
 طريقة كتابة املسألة الفقهية

 مصدر املعلومة:أ. 
 .، مثل: لسان العرب البن منظور، القاموس احمليط للفريوز آابديمعاجم اللغة            تؤخذ التعريفات: اللغوية من    .1

 .لطلبة للنسفيا، مثل: التعريفات للجرجاين، طلبة كتب الفقه وكتب لغة الفقهاء              الفقهية من التعريفات 
تنقل مسائل اإلمجاع من الكتب املختصة ابإلمجاع، مثل: اإلمجاع البن منذر، فإن مل يوجد نص فيها ميكن النقل من  .2

 املصادر الفقهية املعتمدة.
، فال يرجع يف نقل مذهب احلنفية إىل كتاب حنبلي أو كتاب من كتب املصدر األصليعند ذكر رأي فقهي يرجع إىل  .3

 األحكام، والبد من توثيق ذلك بذكر اجلزء والصفحة يف اهلامش.شرح أحاديث 
على معرفة  فقط، ويف ذلك مترين للباحث مساعدةال يعتمد يف حبث املسائل الفقهية على املراجع املعاصرة إال كمراجع  .4

 لغة الفقهاء املتقدمني.
ب واملذهيب، وما خيتص منها ابخلالف داخل املذهاحلرص على معرفة كتب املذاهب املختصر منها واملطول، املقارن منها  .5

 وما خيتص منها ابخلالف خارج املذهب، كي يكون النقل منضبطًا.
 ، إذ قد يكون هناك خالف داخل املذاهب.القول املعتمد يف املذهبال ينسب قول ملذهب إال بعد التأكد من أنه  .6
الم إذ أن الفقرة اليت ال ختتم بنقل من مصدر تعترب من ك، مصدرها األصليجيب أن يتم عزو كل قول أو دليل فقرة إىل  .7

 الباحث فالبد من األمانة يف نقل املعلومة.
ول ، وال جيزم بنفيه، فال يقول مثال: ليس للمالكية قحبسب اطالعهعند نفي شيء يف مسألة ما، يذكر الباحث أن هذا  .8

 لك.أو فيما توصلت إليه، وحنو ذ حبسب اطالعي، يف هذه املسألة، بل يقول: ليس للمالكية قول يف هذه املسألة
 ترتيب املعلومة:ب. 

ة، قال ال حبسب املذاهب، فال يقال قال احلنفية، قال املالكي االجتاه الفقهيتصنيف املسألة عند عرضها يكون حبسب  .1
ال الشافعية فيقال مثال: قال اجلمهور وقال احلنابلة أو ق الشافعية، قال احلنابلة، بل جنمع األقوال املتشاهبة يف اجتاه واحد

 واحلنابلة وهكذا.
 نزاع.وهو ما يسميه العلماء حترير حمل المواطن االختالف، قبل ذكر يف املسألة اخلالفية: ينبغي ذكر مواطن االتفاق  .2
وجد، مث الرتجيح  مناقشة هذا الدليل إنيف عرض املسألة الفقهية يذكر القول مع نسبته إىل قائله، مث يذكر دليل القول مث  .3

 مع بيان سبب الرتجيح على شكل نقاط مرتبة.
 األدلة:ج. 

 .الدليل دون بيان وجه داللته منه، فال يصح ذكر وجه الداللةعند ذكر الدليل من القرآن والسنة ال بد من بيان  .1



اب عي است، وهذا يريح القارئ يفوالسنة واملعقول، فيقال: استدلوا من الكتاب مرتبةعند ذكر أدلة القول يفضل أن تكون  .2
 املسألة وأدلتها وفهمها بسهولة ويسر.

اهلامش بذكر اجلزء والصفحة والكتاب والباب ورقم احلديث، وإن كان احلديث يف غري  يف ديثاحج األير ختالبد من  .3
 الصحيحني يذكر من صححه أو ضّعفه من أئمة احلديث، ويستعان يف ذلك بكتب التخريج املعتمدة.

 الرتجيح:و. 
 حىت يكون الرتجيح مقبواًل البد فيه من أمرين:  .1

 .ارضلقول الراجح وسالمته من املعبيان قوة ا .أ
 ال يكون القول راجحًا بكثرة القائلني به، بل قد يكون مرجوحًا، فالعربة ابلدليل وقوته ال بصاحب القول نفسه. .ب

الرتجيح فال يقول: وحنن نرجح هذا القول، أو هو القول الراجح عندان، بل يقول: والراجح  دعن متواضعا  أن يكون الباحث  .2
  أعلم ابلصواب.يف رأيي أو نظري أو وهو القول الراجح وهللا

 

 ترتيب كتابة املسألة الفقهية:

 التعريف.

 حترير حمل النزاع.

 أقوال العلماء فيها.

 سبب اخلالف.

 األدلة ومناقشتها.

 الرتجيح وسببه.

 

 

 


