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اختالف هذاسک ٍ ًگ ّا ٍ هظاّش خلقت ها آیِ ای اص آیات خذاًٍذی است پس اختالف صتاى ّا ٍ س ّوچٌاًکِ

 (.62اص ًطاًِ ّای تالغِ الْی است)ای عقَل ٍ هحصَل ایي اختالفات ًیض ًطاًِ 

 (.62اص حذ تِ دس ًشٍد تسیاس پشفایذُ است) الثتِ تا ٍقتی کٍِ اختالف ایي اهت کاهال طثیعی است 

 بعضی از فوائد اختالف هطلوب:

دلیلی اص دالیل سٌّوَى هی  اصُ هی دّذ ّوِ احتواالتی کِ تِاجتِ رّي دس صَست صادقاًِ تَدى ًیات,  (1

 ضَد سا ضٌاسایی کٌذ

 اختالف, ٍسصش ارّاى ٍ تاسٍسساصی اًذیطِ ّاست (6

 (62)هٌاسةتشای یافتي ساُ حل  تعذد ساُ حل ّا (3

 انواع اختالف از حیث انگیسشی:

ٍ هحصَل داًطی لست کِ  کِ ّوِ اضکال آى هزهَم ٍ هحکَم است اختالف ًاضی اص َّای ًفس  (1

 تشای اغشاض ضخصی تاضذ.

 خالفت هَهي تا هطشک یا هٌافق ٍ یا هلحذ ٍ..تالف هثتٌی تش حق. هثل هاخ (6

ذ ٍ ّن ًکَّص. هثل اختالف دس احکام فقْی اختالف دٍگاًِ ای کِ ّن هی تَاًذ ضایستِ ستایص تاض (3

 (62-31...)خَب یا تذ تَدى آى هثتی تش  جضئی هثل جْش آهیي ٍ

 رلوش های خارجی برای فهن هوس آلود بودى افکار:
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 هتٌاقط تَدى تا کتاب ٍ سٌت (1

 تٌافیش تا عقل سلین (6

 رلوش های داخلی لو درلونی 

ایٌکِ چشا فشد ایي سا اتخار ًوَدُ است ٍ ضشایط . ایي سٍش تا تاهل ٍ تذتش دس هصذس افکاس هحقق هی ضَد

هحیطی چِ تاثیشی تش صاحة فکش ًْادُ ٍ ایٌکِ تا تغییش ایي ضشایط چقذس فکشش ثاتت هی هاًذ؟آیا تحت تاثیش 

 (62-33احساسات است ٍ یا ًِ؟)

 تاٍیل تِ هعٌای اخز هعٌایی کِ ٍسای ظاّش لفظ است تش سِ ًَع است:

 تاٍیل قشیة (1

 تاٍیل تعیذ (6

 (32-03)تاٍیل هستثعذ (3

 اختالفات اصحاب بعد از پیاهبر:

 اختالف تش سش هشگ ًثی)ظ(

َدُ ٍ ایي اص ش تَد. عوش هعتقذ تَدکِ پیاهثش سحلت ًٌواٍلیي اختالف اصحاب دس اسالم تش سش حقیقت هشگ پیاهث

. عوش (33)صهش.تَىالقائات هٌافقیي است ٍ ضوطیش کطیذ ٍ.. تا ایٌکِ اتَتکش آهذ ٍ گفت: اًک هیت ٍ اًْن هی

.تعذّا عوش تِ اتي عثاس گفت کِ ٍ ضوطیشش سا دس ًیام تشد گَیی تا اهشٍص ّشگض ایي ایِ سا ًخَاًذُ تَدم :گفت

اٍ سا تِ اضتثاُ ( 103آیِ کزلک جعلٌاکن اهِ ٍسطا لتکًََا ضْذاء علی الٌاس ٍ یکَى الشسَل علیکن ضْیذا)تقشُ.

 (.36-33اًذ)اًذاختِ کِ پیاهثش ضاّذ اعوال خَاّذ ه

 (30اختالف تش سش دفي ًثی)

 (30اختالف تش سش خالفت)

 (32اختالف تش سش جٌگ تا کساًی کِ صکات ًوی دادًذ)
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 اختالف دس هسائل فقْی

 (26اتاتکش تِ ّوگاى تصَست یکساى عطا هی کشد ٍ عوش قائل تِ تفاٍت تَد)

 (23تیي اتاتکش ٍ عوش دس کثیشی اصهسائل فقْی اختالف ٍجَد داضت)

اص سیاست ّای عوش ایي تَد کِ اجاصُ ًذّذ تا صحاتِ اعن اص هْاجش ٍ اًصاس دس خاسج اص هذیٌِ اقاهت 

 (23ذ)ٌگضیٌ

 (131تقلیذ حشام است ٍ ّش کس تایذ تٌا تش اجتْادش عول کٌذ) ِدس هزّة ظاّشیـ

 


