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 :نقول عن أهل العلم يف أن األصل يف املعامالت احلل
ٍفكل شرط، وعقد، ومعاملة : (( يف بيان حكم هذا القسم الثالث- رمحه هللا -قال ابن القيم" ُّ

 .))سكت عنها، فإنه ال جيوز القول بتحرميها
َّب يف أن: (( فقال،"منتقى األخبار"ِوقد ترجم اجملد ابن تيمية هلذه األحاديث يف   األصل يف ٌ
حة إىل أن يرد منع أو إلزام ٌاألعيان واألشياء اإل ٌ ِ َ ُ((. 

َّوكذا صنع ابن حجر أيضا، مل َإن اهلل فـرض فـرائض«ا ذكر حديث ً ِ َ ََ ََ ََّ َّ "  املطالب العالية"يف كتاب » ...ِ
حة: ((فقال ن أصل األشياء اإل  ."))َّب البيان 

 . يف املعامالت احلليعين من أدلة السنة الدالة على أن األصل
 :الدليل الثاين من السنة على أن األصل يف املعامالت احلل

َّإن«: وسلم عليه هللا صلى  النيب قول :ًنيا" َأعظم ِ َ ْ َاْلمسلمني َ ِ ِ ْ ًجرما ُ ْمن ُْ َسأل َ َ ْعن َ ٍشيء َ ْ ْحيرم، َْمل َ ََُّ 
َِّفحرم ُ ْمن َ ِأجل ِ ْ ََِِمسألته َ ْ  ])٢٣٥٨(ومسلم ، )٧٢٨٩( أخرجه البخاري [ »َ
 بسبب ٌتشديد ينزل أن خشية املسائل؛ من رَّحذ -وسلم عليه هللا صلى - النيب أن: اللةالد وجه

حة، األشياء يف األصل َّأن على ذلك َّفدل السؤال،  احلافظ قال ؛التحرمي على ُّيدل ما يرد مل ما اإل
حة، األشياء يف األصل َّأن احلديث ويف: ((احلديث هلذا شرحه عند حجر ابن  َّالشرع يرد حىت ُاإل

 ."))ذلك خبالف
، وأذية، وخطأ »ًأعظم املسلمني جرما يف املسلمني« وهو أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أخرب أن ،هذا واضح ً يعين تعد ً ً

 »مل حيرم«؟ حالل،  أصلهكانماذا ٍ، يعين عن شيء »ٍمن سأل عن شيء مل حيرم« أهل اإلسالم لىع
من «: أن األصل هو احلل أو التحرمي؟ أن األصل هو احلل، وأن الطارئ هو التحرمي؛ ألنه قالمعىن هذا 

ُسأل عن شيء مل حيرم  هذا ،ن املسألة سبب التحرميأ فك»فحرم من أجل مسألته« على األصل ًبناء» ٍ
 .ًهو أعظم املسلمني جرما يف املسلمني

 اإلنسان قد َّ وقت التشريع، أما اليوم فإن، الوحي  إخواين إمنا هو يف سؤال اإلنسان وقتًطبعا هذا
لتحرمي بناء على سؤال السائل يسأل عن معاملة تنتشر بني الناس، وال يعرفون حكمها،  ،ًفيجيب العامل 

يت هذا احلديث ويقول ٍأعظم املسلمني جرما يف املسلمني من سأل عن شيء مل حيرم «: فهنا ال  ً
حرام، أو يف مسألة ال :  اآلن العامل إذا قال يف مسألة،ًا ليس تشريعا هذ ألن»فحرم من أجل مسألته

ِ حكما من قعجتوز، هو ال يبتد ت به هللا، بل هو ينزِّبل نفسه، ويشرً  ينظر ؛ل النص على الواقعةِّع ما مل 
ا  . فهذا ال يتأتى اآلن،يف حكم الواقعة من خالل النصوص الشرعية ويعطيها احلكم الالئق 

ْ﴿ ال تسألوا عن أشياء إن تـبد لكم تسؤكم﴾: أخطاء يف فهم قوله تعاىل ُْ ْ َُ َ ُ َُ َ َُ ْ ْ ِ َ َ ْ َ ْ َ ْ: 
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تيما أ الذي يقع فيه كثري من الناس فيومنه اخلط َ﴿ ال تسألوا عن أشياء :  من يقولهإذا أراد أن يسأل  َ ْ َ ْ َ َُ ْ َ
ْإن تـبد لكم تسؤكم﴾ ُْ ْ ُ َ ُُ َ َ ْ ْ  !حرام: ك ليقولأن السؤال ميكن  اترك :يقصد بذلك, ]١٠١:املائدة[ ِ

؟ ألنه إذا اذا هذا غلط، مل!! حرام وأنت اآلن هللا معافيك:ك ل ويقولاًمـتسأل عالأن ، ميكن )وتبلش(
﴿ : كان اإلنسان حيتاج إىل السؤال فيجب عليه أن يسأل عما ال يعلم من املسائل؛ ألن هللا تعاىل قال

ُفاسألوا أهل الذكر إن كنـت ْ ُ ْ ِ ِ ْ ِّ َ ْ َ َُ ْ َم ال تـعلمون﴾َ ُ َ ْ َ  .]٤٣:النحل[ ْ
ْ﴿ أيـها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إن تـبد لكم  :وأما اآلية اليت فيها قوله تعاىل َُ َُّ َُ ْ َُ َْ ِ َ َ ْ َ َْ َ َُ ْ َ َ ِ َّ

ْتسؤكم﴾ ُ ْ ُ  :فلها تفسريان، ]١٠١:املائدة[َ

قت التشريع فيكون  ألنه ال يسأل اإلنسان عن شيء يف و؛ أن ذلك كان وقت التشريع:التفسري األول
ًسؤاله سببا للتحرمي، والتشريع انتهى أو مل ينته بعد؟ التشريع قد انقضى وانتهى مبوت رسول هللا صلى هللا 

 .عليه وعلى آله وسلم
 املسائل اليت ال ؛ أن املنهي عنه من املسائل هو املسائل اليت يسميها العلماء األغلوطات: الثاينتفسريال

ا معرفة العل رة فتنة، أو إجياد شقاق أو ما إىل ذلك من ُيقصد  ا إفحام املسئول أو إ م، وإمنا املقصود 
 كسؤال بعض الناس عن مسائل للتشغيب ؛ اليت ليس الغرض منها معرفة احلكم الشرعيالرديئةاملقاصد 

َ أيـها الذين َ﴿:  هذا مما يندرج يف قوله تعاىل؛ًمثال على احلكام أو إجياد فتنة يف البلدان أو حنو ذلك ِ َّ َ َُّ
ْآمنوا ال تسألوا عن أشياء إن تـبد لكم تسؤكم﴾ ُْ ْ ُ َ ُ َُ َ َُ ْ ْ ِ َ َ ْ َ ْ َ َُ ْ  .هذا املعىن الثاين لآلية, ]١٠١:املائدة[ َ


