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Abstrak 

Penelitian ini diajukan kepada Magister Hukum Islam UMS, disusun oleh 

Deni Muharamdani O٢٠٠١٤٠٠٠٣, dibawah bimbingan Dr. Muhammad Mu’indinillah 

Basri, MA. Dan Dr. Imron Rosyadi, M.Ag. 

Dalam menjawab permasalahan-permasalahan kontemporer sering kita 

mendapatkan jawaban yang berbeda dari para pakar fikih yang terkadang 

membingungkan orang awam. Keragaman pendapat dan fatwa sesuatu yang wajar dan 

bisa dimaklumi apabila sesuai dengan prosedur dan metodologi yang benar. Diantara 

metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan kontemporer dengan 

menggunakan pendekatan madzhabi. Pendekatan ini menjadi benar apabila referensi 

dan metode pengambilan hukum sesuai standar yang digunakan dalam madzhab 

tersebut.  Ada ٣ permasalahan pokok, yaitu : (١) Metode dan cara yang benar untuk 

menemukan hukum yang akurat di dalam madzhab Syafi’i sebagaimana yang biasa 

digunakan oleh Syafiiyyah. (٢) Metodologi takhrij ( pengambilan hukum)  di dalam 

madzhab Syafi’i. (٣) Mengaplikasikan teori takhrij tersebut dalam permaslahan-

permaslahan kontemporer.  

Hasil dari penelitian sebagai berikut : (١) Metode yang tepat untuk 

menemukan hukum di dalam madzhab Syafi’I adalah melalui : a) kitab-kitab Imam 

Nawawi dan imam Rofi’i; b) kitab-kitab Imam Ibnu Hajar dan Imam Rofi’i; c) kitab-

kitab Ashab Syafi’I; d) kitab-kitab Imam Syafi’i. (٢) Metodologi yang digunakan 

Syafi’iyyah dalam menemukan hokum melalui : a) qiyas; b) kalimat-kalimat ‘aam; c) 

kalimat-kalimat mutlaq c) qowaid fiqhiyyah. (٣) Penerapan teori takhrij ini bisa 

digunakan untuk menjawab beberapa permaslahan kontemprer, seperti : a) Air suling; 

b) tinggal di Negara kuffar; c) DNA; d) dll.

Kata kunci : takhrij, syafi’iyyah, permasalahan kontemporer, fatwa. 
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The researcher found that some contemporary researchers did some mistakes 

in modern research of contemporary problems. It was happening because they were 

not the follower of a mazhab, or the followers of mazhab but did not understand the 

mazhab itself. This phenomenon happened also in mazhab Shafi’i. This is why the 

researcher focusing on revised these mistakes by Shafi’iyyah. 

This research focus on three main things: ١) what methods used by 

Shafi’iyyah in doing takhrij? ٢) what references used by Shafiiyyah in doing the 

takhrij? ٣) how to applicate the takhrij theories on contemporary problems? 

After conducting the research through some literatures, the researcher 

concluded that ١) determined methods used by Shafi’iyyah in takhrij ٢) the activity of 

takhrij ٣) determined main references on takhrij activity, and ٤) justify the theory 

used to answer contemporary problems. 

Keywords : takhrij, syafi’iyyah, contemporary problems, fatwa. 

ملخص البحث

.هذه رسالة مقدمة إىل برنامج ماجستري الرشيعة اإلسالمية بجامعة املحمدية سوراكرتا

حممد. د: حتت إرشاف . O٢٠٠١٤٠٠٠٣: ديني حمرم دان، رقم القيد : إعدادها الطالب 

.م ٢٠١٧عام . عمران رشادي. معني دين اهللا البرصي و د

حثني القائمني يف النوازل قد وقعوا يفبعض املعارصين األفاضل والبا قد وجدنا

وهذه الظاهرة إما ألهنم ليسوا من أهل. املذهب والتخريج عليه وانقلملا  اخلطأ خطأ فاحشا

هذا الشأن وال يتفّقه بذلك املذهب، وإما أّهنم من أهل املذهب يرتّبى عىل ذلك املذهب لكن

هذه املظاهر. بناء عىل احلكم املعتمد التخريجوكيفية  معرفة املعتمد يف املذهبيف مل يضطلع 

وهذه الظاهرة يلفت نظر الباحث يف تأصيل نظرية. املشكلة تقع كذلك يف مذهب الشافعي

.التخريج يف املذهب الشافعي وكيف تعالج هذه النظرية القضايا الفقهية املعارصة

تي ال بدهذه الرسالة بحث كيفي مكتبي قامت فكرته عىل بيان املسالك والطرق ال

البحث مشكالتوتدور . أن يسلكها ملن أراد أن ختّرج القضية اجلديدة عىل مذهب الشافعي
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ما هي املسالك والطرق والقواعد التي يتقّيد هبا الشافعية يف نقل . ١:  حول ثالثة أمور

تخريج الذي سار عليه الفقهاء يف الهي األصول ما و. ٢ ؟ املنصوص املعتمدة يف املذهب

 السادة الشافعية يطّبقكيف و. ٣ ؟ يف عالج الوقائع املستجدةصادر الفقهية الشافعية من امل

 ظرية استفادة تطبيقّية عىل الوقائع املستجدة ؟ هذه الن

حتديد . ١: وبعد البحث والنظر  والتأمل إىل عدة املصادر واملراجع توصل الباحث     

 .ة يف نقل املنصوص املعتمدة يف املذهبلشافعيااملسالك والطرق والقواعد التي يتقّيد هبا 

يف عالج  تخريج من املصادر الفقهية الشافعيةالذي سار عليه الفقهاء يف ال إبراز األصول. ٢ 

ظرية استفادة تطبيقّية عىل الوقائع هذه الن الشافعية إثبات كيفية تطبيق. ٣، الوقائع املستجدة

 .املستجدة

 .الفقهية املعارصة، الفتوى القضايا، الشافعية، التخريج: الكلامت الرئيسية         

 

 خلفية البحث .١

قّيض اهللا للدين اإلسالمي أعالما بلغوا الغاية يف الفقه والورع والزهد، فعظمت 

وهّيأ اهللا ألولئك األئمة . مكانتهم يف نفوس الناس حتى أصبحوا ال يعدلون بآرائهم شيئا

رع، فأخذوا عىل عواتقهم مهمة نقل مذاهب تباعا وطالبا بررة أشبهوهم يف العلم والوأ

وتبعهم عىل تلك الطريقة من جاء بعدهم من الفقهاء وتوّسعوا يف رشح . األئمة املجتهدين

إليها فقهاء املذاهب يف  دوا قواعدها، وضبطوها ضبطا دقيقا حتى يرجعاملذاهب وقعّ 

ذهب التي يعتقدون أّن ون استخراج الفتاوى يف النوازل مّتبعني قواعد املعيستطي، النوازل

 .إمامهم ساروا إليها، قادرين عىل االستدالل عىل ما أفتى به اإلمام ورّد ما خيالفه

قد خيطىء يف نسبة  -  مع جاللة قدرهم يف املذهب - خّرجون ستأولئك الفقهاء امل    

ملعرفة  بعه املخّرجونخلطأ يف املسلك واملنهج الذي اتّ  واألحكام املخّرجة عليه؛ القول لإلمام

بعض الباحثني القائمني يف النوازل قد وقعوا  وقد وجدنا. وكيفية التخريج الصحيحة مذهبه

وهذه الظاهرة إما ألهنم ليسوا من . املذهب والتخريج عليه وانقلملا  يف اخلطأ خطأ فاحشا
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ب أهل هذا الشأن وال يتفّقه بذلك املذهب، وإما أّهنم من أهل املذهب يرتّبى عىل ذلك املذه

هذه . التخريج بناء عىل احلكم املعتمدوكيفية  معرفة املعتمد يف املذهبيف لكن مل يضطلع 

 .املظاهر املشكلة تقع كذلك يف مذهب الشافعي

لقضايا وهذه الفوىض العلمية من بعض العلامء األفاضل املعارصين الباحثني يف ا

العالج إىل هذا النقصان يف من  يف كتبهم وبحوثهم، فكان ال بدّ  ةشائع الفقهية املعارصة

بعها الفقهاء يف معرفة مذاهب أئمتهم التي اتّ  واملسالك البحث العلمي، بمعرفة الطرق

ي أن يتبع الذي ينبغ ال بد من وضع ضبط املنهج الصحيحولذلك  .ذهبوكيف خيّرج يف امل

الرشعية  لفهم األدلة ةالطريقة املستقيمإذ إن  هذه األصول هي  ؛يف معرفة مذاهب األئمة

 .ومن نصوص املذهب من الكتاب والسنة

يأيت هذا البحث منطلق من تلك الظاهرة، وحياول الباحث أن يغطي تلك اجلانب 

نظرية التخريج عند الشافعية وتطبيقاهتا يف القصور عند بعض الباحثني الفضالء، وسميته 

 .  القضايا الفقهية املعارصة

د حاولت يف مجيع الرسائل التي كتبتها االلتزام هبذا هذا ما أحببت بيانه والدعوة إليه وق

 .املنهج واهللا سبحانه وتعاىل اهلادي إىل سواء السبيل

 البحث يةمنهج .٢

 نوع البحث  .٢.١

 يعترب هذا البحث من باب الدراسات اإلسالمية وهو بحث مكتبّي؛ حيث إنه يعتمد  

 .عىل استخدام املراجع والوثائق املكتبية والبحوث السابقة،

 منهج البحث .٢.٢

. يسري هذا البحث عىل املنهج املكتبي الكيفي؛ وهو منهج ينتج معلومات وصفية  

ومن ثم تكون املعلومات يف هذا البحث من مقوالت مكتوبة ولست أعدادا رقمية 

 .إحصائية
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 مصادر املعلومات .٢.٣

طبقا لطبيعة البحث املكتبي فتكون مصادر املعلومات هلذا البحث هي مصادر   

 :ة، كام ييل كتبيّ م

وهي القرآن الكريم وكتب السنة، وكتب الفقه الشافعي، وكتب : املصادر األساسية  .١

 .مصطلحات الشافعية، وكتب الفتاوى يف املذهب الشافعي

بحوث اجلامعات، املعاجم اللغوية، واملؤلفات التي هلا صلة : املصادر الثانوية  .٢

 .بموضوع البحث

 مجع املعلومات .٢.٤

 :عىل املنهج التايل تفصيال يف دراسة هذا املوضوع  احثالب راس

 .اجلمع بني اجلانب النظري والتطبيقي من خالل ربط القواعد باألمثلة الفقهية .١

 .مجع املسائل التي هلا صلة بموضوع البحث من أمهات املصادر واملراجع األصلية .٢

ىل بعض النقول االختصار يف عرض قضايا البحث قدر اإلمكان، ولذا فإين سأقترص ع .٣

 .التي يمكن احلصول عليها بسهولة

املسالك والطرق التي يمكن أن تؤدي إىل معرفة مذهب املجتهد،  قمت بحرص أهمّ  .٤

 .فذكرت املّتفق عليها فقط، ألنه هو املسالك املعتّدة عند الشافعية

 .ةدماملعت وثيقها من كتب الشافعيةاجتهدت يف نسبة األقوال إىل أصحاهبا وت .٥

 .ضوابط كل طريق من طرق التخريج موضوع البحث إن اقتضت طبيعة ذلكأبّني  .٦

 .عزوت األحاديث واآلثار إىل مصادرها األصلية .٧

أضع فهارس لآليات واألحاديث  آخر للموضوعات وملوضعت فهرسا للمصادر و .٨

 .واآلثار
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 حتليل املعلومات. ٢.٥

من خالل واالستنباط من طبيعة منهج البحث الكيفي أنه يستخدم طريقة االستقراء   

تتّبع طرائق الشافعيّة يف االجتهاد التخرجيّي، وأساليبهم يف استنباط األحكام الفقهية لنوازل 

ذلك العرص ومستجّداته، ثم النظر يف تلك الطرائق واألساليب واملسالك الستخالص هذه 

  . وهذه الطريقة مهمتها يف هذا البحث لدراسة طرق التخريج وضوابطه. النظرية

 البحث مشكالت  .٢.٦

 : يمكن صياغة أسئلة حتديد البحث التي سيجيب عنها بالنقاط التالية 

ما هي املسالك والطرق والقواعد التي يتقّيد هبا الشافعية يف نقل املنصوص املعتمدة يف  .١

 ؟ املذهب

يف تخريج من املصادر الفقهية الشافعية الذي سار عليه الفقهاء يف الهي األصول ما  .٢

 ؟ قائع املستجدةعالج الو

 ظرية استفادة تطبيقّية عىل الوقائع املستجدة ؟ هذه الن السادة الشافعية يطّبقكيف  .٣

 

 البحث نتائج  .٣.١

والتي عشتها مع ها البحث،  بعد هذه اجلولة يف كتب الفقه الشافعي وأصوله وقواعده

 :يتلخص عندي من الثمرات والنتائج يف النقاط التالية 

حيث توصلت إىل تعريف التخريج مجعا بني التعاريف ) التخريج ( حتقيق القول يف معنى  .١

الواردة فيه، وتتبع استعامله يف عبارات الفقهاء وثنايا كالمهم، وبناء عىل ذلك جاء 

 عن املذهب التي مل يرد فيها نص األحكام الرشعية العملية استنباط: تعريف التخريج 

التخريج من أهم عملية التخريج،  مصادر.لومةععىل نصوص املذهب وقواعده بطرق م

من » األم«وكتاب . إذ خطأ يف اختاذ كتاب مصدرا يرتتب عىل خطأ احلكم املخّرجة

وا هلذا املراجع املهمة ملعرفة نصوص الشافعي اجلديدة، إال أن فقهاء الشافعية مل يولّ 
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خمترص «الكتاب عناية بالرشح أو االختصار أو التعليق، بل انصب جل اهتاممهم عىل 

الوقوف عىل كتب اإلمام النووي الفقهية التي سلكت مسلك التحقيق والتنقيح  .»املزين

والتحرير للمسائل املرجوحة والشاذة، وأثبت ما صّح عن اإلمام الشافعي، وتعّقب كل 

قول زعم صاحبه أنه نّص األمام الشافعي أو مذهب اإلمام الشافعي أو عليه أكثر 

وال نّصه وال عليه أكثر األصحابـ ومجع تلك املسائل التي  األصحاب، وهو ليس مذهبه

اختلف املتأخرون يف حتديد . أعيدت إىل صورهتا الصحيحة يف املذهب جدير بالدراسة

الرأي املعتمد عند اختالف الفقهاء يف الطبقة التي قبلهم، بني حاٍرص للمعتمد يف ترجيح 

كثرة، والرأي األرجح هو رأي التخيري بني أي املحققني ابن حجر والرميل، أو بني متَّبٍِع لل

ما اتفق عليه (نظرية املعتمد بالشكل الكامل . من أقوال الفقهاء من بعد شيخ اإلسالم

النووي والرافعي، ثم ما رجحه النووي، ثم ما رجحه الرافعي، وما اختلف فيه كالم 

اإلسالم وتالميذه، وإن النووي أو مل يوجد له يف املسألة كالم، فاملعتمد ما يرجحه شيخ 

 .)اختلفوا فجميع أقواهلم معتمدة  عىل التخيري

طرق تفسري نصوص املجتهدين التي اعتمدها أتباعهم هي الطرق ذاهتا التي اعتمدها  .٢

هؤالء املجتهدون أنفسهم، وبناء عىل ذلك فاخلالف الواقع بينهم فيها إنام هو يف املصدر 

ذي ينبغي أن يعتمد ميزانا للفرق بني االجتهاد املخّرج عليه فقط، وها الفارق هو ال

هتذيب املعتمد يف املذهب الشافعي بتحقيقه وحتريره وتنقيحه من األقوال .  املطلق واملقّيد

الشاذة والغريبة واملرجوحة يف كتب الشافعية جدير بالدراسة، وذلك بمقارنتها بالكتب 

 .ملذهب إىل صورته الصحيحةالتي نقلت نصوص اإلمام الشافعي واألصحاب، إلعادة ا

 

 التوصيات .٣.٢

من أهم التوصيات التي رأيت إبدائها يف هذا املقام بعد انتهائي من دراسة هذا 

 :املوضوع، والتي أسأل اهللا أن أكون موّفقا فيها ما ييل 
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من يريد أن يبلغ درجات العلامء األوائل فليفعل مثل ما فعلوا، وأن يميض يف منهاج  .١

أويص بطلبة العلم و .سموا حينها بإذن اهللا سيصل إىل مثل ما وصلواطلب العلم مثلام ر

خاصة طلبة الشافعية أن يعتنوا ويتعمقوا بفروع املذهب ليكون منطلقا أساسيا ومدخال 

لكل طالب العم قبل أن يدرسوا الفنون األخرى املتعلقة باألحكام كأصول الفقه 

وهذا اليشء قد يغفله . قه معرفة جيدةفال يتصور أن خيّرج من ال معرفة بالف. وقواعده

أن يتلقى طلبة و .بعض الطلبة وقفز يف دراسته والتدرج يف مسريته فال يتقن يف علمه

العلم علم الفقه يف بداية الرحلة من أفواه املشايخ املتقنني؛ إذ لدهيم مفتاح للبحر الواسع 

أئمة الشافعية؛ إذ فيها أن يعتاد طلبة العلم بقراءة كتب الفتاوى من .يف مضامر الفقه

يشحذ الذهن يف التدرب يف التخريج واإلفتاء، وهذا يعني الطالب إعانة كبرية يف تكوين 

 . فقيه النفس

مثل هذه الدراسة مل تكن مألوفة حتى كتبت بعض البحوث يف هذا املوضوع مثل كتاب  .٢

فقه اإلسالمي التخريج عند الفقهاء واألصوليني للباحسني، وكتاب نظرية التخريج يف ال

مل يكتب بمفرد عىل مذهب معّني كنظرية التخريج عند  –مع األسف   –للشيل، لكنها 

 .احلنفية مثال

 اخلامتة   .٤

هذه النظرية صاحلة لتوظيفها لعالج القضايا الفقهية املعارصة مثل قضية البصمة الوراثية، 

 .  الفقهية املعارصة قضية اإلقامة يف بالد الكفار، واملياه الرصف وغريها من املسائل

 واملصادرقائمة املراجع 

مطبعة املدين، القاهرة  .فتاوى رشعية .م١٩٧١ -هـ ١٣٩١. عمر بنعبد اهللا  ،حيي بنا

 .١. مرص، ط –
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منهج البحث يف الفقه . م١٩٩٦-هـ ١٤١٦. إبراهيم عبد الوهاب ،أبو سليامن

 .انلبن –، بريوت ١. دار ابن حزم، ط، خصائصه ونقائصه اإلسالمي

 .حممد ،أبو زهرة

 .دار الفكر العريب .م١٩٥٨ -هـ ١٣٧٧. أصول الفقه

دار الفكر . م١٩٤٨ -هـ ١٣٦٧. الشافعي حياته وعرصه آراءه وفقههاإلمام 

  .٢. العريب، ط

بحث منشور يف جملة جامعة املذهب عند الشافعية، . م١٩٧٨. حممد إبراهيم ،أمحد عيل

 .امللك عبد العزيز، العدد الثاين

ضمن ، املحتاج إىل معرفة رموز املنهاج م املتعلمسلّ . م٢٠٠٣ .أمحد ميقري، ألهدلا

 . ٣. مكتبة األحباب، ط .منهاج الطالبن

لبنان،  –دار الفكر، بريوت حاشية البناين عىل رشح مجع اجلوامع، . عبد الرمحن ،البنّاين

 ).ت . د(

دار ، ح ابن قاسمالشيخ الباجوري عىل رش حاشية .م٢٠٠٩ .إبراهيم ،الباجوري

 . ، بريوتالفكر

التخريج عند الفقهاء واألصوليني، مكتبة الرشد،  .هـ١٤١٤ .يعقوب الباحسني،

 .الرياض

مطلب اإليقاظ يف الكالم عىل يشء من  .م٢٠٠٥ - هـ  ١٤٢٦ .عبد اهللا حسني بلفقيه،

طبعة دار العلم والدعوة، مصطفى حامد بن سميط، : غرر األلفاظ، اعتنى به 

 .١. اليمن، ط –وت حرضم

 .خمطوطاملقاصد السنية إىل املوارد اهلنية، . حممد بن عبد اهللا باسودان،

ومعه الفوائد  ،رشح الفرائد البهية املواهب السنية .م١٩٩٦. عبد اهللا سليامن ،اجلرهزي

اجلنية حاشية عىل املواهب السنية، الشيخ حممد ياسني الفاداين، دار البشائر اإلسالمية، 

  .لبنان –بريوت  ،٢. ط
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  .١.لبنان، ط-ريوتعيل نايف بقاعي، دار البشائر اإلسالمية، ب

عة امللك سعود، فقه املذاهب اإلسالمية، خمطوط بجامالرتشيح عىل التوشيح، 

 . ٦٨املذهب الشافعي، برقم 

 . بدون سنة لبنان، -  بريوت فتاوى السبكي، دار املعرفة،
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مصطفى عبد القادر عطا، : تحقيق ي، طبقات الشافعية الكرب. م١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠

  .١. لبنان، ط –دار الكتب العلمية، بريوت 
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