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 إيثار اإلنصاف يف بيان مراعاة اخلالف 

  دراسة أصولية تطبيقية ( )

 إعداد

   أبو دور سيد حامد اهلدييبد . 

 هىجز عن البحث

أصؾ مراطاة الخالف والقققف طؾك أثره يف الرتابط الػؼفل بقـ  يـاقش هذا البحث

الؿذاهب الؿختؾػة وال يعترب هذا األصؾ تؾػقؼًا وال تـؼالً بقـ الؿذاهب وال خروجًا 

طؾك مذهب الؿجتفد إلك العؿؾ باجتفاد غقره الخاصئ ، بؾ هق طؿؾ بالزم دلقؾ مذهبف 

اطتبار هذا األصؾ يف جؿقع  والزم مدلقل مذهب مخالػف ، وركزت الدراسة طؾك

 .الؿذاهب وتحرير الجقاب يف ققادح االستدالل لؾخروج برجحان االحتجاج بف

الغاية مـ دراسة الخالف الػؼفل وضرورة مراطاتف  ويتـاول هذا البحث أيضا

 .  وآداب الخالف والؿـاضرة والخروج مـف

الؿـطؼ والؾغة  ويف البحث كايؾ طؾل صؾة مراطاة الخالف بالعؾقم األخري كعؾؿ

 تطبقؼقة وكؿاذج فؼفقة مبـقة طؾل مراطاة الخالف ويحتقي البحث طؾل صقر،  والؽالم

واستدالالت أصقلقة تدل طؾل اطتبار مراطاة الخالف اصال  بقـ الؿذاهب اإلسالمقة

معترب يف هذه الؿذاهب  وبؿا يدل طؾل أن غاية العؾؿاء مـ مراطاة الخالف هق حصقل 

  ضفقر الحؼ والصقاب طؾل لسان الخصؿ القفاق ورغبة يف

  مراطاة الخالف، الػروع الػؼفقة ، الؿذاهب الػؼفقة ، القفاق .  الؽؾؿات الؿػتاحقة :



– 

0012  

Preference For Fairness In The Statement Of Observance Of Disagreement  

(Applied Fundamental Study) 

Abu Door Sayed Hamid Al-Hudaibi 

Department of Jurisprudence, Faculty of Sharia and Law in Assiut, Al-Azhar University, 

Egypt 

E-mail : Abudoorsayed.2039@azhar.edu.eg  

 

Abstract :  

This research discusses the origin of taking into account the dispute and its impact on 

the jurisprudential interrelationship between the different schools of thought. This is 

the principle in all the schools of thought and the editing of the answer is in the 

inferences of inference to come out with the preponderance of invoking it. This research 

also deals with the purpose of studying the doctrinal dispute, the necessity of taking it 

into account and getting out of it, and the etiquette of dispute and debate. In the 

research, Nile is related to the observance of disagreement with other sciences, such as 

the science of logic, language, and speech.  

The research contains applied images and jurisprudential models based on taking 

into account the difference between Islamic sects and fundamentalist inferences that 

indicate that taking into account the difference is an important principle in these sects 

and which indicates that the goal of scholars in taking into account the difference is 

Accomplishment of reconciliation and a desire for truth and righteousness to appear on 

the tongue of the opponent 

 

Keywords: Taking Into Account Disagreement, Jurisprudential Branches, Jurisprudence 
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 هقذهت
الحؿد هلل الحاكؿ بقـ طبااده بعدلاف وباديع حؽؿتاف ، الؼاضال طؾاك مخؾققاتاف بؼاديؿ   

طؾؿف وسابؼ رحؿتف ، الؿعروف بدلقؾف ، والفادي إلك سبقؾف ، الصادق يف ققؾف ، الؿشؽقر 

طؾك كثقر األكعام وقؾقؾف ، وأشفد أن ال إلف إال اهلل ال ماكع لؿا وهب، وال واهب لؿا سؾب 

ؾ مؽتساب، وتؼاقاه لؾؿتؼال أطؾاك كساب، والعطاياا ماـ فضاؾف ترتؼاب، وهاق صاطتف أفض

وطؾاك آلاف وصاحبف الطقباقـ   الؿرجق لؽشاػ الؽارب، وأشافد أن محؿادًا رساقل اهلل 

 : وبعد....  األخقار، ما تعاقب الؾقؾ والـفار

فقعااد الخااالف الػؼفاال يف األحؽااام الشاارطقة الػرطقااة العؿؾقااة مااـ الظااقاهر الؿعروفااة 

لقفة يف طؾؿ الػؼف، والتل لفا أسباهبا وآثارها، وقاد حظاك ماـ قباؾ العؾؿااء بالبحاث والؿل

والدراسة قديؿًا وحديثًا، فتعامؾ بعضفؿ مع الخالف الػؼفال طؾاك أكاف ماـ ساــ اهلل يف 

خؾؼااف، فجاارت بقااـفؿ الؿـاااضرات والؿجااادالت الػؽريااة، رغبااة يف القصااقل إلااك الحااؼ 

 ضـف بحصقل الصقاب يف ققل مخالػف. غؾبة الظـ، معوالصقاب ما أمؽـ، تبعًا لؾدلقؾ و

وبعضاافؿ تشاادد يف مقاقااع الخااالف، وتعصااب مااع مخالػااف ضاكااًا أن ققلااف صااقاب ال 

 .يحتؿؾ الخطل، وققل مخالػف خطل وال يحتؿؾ الصقاب

وصائػة وقعت يف دائرة التػريط فػتحت لـػسفا الحؼ يف اختقار رأي قاقل ماـ الؿساللة 

 .قى والؿصؾحة دون اطتبار لؼقة دلقؾ هذا الؼقل الخالفقة، يحؼؼ الف

ومااع هااذا فؼااد اطتؿااد الػؼفاااء مراطاااة الخااالف والخااروج مـااف كلصااؾ مااـ أصااقل 

االستـباط الػؼفل، وضفر أثره الػعال يف كبذ الخالف وبث روح االئتالف، والتؼريب باقـ 

 .الؿـاهج والؿذاهب الػؼفقة 

ف الػؼفاال وسااببف وصاارق دفعااف ورفعااف وكظاارًا ألهؿقااة الققااقف طؾااك ماهقااة االخااتال
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ومراطاتف والخروج مـف لؿا لف مـ صؾة وثقؼة باالجتفاد واستثؿار األحؽام، ولشغػل هبذا 

االختالف بقـ الؿجتفديـ كشالتف  "الباب مـ أبقاب طؾؿ أصقل الػؼف فؼد كتبت كتابًا يف 

ل بقـل وبقـ كشره جاء هذا الؿصـػ يف أكثر مـ ستؿائة صحقػة، وقد حا "وأسبابف وآثاره 

يف الؿجالت، تخؿتف العؾؿقة رغؿ تحؽقؿف فلشار إلك أحد مشاايخل اساتثؿار ماا ورد فقاف 

مـثااقرًا بااقـ ثـاياااه مااـ فقائااد تتعؾااؼ بؿراطاااة الخااالف والخااروج مـااف مااـ حقااث ماهقتااف 

 .ومستـده وحجقتف وشروصف وأقسامف وققادحف وحؽؿف وآثاره وتطبقؼاتف 

إيثااار اإلكصاااف يف "عاات شااقارده وجعؾتفااا تحاات طـااقان فاسااتعـت باااهلل تعااالك وجؿ

 .طسك أن يـتػع بف الؿطالع يف كثقر مـ الؿقاضع  "دراسة وتطبقؼ  "مراطاة الخالف 

يعد مراطاة الخالف أصالً مـ أصقل االستـباط الػؼفل حقاث اطتؿاد طؾقاف كثقار ماـ  ا  0

 .الػؼفاء كلصؾ لؾخروج مـ الخالف 

أن يف إطؿال قاطدة مراطاة الخاالف أثار فعاال يف كباذ الخاالف والتشارذم وباث روح  ا  1

 .االئتالف والتؼريب بقـ الؿـاهج والؿذاهب الػؼفقة 

أن هذا الؿقضقع لف صؾة وثقؼة بعؾقم الؿـطؼ والجادل والخاالف، والتال تعتارب ماـ  ا  2

 .مؽؿالت الؿباحث األصقلقة 

والادارس مؾؽاة الجادل والؿـااضرة، وتحصاؾ باف  أن هذا الؿقضقع يؽسب الباحاث ا  3

 .الؽػاية يف ربط الػروع بلصقلفا والخروج مـ الخالف بصحقح األققال 

أن هذا الؿقضقع يرسؿ الؿـفج األصقلل الصاحقح لؾخاروج مؿاا يؽثار وققطاف ماـ  ا  0

 .الدطاوي والؿـازطات واالختالفات بصحقح األققال دون تعصب 
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االرتباااط القثقااؼ بااقـ مراطاااة الخااالف ومباحااث االجتفاااد واالسااتـباط وصاارق دفااع  ا  1

 .التعارض، والتل تعترب جزًء مفؿًا مـ مباحث طؾؿ أصقل الػؼف وركقزة مـ ركائزه 

الرغبااة يف الققااقف طؾااك ماهقااة مراطاااة الخااالف والخااروج مـااف وطالقتااف بغقااره مااـ  ا  2

أدلتف وشروصف وأقسامف وحجقتاف وققادحاف وأثاره الؼقاطد والضقابط وبقان مستـده و

الػؼفل وجؿع شقارد مـ ثـايا الؿصـػات الػؼفقة واألصاقلقة يف ساػر واحاد مارتابط 

 .األجزاء 

أن الؿحتقى الػؽري لفذا الؿقضقع يـؿل الؿؾؽة الػؼفقة واألصقلقة لؿا لف مـ صؾة  ا  3

 .وثقؼة بعؾقم الؾغة والجدل 

البحث مـ خالل الؿـصات العؾؿقة والشبؽة العـؽبقتقاة تباقـ وجاقد دراساات يف بعد 

 مراطاة الخالف أغؾبفا يؼع يف مذهب الؿالؽقة خاصة ومـ هذه الدراسات : 

مراطاة الخالف طـد الؿالؽقة وأثره يف الػاروع الػؼفقاة رساالة ماجساتقر يف جامعاة أم  ا  0

 .متاحة لالصالع درمان لؾباحث محؿد أحؿد شؼقون وهل لقست 

مراطاااة الخااالف يف الؿااذهب الؿااالؽل وطالقتفااا باابعض أصااقل الؿااذهب وققاطااده  ا  1

 .لؾدكتقر محؿد األمقـ 

 .مراطاة الخالف يف الؿذهب الؿالؽل لقحل السعقدي  ا  2

 .مراطاة الخالف بحث لعبد الرحؿـ بـ معؿر السـقسل  ا  3

الجاكب التطبقؼال يف الؿاذاهب األربعاة  أما بحثل هذا فاهتؿ بالجاكب التلصقؾل وتـقع

 .لعؾف يـػع الؿطالع يف كثقر مـ الؿقاضع 
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 .تسفقالً لؾبحث والدراسة قسؿت هذا الؿقضقع إلك مؼدمة وتسعة مباحث وخاتؿة 

الؿؼدمة : وفقفاا بعاد الحؿاد والثـااء أهؿقاة الؿقضاقع وأساباب اختقااره والدراساات 

 .ج الؽتابة فقف السابؼة وخطة البحث ومـف

 .الؿبحث األول : يف تعريػ مراطاة الخالف 

 .الؿبحث الثاين : يف الػرق بقـ مراطاة الخالف وما قد يشتبف بف 

 .الؿبحث الثالث : يف شروط مراطاة الخالف وضقابطف 

 .الؿبحث الرابع : يف حجقة مراطاة الخالف 

 .الؿبحث الخامس : يف أقسام مراطاة الخالف 

 .ادس : يف مستـد مراطاة الخالف الؿبحث الس

 .الؿبحث السابع : يف ققادح مراطاة الخالف 

 .الؿبحث الثامـ : يف حؽؿ مراطاة الخالف 

 .الؿبحث التاسع : يف أثر مراطاة الخالف وتطبقؼاتف 

 .الخاتؿة : يف أهؿ كتائج البحث 

لخرة ماع االطتؿااد طؾاك الؿصاادر تتبع الؿسللة ماـ خاالل مصاادرها الؼديؿاة والؿتا ا  0

األصؾقة لؾقققف طؾك ماهقة مراطاة الخالف والتؿققز بقـف وماا قاد يشاتبف باف لقحصاؾ 

 .التؿايز 

بقان سبب الخالف ومـااهج العؾؿااء يف رفاع الخاالف ومراطاتاف ماـ خاالل ضاقابط  ا  1

 .وشروط مراطاة الخالف وإشؽاالتف وققادحف وأثره 
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دة يف الؼاطدة واالستدالل لفا وبقان مساتـدها وحجقتفاا وحؽؿفاا تحؼقؼ اآلراء القار ا  2

 .وذلؽ مـ خالل كتب الؿذهب 

الحرص طؾك إيراد األمثؾة التطبقؼقة لبقان حؼقؼ أثر هذه الؼاطدة يف الػروع الخالفقة،  ا  3

لصااحقح األقااقال فقفااا تبعااًا وكقػقااة مراطاااة الخااالف فقفااا بااالجؿع أو الاادفع وفؼااًا 

 لؾدلقؾ.

االطرتاف بالسبؼ ألهؾف يف تؼريار فؽارة أو كصاب دلقاؾ أو مـاقشاة أو تارجقح رأي أو  ا  4

 .إيراده 

 .طزو اآليات لسقرها مع بقان أرقام اآليات  ا  5

تخااريج األحاديااث واآلثااار مااـ مظاةااا األصااؾقة وبقااان درجااة الحااديث وصااحتف مااا  ا  6

 .أمؽـ

 .هؿ تركت ترجؿة األطالم القاردة يف البحث الشتفار ا  7

 ،،،واهلل الؿوفق والفادي إلى سواء السبقل 
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 الوبحث األول

 تعريف هراعاة الخالف

 الؿعـى اإلفرادي لؿراعاة الخالف :

ومضااف إلقاف  "مراطااة"مراطاة الخالف مركب تركقبًا إضافقًا مـ مضااف وهاق لػاظ 

ولؿا كان الؿعـك الؿركب هاق الاذي يادل جازؤه طؾاك جازء معـااه  "الخالف  "وهق لػظ 

 .ويتققػ ففؿ معـاه طؾك ففؿ جؿقع األجزاء كان لزامًا طؾقـا أن كبقـ أفراده وأجزائف 

فالؿراطاة مـ رطك يرطاك رطقاًا ومراطااة تؼاقل : راطقات األمار إذا كظارت يف طاقبتاف  ا  0

 .وراطقتف أي الحظتف وأرطقتف سؿعل مثؾ أصغقت وزكًا ومعـك 

 .والؼقام بؿا يؼتضقف الؿراطك ومـف ققلفؿ : رطك يرطك رطاية لؿعـك القفاء 

 . (0)ومـف ققلفؿ : راطك فالن فالكًا إذا اطتربه وقام لف بؿا يـاسبف

وطؾقف فنن الؿراطاة يف الؾغة تطؾؼ ويراد هبا مالحظاة الشائ والـظار يف طاقبتاف واطتبااره 

 .(1)والقفاء بف والؼقام بؿا يـاسبف

اق ، يؼاال : خالػتاف مخالػاة وخالفاًا ، ففق ضد القفاق واالتػا "الخالف  "وأما لػظ  ا  1

وتخالػ الؼقم واختؾػقا إذا ذهب كؾ واحد خالف ما ذهب إلقف اآلخر ، فقلخاذ كاؾ 

، ولؿا كان الخالف يؼتضال التـاازع  (2)واحد صريؼًا غقر الطريؼ األول يف فعؾف وحالف

 . (3)استعقر ذلؽ لؾؿـازطة والؿجادلة

                                                        

( والؼاامقس الؿحاقط 080ؿطارزي )ص/( ماادة ) رع ى ( والؿغارب لؾ120يـظر : الؿصاباح الؿـقار ) ص/   (  0)

(3/258 ). 

 .(01/03( ولسان العرب ) 4518( والؿصباح الؿـقر )ص/ 067يـظر : شرح حدود بـ طرفة ) ص/   (  1)

 .( 045( والؿغرب لؾؿطرزي ) ص/211( والتقققػ ) ص/068يـظر: الؿصباح الؿـقر )ص/   (  2)

 .( 0/1ـ طرفف ) ( الرصاع شرح حدود اب07( ولب األصقل )ص/024يـظر : التعريػات لؾجرجاين ) ص/   (  3)
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لتحؼقاؼ جاقاز إبطاال باصاؾ، وهاذا يـاساب  فالخالف مـازطة تجري بقـ الؿتعارضاقـ

 . (0)طؾؿ الجدل

 .مـ اختؾػ الشقئان: لؿ يتػؼا ولؿ يتساويا  والخالف ، واالختالف يف الؾغة :

وال فرق طـد الجؿفقر بقـ الخالف واالختالف فؿعـاهؿا واحاد فؽاؾ أماريـ خاالػ 

ـفؿاا كؿاا ورد طاـ أحدهؿا اآلخر خالفًا فؼد اختؾػ اختالفًا والؾغة كاذلؽ لاؿ تػارق بق

 . (1)الػققمل

طؾؿ يعرف بف كقػقة إيراد الحجج الشرطقة ودفع الشبف وقاقادح  لذا كان عؾم الخالف :

 .(2)األدلة الخالفقة بنيراد الرباهقـ الؼطعقة

 . (3)طؾؿ يؼتدر بف طؾك حػظ وضع أو هدمف بؼدر اإلمؽان وققل هو :

طؾاك الؿعـاك اإلضاايف هاق : أن يجعاؾ فنن معـك مراطاة الخاالف  وبـاء عؾى ما سبق :

اإلكسان لؽؾ رأي ماـ اآلراء الؿتؼابؾاة اطتباارًا ومالحظاة برتتقاب حؽاؿ واالطتاداد باف يف 

 . (4)الجؿؾة

 ثاكقًا : تعريف مراعاة الخالف بؿعـاه الؾؼبي :

اختؾػاات طبااارات العؾؿاااء يف التعبقاار طااـ هااذا األصااؾ فتااارة يعااربون طـااف بؿراطاااة 

عربون طـف بالخروج مـ الخالف، وقد جاء ذكره طـد الػؼفاء يف معرض الخالف، وتارة ي

                                                        

 1(1/024( والؿـثقر يف الؼقاطد ) 1/034يـظر : االطتصام لؾشاصبل )    (  0)

 .( 3/224( والؼامقس الؿحقط )  8/81( لسان العرب ) 120يـظر: الؿصباح الؿـقر )ص/   (  1)

 .(1/008( واالطتصام لؾشاصبل ) 0/007يـظر : شرح الؽقكب الؿـقر لؾػتقحل )    (  2)

 .يـظر : الؿصدر السابؼ   (  3)

 .( 17يـظر: االختالف وأثره لؾدكتقر / محؿقد طبد الرحؿـ ) ص/   (  4)
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تعؾااقؾفؿ لكحؽااام الشاارطقة حااال اكتؼااالفؿ مااـ الزم دلقااؾ مااذهبفؿ إلااك مخااالػ فتااارة 

 . (0)يربطقكف باالحتقاط وأخرى بالقرع وثالثًا باالستحسان

رضاقـ ماا يؼتضاقف فعرفف الشاصبل ا رحؿف اهلل ا با : إططاء كؾ واحد مـ الادلقؾقـ الؿتعا

 . (1)اآلخر أو بعض ما يؼتضقف

 . (2)وطرفف ابـ طبد السالم الؿالؽل بلكف : إططاء كؾ واحد مـ الدلقؾقـ حؽؿف

وطرفف ابـ طرفف يف الحدود بلكف : إطؿال دلقؾ الؿخالػ يف الزم مدلقلف الذي أطؿؾ يف 

 . (3)كؼقضف دلقؾ آخر

فصاؾ أخارج غقار  "دلقاؾ"وغقره، وققلف فنطؿال الدلقؾ جـس يتـاول مراطاة الخالف 

 .: أخرج بف إطؿال الدلقؾ يف مدلقلف  "الزم مدلقلف"الدلقؾ، وققلف يف 

 .والدلقؾ هق ما يؿؽـ التقصؾ بصحقح الـظر فقف إلك مطؾقب خربي 

 .والؿطؾقب هق الؿدلقل 

ار، مثال ذلؽ: الـفل القارد يف كؽاح الشغار، فنكاف دلقاؾ، ومدلقلاف تحاريؿ كؽااح الشاغ

 .والزم هذا الؿدلقل فسخف، ودل طؾقف دلقؾ الـفل الدال طؾك فساد الؿـفل طـف وفسخف 

فاإلمام مالؽ ا رضل اهلل طـف ا الؼائؾ بػسخ كؽااح الشاغار أطؿاؾ دلقاؾ مخالػاف الؼائاؾ 

                                                        

( ومقاهاب 0/57( وكشااف الؼـااع )0/220( وحاشقة اباـ طاباديـ ) 3/040يـظر: الؿقافؼات لؾشاصبل )    (  0)

( والشارح الؽبقار 0/104( ط جامعة أم الؼرى ومغـال الؿحتااج )0/125( والؼقاطد لؾؿؼري )0/61الجؾقؾ )

 .( 1/08لؾدرير ) 

 1(3/040( ط السعادة والؿقافؼات ) 1/034يـظر : االطتصام لؾشاصبل )    (  1)

 .( 0/125يـظر: الؼقاطد لؾؿؼري )    (  2)

 .( 066يـظر: شرح حدود ابـ طرفف ) ص/   (  3)



–

  0001    

بعدم فسخ كؽاح الشغار يف الزم مدلقلف ومدلقلف طادم فساخف والزماف ثباقت اإلرث باقـ 

وهق طدم الػساخ أطؿاؾ يف كؼقضاف وهاق الػساخ دلقاؾ آخار وهاق  الزوجقـ وهذا الؿدلقل

 .(0)دلقؾ فسخف

وهذا معـك ققلفؿ : مراطاة الخالف فقفا إطؿال دلقؾ كؾ مـ الخصؿقـ فصح مـ هذا 

أكف يؽقن حجة يف مقضع دون مقضع بحسب ما يؼع يف كػس الؿجتفد مـ رجحاان دلقاؾ 

القارد يف تعريػ اباـ طرفاف ال  "آخر الذي أطؿؾ يف كؼقضف دلقؾ  "ولعؾ لػظ  .الؿخالػ 

يـسجؿ مع جؿقع أقسام مراطاة الخالف حقث ال يؽقن مادلقل دلقاؾ الؿخاالػ مـاقضاًا 

لؼقل مخالػاف يف طؿقماف فااالختالف باقـ الـادب واإلباحاة أو باقـ الـادب والقجاقب ال 

 .يؽقن الؼقل بالـدب كؼقضًا لؾؼقل باإلباحة 

                                                        

 .(124دلة طالؿ الؿديـة لؾؿشاط ) ص/( والجقاهر الثؿقـة يف بقان أ 5/267يـظر: الؿعقار الؿعرب )    (  0)



– 

0002  

 الوبحث الثاني

 خالف وها قذ يشتبه بهالفرق بين هراعاة ال
 ـ الػرق بقن مراعاة الخالف والتؾػقق وتتبع الرخص:  1

قد يؾتبس مراطاة الخالف مع والتؾػقاؼ وتتباع الارخص ماـ كاحقاة االطتاداد واالطتباار 

بؽؾ رأي مـ اآلراء الؿتؼابؾاة بنططااء كاؾ واحاد ماـ الادلقؾقـ حؽؿاف كؿاا هاق الحاال يف 

بؼقل أكثر مـ مذهب يف أباقاب متػرقاة أو األخاذ ماـ مراطاة الخالف ويف التؾػقؼ األخذ 

 . (0)كؾ مذهب ما هق أهقن وأيسر فقؿا يطرأ مـ الؿسائؾ

 لؽن هـاك فرق بقن مراعاة الخالف والتؾػقق وتتبع الرخص من وجوه :

أن التؾػقااؼ لااؿ يؽااـ معروفااًا كؿصااطؾح يف الؼاارون األولااك ولااؿ ياارد يف كتااب أئؿااة  ا  0

إكؿا هاق اصاطالح متالخر بخاالف مراطااة الخاالف حقاث الؿذاهب وال أصحاهبؿ و

 . (1)ورد يف طبارات الػؼفاء واطتربوه يف مقاصـ التعؾقؾ لكحؽام الشرطقة

أن التؾػقااؼ حااال حصااقلف مااـ الؿؼؾااد يف تؾػقؼااف بااقـ قااقلقـ أو أكثاار لؿجتفااديـ دون  ا  1

م جاقازه اجتفاد وكظر أو لظـف جقاز التؾػقؼ وتتبع الرخص فاالتػاق حاصؾ طؾك طاد

يف مسائؾ األصقل وما طؾؿ مـ الديـ بالضرورة، وأما يف مساائؾ الػاروع االجتفادياة 

 الؿختؾػ فقفا فؼد مـعف الجؿفقر وأجازه البعض بشروط . 

أمااا مراطاااة الخااالف فااال يحصااؾ إال مااـ الؿجتفااد لؽقكااف مااـ أهااؾ الـظاار يف ماادارك 

فق ال يؿؾؽ إطؿاال الادلقؾقـ دلقؾاف األحؽام الشرطقة أما الؿؼؾد فؾقس مـ أهؾ الـظر لذا ف

                                                        

 .( 3/041( والؿقافؼات ) 1/034( واالطتصام لؾشاصبل ) 0/125يـظر: الؼقاطد لؾؿؼري )    (  0)

 .(83( طؿدة التحؼقؼ يف التؾػقؼ والتؼؾقد لؾباين ) ص/ 0/64يـظر : حاشقة ابـ طابديـ )    (  1)



–
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 .(0)ودلقؾ مـ يخالػف

أن التؾػقؼ يطؾؼ تارة ويراد بف اإلتقان بؽقػقة ال يؼقل هبا مجتفد وهاذا مغااير لؿراطااة  ا  2

 .الخالف لؿا فقف مـ األخذ بالزم ققل الؿخالػ 

كؿا يطؾؼ التؾػقاؼ طؾاك األخاذ يف األصاقل الػؼفقاة بؼاقل أكثار ماـ ماذهب يف أباقاب 

متػرقة أو يف باب واحد أو يف أجزاء الحؽؿ القاحد ولعؾ هذه الصقرة بقـفا وباقـ مراطااة 

 (1)طؿقم وخصقص إال أن الجؿع بقـ أكثر مـ مذهب يف أبقاب متػرقاة لاقس ماـ التؾػقاؼ

 .وإن كان الؿراطل مؼؾدًا فعـدها يؽقن الخروج مـ الخالف بؿراطاتف أققال الؿجتفديـ 

شاروط والاذي يؼاع تبعاًا لؾؿصاؾحة والفاقى يػاتح باباًا لؾحارام أن التؾػقؼ بادون ا  3

وإفساد الشريعة بقـؿا مراطاة الخالف حصقلفا تبعًا لؾدلقؾ مـ أهاؾ الـظار رفعاًا ودفعاًا 

 . (2)لؾخالف

 ـ  الػرق بقن مراعاة الخالف والخروج مـه :  2

تساقية لػظقاة  الجؿفقر مـ العؾؿاء يسقون بقـ مراطاة الخالف والخروج مـاف لؽـفاا ا  0

ألن الخااروج مااـ الخااالف هاال مراطاااة لااف لفااذا فاانةؿ حقـؿااا يتؽؾؿااقن طااـ مراطاااة 

الخالف يؼصدون الخروج مـف والعؽس صحقح أماا طـاد الؿالؽقاة فؽاؾ مـفؿاا يعاد 

 .قاطدة مستؼؾة 

قاطدة الخروج مـ الخاالف صاقرة ماـ صاقر مراطااة الخاالف طـاد الجؿفاقر، ألن  ا  1

                                                        

 .(8( والتؾػقؼ بقـ الؿذاهب الػؼفقة لغازي العتقبل ) ص/ 061يـظر : الػتقى يف اإلسالم لؾؼاسؿل ) ص/   (  0)

 .(4يـظر: التؾػقؼ يف االجتفاد والتؼؾقد لـاصر الؿقؿان )ص/   (  1)

 .(4يـظر : التطبقؼ يف االجتفاد والتؼؾقد لـاصر الؿقؿان )ص/   (  2)



– 

0004  

إططاء كؾ واحد مـ الدلقؾقـ الؿتعارضقـ ماا يؼتضاقف اآلخار مراطاة الخالف تؼتضل 

أو بعض لؿا يؼتضقف، وهذه وسقؾة لغاية هل الخروج مـ الخاالف، لاذا يعتارب بعاض 

العؾؿاء أن مراطاة الخالف والخروج مـف معـاهؿا واحد فتارة يعاربون باالخروج ماـ 

ن مع أةا يف األصؾ الخالف، وتارة يعربون طـف بؿراطاة الخالف لقحدة األثر الؿؼرو

 .صقرة مـ مراطاة الخالف 

رفااع الخااالف يطؾااؼ ويااراد بااف صاارح الاارأي الؿخااالػ وجعؾااف كاالن لااؿ يؽااـ وطاادم  ا  2

االطتداد بف بؾ وتحريؿ الػتاقى باف يف محاؾ رفاع الخاالف بحؽاؿ الحااكؿ لاذا فرفاع 

 .الخالف أخص مـ مراطاة الخالف

األحقط وباراءة الذماة والخاروج ماـ وتارة يطؾؼ رفع الخالف طؾك طؿؾ الؿؽؾػ ب ا  3

العفدة بقؼقـ بقـؿا مراطاة الخالف فقفا اطتبار لؾرأي الؿخالػ واطتبار دلقؾف بخاالف 

 .(0)رفع الخالف

 ـ  الػرق بقن مراعاة الخالف والتصويب والتخطئة :  3

صبؼًا لؾراجح مـ األققال أن الؿصقب يف االجتفادات واحد وأن الشريعة كؾفاا ترجاع 

قل واحااد يف فروطفااا، وإن كثاار الخااالف كؿااا أةااا يف أصااقلفا كااذلؽ كؿااا قااال إلااك قاا

الشاصبل، وهق رأي الجؿفقر وطؾقف فنن الؿصاقب ماـ الؿجتفاديـ غقار معؾاقم فانن كاؾ 

مجتفد يجقز أن يؽاقن الحاؼ معاف، ويجاقز أن يؽاقن ماع مخالػاف، والؿجتفاد بعاد بذلاف 

صاابة، واحتؿاال خطئاف وإصاابة أقصك الجفد يف القصقل إلك الحؽؿ يغؾب طؾك ضـف اإل

غقره وارد، فقبؼك الحؽؿ يف كظره مظـقكًا غقر مؼطقع بف، وهـا يحسـ بف مراطااة الخاالف 

                                                        

 .( 066تالف وأثره ) ص/( واالخ3/65( والػروق لؾؼرايف ) 3/040يـظر: الؿقافؼات لؾشاصبل )    (  0)



–

  0005    

احتقاصًا لـػسف، فؽاكت قاطدة التصقيب أو التخطئة أساسًا لؿراطاة الخالف بـاء طؾك أن 

قن تعارض األدلة أمام الؿجتفد وتارجقح إحادى الجفتاقـ طؾاك األخارى ماع احتؿاال كا

 . (0)الجفة األخرى مؼصقدة لؾشارع

لذا كاكت قاطدة التصقيب والتخطئة طامة تتـاول قاطدة مراطاة الخاالف فتؽاقن دلاقالً 

، حقاث إن مبـاك مراطااة  (1)لفا فقؿا يـاسبفا مـ الػروع فبقـفؿاا طؿاقم وخصاقص وجفال

أن  الخالف طؾك قاطدة التصقيب والتخطئاة حاال إدطااء الؿجتفاد اإلصاابة طؾاك أسااس

ققلف صقاب يحتؿؾ الخطل وققل غقره خطل يحتؿؾ الصقاب فال قطع بصاقاب ققلاف وال 

 .بخطل ققلف مخالػف 

                                                        

( والبحر الؿحقط لؾزركشل ) 0/051( والػصقل يف األصقل لؾجصاص ) 1/473يـظر: تشـقػ الؿسامع )    (  0)

 .(148( وإرشاد الػحقل )ص/ 07/170

( ط صابقح والؿـثاقر  3/63( والؿقافؼاات لؾشااصبل )  3/202يـظر: الػتاوي الػؼفقة الؽربى البـ حجار )    (  1)

 .( 1/021اطد ) يف الؼق



– 

0006  

 الوبحث الثالث

 شروط هراعاة الخالف وضىابطه
اشرتط الػؼفاء شروصًا وكصقا طؾك ضاقابط يف الخاالف الاذي يـبغال مراطاتاف، وهال 

هب آلخار ماع حصاقل التػااوت يف دائرة بقـ الؼؾة والؽثرة واالختصار واإلصـاب مـ مذ

 . (0)إطؿالفا  تلصقالً وتطبقؼًا

يشرتط يف مراطاة الخالف أن يؽقن دلقؾ الؿخاالػ ققياًا ، فانذا كاان دلقاؾ الؿخاالػ 

ضعقػًا يـؼض الحؽؿ بؿثؾف ، فنكف ال يراطك 9 ألن الػؼفاء كصقا طؾاك أن مراطااة الخاالف 

ؼااقل الؿجتفااد، وإكؿااا هاال مراطاااة لدلقؾااف ، ألن تؼقيااة الاادلقؾ لاابعض ال تؽااقن مراطاااة ل

األققال يحسـ مراطاتاف ، فقراطاك قاقل الؿخاالػ إذا قاقي دلقؾاف ، فانذا تؼاربات األدلاة ، 

فقستحب الخروج مـ الخالف وضابط ققة الدلقؾ ، أن يؼقي مدركف بحقث ال يعد هػاقة 

ما يقجب وققف الاذهـ طـادها وتعؾاؼ ذي أو حصقل  . (1)كؿا قال السققصل ا رحؿف اهلل ا

الػطـة بسبقؾفا الكتفاض الحجة هبا فنن الحجة لق اكتفضت هبا، لؿا كـا مخالػقـ لفاا كؿاا 

 . (2)قال ابـ السبؽل

ومـ العؾؿاء مـ جعؾ كؼض حؽؿ الحاكؿ معقاارًا لؼاقة الادلقؾ وماـفؿ ماـ جعاؾ قاقة 

 . (3)ؾ اآلخر طـد الؿجتفدالدلقؾ يف قطع تردد الـػس وتشققفا إلك مؼتضك الدلق

                                                        

 .( 026( واألشباه والـظائر ) ص/1/018( والؿـثقر يف الؼقاطد ) 02/344يـظر : الذخقرة لؾؼرايف )    (  0)

 .( 026يـظر: األشباه والـظائر لؾسققصل ) ص/   (  1)

 .( 0/001يـظر: األشباه والـظائر لؾسبؽل )    (  2)

( والؿعقاااار الؿعااارب ) 026واألشاااباه والـظاااائر لؾساااققصل )ص/ ( 1/018يـظااار : الؿـثاااقر يف الؼقاطاااد )    (  3)

5/277 ). 



–
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 . (0)لؽـ ققة الؿدرك أو الدلقؾ والؿلخذ أمر كسبل تتػاوت فقف األذهان يف تؼديره

 مثال ذلؽ : 

البسؿؾة يف الػاتحة ورفع القديـ يف الصاالة فاإلماام مالاؽ ا رحؿاف اهلل ا كاره قراء اا يف 

قة طؾك قراء اا ورطاًا الصالة الؿػروضة ، والشافعل أوجبفا وكص كثقر مـ طؾؿاء الؿالؽ

 . (1)لؾخروج مـ خالف الشافعل

وأما رفع القديـ يف الصالة فؼد كؼؾ طاـ أبال حـقػاة ا رحؿاف اهلل ا بطاالن الصاالة برفاع 

القديـ وأثبتفا الشافعل مـ رواياة خؿساقـ صاحابقًا كؿاا قاال الساققصل ، لاذا لاؿ يراطاك 

 . (2)ؿدركالشافعقة خالف الحـػقة لعدم صحة الؿستـد وطدم ققة ال

ويتحؼؼ ذلؽ بؿحاولة مراطل الخالف الخاروج ماـ خاالف العؾؿااء جؿقعاًا ، بػعاؾ 

يتبع فقف الؼقلقـ أو الثالثة ، كحق اختالف العؾؿاء يف األذكقـ هؿا مـ الرأس فقؿسحان مع 

 . (3)قجف ، أم هؿا طضقان مستؼالن فقػردانالرأس ، أم هؿا مـ القجف فقغسالن مع ال

كؼؾ طـ ابـ سريج أكف كان يغسؾ أذكقف مع القجاف ، ويؿساحفؿا ماع الارأس ويػردهؿاا 

بالغسؾ ، مع مراطاة لؿـ قال : إةؿا مـ القجف أو الرأس ، أو طضاقان مساتؼالن فققاع يف 

 . (4)خالف اإلجؿاع إذ لؿ يؼؾ أحد بالجؿع

                                                        

 .يـظر: الؿصادر السابؼة( 0)

 .( 02/136( والذخقرة )  3/100يـظر: الػروق لؾؼرايف ) (  1)

 .(026( واألشباه والـظائر لؾسققصل )ص/ 1/021يـظر : الؿـثقر يف الؼقاطد ) (  2)

 .(0/17الـظؿ الؿستعذب البـ بطال ) ( و125( والجقاهر الثؿقـة )ص/ 1/020يـظر : الؿـثقر يف الؼقاطد ) ( 3)

 1(168( واالختالف وأثره )ص/ 1/020يـظر: الؿـثقر يف الؼقاطد ) ( 4)



– 

0008  

بلن مثؾ هذا استحبف العؾؿاء ، فضاالً طاـ أن يـؽاروه، وقاال وخالػ الـقوي يف ذلؽ ، 

مـ غؾطف يف ذلاؽ فغاالط ، فانن الشاافعل واألصاحاب اساتحبقا غساؾ الؼارطتقـ ) جاكباا 

 . (0)الجبفة ( مع القجف، مع أةؿا يؿسحان يف الرأس أي لؾخروج مـ الخالف

فؼد كؼؾ طـ أبل حـقػة بطالن الصالة طـد رفع القاديـ طـاد الركاقع ، وطـاد االطتادال 

ماـ رواياة كحاق   مـف ، وقاال الشاافعقة أن رفاع القاديـ يف الصاالة ساـة ثابتاة طـاد الـبال 

خؿسقـ صحابقًا كؿاا قاال الساققصل لاذا لاؿ يراطاك الشاافعقة الرواياة الؿـؼقلاة طاـ أبال 

 .(1)كف يؾزم مـ مراطاة الخالف مخالػة سـة ثابتةحـقػة ا رحؿف اهلل ا أل

فنذا أوقع مراطاة الخالف يف خالف آخر لؿ يراطك الخالف ومـ ثاؿ كاان فصاؾ الاقتر 

أفضؾ مـ وصؾف، ولؿ يراطك خالف أبل حـقػة، ألن مـ العؾؿاء مـ ال يجقز القصؾ كاذا 

 .ققصل ذكره الس

وهذا الضابط يعسر تطبقؼف مـ الـاحقة العؿؾقة خاصة حقـؿا يؽقن يف الؿسللة أكثر ماـ 

 . (2)ققلقـ وهل كثقرة جدًا يف طؾؿ األحؽام الشرطقة العؿؾقة

رك سـة ثابتة ، فانن أدى الؿراد بارتؽاب الؿحذور هق فعؾ الؿحرم ، أو الؿؽروه ، أو ت

مراطاة الخالف إلك محذور مـ هذا فال يراطك الخالف ، ألن ذلؽ يتطؾاب مزياد قاقة يف 

                                                        

 .( 0/017يـظر: الؿجؿقع لؾـقوي )    (  0)

 .( 026يـظر : األشباه والـظائر ) ص/   (  1)

 .يـظر : الؿصدر السابؼ   (  2)



–

  0011    

مدرك الؿخالػ ، مثؾ مـ يديؿ السػر فانن االتؿاام لاف أفضاؾ ماـ الؼصار ، مراطااة لؼاقل 

بعااض العؾؿاااء ، أكااف ال يجااقز الؼصاار يف هااذه الصااقرة الـااادرة التاال لعااؾ سااـة الؼصاار لااؿ 

 . (0)اتشؿؾف

وكحقها ما ذكر يف طدم مراطاة خاالف أبال حـقػاة يف وصاؾ الاقتر9 ألن هاذه الؿراطااة 

ال  "يف حاديث أبال هريارة ا رضال اهلل طـاف ا :   ستمدي إلك مخالػة سـة ثابتة طـد الـبل 

 . (1)الحديث "...تقتروا بثالث تشبفقا بالؿغرب ولؽـ أوتروا بخؿس أو بسبع 

يشرتط يف مراطاة الخالف أن يؽقن الجؿع بقـ مذهب الؿراطل، والؿاذهب الؿراطال 

مؿؽـًا ، فنن لؿ يؽـ مؿؽـًا ، فال يرتك الراجح طـد معتؼده لؿراطاة الؿرجقح ، ألن ذلؽ 

 . (2)طدول طؿا وجب طؾقف مـ إتباع ما غؾب طؾك ضـف ، وهق ال يجقز قطعًا

ية الؿـؼقلة طـ اإلمام أبل حـقػاة ا رضال اهلل طـاف ا يف اشارتاط الؿصار وذلؽ مثؾ الروا

الجامع يف اكعؼاد الجؿعة ، حقث ال يؿؽـ مراطاة هذا الؼقل طـد مـ يؼقل بلن أهؾ الؼرى 

إذا بؾغقا العدد الذي تـعؼد بف الجؿعة طـدهؿ لزمتفؿ ، وال يجزئفؿ الظفر ، فنكف ال يؿؽـ 

 . (3)الجؿع بقـ هذيـ الؼقلقـ

                                                        

 .(0/001( واألشباه والـظائر لؾسبؽل ) 0/036: حاشقة ابـ طابديـ ) يـظر    (  0)

(  5/074( وابااـ حبااان يف سااــف ) 3483( رقااؿ الحااديث ) 2/20هااذا الحااديث أخرجااف البقفؼاال يف سااــف )    (  1)

( حاديث  1/13( والادارقطـل يف ساــف )  0027( والحااكؿ يف الؿساتدرك حاديث رقاؿ )  1318حديث رقؿ ) 

 .(0رقؿ )

 .( 0/234يـظر: الؿبسقط لؾسرخسل )    (  2)

 1(170( واالختالف وأثره )ص/ 1/021يـظر : الؿـثقر يف الؼقاطد )    (  3)



– 

0010  

ومـ كظائره قاقل أباق حـقػاة ا رحؿاف اهلل ا أول وقات العصار مصاقر ضاؾ الشائ مثؾقاف ، 

وققل االصطخري أن هذا أخر وقت العصار مطؾؼاًا ويصاقر بعاده قضااء ، وإن كاان هاذا 

 . (0)وجفًا ضعقػًا غقر أكف ال يؿؽـ الخروج مـ خالففؿا جؿقعًا

فنذا كاكت مراطاة الخالف تمدي بالؿراطل إلك أن يؿـع كػسف، أو غقره مـ العبادة ، فال 

تحسـ مراطاة الخالف حقـئذ ، حقث يضعػ الخاروج ماـ الخاالف إذا أدى باالؿـع ماـ 

 .العبادة لؼقل الؿخالػ بالؽراهة أو الؿـع 

عؿارة ال تتؽارر يف الساـة ، وذلؽ كالؿشافقر ماـ قاقل اإلماام مالاؽ ا رحؿاف اهلل ا أن ال

وققل أباق حـقػاة ا رضال اهلل طـاف ا تؽاره لؾؿؼاقؿ يف مؽاة يف أشافر الحارم ، ولاقس التؿتاع 

مشروطًا لاف، وربؿاا قاالقا: أةاا تحارم فاال يـبغال لؾشاافعل مراطااة ذلاؽ الضاعػ فلخاذ 

 .(1)الؼقلقـ ولؿا يػقتف مـ كثرة االطتؿار ، وهق مـ الؼربات الػاضؾة

يؽـ كاذلؽ فقـبغال الخاروج ماـ الخاالف ال ساقؿا إذا كاان فقاف زياادة تعباد أما إذا لؿ 

كالؿضؿضة واالستـشاق يف غساؾ الجـاباة يجاب طـاد أبال حـقػاة ، وكاذلؽ االستـشااق 

 .طـد الحـابؾة يف القضقء، وكظائره كثقر جدًا 

كحااق  .وطؾقااف فاانن مراطاااة الخااالف مسااتحبة متااك أدت إلااك زيااادة يف التعبااد والؼاارب 

باب الطااقفقـ والسااعققـ يف حااؼ الؼااارن مراطاااة لؿااـ قااال بقجقهبؿااا ، وكحااقه اسااتح

 . (2)استحباب التثؾقث يف غسؾ الـجاسة الحؽؿقة مراطاة لؾؼائؾقـ بقجقبف

                                                        

 .يـظر: الؿصدر السابؼ   (  0)

 .(0/036( والدر الؿختار لؾحصؽػل )024-1/020يـظر: الؿـثقر يف الؼقاطد )    (  1)

 .(3/113والبـاية شرح الفداية لؾعقـل )(  0/263يـظر: الؿدوكة الؽربى )    (  2)



–

  0011    

يشرتط يف مراطاة الخالف أن تمدى مراطاتف إلاك فاقات مطؾاقب شارطل ، كحاق ماا إذا 

تعذر استعؿال الؿاء يف طضق مـ محؾ صفارتف ، لؿثؾ جرح أو كسر أو مرض ، فنكف يتقؿؿ 

إذا لؿ يؽـ طؾقف ساتر لئال يبؼك محؾ العؾة بال صفارة ، ويؾزمف إمرار الرتاب ما أمؽـ طؾك 

 . (0)محؾ العؾة إن كان لؿحؾ التقؿؿ ولؿ يخش محذورًا مؿا مر

رها لتتغسؾ تؾؽ الؿحال بالؿتؼااصر فانن وكذا يغسؾ العضق الصحقح ببؾ خرقة وطص

 .(1)تعذر أمسف ماء بال إفاضة طؾك مذهب الشافعقة

                                                        

 .(171( واالختالف وأثره )ص/ 0/173يـظر: ةاية الؿحتاج )    (  0)

 .( 0/234( والؿبسقط )  1/021يـظر: الؿـثقر يف الؼقاطد )    (  1)



– 

0012  

 الوبحث الرابع

 حجيت هراعاة الخالف

اتػؼ أرباب الؿذاهب طؾك إطؿال أصؾ مراطاة الخالف مـ الـاحقاة التطبقؼقاة ، حقاث 

يطاالع  ال يقجد مذهب مـ الؿذاهب األربعة إال وقد كاص طؾاك مراطااة الخاالف ، وماـ

كتب الػروع يدرك أن هذه الؿذاهب رتبت كثقر مـ األحؽام طؾك أصؾ مراطااة الخاالف 

فعـد السادة الحـػقة كحق : ما قال الحؿقي : يف أمر قراءة الػاتحة يف صاالة الجـاازة : لؼاد 

دار األمر بقـ الـص طؾك طدم جقاز الؼراءة، والـص طؾك كراهتفا ، وقد كص أئؿتـاا طؾاك 

 . (0)طاة الخالف يف كثقر مـ الؿسائؾ ولؿ أر كصًا قاصعًا لؾؿـعاستحباب مرا

يـدب الدطاء بالؿغػرة بقـ السجدتقـ، خروجًا ماـ خاالف اإلماام  "وقال ابـ كجقؿ : 

أحؿد ، إلبطالف الصالة برتكف طامدًا، ولؿ أر مـ صرح باذلؽ ، لؽاـ صارحقا باساتحباب 

 . (1)مراطاة الخالف

أن يزاد يف الؿـدوبات أن ال يتطفر مـ ماء أو تراب ماـ أرض وقال ابـ طابديـ : يـبغل 

مغصقب طؾقفا ، كآبار ثؿقد فؼد كص الشافعقة طؾك كراهة التطفقر مـفا بؾ كاص الحـابؾاة 

 . (2)طؾك الؿـع مـف، وضاهره أكف ال يصح طـدهؿ ، ومراطاة الخالف طـدكا مطؾقبة

ف طـاادهؿ أصااالً مااـ أصااقل وبـحااق قااال السااادة الؿالؽقااة ، حقااث إن مراطاااة الخااال

الؿذهب كالؿصالح الؿرسؾة ، وسد الذرائع ، وهؿ أكثر مـ تحدثقا طـفا تؼعقدًا وتلصقالً 

 . (3)وتطبقؼًا

                                                        

     .(10/33( شرح كـز الدقائؼ وغؿز طققن البصائر )1/086يـظر : البحر الرائؼ )(  0)

 .(0/36( واإلكصاف لؾؿرداوي )1/33غؿز طققن البصائر )يـظر :  (  1)

 .( 0/020يـظر : حاشقة ابـ طابديـ )  (  2)

     (  00/55( واالستذكار البـ طبد الرب )0/17(   يـظر: مطالب أولك الـفل )3)



–

  0013    

قال ابـ طبد الرب : راطك اإلمام مالؽ الخالف فؾؿ ير بعد رمال الجؿاار الػدياة ، وقباؾ 

جتفاد مالؽ يف ققلاف بعادم اإلفاضة ، وبـحقه صرح الباجل قائالً : بلن الخالف لف أثر يف ا

وجقب الػدية مع ققلف أكف ال يحؾ لف الطقب ، إذ مؼتضك الؼقل بعدم حاؾ الطقاب الػدياة 

ومؼتضك طدم الػدية ، إباحة الطقب ، فراطك ققل سالؿ مـ وجف ، وققل خارجة مـ وجف 

 . (0)آخر

يف جاقاز  وقال ابـ رشد : طـ مالؽ أكف ال بلس بالتداوي بؾبـ األتان مراطااة لؾخاالف

 . (1)أكؾفا

وقد راطك الشافعقة الخالف يف مذهبفؿ ، حقاث كاص فؼفااء الشاافعقة طؾاك مشاروطقة 

 . (2)مراطاة الخالف واستحبابف ، قال السققصل: الخروج مـ الخالف مستحب

وقال العز بـ طبد السالم باالتخققر يف الؼصار واإلتؿاام فقؿاا دون ثالثاة أياام والعزيؿاة 

الف العؾؿااء ، وقاال الزركشال : راطاك الشاافعل وأصاحابف خالفاا أفضؾ خروجًا مـ خ

الخصؿ يف مسائؾ كثقرة فلما السادة الحـابؾة فؼد جاءت كصقص كثقرة طاـفؿ ، تػقاد أةاؿ 

 . (3)يراطقن الخالف يف األحؽام

قال صاحب شرح غاية الؿـتفك يف األغساال الؿساـقكة : أةاا ساتة طشار غساالً ويتجاف 

ق : غسؾ مـ ولدت بال دم، مراطاة لخالف ماـ أوجباف وجازم باف أباق زيادة سابع طشر وه

                                                        

   .(1/112( والؿـتؼل شرح الؿقصل لؾباجل )00/54يـظر : االستذكار  البـ طبد الرب ) (  0)

 .(0/40( وحاشقة الدسققل )0/010يـظر : مقاهب الجؾقؾ شرح مختصر خؾقؾ )   (  1)

 .(1/016( والؿـثقر يف الؼقاطد )026يـظر : األشباه والـظائر لؾسققصل )ص/  (  2)

 .(0/123يـظر: ققاطد األحؽام يف مصالح األكام )     (  3)



– 

0014  

 . (0)وهق متجف ...يعؾك يف الجامع الصغقر

وكرهقا لبس الجؾد الؿختؾػ يف كجاستف وافرتاشاف ماع الحؽاؿ بطفارتاف خروجاًا ماـ 

 . (1)الخالف

ويف الطاالق يسااـ تارك الااقطء قباؾ رجعااف إن كاان الطااالق رجعقاًا ، ويتجااف الباد مااـ 

جعااة الرجعقااة بااالؼقل لؿراطاااة الخااالف، أي خااالف مااـ أوجااب تاارك وطء الرجعقااة مرا

 . (2)مطؾؼًا ، فنكف مـع مـف9 ألن الزوج شاك يف حؾفا

هااذا مااا اتػؼاات طؾقااف الؿااذاهب األربعااة يف إطؿااال هااذا األصااؾ مااـ الـاحقااة التطبقؼقااة 

 واختؾػقا يف إطؿال هذا األصؾ مـ الـاحقة الـظرية وفقف مذهبان : 

 ؿذهب األول : ال

ذهااب أكثاار الشااافعقة كالساابؽل ، والزركشاال ، والسااققصل، والعااز بااـ طبااد السااالم ، 

والـقوي ، وبعض الحـػقة كابـ طابديـ ، ومـ وافؼف إلك حجقة مراطاة الخالف واطتبااره 

 . (3)أصالً ودلقالً شرطقًا يجب العؿؾ بف

 أدلة أصحاب هذا الؿذهب : 

 لة مـ الؼرآن والسـة مـفا:استدل أصحاب هذا الؿذهب بلد

                                                        

 .( 3/202يـظر: الػتاوي الؽربى البـ حجر الفقثؿل )    (  0)

 .( ط طالؿ الؽتب0/046يـظر : شرح مـتفك اإلرادات لؾبفقيت )    (  1)

 .( ط الؿؽتب اإلسالمل 0/066يـظر : مطالب أولل الـفل )    (  2)

( والؿجؿاقع لؾـاقوي ) 1/03( وققاطد األحؽام لؾعاز باـ طباد الساالم )1/016يـظر: الؿـثقر يف الؼقاطد  )   (  3)

( واألشباه والـظائر لؾساققصل  003( واألشباه والـظائر لؾسبؽل ) ص/0/036( وحاشقة بـ طابديـ ) 8/224

 .( 025) ص/



–

  0015    

َي  ققلف تعالك :  ا  0 َر ال َحـَراَم َواَل ال َفـ   ـف  ـَعارَِر اهللِ َواَل الهَّ ََ ـوا  َفا الَِّذيَن َآَمـُوا اَل ُتِحؾُّ َيا َأيُّ

ا َواكا الا ِمن  َربِِّفم  َوِرض  قَن ال َبق َت ال َحَراَم َيب َتُغوَن َفض   .(0)    َواَل ال َؼاَلرَِ  َواَل َآمِّ

 وجف الداللة : 

أكف طؾؾ الـفل طـ استحاللف بابتغائفؿ فضؾ اهلل ورضقاكف مع كػرهؿ باهلل تعاالك الاذي 

 .ال تصح معف طبادة وال بؼبؾ طؿؾ 

ٌم  ققلف تعالك :  ا  1 ا ِمَن الظَّنِّ إِنَّ َبع َض الظَّنِّ إِث  َتـُِبوا َكثِقرا َفا الَِّذيَن َآَمـُوا اج   . (1)َيا َأيُّ

 وجف الداللة : 

 .أمركا اهلل تعالك باجتـاب الؽثقر مـ الظـ خشقة القققع يف بعضف الذي هق إثؿ 

 واستدلقا مـ السـة بلحاديث كثقرة مـفا:

  "حديث ولد زمعة : القلد لؾػراش ، ولؾعاهر الحجر واحتجبك مـف يا سقدة  ا  0

قااص قاال ألخقاف ساعد باـ فؼد جاء يف الحديث طـ طروة طـ طائشة أن طتبة بـ أبل و

أبل وقاص ، تعؾؿ أن ابـ جارية زمـة ابـل، قالت طائشة ، فؾؿا كان ياقم الػاتح رأى ساعد 

الغالم فعرفف بالشبف فاحتضـف إلقف وقال : ابـ أخل طتبة ورب الؽعبة فجااء طباد باـ زمعاة 

سعد يا فؼال   فؼال : بؾ هق أخل ولد طؾك فراش أبل مـ جاريتف فاكطؾؼا إلك رسقل اهلل 

شابفًا لاؿ   رسقل اهلل هذا ابـ أخل اكظر إلك شبفف بعتبة قالت : طائشة فرأى رسقل اهلل 

ير الـاس شبفًا أبقـ مـف بعتبة فؼال طباد اهلل باـ زمعاة : ياا رساقل اهلل هاق أخال ولاد طؾاك 

: القلد لؾػراش ولؾعاهر الحجر واحتجبال مـاف   فراش أبل مـ جاريتف فؼال رسقل اهلل 

                                                        

 .( مـ سقرة الؿائدة 1جزء اآلية )    (  0)

 .( مـ سقرة الحجرات 01جزء اآلية )    (  1)
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 . (0)" يا سقدة

 وجف الداللة : 

أن يف الحديث دلقؾقـ دلقؾ لسعد وهق شبفف باخقف طتبف ودلقؾ آخر لعبد بـ زمعة وهاق 

 .الػراش 

وترجقح األول يؼتضل الحؽؿ بلخقتف لسعد ويؽقن أجـبقًا طـ ساقدة وتارجقح الثااين 

 .يؼتضل الحؽؿ بلخقتف لعبد اهلل بـ زمعة وأيضًا أخقتف لسقدة بـت زمعة 

راطل دلقؾ الػراش مـ وجف، وهاق إلحااق الـساب بزمعاة، وراطاك   رسقل اهلل لؽـ 

الحؽؿاقـ   دلقؾ الشبف، وهق أال يؽقن أخًا لساقدة فتحتجاب مـاف، حقاث أطؿاؾ الـبال 

 . (1)معًا حؽؿ الػراش وحؽؿ الشبف وهذا معـك مراطاة الخالف

 تازوج الؿارأة الؿارأة وال قال: ال ما روى طـ أبل هريرة ا رضل اهلل طـف ا طـ الـبل  ا  1

 . (2)"الؿرأة كػسفا فنن الزاكقة هل التل تزوج كػسفا 

                                                        

 هذا الحديث : أخرجف البخاري يف ســف مقاصـ مـ صحقحف يف كتاب البققع باب شراء الؿؿؾاقك ماـ الحربال   (  0)

( ويف كتااب العتاؼ 1310( ويف كتاب الخصقمات باب دطاقى القصال لؾؿقات رقاؿ )1107وهبتف وطتؼف رقؿ ) 

( ويف كتاب الػارائض بااب ماـ أدطاك أخاًا أو 3212( ويف كتاب الؿغازي رقؿ )122باب أم القلد حديث رقؿ )

مسؾؿ يف كتاب الرضاع ( وأخرجف 5706( كتاب الحدود باب لؾعاهر الحجر حديث رقؿ )  5654ابـ أخ رقؿ ) 

( وأخرجف الـسائل يف كتاب الطالق بااب إلحااق القلاد باالػراش رقاؿ )  0346باب القلد لؾػراش حديث رقؿ ) 

 .( 16602( واإلمام أحؿد يف مسـده رقؿ )  2373

اهر ( ط الساـة الؿحؿدياة والجاق1/13( وإحؽام األحؽام البـ دققؼ العباد ) 6/017يـظر : صرح التثريب )    (  1)

 .(5/268( والؿعقار الؿغرب )128الثؿقـة ) 

( والادارقطـل يف ساــف حاديث رقاؿ 0771هذا الحديث : رواه ابـ ماجف يف ســف طـ أبل هريرة حديث رقاؿ )   (  2)

 .( مـ صريؼ جؿقؾ بـ الحسـ العتؽل6/001( والبقفؼل يف ســف )273)



–
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والحاديث اآلخار طاـ طائشاة ا رضال اهلل طـفاا ا أيؿاا امارأة كؽحات بغقار إذن مقالقفاا 

 . (0)"فـؽاحفا باصؾ ا ثالث مرات ا فنذا دخؾ هبا فالؿفر لفا بؿا أصاب مـفا 

 وجف الداللة :

ؼد وأكده بالتؽرار ثالثًا وسؿاه زكا وأقؾ مؼتضقاتف طدم اطتبار هذا أكف حؽؿ ببطالن الع

طؼبف بؿا اقتضك اطتباره بعد القققع بؼقلف : ولفا الؿفر بؿاا أصااب   العؼد جؿؾة ا لؽـف 

 .(1)مـفا ومفر البغل حرام

الحالل بقـ والحرام بقـ وبقـفؿا أمقر مشتبفات فؿـ اتؼك الشبفات فؼد  ":   ققلف  ا  2

 . (2)"تربأ لديـف وطرضفاس

 وجف الداللة :

باالسااترباء لااديــا وطرضااـا باارتك الشاابفات ومعؾااقم أن الشاابفات  أمركااا رسااقل اهلل 

بؿراطاة جاكب الحرماة فقفاا وذلاؽ   يجتؿع فقفا جاكب الحؾ والحرمة فلمركا الرسقل 

 . (3)برتكفا احتقاصًا لؾديـ

 . (4)"ؽ دع ما يريبؽ إلك ماال يريب ":  ققلف  ا  3

                                                        

( وقاال حساـ 0011ماا جااء ال كؽااح إال باقلل رقاؿ ) هذا الحاديث أخرجاف الرتماذي يف كتااب الـؽااح بااب   (  0)

( واإلماام مالاؽ 1274( ولػظف بغقر إذن مقالقفا وأحؿد يف مسـده برقؿ ) 1172صحقح وأبق داود يف ســف رقؿ )

 .(0026يف الؿقصل ) 

 .( 112( واالختالف وأثره ) 2373( وســ أبق داود )3182يـظر : ســ الـسائل حديث رقؿ )    (  1)

 .( 41هذا الحديث أخرجف البخاري يف كتاب اإليؿان حديث رقؿ )     ( 2)

 .( 3/101يـظر : الػروق لؾؼرايف )    (  3)

هذا الحديث أخرجف البخاري يف كتاب البققع باب تػسقر الشبفات والرتماذي يف كتااب صاػة الؼقاماة حاديث    (  4)

 .( 1331رقؿ ) 



– 
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 وجف الداللة : 

 . (0)برتك األمر الؿشؽقك فقف احتقاصًا لؾديـ أمركا 

 . (1)"لقال أين أخشك أن تؽقن مـ الصدقة ألكؾتفا  "لؿا وجد تؿرة :   ققلف  ا  4

 وجف الداللة : 

  طـ أكؾ التؿرة خشقة أن تؽقن مـ الصادقة ألن الصادقة ال تحاؾ لاف  امتـع الـبل 

 .(2)م كقةا مـ الصدقة قائؿمع احتؿال طد

ما روي أن طبد اهلل بـ مساعقد كاان يـؽار طؾاك طثؿاان باـ طػاان ا رضال اهلل طـفؿاا ا  ا  5

إتؿام الصالة يف السػر ثؿ صؾك خؾػف متؿؿًا قائالً : الخالف شار ويف رواياة إين أكاره 

 .(3)الخالف

 الؿذهب الثاين : 

باـ طباد الارب والؼاضال طقااض ذهب بعض األصاقلققـ وبعاض الػؼفااء كالشااصبل وا

 . (4)ومـ وافؼفؿ إلك طدم حجقة مراطاة الخالف فال يعترب دلقالً شرطقًا

 أدلة أصحاب هذا الؿذهب : 

أن أكثاار مسااائؾ الشااريعة وفروطفااا ، واقعااة يف دائاارة االخااتالف ولااق قؾـااا بؿراطاااة  ا  0

ا راطاك الخالف ، ألدى ذلؽ إلك طدم صاحة أي ماذهب لؿجتفاد ، ألن الؿجتفاد إذ

                                                        

 .(0/211طؿدة الؼارئ )( و112يـظر : الؿقاهب السـقة )ص/   (  0)

 .( 126( والدارمل يف ســف يف كتاب الؿؼدمة رقؿ )  01336هذا الحديث : أخرجف أحؿد يف مسـده رقؿ )    (  1)

 .(017( وإغاثة الؾفػان ) ص/ 0/211يـظر : طؿدة الؼارئ )    (  2)

 .( 1/017ؿـثقر يف الؼقاطد ) ( واكظر: ال0564أخرجف أبق داود يف ســف يف كتاب الؿـاسؽ حديث رقؿ )   (  3)

 .( 0/03( والؿقافؼات ) 5/204( الؿعقار الؿعرب ) 0/054يـظر : التؿفقد البـ طبد الرب )    (  4)



–
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 .الخالف يف جؿقع الؿسائؾ لخرج طـ ققلف يف جؿقع مسائؾ الػؼف 

أن بعض الحاالت ال يؿؽـ تصقر مراطااة الخاالف فقفاا كؿاا إذا كاان الخاالف باقـ  ا  1

الحؾ والحرمة فنن الؿجتفاد إذا كاػ طاـ الػعاؾ مراطااة لؼاقل الؼائاؾ بالحرماة فانن 

 . (0)مراطاة لؾخالفذلؽ يؽقن مـف رجقطًا إلك الؼقل بالتحريؿ ولقس 

أن الؼقل بؿراطاة الخالف يمدي إلك وجقد الؿؾزوم دون الزماف وهاق محاال وباصاؾ  ا  2

فبطااؾ مااا أدى إلقااف وهااق الؼااقل بؿراطاااة الخااالف وثباات كؼقضااف وهااق طاادم مراطاااة 

 . (1)الخالف وهق الؿطؾقب

قت فاإلمام مالؽ يؼقل بثباقت اإلرث ماع ققلاف بػساخ كؽااح الشاغار يساتؾزم طادم ثبا

 . (2)الالزم وهق طدم اإلرث مع وجقد الؿؾزوم وهق الػسخ

أن الؼااقل بؿراطاااة الخااالف يؾاازم مـااف أن يؼااقل الؿجتفااد بؿؼتضااك دلقااؾ مخالػااف ال  ا  3

بؿؼتضااك دلقؾااف وهااق ماالمقر أن يعؿااؾ بؿؼتضااك مااا تاارجح مااـ دلقؾااف وإال طؿااؾ 

 . (3)بالؿرجقح طـده وهق مـاقض لؼقاطد الشريعة

خالف ورع مشؽؾ وبعقد، ألن الؿتقرع إذا كان مجتفد لزمف اتباع دلقؾاف، أن مراطاة ال ا  4

 .وإذا كان مؼؾدًا لزمف اتباع ققل إمامف

كؿااا أن الااقرع كاشاائ طااـ تققااع العؼاااب، وال طؼاااب طؾااك الؿجتفااد تبعااًا لؼقلـااا كااؾ 

مجتفااد مصااقب، وال طؾااك الؿجتفااد يخطاائ ويصااقب ففااق معااذور بخطئااف ماالجقر طؾااك 

                                                        

 1(5/270( والؿعقار الؿعرب ) 0/013يـظر : الؿقافؼات لؾشاصبل )    (  0)

 .( 5/271يـظر : الؿعقار الؿعرب )    (  1)

 .( 125ة ) ص/يـظر: الجقاهر الثؿقـ   (  2)

 .( 1/035يـظر : االطتصام لؾشاصبل )    (  3)
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 . (0)ؼاب الذي يسقغ بف القرعاجتفاده فليـ الع

أن مراطاة الخالف البد وأن يطرد يف جؿقع الؿسائؾ حتك يؽقن حجة، لؽـف لؿ يطرد  ا  5

 .(1)حقث إكف يعؿؾقكف يف بعض الؿسائؾ الػؼفقة دون بعض وهذا تحؽؿ باصؾ ومردود

 الترجقح :

الخاالف بعد طرض أدلة الؿذهبقـ يتبقـ لـا رجحاان الؿاذهب الؼائاؾ بحجقاة مراطااة 

وطؿااؾ الصااحابة   واطتباااره أصااالً ودلااقالً كظاارًا لؼااقة أدلااتفؿ وتـقطفااا بااقـ فعااؾ الـباال 

 .والػؼفاء 

أما الؿذهب الؿرجقح فنن ما أورده مـ أدلة ال يؼقي طؾك معارضة أدلة الؿثبتاقـ ففال 

 . (2)مجرد إشؽاالت واطرتاضات طارية طـ الضقابط التل وضعفا الؿثبتقـ لؾحجقة

                                                        

 .( 5/228( والؿعقار الؿعرب ) 3/101يـظر : الػروق لؾؼرايف )    (  0)

 .( 114يـظر : الؿقاهب السـقة ) ص/   (  1)

 .5/270( والؿعقار الؿعرب )  0/013) "يـظر : الؿقافؼات    (  2)



–
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 خاهشالوبحث ال

 أقضام هراعاة الخالف
 يـؼسم مراعاة الخالف إلى ع ة أقسام باعتبارات مختؾػة :

 أوالا : أقسام مراعاة الخالف باعتبار الؿراعى قسؿان هؿا:

أن يؽااقن الؿراطااك مجتفاادًا أو مػتقااًا فتؽااقن مراطاااة الخااالف يف هااذه الحالااة  األول :

 .كؿا يؼرب مـ مذهب الؿراطك  بنيجاد ققل تقفقؼل يؼرب مـ ققل الؿجتفد الؿراطك

أن يؽاااقن الؿراطاااك مؼؾااادًا ويف هاااذه الحالاااة يؽاااقن بؿراطااااة الؿؼؾاااد قاااقلل  الثـــاين :

الؿجتفديـ أو أققال الؿجتفديـ ، فالؿالؽل طـادما يؼارأ البساؿؾة يف الػاتحاة غقار معتؼاد 

وجقهبا لذا يراطك يف ذلؽ ققل اإلمام الشافعل باالقجقب ويراطاك يف كػاس الققات قاقل 

 .إمامف بعدم اطتؼاد القجقب 

وكذا الشافعل حقـؿا يرتب بقـ الػقائت يف الؼضاء فنكف يراطك قاقل الحـػقاة والحـابؾاة 

يف وجقب الرتتقب يف قضاء الػقائت مـ حقث فعؾ الرتتقب بقـؿا ال يارتك مذهباف بالؽؾقاة 

 .مـ حقث اطتؼاد طدم القجقب 

نكاف يراطاك ماذهب الجؿفاقر الؼاائؾقـ وكحق ذلؽ يف الحـػل حقـؿا يـقي يف الطفاارة ف

بقجااقب الـقااة مااـ حقااث كقتااف بالطفااارة فعااالً بقـؿااا ال يخاارج طااـ مذهبااف يف طاادم اطتؼاااد 

 . (0)القجقب

 ثاكقًا : أقسام مراعاة الخالف باعتبار سببه :

 يـؼسؿ مراطاة الخالف باطتبار سببف ومستـده إلك أقسام ثالث: 

                                                        

( وشرح مـتفك االيارادات )  0/043( والؿبسقط لؾسرخسل ) 025ؾسققصل ) ص/يـظر: األشباه والـظائر ل   (  0)

 .( 1/017( والؿـثقر يف الؼقاطد لؾزركشل )  0/027



– 

0022  

  األول : مراعاة الخالف باالستحسان :

وهق أمر يـؼدح يف ذهـ الؿجتفد ويدخؾ فقف الؿراطاة لؼقة الؿدرك ويسليت مزياد بقاان 

 . (0)يف مستـد الؿراطاة

وذلؽ مثؾ الـؽاح الػاسد الذي يجب فسخف إن لاؿ يتػاؼ طؾاك فسااده فقػساخ بطاالق 

ويؽقن فقف الؿقراث ويؾزم فقف الطالق طؾك حده يف الـؽاح الصاحقح ، فانن اتػاؼ العؾؿااء 

 .فساده فسخ بغقر صالق وال يؽقن فقف مقراث وال يؾزم فقف صالق  طؾك

ووجفف : أكف راطك دلقؾ الؿخاالػ يف بعاض األحاقال ألكاف تارجح طـاده ولاؿ يارتجح 

 . (1)طـده يف بعضفا فؾؿ يراطف

 الثاين : مراعاة الخالف لالحتقاط لؾ ين :

أقاؾ ماـ ثالثاة أياام وذلؽ كؼاقل الشاافعقة باساتحباب طادم قصار الصاالة الرباطقاة يف 

 احتقاصًا لخالف الحـػقة يف ذلؽ : 

وكحااقه اسااتحباب الشااافعقة طاادم إخااراج كػااارة القؿااقـ إال بعااد الحـااث احتقاصااًا، 

 . (2)لؾخروج مـ خالف الحـػقة الذيـ قالقا بقجقب تلخقر اإلخراج إلك ما بعد الحـث

 الثالث : مراعاة الخالف ورعًا :

إلاك االحتقااط وإن كاان الؼاقل باالخروج ماـ الخاالف  وال شؽ أن القرع هاق الادافع

ومراطاتف ورع مشؽؾ، وذلاؽ ألن الؿتاقرع إذا كاان مجتفادًا لزماف اتبااع دلقؾاف، وإن كاان 

                                                        

( وحاشاااقة 0/407( والؿغـااال ) 1/016( والؿـثاااقر يف الؼقاطاااد ) 1/035يـظااار: االطتصاااام لؾشااااصبل )  (  0)

 .(5/277( والؿعقار الؿعرب ) 0/74الطحاوي ) 

 .( 1/035: االطتصام لؾشاصبل ) يـظر (  1)

 .(0/004األشباه والـظائر لؾسبؽل ) ( و025( واألشباه والـظائر ) ص/ 112يـظر: الؿقاهب السـقة ) ص/  (  2)
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 .(0)مؼؾدًا لزمف اتباع ققل إمامف

 ثالثًا : أقسام مراعاة الخالف باعتبار الحؽم : 

إلقاف إلاك طادة أقساام  يـؼسؿ مراطاة الخاالف باطتباار حؽاؿ الػعاؾ الاذي خارج مـاف أو

 .والضابط أن ملخذ الخالف إن كان يف غاية الضعػ فال كظر إلقف 

أن يؽقن الخالف دائرًا بقـ التحريؿ والتحؾقاؾ فاالخروج ماـ الخاالف يؽاقن  األول :

باالجتـاب وغالبًا ما يعطل الػؼقف الخارج مـ الجقاز الؿراطك لؾتحريؿ حؽؿًا بالؽراهاة 

 .ا األمر أفضؾ أو يؼقل بلن اجتـاب هذ

وذلؽ مثؾ قاقل الشاافعقة بؽراهاة بقاع العقـاة، خروجاًا ماـ خاالف ماـ حرماف وقاقل 

الحـابؾة أيضًا بؽراهقة الذبح لقالً رغؿ جقازه طـدهؿ خروجًا مـ خالف مـ مـعاف وهاؿ 

 . (1)الؿالؽقة

أن يؽقن الخاالف دائارًا باقـ القجاقب وطدماف ويف هاذه الحالاة تؽاقن مراطااة  الثاين :

الف بالؼقل باستحباب الػعؾ كحق اساتحباب الشاافعقة اساتقعاب الارأس بالؿساح يف الخ

القضقء خروجًا مـ خاالف الؿالؽقاة والحـابؾاة ، وكاذا اساتحباهبؿ غساؾ الؿـال بالؿااء 

 . (2)خروجًا مـ خالف الحـػقة الذيـ أوجبقه

مراطااة  أن يؽقن الخالف دائارًا باقـ الـادب والحرماة ويف هاذه الحالاة يؽاقن الثالث :

                                                        

 1(02/135( والذخقرة لؾؼرايف ) 3/101يـظر: الػروق لؾؼرايف )    (  0)

(  5/277( والؿعقاار الؿعارب ) 0/74طحااوي )( وحاشقة ال 0/016يـظر: الؿـثقر يف الؼقاطد لؾزركشل )    (  1)

 .(025والشباه والـظائر لؾسققصل )ص/

 .( 2/407( والؿغـل ) 1/016( والؿـثقر يف الؼقاطد ) 025يـظر : األشباه والـظائر لؾسققصل ) ص/   (  2)



– 
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 . (0)الخالف برتك هذا األمر وغالبًا ما يؽقن الؼقل بالؽراهة

أن يؽقن الخالف دائرًا بقـ الؽراهة والقجقب فقؽقن مراطاة الخاالف الاقرع  الرابع :

بالػعؾ حذرًا مـ ترك القاجاب وفعاؾ الؿؽاروه ال يضار لعادم ترتاب العؼااب كاالخالف 

الؿالؽقة طؾك أن الاقرع يؽاقن بؼراء اا يف الحاصؾ يف البسؿؾة يف الػاتحة فؼد كص بعض 

 . (1)الػاتحة خروجًا أو رطاية لخالف الشافعل

أن يؽقن الخالف دائرًا بقـ الؿشروطقة وطدمفا لػعؾ أو طبادة، فنن مراطااة  الخامس :

الخالف تؽقن بػعؾ ذلؽ بالشئ ورطًا كعدم مشروطقة قاراءة الػاتحاة يف صاالة الجـاازة 

قب طـاد الشاافعل فقؽاقن مراطااة الخاالف بؼراء اا خروجاًا ماـ كؿا قال مالؽ، والقجا

 . (2)خالف الشافعل

أن يؽقن الخالف دائرًا بقـ القجقب والحرمة وفقف مال الؼارايف إلاك تؼاديؿ  السادس :

الؿحرم، فقؽقن القرع الرتك، ألن تؼاديؿ الؿحارم يشافد لاف الشارع الؿطفار الاذي اطتـاك 

 . (3)بجاكب الـقاهل أكثر مـ األوامر

هذا وقد ذكر بعض العؾؿاء أن الخالف الدائر بقـ القجقب والحرمة ال يؽاقن مراطااة 

الخالف فقف محؼؼًا لؾقرع لحصقل العؼااب طؾاك كاؾ حاال ساقاء فعاؾ الؿحارم أو تارك 

القاجب ، لذا ما ذهب إلقف  الؼارايف يقافاؼ مؼاصاد الشارع لؽاقن درء الؿػاساد أولاك ماـ 

                                                        

 .( 100 – 0/101يـظر : الػروق لؾؼرايف )    (  0)

 .(0/101يـظر: الػروق لؾؼرايف )   (  1)

 .( 0/100( والػروق ) 2/232( والؿجؿقع لؾـقوي )  0/046يـظر : مغـل الؿحتاج )    (  2)

 .( 3/100يـظر :  الػروق لؾؼرايف )    (  3)



–
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 . (0)جؾب الؿصالح

أن يؽااقن الخااالف دائاارًا بااقـ الـاادب والؽراهااة ويف هااذه الحالااة تتساااوى  الســابع :

الجفتااقـ وال يبعااد مراطاااة الؽراهااة كظاارًا الطتـاااء الشااارع بالؿـاااهل أكثاار مااـ اطتـائااف 

 . (1)باألوامر

والػؼفاء وهؿ يراطقن الخالف ال يخرجقن طـ مذهبفؿ بالؽؾقة إلك مذهب ماـ  هذا :

ك حؽؿ وسط بقـ الؼقلقـ حقث يطبؼقن مذهبفؿ مـ جاكب، راطقا خالفف ، بؾ يـتؼؾقن إل

ويراطقن مذهب الؿخالػ مـ جاكب آخر، وذلاؽ كحاق ماا ساؼـاه ساابؼًا ماـ اساتحباب 

الؿالؽقة قراءة البساؿؾة يف الػاتحاة، فانةؿ لاؿ يرتكاقا ماذهبفؿ بالؽؾقاة حقاث لاؿ يقجباقا 

عقة طـادما كؼؾاقا حؽاؿ قراء ا، وصححقا الؼراءة بادوةا، كؿاا أةاؿ راطاقا ماذهب الشااف

الؼراءة مـ الؽراهة إلك االستحباب، ومـ هـا كجد الػؼفاء حاال إطؿاالفؿ ألصاؾ مراطااة 

الخالف يبحثقن طـ أققال تصالحقة مع الؿذاهب األخرى التل يراد رطايتفا، ماع إضاافة 

تعؾااقالت تعاازز قااقلفؿ باالكتؼااال كحااق مااا ذكااره الؼاارايف يف تربيااره الخااروج مااـ الخااالف 

ع طـدما يؽاقن ذلاؽ الخاالف دائارًا باقـ الؿشاروطقة وطادمفا فقضاقػ تعؾاقالً آخار بالقر

ألن الؼائؾ بالؿشروطقة مثبات ألمار لاؿ يطؾاع طؾقاف الـاايف والؿثبات مؼادم طؾاك  "بؼقلف : 

 . (2)الـايف كتعارض البقـات

                                                        

 .يـظر : الؿصدر السابؼ   (  0)

 1(1/016( والؿـثقر يف الؼقاطد ) 1/035يـظر: االطتصام لؾشاصبل )    (  1)

( والؿـثاقر يف الؼقاطاد لؾزركشال 116( والؼقاطاد الػؼفقاة لؾـادوي )ص/ 3/100يـظر : الػاروق لؾؼارايف )    (  2)

 .( 025( واألشباه والـظائر لؾسققصل ) ص/1/016)



– 
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 الوبحث الضادس

 هضتنذ هراعاة الخالف
الخاالف فابعض العؾؿااء يخرجفاا لؿ يتػؼ العؾؿاء طؾك مساتـد واحاد لؼاطادة مراطااة 

طؾك قاطدة تصاقيب الؿجتفاديـ وتخطئاتفؿ وبعضافؿ طؾاك قاطادة االحتقااط وبعضافؿ 

طؾاك قاطادة االستحسااان وآخارون يسااتدلقن طؾقفاا بالسااـة وبعضافؿ طؾااك قاطادة رطايااة 

الؿصالح وبعضفؿ طؾك قاطدة التسقر ورفع الحرج ، حتك صار كؾ دلقؾ ماـ هاذه األدلاة 

ه الؼقاطاد دلاقالً ومساتـدًا لؿراطااة الخاالف فقؿاا يـاسابفا ماـ الػاروع وكؾ قاطدة مـ هذ

حتك صارت هذه األدلة الجزئقة بؿجؿقطفا دلقالً قطعقًا طؾك قاطدة مراطاة الخالف، أي 

أن اآليات واألحادياث وساائر األدلاة التاك ذكارت ال تػقاد الؼطاع يف داللتفاا طؾاك أصاؾ 

فؾؿاا اكضاؿ إلقفااا صاؾتفا بالؼقاطاد الؿااذكقرة  مراطااة الخاالف، وإكؿااا أفاادت ضـاًا ققيااًا

  .(0)وتلكدت بعؿؾ الؿجتفديـ بؿؼتضاها أفادت قطعًا أةا قاطدة

 .وإلقؽ بقان وجف االستـاد أو االرتباط بؿراطاة الخالف هبذه األصقل 

 أوالا : مبـى قاع ة مراعاة الخالف عؾى قاع ة تصويب الؿجتف ين وتخطئتفم :

ـ الؿعتزلة وكػاة الؼقاس كداود والظاهرياة وماـ وافؼفاؿ إلاك أن ذهب الجبائل وابـف م

كؾ مجتفد مصقب وحؽؿ اهلل تعالك تابع لظـف والحؼ متعدد ومـ همالء مـ سقى بقـفؿا 

 .ومـفؿ مـ قال أن أحدهؿا أحؼ 

وققؾ الحؼ واحد يصاب مـ غقر دلقؾ، وذهب األستاذ أبق إسحاق وابـ فقرك إلك أن 

                                                        

( واالخاتالف )  1/240( والاقجقز لقهباف الزحقؾال )  1/264يـظر: باديع الـظاام الجاامع الباـ السااطايت )    (  0)

 .( 147ص/
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 . (0)ؾ ضـل، واألصؿ بؼطعل والؿخطئ آثؿالحؼ واحد يصاب بدلق

وكؼؾ الؿرداوي واآلمدي وابـ طؼقؾ وغقرهؿ مذهب األئؿاة األربعاة طؾاك التصاقيب 

 .والتخطئة 

وققؾ الؿخطئ ابتداء واكتفاء والؿختاار اإلصاابة يف االكتفااء إلاك الؿطؾاقب والؿاروي 

 واحد وكؼؾ اآلمدي طـ أبل حـقػة ا رضل اهلل طـف ا أن كؾ مجتفد مصقب والحؼ طـد اهلل

 . (1)التصقيب والتخطئة مـ األشعري والصحقح مـ مذهب الشافعل أن الؿصقب واحد

 سبب الخالف : 

أن سبب الخالف يف التصقيب والتخطئاة اخاتالففؿ  "قال ابـ دققؼ العقد ا رحؿف اهلل ا 

ع يف أصااؾ وهااق : هااؾ هلل يف كااؾ واقعااة حؽااؿ معااقـ أو أن حؽؿااف يف مسااائؾ االجتفاااد تباا

 . (2)الجتفاد الؿجتفديـ فعؾك األول الؿصقب واحد وطؾك الثاين كؾ مجتفد مصقب

 وجه ارتباط مراعاة الخالف بؼاع ة التصويب والتخطئة:

يتػرغ طؾك مسللة التصقيب والتخطئة يف االجتفااد مساللة مراطااة الخاالف باطتباار أن 

قل الؿخاالػ خطال الؿجتفد يدطل اإلصابة ويؼقل أن ققلل صحقح ويحتؿاؾ الخطال وقا

ويحتؿااؾ الصااقاب فااال يؼطااع بصااقاب ققلااف وال بخطاال مخالػااف، وهااذا مااـ باااب األدب 

واحرتام ققل اآلخر، وهق مـ دققؼ الـظر واألخذ بالجزم ويسؿك بالخروج ماـ الخاالف 

ومراطاتااف وهااق أن مااـ يعتؼااد جااقاز الشاائ ياارتك فعؾااف إن كااان غقااره يعتؼااده حرامااًا وقااد 

 .بف يستحبف إن كان غقره يقج

                                                        

( والؿسقدة  778( والربهان إلمام الحرمقـ )  3/073واإلحؽام لممدي )  8 5/15يـظر: البحر الؿحقط )    (  0)

 .( 7/2832( والتحبقر شرح التحرير لؾؿرداوي )  3/0382( وأصقل ابـ مػؾح )  411آلل تقؿقة ) ص/

 .( 3/073( واإلحؽام لممدي ) 7/2832يـظر: التحبقر شرح التحرير لؾؿرداوي )    (  1)

 .(5/151( والبحر الؿحقط لؾزركشل ) 21اد إلمام الحرمقـ ) ص/يـظر: االجتف   (  2)



– 
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طؾؿًا بلن الخالف يراطك متك كان الدلقؾ ققيًا مؼبقاًل ال واهقًا وضعقػًا ومردودًا وال 

ممديًا بالؿخالػة لرأي آخر أو لدلقؾ مؼبقل وأال يؽقن قد صدر فقف حؽاؿ قضاائل يجاب 

 . (0)تـػقذه وااللتزام بف

ف حتاك لذا كاكت قاطدة تصقيب وتخطئة الؿجتفديـ أصاالً ومساتـدًا لؿراطااة الخاال

قال بعض العؾؿاء أن جؿقع الػروع يؿؽـ تخريجفا طؾك هذه الؼاطدة، ألكف طؾك الاراجح 

مـ األققال يف أن الؿصقب واحد ، وأن الشريعة كؾفاا ترجاع إلاك قاقل واحاد يف فروطفاا 

حتك وإن كثر الخالف، فنن الؿصقب مـ الؿجتفديـ غقر معؾاقم العاقـ فانن كاؾ مجتفاد 

ويجقز أن يؽقن مع مخالػف فالؿجتفد بعد بذلف أقصك الجفاد يجقز أن يؽقن الحؼ معف، 

يف القصاقل إلاك الحؽاؿ يغؾااب طؾاك ضـاف اإلصاابة، واحتؿااال خطئاف وإصاابة غقااره وارد 

فقبؼااك الحؽااؿ يف كظااره مظـقكااًا غقاار مؼطااقع بااف وطؾقااف فقحسااـ بااف مراطاااة خااالف غقااره 

 .احتقاصًا لـػسف 

ل تتعارض دالئاؾ الؿختؾػاقـ فقفاا وتؽاقن ومعؾقم أن هذا يؽقن غالبًا يف الؿسائؾ الت

 .األدلة لؽال الطرفقـ معتربة يف الجؿؾة وإال لؿا كان محالً لؿراطاة الخالف 

 ثاكقًا مبـى قاع ة مراعاة الخالف عؾى االستحسان :

اطؾؿ أن االستحسان كؿا قال السرخسل ا رحؿف اهلل ا هق : ترك الؼقاس واألخذ بؿا هق 

 . (1)أوفؼ لؾـاس

                                                        

( كشار دار الؽتااب العربال ساـة 146( واألشاباه والـظاائر لؾساققصل )ص/ 51/154يـظر: البحر الؿحقط )    (  0)

 .( 1/240م ، والقجقز يف أصقل الػؼف لقهبف الزحقؾل ) 0887

 .( 4/081( والؿقافؼات ) 0/034لؾسرخسل ) ( والؿبسقط 1/111يـظر : أصقل السرخسل )    (  1)



–
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 . (0)ؾ هق : صؾب السفقلة يف األحؽام فقؿا يبتؾك فقف الخاص والعاموقق

 . (1)وققؾ هق : األخذ بالسعة وابتغاء الدطة

 . (2)وققؾ هق : األخذ بالسؿاحة وابتغاء ما فقف الراحة

وحاصؾ هذه العبارات أن االستحسان تارك العسار لؾقسار وهاق أصاؾ يف الاديـ لؼقلاف 

َر  ُيرِيُ  اهللُ  : تعالك  َر َواَل ُيرِيُ  بُِؽُم ال ُعس   .(3)بُِؽُم ال ُقس 

وقد ذهب بعض العؾؿاء إلك أن مراطاة الخالف مـ االستحسان لؽـ أباق محؿاد رأى 

أن االستحسان أخذ بلققى الدلقؾقـ بقـؿا مراطاة الخالف هك األخاذ هبؿاا معاًا يف بعاض 

 .القجقه فؽلكف يرى أن مراطاة الخالف أطؿ مـ االستحسان 

لؽـ الزركشل قال : أن االستحسان هق تؼديؿ لالستدالل الؿرسؾ طؾاك الؼقااس طـاد 

غؾقه ومبـاه طؾاك اطتباار الؿاآل يف جؾاب الؿصاالح ودرء الؿػاساد طؾاك الخصاقص ماـ 

 .خالل التقسقر الذي يـدرج ضؿـ مؼصديـ جقهريـ هؿا الؿصؾحة والعدل 

ؾة مـ االستحسان ووجف العالقة وقرر القركشل يف االطتصام : أن مراطاة الخالف جؿ

أو اطتباار الؿصاؾحة أو الضارورة أن االستحسان استثـاء مـ الؿـع إلاك اإلباحاة لؾتقساعة 

 .(4)اطتبار العرف أو

ومراطاة الخالف هل أطؿال دلقؾ الؿخالػ وتارجقح لاف طؾاك دلقاؾ الؿاذهب والاذي 

                                                        

 1(3/67( وتقسر التحرير )1/211يـظر: فقاتح الرحؿقت )   (  0)

 .( 0/034( والؿبسقط لؾسرخسل  )  3/67يـظر : تقسقر التحرير )   (  1)

 .(0/083( أصقل الػؼف الذي ال يسع الػؼقف جفؾف )0/034يـظر : الؿبسقط )    (  2)

 .( مـ سقرة البؼرة 074)  جزء اآلية   (  3)

 .(4/084والؿقافؼات ) 8 0/134يـظر: االطتصام لؾشاصبل )    (  4)
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 ماـ الؿػسادة اقتضك هذا الرتجقح هق الحػاظ طؾاك الؿصاؾحة التال ساتػقت وهال أكارب

التل مـ أجؾفا كان الؿـع إذا ققركت هبا فؿتك رأى الؿجتفد أن تعدية الحؽؿ باالؿـع بعاد 

وققع الػعؾ ممداه إلك مـاقضة قصد الشارع طدل طـ دلقؾف إلك دلقؾ آخر تحريًا لؿؼصاد 

 . (0)العدل

 ومـ هـا جاء حديث العؾؿاء طـ العالقة باقـ مراطااة الخاالف والتعساػ يف اساتعؿال

الحؼ مـ حقث إن هذه الؼاطدة والعؿؾ هبا يدخؾ يف الـظار يف ماآالت التطبقاؼ ماـ حقاث 

هق مصؾحة مؼصقدة شرطًا والذى جاء يف الؿقافؼات يدل طؾك إن االستحساان ومراطااة 

الخااالف يـاادرجان تحاات قاطاادة مااآالت األفعااال لؽااـ الؿتلمااؾ فقؿااا قاارره الشاااصبل يف 

 . (1)قر يـدرج تحتف أكقاع مـفا مراطاة الخالفاالطتصام يعؾؿ أن االستحسان أصؾ كب

وبـاء طؾك ما جاء يف تعريػ االستحساان يتضاح لـاا بـااء مراطااة الخاالف طؾاك معـاك 

االستحسان حقث إن الؿراطاة يف االستحسان جؾقة مـ جفة ترك الؿجتفد دلقؾاف الاراجح 

قجف الاذي طؿاؾ طـده مـ وجف وطؿؾف بدلقؾ غقره طـده مـ وجف آخر لرتجحف طـده مـ ال

 .بف فقف 

ففق طؿؾ بدلقؾ مرجقح يف مؼابؾف دلقؾ راجح، وهذا هاق االستحساان حتاك طؾاك ماـ 

طرف االستحساان بلكاف العؿاؾ بالققى الادلقؾقـ سااغ أن يؼاال : أن دلقاؾ الؿجتفاد األول 

راجح مـ وجف ، مرجقح مـ وجف، ودلقؾ الؿخالػ راجاح ماـ وجاف مرجاقح ماـ وجاف 

 .(2)الدلقؾقـ مـ القجف الذي ققى فقف كؾ مـفؿاوالؿجتفد يعؿؾ بلققى 

                                                        

 .( 4/081يـظر : الؿقافؼات لؾشاصبل )    (  0)

 .( 4/081يـظر: الؿقافؼات لؾشاصبل )    (  1)

 1(128( واالختالف وأثره )ص/ 3/124يـظر : الػصقل لؾجصاص )    (  2)



–
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 ثالثًا : مبـى مراعاة الخالف عؾى مآالت األفعال : 

بـل الشاصبل يف االطتصاام قاطادة مراطااة الخاالف طؾاك االستحساان ويف الؿقافؼاات 

بـاهااا طؾااك قاطاادة مااآالت األفعااال لكحؽااام الشاارطقة حقااث راطااك فقفااا الشااارع مااآالت 

 .ا األحؽام واألدلة طؾك ذلؽ ال يجؿعفا حصر األفعال ورتب طؾقف

طـاف لؿاا يامول إلقاف ماـ الؿػسادة فنن الشئ قد يؽقن يف األصاؾ مشاروطًا لؽاـ يـفال 

 .مؿـقطًا لؽـ يرتك الـفل لؿا يف ذلؽ مـ الؿصؾحة  أو

وقد طؿؾ مالؽ هبذه الؼاطدة لؿا أفتك الؿـصقر حقـ استشاره أن يفدم البقت ثاؿ يبـقاف 

راهقؿ طؾقاف السااالم فؼااال مالاؽ : ال تػعااؾ لاائال يتالطاب الـاااس ببقاات اهلل طؾاك ققاطااد إباا

 . (0)فصرفف طـ رأيف سدًا لؿآل فاسد

 وبالجؿؾة : 

فنن بـاء مراطاة الخالف طؾك اطتبار الؿآل مختص بحالة ما بعاد الققاقع كؿاا ا ساقليت ا 

ػااذ واالطتباار، وهاق كاقع فنكف ربؿا أفتك الؿػتل بػساد الػعؾ ابتداء فنذا وقع طاد إلقف باالك

مـ االلتػات إلك األمار القاقاع والبـااء طؾقاف بعاد تجدياد الـظار يف الؿساللة بحقاث يصاقر 

التصرف بعد وققطف معتربًا وشرطقًا باالـظر لؼاقل الؿخاالػ، وإن كاان ضاعقػًا يف أصاؾ 

                                                        

الخاالف راجعاة إلاك هاذا األصاؾ وبقاان ذلاؽ أن ماـ واقاع مؿـقطاًا شارطًا فاال تؽاقن مقافؼتاف فؼاطدة مراطاة (  0)

 .لؾؿؿـقع سببًا يف ضؾؿف والحقػ طؾقف بزائد طؾك ما شرع لف مـ الزواجر أو غقرها

الة ومـ واقع مـفقًا طـف فنكف قد يؽقن فقؿا يرتتب طؾقف مـ األحؽام ما هق زائد طؾك الؿشروع يف حؼف تبعاًا ال أصا 

البائاؾ يف   أو مقد إلك أمر أشد طؾقف مـ مؼتضاك الـفال فقارتك هاذا الؿرتؽاب لؾـفال وماا فعاؾ كؿاا تارك الـبال 

 ." ......الؿسجد حتك أتؿ

 .( 3/18( وغؿز طققن البصائر ) 1/82( والؿـثقر يف الؼقاطد ) 2/015( )  4/076يـظر : الؿقافؼات )  



– 
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  .الـظر، لؽـ لؿا وقع األمر طؾك مؼتضاه روطقت الؿصؾحة

ؼاقد إذا كاان فساادها مختؾػاًا فقاف كؼاقلفؿ : كاؾ كؽااح ومـف ما يجري مـ تصحقح الع

فاسد اختؾػ فقف فنكف يثبت بف الؿقاراث ويػتؼار يف فساخف إلاك الطاالق، ألكاف بعاد وققطاف 

 .تعؾؼ بف مصؾحة كؾ مـ الزوجقـ واألوالد والقرثة 

ومـف أيضًا ققلفؿ إذا دخؾ اإلمام مع الؿصؾل يف الركاقع وكارب لؾركاقع كاساقًا تؽبقارة 

رام فنكف يتؿادى مع اإلمام وال يؼطع مراطاة لؼقل مـ قال : إن تؽبقرة الركاقع تجازئ اإلح

 .(0)طـ تؽبقرة اإلحرام

                                                        

 .( 3/040( وهامش الؿقافؼات لؾشقخ طبد اهلل دراز )  0/051رشد )  يـظر : الؿؼدمات الؿؿفدات البـ   (  0)



–
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 الوبحث الضابع

 قىادح هراعاة الخالف
 الؼوادح يف الؾغة : 

 .(0)جؿع قادح مـ قدح يؼدح يف الشئ قدحًا : إذا طقبف

 والؼوادح يف االصطالح : 

 .(1)الدلقؾ أو غقرها ، كذا طرفف الشقخ زكريا األكصاري ما يؼدح يف الدلقؾ طؾة كان 

والؼقادح مـفا ما يؼدح يف العؾة فؼط كالـؼض والرتكقب، ومـفا ما يؼدح يف الدلقؾ طؾة 

أو غقرها ، كالؼقل بالؿقجب، والؼقادح ترجع إلك الؿـع يف الؿؼدمات ، أو الؿعارضاات 

 . (2)يف الحؽؿ

يؽااقن يف أصااؾ الؼاطاادة ، لؾتشااؽقؽ يف  (3)ف تااارةواطؾااؿ أن الؼاادح يف مراطاااة الخااال

 .االطتداد هبا مـ حقث دلقؾ األصؾ ، وهمالء الذيـ يـؽرون أصؾ الخالف مطؾؼًا 

بجقاز الخالف فنةؿ يؼادحقن يف مراطااة الخاالف ، طؾاك أسااس أن  أما الذين قالوا :

طؿؾ بؼاقل الغقار كؾ مجتفد يجب طؾقف العؿؾ بؿا أدى إلقف اجتفاده ، فؿراطاتف لؾخالف 

  .يف مسللة لف فقفا اجتفاد قد وصؾ فقفا إلك حؽؿ 

أن الؿراطااك يف الحؼقؼااة إكؿااا هااق الاادلقؾ ال قااقل الؼائااؾ ، كؿااا أن مراطاااة  وأجقــب :

الخالف ال تؽقن يف كاؾ الؿساائؾ حتاك يؼاال بقجاقب االحتجااج باف طؾقفاا كؾفاا وإكؿاا 

                                                        

 .( مادة قدح 380يـظر : الؿصباح الؿـقر ) ص/   (  0)

 .( 016يـظر : غاية القصقل لككصاري ) ص/   (  1)

 1(228يـظر : مذكرة أصقل الػؼف لؾشقخ محؿد أمقـ الشـؼقطل ) ص/   (  2)

 . الـاحقة التطبقؼقة يف الػروع بعقدًا طـ أصؾ الؼاطدة واطتبارهاوتارة أخرى يؼع الؼدح يف   (  3)



– 
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 . (0)ن وفؼ ضـ الؿجتفدحقث يؼقي دلقؾ الؿخالػ ، وققة دلقؾ الؿخالػ تؽق

 ومن الؼوادح ما يؾي : 

أن العؿؾ بؼاطدة مراطاة الخالف هق ققل محدث لؿ يؼؾ بف أحد مـ  يؼول الؿعترض :

مجتفدي األمة ، فؿـ كدب الخروج مـ الخالف فؼد أحدث ققل لؿ يؼؾ باف أحاد ، فقؿاا 

الثقاب والػعؾ جائز  إذا اختؾػت طؾك ققلقـ التحريؿ واإلباحة ، فالؼقل بلن الرتك متعؾؼ

 . (1)لؿ يؼؾ بف أحد كذا اطرتض بف األكباري

أن مراطاة الخالف قامت طؾك اطتباره أصالً أدلة متـقطة ماـ الـؼاؾ  وأجاب الؿست ل :

، كؿا يف قصة ولد زمعة  والعؼؾ، وققاطد أصقلقة وفؼفقة، وكذا االستدالل بػعؾ الـبل 

ل هذا األصاؾ ، وكاذلؽ فعاؾ الصاحابة ا رضال وفقفا أدلة االحتقاط وهل ضاهرة يف إطؿا

اهلل طـفؿ ا كلبل بؽر وطبد اهلل بـ مسعقد وغقرهؿا لذا ال يؿؽـ االدطاء ماع هاذه الادالئؾ 

 . (2)بلن مراطاة الخالف لؿ يؼؾ بف أحد

أن الؼااقل بلولقيااة وأفضااؾقة مراطااة الخااالف والخااروج مـااف ، إكؿااا  يؼـول الؿعتــرض :

ا اختؾػت األمة طؾك قاقلقـ : قاقل بالحاؾ ، وقاقل باالتحريؿ ، يؽقن حقث سـة ثابتة ، فنذ

واحتاط الؿستربئ لديـف وجرى طؾك الرتك حذرًا مـ تبعات الحرمة ، ال يؽقن فعؾف ذلؽ 

سـة، ألن الؼقل بلن هذا الػعؾ يتعؾؼ بف ثقاب مـ غقر طؼاب طؾك الرتك لؿ يؼؾ بف أحاد ، 

 . (3)فؿـ أيـ األفضؾقة ؟ واألئؿة بقـ قائؾ باإلباحة ، وقائؾ بالتحريؿ

                                                        

 .( 126يـظر : الجقاهر الثؿقـة ) ص/   (  0)

 .( 3/203يـظر : الػتاوي الػؼفقة الؽربى البـ حجر )    (  1)

 1(128( والجقاهر الثؿقـة )ص/ 5/268يـظر : الؿعقار الؿعرب )    (  2)

 .( 114( الؿقاهب السـقة ) ص/ 027 – 026ظائر لؾسققصل ) ص/يـظر : األشباه والـ   (  3)
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ال كسااؾؿ لؽااؿ أن األفضااؾقة ال تثباات إال بسااـة مخصقصااة ، فاانن  وأجــاب الؿســت ل :

األفضؾقة لقست ثبقت ساـة خاصاة فقاف ، باؾ لعؿاقم االحتقااط ، واالساترباء لؾاديـ وهاق 

مطؾقب شرطًا مطؾؼًا ، فؽان الؼقل بلن الخروج أفضؾ ثابت مـ حقث العؿقم واطتؿاده 

الؿطؾااقب شارطًا ، فؿااـ تاارك لعاب الشااطركج معتؼاادًا حؾاف خشااقة مااـ غائؾااة ماـ الااقرع 

 . (0)التحريؿ فؼد أحسـ وتقرع

ققلؽؿ بلن الخاروج ماـ الخاالف ورع ، وهاق مشاؽؾ ومؾتابس ألن  يؼول الؿعترض :

 . (1)الؿتقرع إذا كان مجتفدًا لزمف إتباع دلقؾف ، وإذا كان مؼؾدًا ، لزمف إتباع ققل إمامف

، بار الػعؾ ، ال باطتبار االطتؼادبلن الخروج مـ الخالف يؽقن باطت ست ل :وأجاب الؿ

فالحـػل يتقرع طـ شرب الـبقذ خشقة القققع يف مؼتضك دلقؾ مخالػف ، الحتؿاال صاحة 

 .(2)دلقؾ الؿخالػ ، ال لرجحاةا ، فقؽقن شرب الـبقذ مع طدم اطتؼاد حرمتف ورطًا

لخاروج مـاف مـااقض لؼقاطاد الشاريعة 9 ألكاف أن مراطااة الخاالف وا يؼول الؿعترض :

يؾزم مـ الؿجتفد أن يؼقل بؿؼتضاك دلقاؾ مخالػاف، ال بؿؼتضاك دلقؾاف ، وهاق مالمقر بالن 

يؼقل ويعؿؾ بؿؼتضك ما ترجح لديف مـ دلقؾاف ، ومراطااة الخاالف تػضال إلاك أن يفؿاؾ 

قض الؿجتفد دلقؾف الاراجح طـاده ، ويعؿاؾ بؿؼتضاك دلقاؾ هاق مرجاقح طـاده وهاذا مـاا

 . (3)لؼقاطد الشريعة

ال كسااؾؿ لؽااؿ مـاقضااة ققاطااد الشااريعة جااراء مراطاااة الخااالف  وأجــاب الؿســت ل :

                                                        

 .(1/101( والػروق لؾؼرايف ) 001يـظر: األشباه والـظائر لؾسبؽل ) ص/   (  0)

 1(0/013( والؿقافؼات لؾشاصبل )5/271يـظر: الؿعقار الؿعرب )    (  1)

 .(1/102( والػروق لؾؼرايف )5/268يـظر: الؿعقار الؿعرب )    (  2)

 .(5/276( والؿعقار الؿعرب ) 1/035يـظر: االطتصام لؾشاصبل )    (  3)
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والخروج مـف ، ألن الؿجتفد يعؿؾ دلقؾف مـ وجف هق فقف أرجح ، وإطؿال لادلقؾ مخالػاف 

فقؿا هق طـد مخالػف أرجح ، وإطؿال كال الدلقؾقـ بؿا كؾ دلقؾ فقف أرجاح ال يعاد إطؿاااًل 

 . (0)هؿا وتركًا لمخر بؾ هق إطؿال لفؿا معًاألحد

أن مسااائؾ الشااريعة مااـ الخالفقااات يف أكثرهااا، والؼااقل بؿراطاااة  يؼــول الؿعتــرض :

الخالف يؾزم مـف طدم بؼاء مذهب لؿجتفد قط، ألن رطاية الؿجتفاد لؽاؾ خاالف يامدي 

 . (1)إلك الخروج طـ ققلف يف جؿقع مسائؾ الػؼف

ؿ لؽؿ أن أكثر مسائؾ الشريعة مـ الخالفقات ، ولئـ ساؾؿـا ال كسؾ وأجاب الؿست ل :

جداًل ، فنن الخروج مـ الخالف إكؿا هق حقـؿا تؽقن األدلاة متسااوية أو متؼارباة ولاقس 

أكثر مسائؾ الشرع كذلؽ بؾ إن الؿساائؾ ذات األدلاة الؿتؼارباة أو الؿتسااوية وهال أقاؾ 

 . (2)مسائؾ الشرع ال أكثرها

راطك الخالف اطترب الخالف حجة لف فقؿا ذهب وتؼؾاد ماـ قاقل، أن  قال الؿعترض :

والخالف ال يؽقن حجة أبدًا وإال الكحؾات طارى الشارع كؾاف، واالخاتالف لاقس بحجاة 

 . (3)طـد أحد مـ الػؼفاء كؿا قال ابـ طبد الرب

ال كسؾؿ لؽؿ أن الراطال اطتارب الخاالف حجاة يف االساتدالل ففاذا  وأجاب الؿست ل :

ألن الؿعترب لدى الؿجتفد هق الدلقؾ الاذي تارجح طـاده بعاد وقاقع الػعاؾ تصقر خاصئ 

 . (4)فالؿراطك يف الحؼقؼة هق الدلقؾ ال ققل الؼائؾ كؿا قال طؾؿاء الؿالؽقة

                                                        

 .( 5/268يـظر : الؿعقار الؿعرب )    (  0)

 .(5/270( والؿعقار الؿعرب ) 0/013اكظر : الؿقافؼات لؾشاصبل )    (  1)

 .الؿصدر السابؼ   (  2)

 .( 0/652يـظر : شرح حدود ابـ طرفف )    (  3)

 .( 01/24الؿعقار الؿعرب )  يـظر:   (  4)
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أن مراطاة الخالف يؼتضل إثبات الؾازوم بادون الزماة ألن فقاف إثباات  قال الؿعترض :

ألن مالؽ أثبت فساخ كؽااح الشاغار  مؾزوم دلقؾ الؿجتفد الؿراطك لؾخالف بدون الزمة

 .لدلقؾ شرطل دون الزمة الذي هق طدم اإلرث بقـ الزوجقـ وذلؽ محال 

بالن اساتحالة وجاقد الؿؾازوم بادون الزماة ال تؽاقن إال يف الؾازوم  وأجاب الؿست ل :

العؼؾل وأما الؾزوم الشرطل فاال اساتحالة يف اكػؽااك الؿؾازوم فقاف طاـ الاالزم ماع وجاقد 

قجبات اإلرث وكالبـقة فنةا مؾزومة لإلرث شرطًا وقد يـتػال اإلرث بؿقاكاع مؾزومف كؿ

 . (0)كالؽػر مع وجقد البـقة

هذا وبعد طرض ققادح االستدالل بلصؾ مراطاة الخاالف يتباقـ لـاا قاقة هاذا األصاؾ 

واطتباره يف بـاء األحؽام الشرطقة بؾ وتؽاد تتالقك الؿذاهب يف إطؿالف وإن هذه الؼاقادح 

عد أن تؽقن مجرد استشؽاالت طؾاك األصاؾ زالات بنمعاان الـظار يف ضاقابط اطتباار ال ت

 .مراطاة الخالف وشروصف 

                                                        

 .( 518يـظر : إيصال السالؽ ) ص/   (  0)



– 

0038  

 الوبحث الثاهن

 حكن هراعاة الخالف

تؽاد تتػؼ كؾؿة الػؼفاء يف الؿذاهب األربعة طؾك اطتبار أصؾ مراطاة يف بـاء األحؽام 

، ومستحبة ومسـقكة  الشرطقة وقد كصقا طؾك أن مراطاة الخالف مطؾقبة مشروطة

 . (0)ومستحسـة وواجبة

 . (1)قال الخادمل مـ الحـػقة : قال الػؼفاء الخروج مـ الخالف سـة بال خالف

 . (2)" ...وقال الحؿقي : وقد كصقا طؾك استحباب مراطاة الخ الف يف فروع كثقرة 

 . (3)فوقال ابـ كجقؿ الحـػل : والؿـصقص طؾقف يف الؿذهب استحباب مراطاة الخال

 . (4)"..وقال ابـ طابديـ : مراطاة الخالف طـدكا مطؾقبة

 . (5)"وقال الحصؽػل : وألن مراطاة الخالف طـدكا مـدوبة 

وأما الؿالؽقة ففؿ أكثر العؾؿاء طؿالً بلصؾ مراطاة الخالف بؾ هل أصؾ مـ أصقل 

 . (6)" الؿذهب كالؿصالح الؿرسؾة وسد الذرائع فراطاه مالؽ حقث تقافرت شروصف

قال ابـ طبد الرب : راطك مالؽ الخالف فؾؿ ير بعد رمل الجؿار الػدية وقبؾ 

 .(7)اإلفاضة

                                                        

 .(1/112( والؿـتؼل )5/161( ومـح الجؾقؾ )0/231( والبحر الرائؼ )1/276يـظر : بريؼة محؿقدية )   (  0)

 .(1/086( والبحر الرائؼ شرح كـز الدقائؼ )1/33يـظر: غؿز طققن البصائر شرح األشباه والـظائر )  (  1)

 .( 1/33( غؿز طققن األبصار )  0/231يـظر: البحر الرائؼ )   (  2)

 .( 0/201يـظر : البحر الرائؼ )   (  3)

 .( 0/020يـظر: حاشقة ابـ طابديـ )   (  4)

 .الؿصدر السابؼ  (  5)

 .(0/40( وحاشقة الدسققل ) 5/361( ومـح الجؾقؾ ) 1/112يـظر : الؿـتؼل لؾباجل )   (  6)

 .(00/55( واالستذكار البـ طبد الرب ) 3/202يـظر : الػتاوي الؽربى البـ حجر )   (  7)



–
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 . (0)وقال الشقخ طؾقش : ومـ االستحسان مراطاة الخالف وهق أصؾ يف الؿذهب

وأما الشافعقة : فؼد كصقا طؾك مشروطقة مراطاة الخالف وأكف مستحب بؾ وأوجبف 

 . (1)بـقا طؾقف الؽثقر مـ الػروعبعضفؿ كالشفاب الرمؾل و

قال الزركشل : يستحب الخروج مـ الخالف باجتـاب ما اختؾػ فقف وفعؾ ما 

اختؾػ يف وجقبف ومعؾقم أن الخروج مـ الخالف صقرة مـ صقر مراطاة الخالف 

 . (2)وكقطًا مـ أكقاطف

لرأس وقال السققصل : الخروج مـ الخالف مستحب وذكر فروطًا كثقرة كاستقعاب ا

 . (3)بالؿسح واستحباب الدلؽ والرتتقب يف قضاء الصؾقات

وجاء يف حاشقة الجؿؾ : سئؾ الشفاب الرمؾل طـ إمام الؿسجد يصؾل بعؿقم الـاس 

هؾ يجب طؾقف مراطاة الخالف أو يؼتصر طؾك مذهبف ؟ ، قال يجب طؾك اإلمام رطاية 

مراطاة الخالف والخروج  الخالف كذلؽ جاء طـ السادة الحـابؾة كصقصًا كثقرة تػقد

 .(4)مـف

                                                        

 .( 5/361يـظر : مـح الجؾقؾ )   (  0)

 .( 1/016يـظر : الؿـثقر يف الؼقاطد لؾزركشل )   (  1)

 .يـظر : الؿصدر السابؼ  (  2)

 .( 1/021يـظر: الشباه والـظائر لؾسققصل )   (  3)

 1(0/0046( وشرح مـتفك االرادات ) 5/325كشاف الؼـاع ) يـظر :   (  4)



– 
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 الوبحث التاصع

 تطبيقاث فقهيت على هراعاة الخالف

(0)

مـ الؿسائؾ الػؼفقة الؿبـقة طؾك مراطاة الخالف طـد الؿالؽقة حؾاقل الـجاساة القسارة 

ر أحد أوصافف فنكف ال يتقضل بف، باؾ يتاقؿؿ ويرتكاف، فانذا تقضال باف يف الؿاء القسقر ولؿ يغق

وصؾك أطاد ما دام يف الققت ولؿ يعد الققت وإكؿا قال : يعقاد يف الققات ولاؿ يعقاد بعاده 

وكاان الؼقااس أن  (1)مراطاة لؼقل مـ يؼقل : إكف صاهر مطفر ويرى جقاز القضقء بف ابتاداء

 . (2)يصح لف تركف واالكتؼال طـف إلك التقؿؿيعقد أبدًا وإذا لؿ يتقضل إال بؿاء 

(3)

اإلمام أحؿد بـ حـبؾ كان يرى القضاقء ماـ الرطااف والحجاماة فؼقاؾ لاف : فانن كاان 

اإلمام قد خرج مـف الدم ولؿ يتقضل هؾ كصؾل خؾػف فؼال : كقػ ال أصاؾل خؾاػ اإلماام 

 . (4)قب ا رضل اهلل طـفؿامالؽ وسعقد بـ الؿس

وكاان أفتااه  (5)وصؾك هارون الرشقد وقد احاتجؿ فصاؾك بالبق يقساػ خؾػاف ولاؿ يعاد

مالؽ ا رضل اهلل طـف ا بلكف ال وضقء طؾقف فؿؼتضك الؼقاس يف هذه الؿسللة بطالن الصالة 

                                                        

 .(0/62يـظر: حاشقة شؿس الديـ ابـ طرفف طؾك الشرح الؽبقر )   (  0)

 .(04يـظر : الؽايف البـ طبد الرب ) ص/   (  1)

 .( 0/63( والشرح الؽبقر مع حاشقة الدسققل )  1/034يـظر: االطتصام لؾشاصبل )    (  2)

 .( 27شرح زاد الؿستـؼع ) ص/ يـظر:   (  3)

 .(  0/015يـظر : الؿدوكة الؽربى لسحـقن )    (  4)

 .( 14يـظر : فتاوي الـقازل ألبل لقث السؿرقـدي ) ص/   (  5)



–
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يف الحالتقـ طـد اإلمامقـ أحؿاد وأبال يقساػ لقجاقد الـااقض ولؽاـ صاححت مراطااة 

 .ال يرى ذلؽ مـ الـقاقض لؼقل مـ 

ذهب أكثر أهؾ العؾؿ إلك أكجؾد الؿقتة يطفر بالدباغ فقبااع ويصاؾك طؾقاف وباف قاال اباـ 

وهب وذهب اإلمام مالؽ إلك أن جؾد الؿقتة ال يطفر بالدباغ فاال يجاقز بقعاف وال يصاؾك 

 .طؾقف إن دبغ 

ؿصؾل مـ الصالة طؾك جؾقدها أو الصالة هبا غقر أكف لق صؾك هبا أو طؾقفا لاؿ فقؿـع ال

 . (0)يعد إال يف الققت استحبابًا

وكان األصؾ صردًا لؿؼتضك كجاسة الجؾد أن تؽاقن الصاالة باصؾاة فقطالاب الؿصاؾل 

بنطادة الصالة أبد يف الققت وخارجف إال أن الؿالؽقة راطت خالف الجؿفاقر ماـ خاارج 

الؿدبقغاة صااهرة والصاالة طؾقفاا ب ومـ داخؾف كابـ وهب يف كقن جؾاقد الؿقتاة الؿذه

 .هبا جائزة  أو

 .قًا لخالف مـ خالػف مـ أهؾ العؾؿفؼالت الؿالؽقة بعدم إطادة الصالة بعد الققت رط

قال مالؽ ال يعجبـل أن يصؾل طؾك جؾقد الؿقتة وإن دبغت ومـ صؾك طؾقفاا أطااد ماا 

 . (1)دام يف الققت

ذهب اإلمام مالؽ إلك أن التـػؾ ال يؽقن إال بالركعتقـ فاال يصاح التـػاؾ بااألربع وال 

 . (2)بؿا زاد طؾك ذلؽ هذا هق الحؽؿ ابتداء

                                                        

 .(0/30( والؿفذب لؾشقرازي ) 11يـظر : الؼقاكقـ الػؼفقة البـ جزي ) ص/   (  0)

 .( 0/010يـظر: مقاهب الجؾقؾ لؾحطاب )    (  1)

 .( 0/072يـظر: الؿدوكة لسحـقن )    (  2)



– 
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لؽـ مـ قام ىف كػؾ مـ اثـتقـ ساهقًا ولؿ يعؼاد ثالثتاف فالؿاذهب بلكاف إن طؼادها سافقًا 

مـ ركقطفا كؿؾ أربعًا وجقبًا وهذا مراطاة لخالف مـ خالػ مـ أهؾ العؾؿ برفع رأسف 

أمااا مااـ قااام إلااك خامسااة طؼاادها أم ال ، فعؾقااف أن يرجااع إلااك  (0)يف أن التـػااؾ يؼااع باااألربع

الجؾقس مطؾؼًا، فنن لؿ يرجع بطؾت صالتف، فؾؿ يراع الؿالؽقاة قاقل ماـ قاال ماـ أهاؾ 

 . (1)ربعالعؾؿ بجقاز التـػؾ بؿا زاد طؾك األ

ووجف الػرق بقـ الؼقام إلك الثالثة والؼقاام إلاك الخامساة أن شارط مراطااة الخاالف أن 

يؽقن ققي الؿدرك فال يؽقن شاذًا وال ضعقػًا والؼقل بجقاز التـػؾ بلكثر مـ أرباع قاقل 

 .ضعقػ الؿدرك طـد الؿالؽقة بخالف التـػؾ باألربع 

بـاء طؾك أكف ال يراطك مـ الخاالف إال  "ـ : قال الدرديري مقجفًا الػرق بقـ الؿسللتق

 . (2)ما ققي واشتفر طـد الجؿفقر والخالف يف األربع ققي بخالفف يف غقره

ان ذهب اإلمام مالؽ إلك أن مـ دخؾ مع اإلمام يف صالتف فـسك تؽبقرة االفتتااح إن كا

كرب لؾركقع يـقي بذلؽ تؽبقرة اإلحرام أجزأتف صالتف وإن لؿ يـق بتؽبقرة الركاقع تؽبقارة 

 .االفتتاح فؾقؿض يف صالتف وال يؼطعفا فنذا فرغ مـ صالتف مع اإلمام أطادها 

وقال مالؽ إكؿا أمرت مـ خؾػ اإلمام بؿا أمرتف بف ألين سؿعت أن سعقد بـ الؿسقب 

مااام إذا كسااك تؽبقاارة االفتتاااح قااال: وكـاات أرى ربقعااة يعقااد قااال : يجاازي الرجااؾ مااع اإل

                                                        

 .( لؾدرديري 186 – 0/185يـظر : الشرح الؽبقر )    (  0)

 .الؿصدر السابؼ   (  1)

 .الؿصدر السابؼ   (  2)



–
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الصالة مرارًا فلققل لف مالؽ يا أبا طثؿان؟ فقؼقل إين كسقت تؽبقرة اإلحرام فلكاا أحاب لاف 

يف ققل سعقد أن يؿضل ألين أرجق أن يجزئ طـف وأحب لف قاقل ربقعاة أن يعقاد احتقاصاًا 

 . (0)وهذا يف الذى مع مالؽ

القهااب اساتحباب ذلاؽ وإن اختاار الؿالمقم أن يؼطاع ويبتادأ فؾاف  وذكر الؼاضل طباد

 . (1)ذلؽ والؼقاس كؿا ذكر ابـ طبد الرب أن يبتدأ اإلحرام فقصؾل ما أدرك ويؼضل ما فات

ف ذهب الحـػقاة إلاك أن الادطاء باالؿغػرة باقـ الساجدتقـ مـادوبًا خروجاًا ماـ خاال

 .اإلمام أحؿد ا رحؿف اهلل ا إلبطالف الصالة برتكف طامدًا 

قال يف البحر الرائؼ : ولؿ أر مـ صرح بذلؽ لؽـ صرحقا بؿراطاة الخالف وهذا مـاف 

ال يخػل، كعؿ لق كان الدطاء مـفقاًا طـاف طـادكا ال تساتحب الؿراطااة لؿاا يؾازم طؾقفاا ماـ 

 . (2)ك دلقؾالخروج طـ الؿذهب لؽـ ثبقت الؽراهة يحتاج إل

ذهب الحـػقة إلك أن الؿاء الؿساتعؿؾ صااهر غقار مطفار واألصاؾ يف ذلاؽ أن محؿادًا 

روى طـ طامة كتبف طـ أصحابـا جؿقعًا أن الؿاء الؿستعؿؾ صاهر غقر مطفر وهاق ضااهر 

 .(3)الؿذهب لعؿقم البؾقىالرواية طـ اإلمام أبل حـقػة ا رحؿف اهلل ا وطؾقف الػتقى يف 

                                                        

 .( 0/186يـظر: الشرح الؽبقر لؾدردير )    (  0)

( والؿقافؼااات لؾشاااصبل 31/لاارب )ص( والؽااايف البااـ طبااد ا 0/050يـظاار : الؿدوكااة الؽااربى لسااحـقن )    (  1)

(0/57 ). 

( والؿقسااقطة الػؼفقااة  0/414( وحاشااقة ابااـ طابااديـ ) 1/131يـظاار : البحاار الرائااؼ شاارح كـااز الاادقائؼ )    (  2)

 .( 1/787( الػؼف اإلسالمل وأدلتف لؾزحقؾل )  3/28الؽقيتقة ) 

 .(0/074الطفارة ) ( مقسقطة أحؽام 0/20يـظر : مجؿع األةر شرح مؾتؼك األبحر )    (  3)



– 
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وقال اإلمام مالؽ : أن الؿاء الؿستعؿؾ صاهر ومطفر إذا كان االستعؿال لؿ يغقره لؽـف 

 . (0)مؽروه مع وجقد غقره مراطاة لؾخالف

ا أي أن الؿااء الؿساتعؿؾ  (1)ولؾشافعل ثالثة أققال وأضفرهاا كؼاقل محؿاد ا رحؿاف اهلل

 .ضاهر غقر مطفر 

(2)

ذهاب الشاافعقة إلاك أن وقات صاالة العقااد ماا باقـ صؾاقع الشاؿس وزوالفاا ألن مبـااك 

الؿقاققت طؾك أكف متك خرج وقات صاالة دخاؾ وقات صاالة أخارى وباالعؽس ويادخؾ 

 .وقتفا بلول صؾقطفا وال يعترب تؿام الطؾقع 

ـ الخااالف قااالقا : ولااقس تلخقرهااا لرتتػااع الشااؿس قاادر رمااح لالتباااع ولؾخااروج ماا

 .ولؾشافعقة وجفًا أن وقتفا ال يدخؾ إال باالرتػاع

ومعؾااقم أن مراطاااة الخااالف هـااا داخااؾ مااذهب الشااافعقة وإن وجااد رأي يف بعااض 

الؿااذاهب يؼااقل : إن وقتفااا ياادخؾ باالرتػاااع فتؽااقن مراطاااة الخااالف داخااؾ الؿااذهب 

 . (3)وخارجف

                                                        

 .(0/283( والبـاية شرح الفداية ) 0/106يـظر : شرح التؾؼقـ لؾؿازري )    (  0)

( وشارح مختصار 11/145( وةاياة الؿطؾاب يف دراياة الؿاذهب )  0/106يـظر : شرح التؾؼقـ لؾؿاارزي )    (  1)

 .( 0/64خؾقؾ ) 

( والضااقاء الالمااع ) 3/411يااة التـبقااف البااـ الرفعااة )( وكػا 4/075يـظاار: الشاارح الؽبقاار طؾااك الؿؼـااع )    (  2)

 .( 1/276( وةاية الؿحتاج )  4/65( والؿجؿقع لؾثقري ) 4/075( واالكصاف لؾؿرداوي ) 112ص/

(  1/304( والؿـثقر لؾزركشل ) 2/237( وكقؾ األوصار لؾشقكاين ) 6/367يـظر: التقضقح البـ الؿؾؼـ )    (  3)

 .(1/431وحاشقة الروض الؿربع )



–
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(0)

كاان يػعاؾ   الحـابؾة إلك أن الؿستحب إقامة الجؿعاة بعاد الازوال  ألن الـبال  ذهب

ذلاؽ وفقااف خروجاًا مااـ الخااالف فانن طؾؿاااء األمااة اتػؼاا طؾااك أن مااا بعاد الاازوال وقاات 

 . (1)لؾجؿعة وإكؿا الخالف قبؾف

مااـ الؿالؽقااة إلااك أن الؿتقضاائ إذا غسااؾ رأسااف يف  ذهااب ابااـ ططاااء اهلل وابااـ شااعبان

القضقء بداًل طـ مسحف فانن الغساؾ يجازئ طاـ الؿساح ألن الغساؾ مساح وزياادة وهاق 

 . (2)أشفر األققال كؿا قال ابـ ططاء

وققؾ : ال يجزئ الغسؾ طـ الؿسح لتغاير حؼقؼة الغساؾ طاـ حؼقؼاة الؿساح الؿالمقر 

 .بف فال يجزي أحدهؿا طـ اآلخر 

 .(3)قؾ : يؽره إطؿااًل لدلقؾ الجقاز مراطاة لؾخالف يف ذلؽوق

 (4)

ذهب الؿالؽقة إلك أن الخػ يؿسح ضاهره وباصـف وال يجزي طـد مالؽ بااصـ الخاػ 

                                                        

(  1/041( ومطالاب أولال الـفال ) 0/201( ودقائؼ أولك الـفل لؾبفاقيت ) 1/61يـظر: الؿغـل البـ قدامة ) (  0)

 .الؿؽتب اإلسالمل /ط 

( وكشاػ الؿشاؽؾ الباـ الجاقزي 1/107( والؿغـال الباـ قداماف ) 7/061يـظر: فتح البااري الباـ حجار ) (  1)

(1/166). 

 .(0/187( وفتح الباري البـ حجر ) 0/318( والتفذيب لؾبغقي ) 0/100يـظر : مقاهب الجؾقؾ ) (  2)

 .(0/166( والدر الؿختار وحاشقة ابـ طابديـ )0/254يـظر : الحاوي لؾؿرداوي ) (3)

( والتفاااذيب لؾبغاااقي 01/12داود ) ( وشااارح ساااــ أبااال0/016يـظااار : شااارح زاد الؿساااتـؼع لؾخؾقاااؾ ) (  4)

( والقساااقط لؾغاااقالل  0/021( وروضاااة الطاااالبقـ لؾـاااقوي ) 26/157( والؿقساااقطة الؽقيتقاااة )01/325)

 .(0/032( والؿدوكة ) 0/416( والتعؾقؼة لؾؼاضل حسقـ )0/214وةاية الؿطؾب لؾجقيـل ) .(0/312)



– 
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مـ ضاهره أو ضاهره مـ باصـف ولؽـ لق مسح رجؾ ضاهره ثؿ صؾك لؿ أر طؾقف اإلطادة إال 

 الققت ألن طروة بـ الزبقار كاان يؿساح ضفقرهؿاا وال يؿساح بطقةؿاا أخربكاا باذلؽ يف

 .مالؽ ويف الققت فلحب إلل أن يعقد ما دام يف الققت 

وضاااهره أن مسااح الظاااهر والباااصـ واجااب وإن اقتصاار يف تاارك األسااػؾ طؾااك الققاات 

 . (0)مراطاة لؾخالف

(1)

الحـابؾة إلك أن الطالق ال يؼع بالشؽ فقف أو فقؿا طؾؼ طؾقف ألن الـؽاح متقؼـ ال  ذهب

يزول بالشؽ ألكف شؽ صرأ طؾك يؼقـ فال يزيؾف كالؿتطفر يشؽ يف الحدث والقرع التازام 

 . (2)الطالق لحديث مـ اتؼك الشبفات فؼد استربأ لديـف وطرضف

وجًا مـ الخاالف أو بعؼاد جدياد وكدب قطع شؽ برجعتف إن كان الطالق رجعقًا خر

 . (3)إن أمؽـ لتقؼـ الحؾ وإال فبػرقة متقؼـة لئال تبؼك معؾؼة

                                                        

 .(0/416( والتعؾقؼة لؾؼاضل حسقـ )0/325( والتفذيب لؾبغقي )01/032يـظر : الؿدوكة لسحـقن )(  0)

( والسااــ الؽااربى لؾبقفؼاال 12/24)( والشاارح الؽبقاار طؾااك الؿؼـااع 12/25ؿاارداوي )يـظاار : اإلكصاااف لؾ(  1)

 .(03131( وةاية الؿطؾب يف دراية الؿذهب )5/484( وحاشقة الروض الؿربع )6/485)

 .(0488( ومسؾؿ يف صحقحف رقؿ ) 41هذا الحديث : أخرجف البخاري يف صحقحف ب رقؿ ) (2)

( والػؼاف اإلساالمل لقهباف الزحقؾال 1/371( والبادر الؿـقار الباـ الؿؾؼاـ )1/51يـظر: الؿحرر البـ تقؿقة ) (  3)

(8/5752). 
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 الخاتوت
بعااد الحؿااد هلل الااذي بـعؿتااف تااتؿ الصااالحات ، وشااؽر الؿااـعؿ العاصااؿ مااـ الاازالت 

 :وبعد ...والصالة والسالم طؾك خقر الربية صاحب الؿعجزات الظاهرات 

 وق  استبان لي مـه : "صاف يف بقان مراعاة الخالفإيثار اإلك "ففذا بحثي بـ 

أن األقااقال محااؾ االتػاااق أو االخااتالف هاال بؿثابااة ثااروة طؾؿقااة صااالحة لكمااة  ا  0

 .اإلسالمقة يف معالجة االشؽالقات الخالفقة لؾخروج بصحقح األققال وأوفؼفا 

ـؿل الؿؾؽة العؾؿقة أن هذا الـقع مـ الدراسة الجامعة بقـ التلصقؾ والتطبقؼ يربل وي ا  1

أصقاًل وفروطاًا ويؽساب الباحاث درباة يف الققاقف طؾاك أصاح األقاقال وأرجحفاا 

 .وأجؿعفا يف مقاصـ الـزاع 

أن مراطاة الخالف لفا دور بارز وبـاء يف التؼريب بقـ الؿاذاهب والجؿاع بقـفؿاا ماع  ا  2

 .اتحاد الؿؼصد والغاية 

الؿاذاهب حقاث كضاج كضاقجًا بالغاًا طـاد إن أصؾ مراطاة الخالف معترب يف جؿقع  ا  3

اإلمام الشافعل حقث صبؼ هذه الؼاطدة قائالً إكف مجال صعب الؿقرد طاذب الؿاذاق 

 .محؿقد الغب جار طؾك مؼاصد الشئ 

وذكر الؿالؽقة أن مراطاة الخالف مـ محاسـ الؿذهب فبؾغ فقف الؿالؽقاة مبؾغاًا ماـ  ا  4

 .ًا بذاتف مـ أصقل االستـباط طـدهؿ التلصقؾ والتطبقؼ حتك جعؾقه أصالً قائؿ

القققف طؾك ماهقة مراطاة الخالف يجعؾ الؿطالع ال يحؽؿ بػساؼ طاالؿ وال يمثؿاف  ا  5

إذا أخطل يف الحؽؿ بتلويؾ ولق خالػ فقؿا ال يسقغ فقف االجتفاد فقؾزم بقان الحاؼ لاف 

 .والدطاء لف

ؼف طـد السادة الؿالؽقة حقث احتؾ أصؾ مراطاة الخالف مساحة معتربة يف مسائؾ الػ ا  6
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 .أضاف لف مقزة القسطقة والجـقح إلك أطدل األققال وأوفؼفا 

أن مراطاة الخالف لاف أثار يف تاآلػ العؾؿااء واحارتامفؿ لؾارأي الؿخاالػ بعقادًا طاـ  ا  7

 .التعصب الؿذهبل مسرتشديـ باألدلة والؼقاطد الؿميدة باألدلة 

الشاارع يف كثقاار مااـ الؼضااايا سااقاء الؿتعؾؼااة يف مراطاااة الخااالف تحؼقااؼ لؿؼاصااد  ا  8

 .باألحقال الشخصقة أو الؿعامالت الؿالقة 

ال تعتاارب قاطاادة مراطاااة الخااالف تؾػقؼااًا وال تااـؼالً بااقـ الؿااذاهب وال خروجااًا مااـ ا 01

الؿجتفااد طااـ صااقاب اجتفاااده والعؿااؾ باجتفاااد غقااره بااؾ هااق العؿااؾ بااالزم دلقااؾ 

 .مدلقل مذهب الؿجتفد الؿخالػ الؿجتفد الذي يراه صقابًا والزم 
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 أهن الوصادر

  أحؽام الؼرآن لؾجصاص ا أبق بؽر أحؿد بـ طؾل الرازي الحـػل ا ط دار الػؽر. 

  أضقاء البقان لؾشـؼقطل ا محؿد األمقـ بـ محؿد الؿختار ا ط طالؿ الؽتب. 

 لشعب الجامع ألحؽام الؼرآن إلمام الؼرصبل ا ط دار ا. 

  الجامع الصحقح الؿختصر لصحقح البخاري ألبل طبد اهلل بـ إسؿاطقؾ البخاري ا ط

 .دار ابـ كثقر 

  الجامع الصحقح لإلمام مسؾؿ الـقسابقري ا ط دار إحقاء الؽتب العربقة. 

  دار الجامع الصحقح ) ســ الرتماذي ( ألبال طقساك محؿاد باـ طقساك الرتماذي ا ط

 .إحقاء الرتاث العربل 

  ســ أبل داود سؾقؿان بـ األشعث السجستاين ا ط دار الػؽر. 

  ســ ابـ ماجف ألبل طبد اهلل بـ محؿد بـ يزيد الؼزويـل ا ط دار الػؽر. 

  ســ الدارقطـل ألبل الحسـ طؾك بـ طؿر ا ط دار الؿعرفة. 

 الباز مؽة  الســ الؽربى ا ألبل بؽر أحؿد بـ الحسقـ البقفؼل ا دار. 

  الؿستدرك طؾك الصحقحقـ ألبل طبد اهلل الحاكؿ الـقسابقري ا دار الؽتب العؾؿقة. 

  إحؽام اإلحؽام محؿد بـ طؾل بـ دققؼ العبد ا مؽتبة السـة. 

  شرح معاين اآلثار ألبل جعػر أحؿد محؿد الطحاوي ا ط دار الؿعرفة ا بقروت. 

 باجل ا دار الؽتاب اإلسالمل الؿـتؼل شرح الؿقصل ألبل القلقد سؾقؿان ال. 

 تؾخقص الحبقر لؾرافعل الؽبقر بـ حجر العسؼالين ا ممسسة قرصبة. 

  م0881اإلصابة يف تؿققز الصحابة البـ حجر ا دار الجقؾ. 
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  األطالم لؾزركؾل خقر الديـ الزركؾل ا ط دار العؾؿ. 

 ب العؾؿقة البداية والـفاية لؾحافظ طؿاد الديـ ابـ كثقر الدمشؼل ا ط دار الؽت. 

  البدر الطالع لؿحؿد بـ طؾل الشقكاين ا ط دار الؿعرفة. 

 كشر مؽتبة ابـ تقؿقة ا الؼاهرة آداب البحث والؿـاضرة لؾشقخ محؿد أمقـ الشـؼقطل ا. 

  اآليات البقـات طؾك شرح الجالل الؿحؾل طؾك جؿع الجقامع البـ قاساؿ العباادي ا

 .ب دار الؽت/ ط 

  االهباج شرح الؿـفاج لتؼل الديـ السبؽل ا ط مؽتبة الؽؾقات األزهرية. 

  أثر الؼقاطد األصقلقة يف اختالف الػؼفاء لؾخـ ا ط ممسسة الرسالة. 

 إحؽام الػصقل ألبل القلقد سؾقؿان الباجل ا ط ممسسة الرسالة. 

 هرة اإلحؽام يف أصقل األحؽام لسقػ الديـ اآلمدي ا ط دار الحديث ا الؼا. 

  إرشاد الػحقل لإلمام الشقكاين ا ط مصطػل الحؾبل. 

  ها 03.1االطتصام لإلمام أبل إسحاق إبراهقؿ بـ مقسك الشاصبل ا ط دار الؿعرفة. 

  ها0303البحر الؿحقط لبدر الديـ الزركشل ا ط دار الؽتبل. 

  ها 0301الربهان إلمام الحرمقـ الجقيـل ا ط دار القفاء. 

  الديـ االصػفاين ا ط دامعة أم الؼرى بؿؽة الؿؽرمة بقان الؿختصر لشؿس. 

  التبصرة يف أصقل الػؼف ألبل إسحاق الشقرازي ا ط دار الػؽر الؿعاصر ا دمشؼ. 

  التؼرير والتحبقر شرح التحرير البـ أمقر حاج ا ط دار الؽتب العؾؿقة. 

  تقسقر التحرير لؿحؿد أمقـ أمقربادشاة ا ط مصطػك الحؾبل. 

 ها 0245ين لؾشقخ البـاين الؿالؽل ا ط مصطػك الحؾبل ا حاشقة البـا. 
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  روضة الـاضر وجـة الؿـاضر البـ قدامة الؿؼدسل ا ط الؽؾقات األزهرية. 

 شرح التؾقيح طؾك التقضقح لسعد الديـ التػتازاين ا مؽتبة صبقح. 

  شرح الؽقكب الؿـقر لإلمام محؿد بـ أحؿد الػتقحل ا مطبعة السـة الؿحؿدية. 

 لؾؿع ألبل إسحاق الشقرازي ا ط دار الغرب ا بقروتشرح ا. 

 شرح مختصر الروضة لـجؿ الديـ الطقيف ا ط ممسسة الرسالة. 

  الػصقل يف األصقل ألحؿد بـ طؾل الرازي الجصاص ا ط وزارة األوقاف الؽقيتقة. 

  ققاصع األدلة ألبل الؿظػر السؿعاين ا ط دار الؽتب العؾؿقة. 

 زدوي لعبد العزيز البخاري ا ط دار الؽتب كشػ األسرار طـ أصقل الب. 

  الؿحصقل يف طؾؿ األصقل لػخر الديـ الرازي ا ط دار الؽتب العؾؿقة. 

  الؿستصػك يف طؾؿ أصقل الػؼف لإلمام الغزالل ا ط دار الؽتب العؾؿقة. 

  الؿسقدة يف أصقل الػؼف آلل تقؿقة ا ط الؿدين الؼاهرة. 

 زالل ا ط دار الػؽر الؿعاصرالؿـخقل يف طؾؿ األصقل لإلمام الغ. 

 الؿقافؼات لإلمام أبل إسحاق الشاصبل ا ط دار الؿعرفة ا بقروت. 

 مقزان األصقل لعالء الديـ السؿرقـدي ا ط وزارة األوقاف قطر. 

  كػائس األصقل شرح الؿحصقل لإلمام الؼرايف ا ط مؽتبة كزار الباز. 

  ةاية السقل شرح مـفاج القصقل لكسـقي ا ط صبقح. 

 الػؼه الحـػي : أ  ـ

  البحر الرائؼ شرح كـز الدقائؼ البـ كجقؿ الحـػل ا كشر دار الؽتاب. 

 بدائع الصـائع يف ترتقب الشرائع لؾؽاساين ا ط دار الؽتب العؾؿقة. 
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 تبققـ الحؼائؼ شرح كـز الدقائؼ لؾزيؾعل ا ط دار الؽتاب اإلسالمل. 

  الؿختار محؿد بـ أمقـ بـ طابديـ ا ط دار الؽتب رد الؿحتار طؾك الدر. 

  شرح فتح الؼدير طؾك الفداية البـ الفؿام كؿال الديـ ا ط دار الػؽر. 

  الؿبسقط لؾسرخسل أبق بؽر محؿد بـ أحؿد بـ سفؾ ا ط دار الؿعرفة. 

  مجؿع األةر ىف شرح مؾتؼك األبحر لعبد الرحؿـ بـ سؾقؿان ا ط دار إحقاء الرتاث. 

 الػؼه الؿالؽي : ب  ـ

  بداية الؿجتفد وةاية الؿؼتصد ألبل القلقد محؿد بـ رشد ا ط دار الػؽر. 

  حاشقة الدسققل طؾك الشرح الؽبقر لؿحؿد بـ طرفة ا ط دار إحقاء الؽتب العربقة. 

  شرح مختصر خؾقؾ لؾخرشل محؿد بـ طبد اهلل الخرشل ا ط دار الػؽر. 

  طؾقش ا ط دار الػؽر مـح الجؾقؾ شرح مختصر خؾقؾ لؾشقخ. 

  مقاهب الجؾقؾ شرح مختصر خؾقؾ لؾحطاب محؿد بـ طبد الرحؿـ ا ط دار الػؽر. 

 الػؼه الهافعي : ج  ـ

  األم لإلمام الشافعل ا ط دار الؿعرفة. 

  تحػة الؿحتاج بشرح الؿـفاج البـ حجر الفقثؿل ا دار إحقاء الرتاث العربل. 

 ا ط دار إحقاء الرتاث العربل  حاشقة قؾققبل وطؿقرة طؾك شرح الؿحؾل. 

  الؿجؿقع شرح الؿفذب لإلمام الـقوي ا ط الؿطبعة األمقرية. 

  مغـل الؿحتاج لشؿس الديـ الشربقـل ا دار الؽتب العؾؿقة. 

 الػؼه الحـبؾي : د  ـ

  اإلكصاف يف معرفة الراجح مـ الخالف لؾؿرداوي ا ط دار إحقاء الرتاث العربل. 

  لؿـصقر بـ يقكس البفقي ا ط طالؿ الؽتبشرح مـتفك اإلرادات. 

 كشاف الؼـاع طؾك متـ اإلقـاع لؾبفقيت ا ط دار الؽتب العؾؿقة. 
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 الؿغـل لؿقفؼ الديـ بـ قدامف ا ط دار إحقاء الرتاث العربل. 

 الػؼه الظاهري : هـ ـ

  الؿحؾل ألبل محؿد طؾل بـ أحؿد بـ سعقد بـ حزم الظاهري ا دار الػؽر. 

 ة الؽربى البـ حجر الفقثؿل ا الؿؽتبة اإلسالمقةالػتاوي الػؼفق. 

  الػتاوي الؽربى البـ تقؿقة ا دار الؽتب العؾؿقة. 

 

 األشباه والـظائر لجالل الديـ السققصل ا ط دار الؽتب العؾؿقة. 

  غؿز طققن البصائر يف شرح األشباه والـظائر لؾحؿقي ا ط دار الؽتب العؾؿقة. 

 األحؽام يف مصالح اآلكام لؾعز بـ طبد السالم ا ط دار الؽتب العؾؿقة  ققاطد. 

  الؿـثقر يف الؼقاطد لبدر الديـ الزركشل ا ط وزارة األوقاف الؽقيتقة. 

 

  شرح حدود ابـ طرفف أبق طبد اهلل محؿد بـ قاسؿ الرصاع ا ط الؿؽتبة العؾؿقة. 

 وزآبادي ا ط ممسسة الرسالة ا بقروتالؼامقس الؿحقط لػقر. 

  الؽؾقات ألبل البؼاء أيقب بـ مقسك الؽـقي ا ط ممسسة الرسالة بقروت. 

 لسان العرب البـ مـظقر اإلفريؼل ا ط دار الؿعارف ا مصر. 

  الؿصباح الؿـقر ألحؿد بـ محؿد الػققمل ا دار الؽتب العؾؿقة. 

  دار الؽتاب العربلالؿغرب يف ترتقب الؿعرب ألبل فتح الؿطرزي ا. 

  الؿقسقطة الػؼفقة وزارة األوقاف الؽقيتقة. 

 

  إيثار اإلكصاف البـ قزاؤغؾل سبط بـ الجقزي ا ط جامعة اإلمام السعقدية. 

  االختالف وأثره يف اجتفاد الؿجتفديـ لكستاذ الدكتقر محؿقد طبد الارحؿـ ا ط دار

 .آمقن الؼاهرة 

  مسائؾ العؾؿ لؿحؿد طقامف ا ط دار البشائرأدب االختالف يف. 
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