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  كلمة ٥٠٠  ىدالملخص ال یتع

  ملخص الرسالة
ـا علـى أحادیـث الكتـب التسـعة ": تناولت البحث بعنوان  –تقیید المطلق وأثـره فـي الخـالف الفقهـي تطبیًق

ــة  ــة الــربط بــین الفقــه اإلســالمي  ".دراســة أصــولیة فقهی وقــد كــان هــدفي مــن دراســة هــذا الموضــوع محاول
فــي اخــتالف الفقهــاء فــي الكثیــر  لــقد المطوذلــك ببیــان أثــر تقییــ، وأصــوله مــن خــالل الســنة النبویــة الشــریفة

ومــن ثـمَّ جــاء البحـث فــي مقدمـة وتمهیــد  .وذلــك بـالتطبیق علــى أحادیـث الكتــب التسـعة، مـن الفــروع الفقهیـة
ا المقدمة. وثالثة أبواب وخاتمة ، ومـنهج الدراسـة، الدراسـات السـابقةو ، فبینت فیها أهمیـة هـذا الموضـوع :أمَّ

ــد .وخطــة البحــث ــا التمهی بینــت الفــرق بــین المطلــق  ثــمَّ ، فیــه المطلــق والمقیــد لغــة واصــطالحا فعرفــت: أمَّ
وشــروط حمــل ، ثــم حــاالت حمــل المطلــق علــى المقیــد، ثــم وضــحت فیــه المقصــود بتقییــد المطلــق، والعــام

، ثـــم بینـــت الفـــرق بـــین تقییـــد المطلـــق ،ومقیـــدات المطلـــق، لقیـــود المتعارضـــةوتعـــدد ا، المطلـــق علـــى المقیـــد
ا الباب  .المجمـل وبیان، عاموتخصیص ال تقیید المطلق في الخـالف الفقهـي  أثر: فجاء بعنوان: األولأمَّ
ــي العبــادات أثــر تقییــد المطلــق فــي : الفصــل األول:خمســة فصــول علــى النحــو التــاليفــي  هوقــد تناولتــ، ف

 -فـي الوضـوء -فـي النجاسـات -فـي المـاء[:هـي، في خمسة مباحثوقد جاء  ،الخالف الفقهي في الطهارة
 ،أثر تقیید المطلـق فـي الخـالف الفقهـي فـي الصـالة: الفصل الثانيو ، ]في الغسل -سح على الخفینفي الم

صــفة صــالة  -شــروط الصــالة -ةاإلمامــة فــي الصــال -صــفة الصــالة[:هــي، وقــد جــاء فــي أربعــة مباحــث
، حـثوقـد جـاء فـي ثالثـة مبا، أثر تقیید المطلق فـي الخـالف الفقهـي فـي الزكـاة: الفصل الثالثو ، ]الكسوف

أثــر تقییــد المطلـق فــي الخــالف  :الفصــل الرابـعو ، ]زكـاة الفطــر –تعجیــل الزكــاة  -زكــاة اإلبــل والغـنم: [هـي 
قضـــاء ، ري رمضـــان وشـــوالهثبـــوت هـــالل شـــ: [ هـــي، وقـــد جـــاء فـــي أربعـــة مباحـــث، الصـــیام الفقهـــي فـــي

الخـالف الفقهـي فـي أثـر تقییـد المطلـق فـي  :لخامسالفصل ا ].في لیلة القدر، الصوم المنهي عنه، الصیام
ـا  ].مـا یبـاح فـي اإلحـرام -المـرأة للحـجسـفر  -النیابـة فـي الحـج: [هـي، وقد جاء في ثالثة مباحث، الحج أمَّ

وقــد تناولتــه فــي ، أثــر تقییــد المطلــق فــي الخــالف الفقهــي فــي المعــامالت: فجــاء بعنــوان :البــاب الثــاني
وقـد جـاء فـي سـبعة ، المالیـة أثر تقییـد المطلـق فـي الخـالف الفقهـي فـي المعـامالت: الفصل األول :فصلین
 .]فـي اللقطـة -فـي الشـفعة -ي اإلجـارةفـ -فـي الـرهن -فـي الصـرف -فـي الربـا -فـي البیـوع: [هي، مباحث

، ة مباحـثي سـتوقـد جـاء فـ، أثر تقیید المطلق في الخـالف الفقهـي فـي المعـامالت األسـریة: ثانيالفصل ال
ــا  ].لعشــرة الزوجیــةافــي  -فــي النفقــات -فــي الحضــانة -فــي الطــالق -فــي الرضــاع -فــي النكــاح: [هــي أمَّ

 تناولتـهوقـد  ،أثر تقیید المطلـق فـي الخـالف الفقهـي فـي الحـدود والجنایـات: فجاء بعنوان :الباب الثالث
، جـاء فـي ثالثـة مباحـثقـد و ، دأثر تقیید المطلق في الخالف الفقهي في الحدو : الفصل األول :في فصلین

أثــر تقییــد المطلــق فــي الخــالف : الفصــل الثــاني].فــي حــد الزنــا -فــي حــد الســرقة -لخمــرفــي حــد ا: [هــي
ــدیات -فــي القصــاص: [وهمــا، جــاء فــي مبحثــینقــد و ، جنایــاتالفقهــي فــي ال ففــي األبــواب الثالثــة . ]فــي ال

تبـین مـدى اخـتالف الفقهـاء فیمـا بیـنهم بســبب  السـابقة بفصـولها ومباحثهـا تناولـت العدیـد مـن المسـائل التــي
  .مطبقًا على بعض أحادیث الكتب التسعة تقیید المطلق
ــا الخاتمــة ومــن أهــم تلــك النتــائج أن ، فتشــتمل علــى أهــم النتــائج والتوصــیات التــي توصــل إلیهــا الباحــث :أمَّ

ا في اختالف الفقهاء في الكثیر من المسائل الفقه ا بالغً ً   .یةلتقیید المطلق أثر


