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 الشكر و التقدير
      احلمد هلل رب العادلُت، والصالة والسالم على األنبياء وادلرسلُت، وعلى نبينا 

 :الكرمي، وعلى آلو وأصحابو أمحعُت أما بعد

     فأشكر اهلل تعاىل على ما أنعم بو علي من توفيق وتسديد يف إكمال ىذه الرسالة 
 .اليت أرجو أن ينفعٍت اهلل هبا وادلسلمُت وأن جيعل عملي فيها خالصا لوجهو تعاىل

     مث أتقدم بالشكر اجلزيل دلدير جامعة احملمدية سوراكرتا الدكتور سفيان أنيف، 
ر الدكتو: وعميد الدراسات العليا، ورئيس قسم الشريعة اإلسالمية، وباخلصوص أشكر

 علىمها فاإلشر عبد اخلالق حسن، زلمدرالدكتو معُت دين اهلل البصري، وزلمد
 جلنةاء عضميع أجل بالشكر أتقدم كما يل، واإلرشاد النصحما وتقدميو رساليت
، كما أتقدم أيضا بالشكر لرئيس الرسالة ىذه مناقشة بقبول تفضلهم على ادلناقشة

 .مكتبة الدراسات العليا

 جاوى –     وال أنسى أتقدم بالشكر اجلزيل إىل مدير معهد ادلشكاة بغاروت 
الذي منح يل فرصة إلكمال ىذه الرسالة، ووالدي وواليت اللذان رباين بكل - الغربية 

حبهما حىت يصل الباحث إىل ما وصل إليو اآلن، كما ال أنسى أقدم الشكر لزوجيت 
 .وأوالدي الذين شجعوين دائما إلجناز ىذه الرسالة، أشكركم مجيعا شكرا جزيال

 .رسالةال كتابة ىذه إجناز يف لو دور مهم من لكل والتقدير لشكر     وأقدم ا
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 ادللخص

     إن اذلدف من إعداد ىذه الرسالة ىو الوقوف على أثر تأويل النصوص الشرعية 
ىذا البحث يقوم بتحليل ودراسة . يف استنباط األحكام من أدلتها القرآنية واحلديثية

وىذه الدراسة تسَت . بعض أوجو التأويل يف قسم ادلعامالت من كتاب نيل األوطار
جيمع الباحث ادلسائل اليت توصل العلماء إىل أحكامها . على ادلنهج التحليلي النقدي

مث . باالستنباط التأويلي، وينظر فيها مع استخراج أوجو تأويلهم للنصوص الشرعية
وبالتحكم إىل  .يقوم الباحث بتحليل تأويالهتم ودراستها يف ضوء علم األصول

الضوابط األصولية مييز الباحث ما يصح من تلك التأويالت وما ال يصح، مع ذكر 
وىذا البحث يبُت . القرائن اليت تقوي وترجح ما حكم عليو من الصحة والفساد

يالت العلماء صحيحة، بل منها صحيح مقبول ومنها وللقارئ أنو ليس مجيع تأ
. فيعرف القارئ موقفو الشرعي جتاه التأويالت الكثَتة ادلختلفة. ضعيف مردود

 

  ادلالية ادلعامالت النصوص الشرعية،،فقهاءالتأويل، ال: الكلمات الرئيسة 
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The Ta’wil of Fuqoha Towards the Shar’i Proposition in Islam and Its 

Influence of Financial Transaction 
( The Analytical and Critical study of Nailul Authar in the chapter of Muamalat maaliyyah ) 

( Mas Kholik : O000120009  ) 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to observe the influence of ta’wil on the 

argumens of shari’i in deciding certain law wich was taken from al-Qur’an and 

Hadith. In this study, the researcher analyzed and studied the forms of scholar’s 

ta’wil in the topic of muamalat of the book entitled Nailul Authar. This 

research is based on analysis and criticism methods, in wich the authors 

collected the problems that have been agreed by the scholars by using ta’wil. 

Than the researcher collected the forms of the ta’wil, and analyze and study in 

the accordance with the method of Ushul Fiqh. The author would then examine 

and measure the form of the ta’wil by returning it to the terms of the provision 

that has been agreed by the scholars, and detirmining wich ta’wil is based on 

strong proposition and wich ta’wil relies on a weak proposition, or even is not 

based on a strong proposition. This study concludes that not all scholar’s ta’wil 

towards certain proposition is true, because there is also the weak and rejected 

ta’wil. Therefore the reader can take the righ attitude toward the different’ 

scholars’ arguments.  

 

Keywords : Ta’wil, Fuqoha, Financial Transaction, shar’i proposition 
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TAKWIL FUQOHA TERHADAP DALIL - DALIL SYARI DAN 

PENGARUHNYA TERHADAP TRANSAKSI KEUANGAN 

( Studi Analisis dan Kritik terhadap kitab Nailul Authar bab Muamalah Maaliyyah ) 

ABSTRAK 

        Tujuan dari penelitian ini adalah mencermati pengaruh takwil terhadap  

dalil-dalil syari’ dalam pengambilan hukum dari alqur’an dan hadits. Dalam 

penelitian ini penulis menganalisa dan mempelajari bentuk bentuk takwil 

ulama dalam BAB muamalah dari kitab NAILUL AUTHAR. Penelitian ini 

didasarkan pada metode analisis dan kritik, dimana penulis mengumpulkan 

masalah-masalah yang telah dihukumi oleh ulama dengan bersandar pada 

takwil. kemudian penulis mengumpulkan bentuk - bentuk takwil tersebut, dan 

menganalisa serta mempelajarinya sesuai dengan metode ilmu  ushul fiqih. 

Penulis akan mengukur  dan menguji bentuk bentuk takwil tersebut dengan 

mengembalikan pada syarat – syarat takwil yang telah disepaki para ulama, dan 

menentukan manakah takwil yang sah yang disandarkan pada dalil yang kuat, 

dan mana yang batil yang bersandar pada dalil yang lemah, atau tidak berdasa 

pada dalil. Penelitian ini memberikan kesimpulan pada para pembaca bahwa 

tidak semua takwil ulama terhadap dalil itu benar, ada yang benar ada pula 

yang lemah dan tertolak, dengan demikian pembaca bisa mengambil sikap 

yang benar terhadap takwilan para ulama yang banyak lagi berbeda-beda.  

 

Kata kunci : Takwil, Fuqoha, Transaksi keuangan, Dalil syar’i 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

: قال اهلل تعالى

ُهْم طَائَِفٌة لَِيتَ َفقَُّهوا  َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لِيَ ْنِفُروا َكافًَّة فَ َلْواَل نَ َفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمن ْ

يِن َولِيُ ْنِذُروا قَ ْوَمُهْم ِإَذا رََجُعوا ِإلَْيِهْم َلَعلَُّهْم َيْحَذُروَن   122(: التوبة )ِفي الدِّ

 

: قيل لمحمد بن الحسن

؟  فما ذلك الكتاب: قد فعلت، قيل: هالّ صنعت كتابا في الزهد، قال"

". هو كتاب البيوع:  قال

  ( 11  / 5: الحاوى الكبير  ) 



 ك
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 الصفحة الموضوعات
 أ صفحة تصديقية

 ب قرار أصالة الرسالة
 ج مذكرة ادلشرف األول
 د مذكرة ادلشرف الثاين

 ه اإلىداء
 و الشكر والتقدير

 ز ادللخص
 ك فهرس ادلوضوعات

 ش       الباب األول
 خخلفية البحث 

 ض البحث تمشكال
 ض  وفوائدهأىداف البحث

 ظالدراسات السابقة  
 أأ اإلطار النظري
 ب ب منهج البحث
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 31 ودعوتو إىل تطهَتىا عقيدة اإلمام الشوكاين: ادلبحث الثالث
 31 يف عقيدة اإلمام الشوكاين: ادلطلب األول 
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  تضعيف اجلمهور احلديث الذي مينع عن بيع ادلزايدة، فيبقى : الفرع الثالث 
 222جائزا                  

 223القول الراجح يف بيع ادلزادية :  الفرع الرابع 
 223قرار رلمع الفقو اإلسالمي بشأن بيع ادلزايدة : ادلطلب الرابع 
 227وانتفاع  تأويالت الفقهاء يف بيع احلاضر للبادي، وبيع العينة،: الفصل الرابع



 ص
 

ادلرهتن بالرىن  
 228  يالتأويل يف بيع احلاضر للباد: ادلبحث األول 
 228مفهوم بيع احلاضر للبادي  : ادلطلب األول 

 228مفهوم احلاضر والبادي يف اللغة واصطالح الفقهاء  : الفرع األول 
 229معٌت النهي عن بيع احلاضر للبادي  : الفرع الثاين 

 231حتقيق اخلالف الفقهي يف النهي عن بيع احلاضر للبادي  : ادلطلب الثاين 
 232النصوص ادلؤولة  : ادلطلب الثالث 
 233أوجو التأويل وأدلة كل قول  : ادلطلب الرابع 
 محل النهي على من اختص بأول اإلسالم دلا كان عليهم من : الفرع األول 

 234ضيق  

 236محل النهي على الكراىة  : الفرع الثاين 
 236ر للبادي على من أخذ األجرة  ضمحل النهي عن بيع احلا: الفرع الثالث 
 237الراجح يف ادلسألة  : الفرع الرابع 

 231التأويل يف بيع العينة  : ادلبحث الثاين 
 239مفهوم العينة  : ادلطلب األول 
 241حتقيق اخلالف الفقهي يف بيع العينة  : ادلطلب الثاين 

 242النص ادلؤول  : ادلطلب الثالث 
 243أوجو تأويالت الفقهاء يف بيع العينة  : ادلطلب الرابع 
 247محل النهي عن بيع العينة على من يشًتط يف نفس العقد   : الفرع األول 
 249محل النهي عن بيع العينة على الكراىة   : الفرع الثاين 

 250الراجح يف ادلسألة  : الفر ع الثالث 
 251التأويل يف انتفاع ادلرهتن بالرىن  : ادلبحث الثالث 
 252حتقيق اخلالف الفقهي : ادلطلب األول 
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 253النص ادلؤول  : ادلطلب الثاين 
 253أوجو التأويالت وحتليلها  : ادلطلب الثالث

 253 بالرىن يف احلديث على الراىن  عمحل ادلنتف: الفرع األول 
 256محل ادلنتفع بالرىن يف احلديث على ادلرهتن   : الفرع الثاين 

 ن على ما إذا امتنع الراىن همحل اجلواز للمرهتن باالنتفاع بالر: الفرع الثالث 
من اإلنفاق على ادلرىون  
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 259الراجح يف ادلسألة  : الفرع الرابع 
 266تأويالت الفقهاء يف اإلجارة   : الفصل اخلامس 
 267التأويل يف أجرة احلجامة  : ادلبحث األول 
 267حتقيق اخلالف الفقهي  : ادلطلب األول 
 268النصوص ادلؤولة  : ادلطلب الثاين 

 269وجو تأويل الفقهاء وحتليلو   : ادلطلب الثالث 
 272محل النهي عن أجرة احلجامة على الكراىة  : الفرع األول 
 273الراجح يف ادلسألة  : الفرع الثاين 

 275  الشرعية التأويل يف أجرة تعليم القرآن وحنوه من تعليم العلوم: ادلبحث الثاين
 275حتقيق اخلالف الفقهي يف ادلسألة  : ادلطلب األول 
 277  النصوص ادلؤولة: ادلطلب الثاين 

 278أوجو التأويل و حتليلها  : ادلطلب الثالث 
 282محل النهي على قضية العُت  : الفرع األول 
 286محل اجلواز على تعليم القرآن دون غَته   : الفرع الثاين 
 على محل جواز أخذ أجرة على تعليم القرآن والعلوم الشرعية: الفرع الثالث

 286احلاجة  

 289الراجح يف ادلسألة   : الفرع الرابع 



 ر
 

 291اخلامتة   
 291نتائج البحث  

 293 التوصيات 
 294 فهرس اآليات القرآنية

 298 فهرس األحاديث واآلثار
 305 فهرس األعالم
 310 فهرس ادلراجع

 329 جدول األحاديث ادلؤولة ودرجة تأويلها

 

 


