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 المقدمة

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 َعَلى َجَعْلَناكَ  ُثم }اهلل تعاىل جعل الدين عقيدة وشريعة و أرسل رسولو على ىذا الدين, فقال إن  

 َلُكمْ  َأْكَمْلتُ  اْليَ ْومَ }:  ورضي بو فقال ٔ{ يَ ْعَلُمونَ  َل  المِذينَ  أَْىَواءَ  تَ تمِبعْ  َوَل  فَاتمِبْعَها اْْلَْمرِ  ِمنَ  َشرِيَعةٍ 

ْسََلمَ  َلُكمُ  َوَرِضيتُ  نِْعَمِت  ْيُكمْ َعلَ  َوأسَْبَْمتُ  ِديَنُكمْ  رَ  سَلَْمَصةٍ  ِف  اْضطُرم  َفَمنِ  ِديًنا اْْلِ ثٍْ  ُمَتَجاِنفٍ  َغي ْ  فَِإنم  ِْلِ

بُّونَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  ُقلْ }وأمر العباد باتباعو فقال  ٕ{ َرِحيمٌ  َغُفورٌ  اللموَ   َلُكمْ  رْ َويَ ْغفِ  اللموُ  ُُيِْبْبُكمُ  فَاتمِبُعوِن  اللموَ  ربُِ

ُبلَ  تَ تمِبُعوا َوَل  فَاتمِبُعوهُ  ُمْسَتِقيًما ِصرَاِطي َىَذا َوَأنم } :  و قال ٖ{َرِحيم َغُفورٌ  َواللموُ  ُذنُوَبُكمْ   ِبُكمْ  فَ تَ َفرمقَ  السُّ

اُكمْ  َذِلُكمْ  َسِبيِلوِ  َعنْ   ِإلم  اْلِكَتابَ  َعَلْيكَ  أَنْ زَْلَنا َوَما}:  وكلفو بالبيان للناس فقال ٗ{تَ ت مُقونَ  َلَعلمُكمْ  بِوِ  َوصم

   ٘{ يُ ْؤِمُنونَ  لَِقْومٍ  َوَرْْحَةً  َوُىًدى ِفيوِ  اْختَ َلُفوا المِذي ذَلُمُ  لِتُبَ ِّيَ 
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 ٙ(أصلى رأيتموىن كما صلوافقال الرسول صلى اهلل عليو وسلم : )وبلغ الرسالة وأدى اْلمانة 

ل وحيث أن النسان طبع على سلتلف درجات العلم . فكان الدين قد كمٚ)خذوا عين مناسككم(:وقال

 َوَأِطيُعوا اللموَ  َأِطيُعوا آَمُنوا المِذينَ  يَاأَي َُّها} : والفهم ول يسلم من اخلَلف جعل اخلَلص ف قولو تعاىل

 َواْليَ ْومِ  بِاللموِ  تُ ْؤِمُنونَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  الرمُسولِ وَ  اللموِ  ِإىَل  فَ ُردُّوهُ  َشْيءٍ  ِف  تَ َناَزْعُتمْ  فَِإنْ  ِمْنُكمْ  اْْلَْمرِ  َوأُوِل  الرمُسولَ 

رٌ  َذِلكَ  اآْلِخرِ   .ٛ{تَْأِويًَل  َوَأْحَسنُ  َخي ْ

 

 خلفية البحث -1

ىل إف ْحل الناس  ةإن رللس تفسري القرآن مؤسسة دعوية وتربوية واجتماعية وذلم جهود مشكور 

ا و ليس ذلم إنتاج فكري كثري على شكل الكتب ىل الكتاب والسنة عمومإىل أمهية الرجوع إالتوحيد و 

وادلنشورات العلمية الدعوية   ٜادلؤلفات إل التفاسري لبعض اآليات والسور دلؤسسو اْلستاذ عبد اهلل طفيل
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 (ٜٕٔ/ ٔ) , صحيحالسبيل منار أحاديث

 )ٕٔٚ/ ٗ) , صحيحالسبيل منار أحاديث تخريج في الغليل إرواء اْللبان,  7
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 ٜ٘: سورة النساء, اآلية  

ادلوقع الرمسي , اخلرب ينشر ف  م, ٕٜٜٔسابو ترو , مؤسس مؤسسة رللس تفسري القرآن توف  ىو عبد اهلل طفيل ٜ
profil-http://www.mta.or.id/sekilas/    ٕٙٔٓمارس  ٕساعة احلادية عشر ظهرا, و مت اسرتجاعو ف   

http://www.mta.or.id/sekilas-profil/


ف أبواب شىت ف الفقو والتوحيد والتاريخ وغريىا وادلسجَلت للمحاضرات وخباصة لرئيس اجمللس احلال 

 .ٓٔأْحد سوكينو وىو اْلستاذ دكتورندوس

ء قد تعتقد أو آراءىم الفقهية ما ُيتاج إىل النظر والبحث دلا فيها من آراومع ذالك جند بعض 

ىل قول مرجوح وضعيف بل إىب اْلئمة اْلربعة ادلشهورة أو أهنا تستند اتظن أهنا ل تتوافق مع مذ

فرتسة ذوات اْلنياب ف وضعيف شديد ل يقوم عليو الدليل مثل القول بأن منع أكل احليوانات ادل

التحرمي, وأن للمسافر التيمم وإن وجد ادلاء وأن  وجو احلديث النبوي ُيمل على الكراىة فقط وليس على

وىذه اْلمور تثري إثارة فقهية  ف اْلمور الدنيوية فقط, وغري ذالك من اْلقوال. و القياس حجية اْلمجاع

   ٔٔواجتماعية إىل حد ما.

و أثره الصادر  الجتماعي الواقع الفقهي ىذا تب ىذا البحث انطَلقا منيكيريد أن  الباحثو 

رللس تفسري القرآن ف اجملتمع اْلندونيسي .والفقو باب واسع والختَلف فيو واجد.  مؤسسة من

واستمر إىل ادلذاىب وإىل اليوم مادام ف  صلى اهلل عليو وسلم فاختَلف الفقو موجود منذ عهد النيب

دلعروف فهو واقع ل زلالة ْلسباب اخلَلف ف وجهات النظر بالنسبة للنص قد يكون قائماً إطار الفقو ا
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ل يقوم  , ولكن الرأي الذيعلى تقدمي القياس على احلديث الضعيف، أو عكسو وغريىا من اْلسباب

و رأيا ليس ف زلل الجتهاد الصحيح أ والستنباط الصحيح كثريا ما يصبح عليو الستدلل الصحيح

وف باب  والجتماعية ودلا كان ىذا اجمللس لو أثره ف الدعوة .فقهاءف نظر ال رأيا شاذا أو رأيا باطَل

اْلحكام ومن ث البيان للناس ما يوافق  اآلراء ف كان لزما من أن ندرس مدى صحة تلك  ,العبادة

لِلنماِس َوُىًدى َوَمْوِعظٌَة لِْلُمتمِقَّي {  ىب اْلئمة اْلربعة ادلشهورة وما خيالفها قال تعاىل : }َىَذا بَ َيانٌ امذ
ٕٔ. 

و السعي  لس تفسري القرآنالفقهية جمل معرفة آراء اْلحكامالباحث  دفعذكر يالواْلسباب اآلنفة 

ما يوافق ادلذاىب اْلربعة  وما خيالفها لكون ادلذاىب ىي ف اختيار ما ُيتاج إىل النطر و البحث ع

عامل اْلسَلمي, وحبث فيها ربت العنوان " اْلحكام الفقهية دلؤسسة رللس تفسري ف ال وادلسلمة ادلعتربة

الفقهية ْلن الباحث يعتقد  القرآن دراسة ومقارنة من خَلل ادلذاىب اْلربعة "، والتحديد على اْلحكام

 اجمللس ف الباب كثرية وظاىرة ومع علمنا بأمهية العبادة وصحتها ف الدين. خطاء أن أ
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  مشكلة البحث -ٕ 

 ُيدد الباحث ف كتابة ىذا البحث على ادلشاكل التالية : 

 مستندىا السنتباطي؟ما و  الت ربتاج إىل النظر ما ىي اْلحكام الفقهية جمللس تفسري القرآن (ٔ

 آراء مدى أوجو التفاق أو عدمو بينها وبّيب اْلربعة ف ادلسائل ادلذكورة و ما ىي أقوال ادلذاى (ٕ

 هية الصادرة من رللس تفسري القرآن؟اْلحكام الفق

  أهداف البحث -ٖ

 واْلىداف الت يرمي إليها ىذا البحث كما يلي :

والتعرف  الت ربتاج إىل النظر اْلحكام الفقهية الصادرة من رللس تفسري القرآن آراء بيان بعض - أ

 على مستندىا الستنباطي. 

 آراءمدى أوجو التفاق أو عدمو بينها وبّي  بيان أقوال ادلذاىب اْلربعة ف ادلسائل ادلذكورة و - ب

 اْلحكام الفقهية الصادرة من رللس تفسري القرآن 

 أهمية البحث-ٗ

 وزيادة على ما سبق من اْلىداف فإن ىذا البحث يكتسب أمهيتو من خَلل ما يأيت :



غري ف اجلامعات اْلسَلمية و  ت, إن ىذا البحث يعترب أوىل زلاولمن اجلانب اْلكادميي -ٔ 

اْلسَلمية ف دولة إندونيسيا على حسب علم الباحث حبيث مل يعثر على الدراسة عن زلاولة التعرف 

 على مستند اْلحكام  الفقهية جمللس تفسري القرآن و مقارنتها بأقوال ادلذاىب اْلربعة.

بشأن  من اجلانب العملي التطبيقي, ميكن أن يستفيد من البحث, الدعاة  والدارسون وادلهتمون -ٕ

 استنباط اْلحكام وبتصحيحات العبادة.

 الدراسات السابقة -5

قد وجد الباحث عددا من الكتابات وبعض الدراسات اْلكادميية احلديثة الت تتعلق دبؤسسة 

 رللس تفسري القرآن, منها : 

للباحث  ٜٖ – ٔدراسة ربليلية مكتبية عن تفسري اْلستاذ سافوترا لسورة البقرة اآلية :  - أ

اجلامعة اْلسَلمية سوراكرتا, سنة  ف احلكم ف اجسرتكتبت ىذه الدراسة لنيل درجة ادلبتو,  سوبرا

والرسالة تتكلم عن منهج التفسري عند رلاس تفسري القرآن وخَلصة البحث تفيد أول : أن . ٜٕٓٓ

ا بادلؤلفات منهجهم مجع بّي تفسري التحليلي و ادلوضوعي و ادلقارن و التفسري بالرأي, ثانيا : استأنسو 

وادلراغي وزسلشري وغريىم وسيد  ري ابن كثري والقرطيب واآللوسيالتفسريية قدميا وحديثا مثل : تفس

 قطب. والرسالة ليس ذلا تعلق مباشر دبا يسكتبو الباحث ف رسالتو ىذه.



جنان, جامعة  ونرياف, مطهر ْلافكرة تصفية )دينية( ف فعالية دراسة بعنوان جنان, مطهر.  - ب

ىذه الدراسة تتحدث عن الدوافع داخليا وخارجيا الت ذبعل أىل اْلرياف وغريىم  ٖٔ.دية سوراكرتااحملم

 من خَلل نشر التعليم و اعتقاداتو وغرس فهم اْلمامة واجلماعة. لس تفسري القرآنيعطون ولءىم جمل

فكارنا , أ ٕٕٔٓ, ٗٔ"حركة دينية ثقافية رللس تفسري القرآن"مقالة علمية بعنوانسونارووتو,  - ت

ف تقدمي تفسري مقارن وجها  رللس تفسري القرآن. وادلقالة تتكلم عن طريقة ٜٙٔ-ٖ٘ٔ( ٕ)ٛعدد 

بوجو مع بعض ثقافة جاوية الت تعم رلتمع جاوى وأحيانا تتمثل بصورة ىجومية ومن ناحية أخرى 

 تدعوىم للحوار.

ين من رللس تفسري القرآن حركة وردود فعل اجتماعي دي, "مقالة علمية بعنوان , واخد,سوغيارتو - ث

و  رللس تفسري القرآنوادلقالة تتكلم عن وجود حركة دعوية من , ٘ٔ"ف مدينة سوراكرتا جاوى وسطى

 مدى ردود فعل اجملتمع حنوه إجيابا وسلبا.

رللس تفيسر اسرتاتيجية دعوة رللس تفسري القرآن من خَلل راديو "دراسة بعنوان.  نورا, آرينتو - ج

رللس والرسالة تتكلم عن اسرتاتيجية  دعوة جامعة اْلسَلمية احلكومية مسارانج., كلية الٙٔ"القرآن

 زلاور , التكيف و الدفاع والتنوعية. ٖمن خَلل  تفسري القرآن
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رللس تفسري القرآن و التعددية ف إندونيسيا, , " مقالة علمية بعنوانسورياديَلغا, زلمد الفاتح,  - ح

, جامعة اْلسَلمية احلكومية سونان كال جوغو, ٚٔ"عند اجمللسدراسة عن دور ومكانة احلديث النبوي 

جوكجاكرتا. وخَلصة الرسالة تتكلم عن موقف رللس تفسري القرآن من احلديث وخاصة من حيث 

 القبول ومكانتو ف تفسري القرآن.

ل جيد الباحث فيها ما  والرسائل و الدراسات وادلقالت ومن خَلل ادلطالعة على ىذه البحوث

بيان اْلحكام الفقهية جمللس تفسري القرآن ف  ركز حبثوعَلقة مباشرة ذلذا البحث, ْلن الباحث ي لو

 والتعرف على مستندىا الستنباطي.

 اإلطار الفكري  -ٙ

ىذا البحث على تأصيل اجتهادات اْلحكام الفقهية الت صدرت من رللس تفسري  تبّنت فكرةُ 

للوصول إىل معرفة ادلوافقة والختَلف بينهما و معرفة حقيقة أصول  القرآن بادلقارنة مع ادلذاىب اْلربعة

 و قواعد الستنباط عند اجمللس.

اْلحكام  آراء البحث يبدأ بدراسة أصول وقواعد الستنباط ف اجمللس و ادلذاىب اْلربعة ث 

ادلذاىب اْلربعة و  الفقهية الصادرة من مؤسسة رللس تفيسر القرآن ث اْلحكام الفقهية ادلماثلة ذلا عند

 ادلقارنة بينهما.
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 MAJLIS TAFSIR AL QUR’AN DAN KEBERAGAMAN DI INDONESIA: STUDI TENTANG PERAN DAN 

KEDUDUKAN HADIS MENURUT MTA, Muhammad Alfatih Suryadilaga, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 



وبناء على البحوث ادلذكورة تستنتج بُعُد تطبيقات أصول وقواعد الستنباط عند ادلذاىب اْلربعة  

 Brosurاْلحكام الفقهية الصادرة من مؤسسة رللس تفيسر القرآن ) ف منشورات اجمللس /  آراء ف

MTA  و أوجو التفاق والختَلف فيها.لو و بعض ادلصادر اْلخرى ٕ٘ٔٓإىل  ٜٜ٘ٔسنة ) 

 وطريقته ومدخله منهج البحث ونوعه -ٚ

  :منهج البحث  -أ

ادلنهج الذي سلك عليو الباحث ف ىذه الدراسة ىو ادلنهج الوصفي التحليلي.حيث يقوم 

اْلحكام الفقهية لس تفسري القرآن و اْلحكام الفقهية الصادرة من مؤسسة رل آراءالباحث على وصف 

ادلماثلة ذلا عند ادلذاىب اْلربعة وربليلها عن طريقة تتبع ومجع معلوماهتا من مصادر التابعة للمجلس ف 

م وادلؤلفات لو وبعض ادلسجَلت ادلرئية والصوتية والكتب  ٕ٘ٔٓم إىل  ٜ٘ٔٔمنشورات اجمللس سنة 

ا صلة بادلوضوع. وسلك الباحث أيضا ادلنهج الفقهية للقدماء وادلعاصرين والدراسات اْلكادمية الت ذل

 خالفةرف على وجو التناسب وادلادلقارن حيث عرض وقارن أقوال اجمللس بادلذاىب اْلربعة ْلجل التع

 الستنباط.الستدلل و  بينهما ف احلكم وطريقة

 ومدخله نوع البحث - ب

الكتب وادلؤلفات  نوع ىذا البحث ىو البحث الكيفي ادلكتيب. حيث قام الباحث باطَلع على

اْلحكام الفقهية الصادرة من آراء وادلنشورات وبعض ادلسجَلت ادلرئية والصوتية الت تتحدث عن 



( ث اْلحكام ٕ٘ٔٓإىل  ٜٜ٘ٔمؤسسة رللس تفيسر القرآن وخاصة ) ف منشورات اجمللس سنة 

 عاصرة ث القيام بادلقارنة بينهما.وادل ميةْلربعة من خَلل كتب الفقو القدالفقهية ادلماثلة ذلا عند ادلذاىب ا

الت صدرت منو أو من أبرز   القرآنسريمؤسسة رللس تفوالبحث لو مدخل فينومولوجي, ْلن أفكار 

الت سبس  اْلحكام الفقهيةشخصياتو تؤثر على رلتمع ف باب ادلعتقدات والعبادات وخباصة ف آراء 

 الرسالة. يوميات ادلسلم وىي الت يبحث فيها الباحث ف ىذه

 

 طريقة كتابة البحث-ج

 وقد سار الباحث ف ىذا البحث على الطريقة التالية :

و ادلنشورات  دبؤسسة رللس تفسري القرآنمجع مادة البحث من ادلراجع اْلساسية لآلراء الفقهية  .ٔ

 وادلنشورات العلمية وادلسجَلت ادلرئية والصوتية التابعة ذلا

: ادلوسوعة الفقهية الكويتية و الفقو على نوية مثل الكتب مجع مادة البحث من ادلراجع الثا .ٕ

البحوث والدراسات اجلامعية وادلقالت ف ادلواقع  ادلذاىب اْلربعة و الفقو الشافعي ادليسر و

 اْللكرتونية وادلكتبة الشاملة.

ى , وعند النقل من ادلواقع اْللكرتونية ُيرص الباحث علو اْلحكام  واْلفكار إىل أصحاهباعز  .ٖ

 تتبع إىل مصادر الكَلم اْلصلية ف كتب ادلراجع قدر اْلمكان.

 عزو اآليات القرآنية الكرمية بذكر اسم السورة ورقم اآلية. .ٗ



زبريج اْلحاديث النبوية الشريفة ادلوجودة ف البحث إىل مصادرىا اْلصلية من كتب اْلحاديث  .٘

 والكتفاء بذكر رقم احلديث فقط مع ذكر درجاهتا.

 نتائج البحث والتوصيات ف اخلاسبة. تسجيل أىم .ٙ

إحلاق ثَلثة فهارس بالبحث : فهرس اآليات القرآنية, فهرس اْلحاديث النبوية, وفهرس ادلصادر  .ٚ

 وادلراجع.

 ترتيب ادلصادر وادلراجع ترتيبا أجبديا. .ٛ

 

 المصادر و المراجع للمعلومات -د

 اْلساسي وادلصدر الثانوي :حصل الباحث على ادلعلومات ذلذا البحث من مصدرين, ادلصدر  

ادلصدر اْلساسي : على الكتب وادلؤلفات و ادلنشورات و بعض ادلسجَلت ادلرئية و الصوتية  (ٔ

مؤلف اْلحكام الفقهية الصادرة من مؤسسة رللس تفيسر القرآن و ىي :  آراء الت تتحدث عن

: اْلستاذ  ٜٔإىل  ٓٗآلية و من اآلية اجمللد الثان من ا ٓٚإىل  ٔف تفسري سورة البقرة  اآلية 

رللس تفسري القرآن مع اْلستاذ و التسجيل ادلرئي  , مؤسسة رللس تفسري القرآنعبد اهلل طفيل

 ٜٓٗو  ٛٓٗو  ٙٓٗو  ٗٓٗو ٖٓٗو  ٜٖٚو  ٕٖٚ: العدد الدكتورأندوس أْحد سوكينو,

وقع الشرعي من مؤسسة رللس تفسري القرآن و ادلنشورة العلمية ادلنزلة من ادل   ٖٔٗو  ٕٔٗو 

م ٜٜٚٔم  ٜٜٙٔم  ٜٜ٘ٔلو و موقع ذي الصلة و ىي موزعة حسب سنة الصدار :



 ٕٙٓٓو ٕ٘ٓٓم و  ٕٗٓٓم ٖٕٓٓم ٕٕٓٓم ٕٔٓٓم ٕٓٓٓم ٜٜٜٔم ٜٜٛٔ

م , و ٕ٘ٔٓم  ٕٗٔٓم ٖٕٔٓم ٕٕٔٓم  ٕٔٔٓو  ٕٓٔٓو ٜٕٓٓو ٕٛٓٓو  ٕٚٓٓو

ل –و و فيها أبوابا أخرى أبواب الفقو أو اْلحكام و أبواب وجوب طاعة اهلل ورسول ف خاصة

 مثل التوحيد والتاريخ و اْلخَلق و غريىا. -يتطرق إليها الباحث

وزارة اْلوقاف والشئون اْلسَلمية أصدرىا  الت وىي ادلوسوعة الفقهية الكويتية ادلراجع الثانوية : (ٕ

 ٕٔٓٓوىل والفقو على ادلذاىب اْلربعة عبد الرْحن اجلزيري , دار ابن حزم الطبعة اْل الكويت -

ادلذاىب والتفاسري واْلحاديث وشروح اْلحاديث والفقو وأصولو والرتاجم وادلعاجم  م وكتب

وادلؤلفات وادلنشورات وادلسجَلت ادلرئية والصوتية والبحوث وادلقالت العلمية وادلواقع  واللغات

 وع البحث.اْلنرتنت و ادلكتبة الشاملة وبرنامج ادلكتبات اْللكرتونية الت ذلا صلة دبوض

  خطة البحث -ٛ

قد قسم الباحث ىذا البحث إىل مخسة أبواب وربت كل باب عدد من الفصول وادلباحث أو 

 ادلطالب ث اخلاسبة وىي الباب اخلامس.

الباب اْلول : وف ىذا الباب مقدمة, وخلفية البحث, وربديد مشكلة البحث, وأىداف 

, ومنهج البحث ونوعو وطريقتو, وخطة البحث و الفكري اْلطار البحث وأمهيتو, والدراسات السابقة, و

 ادلصادر و ادلراجع للمعلومات و طريقة كتابة البحث.



الباب الثان و ىو عن النبذة التارخيية و أصول الستنباط, و فيو فصَلن, الفصل اْلول , فيو 

الثان : مصادر  مبحثان , ادلبحث اْلول : نبذة تعريفية عن مؤسسة رللس تفسري القرآن, ادلبحث

اْلحكام و أصوذلا عند مؤسسة رللس تفسري القرآن.و الفصل الثان عن نبذة تعريفية موجزة عن 

ادلذاىب وأصوذلم ف استنباط اْلحكام, وفيو مبحثان, ادلبحث اْلول : نبذة تعريفية موجزة عن ادلذاىب 

 . و الجتهاد اْلربعة, وادلبحث الثان عن أصول ادلذاىب اْلربعة

الصادرة من مؤسسة رللس تفسري القرآن كأمثلة الفقهية اْلحكام  آراء الباب الثالث عن عرض

تطبيقية ْلصوذلم وفيو ثَلثة عشر مطالب, ادلطلب اْلول :عن التيمم للمسافر و إن وجد ادلاء , ادلطلب 

يكن يصلي قيام الثان :عن تأخري قضاء الصيام, ادلطلب الثالث :عن أن النيب صلى اهلل عليو وسلم مل 

الليل مجاعة إل ف رمضان, ادلطلب الرابع :عن توزيع زكاة الفطر على اْلصناف الثمانية وجواز إخراج 

القيمة, ادلطلب اخلامس :عن التعوذ ف الصَلة تقرأ ف أول الركعة دون غريىا, ادلطلب السادس :عن 

ادلرأة إذا صارت إماما على مجاعة النساء, نافلة النتظار ف صَلة اجلمعة, ادلطلب السابع :عن أين تقف 

ادلطلب الثامن :عن من أدرك الركوع ل يدرك الركعة, ادلطلب التاسع :عن قراءة اْلمام قراءة ادلأموم ف 

الثان ادلطلب ادلطلب احلادي عشر :عن حكم ادلوسيقى والغناء. ادلطب العاشر : تلقّي ادلوتى, , اجلهرية

الثالث عشر: وجوب صَلة ادلطلب الفأرة )كل ذي ناب ومستقذر(. أكل حلم الكلب و عشر: عن 

 اجلمعة للمرأة ركعتّي ف البيت. ادلطلب الرابع عشر: طهارة عذرة اخلنزير وبولو.



الصادرة من   الفقهية اْلحكام آراءاجمللس اْلمجاع و القياس, و  ولأصعن الباب الرابع عن دراسة 

 ولأصعن  ثلة تطبيقية. وفيو مبحثان, ادلبحث اْلول :عن دراسةاجمللس على ضوء ادلذاىب اْلربعة كأم

اجمللس اْلمجاع والقياس وادلواقف الستنباطية على ضوء ادلذاىب اْلربعة, وادلبحث الثان : عن دراسة 

 الصادرة من  اجمللس على ضوء ادلذاىب اْلربعة كأمثلة تطبيقية. الفقهية اْلحكام آراءومناقشة و 

ىو اخلاسبة, ذكر فيو الباحث أىم النتائج الت توصل إليها الباحث وأىم والباب اخلامس و 

  القرتاحات والتوصيات.

ونسأل اهلل عز وجل السداد والتوفيق والعون ْلسبام كتابة ىذه الرسالة ادلتواضعة ف اْلحكام 

ل ىذا العمل ف , وأن جيعادلذاىب اْلربعة ة من خَللومقارندراسة الفقهية دلؤسسة رللس تفسري القرآن 

, وأن يتقبل ما بذلو الباحث ف ىذا العمل خالصا لوجهو الكرمي, وأن ينفع بو الناس, تعاىل سبيل رضوانو

 واهلل نعم ادلوىل ونعم النصري.

 
 


