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 :األصل األول ومعناه
ُّاألصل يف املعامالت احلل: األصل األول" ِ: 

حة أو احلظر؟ على قولني، -رمحهم هللا-اختلف أهل العلم   يف األصل يف املعامالت، هل هو اإل
حة أو احلظر ُبناء على اختالف قوهلم يف األصل يف األشياء بعد ورود الشرع، هل هو اإل َّ ً". 

ُلم عنه وهو أصل تبىن عليه هذه املعامالت بشىت صورهااألصل األول الذي يتك األصل يف املعامالت : ٌ
حللما احلل،  حة أي أن األصل يف املعامالت أنه حيكم عليها  حة، معىن احلل اإل  ،ُمعىن احلل؟ اإل
حة  .إل

ألصل يف هذا الكتاب القاعدة امل األصل؟ حنن ذكر يف التعريف أنمعىنما  ستمرة أو األمر  املقصود 
األصل يف املعامالت يعين ما نستصحبه عندما ننظر يف معاملة من املعامالت : املستصحب، فقولنا

ًحكم بيع هذا الكوب مثال على ننظر يف  ما الذي نستصحبه؟ ما الذي ننطلق منه عندما ؛للحكم عليها
 ؟حكام املعامالت ما الذي ننظر إليه؟ ما الذي نبتدئ منه عند نظر يف أ؛سبيل املثال

نه حرام حىت ، ٍكل بيع حاللأن ، يعين األصل "األصل يف املعامالت احلل": يقول ٍوال حيكم على بيع 
 .يقوم الدليل على التحرمي

 فما الذي يستصحبه؟ ؛ هل هو حالل أو حرام من املعامالت؛ على اإلنسان أمرشتبه فإذا ا؛وعليه
حة فهي األصل،تاج إىل أصلِاحلل؛ ألن التحرمي حيتاج إىل دليل، حي  ، وحيتاج إىل إقامة حجة، أما اإل

لتايل الذي تس حة واحللتو األصل يف ": هذا معىن قوله .صحبه يف النظر يف املعامالت هو اإل
 ."املعامالت احلل

حة أو احلظر؟": يقولوهنا   أي "اختلف أهل العلم رمحهم يف األصل يف املعامالت هل هو اإل
حة واجلواز؟ أم هو ئيوا يف حكمهم االبتدااختلف ا واإل توا بدليل هل هو اإلذن   على املعاملة قبل أن 

 احلظر واملنع والتحرمي؟ 
: ن، هذا االختالف له صلة مبسألة أخرى أصولية وهي مسألة قوال– يقول كما –للعلماء يف ذلك 
ألصل يف األشياء، هل األصل يف األشياء ًبناء على اختالفهم يف ا: ؛ ولذلك يقولاألصل يف األشياء

حة واحلل أو التحرمي واملنع  على قوهلم يف األصل ًبناء":  قال رمحه هللا؟ًعموما يف املعامالت وغريها اإل
حة أو احلظر؟  ."يف األشياء بعد ورود الشرع هل هو اإل

 .ليه الدليل يف نظرهيذكر اآلن القولني، ويذكر أدلة القولني ويرجح يف هذه املسألة ما دل ع
 


