
   رحلة : الثالثة الم
 المادة : أصول الفقه

 مدرس المادة : د. زيد عبد المنعم خليل  
 . أنواع االستحسان التي اختلف فيها جمهور األصوليينالمصادر التشريعية الموضوع : 

_________________________________________________________ 
 

 من يتتبع المسائل التي استنبط الفقهاء حكمها باالستحسان ، يجد أنها ترجع إلى نوعين : 
 النوع األول: تقديم قياس خفي على قياس جلي ألنه األقوى ) فيكون األخذ به مستحسنا (.

 مثاله: 
 .هل تدخل الحقوق االرتفاقية إذا لم ينص عليها في عقد وقف األرض الزراعية  _1
 

الوقف يشببببببببببببببببم البيع ان كنيهما يكرص الهين من من   ببببببببببببببباحبها ، و ل  :فالقياس الجلي هنا 
 يقتضي عدم دكول الحقوق االرتفاقية في الوقف إال بالنص ، كما في البيع.

 . رور والطريق وغيرهانقة بالهقار كحق المهي المنافع المتهوالحقوق االرتفاقية : 
 

جارة ان كنيهما يفيد االنتفاع بالهين ، و ل  يقتضبببي دكول الوقف يشببببم اإ أما القياس الخفي:
 الحقوق االرتفاقية في الوقف ولو لم ينص عنيها ، كما في اإجارة.

ثم إن ااول قياس جني والثاني كفي ان شبم الوقف بالبيع أظهر من شبهم باإجارة ان الحالة 
 ااولى تتبادر إلى ال هن )بسرعة( بكالف الحالة الثانية حيث تحتاص إلى فكر وتأمل . 

 
هو تر  الجني والهمل بالكفي انم اافضببببببل وااحسببببببن ، وهو تشبببببببيم الوقف  واالستتتتتحستتتتان :

 باإجارة ال بالبيع ، لالستفادة من الحقوق االرتفاقية وان لم ينص عنيها في الهقد.
 

 

 
 
 هل يضمن المرتهن العين المرهونة إذا هلكت في يده بعد أن أبرأ الراهن من الدين؟_ 2



 
راء يشبم االستيفاء ، ان المرهون بقي مضمونا بهد استيفاء الدين اإب القياس الجلي )الظاهر(:

 حتى يهاد ، وعنيم فالمرتهن ضامن لنمرهون بالتهدي وعدمم
 

اإبراء يشبببببببببم الفسببببببببل ، ان المرتهن المبر )المتنا ل( لحقم كالفاسببببببببل لنرهن ،  والقياس الخفي:
 وعنيم ينقنب المرهون أمانة فال يضمنم إال بالتهدي .

 
 رتهن ال يضببببببببمن الهين المرهونة إالهو تر  الجني والهمل بالكفي وهو أن المان: ستتتتتواالستتتتتتح
 بالتهدي.

 
الدين المشتتترا الثابت الثنين في ذمة ثالب بستتبح متحد فقذا قبض أحد الشتتريكين مقدار _ 3

 حصته ، وهلا في يده ، فهل يهلا من حساح االثنين ؟
  

قيبباس المقبوا الهببالبب  عنى المقبوا السببببببببببببببببالم . وعنيببم فببانببم يهنبب  من القياس الظاهر هنا: 
 حساب االثنين، انهما يتقاسمان المقبوا السالم )غير الهال (. 

 
الشري  الثاني غير من م بمشاركة القابا فيما قبا وعنيم فالهال  يكون من  والقياس الخفي :

 ح ة القابا فقط .
 

بالكفي ، وهو ان المقبوا الهال  يحسببببببب من ح ببببببة هو تر  الجني والهمل  :واالستتتتتحستتتتان
 القابا فقط ، ولنشري  الثاني مطالبتم بالدين.

 
 
 
 


