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 :الدليل الثالث على أن األصل يف املعامالت احلظر ومناقشته
ِوال تـقولوا لما تصف أْلس﴿ : قول هللا تعاىل:الثالث" َ ُ ِ َ ََ َِ ُ َُنـتكم اْلكذب هذا حالل وهذا حرام لتـفرتوا ُ ْ َ ََ ُِ ٌ َ َُ ََ ََ ٌ َ ِ َ ُ َ

َعلى اهلل اْلكذب ِ َ َِّ َ  .]١١٦:النحل[ ﴾َ
ْإذ  عليه؛ ًمون من غري برهان، وجعله افرتاءِّلون وحيرِّذين حيلأن هللا تعاىل أنكر على ال: وجه الداللة

َّإن   ".َّالتحرمي ليس إلينا، ومن حقوق الرب جل شأنهِ
حة هذا مما يندرج يف قوله:إن قولكم: قالواوعليه  َوال تـقولوا لما ﴿:  إن األصل يف املعامالت احلل واإل َِ ُ ُ َ

ٌتصف أْلسنـتكم اْلكذب هذا حالل وهذا حرام َ َُ ََ ََ ََ ٌ ََ ِ َِ ُ ُ َ ُ ِ  واجلواب عن هذا ما ذكره يف ]١١٦:النحل[ ﴾َ
 .املناقشة

 :قال
ن هللا أنكر على من أحل وحرم" َّنوقش هذا  َّدليل، أما من قال هذا حالل، وهذا حرام، غري  من َّ

ًمستندا إىل النصوص عمومها، أو خصوصها، فإنه غري داخل يف هذه اآلية ُ. 
حة، استندوا يف قوهلم إىل أدلة من الكتاب والسنة، والنظر،  ن األصل يف املعامالت اإل َُّوالقائلون 

 ".ليس هذا من افرتاء الكذب على هللاف
ن هللا أنكر على من أحل وحرم من غري دليل، من أين نستفيد : على ما ذكر؟ يقوللما الدلي َّ نوقش  َّ

ُوال تـقولوا لما تصف أْلسنـتكم﴿؟  يف اآلية"من غري دليل"هذا القيد  ُ ُ َ ِ َ ُ ِ َ ََ َِ ُ هذا موضع  ]١١٦: النحل[ ﴾ُ
للسان ماال لسنتكم، والقول  ، عناه أنه قول بغري برهانستدالل، ما تصفه األلسنة أي الذي تقولونه 
ُبغري دليل، قول بغري حجة، وما كان كذلك؛ فإنه ال يصار إليه قول ُ. 

نه يصفه اللسان؛ ألن  ُلكن لو كان هذا القول مستندا إىل دليل من الكتاب والسنة؛ فإنه ال يوصف  َُُّ ً
َّوصف اللسان عار عن احلجة والربهان، هذا وجه الداللة يف اآلية؛ ولذلك ه ُ ذا دليل عليهم أم هلم؟ هذا ٍ

 ؟َُّ أين يف كتاب هللا؟ أين يف سنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن األصل يف املعامالت التحرمي:ُدليل عليهم، يقال هلم
 .فهذا عكس للدليل، وقلب للدليل عليهم

 


