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 :الدليل األول من السنة على أن األصل يف املعامالت احلظر ومناقشته
 ."من السنة: اًني"

ا القائلون يعين   .ن األصل يف املعامالت التحرمي من السنةَّاألدلة اليت استدل 
ل أقـوام يشرتطون شروطا ليست يف كتاب اهلل؟ ما كان من شرط «:  قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص:ولاأل" ٍما  ْ ََ ُْ ِ َ ََ َ َ ََِّ ِ َِ ِ ْ َ َْ ً ُُ َِ ْ ٍ َ ْ َ ُ

َليس يف كتاب اهلل فـ َِّ ِ َِ ِ َ طل، وإن كان مائة شرط، َْ ٍهو  ِْ ََ َ َ ِ َ َ ْ َِ ٌ َ ُاهلل أحق وشرط اهلل أوثققضاء ُ َ َْ َِ َِّ َُّ ْ َ َ ُّ أخرجه [ »َ
 ])٢١٦٨(البخاري 

طل:وجه الداللة حته فهو   ". أن كل عقد أو شرط ليس يف كتاب هللا إ
ن األصل يف املعامالت التحرمي، وهو  حديث عائشة يف قصة بريرة، َّهذا أقوى ما استدل به القائلون 

 عانتها،إُيف كتابتها حىت تعتق، أرادت  - رضي هللا تعاىل عنها -ن بريرة جاءت تستعني بعائشة إحيث 
اواشرتطت والء َّ مالكها، وقالوا،ها، فذهبت إىل أصحا عانة عائشة، لكن الوالء إما عند مانع، نقبل : ُ

ا منهملنا، والوالء يكون ملن أعتق، ومن الذي أعت  فبلغ ذلك رسول ،ق؟ عائشة اليت بذلت املال، اشرت
ل أقـوام يشرتطون شروط«: هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فقال يف خطبته ًما  ُُ ُ َ َِ ْ َ ٍَ َ ْ َ ُ َِّا ليست يف كتاب اهللَ ِ َِ ِ ْ َ  هؤالء : أي–  قالوا»؟َْ

ذا احلديث  ت ذكرها يف ُ مل تذكر يف كتاب هللا:ليست يف كتاب هللا أي: –الذين استدلوا  ِ، شروط مل 
ًكتاب هللا، فدل هذا على أنه ال حيل شيء من املعامالت إال أن يكون مذكورا يف كتاب هللا، أو يف سنة  َّ

 .رسول هللا، هذا وجه االستدالل
طل« ت ذكرها يف الكتاب »ٍما كان من شرط ليس يف كتاب هللا؛ فهو  ، وعليه فكل العقود اليت مل 

طلةُوالسنة فهي حم  .َّرمة 
 .عقدشرط أو مائة مائة وإن كان :  يعين»وإن كان مائة شرط«
ُقضاء« َ ُ اهلل أحق وشرط اهلل أوثقَ َ ْ َ َِ َِّ َُّ ْ َ َ ُّ  . ما استدلوا به، وهذا أقوىهذا استدالهلم »َ

ذا احلديث على أن األصل يف املعامالت  ووجه ذلك يتبني من التحرمي، لكن ال يصح استدالهلم 
 .املناقشة

 
 


