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Abstract 
This research describes the concept of inventory, its truth, 
and its images: in terms of defining its concept, its 
divisions, and its authority, the concept of inventory and its 
authority. The research also deals with the images of the 
concept of restriction, such as restriction by negation and 
exception, and the inventory by using (but) and its 
authority and the way of indicating the inventory by (but), 
the restriction of the subject in the predicate , and 
inventory by defining the assigned and the assigned to it, 
and the inventory statement by the rule of limitation act like 
the statement, and the bringing of commissions before 
their factors. 
Because of the importance of that matter ,the scholars of 
the Arab language studies it in their books , those of the 
knowledge statement in theirs in the section of meanings 
and those of the principals in their studies in the section of 
contradiction and other sections like the general and 
private ones. So the subject was full of benefits and 
various matters.   
Among the results of this research is assigning the use  of 
inventory related to explaining the Islamic ruling .This  use 
indicates,for example, on  limiting of a certain ruling on 
some people. 
There are certain articles for inventory and also ways 
referring to them . Such ways explain an Islamic ruling 
generally and particularly according to their appearance or 
absence .So inventory is considered a valuable source for 
the rules of the Islamic Sharia. Using  inventory articles can 
not be occurred except through the well understanding of 
the Holy Quran and the Sunni, learning their meanings and 
realizing their indications on the Islamic rules. Such these 
indications are taken from words existing in the two 
greatest resources of the Islamic legislation ,the Holy 
Quran and the Sunni. So the indications of the words  on 
rulings acquired extreme concern by the scholars of the 
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principals .So none of the fundamentals of Fiqh books is 
free of their mentioning,with stating their details and their 
accurates .Such these things  encouraged me to discuss 
such topic and benefit from those writing  previously in it .
key words : 

The concept - the concept of violation - the concept of restriction - 

minors.
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 انفصم انتًهُذٌ: انتؼزَف مبصطهحاخ انثحث
ا
ً
 ادلثحث األول: انذالنح نغح واصطالح

 ادلطهة األول: انذالنح نغح
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ا
ً
 ادلطهة انثانٍ: انذالنح اصطالح

ٕ

ا
ً
 ادلثحث انثانٍ: ادلفهىو نغح واصطالح
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 ادلفهىو نغح:

ا:
ً
 ادلفهىو اصطالح
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 )أ( اننظزَح اإلرشادَح:  
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 اخ ادلىجهح نهنظزَح:أهى االنتماد

 )ب( اننظزَح انتصىرَح: 
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 ح نهنظزَح:أهى االنتماداخ ادلىجه

 ج( اننظزَح انسهىكُح:)

 )د( نظزَح انسُاق:
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 ٍ: جذور اننظزَاخ نذي األصىنُنيادلطهة انثان
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 ادلثحث انثانٍ: تمسُى انهفظ تاػتثار كُفُح دالنته ػهً ادلؼىن

 ادلطهة األول: تمسُى احلنفُح طزق انذالنح
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 انفزع األول: ػثارج اننص
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 انفزع انثانٍ: إشارج اننص

 اننصانفزع انثانث: دالنح 
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 انفزع انزاتغ: التضاء اننص

 ادلطهة انثانٍ: تمسُى انذالالخ ػنذ اجلًهىر )ادلتكهًني(
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 انفصم األول: يفهىو ادلىافمح
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 انفصم انثانٍ: يفهىو ادلخانفح.
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 ألساو يفهىو ادلخانفح:
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االحتجاج مبفهىو ادلخانفح
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