إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونوذ باهلل من شرور أنفسنا ،ومن سيئات
أعمالنا ،من يهده اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل
وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله وصلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه
وسلم تسليما كثريا.
أما بعد:
ال شك أن اهلل سبحانه وتعاىل قد اختص هذه األمة بفضله ،ومنحها اخلري الدائم
حني أنزل فيها هذا الكتاب العزيز ،دستوراً ومنهاجاً ،وهداية وبشارة( ،
)(.)1
فقد يسر اهلل أن أكون أحد الطلبة الذين تلقوا العلم يف هذا الصرح الشامخ اجلامعة
احملمدية سوراكارتا يف الكلية العامرة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،قسم الدراسات
العليا الشرعية وتلقيت العلم على يد علماء أجالء ،ومشايخ فضالء ،قدموا كل ما
( )1اإلسراء آية رقم {}9
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بوسعهم ،ومل يبخلوا بعلمهم ،فنعم ما قدموا لنا من علم جليل ،ونعم ما رأينا من حسن
أخالقهم وكرم تواضعهم ،فلهم مين خالص الدعاء بأن يبارك اهلل يف علمهم وعملهم ،وأن
جيزيهم خري اجلزاء.
ثم إنين ومن خالل البحث عن موضوع أقدمه لنيل درجة املاجستري ،يسر اهلل لي
أن وقع اختياري على موضوع له أهميته يف اجملتمع اإلندونيسي عموما ،ويف اجلمعية
احملمدية خصوصا ،وهو( :املستدرك على كتاب مقررات جملس الرتجيح للجمعية احملمدية
من أول كتاب الطهارة إىل كتاب اجلنائز) ثم استشرت بعض املشايخ العلماء فشجعوني
على الكتابة يف هذا املوضوع نظرا ملكانة اجلمعية احملمدية ،وألهمية كتاب "مقررات
جملس الرتجيح" .فاستعت باهلل على ذلك ،راجيا من اهلل املعونة والتيسري.

فان اجلمعية احملمدية تأخذ دورا كبريا يف حقل الدعوة االسالمية يف بالدنا احلبيب
اندونيسيا واألقاليم احمليطة بها يف جنوب آسيا يتبني ذلك بكثرة أعضائها واملدارس
واجلامعات واملستشفيات واملؤسسات املالية وغريها إىل األعمال الدعوية واخلريية التابعة
هلا.
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ومما تقدمها اجلمعية احملمدية يف اجملتمع االندونيسي هو مقررات جملس الرتجيح
الذي يعتمد عليه معظم الدعاة املنتمية اليها فهم جيعلون هذه املقررات املصدر األساسي
يف دعوتهم حيث يرجع اليها ملعرفة األحكام الفقهية والعقدية .جملس الرتجيح يعترب اجمللس
األعلى يف اجلمعية احملمدية يف اختاذ قرار األحكام الشرعية ألعضاء اجلمعية احملمدية.
فمقررات جملس الرتجيح يتضمن مسائل فقهية عامة ومن ضمنها مسائل متفقة بني
أئمة االسالم ومل حيصل فيها أي نزاع .ومن خالل البحث السريع جند هناك مسائل
الفقهية الرجحة بل بعضها حمل اإلتفاق بني علماء االسالم مل تذكر يف مقررات جملس
الرتجيح مع أنها تتوفر فيها شروط الرتجيح املعتمدة عند اجلمعية احملمدية.

فإن معرفة األحكام الفقهية هلا أهميتها يف حياة املسلم .بها يعرف احلالل واحلرام،
وبها تستقيم العبادة .فاجلمعية احملمدية تتميز بقوة متسكهم بالكتاب والسنة وعدم
التعصب بإمام من األئمة أو التعصب بآراء أحدهم.
ويظهر ذلك يف مقررات جملس الرتجيح مبا فيها من األصالة املستندة على الكتاب
والسنة يف ذكر األحكام الفقهية .وأصبحت مقررات جملس الرتجيح مرجعا أساسيا عند
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اجملتمع احملمدي خصوصا لدي دعاتها .فهم يرجعون إليها يف معرفة األحكام الفقهية بل
بعضهم قابل أقواال أخرى يف كتب احلديث والفقه بها.
ولكن لألسف الشديد ،لقد تركت مقررات جملس الرتجيح أحكاما فقهية راجحة
تتوفر فيها شروط الرتجيح للجمعية احملمدية ،وبعضها مسائل ال يسع املسلم جهلها .كما
أهمل الباحثون استدراك هذه االحكام.
معظم الباحثني يعتنون بدراسة املقررات من جهة أصول الفقه وقواعده ودراسة
أحاديثه صحة وضعفا وأهملوا اجلانب الفقهي ،مع أن أعضاء اجلمعية احملمدية يف أمس
احلاجة إىل إجياد كتاب متكامل يبني األحكام الفقهية اليت تستوعب مجيع جوانب
العبادات .فسد هذا اخللل الواقع له أهمية عظيمة حيث يقدم حال وافيا للمجتمع
احملمدي يف سهولة البحث عن االحكام الفقهية يف كتاب واحد بعد اضافة األحكام
الفقهية الراجحة الي مقررات.

 .1كثرة الطلب واألسئلة إلضافة األحكام الفقهية الراجحة إىل مقررات جملس الرتجيح.
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 .2تقديم احلل املناسب للمشاكل اليت تواجهه أعضاء اجلمعية احملمدية يف صعوبة البحث
عن معرفة االحكام الفقهية اليت ال تصح العبادة إال بها.
 .3وجود املسائل الراجحة اليت مل تذكر يف املقررات مع توفر شروط الرتجيح املعتمدة
عند اجلمعية احملمدية.

أصبحت مقررات جملس الرتجيح مرجعا أساسيا عند دعاة وأعضاء اجلمعية
احملمدية حيث يرجعون إليها يف معرفة األحكام الفقهية والعقدية .وهلذه املكانة الرفيعة
تأتي بعض األسئلة املوجهة إليها منها:
 .1هل هناك ضوابط وأسس وقواعد يرجع إليها جملس الرتجيح للجمعية احملمدية يف
استنباط األحكام الفقهية؟
 .2هل هذه املقررات تستوعب مجيع األحكام الفقهية املهمة اليت حتتاجها أعضاء
اجلمعية؟
 .3وهل هناك أحكام فقهية راجحة تتوفر فيها شروط الرتجيح املعتمدة عند جملس
الرتجيح؟
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 .1بيان قواعد الرتجيح عند اجلمعية احملمدية
 .2بيان مدى استيعاب مقررات جملس الرتجيح باألحكام الفقهية الراجحة
 .3مجع املسائل الفقهية الراجحة اليت مل تذكر يف املقررات ودراستها واختيار ما توفر
فيه شروط الرتجيح املعروفة عند اجلمعية احملمدية

 . 1جملس الرتجيح للجمعية احملمدية هلا قواعد وأسس يرجع إليها يف اختيار األحكام
الراجحة .كما قررها اجمللس يف املؤمتر  11يف السنة  1991م يف صولو الذي
وصل الي  11قاعدة رئيسية.
 .2مقررات جملس الرتجيح مل تستوعب مجيع األحكام املهمة لذي حيتاجها اجملتمع
اإلندونيسي خصوصا الذين ينتمون اليها
 . 3هناك أحكام فقهية راجحة تتوفر فيها شروط الرتجيح املعتمدة عند اجمللس مل تذكر
يف املقررات.
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بعد البحث والتحري  ،وجدت دراسات عامة ملقررات جملس الرتجيح  ،وهي
كالتالي:
 .1همسني ،حممد خري الدين .2002 .فتاوى اجملامع الفقهية اإلندونيسية (حتليل ودراسات
أصولية) .رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف أصول الفقه جامعة أم درمان اإلسالمية،
السودان.
Kasman. 2010. Ijtihad Muhammadiyah dalam Menentukan Ke-Hujjah-an

2.

Hadits (Studi atas Manhaj dan Hadis-hadis bidang Aqidah dan Ibadah dalam
Putusan-putusan Majlis Tajih Muhammadiyah tahun 1929-1972. Disertasi.
Fak Tafsir Hadis Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel, Surabaya.
Djamil, Fathurrahman. 1994. Itjihad Muhammadiyah Dalam Maslah-masalah

3.

Fiqh Kontemporer. Disertasi Doktorat. IAIN. Jakarta.

البحث األول يتكون من مقدمة وثالثة أبواب ،ومل يتطرق يف البحث عن املسائل الفقهية
عند اجلمعية احملمدية إال يف الباب الثالث ،كتب فيه الباحث :الدراسات يف بعض فتاوى احلركة
احملمدية .وفيه ثالثة مباحث؛ املبحث األول يف العبادات وفيه ثالث مسائل؛ املسألة األوىل حكم
البسملة يف الصالة واملسألة الثانية حكم مالمسة النساء واملسألة الثالثة حكم إثبات اهلالل بالرؤية
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واحلساب .ويف املبحث الثاني يف األحوال الشخصية واملبحث الثالث يف النوازل .كلها حتليل
ودراسات أصولية ،ليست فقهية ،ومل يأت باملسائل الفقهية الراجحة اجلديدة.
وعالوة على ذلك ،هذا البحث مل جيعل مقررات جملس الرتجيح موضوعا أساسيا بل يبحث
عن الفتاوى الصادرة من اجلمعية احملمدية ومل خيتص باجلمعية احملمدية وإمنا يبحث عن الفتاوى جلمعية
نهضة العلماء وجملس العلماء اإلندونيسي واجلمعية احملمدية .يأتي الباحث ببعض الفتاوى من تلك
اجلمعيات باألمثلة وحيللها ويدرسها من علم أصول الفقه.
البحث الثاني يبحث عن طريقة اجلمعية احملمدية يف وضع قواعد وأسس يف االستدالل
باحلديث من حيث الرد والقبول .ويدرس األحاديث املذكورة يف مقررات جملس الرتجيح من حيث
القوة والضعف والقبول والرد .ومدى التزام اجلمعية احملمدية يف القواعد واألسس اليت وضعتها يف
قبول احلديث ورده من خالل األحاديث املذكورة يف مقررات جملس الرتجيح .فهذا البحث يعتين
باألحاديث املذكورة يف مقررات جملس الرتجيح ،ومل يستدرك املسائل الفقهية اليت مل تذكر يف
املقررات.
والبحث الثالث يبحث عن املسائل الفقهية احلديثة واملعاصرة الذي يسمى اآلن بفقه النوازل
ومل يستدرك املسائل الفقهية القدمية اليت حبث عنها العلماء وبوبها على أبواب الفقه .فهذه الرسائل
العلمية الثالث مل تستدرك املسائل الفقهية الراجحة اليت مل تذكر يف املقررات مع أنها تتوفر فيها
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شروط الرتجيح املعتمدة عند اجلمعية احملمدية .البحث األول والثاني يركز على البحث يف قوة
األحاديث املذكورة يف املقررات ومدى التزام اجلمعية احملمدية بالقواعد اليت وضعتها يف حجية
األحاديث من حيث القبول والرد.
إن كان البحث العلمي ال بد يكون فيه شيء جديد مل يتطرق إليه الباحث من قبل ،فإن
اإلضافة اليت تأتي بها هذه الرسالة هي دراسة املسائل الفقهية اليت تتوفر فيها شروط الرتجيح املعتمدة
عند اجلمعية احملمدية ومل تذكر يف كتاب مقررات جملس الرتجيح وإحلاقها باملسائل الفقهية املذكورة
يف املقررات على حسب األبواب املناسبة من أول كتاب الطهارة إىل كتاب الزكاة.

هو املنهج الوصفي التحليلي بتطبيق القواعد الفقهية وأصوله بطريقة مجع املعلومات
املتداولة يف بطون أمهات كتب الفقه واحلديث ومقارنتها بقواعد الرتجيج املعتمدة عند
اجلمعية احملمدية الستخراج األحكام الفقهية الراجحة.
وأسلوب البحث:
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 .1قمت جبمع ودراسة املسائل الفقهية الرئيسية يف كتاب :الطهارة ،والصالة،
والصوم ،والزكاة ،واحلج ،واجلنائز اليت مل ترد يف كتاب "مقررات جملس
الرتجيح"
 .2ثم قمت بالرتجيح يف املسألة يناء على قواعد الرتجيح وعلى قوة دليل كل قول ثم
أضفت تلك املسائل على النسخة األصلية يف املقررات.
 .3ذكرت نص مقررات جملس الرتجيح جمردا عن الدليل خمافة التطويل ,فمن اراد
ذالك فالرياجع األصل .وذكرت املستدرك مع الدليل.
 .1عزو اآليات القرآنية إىل سورها.
. .5ختريج األحاديث واآلثار من مصادرها األصلية.
 .1شرح غريب األلفاظ واملصطلحات وضبطها بالشكل.

تتألف هذه الرسالة من أربعة أبواب وفهارس ،وتفصيلها كاآلتي:
:
وهي تشتمل باآلتي:
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 .1خلفية البحث
 .2مشكلة وأسئلة البحث
 .3أهداف البحث
 .1الدراسات السابقة
 .5منهج البحث
 .1خطة البحث

وفيه فصالن:

وفيه مبحثان:
املبحث األول :قواعد وأسس الرتجيح الرئيسية عند اجلمعية احملمدية
املبحث الثاني :جملس الرتجيح
وفيه ستة مطالب:
املطلب األول :التعريف
11

املطلب الثاني :رؤساؤه
املطلب الثالث :مكانة جملس الرتجيح
املطلب الرابع :مهامه
املطلب اخلامس :منهج الرتجيح
املطلب السادس :ترقية جملس الرتجيح

وفيه ثالثة مباحث:
املبحث األول :مؤسسها
املبحث الثاني :اجلمعية احملمدية عرب التاريخ
وفيه مطلبان:
املطلب األول :تأسيسها
املطلب الثاني :رؤسائها
املبحث الثالث :املؤسسات التابعة هلا
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وفيه ستة فصول:

وتشتمل على:
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