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 الباب األول

 مقدمة 

 

 خلفية البحث

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

وهّيأ اهللا . يف نفوس الناس حتى أصبحوا ال يعدلون بآرائهم شيئا، وال يثقون إال بفتواهم

والتمكن يف مضامر الفقه يف تباعا وطالبا بررة أشبهوهم يف العلم والورع، أألولئك األئمة 

الدين مع تواضع جم وانرصاف عن طلب الشهرة واجلاه، فأخذوا عىل عواتقهم مهمة نقل 

. وا املبهم منها، وبسطوا املخترصمذاهب األئمة املجتهدين، فنقلوا أقواهلم وفتاواهم وفّرس 

دوا ب وقعّ وتبعهم عىل تلك الطريقة من جاء بعدهم من الفقهاء وتوّسعوا يف رشح املذاه

 .قواعدها، وضبطوها ضبطا دقيقا حتى يرجع إليها فقهاء املذاهب يف النوازل

وكانت ألولئك الفقهاء مهم عظيمة يف كتابة فقه األئمة يف كتب مبّوبة منّظمة، يسهل 

وأصبح كل مذهب من املذاهب األربعة فقهاء جمتهدون  .الرجوع إليها عىل كل طالب علم

ى يف النوازل مّتبعني قواعد املذهب التي يعتقدون أّن إمامهم ساروا يستطيون استخراج الفتاو

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

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

 بعه املخّرجون ملعرفة مذهبهنهج الذي اتّ خلطأ يف املسلك وامل واألحكام املخّرجة عليه؛ لإلمام

بعض املعارصين األفاضل والباحثني القائمني يف  وقد وجدنا. وكيفية التخريج الصحيحة

وهذه الظاهرة إما . املذهب والتخريج عليه وانقلملا  النوازل قد وقعوا يف اخلطأ خطأ فاحشا

تى ختتلط األمور بني ما هو الراجح ألهنم ليسوا من أهل هذا الشأن وال يتفّقه بذلك املذهب، ح

يف املذهب و ما هو غري الراجح، وإما أّهنم من أهل املذهب يرتّبى عىل ذلك املذهب لكن مل 
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هذه املظاهر . التخريج بناء عىل احلكم املعتمدوكيفية  معرفة املعتمد يف املذهبيف يضطلع 

عن املذهب الشافعي  كثري من النقوالتيوجد املشكلة تقع كذلك يف مذهب الشافعي، 

، وينسب إىل ما ليس منه، ومذهب الشافعي بريء والتخرجيات بناء عىل تلك النقوالت اخلاطئة

 .عن ذلك

، وال حيكمها ال يضبطها ضابطقد كثرت يف هذا العرص الفتاوى الشاذة واملضطربة التي     

 اس بغري زمام وال خطام،ري يف النوالتي تسري بل تط وال يلتزم باملنهج العلمي املحّدد، ميزان،

ات وما بسبب ثورة اإلعالم واالتصال احلديثة، والسيام الفضائيّ  ؛رسعة انتشارها وذيوعها اليوم

 ١.يذاع فيها من فتاوى عىل اهلواء فأصبح خطبها جسيام، وخطرها عظيام

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

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

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

الذي ينبغي  ال بد من وضع ضبط املنهج الصحيحولذلك  .ذهب، وما يصّح منها وما اليصّح امل

إذ إن  ؛ عىل املشتغّلني بالفقه وأصوله ن يتبع يف معرفة مذاهب األئمة، وذلك مما ال ختفى أمهّيتهأ

ومن نصوص  لفهم األدلة الرشعية من الكتاب والسنة ةالطريقة املستقيمهذه األصول هي 

 ٢.املذهب

م يف بيان مذهب إمامه هأتباعوح منهج ومسالك اإلمام الشافعي وهذا البحث الصغري يوّض 

وموضوع البحث عىل الرغم من أمهّيته مل أجد من بحثه بحثا مستقال غري  .يف القضايا املستجّدة

أن مباحثه يرد بعضها يف ثنايا كتب الفقه وأصوله، وكتب الفتاوى وآدابه، وكتب مصطلحات 

                                                           

 . ٣٢٠، صبترصف الفتوى املعارصة بني االنضباط واالضطراب، ،توفيق البلغازاوي ١

 .٢٣صهـ،١٤٣٤، الرياض، ١. ط ، بترصف الصيام ومفطراته،، الصبيحي  ٢
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والذين تناولوا بعض مباحث املوضوع تناولوها بإجياز . املذهب، وال يوجد كتاب جامع جيمعها

 .  يد،  اقترص عىل جانب واحد أو جانبنيشد

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

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

 .  الفقهية املعارصة

لت يف مجيع الرسائل التي كتبتها االلتزام هبذا هذا ما أحببت بيانه والدعوة إليه وقد حاو

 .املنهج واهللا سبحانه وتعاىل اهلادي إىل سواء السبيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٤ 
 

 البحث مشكالت

 : يمكن صياغة أسئلة حتديد البحث التي سيجيب عنها بالنقاط التالية 

يف عالج  تخريج من املصادر الفقهية الشافعيةالذي سار عليه الفقهاء يف الهي األصول ما  .١

 ؟ الوقائع املستجدة

ما هي املسالك والطرق والقواعد التي يتقّيد هبا الشافعية يف نقل املنصوص املعتمدة يف  .٢

 ؟ املذهب

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

 : ىل بعض األسئلة املطروحة املهمة، وهييف هذا البحث قمت باملعاجلة ع

يف عالج  تخريج من املصادر الفقهية الشافعيةالذي سار عليه الفقهاء يف ال إبراز األصول .١

 .الوقائع املستجدة

املسالك والطرق والقواعد التي يتقّيد هبا الشافعية يف نقل املنصوص املعتمدة يف حتديد  .٢

 .املذهب

 .ظرية استفادة تطبيقّية عىل الوقائع املستجدةذه النه الشافعية إثبات كيفية تطبيق .٣

 فوائد البحث 

 :ور وهيعود إىل أمت العملية األكاديميةفوائد البحث 

 .التطوير العمّيل يف جمال الفقه بشكل نظرية وتطبيقّية  .١

 .مستعينا هبذه النظرية ية من القضايا الفقهية املعارصةإمكان التطبيق يف قض .٢

 :رين، مها علمية يعود إىل أمال فوائد البحثأما 

، وهي عدم وجود نظرية التخريج عند الشافعية وتطبيقا�ا يف النوازل حّل املسألة اليت تبحث .١

 .بشكل خاص مستقل

أنه يساهم للقائمني يف حقل فقه النوازل لعالج القضايا املعاصرة املختلفة مبنية على أصول  .٢

 .صحيحة
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 الدراسات السابقة

عىل بعض املؤلفات التي أسهمت يف خدمة جوانب من هذا املوضوع  الباحث لقد عثر  

وأذكر فيام يأيت بعض املؤلفات التي . سواء كانت قديمة ومعارصة عىل اختالف طريقة تناوله

 :خدمت بعض جوانب املوضوع

 .يعقوب الباحسني. التخريج عند الفقهاء واألصوليني، د .١

لتخريج بأنواعه سواء ختريج الفروع عىل يعترب هذا الكتاب من باكورة يف تأصيل علم ا

تطرق املصنف مبحث ختريج الفروع عىل . األصول أو عكسه أو ختريج الفروع عىل الفروع

الفروع يف القسم الثالث من تلك املباحث، وتعرض املصنف عن تعريف التخريج بشكل جيد 

لكن . ريجومبسط، ثم تعرض عن مصادر التخريج عند كل مذهب من املذاهب وطرق التخ

أن يكون إىل مدخل أقرب، ليس فيه بحث مبسط ومطول ومركز،  -مع أمهيته  -هذا الكتاب 

كمبحث عن التخريج عند الشافعية، . بل كل فصل من فصوله يصلح أن يكون بحثا مستقال

كذلك ملا تكلم . فاملصنف مل يذكر مصادر التخريج املقررة عند الشافعية جيدا، بل يذكره رسدا

طرق، بغض النظر هل استخدمها فقهاء الشافعية أو ال؟  ٤التخريج جعل املصنف عن طرق 

 .وال يراعي أين كتب معتمدة يف مذهب الشافعي

 

 .عثامن حممد شوشان. ختريج الفروع عىل األصول، د .٢

هذا البحث عبارة عن رسالة املاجستري قدمت إىل قسم أصول الفقه بكلية الرشيعة 

أصيل من جانب النظرية لعلم ختريج الفروع عىل األصول، وهذا قام الباحث بالت. بالرياض

البحث يعترب مدخال لكتب ختريج الفروع عىل األصول تطبيقيا كالتمهيد لألسنوي، وختريج 
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الفروع عىل األصول للزنجاين، ومفتاح الوصول للتلمساين، وغريها، كام يقول الباحث يف 

 .لج جوانبا كثريا حول املوضوعوهذا اجلهد جهد كبري ومشكورا، يعا. مقدمته

والباحث يركز إىل املوضوع خاص وهو نظرية ختريج الفروع عىل األصول كام رصح يف 

مقدمته، ويتطرق مبحث ختريج الفروع عىل الفروع ملا يقارن بينه وبني املوضوعات املتشاهبة، ومل 

 .يطل الكالم عن ختريج الفروع عىل الفروع

 

 .جربيل ميغا. روع عىل األصول، ددراسة حتليلية لتخريج الف .٣

شوشان، بام . يعقوب ود. جاء هذا البحث للتعقيب والتصليح عىل ما بحثه سابقا من د

يعقوب عبارة عن ملحات موجزة عن ختريج الفروع عىل األصول ألنه ضم عىل . يف بحث د

تربا من بحثه من ختريج الفروع عىل الفروع وختريج األصول من الفروع، وإن كان البحث مع

. الباكورة يف موضوعه، ومن طبيعة الباكورة مل يتطرق الشيخ جوانب كثرية من املباحث املهمة

جربيلفي . جربيل جانبا قصورا من مؤلفه، بل رصح د. شوشان فقد أدرك د. أما عن كتاب د

 .مقدمته أن الرسالة للدكتور ميغا مل يتفق حقيقة ختريج الفروع عىل األصول

د عرفنا من عنوان الرسالة أهنا حياول الرتكيز يف ذلك العنوان، ومل يعالج يف أول وهلة ق  

موضوع ختريج الفروع عىل الفروع إال أن يستطرد معنى ختريج الفروع عىل الفروع، وال يتكلم 

 . أكثر من هذا اجلانب

 

 .ار بن الشيلأبو أمامة نوّ . ، داإلسالمي الفقهيف التخريج نظرية  .٤

أشمل الكتاب وأفضله يف تناول مبحث ختريج الفروع عىل الفروع، هذا الكتاب يعد من 

ألن الغرض من كتابة هذا البحث أن يستقيص مجيع اجلوانب من نظرية التخريج الفقهي 

باختالف مذاهبه، ويتناول ما اليتناول كتاب سابقه ككتاب التخريج عند الفقهاء واألصوليني 
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جوانب كثرية حول النظرية يف مذهب الشافعي،  لكن املصنف فات عنه. الذي قذ ذكرت سالفا

خاصة يف مصادر التخريج بأنواعه، ومل يقم بطرح الضوابط يف التعامل مع ذلك الرتاث اهلائل 

ج، وكذلك مل يلتفت إىل أقوال فقهاء الشافعية الكثرية يف املوضوع به املخرّ مع أنه من أهم ما يتطلّ 

 .صنف مل يتخذ كتابه كتابا يف مذهب واحدالذي نحن بصدده، وهذا يشء معقول ألن امل

، لسعود بن دراسة فقهية تطبيقية. ختريج الفروع عىل الفروع وأثره يف النوازل الفقهية .٥

العريب بن حممد اإلدرييس والتي تم تسجيلها يف كلية الرتبية . د/رشاف إعبدالعزيز العواد ب

رسالة تتحدث عن باب  هـ فهي٤/٣/١٤٢٤مسار الفقه وأصوله عام  –يف امللك سعود 

القياس بمعناه األصويل، وهو أحد أبواب علم األصول، وليس ما نعنيه هنا، وهذا داخل يف 

 . علم ختريج الفروع عىل األصول وليس ختريج الفروع عىل الفروع

بحث مقدم إىل جملة جامعة أم  حممد بكر إسامعيل حبيب،. علم ختريج الفروع عىل األصول .٦

تعرض . هـ ١٤٢٩، ذو القعدة )٤٥(عة والدراسات اإلسالمية، ع رى لعلوم الرشيالق

املؤلف فيه للتعريف هبذا العلم، وبيان موضوعه، وأمهيته وفوائده واستمداده ونشأته وأهم 

املؤلفات فيه وطرق التأليف فيه، وأنواع ختريج الفروع عىل األصول، وعالقة هذا العلم 

 . باألشباه والنظائر

 : البحثهذا  اإلضافة العلمية يف

  - البحث اشتمل عىل تأصيل لعلم جليل وهو علم ختـريج الفـروع عـىل الفـروع ومل أر هذا .١

من كتب فيه، وقد اشتمل البحث عىل تأصيل هذا الفن من الكتـاب  -حسب علمي القارص

 . والسنة وبيان عناية الوحيني به مع ذكر نامذج لذلك من كالم السلف والعلامء

نموذج تطبيقي يف عدد من األبواب يوضح املراد بالعلم وطريقة الكتابة اشتامل البحث عىل  .٢

فيه ملن أراد وهو يف احلقيقة تتبع واستقراء وحتليل لكالم الشافعية، واستخراج من بطون 
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الكتب وفيه ترتيب وتقريب هلذه املسائل التي الجتدها يف كتب الفقه هبذا اجلمع والرتتيب، 

وكثري منها ليس منصوصًا عليه أو هو جمرد إشارة . ة واستيعاهباوالذي يعني عىل فهم املسأل

وقد تم يف هذا البحث جرد واستخراج . عابرة من عامل حتتاج لتفصيل ورشح وتوسع تقرير

 ١.ما فيها حول املوضوع عىل شكل نامذج يف األبواب الرئيسة

 البحث يةمنهج

 نوع البحث: أوال 

 إلسالمية وهو بحث مكتبّي؛ حيث إنه يعتمديعترب هذا البحث من باب الدراسات ا  

 .عىل استخدام املراجع والوثائق املكتبية والبحوث السابقة،

  

 منهج البحث: ثانيا 

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

 .ية إحصائيةست أعدادا رقميثم تكون املعلومات يف هذا البحث من مقوالت مكتوبة ول

 

 مصادر املعلومات: ثالثا 

ة، طبقا لطبيعة البحث املكتبي فتكون مصادر املعلومات هلذا البحث هي مصادر مكتبيّ   

 :كام ييل 

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

 .مصطلحات الشافعية، وكتب الفتاوى يف املذهب الشافعي

                                                           

 .١١-١٠صبترصف، صيل علم ختريج الفروع عىل الفروع وتطبيقاته عند احلنابلة، آل سيف، تأ ١
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بحوث اجلامعية، املعاجم اللغوية، واملؤلفات التي هلا صلة بموضوع : الثانوية  املصادر .٢

 .البحث

 مجع املعلومات: رابعا 

 :عىل املنهج التايل تفصيال يف دراسة هذا املوضوع  الباحث راس

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

 .لة بموضوع البحث من أمهات املصادر واملراجع األصليةمجع املسائل التي هلا ص .٢

االختصار يف عرض قضايا البحث قدر اإلمكان، ولذا فإين سأقترص عىل بعض النقول التي  .٣

 .يمكن احلصول عليها بسهولة

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

 .هو املسالك املعتّدة عند الشافعيةاملّتفق عليها فقط، ألنه 

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

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

 .عزوت األحاديث واآلثار إىل مصادرها األصلية .٧

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

 .واآلثار

 حتليل املعلومات: خامسا 

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

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

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

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



١١ 
 

 خّطة البحث

اب وفصول وبمخسة أ أما خطة البحث التي سار عليها الباحث ستكون منقسمة إىل

 :ومباحث ومطالب، رسمها كاآليت

أهداف ، كالت البحثتتكون من خلفية البحث، مش وهذه املقدمة. مقدمة: الباب األول 

 .خطة البحث، منهج البحث، الدراسات السابقة، البحث وفوائده

 :يتعرض الباحث الكالم يف بيان مفهوم التخريج، وهذا الباب يتكون من فصلني :  الباب الثاين

مدى مفهوم التخريج :  ثاينالفصل ال، وأضواء عىل عنوان البحث: ول األالفصل 

 .واملصطلحات ذات العالقة به

، ويتضمن هذا الباب من عملية التخريج وفيه يتعرض الباحث للكالم عن : لثالثا الباب

 :فصلني 

يف توضيح طرق التخريج : الثاين  فصلال، املخّرج عند الشافعية: األول  الفصل

 وضوابطه

  عارصة عىل التخريجالتطبيقات الفقهية املعن يتطرق الباحث يف هذا الباب: رابع الباب ال

 .، وفيها ذكر الباحث نتائج البحث التي توصل إليها وعرض التوصياتاخلامتة:  الباب اخلامسة

 

 


	الإضافة العلمية في هذا البحث : 



