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 :العلماالشتغال  يف فضل دخلم
، احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا  ﷽

 :ولشيخنا وللسامعني، قال املصنف وفقه هللا تعاىل يف كتابهلنا  غفر هللا ،ٍحممد وعلى آله وصحبه أمجعني
 .]اصرةٌأصول يف املعامالت املالية املع[

ِاحلمد هلل رب العاملني، وأصلي وأسلم على نبينا حممد، وعلى آله وأصحابه أمجعني َّ ِّ ِ ِّ ّ ِّ. 
ت، وأجل الطاعات، وبه يدرك املرء خريي الدنيا  :َّأما بعد لعلم من أعظم القر ِفإن االشتغال  ُ ِّ ُ ُ َ َّ
ِمن يرد هللا به خريا يفقهه يف الدين«فـ واآلخرة، ِّ ُ ْ ّ ُ ًُ من " َّالصحيحني"اء عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف كما ج »ِِ

 )]١٠٣٧(، ومسلم )٧١(البخاري  [حديث معاوية هنع هللا يضر
ُوملا كان طلب العلم طريقا يوصل إىل مرضاة هللا عز وجل، كان تيسريه وتسهيله من اإلعانة على  َّ َّ ُ ً ُ

ِطاعة هللا تعاىل، وحتقيقا لسمة يسر الشريعة ْ َُ ِ ً قدميا وحديثا، يف - رمحهم هللا-تهد العلماء  وهلذا اج؛ً ً
ًتيسري العلم على طالبه، وتقريبه ملريديه بكل وسيلة ممكنة، شرحا وبيا واختصارا، نثرا ونظما،  ًً ً ً ِّ

صيال ًتقعيدا و ً. 
ُومن أعظم ما يوقف اإلنسان على حقائق العلم، وييسر له إدراكه ُُ ُاشتغاله بضوابط العلوم : ِ

ِّفإن القواعد والضوابط من أنفع طرق التعلم، فهي تنتظم منثور املسائل، وتقيد  ؛وقواعدها َّ
ا ملكة وقدرة ًشواردها، وتقرب متباعدها، وتكسب العارف  ً َ ِ ُ ُّ على النظر فيما يستجد من احلوادث ُِّ َّ

ا تفيد يف االطراد والسالمة  َّوالوقائع اليت ال تنقضي على مر الزمان، كما أ ُ َّ َّ ِّ وهلذا ؛ َّمن التناقضَّ
لتأصيل والتقعيد، ويتأكد ذلك يف الفقه،  ًتوافرت كلمات العلماء قدميا وحديثا على أمهية العناية  ً ُ

 حيث إن غالب ما ورد فيها عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص هو قواعد من جوامع ؛َّوال سيما يف أبواب املعامالت
ُ وهلذا مجعت يف هذه الورقات ما تيسر من ؛املسائلالكلم، اليت يندرج حتتها ما ال حصر له من 

َّأصول تنبين عليها املعامالت املالية، وحرصت فيها على االختصار، واالقتصار على مهمات  ِ ُ ُ ٍ
َاألصول، اليت تدخل يف مجيع أبواب املعامالت، وإليها ترجع غالب قواعده ومسائله ُ. 

ذه القواعد واألصول، يفتح كثريا من  ب املعامالت؛ ًوالعلم  َاملغلقات على طالب العلم يف  ُ
 .ا املرتقيلذلك ال يستغين عنها الطالب املبتدئ، كما ينتفع 

ُات قواعد هذا الباب، وهي كما هَُّوقد اصطفيت من قواعد الباب وأصوله سبعة أصول، هي أم
 :يلي
 .األصل يف املعامالت: ًأوال
 .منع الظلم: ًنيا
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 .ِّمنع الر: ًلثا
 .منع الغرر: ًرابعا

ِمنع امليسر : ًخامسا َ. 
 .َّمنع التدليس والغش: ًسادسا
 .ُّسد الذرائع: ًسابعا

ذه الورقات مطالعها، وأن يبارك فيها لقارئها، وأن جيعل ما علمناه منها  ِوهللا تعاىل أسأل أن ينفع  َِ ُ َُ ُ َ
 .ًمفتاحا لفهم هذا الباب وإتقانه

ِّوصلى هللا وسلم على نبي َّ  .َّنا حممد، وعلى آله وأصحابه أمجعنيَّ
لقواعد يف كل العلوم، وأن ق اإلنسان وضبطه ُّ تفوَّهذه املقدمة حوت التنبيه إىل ضرورة عناية املتعلم 

يرجع إىل عنايته بقواعد العلم الذي يتعلمه سواء كان ذلك يف علم التفسري، أو كان ذلك يف علم 
 فإن ؛ٍأو كان ذلك يف أي علم من العلوم حىت يف العلوم الدنيويةاحلديث، أو كان ذلك يف علم الفقه، 

لضوابط والقوا ًّعد واألصول كان متقنا للعلم ملممن اعتىن  صوله اليت تتفرع عنه مسائلهً  .ا 
لتايل بقدر ما يتقن طالب العلم واملتعلم هذه القواعد يف العلوم يتقن تلك العلوم وتلك األبواب  ، و

ًوخيتصر على نفسه كثريا من املسائل والفروع اليت يكل الذهن عن إحصائها، وال يتمكن اإلنسان من 
ا وجتددها ا لكثر  .اإلحاطة 

 .فهذه القاعدة مهمة يف كل العلوم
لقواعد على وجه اخلصوص؛ ألن  ها إىل أن الفقه من العلوم اليت ينبغي أن يعتين اإلنسان فيتوأشار

م والليايلالفقه إجابة  لتايل ،على مسائل، واملسائل ال حصر هلا، والوقائع ال ميكن حدها على مر األ  و
ب املعامالت  .ُالسبق واإلتقان هو يف فهم هذه القواعد اليت تبىن عليها هذه األبواب السيما يف 

ب املعامالت حمدودةَّ أن:والسبب يف هذا ا  خبالف النصوص فيما يتعلق ، النصوص يف  لعبادات فإ
لنظر على سبيل املثال يف كتاب ،كثرية  انظر كم هي ؛]بلوغ املرام[ ولك أن تصل إىل النتيجة 

ب البيع إىل كتاب احلدود  ؛أحاديث العبادات إىل بداية كتاب البيع، مث انظر كم عدد األحاديث يف 
ملعامالت قد يصل إىل ما دون َّستجد أن الربع من أحاديث أبواب  عدد األحاديث فيما يتعلق 
 . وذلك أن املعامالت بناؤها على القواعد؛العبادات

ب املعامالت لقواعد يف  ن غالب ما ورد فيه ،وهلذا أشار املؤلف إىل ضرورة العناية   وعلل ذلك 
 .عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص هو قواعد جامعة يندرج حتتها ما ال حصر له من املسائل
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 هذه السبعة أصول والسبع قواعد هي مهمات ، كتب سبعة أصول، سبع قواعدوقد انتخب فيما
 ،ف فيها من أوصل القواعد إىل مئنيَّ وقد أل،القواعد، وإال فإن القواعد يف املعامالت املؤلفات فيها كثرية

 .قواعد أبواب املعامالتِّعد بل قد جتاوز األلف يف 
ًا ينبثق عن بعض، وبعضها يصلح أن يكون ضابطا ال  بعض وبعضهلىُلكن تلك القواعد بعضها يبىن ع

ألصول ب ؛قاعدة؛ ولذلك هذه أصول مساها  ا مبثابة اجلوامع الكربى واألصول العامة اليت تضبط   أل
لتفصيل وهي،املعامالت  : سبعة أصول سيتكلم عنها 

 ؟ بيان األصل يف املعامالت ما هو األصل يف املعامالت:األصل األول
ب املعامالت؛منع الظلم: الثايناألصل   . فإن الشريعة جاءت مبنع الظلم يف 
 . منع الر:الثالث
 . منع الغرر:الرابع

 . منع التدليس:اخلامس
 . منع امليسر:السادس
 . سد الذرائع:السابع

 ُالقواعد اليت تبىن:  قواعد فيقول ذلك إىل ثالثُّ ويرد، خيتصرها بعض أهل العلم،وهذه قواعد أساسية
، منع الغرر: عليها املعامالت  .منع الظلم، منه الر

ب املعامالت: ٍخيتصرها بعض أهل العلم يف قاعدة واحدة ويقولو هو منع : ُالقاعدة اليت يبىن عليها 
كلوا أموالكم :هذه القاعدة اليت قال هللا تعاىل فيهاعن  اًعِّالظلم، وجيعل كل ما عدا ذلك متفر ْ ﴿وال  ُ َ َ َْ ُ ُ َْ َ

ا إىل احلكام﴾َبـ ْلباطل وتدلوا  ِيـنكم  َّ ُْ َ ِ َِ ُ ْ ُ َ ِ ِ َ ِ ْ ُ َ  . كما سيأيت تقريره،]١٨٨:البقرة[ ْ

 اإلمجال والتفصيل، البسط واالختصار يرجع إىل اختالف النظر يف مهمات القواعد، لكن َّ أن:املقصود
ب املعامالت ال خيرج الن اظر يف هذه املسائل عن لنظر إىل األصول اليت تدور عليها مسائل الفقه يف 

 .احلاجة إىل بعض هذه القواعد السبع
لقاعدة األوىل صول املعامالت، وًونبدأ أوال   تعريف معىن ،ٍنبدأ بتمهيد بني يدي القواعد وهو التعريف 

 .األصول، وتعريف معىن املعامالت على وجه اإلمجال


