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  ملخص البحث

 
لقضية ما عند توفر خالفات يف آراء العلماء خذ بالرخصة ألاخرية اال وهي قضية ألونة اآلنها يف اع دور حول قضية معاصرة كثرت احلديثهذه املقالة ت

ا مادام  تبالرخصة وفرقة ذهبخذ ألاىل عدم جواز ا ت، فرقة ذهبوالفقهاء أي الفرقة الثانية تعترب أخطر نظرا بسبب فر هنالك خالف فيه، إىل الرتخص 
آراء خمتلفة عند وجود اء العلماء والفقهاء يف األخذ بالرخص فهذه املقالة تركز بشكل مفصل عن آر مور، ألسهل من األار ااندفاع الناس دائما إىل اختي

ذلك يف كتابته منهج االستقرائي و مور، وقد انتهج الباحث ألمثل هذه اط العمل بالرخص حال مواجهة ذلك بإجياد ضوابط معينة تضببني العلماء و 
راء واستخراج ضوابط تضبط آلليل هذه اومن مث القيام بتحربعة اليت تتحدث عن الرخص يف الشريعة اإلسالمية ألتب الفقهية من املذاهب ابقراءة الك
 ص. العمل بالرخ

 هداف البحث.أ
 راء بني الفقهاء.آلسباب اختالف اأ -
 رحني به.بني املانعني واملصخذ بالرخص ألآراء الفقهاء يف ا -
 .وشروط الفتوى ضوابط العمل بالرخص -
 أمثلة و تطبيقات. -

 
  ختالف يف آراء الفقهاء.إلأسباب ا -١
 

يف سورة الروم  حيث قال تعاىلطبائع خمتلفة وجعل فيهم عقول خمتلفة وألوان خمتلفة و  ل خلق اإلنسانمما الشك فيه أن هللا عز وج
رض ألنسان يف هذه اإلفايات للعاملني ) ، آلإن يف ذلك واختالف ألسنتكم وألوانكم رض ألته خلق السماوات واومن آيا(  ٢٢:

طريقة وأسلوب التفكري خيتلف من شخص إىل , فالعقل واحد ولكن مانة من هللا عز وجلبه وهذا العقل أميلك عقل يفكر 
واستمرت حىت هابيل من قبل أخيه قابيل منذ أمد بعيد وأدت إىل مقتل أن اخلالفات بدأت شخص آخر، وقد أثبت لنا التاريخ 

ى هللا عليه ليهم يف عدة مواقف غاب عنها النيب صلحيث اختلفت آراء الصحابة رضوان هللا ع عهد النيب صلى هللا عليه وسلم
ترك وعندما تويف النيب صلى هللا عليه وسلم عندما تعرض للنيب عليه الصالة والسالم، اخلالفات تنحل هذه وسرعان ما وسىلم، 

كل أموال الربا إىل توضيح مثل حكم الزنا وأحتتاج  المور ألحكام وموقف الشريعة منها، وهذه األن حيث امواضحة أمور وقضايا 
رز وشرب املاء وأكل الفواكه، ألأكل امثل يندب فعله حكمه حكم احلالل  حق، ويف نفس الوقت هناك أمور نفس بغريألقتل ا
، خاصة فيما يتعلق باملسائل ليجتهدوامل يبينها الشارع بل تركها للمجتهدين شتبهة غري واضحة وغري معلومة يضا هناك أمور موأ
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بعيدة عن شتبهة إما أن تكون قريبة إىل احلل مور املألفهذه افاحلالل بني واحلرام بني وبينهما أمور مشتبهات، ايا املعاصرة، والقض
حكام أليقوم مبا ميلك من علم باستنباط ا الفقيه اجملتهد حيث فهنا يأيت دوراحلل،  رمة، و إما تكون قريبة إىل احلرام بعيدة عناحل

حكام ألختالفات يف اتظهر بعض االابط وقواعد صحيحة، ونتيجة هلذا سالمية وفق ضو إلاوتكييفها مبا تناسب وتوافق الشريعة 
ظروف احمليطة خر بسبب الستنباط ختتلف من جمتهد عن جمتهد آإلا ميلك من ملكة العلم، فطريقة ابسبب أن الفقيه هنا جيتهد مب

إىل أسباب  ضافةإلة، باحكام املستنبطألبشكل مباشر يف اجتهادات الفقه وا مور تؤثرألكل هذه ا،  به والبيئة اليت يعيش فيها
خر حصلوا عليها وبذلك آلصل عليها والبعض اعلى معظم الفقهاء حيث أن البعض منهم مل حيخفاء النصوص أخرى منها 

عدم فهم ووعي الناسخ واملنسوخ بشكل ختالف إلوأيضا من أسباب حدوث اطريقة التحليل والتقييم لدى الفقيه، اختلفت 
ول وصل إىل جمموعة من الناس واحلكم الثاين ألاحلكم اول باحلالل والثاين باحلرام فكون أل احيث قد يكون هناك حكمنيسليم 

ذا حتدث ا خرآليصل إليهم ومل تعرف هذه الفئة باحلكم امل  يف وكذلك حتدث االختالف بسبب اختالف الفقهاء ختالف، إلو
الف طريقة فهم الفقهار يف النصوص اليت تأمر بالنهي وأيضا اختوطرق اجلمع بني النصوص،  استخدام طرق التكييف والقياس

  ء اجملتهدون.راء الفقهالعب دورا رئيسيا يف حدوث خالفات يف آمور تألب. فكل هذه اهل هي للوجوب أو للند
 

ورد عن كثري من العلماء مة اإلسالمية، أم عكس ذلك، تعترب رمحة لألات واخلالفات بني الفقهاء أما من ناحية هل اإلختالف
) قال: ما يسرين باختالف  ٢٠١٠الزركلي  ( العزيز  منها عن عمر بن عبد مةالعلماء رمحة لألعلى أن اخلالفات بني هاء والفق

هناك أمور ) ، ولكن  ٢٠٠٩القرايف رمحة، ( الف أميت مة على أن اختألالنعم. وقد تناقل علماء وفقهاء اصحاب النيب محر أ
تالف حمرم وهناك اختالف عندما قال بأن هناك اخالشافعي رمحه هللا ويظهر هذا واضحا يف كالم البد من تبيينها والنظر فيها 

هللا عن اخلالفات بني العلماء وبني أنه ال جيوز مام الشافعي رمحه إلففي هذا الكتاب حتدث ا)  ٢٠٠٩الشافعي ليس مبحرم ( 
مور املنصوصة ال ميكن أن حتدث منها خالفات ألها بشكل واضح، فهذه اتووضح سالميةإلتها الشريعة ااخلالفات يف أمور بين

كالشجار تؤول إىل مفاسد عظيمة  وأيضا هناك خالفات حتدث بني الفقهاء والعلماء فهذه هي اخلالفات احملرمة، فقهاء بني ال
إال من بعد ما لذين أوتوا الكتاب وما تفرق ا ٤٠:قال هللا تعاىل يف سورة البينةوالقتل أحيانا وهذا منهي عنه، وكافة أنواع العنف 

م البينة .    جاء
 

ا قبل أن االختالف رمحة بل خذ بعموم اللفظ من قول ألحد األال حيق ق إذا ومن هذا املنطل هناك ضوابط وقواعد البد من مراعا
ا. تباع المعينة أو التعصب لرجل أو لعامل أو التعصب فكار ألساسه التعصب إن أبغض اخلالف هو اخلالف الذي أ العمل 

وملا كثر امع العلوم واحلكم نصه : " جب يف كتابه جل ابن ر عية خمفية ، قاالظن وأيضا اجلدال يف أمور وقضايا فر اهلوى والنفس و 
أنه يبغض هلل، وقد يكون م وتالعنهم، وكل منهم يظهر كثر بسبب ذلك تباغضهيف مسائل الدين، وكثر تفرقهم،  اختالف الناس 

فإن كثريا من عن معرفة ما يبغض عليه، بل يكون متبعا هلواه مقصرا يف البحث  مر معذورا، وقد ال يكون معذورا ألنفس ا يف
فيه، أنه ال يقول إال احلق فيما خولف أ قطعا، وإن أريد ق، وهذا الظن خطمتبوع يظن أنه ال يقول إال احلإمنا يقع ملخالفة البغض 

يف أن يكون هذا ل هذا يقدح و العبادة، وكلفة أألاهلوى واد يكون احلامل على امليل إليه جمرد يب، وقو يصوهذا الظن قد خيطئ 
فيه خشية أن التحرز، وما أشكل منه فال يدخل نفسه من  أن ينصح لنفسه ويتحرز يف هذا غاية فالواجب على املؤ . البغض هلل

ى عنه من البغض  قد يقول قوال مرجوحا، لتفطن له، وهو أن كثري من أئمة الدين وههنا أمر خفي ينبغي ااحملرم، يقع فيما 
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نه ألالدرجة،  وال يكون املنتصر ملقالته تلك مبنزلته يف هذهموضوعا عنه خطؤه فيه، فيه مأجورا على اجتهاده فيه،  ويكون جمتهدا
من ملا قبله ، وال انتصر له، وال واىل  و أنه قد قال غريه من أئمة الدينالقول إال لكون متبوعه قد قاله، حبيث لقد ال ينتصر هلذا 

ه ، فإن متبوعه إمنا كان قصدر للحق مبنزلة متبوعه. وليس كذلكهو مع هذا يظن أنه إمنا انتصيوافقه، وال عادى من خيالفه، وال 
هور كلمته، أنه احلق، إرادة علو متبوعه وظوأما هذا التابع فقد شاب انتصاره ملا يظنه االنتصار للحق، وإن أخطأ يف اجتهاده . 

  ). ٢٠١١أيب الفرج  (ظيم ) ر للحق، فافهم هذا فإنه مهم عتقدح يف قصده االنتصاوهذه دسيسة خلطأ، وأنه ال ينسب إىل ا
 

جل احلصول على حكم ما، ألما لديه من العلم معينة فإنه يستخدم كل فالعامل اجملتهد عندما جيتهد يف قضية ومن هذا املنطلق 
راء آلأما الشخص املقلد شك فيه وهو يف كال احلالتني مأجور على اجتهاده، الذا إما أن يصيب و إما أن خيطئ وهذا وهو يف ه

ىل خطأ وقد يؤدي إىل تباغض عليه احلذر، فبتعصبه لرأي ما قد يؤدي إلعامل ما واملتمسك برأي عامل ما فإن اجملتهد املتعصب 
ى الشارع عنه، ألادابر وتالعن مع مقلد آخر حالته كحال وت : وال تنازعوا فتفشلوا  ٤٦. لنفاأل يف سورة اقال تعاىلول وهذا ما 

تياط، وما حيدث حإلبتعاد عنه وعدم اخلوض فيه فهذا من باب اإلىل او ألمور املشتبه فيه واملشكوك فاألفا كم ...وتذهب رحي
  لناس يف التسهيالت. ن عكس ذلك متام وهذا بسبب ولع اآلا

  
  ألة العمل بالرخص. آراء الفقهاء يف مس -٢
 

مام يف خيتلف كثريا عن مسألة خمالفة اإلليست باهلني و مر ألصة حني حدوث خالفات يف رأي الفقهاء العمل بالرخإن قضية 
مبجرد يفيت باحلالل أو احلرام ن الشخص هنا عندما ألذه القضية تعترب خطرية جدا ض املسائل واتباعه يف مسائل أخرى، فهبع

. الرتجيحبوعدم العمل قضية وحتليل املسألة وجيعله دليل لذلك دون النظر يف الالذي يتبعه أو عامل من علماء  إمامهعمله بقول 
بد له من البذلك الرأي  التمسكد خيطئ فاملفيت الذي يريد ذي يتبعه كما ذكر الباحث إمنا هو جمتهد قد يصيب وقفالعامل ال
، ليس مبنزلة ختري العامي يف تقليد يف الفتوى والرتجيح بالشهوة : ( التخيري قال ابن تيمية تدقيق فيها. دلة وحتليلها والألالنظر يف ا

فهو   ، بل كل ذلك راجع إىل شخص واحد، وهو صاحب املذهب، الف املفتني على املستفيتبيل اختمن قال أحد املفتني، و
ئمة راجع إىل ألمام ، وكذلك اختالف اإلوهو ا هللا عليه وسلم، راجع إىل شخص واحدكاختالف الروايتني عن النيب صلى 

ما ، ال يقول إنه خيتار لكل مستفت يوجب التخيري دلة ألاإن تعارض  ل :عليه وسلم، حىت إن من يقو  شريعة رسول هللا صلى هللا
   ). ٢٠١٢ابن تيمية ( يعمل به ويفيت به دائما ) أحب، بل غايته أنه خيتار قوال 

 يف الرتخص: أما آراء الفقهاء
اإلمام بقول وقد استند هذا خذ بالرخص بشكل مطلق، ألفقد منع ااجليلي الشافعي من كبار علماء الشافعية،  مامإلرأي ا: الأو

النووي .( يف بعض املسائل مام إلكذلك متسك بقول عدم جواز خمالفة اب واحد وال جيوز غري ذلك، و وجوب التمسك مبذه
٢٠١٠ ( 
 خذ بالرخص بشكل مطلق. ألجواز اثانيا: 
 ) ٢٠١٠النووي (  .إال يف األمور الذي ال يساغ فيها اإلجتهاد املنعربعة ذهب إىل ألئمة األامذهب  ثالثا:

  ) ٢٠٠٥ابن عبد الرب (  .: حيرم تتبع الرخص لعوام الناسقال ابن عبد الرب 
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  تتبع وأخذ بالرخص فهو فاسق. مام أمحد وحيي القطان : من إلا
  

فالرأي األول هنا الذي يقول باملنع بشكل مطلق يرى الباحث أنه خمالف نوعا ما مع آراء اجلمهور من املذاهب األربعة، حيث 
قال بوجوب التمسك مبذهب واحد، وهذا ليس من الواجب أصًال، فاملسلم ليس واجب عليه أن يتمسك مبذهب معني وهذا ما 

ن يقلد ويتبع أي مذهب أراد وإن اتبعه البد عليه أن يبقى حىت يظهر دليل يرفعه أو يف أذهب إليه فقهاء اجلمهور بل هو خمري 
  فالقضية اليت حكمت باإلمجاع ال يرفعه إال إمجاع آخر أقوى من السابق.يغريه، خاصة اإلمجاع، 

  
الفقهاء مسموح به يف األمور أما الرأي الثاين الذي قال باجلواز بشكل مطلق، أيضًا خمالف لرأي اجلمهور، حيث أن األخذ بآراء 

  اإلجتهادية أما غري ذلك فال جيوز.
  

فهناك رخص شرعية قطعية ثابتة يف الكتاب والسنة ال ينكرها أحد من  أما الرأي الثالث وهو رأي اجلمهور وهو الرأي الراجح.
ار عند توفر األسباب، فهذه الرخص الفقهاء مثل القصر واجلمع يف الصالة أثناء السفر، وأكل املييتة وشرب اخلمر وقت االضطر 

ا.    جاز األخذ والعمل 
  

وهنالك رخص جاءت من خالل اجتهادات الفقهاء من املذاهب، واتبعه عوام الناس من أجل أو لغرض البحث عن األيسر 
ا وهذا واألسهل أو لغرض ما هو مناسب لغرضه أو شهوته أو هواه، دون أن ينظر يف األدلة والرباهني والظروف احمليط النوع من ة 

  الرخص ال جيوز العمل به، فالفرد الذي يفعل ذلك ميكن أن يُعترب الشخص اهلارب من التكاليف الشرعية.
  

  أما األخذ برخص الفقهاء ملن يعتقده األقوى دليال واألقوى علماً وقصده التقليد ال اتباع اهلوى فهذا جيوز فعله.
  
  
  حكم اخلروج من اخلالف. -٣
  

 ومنذهب فقهاء املسلمني إىل أن األحوط واألسلم هو استحباب اخلروج من اخلالف، قال اإلمام السبكي رمحة هللا عليه : " 
 " ( السبكي وأفضل أوىل اخلالف من اخلروج أنَّ : عليه جممًعا الفقيه حيسبه ويكاد األئمة من كثريٍ  كالم يف اشتهر ما القواعد
 إىل طريقاً  يكون أن عسى مما والتحرز باحلزم واألخذ االحتياط على مبنية والشريعة"  : هللا رمحه الشاطيب اإلمام يقول).  ١٩٩١
 " ( الشاطيبأصوهلا من أصل هو بل الشريعة، يف ببدع عليه العمل فليس ،والتفصيل اجلملة على معلوماً  هذا كان فإذا ، مفسدةٍ 
واملقصود من اخلروج من اخلالف هو أن خيتار الفرد رأي األحوط واألسلم، فمثال إذا كان اخلالف يف وجوب فعل  ). ٢٠١١

شيء ما، فاخلروج من اخلالف هنا هو فعل ذلك الشيء، أما إذا كان اخلالف على حترم فعل شيء، فاخلروج من اخلالف هنا هو 
   ترك فعل ذلك الشيء، فهذا أسلم وأبعد إىل اخلطاء.
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   وقد بّني اإلمامني العز بن عبد السالم واإلمام القرايف مسألة اخلروج من اخلالف على النحو التايل: 

أوًال: إذا كان اخلالف يف مسألة ما، فذهب األول إىل حكم احلرام، والثاين إىل حكم احلالل، فاخلروج من اخلالف هنا األوىل هو 
  اإلجتناب، ألنه األحوط و األسلم.

 هنا اخلالف من فاخلروج ،الوجوب حكم إىل والثاين ،اإلستحباب حكم إىل األول فذهب ما، مسألة يف اخلالف كان إذاثانياً: 
  .األسلم و األحوط ألنه ،وجوبال هو األوىل
 األوىل هنا اخلالف من فاخلروج الوجوب، حكم إىل والثاين ،الكراهة حكم إىل األول فذهب ما، مسألة يف اخلالف كان إذاثالثاً: 
  ، خمافة ترك الوجوب.األسلم و األحوط ألنه ،الفعل هو

فاخلروج من اخلالف هنا هو  ،عدم مشروعيتها إىل والثاين ،مشروعيتها إىل األول فذهب ما، مسألة يف اخلالف كان إذارابعاً: 
مشروعيتها، ألن عادة الذي يقول بذلك قد تطلع على براهني وأدلة تؤيد قوله عكس الذي يقول بالعدم قد يكون أنه مل يتطلع 

أما عند املذهب الشافعي  ،مل تشرعلذلك. مثال ذلك، حكم قراءة سورة الفاحتة يف صالة اجلنازة، فعند املذهب املالكي حكمها 
ومن خالل ما ذكره   روج من اخلالف هنا هو قراءة الفاحتة خمافة ترك الواجب ومن مث اإلمث.فحكم قراءة الفاحتة واجبة، فاخل

  ). ٢٠٠٩( القرايف الكاتب ميكن القول بأن اخلروج من اخلالف هو ورعاً واحتياطاً. 
  
  شروط وضوابط العمل مبسائل خمتلف يف حكمها. -٤
  

من خالل ما استعرضه الباحث من آراء العلماء ومن خالل استقراء لتلك النقاشات جاءت النتيجة على أنه البد من وضع 
  شروط وضوابط تضبط العمل مبسائل اختلف فيها الفقهاء من ناحية احلكم وهي كالتايل: 

يفها، وردها إىل األصل الشرعي وهو القرآن جيب أن توزن كل قضية خمتلف عليها مبيزان الشريعة اإلسالمية من حتليلها وتكي
فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل هللا والرسول ذلك خري وأحسن تأويال ". فالبد من "  ٥٩والسنة، قال هللا تعاىل يف سورة النساء:

 واألفراد.الرجوع إىل األصل الشرعي، وترك التعصب لآلراء 
الفقهاء، وكذلك عدم خمالفة النصوص الشرعية، والقواعد احلرض على عدم خمالفة  كل ما أمجع عليه  -

 الفقهية، والقياس اخلايل من املعارضة.
وهو سؤال صعاب املسائل للعلماء حىت يزلوا وتكون اإلبتعاد كل البعد عن كل ما يؤدي إىل األغلوطات،  -

ثر آراء العلماء فتنة، حيث أن طرح األسئلة هنا ليس ألجل البحث ومعرفة احلق، وإمنا من أجل أن تك
 .وإظهار أن القضية خمتلف فيها والفقهاء

مراعاة عنصر البيئة، حيث البد من النظر يف مكان الفتوى والزمن املناسب له، فالفتاوى ختتلف من مكان  -
ا ينفعهم ، وهم أدرى مبإىل مكان آخر، ألن علماء احملليني هم أدرى مبا حيدث وما يدور يف بالدهم

، وهذا ال يعين أن أحكام هللا والشريعة اإلسالمية تتغري، وإمنا اجملتهد أثناء ) ٢٠١٢تيمية  ابنوماالينفعهم.( 
فمثًال حكم الصالة تظل واجبة يف أي مكان ويف اجتهاده خيتلف حسب املكان والزمان والظروف احمليطة 

أي وقت غري أن أداء الصالة قد تكون قصرا وقد تكون مجعًا على حسب الظروف فإذا كان الشخص 
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مسافر جيوز له القصر، الذي يتغري هي النوازل اليت تنزل على الناس فاجملتهد هنا جيتهد على حسب ما لديه 
ختالف املكان والزمان ال ميكن أن جيعل الشيء احلالل حراماً، والشيء من العلم والظروف احمليطة به. فا

 احلرام حالًال، فهذه األحكام ثابتة وقطعيه منصوصة عليها. 
 

جيب مراعاة عادات وتقاليد أهل البلد خاصة املذهب املتبع فيه، فإذا كان أهل هذا البلد من أتباع املذهب   -
أن يراعي الفقه الشافعي، فال يتجتهد وفقًا ملذهب آخر كاملالكية أو  الشافعي فالبد للمجتهد أثناء اجتهاده

 ). ٢٠٠٥املقدسي ألن هذا سوف حيدث بلبلة وفتنة يف البلد ( احلنابلة مثًال، 
البد من الرجوع إىل احلاكم أو مفىت البالد يف حالة إذا كان املختلفون مجيعهم يعيشون يف نفس البلد وهم  -

اتباع احلاكم حىت ال حتدث فوضى يف ن عندما حيكم احلاكم، جيب على املختلفو من أتباع مذهب واحد، و 
 ).٢٠١٠الزركشي ( .متعددة بأفكار خمتلفة البالد وتنتشر الفنت وتتفرق الناس إىل طوائف

مراعاة التخصص، فكما هو معروف أن لكل جمتهد ختصص معني غاص فيه وتعمق إىل أن وصل لدرجة   -
جمتهد، ولكنه يف نفس الوقت الميلك الكثري من العلم يف جماالت أخرى، واملثال يوضح ذلك، فمثًال نريد أن 

ذا عرف كيف حندد عمق اجلرح لدى املتضرر لقضية ضرب ومضروب فالفقيه ال يستطيع فعل ذلك إال إ
حصل الضرب وهل الضرب بأداة حادة أم غريها، فالبد من خبري متخصص يف جمال الطب واجلراحة حيث 
يقوم بالفحص ومن مث يقدم تقرير شامل للفقيه وهنا الفقه يصدر احلكم الشرعي، إذا البد من متخصص يف 

 ). ٢٠٠٨ابن اهلمام (  ام الشرعية.جمال معني يقوم بالفحص وإال قد خيطئ  الفقيه اجملتهد يف إصدار األحك
أحياناً عندما ُيسأل اجملتهد عن حكم ما، فهو يراه أنه جائز، ولكن العرف يف االعتبار،  البد من وضع قاعدة -

 عند الناس شبهة أقرب إىل احلرمة، هنا األفضل للمجتهد تركه والعمل مبا يظنه الناس فهذا من كمال دينه.
 

المية، فإذا رأي أنه البد من التشديد شدد، وإذا رأى أنه البد من التيسري يسر، مراعاة مقاصد الشريعة اإلس -
  ألن الفقه اإلسالمي هو فقه لتأليف القلوب والناس حتت كلمة واحدة وتوحيد الصفوف.

  
  أمثلة وتطبيقات. -٥
  

آخر يقول املضمضة واالستنشاق يف غسل اجلنابة والوضوء، يف حني هناك رأي الرأي األول يقول بوجوب  -
الرأي األول وهو الندب، بسبب أن األدلة  بأن املضمضة واالستنشاق واجب، وللخروج من اخلالف هنا هو

 املتبعة من أصحاب القول األول أقوى.
  
حكم الدلك يف الطهارة باملاء واجب عند القول األول، ومستحب عند القول الثاين، وخروجًا من اخلالف  -

 هو االستحباب.
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املاء أو العصري واقفًا عند القول األول حرام ال جيوز، وعند القول الثاين مستحب، وللخروج من حكم شرب  -

 اخلالف نقول أنه مستحب بالنظر إىل األدلة اليت اتبعها أصحاب هذا القول.
 

  توصيات. -٦
  

 البد من معرفة ودراسة أقوال العلماء والفقهاء بتفاصيلها و اختالفها.
 فقه املوازن يف املقررات خاصة يف اجلامعات.تعليم فقه املقارن و  -
 الرجوع عند معرفة حدوث اخلطأ. -
 عدم التعصب لآلراء وشخصيات إال باألدلة والرباهني، فما من عامل إال وله زلة.  -

  
  
  املصادر واملراجع

  
 . تيسري التحرير على كتاب التحرير. بريوت: دار الفكر.٢٠٠٨ابن اهلمام.  -
 . املسودة يف أصول الفقه. بريوت: دار الكتب.٢٠١٢عبدالسالم. ابن تيمية. جمد  -
 . جامع بيان العلم وفضله. بريوت: دار الفكر.٢٠٠٥ابن عبد الرب.  -
 . جامع العلوم واحلكم. بريوت: دار الكتب العلمية.٢٠١١أيب الفرج. زين الدين احلنبلي.  -
 يق: حممد إمساعيل. بريوت: دار الكتب العلمية.. حتق٢٠١٠الزركشي. أيب عبدهللا حممد. املنثور يف القواعد. -
 . األعالم. بريوت: دار العلم للماليني. ٢٠١٠الزركلي. خري الدين.  -
 . املوافقات يف أصول الشريعة. بريوت: دار املعرفة.٢٠١١الشاطيب. أيب اسحاق.  -
 العريب..الرسالة. حتقيق: خالد العلمي. بريوت: دار الكتاب ٢٠٠٩الشافعي. حممد بن إدريس.  -
 . الفروق. بريوت: دار املعرفة.٢٠٠٩القرايف. شهاب الدين.  -
 . اآلداب الشرعية واملنح املرعية. بريوت: دار الكتب العلمية. ٢٠٠٥املقدسي. مشس الدين حممد مفلح.  -
 . روضة الطالبني. بريوت: دار الكتب العلمية.٢٠١٠النووي. أيب زكريا حيي.  -


