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ًلغة واصطالحا" األصل"معىن  ً: 
 : متهيد
ألصول: ًأوال  :املراد 

َأسفل الشيء، وأساسه الذي يعتمد عليه البناء: ًمجع أصل، وهو لغة" األصول" َّ : وهلذا قيل. ُ
ُاألصل؛ ما يبىن عليه غريه،  ما : ما منه الشيء، وقيل: وقيل. َّعكس الفرع فإنه ما ينبين على غريهُ

ُيتفرع عنه غريه، وقيل  .ُما يستند ذلك الشيء إليه: وقيل. ُاحملتاج إليه: َّ
 :َّأما األصل يف االصطالح

ُفيطلق على عدة معان، كلها جرى به االستعمال يف كالم أهل العلم، أبرزها ما يلي ُّ ٍ َّ َ ُ: 
دليل : َُّّاألصل يف التيمم الكتاب، واألصل يف املسح على اخلفني السنة؛ أي: ليل؛ كقولناالد: ًأوال

َّثبوت التيمم من الكتاب، ودليل ثبوت املسح من السنة ُّ. 
َّاألصل أن : ُّحتمل العاقلة للدية خالف األصل، وقوهلم: القاعدة الكلية املستمرة؛ كقوهلم: ًنيا

 .النص مقدم على الظاهر
 .ُاألصل يف الكالم احلقيقة: الراجح؛ كقوهلم: ًثال
حة: ُاملستصحب؛ كقوهلم: ًرابعا  .ُاألصل يف األشياء اإل

ب  ألصل يف هذه الورقات؛ القاعدة الكلية املستمرة، واألمر املستصحب يف  َّواملقصود  َّ
 .َّاملعامالت املالية

 .املعامالت املالية املعاصرةأصول يف : هذا تعريف املفردة األوىل يف عنوان الكتاب
 .ُ األصل ما يبىن عليه غريه، األساس: أصول يف اللغة
 :ٍ فيطلق األصل يف كالم العلماء على أربعة معان:أما يف االصطالح

ُيطلق على الدليل الذي يؤخذ منه احلكم ُ. 
 .ُ ويطلق على القاعدة الكلية املستمرة

 .خلالفُ ويطلق على الراجح من األقوال يف مسائل ا
 .ُويطلق على األمر املستصحب الذي يستصحبه اإلنسان يف مسألة من املسائل

ألصل هنا َّوبني املؤلف أن املراد  ُالقواعد الكلية اليت يبىن : أصول يف املعامالت املالية هو:  يف قولناَّ
ُعليها هذا الباب، وأيضا ما يستصحب من األحكام االبتدائية حىت يرد ما يغريها؛ ول : ذلك قالً

ألصل يف هذه الورقات، أي يف كتاب أصول يف املعامالت املالية القاعدة الكلية املستمرة، : واملقصود 
 .هذا واحد
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ب املعامالت املالية ًيعين األمر الذي نستصحبه يف كل معاملة، فمثال من : واألمر املستصحب يف 
مالت احلل، كل معاملة األصل أن حتكم فيها األمور املستصحبة يف املعامالت املالية األصل يف املعا

ا حالل مباحة، هذا أمر مستصحب أي أنك قد استصحبته معك من أن األصل يف  ٌدئ ذي بدء 
لتايل األصل يف كل املعامالت احلل هذا مستصحب حة، و  .األشياء اإل

عامالت املالية على شىت  منع الظلم؛ فإن الشريعة منعت الظلم يف كل امل:ومثال القاعدة املستمرة 
ا؛ يف البيوع، ويف اإلجارة، ويف الشركة، ويف املداينات، ويف كل املعامالت، هذه قاعدة،  صورها واختالفا
وهذا أمر مستصحب، وكالمها سيتناوله املؤلف يف هذا املؤلف يف كتاب أصول يف املعامالت املالية 

 .املعاصرة
 


