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  أحمد عثمان عبد اهللا الضبيعى  اســم الباحـث
لإلمام أبى الحسن " مختارات النوازل"تحقيق مخطوط   عـنـوان البحث

  المرغينانى من كتاب الكراهية إلى تمام كتاب الوقف
  تالكوي  جـامـعــــة
  الدراسات العليا  كـلـيـــــة
  الفقه المقارن وأصول الفقه  قـســــــم
  )م٢٠٠٧(الماجستير   الــدرجــــة

  
  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
أن هذا الكتاب رغم أهميته وشهرته لدى فقهاء المذهب الحنفى ، قد غفل  -

عنه الباحثون والمحققون، حتى صار حبيس الخزائن ردحا من الزمن على 
  .الرغم من أن الكتاب ال يستغنى عنه باحث فى فقه األقضية والنوازل

أن مؤلف الكتاب صاحب مكانة عظيمة بين فقهاء المذهب الحنفى، وتعد  -
 .مصنفاته من أهم كتب المذهب الحنفى، واكثرها انتشاراً

أن موضوع الكتاب وطريق تناول المؤلف له تجعله يحتل مكانة بارزة بين  -
صة، وكتب الفقه عامة، لما يتسم به من السالسة فى كتب الفتاوى خا

  .األسلوب، والدقة فى ذكر اآلراء فى المسائل الفقهية المختلفة
  منهج الدراسة

 ص اعتمد البحث علي المنهج تحليل المحتوي وابرز الباحث االعتناء بن
العبارة وتحريرها، وذلك بمقابلتها بالنسخ األخرى، وتخير أدقها، واكثرها 
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قا مع المعنى، واهتم بعزو اآليات القرآنية إلى سورها مقرونة برقمها فى اتسا
تلك السورة، وقام بتخريج األحاديث النبوية واآلثار من مظانها المعتمدة، 
وبشرح الكلمات الغامضة الواردة فى الكتاب ألهميته في فقه األقضية و 

ألصولية، النوازل النص، وبوضع تعاريف مختصرة للمصطلحات الفقهية وا
  .بعزو األقوال واآلراء المنسوبة للمذاهب القفهية

وقام الباحث بتدعيم بحثه بعدة فهارس تساعد القارئ على الوصول إلى 
فهرس اآليات القرآنية، : المعلومة بشكل ميسر، وهذه الفهارس تشمل 

وفهرس األحاديث النبوية الشريفة، وفهرس اآلثار، وفهرس األعالم، وفهرس 
  .ت الفقهية واألصولية، وفهرس المصادر ، وفهرس المحتوياتالمصطلحا

  استنتاجات الدراسة
وثقت األقوال الفقهية المنسوبة إلى أئمة المذاهب المختلفة من  -١

  .المصادر المعتمدة فى كل مذهب، قدر اإلمكان
 .عرفت الطوائف والفرق الوارد ذكرها فى متن الكتاب -٢

نة برقمها فى تلك السورة عزو اآليات القرآنية إلى سورها، مقرو -٣
    : واضعا نص اآلية بين قوسين مزهرين، هكذا 

  
  
  
  
  
  
  


