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  The World Islamic Sciences & Education University                                 العلـوم اإلسـالمية العالميـة                    جامعـة

                      facebook: drwalidshawish                                                    لشريعة والقانون      ل القضاة نوحكلية الشيخ 
                      walidshawish.com                                                                                  الفقه وأصولهقسم 

 دم الػؼه وأصوله.مـاهج البحث ادادة: 

 ادالؽقةاصطالح ( 6الورقة )

 4/1/2016: االثـنيتاريخ مـاقشة الورقة: 

 جاء دم خمترص خؾقل:

م   ِل  اَّللهُ َأَبانَ  ََجَاَعةٌ  َشَلَلـِي َفَؼد  ، وبعد ا ضريق أكػع وهبم بـا وشؾك التحؼقق معامل َوََلُ َهِب  َعَذ  خُم َترَصً َمامِ  َمذ  ِ  ب نِ  َمالِِك  اْل 

 اختالف إىل "أول"وبـ لؾؿدوكة "فقفا"ـب مشرا االشتخارة بعد شماَلم فلجبت الػتوى به دا مبقـا تعاىل اَّلل رمحه َأَكسٍ 

تَِقاِرهِ  َفَذلَِك  ال ِػع لِ  بِِصقَغةِ  َكانَ  إن   َلؽِن   لؾخؿي "االختقار"وبـ ففؿفا دم صارحقفا  فذلك وباالشم كػسه دم هو اِلخ 

 2لؾامزري "الؼول"وبـ كذلك 1رصد البن "الظفور"وبـ كذلك، يوكس البن "السجقح"وبـ اخلالف من الختقاره

تاَِلِف  َفَذلَِك  "ِخاَلٌف ": ُقؾ ت َوَحق ُث  ككذل ِفرِ  دِم  لاِِلخ  ت َوَحق ُث  3التهش  ِ  َذَكر  َلني  َوااًل  َأو   َقو   خمترص لَِعَدمِ  َفَذلَِك  َأق 

 إىل "اشتحسن" أو "صحح"بـ وأصر فؼط الرشط مػفوم ادػاهقم من وأعتز مـصوصة أرجحقة عذ الػرع دم اضالعي

دِ  "السدد"وبـ اشتظفره أو هذا صحح قدمتفم الذين غر صقخا أن دُّ ِرينَ  لَِسَ  ادتؼدمني َكصِّ  لَِعَدمِ  َأو   الـهؼ لِ  دِم  اد َُتَلخِّ

 .مذهبي خالف إىل "لو"وبـ

، وارشح هذه  الػؼرة رشحا وافقا، ضؿن دير عذ خمترص خؾقل وحاصقة الدشوقيرارجع إىل الرشح الؽبر لؾد-1

 رقؿة أوال: ثاكقا: وهؽذا...عـاوين جاكبقة مـاشبة وم

 زيد عذ مخسة أشطر لؽل عؾم واحد.ترجم جلؿقع األعالم الواردين دم الـص بام ال ي-2

 اذكر ترتقب اعتامد أقوال ادالؽقة دم اددوكة.-3

 صـف عؾامء اددارس الػؼفقة دم ادذهب ادالؽي )ادرصيون، ادغاربة، العراققون، اددكقون( دم جدول.-4

 ادحؿدان، حمؿد إذا أضؾق(دؼصود ب) الشقخان، الؼريـان، األخوان، الؼاضقان، الؼضاة الثالثة، وصح ا-5

 كاقش اختالف ادالؽقة دم اصطالح ادشفور والراجح.-6
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 مالحظات:

  walid_shawish@yahoo.com كسخة وورد إىل:ترتب َجقع ادطالب عذ صؽل -

 ، دون مسافة. مصطؾح ادالؽقة، ، رقؿه اجلامعيبتسؿقة ادؾف كاآليت: االشم األخر لؾطال -

  .3/1/2016األحد: آخر موعد لؾتسؾقم هو مساء يوم  -
 راع اإلجابة على األسئلة بترتيب ورقة العمل، وأن يكون ترقيم اإلجابة موافقا لترتيب األسئلة.-

 د. وليد شاويش   :أستاذ المادة
 

 

 


