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قاعدة الخروج من الخالف مستحب
الضوابط والتطبيقات

محمد كامل شهاب المعموري

الممخص
مف خالؿ ىذا البحث تبيف لي :إف قاعدة الخركج مف الخالؼ ليا مستند مف
النقؿ كىك أحاديث صحيحة متفؽ عمى صحتيا كما في قصة عبد بف زمعة التي
ركاىا اإلماـ البخارم فقد حكـ النبي (صمى اهلل عميو كسمـ )لعبد بف زمعة بالكلد كانو
أخكه مف أبيو ألنو كلد عمى فراشو كمف ثـ تصبح سكده رضي اهلل عنيا أختا لو
كأمرىا باالحتجاب منو احتياطا كخركجا مف الخالؼ.
كلمقاعدة مستند مف األصكؿ فقد ذكرت تخريجيا عمى قاعدة المصيب مف
المجتيديف كقاعدة المصمحة  -كبينت أف أقساـ الخركج مف الخالؼ ىي خمسة
كذكرت المكقؼ مف ىذه األقساـ مف حيث الفعؿ كاالجتناب مع ذكر األمثمة عمى
ذلؾ  ,ثـ بينت اف ىذا الباب (الخركج مف الخالؼ ) قد يككف مزلقا خطي ار يكلج الى
االبتداع في الديف اك التضييؽ عمى الناس لذلؾ فاف القكؿ باالحتياط كاألخذ بو
يحتاج الى ضكابط ذكرتيا مفصمة كاف فقياؤنا قد عممكا بيذه القاعدة كطبقكىا في
كثير مف المسائؿ المختمؼ فييا .منيا كراىة استعماؿ الماء الذم كلغ فيو الكمب عند
المالكية مع قكليـ بطيارتو خركجا مف خالؼ مف قاؿ بنجاستو كالشافعية كغيرىا
الكثير مف المسائؿ كانأ إذ اختـ ىذا البحث أكصي بمكاصمة األبحاث حكؿ ىذا
المكضكع كأمثالو لما لو مف أىمية في إثبات اإلحكاـ الشرعية .
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كختاما نقكؿ:اف الخركج مف الخالؼ مع مراعاة شركطو كضكابطو ,باب عظيـ ,كدرب
جميؿ ,كمسمؾ مطيب ,فيك طريؽ السالكيف كمطية الصالحيف كديدف المتقيف ,يرجى
لمف امتطاه السالمة كلمف كلجو دار السعاده0
بسم اهلل الرحمن الرحيم
المقدمة
أف الحمد هلل نحمده كنستعينو كنستغفره كنتكب إليو كنعكذ باهلل مف شركر
أنفسنا كمف سيئات إعمالنا,مف ييد اهلل فال مضؿ لو ,كمف يضمؿ فال ىادم لو,
كنشيد أف ال الو أال اهلل كحده ال شريؾ لو,كاف محمدا عبده كرسكلو,صمى اهلل عميو
كعمى آلو كصحبو كمف دعا بدعكتو كاىتدل بيديو إلى يكـ الديف
كبعد000
فإف مف المعمكـ أنو ال إنكار في االجتيادات كاف أالـ ة يسع بعضيا بعضا
فيما يسكغ فيو الخالؼ,كلكف يجب أف الننسى أف االختالفات

العمميو تثير جدال

احيانآ  ,كربما تؤثر في األلفة كالتقارب ,كلما كاف قطع النزاع في االجتيادات أم ار
صعبا,ككاف الخالؼ ش ار  0جاءت ىذه القاعدة لتقرر أف الخركج مف الخالؼ
مستحب مع مراعاة شركطو  0كىذا تأكيد عمى أف التقارب ىك األصؿ,كلذا حرص
اإلسالـ عمى تسكية الصفكؼ في الصالة لئال تختمؼ القمكب في الباطف فعمى كثرة
ما اختمؼ الفقياء في اجتياداتيـ في مسائؿ الفركع 00كعمى قدر تنازع إتباعيـ حكؿ
ىذه المسائؿ كاشتجارىـ بؿ كاحترابيـ في بعض األصكؿ تعصبا الئمتيـ بقدر ما كره
أكلئؾ أالئمو األعالـ ىذا الخالؼ كندبك الخركج منو إيثا ار لكحدة أالمو ككراىة
لالختالؼ كقد أكثر أكلئؾ األئمة العظاـ مف مراعاة الخالؼ في اجتياداتيـ بؿ كعده
بعضيـ مف مصادرىـ في الفتكل كامتأل ت كتبيـ ترجيحا لمقدر المتفؽ عميو بينيـ اك
اختيا ار لمكجو المشتمؿ عمى االحتياط تحر از لمديف كاطمئنانا لثمرة االجتياد (كالخركج
مف الخالؼ مستحب) قاعدة عظيمة الشأف جميمة القدر عالية المنزلة بيف قكاعد ىذه
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الشريعة الغراء نص عمييا كثير مف فقيائنا في كتب القكاعد حتى قاؿ اإلماـ
ألسبكي(كمف القكاعد ما اشتير في كالـ كثير مف األئمة كيكاد يحسبو الفقيو مجمعا
عميو)( )1إف الخركج مف الخالؼ أكلى كأفضؿ ذلؾ الف مبناىا عمى الكرع كاالحتياط
في الديف كاجتناب الشبيات كطمب براءة الذمة ,مما يترتب عميو سالمة المرء في
دينو كعرضو,كذلكـ أصؿ عظيـ في شرعنا,كدرب منيؼ في ديننا,يصؿ بممتطيو الى
درؾ السعاده كاالماف,كالراحة كاالطمئناف  0كيقكؿ اإلماـ ألشاطبي(:كالشريعة مبنية
عمى االحتياط كاألخذ بالحزـ كالتحرز مما عسا أف يككف طريقا الى مفسدة,فإذا كاف
ىذا معمكما عمى الجممة كالتفصيؿ فميس العمؿ عميو ببدع في الشريعة بؿ ىك أصؿ
مف أصكليا)(  )2لذا كانت ىذه القاعدة مف أىـ قكاعد الفقو اإلسالمي مف حيث
تحقيقيا الكحدة كاالتفاؽ  0فيي مف القكاعد العظيمة التي يؤسس لكحدة الفقو
اإلسالمي مع اختالؼ االجتيادات فيو,فيي تربط المذاىب ربطا مرنا ال يمغي تفردىا
كال يرفع كحدة أصكليا0كقد قمت بتقسيـ البحث الى مقدمة كثالثة مباحث كخاتمة
ككما يمي:المبحث األكؿ:في تعريؼ الخركج مف الخالؼ كاعتباراتيا0
المبحث الثاني:في أدلة الخركج مف الخالؼ كمستندىا كفيو مطمباف:
المطمب األكؿ:في مستندىا مف النقؿ0
المطمب الثاني:في مستندىا مف االصكؿ0
المبحث الثالث:في اقساـ كضكابط كتطبيقات الخركج مف الخالؼ,كفيو مطمباف :
المطمب األكؿ:في اقساـ كضكابط الخركج مف الخالؼ
المطمب الثاني:في تطبيقات الخركج مف الخالؼ
الخاتمة:كذكرت فييا ثمرة البحث كتكصيات ميمة
اسأؿ اهلل تعالى اف يزيدنا مف العمـ النافع كيكفقنا الى العمؿ الصالح كييدينا الى
اإلخالص فيو,انو تعالى نعـ المجيب

.
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المبحث األول:تعريف قاعدة الخروج من الخالف مستحب واعتباراتها
تعريؼ قاعدة الخركج مف الخالؼ باعتبارىا مراعاة لمخالؼ

لغة :المراعاة

مف :راعيت الشيء رعيا كمراعاة ,بمعنى الحظتو محسنا إليو ()3كقد عرفيا
ألفقياء(:ذىاب كؿ عالـ الى خالؼ ما ذىب إليو األخر)(0)4
تعريؼ قاعدة الخركج مف الخالؼ

اصطالحا :عرفت بتعاريؼ كثيرة منيا

تعريؼ اإلماـ ألشاطبي(:إعطاء كؿ كاحد مف الدليميف ما يقتضيو األخر اك بعض ما
يقتضيو )()5كعرفيا بعض المالكية بأنو (إعطاء كؿ كاحد مف الدليميف حكمو )()6
كجاء في المكسكعة الفقيية (يراد بمراعاة الخالؼ :أف مف يعتقد جكاز الشيء يترؾ
فعمو إف كاف غيره يعتقده حراما ,كذالؾ في جانب الكجكب ,يستحب لمف رأل إباحة
الشيء أف يفعمو إف كاف مف األئمة مف يرل كجكبو )( )7كمنيا قكؿ ابف عرفو في
حدكده :كىي أعماؿ دليؿ المخالؼ في الزـ مدلكلو الذم أعمؿ في نقيضو دليؿ
أخر)8(.
كيقاؿ في تكضيح التعريؼ :أف الضمير في (مدلكلو )يعكد الى ألدليؿ
,كالضمير في (نقيضو )يعكد عمى المدلكؿ ,ألنو أقرب مذككر ( )9كقد أستخدـ
ألفقياء لمتعبير عف ىذه القاعدة عبارات شتى منيا :الخركج مف الخالؼ ,كمنيا كره
لمخالؼ ,كمنيا مراعاة لمخالؼ .كمعظـ العمماء يأخذكف بيذه القاعدة عند تكفر
شركطيا

كمنيـ

أألئمة  :الزركشي ,كالعز

بف

عبد

السالـ

,كالتاج

ألسبكي ,كالسيكطي ,كالجيرزم صاحب المكاىب السنية .فبعضيـ قاؿ :يستحب أف
يراعي المسمـ خالؼ أألئمة ()10كعبر بعض العمماء باف الخركج مف الخالؼ
أفضؿ مف التكرط فيو ()11كبعضىـ عبر إف مراعاة الخالؼ مف الكرع ()12كىناؾ
قي الجكزية 13(0
عمماء لـ يأخذكا بيا كىـ قمة منيـ ابف ـ
المبحث الثاني :في أدلة الخروج من الخالف ومستندها وفيه  :مطمبان :المطمب
األول:في مستندها من النقل.
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المطمب الثاني :في مستندها من أألصول.

المطمب أألكؿ:في مستندىا مف النقؿ:كمف أدلة قاعدة الخركج مف الخالؼ :
-1عمؿ بو النبي (صمى اهلل عميو كسمـ )في كثير مف المكاطف ,كما في قصة كلد
زمعة التي ركاىا البخارم كمسمـ عف عائشة (رضي اهلل عنيا ) أنيا قالت (:اختصـ
سعد بف أبي كقاص كعبد بف زمعة في غالـ فقاؿ سعد :ىذا يا رسكؿ اهلل ابف أخي
عتبو بف أبي كقاص عيد إلي انو ابنو انظر الى شبيو ,كقاؿ عبد بف زمعة :ىذا
أخي يا رسكؿ اهلل كلد عمى فراش أبي مف كليدتو  -يعني أمتو  -فنظر رسكؿ اهلل الى
شبيو فرأل شبيا بيننا بعتبو فقاؿ :ىك لؾ يا عبد بف زمعة .الكلد لمفراش كلمعاىر
الحجر -يعني الرجـ -كاحتجبي منو يا سكده بنت زمعة فمـ تراه سكده قط )( )14فمع
أنو ( صمى اهلل عميو كسمـ ) حكـ لعبد بف زمعة بالكلد ,كأنو أخكه مف أبيو ,ألنو كلد
عمى فراشو ,كمف ثـ تصبح سكده (رضي اهلل عنيا )أختا لو  ,لكف لما كاف ىذا الكلد
متنازع عميو ككجد النبي ( صمى اهلل عميو كسمـ ) فيو شبيا بعتبو ,فأحتمؿ أف يككف
أبنو,كمف ثـ تككف سكده (رضي اهلل عنيا) أجنبيو عنو ,حينئذ أمرىا باالحتجا ب منو ,
احتياطا كخركجا مف الخالؼ )15(.يقكؿ أألماـ أبف العربي رحمو اهلل(:القضاء
بالراجح ال يقطع حكـ المرجكح بالكمية بؿ يجب العطؼ عميو بحسب مرتبتو ,لقكلو
عميو الصالة كالسالـ .
(الكلد لمفراش كلمعاىر الحجر كاحتجبي منو يا سكده)()16
-2حديث عقبة بف حارث رضي اهلل عنو(:انو تزكج ابنة ألبي إيياب بف عزيز فاتتو
امرأة فقالت:إني قد أرضعت عقبة كالتي تزكج فقاؿ ليا عقبة :ما اعمـ انؾ أرضعتني
كال أخبرتني فركب الى رسكؿ اهلل (صمى اهلل عميو كسمـ ) بالمدينة فسألو فقاؿ رسكؿ
اهلل (صمى اهلل عميو كسمـ )(:كيؼ كقد قيؿ )ففارقيا عقبة كنكحت زكجا غيره ()17
يقكؿ الحافظ ابف حجر رحمو اهلل:قكلو (كيؼ كقد قيؿ؟ )فانو يشعر باف أمره بفراؽ
امرأتو إنما كاف ألجؿ قكؿ المرأة أنيا ارضعتيما ,فاحتمؿ اف يككف صحيحا فيرتكب
334

ممجل ددالل /

العدد الثامن و االربعون
2011

الحراـ ,فأمره بفراقيا احتياطا عمى قكؿ االكثر ()18كفي ىذا تأصيؿ ليذه القاعدة
الجميمة ,كتطبيؽ ليا كاعماؿ ,كتنبيو عمى اف الخركج مف الخالؼ درب مف دركب
الكرع كاالحتياط كطمب البراءة كالسالمة في الديف
-3قاؿ (صمى اهلل عميو كسمـ )(الحالؿ بيف كالحراـ بيف كبينيما مشتبيات ال يعمميا
كثير مف الناس فمف اتقى الشبيات استب ار لدينو كعرضو كمف كقع في الشبيات كراع
يرعى حكؿ الحمى يكشؾ اف يكاقعو أال كاف لكؿ ممؾ حمى إال اف حمى اهلل في
أرضو محارمو أال كاف في الجسد مضغة إذ صمحت صمح الجسد كمو كاذا فسدت
فسد الجسد كمو أال كه م القمب ) (. )19
كفي ىذا الحديث قد نبو النبي (صمى اهلل عميو كسمـ )عمى الخركج مف الخالؼ
كرعا كاحتياطا0
المطمب الثاني:في مستندها من األصول:
يتردد النظر في معرفة أصؿ قاعدة الخركج مف الخالؼ ىؿ يعكد أصميا الى
المصيب مف المجتيديف أـ الى المصمحة0كفيما يمي نذكر تخريجيا :
أوال:تخريجيا عمى قاعدة المصيب مف المجتيديف كقد ترجـ األصكليكف بقكليـ :ىؿ

كؿ مجتيد في الفركع الظنية مصيب ,اكىناؾ مصيب كاحد؟كفي ذلؾ اختالؼ عمى
قكليف:
األكؿ:اف كؿ مجتيد مصيب,كبو قاؿ اإلماـ أبك الحسف األشعرم كأبك يكسؼ كمحمد
بف الحسف كابف شريح كالغزالي()20
الثاني :اف المصيب كاحد فقط ,الف الحؽ عند اهلل كاحد ال يتعدد ,فمف كافقو بعد
استفراغ الكسع قيؿ لو مصيب ,كمف خالفو قيؿ لو مخطئ معذكر ,كعمى ىذا أكثر
العمماء المحققيف كاألئمة األربعة كالظاىرية ,كرجحو شيخ اإلسالـ ابف تيمية ()21
كبناء عمى اظير القكليف في إصابة المجتيد كىك اف المصيب كاحد فقط 0حيث اف
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مبناه عمى احتماؿ اف تككف اإلصابة في طرؼ المخالؼ فيفكت عمى المخطئ
األجراف كما يفكتو إصابة الحكـ كترتيب أثاره 0كمف ىنا حسف االحتياط بالخركج ـ ف
الخالؼ 0

ثانيا :تخريجيا عمى المصمحة
المصمحة لغة:ضد المفسدة
كاصطالحا :قاؿ اإلماـ الغزالي (:عبارة في األصؿ عف جمب منفعة اك دفع
مضره)( )22كقاؿ نجـ الديف الطكفي ((:)23ىي السبب المؤدم الى مقصكد الشارع
عبارة اك عادة)( )24مشي ار الى عدـ اعتبار الشركط الشرعية لممصمحة 0كقد أحسف
تعريفيا مف حيث المعنى اإلماـ ألشاطبي حيث قاؿ (:ما ميـ رعايتو في حؽ الخمؽ
مف جمب المصالح كدرء المفاسد عمى كجو ال يستقؿ العقؿ بإدراكو عمى حاؿ )()25
كقاؿ الخكارزمي(:ىي المحافظة عمى مقصكد الشرع بدفع المفاسد عف الخمؽ)(0)26
ككجو استدالؿ عمى اف قاعدة الخركج مف الخالؼ مف المصمحة باعتبار
المناسب المالئـ ()27كىك اعتبار جنس ( )28الكصؼ في جنس الحكـ فانو جنس
الشبية مؤثر في جنس الترؾ كاالجتناب كىك ثابت بنص الشارع كما في قكؿ
النبي(صمى اهلل عميو كسمـ)(اف الحالؿ بيف كاف الحراـ بيف)29( )000
فدؿ الحديث عمى اف جنس الشبيات مناسب الجتنابيا كاتقائيا ,لما فيو مف
درء مفسدة الكقكع في المنيي عنو ,فجنس االشتباه كصؼ ,كجنس االجتناب حكـ ,كقد
نص الحديث عمى تأثير جنس الكصؼ الذم ىك الشبية ,في جنس الحكـ الذم ىك
االجتناب0
كقاؿ العز بف عبد السالـ(:)30اف المصالح التي أمر الشرع بتحصيميا ضرباف:
احدىما:مصالح اإليجاب
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كالثاني:مصالح الندب
كالمفاسد التي أمر الشرع بدرئيا ضرباف:
احدىما:مفاسد الكراىة
الثاني:مفاسد التحريـ

كالشرع يحتاط لدرء مفاسد الكراىة كالتحريـ ,كما يحتاط لجمب مصالح الندب
كاالحتياط كيعبر عنو بالكرع ,كغسؿ اليديف ثالثا اذا قاـ مف النكـ قبؿ إدخاليما
اإلناء ,ككالخركج مف خالؼ العمماء عند تقارب المآخذ ( )31كذلؾ ما يعبر عنو
بالمصمحة الشرعية,التي ىي عماد التشريع  0ىذا كاف الشريعة جاءت لمصالح العباد
في المعاش كالمعاد,كال شؾ اف ذلؾ ال يتحقؽ إال بالنص البيف كاالجتياد كاليقيف .
المبحث الثالث:في أقسام وضوابط وتطبيقات الخروج من الخالف
ؼو مطمباف :المطمب األول:في أقسام وضوابط الخروج من الخالف
ك ي
المطمب الثاني:في تطبيقات الخروج من الخالف
المطمب األكؿ:في اقساـ كضكابط الخركج مف الخالؼ
أكال:أقساـ الخركج مف الخالؼ
لقد قسـ بعض العمماء كالعز بف عبد السالـ كالقرافي كغيرىما الخركج مف الخالؼ
الى اقساـ:
-1اف يككف الخالؼ في التحريـ ,كاإلباحة فالخركج مف الخالؼ باالجتناب
افضؿ 0كمثالو االختالؼ في حؿ اك تحريـ نبيذ الزبيب كالتمر الذم ال يسكر
قميمو,األكلى اجتنابو خركجا مف الخالؼ()32
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-2اف يككف الخالؼ في اإلباحو كالكجكب فا الخركج مف الخالؼ بالفعؿ مع اعتقاد
الكجكب حتى يجزئ عف الكاجب
-3اف يككف الخالؼ في االستحباب كالحرمة فالخركج مف الخالؼ بالترؾ أفضؿ
 -4اف يككف الخالؼ في الكراىة كالكجكب فالخركج مف الخالؼ بالفعؿ أفضؿ ,حذ ار
مف العقاب في ترؾ الكاجب,كفعؿ المكركه ال يضر()33
 -5اف يككف الخالؼ في مشركعية الفعؿ كعدميا 0فالخركج مف الخالؼ بالفعؿ
أفضؿ,الف القائؿ بالمشركعية مثبت ألمر لـ يطمع عميو النافي 0مثؿ اختالؼ العمماء
في مشركعية الفاتحة في صالة الجنازة0
فاإلماـ مالؾ يقكؿ:ليست بمشركعة,كالشافعي يقكؿ:ىي مشركعة ككاجبة ,فالكرع
ىنا ىك الفعؿ ,لتيقف الخمكص مف إثـ ترؾ الكاجب عمى مذىبو ككذالؾ مثؿ البسممة
قاؿ اإلماـ مالؾ :ىي في الصالة مكركىة ,كقاؿ الشافعي :ىي كاجبة فالكرع
الفعؿ0لمخركج عف عيدة ترؾ الكاجب عمى مذىب الشافعي()34
ثانيا:ضكابط الخركج مف الخالؼ
ىذا الباب قد يككف مزلقا خطي ار ,كبابا يكلج منو الى االبتداع في الديف اك
التضييؽ عمى الناس كسمب خاصية التيسير كرفع الحرج في كثير مف اإلحكاـ لذالؾ
فاف القكؿ باالحتياط كاألخذ بو يحتاج الى عدة ضكابط ىي
-1اف يككف مأخذ المخالؼ في المسالة التي يريد الخركج منيا قكيا فإذا كاف ضعيفا
فال يؤبو بو كقكؿ ابف حزـ بكجكب الفطر عمى المسافر فال يقاؿ بأفضمية الفطر
مطمقا مراعاة لخالفو,بؿ األفضؿ ىك األيسر(0)35
-2اف القكؿ المعتبر في مشركعية الخركج مف الخالؼ في مسالة ما ىك قكؿ العالـ
القادر عمى المكازنة بيف األقكاؿ ()36
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-3ىذا العالـ ليس لو اف يفتي الناس باالحتياط في كؿ مسالة ,بؿ الكاجب عميو
الفتكل بما يديف هلل بو انو الحؽ ,كىك ما أداه إليو عممو بالدليؿ كاجتياده في المسائؿ
كال يفتي باالحتياط إال حيف يتساكل القكالف عنده ,فيناؾ فرؽ بيف فتكاه كعممو
لنفسو ,فاف الشأف في عممو لنفسو أكسع ,فمو اف يحتاط لنفسو في كثير مما ال يسعو
اف يفتي بو لمناس()37
-4اف ال تؤدم مراعاة الخركج مف الخالؼ الى ترؾ سنة ثابتة,اك خرؽ إجماع0فمثال
لك قيؿ ببطالف الصالة برفع اليديف لـ يعبأ بيذا الخالؼ لمعارضتو لألحاديث الثابتة
()38
 -5اف ال تؤدم المراعاة الى المنع مف االستكثار مف عبادة ثابتة فال ينبغي ترؾ
االعتمار مراعاة لكراىة المالكية تكرار العمرة في السنة الكاحدة ,ككراىة الحنفية
اعتمار المقيـ بمكة في أشير الحج ,فال تعتبر ىذه المراعاة ,لككنيا يفكت بيا خير
كثير ثبت فضمو بال تقييد ()39
-6أال تكقع المراعاة في خالؼ أخر ,فنحتاج الى الخركج منو فيمزـ الدكر ,مثؿ ككف
فصؿ الكتر أفضؿ مف كصمو حيث لـ يراعَ خالؼ الحنفية حيث قالكا بالكصؿ ,
كاف مف العمماء مف ال يجيز الكصؿ)40(.
المطمب الثاني :في تطبيقات الخروج من الخالف
اف الخركج مف الخالؼ درب مف دركب الكرع كطمب البراءة كالسالمة في
الديف .كقد أعمؿ فقياؤنا ىذه القاعدة كطبقكىا في كثير مف المسائؿ المختمؼ
فييا ,كمف ذلؾ  :تجديد الماء لمسح أألذنيف سنة مف سنف الكضؤ عند الشافعية أما
عند الحنفية فأنو أذا لـ يجدد الماء لمسح أألذنيف,كانما مسح بما
بقي بعد مسح الرأس ,فإنو يككف مقيما لمسنة كمع ذلؾ قاؿ الحنفية بأكلكية تجديد
الماء لمسح األذنيف,خركجا مف خالؼ الشافعية في ذلؾ ()41
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 استحباب غسؿ البدف اك الثكب إذا أصابو بكؿ اك ركث مف حيكاف مباح أألكؿعند المالكية (مع قكليـ بطيارتو ),خركجا مف خالؼ مف قاؿ بنجاستو كىـ
الشافعية()42
 كراىة استعماؿ الماء الذم كلغ فيو الكمب عند المالكية (مع قكليـ بطيارتو )خركجامف خالؼ مف قاؿ بنجاستو كالشافعية()43
 استحباب غسؿ المني عند الشافعية مع قكليـ بطيارتو,خركجا مف خالؼ مف قاؿبنجاستق()44
 استحباب الدلؾ في الطيارة ,كاستيعاب الرأس بالمسح عند الشافعية ,خركجا مفخالؼ مف اكجب ذلؾ()45
 كراىة صالة المنفرد خمؼ الصؼ عند الشافعية ,خركجا مف خالؼ مفأبطمو()46
 كراىة قكؿ المصمي (:سبحاف اهلل)إذا رأل ما يعجبو في الصالة عند الحنابمة معقكليـ بصحة الصالة خركجا مف خالؼ مف أبطؿ الصالة بذلؾ()47
 ال يشترط عند الحنابمة مباشرة أعضاء السجكد لألرض ,فمك سجد عمى ثكب أكككر عمامة كنحك ذلؾ فال بأس ,غير أنيـ قالكا بكراىة ذلؾ لغير عذر ,خركجا مف
خالؼ مف قاؿ بكجكب المباشرة()48
 استحباب الكض كء عند الحنفية مف مس الذكر مع قكليـ بعدـ النقضبالمس.خركجا مف خالؼ مف أكجبو()49
 استحباب الشرب جالسا خركجا مف خالؼ مف اكجب الجمكس كاعتبر الكقؼخاصا بالنبي (صمى اهلل عميو كسمـ)
 -ترؾ أكؿ المحكـ المستكردة حيف اشتباه حاليا :نظ ار الختالؼ أىؿ العؿـ فييا .
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الخاتمة
مف خالؿ ىذا البحث تبيف لي :إف قاعدة الخركج مف الخالؼ ليا مستند مف
النقؿ كىك أحاديث صحيحة متفؽ عمى صحتيا كما في قصة عبد بف زمعة التي
ركاىا اإلماـ البخارم فقد حكـ النبي (صمى اهلل عميو كسمـ )لعبد بف زمعة بالكلد كانو
أخكه مف أبيو ألنو كلد عمى فراشو كمف ثـ تصبح سكده رضي اهلل عنيا أختا لو
كأمرىا باالحتجاب منو احتياطا كخركجا مف الخالؼ.
 كلمقاعدة مستند مف األصكؿ فقد ذكرت تخريجيا عمى قاعدة المصيب مفالمجتيديف كقاعدة المصمحة  -كبينت أف أقساـ الخركج مف الخالؼ ىي خمسة
كذكرت المكقؼ مف ىذه األقساـ مف حيث الفعؿ كاالجتناب مع ذكر األمثمة عمى
ذلؾ,
 -كذكرت اف ىذا الباب (الخركج مف الخالؼ) قد يككف مزلقا خطي ار يكلج الى االبتداع في

الديف اك التضييؽ عمى الناس لذلؾ فاف القكؿ باالحتياط كاألخذ بو يحتاج الى ضكابط

ذكرتيا مفصمة

 -كاف فقياؤنا قد عممكا بيذه القاعدة كطبقكىا في كثير مف المسائؿ المختمؼ فييا .منيا

كراىة استعماؿ الماء الذم كلغ فيو الكمب عند المالكية مع قكليـ بطيارتو خركجا مف

خالؼ مف قاؿ بنجاستو كالشافعية كغيرىا الكثير مف المسائؿ كانأ إذ اختـ ىذا البحث
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أكصي بمكاصمة األبحاث حكؿ ىذا المكضكع كأمثالو لما لو مف أىمية في إثبات اإلحكاـ
. الشرعية

كدرب,باب عظيـ,اف الخركج مف الخالؼ مع مراعاة شركطو كضكابطو:كختاما نقكؿ

يرجى لمف, فيك طريؽ السالكيف كمطية الصالحيف كديدف المتقيف, كمسمؾ مطيب, جميؿ
0امتطاه السالمة كلمف كلجو دار السعاده

نساؿ اهلل الكريـ بفضمو كمنو اف يمحقنا بالصالحيف كاف يحشرنا مع المتقيف انو
سبحانو كلي ذلؾ كمكاله كصؿ الميـ كسمـ كزد كبارؾ عمى نبينا محمد(صمى اهلل عميو
0كسمـ)كعمى الو كصحبو أجمعيف
Abstract in Arabic.
It is through this research I found out: The base of the
controversy out of it a document of transfer which is incorrect
sayings on her health, as agreed in the story of Abd ibn Zama as
narrated by Imam Bukhari had the rule of the Prophet (peace be
upon him) to the child with Abd ibn Zama It his brother from his
father because he was born on the bed and then become Souda
may Allah be pleased his sister and her Balaanjab it on the safe
side and out of the dispute.
- For the base document of the assets reported on the basis of
graduation or right of hardworking and a base interest - and
indicated that the sections out of the row are five, according to
the position of these sections in terms of the act and the
avoidance together with the examples,
- They mentioned that this section (out of the dispute) may be a
serious Mzlqa merges to innovation in religion or put pressure
on people to say that the safe side and the introduction of tags
needs
to
be
mentioned
controls
detailed
- That our scholars have worked to this rule and applied it in
many of the disputed issues. Makrooh including the use of the
water when a dog licks it with Maliki as saying a departure from
the purity of the dispute said impure Shaafa'is and many other
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issues and as Am I conclude this research was recommended to
continue research on this subject and others like him because of
its importance in establishing the legal provisions.
In conclusion, we say: get out of the dispute taking into account
the conditions and controls, DOOR great, great trail, and the
conduct Mtaib, is the path to walk and ride the righteous and the
habit of the pious, please those who carry him safety and
happiness of Wallaja House

: الهوامش
127/1)ينظر األشباه كالنظائر البف ألسبكي1(
119/6)يفظر المكافقات2(
1663/1))ينظر القامكس المحيط مادة(رعى3(
562/2 )ينظر بصائر ذكم التمييز4(
بتصرؼ515/4 ) ينظر المكافقات5(
 ينظر مقاصد الشريعة كمكارميا ص,)22\1 ( ) ينظر البيجة في شرح التحفة6(
136
21 )ينظر المكسكعة الفقيية اختالؼ ؼ7(
367/1)ينظر شرح الحدكد البف عرفو8(
’ مراعاة الخالؼ لعبد الرحمف110/1 )ينظر أألشباه كالنظائر لمتاج ألسبكي9(
1314السنكسي ص
343

ممجل ددالل /

العدد الثامن و االربعون
2011

( )10ينظر المنثكر لمزركشي  ,128-127/2أألشباه كالنظائر لمسيكطي ص,136
الفكائد الجنية لمفاداني ,170/2أألشباه كالنظائر لمتاج ألسبكي
 ,114/1حاشية ابف عابديف ,99/1مراقي الفالح ص115
()11ينظر قكاعد أألحكاـ لمعز بف عبد السالـ ص ,361أألشباه كالنظائر
لمسبكي111/1
()12ينظر الفكاكو الدكاني لمنفراكم355/2
()13ينظر إعالـ المكقعيف316/3
()14ركاه البخارم ,212/5مسمـ171/4
( )15ينظر فتح البارم ,293/4مراعاة الخالؼ عند المالكية ص109
()16ينظر فتاكل ابف عميش المالكي 201/1
()17ركاه البخارم92/1
()18فتح البارم392 /4
()19ركاه البخارم,723/3مسمـ 1219/3
()20ينظر التبصرة ص  ,498البحر المحيط  ,241/6فكاتح الرحمكت 380/2
()21ينظر مغني المحتاج  ,50/1حاشية ابف عابديف  ,120/1مجمكع الفتاكل
 ,431/14التاج كاالكاليؿ لمختصر خميؿ 132\5
()22ينظر المستصفى 386/2
( )23مف فقياء القرف الثامف كلد سنة  657ق كتكفي سنة 716ق فقيو حنبمي مقدمة
شرح الركضة 10/1
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()24ينظر كتاب مراعاة الخالؼ ص 45
()25ينظر االعتصاـ ص413
()26ينظر كتاب ارشاد الفحكؿ لمشككاني
()27ينظر مسمـ الثبكت

 214\2الجنس :ىك الشامؿ ألشياء مختمفة بأنكاعيا

0كالنكع:الشامؿ ألشياء مختمفة بأشخاصيا فكممة (حيكاف)جنس يدخؿ تحتو الحيكاف
المتكحش كاإلنساف ككممة (إنساف)نكع يدخؿ تحتو إفراد مثؿ خالد كزيد
( )28الجنس :ىك الشامؿ ألشياء مختمفة بأنكاعيا

0كالنكع:الشامؿ ألشياء مختمفة

بأشخاصيا فكممة (حيكاف)جنس يدخؿ تحتو الحيكاف المتكحش كاإلنساف ككممة
(إنساف)نكع يدخؿ تحتو إفراد مثؿ خالد كزيد
( )29اخرجو البخارم , 723\3مسمـ 1219\3
()30ينظر ىداية العارفيف 580/1
()31ينظر قكاعد اإلحكاـ 23/2
()32ينظر قكاعد اإلحكاـ في مصالح األناـ 266/1
()33ينظر المنثكر في القكاعد لمزركشي 128/2
()34ينظر قكاعد اإلحكاـ في مصالح األناـ  ,266/1الفركؽ لمقرافي  ,368/4المنثكر في
القكاعد لمزركشي128/2

( )35ينظر المحمى 133/1
( )36ينظر األشباه كالنظائر لمسبكي 128/1
( )37ينظر قكاعد اإلحكاـ في مصالح األناـ 266/1
()38ينظر األشباه كالنظائر لمسيكطي ص137
( )39ينظر األشباه كالنظائر لمتاج السبكي113/1
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( )40ينظر بدائع الصنائع270/1
()41ينظر مغني المحتاج  ,60/1حاشية ابف عابديف131/1
()42ينظر مكاىب الجميؿ ,132/1الحاكم249/2

()43ينظر مكاىب الجميؿ ,103/1مراعاة الخالؼ عند المالكية ص ,302الحاكم304/1
()44ينظر أألشباه كالنظائر لمسيكطي ص136
()45ينظر األشباه كالنظائر لمسيكطي ص136

()46ينظر المصدر السابؽ
()47ينظر شرح منتيى االيرادات ,210/1مغني المحتاج196/1
()48ينظر شرح منتيى االيرادات197/1
()49ينظر حاشية ابف عابديف158/1
قائـ ة المصادر
 -1ارشاد الفحكؿ الى تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصكؿ محمد بف عمي بف محمد
الشككاني ف 1255ق تحقيؽ محمد سعيد ألبدرم دار الفكر بيركت ط1412,1,
ق1992/ـ
 -2األشباه كالنظائر ,عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي (ت911ق)دار المكتبة
ق
العممية /بيركت,ط 1403 ,1ػ
 -3البحر المحيط في أصكؿ الفقو ,لبدر الديف محمد بف عبد اهلل الزركشي
الشافعي (ت794ق)تحرير كمراجعة مجمكعة مف العمماء في ك ازرة األكقاؼ
ط1409(1ىجرية1988ـ)
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 -4التبصرة في أصكؿ الفقو,إبراىيـ بف عمي الشيرازم (ت476ىجرية ),تحقيؽ محمد
حسف ىيتك,دار الفكر بيركت 1400ىجرية1980/ـ
 -5حاشية ابف عابديف ,محمد أميف عمر بف عبد العزيز بف عابديف
الدمشقي(ت1252ىجرية),مصطفى الباب الحمبي -مصر 1386ىجرية1966/ـ
 -6الحاكم الكبير في فقو اإلماـ الشافعي ,ابك الحسف عمي بف محمد
الماكردم(ت450ىجرية),تحقيؽ احمد محمد حسيف ط,1دار الكتب العممية – بيركت
 -7صحيح البخارم,محمد بف إسماعيؿ البخارم (ت256ىجرية )تحقيؽ د0مصطفى
ديب البغا,دار ابف كثير -بيركت,ط3,1407ىجرية 1987 -ـ
 -8صحيح مسمـ ,مسمـ بف الحجاج النيسابكرم (ت261ىجرية )تحقيؽ محمد فؤاد
عبد الباقي,دار إحياء التراث -بيركت
 -9فتح البارم ,احمد بف عمي بف حجر العسقالني (ت 852ىجرية )تحقيؽ محمد
فؤاد الباقي كمحب الديف الخطيب,دار المعرفة – بيركت 1379,ىجرية
 -10القامكس

المحيط

,محمد

بف

يعقكب

الفيركز

أباد

الشيرازم(ت826ىجرية)المطبعة المصرية,ط3
 -11المستصفى في عمـ األصكؿ ,محمد بف محمد الغزالي (ت550ىجرية ),دار
الكتب العممية -بيركت 1403 ,ىجرية1983/ـ
 -12مسمـ

الثبكت

شرح

فكاتح

الرحمكت

,لمحب

اهلل بف

عبد

الشككر(ت1119ىجرية)مطبعة بكالؽ -مصر
 -13مغني المحتاج الى معرفة معاني المنيج عمى متف المنياج لمنككم ,محمد
الشربيني الخطيب(ت 790ىجرية),دار إحياء التراث العربي -بيركت 1352ىجرية
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 -14مكاىب الجميؿ,محمد بف عبد الرحمف المغربي ,ابك عبد اهلل (ت954ىجرية )دار
الفكر -بيركت ط1398 ,2ىجرية
 -15شرح منتيى اإليرادات تأليؼ منصكر بف يكنس البيكتي -بيركت دار الفكر
 -16قكاعد اإلحكاـ في مصالح األناـ ,تأليؼ عز الديف عبد العزيز بف عبد السالـ
السممي -بيركت -لبناف,دار الكتب العممية
 -17مجمكع فتاكل شيخ اإلسالـ ابف تيميو جمع كترتيب -عبد الرحمف بف محمد بف
قاسـ العاصمي النجدم,طبع تحت اشراؼ الرئاسة العامة لشؤف الحرميف الشريفيف
 -18المكافقات في اصكؿ الشريعة ,تاليؼ ابراىيـ بف مكسى المخمي
الشاطبي,تحقيؽ عبد اهلل دراز كمحمد عبد اهلل دراز كعبد السالـ عبد الشاني محمد -
بيركت – لبناف,دار الكتب العممية
 -19الفكاكو الدكاني ,احمد ابف اغنيـ المالكي (ت1125ىجرية )دار الفكر -
بيركت1415,ىجرية
 -20المحمى ,عمي بف احمد سعيد بف حزـ األندلسي (ت456ىجرية )تحقيؽ احمد
محمد شاكر,دارالفكر
 -21األشباه كالنظائر لمسبكي ,المؤلؼ األماـ العالمة  /تاج الديف عبد الكىاب بف
عمي بف عبد الكافي السبكي .دار الكتب العممية .الطبعة األكلى ( 1411ىػ 1991,
ـ)
 -22بصائر ذكم التميز:العالمة مجد الديف محمد بف يعقكب بف محمد أبك الطاىر
الفيركز أبادم ,الشيرازم المغكم الشافعي  ,صاحب القامكس  ,تكفي سنة  817ىػ
المكتبة العممية بيركت,لبناف.
 -23المكسكعة الفقيية ,صادر عف ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية – الككيت ك
الطبعة األكلى ك مطابع دار الصفكة ,مصر.
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 -24فتاكل ابف اعميش المالكي

 -25المنثكر لمزركشي ,محمد بف بيادر بف عبد اهلل الزركشي أبك عبد اهلل  ,دار
النشر  :ك ازرة األكقاؼ الككيت ك الطبعة الثانية ك تحقيؽ  :د.تيسير فائؽ احمد
محمكد.
 -26مراعاة الخالؼ لعبد الرحمف السنكسي  ,محمد أحمد ثقركف ,الطبعة األكلى
1423,ىػ  2002,ـ ك دار البحكث لمدراسات اإلسالمية كاحياء التراث.
 -27الفكائد الجنية لمفاداني
 -28مراقي الفالح بإمداد الفتاح شرح نكر اإليضاح كنجاة األركاح ,حسف بف عمار
بف عمي الشرنباللي الحنفي,تكفي  1069ىػ ,دار المعرفة بيركت  ,لبناف .
 -29مراعاة الخالؼ عند المالكية كأثره في الفركع الفقيية  :محمد أحمد ثقركف ,
الطبعة األكلى  1423ىػ  2002ـ,دار البحكث لمدراسات اإلسالمية كاحياء التراث.
 -30الفركؽ لمقرافي .
 -31ىدية العارفيف في أسماء المؤلفيف كآثار المصنفيف كإلسماعيؿ باشا بف محمد
البغدادم (تكفي  1339ىػ ) ,طبع بعناية ككالة المعارؼ الجمية في مطبعتيا البيية
,اسطنبكؿ 1951,ـ .
 -32االعتصاـ كاإلماـ أبك إسحاؽ إبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي الغرناطي
ألشاطبي ,حقؽ كخرج احاديثو أ.د .مصطفى أبك سميماف الندكم  ,دار الخامي ط1
لس ػػنة  1416ىػ
 -33مقدمة شرح الركضة
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 -34المنثكر في القكاعد لمزركشي :محمد بف بيادر بف عبد اهلل الزركشي أبك عبد
اهلل,دار النشر ك ازرة األكقاؼ ,الككيت 1405ىػ الطبعة الثانية ,تحقيؽ :د.تيسير فائؽ
احمد محمكد.
 -35مقاصد الشريعة كمكارميا لمفاسي  .الصقمي أبي عبد الرحمف محمد بف محمد
الفاسي المالكي تكفي  337ىػ .
 -36اعالـ المكقعيف عف رب العالميف ,تحقيؽ طو عبد الرؤكؼ سعد

– مكتبة

الكميات االزىرية  ,مصر  1388ىػ  1968 ,ـ.
 -37بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع عالء الديف الكاساني دار الكتب العربي ,
بيركت 1982ـ
 -38التاج كاألكاليؿ لمختصر خميؿ لمحمد بف يكسؼ ابف أبي القاسـ العبدرم ,ط 2
,دار الفكر بيركت  1392ىػ.
 -39البيجة في شرح التحفة تأليؼ عمي بف عبد السالـ دار الكتب العممية بيركت
 1418ىػ  1998,ـ ط, 1تحقيؽ محمد بف عبد القادر شاىيف.
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