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 :" يف املعامالت احللاألصل ":العمل بقاعدةحول ًّتنبيه مهم جدا 
ـا، "ومما ينبغي مالحظته ":وهلذا ينبه قال  حىت تسلم من اخلطأ يف اسـتعمال هـذه القاعـدة، واالسـتدالل 

 :ه إىل هذا التنبيه يقولَّتنب
 قـال شـيخ ؛ التحقـق مـن عـدم وجـود مـا يوجـب التحـرمي:ومما ينبغي مالحظته يف إعمال هذا األصـل"

 األدلة الشرعية : وصحتها أصالنً أن لعدم حترمي العقود والشروط مجلةفإذا ظهر: ةاإلسالم ابن تيمي
َّالعامـــة، واألدلـــة العقليـــة الـــيت هـــي االستصـــحاب، وانتفـــاء املحـــرم، فـــال جيـــوز القـــول مبوجـــب هـــذه  ُ

ا:القاعدة، أي حة يف أنواع املسائل، وأعيا  ." إن األصل يف العقود والشروط اإل
 مبقاصــد الشــريعة يف هــذا ٍهــذا مــن عــامل متمــرس يف أحكــام املعــامالت، وواعا، وًّانتبــه هــذا كــالم مهــم جــد
ِّكونـــك رجحـــت أن األصـــل يف املعـــامالت احلـــل، ال يســـو: البـــاب، ويف غـــريه، يقـــول غ أن تســـتعمل هـــذه َّ
لـة قـدم؛ وهلـذا بعـض ز دون استيفاء النظـر فيمـا يتعلـق مبوجبـات التحـرمي، فإنـه م،القاعدة يف كل مسألة ترد

، األصــل يف املعــامالت  األصــل يف املعــامالت احلــل:، يقــولةر مهتــه، ويضــعف عــن النظــر مباشــرُمــن تقصــ
 ترد عليه، مع وجود أسباب للتحرمي هو غافل عنها، أو مل يفتش عنها، أو مل يقـف يف كل معاملة... احلل

لتايل يقع يف ال  .طأ يف تفعيلهالكنه أخإىل القاعدة، لل، واخلطأ يف احلكم، ال ألنه استند زعندها، و
ـفـال ": وهــذه املســألة تتكــرر يف قواعــد كـثـرية، اخلطــأ ـلـيس يف أصــل القاعــدة، إمنــا يف تنزيلهــا، يـقـول رمحــه هللا

حــة يف أـنـواع يـعـين" جيــوز الـقـول مبوجــب هــذه القاعــدة  مبقتضــاها، وهــو أن األصــل يف العـقـود والشــروط اإل
ا،   : يقول رمحه هللا،الصيد يف جوف الفرا، يف هذا االستثناء فإن" إال"انتبه ملا بعد " إال"املسائل، وأعيا

إال بعــد االجتهــاد يف خصــوص ذلــك النــوع، أو املســألة، هــل ورد مــن األدلــة الشــرعية مــا يقتضــي "
 ".التحرمي أم ال؟

  ال؟رمي يف املعاملة، هل هي موجودة أوالتفتيش عن أسباب التحيعين 
عمــل األصــل دون النظــر يف أســباب ُل األصــل، لكــن أن تِمــْعَأإذا ســلمت املعاملــة مــن أســباب التحــرمي، ف

 .تحرمي، هذا خطأال
 ؟ً ما حكم املعاملة الفالنية مثال:فلو جاء الشخص يسأل

 حــالل حــىت تتأكــد مــن أنــه ال يوجــد فيهــا ســبب مــن : حــرام، لكــن ال تقــل:أـنـت ال يســوغ ـلـك أن تقــول
 أسباب التحرمي، اتضح هذا التنبيه؟

ــذه القاعــدة مــن املهمــات يف هــذه  العمــل مبوجبهــا ؛تفعيــل هــذه القاعــدة، ومــن مــواطن اخلطــأ يف العمــل 
دون النظـــر إىل قيودهــــا املهمــــة، وهــــو التفـتـــيش عــــن أســــباب التحــــرمي، هــــذا هــــو األصــــل األول اـلـــذي ـبـــدأ 

 .هذا الكتاب به، وهو أصول يف املعامالت املالية املعاصرة-رمحه هللا-املؤلف
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ُ التحرمي يف العقـود، ولـذلك قـدم هـذا األصـل؛ ألنـه هـو الـذي يبـدأ بـه، مث ال األصول املتبقية هي موجبات َّ
 .ُيعمل هذا األصل حىت تتأكد من سالمته من بقية أسباب التحرمي، وهي ما تضمنته األصول املتبقية

 .كم العلم النافع والعمل الصاحلإنسأل هللا أن يرزقنا و
 


