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  فرحان عبيد عزيز الشمرى  اســم الباحـث
االختيارات الفقهية لإلمام الصنعانى فى مسائل   عـنـوان البحث

دراسة ) سبل السالم(المعامالت المالية من خالل كتابه 
  .فقهية مقارنة

  المنيا  ـــةجـامـعـ
  دار العلوم  كـلـيـــــة
  الشريعة اإلسالمية  قـســــــم
  )م٢٠٠٩(الدكتوراه   الــدرجــــة

  
  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
أهمية االختيار الفقهى لإلمام ابن األمير الصنعانى، حيث إنه يعد من  -١

كبار علماء اليمن فى عصره ومن أصحاب االجتهاد والداعين إليه، 
ين وضع لهم القبول بين العلماء وطلبة العلم، وكل هذا يعطى ومن الذ

  .أهمية للمسألة المتناولة، وللبحث على وجه العموم
 لعلم هذا اإلمام، والشك - ولو قليلة–إن مثل هذا الموضوع يقدم خدمة  -٢

أن خدمة علماء األمة من خالل دراسة آرائهم، ومعرفة ترجيحاتهم أو 
  .ح، وأمل يراود طالب العلمتحقيق مؤلفاتهم، مطلب مِل

  منهج الدراسة
: المنهج المتبع فى عرض االختيارات الفقهية البن األمير الصنعانى -١

" سبل السالم"قراءة الجزء الخاص بباب المعامالت المالية من كتاب 
انتقاء المسائل الخالفية التى تظهر بوضوح شخصية ابن األمير 
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مسائل التى يكون له فيها الصنعانى العلمية ومنهجه الفقهى، كال
  .اختيار واضح أو ترجيح

االعتماد عند الكتابة على المصادر : منهجى فى التوثيق والتعليق -٢
 .األصلية فى كل مسالة بحسبها وذلك فى الكثير الغالب

أذكر التعريف اللغوى للكلمة، والتعريف االصطالحى المراد  -٣
فات العلماء مع لمصطلحات المسألة المراد بحثها، ويتضمن ذكر تعري

 .شرح كل منهما، إن اقتضى المقام ذلك
عزو اآليات القرآنية إلى مواضعها فى المصحف الشريف، وذلك  -٤

بالنص على اسم السورة ورقم اآلية فى الهامش، خرجت األحاديث 
بيان من أخرج الحديث أو األثر الوارد في ، النبوية واآلثار السلفية

 أو األثر بذكر الكتاب يث،البحث ثم اإلحالة علي مصدر الحد
الباب، ثم بذكر الجزء والصفحة، ورقم الحديث أو األثر، إن كان و

  .مذكورا فى المصدر
  استنتاجات الدراسة

رغم الظروف التى مرت بها بالد اليمن من اضطراب سياسى  -١
وتدهور فى األوضاع االجتماعية واالقتصادية واإلدارية وانتشار 

ياة إال أن الحركة العلمية والثقافية لم تتاثر الفساد فى جميع مرافق الح
كثيرا بل ازدهرت وزادت حتى بلغ أوجها مرتبة عالية فى العالم 

  .اإلسالمى كله
يعد ابن األمير الصنعانى مصلحا اجتماعيا عظيما، وعالما جليال  -٢

 .نحريرا ومجتهدا مطلقا، وله تأثير فى الفقه اإلسالمى
تهدا مطلقا، وذلك لتمكنه من أدوات ر ابن األمير الصنعانى مجبيعت -٣

االجتهاد وعلوم اآللة وقدرته على االستنباط وشهادة كثير من العلماء 
 .له بذلك

  


