
شرح التنقيح في أصول الفقه، للشريف عبدهللا بن محمد فقهُ 

من أول المخطوط وحتى نهاية )، (ه 777: ت)الحسيني الحموي 

  (فصل اعلم أن بعض الناس يقولون بمفهوم المخالفة
  محمد حمود وقاد الشهري

 المستخلص
 

عبرهللا  نر  : مستخلص الرسالة تناولت هذه الرسالة تحقيق كتاب شرر  تنقريا اولرلإل لممرا 

وهذا الكتاب هل , م  نهللااية الكتاب إلى نهاية مفهل  المخالفة( هـ777)محمهللا الحسيني الحنفي المتلفي

شرريعة شر  لكتاب تنقيا اوللإل لمما  عبيهللا   ن  مسعلد المحبلنّي البخارّي المعروف نصهللار ال

مرن محاولرة , وقهللا اعتنت الهللاراسة نتحقيق الكتاب علرى ررنرن نسرط ة يرة(. هـ747)اولغر المتلفى

, وقهللا قسرمت الرسرالة إلرى ة ةرة رقسرا  رةيسريّة, إةراج نص الكتاب إةراجاً لحيحاً كما رراده مؤلفه

المحقرق ومرهللاص لرحة والثالث في الكتاب , في دراسة المؤلفَْيِ  وحياتهما ومؤلفاتهمها: اووإل والثاني

وقهللا تعرض المؤلف . وملاره في كتانه, ومنهجه في تأليف, والتحقق م  عنلان الكتاب, نسبته لمؤلفه

ةرم تعررض لمبحرث الكتراب , ورنلاع اودلة الشررعية, في كتانه لتعريف رللإل الفقه والحكم الشرعي

والم لرق , اع المخصصرا ورنرل, ورلفرا  العمرل , وتكلم ع  الخاص والعا  وحكمها, وإفادته للمعنى

تناوإل استعماإل اللفظ في المعنى وني  معنى الحقيقة والمجرا  : ةم في القسم الثاني, والمقيهللا والمشترك

تكلرم عر  : وفري القسرم الثالرث, وحرروف المعراني, والصرريا والكنايرة, واالستعارة التبعية, وع قاته

ير م  هذا الجزء المحقق فتكلم ع  كيفية رما في القسم اوة, مبحث  هلر المعنى وةفاةه ورقسامهما

رمررا مررنهم المؤلررف فرري شرررحه فهررل مررنهم سرره  يل ررا . داللررة اللفررظ علررى المعنررى ومفهررل  المخالفررة

فجاء شررحه متلسر اً ال ومرلض فيره وال تعقيرهللاح يررجا , ويناقش اوقلاإل, ويشر  الغامض, العبارة

 .ونارك على نبينا محمهللاهذا وللى   وسلم . مذهب اوحناف في اوللإل والفروع

 

 
COMMEMTARY OF AL-TANQEEH ON THE PRINCIPLES OF FIQH BY AL-

SHAREEF ABD ALLAH IBN MUHAMMAD AL-HUSAINI AL-HAMAWI (D. 776 

H)FROM THE BEGINNING OF THE MANUSCRIPT TO THE CHAPTER I LAM 

ANNA BA DU AL-NAS YAQULUNA BI MAFHUM AL-MUKHALAFAH / KNOW 

THAT SOME 

 

This research is an explanation of the book of the revision of the assets 
of Imam Abdullah bin Masood al-Habubi al-Bukhari, known as the 

jurisprudent of the Little Law of the deceased (747 AH .)The study has been 
divided into three main sections, the first and the second: in the study of the 
authors and their lives and their works, and the third in the book investigator 
and the validity of the proportion of the author, and verify the title The 
book, and its methodology in the composition and references in his book. 
The author was presented in his book to define the fundamentals of 
jurisprudence and Islamic jurisprudence, and the types of forensic evidence, 



and then presented to the study of the book and its interpretation of the 
meaning, and talked about the private and public and governance, and the 
general terms, and types of allocations, and absolute and restricted and 
common, and then in the second section: And the third part: he spoke about 
the appearance of the meaning and hidden, and sections, but in the last part 
of this section investigated how to speak the meaning of the word and the 
concept of the violation. The approach of the author in his explanation is an 
easy method that explains the phrase, explains the ambiguity, and discusses 
the words, and the explanation of the medium is not ambiguous and no 

complexity, is likely the doctrine of Hanaf in assets and branches .peace and 
blessings upon our Prophet Muhammad 


