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 :مناقشة دليلهم األول من السنة يف ثاينالوجه ال
ِّنه لو سـلإمث : الوجه الثاين" َّم أن مـراد النـيب صـلى هللا عليـه وسـلم منـع كـل عقـد أو شـرط مل ُ ُيـذكر يف ُ

ن قول النيب صلى هللا عليه وسلم َّكتاب هللا، أو سنة رسوله، فيمكن القول   »لـيس يف كتـاب هللا« :َُّ
 إـنـه :ُ ال بعموـمـه، وال خبصوصــه، أـمـا ـمـا كــان فـيـه بعموـمـه؛ فإـنـه ال يـقـال فـيـه،ُإـمنـا ـيـراد ـبـه ـمـا ـلـيس فـيـه

 .ليس يف كتاب هللا
ِـيــدل عـلــى أن األصــل يف املـعــامالت احلـــل، وعـلــى وقــد ذـكــر أصـــحاب القــول األول ـمــن األدـلــة مــا 

لعقود والعهود، وهذا يقتضي   .حتهاإوجوب الوفاء 
ن األصل يف العقود اإل نـه لـيس يف كتـاب هللا، فإمنـا دل كتـاب هللا ِّحة ال ميكفالقول  َّن من القول 

مـا «: َّ هللا عليـه وسـلمحته؛ فإنـه مـن كتـاب هللا، فـال يـدخل ذلـك يف قـول النـيب صـلىإبعمومه على 
طل  ".»كان من شرط ليس يف كتاب هللا فهو 

 .هذا الوجه الثاين من أوجه املناقشة
يت يف كتاب هللا تعاىل من  : األحكامأنواع ما 

ن األصــــل يف املعــــامالت احلـــــل؛وحــــىت تكتمــــل الصــــورة لــــديك ُّ هــــؤالء مجهــــور العلمــــاء الــــذين يقولــــون  ِ 
قشوا ا حة،   :م حبديث عائشة من طريقنيستدالهلواإل

 .ُ، يسمى دليل املنعهذا ال يدل: املنع، قالوا: األولالطريق 
كمـا ذكـرمت، هـم مـاذا قـالوا؟ لـيس يف  »ليس يف كتاب هللا« :م أن قولهِّنسل: التسليم، نقول: الطريق الثاين

ت ذكره يف كتاب هللا  .كتاب هللا، يعين مل 
طـل«: َّ عليـه وسـلمَّسـلمنا أن قولـه صـلى هللا: ُفيقال هلم  أن معنـاه »كـل شـرط لـيس يف كتـاب هللا فهـو 

طل، لكن قوله ًّـ ليس املراد بـه نص»ليس يف كتاب هللا«: ُكل شرط مل يذكر يف كتاب هللا فهو  ُ
  ألن مـا؛ا

 :يف كتاب هللا من األحكام نوعان
ُّما ينص -  . عليهُ
 .ُما يذكر بوصفهو -

َّن املحرماتَّكما تقدم فيما مضى يف نوعني م ُ
: 

لوصف - َّاملحرم  ُ
. 

لتعيني والنصو - َّاملحرم  ُ
. 

ًقــل ال أجــد يف مــا أوحــي إيل حمرمــا علــى طــاعم يطعمــه إال أن يكــون ميـتــة أو دمــا ﴿: قــال هللا تعــاىل َ َ َ ً ََ ْ َ َ ُ ًَ َ ُْ َ ُ ْ َُِّ ُِ َ ْ ٍ ِ َِ َ ََ ََّ َّ َ ِ ُ ِ ْ ُ
ٍمسفوحا أو حلم خنزير ِ ِ َ َْ ْ َ ً َُ اَّ، هذه احملرم]١٤٥:األنعام[ ﴾ْ عيا  .ات منصوص عليها 



 منصة أسوار املعرفة                                                                »أصول يف املعامالت املالية املعاصرة«كتاب 

 

 
 

aswaralm٣refa.com ---------------- »منصة أسوار املعرفة----------------» ٢  

لـنص عليـه كقولـه يت  َِّوحـرم الـر﴿: فهنا يكـون مـا يف كتـاب هللا، إمـا أن  َ َّ َ ، وإمـا أن ]٢٧٥:البقـرة[ ﴾َ
لوصف،  ًيذكر وصفه إمجـاال، وهـو النـوع الثـاين كقولـه تعـاىلفيت حترميه  َقـل إمنـا حـرم ريب اْلفـواحش ﴿: ُ َِ َ َ ََ َِّ َّ َ َِّ ْ ُ

َـمــا ظـهــر منــهــ َْ ِ َ َ ِّا وـمــا بطـــن واإلمث واْلبــغــي بـغــري احلـــقَ َ َ َْ ِْ َ ِ َ ْ َ َ َ ََْ ِ َ ُ، فهـنــا املحرـمــات ذكـــرت ]٣٣:األـعــراف[ اآلـيــة ﴾َ َّ ُ لعني لوصف، وإما  ًَّلوصف، فما ذكره هللا يف كتابه حمرما إما  ُ. 
لعني لوصف، وإما  َّوما ذكره مباحا إما  َّ ً ُ. 

ُّ هللا الدالة على أن األصل يف املعامالت احلـلوعليه فإن ما ذكره العلماء من األدلة يف كتاب ، هـي إمـا أن ِ
حلديث علـى مـا ذكـرمت لعني، فال يستقيم لكم االستدالل  لوصف أو  مـن  تكون مذكورة يف كتاب هللا 

 .أن األصل يف املعامالت التحرمي


