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لجنة بحث مسائل المسائل الفقهية التي اختلف فيها مجلس ترجيح محمدية و 
ةفي كتاب الصال مع المقارنة بالمذاىب األربعة نهضة العلماء دينية  

(مقارنةدراسة تحليلية )  

 ملخص البحث

كجلنة  رللس ترجيح زلمدية اليت اختلف فيها الفقهية ادلسائل يًتكز ىذا البحث يف
كأحكاـ الفقهاء ْتث ادلسائل يف كتاب الصالة، من كتاب رلموعة مقررات الًتجيح، 

ادلسائل ادلختلفة بُت  كغَتمها، كيهدؼ ىذا البحث إىل إعطاء الصورة الواضحة يف
ا، مع كأسباب اختالفهمكجلنة ْتث ادلسائل يف كتاب الصالة،  زلمديةرللس ترجيح 

ككصفي  كيفي. كىذا البحث ْتث مكتيب  آراء ادلذاىب األربعةب مقارنة اختياراهتما
عدد ادلسائل كالنتائج اليت حصل عليها الباحث أف  .مقارنةا حتليليكينهج منهجا 

التلفظ بالنية قبل الصالة، كصيغة دعاء االستفتاح،  عشرة : وىيالفقهية ادلختلفة 
لجمعة، ادلعُت لعدد الكاشًتاط  كالتسويد، قنوت الوتر،ك قنوت الفجر، النازلة، ك قنوت ك 

أسباب كقبلية اجلمعة.كأما ، مكاف صالة العيدكعدد ركعات صالة الًتاكيح، ك 
احلديث،  : االختالؼ يف تصحيحيف كتاب الصالة ىيختالؼ بُت اجلمعيتُت اال
كمعاين األلفاظ العربية.كاختيارات رللس ، االجتهاد بالقياس، ك القواعد األصوليةك 

كافقت ادلذىب احلنفي يف مخسة ادلسائل، كادلالكي يف أربع ادلسائل، الًتجيح 
، كأماجلنة ْتث ادلسائل فموافقة كالشافعي يف ادلسألتُت، كاحلنبلي يف سبع ادلسائل

لذلك من ادلسائل االجتهادية،  بينهما ادلسائل ادلختلفةك  ل.للشافعية يف مجيع ادلسائ
، كجواز االقتداء باإلماـ ادلخالف يف ادلذىبال ينبغي أف يكوف سببان للتَّفرؽ، ف

إذا كاف ادلسلم شلن درس العلم الشرعي ، ك كتسويغ اخلالؼ ال دينع من بياف الصواب
ي عليو االجتهادي يف أفضلهم لواجب عليو أف يتبع ما يراه صوابا، كأما إف اف العاميَّ يتعُتَّ

 .علمنا، كأكرعهم فيأخذ بقولو

 االختالؼ، كالصالة، ك رللس الًتجيح، كجلنة ْتث ادلسائل. الكلمات الرئيسة:
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Abstract 

This study focuses on the issues of jurisprudence disputed by Majlis 

TarihMuhammadiyyah and LajnahBahsulMasaail, in the book of prayer. Taken 

from Kitab HimpunanPutusanTarjih and Kitab Ahkamul Fuqoha'. The purpose 

of this study is to provide a clear picture of the issues of jurisprudence disputed 

by both in the book of prayer, the causes of dissent, and how the opinion of the 

four imams of the school. This research is a descriptive qualitative literature 

research using comparison method.  The findings on this issue are that there 

are ten points of disputed issues: Pronouncing niat before prayer,Text of prayer 

iftitah, Qunutnazilah, Qunutfajar,  Qunutwitir, Addition of lafadz sayyidina in 

prayer, Numbering in particular jamaah in Friday prayer, Amount rakaat 

tarawih prayer, Place of prayer ied, and Qabliyah Friday prayer. The cause of 

differences of opinion between the two in the book of prayer are: Differences 

in the judgment of a hadith,The principles of ijtihad using qiyas, and 

Interpreting of Arabic utterances. In this case the opinion of the Majlis Tarjih 

in accordance with the Hanafi school in five problems, Maliki in four 

problems, Syafi'i in two problems, and Hanbali in seven problems, while 

LajnahBahsulMasail all their opinions in accordance with the school of Syafi'i. 

The issues that are disputed by both are ijtihadiyyah matters, therefore it should 

not be the cause of disunity, and it is permissible to get behind the people of 

different schools, but to regard an acceptable difference does not preclude the 

explanation of the truth, so for one who learns syar'i it is obligatory for him to 

follow the opinion he considers to be true, as for the layman it is obligatory for 

him to take the opinion of the one he regarded as the most pious and the most 

waro. 

 

Keywords: ikhtilaf, prayer, tarjih majlis, and lajnahbahsulmasail 

 

Abstrak 

Penelitian ini berfokus pada permasalahan-permasalahan fikih yang 

diperselisihkan oleh Majlis Tarjih Muhammadiyyah dan Lajnah Bahsul 

Masaail, dalam kitab sholat. Yang diambil dari kitab himpunan putusan tarjih 

dan kitab ahkamul Fuqoha’. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan 

gambaran yang jelas tentang permasalahan fikih yang diperselisihkan oleh 

keduanya, sebab-sebab perbedaan pendapat, dan bagaiman pendapat Imam 

mazhab. Penelitian ini adalah penelitian pustaka yang bersifat kualitatif 

deskriptif dengan menggunakan metode perbandingan. Temuan-temuan dalam 

masalah ini adalah bahwa jumlah permasalahan yang menjadi perselisihan ada 

sepuluh yaitu: melafadzkan niat sebelum sholat, redaksi doa iftitah, qunut 

nazilah, qunut fajar, qunut witir, penambahan lafadz sayyidina dalam sholat, 

pensyaratan jumlah tertentu dalam sholat jum’at, jumlah roka’at sholat tarawih, 

tempat sholat Ied, dan qobliyyah jum’at. Adapun sebab perbedaan pendapat 

antara keduanya dalam kitab sholat adalah: perbedaan dalam penilaian sebuah 

hadis, kaidah-kaidah usul, ijtihad menggunakan qiyas,dan memaknai lafadz-

lafadz arab. Dalam masalah ini pendapat majlis tarjih sesuai dengan mazhab 

hanafi dalam lima permasalahan, maliki dalam empat permasalahan, syafi’i 
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dalam dua permasalahan, dan hambali dalam tujuh permasalahan, adapun 

lajnah bahsul masail maka semua pendapatnya sesuai dengan mazhab Syafi’i. 

Masalah- masalah yang diperselisihkan oleh keduanya merupakan masalah 

ijtihadiyyah, oleh karena itu tidak selayaknya menjadi sebab perpecahan, dan 

dibolehkan bermakmum dibelakang orang yang berbeda dalam mazhab, namun 

menganggap suatu perbedaan bisa diterima tidak menghalangi dari 

menjelaskan kebenaran, maka bagi seorang yang belajar ilmu syar’i wajib 

baginya mengikuti pendapat yang ia anggap benar, adapun orang awam wajib 

baginya mengambil pendapat orang yang menurut anggapanya dialah yang 

paling alim dan paling waro’. 

Kata kunci: ikhtilaf, sholat, majlis tarjih, dan lajnah bahsul masail 

 مقدمة.ال  1

، بل إف من ادلعلـو يف ادلسائل الفقهية كجود االختالفات بُت العلماء

اختلفوا يف ادلسائل االجتهادية الفقهية. فغَتىم أكىل  الصحابة رضواف اهلل عليهم

بالوقوع يف االختالؼ، لكنهم كمن بعدىم من أئمة ادلسلمُت ما تعمدكا خالؼ 

نصوص الشرع، قاؿ ابن تيمية: كليعلم أنو ليس أحد من األئمة ادلقبولُت عند األمة 

 ُ.ى اهلل عليو كسلم يف شيء من سنتو صلقبوالن عامان، يتعمد سلالفة رسوؿ اهلل

جلنة زلمدية ك جلمعية ككذلك لقد حصلت االختالفات بُت رللس ترجيح 

يف ادلسائل العديدة، كمن مجلة ما اختلفوا عليو  ِنهضة العلماءل دينيةالسائل ادلْتث 

                                                             
ىػ(،  َُّْ، )الرياض، الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية،  رفع ادلالـ عن األئمة األعالـابن تيمية، ُ

  ٖص. 
  هنضة العلماءكمجعية  ـ،ُُِٗاليت أسسها كياىي احلاج أمحد دحالف سنة  مجعية عطيمة مجعية زلمدية ِ

   ـُِٔٗاليت أسسها حضرة الشيخ زلمد ىاشم أشعرم  كبَتة
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يف مسألة الصالة، كمسألة التلفظ بالنية قبل الصالة، كقنوت الفجر، كعدد ركعات 

 صالة الًتاكيح، كغَتىا من اخلالفات الفقهية.

 العداكة بُت اَّتمع بسبب ىذه ادلسائل الفقهية كشلا يؤسف بو كقوع 

امتناع بعض الناس الصالة خلف اإلماـ الذم ال  ، حىت كصل األمر إىلاالجتهادية

قاؿ ابن القيم: ككقوع االختالؼ بُت النَّاس أمره يقنت يف صالة الصبح أك بالعكس، 

ضركرمٌّ ال بيدَّ منو لتفاكت إراداهتم كأفهامهم كقول إدراكهم، كلكن ادلذمـو بغيي 

كرمبا السبب الذم يؤدم إىل كقوع اخلصومات ىو  ُبعضهم على بعضو كعدكانو.

 .، كادلوقف الصحيح عند االختالؼاالجتهاديةعدـ علمهم بتلك ادلسائل 

كأراد الباحث من خالؿ ىذا البحث القياـ ّتمع ادلسائل اخلالفية اليت 

 ،يف كتاب الصالة جلنة ْتث ادلسائل الدينيةاختلف فيها رللس ترجيح زلمدية ك 

ئمة األإدتامها بكالـ ك كمقارنة بينهما،  كأسباب اختالفهما، كاستخراج أدلتهما،

 األربعة، كزلاكلة الًتجيح بينهما، كادلوقف الصحيح جتاه تلك االختالفات.    

كإف الذم دفع الباحث الختيار ىذا ادلوضوع ىو عدة أسباب كىي: دلا 

القتداء بالنيب صلى اهلل عليو كسلم للصالة منزلة ال تعدذلا أية عبادة أخرل، ككجوب ا

                                                                                                                                                                 
Muhammad Yusron, Kyai Haji Ahmad Dahlan, (Yogyakarta, PP Muhammadiyyah, 2005), hal. 

32-35. Sudarno Sobron, Muhammadiyyah dan Nu dalam pentas politik،(Indonesia, Universitas 

Muhammadiyyah Surakarta, 2003), hal. 1. “ dengan perubahan” 
 ُٗٓ\ِق(،  ص. ُُْٖ)الرياض، دار العاصمة،  الصواعق ادلرسلة، ابن قيم اجلوزية،ُ
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مكانة رللس ترجيح زلمدية كجلنة ْتث ادلسائل الدينية لدل رلتمع ك يف كيفية أدائها. 

ة ختلفل ادلىو أمهية مجع ادلسائكشلا دفع الباحث أيضا أندكنيسيا كثقة الناس ُّما. 

 .يف مكاف كاحد، حىت يسهل الرجوع إليها بينهما

ادلسائل ادلختلفة بُت رللس ترجيح  ادلشكلتُت كمهاكيًتكز ىذا البحث يف 

آراء ، ك يف كتاب الصالة، ك أسباب اختالفهم جلنة ْتث ادلسائل الدينيةزلمدية، ك 

جلنة ْتث ادلسائل ادلذاىب األربعة يف ادلسائل ادلختلفة بُت رللس ترجيح زلمدية ك 

 يف كتاب الصالة.  الدينية

وع البحث منها:  رسالة جامعية بعض الكتب اليت ذلا عالقة مبوضككجد 

ـ، حتت ادلوضوع اختيارات جلنة ْتث َُِّٔتامعة سوراكرتا احملمدية كتبها حيِت سنة 

يف باب  ََُِ-ُِٔٗادلسائل الفقهية يف مقررات مؤدترات هنضة العلماء من سنة 

 ادلقالة أعدىا شعراين، حتت ادلوضوع:ك  اجلنائز.
Menguak Rahasia Kenapa Muhammadiyyah Selalu Nampak Beda Dengan NU 

عية هنضة العلماء، ك ككجو االتفاؽ أف الباحثُت تكلما عن مجعية زلمدية كمج

، كيتميز الباحث مبا يلي: مجع ادلسائل اخلالفية اليت اختلف فيها بُت رللس مااختياراهت

مع  ،اكأسباب اختالفهم يف كتاب الصالة، الدينيةجلنة ْتث ادلسائل ترجيح زلمدية ك 

 كزلاكلة الًتجيح، كادلوقف الصحيح جتاه ىذه االختالفات. ،ادلقارنة بادلذاىب األربعة
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  منهج . 2

يف تقريب ادلسائل ادلنهج  كيستعمل الباحث، كىذا البحث ْتث مكتيب

مبقارنة األقواؿ اليت كذلك ، ينهج يف حتليل البينات منهجا حتليليا مقارنةو، الكيفي

. كمن مث إدتامها جلنة ْتث ادلسائل اختارىا رللس ترجيح زلمدية كاألقواؿ اليت اختارىا

 ئمة األربعة كبياف الراجح منها، كادلوقف الصحيح جتاه تلك االختالفات.األبكالـ 

مصدر البيانات األساسي ادلستخدـ ىو الكتب اليت حتتوم على ترجيحات ك 

دية، كمقررات هنضة العلماء، كىي كتاب رلموعة مقررات الًتجيح رللس ترجيح زلم

ككتاب فتاكل الًتجيح كأحكاـ الفقهاء لنهضة العلماء، كإف مل يوجد فبالرجوع إىل 

ادلوقع الرمسي لنهضة العلماء، كأما مصدر الثانوم ادلستخدـ ىو الكتب ادلتعلقة ُّذا 

 كادلوضوع.

 

   البحثالنتائج و . 3

االختالؼ بُت النَّاس أمره ضركرمٌّ ال بيدَّ منو لتفاكت إراداهتم كأفهامهم كقوع 

ىو  التنوعك .كالتضاد قسم العلماء االختالؼ إىل قسمُت: التنوعك ُكقول إدراكهم،

                                                             
 ُٗٓ\ِق(،  ص. ُُْٖ)الرياض، دار العاصمة،  الصواعق ادلرسلة، ابن قيم اجلوزية،ُ
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أما ك  ُ.ما ديكن اجلمع فيو بُت القولُت ادلختلفُت، ألف كل كاحد منهما ذكر نوعان 

كىذا كاقع يف أنظار  ِالقوالف ادلتنافياف، إما يف األصوؿ كإما يف الفركع، فهو التضاد

 ّالشاطيب. كما أشار إىل ذلك،كأما الشرع فال تضاد فيو ،اَّتهدين

، كىو ما ال خيالف نصًّا األكؿ: ال :فانوعاختالؼ التضاد ك  سائغ غَت مذمـو

يف األمور من كتاب أك من سنة صحيحة أك إمجاعنا، أك قياسنا جليًّا، كىذا سواء 

، كىو ما سائغالغَت  :الثاينك ْأك يف األحكاـ بُت الفقهاء. ،االعتقادية، كىذا نادر

الشاطيب: فإذا كاف بينان خالف نصًّا من كتاب أك سنة أك إمجاعنا أك قياسنا جليًّا، قاؿ 

 ٓ.ظاىران أف قوؿ القائل سلالف للقرآف أك للسنة مل يصح االعتداد بو كال البناء عليو

                                                             
 ِٗ) رياض، دار الوطن، بدكف السنة(،  ص.  شرح مقدمة التفسَت،ابن عثيمُت، ُ
 ُُٓ\ُص.  اقتضاء الصراط ادلستقيم،ابن تيمية، ِ
أف الشريعة راجعة إىل قوؿ كاحد ... كاالختالؼ يف مسائلها راجع إىل دكراهنا بُت طرفُت  الشاطيب: "قاؿ ّ

إبراىيم بن موسى كاضحُت أيضنا يتعارضاف يف أنظار اَّتهدين، كإىل خفاء بعض األدلة كعدـ اإلطالع عليو،
  ُِٖ\ ٓق(، ص. ُُْٕ)بدكف ادلدينة، دار ابن عفاف،  ، ادلوافقات،الشاطيب

ـ،  ص. َُِٔ، رسالة جامعية يف جامعة نايف العربية، سنة: ، اإلنكار يف مسائل اخلالؼن زلمدسلطاف بْ
ٖٔ 

  ُّٖ\ٓص. ، ادلوافقات،إبراىيم بن موسى الشاطيبٓ
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عمل يف الذم يىو اَّلس ك مجعية زلمدية لبلدنا رللس ترجيح زلمدية  تقدـ

بدأ ك  ،ـُِٖٗمنذ تأسيسو رمسيا سنة ك ُ،أمور الدين خصوصا يف ادلسائل الفقهية

حتتاج إىل اليت ملة اَّـ ببحث ادلبادئ اخلمسة ُّٓٗمنذ سنة  ومنهج كضع ختطيط

ـ، توصل إىل ُٖٔٗ، لذلك بعد أف عقد اجلمعية معتمرا مبدينة صولو سنة التفصيل

 .رة نقطة، كأسس منهج رللس الًتجيحست عش

ىي جلنة ك جلنة ْتث ادلسائل مجعية هنضة العلماء لقد قدمت لبلدنا أما ك  

هنضة العلماء ذلا دكرىا اذلاـ يف إصدار األحكاـ الشرعية ادلتعلقة مستقلة حتت مجعية 

طريقة استنباط االحكاـ عند جلنة ْتث ادلسائل أما ك  ِ.بالفقو كالعقيدة كالتصوؼ

بشكل ترتييب فهي الطريقة القولية أم الرجوع ادلباشر إىل الكتب ادلعتربة مث الطريقة 

 للقواعد األصولية كالفقهية.اإلحلاقية كاألخَت طريقة االستنباط كفقا 

  جلنة ْتث مسائل دينيةلقد حصلت االختالفات بُت رللس ترجيح زلمدية ك 

يف كتاب  همابين عدد ادلسائل الفقهية ادلختلفةك هنضة العلماء يف ادلسائل العديدة، 

 ، كالبحث عنها مبُت يف القائمة التالية:عشرةالصالة 

 
                                                             

مارس  ُٕ(، مت اسًتجاعة يف https://tarjih.or.id)  باجلمعية احملمدية، حملة عن رللس الًتجيح فوزاف زلمد، ُ
َُِٖ  

2
NahdhotulUlama’, Ahkamul Fuqoha’  Solusi Problematika actual hukum Islam, hal.  x. 

https://tarjih.or.id/
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 قائمة المسائل المختلفة

ادلسائل  الرقم

 ادلختلفة

 نوع اخلالؼ هنضة العلماء رللس الًتجيح

 ال يشرع كىو التلفظ بالنية ُ

 موافق للمالكية ك

احلٍىنىًفيًَّة  بػىٍعضي 

 كىاحلٍىنىابًلىةً 

موافق يشرع كىو 

نىًفيَّةي يف اٍلميٍختىاًر ل ٍلحى

كىالشَّاًفًعيَّةي كىاحلٍىنىابًلىةي يف 

 اٍلمىٍذىىبً 

 السائغ

 كىو...اًعدٍ باللَّهيمَّ ى ك  االستفتاح ِ

لشَّاًفًعيًَّة ل موافق

 احلٍىنىابًلىةً بعض ك 

...كىو كىجٍَّهتي كبَتا...ك 

 الشَّاًفًعيَّةً  مذىب

 التنوع

يشرع بشرط عدـ  قنوت النازلة ّ

 اللعنة على الكفار

يشرع مطلقا، كىو 

 جمهورموافق لل

 سائغ

كىو ال يشرع  قنوت الوتر ْ

 موافق للمالكية 

موافق يشرع كىو 

 للجمهور

 سائغ

ال يشرع كىو  قنوت الفجر  ٓ

حنفية موافق لل

 كاحلنابلة

يشرع كىو موافق 

 لمالكية كالشافعيةل

 سائغ
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يشرع كىو موافق  ال يشرع التسويد  ٔ

 من احلنفية ٍلميتىأىخٍّرًينى ل

 كالشافعية

 سائغ

اشًتاط العدد  ٕ

ادلعُت إلقامة 

 اجلمعة

انعقاد اجلمعة 

بثالثة كىو موافق 

 للحنفية

كىو ربعُت األاشًتاط 

 موافق للشافعية.

 سائغ

عدد ركعة  ٖ

 الًتاكيح

 موافق كىو عشركف إحدل عشرة ركعة

جيٍمهيوري كىبػىٍعًض لل

اًلًكيَّةً   اٍلمى

 سائغ

مكاف صالة  ٗ

 العيدين  

كىو موافق  ادليداف

 للجمهور

كىو موافق ادلسجد 

 للشافعية

 سائغ

ال يشرع كىو  قبلية اجلمعة َُ

 لكية موافق للما

يشرع كىو موافق 

 يةالشافعك نفيةللح

 سائغ

حكػػم الػػتلفظ بالنيػػة غػػَت مشػػركع، كذلػػك  أف كاهلل أعلػػم الػػراجح عنػػد الباحػػثك 

ئمػػة األربعػػة علػػى أف اجلهػػر األألنػػو مل يثبػػت عػػن النػػيبٍّ صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم، كاتفػػاؽ 

كأما قياس بعضػهم علػى ليس مبشركع، كالقائل بسنيتو فقد غلط على اإلماـ الشافعي، 
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هػػذا مػػن اخػػتالؼ كأمػػا يف صػػيغة دعػػاء االسػػتفتاح ف .التلبيػػة عنػػد اإلحػػراـ فلػػيس بوجيػػو

 .التنوع، الذم ال يقتضي ادلنافاة، كال يقتضي إبطاؿ أحد القولُت لآلخر

لفعػػل  هجػػواز الراجح فػػ ،يف قنػػوت النازلػػة لكفػػارعلػػى احكػػم اللعنػػة أمػػا مسػػألة ك 

كلكن فعلػو أحيانػا،  ،فالراجح أنو مشركع  قنوت الوترأما ك  ،النيب صلى اهلل عليو كسلم

 ،ألف ذلك مل يثبت عن رسوؿ اهلل صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ، كلكنو عٌلم احلسن بن علػي

لضػػػػعف األحاديػػػػث الػػػػيت تثبػػػػت قنػػػػوت  توعػػػػدـ مشػػػركعيكأمػػػا قنػػػػوت الفجػػػػر فػػػػالراجح 

، البيهقػػػيك ابػػػني اجلػػوزم ، كاحلػػػافظ ابػػن حجػػر،  كابػػػن تيميػػة،  ا:ضػػػعفه، كقػػد الفجػػر

 ُكاأللباين كغَتىم.

العبادات مبنية على التوقيف،  الراجح تركو،  كذلك ألففالتسويد  مسألة أماك 

الصالة اإلبراىيمية بعد كمل ترد ركاية كاحدة أف الصحابة كانوا يزيدكف يف ألفاظ  

لراجح افاشًتاط العدد ادلعُت يف صالة اجلمعة  مسألةأما ك ، سيدنا زلمد قوذلمالتشهد 

لقوة أدلتو، كألف ىذا العدد أقل اجلمع الذم ديكن أف كذلك تنعقد بثالثة رجاؿ،  اأهن

 .حيصل بو اجتماع
                                                             

، كابن حجر ْْْ\ُق(، ص. َُّْ)بَتكت، دار الكتب العلمية، العلل ادلتناىية، ابن اجلوزم،    1
رلموع ، كابن تيمية، ّْْ\ُق(، ص. ُُْٔقرطبة، ، ) بدكف ادلدينة، مؤسسة التلخيص احلبَتالعسقالين، 

ىػ(، ص.  ُُِْ، )الرياض ،دار ادلعارؼ، سلسلة األحاديث الضعيفة، كاأللباين، ّْٕ/ِِ، ص. الفتاكل
ّ\ّْٖ. 
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لراجح ىو إحدل عشرة ركعة أك ثػالث فاعدد ركعة صالة الًتاكيح مسألة كأما 

مسػألة أمػا ك ، عػدد الركعػات فجػائزةعشرة ركعة لقوة أدلتو، كأما من خفػف القػراءة كزاد 

تصػػلى خػػارج ادلسػػجد إال مػػن عػػذر، كذلػػك ألف ا الراجح ىػػو أهنػػفػػمكػػاف صػػالة العيػػد 

النػػيب صػػػلى اهلل عليػػػو كسػػػلم كػػػاف يصػػلي العيػػػدين يف ادلصػػػلى مػػػع شػػػرؼ مسػػػجده، كمل 

 .ينقل عنو أنو صلى العيد يف ادلسجد إال لعذر

ع للجمعػة سػنة راتبػة قبلهػا، كإ ػػا الراجح أنػػو ال يشػر فػ قبليػة اجلمعػةمسػألة أمػا ك 

ادلشػػركع أف يتطػػوع ادلػػرء مبػػا شػػاء، مػػن حػػُت دخولػػو إىل ادلسػػجد، إىل أف يصػػعد اإلمػػاـ 

ادلنرب، كذلك ألنو مل يثبت عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو شرع لصػالة اجلمعػة سػنة 

 .راتبة قبلها، كمل يثبت عن أحد أصحابو

كبناء ، من ادلسائل االجتهاديةه، كاخلالؼ فيها سائغه  هماكادلسائل ادلختلفة بين

ال ينبغي أف يكوف سببان  فادلوقف الصحيح جتاه تلك اخلالفات مايلي:ذلك على 

للتَّفرؽ كالتَّعصب، قاؿ ابن القيم: كىذا النوع من االختالؼ ال يوجب معاداة كال 

 ِقاؿ بو باجتهاد أك تقليدو، ال يينكر على منك  ُافًتاقان يف الكلمة كال تبديدان للشَّمل.

                                                             
 ُٕٓ\ِق(،  ص. ُُْٖ، )الرياض، دار العاصمة، الصواعق ادلرسلةابن قيم اجلوزية، ُ
ادلسائل اخلالفية  غَت صحيحة، كذلك ألف إنكار يف مسائل اخلالؼأما القاعدة اليت يقوذلا بعض الناس: ال ِ

تنقسم إىل قسمُت، مسائل اجتهادية يسوغ فيها اخلالؼ فهذا ال إنكار فيو على اَّتهد، كادلسائل ال مساغ لو 
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قاؿ ابن قدامو ادلقدسي: ال ينبغي ألحدو أف يينكر على غَته العمل مبذىبو، فإنَّو ال 

  ُ إنكار على اَّتهدىات.

قاؿ ابن تيمية:  ، من خيالف يف بعض موراد االجتهاد الصالة كراءجواز ك 

كقاؿ  .ِقنت قنت معو "ينبغي للمأمـو أف يتبع إمامو فيما يسوغ فيو االجتهاد، فإذا 

أف يًتؾ إمامة  لإلماـ كال ينبغي ّالبهويت: كمن ائتم بقانت يف فجر تابع اإلماـ كأمَّن. 

قاؿ ابن تيمية: كيستحب اجلهر  ،الصالة بقومو، ألجل مثل ىذه ادلسائل اخلالفية

 .  ْبالبسملة للتأليف ، كما استحب أمحد ترؾ القنوت يف الوتر تأليفا للمأمـو

                                                                                                                                                                 

لالجتهاد فيو، فينكر على ادلخالف، قاؿ ابن تيمية: كقوذلم مسائل اخلالؼ ال إنكار فيها ليس بصحيح، فإف 
أٌما األكؿ فإذا كاف القوؿ خيالف سنة أك إمجاعان قدديان  .اإلنكار إما أف يتوجو إىل القوؿ باحلكم أك العمل

كجب إنكاره كفاقان. كإف مل يكن كذلك فإنو يينكر مبعٌت بياف ضعفو عند من يقوؿ ادلصيب كاحد كىم عامة 
 .ب إنكاره أيضان ْتسب درجات اإلنكارالسلف كالفقهاء،كأما العمل فإذا كاف على خالؼ سنة أك إمجاع كج

أما إذا مل يكن يف ادلسألة سنة كال إمجاع كلالجتهاد فيها مساغ مل ينكر على من عمل ُّا رلتهدان أك مقلدان.  
 . ٔٗ\ٔق(، ص. َُْٖ) بدكف السنة، دار الكتب العلمية،  الفتاكل الكربل،ابن تيمية ، 

 ُٖٗىػ(، ص. ُُْٗة الرسالة، )بَتكت، مؤسس اآلداب الشرعية،ابن مفلح، ُ
 . ُُٔ – ُُٓ\ِّ، ص. رلموع فتاكلابن تيمية، ِ
 .ٖٓ\ُبدكف السنة(، ص.  –)بَتكت، دار الفكر  الركض ادلربع،البهويت، ّ
 ُْٔ\ُص.  ، االختيارات الفقهية،ابن تيميةْ
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ادلسلم شلن درس العلم  فعلى ،تسويغ اخلالؼ ال دينع من بياف الصوابكلكن 

ي عل، الشرعي فإف الواجب عليو أف يتبع ما يراه صوابا االجتهادي يف ىو كأما العامي يتعُتَّ

 .أفضلهم علمنا، كأكرعهم، فيأخذ بقولو

 

 الخاتمة. 4

 لنتائج 1.4. 
 يف ادلسائل احملدكدة ىي: الباحث فالنتائج على ما حددىا 

بدأ كضع التخطيط دلنهج جلنة الًتجيح ببحث ادلبادئ اخلمسة اَّملة، كبعد  .ُ

أف عقد اجلمعية معتمرا مبدينة صولو توصل إىل ست عشرة نقطة، كأسس 

 منهج رللس الًتجيح.

فهي الطريقة  ،طريقة استنباط االحكاـ عند جلنة ْتث ادلسائل بشكل ترتييب .ِ

كاألخَت طريقة االستنباط كفقا للقواعد األصولية  ،مث الطريقة اإلحلاقية ،القولية

 كالفقهية

حسب ما كقف عليها الباحث عشرة : كىي عدد ادلسائل الفقهية ادلختلفة  .ّ

قنوت  النازلة، كالتلفظ بالنية قبل الصالة، كصيغة دعاء االستفتاح، قنوت 
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اشًتاط عدد اجلماعة يف صالة اجلمعة، ك التسويد، ك ، ك الفجر، قنوت الوتر

 قبلية اجلمعة.، مكاف صالة العيدينعدد ركعات صالة الًتاكيح، ك 

االختالؼ يف االجتهادية بُت اجلمعيتُت منها: ب اختالؼ ادلسائل اسبأ .ْ

كمعاين األلفاظ ، االجتهاد بالقياس، ك القواعد األصوليةتصحيح احلديث، ك 

 .العربية

اختيارات رللس الًتجيح كافقت ادلذىب احلنفي يف مخسة ادلسائل، كادلالكي  .ٓ

يف أربع ادلسائل، كالشافعي يف ادلسألتُت، كاحلنبلي يف سبع ادلسائل، كأما جلنة 

 فموافق للشافعية يف مجيح ادلسائل.ْتث ادلسائل 

ادلسائل ادلختلفة من ادلسائل االجتهاديةه، كادلوقف الصحيح جتاه تلك  .ٔ

جواز الصالة كراء من ختالفات ىو: ال ينبغي أف يكوف سببان للتَّفرؽ، ك اال

كمع ذلك فتسويغ اخلالؼ ال دينع من بياف  خيالف يف بعض موراد االجتهاد،

 الصواب 

إذا كاف ادلسلم شلن درس العلم الشرعي فإف الواجب عليو أف يتبع ما يراه  .ٕ

ي عليو االجتهادي يف أفضلهم علمنا، كأكرعهم فيأخذ  صوابا، كأما العاميَّ يتعُتَّ

 بقولو
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 التوصيات2.4. 

 الباحثما يلي: التوصيات على ما حددىاكأما 

أكصي القائمُت على قسم الفقو كأصولو، أف يعتنوا بالدراسة حوؿ قرارات رللس  .ُ

رللس ترجيح زلمدية كجلنة ْتث  دلكانة ،الًتجيح كاختيارات جلنة ْتث ادلسائل

 ادلسائل الدينية لدل رلتمع أندكنيسيا كثقة الناس ُّما.

أكصي طالب العلم كخاصة طالب الفقو أف يهتموا بدراسة الفقو ادلقارف كنشره   .ِ

بُت األمة، مع بياف موقف الصحيح جتاه تلك االختالفات، ألف عدـ فهم ىذه 

 ففات كالصراعات اليت ال داعي ذلا.القضية ىو السبب الرئيس يف نشوء اخلال

أكصي الباحثُت بإكماؿ ىذا االجتاه، أعٍت تتبع ادلسائل ادلختلفة بُت رللس  .ّ

الًتجيح كجلنة ْتث ادلسائل، ألين أعتقد أنو يوجد عدد كبَت من ادلسائل ادلختلفة 

 يف باب آخر، لكن مل يتوصل إليو الباحثوف.

كأنا أعلم أف مثلي ال يعطي ىذا كىذا ما تيسر يل مجعو يف ىذا ادلبحث، 

ادلوضوع حقو، كحسيب أنٍت بدلت جهدم، كإف أخطأت فاستغفر اهلل من ذلك، 

كأسأؿ اهلل تعاىل أف يوقنا مجيعا للعلم النافع كالعمل الصاحل إنو كيل ذلك كالقادر 

 عليو.     
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