
 :نشأة الخالف الفقهي ودوافعه

 .فسوعه وال الدًً صىل أ في خالف ملسو هيلع هللا ىلص الىبي حياة في ًنً لم

 بالفسوع الصحابت عهد في ،ملسو هيلع هللا ىلص الىبي وفاة بعد الخالف وشأ
 أصىل  في خالف ثم ًنً ولم الخفصيليت، وألاحهام الفقهيت
 .وقطعّياجه الدًً

 في الاهحسافاث وشأث بعدهم وما الصحابت بعد ما عهد في
 .إلاسالم في العقدي الخالف شهلذ التي الىصىص فهم



 :أسباب اختالف الصحابة ومن بعدهم

 اوعدام بلىغ الىص

قد خفي على لثير مً الصحابت أحادًث عدة مع مالشمتهم الىبي "
 !"ملسو هيلع هللا ىلص وحسصهم على جدبع سيخه، فنيف بؼيرهم ؟

أن ًبلؼه الحدًث دون أن 
 .ًهىن ثابخا عىده

 .الاخخالف في قبىل الحدًث



اوعدام معسفت داللت الحدًث 
 أو هفي وجىد الداللت

 .ماعخقاد اوعدام حجيت العام املخصىص

اعخقاد معازطت الحدًث بما 
 .هى أقىي مىه

الاخخالف في جفسير فعل الىبي 
 ملسو هيلع هللا ىلص هل ًهىن 

 إلاباحـت• قسبت واقخداء•

الخالف في الجمع بين 
 .الىصىص املخىهم حعازطها



 الىص بلىغ إلى زاجعت اخخالفاتهم فجل )
 مىه، أقىي  هى ما معازطت أو فهمه أو

 الىص حعطيل إلى ًسجع ما منها وليس
 (الدسليم وعدم



 معالم التسليم للنص الشرعي 
 الخالف الفقهيفي 

 و الفخيا، شأن حعظيم
 هفي مً وإلالثاز منها الفساز
 ال» وقىل  الىفس عً العلم
 .«أدزي 

 ألهلّيت الشسوط اشتراط
 لم مً وعصل  املفتي،
 .بها ًخصف

 وزسىله هللا لالم جقدًم
 :سىاهما مً مل على

 على ًقدم الخبر :فــ•
  إجماًعا الاجتهاد

 عىد الاجتهاد سقطٌ•
 .إجماًعا الىص ظهىز 
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الخــــــــــالف لــــــــــيس ب جــــــــــت 
وال ًجــــــــــىش أن شــــــــــسعيت، 

ًهـــــــــــىن ســـــــــــ با لخعطيـــــــــــل 
العمــــــــــــــــــــــل بالىصــــــــــــــــــــــىص 

 . الشسعيت
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فـــــــــــاخخالف الفقهـــــــــــاء لـــــــــــيس ]
م  ا حباحــــــــــت أو جحــــــــــٍس

و
مســــــــــىػ
 [.حنم ما 



الخحرًس مً اجباع 
 :الهىي 
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العلمـاء عـً جدبـع هـ  ه
لمــــــــــــــــــــــــً الــــــــــــــــــــــــسخص، 

ًخخـــاز أٌســـس ألاقـــىال 
الفقهيـــــــــت ومـــــــــا جميـــــــــل 

هفســـــــــــــه  ألهـــــــــــــه إليـــــــــــــه 
ــــــــــى إســــــــــقاط  ًــــــــــقدي إل
الخهــــــــــــــاليف فــــــــــــــي مــــــــــــــل 
 .مسألت مخخلف فيها

 وال للمفتي ًجىش  ال
 أو الحنم املسخفتي
 بأحهام إلافخاء
 حسب شسعيت
 .والشهىاث ألاهىاء

 ليس الفقهاء اخخالف
 
و
 املفتي الخخياز س يال
 ألاقىال مً ٌشاء ما

 ػير مً الفقهيت
 جقليد وال اجتهاد
 .مباح

 السائل ٌعمل ال
 ًطمئن لم ما بالفخىي 
 شسط وهرا" لها قلبه
 وهى الخهاليف جميع في
ْقدم ال أن  إلاوسان ًُ
ا ٌعخقده ما على  مخالفو
 ."هللا ألمس



 للسائل ًجىش  ال
  اخخياز

ّ
 أخف

 ألهه عليه  القىلين
 للدشهي مدعاة
 .هللا دًً في والهىي 

  

 السائل مان إذا
 إجابت عً ًبحث
 ًجب فال ػسطه
 أن املفتي على

 السائل ألن ًجيبه،
د    .الحق الًٍس

 أصل جطبيقاث ومً
س جاء الهىي  ذم  جقٍس

م  الدًً في الِحَيل جحٍس
 مخالفت مً فيها ملا

  الشازع مقصىد
و
 بحثا

 .الىفس هىي  عً

 جسك للعالم الًجىش 
 ثم   مان إن إلافخاء
 في واضح هص

 أهه بس ب املسألت 
 لؼسض مخالف
  .السائل


