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 انفتاح المذهب المالكي 
من خالل على المذاهب الفقهية  

تطبيقه ألصل مراعاة الخالف   

 أ/طروب كامل 
 جامعة الحاج لخضر باتنة 

 مقدمة 

واالنغالؽ النابع أساسا  ،إف من معضالت الفكر اإلسالمي ادلعاصر، ىذا الربوز الظاىر خلطاب التطرؼ
من اعتقاد البعض امتالكو احلصري للحقيقة، وأف غَته ومن خيالفو ليس على شيء من احلق قل أو كثر 

وىذا ما يؤدي هبم إىل اختيار مسالك يف التدين، واذباىات يف الفقو، وتوجهات يف احلياة تشذ عن 
.امعاداة اجملتمع شعوري ادلسارات العامة جلمهور األمة، وتفضي هبم يف اخلتاـ إىل  

ولعل من أوكد الواجبات ادلتعينة على أىل الرأي والعلم يف األمة، وخباصة أىل الفقو منهم، زلاربة ىذا النمط من 
التفكَت إىل حُت القضاء عليو، أو تضييق دائرة مفاسده على األقل، وذلك ال يكوف إال عرب الًتكيز على معاجلة 

.من اجلذورأصوؿ الداء، وإصالح اخللل   

وأعتقد أف من الوسائل الناجعة القتالع نبت التطرؼ اخلبيث من اجملتمع، نشر ثقافة التسامح مع اآلخر 
ادلخالف، والتأصيل العلمي لفقو االختالؼ، وإبراز مظاىر التعددية يف تراث ادلسلمُت سلفا وخلفا، ويف طليعتو 

لية والتشريعية من قبيل "مراعاة اخلالؼ" اليت عمل هبا الفقو اإلسالمي دبختلف ذبلياتو ومنها القواعد األصو 
فقهاؤنا األسالؼ من ادلالكية وغَتىم، وطبقوىا يف نظرىم الفقهي االجتهادي، دوف أف يتطرؽ إىل أفهامهم أف 

من خالفهم يف الرأي واالجتهاد واقع يف الضالؿ ادلبُت الذي ال خيالطو ىدى أو صواب، وإمنا كاف شعارىم القوؿ 
".أثور: "مذىبنا صواب حيتمل اخلطأ، ومذىب سلالفنا خطأ حيتمل الصوابادل  

قد أقر الشرع  االختالؼ الصادر عن أىل االختصاص وادلبٍت على احلجة والربىاف، وأثاب كل من استفرغ ل
 وسعو، وبذؿ جهده يف معرفة احلق ولو بالظن.
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لغَت فكل واحد منهم مطلع على مذىب غَته، عامل وقد سبيز اجملتهدوف بسعة االطالع وادلوضوعية واحًتاـ رأي ا
فإذا صدر عن ادلكلف فعل منهي عنو يف نظر رلتهد، فإما أف يًتتب عليو آثار النهي من فسخ وإبطاؿ،  ،بأدلتو

األمر الذي قد يؤدي إىل مفسدة أعظم من مفسدة ادلنهي عنو، أو جيد لو سلرجا يوافق مقصد الشارع وذلك 
إذا كاف راجحا، أو بعض ما يقتضيو ذلك الدليل لدرء مفسدة متوقعة، وجلب مصلحة بإعماؿ دليل سلالفو 

 زلققة.

ومن ىنا نشأ " أصل مراعاة اخلالؼ " باعتباره أصال من أصوؿ ادلذىب ادلالكي الذي بنيت عليو أحكاـ كثَتة، 
 ومكن ىذا ادلذىب من االنفتاح على ادلذاىب الفقهية األخرى.

أحاوؿ التطرؽ إليو يف ىذه الورقة ىو التعرؼ على ىذا األصل ادلميز من ناحية الضبط والتأصيل ومن ناحية  ما
مث معرفة كيف ساىم ىذا األصل يف سبكُت ادلذىب من االنفتاح على ادلذاىب اإلسالمية األخرى ؟ ،زبريج الفروع  

 وذلك باتباع اخلطة التالية :

.والتمييز بينو وبُت اخلروج من اخلالؼ ة اخلالؼ ، ادلبحث األوؿ : التعريف دبراعا  

، وشروطها . بحث الثاين : حجية مراعاة اخلالؼادل  

مظاىر انفتاح ادلذىب ادلالكي على ادلذاىب الفقهية األخرى مع مناذج  لتطبيقات قاعدة مراعاة ادلبحث الثالث: 
.فروع الفقهيةلاخلالؼ على بعض ا  
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 تمهيد

علماء ادلذىب ادلالكي دبراعاة اخلالؼ اعتناء كبَتا سواء من ناحية التفريع وزبريج الفروع، أو من ناحية اعتٌت لقد 
الضبط والتأصيل، وما ذلك إال ألنو من أدلة اإلماـ مالك رمحو اهلل اليت كاف يستدؿ هبا، مع التنبو إىل أنو كاف 

وىذا األصل مبثوثا يف مواطن  ث عن شروط ذلك،ويعدؿ عنو أخرى كما سيأيت معنا عند احلدي ،يعمل بو تارة
من رواية ابن القاسم وال يوجد كبحث مستقل حىت عند ادلتقدمُت يف –كثَتة من ادلدونة يف فتاوى اإلماـ مالك 

و أوؿ ما وصلنا ىو إشارات من بعض علماء القرف اخلامس والسادس اذلجري شلن قالوا بو كالباجي ، أو ادلذىب 
 أنكروه كابن عبد االبر ، والقاضي عياض . 

-وصلنا مبسوطا ىو ما كتبو علماء القرف الثامن والتاسع اذلجري ، كابن عرفة يف حدوده، والقباب  وأوؿ شيء
والشاطيب يف كتابو ادلوافقات، واالعتصاـ ، وقد جرت مراسالت بُت الشاطيب وبعض علماء عصره –فيما نقل عنو 

،كابن عرفة ، والقباب وغَتمها انتهى فيها إىل القوؿ بأصل مراعاة اخلالؼ بعد استشكالو ، ومل يزد من جاءوا 
.(1)بعدىم على النقل عنهم ، والشرح ألقواذلم  

.التمييز بينه وبين الخروج من الخالف عاة الخالف و المبحث األول : التعريف بمرا  

 المطلب األول : في اللغة 

ف اصطالحي ومعاجلتها من حيث الًتكيب شأ ينحل ىذا الًتكيب اإلضايف إىل عنصرين مها : ادلراعاة واخلالؼ ،
وتأملت  النا مراعاة ، ورعاء إذا راقبتو يقاؿ : راعيت ف ة : فإف ادلراعاة تعٍت ادلناظرة  وادلراقبة حبث ، وأما يف اللغ

فعلو ، ويقاؿ راعيت األمر أراعيو مراعاة ، إذا نظرت إىل ما يصَت، وإىل أي شيء يؤوؿ ، وأصل ادلراعاة كلمة رعى 
.(2)أوذلما: ادلراقبة واحلفظ للشيء، وثانيهما الرجوع وىي تدور يف االستعماؿ اللغوي على معنيُت   

                                                           
، شرح  577،)مؤسسة الرسالة (، ص: 1حكاـ األصوؿ للباجي ، ربقيق : عبد اهلل زلمد اجلبوري ، ط:راجع : إحكاـ الفصوؿ يف أ(1)

.ادلوافقات للشاطيب،  1/263(، 1993،)دار الغرب اإلسالمي :  1حدود ابن عرفة للرصاع ،ربقيق : سعد أبو األجفاف ، ط:
 . 2/145ر الفكر (، ، واالعتصاـ، )دا 146-4/109(،1991-1411،)دار الكتب العلمية 1ط:

 . 2/402(،  1979-1933أمحد بن فارس بن زكرياء ، معجم مقاييس اللغة، )دار الفكر ،   (2)
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.(3)ويطلق بعض الفقهاء على "مراعاة اخلالؼ " لفظ رعي اخلالؼ ، ومها دبعٌت واحد   

خلالؼ ويظهر أف استعماؿ الفقهاء ذلذا ادلصطلح ال يبتعد كثَتا عن ادلعٌت اللغوي فاألصوليوف يقصدوف دبراعاة ا
و، مع أنو مل يعمل بو أوؿ ، إعماال لالـز دليلعند احلاجة  ع إليوو مراقبة مذىب ادلخالف وحفظو، ومن مث الرج

 األمر .  

معناه ضد الوفاؽ : تقوؿ زبالف القـو واختلفوا إذا  –وىو ادلضاؼ إليو  -أما اجلزء الثاين ذلذا الًتكيب ىو اخلالؼ
، وادلراد ىنا خالؼ الفقهاء يف أحكاـ الفروع . (4)ذىبكل واحد إىل غَت ما ذىب إليو اآلخر  

 المطلب الثاني : في االصطالح
عرفها  حيث منها تعريف ابن عرفة؛الؼادلالكية مجلة من التعاريف االصطالحية دلراعاة اخل ءوقد ورد عن فقها

(5)".إعماؿ دليل يف الـز مدلولو الذي أُعمل يف نقيضو دليل آخر"بقولو :  

.(6)"وحقيقةمراعاةاخلالفهوإعطاءكلواحدمنالدليلينحكمو: "عرفهاالقبادبنادلالكيةبقولوكما  

، إعمااللدليالدلخالف،أوإعادةالنظرفيهمعاإلبقاءعلىحجيتو: إذافمراعاةاخلالفهو
. عندعدموجودالدليلفيادلذىبأوضعفهفيمقابلقوةدليالدلذىباألخر  

: وأماالشاطبيفقدقاؿ
 -أيالدليلُت- فإنقيلمامعنىمراعاةاخلالفادلذكورةفيادلذىبادلالكي؟فإنالظاىرفيهاأهنااعتبارللخالؼ،وإعطاءكلواحدمنهما

 .(7)مايقتضيهاآلخرأوبعضمايقتضيههومعنىمراعاةاخلالؼ

 :يتضح من خالؿ ىذه التعاريف ما يلي

 أف إعماؿ قاعدة مراعاة اخلالؼ ال تتمكن إال فيما كاف من مسائل اخلالؼ.-

                                                           
 . 1/263راجع ابن عرفة يف حدوده إذ يقوؿ : باب يف رعي اخلالؼ ،شرح حدود ابن عرفة ، ) مرجع سابق (،  (3)

 . 1/179ية (،،)مصر : ادلطبعة األمَت 2الفيومي ، ادلصباح ادلنَت ، ط:(4)

 . 1/263الرصاع ،شرح حدود ابن عرفة)مرجع سابق(، (5)

 . 10/06/2014تاريخ الزيارة ،  waqfeya.com، نقال عن ادلكتبة الوقفية  ،موقع  6/388الونشريسي ، ادلعيار ادلعرب ، (6)

الكي ابن القباب يف مراسلة ذائعة الصيت .لقد استفسر أبو إسحاؽ الشاطيب الشيخ ادل 2/146الشاطيب ، االعتصاـ ، )مرجع سابق (، (7)
 . 1/390 ،بينهما عن مراعاة اخلالؼ ،وقد عرفو ابن القباب بالتعريف ادلذكور يف األعلى. راجع نص ادلكاتبة يف االعتصاـ للشاطيب
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أف العمل هبا بقدر ما يفيد االعتداد بالرأي ادلخالف دلسوغ ما، بقدر ما تفيد التقليل من غلواء وحدة اخلالؼ -
 إذا اشتدت قوتو، إذ ليس القصد مراعاة صور اخلالؼ. 

 تقرير قاعدة مراعاة اخلالؼ فيها معٌت وفكرة التقريب تأصيال وتفريعا. -

ارباد ادلقصد بُت ادلذاىب واف اختلفت يف ، و الكي وغَته من ادلذاىببعدىا التوفيقي للتقريب بُت ادلذىب ادل-
 الفروع. 

 المطلب الثالث : الفرق بين مراعاة الخالف والخروج من الخالف 

 قاعدة اخلروج من اخلالؼ .مراعاة اخلالؼ مل ربظ بشهرة واسعة كما حظيت بو 

فقهائهفيها ، إذ صرح بعض احملققُت منهم كابن عبد الرب ، ولقد انفرد ادلذىب ادلالكي بذكرىا على خالؼ بعض 
 والقاضي عياض بردىا بعد أف استشكلوا أمرىا .

وىاتاف القاعدتاف بينهما أوجو تداخل، وأوجو سبايز ، فأوجو التداخل تتميز يف أف كال القاعدتُت ىي قوؿ دبوجب 
نتماء ، واجملاؿ العاـ ، اف متقارباف من حيث االمنو مصطلحإذا فمراعاة اخلالؼ ، واخلروج دليلُت متباينُت ، 

 لكنهما سلتلفاف اختالفا جوىريا من وجوه عدة ديكن إمجاذلا يف اآليت : 

اخلروج من اخلالؼ فعل ابتدائي خيتاره اجملتهد من أوؿ نظره يف النازلة، فيختار حكما ما، وغالبا ما يكوف -1
راعاة فهي فعل هنائي ال تكوف إال بعد نزوؿ الواقعة، وقد يكوف حكما وسطا، اعتبارا للدليل ادلخالف، أما ادل

 .(8)اجملتهد غافال عن دليل ادلخالف يف وقت النظر، مث يستحضره بعدئذ

مراعاة اخلالؼ إعماؿ لالـز دليل اخلصم بعد الوقوع من غَت إنشاء حكم جديد، فكأهنا انتقاؿ وربوؿ ال -2
حكم جديد ىو وسط بُت ما أفاده الدليل الراجح عند اجملتهد، وما  غَت، وأما اخلروج من اخلالؼ فهو إنشاء

.أفاده دليل اخلصم كاحلكم بالكراىة توسطا بُت الدليل ادلفيد لإلباحة، ومعارضو ادلفيد للتحرمي  

ادلقصد من كال النوعُت سلتلف يف الغالب، فاخلروج من اخلالؼ مبتناه على الورع، واتقاء الشبهات، وأما -3
ة فغالبها يكوف لرفع احلرج، والتخفيف عن ادلكلفُت، وتوسيع ما ضاؽ عليهم من األمور؛ رفقا هبم، ادلراعا

.وإصالحا ألحواذلم  
                                                           

 .1/178الرصاع ، شرح حدود ابن عرفة ، )مرجع سابق (،(8)
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إذا ربرر ىذا واتضح علمنا أف الفريق القائل بادلنع من ادلراعاة ابتداء إمنا يقصد على التعيُت اخلروج من اخلالؼ، 
وز اخلروج من اخلالؼ ومراعاتو على حد سواء، أو لعلو شلن ال يرى فرقا  ومن قاؿ جبوازه ابتداء وانتهاء كاف شلن جي

كبَتا بينهما، وىو مسلك الكثَتين من أىل األصوؿ والفقو حىت إف بعضهم مجع بينهما يف لفظ واحد فقاؿ: 
.""مراعاة اخلروج من اخلالؼ  

خلالؼ على ادلعٌت ادلبُت قريبا، ومل ديل ىذه وشلا ينبغي ذبليتو يف ىذا ادلوطن أف ادلالكية ذلم نوع اختصاص دبراعاة ا
الدعوى التعصب وال االنتصار بالباطل للمذىب من غَت بينة أو دليل، وإمنا ىي نسبة لألمور إىل أصحاهبا، 

.باالستناد إىل اإلثباتات الشاىدة من أصوؿ القـو وفروعهم  

، فيزعم على ضوئها أف الفقهاء ادلتبوعُت بال وال حيتجن زلتج علينا بأمثلة للخروج من اخلالؼ، سيأيت طرؼ منها 
، من غَت أف يقيد ذلك بابتداء أو انتهاء، قد علمت البوف الشاسع بُت (9)استثناء قائلوف دبراعاة اخلالؼ يإطالؽ

.(10)الضربُت  

 

 

، وشروطها. حجية مراعاة الخالف المبحث الثاني :  

 المطلب األول : حجية مراعاة الخالف

                                                           
اخلالؼ واخلروج من اخلالؼ، لكنها تسوية لفظية؛ ألف اخلروج من اخلالؼ ىي مراعاة لو،  واجلماىَت من العلماء على التسوية بُت مراعاة(9)

 .ذلذا فإف ىؤالء العلماء حينما يتكلموف عن مراعاة اخلالؼ، فإمنا يقصدوف اخلروج من اخلالؼ، والعكس صحيح

، ومراعاة اخلالؼ قاعدة أخرى، فينبغي االنتباه إىل أما الفقهاء ادلالكية فهم يفرقوف بينهما، فاخلروج من اخلالؼ عندىم قاعدة مستقلة
 .اختالؼ استعماؿ ادلالكية للمصطلحُت: )اخلروج من اخلالؼ، ومراعاة اخلالؼ( عن استعماؿ غَت ادلالكية

وه على كال فادلقصود بقوؿ العلماء: )اخلروج من اخلالؼ مستحب(، فعل الشيء أو تركو حبسب الفرع الفقهي دبا ال يوقعو يف حراـ أو مكر 
ادلذىبُت ادلختلفُت، حبيث إذا عرض اخلارج من اخلالؼ ما فعل على الفقيهُت ادلختلفُت أفتيا بأف ال حرج يف الفعل، وال يتوقع عقاب، 

)مرجع سابق( ، نقال عن : ادلعيار ادلعرب للونشريسي ،.ومثالو التوضؤ من مس الفرج عند من ال يوجبو خروجاً من خالؼ من أوجبو
،6/367. 

 
 2000-1999، 1420-1419سلتاريقوادري ، مراعاة اخلالؼ وأثره يف الفقو اإلسالمي ، رسالة ماجستَت غَت منشورة ، لسنة  (10)

 . 55-54-53اجلامعة اإلسالمية العادلية إسالـ آباد: باكستاف ،ص:
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 اختلف العلماء يف حجية مراعاة اخلالؼ إىل رأيُت مها :

لمطلب األول :أدلة القائلين بمراعاة الخالف ا  

.وادلعقوؿ، والسنةاستدالدلالكيةعلىقاعدةمراعاةاخلالفبنصوصعديدةمنالكتاب  

 من الكتاب :

 يأيهاالذينآمنواالتحلواشعائراللهوالالشهرالحراموالالهديوال:﴿ منذلكقوالللهتعاىل
فاللهتعالىبينأنالنهيعناستحالالدلشركيناآلمينالبيتاحلراـ،ىوابتغ(11)﴾القالئدوالآمينالبيتالحراميبتغونفضلمنربهمورضوانا

 اؤمهفضالللهورضواهنمعكفرمهبهسبحاهنوتعالىالذيالتصحمعهعبادة،واليقبلمعو
عمل،وىذافيهنوعمناالعتباروادلراعاةلزعمهمالباطألمنامهفيهعبادةاللهتعاىل، 

.(12)فيكفاليراعىخالفعبدمسلم،وتستبعدعبادهتالواقعةعلىوجهدليلشرعياليقطع خبطئهفيو،وإنكانيظنذلكظنا  

 من السنة :

قاؿ : " أديا امرأة نكحت بغَت إذف وليها ، –صلى اهلل عليو وسلم –أف النيب -رضي اهلل عنها–عن عائشة  -1
(13)هبا فادلهر ذلا دبا أصاب منها "، فإف دخل فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل   

واضح أف النيب ليس عليو أف يراعي خالؼ غَته؛ لنبوتو وعصمتو وتأييده بالوحي النصي من ربو، لكن يف ىذا  
احلديث تنبيها على صورة مراعاة اخلالؼ كما يطبقها الفقهاء، وتبياف ذلك أف صدر احلديث نص بطالف الزواج 

ـز البطالف أف ال تثبت دبثل ىذا الزواج حقوؽ ال مهر وال غَته، غَت أف هناية احلديث الفاقد لركن الويل، فكاف ال
أوضحت أف ىذا الزواج هبذه الصفة لو وقع، فإف الزوجة تستحق ادلهر، ويعٍت ىذا مراعاة حالة منهي عنها بعد 

.(14)"ثبت النسب للولدالوقوع، قاؿ الشاطيب: "وىذا تصحيح للمنهي عنو من وجو، ولذلك يقع فيو ادلَتاث، وي  

                                                           
 . 2ادلائدة : (11)
 .6/395الونشريسي ، ادلعيار ادلعرب ، )مرجع سابق (،(12)
، )بَتوت : دار 1مذي بزيادة فإف تشاجروا  ، فالسلطاف ويل من ال ويل لو، كتاب النكاح ، باب ما جاء ال نكاح إال بويل ،ط:رواه الًت (13)

 .  5/103إحياء الًتاث العريب (، 

 
 .5/191ادلوافقات ، )مرجع سابق(، (14)
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. قولو عليو السالـ: "الَوَلُد لِْلِفرَاِش َولِْلَعاِىِر احَلَجُر، َواْحَتِجيب ِمْنُو يَا َسْوَدُة بِْنت َزْمَعةَ   -2(15)"  

فاحلديث قرر حكما شرعيا ىو إلغاء حكم نكاح الزنا يف اإلحلاؽ، وعدـ اعتباره يف النسب، بل ادلعترب الفراش، مث 
فيو نوع اعتبار لو، وىو أمر سودة باالحتجاب من عتبة، وذلك َأف َرُسوؿ اهلل، صلى اهلل َعَلْيِو أضاؼ حكما 

.(16)َوسلم، دلا رأى الشبة بعتبة علم أَنو من َمائو، فأجراه يف التَّحرمي رلرى النسب، فأمرىا باالحتجاب منو  

اؿ ادلالكية لالـز الدليل ادلعارض؛ إذ وأمر النيب، صلى اهلل عليو وسلم، ذلا باالحتجاب منو فيو شبو بإعم
االحتجاب الـز للحكم ادلقابل، وىو عدـ أخوة الغالـ لسودة بنت زمعة، وذلذا قاؿ ابن دقيق العيد: "... لو كاف 
الولد ابن زمعة يف علم اهلل، عز وجل، دلا أمر سودة باالحتجاب منو، كما مل يأمرىا باالحتجاب من سائر إخواهنا 

.(17)" عبد وغَته  

ومحل ىذا األمر النبوي على قاعدة إعماؿ الدليلُت أقرب من التأويالت اليت تكلفها الشراح ذلذا احلديث، من 
أجل ذلك اختار ابن القيم ىذا احلمل وأثٌت عليو فقاؿ: "وأما أمره سودة باالحتجاب منو، فإما أف يكوف على 

البُت بعتبة، وإما أف يكوف مراعاة للشبهُت، وإعماال طريق االحتياط والورع دلكاف الشبهة اليت أورثها الشبو 
للدليلُت، فإف الفراش دليل حلوؽ النسب، والشبو بغَت صاحبو دليل نفيو، فأعمل أمر الفراش بالنسبة إىل ادلدعي 

لقوتو، وأعمل الشبو بعتبة بالنسبة إىل ثبوت احملرمية بينو وبُت سودة، وىذا من أحسن األحكاـ وأبينها 
.(18)اوأوضحه  

 

                                                           
، كتاب احلدود ، باب للعاىر احلجر ، وورد يف كتاب الفرائض ، كتاب البيوع ، وكتاب الوصية ، وغَتىا بألفظ متقاربة صحيح البخاري(15)

 .6/2499، )بَتوت :دار الفكر (،

 
،)مصر : مطبعة (. وانظر: فتح العلي ادلالك يف الفتوى على مذىب اإلماـ مالك 4/291كشف ادلشكل من حديث الصحيحُت )(16)

 ( .2/61)(،1958-1378حلليب ،البايب ا

 
 
 .45(،ص:2003-1424،)مؤسسة الرياف : 6شرح األربعُت النووية ،ط:(17)

 
 
 .5/371(، 1998-1418)مؤسسة الرسالة : 3ابن قيم اجلوزية ، زاد ادلعاد يف ىدي خَت العباد ،ط: (18)
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 من المعقول :

إف النتائج اليت يتوصل إليها الفقيو يف حبثو الفقهي نظرا وتنزيال سواء أكانت حظرا، أـ إجيابا، أـ إباحة، أـ كراىة، 
أـ استحبابا... ال ديكن وصفها البتة بالقطعية، وال بأهنا احلق ادلتعُت الذي ال يتطرؽ إليو الشك من بُت يديو، وال 

الفقو ال ينتج اليقُت بالنظر إىل أف األدلة ادلعتمدة فيو ظنية ثبوتا أو داللة أو مها معا، وليس  من خلفو؛ دبعٌت أف
ذلك بعيب ينقص من مقدار األحكاـ الصادرة وفق ىذا ادلنهج؛ ألف الشرع وجو ادلكلفُت إىل العمل دبقتضى 

ت يف كل األمور؛ لعسرىا ادلفضي غالب الظنوف، وقبل منو االقتصار على ذلك، ومل يكلفهم البحث عن اليقينيا
.إىل تكليف ادلكلف دبا ال يطاؽ وىو منفي عن شريعة اإلسالـ  

فالفقيو يبذؿ وسعو يف تتبع الدالئل، وتقليب األمور على وجوىها، والًتجيح بُت متعارضها، وحُت يصل حلكم 
تقوده إىل االقتناع بصوابو، لكن ىذا معُت، يعتقد أنو صواب القًتانو بأدلة كثَتة داعمة دلا ذىب إليو من الرأي، و 

.االقتناع ال يدفع بالكلية إمكاف الصواب يف الرأي ادلخالف  

وإف ما نقل عن أكابر أىل الفقو من أقواؿ تؤكد احًتاـ االختالؼ، وفسح الصدر لو، والقبوؿ بو، وعدـ التقليل 
ا كاف قوذلم واضحا يف أف الرجحاف والقوة من شأف صاحبو... ال يفهم إال يف ضوء فكرة "احتمالية النتيجة". وذلذ

، قاؿ ابن (19)ونقيضهما من الضعف وادلرجوحية إمنا ىي أمور نسبية زبتلف حبسب اجملتهد الناظر يف الدالئل
.(20)"عرفة: " وثبوت الرجحاف ونفيو حبسب النظر من اجملتهد يف النازلة  

 

 المطلب الثاني: أدلة المانعين من مراعاة الخالف 

عاب مراعاة اخلالؼ مجاعة من العلماء احملققُت ، منهم أبو عمراف الفاسي ، وابن عبد الرب ، والقاضي عياض وقد 
قد استدلوا على رأيهم بأربعة حجج كالتايل : ول  

إف القوؿ دبراعاة اخلالؼ سلالف للقياس الشرعي ألف القياس يقتضي أف يسَت اجملتهد على : الحجة األولى
نقل عن عياض قولو : " القوؿ دبراعاة اخلالؼ ال يعضده القياس ، وكيف يًتؾ العامل مذىبو  مقتضى دليلو ، وقد

                                                           
الزيارة :  تاريخ http://www.alihyaa.maموقع :، عن أمحد غاوشعن مقاؿ بعنواف : ادلالكية وتأصيل االعًتاؼ باخلالؼ ،  (19)

12/06/2014 . 
  180شرح حدود ابن عرفة، )مرجع سابق(، ص: (20)
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ادلخالف دلذىبو، ىذا ال يسوغ إال عند عدـ الًتجيح، وخوؼ فوات النازلة ؛ الصحيح عنده ، ويفيت دبذىب غَته 
. (21)"فيسوغ لو التقليد ، ويسقط عنو التكليف يف تلك احلادثة   

.(22)كما نقل عن ابن عبد الرب قولو : " اخلالؼ ال يكوف حجة يف الشريعة "   

وأجاب اجلمهور بأنو ال سلالفة للقواعد الشرعية يف القوؿ دبراعاة اخلالؼ؛ ألنو ال يتضمنًتؾ راجح واتباع مرجوح 
وقوع احلادثة ،  ، وإمنا يتضمن ترؾ راجح دلا ىو أرجح منو، ذلك أّف الذي كاف مرجوحا قبل -كما تصورمت -

صار بعده أقوى من الراجح، دلا احتّف بو من القرائن اليت رجحت جانبو، وصار الذي كاف راجحا قبل الوقوع 
ال آخر يقتضي رجحاف دليل ادلخالف، وترؾ الدليل دلا ىو أقوى منو ىو دلي -حينئذ-مرجوحا بعده، دلعارضتو 

. (23)عُت ما تقتضيو القواعد، ال خالفو   

، وإمنا يتصور اجلمع يف منع التنزيو ، ال يف : إّف القوؿ دبراعاة اخلالؼ يؤدي إىل اجلمع بُت متنافيُت ثانية الحجة ال
اآلخر ، وكل ما كاف كذلك، فهو باطل، إذف ، منع التحرمي ؛ حيث يقتضي كل واحد منهما ضّد ما يقتضيه

. (24)فالقوؿ دبراعاة اخلالؼ باطل  

اخلالؼ تؤدي إىل اجلمع بُت ادلتنافيُت، وال إىل القوؿ هبما معا، النتفاء التعارض بُت وأجيب : دبنع كوف مراعاة 
 حاليت إعماؿ الدليلُت .

وذلك بأف يكوف دليل ادلسألة  "وبياف أّف كل واحد منهما أعمل يف حالة غَت احلالة اليت أعمل فيها اآلخر،
يقتضي ادلنع ابتداء، ويكوف ىو الراجح، مث بعد الوقوع يصَت الراجح مرجوحا؛ دلعارضة دليل آخر، يقتضي رجحاف 

احلالة  -حينئذ–فتكوف  .(25)" ؛ فيكوف القوؿ بأحدمها يف غَت الوجو الذي يقوؿ فيو بالقوؿ اآلخرفدليل ادلخال
حلالة الثانية فيما بعده، ومها مسألتاف سلتلفتاف . األوىل فيما قبل الوقوع، وا  

: إّف رعي اخلالؼ غَت مطرد يف كل مسألة خالؼ ، ولو كاف حجة لعّم مجيع ادلسائل ادلختلف الحجة الثالثة 
 فيها،  لكنو مل يعم، إذف فهو ليس حبجة . 

                                                           
 . 1/81،  1983-1403،)بَتوت :دار صادر ،  2،وفتاوى عليش، ط: 2/146راجع: االعتصاـ للشاطيب ، )مرجع سابق(، (21)

 .  4/109ادلوافقات للشاطيب ، )مرجع سابق(، راجع :(22)

 . 6/379راجع ادلعيار ادلعرب للونشريسي ، )مرجع سابق (،(23)
 .6/390راجع ادلعيار ادلعرب للونشريسي ، )مرجع سابق (،(24)
 . 4/109الشاطيب ، ادلوافقات ، ) مرجع سابق (، (25)
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أّف زبصيص رعي اخلالؼ ببعض مسائل اخلالؼ دوف بعض ربّكم ، أو ترجيح بدوف مرجح ، وىو  وبياف ذلك ؛
 باطل. 

دوف بعض؛ ألف لو ضابط حيكمو ، وأجاب ابن عرفة بأنو ال ربّكم يف كوف رعي اخلالؼ حجة يف بعض ادلسائل 
 وميزانا يوجب زبصيصو ببعض ادلواضع، ومناطا مىت ربقق ثبتت حجيتو . 

ط ىو: رجحاف دليل ادلخالف عند اجملتهد على دليلو ىو : يف الـز مدلوؿ دليل ادلخالف، وثبوت ىذا الضاب
.  (26)الرجحاف ونفيو ، إمنا يكوف حبسب نظر اجملتهد يف النوازؿ يف ضوء القواعد الشرعية العامة ومقاصد الشريعة

أف يتقدـ على ، واحلكم ال جيوز  : إف اخلالؼ الذي جعل علة احلكم متأخر عن تقرير احلكمالحجة الرابعة  
 علتو. 

وبيانو: أف احلكم يستخرج من األدلة الشرعية، واخلالؼ إمنا ينشأ بعد توصل اجملتهدين إىل نتائج سلتلفة ، نتيجة 
 لنظرىم يف أدلة الشرع ، فكيف يكوف اخلالؼ متقدما على علتو وىو احلكم ؟ ىذا ال جيوز .

تعليل بادلتأخر غَت شلتنع قياسا على اإلمجاع، فإّف احلكم يثبت بو، وإف حدث يف وأجاب أبو الوليد الباجي بأّف ال
 عصرنا .

تعليل بادلتأخر؛ فإف احلكم الناتج عن مراعاة اخلالؼ مل يكن متقدما على علتو، ألف معٌت ولو سلمنا امتناع ال
 قولنا ىذا سلتلف فيو أنو يسوغ فيو االجتهاد .

فلم يتقدـ على علتو ،  ومل يرتض الشاطيب ىذا  –صلى اهلل عليو وسلم –وقد كاف ىذا حالو يف زماف رسوؿ اهلل 
، وقولو : إّف معٌت ، فال يصح قياس اخلالؼ عليو اجلواب فقاؿ : إّف اإلمجاع ليس بعلة للحكم ، بل ىو أصل لو 

ألف الدعوى ىي أف احلكم الذي نقرره إمنا جاء  قولنا سلتلف فيو أنو يسوغ فيو االجتهاد ، ىو غَت الدعوى،
.   (27)بسبب اخلالؼ وبٍت عليو ، وليس فيما قاؿ جواب على ادلدعي  

جح :االرأي الر   

                                                           
 .6/378ادلعرب للونشريسي ، )مرجع سابق (، ادلعيار ، 266شرح حدود ابن عرفة ، )مرجع سابق(،ص: راجع(26)
 . 4/111راجع ادلوافقات ، )مرجع سابق(، (27)
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بعد عرض أدلة الفريقُت ، يبدو أّف القوؿ باعتبار مراعاة اخلالؼ أوىل من القوؿ بعدمو، وذلك لقوة أدلة أصحاب 
الرأي األوؿ ، وسالمة أغلبها من االعًتاض ، يف حُت أّف أدلة الرأي الثاين مل تسلم من النقد وادلعارضة وىو ما 

. (28)ن عرفة ، والقباب ، والشاطيباحملققُت كابن عبد السالـ ، وابذىب إليو مجاعة من   

يقوؿ ابن عبد السالـ : " والذي تدؿ عليو مسائل ادلذىب أف اإلماـ إمنا يراعي من اخلالؼ ما قوي دليلو ، وإذا 
 حقق فليس دبراعاة للخالؼ البتة؛ وإمنا ىو إعطاء واحد من دليلي القولُت حكمو مع وجود التعارض . 

" اعلم أّف مراعاة اخلالؼ من زلاسن ىذا ادلذىب . (29) الشاطيب :وقد قاؿ القباب يف مراسلة مع   

 وكم من عائبقوال صحيحا    وآفتو من الفهم السقيم

 المطلب الثاني : شروط وضوابط العمل بمراعاة الخالف 

 يشًتط يف العمل دبراعاة اخلالؼ ما يلي: 

.  (30)وأّما فيما اتفق عليو فال أف يكوف فيما اختلف يف حرمتو أو فساده ،-1  

أف يكوف اخلالؼ قويا، ال شاذا أو شديد الضعف؛ كتحرديالظاىرية للصـو يف السفر يف رمضاف ، وتقرير -2
نى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مث؛ تفسَتا لقولو تعاىل "(31)بعضهم دلشروعية  الزواج بأكثر من أربع

الربا اليسَت أو ذبويزىم لربا مضاعفة ، دوف ا على ما كاف أضعافا وقصر بعضهم ربرمي الرب، وثالث ورباع"
، فال شك أف ىذا النوع من اخلالؼ  ال ينبغي مراعاتو ، وإذا حكم بو حاكم جيب  ستهالؾ دوف ربا اإلنتاجاال

.(32)نقضو   

                                                           
 . 1/82راجع: فتاوى عليش ، )مرجع سابق (،(28)

 . 6/388راجع: ادلعيار للونشريسي، )مرجع سابق(، (29)

 . 1/269(،  1998-1418،) دار الكتب العلمية: بَتوت لبناف ،  1البهجة يف شرح التحفة ، ط: ابن عبد السالـ ،(30)
ذىب بعضهم إىل أّف اآلية تبيح الزواج بتسع ، وذىب آخروف إىل إباحة الزواج بثمانية عشر ، وقد نسب كثَتوف ومنهم ابن حـز ىذا (31)

د الظاىري وأصحابو ، ورأى أف اآلية يف حد ذاهتا تفيد إباحة الزواج بأكثر من أربع ، القوؿ إىل الرافضة ، ونسب القرطيب ىذا القوؿ إىل داو 
(، التحرير 5/17(، واجلامع ألحكاـ القرآف للقرطيب :)9/441لكن السنة قيدت ادلقصود من ىذه اآلية باألربع راجع : احمللى البن حـز :)

 (. 4/225والتنوير الف عاشور )

 .1/253(، 1980-1400، )بَتوت : دار اجليل ،  2للعز بن عبد السالـ ، ط: راجع : قواعد األحكاـ(32)
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كبَت وضرر فادح، دلا ينشأ عن االستمرار يف مقتضى احلكم األصلي من حرج  نظرا أف تدعوا الضرورة لذلك،  -3
جح طرفو. دلا اتصل بو من األحواؿ اليت تر  يؤدي باجملتهد إىل العدوؿ عن قولو السابق، واألخذ برأي سلالفو  

: "وما مّر من مواطن الضرورة طلبا للتيسَت فقاؿيف ،و اإلفتاء باألقواؿ الضعيفة وقد قرر ابن عابدين جواز العمل
. (33)موؿ على غَت موضع الضرورة عدـ جواز العمل ، واإلفتاء بالضعيف زل  

يًتؾ ادلراعي للخالؼ مذىبو من كل الوجوه، ومّثل لو دبا إذا تزوج مالكي زواجا فاسدا على مذىبو ،  ال أف -4
 صحيحا على غَته ، مث طلق ثالثا، فإف ابن القاسم يلزمو فيو الطالؽ ، مراعاة دلن يقوؿ بصحتو ، فال ربل لو

حىت تنكح زوجا غَته فلو تزوجها قبل أف تتزوج غَته ، فلم يفرؽ بينهما عند ابن القاسم ؛ ألف التفريق بينهما 
بناء على صحتو أوال ، ونكاحها عنده صحيح وعند ادلخالف -عند غَته–حينئذ إمنا ىو العتقاد فساد نكاحهما 

؛ مرة يف القوؿ بتصحيحو بعد من كل الوجوه فاسد، فلو روعي اخلالؼ يف احلالتُت معا ، لكاف تركا للمذىب
الوقوع رعيا للخالؼ ، وثانية يف القوؿ بفسخو؛ العتقاد فساده عند غَته للخالؼ كذلك ، ومراعاة للخالؼ 

.  (34)عاة دلذىب غَته، مرامجلةمرتُت ، تؤدي إىل ترؾ دلذىب بالكلية ، وال ديكن للمرء ترؾ مذىبو   

قدـ راسخة يف علـو الشريعة ، وبشكل أدؽ من بلغ رتبة االجتهاد .  أف يتصّدى ذلذا من كاف لو  -5  

، إذا كاف لو عيف من الرواية يف حق نفسو ؟ نعمجاء يف رسالة ابن عابدين : " ىل جيوز لإلنساف العمل بالض
ما جييز لو العمل بأف صاحب الرأي لو من علـو الرواية والدراية  اف عاميا فلم أره . مث علل ذلك ؛رأي ، أما إذا ك

بذلك سلالفا مذىبو . أما العامي عليو بالتباع اجملتهدين فيما صححوا ، ولكن يف غَت موضع الضرورة ، كما أشار 
. (35)إىل أنو ليس للمجتهد اإلفتاء بو ، وإمنا اإلفتاء دبا تقرر من األحكاـ يف ادلذىب   

قواؿ الضعيفة أو غَتىا شأف اجملتهدين من الفقهاء ، وسئل اإلماـ الشاطيب نفس السؤاؿ ؛ فأجاب : " مراعاة األ
إذ مراعاة اخلالؼ إمنا معناىا : مراعاة دليل ادلخالف حسبما فسره لنا بعض شيوخنا ادلغاربة. ومراعاة الدليل أو 

                                                           
 .2014/ 12/06، تاريخ الزيارة : http://www.waqfeya.com(، عن موقع : 1/50رسائل ابن عابدين ، )(33)
 (. 84-1/83فتاوى عليش ، )مرجع سابق(،) (34)

 . 1/50عابدين ،)مرجع سابق (،رسائل ابن (35)

http://www.waqfeya.com/
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مع –فحسبنا أقواؿ العلماء ، والفتوى بادلشهور منها ، وليتنا ننجو –معشر ادلقلدين –عدـ مراعاتو ليس إلينا 
.  (36)ال لنا وال علينا –لك رأسا برأس ذ  

تلك ىي مجلة الشروط والضوابط اليت ذكرت العتبار ىذا األصل ، وعمدهتا : ىي ما اختلف أىل االجتهاد يف 
 حرمتو اختالفا قويا يصل بصاحبو إىل حّد الضرورة . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مظاهر انفتاح المذهب المالكي على المذاهب الفقهية األخرى مع نماذج  لتطبيقات المبحث الثالث: 
فروع الفقهية  لقاعدة مراعاة الخالف على بعض ا  

                                                           
 . 122نقال عن رسالة مراعاة اخلالؼ وأثره يف الفقو اإلسالمي ، )مرجع سابق(، ص:  119فتاوى الشاطيب ،ص:(36)
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 المطالب األول : مظاهر انفتاح المذهب المالكي على المذاهب الفقهية األخرى 
 

دارس الفقهية من حيث سعة سبتاز ادلدرسة ادلالكية بتنوع أصوذلا وقواعدىا، بل ىي يف مقدمة ادل
نطاؽ االستدالؿ. إف ىذا التنوع والسعة صبغ ادلدرسة ادلالكية خبصائص عديدة، أقل ما يقاؿ فيها 
أهنا أكسبتها الثراء والتجدد. ومن تلك األصوؿ اليت انفرد هبا االجتهاد ادلالكي، واحتلت مساحة 

ي االجتهاد ادلالكي اإلماـ الشاطيب: "إنو معتربة: إنو أصل "مراعاة اخلالؼ"، وقد قاؿ عنو أحد منظر 
من زلاسن ىذا ادلذىب". ىذا األصل أبعد ادلدرسة ادلالكية عن التقوقع واالنغالؽ، بل أضاؼ ذلا 

.مسة الواسطية واجلنوح إىل أعدؿ األقواؿ وأوفقها، وجعل منها فضاء لتقبل قوؿ الغَت ودليلو  
الروحية السلوكية: التخلية قبل التحلية، فالتخلية تقـو  إف ىذا التقبل ال شك أنو من إفرازات القاعدة

على تنقية النفس وطرح ما هبا من نزغات ونزعات وخلفيات وأنانية وحُت ذلك تأيت التحلية، وأوؿ 
مستواىا غرس التجرد وادلوضوعية وينبٍت على ذلك قبوؿ الفكر اآلخر فاحًتامو، مث الرقي إىل درجة 

م متولد من الرأيُت معا. اعتباره مث الوصوؿ إىل حك  
اليت و  قاعدةمراعاةاخلالؼأبرز أصولو اليت أكسبتو ادلرونة واالنفتاح وعليو ف

كونإالفيمسائالخلالفاالجتهادية،والقاعدةتفصحعنمنهجاستدالليتنضويتحتهمنأدلةومفاىيموقواعدشرعيةمالت
.عتمدةفيادلذىبادلالكي  

: ادلرونة يف معاجلة كثَت من القضايا الشائكة واحلاالت ادلستعصية والعمل على حل ادلشاكل الطارئة 
 بفضل مبدأ مراعاة اخلالؼ الذي ازبذه أصال من أصولو الفقهية اليت بٌت عليها فقهو، يتجلى ذلك يف: 

ف بشرط أف يكوف ذلك تصحيحو بعض العقود الفاسدة ادلختلف فيها يعد وقوعها مراعاة لقوؿ ادلخال -
 القوؿ مؤسسا على دليل قوي يف نفسو .

يف ترتيب آثار العقود الصحيحة على العقد الفاسد ادلختلف فيو أيضا.وكمثاؿ على ذلك، األنكحة  -
الفاسدة ادلختلف فيها، فإف الفقو ادلالكي يصحح بعضها بعد الدخوؿ. ويلحقو فيها الولد بالزوج 

زوجُت قبل الفتح ويعتد بالطالؽ الواقع فيها. ويوجب فيها التوارث بُت ال  
 ويف البيوع الفاسدة ينتقل فيها الضماف للمشًتي بالقبض وإذا فات ادلبيع ديضي بالثمن. 

بينما الفقو الشافعي يرى فسخ البيع الفاسد ولو تداولت األيدي كما يرى فسخ األنكحة الفاسدة ولو 
ض احلاالت. ولدت الزوجة األوالد، وحيد الزوجُت يف بع  
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التيتظهرفيهابوضومحعادلتطبيقجميعاألدلةادلقررةمنالقياس؛ويظهرجلياأمنراعاةاخلالفمسلكمنمسالكاألدلةالشرعية
منأجلت؛واالستحسانوغَتمها،وىذامقتضىاحلكمةفياخلالفرمحةبالعباد،ومواءمةلطبيعةالوقائع،وسباشيامعاحلالوادلآؿ

ليفةالعباسيادلنصورمنهتعليقادلوطأبالكعبةليحماللناسعلىمافحقيقمرادالشارعفيوضعالشريعة،فمالكحينماطلباخل
، يو

فقدكانفيجواهبعلىمايدلعلىاالعتدادبرأيادلخالففيادلسائلبدعوىأنأصحابرسوالللهصلىاللهعليهوسلمقداختلفوافيالف
.(37)وكلعندنفسهمصيب,روع،بافًتاقهمفياألمصار  

م،فقدقبالدلالكيةاختالفاآلخرادلبنيعلىالدليلواالجتهاد،إذافمراعاةاخلالفمعيارتوزنبهادلوازناتبتغَتالزمانوادلكانواحلاؿ
ة .القاعدوىذامنمقاصد، عًتكفرصةذلاعتباراإلمكانيةصوابرأيو  

، يةمدديالسفركادلالحهليقصرالصالةأمال؟ىناكمنأجازذلالتقصَتمطلقا،وىناكمنأوجبهاعليهكاحلنف: فمثال
عتدادبادلصاداالوأمااحلنابلةفقدحرمواعليهالتقصَت،واألولىاخلرومجناخلالفاحتياطاوإعماالللدلياللصرحياألصليمع

.وغَتىااحليلوسدالذرائع،ومنعستحساناالرالتبعيةمن  
ادةإذانظرفيأحكامالفقهاءيقعبينالكراىةواإلباحة،واألولىالتكرارألهناعبادةوالعب،والقولبتكرارالعمرةفيالعامالواحد

.وهبيكومننمقاصدمراعاةاخلالفأناليؤديإلىادلنعمنالعبادة ،الجيبأنتمنع  
بعدىاالتوفيقيللتقريببينادلذىبادلالكيوغَتمهنادلذاىبيك؛تقريراتقاعدةمراعاةاخلالففيهامعنىوفكرةالتقريبتأصيالوتفريعا

. (38)شفاربادادلقصدبينادلذاىبواناختلفتفيالفروع  
وحبثاعنادلصلحةمقصودالشا،قاعدةمراعاةاخلالفمنأبعادىاادلقاصديةالكربىأهنيتمتوجيههاحلمايةمصلحةادلكلفُت

رعالتيجاءتالشريعةحبفظها،ورفعاللحرجعنادلكلفُت،وتكريسمبدأالغَتيةفيإعمالدليالآلخروتصويباجتهادىالفقه
 ي.

 وديكنالذىاببعيدافيالقوؿ
وصرحيالعقلواجلمعبينه،نمناىجاالجتهادادلعتمدفيالبحثعنصحيحالنقلإنقاعدةمراعاةاخلالفعندادلالكيةمنهجم:

ما، 

                                                           
، عن موقع : 160ص:مراعاة اخلالؼ يف ادلذىب ادلالكي ، ، سامل زلمد األمُت ولد زلمد (37)

http://www.madinahnet.com   : 14/06/2014تاريخ الزيارة . 
 . 187ادلرجع نفسو ، ص: (38)

http://www.madinahnet.com/
http://www.madinahnet.com/
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وتأويلهاأحسنتأويل،وترجيحاألقربإلىاحلقوتضييقهوةاخلالففياال،فيتمكنالناظرمنالنظرفيماوجدمناألثروالنصوص
. جتهادالفقهي  

" :قاالألستاذالعسري
يحاولبواسطتهااجلمعبيناآلراءادلختلفة،مستوننبهإلىأنفيعملمالكبأصلمراعاةاخلالفعدةفوائدعلميةوعملية،منهاأهن

  ،فيدامنآراءسلالفيهالتيتعتربضعيفةعنده،وفيذلكماالخيفىمندعمتقريبالشقةبينادلختلفينفيادلسائػل
والرباعةفي،والقدرةعلىالصناعةالفقهية،كماتكمنغايةالقاعدةفيالفائدةالعلميةمنالتقريببينالقواعداألصوليةادلعتمدة

.(39)"وبينتلكالقواعدواألصواللعامة،فهمالقواعداألصوليةمعإحكامالربطفيالتقريببينتلكاخلالفاتالفرعية  
 
لمطلب الثاني : نماذج لتطبيقات قاعدة مراعاة الخالف على بعض الفروع الفقهية ا  

اعدة مراعاة اخلالؼ من الناحية النظرية، وذلك بتحديد مفهومها وبياف ضوابطها، بعد معاجلة ق
بياف بعض النماذج العملية، اليت تنطبق على القاعدة شلا قاؿ بو الفقهاء، ادلطلب أحاوؿ يف ىذا 

وقد اخًتت منوذج من كل باب من أبواب الفقو. وعجت بو ادلصنفات الفقهية يف أبواهبا ادلختلفة .  
اة الخالف في العبادات مراع  

يو النجاسة ا دخلت فإذمن ادلسائل اليت بنيت على مراعاة اخلالؼ يف مذىب مالك : ادلاء اليسَت 
بو وصلى أعاد ماداـ  حد أوصافو ، أنو ال يتوضأ بو ، بل يتيمم ويًتكو، فإف توضأاليسَتة ، ومل يتغَت أ

 الوقت " وال يعيد بعده ، مراعاة لقوؿ من يف الوقت ، ومل يعد بعد الوقت ، وإمنا قاؿ " يعيد يف
ىذا القوؿ ، أف يعيد أبدا ، إذا  اء، وكاف قياس يقوؿ : إنو طاىر مطهر ، ويرى جواز الوضوء بو ابتد

. (40)يصح لو تركو ، واالنتقاؿ عنو إىل التيمم  ءمل يتوضأ إال دبا  
 مراعاة الخالف في النكاح 

صلى اهلل عليو –الويل شرط يف صحة عقد النكاح عند مجهور الفقهاء ، خالفا أليب حنيفة ؛ لقولو 
" ال نكاح إال بويل وشاىدي عدؿ "، فإف زوجت ادلرأة نفسها أو غَتىا فالنكاح باطل  -وسلم

 ، ورأى بعضهم أنو موقوؼ على إجازة الويل ، فإف أجازه أو أذف بو جاز وإالوجيب فسخو مطلقا 
 فال .

                                                           
 .504(، 2008، ،) القاىرة : دار احلديث  1زلمد نصيف العسري ، الفكر ادلقاصدي عند اإلماـ مالك ، ط:(39)
 .1/74، )بَتوت : دار الفكر (،  ، راجع أيضا ، الشرح الكبَت للدردير2/145الشاطيب ، االعتصاـ ، )مرجع سابق(، (40)
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، وال توارث بينهما إذا مات أحدمها قبل سخ ىذا النكاح أبدا ، بغَت طالؽومقتضى القياس أف يف
 لقاسم: جيب فسخ ىذا النكاح بطالؽالفسخ ، غَت أّف مالكا قاؿ يف إحدى الروايتُت عن ابن ا

 يكن عنده ويلـز فيو الطالؽ إذا وقع ، ويثبت فيو ادلَتاث ، وذلك ألف وجو ربرمي ىذا النكاح مل
 باألمر البُت ؛ لورود اخلالؼ يف ذلك .

أصل ىذا أف كل نكاح اختلف يف حرمتو ، يلـز فيو الطالؽ ، وكل نكاح اتفق ابن القاسم : و قاؿ 
.على حرمتو ، يفسخ بغَت طالؽ ، وال يلـز فيو طالؽ إذا وقع  

وأنفذه حُت أجازه الويل ، مث  حيث استدؿ على ذلك دبا لو وقع ذلك إىل قاض جييزه فقضى بو ،
 أتى قاض آخر شلن ال جييزه ؛ فحكم بفسخو ، كاف سلطئا يف قضائو ، فكذلك يلزمو الطالؽ فيو .

ومعٌت كالـ ابن القاسم : أّف ما يلـز فيو عدـ رفع حكم احلاكم ، يلـز فيو الطالؽ كذلك جبامع 
.  (41)رعي اخلالؼ يف كليهما  

المالية مراعاة الخالف في المعامالت  
؛ ويكوف الفسخ يف ادلختلف يف فساده من إذا وقع أف يفسخ   -عند ادلالكية-حكم البيع الفاسد 

احلاكم ، أو من يقـو مقامو ؛ فَتد ادلبيع لصاحبو ما داـ قائما وجوبا، وحيـر انتفاع ادلشًتي بو حينئذ 
اشًتى موقوفا على غَت معُت ،  ، غَت أنو ال يلـز برد ما استغلو مع رده للمبيع إال يف حالة ما إذا

واستغلو عادلا بوقفيتو فَتد غلتو ، ألف الضماف منو فكاف اخلراج لو ، ويرد البائع الثمن ، وال يرجع 
ادلشًتي على البائع بالنفقة ؛ ألف من لو الغلة ، عليو بالنفقة ، فإف أنفق على ما ال غلة لو ، رجع 

لنفقة ، رجع بزائد النفقة .هبا ، وإف أنفق على ما لو غلة ال تفي با  
ات ادلبيع بيد ادلشًتي ، مضى ادلختلف فيو ولو خارج ادلذىب ؛ بالثمن يف رواية ، إال أف فإف ف

حيكم حاكم بعدـ الرد ؛ ألف االختالؼ يقتضي شبهة للقابض ، فكاف الثمن ادلتفق عليو أوىل من 
، ،  القيمة ، ومضى ادلتفق على فساده إذا فات بالقيمة ، إف كاف قيميا ، وتعترب القيمة يـو القبض

 وضمن مثلو إف كاف مثليا، وإف تعذر وجوده ضمن قيمتو يـو القضاء عليو بالرد . 
وقاؿ مالك يف رواية عنو : احلراـ البُت من الربا وغَته يرد إىل أىلو أبدا ،  فات أو مل يفت ، وما  

.  (42)كاف شلا كرىو الناس ، فإنو ينقص إف أدرؾ بعينو، فإف فات ترؾ  

                                                           
 .2/120(،  1323راجع ادلدونة الكربى ، )مصر : مطبعة السعادة ،(41)
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–حينئذ –اإلفاتة ، عومل بنقيض مقصوده، فال يصح ع ما اشًتاه شراء فاسدا وإف قصد ادلشًتي ببي
.(43)ولو فات ادلبيع   

وبناء عليو ، يالحظ أف للمالكية يف ادلسألة حكمُت ؛ حكم بفساد العقد دبقتضى األصل ، 
 وبوجوب فسخو على النحو ادلذكور ، وحكم بتصحيح العقد ، وثبوت ادللك يف حالة الفوات . 

يف مجيع البيوعاتالفاسدة ؟ أـ ذلا تعلق بنوع خاص منها  –عندىم –ىل ىذه القاعدة مطردة ولكن 
 ؟ ذكر ابن جزي أف : " يف ادلذىب تفصيل ، وذلك أف البيوع الفاسدة على ثالثة أقساـ: 

األوؿ : ما دينع لتعلقو دبحظور ، خارج عن باب البيوع ؛ كالبيع والشراء يف موضع مغصوب ، فهذا 
سخ فات أو مل يفت . ال يف  

الثاين : ما هني عنو ، ومل خيل فيو بشرط مشًتط يف صحة البيوع ؛ كالبيع وقت اجلمعة ، وبيع 
، وقيل : يفسخ إف كانت السلعة قائمة . حاضر لباد ، والتلقي ، فاختلف ىل يفسخ أـ ال   

ما أخل فيو بشرط من شروط الصحة ؛ فيفسخ ، وترد السلعة إف كانت قائمة ، فإف فاتت  الثالث :
 ، رد مثلها فيما لو مثل ؛ وىو: ادلكيل  وادلعدود وادلوزوف ، ورد قيمتها فيما ال مثل لو . 

؛ الذي هني عنو خلالؼ إمنا ذبري يف القسم الثاين، أف مراعاة اإذف يتضح من خالؿ عرض ىا النص
على رواية حكماف ، حكم بفسخو ما داـ ادلبيع –خيل فيو بشرط من شروط الصحة ، إذ ذلا فيو ومل 

.(44)قائما ، وحكم بتصحيحو ، وإمضائو إف فات ذلك   
 مراعاة الخالف في الجنايات 

كل "حكم شرب النبيذ :اختلف الفقهاء يف حكم األشربة ادلسكرة ؛ فذىب مجهورىم إىل أف : 
 مالك  مذىب ، وىو(46)"ما أسكر كثَته فقليلو حراـ"، و(45)"حراـ  مسكر مخر ، وكل مخر

.  (48)، وأحد القولُت يف مذىب أيب حنيفة (47)الشافعي ، وأمحد بن حنبل  

                                                                                                                                                                                     
وىو من رواية ابن وىب عن ابن القاسم ، وقريبا منو قاؿ احلنفية : األصل أف بيع ما ليس دباؿ عند أحد ؛ كاحلر باطل ، وما كاف ماال (42)

،(القاىرة : دار 2(، راجع تبيُت احلقائق للزيلعي، ط: 3/188عند البعض ، كاخلمر عند أىل الذمة ففاسد ، )ادلدونة ، )مرجع سابق(، 
 .  4/44مي (، الكتاب اإلسال

 ( .122-4/115، حاشية الدسوقي مع الشرح الكبَت )بَتوت :دار الفكر (،  ) 3/185راجع : ادلدونة ، ) مرجع سابق(، (43)

 .172ابن جزي ، القوانُت الفقهية ، )ليبيا : الدار العربية للكتاب(، ص: (44)
 ، عن ابن عمر رضي اهلل عنهما . 13/172مخر :  صحيح مسلم بشرح النووي ، كتاب األشربة ، باب بياف أف كل مسكر(45)

 256-4/254، 45اه الدارقطٍت عن عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده :راجع سنن الدارقطٍت  ، كتاب األشربة ، احلديث رقم : و ر (46)
. 
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  –النخيل والعنب –(49)وذىب طائفة من العلماء من أىل الكوفة إىل ما أسكر من غَت الشجرتُت
إمنا حيـر منو اجلزء ادلسكر ، وأما القليل الذي ال ، كنبيذ احلنطة والشعَت ، أو الفاكهة أو العسل 

 يسكر فال ، وىو مذىب أبو حنيفة .
: "حرمة ىذه األشياء دوف حرمة اخلمر ، حىت ال يكفر مستحلها ،  (50)قاؿ صاحب تبيُت احلقائق

 وال جيب احلد بشرهبا حىت يسكر.
ذ أعملوا فيها الـز دليل ادلخالف وىذه النصوص من ىؤالء األئمة األعالـ ناطقة باعتبار اخلالؼ ، إ

 -كما تقدـ –دوف مدلولو ؛ فقالو حبرمة شرب النبيذ ، ولكن مل يرتبوا عليو إجياب احلد عند طائفة 
 ، ومل يرتبوا عليو جواز تكفَت مستحلو اتفاقا . 

ولو كاف حنفيا ؛ لضعف مدرؾ حلو و" قيل ال حيد مراعاة  وعند ادلالكية حيد شاربو يف ادلشهور ،
. (51)للخالؼ  

 
 خاتمة 

، ومجلةالكالمفيمقصدمراعاةاخلالؼ،أنفيهمحاولةتصويباجلميعوترجيحاجلميع
واعتباركلدليلعلىحدة،وعدمإقصاءأيدليلمراعاةذلبالصواب،والبحثعنادلصلحةالتيقصدىاالشارع،واالبتعادعنادلفسدةالتينهى

كيم،رفعاللضرروإبعاداللحرجوتيسَتاعلىادلكلفورمحةبو.عنهاالشرعاحل  

ويتبينمنهذاالدليلرباعةادلالكيةفيقبوالالختالفادلبنيعلىالدليلواالجتهاد،وعلىتميزمهبًتكمساحةفيمذىبهملرأيادلخالفمعتربينإم
 كانيةصوابرأيو.

ألصل االستحساف، ألف اجملتهد يراعي ويف اخلتاـ ال بد من اإلشارة إىل أف اعتبار مبدأ مراعاة اخلالؼ ىو امتداد 
ويف ذلك قاؿ اإلماـ  ،دليل سلالفو يف الـز مدلولو رفعا للضرر، ورعاية للمصلحة، ومها أساساف معترباف شرعا

                                                                                                                                                                                     
،)مصر :  2،ط:، ادلهذب للشَتازي 577(،ص: 1987-1407)بَتوت: دار الكتب العلمية،2راجع : الكايف البن عبد الرب ،ط:(47)

 . 2/366(،1959-1379البايب احلليب 
 . 6/47الزيلعي ، تبيُت احلقائق، )مرجع سابق(،(48)
" اخلمر من ىاتُت الشجرتُت : النخلة والعنب " راجع : مسلم بشرح النووي ، كتاب  –صلى اهلل عليو وسلم –وىو ما ثبت من قولو (49)

 ، من رواية أيب ىريرة رضي اهلل عنو .  13/153األشربة ، باب بياف أف مجيع ما ينبذ شلا يتخذ من النخل والعنب يسمى مخرا ، 

 . 6/45الزيلعي ، )مرجع سابق(، (50)
 .237ابن جزي ، ص: راجع القوانُت الفقهية ،(51)
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إف من مجلة أنواع االستحساف مراعاة خالؼ العلماء وىو أصل يف مذىب مالك ينبٍت ":في االعتصاـ الشاطبي
" .عليو مسائل كثَتة  

، بيد أف االستحساف ىو أخذ بأقوى الدليلُت ، ومراعاة اخلالؼ الؼ ىي من مجلة أنواع االستحسافاخلفمراعة 
 ىي : التوسط بُت موجب الدليلُت . 

ختالؼ يف األحكاـ مقصود للشارع ؛ دلا يًتتب عليو من االجتهاد والنظر أف خنلص أيضا أف حصوؿ االديكن 
ال جيوز تعمد اخلالؼ، وإمنا الواجب طلب احلق حيثما كاف ، فإف حصل  ادلفضي إىل كثرة األجر وادلثوبة ، ولكن

. اتفاؽ ؛ فذلك أوىل ، وإف حصل خالؼ ساغ لنا التعامل معو ،واعتباره بشروطو   

إف استيعاب مفهـو رعي اخلالؼ دبا حييل عليو من التفات دلذاىب الغَت، أحد العوامل اليت من ادلرجح أف تسهم 
للمذاىب واآلراء واألشخاص، ومن شأف تفعيلو يف العمل الفقهي ادلعاصر أف جيسر ىوة  يف كبح مجاح التعصب

اخلالؼ بُت االذباىات الفقهية ادلتباينة، وذلك ألف اجملتهد حُت يراعي دليل غَته، بل خصمو، فهو إمنا يعلن 
مذىب بعينو، وأنو مىت بلساف احلاؿ ال ادلقاؿ أف احلق ليس حكراً على إماـ وحده، وال الصواب مقصورا على 

.ظهر الصواب يف جهة وجب االنتقاؿ إليو من غَت مجود على الرأي أو تعصب للقوؿ األوؿ  

 

 

 

 

 

 

 


