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  أحمد صباح ناصر المال الفضلى  اســم الباحـث
  علم األصول فيما يتعلق بأفعال الرسول منالمحقق   عـنـوان البحث

  )هـ٦٦٥-٥٩٩(ألبى شامة المقدسى 
  القاهرة  جـامـعــــة
  دار العلوم  كـلـيـــــة
  الشريعة  قـســــــم

  )م١٩٩٤(الماجستير   ـدرجــــةالـ
  

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

 الختياره عدة أمور هلم يكن اختيار لهذا المخطوط محض صدفة بل دفع
  :أوجزها في اآلتي

 .خدمة أفعال الرسول  -١

 اتصال المخطوط اتصاال وثيقا بعلم اإلصول -٢

 .دقة أهمية القضايا التي تعرض لها المخطوط -٣

 .بارز في العلوم الشرعيةشخصية مؤلفه وثقلها ال -٤

 .نردة من أفرد أفعال الرسول صلي هللا عليه وسلم بمؤلف خاص -٥

 . نه من المخطوطات الناردةذا المخطوط حيث أهالخوف من ضياع  -٦

اننا بهذا العمل المتواضع سنضيف للمكتبة االسالمية كتابا جديدا  -٧
 .يحتاج إليه المشتغلون بعلم أصول الفقه
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  منهج الدراسة
  : في التحقيق اآلتيلباحث اومنهج

 لهذه شنسخ المخطوط وتصويب بعض األلفاظ فيه مع االشارة في الهام: اوآل
 أشر اليها لكثرتها وهي ابدال الهمزة مالمواضع اال أن هناك مواضع ل

  .بالياء
ضبط النقول الواردة في المخطوط والرجوع إلي مصادرها األصلية : ثانيا 

  .وإثبات مواضعها في الهامش
  .عزو اآليات القرآنية وترقيمها: الثا ث

  .توضيح بعض األلفاظ الغربيو التي وردت في المخطوط: رابعا 
تخريج األحاديث مع الحكم عليها وقد بلغ عدد األحاديث التي : خامسا 

  .حديثا) ١٦٥(خرجتها 
  .بحث المسائل الفقهية وذكر أقوال العلماء وأدلتهم مع الترجيح بينها: سادسا 
  .بحث المسائل األصولية وتحقيقها: سابعا 

  .التعليق و التعقيب علي المسائل األصولية الفقهية: ثامنا 
  .عزو األقوال غير المنسوبة إلي قائيلها: تاسعا 

  استنتاجات الدراسة
أن الفعل الجبلى ال يدل على أكثر من اإلباحة وعليه فال يترتب عليه  -١

  .لثواب وإنما الصواب على القصد ال على العم
أو الخصوصية فما أباحه اهللا له دون سائر األمة  األفعال الخاصة به  -٢

فى هذا كأن يجمع فى عصمته أكثر من أربعة  فال يجوز التأسى به 
 .نسوة
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بيان لحكم مجمل أو تقييدا لحكم مطلق  الفعل البيانى وهو ما فعله  -٣
 وهذا الحكم فيه بحسب ما هو بيان له فيرجع إلى المبين فى معرفة

 .الحكم إن كان واجبا فواجب وإن ندب فندب وإن إباحة فإباحة

بذلك   تصريح النبى  الطرق التى يعرف بها كون الفعل وقع بيانامن -٤
أو إجماع العلماء أو وقوعه بعد ورود الخطاب المجمل المحتاج إلى 

  .بيان أو أن يترك عمدا ما ظن لزومه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


