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  لزعبيشبيب محمد ا  اســم الباحـث
  فى الفقه اإلسالمى األحكام المختصة بالنبى   عـنـوان البحث
  المنيا  جـامـعــــة
  دار العلوم  كـلـيـــــة
  الشريعة اإلسالمية  قـســــــم
  )م٢٠٠٩(الدكتوراه   الــدرجــــة

  
  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
ا باختصاصه بها تشريع إن هذه األحكام فضل اهللا على رسول اهللا  -

أو درجة فدل ذلك على أنها ذات أثر بالغ فى تحقيق العبودية هللا تعالى 
  .الذى هو أصل التشريع 

إن بعض الفقهاء يناقشون األدلة الثابتة بدعوى الخصوص، فكان البد  -
من التحقيق فى تلك الدعاوى حتى يتميز الصحيح منها من غير 

 .الصحيح

ين بهم من المسلمين إن كثيرا من المغرضين من الكفار، والمتأثر -
شبها لمحاولة  يجعلون من بعض االحكام المختصة برسول اهللا 

الطعن فى هذه الشريعة العظيمة أو رسولها الكريم صلى اهللا عليه 
  .وسلم، لذا كان لزاما بيان الحق ورد الشبه
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  منهج الدراسة
دراسة المسائل المبحوثة دراسة فقهية مقارنة بين المذاهب األربعة  -١

  .تبوعة فقطالم
اعتمد فى نقل اآلراء والمذاهب واألقوال على كتب أصحابها ما  -٢

 .أمكننى ذلك

أعرض فى مسائل الخالف األقوال وأدلتها، وأناقش ما يحتاج إلى  -٣
 .نقاش، ثم أذكر الترجيح

تخريج األحاديث، فإن كانت فى الصحيحين أو أحدهما اكتفيت  -٤
المسند، وإال ففى ما بذلك، وإال ففى بقية الكتب الستة والموطأ و

  .تيسر من كتب السنة ناقال الحكم على الحديث ما أمكننى ذلك
  استنتاجات الدراسة

إن موضوع الخصائص من الموضوعات التى كتب فيها أسالفنا  -١
رحمهم اهللا وتنوعت مواطن كتابتهم بين عدة مصادر كلها أصلية 

النبوية تفاسير القرآن الكريم العظيم، كتب األحاديث : للبحث وهى
الشريفة وشروحها، كتب الخصائص النبوية، كتب السيرة النبوية، 

  .كتب الفقه، كتب الشمائل النبوية، كتب الدالئل النبوية
طهارة دم وفضالت : مسائل ثبتت خصوصيتها من خالل البحث -٢

النبى صلى اهللا عليه وسلم، عدم نقض وضوئه بالنوم، حرمة أخذه 
 وصال له صلى اهللا عليه وسلممشروعية ال. للزكاة والصدقة .

  .على الغائب وبعلمه فى جميع القضايا واألحوال جواز قضائه 
  
  


