
  
  

 
  
  

 
  نموذجا الشافعي اإلمام
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  المقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ین  الشاكرین حمد هللا الحمد ي  المتفقھ ھ  ف ارفین  دین ھ  الع ى  والسالم  لصالة وا، ب  عل
ویم  والدین بالحق أرسل الذي للعالمین، رحمة المبعوث زل ، الق ھ  وأن ا  مع كنا  إن م ھ  تمس  ب

  … وبعد المبجلین وصحبھ الطیبین آلھ وعلى، سعداء عشنا

د    اءت فق ّز اهللا إرادة ش ّل ع ل أن وج الة یجع ة الرس ة المحمدی  خاتم
ام  حتى،جمیعًا األرِض ألھِل شاملة ةالرسال ھذه تكون أن ضرورًة كان ولھذا،الرساالت  قی
اعة ون وأن،الس ا یك الحًا منھاجھ ل ص ان لك ان زم لحًا،ومك ل ومص ؤون لك ل ش  أھ
  .واآلخرة الدنیا حیاتھم في األثر لھ یكون مما،األرض

ذین ،وعلمائھا قادتھا صالح ھو الرسالة ھذه صالح عالمات ومن  أروع رسموا  ال
 وجدنا لما طریقتھم عن حادوا قد األتباع أن ولوال،بینھم فیما والتعایش المحبة على األمثلة

 بین للتعایش نموذجا علمائنا من واحدا اخترت ھذا ؛ألجل الیوم المتعالمین بین التناحر ھذا
 المقدم لبحثي عنوانًا لیكون) اهللا رحمھ( الشافعي إدریس بن محمد اإلمام وھو األمة علماء

ون  األعظم  اإلمام كلیة في المقام الرابع المؤتمر إدارة إلى ھ ( والمعن ایش  فق ل  التع  والتعام
ین  اإلسالمي المنظور في ة  ب ق  النظری د ) والتطبی ھ  اقتضت  وق ون  أن طبیعت ا  یك ن  مؤلف  م

  .وخاتمة مطالب وأربعة وتمھید مقدمة

   الشافعي باإلمام والتعریف بالتعایش التعریف ففیھ: التمھید أما

 بعض عن بعضھم أخذ كیف فیھ وذكرت) األئمة بین فیما التدارس( عنوانھ:األول المطلب
   نزاع أي بینھم یكن ولم العلم

دح ( عنوانھ: الثاني المطلب اء  الم ا  والثن نھم  فیم ھ  وذكرت ) بی ف  فی ان  كی  یجل  بعضھم  ك
  .علیھ ویثني بعضا

 األسس فیھ ذكرت )التعایش في الشافعي انتھجھا التي والمعاییر األسس( :الثالث المطلب 
  .اهللا رحمھم األئمة باقي مع تعاملھ في الشافعي علیھا سار التي

ب ع المطل ھ :الراب رام( عنوان ر آراء احت ا اآلخ طرت )ومراعاتھ ف وس ان كی افعي ك  الش
  .بھ یغرر وال اآلخر رأي یحترم

 أن اهللا أسأل ً وأخیرا بحثي خالل من نتائج من إلیھ توصلت ما فیھا ذكرت فقد الخاتمة أما
  . النصیر ونعم المولى نعم إنھ واآلخرة الدنیا في عثرتي ویقیل زلتي لي یغفر

  

  



  

٢ 

  التمھید

  عائش فھو حیاة ذا صار ومعاشا وعیشة عیشا   عاش من:  لغة التعایش

    معھ عاش وعایشھ راضیة عیشة اهللا أعاشھ یقال یعیش جعلھ   وأعاشھ 

  ])١([ميالسل التعایش ومنھ والمودة األلفة على عاشوا  وتعایشوا، أعاشھ وعیشھ 

  .أعلم واهللا اللغوي المعنى عن یختلف ال فھو:االصطالح في التعایش

  الشافعي باإلمام التعریف

  اسمھ

د  بن عبیدة بن السائب بن الشافع بن عثمان بن العباس بن إدریس بن محمد ھو  عب
د  ن  یزی ن ھاشم  ب ب  ب ن  مطل د  ب اف عب ي  جد ( من لم    النب ھ وس ن وشافع ) صلى اهللا علی  اب

 وأسلم، صغره في   صلى اهللا علیھ وسلم  النبي لقي، الشافعي إلیھ ینسب لذيا ھو السائب
  ]) ٢([ھاشم بني رایة صاحب كان فإنھ، بدر یوم السائب أبوه

   وزمنھا الشافعي والدة مكان

ن  بقریة الشافعي والدة وكانت ال  الشام  م ا  یق ھ ]) ٣([غزة  لھ ن  قال ان  اب ن  خلك  واب
د ر عب ال الب احب وق ب ص ىبم   التنقی ن   ن ة م ال مك ن وق ار اب قالن   بك ال   بعس  وق

 التي السنة وھي) ھـ١٥٠(ومائة خمسین سنة ذلك وكان أشھر واألول   بالیمن   الزوزني
 قال حنیفة أبو فیھ مات یوم في ولد أنھ قال من ومنھم اهللا رحمھ حنیفة أبو اإلمام فیھا مات

ا  اتالروای  بعض في إال أجده لم بالیوم والتقیید البیھقي د  أم نة  التقیی و  بالس ن  مشھور  فھ  م
  ])٤([التواریخ أھل بین

  العلمیة نشأتھ

رآن  وحفظ بھا، ونشأ، سنتین ابن وھو مكة إلى حمل   و  الق ن  وھ م ، سنین  سبع  اب لمھ  ث  س
أذن  مكة مفتي خالد بن مسلم إلى للتفقھ أبوه ھ  ف ي  ل اء  ف و  اإلفت ن  وھ ة  اب ، سنة  عشر  خمس

وفي  حتى فالزمھ المدینةب أنس بن مالك اإلمام إلى فرحل ك  ت ھ  مال م ،اهللا رحم دم  ث داد  ق  بغ
 ورجع  العلم منھ وأخذوا علماؤھا علیھ فاجتمع، سنتین بھا وأقام ومائة وتسعین خمس سنة
م ،  القدیمة الكتب بھا وصنف، قولھ إلى مذاھبھم من كثیر ى  خرج  ث ة  إل ا  مك م  حاج اد  ث  ع
اظم  موسى اإلمام قتل ؛فلما أقل أو نشھری بھا فأقام ومائة وتسعین ثمان سنة بغداد إلى   الك
م  مصر  إلى خرج)   عنھ تعالى اهللا رضي(  زل  فل ا  ی م  ناشرا  بھ ا  وصنف  للعل ب  بھ  الكت

  ])٥.([الجدیدة



  

٣ 

  

   وفاتھ 

م  مصر إلى خرج زل  فل ا  ی م  ناشرا  بھ ا  وصنف ، للعل ب  بھ دة  الكت  ضربة  فأصابتھ ، الجدی
دیدة رض ش ببھا فم ا بس دخل، أیام ھ ف د علی ن أحم لحن ب ي ب ھ والمزن اال یعودان ف: ق  كی

ا أصبحت ا ی د أب ال اهللا؟ عب ا فق وتي ی بحت:أخ ن أص دنیا م ال ال واني، راح ا وإلخ ، مفارق
الي  ولسوء ، شاربا المنیة ولكأس ا  أعم ى ، مالقی ال ، واردا اهللا وعل  تصیر  أروحي  أدري ف

  :یقول وأنشأ بكى ثم فأعزیھا النار إلى أو فأھنیھا الجنة إلى

    سلما لعفوك مني الرجا جعلت                      مذاھبي وضاقت قلبي قسى ولما 

  ]) ٦([أعظما عفوك كان ربي بعفوك                      قرنتـھ فلمـا ذنبـي تعاظمني 

راق  أصحابي،  یا الوداع الوداع وقال إلیھم فنظر حولھ من وبكى فبكى راق  الف  الف
الى  اهللا رحمھ إلى وأنتقل ھادتین،بالش وتكلم القبلة إلى توجھ ثم أحبابي، یا ا  ـ  تع ا  هللا إن  وإن

ان  ـ زمرتھ في وشفعھ ھمتھ مرام إلى ارفعھ اللھم راجعون إلیھ ك  ك وم  ذل ة  ی ة  الجمع  نھای
  ])                                 ٧([ یومھ في العصر بعد بالقرافة ودفن ومائتین أربع سنة رجب

  



  

٤ 

  .ألئمةا بین فیما التدارس :األول المطلب

 كل وأخذ بینھم فیما التدارس ھو الفقھیة المذاھب أئمة بین التعایش على األمثلة أروع ومن
  .واحد والمعین المنبع أن على برھنة وھو، اآلخر من منھم واحد

د  الشافعي  اإلمام التعایش ھذا جسد وقد  م  وأعطى  أخذ  فق م  العل ن  ول ھ  تك ین  بین اء  وب  علم
ذین  أتباعھم بین كان ما المذاھب ا  عنھم   أخذوا  ال أتي  وفیم ن  المشرقة  الصور  بعض  ی  م

  : المذاھب علماء مع العلم تدارسھ في الشافعي حیاة

  .الشیباني الحسن بن محمد عند الشافعي دراسة

ام  عن الشافعي أخذ لقد د  اإلم ن  محم یباني  الحسن  ب ام  الش ة  إم د  الحنفی اة  بع ي  وف ة  أب  حنیف
د  عن  بالروایة زاخر للشافعي األم وكتاب، یفةحن أبي اإلمام أقوال وراوي اهللا رحمھ  محم

     منھا أنموذجًا والیك الحسن بن

د  أخبرني قال إْمَلاًء الشَّاِفِعيُّ حدثنا قال الرَِّبیُع أخبر( ن  محم نِ  ب ا  َأنَّ اْلَحَس ةَ  َأَب  رضي  َحِنیَف
ي  قال عنھ َتَعاَلى اللَُّھ لِ  ف كُ  الرَُّج ُركُ  َیْھَل ْینِ  َوَیْت تَِّماَئةِ  ُرُكَوَیتْ  اْبَن ارٍ  ِس ذُ  ِدیَن لُّ  َفَیْأُخ دٍ  ُك  َواِح

َأنَّ  َأَقرَّ اْلَھاِلَك َأَباُه َأنَّ َأَحُدُھَما َیْشَھُد ُثمَّ ِدیَناٍر ثالثمائة ِمْنُھَما ا  ِب ھُ  ُفَلاًن ھُ  اْبُن ا  َأنَّ دَّقُ  َل ى  ُیَص  عل
]).                                                        ٨)([َیَدْیھ في ما ِنْصَف منھ َفَیْأُخُذ ِرَثَو ما على ُیَصدَُّق َوَلِكنَُّھ ِبِھ َیْلَحُق َوَلا النََّسِب ھذا

  .الموطأ مالك عند الشافعي دراسة

ك  عن الموطأ أخذ الشافعي أن النووي اإلمام ذكر ال  مال ى  الشافعي  رحل : ( فق ة  إل  المدین
ن  مالك اهللا عبد أبي عن األخذ قاصدًا س  ب ھ  أن ا ، اهللا رحم دم  فلم ھ  ق رأ  علی ھ  ق  الموطأ  علی
ك  سیكون  فإنھ المعاصي واجتنب اهللا اتق: مالك لھ وقال، والزمھ قراءتھ فأعجبتھ،حفظا  ل
  ])٩)([ شأن

  .الشافعي عند أحمد دراسة

د  أحمد واإلمام الشافعي أما  دما  فلق اطف  للحب  الناصعة  الصورة  ق رام  والتع ا  واالحت  فیم
ل  أخذ  فقد، بینھم ا  احد و ك ن  منھم ان ،  اآلخر  م د  وك د  أحم ن  یع د  الشافعي  أصحاب  م  فق
 موتھ تاریخ مضى وقد حنبل بن محمد بن أحمد اهللا عبد أبو البغدادیین أصحابھ ومن:(ذكر

ر رف وذك ن ط لھ م ال فض ن ق ن الحس د ب ن محم باح ب ي الص ا الزعفران رأت م ى ق  عل
 تعالى اهللا رحمھ الشافعي إلى ذھبت وما حاضر وأحمد إال حرفا تعالى اهللا رحمھ الشافعي
  ])            ١٠)([فیھ أحمد وجدت إال مجلسا

  

  



  

٥ 

  أحمد عن الشافعي أخذ

ل ة  نق ي الحنابل بھم  ف افعي أن كت د  الش ذ ق ن  أخ د ع ا  أحم ذ كم د  أخ ن أحم افعي  ع  الش
ن  احمد على یوما الشافعي ودخل:(فقالوا ل  ب ال  حنب ا  فق ا  ی د  أب ت  اهللا عب وم  كن ع  الی ل  م  أھ

ھ  فدفعصلى اهللا علیھ وسلم   اهللا رسول عن حدیث معي كان فلو كذا مسألة في العراق  إلی
ال  أحادیث ثالثة أحمد ھ  فق را  اهللا جزاك  ل وا ])  ١١)([خی ة  ونقل د  الشافعي  مقال ا  ألحم  یوم
ا  أحمد إلمامنا الشافعي وقال:(فقالوا تم : یوم م  أن إذا  والرجال،  بالحدیث  أعل ان  ف  الحدیث  ك

حیح أعلموني الص اء إن ف ون ش ا یك اء أو كوفی امیا ش ى ش ب حت ھ أذھ ان إذا إلی  ك
  ])١٢) ([ألھلھ العلم ھذا سلم حیث الشافعي دین من وھذا،صحیحا

  

   

  

   

  



  

٦ 

  .بینھم فیما والثناء المدح: الثاني المطلب

ك ، غوره  ویبعد زمانھ یطول فیھ فالخوض الباب ھذا أّما ة  والی ا  جمل ھ  مم ي  بعضھم  قال   ف
  .بعض

دا  أعرف ما: معمر قال: یقول الرزاق عبد سمعت: ( المدیني بن علي قال د  أح  الحسن  بع
ي  قال الشافعي إّن بھ، وناھیك منھ معرفة أحسن الفقھ في یتكلم ھ  ف ق : حق م  الخل ال  كلھ  عی
ة  وفى الفقھ في حنیفة أبي ن  روای ي  یتبحر  أن أراد م ھ  ف و  الفق ال  فھ ى  عی ي  عل ة  أب : حنیف

ت  ھل لمالك قیل: الشافعي وقال ا  رأی ة ح أب ال  نیف م : ،ق ت  نع و  رجال  رأی ك  ل ي  كلم ذه  ف  ھ
ال  من وھذا بحّجتھ لقام ذھبا یجعلھا أن الساریة ك  إنصاف  كم ع  مال و  م ھ  عل ك،  مقام  ھنال
ع  في المرام وبیان، اإلمام بالغة في مبالغة وغایة ام،  جمی ال  المق ن  وق ارك  اب ت : المب  رأی
ھ  الثوري، الناس وأعلم عیاض، بن فضیل الناس أورع ا  وأفق ا  سالن ة،  أب ال  حنیف م  وق  أعل
اس  ث أي: الن ار باألحادی ھ  واآلث اس وأفق م: أي الن ا  أعلمھ م بمعانیھ ا والعل تلزم بمعانیھ  یس
  ])١٣)([ بمبانیھا العلم
یباني  الحسن  بن محمد قال م  إن:(الش اً  الحدیث  أصحاب  تكل ا  یوم ال ) الشافعي  فبلسان  م  ق

  ]) ١٤([كتبھ من وضع لما یعني :النووي
  ]) ١٥([صالتھما في للشافعي یدعوان وأحمد القطان كان ـ

  ]) ١٦)([خیر كل الشافعي في جمع قد تعالى اهللا كان( :حنبل بن أحمد قال
م  تعالى اهللا رحمھ الشافعي عن ینھانا حنبل بن أحمد كان: ( معین بن یحیى قال تقبلتھ  ث  اس

د  اأب  یا: فقلت خلفھ، یمشي وھو بغلتھ راكب تعالى اهللا رحمھ والشافعي یوما ا  اهللا عب  تنھان
  ])                   ١٧)([انتفعت البغلة لزمت لو اسكت: فقال وتتبعھ عنھ
ي  مشى: ( حنبل بن أحمد بن صالح قال ع  أب ة  م ھ  الشافعي  بغل الى  اهللا رحم ھ  فبعث  تع  إلی

ھ  مع تمشي أن إال رضیت أما فقال معین بن یحیى ال  بغلت ا  فق ا  ی ا  أب و  زكری ى  مشیت  ل  إل
  ])        ١٨)([لك أنفع لكان اآلخر الجانب

 إمام الحدیث في إمام خصال ثمان في إمام أحمد: الشافعي لنا قال: ( سلیمان بن الربیع قال
ام ، الزھد في إمام، الفقر في إمام، القرآن في إمام، اللغة في إمام، الفقھ في ي  إم ورع  ف ، ال

                                  ])          ١٩)([الحصر ھذا في الشافعي وصدق، السنة في إمام
افر  فھو حنبل بن أحمد أبغض من: الشافعي قال: ( سلیمان بن الربیع قال ت ، ك ق : فقل  تطل

ل  بن أحمد أبغض من نعم: فقال، الكفر اسم علیھ د  حنب ن ، السنة  عان د  وم  قصد  السنة  عان
ھ   النبي أبغض ومن، النبي أبغض الصحابة قصد ومن، الصحابة لم صلى اهللا علی ر  وس  كف

  ]) ٢٠)([العظیم باهللا
 أتقى أحدا بھا خّلفت وما بغداد من خرجت: یقول الشافعي سمعت: ( یحیى بن حرملة قال 

  ]) ٢١)([حنبل بن أحمد من أعلم وال قال أظنھ أفقھ وال أروع وال

   



  

٧ 

  التعایش في الشافعي انتھجھا التي والمعاییر األسس: الثالث المطلب

 وھي ، األخرى  المذاھب أصحاب مع تعامالتھ في والمعاییر ساألس بعض الشافعي انتھج
نھم  بینھ ملحوظ تعایش إلى أدت بدورھا اق ، وبی ان  ظاھر  ووف و . للعی ھ  ول اع  تبع ا  األتب  لم
ا  المتناثرة واإلفتآت األقوال وجدنا اك  ھن ة  وھن ذي  البغیض  بالتعصب  الملیئ رق  ال ة  ف  األم
اییر  األسس یأتي وفیما، وتفرقھا بضعفھا كفیال وكان ي  والمع ا  سار  الت ي  الشافعي  علیھ  ف

  .  اآلخرین العلماء مع تعامالتھ

  .اآلخرین مع اإلنصاف: أوًال

 أولى باب فمن مسلمین كانوا إن أما. أعداًء كانوا ولو اآلخرین مع باإلنصاف اهللا أمرنا لقد

ال الى ق z  y  x  }        |  {   ~  �¡  ¢  £  ¤  ] : تع

 ª  ©̈   §   ¦  ¥   ¹  ̧   ¶  µ  ́    ³  ²±  °  ̄ ®  ¬  «Z 
  .)٨اآلیة من: المائدة(

 صاحبنا  أو صاحبكم أعلم أیھما: الحسن بن محمد لي قال: تعالى اهللا رحمھ الشافعي قال( 
م : قال األنصاف على قلت: قال، عنھما اهللا رضي ومالكا حنیفة أبا یعني ت  نع  فأنشدك : قل

ت  صاحبكم اللھم: قال بكم؟صاح أو صاحبنا بالقرآن أعلم من اهللا ن  اهللا فأنشدك : قل م  م  أعل
صلى   اهللا رسول أصحاب بأقاویل أعلم من اهللا فأنشدك: قلت صاحبكم؟ أو صاحبنا بالسنة

ال  صاحبكم  اللھم: قال صاحبكم؟ أو صاحبنا المتقدمین   اهللا علیھ وسلم  رضي  الشافعي  ق
ھ اهللا م عن ق فل اس إال یب اس القی ون ال والقی ذه ىعل إال یك یاء ھ ى األش يء أي فعل  ش

  ])    ٢٢)([تقیس

ال افعي وق ھ الش الى اهللا رحم ث: ( تع ھ اللی ن افق ك م حابھ أن إال مال م أص وا ل ھ یقوم  ب
])(٢٣ ([  

  األصل مخالفتھ عند عنھ والرجوع القول وترك األصل إلى االحتكام: ثانیًا

ول  أبي سمعت: یقول حنبل بن أحمد بن عبداهللا سمعت: ( الطبراني قال ال : یق : الشافعي  ق
 نرجع  فأخبرونا صلى اهللا علیھ وسلم  اهللا رسول عن عندكم الحدیث صح إذا عبداهللا أبا یا

  ])       ٢٤)([إلیھ

لم     اهللا رسول  عن  وصح قوال قلت إذا: ( یقول الشافعى كان   ھ وس ھ  صلى اهللا علی  خالف
  ])   ٢٥])( صلى اهللا علیھ وسلم  اهللا رسول قالھ ما فقولي
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   الغایة ھو الحق: الثًاث

  ]) ٢٦)([یخطئ أن فأحببت أحدا ناظرت ما: ( الشافعى قال ـ

ز  ما أعظم من وھذا  ھ  تمی ھ  الشافعي  ب م ، اهللا رحم ن  فل ھ  یك ن ،الحقّ  إّال غایت ة  أّي وم  جھ
اق  ھو المھم، عنده ضیر فال الحق صدر ة  عن  اهللا فجزاه  الحق  إحق  الدارسین  وعن  األم
  .  خیرا

  الخطأ یحتمل صواب وقولي الصواب یحتمل طأخ قولك: رابعًا

بُ  َأنَُّھ اْلُمَصفَّى في اْلَحَنِفيُّ النََّسِفيُّ اْلِإَماُم َذَكَر( حاصلھ ما الھیتمي حجر ابن ذكر ا  َیِج  َعَلْیَن
ِئْلَنا إَذا ن ُس ْذَھِبَنا ع ْذَھِب َم ا َوَم ي ُمَخاِلِفَن ُروِع ف َب َأْن اْلُف َأنَّ ُنِجی ْذَھَبَنا ِب ُل َواٌبَص َم  َیْحَتِم

ى  ِبَناًء َأْي الصََّواَب َیْحَتِمُل َخَطٌأ ُمَخاِلِفَنا َوَمْذَھَب اْلَخَطَأ یبَ  َأنَّ عل ي  اْلُمِص ُروعِ  ف دٌ  اْلُف  َواِح
   َمْأُجوٌر ُمْخِطٌئ َوَغْیُرُه

اِلفِ  اِلاْقِتَداَء َمْنُعُھْم َوَھْل ذلك ِبِمْثِل َأْصَحاُبَنا َصرََّح َفَھْل ثُ َح ِباْلُمَخ بَ  ْی ا  اْرَتَك َتضٍ  ُمْبِطًل  ُمْق
 الزََّكاِة ُوُجوِب ِبَعَدِم اْلَحَنِفيُّ ُیْفِتَي ِبَأْن َوَذِلَك ُمَخاِلِفِھ ِبَمْذَھِب ُیْفِتَي َأْن ِلْلُمْفِتي َیُسوُغ َوَھْل ِلَذِلَك
ھِ  َوَلا َبْل ذلك لھ لیس أو ُمَولِّیِھ َماِل في ِعیفِ  ِباْلَوْج وحِ  الضَّ دَ ِع اْلَمْرُج ْیَخْینِ  ْن الُ  الشَّ  إنَّ َوُیَق

 اْلِإْفَتاِء َلا اْلَغْیِر َمْذَھِب َوِحَكاَیِة الرَِّواَیِة من ھو إنََّما ذلك ِبَنْحِو اْلُمَخاِلِف ِلْلُمْسَتْفِتي اْلُحْكِم َبَیاَن
لِ  اْلَكَلاِم َوَبْسِط ذلك ِبَبَیاِن َتَفضَُّلوا اِلاْعِتَقاِد على اْلُمَتَوقِِّف ا  َوَنْق م  م ھ  لھ ِریًحا  فی ا  َتْص  َوَتْلِویًح

اِلفِ  ِبَخَطِإ اْلَقْوَل َأنَّ اْلُمَتَفقَِّھِة َبْعُض َتَوھََّم حتى َكِثیٍر على َیْخَفى قد اْلَمَقاَم فإن ادَ  اْلُمَخ  َواْعِتَق
   وجل عز َربِِّھ من ُھًدى على ِلَكْوِنِھ ُمَناٍف َصَلاِتِھ ُبْطَلاِن

َحاُبَنا  َصرََّح نعم ِبَقْوِلِھ ِبِھ َتَعاَلى ُھاللَّ َنَفَعَنا َفَأَجاَب ا  َأْص مُ  ِبَم ك  ُیْفِھ ا  ذل دِ  َل وبِ  ِبَقْی ذي  اْلُوُج  ال
َرهُ  ي  َذَك دَّةِ  َفِف اْبنِ  اْلِع بَّاِغ ِل ان  الصَّ و  ك َحاقَ  أب ْرَوِزيُّ ِإْس و  اْلَم يٍّ  وأب ِريُّ  َعِل اِن الطََّب  إنَّ َیُقوَل
دَ  َأنَّ إلَّا َواِحٍد في اْلَحقَّ َأنَّ َوَأْصَحاِبِھ عنھ َتَعاَلى اللَُّھ رضي الشَّاِفِعيِّ َمْذَھَب ا  اْلُمْجَتِھ مُ  َل  َیْعَل

   ذلك َیُظنُّ َوِإنََّما ُمِصیٌب َأنَُّھ

ا  َوِإنََّما اْلِإَصاَبَة َیْعَلُم َلا اْلُمْجَتِھَد كان وإذا ُدهُ  َیُظنَُّھ ى  َفُمَقلِّ ومٌ  َأْوَل نَّ  َأنَّ َوَمْعُل ھُ ُی الظَّ َوْھمُ  َقاِبُل  اْل
وزُ  إَصاَبَتُھ َیُظنُّ اْلُمْجَتِھَد َأنَّ َفَنَتَج الخطأ اْحِتَماُل وھو ُؤهُ  َوَیُج َدهُ  َوَأنَّ َخَط َذِلكَ  ُمَقلِّ ذٍ  َك  َوِحیَنِئ
  ]ِ)٢٧)([ النََّسِفيِّ عن ُذِكَر ما َیْلَزُم

  النیة وصدق اإلخالص: خامسًا

ن  ة  أروع وم ى األمثل ھ صدق  عل ا ھوإخالص  نیت وا  م ن نقل ة  م افعي مقال د  الش ا ألحم  یوم
ا  الشافعي  وقال:(فقالوا د  إلمامن ا  أحم تم : یوم م  أن إذا  والرجال  بالحدیث  أعل ان  ف  الحدیث  ك

ى  شامیا  شاء  أو كوفیا یكون شاء إن فأعلموني الصحیح ھ  أذھب  حت ان  إذا إلی ، صحیحا  ك
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لم  حیث الشافعي دین من وھذا ذا  س م  ھ ھ  العل ال ]) ٢٨) ([ألھل ا  ف نفس  للھوى  لمج ل  وال  ب
  .الغراء وسنتھ صلى اهللا علیھ وسلم للرسول اإلتباع

  

  ومراعاتھا اآلخر آراء احترام: الرابع المطلب

َحاِبھِ  عنھ َتَعاَلى اللَُّھ رضي الشَّاِفِعيِّ ُمَراَعاُة  ِبَذِلك ُیَصرُِّح َوِممَّا افَ  َوَأْص ومِ  ِخَل ي  اْلُخُص  ف
َأنَُّھمْ  منھم ِریٌحَتْص َفَذِلَك َكِثیَرٍة َمَساِئَل ا  ِب ونَ  إنََّم اَبةَ  َیُظنُّ ا  إَص بَ  م ھِ  َذَھ اُمُھمْ  إَلْی مْ  إَم ا  َوَأنَُّھ  َل

اَبَتھُ  ُیَجوُِّزوَن َأنَُّھْم ُعِلَم َراَعْوُه فلما ِخَلاَفُھْم ُیَراُعوا لم َوِإلَّا ُمَخاِلِفیِھ ِبَخَطِإ َیْقَطُعوَن قَّ  إَص  اْلَح
 قد الزَّْرَكِشّي َقْوَل َأْحَسَن وما إَماُمُھْم إَلْیِھ َذَھَب ما ھو اْلَحقَّ َأنَّ َظنِِّھْم على اْلَأْغَلُب كان َوِإْن

ا  َوَھَذا َكِثیَرٍة َمَساِئَل في اْلَخْصِم ِخَلاَف َوَأْصَحاُبُھ عنھ َتَعاَلى اللَُّھ رضي الشَّاِفِعيُّ َراَعى  إنََّم
عُ  َلا ْلِإَصاَبِةا ُمدَِّعَي ِبَأنَّ اْلَقْوِل على َیَتَمشَّى إِ  َیْقَط ھِ  ِبَخَط كَ  ُمَخاِلِف َأنَّ  َوَذِل دَ  ِل ا  اْلُمْجَتِھ ان  َلمَّ  ك
 َوْجٍھ على َراَعاُه َمْوِقًعا لھ َفَرَأى َخْصِمِھ ُمَتَمسَِّك في َوَنَظَر َظنِِّھ على َغَلَب ما ِخَلاَف ُیَجوُِّز

رِ  َدِقیِق من َوَھَذا َواْلَوَرِع اِلاْحِتَیاِط اِبَب من َوَأْكَثُرُه َظنِِّھ على َغَلَب ِبَما ُیِخلُّ َلا ذِ  النََّظ  َواْلَأْخ
  ])٢٩([ِباْلَحْزِم

د  الفجر  صالة في للقنوت تركھ، العلم لطلبة الشافعي رسمھا التي الرائعة األمثلة ومن  عن
ي  لمسجد زیارتھ ة  أب ان  حنیف و  النعم رى  وھ ھ  ی ا ، وجوب ك  عن  سئل  فلم ھ  فأجاب  ذل  تركت
  . القبر ھذا احبلص احتراما
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  الخاتمة

  .البحث من الیھ توصلنا ما نوجز والكتابة البحث من واالنتھاء، علیھ والثناء اهللا حمد بعد

  .بینھم وفاق على علمائھا كان إذا األمم بین تنھض األمة. ١

  .تحریف أو تبدیل غیر من أسالفھم طریق على األتباع سار اذا النھوض یتواصل. ٢

ام. ٣ افعي اإلم و الش د ھ ن واح اء م ین العلم ذین المخلص دموا ال ر ق نھم أم ى دی ر عل  أم
  .أھوائھم

ا  التعایش نحقق لكي نتبعھا أن یجب وأسس معاییر. ٤ ا  فیم ا  بینن ن  البحث  أخرجھ اة  م  حی
  . الشافعي

  .الشخص لدى الفكري النضوج على دلیل اآلخر رأي إحترام. ٥

   

  .بقائھا وعلى مالنع تمام على اهللا نحمد وأخیرا
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  والمراجع المصادر فھرست

ألیف األم،.     ١ د: ت ن محم س ب افعي إدری و الش د أب ة دار  اهللا، عب روت - المعرف  - بی
  . الثانیة: الطبعة ،١٣٩٣

اء  أبي بن القادر عبد: تألیف الحنفیة، طبقات في المضیة الجواھر.  ٢ د  الوف ن  محم ي  ب  أب
  .كراتشي – خانھ كتب محمد أمیر محمد، وأب القرشي الوفاء

  الشافعي اإلمام دیوان.   ٣

د  الدین كمال: تألیف القدیر، فتح شرح.   ٤ ن  محم د  ب ر  دار السیواسي،  الواحد  عب  - الفك
  الثانیة: الطبعة بیروت،

د : تألیف الحنابلة، طبقات.    ٥ ن  محم ي  ب ى  أب و  یعل ة  دار الحسین،  أب روت،  - المعرف  بی
  .الفقي حامد محمد: تحقیق

رى،  الشافعیة طبقات.  ٦ ألیف  الكب اج : ت دین  ت ن  ال ي  ب ن  عل د  ب افي  عب  ھجر  السبكي،  الك
ع  والنشر  للطباعة ـ،    ١٤١٣   – والتوزی ة  ھ ق  ،٢ط: الطبع ود . د: تحقی د  محم  محم
  الحلو محمد الفتاح عبد.د الطناحي

ألیف  الفقھاء، طبقات.     ٧ راھیم : ت ن  إب ي  ب ن  عل و أ الشیرازي  یوسف  ب  دار  إسحاق،  ب
  . خلیل: تحقیق بیروت، - القلم

    بیروت الفكرـ دار الھیتمي، حجر ابن: تألیف ، الكبرى الفقھیة الفتاوى.    ٨

ان.    ٩ رب لس د، الع ن لمحم رم ب ن مك ور ب ي منظ ري األفریق ـ٧١١ت(المص  دار ،)ھ
  .األولى: الطبعة بیروت، - صادر

  .  م١٩٩٧ - بیروت - لفكرا دار  النووي،: تألیف ، المجموع.    ١٠

د /  مصطفى  إبراھیم: تألیف ، الوسیط المعجم.     ١١ ات  أحم د /  الزی د  حام ادر  عب /  الق
  .العربیة اللغة مجمع: تحقیق الدعوة، دار النجار، محمد

  

  

  



  

١٢ 

  الھوامش 

م]) ١([ یط المعج ألیف ، الوس راھیم: ت طفى إب د/  مص ات أحم د/  الزی د حام ادر عب /  الق
دعوة،  دار ،النجار  محمد ق  ال ع : تحقی ة  مجم ة  اللغ  العرب،  لسان : وینظر  ٢/٦٣٩ العربی
ألیف  د : ت ن  محم رم  ب ن  مك ور ب ي  منظ روت،  - صادر  دار المصري،  األفریق ة بی : الطبع
  ٦/٣٢١ األولى

ق   إسحاق،  أبو الشیرازي یوسف بن علي بن إبراھیم: تألیف الفقھاء، طبقات]) ٢([ : تحقی
  ١/١٨٧   وت،بیر - القلم ،دار المیس خلیل

  .      الیوم فلسطین مدن من وھي]) ٣([

  ١/١٨٧ الفقھاء طبقات])      ٤([

  ١/١٨٧ الفقھاء طبقات])      ٥([

  ١٠١ص الشافعي اإلمام دیوان])    ٦([

  ١/١٨٨   الفقھاء طبقات:   ینظر])      ٧([

ألیف األم،]) ٨([ د: ت ن محم س ب افعي إدری و الش د أب ة دار  اهللا، عب روت - المعرف  - بی
  ٦/٢٢٦  الثانیة: الطبعة ،١٣٩٣

    ٣٢/ ١     م١٩٩٧ - بیروت - الفكر دار  النووي،: تألیف ، المجموع]) ٩([

         ١/١١١   الفقھاء طبقات]) ١٠([

 الفقي، حامد محمد: تحقیق الحسین، أبو یعلى أبي بن محمد: تألیف الحنابلة، طبقات])١١([
  ١/٦ بیروت، - المعرفة دار

  ١/٦ الحنابلة طبقات)     ]١٢([

د : تألیف الحنفیة، طبقات في المضیة الجواھر])١٣([ ادر  عب ن  الق ي  ب اء  أب د  الوف ن  محم  ب
            ١/٤٥٦ كراتشي - خانھ كتب محمد أمیر محمد، أبو القرشي الوفاء أبي

      ١/٣٥ المجموع:ینظر]) ١٤([

  ١/٣٣ المجموع]) ١٥([

  ١/٤٠ المجموع]) ١٦([

  ١/٦٢ الفقھاء طبقات])     ١٧([



  

١٣ 

  ١١٢/ ١ الفقھاء طبقات])     ١٨([

  ١/٥ الحنابلة طبقات])     ١٩([

  ١/١٣ الحنابلة طبقات])     ٢٠([

    ١/١٨ الحنابلة طبقات])٢١([

  ١/٥٤ الفقھاء طبقات])     ٢٢([

  ١/٧٦ الفقھاء طبقات])     ٢٣([

           ٢/٥١ الحنابلة طبقات])   ٢٤([

ات ])  ٢٥([ ا طبق رى، فعیةالش ألیف الكب اج: ت دین ت ن  ال ي ب ن عل د ب افي عب بكي، الك  الس
ق ود. د: تحقی د محم احي محم د.د الطن اح عب د الفت و محم ر، الحل ة ھج ر للطباع  والنش

  ١٦١/ ٢  ،٢ط: الطبعة ھـ،١٤١٣ - والتوزیع

  ٢/١٦١ الكبرى الشافعیة طبقات])     ٢٦([

اوى])     ٢٧([ ة  الفت رى الفقھی ألیف  ، الكب ن: ت ر  اب ي، حج ـ  دار الھیتم روت  الفكر   بی
٤/٣١٣  

  ١/٦ الحنابلة طبقات])     ٢٨([

ر]) ٢٩([ اوى: ینظ ة الفت رى الفقھی رح، ٤/٣١٣ الكب تح ش دیر، ف ألیف الق ال: ت دین كم  ال
 .٧/٣٠٤ الثانیة: الطبعة بیروت، - الفكر دار السیواسي، الواحد عبد بن محمد


