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 26/8/2019تاريخ قبول البحث:                                                                                                                                        16/3/2019تاريخ استالم البحث:  

  :خلص امل
 ،،،على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وبعد والصالة والسالم   ،الحمد هلل

، فى كتابه األم الذى هو من أجل املؤلفات الفقهية لهذا الحبر العظيم –رحمه هللا  – يفهذا بحث عن منهج اإلمام الشافع

والذى من خالل استقرائه خرجت بمجموعة من املعالم املنهجية الدقيقة التى تدل على وحدة املوضوع واطراد املنهج وعظمة الكتاب 

 وصاحبه .

 البحث وتوصياته، ثم ثبت بأهم مراجع البحث ثم فهرسه . وقد جاء البحث فى مقدمة ومبحثين وخاتمة بها أهم نتائج

 بالكتاب وأهميته وأسباب اختياره للبحثاملقدمة  يوف
ً
كما بينت مشكلة  ،ثم منهج البحث وخطته، تناولت بإيجاز تعريفا

 كما هو العادة في مثل هذه البحوث .  ،الدراسة

 من سيرة الشافعيأما املبحث األول فكان عنوانه: " اإلمام الشافعي 
ً
ثم تحدثت عن كتاب  ،وكتابه األم " تناولت فيه قبسا

 وجاء ذلك في مطلبين .   ،األم وأهميته في املذهب الشافعي

  ،أما املبحث الثاني فكان عنوانه: " املعالم العامة ملنهج اإلمام الشافعي في كتابه األم "
ً
 ،تناولت فيه ثمانية عشر معلما

 نصوص اإلمام للتدليل عليه .  واستشهدت لكل معلم من

 جاءت خاتمة البحث وفيها أهم نتائجه وتوصياته
ً
 ثم فهرسه.  ،ثم ثبت بأهم مراجع البحث ،وأخيرا

                                                                                                                                                            اإلمام الشافعي؛ املذهب الشافعي؛ كتاب األم الكلمات املفتاحية:

 :دقدمةامل
 بسم هللا الرحمن الرحيم

، وعلى آله وأصحابه الطاهرين، ومن دعا بدعوته، ملسو هيلع هللا ىلصالحمد هلل رب العاملين، والصالة والسالم على أشرف املرسلين، سيدنا محمد 

 وسار على هديه إلى يوم الدين.

 ،،جنة الدنيا قبل جنة اآلخرة، وبعدسبحانك ربى! آثرت عقول عبادك الصالحين بالعلم، ونفوسهم بالحلم؛ ففازوا ب

ا  فإن علم الفقه فى الدين جليل القدر، خطير األثر؛ وذلك ملا يترتب عليه من صحة العبادة أو املعاملة أو بطالنهما، وربم

، ثم يتبين له خطأ عبادته إذا لم تكن مبنية على فقه صحيح فى فهم أحكامها.
ً
 َعَبَد املسلم منا ربه زمًنا طويال

  
ً
ض لهذا الدين رجاال  ينفون عنه تحريا اللالين، وتأويل الجاهلين، وانتحال املبطلين، هؤالء الرجال ولذلك فإن هللا قيَّ

يعملون بالليل والنهار من أجل رفعة هذا الدين، وحمايته، وعلو شأنه، ثم يقدمون أحكامه للناس بيضاء نقية، ال غموض فيها وال 

 جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ  معجع مظ حط مض خض حض ُّٱٱشائبة. ويكفيهم فخًرا أن قال هللا فيهم:

 [.122]التوبة:  َّ هل مل خل حل جل مك لك خك  حك

 .(1)...«الدين  فيَمْن يِرد هللا به خيًرا يفقهه »الخير واالختصاص ملن يعطى علم الفقه، فقال: ملسو هيلع هللا ىلص هذا، وجعل الرسول 
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 صحيح البخاري، كتاب بدء الوحى، باب: من يرد هللا به خيًرا يفقهه في الدين.

http://www.refaad.com/
http://www.refaad.com/
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على وجه  علماء الشافعيةسالم عامة، ومفخرة مفخرة علماء اإل  .(2)«الشافعيمحمد بن إدريس »ومن هؤالء األعالم اإلمام 

 الخصوص. والذى خدم اإلسالم خدمات جليلة بتأليفه فى جميع فروعه.

ز بقوة األداء، ودقة االستدالل، ونحا نحو الجدل واالعتراض، « األم»الفقهية كتاب  الشافعيومن أجل مؤلفات  الذى تميَّ

فقهه؛ وذلك بعد  في الشافعيلى أثر البيئات التى تنقل إليها وكثر فيه االستدالل بالحديث واستعمال القياس، وفيه داللة كبيرة ع

 مصر .  فياستقراره 

 مشكلة الدراسة : 
وكتابه " األم " إال أن الباحثة لم تقا على دراسة  على الرغم من كثرة الدراسات والبحوث التى تناولت اإلمام الشافعي 

 رحمه هللا تعالى .  ،أصلت ملنهج اإلمام في هذا السفر الجليل الذي يعتبر نواة الكتب التى نهل منها الشافعية من بعد اإلمام

ي كتابه " األم " على منهج مطرد أم أن الكتاب مجرد وحاولت هذه الدراسة اإلجابة عن السؤال التالي: هل سار اإلمام الشافعي ف

 مجموعة من اآلراء الفقهية املتناثرة التى جمعها تالميذ الشافعي من بعده ؟ 

ومن خالل هذا االستقراء التام خرجت بمجموعة  ،قامت الباحثة باستقراء الكتاباملهم  سؤالوفي سبيل اإلجابة عن هذا ال

ا وصاحبه.من أهم املعالم املنهجية ال
َّ
 دقيقة التي تدل على وحدة املوضوع واطراد املنهج وعظمة هذا املؤل

ثم استشهدت الباحثة الطراد املعالم املنهجية لإلمام في كتابه " األم " بنموذج أو أكثر للتدليل على أن الكتاب سار على منهج 

 هذا العصر املبكر . قلما يوجد له نظير وبخاصة في أوائل التأليا في العلوم اإلسالمية في 

 أهمية الدراسة : 
 فقد توجهت الدراسة ألهم معالم اإلمام الشافعي املنهجية لألسباب التالية:  ،تنبع أهمية الدراسة من أهمية موضوعها     

 رض ى هللا عنه .  ،إظهار مكانة اإلمام الشافعي .1

 أهمية كتاب األم في املذهب الشافعي خاصة واملذاهب الفقهية عامة .  .2

 اطراد منهج اإلمام في كتابه كله .  .3

 كما أنه اشتمل على املناظرات العلمية الدقيقة ، احتواء الكتاب على كثير من القواعد الفقهية واألصولية .4

 الباحثين في هذا املجال .  الدراسات الشرعية ويفيد ي يثر إضافة بحث جديد للمكتبة اإلسالمية  .5

 أهداف الدراسة : 
  تهدف هذه الدراسة إلى بيان ما يلي :       

 إبراز منهجية اإلمام الشافعي واطرادها في كتابه األم .  .1

 بيان مكانة اإلمام الشافعي بين إخوانه من األئمة الفقهاء .  .2

 التدليل على سبق اإلمام الشافعي في كثير من املسائل الفقهية , وبخاصة في فقه النوازل واملستجدات .  .3

 . التدليل على أن التجديد في الفقه وغيره ال يتأتى إال من خالل دراسة القديم وفهمه  .4

 منهج الدراسة : 
ي ثم استتقراء أهم املعالم الت ،خطوات حياة اإلماموذلك بوصا أهم ؛ اعتمدت هذه الدراسة املنهج الوصفى االستقرائي

 من خالل اطراد هذه املعالم في جل الكتاب . ،اعتمد عليها في كتابه األم
ً
 وظهر ذلك جليا

 :خطة الدراسة 
 وخاتمة وثبت بأهم املراجع. ن ومبحثيفى مقدمة  جاءت هذه الدراسة 

 بحثه ومنهجه. ففيها تعريا موجز بالكتاب وصاحبه وخطة أما املقدمة:

 «.األم»وكتابه  الشافعياملبحث األول وكان عنوانه: اإلمام 
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 ستأتي ترجمة تفصيلية لإلمام محمد بن إدريس الشافعي موضوع هذا البحث في املبحث األول , إن شاء هللا تعالى .  
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 وفيه مطلبان:

 .الشافعياملطلب األول: قبس من سيرة اإلمام 

 .الشافعياملذهب  فيوأهميته « األم»: كتاب الثانياملطلب 

 ة عشر معلًما.ثماني وفيه« األم»كتابه  في الشافعياإلمام نهج : املعالم العامة ملالثانياملبحث 

 ثم الخاتمة، وبها أهم نتائج البحث وتوصياته.

 ثم ثبت بأهم مراجع البحث.

، ثم  جهديهذا  وبعد فإن
ً
، فما كان فيه من توفيق فمن هللا وحده، وما كان فيه من خلل فمن نفس ى والشيطان، والعذر إلى هللا أوال

 إخراج هذا البحث على أحسن صورة. فيا، ولم أدخر وسًعا أنى بذلت جهًد  وحسبيإليكم، ولوال الخطأ ما ُعرف الصواب، 

 التوفيق. وهللا ولي

 وكتابه األم الشافعياإلمام : املبحث األول 
 وفيه مطلبان:

 .الشافعياألول: قبس من سيرة اإلمام 

 .الشافعياملذهب  في: كتاب األم وأهميته الثاني

 وفيه: الشافعيقبس من سيرة اإلمام : املطلب األول 
 «.كلمة قبل الترجمة»توطئة   .1

 : مولده ونسبه. الشافعياإلمام   .2

 نشأته وتربيته.  .3

 طلبه للعلم.  .4

 صفاته وأخالقه.  .5

 منزلته العلمية ومكانته.  .6

 شيوخه وتالميذه.  .7

 أهم مؤلفاته.  .8

 ثناء العلماء عليه.  .9

 وفاته. .11

 الشافعيقبس من سيرة اإلمام : املطلب األول 

 توطئة: كلمة قبل الترجمة:  .1

 ٍّ
وبقدر تأثيرهم يبقى ذكرهم، فسيرتهم العطرة تفوح رائحته رغم  فيما من شك  أنه على قدر أقدار الرجال تأتى تراجمهم 

خاصة، والفكر  اإلسالميأثرت الفكر  التيتقادم الزمان وتباعد املكان، ويعظم األمر إذا كنا أمام إحدى الشخصيات اإلسالمية 

 . نقول؟  الشافعيدوم بدوامه، وتبقى ببقائه، فماذا عن اإلمام نوقن أنها ت والتيعامة،  اإلنساني

و  ربما تكون الترجمة لشخصية ما من ذكر أحوال العصر الذى عاشت فيه، سياسية كانت أو اجتماعية أو علمية أ

ونشأة الشخصية، وأيًضا تتبع الرحالت والشمائل والشي ر ذلك عليها، كذا الحديث عن اسم ونسب  وخ واألقران حضارية، وتأثي

 والتالميذ، ثم الوفاة... ربما يكون هذا كله أقرب إلى الدراسات التاريخية والوصفية منها إلى الدراسات الفقهية.

ا من أن اآلثار العلمية للشخصية تعد مرائى وانعكاسات لها، وأن تفسير بعض اللوامض ال يمكن االكتفاء 
ً
ولكن انطالق

 –اإلسالميتوجيه كثير من األمور؛ بل إننا نجد كثيًرا من التراث  فيوالخلفيات لها دور مملوس  الظالل وحده، وأن  العلميفيه باألثر 

 برمته للوجود إثر انفعال َمرَّ به صاحبه. يأتيقد  العلميأن األثر  أيجاء وليد موقا؛  –كتًبا وغيرها 

ا من هذا كله، أعتقد أن غض الطرف عن مثل هذه التفسيرات 
ً
عين على فهم الشخصية ال يكون مطلوًبا، ولكن  التيانطالق

ُ
ت

ا بالقدر املحتاج إليه، حتى ال يسأم القارئ أو يمل.
ً
 الحديث عنها يكون مشروط
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تضيق عن تسجيله هذه الصفحات؛ حيث إنه من النوابغ املعدودين على مر الزمان،   الشافعيلذا فإن الكالم عن اإلمام 

د مواهبه، فالكالم عن جوانبه العلمية من شمول علم، وسعة حفظ، وقوة انتباه، ودقة كما أن جوانب الحديث عنه تتع د بتعدُّ دَّ

استنباط، ونقد بناء، وأصول ومناظرات، ودقة تعبير، وحسن تقسيم، وسالمة للة، ليس بأقل من الحديث عن جوانبه اإلنسانية من 

وتقوى، وزهد وورع، وجود وكرم، وصبر ورض ترجمت  التيذكرتها الكتب  التيا، إلى غيرها من الشمائل واملحاسن عفو وحلم، وإيمان 

 عنه.

د العلماء األ  ء وقد سوَّ
َّ

صفحات؛ بل كتًبا ومجلدات، ومنهم من أفرد للحديث عن  –ات تفصيل إجمال هذه الصف فيجال

ا، األمر الذى يجعل فيه اللناء.  سيرته مؤلًفا خاصًّ

ال يتم الواجب إال به فهو واجب يرى البحث أنه تجدر اإلشارة السريعة ألهم خطوات حياة اإلمام  ز  الشافعيولكن من باب ما  مع التركي

 لها وثيق صلة بهذا البحث، وهذا تفصيل ما أجمل. التيعلى النقاط 

 :(3) : مولده ونسبهالشافعياإلمام  .2

هـ(، وتشاء األقدار أن  151مدينة غزة سنة ) بن عثمان بن شافع، ُولد في العباسأبو عبد هللا محمد بن إدريس بن  هو:

 .(4)توفى فيها اإلمام أبو حنيفة النعمان، فلما تشأ السماء أن تحرم اإلسالم ذلك اإلمام حتى تهبه هذا اإلمام التيالسنة  هيتكون 

 عبد مناف. فيملسو هيلع هللا ىلص النسب مع رسول هللا  في الشافعيويلتقى 

 ، فيقال: إنه بعد أن فدى نفسه أسلم.ملسو هيلع هللا ىلصالنبي شفاء بنت أرقم بن نضلة، ونضلة هو أخو عبد املطلب جد : الهيووالدته 

 وابنه شافع له رؤية، وهو معدود فى صلار الصحابة.

 .(5)من األزد الشافعي، ال نعلم له كبير رواية وكان أخوال تابعيوولده عثمان 

، كما أنه يلتقى معه من ناحية أمه، فنسبه ملسو هيلع هللا ىلصللشافعي، والجد الثالث للنبي الجد التاسع  في ملسو هيلع هللا ىلصفالشافعي يلتقى مع النبي 

.
ً
ا ورفعة

ً
 آلل البيت ثابت من كال األبوين، وكفى بهذا شرف

 نشأته وتربيته: .3

حجر أمه، فانتقلت به من غزة إلى مكة وهو ابن سنتين؛ حتى ينشأ على ما ينشأ عليه أقرانه من  نشأ اإلمام الشافعي يتيًما في

ا على نسبه الشريا من الضياع.قب
ً
 يلته قريش، كما حرصت أمه على الرجوع به إلى مكة حفاظ

طاقة  وملا لم يكن في»وظلت أمه ترعاه وتقوم بشئونه إلى أن حانت سن تعليمه، فتقدمت به إلى َمْن يعلمه القرآن الكريم، 

ر أن املعلم كان كلم ا كان الشافعيأهله القيام بنفقات تعليمه أهمله املعلم، وانصرف عنه، غي ا شيًئ م صبيًّ
َّ
عل ه، يتلقا ذلك ويحفظ ا 

 أمر الصبيان أكثر من األجرة التي يكفيه من ن ما حفظ، فرأى املعلم أن الشافعيمكانه يعلم الصبيا ثم إذا قام املعلم أخذ الشافعي

 (6)«القرآن الكريم وهو ابن سبع سنين ، واستمر على ذلك حتى حفظ الشافعيفيها منه، فأعفاه من أجر التعليميطمع 
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 لإلمام الشافعي ترجمة في كثير من املراجع، منها: 

 أبى حاتم الرازي.آداب الشافعي ومناقبه، البن  -

 مناقب الشافعي ألبى بكر أحمد بن الحسين البيهقي. -

 مناقب اإلمام الشافعي لفخر الدين الرازي. -

 مناقب اإلمام الشافعي البن كثير. -

 توالى التأسيس ملعالى محمد بن إدريس، البن حجر العسقالني. -

 طبقات الشافعية، ألبى بكر بن هداية هللا. -

 البن السبكي )تاج الدين(.طبقات الشافعية الكبرى،  -

 االنتقاء في فضائل األئمة الثالثة الفقهاء، البن عبد البر. -

 الشافعي حياته وعصره وآراؤه الفقهية، ألبى زهرة. -
4
 .37اإلمام الشافعي: ناصر السنة وواضع األصول: ص  
5
 .95تاريخ علم أصول الفقه: ص  
6
 .121واألصوليين: ص الفتح املبين في تعريا مصطلحات الفقهاء  
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 ة الذين يتحلق حولهم، وربط املاض يوالخالصة أن الحدث الناش ئ أدرك جاللة املكان ومهابة الدروس، ومكانة األساتذ

يجالس العلماء،  –ال يكاد يبرحه  –ن قبل، كان استقراره باملسجد الحرم والحاضر، وقارن موقفه ومواقا الذين جلسوا فى هذا املكا

  .(7)ويحفظ الحديث، ويلللل الفكر، ويدق النظر، فإذا رجع إلى داره انشلل بما رأى وما سمع يدونه ويحفظه

 طلبه للعلم ورحلته: .4

دؤوب، وطلب للمعرفة بالطبع لم يكن يتوافر لهذا الحبر الجليل هذا القدر من العلم والفضل، واملعرفة والحلم، إال ببحث 

 شتى بقاع األرض. في

ا الللة وأشعار العرب، و  (8)فقد خرج إلى قبيلة هذيل ا مدة، حفظ فيه أخبارهم بالبادية لشهرتها بالفصاحة والبيان، وأقام به

: صححت أشعار هذيل على فتى من قريش، يقال ليه أشعار الهذليين، يقول األصمعيعلى جاللته قرأ ع (9)ى إن األصمعيوأنسابهم؛ حت

 .(11)«محمد بن إدريسله: 

بالعربية عشرين سنة مع بالغته وفصاحته؛ حتى شهد له أئمة الللة  –كما ذكرت كتب السير عنه –اشتلل الشافعي

 .(11)ُتؤخذ عنه الللةوالنحو بأنه إمام عصره، وممن 

ا عميًقا؛  أن آلة االجتهاد في –بعد توفيق هللا له  –أدرك  الشافعيإن اإلمام  علوم الشرع لن تتأتى إال بفقه الللة فقًها تامًّ

ا فيملسو هيلع هللا ىلصلقرآن الكريم، ووردت به سنة النبي ألنها اللسان الذى نزل به ا إنتاجه استنباطه األحكام الفقهية، فكان  ، وسنرى أثر ذلك جليًّ

 وأصوله. متميًزا في الفقه اإلسالمي

مفتى مكة وتفقه به حتى أذن له فى اإلفتاء وهو ابن خمس  (12)بن خالد الزنجي من البادية إلى مكة فلزم مسلم الشافعيعاد 

 عشرة سنة.

، وسمت همة الشافعي إلى الذهاب إليه «املوطأ»كتابه قد طبقت شهرته اآلفاق، وتناقل الناس  –وقتها  –كان اإلمام مالك 

طأ أعجب به عليه املو  بين يدى مالك، وقرأ الشافعي. فلما جلس «املوطأ»املدينة؛ حيث يقيم، لكنه لم يرد أن يذهب دون أن يحفظ  في

 أفضل الصالة والسالم.مالزًما له؛ حتى وفاته ينهل من علمه وعلم أكابر املدينة على ساكنها  وبفصاحته، وظل الشافعي

، فاستدعاه، وسمع (14)، وسار فيهم بالعدل إلى أن وش ى به عند هارون الرشيد(13)للعمل والًيا على نجران ثم انتقل اإلمام الشافعي

 فرد عن نفسه بالبيان والفصاحة، فأطلق سراحه.

                                                                 
 .43الشافعي: ناصر السنة وواضع األصول: ص   7
. ) جمهرة أنساب العرب : قبيلة من قبائل خندف من العرب املضرية تسكن في الحجاز غرب الجزيرة العربية , انقسمت إلى عدة بطون , وهي معروفة بالفصاحة والبالغة   8

 ( . 196ص 
ن أهل البصرة هو عبد امللك بن قريب بن عبد امللك بن علي بن أصمع، أبو سعيد، الباهلي، املعروف باألصمعي محدث، فقيه، أديب، أصولي، للوي، نحوي ، م األصمعي: 9

األصمعي يقول : سمع مني مالك بن ، قدم بلداد في أيام هارون الرشيد . روى الحديث عن جماعات من الكبار، وروى عنه جماعات من الكبار . قال يحيى بن معين: سمعت 

لكتاب " : كان األصمعي شديد أنس، واتفقوا على أنه ثقة ، وكان الشافعي يقول : ما عبر أحد بأحسن من عبارة األصمعي: وقال أبو جعفر النحاس في أول كتابه " صناعة ا

َم . من ت
َّ
ْيِه َوَسل

َ
ُ َعل

َّ
ى َّللا

َّ
صانيفه الكثيرة : " األجناس " في أصول الفقه، و " املذكر واملؤنث "، و " نوادر األعراب " ، و " كتاب الخراج " التوقي لتفسير القرآن وحديث النبي َصل

 [ . 187/  6، ومعجم املؤلفين  273/  2، وتهذيب األسماء والللات  36/  2، و " كتاب الللات" . ] شذرات الذهب 
 .95تاريخ علم أصول الفقه: ص  11
 .49 – 46والللات، للنووي: صتهذيب األسماء  11
إماما في العلم والفقه , ولقب  مسلم بن خالد الزنجي , فقيه مكة , وعليه تتلمذ محمد بن إدريس الشافعي في صباه , ولد سنة مائة , وتوفي سنة مائة وتسعة وسبعين , كان12

 ( . 15/ 11: بالزنجي قيل : لسواده , وقيل لحمرته من قبيل األضداد . ) سير أعالم النبالء 
 ( . 176/  3نجران ) بفتح النون وسكون الجيم وفتح الراء ( : بلدة ما بين مكة واليمن على نحو سبع مراحل من مكة ) تهذيب األسماء والللات للنووي   13
ملا كان أبوه أميرا عليها   149هارون الرشيد ابن محمد )املهدي( ابن املنصور العباس ي، أبو جعفر: خامس خلفاء الدولة العباسية في العراق، وأشهرهم. ولد بالري سنة   14

 وعلى خراسان .ونشأ في دار الخالفة ببلداد.

فتدت منه مملكتها بسبعين ألا دينار تبعث له إلى خزانة الخليفة في كل عام. وبويع بالخالفة بعد وفاة وواله أبوه غزو الروم في القسطنطينية، فصالحته امللكة إيريني وا

 ه( فقام بأعبائها، وازدهرت الدولة في أيامه. 171أخيه الهادي )سنة 

منه، له محاضرات مع علماء عصره، شجاعا كثير اللزوات، وكان الرشيد عاملا باألدب وأخبار العرب والحديث والفقه، فصيحا، له شعر أورد صاحب " الديارات " نماذج 

ه من العلماء والشعراء يلقب بجبار بني العباس، حازما كريما متواضعا، يحج سنة ويلزو سنة، لم ير خليفة أجود منه، ولم يجتمع على باب خليفة ما اجتمع على باب

 والكتاب والندماء. وكان يطوف أكثر الليالي متنكرا.

وهو صاحب وقعة البرامكة، وهم من أصل فارس ي، وكانوا قد استولوا على  كثيرة مع ملوك الروم، ولم تزل جزيتهم تحمل إليه من القسطنطينية طول حياته.له وقائع 

قبره.) سناباذ " من قرى طوس، وبها في "   193سنة وشهران وأيام .توفي سنة  23وأخباره كثيرة جدا. واليته  شؤون الدولة، فقلق من تحكمهم، فأوقع بهم في ليلة واحدة.

 (.8/62األعالم : 
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أ كتبه عليه، وبذلك اجتمع ، فالزمه وقر (16)، واتصل بإمام الحنفية هناك محمد بن الحسن(15)بلداد ظل اإلمام الشافعي في

 .(17)الرأيفقه الحجاز، وفقه أهل العراق، أو ما ُعرِف بعلم أهل الحديث وعلم أهل  للشافعي

 صفاته وأخالقه: .5

كانة عند ، ونصحه بأن يجعل لنفسه م(18)صر استقبله تلميذه الربيع املراديحين قدم م الشافعيذكر العلماء أن اإلمام 

،  ى بيته طعام سنة فرد عليه الشافعينظر الناس، وأن يدخر ف ليكون عزيًزا فيالحاكم؛  ه التقوى فال عزَّ له عز 
ُ
: يا ربيع، من لم ت

ً
قائال

 ، وربيت فى الحجاز، وما عندنا طعام ليلة، وما بتنا جياًعا قط.(19)ولقد ولدت بلزة

ظرت أحًدا فأحببت أن يخطئ، ، وقد روى عنه أنه قال: ما ناهللا  يدل على الثقة املطلقة في رض ي هللا عنهوهذا الكالم منه 

ى قلبي وما في
َّ
 .(21)من علمٍّ إال وودت أنه عند كل أحد وال ينسب إل

، ولم استدن وزوجتي  ابنتي؛ حتى حلى وكثيري  قليليأما عن زهده وورعه، فقد روى عنه أنه قال: أفلست ثالث مرات، فكنت أبيع 

 .(21)قط

ا قدوة في كان الشافعي جواًدا قها على حجاب أمير املؤمنين ر فلرشيد، ومنحه خمسين ألا دينار، فذلك، ملا عفا عنه ا كريًم

 .(22)قبل أن يخرج من القصر

 .(23)«أرفع الناس قدًرا َمْن ال يرى قدره»تعليم املسلمين:  وكان من أقواله في

ى بها  تيملة القول أن هناك من اآلثار التي تدل على كل الصفات الحميدة الوج
 
وثة في كتب التراجم واملناقب واملبث إمامنا الشافعيتحل

 موضعه. من أراد االستزادة فليراجع ذلك فيهذا اإلمام الجهبذ، وما ذكرناه على سبيل املثال ال الحصر، و  في –وال تزال  –ألفت  التي

 منزلته العلمية ومكانته: .6

ز بخصااإلسالميظاهرة فريدة في الفقه  ُيعد اإلمام الشافعي فقه فقيه من  ئص منهجية وفكرية، قلما توافرت في، تمي 

 فقهاء اإلسالم.
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لخليفة املنصور ودعاها مدينة السالم وبدأ في بنائها سنة  بغداد  بناها ا ؤها سنة  145:  نت  149هـ وانتهى بنا . ظلت عاصمة بني العباس حتى آخر خلفائهم وكا هـ 

دارسها تفتقت العقول عن عبقريات في عهد أوائلهم تزهو على عواصم الدنيا بما جمعت من فنون العلم واألدب وما اجتمع فيها من العلماء واألدباء والشعراء في م

أ يل على  لجمال الفتان تتما ار على رقصات ا إبهاء قصورها ترنمت األوت نتلقت لهوات الشعراء عن أعذب الشعر وأرقه وفي  ا نادرة وفي ربوعها ا شجى األلحان تاريخه

 ( 319/ 1.)األماكن الواردة في البداية والنهاية :  مهورية العراقيةاليوم عاصمة الج طويل في أوله باسم وفيه أخرياته دامع بما لقيت من أهوال امللول وهي
16
ا ( من قرى دمشق ، منها قدم أبوه العراق   ، فولد له محمد  محمد بن الحسن : هو محمد بن الحسن بن فرقد . نسبته إلى بني شيبان بالوالء . أصله من ) حرست

نيفه بواسط، ونشأ بالكوفة . إمام في الفقه واألصول، ثا ني أصحاب أبي حنيفة بعد أبي يوسا . من املجتهدين املنتسبين . هو الذي نشر علم أبي حنيفة بتصا

 ـه  189الكثيرة . ولي القضاء للرشيد بالرقة ، ثم عزله واستصحبه الرشيد في مخرجه إلى خراسان ، فمات محمد بالري سنة 

لجامع الصلير  عند الحنفية كتب ظاهر الرواية . وله " كتاب اآلثار من تصانيفه : " الجامع الكبير " ، و " ا . وهذه كلها التي تسمى  " ، و " املبسوط " ، و " الزيادات " 

 [ 212/  11، والبداية والنهاية  319/  6" ، و " األصل " . ]األعالم للزركلي 
17 

 وما بعدها. 2/161طبقات الشافعية الكبرى، البن السبكى: 
18
ـه ,قام  174الجليل أبو حامد الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل املرادي , املؤذن , صاحب الشافعي وراوية كتبه , ولد سنة  اإلمام الربيع املرادي : هو 

 , توفى سنة 
ً
 ( .  259/  1ـه . ) طبقات الشافعية الكبرى :  271بخدمة الشافعي وحمل عنه الكثير من كتبه , كان ثقة ثبتا

19
: بفتح أ

ُ
زة

َ
ب وله وتشديد ثانيه وفتحه في اإلقليم الثالث طولها من جهة امللرب أربع وخمسون درجة وخمسون دقيقة وعرضها اثنتان وثالثون درجة وفي كتاغ

ي أقص ى الشام من ناحية نة فاملهلبي أن غزة والرملة من اإلقليم الرابع. قال أبو زيد العرب تقول قد ِغز فالن بفالن واغتر به إذا اختصه من بين أصحابه وغزة. مدي

نواحي فلسطين غربَي عسقالن. قال أبو املنذر: غزة كانت امرأة صور الذي َبَنى صور مدين و أقُل وهي من  ة الساحل قريبة من مصر بينها وبين عسقالن فرسخان أ

 ( . 286/ 3البحر ,وبها ولد محمد بن إدريس الشافعي . ) معجم البلدان : 
21
 .126، الفتح املبين: ص 151 الشافعي، ألبى زهرة: ص 
21
 .121اإلمام الشافعي: ناصر السنة وواضع األصول: ص  
22
 .97تاريخ علم أصول الفقه: ص  
23
 .332اإلمام الشافعي: ناصر السنة، وواضع األصول: ص  
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ط بحجتي النصوص قد توسَّ  ملا كان محمد بن إدريس الشافعي: »«الحاوي »مقدمة كتابه  في (24)يقول اإلمام املاوردي

املعقولة؛ حتى لم يصر بامليل إلى أحدهما مقصًرا عن األخرى منهما، كان أرض ى طريقة، وأحمد مذهًبا ممن تخصص  املنقولة واملعاني

 .(25)«بأحد النوعين، وانحاز إلى إحدى الجهتين، فصار باتباعه أحق، وبطريقه أوثق

مه اإلمام الشافعي فحسب؛ بل في األحكام الشرعية  ى رفيع يمثل مدرسة مستقلة، ليس فيمن نتاج فقه إن ما قدَّ

 إنها تمثل »ش يء أن يقال:  ير، واملنهج، وليس من املباللة فياملتأدب، والتفك األسلوب العلمي
ً
النظير بين مدونات الفقه عديم  أنموذجا

 .(26)«، كل كتاب منها جدير بالدراسة الدقيقة املستفيضة؛ لتتجلى للدارسين والباحثين مظاهر اإلبداع فيهااإلسالمي

 عن  دره أن الكبار من األئمة صنفوا فيومما يدل على علو منزلته ورفعة ق
ً
مناقب هذا اإلمام قديًما وحديًثا، هذا فضال

سمعتك تكثر من الدعاء له؟ قال: يا  لت ألبى: أي رجل كان الشافعي فإني: ق(27)شهادة األئمة األعالم له. قال عبد هللا بن أحمد بن حنبل

 لدنيا، وكالعافية للناس، فهل لهذين من خلا!بنى، كان كالشمس ل

 من أفصح الناس. وقال: كان الشافعي

م أ
َّ
 .صحاب الحديث يوًما فبلسان الشافعيوقال محمد بن الحسن: إن تكل

 .(29): سيد علماء زمانه الشافعي(28)وقال الحميدي

لتميز، وفى فقهه ، وجمع فى شخصه خصائص اتعالى على األمة أن وهبها الشافعيأنه من فضل هللا سبحانه و  وجملة الدقول 

ينطلق منها املسلمون فيبدؤون منتصرين... وهى: القرآن والسنة والللة العربية ووحدة الفكر، فاستحق بذلك أن  مراكز القوة التي

 يكون ناصًرا للسنة وواضًعا لألصول.

 شيوخه وتالميذه: .7

 املكرمة، واملدينة، واليمن، والعراق، فأما الذين أخذ عنهم بمكة فهم: مكة العلم عن كثير من العلماء في افعيأخذ اإلمام الش

 هـ. 179لحمرته أو لبياضه، توفى سنة  مسلم بن خالد القرش ي الزنجي، ولقب بالزنجي .1

ث الحرم املكي. قال الشافعي(31)سفيان بن عيينة بن ميمون الهاللي .2 ِ
: لوال مالك وسفيان لذهب علم الحجاز، حج سبعين محد 

 هـ. 198مرة، وتوفى سنة 

 .(31)سعيد بن سالم القداح .3

                                                                 
24
لى بلداد . إمام في مذهب الشافعي ،   لورد . ولد بالبصرة وانتقل إ لى بيع ماء ا كان حافظا له . وهو أول من املاوردي : هو علي بن محمد بن حبيب املاوردي ، نسبته إ

 . اتهم بامليل إلى االعتزال . توفي في بلداد .  لقب ـب " أقض ى القضاة " في عهد القائم بأمر هللا العباس ي . وكانت له املكانة الرفيعة عند الخلفاء وملوك بلداد

 313/  3هـ ] طبقات الشافعية 451مجلدا و " األحكام السلطانية " و " أدب الدنيا والدين " ، و " قانون الوزارة "  توفي سنة  21من تصانيفه : " الحاوي " في الفقه 

 [ 146/  5، واألعالم للزركلي  285/  3، والشذرات  314 -
25
 .1/3الحاوي الكبير، للماوردي:  
26
 .28، 27منهجية اإلمام محمد بن إدريس الشافعي في الفقه وأصوله: ص  
27 

وابن معين ،  هو عبد هللا ابن اإلمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ، البلدادي ، أبو عبد الرحمن ، حافظ الحديث ، من أهل بلداد . روى عن أبيه ،

بو ، وداود بن رشيد ، وأبي الربيع الزهراني ، وأبي بكر بن شيبة والهيثم بن خارجة وغيرهم . وعنه النسائي ، وابن صاعد ، والطبراني ، وأوأحمد بن منيع البلوي 

: " الزوائد " على كتاب الزهد ألبيه ، و " زوائد املسند " زاد  آالف به عوانة ، وأبو بكر الشافعي وغيرهم . قال النسائي : ثقة . من تصانيفه  على مسند أبيه نحو عشرة 

 [ . 189/  4، واألعالم  181/  1ـه ]طبقات الحنابلة  291حديث ، و " كتاب السنة " . توفي سنة 
28
في الحديث . روى عن اب لحميديا نة ومحمد ن عيي: هو عبد هللا بن الزبير بن عيس ى بن عبيد هللا بن أسامة ، أبو بكر ، األسدي ، الحميدي ، املكي . أحد األئمة 

يرهم . رحل من مكة مع بن إدريس الشافعي والوليد بن مسلم وعبد العزيز بن أبي حازم وغيرهم . وعنه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغ

ا ، وله " م 75اإلمام الشافعي إلى مصر ولزمه إلى أن مات ، فعاد إلى مكة يفتي بها . روى عنه البخاري 
ً
 [ . 219/  4ـه ] األعالم  219سند الحميدي " . توفي سنة حديث

29
 .114تاريخ علم أصول الفقه: ص  
31
بي بن عيينة بن سفيان : هو عيينة ابن  بو،  عمران أ  قوي  وكان،  به االحتجاج على األمة أجمعت،  األعالم الثقات أحد،  مكة سكن.  الكوفي،  الهاللي،  محمد أ

يت ما:  الشافعي وقال،  الحفظ يت وما،  عيينة ابن في ما العلم جزالة فيه الناس من أحدا رأ   وال فيه ما الفتيا من فيه أحدا رأ
َّ
د عن روى.  منه الفتيا عن أكا  عب

.  وغيرهم الشافعي إدريس بن ومحمد والثوري وشعبة جريج وابن األعمش وعنه.  وغيرهم األحول  وسليمان األعرج قيس بن وحميد الطويل وحميد عمير بن امللك

 [ . 354/  1 الذهب وشذرات،  171/  2 االعتدال وميزان،  117/  4 التهذيب تهذيب] ـه   198توفي سنة  
31 
يرهما . وروى سعيد بن سالم القداح : هو سعيد بن سالم القداح أبو عثمان . أصله من خراسان ، ويقال: الكوفة، سكن مكة . روى عن الثوري وابن جريج وغ 

بأس به مقبول عنه علي بن حرب وابن عيينة والشافعي وآخرون . ساق ابن عدي له أحاديث وقال : حسن الحديث وأحاديثه مستقيمة وهو عندي صدوق ال 

توفي سنة  يرى اإلرجاء وليس بحجة . كان يفتي بمكة ويذهب إلى قول أهل العراق .  ] تهذيب التهذيب  211الحديث ، ويقال : إنه كان  /  2، وميزان االعتدال  35/  4ـه  

139 . ] 
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 .(32)داود بن عبد الرحمن العطار .4

 وأما الذين من أهل املدينة املنورة فستة:

 هـ(. 197اإلمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة )ت  .1

 .إبراهيم بن سعد األنصاري  .2

 .(33)عبد العزيز بن محمد الدرواردي .3

 .(34)يإبراهيم بن أبى يحيى األسام .4

 .(35)عبد هللا بن نافع الصائغ .5

 وأما الذين من أهل اليمن فهم:

ِف بن مازن  .1  .(36) مطر 

 .(37)هشام بن يوسا قاض ى صنعاء .2

 .(38) (عمرو بن أبى سلمة )صاحب األوزاعي .3

 (39) يحيى بن حسان )صاحب الليث بن سعد(. .4

                                                                 
32
كي. روى عن هشام بن عروة وابن جريج و   كي وعمرو بن دينار وعمرو داود بن عبدالرحمن العطار العبدي أبو سليمان امل كثير امل معمر وابن خثيم وإسماعيل بن 

 وعنه ابن املبارك وابن وهب والشافعي وسعيد بن منصور ويحيى بن يحيى وقتيبة وغيرهم. بن يحيى املازني ومنصور بن عبدالرحمن بن صفية وغيرهم.

كره ابن حبان في الثقات وقال إبراهيم بن محمد الشافعي ما رأيت أحدا أعبد من قال إسحاق بن منصور عن ابن معية ثقة وقال أبو حاتم ال بأس به صالح وذ

بو داود أخبرني ابن لداود قال ولد داود سنة مائة قال وذكر أيضا الفضيل بن عياض، وال أورع من داود بن عبدالرحمن وال أفرس في الحديث من ابن عيينة.  قال أ

 ( . 166/  3) تهذيب التهذيب : .نة أربع وسبعين: مات س ( قال ابن حبان175أنه مات سنة )
33
: أصله من دراورد قرية ب  خراسان ، قال حسين الدراوردي: هو عبد العزيز بن محمد بن عبيد ، أبو محمد ، الداروردي ، الجنهي ، املدني ، محدث . قال الذهبي 

 بن عيس ى : يصلح أن يكون الدراوردي أمير املؤمنين . 

لق كثير منهم روى عن زيد بن أسلم وشريك بن عبد هللا ويحيى بن سعيد األنصاري وهشام بن عروة وحميد الطويل وسعد بن سعيد األنصاري وغيرهم وروى عن خ

لحكم وأبو داود الطيالس ي وغيرهم . قال  ر منه وابن إسحاق وهو من شيوخه والشافعي وابن معين وبشر بن ا وهما أكب : هو أثبت : شعبة والثوري  يحيى بن معين 

لحفظ ، ومولده ووفاته باملدينة املنورة . قال أحمد بن أبي مريم عن ابن معين : ثقة حجة ، و  . من فليح بن سليمان ، وقال أبو زرعة سيئ ا ذكره ابن حبان في الثقات 

 [ . 151/  4، واألعالم  353/  6، وتهذيب التهذيب  324/  8ـه ] سير أعالم النبالء  186توفي سنة 
34
دين . ) انظر : الفتح اتفق العلماء أن إبراهيم بن أبي يحيى كان من املعتزلة , وهذا ال يضر الشافعي ؛ ألن الشافعي كان يأخذ عنه الفقه والحديث ال أصول ال 

 ( .  123املبين : ص 
35
املخزومي ، موالهم   عبد هللا بن نافع مولى ابن أبي نافع الصائغ ،  ار أصحاب اإلمام مالك ، وأحد أئمة الفتوى ابن نافع : هو  ، أبو محمد ، املدني ، فقيه ، من كب

لنفسه وله ، روى عن مالك والليث وعبد هللا بن عم يكتب  أشهب  وكان  ه . وكان أصم ال يسمع .  ن باملدينة . صحب مالكا أربعين سنة ، وتفقه ب ر العمري وعبد هللا ب

توفي سنة نافع وغيرهم . وعنه سلمة بن شبيب وال ـه  ] الديباج املذهب  186حسن بن علي الخاللي وأحمد بن صالح املصري وغيرهم . من آثاره : " تفسير املوطأ " . 

 [ .55، وشجرة النور الزكية ص  131ص 
36
ني الصنعاني؛ ولي القضاء   بو أيوب مطرف بن مازن، الكناني بالوالء، وقيل القيس ي بالوالء، اليما ني : أ ن  مطرف الصنعا ء اليمن، وحدث عن عبد امللك ب بصنعا

 عبد العزيز بن جريح وجماعة كثيرة، وروى عنه اإلمام الشافعي رض ي هللا عنه، وخلق كثير.

ني ( : مطرف بن مازن 2واختلفوا في روايته: فنقل عن يحيى بن معين أنه سئل عنه فقال: كذاب. وقال النسائي: مطرف بن مازن ليس بثقة. وقال السعدي ) الصنعا

ان البستي: مطرف بن مازن الكناني قاض ي اليمن يروي عن معمر وابن جريح، رو م محمد بن حب عنه الشافعي يتثبت في حدثه حتى يبلى ما عنده. وقال أبو حات ى 

ر فقط. وقال حاجب ابن سليمان: كان يكتب عمن لم يره، وال تجوز الرواية عنه إال عند الخواص لالعتبا وأهل العراق، وكان يحدث بما لم يسمع، ويروي ما لم

، وتوفي مطرف املذكور بالرقة، وقيل بمنبج، وكانت وفاته في أواخر خالفة هارون الرشيد، وت
ً
 صالحا

ً
د مطرف بن مازن قاض ي صنعاء وكان رجال وفي هارون الرشي

يو  نت واليته  ، ليلة السبت لثالث خلون من جمادى اآلخرة سنة ثالث وتسعين ومائة بطوس، وكا م الجمعة ألربع عشرة ليلة بقيت من ربيع األول سنة سبعين ومائة

  ( 211/ 5رحمه هللا تعالى.) وفيات األعيان 
37
 قال عن نفسه: " ملا قدم سفيان الثوري اليمن، هشام بن يوسا الصنعاني اليماني، أبو عبد الرحمن: قاض ي صنعاء من أبناء الفرس يعرف بالقاض ي. 

ه " وهو أحد شيوخ االمام الشافعي باليمن. ولي القضاء بصنعاء ملحمد بن خالد ا سريع الخط، فارتادوني، فكنت أكتب ل لي كاتب حين قدمها نائبا من  قال: اطلبوا 

نيين كتابا وأكبرهم وأحفظهم ( وهو من ثقات رجال الحديث روى له البخاري وغيره من االئمة ,قال أبو زرعة: كان هشام، أصح 181قبل الرشيد )سنة نيا و  اليما

ولم يدركه .توفي سنة وأتقنهم ,لزمه اإلمام ابن حنبل أربع سنين. قال الدورقي: كان عنده عشرون ألا حديث. وقال يحيى بن معين: روى عن الحسن بن عبيد هللا، 

 . ( 89/ 8ـه ) األعالم : 197
38
لتنس ي الدمشقي، من موالي بني هاشم . روى عن األوزاعي ، وعبد هللا بن العالء بن زبر، وسعيد بن عمرو بن أبي سلمة  هو عمرو بن أبي سلمة، أبو حفص، ا 

بي س لوليد بن بكر العمري : عمرو بن أ ار بشير ، وسعيد بن عبد العزيز وغيرهم. وعنه ولده سعيد، وعبد هللا الشافعي وأحمد بن صالح . قال ا لمة أحد أئمة األخب

 [. 213/  11ـه  ) سير أعالم النبالء  214من قول مالك واألوزاعي . وضعفه الساجي ويحيى بن معين . وذكره ابن حبان في الثقات. توفي سنة من نمط ابن وهب يختار
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 وأما علماء العراق فهم:

1.  ِ
 .(41)عصره ث العراق فيوكيع بن الجراح، محد 

  .(41)أسامةحماد بن  .2

 .(42)ي عيل بن علية البصر إسما .3

 .(43)محمد بن الحسن الشيباني .4

 ومن أشهر تالميذه:كل دور من األدوار الثالثة: بمكة، وبلداد، ومصر،  فقد كان له تالميذ نقلوا فقهه في: أما تالميذ اإلمام الشافعي

 (44) .ملكي الحميديا بو بكر عبد هللا بن الزبير األسديأ .1

  موس ى بن أبى الجارود.أبو الوليد  .2

  .(45) أبو إسحاق إبراهيم بن محمد العباس .3

 وهؤالء أشهر تالميذه بمكة املكرمة.

 ومن أشهر تالميذه ببغداد:
 .(46): إبراهيم بن خالد البلدادييالكلبأبو ثور  .1

 .(47)الكرابس ي الحسين بن على يأبو عل .2

                                                                                                                                                                                                 
39
الشامي ثم املصري التنيس ي: عالم بالحديث. من أهل دمشق انتقل منها إلى مصر وسكن تنيس واشتهر، وتوفي بمصر. روي عنه  ، أبوزكرياءيحيى بن حسان 

وقال ابن يونس: كان ثقة االمام الشافعي ومات قبله. قال زكريا االنصاري: حيث روى الشافعي، عن " الثقة " عن الليث بن سعد، فهو يعني يحيى بن حسان. 

 ( 141/ 8ـه  ) األعالم :  218, توفي سنة   ديث، وصنا كتبا، وحدث بهاحسن الح
41
: هو وكيع بن الجراح بن مليح ، أبو سفيان ، الرؤاس ي . فقيه حافظ للحديث ، واشتهر حتى ُعد محدث العراق في عصره ، وأراد الرشيد أن  وكيع بن الجراح 

. يوليه قضاء الكوفة ، فامتنع َوَرًعا . سمع هشام بن  ارك مع تقدمه وأحمد وابن املديني ويحيى بن معين وغيرهم  وروى عنه ابن املب عروة واألعمش واألوزاعي وغيرهم . 

 . [ 135/  9ـه    ]األعالم  197من تصانيفه : " تفسير القرآن " ، و " السنن " ، و " املعرفة والتاريخ " . توفي سنة 
41

مة : ،  هو حماد بن أسامة بن زيد  حماد بن أسا في . من حفاظ الحديث ، كان ثقة ، عاملا بأخبار الكوفة ثبتا روى عن هشام بن عروة  ، أبو أسامة ، القرش ي الكو

ويحيى وإسحاق  وسعد بن سعيد األنصاري ، ومحمد بن عمرو بن علقمة وهشام بن حسان ، وحماد بن زيد ، والثوري وغيرهم . وعنه الشافعي ، وأحمد بن حنبل ،

أسامة ثقة كان أعلم الناس بأمور الناس وأخبن راهويه ،  . قال حنبل بن إسحاق عن أحمد : أبو  ار أهل وإبراهيم الجوهري ، والحسن بن علي الحلواني ، وغيرهم  ب

 ( . 311/  2ـه   ) األعالم  211الكوفة ، وقال العجلي : كان ثقة وكان يعد من حكماء أصحاب الحديث ، وذكره ابن حبان في الثقات . توفي سنة 
42
ن  إسماعيل بن علية :  ن سويد الَعَدوي  أيوب ب ، روى عن إسحاق ب ة  يَّ

َ
بو بشر ، البصري ، األسدي ، املعروف بابن ُعل براهيم بن ِمْقَسم ، أ إسماعيل بن إ  هو 

، تميمة السخستاني والحكم بن أبان العدني ، وحميد الطويل ، وداود بن نصر الطائي ، وداود بن أبي هند وغيرهم  براهيم بن دينار وإبراهيم بن طهمان  . روى عنه إ

ي وغيرهم ، قال علي بن وإبراهيم بن عبد هللا بن حاتم الهروي وإبراهيم بن ناصح ، وأحمد بن إبراهيم املوصلي ، وأحمد بن محمد بن حنبل ، وأحمد بن منيع البلو 

القاسم بن محرز عن يحيى بن معين : كان ثقة مأمونا صدوقا مسلما ورعا تقيا . قال أبو داود الجعد عن شعبة : ابن علية ريحانة الفقهاء . قال أحمد بن محمد بن 

: وكا إسماعيل بن علية وبشر بن املفضل . قال النسائي : ثقة ثبت ، قال محمد بن سعد  إال قد أخطأ إال  ا السجستاني : ما أحد من املحدثين  : ثقة ثبت عيل  ن إسما

توفي سنة في الحديث حجة ، وقد ولي ص ببلداد املظالم في آخر خالفة هارون .   - 23/  3، وتهذيب الكمال  234/  6] تاريخ الخطيب  ـه  193دقات البصرة ، وولي 

 [ . 342/  1/  1، وتاريخ الكبير  33
43
 .123، الفتح املبين: ص 43 – 41انظر: الشافعي ألبى زهرة: ص  
44
 سبقت ترجمته . 
45
مر. : هو السيد أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن علي بن حبر االمة عبدهللا بن العباس الهاشمي كان بالحميمة من البلقاء. عهد إليه أبوه باأل  إبراهيم اإلمام 

بو م خواه السفاح، واملنصور، وأ سعد:  قال ابن.سلموعلم به مروان الحمار، فقتله. روى عن جده، وعن عبدهللا بن محمد بن الحنفية. وعنه مالك بن الهيثم، وأ

 توفي في السجن سنة إحدى وثالثين ومئة عن ثمان وأربعين سنة، وكانت شيعتهم يختلفون إليه ويكاتبونه من خراسان، فأخذه لذلك مروان.

 ( . 379/ 5) سير أعالم النبالء :.قال الخطب: أوص ى محمد بن علي إلى ابنه إبراهيم، فسمي باإلمام بعد أبيه
46
ْور  

َ
ليمان و " أبو ثور " لقبه . أصله من بني كلب . من أهل بلداد . فقيه من أصحاب اإلمام الشافعي . قال أبو ث ابن حيان : " كان :  هو إبراهيم بن خالد بن أبي ا

ا فارق فيه أحد أئمة الدنيا فقها وورعا وفضال ، صنا الكتب وفرع على السنن " وقال ابن عبد البر : " كان حسن الطريقة فيما روى من األ
ً
ثر إال أن له شذوذ

 ( 31/  1، واألعالم للزركلي  118/  1ـه   )  تهذيب التهذيب  241الجمهور " له كتب منها كتاب ذكر فيه اختالف مالك والشافعي . توفي سنة 
47
لحديث الكثير ، وصحب الشافعي ،  هو الحسين بن علي بن يزيد ، أبو علي ، الكرابس ي  الكرابس ي :  . فقيه . من أصحاب اإلمام الشافعي ، تفقه ببلداد ، سمع ا

لي املديني وحمل عنه العلم ، وهو معدود في كبار أصحابه . روى عن معن بن عيس ى وإسحاق بن يوسا األزرق وغيرهما . وعنه الحسن بن سفيان ومحمد بن ع

: وعبيد بن محمد البزار وغيرهم . قال ا لخطيب : " كان عاملا فهما فقيها وله تصانيا كثيرة في الفقه وفي األصول تدل على حسن فهمه وغزارة علمه " . من تصانيفه 

توفي سنة  لنبالء  359/  2هـ ] تهذيب التهذيب  248" أصول الفقه وفروعه " ، و " الجرح والتعديل " ,  وسير أعالم ا وطبقات الفقهاء للشيرازي  79/  12،  ،  87ص ، 

 [ . 266/  2، واألعالم  84/  8وتاريخ بلداد 
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 .(48)بن الحسين الزعفراني الحسن بن محمد يأبو عل .3
 تالميذه بمصر:ومن أشهر 

 .(49)املصري حرملة بن يحيى بن عبد هللا بن حرملة  .1

 .(51)أبو يعقوب يوسا بن يحيى القرش ي البويطي .2

 .بن سليمان بن عبد الجبار املرادي، املؤذن بجامع مصر وخادم الشافعي الربيع .3

 .(51) الربيع بن سليمان بن داود الجيزي  .4

 . (52)أحمد بن حنبل مذهبه   وتتلمذ على يديه وإن لم يعرف بالتبعية فى ذ عن الشافعيهذا، وممن أخ

اته: .8  أهم مؤلفَّ

وتالميذه بالعراق  الشافعيمؤلفات اإلمام  قها هنا وهناك، حملها عنه أصحابه  وكتاباته أكثر من أن تحص ى ؛ وذلك لتفرُّ

 والحجاز ومصر.

ُتب : أنفقت ستين ديناًرا على يقول اإلمام الشافعي
ُ
 . رتها، فوضعت إلى جنب كل مسألة حديًثامحمد بن الحسن، ثم تدبك

 أملى علينا الشافعي«األم»كتاب  وكان الشافعي يملى أحياًنا، وكثيًرا ما نجد في :. 

 ا في ل من صنَّ  «.منافع الدقرآن»علم فضائل القرآن، فصنا  والشافعي أوَّ

  اقيين األسماء والدقبائل في»وله كتاب ى ليلى، فتارة  يذكر فيه املسائل التي ،«اختالف العر اختلا فيها أبو حنيفة وابن أب

 يختار إحداهما ويزيا األخرى، وتارة يزيفها ويختار غيرها.

  ؛ ألنه بوبه فنسب إليه.أجل كتبه، جمعه البويطي، ونسب إلى الربيع املراديوهو من  «األم»وكتاب 

 كتبها بمصر. التي «الرسالة» الكتاب الجديد، وهى 

 كتبها قبل قدومه مصر. التي «الرسالة» الكتاب القديم، وهي 

 «(.هـ 745)ت جر بن عبد هللا علم الدين الجاولي سنوقد رتبه األمير: ، «مسند الشافعي 

 «الفقه. ، وهو كتاب الشافعي القديم في«الحجة 

  والربيع بن سليمان في الفقه، رواه عنه الزعفراني «املبسوط»وله. 

                                                                 
48
بضع : االمام العالمة، شيخ الفقهاء واملحدثين، أبو علي، الحسن بن محمد بن الصباح، البلدادي الزعفراني  يسكن محلة الزعفراني , ولد سنة لزعفرانيا 

ان بن عيينة، وأبي معاوية الضرير، وإسماعيل  بن علية، وعبيدة  بن حميد، ووكيع بن الجراح، وعبد الوهاب الثقفي، ومحمد بن وسبعين ومئة، سمع من: سفي

وقرأ على الشافعي كتابه القديم، وكان مقدما في الفقه والحديث، ثقة جليال، أبي عدي، ويزيد بن هارون، وحجاج بن محمد، وأبي عبد هللا الشافعي، وخلق كثير. 

  ( . 264/  12ـ       ) سير أعالم النبالء : ه261عالي الرواية، كبير املحل, توفي سنة 
49
. فقيه ، من أصحاب الشافعي . كان حافظا للحديث . روى عن ابن  هو حرملة بن يحيى بن عبد هللا بن حرملة بن عمران ، أبو حفص ، التجيبيحرملة:  املصري 

مد بن الهيثم وهب والشافعي والزمه وأيوب بن سويد الرملي وبشر بن بكر ويحيى بن عبد هللا وغيرهم ، وعنه مسلم وابن ماجه وروى له النسائي بواسطة أح

بو حاتم وغيرهم .  الطرسوس ي وأبو دجانة أحمد بن إبراهيم وأ في الثقات  حبان  وهو ثقة إن شاء هللا تعالى ، وذكره ابن  . وقال العقيلي : كان أعلم الناس بابن وهب 

 [ . 185/  2، واألعالم  64/  2، ووفيات األعيان  329/  2ـه ] تهذيب التهذيب  243توفي سنة 
51
يوسا بن يحيى ، أبو يعقوب ، القرش ي البويطي املصري . وبويط البَوْيطي:  نسبة إلى صعيد مصر . فقيه ، مناظر ، صاحب اإلمام الشافعي ، قام مقامه في  هو 

رمذي وأبو حاتم وغيرهم الدرس واإلفتاء بعد وفاته ، وحدث عنه وعن عبد هللا بن وهب وغيرهما ، روى عنه الربيع املرادي وإبراهيم الحربي ومحمد بن إسماعيل الت

نت املحنة في قضية خلق القرآن  أرسل إلى بلداد ) في أيام الواثق ( محموال على بلل ، مقيدا ، وأريد منه القول بأن القرآن مخلوق ، فامتنع ، فسجن ، ومات . وملا كا

. توفي سنة  ببلداد . قال اإلمام الشافعي : ليس أحد أحق بمجلس ي من يوسا بن يحيى ، وليس أحد من أصحابي أعلم منه  ـه ] طبقات الشافعية  231في سجنه 

 [ . 338/  9، األعالم  275/  1برى الك
51
هو الربيع بن سليمان بن داود ، أبو محمد ، الجيزي ، األزدي ، املصري . الجيزي بالكسر والزاي نسبة إلى الجيزة بلد على النيل  الربيع بن سليمان الجيزي: 

. فقيه ، روى عن ابن وهب وعبد هللا بن عبد الحكم ، والشافعي وعبد هللا بن  يوسا التنيس ي وغيرهم ، وعنه أبو داود والنسائي وابن أبي داود وأبو جعفر بمصر 

: كان ثقة ، وقال النسائي في أسماء شيوخه : ال بأس به ، وقال سلمة بن قا يونس والخطيب  غندي وغيرهم . قال ابن  لحا الطحاوي وأبو بكر البا سم : كان رجال صا

توفي سنة   كثير الحديث مأمونا ثقة أخبرنا عنه غير واحد ] وفيات  257وقيل  256، وقال أبو عمر الكندي : كان فقيها دينا ، وقال ابن أبي دليم : كان فقيها دينا ,  هـ 

 [ . 187/  1، وتهذيب األسماء والللات  259/  1، وطبقات الشافعية الكبرى  245/  3، وتهذيب التهذيب  591/  12وسير أعالم النبالء  - 53/  2األعيان 
52
  . 151لشافعي , ألبي زهرة : ص ا 
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، أو أماله على تالميذه، أو جمعه تالميذه من بعده مما هو منشور ومعلوم فى كتب الكثير الذى كتبه الشافعي هذا وغيره

 .(53)التراجم واملناقب 

 ثناء العلماء عليه: .9

العلم عامة، والفقه واألصول على وجه الخصوص، جعلت جميع العلماء يثنى عليه  لقد بلغ اإلمام الشافعي منزلة عالية في

 بما هو أهله.

وقال: ما أحد  «.، والفقهي الللة، واختالف الناس، واملعانيأربعة أشياء: ف الشافعي فيلسوف في»قال اإلمام أحمد بن حنبل: 

 وللشافعي فيممن ب
َّ

 رقبته منة. يده محبرة، أو ورق إال

 «.، وأنا أدعو هللا له أخصه به وحده فى كل صالةما رأيت أعقل وال أفقه من الشافعي»يحيى بن سعيد القطان: وقال 

ألكثر الدعاء  يت كالم رجل عاقل فصيح ناصح، فإنيرأ للشافعي أذهلتني؛ ألنني «الرسالة»ملا نظرت »وقال عبد الرحمن بن مهدى: 

 .(54)«له

عالم تعدُّ شهادات دونها كل الشهادات العلمية، وهى داللة على مكانة املشهود له، وبخاصة إذا  وأقوال العلماء األعالم في

 
َّ
 ذووه. كانت من أصحاب العلم والفضل، وال يعرف الفضل ألهله إال

لو وعدالته وزهده وورعه وتقواه وع والحديث والللة على أمانة الشافعيوبعد، فقد اتفق العلماء من أهل الفقه واألصول 

 قدره وتواضعه، فرحمه هللا رحمة واسعة، وأنزله منازل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيًقا.

 وفاته: .10

هـ أحس اإلمام باقتراب رحيله إلى عالم الخلد ؛ حيث ألحَّ عليه الداء، وتجمعت عليه آثار الجهد الذى أكل  213سنة  فى

ه وسرجه، ثم قويت العلة ؛ حتى ثقبوا الفراش له، ووضعوا  جسمه، وكان نزيا البواسير يخرج منه وهو راكب؛ حتى يمأل ثوبه وخف 

 .«إن كان لك فيه رضا فزداللهم »يقول:  الطست تحته، وكان 

أ للرحلة قال: كيا أصبحت؟ قال: أصبحت من الدنيا  (55)األخيرة، دخل عليه تلميذه املزني ودنا األجل، وأقعده املرض، وتهيَّ

ا.، ولكأس ا
ً
 ولإلخوان مفارق

ً
الذنب وقابل  تصير إلى الجنة، أو النار فأعزيها، ثم بكى مناجًيا غافر ملنية شارًبا. وهللا ما أدرى روحيراحال

 التوب سبحانه، فقال:

ـــذاهبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاقت مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ى قلبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا قسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  فلمـ

  

ــائي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــت رجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلما جعلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوك ُسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو عفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  نحـ

   

ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاظمني ذنبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه تعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا قرنتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  فلمـ

  

ـا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوك أعظمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان عفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ـك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوك ربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  بعفـ

   

ـــزل  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــذنب لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــت ذا عفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا زلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  فمـ

 

ـا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مـ  وتكرُّ
ً
ــة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو منـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود وتعفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   تجـ

   

وبعدها أسلم إمام املسلمين وجهه هلل، وصعدت روحه إلى بارئها عند العشاء األخيرة من ليلة الجمعة، قالوا: حملت جنازته 

 «.. إنه كان يحسن الوضوءالجنازة وقالت: رحمه هللا الشافعيإلى السيدة نفيسة وصلت عليه صالة 

هـ فى املقطم بمقبرة القرشيين بجوار قبور بنى عبد  214 من رجب سنة 29وُدفن جثمانه يوم الجمعة بعد صالة العصر يوم 

 . رحمه هللا رحمة واسعة.(56)الحكم

، جعلته محمد بن إدريس الشافعي –وبعد، فهذا قبس يسير من سيرة إمام الفقه والحديث، وصاحب النسب الشريا 

ال  ن عوًنا ليالفهم، ويكو ، لعل فيه ما يفتح امللاليق، وييسر سبل «األم»كتابه  منهجه في توطئة لتحليل  على ولوج بحر الفقه الذى 

 ساحل له.

                                                                 
53
 وما بعدها. 118تاريخ علم أصول الفقه: ص  
54
 .114، تاريخ علم أصول الفقه: ص 122الفتح املبين: ص  
55
. كان زاهدا عاملا مجتهدا ق املزني :  براهيم من أهل مصر وأصله من مزينة . صاحب اإلمام الشافعي  وي الحجة هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل املزني ، أبو إ

و " الجامع الصلير " ، و " املختصر " "  , من كتبه : " الجامع الكبير " ،  املزني ناصر مذهبيغواصا على املعاني الدقيقة . وهو إمام الشافعية . قال فيه الشافعي : " 

 [ 247 – 239/  1ـه  ] طبقات الشافعية للسبكي  264، و " والترغيب في العلم " . توفي سنة 
56
 وما بعدها. 351الشافعي: ناصر السنة، وواضع األصول: ص  
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 ياملذهب الشافع كتاب األم وأهميته في: ياملطلب الثان

 تعريا بكتاب األم. .1

 .نسبة كتاب األم للشافعي .2

 وصا كتاب األم. .3

 .أهمية كتاب األم في املذهب الشافعي .4

 مميزات كتاب األم. .5

 طبعات كتاب األم. .6

 ياملذهب الشافع وأهميته فيكتاب األم : ياملطلب الثان

 : تعريف بكتاب األم .1

قامت تالميذهم بتدوين آرائهم ونشر  كتب كتبه بنفسه، فليره من األئمةنشر مذهبه بنفسه، و  لم يعرف إلمام غير الشافعي

 مذاهبهم.

ئ التي االجتهاد والبحث والفتيا، وبعد ذلك أخذ يؤلا الكتب، ويدون املباد أما اإلمام الشافعي فقد استقل بطريقته في

 .«األم»الفقه واألصول من أهمها كتاب  ثمرة ذلك مجموعة مهمة من الكتب فياالجتهاد، وجاء  وضعها لالستنباط وآراءه في

، يعتبر موسوعة في الفقه (57)«يلةالكتابة الفقهية األص ليل القدر، عظيم النفع، ونموذج فيكتاب ج»هو  «األم»وكتاب 

ا بعد حله وترحاله بي اإلمام الشافعي خالصة األحكام الفقهية التي ، وضع فيهاإلسالمي  ن الحجاز والعراق، ثم استقراره فياستقر عليه

 نهاية املطاف بمصر.

وهو ما قرأه عليه تالميذه، كتب القسم األكبر منه بقلمه،  -جميعها  - شأنه شأن مصنفات اإلمام الشافعي «األم»وكتاب 

 .(58)ة أخبرنا الشافعي، أو قال الشافعيبداية كل باب أو مسألة أو فقر  فهم من قول الربيع فيفأجازهم به، وهذا ما ي

 يزيد على املواضع خاصة ال «األم»كتاب  إمالًء فينص  عليه. والذى يظهر لي أن اإلمالء في ما أخذه الربيع عن اإلمام الشافعيأما 

ه عليها الربيع املحدودة التي  .(59)نبَّ

فات اإلمام  «األم»إن كتاب  وجملة الدقول: فه فيمن أشهر مصنَّ
َّ
تلميذه الربيع بن  مصر آخر حياته، ورواه عنه الشافعي أل

تبر مفخرة من ، وُيعمذهبه، وهو بحق من أجل الكتب التي عرضها تراثنا الفقهي، وفيه تمثيل لقوله الذى استقر عليه سليمان املرادي

خاصة، فهو موسوعة ضخمة شملت الفروع واألصول والللة والتفسير والحديث، كما أنه  شافعيوأتباع املذهب المفاخر املسلمين عامة، 

 من األحاديث واآلثار وفقه السلا رحمهم هللا تعالى.
ً
 حوى بين دفتيه عدًدا هائال

 :نسبة كتاب األم للشافعي .2

 أن بعض املشككين  إلى اإلمام الشافعي «األم»على نسبة كتاب  باحثين في تاريخ التشريع اإلسالميعلى الرغم من إجماع ال
َّ

إال

فه تلميذه البويطي «األم»أثاروا زوبعة ال أصل لها من الصحة، خالصتها أن كتاب  –وهم قلة  –
َّ
 .ليس لإلمام الشافعي، وإنما أل

ه الشافعي، وإنما ، كتاب األم لم يؤلفنع خطأ في تاريخ التشريع اإلسالميإصالح أش» كتاب: هذه الفرية الدكتور زكى مبارك في وحمل لواء

 .(61)«، وتصرف فيه الربيع بن سليمانألفه البويطي

ت هذه الدعوى، وأتى عليها من قواعدها نسًفا بردود علمية رصينة، من أهمها: ِ
 هذا، وقد ُرد 

 .قي، للبيه«مناقب الشافعي»دراسته العلمية وتحقيقه لكتاب  ياألستاذ املحقق السيد أحمد صقر فما قام به  .1

مة الشيخ محمد أبو زهرة فيما قام به  .2
َّ

 «.حياته وعصره وآراؤه الفقهية الشافعي»كتابه  العال

مة أحمد شاكر فيو  .3
َّ

 «.الرسالة»مقدمة تحقيقه لـ  قد رد هذا العال

أربع سنين، فأملى ألًفا وخمسمائة  –مصر  أي في –هاهنا  الشافعيقال الربيع: أقام »توالى التأسيس، البن حجر:  وجاء في

 ألفى ورقة. «األم»ورقة، وخرج 

                                                                 
57
 .129الفتح املبين: ص  
58
 وغيرها. 6/384، 6/343انظر: األم:  
59
 م الشافعي ط دار النفائس.املدخل إلى مذهب اإلما 
61
 .33انظر: منهجية اإلمام محمد بن إدريس الشافعي: هامش ص  
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يه البويطي وجميع وكان يضع الكتاب بين يديه، ويصنا، فإذا ارتفع له كتاب جاءه ابن هرم فكتب ويقرأ عل»موضع آخر:  يوف

وكان الربيعكتاب ابن هرم، ثم ينسخونه بع من يحضر يسمع في حاجة فيعلم له، فإذا رجع قرأ  على حوائج الشافعي، فربما غاب في د، 

 .(61)«الربيع عليه ما فاته

واضحة تماًما ال سبيل إلى إنكارها، والش يء الذى ال يمكن  «األم»كتاب  إن شخصية اإلمام الشافعي أسلوًبا، وفكًرا، وفقًها في

ا وجود بعض مداخالت أحياًنا من الربيع تعقيبً  ا على كالم اإلمام الشافعي ا أوإنكاره أيًض كار وجود بعض فصول ، كما ال يمكن إنتعليًق

ل: لم البداية: أخبرنا الربيع بن سليمان قا امليت؛ حيث جاء في لسلماًما أنها ليست من تأليا الشافع مثل ما جاء فيالكتاب واضح ت في

ارة وأمثالها تدل على األمانة والدقة فى عدم نسبة .(62)«على املعرفة أقراؤه، وإنما أسمع هذا الكالم من الشافعي ما ليس  وهذه العب

 إليه. لإلمام الشافعي

 ر صحة نسبة الكتاب لإلمام الشافعيرغم وجود هذه املداخالت واإلضافات فإن هذا ال يبرر إنكاالوب
ً
نسبة  ، وال تنهض دليال

 .(63)الكتاب للربيع

 وصف الكتاب: .3

وًبا واجتهاًدا، وإبداًعا، ظهر فيه الخطة  –الفقهية  بين مؤلفات اإلمام الشافعي «األم»كتاب  تمثل القمة فكًرا، وأسل

الوسطى بين لنفسه بعد املزاوجة بين مدرسة الحجاز ومدرسة بلداد، أو الطريقة  ملنهج القويم الذى ارتضاه الشافعيالتشريعية وا

 .أهل الحديث وأهل الرأي

 كاسمه األصل فيهـ(، وهو  214املتوفى سنة ) لإلمام محمد بن إدريس الشافعي «األم: »الحفناوي  يدقول الدكتور محمد

الكتابة الفقهية األصيلة، يفتتح كل موضوع فقهى بدليله، ثم يعقب هذا باستنباط األحكام  ذهب؛ حيث يعتبر نموذًجا رائًعا فيامل

ا  –ن كان في األصل كتاب فقه استدالليوإ – وهو، املستفادة منه بطريقة موضوعية دقيقة وبشكل مفصل فهو يؤسس منهًجا تطبيقيًّ

صورة متكاملة، تبين العالقة بين الفقه واألصول، وتوضح بصورة علمية  اء األحكام الفرعية على أساسها فيللقواعد األصولية وبن

 .(64)«واضح أسلوب سلس وبيان م الشرعية من أدلتها التفصيلية فيدقيقة طريقة استنباط األحكا

 «:األم»من  تطبيدقينموذج 

رنا الربيع بن سليمان : »«األم»كتابه  الشافعي، قال رحمه هللا تعالى في وهذا نموذج لهذا النهج الذى سلكه اإلمام الطهارة: أخب

 حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ: تعالى قال هللا، أخبرنا الشافعي »قال: 

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خيحي جي يه ىه مهجه ين ىن  من خن

 زث رث يت  ىت نت مت زترت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ

: فكان بيًنا عند قال الشافعي ،[6]املائدة:  َّ  لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث

هذه اآلية أن اللسل باملاء وكان معقوال عند من خوطب باآلية أن املاء ما خلق هللا  أبان فيمن خوطب باآلية أن غسلهم إنما كان باملاء ثم 

ا فكان ماء السماء وماء اآلبار والقالت والبحا ر العذب من جميعه واألجاج تبارك وتعالى مما ال صنعة لآلدميين فيه، وذكر املاء عامًّ

صلى هللا  - وقد روى فيه عن النبي على أن كل ماء طاهر ماء بحر وغيره،أن يطهر من توضأ واغتسل منه، وظاهر القرآن يدل  سواء في

 .(65)«إسناده من ال أعرفه... فكل املاء طهور ما لم تخالطه نجاسة...  حديث يوافق ظاهر القرآن في -وسلم عليه 

بعضها  ح وبيان، ويظهر فيا في وضو على هذا النمط من التفصيل وذكر األدلة، واستنتاج األحكام منه ويسير اإلمام الشافعي

 استخراج األحكام الفقهية. ناسبة تطبيقه للقواعد األصولية فيحسب امل

                                                                 
61
 .77، 83توالى التأسيس ملعالى ابن إدريس: ص  
62
 م. 1991 -ـه  1411بيروت،  –، ط دار الفكر 1/319األم:  
63
 .34، 33، منهجية اإلمام محمد بن إدريس: ص 63الشافعي ألبى زهرة: ص  
64
 .151املبين: ص الفتح  
65
 .1/16األم:  
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الفقه، حوى كثيًرا من املسائل الخالفية. وطريقته فى تناول كل هذه  وإن كان يمثل فقه الشافعي خاصة في –وهو كتاب 

 .(66)م الشرعية والباحثين فيهااملسائل تربى بال شك امللكة الفقهية االجتهادية لدى طالب العلو 

 :في املذهب الشافعي «األم»أهمية كتاب  .4

فها فيذ  .مختصر املزني -مختصر البويطي   –اإلمالء  –الفقه أربعة: األم  كر العلماء أن كتب اإلمام الشافعي التي صنَّ

 .(67)مع أن له فيه املعنى فقط شافعينسب تأليفه إلى اإلمام ال عنى هذا أن ما كتبه كل من البويطي واملزنيوي

 ، كما صرَّح بذلك بعض املتأخرين.«النهاية»كتاب  الجويني فيهذا وقد اختصر هذه الكتب إمام الحرمين 

 .«األم»، وهو مختصر من شرح ملختصر املزني« النهاية»، وابن حجر أن لكن نقل عن البابلي

ابه  في «النهاية»فاختصر  ثم جاء اللزالي ، ثم اختصر «الوسيط»كتاب سماه  في «البسيط»، واختصر «البسيط»كت

 .«الصالصة»كتاب سماه  في «الوجيز»، وأخيًرا اختصر «الوجيز»كتاب  في «الوسيط»

، ثم اختصر شيخ «املنهاج»إلى  «املحرر»، ثم اختصر اإلمام النووي «املحرر»كتاب  «الوجيز»واختصر من  ثم جاء الرافعي

اه  «الوجيز»، وشرح الرافعي «املنهاج إلى املنهج»ري اإلسالم زكريا األنصا ر لم يسمه، وكبير سمَّ ، واختصر «العزيز»بشرحين: صلي

اه  فشرحه شيخ اإلسالم زكريا األنصاري ، «الروض»إلى  «الروضة» ، واختصر ابن مقري «الروضة»إلى  «العزيز»النووي  شرًحا سمَّ

اه  السيوطي في «الروضة»واختصر  .«األسني» اه «الغنية»كتاب سمَّ   لكنه لم يتم. «الصالصة»، ونظمها نظًما سمَّ

، مما «األم»كتب اإلمام وبخاصة  كذا تستمر هذه السلسلة الذهبية في عقد كتب املذهب الشافعي، والتي كانت نواته هوه

فيها إلى مذهب اطمئناًنا عجيًبا إلى صدق تمثيل هذه ا (68)كما يقول الدكتور محمد إبراهيم على –يجعل النفس تطمئن  ِ
 
لكتب ومؤل

 .(69)الشافعي

 «:األم»مميزات كتاب  .5

زت كتاب  ومنها على  ،املقدمة بالنسبة للتراث اإلسالمي مصاف لإلمام الشافعي مجموعة من السمات، جعلته في «األم»ميَّ

 سبيل املثال:

 .الفقه اإلسالميفات الجامعة لعلوم أنه من أقدم املصنَّ  .1

 أنه حوى الكثير من النصوص واألحاديث واآلثار. .2

فه احتكم إلى الللة العربية فيأن مؤ  .3 ِ
 
 فهم النصوص وتفسيرها. ل

 أنه مزج فيه بين الفقه واألصول. .4

 أنه حوى كثيًرا من القواعد والضوابط الفقهية. .5

 أنه اشتمل على مناظرات ومناقشات علمية دقيقة. .6

 .اء من معاصري الشافعي ؛ كابن أبى ليلى واألوزاعيحفظت لنا آراء بعض الفقه همة التيأنه أحد املصادر امل .7

 بكر وعمر وعلى أجمعين. فقه املشهورين من الصحابة ؛ كأبي أنه حوى كثيًرا من .8

  .(71)مذهبه الجديد  كبيرة على ما كان ملصر من أثر في آراء الشافعي في وفى هذا الكتاب داللة

 «:األم»طبعات كتاب  .6

 هـ. 1321طبعة بوالق سنة  .1

 «.مختصر املزني»طبعة دار الشعب بمصر، وهى مصورة عن طبعة بوالق، وبهامشها  .2

 طبعة الدار املصرية للتأليا والنشر، وهى مصورة عن طبعة بوالق أيًضا. .3

 طبعة الدار العلمية. .4

 هـ، بتحقيق: أحمد بدر الدين. 1416طبعة دار قتيبة بسوريا سنة  .5

                                                                 
66

م  –إن شاء هللا تعالى  –سأعرض بالتفصيل  لثاني والثالث من هذا البحث، مع ذكر األمثلة التطبيقية لكل معل ألهم معالم فكر الشافعي الفقهي في املبحثين ا

 من هذه املعالم.
67

 .148الفتح املبين: ص 
68

 .47املذهب عند الشافعية: ص 
69

 .151الفتح املبين: ص 
71

 ط:  دار الشعب. «األم » انظر: مقدمة األستاذ حسن عباس زكى لكتاب 
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 النجار. بإشراف محمد زهري  هـ، 1393بيروت سنة  –املعرفة  طبعة دار .6

 .هـ، بتحقيق: محمود مطرجي 1413سنة بيروت  –طبعة دار الكتب العلمية  .7

 م. 2111طبعة دار الوفاء، بتحقيق: رفعت فوزى عبد املطلب سنة  .8

أفضل الطبعات ؛ ألنها مدققة ومقابلة على نسخ  هذا، وتعتبر طبعة دار الوفاء بتحقيق األستاذ الدكتور / رفعت فوزى عبد املطلب هى

 خطية مع خدمة النص بالترقيم والتخريج والفهارس املتنوعة.

 وفيه: «األم»كتابه  اإلمام الشافعي في نهجاملعالم العامة مل: ياملبحث الثان
 «.األم»املعلم األول: وحدة موضوع كتاب 

 «.األم»كتاب  املعلم الثاني: اطراد منهج اإلمام في

 املعلم الثالث: وضع عناوين لكل باب من أبواب الفقه.

 املعلم الرابع: البدء بالقرآن الكريم واستقراء آياته.

ة النبوية ومكانتها فياملعلم الخامس: استقر  نَّ  التشريع. اء السُّ

 واالختيار منها. لم السادس: األخذ بفتاوى الصحابةاملع

 فهم النص وتوجيهه. ى للة العرب فيلسابع: االعتماد علاملعلم ا

 املعلم الثامن: األخذ باإلجماع وفق مفهومه عند اإلمام.

ع فيه.  املعلم التاسع: االعتماد على القياس والتوسُّ

 املعلم العاشر: ضبط الفروع واألحكام بالقواعد الفقهية واألصولية.

 عشر: االستدالل باملعقول. املعلم الحادي

 عشر: مراعاة اإلمام لألعراف والبيئات. املعلم الثاني

 املعلم الثالث عشر: االهتمام بمقاصد الشريعة العامة والخاصة لكل باب من أبواب الفقه.

 )الفقه املقارن(. عشر: اعتماد اإلمام الخالف العالياملعلم الرابع 

 املعلم الخامس عشر: التزاوج بين الفقه واألصول.

 .وسع في الفقه االفتراض ياملعلم السادس عشر: عدم الت

 املعلم السابع عشر: العناية بالنوازل واملستجدات الفقهية.

 .ترجيح واالختيار واالنفراد الفقهياملعلم الثامن عشر: بناء األحكام والفتاوى على الجمع وال

 «.األم»املعلم األول: وحدة موضوع كتاب 

بعد حله وترحاله بين الحجاز والعراق،  لإلمام الشافعي هو خالصة األحكام الفقهية التي استقر عليها الشافعي «األم»كتاب 

 تعتمد على املنهجية. ة الفقهية األصيلة، ومثال رائع في املدونات التيالكتاب استقراره بمصر. وهو نموذج فريد فيثم 

تطبيق القواعد األصولية لبناء األحكام  استداللي، يؤسس منهًجا متفرًدا فيز بأنه في أصله كتاب فقه وكتاب األم يتمي

صورة متكاملة، تبين العالقة بين الفقه واألصول، وتوضع بصورة سلسلة وطريقة عملية كيفية استنباط  ا فيالفرعية على أساسه

 يطالع هذا السفر العظيم. بناء امللكة الفقهية ملن ن أدلتها التفصيلية، مما يساعد فياألحكام الشرعية م

هو الفروع الفقهية، وإن كان يضم بين دفتيه الفقه املقارن واختالف الحديث واألصول وآيات  «األم»فلالب موضوع كتاب 

ل ما استقر عليه رأى اإلمام الشا   نهاية حياته بمصر. فعي، وبخاصة أنه كتبه أو أماله فيوأحاديث األحكام، إال أنه موضوع ؛ ليمث 

ة، وأتباع املذهب ، ويعد مفخرة من مفاخر املسلمين عامه، فهذا الكتاب من أجل الكتب التي عرفها تراثنا الفقهيليوع

 نهل الجميع منها. جع الخصوص، فهو موسوعة الفقه التيعلى و  الشافعي

 «.األم»كتاب  املعلم الثاني: اطراد منهج اإلمام في

صاحب واحد من أعظم املذاهب الفقهية اإلسالمية، وأوسعها انتشاًرا، انفرد بين  الجليل محمد بن إدريس الشافعي اإلمام

 .(71)األئمة العظام بتدوين فقهه وأصوله بأسلوب ومنهج غير مسبوقين 
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 .9منهجية اإلمام محمد بن إدريس الشافعي: ص  
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ز أعمال الشافعيوعليه، فيمكن الق ذلك واألصولية، وقد ظهر  الكتابة الفقهية هو املنهج املطرد في –وكلها ميزات  –ول: إن أهم ما يمي

 حيث إنه: «األم»كتابه  جلًيا في

 املوضوع الذى يتكلم فيه، ويبين وجه داللتها على ما يريد من األحكام. كان يبدأ باآليات القرآنية في .1

ن ما هو ضعيا منها، وما سكت عنه فهو صالح  ثم يثنى .2 ن ثبوتها أو يسكت ؛ لكنه يبي  باألحاديث واآلثار إذا وجدت، وقد يبي 

 عنده.

 عن فروع الباب، وما ُيستنبط فيه من أحكام بناًء على األدلة وقواعد األصول، وقد يتخلل ذلك بعض القواعد. ثم يتكلم .3

 .(72)يتكلم فيها خالفية فإنه يعرض كالم املخالفين وأدلتهم، ويناقشهم، ويثبت ما يراه صواًبا  وإذا كانت املسألة التي .4

نباط منها، مع استعماله القياس وغيره من األدلة، ويستوفى املسائل من جميع الفهم واالست وهو في كل ذلك يحتكم إلى الللة في .5

 الكتاب كله. لحكم الفقهي ؛ وذلك مطرد فيجوانبها ؛ ليصل إلى ا

 املعلم الثالث: وضع عناوين لكل باب من أبواب الفدقه.

فات، ويزعمون أنها  من املفاخر التي
َّ
من بنات أفكارهم، يتشدق بها علماء اللرب املعاصرون مسألة التبويب والفهرسة للمؤل

 ابتداعها. وهم السابقون في

فات عمل سبق إليه املسلمون األوائل
َّ
 ،ورأينا ذلك في كثير من املخطوطات العربية في والحق الذى ال مراء فيه أن تبويب املؤل

 يرها من علوم العربية.علوم الشريعة وغ

قة به، حتى وهذا إمامنا الشافعي 
 
يبدأ موضوع الفقه بوضع عنوان عام للموضوع، ثم يضع العناوين الفرعية املتعل

م بجميع جوانبه، حتى وإن كان فيه بعض املسائل االفتراضية، فيضع لها عنواًنا أيًضا، ويالحظ أن 
َّ
يستوفيه، فيكون بذلك قد أل

 امعة مانعة، بمعنى أنها تجمع جزئيات املوضوع املدروس، وتمنع من خروج ش يء منها.عناوينه تكون ج

 ف
ً
( جماع وجه الطالق. 3( كيفية إباحة الطالق. )2( إباحة الطالق. )1) –( يبدأ اإلمام عنوانه: كتاب الطالق 6/457) يفمثال

 ب كله.الكتا ( الطالق بالحساب. وهكذا في11لى )( تفريع الطالق... وهكذا إ4)

ٍّ النابلة الذين نبلوا في العلم، فلم أر أحسن من املطلبيكتب هؤالء  نظرت في»وهلل در القائل:  ا إلى در   .(73)، كأن فاه نظم درًّ

 . املعلم الرابع: البدء بالدقرآن الكريم واستدقراء آياته

، ويكتفى منها بما يدل على  كان اإلمام الشافعي يبدأ املوضوع الفقهي أو املسألة الفقهية التي
ً
يبحثها بسرد اآليات القرآنية أوال

ا له عالقة املوضوع إذا كان بعضها أدل من اآلخر، ودون  بها. دون استكثار بسرد اآليات في القضية املطروحة، أو يعالج جانًبا فقهيًّ

 اقتضاب ملا هو الزم لالستدالل.

ذكرها وجمعها، وال  لوا جهًدا فيتحتاج إلى جميع النصوص القرآنية الواردة فيها، فإنه ال يأ املوضوعات أو املسائل التي يوف

 يتجاوز هذه الخطوة إلى استقراء والسنة أو التعريج على الللة إال بعد جمع اآليات والترجيح والتعليق عليها.

يات محل الشاهد، ويذكر إذا ما كان فيها نسخ، ويتناول عرضه واستقرائه آليات الكتاب الكريم يذكر وجه االستدالل من اآل  وكان في

 فيالظاهر والعام ودالالت األمر والنهى فيها 
ً
 املبحث الثالث من هذا البحث. إلى غير ذلك مما سنذكره مفصال

 وأزواجه[.ملسو هيلع هللا ىلص أمر رسول هللا  جاء في ومن نماذج هذا االستقراء: ]ما

ن خلقه بالفرض على به رسوله من وحيه، وأبان من فضله من املباينة بينه وبي : إن هللا تبارك وتعالى ملا خص  قال الشافعي

ر آية من كتابه، فقال: خلقه بطاعته في ]النساء:   َّمن خن حن  جن يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ  غي

 ىق يف ىفيث ىث نث مث زث رث يت ىتنت مت زت رت  يب ىب نب مب ُّٱوقال:  ،[80

 خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱوقال:  ،[63]النور:  َّ مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق

 مي زي ري ٰى ُّٱوقال:  ،[12]املجادلة: َّ ىي  مي خي حي جي يه ىه مه جهين ىن من خن حنجن  يم ىم مم

 [.2]الحجرات:   َّ مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني
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 .118مقدمة تحقيق كتاب األم: ص  
73
 ، والقائل هو الجاحظ.3/141انظر: وفيات األعيان:  
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ا  قال الشافعي: افترض هللا له أشياء قربة إليه وكرامة، وأباح  –إن شاء هللا  –على رسوله أشياء خففها عن خلقه ليزيده به

 .(74)موضعها يحص ى من كرامته له، وهى موضوعة فيكرامته، وتبيًنا لفضيلته مع ال  حظرها على خلقه زيادة في

كتابه كله باستقراء آيات القرآن الكريم والتعليق والتعقيب عليها؛ ليرسم بذلك منهًجا  وهكذا يسير اإلمام الشافعي في

 مطرًدا قلَّ أن نجد له نظيًرا.

ة النبوية ومكانتها فى التشريع. نَّ  املعلم الصامس: استدقراء السُّ

ة ؛ وذلك ألنه  لقب اإلمام الشافعي نَّ ة ضد من »وُعرف بأنه ناصر السُّ نَّ أدى لإلسالم واملسلمين أجل خدمة؛ إذ دافع عن السُّ

ة من أحكام زائدة عما في اءت بهأنكروا حجيتها مطلًقا، ومن أنكروا حجية خبر الواحد مطلًقا كذلك، ومن أنكروا ما ج نَّ  .(75)القرآن السُّ

، وكذلك «قد ذهب ، ولم آخذ به فأنا أشهدكم أن عقليحديًثاملسو هيلع هللا ىلص متى عرفت لرسول هللا »قوله:  كذلك اشتهر عن الشافعي

 .(76)«ح لكم الحديث فخذوا به ودعوا قولي، وإذا صإذا صحَّ الحديث فهو مذهبي»قوله: 

ة نَّ كل مناسبة وبعبارات  كد اإلمام على حجيتها وأهميتها في، ويؤ «األم»كتاب  املرتبة الثانية في االستدالل في وهكذا تحتل السُّ

 .(77)«خالف الحديث ال يحل عندي»مختلفة مثل قوله: 

ة النبوية  بعد أن يذكر اآليات في «األم»كتاب  وكان اإلمام الشافعي في نَّ املطهرة، يقول: املسألة الفقهية املدروسة، ويثنى بالسُّ

 .(79)«وبهذا كله نأخذ»، (78)«وهو معنى الكتاب والسنة»، «وبهذا كله ندقول »

ة، وينظر في األحكام الزائدة التيسند الحديث، ويبين املتصل من املنقطع، وكثيًرا ما كان يفس وكان يبحث في نَّ ة بالسُّ نَّ  ر السُّ

ة كتحريم الجمع بين املرأة وعمتها، واملرأة وخالتها. نَّ  تأتى بها السُّ

م غيره على لسان نبيه  ويرى أنه قد يذكر الش يء في وُيحر  ب على بعض املسائل بقوله: ملسو هيلع هللا ىلصكتاب هللا فيحرمه،  ، وكان يعق 

ة» نَّ افق ملعنى السُّ  .(81)«وهذا الدقول كله مو

ة الخطوات التالية: افعيعند اإلمام الش يقتض ى املنهج الفقهي»يقول الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان:  نَّ  عند االستدالل بالسُّ

 من حيث الرواة واملتن إذا كانت  .1
ً
عرض كل ما صح لديه من األحاديث النبوية الشريفة املتعلقة بموضوع البحث عرًضا كامال

 متفقة.

 تحليل األحاديث. .2

 النبوية. استنباط األحكام الفقهية من جملة األحاديث .3

ويفصح فيموضوع البحث، فإنه يثبت  حاديث التي صحت عنده فيوفى حالة التعاُرض بين األ  .4  املعارض الذى صحت روايته 

عبارة مؤدبة، وبطريقة مهذبة ما يشعر أخذه بأحدهما لو تحقق ثبوته ورجحانه على اآلخر. ويبين بعد هذه اآلثار الشرعية 

 يث املعارض كما يفهمها صاحب الرأياملترتبة على األخذ به دون الحديث اآلخر، كما يوضح اآلثار الشرعية املترتبة على الحد

 .(81)«اآلخر

نَّ  وكان ملسو هيلع هللا ىلص التشريع فقد أجمع املسلمون على حجية ما صدر من رسول هللا  ة فيأما عن مكانة السُّ من قول أو فعل أو تقرير، 

ا،  و الظن الراجح بصدقه، يكون حجة على املسلمين، ومصدًرا تشريعيًّ مقصوًدا به التشريع، ونقل إلينا بنقل صحيح يفيد القطع، أ

ا فيكام الشرعية، وكان اإلميستنبط منه املجتهدون األح
ً
 هذا كله. ام الشافعي نموذًجا سباق

ة بالنسبة للقرآن  نَّ ث عنها اإلمام فيأما عن وظيفة السُّ لم أعلم من أهل العلم »رسالته األصولية بقوله:  الكريم فقد تحدَّ

ما واآلخر: الكتاب،  مثل ما نصَّ ملسو هيلع هللا ىلص ما أنزل هللا  فيه نص كتاب، فسنَّ رسول هللا : أحدهامن ثالثة وجوه: ملسو هيلع هللا ىلص مخالًفا في أن سنن النبي 

ن عن هللا معنى ما أراد،  أنزل هللا ، فبي 
ً
 .(82)«مما ليس فيه نص كتابملسو هيلع هللا ىلص ما سنَّ رسول هللا والوجه الثالث: فيه جملة

                                                                 
74
 .6/361األم:  
75
 .57مدخل لعلوم الشريعة: ص  
76
 .63توالى التأسيس: ص  
77 

 وغيرها. 2/158األم: 
78
 .6/337السابق:  
79
 .6/338السابق:  
81

 .6/422األم: 
81
 على ذلك. انظر: منهجية اإلمام محمد بن إدريس: ص  

ً
 .47 -44وساق الدكتور مثاال

82
 .1/92الرسالة:  
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ق اإلمام الشافعي هذا، ة وقد طبَّ نَّ ح، واختار؛ بل انفرد فيخير تطبيق،  «األم»كتابه  هذه في وظائا السُّ كثير من  وجمع، ورج 

ة النبي املسائل الفقهية ط  من هذا البحث. على ما سنرى في الجزء التطبيقي ملسو هيلع هللا ىلصبًقا لنظرته هذه إلى ُسنَّ

 واالختيار منها. لم السادس: األخذ بفتاوى الصحابةاملع

ا، مثل الخلفاء الملسو هيلع هللا ىلصهو: من شاهد النبي  الصحابي
ً
راشدين ، وآمن به، والزمه مدة تكفى إلطالق كلمة الصحبة عليه عرف

 وابن مسعود وابن عباس وغيرهم.

... ونحو هذا مما ال يحتمل الواسطة بينه وبين رسول يقول كذا، أو أخبر، أو حدثني ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول هللا  :وقول الصحابي

 .حجة بال خالففهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا 

أو هو بيننا أو فينا، أو أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا... ونحو هذا، فذهب ملسو هيلع هللا ىلص زمن رسول هللا  ذا فيكنا نفعل ك»أما إذا قال: 

ة أن ذلك حجة،الجمهور إلى  نَّ  .(83)«حجيته لتابعين وَمْن بعدهم فقد اختلا فيبالنسبة ل .أما قول الصحابي وهو نوع من السُّ

حجية املأثور من أقوال الصحابة وفتاويهم، فذهب جماعة منهم القول ب فقد اختلا األصوليون والفقهاء في وبناًء على هذا

ا إلى  ،ما كان الكتاب والسنة موجودين فال عذر في العدول عنهما» قوله:  ى القول بحجيتها، ونقل عن الشافعيإل فإن لم يكونا صرن

ا إلى التقليد ؛ ألن قول اإلمام مشهور يلزم  أقاويل الصحابة أو واحد منهم , وقول األئمة : أبي بكر وعمر وعثمان أحب إلينا إذا صرن

الناس به فهو أرجح من فتاوى تقع في البيوت أو املجالس الخاصة , وال يعنى العامة بها عنايتهم بقول اإلمام , وقد يأخذون بها وقد 

 يدعون . 

 على ما هو األقرب إلى الكتاب والسُّ 
ً
دليال ذا لم يتضمن االختالف بين الصحابة  نة من آرائهم، وإال اتبعنا القول كل ذلك إ

 .(84)«الذى معه الداللة

 .(85)املذاهب األربعة ة ليست بحجة، وعليه جمع من متأخري أما جمهور العلماء فذهبوا إلى أن أقوال الصحاب

هو مجال لالجتهاد  وذلك فيما –الفروع  تار من أقوال الصحابة املختلفة فيكان يخ نجد أن الشافعي «األم»ومن تتبع جزئيات كتاب 

املسألة بحيث ال يخرج عنها باجتهاد خاص يتعارض  ياره هذا يلتزم بمجموع أقوالهم فيوأنه كان اخت –نص سنة مخالفة  مما ليس في

 .(86)«معها جميعها
راء ما بعض مسائله آلراء الصحابة وفتاويهم ومخالفتهم، ويختار من هذه اآل  أن اإلمام الشافعي كان يعرض في وجملة الدقول 

،  يراه راجًحا من وجهة نظره في ة ثبت عنده، وأحياًنا كان يأخذ منها ما أجمعوا عليه املسألة، وأحياًنا يرفض بعضها إذا خالفت نص ُسنَّ

 حد ذاته. ها اإلجماع نفسه وليس قول الصحابي فيفيكون سنده في

ا أن اإلمام الشافعيح إننا نود فقط أن نبدى مالحظة بسيطة، وهى أنه من الواض»: وجملة الدقول  ية من الناح جدَّ

ال يأخذ قول الصحابي ُعرف  التطبيقية   إذا كان هناك ما يعاضده من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، وهذا يتمش ى مع ما 
َّ

ال مجرًدا إ

 .(87)«املسائل التشريعية ه من حرصه الشديد وعدم تساُهله فيعن

 فهم الن  وتوجيهه. لسابع: االعتماد على لغة العرب فياملعلم ا

افدقات»كتابه  يقول اإلمام الشاطبي في فهم مقاصد أحدهما: إنما تحصل درجة االجتهاد ملن اتصا بوصفين، »: «املو

ن من االستنباط بناًء على فهمه فيها: والثاني الشريعة على كمالها،
ُّ
 .(88)«التمك

اللسان الذى نزل به القرآن العظيم، ونطق بها خير الخلق أجمعين، وهى املعين على فْهم النصوص  فالللة العربية هي

ع أساليبها يكون فْهمه واستنباطه أقرب للصواب.  الشرعية، واستنباط األحكام منها، فبقدر معرفة الفقيه ملدلوالت ألفاظها وتنوُّ

نزل بلسان العرب دون غيره؛ ألنه ال يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحد  وإنما بدأت بما وصفُت من أن القرآن: »يقول الشافعي

بَ   .(89)«دخلت على َمْن جهل لسانها ه التيجهل سعة لسان العرب، وكثرة وجوهه، وِجماع معانيه، وتفرقها، ومن علمه انتفت عنه الشُّ

                                                                 
83
 .218مدخل لعلوم الشريعة: ص  
84
 .1/92إعالم املوقعين:  
85
 .3/133اإلحكام في أصول األحكام، لآلمدي:  
86
 .197 – 2/189مناهج التشريع في القرن الثاني الهجري:  
87
 .428الشافعي في مذهبيه القديم والجديد: ص  

 88
 .4/76املوافقات:  
89
 .51، 1/51الرسالة:  
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ا، ث فقد كان اإلمام الشافعي وعليه، م يستشهد له بما يؤيده من آثار وأخبار، فإذا يبدأ بتحديد املقصود من النص للويًّ

 .(91)ضوء ما تمليه مقاصد الشريعة والللة العربية ة انتقل إلى استنباط الحكم الشرعي فيتحرر لديه فهم القضية على أساس اللل

ا االستنباط؛ و  الث من هذا البحث الجانب التطبيقي العتماد الشافعي لللة فياملبحث الث وسوف نذكر في هذا، ًب ذلك تجنُّ

 للتكرار.

 املعلم الثامن: األخذ باإلجماع وفق مفهومه عند اإلمام.

ال تجتمع أمتى على »يقول: ملسو هيلع هللا ىلص بعد الكتاب والسنة وقبل القياس ؛ ألن الرسول  اإلجماع حجة عند اإلمام الشافعي

 .(91)«ضاللة

ا على سؤال: فهل من إجماع؟: يقول الشافعي ال يسع جهلها، فذلك اإلجماع  جملة الفرائض التيد هللا كثير من نعم بحم»ردًّ

الذى لو قلت: أجمع الناس لم تجد حولك أحًدا يعرف شيًئا، يقول لك: ليس بإجماع, ولست أقول، وال أحد من أهل العلم: هذا مجتمع 

ا أبًدا إال قاله لك. وحكاه عمن قبله: كالظهر أربع، وكتحريم الخمر، وما أ
ً
 .(92)«شبه ذلكعليه إال ملا تلقى عامل

ال كل الناس. وبالتحديد أن يجتمع علماء العصر على أمر. فيكون إجماعهم حجة فيما اجتمعوا  وهو إجماع خاصة الناس 

 عليه.

 .اكت قول، كما يقول اإلمام الشافعيليس إجماًعا؛ ألنه ال ينسب لس واإلجماع السكوتي

ة »هدوا فيه؛ ألننا هو إجماع الصحابة على ما اجت وأول إجماع يعتبره الشافعي نَّ نعلم أن عامتهم ال تجتمع على خالف لسُّ

 .(93)«الرسول وال على الخطأ إن شاء هللا

إجماع أهل املدينة إجماًعا. وإنما هو رأى بعض العلماء. وتكاد ال توجد مسألة فقهية ادعى بإجماع  وال يرى اإلمام الشافعي

ا ملا سموه اإلجماع. فاإلجماع كما يقول: 
ً
« ال يوجد باملدينة إال وجد بجميع البلدان عند أهل العلم متفقين فيه»أهل املدينة فيها خالف

 .(94)«إلجماع أهل العلم وهم منهمفال حجة إلجماع أهل املدينة؛ بل الحجة 

وكان يعقب على  «األم»كتابه  وقد أخذ الشافعي باإلجماع في مسائل كثيرة في هذا، وفق املفهوم الذى ارتضاه اإلمام واختاره، 

 .(95)«كثير من األحكام بقوله: وهذا أمر اجتمع عليه أهل العلم عندنا لم يختلفوا فيه

ع فيه.املعلم التاسع: االعتماد على الدق  ياس والتوسُّ

ع أصحاب مدرسة الرأي في العراق في  القول بالقياس؛ وذلك استعداًدا للبالء قبل نزوله، كما كانوا يعبرون، وهذا مما توسَّ

 الحجاز. باعد بينهم وبين مدرسة الحديث في

 محمد بن إدريس الشافعي؛ ليضع ضوابط  لالجتهاد اإليجابيفجاء اإل 
ُّ
كل ما نزل »القياس. فيقول: ، ويسميه مام الفذ

 .(96)، ويعتبر القياس اتباًعا للنص«الخبر عين يتأخى معناها املجتهد ليصيبه»، ويقول: «بمسلم ففيه حكم الزم

ن  إذن لم يكن للقياس قبل الشافعي حدود واضحة، وال قواعد ثابتة، حتى جاء اإلمام فوضع شروطه، ورسم معامله، وبي 

ن صحيحه م  ن فاسده، وال عجب فقد كان يملك من املواهب والقدرات ما تؤهله لذلك.موانعه، كما بي 

م في»يقول الشيخ أبو زهرة: 
 
ا لقواعده، مبيًنا أسسه هو  أول من تكل

ً
 .(97)«الشافعيالقياس ضابط

ليه أن أو اإلجماع، فإن عأن الفقيه حين ال يجد شيًئا من مصادر التشريع السابقة: الكتاب، أو السنة،  ويقرر الشافعي

 .(98)تعرُّف الحكم)واالجتهاد والقياس اسمان ملعنى واحد( يجتهد في

مَّ جعله آخر  –كما الحظ األصوليون  –هذا، وقد جعل الشافعي
َ
القياس أضعا مراتب االستدالل على الحكم، وِمن ث

؛ ألنه يؤدى إلى املحض على الرأي الذى يقوم»آخر، ومن هنا قال بإبطال االستحسان  ه، ورفض الرجوع إلى أي اعتبار تشريعيمصادر 

                                                                 
91
 .47منهجية اإلمام محمد بن إدريس في الفقه واألصول: ص  
91
 (.3951سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، حديث رقم ) 
92
 .312ناصر السنة وواضع األصول: ص الشافعي  
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97
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98
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التشريع، كما يؤدى إلى تفريق كلمة املسلمين؛ ألن ما يراه البعض حسًنا، قد ال يكون كذلك عند البعض  البلبلة في األحكام والفوض ى في

 .(99)«اآلخر

، وهو طريقة م أن القياس الذى أخذ به الشافعيوجملة الدقول:  ة واآلثار نَّ  بالكتاب والسُّ
ً
ن طرق البيان إنما أخذه استدالال

 .(111)«فرضها هللا على خلقه، وبه تظهر أحكامها على مدى الزمان، وبعد توقا الرساالت ألحكام الشريعة التي

ع اإلمام ف نرى في املبحث التطبيقي وسوف هذا،  ًقا ملفهوم القياس عنده.قاسها على غيرها وف ي املسائل التيكيا توسَّ

 املعلم العاشر: ضبط الفروع واألحكام بالدقواعد الفدقهية واألصولية.

بين الفقه واألصول، مع  اعتماده منهج التآخي «األم»من املعالم البارزة واملالمح الواضحة، والخصائص املميزة لكتاب 

 التوافق واالنسجام بين التنظير والتطبيق.

اعتمد عليها اإلمام ؛  ن القواعد الفقهية واألصولية التيهذا الكم الهائل والكبير م وظهر هذا االمتزاج فيهذا التزاوج وتجلى 

 بل وكان ُجلها من إنشائه وابتكاره.

أبواب الفقه  الفقهية في األحكام والفروع ؛ حيث بدأ التأمل في(111)هذا وتعود فكرة التقعيد الفقهي إلى القرن الرابع الهجري 

دراك املتشاملختلف بهات بين األحكام رغم أنها أبواب فقهية متباينة، كما يدرك أن هناك اة؛ حيث يخلص املجتهد من هذا التأمل إلى إ

ا ملا يبدو مجتمًعا.
ً
 فروق

وبذلك يخدم الفقه خدمة  ومن خالل هذا التأمل في املسائل يتمكن املجتهد من استنباط األحكام ووضع القواعد الكلية، 

 تستجد فيما بعد. ع الجزئيات، ثم يصوغ القاعدة التي تطبق على األمور التيه بتلك القواعد يجمجليلة؛ ألن

حيث يقول:  (112)«إنما األعمال بالنيات»حديث:  هـ( في 214ك عند إمام الفقه واألصول الشافعي )ت وها نحن نرى ذل

 .(113)«ذهن اإلمام ، وهى طريقة تبين آلية التقعيد في«هذا الحديث ثلث العلم، ويجعل ثالثة أحاديث يبنى عليها الدين يدخل في»

 األولى: :يا مجموعة من القواعد الفرعية، وههذا، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن قواعد الفقه أربع أساسية، وتندرج تحته

 العادة محكمة.الرابعة: الضرر يزال.الثالثة:  تجلب التيسير.املشقة الثانية:  اليقين ال يزول بالشك.

 ، ونظمت هذه القواعد شعًرا بقولهم: «األمور بمدقاصدها» ، وهى:قاعدة خامسةوضم بعضهم 

ـــذهب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــررة قواعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــس محـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  خمـ

  

ــافعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـًرا للشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون خبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا تكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  بهـ

   

ـــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد حكمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزال وعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ضـ

  

ـيرا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــب التيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقة تجلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  وكـ

   

ــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــك ال ترفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا والشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه متيقًن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  بـ

  

ــورا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة إن أردت أجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوص نيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  (114)وخلـ

   

 : «األم»تضمنها كتاب  لدقواعد التيومن ا

 القواعد الفقهية واألصولية منها: كثيًرا من «األم»حوى كتاب 

 .(115)ال ُينسب لساكت قول  .1

 ال اجتهاد مع النص. .2

 ال يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. .3

                                                                 
99
 .415الشافعي في مذهبيه القديم والجديد: ص  

111
 .2/218الرسالة:  
111
ـه( على مذهب الحنفية، لعبد هللا بن الحسن ابن دالل، الشهير بأبي الحسن الكرخي وكتابه 341)ت « أصول الكرخي»من أوائل ما ظهر من كتب القواعد:  

 »رسالة صليرة، بها ست وثالثون قاعدة، سمى كل قاعدة 
ً
 .166ـ(. راجع املدخل: ص ه 431للدبوس ي )ت« تأسيس النظر»، وقد طبعت مع كتاب «أصال

112
 (.1صحيح البخاري كتاب بدء الوحى، حديث رقم ) 
113
 .133املدخل: ص  
114
 .1/115إعانة الطالبين:  
115
مة، قال العلماء:  

َّ
 فقد افترى عليه»هذه من أقوال الشافعي التي أصبحت قاعدة ُمسل

ً
ولكن استثنى من هذه القاعدة سكوت «. ومن نسب إلى ساكت قوال

ًء منها، ولنص الحديث الوارد في ذلك، كما اعتبروا التهنئة باملولود والسكوت على ذلك إقراًرا بالنسب ونحوه.البكر،  ر سكوتها إذًنا حيا انظر: املوسوعة  واعتب

 ومصادرها. 13/141الفقهية الكويتية: 
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 .(116) اليقين ال يزول بالشك. .4

 النص . ال قياس مع .5

 الجمع أولى من النسخ ) اإلعمال أولى من اإلهمال ( .   .6

 ما قبل الحدود منسوخ بالحدود . .7

 ال حد في التعريض .  -9السباء قطع للعصمة .   .8

 الطالق ال يتبعض . .9

 الحل والحرمة ال يكون إال بنص . .11

 عدم التكليا بما ال يطاق .  .11

 يحرم البنات . العقد على البنات يحرم األمهات والدخول باألمهات .12

 إلى غير ذلك من القواعد التي ذكرها اإلمام الشافعي رحمه هللا في الكتاب , وما ذكرته كان على سبيل املثال ال الحصر . 

 عشر: االستدالل باملعدقول. املعلم الحادي

الجملة متناهية، يرى الفقهاء املحققون أن نصوص الكتاب والسنة محصورة، ومواقع اإلجماع معدودة مأثورة، وهى على 

ا.  والوقائع ال نهاية لها. وعليه فقد أصبح معلوًما ضرورة أن ليس كل العلم يوجد فى كتاب وسنة نصًّ

ة، وال يوجد الناس اجتمعوا عليه، فأمرت بأن : »يقول اإلمام الشافعي وإن قال قائل: أرأيت ما لم يمض فيه كتاب وال ُسنَّ

ة،  بلت جملته عن هللا، فإن قيل: ما جملته؟ قيل: االجتهاد فيه على يؤخذ قياًسا على كتاب، أو ُسنَّ
ُ
بل عن هللا؟ قيل: نعم ق

ُ
أيقال لهذا ق

ة نَّ  .(117)«الكتاب والسُّ

ة  وهكذا فإن املنهج عند الشافعي نَّ يقتض ى اللجوء إلى املعقول بعامة، والقياس بخاصة عند افتقاد النص من الكتاب والسُّ

 له.. ولكن هذا ال (118)واإلجماع
ً
 ملن كان أهال

َّ
 ُيباح إال

ة، وهذا  وكان يطبق اإلمام الشافعي نَّ مما يعطى النص قوة، ويزيد املتلقي املعقول إما لتعضيد النص من الكتاب والسُّ

أوله إلى  من «األم»كتاب  سائل الخالف، وهذا وغيره منثور فيم تدل باملعقول إلقناع املخالفين فيكثير من األحايين يس إقناًعا، وكان في

  آخره.

 عشر: مراعاة اإلمام لألعراف والبيئات. املعلم الثاني

كتاب  ؛ لكن الناظر لفقه اإلمام الشافعي فيال شك أن اعتبار الُعرف ورعاية األحوال والعادات اهتم به الفقهاء جميعهم

ز هذا اإلمام في «األم» هذا الجانب املهم؛ حيث إنه ال يحكم فقط أو يفتى بمقتض ى العرف السائد؛ بل ينص على اعتبار  وغيره يدرك تميُّ

 العرف والعادة.

ذلك فقد تنقل اإلمام الشافعيوال عج من الحجاز إلى العراق، ثم إلى مصر، وأدرك بعد هذا الترحال أن فتاوى املسلمين  ب في 

ال بد وأن يراعى فيها عاداتهم وأعر  مصر، بسبب  في العراق، وجديًدا فيافهم، فألزم نفسه بذلك حتى رأينا له مذهبين: قديًما وأقضيتهم 

 اختالف البيئات واألعراف.

 املعلم الثالث عشر: االهتمام بمدقاصد الشريعة العامة والصاصة بكل باب من أبواب الفدقه.

الشريعة العامة من حفظ الدين والعقل على رعاية مقاصد  يلحظ مدى حرص اإلمام الشافعي «األم»كتاب  املتأمل في

اه الفقهاء فيما بعد حفظ الكليات الخمس. كما يلحظ اهتمام اإلمام بذكر مقاصد أخرى لبعض  والعرض واملال والنفس، أو ما سمَّ

 النكاح، ومقصد الستر ونحوهما. األبواب الفقهية، كمقصد العفة في

د. »ع عللها وجوًدا وعدًما، كما نص على كثير من األحكام بقوله: كان ينص على أن األحكام تدور م فاإلمام الشافعي وهذا تعبُّ

يقصده الشرع ويتوخاه،  ليس من ورائها معنى صده، وكان ال يقبل التعليالت التيالوقت ذاته كان يبحث عن روح الشرع ومقا لكنه في

 في
ً
املسألة بالنظر إلى مقصود الشرع،  الحكم الشرعي، فيبنى رأيه فيح واملفاسد حين يقرر كل ذلك الجمع واملوازنة بين املصال محاوال

 سواء وجد النص أو غاب.

                                                                 
116
 بًقا عليها هذه القواعد.في املبحث الثالث الفروع الفقهية التي أخذ بها الشافعي مط –بعون هللا  –سوف نذكر  
117
 .7/313األم:  
118
 .54منهجية اإلمام: ص 
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 )الفدقه املدقارن(. عشر: اعتماد اإلمام الصالف العالياملعلم الرابع 

ل فقه اإلمام الشافعي «األم»ال شك أن كتاب  ه. نه أو أماله على تالميذه بمصر في آخر حياتواجتهاده الجديد الذى دو   يمث 

 .أو ما يسميه البعض الخالف العالي ،هيعلم الخالف الفق ولكنه في الوقت ذات يعتبر مدونة في

إذا كان الخالف جزئية فلالًبا ما يذكر األول: بطريقين:  يجد أنه كان يعرض للخالف الفقهي «األم»وَمْن ُيراجع كتاب 

ل إليه اجتهاده فيه، وفى هذه الصورة يكون الخالف محدوًدا.  الخالف مباشرة بعد عرض املوضوع واالستدالل له، وتوضيح ما توصَّ

 في: الثاني
ً
  يخصص للخالف باًبا مستقال

ً
ى من جميع جوانبه العلمية والفقهية استدالال

َّ
 .(119)ومناقشة نهاية كل موضوع، مستوف

املدينة، وقرأ عليه املوطأ، وارتحل إلى بلداد ليجالسها  على يد اإلمام مالك في وال عجب في ذلك فقد تتلمذ اإلمام الشافعي

م من أدب هؤالء: وسلوكهم قبل أن يتعلم من فقههم.
َّ
 إمامها محمد بن الحسن، فيتعل

 ه يثنى على أهل العلم حتى وإن كانوا من املخالفين له.أن «األم»كتاب  من أخالقيات هذا اإلمام الجليل فيوكان 

 املعلم الصامس عشر: التزاوج بين الفدقه واألصول.

ُتب اإلمام الشا «األم»إن الدارس لكتاب 
ُ
قائم على تحليل  فقهية يدرك بوضوح أن منهجه العلميال فعيوغيره من ك

، وتخريج للفروع ية هي كتب في أصول الفقه التطبيقيفكتبه الفقه» ،ريقة أصولية تبين منحاه االجتهاديالنصوص وعرض املسائل بط

ا. ، ومنهجه في(111)«على األصول  ز جدًّ  ذلك ممي 

هذا، فالفقه ثمرة من ثمار أصول الفقه، وفى عهد اإلمام كان ُجل األئمة املجتهدين فقهاء  وال غرو في منهج الشافعي

 فيم يرد الفصل بين اول أصوليين أو أصوليين فقهاء،
َّ

  عصور الجمود والركود والنداء بللق باب االجتهاد. لعلمين إال

 .ر: عدم التوسع في الفدقه االفتراض ياملعلم السادس عش

القول بكراهية السؤال  قهي مما اختلا فيه، فقد نسب البيهقي وغيره إلى الشافعيالف الشافعيمنهج  هذا املعلم من معالم

ه من القائلين  .(111)آلية النهى عن السؤال بذلك، وفهم ذلك من تأويل الشافعي عما لم ينزل، وعد 

ا وحديًثا إلى كتب الشافعيولكن عاد بعض املحققي ِهم خطأ من كالم اإلمام، فكراهة  ن قديًم
ُ
وتنظيره فوجدوا أن األمر قد ف

من عدم نزول مختصة بزمن الوحى فقط، وال تتعدى كراهة السؤال إلى  –عند الشافعي –السؤال عما لم ينزل 
ُ
األزمان التالية؛ إذ قد أ

 .(112)الوحى

ونزل؛ وذلك ألنه  أما الجانب التطبيقي فنجد الشافعي افترض مسائل، ووضع لها أحكاًما، ولم يقصر اجتهاده فيما وقع 

 جوخدم نضو الم باملسائل التقديرية ارتوى من املعينين الحجازية والعراقية، وكان يتلقى األخذ والرد بصدر رحب، فمأل الع»

 .(113)«الفقه

ُعدَّ بها  والتيكان يضعها  الختيار أقيسته التي»املعاصرين لوجود الفقه االفتراض ي في كتب الشافعي  هذا، وقد أرجع بعض

 .(114)«أول ضابط للقياس وراسم لحدوده

ه لسببين: ء الحنفية فيمقارنة بليره من فقهااالفتراض  أن إقالل الشافعي أو توسطه في –وهللا أعلم  –لكن الذى يبدو لي  العراق مرد 

ذ على يد مالك في املدينة، وأثر ذلك فياألول:  توجهه عموًما. ومعلوم أن املدرسة الحجازية كانت بعيدة عن هذا النوع من  أنه تتلم 

 الفقه.

محاولة لتقنين أحكامها الشرعية وتقعيدها بناًء على  كانت له عقلية أصولية ضابطة ونظرته الظاهرية للشريعة فى أن الشافعي: الثاني

 أمور يسهل رصدها وتسجيلها، وال تجنح إلى االفتراض البعيد عن الواقعية.

 املعلم السابع عشر: العناية بالنوازل واملستجدات الفدقهية.

ال وفى كتاب هللا الدليل على سبيل ليست تنزل بأحد من أهل دين هللا نازلة إ»قوله:  ألقوال الثابتة عن اإلمام الشافعيمن ا

 .(115)«الهدى فيها

                                                                 
 حوى من الفقه املقارن كثيًرا حتى إنه لو استخرج لكان كتابًا مستقاًل في هذا العلم بكل أصوله ومعاييره. «األم». ذهب بعض الباحثين إلى أن كتاب 71، 71منهجية اإلمام: ص  119
 .118منهجية اإلمام: ص  111
 .2/73الشرعية، ط مؤسسة الرسالة: اآلداب  111
 .179فقه التوقع واملآل: ص  112

 113
 .181املرجع السابق: ص  
114
 .159ابن حنبل، ألبى زهرة: ص  
 ، تحقيق الشيخ أحمد شاكر.1/21الرسالة:  115
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إحدى القواعد الكلية املرجوع إليها عند علماء الشريعة ووالة أمور املسلمين، وخاصة »يمثل  فهذا القول من الشافعي

تربط بين استمرار  لالجتهاد املستمر الالمحدود، فهي عندما تواجههم قضايا وإشكاالت لم يسبق عهد بها، وهى قاعدة تفتح الباب

 .(116)الحوادث واستمرار االجتهاد

ا كثيًرا من املستجدا «األم»وبمراجعة كتاب  اجتهد فيها اإلمام، ويبين حكمها بما  ت الفقهية والنوازل الطارئة والتيوجدن

 عن عقليته املتميزة وإخالصه لدينه ورسالته.
ً
 يملك من أدوات االجتهاد، فضال

 .ترجيح واالختيار واالنفراد الفدقهياألحكام والفتاوى على الجمع وال املعلم الثامن عشر: بناء

 اإلمام الشافعي
َّ
لنفسه خطة تشريعية تقوم على منهجية ذات معالم واضحة، قوامها أن الجمع أول من النسخ، وأن  َخط

 بناء األحكام الفقهية تقوم على الجمع والترجيح، وبذلك ُيعمل اإلمام النصوص كلها.

... وكان يختار من بين أقوال الصحابة (117)وأحبُّ إلى»االختيار فقد كان اإلمام ينص عليه صراحة، فيقول: أما عن 

حه. حتى يستدل منها على الحكم الفقهي الباب ويسوق كل النصوص في (118)والتابعين  الذى اختاره ورج 

ا ثروة فقهية وأصولية هذه الحياة )توفى اإلمام عن أربعة وخمسين  ورغم رحلة الشافعي القصيرة في ا( إال أنه ترك لن عامًّ

ذلك أن علماء الشافعية من بع اختارها  ده جمعوا له مفرداته الفقهية التيمبينة على منهجية غير مسبوقة، ويكفى للتدليل على 

 .(119)وارتضاها لنفسه منفرًدا بها عن إخوانه من األئمة

ى الفقه واألصول، ودافع وهذا، إن دلَّ على ش يء فإنما يدل على توفيق هللا  نَّ
َ
تعالى لهذا العبد املجاهد املجتهد الذى أرس ى دعائم ف

 . عةحتى وفاته، رحمه هللا رحمة واسونافح عنهما منذ نشأته و 

 :الصاتمة
 خلص البحث إلى مجموعة من النتائج، من أهمها: «األم»كتابه و  ة مع اإلمام الشافيتعوبعد هذه الرحلة املا

  اإلمام الشافعي  .1
ً
ا، فضال

ً
 واستنباط

ً
عن شخصه  واحد من أعظم من أنجبت الحضارة اإلسالمية فقًها وللة وحديًثا وأصوال

 ، وأدبه الرفيع، ونصرته لدينه وعروبته.املتفرد، وسلوكه العالي

  يمثل نموذًجا من التأليا العلمي «األم»كتاب   .2
ً
عن وحدة  القائم على منهج مطرد، وِخطة تشريعية ذات معالم بارزة، فضال

 موضوعة، وجمال أسلوبه، وجمعه بين الفروع واألصول، واستدالله باملنقول واملعقول.

الفه؛ ولذلك ه، وال بما خن خالفله قدسيته ومكانته؛ ولذلك فال تعويل على غيره، وال يأبه بم - عند اإلمام الشافعي –النص   .3

 «.إذا صح الحديث فهو مذهبي»: حفظ الناس عن الشافعي

، وكان الوحى يتنزل وهم أحياء، وبعضه كان عالًجا لبعض معضالتهم البيئية والحياتية؛ ملسو هيلع هللا ىلصهم َمْن عاصروا النبي بة الصحا  .4

 بالفقه في ملسو هيلع هللا ىلصولذلك فهم أعلم الناس بالنصوص الشرعية، وبخاصة املجيزين منهم كالخلفاء الراشدين، ومن دعا لهم الرسول 

 الترجيح والفتوى من أسس مذهب اإلمام. مادها فيويهم والتعويل عليها واعتالدين، فاألخذ بفتا

عرب، وقد تحقق هذا لإلمام الشافعي؛ حيث ال يملك آلة االجتهاد، وال يستطيع فهم النصوص وتوجيهها إال من فقه للة ال  .5

 جلًيا فيهل من علمه، وقد ظهر ذلك الللة، يلجأ إليه كبار الللويين للن ة هذيل عشرين سنة؛ حتى صار حجة فيقبيل عاش في

 جل فقهه وفتاويه واختياراته وتوجيهاته.

االعتماد على القياس عند غياب النص واإلجماع، وضبط الفروع بالقواعد الفقهية واألصولية، ومراعاة األعراف والبيئات من   .6

 .«األم»كتاب  سس منهج اإلمام املطردة فيأ

ز التزاوج بين الفقه واألصول، ومراعاة املقاصد العامة للشري  .7 عة اإلسالمية، واملقاصد الخاصة بكل باب من أبواب الفقه مي 

 ، وجعل له روًحا وجوهًرا، أورثه الخلود على مرَّ الزمان.«األم»كتاب 

 املسألة، فإن اإلمام يذكره ويثنى على املخالا، ويبين حجته، ثم يرد عليه بأسلوب هادئ ومقنع. إذا كان هناك خالف في  .8

                                                                 
 .3/188معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية:  116
 .6/556األم:  117
118
 .6/566السابق:  
119

اه:  جمع اإلمام املحدث ابن حققه الدكتور إبراهم بن على، « املسائل الفقهية التي انفرد بها اإلمام الشافعي دون إخوانه من األئمة»كثير مفردات اإلمام الشافعي في كتابه سمَّ

 ونشرته مكتبة العلوم والحكم باملدينة املنورة.
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ع في الفقه االفتراض ي  .9  ما تدعو الحاجة إليه، والعناية بالنوازل واملستجدات الفقهية، وبناء األحكام والفتوى  عدم التوسُّ
َّ

إال

 ، تدل على شخصية صاحبه وسعة علمه.«األم»، كلها سمات لكتاب ختيار، وأحياًنا االنفراد الفقهيعلى الجمع والترجيح واال 

غير ذلك من الشهادات العلمية التي حصل ظ حق العلم وأهله، ومراعاة حق األستاذ على تلميذه، و وأخيًرا، األدب الجام، وحف .11

 ذووه. عليها الشافعي
 

  من العلماء، داللة على مكانته املشهورة، وال يعرف الفضل ألهله إال

 التوصيات:
تمت ال تشفى غليل  حيث إن التحقيقات التيي تليق به؛ وإخراجه على الصورة الت لإلمام الشافعي «األم»إعادة تحقيق كتاب   .1

 الباحثين.

 ودراستها دراسة تأصيلية. «األم»اشتمل عليها كتاب  والضوابط الفقهية واألصولية التي جمع القواعد  .2

 .«األم»نظًرا وتطبيًقا من خالل كتاب  مقاصد الشريعة عند اإلمام الشافعيدراسة   .3

ة عند اإلمام دراسة د  .4 نَّ هذا الدليل العظيم وبخاصة ما يترتب على هذه النظرة من  الشافعي لبيان نظرته ونظريته فيليل السُّ

 توجيه كثير من الفروع.

، وتطبيقه «الرسالة»كتاب  صيله فياألدلة األصولية املختلا فيها بين العلماء، وكيا ينظر إليها اإلمام ويوجهها من خالل تأ  .5

 .«األم»كتاب  في

 :راجع امل

  الكريمالدقرآن. 

بحث منشور بمجلة جامعة امللك عبد العزيز، العدد الثاني، جمادى  املذهب عند الشافعية، ه(1398،)محمد ،بن إبراهيم .1

 اململكة العربية السعودية . –اآلخرة، جدة 

 .3تحقيق: مصطفى البلا، دار ابن كثير، بيروت، ط  صحيح البخاري، ه(1417،)محمد إسماعيل ،البخاري  .2

  -القاهرة  -ط: املجلس األعلى للشئون اإلسالمية  اإلمام الشافعي ناصر السنة وواضع األصول، (1969)،عبد الحليم ،الجندي .3

 مصر . 

 مصر .  –ط دار السالم،القاهرة   الفتح املبين في تعريف مصطخلحات الفدقهاء واألصوليين، (2117)،محمد إبراهيم ،الحفناوي  .4

 جامعة القاهرة .  –دار العلوم  –، رسالة دكتوراه، غير منشورةالتوقع واملآل فدقه (2116،)عبد الفتاح محمد ،حسين .5

 لبنان .  –بيروت  –ط: املكتبة العلمية   مناقب اإلمام الشافعي، ،فخر الدين ،الرازي  .6

 مصر . –القاهرة  –ط: دار الفكر العربي تاريخ علم أصول الفدقه، (1948)، محمد ،أبو زهرة .7

 مصر . –القاهرة  –ط: دار الفكر العربي  الشافعي حياته وعصره وآراؤه الفدقهية، ،محمد ،أبو زهرة .8

محمود الطناحي، ط: دار هجر،  –تحقيق: عبد الفتاح الحلو  طبدقات الشافعية الكبرى، (1992)،تاج الدين ،ابن السبكي .9

 .مصر –القاهرة 

 –بيروت  -ط دار ابن حزم اإلمام محمد بن إدريس الشافعي في الفدقه وأصوله، منهجية،عبد الوهاب إبراهيم ،أبو سليمان .11

 ن . البن

 .مصر –القاهرة  ، تحقيق: رفعت فوزى عبد املطلب، ط: دار الوفاء، األم (2112،)محمد بن إدريس ،الشافعي .11

 القاهرة. –، تحقيق: أحمد شاكر، ط: دار  التراث الرسالة (1979) ،محمد بن إدريس ،الشافعي .12

 مصر . –القاهرة  -ط: دار النصرمدخل لعلوم الشريعة اإلسالمية، ،إبراهيم محمد ،عبد الرحيم .13

 مصر . –القاهرة  -املطبعة املنيرية  توالى التأسيس ملعالى ابن إدريس، ،ابن حجر ،العسقالني .14

 لبنان  –، ط: دار الفكر، بيروت تحقيق: محمود مطرجي الحاوي الكبير، (1994، )بن محمد بن حبيب يعل ،املاوردي .15

 مصر .  –ط: دار النفائس.القاهرة  املدخل إلى مذهب اإلمام الشافعي، .16

 د . ت . –بيروت  -ط: دار الكتب العلمية. تهذيب األسماء واللغات، ،يحيى بن شرف  ،النووي .17

 م.1991لبنان  -بيروت –تحقيق: إحسان عباس، ابن خلكان، ط: دار صادر  وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، .18
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Abstract.   This research is on the approach that Imam Shafi'i  - may God have mercy on him – has  
followed in his book “Al Umm” which is one of the greatest jurisprudential work of this great scholar; 
a book that has came out - through his extrapolation - with a set of precise methodological features  
that indicate the unity of the subject and the method, a fact that clearly outspeaks about the 
greatness of this book and its author. 
 This research is presented with an introduction, followed by two research topics and a 
conclusion, which includes the most important findings and recommendations of this research and 
then, the research references and index. 
 In the introduction, I have provided a brief introduction of the book and  discussed its  
importance and have also addressed the reasons for choosing this book for my res earch. I have then 
provided the research methodology and strategy, and demonstrated the research problem - as is the 
case in these types of researches. 
The first topic is entitled: "Imam Shafi'i and his work “Al -Umm" in which I have deal t with a short 
biography of Imam Shafi'i, and have then discussed about the importance of “Al -Umm" for the Shafi'i  
school. This has come up in two sub-sections. 
  The second topic is entitled: "The general features of the method of Imam Shafi'i in his “Al -
Umm", in which I have dealt with eighteen features and have also cited for each feature with 
adequate texts to demonstrate it. 
 Finally, there is the conclusion which includes the most important research findings and 
recommendations, and then the most important research references and index is provided. 

Keywords: Imam Shafi'i; Shafi'i school; Book “Al Umm” . 
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