
 رونالعشو  تاسعاللدرس ا
 الميــريع اإلســخ التشــتاري

 
 سؤال حول: } خذ العفو وأمر بالعرف { فالعرف واملعروف شيء واحد.

خذي لنفسك وأوالدك باملعروف ) لتحديد النفقة (، كل العقود حتتاج  مثاله:
وتعتمد يف تطبيقها إىل العرف، لو أن رجل استأجر حمل جتاري بأجرة معينة، 

مينع  مثلا ف هو الذي حيدد العمل الذي يستطيع أن يشغل هذا احملل به، فالعر 
 العمل باحلدادة يف سوق احلميدية.

  إن أصول اإلمام أمحد ليست خاصة به بل هي قاسم مشرتك بينه وبني
مجيع الفقهاء ولكن قد جتد اخللف يف كيفية تطبيقها ) هذه القواعد واألصول 

رسةة الكل يأخذ اها، ولكن ما هو حمم األخذ (، من ذلك: موضوع املصاحل امل
اها، اإلستصحاب وسد الذرائع كذلك، فاملسألة اخللفية هي مناط تطبيق هذه 
القواعد، فالكل بقاعدة ] ال ضر وال ضرار [ و ] الضار جيب اجتنابه [ ولكن 

 الذي حيدث أن عامل يرى هذا ضار وآخر ال يراه ضاراا.

 عة إىل الواجب الذي أمرنا به اهلل واجبه.الذري -1سد الذرائع واجب: 
 الذريعة إىل احلرام الذي هنانا اهلل عنه حرام. -2                      

جيعل الرجل ال يستيقظ عةى صلة  12إذا كان السهر بعد الساعة  مثاًل:
 الصبح هذا جيعل سهره حرام، والسهر باألصل ليس حرام.

سيارة ألنك ال تستطيع أن تذهب مشياا  ذهابك إىل صلة اجلمعة حيتاج إىل
 إذاا استئمار سيارة أصبح واجباا وكذلك البيع أثناء اآلذان.

) املباح الذي يفضي حرام يقيناا أو غالباا وإىل فساد أو ضرر يصبح حرام (، 
أن حيفر بئر يف طريق عام مةك له فاألصل ليس ضرر أو فساد أو حرام ولكنه 

ه رجل ومات فعةيه الدية، إلقاء القشور والبذور هكذا يسبب ضرر ولو وقع في



ليس حراماا يف األصل بل مباح ومن هنا هنى رسول اهلل صةى اهلل عةيه وسةم من 
البول يف املاء الراكد ولو كانت كل هذه األعمال حبسن نية فكل هذه األعمال 

 حرام.
حنيفة  ولكن اإلمام أمحد زاد يف األخذ بسد الذرائع أكثر من الشافعي وأبو

 اإلمام مالك. بديعةوهو 
ن اتفق يف مسألة املطةقة الشافعي وأبو حنيفة يقوالن ال مانع من وإ مثاًل:

الزوج معه كفالة أو حتديد زمن، أما اإلمام أمحد ومالك فيقوالن ال أصل الزواج 
ومراده العشرة ) واهذا يكون قد أحةها لزوجها األول ( وهو غري املراد الشرعي 

 عن الزواج.
هناك قائمة من البيوعات تسمى الذرائع الربوية أصةها مباح ولكنها  مثال:

إن قصدت الربا  أما اإلمام الشافعي فيقول: د ومالكذريعة فحرمها اإلمام أمح
واستباحتها فإن اهلل عز وجل سيحاسبك واإلمام أمحد يقول: ال إن فتحت 

، حنن نقول ) والمال الداشر يعلم الناس السرقة (الباب سينمرف الناس فيه 
 هذا الكلم حىت نعةم ورع األئمة وتقواهم وحىت ال متتد ألسنتنا بسوء حنوهم.

 اإلمام أمحد أقل من غريه انتشاراا لسببني: تشار مذهب اإلمام أحمد:ان
ترتيب ظهور اإلمام أمحد يأيت باملرتبة الرابعة فاملذاهب السابقة  -1

 استحةت الفراغات املوجودة يف العامل اإلسلمي وهو سبب كبري.
املذاهب السابقة عن طريق األئمة أو التلميذ قةدوا القضاء فانتشر  -2

طريق القضاء ال سيما إن تبنت الدولة مذهب ما مثل هةرون  مذهبهم عن
الرشيد، أما اإلمام أمحد وتلميذه فقد كانوا بعيدين عن القضاء سرياا وراء إمامهم 

 من التعبد والعبادة والورع والعةم.

فئة صغرية متشنمة من أتباع اإلمام أمحد ظهرت بني الناس وتركت  -3
ثل الغةظة والفماجة والشدة وهذا ظةم مسعة غري حسنة وظنوا أن مذهبه مي



لةمذهب، هذه ظهرت يف منتصف القرن الثالث يف بغداد كما روى ابن األثري 
 وقد نسب هذا العمل إىل اإلمام أمحد

 قد قيل ما قيل إن وإن كذباا                      فاعتذارك عن قول إذاا قيل
 ذهب ثروة كبرية.واحلقيقة أن هذا االنكماش قد احنسر اآلن فهذا امل

  كان سيدنا عمر يف إحدى جوالته ومر ببيت هو ومن معه فشك أن
أهةه يف معصية فشاور من معه هل نتسةق اجلدار فقالوا ال يا أمري املؤمنني دع 
الناس بسرت اهلل سبحانه وتعاىل، فذهب ومل يفعل ذلك رغم أنه قد يكون متيقن 

 من هذا.

ا أمري املؤمنني حنن عصينا اهلل مرة وأنت ومرة فعل هذا فقال له أهل البيت ي
عصيته مرتني، واحلق أن أمري املؤمنني انصاع لةحق واستغفر اهلل والصحابة كةهم 

 عةى هذا الدرب، لكن دائماا أتباع املذهب جند عندهم تطرف وعصبية.
 
  
 


