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 رواه البخاري  .﴾ُمَعلٌَّق ِف ادل

 

 



III 
 

 

 املشزف ألاول  مذكزة

 

 قسم العليا الدراسات برنامج رئيس فضيلة إىل
  سوراكرتا حممدية جامعة اإلسالمية، الشريعة

 
 وبركاتو ا ورمحة عليكم السالم

 :رسالة جتاه ينبغي كما تعديلوال عةوادلراج القراءة بعد
  روسمانا إيتانج:   االسم

 O 000070079:  القيد رقم
 اإلسالمية الشريعة:   القسم
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 جلامعة التابع اإلسالمية الشريعة ماجستًن برنامج إىل ادلذكورة الرسالة تقدمي على نوافق
 .دلناقشتها سوراكرتا حممدية

 وبركاتو ا ورمحة عليكم والسالم
 

 مٕٚٔٓ نوفمرب ٕٕ  سوراكرتا،
 األول ادلشرف

 
 بصري ا دين معٌن حممد الدكتور
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 قسم العليا الدراسات برنامج رئيس فضيلة إىل

  سوراكرتا حممدية جامعة اإلسالمية، الشريعة
 

 وبركاتو ا ورمحة عليكم السالم
 :رسالة جتاه ينبغي كما تعديلوال وادلراجعة القراءة بعد

  رومسانا إيتانج:   االسم
 O 000070079:  القيد رقم

 اإلسالمية الشريعة:   القسم
بين  الىىاسل في أخكام املطاجد )دراضت جدليليت ومقارهت:  الرسالة عنوان

 (املذاهب ألاربعت

 جلامعة التابع اإلسالمية الشريعة ماجستًن برنامج إىل ادلذكورة الرسالة تقدمي على نوافق
 .دلناقشتها سوراكرتا حممدية

 وبركاتو ا ورمحة عليكم والسالم
 مٕٚٔٓ نوفمرب ٕٕ سوراكرتا،

 الثاين ادلشرف           
 

 رشادي عمران كتورد ال
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 ﴾داءــــــــــإه﴿

غرست ِف قليب حب العلم والتعلم وحثتين على التفقو اليت  –ا  احفظه -إىل والديت 
 ِف الدين

أنار قليب و  أرشدين إىل احلق والدين الذي -رمحو ا رمحة واسعة–والدي  روح  إىل
 وأحسن عملو نعمتو ِف القربأطال ا ئو فأضاء يل طريق التقدم والنجاح، بدعا

 ئاهتما وضاعف ذلما حسناهتماغفر ا ذلما ذنوهبما وكفر عنهما سي

نسال ا أن جيعلهم –إىل زوجيت احلبيبة الصابرة، رفيقة دريب وصاحبة سًني وإىل أبنائي 
 من الصاحلٌن

 ي  خواتأي و  تإىل إخو 

 هم احفظ وإىل من رباين وعلمين وأرشدين

 أىدي ىذا اجلهد ادلتواضع
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 ﴾شكز وجقدًز﴿

أتقدم خبالص شكري وعظيم امتناين  -وىو أىلو  -و بعد شكر ا عز وجل والثناء علي
  سفيان أنيف، الدكتورفضيلة  وأخص بالذكر، لكل من قدم يل يد العون وادلساعدة

مدير سومارجوكو  بامبانج الدكتور ،األستاذفضيلة و رئيس جامعة حممدية سوراكرتا، 
ماجستًن  رنامجرئيس قسم ب ، سودارنو صبران الدكتور ، وفضيلةقسم الدراسات العليا

 ،بصري محمد معين دين اهللالدكتور فضيلة  ، ومشرِف البحثالشريعة اإلسالمية
خرا جهدا ِف إبداء ومل يدَّ ، على رساليت اأشرف ناللذي عمران رشاديلدكتور اوفضيلة 

ود مبذولة مدة كتابة من جه قدماعلى ما مة ومالحظاهتما الدقيقة توجيهاهتما القيِّ 
محمد معين  الدكتورشكر جلنة  ادلناقشٌن ذلذا البحث  كل من فضيلة وكما أ  الرسالة.

 وفضيلة الدكتور شمس الهداية، ،الدكتور عمران رشادي، وفضيلة دين اهلل بصري
 .قدرىم ونفع ادلسلمٌن بعلمهم وأعلىخًن اجلزاء عين فجزاىم ا 

ين  و امعة حيث ساعدوكما أشكر للشؤون الطالبية واإلدارية ِف قسم الدرسات العليا باجل
 اجلزاء.  ىذا البحث، فجزاىم ا عىن خًن كثًنا ِف إهناء

على تشجيعها إلهناء ويني ووالنداني لزوجيت  كما أتقدم بأمسى عبارات الشكر والتقدير
ادلقيم ِف صالح المتقين  الفاضل ألخل ىذا البحث وأوالدي الصابرين، وكما أشكر

على ادلساعدة  مٌنإلعداد ادلعلِّ  ادلعهد العايلبإلخوة لو  ساعدين كثًنا،الذي  صولو
 .على إهناء ىذا البحث، فجزاىم ا أحسن اجلزاء والدعاء واحلثّ 
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 صفدت الاعخماد مً طزف لجىت املىاقشين

 ا

 ا

 ا

 ا

 ا

 ا

 ا

 ا

 ا

 ا
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 م    
 
 ص الزضالتلخ

 
 (املذاهب ألاربعتبين  : دراضت جدليليت ومقارهتالىىاسل في أخكام املطاجد(

 إًخاهج روضماها
O 000070079 

ادلسجد حمضن الرتبية لألمة اإلسالمية أمجع، اجتمع فيو ادلسلمون مخس مرات 
قد يؤثر على ىوية  على األقل ألداء الصالة. ومع تطور الزمان ِف كل جوانب احلياةيوميا 

ة والدعاية السياسي االدوات الكهربائية، مثل وجود، الشعائر اإلسالمية منها ادلسجد
ِف ادلسجد، مل يكن ذلذه األمور دليل صريح  ووسائل البيع بأدوات االتصاالت احلديثة

ادلسائل النازلة ِف أحكام ادلساجد والبيان تلك هذا البحث يقوم بتحليل ودراسة ف .واضح
تسًن على ادلنهج التحليلي النقدي. جيمع  ذه الدراسة. وىعن حكم تلك ادلسائل

أو ما مسي  ينظر فيها مع حتليل مفهوم ادلسألةو  ،ادلسجددلتعلقة بالنازلة ا الباحث ادلسائل
بعرض مث يقوم الباحث  ة ِف بناء أحكامها.يعصوص الشر لنبالتكييف الفقهي، مث ينظر ا

 . مذاىب العلماء ِف ادلسألة مع ذكر أدلة كل قول والرتجيح ما أمكن إىل ذلك سبيال
 وأن ذلده ادلسائل  جدانوازل ادلس عدة مسائل عنىناك  باحثلل تبٌنالبحث  بعدو 

من مصادرىا الشرعية من القرآن والسنة وكتب الفقهاء  على األدلة الثابتة ةأحكامها ادلبني
والبحث ليس حصرا  ال األىواء ادلزيفة أو الشعور ادللهبة دون ادلرجع الصحيح. األربعة،

  .لهالتلك ادلسائل، وإمنا مناذج تلك ادلسائل اذلامة بدراستها وحتلي
 .األحكام، ادلسائل النازلة ادلسجد، الكلمات الرئيسية :
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ABSTRACT 

Mosque is a place for muslims to educate themselves with Islamic values; 

a sacred place where they pray together at least five times a day. Along with 

modernization,  the mosque itself take benefit from it, for example Like having 

electrical tools, political propaganda and the means of selling modern 

communication tools in the mosque, these things have not been clearly explicit. 

This research analyses and examines the particular issues of  provision regarding 

mosque, and the problems around it. This study is using a critical and analytical 

approachAnd the comparison of the considered doctrines.  The researcher collects 

the issues relating to the mosque, examines them with an analysis of the concept 

of the issue or the so-called doctrinal adjustment, and then considers the legal 

texts in the building of its provisions. The researcher then displays the scholars ' 

doctrines on the matter, stating the evidence of each statement and, as far as 

possible, weighting the way. This research shows the reader that there are many 

issues to the provisions of the mosque, and research is not an exclusive of those 

issues, but examples of those important issues are studied and analysed, and 

explain its provisions to the need of ummah for the correct jurisprudential position 

based on static evidence no false fancies or a sense of being endowed without 

proper reference. 

Keywords: mosque, judgments, contemporary issues 
 

ABSTRAK 

Masjid adalah tempat mendidik umat, kaum muslimin berkumpul untuk 

melaksanakan shalat lima waktu setiap hari, dan perkembangan zaman dalam 

berbagai sektor memberikan pengaruh kuat termasuk dalam urusan masjid, 

misalkan adanya listrik, kampanye politik, pasilitas jual beli dengan alat 

komunikasi modern di masjid, permasalahan ini tidak ditemukan dalil yang terang 

dari sumber hukum islam, karenanya penting sekali membahas permasalahan 

kontemporer yang berkaitan dengan masalah masjid.  Tesis ini menggunakan 

methodologi tahlili (pendekatan analisa), penulis mengumpulkan permasalahan 

kontemporer masalah masjid, lalu menganalisanya untuk memastikan statusnya 

sebagai masalah kontemporer, dan metode muqoronah (komparatif) dengan 

menganalisa pendapat para ulama empat madzhab dan menimbang argumentasi 

masing-masing pendapat untuk menentukan hukum masalah kontemporer 

tersebut. Setelah penulis melakukan riset, bisa disimpulkan bahwa banyak 

permasalahan kontemporer berkaitan dengan masjid dan semua masalah tersebut 

bisa ditemukan hukumnya dengan merujuk kepada sumber hukum islam serta 

pendapat para ulama dalam kitab-kitab mereka  dan tidak hanya bersandar pada 

pendapat pribadi dan hawa nafsu.  

Kata kunci: Masjid, hukum, permasalahan kontemporer. 
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 ﴾املدخىياثفهزص ﴿

 صفحة موضوعات

 أ     استهالل
 ب صفحة قرار ادلشرف األول
 ج صفحة قرار ادلشرف الثاين

  ى إىداء
 د شكر وتقدير

 و صفحة اعتماد جلنة ادلناقشٌن
 ز صفحة إقرار أصالة الرسالة

 ح ملخص البحث بالعربية
 ط زيةيباالجنل البحث ملخص
 ط باالندونيسية البحث ملخص

 ي فهرس اتويات
 ٔ : مقدمت ألاول  الباب

 ٔ خلفية البحث    
 ٗ مشكالت البحث    

 ٗ أىداف البحث
 ٘ أمهية البحث

 ٘ حدود البحث
 ٙ الدراسات السابقة

 ٚ نوعية البحث



XII 
 

 ٛ اإليطار الفكري
 ٛ البحث ةيمنهج
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 ٖٔ ألاول: جددًد املفاهيم الفصل
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 ٕٕٔ الفرع الثاين : جعل ادلسجد مكانا للسياحة من أجل الدعوة       

 ٕ٘ٔ املبدث الطابع: ألاهاشيد باملسجد
 ٕ٘ٔ ادلطلب األول: آراء العلماء ِف حكم األناشيد   

 ٕ٘ٔ الفرع األول : مفهوم األناشيد      
 ٕٙٔ ِف الشريعة اإلسالمية لفرع الثاين: األناشيدا      

 ٕٚٔ حكم األناشيد ِف ادلسجدادلطلب الثاين:    
 ٜٕٔ املبدث الثامً: عقد الىكاح في املسجد

 ٜٕٔ ادلطلب األول: النكاح ِف الشريعة اإلسالمية   
 ٖٓٔ ادلطلب الثاين: حكم عقد النكاح ِف ادلسجد   

ت في املسجداملبدث الخاضع : جمع الخ  ٖٖٔ برعاث الخيًر
 ٖٖٔ ادلطلب األول : صور مجع التربعات   
 ٖٗٔ : حكم ادلسالة ادلطلب الثاين   

 ٖٛٔ املبدث العاشز: املالجئ في املسجد
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 ٖٛٔ ادلطلب األول: اآلثار الواردة عن كون ادلسجد ملجأ   
 ٜٖٔ ادلطلب الثاين: احلكم الشرعي عن اختاذ ادلسجد مالجئ   

 ٘ٗٔ املبدث الحادي عشز: خكم املسجد عىد املكاجب والعماراث
 ٘ٗٔ ادلطلب األول: صورة ادلسألة   
 ٙٗٔ ادلطلب الثاين : حكم ادلسجد عند ادلكاتب والعمارات   

 ٜٗٔ املبدث الثاوي عشز: بيع وجأجير مزافق املسجد
 ٜٗٔ ادلطلب األول : كون مرافق ادلسجد جزءا من ادلسجد   
 ٔ٘ٔ ادلطلب الثاين : كون ادلرافق مل تشمل حكم ادلسجد   

 ٙ٘ٔ املبدث الثالث عشز: بىاء املسجد مً ألامىال الزبىيت
 ٙ٘ٔ ارمة ادلطلب األول: أقوال الفقهاء  ِف حكم بناء ادلساجد من األموال   

 ٙ٘ٔ الفرع األول : مذىب من قال بعدم اجلواز      
 ٚ٘ٔ ب من قال باحلرامالفرع الثاين : مذى      
 ٛ٘ٔ ادلطلب الثاين : استعمال أموال الربا لبناء ادلسجد ِف عصرنا احلاضر      

 ٔٙٔ املبدث الزابع عشز: أخذ ألاجزة مً اليشاط باملسجد
 ٔٙٔ ادلطلب األول : ادلوقف الشرعي عن أخذ األجرة من العبادة   
 ٘ٙٔ جد )اآلذان واإلمامة(  ادلطلب الثاين : أخذ األجرة من أنشطة ادلس   

 ٘ٙٔ الفرع األول: أجرة اآلذان      
 ٜٙٔ الفرع الثاين: أجرة اإلمامة      

 ٗٚٔ املبدث الخامظ عشز: فخذ املدالث الخجاريت في املسجد
 ٗٚٔ ادلطلب األول: دراسة نصوص شرعية حول حكم البيع ِف ادلسجد   
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 ٛٚٔ اري ِف ساحة ادلسجدادلطلب الثاين: حكم فتح ال التج   
 ٓٛٔ املبدث الطادص عشز: جخصيص ساويت املسجد ملعبا لألطفال

 ٓٛٔ ادلطلب األول : حتديد مفهوم الصبيان ومرادفاتو   
 ٕٛٔ إىل ادلسجد طفالادلطلب الثاين : مذاىب الفقهاء ِف إحضار األ   

 ٕٛٔ الفرع األول: أقوال الفقهاء ِف ادلسألة      
 ٖٛٔ لفرع الثاين: أدلة كل قولا      
 ٙٛٔ الفرع الثالث: الرتجيح      

 ٛٛٔ : حكم ختصيص زاوية ِف ادلسجد ملعبا لألطفالادلطلب الثالث   
 ٜٓٔ : حعدد صالة الجمعت في مسجد واخداملبدث الطابع عشز

 ٜٓٔ ادلطلب األول: مشروعية صالة اجلمعة   
 ٕٜٔ معة ِف مسجد واحدادلطلب الثاين: حكم تعدد صالة اجل   

 ٕٜٔ الفرع األول: صورة ادلسألة       
 ٕٜٔ الفرع الثاين: حكم تعدد اجلمعة ِف مسجد واحد       

 ٜ٘ٔ اضدثمار أمىال املسجداملبدث الثامً عشز:
 ٜ٘ٔ ادلطلب األول: مصادر أموال ادلسجد    
 ٜٙٔ ادلطلب الثاين: حكم استثمار أموال ادلسجد    

 ٜٙٔ الفرع األول: مفهوم االستثمار         
 ٜٛٔ الفرع الثاين: حكم استثمار أموال ادلسجد 

املبدث الخاضع عشز: اضخعمال أدواث الخىطيذ عىد خطبت 

 الجمعت
ٕٕٓ 

 ٕٕٓ ادلطلب األول: مشروعية خطبة اجلمعة  
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 ٕٗٓ ادلطلب الثاين: حكم استعمال أدوات التوضيح ِف اخلطبة  
 ٕٚٓ خاجمت

 ٕٛٓ البحث والنقاط األساسيةتائج ن
 ٕٓٔ التوصيات
 ٕٔٔ فهارص

 ٕٕٔ فهرس ادلصادر وادلراجع
 ٖٕٔ أوال : القرآن الكرمي وعلومو

 ٕٗٔ ثانيا : كتب احلديث والشروح والتخريج
 ٕٛٔ ثالث : كتب أصولية   

 ٜٕٔ رابعا : كتب فقهية وقواعدىا
 ٕٕٙ خامسا : كتب ادلعاجم

 ٕٕٚ عالم والرتاجمسادسا : كتب األ
 ٜٕٕ سابعا : كتب أخرى والرسائل اجلامعية

 ٖٕٔ ثامنا : شبكة االنرتنت
 ٕٖٕ فهرس اآليات القرآنية

 ٖٕٗ فهرس األحاديث النبوية
 ٖٕٛ فهرس األعالم

 ٕٓٗ السًنة الذاتية للباحث
 ٕٔٗ مرفقات

***** 


