
الشافعية عند التخريج نظرية

املعارصة الفقهية القضايا يف وتطبيقاهتا

مذهبية تطبيقية دراسة تأصيلية

بات نيل درجة املاجستري يف الرشيعة اإلسالميةت هذه الرسالة استكامال ملتطلّ قّدم

قه وأصولهفال : التخصص

:إعداد

  ديني محرم داني: طالب 

 O٢٠٠١٤٠٠٠٣ :رقم القيد 

  :إشراف 

 الدكتور محمد معين دين اهللا بصري

الدكتور عمران رشادي

الرشيعة اإلسالمّيةبرنامج 

الدراسات العليا جامعة املحمدية سوراكرتا

هـ ٢٠١٧











 و 

استهالل

ِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َواهللاَُّ بَِام َتْعَمُلوَن َخبِريٌ  ِذيَن آَمنُوا ِمنُْكْم َوالَّ َيْرَفِع اهللاَُّ الَّ

) ١١: املجادلة ( 

من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين

ن، نصف النحوي يفسدنصف فقيه يفسد األديان، نصف طبيب يفسد األبدا: صدق من قال 

.اللسان

أوهلا أن تنصت وتسمع، ثم تسأل فتفهم ما تسمع، ثم أن حتفظ ما تفهم،: العلم مخس مراتب 

.ثم أن تعمل، ثم أن تعّلم ما تعلم
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 إهداء

واملحبني الصادقني املتبعني ألمري األنبياء وسيد أهدي هذا البحث إىل العلامء العاملني 

لذي رفع اهللا ذكره، وأعىل مقامه وقدره، وكمل اهللا خلقه وخلقه، وصىل املرسلني سيدنا حممد ا

 .عليه وأمر املالئكة بالصالة والسالم عليه

وإىل كل السائرين عىل حظى اإلمام املطلبي القريش حممد بن إدريس الشافعي، يف اجلمع 

ام ابن قاسم بني العلم والعمل مع اإلخالص واإلتقان، ويف مقدمتهم اإلمام أيب شجاع واإلم

 .الغزي، واإلمام النووي، واإلمام ابن رسالن وغريها

وإىل أمي املحبوبة يف قلبي احلاج سيتي قمرية التي أوقفت حياهتا كلها لرعاية أبنائها 

وتربيتهم والسهر عىل راحتهم الرائدة األمنية عىل درب التيم الطويل والتي ما زالت تتابع 

 .الطريق عطاء ووفاء

أهدي هلم . املحبوبة يف قلبي مينا منّورة التي ترافقني يف أيام كتابة البحثوإىل زوجتي 

 . هذا اجلهد املقل
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تقديرشكر و  

من ال يشكر الناس ال ( :  -صىل اهللا عليه وسلم  -النبي حممد هديا واسرتشادا بقول   

معة املحمدية يسعدين أيام سعادة أن أتقّدم بوافر الشكر وجزيل العرفان إىل جا)  يشكر اهللا

سوراكرتا املتمثلة يف إدارهتا وإدارة كلية الدراسات العليا برنامج الدراسات اإلسالمية قسم 

 . الفقه وأصوله عىل حسن استضافتها وقبوهلا يل ألكون ضمن طالهبا يف هذه اجلامعة العريقة

دير وشكري هلا خمصوص به فضيلة الشيخ املرّيب الدكتور حممد معني دين اهللا برصي م

ثم . معهد ابن عباس بكالتني وإرشافه عىل هذا البحث وتشجيعه عىل إكامله يف وقت وجيز

 .الشكر موصول إىل الدكتور عمران رشادي عىل إرشافه وتوجيهه عىل هذا البحث

ثم أوّد من خالل هذاه األسطر  أن أشكر الزوجة املخلصة الوفية مينا منّورة التي عانت 

وقد كان ملن تقّدم دور كبري يف خروج هذا العمل عىل ما  .ا البحثمعي وأسهمت يف إخراج هذ

فأسأل اهللا هلم التوفيق واملعونة . هو عليه ولو كان يل أن أقدم أكرب من الشكر والدعاء هلم

 .والتسديد ملا هو فيه صالح اإلسالم واملسلمني

جلالل وجهه والشكر هللا أوال وآخرا عىل توفيقه، فله احلمد  وله الشكر كام ينبغي 

 .   وعظيم سلطانه

 

 ديني حمرم داين
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 ملخص البحث

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

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

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

بعض املعارصين األفاضل والباحثني القائمني يف النوازل قد وقعوا يف اخلطأ  قد وجدنا    

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

يف لع وال يتفّقه بذلك املذهب، وإما أّهنم من أهل املذهب يرتّبى عىل ذلك املذهب لكن مل يضط

هذه املظاهر املشكلة تقع . التخريج بناء عىل احلكم املعتمدوكيفية  معرفة املعتمد يف املذهب

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

 .املذهب الشافعي وكيف تعالج هذه النظرية القضايا الفقهية املعارصة

مكتبي قامت فكرته عىل بيان املسالك والطرق التي ال بد أن  هذه الرسالة بحث كيفي    

حول  البحث مشكالتوتدور . يسلكها ملن أراد أن ختّرج القضية اجلديدة عىل مذهب الشافعي

ما هي املسالك والطرق والقواعد التي يتقّيد هبا الشافعية يف نقل املنصوص . ١:  ثالثة أمور

تخريج من املصادر الذي سار عليه الفقهاء يف الصول هي األما و. ٢ ؟ املعتمدة يف املذهب

ظرية هذه الن السادة الشافعية يطّبقكيف و. ٣ ؟ يف عالج الوقائع املستجدةالفقهية الشافعية 

 استفادة تطبيقّية عىل الوقائع املستجدة ؟ 

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

 .لشافعية يف نقل املنصوص املعتمدة يف املذهباسالك والطرق والقواعد التي يتقّيد هبا امل



 ي 

 

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 ضايالقاالتخريج، الشافعية، : الكلامت الرئيسية         
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ABSTRACT 
 

 This thesis is applied for Islamic Law Master Program Muhammadiyyah 

University of Surakarta. Arranged by: Deni Muharamdani. NIM :  o٢٠٠١٤٠٠٣. 

Supervised by : Dr. Muhammad Mu’in Dinillah Bashri and Dr. Imran Rosyadi. Year : 

٢٠١٧. 

 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 : Theory, Takhrij, Syafi’iyyah, Fatwa. 
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 ١٧٤.....................................  مصادر بعد تنقيح املذهب وحتريره: األول  املبحث   

 ١٧٤..................................................    املراد بالتنقيح:  الفرع األول                 

 ١٧٥...........  ؟عىل كتب اإلمام نفسه وأصحابه صادرملاذا قدم هذه امل: الثاين لفرع ا                 

 ١٧٨...............................  كتب الشيخني وكتب أمام احلرمني: التنقيح األول              

 ١٧٨.....................................................  أسباب تقديم كتبها:  متهيد                 

 ١٨٠...........................................................  كتب الرافعي: أوال                  



 ر 

 

 ١٨١..................................  تعامل مع كتب الرافعيالضوابط اخلاصة يف ال                 

 ١٨٢.............................................................  كتب النووي: ثانيا                

 ١٨٤.........................................  اخلاصة يف التعامل مع كتبهامالضوابط                  

 ١٨٦........................................................  كتب إمام احلرمني: ثالثا                

 ١٨٨...................................................  الضوابط يف التعامل مع كتبه                 

  

 ١٨٨..................................  ن حجر والرميلكتب اب: الثاين للمذهب التنقيح              

 ١٩٠.......................................................  كتب ابن حجر:  أوال                     

 ١٩٢.................................  ط اخلاصة يف توظيف كتب ابن حجرالضواب                     

 ١٩٤...........................................................  كتب الرميل:  ثانيا                     

 ١٩٦....................................  اخلاصة يف توظيف كتب الرميلالضوابط                      

 ١٩٦..........................................  اخلاصة يف توظيف كتبهامالضوابط                      

 ٢٠٠........................................  بقية الكتب املعتمدة يف املذهب:  ثالثا                     

 ٢٠٠.........................................  كتب شيخ اإلسالم األنصاري  -أ                         

 ٢٠٢........  الكتب األخرى املعتمدة غري شيخ اإلسالم زكريا األنصاري    - ب                         

 ٢٠٤................................  ملخترصات املتداولة بني طالب العلما -ج                         



 ش 

 

 ٢٠٨.............................................  الفتاوى والسؤاالتكتب   -د                        

 ٢١٠............................................  كتب مؤلفة يف آحاد املسائل -هـ                       

 ٢١١..........................................  يف التعامل هبذه املصادرضوابط ال                        

 ٢١٤.............................................. ذهبمصادر قبل تنقيح امل: الثاين  املبحث   

 ٢١٤......................................  عىل كتب الشافعي خمالفة األصحاب: متهيد              

 ٢١٧...................................................  نصوص اإلمام: املصدر األول              

 ٢١٧.....................................  طرق معرفة نصوص اإلمام: األول  فرعال                  

 ٢١٨.......................................  كتب اإلمام ورسائله:  ولالطريق األ                       

 ٢١٩...................................... كتب اإلمام الشافعي يف القديم .١                             

 ٢١٩.....................................  كتب اإلمام الشافعي يف اجلديد . ٢                             

 ٢٢٠..............  اء اإلمام يف املسائل املختلفةنقل األصحاب آلر: الطريق الثاين                        

 ٢٢٤...................................................  كتب مذهبية: األول                              

 ٢٢٤.................................................. كتب العراقيني: الثاين                              

 ٢٢٥.............................................. كتب اخلراسانيني: الثالث                              

 ٢٢٦.........  من تلك املصادر الشافعيأقوال اإلمام بضوابط التعامل  :الفرع الثاين                   

 ٢٢٦..................................  جلمع بني كالم اإلمام ومقارنتها: أوال                              



 ت 

 

 ٢٢٨........................  .اإلمام املختلفةالرتجيح بني تلك األقوال : ثانيا                              

 ٢٢٩...............................  يف املذهب أسباب ظهور الرتجيح. ١                                    

 ٢٣٠......................................  خصال الرتجيح يف املذهب .٢                                    

 ٢٣٠..................................  من حيث الروايةالرتجيح : األول                                     

 ٢٣٠.....................................  املزين  اإلمام تفردات  : أوال                                          

 ٢٣٢.......................  نقل الربيع بن سليامن املرادي تقديم: ثانيا                                           

 ٢٣٣.......................................  ية اإلمام حرملةروا: ثالثا                                           

 ٢٣٤......................................  رواية اإلمام أبو ثور: رابعا                                           

 ٢٣٦.....................  اية من أتى بعد أصحاب اإلمام  رو: خامسا                                           

 ٢٣٦.................  اخلراسانيني لعراقيني عىل ول اتقديم نق: سادسا                                           

 ٢٣٧.........................  تقديم طريق اجلزم بحكم واحد:  سابعا                                          

 ٢٣٨....................................  الرتجيح من حيث الدراية: الثاين                                  

 ٢٣٩............  قديمني اجلديد والالتعارض بني القول: املسألة األوىل                                           

 ٢٤٢...................  التعارض بني القولني اجلديدين :املسألة الثانية                                          

 ٢٤٤........................................  العمل باحلديث الصحيح                                         

 ٢٥١.................  ني أو األوجهالتعارض بني الوجه: املسألة الثالثة                                          
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 ات لنظرية التخريجالتطبيق:  رابعالباب ال

 ٢٥٣...................................................................................   متهيد

 ٢٥٣..................................... يف إثبات النسبالبصمة الوراثية : القضية األوىل       

 ٢٥٤........................................  تعريف بالبصمة الوراثية: ألول املطلب ا               

 ٢٥٥.................  مة الوراثيةمدى صحة صحة إثبات النسب بالبص: املطلب الثاين               

 ٢٦٠....................................  الدماغ هل يعّد موتا رشعا؟موت : ية الثانية القض      

 ٢٦٣...........................  مياه الرصف الصحي بعد معاجلتهااستعامل :  ةثالثالالقضية       

 ٢٦٧...........................................  فسخ النكاح بفريوز األيدز: ةرابعال القضية      

 اخلامتة: اخلامس الباب 

 ٢٧٠..................................................................................  النتائج 

 ٢٧٢................................................................................  توصيات

 ٢٧٤..................................................................  قائمة املصادر واملراجع




