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 :من أدلة السنة على أن األصل يف املعامالت احلل
 :من السنة: ًنيا"

ٌاألحاديث اليت فيها أن ما سكت الشارع عنه من األعيان، أو املعامالت، فهو عفو ال جيوز : ًأوال َّ ُ
 .احلكم بتحرميه

ُإن اهلل فـرض فـرائض، فال ت«: - ملسو هيلع هللا ىلص -ومن ذلك قول النيب  ََ َ ََ ِ َ ََ ََّ َّ ى عن أشياء فال ِ ََضيعوها، و َ َ ْ َ ْ َ ََ َ َ ُ ِّ َ
َتـنـتهكوها، وحد حدودا فال تـعتدوها، وسكت عن أشياء من غري نسيان، فال تـبحثوا عنـها ْْ َْ َُ َ ََ َ ََ ََ ٍَ ْ َ َِ ِْ َ ْ ْ َِ َ ْ َ َ َ َُ ْ َُ َُ ًَ ُ ََّ ِ« )١(. 

ُاحلالل ما أحل اهلل يف كتابه، واحلرام ما حرم اهلل يف كتابه، وما سكت عنه، «: - ملسو هيلع هللا ىلص -وقول النيب  َ ََْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َِ ِ ِ ِِ ِِ ُِ َُّ ََّ َُّ َ ْ َّْ َ ُ َ
ْفـهو مما عفا عنكم ُ َْ ََ َِّ َ ُ َ«)٢( 

 .ُوغري ذلك مما هو يف هذا املعىن
َّأفادت هذه األحاديث أن األشياء يف حكم الشرع على ثالثة أقسام: وجه الداللة َّ ُ:  

 .َّما أحله هللا فهو حالل: األول
 .َّما حرمه هللا فهو حرام: َّالثاين
ٌّما سكت عنه فلم يذكره بتحليل وال حترمي، فهو معفو عنه، ال حرج على فاعله: َّالثالث ْ". 

ين وحديث سلمان الفارسي أن شة اليت تضمنها حديث أيب ثعلب اخل عنه، األحكام ثالثٌّهذا معىن معفو
 :األشياء يف الشرع هلا ثالثة أحوال

َوأحل اهلل اْلبـيع﴾﴿: ما نص الشارع على حله فهو حالل كقوله تعاىل - ْ َ َُّ َّ َ  ].٢٧٥:البقرة[ ََ
﴾:ما نص على حترميه فهو حرام كقوله تعاىل - َِّ ﴿وحرم الر َ َّ َ  ].٢٧٥:البقرة[ َ

 عنه أنه ال حرج على من ٌّ عنه، ومعىن معفوٌّ وال بتحرمي هذا معفوٍّما سكت عنه فلم حيكم عليه حبل -
 ."ال حرج على فاعله": فعله وهذا معىن قوله

                                                 
، )٤٨١٤ (، والدارقطين يف السنن)٨٩٣٨(، والطرباين يف األوسط )١٩٨٧٩(أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف )١(

 .رجاله ثقات إال أنه منقطع): ٢٩٣٤(وقال ابن حجر يف املطالب 
 ).٧١١٥(، وصححه احلاكم )٣٣٦٧(، وابن ماجة )١٧٢٦(أخرجه الرتمذي )٢(


