
امحلد  والصالة والسالم ىل رسول هللا وبعد: 

فهذه بعض املصطلات أصولیة  انتقهتا ورتهتا من الكاب 

العاب "أصول من مل أصول" لعالمة عرصه وفرید 

دهره ان عثميني رمحه هللا وجعلهتا ىل شلك مطویة حىت 

یعم النفع هبا سائال هللا ل وال ٔن جيعلها الصة لوه 

الكرمي . 

١- تعریفه:مل یبحث عن ٔد الفقه االٕجاملیة ویفة مل یبحث عن ٔد الفقه االٕجاملیة ویفة 

ستفادة مهنا وال املستفد. 

٢- تنقسم أحاكم الرشعیة إىل قسمني: لكیفة ووضعیة. 

فالتلكیفة مخسة: الواجب واملندوب واحملرم واملكروه واملباح. 

أحاكم الوضعیة: ما وضعه الشارع من ٔمارات، لثبوت ٔو 

انتفاء، ٔو نفوذ، ٔو إلغاء ومهنا: الصة والفساد. 

٣- أمر: قول یتضمن طلب الفعل ىل وه ستعالء، قول یتضمن طلب الفعل ىل وه ستعالء، 

مل: ٔقميوا الصالة وٓتوا الزاكة وصیغة أمر عند االٕطالق 

تقيض: وجوب املٔمور به، واملبادرة بفع فوراً.وقد خيرج 

أمر عن الوجوب والفوریة لیل یقيض ذ. 

٤- إذا توقف فعل املٔمور به ىل يشء اكن ذ اليشء 

مٔموراً به، فإن اكن املٔمور به واجاً اكن ذ اليشء واجاً، 

وإن اكن املٔمور به مدوً اكن ذ اليشء مدوً. 

امحلد  والصالة والسالم ىل رسول هللا وبعد: 

- اهنــي: قــول یتضمــن طلــب الكــف ــىل وــه ســتعالء 

ـيض حتــرمي املهنــي عنــه  وصیغــة اهنــي عنــد االٕطــالق تـق

وفساده. 

٦- جيــب العمــل بعمــوم الفــظ العــام حــىت یثــت ختصیصــه؛ 

ٔن العمــل بنصــوص الكــاب والســنة واجــب ــىل مــا 

٧- وإذا ورد العــام ــىل ـسـب ــاص وجــب العمــل 

بعمومــه؛ ٔن العــربة بعمــوم الفــظ ال خبصــوص الســب، إال 

ٔن یــدل دلیــل ــىل ختصیــص العــام مبــا شــبه ــال الســب 

اي ورد منٔ  فختص مبا شهبها. 

٨- جيــب العمــل ملطلــق ــىل إطالقــه إال بدلیــل یــدل ــىل 

تقیــده؛ ٔن العمــل بنصــوص الكــاب والســنة واجــب ــىل 

٩- وإذا ورد نــص مطلــق، ونــص مقــد وجــب تقیــد املطلق 

بــه إن اكن احلــمك واــداً، وإال معــل ــلك واــد ــىل مــا ورد 

لیه من إطالق ٔو تقید. 

- بیانــه صــىلّ هللا لیــه وســملّ إمــا لقــول، ٔو لفعــل، ٔو 

١١- الظاهــر لغــة: الــواحض والبــني واصطالــاً: ما دل بنفســه 

ــىل معــىن راحج مــع احــل ــريه والعمــل لظاهــر واجــب 

إال بدلیــل یرصفــه عــن ظاهــره؛ ٔن هــذه طریقــة الســلف، 

ؤنه ٔحوط ؤرٔ مة، ؤقوى يف التعبد ونقاد. 

١٢- املؤول لغة: من اوَل وهو الرجوع  

واصطالــاً: مــا محــل لفظــه ــىل املعــىن املرجوح.ٔمــا 

الـنـص، فٔنــه ال حيمتــل إال معــىن واــداً، ؤمــا 

الظاهر فٔنه محمول ىل املعىن الراحج. 

١٣- السخ لغة: االٕزا والنقل واصطالاً: رفع حمك 

دلیل رشعي ٔو لفظه بدلیل من الكاب والسنة. 

وخــرج بقولنــا: (بدلیــل مــن الكــاب والســنة) ؛ مــا 

داهام من أد اكالٕجامع والقاس فال یسخ هبام. 

١٤- ما ميتنع سه: 

 – أخار. 

٢ - أحــاكم الــيت كــون مصلــة يف لك زمــان 

ومــاكن: اكلتوحــد، ؤصول االٕميان ؤصــول العبادات 

ــالق مــن الصــدق والعفــاف، والكــرم  ومــاكرم ٔا

والشاة، وحنو ذ. 

١٥- رشوط السخ: 

شرتط لسخ ف ميكن سه رشوط مهنا: 

١ - تعــذر امجلــع بــني الیلــني، فــإن ٔمكــن امجلــع فــال 

سخ الٕماكن العمل لك مهنام. 

١٢٣



٢ - العمل بتٔخر الناخس ویعمل ذ إما لنص ٔو خبرب 

الصايب ٔو لتارخي. 

٣ - ثبوت الناخس. 

ٔقسام السخ: 

ینقسم السخ عتبار النص املسوخ إىل ثالثة ٔقسام: 

أول: ما سخ حمكه وبقي لفظه، وهذا هو الكري يف القرٓن. 

الثاين: ما سخ لفظه وبقي حمكه ٓیة الرمج. 

الثالث: ما سخ حمكه ولفظه: كسخ عرش الرضعات الثالث: ما سخ حمكه ولفظه: كسخ عرش الرضعات 

السابق يف دیث اشة ريض هللا عهنا. 

وینقسم السخ عتبار الناخس إىل ٔربعة ٔقسام: 

أول: سخ القرٓن لقرٓن؛ وما ٓیتا املصارة. 

الثاين: سخ القرٓن لسنّة؛ ومل ٔد  ماالً سلً. 

الثالث: سخ السنة لقرٓن. 

الرابع: سخ السنة لسنة. 

حمكة السخ: حمكة السخ: 

لسخ حِمكٌَ معددة مهنا: 

١ - مرااة مصاحل العباد برشیع ما هو ٔنفع هلم يف دهنم 

ودنیامه. 

٢ - التطور يف الرشیع حىت یبلغ الكامل. 

٣ - اخبار امللكفني ستعدادمه لقول التحول من حمك إىل 

ٓخر ورضامه بذ. 

  

٤ - اخبــار امللكفــني بقاــم بوظیفــة الشــكر إذا اكن الســخ 

إىل ٔخف، ووظیفة الصرب إذا اكن السخ إىل ٔثقل. 

الرتتب بني أد 

إذا اتفقــت أد الســابقة (الكــاب والســنة واالٕجــامع 

والقــاس) ــىل حــمك ٔو انفــرد ٔدها من ــري معارض وجب 

إثباتــه، وإن تعارضــت، ؤمكــن امجلــع وجــب امجلــع، وإن مل 

ميكن امجلع معل لسخ إن متت رشوطه. 

وإن مل ميكن السخ وجب الرتجح. 

فريحج من الكاب والسنة: 

النص ىل الظاهر. 

والظاهر ىل املؤول. 

واملنطوق ىل املفهوم. 

واملثت ىل النايف. 

والناقــل عــن أصــل ــىل املبقــي لیــه، ٔن مــع الناقل زدة والناقــل عــن أصــل ــىل املبقــي لیــه، ٔن مــع الناقل زدة 

مل. 

والعام احملفوظ (وهو اي مل خيصص) ىل ري احملفوظ. 

وما اكنت صفات القَول فه ٔكرث ىل ما دونه. 

وصاحب القصة ىل ريه. 

ویقدم من االٕجامع: القطعي ىل الظين. 

ویقدم من القاس: اجليل ىل اخلفي. 
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