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 ً : اختالفهم يف االحتجاج ببعض مصادر الفقه واالعتامد عليها يف استنباط األحكام الرشعية عارشا

 ومن ذلك :   

) أ ( إمجاع أهل املدينة : فقد اتفق اجلمهور عيل أن إمجاع أهل املدينة وحدهم ال يكون حجة عيل من 

جة يف استنباط األحكام هو إمجاع خالفهم ، وال يعتمد عليه يف استنباط األحكام ، وإنام املعتمد عليه واحل

األمة وذهب اإلمام مالك إيل االعتامد عيل إمجاع أهل املدينة يف استنباط األحكام ، وأنه حجة مثل إمجاع 

 ( النه يف نظرة عبارة عن رواية ألف عن ألف عن ألف حتي تصل إيل النبي 59االمة ) 

بعة بعد (  : فقد اتفق اجلمهور عيل   60) ب ( القياس )  أن القياس حجة رشعية ، وأنه يف املرتبة الرا

الكتاب والسنة واإلمجاع وخالف يف ذلك بعض الفرق اإلسالمية كالشيعة ، وبعض املعتزلة ، وأهل 

 (  61الظاهر حيث ذهبوا إيل إنكار حجية القياس ) 

آلخذ باالستحسان كدليل ( فقد اشتهر عن احلنفية ، واملالكية ، واحلنابلة ، ا 62) جـ ( االستحسان ) 

من األدلة الرشعية يستند إليه يف معرفة احلكم الرشعي لبعض املسائل اجلزئية ، مثل استثناء مسألة جزئية 

ً لقوة تأثري القياس اخلفي  63من حكم قاعدة عامة )  ( وترجيح قياس خفي عيل قياس ظاهر جيل نظرا

 الوقف أي –الذهن قياسه عيل البيع ، الن كال منهام  ومثاله : وقف األرايض الزراعية ، فإنه يتبادر إيل

 وحق ، املرور حق يدخل أال القياس هذا ومقتيض صاحبها ملك عن العني خروج عليه يرتتب – والبيع

 ويمكن البيع يف احلكم هو كام ، الواقف من احلقوق هذه عيل بالنص إال الوقف يف املسيل وحق ، الرشب

قف عيل اإلجارة ، الن كال منهام يرتتب عليه متليك االنتفاع بالعني دون الو هذا قياس الوقت نفس يف

مالك العني نفسها ، ومقتيض هذا القياس أن تدخل هذه احلقوق يف الوقف تبعا دون حاجة إيل النص 

عليها من الواقف كام هو احلكم يف اإلجارة غري أن هذا القياس خفي ال يتجه إليه الذهن أوال ولكنه 

 الن وذلك البيع عيل الوقف قياس وهو –ا ، ولذلك رجحه الفقهاء عيل القياس األول اجليل أقوي أثر

 لألرايض بالنسبة االنتفاع هذا يتحقق وال املوقوفة بالعني عليهم املوقوف انتفاع هو الوقف من املقصود

القياس اجليل  عيل اخلفي للقياس الرتجيح هذا الفقهاء وسمي واملسيل والرشب باملرور اال الزراعية

استحسانا ، كام اشتهر عن اإلمام الشافعي إنكار االستحسان وعدم االعتداد به كدليل رشعي يعتمد عليه 

 64يف استنباط بعض األحكام وقد نقل عنه قوله )) من استحسن فقد رشع (( أي وضع رشعا جديدا ) 

يبلغه لعباده عن طريق رسله ( وهذا غري جائز الن الرشع من اهلل تعايل وحده وهو الذي يضعه ثم 
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واحلق أن من يتتبع كالم الشافعي عن االستحسان ، جيد أن االستحسان الذي نفاه الشافعي وأنكره 

هو القول باهلوي والتشهي من غري سند رشعي ، وهذا من غري شك استحسان باطل باتفاق مجيع األئمة 

ستحسان الذي جعله غريه من األئمة دليال يعتمد عليه يف استنباط بعض وهو خيتلف كثريا عن اال

األحكام ، الن االستحسان املعترب عند هؤالء األئمة البد أن يستند إيل دليل رشعي أقوي من األصل 

 0املعدول عنه كام سبق بيانه 

حنبل وأخذوا به  بن وأمحد ومالك حنيفة أبو –وإذا كان االستحسان الذي قال به األئمة الثالثة 

كمصدر من مصادر الفقه اإلسالمي ، ليس هو االستحسان كام فهمه الشافعي وأنكره ، فهذا يعني أن 

 0اخلالف بينهم فيام يتعلق باالستحسان هو خالف لفظي ال حقيقي 

قع (  : فقد اشتهر عن املالكية واحلنابلة ، االخذ بمبدأ سد الذرائع ولكن الوا  65) د ( سد الذرائع ) 

أن معظم الفقهاء يأخذون هبذا املبدأ وإن تفاوتوا يف مقدار االخذ به يقول ابن القيم موضحا هذا املبدأ 

وأنه أصل من أصول الترشيع االسالمي : )) ملا كانت املقاصد ال يتوصل إليها إال بأسباب وطرق تفيض 

عا ي يف كراهتها واملنع منها بحسب إليها طرقها وأسباهبا تابعة هلا ومعتربة هبا ، فوسائل املحرمات وامل

إفضائها إيل غاياهتا وارتباطها هبا ، ووسائل الطاعات والقربات يف حمبتها واإلذن فيها بحسب إفضائها إيل 

غايتها فوسيلة املقصود تابعة للمقصود ، وكالمها مقصود ، لكنه مقصود قصد الغايات وهي مقصودة 

يئا وله طرق ووسائل تفيض إليه فانه حيرمها ويمنع منها حتقيقا فإذا حرم الرب تعايل ش 0قصد الوسائل 

لتحريمه وتثبيتا له ومنعًا من أن يقرب محاه ولو أباح الوسائل والذرائع املفضية إليه لكان ذلك نقضا 

ء للنفوس به وحكمته تعايل وعلمه يأيب ذلك كل االباء )    0( ((  66للتحريم وإغرا


