اقتحام للشيء ف�ي ،دیدفي معنى االستحسان االصطالحي غیر س
فمن الواضح أن الحكم الثابت فیما یسمونھ استح�سان ال�سنة . غیر محلھ

  أي ،أو استح��سان اإلجم��اع إنم��ا ی��ضاف ثبوت��ھ إل��ى ال��سنة أو اإلجم��اع
ف�إطالق .. .  ال إلى قیاس أو استحسان،إلى نص الشارع وما في حكمھ

  ،ي غیر زمرت�ـھاسم االستحسان على ھذین النوعین ھو حشر للشيء ف
  .)١( ))ًوتـوسع في لفظ االستحسان یورث اشتباھا في تمییز الحقائق

  
  وال ،لك��ن ال��ذي ینبغ��ي أن یالح��ظ ھ��و أن الم��سألة اص��طالحیة

  وال ن�زاع ف�ي أن األحك�ام الثابت�ة باالستح�سان ،مشاحة في االصطالح
  ولك��ن ال��ذي یب��دو أن األحن��اف ،ب��النص إنم��ا أثبتتھ��ا الن��صوص نف��سھا

رھم ممن أخذ باالستحسان إنما كانوا بصدد تعزیز نظری�ة ش�رعیة وغی
  وباألدل�ة الت�ي یمك�ن ،عامة تتعلق بالفروع المستثناة من حكم نظائرھ�ا

وھ����ذا ال یع����ارض أن األحك����ام ثابت����ة . ًأن ت����صلح س����ندا لالس����تثناء
  كم��ا ال یب��رر س��لب ح��ق العلم��اء ف��ي جم��ع المت��شابھات ،بالن��صوص

  .)٢(طائھا اسم نظریة ما والتوفیق فیما بینھا وإع
  

ویؤكد ھذا المعن�ى م�ا ذك�ره الزرق�اء نف�سھ حینم�ا عل�ل ذل�ك بم�ا 
ولع��ل ال��سبب ف��ي ھ��ذا الت��ساھل ھ��و رغب��ة االستح��سانیین  أن : ((یل��ي 

ًیقطعوا حجة مخالفیھم الذین یعتب�رون طریق�ة االستح�سان ق�وال ب�الرأي 

 التوس�یع   فأراد االستحسانیون بھ�ذا،وبالھوى المجرد عن دلیل شرعي
لمعناه األصلي أن یفھموھم أن من معناه االستناد إلى السنة أو اإلجماع 

  .)٣()) أو القیاس

                                                 
 ).٢٠(فقرة ) ١/٨٦(الزرقاء، المدخل الفقھي العام   )١(

 ).٣٣٧(لب التیسیرالباحسین، قاعدة المشقة تج  )٢(

 ).١(حاشیة رقم) ١/٨٦(الزرقاء، المدخل الفقھي العام  )٣(



        
 

    
 
 
 
 

 

  
 

١٦٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثنيالثامناملجلد 

 رةـــحسان وتطبيقاته املعاصــاالست 

������������������������  
وھو أن توجد ضرورة تحمل المجتھد على ترك القی�اس واألخ�ذ 

ً  س��دا للحاج��ة أو دفع��ا للح��رج،بمقت��ضیاتھا  ذل��ك عن��دما یك��ون اط��راد .ً
  ،  أو یوق�ع ف�ي م�شكلة ف�ي بع�ض الم�سائل،ح�رجًالحكم القیاسي مؤدیا ل

  .)١(  یزول بھ الحرج، إلى حكم آخر–ً استحسانا -فیعدل عنھ حینئذ
  

ومن�ھ ماثب�ت : ((مثال ذلك ما ذكره البخاري في كشف األسرار 
 ف�إن القی�اس ن�افي .بالضرورة وھ�و تطھی�ر الحی�اض واآلب�ار واألوان�ي

یمك��ن ص��ب الم��اء عل��ى   ألن��ھ ال ،طھ��ارة ھ��ذه األش��یاء بع��د تنج��سھا
  وكذا الماء الداخل في الحوض أو الذي ینبغ ،الحوض أو البئر لیتطھر

  فال ،ًمن البئر تتنجس بمالقاة النجس والدلو تتنجس أیضا بمالقاة الماء
  . تزال تعود وھي نجسة

  
وكذا اإلناء إذا لم یك�ن ف�ي أس�فلھ ثق�ب یخ�رج الم�اء من�ھ إذا أج�ري 

جس یجتمع في أسفلھ فال یحك�م بطھارت�ھ إال أنھ�م   ألن الماء الن،من أعاله
استحسنوا ترك العمل بموجب القیاس للضرورة المحوجة إل�ى ذل�ك لعام�ة 

  .)٢( ))  وللضرورة أثر في سقوط الخطاب،الناس
  

���������� ������������ 
  لجری�ان ،وھو العدول عن مقتضى القیاس إلى حكم آخر یخالفھ

ًالعرف بذلك قوال أو عمال ب   .)٣(ما اعتباده الناسً
 

                                                 
الزحیلي، نظری�ة ال�ضرورة ). ١٤٥(البغا، أثر األدلة المختلف فیھا في الفقھ اإلسالمي  )١(

 ).١٤٨(الشرعیة 

 ).٤/١١(البخاري، كشف األسرار عن أصول البزدوي   )٢(

االستح����سان ب����ین النظری����ة . إس����ماعیل. )١٤٥(البغ����ا، أث����ر األدل����ة المختل����ف فیھ����ا   )٣(

 ).٨٢(والتطبیق



        
 

    
 
 
 
 

 

  
 

١٧٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثنيالثامناملجلد 

 رةـــحسان وتطبيقاته املعاصــاالست 

  فق�د نق�ل ال�شاطبي ،رد األیمان إلى العرف: مثال العرف القولي   * 
ع��ن مال��ك ب��ن أن��س ف��ي مذھب��ھ أن یت��رك ال��دلیل للع��رف؛ فإن��ھ رد 

  م��ع أن اللغ��ة تقت��ضي ف��ي ألفاظھ��ا غی��ر م��ا ،األیم��ان إل��ى الع��رف
ًوهللا ال دخلت مع فالنا بیتا: یقتضیھ العرف ؛ كقولھ    فھ�و یحن�ث،ً

  ً،  والم�سجد ی�سمى بیت�ا،ًبدخول ك�ل موض�ع ی�سمى بیت�ا ف�ي اللغ�ة
  إال أن ع��رف الن��اس أن ال یطلق��وا ھ��ذا اللف��ظ ،فیحن��ث عل��ى ذل��ك

  .)١(  فال یحنث،  فخرج بالعرف على مقتضى اللفظ،علیھ
  
  یقول المرغیناني ،ما یعتبر في رد العاریة: مثال العرف العملي   * 

إل���ى اص���طبل مالكھ���ا فھلك���ت ل���م وإذا اس���تعار داب���ة فردھ���ا : ((
  وفي القیاس یضمن ألنھ م�ا ردھ�ا إل�ى ،  وھذا استحسان،یضمن

  ، وجھ االستح�سان أن�ھ أت�ى بالت�سلیم المتع�ارف.مالكھا بل ضیعھا
ألنھ رد العواري إلى دار الم�الك معت�اد كآل�ة البی�ت تع�ار ث�م ت�رد 

 ف�صح إلى الدار،  ولو ردھا إلى المالك فالمالك یردھا إلى المربط
 .)٢( ))..رده

  
����������������������  

ویقصد بھ أن الداعي إلى إخراج جزئیة م�ا ع�ن حك�م القی�اس أو 
القاعدة ھو المصلحة الت�ي یتحق�ق بھ�ا رف�ع الح�رج ع�ن الن�اس وتی�سیر 

ت�رك ال�دلیل : ((یقول الشاطبي في التمثیل عل�ى ھ�ذا الن�وع . معامالتھم
ًرك وإن ل�م یك�ن ص�انعا ؛ ف�إن لمصلحة؛ كما في تضمین األجیر الم�شت

م��ذھب مال��ك ف��ي ھ��ذه الم��سألة عل��ى ق��ولین؛ كت��ضمین ص��احب الحم��ام 
  ،  وت�ضمین ال�سماسرة الم�شتركین،  وت�ضمین ص�احب ال�سفینة،الثیاب

                                                 
 ).٢/٦٤١(الشاطبي، االعتصام   )١(

 ).٣/٢٤٩(المرغیناني، الھدایة شرح بدایة المبتدي  )٢(



        
 

    
 
 
 
 

 

  
 

١٧١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثنيالثامناملجلد 

 رةـــحسان وتطبيقاته املعاصــاالست 

  وال ح�ق عن�ده ، فإن�ھ ض�امن - على رأي مال�ك–وكذلك حمام الطعام 
  .)١( ))  والسبب في ذلك بعد السبب في تضمین الصناع،بالصناع
  

������������������������������������  
  لرف��ع ،وھ��و ت��رك مقت��ضى ال��دلیل ف��ي الی��سیر لتفاھت��ھ ونزارت��ھ

الم��شقة وإیث��ار التوس��عة عل��ى الخل��ق فق��د أج��ازوا التفاض��ل الی��سیر ف��ي 
ً إذا ك��ان أح��دھما تابع��ا ، وأج��ازوا البی��ع بال��صرف،المراطل��ة الكثی��رة

  ،ازن لن��زارة م��ا بینھم��ا  وأج��ازوا ب��دل ال��دراھم الن��اقص ب��الو،لآلخ��ر
واألص��ل المن��ع ف��ي الجمی��ع؛ لم��ا ف��ي الح��دیث م��ن أن الف��ضة بالف��ضة 

  وأن م�ن زاد أو ازداد فق�د ،  س�واء ب�سواء،ًوالذھب بالذھب مثال بمث�ل
  ولذلك ال تنصرف إلی�ھ ،أن التافھ في حكم العدم: ووجھ ذلك . )٢(أربى

دي إل�ى الح�رج   وأن المشاحة ف�ي الی�سیر ق�د ت�ؤ،األغراض في الغالب
  .)٣(  وھما مرفوعان عن المكلف،والمشقة 
  

��������������������������  
  وأنھ أصل ف�ي م�ذھب ،ذكر الشاطبي أنھ من أنواع االستحسان

  :مالك وتنبني علیھ مسائل كثیرة مثل 
  

                                                 
 ).٢/٦٤١(الشاطبي، االعتصام  )١(

 .بشرح النووي)٤/١١/١٣(أخرجھ مسلم في صحیحھ، باب الربا  )٢(

والمراطل��ة ف��ي ). ٢/٤/٥٦٤(وافق��ات ال��شاطبي، الم). ٢/٦٤٢(ال��شاطبي، االعت��صام  )٣(

ًبی��ع النق��د بجن��سھ وزن��ا، كبی��ع ذھ��ب ب��ذھب، أو ف��ضة بف��ضة : االص��طالح الفقھ��ي ھ��ي

وھذا المصطلح تفرد المالكیة بھ دون سائر الفقھاء، حیث إنھ�م ق�سموا بی�ع النق�د . ًوزنا

. ًزن�ابیع النقد بمثل�ھ و: وعنوا بالمراطلة. مراطلة، ومبادلة، وصرف: إلى ثالثة أقسام 

بیع النق�د بنق�د م�ن غی�ر ص�نفھ، : وبالصرف. ًبیع النقد المسكوك بمثلھ عددا: وبالمبادلة

نزی�ھ حم�اد، معج�م الم�صطلحات : انظ�ر. كبیع الذھب بالفضة أو بیع أحدھما ب�الفلوس

 ).٣٠٣-٣٠٢(االقتصادیة في لغة الفقھاء



        
 

    
 
 
 
 

 

  
 

١٧٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثنيالثامناملجلد 

 رةـــحسان وتطبيقاته املعاصــاالست 

  ول�م تغی�ر أح�د ،أن الماء الیسیر ؛ إذا حلت فیھ النجاسة الیسیرة
  ف�إن توض�أ ب�ھ وص�لى؛ ،  بل یتیمم ویتركھ،ھأنھ ال یتوضأ ب: أوصافھ

یعی�د ف�ي : ((  وإنم�ا ق�ال ،  ول�م یع�د بع�د الوق�ت،أعاد ما دام في الوقت
  وی�روي ج�واز ،إن�ھ ط�اھر مطھ�ر: ؛ مراعاة لقول م�ن یق�ول ))الوقت

  إذ ل�م یتوض�أ ً،  وكان قیاس ھذا القول أن یعی�د أب�دا،الوضوء بھ ابتداء
وھذا یعني ت�صحیح . )١(تقال عنھ إلى التیممإال بماء یصح لھ تركھ واالن

  .التصرف المخالف بعد الوقوع أو فوات األوان
  

ووجھ التخفیف والتیسیر في ھذا الن�وع مت�أت م�ن أن ت�سویغ 
ً  ھ��و أكث�ر ی�سرا وس��ھولة ،أم�ر ب�سبب وج�ود م��ذھب آخ�ر یق�ول ب�ھ

  .للفرد من أن یلتزم بوجھ واحد من القول
  

اء ب��أي م��ن األم��رین مذھب��ھ أو   إن قلن��ا باالكتف��،وھ��ذا من��سجم
  إن ، ولكن�ھ ربم�ا أش��كل م�ع تك�رار الفع�ل أو إعادت��ھ.م�ذھب المخ�الفین

إن مراع�اة الخ�الف :   ول�یس ل�ذلك ج�واب إال أن یق�ال ،وج�د مت�سع ل�ھ
  فإنھا مزیلة لقلق ،ًوإن كانت في بعض صورھا تقتضي تشدیدا ومشقة

  .اإلنسان وتشككھ في الخروج من العھدة
  وق��د یھ��ون عل��ى اإلن��سان ،ل��ق والت��شكك دف��ع واض��ع للم��شقةوإزال��ة الق

  .)٢(تكرار الفعل في سبیل إزالة ما یجیش في صدره من ضیق وحرج
��� ��� ����������������������������������������  

 بھ��ذا االعتب��ار إل��ى – ف��ي الم��شھور منھ��ا –یق��سم الحنفی��ة االستح��سان 

  :قسمین 
������������������������������������������������������ �

  ،بمعنى أن یكون في المسالة وصفان یقت�ضیان قیاس�ین متب�اینین
  واآلخ��ر خف��ي ،  وھ��و القی��اس االص��طالحي،أح��دھما ظ��اھر متب��ادر

                                                 
 ).٢/٦٤٦(الشاطبي، االعتصام  )١(

 ).٣٤٤( التیسیرالباحسین، قاعدة المشقة تجلب  )٢(



        
 

    
 
 
 
 

 

  
 

١٧٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثنيالثامناملجلد 

 رةـــحسان وتطبيقاته املعاصــاالست 

یق�ول السرخ�سي ف�ي . ً  فی�سمى استح�سانا،یقتضي إلحاقھ�ا بأص�ل آخ�ر
 فأح�د ن�وعي القی�اس: ثم كل واحد منھما نوعان في الحاصل: ((أصولھ

  و الن�وع اآلخ�ر من�ھ م�ا ظھ�ر ف�ساده ،ما ضعف أثره وھو ظاھر جل�ي
 وأحد نوعي االستح�سان م�ا ق�وي أث�ره وإن .واستتر وجھ صحتھ وأثره

 وإنم�ا یك�ون .  والثاني ما ظھر أث�ره وخف�ي وج�ھ الف�ساد فی�ھً،كان خفیا
  .)١( ))  ال بالظھور وال بالخفاء،الترجیح بقوة األثر

  وھو بقیة الماء ال�ذي ی�شرب ،ر سباع الطیرسؤ: ومن أمثلة ھذا النوع
  ،  فإن سباع الطیر تشبھ سباع البھائم في كون لحمھ�ا غی�ر م�أكول،منھ

  فینبغ��ي أن ،  وبم��ا أن س��ؤر س��باع البھ��ائم نج��سً،وك��ون لحمھ��ا نج��سا
ً  نجسا أیضا،  والحدأة ،یكون سؤر سباع الطیر كالنسر   وھو موجب ،ً

  .القیاس
  

  وھ�و أن س�ؤر س�باع البھ�ائم ،لقیاس آخر خف�يولكن االستحسان یتجھ 
  فھ��و نج��س ،  واللع��اب مت��صل ب��اللحم،ًك��ان نج��سا لوج��ود لعابھ��ا فی��ھ

  فال تلق�ي لعابھ�ا ف�ي ،  أما سباع الطیر فھي تشرب بمناقیرھا،بنجاستھ
  ولالحتی��اط ق��الوا إن��ھ ً،الم��اء ف��ال یت��نجس ب��ھ ف��ال یك��ون ال��سؤر نج��سا

  .)٢(مكروه االستعمال
  

ً  ألنھا أقوى أثرا ف�ي الم�سألة موض�ع ، ذلك إعمال للعلة الخفیةوال شك أن

  .النزاع

                                                 
التفت��ازاني، ش��رح التل��ویح عل��ى التوض��یح ). ٢/٢٠٣(السرخ��سي، أص��ول السرخ��سي  )١(

). ٤/١٢(البخ���اري، ك���شف األس���رار ع���ن أص���ول الب���زدوي). ٢/١٧٣(لم���تن التنق���یح

واقت���صرنا عل���ى ق���سمین م���ن أق���سام االستح���سان ل���شھرتھما، بخ���الف الن���وع الثال���ث 

ًقویا أو ض�عیفا) س واالستحسانأي القیا( وھما أن یكون كل منھما-والرابع  لرجح�ان -ً

 .القیاس في كلیھما؛ لظھوره

إس��ماعیل، ش��عبان، ). ٣٠٥))(حیات��ھ وع��صره وآراؤه وفقھ��ھ((أب��و زھ��رة، أب��و حنیف��ة  )٢(

 .وما بعدھا)٨٣(االستحسان بین النظریة والتطبیق
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� �

�������������������������������������������������  
 فالقی�اس الجل�ي یقت�ضي أن .ومثلوا لھ بسجدة التالوة في الصالة

ً  حی�ث إن ك�ال منھم�ا تعظ�یم � ،تؤدى ب�الركوع،  كم�ا ت�ؤدى بال�سجود

ً والقیاس الخفي یقتضي ع�دم ص�حة الرك�وع ب�دال ع�ن .تعالى باالنحناء

  ،ً قیاس��ا عل�ى س��جدة ال��صالة- ف��ي س�جدة ال��تالوة ف��ي ال�صالة–ال�سجود 
   فكم��ا أن��ھ ال ی��صح أن ت��ودى س��جدة ال��صالة،الت��ي ھ��ي رك��ن منھ��ا

  ال ت�ودى ب�الركوع ف�ي ال�صالة؛ بج�امع ،بالركوع فكذلك سجدة التالوة
  . في كل منھماان الركوع مغایر للسجود المأمور بھ

  ً،  ویج�زئ عنھ�ا قیاس�ا،وعلى ذلك فإن الركوع یقوم مقام سجدة التالوة
  .ألن الركوع والسجود متشابھان في معنى الخضوع

  
  ألن�ا أمرن�ا بال�سجود وھ�و غی�ر ،أما االستحسان فال یج�وز ذل�ك

  .)١(لكن العمل بالقیاس ھنا أولى لقوة أثره. الركوع

                                                 
 ).٨٤(إسماعیل، شعبان، االستحسان بین النظریة والتطبیق   )١(



        
 

    
 
 
 
 

 

  
 

١٧٥
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  املبحث اخلامس 

  :ملعاصرة على أصل االستحسان التطبيقات ا
  
  

  وف�ي األحك�ام الت�ي ،إن المتأمل في حقیقة االستحسان وأنواعھ 
  ،استنبطوھا بھ؛ یتبین لنا أن ھ�ذا الم�صدر م�صدر توس�عة ف�ي الت�شریع

  وأن�ھ الم�صدر ال�ذي یتالف�ى ب�ھ م�ا یحتم�ل أن ،ولرفع الحرج والم�شقة
 وأن�ھ الم�صدر  ،یؤدي إلیھ بعض األقیسة م�ن تفوی�ت ل�بعض الم�صالح

  وینق��دح ف��ي عقل��ھ م��ن ،ال��ذي یحق��ق ب��ھ المجتھ��د م��ا یطم��ئن إلی��ھ قلب��ھ
  أو ما یؤدي ،  قد ال تتفق وما یقتضیھ القیاس،مصالح ومقاصد معتبره

  .إلیھ تطبیق القواعد العامة
  

وذل���ك أن بع���ض الوق���ائع ق���د یقت���ضي فیھ���ا القی���اس الظ���اھر 
 بن�اء عل�ى أدل�ة –  ولك�ن ی�ستقر ف�ي نف�س المجتھ�د ً،المتبادر حكم�ا

  ، أن ھ�ذا الحك�م ال یتف�ق والم�صلحة ف�ي ھ�ذه الواقع�ة–قامت عن�ده 
  ،وأن ال��ذي یتف��ق والم��صلحة فیھ��ا حك��م آخ��ر یقت��ضیھ قی��اس خف��ي

ً  وی��سمى حكم��ھ ھ��ذا حكم��ا ،ویع��دل ع��ن مقت��ضى القی��اس الظ��اھر

  )١( .باالستحسان
  

ویأتي ھذا المبحث لنتلمس فیھ بعض التطبیق�ات المعاص�رة لھ�ذا 
  :صل من خالل أنواعھ؛ وذلك في المطالب التالیة األ

                                                 
 .بتصرف) ٧١(التشریع اإلسالمي فیما ال نص فیھخالف، مصادر   )١(
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  :مداواة الرجل للمرأة : المطالب األول 

 لك��ن ،ًم��ن القواع��د المق��ررة ش��رعا حرم��ة النظ��ر إل��ى الم��رأة األجنبی��ة
  .النظر بقصد التداوي للضرورة: ذلك استثني من 

  
إن الم�رأة ع�ورة م�ن : ((وفي ذلك یق�ول أب�و زھ�رة ف�ي أص�ولھ 

ى ق��دمیھا،  ث��م أب�یح النظ��ر إل��ى بع��ض المواض��ع للحاج��ة قم�ة رأس��ھا إل��
  :  وإن ھذا معارضة بین قیاسین ،كرؤیة الطبیب

  
  ألن النظ�ر إلیھ�ا ،ما قررتھ القواعد من كون المرأة عورة: أحدھما 
  .یؤدي إلى الفتنة

م���ا ع���ساه أن ی���ؤدي إل���ى م���شقة ف���ي بع���ض : والوص���ف الث���اني
 ))تیسیر ھنا في ھ�ذا الموض�ع  فاعملت علة ال،  كحال العالج،األحوال

)١(.  
  

ًوأم��ا إذا ل��م یك��ن م��رض أو ض��رورة للم��داواة ف��ال یج��وز قطع��ا؛ 

كالتي تتعاین عند الطبیب لتحسین صحتھا أو لتخفیف وزنھا أو لتجمیل 
  .  أو لوھم تتوھمھ،  فھذه ال یجوز لھا أن تنكشف أمام الطبیب،جسمھا

  
ی��ل التح��سینیة ویج��در بن��ا ھن��ا التنبی��ھ إل��ى بع��ض جراح��ات التجم

  والعملیات المتعلق�ة بھ�ذه الجراح�ات تنق�سم ،التي تجریھا بعض النساء
  :إلى قسمین

  
� �
� �

                                                 
 ).٢٦٥(أبو زھرة، أصول الفقھ  )١(
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  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثنيالثامناملجلد 
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��������������������������������������������� �
  وتغیی��ر ش��كلھ م��ن حی��ث الع��رض ،تجمی��ل األن��ف بت��صغیره )١(

 .واالرتفاع
  أو تكبیرھ���ا ،تجمی��ل الث��دیین بت��صغیرھما إذا كان��ا كبی��رین )٢(

 .ة معینة مباشرة في تجویف الثدیینبحقن ماد
تجمی��ل ال��بطن ب��شد جل��دتھا وإزال��ة الق��سم الزائ��د ب��سحبھ م��ن  )٣(

 .)١ً(تحت الجلد جراحیا
  

���� ��������������������������������������������� �

  أو برفع ،  سواء برفع جزء منھ،تجمیل الوجھ بشد تجاعیده )١(
 وك�ذلك .جزء منھ ومن الرقبة وھو م�ا ی�سمى ب�الرفع الكام�ل

  .تجمیلھ بعملیة القشر الكیماوي
بتجدی�د ش�باب ((  وی�سمى ف�ي ع�رف األطب�اء ،تجمیل الیدین )٢(

وذل��ك ب��شد التجاعی��د الموج��ودة ف��ي أی��دي الم��سنات )) الی��دین
 .والتي تشوه جمالھن

  ،  وذل�ك ب�سحب الم�ادة الموجب�ة النتفاخھ�ا،تجمیل الحواج�ب )٣(
  .)٢(ًنظرا لكبر سن المرأة وتقدم عمرھا

  
ن��وع م��ن الجراح��ة ال ی��شتمل عل��ى دواف��ع ض��روریة وال فھ��ذا ال

  والعب��ث بھ��ا ح��سب ،  ب��ل غای��ة م��ا فی��ھ تغیی��ر خلق��ة هللا تع��الى،حاجی��ة
  وذل�ك لم�ا ،  فھوغیر مشروع وال یج�وز فعل�ھ،أھواء الناس وشھواتھم

  :یلي 
  

                                                 
 ).١٨١(الشنقیطي، أحكام الجراحة الطبیة واآلثار المترتبة علیھا  )١(

 .وما بعدھا). ١٨٢(الشنقیطي، أحكام الجراحة الطبیة واآلثار المترتبة علیھا  )٢(
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¡  ¢   £  ¤  M  :قولھ تعالى    )١(

ª  ©  ¨   §  ¦  ¥«  ¯  ®  ¬  
 ¶  µ  ´  ³  ²  ±     °     ¸ L )ووجھ . )١

  وبیان ،أن ھذه اآلیة الكریمة واردة في سیاق الذم: الداللة
  ،المحرمات التي یسول الشیطان فعلھا للعصاة من بني آدم

  .)٢(ومنھا تغییر خلقة هللا
أن ھذه الجراحة ال یتم فعلھا إال بارتكاب بعض    )٢(

المحظورات؛ مثل قیام الرجال بمھمة الجراحة للنساء 
  وحینئذ ترتكب محظورات عدیدة كاللمس،  ،تاألجنبیا

 .  والخلوة باألجنبیة،والنظر للعورة
  

وھذه المحظورات لم یثبت الترخیص فیھا من قبل الشرع في 
  فأصبحت ،ھذا النوع من الجراحة إلنتفاء األسباب الموجبة للترخیص

  فال یجوز فعل الجراحة التحسینیة ،باقیة على أصلھا من الحرمة
( للوقوع فیھاالموجبة

٣
(. 

  
وقد قرر مجلس مجمع الفقھ اإلسالمي المنعقد في دورة مؤتمره 

  ،ھـ١٤١٤ محرم ٧ – ١الثامن في بروناي دار السالم من 
األصل أنھ إذا توافرت طبیبة ((بخصوص مداواة الرجل للمرأة ما یلي 

  وإذا لم یتوافر ذلك ،متخصصة یجب أن تقوم بالكشف على المریضة
  فإن لم یتوافر ذلك یقوم بھ طبیب ، طبیبة غیر مسلمة ثقةفتقوم بذلك

على أن یطلع .   وإن لم یتوافر ذلك یقوم مقامھ طبیب غیر مسلم،مسلم
  ،من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخیص المرض ومداواتھ

  وأن تتم ،  وأن یغض الطرف قدر استطاعتھ،وأال یزید عن ذلك

                                                 
 ).١١٩(قرآن كریم، سورة النساء، آیة رقم  )١(

 ).١٨٧-١٨٣(الشنقیطي، أحكام الجراحة الطبیة   )٢(

 ).١٨٧-١٨٣(الشنقیطي، أحكام الجراحة الطبیة   )٣(
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ور محرم أو زوج أو امرأة ثقة خشیة معالجة الطبیب للمرأة ھذه بحض
 ))الخلوة

)
١

(.  
  

 ل���ئال ی���ؤدي األخ���ذ بمب���دأ – بدای���ة –وق���د س���قنا ھ���ذا المث���ال 
االستح��سان والغل��و فی��ھ إل��ى ارتك��اب المحرم��ات وتج��اوز م��ا ینبغ��ي 

  .اتباعھ

                                                 
، وبھذا نكت�شف الخل�ل )٨٢(قرار رقم)٩-٥(مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي، العدد الثامن   )١(

 .الكبیر الموجود في كثیر من المستشفیات في البالد العربیة واإلسالمیة
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نقل األعضاء اآلدمیة وزرعھا في الفقھ : المطلب الثاني 
  اإلسالمي

  
اء من المھمات الجراحیة الحدیثة تعتبر مھمة نقل وزراعة األعض  

 وقد كان فعلھا قبل ،التي طرأت في العصر الحاضر منذ سنوات قریبة
  .ًیعد ضربا من المستحیل والخیال

  
 ،وإن النظر في حكم انتف�اع اإلن�سان بأع�ضاء ج�سم إن�سان آخ�ر  

ًحیا أو میتا  في الشریعة اإلسالمیة إنم�ا ی�دخل ف�ي الم�سائل االجتھادی�ة ،ً
 ولعل��ھ م��ن أھمھ��ا وم��ن أحوجھ��ا إل��ى الدراس��ة ال��شاملة ،لحدیث��ةالفقھی��ة ا
 ، بحیث تستند إلى أدلة یقتنع بھا أول�و الملك�ة الفقھی�ة ال�سلیمة،التأصیلیة

  .ویطمئن إلیھا أولو البصیرة اإلسالمیة المخلصة
  

ًومما ال ریب فیھ أن ھذا المطلب یت�صل ات�صاال مباش�را ووثیق�ا    ً ً

لكلیة من شأنھا أن تنیر السبیل بوضوح أمام بجملة من القواعد الفقھیة ا
  .)١( في ھذا الموضوع الھام،تلمس حكم الشریعة اإلسالمیة

  
 ،ویب��دو لن��ا أن ھ��ذا الم��سألة ذات ص��لة وثیق��ة بمب��دأ االستح��سان  

حیث إن اإلبقاء على اطراد األحكام والقواعد التشریعیة العامة ف�ي ك�ل 
ت ونت�ائج ت�صادم الم�صالح  قد یؤدي إلى مآال،األحوال دون استثناءات

 فك��ان م��نھج ال��شارع ،الت��ي ق��صد ال��شارع الحك��یم تحقیقھ��ا ف��ي الوج��ود
 وذل��ك ف��ي ح��ال م��ا إذا ك��ان ،الحك��یم ھ��و االس��تثناء م��ن القواع��د العام��ة

ًاستمرار الحكم العام أو القاعدة واطرادھا ؛ یؤدي غالب�ا إل�ى اإلض�رار 

  .لضیقً دفعا للحرج واً،بمصالح المكلفین المعتبرة شرعا

                                                 
 .بتصرف یسیر)١١٠(فقھیة معاصرة البوطي، قضایا   )١(
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مما یدل على أن كل قواع�د الم�ستثنیات ف�ي ال�شریعة اإلس�المیة   
 إنما ھي قواع�د منھجی�ة عملی�ة ض�ابطة لم�سار ،من االستحسان وغیره

االجتھ���اد التطبیق���ي، لتمنع���ھ م���ن الوق���وع ف���ي الغل���و ومناف���اة العدال���ة 
م���ن ھن���ا ف���إن اإلستح���سان كمب���دأ وأص���ل . .والم���صلحة إب���ان التطبی���ق

 یوج�ب عل�ى ً،الشارع الحكیم في التشریع وض�عاتشریعي ھو من سنن 
 ، معالجة للواقع،المجتھد االھتداء واالسترشاد بھ في االجتھاد التطبیقي

ًبحیث یحقق الم�صالح المق�صودة ش�رعا ؛ وأن ال یع�سف ف�ي االجتھ�اد 

المؤدي إلى ترتب مضار ومفاسد بإجراء األحكام والقواعد العامة على 
 دون نظ��ر ،ت��صرفات وظروفھ��ا المتغ��ایرةاطرادھ�ا ف��ي ك��ل الوق��ائع وال

  .إلى نتائجھا في ظروف التطبیق التي احتفت بھ
  

 كتطبی�ق – نقل وزراعة األعضاء اآلدمی�ة –وتأتي ھذه المسألة   
من التطبیقات المعاصرة على نوع من أنواع االستحسان التي ذكرناھ�ا 

 حیث توجد ضرورة تحمل المجتھ�د – وھو استحسان الضرورة ً،سابقا
ً سدا للحاجة أو دفعا للح�رج ،لى ترك القیاس العام واألخذ بمقتضیاتھاع ً

 أو یوق��ع ف��ي ،ًوذل��ك عن��دما یك��ون اط��راد الحك��م القیاس��ي مؤدی��ا لح��رج
 ،ً فیعدل عنھ حینئ�ذ استح�سانا إل�ى حك�م آخ�ر،مشكلة في بعض المسائل

 وإذا أردنا أن نطبق ھذا النوع من االستحسان عل�ى –یزول بھ الحرج 
  : فنقول ، ھذهمسألتنا

  
 ،األصل أن النصوص الشرعیة دلت  على تكریم هللا لآلدمي

 وانتزاع العضو منھ .وھذا التكریم شامل لحال حیاتھ وما بعد موتھ
 قال تعالى . سواء في حال الحیاة أو بعد الموت،مخالف لذلك التكریم

M  i  h  g  f  e  d   c  b  a        `  _  
  o  n  m  l   k  jL  )ومما الریب فیھ أن .)١ 

                                                 
 ).٧٠(قرآن كریم، سورة اإلسراء، آیة رقم   )١(



        
 

    
 
 
 
 

 

  
 

١٨٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثنيالثامناملجلد 

 رةـــحسان وتطبيقاته املعاصــاالست 

ًرعایة الكرامة اإلنسانیة داخلة دخوال أولیا في المقاصد أو المصالح  ً

  .التي ھي محور الشرع اإلسالمي الحنیف
  

وكذلك فإن األصل عصمة دم المسلم وجمیع أجزائھ بدنھ الثابت�ة 
 أو عل��ى ع��ضو م��ن ، ف��ال یج��وز لإلن��سان أن یجن��ي عل��ى نف��سھ،فی��ھ

 كم��ا إذا ً، أو عل�ى غی�ره إال بح��ق ثاب�ت ش�رعاأع�ضائھ أو عل�ى ب��شرتھ
 فیق��یم علی��ھ ،ًارتك��ب جریم��ة توج��ب ح��دا ؛ كالقت��ل أو القط��ع أو الج��رح

ًالحاكم الشرعي ما یستحقھ وأیضا ؛ فإن األصل المساواة بین المسلمین 

ف��ي ع��صمة ال��دم واألع��ضاء كم��ا ف��ي الح��دیث ال��ذي رواه الن��سائي ف��ي 
 وھ��م ی�د عل�ى م��ن ، تكاف�أ دم�اؤھمالمؤمن��ون(: ( ق�ال س�ننھ أن النب�ي 

 وال ذو عھ�د ف�ي ، ال یقت�ل م�ؤمن بك�افر، ی�سعى ب�ذمتھم أدن�اھم،س�واھم
  .)١ ())عھده

  
 فحرم���ة عب���اد هللا م���ن أش���د ،فتج���ب المحافظ���ة عل���ى حرم���اتھم

  .الحرمات وكرامتھم ثابتھ بالقرآن والسنة واإلجماع
  

ً إال أنن��ا ن��رى ج��واز نق��ل األع��ضاء اآلدمی��ة وزرعھ��ا استح��سانا
  . لدفع الحرج والمشقة،واستثناء من األصل العام السابق للضرورة

  
ویمكنن���ا أن ن���ستدل عل���ى ذل���ك بمجموع���ة م���ن القواع���د الفقھی���ة 

 والدال��ة عل��ى الت��رخیص للمت��ضرر ،الم��ستنبطة م��ن ن��صوص ال��شریعة
بإزالة ضررة ولو بالمحظور والممنوع؛ وتتجل�ى لن�ا تل�ك القواع�د فیم�ا 

  :یلي 
إذا ض���اق ((و ) )ال��ضرورات تب��یح المحظ��ورات((و ) )ال��ضرر ی��زال( (

  .)٢())األمر اتسع

                                                 
 ).٤٤١٣(ح)٣/٩٨٣(صححھ األلباني في صحیح سنن النسائي، كتاب القسامة  )١(

 ).٣٥٦)(٢٧٠)(٢٥٢(الندوي، القواعد الفقھیة ). ١٧٣(السیوطي، األشباه والنظائر  )٢(



        
 

    
 
 
 
 

 

  
 

١٨٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثنيالثامناملجلد 

 رةـــحسان وتطبيقاته املعاصــاالست 

فالقاعدة األولى دلت على أن إزالة ال�ضرر ع�ن المكل�ف مق�صد 
من مقاص�د ال�شریعة كم�ا دل�ت القاع�دة الثانی�ة عل�ى أن المكل�ف إذا بل�غ 

  ً.مقام االضطرار رخص لھ في ارتكاب المحظورات شرعا
  

بلوغ المكلف لمق�ام الم�شقة الت�ي ال ودلت القاعدة الثالثة على أن   
 وأن ھ��ذه ال��شریعة مبنی��ة ،یق��در علیھ��ا یوج��ب التوس��یع علی��ھ ف��ي الحك��م

  .)١(على أن األشیاء إذا ضاقت اتسعت
  

 فال�شخص الم�ریض مت�ضرر بتل�ف ،وكل ذلك موجود معن�ا ھن�ا  
 وفی��ھ ض��یق ، كم��ا أن مقام��ھ یعتب��ر مق��ام اض��طرار،الع��ضو الم��صاب

 إل�ى درج�ة خ�وف الھ�الك والم�وت كم�ا ف�ي  إذ یصل بھ الح�ال،ومشقة
  .حالة الفشل الكلوي

  
 ،ً دفع���ا للح���رج والم���شقة،فینبغ���ي أن یعم���ل ھن���ا عل���ة التی���سیر  

  .)٢ ())المشقة تجلب التیسیر(: (والقاعدة األساسیة الكبرى تقول 
  

��������� ������������������������������������  
ل األعضاء اآلدمیة م�ن اختلف العلماء المعاصرون في مسألة نق  

  :الشخص المیت أو الحي وزرعھا في اإلنسان الحي ؛ على قولین 
  
��–���������������� ������������������ ����  

 وال�شیخ عب�د هللا ب�ن ،وھو ق�ول ال�شیخ محم�د مت�ولي ال�شعراوي  
 والشیخ ح�سن ، والشیخ محمد برھان الدین السنبھلي،الصدیق الغماري

 ، والدكتور عبد السالم عبد ال�رحیم ال�سكري،حسینيبن علي السقاف ال
  .والدكتور حسن علي الشاذلي

                                                 
 ).٧٦(العقیلي، حكم نقل األعضاء). ٣٥٣(الشنقیطي، أحكام الجراحة الطبیة   )١(

 ).٢٦٥(الندوي، القواعد الفقھیة  )٢(



        
 

    
 
 
 
 

 

  
 

١٨٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثنيالثامناملجلد 

 رةـــحسان وتطبيقاته املعاصــاالست 

��–���� �������������� ����������������������  
وھ���ذا الق���ول ص���درت ب���ھ الفت���وى ف���ي ع���دد م���ن الم���ؤتمرات 

الم�ؤتمر اإلس�المي ال�دولي المنعق�د : والمجامع والھیئات واللج�ان منھ�ا 
 وھیئ��ة كب��ار العلم��اء بالمملك��ة ،س��المي ومجم��ع الفق��ھ اإل،ف��ي مالیزی��ا

 ، والكوی���ت، ولجن���ة الفت���وى ف���ي ك���ل م���ن األردن،العربی���ة ال���سعودیة
  : وھو قول طائفة من العلماء الباحثین مثل ، والجزائر،ومصر

  

 وال���شیخ إب���راھیم ،ال���شیخ عب���د ال���رحمن ب���ن س���عدي التمیم���ي  
حم�د  واخت�اره ال�دكتور أ، والشیخ ج�اد الح�ق عل�ي ج�اد الح�ق،الیعقوبي

 ، وال��دكتور رؤوف ش��لبي، وال��دكتور عب��د الجلی��ل ش��لبي،ش��رف ال��دین
 والدكتور ، والدكتور ھاشم جمیل عبد هللا،والدكتور محمود السرطاوي

  .)١( والدكتور محمد نعیم یاسین،محمد بن محمد المختار الشنقیطي
  

 فإن جواز اإلقدام على ھذا األمر من�وط بال�ضرورة ،ومھما یكن  
 أو ، س��واء أكان��ت ض��رورة إنق��اذ حی��اة–ًاه س��ابقا  وھ��ذا م��ا رجحن��–

 ً، ولك�ي نزی�د بی�ان ھ�ذه ال�ضرورة ض�بطا.ضرورة إحیاء ع�ضو ت�ألف
ن��ذكر أھ��م ال��شروط وال��ضوابط الت��ي ذكرھ��ا أھ��ل العل��م ؛ إلباح��ة نق��ل 

  : وھي ،األعضاء اآلدمیة لزرعھا
  
أن یكون التبرع بالعضو ھو السبیل الوحید إلنقاذ المتبرع ل�ھ مم�ا  )١(

 وبن�اء عل�ى ً. فإن وجد سبیل آخر لم یكن التبرع مشروعا،ھھو فی
ھذا الشرط ال یجوز التبرع بالعضو اآلدمي مالم یقرر األطباء أن 
المف��سدة ال��صحیة العظم��ى الواقع��ة عل��ى الم��ریض ال س��بیل إل��ى 

                                                 
انظر األقوال وضوابطھا وشروطھا وأدلتھا بشكل . ھذه أشھر األقوال في ھذه المسألة  )١(

-٣٣١(ال�����شنقیطي، أحك�����ام الجراح�����ة الطبی�����ة: م�����ستفیض ف�����ي المراج�����ع التالی�����ة

یاس��ین، محم��د ). ١٤٥-٦٠(العقیل��ي، حك��م نق��ل األع��ضاء ف��ي الفق��ھ اإلس��المي).٣٦٥

 ).١٨٥-١٣٥(نعیم، أبحاث فقھیة في قضایا طبیة معاصرة



        
 

    
 
 
 
 

 

  
 

١٨٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثنيالثامناملجلد 

 رةـــحسان وتطبيقاته املعاصــاالست 

 ویقت�ضي ،دفعھا عن�ھ إال بغ�رس ع�ضو ب�دیل ف�ي ج�سد الم�ریض
ن ع��ضوه ھ��ذا ع��دم وج��ود أي س��بیل آخ��ر لتع��ویض الم��ریض ع��
 .التالف من عضو صناعي أو عضو حیوان أو غیر ذلك

كذلك ال یجوز التبرع بالعضو من الح�ي إذا تی�سر ب�دیل ل�ھ یمك�ن 
الحصول علیھ من المیت ؛ ألن مفاسد األخذ من المیت أقل بكثی�ر 

  .من مفاسد األخذ من الحي
 

ًویشترك لجواز التبرع بالعضو اآلدم�ي أن ال یك�ون ھ�ذا التب�رع س�ببا  )٢(

 كم�ا ل�و أدى ،فویت حق آخر � غیر حقھ عل�ى الع�ضو المتب�رع ب�ھلت
التبرع إلى مفاسد اجتماعیة أو خلقیة تتعارض مع مقصد م�ن مقاص�د 

 ومث���ال ذل���ك التب���رع ب���المني ؛ فإن���ھ ی���ؤدي إل���ى اخ���تالط ،ال���شریعة
 وح�رم أس�بابھا وال ، وھ�ي مف�سدة اجتماعی�ة حاربھ�ا ال�شرع،األنساب

 ومث�ل ذل�ك التب�رع بالخ�صیة أو ،ى الول�دیسوغھا حاجة المتبرع ل�ھ إل�
 .المبیض

 
 وھ�م الم�سلمون ،أن یكون المتبرع لھ ممن ع�صم ال�شرع دم�اءھم )٣(

وأھل الذم�ة والعھ�د م�ن الكف�ار ؛ ف�ال یج�وز التب�رع لك�افر حرب�ي 
 وال ، وال ل��زان مح��صن وج��ب علی��ھ الح��د ال��شرعي،وال لمرت��د

ص، ول�م  وال لقاتل متعمد اس�تحق علی�ھ الق�صا،لقاطع طریق قاتل
 .)١(یسقط بسبب من أسباب السقوط

  
ًأن ال یك���ون التب���رع س���ببا أكی���دا لالس���اءة إل���ى الكرام���ة اآلدمی���ة )٤( ً، 

ویعتب��ر ك��ذلك إذا ك��ان التب��رع بالع��ضو لجھ��ة یغل��ب عل��ى ظ��ن 
 وت���ستغل حاج���ة ،المتب��رع أنھ���ا تت��اجر ب���أجزاء الج���سد اإلن��ساني

ً وتتخ���ذ أس���لوبا لل���ربح والنف���ع ،المرض���ى ل���بعض ھ���ذه األج���زاء

                                                 
الب���وطي، ق���ضایا فقھی���ة ).١٦١(یاس���ین، محم���د نع���یم، أبح���اث فقھی���ة طبی���ة معاص���رة  )١(

 ).٨٠-٧٩(العقیلي،حكم نقل األعضاء في الفقھ اإلسالمي). ١٢٦(معاصرة 



        
 

    
 
 
 
 

 

  
 

١٨٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثنيالثامناملجلد 

 رةـــحسان وتطبيقاته املعاصــاالست 

 ،فجواز التبرع باألعضاء ال یقت�ضي الق�ول بج�واز بیعھ�ا. لماديا
 وب�دن اإلن�سان ل�یس بم�ال ،ألن البیع مبادلة م�ال بم�ال بالتراض�ي

 وت��صبح أع��ضاء ،حت��ى ی��دخل ف��ي دائ��رة المعاوض��ة والم��ساومة
 وھ��و م��ا ح��دث ،ًالج��سد اإلن��ساني مح��ال للتج��ارة والبی��ع وال��شراء

 .)١(لألسف في بعض األقطار الفقیرة 
  
أن یك��ون المتب��رع كام��ل األھلی��ة عن��د التب��رع وعن��د الب��دء بتنفی��ذه  )٥(

 أما عند التبرع فألن التصرفات القولی�ة ،وإجراء عملیة األخذ منھ
 وأما عند إج�راء التنفی�ذ . وال یعتد بھا،لناقص األھلیة تعتبر باطلة

 ،ًف��ألن التب��رع ال یك��ون الزم��ا بح��سب القواع��د الفقھی��ة إال بالتنفی��ذ
وال یقب�ل م�ن ال�صغیر . .لمتبرع أن یرج�ع ع�ن تبرع�ھوقبل ذلك ل

 .والمجنون والمعتوة
  
ولما كان القول بإباحة التبرع بالعضو األدمي استثناء من األصل  )٦(

 ف���إن تنفی���ذ عملی���ات غ���رس ،ًوم���شروطا ب���شروط وقی���ود كثی���رة
األع��ضاء المبنی���ة عل���ى التب���رع ینبغ���ي أن یك���ون تح���ت إش���راف 

 ل�یمكن التحق�ق م�ن جمی�ع ً،یاً مؤھلة علمیا وخلق،مؤسسات رسمیة
 وال ینبغ�ي أن یت�رك ھ�ذا األم�ر للمؤس�سات ،الشروط والمب�ررات

 .)٢(ًالخاصة واألفراد ؛ خوفا من التجاوز المتعمد أو التقصیر
  

��������� ����������������������������������������  

نق���ل األع���ضاء ((لق���د ط���رح مجم���ع الفق���ھ اإلس���المي موض���وع   
في دورتھ الرابعة المنعقدة بجدة في المملكة العربیة )) عھااألدمیة وزر

                                                 
قھی���ة ف���ي ق���ضایا طبی���ة ی���ا س���ین، أبح���اث ف). ٢/٥٣٤(القرض��اوي، فت���اوى معاص���رة  )١(

 ).١٦٢(معاصرة

العقیل��ي، حك��م نق��ل ). ١٦٥-١٦٣(ی��ا س��ین، أبح��اث فقھی��ة ف��ي ق��ضایا طبی��ة معاص��رة  )٢(

 ).٨٠(األعضاء في الفقھ اإلسالمي



        
 

    
 
 
 
 

 

  
 

١٨٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثنيالثامناملجلد 

 رةـــحسان وتطبيقاته املعاصــاالست 

 ١١ – ٦ المواف��ق ،ھ��ـ١٤٠٨ جم��ادي اآلخ��ر ٢٣ – ١٨ال��سعودیة م��ن 
 وبعد إطالع�ھ عل�ى األبح�اث الفقھی�ة والطبی�ة ال�واردة ،م١٩٨٨فبرایر 

إلى المجمع بخصوص موض�وع انتف�اع اإلن�سان بأع�ضاء ج�سم إن�سان 
ًآخر حیا أو میتا   :لي  وقرر ما ی،ً

  
 *�������������������������  
 م��ن أن��سجة وخالی��ا ،یق��صد ھن��ا بالع��ضو أي ج��زء م��ن اإلن��سان   ������

 أم انف�صل ،ً سواء أكن مت�صال ب�ھ.ودماء ونحوھا، كقرنیة العین
  .عنھ

  
���� ���  ھو استفادة دعت إلیھا ض�رورة ،االنتفاع الذي ھو محل البحث  ��

لمحافظة على وظیفة أساسیة  أو ا،المستفید الستبقاء أصل الحیاة
 عل��ى أن یك��ون الم��ستفید .م��ن وظ��ائف الج��سم كالب��صر ونح��وه

  ً.یتمتع بحیاة محترمة شرعا
� �

��� ��� ����� ��� ������������������������������������  
  .نقل العضو من حي )١(
 .نقل العضو من میت )٢(
 .النقل من األجنة )٣(

  

���������������������������������������������� ��� ������� �

 ،نقل العضو من مكان من الجسد إلى مكان آخر م�ن الج�سد نف�سھ   –أ 
  .كنقل الجلد والغضاریف والعظام واألوردة والدم ونحوھا

 وینق�سم .نقل العضو من جسم إنسان ح�ي إل�ى ج�سم إن�سان آخ�ر   –ب 
 وم�اال تتوق�ف ،العضو في ھذه الحالة إل�ى م�ا تتوق�ف علی�ھ الحی�اة

  .علیھ
  



        
 

    
 
 
 
 

 

  
 

١٨٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثنيالثامناملجلد 

 رةـــحسان وتطبيقاته املعاصــاالست 

 وق��د یك��ون غی��ر ً، فق��د یك��ون فردی��ا،توق��ف علی��ھ الحی��اةأم��ا م��ا ت  
  . والثاني كالكلیة والرئتین، فاألول كالقلب والكبد،فردي

  
 فمنھ ما یقوم بوظیف�ة أساس�یة ف�ي ،وأما ما ال تتوقف علیھ الحیاة  
 ، ومنھ ماال یتج�دد،ً ومنھ ما یتجدد تلقائیا كالدم. ومنھ ما ال یقوم،الجسم

 ، والشخ���صیة العام���ة،إلن���سان والموروث���اتومن���ھ مال���ھ ت���أثیر عل���ى ا
 ومن�ھ م�اال ت�أثیر ل�ھ عل�ى ،كالخصیة والمبیض وخالیا الجھاز العصبي

  .شيء من ذلك
  
� �

�� ��� ����������������������������������  
  :ویالحظ أن الموت یشمل حالتین   

ًم��وت ال��دماغ بتعطی��ل جمی��ع وظائف��ھ تعط��ال نھائی��ا ال : الحال��ة األول��ى  ً

  ً.بیارجعھ فیھ ط
ًتوقف القلب والتنفس توقفا تاما ال رجعة فیھ طبیا: الحالة الثانیة  ً ً)١(.  

  
�� ��� ������������� ��������������������������������������������������  

  ً.حالة األجنة التي تسقط تلقائیا )١(
 .حالة األجنة التي تسقط لعامل طبي أو جنائي )٢(
 .رحمحالة اللقائح المستنبتة خارج ال )٣(

  
�� ���������������������  

یجوز نقل العضو من مكان من جسم اإلن�سان إل�ى مك�ان آخ�ر م�ن   : ًأوال 
 م��ع مراع��اة التأك��د م��ن أن النف��ع المتوق��ع م��ن ھ��ذه العملی��ة ،ج��سمھ

أرجح من الضرر المترت�ب علیھ�ا، وب�شرط أن یك�ون ذل�ك إلیج�اد 

                                                 
 ).٥٨-٥٧(قرارات وتوصیات مجمع الفقھ اإلسالمي: انظر  )١(



        
 

    
 
 
 
 

 

  
 

١٨٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثنيالثامناملجلد 

 رةـــحسان وتطبيقاته املعاصــاالست 

و إلص�الح  أو إلعادة شكلھ أو وظیفتھ المعھودة لھ، أ،عضو مفقود
ًعیب أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسیا أو عضویا ً.  

  
 إن كان ،یجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر  : ًثانیا 

 ویراعى في ذلك اش�تراط ،ًھذا العضو یتجدد تلقائیا كالدم والجلد
  .كون الباذل كامل األھلیة، وتحقق الشروط الشرعیة المعتبرة

  

ز االس��تفادة  م��ن الع��ضو ال��ذي استؤص��ل م��ن الج��سم لعل��ة تج��و  : ًثالثا 
 كأخ���ذ قرنی���ة الع���ین إلن���سان م���ا عن���د ،مرض���یة ل���شخص آخ���ر

  .استئصال العین لعلة مرضیة
  

یحرم نق�ل ع�ضو تتوق�ف علی�ھ الحی�اة كالقل�ب م�ن إن�سان ح�ي  : ًرابعا 
  .إلى إنسان آخر

  

یحرم نقل عضو من إن�سان ح�ي یعط�ل زوال�ھ وظیف�ة أساس�یة : ًخامسا 
في حیاتھ وإن لم تتوقف س�المة أص�ل الحی�اة علیھ�ا كنق�ل قرنی�ة 

ً أم��ا إن ك��ان النق��ل یعط��ل ج��زءا م��ن وظیف��ة ،العین��ین كلتیھم��ا

  .أساسیة فھو محل بحث ونظر كما یأتي في الفقرة الثامنة
  

یج��وز نق��ل ع��ضو م��ن می��ت إل��ى ح��ي تتوق��ف حیات��ھ عل��ى ذل��ك : ًسادس��ا
 عل�ى ذل�ك ب�شرط أن  أو تتوق�ف س�المة وظیف�ة أساس�یة فی�ھ،العضو

 أو ب�شرط موافق�ة ول�ي ، أو ورثت�ھ بع�د موت�ھ،یأذن المیت قب�ل موت�ھ
  .أمر المسلمین إن كان المتوفى مجھول الھویة أو ال ورثة لھ

  
أن االتف��اق عل��ى ج��واز نق��ل الع��ضو ف��ي : وینبغ��ي مالحظ��ة  : ًس��ابعا 

 م��شروط ب��أن ال ی��تم ذل��ك بواس��طة بی��ع ،الح��االت الت��ي ت��م بیانھ��ا
 أم��ا ب��ذل . ال یج��وز إخ��ضاع اإلن��سان للبی��ع بح��ال م��االع��ضو إذ



        
 

    
 
 
 
 

 

  
 

١٩٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثنيالثامناملجلد 

 رةـــحسان وتطبيقاته املعاصــاالست 

 ابتغاء الحصول على الع�ضو المطل�وب عن�د ،المال من المستفید
  . فمحل اجتھاد ونظرً،الضرورة أو مكافأة وتكریما

  
 مم�ا ی�دخل ف�ي أص�ل ،كل ما عدا الح�االت وال�صور الم�ذكورة : ًثامنا 

 ویج��ب طرح��ھ للدراس��ة ، فھ��و مح��ل بح��ث ونظ��ر،الموض��وع
  .)١(لبحث على ضوء المعطیات الطبیة واألحكام الشرعیةوا

                                                 
 ).١/٨٩(مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي، العدد الرابع  )١(



        
 

    
 
 
 
 

 

  
 

١٩١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثنيالثامناملجلد 

 رةـــحسان وتطبيقاته املعاصــاالست 

  املطلب الثالث 
  التطبيقات املعاصرة لعقد السلم يف املصارف اإلسالمية

  
 تمیزت عن غیرھا بتعجی�ل ال�ثمن ،السلم صورة من صور البیع  

 ولق��د كان��ت ھ��ذه المعامل��ة مم��ا تعام��ل ب��ھ الن��اس قب��ل .وت��أخیر الم��ثمن
 بعد أن وضع لھا من ال�ضوابط م�ا سول هللا  فأقرھم علیھا ر،اإلسالم

 ، ویبقیھ��ا ف��ي دائ��رة اإلن��صاف والع��دل،یبع��د بھ��ا ع��ن الحی��ف والج��ور
لتحقی��ق المعن��ى ال��ذي م��ن أجل��ھ ش��رع ھ��ذا العق��د وھ��و االرتف��اق م��ن 

 ویرتف�ق الم�شتري ب�رخص ، حیث یرتفق البائع بتعجیل الثمن،الجانبین
  . فتتحقق بذلك مصلحة الطرفین،المثمن

  

ًم��ا ك��ان ال��سلم طریق��ا م��شروعا إل��ى إق��رار الب��ائع عل��ى الوص��ول ول   ً

إلى ما یحتاج إلیھ من مال عندما توصد أمامھ سبل الق�رض الح�سن حی�ث 
ًیستطیع أن یبیع موصوفا في ذمتھ متعجال ثمنھ لق�ضاء حاجت�ھ  ث�م یتكلف�ھ .ً

 فقد اتجھت األنظار إل�ى م�دى إمكانی�ة اإلف�ادة .للمشتري عند حلول األجل
  .)١(ه المعاملة لتحل محل عملیات اإلقراض التربويمن ھذ

  

ومن ھنا مست الحاج�ة إل�ى التع�رف عل�ى معن�ى ھ�ذا العق�د لغ�ة 
 كتطبی��ق ،ًواص��طالحا وتطبیقات��ھ المعاص��رة ف��ي الم��صارف اإلس��المیة

  .عملي على أصل االستحسان
  

�� ���������  
 وأس��لم ف��ي ،ال��سلف : -  بالتحری��ك –وال��سلم ((یق��ول اب��ن منظ��ور 

أس�لم وس�لم إذا أس�لف وھ�و أن : یقال .. . وسلم وأسلف بمعنى واحدالشيء

                                                 
 ).٢٤٣(االستثمار في البنوك اإلسالمیة وكیف عالجھا اإلسالم الصاوي، مشكلة   )١(



        
 

    
 
 
 
 

 

  
 

١٩٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثنيالثامناملجلد 

 رةـــحسان وتطبيقاته املعاصــاالست 

 فكأن�ك ق�د أس�لمت ،ًتعطي ذھب�ا وف�ضة ف�ي س�لعة معلوم�ة إل�ى أم�د معل�وم
  .)١())الثمن إلى صاحب السلعة وسلمتھ إلیھ

  
: وال�سلم محرك�ة (: (ویؤكد ھذا المعنى الكفوي في كلیاتھ بقول�ھ 

  .)٢ ()) وھو أخذ عاجل بآجل،السلف
  

وم��ن .. .سین وال�الم والم��یم معظ�م باب��ھ م�ن ال��صحة والعافی�ةوال�
 كأنھ مال أسلم ولم ،السلم الذي یسمى السلف: باب اإلصحاب واالنقیاد 

  .)٣(یمتنع من إعطائھ
  

���������������  
عقد على موص�وف ((أما في االصطالح الفقھي فھو عبارة عن   

  .)٤ ()ً)في الذمة ببدل یعطي عاجال
  

 فالحنفی�ة ،ًفقھاء في تعریفھ تبعا الختالفھم ف�ي ش�روطھوقد اختلف ال  
والحنابل��ة ال��ذین ش��رطوا ل��صحتھ ق��بض رأس الم��ال ف��ي المجل��س وتأجی��ل 

 .ً احت��رازا م��ن ال��سلم الح��ال عرف��وه بأن��ھ بی��ع مؤج��ل بمعج��ل،الم��سلم فی��ھ
وال�شافعیة ال�ذین ش��رطوا ل�صحتھ ق��بض رأس الم�ال ف��ي المجل�س وأج��ازوا 

ًكون السلم حاال وم�ؤجال  عرف�وه بأن�ھ عق�د عل�ى موص�وف ف�ي الذم�ة بب�دل ً
  ً.یعطى عاجال

  
 غی�ر أنھ�م ل�م ی�شترطوا ،وأما المالكی�ة ال�ذین منع�وا ال�سلم الح�ال  

 وأج�ازوا تأجیل�ھ الی�ومین والثالث�ة ،تسلیم رأس الم�ال ف�ي مجل�س العق�د

                                                 
 ).سلم(بتصرف، مادة ) ١٢/٢٩٥(ابن منظور، لسان العرب   )١(

 ).٥٠٧(الكفوي، الكلیات  )٢(

 ).٣/٩٠(ابن فارس، معجم مقاییس اللغة   )٣(

 ).٤/١(النووي، روضة الطالبین  )٤(



        
 

    
 
 
 
 

 

  
 

١٩٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثنيالثامناملجلد 

 رةـــحسان وتطبيقاته املعاصــاالست 

 مح�صور بال�صفة ، فق�د عرف�وه بأن�ھ بی�ع معل�وم ف�ي الذم�ة،لخفة األم�ر
 فال�سلم اس�م لعق�د .)١( في حكمھا إلى أجل معل�ومبعین حاضرة أو ما ھو

 ً، وللم��شتري ف��ي الم��ثمن آج��الً،یوج��ب المل��ك للب��ائع ف��ي ال��ثمن ع��اجال
:  والب�ائع ی�سمى ، والثمن یسمى رأس المال،ًمسلما فیھ: فالمبیع یسمى 

  .)٢(رب السلم:  والمشتري یسمى .ًمسلما إلیھ
  

�������� �������  
   . والسنة واإلجماع والمعقولثبتت مشروعیة السلم بالكتاب  
!  "  #  $  %  &  '  M : فأما الكتاب ؛ فقول هللا تعالى   

 *   )  (L 
:  أنھ قال ، وروى سعید بإسناده عن ابن عباس،)٣(

 وأذن ،اشھد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحلھ هللا في كتابھ
  . ثم قرأ ھذه اآلیة،فیھ
  

  .شملھ بعمومھوألن لفظ اآلیة یصلح للسلم وی
  فقد روى البخاري عن ابن عباس عن رسول هللا ،وأما السنة

م�ن (: ( فق�ال ،أنھ قدم المدینة وھم یسلفون في الثمار السنتین وال�ثالث 
 إل��ى أج��ل ، ووزن معل��وم،اس��لف ف��ي ش��يء فلی��سلف ف��ي كی��ل معل��وم

  .)٤ ())معلوم
  

 أجم�ع :وأما اإلجماع فقد نقل ابن قدامة عن ابن المنذر أن�ھ ق�ال 
  .)٥(كل من نحفظ عنھ من أھل العلم على أن السلم جائز

  

                                                 
 ).١٩٤-١٩٣(ة الفقھاء حماد، نزیھ، معجم المصطلحات االقتصادیة في لغ  )١(

 ).١٦٠(الجرجاني، التعریفات  )٢(

 ).٢٨٢(قرآن كریم، سورة البقرة، آیة رقم  )٣(

 .سبق تخریجھ  )٤(

 ).٣٨٥-٦/٣٨٤(ابن قدامة، المغني  )٥(



        
 

    
 
 
 
 

 

  
 

١٩٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثنيالثامناملجلد 

 رةـــحسان وتطبيقاته املعاصــاالست 

 فج�از ، فألن المثمن ف�ي البی�ع أح�د عوض�ي العق�د،وأما المعقول
 وألن بالن��اس حاج��ة إلی��ھ ؛ ألن أرب��اب ،أن یثب��ت ف��ي الذم��ة، ك��الثمن

الزروع والثمار والتجارات یحتاجون إلى النفقة عل�ى أنف�سھم وعلیھ�ا ؛ 
 فج�وز لھ�م ال�سلم؛ لیرتفق�وا ویرتف�ق الم�سلم ،نفق�ةلتكمل وق�د تع�وزھم ال

  .)١(باالسترخاص
  

ًوبھذا یتبین لنا أن عق�د ال�سلم أب�یح استح�سانا واس�تثناء م�ن ع�دم 

 ف�إن القی�اس ی�أبى ج�واز ال�سلم باعتب�ار أن المعق�ود ،جواز بیع المع�دوم
 وھ��و الرخ��صة ، وت��رك بالن��صوص ال��سابقة،علی��ھ مع��دوم عن��د العق��د

 ول�دفع الم�شقة ،ع ألج�ل م�ا فی�ھ م�ن ش�دة الحاج�ة إلی�ھ وأن�ھ ش�ر،الثابتة
  . وإن كان على خالف القیاس،والحرج
  

������������������������� ����������������������� �����  
یمك���ن للم���صرف اإلس���المي أو غی���ره م���ن الم���ستثمرین أرب���اب   

 التوص��ل ب��صیغة عق��د ال��سلم إل��ى تموی��ل الن��شاطات الزراعی��ة ،األم��وال
 . ونط��اق الم��شاریع الكبی��رة،یة والتجاری��ة عل��ى النط��اق الف��رديوال��صناع

وتكون مصلحة المصرف اإلسالمي في الحصول عل�ى م�واد آجل�ة ب�سعر 
 أو ، ث��م یق��وم بع��د قب��ضھا بت��سویقھا ب��ثمن الحاض��رً،عاج��ل رخ��یص ن��سبیا

  .بثمن مؤجل
  

 وعلیھ��ا ینبغ��ي أن تج��ري غال��ب ،وھ��ذه ال��صورة ھ��ي األساس��یة  
  .)٢(ال طریقة السلمأعمال المصرف في مج

  

                                                 
 ).٦/٣٨٥(المصدر نفسھ،   )١(

األش���قر، محم���د، عق���د ال���سلم، ض���من كت���اب بح���وث فقھی���ة ف���ي ق���ضایا اقت���صادیة   )٢(

ي، محمد، م�شكلة االس�تثمار ف�ي البن�وك اإلس�المیة وكی�ف الصاو). ١/٢١٣(معاصرة

 .وما بعدھا)٦٥٥(عالجھا اإلسالم 



        
 

    
 
 
 
 

 

  
 

١٩٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثنيالثامناملجلد 

 رةـــحسان وتطبيقاته املعاصــاالست 

ولم��ا ك��ان قی��ام الم��صرف بت��سویق الم��واد الت��ي اش��تراھا بطریق��ة   
 ف�یمكن للم�صرف اعتم�اد ،ًالسلم قد تعترضھ أحیانا بعض مشاكل التسویق

كتطبی���ق م���ن (: ط���رق أخ���رى ومم���ا یمك���ن النظ���ر فی���ھ الط���رق اآلتی���ة 
  ).ًالتطبیقات المعاصرة على عقد السلم الذي أبیح استحسانا

� �
��������������  
 ك���بعض دور ،أن یوك���ل الم���صرف بع���ض الجھ���ات المخت���صة  

 مقاب�ل ، بتسویق تلك المنتجات بعد قبض البنك لھا،التجارة ذات الخبرة
  أو ، أو م�ن التكلق�ة، أو مقابل نسبة مئوی�ة م�ن ثم�ن البی�ع،أجر مقطوع

  . وال حرج في ذلك،من الربح
  

ملی�ة المت�اجرة ًویمكن أن یتولى ھؤالء التج�ار الوس�طاء أی�ضا ع  
 فیتعاق�دون م�ع المنتج�ین بالنیاب�ة ،بطریقة ال�سلم م�ن أولھ�ا إل�ى آخرھ�ا 

 ویتول��ون دف��ع األثم��ان المقدم��ة م��ن الم��صرف ح��سب ،ع��ن الم��صرف
 ویقبضون السلع  عند اآلجال المح�ددة، ویتول�ون ،التعلیمات المبینة لھم

م��ات  ح��سب تعلی،ًأی��ضا ت��سویقھا بطریق��ة البی��ع النق��دي أو البی��ع اآلج��ل
  .المصرف التي یحددھا

  
 ویت�ولى ،ویمكن أن یتولى ھؤالء الوس�طاء بع�ض ھ�ذه األعم�ال  

  . لیكون إشرافھ على تلك العملیات عن قرب،المصرف سائرھا
  

 ،ویمكن أن یوكل المصرف ببعض ھذه األعمال وسطاء معینین  
  .)١(وببعضھا اآلخر وسطاء آخرین

  
� �

                                                 
بح���وث فقھی���ة ف���ي ق���ضایا اقت���صادیة معاص���رة : األش���قر، عق���د ال���سلم، ض���من كت���اب  )١(

 .بتصرف یسیر)١/٢١٦(



        
 

    
 
 
 
 

 

  
 

١٩٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثنيالثامناملجلد 

 رةـــحسان وتطبيقاته املعاصــاالست 

�� ��� ����� ����������������������� ����� �  
وص��ورتھا أن یبی��ع الم��صرف إل��ى الط��رف الثال��ث ب��ضاعة ف��ي   

 ول���یس خ���صوص ،الذم���ة م���ن نف���س ج���نس الم���سلم إلی���ھ ومواص���فاتھ
 ،ً ویتسلم الثمن مقدما ؛ أي بطری�ق ال�سلمً، مؤجال،البضاعة المسلم فیھا

 ف���إذا ت���سلم الم���صرف ،فیك���ون دور الم���صرف ھن���ا دور الم���سلم إلی���ھ
  .أداء لما في ذمتھالبضاعة سلمھا إلى الطرف الثالث 

  
ًولما كان المصرف ایضا یبیع سلما    فسیكون السعر أرخص من ،ُ

 لم یستفد ، مع اتفاق األجلین،السعر الحاضر فإن كان بسعر الصفقھ األولى
 والغالب أن . وإن كان بسعر أعلى حصل لھ بعض الربحً،المصرف شیئا

  .یكون منشؤه مزید الثقة بوفاء المصرف في الوعد
 ك�أن ی�شتري ف�ي بدای�ة ،ر عق�د إح�دى ال�صفقتین ع�ن األخ�رىوإن تأخ

 أمك�ن تح�صیل ،شھر ص�فر، ویبی�ع ف�ي بدای�ة رم�ضان م�ن نف�س الع�ام
 عل�ى أن�ھ إن ل�م ی�سلم العمی�ل األول الب�ضاعة عن�د .ربح بدرجة معقولة

 فعلى المصرف تسلیم ما باعھ للطرف الثالث بع�د تح�صیلھ م�ن ،األجل
  .األسواق

ًالطریقة بأن یجري المصرف أوال عقدا یك�ون فی�ھ ویمكن التوسع في ھذه  ً

ً عق�دا ، أو بع�د ذل�ك، ویجري في الوقت نفسھً، فیبیع بضاعة ما سلماً،بائعا

ً ی�شتري س�لما م�ن ت�اجرا ومن�تج لم�دة موافق�ة ف�ي ً،آخر یكون فی�ھ م�شتریا ً

 ، وبأج��ل مناس��بً، للم��ادة الت��ي باعھ��ا س��لما،الج��نس والمواص��فات والكمی��ة
 وال . للم��شتري ف��ي الموع��د ال��ذي تح��دد ف��ي العق��د األوللیج��ري الت��سلیم

ً ألن كال من العقدین منفصل عن اآلخر تماما،حرج في ھذا التوسع ً)١(.  
����������� �����������������������������������������  

إن مجلس مجمع الفقھ اإلس�المي المنعق�د ف�ي دورة م�ؤتمره التاس�ع   
 ذي القع����دة ٦ – ١ربی����ة المتح����دة م����ن ب����أبوظبي بدول����ة اإلم����ارات الع

                                                 
بح���وث فقھی���ة ف���ي ق���ضایا اقت���صادیة معاص���رة : األش���قر، عق���د ال���سلم، ض���من كت���اب  )١(

)٢١٧-١/٢١٦.( 



        
 

    
 
 
 
 

 

  
 

١٩٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثنيالثامناملجلد 

 رةـــحسان وتطبيقاته املعاصــاالست 

 وبع�د اطالع�ھ عل�ى البح�وث ،م١٩٩٥ أبری�ل ٦ – ١ المواف�ق ،ھـ١٤١٥
ال��واردة إل��ى المجم��ع بخ��صوص موض��وع ال��سلم وتطبیق��ات المعاص��رة، 

  : قرر ما یلي 
� �

������������������� �� �
 ،ال��سلع الت��ي یج��ري فیھ��ا عق��د ال��سلم ت��شمل ك��ل م��ا یج��وز بیع��ھ   –أ 

 س��واء أكان��ت م��ن ،ً ویثب��ت دین��ا ف��ي الذم��ةویمك��ن ض��بط ص��فاتھ
  .المواد الخام أم المزروعات أم المصنوعات

 أو ب�الربط ، إم�ا بت�اریخ مع�ین،یجب أن یحدد لعقد السلم أج�ل معل�وم   –ب 
ًبأمر مؤكد الوقوع، ول�و ك�ان میع�اد وقوع�ھ یختل�ف اختالف�ا ی�سیرا ال  ً

  .یؤدي للتنازع كموسم الحصاد
 ویج�وز ،س مال السلم ف�ي مجل�س العق�داألصل تعجیل قبض رأ   –ج 

 على أن ال تكون مدة الت�أخیر ،تأخیره لیومین أو ثالثة ولو بشرط
  .مساویة أو زائدة عن األجل المحدد للسلم

ً رھن�ا أو كف�یال م�ن الم�سلم )المشتري(ًال مانع شرعا من أخذ المسلم    –د  ً

  ).البائع(إلیھ 
ِیج��وز الم��سلم    -ھـ   غی��ر -سلم فی��ھ ب��شيء آخ��ر  مبادل��ة الم��)الم��شتري(ْ

 س��واء ك��ان االس��تبدال بجن��سھ أم بغی��ر ، بع��د حل��ول األج��ل-النق��د 
 وذل�ك ،جنسھ حیث إنھ لم یرد في منع ذلك نص ثاب�ت وال إجم�اع

ًب��شرط أن یك��ون الب��دل ص��الحا ألن یجع��ل م��سلما فی��ھ ب��رأس م��ال  ً

  .السلم
 ف�إن ،إذا عجز المسلم إلیھ عن تسلیم المسلم فیھ عند حل�ول األج�ل   –و 

 یخی�ر ب�ین االنتظ�ار إل�ى أن یوج�د الم�سلم فی��ھ )الم�شتري(الم�سلم 
وفسخ العقد وأخذ رأس مالھ، وإذا كان عجزه ع�ن إع�سار فنظ�رة 

  .إلى میسرة
 ألن�ھ ،ال یجوز الشرط الجزائي عن التأخیر ف�ي ت�سلیم الم�سلم فی�ھ   –ز 

 وال یج���وز اش���تراط الزی���ادة ف���ي ال���دیون عن���د ،عب���ارة ع���ن دی���ن
  .التأخیر



        
 

    
 
 
 
 

 

  
 

١٩٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثنيالثامناملجلد 

 رةـــحسان وتطبيقاته املعاصــاالست 

  .ال یجوز جعل الدین رأس مال للسلم ألنھ من بیع الدین بالدین   – ح
  

��� ��� ��������������������������������� �� �
ًانطالقا من أن السلم في عصرنا الحاضر أداة تمویل ذات كفاءة   

 م�ن ،عالیة في االقتصاد اإلسالمي وفي نشاطات المصارف اإلس�المیة
 س���واء أك���ان ،تموی���ل المختلف���ةحی���ث مرونتھ���ا واس���تجابتھا لحاج���ات ال

 واستجابتھا لحاجات شرائح ،ًتمویال قصیر األجل أم متوسطة أم طویلة
 س�واء أك�انوا م�ن المنتج�ین ال�زراعیین أم ،مختلفة ومتعددة من العم�الء

 واس���تجابتھا لتموی���ل نفق���ات ،ال���صناعیین أم المق���اولین أم م���ن التج���ار
ع�دد مج�االت تطبی�ق عق�د التشغیل والنفقات الرأسمالیة األخرى ولھ�ذا ت

  : ومنھا ما یلي ،السلم
 حی�ث یتعام�ل ،یصلح عقد السلم لتموی�ل عملی�ات زراعی�ة مختلف�ة   –أ 

المصرف اإلس�المي م�ع الم�زارعین ال�ذین یتوق�ع أن توج�د ل�دیھم 
السلعة في الموسم من محاصیلھم أو محاصیل غیرھم الت�ي یمك�ن 

 ،ن محاص��یلھمأن ی��شتروھا وی��سلموھا إذا أخفق��وا ف��ي الت��سلیم م��
ًفیقدم لھم بھذا التمویل نفعا بالغا ویدفع ع�نھم م�شقة العج�ز الم�الي  ً

  .عن تحقیق إنتاجھم
یمك����ن اس����تخدام عق����د ال����سلم ف����ي تموی����ل الن����شاط الزراع����ي    –ب 

 وال س��یما تموی�ل المراح��ل ال�سابقة إلنت��اج وت�صدیر ال��سلع ،وال�صناعي
یقھا  بأس��عار ً وذل��ك ب��شرائھا س��لما وإع��ادة ت��سو،والمنتج��ات الرائج��ة

  .مجزیة
یمكن تطبیق عقد ال�سلم ف�ي تموی�ل الح�رفیین وص�غار المنتج�ین    –ج 

 وال�صناعیین ع�ن طری�ق إم�دادھم بم�ستلزمات اإلنت�اج ف�ي ،الزراعیین
صورة معدات وآالت أو مواد أولیة كرأس م�ال ال�سلم مقاب�ل الح�صول 

   )١(على بعض منتجاتھم وإعادة تسویقھا

                                                 
ق�رارات وتوص�یات : وانظ�ر). ٨٥(ق�رار رق�م ) ١/٣٧١(جلة مجمع الفقھ اإلسالمي، الع�دد التاس�ع م  )١(

 ) . ١٩٥ -١٩٣(مجمع الفقھ اإلسالمي 



        
 

    
 
 
 
 

 

  
 

١٩٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثنيالثامناملجلد 

 رةـــحسان وتطبيقاته املعاصــاالست 

�� ��������� ���� ����������� �� � �� ����� �� �� � �� ���� ������� �
� �

 �������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������

���������������� �
 ���������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������
�������������������������� �
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�������������� �
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٢٠٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثنيالثامناملجلد 

 رةـــحسان وتطبيقاته املعاصــاالست 

���������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

����������������������������������������� 
� �
� �

� ب العاملنيوآخر دعوانا أن احلمد هللا ر �
� �
� �
� �



        
 

    
 
 
 
 

 

  
 

٢٠١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثنيالثامناملجلد 

 رةـــحسان وتطبيقاته املعاصــاالست 

����������   

 

عبد : اآلمدي، على بن محمد، اإلحكام في أصول األحكام، تعلیق  -
 . بیروت– ھـ ١٤٠٢) ٢(الرزاق عفیفي، المكتب اإلسالمي، ط

: األلباني، محمد ناصر الدین، صحیح سنن ابن ماجھ، توزیع  -
 . ھـ١٤٠٧ –م ١٩٨٦المكتب اإلسالمي، بیروت 

لدین، صحیح سنن النسائي باختصار األلباني، محمد ناصر ا -
مكتب التربیة : زھیر الشاویش، الناشر : السند، أشرف علیھ 

 ١٤٠٩المكتب اإلسالمي، بیروت : العربي لدول الخلیج، توزیع 
 .م١٩٨٨ –ھـ 

أحمد، أحمد بن حنبل الشیباني، المسند، المكتب اإلسالمي، دار  - 
  لبنان –صادر، بیروت 

ود بن أبي بكر، التحصیل من األرموي، سراج الدین محم -
عبد المجید على أبو زنید، مؤسسة الرسالة، : المحصول، تحقیق 

 .م١٩٨٨ – ھـ ١٤٠٨) ١(ط
إسماعیل، شعبان محمد، االستحسان بین النظریة والتطبیق، دار  -

 .م١٩٨٨ – ھـ ١٤٠٨) ١( قطر، ط–الثقافة، الدوحة 
 قضایا بحوث فقھیة في: األشقر، محمد، عقد السلم، ضمن كتاب  -

 –ھـ ١٤١٨) ١(اقتصادیة معاصرة، دار النفائس باألردن، ط
 .م١٩٩٨

البغا، مصطفى دیب، أثر األدلة المختلف فیھا في الفقھ اإلسالمي،  -
 .م١٩٩٣ – ھـ ١٤١٣) ٢(دار القلم، دمشق، ط

الباحسین، یعقوب عبد الوھاب، قاعدة المشقة تجلب التیسیر  -
 السعودیة، –بة الرشد ، مكت))دراسة نظریة تأصیلیة تطبیقیة((
 .م٢٠٠٣ –ھـ ١٤٢٤) ١(ط

البوطي، محمد سعید رمضان، قضایا فقھیة معاصرة، مكتبة  -
   سوریا، ط–الفارابي 

 .م١٩٩٤ – ھـ ١٤١٤) ٥(



        
 

    
 
 
 
 

 

  
 

٢٠٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثنيالثامناملجلد 

 رةـــحسان وتطبيقاته املعاصــاالست 

البخاري، أبو عبد هللا محمد بن إسماعیل، صحیح البخاري، دار  -
 .م١٩٩٢ – ھـ ١٤١٢) ١( لبنان، ط–الكتب العلمیة، بیروت 

ن بن خلف، إحكام الفصول في أحكام األصول، الباجي، سلیما -
 ١٤٠٩) ١(عبد هللا محمد الجبوري، مؤسسة الرسالة، ط: تحقیق 

 .م١٩٨٩ –ھـ 
البخاري، عالء الدین عبد العزیز بن أحمد، كشف األسرار عن أصول  - 

محمد المعتصم با� البغدادي، دار الكتاب : البزدوي، تعلیق وتخریج 
 .م١٩٩١ – ھـ ١٤١١)١(العربي، ط

: ابن تیمیة، أحمد بن عبد الحلیم، قاعدة في االستحسان، تعلیق  -
 . ھـ١٤١٩رجب ) ١(محمد عزیز شمس، دار عالم الفوائد، ط

التفتازاني، سعد الدین مسعود بن عمر، شرح التلویح على  -
: التوضیح لمتن التنقیح في أصول الفقھ، ضبطھ وخرج أحادیثھ 

) ١( لبنان، ط–بیروت زكریا عمیرات، دار الكتب العلمیة، 
 .م١٩٩٦ – ھـ ١٤١٦

ابراھیم اإلبیاري، : الجرجاني، علي بن محمد، التعریفات، تحقیق  -
 .م١٩٩٢ –ھـ ١٤١٣) ٢(دار الكتاب العربي، ط 

  الجصاص، أبوبكر أحمد بن على، أصول الجصاص المسمى  - 
محمد تامر، دار الكتب : تعلیق وتخریج ) الفصول في األصول(

 .م٢٠٠٠ –ھـ ١٤٢٠) ١(ط .  لبنان– العلمیة، بیروت
حماد، نزیھ، معجم المصطلحات االقتصادیة في لغة الفقھاء، نشر  -

 -ھـ ١٤١٥) ٣(وتوزیع الدار العالمیة للكتاب اإلسالمي، ط 
  .م١٩٩٥

: الحسن، خلیفة بابكر، األدلة المختلف فیھا عند األصولیین، الناشر -
 .م١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٧) ١(مكتبة وھبة بمصر، ط 

 حجر، أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحیح البخاري، دار ابن -
 .ھـ١٤٠٧) ٣(الریان، المكتبة السلفیة، ط 

خالف، عبد الوھاب، مصادر التشریع فیما ال نص فیھ، دار القلم  -
  بالكویت، ط 

  .ھـ١٣٩٠) ٢(
أبو داود، سلیمان بن األشعث السجستاني، سنن أبي داود، دار  -

 .م١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨الریان للتراث، طبعة عام 



        
 

    
 
 
 
 

 

  
 

٢٠٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثنيالثامناملجلد 

 رةـــحسان وتطبيقاته املعاصــاالست 

الزركشى، بدر الدین محمد بن بھادر بن عبد هللا، البحر المحیط  -
عبد الستار أبو غدة، وراجعھ عبد : في أصول الفقھ، قام بتحریره 

القادر العاني، من مطبوعات وزارة االوقاف والشؤون اإلسالمیة 
 .م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٣) ٢(بدولة الكویت، ط

) ١(مي، دار المدار اإلسالمي، طالزحیلي، وھبة، أصول الفقھ اإلسال - 
 . لبنان–بیروت 

 .)ت.د(أبو زھرة، محمد، أصول الفقھ، دار الفكر العربي  -
الزرقاء، مصطفى أحمد، المدخل الفقھي العام، دار الفكر، سنة  - 

 .ھـ الطبعة العاشرة١٣٨٧
الزحیلي، وھبة، نظریة الضرورة الشرعیة مقارنة مع القانون  -

 .م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨) ٤( لبنان ط-ت بیرو،الوضعي، دار الفكر
دار الفكر )) حیاتھ وعصره وآراؤه وفقھھ((أبو زھرة، محمد، أبو حنیفة  - 

 م ١٩٩١العربي عام 
السبكي، علي بن عبد الكافي وولده عبد الوھاب، االبھاج في شرح  -

شعبان محمد اسماعیل، مكتبة الكلیات األزھریة، : المنھاج، تحقیق
 . م١٩٨٢ -ھـ ١٤٠٢

، جالل الدین عبد هللا بن أبي بكر، األشباه والنظائر في قواعد السیوطي - 
محمد المعتصم با� البغدادي، دار الكتاب : وفروع فقھ الشافعیة، تحقیق 

 .م١٩٨٧ - ھـ١٤٠٧) ١(العربي، ط
السرخسي، أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سھل، أصول  -

 –روت أبو الوفاء االفغاني، دار المعرفة، بی: السرخسي، تحقیق 
 .البنان

الشاطبي، ابواسحاق ابراھیم بن موسى بن محمد الغرناطي،  -
 السعودیة؛ –سلیم الھاللي دار ابن عفان : االعتصام، تحقیق 

 .م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢) ١(ط
الشاطبي، ابواسحاق ابراھیم بن موسى بن محمد الغرناطي،  - 

عبد هللا دراز، دار : الموافقات في أصول الشریعة شرح وتعلیق 
 .م١٩٩٤ - ھـ ١٤١٥) ١( لبنان، ط–عرفة، بیروت الم

الشیرازي، أبو إسحاق إبراھیم بن علي، التبصرة في أصول الفقھ،  -
) ١(محمد حسن ھیتو، دار الفكر بد مشق، تصویر عن ط: تحقیق 
 .م١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٣



        
 

    
 
 
 
 

 

  
 

٢٠٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثنيالثامناملجلد 

 رةـــحسان وتطبيقاته املعاصــاالست 

: الشیرازي، أبو إسحاق إبراھیم بن علي، شرح اللمع، تحقیق  -
 - ھـ ١٤٠٨) ١(سالمي، طعبد المجید تركي، دار الغرب اإل

 .م١٩٨٨
الشنقیطي، محمد بن محمد المختار، أحكام الجراحة الطبیة واآلثار  -

) ١(  السعودیة، ط-المترتبة علیھا، مكتبة الصدیق، الطائف 
 .م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣

الصاوي، محمد صالح محمد، مشكلة االستثمار في البنوك  -
  .ار الوفاءاإلسالمیة وكیف عالجھا اإلسالم، دار المجتمع ود

الطوفي، نجم الدین سلیمان بن عبد القوي، شرح مختصر  - 
عبد هللا التركي، توزیع وزارة الشؤون : الروضة، تحقیق 

 - ھـ ١٤١٩) ٢(اإلسالمیة بالمملكة العربیة السعودیة، ط
   .م١٩٩٨

ابن العربي، محمد عبد هللا، أحكام القرآن، راجع أصولھ وخرج  -
 –طا، دار الكتاب العلمیة، بیروت محمد عبد القادر ع: أحادیثھ 
 .-ھـ ١٤٠٨) ١(لبنان، ط

العجلوني، إسماعیل محمد، كشف الخفاء ومزیل اإللباس عما  -
) ٣(اشتھر من االحادیث على ألسنة الناس، دار الكتب العلمیة، ط

 .ھـ١٤٠٨ - م ١٩٨٨
العقیلي، عقیل بن أحمد، حكم نقل األعضاء في الفقھ اإلسالمي،  -

 .م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢دة عام مكتبة الصحابة بج
 الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، المستصفى من  -

حمزة زھیر حافظ، شركة /د: علم األصول، دراسة وتحقیق
  .المدینة المنورة للطباعة والنشر بالسعودیة

ابن فارس، أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، معجم مقاییس  - 
 –رون، دار الجیل، بیروت عبد السالم محمد ھا: اللغة، تحقیق 

  .م١٩٩١ - ھـ ١٤١١) ١( ط،لبنان
: الفیروز آبادي، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، تحقیق  -

 .م١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٧)٢(مكتب التراث في مؤسسة الرسالة، ط
ابن قدامة، موفق الدین عبد هللا بن أحمد بن محمد، روضة الناظر  - 

الكریم النملة، مكتبة عبد : وجنة المناظر في أصول الفقھ، تحقیق 
 .م١٩٩٣ - ھـ١٤١٣) ١(الرشد، ط



        
 

    
 
 
 
 

 

  
 

٢٠٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثنيالثامناملجلد 

 رةـــحسان وتطبيقاته املعاصــاالست 

القرافي، شھاب الدین أحمد بن ادریس، شرح تنقیح الفصول في  -
اختصار المحصول في األصول، دار الفكر للطباعة والنشر 

 .م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨) ١(والتوزیع، ط
القرافي، شھاب الدین أحمد بن ادریس، الفروق، عالم الكتب،  -

 . لبنان–بیروت 
: بن قدامة، أبو محمد عبد هللا بن أحمد بن محمد، المغني، تحقیق ا -

عبد هللا التركي وعبد الفتاح الحلو، توزیع وزارة الشؤون 
اإلسالمیة واألوقاف والدعوة واالرشاد بالسعودیة، دار عالم 

 .م١٩٩٧ - ھـ ١٤١٧) ٣(الكتب، ط
مة قرارات، قرارات وتوصیات مجمع الفقھ اإلسالمي المنبثق من منظ - 

دار ) ٩٧- ١(، والقرارات )١٠- ١(المؤتمر اإلسالمي بجدة للدورات 
 .م١٩٨٨ - ھـ ١٤١٨) ٢( دمشق،ط- القلم

القرضاوي، یوسف، فتاوى معاصرة، دار الوفاء للطباعة والنشر  -
 .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥) ٣( مصر، ط–والتوزیع، المنصورة 

معجم في (الكفوي، أبو البقاء أیوب بن موسى، الكلیات  -
عدنان درویش وآخرون، : تحقیق ) ت والفروق اللغویةالمصطلحا

  .مؤسسة الرسالة
ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم االفریقي  -

) ١( لبنان،ط–المصري، لسان العرب، دار صادر، بیروت 
 .م١٩٥٥ -ھـ ١٣٧٤

) ١١(مالك، مالك بن أنس، الموطأ، دار الریان للتراث بالقاھرة، ط - 
 .م١٩٨٨  - ھـ ١٤٠٨

مسلم، أبو الحسین مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم مطبوع مع  -
 . لبنان–شرح النووي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت 

ابن ماجھ، أبو عبد هللا محمد بن یزید القزویني، سنن ابن ماجھ،  -
محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت : تحقیق 

 . لبنان–
سالمي المنبثق من منظمة المؤتمر اإلسالمي مجلة مجمع الفقھ اإل -

 .بجدة



        
 

    
 
 
 
 

 

  
 

٢٠٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثنيالثامناملجلد 

 رةـــحسان وتطبيقاته املعاصــاالست 

المرغیناني، برھان الدین على بن أبي بكر بن عبد الجلیل، الھدایة  -
) ١( لبنان، ط–شرح بدایة المبتدي، دار الكتب العلمیة، بیروت 

 . م١٩٩٠ -ھـ ١٤١٠
ابن النجار، محمد أحمد بن عبد العزیز الفتوحي، شرح الكوكب  -

حمد الزحیلي ونزیھ حماد، من منشورات جامعة م: المنیر، تحقیق 
 .م١٩٨٧ - ھـ ١٤٠٨)١(أم القرى، ط

مصطفى الزرقاء، : الندوي، علي بن أحمد،القواعد الفقھیة، قدم لھ  -
 .م١٩٩١ – ١٤١٢) ٢( سوریا، ط–دار القلم، دمشق 

النووي، أبو زكریا یحیى بن شرف، روضة الطالبین، طبعة المكتب  - 
 .راإلسالمي للطباعة والنش

ابن الھمام، كمان الدین محمد بن عبد الواحد، شرح فتح القدیر،  -
  .م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦ لبنان، –دار إحیاء التراث العربي، بیروت 

الیوبي، محمد مسعد، مقاصد الشریعة اإلسالمیة وعالقتھا باألدلة  -
 -ھـ ١٤١٨) ١(الشرعیة، دار الھجرة للنشر والتوزیع، ط

  .م١٩٩٨
حاث فقھیة في قضایا طبیة معاصرة، دار یاسین، محمد نعیم، أب -

 . م١٩٩٦ -ھـ ١٤١٦) ١( عمان، ط–النفائس 
 


