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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 

 يف الفقه وأصوله.مناهج البحث املادة: 

 ( ب-1الورقة )

 9/3/1016: األربعاءتاريخ مناقشة الورقة: 

 تأمل كالم اإلمام النووي اآليت يف املنهاج، ثم أجب عىل األسئلة أسفله:  :1س

ذي التحقيقات، وهو كثري  الفوادري ، عةري ة يف  -رمحه اهلل تعاىل  -لإلمام أيب القاسم الرافعي.  "املحرر  "وأتقن خمترص 

أن ينص عىل ما صححه معظريم  - رمحه اهلل -حتقيق املذهب، معتة  للةفتي وغ ه من أويل الرغبات، وق  التزم مصنفه 

ووىف بام التزمه وهو من أهم أو أهم املطلوبات لكن يف حجةه كرب يعجز عن حفظريه أكثرير أهريل العرصري     األصحاب

بعض أهل العنايات، فرأيت اختصاره يف نحو نصفحجةه، ليسهل حفظريه مريم مريا أهريةنه  ليريه  ن هللرياء اهلل تعرياىل مرين 

عىل قيود يف بعض املسادل هي من األصل حمذوفات، ومنها مواهريم يسري ة ذكرهريا يف  النفادس املستج ات: منها التنبيه

املحرر عىل خالف املختار يف املذهب كام سرتاها  ن هللاء اهلل تعاىل واهحات، ومنها  ب ال ما كان من ألفاظريه غريبريا، أو 

،  هل والطريريقل والرينصمومها خالف الصواب بأوهح وأخرص منه بعبارات جليريات، ومنهريا بيريان القريولل والريوج

 ومراتب اخلالف يف مجيم احلا ت.

 !بل األصل الذي اعتة  عليه النووي يف تأليف املنهاج، وبل ميزات ذلك األصل -1

 ؟ما الذي أهافه اإلمام النووي يف املنهاج، وما الذي يةيز املنهاج للنووي عن املحرر لإلمام الرافعي-1

 ن ثناء اإلمام النووي عىل جه  الرافعي، وأنه سيضيف  ليه ؟م يف بحثك العلةي ماذا تستفي -3

 استخرج املنهجية العلةية التي يةكن أن تستفاد من كالم اإلمام النووي السابق!-4

 اهبط املفردات التي بل قوسل وهات الفعل املايض منها، وبل جذرها.-5

 األسئلة أسفَله: : تأمل كالم اإلمام النووي اآليت يف املنهاج، ثم أجب عىل 1س

فحيث أقول: يف األظهر أو املشهور فةن القولل أو األقوال، فإن قوي اخلريالف قلريت األظهرير و   فاملشريهور، وحيريث 

أقول األصح أو الصحيح فةن الوجهل أو األوجه، فإن قوي اخلالف قلت: األصريح و   فالصريحيح، وحيريث أقريول: 

، ويكون هناك وجه هريعيف أو  -رمحه اهلل  -ل: النص فهو نص الشافعي املذهب فةن الطريقل أو الطرق، وحيث أقو
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وحيث أقول: وقيل كذا ، ، وحيث أقول: اجل ي  فالق يم خالفه، أو الق يم، أو يف قول ق يم فاجل ي  خالفه(خمرج)قول 

فيسرية ومنهريا مسريادل ن، خالفريه حأقول: ويف قريول كريذا فريالراجفهو وجه هعيف والصحيح أو األصح خالفه، وحيث 

الكتاب منها وأقول يف أوهلا قلت، ويف آخرها، واهلل أعلم ومريا وج تريه مرين ديريادة لفظرية  (خيىل)أهةها  ليه ينبغي أن   

ونحوها عىل ما يف املحرر فاعتة ها فال ب  منها، وكذا ما وج ته من األذكار خمالفا ملا يف املحرر وغ ه مرين كتريب الفقريه 

، وربريام قري مت ض مسادل الفصريل ملناسريبة أو اختصرياريث املعتة ة، وق  أق م بعفإين حققته من كتب احل  (فاعتة ه)

فصال للةناسبة، وأرجو  ن تم هذا املخترص أن يكون يف معنى الرشح للةحرر، فإين   أحذف منريه هللرييئا مرين األحكريام 

عىل صورة الرشح  وق  رشعت يف مجم جزء لطيف ،ولو كان واهيا مم ما أرشت  ليه من النفادس ،أصال و  من اخلالف

ل قادق هذا املخترص، ومقصودي به التنبيه عىل احلكةة يف الع ول عن عبارة املحرر، ويف  حلرياق قيري  أو حريرف أو رش  

 للةسألة ونحو ذلك وأكثر ذلك من الرضوريات التي   ب  منها.

 : استخرج أه اف البحث من كالم املؤلف.1س

 كل مصطلح. : استخرج من النص مصطلحات املؤلف ومعنى1س

استفادة الباحثل من منهجيرية   مكان : استخرج منهجية البحث العلةي من كالم اإلمام النووي السابق، وبل م ى3س

 اإلمام النووي العلةية.

 .بل قوسل وهات الفعل املايض منها، وبل جذرها اهبط املفردات التي:4س

  walid_shawish@yahoo.com نسخة وورد  ىل: ترسل اإلجابة عىل هللكل -1

 ، دون مسافة.قراءة نصية يف املنهاج للنووي، ، رقةه اجلامعيتسةية امللف كاآليت: ا سم األخ  للطالب -1

 .8/3/1016 الثالثاءآخر موع  للتسليم هو مساء يوم  -3

 أستاذ المادة
 د. وليد شاويش

 


