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 استحباب خروج از خالف در مذهب شافعي
 

 ۲سالم افسري۱،١٭جليل اميدي

 كردستانگاه  دانشمربي۲تهران، دانشگاه دانشيار ۱ 
 )۲۱/۸/۱۳۸۶ :يريخ پذيرش نهايتا  ـ۱۳۸۶ /۲۳/۲ :تاريخ دريافت مقاله(

 
 ده يچک

وجود فتاواي فقهي مختلف در مسألة واحد، منشأ  عبارت است ازخالف فقهي
 در روش استنباط  فقيهان نظرهايدله شرع و اختالف اتعارض ظاهري خالف

راي ديگر مجتهدان و نظر در  توجه به آ،اين که در مقام اجتهاد. استاحكام 
 و صدور فتوا بر وفق فتواي ديگران يا نزديک به نظر آنان الزم  مخالفدليل

علماي شافعي که اجتهادات خود را .  خود محل اختالف است،است يا خير
خروج از خالف را شمارند، الصواب ميالخطا و فتاوي ديگران را محتملمحتمل

مراد از اين . دانندضع تقليد مستحب ميچه در مقام اجتهاد و چه در مو
هنگام بذل وسع براي استنباط حکم شرعي،  استحباب آن است که مجتهد در

موافق يا نزديک به فتواي موجود در مسأله فتوا  دله شرعي،ادر حدود تجويز 
اين استحباب، مبناي .  آن اجتناب ورزدة دايرةدهد و از ايجاد اختالف يا توسع

قّوت مأخذ " عمل به اين قاعده مشروط به. اي مخالف استاحتمال صحت فتو
 .است" عدم وقوع در خالفي ديگر" و "وقوع در محذور شرعي عدم"، "مخالف

 اي در اثر قابل مالحظه،اعتقاد به احتمال صحت آراي ديگراندر هر حال 
 .  گرايي مذاهب اسالمي داردهم

 
 .  استحباب،اطي احت،خالفمراعات ، خالف، ديتقل،  اجتهاد هاكليد واژه

 
 هطرح مسأل
دله و استنباط احکام از آنها  الير و تأوي تنوع و تعدد آرا در تفسي به معنايخالف فقه

د و ي به رغم فواي فقهيتنوع و تعدد فتاوا. خ فقه و فقها داردي به قدمت تارياسابقه
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 و افتراق يه فقيينه واگراي هم هست و زميب و مضراتي معاي که دارد دارايمحاسن
 يل ظن به حکم شرعي تحص تالش براياز آنجا که اجتهاد را.  آورديامت را فراهم م

ت نظر ياصرار بر صحت و حقان، الخطاستاند و ظن حاصل از اجتهاد محتملدانسته
.  بر قطع باشديتواند مبتنيگران نمي ديت فتواي خود و بطالن و عدم مشروعياجتهاد

 ي سبب شده است تا مسأله لزوم توجه به فتوا، مخالفي فتوان احتمال صحِتيهم
 موسوم به يا در قالب قاعدهدر نهايتل مورد استناد آنان مطرح و يگران و داليد

 چنان که از لفظ و ،ن قاعدهي مفهوم ا.شود عرضه "استحباب خروج از خالف"قاعده 
-يحت ،ديضع تقلن است که مجتهد در مقام اجتهاد و مقلد در موي ا،داستير آن پيتعب

 مثال براي. ز کننديان مذاهب پرهيق و توسعه شکاف ميجاد اختالف و تعمياالمکان از ا
ن قاعده يعمل به ا. ا باطل نشمارنديدانند حرام يح ميا صحيگران حالل يآنچه را د

ل ي به دل. مطرح و مورد توجه بوده استي مذاهب اسالميان فقهايش و کم در ميب
 و شروط عمل به آن از يح مبانير قاعده و تنقيان و تقرير شافعشتيل بيتوجه و تحل

ن ييشتر تبي ب، غرض. محدود شده استي حوزه بحث به مذهب شافع، آنانيسو
مطالب .  استي فقهيهاييد واگرايف و تحديت قاعده و نقش آن در تلطيت و اهميماه

شروط خروج از "و " دگاههايد"، " و حکم قاعدهي مبان،مفهوم" سه مبحث يمورد نظر ط
 .شودي مطرح م"خالف

   
  و حکم قاعده ي مبان،مفهوم: مبحث اول

ضمن ، آن است که در مقام اجتهاد" استحباب خروج از خالف" مقصود از قاعده
ن همان فتاوا ب به مضمويا قرياالمکان موافق ي حت،موجود در مسأله يفتاوامالحظة 

که از وقوع در آنچه از نظر  باشد ياه گونهبعمل ز يد نيمقام تقلاظهارنظر شود و در 
 نشأت ن قاعدهي از ايشماري بيفروع فقه ١.شودا مکروه است اجتناب يگران حرام يد

  . شودين فروع ذکر مي از اي موارد،شتر مفهوم قاعدهين بيي به منظور تب.اندگرفته
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از  چرا که ، مستحب است که هنگام وضو تمام سر مسح شودير مذهب شافعد
نظر امام مالک مسح تمام سر واجب است و شخص با مسح تمام سر از خالف امام 

 .شوديمالک خارج م
 ،شده مستحب است فوتي نمازهايب هنگام قضايت ترتي رعاير مذهب شافعد 

: ـ نک(شده واجب است  فوتي نمازهايقضا  دربيت ترتيفه رعايچرا که از نظر ابوحن
 .)۱/۲۹۴ي، وطيس

 خروج از ۀه نه تنها به قاعدي شافعيقت است که فقهاين حقيانگر ايفوق ب يهامثال  
ر يا خالف صغياند و آن را در سطح خالف داخل مذهب خالف اعتقاد راسخ داشته

کار ه ز بيا خالف خارج مذهب ني ي بلکه آن را در سطح خالف عال،انداعمال کرده
مراعات و ،  خارج آن چهاشدخالف چه در داخل مذهب ب ،گري دي به سخن.اندگرفته

اخذ به اقل ما " موسوم به يگريه قاعده ديفقه شافع در. خروج از آن مستحب است
 ،همسان، مقصود جه ويث نتيح  از"خروج از خالف " وجود دارد که با قاعده"ليق

ره خالف يدا کاستن ازدر قاعده  دو رهبه طوري كه،  .استت متفاوت يث ماهيح اما از
 "قيلاخذ به اقل ما "قاعده  ث که درين حيا  اما از، مشترک،ينيقي ه امرعمل کردن ب و

  استي منتفين امري چن"خروج از خالف "قاعده در جود دارد واقل تقادير و
  . هستندمتفاوت 

 له وأک مسيصورت توافق فتاوا بر اصل   در"لياخذ به اقل ما ق"اساس قاعده  رب
 بود که به اقل يقائل به قول کس ريث تقديح ازد ي با،اندازه آن ر ويتقد اختالف در

اساس محل  محل وفاق است و فتوا بر قدر مشترک و رياقل تقاد، چه. ر قائل استيتقاد
 سه  اهل ذمههيفقها درباره د، به طور مثال.  مخالف با آن استيفتوا وفاق بهتر از

 و بعضي نصف خي بر،ه مسلمانيمانند درا   اهل ذمههيدبرخي  :اند ابراز داشتهيرأ
ک سوم يرا  ذميان هيد" ليقل ما قا"  با اخذ بهي امام شافعاند، دانستهه مسلمانيدثلث 
قت عمل کردن به مورد يحق  در"لياقل ما ق"عمل کردن به  . است دانستهه مسلمانيد

                                                                                                                   
باشـيم     که به تقّدم حرمت بـر وجـوب قائـل            اين خروج از خالف نيست مگر     جايي براي احتياط و    ←

استحباب يا کراهـت بـود، جـايي بـراي       اگر اختالف در.۷ترک فعل است؛   كه در اين صورت احتياط،      
 ؛۱/۱۸۳عبدالـسالم،   ابـن : نكــ   (که به ترجيح کراهت بر استحباب قائـل باشـيم            آن  مگر ،احتياط نيست 

 ).۲۱۲ـ۴/۲۱۰،  الفروققرافي،
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اصل   بنا بر،ادتير به اضافه اصل عدم وجوب زي اقل تقاديعني ،اتفاق همگان اجماع و
شرح ي، قراف؛ ۱۱۱ ،يضاويب؛ ۶/۲۷،  بحرالمحيطي،زرکش: ـ نک( است يبرائت اصل

 .)۱/۱۹۷، المستصفيي، غزال؛ ۴۳۰ تنقيح الفصول،
  قاعدهيمبان
شبهه  ماندن از دوره ب، نياط در ديت ورع و احتيرعا،  خروج از خالف استحبابيمبنا

، گريت دبه عبار. اذعان به احتمال صحت آن است و احترام به مذهب مخالف، خالف
ل وجوب يدله ز بين شرعاً مطلوب است خروج از خالف نيد اط درياحت تي رعاچون

ن امر است که مبادا يدر نظر گرفتن ا، نياط در ديمنشأ احت. است مطلوب ،شبهه خالف
االمر صائب و موافق با ر مجتهد مرجوح است در واقع و نفس مخالف که در نظيفتوا

                                       . له باشدأحکم شارع در مس
  وين قول منسوب به امام شافعيا قت برخاسته ازيحق خالف در ه خروج ازينظر

حتمل ي خطأ يريقول غ حتمل الخطأ وي صواب يقول« کهاست ان فقه يشوايگر پيد
اگر مجتهد صحت قول  ،نيبنابرا .)۱۷۷ي، جرجان؛ ۲/۱۲۸۱ ،فهيخليحاج(» الصواب

سته است که آن يابد شاي بيل آن را قويغالب خود را محتمل بداند و دلمخالف با ظن 
 ،إحياء علوم الديني، غزال؛ ۱/۲۱۶، عبدالسالمابن: نكـ ( مراعات کند ياگونهه خالف را ب

 ).۱۲۹ـ ۲/۱۲۸
 حکم خروج از خالف

 اما مراتب ،اتفاق نظر دارنداستحباب حكم خروج از خالف  ندب و بره ي شافعيفقها
 هر ، کهي به نحو.کنديدا ميل مخالف تفاوت پيا ضعف دليباب با توجه به قّوت استح
د و دخول در شويکدتر مؤ باشد استحباب خروج از خالف متريل مخالف قويچه دل
 خالف وجوب خروج از عدم .)۱/۱۱۶ ي،سبکابن: ـ نک(کند يدا مي پ بيشترکراهت ،خالف

است که به اين دليل ز ياعتقاد به اباحه آن ن و عدم جوب،ل بر وي دلفقدانواسطه  به
و چون دخول در دانست کسان ي شرعاً  راتوان خروج از خالف و دخول در آنينم

ن رجحان يقن اي قدر مت؛دانستراجح را د خروج از آن ير باي ناگز،خالف مرجوح است
 .ندب و استحباب است

 دگاههاي د: مبحث دوم
اختالف از . ن قاعده اختالف نظر دارنديل به ات عمي در مورد مشروعي اسالميفقها
ا بر مجتهد واجب يا خروج از خالف فقها مستحب است يشود که آيم يناشن مسأله يا
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د از مجتهد ي تقل، در حق مقلد،کهطور همانكند؟ عمل  خودجه اجتهادياست که به نت
، ن اشکالي به اعنايت؟ با كندد توجه يگران نبايا وفاق ديواجب است و به خالف 

 :  استذيلدگاه وجود دارد که شرح آنها به قرار يد  خروج از خالف دودربارة
 خالف استحباب خروج از: ديدگاه جمهور

  ديگر ويمادام که به ترک سنت يا وقوع در اختالف جمهور معتقدند که خروج از خالف
وع  احتياط مشرةو در زمراست  منجر نشود امري نيکو و مستحب  شرعي محذوريا

؛ ۴/۲۱۰ الفروق،؛ قرافي،  ۲/۲۳،  شرح صحيح مسلمنووي،: ـ نک (دشومحسوب مي
 با توجه به آراي منقول از جمهور علما و کثرت فروع فقهي مبتني بر .)۳۷۸ندوي، 
علي قاري و امام نووي در الّ ماشخاصي مانندو همچنين با توجه به اّدعاي  قاعده

توان چنين نتيجه گرفت که جمهور  مي،ف خروج از خالخصوصمورد اجماع فقها در 
  گر ـن بارهي اما اثبات وجود اجماع در ا، مراعات خالف اعتقاد دارندفقها به استحباب

 چنان ،دگاه دومي دزيرا ، دشوار استي کار ـاندكرده يين ادعاي چني عالمان بزرگچه
 گفته شود تحقق که ن قاعده دارد مگر آني اكه خواهد آمد تأمالت و مالحظاتي درباره

  اجماع بريا ادعاي ،اجماع در مورد قاعده مراعات خالف قبل از ظهور مخالفان بوده
 يکه منظور اجماع درون مذهب نيا اي ، مخالفان صورت گرفتهياعتنا به آرا عدممبناي

 به ي مذاهب اسالمين است که اکثر فقهايتوان گفت اي آنچه قطعاً مي ول،بوده است
  . از خالف اعتقاد دارنداستحباب خروج 

 استدالل جمهور 
ل آن متعارض باشد در ي منشأ شبهه است و آنچه که آثار و داليدلّه شرع اتعارض

م و يل و تحريد به مأخذ تحليل بائگونه مسا نيدر ا. شودمحسوب مي متشابهات ۀزمر
 دنک به هم باشيث قوت نزديح دله ازااگر .  متعارض توجه شوديگر احکام فقهيد

. ديآيشمار مه  ترک شبهات بۀز از آن در زمري و پرهاستمسأله جزو متشابهات 
  ن ويد ،ث آمدهياحاد که در  چنان،ندي گزي دورين موارديکه از چنكسي  ،نيبنابرا

 ؛۲/۱۲۸ ،إحياء علوم الدين ي،غزال: ـ نک (١عرض خود را پاک نگه داشته است
 .)۲/۲۶۹ ي، دهلو؛۳/۴۵۸ ،الممهدات المقدمات ،  ابن رشد؛۲/۹۲، عبدالسالمبنا

________________________________________________________ 
 ،نـووي : نكــ   (من اتقي الشبهات فقد استبرأ لدينه و عرضه و من وقع في الـشبهات وقـع فـي الحـرام                     . ۱

 ).  حديث متفق عليه بخاري و مسلم است،۴۰ ،االربعين
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٥٠

 ياختالفات لفظبا ناديده گرفتن  به طوري كه،. دله استسبب اختالف فقها تعارض ا
 ،ا اجماعيح ي از عدم اطالع مخالف از وجود سنت صحين خالف ناشيو شاذ و همچن

با بررسي . دهديل ميشتر علم فقه را تشکي بيشود که اختالف اجتهاديمالحظه م
د که خالف فقها از يآيدست مه قت بين حقي ا نيزن اختالفاتيل ايدلخذ و دقيق مأ

 . است ادله ناشييتعارض ظاهر
ناشي دله از تعارض اشبهه است و اختالف فقها ، دلهاکه تعارض  نيبا توجه به ا

ده و مستحب يز از شبهه هم شرعاً پسنديشبهه است و پره، پس اختالف فقهاشود، مي
 .)۹/۴۱۹، المجموع شرح المهذبي،  نوو؛۲/۱۲۸ ي، غزال؛۲/۲۹۰ ي،مکّ: ـ نک( است

 خالف عدم استحباب خروج از: دگاه دوميد
رادات و اشکاالت ي کرده و ايتأمل تلق ن قاعده را محل بحث وي از فقها صحت ايبرخ

ح به انکار آن يطور صره ن وجود بي با اي ول،ن باره مطرح کردندي در ايگوناگون
 ي، توان از قرافياند م که اشکاالت مذکور را نقل کردهيز جمله کسان ا.اندنپرداخته

 ؛۱/۱۱۱ ي،سبکابن؛ ۴/۲۱۷ الفروق، ي،قراف: ـ نک( نام برد ي و شاطبيوطيسي، سبکابن
 :ر استي مذکور به شرح زيها خالصه اشکال.)۱/۲۹۹ ي،وطيس

د الزم ي اساس تقلعمل کردن بر زيمقلّد نبر جه اجتهادش و ينت، عمل به مجتهد بر. ۱
تواند ي خالف مذهب مجتهد است نمياط که مقتضيت ورع و احتي پس رعا.است
 ؛)۲۱۴ـ۴/۲۱۲ ، ابن الشاط: ـ نک(ح باشد يصح
 اگر . ثابت وجود داشته باشدي است که سنتيک عمل هنگامي يلت و برتريفض. ۲

گر به ي د عدةت وي به حلّيا به دو قول اختالف کرده و عدهياعلما در مورد مسأله
 ،  شبهه و برحذر ماندن از حرامياط و اتقاي از باب احتيشوند و شخصقائل حرمت 

چ کس به يرا هي زشود،محسوب نمي سنت )ترک(ن عمل او ي اكند ياز آن فعل خوددار
 اعتقاد با توجه به ،نيبنابرا. ستي ن قائلن فعل و مجازات در ترک آنه آتعلّق ثواب ب

لت خروج از خالف ي فض،گر به حرام بودن فعلي دياح بودن و برخ از فقها به مبيبرخ
 ؛)۱/۲۹۹ ي،وطيس: ـ نک(ل باشد يتواند مستند به دلينم

اط از يت ورع و احتي رعاه دليل که بيکس، ب عمليدگاه تخطئه و تصويد از. ۳
ا جلب ثواب عمل را انجام داده ي خوف عقاب ه دليلا بيشود يگر فقها خارج ميخالف د

ن به ي خوف عقاب باشد نزد قائله دليلاگر مراعات خالف ب زيرا ، ندارديت استحباباس
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ن در ي همه مجتهد،ن صورتي در اچون ، خواهد بوديب احتمال مذکور منتفيتصو
ک يا خروج از يگر ي ديک صواب به صوابيل خالف بر صواب هستند و انتقال از ئمسا

قائل  اگر به مذهب تخطئه . استح بالمرجحيگر ترجي دي انجام صوابيصواب برا
 در فروع يند در مورد گناهکار نبودن مجتهد خاطيگوي چنان که جمهور م،ميباش
 ، خواهد بوديز منتفي باشد مجازات ني اگر گناه منتف،ني بنابرا. اجماع وجود دارديفقه
 م ازي بيعني ، اما در مورد احتمال دوم،ان گناه و مجازات تالزم وجود دارديرا ميز

 يرا شخص مخطي ز،ستيفوت ثواب ممکن ن :ديگوي ميدست دادن ثواب شاطب
برد يمبيشتر بهره ب از ثواب يب بر صواب است و اگر مصيهمچون شخص مص

 باشد که شخص خارج از خالف ين است و چه بسا خطا در جهتينامعي، شخص مخط
رقابل تصّور يواب غا فوت ثي وقوع مجازات ،ني بنابرا.ن عمل کرده استه آـ متوّرع ـ ب

 ؛)۲۷۶ ـ۲۷۴ ،بلکا: نكـ (ماند ي نمي باقيارزكي ورع و پرهي براييجه جاي در نت.است
 مآخذ  وي مبانيند و دارايآيشمار مه شتر مسائل فقه جزو مسائل خالف بيب. ۴

 له مراعاتيوسه اط بيت احتيخواهان رعا،  اگر شخص مکلّف.هستندمعتبر 
 که خروج ي بدون خالف،فيل تکلئ از مساياا مسألهيله  معام،چ عبادتيخالف باشد ه

ن يدترياط از جمله شديورع و احت ،ن اساسير اب. ماند  نخواهدياز آن مطلوب است باق
 ؛)همان: ـ نک(است  بود که قاعده مورد بحث به ارمغان آورده  خواهدييحرج و تنگناها

 واسالم  ي منبع قانونگذارعنوانه  بنقرآ از يرويپ ت وي تبع:ديگويحزم م ابن.۵
 دستور داده،به ايشان براي تبيين دين اسالم  که خداوند متعال )ص (امبري از پيرويپ

 يا يكي از  و سنتنآقر آنچه در  هر،نيبنابرا. ستين نيا  فراتر ازيزيچ واجب است و
 آن اجماع کنند به قوت ةن دربارياگر تمام ساکنان زم . حق است،ح باشدي صحآن دو
 آن نخواهد يسست  آن را ترک کند موجب ضعف ويکس اگر  وشودي افزوده نمآن
رحمت است ،  اختالف:اندکه گفته كساني ست وي مراعات خالف هرگز الزم ن، پس.شد

 .)۵/۶۴: نكـ (   ...هستندسخت در اشتباه 
ل عدم لزوم مراعات خالف را يدل  که اوييآنجا  از بايد گفتحزممورد نظر ابن در
 در  وشدا همان است که قبالً مطرح ي نظر او  اشکاالت مراعات خالف از،نکردهذکر 
، طور مطلقه  ب،خالف ت خروج ازيا او به عدم مشروعي ، خود جواب داده شدهيجا

د که يآيمبر" ستيمراعات خالف هرگز الزم ن "عبارت  از،گونه که  همان.استقائل 
 . ده استياثبات رسدگاه اول به يحث دبم ن قاعده دريت ايمشروع
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 هابررسي اشکال نقد و
ل ي دلي اگر مقتضا،گريان دي به ب. ورع استي نف،ل توسط مجتهديت از دليالزمه تبع .۱

 ،ن حالتي حرمت آن باشد در ا،ل مخالفي دليمقتضا  مباح بودن عمل ويمجتهد
 کي عملمانند . اعتبار اعتقاد وجود داردبه نه  اط به اعتبار فعل ويت احتيرعا
 نه ،ل آني صحت دلراي ب،ل مخالفي دليم واقع شدن در مقتضاي بكه ازمذهب يحنف

 ياهين فرضيحال اگر چن. كندز يذ پرهينبدن ي از نوش،ليرجحان صحت آن دل
را ي ز، خواهد بوديورد مقلد از باب اول ممورد مجتهد صادق باشد صدق آن در در

 اط خود را بر آني ندارد تا احتل مخالف راي قّوت دليابي ارزييشخص مقلد توانا
 .تر خواهد بودستهيحق مقلد شا خالف در، خروج از نيبرابنا. بنا سازد

 ي است که جايت مجتهد از اجتهاد خود سخنيل شدن به لزوم تبعئکه قا گر آنيد
 به سّد باب ورع در حق ياهين نظريرا اعتقاد جازم داشتن به چني ز،بحث و تأّمل دارد
 از آن استثنا يام و کسع، ت ورعيل مشروعيکه دال  حال آن.شوديمجتهد منجر م

 يز کردن از مواضع خالف هم در حق مفتياط با پرهيت ورع و احتينشده است و رعا
 گر  شخص مقلّد.)۱۲۹ـ ۲/۱۲۸ ي،غزال: ـ نک( دارد يه سزايت بيو هم در حق مقلّد اهم
ق ي از خالف را از طر خروجيتواند معناي اما م،ستي نيچه اهل نظر و بررس

 در يک عالم شافعي از يک عاميکه  نيمانند ا . درک و آن را انجام دهديارشادات مفت
ت ي به حلّيال کند و آن مفتنام خداوند بر آن ذکر نشده است سؤ که يمورد حکم قربان

اط يل نظر مخالف و از باب احتي قّوت دله دليل بي ول،ه فتوا دهديآن طبق مذهب شافع
 .كنده ي توصي به ترک خوردن آن قرباناو را
 وجود ه دليلت خروج از خالف بي گفته است افضل دوم در جواب اشکاليوطيس .۲

 ساختن ذّمه است ياط و بريل عموم احتيدله  بلکه ب،ستين باره ني در ايسنّت خاص
 الشبهات يمن اتّق«: ث آمده است کهياحاد در . مطلقاً مطلوب استيکه از لحاظ شرع

 ،ني بنابرا.)۲/۱۳۱۹، ماجهابن؛ ۲/۲۴۵، دارمي؛ ۵/۵۰ مسلم،( »عرضه نه وي استبرأ لدفقد
 است و يث عموم ادلّه امر ثابتياز ح ت مراعات خالف بالجمله ويل شدن به افضلئقا

 ي،وطيس: ـ نک (شودمي محسوباط که شرعاً مطلوب است ياحت  ورع وۀدر زمر
۱/۲۹۹(. 
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٥٣

 ي نه تنها الزم و ضروريا هر مسألهۀربارل خاص ديعالوه بر آن وجود دل
ل و ئ اما مسا، محدوديني نصوص د، زيرار قابل تصّور استي بلکه اصالً غ،ستين

 ساختن يبر، اطي دالّ بر احتي وجود ادلّه عموم،که گر آني د.هستندحوادث نامحدود 
 نظام ک قانون وينوان ه عز از شک و شبهه بيت ورع و پرهيرعا، في تکلۀذّمه از عهد

ات در اثبات حکم استحباب مراعات خالف يل و جزئئ از مساياري حاکم بر بسيکلّ
عت است يز از شک و شبهه از جمله احکام عام شري که پرهيياز آن جا .کنديت ميکفا

ز ين شبهه نيز از ايد اجتناب و پرهيآيشمار مه ها ب شبههۀن در زمريو اختالف مجتهد
 .دشوحسوب ميمم ي مطلوب شارع حکۀدر زمر

 خروج از ،ه براي حصول ثواب ك به ايناعتقاد بايد گفت که شكال سوم ا نقد در.۳
 زيرا الزم بودن خروج از خالف براي ،خالف الزم نيست سخني نادرست است

حصول ثواب واضح و روشن است و اجر و ثوابي که در افعالي مانند مسح تمام سر 
- به. . .  شود بدون مسح تمام سر و و بجا آوردن نيت در هنگام وضو حاصل مي

  بيم از واقعه دليلمانند ترک شراب نبيذ ب  در متروکات،کهطور همان.آيددست نمي
شود بدون آنوسيله اين متروکات حاصل ميه در حرام،  ثوابي که بشدن   

.)۲۸۰لکا، ب: ـ نک( ديگر مفعوالت و متروکات نيز به همين ترتيب است .آيددست نمي به  
  بلکه چنين،اميدوار بودن شخص خارج از خالف به ثواب نه تنها صحيح است

 آن از مقاصد عقال است تي جستن از شبهه خالف که البته رعايل دوريدله  بيشخص
 ۀ شخص مراعات کننديشتر براياسباب موجب ثواب ب. بردي ميشترياجر و ثواب ب

 :  استذيلخالف ـ محتاط ـ به شرح 
شخص خارج از خالف خواهان آن است که عملش از هر گونه شائبه  .قصدالف ـ 

 مبرا ياظ شرعناً از لحيقياش را او در تالش است که ذّمه. ر بدور باشديا تقصي نقص
متعال و  پروردگار  ترس از جالل و عظمته دليلن قصد بيکه ا نيل ايدله سازد و ب

ت پروردگار بوده است تعلق ثواب فراوان يل رضايعت و تحصيبه موافقت با شر ليم
انَّما «:  فرموده است)ص (امبريست و پيکس پنهان ن چين گونه مقاصد بر هيبه ا

  ؛»يٍء ما نوي لکلّ امِرات و انّماينّاالَعمال بال
ل خالف در بسياري از اعمال و ئ شخص محتاط در مسا.اصابت به حق ب ـ
را او طبق آنچه ي ز، قطعاً به آنچه که در نزد خداوند صواب بوده اصابت کردهرفتارش
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٥٤

 مانند مسح تمام .بخش بوده عمل کرده استتيح و رضاين صحيکه از نظر مجتهد
 يها و نمونه...  نمازهايب در قضايت ترتيرعا ،اختالف مورد يها انجام غسل، سر
ا مسح تمام سر ي :ستي نتحالدو  از ي مسح سر خالبراي نمونه .شمارندي که بيگريد

 از سر که شخص مکلف خارج از خالف با يا مسح جزئياز نظر شارع واجب است 
 . استرا جزء داخل در کلي ز،ز مسح کرده استي از سرش را نيمسح تمام سر جزئ

ن ي مستلزم ا، به حقيب است و اصابت کردن قطعي مص، او در هر دو احتمال،نيبنابرا
ا ي که هر دو احتمال اصابت ياست که ثواب شخص خارج از خالف نسبت به شخص

ن دو حالت فرق يان ايرا شارع مقّدس مي ز،شتر باشدي ب،خطا در مورد او وجود دارد
ت تالش و کوشش خود را ي هر گاه حاکم نها:ح آمده استيث صحيل شده و در حدئقا
اگر به حق اصابت کند دو اجر دارد و اگر اجتهادش به خطا . كندرد و حکم يکار گ هب

 ؛)۱۱/۹۱, شرح صحيح مسلم, نووي (دبريک اجر ميرود 
 ،گري به عبارت د.ن مسأله به افعال اختصاص دارد نه تروکي ا.کثرت عمل ج ـ

 ي مانند ادا.شتر استيک امام مستلزم عمل بيت از قول يعاط و ورع در تبيت احتيرعا
 يشتريل به وجوب آن مستلزم عمل و مشقت بئ قاي مراعات رأه دليلعمره که ب

ا خارج ساختن زکات اموال مورد يل به سنّت بودن آن است ئ که قاينسبت به کس
 .)۲۸۲ـ۲۸۱ ،بلکا: ـ نک(ب است ين ترتيه از بيجات نيورآالت و سبزياختالف مانند ز
ث ي حد:ر استيل زيشتر دارد داليشتر ثواب بيه که عمل بين فرضي ايمستندات شرع

، )۲/۶۳۴ي، بخار، ۴۲۰ي، ديزب (» قدر نصبکي علاجرک «: که فرموده است)ص(امبر يپ
ما کان «: ي فقهۀ قاعدهمچنين. است تو  و تالشيات به مقدار سخت ثواب و بهرهيعني

هر آنچه مستلزم عمل بيشتري ، يعني )۱/۳۰۸سيوطي،  (»ر فضالًاکث اکثر فعالً کان
  .است داراي ثواب بيشتري است

 استحباب خروج از ۀاعدق: اوالًتوان گفت در نقد و ارزيابي اشكال چهارم مي .۴
ل ئ زيرا بسياري از مسا،خالف اطالق ندارد و خروج از هر خالفي مطلوب نيست

   .هستند و مدرک مخالف فاقد اعتبار دليل ضعف مأخذه خالفي وجود دارند که ب
کّد و آن هنگامي است ؤمرتبه م. مراعات خالف داراي مراتبي استاحتياط در : ثانياً

 هم بوده و احتمال صّحت قول مخالف وجود حيث قّوت نزديک به که ادلّه از
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متروک  " ذبيحة و١"عينه"وع به همين دليل است که شافعيه پرهيز از بي. داشته باشد
 ؛ غزالي،۱/۱۱۶ سبکي،ابن: ـ نک( اندشمار آوردهه کّد ب ورع مؤۀ را در زمر"تسميهال

وجود  با  استفي ضع اما آنجايي که دليل مخالف،)۱۲۹ـ۲/۱۲۸، إحياء علوم الدين
 ف است و در رتبهي استحباب ضع،حکم استحباب خروج از خالفباقي بودن 

 گر چه خروج از خالف ،ن حالتي در ا.داردکّد قرار ؤ ورع ميعني ،تر از مرتبه اّولنييپا
  .دنبال ندارده  بيانيچ ضرر و زي اما ترک آن ه، استيادهيامر پسند
ا يجاب و اباحه ي ا،ميتمام اختالفات فقهي به تعارض ميان ايجاب و تحر :ثالثاً

ت ورع يز وجود دارد که رعاي از خالف نيگري بلکه بخش د،گرددينمم و اباحه بريتحر
 ضلاف مانند اختالف علما در مورد .ر قابل تصّور استي در مورد آن غيزگاريو پره

 ، المقتصدةي المجتهد و نهاةيبدا ،رشدابن: ـ نک(ا ِافراد در حج يا تمتّع يبودن ِقران 
شمار ي صحت موارد مذکور اتفاق نظر دارند و موارد بۀنکه آنها درباريبا ا) ۱/۳۳۵
ت يامکان رعا ،ن مسائل خالفيدر تمام ا . شده است ذکري فقهيها که در کتابيگريد

ا يکند که احتمال وقوع در حرام يدا مي صدق پياط هنگاميرا احتي ز،ورع وجود ندارد
 حال آنکه در اختالف فقها . عدم انجام آن وجود داشته باشده دليلفوت واجب ب

ز يت ورع نيجه رعاي است و در نتيک فعل احتمال گناه منتفي بودن يولرامون ايپ
 .شودي ميمنتف

 بلکه برخي از موارد ،همه موارد خروج از خالف شاق و دشوار نيستند: رابعاً
 مثال به رايب. هستند فاقد مشقّت  بعضي برخي ديگر داراي مشقّت کمتر و،دشوار

تأخير انداختن نماز جمعه به بعد از زوال آفتاب براي خروج از خالف آن عّده از 
 يا خواندن نماز با طمأنينه، رعايت هستند لئقان آن قبل از زوال فقهايي که به بطال

   .بار و دشواري نيستندعمل مشقت...  ترتيب در قضاهاي نماز و 
طور کامل ه اري صفت است و براي تحقق صفت انجام آن بكورع و پرهيز: خامساً

ت يفا ک بلکه حداقل موردي که اطالق ورع بر آن صحيح باشد در تحقق،شرط نيست
 ،ستي شرط نيل خالفئت آن در همه مسايرعا،  کسب رتبه ورعي برا،ني بنابرا.کنديم

محسوب اران زكي پرهۀل خالف در زمرئشتر مسايبلکه شخص محتاط با خروج از ب

________________________________________________________ 
 سپس آن را بـه مبلغـي   ، بفروشد قيمت مؤجل  که شخص متاعي را به      عبارت است از اين    "عينه" بيع   .۱  

 .)۶۷ عربلو،جابري: نكـ (کمتر از قيمت اول بخرد  
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دش عمل ي مجتهد مورد تقلي که بر اساس فتوايت آن در مواردي و عدم رعاشودمي
 درست است که البته .رساندينم ي وياركزي به ورع و پرهياخدشهکرده است 

 .ک مکلف متفاوت استين مسأله نسبت به ي اما ا،شمارنديل خالف در مجموع بئمسا
 مانند .شوديل خالف مواجه نمئ اعمال روزانه خود با تمام مسايطه طوري كه، او ب
 و يونات تجارئل و شؤاعمال روزانه خود کمتر با مساكه ضمن ک کارمند دولت ي

 يل فقهئ از مساياري وجود اختالف در بس،ني بنابرا.شوديروش مواجه مد و فيخر
 ي چه بسا زندگ.است يت ورع در حّق او منتفي ندارد و رعاي وي برايت چندانياهم
براي او اتفاق نيفتد و  يل اختالفئ از مساياريک شخص مسلمان بسر رسد و بسي

نجام عمل شفعه، ِاقاله، ِهبه، شود اصالً امکان اگونه که در جامعه مشاهده مي همان
 .دشو فراهم ني ويبرا. ..اعتکاف و  زکات، خُلع، رهن، بيع،، توکيل در ازدواج، طالق

-ي سست و باطل است و نميي وجود مشقّت در خروج از خالف اّدعاياّدعا، نيبنابرا
 .ح باشديتواند صح

 
  شروط خروج از خالف: مبحث سوم

ت خروج ي بلکه رعا،ستيمستحب نهم  ي هر خالفست و خروج ازي معتبر نيهر خالف
 :  استذيلاز خالف مستلزم شروط 

 ل مخالفي قّوت دل: شرط اول
ل يسته مالحظه و مراعات است که از قوت دلي معتبر و شايخالف، ن شرطياساس ا بر

ن اندازه يهم. ستي آن نيت قطعيمدرک حج ايل يقوت دل از البته مراد. برخودار باشد
ي، اجتهاد امور ات ويره شرعيدا ل مورد استناد مخالف دريدل ايستدالل  ايکه مبنا

 يآرا اقوال و.  استيباشد کاف استناد برخوردار ت طرح ويقابل از بالجمله معتبر و
ره يدا  اساساً در،ليرمستند به دلي غيآرا زين رمعتبر ويغ ف ويل ضعيمستند به دال

ن طوراقوال مستند به يهم. ه واقع شودمراعات آنها طرف توج گنجد تايات نميخالف
آنها  ل هم مخالفت باين دليند و به هم هست خالفره اجتهاد ويدا  خارج ازيحجت قطع

 ؛ ۲/۱۸۰ي،  فادان؛۱۱۳ـ۱/۱۱۲ ي،سبکابن :ـ نک( ل استيمقابل دل واقع اجتهاد در در
طبق مذهب  مثال روزه گرفتن در سفر براي. )۱۳۰ـ۲/۱۲۹،  المنثور في القواعدي،زرکش
 داود يبه فتوا  روزه گرفتن دارد بهتر است ويي که تواناي کسي براي شافعماما
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ل آن يرا دلي ز،د توجه شودي که معتقد است گرفتن روزه در سفر باطل است نبايظاهر
 ماه يعني ،شود و وقت روزهياش مبرا مف است و شخص با روزه گرفتن ذّمهيضع

ش يامبر در اکثر سفرهايکه پ گر آني د. است نکردهيرمضان را بدون عبادت سپر
 .)۱۸۴/بقره(  ...کم لو أن تصوموا خير... :  و خداوند متعال فرموده استدار بودهروزه

 نبودن محذور شرعي :  شرط دوم
مراعات خالف اگر .  استي محذور شرعيخالف انتفا شروط خروج از از گري ديکي

 يبه طور کل. )۱۸۷ـ۲/۱۸۶ ي،فادان :ـ نک(  نداردينجامد استحبابي بيشرع به محذور
 :  منجر شودذيل ي شرعيد به محذورهايخروج از خالف نبا

د آن را ينجامد نبايا مخالفت با سنت بي اگر خروج از خالف به ترک .مخالفت با سنّت. ۱ 
 از أحناف که ي برخي سنّت است و به رأ،ن در نمازيدي مثال رفع براي. مراعات کرد
را عمل باال بردن دو ي ز،د توّجه کرديشود نبايعمل موجب بطالن نماز من يمعتقدند ا

  ت شده استي روايب پنجاه صحايامبر از سويرات نماز توسط پيدست در هنگام تکب
 ؛)۱/۲۹۸ي، وطيس: ـ نک(
 .  نشودين است که به خرق اجماع منتهيگر شروط مراعات خالف اياز د .خرق اجماع. ۲
 مراعات خالف آن عّده از فقها که ه دليلج نقل شده است که او بيسر مثال از ابنرايب
 يشسته و برايش را همراه صورت ميهاها جزو صورت است گوشند گوشيگويم

ش يهاها جزو سر هستند گوشند گوشيگوين که ميخروج از خالف آن عّده از مجتهد
-ا که معتقدند گوش مراعات خالف آن عّده از فقهي کرده و برايرا همراه سر مسح م

ج با يسرابن. شسته استيطور جداگانه مه ش را بيها گوشهستند يها عضو مستقل
ان يکس به جمع م چيرا هي ز، خرق اجماع کرده استي بنا به گفته زرکشين عمليچن

جماع او با مراعات خالف مذکور خرق ا، گر سخني به د.ستينقائل اقوال مذکور 
 ،المنثور في القواعدي، زرکش: ـ نک( د آورده استي پديدي کرده و قول جديضمن
 ؛)۱۳۰ـ۲/۱۲۹
. دشود مراعات يا، نببه منع از عبادتدر صورت منتهي شدن خالف  .منع از عبادت. ۳
فه يا قول ابوحنيسال  کيت تکرار عمره در يمثال قول امام مالک در مورد کراهراي ب

منتهي ل يدله  ب، حراميماههام مکه در ي شخص مقيت انجام عمره برايدر مورد کراه
ادت و يعکس اگر خروج از خالف به ز  بر.ندشود مراعات ينبا، منع از عبادتشدن به 
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 مانند مضمضه و استنشاق در غسل جنابت .د مستحب استشوش عبادت منجر يافزا
 واجب يا استنشاق در وضو که در مذهب حنبلي واجب است يکه از نظر مذهب حنف

 .)۱۳۱ـ۲/۱۳۰، المنثور في القواعد ي،زرکش: ـ نک(است 
  عدم وقوع در خالف ديگر:مشرط سو
مراعات ، ن حالتيرا در اي ز،دشو يگريد موجب وقوع در خالف دي خالف نبامراعات

است و   از وصل آن بهتري مثال فصل نماز وتر سه رکعتبراي. ستيخالف ممکن ن
گر از ي ديارا عدهي ز،دشود مراعات يفه که معتقد به منع فصل است نبايخالف ابوحن

 ،ني بنابرا.ستيز نيفقها معتقدند که خواندن نماز وتر به صورت فصل اصالً جا
 نيد ايشود و نبايگر فقها منجر ميفه به واقع شدن در خالف ديمراعات خالف ابوحن

 .)۲/۱۷۶ ي، فادان؛ ۱/۲۹۸ي، وطيس: ـ نک(گونه خالف را مراعات کرد 
 
  جهينت

 يك قاعده فقهي است كه اعمال آن از يمذهب شافع  خالف دراستحباب خروج از
 مورد بحث در تعيين در اين مذهب اعمال قاعده. سوي مجتهد و مقلد مندوب است

مباني و موجهات قاعده، قابل دفاع . اي داشته است فقهي اثر قابل مالحظهاحكام فروع
اعمال اين رر براي شروط و ضوابط مق. و مالحظات منتقدان آن قابل نقد و رد است

قاعده هم پاسخي به مالحظات منتقدان است و هم شائبه تقليد مجتهد از مجتهد را دفع 
اقبال ديگر مذاهب اسالمي به قاعده مورد بحث و اعمال آن در مقام اجتهاد يا . كندمي

تواند در تقريب آراي فقهي، تقويت وحدت، همبستگي امت و اخوت اسالمي تقليد مي
 .اي باشدد و مصالح قابل مالحظهمنشأ فواي

 
 فهرست منابع                                              

  کريم؛قرآن. ۱
، تحقيق احسان عباس، داراالفاق االحکام في اصول االحکاممحمد، بنعليحزم، ابن. ۲

 م، چاپ اّول؛۱۹۸۰، بيروت، ةالجديد
يان، بيروت، مؤسسه الر ،في مصالح االنامقواعد االحکام عزالدين،  عبدالسالم،ابن. ۳

  ق، چاپ دّوم؛ه ۱۴۱۹
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الغرب  د حجي، دار، تحقيق محم المقدمات الممهداتاحمد،محمدبنرشد، ابن. ۴
 م، چاپ اّول؛۱۹۹۸االسالمي، 

 م، چاپ دهم؛۱۹۹۸ارالکتب العلميه، ، د المقتصدةينها  المجتهد وةيبداهمو، . ۵

 تحقيق عادل عبدالموجود، النظائر، االشباه وعلي، بنوهابالدين عبدالسبکي، تاجابن. ۶
 ؛م، چاپ اّول۱۹۹۱علي عوض، دارالکتب العلميه، بيروت، 

 ، عالم الکتب، بيروت،ادرار الشروق علي انواء الفروقعبداهللا، بنالشاط، قاسمابن. ۷
 بي تا؛

الفکر،  باقي، داراد عبدالؤ، تحقيق محّمدفماجهسنن ابنيزيد، ماجه، محّمدبنابن. ۸
 ، بي تا؛بيروت

  ق، چاپ اّول؛ه ۱۴۲۴سسه الرساله ناشرون، بيروت، ، مؤاالحتياطبلکا، الياس، . ۹

کثير، البغا، داربن، تحقيق مصطفي ديبصحيح بخارياسماعيل، بخاري، محّمدبن. ۱۰
  ق، چاپ سّوم؛ه ۱۴۰۷بيروت، 

 ، تحقيق مصطفياالصول مالوصول الي عل منهاج عمر،بنعبداهللابيضاوي، . ۱۱
 ؛ ق، چاپ اّوله ۱۴۲۷رون، مصطفي، مؤسسه الرساله ناششيخ

 اميرکبير، ،فرهنگ اصطالحات فقه اسالمي ـ باب معامالتحسن، عربلو، مجابري. ۱۲
 ؛تهران، بي تا

 الکتاب العربي، ، تحقيق ابراهيم االبياري، دارالتعريفاتمحّمد، بنجرجاني، علي. ۱۳
 ق، چاپ اّول؛ه  ۱۴۰۵بيروت، 

 العلميه، بيروت، الکتب  دار،الظنون کشفرومي،  عبداهللابنخليفه، مصطفيحاجي. ۱۴
  ق؛ه ۱۴۱۳

 ، مطبعه االعتدال، دمشق، بي تا؛ميسنن الداردارمي، عبداهللا بن بهرام، . ۱۵

 ياءاح سکر، دار، تحقيق محّمدشريف ةلغالبا اهللا ةحج عبدالرحيم،بناهللادهلوي، ولي. ۱۶
 م؛م، چاپ دو۱۹۹۲العلوم، بيروت، 

کثير، بنا ، دار]زبيدي مختصر[التجريد الصريح احمد، بننالديزبيدي، شهاب. ۱۷
 م؛ق، چاپ دوه  ۱۴۱۹دمشق، 

بهادر، البحر المحيط، تحرير عبدالقادرعبداهللا العاني، بنمحّمدزرکشي، بدرالدين . ۱۸
  ق، چاپ دّوم؛ه۱۴۱۳، الکويت، ةدارالصفو
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 دارالکويت للصحافه، کويت، ، تحقيق تيسير فائق احمد،المنثور في القواعد، همو. ۱۹
 م؛ ق، چاپ دوه۱۴۰۵

 الکتب العلميه، ، تحقيق محّمد اسماعيل، دارالنظائر االشباه والدين، سيوطي، جالل. ۲۰
 ق، چاپ سّوم؛ه  ۱۴۲۶بيروت، 

 ، بي تا؛ الفکر، بيروت، دارمغني المحتاجخطيب، شربيني، محّمد. ۲۱

م، چاپ ۱۹۹۲العلميه، بيروت، الکتب  ، داراحياء علوم الدينمحّمد، بنغزالي، محّمد. ۲۲
 دّوم؛

 ق، ه۱۴۱۸ياء التراث العربي، بيروت، حا ، تحقيق نجوي ضّو، دارالمستصفيهمو، . ۲۳
 چاپ اّول؛

  تا؛ بي،ةيجنلالفوائد اعيسي، بنفاداني، محّمدياسين. ۲۴

 ، عالم الکتب، بيروت، بي تا؛الفروقادريس، بناحمدينالدقرافي، شهاب. ۲۵

زهريه شاغول، المکتبه االعبدالرحمن ، تحقيق محّمدبنشرح تنقيح الفصولهمو، . ۲۶
 م؛۲۰۰۵للتراث، قاهره، 

المحبوب، دارالفکر، بيروت، ةلمالقلوب في معاابوالحسن، قوتبنمحمدمکي، ابوطالب. ۲۷
 بي تا؛

  ق، چاپ ششم؛ه ۱۴۰۵القلم، بيروت،  ، دار القواعد الفقهيهاحمد،ندوي، علي. ۲۸

يعي، مکتبه مطنجيب  تحقيق محمدالمجموع شرح المهذّب،شرف، بننووي، يحيي. ۲۹
 االرشاد، جّده، بي تا؛

  ق، چاپ دّوم؛ه ۱۴۰۷ الکتاب العربي، بيروت،  دارشرح صحيح مسلم،همو، . ۳۰
 ؛۱۳۱۸هره، همو، االربعين، مطبعه االميريه، قا. ۳۱

 .الفکر، بيروت، بي تا ، دارصحيح مسلمحجاج، بننيسابوري، مسلم. ۳۱


