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  )األم ( معالم منھج البحث الفقھي والعلمي عند اإلمام الشافعي من خالل كتابھ
  "النكاح " إلى كتاب " الجھاد والجزیة " استقراء وتطبیق من كتاب 

  .س صبَّان بسمة بنت حسین بن عبا
تخصص الفقھ ، كلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة ، جامعة أم القرى ، ، قسم الشریعة  

  .المملكة العربیة السعودیة 
 bisamih sabaan@gmail.com :البرید اإللكتروني 

  :ملخص البحث 
معالم منھج البحث الفقھي والعلمي عند اإلمام الشافعي من خالل : عنوان البحث 

  ".النكاح " إلى كتاب " الجھاد والجزیة " استقراء وتطبیق من كتاب " األم "كتابھ 
 –جمع معالم منھج البحث الفقھي والعلمي عند اإلمام الشافعي : موضوع البحث 

  إلى كتاب " الجھاد والجزیة " من كتاب " األم " في كتابھ  –رحمھ اهللا 
  :، ثم بیان المعالم من خالل " النكاح " 

  .م المستنبط مع توضیح معناه شرح المعل . أ

  .ذكر الشواھد على ذلك المعلم المستنبط  . ب

  .وقد جاء البحث مكوَّن من مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة 
فقد اشتملت على بیان أھمیة الموضوع، وسبب االختیار، ومنھج : أما المقدمة 

  ._إن وجدت _ البحث وخطتھ والصعوبات التي اعترضت الباحثة 
  : كانت كاآلتي أما المباحث ف

ومعالم منھجھ العامة " األم" التعریف باإلمام الشافعي وكتابھ : المبحث األول 
  :المذكورة في مقدمة كتاب الرسالة، وفیھ ثالثة مطالب 

  .التعریف باإلمام الشافعي : أولھا
  .التعریف بكتاب األم : ثانیھا
  .قدمة كتاب الرسالة معالم منھج اإلمام الشافعي العامة المذكورة في م: ثالثھا

المعالم الخاصة بمنھج البحث الفقھي عند اإلمام الشافعي وفیھ : المبحث الثاني
  .مطلب واحد وستة عشر معلًما

المعالم الخاصة بالعلوم التي أتقنھا اإلمام الشافعي وبرع فیھا : المبحث الثالث
  .غیر الفقھ واألصول و فیھ أربعة مطالب

لخاصة بأدبیات البحث العلمي عند اإلمام الشافعي وفیھ المعالم ا: المبحث الرابع
  .اثنا عشر معلًما 

  تضمنت أھم نتائج البحث وبعض التوصیات والمقترحات ومن أھم  :ثم الخاتمة
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  .ربطھا بھاوك المناھج اإلسالمي من خالل استخراج المعالم على تل

أھمیة كتاب األم  في المذھب الشافعي ، حیث كان لھ التأثیر األكبر في اعتماد  -٢
 .األئمة و استمدادھم منھ 

شخصیة اإلمام الشافعي رحمھ اهللا والتي كان األثر الواضح في تاریخ الفقھ  -٣
 . اإلسالمي 
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Features of the jurisprudential and scientific research 
method of Imam Al-Shafi’i through his book “Al-Umm” 
extrapolation and application from the book “Jihad and 

tribute” to the book"The Nikah" 
Basma bint Hussein bin Abbas Sabban. 
Sharia Department, Jurisprudence Major, College of Sharia 
and Islamic Studies, Umm Al-Qura University, Saudi Arabia. 

E-mail : bisamih sabaan@gmail.com 

Abstract: 
Research title: Features of the jurisprudential and 

scientific research method of Imam Al-Shafi’i through his book 
“Al-Umm” extrapolation and application from the book “Jihad 
and tribute” to the book 

"The Nikah" 
Research topic: A collection of the features of the 

jurisprudential and scientific research method of Imam Al-
Shafi’i - may God have mercy on him - in his book “The 
Mother” from the book “Jihad and Tax” to the book 

”Marriage,” then explaining the features through: 
a. Explanation of the deduced teacher with clarification 

of its meaning. 
NS. He mentioned the evidence for that deduced 

teacher. 
The research consisted of an introduction, four 

chapters, and a conclusion. 
As for the introduction: it included a statement of the 

importance of the topic, the reason for selection, the research 
method and plan, and the difficulties that the researcher 
encountered - if any -. 

The investigations were as follows: 
The first topic: introducing Imam Al-Shafi’i and his book 

“Al-Umm” and the general features of his approach mentioned 
in the introduction to the book, and it contains three demands: 

The first is the introduction of Imam al-Shafi’i. 
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Second: Introducing the Mother's Book. 
The third: the general features of Imam Al-Shafi’i’s 

approach mentioned in the introduction to the book “The 
Message”. 

The second topic: the features of the jurisprudential 
research method of Imam Al-Shafi’i, and it contains one 
requirement and sixteen teachers. 

The third topic: the special features of the sciences that 
Imam Al-Shafi’i mastered and excelled in other than 
jurisprudence and principles, and there are four demands. 

The fourth topic: features of the literature of scientific 
research according to Imam Al-Shafi’i, and it has twelve 
teachers. 

Then the conclusion: It included the most important 
results of the research and some recommendations and 
suggestions. The most important results are: 

1- The importance of jurisprudence and scientific 
research methods for jurists and their role in enriching Islamic 
jurisprudence by extracting features on those curricula 

 And link it to it. 
2- The importance of the book Al-Umm in the Shafi’i 

school of thought, as it had the greatest influence in adopting 
the imams and drawing them from it. 

3- The personality of Imam Al-Shafi’i, may God have 
mercy on him, which was the clear impact in the history of 
Islamic jurisprudence. 
Keywords: Doctrinal and Scientific Research , Imam Shafi'i 
Method , Jurisprudential Books and Sections , Evidence From 
The Qur'an and Sunnah , Fiqh Colleges . 
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  م ا ارن ارم

إن الحم��د هللا نحم��ده تع��الى، ونس��تعیُنھ، ونس��تغفره، ونس��تھدیھ، ونع��وذ ب��اهللا م��ن       
شروِر أنفسنا، ومن سیئات أعمالنا، من یھده اهللا فال مضل لھ، ومن یضلل ف�ال ھ�ادي ل�ھ،    

لى وأشھد أْن ال إلھ إال اهللا وحده ال شریك لھ، وأشھد أنَّ سیدنا محم�ًدا عب�ده ورس�ولھ، ص�    
  .اهللا علیھ وعلى آلھ وأصحابھ وأتباعھ، وسلَّم تسلیًما كثیًرا 

  : وبعد            
عل�م الفق�ھ   : فإنَّ أفضل علم َیْشَغُل بھ المرء وقتھ، ویجعلھ موضوع بحثھ ودراستھ

وأصولھ، والمسلم الذي وفقھ اهللا عز وجل لطلب ھ�ذا العل�م أراد ب�ھ خی�ًرا، فبالفق�ھ ُیع�رف       
وُی��ِدین الخ��واص والع��وام، وھ��و قط��ب الش��ریعة وأساُس��ھا، وأھل��ھ س��ادة  الح��الل والح��رام، 

  .األرض الذین لوالھم لفسدت بسیادة ُجھالّھا وضلت 
ونحمد اهللا عز وجل الذي أت�م علین�ا نعم�ھ الظ�اھرة و الباطن�ة، وھی�أ لن�ا األس�باب         

الٍق طیب�ة  لمتابعة الدراسة، ویسر لنا سبل طلب العلم على علماَء أجالء، وأساتذٍة ذوي أخ� 
  .وفضالء

ولما كان الفقھ لصیًقا بحیاة الناس ُكلِّھا عبادة ومعاملة وس�لوًكا، ویبح�ث ف�ي حك�م     
االجتماعی���ة، واالقتص���ادیة، والسیاس���یة، ویس���توعب جمی���ع    : ك���ل جزئی���ة ف���ي ش���ؤونھم  

مج��االتھم، وب��ھ ُت��َنظَُّم حی��اُتھم، وُتحف��ظ حق��وقھم، وُتص��ان ك��راَمُتُھم؛ أخ��ذ مكان��ة عظیم��ة،     
  .كبیًراوفضًلا 

 –لإلم�ام الش�افعي  " األم " كت�اب : ومن كتب الشافعیة المش�تملة عل�ى تل�ك األحك�ام    
،حیث یعتبر ھ�ذا الكت�اب موس�وعة فقھی�ة متكامل�ة، وذل�ك ألن اإلم�ام الش�افعي          -رحمھ اهللا

مكَّنھ اهللا تعالى من أنواع العلوم والمع�ارف الش�يء الكثی�ر، فق�د ح�وى الكت�اب ب�ین طیَّات�ھ         
شخصیتھ البارزة والمتمیزة في مختلف الفنون وطریقة تعاملھ مع اآلخرین علم الشافعي و

  .وغیر ذلك الكثیر
وألھمیة ھذا الكتاب ومنزلتھ في المذھب الش�افعي، ولم�ا احت�وى علی�ھ م�ن مع�الم       

فق��د حاول��ت جاھ��دة ف��ي ھ��ذه     -رحم��ھ اهللا -ظھ��رت م��ن خاللھ��ا عبقری��ة اإلم��ام الش��افعي    
، م��ن خ��الل  )األم ( ف��ي كت��اب   -رحم��ھ اهللا –ش��افعي اإلم��ام ال   الوریق��ات إب��راز م��نھج  

من كت�اب  [ االستقراء شبھ التام لجزء من ھذا الكتاب والتي ُخصصت لي لدراستھا وذلك 
الجھ��اد والجزی��ة،باب تفری��ع أم��ر نس��اء المھ��ادنین إل��ى كت��اب النك��اح، ب��اب مغی��ب بع��ض    

م�ا ظھ�ر ل�ي م�ن أمثل�ة      بمع�الم واض�حة ممث�ل علیھ�ا ب     -بعد توفیق اهللا-فخرجت منھ ]الوالة
  .وتطبیقات

  :ھذا وقد ُقسِّم البحث إلى أربعة مباحث
ومع��الم منھج��ھ العام��ة  " األم" التعری��ف باإلم��ام الش��افعي وكتاب��ھ  : المبح��ث األول

  :المذكورة في مقدمة كتاب الرسالة، وفیھ ثالثة مطالب 
  .التعریف باإلمام الشافعي : المطلب األول
  ".األم" تاب التعریف بك: المطلب الثاني
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  .معالم منھج الشافعي العامة المذكورة في مقدمة كتاب الرسالة: المطلب الثالث
  

المعالم الخاصة بم�نھج البح�ث الفقھ�ي عن�د اإلم�ام الش�افعي وفی�ھ        : المبحث الثاني
  :مطلب واحد وستة عشر معلًما

  .كام معالم منھج الشافعي في ما یتعلق بتأصیل المسائل وبناء األح:المطلب األول
بتصدیر الكت�ب واألب�واب الفقھی�ة باألدل�ة م�ن       -رحمھ اهللا–اھتمامھ : المعلم األول

  .القران الكریم واألحادیث النبویة
  .لنصوص الكتاب والسنة -رحمھ اهللا-تعظیمھ :المعلم الثاني

البراع��ة ف��ي الجم��ع ب��ین االس��تدالل القرآن��ي وذك��ر أس��باب نزول��ھ  : المعل��م الثال��ث
  .لفقھي لھماوربطھما بتفسیره ا

  .اإلكثار من ذكر الشواھد في بعض المسائل المطروحة: المعلم الرابع
  .اإلكثار من التشبیھ إلیضاح المعنى: المعلم الخامس
  .بالقیاس في شتى المسائل الفقھیة –رحمھ اهللا  –استداللھ  :المعلم السادس
االتف��اق للم��نھج المق��ارن وبی��ان أوج��ھ     -رحم��ھ اهللا–اس��تخدامھ  :المعل��م الس��ابع 

  .واالختالف 
  .االستدالل بالمعقول في الخالف :المعلم الثامن
عن�د إی�رداه للمس�ائل    ) النقلی�ة والعقلی�ة  ( جمعھ بین األدلة الشرعیة  :المعلم التاسع
  .مع توجیھ الدلیل النقلي
  .بذكر الفروق الفقھیة -رحمھ اهللا–اعتنائھ : المعلم العاشر

ب�ذكر وج�ھ الدالل�ة م�ن نص�وص بع�ض        -هللارحمھ ا -عنایتھ: المعلم الحادي عشر
  .األدلة النقلیة إن احتاج المقام لذلك

  .بالكلیات الفقھیة -رحمھ اهللا–عنایتھ : المعلم الثاني عشر
  .بتعلیل األحكام-رحمھ اهللا-اعتنائھ: المعلم الثالث عشر
  .ألسلوب التعلیل المقاصدي -رحمھ اهللا-استخدامھ :المعلم الرابع عشر

  .للعموم والخصوص اللفظي -رحمھ اهللا –استخدامھ  :س عشرالمعلم الخام
بفق�ھ  "بفق�ھ دار الح�رب أو م�ا ُیس�مى      -رحم�ھ اهللا –عنایت�ھ  : المعلم السادس عش�ر 

  "األقلیات
  

المع�الم الخاص�ة ب�العلوم الت�ي أتقنھ�ا اإلم�ام الش�افعي وب�رع فیھ�ا          : المبحث الثال�ث 
  :وفیھ أربعة مطالب.غیر الفقھ واألصول
  .في علمي الطب واالقتصاد :لالمطلب األو
  .بعلم الطب -رحمھ اهللا–إحاطتھ وولعھ :  المعلم األول
  .للجانب االقتصادي -رحمھ اهللا -علمھ ورعایتھ: المعلم الثاني

  .في علم التاریخ :المطلب الثاني
  .بأحوال السیر والمغازي -رحمھ اهللا–علمھ :  المعلم األول
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  .لوم والمعارف ومنھا علمھ بأیام الناسجمعھ لشتى أنواع الع: المعلم الثاني
  .في علم اللغة :المطلب الثالث

  .لبعض العبارات العربیة األصیلة -رحمھ اهللا-استخدامھ:  المعلم األول
  .مھارتھ العلمیة في االقتباسات القرآنیة: المعلم الثاني
  .ألسلوب اإلحالة على السابق –رحمھ اهللا  –استخدامھ : المعلم الثالث

  .في علم التفسیر :ب الرابعالمطل
من أوائل األئمة المفسرین آلیات األحك�ام والت�ي    -رحمھ اهللا-ُیعتبر:  المعلم األول

  .لھا صلة بالفقھ واالجتھاد
قدرت��ھ الفائق��ة ف��ي فھ��م مع��اني الكت��اب والس��نة واس��تنباط األحك��ام  :  المعل��م الث��اني

  .الفقھیة منھا
  

البحث العلمي عند اإلم�ام الش�افعي وفی�ھ     المعالم الخاصة بأدبیات: المبحث الرابع
  :اثنا عشر معلًما

بطاع�ة والة األم�ر والرج�وع إل�ى إذن اإلم�ام       -رحم�ھ اهللا –التزام�ھ  : المعلم األول
  .في العدید من مسائل الفقھ

  .لألدلة والشواھد –رحمھ اهللا -تحري الدقة في نقلھ :المعلم الثاني
  .ف في بعض المسائلبالتوق -رحمھ اهللا -ورعھ: المعلم الثالث
  .رحمھ اهللا باألسانید –اھتمامھ : المعلم الرابع

ف�ي افت�راض األس�ئلة وثروت�ھ العلمی�ة       -رحم�ھ اهللا  –ح�دة ذكائ�ھ   : المعلم الخ�امس 
  .والتعبیریة في اإلجابة علیھا

بالتفص�یل المش�بع لم�ـا یتع�رض ل�ھ م�ن       –رحم�ھ اهللا   –اھتمام�ھ   :المعلم الس�ادس 
  .المسائل والموضوعات 

ب��ذكر أق��وال الص��حابة رض��وان اهللا عل��یھم    -رحم��ھ اهللا–عنایت��ھ  :معل��م الس��ابع ال
  .أحمعین 

  .بمنھجیة دقیقة في ضبط صیغ األداء -رحمھ اهللا –التزامھ  :المعلم الثامن
  .للفظ أھل السنة -رحمھ اهللا–استخدامھ  :المعلم التاسع
  .في المناظرات -رحمھ اهللا–براعتھ : المعلم العاشر

م��ع المخ��الف مس��لًما ك��ان أو  -رحم��ھ اهللا -تأدب��ھ واحترام��ھ: ادي عش��رالمعل�م الح�� 
  .غیر مسلم

  .على توضیح معاني األلفاظ الغامضة -رحمھ اهللا–حرصھ :المعلم الثاني عشر
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  : ومما نھجتھ في ھذا البحث ما یلي 
اتبعت المنھج االستقرائي شبھ التام الستخراج المعالم الموجودة في كتاب األم  .١

 .لشافعي ، فكنت أثناء القراءة أسجل جمیع ما ُیشعرني أنھ معلم لإلمام لإلمام ا

بعد التأمل مع فضیلة شیخي األستاذ عبد اهللا الغطیمل،  –استبعاد ما ظھر لي  .٢
 .بأنھ لیس من ضمن المعالم ، أو تغییر صیاغة المعلم حتى یتالءم مع المضمون

 ".....".قوسین عند االستشھاد بنص اإلمام الشافعي فإني أضعھ بین  .٣

 .أضع خًطا تحت موضع الشاھد في بعض األمثلة الواردة في البحث لتوضیحھ .٤

اقتصرت في ذكر األمثلة على الجزء المخصص لدراستھ من قبلي ، وال أتعداه  .٥
 .إلى غیره إال في موضع واحد ذكرتھ في الھامش

، وذلك  بعض المعالم ال یوجد بھا سوى القلیل من األمثلة وبعضھا اآلخر بكثرة .٦
 .حسب ما ظھر لي أثناء البحث

قد یقع بین بعض المعالم التي ذكرتھا تداخل في تقریرھا وتوضیحھا أو في  .٧
 .التمثیل علیھا، لقبولھا ذلك

ذكر األمثلة تحت المعلم المذكور ھي للتمثیل ال الحصر ، فقد یغیب عن الباحث  .٨
 .أمور وتكون دون قصٍد لتركھا

مما لھ عالقة بشرح  -رحمھ اهللا–الشافعي  حرصت على إبراز كالم اإلمام .٩
  .المعلم

  
  واهللا أسأل توفیًقا وسداًدا لما یحبھ ویرضاه  ،،،،
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  املبحث األول

ومعامل منهجه العامة الواردة ] األم [ التعريف باإلمام الشافعي وكتابه 

  .يف مقدمة كتاب الرسالة 

  اطب اول

م ا فرا-  ر١( - ا(.  

  :اسمھ وكنیتھ ولقبھ 
ھو محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب ابن عبید بن عب�د  

 یزید بن ھاشم بن المطلب بن عبد مناف، القرشي المطلبي الشافعي، یجتم�ع م�ع النب�ي    
  .في ھاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي ، وإلى جده شافع ینتسب اإلمام الشافعي

        .)٢(أبو عبد اهللا الشافعي: تھكنی
ُس�میت ببغ�داد   : "لقبھ أھ�ل بغ�داد بناص�ر الح�دیث وھ�و نق�ل ھ�ذا الق�ول فق�ال         : لقبھ

  .)٣("ناصر الحدیث
  : مولده ونشأتھ

بالش�ام ، وھ�و    )٥(،ف�ي مدین�ة غ�زة    )٤( ولد عام مائة وخمس�ین م�ن الھج�رة النبوی�ة    
  .)٦(-اهللا  رحمھما –العام الذي توفي فیھ اإلمام أبو حنیفة 

یتیًما في حجر أمھ ، فقد مات أبوه وھو ش�اب   –رحمھ اهللا  –نشأ اإلمام الشافعي 
  .)٧(، فانتقلت بھ والدتھ إلى مكة وفیھا تلقى أول علومھ في الفقھ والتفسیر وغیرھا

: "  -رحم�ھ اهللا   –فقد طلب العلم في سن مبك�رة وف�ي ھ�ذا یق�ول اإلم�ام الش�افعي       
:  -رحم�ھ اهللا –وق�ال  ". سبع سنین وحفظت الُموطَأ وأنا اب�ن عش�ر   حفظت القران وأنا ابن

كنت یتیًما في حجر أمي، ولم َیُكْن لَھَا ما تعطیني ِلْلُمَعلِِّم، وكان الُمَعلُِّم َقْد َرِضي مني بأن "
  .              )٨(" أقوم على الصبیان ِإذا غاب َوأخفف عنھ 

                                                        

ش�ذرات   ،)، وم�ا بع�دھا    ٥/ ١٠(، سیر أع�الم الن�بالء   )، وما بعدھا ١٦٣/ ٤(وفیات األعیان : انظر )١(
، )٦٧، ٦٦ص (االنتقاء في فضائل الثالثة األئمة الفقھاء مال�ك والش�افعي وأب�و حنیف�ة      )٩/ ٢(الذھب

  ).١٤ص ( الشافعي حیاتھ وعصره وأراؤه وفقھھ 
  ).٣٠/ ٩(البن حبان الثقات : انظر )٢(
  ).٩/٢٦(تھذیب التھذیب  )٣(
  ) .٢٥ص ( ، مناقب الشافعي للرازي ) ٩/٦٨(حلیة األولیاء : انظر )٤(
معج��م البل��دان : انظ��ر . مدین��ة ف��ي أقص��ى الش��ام،وھي م��ن ن��واحي فلس��طین غرب��ي عس��قالن   : غ��زة  )٥(

)٢/٢٠٢.(  
  ). ١/٧١(مناقب الشافعي للبیھقي : انظر )٦(
  ).١/٩٢(، مناقب الشافعي للبیھقي )٨/٢١(، األنساب للسمعاني )٨/٢٣٦(أعالم النبالء سیر : انظر )٧(
  )٨/٢٣٨(سیر أعالم النبالء : انظر )٨(
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تباع�د أم�اكنھم واخ�تالف من�اھجھم ویأخ�ذ      ثم أخذ بعدھا یتتبع أماكن العلماء رغ�م  
منھم العلم ویدونھ، حتى أصبح أحد األئمة في علم الفقھ وأصبح لھ مذھب ُیؤخ�ذ ب�ھ حت�ى    

  .اآلن وُیدرس في شتى أقطاع الدنیا
  : شیوخھ وتالمذتھ

على العلم منذ صغره ، فأخذ العلم من أكابر الشیوخ  –رحمھ اهللا  –أقبل الشافعي 
ء وتتلمذ علیھم، مما ساھم في اتساع مداركھ وغزارة علمھ، وكان ال یمر والفقھاء والعلما

ببل��د أو ین��زل بھ��ا إال ویقص��د علماءھ��ا، لی��زداد علًم��ا وفقًھ��ا، فأخ��ذ ع��ن ع��دد م��ن علم��اء      
مكة،والمدینة،والیمن، والعراق وفیھا اشتھر أمره واعترف بذلك العلم�اء ، وعظم�ت عن�د    

جلِّونھ، وابتلي في مواطن بما ال ُیحصى م�ن المس�ائل   الخلفاء مرتبتھ، فكانوا یحترمونھ وُی
فكان جوابھ صواًبا مسدًدا في جمیعھا، حتى أصبح من علماء وفقھاء زمانھ ، كم�ا أص�بح   

  .مرجًعا علمًیا لطلبة العلم، یحرصون على مجلسھ لالستماع إلیھ واألخذ عنھ
  : -رحمھم اهللا  –ومن أبرز شیوخھ 

  .)١( ) ـھ١٩٨ت ( سفیان بن ُعیینة  .١

 .)٢() ھـ١٧٩ت ( مالك بن أنس  .٢

 .وغیرھم )٣( ) ـھ٢١٤ت ( عمرو بن أبي سلمة  .٣

  : -رحمھم اهللا  –ومن أبرز تالمیذه 
  .)٤() ـھ٢٤١ت ( أحمد بن حنبل  .١

 .)٥()  ـھ٢٧٠ت ( الربیع بن سلیمان المرادي  .٢

  .وغیرھم )٦( )ـھ٢٣١ت (یعقوب بن یوسف البویطي  .٣

                                                        

: انظ�ر  .أبو محمد بن أبي عمران الھاللي ، إماًما عالمـًا زاھًدا ورًعا، ت�وفي بمك�ة   سفیان بن عیینة  )١(
  ).، وما بعدھا٣/٣٩١(وفیات األعیان 

إمام دار الھجرة ، وصاحب المذھب المشھور ، أخذ عنھ اإلمام الش�افعي والزم�ھ إل�ى     ن أنسمالك ب )٢(
  أن مات 

  ).، وما بعدھا١٥٠/ ٧(سیر أعالم النبالء : انظر 
  .أبو حفص التنیسي ،اإلمام الحافظ ، دمشقي ، من موالي بني ھاشم  عمرو بن أبي سلمة )٣(

  ).عدھا، وما ب٣٤٣/ ٨(سیر أعالم النبالء : انظر 
أبو عبد اهللا أحمد بن محمد ، إمام المحدثین ، ُامتحن في القول بخلق القران، فصبر ،  أحمد بن حنبل )٤(

  ).، وما بعدھا١/٦٣(وفیات األعیان : انظر .وأعز اهللا بھ اإلسالم 
لزم الشافعي في مصر ، وعلى یده انتش�ر مذھب�ھ، ك�ان أص�حاب الش�افعي یعتبرون�ھ        الربیع المرادي )٥(

  ).، وما بعدھا٩/٨٧(تھذیب الكمال في أسماء الرجال : لثقة في الروایة عنھ  انظر ا
صاحب اإلمام الش�افعي ، ق�ام مقام�ھ ف�ي ال�درس واإلفت�اء بع�د وفات�ھ ، ك�ان واس�طة            یعقوب البویطي )٦(

  ).، وما بعدھا٧/٦١(وفیات األعیان : انظر . عقد جماعتھ وأظھرھم نجابة 
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  : مصنفاتھ 
وھب�ھ اهللا م�وھبتي الفھ�م والحف�ظ الس�ریع ، وك�ان        –م�ھ اهللا  رح –اإلمام الشافعي 

نتاج ذلك أنھ ترك بعد وفاتھ الكثیر من المؤلفات وذخائر الكتب في شتى العل�وم والفن�ون،   
   ھذا وقد امتازت مصنفاتھ بحسن التصنیف والتألیف ،

-قی��ل إن الش��افعي : " عن��ھ -رحم��ھ اهللا -ق��ال اإلم��ام أب��و محم��د الحس��ن الم��روزي 
  .)١("صنف مائة وثالثة عشر كتاًبا في التفسیر والفقھ واألدب وغیر ذلك -ھ اهللارحم

  : )٢(ومن تلك المؤلفات ما یلي
  :من أھم ما صنفھ في أصول الفقھ 

 . كتاب الرسالة وھو مذھبھ القدیم والجدید ولكن ألف كل منھم على حدة .١

 .كتاب جماع العلم .٢

 .كتاب إبطال االستحسان  .٣

  : ھومن أھمھا في الفق
  .األم  .١

 .سیر األوزاعي .٢

 .إبطال االستحسان .٣

 :والمؤلفات األخرى في الفنون المختلفة 
 .كتاب اختالف األحادیث .٤

 .كتاب أحكام القرآن  .٥

 . كتاب بیان فرض اهللا  .٦

 .كتاب صفة األمر والنھي  .٧

 كتاب اختالف العراقیین   .٨

 .كتاب الرد على محمد بین الحسن .٩

 . رھا كثیر ال یتسع المقام لذكرھاكتاب اختالف مالك والشافعي، وغی.١٠
  :  -رحمھ اهللا  –وفاتھ 

ف�ي آخ�ر عم�ره بم�رض البواس�یر، واش�تد        –رحم�ھ اهللا   –ُأصیب اإلمام الشافعي 
علیھ في آخر أیامھ إلى أن توفي في آخر یوم من شھر رج�ب ع�ام أرب�ع وم�ائتین للھج�رة      

                                                        

 . )٧٤/ ١(غات تھذیب األسماء والل)  ١(
 ).، وما بعدھا١/٢٤٦(مناقب الشافعي للبیھقي )  ٢(
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العل�م والمؤلف�ات ف�ي     النبویة ، عاش أربًع�ا وخمس�ین س�نة ، ت�رك بع�ده ث�روة عظیم�ة م�ن        
  .)١(مختلف الفنون

دخل��ت عل��ى الشَّ��اِفِعي ِف��ي علت��ھ الت��ي َم��اَت ِفیَھ��ا َفقل��ت َل��ُھ َكی��َف        :" ق��ال المزن��ي 
َأصَبحت من الدُّْنَیا راحًال وألخواني مفارًق�ا ولك�أس اْلمنی�ة ش�ارًبا ولس�وء      : َأصَبحت؟ َفَقاَل

ي تص��یر إل��ى اْلجنَّ��ة فأھنیھ��ا أم ِإل��ى النَّ��ار أعم��الي مالقًی��ا وَعل��ى اهللا وارًدا َفَل��ا َأْدِري روح��
  :فأعزیھا ثمَّ أْنشد

  جعلت رجائي َنْحو عفوك سلًما          ولما قسى قلِبي َوَضاَقْت مذاھبي            
  تعـــاظمــــني َذنـــــبي َفَلمَّـــــا قرنتـــــھ         بعفوك َربِّي َكاَن عفـــــــوك أعظما 

  .)٢(لم تزل تجود َوَتْعُفو منَّة وتكرما           ذا عفــو عن الذَّنب         َوَما زلت     
كنا جلوًسا ِفي َحلَقة الشَّاِفِعي بعد موتھ بیسیر :" -رحمھ اهللا –قال الربیع المرادي 

ت�وّفي، فبك�ى بك�اء ش�دیًدا     : أین قم�ر ھ�ذه اْلحلَق�ة وشمس�ھا؟ قلن�ا     : َفوقف علینا أعراِبي وقال
ھ اهللا وغفر َلُھ، فلقد كان یفتح ببیان�ھ مغل�ق اْلحجَّ�ة، ویس�د عل�ى خص�مھ واض�ح        َوَقال رحم

  .)٣("المحجة، ویغسل من العار ُوُجوًھا مسودة، ویوسع بالرأى أبواًبا منسدة ثم أنصرف
رحم���ھ الب���اري رحم���ة واس���عة وأس���كنھ فس���یح جنات���ھ،وجزاه اهللا ع���ن اإلس���الم      

  ..والمسلمین أحسن الجزاء

ب اطا  

ب ا فر]ما[ .  

مفخ�رة م�ن    م�ن أج�لَّ الكت�ب الت�ي عرفھ�ا تراثن�ا الفقھ�ي وھ�و        ) األم ( یع�د كت�اب   
مف��اخر المس��لمین عام��ة وأتب��اع الم��ذھب الش��افعي عل��ى وج��ھ الخص��وص، فھ��و موس��وعة   

ح�وى ب�ین دفتی�ھ ع�دًدا      ضخمة شملت الفروع واألصول واللغة والتفس�یر والح�دیث ، كم�ا   
  .الصالح رحمھم اهللا تعالى اآلثار وفقھ السلفھائًال من األحادیث و

حی��ث ُیعتب��ر م��ن ذخ��ائر الت��راث ف��ي الفق��ھ الش��افعي، كم��ا ُیص��َنف أن��ھ ِم��ْن أمھ��ات  
توسُّ�ع فی�ھ اإلم�ام الش�افعي      الكتب في المذھب ، وِمْن أغنى الكتب بالفروع الفقھیة ؛ حی�ث 

اعتم�اد  : ل�م ، ومم�ا یؤی�د ذل�ك    الباح�ث وطال�ب الع   َتَوسَُّعًا جعل من�ھ كتاًب�ا ال َیس�تغني عن�ھ،    
ُألِّفت بعده علیھ ، مما یدل على أنَّ الكتاب ما ھو إال كنز من  الكثیر من الكتب الفقھیة التي
  .-رحمھ اهللا  –كنوز مؤلفات اإلمام الشافعي 

 -الش�افعي  إضافًة إلى قیمة الكتاب العلمیة تظھر مكانة مؤلفھ ؛ حیث امتاز اإلم�ام 
واجتھ��اده ف��ي الم��ذھب ، كم��ا امت��از بفص��احة البیان،واالس��تقالل ف��ي        ِبِج��دِِّه  -رحم��ھ اهللا

                                                        

 ).، وما بعدھا٢/٦٨(تاریخ بغداد : انظر)  ١(
 ).٢/١٢٦(الوافي بالوفیات)  ٢(
 ).٢/١٢٤(الوافي بالوفیات )  ٣(
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اھتم�ام والدت�ھ ب�ھ من�ذ      التفكیر؛ حت�ى ش�اع اس�مھ ف�ي ذل�ك العص�ر، وذل�ك یظھ�ر جلًی�ا ف�ي          
  . صغره

وأصل كتاب األم ھو كتاب الحجة الذي صنفھ ببغداد ، فمنھجھ الجدید الذي أنشأه 
رجوع�ھ ع�ن بع�ض األق�وال الت�ي قالھ�ا ف�ي         بمص�ر ل�م یك�ن إال امت�داد لمذھب�ھ الق�دیم ،م�ع       

  . )١(العراق ، مع إدخال بعض التعدیالت فیھ 
عبداإلل��ھ الع��رفج ت��م  : وق��د أجری��ت مقابل��ة تلفزیونی��ة ف��ي قن��اة دلی��ل م��ع ال��دكتور    

عرضھا على الیوتیوب تحدث من خاللھا عن التعریف بكتاب األم، وفیما یلي ذكر بعًضا 
  :الكتاب من النقاط التي تناولھا عن ھذا 

من أقدم كتب الفقھ اإلسالمي المقارن، فھ�و یع�م آراؤه وآراء اآلخ�رین وأدل�تھم     .١
  .جمیًعا

  .اشتمالھ على الكثیر من النقاشات العلمیة والمناظرات . ٢
من آخر الكتب التي صنفھا اإلمام وھ�و یمث�ل الم�ذھب الجدی�د ، فھ�و عص�ارة       . ٣

  .فكره وآخر اجتھاداتھ
  .امیع ، حیث امتزج فیھ الفقھ باألصول والحدیثیعد من الكتب المج. ٤
احتكام مؤلفھ كثیًرا إل�ى اللغ�ة ف�ي فھ�م النص�وص وتفس�یرھا ، وغی�ر ذل�ك م�ن          .٥

  . الممیزات التي امتاز بھا ھذا الكتاب
نفس�ھ ، م�ا ع�دا بع�ض      -رحم�ھ اهللا  -كما ُیعتبر الكت�اب م�ن ت�ألیف اإلم�ام الش�افعي     

  . )٢(قال اإلمام الشافعي وأملى بعضھ إمالء: الربیع قال : المسائل التي ابتدأ فیھا بقول
أن�ھ ك�ان یض�ع الكت�ب ب�ین یدی�ھ ویص�نف ف�إذا ارتف�ع ل�ھ           : " ومما یدل عل�ى ذل�ك   

كتاب جاءه ابن ھرم فكتب ویقرأ علیھ البویطي وجمیع م�ن یحض�ر یس�مع م�ن كت�اب اب�ن       
ج�ة ف�یعلم ل�ھ،    ھرم ثم ینسخوه بعد، وكان الربیع على حوائج الشافعي، فربما غاب ف�ي حا 

  .)٣("فإذا رجع قرأ الربیع علیھ ما فاتھ
كت�اب الوص�ایا الكبی�ر،    :"   -رحم�ھ اهللا  –أما الذي لم یسمعھ الربیع م�ن الش�افعي   

كتاب اختالف أھل العراق على علي وعبد اهللا ،كتاب دیات الخطأ، كتاب قتال المشركین، 
،كت��اب  أم��ر رس��ول اهللا  كت��اب اإلق��رار ب��الحكم الظ��اھر، كت��اب األجن��اس، كت��اب أتب��اع  

مسألة الجنین، كتاب وصیة الشافعي، كتاب ذبائح بني إسرائیل،كتاب غسل المی�ت ،كت�اب   
  .)٤("ما ینجس الماء مما خالطھ، كتاب األمالي في الطالق

ف��اتني م��ن ھ��ذا الموض��ع م��ن الكت��اب    :  -رحم��ھ اهللا –وق��د ق��ال الربی��ع الم��رادي  
  .)٥("شافعي وسمعتھ من البویطي وأعرفھ من كالم ال

                                                        

  ).٧١٦،  ٧١٥ص ( اإلمام الشافعي في مذھبیھ القدیم والجدید للنحراوي : انظر) ١(
  ).٣٧،  ٣٦ص(  -حیاتھ وعصره –الشافعي : انظر) ٢(
  ).١٧٧ص (توالي التأسیس البن حجر ) ٣(
  ).٢١٨/ ٥( معجم األدباء) ٤(
  ).١/١٣٢(األم ) ٥(
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: وقد طبع الكتاب مراًرا إال أن أفضل طبعاتھ ھ�ي الت�ي ُحقق�ت م�ن قب�ل ال�دكتور       
  .رفعت فوزي عبد المطلب ، فھي مدققة ومحققة 

  اطب اث

 م اا  م– ا ب - را د  واردةا ا.  

مون الكتاب ، إذ ُتعتبر مفتاح لقراءة مقدمات الكتب أھمیة بالغة للوصول إلى مض
الكتاب وبابھ، لیصل القارئ من خاللھا إلى فھمھ والغایة من تألیفھ، والمنھج المتب�ع ال�ذي   
س��ار علی��ھ مؤلف��ھ ف��ي تألیف��ھ ، فھ��ي تق��دم فك��رًة واض��حًة وتص��وًرا دقیًق��ا لم��ـا اش��تمل علی��ھ 

  . صفحات الكتاب
على مقدمة لھ ، وإنما تتبعنا  ال یحتوي –رحمھ اهللا  –وكتاب األم لإلمام الشافعي 

  .منھج الشافعي في مقدمتھ من خالل مقدمة كتاب الرسالة 
وبعد االطالع علیھا نج�د أنھ�ا احت�وت فوائ�د مھم�ة ومع�الم منھجی�ة اتبعھ�ا اإلم�ام          

  :خالل كتابتھ لھا وھي على النحو التالي 
 . حمد رحمھ اهللا الكتاب بالبسملة والصالة والسالم على النبي م –ابتداؤه  .١

فكثیًرا ما كان یقولھا في أحادیثھ وخطبھ بعد  وفي ھذا الفعل التأسي بالنبي 
من أشد الناس في الح�رص عل�ى التأس�ي ب�النبي علی�ھ       –رحمھ اهللا  –المقدمة ، فكان 
  .)١(الصالة والسالم

رحمھ اهللا باألسانید ، وسوف یكون لھا تفصیل في المعالم التي س�وف   –اھتمامھ  .٢
أخبرن�ا أب�و عب�د اهللا    " : -رحم�ھ اهللا   –بحول اهللا وقوت�ھ ، وذل�ك كقول�ھ     ترد الحًقا

محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبید بن عبِد یزید 
  ". بن ھاشم بن المطلب بن عبد مناف المطلبيُّ، ابن عم رسول اهللا 

 .غي فصیح كثرة ثناءه على الباري سبحانھ وتعالى وحمده لھ بأسلوب بال .٣
الحمد هللا الذي خلق السموات واألرض، وجع�ل  : " -رحمھ اهللا –وذلك كقولھ 

الظلمات والنور، ثم الذین كفروا بربھم یعدلون، والحمد هللا الذي ال ی�ؤدى ش�كر نعم�ة    
من نعمھ إال بنعمة من�ھ توج�ب عل�ى م�ؤدي ماض�ي نعم�ھ بأدائھ�ا نعم�ًة حادث�ًة، یج�ب           

الذي ھو كما وصف نفسھ، وفوق م�ا  . فون ُكنھ عظمتھوال یبلغ الواص.علیھ شكره بھا
وأستعینھ اس�تعانَة م�ن   .یصفھ بھ خلقھ، أحمده حمًدا كما ینبغي لكرم وجھھ وِعز جاللھ

  .)٢(..." ال حول لھ وال قوة إال بھ
كثرة االستشھاد باآلی�ات القرآنی�ة ، وال عج�ب ف�ي ذل�ك فب�النظر إل�ى بدای�ة حیات�ھ           .٤

ن ف�ي س�ن مبك�رة ، فق�د أكرم�ھ اهللا تع�الى ب�ذاكرة قوی�ة         العلمیة نجد أنھ حفظ القرا
 .مكنتھ من سرعة التلقي والحفظ، وقد وردت تلك اآلیات في مقدمة كتابھ بكثرة

                                                        

  .)٧/ ١(الرسالة ) ١(
  .)٨،  ٧/ ١(الرسالة ) ٢(



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 
   " رابعال الجزء" صدار الثاني إلا م٢٠٢١والعشرون لسنة  دد الثالثالع                                             

      

- ٣٣٠٥ -  
 

للمحس�����نات اللفظی�����ة البدیعی�����ة وتح�����ري اإلیج�����از   –رحم�����ھ اهللا  –اس�����تخدامھ  .٥
 .واالختصار

اإلم�ام  أو ما ُیسمى بالزخرف البدیعي ، ومن تل�ك المحس�نات الت�ي امت�از بھ�ا      
تواف��ق الح��روف األخی��رة ف��ي مواض��ع : الس��جع ، ویقص��د ب��ھ  -رحم��ھ اهللا –الش��افعي 

 .الوقف ، وذلك یدل داللة قاطعة على براعتھ في اللغة 
  :من ذلك قولھ في مقدمتھ

، خلق��ھالمفض�ُل عل�ى جمی�ع     لرس�التھ ، المنتخ�ُب  لوحی�ھ فك�ان ِخیرُت�ُھ المص�طفى    "  .١
 .)١("نبوتھبفتِح رحمتھ، وختِم 

   .لطلب العلم والحث على تحصیلھ  –رحمھ اهللا  –ھ حب.٦
اإلسالم العلم عنایًة شاملًة، وجعل لھ مكانًة ممّیزة تظھ�ر ف�ي الكثی�ر     فقد أولى

ف�ي   النصوص القرآنیة واألحادیث النبویة والتطبیق العملي لجزئّیات�ھ، فل�م یقتص�ر    من
وطرق أب�واِب العل�وم   ذلك على دور التوجیھ إلى طلب العلم فقط، بل دعا إلى التماس 
الن��اس جمیًع��ا بش��تى  بش��تى المج��االت المتاح��ة، والس��عي إلیھ��ا م��ا أمك��ن حت��ى یص��ل 

 .أمورھم الحیاتیة أطیافھم وِفَرِقھم إلى ما فیھ مصلحة البشریة، وتیسیُر
واإلمام الشافعي علًما من العلماء الذین وصلوا إل�ى مكان�ة مرموق�ة ، ال یك�اد     

  .منافس یصل إلى مكانتھ
والن��اس ف��ي العل��م طبق��ات،  : " -رحم��ھ اهللا  –الش��واھد عل��ى ذل��ك قول��ھ  وم��ن 

فحقَّ على طلبة العلم بلوُغ غای�ة جھ�ِدھم   . موقُعھم من العلم بقْدر درجاتھم في العلم بھ
في االستكثار من علمھ، والصبُر على كل عارض دون َطَلِبھ، وإخالص النی�ة هللا ف�ي   

إلى اهللا في العون علی�ھ، فإن�ھ ال ُی�دَرك خی�ٌر      استدراك علمھ نًصا واستنباًطا، والرغبة
  .)٢(" إال بعونھ 
  .الرجوع إلى كتاب اهللا في كل الحوادث والمستجدات . ٧

عل��ى الرج��وع إل��ى األدل��ة الش��رعیة ف��ي    -رحم��ھ اهللا –فق��د ح��رص الش��افعي  
النظر لمـا یستجد من مسائل ووقائع في حیاة األمة ، ومما ھو متف�ق علی�ھ م�ن األدل�ة     

  .ان الكریم والسنة النبویة القر
فلیس�ت تن�زل   :  -رحم�ھ اهللا  –ق�ال الش�افعي   : " ومن ذلك ما جاء ف�ي مقدمت�ھ   

  .)٣(" بأحد من أھل دین اهللا نازلة إال وفي كتاب اهللا الدلیُل على سبیل الھدى فیھا
  
  
  

                                                        

  .)١٢/ ١(المصدر السابق ) ١(
  .)١٩/ ١(الرسالة ) ٢(
  .)١/٢٠(المصدر السابق ) ٣(
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  املبحث الثاني

  .املعامل اخلاصة مبنهج البحث الفقهي عند اإلمام الشافعي
  

ب اطولا  

  .م  ا  ق ل ال وء ام
  

بتصدیر الكتب واألبواب الفقھیة  باألدلة من  -رحمھ اهللا–اھتمامھ : المعلم األول
  . القران الكریم واألحادیث النبویة

المسألة الفقھیة التي یتناولھا بذكر آیة أو آیات من كتاب اهللا  -رحمھ اهللا-حیث یبدأ 
ع��الى، حی��ث تش��یر إل��ى القض��یة الت��ي ھ��و بص��دد الح��دیث عنھ��ا، دون اس��تكثار بس��رد           ت

النصوص إذا كان بعضھا أدل على الموضوع من البعض اآلخر، ودون اقتضاب لما ھ�و  
الزم لالستدالل، ثم ینتقل إلى االستدالل بالسنة حیث تحتل المرتبة الثانیة في االس�تدالل ،  

  .تعالى فھي شارحة ومفصِّلة لكتاب اهللا
یع�د الس�نة م�ع الق�ران ف�ي منزل�ة واح�دة ف�ال یمك�ن           -رحمھ اهللا –فاإلمام الشافعي 

  .النظر في القران دون النظر في السنة
ق��ال ع��ن اإلم��ام    -رحم��ھ اهللا–ومم��ا ی��دل عل��ى ذل��ك أن اإلم��ام أحم��د ب��ن حنب��ل       

یكفیھ  ما كان وفي سنة رسول اهللا -عز وجل -وكان أفقھ الناس في كتاب اهللا: "الشافعي
  .)١("قلیل الطلب في الحدیث 

األص�ل ق�ران أو   : " في أص�ول الفق�ھ   –رحمھ اهللا  -كذلك من األدلة قول الشافعي
  .)٢("سنة فإن لم یكن فقیاس علیھما

  :ومن الشواھد على ذلك
ما جاء في كتاب قتال أھل البغي وأھل الردة، ب�اب ف�یمن یج�ب قتال�ھ م�ن أھ�ل       .١

َوِإْن : َق��اَل اللَّ��ُھ َتَب��اَرَك َوَتَع��اَلى  : َق��اَل الشَّ��اِفِعيُّ :ُع ْب��ُن ُس��َلْیَماَن ق��ال  البغ��ي ،َأْخَبَرَن��ا الرَِّبی�� 

نَـُهَمـــا َفـــِإْن بـََغـــْت ِإْحـــَداُهَما َعَلـــى اُألْخـــَرى  طَائَِفَتـــاِن ِمـــَن اْلُمـــْؤِمِنيَن اقْـَتتَـُلـــوا فََأْصـــِلُحوا بـَيـْ

ـــى َأْمـــ ـــي تـَْبِغـــي َحتَّـــى َتِفـــيَء ِإَل َقـــاتُِلوا الَِّت نَـُهَمـــا بِاْلَعـــْدِل فـَ ـــاَءْت فََأْصـــِلُحوا بـَيـْ ـــِإْن َف ِر اللَّـــِه َف

  ] .٩: الحجرات[  َوَأْقِسطُوا ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطينَ 

َف�َذَكَر اللَّ��ُھ َع�زَّ َوَج�لَّ اْقِتَت��اَل الطَّ�اِئَفَتْیِن َوالطَّاِئَفَت��اِن     : " -رحم��ھ اهللا –ق�ال الش�افعي   
َجَماَعَت��اِن ُك��لُّ َواِح�َدٍة َتْمَتِن��ُع َأَش��دَّ اِلاْمِتَن��اِع َأْو َأْض�َعَف إَذا َلِزَمَھ��ا اْس��ُم اِلاْمِتَن��اِع   اْلُمْمَتِنَعَت�اِن الْ 

                                                        

  ).٤٢ص(أدب الشافعي ومناقبھ للرازي )١(
  ).١٧٧ص ( المصدر السابق )٢(
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یَن إَذا َوَسمَّاُھْم اللَُّھ َتَعاَلى اْلُمْؤِمِنیَن َوَأَمَر ِباْلِإْصَلاِح َبْیَنُھْم َفَحقٌّ َعَل�ى ُك�لِّ َأَح�ٍد ُدَع�اُء اْلُم�ْؤِمنِ     
  .  )١( ...)وا َوَأَراُدوا اْلِقَتاَل َأْن َلا ُیَقاِتُلوا َحتَّى َیْدُعوا إَلى الصُّْلِح اْفَتَرُق

ق��ال ف��ي ب��اب الص��لح عل��ى أم��وال أھ��ل الذم��ة،       -رحم��ھ اهللا -م��ن ذل��ك قول��ھ  . ٢

  ] .٢٩: ةالتوب[  َحتَّى يـُْعطُوا اْلِجْزيََة َعْن َيٍد َوُهْم َصاِغُرونَ َقاَل اللَُّھ َعزَّ َوَجلَّ: الشافعي

َفَك�اَن الصَّ�َغاُر َوَاللَّ�ُھ َتَع�اَلى َأْعَل�ُم َأْن ُیْج�ِرَي َعَل�ْیِھْم        : " -رحم�ھ اهللا  –قال الشافعي 
ِلَمَحاِرِم�ِھ  ُحْكَم اْلِإْسَلاِم َوَأِذَن اللَُّھ ِبَأْخِذ اْلِجْزَیِة ِمْنُھْم َعَلى َأْن َقْد َعِلَم ِش�ْرَكُھْم ِب�ِھ َواْس�ِتْحَلاَلُھْم    

ْكِشُفوا َعْن َشْيٍء ِممَّا اْسَتَحلُّوا َبْیَنُھْم َما َلْم َیُكْن َضَرًرا َعَلى ُمْسِلٍم َأْو ُمَعاَھٍد َأْو ُمْسَتْأَمِن َفَلا َی
 ُض�ُھمْ َغْیِرِھْم َوِإْن َكاَن ِفیِھ َضَرٌر َعَلى َأَحٍد ِمْن َأْنُفِسِھْم َلْم َیْطُلْبُھ َلْم َیْكِشُفوا َعْنُھ َفِإَذا َأَبى َبْع

اِم َعَلى َبْعٍض َما ِفیِھ َلُھ َعَلْیِھ َحقٌّ َفَأَتى َطاِلُب اْلَحقِّ إَل�ى اْلِإَم�اِم َیْطُل�ُب َحقَّ�ُھ َفَح�قٌّ َل�اِزٌم ِلْلِإَم�       
َراِضًیا  ُبَوَاللَُّھ َتَعاَلى َأْعَلُم َأْن َیْحُكَم َلُھ َعَلى َمْن َكاَن َلُھ َعَلْیِھ َحقٌّ ِمْنُھْم َوِإْن َلْم َیْأِتِھ اْلَمْطُلو

  .)٢(...." ِبُحْكِمِھ 
  .لنصوص الكتاب والسنة -رحمھ اهللا–تعظیمھ : المعلم الثاني

یدرك تماًما أن�ھ ال ی�تم اإلیم�ان إال ب�الرجوع إل�ى       -رحمھ اهللا -كان اإلمام الشافعي
، والرضا بحكمھ تعالى، وعدم الخروج عنھ، لذا كان یقف عن�د  كتاب اهللا، وسنة رسولھ

ة ویعظمھا، حیث ظھر ذلك التعظیم في المحافظة على امتث�ال أوام�ره،   النصوص الشرعی
واجتن��اب نواھی��ھ، والمس��ارعة إل��ى ك��ل م��ا یحب��ھ ویرتض��یھ، وتعظ��یم ش��عائره،ورعایة         

،ك�ان  وتعظیم نبیھ علیھ الصالة والسالم؛ ألنھ متى رس�خ ف�ي القل�وب تعظیم�ھ     . حرماتھ
  .وامتثالھم لھا أقرب قبولھم ألوامره ونواھیھ في الدین والشریعة أسرع،

: أخبرني أبو حنیفة ب�ن س�ِماك ب�ن الفض�ل الش�ھابي ق�ال      : -رحمھ اهللا-قال الشافعي
َمْن ُقِتَل َلُھ َقِتی�ل  : ((قال عام الفتح حدثني ابن أبي ذئب عن أبي شریح الكعبي أن النبي 

فقل�ت الب�ن   : قال أبو حنیف�ة )) ُھ الَقَوُدِإْن َأَحبَّ َأَخَذ العقَل، وِإْن َأَحبَّ َفَل: َفُھَو ِبَخْیر الَنَظَرْین
أتأخذ بھذا یا أبا الحارث؟ فضرب ص�دري، وص�اح عل�ي ص�یاًحا كثی�ًرا، ون�ال       : أبي ذئب

وذل�ك الف�رض عل�يَّ،    . نع�م آخ�ذ ب�ھ   ! أحدثك عن رسول اهللا، وتق�ول تأخ�ذ ب�ھ؟   : مني، وقال
، واخت�ار لھ�م م�ا    وعلى من سمعھ، إن اهللا اختار محمًدا من الناس، فھداھم بھ، وعلى یدی�ھ 

اختار لھ، وعلى لسانھ، فعلى الخلق أن یتبع�وه ط�ائعین أو داِخ�رین، ال َمخ�رج لمس�لم م�ن       
  .)٣("وما سكت حتى تمنیت أن یسكت: قال. ذلك

  :ومن الشواھد على ذلك 
  :ما ورد في كتاب الحكم في قتال المشركین ما نصھ 

ِلُكوا ال ُروَح َلُھ َفِإْتَلاُفُھ ُمَباٌح ِبُكلِّ َوْجٍھ َوُكلُّ َم�ا  ُكلُّ َما َكاَن ِممَّا َیْم:َقاَل الشَّاِفِعيُّ .١
ْسِلُموَن َزَعْمت َأنَُّھ ُمَباٌح َفَحَلاٌل ِلْلُمْسِلِمیَن ِفْعُلُھ َوَغْیُر ُمَحرٍَّم َعَلْیِھْم َتْرُكھُ، َوُأِحبُّ إَذا َغَزا اْلُم

                                                        

  ).٢٢٧، ٤/٢٢٦(األم )١(
  ).٥/١٣(،)٥/١٢(، )٥/٦(،)٥/٣: (، لإلستزادة ینظر)٤/٢٢٣(المصدر السابق )٢(
  ).١/٤٥٠(الرسالة  )٣(



  )األم ( معالم منھج البحث الفقھي والعلمي عند اإلمام الشافعي من خالل كتابھ
  النكاح" إلى كتاب " اد والجزیة الجھ" استقراء وتطبیق من كتاب 

   

- ٣٣٠٨ -  
 

َأْو َك�اَن َع�ُدوُُّھْم َكِثی�ًرا َوُمَتَحصِّ�ًنا ُمْمَتِنًع�ا َل�ا ُیْغَل�ُب         ِبالَد َداِر اْلَحْرِب َوَكاَن�ْت ُغ�َزاُتُھْم َغ�اَرةً   
وا َعَلْیِھْم َأْن َتِصیَر َداُرُھْم َداَر اْلِإْسَلاِم َوال َداَر َعْھٍد َیْجِري َعَلْیَھا اْلُحْك�ُم َأْن َیْقَطُع�وا َوُیَحرُِّق�   

فقل��ت إل�ى أن ق�ال ،   ..... َوَش�َجِرِھْم َوُیْؤَخ�ُذ َمَت��اُعُھمْ  َوُیَخرُِّب�وا َم�ا َق��َدُروا َعَلْی�ِھ ِم�ْن ِثَم��اِرِھْم     
 كت�اب اهللا ث�م س�نة نبی�ھ محم�ًدا     :فما األصل الذي بنیت علیھ قول�ك ھ�ذا ؟ ق�ال    : للشافعي 

ھَو الَِّذي َأْخَرَج الَِّذیَن   قال اهللا تبارك وتعالى في بني النضیر حین حاربھم رسول اهللا
: الحش�ر [ ُیْخِرُب�وَن ُبُی�وَتُھْم ِبَأْی�ِدیِھْم َوَأْی�ِدي اْلُم�ْؤِمِنینَ      َقَرَأ إَلى  َتاِبَكَفُروا ِمْن َأْھِل اْلِك

َفَوَص�َف إْخ��َراَبُھْم َمَن�اِزَلُھْم ِبَأْی��ِدیِھْم َوِإْخ��َراَب اْلُم�ْؤِمِنیَن ُبُی��وَتُھْم َوَوَص��َفُھ إیَّ�اُه َج��لَّ َثَن��اُؤُه     ] ٢
: ِبَقْطِع َنْخٍل ِمْن َأْلَواِن َنْخِلِھْم َفَأْنَزَل اللَُّھ َتَب�اَرَك َوَتَع�اَلى   - -لَِّھ َكالرَِّضا ِبِھ َوَأَمَر َرُسوُل ال

َما َقَطْعُتْم ِمْن ِلیَنٍة َأْو َتَرْكُتُموَھا َقاِئَم�ًة َعَل�ى ُأُص�وِلَھا     ِرًضا ِبَما َصَنُعوا ِمْن َقْطِع َنِخیِلِھْم 
َفَرِض�َي اْلَقْط�َع َوَأَب�اَح التَّ�ْرَك َف�اْلَقْطُع َوالتَّ�ْرُك       ] ٥: الحش�ر [ ِقیَنَفِبِإْذِن اللَِّھ َوِلُیْخِزَي اْلَفاِس

َقَط�َع َنْخ�َل َبِن�ي النَِّض�یِر َوَت�َرَك       - -َمْوُجوَداِن ِف�ي اْلِكَت�اِب َوالسُّ�نَِّة َوَذِل�َك َأنَّ َرُس�وَل اللَّ�ِھ       
  .)١("ْم َیْقَطْع َنْخَلھَوَقَطَع َنْخَل َغْیِرِھْم َوَتَرَك َوِممَّْن َغَزا َمْن َل

َوَلِكنَُّھ إَذا َصاَر إَلى َأْن ُیَفاِرَقُھ َفاِرُسُھ َلْم َیُك�ْن َل�ُھ   :"  -َرِحَمُھ اللَُّھ -َقاَل الشَّاِفِعيُّ  .٢
َل�ا ُیَقاِت�ُل َل�ْم     َعْقُرُه ِفي ِتْلَك اْلَحاِل َوَاللَُّھ َتَع�اَلى َأْعَل�ُم َوَك�َذِلَك َل�ْو َكاَن�ْت َعَلْی�ِھ اْم�َرَأٌة َأْو َص�ِبيٌّ        

َفَھْل َسِمْعت ِفي : َیْعِقْر إنََّما َیْعِقُر ِلَمْعَنى َأْن ُیَوصَِّل إَلى َفاِرِسِھ ِلُیْقَتَل َأْو ِلُیْؤَسَر ِقیَل ِللشَّاِفِعيِّ
َلاَل�ٌة ِم�ْن ِكَت�اٍب َأْو    إنََّما اْلَغاَیُة َأْن ُیوَج�َد َعَل�ى َش�ْيٍء دَ   : َفَقاَل؟  َھَذا َحِدیًثا َعمَّْن َبْعَد النَِّبيِّ  

ُسنٍَّة َوَقْد َوَصْفت َلك َبْعَض َما َحَضَرِني ِمْن َذِلَك َفَلا َیِزی�ُدُه َش�ْيٌء إن َواَفَق�ُھ ُق�وًَّة َوَل�ا ُیوِھُن�ُھ       
  .)٢(" َشْيٌء لو َخاَلَفُھ

  
البراعة ف�ي الجم�ع ب�ین االس�تدالل القرآن�ي وذك�ر أس�باب نزول�ھ،         : المعلم الثالث

  .فسیره الفقھي لھاوربطھما بت
في ھذا الجانب، وھ�و ف�ن ل�م یس�بق إلی�ھ أح�د م�ن         –رحمھ اهللا  -فقد برع الشافعي

  .الفقھاء
  :ومن الشواھد على ذلك 

] ١٠٦: المائ�دة [ َش�َھاَدُة َبْی�ِنُكْم ِإَذا َحَض�َر َأَح�َدُكُم اْلَم�ْوتُ     :قول اهللا عز وجل . ١
:  -رحم�ھ اهللا   -َفَما َمْعَن�اُه؟ َق�اَل الشَّ�اِفِعيُّ   ] ١٠٦: المائدة[ ِھَفُیْقِسَماِن ِباللََّقَرَأ الرَِّبیُع إَلى 

َأْخَبَرَنا َأُبو َسِعیٍد ُمَعاُذ ْبُن ُموَسى اْلَجْعَفِريُّ َعْن ُبَكْیِر ْبِن َمْعُروٍف َعْن ُمَقاِتِل ْبِن ِحبَّ�اَن َق�اَل   
اِھٍد َواْلَحَسِن َوالضَّحَّاِك ِفي َقْوِلِھ َتَباَرَك َوَتَع�اَلى  ُبَكْیر َقاَل ُمَقاِتٌل َأَخْذت َھَذا التَّْفِسیَر َعْن ُمَج

اْثَن��اِن َذَوا َع��ْدٍل ِم��ْنُكْم ]َأنَّ َرُجَل��ْیِن َنْص��َراِنیَّْیِن ِم��ْن َأْھ��ِل َداَرْی��ِن  «: اْلآَی��َة ] ١٠٦: المائ��دة
ٍش ِفي ِتَجاَرٍة َفَرِكُبوا اْلَبْحَر َوَمَع اْلُقَرِشيِّ َأَحُدُھَما َتِمیِميٌّ َواْلآَخُر َیَماِنيٌّ َصِحَبُھَما َمْوًلى ِلُقَرْی

َل�ى  َماٌل َمْعُلوٌم َقْد َعِلَمُھ َأْوِلَیاُؤُه ِم�ْن َب�ْیِن آِنَی�ٍة َوَب�زِّ َوِرَق�ٍة َفَم�ِرَض اْلُقَرِش�يُّ َفَجَع�َل َوِص�یََّتُھ إ         

                                                        

  ).٤/٢٧٣،٢٧٢(األم)١(
  ).٤/٢٧٣( ،) ٥/١٠: (لإلستزادة ینظر) ٤/٢٧٤(األم )٢(



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 
   " رابعال الجزء" صدار الثاني إلا م٢٠٢١والعشرون لسنة  دد الثالثالع                                             

      

- ٣٣٠٩ -  
 

َفَدَفَعاُه إَلى َأْوِلَیاِء اْلَمیِِّت َوَجاَء ِبَبْعِض َماِل�ِھ   الدَّاِرَیْیِن َفَماَت َوَقَبَض الدَّاِرَیاِن اْلَماَل َواْلَوِصیََّة
  .)١(...." َوَأْنَكَر اْلَقْوُم ِقلََّة اْلَماِل

فش�ھادة  " معنى الشھادة ھاھنا إنما ھ�ي الَحِل�ف كم�ا ق�ال     : " ثم یقول في تفسیرھا 
  " أحدھم 

حقوق، فلیس لھا معنى ،ولیس بالشھادة التي ُتْشَھد، إنما ھي تداٍع في ]٦: النور [ 
  .)٢("إال األیماُن على َمْن ادُّعي علیھ

  .اإلكثار من ذكر الشواھد في بعض المسائل المطروحة: المعلم الرابع
على ذكر بعض الشواھد المتتالیة عند عرضھ لمسألة معینة  –رحمھ اهللا  –فقد حرص    

  .الحدیث عنھ وتقویتھ ، لما لھذه الشواھد من أھمیة في إبراز المعنى الذي ھو بصدد 
  : ومن تلك الشواھد

 -َوَل�ا َأْع�ِرُف َأنَّ النَِّب�يَّ     : "في باب الصلح على الجزیة -رحمھ اهللا – )٣(قول الشافعي .١
-  ِإلَّا َما َأِصُف َصاَلَح َأْھَل َأْیَلَة َعَل�ى َثَلِثِماَئ�ِة   اْلِجْزَیِة َعَلى َشْيٍء َصاَلَح َأَحًدا ِمْن َأْھل

  .َكاَن َعَدُدُھْم َثَلَثِماَئِة َرُجٍلِدیَناٍر َو

 .َوَصاَلَح َنْصَراِنیا ِبَمكََّة ُیَقاُل َلُھ َمْوَھٌب َعَلى ِدیَناٍر  .٢

َوَصاَلَح ِذمََّة اْلَیَمِن َعَلى ِدیَناٍر ِدیَناٍر َوَجَعَلُھ َعَلى اْلُمْحَتِلِم�یَن ِم�ْن َأْھ�ِل اْل�َیَمِن َوَأْحَس�ُب        .٣
 .لِّ َمْوِضٍع َوِإْن َلْم ُیْحَك ِفي اْلَخَبِر َكَما ُحِكَي َخَبُر اْلَیَمِنَجَعَلُھ ِفي ُك َكَذِلَك

َفَدلَّ ُصْلُحُھ إیَّاُھْم َعَلى َغْیِر الدََّناِنیِر َعَلى َأنَُّھ مَّ َصاَلَح َأْھَل َنْجَراَن َعَلى ُحَلٍل ُیَؤدُّوَنَھا ُث  .٤
 .َیُجوُز َما َصاَلُحوا َعَلْیِھ

َوَأِع�دُّوا َلُھ�ْم َم�ا اْس�َتَطْعُتْم ِم�ْن ُق�وٍَّة َوِم�ْن        : )٤(ا َنَدَب إَلْیِھ َأْھ�َل ِدیِن�ھِ  قال اهللا تعالى ِفیَم .١
َفَزَعَم َأْھُل اْلِعْلِم ِبالتَّْفِسیِر َأنَّ اْلُقوََّة ِھَي الرَّْم�ُي، َوَق�اَل اللَّ�ُھ    ] ٦٠: األنفال[ ِرَباِط اْلَخْیِل

لَّ��ُھ َعَل��ى َرُس��وِلِھ ِم��ْنُھْم َفَم��ا َأْوَجْف��ُتْم َعَلْی��ِھ ِم��ْن َخْی��ٍل َوال    َوَم��ا َأَف��اَء ال:َتَب��اَرَك َوَتَع��اَلى 
 ] .٦: الحشر[ ِرَكاٍب

َأْخَبَرَنا اْبُن َأِبي ُفَدْیٍك َعْن اْبِن َأِبي ِذْئٍب َعْن َن�اِفِع ْب�ِن َأِب�ي    : -رحمھ اهللا –قال الشافعي  .٢
َلا َسَبَق إلَّا ِف�ي َنْص�ٍل َأْو َح�اِفٍر    «َقاَل  - -لَِّھ َأنَّ َرُسوَل ال - -َناِفٍع َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة 

 .»َأْو ُخفٍّ

َوَأْخَبَرِني اْبُن َأِبي ُفَدْیٍك َعْن اْب�ِن َأِب�ي ِذْئ�ٍب َع�ْن َعبَّ�اِد ْب�ِن َأِب�ي َص�اِلٍح         : وقال الشافعي  .٣
 . »َق إلَّا ِفي َحاِفٍر َأْو ُخفٍَّلا َسَب«َقاَل  - -َعْن َأِبیِھ َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ 

                                                        

  ).٤/٢٢١(المصدر السابق)١(
  ).٢٣٤ص( فعي للرازي مناقب الشا )٢(
  ).٢٩٧، ٢٩٦/ ٤(األم )٣(
  ).٢٤٣/ ٤(المصدر السابق)٤(



  )األم ( معالم منھج البحث الفقھي والعلمي عند اإلمام الشافعي من خالل كتابھ
  النكاح" إلى كتاب " اد والجزیة الجھ" استقراء وتطبیق من كتاب 

   

- ٣٣١٠ -  
 

: َوَأْخَبَرَنا اْبُن َأِبي ُفَدْیٍك َعْن اْبِن َأِب�ي ِذْئ�ٍب َع�ْن اْب�ِن ِش�َھاٍب َق�الَ      :  -رحمھ اهللا –وقال  .٤
ٍس َوَأْخَبَرَن�ا َماِل�ُك ْب�ُن َأَن�    : َق�الَ : َمَضْت السُّنَُّة ِفي النَّْصِل َواْلِإِبِل َواْلَخْیِل َوالدََّوابِّ َحَل�الٌ 

 .  »َساَبَق َبْیَن اْلَخْیِل الَِّتي َقْد ُأْضِمَرْت - -َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ «َعْن َناِفٍع َعْن اْبِن ُعَمَر 

 
  .اإلكثار من التشبیھ إلیضاح المعنى: المعلم الخامس

أسلوب التشبیھ إلیضاح المعنى وتقریبھ لألذھ�ان   –رحمھ اهللا  –استخدم الشافعي 
   :ذلك ومن الشواھد على، 

َوِإَذا َدَخ�َل اْلَحْرِب�يُّ َداَر اْلِإْس�َلاِم ِبَأَم�اٍن َفاْش�َتَرى      :"  -رحم�ھ اهللا  –قول الش�افعي  .١
َعْبًدا ُمْسِلًما َفَلا َیُجوُز ِفیِھ إلَّا َواِح�ٌد ِم�ْن َق�ْوَلْیِن َأْن َیُك�وَن الشِّ�َراُء َمْفُس�وًخا َوَأْن َیُك�وَن َعَل�ى         

ْو َیُكوَن الشَِّراُء َجاِئًزا َوَعَلْیِھ َأْن َیِبیَعُھ َفِإْن َلْم َیْظَھْر َعَلْیِھ َحتَّى َیْھُرَب ِمْلِك َصاِحِب اْلَأوَِّل َأ
َیُك�وُن   ِبِھ إَلى َداِر اْلَحْرِب ُثمَّ َأْسَلَم َعَلْیِھ َفُھَو َلُھ إْن َباَع�ُھ َأْو َوَھَب�ُھ َفَبْیُع�ُھ َوِھَبُت�ُھ َج�اِئَزٌة َوَل�ا      

ِھ إیَّ�اُه َداَر اْلَح�ْرِب َوَل�ا ُیْعَت�ُق ِباْلِإْس�َلاِم إلَّ�ا ِف�ي َمْوِض�ٍع َوُھ�َو َأْن َیْخ�ُرَج ِم�ْن ِبَل�اِد             ُحرا ِبِإْدَخاِل
  .)١("َمْن َخَرَج ِمْن ِحْصِن َثِقیٍف ُمْسِلًما - -ُمْسِلًما َكَما َأْعَتَق النَِّبيُّ اْلَحْرِب 

َض�ْرَباِن،   - -ِة َبْع�َد َرُس�وِل اللَّ�ِھ    َوَأْھ�ُل ال�رِّدَّ  :" -رحم�ھ اهللا   –ق�ول الش�افعي    .٢
َوِم��ْنُھْم َق��ْوٌم  ُطَلْیَح��َة َوُمَس��ْیِلَمَة َواْلَعْنِس��يِّ َوَأْص��َحاِبِھمْ : ِمْث��ُل ِم��ْنُھْم َق��ْوٌم ُأْغ��ُروا َبْع��َد اْلِإْس��َلاِم  

  . )٢(" َتَمسَُّكوا ِباْلِإْسَلاِم َوَمَنُعوا الصََّدَقاِت
  

  .بالقیاس في شتى المسائل الفقھیة -رحمھ اهللا –استداللھ : المعلم السادس
فالقیاس عند اإلمام الشافعي یحتل مكانة عظیمة ، حی�ث یعتب�ر م�ن أھ�م المباح�ث      
األصولیة التي تتعلق بالمكلفین ،وھو الم�نھج ال�ذي ب�ھ تع�رف أحك�ام اهللا فیم�ا یس�تجد م�ن         

  .نوازل وقضایا بالعباد
مسلم ففیھ حكم الزم، أو على س�بیل  كل ما نزل ب :" -رحمھ اهللا –وفي ذلك یقول 

اتباُع�ھ، وإذا ل�م یك�ن فی�ھ بعین�ھ      : الحقِّ فیھ داللٌة موجودة، وعلی�ھ إذا ك�ان فی�ھ بعین�ھ حك�مٌ     
  .)٣("واالجتھاُد القیاُس. ُطِلب الداللة على سبیل الحق فیھ باالجتھاد

  :ومن الشواھد على ذلك 
اْلُغَل�اُم اْلَعاِق�ُل َقْب�َل َأْن َیْح�َتِلَم َأْو َیْبُل�َغ       َوِإَذا َأْسَلَم :" -رحمھ اهللا  –قول الشافعي . ١

َخْمَس َعَشَرَة َس�َنًة َوُھ�َو ال�ذِّمِّيُّ َوَوْص�ُف اْلِإْس�َلاِم َك�اَن َأَح�بَّ إَل�يَّ َأْن َیِبیَع�ُھ َوَأْن ُیَب�اَع َعَلْی�ِھ            
َأْو َبْعَد اْسِتْكَماِل َخْمَس َعَشَرَة َسَنًة  َد اْلُحُلِمَواْلِقَیاُس َأْن َلا ُیَباَع َعَلْیِھ َحتَّى َیِصَف َواْلِإْسَلاُم َبْع
  .)٤("َفَیُكوُن ِفي السِّنِّ الَِّتي َلْو َأْسَلَم ُثمَّ اْرَتدَّ َبْعَدَھا ُقِتَل

                                                        

  ).٣٠٩/ ٤(األم )١(
  ).٢٢٧/ ٤(المصدر السابق )٢(
  ).٤٧٧/ ١(الرسالة للشافعي )٣(
  ).٤/٣١٠(األم )٤(



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 
   " رابعال الجزء" صدار الثاني إلا م٢٠٢١والعشرون لسنة  دد الثالثالع                                             

      

- ٣٣١١ -  
 

  
  

للم�نھج المق�ارن وبی�ان أوج�ھ االتف�اق       -رحم�ھ اهللا  –اس�تخدامھ  : المعلم الس�ابع 
  .واالختالف
  

یعتمد على المقارنة في الكثیر من المسائل –رحمھ اهللا  –فاإلمام الشافعي 
  .الفقھیة؛ وذلك إلبراز أوجھ الشبھ واالختالف بین المسألتین المطروحة 

  : ومن الشواھد على ذلك 
َوِإَذا َقاَتَلْت .َمَتى َأْلَقى َأْھُل اْلَبْغِي السَِّلاَح َلْم ُیَقاَتُلوا:"  -قال الشافعي رحمھ اهللا  .١
ْلَعْبُد َمَع َأْھِل اْلَبْغِي َواْلُغَلاُم اْلُمَراِھُق َفُھْم ِمْثُلُھْم ُیَقاَتُلوَن ُمْقِبِلیَن َوُیْتَرُكوَن ُمَولِّیَن اْلَمْرَأُة َأْو ا

 َقاَل َوَیْخَتِلُفوَن ِفي اْلُأَساَرى َفَلْو ُأِسَر اْلَباِلُغ ِمْن الرَِّجاِل اْلَأْحَراِر َفُحِبَس ِلُیَباِیَع َرَجْوت َأْن
َوَلا اْمَرَأٌة ِلُتَباِیَع َوِإنََّما ُیَباِیُع النَِّساُء َعَلى اِر َوَلا ُیْحَبَس َمْمُلوٌك َوَلا َغْیُر َباِلٍغ ِمْن اْلَأْحَر َیَسَع

َن اْلِإْسَلاِم َفَأمَّا َعَلى الطَّاَعِة َفُھنَّ َلا ِجَھاَد َعَلْیِھنَّ َوَكْیَف ُیَباِیْعَن َواْلَبْیَعُة َعَلى اْلُمْسِلِمی
  .)١(" اْلَمْوُلوِدیَن ِفي اْلِإْسَلاِم إنََّما ِھَي َعَلى اْلِجَھاِد

  
  . االستدالل بالمعقول في الخالف:المعلم الثامن

أنھ ُیتیح للمخالف المناقشة التفص�یلیة ،   –رحمھ اهللا  –فمن منھج اإلمام الشافعي 
أیًض�ا ف�ي مناقش�تھا    بحیث یترك لھ المجال لإلدالء بك�ل م�ا عن�ده ، ویت�رك لنفس�ھ المج�ال       

بصورة موسعة فھو یعطي محاوره فرص�ة للح�دیث ، ویحس�ن االس�تماع إلی�ھ ، وینتظ�ره       
مع من یحاوره سواء كان عالم�ـًا أو   –رحمھ اهللا –حتى یتم حدیثة ، وذلك یدل على أدبھ 

  .جاًھال 
  :ومن الشواھد على ذلك 

أھل البغ�ي حی�ث ب�دأه    عقد باًبا خاًصا في الخالف في قتال  –رحمھ اهللا  –أنھ . ١
َحَضَرِني َبْعُض النَّاِس الَِّذي َحَكْیت ُحجََّت�ُھ ِبَح�ِدیِث   :"  -رحمھ اهللا  –قال الشافعي :" بقولھ 

ُعْثَماَن َفَكلََّمِني ِبَما َوَصْفُت َوَحَكْیت َلُھ ُجْمَلَة َما َذَكْرَت ِف�ي ِقَت�اِل َأْھ�ِل اْلَبْغ�ِي َفَق�اَل َھ�َذا َكَم�ا        
  . )٢("إلى آخر حدیثھ ... ِلْمُت َأَحًدا اْحَتجَّ ِفي َھَذا ِبَشِبیِھ ِبَما اْحَتَجْجَت ِبِھ ُقْلت َوَما َع

فھ���و یت���درج م���ع المخ���الف ب���دًءا ب���الحوار مع���ھ، مس���تخدًما العب���ارات الفص���یحة  
والمنطق السلیم ، والمناقشة الموضوعیة الھادئة ، بحی�ث ُیع�الج تل�ك المس�ائل المطروح�ة      

  .لخالف ، فال یسع المخالف إال الخضوع واالستسالم للوصول إلى نقطة ا
  

                                                        

  ).٤/٢٣١(المصدر السابق )١(
  ).٢٣٦/ ٤(األم)٢(



  )األم ( معالم منھج البحث الفقھي والعلمي عند اإلمام الشافعي من خالل كتابھ
  النكاح" إلى كتاب " اد والجزیة الجھ" استقراء وتطبیق من كتاب 

   

- ٣٣١٢ -  
 

ب��ین األدل��ة الش��رعیة النقلی��ة والعقلی��ة عن��د   -رحم��ھ اهللا–جمع��ھ :المعل��م التاس��ع
  . إیراده للمسائل، مع توجیھ الدلیل النقلي

عن�د االس�تدالل للمس�ائل أن�ھ ی�ذكر األدل�ة        -رحم�ھ اهللا  -فقد برع اإلم�ام الش�افعي    
سنة والمعقول ،ثم ُیبین وجھ الداللة من األدل�ة النقلی�ة، وم�ن الش�واھد     علیھا من الكتاب وال

  :على ذلك 
َف�ِإَذا َج�اَءْت اْم�َرَأُة    : " في تفری�ع أم�ر نس�اء المھ�ادنین      -رحمھ اهللا –قال الشافعي  .١

ا ِبِماَئ�ٍة َفَأْعَطاَھ�ا   َرُجٍل َقْد َنَكَحَھا ِبِماَئَتْیِن َفَأْعَطاَھا ِماَئًة ُردَّْت إَلْیِھ ِماَئ�ٌة، َوِإْن َنَكَحَھ�  
َخْمِسیَن ُردَّْت إَلْیِھ َخْمُسوَن؛ ِلَأنََّھا َلْم َتْأُخْذ ِمْنُھ ِمْن الصََّداِق إلَّا َخْمِسیَن، َوِإْن َنَكَحَھا 

َداِق َش�ْیًئا،  ِلَأنَُّھ َلْم ُیْنِفْق ِبالصَّ� ِبِماَئٍة، َوَلْم ُیْعِطَھا َشْیًئا ِمْن الصََّداِق َلْم َتُردَّ إَلْیِھ َشْیًئا؛ 
َوَلْو َأْنَفَق ِمْن ُعْرٍس َوَھِدیٍَّة َوَكَراَمٍة َلْم ُیْعِط ِمْن َذِلَك َشْیًئا ِلَأنَُّھ َتَطوََّع ِبِھ، َوَلا ُیْنَظُر 
ِفي َذِلَك إَلى َمْھِر ِمْثِلَھا إْن َك�اَن َزاَدَھ�ا َعَلْی�ِھ، َأْو َنَقَص�َھا ِمْن�ُھ؛ ِل�َأنَّ اللَّ�َھ َع�زَّ َوَج�لَّ          

 - -َأَمَر ِبَأْن ُیْعُطوا ِمْثَل َما َأْنَفُقوا َوُیْعِط�ي ال�زَّْوُج َھ�َذا الصَّ�َداَق ِم�ْن َس�ْھِم النَِّب�يِّ        
َم�ا ِل�ي   «: َق�الَ  - -ِمْن اْلَفْيِء َواْلَغِنیَمِة ُدوَن َما ِسَواُه ِمْن اْلَماِل؛ ِل�َأنَّ َرُس�وَل اللَّ�ِھ    

َوَاللَُّھ َتَعاَلى َأْعَلُم ِفي : َیْعِني  »ا اْلُخُمُس َواْلُخُمُس َمْرُدوٌد فیُكْمِممَّا َأَفاَء اللَُّھ َعَلْیُكْم إلَّ
َك�اَن   - -النَِّب�يَّ  «، َوَأنَّ ُعَم�َر َرَوى َأنَّ  َمْصَلَحِتُكْم َوِبَأنَّ اْلَأْنَفاَل َكاَنْت َتُك�وُن َعْن�ھُ  
 .)١( »ِفي َسِبیِل اللَِّھ َیْجَعُل َفْضَل َماِلِھ ِفي اْلُكَراِع َوالسَِّلاِح ِعدًَّة

َوَلْو َأنَّ َرُجًلا :" في باب من یجب قتالھ من أھل البغي -رحمھ اهللا –قول الشافعي  .٢
َواِحًدا ُقِتَل َعَلى التَّْأِوی�ِل َأْو َجَماَع�ًة َغْی�َر ُمْمَتِنِع�یَن ُث�مَّ َكاَن�ْت َلُھ�ْم َبْع�َد َذِل�َك َجَماَع�ٌة           

اَن َعَلْیِھْم اْلِقَصاُص ِفي اْلَقْتِل َواْلِجَراِح َوَغْیِر َذِلَك َكَما َیُكوُن ُمْمَتِنُعوَن َأْو َلْم َتُكْن َك
َفِلَم ُقْلت ِفي الطَّاِئَفِة اْلُمْمَتِنَعِة اْلَغاِص�َبِة اْلُمَتَأوَِّل�ِة   : َعَلى َغْیِر اْلُمَتَأوِِّلیَن َفَقاَل ِلي َقاِئٌل
اْلِقَصاِص َوُغْرَم اْلَماَل إَذا َتِلَف َوَلْو َأنَّ َرُجًلا َت�َأوََّل  َتْقُتُل َوُتِصیُب اْلَماَل ُأِزیُل َعْنَھا 

َوَج�ْدت اللَّ�َھ َتَب�اَرَك    : َفُقْل�ت َل�ھُ  فَقَتَل َأْو َأْتَلَف َماًلا اْقَتَصْص�ت ِمْن�ُھ َوَأْغَرْمت�ھ اْلَم�اَل؟     
ُس��ْلَطاًنا َف��ال ُیْس��ِرْف ِف��ي      َوَم��ْن ُقِت��َل َمْظُلوًم��ا َفَق��ْد َجَعْلَن��ا ِلَوِلیِّ��ھِ      : َوَتَع��اَلى َیُق��ولُ 

ِفیَم�ا ُیِح�لُّ َدَم ُمْس�ِلٍم َأْو َقْت�ِل َنْف�ٍس       - -َوَق�اَل َرُس�وُل اللَّ�ِھ    «] ٣٣: اإلسراء[اْلَقْتِل
» ِمْن اْعَتَبَط ُمْسِلًما ِبَقْتٍل َفُھَو َقَوُد َیِدِه« -  -َوُرِوَي َعْن َرُسوِل اللَِّھ » ِبَغْیِر َنْفٍس

َوِإْن َطاِئَفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن اْقَتَتُلوا َفَأْص�ِلُحوا َبْیَنُھَم�ا َف�ِإْن    : َھ َتَعاَلى َقاَلَوَوَجْدت اللَّ
َبَغْت ِإْحَداُھَما َعَلى اُألْخَرى َفَقاِتُلوا الَِّتي َتْبِغي َحتَّى َتِفيَء ِإَلى َأْم�ِر اللَّ�ِھ َف�ِإْن َف�اَءْت     

َف�َذَكَر  ] ٩: الحج�رات [ َوَأْقِسُطوا ِإنَّ اللَّ�َھ ُیِح�بُّ اْلُمْقِس�ِطینَ    َفَأْصِلُحوا َبْیَنُھَما ِباْلَعْدِل
اللَُّھ َعزَّ َوَجلَّ ِقَت�اَلُھْم َوَل�ْم َی�ْذُكْر اْلِقَص�اَص َبْیَنُھَم�ا َفَأْثَبْتَن�ا اْلِقَص�اَص َب�ْیَن اْلُمْس�ِلِمیَن          

َناُه ِفي اْلُمَتَأوِِّلیَن اْلُمْمَتِغیَن َوَرَأْیَنا َأنَّ َعَلى َما َحَكَم اللَُّھ َعزَّ َوَجلَّ ِفي اْلِقَصاِص َوَأَزْل

                                                        

  ).٢٠٦،  ٢٠٥/ ٤(المصدر السابق)١(
  



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 
   " رابعال الجزء" صدار الثاني إلا م٢٠٢١والعشرون لسنة  دد الثالثالع                                             

      

- ٣٣١٣ -  
 

اْلَمْعَنى ِباْلِقَصاِص ِمْن اْلُمْسِلِمیَن ُھَو َمْن َیُكْن ُمْمَتِنًعا ُمَتَأوًِّلا َفَأْمَضْیَنا اْلُحْكَمْیِن َعَلى 
 .)١("َما َأْمَضَیا

    . بذكر الفروق الفقھیة -رحمھ اهللا -اعتنائھ:المعلم العاشر
للفروق الفقھیة فوائد عظیمة في دراسة الفقھ؛ حیث یستطیع الفقیھ من خاللھا 
معرف��ة عل��ل األحك��ام ،وإلح��اق المس��ائل الفقھی��ة المتش��ابھة ف��ي الص��ورة ببعض��ھا م��ن   

ف�إن مس�ائل الش�رع ربم�ا     : "ف�ي ذل�ك    -رحم�ھ اهللا  –عدمھ ، وقد ق�ال اإلم�ام الج�ویني    
ت اخ�تالف األحك�ام، وال یس�تغنى أھ�ل     تتشابھ صورھا، وتختلف أحكامھ�ا فلع�ل أوجب�   

التحقیق عن اإلطالع على تلك العلل التي أوجبت افتراق ما افترق منھا، واجتماع م�ا  
اجتمع منھا، وكنا رأینا لبعض مشایخنا المتقدمین مجموًعا في ھذا الباب غیر أنھ كان 

ادة على ما مشتمًال على مسائل معدودة قلیلة، وال یكاد یحصل مقصود ھذا الباب بالزی
  .)٢("جمع المتقدمون

كان یوضح بعض مسائلھ الفقھیة عن طریق  –رحمھ اهللا  –واإلمام الشافعي 
عقد المقارنات بین مسألة وأخرى ، لبیان أوج�ھ االتف�اق واالخ�تالف بینھم�ا، وإعط�اء      

  .وصف كامل ودقیق عن تلكما المسألتین حتى یتضح التباین الذي بینھما
والس�ائل   –رحم�ھ اهللا   –الحوار ب�ین اإلم�ام الش�افعي    ومن الشواھد على ذلك 

  .والذي یتبین فیھ الفرق بین الوطء بالملك والنكاح 
َما اْلَف�ْرُق َب�ْیَن اْل�َوْطِء ِباْلِمْل�ِك     : َفِإْن َقاَل َقاِئٌل: " -رحمھ اهللا –قال الشافعي  .١
َعَلى اْلَمْرَأِة َوِلْلَمْرَأِة َحقا َعَل�ى الرَُّج�ِل َوِمْل�ُك     النَِّكاُح ُیْثِبُت ِللرَُّجِل َحقا: ِقیَل َلُھ َوالنَِّكاِح؟

، َفَلْو َمَلَك َرُجٌل ُعْقَدِة النَِّكاِح َیُقوُم ِفي َتْحِریِم اْلَجْمِع َبْیَن اْلُأْخَتْیِن َمَقاَم اْلَوْطِء ِفي اْلَأَمَتْیِن
ُھَما َوَلْو َتَزوََّجُھَم�ا َل�ا َی�ْدِري َأیََّتُھَم�ا َأوَُّل َأْفَس�ْدَنا      ُعْقَدَة ِنَكاِح ُأْخَتْیِن ِفي ُعْقَدٍة َأْفَسْدَنا ِنَكاَح

 ِنَكاَحُھَم�ا َوَل�ْو َمَل�َك اْم��َرَأًة َوُأمََّھاِتَھ�ا َوَأْوَلاَدَھ�ا ِف��ي َص�ْفَقِة َبْی�ٍع َل�ْم ُنْفِس��ْد اْلَبْی�َع َوَل�ا َیْح��ُرمُ          
 .ِء ِفي اْلِإَماِء، َفَأمَّا َجْمُع ُعْقَدِة اْلِمْلِك َفَلا َیْحُرُماْلَجْمُع ِفي اْلَبْیِع إنََّما َیْحُرُم َجْمُع اْلَوْط

َوَلْو َوِطَئ َأَمًة ُثمَّ َباَعَھا ِمْن َساَعِتِھ َأْو َأْعَتَقَھا َأْو َكاَتَبَھا َأْو َباَع َبْعَضَھا َكاَن َل�ُھ  
ِكَح ُأْخَتَھ�ا َوِھ�َي َزْوَج�ٌة َل�ُھ َوَل�ا َأْن ُیَملِّ�َك       َأْن َیَطَأ ُأْخَتَھا َمَكاَنُھ َوَلْیَس َلُھ ِفي اْلَمْرَأِة َأْن َی�نْ 

َوَوَل�ُد اْلَم�ْرَأِة َیْلَزُم�ُھ ِباْلَعْق�ِد َوِإْن َل�ْم ُیِق�رَّ       اْلَمْرَأَة َغْیَرُه َوَلا َأْن ُیَحرَِّمَھا َعَلْیِھ ِبَغْی�ِر َطَل�اٍق،   
ِبَغْیِر إْق�َراٍر ِب�َوْطٍء َوَل�ا َیُج�وُز َأْن َتُك�وَن اْلَم�ْرَأُة        ِبَوْطٍء إلَّا َأْن ُیَلاِعَن، َوَوَلُد اْلَأَمِة َلا َیْلَزُم

َھ�ا  َزْوَجًة َلُھ َوَیِحلُّ َفْرُجَھا ِلَغْیِرِه َواْلَأَمُة َتُكوُن َمْمُلوَكًة َلُھ َوَفْرُجَھا َحَلاٌل ِلَغْی�ِرِه إَذا َزوَّجَ 
 ا اْلَم�ْرَأُة، اْلَم�ْرَأُة ُیِح�لُّ َعْق�ُدَھا ِجَماَعَھ�ا َوَل�ا      َوَحَراٌم َعَلْیِھ َوُھ�َو َماِل�ٌك َرَقَبَتَھ�ا َوَل�ْیَس َھَك�ذَ     

 َیْحُرُم ِجَماُعَھا َواْلَعْقُد َثاِبٌت َعَلْیَھا إلَّا ِبِعلَّ�ِة َص�ْوٍم َأْو إْح�َراٍم َأْو َم�ا َأْش�َبَھُھ ِممَّ�ا إَذا َذَھ�بَ       
  .)٣("َحلَّ َفْرُجَھا

                                                        

  ).٢٢٩،  ٢٢٨/ ٤(األم )١(
  ). ١/٢٥(الفروق  )٢(
  ). ٥/٤(األم )٣(



  )األم ( معالم منھج البحث الفقھي والعلمي عند اإلمام الشافعي من خالل كتابھ
  النكاح" إلى كتاب " اد والجزیة الجھ" استقراء وتطبیق من كتاب 

   

- ٣٣١٤ -  
 

ین ع��دم ج��واز اش��تراط ك��ذلك م��ا ج��اء ف��ي كت��اب الس��بق والنض��ال ، ف��ي الف��رق ب��  .٣
الرجل على الرجل أال یرمي إال بقوس واحدٍة أو بنب�ل ، وج�واز ذل�ك ف�ي الف�رس      

  :أْن ُیسابقھ بفرس واحد

َوِإنََّما َفرَّْقَنا َبْیَن َأْن َل�ا ُنِجی�َز َأْن َیْش�َتِرَط الرَُّج�ُل     : "-رحمھ اهللا  –قال الشافعي 
ْوٍس َواِح�َدٍة َأْو َنْب�ٍل َوَأَجْزَن�ا َذِل�َك ِف�ي اْلَف�َرِس إْن َس�اَبَقُھ        َعَلى الرَُّجِل َأْن َل�ا َیْرِم�َي إلَّ�ا ِبَق�    

ِبَفَرٍس َواِحٍد ِلَأنَّ اْلَعَمَل ِفي السََّبِق ِفي الرَّْمِي إنََّم�ا ُھ�َو ِللرَّاِم�ي َواْلَق�ْوُس َوالنَّْب�ُل َأَداٌة َفَل�ا       
ْب��ِل الَّ��ِذي َش��َرَط َأْن َیْرِم��َي ِبَھ��ا َفُی��ْدِخَل َعَلْی��ِھ   َیُج��وُز َأْن َیْمَن��َع الرَّْم��َي ِبِمْث��ِل اْلَق��ْوِس َوالنَّ 

الضََّرَر ِبَمْنِع َما ُھَو َأْرَفُق ِبِھ ِمْن َأَداِت�ِھ الَِّت�ي ُتْص�ِلُح َرْمَی�ُھ َواْلَف�َرُس َنْفُس�ُھ ُھ�َو اْلَج�اِري         
 .  )١( .".َداٌة َفْوَقُھاْلُمْسِبُق َوَلا َیْصُلُح َأْن ُیَبدَِّلُھ َصاِحُبُھ َوِإنََّما َفاِرُسُھ َأ

  
بذكر وج�ھ الدالل�ة م�ن نص�وص بع�ض       -رحمھ اهللا -عنایتھ:المعلم الحادي عشر

    . األدلة النقلیة إن احتاج المقام لذلك
ك��ان یعتن��ي أش��د العنای��ة بتقری��ب مع��اني اآلی��ات      –رحم��ھ اهللا –اإلم��ام الش��افعي  

رآنی�ة واألحادی�ث النبوی�ة    لتسھیلھا للناس، مم�ا ی�دل ذل�ك عل�ى فھم�ھ العمی�ق للنص�وص الق       
  .الشریفة 

  :ومن الشواھد على ذلك
قال اهللا تع�الى  : في باب الصلح على أموال أھل الذمة  -رحمھ اهللا –قال الشافعي  .١

 :َحتَّى ُیْعُطوا اْلِجْزَیَة َعْن َیٍد َوُھْم َصاِغُروَن ]َفَك�اَن َمْعُقوًل�ا   :" َق�الَ ] ٢٩: التوبة
اْلِجْزَیُة َغْی�َر َج�اِئَزٍة َوَاللَّ�ُھ َتَع�اَلى َأْعَل�ُم إلَّ�ا َمْعُلوًم�ا ُث�مَّ َدلَّ�ْت ُس�نَُّة           ِفي اْلآَیِة َأْن َتُكوَن 

  .)٢("َعَلى ِمْثِل َمْعَنى َما َوَصْفت ِمْن َأنََّھا َمْعُلوٌمة - -َرُسوِل اللَِّھ 

َنیًِّف��ا  وعاض��ني ِم��ْن َحقِّ��ي ِفی��ھِ " َوَك��اَن ِف��ي َحِدیِث��ِھ  :" -رحم��ھ اهللا –ق��ال الش��افعي  .٢
َقْد َش�ِھَد َأِب�ي اْلَقاِدِس�یََّة َوَثَب�َت َس�ْھُمُھ      : َوَكاَن ِفي َحِدیِثِھ َفَقاَلْت ُفَلاَنُة" َوَثَماِنیَن ِدیَناًرا 

َوِف�ي َھ�َذا اْلَح�ِدیِث    َوَلا ُأَسلُِّمُھ َحتَّى ُتْعِطَیِني َكَذا َأْو ُتْعِطَیِن�ي َك�َذا َفَأْعَطاَھ�ا إیَّ�اُه َق�اَل      
ِعَوًضا ِمْن َسْھِمِھ َواْلَمْرَأَة ِعَوًضا ِمْن َسْھِم َأِبیَھا َأنَّ�ُھ   إْذ َأْعَطى َجِریًرا اْلَبَجِليََّدَلاَلٌة 

اْسَتَطاَب َأْنُفَس الَِّذیَن َأْوَجُفوا َعَلْیِھ َفَتَرُكوا ُحُقوَقُھْم ِمْنُھ َفَجَعَلُھ َوْقًفا ِلْلُمْس�ِلِمیَن َوَھ�َذا   
  .)٣( ..."َحَلاٌل ِلْلِإَماِم

  -رحم�ھ اهللا  -أخبرنا الش�افعي : ما جاء في كتاب سیر الواقدي ، أخبرنا الربیع قال .١
َأْص��ُل َف��ْرِض اْلِجَھ��اِد َواْلُح��ُدوِد َعَل��ى اْلَب��اِلِغیَن ِم��ْن الرَِّج��اِل َواْلَف��َراِئِض َعَل��ى    : َق��اَل

 :َمْوِضَعْیِن البوالغ ِمْن النَِّساِء ِمْن اْلُمْسِلِمیَن ِفي اْلِكَتاِب َوالسُّنَِّة ِمْن

                                                        

  ). ٤/٢٤٨(األم )١(
  ).٤/٢١١(المصدر السابق)٢(
  ).٤/٢٩٨(المصدر السابق)٣(
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َوِإَذا َبَل�َغ اَألْطَف�اُل ِم�ْنُكُم اْلُحُل�َم َفْلَیْس�َتْأِذُنوا َكَم�ا       : َفَأمَّا اْلِكَتاُب َفَقْوُل اللَِّھ َتَع�اَلى  
ا َفَأْخَبَر َأنَّ َعَلْیِھْم إَذا َبَلُغ�وا اِلاْس�ِتْئَذاَن َفْرًض�ا َكَم�    ] ٥٩: النور[ اْسَتْأَذَن الَِّذیَن ِمْن َقْبِلِھْم

  .)١( َكاَن َعَلى َمْن َقْبَلُھْم ِمْن اْلَباِلِغیَن
  

  .بالكلیات الفقھیة  -رحمھ اهللا –عنایتھ : المعلم الثاني عشر
 على ینطبق )كل (  بكلمة فقھي مصدر كلي كل حكم: ُیقصد بالكلیات الفقھیة ھي

  .)٢( مباشرة كثیرة فروع
قھ�اء ال�ذین كان�ت لھ�م نزع�ة      م�ن أوائ�ل الف   –رحم�ھ اهللا   –ویعتبر اإلمام الشافعي 

تقعید القواعد ووضع الضوابط في المسائل الفقھیة ، وكتاب األم یحوي العدید من الكلیات 
  :الفقھیة في جل أبوابھ الفقھیة ، ومن الشواھد على ذلك 

ِل اْلِكَتاِب َفَلا لُّ َمْن َخاَلَف اْلِإْسَلاَم ِمْن َأْھِل الصََّواِمِع َوَغْیِرِھْم ِممَّْن َداَن ِدیَن َأْھُك. ١
  )٣( .ُبدَّ ِمْن السَّْیِف َأْو اْلِجْزَیِة

كلُّ َشْيٍء ِبیَع َوِفیِھ ِفضٌَّة ِمْثُل السَّْیِف َواْلِمْنَطَقِة َواْلَقَدِح َواْلَخاَتِم َوالسَّْرِج َفَلا ُیَباُع .٢
لسَّ�ْیُف َعَل�ى ِح�َدٍة َوُیَب�اُع َم�ا َك�اَن َعَلْی�ِھ ِم�ْن         َحتَّى ُتْخَلَع اْلِفضَُّة َفُتَباُع اْلِفضَُّة ِباْلِفضَِّة َوُیَب�اُع ا 

  . )٤(ِفضٍَّة ِبالذََّھِب َوَلا ُیَباُع ِباْلِفضَِّة
  . )٥(ُكلُّ َمْقُتوٍل َقَتَلُھ َغْیُر اْلُمَحاِرِب َفاْلَقْتُل ِفیِھ إَلى َوِليِّ اْلَمْقُتوِل .٣
  

  . حكامبتعلیل األ -رحمھ اهللا –اعتنائھ : المعلم الثالث عشر
إن تعلیل األحكام الشرعیة من أھم موضوعات علم األص�ول وأدقھ�ا، وق�د حِظ�ي     
ھذا الموضوع باھتمام علماء ھذا الفن منذ البدایات األولى للتص�نیف فی�ھ؛ حی�ث خص�ص     

أبواًبا في القیاس واالجتھاد واالستحسان، " الرسالة"في كتابھ   -رحمھ اهللا -اإلمام الشافعي
الذي یجب على المجتھد أن یسلكھ في سعیھ إل�ى اس�تنباط األحك�ام بھ�ذه     فصَّل فیھا المنھج 

  .المسالك

                                                        

  ).٥/١٠(، )٥/٨(،)٥/٦(، ) ٤/٢٨٥(، ) ٤/٣١١(، ولإلستزادة ینظر )٤/٢٧٥(األم)١(
  ). ١٣ص ( ناصر المیمان : الكلیات الفقھیة للدكتور : انظر )٢(
  ).٣٠٤/ ٤(األم  )٣(
  ).٣٠٤/ ٤(المصدر السابق  )٤(
  ).٥/١٢(، )٥/٧(،)٤/٢٨٣(،)٤/٣٠٠(، ) ٤/٢٦٤: (، لإلستزادة ینظر)٣١١/ ٤(المصدر السابق  )٥(



  )األم ( معالم منھج البحث الفقھي والعلمي عند اإلمام الشافعي من خالل كتابھ
  النكاح" إلى كتاب " اد والجزیة الجھ" استقراء وتطبیق من كتاب 

   

- ٣٣١٦ -  
 

  

 م�ن  النص�وص  حملت�ھ  عما الكشف في المجتھد وسع فالتعلیل یكون من قبیل بذل
 ، بھا التعلیل صح ظاھرًة العلة كانت فإن ، المفاسد درء و المصالح إدراك مدار في علل
عل�ى   حمل�ھ  ی�تم  حت�ى  ؛ علی�ھ  المنص�وص  للحك�م  ةمالئم�  عل�ة  عن البحث الباحث لزم وإال

  .)١(الصور  من غیرھا
  :ومن الشواھد على ذلك 

َوَلا ُأِح�بُّ َأْن َی�َدَع اْل�َواِلي َأَح�ًدا ِم�ْن َأْھ�ِل الذِّمَّ�ِة ِف�ي         "  –رحمھ اهللا  –قال الشافعي  .١
الذِّمَِّة َعمَّا َصاَلُحوا َعَلْی�ِھ ِممَّ�ا   ُصْلٍح إلَّا َمْكُشوًفا َمْشُھوًدا َعَلْیِھ َوُأِحبُّ َأْن َیْسَأَل َأْھَل 

ُیْؤَخ��ُذ ِم��ْنُھْم إَذا اْخَتَلُف��وا ِف��ي ِبَل��اِد اْلُمْس��ِلِمیَن َف��ِإْن َأْنَك��َرْت ِم��ْنُھْم َطاِئَف��ٌة َأْن َتُك��وَن          
َلْیَھ�ا  َصاَلَحْت َعَلى َشْيٍء ُیْؤَخُذ ِمْنَھا ِسَوى اْلِجْزَیِة َلْم ُیْلِزْمَھا َما َأْنَكَرْت َوَع�َرَض عَ 

إْح��َدى َخْص��َلَتْیِن َأْن َل��ا َت��ْأِتَي اْلِحَج��اَز ِبَح��اٍل َأْو َت��ْأِتَي اْلِحَج��اَز َعَل��ى َأنََّھ��ا َمَت��ى َأَت��ْت  
َوِإنََّم�ا ُقْلَن�ا َل�ا َت�ْأِتي     اْلِحَجاَز َأَخَذ ِمْنَھا َما َصاَلَحَھا َعَلْیِھ ُعَمُر َوِزَیاَدًة إْن َرِضَیْت ِب�ِھ  

 .)٢( ...."َأْجَلاَھا ِمْن اْلِحَجاِز -  -َرُسوَل اللَِّھ اْلِحَجاَز ِلَأنَّ 

ِقی�َل َل�ُھ إَذا   » إَذا َنَزَل ِبَقْوٍم َلْیًل�ا َل�ْم ُیِغ�ْر َحتَّ�ى ُیْص�ِبحَ      - -َكاَن النَِّبيُّ «: َقاَل َأَنٌس  .٢
َوَأَغ�اَر َعَل�ى اْلَغ�ارِّیَن     َكاَن َمْوُجوًدا ِفي ُسنَِّتِھ َأنَُّھ َأَمَر ِبَما َوَصْفَنا َم�ْن َقْت�ِل اْلَغ�ارِّینَ   

َوَلْم َیْنَھ ِفي َحِدیِث الصَّْعِب َعْن اْلَبَیاِت َدلَّ َذِلَك َعَلى َأنَّ َح�ِدیَث َأَن�ٍس َغْی�ُر ُمَخ�اِلٍف     
ْن َلا َیْقُتَل َوَلِكنَُّھ َقْد َیْتُرُك اْلَغاَرَة َلْیًلا َلَأْن َیْعِرَف الرَُّجُل َمْن ُیَقاِتُل َأْو َأِلَھِذِه اْلَأَحاِدیِث 

النَّاَس َبْعُضُھْم َبْعًضا َوُھْم َیُظنُّوَن َأنَُّھْم ِمْن اْلُمْشِرِكیَن َفَلا َیْقُتُل�وَن َب�ْیَن اْلِحْص�ِن َوَل�ا     
 .)٣(ِفي اْلآَكاِم َحْیُث َلا ُیْبِصُروَن َمْن ِقَبَلُھْم َلا َعَلى َمْعَنى َأنَُّھ َحُرَم َذِلَك 

  
  . ألسلوب التعلیل المقاصدي -رحمھ اهللا –مھ استخدا:المعلم الرابع عشر

ُیقصد بالتعلیل المقاصدي ھو التعلیل بجلب المصلحة ودرء المفس�دة ، وكم�ا ُیعل�م    
أن األصل في النصوص التعلیل عند اإلم�ام الش�افعي، وھ�ذا م�ا أش�ار إلی�ھ بع�ض العلم�اء         

َق�اَل فری�ق م�ن    : ق�ال   فصل ِفي َتْعِلیل اْلُأُصول ، ثم:" حیث قال  -رحمھ اهللا–كالسرخسي 
اْلعلَماء األُصول غیر معلولة ِفي اَألْصل َما لم یقم الدَِّلیل على َكونھ معلوال ِفي ك�ل أص�ل،   
َوَقاَل فریق آخر ِھَي معلولة إال ِبَدِلیل َمانع َواْلَأْشَبھ ِبمذھب الشَّاِفِعي َرحَمھ اهللا َأنََّھا معلولة 

  .)٤("التَّْعِلیل ِفي كل أصل من َدِلیل ُمَمّیزِفي اَألْصل إال َأنھ ال ُبد لَجَواز 

                                                        

  ) .٦١ص ( عدنان اسبیتھ : تعلیل األحكام الشرعیة عند اإلمام الشاطبي ، تألیف  )١(
  ).٤/٢١٦(األم  )٢(
، )٥/٣(،)٤/٢٣٥(، ) ٤/٢١٩: (ثلة ینظرولإلستزادة من األم) ٤/٢٥٣(المصدر السابق  )٣(
)٤/٢٣١( ، )٥/٩)(٥/٨(،)٥/٧(،)٥/٥(  
  ).١٤٤/ ٢(أصول السرخسي )٤(
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َوأما الشَّاِفِعي َفِإنَُّھ َیُقول قد علمَنا ِبال�دَِّلیِل  :" ثم بین ھذه المسألة عند الشافعي فقال 
َأن ِعّلة النَّص أحد َأْوَصافھ َلا كل وصف ِمْنُھ َفِإن الصََّحاَبة اْختلُفوا ِف�ي اْلُف�ُروع ب�اختالفھم    

ف الَِّذي ُھَو ِعّلة ِفي النَّص َفكل َواِحد ِم�ْنُھم اّدع�ى َأن اْلعلَّ�ة َم�ا َقاَل�ھ َوَذِل�َك اتَِّف�اق        ِفي اْلَوْص
ِمْنُھم َأن أحد اْلَأْوَصاف ُھَو اْلعلَّة ثمَّ َذِل�ك اْلَوْص�ف َمْجُھ�ول والمجھ�ول َل�ا یص�لح اْس�ِتْعَمالھ        

ْمِیی�ز َبین�ھ َوَب�ین َس�اِئر اْلَأْوَص�اف َحتَّ�ى یج�وز        َمَع اْلَجَھاَلة لتعدیة الحكم َفَلا ُب�د م�ن َدِلی�ل التَّ   
التَّْعِلیل ِبِھ َفِإنَُّھ َلا یجوز التَّْعِلیل ِبَساِئر اْلَأْوَصاف ِلاتَِّفاق الصََّحاَبة على َذِلك َوعلمَنا ِبُبْطَل�ان  

َمْن�ع م�ن التَّْعِدَی�ة َوت�اَرة     التَّْعِلیل ِف�ي ُمَخالَف�ة اْلِإْجَم�اع ،ث�مَّ عل�ى َأص�لھ التَّْعِلی�ل َت�اَرة یك�ون للْ         
یكون ِإلْثَبات التَّْعِدَیة َوَلا شّك َأن اْلَوْصف الَِّذي ِبِھ یثبت اْلحجر َعن التَّْعِدَی�ة غی�ر اْلَوْص�ف    
الَِّذي یثبت ِبِھ حكم التَّْعِدَیة، َفَما لم یَتَمیَّز أحد الوصفین م�ن اآلخ�ر ِبال�دَِّلیل ال یج�وز َتْعِلی�ل      

  .)١(" النَّص
من�ع قت�ل البھ�ائم إال    : اس�تخدامھ التعلی�ل المقاص�دي ف�ي    ن الشواھد على ذل�ك ،  وم

 .لألكل 
َأَفَرَأْیت َما َظِفَر اْلُمْسِلُموَن ِبِھ ِمْن َذَواِت اْلَأْرَواِح ِمْن : -َرِحَمُھ اللَُّھ  -ُقْلت ِللشَّاِفِعيِّ 

ا ِمْن اْلَماِشَیِة َفَقَدُروا َعَلى إْتَلاِفِھ َقْبَل َأْن َیْغَنُم�وُه  َأْمَواِل اْلُمْشِرِكیَن ِمْن اْلَخْیِل َوالنَّْحِل َوَغْیِرَھ
وُز َلُھ�ْم  َأْو َغِنُموُه َفَأْدَرَكُھْم اْلَعُدوُّ َفَخاُفوا َأْن َیْس�َتْنِقُذوُه ِم�ْنُھْم َوَیْق�َوْوا ِب�ِھ َعَل�ى اْلُمْس�ِلِمیَن َأَیُج�       

َل�ا َیِح�لُّ   : َأْو َتْغِری�ٍق ِف�ي َش�ْيٍء ِم�ْن اْل�َأْحَواِل؟ َق�اَل الشَّ�اِفِعيُّ        إْتَلاُفُھ ِبَذْبٍح َأْو َعْقٍر َأْو َتْحِری�ٍق  
َوِل�َم ُقْل�ت َوِإنََّم�ا    : ِعْنِدي َأْن َیْقِصَد َقْصَدُه ِبَشْيٍء ُیْتِلُفُھ إَذا َكاَن َلا راِكَب َعَلْیِھ، َفُقْلت ِللشَّ�اِفِعيِّ 

اْلَم�اِل ِلَأنَّ�ُھ   ِلِفَراِق�ِھ َم�ا ِس�َواُه ِم�ْن     : ُدُه ِبالتََّلِف؟ َقاَل الشَّاِفِعيُُّھَو َماٌل ِمْن َأْمَواِلِھْم َلا ُیْقَصُد َقْص
ْد ُنِھ�َي  ُذو ُروٍح َیْأَلُم ِباْلَعَذاِب َوَلا َذْنَب َلُھ َوَلْیَس َكَما َلا ُروَح َلُھ َیْأَلُم ِباْلَعَذاِب ِمْن َأْمَواِلِھْم َوَق� 

ْقَت�َل َم�ا ُق�ِدَر َعَلْی�ِھ ِمْنَھ�ا إلَّ�ا ِبال�ذَّْبِح ِلُتْؤَك�َل َوَم�ا اْمَتَن�َع ِبَم�ا ِنی�َل ِم�ْن              َعْن َذَواِت اْل�َأْرَواِح َأْن یُ 
  .)٢("السَِّلاِح ِلُتْؤَكَل َوَما َكاَن ِمْنَھا َعَداًء َوَضارا ِلضرره

  
  . للعموم والخصوص اللفظي -رحمھ اهللا –تطبیقھ :المعلم الخامس عشر

عن�د وق�وع    من خالل تتب�ع أفع�ال النب�ي     -رحمھ اهللا-يفقد استنبط اإلمام الشافع
حادثة أو سؤال تحتمالن أوجًھا متعددة ، أن�ھ إذا ب�ین حك�م الواقع�ة دون أن یستفص�ل ع�ن       
أحوالھا المختلفة، دل ذلك الت�رك عل�ى أن الحك�م فیھ�ا ع�ام ف�ي جمی�ع الوج�وه؛ ألن الحك�م          

ن�اع اإلط��الق ف�ي موض��ع التفص��یل   ل�وال أن��ھ یع�م الح��االت جمیعھ�ا لم��ا أطل�ق الك��الم؛ المت    
   . )٣(المحتاج إلیھ

  

                                                        

  ).١٤٦/ ٢(المصدر السابق )١(
، وما ٤١١(د أحمد مختار.مقاصد الشریعة عند اإلمام الشافعي، أ:، وینظر)٢٧٣،٢٧٤/ ٤(األم )٢(

  ).بعدھا
  ).٣٧٣/ ٥(أنوار البروق في أنواع الفروق : ینظر ) ٣(



  )األم ( معالم منھج البحث الفقھي والعلمي عند اإلمام الشافعي من خالل كتابھ
  النكاح" إلى كتاب " اد والجزیة الجھ" استقراء وتطبیق من كتاب 

   

- ٣٣١٨ -  
 

  
  :ومن الشواھد على ذلك 

–قال الش�افعي  :ما جاء في كتاب المسلم یدل المشركین على عورة المسلمین . ١
َبْی�ِد  َأْخَبَرَنا ُسْفَیاُن ْبُن ُعَیْیَنَة َعْن َعْمِرو ْبِن ِدیَناٍر َعْن اْلَحَسِن ْبِن ُمَحمٍَّد َع�ْن عُ :" -رحمھ اهللا

َأَن�ا َواْلِمْق�َداُد َوالزَُّبْی�ُر     - -َس�ِمْعت َعِلی�ا َیُق�وُل َبَعَثَن�ا َرُس�وُل اللَّ�ِھ       «: اللَِّھ ْبِن َأِبي َراِفٍع َق�الَ 
َن�ا  َفَقاَل اْنَطِلُقوا َحتَّى َتْأُتوا َرْوَضَة َخاٍخ َفِإنَّ ِبَھا َظِعیَنًة َمَعَھ�ا ِكَت�اٌب َفَخَرْجَن�ا َتَع�اَدى ِبَن�ا َخْیلُ     

َلُتْخ�ِرِجنَّ اْلِكَت�اَب   : َما َمِعي ِكَتاٌب، َفُقْلَنا: َأْخِرِجي اْلِكَتاَب َفَقاَلْت: َفِإَذا َنْحُن ِبالظَِّعیَنِة َفُقْلَنا َلَھا
َحاِط�ِب ْب�ِن    َفِإَذا ِفی�ِھ ِم�نْ   - -َأْو َلُتْلِقَینَّ الثَِّیاَب َفَأْخَرَجْتُھ ِمْن ِعَقاِصَھا َفَأَتْیَنا ِبِھ َرُسوَل اللَِّھ 

َما َھَذا َیا : َقاَل -  -َأِبي َبْلَتَعَة إَلى َناٍس ِمْن اْلُمْشِرِكیَن ِممَّْن ِبَمكََّة ُیْخِبُر ِبَبْعِض َأْمِر النَِّبيِّ 
ِم�ْن   َلا َتْعَجْل َعَليَّ َیا َرُسوَل اللَِّھ إنِّي ُكْنت اْم�َرًأ ُمْلَص�ًقا ِف�ي ُق�َرْیٍش َوَل�ْم َأُك�نْ      : َحاِطُب؟ َقاَل

َة َأْنُفِسَھا َوَكاَن َمْن َمَعك ِمْن اْلُمَھاِجِریَن َلُھْم َقَراَباٌت َیْحُموَن ِبَھا َقَراَب�اِتِھْم َوَل�ْم َیُك�ْن ِل�ي ِبَمكَّ�     
 ِرًض�ا  َقَراَبٌة َفَأْحَبْبت إْذ َف�اَتِني َذِل�َك َأْن َأتَِّخ�َذ ِعْن�َدُھْم َی�ًدا َوَاللَّ�ِھ َم�ا َفَعْلُت�ُھ َش�كا ِف�ي ِدیِن�ي َوال           

َی�ا َرُس�وَل اللَّ�ِھ َدْعِن�ي     : إنَُّھ َقْد َص�َدَق َفَق�اَل ُعَم�رُ    -  -بالكفر َبْعَد اْلِإْسَلاِم َفَقاَل َرُسوُل اللَِّھ 
لَّ إنَُّھ َقْد َشِھَد َبْدًرا َوَما ُیْدِرَیك َلَعلَّ اللََّھ َعزَّ َوَج -  -َأْضِرُب ُعُنَق َھَذا اْلُمَناِفِق َفَقاَل النَِّبيُّ 

  .»......اْعَمُلوا َما ِشْئُتْم َفَقْد َغَفْرت لكم : َقْد اطََّلَع َعَلى َأْھِل َبْدٍر َفَقاَل
ِف��ي َھ��َذا اْلَح��ِدیِث َم��َع َم��ا َوَص��ْفَنا َل��ك َط��ْرُح اْلُحْك��ِم      :  -رحم��ھ اهللا -ق��ال الش��افعي 

َأْن َیُكوَن َما َقاَل َحاِطٌب َكَما َق�اَل ِم�ْن َأنَّ�ُھ َل�ْم      ِباْسِتْعَماِل الظُُّنوِن ِلَأنَُّھ َلمَّا َكاَن اْلِكَتاُب َیْحَتِمُل
اْلِإْس�الِم  َیْفَعْلُھ َشاكا ِفي اْلِإْسالِم َوَأنَُّھ َفَعَلُھ ِلَیْمَنَع َأْھَل�ُھ َوُیْحَتَم�ُل َأْن َیُك�وَن َزلَّ�ًة ال َرْغَب�ًة َع�ْن       

ِفی�ِھ ِب�َأْن    -  - َوُحْكُم َرُس�وِل اللَّ�ھِ  ُھ ِفیَما ُاْحُتِمَل ِفْعُلُھ َواْحَتَمَل اْلَمْعَنى اْلَأْقَبَح َكاَن اْلَقْوُل َقْوَل
ِه ِل�َأنَّ  َلْم َیْقُتْلُھ َوَلْم َیْسَتْعِمْل َعَلْیِھ اْلَأْغَلَب َوَلا َأَحٌد َأَتى ِفي ِمْثِل َھَذا َأْعَظُم ِفي الظَّاِھِر ِمْن َھ�ذِ 

َظَمِت��ِھ ِلَجِمی��ِع اْل��آَدِمیِّیَن َبْع��َدُه َف��ِإَذا َك��اَن َم��ْن َخ��اَبَر       ُمَب��اِیٌن ِف��ي عَ  -  -َأْم��َر َرُس��وِل اللَّ��ِھ   
َقُھ َما َع�اَب َعَلْی�ِھ اْلَأْغَل�َب    َوَرُسوُل اللَِّھ ُیِریُد ِغرََّتُھْم َفَصدَّ - -اْلُمْشِرِكیَن ِبَأْمِر َرُسوِل اللَِّھ 

 ِمْن�ُھ  ِممَّا َیَقُع ِفي النُُّفوِس َفَیُكوُن ِلَذِلَك َمْقُبوال َكاَن ِمْن َبْعِدِه ِفي َأَقلَّ ِمْن َحاِلِھ َوَأْوَلى َأْن َیْقَبَل
  .)١("ِمْثَل َما َقِبَل ِمْنُھ

  
َفُھ�َو َع�امٌّ    -  -ُس�وُل اللَّ�ِھ   َوُك�لُّ َم�ا َحَك�َم ِب�ِھ رَ     :"وقال الشافعي في موضع آخ�ر  

َأْو َعْن َجَماَعِة اْلُمْس�ِلِمیَن الَّ�ِذیَن ال ُیْمِك�ُن ِف�یِھْم      َحتَّى َیْأِتَي َعْنُھ َدَلاَلًة َعَلى َأنَُّھ َأَراَد ِبِھ َخاصا
  .)٢("لََّأْن َیْجَعُلوا َلُھ ُسنًَّة َأْو َیُكوُن َذِلَك َمْوُجوًدا ِفي ِكَتاِب اللَِّھ َعزَّ َوَج

  

                                                        

  .)٢٦٤/ ٤(األم ) ١(
  .)٢٦٤/ ٤(المصدر السابق ) ٢(



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 
   " رابعال الجزء" صدار الثاني إلا م٢٠٢١والعشرون لسنة  دد الثالثالع                                             

      

- ٣٣١٩ -  
 

  
بفقھ (بفقھ دار الحرب أو ما یسمى  -رحمھ اهللا –عنایتھ:المعلم السادس عشر

  ). األقلیات
ھ��و الفق��ھ المتعل��ق باألحك��ام الش��رعیة المتعلق��ة بالمس��لم ال��ذي یع��یش خ��ارج ب��الد     

  .اإلسالم في جمیع مجاالت حیاتھ السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة والدینیة وغیرھا
  : -رحمھ اهللا–التي تحدث عنھا اإلمام الشافعي ومن الشواھد 

إَذا ُأِس�َر اْلُمْس�ِلُم َفَأْحَلَف�ُھ اْلُمْش�ِرُكوَن َأْن     :"قولھ في باب األسیر یؤخذ علی�ھ العھ�د  .١
ُرْج ِل�َأنَّ  َیْثُبَت ِفي ِبَلاِدِھْم َوَلا َیْخُرُج ِمْنَھا َعَلى َأْن ُیْخُلوُه َفَمَتى َقَدَر َعَلى اْلُخُروِج ِمْنَھ�ا َفْلَیْخ�  

َوَلَعلَُّھ َلْیَس  َیِمیَنُھ َیِمیُن ُمْكَرٍه َوَلا َسِبیَل َلُھْم َعَلى َحْبِسِھ َوَلْیَس ِبَظاِلٍم َلُھْم ِبُخُروِجِھ ِمْن َأْیِدیِھْم
اَلُھْم ِف��ي َأْم��َواِلِھْم ِبَواِس��ٍع َأْن ُیِق��یَم َمَعُھ��ْم إَذا َق��َدَر َعَل��ى التََّنحِّ��ي َع��ْنُھْم َوَلِكنَّ��ُھ َل��ْیَس َل��ُھ َأْن َیْغَت�� 

َن َوَأْنُفِسِھْم ِلَأنَُّھْم إَذا َأمَُّنوُه َفُھ�ْم ِف�ي َأَم�اٍن ِمْن�ُھ َوَل�ا َنْع�ِرُف َش�ْیًئا ُی�ْرَوى ِخَل�اَف َھ�َذا، َوَل�ْو َك�ا            
َأْن َیْلَزَم�ُھ اْلِحْن�ُث   َأْعَطاُھْم اْلَیِمیَن َوُھَو ُمْطَلٌق َلْم َیُكْن َل�ُھ اْلُخ�ُروُج إَذا َك�اَن َغْی�َر ُمْك�َرٍه إلَّ�ا ِب�       

 اْل�ُأوَلى  َوَكاَن َلُھ َأْن َیْخُرَج َوَیْحَنَث ِلَأنَُّھ َحَلَف َغْیَر ُمْكَرٍه َوِإنََّما َأْلَغَیا َعْنُھ اْلِحْنَث ِفي اْلَمْسَأَلِة
  .)١("ِلَأنَُّھ َكاَن ُمْكَرًھا

  
ِم��ْن اْلُمْس��ِلِمیَن َفَخلُّ��وا  ُج��َل َوِإَذا َأَس��َر اْلَع��ُدوُّ الرَّ:"  -رحم��ھ اهللا–ق��ول الش��افعي . ٢

َأْن َیْغَتاَلُھْم َوَلا  َسِبیَلُھ َوَأمَُّنوُه َوَولَّْوُه ِضَیاَعُھْم َأْو َلْم ُیَولُّوُه َفَأَماُنُھْم إیَّاُه َأَماٌن َلُھْم ِمْنُھ َوَلْیَس َلُھ
ِرَك ِلُیْؤَخَذ َفَلُھ َأْن ُی�َداِفَع َع�ْن َنْفِس�ِھ َوِإْن َقَت�َل     َوَأمَّا اْلَھَرُب ِبَنْفِسِھ َفَلُھ اْلَھَرُب َوِإْن ُأْد. َیُخوَنُھْم

اَل�ُھ َم�ا   الَِّذي َأْدَرَكُھ ِلَأنَّ َطَلَبُھ ِلُیْؤَخَذ إْحَداٌث ِمْن الطَّاِلِب َغْیَر اْلَأَماِن َفَیْقُتُل�ُھ إْن َش�اَء َوَیْأُخ�ُذ مَ   
  .)٢("َلْم َیْرِجْع َعْن َطَلِبِھ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        

  ).٤/٢٩٢(األم )١(
  ).٤/٢٩٢(األم )٢(



  )األم ( معالم منھج البحث الفقھي والعلمي عند اإلمام الشافعي من خالل كتابھ
  النكاح" إلى كتاب " اد والجزیة الجھ" استقراء وتطبیق من كتاب 

   

- ٣٣٢٠ -  
 

  

  لثالثاملبحث ا

  .املعامل اخلاصة بالعلوم التي أتقنها وبرع بها غري الفقه واألصول 
  

  اطب اول

  .  اطب واد

  .بعلم الطب –رحمھ اهللا  –إحاطتھ وولعھ : المعلم األول
العل��م علم��ان ، عل��م األب��دان وعل��م  : " ك��ان یق��ول -رحم��ھ اهللا –فاإلم��ام الش��افعي 
  ".الطب ، وعلم األدیان ھو الفقھ  األدیان، فعلم األبدان ھو

ضیعوا : " یتألم عن إعراض المسلمین عن علم الطب ویقول  -رحمھ اهللا–وكان 
  .)١("ثلث العلم ووكلوه إلى الیھود والنصارى

ورد : س��معت طبیًب��ا بمص��ر مح��دًقا، فق��ال: وع��ن أب��ي حص��ین المص��ري أن��ھ ق��ال 
ظنن�ت أن طبی�ب الع�راق ورد     الشافعي مصر وقع�د إل�ّي فم�ا زال ی�ذاكرني بالط�ب، حت�ى      

إن ھ�ؤالء ال  : أق�رأ علی�ك ش�یًئا م�ن كت�ب بق�راط؟ فأش�ار إل�ي الج�امع وق�ال          : فقل�ت  -علینا 
  .)٢(یتركونني لك

  :ومن الشواھد على ذلك 
َوَم�ا ُوِج�َد ِم�ْن    : "فیما جاء في باب كتب األع�اجم   -رحمھ اهللا –قول الشافعي . ١

َیْنَبِغي ِلْلِإَماِم َأْن َیْدُعَو َمْن ُیَتْرِجُمُھ َفِإْن َكاَن ِعْلًم�ا ِم�ْن ِط�بٍّ َأْو َغْی�ِرِه     ُكُتِبِھْم َفُھَو َمْغَنٌم ُكلُُّھ َو
َباَع�ُھ َكَم�ا َیِبی�ُع َم�ا ِس�َواُه ِم�ْن اْلَمَغ�اِنِم َوِإْن َك�اَن ِكَت�اَب ِش�ْرٍك َش�قُّوا اْلِكَت�اَب              َوَلا َمْكُروَه ِفی�ھِ 

  .)٣(اِتِھ َفَباَعَھا َوَلا َوْجَھ ِلَتْحِریِقِھ َوَلا َدْفِنِھ َقْبَل َأْن َیْعَلَم َما ُھَوَواْنَتَفُعوا ِبَأْوِعَیِتِھ َوَأَد
الطََّعاُم ُمَباٌح َأْن ُیْؤَكَل ِف�ي ِبَل�اِد   :" ما جاء في كتاب سیر الواقدي باب األدویة . ٢

ْأُكوًل�ا ُمْغِنًی�ا ِم�ْن ُج�وٍع َوَعَط�ٍش َوَیُك�وُن       اْلَعُدوِّ َوَكَذِلَك الشََّراُب َوِإنََّما َذَھْبَنا إَل�ى َم�ا َیُك�وُن مَ   
َفَأمَّ��ا اْلَأْدِوَی��ُة ُكلَُّھ��ا َفَلْیَس��ْت ِم��ْن ِحَس��اِب الطََّع��اِم اْلَم��ْأُذوِن َوَك��َذِلَك      ُقوًت��ا ِف��ي َبْع��ِض َأْحَواِل��ِھ   

َوَأمَّا اْلَأَلاَیا َفَطَعاٌم ُیْؤَكُل َفَما  الزَّْنَجِبیُل َوُھَو ُمِریٌب َوَغْیُر ُمِریٍب إنََّما ُھَو ِمْن ِحَساِب اْلَأْدِوَیِة
ِء َكاَن ِمْن ِحَساِب الطََّعاِم َفِلَصاِحِبِھ َأْكُلُھ َلا ُیْخِرُجُھ ِمْن ِبَلاِد اْلَعُدوِّ َوَما َكاَن ِمْن ِحَساِب الدََّوا

  .)٤(َفَلْیَس َلُھ َأْخُذُه ِفي ِبَلاِد اْلَعُدوِّ َوَلا َغْیِرَھا
  

                                                        

  ).٣٢٥ص ( مناقب اإلمام الشافعي للرازي  )١(
  ).٢/١٢٤( مناقب اإلمام الشافعي للبیھقي  )٢(
  ).٤/٢٧٩(األم  )٣(
  ).٤/٢٨٠(األم  )٤(
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- ٣٣٢١ -  
 

  .للجانب االقتصادي - رحمھ اهللا–علمھ ورعایتھ :  المعلم الثاني
في كتابھ عن الحدیث عن القضایا المالی�ة   –رحمھ اهللا  –لم یغفل اإلمام الشافعي 

واالقتص��ادیة ، س��واء ك��ان ذل��ك بأس��لوب مباش��ر أو غی��ر مباش��ر، فف��ي أب��واب المع��امالت  
ادیة، وفیم�ا یتعل�ق   تحدث عن ما یتعلق بص�ور المب�ادالت المالی�ة ووس�ائل التنمی�ة االقتص�      

  . بالجزء المخصص لي كان ھناك في بعض آثار الحرب مسائل لھا عالقة باالقتصاد
  :ومن تلك الشواھد

إَذا اتََّج��َر :"  -رحم��ھ اهللا –م��ا ج��اء ف��ي ال��ذمي إذا اتََّج��َر ف��ي غی��ر بل��ده، ق��ال الش��افعي  .١
ي السََّنِة ِمَراًرا َلْم ُیْؤَخْذ ِمْنُھ إلَّ�ا َم�رًَّة َواِح�َدًة    الذِّمِّيُّ ِفي ِبَلاِد اْلِإْسَلاِم إَلى ُأُفٍق ِمْن اْلآَفاِق ِف

َرِحَم�ُھ   -َوَق�ْد ُذِك�َر َع�ْن ُعَم�َر ْب�ِن َعْب�ِد اْلَعِزی�ِز         َكَما َلا ُتْؤَخُذ ِمْنُھ اْلِجْزَیُة إلَّا َمرًَّة َواِحَدًة
ِل اْلُمْسِلِمیَن َأْن ُیْؤَخَذ ِمْنُھْم َشْيٌء َوْقَتُھ َوَأَمَر َأنَُّھ َأَمَر ِفیَما َظَھَر ِمْن َأْمَواِلِھْم َوَأْمَوا -اللَُّھ 

َفُھ�َو  َأْن ُیْكَتَب َلُھْم َبَراَءٌة إَلى ِمْثِلِھ ِمْن اْلَحْوِل َوَلْوَلا َأنَّ ُعَمَر َأَخَذُه ِمْنُھْم َم�ا َأَخ�ْذَنا ِم�ْنُھْم    
ُصْلٍح َأنَُّھ�ْم إَذا اتََّج�ُروا َأَخ�َذ ِم�ْنُھْم َوَل�ْم َیْبُلْغَن�ا        ُیْشِبُھ َأْن َیُكوَن َأْخُذُه إیَّاُه ِمْنُھْم َعَلى َأْصِل

َس�َنٍة َم�رََّتْیِن َوَل�ا َأْكَث�َر َفَلمَّ�ا َكاَن�ْت اْلِجْزَی�ُة ِف�ي ُك�لِّ َس�َنٍة َم�رًَّة َك�اَن             َأنَُّھ َأَخَذ ِمْن َأَحٍد ِفي 
ًة إلَّ�ا َأْن َیُكوُن�وا ُص�وِلُحوا ِعْن�َد اْلَف�ْتِح َعَل�ى       َیْنَبِغي َأْن َیُكوَن َھَذا ِعْنَدَنا ِفي ُك�لِّ َس�َنٍة َم�رَّ   

َأْكَثَر ِمْن َذِلَك َفَیُكوُن َلَنا َأْن َنْأُخَذ ِمْنُھْم َما ُصوِلُحوا َعَلْیِھ َوَلْسَنا َنْعَلُمُھ�ْم ُص�وِلُحوا َعَل�ى    
َع اْلُعْش�ِر َوِم�ْن َأْھ�ِل الذِّمَّ��ِة    ِم�ْن اْلُمْس�ِلِمیَن ُرْب��   - -َأْكَث�َر َوُیْؤَخ�ُذ ِم�ْنُھْم َكَم�ا َأَخ��َذ ُعَم�ُر      

  . )١("ِنْصَف اْلُعْشِر َوِمْن َأْھِل اْلَحْرِب اْلُعْشَر اتَِّباًعا َلُھ َعَلى َما َأَخَذُه َلا ُنَخاِلُفُھ

َوِإْن َأْھ�َدى  :" في باب الھدیة للوالي بسبب ھدایتھ  –رحمھ اهللا  –كذلك قول الشافعي  .٢
ْلَوْجَھْیِن َأَحٌد ِمْن َأْھ�ِل ِوَلاَیِت�ِھ َفَكاَن�ْت َتَفضُّ�ًلا َعَلْی�ِھ، َأْو ُش�ْكَر اْلُحْس�ِن        َلُھ ِمْن َغْیِر َھَذْیِن ا

ِفي اْلُمَعاَمَلِة َفَل�ا َیْقَبُلَھ�ا، َوِإْن َقِبَلَھ�ا َكاَن�ْت ِف�ي الصَّ�َدَقاِت، َل�ا َیَس�ُعُھ ِعْن�ِدي َغْی�ُرُه إلَّ�ا َأْن            
 .)٢("َسُعُھ َأْن َیَتَموََّلَھاُیَكاِفَئُھ َعَلْیِھ ِبَقْدِرَھا َفَی

فالھدیة ھنا لم تكن سبًبا للحصول على منفعة من ذلك الوالي ، وإنما كانت مقابل  
  .ما فعل فال یجوز لھ ان یأخذھا، وإن قبلھا فلیست حًقا لھ ، وعلیھ أن یجعھا في الصدقات

ٌل ِلْلِإَم�اِم َل�ْو اْفَت�َتَح    َوَھ�َذا َحَل�ا  "  : -رحم�ھ اهللا  –كذلك ما جاء في باب فتح السواد قولھ  .٣
 اْلَیْوَم َأْرًضا َعْنَوًة َفَأْحَصى َمْن اْفَتَتَحَھا َوَطاُبوا َنْفًسا َعْن ُحُقوِقِھْم ِمْنَھا َأْن َیْجَعَلَھا اْلِإَماُم

إلَّ��ا َأْن َی��َدَع  َوْقًف��ا َوُحُق��وُقُھْم ِمْنَھ��ا إلَّ��ا اْلَأْرَبَع��َة اْلَأْخَم��اِس َوُی��وِفي َأْھ��َل اْلُخْم��ِس ُحُق��وَقُھمْ   
  .)٣( "اْلَباِلُغوَن ِمْنُھْم ُحُقوَقُھْم َفَیُكوُن َذِلَك َلُھْم َواْلُحْكُم ِفي اْلَأْرِض َكاْلُحْكِم ِفي اْلَماِل

  

                                                        

  ).٤/٢٩٩(المصدر السابق  )١(
  ).٢/٦٣(األم  )٢(
  ).٤/٣٠٦(،)٤/٢١٢: (لإلستزادة ینظر) ٤/٢٩٨(المصدر السابق )٣(



  )األم ( معالم منھج البحث الفقھي والعلمي عند اإلمام الشافعي من خالل كتابھ
  النكاح" إلى كتاب " اد والجزیة الجھ" استقراء وتطبیق من كتاب 

   

- ٣٣٢٢ -  
 

ب اطا  

رم ا .  
  

  .بأحوال السیر والمغازي  -رحمھ اهللا –علمھ : المعلم األول
  

العالقات بین المسلمین وغیرھم في حالتي الس�لم  العلم الذي َیدرس : ُیقصد بالسیر
  .والحرب

فقیًھا ملًما بالعالقات الدولیة في اإلسالم قال ابن  -رحمھ اهللا -وكان اإلمام الشافعي
  .)١("ھذا الفن مما ینبغي اِلاْعِتَناُء بھ واالعتبار بأمره َوالتََّھیُُّؤ لھ: "-رحمھ اهللا -كثیر

كما  كنا ُنَعلَُّم مغازي النبي :" یقول  –اهللا رحمھ –وروي عن علي بن الحسین 
  .)٢("ُنَعلَُّم السورة من القران

  :ومن الشواھد على ذلك 
ما ورد في كتاب سیر الواقدي ، باب من قوتل من العرب والعجم ومن یجري .١

َج��َرى  َوِإَذا ُقوِت��َل َأْھ��ُل اْلَح��ْرِب ِم��ْن اْلَعَج��مِ :"  –رحم��ھ اهللا  –علی��ھ ال��رق ، ق��ال الش��افعي  
َفَق�ْد   السَِّباُء َعَلى َذَراِریِِّھْم َوِنَساِئِھْم َوِرَجاِلِھْم َلا اْخِتَلاَف ِفي َذِلَك َوِإَذا ُقوِتُلوا َوُھْم ِمْن اْلَعَرِب

 َبِني اْلُمْص�َطِلِق َوَھ�َواِزَن َوَقَباِئ�َل ِم�ْن اْلَع�َرِب َوَأْج�َرى َعَل�ْیِھْم ال�رِّقَّ         - -َسَبى َرُسوُل اللَِّھ 
  .)٣(...."  َفاْخَتَلَف َأْھُل اْلِعْلِم ِباْلَمَغاِزيَحتَّى َمنَّ َعَلْیِھْم َبْعُد 

َأْخَبَرَن�ا ُس�ْفَیاُن َع�ْن    :"  -رحم�ھ اهللا  –ما ورد في باب الصدقة ، قول الش�افعي   .٢
ِل��َب َعَل��ى َأْن َل��ا َص��اَلَح َنَص��اَرى َبِن��ي َتْغ - -َأِب��ي ِإْس��َحاَق الشَّ��ْیَباِنيِّ َع��ْن َرُج��ٍل َأنَّ ُعَم��َر  

: َیْصُبُغوُه َأْبَناَءُھْم َوَلا ُیْكَرُھوا َعَلى َغْیِر ِدیِنِھْم َوَأْن ُتَضاَعَف َعَلْیِھْم الصَّ�َدَقُة، ق�ال الش�افعي   
 ....."َراَمُھْم َعَل�ى اْلِجْزَی�ةِ  : َفَقاُلوا َوَھَكَذا َحِفَظ َأْھُل اْلَمَغاِزي َوَساُقوُه َأْحَسَن ِمْن َھَذا السَِّیاِق

)٤(  .  
َل�ْم َأْعَل�ْم   :"  -رحم�ھ اهللا  –ما جاء في باب الحكم بین أھل الذمة، قال الش�افعي  . ٣

َلمَّا َنَزَل ِباْلَمِدیَنِة َواَدَع َیُھوَد َكافًَّة َعَل�ى   - -َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ «ُمَخاِلًفا ِمْن َأْھِل اْلِعْلِم ِبالسَِّیِر 
  .  )٥( ..."َغْیِر ِجْزَیٍة

                                                        

  ).٣/٢٤٢(البدایة والنھایة  )١(
  ).٣/٢٤٢(المصدر السابق  )٢(
  ).٤/٢٨٨(األم  )٣(
  ).٤/٣٠٠(المصدر السابق  )٤(
  ).٤/٢٧٤: (، لإلستزادة ینظر )٤/٢٢٢(المصدر السابق )٥(
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- ٣٣٢٣ -  
 

  

لشتى أنواع العلوم والمعارف ومنھا علمھ  - رحمھ اهللا –جمعھ : المعلم الثاني
  .)١(بأیام الناس

حتى قال تاریخ العرب في الجاھلیة من حروب ومالحم وغیرھا، : وُیقصد بھا
  .)٢("ما رأیت أحًدا أعلم بأیام الناس من الشافعي: "عنھ مصعب بن عبد اهللا الزبیري 

: الشافعي فیلسوف في أربعة أشیاء " یقول  –ھ اهللا رحم –وكان أحمد بن حنبل 
  .)٣("في اللغة، وأیام الناس، والمعاني ، والفقھ 

  :ومن الشواھد على ذلك 
َلْم َأْعَلْم "  –رحمھ اهللا  –ما ورد في باب الحكم على أھل الذمة ، قال الشافعي  .١

َلمَّا َنَزَل ِباْلَمِدیَنِة َواَدَع َیُھوَد  -  -للَِّھ َأنَّ َرُسوَل ا« ُمَخاِلًفا ِمْن َأْھِل اْلِعْلِم ِبالسَِّیِر
َفِإْن َجاُءوَك َفاْحُكْم َبْیَنُھْم َأْو :َكافًَّة َعَلى َغْیِر ِجْزَیٍة َوَأنَّ َقْوَل اللَِّھ َعزَّ َوَجلَّ 

یَن َلْم ُیْعُطوا إنََّما َنَزَلْت ِفي اْلَیُھوِد اْلُمَواِدِعیَن الَِّذ] ٤٢: المائدة[ َأْعِرْض َعْنُھْم
ِجْزَیًة َوَلْم ُیِقرُّوا ِبَأْن َیْجِري َعَلْیِھْم اْلُحْكُم َوَقاَل َبْعٌض َنَزَلْت ِفي اْلَیُھوِدیَّْیِن اللََّذْیِن 

  .)٤(»َزَنَیا

  اطب اث

 م ا .  

  
  .لبعض العبارات العربیة األصیلة –رحمھ اهللا  –استخدامھ : المعلم األول

  
رحم�ھ   -غة العربیة توجد كلم�ات غریب�ة المعن�ى اس�تخدمھا اإلم�ام الش�افعي      في الل

  .في ثنایا كتاب األم ، حیث البد من الرجوع إلى كتب اللغة حتى ُیفھم المراد منھا -اهللا
  : ومن الشواھد على ذلك

وإْن َس�َبَق َأَح�ُدُھَما   : "في ب�اب م�ا ذك�ر م�ن النض�ال       –رحمھ اهللا  –قول الشافعي  .١
َل َأْح�َرَز السَّ�اِبُق َماَل�ُھ َوَأَخ�َذ َم�اَل َص�اِحِبِھ َوِإْن َأَتَی�ا ُمْس�َتِوَیْیِن َل�ْم َیْأُخ�ْذ َواِح�ٌد            اْلُمَحلِّ

ِمْنُھَما ِمْن َصاِحِبِھ َشْیًئا َوَأَقلُّ السََّبِق َأْن َیُف�وَت َأَح�ُدُھَما َص�اِحَبُھ ِباْلَھ�اِدي َأْو َبْعِض�ِھ      
 .ھو كتف الفرسو. )٥(" َأْو َبْعِضِھ بالكتدَأْو 

                                                        

  .م تاریخ العرب في جاھلیتھ: یقصد بأیام الناس ) ١(
  ).٢٩١ص (اإلمام الشافعي فقیھ السنة األكبر )٢(
  ).٢/٥٤( معرفة السنن واآلثار )٣(
  ). ٤/٢٢٢(األم  )٤(
  ).٤/٢٤٤(المصدر السابق  )٥(



  )األم ( معالم منھج البحث الفقھي والعلمي عند اإلمام الشافعي من خالل كتابھ
  النكاح" إلى كتاب " اد والجزیة الجھ" استقراء وتطبیق من كتاب 

   

- ٣٣٢٤ -  
 

 

ول�و َأَص�اَب    :" -رحم�ھ اهللا  -ما جاء ف�ي ب�اب م�ا ُذك�ر ف�ي النض�ال ق�ول الش�افعي         .٢
َوَق�اَل   اِس�ًقا خَفَق�ْد اْخَتَلَف�ْت الرَُّم�اُة َفِم�ْنُھْم ِم�ْن َأْنَبَت�ُھ        الشَّنََّفَخَرَق  اْزَدَلَفاْلَأْرَض ُثمَّ 

" ....ْيٌء َفَقْد َمَضى ِبالنَّْزَعِة الَِّتي َأْرَسَل ِبَھاِبالرَّْمَیِة َأَصاَب َوِإْن َعَرَض َلُھ ُدوَنَھا َش

)١(. 

َوالنَِّض��اُل ِفیَم��ا َب��ْیَن اِل��اْثَنْیِن َیْس��ِبُق َأَح��ُدُھَما اْل��آَخَر    :"  -رحم��ھ اهللا–ق��ول الش��افعي  .٣
ُج�وُز ِف�ي ُك�لِّ َواِح�ٍد     َوالثَّاِلُث َبْیَنُھَما اْلُمَحلُِّل َكُھَو ِفي اْلَخْیِل َلا َیْخَتِلَفاِن ِفي اْلَأْصِل َفَی

ِمْنُھَما َما َجاَز ِفي اْلآَخِر َوَی�ِرُد ِفیِھَم�ا َم�ا َی�ِرُد ِف�ي اْل�آَخِر ُث�مَّ َیَتَفرََّع�اِن َف�ِإَذا اْخَتَلَف�ْت           
وًف�ا  ِعَلُلُھَما اْخَتَلَفا، َوِإَذا َسَبَق َأَحُد الرَُّجَلْیِن اْلآَخَر َعَل�ى َأْن َیْجَعَل�ا َبْیَنُھَم�ا َقَرًع�ا َمْعرُ    

َفُھَو َجاِئٌز إَذا َسمََّیا اْلَغَرَض الَِّذي َیْرِمَیاِنِھ، َوَجاِئٌز َأْن َیَتَشاَرَطا  َحَواِبيَأْو  َخَواِسَق
 .)٢(َأْو ُمَباَدَرًة ُمَحاطٌَّة َذِلَك

  
  .في االقتباسات القرآنیة  -رحمھ اهللا –مھارتھ العلمیة : المعلم الثاني

حیاتھ ومواقفھ بالكتاب والسنة ، ومن براعتھ  –رحمھ اهللا  –فقد قیَّد اإلمام الشافعي   
  .أنھ كان یدخل جزء من آیة في كالمھ دون عزو لھا، وھو ما یسمى باالقتباس 

  : ومن الشواھد على ذلك 
َوَذِلَك َأْن َیْجِرَي :" في كتاب الجھاد والجزیة  -رحمھ اهللا  –قول الشافعي  .١

، َوَل�ا َیُك�وُن َلُك�ْم َأْن َتْمَتِنُع�وا ِمْن�ُھ ِف�ي       َلا ُحْكُم ِخَلاِفِھ ِبَح�اٍل ُیْلِزُمُكُم�وهُ   َعَلْیُكْم ُحْكُم اْلِإْسَلاِم
َأْو ِكَت�اَب اللَّ�ِھ َع�زَّ     - -َشْيٍء َرَأْیَناُه ُنْلِزُمُكْم ِبِھ َوَعَل�ى َأنَّ َأَح�ًدا ِم�ْنُكْم إْن َذَك�َر ُمَحمَّ�ًدا      

  .)٣( .."ِغي َأْن َیْذُكَرُه ِبِھَوَجلَّ َأْو ِدیَنُھ ِبَما َلا َیْنَب
َوآَتاِني  َقاَل َیا َقْوِم َأَرَأْیُتْم ِإن ُكنُت َعَلىٰ َبیَِّنٍة مِّن رَّبِّي :اقتباًسا من قولھ تعالى
  ]. ٢٨:ھود [  َوَأنُتْم َلَھا َكاِرُھوَن ُنْلِزُمُكُموَھاَأ َرْحَمًة مِّْن ِعنِدِه َفُعمَِّیْت َعَلْیُكْم

  
  .ألسلوب اإلحالة على السابق -رحمھ اهللا –استخدامھ :لثالمعلم الثا

ذلك األسلوب إلعطاء القدرة للمتلقي أن یتعرف عل�ى   –رحمھ اهللا  –فقد استخدم 
  .المحال إلیھ، وھذا األسلوب اإلحالي یقوم بوظیفة إبراز وتعیین المشار إلیھ 

عب�ارات أو  وھذا المحال إلیھ موج�ود إم�ا داخ�ل ال�نص أو خارج�ھ م�ن كلم�ات أو        
  .)٤(دالالت، وتفید معرفة اإلنسان بالنص وفھمھ في الوصول إبى المحال إلیھ 

                                                        

  ).٤/٢٤٦(المصدر السابق  )١(
  ).٤/٢٤٤(المصدر السابق )٢(
  ).٢٠٩/ ٤(األم )٣(
، وما ٢٤ص (الزھرة توھامي : ة اإلحالة في ضوء لسانیات النص وعلم التفسیر ، للباحث: ینظر)٤(

  ).بعدھا



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 
   " رابعال الجزء" صدار الثاني إلا م٢٠٢١والعشرون لسنة  دد الثالثالع                                             

      

- ٣٣٢٥ -  
 

  
  :ومن الشواھد على ذلك 

في باب الحربي یدخل دار اإلسالم بأمان فأودع مال�ھ   -رحمھ اهللا –قول الشافعي  .١
َباَع َوَت�َرَك َماًل�ا ُث�مَّ َرَج�َع     َوِإَذا َدَخَل اْلَحْرِبيُّ َداَر اْلِإْسَلاِم ِبَأَماٍن َفَأْوَدَع َو:" ثم رجع 

إَلى َداِر اْلَحْرِب َفُقِتَل ِبَھا َفَدْیُنُھ َوَوَداِئُعُھ َوَما َكاَن َلُھ ِم�ْن َم�اٍل َمْغُن�وٍم َعْن�ُھ َل�ا َف�ْرَق       
اُن ِلَنْفِس�ِھ َوَماِل�ِھ   َبْیَن الدَّْیِن اْلَوِدیَعِة َوِإَذا َقِدَم اْلَحْرِبيُّ َداَر اْلِإْس�َلاِم ِبَأَم�اٍن َفَم�اَت َفاْلَأَم�    

َوَلا َیُجوُز َأْن ُیْؤَخَذ ِمْن َماِلِھ َشْيٌء َوَعَلى اْلَح�اِكِم َأْن َی�ُردَُّه إَل�ى َوَرَثِت�ِھ َحْی�ُث َك�اُنوا       
َوَھ�َذا َمْكُت�وٌب ِف�ي    ..... َوَلا ُیْقَبُل إْن َل�ْم َتْع�ِرَف َوَرَثُت�ُھ َش�َھاَدَة َأَح�ٍد َغْی�ٍر اْلُمْس�ِلِمیَن        

  .)١("الشََّھاَداِت ِكَتاِب

ِإْن َزَع�َم َبْع�ُض َوَرَثِت�ِھ َأنَّ�ُھ َق�ْد َأْس�َلَم َقْب�َل َأْن َیُم�وَت         " –رحم�ھ اهللا   –قال الشافعي  .٢
ُكلَِّف اْلَبیَِّنَة َف�ِإْن َج�اَء ِبَھ�ا ُأْعِط�َي َماُل�ُھ َوَرَثَت�ُھ ِم�ْن اْلُمْس�ِلِمیَن َوِإْن َل�ْم َی�ْأِت ِبَھ�ا َوَق�ْد             

َوَلْوَلا الشُّْبَھُة َلَكاَن َعَلْیِھ اْلَقَوُد َوَقْد َخاَلَفَنا ِفي َھ�َذا  .....لرِّدََّة َفَماُلُھ َفْيٌء، َعِلْمت ِمْنُھ ا
 .)٢( "َوَقْد َكَتْبَناُه ِفي ِكَتاِب اْلُمْرَتدَِّبْعُض النَّاِس 

راب اطا  

  . م ار

المفسرین آلیات األحكام من أوائل األئمة  –رحمھ اهللا  –ُیعتبر :المعلم األول
  .والتي لھا صلة بالفقھ واالجتھاد

یعتبر ممن لھ السبق العلمي في الكتاب�ة ف�ي التفس�یر     -رحمھ اهللا–فاإلمام الشافعي 
الفقھي، فكان یعتمد على اس�تنباط األحك�ام الفقھی�ة والمس�ائل الت�ي لھ�ا عالق�ة بالش�رع م�ن          

میة مستقلة ، مع العبقریة في الفھم نصوص الكتاب الكریم، ، بأسلوب فصیح ومنھجیة عل
واالستنباط ، وھذا یدل على ظھ�ور التفس�یر عن�ده حت�ى تخص�ص ف�ي اس�تخالص مس�ائل         

  .الفقھ مما فھمھ من تفسیر القران الكریم 
  :والشواھد على ذلك كثیرة منھا 

َف�آُتوا الَّ�ِذیَن َذَھَب�ْت     :ما جاء ف�ي تفری�ع أم�ر نس�اء المھ�ادنین م�ن قول�ھ تع�الى        . ١
َوِمْث�َل َم�ا َأْنَفُق�وا    :" ف�ي تفس�یر ذل�ك     -رحم�ھ اهللا –قال الشافعي ) ٣( ْزَواُجُھْم ِمْثَل َما َأْنَفُقواَأ

ا َل�ْم  َیْحَتِمُل َوَاللَُّھ َتَعاَلى َأْعَلُم َما َدَفُعوا ِبالصََّداِق ال النََّفَق�ِة َغْی�ُرُه، َوال الصَّ�َداُق ُكلُّ�ُھ إْن َك�اُنو     
  . )٤("َیْدَفُعوُه

                                                        

  ). ٤/٢٩٦(األم )١(
  ). ٤/٣١٠(المصدر السابق )٢(
  ). ١١(سورة الممتحنة من اآلیة ) ٣(
  ). ٤/٢٠٥(األم ) ٤(



  )األم ( معالم منھج البحث الفقھي والعلمي عند اإلمام الشافعي من خالل كتابھ
  النكاح" إلى كتاب " اد والجزیة الجھ" استقراء وتطبیق من كتاب 

   

- ٣٣٢٦ -  
 

َحتَّ�ى ُیْعُط�وا اْلِجْزَی�َة َع�ْن      :ما جاء في الُحكم بین أھل الجزیة من قولھ تعالى .٢
 .)١(َیٍد َوُھْم َصاِغُروَن 

َفَك��اَن الصَّ��َغاُر َوَاللَّ��ُھ َتَع��اَلى َأْعَل��ُم َأْن  : "ف��ي تفس��یر ذل��ك -رحم��ھ اهللا-ق��ال الش��افعي
ِبَأْخ��ِذ اْلِجْزَی��ِة ِم��ْنُھْم َعَل��ى َأْن َق��ْد َعِل��َم ِش��ْرَكُھْم ِب��ِھ     ُیْج��ِرَي َعَل��ْیِھْم ُحْك��َم اإلْس��الِم َوَأِذَن اللَّ��ُھ   

َواْسِتْحالَلُھْم ِلَمَحاِرِمِھ َف�ال َیْكِش�ُفوا َع�ْن َش�ْيٍء ِممَّ�ا اْس�َتَحلُّوا َبْی�َنُھْم َم�ا َل�ْم َیُك�ْن َض�َرًرا َعَل�ى             
ِفیِھ َضَرٌر َعَلى َأَحٍد ِمْن َأْنُفِس�ِھْم َل�ْم َیْطُلْب�ُھ َل�ْم      ُمْسِلٍم َأْو ُمَعاَھٍد َأْو ُمْسَتْأَمِن َغْیِرِھْم، َوِإْن َكاَن

َیْكِشُفوا َعْنُھ َفِإَذا َأَبى َبْعُضُھْم َعَلى َبْعٍض َما ِفیِھ َلُھ َعَلْیِھ َحقٌّ َفَأَتى َطاِلُب اْلَح�قِّ إَل�ى اإلَم�اِم    
َلُم َأْن َیْحُكَم َلُھ َعَلى َمْن َكاَن َلُھ َعَلْیِھ َحقٌّ ِم�ْنُھْم  َیْطُلُب َحقَُّھ َفَحقٌّ الِزٌم لإلَماِم َوَاللَُّھ َتَعاَلى َأْع

  .)٢( ......."َوِإْن َلْم َیْأِتِھ اْلَمْطُلوُب َراِضًیا ِبُحْكِمِھ
  

في فھم معاني الكتاب والسنة  –رحمھ اهللا  –قدرتھ الفائقة :المعلم الثاني
  .واستنباط األحكام الفقھیة منھا
عة علمھ بلسان العرب ، حتى أنھ أوجب على ك�ل مس�لم أن   وھذا مما یدل على س

یتعلم من لسان العرب ما بلغ�ھ ُجْھ�ده، ومم�ا یؤی�د ذل�ك م�ا ج�اء ف�ي كت�اب الرس�الة لإلم�ام            
وم��ا ازداد م�ن العل��م باللس��ان ال��ذي جعل��ھ اهللا  : "..... حی��ث ق��ال  –رحم��ھ اهللا  –الش�افعي  

  .)٣( ..."خیًرا لھ  لسان َمْن ختم بھ نبوتھ و أنزل بھ آخر كتبھ كان
فإنما خاطب اهللا بكتاب�ھ الع�رَب بلس�انھا، عل�ى م�ا َتْع�ِرف       : "وقال في موضع آخر

اتساُع لسانھا، وأنَّ ِفْطَرَتھ أْن یخاِطَب بالشيء : ِمن معانیھا، وكان مما تعرف من معانیھا
وعام��ًا . ِخ�ِره من�ھ عام�ا، ظ�اِھًرا، ُی�راد ب�ھ الع�ام، الظ��اھر، وُیْس�تغنى ب�أوَّل ھ�ذا من�ھ ع�ن آ           

ظاھرًا یراد بھ العام، وَیْدُخُلھ الخاصُّ، فُیْسَتدلُّ على ھذا بَبْعض ما خوِطَب بھ فیھ؛ وعام�ًا  
فك�لُّ ھ�ذا   . وظاھرًا ُیْع�َرف ف�ي ِس�یاقھ أنَّ�ھ ُی�راد ب�ھ غی�ُر ظ�اھره        . ظاھرًا، ُیراد بھ الخاص

ئ الش�يَء م�ن كالمھ�ا ُیَب�یُِّن أوَُّل     وَتْبَت�دِ .موجود ِعْلُمھ ف�ي أول الك�الم، أْو َوَس�ِطِھ، أو آِخ�َره    
وتكلَّ�ُم بالش�يء ُتَعرُِّف�ھ    . وتبتدئ الشيء یبین آخر لفِظھا منھ عن أوَِّلِھ. لفظھا فیھ عن آخره

ب��المعنى، دون اإلیض��اح ب��اللفظ، كم��ا تع��رِّف اإلش��ارُة، ث��م یك��ون ھ��ذا عن��دھا م��ن أعل��ى       
  .كالمھا، النفراد أھل علمھا بھ، دون أھل َجَھالتھا

                                                        

  ).٢٩(سورة التوبة من اآلیة ) ١(
ف�ي  منھج اإلمام الشافعي : وأثناء بحثي عثرت على رسالتین علمیتین أحدھما بعنوان ).٤/٢٢٣(األم ) ٢(

مح�ب ال�دین ب��ن عب�د الس�بحان ، ف�ي جامع��ة أم الق�رى ، نوقش�ت ع��ام        :تفس�یر آی�ات األحك�ام ، ت��ألیف    
اإلم�ام الش�افعي ومذھب�ھ    : وثانیھما بعن�وان  .عوید بن عیَّاد المطرفي = = ھـ وإشراف الدكتور١٤٠٧

ح�دیث الحس�ینیة   عب�د الخ�الق ن�ور ،ق�دمھا إل�ى دار ال     : في التفسیر في كتابیھ األم واألحكام ، لل�دكتور  
أحك�ام الق�ران لإلم�ام الش�افعي ال�ذي جمع�ھ       : ویقص�د باألحك�ام   .( م ١٩٧٩في الرباط ، نوقش�ت ع�ام   

  ). الحافظ أبو بكر البیھقي
  ).٤/٢٨٢(األم : لالستزادة من األمثلة ، ینظر 

  ).٤٨ص ( الرسالة )٣(
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تسمِّي الشيَء الواحد باألسماء الكثیرة، وُتسمي باالس�م الواح�د المع�انَي الكثی�رة،     و
وإن اختلف�ت   -وكانت ھذه الوجوه التي وصْفُت اجتماَعھ�ا ف�ي معرف�ة أھ�ل العل�م منھ�ا ب�ھ        

َمْعِرف�ًة واض��حة عن�دھا، ومس��َتنَكرًا عن��د غیرھ�ا، مم��ن َجِھ�ل ھ��ذا م��ن     : -أس�باب معرفتھ��ا  
ل الكت�اُب، وج�اءت الس�نة، فتكلَّ�ف الق�وَل ف�ي علِمھ�ا تكلُّ�َف م�ا َیْجَھ�ُل           لسانھا، وبلسانھا ن�ز 

  .بعَضھ
إْن وافقھ من  -كانت موافقتھ للصواب : ومن تَكلََّف ما جِھل، وما لم ُتْثِبْتھ معرفتھ

غیَر َمْحُمودة، واهللا أعلم؛ وكان ِبَخَطِئھ غیَر َمع�ذوٍر، وإذا م�ا نط�ق فیم�ا      -حیث ال یعرفھ 
  .)١("لمھ بالفرق بْین الخطأ والصواب فیھال یحیط ع

  : ومن الشواھد على ذلك 
في بیان حك�م أھ�ل البغ�ي ف�ي األم�وال وغیرھ�ا،        –رحمھ اهللا  –قال الشافعي  .١
َفَل�ُھ  : َفَما َتُقوُل ِف�یَمْن َأَراَد َم�اَل َرُج�ٍل َأْو َدَم�ُھ َأْو ُحْرَمَت�ُھ؟ ُقْل�ُت َل�ھُ       : َقاَل ِلي َقاِئٌل: حیث قال

ى ُعُھ َعْنُھ، َقاَل َف�ِإْن َل�ْم َیُك�ْن ُی�ْدَفُع َعْن�ُھ إلَّ�ا ِبِقَت�اٍل؟ ُقْل�ت َفُیَقاِتُل�ُھ، َق�اَل َوِإْن َأَت�ى اْلِقَت�اُل َعَل�             َدْف
َفُقْل�ت َل�ُھ َح�ِدیَث ُعْثَم�اَن     : إلى أن ق�ال  .... إَذا َلْم َیْقِدْر َعَلى َدْفِعِھ إلَّا ِبَذِلَك. َنَعْم: َنْفِسِھ؟ ُقْلت

َوَھ�َذا  َكَم�ا َق�اَل   » َلا َیِحلُّ َدُم ُمْسِلٍم إلَّا ِبِإْحَدى َثَل�اثٍ « -  -َحدََّث ِبِھ َوَقْوَل َرُسوِل اللَِّھ َكَما 
َفَك�اَن َرُج�ٌل َزَن�ى ُث�مَّ     : َكَم�ا َق�اَل   . َكَلاٌم َعَرِبيٌّ َوَمْعَناُه َأنَُّھ إَذا َأَتى َواِحَدًة ِمْن َثَل�اٍث َح�لَّ َدُم�ھُ   

  . )٢(ا َوَتاَب ِمْنُھ َأْو َھَرَب ِمْن اْلَمْوِضِع الَِّذي َزَنى ِفیِھ َفُقِدَر َعَلْیِھ ُقِتَل َرْجًماَتَرَك الزَِّن
ُكْفٌر َبْعَد إیَماٍن، : َلا َیِحلُّ َدُم اْمِرٍئ ُمْسِلٍم إلَّا ِبِإْحَدى َثَلاٍث« - -َقاَل َرُسوُل اللَِّھ .٢

َفُقْلت َلُھ َح�ِدیَث ُعْثَم�اَن َكَم�ا َح�دََّث ِب�ِھ َوَق�ْوَل       » َنْفٍس ِبَغْیِر َنْفٍس َأْو ِزًنا َبْعَد إْحَصاٍن، َأْو َقْتُل
َكَما َقاَل َوَھ�َذا َكَل�اٌم َعَرِب�يٌّ َوَمْعَن�اُه َأنَّ�ُھ      » َلا َیِحلُّ َدُم ُمْسِلٍم إلَّا ِبِإْحَدى َثَلاٍث«: َرُسوِل اللَِّھ 

  .)٣( .ُھإَذا َأَتى َواِحَدًة ِمْن َثَلاٍث َحلَّ َدُم
  

                                                        

  ).١/٥٠(الرسالة )١(
  ).٢٣٦،  ٤/٢٣٥(األم )٢(
  ).٤/٢٦٧(ادة ینظر ، لإلستز) ٤/٢٣٦(األم )٣(



  )األم ( معالم منھج البحث الفقھي والعلمي عند اإلمام الشافعي من خالل كتابھ
  النكاح" إلى كتاب " اد والجزیة الجھ" استقراء وتطبیق من كتاب 

   

- ٣٣٢٨ -  
 

  املبحث الرابع

  .املعامل املتعلقة بأدبيات البحث العلمي 

  
التزامھ رحمھ اهللا بطاعة والة األمر، والرجوع إلى إذن اإلمام في : المعلم األول

  .العدید من مسائل الفقھ 
مس�ألة إذن اإلم�ام، لم�ا    _ رحم�ھ اهللا  _ فمن القضایا التي اھتم بھا اإلمام الشافعي 

  .ن أثر في األحكام الفقھیة لھذا اإلذن م
إَذا َخَرَج��ا ِبَغْی��ِر إْذِن اْلِإَم��اِم َف��ِإْن َش��اَء َعاَقَبُھَم��ا      :"  -رحم��ھ اهللا  -ق��ال األوزاع��ي 

  .)١("َوَحَرَمُھَما َوِإْن َشاَء َخمََّس َما َأَصاَبا ُثمَّ َقسََّمُھ َبْیَنُھَم
ْیَس ِلَأَح�ٍد ِم�ْن َأْھ�ِل اْلَف�ْيِء     َوَھ�َذا َص�ِحیٌح َل�   :" -رحم�ھ اهللا   –وقال اإلمام الماوردي 

َأنَّ�ُھ َل�ْم َیُك�ْن َأَح�ٌد َیْغ�ُزو َعَل�ى َعْھ�ِد        :َواْلَأْعَراِب َأْن َیْغُزوا إال بأمر اإلمام وإذن�ھ ألم�ور ِمْنَھ�ا   
وال ِإلَّ�ا ِب�َأْمِرِه َوَك�َذِلَك ُخَلَف�اُؤُه الرَّاِش�ُدوَن ِم�ْن َبْع�ِدِه، وألن اإلم�ام أع�رف ب�أح          َرُسوِل اللَِّھ 

اْلَعُدوِّ َوِفیَما ُھْم َعَلْیِھ ِمْن ُقوٍَّة َوَضْعٍف َوَخْصٍب َوَجْدٍب َواْخِتَلاٍف َوِوَفاٍق َوُیْنِف�ُذ ِم�َن اْلَج�ْیِش    
َع�ُدوِّ  اْل َمْن ُیَكاِفُئ اْلَعُدوَّ ِف�ي اْلِقلَّ�ِة َواْلَكْث�َرِة َواْلُق�وَِّة َوالضَّ�ْعِف َوِل�َأنَُّھْم ُربََّم�ا اْض�ُطرُّوا ِلَتَك�اُثرِ         

َعَرَف ِلاتَِّص�اِل  َعَلْیِھْم ِإَلى َمَدٍد َفَیُمدُُّھْم، َوِلَأنَُّھْم ُربََّما اْحَتاُجوا ِإَلى َمْیَزٍة َفُیَمیُِّزُھْم َوِلَأنَُّھ ُربََّما 
َن اْلَغ�ْزِو ِإلَّ�ا   َفِبَھ�ِذِه اْل�ُأُموِر َوَنَظاِئِرَھ�ا َم�ا ُمِنُع�وا ِم�      .اْلَأْخَباِر بھ م�ن مك�امن اْلَع�ُدوِّ َم�ا َس�دََّدُھمْ     

َواِن��ِع ِب��َأْمِرِه، َف��ِإَذا َأَم��َرُھْم ِب��اْلَغْزِو َل��ِزَمْتُھْم َطاَعُت��ُھ َوِإَجاَبُت��ُھ، َف��ِإْن َل��ْم ُیِطیُع��وُه َم��َع اْرِتَف��اِع اْلَم
َن اْلِجَھ�اِد، َف�ِإَذا   َسَقَطْت َأْرَزاُقُھْم؛ ِلَأنَّ َما ُیْرَزُقوَن ِم�َن اْلَعَط�اِء ِف�ي ُمَقاَبَل�ِة َم�ا َیْأُخ�ُذوَن ِب�ِھ ِم�        

ِھْم َقَعُدوا َعْنُھ َبْعَد اْل�َأْمِر َس�َقَط َم�ا ُیْعَطْوَن�ُھ َعَلْی�ِھ ِم�َن ال�رِّْزِق َكالزَّْوَج�اِت َلمَّ�ا اْس�َتَحقُّوا َنَفَق�اتِ           
  .)٢("ِبالطَّاَعِة َسَقَطْت ِبالنُُّشوِز 

  
  :ومن الشواھد على ذلك 

: " _ رحم�ھ اهللا  _ ق�ال الش�افعي   :  ما جاء في كتاب الحكم في قتال المشركین.١
ِن��ِھ َوِإَذا َغ��َزا اْلُمْس��ِلُموَن ِبَل��اَد اْلَح��ْرِب َفَس��َرْت َس��ِریٌَّة َكِثی��َرٌة َأْو َقِلیَل��ٌة ِب��ِإْذِن اْلِإَم��اِم َأْو َغْی��ِر إذْ 

َأنَّ اْلِإَم��اَم ُیْغِن��ي َع��ْن  َھ��اَوَلِكنِّ��ي َأْس��َتِحبُّ َأْن َل��ا َیْخُرُج��وا إلَّ��ا ِب��ِإْذِن اْلِإَم��اِم ِلِخَص��اٍل ِمنْ َفَس��َواٌء 
َیُكفَُّھ�ا َحْی�ُث   اْلَمْسَأَلِة َوَیْأِتیِھ ِمْن اْلَخَبِر َما َلا َتْعِرُفُھ اْلَعامَُّة َفَیْقَدُم ِبالسَِّریَِّة َحْیُث َیْرُجو ُقوََّتَھا َو

ْمِر اْلِإَماِم َوِإنَّ َذِل�َك َأْبَع�ُد ِم�ْن الضَّ�ْیَعِة     َیَخاُف َھَلَكَتَھا َوِإْن َأْجَمَع ِلَأْمِر النَّاِس َأْن َیُكوَن َذِلَك ِبَأ
ِبَلاِد اْلَعُدوِّ  ِلَأنَُّھْم َقْد َیِسیُروَن ِبَغْیِر إْذِن اْلِإَماِم، َفَیْرَحُل َوَلا ُیِقیُم َعَلْیِھْم َفُیْتِلُفوَن إَذا اْنَفَرُدوا ِفي

                                                        

  ).٧/٣٧٢(األم ) ١(
  ).٨/٤٤٩(الحاوي الكبیر ) ٢(
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رََّة ِفي َناِحَیِتِھْم َفَلا ُیِعیُنُھْم َوَلْو َعِلَم َمَك�اَنُھْم َأَع�اَنُھْم َوِإمَّ�ا    َوَیِسیُروَن َوَلا َیْعَلُم َفَیَرى اْلِإَماُم اْلَغا
  . )١("  َأْن َیُكوَن َذِلَك َیْحُرُم َعَلْیِھْم َفَلا َأْعَلُمُھ َیْحُرُم 

َوَل�ا َیُج�وُز   :  -َرِحَم�ُھ اللَّ�ُھ    -ِفي السَّ�ِریَّة َتْأُخ�ذ اْلَعَل�َف َوالطََّع�اَم ، َق�اَل الشَّ�اِفِعيُّ       . ٢
َعاُم ُكلُُّھ ِلَأَحٍد ِمْن اْلَجْیِش َأْن َیْأُخَذ َشْیًئا ُدوَن اْلَجْیِش ِممَّا َیَتَموَُّلُھ اْلَعُدوُّ إلَّا الطََّعاَم َخاصًَّة َوالطَّ

َأْو ُیْش�ِرَبُھ َوَیْعِلَف�ُھ    َسَواٌء َوِف�ي َمْعَن�اُه الشَّ�َراُب ُكلُّ�ُھ َفَم�ْن َق�َدَر ِم�ْنُھْم َعَل�ى َش�ْيٍء َل�ُھ َأْن َیْأُكَل�ھُ           
ْیَس َلُھ َأْن َیِبیَعُھ َوِإَذا َباَع�ُھ َردَّ َثَمَن�ُھ ِف�ي اْلَمْغ�َنِم َوَیْأُكُل�ُھ      َوُیْطِعَمُھ َغْیَرُه َوَیْسِقَیُھ َوَیْعِلَف َلُھ َوَل

ْعَن�ى ِلْلِإَم�اِم ِفی�ِھ َوَاللَّ�ُھ َتَع�اَلى      َوَما َك�اَن َحَلاًل�ا ِم�ْن َم�ْأُكوٍل َأْو َمْش�ُروٍب َفَل�ا مَ       ِبَغْیِر إْذِن اْلِإَماِم
  .)٢(َأْعَلُم

ِإَذا اْس�َتْأَمَن اْلَعْب�ُد ِم�ْن    :" ف�ي كت�اب س�یر الواق�دي      -رحم�ھ اهللا  –قول الشافعي . ٣
َعَلْیِھ َوَسلََّم  َصلَّى اللَُّھ -َأمََّن َرُسوُل اللَِّھ  َوُیْعَتَق َفَذِلَك ِلْلِإَماِماْلُمْشِرِكیَن َعَلى َأْن َیُكوَن ُمْسِلًما 

ِفي ِحَصاِر َثِقیٍف َمْن َنَزَل إَلْیِھ ِمْن َعْبٍد َفَأْسَلَم َفَش�َرَط َلُھ�ْم َأنَُّھ�ْم َأْح�َراٌر َفَن�َزَل إَلْی�ِھ َخْمَس�َة         -
 -َرُس�وَل اللَّ�ِھ    َعَشَر َعْبًدا ِمْن َعِبی�ِد َثِقی�ٍف َف�َأْعَتَقُھْم ُث�مَّ َج�اَء َس�اَدُتُھْم َبْع�َدُھْم ُمْس�ِلِمیَن َفَس�َأُلوا         

  . )٣(" ُھْم َأْحَراٌر َلا َسِبیَل َعَلْیِھْم َوَلْم َیُردَُّھْم: َأْن َیُردَُّھْم إَلْیِھْم َفَقاَل -َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم 
  

  .رحمھ اهللا لألدلة والشواھد_ تحري الدقة في نقلھ :المعلم الثاني
ا أش�د الح�رص عل�ى تح�ري الدق�ة فیم�ا       كان حریًص�  -رحمھ اهللا–فاإلمام الشافعي 

ینقل��ھ ع��ن غی��ره، حت��ى ول��و ك��ان النق��ل ع��ن مجھ��ولین، وك��ان ذل��ك واض��ًحا ف��ي ك��ل كتب��ھ  
  .ومصنفاتھ

  :ومن الشواھد على ذلك
َلْس�ت  :" -رحم�ھ اهللا   –ما ورد في باب الضیافة مع الجزیة ، حیث ق�ال الش�افعي    .١

َثَلاًثا َوَلا َمْن َجَعَل َعَلْیِھ َیْوًما َوَلْیَلًة َوَلا َمْن َجَعَل  ُأْثِبُت َمْن َجَعَل ُعَمَر َعَلْیِھ الضَِّیاَفَة
ا َعَلْیِھ اْلِجْزَیَة َوَلْم ُیَسمِّ َعَلْیِھ ِضَیاَفًة ِبَخَبِر َعامٍَّة َوَلا َخاصٍَّة َیْثُبُت َوَلا َأَحِد الَِّذیَن َوُلو

  َوَأيُّ َقْوٍم ِمْن َأْھِل الذِّمَِّة اُتوا ُكلُُّھْمالصُّْلَح َعَلْیَھا ِبَأْعَیاِنِھْم ِلَأنَُّھْم َقْد َم

                                                        

األحكام الفقھیة العائدة إلى إذن اإلمام ، جمًعا : وقد وجدت رسالتین علمیتین أحدھما ). ٤/٢٥٦(األم ) ١(
م إذن اإلما: وثانیھما .ناصر بن مسلم السبیعي ، الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة : ودراسة تألیف 

م ،وھ�ي رس�الة   ٢٠٠٧عب�د المجی�د معی�وف العن�زي ع�ام      : وأثره في أحكام العبادات والجھاد ، تألیف
  .ماجستیر من الجامعة األردنیة 

  ).٤/٢٧٧(المصدر السابق ) ٢(
، وقد ورد إذن اإلمام ف�ي موض�ع واح�د فق�ط غی�ر مخص�ص لدراس�تھ م�ن         )٣٠٨/ ٤(المصدر السابق)٣(

َوَلِكنَّا َنْكَرُه َأْن َیْخُرَج اْلَقِلی�ُل إَل�ى   : " في باب الرجل یغنم وحده -اهللارحمھ  –قول الشافعي :قبلي وھو 
، َوَلْو َوَسِبیُل َما َأْوَجُفوا َعَلْیِھ ِبَغْیِر إْذِن اْلِإَماِم َكَسِبیِل َما َأْوَجُفوا َعَلْیِھ ِبِإْذِن اْلِإَماِم ِبَغْیِر إْذِن اْلِإَماِماْلَكِثیِر 

َمْن َخَرَج ِبَغْیِر إْذِن اْلِإَماِم َك�اَن ِف�ي َمْعَن�ى السَّ�اِرِق َزَعْمَن�ا َأنَّ ُجُیوًش�ا َل�ْو َخَرَج�ْت ِبَغْی�ِر إْذِن           َزَعْمَنا َأنَّ
اِم َك�اُنوا  َوَأنَّ َأْھَل ِحْصٍن ِم�ْن اْلُمْس�ِلِمیَن َل�ْو َج�اَءُھْم اْلَع�ُدوُّ َفَح�اَرُبوُھْم ِبَغْی�ِر إْذِن اْلِإَم�         اْلِإَماِم َكاَنْت ُسرَّاًقا

 َم�ا ُاْفُت�ِرَض   ُسرَّاًقا َوَلْیَس َھُؤَلاِء ِبُسرَّاٍق َبْل َھُؤَل�اِء اْلُمِطیُع�وَن ِللَّ�ِھ اْلُمَجاِھ�ُدوَن ِف�ي َس�ِبیِل اللَّ�ِھ اْلُم�َؤدُّونَ        
  ).٧/٣٧٣( "َعَلْیِھْم ِمْن النَِّفیِر َواْلِجَھاِد



  )األم ( معالم منھج البحث الفقھي والعلمي عند اإلمام الشافعي من خالل كتابھ
  النكاح" إلى كتاب " اد والجزیة الجھ" استقراء وتطبیق من كتاب 

   

- ٣٣٣٠ -  
 

 

اْلَی�ْوَم َأَق��رُّوا َأْو َقاَم��ْت َعَل��ى َأْس�َلاِفِھْم َبیَِّن��ٌة ِب��َأنَّ ُص��ْلَحُھْم َك�اَن َعَل��ى ِض��َیاَفٍة َمْعُلوَم��ٍة    
  .)١(...." َوَأنَُّھْم َرُضوَھا ِبَأْعَیاِنِھْم ُأْلِزُموَھا

  

  .بالتوقف في بعض المسائل -مھ اهللارح –ورعھ :المعلم الثالث
كان یتوقف في بعض المسائل الفقھیة حتى یتأم�ل   –رحمھ اهللا  –اإلمام الشافعي 

المسألة تأًمال دقیًقا، فكثیًرا من علماء األمة األعالم توقف�وا ف�ي مس�ائل متع�ددة ، مم�ا ی�دل       
  .على عدم تساھلھم في تلك األمور وعدم القول فیھا برأي أو قیاس 

  :الشواھد على ذلك ومن
َوِإَذا َقَط��َع َأْھ��ُل الذِّمَّ��ِة عَل��ى اْلُمْس��ِلِمیَن ُح��دُّوا ُح��ُدوَد      :"  -رحم��ھ اهللا  –ق��ال الش��افعي   .١

اْلُمْسِلِمیَن َوِإَذا َقَطَع اْلُمْسِلُموَن َعَلى َأْھِل الذِّمَِّة ُحدُّوا ُحُدوَدُھْم َلْو َقَطُعوا َعَلى اْلُمْسِلِمیَن 
  .)٢("ِفي َأْن َأْقُتَلُھْم إْن َقَتُلوا َأْو ُأَضمَِّنُھْم الدَِّیَة َوقَُّفإلَّا َأنِّي َأَت

  
  .باألسانید -رحمھ اهللا –اھتمامھ : المعلم الرابع

لإلس��ناد أھمی��ة بالغ��ة ف��ي الص��ناعة الحدیثی��ة؛ إذ ھ��و أص��لھا ودعامتھ��ا األساس��یة    
قمھ، ل�ذلك ك�ان   ومرتكزھا في أبحاث العدالة والضبط، حیث تعرف بھ صحة الح�دیث وس�  

م�ا ل�یس م�ن     یھتم باألسانید حتى ال ینض�اف إل�ى النب�ي     –رحمھ اهللا  –اإلمام الشافعي 
  .قولھ 

إَذا َحدََّث الثَِّقُة َعْن الثَِّقِة َحتَّى َیْنَتِھَي إَلى َرُسوِل اللَِّھ :"  -رحمھ اهللا –قال الشافعي 
  َفُھَو َثاِبٌت َعْن َرُسوِل اللَِّھ")٣(.  

اإلس�ناد س�الح الم�ؤمن، ف�إذا ل�م یك�ن       «: ف�ي ذل�ك    -رحمھ اهللا -یان الثوريقال سف
  .)٤(»معھ سالح فبأي شيء یقاتل؟

  :ومن الشواھد على ذلك 
َأْخَبَرَنا الثَِّقُة ِم�ْن َأْص�َحاِبَنا َع�ْن َحمَّ�اٍد َع�ْن َیْحَی�ى ْب�ِن        :  -رحمھ اهللا –قال الشافعي  .١

 - -ْبِن ُحَنْیٍف َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ  َسِعیٍد َعْن َأِبي ُأَماَمَة ْبِن َسْھِل
َل��ا َیِح��لُّ َدُم اْم��ِرٍئ ُمْس��ِلٍم إلَّ��ا ِبِإْح��َدى َثَل��اٍث، ُكْف��ٍر َبْع��َد إیَم��اٍن، َأْو ِزًن��ا َبْع��َد         «َق��اَل 

  .)٥(» إْحَصاٍن، َأْو َقْتِل َنْفٍس ِبَغْیِر َنْفٍس

                                                        

  ).٤/٢١٤(األم )١(
  ).٣١٣، ٤/٣١٢(المصدر السابق )٢(
  ).٢٠١/ ٧(ألم ا)٣(
  ).١٠٩/ ١(جامع األصول )٤(
  ).٢٩٤/ ٤(األم )٥(



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 
   " رابعال الجزء" صدار الثاني إلا م٢٠٢١والعشرون لسنة  دد الثالثالع                                             

      

- ٣٣٣١ -  
 

َأَنُس ْبُن ِعَیاٍض َعْن ُموَسى ْب�ِن ُعْقَب�َة َع�ْن َن�اِفٍع َع�ْن اْب�ِن ُعَم�َر         َأُبو َضْمَرَةَأْخَبَرَنا  .٢
  .)١( ...."ر َحرََّق َأْمَواَل بني النضیَأنَّ َرُسوَل اللَِّھ «

  
في افتراض األس�ئلة وثروت�ھ العلمی�ة     -رحمھ اهللا –حدة ذكائھ : المعلم الخامس

  .والتعبیریة في اإلجابة علیھا
ن اهللا یھبھ�ا لم�ن یش�اء م�ن عب�اده، وھ�ي إض�اءة ذھنی�ة تش�ع عل�ى           الذكاء نعم�ة م�  

خفایاھا لص�احبھا، ویع�رف بھ�ا خبای�ا األم�ور، وطبائعھ�ا، وم�ا یلزمھ�ا،          األشیاء؛ فتكشف
وم��ا یتبعھ��ا، أو ی��أتي منھ��ا؛ فیك��ون ب��ذلك عل��ى بص��یرة بالتص��رف ال��ذي یقتض��یھ األم��ر،    

نة، وتتطابق األجزاء حتى النھایة وال فیأتي الفعل حمیًدا، بنتیجة حس .وتستوجبھ المعالجة
    .أحد ھؤالء الذین وھبھم اهللا ذكاء واسًعا -رحمھ اهللا–تتنافر، واإلمام الشافعي 

  :ومن الشواھد على ذلك
إَذا َكاَن َعَلْیَنا َأْن َنْمَنَع َأْھَل الذِّمَِّة إَذا َكاُنوا َمَعَنا : " -رحمھ اهللا  –قال الشافعي . ١
َأْمَواُلُھْم الَِّتي َیِحلُّ َلُھْم َأْن یتمولوھا ِممَّا َنْمَنُع ِمْنُھ َأْنُفَسَنا َوَأْمَواَلَنا ِمْن َع�ُدوِِّھْم إْن  ِفي الدَّاِر َو

َل�ْو   َأْو ُظْلِم َظاِلٍم َلُھْم َوَأْن َنْسَتْنِقَذُھْم ِمْن َعُدوِِّھْم َلْو َأَصاَبُھْم َوَأْمَواَلُھْم الَِّت�ي َتِح�لُّ َلُھ�مْ    َأَراَدُھْم
َف�ِإْن َق�اَل   َقَدْرَنا، َفِإَذا َقَدْرَنا اْسَتْنَقْذَناُھْم َوَما َحلَّ َلُھْم ِمْلُك�ُھ َوَل�ْم َنْأُخ�ْذ َلُھ�ْم َخْم�ًرا َوَل�ا ِخْنِزی�ًرا        

َواْلِخْنِزی�َر َوَأْن�َت    ْم�رَ َقاِئٌل َكْیَف َتْسَتْنِقُذُھْم َوَأْمَواُلُھْم الَِّتي َیِحلُّ َلُھْم ِمْلُكَھا َوَلا َتْس�َتْنِقُذ َلُھ�ْم اْلخَ  
ُقْلت إنََّما َمَنْعتھْم ِبَتْحِریِم ِدَماِئِھْم َفِإنَّ اللََّھ َعزَّ َوَجلَّ َجَعَل ِفي ِدَماِئِھْم ِدَیًة ُتِقرُُّھْم َعَلى ِمْلِكَھا؟ 

ا َأْقَرْرُتُھْم َعَلْیِھ َفُمَباٌح ِل�ي ِب�َأنَّ اللَّ�َھ    َوَكفَّاَرًة، َوَأمَّا َمْنِعي َما َیِحلُّ ِمْن َأْمَواِلِھْم َفِبِذمَِّتِھْم َوَأمَّا َم
َأِذَن ِبِقَتاِلِھْم َحتَّى ُیْعُطوا اْلِجْزَیَة َفَكاَن ِفي َذِل�َك َدِلی�ٌل َعَل�ى َتْح�ِریِم ِدَم�اِئِھْم َبْع�َد َم�ا         َعزَّ َوَجلَّ

  .)٢(...." َھا َمُعوَنٌة َعَلْیَھاَأْعَطْوَھا َوُھْم َصاِغُروَن َوَلْم َیُكْن ِفي إْقَراِري َلُھْم َعَلْی
َكَما ُیَؤدِّي :َفَكْیَف ُیَكفُِّر اْلَكاِفُر ِقیَل : فِإْن َقاَل َقاِئٌل: " -رحمھ اهللا–قول الشافعي . ٢

َك�اَن   َوَكَم�ا ُیَح�دُّ َوِإنْ   اْلَواِجَب َوِإْن َكاَن َلا ُیْؤَجُر َعَلى َأَداِئِھ ِمْن ِدَیٍة َأْو َأْرِش ُجْرٍح َأْو َغْیِرِه
ِقیَل َف�ِإْن َج�اَز َأْن ُیَكفِّ�َر َخِطیَئ�َة     َلا ُیَكفُِّر َعْنُھ ِباْلَحدِّ َلِشْرِكِھ َفِإْن َقاَل َفُیَكفُِّر َعْنُھ َخِطیَئَة اْلَحدِّ؟ 

  .)٣(...."  اْلَحدِّ َجاَز َأْن ُیَكفَِّر َعْنُھ َخِطیَئَة الظَِّھاِر َواْلَیِمیِن
بالتفص�یل المش�بع لم�ـا یتع�رض ل�ھ م�ن        -مھ اهللارح –اھتمامھ : المعلم السادس
  .المسائل والموضوعات

إلى ذكر االحتم�االت العقلی�ة للموض�وع ال�ذي      –رحمھ اهللا  –فكثیًرا ما كان یلجأ 
  . یتناولھ ، لیخلص منھا إلى االحتمال الصحیح

                                                        

  ).٤/٢٣٦(،) ٥/١٣(، )٥/١٢(، )٤/٢٨٣(، ) ٥/٥:(، لإلستزادة ینظر)٢٥٧/ ٤(المصدر السابق  )١(
  ).٤/٢٢٠(األم  )٢(
، وغیرھا )٤/٢٣٥(،)٤/٢٢٠(،)٤/٢٢٧: (لإلستزادة من األمثلة ینظر ) ٤/٢٢٣(المصدر السابق  )٣(
.  
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  :ومن الشواھد على ذلك 
  .)١( ابحثھ التفصیلي لقضایا أحكام أھل البغي في األموال وغیرھ .١

 . )٢(بحثھ التفصیلي لألحوال التي ال یحل فیھا دماء أھل البغي ، وغیرھا .٢

 .)٣(بحثھ التفصیلي لَمـا یأخذه اإلمام من أھل الذمة في األمصار .٣
  

ب�ذكر أق�وال الص�حابة رض�وان اهللا عل�یھم       -رحم�ھ اهللا  –عنایت�ھ  : المعلم السابع
  .أجمعین

اوى وإجماع��ات فقھ��اء الص��حابة، بأقض��یة وفت�� -رحم��ھ اهللا –فق��د تمس��ك الش��افعي 
فكان ذلك طریًقا إلى بركة فقھھ ،حیث كان كالنجم ُیھتدى بھ في التمسك بھوالء الص�حابة  

  .لمن أتى بعده -رضوان اهللا علیھم أجمعین –
  :ومن الشواھد على ذلك

َأْو ُھَم�ا َع�ْن    َأْخَبَرَنا الثَِّقُة ُسْفَیاُن َأْو َعْبُد اْلَوھَّ�ابِ :" -رحمھ اهللا  –قول الشافعي .١
 -َرِضَي اللَُّھ َتَع�اَلى َعْن�ُھ    -َقاَل َعِليٌّ : َأیُّوَب َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِسیِریَن َعْن ُعَبْیَدة السَّْلَماِنيِّ َقاَل

ِدی�ِنِھْم إلَّ�ا    َبِن�ي َتْغِل�َب َف�ِإنَُّھْم َل�ْم َیَتَمسَّ�ُكوا ِم�ْن َنْص�َراِنیَِّتِھْم َأْو ِم�نْ         َلا َتْأُكُلوا َذَباِئَح َنَص�اَرى " 
  .)٤(" ِبُشْرِب اْلَخْمِر

  .بمنھجیة دقیقة في ضبط صیغ األداء -رحمھ اهللا –التزامھ :المعلم الثامن
ُیفرق بین صیغ األداء ، فیخص التحدیث بما یلفظ بھ  -رحمھ اهللا –كان الشافعي 

  .الشیخ ، واإلخبار بما یقرأ علیھ
: سمعت الشافعي یقول : [لیھ قالفقد روى الخطیب عن الربیع المرادي بسنده إ

: قال أبو نعیم " . حدَثنا " وإذا قرأ علیك العالم فقد " أخبَرنا" إذا قرأت على العالم فقل 
نعم إذا قرأت على : ھكذا یقول الشافعي، وبھ تقول أنت؟ قال : ُقلت للربیع بن سلیمان

  .)٥(" ] حدثنا: "وإذا قرأ علیك فقل " أخبَرنا " العاِلم فقل 
  :والشواھد على ذلك كثیرة في كتاب األم منھا 

َأْخَبَرَنا  -رحمھ اهللا –قال الشافعي من أھل الذمة ،  باب ذكر ما أخذ عمر  .١
 - َعْن اْبِن ِشَھاٍب َعْن َساِلِم ْبِن َعْبِد اللَِّھ ْبِن ُعَمَر َعْن َأِبیِھ َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب  َماِلٌك

  .)٦( َكاَن َیْأُخُذ ِمْن النََّبِط ِمْن اْلِحْنَطِة َوالزَّْیِت ِنْصَف اْلُعْشِر -َلى َعْنُھ َرِضَي اللَُّھ َتَعا

                                                        

  ).٢٣٣/ ٤(األم )١(
  ).٢٢٩/ ٤(المصدر السابق)٢(
  ).٢١٨/ ٤(المصدر السابق)٣(
  ).٣٠٠/ ٤(المصدر السابق )٤(
مناقب الشافعي للبیھقي : وانظر ) وما بعدھا  ٣٠٣ص ( الكفایة في علم الروایة للخطیب البغدادي  )٥(
)٢/٣٤.(  
  ) . ٤/٢١٧(األم  )٦(
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: َأْخَبَرَنا الرَِّبیُع َقاَل" ما جاء في كتاب الجزیة على شيء من أموالھم ،  .٢
ْزَیِة ِبَشْرِط َمْعَنى الصََّدَقِة َوِإَذا َأَراَد اْلِإَماُم َأْن َیْكُتَب َلُھْم ِكَتاًبا َعَلى اْلِج: أخبرنا الشافعي

  .)١(....." َكَتَب
  .للفظ أھل السنة -رحمھ اهللا –استخدامھ :المعلم التاسع  

كثیًرا ویراد منھا مسائل  –رحمھم اهللا  –تطلق عند السلف " الُسنَّة" كانت كلمة 
  . العقیدة والتي ھي مسائل أصول الدین

الَِّتي َأَنا َعَلْیَھا َوَرَأْیُت َأْصَحاَبَنا  ِفي السُّنَِّة اْلَقْوُل: " -رحمھ اهللا –قال الشافعي 
ِبَشَھاَدِة َعَلْیَھا َأْھَل اْلَحِدیِث الَِّذیَن َرَأْیُتُھْم َوَأَخْذُت َعْنُھْم ِمْثَل ُسْفَیاَن َوَماِلٍك َوَغْیِرِھَما اْلِإْقَراُر 

وُل اللَِّھ َوَأنَّ اللََّھ َتَعاَلى َعَلى َعْرِشِھ ِفي َسَماِئِھ َیْقُرُب ِمْن َأْن َلا ِإَلَھ ِإلَّا اللَُّھ َوَأنَّ ُمَحمًَّدا َرُس
  .  )٢("َخْلِقِھ َكْیَف َشاَء َوَأنَّ اللََّھ َتَعاَلى َیْنِزُل ِإَلى َسَماِء الدُّْنَیا َكْیَف َشاء

  : ومن الشواھد على ذلك 
ِمْن َأْھِل اْلَعْدِل اْلَحقَّ ِلَأْھِل اْلَحْرِب كَذِلَك َأْیًضا َیْأُخُذ :" –رحمھ اهللا  –قال الشافعي  .١

ِلْلَحقِّ َأْھُل السُّنَِّة َوالذِّمَِّة َوِإْن َمَنَع َأْھُل اْلَحْرِب اْلَحقَّ َیَقُع َعَلْیِھْم َوَأَحقُّ النَّاِس ِبالصَّْبِر 
قا ِقَبَل َمْن ِبَحْضَرِتِھ ِلُمْسِلٍم َوَلْیَس َمْنُع َرِئیِس اْلُمْشِرِكیَن َح ِمْن َأْھِل ِدیِن اللَِّھ َتَعاَلى

 .)٣("ِبَالَِّذي َیِحلُّ ِلُمْسِلٍم َأْن َیْمَنَع َحْرِبیا ُمْسَتْأَمًنا َحقَُّھ ِلَأنَُّھ َلْیَس ِبَالَِّذي َظَلَمھ

  
  .في المناظرات -رحمھ اهللا –براعتھ :المعلم العاشر  

امة الحجة ومعرفة الحقیق�ة  یسیر على طریق المناظرات إلق –رحمھ اهللا  –فكان 
والتوص��ل إلیھ��ا، وھ��و عل��م م��ن أرف��ع العل��وم وأعظمھ��ا ش��أًنا؛ ألن��ھ الس��بیل إل��ى معرف��ة        
االستدالل وتمییز الحق من المحال، ولوال تصحیح الوضع في الجدل لما قام�ت حج�ة وال   

  .اتضحت محجة وال ُعلم الصحیح من السقیم 
  .ھ من العلماء في عصرهفقد برع في الجدل والمناظرة حتى فاق أقران

  : ومن الشواھد على ذلك 
المسلمون ی�د عل�ى   :"  في مسألة أمان العبد بقولھ  –رحمھ اهللا  –احتجاج الشافعي  .١

ألیس أّن العبد من المؤمنین ، ومن أدنى المؤمنین " َمْن سواھم ویسعى بذمتھم أدناھم 
ن كیفیة حالھ؟ ألیس حین أجاز أمان العبد ولم یسأل ع  ؟ أرأیت عمر بن الخطاب 

إن دمھ ال ُیكافئ دم الحر : ذلك یدل أنھ إنما أجازه ألجل أنھ من المؤمنین؟ قال السائل
كیف تقول ھذا وأنت تقتلھ بالحر؟ كیف تقول ھذا ولو  –رحمھ اهللا  –فقال الشافعي . 

ل�و  كان العبد مقاًتال صح أمانھ وإن كانت قیمتھ درھًما وال یصح أمان�ھ إذا ل�م ُیقات�ل و   

                                                        

، )٤/٢٦٧(،)٤/٢٥٦(،)٤/٢٥٢(،)٤/٢٤٢(،)٤/٢٢٧:(لإلستزادة ینظر)٤/٢٠٥(المصدر السابق  )١(
)٤/٢٢٧(، )٤/٣٠٠(، )٤/٢٧٥(،)٤/٢٧٣(  
  ).٢/١٦٥(اجتماع الجیوش اإلسالمیة البن القیم  )٢(
  ).٤/٢٣٤(األم  )٣(
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كان��ت قیمت��ھ عش��رة اآلف درھ��م ؟ كی��ف تق��ول ھ��ذا ودی��ة الم��رأة نص��ف دی��ة الرج��ل     
 .)١(ویصح أمانھا؟

  
مع المخالف مس�لًما ك�ان أو    -رحمھ اهللا –تأدبھ واحترامھ :المعلم الحادي عشر 

  .غیر مسلم
ب���األدب واحت��رام اآلخ���رین ، وع���دم   –رحم��ھ اهللا   –فق��د تمی���ز اإلم��ام الش���افعي   

  . لمخالف لھ دیًنا، وال ذكر اسم بلده التصریح بذكر اسم ا
  :ومن الشواھد على ذلك 

ِبْس�ِم  : "ما جاء فیما إذا أراد اإلمام أن یكتب كتاب صلح على الجزیة كتب .١
ْن َش�ْھِر  اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم َھَذا ِكَتاٌب َكَتَبُھ َعْبُد اللَِّھ ُفَلاٌن َأِمیُر اْلُمْؤِمِنیَن ِللَّْیَلَتْیِن َخَلَتا ِم

ِلُفَلاِن ْبِن ُفَلاٍن النَّْصَراِنيِّ ِمْن َبِني ُفَلاٍن السَّاِكِن َبَلَد َك�َذا َوَأْھ�ُل   َرِبیِع اْلَأوَِّل َسَنَة َكَذا َوَكَذا 
  .)٢(" النَّْصَراِنیَِّة ِمْن َأْھِل َبَلِد َكَذا

َراَد اْلِإَم�اُم َأْن  َوِإَذا َأ: " -رحمھ اهللا  –أخبرنا الشافعي : أخبرنا الربیع قال  .٢
ِبْسِم اللَِّھ ال�رَّْحَمِن ال�رَِّحیِم َھ�َذا    : َیْكُتَب َلُھْم ِكَتاًبا َعَلى اْلِجْزَیِة ِبَشْرِط َمْعَنى الصََّدَقِة َكَتَب

ي ُفَل�اٍن اْلُفَل�اِنيِّ   ُفَلاِن ْبِن ُفَلاٍن النَّْصَراِنيِّ ِمْن َبِنِكَتاٌب َكَتَبُھ َعْبُد اللَِّھ ُفَلاٌن َأِمیُر اْلُمْؤِمِنیَن ِل
َأنَّك َسَأْلتِني ِلَنْفِسك َوَأْھ�ِل النَّْص�َراِنیَِّة   ِمْن َأْھِل َبَلِد َكَذا َوَأْھِل النَّْصَراِنیَِّة ِمْن َأْھِل َبَلِد َكَذا 

ْھ�ِل الذَّمَّ�ِة َعَل�ى َم�ا     ِمْن َأْھِل َبَلِد َكَذا َأْن َأْعِقَد َلك َوَلُھْم َعَليَّ َوَعَل�ى اْلُمْس�ِلِمیَن َم�ا ُیْعَق�ُد ِلأَ    
َشَرْطت َعَلْیك َوَعَلْیِھْم َوَلك َوَلُھْم َفَأَجْبُتك إَلى َما َسَأْلت َلُكْم َوِلَمْن َرِضَي َما َعَق�ْدت ِم�ْن   

  .)٣(..." َأْھِل َبَلِد َكَذا
وف�ي ذل�ك یق�ول أب�و العب�اس محم�د ب�ن یعق�وب         " بعض الناس" كذلك قولھ .٣

إذا ق��ال  –رحم��ھ اهللا  –ك��ان الش��افعي : " لیمان یق��ول س��معت الربی��ع ب��ن س��: األص��م 
یرید إبراھیم بن : أخبرنا من ال أتھم : یرید یحیى بن حسان ، وإذا قال : أخبرنا الثقة 

یری��د أھ��ل الع��راق ، وإذا ق��ال بع��ض   : أخبرن��ا بع��ض الن��اس  : أب��ي یحی��ى ، وإذا ق��ال 
  .)٤(" یرید بھ أھل الحجاز: أصحابنا 

  : ومن الشواھد على ذلك
 –قول��ھ ف��ي ب��اب الخ��الف ف��یمن تؤخ��ذ من��ھ الجزی��ة وم��ن ال تؤخ��ذ، ق��ال الش��افعي   .١

 َفَخاَلَفَن��ا َبْع��ُض النَّ��اسِ اْلَمُج��وِس َوالصَّ��اِبُئوَن َوالسَّ��اِمَرُة َأْھ��ُل ِكَت��اٍب  :"  -رحم��ھ اهللا

                                                        

  ).٤/٢٣٩(األم : وانظر) ٢٩٢ص(مناقب اإلمام الشافعي للرازي )١(
  ). ٤/٢٠٨(األم )٢(
  ). ٤/٢١٢(المصدر السابق)٣(
  ). ١/٤٣(سند الشافعي الشافي في شرح م)٤(
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اْلَیُھوِد َوالنََّصاَرى َوَأمَّا َأمَّا الصَّاِبُئوَن َوالسَّاِمَرُة َفَقْد َعِلْمت َأنَُّھَما ِصْنَفاِن ِمْن : َفَقاَل
   .)١("اْلَمُجوُس َفَلا َأْعَلُم َأنَُّھْم َأْھُل ِكَتاٍب

اَل َبْعُض النَّاِس َق: " -رحمھ اهللا –كذلك ما جاء في باب األمان، قال الشافعي  .٢
َأمَّا اْلَعْبُد اْلُمْسِلُم َفِإْن َأَماُن اْلَمْرَأِة اْلُمْسِلَمِة، َوالرَُّجِل اْلُمْسِلِم ِلَأْھِل اْلَحْرِب َفَیُجوُز 

َأمََّن َأْھَل َبْغٍي َأْو َحْرٍب َوَكاَن ُیَقاِتُل َأَجْزَنا َأَماَنُھ َكَما ُنِجیُز َأَماَن اْلُحرِّ َوِإْن َكاَن َلا 
 .)٢(" ُیَقاِتُل َلْم ُنِجْز َأَماَنُھ

  
  .الغامضةعلى توضیح معاني األلفاظ  -رحمھ اهللا –حرصھ :المعلم الثاني عشر 

فال شك أن معرفة الغریب في القران الكریم ھ�ي اللبن�ة األول�ى ف�ي فھ�م ك�الم اهللا       
عز وجل ، ولیس لغیر العالم بحقائق اللغة وموضوعاتھا تفسیر شيء من كالم اهللا تعالى، 

فق�د یك�ون اللف�ظ ُمْش�َتركا وھ�و یعل�م أح�د        :"  -رحم�ھ اهللا -وفي ذل�ك یق�ول اإلم�ام الزركش�ي    
  .)٣("ِن َوالمراد اْلَمْعَنى اآلخُراْلَمْعَنَیْی

  :ومن الشواھد على ذلك
وِإَذا َقَتْل��ُتْم ُمْس��ِلًما، َأْو ُمَعاِھ��ًدا ِم��ْنُكْم، َأْو ِم��ْن     :"  -رحم��ھ اهللا –ق��ول الش��افعي   .١

ُلُكْم َقَراَب�اُتُكْم ِم�ْن   َوَع�َواقِ َغْیِرُكْم َخَطًأ َفالدَِّیُة َعَلى َعَواِقِلُكْم َكَما َتُكوُن َعَلى َعَواِقِل اْلُمْس�ِلِمیَن  
  .)٤( "ِقَبِل آَباِئُكْم
َواْلَف�ْيُء الرَّْجَع�ُة َع�ْن اْلِقَت�اِل ِباْلَھِزیَم�ِة َأْو التَّْوَب�ِة       : " -رحم�ھ اهللا  -ق�ول الش�افعي  . ٢

الرُُّج��وُع َع��ْن  َوَغْیِرَھ��ا َوَأيُّ َح��اٍل َت��َرَك ِبَھ��ا اْلِقَت��اَل َفَق��ْد َف��اَء َواْلَف��ْيُء ِب��الرُُّجوِع َع��ْن اْلِقَت��الِ   
   .)٥("َمْعِصَیِة اللَِّھ َتَعاَلى َذَكَرُه إَلى َطاَعِتِھ ِفي اْلَكفِّ َعمَّا َحرََّم اللَُّھ َعزَّ َوَجلَّ

َف��ِإْن َف��اَءْت َفَأْص��ِلُحوا َبْیَنُھَم��ا   :ف��ي قول��ھ تع��الى   -رحم��ھ اهللا–ق��ول الش��افعي   .٣
ِب��اْلُحْكِم إَذا َك��اُنوا َق��ْد َفَعُل��وا َم��ا ِفی��ِھ ُحْك��ٌم َفُیْعِط��ي    َأْن ُیْص��ِلَح َبْی��َنُھْم] ٩: الحج��رات[ِباْلَع��ْدِل

َأَخَذ اْلَحقَّ ِل�َبْعِض النَّ�اِس   : أي ِباْلَعْدِلَبْعَضُھْم ِمْن َبْعٍض َما َوَجَب َلُھ ِلَقْوِل اللَِّھ َعزَّ َوَجلَّ 
  .)٦(ِمْن َبْعٍض
  

                                                        

  ).٢٥٤/ ٤(األم  )١(
  ) .٢٣٩/ ٤(األم  )٢(

  ).٤/٣١٠(،)٤/٣٠٨(،)٤/٢٩٤(،)٤/٢٨١(،)٤/٢٧٨(،)٤/٢٥٤(لإلستزادة ینظر
  ).٢٩٥/ ١(البرھان في علوم القرآن )٣(
  ).٢٠٩/ ٤(األم )٤(
  ).٤/٢٨٦: (لإلستزادة ینظر) ٢٢٧/ ٤(المصدر السابق )٥(
  ).٥/١٣(، )٢٢٧/ ٤(المصدر السابق)٦(
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  الخاتمة

لتي ال ُتعد وال ُتحصى ، الحمد هللا على الحمد هللا ذي الجالل واإلكرام على نعمھ ا
نعمة التیسیر واإلتمام ، والصالة والسالم على َمْن بعثھ ربنا رحمة للعالمین؛ نبینا محمد 

  .خیر األنام ، وعلى آلھ وأصحابھ وأتباعھ ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین
رص�فة  لكل بدایة نھایة مھما طالت، وھا نح�ن الی�وم نض�ع ح�روف نھایتن�ا عل�ى أ      

ھ��ذا الكت��اب، ال��ذي كن��ا ب��ین جنبات��ھ من��ذ بدای��ة الع��ام الدراس��ي الح��الي ، س��عینا م��ن خالل��ھ   
  .الستغالل وقتنا حتى نخرج منھ بأبلغ الفوائد والتي تفیدنا في دیننا ودنیانا 

ونلتمس العذر من شیخنا الفاضل إن ورد منا بعض التقصیر، فالكم�ال هللا وح�ده،   
ویبق��ى عزاؤن��ا أنھ��ا تجربتن��ا األول��ى ف��ي دراس��ة مث��ل ھ��ذه  والنقص��ان م��ن ش��یم اإلنس��ان ، 

الموسوعة الفقھیة والتي ب�ال ش�ك ال یكفیھ�ا ع�ام واح�د، فف�ي ك�ل م�رة نغ�وص فی�ھ نخ�رج            
  .بفوائد جمة وعدیدة في مختلف المجاالت 

أش�كر الب�اري أوًل�ا أن وفقن�ا وأعانن�ا جمیًع�ا إلتم�ام ق�راءة الج�زء المخص�ص لن��ا،           
  . ولوأسألھ اإلخالص والقب

عب���داهللا ب���ن حم���د : والش���كر موص���ول لس���عادة ش���یخي ووال���دي األس���تاذ ال���دكتور
الغطیمل ، الذي فتح لنا أبواب المعرفة وأخذ بیدنا نحو العلم والمعالي ، فقد عملتم وتابعتم 

  .وقدمتم الكثیر قبل القلیل فشكًرا من القلب لھذا العطاء
ى مث�ل ھ�ذه الكت�ب الض�خمة،     كنُت وما زلت سعیدة بما أنجزتھ كبدایة للوقوف عل

  .وكنت أرجو أن أقدم الكثیر والكثیر فالحمد هللا أوًلا وأخرًا
وبعد أن یّسر اهللا لي إتمام ھذا البحث؛ خرج�ت من�ھ بنت�ائج وتوص�یات أش�یر إل�ى       

  :بعضھا من خالل قراءة وریقات من األم وھي
لمسلمین فجزاه أنَّ ما تركھ اإلمام الشافعي لنا من مصنفات ُیعد مفخرة لإلسالم وا .١

 .اهللا خیًرا عن اإلسالم والمسلمین

ُیعتب��ر الش��افعي م��ن الشخص��یات الت��ي ترك��ت بص��ماتھا عل��ى كثی��ر م��ن العل��وم          .٢
  .والمعارف اإلسالمیة ، إضافة إلى مكانتھ العلمیة بین علماء عصره

ف��ي عص��ره تمی��ًزا فری��ًدا ف��ي الفق��ھ والعل��وم الش��رعیة       -رحم��ھ اهللا -تمی��ز اإلم��ام  .٣
 .المختلفة 

اول شخص��یة اإلم��ام الش��افعي بالدراس��ة تجع��ل الباح��ث یخ��وض ف��ي تفص��یالت  تن�� .٤
 .دقیقة في حیاتھ الشخصیة وطریقة تألیفھ لألم وغیرھا من المصنفات
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بعق���د الن���دوات والمحاض���رات والم���ؤتمرات العلمی���ة الت���ي تتن���اول    وأوص���ي
 شخص��یة اإلم��ام الش��افعي بتفص��یالتھا الدقیق��ة حت��ى یعل��م م��ن ف��ي ھ��ذه العص��ور م��دى  

  .في العدید من المسائل –رحمھ اهللا -عبقریتھ وفطنتھ
كم��ا أتمن��ى أن ُتجع��ل بع��ض المن��اھج التعلیمی��ة الجامعی��ة لدراس��ة مث��ل ھ��ذه        
الشخصیات البارزة، للتعرف على أقوال العلماء القدماء في المس�ائل الفقھی�ة وغیرھ�ا    

  .وكیف كان مجدد القرن الثاني الھجري  -رحمھ اهللا –ومنھم الشافعي 
  

وختاًم��ا أحم��د الب��اري س��بحانھ وتع��الى عل��ى م��ا م��نَّ ب��ھ عل��يَّ م��ن إتم��ام ھ��ذا     
فما كان فی�ھ م�ن ص�واب فم�ن اهللا وح�ده، وم�ا ك�ان فی�ھ م�ن خط�ٍأ فم�ن نفس�ي             . البحث

وصلى اهللا وسلم على نبینا محمد وعلى آلھ وأصحابھ وأتباعھ وسلَّم تسلیًما . والشیطان
  .كثیًرا إلى یوم الدین
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  جعقائمة المرا
أبو عبد اهللا محمد : اجتماع الجیوش اإلسالمیة على حرب المعطلة والجھمیة، تألیف.١

  .زائد بن أحمد النشیري: بن أبي بكر بن أیوب ابن قیم الجوزیة ، تحقیق

  .ه ١٤٣١األولى، : مكة المكرمة ،الطبعة -دار عالم الفوائد : الناشر
س األئمة السرخسي محمد بن أحمد بن أبي سھل شم: أصول السرخسي تألیف.٢
  .٢: بیروت، عدد األجزاء –دار المعرفة : ،الناشر)ھـ٤٨٣: المتوفى(
أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن : أنوار البروق في أنواء الفروف، تألیف.٣

: عالم الكتب ،الطبعة: ،الناشر)ھـ٦٨٤: المتوفى(عبد الرحمن المالكي الشھیر بالقرافي 
  .٤: یخ ، عدد األجزاءبدون طبعة وبدون تار

أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصرین ثم : البدایة والنھایة، تألیف.٤
م عدد ١٩٨٦ -ھـ  ١٤٠٧: دار الفكر،عام النشر: ،الناشر)ھـ٧٧٤: المتوفى(الدمشقي 
  .١٥األجزاء 

 بن بھادر أبو عبد اهللا بدر الدین محمد بن عبد اهللا: البرھان في علوم القرآن، تألیف.٥
األولى، : محمد أبو الفضل إبراھیم ،الطبعة: تحقیق) ھـ٧٩٤: المتوفى(الزركشي 

 .٤: دار إحیاء الكتب العربیة ،عدد األجزاء: ھـ الناشر ١٣٧٦
أحمد بن علي أبو بكر الخطیب البغدادي ،الناشر دار الكتب :تاریخ بغداد، تألیف .٦

 .العلمیة، مكان النشر بیروت
عدنان علي أسبیتھ ،رسالة : كام الشرعیة عند اإلمام الشاطبي ، تألیفتعلیل األح.٧

 .ماجستیر في أصول الفقھ والتشریع ، الجامعة اإلسالمیة بغزة
  أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي: تھذیب التھذیب،تألیف.٨

  .م١٩٨٤ – ١٤٠٤بیروت ،الطبعة األولى ،  –دار الفكر : الناشر 
أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي : األسماء واللغات، تألیف تھذیب.٩
  .٤لبنان، عدد األجزاء  –دار الكتب العلمیة، بیروت : یطلب من) ھـ٦٧٦: المتوفى(

یوسف بن عبد الرحمن بن یوسف، أبو : تھذیب الكمال في أسماء الرجال ،تألیف.١٠
  ).ھـ٧٤٢: المتوفى(ي الكلبي المزي الحجاج، جمال الدین ابن الزكي أبي محمد القضاع

األولى، : بیروت، الطبعة –مؤسسة الرسالة : بشار عواد معروف، الناشر. د: تحقیق
  .٣٥عدد األجزاء ١٤٠٠

  )ھـ ٨٥٢(ابن حجر العسقالني : توالي التأنیس بمعالي ابن إدریس ،المؤلف.١١
 - ھـ  ١٤٢٩ألولى ا: دار ابن حزم،الطبعة: عبد اهللا محمد الكندري،الناشر: المحقق
  ١: عدد األجزاء ٢٠٠٨

محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التمیمي، أبو : الثقات، تألیف.١٢
دائرة المعارف العثمانیة بحیدر آباد : ،الناشر)ھـ٣٥٤: المتوفى(حاتم، الدارمي، الُبستي 

  ٩: ، عدداألجزاء  ه ١٣٩٣األولى، : الدكن الھند، الطبعة
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مجد الدین أبو السعادات المبارك بن : امع األصول في أحادیث الرسول، تألیف ج.١٣
: المتوفى (محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكریم الشیباني الجزري ابن األثیر 

مكتبة : التتمة تحقیق بشیر عیون، الناشر  -عبد القادر األرنؤوط : ،تحقیق )ھـ٦٠٦
 .الحلواني 

الزھرة توھامي، رسالة : ت النص وعلم التفسیر، تألیفاإلحالة في ضوء لسانیا.١٤
 .ماجستیر في اللغة العربیة وأدابھا ، تخصص دراسات أدبیة ، جامعة الجزائر

أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري : الحاوى الكبیر، تألیف.١٥
بیروت،عدد  دار الفكر ـ/ ،دار النشر )ھـ٤٥٠: المتوفى(البغدادي، الشھیر بالماوردي 

 ١٨/ األجزاء 
  أبو نعیم أحمد بن عبد اهللا األصبھاني: حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء، تألیف.١٦

  .١٠،مكان النشر بیروت، عدد األجزاء ١٤٠٥الناشر دار الكتاب العربي، سنة النشر 
الشافعي أبو عبد اهللا محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن :الرسالة، تألیف . ١٧
  )ھـ٢٠٤: المتوفى(ع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي شاف

  م١٩٤٠/ھـ١٣٥٨األولى، : مكتبھ الحلبي، مصر،الطبعة: أحمد شاكرن الناشر: تحقیق
المتوفى (شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن أحمد الذھبي : سیر أعالم النبالء،تالیف.١٨
  شراف الشیخ شعیب األرناؤوطمجموعة من المحققین بإ: تحقیق )ھـ٧٤٨: 

  ٢٥: م عدد األجزاء  ١٩٨٥/ ھـ  ١٤٠٥الثالثة ، : مؤسسة الرسالة، الطبعة : الناشر 
مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد : الشَّاِفي فْي َشْرح ُمْسَند الشَّاِفعي ،تالیف. ١٩

  )ھـ٦٠٦: وفىالمت(بن محمد بن محمد ابن عبد الكریم الشیباني الجزري ابن األثیر 
 -َمكَتبَة الرُّْشِد، الریاض : أبي تمیم َیاسر بن إبراھیم، الناشر -أحمد بن سلیمان : تحقیق

  ٥:م،عدد األجزاء ٢٠٠٥ -ھـ  ١٤٢٦األولي، : المملكة العربیة السعودیة،الطبعة
  عبد الحي أحمد الحنبلي أبو الفالح،: شذارات الذھب في أخبار من ذھب ، تألیف.٢٠

ھـ ١٤٠٦دار ابن كثیر عام : ود األرناؤوط ، عبد القادر األرنؤوطن الناشر تحقیق محم
  .١٠، الطبعة األولى ، عدد المجلدات 

دار الفكر : محمد أبو زھرة، الناشر : الشافعي حیاتھ وعصره آراؤه الفقھیة ، تألیف.٢١
  .٢، رقم الطبعة ١العربي، عدد المجلدات

  حمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطیب البغداديأ: الكفایة في علم الروایة،تألیف .٢٢
إبراھیم حمدي ، أبو عبداهللا السورقي : المدینة المنورة،تحقیق  -المكتبة العلمیة : الناشر 

  ١:المدني، عدد األجزاء
ناصر بن عبد اهللا المیمان ، الطبعة : الكلیات الفقھیة في المذھب الحنبلي ، تألیف.٢٣

  .ھـ ١٤٢٤األولى عام 
  یاقوت بن عبد اهللا الحموي أبو عبد اهللا،الناشر دار الفكر:عجم البلدان، تألیفم. ٢٤

  .٥عدد األجزاء .مكان النشر بیروت
  أبو عبد اهللا یاقوت بن عبد اهللا الرومي الحموي: معجم األدباء ،المؤلف.٢٥

  .م، مكان النشر بیروت١٩٩١ -ھـ  ١٤١١دار الكتب العلمیة، سنة النشر : الناشر
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  النكاح" إلى كتاب " اد والجزیة الجھ" استقراء وتطبیق من كتاب 

   

- ٣٣٤٠ -  
 

أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخراساني، أبو : ة السنن واآلثار،المؤلفمعرف. ٢٦
  عبد المعطي أمین قلعجي: ،المحقق)ھـ٤٥٨: المتوفى(بكر البیھقي 

  ھـ ١٤١٢األولى، : ، الطبعة)باكستان -كراتشي (جامعة الدراسات اإلسالمیة : الناشرون
  ١٥: عدد األجزاء

دار السالم : أحمد مختار ، الناشر . د.أ: عي، تألیفمقاصد الشریعة عند اإلمام الشاف.٢٧
  ھـ ١٤٣٥للطباعة والنشر ، الطبعة األولى ،

  أبو بكر أحمد بن الحسین البیھقي : مناقب الشافعي للبیھقي، المؤلف. ٢٨
األولى، : القاھرة، الطبعة –مكتبة دار التراث : السید أحمد صقر،الناشر: المحقق
  ٢: جزاءم، عدد األ ١٩٧٠ -ھـ  ١٣٩٠

: أحمد السقا، الناشر : فخر الدین الرازي ، تحقیق : مناقب اإلمام الشافعي ،تألیف.٢٩
  .ھـ١٤٠٦مكتبة الكلیات األزھریة ، الطبعة األولى 
دار القلم دمشق، : عبد الغني الدقر ، الناشر : اإلمام الشافعي فقیھ السنة األكبر، تألیف

  .ه١٤١٧الطبعة السادسة 
  أحمد نحراوي عبد السالم . د: في مذھبیھ القدیم والجدید، تألیف اإلمام الشافعي 

  ھـ ١٤٠٨مكتبة الشباب بالقاھرة ، الطبعة األولى : الناشر 
  بیروت -دار المعرفة : محمد بن إدریس الشافعي، الناشر: األم ، تألیف 

  ٨: م، عدد األجزاء١٩٩٠/ھـ١٤١٠: بدون طبعة،سنة النشر: الطبعة
  ئل الثالثة األئمة الفقھاء مالك والشافعي وأبي حنیفة رضي اهللا عنھماالنتقاء في فضا 

أبو عمر یوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي : المؤلف
  ١: بیروت، عدد األجزاء –دار الكتب العلمیة : ،الناشر)ھـ٤٦٣: المتوفى(
تمیمي السمعاني المروزي، أبو عبد الكریم بن محمد بن منصور ال: األنساب ،المؤلف 

: عبد الرحمن بن یحیى المعلمي الیماني وغیره،الناشر: ،لمحقق)ھـ٥٦٢: المتوفى(سعد 
م،  ١٩٦٢ -ھـ  ١٣٨٢األولى، : مجلس دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد،الطبعة

  ١: عدد األجزاء
د األرناؤوط صالح الدین خلیل بن أیبك الصفدي،حقیق أحم:الوافي بالوفیات، تألیف

م، مكان النشر ٢٠٠٠ -ھـ١٤٢٠وتركي مصطفى، الناشر دار إحیاء التراث ،نشر 
  ٢٩بیروت، عدد األجزاء 

أبو العباس شمس الدین أحمد بن : وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان، المؤلف . ٣٠
بیروت،  –دار صادر : إحسان عباس،الناشر : محمد بن أبي بكر بن خلكان،المحقق 

  .٧: ألجزاء عدد ا
   

 




