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 ملخص 

 

. وتتجه هذه الدراسة أن تعرف النصوصبسبب اختالف األصول وفهم    الفقه علم واسع ونعرف من خالل التاريخ أن االختالفات فيه شيء عادي

لعلماء واحملمدية والسلفية. اوسنأخذ ثالث مجعيات وهي هنضة  .لفتاوىعلى اوأثره  املختلفة لنعلم منهجهم اجلمعيات يف إندونيسيا وجلنة اإلفتاء عندهابعض 

  وال تدخل إل  شافعيةهنضة العلماء ختتار أن تتمسك ابملذاهب األربعة خاصة ال ،. وابلنسبة للمنهجون كثي   ون منتسب موهل جدا  مشهورة هذه اجلمعيات هي

دخل القرآن والسنة مباشرة  رتم أراءهم وتحت اهلكن أي عندهم فكرة حداثية، بينما احملمدية ال تتمسك أبي مذهب ي عندهم فكرة تراثيةوالسنة مباشرة أالقرآن 

يتكون هذا البحث من فصلني.  النص بدون استعمال أصول الفقه.ظاهر فهم و ابستخدام القاعدة الفقهية واألصولية. أما السلفية فتقدم فهم علماء السلف 

 هجهم ابألخذ بعض املسائل االختالفية بينهم. الفصل الثاين سندرس تطبيق من يف الفصل األول سندرس عن اختالف املنهج بني اجلمعيات الثالث نظرية ويف

 

  ، إندونيسيا ، هنضة العلماء، احملمدية، السلفيةاجلمعية اإلسالميةمنهج الفتوى، الكلمات املفتاحية: 
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ABSTRACT 

 

Jurisprudence is a broad science and through history that is normal to have some different 

issues due to the text understanding differences. This study aims to know some Muslim 

organizations in Indonesia and their fatwa Committee, in order to know their different approach 

and its impact on fatwas. We will take three famous muslim organizations that have many affiliates. 

They are Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah and Salafism. Considering the methods, Nahdlatul 

Ulama chooses to adhere to the four schools of thought, especially the Shafi’is, and does not enter 

directly into the Qur’an and the Sunnah, or we can say that they have a traditional idea. 

Muhammadiyah has a modern idea that they do not adhere to any doctrine, but they respect their 

opinions and enter the Qur’an and Sunnah directly using the jurisprudential and fundamentalist 

rule. As for Salafism, it provides an understanding of the Salafi scholars and using apparent 

understanding of text without applying the principles of jurisprudence. This research consists of 

two chapters. The first chapter will discuss about the difference in approach between the three 

organizations theory, and the second chapter will study the application of their approach by taking 

some different issues between them. 

Keywords: Fatwa Method, Muslim Organizations Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Salafism, 

Indonesia 
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 شكر وتقدير 

 

احلمد هلل رب العاملني، وبه نستعني على أمور الدنيا والدين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدان ونبينا حممد  

 . األمني وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إل يوم الدين 

مايو، مبديرها ومجيع القائمني عليها أدام هللا عطاءها وبقاءها. وأخص    29يطيب يل أن أقدم الشكر اجلزيل جلامعتنا إسطنبول  

أن أمتم هذا البحث. وال   تستطعاين حىت اوصأرشدين و أ الذي ابلشكر واالمتنان إل مشريف العزيز األستاذ الدكتور حممد أنس سرميين 

الكتابة. أسأل هللا أن   هذه ين دائما وإل أصدقائي الذين ساعدين يفون دعمييل و  يدعون ذين ال أخيت وأخويين والدي و أنسى أن أشكر ل

 وحفظكم دائما، اللهم آمني.  كثيا  اوخي   يعطيكم العافية

وأن يساعدين على متابعة إجناز املزيد، اللهم   جيعله انفعا للعاملني أن وبعد، أسأل هللا تعال أن يتقبل هذا العمل بقبول حسن و 

إان نسألك علما انفعا وقلبا خاشعا ونعوذ بك من علم ال ينفع ومن قلب ال خيشع. وصلى هللا على خي خلقه سيدان حممد وعلى آله  

 وصحبه أمجعني. 

 الباحث          
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 املقدمة 

 

حممد األمني وعلى احلمد هلل الذي هداان هلاذا الدين وما كنا لنهتدي لوال أن هداان هللا، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدان ونبينا  

 بعد: آله وأصحابه ومن سار على دربه إل يوم الدين. اللهم لك احلمد حىت ترضى، ولك احلمد بعد الرضا، ولك احلمد إذا رضيت. أما 

فظهر عندي الفضول إن الفقه علم واسع، ومن خالل التاريخ نعرف ظهور االختالفات بني العلماء بسبب اختالف فهم النص وأصول فقههم. 

أو ملاذا ركعة، منذ طفوليت ملاذا الناس من أقرابئي يفعلون العبادة بشكل خمتلف. مثل هناك من صلى الرتاويح أبحد عشرة ركعة ومن صلى به بثالث وعشرين 

وما بعدان. مع مرور ال نبدأ صوم رمضان واحتفال العيد يف نفس الوقت وكنت أحياان أجد عائليت تبدأ الصوم وحتتفل العيد مبكرا بينما جياننا يبدأ وحيتفل ي

معيات الدينية يف إندونيسيا وجلنة فتواهم بعض اجلعن  لقارئ  ا  حدثأأن  الزمان أبدأ أن أتعرف على املذاهب وأفهم سبب االختالف بينهم. وهبذه الدراسة أريد  

واجلمعيات اليت سنتعرف عليها هي هنضة العلماء واحملمدية والسلفية.   هم ويعرف االختالف ينهم بدراسة منهجهم يف االستنباط وأثره لفتواهم.عليحىت يتعرف 

التكفي. ومن النفع   وسبب االختيار هذه اجلمعيات أهنم أكثر تبعا من قبل السكان واالختالف بينهم أحياان يؤدي إل الصراع بني العلماء واملنتسبني حىت إل

 ء وال نقوم أبمر التكفي سهولة.أن نوسع علمنا هبذه الدراسة لنحرتم اختالف اآلرا

أو نقوله   وجلنة اإلفناء عندهم ابإلضافة إل منهجهم يف االستنباط  اجلمعيات الثالث   ةفسنقوم يف حبثنا بفصلني. يف الفصل األول سنتحدث عن هوي

املسائل االختالفية بينهم مثل حكم احتفال التهليل، ويف الفصل الثاين سنقوم مبنهجهم تطبيقية إبحضار بعض  .  ابختصار دراسة اختالف منهج االستنباط نظرية

بذكر أدلتهم وحناول أن نفعل النقاش   وحكم احتفال مولد النيب صلى هللا عليه وسلم، وحكم نقل األعضاء من امليت إل احلي، وحكم القنوت، والتوسل ابمليت 

 هبا.  

 أهداف البحث: 

 . والسلفية إضافة إل تعيني اختالف منهج االستنباط بني اجلمعيات الثالثتعريف عن هنضة العلماء واحملمدية  ▪

 لطالب العلم. وهبدف إل أن ينفع لكل القارئ خاصة  –مث تقييم االختالف تطبيقيا إبحضار املسائل االختالفية بينهم ونقاش أدلتهم  ▪
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 منهج البحث: 

 هم أفكارهم ونقدها وتقوميها أاملنهج االستقرائي يف قراءة الكتب، والوصفي يف وصف االجتاهات، والتحليلي يف مناقشة  لتاستعم ▪

 ويتكون هذا البحث من فصلني ومها:

 الفصل األول: الدراسة النظرية: اختالف املنهج بني هنضة العلماء واحملمدية والسلفية. 

 ختالف الفتاوى بني هنضة العلماء واحملمدية والسلفية. الفصل الثاين: الدراسة التطبيقية: ا

 

 اجلهد منا، والتوفيق من هللا

 

 

 

 ابغاس ماسهادي         

 2020مايو،  25         

  



4 
 

 

 

 

 

 

 

 والسلفية  بني هنضة العلماء واحملمدية  نهجاختالف املالدراسة النظرية:  الفصل األول: 

  



5 
 

 والسلفية  بني هنضة العلماء واحملمدية  نهجاختالف املالدراسة النظرية:  الفصل األول: 

ن نبدأ يف هذا الفصل سندرس عن طريقة االستنباط من اجلمعيات الثالث نظرية وهي هنضة العلماء واحملمدية والسلفية وما الفرق بينهم ولكن قبل أ

 يات إل إندونيسيا أول مرة وما األساس الذي جاءت به.من األفضل أن نتعرف عليها أوال، كيف نشأت أو دخلت هذه اجلمع

 املبحث األول: مبحث املدرسة هنضة العلماء 

 تعريف هنضة العلماء 

ميالدي   1926كانون الثاين    31( يف  KH. Hasyim Asy’ariسسها كياهي احلاج هاشم أشعري ) أهنضة العلماء هي اجلمعية الدينية اإلسالمية   

، وهي تتبع أهل السنة واجلماعة يف العقيدة اليت رائدة  ابعتماد الفهم على القرآن والسنة واإلمجاع والقياس  يف جزيرة جاوى الشرقية  (Surabaya)  مبدينة سورااباي

ه( و مالك بن   150-80وأحد املذاهب األربعة أي أبو احلنيفة النعمان )ه(،    333ه( وأبو املنصور املاتريدي )  324-260من قبل أبو احلسن األشعري )

احلنفية واملالكية والشافعية    نقوهلا  ه( يف الفقه أو ابالختصار  241-164ه( وأمحد بن احلنبل )  204-150ه( وحممد بن إدريس الشافعي )  179-93أنس )

ه( يف التصوف. لكن يف الواقع هي تتبع األشعرية أكثر من املاتريدي  505- 450ميد الغزايل )ه( وأيب احل 279، وطريقة الشيخ اجلنيد البغدادي )واحلنابلة

 1ه( يف التصوف.  561) يف العقيدة، والشافعية أكثر من املذاهب األخرى يف الفقه، وطريقة عبد القادر اجليالين

ترتبع معاقلها هذه اجلمعية تنزع إل احتضان القيم الثقافية والعادات اإلقليمية يف حجرها حىت تتسم ابلصبغة التقليدية وخاصة العادات اجلاوية اليت 

ت التجديد واإلصالح اليت  كثيا يف املناطق الريفية وكاجلمعية اليت حتمل بني طياهتا معىن النهضة أو الصحوة العلماء جاءت بذور أتسيسها كرد فعل حلركا

مثال حركة التجديد برائسة مجال الدين األفغاين يف مصر واحلركة الوطنية يف تركيا اليت أدت إل سقوط اخلالفة واحلركة الوهابية يف   2متخضت يف الشرق األوسط.

 لجنة حبث املسائل وسنتعرف عليها فيما بعد. ال وألمور أخذ الفتاوى عندهم  3السعودية. 

 
1 Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU Lajnah Bahtsul Masa’il 1926-1999, 1. bs., Yogyakarta: LKIS  

Printing Cemerlang, 2004, s. 15-20 
2 Maksum, Aswaja in the construction of scholars of the Nahdlatul Ulama in East Java 

(عقيدة أهل السنة والجماعة لدى مشايخ جمعية نهضة العلماء بجاوى الشرقية)  Surabaya: Journal of Indonesian Islam, 2011, s.194-195 

https://www.neliti.com/publications/91943/ (22.02.2020) 
3 Zahro, Tradisi Intelektual NU, s.15 
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والتصرفات األساسية للمنتسبني هي التوسط واالعتدال   اعدة العامة يف هذه اجلمعية هي "احملافظة على القدمي الصاحل واألخذ ابجلديد األصلح"الق 

ة احمللية مثل زايرة مقام فوالتسامح والتوازن واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر. فبهذه التصرفات األربع هذه اجلمعية سهيل للقبول عند السكان ألهنا تقبل الثقا

 4األولياء وتلقني امليت عند قبوره واحلفل للسابعة عند احلامل إخل. 

 لجنة حبث املسائلالتعريف 

ة هنضة العلماء اليت تبحث عن املسائل الدينية وتقرر الفتاوى يف األمور الفقهية بشكل اجتماعي  يلجنة حبث املسائل هي جلنة من جلن يف اجلمعال

رمسيا لكن  1990، وهذه اللجنة صدرت من قرار املؤمتر عام أو نقوهلا بطريقة مذهبية ابالعتماد على املذاهب األربعة وهي احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة

ميالداي. وانقسمت اللجنة إل القسمني وهي حبث املسائل الدينية الواقعية وحبث املسائل الدينية  1926موجودا منذ أتسييها عام  كان   التطبيق لبحث املسائل

ألمور هذه اللجنة مثية لالهتمام ألهنا تفيت لمع استشارة العامل والعلماء.    1997وطبق يف سنة    1994عام    XXIXاملوضوعية. والقسم الثاين صدر يف املؤمتر  

هذه اللجنة تلتقي مرة يف سنتني أو ثالث سنوات   5العاجلة ابإلضافة إل أن املنتسبني يعتمدون على فتاواهم خاصة عند حصول اختالف بني قرارهم والدولة. 

لفتاوى انقسمت إل القسمني  وجممع الفتاوى هي مخس مئة وثالثة وعشرين فتوى. هذه ا  هو ستة وثالثني مرة.  2010وجممل اللقاء حىت    1990بعد تسعينات  

 6وهي الفتوى الفقهية وليس الفقهية. أما يف الفقهية فانقسم أيضا إل القسمني وهي الفقه الطقوسي/العبادات واالجتماعي/املعاملة. 

 I جرافيك

 جممل الفتاوى عند اللجنة حبث املسائل

( وهذا يدل على %63املعاملة )من هذه اللوحة نرى أن معظم قرار حبث املسائل متعلق بفقه 

( وغي %20أن املسائل الفقهية االجتماعية اجلديدة تصدر بكثي يف اجملتمع بينما املسائل يف العبادات )

 تفصيل.لل I لحقمانظر إل  ( ليس بكثي.%17الفقه )

 
4 Zahro, Tradisi Intelektual NU, s.21-25 
5 Zahro, Tradisi Intelektual NU, s.3 
6 Zahro, Tradisi Intelektual NU, s. 67-72, Laduni, Penjelasan Tentang Nahdlatul Ulama 

https://www.laduni.id/post/read/61777/penjelasan-lengkap-tentang-nahdlatul-ulama (01.03.2020) 

21%

62%

17%

مجمل الفتاوى

فقه العبادات فقه المعاملة غير الفقه
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املذاهب بشكل قويل أي يطبقون العبارة من الكتب املعتربة قال إمام حيىي يف رسالته إن منهج هنضة العلماء يف إعطاء الفتاوى أربعة وهي اتباع 

لكن  7. (، واستنباط مجاعيوالقياس إحلاق املسائل بنظائرها )أانلوجيالتخريج أي أي يستنبطون مبناهج املذاهب األربعة، و  صطلح االجتهادوبطريقة م ،مباشرة 

 8. جتهادواالستنباط االالتخريج عند جلنة حبث املسائل ثالثة فقط. فهي االستنباط القويل و ابلنسبة ألمحد زهرا طريقة )وهذا البحث يعتمد عليه( االستنباط 

 9وهو ما أخذ االستنباط اجلماعي كطريقة استنباط احلكم ألنه يعترب من طريق االجتهاد من قبل أهل العلوم مجاعة. 

هي ليجيب املسائل اليت ليس موجودا يف الكتب  االجتهاد. والغاية لتطبيق طريقة 1992فتستعمل بعد املؤمتر الثالثني عام  االجتهادأما طريقة 

واملالكية واحلنابلة،    املعتربة. لكن هذه الطريقة مازالت تعتمد على املذهب الشافعي فقط مع أن يف أساس اجلمعية هم أيضا يتبعون املذاهب األخرى مثل احلنفية

 10هذه اللجنة على املستوى االجتهادي ولو كان مقيدا. وطريقة التفكي مازال أيضا يعتمد على تفكي نصي ومن املنتظر أن حتصل 

كنز الدقائق وحاشية رد احملتار على الدر املختار ومراقي الفالح شرح منت نور اإليضاح واإلبداع من الكتب املصدرية عند اللجنة من األحناف هي  

ومن الكتب املالكية هي البهجة يف شرح التحفة، بداية اجملتهد، إانرة    إلفتاء.الفتاوى اهلندية وهو قد كتب من أجل ا  لكنها تركت الكتاب  11يف مضار االبتداع.

جلاللني وتنقيح  الدجى، جواهر اإلكليل شرح خمتصر الشيخ خليل، اجلامع ألحكام القرآن تفسي القرطيب، كفاية الطالب الرابين، حاشية الصاوي على تفسي ا

  12الفصول. 

كتاب فسنذكر بعضها اليت تستعمل بكثي وهي إعانة الطالبني، بغية املسرتشدين، حتفة احملتاج،    109وجد تقريبا  أما الكتب املصدرية من الشافعية ت 

على شرح املنهج، حاشية الشرقاوي على حتفة الطالب  حاشية الباجوري على شرح العالمة ابن قاسم على منت أيب شجاع، حاشية البجيمياألشباه والنظائر، 

وض الطالب،  بشرح حترير تنقيح اللباب، اجملموع شرح املهذب، موهبة ذي الفضل، أحكام الفقهاء، فتح الوهاب، امليزان الكربى، أسىن املطالب يف شرح ر 

الرفيق وبغية الصديق، مغين احملتاج إل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، املهذب، هناية    الفتاوى الكربى، كنز الراغبني شرح منهاج الطالبني، ترشيح املستفيدين، إسعاد

 
7 Zahro, Tradisi Intelektual NU, s. 9 
8 Zahro, Tradisi Intelektual NU, s.115-133 
9 Zahro, Tradisi Intelektual NU, s. 143 
10 Zahro, Tradisi Intelektual NU, s. 77 
11 Zahro, Tradisi Intelektual NU, s. 151 
12 Zahro, Tradisi Intelektual NU, s. 89-90 
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، حتفة املنهاج بشرح  املهتاج إل شرح املنهاج، رمحة األمة يف اختالف األئمة، روضة الطالبني، حاشيتا القليويب وعمية على شرح احمللي على منهاج الطالبني

 15واملصادر العامة هي القرآن الكرمي، الكتب التسعة والقاموس واجملالت إخل. 14لة هي األحكام السلطانية واملغين فقط. احلنابكتب ومن   13املنهاج واألم. 

 IIجرافيك 

 جممل الكتب املصدرية 

من هنا نالحظ أن معظم الكتب اليت تستعملها اللجنة هي من كتب الشافعية 

إندونيسيا ينتسبون إل الشافعة لذلك هم ال ( وسبب ذلك ألن معظم السكان يف 72)%

( واحلنابلة 6( واملالكية )%3حيتاجون كثيا إل كتب من مذاهب األخرى مثل احلنفية )%

 إلعطاء الفتاوى. (18( والعموم )1%)%

 منهج استنباط احلكم عند اللجنة حبث املسائل 

واحلديث مباشرة بل تستخدم الفتاوى يف الكتب املعتربة أو نسميه الطريق املذهيب عن يف طريقة االستنباط هنضة العلماء ال تدخل إل القرآن الكرمي  

"فيا أيها العلماء والسادة األتقياء   ( KH. Hasyim Asy’ariكياهي احلاج هاشم أشعري )املذاهب األربعة على قدر اإلمكان. وقد قال رئيسها األول  

عمن أتخذون دينكم،  من أهل السنة واجلماعة أهل مذاهب األئمة األربعة أنتم قد أخذمت العلوم ممن قبلكم ومن قبلكم ممن قبله ابتصال السند إليكم وتنتظرون 

ويف رأيهم أيضا ملن ال حيصل على درجة اجملتهد فأفضل له أن يقلد  .ا مسي سارقا"فأنتم خزنتها وأبواهبا وال أتتوا البيوت إال من أبواهبا، فمن أاتها من غي أبواهب

سائل ال تستخدم كلمة إمامه. واملقصود ابلتقليد هنا ليس تقليد األعمى بل التقليد بدراسة ومعرفة األدلة وطريقة االستنباط. ابإلضافة إل ذلك جلنة حبث امل

 16.جتهادوطريق اال تخريج، طريق القويلطريق الالحرتاما للمجتهدين السابقني. وتوجد ثالثة طرق االستنباط وهي االجتهاد بل تستخدم كلمة االستنباط ا 

 

 

 
13 Zahro, Tradisi Intelektual NU, s. 152-164 
14 Zahro, Tradisi Intelektual NU, s. 158 
15 Zahro, Tradisi Intelektual NU, s. 158-159 
16 Zahro, Tradisi Intelektual NU, s. 115-125 

3%6%

72%

1%

18%

مجمل الكتب

الحنفية المالكية الشافعية الحنابلة العموم
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 قول طريق الال

اشرة. يعين  هو أحد طرق االستنباط عند حبث املسائل بدراسة املسألة أوال مث يبحث جواهبا يف كتب الفقه عند املذاهب األربعة ابختاذ القول فيها مب

القول األقوى واملصلحة ليجيب السؤال هم يستخدمون العبارة كاجلواب للسؤال. لكن لو يوجد أكثر من األقوال فاللجنة ستختار ابلتقرير اجلماعي ابلنظر على  

 األكثر إضافة إل أن يكون القول على األقل: 

 متفق على قول الشيخني ومها النووي والرافعي.  .1

 متفق على قول النووي فقط. .2

 متفق على قول الرافعي فقط. .3

 متفق على قول مجهور العلماء. .4

 متفق على قول العامل األذكى.  .5

 متفق على قول العامل الورع.  .6

 كواملثال على ذل

 : هل ميكن أن نستخدم الزكاة ليبين مسجدا أو مدرسة ألهنما يعتربان يف سبيل هللا كما قال اإلمام القفال؟  السؤال 

 : ال، ألن املقصود يف سبيل هللا هو الذي جياهد وحيارب يف سبيل هللا، ورأي اإلمام القفال فيه الضعف. واألدلة هي: اجلواب

 د أو تكفني )رمحة األمة( واتفقوا على منع اإلخراج لبناء مسج •

الدين،   واتفق العلماء إال ما يروى عن بعضهم أنه ال جيوز صرف الزكاة لبناء املساجد واجلسور والقناطر وإصالح الطرقات، وتكفني املوتى، وقضاء •

 17وشراء األسلحة وحنو ذلك من القرب اليت مل تذكر يف اآلية، مما ال متليك فيه.

 
 274، ص. 10هـ، ج.  1418دمشق، الطبعة: الثانية،  –، دار الفكر املعاصر التفسي املني يف العقيدة والشريعة واملنهج د وهبة بن مصطفى الزحيلي، 17 
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 تخريج طريق ال

سيستخدم وهو أن جيعل املسألة اليت ليس هلا  تخريجال يستطيع التطبيق واجلواب ليس موجودا يف الكتب املعتربة فطريق ال قويلطريق اللو كان 

أن القياس هو   تخريجأو ابختصار يسمى ابلقياس اخلاص عند اللجنة. والفرق بني القياس وال  هااجلواب عند الكتب املعتربة مساواي ابملسألة اليت هلا اجلواب عند

فهو جعل املسألة اليت ليس هلا اجلواب كاملسألة  تخريجلكرمي واحلديث وصفته اثبت أما الجعل املسألة اليت ليس هلا اجلواب كاملسألة اليت هلا اجلواب يف القرآن ا

 اليت هلا اجلواب يف الكتب املعتربة وصفته متغي. 

 واملثال على ذلك

 : هل شراء املفرقعة الحتفال العيد والعرس إخل انفذ؟ السؤال 

 السعادة وجعل اآلخرين سعيدا أيضا. واألدلة هي:: الشراء انفذ/صحيح ألن املقصود فيه صاحل أي فيه  اجلواب

 وأما صرفه يف الصدقة، ووجوه اخلي، واملطاعم، واملالبس، واهلدااي اليت ال تليق به، فليس بتبذير. •

ال خي يف )قوله: فليس بتبذير( أي على األصح، ألن له يف ذلك غرضا صحيحا، وهو الثواب، أو التلذذ. ومن مث قالوا: ال سرف يف اخلي، كما 

 18السرف. 

 ( )بيع عني مشاهد( أي حاضرة )فجائزة( إذا وجدت الشروط من كون املبيع طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه للعاقد عليه والية )الباجوري •

على حرمته فتعاطيه انتفاع به  واحلق يف التعليل إنه )أي الدخان( منتفع به يف الوجه الذي بشرتي له وهو شربه إذ هو من املباحات لعدم قيام دليل  •

 لوهاب(يف وجه مباح. ولعل ما يف حاشية الشيخ مبىن على حرمته وعليه فيفرق بني القليل والكثي كما علم مما ذكرانه فلياجع )اجلمل على فتح ا

 مصطلح االجتهاد 

وهو أن يستخدم القاعدة الفقهية  لح االجتهادمصطال يستطيع أن يعطي جواب املسألة فاللجنة ستستعمل  طريق التخريجالطريق القويل و لو 

 ويدخل إل القرآن والسنة مباشرة هبا.  واألصولية اليت استعملت من قبل أئمة املذاهب األربعة

 واملثال على ذلك

 
 دمشق، – للطباعة والنشر والتوريع، دار الفكر إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني أبو بكر )املشهور ابلبكري( عثمان بن حممد شطا الدمياطي الشافعي، 18

 85، ص.3م، ج.  1997 -هـ  1418الطبعة: األول، 



11 
 

 : هل يوجد أجر للصدقة على امليت؟ السؤال 

 : نعم. واألدلة هي: اجلواب

هللا عليه وسلم إن أمي قد توفيت أينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال نعم. قال فإن يل خمرفا فأشهدك روى ابن عباس أن رجال قال لرسول هللا صلى  •

 19أين قد تصدقت هبا عنها أه. )رواه البخاري(

 

 20قول اللجنة حبث املسائل يف التلفيق

املذهبني أو أكثر. والعلماء السابقني قد اختلفوا يف ، أما اصطالحا فهو أخذ احلكم من مجع القول بني 21التلفيق لغة ضم أحد الشيء إل األخرى

 هذه القضية ويوجد ثالثة أقوال على األقل فاملشهور عنها: 

ه( من الشافعية إن التلفيق ممنوع بدليل أن من اختار أحد املذاهب فهو قد اختار القول  926ه( وزكراي األنصاري ) 365قول أيب بكر القفال ) .1

 .األقوى فعليه أن ميسك به

 ه( من احلنفية إن التلفيق جائز ولو ليبحث السهولة بدليل أن الرسول سيختار األسهل من األمرين مادام ليس فيه ذنب.  808قول ابن مهام ) .2

 ه( من املالكية إن التلفيق جائز ولو ليبحث السهولة بشرط أال يكون يف القضية الواحدة.   684قول شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف ) .3

ن يف نفس القضية يكو   قول هنضة العلماء يف التلفيق ابألمور يومية أو الفرعية ممنوع للعوام كما قال العلماء من الشافعية وجائز للمتعلم والعلماء بشرط أالتف

 .جتهادكما قال العلماء املالكية. أما يف األصول أو طريق االستنباط التلفيق جائز بدون شرط كما قال العلماء احلنفية خاصة يف طريق اال

 

 

 

 

 

 
  7، ص.3هـ، ج.1422اجلدة، الطبعة: األول،  –دار طوق النجاة ، صحيح البخاري البخاري،حممد بن إمساعيل أبو عبد هللا  19

20 Zahro, Tradisi Intelektual NU, s. 138-141 
 330، ص.10.، جهـ 1414 -الطبعة: الثالثة ، بيوت –دار صادر ، لسان العرب ،على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظورحممد بن مكرم بن  21
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 Iصورة 

 ونسبة استعماهلا  طريقة االستنباط عند اللجنة حبث املسائل

 

  

طاالستنبا

%(75)القولي 

التخريج 
(%20)

مصطلح 
%(5)االجتهاد 
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 احملمدية املدرسة مبحث   الثاين:  بحثامل

 22تعريف احملمدية 

. حىت تعرف -صلى هللا عليه وسلم -احملمدية هي إحدى املنظمات اإلسالمية الكبية يف إندونيسيا. اسم هذه املنظمة مأخوذ من اسم حممد 

لدعم املشاريع   (Yogyakarta) مبدينة يوغياكارات  1912سنة . أسست اجلمعية احملمدية -صلى هللا عليه وسلم -احملمدية أيضا ابعتبارها متبع حممد 

 ( لتصفية تعاليم اإلسالم اليت يعتربها العديد من أتثي األمور الباطنية. KH. Ahmad Dahlanكياهي احلاج أمحد دحالن )

عروف والنهي عن احملمدية لغة معناها متبع حممد، ألن من كلمة حممد، مث أضيفت ايء نسبية، أما اصطالحا معناها حركة اإلسالمية، دعوة األمر ابمل

ملها هي األول، املنكر والتجديد، املنصوص من القرآن والسنة وهي تعترب من أحد احلركات التجديدية. تتعلق خبلفية أتسيس احملمدية بشكل إمجايل أحد عوا

ون حمتواه. الثاين، العامل ( يف املطالعة، والبحث، ودراسة مضمKH. Ahmad Dahlanالعمل الشخصي هو نتيجة عميقة كياهي احلاج أمحد دحالن )

 املوضوعي حيث ميكن النظر بشكل الداخلي واخلارجي: 

 العامل الداخلي .1

للمسلمني   هو العامل الذي أييت من داخل املسلمني أنفسهم وينعكس بطريقتني، ومها املوقف الديين ونظام الرتبية اإلسالمية. كانت املواقف الدينية

مازالت الشرك، والتقليد، والبدعة حتيط حياة املسلمني، وخاصة داخل القصر، حيث قد طال غرس الثقافة  .ينية املعقولةبشكل عام مل تكن تعترب املواقف الد

كما هو   .، وإمنا هي تراث عميق اجلذور يف عملية اإلسالمية من القرون السابقة20مل يتم تشكيل مثل هذه املواقف الدينية فجأة يف أوائل القرن  .اهلندوسية

را مهما. بوسيطتهم معلوم عملية اإلسالمية يف إندونيسيا تتأثر أبمرين، يعين التصوف/الطريقة واملذهب الفقهي، ويف هذه العملية ميسك التجار واملتصوفة دو 

 قرب املناطق يف مجيع جماالت هذا األرخبيل.  يصل اإلسالم

 

 

 
22 Muhammadiyah, Tentang Muhammadiyah 

http://www.muhammadiyah.or.id/ar/content-44-det-tentang-muhammadiyah.html (01.03.2020) 
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 العامل اخلارجي  .2

هذا العامل، من بني أمور أخرى، يظهر يف نظام   .لعامل اخلارجي الذي يسببها السياسة االستعمارية اهلولنديةجيعل خلفية إنشاء أفكار احملمدية هو ا

، أو يتم  (Bumi Putra) فوترا بومي ويدير التعليم االستعماري من قبل احلكومة االستعمارية ألبناء. التعليم االستعماري، والسعي حنو التغريب والتنصي

يف عدة مدن، من التعليم االبتدائي إل األعلى،  20الرسالة والتنصيية مبساعدة مالية من احلكومة اهلولندية. وهكذا انتشر التعليم يف أوائل القرن تسليمهم إل 

، والتعليم التقليدي اإلسالمي  20 وجود املؤسسات التعليمية االستعمارية نوعان من التعليم يف بداية القرن . ويتألف من مؤسسات إعداد املعلمني واملدارس املهنية

 .والتعليم االستعماري. وتتميز كال النوعني من التعليم، وليس فقط من حيث األهداف اليت ينبغي حتقيقها، ولكن أيضا من املناهج الدراسية

على التعليم االستعماري ابعتباره التعليم  منع التعليم االستعماري دخول الدراسات الدينية يف املدارس االستعمارية وهبذا املعىن أن الناس حيكم 

واطنني، ولكن أيضا هلم العلماين، وكذلك نشر الثقافة الغربية. مع هذا النمط من التعليم أن احلكومة االستعمارية ليست فقط تريد والدة الطبقة املثقفة من امل

دة احلضارة اليت هي يف جوهره اسوى جهود التغريب اليت هتدف إل جذب  هذا هو جانب واحد من السياسة األخالقية ويسمى سياسة وح  .الثقافة الغربية

عدم احرتام االسالم والدين مواطن من إندونيسيا إل املدار من الثقافة الغربية. من هذه املؤسسات ولدت عادة الطبقة املثقفة متيل الغريب وهتميش تقاليد اآلابء و 

الناس مع مثل  .يفهم للعلوم والثقافة العلمانية الغربية من دون التوازن ابلرتبية الدينية االستهالك األخالقي والروحيالذي اعتنقه. هذا يبدو معقوال، منذ يتم تعر 

 .20هذا املوقف الذي يبدو أنه يهدف ال هتديد والتحدي لإلسالم يف بداية القرن 

 تعريف جملس ترجيح احملمدية 

شيئني أو أكثر، فاصطالحا ابلنسبة لعلماء احلنفية والشافعية واحلنابلة الرتجيح هو عمل اجملتهد لذلك معناه الرتجيح لغة معناها اختيار األقوى بني 

 Aliعلي حسب هللا ) تقدمي اجملتهد أحد الطرقني املعارضني ملا فيه من مزية معتربة جتعل العمل به أول من اآلخر )كشف األسرار(. أما ابلنسبة إل األستاذ

Hasballah ).23الرتجيح هو إظهار امتياز أحد الدليلني املتماثلني بوصف جيعله أول ابالعتبار من اآلخر 

ميالداي. رغم أن اجمللس صدر بعد مخسة عشرة سنة  1927عام  (Pekalonganتشكل اجمللس يف املؤمتر السادس عشر مبدينة فيكالونعان )

(. فخلفية  KH. Ahmad Dahlanكان أول من بدأ به هو كياهي احلاج أمحد دحالن )بل  بعد والدة اجلمعية هذا ال يدل أن الرتجيح ليس موجودا 

 
23 Asjmuni Abdurrahman, Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi, 6. bs., Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar Offset, 2012, s. 3-4 
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. ميكننا أن نقسم األسباب األساسية يف  1960( يف أحد املؤمتر عام KH. Fakih Usmanتشكيل اجمللس هو خطاب كياهي احلاج فقيه عثمان )

ذا يؤدي إل الصراع بينهم أيهم األحق. والسبب هف يف فروع الفقه عند مجاعة احملمدية و التشكيل إل القسمني أي الداخلي واخلارجي. والداخلي هو االختال

ميالدي وكان هدفهم األول أن يسد دعوة املسيحية.   1924اخلارجي هو التحديد عن األمحدية اليت جاءت من اهلند يف أواخر القرن العشرين تقريبا يف سنة 

علماء احملمدية مرتدا ألن عقيدهتم خمتلف من اإلسالم ألهنم يؤمنون أن ميزا غالم أمحد نيب بعد حممد صلى هللا لكن يف تطوره هم يستطيعون أن جيعل أحد 

 Himpunanعليه وسلم. لذلك احملمدية ترى أن البد أن نصلح هذه املسألة بكتابة كتاب الفقه أن يسموهنم بتجميع قرار جملس ترجيح احملمدية )

yahPutusan Tarjih Muhammadi.24(. رغم أن هذا الكتاب نوع من كتاب الفقه لكن يف أوله هو يتحدث عن اإلميان 

ح اجمللس ال يتمسك أبي مذهب فيدخل إل القرآن والسنة مباشرة ابستخدام أصول الفقه والقاعدة الفقهية يف االستنباط. فبالنسبة جملس ترجي

جتهاد لغة هو بذل كل اجلهد، وابلنسبة ألصول الفقه هو بذل جهد اجملتهد الكتساب احلكم يف أحد  احملمدية هناك فرق بني االجتهاد واالستنباط. ومعىن اال

حماولة فهم العبارة من املسألة ابستعمال املنهج الصحيح. أما االستنباط فمعناه استخراج املعىن من العبارة. وطرق االستنباط اليت يستعملها أصول الفقه يعين 

واستعماهلا ابجملاز، ووضوح معىن العبارة وداللتها. فمن هنا نفهم أن معىن االستنباط هو استخراج احلكم من نص القرآن واحلديث قبل عام وخصوص اللفظ، 

يف األمور  حيث أنه حيتمل معىن قطعي أو ظين. أما االجتهاد فهو استخراج احلكم من النص الظين حىت من خارج القرآن واحلديث. فاالجتهاد ليس جائزا 

 25عبدية. الت 

 26القاعدة األساسية عند جملس ترجيح احملمدية 

 املصدر 

 يعتمد اجمللس على القرآن الكرمي واألحاديث الصحيحة يف استدالهلم.  .1

 العقيدة 

 استخدام األدلة املتواترة يف العقيدة فقط.  .1

 العقيدة. الفهم الظاهر ابلنص مقدم من التأويل وال داعي قبول أتويل الصحابة يف أمور  .2

 ال جيوز ختصيص القرآن ابحلديث األحد. .3

 
24 Tarjih Muhammadiyah, Sejarah Majelis Tarjih  

https://tarjih.or.id/sejarah-majelis-tarjih/ (04.03.2020) 
25 Abdurrahman, Manhaj Tarjih Muhammadiyah, s. 192-196 
26 Abdurrahman, Manhaj Tarjih Muhammadiyah, s. 12-14 
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 27بعض القواعد عن األحاديث 

 املوقوف اجملرد ال حيتج به .1

 املوقوف الذي يف حكم املرفوع حيتج به  .2

ج يف العيد املوقوف يكون يف حكم املرفوع إذا كان فيه قرينة يفهم منها رفعه إل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كقول أم عطية: كنا نؤمر أن خنر  .3

 احليض )احلديث وحنوه(

 مرسل التابعي اجملرد ال حيتج به .4

 مرسل التابعي حيتج يه إذا كانت مث قرينة تدل على اتصاله  .5

 مرسل الصحايب حيتج به إذا كانت مث قرينة تدل على اتصاله  .6

 وت أصلها ومل تعارض القرآن واحلديث الصحيح األحاديث الضعيفة يعضد بعضها يعضا ال حيتج هبا إال مع كثرة طرقها وفيها قرينة تدل على ثب .7

 اجلرح مقدم على التعديل بعد البيان الشايف املعترب شرعا  .8

 تقبل ممن اشتهر ابلتدليس روايته إذا صرح مبا ظاهره االتصال وكان تدليسه غي قادح يف عدالته  .9

 محل الصحايب اللفظ املشرتك على أحد معنييه واجب القبول  .10

 لى غيه العمل ابلظاهرمحل الصحايب الظاهر ع .11

 الفقه 

 ال يتمسك أبي مذهب لكن ممكن اعتبار آراءهم مادام توافق القرآن والسنة واألساس القوي يف األمور األخرى.  .1

 العبادة/األمور التعبدي. االجتهاد واالستنباط ابلقياس استخدامهما ممكن عند احلاجة ابلقاعدة "احلكم يدور مع علته وجودا وعدما" إال يف  .2

 ك. يقبل اجمللس إمجاع الصحابة فقط وترد غي ذلك وهذا يشبه احلنابلة ورأي ابن تيمية وابن القيم. وفهم الصحابة مقبول ليفهم النص املشرت  .3

 ختصيص القرآن ابحلديث األحد ممكن. .4

 جيعل سد الذرائع أساسا ليتجنب الفتنة واملفسدة.  .5

 
27 Lampiran Keputusan Munas Tarjih XXV tentang Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam 

https://adoc.tips/lampiran-i-keputusan-munas-tarjih-xxv-tentang-manhaj-tarjih-.html (16.04.2020) 
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 قاعدة االستنباط

 ي مل ير قواي عند اجمللس.دتقرير الفتوى يطلق ابملشاورة وأيضا االجتهاد يطبق بشكل مجاعي لذلك رأي فر  .1

 التسامح واملفتحة للناقد وال يرى أنفسهم األحق لذلك لو يوجد الدليل األقوى ميكن التغيي يف القرار.  .2

 بق، لو ال ميكن فالنسخ ولو ال ميكن فالتوقف. حماولة اجلمع بني األدلة املتعارضة، لو ليس ممكنا فالرتجيح هو املط .3

 استخدام األدلة بشكل شامل يف اإلفتاء وأساس التيسي يف تطبيق األمور الدينية.  .4

مي النص أمور العبادة اليت قاعدهتا موجودة يف القرآن واحلديث ميكن أن تفهم ابلعقل مادام خلفيتها ومقصدها معلومة رغم أنه أمر نسيب لذلك تقد .5

 لعقل قد يتغي حسب احلال والوضع. ويف األمور الدنيوية اليت ليست فيها شأن الرسول استخدام العقل مهم من أجل مصلحة األمة. على ا

م يستخدمون االستحسان وهو من أصول مبثل أهن األقوى مبكننا أن نقول إن عندهم فكرة التلفيق أبخذ الدليلبعدما ذكران القاعدة األساسية عند احملمدية  

وميكن أن  حلنفية، ومصلحة املرسلة وهو من أصول املالكية، والقياس وهو من أصول الشافعية، ويقبلون إمجاع الصحابة فقط وهو من أصول احلنابلة.ا

   .أو السلفيني يقومون بني الطرفني أي بني املذاهب واحملدثني نقول إهنم

 II صورة

 االستنباط عند جملس ترجيح احملمدية طريقة 

 

  
االستنباط

طرق

سد الذرائع
مصلح 
المرسلة

االستحسان القياس
إجماع 
الصحابة

المصدر

الحديث القرآن
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 املبحث الثالث: مبحث املدرسة السلفية 

 السلفية  فتعري

ع  لغة معناها الناس الذين عاشوا قبلنا أما اصطالحا فمعناها ثالثة األجيال الفضالء الذين بشرهم النيب وهم أصحاب النيب والتابعني واتب  السلف

فهذه احلركة تدعو الناس للعود إل القرآن والسنة ومنهج سلف الصاحلني   28)الصحيحني(. التابعني حبديث "خي أميت قرمي مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم" 

من مبادئ الدعوة الرئيسة عند السلفية هي اتباع   30. فكان من بدأ هبا هو حممد بن عبد الوهاب يف منتصف قرن الثامن عشر 29وتنظيف العقيدة من الشرك. 

وإحياء التفكي اإلسالمي ابالعتماد على القرآن  ،ورد الفرق املذهيب ،والرتبية ،والتصفية ،وطلب العلوم املفيدة ،والتوحيد ،القرآن والسنة اثبتة ورفض البدعة

واملقصود ابلتصفية هو تنظيف الدين من العقائد الباطلة، وتطهي السنة من األحاديث الضعيفة واملوضوعة، وتطهي الكتب  31والسنة وعمل السلف الصاحلني. 

 الفقهية من األحكام اليت جاء هبا علماء املسلمني، وتنظيف الكتب األخالقية ومبادئها. 

أما اجلهادية فمركزها موجود   .دعوة السلفية دخلت تقريبا يف أواخر تسعينات ومنكن أن نقسمها إل القسمني أي السلفية اجلهادية والسلفية الدعوية

( بتمثيل الكلية ليفيا  Jakarta(. أما الدعوية فمركزها موجود مبدينة جاكارات )Pesantren Ngruki( بتمثيل مدرسة غروكي )Soloمبدينة صولو )

(LIPIA)32  وهي مؤسسة علوم اإلسالمية واللغة العربية ويعترب من شعبة اجلامعة اإلمام حممد بن سعود ابلرايض، وكان رئيسها شيخ عبد العزيز عبد هللا 

 ابإلضافة إل  33 بن ابز. كانت إدارات اجلامعة جاءت مباشرة من السعود وإعطاء املنحة يستعمل جلذب انتباه الطالب. العمار وهو من تلميذ شيخ عبد هللا

 Rodjaوقناة رودجا )  (Yufid TV)  يوفيد  القنوات مثل قناةمن خالل  العلماء الذين خترجوا من اجلامعات يف السعودية و   ذلك ينشر فكرهتم أيضا بدعوة

TV )( والشبكات اإلليكرتونيات مثل املنهجalmanhaj.or.id( وكونسولتاسي شريعة )konsultasisyariah.com ومسلم )

(muslim.or.id .إخل ) 

 
28 Amr Abdul Mun’im Salim, Syaikh Al Albani dan Manhaj Salaf, çev. Ahmad Yuswaji, 1. bs., Jakarta: Najla Press, 

2003, s. 15-20 
29 Amr Abdul Mun’im, Al Albani dan Manhaj Salaf, s. 27 
30 Islami.co, Sejarah Salafi di Indonesia (1) 

https://islami.co/sejarah-salafi-di-indonesia-1/ (05.03.2020) 
31 Amr Abdul Mun’im, Al Albani dan Manhaj Salaf, s. 28 
32 Ubaidillah, Global Salafism dan Pengaruhnya di Indonesia, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012 

https://www.researchgate.net/publication/330726805_GLOBAL_SALAFISM_DAN_PENGARUHNYA_DI_INDO

NESIA (17.04.20) 
33 nu.or.id, Perkembangan Salafi di Indonesia 

https://www.nu.or.id/post/read/32743/perkembangan-salafi-di-indonesia (25.03.2020) 
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 تعريف منهج السلفية 

 الكتب منهج السلفية هو دعوة للعود إل فهم السلف الصاحلني ويف استنباط املسألة الفقهية هم يدخلون إل القرآن والسنة مباشرة دون النظر إل

)أي الصحابة  . وفهم على النص الشرعي ال بد أن يفهم مثل فهم السلف الصاحلني وال يستخدمون أصول الفقه ألهنم مينعون فكرة تقليد املذاهبالفقهية 

ابإلضافة إل استخدام آاثر الصحابة يف حجتهم  ،نقدهويركزون على السند عند  والتابعني واتبع التابعني( وتطبيقهم. فاحلديث الصحيح هو املقبول عندهم

م. ففهم ظاهر النص هو األساس إن كان مادام ال خيالف القرآن والسنة وآاثر فقهاء الصحابة، إن كان يوجد اختالف بينهم فحجة اخللفاء الراشدين هي املقد

هم أخذوا معىن البدعة لغة يعين مبعىن شيء جديد. واحلديث األحد مقبول يف أمور أي ال يوجد قرينة. والبدعة مرفوض وال يوجد بدعة حسنة ابلنسبة هلم 

ابإلضافة إل ذلك هم أيضا   35.يتفسي العقلالدام القياس و ويضيقون استخ .ويكون يف نفس املستوى مثل املتواتر يف استنباطهم 34العقيدة خالفا لآلخرين

ء يف اململكة العربية أخذوا أقوال ابن تيمية وابن القيم اجلوزي والشيخ نصر الدين األلباين والشيخ ابن عثيمني والفتاوى من اللجنة الدائمة للبحوث واإلفتا

 ومن خالل القراءة  .ؤيد فكرهتم فهم يستعملوهنا أيضا يف أدلتهم ت تإن كانوالقواعد الفقهية املذاهب األربعة  علماء قوال منأما األ يف استنباطهم. السعودية

 (.%15علماء املذاهب األربعة )قول ( و %85نسبة استعمال قول علماء السلفيني بكون ) البسيطة اليت قمت هبا أستطيع أن أقدم تقديرا أن 

 IIIصورة 

 

 

 

 

 

 

 

 
34 Amr Abdul Mun’im, Al Albani dan Manhaj Salaf, s. 29-115 
35 Faqihuddin Abdul Kodir, Prinsip-Prinsip Ushul Fiqh Mazhab Salafi Saudi, Kediri: Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan 
Islam,2016, s. 46-58 
https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/empirisma/article/download/186/360 (26.05.2020) 

اط طريق االستنب
عند السلفية

فهم السلف 
الصالحين

الحديث القرآن
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 الفصل الثاين: الدراسة التطبيقية: اختالف الفتاوى بني هنضة العلماء واحملمدية والسلفية 

اخلالفية وهي مثل  يف هذا الفصل سنحاول أن نطبق طريقة االستنباط اجلمعيات الثالث وهي هنضة العلماء واحملمدية والسلفية أبخذ بعض املسائل 

 من امليت إل احلي، والقنوت والتوسل ابمليت. حكم احتفال التهليل، واحتفال مولد اليب صلى هللا عليه وسلم، ونقل األعضاء

 املسألة األوىل: احتفال التهليل

أجل إرسال األجر إل امليت والدعاء لعائلته.  التهليل لغة ذكر "ال إله إال هللا"، لكن ابلنسبة لسكان إندونيسيا معىن التهليل هو حلقة الذكر من 

عين عندما مات شخص روحه فعائلة امليت يعطي إكراما للناس الذين أتوا أثناء النشاط أو يسمى ابملعتم يف العربية. هذه العادة أتت من ثقافة اهلنود والبوذيني ي

( Walisongo)  إخل. فهم كانوا يسهرون ويسكرون ويتالعبون لكن بعدما جاء األولياء التسعةأييت إل منزله يف اليوم الواحد والثالث والسابع واألربعني واملائة  

فاملشكلة هنا هل هذا جائز أو ال؟ وهل أجر قراءة  36أهنم ال يرفضون العادة مباشرة بل حيولوهنا إل شيء جيد. همهم حولوا النشاط ابلدعاء وهذا من منهج

 رى ماذا قال اجلمعيات الثالث. القرآن والصدقة مرسل إل امليت؟ سن

 قول هنضة العلماء يف التهليل

والصدقة للميت ترى هنضة العلماء أن التهليل جائز ألنه نوع من ذكر هللا وما يقرأ فيه أيضا مأثور من النيب صلى هللا عليه وسلم، وأجر قراءة القرآن  

 واألدلة هي: 37  هذا األمر، إضافة إل ذلك أن على كل مسلم الدعاء ملسلم آخر حيا وميتا.مرسل إليه وهم خيتارون أن حيفظوا تراث األولياء التسعة يف 

 من القرآن: ✓

ُ يـَْعَلُم  •  َواّللٰٰ
ُ َواْستَـْغِفْر ِلَذنِْبَك َولِْلُمْؤِم۪ننَي َواْلُمْؤِمَناتِِۜ  ﴾19 ُمتَـَقلََّبُكْم َوَمثْـٰويُكْمْ۟ ﴿حممد:فَاْعَلْم اَنَُّه الَا اِٰلَه ِاالَّ اّللٰٰ

ميَاِن وَ  • ْخَوانَِنا الَّ۪ذيَن َسبَـُقواَن اِباْل۪  ِمْن بـَْعِدِهْم يـَُقوُلوَن َربَـَّنا اْغِفْر لََنا َوالِِ
اُؤُ۫ ٌف َر۪حيٌمْ۟ َوالَّ۪ذيَن جَا اَل جَتَْعْل ي۪ف قـُُلوبَِنا ِغالًّ لِلَّ۪ذيَن ٰاَمُنوا َربَـّنَاا اِنََّك َرُؤُ۫

 ﴾10 ﴿احلشر:

 من احلديث:  ✓

 
36 M. Yusuf Amin Nugroho, Fiqh Al-Ikhtilaf NU-Muhammadiyah, s. 135-141 

https://www.academia.edu/3346645/Fiqih_Ikhtilaf_NU_dan_Muhammadiyah (08.03.2020) 
37 Nugroho, Fiqh Al-Ikhtilaf NU-Muhammadiyah, s. 140-149 
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أن رجال قال: اي رسول هللا، إن أمي توفيت، أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: »نعم«، قال: فإن يل خمرفا، فأشهدك أين قد تصدقت   عن ابن عباس، •

 38به عنها )رواه الرتمذي( 

عن عائشة رضي هللا عنها: أن رجال قال للنيب صلى هللا عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال:   •

 39»نعم تصدق عنها« )رواه البخاري( 

وكل حتميدة صدقة، وكل  عن أيب ذر، عن النيب صلى هللا عليه وسلم، أنه قال: »يصبح على كل سالمى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، •

 40)رواه مسلم(  هتليلة صدقة، وكل تكبية صدقة، وأمر ابملعروف صدقة، وهني عن املنكر صدقة، وجيزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى«

 من أقوال العلماء:  ✓

 41قال الشافعي رمحه هللا: ويستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن، وإن ختموا القرآن عنده كان حسنا.  •

 42قال الشافعي: »وأحب لو قرئ على القرب ودعي للميت« •

رسل إليه قول ابن القيم إن أفضل األعمال هبة للميت هي حترير رقبة واالستغفار والصدقة والدعاء واحلج. وأجر قراءة القرآن من أجل امليت أيضا م •

 43مثل أجر الصوم واحلج. 

 44قول احملمدية يف التهليل 

التهليل بدعة ألن ليس فيه دليل إضافة إل أنه من ثقافة اهلنود والبوذيني وكما نعرف أن تنظيف الدين من الشرك هو من هدف احملمدية ترى أن 

 ة هي:يس ابلعكس. واألدلدعوهتم. وأيضا ابلنسبة هلم أجر قراءة القرآن للميت لن يرسل إليه ومن أدب التعزية على أقرابء وجيان امليت أن يعطوا اإلكرام هلم ول

فعلوا ذلك إن الرسول واخللفاء الراشدين مل يفعلوا ذلك )عندما توفيت خدجية ما فعل النيب احتفال التهليل إضافة إل اخللفاء الراشدين أيضا مل ي •

 عندما تويف النيب( 

 
 1975 -هـ  1395مصر، الطبعة: الثانية،  –احلليب شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب  ،سنن الرتمذي حتقيق أمحد شاكر حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك الرتمذي، 38

 47، ص.3م، ج.
 8، ص.4، ج.صحيح البخاريالبخاري،  39
 498، ص.1بيوت، ج. –، دار إحياء الرتاث العريب صحيح مسلم مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشيي، 40
 295، ص.1، ج.م1998هـ/1419الطبعة: الثالثة، ، الرسالة، بيوت، لبنانمؤسسة ، رايض الصاحلنيالنووي،  أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف 41
دمشق(، دار  -بيوت(، دار الوعي )حلب -ابكستان(، دار قتيبة )دمشق  -جامعة الدراسات اإلسالمية )كراتشي  ،معرفة السنن واآلاثر ،أبو بكر البيهقي أمحد بن احلسني بن علي 42

 332، ص.5، ج.م1991 -هـ 1412الطبعة: األول، ، القاهرة( -الوفاء )املنصورة 
43 Nugroho, Fiqh Al-Ikhtilaf NU-Muhammadiyah, s. 143 
44 Nugroho, Fiqh Al-Ikhtilaf NU-Muhammadiyah, s. 134-140 
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 من القرآن: ✓

َها َما اكْ  • ُ نـَْفسًا ِاالَّ ُوْسَعَهاِۜ هَلَا َما َكَسَبْت َوَعَليـْ نَاا ِاْصراً َكَما مَحَلْ اَل ُيَكلُِٰف اّللٰٰ  َربَـَّنا َواَل حَتِْمْل َعَليـْ
 َربَـَّنا اَل تـَُؤاِخْذانَا ِاْن َن۪سينَاا اَْو َاْخطَْأاَنۚ

َتُه َتَسَبْتِۜ

ْلَنا َما اَل طَاَقَة لََنا ِب۪هۚ َواْعُف َعنَّ۠ا َواْغِفْر لََن۠ا َوارْ   ﴾286 مَحَْن۠ا اَْنَت َمْوٰليَنا فَاْنُصْراَن َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِف۪ريَن ﴿البقرة:َعَلى الَّ۪ذيَن ِمْن قـَْبِلَنۚا َربَـَّنا َواَل حُتَمِٰ

َهۚا َواَل َتزُِر وَ  • ُتْم ۪فيِه ازَِرٌة ِوْزَر اُْخٰرۚى مُثَّ ِاٰل َربُِٰكْم مَ ُقْل اََغْيَ اّللِٰٰ اَْب۪غي َرابًّ َوُهَو َربُّ ُكلِٰ َشْيءٍِۜ َواَل َتْكِسُب ُكلُّ نـَْفٍس ِاالَّ َعَليـْ ْرِجُعُكْم فـَيـُنَـبُِٰئُكْم مبَا ُكنـْ

 ﴾164 خَتَْتِلُفوَن ﴿األنعام:

َناُهْم ِمْن عَ  • ا اَلَتـْ ميَاٍن َاحْلَْقَنا هِبِْم ُذرِٰيَـّتَـُهْم َومَا ُهْم ُذرِٰيَـّتـُُهْم اِب۪  (21﴾ )طور: 21نٌي ﴿َمِلِهْم ِمْن َشْيءٍِۜ ُكلُّ اْمرٍِئ مبَا َكَسَب َره۪ َوالَّ۪ذيَن ٰاَمُنوا َواتَـّبَـَعتـْ

ْنَساِن ِاالَّ َما َسٰعۙى ﴿النجم: •  ﴾39 َواَْن لَْيَس ِلاْلِ

 من احلديث:  ✓

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، قال: إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال من ثالثة: إال من صدقة جارية، عن أيب هريرة رضي هللا عنه " •

واحملمدية ترى أن احلديث يتكلم عن الدعاء وليس إرسال األجر إل امليت بقراءة   45)رواه مسلم(  " أو علم ينتفع به، أو ولد صاحل يدعو له

 القرآن.

 من أقوال العلماء:  ✓

 46قول النووي يف شرحه على مسلم إن ثواب قراء القرآن على امليت مل يصل إليه وهذا املشهور يف مذهب الشافعي.  •

 قول السلفية يف التهليل 

بدليل أن رسول هللا والصحابة ما فعل ذلك من قبل وكما نعرف   48للميت لن ترسل إليه وأجر قراءة القرآن   47السفلية أن احتفال التهليل بدعة ترى  

 واألدلة هي:. 49ابطلة وأيدوا قوهلم بقرار اللجنة الدائمة للبحوث واإلفتاء يف اململكة العربية السعودية  وإماأهنم رفضوا البدعة إما حسنة 

 :من القرآن  ✓

 
 1255، ص.3، ج.صحيح مسلممسلم،  45
 90، ص.1ه، ج. 1392الطبعة: الثانية، ، بيوت –دار إحياء الرتاث العريب ، مسلم بن احلجاجاملنهاج شرح صحيح  ،أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي 46

47 Muslim.or.id, Menjawab Syubhat Pembela Ritual Tahlilan 

https://muslim.or.id/27932-menjawab-syubhat-pembela-ritual-tahlilan.html (19.04.20) 
48 Muslim.or.id, Yasinan Bid’ah yang Dianggap Sunnah 

https://muslim.or.id/266-yasinan-bidah-yang-dianggap-sunnah.html (19.04.20) 
49 Almanhaj.or.id, Pahala Bacaan Al-Qur’an Untuk Mayit 

https://almanhaj.or.id/3152-pahala-bacaan-al-quran-untuk-mayit.html (19.04.20) 
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 ﴾80 اِنََّك اَل ُتْسِمــُع اْلَمْوٰتى َواَل ُتْسِمــُع الصُّمَّ الدُّعَااَء ِاَذا َولَّْوا ُمْدِب۪ريَن ﴿النمل: •

 ِاْن ُهَو ِاالَّ ذِْكٌر َوقـُْرٰاٌن ُم۪بنٌيۙ ﴿ •
َب۪غي لَُهِۜ ْعَر َوَما يـَنـْ  ( 70-69﴾ )يس:  70َحياًّ َوحيَِقَّ اْلَقْوُل َعَلى اْلَكاِف۪ريَن ﴿﴾ لِيـُْنِذَر َمْن َكاَن  69َوَما َعلَّْمَناُه الشِٰ

ْنَساِن ِاالَّ َما َسٰعۙى ﴿38االَّ َتزُِر َوازَِرٌة ِوْزَر اُْخٰرۙى ﴿ •  (39-38﴾ )النجم: 39﴾ َوَاْن لَْيَس ِلاْلِ

 : من احلديث ✓

يت وصنعة الطعام )بعد دفنه( من النياحة )رواه أمحد   عن جرير بن عبد اّلٰل البجلي قال: كنا نرى )وىف رواية: كنا نعد( االجتماع •
َ
ال أهل امل

 50وابن ماجة( 

 من أقوال العلماء ✓

اع، قول الشافعي: وأكره النياحة على امليت بعد موته، وأن تندبه النائحة على االنفراد لكن يعزى مبا أمر هللا عز وجل من الصرب، واالسرتج •

كن هلم بكاء فإن ذلك جيدد احلزن، ويكلف املؤنة مع ما مضى فيه من األثر )قتل(: وأرخص يف البكاء وأكره املأمت، وهي اجلماعة، وإن مل ي

 51بال أن يتأثر، وال أن يعلن إال خربا، وال يدعون حبرب قبل املوت فإذا مات أمسكن.

مصيبتهم، وشغال هلم إل شغلهم، وتشبها بصنع أهل فأما صنع أهل امليت طعاما للناس، فمكروه؛ ألن فيه زايدة على قول ابن قدامة:  •

 52اجلاهلية. 

واما اجللوس للتعزية فنص الشافعي واملصنف )أي الشيازي( وسائر االصحاب على كراهته قالوا يعىن ابجللوس هلا أن جيتمع قول النووي:  •

هم فمن صادفهم عزاهم وال فرق بني الرجال والنساء قالوا بل ينبغي ان ينصرفوا يف حوائج أهل امليت يف يبت فيقصدهم من أراد التعزية

 53يف كراهة اجللوس هلا.

ن قول الشيخ أمحد عبد الرمحن البنا: )واتفق األئمة األربعة( على كراهة صنع أهل امليت طعاما للناس جيتمعون عليه مستدلني حبديث جرير ب •

 54وقد عده الصحابة رضي هللا عنهم من النياحة فهو حرام.  عبد هللا املذكور يف الباب وظاهره التحرمي، ألن النياحة حرام،

 
مسند اإلمام أمحد  ،أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل، 451، ص.1فيصل عيسى البايب احلليب، ج. -دار إحياء الكتب العربية  ،سنن ابن ماجه بن ماجة،أبو عبد هللا حممد بن يزيد  50

 505، ص.11، ج.م 2001 -هـ  1421الطبعة: األول، بيوت،  – الرسالة، مؤسسة بن حنبل
 319-318، ص.1، ج.م1990هـ/1410، بدون طبعة، بيوت –دار املعرفة ، األم ،الشافعيحممد بن إدريس  51
 410، ص.2، ج.م1968 -هـ 1388، بدون طبعة القاهرة، – مكتبة القاهرة، املغين البن قدامة ،بن قدامة املقدسيعبد هللا بن أمحد  52
 320، ص.5الشام، ج. –، دار الفكر اجملموع شرح املهذب ،أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي 53
 95، ص.8، ج.الثانيةالطبعة: بيوت،  – دار إحياء الرتاث العريب، الفتح الرابين لرتتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن عبد الرمحن بن حممد البنا الساعايت  54
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تعزية أهل امليت، ومل يكن من هديه أن جيتمع للعزاء، ويقرأ له القرآن، ال عند قربه  -صلى هللا عليه وسلم  -قول ابن القيم: وكان من هديه  •

أن أهل امليت ال يتكلفون الطعام للناس، بل أمر أن  -صلى هللا عليه وسلم  -وال غيه، وكل هذا بدعة حادثة مكروهة. وكان من هديه 

يصنع الناس هلم طعاما يرسلونه إليهم، وهذا من أعظم مكارم األخالق والشيم، واحلمل عن أهل امليت، فإهنم يف شغل مبصاهبم عن إطعام 

 55الناس. 

 النقاش 

طريق وميكن أيضا أن نقول إهنم يستخدمون  ألهنا تدخل مباشرة إل القرآن واحلديث االجتهادميكننا التلخيص أن هنضة العماء تستخدم طريق 

تجعل سد الذرائع  فاحملمدية أما ، على قول اإلمام الشافعي رمحه هللاوأيضا يستخدمون القياس  ابألخذ العبارة من كتب املذاهب األخرى خارج الشافعية قويلال

  ومل تستخدم أقوال العلماء من املذاهب األخرى اليت جتيز احتفال التهليل  أيضا تستخدم أقوال علماء الشافعيةو  ،والسلفية تقدم فكرة البدعة أساسا يف أدلتهم.

لذكر وأجر قراءة القرآن مرسل إل امليت واختارت أن ترى هنضة العلماء أن احتفال التهليل جائز ألنه نوع من حلقات ا و . ألهنا تؤيد فكرهتم وهذا من منهجهم

قراءة القرآن لن يرسل إل حتفظ ما ورثهم األولياء التسعة وهذا من أحد فكرهم األساسية بينما احملمدية والسلفية اتفقتا أن احتفال التهليل نوع من البدعة وأجر 

ف اهلنود ومن فكرهم األساسية أن تنظف الدين من اخلرافات بينما السلفية مباشرة قال إن النيب امليت، لكن احملمدية ترى االحتفال من البدعة ألنه جاء من عر 

ومن أدب إل عائلة امليت ترى احملمدية والسلفية أن على اجليان أن حيضر هلم الطعام وليس ابلعكس ألن لو كان ابلعكس هذا   والصحابة ما فعل ذلك.

 خيفف ثقل عائلة امليت.  سيكون ثقال هلم بينما النيب أمر أن 

وقت ابلنسبة لعرض األدلة كلهم يستعملون اآلايت واحلديث وأقوال العلماء. أما الغريب هنا أن كال الطرفني يستخدمان قول ابن قيم يف نفس ال

اضحا يف هذا األمر. واإلضافة إل ذلك وكيف يستطيع ابن القيم أن يوافق هذه الفكرة بينما هو يعترب من مشايخ السلفية وعلينا أن نبحث أكثر حىت يكون و 

. ودليل السلفية حبديث م املتقدمني قول النووي رغم أنه من مشاخيهوتتبع مذهب األخرى بتقدمي أقواهلم على  مذهب الشافعية هنضة العلماء ختتار أن ختالف

وأان شخصا أوافق قول هنضة العلماء يف هذا املوضوع، يعين ابلنسبة يل احتفال التهليل جائز ملن .  ابلنسبة هلم  جرير حترم االحتفال صراحة ألنه يعترب من النياحة

األخوة بني  أراد أن يفعله واألجر إن شاء هللا مرسل إل امليت وهذا األمر قد دخل يف العرف. وأظن أن فيه أيضا مصلحة حيث أنه نوع من الذكر ويقوي

 الناس.  
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 فال مولد النيب صلى هللا عليه وسلماملسألة الثانية: احت 

ولده صلى  الربيع األول هو شهر خاص ألن النيب صلى هللا عليه وسلم ولد فيه يعين يف الثانية العشرة، فكل سنة كل مسلم يف أحناء العامل حيتفل مب

 هللا عليه وسلم. فاملسألة هنا هل هو جائز أو ال؟

 قول هنضة العلماء يف املولد 

  العلماء أن املولد جائز بل سنة وهو من البدعة احلسنة ألن هدفه تعزمي النيب صلى هللا عليه وسلم ووسيلة العرتاف احلب له. واألدلة هي ترى هنضة 

 ومن أدلتهم:   56نيبات للأن هللا قد قصص أنبياءه يف القرآن الكرمي وفيه حكمة وعربة للناس وملاذا حنن ال نفعل نفس الشيء ويف اجمللس نفسه نقرأ القرآن والصلو 

 :من القرآن  ✓

ُ َغُفوٌر رَ  • ُ َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْمِۜ َواّللٰٰ َ فَاتَِّبُعوي۪ن حُيِْبْبُكُم اّللٰٰ ُتْم حتُِبُّوَن اّللٰٰ  ﴾31 ۪حيٌم ﴿آيل عمران:ُقْل ِاْن ُكنـْ

•  
ۚ
اَءَك ي۪ف ٰهِذِه احلَْقُّ َوَمْوِعظٌَة َوذِْكٰرى لِْلُمْؤِم۪ننَي ﴿هود:وَُكالًّ نـَُقصُّ َعَلْيَك ِمْن اَنـْبَااِء الرُُّسِل َما نـُثَبُِٰت ِب۪ه فـُٰؤاَدَك  ﴾120  َوجَا

 َما َكاَن َح۪ديثاً يـُْفرَتٰى َوٰلِكْن َتْص۪ديَق الَّ۪ذي َبنْيَ يَ  •
 ًة لَِقْوٍم يـُْؤِمُنوَن ﴿يوسف: َدْيِه َوتـَْف۪صيَل ُكلِٰ َشْيٍء َوُهًدى َوَرمحَْ َلَقْد َكاَن ي۪ف َقَصِصِهْم ِعرْبٌَة اِلُ۬ويل ااْلَْلَبابِِۜ

111﴾ 

َ َوَملٰاِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَّيبِِٰۜ ايَا  •  ﴾56 اَيُـَّها الَّ۪ذيَن ٰاَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِٰموا َتْس۪ليماً ﴿األحزاب: ِانَّ اّللٰٰ

 : من احلديث ✓

)رواه  "ن أحدكم حىت أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أمجعنيعن أنس بن مالك، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ال يؤم •

 57البخاري ومسلم( 

 عن أيب قتادة األنصاري رضي هللا عنه، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سئل عن صومه؟ قال: فغضب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال •

أو ما   -طر  عمر رضي هللا عنه: رضينا ابهلل راب، وابإلسالم دينا، ومبحمد رسوال، وببيعتنا بيعة. قال: فسئل عن صيام الدهر؟ فقال: »ال صام وال أف

« قال: فسئل عن صوم يومني وإفطار يوم؟ قال: »ومن يطيق ذلك؟« قال: وسئل عن صوم يوم، وإفطار يومني؟ قال: »ليت أن -صام وما أفطر 

« قال: وسئل عن صوم يوم االثنني؟ قال: -عليه السالم  -هللا قواان لذلك« قال: وسئل عن صوم يوم، وإفطار يوم؟ قال: »ذاك صوم أخي داود 

 
56 A. Shihabuddin, Telaah Kritis atas Doktrin Faham Salafi/Wahabi, s. 261-278 

https://shalawat.weebly.com/uploads/1/0/0/5/100588526/telaah_kritis_atas_doktrin_faham_wahabi-salafi.pdf 

(05.05.2020) 
 67، ص.1ج. ،ح مسلمصحيمسلم، ، 12، ص. 1، ج. صحيح البخاريالبخاري،  57
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« قال: فقال: »صوم ثالثة من كل شهر، ورمضان إل رمضان، صوم الدهر« قال: وسئل -أو أنزل علٰي فيه  -ك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت »ذا

 58عن صوم يوم عرفة؟ فقال: »يكفر السنة املاضية والباقية« قال: وسئل عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال: »يكفر السنة املاضية« )رواه مسلم( 

 : أقوال العلماءمن  ✓

أصل عمل املولد بدعة مل تنقل عن أحد من السلف الصاحل من القرون الثالثة، ولكنها مع ذلك قد اشتملت على حماسن قول اإلمام السيوطي:  •

 59وضدها، فمن حترى يف عملها احملاسن وجتنب ضدها كان بدعة حسنة وإال فال، قال: وقد ظهر يل خترجيها على أصل اثبت

 60ية يف املولد قول احملمد

زدايد ترى احملمدية أن املولد جائز وهو أمر اجتهادي وهم ما وجدوا أي دليل مينعه بل األدلة نفسها تشجع به ألن فيه مصلحة لدعوة اإلسالم وا

الشرك مثل أن يعبد النيب صلى هللا عليه احلب للنيب صلى هللا عليه وسلم أبخذ العربة من سيته، ولكن جيب أن حيفظ االحتفال ابلشريعة حىت ال تذهب إل 

 وسلم غلوا أو يذكر ابلذكر الذي ال أصل له إخل. واألدلة هي:

 من القرآن: ✓

َ َواْليَـْوَم ااْلِٰخَر َوذََكَر اّللَٰٰ  •  ﴿األحزاب:َلَقْد َكاَن َلُكْم ي۪ف َرُسوِل اّللِٰٰ اُْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن يـَْرُجوا اّللٰٰ
ِۜ
 ﴾21  َك۪ثيًا

 من احلديث:  ✓

، فإمنا عن ابن عباس، مسع عمر رضي هللا عنه، يقول على املنرب: مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول: »ال تطروين، كما أطرت النصارى ابن مرمي  •

 61أان عبده، فقولوا عبد هللا، ورسوله« 

 قول السلفية يف املولد 

 أدلتهم: و   62توجد بدعة حسنة ابلنسبة هلم لذلك حكم احتفال ابملولد حرام ابإلضافة أن فيه غلو.أفتت السلفية أن املولد ممنوع وهو من البدعة وال  

 ما شرع النيب ابملولد أبدا قوال أو فعال وما احتفل به الصحابة خاصة اخللفاء الراشدين، وهذا األمر ليس موجودا يف القرآن واحلديث.  •

 
 819، ص. 2، ج. صحيح مسلممسلم،  58
 229، ص. 1، ج. م 2004 -هـ  1424، لبنان-دار الفكر للطباعة والنشر، بيوت، للفتاوياحلاوي  ،جالل الدين السيوطي59

60 Tarjih.or.id, Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 

https://tarjih.or.id/peringatan-maulid-nabi-muhammad-saw-2/ (05.05.2020) 
 167، ص.4، ج.صحيح البخاريالبخاري،  61

62 Almanhaj.or.id, Peringatan Maulid Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam Menurut Syari’at Islam 

https://almanhaj.or.id/10131-peringatan-maulid-nabi-shallallahu-alaihi-wa-salam-menurut-syariat-islam.html 

(04.05.2020) 
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هبذه اآلية مفهوم أن هللا قد مت الشرع و   (3َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأمَْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَميِت َوَرِضيُت َلُكُم اإْلِْساَلَم ِديًنا..." )املائدة :اْليَـْوَم  قول هللا تعال: " •

 وإن كان املولد يدخل يف الدين كأن الدين مل يتمم بدعوة الرسول صلى هللا عليه وسلم.

 الفاطمية وأيضا فيه التشابه ابليهود والنصارى وقد منع الرسول التشابه هبم. هذا االحتفال بدأ به  •

 هذا االحتفال نوع من البدعة وال يوجد بدعة حسنة يف اإلسالم وفيه خرافة أن النيب أيضا شارك معهم فيه  •

 اعرتاف احلب احلقيقي هو اتباع سنة النيب وليس ابحتفال املولد  •

 من أقوال العلماء ✓

وأما اختاذ موسم غي املواسم الشرعية كبعض ليايل شهر ربيع األول اليت يقال: إهنا ليلة املولد أو بعض ليايل رجب أو اثمن عشر ة: قول ابن تيمي •

سبحانه   ذي احلجة أو أول مجعة من رجب أو اثمن شوال الذي يسميه اجلهال عيد األبرار فإهنا من البدع اليت مل يستحبها السلف ومل يفعلوها وهللا

 63تعال أعلم. و 

 النقاش 

حىت تراه هنضة العلماء سنة ألن فيه مصلة   ،وهو من بدعة حسنة  اتفق هنضة العلماء واحملمدية أن احتفال مولد النيب صلى هللا عليه وسلم جائز

، لكن السلفية حترم ذلك ألنه يعترب من البدعة والغلو وال تنظر إل وهو من بدعة حسنة لدعوة اإلسالم ووسيلة الزدايد احلب للنيب أبخذ العربة من سيته

تباع السنة. لكن ابلنسبة لنهضة العلماء  ابعرتاف احلقيقي هو االأن  تماملصلحة فيه. نقشت السلفية بدعم أن االحتفال بدأ به الفاطمية، وفيه خرافة. وزع

لفوق وهذا خاص للنيب، فيمكننا أن حنتفل مبولده بشكل آخر مثل ابألن النيب أيضا احتفل به بصيام كما ورد يف احلديث  بل سنة احتفال مولد النيب جائز

 ذلك ، وكعلى كيفية النيب احتفل مبولدهوأيضا يستخدمون القياس    صلحة أساسااملجبعل    االجتهاد  ريقط الذكر ومسع سيته إخل. واخلالصة هنضة العلماء تستخدم  

وتستخدم   تقدم فكرة البدعة مرة أخرىفالسلفية  . أماأيضا يوافق هنضة العلماء ألهنا مل جتد أي دليل مينع املولد وبسبب أكثر املصلحة فيه هم جتيزونه احملمدية

يف هذا املوضوع ألن الناس  وأان أوافق قول هنضة العلماء واحملمدية .وهذا أيضا من منهجهم وترفض القياس يف حترمي املولدقول ابن تيمية وهو من مشاخيهم 

 وإظهار شعاره العزيز وقوته للناس.  هذه األشياء وهو فرصة كبي لدعوة اإلسالممثل حيبون 

 
، 25، ج.م1995هـ/1416، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية، جمموع الفتاوى ،تيمية تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن 63
 298ص.
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 املسألة الثالثة: نقل األعضاء 

تتجدد نقل األعضاء هو انتقال أحد األعضاء من شخص إل شخص آخر من أجل اكتساب الصحة، فانقسم إل القسمني ومها األعضاء اليت 

ية مثل القلب والثنائية مثل الدم واليت ال تتجدد مثل القلب والرئة والكلوي إخل أو نسميها اجلهاز احليوي. ويف الثانية أيضا ميكن أن نقسم إل األعضاء الفرد

صون هبا ألهنا نوع من املعروف، لكن يف القسم مثل العني إخل. العلماء يتفقون يف القسم األول أن نقل األعضاء اليت تتجدد مثل الدم ليس فيها املشكلة بل يو 

ام ألنه يسبب للموت الثاين فيها اتفاق واختالف بينهم. االتفاق هو أن نقل األعضاء اليت ال تتجدد وهي من األعضاء الفردية مثل القلب من احلي إل احلي حر 

يف اخلطر وهذا ممنوع. أما االختالفات فهي هل جيوز  نفسه ويضع بدنهطي يضر نقل األعضاء الثنائية مثل الكلوي ألن املع كذلكوهللا قد حرم قتل النفس و 

 نقل األعضاء الفردية أو الثنائية من امليت إل احلي؟ وهل جيوز أن يوصي هبا؟ سنرى ماذا قال اجلمعيات الثالث اآلن.

 قول هنضة العلماء يف نقل األعضاء من امليت إىل احلي

أفتت هنضة   1962سنة    (Solo)  مبدينة صولو  XXIIIفاملرحلة األول يف املؤمتر    ،هذا املوضوعيف    لإلفتاء عند هنضة العلماء  احلتوجد ثالث مر 

س بكثي لو يقاس  العلماء أن نقل األعضاء من امليت إل احلي مثل نقل العني إل األعمى حرام ولو كان امليت ليس حمرتما مثل املرتد ألن خطر العميان لي

 واألدلة هي: 64 وق حرمة امليت. وكذا أيضا تقييد جزء من جسم شخص بشخص آخر.بسح

ى ابن إما اآلدمي فوجوده حينئذ كالعدم كما قال احلليب على املنهاج ولو غي حمرتم كمرتد وحريب فحرم الوصل به فيجب نزعه )حاشية الرشيدي عل •

 العماد( 

 65عليه وسلم: »كسر عظم امليت ككسره حيا« )رواه ابن ماجة وأبو داود(عن عائشة، قالت: قال رسول هللا صلى هللا  •

 66عن أم سلمة، عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: »كسر عظم امليت ككسر عظم احلي يف اإلمث« )رواه ابن ماجة(  •

ماء أن نقل األعضاء جائز بشرط أن يكون هو أفتت هنضة العل  1989( سنة  Yogyakartaمبدينة يوغياكارات )  XXVIIIواملرحلة الثانية يف املؤمتر  

وجيب أن يكون يف نفس الدين. يعين نقل األعضاء من غي مسلم إل مسلم أو ابلعكس ممنوع ألن شرف ميت مسلم  67آخر اإلمكان وال يوجد خيار أخر

 واألدلة هي: 68أعلى من ميت كافر.

 
64 Zahro, Tradisi Intelektual NU, s. 260 

 212، ص.3، ج.بيوت –العصرية، صيدا املكتبة ، سنن أيب داود ،السجستاين أبو داود، 516، ص.1، ج.سنن ابن ماجهابن ماجه،  65
 516، ص. 1، ج. سنن ابن ماجةابن ماجه،  66

67 Zahro, Tradisi Intelektual NU, s. 261-262 
68 Ahmad Fadhil, Transplantasi Mata Mayit Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Komparasi Pandangan 

Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama), (Lisans Tezi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), 
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جلواز وبقي ما مل يوجد صاحل فيحتمل جواز اجلرب بعظم األدمي امليت كما جيوز للمضطر أكل امليت وإن مل خيش إال مبيح التيمم وجزم املدابغي اب •

 حيث قال: فإن مل يصلح إال عظم األدمي قدم حنو احلريب كاملرتد مث الذمي مث املسلم )فتح اجلواد(

  الوصل بنجس من العظم لقد الطاهر الصاحل للوصل فمعذور يف ذلك )حاشية القليويب( ولو وصل عظمه النكساره واحتياجه إل  •

ر"  ولو وصل عظمه " بقيد زدته بقويل " حلاجة " إل وصله " بنجس " من عظم " ال يصلح " للوصل " غيه " هو أول من قوله لفقد الطاهر " عذ •

 69)البجيمي على فتح الوهاب(

أفتت هنضة العلماء أن نقل أعضاء خنزير إل إنسان حرام إال  1994( سنة Tasikmalayaمبدينة اتسيكماليا ) XXIXؤمتر واملرحلة الثالثة يف امل

 واألدلة هي:  70للضرورة وال يوجد األفضل منه. 

مقامه فإن جربه بنجس نظر إن إذا انكسر عظمه فينبغي أن جيربه بعظم طاهر قال أصحابنا وال جيوز أن جيربه بنجس مع قدرته على طاهر يقوم  •

تلف نفسه كان حمتاجا إل اجلرب ومل جيد طاهرا يقوم مقامه فهو معذور وإن مل حيتج إليه أو وجد طاهرا يقوم مقامه أمث ووجب نزعه إن مل خيف منه 

 71)اجملموع( 

 ( لو كان الوصل ابلنجس أسرع اجنبارا من الطاهر فيحتمل أن يكون ذلك عذرا )القليويب وعمية •

ولو وصل عظمه حلاجة بنجس من عظم ال يصلح للوصل غيه عذر يف ذلك فتصح صالته معه وال يلزمه نزعه إذا وجد الطاهر كما يف الروضة  •

 72كأصلها فإن مل حيتج لوصله أو وجد صاحلا غيه من غي اآلدمي وجب عليه نزعه إن أمن من نزعه ضررا يبيح التيمم )اإلقناع(

 73قل األعضاء فنهضة العلماء ترى أهنا ليس صحيحا ألهنا ال متأل الشروط كامال مثل ليس فيه مطلق امللكأما مسألة الوصية بن

  

 
s. 97 

http://digilib.uin-suka.ac.id/16663/1/11360043_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf (04.05.2020) 
 58، ص.1، ج.م1994هـ/1414الطبعة: بيوت،  – دار الفكر للطباعة والنشر، فتح الوهاب بشرح منهج الطالب ،محد بن زكراي األنصاريزكراي بن حممد بن أ 69

70 Zahro, Tradisi Intelektual NU, s. 262-263 
 138، ص.3، ج.اجملموع شرح املهذبالنووي،  71
 122، ص.1، ج.بيوت –دار الفكر ، ألفاظ أيب شجاعاإلقناع يف حل  ،حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين  72

73 Rifqi Fanani, Wasiat Organ Tubuh (Studi Komparatif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama), (Lisans Tezi, 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), s. 88-89 

http://digilib.uin-suka.ac.id/28194/1/12360044_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf (04.05.2020) 
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 قول احملمدية يف نقل األعضاء من امليت إىل احلي

استخدام أعضاء امليت لدراسة الطب ألن فيه الضرورة   كذلكترى احملمدية أن نقل األعضاء من امليت إل احلي جائز ألن املصلحة فيه أكثر للحي و 

 يكون فيه حتقي واحلاجة إليها، ويؤدون قوهلم بقاعدة الفقه "احلاجة تنزل منزلة الضرورة". والشرط فيه هو أن أيخذ اإلذن من الوارث الكتساب رضاهم وأال

 ومن أدلتهم: 74للميت. والوصية به أيضا جائز بل فيه التشجيع. 

 آن:من القر  ✓

َ حيُِبُّ اْلمُ  • ۛ  ِانَّ اّللٰٰ ۛ  َوَاْحِسُنوۚا  ﴾195 ْحِس۪ننَي ﴿البقرة:َواَْنِفُقوا ي۪ف َس۪بيِل اّللِٰٰ َواَل تـُْلُقوا اِبَْي۪ديُكْم ِاَل التَـّْهُلَكةِۚ

 َوِاَذا َحلَ ايَا اَيُـَّها الَّ۪ذيَن ٰاَمُنوا اَل حتُِلُّوا َشعَاائَِر اّللِٰٰ َواَل الشَّْهَر احْلَرَاَم َواَل اهلَْ  •
ِۜ
تَـُغوَن َفْضاًل ِمْن َرهبِِْٰم َورِْضَوااًن نَي اْلبَـْيَت احْلَرَاَم يـَبـْ ِئَد َوالَا اٰامٰ۪ ْلُتْم ْدَي َواَل اْلَقالَا

 َواَل جَيْرَِمنَُّكْم َشَنٰاُن قـَْوٍم اَْن َصدُّوُكْم َعِن اْلَمْسِجِد احْلَرَاِم اَْن تـَْعَتُدوۢا َوتـََعاَونُ 
َِۜ ِانَّ فَاْصطَاُدواِۜ  َواتَـُّقوا اّللٰٰ

مثِْ َواْلُعْدَوانِۖ وا َعَلى اْلربِٰ َوالتَـّْقٰوۖى َواَل تـََعاَونُوا َعَلى ااْلِ

َ َش۪ديُد اْلِعَقاِب ﴿املائدة:  ﴾2 اّللٰٰ

َل اَنَُّه َمْن قـََتَل نـَْفسًا ِبَغْيِ نـَْفٍس اَْو  • َنا َعٰلى َبين۪ا ِاْسرَااي ۪  َكتَـبـْ
 ۛ  َوَمْن اَْحَياَها َفَكامنََّاا َاْحَيا النَّاَس  ِمْن َاْجِل ٰذِلَكۚ

ِۜ
يـعًا َا قـََتَل النَّاَس مَج۪ َفَساٍد يف ااْلَْرِض َفَكامنَّ

ُهْم بـَْعَد ٰذِلَك يف ااْلَْرِض َلُمْسرِ   مُثَّ ِانَّ َك۪ثياً ِمنـْ
اَءهْتُْم ُرُسُلَنا اِبْلبَـيَِٰناتِِۘ  َوَلَقْد جَا

ِۜ
يعًا  ﴾32 ُفوَن ﴿املائدة:مَج۪

 من احلديث:  ✓

ا عن أسامة بن شريك، قال: أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه كأمنا على رءوسهم الطي، فسلمت مث قعدت، فجاء األعراب من ها هنا وه •

 75)رواه أبو داود( اهلرم«هنا، فقالوا: اي رسول هللا، أنتداوى؟ فقال: »تداووا فإن هللا عز وجل مل يضع داء إال وضع له دواء، غي داء واحد 

 قول السلفية يف نقل األعضاء من امليت إىل احلي

مد ترى السلفية أن نقل األعضاء من امليت إل احلي ممنوع للمسلم ولو كان للحسنة وأيدوا قوهلم بقول الشيخ عبد العزيز بن الباز والشيخ حم

 وأدلتهم هي: 77نة من هللا وعلى اإلنسان أن يرجعها كما هو. والوصية بتربع األعضاء أيضا مرفوض ألن البدن أما 76العثيمني 

 
74 Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Tanya Jawab Agama 1, 9. bs., Yogyakarta: Suara 

Muhammadiyah, 2019, 162-164 
 3، ص.4، ج.سنن أيب داودأبو داود،  75

76 KonsultasiSyariah.com, Apa Hukum Donor Darah atau Organ Tubuh  

https://konsultasisyariah.com/849-apa-hukum-donor-darah-atau-organ-tubuh.html (04.05.2020) 
77 Youtube.com, Hukum Wasiat Donor Organ Tubuh (Dzulqarnain Muhammad Sunusi) 

https://www.youtube.com/watch?v=BKoTh34QOJY (05.05.2020) 
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 78عن عائشة، قالت: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »كسر عظم امليت ككسره حيا« )رواه ابن ماجة وأبو داود وصححه الشيخ األلباين(  •

أبعضائه ألهنا أمانة من هللا وعلى اإلنسان أن يرجعه كما أعطاه هللا نقل األعضاء نوع من التحقي على البدن وليس لإلنسان حق للهبة أو األخذ  •

 من قبل

 النقاش 

دين،  كل اجلمعية عندهم الفتاوى املختلفة وترى هنضة العلماء أن نقل األعضاء من امليت إل احلي ممنوع إال للضرورة بشرط أن يكون يف نفس ال 

السلفية أيضا تراه حراما ألنه نوع من التحقي للميت والوصية به أيضا ابطل. أما احملمدية ترى  ذلكوالوصية به ليس صحيحا ألن ليس فيه حق التمليك. وك

"كسر العظم امليت  أنه جائز بتقدمي املصلحة فيه بشرط أال يكون فيه حتقي للميت وإبذن الوارث، والوصية به جائز بل فيه التشجيع. واحملمدية ترى احلديث 

ة ألن فيه التحقي، ومادام ليس فيه التحقي فيجوز أن ينقل سدفن يف القرب يعين ال جيوز أن خيرجه من أجل نقل األعضاء أو الدرا ككسره حيا" للميت الذي

ويفهمون حديث عن عائشة رضي هللا عنها   أي أتخذون احلكم ابلقياس على الكتب املعتربة  التخريجأن يدرس للطب. واخلالصة هنضة العلماء تستخدم طريق  

، أما السلفية فتقدم فهم ظاهر يف هذا املوضوع على حديث عائشة رضي هللا عنها ونوع من القياس أساسا واحملمدية تستخدم مصلحة املرسلة شكل ظاهر.ب

ويف هذا املوضوع أوافق رأي احملمدية أي نقل األعضاء من امليت إل احلي جائز وهو يعترب من الصدقة   .دون اعتبار املصلحة اليت موجودة يف هذا املوضوع  النص 

 ويعطي مصلحة أكثر للحي وهو أيضا قد يكون وسيلة للحي أن يقضي بقية حياته بعمل معروف شكورا للفرصة اليت تعطى له.

 املسألة الرابعة: حكم القنوت 

اخلشوع واإلقرار ابلعبودية، والقيام ابلطاعة اليت  اصطالحاإلمساك عن الكالم، وقيل: الدعاء يف الصالة. ومعناها "قنت )القنوت(" لغة معناها ا

 والقنوت تنقسم إل ثالثة أنواع وهي قنوت النازلة، قنوت الوتر وقنوت الصبح.  79ليس معها معصية، وقيل: القيام، وزعم ثعلب أنه األصل؛ وقيل: إطالة القيام. 

سلمني، وقنوت الوتر هو قنوت الذي يفعل يف الوتر وفيه االختالف بني املذاهب األربعة قنوت النازلة هو القنوت الذي يفعل عندما جاءت املصيبة على قوم امل

اه احلنابلة يفعل بعد الركوع. أي تراه احلنفية يفعل يف الركعة الثالثة قبل الركوع وتراه امللكية ليس من السنة وتراه الشافعية يفعل يف القسم الثاين من رمضان وتر 

الذي يفعل يف صالة الصبح وأيضا فيه اختالف وميكن أن نلحص أن احلنفية واحلنابلة ال يفعلون ذلك بينما املالكية والشافعية  وقنوت الصبح هو القنوت

 
 212، ص.3، ج.سنن أيب داودأبو داود، ، 516، ص.1، ج.سنن ابن ماجهابن ماحه،  78
 73، ص.2، ج.لسان العربابن منظور،  79
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بل ة يفعل القنوت قيعملون به ويرونه من سنة يعين لو مل يفعل فللمصلي حيتاج إل سجدة السهو يف هناية الصالة، لكن يوجد فرق بينهما يف التطبيق. املالكي

 80الركوع سرا بينما الشفعية يفعل بعد الركوع جهرا. سنرى ماذا ترى اجلمعية الثالث يف هذه املواضع. 

 قنوت القول هنضة العلماء يف 

من السنة ويعمل بعد الركوع جهرا  قنوت النازلة وقنوت الوتر وقنوت الصبح أي هم يرون ع ضااملو  هتتبع هنضة العلماء فتوى علماء الشافعية يف هذ

وقنوت النازلة ليس منسوخا وجيوز أن يكون فيه اللعنة وقنوت الوتر هم يفعلونه يف القسم الثاين من رمضان  ولو يرتك فعلى املصلي أن يفعل سجدة السهو.

 ومن أدلتهم: 81فقط.

قنت يف صالة الصبح وهم ال يرون القنوت يف الصبح وحنن نراه  -رضي هللا عنه  -قال: أخربان هشيم عن معقل أن عليا قال: )أخربان الشافعي(  •

 82أنه قنت يف الصبح«  -صلى هللا عليه وسلم  -للسنة الثابتة »عن رسول هللا 

 83فيها سواء نزلت انزلة أو مل تنزل وهبا قال أكثر السلف.مذهبنا أنه يستحب القنوت    ،يف مذاهب العلماء يف إثبات القنوت يف الصبح  قول النووي: •

ويستحب القنوت عندان يف النصف األخي من شهر رمضان يف الركعة األخية من الوتر، ولنا وجه: أن يقنت فيها يف مجيع شهر  قول النووي: •

 84األول، وهللا أعلم.رمضان، ووجه اثلث: يف مجيع السنة، وهو مذهب أيب حنيفة، واملعروف من مذهبنا هو 

ال: " إذا عن أيب هريرة رضي هللا عنه: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو ألحد، قنت بعد الركوع، فرمبا ق •

ربيعة، اللهم اشدد وطأتك على مضر، قال: مسع هللا ملن محده، اللهم ربنا لك احلمد اللهم أنج الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أيب 

 واجعلها سنني كسين يوسف " جيهر بذلك، وكان يقول يف بعض صالته يف صالة الفجر: »اللهم العن فالان وفالان، ألحياء من العرب« حىت أنزل 

 85. )رواه البخاري( [ اآلية128هللا: }ليس لك من األمر شيء{ ]آل عمران: 

 
80 Nugroho, Fiqh Al-Ikhtilaf NU-Muhammadiyah, s. 77-78 
81 Nugroho, Fiqh Al-Ikhtilaf NU-Muhammadiyah, s. 78-80 

 177، ص.7، ج.األمالشافعي،  82
 504، ص.3، ج.اجملموع شرح املهذبالنووي،  83
 59ص.، 1، ج.م 1994 -هـ  1414طبعة جديدة منقحة، ، لبنان –دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيوت  ،األذكار النووي، أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف 84
 466، ص.1، ج.صحيح مسلممسلم، ، 38، ص.6، ج.صحيح البخاريالبخاري،  85
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بن بكم صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: فكان أبو هريرة " يقنت يف الركعة اآلخرة من صالة الظهر، وصالة عن أيب هريرة، قال: وهللا ألقر  •

بعد ما يقول: مسع هللا ملن محده، ويدعو للمؤمنني، ويلعن  -قال أبو عامر يف حديثه: العشاء اآلخرة، وصالة الصبح  -العشاء، وصالة الصبح 

 86)رواه أمحد(  : ويلعن الكافرينالكفار " وقال أبو عامر

 87)رواه أمحد(  عن أنس بن مالك قال: "ما زال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقنت يف الفجر حىت فارق الدنيا" •

 88عن أنس أن النيب صلى هللا عليه وسلم "قنت شهرا يدعو عليهم مث تركه، فأما يف الصبح فلم يزل يقنت حىت فارق الدنيا"  •

 قنوتاليف  قول احملمدية

جر يرى اجمللس الرتجيح أن القنوت مبعىن طول القيام للقراءة والدعاء يف الصالة مشروع وال يرى اجمللس ختصيص تسمية ذلك القيام بقنوت الف 

احلديث عن قنوت املتعارف املختلف يف حكمه بدليل أن القنوت جزء من الصالة وليس خاصا بصالة الصبح فقط واألحاديث اليت تؤيده ضعيفة، ويرى 

ويرى قنوت النازلة مسوخ لكن ميكن أن يعمل به بشرط أال يكون فيه لعنة، ويتوقف يف حكم  الصبح بدعاء "اللهم الدين فيمن هديت إخل" ليس صحيحا.

 ومن أدلتهم: 89قنوت الوتر

 من احلديث:  ✓

 90( رواه أمحد ومسلم وابن ماجه والرتمذي وصححه)قال: »أفضل الصالة طول القنوت«.  -صلى هللا عليه وسلم  -وعن جابر أن النيب  •

قال حممد بن عجالن، عن انفع، عن ابن عمر قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يدعو على رجال من املشركني يسميهم أبمسائهم، حىت  •

 91}ليس لك من األمر شيء{ اآلية. أنزل هللا: 

عن أيب مالك األشجعي سعد بن طارق، قال: قلت أليب: اي أبت إنك قد صليت خلف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأيب بكر وعمر وعثمان  •

 92ابن ماجة( )رواه أمحد والرتمذي و  وعلٰي هاهنا ابلكوفة، حنوا من مخس سنني، »فكانوا يقنتون يف الفجر؟« فقال: أي بين حمدث

 
 429، ص.12، ج.بن حنبل مسند أمحدأمحد بن حنبل،  86
 95، ص.20، ج.بن حنبل مسند أمحدأمحد بن حنبل،  87
 287، ص.2، ج.م 2003 -هـ  1424الطبعة: الثالثة، ، لبنات –دار الكتب العلمية، بيوت  ،السنن الكربى ،أبو بكر البيهقي أمحد بن احلسني بن علي 88

89 Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, 39. bs., Yogyakarta: 

Suara Muhammadiyah, 2017, 378-381, Nugroho, Fiqh Al-Ikhtilaf NU-Muhammadiyah, s. 81-83 
 91، ص.3، ج.م1993 -هـ 1413الطبعة: األول، ، مصر - دار احلديث، نيل األوطار ،حممد بن عبد هللا الشوكاين حممد بن علي بن  90
 115، ص.2، ج.م 1999 -هـ 1420الطبعة: الثانية رايض،  – دار طيبة للنشر والتوزيع، تفسي القرآن العظيم بن كثي،عماد الدين أبو الفداء إمساعيل بن عمر  91
 252، ص.2، ج.سنن الرتمذي الرتمذي، ،214، ص.25، ج. مسند أمحد بن حنبلبن حنبل،  أمحد ،393، ص.1، ج.سنن ابن ماجة ابن ماجه، 92
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 93قول السلفية يف القنوت 

وجيوز أن يكون فيه لعنة  املصيبة على املسلمني بدليل أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عمل به تترى السلفية أن قنوت النازلة يفعل عندما جاء

 . واألدلة هي:كما قال الشيخ األلباين

 من احلديث:  ✓

 94)رواه البخاري(  هللا عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان«عن أنس بن مالك، قال: »قنت النيب صلى  •

ان قط عن أنس رضي هللا عنه، قال: »قنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شهرا حني قتل القراء، فما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حزن حز  •

 95)رواه البخاري(  أشد منه«

 96)رواه أبو داود( وسلم قنت يف الوتر قبل الركوع عن أيب بن كعب، أن رسول هللا صلى هللا عليه •

عن أيب مالك األشجعي سعد بن طارق، قال: وحيتج حبديث  بدعة وليس له دليل قوي من النيب صلى هللا عليه وسلم والصحابة فهو قنوت الصبحأما 

وعثمان وعلٰي هاهنا ابلكوفة، حنوا من مخس سنني، »فكانوا يقنتون قلت أليب: اي أبت إنك قد صليت خلف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأيب بكر وعمر 

 97)رواه أمحد والرتمذي وابن ماجة(  يف الفجر؟« فقال: أي بين حمدث

 من أقوال العلماء:  ✓

عند النوازل وهذا أن النيب صلى هللا عليه وسلم قنت لسبب نزل به مث تركه عند عدم ذلك السبب النازل به فيكون القنوت مسنوان قول ابن تيمية:  •

 98القول هو الذي عليه فقهاء أهل احلديث وهو املأثور عن اخللفاء الراشدين رضي هللا عنهم

 والقنوت الوتر أيضا هم يرونه جائزا واألدلة هي:

 
93 KonsultasiSyariah.com, Apakah Hukum Qunut dalam Sholat 

https://konsultasisyariah.com/1250-apa-hukum-qunut-dalam-sholat.html (13.05.20) 
 26، ص.2، ج.صحيح البخاريالبخاري،  94
 82، ص.2، ج.صحيح البخاريالبخاري،  95
 64، ص.2، ج.سنن أيب داودأبو داود،  96
 252، ص.2، ج.سنن الرتمذيالرتمذي، ، 214، ص.25، ج. حنبلمسند أمحد بن أمحد بن حنبل، ، 393، ص.1، ج.سنن ابن ماجةابن ماجه،  97
 108، ص.23، ج.جمموع الفتاوىابن تيمية،  98
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من عافيت، وتولين فيمن قال احلسن بن علي: علمين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كلمات أقوهلن يف الوتر: »اللهم اهدين فيمن هديت، وعافين في •

)رواه  توليت، وابرك يل فيما أعطيت، وقين شر ما قضيت، فإنك تقضي وال يقضى عليك، وإنه ال يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت«

 99الرتمذي( 

 النقاش 

وخيالفهما احملمدية أهنم يرونه منسوخا لكن جيوز أن يعمل اتفق هنضة العلماء والسلفية أن قنوت النازلة سنة وليس منسوخا وجيوز أن يكون فيه لعنة،  

كوع يف القسم الثاين  لو كان ليس فيه لعنة. واتفق هنضة العلماء والسلفية أيضا أن حكم قنوت الوتر سنة لكن االختالف بينهما أن هنضة العلماء يفعله بعد الر 

دية والسلفية أن قنوت الصبح ليس صحيحا ألن ماحملمدية فتتوقف يف هذا األمر. واتفق احمل من رمضان فقط بينما السلفية يفعل قبل الركوع يف كل حال. أما

وأقواهلم توافق أقوال النووي  ابتباع مذهب الشافعية قويلطريق الاألحاديث فيه ضعيف، أما هنضة العلماء فرتاه من السنة. واخلالصة فيه هنضة العلماء تستخدم 

النازلة فكرة احملمدية تشبه فكرة املالكية  يف املسألة قنوت .ويعطون احلكم حبسبه . أما احملمدية والسلفية فتقدم صحة الدليلقويلطريق الوهو من منهجهم يف 

تشبه فكرة مذهب   اتبعان أي مذهب لكن فكرهتمت الصبح مهما احملمدية والسلفية ال  ويف قنوت    قليال ألن ابلنسبة للمالكية ال يوجد قنوت إال يف صالة الصبح.

يف هذه املسألة بسبب    .أي هم يفعلونه قبل الركوع  لسلفية تشبه فكرة املذهب احلنابلة. أيضا يف قنوت الوتر فكرة اوقد شرحناه يف مقدمة املسألة  احلنفية واحلنابلة

 مثل قول احملمدية وألن قليب يطمئن به أفكر أن أستمر يف هذا الطريق.أنين أخذت التعليم من احملمدية حىت اآلن أفعل 

 مليتاملسألة اخلامسة: حكم التوسل اب

امللك. والوسيلة: الدرجة. والوسيلة: القربة. ووسل فالن إل هللا وسيلة إذا عمل عمال تقرب به إليه. والواسل: الراغب وسل: الوسيلة: املنزلة عند 

لعلماء  والتوسل معناها الدعاء إل هللا ابلوسيلة. هناك أنواع من التوسل مثل التوسل ابألمساء احلسىن، والتوسل ابألعمال الصاحلة، والتوسل اب 100.إل هللا

ا الفصل هبذه  الصاحلني احلي وال يوجد أي اختالف يف هذه املواضع. أما االختالف فهو هل جيوز أن يتوسل ابلصاحلني الذين قد فارقوا الدنيا؟ وسنتم هذ

 املسألة. 

  

 
 328ص. 2، ج.،سنن الرتمذيالرتمذي،  99

 724، ص.11، ج.لسان العربابن منظور،  100
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 قول هنضة العلماء يف التوسل ابمليت

السنة ألهنم بذلوا حياهتم هلل مرتبتهم تشبه مرتبة اجملاهدين الذين أفتت هنضة العلماء أن التوسل ابألشخاص الصاحلني إما حيا أو ميتا جائز بل من 

 ومن أدلتهم: 101استشهدوا يف سبيل هللا.

 من القرآن: ✓

 َبْل َاْحيَااءٌ ِعْنَد َرهبِِْٰم يـُْرَزُقوَنۙ ﴿ •
ِۜ
 ﴾169آل عمران: َواَل حَتَْسََبَّ الَّ۪ذيَن قُِتُلوا ي۪ف َس۪بيِل اّللِٰٰ اَْمَوااًت

ا • َك فَاْستَـْغفَ  َومَا اُؤُ۫ وا اَنـُْفَسُهْم جَا ُْم ِاْذ ظََلمُا ِِۜ َوَلْو اهنَّ َ تَـوَّااًب َر۪حيمًا ﴿اَْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِاالَّ لُِيطَاَع ابِِْذِن اّللٰٰ َ َواْستَـْغَفَر هَلُُم الرَُّسوُل َلَوَجُدوا اّللٰٰ النساء:  ُروا اّللٰٰ

64﴾ 

 من احلديث:  ✓

ملا ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي بن أيب طالب، دخل عليها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: فجلس عند  عن أنس بن مالك، قال:  •

لدار  رأسها فقال: »رمحك هللا اي أمي، كنت أمي بعد أمي، وتشبعيين وتعرين، وتكسيين، ومتنعني نفسك طيبا، وتطعميين تريدين بذلك وجه هللا وا

الاث، فلما بلغ املاء الذي فيه الكافور سكبه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيده، مث خلع رسول هللا صلى هللا عليه اآلخرة« ، مث أمر أن تغسل ث

ب، وغالما وسلم قميصه فألبسها إايه وكفنها بربد فوقه، مث دعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أسامة بن زيد، وأاب أيوب األنصاري، وعمر بن اخلطا

فحفروا قربها فلما بلغوا اللحد حفره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيده، وأخرج ترابه بيده، فلما فرغ دخل رسول هللا صلى هللا عليه أسود حيفرون 

وسلم: فاضطجع فيه، مث قال: »هللا الذي حييي ومييت وهو حي ال ميوت، اغفر ألمي فاطمة بنت أسد، ولقنها حجتها، ووسع عليها مدخلها، 

)رواه  واألنبياء الذين من قبلي فإنك أرحم الرامحني« وكرب عليها أربعا، وأدخلوها اللحد هو والعباس، وأبو بكر الصديق رضي هللا عنهمحبق نبيك 

 102الطرباين( 

نبه رفع رأسه وسلم: ملا أذنب آدم صلى هللا عليه وسلم الذنب الذي أذ هلآعن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه و  •

»وما حممد ومن حممد؟« فقال: تبارك امسك، ملا خلقتين رفعت رأسي إل   ،فأوحى هللا إليه ،فقال: أسألك حبق حممد إال غفرت يل ،إل العرش

 
101 Arofah Ahmad, Hukum Tawassul Menurut Menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, (Lisans Tezi, 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), s. 73 

http://digilib.uin-suka.ac.id/5622/1/BAB%20I%2C%20IV%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf (15.05.2020), 

Nugroho, Fiqh Al-Ikhtilaf NU-Muhammadiyah, s. 121-129 
 351، ص.24، ج.الطبعة: الثانية، القاهرة –دار النشر: مكتبة ابن تيمية  ،م الكبياملعج، الطرباين سليمان بن أمحد 102
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درا ممن جعلت امسه حممد رسول هللا، فعلمت أنه ليس أحد أعظم عندك ق  ،حممد رسول هللا، ال إله إال هللا  ،عرشك، فإذا فيه مكتوب: ال إله إال هللا

)رواه احلاكم   ولواله اي آدم ما خلقتك«  ،وإن أمته آخر األمم من ذريتك  ،إنه آخر النبيني من ذريتك  ،فأوحى هللا عز وجل إليه: »اي آدم  ،مع امسك

 103والطرباين( 

 قول احملمدية يف التوسل ابمليت 

وقال يف املبحث زايرة القبور "وال تفعلوا   104يستطيع أن يفعل أي شيء وقد انقطع عملهم.ترى احملمدية أن التوسل ابمليت غي جائز ألن امليت ال  

 ومن أدلتهم: 105عندها ما مل أيذن به هللا ورسوله كدعائكم امليت والتوسل به إل هللا". 

 من الفرآن: ✓

 فَِاْن فـََعْلَت فَِانََّك ِاذاً ِمَن الظَّاِل۪منَي ﴿ َما اَل  َواَل َتدُْع ِمْن ُدوِن اّللِٰٰ  •
ۚ
َفُعَك َواَل َيُضرَُّك  ﴾106يونس: يـَنـْ

 َما نـَْعُبُدُهْم ِاالَّ لِيـَُقرِٰبُوانَا  •
 َوالَّ۪ذيَن اختََُّذوا ِمْن ُدونِه۪ا اَْولِيَااَءۢ

يُن اخْلَاِلُصِۜ َ اَل يـَْه۪دي  ِاَل اّللِٰٰ زُْلٰفىِۜ ِانَّ ااََل ّلِلِٰٰ الدٰ۪  ِانَّ اّللٰٰ
نَـُهْم ي۪ف َما ُهْم ۪فيِه خَيَْتِلُفوَنِۜ َ حَيُْكُم بـَيـْ اّللٰٰ

 ﴾3الزمر: َمْن ُهَو َكاِذٌب َكفَّاٌر ﴿

 من احلديث:  ✓

قة جارية، أو أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، قال: إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال من ثالثة: إال من صدعن أيب هريرة رضي هللا عنه " •

 106)رواه مسلم(  "علم ينتفع به، أو ولد صاحل يدعو له

 قول السلفية يف التوسل ابمليت 

عبد  ترى السلفية أن التوسل ابمليت نوع من شرك كبي وممنوع أن يعمل به ألن امليت ال يستطيع أن يدعو مثل احلي وعمر كان يتوسل ابلعباس بن

 ومن أدلتهم: 107حكم طلب الشفاعة به.  كذلكبقرب النيب صلى هللا عليه وسلم، و املطلب رضي هللا عنه وما توسل 

 من القرآن: ✓

 
أبو عبد هللا احلاكم ، 182، ص.2، ج.1985 – 1405الطبعة: األول، ، عمان - دار عمار ،بيوت – املكتب اإلسالمي، لروض الداين )املعجم الصغي(ا، الطرباين سليمان بن أمحد 103

 672، ص.2، ج.1990 – 1411الطبعة: األول، ، بيوت –دار الكتب العلمية ، املستدرك على الصحيحني ،حممد بن عبد هللا
104 Arofah, Hukum Tawassul, s. 72-73 
105 Pimpinan Muhammadiyah, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, s. 235 

 1255، ص.3، ج.صحيح مسلممسلم،  106
107 Almanhaj.or.id, Hukum Wasilah (Tawassul) 

https://almanhaj.or.id/13158-hukum-wasilah-tawassul-3.html (15.05.2020) 
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ا اَْنَت مبُْسِمــٍع َمْن يف  • اُءۚ َومَا َ ُيْسِمــُع َمْن َيشَا  ِانَّ اّللٰٰ
 ﴾22فاطر: اْلُقُبوِر ﴿ َوَما َيْسَتِوي ااْلَْحيَااُء َواَل ااْلَْمَواُتِۜ

يُن اخلَْ  •  َما نـَْعُبُدُهْم ِاالَّ لِيـَُقرِٰبُوانَا ِاَل اّللِٰٰ زُْلٰفىِۜ اِ ااََل ّلِلِٰٰ الدٰ۪
 َوالَّ۪ذيَن اختََُّذوا ِمْن ُدونِه۪ا اَْولِيَااَءۢ

َ اَل يـَْه۪دي اِلُصِۜ  ِانَّ اّللٰٰ
نَـُهْم ي۪ف َما ُهْم ۪فيِه خَيَْتِلُفوَنِۜ َ حَيُْكُم بـَيـْ نَّ اّللٰٰ

 ﴾3الزمر: َمْن ُهَو َكاِذٌب َكفَّاٌر ﴿

 من احلديث:  ✓

بينا عن أنس بن مالك، أن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه، كان إذا قحطوا استسقى ابلعباس بن عبد املطلب، فقال: »اللهم إان كنا نتوسل إليك بن •

 108)رواه البخاري(  فتسقينا، وإان نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا«، قال: فيسقون 

 النقاش 

التوسل ابمليت غي جائز حىت تراه السلفية من شرك كبي، بينما هنضة العلماء تراه جائز بل سنة. ابلنسبة لعرض الدليل  اتفق احملمدية والسلفية أن 

إلضافة إل  ترى هنضة العلماء أن حديث توسل عمر ابلعباس ليس فيه منع أن يتوسل ابمليت، بل عندهم األحاديث األخرى لدعم رأيهم يف هذا املوضوع. اب

ي وال تريد أن جتعل دإذا مات اإلنسان" أيضا ال مينع امليت أن يدعو للحي وكما نعرف أن روحهم مازال يف الربزخ. أما احملمدية فتفضل ذكر فر ذلك حديث "

لتوسل ابمليت  . والسلفية حيرم احىت ال يسقطون الناس يف الشرك وهم يقدمون األساس سد الذرائع أي وسيلة بني عبد وربه مهما هم جييزون أن يتوسل ابحلي

وسبب التحرمي أن التوسل قد يضر التوحيد جبعل  .وهذا من عقيدة السلفية اليت جاءت به ابن تيمية بل هم أيضا مينعون التوسل ابلذات بتقدمي فكرة الشرك

يف رأيي التوسل  وتنظيف التوحيد من الشرك هو من هدف أساسي عند دعوة السلفيني كما شرحنا يف القسم األول. الوسيلة هي اليت تنفع للناس وهذا خطي. 

دم قول هنضة ابمليت جائز مثل قول هنضة العلماء لكن هذا األمر قد يتغي حسب احلال، لو كان إميان الناس قوي والتوسل لن يضر إمياهنم ممكن أن نستخ

 كان ضعيفا فاستخدام قول احملمدية والسلفية أفضل حىت ال يسقط الناس إل الشرك، واخلالصة أن هذا األمر يتغي حسب احلال.   العلماء فيه، لكن لو
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 Iلوحة 

 املسالة االختالفية  رقم

 السلفية  احملمدية  هنضة العلماء 

 الفتوى  طريق االستنباط  الفتوى 
طريق 

 االستنباط 
 طريق االستنباط  الفتوى 

1 

احتفال التهليل إرسال 

أجر قراءة القرآن إل 

 امليت 

 جائز ومرسل
 لقويلطريق ا

 جتهادواال

األجر بدعة و 

 يرسل لن

فهم السلف 

 الصاحلني 

األجر بدعة و 

 لن يرسل

فهم السلف 

 الصاحلني 

 بدعة  مصلحة املرسلة  جائز  جتهادطريق اال سنة  احتفال املولد  2
فهم السلف 

 الصاحني 

3 

األعضاء من  نقل 

  امليت إل احلي

 والوصية به 

جائز إن كان ضرورة 

وجيب أن يكون يف 

والوصية  نفس الدين

 به ابطل

  تخريجالطريق ال

 جتهادواال

 جائز

والوصية يه  

جائز بل فيه 

 التشجيع 

القياس  

ومصلحة  

 املرسلة

 حرام

والوصية به  

 ابطل

فهم ظاهر 

 احلديث 

 جائز  - التوقف  قويلطريق ال سنة  قنوت الوتر 4
فهم السلف 

 الصاحلني 

 قويلطريق ال سنة  قنوت النازلة  5

جائز إن كان 

ليس فيه  

 اللعنة 

فهم األدلة 

 ابلتاريخ 
 جائز 

فهم السلف 

 ني الصاحل

 بدعة  قويلطريق ال سنة  قنوت الصبح  6
رفض احلديث 

 بسبب صحته 
 بدعة 

فهم السلف 

 ني الصاحل

 فهم ظاهر النص كفر سد الذرائع  بدعة  جتهادطريق اال سنة  التوسل ابمليت  7
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 I ملحق

 نوع الفعالية  رقم

 نوع القرار 

 فقهي جممل
 ليس فقهيا 

 معاملة  عبادات 

 27 5 15 7 1926أيلول  I ،21-23املؤمتر  1

 9 - 8 1 1927تشرين األول  II ،9-11املؤمتر  2

 30 11 14 5 1928أيلول  III ،29-30املؤمتر  3

 27 2 21 4 1929أيلول  IV ،17-20املؤمتر  4

 28 8 13 7 1930أيلول  V ،7-10املؤمتر  5

 11 3 1 7 1931آب  VI ،26-29املؤمتر  6

 14 5 6 3 1932آب  VII ،6-9املؤمتر  7

 15 3 6 6 1933مايو  VIII ،5-7املؤمتر  8

 12 2 6 4 1934نيسان  IX ،21-26املؤمتر  9

 34 2 21 11 1935نيسان  X ،13-18املؤمتر  10

 23 7 11 5 1936يونيو  XI ،8-12املؤمتر  11

 24 7 11 6 1937يونيو  XII ،20-24املؤمتر  12

 37 4 24 9 1938يونيو  XIII ،11-16املؤمتر  13

 27 9 18 - 1939يوليو  XIV ،15-21املؤمتر  14

 13 1 10 2 1940يونيو  XV ،15-21املؤمتر  15

 5 - 4 1 1946آذار  XVI ،26-29املؤمتر  16

 10 - 9 1 1954أيلول  XX ،8-13املؤمتر  17
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 2 - 2 - 1957آذار  19، الشورىاملؤمتر الكبي لرئيس  18

 19 1 13 5 1960نيسان  22-19، الشورىاملؤمتر الكبي لرئيس  19

 7 - 6 1 1961تشرين األول  13-11، الشورىاملؤمتر الكبي لرئيس  20

 1 - 1 - 1961تشرين األول  25اجتماع جملس احلزب،  21

 6 - 5 1 1962كانون األول   XXIII ،25-29املؤمتر  22

 9 1 5 3 1971كانون األول   XXV ،20-25املؤمتر  23

 6 3 1 2 1979يونيو  XXVI ،5-11املؤمتر  24

 11 - 9 2 1981آب  30الوطنية للعامل والعلماء،  االستشارة 25

 6 1 4 1 1983كانون األول   21-18الوطنية للعامل والعلماء،  االستشارة 26

 16 - 13 3 1984كانون األول   XVII،8-12املؤمتر  27

 9 1 7 1 1987تشرين الثاين  18-15الوطنية للعامل والعلماء،  االستشارة 28

 23 - 19 4 1989تشرين الثاين  XXVIII،25-29املؤمتر  29

 3 1 2 - 1992يونيو  25-21الوطنية للعامل والعلماء،  االستشارة 30

 15 - 14 1 1994كانون األول   XXIX،1-5املؤمتر  31

 13 - 10 3 1997تشرين الثاين  21-17الوطنية واملؤمتر الكبي،  االستشارة 32

 13 - 11 2 1999تشرين الثاين   XXX،21-27املؤمتر  33

 5 1 - 4 2002يوليو  28-25الوطنية للعامل والعلماء،  االستشارة 34

 7 3 4 - 2004كانون األول   1-تشرين الثاين XXXI ،29املؤمتر  35

 10 5 4 1 2006يوليو  30-27الوطنية واملؤمتر الكبي،  االستشارة 36

 14 6 8 - 2010آذار  XXXII ،22-27املؤمتر  37

 527 92 333 113  جممل
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%  20 63 17 100 
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 اخلامتة 

 

. من خالل هذا  أمحد هللا تعال محدا كثيا طيبا مباركا فيه إلمتام هذا البحث، وأسأله تعال أن جيعله خالصا لوجهه الكرمي، وأن ينفع به طالب العلم

بعا من قبل سكان إندونيسيا البحث لقد عرفنا أن منهج استنباط اجلمعيات الثالث خمتلف. فنهضة العلماء تتمسك ابملذاهب األربعة خاصة الشافعية ألنه أكثر ت

هو تطبيق العبارة    قويلطريق الال.  ستخدام مصطلح االجتهادوا  تخريجوطريق ال  قويلطريق الالوهم ميثلون فكرة تراثية. ويف طريق االستنباط عندهم ثالثة طرق وهي  

فهو استخدام القاعدة الفقهية وأصوهلا لإلفتاء. أما    استخدام مصطلح االجتهادهو القياس ابلعبارة يف الكتب الفقهية، أما    تخريجمن الكتب الفقهية، وطريق ال

يستخدمون االستحسان وهو من أصول  يعين هم. احملمدية فتستخدم القاعدة الفقهية واألصولية بدون النظر إل الكتب الفقهية اليت كتبها العلماء السابقني

ن إومبكن أن نقول  .وهو من أصول احلنابلة فقط ويقبلون إمجاع الصحابة ،نفية، ومصلحة املرسلة وهو من أصول املالكية، والقياس وهو من أصول الشافعيةاحل

  إل القرآن والسنة مباشرة   ون دخليوالسلفية أيضا    .أو السلفيني  ن بني املذاهب واحملدثنيمو فهم ميثلون فكرة حداثة ويقو   عندهم فكرة التلفيق أبخذ الدليل األقوى.

بشكل ظاهري بتضييق استخدام القياس والتفسي النص  يفهمون و  أي الصحابة والتابعني واتبع التابعني م السلففه ون قدميو  بدون استعمال أصول الفقه

واحلديث األحد يكون يف نفس  ،على السند عند نقده رتكيزلابفقط . ويقبلون األحاديث الصحيحة ويفهمون البدعة بشكل لغوي ،يف استدالهلمابلعقل 

 . لو كان يؤيد رأيهم يف السألة وقاعدة الفقه األربعة وأحياان يستخدمون أقوال العلماء من املذاهب املستوى مثل املتواتر،

وبناء على مناهجهم هذه،  . استنباطهم يف فتاواهممن خالل دراسة املسألة اخلالفية بني اجلمعيات الثالث نستطيع أن نفهم أكثر كيف أثر منهج 

. أحياان هنضة العلماء تتفق مع احملمدية وخلفهما السلفية مثل يف حكم احتفال  كانوا خيتلفون أحياان ويتفقون أحياان أخرى، ولكن كل ابستخدام منهجه اخلاص

وخلفهما احملمدية مثل يف حكم نقل األعضاء من امليت إل احلي وقنوت الوتر، وأحياان   مولد النيب صلى هللا عليه وسليم، وأحياان تتفق هنضة العلماء مع السلفية

يت. وقد حاولنا تتفق احملمدية مع السلفية وخلفهما هنضة العلماء مثل يف حكم احتفال التهليل وإرسال أجر قراء القرآن للميت وقنوت الصبح والتوسل ابمل

 النقاش يف هذه املسائل بقدر إمكاننا. 

البحث، وعلى الرغم من أننا درسنا جبد، إال أن هذه الدراسة ال خيلو من قصور وعيوب وهذا من  هذا فرصة إلمتام كتابة  الذي أعطاان احلمد هلل

يصفون،  وصلى هللا على خي خلقه سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. سبحان ربك رب العزة عما طبع اإلنسان ال حيلة منه. فالكمال خمتص هلل فقط.

 وسالم على املرسلني واحلمد هلل رب العاملني.
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