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 أسباب اختالف الفقهاء 

 –ت والداللة األدلة التي يستند إليها الفقهاء يف استنباط األحكام الرشعية ، إن كانت قطعية الثبو

ترة سنة أو قراَن من نصا الدليل كل بأن  حتققت إمجاعا الدليل كان أو ، واحدا معني إال حيتمل ومل متوا

 0 الفقهاء بني لالختالف جمال فيه يكون ال منها املستنبط احلكم فإن – ورشوطه أركانه

 غري سنة يكون كان –يهام معا وأما إن كان الدليل ليس كذلك بأن كان ظنيا يف ثبوته أو يف داللته أو ف

ترة نيا نصا أو ، متوا ترة سنة أو ، قرآ  يكون أن يصح منه املستنبط احلكم فإن – معني من أكثر واحتمل متوا

 استنباط عند األدلة ترتيب يف الفقهاء منهج أن:  إليه والتنبيه مالحظته ينبغي ومما الفقهاء الختالف حمال

اهلل تعايل ثم من بعده السنة النبوية الصحيحة ، ثم اإلمجاع متي توفرت  كتاب يف أوال النظر هو األحكام

وأخريا الرأي الذي يشمل القياس ، واملصلحة واالستحسان ، وسد الذرائع ، وغري  0أركانه ورشوطه 

ذلك ، عيل خالف بينهم يف األخذ بأدلة الرأي ما بني موسع ومضيق ، وهو ما سنعرض له عند حديثنا 

 0تالف الفقهاء بالتفصيل يف الصفحات التالية عن أسباب اخ

( أوال : اختالف معاين الفاظ النصوص  12ويمكن حرص أهم أسباب الختالف الفقهاء فيام ييل ) 

َنا أم سنة :  ء كانت هذه النصوص قرا  سوا

 فقد يرد اللفظ يف النص يفيد أكثر من معني ، فيختلف احلكم املستنبط من النص تبعا ، ملا رجحه كل

 0ومن األمثلة عيل ذلك  0فقيه أو جمتهد من املعاين التي يفيدها اللفظ يف النص 

 (00واملطلقات يرتبصن بأنفسهن ثالثة قروء  ) أ ( لفظ ) القرء ( يف قوله تعايل: 

فهو مشرتك يف اللغة بني احليض والطهر ، مما ترتب عيل ذلك اختالف الصحابة والفقهاء فيام تعتد به 

 تعتد أم – وآخر حيض كل بني تكون التي الفرتات وهي –التي حتيض : هل تعتد بثالثة أطهار  املطلقة

فذهب أبو بكر  00واملطلقات يرتبصن بأنفسهن ثالثة قروء  : سبحانه يقول حيث ؟ حيضات بثالث

طلقة التي ، وعمر وعثامن وعيل ، ومجع الصحابة ، وأبو حنيفة ، وأمحد يف القول الراجح عنده إيل أن امل

( وذهب عبد اهلل بن عمر ، وزيد بن ثابت  14حتيض إذا كانت غري حامل تعتد بثالث حيضات ) 

( ومالك والشافعي وأمحد يف قوله اآلخر إيل أهنا تعتد بثالثة  15والسيدة عائشة وفقهاء املدينة السبعة ) 

 يفرس ) القرء ( بالطهر ، وذلك الن ( فالفريق األول يفرس ) القرء ( باحليض ، والفريق الثاين 16أطهار ) 

لفظ ) القرء ( يف استعامل العرب مشرتك بني احليض والطهر ، ففرسه كل فريق باملعني الذي ترجع عنده 
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( وهو أن املراد  17ويبدوا أن الراجح ما ذهب إليه الفريق األول ) 0ومن هنا حدث هذا االختالف 

والالئي يئسن من املحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدهتن ثالثة   بالقرء يف اآلية : احليض ، لقوله تعايل :

( فقد نقل النص الكريم الالئي ال حيضن من النساء لكرب أو صغر   000أشهر والالئي مل حيضن 

إيل االعتداد باألشهر ، فدل ذلك عيل أن األصل هو االعتداد باحليض والن املعهود يف لسان الرشع 

لفاطمة بنت أيب حبيش : )) انظري ، فإذا أيت  ( ومن ذلك : قوله 19( بمعني احليض ) استعامل ) القرء 

 0(  20قرؤك فال تصيل ، وإذا مَر قرؤك فتطهري ثم صيل ما بني القرء ايل القرء (( ) 

وامسحوا برءوسكم  ) ب ( لفظ ) الباء ( يف قوله تعايل يف أية الطهارة من سورة املائدة :  

( فإن الباء هنا حيتمل أن تكون مؤكدة زائدة وليست للتبعيض ، وحيتمل أن تكون للتبعيض  000

وتبعا لتفسري الباء واألخذ بأحد االحتاملني ، اختلف الفقهاء يف حتديد القدر الذي جيب مسحه من  0

وممن  0فمنهم من ذهب إيل أنه كل الرأس ، ومنهم من ذهب إيل أنه بعض الرأس  0الرأس يف الوضوء 

وان الباء  ذهب إيل أن القدر الذي جيب مسحه هو كل الرأس وال جيزئ مسح بعضه : اإلمام مالك  

وقد سئل اإلمام مالك عن الذي يرتك بعض رأسه يف  0مؤكدة زائدة واملعني : وامسحوا رؤوسكم 

جوب مسح ( ؟ وممن ذهب إيل عدم و 22الوضوء فقال : أرأيت إن ترك غسل بعض وجهه أكان جيزئه ) 

كل الرأس وإنام جيزئ مسح بعضه : أبو حنيفة ، وأصحابه ، والشافعي ، وأن الباء للتبعيض واملعني : 

وامسحوا ببعض رؤوسكم ، قالوا : يدل عيل أن الباء هنا للتبعيض : أنك إذا قلت : مسحت يدي 

املعقول مسح مجيعه  باحلائط ، كان معقوال مسحها ببعضه دون مجيعه ، ولو قلت : مسحت احلائط ، كان

دون بعضه ، فقد وضح الفرق بني إدخال الباء وبني إسقاطها يف العرف واللغة ، فوجب إذا كان ذلك 

عيل البعض حتي نكون قد وفينا  000وامسحوا برءوسكم  كذلك أن نحمل قوله تعايل : 

 ( 23دخوهلا وعدمها )  يستوي ملغاة – الباء أي –احلرف حظه من الفائدة ، وأن ال نسقطه فتكون 

 


