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 صملخال

 

ْكتابْيْت ْمن ْاجلنائز ْباب ْىف ْالفقهية ْاملسائل ْحبث ْجلنة ْاختيارات ْىف ْالبحث ْهذا كز
ويهدفْْ.6101ْ–0262ْأحكامْالفقهاءْىفْمقرراتْمؤمتراتْهنضةْالعلماءْمنْسنةْ

هذاْالبحثْإىلْإعطاءْالصورةْالواضحةْيفْاختياراتْجلنةْحبثْاملسئلْالفقهيةْىفْبابْ
ْكتابْأحكامْ ْْ–0262ْالفقهاءْىفْمقرراتْمؤمتراتْهنضةْالعلماءْمنْسنةْاجلنائزْمن

ْكيفىْووصفى6101ْْ ومنهجْوطريقتهاْىفْاستتنباطْاألحكام.ْوهذاْالبحثْحبثْمكتىب
وينهجْمنهجاْحتليلياْنقدياْتارخيياْبالتقريبْالتارخييْواألصويل.ْوالنتائجْالىتْحصلْعليهاْ

ْكثرياْماْتستخدمْاملنهجْ القويلْىفْاستنباطها.ْوذلكْاملنهجْالقويلْالباحثْهىْأنْاللجنة
ْب ْاملعروف ْاالجتهاد ْمقام ْيقوم ْاملسائل ْحبث ْوأن ْالشافعي. ْاملذهب ْضوء بذلْىف

ْالشرعية.ْ ْاألدلة ْمن ْتفصيلي ْدليل ْمن ْالشرعي ْاحلكم ْإىل ْللوصول ْجهدهم اجملتهدين
هاْالىتْقررهاْىفْاختياراهتاْالفقهيةْباالستقامةْىفْاستخدامْمناهجْاستنباطْومتيزتْاللجنة

ْكتبْاملذهبْ هنضةْالعلماءْوهىْتستدلْبالقرآنْواحلديثْوأقوالْالفقهاءْاملنصوصةْىف
ْواألعرافْاحملليةْ ْوالعوائد ْباملصاحل ْوتراعى ْبالقياسْأوْاإلحلاق ْوكذلكْتستدل الشافعي
والتيسري.ْوبعبارةْأخرىْأنْهناكْنقاطاْعشراْقابلةْللمناقشةْوالنقدْوهىْفهمْاللجنةْىفْ

ْالفقهمع ْوعدها ْمقامه ْاملسائل ْحبث ْوقيام ْاالجتهاد ْمْىن ْوىف ْالعلوم وىفْْذهبيتهاملك
ْكلْبدعةْضاللةْْوىفْهيمنةْشيوخهاْْوىفْْوْفهمهاْىفْأهلْالسنةْواجلماعة ْكلمة ىفْتفسري

ْْو ْالنبوي ْالتك ْمن ْموقفها ْْوىف ْالعبادات ْىف ْالقياس ْإجراء ْوالتقاليدْىف ْبالعوائد مراعاهتا
 جتهادْاجلماعي.الضوابطْىفْاالىفْْو

 
 اختياراتْوجلنةْحبثْاملسائلْواجلنائزْواالستنباطالكلمات األساسية : 
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ABSTRACT 

This research focuses on the fiqh selection of Bahṡu  al-Masā’il in ahkam fuqoha 

book. It is a collection of decisions made by Muslim scholars in their conference 

since 1926-2010 which belongs to the discussion of Janāiz and method of istimbāṭ 

used by Bahṡu  al-Masā’il. The objectives of this research are to describe about 

ikhtiyarat lajnah Bahsi al-Masā’il, and to describe method that becomes the base 

of its law. This is a descriptive qualitative research. The methods used in this 

research are historical approach and uṣul al-fiqh. The findings of this research 

showed that Bahṡu  al-Masā’il used the whole method; however, it often used 

Manhaj Qauly. Bahṡu  al-Masā’il tends to refer to Syafi’i’s school. This activity 

of Bahṡu  al-Masā’il was held as substitute of ijtihād which in Islam known as the 

seriousness of mujtahid in making Islamic law from the detailed Islamic 

argumentations. The characters of fiqh selection of Bahṡu  al-Masā’il are 

consistent in using method of Istimbāṭ made by Nahdlatul Ulama, using 

argumentations based on al-Qur’an and Hadis, the opinions of fiqh experts are 

from Syafi’i’s school, using Qiyās and considering the problems, customs, as well 

as easy. Based on the research findings, there are nine things that become the 

focus of discussion: the understanding of lajnah toward the meaning of ijtihād and 

the activity to substitute it, fiqh knowledge as the king of knowledge, the way of 

following the school, the understanding of lajnah toward the meaning of Ahlu al-

sunnah wa al-jamā’ah, domination of great Muslim scholars, the interpretation of 

kullu bid’atin ḍalālah, the attitude towards what prophet Muhammad didn’t do, 

the use of Qiyās in worship, and the attention to customs and rules of collective 

ijtihād. 

Keywords: ikhtiyārāt, lajnah Bahṡi  al-Masā’il, Janāiz, dan Istinbāṭ 

 

Abstrak 
  

Penelitian ini berfokus pada pilihan-pilihan fikih Bahṡu  al-Masā’il dalam buku 

ahkam fuqoha’ yang merupakan kumpulan dari keputusan Muktamar Ulama sejak 

tahun 1926–2010 dalam bab Jenazah dan metode Istimbāṭ yang dipergunakan oleh 

Bahṡu  al-Masā’il. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran 

tentang ikhtiyārāt lajnah Bahṡi al-Masā’il dalam fikihnya dan menggambarkan 

pula tentang metode apa yang menjadi landasan dalam Istimbāṭ hukumnya. 

Penelitian ini adalah penelitian pustaka yang bersifat kualitatif deskriptif dengan 

menggunakan metode sejarah dengan pendekatan sejarah dan ushul fikih. 

Temuan-temuan dalam penelitian ini adalah bahwa Bahṡu al-Masā’il 

menggunakan seluruh metode yang ada, namun demikian ia banyak menggunakan 

Manhaj Qauly, Bahṡu  al-Masā’il cenderung Syafi’i sentris, dan kegiatan Bahṡu  

al-Masā’il ini tampil sebagai pengganti ijtihad yang dikenal dalam Islam sebagai 
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pengerahan kesungguhan para mujtahid dalam mengeluarkan hukum syara’ dari 

dalilnya yang terperinci dari dalil-dali syara. Karakter pilihan fikih Bahṡu  al-

Masā’il adalah konsisten dalam penggunakan metode Istimbāṭnya yang telah 

ditetapkan oleh Nahdlatul Ulama, mempergunakan dalil-dalil dari al-Qur’an dan 

Hadis, pendapat-pendapat ahli fikih dari kalangan Madzhab Syafi’i, 

mempergunakan Qiyas dan mempertimbangkan maslahah dan adat kebiasaan 

serta kemudahan. Dengan ungkapan lain bahwa ada sembilan poin yang bisa 

didiskusikan dan dikritk yaitu pemahaman Lajnah ini terhadap makna ijtihad dan 

kegiatannya mengganti kegiatan ijtihad, pendudukan ilmu fikih sebagai raja ilmu, 

pola bermadzhabnya, pemahaman lajnah terhadap Ahlu al-sunnah wa al-jamā’ah, 

dominasi para ulama besarnya, penafsiran terhadap kalimat kullu bid’atin ḍalālah, 

sikapnya terhadap apa yang ditinggalkan dan tidak dilakukan oleh Nabi, 

penggunaan Qiyas dalam ibadah, perhatiannya terhadap adat kebiasaan, dan 

aturan-aturan ijtihad kolektif. 

 

Kata kunci: ikhtiyārāt, lajnah Bahṡi  al-Masā’il, Jenazah, dan Istinbāṭ 

 المقدمة  .أ

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

الوحيْبوفاةْرسولْاهللْصلىْاهللْعليهْوسلمْوالنصوصْمنتهيةْوشؤونْحياةْاملسلمنيْ

ْتتجدد.ْوهذهْاملستجداتْتطالبْاملسلمنيْإىلْتقريرْأحكامها.ْ

ْتقومْْْْْْْْ ْوغريمها ْالعلماء ْوهنضة ْحممدية ْمثل ْبإندونيسيا ْاإلسالمية ْاجلمعية إن

ْْو ْاجلماعى. ْوالفتوى ْالعلماءباالجتهاد ْْهنضة ْاجتماعية ْدينية ْجلمعية أّسسهاْاسم

ْ ْسنة ْأشعري ْهاشم ْحممد ْالشيخ ْاألولياء0262ْْحضرة ْبدعوة ْوتلتحق ْتتبع وهى

ْجاوى. ْىف ْالعل0ْالتسعة ْهنضة ْمصطلح ْحممدْوأطلق ْأسسها ْالىت ْاجلمعية ْعلى ماء

                                                           
 

 1 Amirul Ulum, Muassis Nahdlatul Ulama Manaqib 26 Tokoh Pendiri NU, 
(Yogyakarta:Aswaja Pressindo,2015) hal.1 
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بسوراباياْوعلىْتعاليمهْالىتْتتمسكْبعقيدةْأهلْالسنة0262ْْهاشمْأشعرىْسنةْ

 .6واجلماعةْوتتمذهبْبأحدْاملذاهبْاألربعة

ْنقلهْ        ْكما ْكاريل ْوعند ْاجلمعية. ْإنشاء ْأسباب ْحتديد ْىف ْاملؤرخون اختلف

ْجائز ْأمحد ْهت3ْهرتونو ْ ْنشأهتا ْنقدأن ْإىل ْاإلْدف ْمدافعةْاحلركة ْوإىل صالحية

إندانجْسيفْالدينْأنصاريْحممديةْواإلرشاد,ْوأكدْْاملذهبْالشافعيْوإىلْمنافسة

ْوغريهاْهتانْنشأأ ْجاءْهباْحممدية ْالىت ْللحركةْاإلسالمية ْإنْْاستجابة وقالْهرتونو

ْالرأيْدليارْنور التقدمْوالتطورْىفْ.ْوعندْمارتني,ْسببْنشاهتاْهو4ْوافقْعلىْهذا

ْالدينية ْالعوائد ْمدافعة ْعن ْوفضال ْ.5العامل ْْ ْمثل ْالنهضيني, ْعند ْالرمحنوأما ْعبد

ْكمانشأةْوغريه,ْفإنْ علىْفهمهاْْمبنيةنشأهتاْ,ْولكنْؤرخوناملْهقالْاجلمعيةْليست

ْواجلماعة ْاظهإلْو2ْألهلْالسنة ْرْاحلزن ْْعامليةْقضاياعلى ْالوهابيةْدينية ْسيطرة يعىن

ْ.8العملْلتحقيقْمصاحلْاإلسالمهوْهاْمنْاألمسىاهلدفْأنْْو7ْعلىْمكةْوغريها

                                                           
 

جاكرتا: مكتبة ),الوهبية ونهضة العلماء اتفاق فى األصول ال اختالفعلى مصطفى بعقوب,  2  

 22ص  (2112-1431,  دار السنة
3 Hartono Ahmad Jaiz dan Abduh Zulfidan Akana, Bila Kyai Dipertuhankan: Membedah 

Sikap Beragama NU, (Jakarta: Pustaka al Kautsar,2006) hal. 041-  -141. 
 4 Ibid, hal 144 

5 Martin Van Bruinessen, NU Relasi-Relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru, (Yogyakarta: 

LKis, 2009)  hal.14 
6 Ibid, hal. 159 
7 Ellyasa KH Dharwis, Gus Dur dan Masyarakat Sipil, (Yogyakarta:LKis, 1994) hal 170 
8 AD ART NU, Pasal 2 dan pasal 3 
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كونتْْ.كيفيةْأداءْالشريعةْاإلسالميةْىْفْنهضينيرشادْالإمنْوظائفْاجلمعيةْ       

ْذلك ْألجل ْاملسائل ْحبث ْجلنة ْْ.اجلمعية ْأنالوتفهم ْْاالستنباطْلجنة تطبيقْهو

ْيستوفونهاْشعرواْأهنمْالْعلماءألنْنصوصْالفقهاءْعلىْاملسائلْاملطلوبْحكمهاْ

عدْحبثْاملسائلْبدالْيأنْاالجتهادْمستحيلْأداءهْىفْتلكْاحلالةْفْوْشروطْاالجتهاد

ْْ.2منه

ْْْْْْْْ ْوهى ْاالستنباط ْمناهج ْثالثة ْوللجنة ْالقويل ْنصوصْأى ْإىل ْاملباشر الرجوع

ْقسمنيْالكتب ْإىل ْهذا ْوينقسم ْْاملعتربة. ْالشافعيومها ْاملذهب ْضوء ْىف 01ْالقويل

ْاملذْو ْضوء ْىف ْاألاالقويل ْْوْ.00ربعةهب ْاإلحلاقي ْأى ْاجلديدة ْاملسائل علىْقياس

اتباعْمنهجْاألئمةْأىْْتخريجالْو06ْسائلْالقدميةْاملنصوصْعليهاْىفْالكتبْاملعتربةامل

 .03ىفْاستنباطْاألحكامْاألربعة

ْىفْْْ ْتتمثل ْالىت ْالكثرية ْالقرارات ْاخلاص ْمبنهجها ْاللجنة ْهذه ْأصدرت ولقد

ْالفقهية ْاختياراهتا ْمقرراتْ. ْىف ْالفقهاء ْأحكام ْكتاب ْىف ْمدونة ْالقرارات وتلك

.ْولقدْدعاْهذاْالكتابْالباحث6101ْْ–0262ْمؤمتراتْهنضةْالعلماءْمنْسنةْ
                                                           
 

 9 Ahmad Muhtadi Ansor, Bahsul Masail Nahdhatul Ulama: Melacak Dinamika Pikiran 
Kaum Tradisional, (Yogyakarta: Teras, 2013), hal. 39-40. 
 10 Tim LTN PBNU, Ahkamul Fuqaha’ fii Muqarrarat Muktamarat NU, (Surabaya:Khalista, 
2011),  hal 3 
 11 Ibid, hal. 847 

 12 Ibid, hal. 470 

 13 Ibid, hal. 848 
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ْعنْ ْوفضال ْالباحث ْتعجب ْقد ْالفقهية ْاملسائل ْحبث ْجلنة ْاختيارات ْألن ْحبثه إىل

عيةْمنهجهاْاخلاصْالستنباطْاألحكامْحبيثْخيتلفْعنْمناهجْاستنباطْأحكامْمج

ْ ْإىل ْاملتسبون ْخيالف ْقد ْواقعها ْويف ْواإلرشاد. ْحممدية ْمثل ْتلكْاجلأخرى معية

ْاالختياراتْرغمْمنْأهناْأعلىْالقرارات.

ْاملوضوعْو ْهبذا ْيتعلق ْفيما ْرسالة ْجامعْهىْوْجدت ْشريفْيرسالة ْجبامعة ة

 Majlis Bahtsul :ْسالمتْبشريْحتتْاملوضوعكتبها0220ْْهدايةْاهللْجاكرتاْسنةْ

Masail Syuriyah NU; Studi tentang Pola Pengkajian dan Penetapan Hukum   

ْالرسالةْعلى ْْوحصلتْهذه ْأْأنالنتائج ْاجتهادهاْربعةْأسسللجنة نْآوهيْالقْرْىف

ْستحساناالمثلْاملختلفْفيهاْأهناْاعتمدتْعلىْاألدلةْْوْواحلديثْواإلمجاعْوالقياس

ْوغريتصواالس ْْحاب ْوأهنذلك. ْإمامْْتمتذهبا ْمنهج ْوتنهج ْالفقه ْىف ْمعني مبذهب

ْآخرْوهوْاختياراتْْاملذهب. ْيتناولْجانبا ْالرسالةْفإنْحبثىْهذا وبالنسبةْإىلْهذه

ْاللجنةْالفقهيةْىفْمسائلْاجلنائزْوطريقتهاْىفْاالستنباط.

ْأبادوىنْعبدْاهللْسنةْْرسالةْو ْكتبها سوراكرتاْاحملمديةْجبامعة6103ْْْأخرى

 Studi Komparatif Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsulباملوضوعْ

Masail Nahdlatul Ulama Tentang Istinbath Hukum Merokok   ْوحصلتْْعلى

حرمْجملسْالتجيحْالتدخنيْملاْفيهْمنْالضررْولداللةْسورةْاألعرافْلقدْْهأنالنتائجْ
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ْاإلسراء057ْ ْوسورة ْمنْاخليائث ْالدخان ْأن ْأن67ْ-62ْعلى ْهوْْعلى التدخني

ْفيهْمنْاآلثارْاملفسدة ْفيهْضررْوْْ.التبذيرْوملا كرهتْجلنةْحبثْاملسائلْالتدخنيْملا

ألنْالةْاملدخنْحبغريْمباشرْوغريْمسكرْولغريْمميتْولقولْالعلماءْإنْحكمهْمتعلقْ

 .مكنةْواألحوالتغريْبتغريْاألزمانْواأليالفتوىْ

املطبوعةْىفْْألمحدْزهرىفْجامعةْيوكياكرتاْاإلسالميةْاحلكوميةْْهرسالةْالدكتوراْو

     Lajnah Bahtul Masail 1926 -1999 Tradisi Intelektual NUالكتابْباملوضوعْ:ْ

ْ ْهى ْزهر ْأمحد ْعليها ْحصل ْالىت ْوالنتائج ْبني ْخمتلفة ْاملعتربة ْالكتب اْأهنْوْاللجنةأن

ْالقولية ْْتنهجْالطريقة ْواوهى ْْوإلحلاقْوالأكثرْاستعماال تنقسمْإىلْْاأنْقراراهتتخريج

ْْثالثة:ْقراراتْتالئمْ ْأكريْقسمْوبالقرآنْوالسنةْوجرىْالعملْهبا وقراراتْالْْ.هذا

ْالكتابْْو.ْتالئمْبالقرآنْوالسنةْوجرىْالعملْهباْوقراراتْمتغريات رغمْمنْأنْهذا

نهْيتكزْيتناولْدراسةْنفسْالكتابْفإنْالبحثْالذىْبنيْأبديناْهذاْخيتلفْعنهْأل

ْياختْىف ْالارات ْاجلناْفقهيةاللجنة ْأحكام ْحول ْفقط ْئز ْإستنباطها املختارْومنهج

ْوحتليلهماْونقدمهاْبطريقةْالباحث.

ْالبحثْىفْاملشكلتنيْومهاْ اختياراتْجلنةْحبثْاملسائلْالفقهيةْىفْوبتكزْهذا

ْاجلنائز ْ باب ْمن ْالعلماء ْهنضة ْمؤمترات ْمقررات ْىف ْالفقهاء ْأحكام ْكتاب سنةْمن
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0262ْ–ْ6101ْْ ْذلكومنهجها ْأحكام ْاستتنباط ْالبحثويْىف ْهذا ْإىلْهدف

ْتلكماْاملشكلتني.ْالواضحةْيفْةإعطاءْالصوْر

 منهج البحث .ب

ْكذلكْحبثْْهذاْالبحثْْْْْْْ ْكيفىْألنهْيقومْبدراسةْالنشاطْالفقهىْوهو حبث

ْىفْْ ْاللجنة ْاختيارات ْعن ْواملعلومات ْاحلقائق ْمجع ْعلى ْيقوم ْألنه ْمكتىب وصفى

ْالبحثْ ْهذا ْوينهج ْوتفسريها. ْوحتليلها ْاستنباطها ْومنهج ْالفقهاء ْأحكام كتاب

قْواملعلوماتْعنْمنهجاْحتليلياْنقدياْتارخيياْألنهْيقومْعلىْمجعْماْمضىْمنْاحلقائ

.ْوالتقريب04ْاختياراتْاللجنةْومنهجْاستنباطهاْأىْينهجْالبحثْمنهجْنقدْالنص

ْ.األصويلاملستخدمْىفْهذاْالبحثْهوْالتقريبْالتارخييْْو

 البحث .ج

 ْْْْْْْْ ْعلى ْاجلنائز ْباب ْىف ْالفقهية ْاملسائل ْحبث ْاختيارات مسألة62ْْتشمل

ْوالبحثْعنهاْمبنيْىفْالقائمةْالتالية:ْ

 

 

                                                           
 

04 ْCik Hasan Bisri,Model Penelitian Fiqih, (Bogor:Kencana, 2003) hal. 219 
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 حتليالْونقدامةْاختياراتْحبثْاملسائلْالفقهيةْقائ

 التحليل والنقد المنهج  اختيارات اللجنة الفقهية  الرقم

ْاملقربة0ْْ ْىف ْالقرب ْعالمة ْجتديد جواز
 العامةْأوْاملسبلةْقبلْبالءْاجلسد

  أناْموافقْعلىْهذاْاالختيارْالقويل
ْ 

ْوبنائه6ْْ ْباجلدران ْالقرب ْتسوير كراهية
 امليتْلغريْحاجةىفْأرضْملكْ

ْبتحرميْْالقويل ْالقول ْهو ْىل ْالرجحان ْيظهر والذي
ْ ْىف ْمسبلةالبناء ْىفْْاألرض ْوأما ْاملوقوفة أو

غريمهاْفمكروهْإالْحلاجةْوكذلكْالتسويرْألنهْ
 داخلْىفْالبناء.

حترميْتزينيْالقربْباحلريرْوكراهيتهْبغري3ْْ
 احلرير

  أناْموافقْعلىْهذاْاالختيار القويل
 

ْالطعام4ْْ ْامليت ْأهل ْحتهيز كراهية
ْواليومْ ْفيه ْيتوىف ْيوم ْىف للمعزين
ْالْ ْهذا ْوكراهيته ْوالسابع الثالث

 تنفىْحصولْثوابْالصدقة

ْلقولْ القويل ْللمعزين ْالطعام ْامليت ْأهل ْحتهيز حترمي
رسولْاهللْاصنعواْآللْجعفرْطعاما،ْفإنهْقدْ

 أتاهمْأمرْشغلهم

 أناْموافقْعلىْهذاْاالختيار يلالقْو وصولْثوابْالصدقةْإىلْامليت5ْْ

ْعند2ْْ ْامليت ْمن ْاملشيمة ْفصل عدم
 غسلهْواحلثْعلىْجتهيزهاْلطهارهتا

  أناْموافقْعلىْهذاْاالختيار القويل
 

ْوصول7ْْ ْتعذر ْإذا ْامليت ْبتيمم القيام
ْاملاءْإىلْمسربه

  أناْموافقْعلىْهذاْاالختيار القويل

ْيتعلقْ القويلْالوقفحترميْبناءْاملبىنْىفْأرض8ْْ ْال ْولكن ْاالختيار ْهذا ْعلى ْموافق أنا
ْكانْ بإذنْمالكْاألرضْألهناْوقفْهللْإالْإذا

 ذلكْالويلْملْيثبتْالوقفْوملْيقرر

  أناْموافقْعلىْهذاْاالختيار القويل جوازْدفنْامليتْىفْالتابوتْحلاجة2ْ

ْوجواز01ْْ ْللميت ْهدية ْالصالة حترمي
 إهداءْالصالةْاملطلقةْللميت

ْللميتْ القويل ْهدية ْالصالة ْحترمي ْعلى ْموافق أنا
ْللميتْ ْاملطلقة ْالصالة ْإهداء ْأحرم ولكن
ْقياسْ ْالصدقة ْعلى ْوالقياس ْالدليل لعدم
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 .باطل

ْاملصنوع00ْْ ْامليت ْسن ْسن ْخلع حترمي
ْحرمةْ ْذلك ْانتهك ْإذا ْالذهب من

 امليت.

ْمنْ القويل ْاملصنوع ْامليت ْسن ْسن ْخلع جواز
ْذلكْالْينتهكْح ْامليتْوالْالذهبْألن رمة

 يعدْمثلة

الفصلْبنيْالتوأمنيْماْملْيضرْاحلي06ْْ
 وإالْفالْيفصلْ

ْكانْااللتصاقْ القويل والراجحْهوْالفصلْبينهماْإن
خفيفاْسهالْحبيثْإذاْماتْأحدمهاْوملْميتْ
اآلخر.ْوأماْااللتصاقْالتصاقْيتحدْىفْالرئةْ

 مثالْفهذاْالْميكنْالفصل

03ْْ ْملعرفة ْامليت ْحقن املرضْحترمي
 املعدى

جوازْحقنْامليتْألجلْذلكْألنهْوسيلةْمنْْاإلحلاقي
ْاملرضْ ْهذا ْانتشار ْعلى ْالقضاء وسائل

ْكبرية  واملصلحةْفيه

ْالتخريج انتسابْاملوتىْإىلْإبراهيم04ْْ
 القويل

  أناْموافقْعلىْهذاْاالختيار
 

ْيصلى05ْْ ْال ْالذى ْامليت ْجتهيز جواز
 والْيصومْىفْحياتهْ

ْ القويل ْاملؤمنْحترمي ْبني ْفاصلة ْالصالة ْألن جتهيزه
ْكبريْ والكافرْوكيفْالْيصليْلوالْيصومْوهو

 عاقلْوالْمانعْلهْمنْأداءمها
ْ أناْموافقْعلىْهذاْاالختيار القويل حترميْالنبشْماْدامْاجلسدْملْيبلى02ْْ

جوازْنبشْالقربْالقدميْلرجحانْبلى07ْْ
ْوملْ ْالعظم ْوفيه ْنبش ْوإذا اجلسد.

النتقالْإىلْغريهْواجبْيتمْالنبشْفا
 وإنْمتْالنبشْفالْبأسْالدفنْفيهْ

  أناْموافقْعلىْهذاْاالختيار القويل
ْ

ْولكن08ْْ ْبالسيارة ْامليت ْمحل جواز
 ليسْفيهْالفضائل

حترميْمحلْامليتْبالسيارةْإالْلعذرْملاْفيهْمنْ القويل
ْاحلجةْالقويةْواحلكمة

ْاملسلمني02ْْ ْمقابر ْىف ْاملرتد ْدفن حترمي
 خلروجهْمنْاإلسالمْ

  أناْموافقْعلىْهذاْاالختيار القويل
ْ

جوازْقضاءْصالةْوصيامْامليتْلغري61ْْ
ْبذلكْ ْالقائم ْكان ْإذا ْامليت أهل

ْحترميْقضاءْصالةْوصيامْامليتْإالْلنذر القويل
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 القضاءْمنْاسرتهْأوْبإذنْوليهْ
أناْموافقْعلىْهذاْاالختيارْلعدمْالدليلْوأماْ القويل صالةْامليتْغائباْىفْنفسْالبلدْْمنع60ْ

النجاشيْفإنهْماتْغىْالبلدْالكافرْوملْيصلْ
ْ عليهْأحد

حترميْنقلْالشهداءْلدفنهمْىفْالبيت66ْْ
ْىفْ ْدفنوا ْألهنم ْالقريب ْاملكان أو

 أرضْماتواْفيهْ

  أناْموافقْعلىْهذاْاالختيار القويل
 

ْمن63ْْ ْأحد ْوفاة ْ)ذكرى ْاحلول صحة
 العلماءْأوْالصاحلني(ْأوْجوازهاْ

ْوالتشبهْ القويل ْالبدع ْمن ْفيه ْملا ْاحلول حترمي
 بالنصارى

ْعندْ التخريج جوازْتلقنيْامليتْبعدْدفنه64ْ ْاملأمور ْألن ْدفنه ْبعد ْامليت ْتلقني حترمي
 االحتضارْوملْيقمْبهْالسلفْالصاحل

ْألن65ْْ ْلألعمى ْامليت ْعني ْأخذ حترمي
ْضررْ ْمن ْبأشد ْليس ْالعمي ضرر

 انتهاكْحرمةْامليتْ

ْالقويل
 التخريج

ْثبتْ ْولكن ْالتحرمي. ْاألمر ْهذا ْىف األصل
علمياْأنْترقيعْالقرنيةْهلذهْالعيونْهوْالوسيلةْ
ْالبصر،ْ ْضعف ْأو ْالعمى ْخطر ْلدرء الفنية
ْلذلكْ ْاملوتى ْبعض ْعيون ْنزع ْشرعا جيوز

ْتست ْما ْاحملافظةْبقدر ْلوجوب ْالضرورة؛ دعيه
علىْالنفس.ْولكنْجيبْأنْيقتصرْيفْذلكْ
ْأولياءْ ْهلم ْليس ْممن ْاملوتى ْبعض ْعيون على
والْيعرفْهلمْأهل،ْومنْالذينْحيكمْعليهمْ
ْمنْ ْبد ْال ْهبذا ْوالقائم ْقصاصا. باإلعدام

 األطباءْاملتخصصني
ْجسم62ْْ ْعضو ْبتربع ْالوصية بطالن

 امليتْوجوازْالوصلْحلاجةْماسةْ
جوازْالتربعْبعضوْاجلسمْبعدْاملوتْألنْىفْ القويل

ْاملتربعْ ْعلى ْتعود ْكبرية ْمصلحة ْالتربع ذلك
ْاحليْ ْعلى ْوتعود ْالكربة ْوتفريج بالصدقة
ْالربكةْ ْعلى ْيساعده ْالذى ْالعظيم ْْْْبالنفع

ْفا ْيكون ْأن ْجيب ْولكن ْوالعبادة املتربَّعْحلياة
لهْمعصومْالدمْأىْمسلماًْأوْذمياًْوأنْيكونْ

ْامليتْقدْتربعْقبلْموتهْورضيْالورثةْبذلك
حكمْقتلْالرمحةْفيهْتفصيل:ْحترميْقتلْالرمحةْ القويل حترميْقتلْالرمحة67ْْ

ْقتلْ اإلجيايبْْألنهْداخلْىفْالقتلْاحملرمْوأما
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ْالتداوىْ ْحبكم ْوفقا ْفحكمه ْالسليب الرمحة
ْالطبيبْاملعاجل.وبقرارْ

ْألجل68ْْ ْامليت ْدفن ْتأخري جواز
 التشريحْوالدراسةْوالتطهري.

  أناْموافقْعلىْهذاْاالختيار القويل
ْ

ْىف62ْْ ْاجلديد ْاملسلم ْامليت ْدفن جواز
ىفْهمْقربْالكافرْاملنحمقْوحترميْمجع
 نفسْاملقربةْالعامةْإالْلضرورة

  أناْموافقْعلىْهذاْاالختيار القويل
ْ

 

ناقشتهاْتقبلْمللجنةْمنْالبحوثْوالىتْالتيةْمماْجرىْيفْاملسائلْاآلقدْبدتْْو

 ونقدهاْوهى:ْ

 االجتهادتعريفْ .0

ْْْْْْْْ ْأناجلتفهم ْْاالستنباطْمعية ْاملسائلْهو ْعلى ْالفقهاء ْنصوص تطبيق

ْ ْحكمها ْاملطلوب ْيستوفونْعلماءألن ْال ْأهنم ْشعروا ْاالجتهادْاجلمعية ْشروط

ْْو ْىف ْأداءه ْمستحيل ْاالجتهاد ْفأن ْاحلالة ْمنهيتلك ْبدال ْاملسائل ْحبث ْْْْْْْ.05عد

ْهو ْاالجتهاد ْأن ْالشرعيْْوالراجح ْباحلكم ْالعلم ْطلب ْيف ْوسعه ْاجملتهد بذل

واألدلةْالشرعيةْاملتفقْعليهاْبنيْاألئمةْوهيْ.ْبطريقْاالستنباطْمنْأدلةْالشرع

ْ.02ْالكتابْوالسنةْواإلمجاعْوالقولْالصحايبْواختالفهمْوالقياس

                                                           
 

 15 Ahmad Muhtadi Anshor, Loc.Cit. hal. 40 

أعالم الموقعين عن رب شمس الدين أبي عبد هللا محمد بن أبي بكر )ابن قيم الجوزية(،  11  
 172ص  م(1993 -هـ1414)بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الثانيةن  ، الجزء األولالعالمين



13 
 

 الفقهمنزلةْعلمْ .6

ْالعلومْْْْْْْ ْملك ْالفقه ْعلم 07ْْإن ْله ْاملسلمْاهلْهدوْرملا ْحياة ْتنظيم ْىف ام

وقدْعّدْالعلماءْالفقهْاإلسالميْىفْاملرتبةْ.ْسيايسةْواجتماعيةْواقتصاديةْوثقافية

ْلعلمْالتوحيد ْوهوْْ.08التالية ْألنهْمأشرفْالعلوم ْزدوج ْوالسمعبني ْوبنيْالعقل

ْ ْوالشرع، ْْوالرأي ْصفو ْمن ْالسبيليأخذ ْسواء ْوالعقل ْإعمالْْالشرع ْليس وهو

ْ ْجمرد ْوال ْفقط ْأن02ْالتقليدالعقل ْجيوز ْال ْفإنه ْالفقه ْعلم ْشرف ْمن ْوبالرغم .

ْيكونْمقدماْعلىْالقرآنْوالسنةْواإلمجاعْىفْاالستدالْوخمالفاْهلا.ْ

 ْاملذهبيةْوالتعصب .3

ْكانتْاملذهبيةْفرضاْعلىْاللجنةْوكذلكْالتقليدْبإمامهمْفرضا.ْوذلكْْْْْْْْ وملا

ْكلْْألنْالشريعةْالْتعرفْإال بالنقلْواالستنباط،ْوالنقلْالْيستقيمْإالْبأنْيأخذ

ْكتبْمشهورةْأوْطبقةْعنْقبلهاْباالتصال ْ.ْباالسنادْالصحيحْأوْمدونةْىف

يدْوحصرهْمبذهبْمعنيْمنْاملذاهبْهوْقصرْالتقلوالراجحْأنْالتمذهبْْْْْْْْ

التقليدْهوْااللتزامْبقولْواحدْمنْاجملتهدينْوهوْأضيقْمنْالتقليدْألنْْاملشتهرة

                                                           
 

 17 Ahmad Muhtadi Ansor, Op. Cit, hal. 45 

المدخل إلى الشريعة اإلسالمية والفقه اإلسالمي مع أسئلة والتمرين عمرسليمان األشقر,  18  
 19(  ص 2112, )بيروت:دار النفائس, عليها

, )لبنان:دار الكتب العلمية, المستصفىفى علم األصولأبو حامد محمد بن محمد الغزالي,  19  
 8( ص 2111
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ْدليله. ْمعرفة ْاالتباع61ْدون ْوجوب ْالشريعة ْهذه ْىف ْاملستقر ْكلْألْواألصل ن

ْ ْباألخذ ْومتعّبد ْمطالب ْجليامسلم ْواضحا ْكان ْإن ْْوبالدليل ْيسوغْ. ْقد لكن

ْللبعضْ مقامْالتعلمْوالتفقه،ْأىْىفْْتقليدْعندْالعجزْعنْمعرفةْالدليلالأحيانا

الْسبيلْإليهْإالْبااللتزامْبالدليلْالصحيحْومتابعةْفْمقامْالعملْوالتعبدوأماْىفْ

ْ.احلجةْالراجحةْملنْقدرْعلىْذلك

 تعريفْأهلْالسنةْواجلماعة .4

ْْْْْْْْ ْمن ْبأن ْاجلمعية ْعندصرحت ْواجلماعة ْالسنة ْأهل هوْْثالثةْهامبادئ

60ْإتباعْاألشعريةْواملاتورديةْىفْالعقيدة

واملالحظْأنْمفهومْأهلْالسنةْواجلماعةْعندْاجلمعيةْخاصْهباْوىفْذلكْْْْْْْْ

ْومهاْ ْواجلماعة ْالسنة ْألهل ْمفهومني ْهناك ْبأن ْاجلمعية ْلتصريح ْوذلك نظر,

األشاعرةْهيْفرقةْتنتسبْإىلْاإلمامْأيبْاحلسنْْمفهومْقدميْومفهومْجديد.ْوأن

ْاأل ْمر ْوقد ،ْ ْشعري ْأهلْبه ْموافقة ْمث ْكالب، ْابن ْمتابعة ْمث ْاالعتزال مرحلة

ْاملوقفْاألْوالسنة،ْ ْالثالثة:ْرسالةْإىلْأهلْخقدْصرحْاألشعريْهبذا ْكتبه ريْىف

                                                           
 

 1434الطبعة األولى، ، مكتبة الرشد )الرياض: أصولية، , منهجياتمحمد حسين الجيزاني 21  

 112م(، ص  2113 -هـ

 21 Badrun Alaena, NU Kritisime dan Pergeseran Makna Aswaja (Yogyakarta: Tiara 
Wacana, 2000) hal. 5  
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الثغرنْومقاالتْاإلسالمنيْواإلبانة،ْفمنْتابعْاألشعريْعلىْهذهْاملرحلة،ْفهوْ

ومنْلزمْطريقتهْىفْاملرحلةْالثانية،ْْموافقْألهلْالسنةْواجلماعةْىفْأكثرْاملقاالت،

ْمقاالهتم. ْمن ْالعديد ْىف ْالسنة ْأهل ْوخالف ْنفسه، ْاألشعري ْخالف أماْْوْفقد

ْكالميةْتنسبْإىلْأيبْمنصورْاملاتريديْ،ْوهلمْأصولْخالفواْ املاتريديةْفهيْفرقة

ْيسريةْ ْمسائل ْىف ْحمصور ْاألشاعرة ْمع ْوخالفهم ْواجلماعة، ْالنسة ْأهل فيها

ْإىلْثالثْعشرةْمسألة.ْأوصلهاْبعضهم

ْىفْْوْْْْْْْ ْيكون ْما ْبالعام، ْفاملراد ْوخاص: ْعام ْإطالقان: ْالسنة ْأهل ملصطلح

املرادْباخلاص،ْماْيكونْىفْأماْْوْمقابلْالشيعة،ْفيدخلْفيهْاألشاعرةْواملاتريدية.

ْ ْاحملدثة، ْواملقاالت ْالبدع، ْأهل ْمقابل ْيدخل ْمفهومْفال ْىف ْواملاتريدية األشاعرة

 .أهلْالسنة

وتطلقْاجلماعةْْأهلْالطريقةْالصحيحةْاملستقيمةْاحملمودةْهوْأهلْالسنةْوْْْْْْْ

ْْ.صْالستمساكهمْواتباعهمْلسنةْالنيبْبأهلْالسنةومسواْ.66علىْمنْوافقْاحلق

ْعلىْ ْواجتمعوا ْالدين، ْىف ْيتفرقوا ْومل ْاحلق، ْعلى ْاجتمعوا ْألهنم ْاجلماعة: ومسوا

                                                           
 

)مصر: الدار  شرح الطحاوية فى العقيدة السلفيةعلي بن على بن محمد بن أبي العز الحنفي,  22  
 18ص  م ( 2112 -هـ 1433العالمية ، 
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ملْيكنْأحدْ.ْْو63أئمةْاحلق،ْوملْخيرجواْعليهم.ْواتبعواْماْأمجعْعليهْسلفْاألمة

ْكتابْْمنهمْينشئْشيئاْمنْاالعتقادْمنْقبلْنفسه،ْبلْمجيعهم يعتمدونْعلى

 .64اهللْوسنةْنبيه

مثلْالغزايلْواجلنيدْوالببقالينْْعلىْمتَ َقدِّميْالصوفيَّةْعلماءالوقدْأثىنْنعم,ْْْْْْْْ

ْ ْألهنم ْواجلماعة، ْالسنة ْأهل ْأصول ْعن ْالكبار ْاألصول ْيف ْخيرجوا ْْومَل قدْلكن

ْنقدهمْالعلماءْأيضا.ْوأماْاملتأخرونْليسواْمثلهم.

 هيمنةْالشيوخ .5

ْجمْكياهيْْْْْْْ ْىف ْهام ْدور ْتله ْمع ْلكونه ْالديين.ْامرجعاجلمعية ْالسلوك ْىف

ْووسيلةْبنيْالدنياْوعاملْاألرواح ْ.65ومقامهْمرتفعْوقدْيكونْىفْالطريقةْمرشدا

58ْأنْالسمعْوالطاعةْهللْولرسولهْوأوىلْاألمرْلقولْاهللْىفْسورةْالنساءْْوالراجح

ْ:                       ...  

 

 

                                                           
 

، )الرياض: دار مجمل أصول أهل السنة والجماعة فى العقيدةناصر بن عنبر الكريم العقل,  23  
 1الوطن, بدون سنة( ص 

عبد الرزاق عبد الحسن العباد البدر, ثبات عقيدة السلف وسالمتها من التغيرات )الرياض:  24  
 12ص  م( 2112 -هـ1423دار الفضيلة، الطبعة األولي، 

 25 Martin Van Bruinessen, Loc .Cit. hal. 18 
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ْكلْبدعةْضاللةم .2  عىن

ْكلْبدعةْضاللةْعندْاللجنة,ْْْْْْْ ْكلمةْْْفإنهْليس عامْْكلْبدعةْضاللةألن

ْكانْلهْأصلْْالْأصلْلهْىفْالشريعةْيدلْعليهْ.ْوالبدعةْما62خمصوص وأماْما

ْكانْبدعةْلغة منْْاحلديث.ْْو67منْالشرعْيدلْعليه،ْفليسْببدعةْشرعا،ْوإن

ْكلْبدعةْضاللة،ْومبنيْللمرادْمنهاْْسنْىفْاإلسالمْ.... ْ.68خمصصْحلديث

ْكلْْإنوالراجحْأنْنقولْهناْْْْْْْْ رفعْاحتمالْالتخصيصْإذاْيفيدْْعاملفظ

ْإىلْنكرة دلْعلىْالعمومْيْهفإنإذاْأضيفْإىلْنكرةْكلْلفظْْْْوإنْجاءْمضافًا

ْكلْبدعةْضاللةْت.املستغرقْلسائرْاجلزئيا عامةْالختصصْبكلمةْمنْسنْوكلمة

ْ.االصطالحيْىفْاإلسالم,ْوكيفْختصصْالسنةْالبدعةْومهاْخمتلفانْىفْالتعريف

 املوقفْمنْالتكْالنبوي .7

بعضْاملسلمنيْببدعةْوهمْيعتقدونْأنْعملهمْقربةْوعبادةْولوْملْيردْْقامْْْْْْْ

ْكلْشئْجديدْببدعةْفيهْأمرْوالْفعلْمنْرسولْاهلل.ْوقالواْ ولوْملْيعملهْْليس

ْي ْبل ْالتكتكالرسول ْألن ْمبفردهْه ْشرعيا ْحكما ْيفيد ْشيءْْوْال ْحترمي ْزعم من

                                                           
 

 -هـ 1411)بيروت: الطبعة الثامنة،  ,اتقان الصنعة فى تحقيق معنى البدعةعلى الغماري,  21  
 11 ص م(، 1981

 12نفس المرجع, ص  27  
 32نفس المرجع, ص  28  
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ْ ْالنيب ْأن ْْبدعوى ْيفعله ْمردودةفمل ْألْدعواه ْالنيب ْمجيعْْالن يفعل

ْكْاملندوبات،ْالشتغاله 62ْْ.روجهادْالكفاْتبليغْالدعوةبوظائفْعظيمة

وفقدْاملانع،ْوملْيرتبْالنيبْْإذاْوجدْاملقتضيْىفْزمنْالنيبْوالراجحْهوْْْْْْْ

ْتأسيا ْالتك ْهي ْالسنة ْفإن ْفعال، ْأو ْقوال ْتشريعا ْْو31ص. ْالشرعيةْ. التكاليف

ْكانْمشرعاْْالنيبْكانْوكماْْه.ْطلبْفعلْأوْتركْوجودها ْبقولهْفقد مشرعا

ْْبفعله ْهو ْواخلطأ ْوالعأيضا. ْالوجودي ْالتك ْنوعي ْبني ْالتفرقة ْفهمْعدم دمي،

ْالفروعْ ْوذكر ْالتطبيق ْعند ْمث ْالوجودي، ْالتك ْعلى ْيتكلمون ْالتأصيل عند

ْ.30ْيتناولونْالتكْالعدمي

 إجراءْالقياسْىفْالعبادات .8

القياسْىفْالعبادةْواستعمالهْىفْتقريرْاألحكامْْْإجراءقدْتلجأْاللجنةْإىلْْْْْْْْ

ْقراءةْ ْوأن ْالدين ْقضاء ْجواز ْعلى ْقياسا ْللميت ْوالصوم ْالصالة ْقضاء كجواز

ْإنْا ْنافعةْللميتْوقالوا لتفريقْبينهاْوبنيْالقرآن،ْتفريقْالقرآنْوالصالةْوغريمها

36ْ.بنيْاملتماثالت

                                                           
 

   11 , صالمرجعنفس  29   
  44( ص م1999-هـ 1419العاصمة, الرياض: دار , )تصحيح الدعاءبوزند، أبكر عبد هللا  31   
: وزارة األوقاف قطر)، التروك النبوية تأصيال وتطبيقامحمد صالح محمد اإلتربي,  31   

 24( ص  2112، والشؤون اإلسالمية
 21 , صالمرجع السابقعلى الغماري,  32  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mohamed_peace_be_upon_him.svg?uselang=ar
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mohamed_peace_be_upon_him.svg?uselang=ar
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mohamed_peace_be_upon_him.svg?uselang=ar
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mohamed_peace_be_upon_him.svg?uselang=ar
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ْبالقياْوالراجحْْْْْْْ ْالعبادة ْأصل ْإلثبات ْمجهورْبالنسبة ْذهب ْفقد س

ْوأهناْ ْاملنع، ْالعبادات ْيف ْاألصل ْأن ْإىل ْاستنادا ْذلك، ْمن ْاملنع ْإىل األصوليني

ْالتوقيف ْعلى ْْومبنية ْجوَّْز. ْفقد ْبالقياس ْالعبادات ْفروع ْإلثبات ْبالنسبة ْوهأما

ْكانْىفْ أصلْعبادةْنوعْمنْاملصاحل،ْووجدْذلكْالنوعْمنْاملصاحلْبسببْإذا

ْعلىْذلكْالنوعْالثابتيفْفعلْآخر،ْوجبْأنْيكونْم ْقياًسا ْبهْعبادة .ْأمورًا

ْ ْمن ْاملسلمون ْالفاسدوليحذر ْأديانْألنْْْالقياس ْىف ْفاسدة ْومقالة ْبدعة كل

33ْهالرسلْفاصلهاْمن

 فوقْاحلاجةْاملشروعةْْمراعاةْالعوائدْوالتقاليد .2

أنْالفقهْوالعاداتْاحملليةْقدْأتاحتاْجماالْواسعاْلألمةْمنْتعتقدْاجلمعيةْْْْْْْْ

ومهاْثروةْنفيسةْجعلتْالنهضةْأشدْْ.خمتلفْاألديانْواالعتقاداتْأنْتعيشْمعا

ْحممدية ْمجعية ْمن ْووسطا 34ْمفتوحا ْوالعلماء .ْ ْظلمةْمبثابة ْىف ْاألمة مصابيح

 35هلمْأسوةْوقدوةْهمْأفكارهمْواعتقادهم،ْفقامْالعلماءْبتزكيتهمْْو

                                                           
 

 7ص   المرجع السابق,شمس الدين أبي عبد هللا محمد بن أبي بكر )ابن قيم الجوزية(،  33  
 34 Ahmad Fahrudin, Agama dan Pendidikan Demokrasi, Pengalaman Muhammadiyah 

dan NU, (Jakarta: Pustaka Alvabet dan Yayasan INSEP, 2006  hal. 234 

 35 Faisal Ismail, Dilema NU di Tengah Badai Pragmatisme Politik, (Jakarta: Depag RI, 

2004) hal.7 
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ْوعرفْْْْْْْ ْصاحل ْعرف :ْ ْقسني ْإىل ْينقسم ْالعرف ْأن ْوماْْواملعلوم فاسد.

هوْالعرفْْتعارفهْالناسْوالْخيالفْدليالْشرعياْوالْحيلْحراماْوالْيبطلْواجبا

ْكلهْولوْتعارفهْالناسْفهوْفاسد  .32الصاحل.ْوماْخيالفْذلك

 االجتهادْاجلماعيىفْْضوابطال .01

ْكبريةْفالدليلْعلىْذلكْْْْْْْْ ومنْاملعلومْأنْهيمنةْشيوخْاجلمعيةْعلىْاللجنة

ْاختيارْطريقةْاستنباطْأحكامْاللجنةْوالكتبْاملعتربةْالىتْترجعْإليهاْاللجنة.ْْْ

استفراغْأغلبْالفقهاءْاجلهدْلتحصيلْظنْحبكمْهوْ اجلماعيْاالجتهاد ْْْْْْْ

ْ.37مجيعاْأوْأغلبهمْعلىْاحلكمْبعدْالتشاور،ْواتفاقهمْاالستنباطشرعيْبطريقْ

ْ ْيكون ْأن ْمن ْبد ْأوْوال ْالفكرية ْالنزعات ْأو ْالفردية ْالتعصبات ْعن بعيدا

ْالشخصية ْْالتشددات ْالفقهية، ْالتساهالت ْاخللقْْوأو ْمقاصد ْبني التفرقة

ْالشريعة ْحبيثْْوْومقاصد ْواالجتماعية: ْالسياسية ْالضغوط ْمن ْوالتحرر احليادية

بصراحةْتامة،ْويصدرْالقرارْبشجاعةْمطلقة،ْبالْضغطْوإرهابْيتمْإبداءْالرأيْ

ْاجملتمع. ْىف ْالضغط ْقوى ْمن ْأو ْاحلكومات، ْيوسفْْو38ْمن ْوضع لذلك

                                                           
 

 89( ص 1422, )القاهرة:الحرمين, علم أصول الفقهعبد الوهاب خالف,  31  
, )قطروزارة األوقاف فى التشريع اإلسالمي االجتهاد الجماعيعبد المجيد السوسوه الشرفي,  37  

 41م( ص  1998والشؤون اإلسالمية, 
وتطبيقاته المعاصرة, )غزة: وزارة االوقاف  االجتهاد الجماعي,  نصر محمود الكرنز, 38  

  29م( ص  2118-ه 1429والشؤون اإلسالميةغزة, 
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ْ ْالقرضاوى ْاالجتهاد ْىف ْالضوابط ْواحلديثمثل ْالفقه ْبني ْمنْْوْالوصل احلذر

ْ.32وغريْذلكْالتحيبْباجلديدْالنافعْوْالوقوعْحتتْضغطْالواقع

 النتائج المحصولة .د

ْعرضْْْْْْْ ْْوبعد ْومناهج ْاجلنائز ْباب ْىف ْالفقهية ْاللجنة ستنباطْالااختيارات

 واألدلةْالواردةْفيها,ْنستطيعْأنْنقولْ:ْالسمتخدمة

ْوهىْ .0 ْاجلنائز. ْأحكام ْتقرير ْىف ْالثالثة ْاالستنباط ْمناهج ْتستخدم ْاللجنة إن

ىفْوتستخدمْاملنهجْاإلحلاقيْىفْمخسْوعشرينْمسألة,ْتستخدمْاملنهجْالقويلْ

املنهجْاملزجيْبنيْْتستخدمىفْمسألةْواحدةْْوْتخريجمسألةْواحدةْوتستخدمْال

 ْألتنيْاثنتني.مسالقويلْوالتخريجْىفْ

تستدلْبالقرآنْولوْبأيتنيْاثنتنيْوباحلدثنيْاثننيْْ-ىفْتقريرْأحكامها-إنْاللجنة .6

ْالشافعية ْفقهاء ْْوأقوال ْوكذلك ْواحلاجية,ْواإلحلاق. ْالضرورية ْباملصلحة تراعى

ْمثلْىفْمسألةْالتربعْبعضوْامليتْبعدْوفاتهْوتراعىْبالتقاليدْوالعوائد,ْذلكْمثل

 ىفْمسألةْالذكرىْبوفاةْالعلماءْأوْاحلولْوتراعىْبالتيسريْورفعْاحلرج.ْْذلك

                                                           
 

 -138ص ( 1982, كويت:دار القلم) االجتهاد فى الشريعة االسالمية, يوسف القرضاوي 39 
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ْىفْوْْْْْْْ ْخصائص ْهلا ْاللجنة ْإن ْنقول ْأن ْنستطيع ْسابق, ْعرض ْعلى  بناء

 منها:ْاختياراهتاْالفقهية

0. ْ ْىف ْالعلماءاالستقامة ْهنضة ْمجعية ْقررها ْالىت ْاالستنباط ْمناهج هلذهْْاستخدام

 اللجنة.

املذهبيةْغريهْوهذاْالذيْيدلْعلىْأنْاستخدامْاملنهجْالقويلْغالباْوتفضيلهْعلىْ .6

 عندها.ْونستطيعْأنْنسميهْبالفقهْاملذهيب.ْللتفقهْائلوسأهمْال

علىْقولْاإلمامْْاالنتماءْإىلْاملذهبْالشافعيْبلْأقوالْفقهاءْاملذهبْمفضلة .3

ْاملذهبْ ْفقهاء ْبعد ْالشافعي ْاإلمام ْقول ْوضع ْذلك ْعلى ْويدل الشافعي.

ْكماْهوْاملنظورْىفْاملسألةْ ْ.07ْو02ْْالشافعيْىفْاالستدالل

 االختتامْد.

لجنةْالفقهيةْىفْمقرراتْالاختياراتْعنْْْنقديّةْدراسةْحتليلّيةوهذاْتلخيصْ           

ْكتابتهْْىفْبابْاجلنائز6101ْْ–0262ْمؤمتراتْهنضةْالعلماءْمنْسنةْ ومتت

 ْْبعونْاهللْونسألهْالتوفيقْوالسدادْوالنفع,ْآمني.
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