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 أسباب اختالف الفقهاء 

 تعريف : 

(  1)آخر) أ ( أسباب : مجع سبب والسبب يف اللغة معناه الوسيلة وكل ما يتوصل به إيل شئ 

من كان يظن أن لن ينرصه اهلل يف الدنيا  معناه : احلبل ، ومن ذلك قوله تعايل :  األصلوالسبب يف 

السبب بعد  أطلقثم    (2 )يذهبن كيده ما يغيظ  واآلخرة فليمدد بسبب إيل السامء ثم ليقطع فلينظر هل

إنا مكنا  ومن ذلك : قوله تعايل عن ذي القرنني :  ( 3)  األمورذلك عيل كل شئ يتوصل به إيل أمر من 

 0، أي وسيلة توصله إليه من العلم والقدرة ونحو ذلك    (4 )له يف األرض وَاتيناه من كل شئ سببا 

والفقهاء : هو الوصف الظاهر املنضبط الذي جعله الشارع  األصوليني والسبب يف اصطالح مجهور

وعيل هذا ، فأسباب اختالف الفقهاء  هي  ( 5) مناطا لوجود احلكم ، أي يستلزم وجوده وجود احلكم 

 0التي أدت إيل وجود االختالف بني الفقهاء ، أي التي يستلزم وجودها وجود االختالف  األمور

) اختالف (( فهي مصدر للفعل )) اختلف (( ومعناه : أن يذهب كل شخص أو ) ب ( وأما كلمة )

ففي املصباح املنري : ختالف القوم واختلفوا : إذا  0اآلخر أو اآلخرون ذهب إليه  أشخاص إيل خالف ما

 0 ( 6) ذهب إليه اآلخر وهو ضد االتفاق ، واالسم : اخللف 

والفقه يف اللغة : هو الفهم  ( 7) لفقه سجية وملكة ) جـ ( والفقهاء : مجع فقيه ، وهو صار له ا

وما كان املؤمنون لينفروا كافة  وورد يف القراَن بمعني الفهم الدقيق ، كام يف قوله تعايل : ( 8) والفطنة 

)  فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا يف الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم حيذرون 

يرد الفقه يف اللغة بمعني : فهم غرض املتكلم من كالمه ، تقول : فقهت كالمك أي فهمت  وقد ( 9

الغرض منه ، ويكون ذلك حينام يوجه شخص كالما آلخر بأسلوب فيه شئ من اخلفاء ن ال يريد أن 

:) والفقه يقول ابن القيم  0يفهم منه بقية احلارضين شيئا مما يقصده املتكلم عدا من وجه إليه هذا الكالم 

د املتكلم من كالمه ، وهذا قدر زائد عيل جمرد فهم وضع اللفظ  أخص من الفهم ، ألن الفقه هو فهم مرا

تبهم يف الفقه والعلم(       (10)يف اللغة وبحسب تفاوت مراتب الناس يف هذا تتفاوت مرا

ية املكتسبة من الرشعية العلم باألحكام: هو العلم  األصولوالفقه يف اصطالح الفقهاء وعلامء 

   ( 11) أدلتها التفصيلية 

 


