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  عواد فريجان فراج السعيدى  اســم الباحـث
  ألصولية وأثره الفقهىمفهوم المخالفة داللته ا  عـنـوان البحث
  القاهرة  جـامـعــــة
  دار العلوم  كـلـيـــــة
  الشريعة اإلسالمية  قـســــــم
  )١٩٩٩(الماجستير   الــدرجــــة

  
  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
إن دراسة مفهوم المخالفة وبيان داللتها على األحكام الشرعية فيه  -

ة الفهم ال النطق، مما تفعيل لجانب مهم من داللة النصوص وهى دالل
  .يجعل النص الشرعى أكثر فائدة وغزارة

إن الضرورة الملحة فى تجديد أصول الفقه وتنقيح مباحث، تلزم  -
الباحث فى إفراغ وسعه فى تلك المباحث التى تحتاج إلى جهد أكبر 

 .من الدراسة والبحث، ومن أهمها مفهوم المخالفة

فى دراسة المناهج األصولية إن دراسة مفهوم المخالفة تعين الباحث  -
المختلفة والمقارنة بينهما ومعرفة جوانب القوة فى البناء األصولى 

  .للمدارس المختلفة
  منهج الدراسة

عزو اآليات إلى السورة مع بيان رقم اآلية واجعلها بين قوسين بعد  -١
 .وهذا فى أول ذكر لآلية فقط[  ]. اآلية مباشرة 
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حين ذكرته عندهما فى الغالب، أخرج الحديث فإن كان فى الصحي -٢
وإن كان عند غيرهما . وإن كان عند أحدهما ذكرته واكتفى بذلك

خرجته ثم أحكم عليه بالصحة أو الضعف حسب ما قرره علماء 
 .الحديث

وضحت بعض الكلمات الغامضة وبنيت المراد فيها، كالدور والقياس  -٣
  .الشبهى وغيرها
  استنتاجات الدراسة

اهج األصوليين فى طرق دالالت األلفاظ مهمة إن المقارنة بين من -١
حيث يطلع الباحث على مواطن القوة والضعف فيها، فيسلك . جدا

  .من تلك الطرق صحيحها ليبنى اجتهاده على مسلك قويم
إن حصر القول بعدم حجية مفهوم المخالفة على علماء الحنفية فقط،  -٢

ن حصر غير صحيح فقد قال به غيرهم كالغزالى واآلمدى م
 .الشافعية وأبى الحسن التميمى الحنبلى وغيرهم

تتوافق بعض النتائج الفقهية عند استخدام المخالفة فيها عند الجمهور،  -٣
مع ما يتوصل إليه الحنفية، وذلك ليس العتبار مفهوم المخالفة عند 

 .الحنفية بل رجوعا لألصل أو عمالً بالبراءة األصلية عندهم

استدل بها على عدم حجية مفهوم المخالفة، إن كثيرا من األدلة التى  -٤
ال تدخل تحت نطاق بحثه، وال يتحقق فيها شروط مفهوم المخالفة 

 .التى البد من وجودها عند العمل به

إن داللة مفهوم المخالفة مستفادة من اللغة ال من الشرع، كما قال  -٥
ابن السمعنى وغيره من األصوليين، فمفهوم المخالفة عمله فى تفسير 

  .للفظ وبيان داللته وذلك من عمل اللغةا


