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 األحكام الفقهية لمؤسسة مجلس تفسير القرآن

 دراسة ومقارنة من خالل المذاىب األربعة

  نيل درجة الماجستير قدمت ىذه الرسالة استكماال لمتطلبات

 الشريعة اإلسالمية في
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 استهالل

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

: قال اهلل تعالى في كتابو العزيز  

 

﴾ ِديَنُكمْ  َلُكمْ  َأْكَمْلتُ  اْليَـْومَ ﴿  

 

 ﴾َوَلِكْن ُكونُوا رَبَّانِيِّيَن ِبَما ُكْنُتْم تـَُعلُِّموَن اْلِكَتاَب َوِبَما ُكْنُتْم َتْدُرُسونَ ﴿

 

 يَاأَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّو َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأوِلي اأْلَْمِر ِمْنُكْم ﴿

ِو َوالرَُّسوِل ِإْن ُكْنُتْم تـُْؤِمُنوَن بِاللَِّو َواْليَـْوِم اْْلِخِر َذِلَك فَِإْن تـََنازَْعُتْم ِفي َشْيٍء فـَُردُّوُه ِإَلى اللَّ 

ٌر َوَأْحَسُن تَْأِوياًل    ﴾َخيـْ
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 اإلىداء

 

 أىدي ىذه الرسالة إىل :

 

 إىل والديت 

 زوجيت وأبنائي وبنايت 

 إىل طاليب مبعهد اإلرشاد اإلسالمي وادلدرسني 

 درسني وااب  ادلدرسةإىل طاليب مبدرسة اإلمام الشافعي وادل 

 إىل ادلنتمني جمللس تفسري القرآن 

 إىل مجيع ادلسلمني وادلسلمات 

 وأدعو ريب أن يربم والدي ادلتوىف ويرمحنا مجيعا إذا ارنا إىل ما اار إليو. 

 

 

 



viii 
 

 والتقدير الشكر

بن عبد  زلمدرب العادلني والصالة والسالم على أفضل األنبياء و ادلرسلني  احلمد هلل

ألمني وعلى آلو وأاحابو أمجعني وأزواجو أمهات ادلؤمنني ومن تبعهم بإبسان إىل يوم اهلل ا

 الدين.

 ِإبْ رَاِىيَم، آلِ  َوَعَلى ِإبْ رَاِىيَم، َعَلى َالَّْيتَ  َكَما زُلَمٍَّد، آلِ  َوَعَلى زُلَمٍَّد، َعَلى َال   اللَُّهمَّ 

يد   ِإنَّكَ   آلِ  َوَعَلى ِإبْ رَاِىيَم، َعَلى بَارَْكتَ  َكَما زُلَمٍَّد، آلِ  َوَعَلى زُلَمٍَّد، َعَلى َوبَارِكْ  رلَِيد ، محَِ

يد   ِإنَّكَ  اْلَعاَلِمنيَ  ِف  ِإبْ رَاِىيَم،  .رلَِيد   محَِ

رللس دلؤسسة  األبكام الفقهية " بعنوان الرسالة كتابة ف بداية هلل الشكر, أما بعد 

 .عة "تفسري القرآن دراسة ومقارنة من خالل ادلذاى  األرب

 خريا تعاىل اهلل جزاىم " ىذه الرسالة كتابةف   ادلساعدين كما أتقدم جبزيل الشكر لكل

 :من لكل وجل التقدير اجلزيل الشكر أقدم وباخلصوص ."

 تعاىل ليسهل اهلل بفظو سيتياجي بامبنج الدكتور ربوفسورال احملمدية سوراكرتا جامعة رئيس .١

 .ادلباركة اجلامعة ىذه ف والدراسة التعليم سبيل لنا

 الدكتور بذيفة ربوفسورال احملمدية سوراكرتا جلامعة التابع العليا الدراسات كلية رئيس .٢

 .تعاىل اهلل بفظو دمياطي
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 بفظوسودرنو اربان  الدكتور وأاولو الفقو قسم اإلسالمي الفكر ادلاجستريكلية  رئيس .٣

 الدراسة الطالب على وخدمة وىذه الكلية الربنامج ىذا إنشاء من اجلهد بذل على تعاىل اهلل

 .العلوم ىذه ف

 اإلسالمي ادلاجستري الفكر زلاضر بصري اهلل دين معني الدكتور فضيلة ةرسالمشرف ال .٤

 اإلسالم بعلمو اهلل وعفاه ونفع تعاىل اهلل بفظو وأاولو الفقو قسم ادلاجستري ف واحملاضر

 ينفع ال يوم بسناتو ميزان ف اإلسالم وادلسلمني خدمة ف ويبذل ما اجعل اللهم .وادلسلمني

 .سليم بقْل  اهلل أتى من إال بنون وال مال

 قسم ف ادلاجستري احملاضر القدسي بسن اخلالق عبد زلمد الدكتور فضيلة ةرسالال مشرف .٥

 . ادلسلمني بعلمو ونفع وعفاه تعاىل اهلل بفظو وأاولو الفقو

 .وموظفيها احملمدية سوراكرتا جلامعةة التابع العليا الدراسات مكتبة رئيس .٧

و   وابد نور ىداية واون كرنياوان و و بسطام أمريي و بارس بودياتنا خوة وىم : اإل .٨

 ومجيع ادلنسوبني ف جلنة الدراسة والتطوير وادلراقبة مبعهد اإلرشاد اإلسالمي. سودارتو

 .الرسالة ىذه كتمالال  تشجيعاهتم على العليا الدراسة ف زمالئي .٩

 .إىل هنايتها البداية من الرسالة ىذه اكتمالو  إعداد ف أسهمت اليت اجلهات ومجيع . ١١

الرسالة إال أهنا لن  ىذه كتابة ف اجلهد ل منبذ ام بذل مهما أنو البابث ويعتقد

 اهلل عند من واحلقكما ىو مألوف من طبيعة البشر  ألهنا والنقصان والنسيان ختلو من اخلطأ
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 النصحب يتفضل أن الكرمي من القارئ وأرجو ،و أتوب  اهلل وأستغفر وبده، العليم اخلبري

 , فالدين نصيحة.ىت يرى ذالكموالتوجيو و التعديل   والتصحيح واإلرشاد

 وعلى زلمد الكرمي نبينا على اهلل والى أن ننتفع من ىذه الرسالة مجيعا.و تعاىل أسألو 

 .أمجعني وأاحابو آلو

 حثملخص الب

 مؤسسة رللس تفسري القرآن ,دراسةمن  األبكام الفقهيةآراء  تبحث عن ه الرسالةىذ
.والذي يدفع البابث ادلشهورة ادلعتربة ف العامل اإلسالمي ومقارنة من خالل ادلذاى  األربعة

تمع بتفسرياتو اجمللس مؤسسة دعوية وتربوية واجتماعية ذات التأرري ف اجملىو إن لكتابتها 
الصادرة منو ما حيتاج إىل النظر والبحث لكوهنا ال تتوافق مع  راءالفقهية. ومن ىذه اآل وأرآءه
ذاى  أو أهنا تستند اىل قول مرجو  وضعي  شديد ال يقوم عليو االستدالل الصحيح. ادل

. اجمللس ف الباب كثرية وظاىرة خطاءأن أعتقاد والتحديد على األبكام الفقهية ال
الصادرة من اجمللس اليت الفقهية  األبكام آراء ىي ماىي: البابث بلها اليت يريد وادلشكالت

ادلسائل نفس وما ىي أقوال ادلذاى  ف  ؟ وما مستندىا االسنتباطي؟حتتاج إىل النظر فيها
وادلنهج الذي سلك . يستهدف البحثإىل ذالك و , ا ؟مومدى أوجو االتفاق أو عدمو بينه

 راء الفقهيةبيث يقوم البابث على وا  اآل, عليو البابث ىو ادلنهج الوافي التحليلي
واألبكام ادلمارلة ذلا عند ادلذاى  وحتليلها عن طريقة تتبع ومجع معلوماهتا  الصادرة من اجمللس

م وادلؤلفات لو وبعض  ٢١١٥م إىل  ١١٩٥منشورات اجمللس سنة  ىا مثلمن مصادر 
الة ذات  والدراسات األكادمية القدمية وادلعاارة دلسجالت ادلرئية والصوتية والكت  الفقهيةا

بادلوضوع. وسلك البابث ادلنهج ادلقارن بيث عرض وقارن أقوال اجمللس بادلذاى  ألجل 
 االستنباط. وأف احلكم سواء  امالتعرف على وجو االتفاق أو عدمو بينه

 .الكتاب و السنة واإلمجاع و القياس ىي لساجمل وأىم نتائج البحث : أن أاول
ف األمور الدنيوية )العادة وادلعامالت( فقط.  يقتصرو  العبادات ف اليدخالن واإلمجاع والقياس
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وجوب مثل التيمم للمسافر مع وجود ادلاء و  عند ادلذاى  ماقد يصبح رأيا شاذا وأبكامومن 
ىا من األبكام. و منها ما يوافق قوال ضعيفا عند , وغري االة اجلمعة للمرأة ركعتني ف بيتها

ف األباديث يفيد  األطعمة ن حترميبأ قولالمثل  تطبيقف ال غري مستقيمالفقهاء ولكن لو أرر 
 .بال شك ادلذاى  األربعة ادلشهورة  تما وافقها الكراىة فقط. ومن

 
   األربعة.الكلمات الرئيسة : رللس تفسري القرآن, األبكام الفققية, ادلذاى

ABSTRAC 

This thesis The thesis discusses the study and the comparison between the fiqh laws by MTA and 

the four religious sects that have been admitted by Islam. The major reason why the author does the 

study is because the existence of MTA as religious missionary endeavor, educational and social 

foundation. The influence of MTA with its tafseer (interpretation) method and also its strong fiqh 

statements in the community.  

Some of the fiqh statements by MTA need to be re-analyzed/re-examined, since the statements are 

not in the right line to the four legal Islamic sects, or, the statements are made based on the weak 

sect’s statements, or, even more, it is made from really weak of sect’s statement, it is not based on 

the legalized Istidlal (methodology in making a statement). The author makes the limitations of the 

study that is only about the fiqh statements by MTA with a faith that the mistaken statements by 

MTA can be analyzed clearly. 

The questions that the author wants to find out are: (1) what are the fiqh statements of MTA that 

must be re-analyzed? (2) What is relied upon the MTA in getting the statements? (3) And, How are 

the four sects, Is there any similarity of appropriateness between the fiqh statement by MTA and the 

four sects?. The answer of those questions is the objective of the author to do the study. The 

methodology of the research is explorative analytical. The author explores the fiqh statements by 

MTA and the fiqh laws by the four sects, and analyzes it. The materials are taken from MTA 

brochures from 1995-2015 editions, the literatures, the recordings of audio and video, books of fiqh, 

both classic and contemporary, academic discussion that is related to the topic. The author also uses 

comparative method, that is comparing the fiqh statements by MTA and fiqh statements of four 

sects to find out whether it is appropriate or not, not only in it law but also its methodology in taking 

the statement. 

The conclusion of the thesis is that the basic law used by the MTA is Al-Quran, sunnah, Ijma, and 

qiyas. But according to MTA, ijma and qiyas are only used for earth life (custom and social 

life/human interaction), they are not used in worshipping (to Allah). 
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Even more, some of the fiqh statements by MTA concerning to the fiqh statement matters seemed 

peculiar to the four sects, e.g: it is fine to have tayamum even though there is water around, it is an 

obligation for women to have Friday praying at home, etc. There is also that the statements are 

taken from a very weak among fiqh experts/ jurists, and its impact is so bad to be implemented in 

the real life for example: a statement about forbidding any kind of food, but based on the prophecy 

hadith, it is makhruh. But still, of course, there are still the right statements which still in right away 

with the fiqh statements of four sects. 

Keywords: MTA, Fiqh statemets, legal Islamic four sects. 


