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 :الدليل الثاين من السنة على أن األصل يف املعامالت احلظر ومناقشته
 .َُّالدليل الثاين الذي استدلوا به من السنة، وهو آخر أدلتهم

ًمن عمل عمال«: َّ قول النيب صلى هللا عليه وسلم:الثاين" َ َ ََ ِ ْ ٌّ ليس عليه أمر فهو ردَ َ ُ  أخرجـه مسـلم [ »َ
)١٧١٨ ([. 

ـذا احلـديث بطـالن كـل إ أن كل عقد مل يرد يف الشرع :وجه الداللة حته فهو مردود ممنـوع، فصـح 
حتها جاء النصًعقد، إال عقد  . أو اإلمجاع 

 :ةاملناقش
 وذلـك ؛نوقش هذا بعدم التسليم، فاحلديث لـيس فيـه مـا يـدل علـى أن األصـل يف املعـامالت احلظـر

ن من عمل عمال عقدا كان أو شرطا، أو غري ذلك، مما خيـالف  ًأن النيب صلى هللا عليه وسلم أخرب  ً ً َّ
طل، وهذا حمل اتفاق  .َّعليه أمره صلى هللا عليه وسلم فهو مردود 

ُ فيما مل يرد فيه عـن النـيب صـلى هللا عليـه وسـلم شـيء، فـال ميكـن أن يقـال يف مثـل هـذاوإمنا الكالم َّ: 
 ".َّنه ليس على أمر النيب صلى هللا عليه وسلم؛ فال يتم االستدالل بهإ

حلديث؟استدالهلمكيف نوقش    
 َلِمــَ عْنَمــ«: ن األصــل يف املعــامالت التحــرمي؛ ألن قولــهأً أن هــذا احلــديث لــيس دلــيال هلــم علــى ،واضــح

َال ـلــَمـَع ب املـعـامالت عـلـى ـمـن أتـىُ م»َُرـْمـَ أِهـْيـَلَ عَسْيً ــى عنهــا الـنـيب صــلى هللا علـيـه نطـبـق يف   مبعامـلـة 
ــى الـنـيب صــلى هللا علـيـه وســلم عــن بـيـع الغــرر، ـفـإذا جــاء اإلنســان مبعامـلـة فيهــا غــرر،  َّوســلم، مـثـال ذـلـك  َّ

لتايل تكون هذه املعاملة حمرمةًيكون قد عمل عمال ليس عليه عمله صلى هللا َّ عليه وسلم؛ و ُ َّ. 
يت مبعامـلــة ليســـت خمالفـــة لشـــيء ممـــا حرمـــه الـنــيب صـــلى هللا علـيــه وســـلم، فإـنــه ال توصـــف هـــذه  َّلكـــن ـملــا  َّ

ا على غري أمر النيب صلى هللا عليه وسلم؛ فال ينطبق عليها قولـه ْمن «: َّاملعاملة عند ذلك  ًعمل عمـالَ َ َ ََ ِ 
َس عْيَل َرْمَ أِهْيَلَ ن األصل يف املعامالت »ُ ذا على ما ذكروا   . التحرميفال يصح االستدالل 

َّإذا خالصة ما تقدم، أن  صل املعامالت هلم قوالنأً  :هل العلم فيما يتعلق 
ُوهـــو ـقــول مجـــاهري علمـــاء األـمــة، اـملــذاهب األربـعــة، وحكـــي اإلمجـــاع علـيــه أن األصـــل يف : الـقــول األول -

حة واإلذن  .املعامالت ماذا؟ احلل واإل
 .وهو قول ابن حزم وبعض الفقهاء، أن األصل يف املعامالت التحرمي، واملنع، واحلظر: القول الثاين و-

 .وقد ذكر أدلة هؤالء، وأدلة هؤالء، وما ورد عليهما من مناقشات
حةالراجح من هذين القولني هو ما ذهب إليه اجلمهور من أن األصل يف ا  .ذن واإلِ واحللملعامالت اإل

 


