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��امللخص�

مناهج�التحصيل�ونتائج�لطائف�التأويل�يف�َشرح�©��:املالكيَِّة����املؤلفات���وأبرز��من�أجلِّ���إنَّ�

�ُمْشكالِ�َا�� أْوىل�الذي��،اَحلَسن�علّي�بن�سعيد�الرَّْجراجي�الـَماِلِكيِّ���أليب��®�املدونة�وحلِّ

ك الواردِة����اخلِْالفِ���َأْسبَابِ���سأسعى�لدراَسةِ�و�،��®�املدوَّنة��©كلة�يف��ةً�للمسائل�املش�بري�عناية�ً

الشرَح�يف�أن����تَتَجلَّى�أمهية�املوضوعالطهارة�إىل��اية�كتاب�اجلنائز،�و�من�كتاب����بدًءا��فيهِ�

على�� املالكيَّةاليت����®الـُمدوَّنِة����©وقَع� أصُل�كُتِب� رمحه��ِهَي� مالك� اإلمام� موطأ� ��بعد�

هي:���ومشكالُت�البحث،��أسباِب�اخلالِف�تنمي�امللكَة�الفقهية�لطالِب�العلم��دراسةُ�و�،هللا

الرَّجراجيُّ� �َل� واسعًة����هل� املالكيَّة؟ترمجًة� وتراجم� طبقات� ��هُ�يـَُعدُّ�كتابُ�وملاذا����يف�كُتِب�

�خصوًصا؟®��مناهج�التحصيل© ��فِ�كيَف�تنوعْت�أسباب�اخلالو�كتا�ً�قيًِّما�يف�الفقِه�املالكيِّ

ما�منزلُة�الرجراجي�بَني�أهِل�االجتهاد؟��و�وإىل�ماذا�ترجُع�قْسَمُتها�يف�الغالب؟فيه��الواردِة��

�على�ذلك؟وهل�كانْت�� أيب�احلسن����ترمجةِ�بياُن����هي:��وأهداف�البحث��له�اختياراٌت�تدلُّ

يف��،�وبياُن�قيمة�كتابه��الرَّجراجي�وحظِِّه�يف�كُتِب�طبقات�وتراجم�املالكيَّة�وسبب�ذلك�

املافقال ذلك�ِه� وأماراُت� �خصوًصا،� وأقساِم�أسباب�اخلالِف��و�،��لكيِّ تنوُِّع� معرَِفُة�كيفّيِة�

للدراسِة،����الواردِة�يف ومنزلُة�الرجراجي�بَني�أهِل�االجتهاد�ودليُل�ذلك�من��اجلزء�احملدّدِ�

�حبثٌ�و�،�كيفيٌّ���ثٌ�وهو�حبمنهج�وصفي�حتليلي�استنباطي،�هو��ومنهُج�البحثِ�،�اختياراته

�وصفيٌّ���حبثٌ�و��لنظر�إىل�مكان�البحِث،����مكتيبٌّ���نظر�إىل�جمال�البحث،�وحبثٌ�ل���ديينٌّ�

حظَّهُ�يف�كتب���مل�ينلْ���الرَّجراجيّ�:�أنَّ��نتائج�البحث،�ومن�أهم���لنَّظر�إىل�شكل�البحث

إىل�األدلة�املتفق�،�وأسباُب�اخلالِف�الواردِة�يف�كتابه�قد�ترجُع��طبقات�وتراجم�املالكيَّة

املختلف�فيها،�أو�ترجُع�إىل�دالالت�ور�العلماء،�أو�ترجع�إىل��هعليها�عند�مج األدلة�

،��،�أو�إىل�احملُكوِم�عليِه�واحلقيقة�وا�از�واملفهوم�والتعارض�والرتجيح�واالجتهاداأللفاظ

�وعلوِّ�كعبِه�يف�االجتهاد. ��وهذا�دليٌل�على�منزلة�الرَّجراجيِّ

��املدونة.�ي،�مناهج�التحصيل،�مشكالت��اج:أسباب�اخلالف،�الرَّجر���الكلمات�الرئيسة����
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ABSTRACT��

For�the�most�prominent�of�the�Maliki�literature:�the�methods�of�collection�and�
the�results�of�taif�al-Ta'wil�in�explaining�the�blog�and�solving�its�problems�Abu�
Hassan�Ali�bin�Saeed�al-Rajaji�al-Maliki,�who�paid�great�attention�to�the�issues�
that� are� problems� in� the� blog,� and� I� will� seek� to� study� � � the� causes� of� the�
controversy��contained�in�it�starting�from�the�Book�of�Purity�to�the�end�of�the�
book�of� funerals�Theimportance�of� the� topic� is� illustrated�by�the� fact� that�the��
commentary�was� signed�on� the�code,�which� is� the�origin�of� the�Books�of� the�
Malikis� after� the� foothold� of� Imam� Malik,� and� the� study� of� the� causes� of�
disagreement�develop�the�doctrinal�queen�of�the� scholar,�and� the�problems�of�
research� are:�Did� rajaji� obtain� a� broad� translation� in� the� books� of� layers� and�
translations�of� the�Malikis?�Why� is�he's� the�curriculum� is�a�valuable�book� in�
Maliki's� jurisprudence� in� particular?� How� varied� did� the� reasons� for� the�
disagreement�in�it�vary�and�what�is�mostly�due�to�its�division?�What�is�thestatus�
of�rajaji�among�the�people�of�ijtihad?�Did�he�have�any�choices�to�indicate�that?�
The�objectives�of�the�research�are:�
The�statement�of�the�translation�of�Abu�Al-Hassan�Al-Rajaraji�and�his�luck�in�
the�books�of�layers�and�translations�of�the�Malikis�and�the�reason�for�that,�and�
the� statement� of� the� value� of� his� book� in� the� Jurisprudence� of� Al-Maliki� in�
particular,�and�the�parameters�of�that,��and�knowledge�of�how�to�diversify�and�
sections�of�the�causes�of�disagreement�contained�in�the�specific�part�of�the�study,�
the�book� �purity,� and�the�status�of� rajaji� among�the�people�of�� ijtihad�and�the�
evidence�of�this�from�his�choices,�and�the�research�methodology�is�a�descriptive�
methodology� analytical� analytical� inference,� which� is� burging� Kiifi,� and�
religious�research�in�view�of�the�field�of�research,my�office�Research,�descriptive�
research�in�view�of�the�form�of�research,�and�one�of�the�most�important�results�
of� the� research:� � � that� � rajaji� � did� not� get� his� luck� in� the� books� layers� and�
translations�of�the�Malikis,and�the�reasons�of�disagreement�contained�in�his�book�
may�be�due�to�the�evidence�agreed�upon�by�the�general�scholars,�or�due�to�the�
evidence�differing�in�them,�or�to�the�semantics�of�words,�or�to�the�condemned,�
the� truth,the� concept,� the� conflict,� the� weighting� and� the� weighting,� and� the�
weight,�and�the�weight�and�the�weight,�and�the�high�estity�of�his�heel,�and�the�
highest�of�his�heel�in�the�ijtihad.�
�
Key�words:�Causes�of�disagreement,�rajaji,collectionmethods,�blog�problems.�
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Abstrak�

Diantara�literatur�Madzhab�Maliki�yang�paling�terkemuka�adalah�:�Mana�hij�At-
Tahsh ı ̅l� Wa� Nata� ij� Lathoif� At-Ta’w ı ̅l� Fı ̅�Syarh� Al-Mudawwanah�Wa� Hilli�
Musykila�ituha��oleh� Imam�Abi�Al-Hassan�Ali� bin� Saıd̅�Al-Rajra�ji�Al-Ma�liki.�
Orang�yang�menaruh�perhatian�besar�dengan�mencantumkan�perselisihan�dalam�
mazhab� Maliki� beserta� penjelasannya.� Dalam� hal� ini� saya� akan� berusaha�
mempelajari�pendekatan�yang�beliau�gunakan.�Dengan�tujuan�untuk�mengetahui�
pendekatan� Al-Rajra� ji� dalam� mencantumkan� perselisihan� (pendapat)� dalam�
mazhab,�dan�pendekatannya�dalam�menjelaskan�(perselisihan�tersebut).��
Pada� penelitian� ini� saya� menggunakan� pendekatan� deskriptif,� analitis� dan�
deduksi.�Dengan�kata�lain�penelitian�ini�bersifat�kualitatif,�religi�jika�dilihat�dari�
bidang�penelitian,�kepustakaan�jika�dilihat�dari�tempat�penelitian,�dan�juga�bisa�
disebut�penelitian�deskriptif�jika�dilihat�dari�bentuk�penelitian.��
Dan� hasil� dari� penelitian� ini� yang� paling� penting� adalah� :� bahwa� Al-Rajra�ji�
memiliki� perhatian� khusus�dalam�mencantumkan�perselisihan� dalam�mazhab,�
Dan� ciri-ciri� pendekatannya� tercermin� dalam� penentuan� pendapat� yang�
dinyatakan�dan�jelas�maknanya�di�Al-Mudawwanah,�penentuan�pendapat�yang�
perlu�penjelasan�lebih�di�Al-Mudawwanah,�penentuan�pendapat�Imam�Malik�di�
luar� Al-Mudawwanah,� penentuan� pendapat� orang� lain� di� Al-Mudawwanah,�
penentuan� madzhab� Al-Mudawwanah,� dan� pendapat� yang� dinyatakan� dalam�
madzhab.�Beliau�juga�memberikan�arahan�dan�penjelasan�ketika�menyebutkan�
perselisihan�(pendapat)�dalam�mazhab�dengan�menggunakan�ilmu�Ushu�l�Fiqh�
dan�kaidah-kaidahnya.�Sehingga�beliau�terlihat�sangat�pandai�dalam�penerapan�
pendekatan�At-Tarjıh̅�dalam�bukunya.�Dan�ini�merupakan�bukti�dari�tingginya�
kedudukan�Al-Rajra�ji�dalam�hal�berijtiha�d.�

�
Kata� kunci:� pendekatan,� perselisihan,� penjelasan,� Al-Rajra� ji,� Mana�hij� At-
Tahshıl̅�
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��أصالة�الرسالة��ىار�علاإلقر�

��

��أ��املوقع�أد�ه�:�

��عبد�الكرمي�قسول:��االسم

���O200180017:�رقم�القيد

��ماجستري�الشريعة�اإلسالمية�:��الرب�مج

��

َأْسَباُب�اخلِْالِف�عْند�أيب�اَحلَسن�علّي�بن�سعيد���©����ن�هذه�الرسالة�اليت�بعنوان��رُّ�قِ�أُ��

�ِمْن�ِخالِل�كتا تحصيل�ونتائج�لطائف�التأويل�يف�َشرح�اهج�الِبه�منالرَّْجراجي�الـَماِلِكيِّ

�ُمْشكال�ا �ِ�ايَة�كتاب�اجلنائز��املدونة�وحلِّ املقدمة���®��من�بداية�كتاب�الطهارة�حىتَّ

جهدي�� من� سوراکر��كلها� احملمدية� جبامعة� اإلسالمية� الشريعة� ماجستري� بر�مج� إىل�

وقت�الحق�أن�هذه����يف��ثبت��وإذا.وحبثي،�إال�ما�فيها�من�مقتبسات�قد�ذكرت�مصادرها

الرسالة�من�انتحال�أو�سرقة�علمية�فإنه�حيل�للجامعة�أن�تلغي�ما�منحتين�من�اللقب��

��.�العلمي�والشهادة�العلمية

��

��

��م�٢٠٢١فرباير��٢٤سورا�کر�،�

���
�عبد�الكرمي�َقسُّول������
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�إهداء�

��حفظها�هللا�تعاىل��يأمِّ�:إىل�من�أرضعتين�حب�القرآن�صغريًا

��.��حفظه�هللا��يوالدِ�:ع�قراءاتهعلى�مج�وشجعينحفَّظين�القرآَن�إىل�من�

��هللا.�:�أسامة�قسول،�حفظه�الطبيب�أخي�الدكتور��إىل�من�تربَّيُت�جبواره�فلم�أفارقه:

��إىل�إخويت�وأخوايت�الدكاترة�األطباء�،�حفظهم�هللا.�

��:إىل�من�شاركتين�يف�األسفار

��زوجيت�أّم�حفص،�حفظها�هللا.�

�العلِم�والع�إىل ��لماء:من�غرَس�يفَّ�حبَّ

�تعاىل��íوَجدَّيت�َجدِّي

��شيخي�احملدِّث:�أ.د�محيد�قويف�حفظه�هللا.

��حممد�بوركاب�حفظه�هللا.��أ.دشيخي�املقرئ�:

��مسري�جاب�هللا�حفظه�هللا.��أ.دشيخي�املقرئ:

��إىل�علماء�الشام�وقّرائها:

��كرّمي�راجح�حفظه�هللا.�حممد��شيخي�شيخ�القراء�:�

��هللا�شيخي�املقرئ�اخللوق:�يس�قاروط�حفظه�

��شيخي�املقرئ�املهندس:�رضوان�الدمشقي�حفظه�هللا.�

��:��قليبإىل�شيخي�املقرئ�العزيز�على��

��أيب�مصعب�حممد�بالل�توتوجني�حفظه�هللا.

��.�و�طاليب�الكرامإىل�إخواين�

�����سائًال�املوىل�أن�جيعلهم�من�أهل�القرآن.،�وُقَصّي،�وَحْسناء��:�حفص�ارالصغ��أوالديإىل��

���
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��الشكر�والتَّقدير�

�،الكرمين�نعمة�القرآن��تعاىل�على�ما�أنعم�عليَّ�مِ���سبحانه�وهللا����شكرداية�أيف�الب

العظيم�ويسَّ� القبول�يف�جامعة��وجعلين�خادًما�لكتابه� دولة�إندونيسيا��يف��احملمدية��ر�يل�

��.�حرسها�هللا�تعاىل

موصول�� أنيف��الدكتور��األســتاذ����لــمعــــايلوالشكر�كذلك� اجلامعة،سفيان� ��مدير�

اعميلو� العليااسالدر�د� سومارجوكو،���ت� �مبانج� الدكتور� األستاذ� ة��ولعميد�كليَّ���سعادة�

اإلسالمية�� اهلدا�ت،الشريعة� مشس� على�الدُّكتور� اإلشراِف� بقبول� عليَّ� تكرَّم� الذي�

أيضاً��و�الرسالة،فجزاه�هللا�خرياً، موصوٌل� الشريعة�الشكر� ماجستري� بر�مج� قسم� لرئيسة�

ولكافة�أعضاء�اإلدارة�والتدريس�يف�اجلامعة،�الذين�مل���،���زكااإلسالمية�سعادة�الدكتورة�ر�

أن�جيزل�هلم�� فأسأله�سبحانه� والنصح�واملساعدة�يل،� التوجيه� تقدمي� يدخروا�جهًدا�يف�

�األوَّل���مشريف��موجهي�و���والشكر�اجلزيل�ألستاذي�و،��العطاء�واملثوبة،�إنه�مسيع�جميب

،�وذلل��ين�على�البحثِ�وحثَّ���هينجَّ�وو�شجَّعين����فقد؛��¬��معني�دين�هللا�بصريالدكتور��

،�بسعة�صدر،�وخفة�روح،�وإشراق�فكر،��يلَ� وتواضٍع����الصعاب،�وفتح�يل�ما�أغلق�عليَّ

��.�وجعَله�يف�ميزان�حسناته،�م�وعملعلى�ما�قدَّ��فأجزل�هللا�له�اخلري�والِربَّ�،��جمّ�

وَّل�سابًقا�واأل�الثاين��مشريف��موجهي�و���ألستاذي�ووالشكُر�اجلزيُل�موصوٌل�أيًضا��

��الدكتور�حممد�عبد�اخلالق�حسن�القدسي،�صاحب�االبتسامة�اليت�تثلج�الصُّدور،���الًياح

��،�فجزاه�هللا�خرياً.الصعاب���وذلل�يلَ�والدُّعابِة�اليت�تدخُل�السُّرور،�فقد�شجَّعين�ووجَّهين�،��

اليت�حرصت�على�إمتام�هذه��®��أّم�َحفص��©��وشكري�الفياض�للنبع�املعطاء�زوجيت

وأعا عالرسالة،� ذلك�نتين� يساعدين��لى� ما� وهيأت�يل�كل� الدراسة،��،� و� البحث� على�

��،�فا��أسأل�أن�يكرمها�وحيقق�هلا�سؤهلا،�إنه�على�كل�شيء�قدير.نعم�املعنيوكانت�يل��

جًدا���ا�حرص��مسَك�اخلتام�والديَّ�الكرميني�،�اللذينويف�اخلتام�ال�يفوتين�أن�أشكر��

هللا�عين���ا،�فجزامهغايل�والنفيسلاذلك����يف�سبيل�حتقيق��أن�أ�بع�الدراسة،�وبذالعلى��

��كل�خري.
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�االعتماد�

�من�مدير�الدراسات�العليا�جبامعة�احملمدية�سوراكار�� �

��

��
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