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فريح العنزى. د.إعداد أ  57 ٥٧  

  عبد اهللا مساعد يوسف بوغيث  اســم الباحـث
  "جمعا ودراسة"تحرير محل النزاع فى الفقه اإلسالمى   عـنـوان البحث
  المنيا  جـامـعــــة
  دارالعلوم  كـلـيـــــة
  الشريعة اإلسالمية  قـســــــم

  )م٢٠٠٨(الماجستير   ــدرجــــةال
  

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

تظهر أهمية الموضوع من خالل معرفة فضل تعلم الفقه اإلسالمى 
وكذلك أهمية فهم المسائل الفقهية سواء كانت قديمة أو مستحدثة، فإن مما يدل 

والمسائل الفقهية كثيرة وغالبها مبنى على الظن .  على فصل تعلم الفقه
  .ح، ومنها ما هو متفق عليه ومنها ماهو مختلف فيهالراج

  منهج الدراسة
اعتمد الباحث في دراسته علي المنهج الوصفي التحليلي المقارن فضالً عن 

  .المنهج االستقرائي
  استنتاجات الدراسة

أن المسائل الواردة فى الشريعة اإلسالمية منها ما هو متفق عليه  -١
ها ما هو مختلف فيه، وهو بين أهل العلم، وهو اإلجماع، ومن

المسائل الخالفية، ومنها ماهو متفق عليه من وجه ومختلف فيه من 
  .وجه، وهو مايسمى بتحرير محل النزاع
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فريح العنزى. د.إعداد أ  58 ٥٨  

أن موضوع تحرير محل النزاع إنما يدرج فى الفقه المقارن وليس  -٢
 .فى الفقه المذهبى

أن موضوع الفقه وتعلمه من األمور المهمة، وقد جعل اهللا تعالى  -٣
د اهللا به خيرا يفقهه من ير: " مة الخير فى التفقه فيه، فقال عال

 ".فى الدين

أن الفائدة الكبرى من الفقه المقارن هو محاولة الوصول إلى حكم اهللا  -٤
فى المسائل المتنازع فيها، وكيف كان أهل العلم يبذلون جهدهم فى 

 .تحديد الرأى الراجح فيها

الرائحة، " أحد أوصافه الثالثة أن الماء إذا وقعت به نجاسة وتغير -٥
، فإنه ينجس، أما إذا لم يتغير أحد أوصافه فإنه ال "والطعم، واللون

 .ينجس سواء كان قليال أو كثيراً

أن مس الفرج بعضو من أعضائه غير يده ال ينقض الوضوء، أما  -٦
 . الحائلمإذا مسه بيده، فإنه ينقض الوضوء بشرط عد

تكئ والمضطجع فإنه ينقض الوضوء، أن النوم إذا كان على شكل الم -٧
أن يكون : أما إذا كان على حالة من أحوال المصلين فهذا ال يخلو

 .ثقيال، فإنه ينقض الوضوء، وإن كان خفيفا فإنه ال ينقض الوضوء

جواز صالة الفريضة فى أوقات لنهى وعدم جواز صالة النوافل فى  -٨
  .لنهىأوقات النهى، وجواز صالة ذوات األسباب فى أوقات ا

  
  
  
  


