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 :الدليل اخلامس من القرآن على أن األصل يف املعامالت احلل
﴾: - تعاىل -قول هللا : اخلامس ِّ﴿وأحل اهلل اْلبـيع وحرم الر َ َّ َ ََ ََ ْ َ َُّ َّ  .]٢٧٥:البقرة[ َ

نواعها؛ ملا يف ذلك من إقامة مصاحل - سبحانه -َّأن هللا : ِّوجه الداللة ح البيع، والتجارات  ِّ أ
لباطل، فدلَّ وحرالناس ومعاشهم، ؛ ملا فيه من الظلم، وأكل املال  َّ ذلك على أن األصل يف َّم الر

لباطل ٍاملعامالت احلل ما مل تشتمل على ظلم، أو أكل للمال  ٍ ُّ ِ ِ. 
آلية َ﴿وأحل اهلل اْلبـيع﴾ واضح، االستدالل  ْ َ َُّ َّ َ  أي كل بيع، األلف والالم للجنس فدل ذلك على أن  ََ

، والر سيأتينا أنه يطلق على كل معاملة ٍكل بيع حالل ٍ إال ما كان مندرجا فيما حرمه هللا وهو الر ُ ً
دة، أو كان حترميها بسبب الغرر، أو كان حترميها بسبب التدليس،  حمرمة، سواء كان حترميها بسبب الز

 حترميها بسبب ٍفإن يف اصطالح املتقدمني من الصحابة إطالق الر على كل معاملة حمرمة سواء كان
دة، أو كان حترميها ألي سبب آخر من األسباب اليت يرجع إليها التحرمي  . هذا وجه الداللة يف اآلية،ٍالز

 ؛ أن القرآن دل بعمومه وخبصوصه على أن األصل يف املعامالت احلل: ما تقدم من األدلةةًإذا خالص
ت صوصه يف دليلني، أما بعمومه يفخببعمومه يف ثالثة أدلة، و لعقود، واآل لوفاء  ت اليت أمرت   اآل

ت اليت فيها تفصيل احملرم، هذه أدلة عامة  .ُاليت حصرت فيها احملرمات، واآل
حلل أدلة خاصة يف دليلني البيع يف على ، يف قوله، يف اشرتاطه الرتاضي فقط يف املعامالت، وحكمه 

َ ﴿وأحل اهلل اْلبـيع وح:قوله ََ ََ ْ َ َُّ َّ َ﴾ ِّرم الر َ ملعامالت املاليةفهذان دليالن خاصا َّ  .ن فيما يتعلق 

 ؟ عن السنةلقرآنستغىن ُيهل 

ٍ والسنة صنو القرآن وبيانه، وال ميكن ألحد أن يكمل فهمه للقرآن ،بعد ذلك انتقل إىل ذكر أدلة السنة

 فإن هللا أنزل القرآن على ى؛يف عم للسنة، فإمنا خيبط ٍرجوعإال مبعرفته للسنة، من ادعى فهم القرآن دون 
َ ﴿ وأنزْلنا إليك الذكر﴾: قال هللا تعاىل؛رسوله ليبني القرآن ْ ِّ َ َِْ َ َ َ﴿لتـبني للناس ما الذي هو القرآن : أي ََ ِ َّ ِ َِ َِّ ُ

َنـزل إليهم ولعلهم يـتـفكرون﴾ ُ َّ َ ََ ْ ُْ ْ َّّ ََ ََ ِ ِ َ ِ  .]٤٤:النحل[ ُ

رآن، فهم القرآن ال ميكن أن يتحقق إال ملن مجع فكل من أعرض عن السنة فإنه لن يتمكن من فهم الق
ا  م صلى هللا عليه وعلى آله وسلم، ولذلك تذكر أدلة السنة؛ أل لقرآن العلم بسنة سيد األ ُإىل علمه 

ٌبيان وإيضاح لداللة القرآن ٌ. 


