
 منصة أسوار املعرفة                                                                »أصول يف املعامالت املالية املعاصرة«كتاب 

 

 
 

aswaralm٣refa.com ---------------- »منصة أسوار املعرفة----------------» ١  

 :الدليل األول على أن األصل يف املعامالت احلظر ومناقشته
 :أدلة القول الثاين

 :من الكتاب: ًأوال
َ﴿ومن يـتـعد حدود اهلل فأولئك هم الظالمون﴾ : - تعاىل-ُقول هللا : األول ُ َِ َّ ُ ُ َ َِ َُْ َِّ َ ُ ُ َ ََّ َ َ  ].٢٢٩:البقرة[ ْ

نه ظامل، فمن قال َّ حرم تعدي حدوده، و-َّ عز وجل -َّأن هللا : وجه الداللة ٌحكم على من تعداها  َّ
حة؛ فقد تعدى حدود هللا  َّن األصل يف املعامالت اإل ُ حة ما منع- تعاىل-َّ  . 

 :املناقشة
ن  َّنوقش هذا  حة ما حرمه هللا، أو إسقاط ما ((ُ ُتعدي حدود هللا هو حترمي ما أحله هللا، أو إ َّ ُ َّ ُ ِّ

حة ما سكت عن ِّه وعفا عنه، بل حترميه هو نفس تعدي حدودهُأوجبه؛ ال إ ُُ.(( 
ن األصل يف املعامالت التحرمي وهو قول هللا عز وجل : -هذا الدليل األول الذي استدل به القائلون 

َ﴿ومن يـتـعد حدود اهلل فأولئك هم الظالمون﴾ ُ َِ َّ ُ ُ َ َِ َُْ َِّ َ ُ ُ َ ََّ َ َ  .]٢٢٩:البقرة[ ْ

حة ما مل : وجه الداللة قالوا حته يف الكتاب والسنة هو تعدتإن إ  حلدود هللا عز وجل، هذا وجه ٍّ إ
 .االستدالل

ذه اآلية الكرمية  :مناقشة استدالهلم 
ا عليه؛ ُِّ بنيه أي أن؛هذا االستدالل نوقش آلية على احلكم الذي استدلوا   عدم صحة االستدالل 

 . يعين اجلواب عن هذا االستدالل"املناقشة": ولذلك قال
 ؟ما هو تعدي حدود هللا 

حته يف قول هللا عز وجل فال جيوز ألحد أن حيرمه،"هو حترمي ما أحله هللا" :يقول  فإذا ،ٍ فما جاء إ
 .حرمه يكون قد تعدى حدود هللا

حة ما حرمه هللا" حة اخلمر مثال تعد؛"أو إ حة ما حرمه هللا كإ ٍّ فإن إ  . حلدود هللاً
 .حلدوده ٍّ هذا تعد؛"أو إسقاط ما أوجبه هللا"

 .ي حدود هللاِّن تعدِهذه ثالثة أوجه ذكرها م
ذه اآلية على هذه املسألة قال حة ما سكت عنه وعفا عنه": مث ذكر عدم صحة االستدالل  ؛ "ال إ

 ٌّ عن أشياء من غري نسيان فهي معفوله، وسكتَّنه، وحرم احلرام وفصَّذلك أن هللا تعاىل أحل احلالل وبي
حته تمل ا القسم الثالث وهو ما عنها، هذ ت إ لتحرمي؛ ؛لنص حترميه ومل   فإنه ال جيوز أن يوصف 
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حة ما سكت عنه وعفا عنه": ولذلك قال لتحرمي وهو مسكوت  أي احلكم عليه" بل حترميه،ال إ  ٌ
 ." تعدي حدود هللاهو نفس"عنه 

شياء التحرمي، فجاء القائلون ؟ على أن األصل يف األماذا، هم استدلوا به على "قلب الدليل"فهذا امسه 
حة وقالواموه ن األصل يف األشياء اإل ٌهذا ليس دليال لكم بل هو دليل عليكم؛ :  مجهور العلماء  ً

ن األص ت  ألن املعامالت  ؛ حلدود هللاٍّل يف املعامالت التحرمي وهذا تعدألنكم قلتم بتحرمي ما مل 
 :على ثالثة أقسام

َ﴿وأحل اهلل اْلبـيع﴾  أحله هللا:ٌسم منهاق ْ َ َُّ َّ َ  ].٢٧٥:البقرة[ََ

﴾ حرمه هللا: ٌوقسم منها َِّ﴿ وحرم الر َ َّ َ  ].٢٧٥:البقرة[َ

 . وال حرمةًّالِ فلم يذكر فيه ح؛سكت عنه: ٌوقسم منها
نه حمرم حيتاج إىل دليلُفْصَ فهذا القسم و نه حم،ه   ٍّ ذلك تعدرم دون وجود الدليل كانُ فإذا وصف 

ا دليل عليهم ال هلم،حلدود هللا  .ٌ واتضحت اآلية وأ
ذا سقط استدالهلم األول  هذا منهج الرتجيح، بعد أن تقيم أدلتك استعرض أدلة ،حِّرجُ هكذا ت.و

م لك قولك، وصح ترجيحك، هذا ِّلُ ذلك سد فإذا استطعت أن جتيب عليها عن،خمالفك وأجب عليها
 .الدليل األول

 


