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 : على أن األصل يف املعامالت احلظر ومناقشتهثاينالدليل ال

ْ﴿اْليـوم أكملت لكم دينكم﴾ : - تعاىل-قول هللا : الثاين" ُْ ُ َْ ِ َ ُ ْ َ َ َ ْ  ].٣:املائدة[َ

ح العقود اليت مل جتئ يف الشرع، فقد - تعاىل-إخبار هللا : وجه الداللة كمال الدين، فمن أ َ األمة  َّ
 ." منهِّزاد يف الدين ما ليس

ْ﴿اْليـوم أكملت لكم دينكم﴾واضح االستدالل،  ُْ ُ َْ ِ َ ُ ْ َ َ َ ْ ٌهذا يدل على أنه ليس مثة عقد : قالوا، ]٣:املائدة[َ
ًيتعامل به الناس إال والبد أن يكون قد جاء حكمه منصوصا عليه يف الكتاب، فما ليس يف الكتاب 

تَّدين، وبنيحكمه أو يف السنة حكمه فهو حرام؛ ألن هللا تعاىل قد أكمل ال  حبله  احلالل، وكل ما مل 
 .م هذا وجه استدالهل،فهو حمرم

 :مناقشتهم يف هذا االستدالل يقول

 :املناقشة"
حة املعامالت اليت حيتاجها  ا دلت على إ ن من كمال الشريعة، وبديع نظامها، أ َّنوقش هذا  َّ َّ ُ

ب املعامالت؛الناس يف دنياهم آلداب احلسنة، فحرمت منها ما فيه َّ فالشريعة قد جاءت يف   َّ
هت ما ال ينبغي، وندبت إىل ما فيه مصلحة راجحة، وما مل يرد يف منه، وكرَّفساد، وأوجبت ما البد 

حته فهو مسكوت عنه  ."ُالشريعة حترميه أو إ
ًهذا أيضا قلب للدليل، هذا ليس دليال لكم ا،ً  أحلت ٌ بل هو دليل عليكم؛ ألنه من كمال الشريعة أ

 الناس ال حد هلا تمعامالأن   ذاك؛وتضيقه ذلك ِّجرٌكل ما فيه مصلحة للخلق مما يتعاملون به، ومل حت
لنص على مفر وال ،وال حصر ا  ُ وإمنا يرجع فيها إىل عمومات وجوامع من كالم ،اادُميكن أن حياط 
 .يستفاد منها حكم تلك النوازلالنيب ملسو هيلع هللا ىلص 

 :ى عدم صحة ما استدلوا بهشواهد عل
ومما يشهد على صحة هذا القول وهذه املناقشة أن عامة ما يتعامل به الناس اليوم من املعامالت ليس يف 

مسه  فلو قلنا ال جيوز من املعامالت إال ما جاء النص عليه يف الكتاب ،الكتاب وال يف السنة ذكره 
ل بطاقات ا، فال حيل هلم استعماًمالت املالية املعاصرة حمرموالسنة كان جممل ما يتعامل به الناس من املعا
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ت اجلارية، وال حيل هلم ما يكون من اإلجارات بصوره،االئتمان  وهلم ... املعاصرةا وال حيل هلم احلسا
 .الكتاب والسنةيف  من املعامالت الكثرية اليت ال ذكر هلا وال نص عليها اجر

ا ما ضي مننإ :ُلكن اجلواب على هذا أن يقال  ولذلك الشريعة ال ؛ بل وسعت،قتَّ كمال الشريعة أ
ًم شيئا حيتاج الناس إليه أو شيئا ِّميكن أن حتر يت حكم تً الشريعة يف تعلق به مصلحة الناس، يستحيل أن 

 .تتعلق به مصاحلهمما لتحرمي ملا تتعلق به حوائج الناس أو 

ِ﴿يسألونك عن اخلمر : ملعىن قبل أن يذكر احلكم قال تعاىلولذلك يف حترمي اخلمر نص هللا تعاىل على ا َْْ ِ َ َ َ َُ ْ َ
ِواْلميسر﴾ ِ ْ َ ِ﴿قل فيهما إمث كبري ومنافع للناس﴾، اخلمر مشروب وامليسر معاملة ، ]٢١٩:البقرة[َ َّ ِ ُ ِ ََِ َ ٌَ ِ َ ٌْ ِ ِ ْ  اءفجُ

لعدلال ِ﴿ومنافع للناس﴾ ،ة اإلمث هنا املقصود به املفسد، أي مفسدة كبريةًا أن فيهما إمثَّ بني؛نص  َّ ِ ُ ِ ََ َ 
ا شيئا من املنافع، فذكر املصاحل واملفاسد:أي  .ً مصاحل يدركون 

َ﴿وإمثهما﴾:  مث قال ما، :أي َُُِْ َ﴿ أكرب من نـفعهما﴾ مفسد ِ ِ ْ َ ْ ِ َُ ْ فدل هذا على أن موجب التحرمي سبب  َ
ى هذه املعاملة أكرب من املصلحة التحرمي يف اخلمر وامليسر هو أن املفسدة املرتتبة على هذا املشروب وعل

احلاصلة، وهذا يعطي قاعدة أن كل ما كانت فيه مصلحة راجحة، أو مصلحة متمحضة فإن الشريعة ال 
يت الشريعة بتحرمي ما فيه مصاحل الناس وما فيه قضاء حوائجهم يت بتحرميه، يستحيل أن   ،ميكن أن 

ًفسدة ومضرة حمضةم ما غلبت مفسدته ومضرته أو ما كان مِّإمنا حتر ً. 

 


