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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 الػؼه وأصوله.مـاهج البحث ادادة: 

 من حاصقة ابن عابدينقواعد السجقح ( 5الورقة )

 22/12/2015: االثـػالورقة:  تاريخ مـاقشة

 (فام بعدها 11/ 1( )ادحتار رد) عابدين ابن وحاصقة ادختار الدر

ادضؿرات: أما  أول ويف. بلحدمها واإلفتاء الؼضاء جاز مصححان قوالن ادسللة يف كان متى: وغره البحر وقف ويف

وعؾقه عؿل األمة، وهو  وعؾقه عؿل القومه االعتامد، العالمات لإلفتاء فؼوله وعؾقه الػتوى، وبه يػتى، وبه كلخذ، وعؾق

 صقخـاوقال  ها مما ذكر يف حاصقة البزدوي اهـ، أو ادختار، وكحواألوجه، أو أو األصبهالصحقح، أو األصح، أو األظفر، 

ولػظ ، وغرهافؾػظ الػتوى آكد من لػظ الصحقح، واألصح واألصبه  : وبعض األلػاظ آكد من بعض،فتاويهالرمغ يف 

قؾت: لؽن يف رشح ، واألحوط آكد من االحتقاط اكتفى وبه يػتى آكد من الػتوى عؾقه، واألصح آكد من الصحقح،

حؾبي عـد قوله: وال جيوز مس مصحف إال بغالفه إذا تعارض إمامان معتزان عز أحدمها بالصحقح واآلخر ادـقة لؾ

ثم رأيت يف رشالة آداب ، قح، واألخذ بادتػق أوفق فؾقحػظباألصح، فاألخذ بالصحقح أوؼ؛ ألهنام اتػؼا عذ أكه صح

و األوفق أو كحوها، فؾه أن يػتي هبا وبؿخالػفا أيضا أيا ادػتي: إذا ذيؾت رواية يف كتاب يعتؿد باألصح أو األوؼ، أ

مثال هو  اهلدايةمل يػت بؿخالػه إال إذا كان يف  -، أو وبه يػتى، أو عؾقه الػتوى صاء، وإذا ذيؾت بالصحقح أو ادلخوذ به

 الصحقح. ويف الؽايف بؿخالػه هو الصحقح فقخر فقختار األقوى عـده واأللقق واألصؾح اهـ 

 ادؼصود بام حتته خط مرتبا يف جدول:  وضح-1

 ارجع إؼ حاصقة ابن عابدين وارشح الػؼرة السابؼة رشحا وافقا بؾغتك وقؾؿك، مراعقا اآليت.-2

 .ترتقب رشحك خالل فؼرات مرقؿة 

 .تعؾقل السجقح كؾام وجد التعؾقل 

 .مراعاة عالمات السققم 

 .شالمة الؾغة من األخطاء اإلمالئقة والـحوية 

 ات:مالحظ

  walid_shawish@yahoo.com كسخة وورد إؼ:ترتب مجقع ادطالب عذ صؽل -
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 ، دون مسافة. رشح السجقحات، ، رقؿه اجلامعيتسؿقة ادؾف كاآليت: االشم األخر لؾطالب -

  .21/12/2015األحد: آخر موعد لؾتسؾقم هو مساء يوم  -
 د. وليد شاويش   :أستاذ المادة

 

 

 


