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جلنب الذي يأيت من بالد الغرب األصل فيه الطهارة وهناك ظن أن شحوم ا

 منها نبقي األصل. من حلم اخلنزير توضع فيه هذا عارض إذا مل نتأكد
هي عبارة على أن تنظر يف فتوى إن أخذنا هبا هل حتقق المصالح المرسلة: 

املصاحل اخلمسة وندرأ هبا مفسدة وليس هناك نص أو إمجاع على مصلحة من 
هذه املصلحة، نقرر األخذ باملصلحة أم ال، والدليل هو املصلحة، ) أينما  وفق

توجد املصلحة فثم شرع اهلل (، ولكن هذه خماضة خطرية وهلا أهلها الذين مييزون 
 املصاحل.

يلتمسون املصاحل يف  الصحابة فهم سريودليل اإلمام أمحد على هذا هو 
 فتواهم.

 أمثلة:
  الصحابة ابتدعوا كتابة القرآن يف نسخة والرسول صلى اهلل عليه وسلم

 مل يأمر بذلك ومل يعارض.

  سيدنا عمر نفى أحد الصحابة ألنه وسيم الشكل وازداد حديث
 النساء عليه وفتنتهم به، نفاه استناداً مللصلحة.

 ي عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه سيدنا علي أفىت بتضمني الصناع، فف
وسلم مل تكن الصناعة منتشرة وكان الرجل ذو عالقة مع الصانع أما بعد فقد 
ازدهرت الصناعة وأصبح هلا أسواقًا وكان الصناع يأخذون بضائع من الناس 

فاملصلحة تقتضي ذلك، وقال ويصنعوها وبالتايل فهو يضع عنده أموااًل كثرية 
ناس إال هذا، فكل صانع يضمن ما حتت يده من سيدنا علي ال يصلح ال



البضائع، أما الصانع الذي يؤجر نفسه لزيد وعمر ويذهب إىل بيوهتم فال ينطبق 
 عليه ذلك وهكذا سار اإلمام أمحد وراء الصحابة.

 أمثلة من اجتهادات اإلمام أحمد:
  نفي أهل الفساد والفساد الفكري والدعارة إىل بلد بعيد يؤمن شرهم
 ينفيهم إىل أمم جاهلة متخلفة نائية.فيه ف

  / اإلمام أمحد  09رجل شرب اخلمر يف هنار رمضان، احلد العادي
، ألنه هنا انتهك ما الدليلاحلد عليه  بتغليظ/ اإلمام أمحد أفىت  سيدنا علي 09

 حرمة الشهر وشرب اخلمر.

  سب أحدهم مثاًل، ما احلكم؟ وال يوجد نص أو رجل طعن الصحابة
أمر مل حيدث، أفىت جيب على السلطان أن يعاقبه ر من الصحابة ألنه شيء مأثو 

مل يقل للسلطان أن يعاقبه بل جيب على السلطان وهي عقوبة تعزيزية معروفة 
وقال: إن مل يفعل فإن السلطان حيمل وزره واعتمد على مصلحة من مصاحل 

 من األمور. كثرياً وكثرياً   ففعلوا الدين، هذا أمر سار عليه اإلمام وتالميذه

 وأمثلة عن األمور التي أفتى بها تالميذ اإلمام أحمد:
  إن اجلاسوس الذي يقبض عليه متلبسًا جيب قتله ألننا إن تركنا هؤالء

 انتشر الفساد و... واستشرى ظلمهم.

  أبو الوفاء ) علي بن عقيل ( يقول عن رجل ال جيد مأوى وإىل جانبه
لرجل إىل جانبه، احلكم أفيت بأنه جيب رجل له دارين يستطيع أن يؤوي هذا ا
داره هي مصلحة حاجية ولكن قد  فضولعلى صحب هذه الدار أن يسكنه يف 

 وهو أمر أفىت به مجهور الفقهاء.تصل إىل ضرورية 

  أفىت اإلمام أمحد أن الذي ميوت جوعًا وحوله من يستطيع أن يطعمه
طعام نفسه وأسرته ومل يفعل فعليه ومن حوله أن يدفع الدية كاملة  فضولمن 

 متضامنني ومجهور الفقهاء مع اإلمام أمحد.



  أصحاب اإلمام أمحد يقولون أن املسلمون إذا احتاجوا إىل صناعة ما
والناس معرضون عنها وهم حباجة هلا، أفتوا أن للسلطان أن جيرب مجاعة من الناس 

ه احلاجة، هو يف األصل عقد باطل لكن املصلحة تقرر تكفي للقيام لسد هذ
ذلك ويوظف هلم األجر كأجر مثلهم، ومثال هذا قصة سيدنا عمر ومجاعة 

 األحناف والشافعية على هذا والدليل هو املصلحة.

ولكن املصلحة املرسلة سالح خطري حباجة ملن يتمرس على استعماله، فمىت 
املصلحة املرسلة خمالفة للنص، جند اليوم تكون هذه املسألة مصلحة ومىت تكون 

 أرباع الفقهاء مسعوا هبذا الذي نقول فوجدوا فيه أمنيتهم ورجائهم املنشود.
  ،العجيب كل العجب عندما يتحدثون عن احلجاب وحتديد النسل

ففي األول حنن حباجة إىل أيدي عاملة وحنن يف هنضة صناعية جيب استثمار كل 
عن حتديد النسل يقولون إن العامل على هاوية انفجار  الطاقات، مث عند التحدث

 عجيب هذا إنه لعجب وسخرية.سكاين وجيب أن خنفض من النسل 

  ( عند التحدث عن اإلمام أمحد وهذا الفن يف مذهبه نذكر رجل امسه
( فقد كان حنبلياً مث خرج عن املذهب وعن مذهب أهل السنة  الطويفجنم الدين 

 ج عن الشيعة ومل يعرف له مذهب.واجلماعة وتشيع مث خر 

 وكان يقول:
 كم بني من شك يف خالفته                     وبيـــن من شـك أنه اهلل
 الطويفويقول اإلمام العاملي يف كتابه الكبري أعيان الشيعة يقول: وجنم الدين 

 هذا من الغالة الذين تربؤا من اإلمامية وال يزال خصومنا حيملوننا أوزاره.
صة قوله: املصلحة أساس الدين والدين يدور حول املصلحة فهي وخال

 األساس إذاً إذا تعارض النص مع املصلحة نرتك النص ونأخذ املصلحة.
اجلواب: إن الناس بقدر ما يتفقون على تقرير املصلحة بقدر ما خيتلفون يف 

ة، مضموهنا حبسب عقوهلم وبيئاهتم، كاًل يأخذ ما يريد ويزعم أنه يتبع مصلح



 ،وأمم تفتح باب احلرية ،خر يرتكها أمم تقيد احلرية، وآفذلك أخالق وعادات
 ،وأمم متنعها ،أمم ترتك املخدرات ،وأمم تعاقب عليها ،أمم ترتك الشذوذ واجلنس
وتضع غريها، وكلهم يريدون املصلحة، وأمم تنسفها  ،أمم تبدع أنظمة وقوانني

وا طريق املصلحة وكشفها وإن عرفوها ولكن علم اهلل أن الناس لو تركوا لن يعرف
 فإن أهوائهم وشهواهتم تقف حاجزاً بينهم وبني األخذ هبا.

فبعد أن عاقبه القاضي احلارثي وأطلق سراحه خرج من مصر  الطويفنعود إىل 
حنبلي ظاهري إىل بلدة قوس عند بعض النصارى وطاب له املقام هناك، 

 أشعري رافضي إنها إحدى الكبر.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


