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 أتصيالت اإلمام الشافعي لفهم وحجية السنة النبوية
 )دراسة أتصيلية تطبيقية ألهم أاثره(

 
 د. توفيق حممد إبراهيم نصيب

 قسم الشريعة. -كلية القانون  -جامعة طربق
tf_1988@yahoo.com 

_______________________________________________________________ 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 :امللخص

دوٌر كبري يف خدمة السنة النبوية وفهمها مبا جيب أن  -رمحه هللا تعاىل-كان لإلمام الشافعي    
 ملسو هيلع هللا ىلصتُفهم به حبسب الظاهر منها، وما جاء به منهج السلف الصاحل، ووجوب العمل بسنة النيب 

مىت صحت وخلْت عن الناسخ واملخصص، كما كان للشافعي دوٌر يف ضبط األخبار وصوهنا عن 
ف والتعطيل، وترك قوله وقول من خالفها ولو كان صحابياً والعمل هبا، ومن منهجه قبول التصحي

املراسيل مىت صّحت، واالبتعاد عن القول ابلرأي كاالستحسان وحنوه ما وجد لنصوص السنة 
الصحيحة الصرحية سبياًل؛ فكان فهمه لنصوص السنة ظاهرًا حيناً، وابطنًا حينًا آخر إذا خلت 

ن نصّ  حيكمها؛ وذلك ابالجتهاد قياسًا على نظائرها املنصوصة، فكان حكمه ابلقياس الواقعة ع
فيها، ومل خيالف نصاً، ومن نتائج ذلك أّن مذهب الشافعي إذا اتبع  -عز وجل–هو حكم هللا 

ينبين على ذلك أّن اخلالف يقل وينعدم يف  -إذا صح احلديث فهو مذهيب-ُمقلِّّدوه مقولته 
قوله خبالفه؛ لرجوعهم للحديث الصحيح اتباعا لعموم مقولته ابتباع احلديث مىت  مذهبه، ولو كان

مع غريه من املذاهب  -إذا كان خبالف احلديث الصحيح-صّح، وكذلك ُيَسهِّّل اتفاق مذهبه 
 .األخرى؛ القتضاء قاعدته الرجوع للحديث الصحيح وإن مل يطلع عليه اإلمام الشافعي رمحه هللا
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 املقدمة
احلمد هلل الذي خلق اإلنسان فعّلمه البيان، وسخر له الليل والنهار، وأشهد أّن حممدًا عبده 

 وعلى آله وصحبه إىل يوم الدين وبعد... ملسو هيلع هللا ىلصورسوله 
متمّثاًل يف   -سبحانه وتعاىل-قد جاء بشرع حْمكم  بوحي عظيم من رب العزة  ملسو هيلع هللا ىلصفإن النيب    

مبّينة ومؤكدة  ملسو هيلع هللا ىلصه وال من خلفه، وسنة نبوية بلفظ النيب كتاب  متلوّ  ال أيتيه الباطل من بني يدي
لكتابه الكرمي، وأبحكام  جديدة  مل ترد فيه، وكانت السنة كلها توجب العمل ملن مسعها وعلِّم 

، طاعًة هلل  ، ومع ذلك ملسو هيلع هللا ىلصابتباع ما جاء به النيب  -عز وجل-صحتها دون توقف  أو تشكيك 
ية برمتها أو أيخذ بعضها دون بعض؛ إما طعنًا يف فقد جاء من يشكك ويطعن يف السنة النبو 

سندها أو يف مْتنِّها، فجعل ذلك رخصة له يف التحّلل منها، ومن ََثّ التحّلل من أحكامها فخرج 
حبفظ الشريعة أبْن سّخر هلا  -عز وجل-عن رِّْبقة الشريعة الغراء وإمجاع املسلمني، فكان وعد هللا 

–ول، ومن هؤالء العلماء اإلمام احَلْْب حممد بن إدريس الشافعي علماء أجالء تلقتهم األمة ابلقب
، فكان هذا اإلمام دلياًل هلذه األمة يف حفظ السنة النبوية الصحيحة والعمل هبا، وذلك -رمحه هللا

من خالل أتصيالته البديعة والبارعة يف تثبيت حجيتها، وقبوله املرسل منها بشروطه، وكان منهجه 
 رد قول  كل من خالفها ولو من الصحابة رضي هللا عنهم، مع اعتماده يف فهم بّينًا واضحًا يف

السنة النبوية على أقواهلم وأتويالهتم ومقدمًا هلا على غريها؛ ملا هلم من فضل الصحبة رضي هللا 
عنهم، وكذلك كان لإلمام الشافعي منهج عادل وقومي يف التعامل مع نظرائه من اآلئمة املتبوعني، 

ظهر هنجًا سليما حُيتذى به يف أدب اخلالف يف عصران؛ ألنّه ليس غايته الطعن يف حىت أ
شخوصهم والنيل منهم، بل غايته رعاية السنة النبوية الصحيحة وفهمها فهمًا سليمًا وتطبيقها 
التطبيق الصحيح بعيداً عن إعمال الرأي واهلوى، وكذلك ورد يف صحيح النقل عن اإلمام الشافعي 

رعايًة للسنة النبوية والعمل هبا، قولُه الشهري: )إذا صح احلديث فهو مذهيب(، فكان  -رمحه هللا-
هذا القوُل احلدَّ الفاصل والنْباس الواضح بني أقوال هذا اإلمام وبني ما صّح من السنة النبوية؛ لذا 

يقة  وُمفّصلة ؛ فقد رأيت أّن يكون هلذه املقولة نصيٌب يف حبثنا وما حتتاجه من نظرة  أصولّية  عم
، وذلك من خالل كتاب: معىن قول -رمحه هللا-لتبيني مدلوهلا احلقيقي الذي أراده اإلمام الشافعي

 .اإلمام املطّليب إذا صّح احلديث فهو مذهيب لتقي الدين  السبكي
 وتكمن فيما يلي: إشكالية الدراسة:

 م وحفظ ما صّح من السنة النبوية؟ما أبرز األاثر والتأصيالت الرّئيسة لإلمام الشافعي يف فه-1
 كيف َضَبَط اإلمام الشافعي عملية الفهم الصحيح للسنة النبوية، وهل كان ظاهرايً إبطالق؟-2
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 ما أهم الشروط العتبار صحة احلديث عند اإلمام الشافعي؟ -3
 ما أهم الدوافع لدى اإلمام الشافعي إلبطال العمل ابالستحسان ؟ -4
ود واملميزات اليت أوردها السبكي لقول الشافعي إذا صّح احلديث فهو  ما املؤيدات والقي-5

 مذهيب؟
 :أمهية الدراسة

 ، وَردُّ قول ما سواها.ملسو هيلع هللا ىلصبيان ضرورة العمل ابلسنة النبوية مىت صّحت عن النيب -1
 إبراز أمهية الرجوع إىل أهل احلديث من العلماء قبل الّتفوُّه يف الشرع احلكيم إبصدار الفتاوى.-2
  .إظهار أّن الفهم الصحيح للسنة النبوية هو الدافع الرافع لالختالف-3
تبيني أّن االحنراف واخللل الواقع يف تطبيق السنة سببه ترك العمل بصحيحها واتباع اآلراء -4

 .واألهواء
 :منهج الدراسة

 .سنة النبويةاملنهج االستقرائي، وذلك بتتبع واستقراء ما ذكره اإلمام الشافعي يف كتبه حول ال-1
 املنهج التحليلي، وذلك ببيان ما غمض من مفردات البحث ابلرجوع هلا يف مظاهنا.-2
                       .  املنهج املقارن، وهذا إليضاح منهج الشافعي يف اخلالف العايل مع غريه من األئمة -3
 خطة البحث:  

 وهي مرتبة حبسب ما يْقتضيه البحث على مطالب سبعة: 
 .ملسو هيلع هللا ىلصاملطلب األول: أدلة الشافعي على لزوم اتباع سنة النيب 

 املطلب الثاين: شروط قبول خْب الواحد وحجية عند الشافعي ومنهجه يف قبول احلديث املرسل.
ورجوعهم  ملسو هيلع هللا ىلصاملطلب الثالث: منهج الشافعي يف اختالف أقوال الصحابة مع حديث النيب 

 حلديثه.
الرابع: منهج اإلمام الشافعي يف اخلالف العايل بني اإلمامني أيب حنيفة ومالك  رمحهما  املطلب

 هللا.
 املطلب اخلامس: العمل ابلظواهر من السنة حبمل األمر على الوجوب والنهي على التحرمي.

 املطلب السادس: منهجه يف إبطال االستحسان يف مقابل األحاديث الصحيحة.
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 قول اإلمام الشافعي إذا صّح احلديث فهو مذهيب من خالل كتاب تقي املطلب السابع: تفسري
 .الدين السبكي 

 
 ملسو هيلع هللا ىلصأدلة الشافعي على لزوم اتباع سنة النيب : املطلب األول

ه وكتابه، املوضَع الذي أابن   أنّه  -جل ثناؤه  -قال الشافعي: "وضع هللا رسوله من دينه وفْرضِّ
طاعته، وحرَّم من معصيته، وأابن من فضيلته، مبا قَ َرن من اإلميان جعله َعَلًما لدينه، مبا افرتض من 

َا قال تعاىل: ﴿ (1)برسوله مع اإلميان به" ًرا َلُكْم ِإَّنه َفآِمُنوا ِِبَّللِه َوُرُسِلِه َوََل تَ ُقوُلوا َثاَلثٌَة انتَ ُهوا َخي ْ
ُ ِإَلٌه َواِحٌد ُسْبَحانَُه َأْن َيُكوَن َلُه َوَلدٌ  وكذلك  جعل هللا سبحانه من كمال  ،[171اء:﴾ ]النساَّلله

ال يسمى مؤمنًا على احلقيقة حىت  ملسو هيلع هللا ىلص؛ فمن مل يؤمن ابلنيب ملسو هيلع هللا ىلصاإلميان به لزوم اإلميان برسوله 
قال  ملسو هيلع هللا ىلصمع إميانه ابهلل عز وجل، فيكون اإلميان ابهلل سبحانه مقروان ابإلميان ابلنيب  ملسو هيلع هللا ىلصيؤمن به 
َا اْلُمْؤِمُنوَن الهِذينَ تعاىل: ﴿ آَمُنوا ِِبَّللِه َوَرُسوِلِه َوِإَذا َكانُوا َمَعُه َعَلى َأْمٍر َجاِمٍع َلَْ يَْذَهُبوا َحَّته  ِإَّنه
لكل من أراد امتحان إميانه به؛ كما هو سؤاله  ملسو هيلع هللا ىلصوكذلك كان هنج النيب  .[62﴾]النور:َيْسَتْأِذنُوهُ 

فَ َقاَل هَلَا: "أَْيَن هللاُ؟ قَاَلْت: يفِّ السََّماءِّ، قَاَل: َمْن أاََن؟  (2)للجارية اليت أراد معاوية بن احلكم إعتاقها
َنٌة"»قَاَلْت: أَْنَت َرُسوُل هللاِّ، قَاَل:  َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوََل ُمْؤِمَنٍة ، قال تعاىل: ﴿(3)أَْعتِّْقَها، فَإِّن ََّها ُمْؤمِّ

َن ََلُُم اْْلِيَ َرُة ِمْن َأْمرِِهْم، َوَمْن يَ ْعِص اَّللهَ َوَرُسوَلُه، فَ َقْد َضله ِإَذا َقَضى اَّللهُ َوَرُسولُُه َأْمًرا َأْن َيُكو 
إذا قضوا  ملسو هيلع هللا ىلص[، أي مل يكن ملؤمن وال مؤمنة ابهلل سبحانه ورسوله 36﴾]األحزاب:َضاَلًَل ُمِبيًنا

والطاعة هلل بشيء أو أمروا أبمر أن يتخرّيوا مما قضوا فيهم وخيالفوا أمرهم؛ بل يلزمهم االنقياد 
، وكذلك أمر هللا (4)ورسوله، ومن يْعصهما فقد حاد عن سبيل اهلدى والرشاد وضّل الضالل املبني

برد ما اختلف فيه املؤمنون إىل هللا سبحانه وإىل الرسول  ملسو هيلع هللا ىلصبعد طاعته وطاعة رسوله  -عز وجل-

                                                           

احلليب، ، مكتبة 1الرسالة، الشافعي أبو عبد هللا حممد بن إدريس الشافعي، حتقيق وشرح: أمحد شاكر، ط-( (1
 . 73م، ص1940ه /1358مصر، 

 املصدر نفسه . -((2
صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج أبو احلسن، كتاب املساجد ومواضع الصالة، ابب حترمي الكالم يف -((3

 -الصالة ونسخ ما كان من إابحته، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، د.ط، دار إحياء الرتاث العريب 
 . 1/381بريوت

، مؤسسة 1بيان يف أتويل القرآن، أبو جعفر حممد بن جرير الطْبي، حتقيق: أمحد حممد شاكر، طجامع ال -((4
 . 20/271م، 2000 -ه   1420الرسالة، 
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ه ذلك شرطاً نصاًّ إن وجدوه أو قياسًا على أحدمها إن مل يكن فيهما نٌص، وجعل سبحان ملسو هيلع هللا ىلص
َ، ، قال تعاىل: ﴿(5)لإلميان، وهذا كله خرٌي هلم وأحسن عاقبة ََي َأي َُّها الهِذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اَّلله

ْن ُكنُتْم َوَأِطيُعوا الرهُسوَل َوُأْويل اأْلَْمِر ِمْنُكْم، فَِإْن تَ َناَزْعُتْم ِف َشْيٍء فَ ُردُّوُه ِإََل اَّللِه َوالرهُسوِل إِ 
ٌر َوَأْحَسُن أتَِْوياًل تُ ؤْ  -[، وكذلك جعل هللا 59: ﴾ ]النساءِمُنوَن ِِبَّللِه َواْليَ ْوِم اْْلِخِر َذِلَك َخي ْ

وما جاء به فيما  ملسو هيلع هللا ىلصمن أساس التصديق واإلميان به قوال وعمال حتكيم النيب  -سبحانه وتعاىل
ت، وأن يرضوا حيصل من شجار ونزاع بني كل املختلفني، وترُك حكم ما سواه من الطواغي

، قال تعاىل: (6)هو ُحكم هللا العْدل ملسو هيلع هللا ىلصبال شك يف صدورهم، كوُن ُحْكمه  ملسو هيلع هللا ىلصويسلِّّموا مبا قضاه 
نَ ُهْم، ُثُه ََل َيَُِدوا ِف َأنُفِسِهْم َحَرًجا ِمه ﴿ ا َفاَل َورَبِ َك ََل يُ ْؤِمُنوَن َحَّته ُُيَكِ ُموَك ِفيَما َشَجَر بَ ي ْ

 .[65﴾ ]النساء:ْسِليًماَقَضْيَت، َوُيَسلِ ُموا تَ 
 

شروط قبول خرب الواحد وحجية عند الشافعي ومنهُجه ِف قبول : املطلب الثاين
 احلديث املرسل

 أوال: شروط قبول خْب الواحد عند اإلمام الشافعي:
ذكر اإلمام الشافعي أّن أقل ما تقوم به احلجة على أهل العلم هو: "خُْب الواحد عن الواحد       

تَ َهى به إىل النيب أو َمْن انتهى به إليه دونه" ، وحْتصيُل كالمه أن احلجة يف خْب الواحد (7)حىت يُ ن ْ
 : (8)تتحقق إذا توافرت فيه الشروط التالية ملسو هيلع هللا ىلصاملنقول عن النيب 

ن الراوي ثقة، معلوم الصدق يف حديثه، ويعقل معىن ما حُيّدث به، وإال مل تُ ْقبل روايته، أن يكو -1
 .(9)ملسو هيلع هللا ىلصوهذا مشرتٌط يف رواة اخلْب من أول السند إىل أن يُنتهى به إىل النيب 

أن يكون الرّاوي عاملا مبا أحاله من معاين احلديث إذا مل يرو احلديث لفظا كما مسعه بل نقله -2
أبلفاظه معىًن، فإذا مل يعلم مبا حييله من معاين احلديث فال جيوز له نقل احلديث مبعانيه؛ ألنّه قد 

                                                           

 . 8/506،  جامع البيان يف أتويل القرآن، الطْبي، 79الرسالة، الشافعي، ص -((5
 518/ 8ي، ، جامع البيان يف أتويل القرآن، الطْب 82الرسالة، الشافعي، ص -((6
 . 370الرسالة، الشافعي، ص -((7
 . 372-370ذكر الشافعي هذه الشروط يف كتابه الرسالة ص -((8
 . 381،390الرسالة، الشافعي، -((9
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من التحريف جيعل احلالل حراما أو العكس، فيجب عليه أن يُؤّديه كما مسعه حبروفه ليسلم 
   .والتصحيف

أن يكون الراوي للحديث حافظاً ملا كتبه من أخبار، إذا كان اعتماده يف التحديث على كتابه -3
 .الذي نقله مساعاً من غريه من احملدثني

 .أال خيالف من روى احلديث غريَه ممن اشرتك معه يف حفظ احلديث-4
َدلِّسًا حُيّدث عن شخص ما مل يُقْله، أو خيالف براءة الرّاوي من التدليس، فإذا كان الرّاوي مُ -5 

 .حّدث به حجة حبديثه الثقات مل يكن فيما
 أاّل يكون الراوي من احملدثني كثرَي الغلط يف حديثه مامل يكن له كتاب صحيح فيما حّدث.-6

 اثنيا: أدلة اإلمام الشافعي يف حجية تثبيت خْب الواحد والعمل به:
ُ اْمرَأً مسَِّع َمَقاَليتِّ فَ َوَعاَها َوَحفَِّظَها َوبَ لََّغَها، فَ ُربَّ َحامِّلِّ فِّْقه  إِّىَل (10)رَ : "َنضَّ ملسو هيلع هللا ىلصحديث النيب  -1 اَّللَّ

: إِّْخاَلُص الَعَملِّ َّللَِِّّّ، َوُمَناَصَحُة أَئِّمَّ  ْنُه " َثاَلٌث اَل يُغِّلُّ َعَلْيهِّنَّ قَ ْلُب ُمْسلِّم  ةِّ َمْن ُهَو أَفْ َقُه مِّ
ْم"اْلُمْسلِّمِّنَي، َولُزُ  ْم، فَإِّنَّ دَّْعَوهتَم حتِّيُط مِّْن َورَائِّهِّ ، ولبيان ذلك قال الشافعي: "فلما (11)وُم مَجَاَعتِّهِّ

نََدب رسول هللا إىل استماع مقالته وحفظِّها وأدائها اْمرًأ يؤديها، وااُلْمُرُء واحٌد: دلَّ على أنه ال 
؛ ألنه إمنا يُؤدَّى عنه حالل وحرام أيمر أن يُؤدَّى عنه إال ما تقوم به احلجة على من أدى إليه

أمر  ملسو هيلع هللا ىلص؛ أي أّن النيب (12)جُيتَ َنب، وحدٌّ يُقام، وماٌل يؤخذ ويُعَطى، ونصيحة يف دين  ودنيا"
ابستماع أحاديثه وحفظها بلفظها وأتديتها من الرواة كما مسعوها وحفظوها إىل من هو دوهنم من 

                                                           

أي أهبجه وأسره، حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي ، حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفوري،  -((10
 . 6/347بريوت، د.ت،  –، دار الكتب العلمية د.ط

أخرجه ابن ماجه عن جبري بن مطعم عن أبيه، سنن ابن ماجه، حممد بن يزيد القزويين، د.ط، احلديث  -((11
 -)حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي(، كتاب املناسك، ابب اخلطبة يوم النحر، دار إحياء الكتب العربية 

والرتمذي عن ابن مسعود عن أبيه، وقال :"حديث حسن صحيح"  ،2/1015فيصل البايب احلليب، 
سنن الرتمذي، حممد بن عيسى السلمي، كتاب العلم عن رسول هللا، ابب ما جاء يف احلث على تبليغ 

، 5/34م، 1975 -ه   1395مصر،  –، حتقيق: إبراهيم عطوة، مكتبة مصطفى احلليب2السماع، ط
عادل مرشد،  -حتقيق: شعيب األرنؤوط  –، 1مد حنبل، طمسند أمحد، أبو عبدهللا أمحد بن حم

، وقال الشيخ األلباين صحيح، حممد بن 21/60م، 2001 -ه 1421وآخرون، مؤسسة الرسالة، 
م، 1988 -ه 1408، املكتب االسالمي، بريوت، 2انصر، صحيح اجلامع الصغري وزايدته، ط

2/1145 . 
 . 404-403الرسالة، الشافعي،  -((12
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ال أيمر حبفظ وأتدية  ملسو هيلع هللا ىلصك دّل على أن النيب رجال السند واحداً عن واحد ؛ فإذا كان األمر كذل
األحاديث إال ملن قامت احلجة فيمن أدِّّي إليهم وإن كان فردا واحدا يرويه لغريه حىت وصل إلينا، 

 ومن ََثّ يكون خْب الواحد حجة ملن سبق.
2- ِّّ ، َعْن أَبِّيهِّ، َعنِّ النَّيبِّ ، أَيتِّيهِّ (13)قَاَل: "اَل أُْلَفنَيَّ َأَحدَُكْم ُمتَّكًِّئا َعَلى أَرِّيَكتِّهِّ  ملسو هيلع هللا ىلصعن َأيبِّ رَافِّع 

اأْلَْمُر مِّْن أَْمرِّي ممَِّّا أََمْرُت بِّهِّ، َونَ َهْيُت َعْنُه، فَ يَ ُقوُل: اَل َنْدرِّي، َوَما َوَجْداَن يفِّ كَِّتابِّ هللاِّ 
من السنة، والعمل  ملسو هيلع هللا ىلصعما جاء به النيب  ، ووجه الداللة منه هو: عدم جواز اإلعراض(14)ات َّبَ ْعَناُه"

مبا جاء يف القرآن وحده جملرد عدم وجود أحكام الوقائع اليت جاءت هبا السنة يف الكتاب الكرمي؛ 
، قال الشافعي: "ويف هذا تثبيُت (15)إعراض عن القرآن حقيقة ملسو هيلع هللا ىلصألّن اإلعراض عن حديث النيب 

 .(16)إن مل جيدوا له نصَّ حكم  يف كتاب هللا"اخلْب عن رسول هللا وإعالُمهم أنّه الزم هلم، و 
عن عطاء بن يسار رضي هللا عنه أّن رجال قّبل امرأته وهو صائم، فخاف اإلَث بذلك، فأرسل -3

يقّبُل وهو صائم، فرجعت فأخْبت  ملسو هيلع هللا ىلصامرأته تسأل، فدخلت على أم سلمة فقالت هلا: إّن النيب 
مبا يشاء، فرجعت ألم سلمة  ملسو هيلع هللا ىلصنه خيّص نبيه زوجها بذلك فزاده ذلك شرًا ظّنا أبن هللا سبحا

فقال هلا: "أال َأْخبَ ْرتِّيَها أيّن أفعل ذلك...وهللا إِّيّنِّ أَلَتْ َقاُكْم َّللَِِّّّ، َوَأْعَلُمُكْم  ملسو هيلع هللا ىلصفوجدت عندها النيب 
ُُدودِّهِّ" حبِّ

ذلك" دِّاللٌة على أّن : "أاَل أخْبتيها أيّن أفعل ملسو هيلع هللا ىلص، قال الشافعي: "يف ذكر قول النيب (17)

                                                           

 . 7/354األحوذي بشرح جامع الرتمذي، املباركفورى،  حتفة -((13
، سنن أيب داود، أبو داود سليمان بن األشعث، كتاب السنة، ابب يف 39/302مسند أمحد، حنبل،  -((14

، ، وقال 4/200بريوت،  –لزوم السنة، حتقيق: حممد حميي الدين، د.ط، املكتبة العصرية، صيدا 
مذي ، كتاب أبواب العلم، ابب ما هني عنه أن يقال عند الرتمذي حديث حسن صحيح ، سنن الرت 

ابب تعظيم حديث رسول هللا صلى هللا عليه  ، سنن ابن ماجه،5/37حديث النيب صلى هللا عليه وسلم، 
، ، وقال احلاكم صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه، 1/6وسلم، والتغليظ على من عارضه، 

 احلاكم حممد بن عبد هللا، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، املستدرك على الصحيحني، أبو عبد هللا
 . 1/190 1990 - 1411بريوت،  –، دار الكتب العلمية 1ط

 . 7/354حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي، املباركفورى،  -((15
   . 404الرسالة، الشافعي، ص -((16
تعليق:  جاء يف الرخصة يف القبلة للصائم،كتاب الصيام، ابب ما موطأ مالك، مالك بن أنس بن مالك،   -((17

 ،1985 -ه  1406لبنان،  –حممد فؤاد عبد الباقي، د.ط، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت 
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 أم سلمة عنه مما جيوز قبوله؛ ألنّه ال أيمرها أبن بخْب عن النيب إال ويف خْبها ما تكون احلجُة خْب
؛ أي يف قوله ألم سلمة "أال (18")ملن أخْبْته، وهكذا خُْب امرأته إن كانت من أهل الصدق عنده

اخلْب هبذه أخْبتيها" حثٌّ على نقل اخلْب لغريها وهو واحد فكان هذا دلياًل قواًي على قبول 
 .الصفة، وهذا يسري على خْب املرأة اليت سألت لكوهنا نقلت اخلْب بنفسها وال أحد معها

4- َّ ، فَ َقاَل: إِّنَّ النَّيبِّ ، إِّْذ َجاَءُهْم آت  َنا النَّاُس بُِّقَباء  يفِّ َصاَلةِّ الصُّْبحِّ  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر، قَاَل: "بَ ي ْ
َلَة قُ ْرآٌن،  ، َقْد أُْنزَِّل َعَلْيهِّ اللَّي ْ َر َأْن َيْستَ ْقبَِّل الَكْعَبَة فَاْستَ ْقبُِّلوَها، وََكاَنْت ُوُجوُهُهْم إِّىَل الشَّْأمِّ َوَقْد أُمِّ

، مبعىن أّن أهل قباء كانوا على قِّبلة  مفروض  عليهم استقباهُلا، وليس هلم (19)فَاْسَتَداُروا إِّىَل الَكْعَبةِّ"
ة عليهم من الكتاب أو األخبار املتواترة ترك فرض استقبال بيت املقدس إال بشيء تقوم به احلج

من عموم الناس، ولكنهم حتّولوا إىل استقبال الكعبة خبْبِّ واحد  من أهل الصدق عندهم وتركوا 
استقبال بيت املقدس املعلوم قطعا لديهم بذلك؛ وما كانوا ليفعلوا ذلك إال ألّن خْب الواحد تثُبت 

يف الدين إال لعلمهم  -من قبول خْب الواحد-هذا احلََدثِّ  احلجة مبثله يف األحكام، وال لُيْحدِّثوا
على ذلك، ومل يقْل هلم ال ترتكوا ما كنتم عليه من القبلة إال  ملسو هيلع هللا ىلصجبواز إحداثه هلم، وقد أقرهم النيب 

، أو أبن ينقله عموم الناس، أو بنقله عن أكثر ملسو هيلع هللا ىلصابلعلم املوجب للحجة عليكم، أو بسماعه منه 
يرّدهم مبا فعلوا دّل هذا على قبول خْب الواحد، وأنّه حجٌة موجب  من واحد عنه، فلما مل

 .(20)للعمل
معاذًا رضي هللا عنه إىل اليمن لُيعّلمهم فروض هللا عليهم، وأيخذ منهم ما  ملسو هيلع هللا ىلصبعَث النيب -5

وجب عليهم، وأمره أن يقاتل مبن أطاعه مْن عصاه، ملعرفتهم مبعاذ  وأنّه من أهل الصدق والعدالة، 
خْبه ولو كان واحداً، قال الشافعي: "ومل يكن ألحد عندان يف أحد  ممن قدِّم عليه من أهل  فقبلوا

                                                                                                                                                            

ابب بيان أن القبلة ، واحلديث أخرجه مسلم يف صحيحه عن عمر بن أيب سلمة كتاب الصيام، 1/291
 . 2/779يف الصوم ليست حمرمة على من مل حترك شهوته، 

 . 407الرسالة، الشافعي، ص -((18
َناُهُم صحيح البخاري، حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري، كتاب تفسري القرآن، اَبُب ﴿ -((19 الهِذيَن آتَ ي ْ

ُهْم لََيْكُتُموَن احلَقه  َفاَل َتُكوَننه ِمَن ﴿ -﴾ إِّىَل قَ ْولِّهِّ الِكَتاَب يَ ْعرُِفونَُه َكَما يَ ْعرُِفوَن أَبْ َناَءُهْم َوِإنه َفرِيًقا ِمن ْ
، دار طوق النجاة، 1[ حتقيق: حممد زهري بن انصر الناصر، ط147-146﴾ ]البقرة: املُْمََتِينَ 
،  صحيح مسلم، مسلم، كتاب املساجد ومواضع الصالة ابب حتويل القبلة من 6/22ه، 1422

 .1/375القدس إىل الكعبة 
 ، بتصرف .408-406الرسالة، الشافعي،  -((20
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يذكر أنّه  ملسو هيلع هللا ىلص: أن يقول: أنت واحد وليس لك أن أتخذ منا ما مل نسمع رسول هللا -الصدق
 . (21)علينا"

، ملسو هيلع هللا ىلصإّن اإلمجاع منعقٌد على حجية قبول خْب الواحد وتثبيته والعمل به مىت صح عن النيب  -6
ومن ذلك إمجاع الصحابة على أن يكون اخلليفة واحدًا واألمري واحدًا واإلمام يف الصالة 

 .(22)واحداً 
استدل الشافعي حلجية خْب الواحد أبّن األنبياء بُعِّثوا واحدًا واحداً، وقامت احلجة هبم على -7

﴿وما وقال تعاىل:  [1]نوح: ﴿إان أرسلنا نوحًا إَل قومه﴾قال تعاىل:  قومهم ابألدلة واملعجزات،
[، قال الشافعي: "أقام جل ثناؤه 144]آل عمران:  حممٌد إَل رسوٌل قد خلت من قبله الرسل﴾

حجته على خلقه يف أنبيائه يف األعالم اليت ابينوا هبا خلقه سواهم، وكانت احلجة هبا اثبتة على 
، وكان الواحد يف ذلك وأكثُر من شاهد أمور األنبياء ودالئلهم اليت ابينوا هبا غريهم، وَمن بعدهم

واضرب َلم مثاًل أصحاَب منه سواًء، تقوم احلجة ابلواحد منهم قيامًا ابألكثر، قال تعاىل: ﴿
( إذ أرسلنا إليهم اثنني، فكذبومها، فَ َعزهزان بثالث، فقالوا إان 13القرية إذ جاءها املرسلون)

أنزل الرمحن من شيٍء إن أنتم إَل ( قالوا ما أنتم إَل بشٌر مثلُنا وما 14إليكم مرسلون)
، وكذا أقام 15-13]يس:َتْكذبون﴾  [، قال الشافعي: "َفظَاَهَر احُلَجَج عليهم ابثنني، َث اثلث 

احلجَة على األمم بواحد، وليس الزايدة يف التأكيدِّ مانعًة أن تقوم احلجة ابلواحد، إذ أعطاه ما 
الشافعي هنا أّن احلجة تقوم من الرسل على املرسل إليهم ، فجعل (23)يبايُِّن به اخلْلق غرَي النبيني"

ابلواحد منهم كقيامها ابألكثر وال فرق؛ ألهّنم يتميزون على غريهم بصفات الصدق واألمانة مما 
 جعلهم مصّدقني عند قومهم، وهذا يُثبِّّت حجية خْب الواحد إذا ما رواه الثقات.

تُ ْفيتِّ َأْن َتْصُدَر »عن طاووس قال: كنت مع ابن عباس رضي هللا عنهم إذ قال زيد بن اثبت: -8
ْلبَ ْيتِّ  ُر َعْهدَِّها ابِّ : إِّمَّا اَل، َفَسْل ُفاَلنََة اأْلَْنَصارِّيََّة، «احْلَائُِّض، قَ ْبَل َأْن َيُكوَن آخِّ ، فَ َقاَل َلُه اْبُن َعبَّاس 

                                                           

 . 417-416الرسالة، الشافعي، ص -((21
 . 453، 419الرسالة، الشافعي،  ص -((22
 . 438-435الرسالة، الشافعي:  -((23
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؟ قَاَل: فَ َرَجَع َزْيُد ْبُن اَثبِّت  إِّىَل اْبنِّ َعبَّاس  َيْضَحُك َوُهَو يَ ُقوُل: َما ملسو هيلع هللا ىلصوُل هللاِّ َهْل أََمَرَها بَِّذلَِّك َرسُ 
 .(24)أَرَاَك إِّالَّ َقْد َصَدْقتَ 

أال يرجع أحٌد حىت  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب : أّن زيدا رضي هللا عنه بعد أن مسع  هني ووجه الدَللة منه     
أن للحائض الرجوع وإن مل تطف ابلبيت طواف  ، ومل يكن يعلم(25)يكون آخر عهده ابلبيت

، فرجع ملسو هيلع هللا ىلص، فلما أخْبه ابن عباس رضي هللا عنهم بذلك وسؤال األنصارية أبنّه: أْمر النيب الوادع
زيد رضي هللا عنه عن خالفه البن عباس رضي هللا عنه وليس له إال خْب املرأة وهي خْب واحد؛ 

  .(26)فثبت ابلتايل حجيته وقبوله
 .نهج اإلمام الشافعي يف قبول احلديث املرسلماثلثاً: 

، ملسو هيلع هللا ىلصاملرسل من احلديث هو أن يقول التابعي الذي شاهد أصحاب رسول هللا قال النيب   
، وقد كان من منهج (27)فالتابعي ترك الواسطة بينه وبني النيب وهو الصحايب وحّدث عمن مل يره

 :(28)يتوافر فيه أحد الشروط اآلتيةاإلمام الشافعي يف صحة احلديث املرسل وقبوله أن 
أْن يْشرتك مع َمن روى احلديث املرسل غريُه من احلُفاظ املأمونني يف الرواية، فُيْسندوه للنيب -1 

مبثل املعىن الذي رواه من أرسل احلديث، فإذا خالفه غريُه من احلفاظ يف رواية احلديث،  ملسو هيلع هللا ىلص
ينة على صحة خْمرجه وإال فال، ووجب التوقف وحديثُه أنقُص إما متنًا أو إسنادًا كان ذلك قر 

 .(29)واالعتبار، مما يعين أن زايدة الثقة عنده ليست مقبولة على االطالق
أن يوافق احلديث املرسل حديثاً آخر مرساًل مروايً عن غري شيوخ األول ممن يُقبل حديثُه، فإذا  -2

 .وجد كان داللة تُقوِّي املرسل ولكنها أضعف من الشرط األول
د ُعّد ذلك داللًة على صحته.-3  أن يكون للحديث املرسل قوٌل للصحايب يوافقه، فإذا ُوجِّ
 .ملسو هيلع هللا ىلصإذا كانت فتاوى أكثر أهل العلم مبثل معىن احلديث املرسل عن النيب  -4

                                                           

 . 2/963صحيح مسلم، مسلم،  كتاب احلج، ابب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن احلائض، -((24
 املصدر نفسه .-((25
 . 442-441الرسالة، الشافعي، ص-((26
األحكام، سيف الدين علي بن أيب علي اآلمدي، حتقيق: عبد الرزاق عفيفي، املكتب اإلحكام يف أصول -((27

 . 2/123لبنان، د.ت، -دمشق -اإلسالمي، بريوت
 . 463-461تناول الشافعي هذه الشروط يف كتابه الرسالة من ص -((28
م، 1994 -ه  1414، دار الكتيب، 1البحر احمليط يف أصول الفقه، بدر الدين حممد الزركشي، ط-((29

1/359 . 
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لِّ أنّه مل يرو حديثه عن جمهولِّ الرواية أو مرتوكِّها، كمراسيل سعيد  -5 أن يُعَرف من حال ال ُمْرسِّ
ُْرسل سعيد (30)رضي هللا عنه أو غريِّه من كبار التابعني فهي مقبولة بن املسيب ، ومن ذلك أخُذه مبِّ

الشافعي: "وال يباع اللحم ابحليوان على كل حال، كان من  يف حرمة بيع احليوان ابللحم، فقال
صنفه أو من غري صنفه، فقد أخبَ َران مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن املسيب أّن رسول هللا 

، وهذا احلديث وإن كان من مراسيل سعيد وهو ثقة عند (31)هنى عن بيع احليوان ابللحم" ملسو هيلع هللا ىلص
الشافعي، إال أنّه له ما يقوِّيه عنده، فقال: "أخْبان مسلم عن ابن جريج عن القاسم بن أيب بزة قال 
قدمت املدينة فوجدت جزورا قد جزرت فُجزِّئت أجزاء كل جزء منها بعناق، فأردت أن أبتاع منها 

، أو أّن اإلمام (32)هنى أن يباع حي مبيت" ملسو هيلع هللا ىلصملدينة إّن رسول هللا جزءا، فقال يل رجل من أهل ا
فأخذ ابحلديث املرسل هنا، حيث قال: "فكيف  الشافعي قد اطلع على طريق آخر سنُده متصل؛

قبلتم عن ابن املسيب منقطعا، ومل تقبلوه عن غريه؟ قلنا: ال حنفظ أن ابن املسيب روى منقطعا إال 
ه، وال أَثَ رُُه عن أحد  فيما عرفناه عنه إال ثقة معروف فمن كان مبثل وجدان ما يدل على تسديد

، وهذا هو صريح قوله أيضاً: "وكل حديث كتبته منقطعاً، فقد مسعته (33)حاله قبلنا ُمنقطَِّعه"
متصاًل أو مشهورًا عن من ُروي عنه بنقل عامة  من أهل العلم يعرفونه عن عامة ، ولكين كرهت 

نه حفظاً، وغاب عين بعض كتيب، وحتققت مبا يعرفه أهل العلم مما حفظُت، َوضع حديث  ال أتق
ي العلم يف كل أمره" ، (34)فاختصرت خوف طول الكتاب، فأتيت ببعض ما فيه الكفايُة دون تقصِّّ

ٌل، َسَواٌء اْبُن الْ  ُمَسيِّّبِّ َأْو قال الزركشي، "فَ نَ بََّه على َأنَّ ُكلَّ َما يُورُِّدُه من اْلُمن َْقطَِّعاتِّ فهو ُمتَّصِّ
رُُه" َغي ْ

(35)  
                                                           

 2/123، اإلحكام يف أصول األحكام، اآلمدي، 463الرسالة، األم -((30
نقله الشافعي عن مالك يف كتاب األم، الشافعي أبو عبد هللا حممد بن إدريس الشافعي، د.ط، دار املعرفة -((31

ود بن ،  واحلديث أخرجه مالك يف موطئه عن زيد بن أسلم، ودا3/82م، 1990-ه 1410بريوت،  –
احلصني، وأيب الزاند مالك، كلهم عن سعيد بن املسيب، كتاب البيوع، ابب بيع احليوان ابللحم، 

2/655. 
 . 3/82األم، الشافعي،  -((32
 . 3/192املصدر نفسه، -((33
 . 431الرسالة، الشافعي، ص-((34
 .  6/366البحر احمليط يف أصول الفقه، الزركشي، -((35
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وعّلل الشافعي عدم قبول املرسل من غري التابعني؛ لشّدة جتوُّزِّهِّم فيمن يروون عنهم و كثرة هذا،    
 .(36)إحالتهم فكان هذا مظنة للوهم والغلط يف روايتهم

فبعد اشرتاط اإلمام الشافعي للشروط أن يكون رواة احلديث املرسل من كبار التابعني، -6
السابقة، مل جيعل احلديث املرسل حجة اثبتًة كثبوهتا ابحلديث املتصل، وأن وجوب قبوله ليس  
كوجوب قبول احلديث املتصل؛ ملا يْعتوِّرُه من أوجه الضعف، فقال: "وإذا وجدت الدالئل بصحة 

ُعم أن احلجة تثبت به ثبوهتا حديثه مبا وصفت أحببنا أن نقبل مرسله وال نستطيع أن نز 
ل" ، وقد عّلَل الشافعي ذلك؛ بكون احلديث املرسل رمبا ُروي عن جمهول الرواية أو أّن (37)ابملوتَّصِّ

ل  خمرجها واحٌد سندًا فتخلله راو  غري مقبول فيما لو وافقه مرسٌل غريه، أو يكون قد غلط امل ُْرسِّ
؛ فدّل ذلك كله على (38)عض الفقهاء قد أفتوا بهحني مسع بعض أقاويل الصحابة توافقه أو أّن ب

ل ومن روى  أّن احلديث املرسل يف أصله ضعيف عنده، ووجه ذلك هو جهالة الواسطة بني امل ُْرسِّ
، ومن أمثلة ذلك ما نقله الشافعي بقوله: "أخْبان سفيان عن حممد بن املنكدر: أن رجاًل (39)عنه

يل مااًل وعيااًل، وإن أليب مااًل وعيااًل، وإنّه يريد أن أيخذ  جاء اىل النيب، فقال: اي رسول هللا، إنّ 
، وهذا احلديث مل أيخذ به (40): أنت ومالك ألبيك"ملسو هيلع هللا ىلصمايل، فُيطعَِّمُه عياله، فقال رسول هللا 

اإلمام الشافعي جلهالة من روى عنه ابن املنكدر، فقال: "فمحمد بن املنكدر عندكم غاية يف 
 .(41)يف الدين والورع، ولكنا ال ندري عّمن قَبِّل هذا احلديث" الثقة؟ قلت: أجل، والفضلِّ 

 

                                                           

 . 465صالرسالة، الشافعي، -((36
 464أي املتصل، الرسالة، الشافعي، -((37
 .  465-464الرسالة، الشافعي، ص -((38
 . 2/363هذا الوجه نقله الزركشي عن القّفال، البحر احمليط،  -((39
، وقال 202ه ، ص1400لبنان،  –املسند، حممد بن إدريس الشافعي، دار الكتب العلمية، بريوت -((40

موصوال من أوجه أخر وال يثبت مثلها" السنن الكْبى، أمحد بن احلسني  البيهقي: "هذا منقطع وقد روي
 -ه   1424لبنان،  –،  دار الكتب العلمية، بريوت 3البيهقي، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، ط

، وقد أخرجه اإلمام أمحد من طريق حيىي عن عبيد هللا بن األخنس، ومن طريق يزيد 7/789م،  2003
وقال الشيخ أمحد ، 11/261،579بن شعيب عن أبيه عن جده، مسند أمحد، بن زريع، عن عمرو 

شاكر: احلديث من طريق ابن املنكدر مرسٌل ضعيف، وما أخرجه أمحد إسنادمها صحيحان، الرسالة، 
 . 467، صالشافعي

 . 468الرسالة، الشافعي، ص -((41
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 ملسو هيلع هللا ىلصمنهج الشافعي ِف اختالف أقوال الصحابة مع حديث النيب : املطلب الثالث
 ورجوعهم حلديثه

وترك قول ما سواه من الصحابة أو  ملسو هيلع هللا ىلصكان من منهج اإلمام الشافعي العمل حبديث النيب      
، قال الشافعي: "َوإِّْن َكاَن يُ ْرَوى َعمَّْن ُدوَن َرُسولِّ اَّللَِّّ َحدِّيٌث ملسو هيلع هللا ىلصغريهم ما كان اخلْب اثبتا عنه 

اَلَف ُسنَّةِّ  خُيَالُِّفُه ملَْ أَْلَتفِّْت إىَل َما َخاَلَفُه َوَحدِّيُث َرُسولِّ اَّللَِّّ َأْوىَل َأْن يُ ْؤَخَذ بِّهِّ، َوَلْو َعلَِّم َمْن َرَوى خِّ
ُ" ُسن ََّتُه ات َّبَ َعَها ملسو هيلع هللا ىلصَرُسولِّ اَّللَِّّ  وقد ذكر اإلمام الشافعي على ذلك مسائل عدة ( 42)إْن َشاَء اَّللَّ

 نقتصر منها على ما يلي: 
نقل الشافعي عن ابن املسيب رضي هللا عنه أّن عمر بن اخلطّاب رضي هللا عنه: "قضى يف -:أوَل

تسع، ب( 43)اإلهبام خبمَس عشرة، ويف اليت تليها بعشر، ويف الوسطى بعشر، ويف اليت تلي اخلنصر
بقضائه يف  ملسو هيلع هللا ىلصوفِّْعل عمر رضي هللا عنه هنا كان قياسا على خْب النيب  (44)ويف اخلنصر بست"

، وأصابُع اليد خمتلفة املنافع واجلمال فنّزهلا عمر رضي هللا عنه منازهلا وحكم لكل (45)اليد خبمسني
، فلما وجد كتاب آل عمرو بن حزم وفيه: (46)ملسو هيلع هللا ىلصأصبع قْدره من دِّيَة الكف إىل علمه خبْب النيب 

، مبعىن أهّنم تركوا (47")قال: ويف كل إصبع مما هنالك عشٌر من اإلبل صاروا إليه ملسو هيلع هللا ىلص"أن رسول هللا 
                                                           

 . 7/201األم، الشافعي،  -((42
 لعل قصده بتلي الوسطى أو تلي البنصر . -((43
 . 422الرسالة، الشافعي، ص -((44
القاهرة،  -، مكتبة ابن تيمية2املعجم الكبري، سليمان بن أمحد الطْباين، حتقيق: محدي عبد اجمليد، ط -((45

10/291. 
 . 591-8/590، اختالف احلديث للشافعي مطبوع مع كتاب األم، 422الرسالة، الشافعي، ص -((46
حممد بن  -، صحيح ابن حبان هذا احلديث جاء يف كتاب عمر بن حزم عندما بعثه النيب به إىل اليمن -((47

م، 1988 -ه   1408، مؤسسة الرسالة، بريوت، 1حبان بن أمحد، حتقيق: شعيب األرنؤوط، ط
، ، مسند امحد2/849موطأ مالك، مالك، كتاب العقول، ابب ذكر العقول عبد الباقي، ، 14/501

يٌح َكبِّرٌي ُمَفسٌَّر، املستدرك على الصحيحني،  ،11/118حنبل،  وقال فيه احلاكم َهَذا َحدِّيٌث َصحِّ
، وقال ابن حجر: "وقد صحح احلديث ابلكتاب املذكور مجاعة من األئمة، ال من حيث 1/552

ف ما فيه اإلسناد، بل من حيث الشهرة؛، وقال ابن عبد الْب هذا كتاب مشهور عند أهل السري، معرو 
عند أهل العلم معرفة يستغىن بشهرهتا عن اإلسناد؛ ألنه أشبه التواتر يف جميئه؛ لتلقي الناس له ابلقبول 
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، وما كان هلم وال لعمر رضي هللا عنه إال القبول ملسو هيلع هللا ىلصقضاء عمر رضي هللا عنه وأخذوا حبديث النيب 
قال الشافعي: "ومل يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم والتسليم له بعد ثبوت صحة احلديث عندهم، 

، وليس من شرط األخذ ابحلديث أن (48")ملسو هيلع هللا ىلصحىت يثبت هلم أنه كتاب رسول هللا  -وهللا أعلم-
يعضده حديٌث آخر أو عمل للصحابة رضي هللا عنهم، وال يوهنه غريه من األحاديث املخالفة له، 

يستغين بنفسه وال  ملسو هيلع هللا ىلصاخلْب عن رسول هللا قال الشافعي: "ويف هذا دليل على ما قلت من أن 
حيتاج إىل غريه، وال يزيده غريه إن وافقه وال يوهنه إن خالفه غريه، وأن ابلناس كلهم احلاجة إليه 

إن كان خيالفه فعلى  ملسو هيلع هللا ىلصواخلْب عنه، فإنه متبوع ال اتبع، وأن ُحْكَم بعض أصحاب رسول هللا 
، فَعمِّل عمر والصحابة رضي هللا (49)"ن يرتكوا ما خيالفهالناس أن يصريوا إىل اخلْب عن رسول هللا وأ

ومل ينقل عنهم االعرتاض بفعل عمر رضي هللا عنه على  ملسو هيلع هللا ىلصعنهم من بعده ابخلْب الثابت عن النيب 
، (50)، بل حكاه البغوي اتفاقًا ألهل العلم على التسوية بني أصابع اليد يف الديةملسو هيلع هللا ىلصحديث النيب 

بة رضي هللا عنهم هذا احلديث مل يسعهم إال العمل به وترك ولو بلغ عمر أو غريه من الصحا
 .(51)، وأن ليس ألحد معه أمرملسو هيلع هللا ىلصآرائهم  بتقواهم هلل عز وجل وطاعته وأهّنا يف اتباع أمر النيب 

َقايًة من ذهب أو َورِّق اثنياً:   نقل الشافعي عن عطاء بن يسار: "أّن معاوية بن أيب سفيان ابع سِّ
ينهى عن مثل هذا، فقال معاوية: ما  ملسو هيلع هللا ىلصله أبو الدرداء: مسعت رسول هللا أبكثر من وزهنا، فقال 

أرى هبذا أبساً! فقال أبو الدرداء: َمن يَعذُِّرين من معاوية! ُأخْبه عن رسول هللا، وخيْبين عن رأيه؟! 
 ، قال الشافعي: "فرأى أبو الدرداء احلجة تقوم على معاوية خبْبه، وملا مل يَ رَ (52)ال أساكُنك أبرض"

َْن تَ َرَك خْب ثقة  عن النيب  ؛ (53)"ملسو هيلع هللا ىلصذلك معاوية فارق أبو الدرداء األرض اليت هو هبا، إعظامًا ألِّ
وحده، وال حيل ألحد غريه خالف ما  ملسو هيلع هللا ىلصأي أّن أاب الدرداء رضي هللا عنه رأى احلجة خبْب النيب 

؛ لذا رأى أبو الدرداء هجر ملسو هيلع هللا ىلصصحابيًا كان أو غريه مىت كان اخلْب صحيحا عنه  ملسو هيلع هللا ىلصقاله النيب 
                                                                                                                                                            

، دار 1واملعرفة"، التلخيص احلبري يف بخريج أحاديث الرافعي الكبري، أبو الفضل أمحد بن علي حجر، ط
 . 4/58م، 1989 -ه 1419الكتب العلمية، 

 .  423-422عي، صالرسالة، الشاف -((48
 . 8/591اختالف احلديث، الشافعي، كتاب   -((49
 . 10/198شرح السنة، البغوي،  -((50
 . 425-424الرسالة، الشافعي، ص -((51
عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار،   ، واحلديث أخرجه مالك يف موطئه446الرسالة، الشافعي، ص -((52

  . 2/634وعينا، كتاب البيوع، ابب بيع الذهب ابلفضة تْباً 
 . 447صالرسالة، الشافعي،  -((53
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ْم َأنَّ احْلَدِّيَث إَذا ثَ َبَت َعْن  تُ َنا َعَلْيهِّ معاوية ملا حدث منه، ويف هذا قال الشافعي: "وََكاَنْت ُحجَّ
ٌة َلْو َجاَء َعْنُه َشْيٌء خُيَالُِّفُه" ملسو هيلع هللا ىلصَرُسولِّ اَّللَِّّ  ملَْ َيُكْن يفِّ َأَحد  بَ ْعَدُه ُحجَّ

(54). 
فعي من رواية أيب الدرداء رضي هللا عنه قد أخرجه مسلم من رواية األشعث هذا، وما نقله الشا    

عن عبادة بن الصامت رضي هللا عنه، قال ابن عبد الْب: "ال أعلم هذه القصة روي أهّنا عرضت 
ملعاوية مع أيب الدرداء إال من هذا الطريق فيما علمت وليست حمفوظة معروفة إال ملعاوية مع ُعبادة 

، ومتام رواية األشعث أهّنم كانوا يف إحدى الغزوات، وكان مما غنموه آنية من (55)بن الصامت"
فضة فأمر معاوية أن تباع يف أعطيات الناس، فبلغ ذلك عبادة بن الصامت رضي هللا عنه فقال:" 

ْلفِّضَّةِّ، َواْلبُ رِّ  ملسو هيلع هللا ىلصمسعت النيب  ، َواْلفِّضَّةِّ ابِّ لذََّهبِّ لشَّعِّريِّ، يَ ن َْهى َعْن بَ ْيعِّ الذََّهبِّ ابِّ ْلبُ رِّ، َوالشَّعِّريِّ ابِّ ابِّ
ًنا بَِّعنْي ، َفَمْن زَاَد، أَوِّ اْزَداَد، ف َ  ، إِّالَّ َسَواًء بَِّسَواء ، َعي ْ ْلمِّْلحِّ لتَّْمرِّ، َواْلمِّْلحِّ ابِّ َقْد َأْرََب" فرد َوالتَّْمرِّ ابِّ
أحاديث  ملسو هيلع هللا ىلص الناس ما أخذوه، فقال معاوية رضي هللا عنه: ما ابل رجال يتحدثون عن رسول هللا

قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه، فقال عبادة رضي هللا عنه: لُنحدِّثن مبا مسعنا من رسول 
، ففي (56)وإن كره معاوية، أو قال وإن رغم ما أابيل أن ال أصحبه يف جنده ليلة سوداء" ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

يدل هذا احلديث قوله: رّد الناُس ما أخذوا داللة على أّن هذا البيع ابطل ووجب نقضه، كما 
وقول احلق ونشر العلم وإن كره ذلك من   ملسو هيلع هللا ىلصعلى الدور املهم لتبليغ السنن الثابتة عن النيب 

 . (57)كره
 

                                                           

 . 7/202األم، الشافعي، -((54
أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الْب، مصطفى  التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، -((55

غرب، امل –بن أمحد العلوي , حممد عبد الكبري البكر،  وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية 
، حتقيق: سامل حممد عطا، حممد 1طاالستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار،، ، 4/72ه ، 1387

 ، بتصرف.6/354م، 2000 -ه  1421بريوت،  –علي معوض، دار الكتب العلمية 
 . 3/1210صحيح مسلم، مسلم،  -((56
-ه 1392بريوت،  –العريب، دار إحياء الرتاث 2شرح النووي على مسلم، حيىي بن شرف النووي، ط-((57

11/13-14. 
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منهج اإلمام الشافعي ِف اْلالف العايل بني اإلمامني أيب حنيفة : املطلب الرابع
 ومالٍك رمحهما هللا

 بني الصلوات. منهجه يف الرد على احلنفية قوهلم بعدم جواز اجلمع-أوالً 
بتقدمي قوله وفعله على   ملسو هيلع هللا ىلصملا كان من منهج اإلمام الشافعي العمل ابلسنة مىت ثبتت عن النيب    

أقوال وأفعال الصحابة رضي هللا عنهم، كان قول من دون الصحابة أوىل أبن يرتك ويرد للسنة 
صحابة على أحاديث الصحيحة دفاعًا عنها وحفظا هلا؛ فقد رد منهج احلنفية بتقدميهم أقوال ال

الثابتة عنه جبواز اجلمع بني الصالتني بعذر السفر واملطر، ملا رواه معاذ رضي هللا عنه  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 
، وقد أخذ (59)يف سفره إىل تبوك مجع بني الظهر والعصر واملغرب والعشاء ملسو هيلع هللا ىلصأّن النيب  (58)وغريه

يث جواز اجلمع بني الصلوات هبذا احلديث، ومل أيخذ احلنفية أبحاد (60)الشافعي ومجهور العلماء
لعذر السفر واملطر، وإمنا أجازوها للحاج بعرفة بني الظهر والعصر وابملزدلفة بني املغرب والعشاء 

، قال الكاساين: "ولنا أن أتخري الصالة (61)دون غريمها؛ بل اعتْبوا اجلمع  يف غريمها من الكبائر
كسائر الكبائر، والدليل على أنه من الكبائر ما عن وقتها من الكبائر فال يباح بعذر السفر واملطر  
قال: "من مجع بني صالتني يف وقت واحد  ملسو هيلع هللا ىلصروي عن ابن عباس رضي هللا عنهم أن رسول هللا 

، وعن عمر رضي هللا عنه أنّه قال: "اجلمع بني الصالتني من (62)فقد أتى اباب من الكبائر"
                                                           

صحيح البخاري، البخاري، كتاب أبواب تقصري الصالة، ابب اجلمع يف السفر بني املغرب والعشاء،  -((58
 ، عن ابن عباس رضي هللا عنهم. 2/46

، واحلديث 1/490صحيح مسلم، مسلم، كتاب صالة املسافرين، ابب اجلمع بني الصالتني يف احلضر،  -((59
بن عباس رضي هللا عنهم بدون ذكر غزوة تبوك، صحيح البخاري، كتاب أبواب تقصري الصالة، رواه  ا

 . 2/46ابب اجلمع يف السفر بني املغرب والعشاء ، 
القاهرة،  –بداية اجملتهد وهناية املقتصد، حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد، د.ط، دار احلديث  -((60

 -ه  1388عبد هللا بن أمحد بن قدامة، مكتبة القاهرة،  ، املغين،1/181، 2004 -ه  1425
 . 202-2/200م، 1968

، دار الكتب 2بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين، ط -((61
 . 127-1/126م، 1986 -ه  1406العلمية، 

ة )بال عذر( وقال: "وحنش هذا هو أبو علي حنش عن عكرمة، أخرجه الرتمذي بزايداحلديث رواه  -((62
الرحيب، وهو حسني بن قيس، وهو ضعيف عند أهل احلديث، ضعفه أمحد وغريه، سنن الرتمذي، كتاب 

، وأخرجه احلاكم من ذات الطريق وعزا 1/356أبواب الصالة، ابب ما جاء يف اجلمع بني الصالتني،
  1/409، املستدرك على الصحيحني، يبه بضعف حنش  للبخاري احتاجه بعكرمة، ومل يوافقه الذهيب بتعق
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هتا ابلدالئل املقطوع هبا من الكتاب والسنة ، وألن هذه الصلوات ُعرفت مؤقتة أبوقا(63)الكبائر"
املتواترة واإلمجاع، فال جيوز تغيريها عن أوقاهتا بضرب من االستدالل أو خبْب الواحد، مع أن 
االستدالل فاسد؛ ألّن السفر واملطر ال أثر هلما يف إابحة تفويت الصالة عن وقتها، أال ترى أنّه ال 

، كما نقل الزيلعي استدالهلم بقول ابن (64)ا ذكرمت من العذر"جيوز اجلمع بني الفجر والظهر مع م
 .(65)مل جيمع بني الصلوات إال مبزدلفة ملسو هيلع هللا ىلصمسعود أّن النيب 

وقد انقش الشافعي استدالهلم السابق، فقال: "فكانت حجتنا عليه أن ابن مسعود وإن قال:     
مل يفعل فقال غريه: فعل فقول من قال فعل أوىل أن يؤخذ به ألنه شاهد، والذي قال مل يفعل غري 

حجة ملا وصفت من أاّن إذا علمنا أن  ملسو هيلع هللا ىلصشاهد وليس يف قول أحد خالف ما روي عن النيب 
كان أوىل أن   ملسو هيلع هللا ىلصقال شيئا، وغريه قال غريه فال يشك مسلم يف أن ما جاء عن النيب  ملسو هيلع هللا ىلص النيب

دون ما قال غريه وال يوهن اجلمع يف السفر أبن  ملسو هيلع هللا ىلص..، واحلجة فيما قاله رسول هللا .يؤخذ به
يقول رجل سافر أبو بكر غازاي وحاجا وعمر حاجا وغازاي وعثمان غازاي وحاجا ومل يثبت أّن 

                                                           

السنن الكْبى، مجاع أبواب صالة املسافر واجلمع يف أخرجه البيهقي يف  احلديث عن أيب قتادة العدوي -((63
السفر، ابب ذكر األثر الذي روي يف أن اجلمع من غري عذر من الكبائر مع ما دلت عليه أخبار املواقيت 

فإن كان شهَِّده َكَتَب فهو موصول، وإال قتادة العدوي أدرك عمر رضي هللا عنه، ، وقال البيهقي: أبو 
نصب الراية وينظر:  ،3/241 -أي حديث أيب العالية وهو مرسل-فهو إذا انضم إىل األول صار قواي، 

ألحاديث اهلداية مع حاشيته بغية األملعي، عبد هللا بن يوسف بن حممد الزيلعي، حتقيق: حممد عوامة 
 –جدة  -لبنان/ دار القبلة للثقافة اإلسالمية-بريوت  -، مؤسسة الراين للطباعة والنشر 1آخرين، طو 

 . 2/194م، 1997ه /1418السعودية، 
العناية شرح اهلداية، العناية شرح اهلداية، حممد بن  1/127بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، الكاساين،  -((64

 .2/480د.ت،  حممد البابريت، د.ط، دار الفكر،
،  عثمان بن علي الزيلعي، ط -(65) ِّّ ْليبِّ ، املطبعة الكْبى األمريية 1تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّّ

، ومتام احلديث عن عبد الرمحن بن يزيد قال: قال عبد هللا: 88/ 1ه ،  1313بوالق، القاهرة،   -
أييت الناس املزدلفة، والفجر حني يبزغ الفجر، قال أي "صالاتن حتوالن عن وقتهما: صالة املغرب بعد ما 

ابن مسعود: رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم يفعله"، صحيح البخاري، كتاب حلج، ابب من أذن وأقام 
، صحيح مسلم، كتاب احلج، ابب استحباب زايدة التغليس بصالة 165-2/164لكل واحدة منهما، 

 . 2/938لغة فيه بعد حتقق طلوع الفجر، الصبح يوم النحر ابملزدلفة، واملبا
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فال يُوهِّنه إن مل حيفظ أنّه عمل به بعده  ملسو هيلع هللا ىلصمجع يف سفر بل يكتفي مبا جاء عن النيب أحداً منهم 
 .(66)وال يزيده قوة أن يكون عمل به بعده"

، ووجه ردود ملسو هيلع هللا ىلصهكذا رد الشافعي استدالل احلنفية أبقوال الصحابة ونسبتهم إايها إىل النيب     
صحيحًا وجب األخذ به وترك ما دونه من أقوال؛  ملسو هيلع هللا ىلصأّن ما ثبت عن النيب  -هلل دره-الشافعي 

إذ احلجة يف قوله وحده وال عْبة مبا خيالفه من أقوال  للصحابة رضي هللا عنهم أو ملن دوهنم، وليس 
هذا اهتامًا من الشافعي لواحد من الصحابة رضي هللا عنهم فحاشاهم وحاشاه كون الصحابة 

صحيحا على  ملسو هيلع هللا ىلصاه الصحابة رضي هللا عنهم عن النيب متفقا على عدالتهم؛ بل هو تقدمٌي ملا رو 
 .أقواهلم واجتهاداهتم الشخصية

 اثنيا: اختالف اإلمامني مالك والشافعي حول حجية إمجاع أهل املدينة وتقدميه على اخلْب.
إّن من منهج املالكية يف األدلة وترتيبها أخَذهم إبمجاع أهل املدينة دليال مستقال، واعتبارَه      

إليها وإقامته هبا إىل  ملسو هيلع هللا ىلصمن أصول مذهبهم؛ ملا إلمجاع أهل املدينة من مكانة هلجرة النيب  حجة
، ولكل ملسو هيلع هللا ىلص، وإرثهم ألقواله وأفعاله ملسو هيلع هللا ىلص، َث وجود الصحابة رضي هللا عنهم هبا بعد وفاته ملسو هيلع هللا ىلصوفاته 

ر ، وقّدموه على أخباملسو هيلع هللا ىلصذلك؛ جعل املالكية إمجاع أهل املدينة حجة من قبيل املنقول عن النيب 
، فكان هذا مثار جدل كبري بني املالكية واإلمام الشافعي يف كثري من ملسو هيلع هللا ىلصاآلحاد الثابتة عنه 

يقول أبّن عدد سجدات القرآن الكرمي إحدى عشرة  -رمحه هللا-املسائل، ومنها أّن اإلمام مالكا 
من سور القرآن الكرمي، عمال منه إبمجاع أهل املدينة، قال اإلمام  (67)سجدة وال يراها يف امل ُفصَّل

: "األمر عندان أن عزائم سجود القرآن إحدى عشرة سجدة ليس يف املفصل -رمحه هلل-مالك 
، حيث قّدم اإلمام مالك إمجاع أهل املدينة على أخبار اآلحاد ال ُمثبتة للسجود (68)منها شيء"

كسورة النجم واالنشقاق واْقرأ، وأما اإلمام الشافعي فيثبت السجود يف يف املفّصل من سور القران؛  
، وقد كان (69)املفّصل من القرآن أبخبار اآلحاد الصحيحة، ويعدها أربع عشرة سجدة يف القرآن

من إمجاع أهل املدينة يف مقابل  -رمحه هلل-للشافعي مناقشة ماتعة برد ما ذهب إليه اإلمام مالك 
صحيحة املثبتة للسجود يف املفّصل، فقال الشافعي يف كتابه األم: "إنّه جيب أخبار اآلحاد ال

                                                           

 . 204-7/203األم، الشافعي،  -((66
 . 2/505االستذكار، ابن عبد الْب،  -((67
 . 1/206كتاب القرآن، ابب ما جاء يف سجود القرآن،  موطأ مالك، مالك، -((68
،  دار الكتب 1لشافعي، طمغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين ا -((69

 .1/442م، الناشر: دار الفكر، 1994 -ه  1415العلمية، 
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عليكم أن ال تقولوا اجتمع الناس إال ملا إذا لقي أهل العلم فقيل هلم: اجتمع الناس على ما قلتم 
م إهنم اجتمعوا عليه قالوا: نعم وكان أقل قوهلم لك أن يقولوا: ال نعلم من أهل العلم خمالفا فيما قلت

اجتمع الناس عليه فإما أن تقولوا اجتمع الناس وأهل املدينة معكم يقولون: ما اجتمع الناس على 
ما زعمتم أهّنم اجتمعوا عليه فأمران أسأمت النظر هبما ألنفسكم يف التحفظ يف احلديث وأن جتعلوا 

عتضدون على علم السبيل ملن مسع قولكم اجتمع الناس إىل رد قولكم وال سيما إذ كنتم إمنا أنتم م
إذا السماء أنّه سجد يف قوله تعاىل:﴿ ملسو هيلع هللا ىلصوإايان، وكنتم تروون عن النيب  -رمحه هللا-مالك 
فيها، َث تروون عن عمر بن  (70)[، وأّن أاب هريرة رضي هللا عنه سجد1﴾ ]االنشقاق: انشقت

علون قول عمر بن عبد عبد العزيز رضي هللا عنه أنّه أمر من أْيُمُر القرّاء أن يسجدوا فيها، وأنتم جت
العزيز رضي هللا عنه أصال من أصول العلم فتقولون: كان ال حْيلُف الّرُجُل للُمّدَعى عليه إال أن 

 (72)"البينة على املدعي، واليمني على املدعى عليه" ملسو هيلع هللا ىلصفرتكتم قول النيب ( 71)يكون بينهما خُمالطة
﴾ ومعه سنة ذا السماء انشقتإلقول عمر، َث جتدون عمر أيمر ابلسجود يف قوله تعاىل: ﴿

، ورأي أيب هريرة فترتكونه، ومل تسّموا أحدًا خالف هذا، وهذا عندكم العْلُم؛ ألّن ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

                                                           

نقله الشافعي من رواية مالك، عن عبد هللا بن يزيد موىل األسود بن سفيان، عن أيب سلمة  احلديث الذي -((70
م أن رسول بن عبد الرمحن، أن أاب هريرة،، قرأ هلم" إذا السماء انشقت فسجد فيها، فلما انصرف أخْبه

هللا صلى هللا عليه وسلم سجد فيها" صحيح البخاري ، كتاب سجود القران، ابب سجدة إذا السماء 
، صحيح مسلم، مسلم واللفظ له، كتاب املساجد ومواضع الصالة، ابب سجود 2/41انشقت، 

 . 1/205، موطأ مالك، كتاب القرآن، ابب ما جاء يف سجود القرآن، 406/ 1التالوة،
ا األثر أخرجه مالك، عن مجيل أنّه كان حيضر عمر بن عبد العزيز وهو " يقضي بني الناس، فإذا هذ -((71

جاءه الرجل يدعي على الرجل حقا: نظر، فإن كانت بينهما خمالطة أو مالبسة أحلف الذي ادعي عليه. 
لى رجل وعلى ذلك األمر عندان، أنه من ادعى ع»وإن مل يكن شيء من ذلك مل حيلفه " قال مالك: 

بدعوى، نظر فإن كانت بينهما خمالطة أو مالبسة أحلف املدعى عليه"، موطأ مالك، كتاب، األقضية، 
، دار الكتب 1، وينظر املدونة، مالك بن أنس بن مالك، ط726-ا2/725ابب القضاء يف الدعوى، 

 .  4/37م، 1994 -ه  1415العلمية، 
وقد أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الرهن، ابب إذا  احلديث من رواية ابن عباس رضي هللا عنه، -((72

، ومسلم يف 3/143اختلف الراهن واملرهتن وحنوه، فالبينة على املدعي، واليمني على املدعى عليه، 
 . 3/1336صحيحه، كتاب األقضية، ابب اليمني على املدعى عليه، 



                                                   ليبيا -طربق جامعة                توفيق حممد نصيب د.            ...أتصيالت اإلمام الشافعي لفهم وحجية       

_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
sunnaconff@elmergib.edu.ly                                          sunnaconf.elmergib.edu.ly 

يف زمانه َث أبو هريرة يف الصحابة رضي هللا عنهم َث عمر بن عبد العزيز رضي هللا عنه  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 
ا يؤخذ عليكم يف هذا أن يقال: كيف يف التابعني، والعمل يكون عندكم بقول عمر وحده وأقل م

﴾ وأّن عمر بن عبد العزيز رضي هللا عنه أمر إذا السماء انشقتزعمتم أن أاب هريرة سجد يف ﴿
َث زعمتم أن الناس ( 73)عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه سجد يف النجم ابلسجود فيها، وأن

ذا من علماء التابعني ، وهملسو هيلع هللا ىلصاجتمعوا أن ال سجود يف املفصل، وهذا من أصحاب رسول هللا 
ٌ يف قولكم أن ليس كما قلتم َث رويتم  فيقال: قوُلكم اجتمع الناس ملا حتكون فيه غري ما قُلتم بنيِّّ

...، وهذا (74)عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه أنّه سجد يف النجم َث ال تروون عن غريه خالفه
يه ملا فيه مما ال خيفى على أحد يعقل ال يعذر أحٌد أبن جيهله وال يرضى أحٌد أن يكون موجوداً عل

إذا مسعه، أرأيت إذا قيل لكم: أي الناس أمجع على أن ال سجود يف املفصل، وأنتم تروون عن 
أئمة الناس السجود فيه وال تروون عن غريهم خالفهم، أليس تقولون: أمجع الناس أن يف املفصل 

يف املفصل؟ فإن قلتم: ال جيوز إذا مل  سجودا أوىل بكم من أن تقولوا: أمجع الناس أن ال سجود
نعلمهم أمجعوا أن نقول: أمجعوا، فقد قلتم: أمجعوا، ومل ترووا عن واحد من األئمة قولكم، وال أدري 
من الناس عندكم أخلق كانوا مل ُيسّم واحد منهم، وما ذهبنا ابحلجة عليكم إال من قول أهل 

سنوا النظر ألنفسكم واعلموا أنّه ال جيوز أن تقولوا: املدينة، وما جعلنا اإلمجاع إال إمجاعهم فأح
أمجع الناس ابملدينة حىت ال يكون ابملدينة خمالف من أهل العلم ولكن قولوا فيما اختلفوا فيه: 
اخرتان كذا، وال تدعوا اإلمجاع فتدعوا ما يوجد على ألسنتكم خالفه فما أعلمه يؤخذ على أحد 

ب إىل علم أقبُح من هذا...، واجعل ما وصفنا على هذا الباب كافيا لك داال على ما سواه  ُنسِّ

                                                           

ج، أّن عمر بن اخلطاب، "قرأ ابلنجم قول عمر رضي هللا عنه أخرجه مالك، عن ابن شهاب، عن األعر  -((73
، َث قام، فقرأ بسورة أخرى"، موطأ مالك، كتاب القران، ابب ما جاء يف سجود «إذا هوى فسجد فيها

 . 1/206القرآن، 
مع أنّه قد ورد عن زيد بن اثبت أنّه قرأ على النيب صلى هللا عليه وسلم النجم ومل يسجد فيها، ومل يْذكره  -((74

الشافعي رمحه هللا، وهلذا احلديث نقاشات مطولة ذكرها ابن حجر ليس هنا حمل ذكرها، ينظر: صحيح 
، صحيح 2/41د، البخاري، البخاري، كتاب أبواب سجود القرآن، ابب من قرأ السجدة ومل يسج

، فتح الباري شرح صحيح 1/406مسلم، مسلم، كتاب املساجد ومواضع الصالة، ابب سجود التالوة، 
 -البخاري، أمحد بن علي بن حجر العسقالين، حققه: حممد فؤاد عبد الباقي وآخرون، د.ط، دار املعرفة 

 .  2/557، 226/ 12ه ،  1379بريوت، 
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إذا أردت أن تقول: أمجع الناس، فإن كانوا مل خيتلفوا فيه فقله، وإن كانوا اختلفوا فيه فال تقله فإن 
 .(75)الصدق يف غريه

عن أهل املدينة من إمجاع أبن ال  -رمحه هللا-انقش الشافعي ما نقله اإلمام مالك  هكذا   
سجود يف املفصل من القرآن الكرمي، ويتضح من نقاش الشافعي أّن مآخذه على احتجاج اإلمام 

 إبمجاع أهل املدينة تتلخص فيما يلي:  -رمحه هللا-مالك 
دينة إمجاعًا مل حيصل عند غريهم من البلدان، نسب ألهل امل -رمحه هللا-أّن اإلمام مالكا -1

 .واألصل يف حجية اإلمجاع عدم املخالف يف املدينة وغريها من األمصار
، ملسو هيلع هللا ىلصقد روى حديثا اثبتا وصحيحا أليب هريرة عن النيب  -رمحه هللا-كما أّن اإلمام مالكا -2

ا بثبوت السجود يف سورة وقواًل لعمر بن اخلطاب وعمر بن عبد العزيز رضي هللا عنهم أفادت كله
مبا رواه بل  -رمحه هللا–االنشقاق والنجم ومها من سور امل ُفّصل يف القرآن؛ ومل أيخذ اإلمام مالك 

 .تركها وأخذ إبمجاع أهل املدينة أن ال سجود يف املفّصل
عدم انضباط إمجاع أهل املدينة يف نظر اإلمام الشافعي؛ ألّن ما رواه اإلمام مالك يُ ْثبت -3

السجود يف املفّصل عن بعض الصحابة والتابعني رضي هللا عنهم، وما نقله من إمجاع ألهل املدينة 
أحداً غري نسبته ألهل املدينة؛ فصار  -رمحه هللا-ينفي السجود يف املفّصل، ومل يسّم اإلمام مالك 

ود يف املفّصل األخذ إبمجاع أهل املدينة مضطرابً عند الشافعي، وابلتايل وجب القول بثبوت السج
 .بدال من نفيه

 
 

العمل ِبلظواهر من السنة حبمل األمر على الوجوب والنهي على : املطلب اْلامس
 التحرمي

محل النصوص على ظاهرها عمال وتسليمًا ملراد الشارع  -رمحه هللا-كان من هنج الشافعي     
فهو على  ملسو هيلع هللا ىلصنة رسول هللا احلكيم من التشريع، قال الشافعي: "فكل كالم كان عامًا ظاهراً يف س

يدل على أنّه إمنا أريد  -أبيب هو وأمي-ظهوره وعمومه، حىت يُ ْعَلَم حديٌث اثبٌِّت عن رسول هللا 

                                                           

 . 214-7/213عي ذلك حتت عنوان كتاب اختالف مالك والشافعي، األم، الشافعي، ذكره الشاف -((75
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ابجلملة العامة يف الظاهر بعُض اجلملة دون بعض، كما وصفُت من هذا وما كان يف مثل معناه، 
ا إلمضائهما وجهاً، وال يَ ُعدُّوهنما ولزم أهَل العلم أْن مُيُْضوا اخلْبين على وجوههما، ما وجدو 

د السبيُل إىل  خمتلفني ومها حيتمالن أن مُيْضَيا، وذلك إذا أمكن فيهما أن مُيَْضَيا َمًعا، أو ُوجِّ
وهبذا يتضح أن داللة األمر والنهي عند  ،(76)إمضائهما، ومل يكن منهما واحد أبْوَجَب مِّن اآلخر

 الشافعي ظاهرة يف الوجوب والتحرمي، وتفصيل ذلك كما يلي:
 .أواًل: صفة داللة األمر عند اإلمام الشافعي

على الرغم من أّن اإلمام الشافعي مل ينص يف ُكتِّبِّه صراحة على صفة داللة األمر كما نص      
ا قاله سابقًا وبيان حرصه على العمل ابخلْب الثابت عن النيب على داللة النهي؛ إال أّن الظاهر مم

وترك قول ما سواه ولو كان صحابياً؛ ليُ بَ نّي داللًة أّن صفة األمر عنده على الوجوب، وال  ملسو هيلع هللا ىلص
حيمل األمر على غريه إال بدليل صريح يقتضي صرفه لغري الوجوب، وهذا االستنتاج نّص عليه 

زينُّ تلميذ اإلمام الشا
ُ
فعي عند سؤاله عن خمرج مجلة األمر والنهي على مذهب الشافعي فقال: امل

 ملسو هيلع هللا ىلصومن رسوله  -عز وجل-"مذهب الشافعي عندي       وابهلل التوفيق       أّن األمر والنهي من هللا 
على العموم والظاهر واحلتم، إال أن أييت يف سياق اخلْب أو يف غريه ما يدل على أنّه أريد به 

ن أو إرشاد أو إابحة أو داللة؛ فيلزم قبول الدليل، فإذا أمر هللا عز وجل أو اخلصوص أو ابط
أو  -تبارك وتعاىل-أبمر  ومسّاه؛ فما لزمه امسه لزمه حكمه على العموم واحلتم؛ ألّن هللا ملسو هيلع هللا ىلصرسوله 
، كما مل أيمر لو مل يرد العموم وأراد غريه ألابنه، فلّما مل يُبِّْنُه علمنا أنّه مل يُرد ما مل يبني ملسو هيلع هللا ىلصرسوله 

فما نّص عليه املزين هنا واضح وجلي أبّن اإلمام  ،(77)إال مبا بنّي؛ ألنّه ال يكّلف علم الغيوب"
الشافعي مذهبه يف األمر حقيقًة يف الوجوب دون غريه، فمىت جاءت صيغة األمر يف الكتاب 

ذا كان سياق النص والسنة مُحلت على الوجوب؛ ألهّنا الظاهر من اللفظ، وال ُتصرف لغريه إال إ
دااًل على غري الوجوب، أو كان هناك دليل مستقٌل اقتضى ذلك؛ ألّن الشارع احلكيم ال يُكّلف 
طاق املستطاع يف األمرِّ العامِّّ أو املطلق هو العمل به كما ورد؛ ألنّه هو املراد 

ُ
إال مبا يُطاق، وامل

 .مومه وإطالقهاملقصود للشارع احلكيم، هذا مامل يرد نٌص آخر اقتضى غري ع

                                                           

 .  341الرسالة، الشافعي، ص -((76
كتاب األمر والنهي على معىن الشافعي من مسائل املزين، د.عبد الرمحن الشعالن، جامعة حممد بن سعود   -((77

 235ه ، ص1431، 17اإلسالمية، جملة العلوم الشرعية، ع 
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زين مثااًل لعموم األمر واقتضائه للوجوب دون غريه، هو قوله      
ُ
: "من انم ملسو هيلع هللا ىلصهذا، وقد ذكر امل

؛ فهذا اخلْب حمموٌل على الوجوب يف حق من انم (78)عن الصالة أو نسيها فليصّلها إذا ذكرها"
اخلْب عن ظاهره من  عن صالة  أو نسيها أن يؤديها يف وقت ذكره إايها، وال يوجد ما يصرف هذا

 .(79)الوجوب عند اإلمام الشافعي
  .اثنياً: صفة داللة النهي عند اإلمام الشافعي

فهي تدل على التحرمي عند اإلمام الشافعي بنّصه على ذلك  ملسو هيلع هللا ىلصأما صفة هني رسول هللا      
فه لغري صراحة؛ ألّن ظاهر النهي عن الشيء ال حيتمل غري التحرمي، إال بداللة واضحة ظاهرة تصر 

أّن كل ما هنى عنه فهو حمرٌم حىت أتيت عنه  ملسو هيلع هللا ىلصالتحرمي، قال الشافعي: "أصل النهي من رسول هللا 
داللة تدل على أنّه إمنا هنى عنه ملعىًن غريِّ التحرمي إما أراد به هنًيا عن بعض األمور دون بعض، 

إال بداللة عن  ملسو هيلع هللا ىلص هني النيب وإما أراد به النهي للتنزيه عن املنهي واألدب واالختيار، وال نفرق بني
أو أمر  مل خيتلف فيه املسلمون، فنعلم أن املسلمني كلهم ال جيهلون ُسنًة وقد ميكن  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

، فكان على التحرمي، مل خيتلف أكثُر العامة فيه أنّه ملسو هيلع هللا ىلصأن جيهلها بعضهم مما هنى عنه رسول هللا 
...، (81)ابلذهب إال مثال مبثل يدا بيد، وعن الذهب (80)هنى عن الذهب ابلورق إال هاء وهاء

فقلنا والعامة معنا إذا تبايع املتبايعان ذهبا بورق أو ذهبا بذهب فلم يتقابضا قبل أن يتفرقا فالبيع 
فهو  ملسو هيلع هللا ىلص؛ أي كل هني للرسول (82)ملا هنى عنه صار حُمرما ملسو هيلع هللا ىلصمفسوخ، وكانت حجتنا أن النيب 

                                                           

لبخاري، كتاب مواقيت الصالة، ابب من نسي صالة فليصلها إذا ذكرها وال يعيد إال صحيح البخاري، ا -((78
، صحيح مسلم، مسلم، كتاب املساجد ومواضع الصالة، ابب قضاء الصالة 1/215تلك الصالة، 

 ، كالمها عن أنس رضي هللا عنه  .1/477الفائتة واستحباب تعجل قضائها، 
 . 238كتاب األمر والنهي على معىن الشافعي من مسائل املزين )دراسة وحتقيقاً(، الشعالن، ص  -((79
، موطأ مالك، 3/1209صحيح مسلم، مسلم، كتاب املساقاة، ابب الصرف وبيع الذهب ابلورق نقدا،  -((80

 عنه، كالمها عن عمر بن اخلطاب رضي هللا 2/636مالك، كتاب البيوع، ابب ما جاء يف الصرف، 
،  عن أيب بكرة رضي 3/75صحيح البخاري، البخاري، كتاب البيوع، ابب بيع الذهب ابلورق يدا بيد،  -((81

عن عبادة  3/1211هللا عنه،  صحيح مسلم، كتاب املساقاة، ابب الصرف وبيع الذهب ابلورق نقدا، 
 بن الصامت رضي هللا عنه وقد تقدم مثله.

 . 345-344الرسالة، ص ، وينظر:7/305األم، الشافعي،  -((82
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حُيمل على  ملسو هيلع هللا ىلصحمموٌل على التحرمي، وال جيوز محله على غري ذلك؛ ألّن لفظ النهي عن النيب 
 .ظاهره وهو التحرمي، وال حيمل على غريه إال بقرينة تدل على أن النهي كان لغري التحرمي

 
 منهجه ِف إبطال اَلستحسان ِف مقابل األحاديث الصحيحة: املطلب السادس

ُن الشيَء َأي يَ ُعدُّه َحَسنا االستحسان لغة: من       ، وأما (83)احُلْسن وهو ضد القبح، وَيْسَتْحسِّ
فلم يبيِّّنه اإلمام الشافعي صراحة، وأقصى ما ورد عنه من  (84)املعىن االصطالحي لالستحسان

، أو ما نُقِّل عنه قوله: "مْن اْسَتْحَسَن (85)قوله: "وإمّنا االستحساُن تلذٌُّذ" -وهللا أعلم-عبارات 
، إال أّن عبارات بعض أصوليي الشافعية توحي أبّن الشافعي يرد كل ما اْصطُلِّح (86)َقْد َشرََّع"ف َ 

على تسميته ابالستحسان، قال الغزايل يف معرض ردِّّه على من عّرف االستحسان أبنّه: "دليل 
، فعّقب عليه (87)يْنقدُح يف نفس اجملتهد ال تساعده العبارة عنه وال يقدر على إبرازه وإظهاره"

الغزايل أبّن ذلك: هوٌس؛ ألّن ما ال يقدر على التعبري عنه ال يدري أنّه وهم وخيال أو حتقيق وال 
بد من ظهوره ليَ ْعتْبِّ أبدلة الشريعة لُتصححه األدلة أو تزيفه، أما احلكم مبا ال يدري ما هو فمن 

و آحاد؟ وال وجه لدعوى شيء من َأيّ  يُ ْعلم جوازه أبضرورة العقل أو نظره أو بسمع  متواتر أ
 .(88)ذلك"
إّن من أهم ما ذاد به الشافعي عن الشرع احلنيف وصرّح بذلك يف كتبه هو إبطاله       

لالستحسان، وجعل ذلك عنواان يف كتابه األم، فقال: "وكل ما وصفت مع ما أان ذاكر وساكت 
                                                           

، معجم 13/114ه ، 1414بريوت،  –، دار صادر 3حممد بن مكرم ابن منظور، ط لسان العرب، -((83
مقاييس اللغة، أمحد بن فارس بن زكرايء، حتقيق: عبد السالم حممد هارون، د.ط، دار الفكر، 

 .2/57م، 1979 -ه 1399
لالستحسان عدة تعريفات بوجوه كثرية وهلا انتصارات وردود ذكرها كثري من العلماء، ومن هذه التعريفات  -((84

قول الكْرخي أبنّه: "العدول يف مسألة عن مثل ما حكم به يف نظائرها إىل خالفه بوجه هو أقوى"، شرح 
 . 163/ 2بيح، د.ت، التلويح على التوضيح، سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين، د.ط، مكتبة ص

 . 1/507الرسالة، الشافعي،  -((85
، دار الكتب 1املستصفى، أبو حامد حممد بن حممد الغزايل، حتقيق: حممد عبد السالم عبد الشايف، ط -((86

 . 171م، ص1993-ه 1413العلمية، 
األهم لعدم حتقيق ذكر ذلك التفتازاين، ونقل أّن اخلالف بني رد االستحسان ومن أخذ به يرجع مْنشؤه  -((87

 .2/163مقصوده من الفريقني، شرح التلويح، 
 . 173ص املستصفى، الغزايل، -((88
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، َث حكم املسلمني دليل ملسو هيلع هللا ىلصسوله عنه اكتفاء مبا ذكرت منه عما مل أذكر من حكم هللا َث حكم ر 
على أن ال جيوز ملن استأهل أن يكون حاكما أو مفتيا أن حيكم وال أن يفيت إال من جهة خْب 
الزم، وذلك الكتاب َث السنة أو ما قاله أهل العلم ال خيتلفون فيه، أو قياس على بعض هذا، ال 

ن واجبا وال يف واحد من هذه جيوز له أن حيكم وال يفيت ابالستحسان، إذ مل يكن االستحسا
 ، وقد استدل الشافعي إلبطال االستحسان مبا يلي: (89)املعاين

َرَك ُسًدىقوله تعاىل:﴿-1 [، قال الشافعي: "فلم خيتلف 36﴾]القيامة: َأَُيَْسُب اإِلْنَساُن َأْن يُ ت ْ
أفىت أو ومن  -أي مهل–أهل العمل ابلقرآن فيما علمت أن السُّدى الذي ال يؤمر وال يُ ْنهى 

حكم مبا مل يُ ْؤمر به فقد أجاز لنفسه أن يكون يف معاين السَُّدى، وقد أعلمه هللا أنّه مل يرتكه 
؛ مبعىن أن اإلنسان خلقه هللا (90)ُسًدى، ورأى أن قال أقول ما شئت" واّدعى ما نزل القرآن خبالفه

اهيه سبحانه وتعاىل، ومل لعبادته وحده؛ فيطلب منه االئتمار أبوامره واالنتهاء عن من -عز وجل-
َا َخَلْقَناُكْم َعبَ ثًامَهَاًل  كما قال تعاىل: ﴿ -عز وجل-يرْتكه هللا  ُتْم َأَّنه ﴾، أي مل بخلقوا َأَفَحِسب ْ

، ووجه االستدالل ابآلية عند اإلمام (91)ابطاًل؛ بل ستبعثون بعد مماتكم أحياًء لتجزوا مبا عملتم
وى أو حكم  بال نص  أو إمجاع أو قياس عليهما فقد الشافعي أّن من استحسن يف الشرع بفت

خالف هنج الشارع احلكيم ووضع نفسه يف موضع عدمية النصوص الشرعية؛ أي كأنّه ابستحسانه 
جعل نفسه بال أوامر ونواه  من الشارع احلكيم وصار مَهَاًل، مع أنّه ابلوحي ليس كذلك، قال 

 .(92)ب يدل عليها نصا أو مجلة"الشافعي: "فليس تنزل أبحد انزلة إال والكتا
﴾ اتهِبْع َما ُأوِحَي ِإلَْيَك ِمْن رَبِ َك ََل ِإَلَه ِإَله ُهَو َوَأْعِرْض َعِن اْلُمْشرِِكنيَ قوله تعاىل: ﴿-2

نَ ُهْم ِبَا َأنْ َزَل اَّللهُ َوَل تَ تهِبْع َأْهَواَءُهم[، وقوله تعاىل: ﴿106]األنعام: ﴾،]املائدة: َوَأِن اْحُكْم بَ ي ْ
أبن يعمل وحيكم مبا أوحي إليه من ربه، فال عبادة  ملسو هيلع هللا ىلصلنبيه  -عز وجل-[، هذا أمر من هللا 49

                                                           

 . 7/313األم، الشافعي،  -((89
حممد  -، حتقيق: عبد الغين عبد اخلالق،2أحكام القرآن للشافعي، أمحد بن احلسني أبو بكر البيهقي، ط -((90

/ 7، األم، الشافعي، 37-1/36م، 1994 -ه  1414القاهرة،   –زاهد الكوثري، مكتبة اخلاجني 
 . 24/82، جامع البيان يف أتويل آي القرآن، الطْبي، 313

 . 19/83جامع البيان يف أتويل آي القرآن، الطْبي،  -((91
 . 7/313األم، الشافعي،  -((92
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عن اتباع  -عز وجل-وال إخالص وال تشريع إال هلل سبحانه وحده ال ألحد سواه، َث هناه هللا 
تدالل الشافعي هبما ، ووجه اس(93)أهواء مْن يتحاكم إليه، فال حيكم إال مبا أنزله هللا عز وجل عليه

واضح؛ فال حيل ألحد أن يستحسن يف الشرع وحيكم هبواه أو هبوى غريه؛ فيكون بذلك حاكماً 
 .بغري ما أنزل هللا عز وجل

 -23﴾ ]الكهف:َوَل تَ ُقوَلنه ِلَشْيٍء ِإين ِ فَاِعٌل َذِلَك َغًدا ِإَل َأْن َيَشاَء اَّللهُ قوله تعاىل: ﴿ -3
أباّل يعزم على حصول أمر معني إال أن يقرن  ملسو هيلع هللا ىلصلنبيه  -عز وجل- [، وهذا توجيه من هللا24

 ملسو هيلع هللا ىلصحصوله مبشيئة هللا سبحانه، وسبب ذلك عندما سأله قوم عن أصحاب الكهف، فقال النيب 
-ومل يذكر معها إن شاء هللا؛ ألّن كل شيء مبشيئته  -عليه السالم-أُخْبكم غداً، بسؤاله جلْبيل 

أرجأ إجابتهم على سؤاهلم  ملسو هيلع هللا ىلصأّن النيب  -وهللا أعلم–، ووجه استدالل الشافعي هبا (94)-عز وجل
موكوٌل له تبليغ الدعوة للناس كافًة، فإذا كان  ملسو هيلع هللا ىلصوانتظر الوحي ومل يقْل يف املسألة برأيه، مع أنّه 

و فغريه من ابب أوىل أبن ال يستحسن أحٌد برأيه إال بوجود نص  أو إمجاع أ ملسو هيلع هللا ىلصهذا يف حق النيب 
 .قياس عليهما 

على الناس التوجه للبيت احلرام، وكان على من رأى البيت أن  -عز وجل-قد فرض هللا  -4
يتوجه إليه عياانً، ومن غاب عنه ممن مل يره أن يتوجه إىل شطر البيت احلرام اجتهاداً مبا وضعه هللا 

َوُهَو الهِذي َجَعَل من دالئل عليه كالنجوم والشمس والقمر وحنوها، قال تعاىل: ﴿ -عز وجل-
[، قال الشافعي: "وكان معقواًل 97﴾]األنعام: َلُكُم النُُّجوَم لِتَ ْهَتُدوا ِِبَا ِف ظُُلَماِت اْلبَ رِ  َواْلَبْحرِ 

أنّه إمّنا أيُمرُُهم بتولية ُوُجوهِّهِّم شْطرَُه بطلب الدالئل عليه ال مبا استْحسُنوا وال  -عز وجل-عن هللا 
وهبم وال خطر على أْوهامِّهِّم بال داللة  جعلها هللا هلم؛ ألنّه قضى أن ال يت ْرُكهم مبا َسَنَح يف قل

ُنُه أن مل جيعل هلم أن  ُسًدى، وكان معقوال عنه أنّه إذا أمرُهم أن يتوّجُهوا شْطرَُه وغّيب عنهم عي ْ
وإن فرض  -عز وجل-، مبعىن أّن هللا (95)يتوّجهوا حيث شاُءوا ال قاصدين له بطلب الداللة عليه"

عليهم استقبال البيت احلرام وكان ضرورة أن ال يراه الكثريون عياانً، فلم يرتكهم هللا سبحانه مهاًل 
نوا ما شاءوا من اجلهات الستقبال البيت؛ بل جعل هللا هلم دالئل  حىت يُ ْعمِّلوا ُعقوهلم ويْستحسِّ

      .بهاوعالمات يعرف هبا جهة البيت، ومل يفرض عليهم إال االجتهاد يف طل

                                                           

 12/32، 10/392جامع البيان يف أتويل آي القرآن، الطْبي، -((93
 . 647-17/644املصدر نفسه، -((94
 . 7/315األم، الشافعي،  -((95
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إّن القول ابالستحسان والعمل به يؤدي ال حمالة إىل اضطراب الفتاوى وبخالفها يف الواقعة  -5
الواحدة، الجتياز كل أحد القول لنفسه وعدم اجلواز لغريه، قال الشافعي: "أفرأيت إذا قال احلاكم 

يْزُعم أن جائزاً لغريه أن واملفيت يف النازلة ليس فيها نص خْب وال قياس، وقال أستحسن، فال بد أن 
يستحسن خالفه؛ فيقول كل حاكم يف بلد ومفت مبا يستحسن فيقال يف الشيء الواحد بضروب 

 .(96)من احلكم والفتيا"
إذا كان القول ابالستحسان جائزًا وسائغًا جلاز ذلك ألهل العقول من غري أهل العلم، وهو -6

، قال الشافعي: (97)فهمًا وإيضاحًا من عوام الناسيف حقهم أوىل أن يقولوا به؛ ألّن عقوهلم أكثر 
"ولو جاز تعطيُل القياس جاز ألهل العقولِّ من غري أهل العلم أن يقولوا فيما ليس فيه خْب مبا 

؛ أي أّن القول ابالستحسان يستوي فيه العاقل اجلاهل أبمور (98)حيضرهم من االستحسان"
الدين، مع العاقل الفقيه أبمور الدين، ويف ذلك من املفاسد على الشرع واملكلفني ما فيه، وعصران 
اليوم شاهد على ذلك؛ ويف هذا يقول الشيخ أمحد شاكر معلًقا على كالم الشافعي: "قد كان ما 

خرج األمر يف العصور عن حده، فصران نرى كل من عرف شيئا خشي الشافعي أن يكون، بل 
من املعارف زعم لنفسه أنّه يفيت يف الدين والعلم، وأنّه أعلم به من أهله، وخاصة من أشربوا يف 
قلوهبم علوم أوراب وعقائدها، يزعمون أن عقوهلم هْتديهم إىل إصالح الدين!! وإىل احلق يف التشريع، 

  .(99)القياس، إىل الرأي واهلوى"وخرجوا عن اخلْب وعن 
 

تفسري قول اإلمام الشافعي إذا صح  احلديث فهو مذهيب من : املطلب السابع
 خالل كتاب تقي الدين السبكي

مل ّا كان اإلمام الشافعي مدافعًا عن السنة النبوية الصحيحة، ومطالبًا بوجوب العمل هبا وترك     
)إذا صح ًا وال خمالفًا ملذهبه أن يقول مقولته املشهورة: ن، فليس غريبأقول من خالفها كائنا من 

(، وهذا رعاية منه حلفظ السنة النبوية والعمل هبا وفق الفهم الصحيح واملنهج احلديث فهو مذهيب
                                                           

 .  7/316األم، الشافعي،  -((96
 . 316-7/315املصدر نفسه،  -((97
 . 505الرسالة، الشافعي، ص -((98
 . 505املصدر نفسه، ص -((99
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معىن قول اإلمام القومي، وألمهية هذا القول فقد أّلف اإلمام تقي الدين السبكي كتااًب أمساه: )
رُه تفسريًا جلياً يث فهو مذهيباملُط ليب إذا صح  احلد (، فتناول فيه ما يُؤيد هذا القول ويُفسِّّ

، لذا سنتناول أهم ما كتبه السبكي حول (100)وأبسلوب ماتِّع  مبينًا مراد اإلمام الشافعي من قوله
يمه ملا يلي:   هذه املقولة، وقد رأيت تْقسِّ

 فهو مذهيب ونْبذُه الّتعصب.أقوال اإلمام الشافعي يف تفسري قوله: إذا صّح احلديث -أوال
خالف قويل مما  ملسو هيلع هللا ىلصعن حرملة بن حيىي، عن الشافعي أنّه قال: "كل ما قلت، وكان عن النيب -1

 .(101)أوىل، وال تقلدوين" ملسو هيلع هللا ىلصيصح، فحديث النيب 
عن الربيع بن سليمان قال: مسعت الشافعي يقول: "وروى حديثاً، فقال له الرجل: أتخذ هبذا -2

، حديثًا صحيحًا فلم آخذ به واجلماعة  ملسو هيلع هللا ىلصال: مىت روْيُت عن رسول هللا اي أاب عبد هللا؟ فق
 .(102)فُأشهدكم أّن عقلي قد ذهب، وأشار بيده عن رءوسهم"

عن الربيع بن سليمان قال: مسعت الشافعي يقول: "كل مسألة تكلمت فيها صح اخلْب فيها -3
 .(103)حيايت وبعد مويت" ، عند أهل النقل خبالف ما قلت، فأان راجع عنها يفملسو هيلع هللا ىلصعن النيب 

عن اإلمام أمحد أنّه قال: "قال يل الشافعي: اي أاب عبد هللا، أنت أعلم ابألخبار الصحاح منا،  -4
؛ فهذا (104)فإذا كان خْب صحيح فأعلمين حىت أذهب إليه، كوفًيا كان أو بصراًي أو شامًيا"

، وهذا مع أّن اإلمام أمحد إنصاف اإلمام الشافعي ودفاعه عن السنة ونْبذه التعصب قوال وعمالً 
 .(105)من أصحابه وتالميذه ومل حيمله ذلك على رد أحاديثه

                                                           

معىن قول اإلمام املطّليب إذا صّح احلديث فهو مذهيب، تقي الدين أبو احلسن على عبد الكايف السبكي، -((100
 .10-5حتقيق: كِّيالين حممد خليفة، د.ط، مؤسسة قرطبة، د.ت، ص

، دار 1آداب الشافعي ومناقبه، عبد الرمحن بن حممد ابن أيب حامت، حتقيق: عبد الغين عبد اخلالق، ط -((101
 .  51م، ص2003 -ه 1424الكتب العلمية، بريوت، 

، مكتبة دار الرتاث 1السيد أمحد صقر، ط مناقب الشافعي، أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي، حتقيق: -((102
 . 1/474م، 1970 -ه 1390القاهرة،  –

 . 1/473مناقب الشافعي، البيهقي،  -((103
العواصم والقواصم يف الذب ، 7-6معىن قول اإلمام املطليب إذا صّح احلديث فهو مذهيب، السبكي، ص -((104

، مؤسسة 3حتقيق: شعيب األرنؤوط، ط عن سنة أيب القاسم، حممد بن إبراهيم بن علي ابن الوزير،
 .  4/308م، 1994 -ه   1415الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، 

 . 7معىن قول اإلمام املطليب إذا صّح احلديث فهو مذهيب، السبكي، ص -((105
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عن الربيع بن سليمان عن الشافعي أنّه قال: "ما من أحد إال ويَذهب عليه سّنة رسول هللا -5
، خالف ما ملسو هيلع هللا ىلص، وتْعُزُب عنه، فمهما قلُت من قول  أو أصَّْلُت من أْصل  فيه عن رسول هللا، ملسو هيلع هللا ىلص

 .(106)، وهو قويل، وجعل يردد هذا الكالم"ملسو هيلع هللا ىلصفالقول ما قال رسول هللا قلُت 
 .ُمقّيدات قول الشافعي: )إذا صّح احلديث فهو مذهيب(-اثنياً 
(، فلم يكن ذلك إذا صح احلديث فهو مذهيبإّن اإلمام الشافعي وإن قال مقولته الشهرية: )   

مطلًقا حىت أيخذ كل شخص مبا وجده من أحاديث معتقدًا صحتها دون ضابط لذلك، بل قد 
 أُورِّدت مقيدات عدة على هذه املقولة منها ما يلي:

بلوغ رتبة االجتهاد املذهيب ولو يف مسألة البحث؛ وذلك ليْعرِّف صحيح احلديث من ضعيفه، -1
كان إمام مذهبه، حيث نقل السبكي عن ابن الصالح أنّه: ويعمل به ويرتك قول مْن سواه ولو  

"من وجد من الشافعية حديثا خيالف مذهبه نُظِّر، فإن كُملْت آالت االجتهاد فيه مطلقا: أو يف 
ذلك الباب أو املسألة كان له االستقالل ابلعمل به، وإن مل يكن، وشّق عليه خمالفة احلديث بعد 

وااب شافيا فله العمل به إن كان عمل به إمام مستقل غري أن حبث فلم جيد ملخالفته عنه ج
، وقد اتبعه على ذلك النووي (107)الشافعي، ويكون هذا عذرًا له يف ترك مذهب إمامه هنا"

، مبعىن أنّه ليس لكل من مسع حديثًا أن (108)فقال: "وهذا الذي قاله حسن متعني وهللا أعلم"
والتفتيش والرجوع ألهل احلديث الثقات، واستقراء   يعمل به أو حُيّدث به؛ بل ال بد من البحث

كل ما نُقِّل عن الشافعي يف كتبه أو كتب من أخذ عنه؛ ليعرف مدى اطالع الشافعي على 
؛ وقد عّلل السبكي تقييدات (109)احلديث من عدمه، أو أنّه اطلع عليه وتركه لضعفه فلم يعمل به

هّنا ليس فيها رد ملقولة الشافعي اليت امتاز هبا وضوابط ابن الصالح والنووي على مقولة الشافعي أب
على غريه، بل نظرًا لصعوبة املقام واإلفتاء يف الدين كله كذلك، بل البد من البحث يف األدلة 

                                                           

 . 1/475مناقب الشافعي، البيهقي،  -((106
 . 12معىن قول اإلمام املطّليب إذا صّح احلديث فهو مذهيب، السبكي، ص -((107
اجملموع شرح املهذب )مع تكملة السبكي واملطيعي(، حميي الدين حيىي بن شرف النووي، د.ط، دار  -((108

 . 1/64الفكر، د.ت، 
 املصدر نفسه، بتصرف يسري . -((109
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، ومع هذا التعليل للُسْبكي، فقد ذكر كالماً (110)حىت ال يْغرّت أحٌد للعمل هبذه املقولة دون تثبُّت  
، ال ملسو هيلع هللا ىلصفقال: "إّن املبادرة إىل امتثال األمر مطلوبة كمْن مسعه من النيب نفِّيسًا آثرت نقله حبرفه، 

رخصة له يف تركه، واملبادرة إىل طلب وجوه التأويل والتخصيص والتقييد وعدم النسخ مطلوبة، فال 
؛ بل عليه املبادرة، وميهل بقدر ما ينظر غري مهمل -أي التأخر-رخصة له يف ارتكاب اهلَُوْيىن

وقت الذي يتعني فيه العمل، وإال فينقضي العمر وال يعمل، واملكلف بذلك كل مْن ومؤخر عن ال
هو مِّن أهل الفهم، حبسب ما تصل إليه قدرته من العلم، واملبالغة يف الطلب واشرتاط رتبة 

..، والتوقف عن العمل حىت يصل إىل أقصى غاية ليس مما يقتضيه سري السلف .االجتهاد الكامل
وإذا كان ال بد من العمل، فالعمل مبا اقتضاه احلديث أوىل من العمل مبا اقتضاه  رضي هللا عنهم، 

كالم صاحب املذهب الذي يقلده إذا كان املقلد من أهل الفهم، أما العامي فال كالم معه إال أن 
  .(111)يقال له: هذا حكم هللا، وهذا مذهب فالن"

هذا، وقد عّقب السبكي على سكوت ابن الصالح عما إذا مل جيد الباحث مْن يُقلِّّده    
ويتمذهب مبذهبه يف العمل ابحلديث؛ فهنا قال السبكي: "واألوىل عندي اتباع احلديث، وليفرض 

وقد مسع ذلك منه، أَيَسعه التأخر عن العمل به، ال وهللا، وكل  ملسو هيلع هللا ىلصاإلنسان نفسه بني يدي النيب 
 .(112)ف حبسب فهمه"أحد مكل

عدم العمل ابحلديث مع صحته إذا تبنّي عند اإلمام الشافعي نسُخه أو أتويله أو حنو ذلك،   -2
، فهو وإن صّح؛ فقد (113)قال: "أفطر احلاجم واحملجوم" ملسو هيلع هللا ىلصكحديث رافع بن َخدِّيج  أّن النيب 

؛ (114)ائماحتجم وهو ص ملسو هيلع هللا ىلصحكم الشافعي بنسخه حبديث ابن عباس رضي هللا عنهم أّن النيب 
، ويف هذا قال النووي: "إّن الشافعي ترك العمل بظاهر (115)ألنّه متأخٌر فُحكِّم به انسخًا لألول
                                                           

 . 13السبكي، صمذهيب،  معىن قول اإلمام املطّليب إذا صّح احلديث فهو -((110
 . 17-16معىن قول اإلمام املطّليب إذا صّح احلديث فهو مذهيب، ص -((111
 . 13 -12، صاملصدر نفسه -((112
سنن الرتمذي، الرتمذي، أبواب الصوم، ابب كراهة احلجامة للصائم، عن رافع بن خديج، وقال حديث -((113

ام، ابب احلديث الذي روي يف اإلفطار ، السنن الكْبى، البيهقي، كتاب الصي2/136حسن صحيح، 
، وأخرجه البخاري بلفظ يروى عن احلسن، كتاب الصوم، ابب احلجامة والقيء 4/441ابحلجامة، 

 .   3/33للصائم، 
 3/33صحيح البخاري، البخاري، كتاب الصوم، ابب احلجامة والقيء للصائم،  -((114
، معىن قول اإلمام املطليب إذا صّح 6/352ووي، اجملموع شرح املهذب، الن، 2/106األم، الشافعي، -((115

 .   12-11احلديث فهو مذهيب، السبكي، ص
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أحاديث كثرية رآها وعلمها لكن قام الدليل عنده على طعن فيها أو نسخها أو بخصيصها أو 
، وقد سايرُه السبكي على ذلك فقال: "وأما الرتك املطلق بال سبب فلم (116)أتويلها أو حنو ذلك"

 .  (117)يقع للشافعي أصاًل وال تقتضيه أصوله
اثلثاً: الشافعية الذين تركوا قول الشافعي وأخذوا ابحلديث الصحيح الثابت عندهم عماًل مبقولة 

 :الشافعي، ومنهم
قد عمل مبقولة الشافعي وقال بفِّْطر ( 118)رودنقل السبكي أّن أاب الوليد موسى بن أيب اجلا -1

احلاجم واحملجوم، ونَسبه قواًل للشافعي عمال مبقولته إذا صّح احلديث فهو مذهيب، مع أنّه نُقل عن 
ووافق ابن أيب اجلارود أبو الوليد  -كما سبق-الشافعي عِّْلمه ابحلديث وترْكه لكونه منسوخًا 

 .(119)النيسابوري فيما ذهب إليه
ي-2 أنّه كان ال يقنت يف صالة ( 120)نقل السبكي عن أيب احلسن حممد بن عبد امللك الَكْرجِّ

أنّه قنت مدًة  ملسو هيلع هللا ىلص؛ وعّلل تركه للقنوت أبنّه صح عن النيب (122)، والشافعي يقول به(121)الصبح

                                                           

 . 1/64اجملموع شرح املهّذب، النووي،  -((116
 . 16السبكي، معىن قول اإلمام املطّليب إذا صّح احلديث فهو مذهيب، ص -((117
اتج الدين بن تقي الدين السبكي، ، وهو من العلماء الثقات يف املذهب الشافعي، طبقات الشافعية -((118

 . 2/161ه ، 1413، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع، 2عبد الفتاح احللو، ط -حتقيق: حممود حممد
، طبقات الشافعية، 14-13معىن قول اإلمام املطّليب إذا صّح احلديث فهو مذهيب، السبكي، ص -((119

2/161. 
 . 6/138فعية، اتج الدين السبكي، وكان فقهيا حمداثً ورعاً، طبقات الشا -((120
 .14السبكي، ص معىن قول اإلمام املطّليب إذا صّح احلديث فو مذهيب، -((121
، حلديث أنس رضي هللا عنه أّن 3/504، اجملموع شرح املهذب، النووي،7/263األم، الشافعي،  -((122

ب القنوت قبل الركوع النيب صلى هللا عليه وسلم قنت يف الصبح، صحيح البخاري، أبواب الوتر، اب
، مسلم، كتاب املساجد ومواضع الصالة، ابب استحباب القنوت يف مجيع الصالة إذا 2/26وبعده، 

 . 1/468نزلت ابملسلمني انزلة،
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، وهذا العمل من الكرجي حتقيقًا ملقولة الشافعي نفسه أبنّه إذا وجدت السنة وجب (123)َث تركه
 .(124)وله للسنة الصحيحة فكان عمل الكرجي قول الشافعي ومذهبهترك ق

 .رابعا: العمل يف احلاالت اليت نّص فيها الشافعي على مذهبه مما مل يُنص فيه على مذهبه
نقل السبكي عن أيب شامة أّن احلديث اذا وجد  ودّل على حكم  وال نّص للشافعي يف املسألة -1

 .(125)بال شك إعمااًل ملقولتهخيالفه فيكون احلديث هو مذهبه 
 :(126)أما إذا وجد نصٌّ للشافعي على خالف احلديث الصحيح فهذا تفصيله على قسمني-2

أن يكون احلديث مل يبلغه، فهنا يُ رْتك قول الشافعي للحديث الصحيح، ويكون احلديث  -األول
مع بني احلديث هو مذهبه، هذا إذا كان احلديث واضح الداللة على احلكم، أما إذا أمكن اجل

 .وتنزيله على قول الشافعي فال
الثاين: أن يكون احلديث بلغه وكان اثبتا عنده إال أّن الشافعي تكلم عليه وأّوله، فهنا ينظر؛ فإن  
كان أتويله ظاهرًا متوّجها ال احتمال لدفعه مل خيالف قوله، وحُيْمل احلديث كما محله؛ كقوله يف 

رَي للحديث وتُرِّك قول حديث أفطر احلاجم واحملجوم ابل نسخ، وأما إذا كان كالمه حمتماًل للدفع صِّ
، وهذا كما يف التيمم إىل املرفقني، (127)الشافعي اتباعًا ملقولته برتك قوله إذا خالف احلديث

فالشافعي يقول أبّن اليدين متسحان إىل املرفقني وال جيزئ االقتصار على مسح الكفني، وعماده 
راهيم بن حممد عن أيب احلويرث عبد الرمحن بن معاوية عن األعرج عن ابن يف ذلك ما رواه عن إب

، وأّن التيمم بدٌل عن الوضوء فوجب (128)تيمم فمسح وجهه وذراعيه" ملسو هيلع هللا ىلصأّن رسول هللا »الصمة 

                                                           

احلديث أخرجه مسلم يف صحيحه عن أنس رضي هللا عنه،كتاب املساجد ومواضع الصالة، ابب  (123)-
 . 1/469ابملسلمني انزلة، استحباب القنوت يف مجيع الصالة إذا نزلت

 . 14السبكي، معىن قول اإلمام املطّليب إذا صّح احلديث فو مذهيب، ص -((124
 . 24معىن قول اإلمام املطّليب إذا صّح احلديث فهو مذهيب، السبكي، ص -((125
 املصدر نفسه . -((126
خمتصر املؤمل يف الرد إىل األمر األول أبو القاسم شهاب الدين عبد الرمحن بن إمساعيل أبو شامة،  -((127

معىن قول ، 47ه ، ص1403حتقيق: صالح الدين مقبول، د.ط، مكتبة الصحوة اإلسالمية، الكويت، 
 . 26-24اإلمام املطّليب إذا صّح احلديث فهو مذهيب، السبكي ص

، وقال البيهقي هذا حديث منقطع، فعبد الرمحن بن هرمز األعرج مل يسمعه من 1/65األم، الشافعي،  -((128
ابن الصمة، إمنا مسعه من عمري موىل ابن عباس، عن ابن الصمة، وإبراهيم بن حممد بن أيب حيىي األسلمي، 

ر وأبو احلويرث عبد الرمحن بن معاوية، قال: قد اختلف احلفاظ يف عدالتهما إال أن لروايتهما بذك
 . 1/316الذراعني فيه شاهد من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما السنن الكْبى، البيهقي، 
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أن يؤتى به كما تغسل اليدان إىل املرفقني يف الوضوء فهذا األشبه بظاهر القرآن والقياس وهو 
بنّي له  ملسو هيلع هللا ىلصك حديث اثبت عن عّمار بن ايسر رضي هللا عنه أّن النيب ، ولكن هنا(129)األحوط

، فهنا نقل السبكي أبّن قول الشافعي (130)التيمم بضربة واحدة لألرض َث ميسح هبا وجهه وكّفيه
، وهذا ما أشار له اإلمام النووي أّن التيمم مبسح الكفني وإن  (131)يُ رْتك هلذا احلديث تطبيقاً ملقولته

كان مرجوحا يف املذهب الشافعي إال أّن دليله قوٌي وأقرب لظاهر السنة الصحيحة، كما محل 
( 43)النساء: ﴿فَ تَ َيمهُموا َصِعيًدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم﴾االطالق يف قوله تعاىل: 

رضي هللا عنه أبّن املراد ابليدين الكفان، وكذلك ذكر النووي أّن ما على املقيد يف حديث عّمار 
، وقال البيهقي: (132)استدل به الشافعية من أحاديث على قول الشافعي ال يظهر االحتجاج هبا

"حديث عّمار ليس يف كتاب الشافعي ال املصري وال البغدادي، ومل ّا ثبت حديث عمار ومل يثبت 
، وقول البيهقي فيه إشارة إىل أّن اإلمام (133)أوىل" ملسو هيلع هللا ىلصثبت عن النيب  حديث إىل املرفقني، فما

  .غه احلديث حىت يرتكه وهللا أعلمالشافعي مل يبل
 .الفوائد ايل ترتّبت على قول اإلمام الشافعي )إذا صح احلديث فهو مذهيب(-خامساً 

لى غريه من ذكر السبكي فوائد عدة ترتتب على مقولة الشافعي واعتْبها ميزة للشافعي ع 
 ، وهي كما يلي:(134)العلماء

 : جواز نسبة القول إليه مىت صّح احلديث، وفيها ثالثة أشياء:الفائدة األوَل
 .جواز النقل عنه-1 
 .جواز تقليده ممن جيوز له التقليد يف قوله بصحة احلديث-2 

                                                           

 . 2/212، اجملموع شرح املهذب، النووي، 1/65األم، الشافعي،  -((129
، صحيح مسلم، مسلم، كتاب 1/77صحيح البخاري، البخاري، كتاب التيمم، ابب التيمم ضربة، -((130

 . 1/280احليض، ابب التيمم، 
 . 26السبكي، صمعىن قول اإلمام املطّليب إذا صّح احلديث فهو مذهيب، -((131
هذب، النووي، -((132

ُ
 .212-2/210اجملموع شرح امل

معرفة السنن واآلاثر، أمحد بن احلسني أبو بكر البيهقي، حتقيق: عبد املعطي أمني قلعجي، الناشرون: -((133
 -بريوت(، دار الوعي )حلب-ر قتيبة )دمشق ابكستان(، دا -جامعة الدراسات اإلسالمية )كراتشي

 ، بتصّرف .2/23م، 1991 -ه 1412القاهرة(،  -دمشق(، دار الوفاء )املنصورة 
 . 34-33السبكي، صمعىن قول اإلمام املطّليب إذا صّح احلديث فهو مذهيب،  -((134
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صح احلديث  أنّه إذا كان قول الشافعي خبالف قول العلماء لعدم اطالعه على احلديث فإذا -3
كان قوله مرجوعًا عنه وصارت املسألة إمجاعية وال جيوز نقل قوله السابق بل ينقض قوله ملخالفة 

    .(135)النص واإلمجاع
أّن األحاديث الصحيحة ال تعارض بينها ابالتفاق حبسب مقولة الشافعي؛ ألنّه الفائدة الثانية: 

يتوقف عليه العمل ابحلديث إال صحته قد اطلع على ما يعارض احلديث ومل يكن عنده ما 
 .(136)واتضح هذا من اطالق قوله إذا صح احلديث

: أّن الشافعي ليس له قواعد يف مذهبه يرد هبا احلديث كما هو يف بعض املذاهب الفائدة الثالثة
األخرى، بل مىت صح احلديث أيخذ به، واملعارض لو وقع فهو عنده وعند غريه، وهو مل يقع 

 .(137)ريعة بني النصوص إال وكان ألحدمها حممل على غري داللة اآلخرأصال يف الش
: عموم األلف والالم يف قوله )احلديث( يشمل اجلميع سواء كان حديثا حجازايً أو الفائدة الرابعة
، وهذا فيه فائدة عظمية للمذهب الشافعي وغريه من املذاهب األخرى بنفي (138)شاميا أو عراقيا

 .مىت صح، وترك آراء الرجال التعصب واتباع اخلْب
                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 33املصدر نفسه، ص -((135
 . 35املصدر نفسه، ص -((136
 . 36املصدر نفسه، ص -((137
 . سهاملصدر نف -((138
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 اْلامتة
احلمد هلل مبّنه وإحسانه على إمتام هذا البحث هبذه الصورة، وقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج 

 والتوصيات:
  .النتائجأوَل: 

 .اإلمام الشافعي دوٌر جوهري وأساسي يف رعاية السنة النبوية وحفظها كان لتأصيالت-1
إّن وجوب اتباع صحيح السنة النبوية والعمل هبا هو أبمر هللا سبحانه وتعاىل اآلمر بطاعة نبيه -2

 ملسو هيلع هللا ىلص.
إّن اإلمام الشافعي وإن أوجب العمل ابلسنة مىت صحت؛ فلم يكن ذلك مطلقًا لكل خْب -3

اشرتط شروطاً عدة لقبول اخلْب أبرزها اتصال السند ورواية العدول الثقات وفقههم تناقله الرواة، بل 
 ملا رووه.

من حرص اإلمام الشافعي على العمل ابلسنة قبوله احلديث املرسل بشروط معينة تُثّبت  -4
 .صحته

؛  كان فهم اإلمام الشافعي للسنة النبوية الصحيحة من أفضل األفهام وأحسنها على  االطالق-5
على أقوال الصحابة عند بخالفهما استشهادًا بعمل السلف الصاحل من  ملسو هيلع هللا ىلصكونه يقدم قول النيب 

، وهذا  ملسو هيلع هللا ىلصالصحابة والتابعني رضي هللا عنهم إذا وجدوا قواًل للنيب تركوا أقواهلم ورجعوا لقول النيب 
 .كمسأليت دية األصابع وبيع الذهب والفضة مبثلهما

الرد على املخالف مّتسما ابلرفق واللني بال تعصب  لرأيه أو كان منهج اإلمام الشافعي يف -6
فهمه، بل لوجوب اتباع السنة النبوية وفهمها الصحيح والسليم، واتضح ذلك جليًا من مناقشاته 

 .للحنفية واملالكية
كان فهم اإلمام الشافعي لنصوص السنة الصحيحة ظاهرايً؛ فحمل النصوص على عمومها -7

  .دليل يصرفها على غري ذلك، مما جعل فهمه سديداً ومنهجه لالتباع قومياً  ومطلقها مامل أيتِّ 
أبطل الشافعي العمل ابالستحسان يف مقابلة نصوص السنة؛ ألّن الشارع احلكيم أكمل دينه -8

 وال حيتاج الشرع آلراء الرجال واستحسان العقول ملا فيه من التعدي على التشريع اإلهلي احلق.
م الشافعي)إذا صّح احلديث فهو مذهيب( جعل له مميزات على غريه من األئمة، إّن قول اإلما-9

أبرزها: نبذ التقليد والتعصب لآلراء بل يكون التباع السنة النبوية، وأال يفيت أحٌد يف الدين إال من  
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كان ذو بصرية بعلم احلديث، كما أن مذهبه جيوز أن يبىن عليه اإلمجاع واالتفاق مع غريه من 
  .هب املتبوعة، وأّن كل مْن قّلده يف مقولته مل يكن متعصباً لرأيه بل متبع للسنة النبويةاملذا

 .اثنيا: التوصيات
 العمل على االهتمام بفقه مثل هؤالء األئمة وما احتواه تراثهم من نصرة صحيح السنة النبوية.-1
ديث وعدم فصله عن تكريس اجلهود من العلماء وطلبة العلم على االهتمام مبنهج أهل احل-2

 .الفقه
أوصي الباحثني يف العلوم الشرعية ابلبعد عن التعصب ألي أحد، وهلم يف مقولة اإلمام  -3

 .الشافعي خري دليل، وهللا املوفق
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 قائمة املصادر واملراجع
بريوت،  –إدريس الشافعي، د.ط، دار املعرفة  األم، الشافعي أبو عبد هللا حممد بن-1

 م.1990-ه 1410
 .اختالف احلديث للشافعي مطبوع مع كتاب األم-2 

، حتقيق: عبد الغين عبد 2أحكام القرآن للشافعي، أمحد بن احلسني أبو بكر البيهقي، ط-3
 .م 1994 -ه  1414القاهرة،   –حممد زاهد الكوثري، مكتبة اخلاجني  -اخلالق،

داب الشافعي ومناقبه، عبد الرمحن بن حممد ابن أيب حامت، حتقيق: عبد الغين عبد اخلالق، آ-4
  .م2003 -ه 1424، دار الكتب العلمية، بريوت، 1ط
، دار الكتيب، 1البحر احمليط يف أصول الفقه، أبو عبد هللا بدر الدين حممد الزركشي، ط-5

 .م1994 -ه  1414
 –صد، حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد، د.ط، دار احلديث بداية اجملتهد وهناية املقت-6

 .م2004 -ه  1425القاهرة، 
،  2بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين، ط -7

 .م1986 -ه  1406دار الكتب العلمية، 
،   تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشليب بيني-8 ِّّ ْليبِّ احلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّّ

 .ه  1313بوالق، القاهرة،   -، املطبعة الكْبى األمريية 1عثمان بن علي الزيلعي، ط
حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي ، حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفوري، د.ط، -8

 بريوت، د.ت.  –دار الكتب العلمية 
، دار 1 يف بخريج أحاديث الرافعي الكبري، أبو الفضل أمحد بن علي حجر، طالتلخيص احلبري-9

 .م1989 -ه 1419الكتب العلمية، 
التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد -10

والشؤون اإلسالمية حممد عبد الكبري البكر، وزارة عموم األوقاف  -الْب، مصطفى بن أمحد العلوي
 ه .1387املغرب،  –

جامع البيان يف أتويل القرآن، أبو جعفر حممد بن جرير الطْبي، حتقيق: أمحد حممد شاكر، -11
 .م2000 -ه   1420، مؤسسة الرسالة، 1ط
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اإلحكام يف أصول األحكام، سيد الدين علي بن أيب علي اآلمدي، حتقيق: عبد الرزاق -12
 .لبنان، د.ت -دمشق -مي، بريوتعفيفي، املكتب اإلسال

، 1الرسالة، الشافعي أبو عبد هللا حممد بن إدريس الشافعي، حتقيق وشرح: أمحد شاكر، ط-13
 .73م، ص1940ه /1358مكتبه احلليب، مصر، 

سنن ابن ماجه، حممد بن يزيد أبو عبدهللا القزويين، ، د.ط، )حتقيق: حممد فؤاد عبد -14
 .فيصل البايب احلليب -كتب العربية ، دار إحياء ال1الباقي(، ج

سنن الرتمذي، أبو عيسى، حممد بن عيسى السلمي، حتقيق: إبراهيم عطوة، مكتبة مصطفى -15
 م. 1975 -ه   1395مصر،  –البايب احلليب 

سنن أيب داود، أبو داود، أبو داود سليمان بن األشعث، كتاب السنة، ابب يف لزوم السنة، -16
 بريوت  –لدين، د.ط، املكتبة العصرية، صيدا حتقيق: حممد حميي ا

،  دار الكتب 3السنن الكْبى، أمحد بن احلسني البيهقي، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، ط-17
 .م 2003 -ه   1424لبنان،  –العلمية، بريوت 
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