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 ملخص البحث

وصتنة  جملس ترجيح حممدية اليت اختلف فيها الفقهية اظتسائل يرتكز ىذا البحث يف
وأحكام الفقهاء حبث اظتسائل يف كتاب الصالة، من كتاب جمموعة مقررات الرتجيح، 

اظتسائل اظتختلفة بني جملس  وغريمها، ويهدف ىذا البحث إىل إعطاء الصورة الواضحة يف
ا، مع مقارنة وأسباب اختالفهموصتنة حبث اظتسائل يف كتاب الصالة،  ترجيح حممدية

ووصفي وينهج منهجا  كيفيوىذا البحث حبث مكتيب  . آراء اظتذاىب األربعةب اختياراهتما
 .مقارنةا حتليلي

عشرة : عدد اظتسائل الفقهية اظتختلفة والنتائج اليت حصل عليها الباحث أن 
قنوت و قنوت الفجر، النازلة، و قنوت و وصيغة دعاء االستفتاح، التلفظ بالنية قبل الصالة، وىي

مكان صالة لجمعة، وعدد ركعات صالة الرتاويح، و اظتعني لعدد الواشرتاط  والتسويد، الوتر،
: االختالف يف كتاب الصالة ىيختالف بني اصتمعيتني االأسباب وأما قبلية اصتمعة.و ، العيد

ومعاين األلفاظ ، االجتهاد بالقياس، و القواعد األصوليةاضتديث، و  يف تصحيح
وافقت اظتذىب اضتنفي يف ستسة اظتسائل، واظتالكي يف أربع العربية.واختيارات جملس الرتجيح 

موافقة ، وأماصتنة حبث اظتسائل فاظتسائل، والشافعي يف اظتسألتني، واضتنبلي يف سبع اظتسائل
 ل.للشافعية يف رتيع اظتسائ

ال ينبغي أن يكون سبباً فلذلك ، ن اظتسائل االجتهاديةم بينهما اظتسائل اظتختلفةو 
تسويغ اطتالف ال دينع من بيان و ، وجواز االقتداء باإلمام اظتخالف يف اظتذىبللتَّفرق، 
لواجب عليو أن يتبع ما يراه صوابا، إن اظتسلم ممن درس العلم الشرعي فإذا كان او ، الصواب

ُ عليو االجتهاُد يف أفضلهم علًما، وأورعهم فيأخذ بقولووأما   .العاميَّ يتعنيَّ


 الكلمات الرئيسة: االختالف، والصالة، و جملس الرتجيح، وصتنة حبث اظتسائل.
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ABSTRACT 
 This study focuses on the issues of jurisprudence 

disputed by Majlis TarihMuhammadiyyah and LajnahBahsulMasaail, in 

the book of prayer. Taken from Kitab HimpunanPutusanTarjih and 

Kitab  AhkamulFuqoha '. The purpose of this study is to provide a clear 

picture of the issues of jurisprudence disputed by both in the book of 

prayer, the causes of dissent, and how the opinion of the four imams of 

the school. This research is a descriptive qualitative literature research 

using comparison method. 

 

 The findings on this issue are that there are ten points of 

disputed issues:Pronouncing niat before prayer,Text of prayer iftitah, 

Qunutnazilah, Qunutfajar,  Qunutwitir, Addition of lafadzsayyidina in 

prayer, Numbering in particularjamaah in Friday prayer, Amount rakaat 

tarawih prayer, Place of prayer ied, and Qabliyah Friday prayer. The 

cause of differences of opinion between the two in the book of prayer 

are:Differences in the judgment of a hadith,The principles of ijtihad 

using qiyas, and Interpreting of Arabic utterances. In this case the 

opinion of the Majlis Tarjih in accordance with the Hanafi school in five 

problems, Maliki in four problems, Syafi'i in two problems, and Hanbali 

in seven problems, while LajnahBahsulMasail all their opinions in 

accordance with the school of Syafi'i. 

 

 The issues that are disputed by both are ijtihadiyyah 

matters, therefore it should not be the cause of disunity, and it is 

permissible to get behind the people of different schools, but to regard 

an acceptable difference does not preclude the explanation of the truth, 

so for one who learns syar'i it is obligatory for him to follow the opinion 

he considers to be true, as for the layman it is obligatory for him to take 

the opinion of the one he regarded as the most pious and the most waro. 

 

Keywords: ikhtilaf, prayer, tarjih majlis, and 

lajnahbahsulmasail 
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ABSTRAK 

Penelitian ini berfokus pada permasalahan- permasalah fikih yang 

diperselisihkan oleh Majlis Tarih Muhammadiyyah dan Lajnah Bahsul 

Masaail, dalam kitab sholat. Yang diambil dari kitab himpunan putusan 

tarjih dan kitab ahkamul Fuqoha’. Tujuan dari penelitian ini adalah 

memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan- permasalah fikih 

yang diperselisihkan oleh keduanya, sebab-sebab perbedaan pendapat, 

dan bagaiman pendapat Imam mazhab yang empat. Penelitian ini adalah 

penelitian pustaka yang bersifat kualitatif deskriptif dengan menggunakan 

metode perbandingan. 

Temuan-temuan dalam masalah ini adalah bahwa jumlah 

permasalahan yang menjadi perselisihan ada sepuluh yaitu: melafadzkan 

niat sebelum sholat, redaksi doa iftitah, qunut nazilah, qunut fajar, qunut 

witir, penambahan lafadz sayyidina dalam sholat, pensyaratan jumlah 

tertentu dalam sholat jum’at, jumlah roka’at sholat tarawih, tempat sholat 

ied, dan qobliyyah jum’at. Adapun sebab perbedaan pendapat antara 

keduanya dalam kitab sholat adalah: perbedaan dalam penilaian sebuah 

hadis, kaidah- kaidah usul, ijtihad menggunakan qiyas,dan memaknai 

lafadz-lafadz arab. Dalam masalah ini pendapat majlis tarjih sesuai 

dengan mazhab hanafi dalam lima permasalahan, maliki dalam empat 

permasalahan, syafi’i dalam dua permasalahan, dan hambali dalam tujuh 

permasalahan, adapun lajnah bahsul masail maka semua pendapatnya 

sesuai dengan mazhab syafi’i. 

Masalah- masalah yang diperselisihkan oleh keduanya merupakan 

masalah ijtihadiyyah, oleh karena itu tidak selayaknya menjadi sebab 

perpecahan, dan dibolehkan bermakmum dibelakang orang yang berbeda 

dalam mazhab, namun menganggap suatu perbedaan bisa diterima tidak 

menghalangi dari menjelaskan kebenaran, maka bagi seorang yang 

belajar ilmu syar’i wajib baginya mengikuti pendapat yang ia anggap 

benar, adapun orang awam wajib baginya mengambil pendapat orang 

yang menurut anggapanya dialah yang paling alim dan paling waro’ . 

 

Kata kunci: ikhtilaf, sholat, majlis tarjih, dan lajnah bahsul masail 



 د
 

  مذكرة اظتشرف األول

 إىل فضيلة رئيس قسم برنامج ماجستري الشريعة اإلسالمية جامعة حممدية سوراكرتا

 السالم عليكم ورزتة اهلل وبركاتو

 الباحث: بعد القراءة واظتطالعة واظتراجعة والتعديالت الالزمة جتاه رسالة

 االسم : علي مهدي

 O2001160046رقم القيد : 

 ةالقسم : الشريعة اإلسالميى

 صتنة حبث مسائل دينيةو اظتسائل الفقهية اليت اختلف فيها جملس ترجيح حممدية العنوان: 
 )دراسة حتليلية مقارنة(. هنضة العلماء مع اظتقارنة باظتذاىب األربعة يف كتاب الصالة

اظتذكورة صاضتة للمناقشة يف برنامج ماجستري الشريعة اإلسالمية جامعة نرى أن الرسالة 
 حممدية سوراكرتا

 والسالم عليكم ورزتة اهلل وبركاتو

 م ٕٛٔٓيويل  03سوراكرتا، سوراكرتا، 

 اظتشرف األول

 

 

 الدكتور حممد معني دين اهلل بصري.



 ه
 

 ثاينمذكرة اظتشرف ال

 الشريعة اإلسالمية جامعة حممدية سوراكرتاإىل فضيلة رئيس قسم برنامج ماجستري 

 السالم عليكم ورزتة اهلل وبركاتو

 بعد القراءة واظتطالعة واظتراجعة والتعديالت الالزمة جتاه رسالة الباحث:

 االسم : علي مهدي

 O2001160046رقم القيد : 

 ةالقسم : الشريعة اإلسالميى

 صتنة حبث مسائل دينيةو ترجيح حممدية العنوان: اظتسائل الفقهية اليت اختلف فيها جملس 
 )دراسة حتليلية مقارنة(. هنضة العلماء مع اظتقارنة باظتذاىب األربعة يف كتاب الصالة

نرى أن الرسالة اظتذكورة صاضتة للمناقشة يف برنامج ماجستري الشريعة اإلسالمية جامعة 
 حممدية سوراكرتا

 والسالم عليكم ورزتة اهلل وبركاتو

 م ٕٛٔٓيويل  ٖٓسوراكرتا، سوراكرتا، 

 ثايناظتشرف ال

 

 

 عمران رشاديالدكتور 
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 ة البحثيلإقــــرار أص
 

 :أدناهأنا اظتوقع 

 االسم : علي مهدي

 O2001160046رقم القيد : 

 ة ختصص الفقو وأصولوالقسم : الشريعة اإلسالميى

 مسائل دينية صتنة حبثو العنوان: اظتسائل الفقهية اليت اختلف فيها جملس ترجيح حممدية 
 )دراسة حتليلية مقارنة(. هنضة العلماء مع اظتقارنة باظتذاىب األربعة يف كتاب الصالة

ه الرسالة اظتتقدمة إىل برنامج ماجستري الشريعة اإلسالمية باصتامعة أقر بأن ىذ

، وإذا حبثي، إال يف اظتواضع اليت مت الرجوع فيها إىل مصادرىا عمليمن  احملمدية سوراكرتا

ثبت يف وقت الحق أن ىذه الرسالة من انتحال أو سرق فإنو حيل للجامعة أن تلغي ما 

 منحين من اللقب العلمي والشهادة العلمية. 

 م ٕٛٔٓيويل   09سوراكرتا،

 

 

 علي مهدي
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 االستهالل

 قال اهلل تعاىل:

 { ]البقرة: 
َ
اة

َ
ك ُوا الزَّ

ُ
 َوآت

َ
ة

َ
َل ِقيُموا الصَّ

َ
 [34} َوأ

 تعاىل:وقال اهلل 

وا { ]آل عمران: 
ُ
ق َفرَّ

َ
 ت

َ
 [304} واْعَتِصُموا ِبَحْبِل هللِا َجِميًعا َوَل
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 إهداء

مال يف سبيل تربييت العناء واضع إىل والدي الفاضلني الذين حتأىدي ذترة اصتهدي اظتت
يف والنصب، وتولياين بالرعاية منذ الصغر، وغرسا يف نفسي حب العلم والعلماء، ودعا يل 

 السر والعلن للنجاح يف الدنيا واألخرة.....

 وإىل زوجيت اظتباركة اليت صربت يف مصاحبيت.....

 من والصحة....صفية لعلها يف األوإىل بنيت غالية 

فع هبذه الرسالة اظتسلمني عامة وطالب العلم خاصة، إنة سائال اظتوىل عز وجل ان ين
 اظتني.أن ضتمد هلل رب العشتيع جميب، وآخر دعوانا 
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 الشكر والتقدير

اضتمد هلل الذي أسبغ علينا نعمو ظاىرة وباطنة، وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال 

شريك لو، وأشهد أن حممدا عبده رسولو، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك 

 من سار على هنجو إىل يوم الدين. أما بعد.و ورسولك حممد وعلى آلو وصحبو 

أتوجو بالشكر بعد شكر اهلل تعاىل لوالديت اظتباركة أطال اهلل بقائها ومتعها متاع 

الصاضتني وبارك يف عمرىا وارزقين برىا، كما أتوجو بالدعاء لوالدي رزتو اهلل، بأن يتغمده 

 جنتو.اهلل تعاىل برزتتو، وأن ينزلو منازل األتقياء وينعمو نعيم الشهداء، وأن جيمعنا بو يف 

وعميد كلية الشريعة لربنامج اظتاجستري الدكتور للجامعة احملمدية شكر اظتوصول وال  

ورتيع احملاضرين بقسم الشريعة اإلسالمية على جهودىم اظتبذولة يف خدمة  ،سودرنوا صربا

 العلم وطالبو.

 ،الدكتور حممد معني دين اهلل بصريكل من فضيلةوأخصص بالشكر ل  
ين كثريا من ين باإلشىراف على ىذه الرسالة، وسهالاشرف انالذعمران رشادي، الدكتور و 

 إىل اصتنة. ماوسهل اهلل طريقه االعقبات، شرف اهلل قدرمه

وأخيىرا ال أنسى أن أشكر لكل من لو الفضل يف إدتام ىذه الرسالة من األساتذة   

 الفضالء والزمالء األحباء بإبداء رأي أو نصيحة أو غري ذلك من اظتساعدات.
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 المحتويات فهرس

 الموضوع                                                                   رقم الصفحة

 أ  ................................................. ملخص البحث بالعربية. أ
 ب .............................................. ملخص البحث باإلنكليزية. ب
 ج ............................................. ملخص البحث باإلندونيسة. ت
 د ................................................... مذكرة اظتشرف األول. ث
 ه  .................................................... مذكرة اظتشرف الثاين. ج
 .والبحث......................................................إقرار أصلية . ح
 . ز. ............................................................. ستهاللا. خ
 ح  ................................................................. إىداء. د
 .ط ........................................................ الشكر والتقدير. ذ
 .ي ........................................................ فهرس احملتويات. ر

 اظتقدمة الباب األول: 

 ٔ ................................................... خلفية البحثالفصل األول: 

 ٙ ................................................. اظتسائل مشكالةالفصل الثاين: 

 ٙ .................................................. أىداف البحثالفصاللثالث: 

 ٚ .....................................................أمهية البحثالفصل الرابع: 

 ٛ ............................................... الدراسة السابقةالفصل اطتامس: 
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 ٓٔ ................................................ اإلطار النظريالفصل السادس: 

 ٔٔ ................................................. البحث  يةمنهجالفصل السابع:

 ٘ٔ .................................................... خطة البحثالفصل الثامن:

 ٚٔ...................................الفقهي عند الفقهاءالباب الثاين:االختالف 

 ٚٔ ....................................... .الفقهي وأسبابو الفصل األول: االختالف

 ٚٔ ............................................... مفهوم االختالفاظتبحث األول: 

 ٚٔ ................................................... اظتطلب األول:االختالف لغة

 ٛٔ ............................................ اظتطلب الثاين : االختالف اصطالحا

 ٛٔ ................................................ اظتبحث الثاين : أنواع االختالف

 ٜٔ .................................................. اختالف التنوعاظتطلب األول: 

 ٕٔ ................................................. تالف التضاداظتطلب الثاين: اخ

 ٖٕ .....................................  أسباب االختالف الفقهيّ  الثالث:  اظتبحث 

 ٖٕ ...................................... رواية السنناظتطلب األّول: أسباب تعود إىل 

 ٕٙ ........................................ لثاين: أسباب تعود إىل فهم النصّ اظتطلب ا

 ٕٛ ............................................ اظتطلب الثالث: أسباب تعود إىل اللغة
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 ٖٓ ................................................. الفصل الثاين: اظتذاىب األربعة 

 ٖٓ .......................................... االول: مذىب اإلمام أيب حنيفة اظتبحث

 ٖٓ ......................................... التعريف باظتذىب اضتنفياظتطلب األول: 

 ٖٔ .......................................... اظتطلب الثاين: أصول االستنباط العامة 

 ٖٖ ...................................... اظتبحث الثاين: مذىب اإلمام مالك بن أنس

 ٖٖ ........................................ التعريف باظتذىب اظتالكياظتطلب األول: 

 ٖٗ .......................................... اظتطلب الثاين: أصول االستنباط العامة 

 ٖ٘ .......................................... اظتبحث الثالث: مذىب اإلمام الشافعي

 ٖ٘ ..................................... الشافعي:  التعريف باظتذىباظتطلب األول: 

 ٖٙ .......................................... اظتطلب الثاين: أصول االستنباط العامة 

 ٖٚ ..................................... : مذىب اإلمام أزتد بن حنبلرابعاظتبحث ال

 ٖٚ ....................................... : ينبلاضت التعريف باظتذىباظتطلب األول: 

 ٜٖ .......................................... اظتطلب الثاين: أصول االستنباط العامة 

 ٔٗ ......... وصتنة حبث اظتسائل. جملس ترجيح حممديةاظتسائل اظتختلفة بني :لثالباب الثا

 ٔٗ ............................................ جملس ترجيح حممدية.: الفصل األول 
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 ٔٗ ...................................... ترجيح حممدية: تعريف جملس األول حثاظتب

 ٗٗ ..................................................... تاريخ نشأتواظتبحث الثاين: 

 ٙٗ ................................................. .قواعد الرتجيحاظتبحث الثالث: 

 ٓ٘ ................................................ صتنة حبث اظتسائلالفصل الثاين: 

 ٓ٘ ........................................ تعريف صتنة حبث اظتسائلاظتبحث األول: 

 ٔ٘ .................................................... اظتبحث الثاين: تاريخ نشأهتا

 ٕ٘ .................................... منهجها يف استنباط األحكاماظتبحث الثالث: 

 اظتختلفة بني جملس ترجيح حممدية وصتنة حبث اظتسائل.ثالث : اظتسائل الفصل ال 

 ٘٘ .......................................... اظتبحث األول: التلفظ بالنية قبل الصالة

 ٘٘ ...................................... اظتطلب األول: اختيار جملس ترجيح حممدية

 ٚ٘ ............................................ بحث الاظتطلب الثاين:  اختيار صتنة 

 ٓٙ ............................................... اظتطلب الثالث: سبب االختالف

 ٓٙ .................................................. ستفتاحاظتبحث الثاين:دعاء اال

 ٓٙ ...................................... جملس ترجيح حممديةاظتطلب األول: اختيار 

 ٕٙ ............................................. ثالبحاظتطلب الثاين:  اختيار صتنة 
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 ٖٙ ............................................... اظتطلب الثالث: سبب االختالف

 ٖٙ ................................................... النازلةاظتبحث الثالث: قنوت 

 ٖٙ ...................................... اظتطلب األول: اختيار جملس ترجيح حممدية

 ٗٙ ............................................. بحثالاظتطلب الثاين:  اختيار صتنة 

 ٘ٙ ............................................... اظتطلب الثالث: سبب االختالف

 ٘ٙ .................................................... الفجرقنوت : الرابعاظتبحث 

 ٘ٙ ...................................... اظتطلب األول: اختيار جملس ترجيح حممدية

 ٙٙ ............................................. بحثالاظتطلب الثاين:  اختيار صتنة 

 ٛٙ ............................................... اظتطلب الثالث: سبب االختالف

 ٛٙ .................................................. قنوت الوتراظتبحث اطتامس:  

 ٛٙ ...................................... اظتطلب األول: اختيار جملس ترجيح حممدية

 ٕٚ ............................................. بحثالاظتطلب الثاين:  اختيار صتنة 

 ٕٚ ............................................... اظتطلب الثالث: سبب االختالف

 ٖٚ ................................ اظتبحث السادس: التسويد يف الصالة عند التشهد

 ٖٚ ...................................... اظتطلب األول: اختيار جملس ترجيح حممدية

 ٘ٚ ............................................. بحثالاظتطلب الثاين:  اختيار صتنة 
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 ٙٚ ............................................... اظتطلب الثالث: سبب االختالف

 ٚٚ ........................... اظتبحث السابع :اشرتاط عدد اصتماعة يف صالة اصتمعة

 ٚٚ ...................................... اظتطلب األول: اختيار جملس ترجيح حممدية

 ٜٚ ............................................. بحثالاظتطلب الثاين:  اختيار صتنة 

 ٓٛ ............................................... اظتطلب الثالث: سبب االختالف

 ٔٛ ...................................... صالة الرتاويحعددركعات  اظتبحث الثامن :

 ٔٛ ...................................... اظتطلب األول: اختيار جملس ترجيح حممدية

 ٕٛ  ............................................. بحثالاظتطلب الثاين:  اختيار صتنة 

 ٗٛ ............................................... اظتطلب الثالث: سبب االختالف

 ٘ٛ ........................................... اظتبحث التاسع : مكان صالة العيدين

 ٘ٛ ...................................... اظتطلب األول: اختيار جملس ترجيح حممدية

 ٚٛ ............................................. بحثالاظتطلب الثاين:  اختيار صتنة 

 ٛٛ ............................................... اظتطلب الثالث: سبب االختالف

 ٛٛ .................................................. قبلية اصتمعة  :راشاظتبحث الع

 ٛٛ ....................................... اظتطلب األول: اختيار جملس ترجيح حممدية  

 ٜٓ .............................................. بحثالاظتطلب الثاين:  اختيار صتنة   
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 ٜٔ ................................................ االختالفاظتطلب الثالث: سبب   

 ٖٜ ............................. باظتذاىب األربعةاظتختلفة اظتسائل مقارنة  الباب الرابع:

 ٖٜ ........................ اظتختلفة، ومعرفة الراجح منها.اظتسائل :مقارنة الفصل األول

 ٖٜ ........................ اظتبحث األول: مقارنة مسألة التلفظ بالنية باظتذاىب األربعة         

 ٖٜ .................................................... اظتطلب األول: تعريف النية   

 ٜ٘ ............................................. اظتطلب الثاين: آراء اظتذاىب األربعة   

 ٜٚ .............................................. سألة اظتاظتطلب الثالث: الراجح يف   

 ٓٓٔ...............اظتبحث الثاين: مقارنة اختيار صيغة دعاء االستفتاح باظتذاىب األربعة 

 ٓٓٔ...........................................دعاء االستفتاحاظتطلب األول: تعريف   

 ٔٓٔ.............................................الثاين: آراء اظتذاىب األربعةاظتطلب   

 ٕٓٔ..............................................سألةاظتاظتطلب الثالث: الراجح يف   

 ٖٓٔ.......................باظتذاىب األربعة قنوت النازلة مقارنة مسألة: الثالث بحثاظت             

 ٖٓٔ................................................. القنوتتعريف اظتطلب األول: 

 ٖٓٔ............................................اظتطلب الثاين: آراء اظتذاىب األربعة 

 ٙٓٔ.............................................سألة اظتاظتطلب الثالث: الراجح يف 

 ٛٓٔ.........................باظتذاىب األربعة وترقنوت ال مقارنة مسألة: رابعال بحثاظت             
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 ٛٓٔ.............................................آراء اظتذاىب األربعةاظتطلب األول: 

 ٓٔٔ..............................................الراجح يف اظتسألة اظتطلب الثاين: 

 ٕٔٔ.....................باظتذاىب األربعة مقارنة مسألة قنوت الفجر :امساطت بحثاظت             

 ٕٔٔ............................................آراء اظتذاىب األربعةاظتطلب األول: 

 ٖٔٔ...............................................ةسألاظتلراجح يف اظتطلب الثاين: ا

 ٚٔٔ..............ةباظتذاىب األربعالتشهدَتْسِويُد عند مقارنة مسألة الالسادس: بحثاظت             

 ٚٔٔ................................................التسويداظتطلب األول: تعريف 

 ٛٔٔ...........................................اظتطلب الثاين: آراء اظتذاىب األربعة 

 ٜٔٔ.............................................سألة اظتالثالث: الراجح يف  اظتطلب

 ٕٔٔ.باظتذاىب األربعة اشرتاط العدد اظتعني يف صالة اصتمعةمقارنة مسألة : سابعاظتبحث ال

 ٕٔٔ............................................آراء اظتذاىب األربعةاظتطلب األول: 

 ٖٕٔ..............................................سألة اظت: الراجح يف اظتطلب الثاين

 ٕ٘ٔ.........باظتذاىب األربع صالة الرتاويحثامن: مقارنة مسألة عدد ركعات اظتبحث ال             

 ٕ٘ٔ ........................................آراء اظتذاىب األربعةاظتطلب األول:               

 ٕٚٔ ........................................... الراجح يف اظتسألةاظتطلب الثاين:               

 ٕٛٔ.........اظتبحث التاسع : مقارنة مسألة مكان صالة العيدين  باظتذاىب األربعة             
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 ٜٕٔ ........................................ اظتذاىب األربعةآراء اظتطلب األول: 

 ٖٓٔ ........................................... الراجح يف اظتسألة: اظتطلب الثاين

 ٕٖٔ .................. مقارنة مسألة قبلية اصتمعة باظتذاىب األربعة  :اظتبحث العاشر            

 ٖٖٔ ........................................ آراء اظتذاىب األربعةاظتطلب األول:               

 ٖٗٔ  .......................................... الراجح يف اظتسألة : اظتطلب الثاين               

 ٖٚٔ  ......................... الثاين: اظتوقف الصحيح جتاه تلك اطتالفات الفصل 

 ٖٚٔ  ....................................... اظتختلفة  اظتسائلاظتبحث األول: نوع 

 ٖٛٔ  ...................... اظتوقف الصحيح جتاه تلك االختالفات اظتبحث الثاين: 

 ٖٛٔ ................. ال ينبغي أن يكون سبباً بينهما  اظتسائل اظتختلفةاظتطلب األول:

 ٜٖٔ......  ..................... وال يُنكر علىبينهما  اظتسائل اظتختلفةاظتطلب الثاين:

 ٓٗٔ................ال بأس بالصالة خلف من خيالف يف اظتذىب..اظتطلب الثالث:

 ٔٗٔ .....  ................ تسويغ اطتالف ال دينع من بيان الصواباظتطلب الرابع: 

 ٖٗٔ..... ..................... موقف اظتسلم من اختالف العلماءالثالث: اظتبحث             

 ٖٗٔ.... ......................... اظتسلم ممن درس العلم الشرعياظتطلب األول: 

 ٖٗٔ.... .. .........................ممن ليس لو أىلية االجتهاد العاميالثاين:  اظتطلب

 ٙٗٔ........... ..................اظتطلب الثالث: قائمة اظتسائل اظتختلفة........
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 اطتادتةالباب اطتامس: 
 ٛٗٔ ............................................................. النتائج. أ

 ٓ٘ٔ...................................................... توصياتالب. 
 ٕ٘ٔ ..... ..........................................ج. فهرس اظتصادر واظتراجع

 ٜ٘ٔد. السرية الذاتية.........................................................


