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 خلفية البحث .أ

اإلسالم دين حق خالد مالئم للعقول لكل زمان و مكان. ولقد انقطع        

الوحي بوفاة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم والنصوص قد انتهت وأما القضايا ما 

زالت مستمرة وغري متناهية بل متجددة. هذه املستجدات تتطلب قى حني إىل تقرير 

سبق تقرير أحكامها إما ىف القرآن وإما أحكامها ألن بعضها من األمور اجلديدة مل  ي

ىف احلديث النبوى وأكثر املسلمني اليوم عوام ال يقدرون على استنباط األحكام من 

 مصادرها وإضافة إىل ذلك فإهنم بالعربية وعلومها جاهلون.

املسلمون ىف حاجة ملحة اىل املرجع برجعون اليه ىف تدبري شؤون حياهتم        

عية وتركهم ىف احلرية والرتدد وعدم تقرير احلكم ىف أمر من األمور   االعتقادية والشر 

ال جيوز. فتدفع تلك احلالة إىل قيام العلماء  قد سبق تقرير أحكامها أو مل  يسبق

باالجتهاد والفتوى استجابة لتلك احلاجة املاسة. وقام بعضهم باالجتهاد والفتوى 

علم من العلوم أو بعبارة أخرى أن فرادى وقام بعضهم مجاعة ألهنم متخصصون ىف 

اجملتهد املستقل ال يوجد اليوم علما بأنه مل يوجد واحد من العلماء اليوم من يستوىف 

الشروط لذلك املنصب العايل ألن شروط االستقالل ىف االجتهاد كثرية ثقيلة وال 
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ىف شروط االستقالل  سيما االستقالل ىف الفتوى فإنه يطالب من يتصدى له استيفاء

       1 وأن يكون عدال متصفا بالصدق واالمانةاالجتهاد 

وأما بالنسبة إىل بلدنا إندونيسيا فإن املنظمة أو املؤسسة أو اجلمعية اإلسالمية        

قد تقوم باالجتهاد والفتوى اجلماعى حبيث جتمع العلماء من املتخصصني ىف العلوم 

الشرعية مبختلف فروعها وتدير شؤون االجتهاد والفتوى وتنشئ من أجل ذلك جملسا  

معية حححمدية أو جلنة حبث املسائل جلمعية هنضة كمجلس الرتجيح والتجديد جل

 العلماء. 

اجلمعيات اإلسالمية   أكثرهي و إسالمية كبرية  مجعيةهنضة العلماء  مجعيةو        

. هذه اجلمعية 2يقارب مخسني مليون مسلمما  املنتسبني إليهاحيث يبلغ عدد  منتسبا

هاشم أول رؤساء هذه وكان  1221أّسسها حضرة الشيخ ححمد هاشم أشعري سنة 

 .هيبة اجلمعية وأكربهم

ىف  تمسكوتباحملافظة على عقيدة أهل السنة واجلماعة  تقومإن هذه اجلمعية        

الصوفية مذهيب اإلمام أيب حامد  تهاطريقاملعروفة وتنتهج األربعة فقهها مبذاهب 

                                                           

, )مصر:دار ابن الجوزى, معالم اصول الفقه عند اهل السنة والجماعة محمد بن حسين, 1 
 .109( ص. 1991

, )جاكرتا : مكتبة  الوهبية ونهضة العلماء اتفاق فى األصول ال اختالفعلى مصطفى يعقوب..2
 23( ص 2011دار السنة 
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األول ألن الشريعة  وهذا هو الذى أكده املؤسس .3الغزايل واإلمام اجلنيد البغدادي

وألن الناس مل يزالوا من زمن الصحابة إىل أن  4ال تعرف إال بالنقل وهذا جممع عليه

   5ظهرت املذاهب األربعة مقلدون العلماء دون أن ينكره أحد

وهناك جلان تابعة للجمعية حبيث متثل أداة التنفيذ لربامج مجعية هنضة العلماء        

وجلنة  اتوالي مخساليت حتتاج إىل معاجلة خاصة كاللجنة الفلكية وتتكون من 

صدار اجمللة واجلريدة  وجلنة األوقاف  إلوالية  اثنىت عشرةالتأليف والنشر وتتكون من 

 ث املسائل الدينية.وجلنة الزكاة والصدقات  وجلنة حب

املسائل الدينية هو ححاولة علماء مجعية هنضة العلماء على البحث عن  حبث        

. معيةاجلاألهداف الثالثة من خطة من حد ألداء وا املسائل الدينية قرارها وأحكامها

من  الثالثةادة املوهذا البحث يرتبط قويا بوظيفة من وظائف العلماء كما ذكر ىف 

  .1احملافظة على تقاليد وعادات دينية من القدماء اسيتها يعىنالئحة أس

أوال من وجود العالقة واالتصال بني العلماء املمتذهبني مث  البحثونشأ هذا     

صاحلة ومناسبة هى اجتمعوا للبحث عن الكتب املستعملة ىف التعليم بإندونيسيا هل 

نشر مث هذا البحث هو وظيفة اللجنة الرئيسية و مبذهب أهل السنة واجلماعة أم ال؟ 
                                                           

3 Kacung Marijan, Quo Vadis NU Pasca Khitah 1926, (Jakarta:Erlangga, 1992) hal. 22 

 22, )جومبنج:مكتبة التراث اإلسالمى( ص رسالة اهل السنة والجماعةمحمد هاشم أشعرى, 4 
: دار  سوريا )الال مذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة اإلسالمية, محمد سعيد رمضان البوطي,. 1 
 22( ص 2001الفارابي, 
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علماء هنضة العلماء هذا البحث إىل مسلمى إندونيسيا عن طريق التعليم ىف 

 املساجد واملدارس واملعاهد واملصليات.

 7يعقد االجتماع لبحث املسائل ىف العادة مقرتنا بعقد املؤمتر واملشاورة الكربى    

 املؤمترومقررات  ة مهمة.يس اجلمعئيمعينة يعدها ر  جلمعية هنضة العلماء وىف مناسبة

ومبثابة مجعية كبرية، . 8تكون بعدها املشاورة الكربى هى أعلى املقرارات مث مقررات

 شعرت مجعية هنضة العلماء مبسؤولية كبرية عن تقدم الشؤون الدينية بإندونيسيا.

ء الشريعة من إحدى وظائف اجلمعية هي إرشاد املسلمني إىل كيفية أدا   

الت. وحبث ااجملتلك أحد هو اإلسالمية ىف جمال من جماالت احلياة وجمال األحكام 

عن املسائل الدينية من أجل أداء تلك الوظيفة  فيه املسائل هو منتدى يبحث

السابقة. ومن وظيفة هذه اللجنة هي مجع القضايا املوقوفة والواقعة الىت من شأهنا 

ا. لقد مشت اللجنة ىف البحوث سنوات طويلة دون أن حتتاج حّلها وتقرير أحكامه

ول قام رجال التدبري جلمعية هنضة العلماء بقبف يكون هلا جممع خاص تصدى هبا

جلنة حبث املسائل الىت قامت  وهالك اللجنة الىت مسىت األسئلة ومجعها، مث أنشأوا

املناسبات.  منا طوال املؤمتر أو املشاورة الكربى أو ىف غريمه واملناظرات بالندوات
                                                           

لجمعية نهضة العلماء ثالث اجتماعات وهى المؤتمر المعقد مرة فى كل خمس سنوات  2  
 Alwi Sofwan dan Muslichومشاورة العلماء الوطنية والمشاورة الكبرى المعقدة مرة فى كل سنتين. انظر 

Miftah, Pelajaran Ahlissunnah Wal Jama’ah,(Semarang: Pustaka Al Alawiyah, Tth)  hal. 39  
8 Munawir Abdul Fattah, Tradisi Orang-Orang NU, (Yogyakarta:Pustaka Pesantren, 2008) 

hal. 32 
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هذه اللجنة إىل مدبرى اجلمعية لتكوين جلنة حبث املسائل الدينية   طرحت اوأخري 

هذه اللجنة مبين على  اءنشإكمجمع ثابت خاص يدير املنظمة واجملتمع عموما. و 

كمجمع الفقهاء والعلماء جلمعية وهى    122\ه\.ز.ه1\ 33رسالة القرار رقم 

   2باالستنباط اجلماعى. معهذا اجمل هنضة العلماء ليقوم

ولقد أصدرت هذه اللجنة مبنهجها اخلاص القرارات الكثرية الىت تتمثل ىف     

 املنتسبني إىللدى من العبادات ام  ي أداء عبادة اهل هاهلا دور الىت  فقهية ال ااراهتياخت

أحكام الفقهاء ىف مقررات وتلك القرارات مدونة ىف كتاب  مجعية هنضة العلماء.

مسائل فقهية  ويضم هذا الكتاب 2313 – 1221مؤمترات هنضة العلماء من سنة 

لقد دعا هذا الكتاب الباحث إىل و مسائل فقهية حول اجلنائز.  عديدة ومن بينها

 الفقهية قد تعجب الباحث وفضال عنجلنة حبث املسائل حبثه ألن اختيارات 

خيتلف عن مناهج استنباط أحكام مجعية حبيث حكام اص الستنباط األاخل هامنهج

مجعية هنضة العلماء املتسبون إىل الف خيقد  واقعها  ي. و ححمدية واإلرشادمثل أخرى 

 رغم من أهنا أعلى القرارات.تلك االختيارات 

 

                                                           
  9 Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU, Lajnah Bahtul Masail 1926-1999, 
(Yogyakarta:LKiS, 2004) hal. 3 
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 مشكلة البحث  .ب
 وانطالقا من األمور السابق ذكرها فيحدد الباحث حبثه فيما يلى :        

حكام أمن كتاب  اختيارات جلنة حبث املسائل الفقهية ىف باب اجلنائزهى ما  .1

 ؟ 2313 – 1221الفقهاء ىف مقررات مؤمترات هنضة العلماء من سنة 

ما هو منهج وطريقة جلنة حبث مسائل ىف استتنباط األحكام ىف باب اجلنائز  .2

 1221حكام الفقهاء ىف مقررات مؤمترات هنضة العلماء من سنة أكتاب من  

 ؟  2313  –
 

 هأهميتأهداف البحث و  .ج

 أهداف البحث .1

 اهلدفني : يهدف هذا البحث العملّي  ي جمال الفقه إىل  

اختيارات جلنة حبث املسئل الفقهية ىف باب الواضحة  ي  ةإعطاء الصور  .أ

حكام الفقهاء ىف مقررات مؤمترات هنضة العلماء من أكتاب من   اجلنائز

  2313  – 1221سنة 

جلنة حبث املسئل ىف استتنباط  ىف منهج وطريقةالواضحة  ةإعطاء الصور  .ب

حكام الفقهاء ىف مقررات مؤمترات أكتاب األحكام ىف باب اجلنائز من  

 2313  – 1221هنضة العلماء من سنة 
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 البحث أهمية .2

 فوائد منها: ي جمال الفقه تظهر أمهية هذا البحث  

 :  نظرىّ اجلانب ال .أ

 جمال ي  العلمىألمهية التطوير يستفاد هذا البحث العلمى العملى         

الفقهية ىف باب  جلنة حبث املسائل اختيارات  يمبسامهة البيان الواضح الفقه 

اجلنائز من كتاب أحكام الفقهاء ىف مقررات مؤمترات هنضة العلماء من سنة 

من ذلك  ىف باب اجلنائزاستتنباط األحكام  ومنهجها ىف 2313 – 1221

  الكتاب.

 :  تطبيقىاجلانب ال .ب

اختيارات جلنة حبث املسائل الفقهية ىف باب  ي هذه الصورة الواضحة 

حكام الفقهاء ىف مقررات مؤمترات هنضة العلماء من سنة أكتاب من   اجلنائز

ومنهجها ىف استتنباط األحكام ستعود على اجلامعة ومن  2313 – 1221

يتصدى ىف جمال االجتهاد والفتوى بالنفع العظيم كمرجع ىف الدارسة والبحث 

 العلمى وعلى اجملتمع وخاصة النهضيني بالنفع كمادة الدراسة والعمل.
 
 
 
 



 

9 
 

 الدراسات السابقة  .د

  أصلى هو أقوم بهالذى هذا البحث العلمّي   بالنسبة لألحباث السابقة       

ه النهضة فقوالبحوث عن  .هناك حبوث ومقاالت عن هنضة العلماءلكن و . وجديد

يرتكز  ي فقه النهضة وال فقه جلنة الذى  قليلة مثل البحث الذي قام به على هيدر

 .13حبث املسائل

رسالة جامعة جبامعة شريف  هىو  قد وجدت رسالة فيما يتعلق هبذا املوضوعو 

 : ىف قرار األحكام  كتبها سالمت بشري حتت املوضوع 1221هداية اهلل جاكرتا سنة 
Majlis Bahtsul Masail Syuriyah NU; Studi tentang Pola Pengkajian dan   

Penetapan  Hukum “ .وحصلت   وتناولت هذه الدراسة حملة عن جلنة حبث املسائل

 ىف اجتهادها ربعة أسسأ جلمة حبث املسائل هلا أن النتائج منها لىهذه الرسالة ع

كذلك اعتمدت اللجنة على األدلة و . ن واحلديث واإلمجاع والقياسآوهي القر 

تتمذهب مبذهب ا وأهنذلك.  حاب وغريتصواالس ستحساناالمثل املختلف فيها 

وبالنسبة إىل هذه الرسالة فإن حبثى هذا   معني ىف الفقه وتنهج منهج إمام املذهب.

يتناول جاتبا آخر وهو اختيارات جلنة حبث املسائل الفقهية ىف املسائل الىت تتعلق 

 باجلنائز وطريقة استنباطها.

                                                           

 
10

Ibid, hal. 8   
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جبامعة   2313اجلامعية األخرى الىت كتبها أبادوىن عبد اهلل سنة  الرسالة 

 Studi Komparatif Fatwa Majelis Tarjihسوراكرتا احملمدية باملوضوع 

Muhammadiyah Dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tentang Istinbath 

Hukum Merokok   أن هناك فرقا بني هذين  النتائج منها وحصلت  هذه الرسالة على

اجمللسني ىف قرار حكم التدخني وفرقا ىف منهج استنباطهما وتعيني العلة ىف منع 

رتجيح التدخني ملا فيه من الضرر على النفس ولداللة سورة حرم جملس الو  التدخني

على أن الدخان من اخليائث وسورة اإلسراء على أن التدخني هو  157األعراف 

كرهت جلنة حبث املسائل التدخني ملا فيه ضرر غري و التبذير وملا فيه من اآلثار املفسدة 

علق على حالة املدخن مباشر وغري مسكر ولغري مميت ولقول العلماء إن حكمه مت

 وتغري الفتوى بتغري األزمان واالمكنة واألحوال وضرر الدخان صغري ال مييت.

املطبوعة ىف  ألمحد زهرىف جامعة يوكياكرتا اإلسالمية احلكومية  هرسالة الدكتوراو 

     Lajnah Bahtul Masail 1926 -1999 Tradisi Intelektual NUالكتاب باملوضوع : 

ىف كتاب أحكام الفقهاء من ناحية الفقهية جلنة حبث املسائل مقررات تدرس لىت ا

رغم من أن هذا الكتاب يتناول و مالئمتها بالقرآن والسنة وقضية الكتب املعتربة. 

 نه يرتكز ىفدراسة نفس الكتاب فإن البحث الذى بني أبدينا هذا خيتلف عنه أل
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ومنهج إستنباطها ئز فقط ناحول أحكام اجل فقهيةالارات جلنة حبث املسائل ياخت

  املختار وحتليلهما ونقدمها بطريقة الباحث.
 

 الهيكل النظري  ه. 

وال ،  11والطاقةالذى كان معناها الوسع من اجلهد  ةاالجتهاد مأخوذ كلمة        

يقال اجتهد  ي محل حجر حىت  مشقةو  جهدتستعمل هذه الكلمة إال فيما فيه 

هو بذل اجلهد ليصل اجملتهد  االجتهاد . و12محل خردلة، وال يقال اجتهد  ي  الرحا

   13إىل احلكم الشرعى من دليل تفصيلى من األدلة الشرعية

كثرية منها ترجع إىل القرآن والسنة و منها ترجع إىل اللغة   االجتهادوشروط    

العربية ومنها أيضا ترجع إىل اإلمجاع وغري ذلك. وتلك الشروط هى أن يكون املسلم 

البالغ العاقل على علم باللغة العربية والقرآن والسنة ومواضع اإلمجاع وأصول الفقه 

 14ومبقاصد الشريعة

                                                           

 321( ص 1426)بيروت:دار الفكر, , القاموس المنجدشهاب الدين أبو عمرو, 11 

، )البنان: دار الكتب  المستصفى من علم األصول أبو حامد بن محمد بن محمحد الغزالى,12 
 122( ص 2010العلمية, 

 216( ص 1421, )القاهرة:الحرمين, علم أصول الفقهعبد الوهاب خالف, 13 
-421( ص 1422)القاهرة:مكتبة وهبه, , أصول الفقه اإلسالمى محمود محمد الطنطاوى , 14 

422 
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استيفاءهم للشروط  فمنهم مطلق ومنهم منتسب  واجملتهدون هلم مراتب وفق   

 إىل مذهبه ومنهم جمتهد ىف املذهب ومنهم مرجح. وهم أحيانا يتصدون      

 ىف االجتهاد اللفظى أو ىف االجتهاد االستصالحى أو ىف االجتهاد القياسى. 

ووجدير بالذكر هنا أن االجتهاد املعاصر له ححاسنه ومزالقه يتعرض فيها    

د للخطأ إذا صدر من أهله ىف ححله بشرطه أو لالحنراف إذا صدر من غري أهله اجملته

وهذه املزالق   أو غلب فيه اهلوى أو مل يستفرغ الفقيه وسعه ىف معرفة احلكم الشرعى.

وسوء فهم النصوص أو حتريفها عن موضعها واإلعراض عن  الغفلة عن النصوصك

فلة عن واقع العصر والغلو ىف اعتبار االمجاع املتيقن والقياس ىف غري موضعه والغ

  15.املصلحة ولو على حساب النص
 

 البحث يةمنهجو. 

 . نوع البحث1

حبث كيفى ألنه يقوم بدراسة النشاط الفقهى. وحقيقة الفقه  هذا البحث       

حقيقة ال و ال تستطيع أن تالحظ وتكال وتوزن  حقيقة مشرتكة وديناميكية

حبث وصفى مكتىب ألنه يقوم على  ذا البحثوه. تستطيع أن حتّد بل تصّنف

                                                           

-139( ص 1921كويت:دار القلم, االجتهاد فى الشريعة االسالمية, )يوسف القرضاوى,  11 
122    
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مجع احلقائق واملعلومات عن اختيارات جلنة حبث املسائل ومنهج استنباطها 

وحتليلها وتفسريها. ويهدف ذلك للحصول على تعميمات مقبولة أى إنه دراسة 

وحتليل وتفسري الظاهرة الختيارات جلنة حبث املسائل ومنهج استنباطها كما هى 

 11تفسري كائن من األحداث هبذا املنهجأى وصف و 

 البحثمنهج  .2

ينهج هذا البحث منهجا حتليليا نقديا تارخييا ألن هذا البحث يقوم على        

مجع ما مضى من احلقائق واملعلومات عن اختيارات جلنة حبث املسائل ومنهج 

. وهذا البحث 17استنباطها وحتليلها وتفسريها أى ينهج البحث منهج نقد النص

داخل  ي البحث عن الدين كتيار حضاري بتقريب التاريخ أي أن هذا البحث 

إىل  1221يستخدم املنهج التارخيي ألنه يقوم ببحث املسائل الواقعة من سنة 

. وتقريب آخر يستخدم فيه هو التقريب األصويل الذي من ضمن 2313سنة 

ب اليت ترجع تياراهتا ومنهج استنباطها والكتخأحكام فقهية من حيث ا هحبوث

 اللجنة إليها.

 

                                                           

 24( ص 1402,)جدة:دار الشروق, كتابة البحث العلمى صياغة جديدةعبد الوهاب ابراهيم,  16 
17  Cik Hasan Bisri, Model Penelitian Fiqih, (Bogor:Kencana, 2003) hal. 219 
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 مصدر البحث .3

كتاب وهو  املستخدم هو مصدر مكتوب  األساسى ومصدر البيانات

 2313 – 1221حكام الفقهاء ىف مقررات مؤمترات هنضة العلماء من سنة أ

انوى مثل كتب مباشرة كمصدر ث ومصدر ال يتعلق .يتعلق مباشرة بالبحث هذاو 

 .العلماء حول حبث املسائل وغريهاالفقه وأصوله واجملالت وكتب 

 موضوع البحث .4

يتناول هذا البحث الدراسة عن جلنة حبث مسائل هنضة العلماء واختياراهتا 

كتاب احكام الفقهاء ىف مقررات مؤمترات هنضة الفقهية ىف باب اجلنائز من  

 . وطريقة استنباطها.2313 – 1221العلماء من سنة 

 جمع البيانات .5

 وينهج املصدر األساسي والثانوي.ات هو اإلطالع على وطريقة مجع البيان

مجع البيانات وتفصيلها وتصفيتها   ي حتليل البيانات ما يلي: هذا البحث

 ومقارنتها وأخريا يقوم البحث بنقدها.

 .تحليل البيانات8

مث فحص ما جبمع  مجع البيانات وتفصيلها وتصفيتها ومقارنتها ونقدها بعد 

بعاده إصلة بالبحث املطلوب و  ليس ذا ماالباحث طرح وي. من تلك املعلومات
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بقى مما له به صلة مباشرة أو يساعد على دراسة جانب  ي مث دراسة وحتليل ما

 من جوانبه.

ىف كتابة البحث على ولقد سار ه حبثته ىف منهجيوأخريا يذكر الباحث 

 املنهج التايل :

، و ذلك بتتّبع الفقهية جلنة حبث املسائل اتاختيار باستقراء  يقوم الباحث .1

حكام الفقهاء ىف مقررات مؤمتارات هنضة العلماء من أكتاب ىف   اهتا اختيار 

نائز املتعّلقة باجلاهتا اختيار إفراد يقوم بتتبّ ًعا كّليًّا، مث  2313 – 1221سنة 

 مرتبا.و سردها سرًدا 

على حسب عدد ىف باب اجلنائز برتقيم املسائل الفقهية  يقوم الباحث .2

مسائل البحث عموما، وكذا ترقيمها كتابة برقم خاص ىف مبحثها اخلاص 

 هبا.

، مع بيان من وافقه جلنة حبث املسائل  اتاملسألة باختيار  الباحثصّدر ي .3

 وغريهم. شافعيةمن ال

بالنص على  الباحث ىاكتف شافعيةعند الجلنة حبث املسائل إذا وافق اختيار  .4

،  شافعيةذلك موثقا ذلك من مصادرهم دون استقصاء ملن قال به من ال

 .شافعيةذكر من اختار هذا القول من علماء النه يوإن خالف املذهب فإ
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بنّي ياملسألة حبثا فقهيا مقارنا، مع ذكر أدلة كل قول، مّث  الباحث بحثي .5

رتك ي هفيها، وإال فإنّ حان أحد األقوال رج لهالراجح ىف املسائل اليت ظهر 

 رجحان أحد األقوال ىف املسألة. هالرتجيح إذا مل يظهر ل

بعزو  و بعزو اآليات القرآنية إىل سورها مع ذكر رقم اآلية يقوم الباحث .1

ذكر رقم اجلزء و يو إىل الكتب التسعة  األحاديث واآلثار الواردة ىف البحث

 .كتفي برقم احلديثيالصفحة أو 

 خط ة البحثز. 

 تفصيليًّا كما يلي : أبواب. و مخسة هذا البحث إمجاليًّا من يتكون       

ومشكلة البحث  خلفية البحث فيههه املقدمة و تناول فيباب األول  ويال        

وخطة  وأمهيتها والدراسة السابقة واهليكل النظرى ومنهجية البحث أهداف البحثو 

 .البحث

الفصلني  الفصل األول هو الفقه وفيه مبحثان،  هتناول فيوي  لثاىنالباب ا       

ويتناول املبحث األول تعريف الفقه ويتناول املبحث الثاين املراحل الىت مر هبا الفقه. 

وحيتوي على ستة مباحث وهي تعريف االجتهاد االجتهاد ويتناول الفصل الثاين 

 .املعاصرةومشروعيته وحكمه وشروطه وأنواعه وحالته 
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أربعة فصول وحيتوي الفصل األول على املبحثني  هتناول فيوي لث لثاب االبا        

ومها تعريف هنضة العلماء وتاريخ نشأهتا، وحيتوى الفصل الثاين على مخسة مباحث 

الىت مرت  املراحل وهى تعريف جلنة حبث املسائل وتاريخ نشأهتا ومنهج االستنباط و

اول التعريف بكتاب أحكام الفقهاء. ودور العلماء. الفصل الثالث يتن هبا اللجنة

ويتناول الفصل الرابع ترمجة قصرية لبعض رجال اللجنة وحيتوى على  مثانية مباحث 

وهى ححمد هاشم أشعري وعبد الوهاب حسب اهلل وبصرى شنسورى وأمحد صديق    

 وسهل ححفوظ وسعيد عاقل سراج.  ححمد إلياس روحياتوعلى معصوم و 

اختيارات جلنة مخسة فصول، يتناول الفصل األول  هتناول فيوي رابع لالباب ا       

ىف باب اجلنائز وحيتوي على تسعة وعشرين مبحثا،  حتليال ونقدا فقهيةالسائل املحبث 

وحيتوي الفصل الثاين على املبحثني ومها منهج االستنباط وأنواعه، ويتناول الفصل 

ث املسائل خصائص اختيارات جلنة حبالثالث اإلطار املنهجي، ويتناول الفصل الرابع 

الفقهية ويتناول الفصل اخلامس املسائل ال بد ان تناقش وهو حيتوى على عشرة 

 مباحث.

التوصيات ث و النتائج اليت يتوصل إليها الباح هتناول فيوي امس خلالباب ا       

 .واملقرتحات
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فهرس و  األيات القرآنيةفهرس وحيتوى على  الفهارسوأخريا يتناول هذا البحث       

 .فهرس ححتويات البحثو املصادر واملراجع  األعالم وفهرس فهرسو  األحاديث النبوية

 

  


