
   المرحلة : الثالثة 
 المادة : أصول الفقه

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

______________________________________________________ 
 

استتتثنام من عاعدة كلية أو دليل عام و وا ا االستتتثنام يكون النوع الثاني من أنواع االستتتحستتان: 
 بدليل )سند( و وا ا الدليل خمسة أنواع اي :

جماع وضرورة وعرف ومصلحة.   نص وا 
 
 استحسان مستند إلى النص: _1
 

 لوصية الميتا)ال يجوز إضافة التمليك إلى زمن زوال الملك( وهذا يقتضي بطالن القاعدة /  _أ
 جواز الوصية بدليل نص اآلية " من بعد وصية يوصى بها أو دين ". :االستحساناالستثناء : 

 

وسووولم لم يم بن مزام " ال تبع ما  ( لقول الرسوووول صووولى ا  علي )ال يجوز بيع المعدومالقاعدة / _ب
 ليس عندك " ومقتضى ذلك بطالن عقد السلم )وهو بيع شئ آجل موصوف في الذمة بثمن عاجل( 

وسلم قدم المدينة والناس ارد ان النبي صلى ا  علي  جواز السلم للنص الو : االستحسان االستثناء /
يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال " من أسلف في شئ فليسلف في  يل معلوم ووزن معلوم إلى 

 أجل معلوم "
وممض  وتسووووامما   تسوووواهال   : أن الم م في هذا القسووووم ثابت بالنص ن ل ن  سوووومي اسووووتمسووووانا  والراجح

 اصطالح.
 

 :استحسان مستند إلى اإلجماع _2
عقد مقاولة مع أهل  :وهو وهذا يقتضووووووي بطالن عقد االسووووووتصوووووونا  )ال يجوز بيع المعدوم( القاعدة /

 مقابل مبلغ مقدم بشروط معينة. الصنعة ليعملوا شيئا  



وهو عدم إن ار أمد من جواز عقد االسوووتصووونا  لقيام اعجما  على جواز  : ناالستتتحستتا االسوووتثناء /
أهوول االجتهوواد في  وول زمووان لجريووان التعوواموول بوو  ن وهووذا اعجمووا  مبني على مراعوواة الموواجووة ودفع 

 الضرر .
 

فإذا دققنا النظر في هذا ال الم نجد استمسان مستند إلى إجما  ن وهذا اعجما  مستند إلى العرف ن 
 وهذا العرف مستند إلى المصلمة.

 
 : لى الضرورة والحاجةاستحسان مستند إ _3
 

)الغش مرام عمال بالمديث " من غشوونا فليس منا "( وهذا يقتضووي تمريم العقود المالية القاعدة /  _أ 
 والبيو  المشتملة على الغبن وان  ان يسيرا.

 

جواز تلك العقود إْن  ان الغبن يسوووويرا لن قلما تعلو عن الغبن اليسوووويرن :  االستتتحستتان /االسووووتثناء 
 اغتفار ذلك الغبن يلمق الناس المرج والعسر في معامالتهموعدم 

 
يعني علو  من النجاسووووووة( وهذا يقتضووووووي عدم  -سووووووواء م ان أو مائع  -)طهارة الشووووووئ /القاعدة _ ب

طهارة المياض واآلبار إذا تلوثت ن متى لو نزح جميع الماء من  ن لن ما ينبع أو يصووووووا بعد النزح 
 موض والبئر وجدرانهما فيتنجس بذلكالبد أن يالقي نجسا في قا  ال

 
 -جواز طهارتها بنزح مقدار معين من الماء مسوووا  مية الماء الموجود  :االستتتحستتان  /االسوووتثناء 

 للضرورة وماجة الناس . -والتفصيل في  تا الفق  
 
 
 


