
 
 

 جامعة الخميل

 كمية الدراسات العميا

 قسم أصول الدين )الحديث الشريف(

 

 مباحث عموم الحديث في كتاب الرسالة لمشافعي
 "ودراسة وتحميل"

Studies of the Seiences of Hadith in AL-Shafie's 'AL-
Risalah' "Study and Analysis 

 
  إعداد:

 ساجدة رزق محمد عواودة
 
 

   :فإشراب
 القزقي عبد الرحمن موسى سعيدتور الدك

 
قدمت ىذه الرسالة استكمااًل لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في أصول 

 الدين_ فرع الحديث الشريف, بكمية الدراسات العميا في جامعة الخميل
 م 2017ىـــــ / 1438



 
  



 

 

 



 

 

 

لى األركاح الطاىرة التي ركت *  بدمائيا أرض اإلسراء كالمعراج  إلى شيداء انتفاضة األقصى, كا 

 إلى المرابطيف كالمرابطات في المسجد األقصى كالقدس كفمسطيف كافة  *

 إلى األبطاؿ القابعيف خمؼ القضباف "أسرانا البكاسؿ "  *

 إلى جرحانا الذيف ذاقكا األلـ كالكجع مف أجؿ األقصى كالقدس  *

 *إلى كؿ مىف جاىد إلعبلء كممة التكحيد

 امف عممني حرفن * إلى كؿ 

 * إلى مف سيرا ألجمي الميالي الطكاؿ لتربيتي كتعميمي "أبي كأمي "الغالييف 

 )د.عمي أبك ىاشـ (: إلى مف قاسمني التعب كالشقاء مف أجؿ إكماؿ تعميمي: زكجي العزيز *

 الكراـ  كأىمو

 _حفظيـ اهلل_)محمكد, ك سارة ( :أكالدم األعزاء إلى فمذات كبدم: *

ا لكجيو العمي القدير أف يجعمو خالصن  ةن أىدم ىذا البحث المتكاضع, راجي اء جميعن إلى ىؤال *

  .الكريـ, إنو كلي ذلؾ كالقادر عميو
  



 

, الحمد هلل تبارؾ كتعالى حمدان كما يحب كيرضى, كأشكره شكران كما ينبغي لجبلؿ كجيو     
سيد  ناكأصمي كأسمـ عمى نبيكعظيـ سمطانو, سبحانو كلي كؿ نعمة, كبتكفيقو تتـ الصالحات, 

 , أما بعد:سنتو إلى يـك الديفكمف سار عمى المرسميف محمد كعمى آلو كصحبو 

التسميـ كما جاء في الحديث النبكم أتـ ك  ,عميو أزكى التحية ,الكريـ كمالنب متكجيوامتثاالن لف
شكرم كفائؽ  أرل مف الكاجب أف أسجؿ جزيؿ ,1 الشريؼ " مف ال يشكر الناس, ال يشكر اهلل "

أك تشجيع خبلؿ إنجازم ليذا البحث, السيما أستاذم  ,تقديرم لكؿ مف أكالني معركفان بتكجيو
الذم شرفني كأشرؼ عمى  سعيد عبد الرحمف القزقي :المشرؼ عمى البحث سعادة الدكتكر

, فكاف نعـ كاف لتكجييو كنصائحو األثر الكبير في تصحيح مسار ىذا البحث رسالتي, ك
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 الممخص

 مباحث عمـك الحديث في كتاب الرسالة لمشافعي "دراسة كتحميؿ"

 ساجدة رزؽ محمد عكاكدة  الطالبة :إعداد 

 القزقي. عبد الرحمف سعيد  :الدكتكر إشراؼ

, كبالرغـ مف ذلؾ لـ أكؿ كتاب في أصكؿ الفقو, ككذلؾ أكؿ كأىـ ما كتب في عمـك الحديثيعد كتاب الرسالة 
لكتاب يحظ ىذا الكتاب باالىتماـ البلئؽ بو, حيث لـ أجد شرح مطبكع لو, ككذلؾ لـ أجد أحدنا جمع ما جاء بو ا

, أف أجمع ما في الكتاب مف مصطمحات عمـك الحديث النبكم الشريؼمف عمـك في كتاب مستقؿ فيذا ما دفعني 
 كأدرسيا كأحمميا.

كقد بدأت بحثي ىذا بالفصؿ األكؿ )التمييدم( ترجمت فيو لئلماـ الشافعي مف الناحية الشخصية كالعممية, كما 
ضافة إلى حديثي عف كتاب الرسالة كما فيو مف نفائس, كما لو مف تحدثت فيو عف عمـك الحديث في عصره, باإل

األىمية, ثـ شرعت ببياف ما ذكره اإلماـ الشافعي في كتابو الرسالة مف مباحث متعمقة بعمـك الحديث, فكاف 
ث الفصؿ الثاني في الحديث المقبكؿ كالحديث المردكد عند اإلماـ الشافعي, كأقساـ كؿ منيما, أما الفصؿ الثال

فكاف في عمؿ الحديث عند اإلماـ الشافعي, كما أكليت خبر الكاحد أىمية كبيرة اقتداءان بفعؿ الشافعي, حيث 
خصصت لو الفصؿ الرابع, بينت فيو حجية خبر الكاحد عند اإلماـ الشافعي كشركط قبكلو, كمف أىـ النتائج التي 

 تكصمت إلييا مف بحثي ىذا:
نما تناكؿ أيٌمياًتيا لـ يتناكؿ اإلماـ الشافعي جميع  .1  مباحث عمـك الحديث كمصطمحاتو, كا 
اتضح بعد ىذه الدراسة أف  العمماء كالمحدثيف كاألصكلييف كافقكا اإلماـ الشافعي عمى كثير مف  .2

 المسائؿ الحديثية, كخالفكه في كثير منيا.
 ر الخاصة.لـ يقسـ اإلماـ الشافعي الخبر إلى متكاتر كآحاد, بؿ قسمو إلى: خبر العامة, كخب .3

ر أف السنة ال تنسخ  خالؼ اإلماـ الشافعي بعض العمماء في أكثر مف نقطة في مسألة النسخ, فقد قرَّ
, كما خالفيـ في أف القرآف ال أف يككف النسخ إلى بدؿ القرآف سكاء كانت متكاترة أك آحاد, كما اشترط

 ينسخ السنة إال إذا كاف ىناؾ سنة أخرل ناسخة تؤكد كقكع النسخ .
 
 
 
 
 
 



Abstract 

Themes of Hadith Sciences in Imam Shafi'i's Ar-Resalah: A Study and 

Analysis 

by: Sajida R. M. Awawdah 

Supervised by: Dr. Saeed A. Al-Qazaqi 

Imam Shafi'i's book, Ar-Resalah, is the first book on fundamentals of figh [Islamic 

jurisprudence] as well as the first and the most important piece of writing about the 

sciences of Prophet Mohammad's (PBUH) Hadiths. Nevertheless, this book has 

never received a due attention; the researcher could not find any printed 

commentary for this book. The fact that no one has ever collected and analyzed the 

contents of this book in one independent book prompted the researcher to collect 

the topics of the book and study them thoroughly. 

The first chapter of this study (an introduction) introduces a personal and scientific 

biography of the Imam al-Shafi'i. In addition to examining the valuables included 

in the book and explaining its importance, this chapter also reflects on the sciences 

of Hadith which were popular in the time of Imam al-Shafi'i. This chapter also 

explores the topics discussed by Imam al-Shafi'i in his book.  The second chapter is 

concerned with al-Shafi's classification of the Maqbul and Mardud [accepted and 

rejected] Hadith. The third chapter touches on ilal [defects] of Hadith as viewed by 

Imam al-Shafei. The fourth chapter is devoted to  Khabar-al-Wahid [a single 

person’s report] as this type of Hadith is given a great attention by Imam al-Shafi'i. 

This chapter also sheds light on Imam al-Shafi'i's argument and terms related to his 

acceptance of Khabar-al-Wahid Hadith. The study concludes with the most 

important findings of this research: 

1. In his book, Imam al-Shafi'i does not cover all the Hadith topics and 

terminology, but rather he deals with the key ones. 

2. This study has found that Hadith scholars and experts agree and disagree with 

Imam al-Shafi'i on many Hadith issues. 

3. Imam al-Shafi'i does not classify Hadith into Mutawatir [continuously recurrent] 

and Ahaad  [solitary hadith], but rather he divides it into Khabar al-Ammah 

[common report] and Khabar al-Khassah [specialized report]. 

4. Imam al-Shafi'i disagrees with some scholars regarding the issue of Naskh 

[abrogation]. He argues that the Sunnah, especially Hadith types of Mutawatir and 

Ahaad, does not abrogate the Qur'an, provided that the Naskh can be substituted. 

He also contradicts other scholars regarding the issue that the Qur'an does not 

abrogate the Sunnah unless there is another Sunnah which confirms the occurrence 

of Naskh. 

 



 المقدمة
الحمد هلل الذم جعؿ نجـك السماء ىداية لمحيارل في البر كالبحر مف الظمماء, كجعؿ 
نجكـ األرض _كىـ العمماء_ ىداية مف ظممات الجيؿ كالعماء, كفضؿ بعضيـ عمى بعض في 
الفيـ كالذكاء, كما فضؿ بعض النجكـ عمى بعض في الزينة كالضياء, كالصبلة كالسبلـ عمى 

 2تـ األنبياء, كعمى آلو كصحبو األتقياء, صبلةن كسبلمان دائميفسيدنا محمد خا
 أما بعد ....

ھ     ھ    ھہ  ھ  ہڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہچ : فانطبلقان مف قكلو تعالى

 , كمف ككف السنة النبكية األصؿ الثاني مف أصكؿ ىذا الديف العظيـ,ٕالحشر:  چے  ے  
كبيران, فعمماء المسمميف منذ السنكات األكلى لفجر اإلسبلـ,  اىتمت األمة اإلسبلمية بيا اىتمامان 

كعمى مر العصكر, كاختبلؼ الدىكر كاف ليـ في عمكـ السنة النبكية, شغؿ شاغؿ, كعمؿ عممي 
متكاصؿ, كتفرغ كامؿ, فتارة يحفظكف الحديث, كتارة يدكنكنو, كتارة يقسمكنو إلى أقساـ بحسب 

ة يذبكف الشبيات عنو, كتارة يكشفكف أمر الكضاعيف فيو, , أك بحسب مراتبو, كتار ضكعاتومك 
كتارة يبينكف القكاعد العامة, كاألصكؿ التي يقبؿ بيا الحديث, أك يرد, كىكذا تكلدت عمكـ جمة, 
كمعارؼ كثيرة, حممتيا صدكر أكلئؾ الرجاؿ األفذاذ, كسطرتيا أقبلميـ النشطة, كطكتيا كتبيـ 

 النفيسة.
ـي كمف بيف ىؤالء ا       ي الشافعي, الذم أكدع شيئان مف عممو في بً مً طى ي المي شً رَّ القي  لعمماء اإلما

فكاف أكؿ مف  كثيران, كفيمان دقيقان, ت عممان كى كتبو, فكانت كتبو مصابيح دجى, كمنابر ىدل, حى 
ف بعض المباحث الحديثية في كػتػابو: "الرسالة", تعرض فيو لجممة مسائؿ ىامة مما يتصؿ  دكَّ

كالمتمعّْف في "رسالة" الشافعي يرل أنو قعَّد كأصَّؿ, كمثَّؿ لبعض أنكاع مف عمكـ  ,طمحبعمـ المص
الحديث؛ فرأيتي أف أٍجمع ما ذكره مف مباحث عمـك الحديث في كتابو الرسالة؛ فكانت كتابة 

 البحث في ىذا المكضكع بعنكاف: 

وانًا أتقدم بو الستكمال مباحث عموم الحديث في كتاب الرسالة لمشافعي ) دراسة وتحميل( عن
 .أصول الديندرجة الماجستير في 

                                                           
توالي التأسيس لمعالي محمد بن (, 852ابف حجر العسقبلني, أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني أبك الفضؿ شياب الديف, )ت: 2

 (25ـ,)ص: 1986ق_1406عممية, بيركت_لبناف, الطبعة األكلى, , حققو ابك الفداء عبد اهلل القاضي, دار الكتب الادريس



 

 اختيار الموضوع: أسباب 
 يرجع اختيارم ليذا المكضكع إلى عدة أسباب أىميا:

, كلممحدثيف كأىؿ  إف دراسة عمكـ الحديث ىي المدخؿ لقارئ حديث رسكؿ اهلل   -1 بالعمـك
إثراء دراساتو بيذه  هلل الحديث بالخصكص , فكاف لزامان عمى طالب عمـ حديث رسكؿ ا

 العمـك .
المكانة الرفيعة التي يتبكؤىا اإلماـ الشافعي, فمقد كاف أحد أبرز المؤثريف في العمـ الشرعي  -2

   ليس في عصره فحسب بؿ كفي العصكر المتعاقبة بعده إلى عصرنا ىذا.
"قرأت كتاب  :3الحاجة إلى استخراج فكائد كفرائد اإلماـ الشافعي في الرسالة, قاؿ المزني -3

الرسالة لمشافعي خمسمائة مرة, ما مف مرة منيا إال كاستفدت فائدة جديدة لـ أستفدىا في 
 . 4األخرل"

باالىتماـ البلئؽ  -في الكقت الحاضر –ككتاب الرسالة عمى عظـ مكانتو, كعمك قدره, لـ يحظ  -4
د "حسب عممي" بو مف حيث دراستو كتحقيقو, كاستخراج مكنكناتو, يكفي مف ذلؾ أنو ال يكج

 شرح مطبكع لو. 
خاصة رأم اإلماـ بكعمى الرغـ مف أىمية ىذا الكتاب كما جاء فيو مف عمكـ الحديث, ك  -5

الشافعي فييا, كحكمو عمييا, إال أنيا كجدت متفرقة في ثنايا كتب الحديث كعمكمو كال يكجد 
, فكجدت مف حسب عممي كبحثي مؤلؼ مستقؿ يجمع ىذه العمكـ التي جاء بيا كتاب الرسالة

 المناسب أف أجمع ىذه العمـك في رسالة مستقمة يسيؿ الرجكع إلييا.
 

                                                           
3
المزني أبك إبراىيـ إسماعيؿ بف يحيى بف إسماعيؿ بف عمرك بف إسحاؽ, اإلماـ الجميؿ, ناصر المذىب, قاؿ فيو الشافعي: لك ناظر  

س كسبعيف كمائة, كتكفي سنة أربع كستيف الشيطاف لغمبو, ككاف إمامنا كرعنا زاىدنا مجاب الدعكة, متقمبلن مف الدنيا. كلد سنة خم
لىًكنَّوي كىافى رىٍأسان ًفي الًفٍقًو, )انظر: كىايىًة, كى , ابف أبي حاتـ الرازم كمائتيف, كدفف قريبنا مف قبر الشافعي, قاؿ الذىبي: كىىيكى قىًمٍيؿي الرّْ

, تيذيب األسماء والمغاتالعسقبلني, (, كابف حجر 12/294, )سير أعالم النبالءكالذىبي,  (,2/204, )الجرح والتعديل
حسن المحاضرة في تاريخ مصر  ,(911)ت: (, كالسيكطي, عبد الرحمف بف أبي بكر, جبلؿ الديف السيكطي,2/285)

 ,مصر, الطبعة: األكلى –عيسى البابي الحمبي كشركاه -: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ, دار إحياء الكتب العربيةتحقيؽ, والقاىرة
 .((307/ 1ـ, )1967 -ىػ  1387

القاىرة,  –تحقيؽ: احمد محمد شاكر, مكتبة دار التراث ,الرسالة,(204الشافعي, اإلماـ المطمبي, محمد بف ادريس الشافعي, )ت: 4
 (.4ـ, المقدمة,) ص:2005-ق 1426الطبعة الثالثة, 



  :أىمية البحث 
 تكمف أىمية ىذا البحث في النقاط التالة : 

اف الشػػافعي ذكػػر مباحػػث فػػي عمػػـك الحػػديث فػػي كتابػػو الرسػػالة مفرقػػة كمجػػزأة,   -1
مػػػف ىػػػذه كغيػػػر مبكبػػػة, ككػػػذلؾ فػػػي كتبػػػو األخػػػرل, كمػػػا نسػػػبو العممػػػاء لمشػػػافعي 

يضػػػان, جػػػاء مفرقػػػان فػػػي كتػػػب كثيػػػرة, كلػػػـ تجمػػػع ىػػػذه العمػػػكـ التػػػي ذكرىػػػا أالعمػػػـك 
الشػػػافعي فػػػي كتػػػاب مسػػػتقؿ, فسػػػيككف ىػػػذا البحػػػثي إف شػػػاء اهلل جامعػػػان لرؤيتػػػو, 

 منظمان لجزئياتيا المتفرقة في ثنايا الكتب.
يؿ ضركرة القياـ بجمع مباحث عمـك الحديث عند اإلماـ الشافعي كتحريرىا, كتذل -2

 صعكبتيا, كتقريبيا إلى طمبة العمـ كالباحثيف. 
فػػػي أىميػػػة مػػػا ذكػػػره الشػػػافعي فػػػي كتابػػػو باعتبػػػاره الميقىعّْػػػدى األكؿ, أيضػػػان كتكمػػػف  -3

 كالمؤصؿ لمسائميا.
فػػي أىميػػة دراسػػة سػػيرة اإلمػػاـ الشػػافعي السػػتخبلص العبػػر كالعظػػات منيػػا, مػػف  -4

 ـ.الصبر كالتحمؿ مف أجؿ العمـ كليككف قدكة لطبلب العم

 :حدود الدراسة 

لما كانت "الرسالة" لمشافعي, ىي أبرز كتبػو التػي قعػد فييػا كأسػس, حيػث كضػعى فييػا أصػكؿ عمػـ 
الحػػديث, رأيػػت أف أحصػػر بحثػػي فػػي ىػػذه الرسػػالة  كأجمػػع عمػػـك الحػػديث التػػي اشػػتممت عمييػػػا, 

 كدراستيا كتحميميا.

  :"سبُب االقتصار في البحث عمى كتاب "الرسالة 
ـى  -أ  . إٌف ًعم  الشافعي مفرؽه في كتبو كثيرة, فاٌدعاءي جمعو غيري ميستطاعو

 بعضي كيتًب الشافعيّْ في عداد المفقكد. -ب

 اشتممت "الرسالة" عمى مباحثى ميمةو في عمكـ الحديث.  -ج

 أٌف التحديد ىك مف سمات البحث العممي. -د

 حديث.  كتب الشافعي األخرل, ككتب عمـك ال بعض أما الدراسة فسكؼ تككف مف 



  :أىداف البحث 

 ييدؼ ىذا البحث إلى تحقيؽ ما يأتي: 

 المساىمة في تسميط الضكء عمى جيكد اإلماـ الشافعي في خدمة السنة النبكية.  -1

 التعريؼ  بكتاب الرسالة. -2

 جمع عمـك الحديث عند اإلماـ الشافعي في كتابو الرسالة   -3

 مصطمحات أىؿ الفف . دراسة ىذه العمـك دراسة كافية , في ضكء -4

  :مشكمة البحث وأسألتو 
 ما المباحث الحديثية التي تناكليا اإلماـ الشافعي في كتابو الرسالة؟ .1
ما المسائؿ الحديثية التي كافؽ اإلماـ الشافعي فييا العمماء, كما المسائؿ التي  .2

 اختمؼ معيـ فييا؟ 
كؿ منيما عند ما المقصكد بالحديث المقبكؿ ك الحديث المردكد كما أقساـ  .3

 اإلماـ الشافعي؟
 ما شركط قبكؿ الركاية بالمعنى عند اإلماـ الشافعي؟ .4
 ما كجكه عمؿ الحديث عند اإلماـ الشافعي؟ .5
 ما منيج اإلماـ الشافعي في التكفيؽ بيف األحاديث المختمفة ظاىريان؟ .6
 ما المقصكد بخبر الكاحد لغةن كاصطبلحان؟ .7
 ماـ الشافعي, كما أدلتو عمى ذلؾ؟ما شركط االحتجاج بخبر الكاحد عند اإل .8

  :الدراسات السابقة 
لقد كجدت أف مباحث عمـك الحديث في كتاب الرسالة, لـ تبحث كدراسة مستقمة, ككاف جؿ اىتماـ  

العمماء دراسة أصكؿ كفقو اإلماـ الشافعي, ككنو صاحب مذىب فقيي كبير, ك لـ أقؼ عمى 
, لكف كجدت رسائؿ عممية أك في كتابو "الرسالة"  عمكـ الحديث عنده دراسة مستقمة كاممة في

اقتصرت عمى عمـ كاحد مف عمكـ الحديث عند الشافعي, كالذيف اقتصرت رسائميـ عمى عمـ 
مختمؼ الحديث عند الشافعي, كرسائؿ عممية أخرل اقتصرت عمى الحديث عف سيرة اإلماـ 



كتاريخ ليا كأنو أكؿ مف ألؼ الشافعي, كتناكلت في ثناياىا بعض أنكاع عمكـ الحديث عنده 
 فييا,أذكر مف ىذه الرسائؿ:  

, كىك بحث لمدكتكر ناجي لميف, أستاذ منيج اإلمام الشافعي في عمم مختمف الحديث .1
الرباط, كقد تناكؿ فيو مختمؼ الحديث  -بدار الحديث الحسنية لمدراسات اإلسبلمية العميا
اديث  عند  الشافعي كمنيجو في ترجيح في عنكانيف: األكؿ:  أكجو  االختبلؼ  بيف  األح

بعضيا عمى بعض, كالثاني: التطبيقات  الفقيية  لمنيج  الشافعي  في  عمـ  مختمؼ  
 الحديث.

لمدكتكر: أسعد الصفدم, استاذ الحديث الشريؼ  اإلمام الشافعي وعمم مختمف الحديث, .2
عبارة بحث بىيَّفى فيو كعمكمو, المشارؾ بكمية أصكؿ الديف, الجامعة اإلسبلمية_غزة, كىك 

الباحث دكر اإلماـ الشافعي الريادم لعمـ مختمؼ الحديث, مف حيث ككنو أكؿ مف صنؼ 
في ىذا العمـ, كما تحدث عف األسباب التي تؤدم إلى التعارض عند الشافعي كالمسالؾ 

حث التي تبعيا إلزالة التعارض, كما تناكؿ النسخ عند اإلماـ الشافعي, كقد اعتمد فيو البا
 عمى كتاب اختبلؼ الحديث لئلماـ الشافعي, ككنو أكؿ كتاب في مختمؼ الحديث.

ميريياف مجدم  .إعداد أ, بحث في طبقات األصكلييف, كتاب الرسالة ومنيج الشافعي فيو .3
جامعة المدينة  –محمكد عبد المجيد, قسـ الدعكة كأصكؿ الديف, كمية العمكـ اإلسبلمية 

, كأصمو بحث صغير, تحدثت فيو الكاتبة عف رسالة اإلماـ ياماليز  –العالمية, شاه عمـ 
 الشافعي كمنيجو فييا, لكنيا اقتصرت عمى ذكر المكضكعات التي تناكليا في رسالتو فقط. 

, إعداد: أسماء البغا, مجمة جامعة دمشؽ من تقبل روايتو ومن ترد عند اإلمام الشافعي .4
, كأصمو بحث لطالبة 2010لعدد األكؿ _ ا26لمعمكـ االقتصادية كالقانكنية, المجمد 

دكتكراه في جامعة دمشؽ, اشراؼ الدكتكر: بديع السيد المحاـ, كقد اقتصرت فيو الباحثة 
عمى بياف صفة مف تقبؿ ركايتو عند اإلماـ الشافعي, العدالة كالضبط, كصفة مف ترد 

ـ الشافعي في ذلؾ ركايتو عند اإلماـ الشافعي, كالمستكر كالمبتدع, حيث نقمت أقكاؿ اإلما
 بشكؿ مختصر, كلـ تعتمد عمى كتاب الرسالة في ذلؾ.

, لعبد العميـ الجندم, دار المعارؼ_ القاىرة, الشافعي ناصر السنة وواضع األصول .5
الطبعة الثانية, كىك كتاب تناكؿ سيرة اإلماـ الشافعي أكثر مف عمكمو, كلكف الكاتب 

قؿ النصكص التي ذكرىا الشافعي في خصص فصبلن سماه "رسالة الشافعي",  لكنو ن
 .رسالتو دكف تحميؿ ك دراسة بؿ اقتصر فقط عمى مجرد نقؿ لمنصكص



ـ, كىك 1978,محمد أبك زىرة, دار الفكر العربي, الطبعة الثانيةل, الشافعي حياتو وعصره .6
كتاب كليس رسالة عممية, كتاب لخص فيو الكاتب خبلصة ما كاف يمقيو مف دركس عمى 

لدكتكراة, كغمب عمى الكتاب الطابع الفقيي, لكنو تناكؿ بعض المباحث طمبة قسـ ا
الحديثية عند اإلماـ الشافعي, كخبر الكاحد كحجيتو, كالمرسؿ, كاختبلؼ السنف كالتكفيؽ 
بينيا, كما تحدث عف النسخ في القرآف كالسنة, لكنو تناكليا مف ناحية فقيية كأصكلية أكثر 

كاتب ذلؾ في مقدمة الكتاب, حيث بيف أف قصده كغايتو مف مف ككنيا حديثية, كقد ذكر ال
 الكتاب بياف فقو اإلماـ الشافعي.

كقد تميزت ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة في أنيا شممت جميع مباحث عمكـ الحديث 
 التي ذكرىا اإلماـ الشافعي في رسالتو, مع دراستيا كتحميميا.

   :منيج البحث 

ألف طبيعة المكضكع تحتاج  .نيج الكصفي, كاالستقرائي, كالتحميمياتبعت في ىذا البحث الم
 التالية:  خطكاتمتكصؿ إلى النتائج المرجكة كفؽ الللمعرض ثـ الكصؼ, ثـ التحميؿ, 

 تكثيؽ اآليات القرآنية, بذكر اسـ السكرة, كرقـ اآلية.  -1
يحيف, أك أحدىما, تخريج األحاديث النبكية الشريفة الكاردة في البحث, فإف كانت في الصح  -2

ذا كاف في  ,أكتفي بالعزك إلييما , مثؿ عميو ذكر حكـ المحدثيفمع منيا فيتـ تخريجو  غيرىماكا 
كقد ذكرت أحاديث تفرد اإلماـ الشافعي بركايتيا بسنده, كلـ أجدىا في كتب  الترمذم كاأللباني,

 المتكف فاكتفيت بعزكىا لئلماـ الشافعي في رسالتو أك في مسنده
الكاردة في  الميمة المصطمحاتبعض معاجـ المغة كالفقو, لمتعريؼ ببعض كع إلى الرج  -3

 البحث.
 كمختصرالشافعي, ما بيف مفصؿ فييا  اإلماـ استخراج مباحث عمـك الحديث التي ذكرىا -4
, إذا لـز دراسة تمؾ المباحث كتحميميا كمقارنة رأم الشافعي مع غيره مف العمماء في المكضكع -5

 .األمر
 , مف كتب التراجـ القديمة كالحديثة. لؤلعبلـ غير المشيكريف الترجمة -6
ممصادر ل النبكية, كفيرس لؤلعبلـ, كفيرس األحاديثفيرس , ك القرآنية لآلياتفيرس عمؿ  -7

 ممكضكعاتكفيرس ل ,كالمراجع



 إثبات أىـ النتائج كالتكصيات التي تكصمت إلييا في خاتمة البحث.  -8

  :خطة البحث 

كخاتمة, أخرل فصكؿ  ثبلثةك  )الفصؿ األكؿ( مقدمة كفصؿ تمييدمتتككف خطة البحث مف 
 كذلؾ عمى النحك التالي: 

 المقدمة:

, كأىدؼ البحثكحدكد الدراسة,  أىمية البحث,ك  أسباب اختيار المكضكع, كتحتكم عمى:
 كخطة البحث. , كالدراسات السابقة, كمنيج البحث كمشكمة البحث كأسئمتو,

 التعريف باإلمام الشافعي وكتابو الرسالو, وفيو أربعة مباحث:  الفصل األول)التمييدي( :

 المبحث األول : حياتو الشخصية : وفيو تمييد و ستة  مطالب:

 المطمب األكؿ : اسمو كنسبو

 المطمب الثاني : كنيتو ك لقبو

 المطمب الثالث : مكلده كنشأتو

مقية مقية كالخي  المطمب الرابع : صفاتو الخى

 مذىبو ك كظائفو المطمب الخامس :

 المطمب السادس : محنتو ككفاتو

 المبحث الثاني : حياتو العممية: وفيو خمسة مطالب :

 المطمب األكؿ : نشأتو العممية

 المطمب الثاني : شيكخو

 المطمب الثالث : تبلميذه



 المطمب الرابع : آثاره العممية

 المطمب الخامس : ثناء العمماء عميو

  



 

 ثالثة مطالب : وما قبمو : وفيو في عصره الحديثعموم  المبحث الثالث:

 المطمب األكؿ: عمـك الحديث في القرف األكؿ 

 المطمب الثاني: عمـك الحديث في القرف الثاني كبداية القرف الثالث .

 المطمب الثالث : مبلمح عامة عمى عمـك الحديث في القرف الثاني .

 م الشافعي , وفيو أربعة مطالب :المبحث الرابع : التعريف بكتاب الرسالو لإلما

 الرسالة , كسبب تسميتيا بيذا األسـ , كمكاف تأليفيا .سبب تأليؼ المطمب األكؿ : 

 مكضكعات الكتاب كترتيبياالمطمب الثاني : 

 يف قامكا بشرح الكتابذاألئمة العمماء الالمطمب الثالث : 

 المطمب الرابع : مبلمح عامة في الرسالة كبعض مميزاتيا 

 الفصل الثاني: الحديث المقبول والحديث المردود عند الشافعي, وفيو ستة مباحث:

 المبحث األول: التعريف بالحديث المقبول عند اإلمام الشافعي

 المبحث الثاني: أقسام الحديث المقبول التي ذكرىا الشافعي في رسالتو, وفيو مطمبان:

 المطمب األكؿ: الحديث الصحيح

 ديث المحفكظ:المطمب الثاني: الح

 المبحث الثالث: التعريف بالحديث المردود عند اإلمام الشافعي

 المبحث الرابع: أقسام الحديث المردود التي ذكرىا الشافعي في رسالتو, وفيو مطمبان: 

 في السندالمردكد بسبب سقط المطمب الثاني: الحديث 

 المطمب الثالث: الحديث المردكد بسبب طعف في الراكم



 لخامس: الحديث المشترك بين المقبول والمردود, وفيو ستة مطالب:المبحث ا

 المرفكع الحديث :المطمب األكؿ

 المكقكؼالثاني: الحديث  المطمب

 المقطكعالحديث : المطمب الثالث

 المسند الحديث: المطمب الرابع

 المتصؿالحديث  :المطمب الخامس

 زيادة الثقة :المطمب السادس

 بالمعنى وشروط قبوليا عند الشافعي وفيو مطمبان:  المبحث السادس: الرواية

 المطمب األكؿ: شركط قبكؿ الركاية بالمعنى عند الشافعي 

 المطمب الثاني: دليؿ الشافعي عمى جكاز الركاية بالمعنى  

 : العمل في الحديث عند الشافعي, وفيو ثالثة مباحث:الثالفصل الث
 رآن ومخالفتيا لو: المبحث األول: السنة من حيث موافقتيا لمق

 المطمب األكؿ: السنة المكافقة لما جاء في القرآف الكريـ, كالمؤكدة لو.
 المطمب الثاني: السنة المبينة لمقرآف الكريـ

 المطمب الثالث: السنة المخصصة لعاـ القرآف
 المطمب الرابع: السنة التي ليس فييا شيء مف القرآف

 سة مطالب: المبحث الثاني: مختمف الحديث, وفيو خم
 المطمب األكؿ: نشأة عمـ مختمؼ الحديث, كأىميتو

 المطمب الثاني: عمـ مختمؼ الحديث عند الشافعي, كمنيجو في التكفيؽ بيف األحاديث
 المطمب الثالث: أقساـ األحاديث المختمفة

 المطمب الرابع: منيج اإلماـ الشافعي في التكفيؽ بيف األحاديث المختمفة ظاىريان 



كالتكفيؽ بمرجحات خارجية, أك بزيادة خامس: أكجو أخرل لمتكفيؽ بيف األحاديث المطمب ال
 الثقة. 

 المبحث الثالث: ناسخ الحديث ومنسوخو, وفيو سبعة مطالب:
 المطمب األكؿ: تعريؼ النسخ لغةن كاصطبلحان 

 المطمب الثاني: أىمية عمـ ناسخ الحديث كمنسكخو
 المطمب الثالث: الحكمة مف النسخ

 الرابع: إثبات كقكع النسخ عند الشافعي المطمب
 المطمب الخامس: تعريؼ النسخ عند الشافعي
 المطمب السادس: شركط النسخ عند الشافعي

 المطمب السابع: بـ يعرؼ الناسخ مف المنسكخ؟
 الفصل الرابع: خبر الواحد وحجيتو, وفيو تمييد وأربعة مباحث:

 افعي وعند غيره, وفيو مطمبان:المبحث األول: التعريف بخبر الواحد عند الش
 تعريؼ خبر الكاحد  في المغةلمطمب األكؿ: ا

 في االصطبلحتعريؼ خبر الكاحد المطمب الثاني: 
 المبحث الثاني: شروط االحتجاج بخبر الواحد عند الشافعي وعندغيره, وفيو ثالثة مطالب:

 المطمب األكؿ: حجية خبر الكاحد عند اإلماـ الشافعي
 الشافعي اإلماـ شركط االحتجاج بخبر الكاحد عند ي: المطمب الثان

المطمب الثالث: مقارنة ما اشترطو اإلماـ الشافعي لبلحتجاج بخبر الكاحد مع غيره مف العمماء 
 كالراجح في ذلؾ

 المبحث الثالث: األدلة عمى حجية خبر الواحد , وكونو أصاًل بذاتو
 القرآف الكريـ األدلة عمى حجية خبر الكاحد مف المطمب األكؿ:
 األدلة عمى حجية خبر الكاحد مف السنة النبكية المطمب الثاني:

 المطمب الثالث: األدلة عمى حجية خبر الكاحد مف عمؿ الصحابة كالتابعيف
 شبية كالرد عمييا المطمب الرابع: 

 المطمب الخامس: األدلة عمى حجية خبر الكاحد مف اإلجماع



 ة خبر الكاحد مف القياساألدلة عمى حجي :المطمب السادس
 المبحث الرابع: ما تخالف فيو الرواية الشيادة وما توافق

 المطمب األكؿ: سبب ذكر اإلماـ الشافعي الفرؽ بيف الركاية كالشيادة في باب خبر الكاحد
 المطمب الثاني: الفرؽ بيف الركاية كالشيادة مف حيث العدد

 مف حيث الصفةالمطمب الثالث: الفرؽ بيف الركاية كالشيادة 
 المطمب الرابع: الفرؽ بيف الركاية كالشيادة مف حيث مقصد الترجيح

 المطمب الخامس: الفرؽ بيف الركاية كالشيادة مف حيث الجمع كالترجيح

 : كفييا أىـ النتائج كالتكصيات الخاتمة

 

  



 , وفيوترجمة لإلمام المشافعي وكتابو الرسالة: األول )التمييدي( الفصل
 احث:أربعة مبو 

 الشخصية توالمبحث األول: حيا 
 
 العممية توالمبحث الثاني: حيا 

 
 المبحث الثالث: عموم الحديث في عصره وما قبمو 

 
 ةالرسال والمبحث الرابع: التعريف بكتاب 

 
  



 : ترجمة لإلمام الشافعياألول )التمييدي( الفصل

حيث  شافعيحياة اإلماـ ال ىذا الفصؿ التمييدم بياف بعض جكانب فقد قصدت في 
كما فييا مف عبر كعظات ليككف قدكة لطمبة العمـ كحاممكه,  حياتو الشخصية تحدثت فيو عف

, كما كاجيو فييا مف صعكبات, ككيؼ أنو صبر كتحمؿ الكثير ليصؿ حياتو العممية كتناكلت فيو
, كعرفت عمكـ الحديث في عصره كما قبمو إلى ما كصؿ إليو مف عمك كحكمة, كما كبينت فيو

ف القمـ ليقؼ عاجزان  كالحؽ أف اإلماـ أجؿ كأعمى مف أف تعبر عنو الكممات..... الرسالو وكتابب كا 
 ـ.إذا ىَـّ بأف يتحدث عف اإلما

 المبحث األول: حياة اإلمام الشافعي الشخصية:
سأتناكؿ في ىذا المبحث اسـ اإلماـ الشافعي كنسبو, ككنيتو كلقبو, كمكلده كنشأتو, كما سأتحدث 

مقيةف صفات اإلماـ الشافعي فيو ع مقية كالخي  , كمذىبو, ككظائفو, كمحنتو ككفاتو. الخى
 المطمب األول: اسمو ونسبو

ىك اإلماـ أبك عبد اهلل محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع بف السائب بف "
 عبيد بف عبد يزيد بف ىاشـ بف المطمب بف عبد مناؼ بف قصي بف كبلب بف مرة بف كعب بف
لؤم بف غالب بف فير بف مالؾ بف النضر بف كنانة بف خزيمة بف مدركة بف إلياس بف مضر 

جده . "6"كناصر سنتو نسيب رسكؿ اهلل ", 5"ابف نزار بف معٌد بف عدناف المطمبي الشافعي
ىاشمي كالشافعي مطمبي, كىاشـ   فالنبي", 7"المطمب بف عبد مناؼ أخك ىاشـ بف عبد مناؼ

                                                           
تعميؽ: , تقديـ ك األنسابىػ(, 562السمعاني, عبد الكريـ بف محمد ابف منصكر التميمي )ت: 5

عبد اهلل عمر الباركدم, مركز الخدمات كاألبحاث الثقافية, دار الكتب العممية, دار الجناف, 
 (. 3/378ـ, )988-ق 1408الطبعة: األكلى, 

تذكرة ىػ(, 748الذىبي, شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز, )ت: 6
ـ, 1998 -ىػ1419الطبعة: األكلى, لبناف, -, دار الكتب العممية بيركتالحفاظ

(1/365.) 
, تيذيب الكمال في أسماء الرجالىػ(, 742المزم, جماؿ الديف أبك الحجاج يكسؼ, )ت:  7

بيركت,  -حققو كضبط نصو كعمؽ عميو: الدكتكر بشار عكاد معركؼ, مؤسسة الرسالة
 (. 356/ 24ـ,)1992-ق1413الطبعة األكلى, 



الذم لقي النبي " 9, كىك منسكب إلى جد جده: شافع بف السائب,8"ابنا عبد مناؼ كالمطمب أخكاف
  ,كىك مترعرع, كأسمـ أبكه السائب يكـ بدر, فإنو كاف صاحب راية بني ىاشـ, فأيسر كىك كافر

ما كنت أحـر المؤمنيف طعمان  كفدل نفسو ثـ أسمـ, فقيؿ لو لـ لـ تسمـ قبؿ أف تفتدم فداؾ؟ فقاؿ:
 .10"ليـ

في نسبو,  كقد كصؼ الشافعي أنو شقيؽ رسكؿ اهلل "كقاؿ بعض أىؿ العمـ بالنسب: 
طيارة في مكلده كفضمو في آبائو, إال كىك قسيمو فييا,  كشريكو في حسبو, لـ تنؿ رسكؿ اهلل 

إلى أف افترقا مف عبد مناؼ, فزكج المطمب ابنو ىاشـ الشفاء بنت ىاشـ بف عبد مناؼ, فكلدت 
جد الشافعي, كقد كلد لمشافعي الياشماف:ىاشـ بف عبد المطمب, كىاشـ بف عبد لو عبد يزيد 

كالشفاء بنت  كابف عمتو, ألف المطمب عـ رسكؿ اهلل  كالشافعي ابف عـ رسكؿ اهلل  مناؼ,
 ."11 ىاشـ بف عبد مناؼ أيخت عبد المطمب عمة رسكؿ اهلل

متعصبيف لمشافعي, كالصحيح كأما أيمو فيي مف األزد, كليست قرشية كما يزعـ بعض ال
أنيا أزدية, ككؿ الركايات التي ركيت عف الشافعي في نسبو, تذكر عمى لسانو, أف أيمو مف 
األزد, كانعقد عمى ذلؾ اإلجماع, كفي نسب الشافعي بأبيو غناء يغنيو عف ادعاء القرشية أليمو 

ؿ النقؿ مف جميع ريشي مطمبي بإجماع أىق  الشافعي"يقكؿ اإلماـ النككم: . 12بغير حؽ
الطكائؼ, كأمو أزدية, كقد تظاىرت األحاديث الصحيحة في فضؿ قريش, كانعقد اإلجماع عمى 

                                                           
 سؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم القرطبيابف عبد البر, أبك عمر يك  8

بيركت, -, دار الكتب العممية اإلنتقاء في فضائل الثالثة األئمة الفقياءىػ(, 463)ت: 
 (.67)ص:

 (.378/  3, )األنسابانظر: السمعاني,  9
 (. 360/ 24, )تيذيب الكمالالمزم,   10
 (. 360/ 24) ,المصدر السابق  11
, تحقيؽ: مناقب الشافعيىػ(, 458ر: البييقي, أبك بكر أحمد بف الحسيف البييقي, )ت: انظ  12

يا محيي الديف يحيى النككم, أبك زكر  ك (,1/81أحمد صقر, مكتبة دار التراث, القاىرة, )
/ 1)لبناف  –, دار الكتب العممية, بيركت , تيذيب األسماء والمغاتق(676: ت) بف شرؼ

 (.16, دار الفكر العربي, الطبعة الثانية, )ص:شافعي حياتو وعصرهالأبك زىرة, ك  (, 64



فنسب الشافعي في قريش, كاشتياره بالمطمبي عند ". 13"تفضيميـ عمى جميع قبائؿ العرب كغيرىـ
 .14"الخمفاء كالعمماء كالشعراء, أشير مف ضكء النيار عند المبصر

 كنيتو ولقبوالمطمب الثاني: 
أخرج الحاكـ مف طريؽ الميمكني: "حيث  .15أما كنيتو فقد كاف يكنى بأبي عبد اهلل

سمعت أحمد بف حنبؿ يقكؿ ألبي عثماف بف الشافعي: "إني ألحبؾ لثبلث خبلؿ: ألنؾ رجؿ مف 
كاف يمقب بناصر قد كأما لقبو ف  .16"قريش, كألنؾ ابف أبي عبد اهلل, كألنؾ مف أىؿ السنة

 .17"سميت بمكة بناصر الحديث"الشافعي: اإلماـ قاؿ  الحديث,
 المطمب الثالث: مولده ونشأتو:

, اكلد اإلماـ الشافعي بغزة, مف ببلد الشاـ, ألف أباه كغيره, مف قريش, كانكا يتعاىدكني
 اإلماـ كسبب ىذا االختبلؼ أنو قد ركم عف. 18كقيؿ: كلد بمنى, كقيؿ: بعسقبلف, كقيؿ: باليمف

, ث ركايات, في كؿ منيا يذكر أنو كلد في بمد, ففي الركاية األكلى يركم أنو كلد بغزةالشافعي ثبل
, كفي 19"كلدت بغزة سنة خمسيف, يعني: كمائة, كحممت إلى مكة كأنا ابف سنتيفقاؿ الشافعي: "

مىيَّ  , قاؿ الشافعي: "الركاية الثانية أنو كلد بعسقبلف , فىمىمَّا أىتىى عى ًلٍدتي ًبعىٍسقىبلفى مىٍتًني  كي مى سىنىتىاًف حى

                                                           
 (.64/ 1, )تيذيب األسماء والمغاتالنككم,  13
 (.1/81) مناقب الشافعي, البييقي 14
, الكنى واألسماءىػ( 261انظر: مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم, )ت: 15

البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية, المممكة حققو:عبد الرحيـ محمد أحمد القشقرم, عمادة 
 (.1/305ـ, )1984ق_1404العربية السعكدية_المدينة المنكرة, الطبعة األكلى, 

توالي  (,852أحمد, )ت: بف محمد بف عمي بف أحمد الفضؿ أبك, ابف حجر العسقبلني 16
-ية, بيركتتحقيؽ: عبد اهلل القاضي, دار الكتب العمم, التأسيس لمعالي محمد بن ادريس

 (.39)ص:ـ, 1986-ق 1406لبناف, الطبعة األكلى, 
 (.40ص: , )توالي التأسيس(, كابف حجر, 1/361) تذكرة الحفاظ,انظر: الذىبر:  17
, تحقيؽ عبد اهلل الجبكر, طبقات الشافعية, ىـ( 772)ت  األسنكم, جماؿ الديف عبد الرحيـ, 18

 (.11ـ, )ص:1970 -ىػ1390بغداد, -الطبعة األكلى, مطبعة اإلرشاد
حمية األولياء وطبقات  ,ىػ(430: تأبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل بف أحمد بف إسحاؽ بف مكسى بف ميراف )انظر: األصبياني,  19

 (.9/67, )ـ1974 -ىػ 1394بجكار محافظة مصر,  -لسعادة دار ا ,األصفياء



افىٍت أيمّْي , قاؿ الشافعي: ", كفي الركاية الثالثة أنو كلد باليمف20"أيمّْي ًإلىى مىكَّةى  ًلدتُّ ًباٍليىمىًف, فىخى كي
مىى نىسىًبؾى  اؼي أىٍف تيٍغمىبى عى , فىًإنّْي أىخى ـٍ , فىتىكيكفى ًمٍثمىيي ٍؽ ًبأىٍىًمؾى قىالىًت: اٍلحى ٍيعىةى, كى مىيَّ الضَّ ٍتًني عى يَّزى , فىجى

عىٍمتي أى  , فىًصٍرتي ًإلىى نىًسيبو ًلي, كىجى ًئذو اٍبفي عىٍشرو أىٍك شىًبيينا ًبذىًلؾى ٍطميبي ًإلىى مىكَّةى, فىقىًدٍمتييىا كىأىنىا يىٍكمى
ـى   . 21"اٍلًعٍم

كقد حاكؿ العمماء الجمع بيف ىذه الركايات بأكثر مف طريقة, كقد اخترت ىنا أف أذكر ما 
:"فالذم يجمع األقكاؿ أنو كلد بغزة عسقبلف, كأف عسقبلف ىي األصؿ , حيث قاؿرقالو ابف حج

في قديـ الزماف, كىي كغزة متقاربتاف, كعسقبلف ىي المدينة, فحيث قاؿ الشافعي: غزة, أراد 
القرية, كحيث قاؿ: عسقبلف, أراد المدينة, كلما بمغ سنتيف حكلتو أيمو إلى الحجاز كدخمت بو إلى 

مف أىؿ اليمف, فنزلت عندىـ, فقكلو: "كلدت باليمف" أم في قبيمة يمنية, أك نشأت  قكميا, كىـ
بيا؛ ألف أمو أزدية مف اليمف, فمما بمغ عشران خافت عمى نسبو الشريؼ أف ينسى كيضيع, فحكلتو 

  .22إلى مكة"
ك كأما زماف مكلده ففي سنة خمسيف كمائة, ببل منازع, كىك العاـ الذم تكفي فيو اإلماـ أب

حنيفة, رحمو اهلل, كقيؿ: إنو كلد في اليكـ الذم تكفي فيو اإلماـ أبك حنيفة, كال يكاد يصح ىذا, 
"كىذا التقييد باليـك لـ أجده في سائر  كيتعسر ثبكتو جدان, كقد رد البييقي عمى ذلؾ بقكلو:
الركايات, فأما العاـ فإنو عاـه كاحد فيما بيَّف أىؿ التكاريخ"

23. 
حجر تضعيؼ أسانيد تمؾ الركايات, فأما العاـ فإنو عاـه كاحد, لكنو كلـ يرتًض ابف 

"لكف ىذا المفظ يقبؿ التأكيؿ, فإنيـ يطمقكف اليكـ كيريدكف مطمؽ  بقكلو: 24حاكؿ التكفيؽ بينيا
 ".25الزماف

                                                           
 الحنظمي التميمي , أبك محمد عبد الرحمف بف محمد بف ادريس بف المنذرابف أبي حاتـ 20

, حققو كعمؽ عميو: عبد الغني عبد الخالؽ, أداب الشافعي ومناقبوىػ(, 327, )ت: الرازم
 (.19ـ, )ص:2003-ق 1424لبناف, الطبعة األكلى,  –دار الكتب العممية ,بيركت

 (. 18)ص:  ,المصدر السابق 21
 (. 52-51, )ص:توالي التأسيسابف حجر العسقبلني,  22
 ( . 72/  1, )مناقب الشافعيي, انظر: البييق  23
األردف,  –, دار النفائسالمدخل إلى مذىب اإلمام الشافعيالقكاسمي, أكـر يكسؼ عمر,   24

 (.42)ص: 



, 26قمة عيش, كضيؽ حاؿ ييتيمان فى حجر أمو ف الشافعىاإلماـ أما نشأتو فقد نشأ 
كصمت بو أمو مكة, فقرأ بيا القرآف كحفظو, كىك في السابعة مف عمره,  كلما بمغ عمره سنتيف"

كأقبؿ عمى الرٍَّمي, حتى فاؽ فيو األقراف, كصار يصيب ", 27"كحفظ المكطأ في العاشرة مف عمره
مف عشرة أسيـ تسعة, ثـ أقبؿ عمى العربية كالشعر, فبرع في ذلؾ, كتقدـ, ثـ حبب إليو الفقو, 

ككاف فى صباه يجالس العمماء, كيكتب ما يستفيده فى العظاـ كنحكىا؛ ", 28"فساد أىؿ زمانو
كنت "قاؿ:  أنو عف الشافعي 30ابف أبي حاتـ ركل, 29"لعجزه عف الكرؽ, حتى مؤل منيا حبابنا

يتيمان في حجر أمي, كلـ يكف معيا ما تعطي المعمـ, ككاف المعمـ قد رضي مف أمي أف أخمفو 
مت المسجد, ككنت أجالس العمماء فأحفظ الحديث, أك المسألة, إذا قاـ, فمما ختمت القرآف دخ

                                                                                                                                                                      
 (.53, )ص:توالي التأسيسابف حجر العسقبلني,   25
 (. 46/  1, )تيذيب األسماء والمغاتانظر: النككم,  26
ٍندم, محمد بف يكسؼ بف يعقكب, أبك عب 27 السموك في ىػ(, 732د اهلل, اليمني, )ت: الجي

 –, حققو: محمد بف عمي بف الحسيف األككع, مكتبة اإلرشاد طبقات العمماء والمموك
 (. 1/151ـ, )1995صنعاء, الطبعة: الثانية, 

سير (, 748الذىبي, شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز )ت:  28
جمكعة مف المحققيف, بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط, مؤسسة , تحقيؽ: مأعالم النبالء

 (. 10/6ـ, ) 1985ىػ /  1405الرسالة, الطبعة الثالثة, 
ٍخمةي, أنظر: 1/46, )تيذيب األسماء والمغاتالنككم, 29  رَّةي الضى (. كحبابا جمع حيب كىي: الجى

ر األنصارم ابف منظكر, محمد بف مكـر بف عمى, أبك الفضؿ, جماؿ الديف ابف منظك 
بيركت, الطبعة: الثالثة,  –,  دار صادر لسان العربىػ(, 711الركيفعى اإلفريقى )ت: 

 .(1/295ىػ, ) 1414
كىك: عبد الرحمف بف أبي حاتـ محمد بف إدريس الرازم الحافظ الثبت ابف الحافظ الثبت,  30

كالتعديؿ,  ككاف ممف جمع عمك الركاية كمعرفة الفف, كلو الكتب النافعة ككتاب الجرح
كالتفسير الكبير, ككتاب العمؿ, )انظر: ابف عساكر, أبك القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة اهلل 

تحقيؽ: عمرك بف غرامة العمركم, دار الفكر لمطباعة  تاريخ دمشق,ىػ(, 571)ت: 
الذىبي, شمس الديف أبك عبد اهلل , ك (35/357ـ, ) 1995 -ىػ  1415كالنشر كالتكزيع, 
 ميزان االعتدال في نقد الرجال, ىػ(,748بف عثماف بف قىاٍيماز )ت:  محمد بف أحمد

لبناف, الطبعة:  –تحقيؽ: عمي محمد البجاكم, دار المعرفة لمطباعة كالنشر, بيركت 
 ((2/588ـ, ) 1963 -ىػ  1382األكلى, 



ككاف منزلنا بمكة في شعب الخيؼ, فكنت أنظر إلى العظـ فأكتب فيو الحديث, أك المسألة, 
,  ثـ ارتحؿ إلى مالؾ بيثرب  كبقي 31"ككانت لنا جرة عظيمة إذا امتؤل العظـ طرحتو في الجرة

ؿ مرة مع جده عبد اهلل بف الحسف ال غرض لو غير طمب عنده ثمانية أشير, ثـ دخؿ اليمف ألك 
العمـ, ثـ ارتحؿ إلى العراؽ, كسكف الككفة إذ ذاؾ, ثـ دخؿ بغداد, فكلى الرشيد قضاء اليمف 
لمصعب بف عبد اهلل فكاف الشافعي بصحبتو, فسألو أف يخرج إلى اليمف لما يتحقؽ مف فقره 

ء نجراف, فحكـ أحكامان محررة, كصار لو ذكر كانقطاعو, فمما صار باليمف استنابو عمى قضا
باليمف, )كحدثت لو محنة مع ىاركف الرشيد سأفصميا في المطالب القادمة اف شاء اهلل تعالى ( 
كىافى كثير الٌذكر  كبعد أف عفي عنو ارتحؿ إلى بغداد, كأقاـ بيا ميدَّة, فقيد بيىا كتبو اٍلقىًديمىة, كى

 اؿى لمعاتبو:, فعكتب ًفي ذىًلؾ فىقى 32لمسَّفر
 تغرب عىف األكطاف ًفي طمب اٍلعبلى ... كسافر فىًفي اأٍلىٍسفىار خمس فىكىاًئد

 تفرج ىـ كاكتساب معيشة ... كىعمـ كآداب كصحبة ماجد
قطع فياؼ كارتكاب شىدىاًئد  فىًإف قيؿ ًفي اأٍلىٍسفىار قؿ كغربة ... كى

  33ش كحاسد ...فمكت اٍلفىتى خير لىوي مف مقىامو ... بدار ىكاف بىيف كا
 

 كىعيكًتبى عمى كىٍثرىة التنقؿ ًفي اٍلبمدىاًف فىقىاؿى شعرنا: 
نني ... أسعى لجمع شتاتو كأطكؼ د كا   ًرٍزًقي تشىتت ًفي اٍلًببلى
كؼ د حيري كىأف ًرٍزًقي ًفي اٍلًببلى  ... فكأنني قمـ بأنمؿ كىاتب ... كى

 :ثَـّ عـز عمى الترحؿ ًإلىى مصر فىقىاؿى ًفي ذىًلؾ
مف دكنيىا أىرض الميامو كالقفرأرل نى   فًسي تتكؽ ًإلىى مصر ... كى

 فىبلى أىٍدًرم ألمفكز كالغنى ... أساؽ ًإلىٍييىا أـ أساؽ ًإلىى اٍلقىٍبر.... 

                                                           
 (1/20)آداب الشافعي ومناقبو, ابف أبي حاتـ الرازم,  31
ٍندم 32  (.1/151, )قات العمماء والمموكالسموك في طب, أنظر الجي
نسبت ىذه األبيات أيضان لمقاضي أبك محمد عبد الكىاب, )انظر: ميارة, محمد بف أحمد ميارة  33

)شرح المرشد المعيف عمى الضركرم مف عمكـ  الدر الثمين والمورد المعينالمالكي, 
 (294ص:ـ, )2008 -ىػ 1429الديف(, تحقيؽ: عبد اهلل المنشاكم, دار الحديث القاىرة, 



لىى ذىًلؾ أىشىارى  مىٍيًو, كىاً  مىٍيًو اٍلًفٍقو, بؿ شرفت نىفسو عى كىافى ييقىاؿ: الشَّاًفًعي شىاًعر غمب عى كى
 كؿ:ًبشىٍيء مف شعره يىقي 

لىٍكالى الٌشٍعر بالعمماء يزرم ... لىكيٍنت اٍليىٍكـ أشعر مف لبيد ...  كى
34 

ًتٍسعيف كمائة فىأٍدرؾ بيىا السّْت نفيسة, كىالنَّاس ًإٍذ ذىاؾ  َـّ سىافر فىدخؿ مصر سنة تسع كى ث
رى الشَّاًفًعي م ًديث مف كىرىاء ستر, فىحىضى ٍنيىا الحى كف ًمٍنيىا مىٍجًمسا, كيرككف عى جمسيا كىأخذ يٍحضري

ٍنيىا, فىًييى مىٍعديكدىة ًفي شيييكخو, كبقي في مصر إلى حيف كفاتو عى
35. 

 ْمِقيَّة والُخُمِقيَّة.المطمب الرابع: صفاتو الخَ 
إف صفات الشافعي أىكثر مف أىف تحصى كتعد, كمىا جمعى اهلل ًفيًو الى يٍستىٍكفى, ًإٍذ كىافى "

ا فاؽ ًبًو النظراء, كسما اٍلمىٍخصيكص مف الٌديف كالرجحاف الظَّاىً  ر اٍلميبيف, كالتقدـ ًفي اٍلميسمميف ًبمى
كىاًحد عصره, ًإف ذكرت المفاخر  ارى نىًسيج كىحده, كفريد مجده, كقريع دىره, كى ًبًو عمى اأٍلىكفاء, فىصى

احبي النّْ  ف عدت المحاسف فإليو النّْيىايىة, ذيك اٍلقدىـ السَّاًبقىة, كىصى يَّة الصادقة, كالفيـ فىييكى اٍلغىايىة, كىاً 
الرَّاًجح, كىاٍلفضؿ اٍلكىاًضح, كىاٍلمجد الشامخ, كالسناء الباذخ, كالفطنة الدقيقة, كالقريحة العميقة, 
ًثيقىة, كاستقامة الطًَّريقىة, ككـر اٍلخمقىة, كالمزية الشامخة اٍلعميا, كالتقدـ ًفي اٍلًفٍقو كالفتيا,  كالعقدة اٍلكى

ازى مىا عجز عىنوي أىؿ اأٍلىٍسنىاف, كىضبط ذىًلؾ ًبحسف بىًصيرىة فتصرؼ ًفي سىاًئر اٍلعيمي  كـ بافتناف, كىحى
لىك عدد المبالغكف كأحصى مناقبو المحصكف ألدركتيـ السَّآمىة ًفي ًحسىابيىا كألقركا ًباٍلعىجًز  تقاف, كى كا 

 . كأذكر منيا ىنا الشيء اليسير مما لـ أذكره فيما سبؽ.36"عىف استيعابو
 

 ْمِقيَّة:فاتو الخَ أواًل: ص

                                                           
ٍندم , ر: أنظ 34  (.1/153, )السموك في طبقات العمماء والمموكالجي
, قدـ لو: ميفتي الجميكرية المبنانية الشٍَّيخ حسف خالد, معجم المفسرينأنظر: عادؿ نكييض,  35

 1409لبناف, الطبعة: الثالثة,  –مؤسسة نكييض الثقافية لمتأليؼ كالترجمة كالنشر, بيركت 
 (. 2/488, )ـ 1988 -ىػ 

, ق(463, )الخطيب البغدادم, أبي بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم  36
باكستاف, )ص:  –, تحقيؽ: خميؿ ابراىيـ مبل خاطر, المكتبة األثريةاالحتجاج بالشافعي

65 .) 



ٍمًقيَّة التي اتصؼ بيا الشافعي, فقاؿ: عدَّ الحافظ ابف حجر مجمكعة مف الصفات الخى 
"كقفت عمى جزء لطيؼ لمشيخ تقي الديف بف الصبلح, ذكر فيو حمية الشافعي, قاؿ: "كاف 

ف, طكيبلن, سائؿ الخديف, قميؿ لحمة الكجو, طكيؿ العنؽ, طكيؿ القصب, أسمر, خفيؼ العارضي
يخضب لحيتو بالحناء, حمراء قانتة, حسف الصكت كالسمة, عظيـ العقؿ, جميؿ الكجو, مييبان, 

ذا أخرج لسانو بمغ أرنبة أنفو قاؿ أيضان: كاف مسقامان, كنقؿ أنو , فصيحان, مف آدب الناس لسانان, كا 
 .37"كاف كارد األرنبة, كعمى أنفو أثر جدرٌم, بادم العنفقة, أبمج, مفمج األسناف

ذكر الحافظ ابف حجر أف معنى قكلو )طكيؿ القصب(: عظيـ الفخد كالساؽ كالعضد, ك 
كذكر أنو نقؿ مف كتاب "رسائؿ األلمعي" ألبي الحسف بف أبي القاسـ الممقب بفندؽ, أنو ذكر فيو 
أف الشافعي, كارد األرنبة, أم طكيميا, فاألرنبة: مقدمة األنؼ, كأنو كاف أبمج: أم ليس حاجباه 

ةى مقركنيف  .38, ككاف أبمج األسناف: أم بيف كؿ سف كسف فيٍرجى
 39عف الشافعي: أنو كاف يخضب بالحٌناء, ككاف خفيؼ العارضيفبسنده  البييقي ركلك 

  .40 ييصفّْري لحيتوكأنو رجبلن طكيبلن 
ـى الشافعي مصر, "مف طريؽ الربيع, قاؿ:  41أخرج اآلبرم"ابف حجر:  الحافظ قاؿ لما قىًد

اف يجالس رؤساء أصحاب الًحمىؽ, عبد اهلل بف عبد الحكـ كنيظىراءهي, ككاف كقعد في مجمسو, ك
 .42"الشافعي حسف الكجو كالخمؽ, فحبب إلى أىؿ مصر مف الفقياء كالنببلء كاألعياف

                                                           
 (.126, )ص: توالي التأسيسابف حجر العسقبلني,   37
 (.126, )ص: المصدر السابقانظر:  38
خفيؼ شعر الخد, )انظر: ابف فارس, عارض صفحة الخد كالمراد بخفيؼ العارضيف: كال  39

معجم مقاييس ىػ(, 395أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم, أبك الحسيف )ت: 
باب عرض,  ,.ـ1979 -ىػ 1399, تحقيؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف, دار الفكر, المغة

 ((7/181ة عرض, ), مادلسان العرب(, كابف منظكر, 4/277)
 (.284-2/283, )مناقب الشافعيانظر: البييقي,  40
كىك: أبك الحسف محمد بف الحسيف بف إبراىيـ بف عاصـ بف عبد اهلل اآلبرم, كآبر قرية مف   41

قرل سجستاف, أحد الحفاظ, رحؿ في طمب الحديث إلى خراساف كالجباؿ كالعراؽ كالجزيرة 
رجب سنة ثبلث كستيف كثبلثمائة )انظر: ابف ماككال, كالشاـ كمصر, تكفى اآلبرل فى شير 

اإلكمال في رفع االرتياب  ىػ(,475سعد الممؾ, أبك نصر عمي بف ىبة اهلل بف جعفر )ت: 
لبناف, -بيركت-, دار الكتب العممية عن المؤتمف والمختمف في األسماء والكنى واألنساب



: "كنا إذا أردنا أف 43ككاف حسف الصكت في قراءة القرآف الكريـ, قاؿ بحر بف نصر
الفتى المطمبي يقرأ القرآف, فإذا أتيناه استفتح القرآف  نبكي قمنا بعضنا لبعض قكمكا بنا إلى ىذا

 .44حتى يتساقط الناس مف بيف يديو, كيكثر عجيجيـ بالبكاء مف حسف صكتو"
 ثانيًا: صفاتو الُخُمقِّيَّة:

"اتفؽ العمماء قاطبة: مف أىؿ الفقو كاألصكؿ كالحديث كالمغة كالنحك كغير ذلؾ عمى 
كتقكاه, كجكده, كحسف سيرتو, كعمك قدره, فالمطنب في كصفو  إمامتو, كعدالتو, كزىده, ككرعو,

مقصر, كالمطنب في مدحو مقصر, سيما كقد كسرت عمييا المجمدات الكبار, كلـ يبمغكا ساحؿ 
كأيجًمؿي ما قيؿ فيو مف صفات  45ر"ػىذا البحر الزخار, فكيؼ يستقصى في ىذه الكرقات الصغاي 

 فيما يمي:
                                                                                                                                                                      

ج الديف عبد الكىاب بف تقي (, ك السبكي, تا1/122ـ, )1990-ىػ1411الطبعة األكلى 
, تحقيؽ: د. محمكد محمد الطناحي طبقات الشافعية الكبرىىػ(, 771الديف السبكي )ت: 

ىػ, 1413د. عبد الفتاح محمد الحمك, ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع, الطبعة: الثانية_ 
(3/147-148.)) 

 (. 105, )ص:توالي التأسيسابف حجر,  42
ني, كلد لسنة إحدل كثمانيف كمائة, كمات سنة سبع كستيف نصر الخكالكىك: بحر بف  43

أبك  ,)انظر: ابف ابي حاتـ , تـ: كتبنا عنو بمصر كىك صدكؽ ثقةكمائتيف, قاؿ ابف أبي حا
ىػ(, 327الحنظمي, )ت:  الرازم تميميمحمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر ال

اليند, دار  –بحيدر آباد الدكف -عثمانية, طبعة مجمس دائرة المعارؼ الالجرح والتعديل
, كابف (2/419) ,.ـ 1952ىػ  1271الطبعة: األكلى,  بيركت, –إحياء التراث العربي

ق(, 804الممقف, سراج الديف أبك حفص عمر بف عمي بف أحمد الشافعي المصرم )ت: 
دار سيد ميني,  -, تحقيؽ: أيمف نصر األزىرم العقد المذىب في طبقات حممة المذىب

 ((.219ـ, )ص:1997 -ىػ  1417لبناف, الطبعة: األكلي,  –الكتب العممية, بيركت 
خالصة تذىيب تيذيب الكمال ىػ(, 923صفي الديف احمد بف عبد اهلل )ت: بعد الخزرجي,  44

مطبعة الفجالة  , تحقيؽ: محمكد عبد الكىاب فايز, مكتبة القاىرة ,في اسماء الرجال
 (. 2/377الجديدة_ القاىرة, )

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في ىػ(.  968)ت  طاش كبرل زاده , أحمد بف مصطفى , 45
ق 1405لبناف , الطبعة األكلى, –, دار الكتب العممية, بيركت موضوعات العموم

 (.2/204ـ, )1985_



كاف أسخى الناس عمى الدينار كالدرىـ , ك 46دالة كالثقةاتصؼ الشافعي بالصدؽ كالعأ 
كاف ذا ىيبة , ك 47كالطعاـ, كأقصد الناس في الماء, كيسأؿ عف كؿ مف يعرفو مف الناس كيبره

كاف ال يرفع صكتو أثناء مناظراتو, كلـ يحب يكمان لمناًظرًه أف , ك 48كجبلؿ, كيكـر مف يجالسو
لـ يستدف مف أحد , كأنو ال صادقان كال كاذبان  لـ يكذب قط, كلـ يحمؼ قط," , كأنو49يخطيء

كاف يصمي نحك , "ك 51"كاف مف أحسف الناس صبلةن, كأحسنيـ كبلمان, كأحسنيـ كجيان , كقد"50"قط
الميؿ, ككاف ال يمر بآية رحمة إال سأؿ اهلل لنفسو كلممؤمنيف كالمؤمنات, كال يمر بآية عذاب  ثمث

 .52"كلممؤمنيف كالمؤمنات إال تعكذ باهلل, كسأؿ اهلل النجاة لنفسو
 
 
 

 المطمب الخامس: مذىبو
لقد شكؿ األئمة األربعة, أبك حنيفة, كمالؾ, كالشافعي, كأحمد, مدارس فقيية, سميت 
بالمذاىب, كاستقرت مف أياـ أصحابيا إلى يكمنا ىذا. كالمذاىب الفقيية: ىي اجتيادات في فيـ 

ؽ ليس محصكران في أحدىا ال يخرج النصكص الشرعية, قد تصيب كقد تخطيء, كليذا فالح
بؿ كعمى بقية األئمة ممف كاف ليـ اتباع ثـ انقرضكا,  .بؿ الحؽ مكزع عمييا جميعان  .عنو

                                                           
 (.65, )ص:, االحتجاج بالشافعيانظر: الخطيب البغدادم 46
, ) توالي التأسيس(.كابف حجر العسقبلني, 284, 2/222, )مناقب الشافعيأنظر: البييقي,  47

 (. 124, 121ص: 
, )ص: توالي التأسيس(, كابف حجر العسقبلني, 2/285, )مناقب الشافعيانظر: البييقي,  48

113.) 
انظر: الخطيب البغدادم , ابي بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم,  49

بك عبد الرحمف عادؿ بف يكسؼ الغرازم, دار ابف , حققو : أالفقيو والمتفقوىػ( 463)ت:
توالي ابف حجر العسقبلني, , ك (51-2/50ىػ, )1421السعكدية, الطبعة الثانية, –الجكزم

 (.112, )ص: التأسيس
 (.121, )ص: توالي التأسيسابف حجر العسقبلني, 50
 (. 284/  2, )مناقب الشافعيالبييقي,  51
 (.125, )ص: يستوالي التأسابف حجر العسقبلني,  52



تباع اسحاؽ بف راىكية, كالظاىرية اتباع داكد كغيرىـ, أك ممف ليس ليـ اتباع أسحاقية كاإل
 .53يتبنكف أفكارىـ, كيدافعكف عنيا, كفقياء المدينة السبعة كغيرىـ

كيعتبر المذىب الشافعي مف المذاىب المتبعة المشيكرة, كأحد ىذه المذاىب األربعة, 
كالتي تقكـ عمى اتباع ما دؿ عميو الكتاب كالسنة كبقية المصادر الشرعية المعتبرة عمى اختبلؼ 
بينو كبيف المذاىب األخرل, كترجع نسبة ىذا المذىب إلى اإلماـ الشافعي, كمف ثـ جاء مف بعده 

جمكعة مف تبلميذه كطبلبو, كمف تبعو كسار عمى مدرستو كفقيو, كلو انتشاره الكاسع في العالـ م
 .54اإلسبلمي

كيذكر أصحاب الطبقات أف ظيكر المذىب الشافعي كاف أكالن بمصر, ككثر أصحابو 
فييا, ثـ ظير بالعراؽ, كغمب عمى بغداد, كعمى كثير مف ببلد خراساف, كتكراف, كالشاـ, كاليمف, 

, كببلد فارس, كالحجاز, كبعض ببلد اليند, كدخؿ شيء منو إفريقيا (كراء النير)كدخؿ ما 
الحنفي كالمالكي, المذىبيف كاألندلس بعد سنة ثبلثمائة لميجرةػ, ككاف الغالب عمى أىؿ مصر 

 .55فمما قدـ إلييا اإلماـ الشافعي انتشر بيا مذىبو ككثر
 نشأة المذىب الشافعي: 

اف رئيسيتاف غمبتا عمى أقطار العالـ اإلسبلمي, ىما: مدرسة الرأم كانت ىناؾ مدرست
كتمركزت في العراؽ, كمدرسة الحديث ك تمركزت في الحجاز, ككاف يدكر بينيما الجدؿ كالنقاش 
الدائـ, كربما المفاصمة كاليجر, كلـ تخًؿ كؿ مدرسة مف المتعصبيف ليا, يتبع كيقمد اجتياداتيا, 

سميت مدرسة العراؽ باإلرتيائية, نظران إليغاليا في الرأم كالقياس كيذـ مخالفييا, ىذا ك 
كاالفتراضات, دكف االعتماد الكامؿ عمى السنة, كىـ بيذا يخالفكف مدرسة الحجاز التي تعتمد 
عمى األثر مطمقان, كليذا انحرؼ عنيـ الحجازيكف كذمكىـ ككصفكىـ بأنيـ يتبعكف اليكل, فجاء 

يد الحجازييف, مالؾ, كمسمـ بف خالد, كابف عيينة, كعمى عمماء  الشافعي فتمقى عمكمو عمى
العراؽ كمحمد بف الحسف, فاجتمع لو عمـ أىؿ األثر, كعمـ أىؿ الرأم. فرأل أف في كبل 

                                                           
 (.1, )ص: المدخل إلى مذىب اإلمام الشافعي, انظر: الحبشي, فيد عبد اهلل  53
 (.13, )ص:المدخل الى مذىب اإلمام الشافعيانظر: القكاسمي,  54

الحنبمي  -الشافعي  -كي المال -نظرة تاريخية في حدوث المذاىب الفقيية األربعة: الحنفي ىػ(, 1348أحمد بف إسماعيؿ بف محمد, )ت:  ,انظر: تيمكر 55
ـ,  1990 -ىػ  1411بيركت, الطبعة: األكلى,  –, تقديـ: الشيخ محمد أبك زىرة, دار القادرم لمطباعة كالنشر كالتكزيع وانتشارىا عند جميور المسممين

 (. 71)ص:



المدرستيف حقان كخطأن, فحاكؿ تنقيح تمؾ العمكـ كسبرىا, حتى أخرج مذىبو الجديد, كالذم يعتبر 
ى اطبلعو كمعرفتو بالمذاىب األخرل المكجكدة عمى الساحة, إضافة إل ,خبلصة لعمـ المدرستيف

 .كالتي كاف ليا أتباع, كمذىبي األكزاعي, كالميث, نتيجة لمسيرة طكيمة مف النظر كالتأمؿ
كلقد تميز المذىب الشافعي بجممة مميزات, فارؽ بيا كثيران مف المذاىب التي سبقتو, حيث إنو "

ة الرأم كمدرسة الحديث, كما ذكرت سابقان, كتميز بقكة جمع بيف الفقو كالحديث, كبيف مدرس
الخدمة, إذ تكارد عمماء المذىب عمى االعتناء بو, نقبلن كتحريران كضبطان كتبكيبان, كتميز بكثرة 
المجتيديف الذيف خرجكا مف رحـ المذىب الشافعي, سكاء أكانكا مستقٌميف, كابف المنذر, كابف 

 .56"المزني في الفترة األخيرة مف حياتو جرير, أـ مف المنتسبيف كما كاف
كقد امتاز بأف فركعو الفقيية مطابقة أليصكلو, مما يدؿ عمى استقبللو بمنيج فقيي سديد " 

 .57"ككاضح
كمما يدلؾ عمى عظيـ مكانة الشافعي في الفقو اإلسبلمي أف آراءه الفقيية, كمنيجو 

, ال , كأىٍحًسٍف بو ذكران , فكفى بذلؾ فخران الفقيي, صارا بعد ذلؾ مذىبان يقمده كثير مف المسمميف
يحتاج ىذا إلى بسط كتطكيؿ, أك سبر كبحث كتدكيف, يكفي أف تيمقي نظرة إلى العالـ اإلسبلمي 

 سنة, فتنظر كـ أتباعو, ككـ مؤلفاتيـ, ككـ مدارسو, ككـ طبلبيـ. كأربع مائة منذ ألؼ
 وظائفو المطمب السادس:

فقد قاؿ الشافعي: "كنت يتيمان في حجر أمي كلـ يكف , و إذا قاـكانت أكؿ كظائفو أف يخمؼ معمم .1
ليا ماؿ, ككاف المعمـ يرضى مف أيمي أف أخميفىوي إذا قاـ فمما جمعت القرآف دخمت المسجد فكنت 

 . 58جالس العمماء فأحفظ الحديث أك المسألة"أي 
فتاء كالتدريس عمؿ باإلفتاء كالتدريس كالتصنيؼ, فقد تصدر فى عصر األئمة المبرزيف لئل .2

كالتصنيؼ, كقد أمره بذلؾ شيخو أبك خالد مسمـ بف خالد الزنجى, إماـ أىؿ مكة كمفتييا, كقاؿ 
. 59إذ ذاؾ خمس عشرة سنة ي, ككاف لمشافعي"افت يا أبا عبد اهلل, فقد كاهلل آف لؾ أف تفت"لو: 

                                                           
 (.9, )ص:المدخل إلى مذىب اإلمام الشافعيانظر: الحبشي, 56
 (.13, )ص:اإلمام الشافعي المدخل الى مذىبانظر: القكاسمي,  57
 (. 54, )ص: توالي التأسيسابف حجر العسقبلني, 58
 (.1/51, )تيذيب األسماء والمغاتانظر: النككم,  59



 عنو, العراؽ أياـ كقد عقد البييقي بابان سماه: "باب ذكر ما جاء في قدكـ الشافعي, رضي اهلل
 . 60المأمكف لمتدريس كالتعميـ, كانتفاع المسمميف بعممو"

ٍحبىًتًو, تكلى قضاء نجراف, عندما كلٌ  .3 اء اٍليمف لمصعب بف عبد اهلل كىافى الشَّاًفًعي ًبصي ى الرشيد قىضى
قَّؽ مف فقره كانقطاعو, فىخرج مىعىو , فىمىمَّ  ار ًباٍليمف استنابو فىسىأىلىوي أىف يخرج ًإلىى اٍليمف لما يتىحى ا صى

اء نىٍجرىاف . كقد ركم عف الشافعي أنو قاؿ:" كليت قضاء نجراف, كبيا بنك الحارث بف 61عمى قىضى
عبد الدار, كمكالي ثقيؼ, ككاف الكالي إذا أتاىـ صانعكه, فأرادكني عمى نحك ذلؾ فمـ يجدكا 

 .62"عندم
 المطمب السابع: محنتو ووفاتو:

 أواًل: محنتو
ا ذكرتو مف صفات كفضؿو كعمك مكانة لمشافعي, كما لـ أذكره أضعاؼ ما بالرغـ مم

, حيث افتيًرمى عميو مف حاسديف لو عمى ما ناؿ ذكرت, فقد كقعت لمشافعي محنة كاد يقتؿ فييا
مف شأف كذكر في اليمف, بعد أف تكلى قضاء نجراف باليمف, حمده الناس لعدلو كأثنكا عميو, كىذا 

 ف.ما أثار غضب الحاسدي
اء اٍليمف لمصعب بف عبد اهلل, فىكىافى الشَّاًفًعي ف عندما دخؿ الشافعي بىٍغدىاد كلى الرشيد قىضى

ار ًباٍليمف  قَّؽ مف فقره كانقطاعو, فىخرج مىعىو, فىمىمَّا صى ٍحبىًتًو, فىسىأىلىوي أىف يخرج ًإلىى اٍليمف لما يتىحى ًبصي
اء نىٍجرىاف, فىحكـ أحكامان محر  ارى لىوي ذكر ًباٍليمف,حسده مطرؼاستنابو عمى قىضى  بف رة, كىصى

مىاًزف
مَّد بف ًإٍدًريس, فىكتب الرشيد 63 , فىكتب ًإلىى الرشيد ًإف أرٍدت اٍليمف يثبت لىؾ, فىأٍخرج عىنوي ميحى

                                                           
 (.1/220, )مناقب الشافعيالبييقي,  60
ٍندم,  61  (.151/ 1, )السموك في طبقات العمماء والمموكانظر: الجي
الشافعي حياتو (, كأبك زىرة, 127: ,)صتوالي التأسيسابف حجر العسقبلني, انظر:  62

 (.21, )ص:وعصره
ٍنعى  63 اءى ًبصى لّْيى اٍلقىضى كىافى قىٍد كي , كى ييٍكنىى أىبىا أىيُّكبى مَّدي ٍبفي ىك: مطرؼ ٍبف بيصؿ المازني مف بني مازف ٍبف عىٍمرك ٍبف تميـ., كى اءى. قىاؿى ميحى

قىاؿى  ٍنًبجى كى مىاتى ًبمى : مىٍكلنى ًلًكنىانىةى كى قًَّة ًفي ًخبلى  عيمىرى مىاتى ًبالرَّ , كى : ىيكى مىٍكلنى ًلقىٍيسو ٍنًعـً ٍبفي ًإٍدًريسى ٍبدي اٍلمي .) عى كفى أبك  انظر: ابف سعد ,فىًة ىىاري
دار , ؽ: إحساف عباس, تحقيالطبقات الكبرى, ىػ(230: )تعبد اهلل محمد بف سعد بف منيع الياشمي بالكالء, البصرم, البغدادم 

البخارم, محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم, أبك عبد اهلل ك  (,5/548), ـ1968بعة: األكلى, الط, بيركت –صادر 
(, 7/398, ).الدكف , طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خاف –, دائرة المعارؼ العثمانية, حيدر آباد التاريخ الكبيرىػ(, 256: ت)

 االستيعاب في معرفة األصحاب,ىػ(, 463هلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم)ت: ك ابف عبد البر, أبك عمر يكسؼ بف عبد ا
 (3/1401ـ, ) 1992 -ىػ  1412تحقيؽ: عمي محمد البجاكم, دار الجيؿ, بيركت, الطبعة: األكلى, 



مَّاد اٍلبىٍربىًرم أىف يصدره ًإلىٍيًو, فصدره, مىيٍ  ًإلىى نىاًئبو حى بعث ًبًو, فىمىمَّا قدـ بمغو أىنو قد غمط عى ًو ًفي كى
فىة ًإالَّ ًفي  اب عبد اهلل بف اٍلحسف, الى يرل اٍلخبلى قيؿ لىوي: ىىذىا مف أىٍصحى اأٍلىمر ًإلىى الرشيد, كى

ف أىنّْي رىاًفًضي ... : الطالبييف, كىىيكى اٍلقىاًئؿ مَّد ... فميشيد الثَّقىبلى  .64ًإف كىافى رفضا حب آؿ ميحى
ا الشأف, ككاف بيا كاؿو مف قبؿ الرشيد, قاؿ الشافعي: "خرجت إلى اليمف فارتفع لي بي

قاؿ: ككاف باليمف تسعة مف ك  ,, ككنت ربما آخذ عمى يديو كأمنعو مف الظمـغشكمان  ككاف ظمكمان 
نى أخاؼ أف  العمكية قد تحرككا, فكتب الكالي إلى الخميفة يقكؿ: إف ناسان مف العمكية قد تحرككا, كا 

ف ىاىنا رجبلن مف كلد شافع الم فكتب إليو ىاركف أف  ,طمبٌي ال أمر لي معو كال نيييخرجكا, كا 
: "فىمىمَّا أدخمت عمى الرشيد كىأىنا الشافعي قىاؿى ك  .65"احمؿ ىؤالء, كاحمؿ الشافعي معيـ فقرنت معيـ

ًديد فىأمر بفكو" ـ مىعى شغؿ باطني بثقؿ اٍلحى مثقؿ بالحديد كممني فىقمت الى يىتىأىتَّى لي اٍلكىبلى
66. 

ما قدمنا عمى ىاركف الرشيد أدخمنا عميو, كعنده محمد بف الحسف, قاؿ: قاؿ الشافعي: "فم
فدعا ىاركف بالنطع كالسيؼ كضرب رقاب العمكية, ثـ التفت محمد بف الحسف فقاؿ: يا أمير 
المؤمنيف ىذا المطمبي ال يغمبنؾ بفصاحتو, فإنو رجؿ لسف, فقمت: ميبل يا أمير المؤمنيف فإنؾ 

نت القادر عمى ما تريد مني , كلست القادر عمى ما أريده منؾ, يا أمير الداعي كأنا المدعٌك, كأ
المؤمنيف ما تقكؿ في رجميف أحدىما يراني أخاه, كاآلخر يراني عبده, أييما أحٌب إلٌي؟ قاؿ: الذم 
يراؾ أخاه, قاؿ قمت: فذاؾ أنت يا أمير المؤمنيف, قاؿ فقاؿ لي: كيؼ ذاؾ؟ فقمت: يا أمير 

د العباس, كىـ كلد عمي, كنحف بنك المطمب, فأنتـ كلد العباس تركنا اخكتكـ, المؤمنيف إنكـ كل
كىـ يركنا عبيدىـ, قاؿ: فسيرّْمى عنو ما كاف بو, فاستكل جالسان, فقاؿ: يا ابف ادريس كيؼ عممؾ 

 بالقرآف؟
قمت: عف أٌم عمكمو تسألني؟ عف حفظو فقد حفظتو ككعيتو بيف جنبي, كعرفت كقفو كابتداءه, 

نسٌيو, كما خكطب بو العاـ يراد بو الخاص, كما كناس خو كمنسكخو, كليمٌيو كنيارٌيو, ككحشٌيو كا 

                                                           
ٍندم,  64  (.153-151/ 1, )السموك في طبقات العمماء والمموكأنظر : الجي
ىػ(, 626)ت:  ياقكت بف عبد اهلل الركمي الديف أبك عبد اهلل شيابياقوت الحموي, انظر:  65

تحقيؽ: إحساف عباس, دار الغرب  معجم األدباء = إرشاد األريب إلى معرفة األديب,
(, كابف حجر 2396/ 6), ـ1993 -ىػ  1414بيركت, الطبعة: األكلى,  -اإلسبلمي

 (.129, )ص:توالي التأسيسالعسقبلني, 
ٍندم,  66  (.153-151/ 1, )في طبقات العمماء والمموكالسموك الجي



خكطب بو الخاص يراد بو العاـ؛ فقاؿ لي: كاهلل يا ابف ادريس لقد اٌدعيت عمما فكيؼ عممؾ 
بالنجكـ؟ فقمت: إني ألعرؼ منيا البرٌم مف البحرٌم, كالسيمٌي كالجبمٌي, كالفيمؽ كالمصبح كما 

جب معرفتو, قاؿ: فكيؼ عممؾ بأنساب العرب؟ قاؿ فقمت: إني ألعرؼ أنساب المئاـ كأنساب ت
, فيؿ مف مكعظة تعظ بيا أمير الكراـ كنسبي كنسب أمير المؤمنيف, قاؿ: لقد اٌدعيت عممان 

 .67المؤمنيف؟ قاؿ:فذكرت مكعظة لطاكس اليماني فكعظتو بيا فبكى"ػ
مَّد بف  سىأىلتو عىف كقاؿ الشافعي: "كسألني ميحى اٍلحسف عىف عدَّة مسىاًئؿ, ككفقني اهلل ًفي جكابيا, كى

اب ًبخٍمس, كىاٍنقطع عىف اٍلبىاًقي فأمر الرشيد بجر رجمو, فىذكرت مىا كىافى بيني  عشر مسىاًئؿ أجى
َـّ  بىينو مف اأٍلنس ًفي اٍلكيكفىة, فىقمت يىا أىًمير اٍلميؤمًنيفى مىا رىأىٍيت سجينا أفقو ًمٍنوي, ث جعمت أثني كى

ًميعنا, كىحمؿ كبل منا عمى مرككب, كخصني  مىٍيًو فىعمـ الرشيد مرادم فىأمر ًبتىٍخًميىًتًو, كخمع عمينا جى عى
ٍمًسيفى ألؼ ًدٍرىىـ"  .68ًبخى

قاؿ الشافعي: "كحممت عمى فرس, كركبت مف بيف يديو كخرجت, فما كصمت الباب 
كابيو, قاؿ: فمحقني ىرثمة ككاف صاحب حتى فرقت الخمسيف ألفا عمى حٌجاب أمير المؤمنيف كب

نما آخذىا  ىاركف فقاؿ: اقبؿ ىذه مني, قاؿ فقمت لو: إني ال آخذ العطية مٌمف ىك دكني , كا 
ممف ىك فكقي, قاؿ: فكجد في نفسو, قاؿ: كخرجت كما أنا حتى جئت منزلي, فكجيت إلى كاتب 

ى كتب محمد بف الحسف, كانسخيا محمد بف الحسف بمائة دينار, كقمت: اجمع الكراقيف الميمة عم
 .69لي ككجو بيا إلٌي, قاؿ: فكتبت لي ككٌجو بيا إلٌي" 

بف حجر تعميقان بعد أف حكى القصة, قاؿ: "إف الرحمة المنسكبة إلى الحافظ كقد ذكر 
الشافعي المركية مف طريؽ عبد اهلل بف محمد البمكل, مكذكبة, كغالب ما فييا مكضكع, كبعضيا 

مفرقة, كأكضح ما فييا مف الكذب, قكلو فييا: أفَّ أبا يكسؼ كمحمد بف الحسف  ممفؽ مف ركايات
 حرضا الرشيد عمى قتؿ الشافعي, كىذا باطؿ مف كجييف: 

 أف أبا يكسؼ لما دخؿ الشافعي بغداد كاف قد مات كلـ يجتمع بو الشافعي. أحدىما:

                                                           
, توالي التأسيس(, كابف حجر العسقبلني, 2397-6/2396, )معجم االدباءياقكت الحمكم,  67

 (.130) ص:
ٍندم,  68  (.153-1/151, )السموك في طبقات العمماء والمموكالجي
 (.6/2397, )معجم االدباءياقكت الحمكم,  69



السيما كقد اشتير كليس لو الييما أنيما كانا أتقى اهلل مف أف يسعيا في قتؿ رجؿ مسمـ,  والثاني:
 ذنب إال الحسد لو عمى ما آتاه اهلل مف العمـ.

ف منصبيما كجبللتيما, كما اشتير مف دينيما ليصد عف ذلؾ,  كىذا مما ال يظف بيما, كا 
كالذم تحٌرر لنا بالطرؽ الصحيحة: أف قدكـ الشافعي بغداد أكؿ قًدـ كاف سنة أربع كثمانيف, 

ة, ككاف ككاف أبك يكسؼ قد  مات قبؿ ذلؾ بسنتيف, كأنو لقي محمد بف الحسف في تمؾ القىٍدحى
 .70ػ يعرفو قبؿ ذلؾ مف الحجاز, كأخذ عنو كالزمو

فالمحنة التي كقع فييا الشافعي كادت أف تكدم برقبتو, ما أنجاه منيا إال عممو, كتكفيؽ 
 ء كممة, كقد تيمكو كممة, اهلل لو, حيث أنو أحسف التصرؼ فأنجاه ذلؾ مف المكت, فقد ينجي المر 

 تقكؿ العرب: لساف الجاىؿ مفتاح حتفو, فقد يقكؿ الكممة تككف سببان في مكتو.
 ثانيًا: وفاتو: 

دخمت عمى الشافعي في مرضو الذم مات فيو, فقمت: كيؼ "حدث المزني قاؿ: 
اهلل جؿ أصبحت؟ قاؿ: أصبحت مف الدنيا راحبل, كلبلخكاف مفارقا, كلكأس المنية شاربا, كعمى 

 ذكره كاردا, كال كاهلل ما أدرم ركحي تصير إلى الجنة, أك إلى النار فأعزييا, ثـ بكى كأنشأ يقكؿ:
 قمبي كضاقت مذاىبي فمما قسا

 
 جعمت رجائي نحك عفكؾ سمما 

 تعاظمني ذنبي فمما قرنتو 
 

 بعفكؾ ربي كاف عفكؾ أعظما 
 فما زلت ذا عفك عف الذنب لـ تزؿ 

 
 كتكرما تجكد كتعفك منةن  

 فمكالؾ لـ يقدر بإبميس عابد 
 

 71"فكيؼ كقد أغكل صفيؾ آدما 
 
 
 

 . 72"فك اهلل لقد سيؽ إلييما جميعان "قاؿ الربيع: 
ما لؾ تدمف إمساؾ العصى كلست بضعيؼ؟ فقاؿ: ألذكر أنى مسافر, يعنى فى "كقيؿ لمشافعى: 

 .73"الدنيا. كقاؿ: مف شيد الضعؼ مف نفسو ناؿ االستقامة

                                                           
 (. 131, )ص:والي التأسيستانظر: ابف حجر العسقبلني,  70
 (.2405-6/2404, )معجم االدباءياقكت الحمكم,  71
 (.  177, )ص:توالي التأسيس(, كابف حجر العسقبلني, 5/215 , )انظر: المصدر نفسو 72
 (.1/55,) تيذيب االسماء والمغاتالنككم ,  73



ابتبلء اهلل لمشافعي أٍف كاف كثير السقـ ك المرض, قاؿ حرممة بف يحيى: " كاف ثـ مف 
, كيقكؿ الربيع: "ككاف عميبلن شديد العمة, كربما خرج الدـ كىك راكب, حتى تمتمئ 74مسقامان"

 .75سراكيمو كخفو" يعني مف البكاسير
عبد اهلل بف  . عند76تكفى الشافعي بمصر سنة أربع كمائتيف, كىك ابف أربع كخمسيف سنة

ليو أكصى, كدفنو بنك الحكـ في قبكرىـ. كصمى عميو أمير مصر ككاف رحمو اهلل  عبد الحكـ كا 
 .77تعالى خفيؼ العارضيف يخضب

تكفى الشافعى, رحمو اهلل, ليمة الجمعة بعد المغرب كأنا عنده, كدفف بعد "قاؿ الربيع:   
كقبره رحمو اهلل تعالى بمصر, عميو العصر يكـ الجمعة آخر يكـ مف رجب سنة أربع كمائتيف, 
 .78"مف الجبللة كلو مف االحتراـ ما ىك الئؽ بمنصب ذلؾ اإلماـ

فانطفأت بذلؾ شمعتو في ليمة الجمعة, كلكنو أضاء في الخافقيف نكران مف العمـ, رحمو 
  خير الجزاء. , صمى اهلل عميو كسمـ,اهلل رحمة كاسعو, كأسكنو فسيح جناتو, كجزاه عف أمة محمد

                                                           
مرض, , كالسقـ ال(, كمسقامان: كثير السَّقـ 157, )ص:, توالي التأسيسابف حجر العسقبلني 74

بد القادر الحنفي الرازم , زيف الديف أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف عالرازم أنظر:)
الدار  -المكتبة العصرية , يكسؼ الشيخ محمد , تحقيؽ:مختار الصحاح, ىػ(666 :ت)

 (150ص:, )ـ1999ىػ / 1420الطبعة: الخامسة, , صيدا –النمكذجية, بيركت 
 (.  177, )ص:توالي التأسيسي, ابف حجر العسقبلن 75
 (. 46-1/45, )تيذيب االسماء والمغاتالنككم,  76
ترتيب المدارك وتقريب  ,ىػ(544أبك الفضؿ بف مكسى اليحصبي, )ت: القاضي عياض,  77

المغرب, الطبعة –المحمدية –: عبد القادر الصحراكم, مطبعة فضالة تحقيؽ, المسالك
 (.3/195) .األكلى

 (. 46-1/45, )ب االسماء والمغاتتيذيالنككم,   78



 العممية ة اإلمام الشافعيالمبحث الثاني: حيا
تحدثت في المبحث األكؿ عف حياة اإلماـ الشافعي الشخصية,حيث بينت اسمو كنسبو, ككنيتو 
مقية, كتحدثت عف مذىبو, ككظائفو,  مقية كالخي كلقبو, كمكلده كنشأتو, كما ذكرت صفاتو الخى

في ىذا المبحث حياة اإلماـ الشافعي كتناكلت في نياية المبحث محنتو ككفاتو, كسأتناكؿ 
, ثـ آثاره العممية, ك ثناء العمماء عميو, كشيكخو كتبلميذه, ك نشأتو العممية العممية, مف حيث

 ه.عمـك الحديث في عصر سأتحدث عف 
 المطمب األول: نشأتو العممية 

كاف الشافعي كثير المناقب, جـ المفاخر, منقطع النظير, اجتمعت فيو مف العمـك "
ككبلـ الصحابة, رضي اهلل عنيـ, كآثارىـ, كاختبلؼ أقاكيؿ العمماء,   كتاب اهلل كسنة رسكلوب

كغير ذلؾ مف معرفة كبلـ العرب, كالمغة كالعربية كالشعر, قاؿ أبك عبيد القاسـ بف سبلـ: ما 
 . 79"رأيت رجبلن قط أكمؿ مف الشافعي

غ عمره سنتيف كصمت بو أمو لما بم كقد نشأ الشافعي كتربى عمى العمـ كىك صغير, "
 . 80مكة, فقرأ بيا القراف, كحفظو لسبعو سنيف مف عمره, كحفظ المكطأ لعشر"

 .81قاؿ الشافعي: "حفظت القرآف كأنا ابف سبع, كحفظت المكطأ كانا ابف عشر"
كقد أذف لو شيخو مسمـ بف خالد الزنجي بأف يفتي كىك ابف خمس عشرة سنة, كقيؿ ابف ثماني 

 .82عشرة سنة 
ككاف فى صباه يجالس العمماء, كيكتب ما يستفيده فى العظاـ كنحكىا؛ لعجزه عف "

كأيخذ عف الشافعى, رحمو اهلل, العمـ فى سف الحداثة مع تكفر  .83"الكرؽ, حتى مؤل منيا حبابنا
العمماء فى ذلؾ العصر, كىذا مف الدالئؿ الصريحة لعظـ جبللتو, كعمك مرتبتو, كمف ذلؾ شدة 

نصرة الحديث, كاتباع السنة, كجمعو فى مذىبو بيف أطراؼ األدلة, مع اإلتقاف اجتياده فى 

                                                           
 (.4/163, ), وفيات األعيانابف خمكاف 79
 (.1/151, )السموك في طبقات العمماء والمموكبياء الديف الجندم اليمني ,  80
 (.54, )ص:توالي التأسيسابف حجر العسقبلني,   81
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 (.1/46, )تيذيب األسماء والمغاتالنككم,   83



كالتحقيؽ , كالغكص التاـ عمى المعانى كالتدقيؽ, حتى ليقّْب حيف قدـ العراؽ بناصر الحديث, 
كغمب فى عرؼ العمماء المتقدميف كالفقياء الخراسانييف عمى متبعى مذىبو لقب أصحاب الحديث 

 .84يثفى القديـ كالحد
كاف الشافعى, رحمو اهلل, فى ابتداء ", قاؿ: 85كقد ركم عف مصعب بف عبد اهلل الزبيرل

أمره يطمب الشعر كأياـ العرب كاألدب, ثـ أخذ فى الفقو,  قاؿ: ككاف سبب أخذه فيو أنو كاف 
 ي, فتمثؿ الشافعى ببيت شعر, فقرعو كاتب أبييسير يكمنا عمى دابة لو, كخمفو كاتب ألب

ـ قاؿ لو: مثمؾ يذىب بمركءتو فى مثؿ ىذا, أيف أنت مف الفقو؟! فيزه ذلؾ, فقصد بسكطو, ث
, 86المدينة, فمـز مالكنا, رحمو اهلل يمكة, ثـ قدـ عمينا, يعن يمفت يمجالسة مسمـ بف خالد الزنج

كىافى يىقيكؿ" طَّأ حفظا محققا, كى اًنيىة أشير مى " :فىأخذ عىف مالؾ اٍلميكى ا يعمـ أجانب أىقمت مىعى مىالؾ ثىمى
ٍيؼ لشدَّة مىا كىافى يٍظير مف اأٍلنس , ككاف لمشافعى حيف أتى مالكنا ثبلث عشرة 87"النَّاس أىٌينىا الضَّ

سنة, كأكرمو مالؾ, رحمو اهلل, كعاممو لنسبو, كعممو كفيمو كعقمو كأدبو بما ىك البلئؽ بيما, كقرأ 
زيده مف القراءة إلعجابو مف قراءتو, المكطأ عمى مالؾ حفظنا, فأعجبتو قراءتو, فكاف مالؾ يست

إف اهلل تعالى قد "اهلل, فإنو سيككف لؾ شأف. كفى ركاية أنو قاؿ لو:  كالـز مالكنا, فقاؿ لو: اتؽً 
 .88"ألقى عمى قمبؾ نكرنا فبل تطفئو بالمعصية

باليمف, كاشتير مف حسف سيرتو, كحممو الناس عمى السنة كالطرائؽ الجميمة  يثـ كل
معركفة, ثـ رحؿ إلى العراؽ, كجٌد فى االشتغاؿ بالعمـ, كناظر محمد بف الحسف  أشياء كثيرة

كغيره, كنشر عمـ الحديث, كأقاـ مذىب أىمو, كنصر السنة, كشاع ذكره كفضمو, كتزايد تزايدنا مؤل 

                                                           
 (.1/51, )تيذيب األسماء والمغاتانظر: النككم,  84
ىك: ابف عبد اهلل بف مصعب بف ثابت ابف عبد اهلل بف الزبير بف العكاـ , ككاف عبلمة قريش  85

كالشعر كالخبر, شريفان معظمان عند الخاصة كالعامة. شاعران ظريفان, قاؿ يحيى بف في النسب 
(, كالقاضي 8/309, )الجرح والتعديلمعيف: ىك ثقة, )انظر: ابف ابي حاتـ الرازم, 

 (.(3/170,)ترتيب المدارك وتقريب المسالكعياض, 
 (.1/46, )تيذيب األسماء والمغاتالنككم,  86
 (.1/151, )موك في طبقات العمماء والمموكالس, الجندم انظر: 87
 (.1/47, )تيذيب األسماء والمغاتانظر: النككم,   88



نّْؼ كتابنا فى  ي, إماـ أىؿ الحديث ف89مالبقاع, كطمب منو عبد الرحمف بف ميد عصره, أف ييصى
و, فكضع لو كتاب الرسالة, ككاف عبد الرحمف كيحيى بف سعيد القطاف, يعجباف أصكؿ الفق

بكتاب الرسالة, ككذلؾ أىؿ عصرىما كمف بعدىما, ككاف القطاف كأحمد بف حنبؿ يدعكاف 
اهلل عنيـ أجمعيف, فى صبلتيـ؛ لما رأيا مف اىتمامو بإقامة الديف كنصر السنة  ي, رضيلمشافع

منيا, كأجمع الناس عمى استحساف رسالتو, كأقكاؿ السمؼ فى ذلؾ  كفيميا, كاقتباس األحكاـ
 .90مشيكرة

الشافعى, رحمو اهلل, فى العراؽ, كسار ذكره فى اآلفاؽ, اإلماـ  فمما اشتيرت جبللة
كأذعف بفضمو المكافقكف كالمخالفكف, كاعترؼ بو العمماء أجمعكف, كعظمت عند الخبلئؽ ككالة 

مامتو, كظير مف فضمو فى مناظراتو أىؿ العراؽ األمكر مرتبتو, كاستقرت عندى ـ جبللتو كا 
كغيرىـ ما لـ يظير لسكاه, كأظير مف بياف القكاعد كميمات األصكؿ ما لـ يعرؼ لمف عداه, 
كامتحف فى مكاطف كثيرة مما ال يحصى مف المسائؿ, فكاف جكابو فييا مف الصكاب كالسداد 

لبلستفادة منو الصغار كالكبار, كاألئمة األخيار  بالمحؿ األعمى, كالمقاـ األسنى, كعكؼ عميو
مف أىؿ الحديث كالفقو كغيرىـ, كرجع كثير منيـ عف مذاىب كانكا عمييا إلى مذىبو, كتمسككا 

كبار األئمة  خبلئؽ مف األئمة, كترؾ كثير منيـ األخذ عف شيكخيـك  ,91بطريقتو كأبى ثكر
 .92كف عند غيرهالنقطاعيـ إلى الشافعى حيف رأكا عنده ما ال يجد

                                                           
عبد الرحمف بف ميدم كيكنى أبا سعيد, مكلى األزد, ككاف ثقة كثير الحديث,, عالـ الحديث  89

بالمدينة المنكرة, كلد سنة خمس كثبلثيف كمائة, كتكفي بالبصرة في جمادل اآلخرة سنة ثماف 
(, 5/354) التاريخ الكبير,البخارم,  سنة, )انظر: تسعيف كمائة كىك ابف ثبلث كستيفك 

 (.(7/297, )الطبقات الكبرىابف سعد, , ك (5/288, )الجرح والتعديلكابف أبي حاتـ, 
(, كقد ذكر طمب عبد الرحمف بف ميدم في 1/47, )تيذيب األسماء والمغاتانظر: النككم,  90

طيب البغدادم, أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم تاريخ بغداد, أنظر: الخ
 –, تحقيؽ: الدكتكر بشار عكاد معركؼ, دار الغرب اإلسبلمي , تاريخ بغدادىػ(463)ت: 

 (. 2/404ـ ,) 2002 -ىػ 1422بيركت, الطبعة: األكلى, 
ٍبد اهلل, كيعرؼ بأبي ثكر.) كىك : ًإٍبرىاًىيـ بف خالد بف أىبي اليماف, أبك ثكر الكمبي , البغدادم  91 الفقيو, كييقاؿ: كنيتو أبك عى

 (.81-2/80, )تيذيب الكمال في أسماء الرجالأنظر:المزم, 
 (.1/48, )تيذيب األسماء والمغاتالنككم,  92



ٍنعتىو, قاؿ الربيع : "كاف الشافعي  93بف سميماف  كقد كاف العمـ شغمو الشاغؿ, كىمو كصى
يجمس في حمقتو إذا صمى الصبح, فيجيئو أىؿ القرآف, فإذا طمعت الشمس قامكا, كجاء أىؿ 

كالنظر, الحديث, فيسألكنو تفسيره كمعانيو, فإذا ارتفعت الشمس قامكا, فاستكت الحمقة لممذاكرة 
فإذا ارتفع الضحى تفرقكا, كجاء أىؿ العربية كالعركض كالنحك كالشعر فبل يزالكف إلى قرب 

 .94, رضي اهلل عنو"انتصاؼ النيار, ثـ ينصرؼ
كلقد كاف شغكفان بالعمـ, قاؿ المزني: "قيؿ لمشافعي: كيؼ شيكتؾ لمعمـ؟قاؿ: أسمع 

تنعـ مثؿ ما تنعمت األذناف. فقيؿ: ككيؼ ت بالحرؼ مما لـ أسمعو فتكد أعضائي أف ليا أسماعان 
قيؿ: ككيؼ طمبؾ لو؟ قاؿ: طمب  ,حرصؾ عميو؟ قاؿ: حرص الجمكع في بمكغ لذتو في الماؿ

 .95المرأة المضمة كلدىا كليس ليا غيره"
كقاؿ أبك عبد اهلل حرممة بف يحيى:  ,خرج رحمو اهلل, إلى مصر سنة تسع كتسعيف كمائة

كتسعيف كمائة". كقاؿ الربيع: سنة مائتيف, كلعمو قدـ فى آخر سنة "قدـ الشافعى مصر سنة تسع 
تسع جمعنا بيف الركايتيف, كصنؼ كتبو الجديدة كميا بمصر, كسار ذكره فى البمداف, كقصده 
الناس مف الشاـ كاليمف كالعراؽ كسائر النكاحى كاألقطار لمتفقو عميو كالركاية عنو, كسماع كتبو 

ىؿ مصر كغيرىـ, كابتكر كتبنا لـ يسبؽ إلييا, منيا أصكؿ الفقو, منو, كأخذىا عنو, كساد أ
, سيأتي تفصييا في آثاره 96ككتاب القسامة, ككتاب الجزية, ككتاب قتاؿ أىؿ البغى, كغيرىا

 .(25)ص: العممية
                                                           

مَّد الًمٍصًرم المؤذف  93 مىٍيماف بف عبد الجبار بف كامؿ المرادم, مكالىـ, أبك ميحى ىك: الربيع بف سي
, كراكم كتب األميات عنو, ككاف مكلده كمكلد إسماعيؿ ٍبف يحيى المزني, صاحب الشافعي

كمكلد بحر ٍبف نصر سنو أربع كسبعيف كمئة ككاف المزني أسف مف الربيع بستة أشير, 
تيذيب الكمال في ( , المزم ,  1/188, ) تيذيب االسماء والمغات)انظر : النككم , 

مس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف الذىبي, ش ك(, 89-9/87, ) اسماء الرجال
الكاشف في معرفة من لو رواية في الكتب ىػ(, 748)ت:  ,عثماف بف قىاٍيماز الذىبي

 -, تحقيؽ: محمد عكامة أحمد محمد نمر الخطيب, دار القبمة لمثقافة اإلسبلمية الستة
 ((1/392) .ـ1992 -ىػ 1413مؤسسة عمـك القرآف, جدة, الطبعة: األكلى, 

 (.6/2405معجم االدباء )ياقكت الحمكم,  94
 (.106, )ص:توالي التأسيسابف حجر العسقبلني,   95
 (.1/48, )تيذيب األسماء والمغاتالنككم,  96



 المطمب الثاني: شيوخو 
ذكر الحافظ ابف حجر شيكخ الشافعي مرتبيف عمى حركؼ المعجـ, كذكر منيـ تسعة 

, كلعمي أقتصر عمى أبرزىـ, كالذيف 98ربعة كثبلثيف رجبلن أ, كذكر المزم منيـ 97ف شيخان كسبعي
 , عمى النحك التالي: 99عدىـ الفخر الرازم, كقسميـ عمى حٍسًب بمدانيـ

 شيوخو في مكة:  -أ  
عبد , ك عطارداكد بف عبد الرحمف ال, ك سعيد بف سالـ القداحك مسمـ بف خالد الزنجي, , ك سيٍفيىافي بفي عييىٍينىةى 

 المجيد بف عبد العزيز بف أبي ركَّاد
 : 100شيوخو بالمدينة -ب 

براىيـ بف سعد بف إبراىيـ بف عبد الرحمف بف عكؼ, ك مالؾ بف أنس , كعبد العزيز بف ا 
براىيـ بف محمد بف أبي يحيىمحمد بف عبيد, ك  ٍبدي المًَّو ٍبفي نىاًفعو ابف أبي فديؾ, , ك ا  كعى

اًئغي.  الصَّ
 ن أىل اليمن: شيوخو م -ج 

ٍفصو التّْنٍّْيًسيُّ ك  ىشاـ بف يكسؼ,, ك ميطىرّْؼي ٍبفي مىاًزفو  مىمىةى أىبيك حى ك بفي أىًبي سى سَّاًف بًف , ك عىٍمري يىٍحيىى بفي حى
يَّافى البىٍكًرمُّ   .حى
 شيوخو من أىل العراق:  -د 

مَّادي ٍبفي أيسىامىةى ٍبًف زى , ك ككيع بف الجراح بف مميح بف عدل الرؤاسي مىٍيمىافى ٍبًف ًزيىادو حى اسماعيؿ بف , ك ٍيًد ٍبًف سي
ٍمًت الثَّقىًفيُّ ك إبراىيـ بف مقسـ,  ًجٍيًد بًف الصَّ ٍبًد المى ٍبدي الكىىَّاًب بفي عى  عى
 : تالميذه:ثالثالمطمب ال

                                                           
(, كقد ذكر ابف حجر أف الشافعي لـ 73_ 62, )ص:, توالي التاسيسابف حجر العسقبلني 97

 و بالفقو.يكف مف المكثريف مف الشيكخ عمى عادة أىؿ زمانو النشغال
 (. 357-24/356تيذيب الكمال في اسماء الرجال,)المزم,  98
مناقب اإلمام (, 606انظر: الرازم, اإلماـ فخر الديف الرازم محمد بف عمر بف الحسيف, )ت: 99

 (.43القاىرة, )ص:–, تحقيؽ: د.أحمد حجازم السقا, مكتبة الكميات األزىرية الشافعي
: قاؿ بعض فائدة: قاؿ الشافعي: " إذا قمتي  100 ذا قمتي : قاؿ بعضي أصحابنا, فيـ أىؿ المدينة, كا 

 ((.155, )ص: مناقب الشافعيالناس, فيـ أىؿ العراؽ")أنظر: ابف أبي حاتـ, 



لقد تمقى عف الشافعي كثير مف أعبلـ عصره, كحتى مف شيكخو, ذكر ابف حجر منيـ  
 سكؼ أقتصر عمى أشيرىـ مقسميف عمى البمداف:ك , 101مائة كأربعة كستيف رجبل

 :102تالميذه من الحجاز -أ
مًَّد بًف العىبَّاًس بًف عيٍثمىافى بًف شىاًفعو , ك محمد ٍبف إدريس ٍبف عيمىر ـي بفي ميحى ٍبرىاًىٍي كد , ك اً  اري ميكسىى بف أىبى اٍلجى

ًليد المك بىٍيًر بي, ك أىبيك اٍلكى ٍبدي اهلًل بفي الزُّ ٍيًدمُّ عى مى  .ًف ًعٍيسىىالحي
 ب_ تالميذه من بغداد: 

ٍنبىؿو  اًلد ٍبف أىًبي اٍليىمىاف أىبيك ثىٍكر الكمب, أىٍحمىدي بفي حى مًَّد بًف  ,مالبغداد يًإٍبرىاًىيـ ٍبف خى سىفي بفي ميحى الحى
بَّاحً   ي.الكرابيس يبف يًزيد أىبيك عم ياٍلحيسىٍيف بف عم, ك الصَّ

 ج_ تالميذه من مصر:
ٍيًطيُّ ييٍكسي  , البيكى مىٍيماف بف عبد الجبار بف كامؿ المرادم,ك ؼي أىبيك يىٍعقيٍكبى بفي يىٍحيىى الًمٍصًرمُّ  الربيع بف سي

ٍبًد األىٍعمىى بًف ك المزني أبك إبراىيـ إسماعيؿ بف يحيى بف إسماعيؿ بف عمرك بف إسحاؽ,  ييٍكنيسي بفي عى
دىًفيُّ  ٍيسىرىةى الصَّ كىـ ك ة بف عمراف, حرممة بف يحيى بف عبد اهلل بف حرمم, ك مى ٍبًد الحى ٍبًد اهلًل بًف عى مَّد بف عى ميحى

ٍبًد اهلًل الًمٍصًرمُّ   .أىبيك عى
  : ثناء العمماء عميورابعالمطمب ال

كاف الشافعي حريصان عمى العمـ كأىمو, كاشتير بترحالو في طمب العمـ, كأخذه عف 
ككذا عند تبلميذه عجاب كتقدير عند شيكخو, إشيكخو, كنبكغو المبكر, مما جعمو محؿ 

 كعامة الناس, فقد جعؿ اهلل لو مكانة رفيعة, كمنزلة عالية.
ف الناظر في ثناء العمماء عمى الشافعي يرل زخمان ىائبلن مف الثناء كاإلطراء, فيحتار  كا 

 الباحث أم شيءو يكتبو! كأنتقي منيا شيئان يسيران خشية اإلطالة: 
ي: أم رجؿ كاف الشافعي؟ فإني سمعتؾ تكثر مف قمت ألب"قاؿ عبد اهلل بف أحمد بف حنبؿ:  -1

يا بني, كاف الشافعي كالشمس لمدنيا, ككالعافية لمبدف, ىؿ ليذيف مف خمؼ, ", فقاؿ: "الدعاء لو
                                                           

 (,  176-158, )ص: توالي التأسيسابف حجر العسقبلني,   101
افعي, أبك فائدة : قاؿ الشافعي: " الحجاز : مكة كالمدينة كاليمامة كمخاليفيا", انظر: الش 102

عبد اهلل محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع بف عبد المطمب بف عبد مناؼ 
ـ, 1990ىػ/1410بيركت, –,  دار المعرفة األم ىػ(,204المطمبي القرشي المكي )ت: 

(5/420.) 



, "ما بت منذ ثبلثيف سنة إال كأنا أدعك لمشافعي, كأستغفر لو". كقاؿ أحمد: "أك عنيما مف عكض
يانا عف الشافعي, ثـ استقبمتو يكما كالشافعي راكب كاف أحمد بف حنبؿ ين"كقاؿ يحيى بف معيف: 

اسكت, لك لزمت ", فقاؿ: "يا أبا عبد اهلل, تنيانا عنو, كتمشي خمفو"بغمة كىك يمشي خمفو, فقمت: 
 .103البغمة انتفعت"

. كقاؿ: "لما قدـ عمينا الشافعى مف صنعاء, سرنا عمى المحجة البيضاء"قاؿ أحمد ابف حنبؿ:  -2
حاب أبى حنيفة حتى رأينا الشافعى, فكاف أفقو الناس فى كتاب اهلل, عز كجؿ, كانت أقفيتنا ألص"

ما ". كقاؿ: "ال يستغنى, أك ال يشبع صاحب الحديث مف كتب الشافعى"كقاؿ:   كسنة رسكلو
 .104"فبينيا ليـ كاف أصحاب الحديث يعرفكف معانى أحاديث رسكؿ اهلل 

نحضر مجمس بشر المريسي, فكنا ال نقدر  كنا"  , قاؿ:105كحدث الحسف بف محمد الزعفراني -3
ائذف لنا في أف نحفظ الجامع الصغير الذم "عمى مناظرتو, فمشينا إلى أحمد بف حنبؿ فقمنا لو: 

اصبركا, فاآلف يقدـ عميكـ المطمبي الذم رأيتو ", فقاؿ: "ألبي حنيفة؛ لنخكض معيـ إذا خاضكا
ألناه شيئا مف كتبو, فأعطانا كتاب اليميف مع فقدـ عمينا الشافعي, فمشكا إليو, كس", قاؿ:"بمكة

ما جاء "الشاىد, فدرستو في ليمتيف, ثـ غدكت عمى بشر المريسي كتخطيت إليو, فمما رآني قاؿ: 
 الدليؿ عمى إبطاؿ اليميف مع الشاىد؟ ما ذرني مف ىذا,"قاؿ قمت:  "بؾ يا صاحب الحديث؟

مف كبلـ رجؿ رأيتو بمكة معو نصؼ عقؿ ليس ىذا مف كيسكـ! ىذا ", فقاؿ: "فناظرتو فقطعتو
 .106أىؿ الدنيا"

                                                           
 (.4/164, )وفيات االعيانانظر: ابف خمكاف,  103
 (.1/61, )تيذيب االسماء والمغاتالنككم,  104
ًميٍّ ك  105 , أىبيك عى دًّْثٍيفى ـي, العىبلَّمىةي, شىٍيخي الفيقىيىاًء كىالميحى بَّاًح اإًلمىا مًَّد بًف الصَّ سىفي بفي ميحى ىك: الحى

جَّ  مائىةو, كىحى سىٍبًعٍيفى كى ًلدى: سىنىةى ًبٍضعو كى , كي مَّةى الزٍَّعفىرىاًنيّْ , يىٍسكيفي مىحى , الزٍَّعفىرىاًنيُّ قىرىأى البىٍغدىاًدمُّ , كى
كىايىةً  اًلي الرّْ ًمٍيبلن, عى ًدٍيًث,ًثقىةن, جى كىافى ميقىدَّمان ًفي الًفٍقًو كىالحى , كى ـى مىى الشَّاًفًعيّْ ًكتىابىوي القىًدٍي , كىًبٍيرى عى

ًمائىتى  اف سنة ًستّْيفى كى . تكفى فى شير رىمىضى ؿّْ تاريخ بغداد الخطيب البغدادم,  ٍيف,)انظر:المىحى
(, كالسبكي, 263-12/262, )سير أعالم النبالءبي, الذى, ك (421-7/419, )وذيولو

ابف حجر العسقبلني, أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد ك (, 2/116, )الطبقات الكبرى
, مطبعة دائرة المعارؼ النظامية, اليند, الطبعة تيذيب التيذيبىػ(, 852: ت) ,بف أحمد
 (.(2/318,)ىػ1326األكلى, 

 (.5/204, )دباءمعجم األانظر: ياقكت الحمكم,  106



ما عرفنا قدر الشافعى حتى رأيت أىؿ العراؽ يذكركنو, كيصفكنو بكصؼ ما ": 107قاؿ البكيطى -4
نحسف نصفو, فقد كاف حذاؽ العراؽ بالفقو كالنظر, ككؿ صنؼ مف أىؿ الحديث, كأىؿ العربية, 

قد رأيت الناس, كاهلل ما رأيت أحدنا يشبو ": كقاؿ .108ي"كالنظار يقكلكف:إنيـ لـ يركا مثؿ الشافع
الشافعى, كال يقاربو فى صنؼ مف العمـ, كاهلل إف الشافعى كاف عندل أكرع مف كؿ مىف رأيتو 

 .109"يينسب إلى الكرع
 .110"ما عرفت ناسخ الحديث كمنسكخو حتى جالست الشافعي" قاؿ أحمد بف حنبؿ: -5
ا:  ",السنف إال بتعميـ الشافعى إيانا ما فيمنا استنباط أكثر": 111يقاؿ الكرابيس -6 ما كنا "كقاؿ أيضن

ندرل ما الكتاب كالسنة كاإلجماع حتى سمعنا الشافعى, كما رأيت مثؿ الشافعى, كال رأل الشافعى 
رأيت مجمسنا قط أنبؿ مف مجمس الشافعى,  "ما. كقاؿ: "مثؿ نفسو, كما رأيت أفصح منو كال أعرؼ

                                                           
ـي, العىبلَّمىةي, سىيّْدي  107 ا , قاؿ الذىبي: اإًلمى ٍيًطيُّ ييٍكسيؼي أىبيك يىٍعقيٍكبى بفي يىٍحيىى الًمٍصًرمُّ كىك: البيكى

كىافى  , كى فىاؽى األىٍقرىافى رَّجى ًبًو, كحدث عنو كى تىخى , الىزىمىوي ميدَّةن, كى اـً الشَّاًفًعيّْ اًحبي اإًلمى الفيقىيىاًء, صى
مىى الًفٍقًو.ًإمى  ـى الذٍّْكًر كىالعيكيٍكًؼ عى اًئ دان, دى بَّاًنٌيان, ميتىيىجّْ , قيٍدكىةن ًفي العىمىًؿ, زىاًىدان رى كقاؿ امان ًفي الًعٍمـً

, )انظر:  ٍيًطيّْ ده أىٍعمىـى ًمفى البيكى اًبي أىحى : لىٍيسى ًفي أىٍصحى الذىبي ايضان :بىمىغىنىا أىفَّ الشَّاًفًعيَّ قىاؿى
, سير أعالم النبالء(, كالذىبي, 9/235, )الجرح والتعديلاتـ الرازم, ابف ابي ح

(12/58-59.)) 
 (.1/62, )تيذيب االسماء والمغاتالنككم,  108
  (.1/62, )تيذيب االسماء والمغاتالنككم,  109
أبك العباس شمس الديف أحمد بف محمد بف إبراىيـ بف أبي بكر ابف خمكاف ابف خمكاف,   110

, تحقيؽ: إحساف وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ىػ(,681, )ت: البرمكي اإلربمي
 (.4/163) .ـ1971بيركت, الطبعة األكلى,  –عباس, دار صادر

ًديث,  111 امعا بىيف اٍلًفٍقو كاٍلحى ًميبلن جى سىٍيف بف عمى بف يًزيد أىبيك عمى الكرابيسي, كىافى ًإمىامنا جى اٍلحي
لو مصنفات كىًثيرىة تفقو أىكال عمى مىٍذىىب أىؿ الرأل  ًديث, كى سمع ًمٍنوي الحى َـّ تفقو لمشافعى, كى ث

ٍمسو كىأىٍربىًعٍيفى  : سىنىةى خى ًقٍيؿى , كى ازه الشافعى كتب الزعفرانى. كتكفي سىنىةى ثىمىافو كىأىٍربىًعٍيفى قد أجى كى
مائىتىٍيًف, )انظر: الخطيب البغدادم,  تيذيب االسماء النككم, , ك (8/611,)تاريخ بغدادكى

الطبقات السبكي, ك (,  (, 12/82, )سير أعالم النبالءالذىبي, , ك (2/283, )والمغات
 (.(2/118, )الكبرى



لفقو, كأىؿ الشعر, ككاف يأتيو كبار أىؿ المغة كالشعر, فكؿ كاف يحضره أىؿ الحديث, كأىؿ ا
 .112"يتكمـ منو

 .113قاؿ مالؾ بف أنس: "ما يأتي قرشي أفيـ مف ىذا الفتى" يعني الشافعي -7
 .114إال كلمشافعي في عنقو منة" : "ما أحد مس محبرة كال قممان بف حنبؿ قاؿ أحمد -8
اؿ: "إف كاف مات فقد مات أكثر أىؿ كلما قيؿ لسفياف بف عيينة: "مات محمد بف إدريس", فق -9

 .115زمانو"
كقاؿ المزني: " ما رأيت أحسف كجيان مف الشافعي, ككاف ربما قبض عمى لحيتو, فبل يفضؿ عف  -10

 .116قبضتو"
يا أبا ", كما فاتو قمت لو: ييأسؼ عمى الشافع يكمف كثرة ما كنت أرل البكيط"قاؿ الربيع:  -11

مى أصحابو, ككنت أراؾ شديد الييبة لو, فما منعؾ لؾ محبنا يقدمؾ ع ييعقكب, قد كاف الشافع
كلينو كتكاضعو, كاهلل ما كممتو فى  يقد رأيت الشافع": يفقاؿ ل "أف تسألو عف كؿ ما كنت تريد؟

كيؼ  يء قط إال كأنا كالمقشعر مف ىيبتو, كقد رأيت ابف ىرمز ككؿ مىف كاف فى زمف الشافعيش
 .117"لوكانكا ييابكنو, كقد رأيت ىيبة السبلطيف 

كالكبلـ في ىذا الباب ,118كقاؿ الزعفراني: "كاف أصحاب الحديث رقكدان, حتى أيقظيـ الشافعي" -12
 يطكؿ, كاستقصاء ثناء العمماء عميو متعذر. 

 المطمب الخامس: آثاره العممية: 

                                                           
 (.1/61) تيذيب االسماء والمغات,النككم, 112
 (.74, )ص: توالي التأسيسانظر: ابف حجر العسقبلني,  113
 (.10/47, )سير أعالم النبالءالذىبي,  114
(, كقد قاليا سفياف لما غيًشيى عمى الشافعي 76, )ص:ستوالي التأسيابف حجر العسقبلني,  115

 مف خشية اهلل.
 (.10/11, )سير أعالم النبالءالذىبي,  116
 (.1/62, )تيذيب االسماء والمغاتالنككم,   117
, توالي (, ك ابف حجر العسقبلني30, )ص: االحتجاج بالشافعيالخطيب البغدادم, 118

 (.92, )ص: التأسيس



مصار بحسف التأليؼ فإف حسف التصنيؼ انفرد الشافعي مف بيف فقياء األ"قاؿ البييقي: 
ء :ػػػػاحدىا: حسف النظـ كالترتيب. كالثاني: ذكر الحجج في المسائؿ مع مراعاة يككف بثبلثة أشيا

يجاز كاالختصار فيما يؤلفو, ككاف قد خص بجميع ذلؾ رحمو كالثالث: تحٌرم اإل, األصكؿ
 .119"اهلل

كاف يضع الكتاب مف غدكة إلى الظير حيث أنو كلقد كاف التأليؼ سيبلن عمى الشافعي, 
 .120يككف بيده أصؿمف حفظو مف غير أف 

رت,  كقبؿ أف يكتب الشافعي كتبو كجد الكتب في العمكـ قد ميّْدت, كاألحكاـ قد قرّْ
فانتخب كتخير, كحقَّؽ كحبَّر, كلخص طريقة جامعة لمنقؿ كالنظر, لـ يقتصر كما اقتصر غيره, 

ميارة في بؿ اعتمد عمى ما رزؽ بو مف كماؿ الفيـ, كعمك اليمة, كالبراعة في جميع الفنكف, كال
كردَّ بعض ذلؾ إلى بعض حتى أذعف   لغة العرب, كاتقاف معرفة كتاب اهلل كسنة رسكلو

 .121بفضمو المخالؼ كالمفارؽ, كاعترؼ بتقدمو المقارف كالمكافؽ
كقد ألؼ الشافعي كتبان كثيرة, بعضيا كتبو بنفسو كقرأه عمى الناس, أك قرأكه عميو, 

حصاء ىذه الك تب عسير, كقد فقد كثير منيا, فألؼ في مكة, كألؼ في كبعضيا أمبله إمبلء, كا 
 .122بغداد, كألؼ في مصر
اجتمع عمي أصحاب "الشافعي: اإلماـ , قاؿ 123كتابو "الحجة" , رحمو اهلل,كأكؿ ما كتب 

, " أعرؼ قكليـ حتى أنظر في كتبيـ"الالحديث فسألكني أف أضع عمى كتاب أبي حنيفة, فقمت: 
سف فنظرت فييا سنة حتى حفظتيا, ثـ كضعت الكتاب البغدادم فأمرت فكتب لي محمد بف الح

, كىك مشتمؿ عمى ما يسمى بالقديـ, ككاف يحاكي أىؿ العراؽ في تدكيف 124يعني: كتاب الحجة"
اآلثار, ككاف في الرد كالمناظرة, كلو آراء مستقمة, بؿ كاف يدافع فيو عف فقو الحديث, كفقو أىؿ 

                                                           
 (.1/260, )فعيمناقب الشاالبييقي,  119
 (.149, )ص:توالي التأسيسابف حجر العسقبلني,  120
 (.30-29, )ص: توالي التأسيسانظر: ابف حجر العسقبلني,  121
 (.7)ص: ,الرسالة , الشافعي,مقدمة الرسالةانظر:  122
حياة األئمة األربعة"أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد" في الحديث  ,عبد الكىابزاىد, 123

 . (99, )ص:الشريف
 (.147, )ص:توالي التأسيسابف حجر العسقبلني,  124



نو كاف يطمب المدنييف, ككاف ذلؾ عقب اف اطمع الشافعي عمى المدينة, أك فقو مالؾ بالذات, أل
كتب محمد بف الحسف, كذلؾ ببل ريب كاف في مقدمتو األكلى إلى بغداد, أم قبؿ أف يستقيـ لو 
رأم في االجتياد, يستقؿ بو عف طريقة اإلماـ مالؾ, رحمو اهلل, كبعد أف استقؿ بطريقة االجتياد, 

لكتب, كيدكف فييا المبادئ التي كضعيا لبلستنباط, كيدكف آراءه في كالبحث كالفتيا, أخذ يؤلؼ ا
, كيختار مف _رضي اهلل عنيـ_المسائؿ المختمؼ فييا, ثـ يدكف السنف كالخبلؼ بيف الصحابة

 .125بيف اآلراء رأيان يرجحو كيعتنقو
ة معدكد ان كقد صنؼ الشافعي أكثر كتبو في القديـ, ثـ أعاد تصنيفيا في الجديد, إال كتب

لـ يعد تصنيفيا كىي: كتاب الصياـ, كالصداؽ, كالحدكد, كالرىف الصغير, كاإلجارة, كالجنائز 
ربما تركو ك  فإنو أمر بقراءة ىذه الكتب عميو في الجديد, كأمر بتخريؽ ما تغير اجتياده فيو,

 .126اكتفاءان بما ذكر في مكضع آخر
كاؿ الكاقع بسبب مسائؿ اشتيير كىذه الحكاية مفيدة ترفع كثيران مف اإلش"قاؿ ابف حجر: 

 .127"عف الشافعي الرجكع عنيا, كىي مكجكدة في بعض ىذه الكتب
كالذم في أيدم العمماء مف كتبو اآلف ما ألفو في مصر, كىك كتاب األـ الذم جمع فيو 
الربيع بعض كتب الشافعي, كسماه بيذا االسـ, بعد أف سمع منو ىذه الكتب, كما فاتو سماعو 

ما كجده بخط الشافعي, كلـ يسمعو بيَّنو أيضان, كما يعمـ ذلؾ أىؿ العمـ ممف يقرأكف بيَّف لؾ, ك 
تاب "األـ", ككتاب "اختبلؼ الحديث" كقد  طبع بمطبعة بكالؽ بحاشية الجزء السابع مف األـ, ك

 .128ك"كتاب الرسالة", كىما مما ركل الربيع عف الشافعي منفصميف, كلـ يدخميما في كتاب "األـ"
د البييقي مائة كنيؼ كأربعيف كتابان لمشافعي, تحت عنكاف ذكر عدد ما كصؿ إلينا كقد ع

مف مصنفات الشافعي, رحمو اهلل, كقاؿ: كلو كتب مصنفو في أصكؿ الفقو ثـ في فركعو, فمف 
الكتب التي تجمع األصكؿ كتدؿ عمى الفركع: كتاب الرسالة القديمة, كالرسالة الجديدة, ككتاب 

ككتاب جماع العمـ, ككتاب إبطاؿ االستحساف, ككتاب أحكاـ القرآف, ككتاب  اختبلؼ الحديث,
عز كجؿ ككتاب صفة األمر كالنيي, ككتاب اختبلؼ مالؾ كالشافعي, ككتاب  بياف فرض اهلل

                                                           
 (.99, )ص:حياة األئمة األربعةانظر: زاىد,  125
 (.256-1/255, )مناقب الشافعيانظر: البييقي,  126
 (.155,)ص:توالي التأسيسابف حجر العسقبلني,  127
 (.7, )ص:الرسالةانظر: مقدمة الرسالة, الشافعي,  128



ككتاب الرد عمى محمد بف الحسف, ككتاب عمي كعبد اهلل, ككتاب فضائؿ  اختبلؼ العراقييف,
 . 129قريش

ىذه الكتب عد مائة كثمانية كعشريف كتابان كقاؿ: كالتي تعرؼ كبعد أف ذكر البييقي 
ؿّْ كتب الفقو كأعظميا أثران 130بكتاب األـ في  , ككتاب األـ, ثمانية أجزاء, أربعة مجمدات, مف أجى

األمة, فيك عمدة المذىب الشافعي, كىك مكسكعة فقيية, أصكلية, حديثية, قانكنية, حقكقية, ال 
لي, كالمحدث, كرجؿ الدكلة كالقانكف, كقد حكل ىذا الكتاب مف العمـ غنى عنيا لمفقيو, كاألصك 

ثركة فقيية ليس ليا مثيؿ, كما حكل حصيمة اجتياد عمماء القرنيف األكؿ كالثاني, كمجمكعة مف 
األحكاـ الفقيية, فجمع ما بيف النصكص القرآنية الكريمة, كاألحاديث الشريفة, كفقو الصحابة 

عمى اختبلؼ مذاىبيـ, كحكل استنباطات كأقيسة كمناقشات تدؿ  نيـ__رضي اهلل ع كالتابعيف
كجؿ ىذه الكتب ألفيا في مصر, كىي  ,131عمى مكاىب كثيرة كذكاء عجيب كعمكـ جمة كاسعة

 أجكد مف التي ألفيا في العراؽ.
قيؿ لئلماـ أحمد بف حنبؿ: فما ترل في كتب الشافعي, التي عند العراقييف أحب إليؾ أـ   

فإنو كضع ىذه الكتب بالعراؽ  ,د المصرييف؟ قاؿ: "عميؾ بالكتب التي كضعيا بمصرالتي عن
 .132كلـ يحكميا, ثـ رجع إلى مصر فأحكـ ذلؾ"

كذكرى الشافعيُّ أٌف لو كتابان اسمو: "الصبلة"
, كلعميا إلى 134, ك"السنة مع القرآف"133

يّْ عشرات الكتب بناءن عمى فصكؿ مف كتبو أقربي منيا إلى كيتبو مستقمة, ًلذا ذيكرى أٌف لمشافع
 ذلؾ, كاهلل أعمـ. 

 !135كقد ذكر الشافعي أٌف لو كتابان اسمو: "اإلكراه", كقد سئؿ عنو الربيع, فقاؿ: ال أعرفو

                                                           
 (.154-1/146, )مناقب الشافعيالبييقي,  129
 (.1/247, )مناقب الشافعيالبييقي,  130
, سمسمة التراث العرببي اإلسبلمي, الطبعة: الثانية المكتبة اإلسالميةجمعة, عماد عمي,  131

 (. 178ـ, )ص:2003ىػ, 1424
 (.1/263, )مناقب الشافعيالبييقي,  132
و كتاب آخر مف (, كقاؿ أحمد شاكر: أن681(, )فقرة: 293, )ص:, الرسالةانظر: الشافعي 133

 مؤلفات الشافعي لـ يقع إلينا.
 (.615(, )فقرة: 277, )ص: , الرسالةانظر: الشافعي 134



أيضان: كحمؿ عنو حرممة كتابان يسمى: " كتاب السنف", كحمؿ عنو المزني ر كقد ذكر ابف حج
لمختصر" الشيير, كقد ذكر ابف حجر أف ىناؾ كتابو: "المبسكط الكبير", "كالمنثكرات", ككذا "ا

 , كيذكر الفخر الرازم أف136مسائؿ مفرقة حمميا ككتبيا تبلميذه عنو ببغداد ليست عند غيرىـ
كفرَّؽ  138, ككذا "األمالي" ك " اإلمبلء" ذكرىما حاجي خميفة137لمشافعي كتابا ىك: " المسند"

كتابو:  اسـ رآف ىك الشافعي, كذكر أفٌ أٌف أٌكؿى مف أٌلؼى في فضائؿ القكما قاؿ:ك , 139بينيما
 .140"منافع القرآف"

فبالرغـ مف أف الشافعي تكفي صغيران لكنو كصؿ في عممو ككثرة مؤلفاتو إلى ما لـ  
قاؿ:  141عف محمد بف اسحاؽ بف راىكيو, "ركل البييقي  يصؿ إليو مف عاش ضعؼ عمره

                                                                                                                                                                      
 (.3/241, ), األمالشافعي 135
الشافعي أبك زىرة, ك  ,(156–155, )ص:توالي التأسيسابف حجر العسقبلني, انظر: ة 136

 (. 182 – 166, )ص: حياتو وعصره
 (.146, )ص: عي ومناقبوآداب الشافابف أبي حاتـ الرازم,  137
كىك: مصطفي بف عبد اهلل القسطنطيني الحنفي الشيير بكاتب جمبي, كبحاجي خميفة.  138

ىػ(, لو: سمـ الكصكؿ إلى طبقات الفحكؿ, كغيره, 1067صاحب كشؼ الظنكف. )ت:
)انظر: بكر بف عبد اهلل, أبك زيد بف محمد بف عبد اهلل بف بكر بف عثماف بف يحيى بف 

, دار الرشد, الرياض, الطبعة: األكلى, طبقات النسابينىػ(, 1429مد )ت: غييب بف مح
 (167ـ, )ص: 1987 -ىػ  1407

كشف ق(, 1067حاجي خميفة, مصطفى بف عبد اهلل كاتب جمبي القسطنطيني, )ت: 139
بغداد )كصكرتيا عدة دكر لبنانية,  -, مكتبة المثنىالظنون عن أسامي الكتب والفنون

ا, مثؿ: دار إحياء التراث العربي, كدار العمكـ الحديثة, كدار الكتب بنفس ترقيـ صفحاتي
 (.1/169ـ, )1941العممية, 

 (.2/1277, ) المصدر السابقانظر:  140
محمد بف إسحاؽ بف إبراىيـ بف مخمد بف إبراىيـ, أبك الحسف المركزم المعركؼ بابف  141

عراؽ كالحجاز, كالشاـ, كرد راىكيو, كلد بمرك كنشأ بنيسابكر, ككتب بببلد خراساف, كال
قزكيف سنة نيؼ كسبعيف كمائتيف فكتب عنو شيكخيا, قاؿ الخميمي: الحفاظ لـ يرضكه كلـ 
يتفؽ عميو أىؿ خراساف, قتمتو القرامطة بطريؽ مكة سنة أربع كتسعيف كمائتيف )انظر: 

 ىػ(,446)ت: خميؿ بف عبد اهلل بف أحمد بف إبراىيـ بف الخميؿ القزكيني أبك يعمي الخميمي, 
 –, تحقيؽ: د. محمد سعيد عمر إدريس, مكتبة الرشد في معرفة عمماء الحديث اإلرشاد



بكبير السف؟ فقاؿ: عىجَّؿ اهلل  سمعت أبي كسيئؿ: كيؼ كضع الشافعي ىذه الكتب كميا كلـ يكف
 .142"لو في عقمو لقمة عمره

أريت في المناـ كأف آت أتاني, "كعف الربيع بف سميماف قاؿ: سمعت الشافعي يقكؿ: 
إف صدقت رؤياؾ لـ "فحمؿ كتبي, كبثيا في اليكاء فتطايرت, فاستعبرت بعض المعبّْريف, فقاؿ: 

كلقد صدقت الرؤيا كتحققت, كتناثر عمـ  ,143"يبؽ بمد مف ببلد المسمميف إال كدخمو عممؾ
أنو  144الشافعي, كانتشر في جميع ببلد المسمميف كحتى غير المسمميف.كقد ركم عف الجاحظ
ران إلى رى قاؿ: نظرت في كتب ىؤالء النابغة فمـ أر أحسف تأليفان مف المطمبي, كاف فيكه ينظـ دي 

 145قائيف, كأصحاب الحياتر, كنظرت في كتب فبلف فما شبيتو إال بكبلـ الرَّ رى دي 
  

                                                                                                                                                                      

تاريخ بغداد (, ك الخطيب البغدادم, 3/911ىػػ , )1409الرياض, الطبعة: األكلى, 
 ((.3/475, )ميزان االعتدال(, كالذىبي, 1/259, )وذيولو

 (.1/258, )مناقب الشافعيالبييقي,  142
 (.1/259, )مناقب الشافعيقي, البيي 143
كىك:عمرك بف بحر بف محبكب الكناني بالكالء, الميثي, أبك عثماف, مف أئمة األدب العربي, كرئيس الفرقة الجاحظية مف المعتزلة,  144

 .و كبركزىمامف أىؿ البصرة مكلدا ككفاة, قتمتو مجمدات مف الكتب كقعت عميو. ككاف دميما, قبيحا, قصيرا, لقب بالجاحظ لنتكء عيني
(, كالزركمي, خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس, الزركمي الدمشقي 1/404) معجم المفسرين)انظر: عادؿ نكييض, 

 ((.5/74ـ, ) 2002أيار / مايك  -دار العمـ لممبلييف, الطبعة: الخامسة عشر  األعالم,ىػ(,1396)ت: 
 (.1/260, )مناقب الشافعيالبييقي,  145



 المبحث الثالث: عموم الحديث في عصره وما قبمو:
عاش اإلماـ الشافعي الجزء األكبر مف عمره في القرف الثاني لميجرة, حيث كلد في منتصفو, 
كعاش جزءان يسيران مف عمره في القرف الثالث, حيث تكفي في بدايتو, لكني سأبيف في البداية ما 

, حتى  التابعيف_رضي اهلل عنيـ_ مف أجؿ الحفاظ عمى سنة رسكؿ اهلل قاـ بو الصحابة ك 
أسممكىا إلى أىؿ القرف الثاني, ثـ أكاصؿ الحديث فيمف بعدىـ مف أىؿ القرف الثاني كالثالث, كما 

, حيث سأتناكؿ عمكـ الحديث في القرف األكؿ , كعمـك الحديث في  بذلكه مف أجؿ سنة نبييـ 
 .عمى عمـك الحديث في القرف الثانية الثالث كما سأذكر بعض المبلمح العامة القرف الثاني كبداي

 القرن األول لمطمب األول: عموم الحديث فيا
 بالعناية الفائقة بسنة رسكؿ اهلل -رضكاف اهلل عمييـ-لقد قاـ المسممكف مف لدف الصحابة 

 الغاليف كانتحاؿ المبطميف ركاية كدراية, ككضعكا القكاعد كالضكابط التي تحفظيا, مف تحريؼ ,
ف عمـ مصطمح الحديث لو أىمية كبيرة, المصدر التشريعي الثاني بعد ألف السنة النبكية ىي  كا 

يعرؼ مف خبللو الحديث المعؿ مف  ألف عمـ مصطمح الحديثالقرآف الكريـ أصؿ األصكؿ, ك 
د, كعميو يقـك السميـ, كالصحيح مف الضعيؼ, كالمكقكؼ مف المرفكع, كالمقبكؿ مف المردك 

يتـ  -الذم تفرد بو المسممكف  -استنباط األحكاـ مف السنة الطاىرة, كبكاسطة ىذا العمـ الجميؿ 
 . حسف االقتداء بالرسكؿ 

_رضي اهلل جكار ربو, كلحؽ بالرفيؽ األعمى, قاـ الصحابة  " فمما اختار الرسكؿ
ما  اإلنسانية, كتبمغ عنو  مف بعده بحمؿ مشعؿ اإلسبلـ, كسارت جحافميـ بو تنقذ عنيـ_

عمى حفظ تاـ لمقرآف الكريـ, كما كانكا عمى إدراؾ   _رضي اهلل عنيـ_عممكه, ككاف الصحابة
 .146"ككعي لمحديث النبكم, لما تكفر ليـ مف األسباب, كالدكاعي لحفظ الحديث

نما كانت منقكش ة في كلـ تكف مباحث ىذا الفف كقكاعده في تمؾ الفترة مدكنة في السطكر كا 
كما كاف ركاة  ,كعمى صفحات القمكب شأنيا في ذلؾ شأف معظـ األحاديث قبؿ التدكيف ر,الصدك 

األحاديث, كالجامعكف لو بغائبة عنيـ أصكؿ ىذا الفف كقكاعده, بؿ كانكا يعرفكنيا حؽ المعرفة 
ف لـ تكجد في األعياف كليس أدؿ عمى ىذا مما نقؿ إلينا مف  التثبت فكاف كجكدىا في األذىاف, كا 

البالغ كالتحكط الشديد في قبكؿ الركاية كالعمؿ بيا, كالتحرج مف اإلكثار مف الركاية خشية الغمط 
                                                           

-, دار الفكر دمشؽمنيج النقد في عموم الحديثنكر الديف محمد عتر الحمبي,  عتر, 146
ُشيبة, انظر بنفس المعنى: أبك و (, 37ـ, )ص: 1997-ىػ 1418سكرية, الطبعة الثالثة 

, دار ىـ(, الوسيط في عموم ومصطمح الحديث1403)ت : محمد بف محمد بف سكيمـ 
 (.58الفكر العربي, )ص: 



أك النسياف, أك التزيد كالكضع, كقد كضع أساس ىذا التثبت الخمفاء الراشدكف الميديكف كمف جاء 
  .147بعدىـ مف أئمة العمـ كالحديث

بؿ نيى عف كتابة الحديث,  أمر بكتابة القرآف, أحدان بكتابة الحديث كما  لـ يأمر النبي
نما أذف ألفذاذ مف  .148"ال تكتبكا عني, كمف كتب عني غير القرآف فميمحو"حيث قاؿ:  كا 
بذلؾ, كلـ يكف الصحابة, رضكاف اهلل عمييـ, يتداكلكف تمؾ  _رضي اهلل عنيـ_الصحابة 

نما كانت تمؾ الصحؼ مف الحديث, كلـ نجد في شيء مف الركايات أف أحدا فعؿ  ذلؾ. كا 
مف  ة: " فقد ثبت أف كراىة الكتاب149اؿ الخطيب البغدادمقالصحؼ بيف أيدييـ بمثابة المذكرات, 

 .150الصدر األكؿ إنما ىي لئبل يضاىي بكتاب اهلل تعالى غيره, أك يشتغؿ عف القرآف بسكاه"
فاية المجتمع, فمما انتشر عمـ القرآف, ككثر حفاظو كقراؤه, كأمف عمى عممو أف ال يفي بك

أك أف يمتبس بو غيره لدل الناس أقبمت األمة عمى تدكيف الحديث تدكينان اتخذ صبغة العمكـ, 
أف تقييد الحديث , كما كتداكلت صحفو المكتكبة, كذلؾ بأمر الخميفة العادؿ عمر بف عبد العزيز

كىذه بدأت مر بمرحمتيف: مرحمة جمع الحديث في صحؼ بمف يكتب دكف أف تتداكؿ بيف الناس 
يعتمد عميو, كيتداكليا الناس, كىذه بدأت  مرحمة الكتابة التي تقصد مرجعان , ك كبإذنو منذ عيده 

ككانت في كؿ مف ىاتيف المرحمتيف مجرد جمع لؤلحاديث في الصحؼ  ,مف القرف الثاني لميجرة
الكتابة طابع  غالبا ال يراعى فييا تبكيب أك ترتيب معيف, ثـ جاء دكر التصنيؼ الذم اتخذت فيو

التبكيب كالترتيب مف منتصؼ القرف الثاني, كبمغ أكجو كذركتو في القرف الثالث المعركؼ بعصر 

                                                           
 (.28-27, )ص: الوسيط في عموم ومصطمح الحديث, انظر: ابك شيبة 147
أخرجو مسمـ في صحيحو, كتاب الزىد كالرقاؽ, باب التثبت في الحديث كحكـ كتابة العمـ,  148

 (.4/2298(,)300حديث)
أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم أبك بكر بف أبي الحسف الخطيب البغدادم الفقيو  149

كالمصنفيف المكثريف كالحفاظ المبرزيف كمف ختـ بو ديكاف الحافظ أحد األئمة المشيكريف 
بقيف مف المحدثيف, كلد في جمادل اآلخرة سنة اثنتيف كتسعيف كثمثمائة, يكـ الخميس لست 

,  تكفي يـك االثنيف ضحى نيار السابع مف ذم الحجة سنة ثبلث كستيف كأربعمئة الشير
كدفف بالقرب مف قبر أحمد بف  كحمؿ يكـ الثبلثاء إلى الجانب الغربي كصمي عميو

 معجم األدباء,(, كياقكت الحمكم, 40, 5/31, )تاريخ دمشقحنبؿ)انظر: ابف عساكر, 
 ((.93-1/92, )وفيات األعيان(, كابف خمكاف, 1/384)

ياء السنة , دار إحتقييد العمم(, 463الخطيب البغدادم, بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم الخطيب البغدادم, )ت:  150
 (.57/  1, )بيركت –النبكية 



مف الحديث يبمغ في  كبيران  قسمان  _صمى اهلل عميو كسمـ_التدكيف, قد تناكلت الكتابة في عيده 
 .151مف المصنفات الحديثية كبيران  مجمكعو ما يضاىي مصنفان 
أنو لـ يدكف مف قبؿ غاية  في عصر بف عبد العزيز فميس يعني أبدان أما تقييد العمـ 

مف العمماء يحجـ عنو كما أنيـ لـ يككنكا يتداكلكف الكتب  األمر أف ىذا الخميفة العادؿ كجد كثيران 
ليعتمدكا عمييا, فأصدر أمره بكتابة الحديث لينتقؿ بالعمـ إلى التدكيف العاـ, الذم يعتمد مع 

 .152ال يختص بصاحبو فقط معتمدان  متداكالن  ابة, كيجعؿ الكتابة مرجعان الحفظ عمى الكت
أخذنا   اهلل ليذا كمو جدكا غاية الجد, كأخذكا بكؿ الكسائؿ التي تحقؽ ليـ أخذ سنة رسكؿ

ا, كأداءىا أداءن سميمنا, ال تبديؿ فيو كال تغيير, كال زيادة كال نقصاف صحيحن
153. 

كاف ىناؾ جيؿ مف التابعيف يحدث فتبمغيـ   ـ__رضي اهلل عنيكفي آخر عيد الصحابة
ٍقكفى ركاية الكذابيف كالمخطئيف, ك لقد أعرض ابف عباس عف كاحد مف ىؤالء  ركايتو, فكانكا يىتىكى

كال تسمع؟!. رد عميو: "إنا   عندما قاؿ لو: مالي ال أراؾ تسمع لحديثي, أحدثؾ عف رسكؿ اهلل
ابتدرتو أبصارنا كأصغينا إليو بآذاننا, فمما ركب   ؿ اهللكنا مرة إذا سمعنا رجبلن يقكؿ: قاؿ رسك 

الناس الصعب كالذلكؿ لـ نأخذ مف الناس إال ما نعرؼ", كفي ركاية: "إنا كنا نحدث عف رسكؿ 
إذ لـ يكف يكذب عميو, فمما ركب الناس الصعب كالذلكؿ تركنا الحديث عنو, ككانت ىذه   اهلل

 .154الكسائؿ كأنجحيا في الكشؼ عف الحديث كتكثيقو الكسيمة "اختبار الركاة" مف أكثر
ثـ برز بعد ذلؾ قرف الفتنة التي أدت إلى مقتؿ اإلماـ الشييد عثماف بف عفاف, ثـ  "

مقتؿ اإلماـ الحسيف رضي اهلل عنيما, كظيرت الفرؽ المنحرفة, كراح المبتدعة يبحثكف عف 
عمدكا إلى الكضع في الحديث, مستندات مف النصكص يعتمدكف عمييا في كسب أعكاف ليـ, ف

ما لـ يقؿ, فكاف مبدأ ظيكر الكضع في الحديث منذ ذلؾ الكقت, كقد   كا عمى رسكؿ اهللقفاختم

                                                           
 (45-44, )ص:منيج النقد في عموم الحديثانظر: نكر الديف عتر,  151
موسوعة عموم (, 2سمسمة المكسكعة اإلسبلمية المتخصصة )زقزكؽ, محمكد حمدم, انظر: 152

ـ, 2003-ق 1424, المجمس األعمى لمشؤكف اإلسبلمية, القاىرة, الحديث الشريف
(, كنكر الديف 65, )ص: في عموم مصطمح الحديث الوسيطبك شيبة, (, ك أ848)ص:
 (49, )ص: منيج النقد في عموم الحديثعتر, 

 ,توثيق السنة في القرن الثاني اليجري أسسو واتجاىاتو ,عبد المطمب, رفعت بف فكزم 153
 (.26مكتبة الخنانجي بمصر, الطبعة:األكلى, )ص:

 (.36)ص: ,المصدر السابق 154



لممحافظة عمى الحديث, كاجتيدكا في ذلؾ متبعيف أقصى,   _رضي اهلل عنيـ_انتدب الصحابة
ا بالبحث في إسناد عنك :  كمف ذلؾ أنيـ كأحكـ ما يمكف مف كسائؿ البحث كالفحص الصحيحة,

كسيمة , كىناؾ 155الحديث كفحص أحكاؿ الركاة بعد أف كانكا مف قبؿ يرجحكف تكثيؽ مف حدثيـ
أخرل كانت ليا أىميتيا الكبيرة فيما بعد, كىي أف بعضيـ حرص عمى أال يأخذ حديثنا منقطع 

لو قبؿ  كمف ىنا كاف يسمـ الحديث بعضيـ إلى بعض, ككؿ يذكر مف ركاه  الصمة برسكؿ اهلل
كعمى ىذا نشأت بذكر اإلسناد في الحديث, كالتي كانت مف أىـ الكساؿ لتكثيؽ   الرسكؿ

الحديث, كتصحيحو فيما بعد, كبطبيعة الحاؿ نشأت البذكر فقط؛ ألف اإلسناد إنما ىك كسيمة 
 .156في ذلؾ الكقت عدكؿ ضابطكف-لمكشؼ عف الركاة الختبار عدالتيـ كضبطيـ, كمعظميـ 

الناس عمى االحتياط في حمؿ الحديث عف الركاة,   _رضي اهلل عنيـ_اء الصحابةحث عممكقد 
كأال يأخذكا إال حديث مف يكثؽ بو دينا ككرعا, كحفظا كضبطا, حتى شاعت في عرؼ الناس 

كبذلؾ نشأ عمـ ميزاف , 157.158ىذه القاعدة: "إنما ىذه األحاديث ديف فانظركا عمف تأخذكنيا"
في طمب الحديث, ألجؿ  كذلؾ رحمتيـ الذم ىك عمكد أصكؿ الحديث, الرجاؿ: "الجرح كالتعديؿ"

سماعو مف الراكم األصؿ, كالتثبت منو كقد كافتنا أخبار رحبلتيـ بالعجيب المستغرب إذ بمغ بيـ 
األمر أف يرحؿ الرجؿ في الحديث الكاحد مسافة شاسعة, عمى الرغـ مما كاف في مكاصبلتيـ مف 

الرحمة في طمب الحديث لمتثبت منو, كسمؾ   _رضي اهلل عنيـ_بةفسف الصحا, المشقات كالتعب
, كيسألكنيـ عف األحاديث, _رضي اهلل عنيـ_التابعكف سبيميـ , فكانكا يرحمكف إلى الصحابة

كمف , شأف العمماء عمى ذلؾ فيما بعد, حتى أصبحت الرحمة مف ضركرات التحصيؿ ركاستم
عرض حديث الراكم عمى ركاية غيره  مؾ الفترة,في ت طريؽ معرفة الكضع كالضعؼ في الحديث,

عمى أحاديثو, أك كاف األغمب عمى حديثو  مف أىؿ الحفظ كاالتقاف, فحيث لـ يجدكا لو مكافقان 
كلـ ينقض القرف األكؿ إال كقد كجدت أنكاع مف عمكـ الحديث , المخالفة ردكا أحاديثو أك ترككىا

كغير , المدلس, ك لمنقطع, كاالمرسؿ, ك المتصؿك  ,لمقطكع, كاالمكقكؼك  ,منيا: الحديث المرفكع
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المقبكؿ: كىك الذم سمي فيما بعد بالصحيح  ذلؾ مف أنكاع, ككانت كميا تنقسـ إلى قسميف:
 . 159لمردكد: كسمي بعد ذلؾ الضعيؼ كأقسامو كثيرة , كاكالحسف

ات, ككمما تأخر العيد منذ ذلؾ الكقت بدأ شيكعي االعتناء باألسانيًد كالكبلـ في النَّقىمة كنقد الراكي
زاد ذلؾ, فتكمَّـ طائفةه مف التابعيف بكبلـ منثكر في ذلؾ, منيـ: سعيد بف جبير, كسالـ بف عبداهلل 
بف عمر, ... كعطاء بف أبي رباح, كعركة بف الزبير, كالحسف البصرم, كمحمد بف سيريف, 

, كأيكب السختيا , كاألعمش, حتى جاءت كعامر الشعبي, ثـ الكبلـ بعد ىؤالء أكثر كالزىرمّْ نيّْ
طبقة أتباع التابعيف فصار ىذا العمـ إلى النُّضكج, كعمتُّو ترجع إلى كثرة الكذابيف, كطكًؿ اإلسناد 
اج,  الذم يزيد معو الكىـ كالغمط, كتعمُّد اإلسقاط مف رجالو تخفيفان, فظير أمثاؿ شعبة بف الحجَّ

د طبقة تبلمذتيـ كيحيى القطَّاف, كعبد كسفياف الثكرم, كمالؾ بف أنس, كاألكزاعي, كمف بع
سحاؽ  , كا  الرحمف بف ميدم, ثـ تبلمذتيـ كأحمد بف حنبؿ, كيحي بف معيف, كعمي بف المدينيّْ
يو, كعمرك بف عمي الفبلَّس, كىذا كقته بدأ يظير فيو التَّصنيؼ في عمكـ الحديث, لكف  بف راىيكى

 .160مؿ الحديث( ك )تكاريخ النَّقمة( في أبكاب منو مخصكصة, كػ )الجرح كالتَّعديؿ( ك )ع
 موم الحديث في القرن الثاني وبداية القرن الثالث:عالمطمب الثاني: 

 أواًل: عموم الحديث في القرن الثاني
كانت في القرف الثاني اليجرم العبلمات البارزة في طريؽ رعاية السنة النبكية الكريمة لقد        

بعاد  كتكثيقيا؛ ذلؾ أنو قد ىبت في ىذا القرف أعاصير عاتية, تيدؼ إلى اإلطاحة بالسنة, كا 
أئمة كبارنا في ىذا  -عز كجؿ-المسمميف عنيا, كتشكيكيـ في طرؽ نقميا كركاتيا ... كقيض اهلل 

المصدر   القرف, كقفكا في كجو ىذه األعاصير يردكف كيدىا, كيحفظكف لممسمميف سنة نبييـ
 .161الثاني مف مصادر التشريع اإلسبلمي

بالنسبة لتدكيف السنة كأزىاىا  عصكرأخصب الالعصر الذم عاش فيو اإلماـ الشافعي كيعتبر   
ففيو ظير أصحاب الكتب الستة المشيكرة التي تعتبر أىـ دكاكيف السنة ككتبيا كأكفاىا كأشمميا 

                                                           
الوسيط في عموم أبك شيبة, (, ك 57-55, )ص:يثمنيج النقد في عموم الحدأنظر: عتر,  159

 (.28)ص:  ومصطمح الحديث,
, مؤسسة الرياف لمطباعة كالنشر كالتكزيع, تحرير عموم الحديث, عبد اهلل بف يكسؼ, لجديعا 160

 (.1/22ـ, ) 2003 -ىػ  1424لبناف, الطبعة: األكلى,  –بيركت
 (.43, )ص: سسو واتجاىاتوتوثيق السنة في القرن الثاني اليجري أعبد المطمب,  161



ء لؤلحاديث النبكية. إذ إف ىذه الدكاكيف لـ تدع مف األحاديث إال القميؿ الذم تداركو مف جا
 .162بعدىـ مف األئمة

حقيقةن سعد ىذا القرف بالنصيب األكفى, كالقدح المعمى مف أئمة المسمميف الذيف قامكا        
بجيد كبير في تكثيؽ السنة, الذيف كىب ليـ اهلل البصائر النيرة, كالعقكؿ الذكية, مع اإلخبلص 

كالمكطآت كالمسانيد, نة, كلممؤمنيف, فقامكا بكضع المصنفات في الس هلل, عز كجؿ, كلرسكلو 
 كما كضع عميو زكرنا ككضع األسس التي تميز ما نسب حقِّا كصدقنا إلى رسكؿ اهلل 

 .163كبيتاننا
كجدت أمكر لـ ك ببداية ىذا القرف بىعيد العيد عف العصر األكؿ لئلسبلـ, عصر النبكة,        

, كلكنيا تطكرت في القرف تكف مكجكدة في القرف األكؿ اليجرم, أك كانت مكجكدة في بدايتيا
الذيف  _رضي اهلل عنيـ_تكفي الصحابة, حيث الثاني, كاحتاج األمر معيا إلى عناية أكبر بالسنة

كانكا يحفظكف السنة, كيكشؾ أف يتكفى التابعكف الذيف تمقكىا منيـ, كلذلؾ ضعفت ممكة الحفظ 
 .164تكثيؽ السنةؽ مف الدكافع القكية إلى مكاصمة السير في طري, ككاف ذلؾ في الناس

كؿ اتجاىات كضع الحديث كدكافعو تقريبنا, فالخبلفات ىذا العصر  كالحقيقة أنو قد نشأت في"
, ككاف الرافضة أكثر الفرؽ كذبنا فيو, كقاؿ الشافعي: لعصرالسياسية كانت عمى أشدىا في ىذا ا

لجيمة مف أىؿ السنة كقد قابميـ ا, 165""ما رأيت في أىؿ األىكاء قكمنا أشيد بالزكر مف الرافضة"
, الذيف كضع فييـ الرافضة ما _رضي اهلل عنيـ_بكضع األحاديث التي ترفع مف شأف الصحابة

ينقصيـ كيذمكف بو, ككضع المتعصبكف الجيبلء لمعاكية كاألمكييف بعض األحاديث؛ دعكة ليـ 
المتعصبيف مف  بيف الناس كتثبيتنا ألقداـ خبلفتيـ, ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لمعباسييف, ككضع بعض

الخكارج األحاديث, إفسادنا لما عميو خصكميـ, ككثرت حركات الزندقة في ىذا العصر, كدس 
كقد أقر زنديؽ أماـ "ىؤالء الزنادقة الكثير مف األحاديث في العقائد كاألخبلؽ, كالحبلؿ كالحراـ, 
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ىناؾ العصبية , ككانت 166"الميدم العباسي بأنو كضع مائة حديث تجكؿ بيف الناس كفي أيدييـ
لمجنس كلمقبيمة, كلمغة كلمبمد كألئمة الفقو, ككؿ ىذا كاف دافعنا إلى كضع األحاديث, كالكذب عمى 

كىناؾ القصاص الذيف يتاجركف بالقصص, كيستغمكف سذاجة بعض الناس   رسكؿ اهلل
طفة, كجيميـ, فيركجكف بضاعتيـ بكضع األحاديث التي تستميؿ إلييـ ىؤالء, كتستثير فييـ العا

فيدفعكف إلييـ الكثير مف األمكاؿ, ككانت الخبلفات المذىبية, فقيية, ككبلمية ... كالجيؿ بالديف 
مع الرغبة في الخير, كترغيب الناس في التديف كترؾ الفسكؽ, كالتقرب إلى الحكاـ بما يكافؽ 

يث, , كدفع بعض أىمو إلى الكذب في األحادىذا العصركؿ ىذا كاف مكجكدنا في -أىكاءىـ 
كمما جد في القرف الثاني, ككاف مف دكافع التكثيؽ استطالة السند,  ,كالزيادة فييا ما ليس منيا

ككجدت األحاديث   كتعذر مقابمة جميع الركاة الذيف يكصمكف األحاديث إلى رسكؿ اهلل
 167 المنقطعة, أك ما في إسنادىا مجاىيؿ مف الركاة

عد العيد, ككثرة حممة الحديث, حيث حمؿ الحديث طالت األسانيد كتشعبت بسبب بكقد         
عف كؿ صحابي جماعات كثيرة تفرقكا في الببلد, فكثرت األحاديث, كدخمتيا القكادح الكثيرة, 

كما نشأت المذاىب الفقيية كاالختبلؼ بينيا, مما أدل إلى أف يبذؿ أئمة , كالعمؿ الظاىرة كالخفية
مناقشة مخالفييـ, ككؿ ىذا تمخضت عنو حركة كؿ مذىب تكثيؽ ما عندىـ مف األحاديث, ك 

ىائمة في تكثيؽ الحديث, كخاض غمارىا األحناؼ, كالشافعي, كأصحاب مالؾ, رضكاف اهلل 
عمييـ, أجمعيف. كقاـ اإلماـ الشافعي في كجو مف ينكركف حجية السنة؛ ألنيا غير مكثقة, حتى 

 .168يتاح لمفقياء أف يعممكا بيا دكف منازع
مة اإلسبلـ لمكاجية ىذه الضركرات, ككضعكا لكؿ طارئ ما يسد الثممة التي كنيض أئ       

لـ تدكف في القرف األكؿ تدكيننا , حيث إنيا التدكيف الرسمي لمسنة النبكية حصمت كمف ذلؾ:
نما كانت في صحائؼ, أما اآلف, كفي القرف الثاني, فقد بدئ في ىذا  شامبلن كفي مصنفات, كا 
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يفة العادؿ عمر بف عبد العزيز بجمعيا, ككتب إلى اآلفاؽ أف انظركا إلى التصنيؼ, فقد أمر الخم
كه". كفي كتابو إلى أىؿ المدينة ما بٌيف سبب إقدامو عمى ىذه عفاجم  حديث رسكؿ اهلل

ىذا ما أخرجو البخارم, أف عمر بف عبد , ك الخطكة, كىك خكفو مف دركس العمـ, كذىاب العمماء
فاكتبو فإني   : "انظر ما كاف مف الحديث عف الرسكؿ169حـز العزيز كتب إلى أبي بكر بف

كامتثؿ العمماء ليذا األمر, كجدكا في جمع السنف, كمف أكائؿ , خفت دركس العمـ كذىاب العمماء"
الذم أمره الخميفة عمر بذلؾ, ككجد في كؿ مدينة , 170مف قامكا بذلؾ اإلماـ ابف شياب الزىرم
ي السنة. ككانت معظـ مصنفات ىؤالء كمجاميعيـ تضـ مف ييتـ بجمع الحديث كالتصنيؼ ف
كأظير مثؿ لذلؾ مكطأ اإلماـ   كالتابعيف_رضي اهلل عنيـ_ الحديث الشريؼ, كفتاكل الصحابة

. كعمؿ أىؿ المدينة, _رضي اهلل عنيـ_مالؾ الذم نرل فيو الحديث, كفتاكل الصحابة كالتابعيف
بمغت المكطآت األربعيف كعني مالؾ بانتقاء , كقمده كثير مف الناس حتى 171كرأم مالؾ نفسو

 . 172أحاديث المكطأ, حتى قاؿ اإلماـ الشافعي: "أصح كتاب بعد كتاب اهلل كتاب مالؾ"

                                                           
ىك:عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز الظاىرم, أبك محمد: عالـ األندلس في عصره,كلد 169

أبكه مف الكزراء ككلي ىك كزارة بعض الخمفاء مف بني أمية  ىػ, كاف384بقرطبة, سنة:
باألندلس ثـ ترؾ, كىك أحد أئمة اإلسبلـ. كاف في األندلس خمؽ كثير ينتسبكف إلى مذىبو, 

(, 3/325, )وفيات األعيانىػ, )انظر: ابف خمكاف, 456يقاؿ ليـ " الحٍزمية ", تكفي سنة: 
: تمد بف أحمد بف حجر العسقبلني )أحمد بف عمي بف محابف حجر العسقبلني, ك 

ؤسسة األعممي , ماليند –دائرة المعرؼ النظامية  , تحقيؽ: لسان الميزان, ىػ(852
الزركمي, ك (, 4/198, )ـ1971ىػ /1390الطبعة: الثانية, , لبناف –لممطبكعات بيركت 

 ( ( 4/254) األعالم,
ف شياب بف عبد اهلل بف الحارث بف كىك: محمد بف مسمـ بف عبيد اهلل بف عبد اهلل األصغر ب 170

زىرة بف كبلب بف مرة, كيكنى أبا بكر, كلد سنة ثماف كخمسيف, كمات لسبع عشرة ليمة مف 
عبيد اهلل  كأبشير رمضاف سنة أربع كعشريف كمائة. كىك ابف خمس كسبعيف سنة, )انظر:

رنكك, ك بتصحيح كتعميؽ :معجم الشعراء, ىػ(, 384محمد بف عمراف المرزباني )ت :
 1982 -ىػ  1402لبناف, الطبعة : الثانية,  –مكتبة القدسي, دار الكتب العممية, بيركت 

 (.(356ك  5/348, )الطبقات الكبرىابف سعد, ك ( 413)ص: ,ـ
 (.66)ص:  توثيق السنة في القرن الثاني اليجري أسسو واتجاىاتو,عبد المطمب,  171
 (.59, )ص: منيج النقد في عموم الحديثعتر,  172



كقد  كلـ يمبث التدكيف المبكب أف انتشر, فجمعت األحاديث في الجكامع كالمصنفات       
ألنيـ قصدكا جمع الحديث أخرجكا في ىذه التآليؼ الحديث المرفكع, كالمكقكؼ, كالمقطكع, 

تكسع  , كلممحافظة عميو, لذلؾ تكسعكا فذكركا في المسألة كؿ ما كرد, فنقمكه بأسانيدىـ إلى قائمو
العمماء في الجرح كالتعديؿ, كفي نقد الرجاؿ لكثرة شيكع الضعؼ, مف جية ضعؼ الحفظ, كمف 

تكقفكا في قبكؿ , ك , كاشتيركا بوجية انتشار األىكاء كالبدع. فتفرغ جماعة مف األئمة لنقد الرجاؿ
تتبعكا األحاديث لكشؼ خباياىا, ككضعكا لكؿ صكرة جديدة قاعدة , ك الحديث ممف لـ يعرؼ بو

, تعرفيا, كتبيف حكميا,  فتكاممت أنكاع الحديث, ككجدت كميا, كاتخذت اصطبلحاتيا الخاصة
نشاطان زائدان الثاني القرف  كجدت العناية بسبر الركايات, كتتبعيا لكشؼ عمؿ الحديث, كشيدكما 

في الرحمة مف أجؿ ىذا الغرض, كاعتبرت الرحمة مف ضركرات التحصيؿ لطالب الحديث, فبل 
تعمـ محدثان لو شأنو عبل قد رحؿ في الببلد, كأجدل العمماء مف رحبلتيـ ىذه فكائد كثيرة, حيث 

زنكا بيف األسانيد كالمتكف, في شتى اآلفاؽ, ككا  _رضي اهلل عنيـ_اطمعكا عمى ما نشره الصحابة
مما تفرع عنو كثير مف الفكائد. كاحتؿ الرحالكف في سبيؿ العمـ مكانة مرمكقة في المجتمع 

ليو كانت الرحم كبار المحدثيف,  إلى ةالعممي, حتى صار لقب "الرحاؿ" كالرحالة, كالجكاؿ, كا 
بار رحبلتيـ, كما كحتى طكؼ كثير منيـ بالشرؽ كالغرب أكثر مف مرة, كتناقؿ الناس أخ

  .173صادفيـ مف المشاؽ كالعجائب باإلكبار كاإلجبلؿ
تكثيؽ السنة في القرف الثاني اليجرم في طريقيف يكمؿ أحدىما اآلخر حفاظنا كقد سار        

كضع المقاييس كاألسس التي تكفؿ لمسنة أف تنقؿ نقبلن  أحدىما:,  عمى سنة رسكؿ اهلل
ا, دكف تبديؿ أك تغيير,  كالتي تصكنيا مف كضع الكضاعيف, كتحريؼ بعض الركاة, كقد صحيحن

بدأ السير في ىذا الطريؽ في عيد الصحابة رضكاف اهلل عمييـ, كاستكممت أسسو في القرف 
زالة  ثانييما:, الثاني إثبات حجية السنة, كمصدر أساسي مف مصادر التشريع اإلسبلمي, كا 

تنفيذ ذلؾ؛ كقد بدأ ىذا عندما ادعت طكائؼ أف العكائؽ التي كضعيا الحاقدكف عمى السنة دكف 
ا, كال يمكف ليا ذلؾ, عمى الرغـ مف الجيكد التي يبذليا   سنة رسكؿ اهلل لـ تنقؿ نقبلن صحيحن

القائمكف في ىذا المجاؿ, كىي بالتالي غير مكثقة, كغير صحيحة, كغير جديرة بالقبكؿ, كال 
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لقرف الثاني اليجرم, كحمؿ لكاءه اإلماـ تككف حجة, كقد بدأ السير في ىذا الطريؽ في ا
 .174الشافعي, رضي اهلل عنو

لقائيا إلى الناس, كأمر  ـككاف اإلما         الزىرم أكؿ مف عني في ىذا القرف بجمع الضكابط كا 
أتباعو بجمعيا, حتى عده البعض كاضع عمكـ الحديث. لكف تمؾ العمكـ كالضكابط التي كجدت 

إال ما كتبو  صدكر الرجاؿ, لـ يدكف شيء منيا في كتاب حتى عصرىـ كانت محفكظة في
فكاف ما كتبو الشافعي  ,ليا أىميتيا في ىذا الففاإلماـ الشافعي في الرسالة مف أبحاث متفرقة 
 .175أكؿ ما بمغنا مف عمـك الحديث مدكنا في كتاب
 ثانيًا: عموم الحديث في بداية القرن الثالث: 

التدكيف, كعصر السنة الذىبي, حيث دكنت فيو السنة كعمكميا عرؼ القرف الثالث بعصر        
"خطا التأليؼ خطكة أخرل عمى أيدم أئمة عاشكا في القرف الثاني, كقميؿ مف , كقد تدكينان كامبلن 

القرف الثالث, فقد رأل بعض ىؤالء األئمة جمع األحاديث التي ركاىا كؿ صحابي في مكضع 
 حنبؿ , كمسند أحمد بف(ق204ت: )أبي داكد الطيالسي كاحد, فألفت المسانيد كمنيا مسند 

نما جمعكا ىذا كذاؾ في  ,(ق241ت:) كىؤالء لـ يميزكا الحديث الصحيح مف الضعيؼ, كا 
 .176مسانيدىـ
كتبع التصنيؼ في السنة, أك تعاصر معو التأليؼ في الركاة ناقمي األحاديث, مف حيث  

كؿ منيـ ككالدتو, كبياف مكطف كؿ منيـ,  بياف مف ركل عنيـ, كمف رككا عنو, كتاريخ كفاة
كمعرفة أسمائيـ ككناىـ كألقابيـ كأنسابيـ, كبياف العدكؿ منيـ كالمجرحيف, كمع التصنيؼ في 
السنة كالتأليؼ في الركاة ألؼ أىؿ ىذا القرف في عمؿ الحديث, أم في كشؼ الصحيح منيا مف 

زاء كؿ ىذا كاف ال بد مف  غيره, ببياف ما في بعضيا مف خمؿ خفي في المتف, أك في اإلسناد, كا 
ا في أيدم الركاة, ككاف  كضع الضكابط كاألسس التي تصكف مسار السنة, كتجعؿ انتقاليا صحيحن

 .177)القرف الثالث( ىذا عمى أيدم أئمة عاشكا في ىذا القرف
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ؿ حيث جاء البخارم فرأل إفراد الحديث الصحيح, كأف يرتب عمى األبكاب لتسييؿ الكصك        
 -عدا النسائي-إليو,  كتسييؿ الفقو فيو, فكضع كتابو الجامع الصحيح. كجاء بقية الستة كىـ 

ف كاف أصحاب السنف لـ  مف تبلمذتو فكضعكا كتبيـ عمى األبكاب, كراعكا حسف االختيار, كا 
يشترطكا الصحة, كىكذا كاف لمدرسة البخارم الفضؿ العظيـ عمى السنة, بما صنفت في ركاية 

. ثـ (ق311ت:), كفي عمكـ الحديث, ثـ تبع الشيخيف في اشتراط الصحة ابف خزيمة, الحديث
كفي ىذا العصر أصبح كؿ نكع مف أنكاع الحديث عممان خاصان, مثؿ (, ىػ354ت:, )ابف حباف

عمـ الحديث الصحيح, كعمـ المرسؿ, كعمـ األسماء كالكنى, كىكذا, فأفرد العمماء كؿ نكع منيا 
أصبح التصنيؼ أمران متبعان ال ينفؾ عنو إماـ في الحديث, كاألئمة أصحاب , كما بتأليؼ خاص

ة كميـ ليـ تآليؼ كثيرة في عمكـ الحديث, ككذلؾ فعؿ غيرىـ ككانت تآليفيـ تحمؿ تالكتب الس
اسـ العمـ الذم دكنت فيو. حتى شمؿ التدكيف كؿ نكع مف أنكاع عمكـ الحديث, كجعؿ في كتاب 

العمكـ المتفرقة "عمكـ الحديث" كما يقاؿ لمفقو كاألصكؿ كالتفسير مفرد, كصار يقاؿ ليذه 
, كاشتيرت االصطبلحات كبحثان  كالتكحيد: عمكـ اإلسبلـ, كاستكفى العمماء المتكف كاألسانيد دراسةن 

الحديثية لكؿ نكع مف أنكاع الحديث, كاستقرت بيف العمماء, كما يبلحظ ذلؾ مف كتاب الترمذم 
 .178كغيره

 الث: مالمح عامة عمى عموم الحديث في القرن الثاني:المطمب الث
ذكر الدكتكر رفعت فكزم في خاتمة كتابو _تكثيؽ السنة في القرف الثاني اليجرم اسسو        

كاتجاىاتو_كثيران مف النقاط التي تبيف المبلمح التي أحاطت بالقرف الثاني اليجرم, كىك القرف 
ذكر ىنا بعض تمؾ المبلمح  ممخصة في النقاط أ, الذم قضى فيو الشافعي أغمب عمره 

  179التالية:
كانت ىناؾ مزاعـ كشبيات أثيرت حكؿ نقؿ السنة, كشككت في ىذ النقؿ حتى المتكاتر "  -1

منو في ىذا القرف, ككثيرة تمؾ الجيكد التي بذليا أئمة ىذا القرف, كخاصة ما سمي حقِّا بناصر 
.. فقد رأل في ىذه الشبيات أسمحة يشيرىا الحاقدكف السنة اإلماـ الشافعي, رضي اهلل عنو, 

ثبات أف السنة نقمت نقبلن   عمى ديف اهلل, عز كجؿ, كعمى سنة رسكلو فانتضى لمرد عمييـ, كا 
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ا, سكاء أكاف ذلؾ بالتكاتر, أـ باآلحاد مف الركاة.. كعمى ىذا فحجيتيما ثابتة, كمف  صحيحن
_رضي اهلل ا مف مصادر التشريع, كما فعؿ الصحابةالكاجب عمى المسمميف أف يأخذكا بيا مصدرن 

 كبعد كفاتو, ككما فعؿ التابعكف مف بعدىـ  في حياة رسكؿ اهلل  عنيـ_
2-  , إف عمماء ىذا القرف قد اشترطكا في الراكم, حتى يصح حديثو, أف يككف مسممنا, عاقبلن

, ضابطنا, ككقفكا طكيبلن عند العدالة كالضبط باعتبارىما مؤث ريف أساسييف في الركاية ... عدالن
غير مقبكلة, كأفاضكا   كرأكا أف أحاديث الكذابيف في أحاديث الناس, أك في حديث رسكؿ اهلل

في ذكر صكر الكذابيف, كحيميـ كخدعيـ, كما رأل الكثيركف منيـ أف أحاديث الدعاة مف أىؿ 
الؼ معتقد الجماعة أك يخرج األىكاء كالبدع, كالفساؽ, كالسفياء غير مقبكلة كذلؾ؛ ألف الذم يخ

كرأكا أف   عف تعاليـ دينو أك عف قكاعد المركءة, ال يستبعد أف يكذب في حديث رسكؿ اهلل
كيغير فييا ... كلما كاف  ئالذم ال يضبط أحاديثو ليس جديرنا بأف تقبؿ ركايتو؛ ألنو سيخط

كرنا ىامِّا في حفظ الضبط يتناكؿ الحفظ في الذاكرة, أك في الكتاب, ككاف األخير يمعب د
فإنيـ كقفكا طكيبلن عند الكتاب يبينكف  -األحاديث كضبطيا ابتداء مف القرف الثاني اليجرم

الشركط كاألسس التي تجعمو جديرنا بركاية األحاديث ... كيميزكف الكتب التي نقمت األحاديث 
ذكب عمى رسكؿ الصحيحة المكثقة مف غيرىا التي حرفت في األحاديث أك زادت فييا ما ىك مك

كما يتبادر إلى أذىاف كثير مف -كىذا يكضح أف األحاديث لـ تنقؿ بالذاكرة فقط   اهلل
نما سار معيا, كصاحبيا الكتاب, يشد أزرىا, كيعينيا في ضبطيا كحفظيا, أك يقـك  -الدارسيف كا 

 مقاميا إذا لـ تحفظ األحاديث.
ؿ الحديث, إذ بيا يعرؼ الرجاؿ الذيف أكد أئمة ىذا القرف عمى األسانيد المتصمة في نق -4

ال رفضت  يقكلكنو, فيكزنكف بمكازيف تكثيؽ الركاة, فإذا عرؼ ضبطيـ كعدالتيـ قبمت أحاديثيـ, كا 
فقد  -كما عبر أىؿ القرف الثاني عنيا -أك تكقؼ فييا, أما األسانيد المنقطعة أك المراسيؿ

منيا ما يقبميا إذا تكافرت شركط الركاة ف -في ىذا القرف-اختمفت االتجاىات في قبكليا كعدمو 
فيمف أرسمكىا, كثبت أنيـ أخذكىا بكجكه, كعمى رأسيـ اإلماـ أبك حنيفة, كصاحباه أبك يكسؼ 
كمحمد بف الحسف.. كمنيا ما يقبميا بشركط خاصة, ضيقت مف دائرة األحاديث المرسمة 

اهلل عنو, كمنو ما يرفضيا اإلماـ الشافعي, رضي  -بؿ كصانعو-المقبكلة, كفي ىذا االتجاه 
كرأينا دكافع ىذه  مطمقنا, كال يرضى إال بأف تككف األحاديث متصمة السند عف رسكؿ اهلل

 ."االتجاىات, كأسباب اختبلفو, كحجج كؿ منيا, كبعض األحاديث التي كثقتيا تبعنا لمقاييسيا



:المبحث الرابع: التعريف بكتاب الرسالو لإلمام الشافعي  

ي المباحث السابقة حياة اإلماـ الشافعي الشخصية كالعممية, كما تحدثت عف تناكلت ف  
عمكـ الحديث في عصره كما قبمو, كسأعرؼ في ىذا المبحث بكتاب الرسالة الذم يدكر عنكاف 

الرسالة, كسبب تسميتو بيذا األسـ, كمكاف  كتاب سبب تأليؼ و عففيبحثي حكلو حيث سأتحدث 
األئمة العمماء الذيف قامكا بشرح , ك كضكعات الكتاب كترتيبيامو ي, كما سأعرض فالتأليؼ
 و.ميزات أبرزالرسالة ك كتاب  عمىعامة المبلمح ,كما سأبيف بعض الالكتاب

 المطمب األول: في سبب تأليف الرسالة, وسبب تسميتيا بيذا األسم, ومكان التأليف.
معرفة القكاعد كالضكابط في حاجة إلى  -رضي اهلل عنيـ-لـ يكف الصحابة كال التابعكف 

ألنيا كانت مرككزة في أذىانيـ, كسجية ليـ,  ؛بأصكؿ الفقو كاالستنباط -فيما بعد-التي عرفت 
, كالعاـ الذم يراد بو الخصكص,  , كالخاصفكانكا يعرفكف الخاص كالعاـ الذم أريد بو العمـك

ؾ مف القكاعد التي تدرس في كالمطمؽ كالمقيد, كالمشترؾ كالمفرد, كالناسخ كالمنسكخ, كما إلى ذل
 ىذا العمـ.

أما بعد أف طاؿ الزمف, كفسد المساف العربي, نتيجة التساع الدكلة اإلسبلمية, كاختبلط األعاجـ 
بالعرب, كجٌدت حكادث ككقائع كثيرة, ككثر االجتياد كالمجتيدكف, كاختمفت طرقيـ في االستنباط, 

ىؿ الحديث بالحجاز, كاتجاه أىؿ الرأم بالعراؽ, كظير في األفؽ االتجاىاف المعركفاف باتجاه أ
كأسرؼ كؿ فريؽ في الطعف عمى الفريؽ اآلخر, فعاب أىؿ الرأم عمى أىؿ الحديث اإلكثار مف 
الركاية التي ىي مظنة لقمة الفيـ كالتدبر, كما عاب أىؿ الحديث عمى أىؿ الرأم بأنيـ يأخدكف 

ما اتسع النزاع بيف المدرستيف المذككرتيف, أرسؿ في دينيـ بالظف, كيحكمكف العقؿ في الديف, فم
يطمب منو كضع قكاعد يحتكـ  ,رحمو اهلل, إلى اإلماـ الشافعي اإلماـ عبد الرحمف بف ميدم

إلييا, كأسس يسير عمييا العمماء في اجتيادىـ, ككيؼ يتعاممكف مع األدلة الشرعية, فأجابو 
 .180ي عرفت فيما بعد باسـ "الرسالة"اإلماـ الشافعي, كبعث إليو بيذه القكاعد, كالت
لذلؾ يعده العمماء في فيرس مؤلفاتو كتابيف: الرسالة , ألؼ الشافعي كتاب الرسالة مرتيف

أما الرسالة القديمة فالراجح عندم أنو ألفيا في مكة, إذ كتب إليو عبد  القديمة, كالرسالة الجديدة.
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كيجمع قبكؿ األخبار فيو, , ني القرافالرحمف بف ميدم" كىك شاب أف يضع لو كتابا فيو معا
 . 181"فكضع لو كتاب الرسالة, كحجة االجماع, كبياف الناسخ كالمنسكخ مف القراف كالسنة

الرحمف بف ميدم إلى الشافعي,  كقد ساؽ الخطيب بسنده إلى أبي ثكر, قاؿ: "كتب عبد
, كحجة اإلجماع, كبياف كىك شاب, أف يضع لو كتابان فيو معاني القرآف, كيجمع قبكؿ األخبار فيو

قاؿ عبد الرحمف بف ميدم: ك  .182الناسخ كالمنسكخ مف القراف كالسنة, فكضع لو كتاب "الرسالة"
 .183"ما أصمي صبلةن إال كأنا أدعك لمشافعي فييا"

, كلكف 184ق"180كالظاىر أف عبد الرحمف بف ميدم كاف إذ ذاؾ في بغداد, دخميا سنة"
صنؼ كتاب الرسالة ببغداد, كلما رجع  -رضى اهلل عنو -افعيالفخر الرازم, قاؿ: "اعمـ أف الش

كأياما كاف فقد " .185"إلى مصر أعاد تصنيؼ كتاب الرسالة, كفي كؿ كاحد منيما عمـ كثير
 .186ذىبت الرسالة القديمة, كليس في أيدم الناس اآلف إال الرسالة الجديدة

ؼ بمصر أنو ألؼ ىذه الكتب كقد تبيف لنا مف استقراء كتب الشافعي المكجكدة التي أل"  
"كغاب عني بعض كتبي, كتحققت بما  مف حفظو, كلـ تكف كتبو كميا معو حيث قاؿ في الرسالة.

يعرفو أىؿ العمـ مما حفظت, فاختصرت خكؼ طكؿ الكتاب, فأتيت بعض ما فيو الكفاية, دكف 
 .187 تقصي العمـ في كؿ أمره"
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لرسالة بعد تأليؼ أكثر كتبو التي في أعاد تأليؼ كتاب ا اإلماـ الشافعي كالظاىر أف
أنو أممى )كتاب , كـ أف الراجح ـ(, ألنو يشير كثيرا في الرسالة إلى مكاضع مما كتب ىناؾ)األي 

 .188ان الرسالة( عمى الربيع إمبلء
 

 أما سبب التسمية: 
كتابي" أك  لـ يسـ الشافعي"الرسالة" بيذا االسـ, إنما يسمييا )الكتاب( أك يقكؿ"

كفيما كصفنا ىينا كفي " :, ككذلؾ يقكؿ في كتاب )جماع العمـ( مشيرا إلى الرسالة189"كتابنا"
الرسالة" في عصره, بسبب إرسالو إياىا لعبد الرحمف  كيظير أنيا سميت" .190)الكتاب( قبؿ ىذا"

قد غمبت عمييا ىذه التسمية, ثـ غمبت كممة "رسالة" في عرؼ المتأخريف عمى كؿ ك  ,بف ميدم
فيذا العرؼ االخير غير جيد, ألف"  جـ, مما كاف يسميو المتقدمكف"جزءا".كتاب صغير الح

 .191الرسالة" مف"اإلرساؿ"
 المطمب الثاني: موضوعات الكتاب وترتيبيا:

اشتمؿ كتاب "الرسالة" عمى عمكـ عدة؛ ففيو المسائؿ الفقيية, كاألحكاـ الشرعية, 
ا -كالقضايا الحديثية, كالفكائد المغكية, كفيو لمكضكعات األصكلية, كىي التي كاف ليا ا -أيضن

بؿ إف أصكؿ الفقو ىك المقصكد مف تأليفو, كما عداه فإنما يذكر  ؛الحظ األكبر مف ىذا الكتاب
 .192تبعنا لو

كأىمية الكتاب  أىمية رسالة سيدنا محمد  -في ىذه الرسالة-كقد بيف اإلماـ الشافعي 
ما  -تعالى-لة إال في كتاب اهلل العزيز "القرآف الكريـ" كأنو ال تنزؿ بأحد ناز  ا كا  حكـ ليا, إما نصِّ

تبييف ما نٌزؿ إلى الناس, ثـ أتبع ذلؾ بباب: "كيؼ يككف  إلحاقنا بالنص, كأف ميمة الرسكؿ 
البياف" ثـ تحدث عف عبلقة السنة بالقرآف, كعف حجية السنة كأنيا المصدر الثاني لمتشريع, كما 

                                                           
 (.10-9, المقدمة, )ص:لرسالةالشافعي, ا 188
 (.953, 709, 625, 573, 420, 418 ,96, )فقرة: الرسالة انظر: الشافعي, 189
 المكي القرشي المطمبي مناؼ عبد بف المطمب عبد بف شافع بف عثماف بف العباس بف إدريس بف محمد اهلل عبد أبك الشافعي,  190
 (.1/13) ـ,2002-ىػ1423 األكلى: األثار, الطبعة دار ,جماع العمم, (ىػ204: ت)

 (.10المقدمة, )ص: الرسالة,الشافعي,  191
سٍف,  ,الجيزانيانظر:  192  , دار ابف الجكزممعالم أصول الفقو عند أىل السنة والجماعةمحمَّد بٍف حسىٍيف بف حى

 (.50ىػ, )ص: 1427الطبعة: الطبعة الخامسة, 



ثـ أتبع ذلؾ الكبلـ عمى اإلجماع, كالقياس كحجيتو  بيف حجية خبر اآلحاد بصفة خاصة,
كشركطو, كألحؽ بو باب االجتياد, ثـ االستحساف, ثـ ذكر االختبلؼ بيف العمماء, كالمذمـك منو 

 . كالممدكح, كأنيى رسالتو بمكضكع "أقكاؿ الصحابة" رضي اهلل عنيـ, كمدل االستدالؿ بيا
 :النحك اآلتيكيمكف ترتيب مكضكعات كتاب "الرسالة" عمى 

 حكـ ليا -تعالى-القرآف الكريـ كأنو ال تنزؿ بأحد نازلة إال في كتاب اهلل أىمية  .1
كأفى اهلل فرض   كجكب طاعة رسكؿ اهللك  سيدنا محمد بياف أىمية رسالة  .2

  عمى المسمميف طاعة رسكلو
رآف مكافقة لما جاء في القمنزلة السنة النبكية مف القرآف الكريـ, كأنيا قد تأتي  .3

 مخصصة لعاـ القرآفكمبيمو, أك  مبينة لمقرآف الكريـ, أك الكريـ, كالمؤكدة لو
 الكريـ.

 الناسخ كالمنسكخ, مف القرآف الكريـ, كاألحاديث النبكية الشريفة. .4
 العمؿ في األحاديث النبكية الشريفة. .5
 . صفة نيي اهلل كنيي رسكلو  .6
 حجية السنة عمكمان , كحجية خبر الكاحد خصكصان. .7
 جماع كحجيتو.اإل .8
 القياس كحجيتو. .9

 االجتياد كشركطو. .10
 االستحساف كحجيتو. .11
 االختبلؼ المحمكد كاالختبلؼ المذمكـ. .12
 قكؿ الصحابي كحجيتو. .13
 منزلة االجماع كالقياس. .14

مرتبة كما رتبيا اإلماـ الشافعي, بتصرؼ مني  ىذا مجمؿ مكضكعات كتاب "الرسالة",
مكضكع في أكثر مف مكاف في الرسالة, فمرة يذكره في العناكيف, كقد يكرراإلماـ الشافعي ال

باختصار, كمرة بتفصيؿ أكبر, كمكضكع النسخ, كقد يكرر المكضكع نفسو في أكثر مف مكاف, 
 كغيرىا. كمكضكع عبلقة السنة بالقرآف, ككجكب طاعة النبي 

 المطمب الثالث: األئمة العمماء الذين قاموا بشرح الرسالة:



ف بشرح كتاب الرسالة كما أكضح أحمد شاكر في مقدمة ك السابقعني األئمة كالعمماء 
 : 193الرسالة بإعتماده عمى تراجـ بعض العمماء, كمف كتاب كشؼ الظنكف, كقاؿ ىـ خمسة نفر

أبك بكر الصديؽ محمد بف عبد اهلل, كاف يقاؿ: إنو أعمـ خمؽ اهلل باالصكؿ بعد الشافعي,  - 1 
 ق. 330تفقو عمى ابف سريج, مات سنة 

أبك الكليد النيسابكرم اإلماـ الكبير حساف بف محمد بف أحمد بف ىاركف القرشي األمكم,  - 2
 تمميذ ابف سريج, كشيخ الحاكـ أبي عبد اهلل, كصاحب المستخرج عمى صحيح مسمـ. 

 ق كمات في آخر291القفاؿ الكبير الشاشي, محمد بف عمي بف إسماعيؿ, كلد سنة  - 3
 ق.365سنة
لجكزقي النيسابكرم االماـ الحافظ محمد بف عبد اهلل الشيباني, تمميذ االصـ كأبي أبك بكر ا - 4

نعيـ, كشيخ الحاكـ أبي عبد اهلل, كصاحب المسند عمى صحيح مسمـ, مات في شكاؿ سنة 
 ق, كلو اثنتاف كثمانكف سنة.388
 ق.438أبك محمد الجكيني االماـ, عبد اهلل بف يكسؼ, كالد إماـ الحرميف, مات سنة  - 5

كلعؿ غيرىـ شرحو كلـ يصؿ خبره إلي, كلكف ىذه الشركح التي عرفنا أخبارىا "قاؿ أحمد شاكر: 
 .194"لـ أسمع عف كجكد شرح منيا في أية مكتبة مف مكاتب العالـ في ىذا العصر

 .195 الرسالة وبعض مميزاتيا عمىالمطمب الرابع: مالمح عامة 
لشيخ أحمد شاكر في التحقيؽ, ىي نيسخة ناقؿ كيتيب إف نسخة الرسالة المكجكدة كالتي اعتمدىا ا .1

الشافعي كراكييا: الربيع بف سيميماف الميرادم, كىي مف أقدـ المخطكطات المكجكدة في العصر 
الحديث, كييثبت الشيخ شاكر أنيا ىي نسخة الربيع, كأنيا كيتبت في حياة الشافعي, أم قبؿ سنة 

 .196ىػ204

                                                           
 (.15, المقدمة, )ص: الرسالةالشافعي,  193
 (.15, المقدمة, )ص: الرسالةالشافعي,  194

 (.49-47, )ص: لسنة والجماعةأصول الفقو عند أىل اانظر: الجيزاني,  195
 -ُعموُم القرآِن ِفي ِكتاِب "الرِّسالِة" لإلماِم الشَّافعي, فيد بف محمد بف عبداهللالماجد, انظر:  196

, رسالة مقدمة الستكماؿ متطمبات الحصكؿ عمى درجة )جمع ودراسة(-َرِحَمُو اهلل 
د,المممكة العربية الماجستير في اآلداب تخصص التفسير كالحديث, جامعة الممؾ سعك 

 (.61ىػ, )ص: 1430 –ق 1429السعكدية, 



نؼ في أصكؿ الفقو, قاؿ الفخر الرازم: "اتفؽ الناس عمى أف إف كتاب "الرسالة" أكؿ كتاب صي  .2
أكؿ مف صنؼ في ىذا العمـ ىك الشافعي, كىك الذم رتب أبكابو, كميز بعض أقسامو عف 

ف أطنبكا بعد ذلؾ في عمـ 197بعض, كشرح مراتبو في الضعؼ كالقكة" ا: "كالناس كا  . كقاؿ أيضن
فيو؛ ألنو ىك الذم فتح ىذا الباب, كالسبؽ لمف أصكؿ الفقو, إال أنيـ كميـ عياؿ عمى الشافعي 

 . 198"سبؽ
إف أبكاب الكتاب كمسائمو, "كالرسالة أكؿ كتاب ألؼ في أصكؿ الحديث كذلؾ, قاؿ أحمد شاكر:  .3

لى شركط صحة الحديث  التي عرض الشافعي فييا لمكبلـ عمى حديث الكاحد كالحجة فيو, كا 
إلى غير ذلؾ مما يعرؼ مف الفيرس العممي في كعدالة الركاة, كرد الخبر المرسؿ كالمنقطع, 

: ىذه المسائؿ عندم أدؽ كأغمى ما كتب العمماء في أصكؿ الحديث, بؿ إف  -آخر الكتاب
المتفقو في عمكـ الحديث يفيـ أف ما كتب بعده إنما ىك فركع منو, كعالة عميو, كأنو جمع ذلؾ 

 .199"كصنفو عمى غير مثاؿ سبؽ
حديث كركاية, فقد ذكر الشافعي فيو عددنا كبيرنا مف األحاديث  بؿ إف كتاب "الرسالة" كتاب .4

 بأسانيدىا المتصمة, كتكمـ فيو عمى مسائؿ ميمة في عمـك الحديث.
إف الشافعي حرر كتاب "الرسالة" تحريرنا؛ إذ إنو أعاد تصنيفو كما ذكرت سابقان, كقاؿ الشافعي:   .5

يكرنا عمف ركم عنو بنقؿ عامة مف أىؿ "ككؿ حديث كتبتو منقطعنا فقد سمعتو متصبلن, أك مش
العمـ يعرفكنو مف عامة, كلكني كرىت كضع حديثو ال أتقنو حفظنا, كغاب عني بعض كتبي, 
كتحققت بما يعرفو أىؿ العمـ مما حفظت, فاختصرت خكؼ طكؿ الكتاب فأتيت ببعض ما فيو 

لشافعي لـ ييثبت في ىذا , فيؤخذ مف ىذا الكبلـ: أف ا200الكفاية, دكف تقصي العمـ في كؿ أمره" 
الكتاب مف األحاديث إال ما أتقف حفظو كتحقؽ مف ثبكتو, كأنو يكتب مف حفظو؛ إذ لـ تكف كتبو 

 كميا معو, كأنو أراد االختصار كعدـ التطكيؿ, كلـ يقصد االستقصاء.
فسرنا إف كتاب "الرسالة" كتاب فقوو كأحكاـ, فقد تكمـ الشافعي عمى آيات كثيرة مف كتاب اهلل, م  .6

 كمستنبطنا, كما أنو عزز القكاعد األصكلية بعدد كبير مف الفركع الفقيية مف شتى أبكاب الفقو.
                                                           

 (.153, )ص:مناقب اإلمام الشافعيانظر: الرازم,  197
 (.157, )ص: مناقب اإلمام الشافعيانظر: الرازم,  198
 (.11, المقدمة, )ص:الرسالةالشافعي,  199
 (.1184(, )فقرة: 437, )ص:الرسالةالشافعي,  200



إف كتاب "الرسالة" كتاب أدب كلغة, قاؿ أحمد شاكر: "ذلؾ أف الشافعي لـ تيجنو عجمة, كلـ   .7
 .201تدخؿ عمى لسانو لكنة, كلـ تحفظ عميو لحنة أك سقطة"

كمما "في نسخة الربيع إال نادران, قاؿ أحمد شاكر:  ى رسكؿ اهلل لـ تيذكر الصبلة كالسبلـ عم  .8
لـ تكتب عند ذكره في كؿ مرة, بؿ كتبت في القميؿ   يبلحظ في النسخة أف الصبلة عمى النبي

كىذه طريقة العمماء المتقدميف, في عصر الشافعي كقبمو, كقد شدد فييا   النادر, بمفظ
فظة عمى كتابة الصبلة كالتسميـ, بؿ زادكا أنو ال ينبغي لمناسخ أف ينبغي المحا المتأخركف, كقالكا:

 .202"يتقيد باالصؿ إذا لـ تكجد فيو
: "يشبو ما قاؿ", كمعناه أنو يؤيد ىذا  -إذا ساؽ قكالن ألحد -كلو في الرسالةقيكثر الشافعي مف   .9

ؽ القكؿ "بالمشيئة", مع : "كاهلل أعمـ", أك يعمّْ  -كىك يرجح القكؿ-القكؿ, أك يميؿ إليو, ككذا يقكؿ 
 .203أنو ينصره كيؤيده

عمى طريقة المحاكرة كالسؤاؿ كالجكاب, كذلؾ مثؿ: "قاؿ  -في الغالب-أف الشافعي رتب كتابو   .10
لي قائؿ.... فما حجتكـ في القياس كتركو؟ ... فقمت لو....., قاؿ....., قمت....." كأحياننا يأتي 

"فإف قاؿ قائؿ......قمنا....." "فإف قيؿ.....قيؿ  بالكبلـ عمى صيغة االعتراض, كذلؾ مثؿ:
 لو......"كال شؾ أف ذلؾ أدعى لبلنتباه كأقكل في البياف.

بعض " أف ييسمّْي الشافعيُّ بعض مخالفيو فيقكؿ: -كفي غيرىا مف كتبو–تكرر في الرسالة   .11
بنا فإنو يقصد إذا قاؿ الشافعي: بعض أصحا"الناس", كقد جمَّى ذلؾ الربيع بف سميماف, فقاؿ: 

ذا قاؿ بعض الناس, فإنو يقصد أىؿ العراؽ  204"أىؿ المدينة, كا 

                                                           
 (.11)ص: , المقدمة,الرسالةالشافعي,  201
 (21, المقدمة, )ص:الرسالةالشافعي,  202
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الفصل الثاني: الحديث المقبول والحديث المردود عند الشافعي, وفيو 
 أربعة مباحث:

 

 المبحث األول: التعريف بالحديث المقبول وأقسامو عند اإلمام الشافعي 
 
 سامو عند اإلمام الشافعي المبحث الثاني: التعريف بالحديث المردود وأق 

 
 المبحث الثالث: المبحث الخامس: المشترك بين المقبول والمردود 

 
 المبحث الرابع: الرواية بالمعنى وشروط قبوليا عند الشافعي 

 
  



 الفصل الثاني: الحديث المقبول والحديث المردود عند الشافعي
 تمييد:

لشافعي الشخصية كالعممية ك نبذة بعد أف تناكلت في الفصؿ )األكؿ( التمييدم, حياة ا
عف عمكـ الحديث في عصره كما قبمو, كتحدثت عف كتاب الرسالة كسبب تأليفو, كأىـ 
مكضكعاتو, أتحدث في ىذا الفصؿ عف الحديث المقبكؿ كالمردكد عند اإلماـ الشافعي حيث 

يو تعريؼ الحديث سأبيف فيو تعريؼ الحديث المقبكؿ كأقسامو عند اإلماـ الشافعي, كما سأتناكؿ ف
المردكد كأقسامو عند اإلماـ الشافعي, كسأتحدث عف المشترؾ بيف المقبكؿ كالمردكد عند اإلماـ 

 الشافعي, كفي نياية الفصؿ ذكرت الركاية بالمعنى كشركط قبكليا عند اإلماـ الشافعي.
 المبحث األول: التعريف بالحديث المقبول وأقسامو عند اإلمام الشافعي

 ول:التعريف بالحديث المقبول عند اإلمام الشافعيالمطمب األ 
, حيث مف حيث القبكؿ كالرد إلى مقبكؿ كمردكد, تقسيمات المتأخريففي نقسـ الخبر ي

يقسـ المتأخركف مف المحدثيف األخبار إلى مقبكؿ كمردكد, غير أف التقسيـ لـ يرد في كبلـ 
ي كبلمو, بؿ كاف المتقدمكف يقسمكف الشافعي _في حدكد عممي _ رغـ كركد عبارة "المقبكؿ" ف

كاف في عرؼ أحمد بف حنبؿ كمف قبمو مف "األخبار إلى صحيح كضعيؼ, كما قاؿ ابف تيمية: 
 .205"العمماء أف الحديث ينقسـ إلى نكعيف: صحيح, كضعيؼ

كقد سار الحافظ ابف حجر كمف جاء بعده, عمى تقسيـ الخبر إلى مقبكؿ كمردكد, كفرعكا 
يرة, كىك تقسيـ يقارب _في المعنى _ الصحيح كالسقيـ, كىذا قبؿ أف تستقر عميو أقسامان كث

المصطمحات كتنضبط لدل المتأخريف الحقان, لكف األئمة السابقيف قىًبمكا كرٌدكا, ككرد في كبلميـ 
 .206عمى الركاة "مقبكؿ الركاية ", ك" مقبكؿ األخبار", ك" حديثو مقبكؿ" 

                                                           

عبد اهلل بف أبي ابف تيمية, تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف  205 
قاعدة جميمة في ىػ(, 728القاسـ بف محمد ابف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي )ت: 

عجماف,  –, تحقيؽ : ربيع بف ىادم عمير المدخمي, مكتبة الفرقاف التوسل والوسيمة
 (.177ىػ, )ص: 2001 -ىػ 1422الطبعة: األكلى, 

نزىة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطمح ىػ(, 852حمد بف أحمد )ت: , أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف مالعسقبلني ابف حجر206
 -ىػ 1421, حققو عمى نسخو مقركءة عمى المؤلؼ كعمؽ عميو: نكر الديف عتر, مطبعة الصباح, دمشؽ, الطبعة: الثالثة, أىل األثر
 (.1/51, )ـ2000



لمقبكؿ بقكلو: "المقبكؿ ما اتصؿ سنده, كعدلت كقد عرؼ الحافظ ابف حجر الحديث ا
رجالو, أك اعتضد بعض طرقو ببعض حتى تحصؿ القكة بالصكرة المجمكعة, كلك كاف كؿ طريؽ 

 .207منيا لك انفردت لـ تكف القكة فييا مشركعة" 
كقد تحدث اإلماـ الشافعي عف الحديث المقبكؿ في الرسالة, كمف ذلؾ قكلو:" كال يقبؿ 

معركؼ باالستئياؿ لو ألف يقبؿ خبره, كيحتمؿ أف يككف المخبر لو غير مقبكؿ  الخبر إال عف
 .208القكؿ عنده فيرد خبره حتى يجد غيره ممف يقبؿ قكلو"

الشافعي عف كاقعة طمب عمر لشاىد آخر مع أبي اإلماـ جاء ىذا النص في سياؽ كبلـ 
 (_169كحجيتو )ص:_سيأتي تفصيؿ ذلؾ في فصؿ خبر الكاحد مكسى في مسألة االستئذاف 

كبيف أف ذلؾ ال يخمك مف ثبلثة احتماالت: إما مف باب االحتياط الزائد؛ فخبر االثنيف يزيد 
. أك مف باب عدـ عمـ المخبر, فيتـ التكٌقؼ بقبكؿ ركايتو حتى يأتي مخبره يعرفو الحجة قكةن كثبكتان 

يرد خبره حتى يأتي غيره ممف المتكٌقؼ. أك مف باب عدـ قبكؿ خبر الميخبر أصبلن؛ لعمةو معينة, ف
 .209ىك مقبكؿ الركاية

ف يقبؿ أكاآلخر  ,كجاء في الرسالة أيضان: كفي الحديث داللتاف أحدىما قبكؿ الخبر
ف لـ يمًض عمؿ مف االئمة بمثؿ الخبر الذم قبمكا"  .210الخبر في الكقت الذم يثبت فيو, كا 

صبع مما ىنالؾ عشر مف إكالحديث الذم يشير إليو الشافعي ىنا ىك قكلو: "كفي كؿ 
, أكرده بعد نقؿ قضاء عمر الذم استنبطو مف ىذا الحديث, مبينان أف الناس صاركا إلى 211اإلبؿ"

 .212ىذا الحديث كلـ يمتفتكا إلى قكؿ عمر

                                                           
قوة (, 852: )ت ,أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد ابف حجر العسقبلني, 207

طبع , مبي, دار الكتب العممية, تحقيؽ: سمير حسيف حالحجاج في عموم المغفرة لمحجاج
ـ ,  1988 -ىػ  1408, الطبعة: األكلى , تبييف العجب بما كرد في فضؿ رجب مع

 (.19)ص: 
 (.1194-1193(, )فقرة : 440-439)ص الرسالة,الشافعي,  208
 (. 1194-1188(, )فقرة : 440-438, )صالرسالةانظر: الشافعي,  209
 (.  1164(, )فقرة : 432-431, )صالرسالةالشافعي,  210
أخرجو النسائي, في سننو, كتاب المكاضح, باب ذكر حديث عمرك بف حـز في العقكؿ,  211

أبك عبد الرحمف أحمد بف  النسائي,( ,)8/60(, )4857كاختبلؼ الناقميف لو, حدبث)



كجاء في الرسالة أيضان: "فقاؿ:)أم مناظره( قد أراؾ تقبؿ شيادة مف ال يقبؿ حديثو, قاؿ 
قمت: تككف المفظة  مف المسمميف, كلمعنى بيف, قاؿ كما ىك؟فقمت: لكبر أمر الحديث, كمكقعو 

تترؾ مف الحديث فتحيؿ معناه, أك ينطؽ بيا بغير لفظة المحدث, كالناطؽ بيا غير عامد الحالة 
الحديث فيحيؿ معناه, فإذا كاف الذم يحمؿ الحديث كجيؿ ىذا المعنى كاف غير عاقؿ لمحديث 

إف كاف ممف ال يؤدم الحديث بحركفو, ككاف يمتمس تأديتو  فمـ نقبؿ حديثو إذا كاف ما ال يعقؿ,
 .213قمت: نعـ" ,عمى معانيو, كىك ال يعقؿ المعنى, قاؿ: أفيككف عدال غير مقبكؿ الحديث

في ىذا النص بيف اإلماـ الشافعي أنو ليس كؿ عدؿ مقبكؿ الحديث, كذلؾ؛ ألف العدؿ 
لمعاني إف حدَّث بالمعنى؛ ألنو بذلؾ يحمؿ ما قد ال يككف ضابطان, كقد ال يككف عالمان بما يحيؿ ا

فإف قاـ بتأدية الحديث عمى معناه, كىك ليس ممف يؤٌديو بحركفو, كال يعقؿ ما يحمؿ فبل  ,اليعقؿ
 كىذا االحتياط لكبر أمر الحديث كمكقعو مف المسمميف ,ييقبؿ حديثو

أكلى في القبكؿ مف كما بيَّف اإلماـ الشافعي, أف المعركؼ بعمـ الحديث كطمبو كسماعو 
غيره, حيث قاؿ: "فمنيـ المعركؼ بعمـ الحديث بطمبو كسماعو مف االب كالعـ كذكم الرحـ 
كالصديؽ كطكؿ مجالسة أىؿ التنازع فيو, كمف كاف ىكذا كاف مقدما بالحفظ إف خالفو مف يقصر 

 .214عنو, كاف أكلى أف يقبؿ حديثو ممف خالفو مف أىؿ التقصير عنو"
 الشافعي في رسالتو: اإلمام الحديث المقبول التي ذكرىا  أقسام :الثانيطمب الم 

                                                                                                                                                                      

, تحقيؽ: لمجتبى من السنن = السنن الصغرى(, ا303)ت: ,شعيب بف عمي الخراساني
 - 1406حمب, الطبعة: الثانية,  –عبد الفتاح أبك غدة, مكتب المطبكعات اإلسبلمية 

(, كالترمذم, في سننو, كتاب الديات, باب ما جاء في ديَّة األصابع, 1986
(, )اإلماـ 348, كص:203(, كالشافعي في مسنده, )ص:4/13(, )1319حديث)

بف شافع بف عبد المطمب = حمد بف إدريس بف العباس بف عثمافأبك عبد اهلل مالشافعي, 
, دار الكتب مسند اإلمام الشافعيىػ(, 204بف عبد مناؼ المطمبي القرشي المكي,)ت: 

لبناف, صححت ىذه النسخة: عمى النسخة المطبكعة في مطبعة بكالؽ  –العممية, بيركت
ًحيحه كقاؿ أبك عيسى: , ىػ1400يند, المطبكعة في ببلد ال األميرية كالنسخة ًديثه حىسىفه صى حى

 .غىًريبه 
 (. 1163-1161(, )فقرة :431, )ص:الرسالةانظر: الشافعي,  212
 (.1042-1036(, )فقرة : 39, )صالرسالةالشافعي,  213
 (.1046(, )فقرة : 401-400, )صالرسالةالشافعي,  214



 أوال: الحديث الصحيح وشروطو عند اإلمام الشافعي
لـ يذكر الشافعي في الرسالة مصطمحان لمحديث الصحيح, كلـ يعرفو تعريفان صريحان, لكنو  

متفرقة مف اء ذكر شركط صحة الحديث, غير أنو لـ يجمعيا في مكاف كاحد بؿ فرقيا في أنح
الرسالة, كذكر شركطان في الراكم كالحفط, كاالحتراز مف الغمط, كتحدث أيضاى عف التدليس, ككؿ 

في تعريفان جامعان مانعان   .ذلؾ يصب في ىذا الباب, كييككّْ
سيأتي ذكر الشافعي بعض ىذه الشركط عندما تحدث عف شركط قبكؿ خبر الكاحد, ك 

ىنا , كالضركرة تجعمني أذكر تمؾ الشركط (156)ص: ذكرىا في فصؿ"خبر الكاحد كحجيتو"
, أك بشرحو, كبعضيا بكصفور, ألبيف ما فييا, حيث ذكر الشافعي بعضيا بشكؿ كاضح كمباش

 كىذا ما سأبينو, إف شاء اهلل تعالى.
 215كال تقكـ الحجة بخبر الخاصة حتى يىٍجمىعى أيمكران:"قاؿ الشافعي: 

دّْثي بومنيا أف يككف مىٍف حدَّثى بو ًثقى   -1 ا ييحى كىذا . ةن في دينو, معركفان بالصّْدؽ في حديثو, عاًقبلى ًلمى
 .216الشرط ما يسمى عدالة الراكم عند المحدثيف

 عالًمان بما ييحيؿ مىعىاًنيى الحديث ًمفى المفظ.   -2
كأف يككف ممف ييؤىدّْم الحديث بحركفو كما سىًمعى, ال يحدث بو عمى المعنى, ألنو إذا حدَّث عمى  -3

ذا أدَّاه ال بلىؿى إلى الحراـ, كا  معنى كىك غيري عالـو بما ييًحيؿي بو معناه: لـ يىٍدًر لىعىمَّوي ييًحيؿ الحى
 .  بحركفو فمـ يىٍبؽى كجوه ييخاؼ فيو إحالتيوي الحديثى

أف يككف حافظان إف حدَّث بو ًمٍف ًحٍفًظو, حافظان لكتابو إف حدَّث ًمٍف كتابو. إذا شىًرؾى أىؿى الحفظ  -4
 حديث كافىؽى حديثىيـ.في 

كمراد , كالشرط الثاني كالثالث كالرابع, يدخبلف تحت شرط ضبط الراكم عند المحدثيف
المحدثيف بالضبط, أف يككف الراكم:"متيقظان غير مغفؿ, حافظان إف حدث مف حفظو, ضابطان 

                                                           
 (1002-1000(, )فقرة :393-391, )صالرسالةالشافعي, انظر:  215
معرفة ىػ(, 643أنظر:ابف الصبلح, عثماف بف عبد الرحمف, أبكعمرك, تقي الديف, )ت:  216

 -, تحقيؽ: نكر الديف عتر, دار الفكرأنواع عموم الحديث, وُيعرف بمقدمة ابن الصالح
(, كأبك شيبة, 105ـ, )ص:1986 -ىػ 1406بيركت,  –سكريا, دار الفكر المعاصر
, منيج النقد في عموم الحديثعتر, (, ك 391:, )صالحديثالوسيط في عموم ومصطمح 

 (.  80)ص: 



ف كاف يحدث بالمعنى اشترط فيو مع ذلؾ أف يككف عالمان  بما يحيؿ لكتابو إف حدث مف كتابو, كا 
 . 217المعاني"

دّْثي عىمف لقي ما لـ يسمٍع منو, كيحدّْثى عف النبي -5 ما   أف يككف بىًريِّا ًمٍف أٍف يككفى ميدىلّْسان, ييحى
 يحدث الثقات خبلفىو عف النبي.

ىك: مخالفة الراكم الثقة لمف  كىذا الشرط يدخؿ في معنى عدـ الشذكذ عند المحدثيف, كالشذكذ 
إذا خالفو مف ىك أكلى منو بقكة حفظو, أك كثرة عدد, كاف مقدمان عميو ككاف  ىك أقكل منو, ألنو

 .218المرجكح شاذان, كتبيف بشذكذه كقكع كىـ في ركاية ىذا الحديث
أك إلى مىٍف   كأف يككفي ىكذا مىٍف فكقىو ممَّف حدَّثو, حتى ييٍنتىيىى بالحديث مىٍكصيكالن إلى النبي -6

كؿَّ كاحد منيـ مٍثًبته لمف حدَّثو, كمثبت عمى مف حدَّث عنو, فبل  اٍنتيًييى بو إليو دكنو, ألفَّ 
 .219ىذا الشرط ىك ما يسميو العمماء االتصاؿك  .ييٍستىٍغنىى في كؿ كاحد منيـ عمَّا كصٍفتي 

أما بالنسبة لشرط عدـ كجكد عمة في الحديث فقد عقد الشافعي بابان أسماه:"باب العمؿ في 
كما  93في مكانو في الفصؿ القادـ إف شاء اهلل تعالى)ص: كسيأتي تفصيؿ ذلؾ, 220الحديث "
 بعدىا(. 

اجتمعت ىذه الشركط في الحديث فيك حديث صحيح باتفاؽ أىؿ العمـ, كما نقمو ابف  فإذا
 . 221الصبلح رحمو اهلل

الشافعي مف شركط قبكؿ الحديث تعريؼ الحديث اإلماـ يتضح مف خبلؿ ما ذكره 
م اتصؿ سنده بنقؿ العدؿ الضابط عف العدؿ الضابط إلى كىك :الحديث الذه الصحيح عند

 .222منتياه, كال يككف شاذان كال معبلن 
                                                           

-104,)ص:  معرفة أنواع عموم الحديث, )مقدمة ابن الصالح(انظر: ابف الصبلح,  217
منيج عتر,  (,93-92مح الحديث, )ص:(, كأبك شيبة, الكسيط في عمكـ كمصط105

 (.80, )ص:النقد في عموم الحديث
 (77-73, )ص: ة أنواع عموم الحديث, )مقدمة ابن الصالح(معرفانظر: ابف الصبلح,  218
(,كأبك 44, )ص:معرفة أنواع عموم الحديث, )مقدمة ابن الصالح(أنظر:ابف الصبلح,  219

منيج النقد في عموم عتر,  (,222طمح الحديث, )ص: شيبة, الكسيط في عمكـ كمص
 (.243, )ص:الحديث

 (.569: (, )فقرة  268, )صالرسالةأنظر: الشافعي,  220
 .(13)ص: معرفة أنواع عموم الحديث, )مقدمة ابن الصالح(ابف الصبلح,  221



ـي لىوي "بعد تعريفو الحديث الصحيح:  223قاؿ ابف الصبلح ًديثي الًَّذم ييٍحكى فىيىذىا ىيكى اٍلحى
قىٍد يىٍختىًمفيكفى ًفي ًصحَّ  ًديًث. كى ؼو بىٍيًف أىٍىًؿ اٍلحى ًة ًببلى ًخبلى حَّ ـٍ ًفي ًبالصّْ ًفًي اًديًث اًلٍخًتبلى ًة بىٍعًض اأٍلىحى

ًؿ,  اًؼ, كىمىا ًفي اٍلميٍرسى ـٍ ًفي اٍشًترىاًط بىٍعًض ىىًذًه اأٍلىٍكصى ًفًي اًؼ ًفيًو, أىٍك اًلٍخًتبلى كًد ىىًذًه اأٍلىٍكصى كيجي
ؿى سىنىديهي مىعى  ٍعنىاهي: أىنَّوي اتَّصى ًحيحه " فىمى ًديثه صى مىتىى قىاليكا: " ىىذىا حى لىٍيسى  كى اًؼ اٍلمىٍذكيكرىًة, كى سىاًئًر اأٍلىٍكصى

لى  ا يىٍنفىًردي ًبًركىايىًتًو عىٍدؿه كىاًحده, كى ٍيسى ًمفى ًمٍف شىٍرًطًو أىٍف يىكيكفى مىٍقطيكعنا ًبًو ًفي نىٍفًس اأٍلىٍمًر, ًإٍذ ًمٍنوي مى
مىى تىمىقّْييىا ًباٍلقىبيكؿً  "  ,اأٍلىٍخبىاًر الًَّتي أىٍجمىعىًت اأٍليمَّةي عى ًحيحو ٍيري صى :"ًإنَّوي غى ًديثو كىذىًلؾى ًإذىا قىاليكا ًفي حى كى

نَّمىا الٍ  ميرىادي ًبًو أىنَّوي فىمىٍيسى ذىًلؾى قىٍطعنا ًبأىنَّوي كىًذبه ًفي نىٍفًس اأٍلىٍمًر, ًإٍذ قىٍد يىكيكفي ًصٍدقنا ًفي نىٍفًس اأٍلىٍمًر, كىاً 
مىى الشٍَّرًط اٍلمى  ـٍ يىًصحَّ ًإٍسنىاديهي عى  .224" ٍذكيكًر, كىالمَّوي لى

 ثانيًا: الحديث المحفوظ عند اإلمام الشافعي:
"كيعتبر عمى أىؿ الحديث بأنيـ إذا اشترككا  كرد مصطمح المحفكظ في الرسالة في قكلو:

كعمى خبلؼ حفظو  ,في الحديث عف الرجؿ بأف يستدؿ عمى حفظ أحدىـ بمكافقة أىؿ الحفظ
ذا اختمف ت الركاية استدلمنا عمى المحفكظ منيا كالغمط بيذا ككجكه بخبلؼ حفظ أىؿ الحفظ لو, كا 
 .225سكاه تدؿ عمى الصدؽ كالحفظ كالغمط"

الشافعي في ىذا النص أف االعتبار عمى أىؿ الحديث يككف باختبار مركيات  اإلماـ بيف
ا الراكم, كمدل مكافقتو لمثقات, كمدل مخالفتو ليـ, ككذلؾ إذا اختمفت استدلمنا عمى المحفكظ مني

 .كالغمط باالختبار

                                                                                                                                                                      
(, 12-11, )ص:معرفة أنواع عموم الحديث, )مقدمة ابن الصالح(أنظر:ابف الصبلح,  222

 (225, )ص:, الوسيط في عموم ومصطمح الحديثكأبك شيبة
الصبلح, ابف اإلماـ البارع  عثماف بف عبد الرحمف اإلماـ العبلمة تقى الديف أبك عمرك بف 223

أبى القاسـ صبلح الديف الكردل الشيرزكرل, كلد سنة سبع كسبعيف كخمسمائة, كاف أحد 
فضبلء عصره في التفسير كالحديث كالفقو كأسماء الرجاؿ كما يتعمؽ بعمـ الحديث كنقؿ 

الصكفية,  المغة, مات سنة ثبلث كأربعيف كستمائة كالبمد محاصرة بالخكارزمية, كدفف بمقابر
العقد ابف الممقف, ,ك (3/243) وفيات األعيان,كعاش شيئنا كستيف سنة, )انظر: ابف خمكاف, 

 (.(164, )ص:المذىب في طبقات حممة المذىب
 (.14-13, )ص: معرفة أنواع عموم الحديث, )مقدمة ابن الصالح(ابف الصبلح,  224
 (1047(, )فقرة : 401, )صالرسالةالشافعي,  225



كال بد ىنا مف اإلشارة إلى أفَّ المحفكظ يقابؿ الشاذ عند المحدثيف, كأف الكسيمة التي  
 226يستخدميا المحدثيف في معرفة ضبط الراكم, ىي: عرض ركايتو عمى ركايات الحفاظ

حاديث المحفكظة عند الشافعي, حديث عائشة الذم قاؿ فيو:" فمما حدثت عائشة كمف األ
بالنيي عف إمساؾ لحكـ الضحايا بعد ثبلث, ثـ بالرخصة فييا بعد النيي, كأف   النبيعف 

نيى عف إمساؾ لحكـ الضحايا بعد ثبلث لمدافة, كاف الحديث التاـ  إنما أخبر  رسكؿ اهلل
ككاف عمى مف   المحفكظ أكلو كآخره, كسبب التحريـ كاالحبلؿ فيو: حديث عائشة عف النبي

 227يو"عممو أف يصير إل
  

                                                           
ابف حجر العسقبلني, أبك الفضؿ أحمد بف  ك(, 76, )ص:معرفة أنواع عموم الحديث, )مقدمة ابن الصالح(الصبلح, انظر: ابف  226

عماد  -, تحقيؽ: عصاـ الصبابطينخبة الفكر في مصطمح أىل األثر ىػ(,852)ت:  ,عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني
ىػ(, 1407: ت( كالصالح, صبحي إبراىيـ الصالح )4/722, )ـ 1997 -ىػ 1418القاىرة, الطبعة: الخامسة,  –السيد, دار الحديث

 (, 163ـ, )ص: 1984الخامسة عشر,   الطبعة: لبناف, –ممبلييف, بيركت , دار العمـ لعموم الحديث ومصطمحو
 (668(, )فقرة : 289, )صالرسالةالشافعي,  227



 
 وأقسامو عند اإلمام الشافعي الحديث المردودالتعريف ب: نيالمبحث الثا

 المطمب األول: التعريف بالحديث المردود عند اإلمام الشافعي
لشافعي في الخبر المردكد:"مف كثر غمطو مف المحدثيف, كلـ يكف لو أصؿ إلماـ اقاؿ ا

 .228في الشيادة لـ نقبؿ شيادتو" كتاب صحيح, لـ نقبؿ حديثو, كما يككف مف أكثر الغمط
كيحتمؿ أف يككف المخبر لو غير مقبكؿ القكؿ عنده, فيرد خبره حتى يجد غيره "كما قاؿ أيضان:
جاء في سياؽ كبلمو عمى االحتماالت الكاردة في -كما سبؽ–كىذا النص. 229ممف يقبؿ قكلو"

 كاقعة طمب عمر لشاىد آخر مع أبي مكسى في مسألة االستئذاف.
المردكد في اصطبلح المتأخريف, ىك ما فقد شرطان مف شركط الحديث المقبكؿ,  كالخبر
ٍح ًصٍدؽي الميٍخًبري ًبوً "قاؿ ابف حجر:  ـٍ يىتىرىجَّ كلمحديث المردكد أقساـ كثيرة, أطمقكا  .230"ىك الَّذم لى

سـ , كمنيا ما لـ يطمقكا عميو اسمان خاصان بيا, بؿ سٌمكىا بااعمى كثير منيا أسماء خاصة بي
 .232, كقاؿ بعضيـ:"الحديث المردكد مف حيث الجممة ىك الضعيؼ"231العاـ"الضعيؼ"

كاإلماـ الشافعي تناكؿ كثيران مف تمؾ األقساـ في ثنايا كتبو, أما أسباب رٌد الحديث فكثيرة 
أيضان, لكنيا ترجع في الجممة إلى سببيف رئيسيف, ىما: سقط مف اإلسناد, أك طعف في الراكم. 

" حجر: كما قاؿ ابف  .233"كالمردكد إما أف يككف لسقط مف إسناد, أك طعف في راكو
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 التي ذكرىا اإلمام الشافعي في رسالتو أقسام الحديث المردود :طمب الثانيالم
 المردود بسبب سقط من االسنادأواًل: الحديث 

 المرسلالحديث  (1
عند  فيك, بد مف التفريؽ بيف تعريؼ األصكلييف كالمحدثيف العند تعريؼ المرسؿ 

أنكاع  جميع فيشمؿ ناقؿ كاحد فصاعدا سقط بيف أحد ركاتو كبيف النبي  ما: األصكلييف

كىك: أف المرسؿ  ,كأشير التعريفات عند المحدثيف ,234االنقطاع كالحديث المنقطع كالمعضؿ

فإف انقطع قبؿ التابعي كاحد , أم ما سقط منو الصحابي, مرفكع التابعي مطمقا صغيرا أك كبيرا
فإف سقط قبمو  مرسبلن بؿ يختص المرسؿ بالتابعي عف النبي عند المحدثيف أكثر ال يسمى أك 

ف كاف أكثر فمعضؿ كمنقطع تعريفات  مف كيظير. 235عند المحدثيف كاحد فيك منقطع, كا 
األصكلييف كالمحدثيف أف تعريؼ األصكلييف أشمؿ, كتعريؼ المحدثيف أدؽ, كييرجع في كؿ ففو 

 .فيوإلى أىمو المختصيف 
كمف خبلؿ النصكص التي ذكرىا اإلماـ الشافعي في الرسالة يتضح بأف تعريفو لممرسؿ: يكافؽ 

ناقؿ كاحد أك أكثر, كما يؤكد ذلؾ  تعريؼ األصكلييف, كىك ما سقط بيف أحد ركاتو كبيف النبي 
 236سكاءبيف الحديث المنقطع كالحديث المرسؿ, كىما عنده أف اإلماـ الشافعي لـ يفرؽ 

, كفال يقبمو مطمقان كما فعؿ الفقياء كاألصكليٌ  بالنسبة لحكـ المرسؿ عند اإلماـ الشافعي فيكأما 
ترجع بعضيا إلى الميرًسؿ, كالبعض اآلخر  كال يرده مطمقان كما فعؿ المحدثكف, إنما يقبمو بشركط,

 كغايتو منيا. سبب اشتراطو تمؾ الشركطبىيَّفى كما  إلى الخبر الميٍرسىؿ,

                                                           
, أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي القرطبي الظاىرمانظر:  234  ,ابف حـز

تحقيؽ: الشيخ أحمد محمد شاكر, قدـ لو:  ,اإلحكام في أصول األحكامىػ(, 456)ت: 
 (2/2) .األستاذ الدكتكر إحساف عباس , دار اآلفاؽ الجديدة, بيركت

التقريب والتيسير ىػ(, 676: ت), بك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼالنككم, أانظر:  235
, تقديـ كتحقيؽ كتعميؽ: محمد عثماف لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث

, )ص: .ـ 1985 -ىػ  1405 -ت, دار الكتاب العربي, بيركت, الطبعة األكلى الخش
 .(51)ص:  معرفة أنواع عموم الحديث )مقدمة ابن الصالح(,ابف الصبلح, , ك (34
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ىؿ تقكـ بالحديث المنقطع حجة عمى مف عممو؟ عي في الرسالة فقاؿ )أم مناظره(: "قاؿ الشاف
الشافعي عمى ىذا السؤاؿ إجابة اإلماـ , أجاب  237"كىؿ يختمؼ المنقطع؟ أك ىك كغيره سكاء؟

بالحديث المرسؿ, حيث فرؽ بيف مرسؿ كبار مفصمة ككاضحة, بيف فييا مكقفو مف العمؿ 
كلـ يستعمؿ الشافعي مصطمح صغار التابعيف, إنما استعمؿ  ,التابعيف كمرسؿ مف بعدىـ

مصطمح )مف بعد كبار التابعيف(, كىذا يشمؿ: أكاسط التابعيف, كصغار التابعيف, كسأفصؿ ذلؾ 
  فيما يمي:

 مراسيل كبار التابعين:-أ
شركطان لقبكؿ الحديث المرسؿ مف كبار التابعييف في رسالتو  الشافعي اإلماـ كضع 

 , كىي: دكا أصحاب رسكؿ اهلل الذيف شاى
بمعنى ذلؾ المرسؿ, فيككف دليبلن عمى   أف ييسًند الحفاظ المأمكنكف مف كجو آخر عف النبي -1

أف ينظر إلى ما أىرسؿ مف , قاؿ في الرسالة: "صحة المرسؿ, كأف الذم أرسؿ عنو كاف ثقة 
بمثؿ معنى ما ركل: كانت   الحديث, فإف شىًركىو فيو الحفاظ المأمكنكف, فأسندكه الى رسكؿ اهلل

 .238"ىذه داللةن عمى صحة مىف قبؿ عنو كحفظو
أف يكجد مرسؿ آخر مكافؽ لو, عف عالـ يركم عف غير مف يركم عنو )المرسؿ( األكؿ, فيككف  -2

ذلؾ دليبلن عمى تعدد مخرجو, كأف لو أصبلن بخبلؼ ما إذا كاف المرسؿ الثاني ال يركم إال عمف 
, لظاىر أف مخرجيما كاحد, ال تعٌدد فيو, كىذا الثاني أضعؼ مف األكؿيركم عنو األكؿ, فإف ا

" كيعتبر عميو بأف ينظر: ىؿ يكافقو مرًسؿ غيره ممف قيبؿ العمـ عنو مف غير رجالو قاؿ الشافعي:
الذيف قيبؿ عنيـ؟ فإف كيجد ذلؾ كانت داللةن يىقكل لو مرسميو, كىي أضعؼ مف األكلى"

239. 
كال مرسؿ, لكف يكجد ما يكافقو مف كبلـ بعض , ال مسند, كافقوأف ال يكجد شيء مرفكع ي -3

ألف الظاىر أف , فييستدؿ بو عمى أف لممرسؿ أصبلن صحيحان   _رضي اهلل عنيـ_الصحابة
د ذلؾ نيظر إلى بعض ما ييركل عف , قاؿ الشافعي: " الصحابي إنما أخذ قكلو ف لـ ييكجى كا 
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كانت في ىذه   ييكافؽ ما ركل عف رسكؿ اهلل قكالن لو, فإف كيجد بعض أصحاب رسكؿ اهلل 
مىو إال عف أصؿ يصح إف شاء اهلل  .240"داللةه عمى أنو لـ يأخذ مرسى

أف ال يكجد لممرسؿ ما يكافقو, ال مسند, كال مرسؿ, كال قكؿ صحابي, لكنو يقكؿ بو عامة أىؿ   -4
, قاؿ األصؿ العمـ, فإف ذلؾ يدؿ عمى أف لو أصبلن, كأنيـ مستندكف في قكليـ إلى ذلؾ 

ُـّ مف أىؿ العمـ ييفتكف بمثؿ معنى ما رك الشافعي:   . "241 عف النبي م"ككذلؾ إف كيجد عكا
, قاؿ الشافعي: أك مف مجركح , أف ال يعرؼ لو ركاية عف غير مقبكؿ الركاية, سكاء مف مجيكؿ -5

ركاية عنو, "كييعتبر عميو: بأف يككف إذا سمى مف ركل عنو لـ يسْـّ مجيكالن كال مرغكبان عف ال
 .242فييستدؿ بذلؾ عمى صحتو فيما ركل عنو"

أف ال يككف ممف يخالؼ الحفاظ إذا أسند الحديث فيما اسندكه, فإذا كاف ممف يخالؼ الحفاظ   -6
"كيككف إذا شىًرؾ أحدان مف الحفاظ في حديث لـ , قاؿ الشافعي: عند اإلسناد لـ يقبؿ مرسمو 

: كا  .243نت في ىذه دالئؿ عمى صحة مخرج حديثو"يخالفو, فإف خالفو كيجد حديثو أنقصى
 الشافعي: اإلمام حكم مراسيل كبار التابعين, عند

الشافعي: كمتى ما خالؼ ما كصفت أضرَّ بحديثو, حتى ال يسع أحدان منيـ اإلماـ قاؿ 
ذا كجدت الدالئؿ بصحة حديثو بما كصفت أحببنا أف نقبؿ مرسمو, كال نستطيع أف  قبكؿ مرسمو, كا 

الشافعي أف مرسؿ التابعي ال ييقبؿ اإلماـ . ىنا يبيف 244كتيا بالمكتىًصؿبالحجة تثبت بو ثنزعيـ أف 
قبكؿى مرسمو, أما إذا تحققت  ان إذا خالؼ شرطان مف الشركط التي ذكرىا سابقان, كقاؿ ال يسع أحد

لك  فيو الشركط السابؽ ذكرىا يقبؿ مرسمو حيث قاؿ: أحببنا أف نقبؿ مرسمو, كلكنو يؤكد أنو حتى
ت بو ثبكتيا بالمتصؿ, كقد كضح باستكفى جميع شركط قبكلو ال يمكف الزعـ أف الحجة تث

نو حتى لك تحققت كامؿ الشركط في المرسؿ ال تثبت بو إالشافعي األسباب التي تجعمنا نقكؿ 
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كذلؾ ألف  ,كتيا بالمتصؿبت بو ثبالحجة كالمتصؿ, حيث قاؿ: ال نستطيع أف نزعـ أف الحجة تث
 يحتمؿ : منقطع ميغىيَّبمعنى ال

ًمؿ عف مف ييرغب عف الركاية عنو إذا سيٌمي.  -1  أف يككف حي
ف كافقو مرسؿ مثمو  -كأف بعض المنقطعات -2 فقد يحتمؿ أف يككف مخرجيا كاحدان, مف حيث لك -كا 

 سمي لـ ييقبؿ.
يدؿ عمى صحة مىخرج الحديث, -إذا قاؿ برأيو لك كافقو  -  كأف قكؿ بعض أصحاب النبي  -3

 ةن قكية إذا نيظر فييا, كيمكف أف يككف إنما غًمط بو حيف سًمع قكؿ بعض أصحاب النبي دالل
 .245يكافقو, كيحتمؿ مثؿ ىذا فيمف كافقو مف بعض الفقياء
الشافعي قرر بأف تحقؽ ىذه الشركط اإلماـ مف خبلؿ ما سبؽ مف نصكص تبيف أف 

كلكنو دكف المتصؿ في الحجة, يدؿ عمى صحة المرسؿ, كبناءان عمييا فيك مقبكؿ, كيحتج بو 
ف اجتمعت فيو ىذه الشركط فإنو يحتمؿ أف يككف في األصؿ مأخكذا عف غير مف  ألف المرسؿ كا 
يحتج بو, كلك عضده حديث متصؿ صحيح, ألنو يحتمؿ أف ال يككف أصؿ المرسؿ صحيحا, 

ف عضده مرسؿ فيحتمؿ أف يككف أصميما كاحدا كأف يككف متمقى عف )غير مقبكؿ( ا لركاية, كا 
ف عضده قكؿ الصحابي فيحتمؿ أف الصحابي قاؿ برأيو مف غير سماع مف النبي فبل يككف   كا 

في ذلؾ ما يقكم المرسؿ. كيحتمؿ أف المرسؿ لما سمع قكؿ الصحابي ظنو مرفكعا فغمط كرفعو, 
ف عضده مكافقة قكؿ عام ة ثـ أرسمو كلـ يسـ الصحابي, فما أكثر ما يغمط في رفع المكقكفات, كا 

الفقياء فيك كما لك عضده صحابي كأضعؼ, فإنو يحتمؿ أف يككف مستند الفقياء اجتيادا منيـ, 
 .246كأف يككف المرسؿ غمط, كرفع كبلـ الفقياء, لكف ىذا في حؽ كبار التابعيف بعيد جدا

 :التابعين سل من بعد كبار: مر -ب
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مىف بعد كبار التابعيف  فقاؿ: فأما ,التابعيف مرسؿ مف بعد كبارالشافعي حكـ  اإلماـ بيف
ما , ك247: فبل أعمـ منيـ كاحدان ييقبؿ مرسمو  الذيف كثرت مشاىدتيـ لبعض أصحاب رسكؿ اهلل

التابعيف يتكسعكف في الركاية عمف ال تقبؿ ركايتو, كأف كبار  مف بعد كبار بيف الشافعي أف
فانتشرت في أياميـ التابعيف كانت األحاديث في كقتيـ الغالب عمييا الصحة, أما مف بعدىـ 

. فمـ يقبؿ الشافعي مراسيؿ 248األحاديث المستحيمة, كىي الباطمة المكضكعة, ككثر الكذب حينئذ
 : 249, كقد بيف أسباب لعدـ قبكلو ذلؾمف بعد كبار التابعيف

 أنيـ أشد تجٌكزان فيمف يرككف عنو -1
 أنيـ يكجد عمييـ الدالئؿ فيما أرسمكا بضعؼ مخرجو -2
 مكف لمكىىىـ كضعًؼ مىف ييقبؿ عنو كثرةي اإلحالة, كاف أ -3
في العمـ بًخٍبرة كقمًة غفمة, استكحش مف مرسىًؿ كؿّْ مىف دكف كبار التابعيف, بدالئؿ  كمف نظر -4

 ظاىرة فييا
بىٍرتي مف أىؿ العمـ, فرأيتيـ أيتيكا مف خصمة كضدّْىا:اإلماـ قاؿ  -5 بىٍرت بعض مف خى  الشافعي: قد خى
كيريد إال أف يككف مستفيدان إال مف جية قد يتركو مف مثميا أك  رأيت الرجؿ يىٍقنع بيسير العمـ, - أ

, كرغب في التكسع في  , فيككف مف أىؿ التقصير في العمـ, كرأيت مف عاب ىذه السبيؿى أرجحى
 العمـ, مىف دعاه ذلؾ الى القبكؿ عف مف لك أمسؾ عف القبكؿ عنو كاف خيران لو.

ؿ عميو, فيقبؿي عف  رأيت الغفمة قد تدخؿ عمى أكثرىـ, فيقبؿي عف - ب مف يىردُّ مثمو كخيران منو, كييدخى
ؿ عمى  مف يعرؼ ضعفو, إذا كافؽ قكالن يقكلو! كيردُّ حديث الثقة إذا خالؼ قكالن يقكلو! كييدخى

 بعضيـ مف جيات
الشافعي السبب الذم جعمو يفرؽ بيف التابعيف المتقدميف الذيف شاىدكا أصحاب اإلماـ كما بيف  -6

 "لبعد إحالة مف لـ يشاىد أكثرىـ"مف شاىد بعضيـ دكف بعض, فقاؿ:  كبيف  رسكؿ اهلل
 أمثمة عمى أحاديث مرسمة:  

                                                           
 (.1277(, )فقرة : 436, )ص: الرسالة الشافعي, 247
 (.1/547, )شرح عمل الترمذيانظر: ابف رجب,  248
 (.1286-1277(, )فقرة :465-464, )ص الرسالةالشافعي,  249



كمنيا غير مقبكلة, لكي , الشافعي أمثمة عمى أحاديث مرسمة  منيا مقبكلةاإلماـ ذكر 
ىؿ تجد حديثان تبمغ بو "تتضح المسألة أكثر, كليبيف لمسائؿ صحة ما يقكؿ, حيث قاؿ السائؿ: 

 "؟مرسبلن عف ثقة لـ يقؿ أحده مف أىؿ الفقو بو  اهلل رسكؿى 
نعـ, أخبرنا سفياف عف محمد بف المنكدر: أف رجبلن جاء الى النبي, فقاؿ: "الشافعي: اإلماـ قاؿ  -1

نو يريد أف يأخذ مالي, فييطًعمىوي عيالو.  ف ألبي ماالن كعياالن, كا  يا رسكؿ اهلل! إف لي ماالن كعياالن, كا 
 . 250: "أنت كمالؾ ألبيؾ"  فقاؿ رسكؿ اهلل

 : 251الشافعي بيذا الحديث ألسباب كىياإلماـ كال يأخذ 
 ألف مىف أخذ بيذا جعؿ لؤلب المكسر أف يأخذ ماؿ ابنو. - أ
 كألنو ال يىثبت عف النبي. - ب
كأف اهلل لما فرض لؤلب ميراثو مف ابنو, فجعمو ككارثو غيًره, فقد يككف أقؿَّ حظان مف كثير مف   - ت

 لؾ عمى أف ابنو مالؾه لمماؿ دكنو.الكرثة: دؿَّ ذ
كبالرغـ مف أف محمد بف المنكدر غاية في الثقة, فالفضًؿ في الديف كالكرع, كلكنا ال ندرم عف  - ث

 مف قىًبؿ ىذا الحديث

                                                           
(, أخرجو ابف ماجو في سننو, كتاب 1290-1289(, )فقرة : 465, )صالرسالةالشافعي,  250

( )ابف ماجو, أبك عبد 2/769( )2291التجارات, باب ما لمرجؿ مف ماؿ كلده, حديث )
, تحقيؽ: سنن ابن ماجوىػ(, 273اهلل محمد بف يزيد القزكيني, كماجة اسـ أبيو يزيد )ت: 

فيصؿ عيسى البابي الحمبي(, كأخرجو  -د الباقي, دار إحياء الكتب العربية محمد فؤاد عب
( 6902أحمد في مسنده , مف طريؽ عمرك بف شعيب عف أبيو عف جده , حديث )

( , )اإلماـ أحمد, أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد 11/503,)
عادؿ  -تحقيؽ: شعيب األرنؤكط  ,مسند اإلمام أحمد بن حنبلىػ(, 241الشيباني )ت: 

مرشد, كآخركف, إشراؼ: د عبد اهلل بف عبد المحسف التركي, مؤسسة الرسالة, الطبعة: 
ـ(, قاؿ أحمد شاكر عف ركاية الشافعي : الحديث مف ىذا  2001 -ىػ  1421األكلى, 

الطريؽ مرسؿ ضعيؼ , كقد كرد مف طرؽ أخرل ضعاؼ , كذكر أف الحديث لو أصبلن 
( , 465, )ص الرسالةكىك ما ركاه أحمد السابؽ ذكره كأف إسناده صحيح, انظر:  صحيحان 
 (.1290)فقرة : 

 (.1296-1289(, )فقرة : 466-456, )الرسالةأنظر: الشافعي,  251



كفي الحديث فائدة فقيية ىامة, قد الى تجدىا في غيره, كىي أنو ييبىيّْفي أف "كقاؿ األلباني: 
س عمى إطبلقو, بحيث أف األب يأخذ مف ماؿ ابنو ما يشاء, الحديث: "أنت كمالؾ ألبيؾ" لي

نما يأخذ ما ىك بحاجة إليو  .252"كبل, كا 
أمر رجبلن   أخبرنا الثقة عف ابف أبي ذئب عف ابف شياب: "أف رسكؿ اهلل "الشافعي:اإلماـ قاؿ  -2

ـٍ نىقبؿ ىذا, ألنو مرسؿ, ثـ أخبرنا الثق ة عف ضحؾ في الصبلة أف يعيد الكضكء كالصبلة".فم
ـى امىٍعمىر عف   . 253"عف النبي: بيذا الحديث, عف الحسف, بف شياب عف سميماف بف أرقى
كابف شياب عندنا إماـ في الحديث كالتخيير كًثقًة الرجاؿ, إنما ": اإلماـ الشافعي قاؿ

ثـ خيارى التابعيف, كال نعمـ محدثا يسمى أفضؿ كال أشير ممف   ييسميى بعض أصحاب النبي
ابف شياب, كقبؿ عف سميماف بف أرقـ, كذلؾ الحتماؿ أنو  رآه رجبلن مف أىؿ المركءة يحدّْث عنو 

ما لغير ذلؾ,  كالعقؿ, فىقىًبؿ عنو, كأحسف الظف بو, فسكت عف اسمو إما ألنو أصغر منو, كا 
كسألو مىٍعمر عف حديثو عنو, فأسنده لو, فمما أمكف في ابف شياب أف يككف يركم عف سميماف 

 .254"ابف شياب: لـ ييؤمىف مثؿ ىذا عمى غيره مع ما كصفت بو
 مرسل سعيد بن المسيب  -ج

مف بعد كبار التابعيف ثـ مرسؿ فيما سبؽ مرسؿ كبار التابعيف عند اإلماـ الشافعي بينت 
ؿ يساكاآلف سأبيف القكؿ فيما اشتير مف أخذه بمر كىـ أكاسط التابعيف كصغار التابعيف عنده, 

رحمو اهلل  -سعيد  اسيؿ اختمؼ عمماء الشافعية بالنسبة لمر  حيث , –رحمو اهلل–سعيد بف المسيب
فمنيـ مف يراىا حجة, كمنيـ مف يراىا ليست بحجة, بؿ ىي كغيرىا مف المراسيؿ, كسبب  -

رساؿ ابف المسيب حسف" اختبلفيـ راجع إلى فيـ عبارة اإلماـ الشافعي حيث ركم عف اإلماـ  " كا 
نيى عف  ؾ عف زيد بف أسمـ عف ابف المسيب: أف رسكؿ اهلل أخبرنا مال " :الشافعي أنو قاؿ

كعف ابف عباس أف جزكرا نحرت عمى عيد أبي بكر رضي اهلل عنو , 255"بيع المحـ بالحيكاف
                                                           

 سمسمة ىػ(,1420األلباني, أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف, بف الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ, األشقكدرم األلباني )ت : 252
ـ, 1996 -ىػ  1416, مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع, الرياض, الطبعة: األكلى, األحاديث الصحيحة وشيء من فقييا وفوائدىا

(6/138.) 
 (1301- 1299(, )فقرة: 466, )ص:الرسالةالشافعي,  253
 (1305 -1302(, )فقرة : 467-466)ص:, المصدر السابق 254
( 178لطيارة, باب في المفمس, حديث )أخرجو ابك داككد في المراسيؿ, كتاب ا 255

(, )انظر: أبك داككد, سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف 166)ص:



ككاف القاسـ  , فجاء رجؿ بعناؽ فقاؿ: أعطكني جزءا بيذه العناؽ, فقاؿ أبك بكر: ال يصمح ىذا
أبك بكر بف عبد الرحمف يحرمكف بيع المحـ بالحيكاف بف محمد كابف المسيب كعركة ابف الزبير ك 

بيذا نأخذ: كاف المحـ مختمفا أك غير المزني:  عاجبل كآجبل يعظمكف ذلؾ كال يرخصكف فيو, قاؿ
رساؿ ابف المسيب عندنا   مختمؼ, كال نعمـ أحدا مف أصحاب النبي خالؼ في ذلؾ أبا بكر كا 

 .256سفح

: أراد الشافعي بو منيم من قالف في قكلو ىذا اختمؼ الفقياء مف أصحاب الشافعي كقد
أف مرسؿ سعيد بف المسيب حجة, ألنو ركل حديثو المرسؿ في النيي عف بيع المحـ بالحيكاف, 
نما فعؿ ذلؾ ألف  كأتبعو بيذا الكبلـ, كجعؿ الحديث أصبل إذ لـ يذكر غيره, فيجعؿ ترجيحا لو, كا 

مف جية غيره,  _رضي اهلل عنيـ_حابة مراسيؿ سعيد تتبعت فكجدت كميا مسانيد عف الص
نما رجح  ومنيم من قال: ال فرؽ بيف مرسؿ سعيد بف المسيب كبيف مرسؿ غيره مف التابعيف, كا 

ف كاف ال يجكز أف يحتج بو عمى إثبات الحكـ, كىذا  الشافعي بو كالترجيح بالمرسؿ صحيح, كا 
ا بحاؿ مف كجو يصح, كقد ألف في مراسيؿ سعيد ما لـ يكجد مسند, ىك الصحيح مف القكليف

جعؿ الشافعي مراسيؿ كبار التابعيف مزية عمى مف دكنيـ, كما استحسف مرسؿ سعيد بف المسيب 
 .257عمى مف سكاه

كالذم يقتضي مذىب الشافعي "كقد رد الخطيب عمى القكؿ األكؿ في " الفقيو كالمتفقو ", فقاؿ: 
أكثرىا كجد متصبل مف غير حديثو, ال أنو جعؿ لسعيد مزية في الترجيح لمراسيمو خاصة ؛ ألف 

كليذا احتج الشافعي "كىذا ىك الذم ماؿ إليو ابف الصبلح فقاؿ: , 258و"أنو جعميا أصبل يحتج ب

                                                                                                                                                                      

, تحقيؽ: شعيب األرناؤكط, مؤسسة المراسيلىػ(, 275عمرك األزدم السًّْجٍستاني )ت: 
 ىػ.(1408بيركت, الطبعة: األكلى,  –الرسالة 

مختصر ىػ(, 264ى بف إسماعيؿ, أبك إبراىيـ, )ت: : انظر: المزني , إسماعيؿ بف يحي 256
ـ, 1990--ىػ 1410بيركت,  –)مطبكع ممحقا باألـ لمشافعي(, دار المعرفة  المزني

الخطيب البغدادم, أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم  ك(, 8/176)
عبداهلل السكرقي, , تحقيؽ: أبك الكفاية في عمم الروايةىػ(, 463الخطيب البغدادم, )ت: 

 (405-404, )ص: .المدينة المنكرة -إبراىيـ حمدم المدني, المكتبة العممية
 (.405-404, )ص: الكفاية في عمم الرواية, الخطيب البغدادم 257
 (1/545, )الفقيو و المتفقوالخطيب البغدادم,  258



كذلؾ بعد أف قاؿ:  ",رضي اهلل عنو بمرسبلت سعيد... كال يختص ذلؾ عنده بإرساؿ ابف المسيب
 .259خرئو مف كجو آإف حكـ المرسؿ حكـ الحديث الضعيؼ إال أف يصح مخرجو بمجي

كقد ذكرنا البف المسيب مراسيؿ لـ يقبميا الشافعي حيث لـ ينضـ إلييا ما ": يقيكقاؿ البي
يؤكدىا كمراسيؿ لغيره قاؿ بيا حيف انضـ إلييا ما يؤكدىا, قاؿ: كزيادة ابف المسيب في ىذا عمى 

 260"غيره أنو أصح التابعيف إرساال فيما زعـ الحفاظ

حافظاف فقيياف شافعياف  )يقصد البييقي كالخطيب البغدادم(اماففيذاف إم"قاؿ النككم: 
, كأما "متضمعاف مف الحديث كالفقو كاألصكؿ كالخبرة التامة بنصكص الشافعي كمعاني كبلمو

كال يصح تعمؽ "قاؿ: ك مرسؿ ابف المسيب حجة عندنا فيك محمكؿ عمى التفصيؿ المتقدـ,  :قكؿ
ألف الشافعي لـ يعتمد عميو كحده, بؿ لما انضـ إليو مف  مف قاؿ إنو حجة بقكلو: إرسالو حسف ؛
كقكؿ أئمة التابعيف األربعة الذيف   _رضي اهلل عنيـ_قكؿ أبي بكر كمف حضره مف الصحابة

ذكرىـ كىـ أربعة مف فقياء المدينة السبعة, كقد نقؿ ابف الصباغ كغيره ىذا الحكـ عف تماـ 
كقد نقؿ أف الشافعي كاف يحتج ؿ", ثاف لممرسالسبعة, كىك مذىب مالؾ كغيره فيذا عاضد 

أك كاف مرسمو   _رضي اهلل عنيـ_بمرسبلت سعيد في القديـ لككنو يركم عف كبار الصحابة
يعضده قكليـ, كأنيا سبرت فكجدت مأخكذة عف أبي ىريرة لما بينيما مف الكصمة كالمصاىرة كأما 

 .261مذىبو في الجديد أنو كغيره

فكيؼ قبمتـ  "أم المناظررده عمى مناظره في ذلؾ, حيث قاؿ: كما ذكر اإلماـ لشافعي 
: ال نحفظ أف ابف المسيب ركل منقطعا إال قمنا عف ابف المسيب منقطعا, كلـ تقبمكه عف غيره ؟

كجدنا ما يدؿ عمى تسديده, كال آثره عف أحد فيما عرفنا عنو إال ثقة معركؼ, فمف كاف بمثؿ 
يسمي المجيكؿ كيسمي مف يرغب عف الركاية عنو كيرسؿ عف حالو قبمنا منقطعو, كرأينا غيره 

                                                           
 (54)ص:  معرفة عموم الحديث )مقدمة ابن الصالح(,ابف الصبلح,  انظر: 259
السخاكم, شمس الديف أبك الخير محمد بف عبد الرحمف بف محمد بف أبي بكر بف عثماف  260

, تحقيؽ: عمي حسيف (, فتح المغيث بشرح الفية الحديث لمعراقيىػ902بف محمد )ت: 
 (185-1/183ىػ  )1424مصر, الطبعة: األكلى,  –عمي, مكتبة السنة 

تدريب الراوي في  ىػ(,911لديف )ت: انظر: السيكطي, عبد الرحمف بف أبي بكر, جبلؿ ا 261
 (1/226, تحقيؽ: أبك قتيبة نظر محمد الفاريابي, دار طيبة, )شرح تقريب النواوي



المستنكر, الذم ال يكجد لو شيء يسدده,  -كعف بعض مف لـ يمحؽ مف أصحابو  بي الن
ففرقنا بينيـ الفتراؽ أحاديثيـ كلـ نحاب أحدا, كلكنا قمنا في ذلؾ بالداللة البينة عمى ما كصفنا 

أىؿ العمـ عف يحيى بف أبي أنيسة عف ابف شياب  مف صحة ركايتو, كقد أخبرني غير كاحد مف
 .262مثؿ حديث ابف أبي ذئب عف ابف المسيب عف أبي ىريرة عف النبي 

أخبرنا محمد بف إسماعيؿ بف أبي فديؾ "  قاؿ الشافعي: كالحديث الذم أشار إليو ىك:
الرىف قاؿ: ال يغمؽ  عف ابف أبي ذئب عف ابف شياب عف سعيد ابف المسيب أف رسكؿ اهلل 

 .263"مف صاحبو الذم رىنو لو غنمو كعميو غرمو

فقد ركل الشافعي ىذا الحديث, مرسبل مف طريؽ ابف أبي ذئب, كمتصبل مرفكعا مف   
طريؽ ابف أبي أنيسة, فميس لمقفاؿ فيو دليؿ عمى ما ذكره حتى يقكؿ بأنو حجة, كال لمف يقكؿ: 

", فاؿ المركزم الذم نقمو عنو النككم آنفا"فيذا كبلـ الشافعي يدؿ داللة قكية عمى ما ذكره الق
كما  -كذلؾ ألف الشافعي ركل الحديث متصبل, كركاه مرسبل, كمف الطريؽ نفسو فيك عاضد لو 

كالسنة قائمة في الحديث المتصؿ المرفكع أكثر مف قياميا  -مر في مرسبلت كبار التابعيف 
 بالحديث المرسؿ.

 تثبت الحجة بو ثبكتيا بالمتصؿ, ما لـ يعضده كقد نص الشافعي عمى أف المرسؿ ضعيؼ ال 
مسند صحيح, كىذا أكبر دليؿ عمى العاضد المسند مف نفس طريؽ المرسؿ كما ذكره الشافعي 

 .264في أكؿ شركط مرسؿ كبار التابعيف
ذكر ميزة لمرسبلت سعيد ال تكجد عف غيره ممف أرسؿ, كمع ىذا فبل يخرج مرسمو عف كقد  

عف القيكد كالشركط التي كضعيا فقكلو: " فمف كاف بمثؿ حالو قبمنا  مرسبلت كبار التابعيف
كمف خبلؿ ما , يكضح أف مرسمو كمرسؿ غيره مف كبار التابعيف الذيف كانكا كحالو 265منقطعة "

                                                           
 (3/192) األم,انظر: الشافعي,  262
, كتاب الرىف, باب ما السنن الكبرى(, كالبييقي في 148أخرجو الشافعي في مسنده, )ص:  263

 (6/65(, )11210جاء في زيادات الرىف, حديث )
 (1275, ك 1265(, )فقرة:462, ك461)ص:  الرسالة,انظر: الشافعي,  264
 (3/192) األم,انظر: الشافعي,  265



قد سكل بيف مرسبلت سعيد كغيره مف كبار التابعيف, إال  -رحمو اهلل -ذكرتو يترجح أف الشافعي 
 ـعيد عمى غيره أنو أصح المراسيؿ. كاهلل أعمأنو قد كضع ميزة لمرسؿ س

 الخبلصة أف المرسؿ عند الشافعي قسماف:
  .مرسؿ صحيح محتج بو؛ كىك مراسيؿ كبار التابعيف بشركط مخصكصة 
 .مرسؿ ضعيؼ غير محتج بو؛ كىك كؿ مرسؿ فقد الشركط المذككرة 

 المعنعن: (2
سناده: )فبلف عف الحديث المعنعف في االصطبلح: ىك الحديث الذم ييقاؿ في ا

كقد كرد لفظ العنعنة في كثير مف كبلـ الشافعي, كمثاؿ عمى ذلؾ قكلو في . 266فبلف(
كىـ" قاؿ: " 267الرسالة :" أخبرنا "مالؾ"عف"ىبلؿ بف أسامة"عف"عطاء بف يسار"عف"عيمىر بف الحى

قىبىةه   أتىٍيتي رسكؿى اهللً  مىيَّ رى : ياى رىسيكؿى اهلًل, عى اًريىةو, فىقيٍمتي : أىٍيفى  , أىفىأىٍعًتقييىا؟ فىقىاؿى لىيىا رىسيكؿي اهللً ًبجى
: فىأىٍعًتٍقيىا" ٍف أىنىا؟ قىالىٍت: أىٍنتى رىسيكؿي اهلًل. قىاؿى مى : كى اًء. فىقىاؿى اهللي؟ فىقىالىٍت: ًفي السَّمى

268. 
إف لـ يكف المعنعف , مف قبيؿ اإلسناد المتصؿ أنيا الشافعياإلماـ كحكـ العنعنة عند 

كأما إذا كاف مدلسان فبل يقبؿ حديثو, حيث قاؿ: "كأقبؿي في الحديث: )حدَّثىًني فيبلفه عىٍف مدلسان, 
( أك )أىٍشيىدىًني(" ( أك )رىأٍيتي (, إذا لـ يكف ميدىلّْسنا, كال أقبؿ في الشيادة إال: )سىًمٍعتي فيبلىفو

. كقاؿ 269
ـٍ فقاؿ: فما باليؾ قًبٍمتى ممف لـ تعرفو بالتٍَّدليًس أف ي"أيضان:  قكؿ: )عف(, كقد ييٍمًكفي فيو أٍف يككفى ل

                                                           
معرفة أنواع عموم (, كابف الصبلح, 1332(, )فقرة: 398)ص: الرسالة,انظر: الشافعي,  266

 (.61(, )ص:الحديث )مقدمة ابن الصالح
 (242(, )فقرة: 155-154, )ص:الرسالةالشافعي,  267
(, 3/14(,)1218أخرجو النسائي في سننو, كتاب السيك, باب الكبلـ في الصبلة, حديث ) 268

(, قاؿ األلباني: اسناده صحيح, 39/181(, )23765كأخرجو أحمد في مسنده, حديث )
عمى شرط الشيخيف, )انظر: األلباني, : أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف, بف الحاج 

, مؤسسة غراس صحيح أبي داودىػ(,  1420كدرم, )ت: نكح بف نجاتي بف آدـ, األشق
التعميقات و (, 4/93ـ, ) 2002 -ىػ  1423لمنشر كالتكزيع, الككيت,الطبعة: األكلى, 

, كشاذه مف محفكظو, دار با الحسان عمى صحيح ابن حبان وتمييز سقيمو من صحيحو
 -ىػ  1424ألكلى, المممكة العربية السعكدية, الطبعة: ا -كزير لمنشر كالتكزيع, جدة 

 (4/93)ـ 2003
 (.1011(, )فقرة : 394, )ص:الرسالةالشافعي,  269



اءي األٍمر في أنفسيـ .....ككاف قكؿ الرجؿ: "فقمت لو:  "يٍسمىٍعو؟ المسممكف العيدكؿ عيدكؿه أًصحَّ
)سمعتي فبلنان يقكؿ سمعت فبلنان( كقكليو: )حٌدثىني فبلفه عٍف فيبلف(: سىكاءن عٍندىـ, ال يحدّْثي كاحد 

نىاه بيذه الطريؽ, قىًبٍمنا منو: )حدثني فبلف عف  منيـ عف مف لىًقيى إالَّ  ما سىًمع منو ممف عى
الشافعي أيضان حكـ التدليس بالمرة الكاحدة في سائر ميًعٍنعىنات اإلماـ كقد أجرل , 270"فبلف(

ٍفناه دلَّس مىرَّةن فقىٍد أبىاف لىنىا عٍكرىتو في ًركايًتو" الراكم, فقاؿ:"كمىف عرى
271. 

عىدَّهي بعضي الناس مف قبيؿ المرسؿ كالمنقطع, حتى يتبيف اتصالو كأما عند المتأخريف ف
لى ىذا ذىب الجماىير مف أئمة  بغيره, كالذم عميو العمؿ أنو مف قبيؿ اإلسناد المتصؿ, كا 

, كلكف بشركط اتفقكا عمى اثنيف منيا, كىما: أف ال يككف 272الحديث كالفقياء كاألصكلييف
"األحاديث المعنعنة, ليس فييا تدليس, كىي  ليذا قاؿ الحاكـ:المعنعف مدلسان كما عند الشافعي, ك 

. كالشرط الثاني: إمكانية 273متصمة بإجماع أئمة أىؿ النقؿ عمى تكرع ركاتيا, عف أنكاع التدليس"
المقاء بيف الميعىٍنعىف كمٍف عىٍنعىف عنو. كاختمفكا في الشركط األخرل, كىي إضافة إلى الشرطيف 

, كطكؿ الصحبة, كمعرفة المعنعف بالركاية عٌمف عنعف 274ء بينيماالمذككريف: ثبكت المقا
. إذف فالمحدثكف اتفقكا مع الشافعي في الشرط األكؿ, كىك عدـ تدليس المعنعف, ثـ 275عنو

 أضافكا شركطان أخرل.
 المدلس: (3

                                                           
 (.1032, 1029, 1028(, )فقرة : 398-397, )ص:الرسالةانظر: الشافعي,  270
 (.1033( ,)فقرة : 398)ص:  ,المصدر السابق 271
 (.61, )ص:معرفة أنواع عموم الحديث )مقدمة ابن الصالح(انظر: ابف الصبلح,  272
الحاكـ, أبك عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف محمد بف حمدكيو بف نيعيـ بف الحكـ الضبي الطيماني النيسابكرم المعركؼ بابف  273

 -ىػ1397بيركت, الطبعة: الثانية,  –, تحقيؽ: السيد معظـ حسيف, دار الكتب العممية معرفة عموم الحديثىػ(, 405البيع )ت: 
 (.34ـ, )ص:1977

النكت عمى كتاب ابن ىػ(, 852ر العسقبلني, أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني )ت: ابف حج 274
, تحقيؽ: ربيع بف ىادم عمير المدخمي, عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية, المدينة المنكرة, المممكة العربية السعكدية, الصالح

 (.2/595ـ, )1984ىػ/1404الطبعة: األكلى, 
 (.108, )ص:تيسير مصطمح الحديثالطحاف,  275



الشافعي التدليس بأنو أف يحدث الراكم عمف لقيو ما لـ يسمع منو, كذلؾ اإلماـ عرؼ 
, كىذا التعريؼ ىك 276ا مف أف يككف مدلسا يحدث عف مف لقي ما لـ يسمع منو"في قكلو: "بري

 تعريؼ تدليس اإلسناد عند المتأخريف, الذيف يقسمكف التدليس إلى ثبلثة أقساـ: 
تدليس اإلسناد, كىك عندىـ: أف يركم عمف لقيو ما لـ يسمع منو, مكىما أنو سمعو منو, أك عمف  .1

لقيو كسمعو منو, ثـ قد يككف بينيما كاحد كقد يككف أكثر, كمف عاصره كلـ يمقو مكىما أنو قد 
نما يقكؿ: )قاؿ فبلف أك  شأنو أف ال يقكؿ في ذلؾ: )أخبرنا فبلف( كال )حدثنا( كما أشبييما, كا 

 .277عف فبلف(
تدليس الشيكخ كىك: أف يركم عف شيخ حديثا سمعو منو, فيسميو أك يكنيو, أك ينسبو, أك يصفو  .2

 .278كي ال يعرؼ بما ال يعرؼ بو,
كتدليس التسكية: كصكرتو أف يركم المدلس حديثا عف شيخ ثقة بسند فيو راك ضعيؼ, فيحذفو  .3

المدلس مف بيف الثقتيف المذيف لقي أحدىما اآلخر, كلـ يذكر أكليما بالتدليس, كيأتي بمفظ محتمؿ 
 .279فيستكم اإلسناد كمو ثقات

أنو تيقبؿ ركايتو إذا صرح بالسماع أك  أما حكـ التدليس فالقكؿ الصحيح في ركاية المدلس
التحديث, قاؿ اإلماـ الشافعي: "ال نقبؿ ًمف ميدىلّْسو حديثان حتى يقكؿى فيو: )حدثني( أك 

) ف لـ يصرح بالسماع لـ تقبؿ ركايتو, ىذا إف كاف معركفان بالتدليس, أما إذا لـ 280")سمٍعتي . كا 
قاؿ الشافعي: "فقاؿ )أم مناظره ( فما بالؾ  يكف معركفان بالتدليس فبل يضر أف يركم بالعنعنة.

قبمت ممف لـ تعرفو بالتدليس أف يقكؿ " عف " كقد يمكف فيو أف يككف لـ يسمعو, فقمت لو:  
, المسممكف العدكؿ عدكؿ أصحاء االمر في أنفسيـ ......كلـ نعرؼ بالتدليس ببمدنا فيمف مضى

قبمو عف مف لك تركو عميو كاف خيرا لو,  فإف منيـ مف, كال مف أدركنا مف أصحابنا إال حديثا
"كقكلو" حدثني فبلف عف فبلف" سكاء  :سمعت فبلنا يقكؿ :" سمعت فبلنا يقكؿ:ككاف قكؿ الرجؿ

                                                           
 (.1001(, )فقرة : 392)ص:  الرسالة,الشافعي,  276
 (.73, )ص:معرفة انواع عموم الحديث )مقدمة ابن الصالح(ابف الصبلح,  277
 (.74, )ص:معرفة انواع عموم الحديث )مقدمة ابن الصالح(ابف الصبلح,  278
 (.1/241) الحديثفتح المغيث بشرح الفية السخاكم,   279

 (.1035(, )فقرة : 399, )ص: الرسالةالشافعي,  280



عندىـ ال يحدث كاحد منيـ عف مف لقي إال ما سمع منو ممف عناه بيذه الطريؽ قبمنا منو" 
 .281حدثني فبلف عف فبلف"

يس ليس بعمة قادحة مكجبة لرد ركاية المدلس مطمقان؛ بؿ الشافعي أف التدل اإلماـ كما بيف
ىي عكرة ليست بالكذب, كدكف النصيحة, فبل نرد حديثو لعدـ الكذب, كال نقبؿ منو ما قبمناه مف 
أىؿ النصيحة كالصدؽ. حيث قاؿ: " كمف عرفناه دلس مرة فقد أباف لنا عكرتو في ركايتو كليس 

كال النصيحة في الصدؽ فنقبؿ منو ما قبمنا مف أىؿ النصيحة  ,تمؾ العكرة بالكذب فنرد بيا حديثو
 .282في الصدؽ"
 
 
 
 
 

 يشمل: و  ,طعن في الراويالالمردود بسبب  :ثانياً 
 المتيم  (1

أكرد اإلماـ الشافعي ىذا المصطمح الحديثي في ثنايا كتبو, كمف ذلؾ قكلو: "أخبرنا مف 
"أخبرني مف ال أتيـ مف أىؿ  :, كقكلو283عف مخمد بف خفاؼ" , بف أبي ذئباال أتيـ عف 

عالـ أف يثبت خبر كاحد كثيرا,  مى, كقكلو: "فبل يجكز عندم ع284عف بف أبي ذئب" ,المدينة
, كى  مثمو: إال مف جية أف يككف عنده حديث يخالفو, أك يككف ما سمع مف  ردُّ يي كيحؿ بو كيحـر

ك يككف متيما عنده, أك سمع منو أكثؽ عنده ممف حدثو خبلفو, أك يككف مف حدثو ليس بحافظ, أ
يتيـ مف فكقو ممف حدثو, أك يككف الحديث محتمبل معنييف, فيتأكؿ فيذىب إلى أحدىما دكف 

 .285اآلخر"
                                                           

 (.1032,  1031,  1029, 1028(, )فقرة : 398-397)ص ,المصدر السابق 281
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أف مف أسباب رٌد الحديث أف يككف الراكم  كصالشافعي في ىذا النصاإلماـ كقد ذكر 
 ف شيكخو ميتيمان, سكاء كاف ىذا الراكم ىك المتيـ عند العالـ, أك مف فكؽ الراكم م

كالمتيـ نكعاف : متيـ في الديف, أم في االعتقاد, كمتيـ بالكذب في ركاية الحديث, 
الشافعي الذم نقمو الخميمي في اإلرشاد أف الشافعي كاف يقكؿ اإلماـ كىذا الفرؽ جاء في كبلـ 

نما كاف يرل القدر , ففرؽ 286في إبراىيـ بف أبي يحيى حدثنا الثّْقة  في حديثو, المتيـ في دينو, كا 
المتيـ في دينو, "فقاؿ: , كما بيف اعتقاده, الشافعي في ىذا النص ما بيف تكثيؽ إبراىيـ في حديثو

 ."كذلؾ أنو متيـ بالقدر
: في سياؽ الحديث عف ركاية المبتدع كبلمان قريبان مف ىذا, حيث قاؿ 287كأكرد السخاكم

بي يحيى قدريَّان, قيؿ لمربيع فما كاف إبراىيـ بف أ: يقكؿ, سمعت الشافعيأنو قاؿ:  عف الربيع"
ـي مف بيعدو أحبُّ إليو : قاؿ , حمؿ الشافعي عمى أف ركل عنو رَّ إبراىي مف أف كاف يقكؿ ألف يىخي

 .288ثقة في الحديث" ككاف ,يكذب
 أم المبتدع, لمعمماء في قبكلو كرده تفصيؿ: , فحديث المتيـ في الديف

 " إف كانت بدعتو مكفرة: ترد ركايتو.-أ
ف كانت بدعتو مفسقة: فالصحيح الذم عميو الجميكر أف ركايتو تقبؿ بشرطيف: -ب  كا 
 أال يككف داعية إلى بدعتو. -1
 .289كأال يركم ما يركج بدعتو" -2

                                                           
 (.1/308, )اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث الخميمي, 286
ـ, فقيو, مقرلء,  1427ىػ/  831كىك: محمد بف عبد الرحمف السخاكم, كلد بالقاىرة عاـ  287

محدث, مؤرخ, مشارؾ في عمكـ الفرائض كالحساب كالتفسير كأصكؿ الفقو, تكفي بالمدينة 
القناعة فيما  -األصؿ األصيؿ -ـ, مف تصانيفو الكثيرة:  1497ىػ/  902منكرة عاـ ال

الضكء البلمع ألىؿ القرف  -المقاصد الحسنة -تحسف إليو الحاجة مف إشراط الساعة
معجم  ,محمد أحمددرنيقة, المنيؿ البديع في الصبلة عمى الحبيب الشفيع, )انظر:  -التاسع

تقديـ: ياسيف األيكبي,  دار كمكتبة اليبلؿ, الطبعة: األكلى,  ,أعالم شعراء المدح النبوي
 ((.369)ص:

 .(2/66, )فتح المغيثلسخاكم, ا 288
 (.154-153, )ص:تيسير مصطمح الحديثالطحاف,  289



في ركاية الحديث, فيسمى حديثو عند المتأخريف بالمتركؾ,  290أما بالنسبة لممتيـ بالكذب
في إسناده راكو ميتيـ بالكذبكعميو فإف تعريؼ المتركؾ عندىـ: ىك الحديث الذم 

291 . 
كذكر أدلة عمى   الشافعي في الرسالة عف الكعيد في الكذب عمى رسكؿ اهللاإلماـ كقد تكمـ 

عمى  ذكر مجمكعة مف األحاديث النبكية كأدلةىذا, ك  ذلؾ, كبيف جزاء مف يتجرأ عمى فعؿ
 292: منيا,  كبياف جزاء مف يفعؿ ذلؾ  تحريـ الكذب في حديث رسكؿ اهلل

ـٍ أىقيٍؿ, كمىٍف أرىل , عف النبي, عف "كاثمة بف األٍسقىًع" -1 ا لى لىًني مى ٍف قىكَّ قاؿ: "إفَّ أىٍفرىل الًفرىل مى
ٍيًر أىًبيًو " مىًف ادَّعىى إلىى غى ـٍ تىرىل, كى ٍينىٍيًو مىا لى عى

293. 
ـٍ أىقيؿٍ   أفَّ رسكؿ اهلل, عف "أبي ىريرة" -2 ا لى مىيَّ مى ٍف قىاؿى عى : "مى ٍقعىدىهي ًمفى النَّاًر" قاؿى فىٍميىتىبىكٍَّأ مى

294. 
مىيَّ ييٍبنىى لىوي بىٍيته ًفي النَّاًر"  أف النبي ,عف "ابف عمر"-3 قاؿ: "إفَّ الًَّذم يىٍكًذبي عى

295. 

                                                           
ف لـ يظير كذبو في حديث رسكؿ اهلل )صمى اهلل   كىك: مف ثبت كذبو في  290 كبلـ الناس, كا 

-مكتبة الغزالي الوضع في الحديث,حسف عثماف,  عميو كسمـ(, )انظر: فبلتو, عمر بف
  ((1/100ـ, )1981-ق1401بيركت, -دمشؽ, كمؤسسة مناىؿ العرفاف

 (.90, )ص:نزىة النظرابف حجر العسقبلني,  291
 (. 1094-1090(, )فقرة :412- 410) الرسالة,الشافعي,  292
( 7043ث )أخرجو البخارم في صحيحو, كتاب التعبير, باب مف كذب في حممو, حدي 293

ىػ( 256(,)اإلماـ البخارم, محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم الجعفي, )ت: 9/43)
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وسننو 

, تحقيؽ: محمد زىير بف ناصر الناصر, دار طكؽ النجاة وأيامو, )صحيح البخاري(
فة ترقيـ ترقيـ محمد فؤاد عبد الباقي(, الطبعة: األكلى, )مصكرة عف السمطانية بإضا

 .ىػ(1422
(, قاؿ أحمد شاكر: اسناده صحيح جدان, كقاؿ األلباني: اسناده حسف, 14/384(, )8776أخرجو أحمد في مسنده, حديث ) 294

سمسمة األحاديث ق(, 1429باني, )ت:األلباني , أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف, بف الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ, األشقكدرم األل
ـ, 1992ىػ/ 1412الممكمة العربية السعكدية, الطبعة: األكلى, -, دار المعارؼ, الرياض الضعيفة والموضوعة وأثرىا السيئ في األمة

(1/50). 
الحديث مف ىذا الطريؽ ليس في الكتب الستة, لكف ركاه أحمد في مسنده عف عبيد اهلل عف  295

(, كأسانيد أخرل, قاؿ 10/64(, )5798عف أبيو عف جده, حديث ) أبي بكر بف سالـ
, ( , كقاؿ األلباني: صحيح412)ص: , الرسالةأحمد شاكر: اسناد صحيح جدان, 

)األلباني, أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف, بف الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ, 



دّْثي عىٍف رىسكًؿ اهلًل , عف أمو, عف "أيًسيدو بف أبي أيسيد" -4 ا لىؾى الى تيحى قالٍت: قمتي "ألبي قتادة": مى
 ٍنوي؟ قالت: فقاؿ: "أبك قىتادةى" سمعت رسكؿ اهلل كىمىا دّْثي النَّاسي عى مىيَّ   ييحى يقكؿ: "مىٍف كىذىبى عى

عنا ٍنًبًو مىٍضجى عىؿى رىسيكؿي اهللً  فىٍميىٍمتىًمٍس ًلجى يىٍمسىحي األىٍرضى بىيىًدًه"  ًمفى النَّار, فىجى يىقيكؿي ذىًلؾى كى
296. 

دّْثيكا عىنّْي كىالى   أفَّ رىسيكؿي اهللً , "أبي ىريرة"عف  -5 , كىحى رىجى دّْثيكا عىٍف بىًني ًإٍسرىاًئيؿى كىالى حى : "حى قىاؿى
" مىيَّ  .297تىٍكًذبيكا عى

ًكمى عف رسكؿ اهلل "الشافعي:  اإلماـ قاؿ        في ىذا, كعميو اٍعتىمدنا مع  كىذا أشدُّ حديثو ري
مىؿى الحديثى ًمف حيًف اٍبتيًدئى إلى أف غيره في أٍف ال نقبىؿى حديثنا إالَّ ًمٍف ًثقة, كنٍعًرؼى  صدؽى مىٍف حى

 . 298"ييٍبمىغى بو ميٍنتىيىاه
بيف الشافعي كجو داللة الحديث عمى أٍف ال نقبىؿى حديثنا إالَّ ًمٍف ًثقة, كنٍعًرؼى صدؽى مىٍف و

مىؿى الحديثى ًمف حيًف اٍبتيًدئى إلى أف ييٍبمىغى بو ميٍنتىيىاه, فقاؿ:   حى
ال يأمر أحدان بحاؿ أبدان أف يكذب عمى بني إسرائيؿ, كال عمى غيرىـ,   أف النبيقد أحاط العمـ " .1

نما أباح قبكؿ ذلؾ  فإذ أباح الحديث عف بني إسرائيؿ أف يقبمكا الكذب عمى بني إسرائيؿ أباح, كا 
 .299عف مف حدَّث بو ممف ييجيؿ صدقو ككذبو

و"مىف حدَّث بحديث, كىك ييرىاه كذبان فيك ألنو ييركل عنو أن, كلـ ييًبٍحو أيضان عف مف ييعرؼ كذبو .2
كمىف حدَّث عف كذاب لـ يبرأ مف الكذب؛ ألنو يرل الكذاب في حديثو كاذبا, أحد الكاًذبىيف

300. 
                                                                                                                                                                      

حديث , ب اإلسبلمي, المكتصحيح الجامع الصغير وزياداتوىػ(, 1420األشقكدرم, )ت:
(1694( ,)1/348.)) 

(, كأخرجو البخارم  في 239/ 1قاؿ أحمد شاكر: لـ أجد ىذا الحديث إال ىنا أم في الرسالة, لكنني كجدتو في مسند الشافعي, ) 296
عنا ًمفى النَّاًر..." , حديث )" األدب المفرد بمفظ : ٍنًبًو مىٍضجى مىيَّ فىٍمييسىيٍّْؿ ًلجى البخارم , محمد بف (  )311( , )ص:904مىٍف كىذىبى عى

فؤاد عبد الباقي, دار البشائر تحقيؽ : محمد , األدب المفردىػ(, 256إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم, أبك عبد اهلل )ت: 
البخارم, (, كلـ يحكـ أحمد شاكر عمى الحديث, كقاؿ األلباني: ضعيؼ, )1989 – 1409بيركت , الطبعة: الثالثة,  –اإلسبلمية 

, حقؽ أحاديثو كعمؽ عميو: محمد ضعيف األدب المفردىػ(, 256محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم, أبك عبد اهلل )ت: 
 ((.82ـ, )ص: 1998 -ىػ  1419ناصر الديف األلباني, دار الصديؽ لمنشر كالتكزيع, الطبعة: الرابعة, 

(, كأخرجو النسائي في 1/240) مسند الشافعيالسياؽ عف أبي ىريرة, كلكني كجدتو في  قاؿ أحمد شاكر: لـ أجد الحديث بيذا  297
(, )النسائي ,أبك عبد 5/364( )5817السنف الكبرل, عف ابي سعيد الخدرم, كتاب العمـ, باب الحث عمى اببلغ العمـ, حديث )

, حققو كخرج أحاديثو: حسف عبد المنعـ شمبي, رىالسنن الكبىػ(, 303الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني, النسائي )ت: 
 -ىػ  1421بيركت , الطبعة: األكلى,  –أشرؼ عميو: شعيب األرناؤكط, قدـ لو: عبد اهلل بف عبد المحسف التركي , مؤسسة الرسالة 

 ((.9/78) ,التعميقات الحسان عمى صحيح ابن حبانـ. قاؿ األلباني: حسف صحيح, )األلباني,  2001
 (.1095(, )فقرة : 413, )الرسالةعي, الشاف 298
 (. 1097(, )فقرة . 413, )المصدر السابق 299



كال ييستدؿ عمى أكثًر صدؽ الحديث ككذبو إال بصدؽ ايلمخًبر ككذبو, إال في الخاصّْ القميؿ مف   .3
دّْث المحدث ما ال يجكز أف يككف الحديث, كذلؾ أف ييستدؿ عمى الصدؽ كالكذب ف يو بأف ييحى

 .301"مثمو, أك ما يخالفو ما ىك أىثبتي كأكثري دالالتو بالصدؽ منو
حى البييقيُّ عبارةى الشافعيّْ ىذه بقكلو: "كىذا الذم استثناه الشافعيُّ ال يقؼ عميو إال  كأكضى

ذَّاؽي ًمٍف أىؿ الًحٍفظ؛ فقد يىًزؿُّ الصدكؽي فيما يكتبيوي, ؿي لو حديثه في حديث, فيصيري حديثه  الحي فيىٍدخي
ـي, كييٍخطئ السمع, كيىخيكفي الًحٍفظ؛  , كقد يىًزؿُّ القىمى ًكمى بإسناد ضعيؼو ميرىكَّبنا عمى إسنادو صحيحو ري
ييـي اهللي تعالى لحفًظ سينىًف  ٍنعة الذيف قيَّضى , فىيىٍعًرفيوي أىؿي الصَّ فيركم الشاذَّ مف الحديث عف غير قىٍصدو

 .302ػكميذاكىرًتًو إيَّاىـ" أى, عمى عباده؛ ًبكىٍثرة سماعو, كطيكًؿ ميجالسًتًو أىؿى الًعٍمـً بو  سكًؿ اهللر 
ذ فرؽ رسكؿ اهلل  .4 فقاؿ: "حدثكا عني كال تكذبكا  ,بيف الحديث عنو, كالحديث عف بني إسرائيؿ كا 

ب الخفي. كذلؾ يحيط أف الكذب الذم نياىـ عنو ىك الكذ -إف شاء اهلل  -عمي": فالعمـ 
الحديث عمف ال ييعرؼ صدقو؛ ألف الكذب إذا كاف منييان عنو عمى كؿ حاؿ, فبل كذب أعظـ 

 .  303 مف كذبو عمى رسكؿ اهلل
ليس معناه إباحة الكذب في أخبار بني  "قاؿ الخطابي, بعد أف ذكر ىذا الحديث:

حديث عنيـ عمى معنى إسرائيؿ كرفع الحرج عمف نقؿ عنيـ الكذب, كلكف معناه الرخصة في ال
ف لـ يتحقؽ صحة ذلؾ بنقؿ اإلسناد, كذلؾ ألنو أمر قد تعذر في اخبارىـ, الببلغ لبعد , كا 
ككقكع الفترة بيف زماني النبكة, كفيو دليؿ عمى أف الحديث ال يجكز عف , كطكؿ المدة, المسافة
عف محمد بف عمرك إاٌل بنقؿ اإلسناد كالتثبت فيو, كقد ركل الدراكردم ىذا الحديث  النبي 

بزيادة لفظ دؿ بيا عمى صحة ىذا المعنى ليس في ركاتو عمي بف مسير الذم ركاىا أبك داكد, 
حدثكا عني كال تكذبكا  ,حدثكا عف بني إسرائيؿ كال حرج,  عىف أبي ىريرة قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل

دثكا عني كال فإنما أراد بقكؿ كح, عمي, كمعمكـ أف الكذب عمى بني إسر ائيؿ ال يجكز بحاؿ

                                                                                                                                                                      
 (.1098(, )فقرة : 414-413, )المصدر السابق 300
 (.1099(, )فقرة : 414-413, )لرسالةالشافعي, ا 301
ٍكًجردم الخراساني, أبك بكر البييقي,   302 ٍسرى البييقي, أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي

بيركت,  –, دار الكتب العممية دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعةق( 458)ت: 
 (.30/ 1ىػ, ) 1405الطبعة: األكلى,

 (.1100(, )فقرة : 414,)ص: لرسالةالشافعي, ا 303



أم تحرزكا مف الكذب عمٌي بأف ال تحدثكا عني إاٌل بما يصح عندكـ مف جية  ,تكذبكا عميٌ 
 .304"اإلسناد الذم بو يقع التحرز عف الكذب عميٌ 

 الشاذ  (2
في شركط قبكؿ  تمف شركط صحة الخبر أف يككف خاليان مف الشذكذ كما سبؽ أف ذكر 

ف الحديث المقبكؿ يدٌؿ عميو صنيع األئمة الٌنقاد, الخبر عند الشافعي, كشرط انتفاء الشذكذ ع
بؿ ىك منصكص عميو في كبلـ الشافعي إذ قاؿ:" إذا شرؾ أىؿ الحفظ في كجميكر المحدثيف, 

كيحدث عف , حديث كافؽ حديثيـ بريا مف أف يككف مدلسا يحدث عف مف لقي ما لـ يسمع منو
أيضان:"كال يستدؿ عمى أكثر صدؽ كقاؿ  . "305 ما يحدث الثقات خبلفو عف النبي النبي 

كذلؾ أف يستدؿ  ,الحديث ككذبو إال بصدؽ المخبر ككذبو إال في الخاص القميؿ مف الحديث
أك ما يخالفو ما ىك , عمى الصدؽ كالكذب فيو بأف يحدث المحدث ما ال يجكز أف يككف مثمو

 . 306أثبت كأكثر دالالت بالصدؽ منو"
ابقة سبلمة الحديث مف مخالفة الثقات فيو مف جعؿ اإلماـ الشافعي في النصكص الس

شركط االحتجاج بو, كذلؾ معنى الشذكذ عنده. قاؿ ابف رجب: "كىذا الذم ذكره معنى قكؿ كثير 
مف األئمة الحفاظ في الجرح في كثير مف الركاة: يحدث بما يخالؼ الثقات, أك يحدث بما ال 

لفو الثقات, كليذا قاؿ بعد ىذا الكبلـ: "برٌيان أف يتابعو الثقات عميو, لكف الشافعي اعتبر أف ال يخا
بما يحدث الثقات خبلفو", كقد فسر الشافعي الشاذ مف الحديث بيذا: قاؿ يكنس   يحدث النبي

سمعت الشافعي يقكؿ: "ليس الشاذ مف الحديث أف يركم الثقة حديثان لـ يركه  :بف عبد األعمى
 .307قات حديثان فيشذ عنيـ كاحد فيخالفيـ"غيره , إنما الشاذ مف الحديث أف يركم الث

فقاؿ: "كفي الجممة فاألليؽ في حد "الشاذ"  ,الشافعي سار ابف حجر اإلماـ كعمى تعريؼ
الشاذ ما ركاه المقبكؿ ", كفسر ذلؾ في النزىة إذ قاؿ: 308"–كاهلل أعمـ-ما عرَّؼ بو الشافعي

                                                           
طبعة كىك شرح سنف أبي داكد, الم معالم السنن,(, 388الخطابي, أبك سميماف حمد بف محمد بف إبراىيـ بف الخطاب البستي,)ت:304

 (.188-187/ 4ـ, ) 1932 -ىػ  1351حمب , الطبعة: األكلى  –العممية 
 (.1001(, )فقرة : 393-392, )ص:الرسالةالشافعي,  305
 (.1099(, )فقرة : 414, )ص:المصدر السابق 306
 (.   2/27, )شرح عمل الترمذي ,ابف رجب  307

 (.2/671) النكت عمى كتاب ابن الصالح,ابف حجر العسقبلني,   308



مف ناحية  أما, ذ بحسب االصطبلحمخالفا لمف  ىك أكلى منو, كىذا ىك المعتمد في تعريؼ الشا
 .310, قاؿ الشافعي:"الشاذ مف الحديث ال يؤخذ بو "309"مردكدحكمو فيك 

 المجيول  (3
كعرؼ الخطيب البغدادم المجيكؿ فقاؿ: "المجيكؿ عند أصحاب الحديث: ىك كؿ مف لـ 

حد, يشتير بطمب العمـ في نفسو, كال عرفو العمماء بو, كمف لـ يعرؼ حديثو إال مف جية راك كا
 .311كأقؿ ما ترتفع بو الجيالة أف يركم عف الرجؿ اثناف فصاعدا مف المشيكريف بالعمـ"

 المجيكؿ إلى ثبلثة أقساـ:  كيقسـ
ثّْؽى,  .1 مجيكؿ العيف: كىك مف ذكر اسمو, كلكف لـ يرًك عنو إال راكو كاحد, كال تقبؿ ركايتو, إال إذا كي

ما أف يكثقو مف ركل عنو, بشرط أف يككف مف  كذلؾ بأمريف: إما أف يكثقو غير مف ركل عنو, كا 
 أىؿ الجرح كالتعديؿ.

مجيكؿ الحاؿ:"كيسمى المستكر" ,كىك مف ركل عنو اثناف فأكثر, لكف لـ يكثؽ, كىك مردكد ال  .2
 ييقبؿ.

المبيـ: كىك مف لـ يصرح باسمو في الحديث, كال ييقبؿ حتى يصرح الراكم عنو باسمو, أك يعرؼ  .3
ا فيو باسمو اسمو بكركده مف طريؽ آخر  .312مصرحن

كيمنع , "كال يجكز عمى حاكـ أف يقضي بشاىديف مرة: الشافعي في الرسالةاإلماـ قاؿ 
الشافعي ىنا يرل بأف الحاكـ اإلماـ . ف313أك الجيالة بعدليما", بيما أخرل إال مف جية جرحيما

التيما. قاؿ ابف ال ينبغي لو أف يأخذ بشيادة رجميف مرة كيدعيا مرة أخرل إال بالجرح كجيالة عد
الصبلح: "مجيكؿ العدالة مف حيث الظاىر كالباطف جميعان كركايتو غير مقبكلة عند 

 .314"رالجماىي
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قد : فيقاؿ لنا ,ربي كال كى  رى غي يثبت حديثو في شئ صى أحده كقاؿ أيضان:" فقمت لو ما كرل ىذا 
المخبر فيقؼ . كقاؿ أيضان: "كيحتمؿ أف يككف لـ يعرؼ 315ثبتـ حديث مف ركل ىذا في شئ "
كال يقبؿ , . كىكذا ممف أخبر ممف ال يعرؼ لـ يقبؿ خبره316عف خبره حتى يأتي مخبر يعرفو"

 .317الخبر إال عف معركؼ باالستئياؿ لو الف يقبؿ خبره"
مجيكال كال مرغكبا  "ثـ يعتبر عميو بأف يككف إذا سمى مف ركل عنو لـ يسْـّ  كقاؿ ايضان:

. كقاؿ: "كركل بعض الشامييف 318صحتو فيما ركل عنو" فيستدؿ بذلؾ عمى ,عف الركاية عنو
   فركيناه عف النبي, مجيكلكف وأف بعض رجال: فيو, حديثا ليس مما يثبتو أىؿ الحديث

فقمت فالحجة في ىذا لؾ الحجة عميؾ في اال تقبؿ خبر الصادؽ عف مف  . كقاؿ: "319نقطعا" م
 .320جيمنا صدقو"

اقتصر في الغالب عمى نكع كاحد مف أنكاع  يكخبلصة ىذه النصكص: أف اإلماـ الشافع
كال يحتج بشيء مف ذلؾ, , ال يقبؿ حديث المجيكؿ كركايتو المجيكؿ كىك مجيكؿ الحاؿ, كما أنو

"كىذا أيضا ركاية منقطعة عف رجؿ مجيكؿ كنحف ال نقبؿ مثؿ ىذه الركاية في  كما في قكلو:
لمحدثيف؛ ألف الجيالة بالراكم مف شئ", كعدـ االحتجاج بحديث المجيكؿ متفؽه عميو عند ا

أسباب الطعف فيو. كالجيالة في عيرفيـ عدـ معرفة عيف الراكم, أك حالو, كمف أسباب الجيالة 
 .321بالراكم كثرة نعكتو, أك قٌمة ركايتو, أك عدـ التصريح باسمو
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 المبحث الثالث: المشترك بين المقبول والمردود
 المرفوعالحديث : المطمب األول
ابف " عف إلماـ الشافعي الحديث المرفكع في كتاب الرسالة, في قكلو: "أخبرنا رجؿه ذكر ا

ٍعناه, كلـ يىشيؾَّ أنو عف  عف أبيو, عف النبي أبي ًذٍئب", عف "الزىرم", عف "سالـ", : ًمٍثؿى مى
 بيكقكلو : "خبري الكاحد عف الكاحد حتى ييٍنتىيىى بو إلى الن .322 أبيو, كأنو مىٍرفكع إلى النبي

"323. 
 كمف األحاديث المرفكعة التي ركاىا الشافعي في كتاب الرسالة: 

", عف "ابف عباس",  .1 ", عف "عطاء بف يىسىارو ـى نا"عبد العزيز بف محمد", عف "زيد بف أٍسمى قاؿ: أٍخبىرى
أى مىرَّةن مىرَّةن" عف النبي : "أنَّوي تىكىضَّ

324. 
مىى   ف النبيكقاؿ: أخبرنا مالؾ", عف "نافع", عف "ابف عمر", ع .2 ـٍ عى ديكي أنو قاؿ: "الى يىٍخطيٍب أىحى

 . 325ًخٍطبىًة أىًخيًو"
", أخبرنا "مالؾ", عف كقاؿ: .3 ٍضرىًميّْ ًبيدىةى بف سفياف الحى ًكيـ", عف عى عف "أبي  "إسماعيؿى بف أبي حى

ٍيرىةى", عف النبي " قاؿ:  ىيرى رىاـه "أىٍكؿي كيؿّْ ًذم نىابو ًمفى السّْبىاًع حى
326. 

                                                           
 (.514(, )فقرة : 244, )ص: الرسالةالشافعي,  322
 (.999(, )فقرة : 391, )ص: المصدر السابق 323
(. أخرجو البخارم في صحيحو, كتاب 452(, )فقرة : 224, )ص: المصدر السابق 324

 (.1/43(, )157مرة مرة, حديث ) الطيارة, باب الكضكء
(, كالحديث خرجو أبك داكد في سننو, كتاب 847(, )فقرة : 341, )ص: المصدر السابق 325

(, )أبك 2/228(, )2081النكاح, باب كراىية أف يخطب الرجؿ عمى خطبة أخيو, حديث )
 ,سنن أبي داودق(, 275داكد, سميماف بف األشعث أبك داكد السجستاني األزدم, )ت: 

تحقيؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد, دار الفكر((, كأخرجو النسائي في سننو, كتاب 
(, كقاؿ 6/73(, )3240النكاح, باب النيي أف يخطب الرجؿ عمى خطبة أخيو, حديث )

 .(6/73, تحقيؽ األلباني, )سنن النسائياأللباني: صحيح, انظر: 
, أخرجو البخارم في صحيحو, كتاب (562(, )فقرة : 266-265, )ص: الرسالةالشافعي,  326

(, كأخرجو 7/96(, )5530الذبائح كالصيد, باب أكؿ كؿ ذم ناب مف السباع, حديث )
مسمـ في صحيحو, كتاب الصيد كالذبائح كما يؤكؿ مف الحيكانات, باب تحريـ أكؿ كؿ ذم 

(, )اإلماـ مسمـ, مسمـ بف الحجاج أبك 3/1533(, )1932ناب مف السباع, حديث )



لمرفكع الثابت عند الشافعي حجة بنفسو, ال يتكقؼ االحتجاج بو عمى أمر خارجي, كالحديث ا
ذا ثىبىتى عف رسكؿ اهلل  يو كال  كذلؾ في قكلو: "كا  فىوي, ال ييقىكّْ الشيءي فيك البلـز لجميع مىٍف عىرى

دو معو أ ٍمرنا يخالؼ ييكًىنيو شيءه غيره, بؿ الفٍرضي الذم عمى الناس اتّْباعو, كلـ يجعؿ اهللي أًلىحى
 .327"أٍمرىهي 

اصة مف قكؿ أك فعؿ أك تقرير خ   كالمرفكع عند المحدثيف: "ىك ما أضيؼ إلى النبي
المنقطع, كمنو الصحيح كالحسف, كالضعيؼ, كالمكضكع, ك أك كصؼ, كيدخؿ فيو المتصؿ 
فيدخؿ في المرفكع: المكصكؿ,  .328"أك اختبلليا فيو, بحسب استيفائو شركط القبكؿ

 لمنقطع.كالمرسؿ,كا
 الموقوفالثاني: الحديث  المطمب

ما أضيؼ إلى الصحابي مف قكؿ أكفعؿ أك تقرير أك كالمكقكؼ في االصطبلح : 
ألنو كقؼ بو عند الصحابي, كلـ  سمي مكقكفان ., ك 330, أك ىك ما انتيى إلى الصحابي" 329صفة

ي يرتفع إلى النب
331 

ت بو عف قرينة تدؿ عمى أف حكـ ابف حجر: "المراد باألقكاؿ كاألفعاؿ ما خم الحافظ قاؿ
ما أسنده الراكم إلى الصحابي,  المكقكؼ: " , فقاؿ:البغدادم كأجمؿ ذلؾ الخطيب .332ذلؾ الرفع"

. كقاؿ ابف الصبلح: " كما ذكرناه مف تخصيصو بالصحابي فذلؾ إذا ذكر 333كلـ يتجاكزه"

                                                                                                                                                                      

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل ىػ(, 2سف القشيرم النيسابكرم )ت: الح
(, تحقيؽ:  محمد فؤاد عبد الباقي, إلى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم, )صحيح مسمم

 ((.3/1533بيركت, ) –دار إحياء التراث العربي 
 (.905(, )فقرة : 360, )ص:الرسالة الشافعي, 327
 (.326-325, )ص: في عموم الحديثمنيج النقد عتر,  328
 (.  1/39, )تحرير عموم الحديثالجديع,  329
 (.114, )ص:نزىة النظر في توضيح نخبة الفكرابف حجر العسقبلني,  330
 (.361, )ص:منيج النقد في عموم الحديثعتر,  331
 (.  1/83, )النكت عمى كتاب ابن الصالحابف حجر العسقبلني,  332
 (.21, )ص: ية في عمم الروايةالكفاالخطيب البغدادم,  333



ككذا, كقفو فبلف عمى  المكقكؼ مطمقا, كقد يستعمؿ مقيدا في غير الصحابي, فيقاؿ: "حديث كذا
 .334عطاء, أك عمى طاكس, أك نحك ىذا "
ابف حجر: "كمكجكد في اصطبلح الفقياء  الحافظ قاؿ ,كقد يطمؽ األثر عمى المكقكؼ

 .335 الخراسانييف تعريؼ المكقكؼ باسـ األثر" ك ىذا قد كجد في عبارة الشافعي في مكاضع
, 336ناه استدالال بالكتاب كالسنة كاآلثار"كمف ذلؾ قكلو في الرسالة: "كأما القياس فإنما أخذ

أف يقكؿ إال مف جية عمـو مضى قبمو, كجيةي العمـً   كقكلو:" كلـ يجعؿ اهلل ألحد بعد رسكؿ اهلل
, كما كصفتي مف القياس عمييا" بعدي الكتابي كالسنةي كاإلجماعي كاآلثاري

337. 
ـ كالجديد, فقرر في القديـ أف كقد اختمؼ قكؿ اإلماـ الشافعي في حجية قكؿ الصحابي في القدي

كالعمـ طبقات شتى قكؿ الصحابي دليؿه كحجة شرعية بعد الكتاب كالسنة كاالجماع, فقاؿ: "
: كالثالثة, اإلجماع فيما ليس فيو كتاب كال سنة: ثـ الثانية, األكلى الكتاب كالسنة إذا ثبتت السنة

  اختبلؼ أصحاب النبي: الرابعةك , كال نعمـ لو مخالفا منيـ  أف يقكؿ بعض أصحاب النبي
كىما , كال يصار إلى شيء غير الكتاب كالسنة ,القياس عمى بعض الطبقات: في ذلؾ, الخامسة

نما يؤخذ العمـ مف أعمى ,مكجكداف . كقد نقؿ ابف قدامة أف الشافعي يقدـ قكؿ الصحابي 338"كا 
مكـ كىك قكؿ مالؾ, فركم: أنو حجة يقدـ عمى القياس, كيخص بو الععمى القياس, فقاؿ: "

 .339" كالشافعي في القديـ, كبعض الحنفية
أما في الجديد فقد جاء في الرسالة عند مناقشة أقاكيؿ الصحابة_رضي اهلل عنيـ_: 

كسنة , جماع كالقياس بعد قكلؾ في حكـ كتاب اهللقد سمعت قكلؾ في اإل"فقاؿ )أم مناظره(:" 
نصير منيا إلى ما كافؽ : فقمت؟  ا تفرقكا فيياإذ  أرأيت أقاكيؿ أصحاب رسكؿ اهلل,  رسكلو
افرايت إذا قاؿ الكاحد منيـ القكؿ : قاؿ, أك كاف أصح في القياس, أك االجماع, أك السنة, الكتاب

أك , أك سنة, أتجد لؾ حجة باتباعو في كتاب, ال يحفظ عف غيره منيـ فيو لو مكافقة كال خبلفا

                                                           
 (.46, )ص:معرفة أنواع عموم الحديث )مقدمة ابن الصالح (ابف الصبلح,  334
 (.513, ك 83/ 1, ), النكت عمى كتاب ابن الصالحابف حجر العسقبلني 335
 (.597(, )فقرة : 274, )ص:الرسالةالشافعي,  336
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 (.7/280, )ألماالشافعي,  338
 (.  1/466, )روضة الناظر وجنة المناظر, ابف قدامة 339



ما كجدنا في ىذا كتابا : لو قمت ؟ ب التي قمت بيا خبراسبافيككف مف األ, مع الناس عميور أجأم
في  فكيتفرقك , كيترككنو أخرل, كلقد كجدنا أىؿ العمـ يأخذكف بقكؿ كاحدىـ مرة, كال سنة ثابتة

ذا لـ إإلى اتباع قكؿ كاحد  :قمت؟ فإلى أم شئ صرت مف ىذا: قاؿ ,بعض ما أخذكا بو منيـ
كقؿ ما  ,أك كجد معو قياس, ا في معناه يحكـ لو بحكموأجد كتابا كال سنة كال إجماعا كال شيئ

 .340"يكجد مف قكؿ الكاحد منيـ ال يخالفو غيره مف ىذا
كاإلماـ الشافعي في ىذا النص يقرر أنو يأخذ بقكؿ الصحابي, لكنو ال يعتبره حجة 
شرعية تكجب األخذ بو, بمعنى أف مف لـ يأخذ بيذه الحجة الشرعية يأثـ أك يعصي؛ ألنو لـ 
ييخٌطىء مف لـ يأخذ بقكؿ الصحابي مف العمماء, اكلئؾ الذيف أخذكا بو مرة, كترككه مرة أخرل, 
كتفرقكا في بعض ما أخذكا بو. كقرر أيضان: أنو يأخذ بقكؿ أحدىـ إف لـ يجد كتابان كال سنة كال 

أك كجد معو قياس. كفي الكقت نفسو يعٌد قكؿ -مع قمة ذلؾ–اجماعان, كلـ يكف لو مخالؼ
صحابي دليبلن كبرىانان عمى الصحة يقبؿ العمؿ بو؛ كليذا قاؿ الشككاني بعد أف ذكر نص ال

نو حجة إذا انضـ إليو القياس, فيقدـ حينئذ عمى قياس ليس معو قكؿ الشافعي السابؽ: "إ
 .341الرسالة" الشافعي في اإلماـ صحابي, كىك ظاىر قكؿ

قد فيمت مذىبؾ في أحكاـ اهلل  :ي قائؿفقاؿ لكقاؿ اإلماـ الشافعي أيضان في الرسالة : " 
افترض طاعة  أف اهللب ,فعف اهلل قبؿ   كأف مف قبؿ عف رسكؿ اهلل ,  ثـ أحكاـ رسكلو

مت الحجة بما قمت بأف ال يحؿ لمسمـ عمـ كتابا كال سنة أف يقكؿ بخبلؼ كاحد اكق رسكلو
مما ليس فيو , لناس عميوفما حجتؾ في أف تتبع ما اجتمع ا, عممت أف ىذا فرض اهلل,ك منيما

أتزعـ ما يقكؿ غيرؾ أف إجماعيـ ال يككف أبدا إال عمى ؟   كلـ يحككه عف النبي, نص حكـ هلل
ف لـ يحككىا اجتمعكا عميو فذكركا أنو حكاية عف رسكؿ اهلل ما أما : فقمت لو: قاؿ؟!  سنة ثابتة كا 

   :ككف قالكا حكاية عف رسكؿ اهللكأما ما لـ يحككه فاحتمؿ أف ي, إف شاء اهللفكما قالكا  
كال يجكز أف , النو ال يجكز أف يحكي إال مسمكعا, كال يجكز أف نعده لو حكاية, كاحتمؿ غيره

كنعمـ أنيـ إذا  , فكنا نقكؿ بما قالكا بو اتباعا ليـ غير ما قاؿ يمكف فيو, يحكي شيئا يتكىـ 

                                                           
 (.1811-1805(, )فقرة : 565-564, )ص:الرسالة الشافعي, 340
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كنعمـ أف عامتيـ ال . بعضيـ فكقد تعزب ع, ال تعزب عف عامتيـ   كانت سنف رسكؿ اهلل
 .342"إف شاء اهلل, خطأ ىكال عم   رسكؿ اهلل لسنةً  تجتمع عمى خبلؼو 

كبناءان عمى ىذا النص, فاإلماـ الشافعي حيف يأخذ بقكؿ الصحابي عندما ال يككف 
كيختار األرجح مف أقكاليـ عند كجكد الخبلؼ, فيذا ال يعني أنو يعتبر ذلؾ -كذلؾ قميؿ–خبلؼ

حتى إنو  يصرح بعكس ذلؾ؛ ألنو ال يعتبر السنة إال ما جاء منسكبان إلى رسكؿ اهلل  سنة, بؿ
إف أجمعكا عمى أمر يككف اجماعيـ حجة, مف غير أف   ليحكـ بأف الصحابة_رضي اهلل عنيـ_

قكالن قي   يقرر أنيـ يبنكف ذلؾ عمى سنة عرفكىا, ما داـ لـ يؤثر عنيـ أنيـ اسندكا إلى النبي 
 ذلؾ.

ما إذا خالؼ قكؿ الصحابي الحديث الصحيح, فاإلماـ الشافعي يرٌد قكلو؛ ألف السنة كأ
ثبت عف رسكؿ اهلل حجة بنفسيا, ال يقٌكييا عمؿ الصحابي بيا, كال ييضًعفيا خبلفيا, قاؿ: "إذا 

   بؿ الفرض الذم عمى الناس , ال يقكيو كال يكىنو شئ غيره, بلـز لجميع مف عرفوالالشئ فيك
 .343" حد معو أمرا يخالؼ أمرهاهلل ألكلـ يجعؿ , اتباعو

نستنتج مما سبؽ أف اإلماـ الشافعي يأخذ بقكؿ الصحابي, كيقدمو عمى قكؿ غيره مف 
"كىـ فكقنا العمماء؛ ألنو كاف يجٌميـ, كيقٌدر فضؿ عمميـ, كفي ذلؾ يقكؿ فيما ركل عنو البييقي: 

عمـ كاستنبط بو, كآراؤىـ لنا أحمد كأكلى بنا  في كؿ عمـ, كاجتياد, ككرع, كعقؿ, كأمر استدرؾ بو
األصؿ في المكقكؼ عدـ كجكب العمؿ بو؛ ألنو أقكاؿ كأفعاؿ . ك 344مف آرائنا عندنا ألنفسنا "

لصحابة, لكنيا إف ثبتت فإنيا تقكم بعض األحاديث الضعيفة؛ كما مر في المرسؿ؛ ألف حاؿ 
ا إذا لـ يكف لو حكـ المرفكع, أما إذا كاف ىك العمؿ بالسنة, كىذ  _رضي اهلل عنيـ_الصحابة

 .345" كاف مف الذم لو حكـ المرفكع فيك حجة يجب العمؿ بو كالمرفكع

 المقطوعالحديث : المطمب الثالث
المكقكؼ عمى التابعي, فمف يميو مف أتباع "كالمقطكع في االصطبلح عند اإلطبلؽ: 
: مثؿ, كما عممتو , قكؼ لكف مع التقييدمك : التابعيف فمف بعدىـ, قكال لو أك فعبل, كربما يقاؿ لو
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, كالمقطكع غير المنقطع, كلكف استعممو ااإلماـ لشافعي ثـ 346"كقكؼ عمى سعيد بف المسيبم
 347الطبراني في المنقطع الذم لـ يتصؿ اسناده, ككذا في كبلـ أبي بكر الحميدم

, كما قاؿ في بعض , إال أف اإلماـ الشافعي استعمؿ ذلؾ قبؿ استقرار االصطبلح348كالدارقطني 
األحاديث حسف كىك عمى شرط الشيخيف. فحصمت التفرقة في االصطبلح بيف المقطكع 
كالمنقطع, فالمنقطع مف مباحث االسناد, كالمقطكع مف مباحث المتف, كقد أطمؽ بعضيـ ىذا في 

 .349مكضع كبالعكس تجكزان عف االصطبلح
 كىذا ما عناه الحافظ العراقي في األلفية في قكلو: 
قىٍد رىأل لمشَّاًفًعي ًفٍعمىوي, كى ْـّ ًبالمىٍقطيٍكًع قىٍكؿى التَّاًبعي ... كى سى  كى

                                                           
السخاكم, شمس الديف أبك الخير محمد بف عبد الرحمف بف محمد بف أبي بكر بف عثماف  346

مكتبة أضكاء التوضيح األبير لتذكرة ابن الممقن في عمم األثر,  ىػ(,902بف محمد, )ت: 
 (.38-1/37ـ, )1998 -ىػ  1418عة:األكلى, السمؼ, الطب

صاحب الشافعي كرفيقو في الرحمة إلى الديار  ىك: عبد اهلل بف الزبير أبك بكر الحميدم القرشي المكي الفقيو أحد االعبلـ , 347
براىيـ بف سعد كعبد اهلل بف المؤمؿ كعنو البخارم كأبك زرعة ك  أبك حاتـ كخمؽ قاؿ المصرية, كصاحب بف عيينة سمع مسمما الزنجي كا 

سميماف بف خمؼ بف سعد ابف أيكب الباجي المالكي أبك الكليد ىػػ,)انظر: الباجي, 219الفسكم ما لقيت أنصح لبلسبلـ كأىمو منو مات 
لبزار أستاذ بكمية المغة العربية  , تحقيؽ: أحمدالتعديل والتجريح لمن خرج عنو البخاري في الجامع الصحيحىػ (,  474 -ق 403)
ابف كثير, أبك الفداء اسماعيؿ بف عمر بف ك  ,(1/552, )الكاشف الذىبي,و, (14/512, )تيذيب الكمالكالمزم,  (2/916مراكش, )ب

, تحقيؽ: د.أحمد عمر ىاشـ, ك د.محمد زينيـ محمد عزب, مكتبة طبقات الشافعيين(, ق774)ت: كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي,
 ((.139)ص: , ـ1993-ق1413, الثقافة الدينية

, الحافظي المشيكر,  348 , الدارقطنيُّ , البغدادمُّ ىك: أبك الحسف, عمي بفي عمرى بًف أحمدى بًف ميدمٍّ
كاف عالمنا مشيكرنا فقيينا عمى مذىب اإلماـ الشافعي, كانفرد باإلمامة في عمـ الحديث في 

كيحفظ كثيرنا مف  عصره, كلـ ينازعو في ذلؾ أحد مف نظرائو, ككاف عارفنا باختبلؼ الفقياء,
دكاكيف العرب, صنؼ كتاب "السنف", ك"المختمؼ كالمؤتمؼ", كغيرىما, ككانت كالدتو في 

اإلرشاد في معرفة عمماء ببغداد, )انظر: الخميمي,  385, كتكفي سنة 306ذم القعدة سنة 
أبك الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف بف عمي  ,(, كانظر: الًقنَّكجي2/615, )الحديث

التاج المكمل من جواىر مآثر  ىػ(,1307اهلل الحسيني البخارم الًقنَّكجي,)ت:  ابف لطؼ
ىػ  1428, كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية, قطر, الطبعة: األكلى, الطراز اآلخر واألول

 ((.70ـ, )ص: 2007 -
, , نزىة النظر(, كانظر: ابف حجر العسقبلني1/218, )تدريب الراوي انظر: السيكطي,349

 (.214)ص:



: كىعىكسيوي اصًطبلحي البىردىًعي  350 تىٍعًبيرىهي ًبًو عىًف المينقًطًع ... قيٍمتي
فإف قاؿ قائؿ: قؿَّ فقيو في بمد إال كقد أشار الشافعي في الرسالة إلى المقطكع في قكلو: "

أف يركم  فبل يجكز عميو إال مف الكجو الذم كصفتي  كمف كقميبلن يتركو؟, يأخذ بو كقد ركل كثيران 
عف رجؿ مف التابعيف أك مىف دكنيـ قكالن ال يمزمو األخذ بو, فيككفى إنما ركاه لمعرفة قكلو, ال ألنو 

 .351"حجة عميو كافقو أك خالفىو
خذ بو عند الشافعي؛ ألنو يفيـ مف نص اإلماـ الشافعي ىذا أف قكؿ التابعي ال يمـز األ

نما لممعرفة كاالستئناس.  فقيؿ  "كأما التابعي إذا قاؿ ذلؾ" أم مف السنة كذا "ليس بحجة, كا 
 ألنو جـز مع نتو س ألنيـ قد يعنكف بذلؾ سنة الخمفاء" فبل يجـز بأنيـ أرادكا, مكقكؼ متصؿ

يد قكؿ الشافعي كصححو كربما كثر ذلؾ فييـ حتى ال يككف غيره راجحا كىذا جد, االحتماؿ"
 .352النككم"

 
 المسندالحديث  : المطمب الرابع

كالمسند مف الحديث أف يركيو المحدث عف شيخ يظير عرؼ الحاكـ المسند بقكلو: "
سماعو منو لسف يحتممو, ككذلؾ سماع شيخو مف شيخو إلى أف يصؿ اإلسناد إلى صحابي 

 . "353 مشيكر إلى رسكؿ اهلل
, متصبلن كاف أك منقطعان , خاصة ي ما رفع إلى النبأنو: ب 354كعرفو ابف عبد البر
كالمنقطع مف  عف النبي , عف ابف عمر  , عف نافع, مالؾ , فالمتصؿ مف المسند مثؿ 

                                                           
العراقي, أبك الفضؿ زيف الديف عبد الرحيـ بف الحسيف بف عبد الرحمف بف أبي بكر بف  350

ألفية العراقي المسماة بـ: التبصرة والتذكرة في عموم ىػ(, 806إبراىيـ العراقي, )ت: 
, تحقيؽ كدراسة: العربي الدائز الفرياطي, مكتبة دار المنياج لمنشر كالتكزيع, الحديث
 (.102ىػ, )ص: 1428مممكة العربية السعكدية, الطبعة: الثانية, ال -الرياض 

 (.1254-1253(, )فقرة : 459, )ص: الرسالة الشافعي, 351
ىػ(, 1182الصنعاني, محمد بف إسماعيؿ بف صبلح بف محمد الحسني, الكحبلني ثـ الصنعاني, أبك إبراىيـ, عز الديف, )ت:  352

لبناف,  -حقيؽ: أبك عبد الرحمف صبلح بف محمد بف عكيضة, دار الكتب العممية, بيركت, تتوضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار
 (.1/245ـ, )1997ىػ/1417الطبعة:األكلى, 

 .(17, )ص:معرفة عموم الحديثالحاكـ,   353



ف كاف منقطعان؛ ألف  المسند مثؿ: مالؾ, عف الزىرم, عف ابف عباس, عف رسكؿ اهلل  فيك كا 
 . 355د أيسند إلى رسكؿ اهلل الزىرم لـ يسمع مف ابف عباس, فيك مسند ألنو ق
 356كلممسند عند أىؿ االصطبلح معاني متعددة منيا:

مَّت فيو أحاديث كؿ كاحد مف الصحابة _رضي اهلل عنيـ_ - أ بعضيا إلى  الكتاب الذم ضي
ف اختمفت درجتيا مف صحة, كحسف, كضعؼ.  بعضفي مكاف كاحد؛ كا 

كمرتبة عمى  اهلل  الكتاب الذم أحاديثو مسندة )أم ليا إسناد متصؿ( إلى رسكؿ - ب
 األبكاب الفقيية.

الكتاب الذم أيٍسًندىٍت فيو أحاديثي مجردةه مف األسانيدفي كتاب, كرتبت أحاديثو عمى  - ت
 الكممات, مف غير تقييد بحرؼ, أك عمى الحركؼ.

فيو جمع  كقد ألؼ الشافعي مسنده المشيكر عمى عمى المعنى األكؿ لممسند حيث
 مركيات كؿ صحابي عمى حدا.

كقمت لو: أنت تسأؿ عف الحجة  ذكر اإلماـ الشافعي المسند في الرسالة, في قكلو: "ك  
, كقد جاء ىذا 357"في رد المرسؿ كترده, ثـ تجاكز فتردُّ المسنىدى الذم يمزمؾ عندنا األخذ بو!

النص في سياؽ مناقشة الشافعي مع خصمو في المرسؿ, الذم يرٌد السنة الصحيحة باليكل 

                                                                                                                                                                      
يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر النمرم الحافظ شيخ عمماء األندلس ككبير كىك:  354

تكفي: بالشاـ بطرابمس, في سنة إحدل  ,فظ مف كاف بيا لسنة مأثكرةمحٌدثييا في كقتو, كأح
ترتيب كأربعيف كثبلث مائة, عف خمس كتسعيف سنة كخمسة أياـ, )انظر: القاضي عياض, 

(, 7/66, )وفيات األعيان(, كابف خمكاف, 130, 8/127, )المدارك وتقريب المسالك
 .((15/499) سير أعالم النبالء,كالذىبي, 

: ابف عبد البر, أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم انظر  355
, تحقيؽ: مصطفى التمييد لما في الموطأ من المعاني واألسانيدىػ(, 463القرطبي, )ت: 

 –بف أحمد العمكم, محمد عبد الكبير البكرم, كزارة عمكـ األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية 
 (.24-21/ 1ىػ, ) 1387المغرب, عاـ النشر: 

دار النفائس _  تخريج الحديث نشأتو ومنيجيتو,انظر: الخير آبادم, محمد أبك الميث,  356
 (  110-106ـ, )ص:2009ىػ _1429األردف , الطبعة: األكلى, 

 (.1308(, )فقرة : 468, )ص: الرسالةالشافعي,  357



عاتب الخصـ عمى رده المسند. كمف ظاىر كبلـ الشافعي ىنا أف المسند يمـز كالرأم, فكأنو ي
 األخذ بو.

بمثؿ معنى ما ركل:  فإف شىًركىو فيو الحفاظ المأمكنكف, فأسندكه الى رسكؿ اهلل كقكلو: "
ف انفرد بإرساؿ حديث لـ يىشركو فيو مف , كانت ىذه داللةن عمى صحة مىف قبؿ عنو كحفظو كا 

, كقد جاء ىذا في سياؽ شركط العمؿ بالمرسؿ التي منيا أف 358"ما ينفرد بو مف ذلؾ ييسنده قيًبؿ
فاظ المأمكنكف مف كجو آخر عف النبي  بمعنى ذلؾ المرسؿ, فيككف دليبلن عمى  يسنده الحي

 صحة المرسؿ, كأف الذم أرسؿ عنو كاف ثقة.

 المتصلالحديث : المطمب الخامس
ككؿ حديث كتبتو عدة مكاضع, منيا قكلو: " ذكر الشافعي في الرسالة المتصؿ في

كقد  360, كقكلو في حديث "كاهلل إني ألتقاكـ هلل, كألعممكـ بحدكده"359"فقد سمعتو متصبلن  منقطعان 
  كيككف ىكذا مف فكقو, كقكلو: "361سمعت مف يصؿ ىذا الحديث, كال يحضرني ذكر مف كصمو"

, 362"ى مف انتيى بو إليو دكنوأك إل  ممف حدثو حتى ينتيي بالحديث مكصكال إلى النبي
 .363"كال نستطيع أف نزعيـ أف الحجة تثبت بو ثبكتيا بالمكتىًصؿكقكلو: "

نستنتج مف كبلـ الشافعي ىذا أف المتصؿ حجة عنده, كذلؾ مف خبلؿ النص األخير, 
حٌجة, -بشركطو المذككرة-حيث جاء في سياؽ كبلـ اإلماـ الشافعي عف المرسؿ مبينان أف المرسؿ

 دكف المتصؿ, فإف كاف الذم دكف المتصؿ حٌجة, فالمتصؿ حٌجة مف باب أكلى. كلكنو
 كقد عبَّرى الشافعي عف المتصؿ بأكثر مف لفظ, كالمكصكؿ, كالمكتصؿ.

                                                           
 (.1266-1265(, )فقرة : 461, )ص: الرسالةالشافعي,  358
 (.1184(, )فقرة : 437)ص:  ,لسابقالمصدر ا 359
(, كأخرجو مالؾ في المكطأ, كتاب الصياـ, باب ما جاء في الرخصة في القبمة 1109(, )فقرة : 418, )ص: الرسالةالشافعي,  360

موطأ اإلمام ىػ(, 179اإلماـ مالؾ, مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني )ت: )انظر: (,1/9(, )13لمصائـ, حديث)
 -ىػ  1406لبناف,  –يركت , صححو كرقمو كخرج أحاديثو كعمؽ عميو: محمد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء التراث العربي, بالكم

(, قاؿ األلباني: كىذا سند 39/87(, )23682(, كأخرجو أحمد في مسنده , حديث )240كأخرجو الشافعي في مسنده ,)ص: (ـ 1985
 .(1/647)اديث الصحيحة, سمسمة األحصحيح متصؿ, )األلباني , 

 (.1110(, )فقرة : 418)ص:  ,المصدر السابق 361
 (. 1002(, )فقرة : 393)ص:  المصدر السابق, 362
(, كقد عمؽ أحمد شاكر عمى كممة المكتصؿ 1275(, )فقرة : 462)ص:  ,المصدر السابق 363

 .كبيف سبب استخداـ اإلماـ الشافعي ليذا المفظ, كذلؾ ألنو يتحدث بمغة الحجاز



الذم سمعو كؿ كاحد مف ركاتو ممف فكقو حتى ينتيي إلى منتياه, كالمتصؿ ضد المنقطع, "كىك 
 .364"سكاء كاف مرفكعا أك مكقكفان 

ثـ قاؿ: كىك عبارة عما  ,كيقاؿ لو المكتصؿ كىي عبارة الشافعيابف حجر: "قاؿ الحافظ 
 .365"فيك أعـ مف المرفكع سمعو كؿ راك مف شيخو في سياؽ اإلسناد مف أكلو إلى منتياه

 , وحكميا.: زيادة الثقةالمطمب السادس
لحديث يمكف تعريؼ زيادة الثقة بأنيا: ما نراه زائدا مف األلفاظ في ركاية بعض الثقات 

أك ىي ما يتفرد بو الثقة في ركاية الحديث مف  ما, عما ركاه الثقات اآلخركف لذلؾ الحديث,
. كقد جاء ذلؾ في رسالة الشافعي, حيث ذكر بعض 366أك جممة في السند أك المتف, لفظة

 األحاديث التي فييا زيادة بعض األلفاظ في المتف.
ثَّامىةى"ق ,عف "ابف عباس"كمنيا قكؿ اإلماـ الشافعي:"  ٍعبي بف جى " أنَّوي ,اؿ: أخبرني "الصَّ

, فىقىاؿى   سىًمعى النًَّبيَّ  ـٍ ذىرىاًريًي ـٍ كى ابي ًمٍف ًنسىاًئًي ٍف أىٍىًؿ الدًَّار ًمفى الميٍشًرًكيفى ييبىيَّتيكفى فىييصى ييٍسأىؿي عى
ـٍ  رىسيكؿي اهللً  ـٍ ًمٍنييـٍ ". كىزىادى "عمرك بف دينار" عف "الزىرم" " ىي ـٍ ": ىي ًمٍف آبىاًئًي

367. 
"كقكلو: " ـٍ ًمٍف   أف النبي, عف "جبير بف ميٍطًعـو ًليى ًمٍنكي , مىٍف كى ٍبًد منىاىؼو قاؿ: " يىا بىًني عى

دنا طىاؼى بىيىذىا البىٍيتً  ", أىٍمًر النَّاًس شىٍيئنا فىبلى يىٍمنىعىفَّ أىحى مَّى, أىمَّ سىاعىةو شىاءى, ًمٍف لىٍيؿو أىٍك نىيىارو كىصى
368. 

                                                           
 (.348, )ص:, منيج النقد في عموم الحديثعتر 364
 (.1/81, )النكت عمى كتاب ابن الصالحابف حجر العسقبلني,  365
 (2/635, ) شرح عمل الترمذيانظر: ابف رجب,  366
(, أخرجو البخارم في صحيحو, كتاب 823(, )فقرة: 334-333, )ص: الرسالةالشافعي,   367

, حديث )الجياد كالسير, باب بىابي أىٍىًؿ الدَّ  ابي الًكٍلدىافي كىالذَّرىاًرمُّ , فىييصى , 3012اًر ييبىيَّتيكفى
(, كأخرجو مسمـ في صحيحو, كتاب الجياد كالسير, باب جكاز قتؿ 4/61(, )3013ك

 (.3/1364(, )1745النساء كالصبياف في البيات مف غير تعمد, حديث )
(, 167افعي في مسنده, )ص:(, كأخرجو الش889(, )فقرة : 356, )صالرسالةالشافعي,  368

قاؿ شعيب األرنؤكط: ىذا حديث حسف صحيح, )انظر: البغكم, محيي السنة, أبك محمد 
, شرح السنةىػ(, 516الحسيف بف مسعكد بف محمد بف الفراء البغكم الشافعي, )ت: 

دمشؽ, بيركت,  -محمد زىير الشاكيش, المكتب اإلسبلمي-تحقيؽ: شعيب األرنؤكط
 ((.3/331ـ, )1983-ىػ 1403, الطبعة: الثانية



ٍبًد الميطًَّمًب, يىا بىًني   عف النبي, عف "عطاء"كلو: " كق مثؿ معناه, كزاد فيو:"يىا بىًني عى
", ثـ ساؽ الحديث ٍبًد مىنىاؼو عى

369. 
 حكم زيادة الثقة عند الشافعي 

لـ يقبؿ اإلماـ الشافعي زيادة الثقة مطمقان, كلـ يرٌدىا مطمقان, بؿ فٌصؿ في األمر, حيث 
كف إذا شىًرؾ أحدان مف الحفاظ في حديث لـ يخالفو, فإف خالفو كيجد حديثو كيكقاؿ في الرسالة: "

: كانت في ىذه دالئؿ عمى صحة مخرج حديثو كمتى ما خالؼ ما كصفت أضرَّ , أنقصى
 .370"بحديثو

ٍقبيكلىة ًإذا  اإلماـ ففي ىذا النص جعؿ بطو غير مى الشافعي ًزيىادىة اٍلعٍدؿ الًَّذم يختبر ضى
الىفت ًركىايىة اًفظ خى ديثو, اٍلحى بطو كتحريو, بؿ مضرَّة بحى ؼ نىقصو مف , لداللتيا عمى قمَّة ضى ًبًخبلى

ًديث لداللتو عمى تحريو نما تقبؿ الزيادة مف الحافظ.371الحى  , كا 
كقاؿ الحافظ ابف حجر في سياؽ الرد عمى القائميف بقبكؿ الزيادة مطمقان مف غير تفصيؿ: 

ية القكؿ بقبكؿ زيادة الثقة, مع أف نص الشافعي يدؿ كأعجب مف ذلؾ إطبلؽ كثير مف الشافع"
حاؿ الراكم في الضبط ما نصو:  عمى غير ذلؾ؛ فإنو قاؿ في أثناء كبلمو عمى ما يعتبر بو

: كانت في " كيككف إذا شىًرؾ أحدان مف الحفاظ في حديث لـ يخالفو, فإف خالفو كيجد حديثو أنقصى
 .372"خالؼ ما كصفت أضرَّ بحديثوكمتى ما , ىذه دالئؿ عمى صحة مخرج حديثو

 كمقتضاه أنو إذا خالؼ فكجد حديثو أزيدثـ قاؿ معمقان عمى نص اإلماـ الشافعي ىذا: "
نما تقبؿ مف الحافظ  ,أضر ذلؾ بحديثو, فدؿ عمى أف زيادة العدؿ عنده ال يمـز قبكليا مطمقا, كا 

الحفاظ, كجعؿ نقصاف  فإنو اعتبر أف يككف حديث ىذا المخالؼ أنقص مف حديث مف خالفو مف
مضرا  ؾىذا الراكم مف الحديث دليبل عمى صحتو؛ ألنو ال يدؿ عمى تحريو, كجعؿ ما عدا ذل

 .373"بحديثو, فدخمت فيو الزيادة, فمك كانت مقبكلة مطمقا؛ لـ تكف مضرة بحديث صاحبيا
                                                           

 (.167(, كانظر: مسند الشافعي, )ص:890( ,)فقرة: 356, )ص: الرسالةالشافعي,  369
 (.1272(, )فقرة : 462, )ص: الرسالةالشافعي,  370
ىػ(, 1338الطاىر الجزائرم, طاىر بف صالح )أك محمد صالح( ابف أحمد بف مكىب, السمعكني الجزائرم, ثـ الدمشقٌي )ت:  371
 -ىػ 1416حمب, الطبعة: األكلى,  –, تحقيؽ: عبد الفتاح أبك غدة , مكتبة المطبكعات اإلسبلمية جيو النظر إلى أصول األثرتو 

 (.1/511ـ, )1995
 (.71, )ص:نزىة النظرابف حجر العسقبلني,  372
 (.71)ص: ,المصدر السابق 373



عرؼ فىًإف تصكرت أىف ًنٍسبىة اٍلعٍدؿ الًَّذم لـ يفي قكلو: " 374كيضيؼ الطاىر الجزائرم
اًفظ لىيست كنسبة الثّْقىة ًإلىى مف ىيكى أكثؽ ًمٍنوي بؿ بىينيمىا فرؽ ظىاىر بطو بعد ًإلىى اٍلحى فافرض  ,ضى
ًحيح كىاة الصَّ ة اٍلعميا ًفي ري ًديث كرد مف طىًريقيف رجاؿ أىحدىمىا مف الدرجى ٍسأىلىة ًفي حى اؿ , اٍلمى كىًرجى

كىاة اٍلحسف ة الدٍُّنيىا ًفي ري قع ًفي  غير ,اآلخر مف الدرجى قعت ًفي ركايتيـ ًزيىادىة مينىاًفيىة لما كى أىنو كى
كىايىة اأٍليٍخرىل الًَّتي إسنادىا مف أىعمىى اأٍلىسىاًنيد ٍسأىلىة , الرّْ يىادىة ًفي اٍلمى كَّر أىف مف يرد الزّْ فىيىؿ تتىصى

يىادىة ىينىا قَّؼ ًفي رد الزّْ ًبمىا ذكرنىا يٍظير لىؾ قيكَّ  ,السَّاًبقىة يتىكى اًفظ اٍبف حجر مف كى ة مىا ذىب ًإلىٍيًو اٍلحى
ٍقبيكلىة ًعٍنده ميطمقنا ـ اإًلمىاـ الشَّاًفًعي عمى أىف ًزيىادىة الثّْقىة لىيست مى لىة كىبلى  .375"دالى

  

                                                           
الجزائرم, ثـ كىك: طاىر بف صالح )أك محمد صالح( ابف أحمد بف مكىب, السمعكني  374

أصمو مف  ق( مف أكابر العمماء بالمغة كاألدب في عصره.1338 –ىػ 1268الدمشقٌي, ))
الجزائر, كمكلده ككفاتو في دمشؽ. كاف كمفا باقتناء المخطكطات كالبحث عنيا, فساعد 
عمى إنشاء )دار الكتب الظاىرية( في دمشؽ, كجمع فييا ما تفرؽ في الخزائف العامة, 

ىػ( ثـ عاد 1325شاء )المكتبة الخالدية( في القدس. كانتقؿ إلى القاىرة سنة )كساعد عمى إن
ىػ فكاف مف أعضاء المجمع العممي العربٌي, كسمي مديرا لدار  1338إلى دمشؽ سنة 

 ((.222-3/221) األعالم,الكتب الظاىرية.كتكفي بعد ثبلثة أشير, )انظر: الزركمي, 
 (.1/511, )أصول األثرتوجيو النظر في الطاىر الجزائرم,  375



 المبحث الرابع: الرواية بالمعنى وشروط قبوليا عند اإلمام الشافعي 
 تمييد:

الحديث, لما كقع فييا مف الخبلؼ إف الركاية بالمعنى مف أىـ مسائؿ عمـك ركاية 
كمف لـ , ال خبلؼ بيف العمماء في أف الجاىؿ كالمبتدئكااللتباس, كما أثير حكليا مف الشبيات, ك 

يمير في العمـ, كال تقدـ في معرفة تقديـ األلفاظ كترتيب الجمؿ, كفيـ المعاني يجب عميو أال 
حراـ عميو التعبير بغير لفظو المسمكع, إذ  يركم كال يحكي حديثا إال عمى المفظ الذم سمعو, كأنو

كتصرؼ عمى غير حقيقة في أصكؿ الشريعة, كتقكؿ  جميع ما يفعمو مف ذلؾ تحكـ بالجيالة
 . 376 عمى اهلل كرسكلو

ال خبلؼ بيف العمماء أف المحافظة عمى ألفاظ الحديث كحركفو أمر حسف مرغكب فيو, ك 
ا استطاع إلى ذلؾ سبيبل, بؿ قد أكجبو قكـ مف كأف األكلى لكؿ ناقؿ المحافظة عمى المفظ م

 .377كأما الركاية بالمعنى ففييا خبلؼ, كالتزمكه في ركاياتيـ, التابعيف
ٍعنىىكلتكضيح ىذا الخبلؼ ال بد مف بياف صكر ا , حيث إف لمركاية بالمعنى لركاية ًباٍلمى

ث صكر  : ثىبلى
اًئز ًببلى خبلؼ أىف ييبدؿ المٍَّفظ بمرادفو كالجمكس بالقعكد: أىحدىىا   كىىىذىا جى

ثىاًنييا مىٍيًو األكؿ مف غير أىف يقطع بذلؾ: كى لىتو عمى مثؿ مىا دٌؿ عى فىيىذىا الى خبلؼ ًفي , أىف يظٌف دالى
كىاز التبديؿ ًفيوً   عدـ جى

ثىاًلثيىا الًَّذم , ٍعنىكيعبر عىمَّا فيـ ًبًعبىارىة يقطع ًبأىنَّيىا تدؿ عمى ذىًلؾ اٍلمى , أىف يقطع بفيـ اٍلمىٍعنى :كى
 فيمو مف غير أىف تككف اأٍلىٍلفىاظ مترادفة

كفى عمى أىنو مىتى حصؿ اٍلقطع بفيـ اٍلمىٍعنى ميٍستىندا ًإلىى المٍَّفظ ًإمَّا  فىيىذىا مىكًضع اٍلخبلؼ كىاأٍلىٍكثىري
ًدًه أىك ًإلىٍيًو مىعى اٍلقىرىاًئف اٍلتحؽ بالمترادؼ رَّ ًبميجى

378. 
 لرواية بالمعنى عند اإلمام الشافعي المطمب األول: شروط قبول ا

ذا تحققت تمؾ الشركط  بيف اإلماـ الشافعي في الرسالة شركط قبكؿ الركاية بالمعنى, كا 
ذا اختؿ شرط منيا لـ تقبؿ, كىي متفرقة في الرسالة أجمعيا فيما يمي:   قبمت الركاية, كا 

                                                           
 (. 227, )ص:منيج النقد في عموم الحديثعتر,  انظر: 376
 (.144, )ص:الوسيط في عموم ومصطمح الحديثأبك شيبة, انظر:  377
 (.  658/ 2, )توجيو النظر إلى أصول األثرطاىر الجزائرم, ال 378



دّْثي بوأف يككف الراكم,  -1 , أك أف يركم مىعىاًنيى الحديث ًمفى المفظ بما ييحيؿ, عالمان عاًقبلى ًلمىا ييحى
 الحديث بمفظو كما سمع.

منيا أف يككف مىٍف  كال تقـك الحجة بخبر الخاصة حتى يىٍجمىعى أيمكران:قاؿ اإلماـ الشافعي "
دّْثي بو, عالًمان بما ييحيؿ مىعىانً  ا ييحى دؽ في حديثو, عاًقبلى ًلمى يى حدَّثى بو ًثقىةن في دينو, معركفان بالصّْ

الحديث ًمفى المفظ, كأف يككف ممف ييؤىدّْم الحديث بحركفو كما سىًمعى, ال يحدث بو عمى المعنى, 
بلىؿى إلى  ,ألنو إذا حدَّث عمى المعنى كىك غيري عالـو بما ييًحيؿي بو معناه: لـ يىٍدًر لىعىمَّوي ييًحيؿ الحى

ذا أدَّاه بحركفو فمـ يىٍبؽى كجوه ييخاؼ فيو إحالتي   .379"وي الحديثى الحراـ, كا 
كقد دؿ قكؿ عمى كبلـ اإلماـ الشافعي في صفات الراكم قائبلن: " 380عمؽ الراميرمزم

الشافعي في صفة المحدث مع رعاية اتباع المفظ عمى أنو يسكغ لممحدث أف يأتي بالمعنى دكف 
ؿ المفظ, إذا كاف عالما بمغات العرب ككجكه خطابيا, بصيرا بالمعاني كالفقو, عالما بما يحي

المعنى كما ال يحيمو, فإنو إذا كاف بيذه الصفة جاز لو نقؿ المفظ, فإنو يحترز بالفيـ عف تغيير 
زالة أحكاميا, كمف لـ يكف بيذه الصفة كاف أداء المفظ لو الزما, كالعدكؿ عف ىيئة ما  المعاني كا 

لى ىذا رأيت الفقياء مف أىؿ العمـ يذىبكف  .381"يسمعو عميو محظكرا, كا 
بصكرة مفصمة, حيث رأل أنو  أكؿ مف عبر عف ىذه القيكد كالضكابط لشافعيا كالحؽ أف

فإذا كاف الذم يحمؿ الحديث يجيؿ  ال بد لمف يؤدم الحديث أف يككف عاقبلن يفيـ معنى الحديث

                                                           
 (.1001(, )فقرة : 392, ) ص: الرسالةأنظر: الشافعي,  379
رحمف بف خبلد الراميرمزٌم الفارسٌي, أبك محمد: محدث العجـ في زمانو, الحسف بف عبد ال 380

مف أدباء القضاة, كىك مف أىؿ )راميرمز( كلو شعر ككاف مختصا بابف العميد, كلو اتصاؿ 
بالكزير الميمبي, حافظ, محدث, أديب, شاعر, قاض, نسبتو إلى مدينة راميرمز, إحدل 

اف, كبيا نشأ, ثـ رحؿ في طمب الحديث, فسمع مف ككر األىكاز مف ببلد خكزستاف في إير 
نحك مائتي شيخ, كعاد إلى بمده, فكلي القضاء في خكزستاف, مات في حدكد ستيف 

(, كالزركمي, 2/923, )معجم األدباءكثبلثمائة, في راميرمز )انظر: ياقكت الحمكم, 
 ((.1/140) معجم المفسرين,(, كعادؿ نكييض, 2/194, )األعالم

ىػ( 360مزم, أبك محمد الحسف بف عبد الرحمف بف خبلد الراميرمزم الفارسي, )ت: الرامير  381
 –, تحقيؽ : د. محمد عجاج الخطيب, دار الفكر المحدث الفاصل بين الراوي والواعي

 (.529ق, )ص:1404بيركت, الطبعة: الثالثة, 



ىذا المعنى كاف غير عاقؿ لمحديث فمـ نقبؿ حديثو, إذا كاف يحمؿ ما ال يعقؿ إف كاف ممف 
 .382ف يمتمس تأديتو عمى معانيو, كىك ال يعقؿ المعنىيؤدم الحديث بحركفو, ككا

نما ىك شرط عند جميكر الفقياء؛ كأنو ك  ا بالشافعي, كا  يحكي الخطيب أف ىذا ليس خاصِّ
"ليس بيف أىؿ العمـ خبلؼ في أف ذلؾ ال يجكز لمجاىؿ بمعنى الكبلـ, كمكقع الخطاب 

ىذا ا بصكرة مفصمة, كلكف ىذأكؿ مف عبر عف . فالشافعي 383كالمحتمؿ منو كغير المحتمؿ"
نما ىك شرط عند جميك  ا بالشافعي, كا   .الفقياءر ليس خاصِّ

كىل   : فأنَّى تىرىل الركايةى اختمفىٍت فيو عىف النبيالسائؿ اؿ"قالشافعي: اإلماـ  قاؿك  ؟ فرى
" خبلؼ ىذا, ككمُّيا قد ييخالً  كىل "أبك مكسى" ًخبلؼ ىذا, ك"جاًبره ؼ "ابف مسعكد" ًخبلؼى ىذا, كرى

يا بٍعضان في شيء ًمٍف لٍفًظو, ثـ عمَّـى "عمر" خبلؼ ىذا كمّْو في بعض لفظو, ككذلؾ تشيُّدي  بعضي
عائشة, ككذلؾ تشيد "ابف عمر", ليس فييا شيء إال في لفظو شيء غيري ما في لٍفظ صاحًبو, 

يا الشيءى عمى بىٍعضو  قمت: كؿّّ كبلـه , وي ليقاؿ: فأًبنٍ , فقمت لو: األمري في ىذا بىيّْفه , كقد يزيدي بعضي
ـي اهلل, فعىمَّمىييـٍ رسكؿي اهلل عىؿى يعمّْميو الرجؿى فيحفىظيوي, كاآلخرى فيحفظو, كما   أريدى بو تٍعظي فمعمَّو جى

كال اختبلؼي , أيخذ حفظان فأكثري ما ييٍحترس فيو منو إحالةي المعنى, فمـ تكف فيو زيادة كال نقصه 
ًفظى, إذ ,  تىسىعي إحالتيوشيء ًمف كبلمو ييًحيؿ المعنى فبل فمعؿ النبي أجاز ًلكؿ امرئو منيـ كما حى

كاف ال معنى فيو يحيؿ شيئان عف حكمو, كلعؿ مف اختمفت ركايتو كاختمؼ تشيده إنما تكسَّعكا فيو 
رىىيـ كأيًجيزى ليـ  .384"فقالكا عمى ما حًفظكا, كعمى ما حىضى

يث بشرط أف يككف الراكم عالمان بما فالشافعي مف العمماء الذيف ييجَّكزكف ركاية الحد
يحيؿ المعاني, كيعقؿ ما يحممو, حيث إف الركايات الكاردة في ألفاظ التشيد مختمفة, كلكف 

ال يرل بأسان في الركايات األخرل؛ ألف -385رغـ اختياره حديث ابف عباس في التشيد–الشافعي
 معنى. كميا كبلـ أيريد بو تعظيـ اهلل, ما داـ أف الراكم لـ يحؿ ال

                                                           
 (.126, )ص:توثيق السنة في القرن الثاني اليجري أسسو واتجاىاتوانظر:عبد المطمب,  382
 (. 198, )ص:الكفاية في عمم الروايةالخطيب البغدادم,  383

 (.7748 -744(, )فقرة : 314 -313, )ص:الرسالة انظر: الشافعي, 384
ركل الشافعي عف عباس" أنو قاؿ: " كاف رسكؿ اهلل يعممنا التشيد كما يعممنا القرآف, فكاف  385

بلـ عميؾ أييا النبي كرحمة اهلل كبركاتو, يقكؿ: التحيات المباركات الصمكات الطيبات هلل, س
سبلـ عمينا كعمى عباد اهلل الصالحيف, أشيد أف ال إلو إال اهلل, كأف محمدا رسكؿ اهلل 

")كالحديث أخرجو الترمذم في سننو, كتاب الصبلة, باب منو أيضان)أم التشيد(, حديث 



  كلكف كٍيؼ ًصٍرتى إلى اختيار حديث "ابف عباس" عف النبيكلذلؾ قاؿ لو مناظره:"
: لىمَّا رأيتو كاسعا, كسمعتيو عف "ابف عباس" صحيحان, كاف عندم  في التشيد دكف غيره؟ قمتي

 اهلل كؿأجمعى كأكثرى لٍفظنا ًمف غٍيًره, فأخٍذتي بو, غيرى ميعىنّْؼو ًلمىف أخذ بغيره مما ثبت عف رس
"386. 

اإلماـ الشافعي حيف أخذ بحديث ابف عباس في  ر_معمقان عمىابف حج قاؿ الحافظ
كسمعتو عف ابف  -يعني: ألفاظو كاسعة فييا معاني كثيرة-: "لما رأيتو كاسعنا بلن ئقا_التشيد
ا-رضي اهلل عنيما-عباس أف يقكؿ: ىك ركل ىذا الحديث بأسانيد  يعني: يقصد الشافعي-صحيحن

رضي اهلل -عف ابف عباس فثبت صحتو, يعني: لما رأيتو كاسعنا كسمعتو عف ابف عباسصحيحة 
ا-عنيما كاف عندم أجمع, كأكثر لفظنا مف غيره, كأخذت بو غير معنؼ لمف يأخذ بغيره  -صحيحن

 .387مما صح"
اتفؽ العمماء قاطبة كأكد ذلؾ صاحب كتاب الكسيط في عمـك كمصطمح الحديث, بقكلو: "

كال خبيرا بما يحيؿ معانييا كال , إذا لـ يكف عالما باأللفاظ كمدلكالتيا كمقاصدىا عمى أف الراكم
بصيرا بمقدار التفاكت بينيا لـ تجز لو ركاية ما سمعو بالمعنى, بؿ يجب أف يحكي المفظ الذم 

 .388"سمعو مف غير تصرؼ فيو
يحيؿ المعنى,  أما إذا كاف راكم الحديث بالمعنى ال يعقؿ لفظ الحديث, كليس خبيران بما

فبل يقبؿ حديثو كلك كاف عدالن؛ إذ ليس كؿ عدؿ مقبكؿ الحديث؛ ألف العدؿ قد ال يككف ضابطان, 
كقد ال يككف عالمان بما يحيؿ المعاني إف حدث بالمعنى ألنو بذلؾ يحمؿ ما ال يعقؿ. فإف أدل 

 يثو.الحديث بمعناه, كىك ليس ممف يؤديو بحركفو, كال يعقؿ ما يحمؿ فبل يقبؿ حد
تككف المٍَّفظةي تيٍترؾي ًمف الحديث فتيحيؿي معناه, أك ييٍنطىؽي بيا ًبغير " الشافعي:اإلماـ قاؿ 

دّْث, كالناًطؽ بيا غيري عاًمدو إلحالة الحديث فييًحيؿي مٍعناه, فإذا كاف الذم يحمؿي  لىٍفظىة الميحى
                                                                                                                                                                      

مف التشيد, حديث  (, كالنسائي في سننو, كتاب التطبيؽ, باب نكع آخر2/83(, )290)
 (, كقاؿ أبك عيسى: "حديث ابف عباس حسف صحيح غريب" (2/242(, )1174)

 (.757-756(, )فقرة : 317, )ص: الرسالةالشافعي,  386
, دار فتح الباري شرح صحيح البخاريق(, 852أنظر: ابف حجر, أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقبلني الشافعي, )ت:   387

ق , رقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو: محمد فؤاد عبد الباقي , قاـ بإخراجو كصححو كأشرؼ عمى طبعو: محب 1379بيركت,  -المعرفة 
(, 317, )ص:الرسالة(, كأنظر: الشافعي, 316/ 2الديف الخطيب, عميو تعميقات العبلمة: عبد العزيز بف عبد اهلل بف باز, )

 (. 757)فقرة:
 (.145-144, )ص: لحديثالوسيط في عموم ومصطمح اأبك شيبة,   388



ـٍ نٍقبىؿ  , الحديثى يجيىؿي ىذا المعنى, كاف غيرى عاًقؿ لمحديث, فم حديثىو, إذا كاف يحمؿ ما ال يىٍعًقؿي
, إف كاف ممف ال ييؤىدّْم الحديثى ًبحيركًفو, ككاف يىٍمتىًمس تأديتو عمى معانيو, كىك ال يعًقؿي المعنى

ٍيرى مىٍقبكؿ الحديث؟ , إذا كاف كما كصٍفتي كاف ىذا مىٍكًضعى ًظنَّةو , قاؿ: أفيككفي عىٍدالن غى ـٍ قمت: نىعى
ًبيو, كلعمَّو أٍف بىيّْنىةو ييرىدُّ ب يا حدييثو, كقد يككف الرجؿ عدالن عمى غيره ظىًنينىان في نفسو كبعض أٍقرى

مىٍت عميو تيًركىٍت بيا شيادتيو,  , كلكٍف الظّْنَّةي لىمَّا دىخى في عميو ًمف أٍف يىٍشيىد ًببىاطؿو يىًخرَّ مف بيٍعدو أٍىكى
يو: أٍبيىفي منيا في الشَّاًىد لمف تيرىدُّ شيادتيو كال يعقؿ معان, فالظّْنَّةي ممف ال يؤدم الحديث بحركفو

 .389"فيما ىك ظىًنيفه فيو بحاؿ
 المطمب الثاني: أدلة اإلمام الشافعي عمى جواز الرواية بالمعنى

استدؿ اإلماـ الشافعي عمى جكاز الركاية بالمعنى, إذا تحققت فييا الشركط التي ذكرىا 
 بما يمي:

ا تىيىسَّرى إفَّ ىىذىا القي استدؿ بحديث:"  .1 , فىاٍقرىءيكا مى مىى سىٍبعىًة أىٍحريؼو " , حيث قاؿ الشافعي: رىآف أيٍنًزؿى عى
قاؿ: سمعت , عف "عبد الرحمف بف عبدو القاًرمّْ , عف "عركة", عف "ابف شياب", أخبرنا "مالؾ"

" يىٍقرىأي سيكرىةى ا ًكيـً ٍبًف ًحزىاـو ـى ٍبفى حى ٍيًر مىا "عمر بف الخطاب" يقكؿ: "سىًمٍعتي "ًىشىا مىى غى لفيٍرقىاًف عى
كىافى النًَّبيُّ  , ثيَـّ لىبٍَّبتيوي ًبًردىاًئًو   أىٍقرىأيىىا, كى رىؼى تَّى اٍنصى مىٍيًو, ثيَـّ أىٍميىٍمتيوي حى ؿي عى أىٍقرىأىًنييىا, فىًكٍدتي أٍعجى
: يىا رىسيكؿى اهلًل, إنّْي سىًمٍعتي ىىذىا يى   فىًجٍئتي ًبًو إلىى النًَّبيّْ  ٍيًر مىا فىقيٍمتي مىى غى ٍقرىأي سيكرىةى الفيٍرقىاًف عى

: ىىكىذىا  : اٍقرىٍأ, فىقىرىأى الًقرىاءىةى الًَّتي سىًمٍعتيوي يىٍقرىأي, فىقىاؿى رىسيكؿي اهللً  أىٍقرىٍأتىًنييىا؟ فىقىاؿى لىوي رىسيكؿي اهللً 
: ىىكىذىا أيٍنزً  , فىقىاؿى , أيٍنًزلىٍت, ثيَـّ قىاؿى ًلي: اٍقرىٍأ, فىقىرىٍأتي مىى سىٍبعىًة أىٍحريؼو لىٍت, إفَّ ىىذىا القيرىآف أيٍنًزؿى عى

ا تىيىسَّرى   .390"فىاٍقرىءيكا مى

                                                           
 (.1042-1039(, )فقرة : 400-399, )ص: الرسالة الشافعي, 389
390   , مىى سىٍبعىًة أىٍحريؼو اًئًؿ القيٍرآًف, بىابي أيٍنًزؿى القيٍرآفي عى أخرجو البخرم في صحيحو, ًكتىابي فىضى

ـٍ , بىابي مىا ( , كفي ًكتىابي اٍسًتتىابىًة الميٍرتىدّْيفى كىالميعىانً 184/ 6( , )4992حديث ) ًقتىاًلًي ًديفى كى
, حديث ) ًليفى اءى ًفي الميتىأىكّْ كـً 9/17(,)6936جى كمىاًت, بىابي كىبلىـً الخيصي (, كفي ًكتىاب الخيصي
, حديث ) ـٍ ًفي بىٍعضو ًة 3/122(,)2419بىٍعًضًي بلى (, كأخرجو مسمـ في صحيحو, ًكتىابي صى

قىٍصًرىىا, بىابي بىيىاًف أى  بىيىاًف مىٍعنىاهي, حديث )اٍلميسىاًفًريفى كى مىى سىٍبعىًة أىٍحريؼو كى (, 818فَّ اٍلقيٍرآفى عى
(1/560 .) 



فإذ كاف اهلل ًلرىٍأفتو كقد بيف اإلماـ الشافعي كجو داللة ىذا الحديث عمى ذلؾ بقكلو: "
, ًلييًحؿَّ  ٍف اختمؼ  ,ليـ قراءتو بخٍمًقو أنزؿ كتابىو عمى سٍبعة أٍحرؼ, معرفةن منو بأفَّ الحٍفظى قٍد يىًزؿُّ كا 

المفظي فيو, ما لـ يكف في اختبلفيـ إحالةي معنى: كاف ما ًسكىل كتاًب اهلل أٍكلىى أٍف يجكز فيو 
ٍكـه, فاختبلؼ المفظ فيو ال يحيؿ معناه, اختبلؼ المفظ ما لـ ييًحٍؿ مٍعناه  .391"ككؿ ما لـ يكف فيو حي

كقد قاؿ بعضي "قاؿ: ذلؾ عندىـ, حيث  كاستدؿ اإلماـ الشافعي بقكؿ بعض التابعيف كجكاز .2
فاجتمعكا في المعنى كاختمفكا عميَّ في المفظ,   التابعيف: لىًقيتي أيناسان ًمف أصحاب رسكؿ اهلل

ـٍ ييًحيًؿ المعنى : ال بأس ما ل  .392"فقٍمتي لبعضيـ ذلؾ, فقاؿى
  

                                                           
 (.754-753(, )فقرة : 316, )ص: الرسالةالشافعي,  391
 (.755(, )فقرة :  316ص: ) ,المصدر السابق 392



 تمييد و الشافعي, وفيواإلمام العمل في الحديث عند  :لثالفصل الثا
 مباحث:ثالثة 

 
 والمبحث األول: في السنة من حيث موافقتيا لمقرآن ومخالفتيا ل 

 
  المبحث الثاني: مختمف الحديث 

 
 المبحث الثالث: ناسخ الحديث ومنسوخو 

  



 الشافعياإلمام : العمل في الحديث عند لثالفصل الثا
د اإلماـ بعد أف أنييت الكبلـ في الفصؿ السابؽ عف الحديث المقبكؿ كالحديث المردكد عن

الشافعي كما بيَّنت أقساـ كؿ منيما كحكمو عند اإلماـ الشافعي كعند غيره, أتناكؿ في ىذا 
الفصؿ مكضكع عمؿ الحديث عند اإلماـ الشافعي, كسأذكر في البداية تيميدان أعرؼ فيو بعمـ 

دىا و,كالتي علمقرآف كمخالفتيا ل السنة مف حيث مكافقتوعمؿ الحديث كأىميتو, ثـ أتحدث عف 
مف حيث التعريؼ بو  مختمؼ الحديثاإلماـ الشافعي في باب العمؿ, كما سأتناكؿ مكضكع 

مف  ناسخ الحديث كمنسكخوكنشأتو كأىميتو, كمنيج اإلماـ الشافعي فيو, ثـ أتحدث عف  عمـ 
حيث التعريؼ كاألىمية, كمنيج اإلماـ الشافعي كشركطو لقبكؿ النسخ, كغير ذلؾ مما يتصؿ بو 

 ف.مف عناكي

 تمييد:
 التعريؼ بعمـ عمؿ الحديث كأىميتو

 تعريف العمة لغًة:  .1
تستخدـ لفظة العمة في لغة العرب في عدة معاني كليا أصكؿ عدة , أختار منيا ماىك أقرب لما 

اًحبييىا ميٍعتىؿّّ  كفيستخدمو المحدث , كىصى  .393في تعريفيـ لمعمة , كىك أف أصؿ العمة : اٍلمىرىضي
 حًا:تعريف العمَّة اصطال .2

العمة في اصطبلح أئمة الحديث , كجيابذتو : عبارة عف سبب خفي غامض يطرأ عمى الحديث 
فيقدح في صحتو, كالحديث المعمؿ: ىك الحديث الذم اطمع فيو عمى عمة خفية تقدح في صحتو, 

 .394مع أف ظاىره السبلمة منيا

                                                           
,) معجم مقاييس المغة, ابف فارس,انظر:  393 ( , كالفيركز 11/471عمؿ , ) ,مادة لسان العرب( , كابف منظكر , 4/14باب عؿَّ

(, )الفيركزآبادل, مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب, 1/1035, فصؿ العيف , مادة عؿَّ , ) القاموس المحيطأبادم , 
, تحقيؽ: مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة, بإشراؼ: محمد نعيـ العرقسيكسي, مؤسسة الرسالة القاموس المحيطىػ(, 817)ت:

 .ـ( 2005 -ىػ  1426لبناف, الطبعة: الثامنة,  –كالنشر كالتكزيع, بيركت  لمطباعة
(, كأبك 90)ص: معرفة أنواع عموم الحديث )مقدمة ابن الصالح(,انظر: ابف الصبلح,  394

منيج النقد في عتر, ك (, 307-306, )ص:الوسيط في عموم ومصطمح الحديثشيبة, 
 (.447, )ص:عموم الحديث



يقصد العمة عند  , كلـ395الشافعي بقكلو: "في باب العمؿ"اإلماـ كىذا التعريؼ ما قصده 
, 396األصكلييف, كالتي ىي : الكصؼ الظاىر المنضبط الذم دؿ الدليؿ عمى ككنو مناطا لمحكـ

 بؿ قصد العمة التي عند المحدثيف.
كقد أنكر ابف الصبلح عمى أىؿ الحديث اطبلقيـ لفظ"المعمكؿ", عمى الحديث المعؿ, 

في قكليـ في باب القياس: -الفقياء كيسميو أىؿ الحديث: المعمكؿ كذلؾ منيـ, كمف "حيث قاؿ: 
إنو الحؽ؛ كذلؾ ", كأيده في ذلؾ النككم فقاؿ: 397"مرذكؿ عند أىؿ العربية كالمغة-العمة كالمعمكؿ

ألف معمكؿ اسـ مفعكؿ مف عمو بمعنى: سقاه ثانينا ال بمعنى: المعنى المقصكد, كىك العمة ضد 
 .398"الصحة

 أىمية عمم عمل الحديث .3
بمدل نفعو, كبمقدار احتياج الناس لو, كمف ىنا كاف عمـ عمؿ تزداد أىمية كؿ عمـ 

الحديث مف أشرؼ العمكـ, ألنو أكثرىا نفعان, فيك نكعه مف أجؿّْ أنكاع عمكـ الحديث, كففّّ مف أىـ 
فنكنو, فعمماء الحديث اىتمكا بالحديث النبكم دراية كركاية, كاىتمكا ببياف عمؿ األحاديث؛ ألنو 

مف غيره, كييعرؼ صحيح الحديث مف ضعيفو, كصكابو مف   ـي النبيبمعرفتيا ييعرؼ كبل
زؽ سعةى  خطئو, كتزداد أىمية عمـ العمؿ بأنو مف أشد العمكـ غمكضان, فبل يدركو إال مف ري
الركاية, ككاف حاد الذىف, ثاقب الفيـ, دقيؽ النظر, كاسع المراف, كقد ركم عف عبد الرحمف بف 

ليس  حديث ىك عندم أحب إلي مف أف أكتب عشريف حديثان  ميدم أنو قاؿ: "ألف أعرؼ عمة
 .399عندم"

لمعمؿ مف أغمض أنكاع الحديث, كأدقيا مسمكان, كال يقكـ بيا إال :" اابف حجر قاؿ الحافظ
مف رزقو اهلل تعالى فيمان ثاقبان, كحفظان كاسعان, كمعرفة تامة بمراتب الركاة, كممكة قكية باألسانيد 

                                                           
 (.568(, )بعد فقرة: 26)ص: ,الرسالةالشافعي,  395
المممكة  -, دار التدمرية, الرياض أُصوُل اِلفقِو الذي ال َيَسُع الَفِقيِو َجيَموُ انظر: السممي, عياض بف نامي بف عكض السممي,  396

ف عبد كالمنياكم, أبك المنذر محمكد بف محمد بف مصطفى ب ,(146ـ, )ص 2005 -ىػ  1426العربية السعكدية, الطبعة: األكلى, 
 (.486ـ,)ص:2011 -ىػ 1432, المكتبة الشاممة, مصر, الطبعة: األكلى,الشرح الكبير لمختصر األصول من عمم األصولالمطيؼ, 

 (.89, )مقدمة ابف الصبلح(, )ص:معرفة عموم الحديثانظر: ابف الصبلح,  397
 (.306, )ص:الوسيط في عموم ومصطمح الحديثانظر: أبك شيبة,  398
 (.  112, تحقيؽ, )ص:عموم الحديث معرفةالحاكـ,  399



كأحمد بف  بف المديني, كعمي مـ فيو إال القميؿ مف أىؿ ىذا الشأف,كالمتكف, ليذا لـ يتك
  .400كغيرىـ" كالدارقطني, كأبي زرعة, كيعقكب بف شيبة,كأبي حاتـ, كالبخارم, حنبؿ,

قاؿ عبد الرحمف بف ميدم: " معرفة الحديث إلياـ, فمك قمت لمعالـ يعمؿ الحديث: مف أيف قمت 
 .401" ىذا, لـ يكف لو حجة
, ال يمج بحره, كال يجيد فيو إال الجيابذة مف العمماء, كىك مف أدؽ  فعمـ العمؿ عمـه عسيره

, عمكـ الحديث كأشرفيا, كميدانو ثقات الركاة كمركياتيـ, كما يعترم ذلؾ مف كىـ,أك اختبلؼ
كأعطكه  اىتمكا بو بؿبالرغـ مف أف عمـ العمؿ قسـ مف أقساـ عمـ الحديث دراية, إال أف العمماء ك 

, 402القصكل حتى قاؿ الحاكـ: "كىك عمـ برأسو غير الصحيح, كالسقيـ, كالجرح كالتعديؿ" األىمية
نما يعمؿ الحديث مف أكجو ليس لمجرح فييا مدخؿ"كقاؿ:  , كقاؿ ابف الصبلح: "ثـ إف 403"كا 

بعضيـ أطمؽ اسـ العمة عمى ما ليس بقادح مف كجكه الخبلؼ, نحك إرساؿ مف أرسؿ الحديث 
لضابط حتى قاؿ: مف أقساـ الصحيح ما ىك صحيح معمكؿ, كما قاؿ بعضيـ: الذم أسنده الثقة ا

 .404مف الصحيح ما ىك صحيح شاذ, كاهلل أعمـ"
كينقسـ الحديث المعؿ بحسب مكقع العمة إلى معؿ في السند, كمعؿ في المتف, كمعؿ  

متنو, ثـ ما  قد تقع العمة في إسناد الحديث, كىك األكثر, كقد تقع في" فييما, قاؿ ابف الصبلح: 
يقع في اإلسناد قد يقدح في صحة اإلسناد كالمتف جميعا, كما في التعميؿ باإلرساؿ كالكقؼ, كقد 

 .405"يقدح في صحة اإلسناد خاصة مف غير قدح في صحة المتف
ثـ اعمـ: أنو قد يطمؽ اسـ العمة عمى غير ما ذكرناه مف باقي " كقاؿ ابف الصبلح:

خرجة لو مف حاؿ الصحة إلى حاؿ الضعؼ, المانعة مف العمؿ ألسباب القادحة في الحديث الم
بو عمى ما ىك مقتضى لفظ العمة في األصؿ, كلذلؾ تجد في كتب عمؿ الحديث الكثير مف 

                                                           
 .(92, )ص:نزىة النظرابف حجر العسقبلني,  400

 (.112, )ص:معرفة عموم الحديثالحاكـ,  401
 (.112, )ص:معرفة عموم الحديثالحاكـ,  402
 (.112, )ص:معرفة عموم الحديثالحاكـ,  403
 (.93-92)مقدمة ابف الصبلح(, )ص:معرفة عموم الحديثانظر: ابف الصبلح,  404
 (.91)ص: ,المصدر السابقانظر:  405



الجرح بالكذب, كالغفمة, كسكء الحفظ, كنحك ذلؾ مف أنكاع الجرح,كسمى الترمذم النسخ عمة مف 
 .406"عمؿ الحديث

الشافعي في رسالتو في باب العمؿ, فقد اقتصر فييا  إلماـا أما عمؿ الحديث التي ذكرىا
عمى العمؿ التي قد تصيب المتف, كال يعني ذلؾ أنو لـ يتحدث عف عمؿ السند, بؿ تحدث في 
أغمبيا, كلكنو لـ يتناكليا تحت عنكاف العمؿ, بؿ جعميا مفرقة في أنحاء الرسالة, كلـ يصفيا بأنيا 

بالتفرد, كاإلعبلؿ بالمخالفة, كاإلعبلؿ باالختبلط, كاإلعبلؿ عمؿ لمحديث , كمف ذلؾ: اإلعبلؿ 
بالغمط, كاإلعبلؿ باالنقطاع, كاإلعبلؿ بالجيالة, كاإلعبلؿ بالتدليس, أما بالنسبة لمعمؿ التي 
تصيب المتف, فقد تحدث الشافعي عنيا بالتفصيؿ, حيث تناكؿ مكضكع إعبلؿ المتف بمخالفتو 

عبلؿ المتف  عبلؿ متف الحديث بالنسخ, كىذا ما لمقرآف الكريـ, كا  بمخالفتو لمسنة النبكية, كا 
 ؿ.سأتناكلو في ىذا الفص

  

                                                           
 (.93-92)ص:  ,المصدر السابقانظر:  406



 المبحث األول: السنة من حيث موافقتيا لمقرآن ومخالفتيا لو
 تمييد:

مف المعمكـ أف ما جاء عف اهلل تعالى ال يمكف أف يككف فيو اختبلؼ؛ ككؿ مف القرآف 
تخالؼ   ف تكجد سنة صحيحة الثبكت عف رسكؿ اهللكالسنة مف عنده عز كجؿ, فبل يمكف أ

ف حصمت مخالفة في ظاىر المفظ, ألف المراد مف أحدىما  عيف –حينئذ –الكتاب في الكاقع, كا 
 .407المراد مف اآلخر, ككؿ ما في األمر أف ىذا المراد قد يخفى في بادئ الرأم عمى المجتيد

ناكيف عديدة في الرسالة كغيرىا مف كتبو, كسبب كع ,الشافعي في مكاقع كثيرة اإلماـ كىذا ما قرره
كثرة تقريره ليذه المسألة: الفتنة التي شاعت في عصره, كىي إبطاؿ السنة التي تخالؼ ظاىر 
القرآف الكريـ ,حيث جاءى في زمفو شاعى فيو عدـي العمؿ بحديًث اآلحاد, كتأكيؿي األحاديًث, كالعمؿي 

, حتى كيًجدى مف يقكؿ ال نأخذي إالَّ باألحاديث بالرأم كاالستحساف, كظيرت بكاًدري ا لفمسفًة كالكبلـً
التي تكاًفؽي ظاًىرى القيرآف!, كلـ يىٍستطٍع ركاةي الحديًث كناًقمكه مكاجيةى ىًذه المكجة, حتى جاءى 

, كأضرابوي مف عمماء األمة األفذاذ , كخبلصة ما شاع مف افكار في عصر الشافعي 408الشافعيُّ
كقكمان استعانكا بالسنة   مان رفضكا االستدالؿ بالسنة لشكيـ في نسبتيا إلى النبيكما قبمو, أف قك 

اف في فيـ القرآف الكريـ كلـ يقبمكا بيا إذا جاءت بأحكاـ لـ يأًت بيا القرآف الكريـ, كقد شاعت ىات
 ا:ف باالنتشار, كىماف أخرياقبؿ عصر الشافعي كاندثرت مع مركر الزمف, كبدأت طائفت تافالطائف

األكلى: طائفة استكثرت مف الرأم كلـ تقبؿ إال األخبار التي ال ضعؼ فييا, كال شؾ في سندىا,  
 فبل تقبؿ الضعيؼ, كلك لـ يقـ الدليؿ عمى كذبو

 .409استكثرت مف الركاية, كقممت مف الرأم :كاألخرل
كانت اليكة بيف ىاتيف الطائفتيف كاسعة قبؿ عصر الشافعي, أما في عصره فقد أخذ 

لمنيجاف يتقارباف كذلؾ اللتقاء الفريقيف كاجتماعيما لممدارسة كالمذاكرة, أك الجدؿ كالمناظرة, ا
كأكثرىـ يريدكف رفع منار الشريعة كيرجكف ليا كقاران, ككاف ذلؾ في شباب الشافعي, أما حيف 

                                                           
المنصكرة, –, دار الكفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيعحجية السنة, , عبد الغفعبد الخالؽ 407

 (.495الطبعة: األكلى, )ص:
 (.79, )ص:ُعموُم القرآِن ِفي ِكتاِب"الرِّسالِة" لإلماِم الشَّافعيالماجد,  408
 (.79-78, )ص: الشافعي حياتو وعصرهك زىرة, انظر: أب 409



أىؿ جاء دكره كاف الكسط الذم التقى فيو فقو أىؿ الرأم كأىؿ الحديث معان, فمـ يأخذ بمسمؾ 
الحديث في قبكليـ كؿ األخبار ما لـ يقـ دليؿ عمى كذبيا, كلـ يسمؾ مسمؾ أىؿ الرأم في تكسيع 

 .410كضيَّؽ مسالكو كسيميا, كجعميا سائغة ,نطاؽ الرأم, بؿ ضبط قكاعده
نىشىأ الشَّاًفًعي ًفي أىكىاًئؿ ظيييكر المذىبيف كترتيب  : "صاحب كتاب حجة اهلل البالغة قاؿ

ًنيع اأٍلىكىاًئؿ, فىكجدى ًفيًو أمكرا كبحت عنانو عىف الجرياف ًفي أصكليما كفركع يما, فىنظر ًفي صى
 .411طريقيـ"

الشافعي في الرسالة, الذم بيَّفى فيو العبلقة بيف القرآف اإلماـ كىذا ما سأكضحو مف كبلـ   
شكاؿ, ال يمكف أف يختمفا بأم شكؿ مف األ, الكريـ كالسنة النبكية, كأنيما مصدراف تشريعياف

كفرض أف األحاديث ال يمكف أف تككف مخالفة لما في كتاب اهلل تعالى, كال مناقضة لما نص 
مىعى ًكتاب اهلل ًمف سنةو فيي  عميو محكمان ال نسخ فيو كيقكؿ في ذلؾ: "كؿُّ ما سىفَّ رسكؿي اهلل 

ٍممة بالتٍَّبًييًف عىف اهلل, كالتبييفي يككف أكثرى تىٍفًسيران ًمف  ميكىاًفقة كتابى اهلل في النصّْ ًبًمٍثًمًو, كفي الجي
ٍممة, كما  . 412 "سىفَّ ًممَّا ليس فيو نصُّ كتاًب اهلل فًبفرض اهلل طاعتىو عامَّةن في أٍمًره تىًبٍعنىاه الجي
كد ابفي القيّْـً ذلؾ بقكلو: "كالذم يىًجبي عمى كؿّْ ميٍسمـو اعتقاديهي: أنَّوي ليس في سينىًف رسكًؿ أ

: كاًحدىةه  ةه يحًة سنالصح  اهلل نىاًزؿى اًلؼي كتابى اهلل, بؿ السُّنىفي معى كتاًب اهلًل عمى ثبلًث مى  تيخى
 : سينىةه مكافقة, شاىدةه بنفس ما شيد بو الكتاب المينىزَّؿ. المنزلة األولى
, كتيبيَّفي ميرىادى اهلل منو, كتقيد مطمقو.  المنزلة الثانية  : سينىةه تيفسّْري الكتابى

مّْنىةه لحكـ سىكىتى عنو الكتاب, فىتيبيّْنيوي بىيىانىان مبتدأن. الثالثة المنزلة  : سينىةه ميتىضى
كال يجكز رىدُّ كاحدةو ًمٍف ىىًذًه األقساـً الثبلثًة, كليس لمسُّنىًة مع كتاب اهلل منزلةه رابعةه"

413 . 

                                                           
 (.80-79, )ص:الشافعي حياتو وعصرهأبك زىرة,  انظر: 410
الدىمكم, أحمد بف عبد الرحيـ بف الشييد كجيو الديف بف معظـ بف منصكر المعركؼ بػ  411

, تحقيؽ: السيد سابؽ, دار حجة اهلل البالغةىػ(, 1176)ت:« الشاه كلي اهلل الدىمكم»
 (.1/252ـ, )2005 -ىػ  1426لبناف, الطبعة: األكلى,  –يركت الجيؿ, ب

 (.571-570(, )فقرة: 269, )الرسالةالشافعي,  412
ىػ(, 751ابف القيـ, محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية )ت:  413

 (.65, مكتبة دار البياف,)ص:الطرق الحكمية



كريـ إلى قسميف, فقاؿ: بالنسبة لعبلقتيا بالقرآف ال الشافعي سنف رسكؿ اهلل اإلماـ كقسـ        
, فاتَّبعىوي رسكؿ اهلل "كسنف رسكؿ اهلل  كما أنزؿى   مع ًكتاًب اهلل كٍجياف: أحدىما: نىصُّ كتابو

ميمةه, بيَّفى رسكؿ اهلل  : جي ممًة..." اهللي, كاآلخري فيو عىٍف اهلل معنى ما أرىادى بالجي
414. 

مف  أىؿ العمـ مخالفا في أف سنف النبي فمـ أعمـ مف "ثـ عاد كقسميا إلى ثبلثة أقساـ, فقاؿ: 
ثبلثة كجكه, فاجتمعكا منيا عمى كجييف, كالكجياف يجتمعاف كيتفرعاف: أحدىما: ما أنزؿ اهلل فيو 

مثؿ ما نص الكتاب, كاآلخر: مما أنزؿ اهلل فيو جممة كتاب,   نص كتاب, فبيف رسكؿ اهلل
لـ يختمفكا فييما, كالكجو الثالث: ما سف رسكؿ فبيف عف اهلل معنى ما أراد؛ كىذاف الكجياف المذاف 

 .415"فيما ليس فيو نص كتاب  اهلل
ف قصده بذلؾ: أف الكجكه المجمع عمييا كجياف, أما قكلو مف أف اف السنة كجيإفقكلو         

مف ثبلثة كجكه, فقد قصد بذلؾ كجكه السنة مع القرآف, مف حيث المجمع عمييا  سنف النبي 
ذا أراد الكبلـ عف المجمع عمييا فقط قاؿ كغير المجمع عم ييا, فإذا أراد اإلجماؿ قاؿ ثبلثة, كا 

 .كجياف, فبل تناقض في كبلمو بعد أف بينت قصده مف الجممتيف
 األول: السنة الموافقة لما جاء في القرآن الكريم, والمؤكدة لو طمبالم

سنة تككف دالة عمى الحكـ المقصكد مف مكافقة السنة لمقرآف كتأكيدىا لما جاء فيو: أف ال
فيي مكافقة لو مف حيث االجماؿ كالبياف كاالختصار  ,كما دؿ عميو الكتاب مف جميع الكجكه

مع كتاب اهلل  الشافعي : "كسنف رسكؿ اهلل اإلماـ قاؿ , 416كالشرح ككاردة معو مكرد التأكيد لو 
, كقاؿ أيضان : "ما 417" كما أنزؿ اهلل ... اهلل  كجياف : أحدىما : نص كتاب فأتبعو رسكؿ
كقاؿ أيضان : "الفرائض , 418"مثؿ ما نص الكتاب أنزؿ اهلل فيو نص كتاب فبيف رسكؿ اهلل 

الشافعي عنكانان سماه" الفىرائض اإلماـ , كقد عقد 419معيا" المنصكصة التي سف رسكؿ اهلل 

                                                           
 (.298ة: (, )فقر 168, )ص: الرسالةالشافعي,  414
 (.301-299(, )فقرة: 169-168)ص:  , الرسالة,الشافعي 415
 (.496, )ص:حجية السنةعبد الخالؽ,  416
 (. 298(, )فقرة: 168, )ص: الرسالةالشافعي,   417
 (.300(, )فقرة: 168)ص:  ,المصدر السابق 418
 (.311(, )فقرة: 180)ص: ,المصدر السابق 419



كافقة السنة لما جاء ذكر فيو أمثمة تطبيقية عمى م ,420معيا" المىٍنصيكصة التي سىفَّ رسكؿ اهلل 
في القرآف, كتأييدىا لو, كلـ يكثر الشافعي في ىذا القسـ مف األمثمة كالتطبيقات كعادتو في جميع 
المباحث, حيث اكتفى بالقميؿ منيا, كأرل أف السبب في ذلؾ يعكد إلى أف األمثمة عمى ذلؾ ال 

كألف ذلؾ كاضح ال يحتاج  حصر ليا, ألف أغمب السنف جاءت مؤيدة كمؤكدة لما جاء بو القرآف,
 :كاألمثمة كغيره مف العناكيف, أذكر منيا مثاليف اثنيف ,إلى الكثير مف البياف

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ ى:الشافعي في الرسالة, كىك قكلو تعالاإلماـ أحدىما: مما ذكره  

پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ                 

﮵ ٹ ٹ چ , ك  ٔالمائدة: چ  ٿ  ٹ ﮴   ﮳   ﮲     قاؿ , ّْالنساء: چ  ے  ۓ  ۓ      
نيب الغيٍسؿي ديكف الكيضكء. كسىفَّ رسكؿي اهلل  الكضكءى كما أىٍنزىؿى  الشافعي: "فأباف أفَّ طيارىةى الجي

اهللي: فىغىسىؿى كىٍجيو كيىدىٍيو إلى الًمٍرفىقىٍيف, كمسح ًبرىأسو, كغسىؿى ًرٍجميو إلى الكىٍعبىٍيف"
قاؿ: "فىكاف , ك 421

قع عميو اسـ الغىٍسؿ, كذلؾ مىرَّةه, كاٍحتىمؿى َفاْغِسُموا ُوُجوَىُكمْ ظاًىري قكًؿ اهلل: ) ( , أقؿَّ ما كى
,فسىفَّ رسكؿي اهلل  الكيضكءى مىرَّةن, فىكافىؽى ذلؾ ظاىرى القيرىآف, كذلؾ أقؿُّ ما يىقع عميو اسـي  أكثرى
فمما سنو مرة استدلمنا عمى أنو لك كانت مرة ال تجزئ:  كسنو مرتيف كثبلثا,, الغىٍسؿ, كاحتمؿ أكثر

, 422لـ يتكضأ مرة كيصمي, كأف ما جاكز مرة اختيار, ال فرض في الكضكء ال يجزئ أقؿ منو"
كقاؿ: "كىذا مثؿي ما ذكرتي ًمف الفرائض قىٍبمو: لك تيًرؾ الحديث فيو اٍستيٍغًنيى فيو بالكتاب, كحيف 

ًكيى الحديثي فيو دؿَّ عمى   .423اتباًع الحديث كتابى اهلل"حي
 چڱ  ڱ  ڱ   ں  چ  مع قكلو تعالى: 424: "بني اإلسبلـ عمى خمس " قكلو كاآلخر: 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ٹ ٹ چ  كقكلو: ,ّْالبقرة: 

                                                           
 (.447(, )بعد فقرة: 224)ص: ,المصدر السابق 420
 (.451-450(, )فقرة: 224, )ص:الرسالة الشافعي, 421
 (.456-454(, )فقرة: 226-224)ص: ,المصدر السابق 422
 (.457(, )فقرة: 226)ص: ,المصدر السابق 423
بني »أخرجو البخارم في صحيحو, كتاب اإليماف, باب قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ:  424

تفسير القرآف, باب قكلو: }كقاتمكىـ حتى ال  (, ككتاب1/11(, )8اإلسبلـ عمى خمس, برقـ)
(, 193تككف فتنة كيككف الديف هلل فإف انتيكا فبل عدكاف إال عمى الظالميف{)البقرة:



آؿ عمراف: چ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ ﮲  ﮳  ﮴ چ  :كقكلو ,ُّٖالبقرة:  چڦ  ڦ  ڦ  
كالحج , مع  ,كالصكـ ,كالزكاة ,أكيد ىنا مف حيث الداللة عمى كجكب كؿ مف الصبلةكالت,ٕٗ

 .425عدـ بياف كيفيتيا
 
 
 
 

 الثاني: السنة المبينة لمقرآن الكريم    طمبالم
الشافعي كأسيب في ذكر األمثمة عميو,  اإلماـ كىذا مف أكسع األبكاب التي تحدث فييا

كالسنة المبينة  كليذه الغمبة كصفت بأنيا مبينة لمكتاب. ,كذلؾ ألف أغمب السنة مف ىذا النكع
 . 426أك تخصص عامو ,أك تقيد مطمقو ,أك تكضح مشكمو ,لمكتاب, كأف تفصؿ مجممو

الشافعي السنة المقيدة لما جاء مطمقان في القرآف الكريـ, كالسنة المخصصة اإلماـ كقد جعؿ 
األـ: "فيككف ىذا مف الجمؿ التي أحكـ اهلل لعامو, مف كجكه بياف السنة لمقرآف الكريـ, قاؿ في 

, بؿ 427أك مف العاـ الذم أراد بو الخاص"  فرضيا بكتابو كبيف كيؼ ىي عمى لساف نبيو
كأضاؼ إلييا السنة التي ليس فييا شيء مف القرآف, كذلؾ بما افترض اهللي في ًكتابو طاعةى 

كصة في كتاب اهلل مف أحد ىذه البياف في الفرائض المنص حيث قاؿ في الرسالة: "  رسكلو

                                                                                                                                                                      

(, كأخرجو مسمـ في صحيحو, كتاب االيماف, باب قكؿ النبي صمى 6/26(, )4514برقـ:)
 (.1/45(, )16اهلل عميو كسمـ بني اإلسبلـ عمى خمس, برقـ)

, حجية السنة(, كعبد الخالؽ, 491-468(, )فقرة: 237)ص: الرسالة,الشافعي,  انظر:425 
 (.496)ص:

 (.497-496, )ص:حجية السنةعبد الخالؽ,  426 
الشافعي, أبك عبد اهلل محمد بف إدريس بف العباس بف (, كانظر: 3/3, )األمالشافعي:  427

 ,(204)ت: مكي,عثماف بف شافع بف عبد المطمب بف عبد مناؼ المطمبي القرشي ال
, .ـ1990-ىػ1410 بيركت, –)مطبكع ممحقا باألـ لمشافعي(, دار المعرفةاختالف الحديث

 (.121-8/120, )(باب المجمؿ كالمفسر)



ببل نص كتاب, ككؿ شيء منيا بياف في كتاب   الكجكه... كمنيا: ما بينو عف سنة نبيو
 .428اهلل"

فقاؿ: "كمنيا: ما أتى  ,الشافعي في الرسالة أنكاع بياف السنة لمقرآف الكريـاإلماـ بيَّفى 
عف اهلل كيؼ فرضو؟  اهلل , فبيف رسكؿ   عمى غاية البياف في فرضو كافترض طاعة رسكلو

كمنو: ما أحكـ فرضو بكتابو,  , كقاؿ: "429كيثبت كيجب؟" ,كعمى مف فرضو؟ كمتى يزكؿ بعضو
؟ مثؿ عدد الصبلة, كالزكاة, ككقتيا, كغير ذلؾ مف فرائضو   كبيف كيؼ ىك عمى لساف نبيو

اص, كخاصا يراد بو , كقاؿ: "كأف يككف كتاب اهلل ينزؿ عاما يراد بو الخ430التي أنزؿ مف كتابو"
فقامت السنة مع كتاب اهلل ىذا المقاـ: لـ تكف السنة   العاـ, كفرضا جممة بينو رسكؿ اهلل

لتخالؼ كتاب اهلل, كال تككف السنة إال تبعا لكتاب اهلل, بمثؿ تنزيمو, أك مبينة معنى ما أراد اهلل, 
 431فيي بكؿ حاؿ متبعة كتاب اهلل"

 ة أمثمة كثيرة عمى بياف السنة لمقرآف الكريـ منيا:الشافعي في الرسال اإلماـ ذكر
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ٹ ٹ چ  .1

ٹ ٹچ ك ٔالمائدة: چ ٺ  ٺ  ٺٿ ٿ  ٿ ٿ ٹ  ڀ ٺ

﮵  ﮴   ﮳   الشافعي: "فأتى كتاب اهلل اإلماـ قاؿ  , ّْالنساء: چ  ے  ۓ  ۓ      ﮲    
كفي الغسؿ مف الجنابة,ثـ كاف أقؿ عمى البياف في الكضكء دكف االستنجاء بالحجارة, 

الكضكء  غسؿ الكجو, كاألعضاء مرة مرة, كاحتمؿ ما ىك أكثر منيا, فبيف رسكؿ اهلل 
مرة, كتكضأ ثبلثا, كدؿ عمى أف أقؿ غسؿ األعضاء يجزئ, كأف أقؿ عدد الغسؿ 
ذا أجزأت كاحدة فالثبلث اختيار, كدلت السنة عمى أنو يجزئ في االستنجاء  كاحدة. كا 

عمى ما يككف منو الكضكء, كما يككف منو الغسؿ, كدؿ  بلثة أحجار, كدؿ النبي ث
عمى أف الكعبيف كالمرفقيف مما يغسؿ؛ ألف اآلية تحتمؿ أف يككنا حديف لمغسؿ, كأف 

                                                           
 (.101, 100, 97(, )فقرة:120, )ص:الرسالةالشافعي,  428
 (.99(, )فقرة: 120)ص ,المصدر السابق 429
 (.57(, )فقرة: 111)ص ,المصدر السابق 430
 (.613(, )فقرة: 277-276)ص:  ,در السابقالمص 431



دؿ عمى  432)كيؿ لؤلعقاب مف النار(  يككنا داخميف في الغسؿ. كلما قاؿ رسكؿ اهلل
 .433أنو غسؿ ال مسح"

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې   ىى  ائ    ۈ  ۈ    ٴۇٹ ٹ چ  .2

الشافعي: "فقاؿ بعض أىؿ العمـ: اإلماـ , قاؿ ْالطبلؽ: چ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ
قد أكجب اهلل عمى المتكفى عنيا زكجيا أربعة أشير كعشرا, كذكر أف أجؿ الحامؿ أف 

كؿ  تضع, فإذا جمعت أف تككف حامبل متكفى عنيا, أتت بالعدتيف معا, كما أجدىا في
 434معا" فرضيف جعبل عمييا أتت بيما

 
 
 
 

"  :, ككضعت بعد كفاة زكجيا بأياـ435رثالسبيعة بنت الح كقاؿ الشافعي: فمما قاؿ رسكؿ اهلل 
 436قد حممت فتزكجي "

                                                           
(, 1/22(, )60أخرجو البخارم في صحيحو, كتاب العمـ, باب رفع صكتو بالعمـ, برقـ) 432

(, ككتاب الكضكء, باب غسؿ الرجميف كال 1/30(, )96كباب مف أعاد الحديث ثبلثان, برقـ)
(, 1/44(, )165(, كباب غسؿ األعقاب, برقـ)1/44(, )163يمسح عمى القدميف, برقـ)

كأخرجو مسمـ في صحيحو, كتاب الطيارة, باب كجكب غسؿ الرجميف بكماليما, 
 (.1/214(, )242, ك141( كبرقـ)1/213(, )240برقـ)

 (.88-84(, )فقرة: 117)ص:  الرسالة,الشافعي,  433
 (.544(, )فقرة: 257)ص المصدر نفسو, 434
نم 435 ا ىي مف كلد مالؾ بف أقصى أخكة أسمـ كىي سبيعة بنت الحارث األسممية, قاؿ الكاقدم كا 

ككانت تحت سعد بف خكلة مف بني عامر مف لؤم ككاف شيد بدرا فتكفي عنيا في حجة 
الكداع سمعت النبي صمى اهلل عميو كسمـ ركل عنيا عمر بف عبد اهلل بف األرقـ في 

ارم )الطبلؽ(, )انظر: الكبلباذم, أحمد بف محمد بف الحسيف بف الحسف, أبك نصر البخ
, تحقيؽ: عبد اهلل الميثي, دار اليداية واإلرشاد في معرفة أىل الثقة والسدادىػ(, 398)ت: 

الحسف عمي بف ابف األثير,  (, ك2/850ق, )1407بيركت, الطبعة: األكلى,  –المعرفة 
أبي الكـر محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد الكاحد الشيباني الجزرم, عز الديف ابف 



دؿ ىذا عمى أف العدة في الكفاة كالعدة في الطبلؽ باألقراء كالشيكر, إنما أريد بو مف ال حمؿ  
 .437إذا كاف فالعدة سكاه ساقطة"بو مف النساء, كأف الحمؿ 

 الثالث: السنة المخصصة لعام القرآن طمبالم
مف أنكاع بياف السنة  ان الشافعي جعؿ السنة المخصصة لعاـ القرآف نكعاإلماـ مع أف 

ألف الشافعي أكالىا اىتمامان كثيران حيث ذكرىا  ؛لمقرآف, لكنَّي رأيت أف أخصص ليا مبحثان مستقبلن 
 ي:ى,في خمسة عناكيف

كمثاؿ  ,438"باب بياف ما نزؿ مف الكتاب عاما يراد بو العاـ, كيدخمو الخصكص" .1
پ  پ   ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٹ ٹ چ  ذلؾ مف الرسالة:

ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ٹ ٹ چ  ,كىكذا, ٕٓالنساء:  چٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  

كفي ىذه اآلية داللة عمى أف لـ ,"ٕٕالكيؼ:  چڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  

النساء:  چٿ      ٿ  ٿ  چ عما كؿ أىؿ قرية, فيي في معناىما,كفييا, في:يستط
خصكص, ألف كؿ أىؿ القرية لـ يكف ظالمان, قد كاف فييـ المسمـ, كلكنيـ  ,ٕٓ

 .439"كانكا فييا مكثكريف, ككانكا فييا أقؿ

                                                                                                                                                                      

عادؿ  -, تحقيؽ: عمي محمد معكض أسد الغابة في معرفة الصحابة, ىػ(630 األثير )ت:
(, 7/138ـ, ) 1994 -ىػ 1415أحمد عبد المكجكد, دار الكتب العممية, الطبعة: األكلى, 

 –ق 773كابف حجر العسقبلني, أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقبلني, )
كز ىجر لمبحكث, دار ىجر, تحقيؽ: مر  اإلصابة في تمييز الصحابة,ق(,  852

(13/456)). 
أخرج قصتيا البخارم في صحيحو, كتاب المغازم, باب "كالذيف يتكفكف منكـ كيذركف أزكاجا  436

يتربصف بأنفسيف أربعة أشير كعشرا فإذا بمغف أجميف فبل جناح عميكـ فيما فعمف في 
(, 6/30(, )4532(, حديث)234أنفسيف بالمعركؼ كاهلل بما تعممكف خبير" )البقرة: 

كأخرجيا مسمـ في صحيحو, كتاب الطبلؽ, باب انقضاء عدة المتكفى عنيا زكجيا, كغيرىا 
 (.2/1122(, )1484بكضع الحمؿ, حديث)

 (.545(, )فقرة: 257, )ص:الرسالة الشافعي,437 
 (.178(, )بعد فقرة:137)ص: ,المصدر السابق 438
 (.187-183(, )فقرة: 138-137)ص: ,المصدر السابق 439



, 440"باب بياف ما أنزؿ مف الكتاب عاـ الظاىر, كىك يجمع العاـ كالخصكص" .2
ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ٹ ٹ چ لرسالة: كمثاؿ ذلؾ مف ا

فبيف في كتاب اهلل, "الشافعي:  اإلماـ قاؿ, ُّالحجرات: چ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ
أف اآلية عمكـ كخصكص, فأما العمكـ فييا أف كؿ نفس خكطبت بيذا, في زماف 

 كقبمو كبعده, مخمكقة مف ذكر كأنثى, ككميا شعكب كقبائؿ, كالخاص  رسكؿ اهلل
؛ ألف التقكل تككف عمى مف عقميا, چ ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ چمنيا في قكؿ اهلل: 

ككاف مف أىميا مف البالغيف مف بني آدـ, دكف المخمكقيف مف الدكاب سكاىـ, كدكف 
المغمكبيف عمى عقكليـ منيـ, كاألطفاؿ الذيف لـ يبمغكا كعقؿ التقكل منيـ, فبل 

ميا ككاف مف أىميا, أك خالفيا فكاف يجكز أف يكصؼ بالتقكل كخبلفيا إال مف عق
مف غير أىميا, كالكتاب يدؿ عمى ما كصفت, كفي السنة داللة عمييا, قاؿ رسكؿ 

: "رفع القمـ عف ثبلثة: النائـ حتى يستيقظ, كالصبي حتى يبمغ, كالمجنكف   اهلل
 441حتى يفيؽ

ذلؾ  , كمثاؿ442"باب: بياف ما نزؿ مف الكتاب عاـ الظاىر, يراد بو كمو الخاص" .3
ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی      جئ  حئ  چ   ٹ ٹ مف الرسالة:

فإذ كاف "الشافعي:  اإلماـ قاؿ, ُّٕآؿ عمراف:  چمئ  ىئ  يئ  جب  حب 
ناس, غير مف جمع ليـ مف الناس, ككاف المخبركف ليـ ناس   مف مع رسكؿ اهلل

ـ ناسا, غير مف جمع ليـ, كغير مف معو ممف جمع عميو معو, ككاف الجامعكف لي
فالداللة بينة مما كصفت مف أنو إنما جمع ليـ بعض الناس دكف بعض, كالعمـ 
يحيط أف مف لـ يجمع ليـ الناس كميـ, كلـ يخبرىـ الناس كميـ, كلـ يككنكا ىـ 

                                                           
 (.187(, )بعد فقرة: 139, )ص:الرسالةالشافعي,  440
أخرجو أبك داكد في سننو, كالحديث  (.188(, )فقرة: 139)ص: ,المصدر السابقانظر:  441

(, كأخرجو 4/139(, )4398كتاب الحدكد, باب في المجنكف يسرؽ أك يصيب حدان, برقـ)
(, 1423لحد, برقـ)الترمذم في سننو, كتاب الحدكد, باب ما جاء فيما ال يجب عميو ا

(, كأخرجو ابف ماجو في سننو, كتاب الطبلؽ, باب طبلؽ المعتكه كالصغير كالنائـ, 4/32)
 ((.4/139, )سنن ابي داود(, قاؿ األلباني: صحيح, )انظر: 1/658(, )2041برقـ)

 (.196(,)بعد فقرة: 141, )ص:المصدر السابق 442



الناس كميـ, كلكنو لما كاف اسـ الناس يقع عمى ثبلثة نفر, كعمى جميع الناس, 
ېئ  چ في لساف العرب أف يقاؿ:  يـ, كاف صحيحان يـ كثبلثة منعً يمجى  فى يٍ بى  فٍ كعمى مى 

نما الذيف قاؿ ليـ ذلؾ أربعة نفر  چېئ  ېئ  ىئ ,  چىئ  ىئ  ی  ی  یچ كا 
نما ىـ جماعة غير كثير مف الناس, الجامعكف  يعنكف المنصرفيف عف أحد, كا 
منيـ, غير المجمكع ليـ, كالمخبركف لممجمكع ليـ غير الطائفتيف, كاألكثر مف 

 .443"نيـ غير الجامعيف, كال المجمكع ليـ كال المخبريفالناس في بمدا
, كمثاؿ ذلؾ مف 444"باب ما نزؿ عاما, دلت السنة خاصة عمى أنو يراد بو الخاص" .4

چ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ   ٹٹ ٹ چ  الرسالة:

, 445أف" ال قطع في ثمر كال كثر " قاؿ الشافعي: "كسف رسكؿ اهلل , ّٖالمائدة: 
 .446يقطع إال مف بمغت سرقتو ربع دينار, فصاعدا"كأف ال 

باب ما جاء في الفرض المنصكص الذم دلت السنة عمى أنو إنما أراد " .5
الشافعي بعد أف ذكر آيات اإلماـ كمثاؿ ذلؾ في الرسالة: أف  ,447"الخاص

المكاريث كميا, قاؿ: "فدلت السنة عمى أف اهلل إنما أراد ممف سمى لو المكاريث, مف 
كاألخكات, كالكلد كاألقارب, كالكالديف كاألزكاج, كجميع مف سمى لو فريضة اإلخكة 

في كتابو, خاصا ممف سمى, كذلؾ أف يجتمع ديف الكارث كالمكركث, فبل يختمفاف, 

                                                           
 (.201-198(, )فقرة: 142-141)ص: , الرسالة,الشافعي 443
 (.213(, )بعد فقرة: 146)ص: ,المصدر السابق 444
(, 4388أخرجو أبك داكد في سننو, كتاب الحدكد, باب ما ال قطع فيو, برقـ ) 445

(,كأخرجو النسائي في سننو, كتاب قطع السارؽ, باب ما ال قطع فيو, برقـ 4/136)
في ثمر كال  (, كأخرجو ابف ماجو في سننو, كتاب الحدكد, باب ال قطع8/86(, )4960)

, قاؿ األلباني: صحيح, )انظر: 2/865(, )2593كثر, برقـ) مَّاري : اٍلجي سنن ابي (,كاٍلكىثىري
 ((.4/136, )داود

 (.224(, )فقرة: 147)ص الرسالة,الشافعي,  446
 (.465(, )بعد فقرة: 229)ص: ,المصدر السابق 447



كيككناف مف أىؿ دار المسمميف, كمف لو عقد مف المسمميف يأمف بو عمى مالو 
 .448كدمو, أك يككناف مف المشركيف, فيتكارثاف بالشرؾ"

 الرابع: السنة التي ليس فييا نص كتاب. طمبالم
قبؿ الشركع في الحديث عف السنف التي ليس فييا نص كتاب, أك ما يسميو البعض 

مف الضركرم عميَّ أف أبيف عنكنان تناكلو اإلماـ الشافعي, ك بالسنف التي سكت عنيا القرآف, 
ى حكمو, كذلؾ ألنو مف آمف كصدؽ كاالنتياء إل  اإلشارة إليو ىنا, كىك كجكب طاعة الرسكؿ

 بيذا, يككف قد صدَّؽى بالسنف التي ليس فييا شيء مف القرآف, كمف أنكر كجكب طاعة رسكؿ اهلل
 الشافعي عندما تحدث عف السنف التي  اإلماـ كيؼ يمكف أف يؤمف بيذا النكع مف السنف, كألف

كاالنتياء  ي كتابو طاعة رسكلو ليس فييا شيء مف القرآف, عقب ذلؾ بقكلو: " كقد فرض اهلل ف
 .449فبفرض اهلل قبؿ"  إلى حكمو, فمف قبؿ عف رسكؿ اهلل

 الشافعي أربعة أبكاب جعميا متتالية, تناكؿ فييا كجكب طاعة رسكؿ اهللاإلماـ كقد عقد 
  :بياف فرض اهلل في كتابو اتباع سنة نبيو"كىي  "450 ,"كباب فرض اهلل طاعة رسكؿ اهلل  

باب: ما أباف "ك , 452"كباب ما أمر اهلل مف طاعة رسكلو", 451"اعة اهلل, كمذككرة كحدىامقركنة بط
اتباع ما أكحى إليو, كما شيد لو بو مف اتباع ما أمر بو,   اهلل لخمقو مف فرضو عمى رسكلو
, ذكر في كؿ باب منيا مجمكعة مف األدلة عمى كجكب 453"كمف ىداه, كأنو ىاد لمف اتبعو

مف دينو كفرضو ككتابو, المكضع  الشافعي: "كضع اهلل رسكلو قاؿ اإلماـ    طاعة رسكؿ اهلل
أنو جعمو عمما لدينو, بما افترض مف طاعتو, كحـر مف معصيتو,  -جؿ ثناؤه  -الذم أباف 

چ  , كاستدؿ بقكلو تعالى:454مع اإليماف بو"  كأباف مف فضيمتو, بما قرف مف اإليماف برسكلو

چ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ       چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڤ  ڤ   ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  

                                                           
 (.471-470(, )فقرة: 230-229)ص ,المصدر السابق 448
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ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  چ  :, كقكلو455ُُٕالنساء: 

, ثـ بيَّف الشافعي أف معنى كماؿ اإليماف ال يتحقؽ إال باإليماف باهلل كرسكلو ِٔالنكر: چ  ٺ
 بع لو: اإليماف باهلل كرسكلومعان, فقاؿ: "فجعؿ كماؿ ابتداء اإليماف, الذم ما سكاه ت   فمك

: لـ يقع عميو اسـ كماؿ اإليماف أبدا, حتى يؤمف برسكلو   آمف عبد بو, كلـ يؤمف برسكلو
 .456في كؿ مف امتحنو لئليماف"  كىكذا سف رسكؿ اهلل معو,

, تدؿ عمى أف اهلل بعثى 457الشافعي بعد ذلؾ سبع آيات مف القرآف الكريـ اإلماـ ذكر
ثـ أكد الشافعي  ,لحؽ, كأرسمو ليبيّْفى ليـ آياتو, كيعمميـ الحكمة كىي: السنة النبكيةبا  رسكلو

                                                           
عمى استدالؿ الشافعي بيذه اآلية فقاؿ: "فإف الشافعي ذكر ىذه اآلية عمؽ أحمد شاكر  455

محتجان بيا عمى أف اهلل قرفى اإليماف برسكلو محمد, صمى اهلل عميو كسمـ, مع اإليماف بو, 
كقد جاء ذلؾ في آيات كثيرة مف القرآف ....., لكف اآلية التي ذكرىا الشافعي ىنا ليست في 

, ألف األمر فييا باإليماف باهلل كبرسمو كافة, ككجو الخطأ مف مكضع الداللة عمى ما يريد
الشافعي أنو ذكر اآلية بمفظ: " فآمنكا باهلل كرسكلو", بإفراد لفظ الرسكؿ , كىك خبلؼ التبلكة 
, كال يفيد في االحتجاج لما يريد, ألف سياؽ الكبلـ في شأف عيسى)عميو السبلـ(, كيتعجب 

, في حاشية 153أ ىذه المدة الطكيمة", )انظر: ص:أحمد شاكر مف بقاء ىذا الخط
 الرسالة(.

 (.241-239(, )فقرة: 154, )ص:, الرسالةالشافعي 456
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  چ  قولو تعالى: واآليات ىي: 457

ۇ  ۇ  چ  وقولو تعالى:, ) ٩٢١البقرة:) چڇ   ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  

ۉ  ې   ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ      ۉ 

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  چ , وقولو تعالى: (٩٥٩البقرة: ) چې  ې  ې  ى  

ائ  ەئ  ەئ      وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ  ېئ          ېئ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ  ٹوقولو  ,(461 آل عمران:) چېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   

 چڄ   ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ                 ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  چ  ٹوقولو  ,(٢الجمعة: )

ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ   

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  



اهلل بو عمى  فَّ السنة النبكية, كبيَّفى ذلؾ بقكلو: " مى  :ىيأف معنى الحكمة في اآليات التي ذكرىا 
ف , كقكلو: "أل "458 العباد مف تعمـ الكتاب كالحكمة: دليؿ عمى أف الحكمة سنة رسكؿ اهلل

كاهلل  -عمى خمقو بتعميميـ الكتاب كالحكمة, فمـ يجز  وي نَّ القرآف ذيكر كأتبعتو الحكمة, كذكر اهلل مى 
كذلؾ أنيا مقركنة مع كتاب اهلل, كأف اهلل   أف يقاؿ الحكمة ىاىنا إال سنة رسكؿ اهلل -أعمـ 

رض, إال لكتاب كحتـ عمى الناس اتباع أمره, فبل يجكز أف يقاؿ لقكؿ: ف  افترض طاعة رسكلو
 . "459 اهلل, ثـ سنة رسكلو

كأفى اهلل فرض   الشافعي كيؤكد مرة أخرل عمى كجكب طاعة رسكؿ اهللاإلماـ يعكد 
, كجعميا مرة مقركنة بطاعتو, كمرة مذككرة كحدىا في   عمى المسمميف طاعة رسكلو

ہ  ہ  ہ  ہ   ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ   ڻ      ۀ  ۀ چ , كاستدؿ الشافعي بقكلو تعالى:460اآليات

﮾  ﮿  ﯀  ﯁    ﮼  ﮽  ﮻   ﮺   ﮹   ﮸    ﮵    ﮶   ﮷  ﮴   ﮳   ﮲   ھ  ھ  ھ  ھ    ے     ے    ۓ  ۓ 

                                                   ڭ  ڭ  ڭ  

, عمى (ِٓ – ْٖلنكر: )ا چڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ         ۈ  ٴۇ  ۋ  جئ  حئ  مئ     ىئ  
ليحكـ بينيـ, دعاء إلى حكـ اهلل, ألف الحاكـ  ـ الناس أف دعاءىـ إلى رسكؿ اهلل أف اهلل أعم

ذا سممكا لحكـ رسكؿ اهلل  بينيـ رسكؿ اهلل فإنما سممكا لحكمو بفرض اهلل, كأنو أعمميـ أف   كا 
كمىوي, كما سبؽ في عممو  كميوي, عمى معنى افتراضو حي كمىوي حي مف إسعاده بعصمتو  -جؿ ثناؤه  -حي

 .461كتكفيقو, كما شيد لو بو مف ىدايتو كاتباعو أمره

                                                                                                                                                                      

ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    چ  ٹوقولو ) ٢٣٩البقرة: ) چڍ  ڍ   

وئ  ۇئ    ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ې     ى  ى  ائ  ائ    ەئەئ  وئ 

ٹ ٹ ڃ  (٩٩٣النساء: ) چېئ   ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   

گ  گ  گ   گ  ڳ    ڳ   ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ    ڱ  ں         ڃ ڃ چ چ چ 

 (٣٤األحزاب: ) چں  ڻ  ڻ   
 (.96(, )فقرة: 120الشافعي, الرسالة, )ص: 458
 (.255-254(, )فقرة: 157-156)ص:, المصدر السابق 459
 (.268-258(, )فقرة: 159-158)ص: ,المصدر السابقالظر:  460
 (.279-277(, )فقرة: 162-161, )ص: الرسالةانظر: الشافعي,  461



عبلميـ أنيا   الشافعي: "فأحكـ فرضو بإلزاـ خمقو طاعة رسكلواإلماـ ثـ قاؿ  كا 
ـٍ أف الفرض عمييـ اتباعي أمًره, كأمرى  :  رسكلو, كأف طاعةى رسكًلوً  طاعتو, فجمع ليـ أٍف أىعمىمىيي

 .462اتباعى أمًره, جؿ ثناؤه"  رسكلوً طاعتيو, ثـ أىٍعمىمىييـٍ أنو فىرىضى عمى 
كتأكيده ذلؾ بأكثر مف  مما سبؽ مف بياف أف اهلل سبحانو فرض عمينا طاعة رسكلو 

كاتباع أمره   آية في كتابو العزيز, فقد أقاـ اهلل بو الحجة عمى خمقو بالتسميـ لحكـ رسكؿ اهلل
صاحب كتاب حكـ, كقد سماىا كليس هلل فييا   خاصة في السنف التي سنيا رسكؿ اهللب, ك 463

, 464كال عمى ما يخالفو ,كلـ ينص عميو ,بالسنة الدالة عمى حكـ سكت عنو القرآفحجية السنة, 
كؿ ما سف رسكؿ اهلل "أما الشافعي فقد سماىا بالسنة التي ليس فييا نص حكـ, قاؿ في الرسالة: 

  اهلل بو عمى العباد مف تعمـ مما ليس فيو كتاب, كفيما كتبنا في كتابنا ىذا, مف ذكر ما مف
, كقاؿ أثناء بيانو كجكه السنة مف  "465 الكتاب كالحكمة: دليؿ عمى أف الحكمة سنة رسكؿ اهلل

ببل نص كتاب, ككؿ شيء منيا بياف في كتاب اهلل,   القرآف: " منيا: ما بينو عف سنة نبيو
 بفرض اهلل طاعة رسكلو سننو  فكؿ مف قبؿ عف اهلل فرائضو في كتابو: قبؿ عف رسكؿ اهلل 
فمف اهلل قبؿ لما افترض اهلل مف   عمى خمقو, كأف ينتيكا إلى حكمو, كمف قبؿ عف رسكؿ اهلل
القبكؿ لكؿ كاحد منيما عف اهلل,   طاعتو, فيجمع القبكؿ لما في كتاب اهلل, كلسنة رسكؿ اهلل

, كفرض ف تفرقت فركع األسباب التي قبؿ بيا عنيما, كما أحؿ كحـر كحد بأسباب متفرقة, كما  كا 
كما قاؿ:"كما سف , 466"ِّاألنبياء:  چوئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ٹ ٹ چ  شاء جؿ ثناؤه,

ٹ  ڤ  ڤ     چ  , ككذلؾ أخبرنا اهلل في قكلو:"فيما ليس هلل فيو حكـ, فبحكـ اهلل سنو  رسكؿ اهلل

, كسف فيما مع كتاب اهلل كقد سف رسكؿ اهلل ", كقاؿ الشافعي : ِٓالشكرل:  چڤ  ڤ   
ليس فيو بعينو نص كتاب, ككؿ ما سف فقد ألزمنا اهلل اتباعو, كجعؿ في اتباعو طاعتو, كفي 

                                                           
 (.281-280(, )فقرة: 162)ص:  ,المصدر السابق 462
 (.291(, )فقرة: 165, )ص:المصدر السابقانظر:  463
 (.497, )ص:حجية السنةعبد الخالؽ, انظر: 464
 (.96(,)فقرة: 120, )ص:رسالةالالشافعي,  465
 (.103-100(, )فقرة: 121-120)ص: ,المصدر السابق 466



  العنكد عف اتباعيا معصيتو التي لـ يعذر بيا خمقان, كلـ يجعؿ لو مف اتباع سنف رسكؿ اهلل
 467مخرجان"

بالقرآف مف حيث عبلقتيا   الشافعي لسنف رسكؿ اهللاإلماـ سبؽ أف ذكرت تقسيـ 
الكريـ, كأنو مرة قسميا إلى كجييف, كمرة إلى ثبلثة كجكه, كبينت أف قصده بالكجييف: المتفؽ 
عمييا, كقصده بثبلثة كجكه: المتفؽ عمييا كالمختمؼ فييا, كبينت أف المتفؽ عمييا ىي: المكافقة 

ليس فييا نص لما جاء بو القرآف, كالمبينة لما جاء بو, أما المختمؼ فييا فيي: السنة التي 
كتاب, سأبيف ىنا أقكاؿ العمماء فييا, كالتي ذكرىا الشافعي في الرسالة, لكنو لـ يذكر أسماء مف 

 ىـ مف العمماء, بؿ اكتفى بقكلو: منيـ مف قاؿ, كاآلراء ىي :ءنقؿ آرا
قاؿ أصحاب الرأم األكؿ : جعؿ اهلل لو, بما افترض مف طاعتو, كسبؽ في عممو مف  .1

 .468يسف فيما ليس فيو نص كتاب تكفيقو لرضاه, أف
أما أصحاب الرأم الثاني فقالكا: لـ يسف سنة قط إال كليا أصؿ في الكتاب, كما كانت  .2

سنتو لتبييف عدد الصبلة كعمميا, عمى أصؿ جممة فرض الصبلة, ككذلؾ ما سف مف 
النساء:  چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  البيكع كغيرىا مف الشرائع, ألف اهلل قاؿ:

فما أحؿ كحـر فإنما بيف فيو عف , ِٕٓالبقرة: چ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ  , كقاؿ:ِٗ
 .469اهلل, كما بيف الصبلة

 .470كقاؿ أصحاب الرأم الثالث: بؿ جاءتو بو رسالة اهلل, فأثبتت سنتو .3
ألقي  471لتيأما أصحاب الرأم الرابع فقالكا: ألقي في ركعو كؿ ما سف, كسنتو الحكمة: ا .4

الشافعي حديث كدليؿ  اإلماـ , كذكر472 ركعو سنتو في ركعو عف اهلل, فكاف ما ألقي في
ألصحاب ىذا الرأم فقاؿ: " أخبرنا "عبد العزيز" عف "عمرك بف أبي عمرك" عف 

"إف الركح األميف قد ألقى في ركعي أنو لف تمكت  :  "المطمب" قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل
                                                           

 (.294-292(, )فقرة: 165, )ص:الرسالةانظر: الشافعي,  467
 (.302(, )فقرة: 169)ص: ,المصدر السابقانظر:  468
 (.303(, )فقرة: 169, )ص:المصدر السابق :انظر 469
 (.304: (, )فقرة169, )ص:الرسالةانظر: الشافعي,  470
 كتبت في الرسالة: الذم, كالصحيح التي, كاهلل أعمـ, كقد ذكرت في بعض النسخ بالتي 471
 (.305(, )فقرة:169, )ص:الرسالةانظر: الشافعي,  472



" فكاف مما  الشافعي: اإلماـ . ثـ قاؿ473نفس حتى تستكفي رزقيا, فأجممكا في الطمب"
ألقى في ركعو سنتو, كىي الحكمة التي ذكر اهلل, كما نزؿ بو عميو كتاب, فيك كتاب 
اهلل, ككؿ جاءه مف نعـ اهلل, كما أراد اهلل, ككما جاءتو النعـ, تجمعيا النعمة, كتتفرؽ 

 .474بأنيا في أمكر بعضيا غير بعض, كنسأؿ اهلل العصمة كالتكفيؽ"
جدىا أربعة, إال أنيا ترجع إلى قكلييف, الثاني قسـ كحده, كىك قكؿ بعد النظر في ىذه األقكاؿ ن

مف يقكؿ إف السنة ال تأتي بشيء إال لو أصؿ في الكتاب, كالثبلثة األخر كميا تثبت أف السنة 
ف السنة تقبؿ؛ ألنيا تجيء عمى لساف المعصـك إتجيء بزائد عف الكتاب, كلكف بعضيـ يقكؿ 

آخر يقكؿ جاءت بالرسالة عف اهلل, كاآلخر يقكؿ: ألقيت في ركعو, فتصادؼ رضا اهلل بتكفيقو, ك 
كالحؽ أف السنة النبكية جماع كؿ ىذا, ككبلـ الشافعي في مجمكع مذىبو يرل أنو ال يمـز أف 

نو يقرر أنيا قد تجيء بالزائد عمى ىذا إ نحاكؿ إرجاع أحكاميا إلى أصؿ في الكتاب, بؿ
 .475الكتاب

كلـ   أم ىذا كاف, فقد بيف اهلل أنو فرض فيو طاعة رسكلوك  الشافعي: " اإلماـ قاؿ
كأف قد جعؿ اهلل بالناس   يجعؿ ألحد مف خمقو عذرا بخبلؼ أمر عرفو مف أمر رسكؿ اهلل

معاني ما أراد اهلل   الحاجة إليو في دينيـ, كأقاـ عمييـ حجتو بما دليـ عميو مف سنف رسكؿ اهلل
إذا كانت سنة مبينة عف اهلل  منيا ما كصفنا أف سنتو بفرائضو في كتابو, ليعمـ مف عرؼ 

معنى ما أراد مف مفركضو فيما فيو كتاب يتمكنو, كفيما ليس فيو نص كتاب أخرل, فيي كذلؾ 
 .476, بؿ ىك الـز بكؿ حاؿ"  أيف كانت, ال يختمؼ حكـ اهلل ثـ حكـ رسكلو

مبينة, أك مفصمة, أك الشافعي في ىذا النص أف أيان كانت السنة, سكاء اإلماـ بيف 
كال عذر لمف خالؼ سنتو, كقد   مؤيدة, أك ليس فييا نص كتاب, فقد فرض اهلل طاعة رسكلو

                                                           
(, كالحديث: أخرجو ابف ماجو 306(, )فقرة: 170-169, )ص:الرسالةانظر: الشافعي,  473

(, 2/725(, )2144معيشة, حديث)في سننو, كتاب التجارات, باب االقتصاد في طمب ال
صحيح الجامع (, كقاؿ األلباني: صحيح,)انظر: األلباني, 1/233كالشافعي في مسنده, )

 ((1/419, )الصغير وزياداتو
 (.307(, )فقرة: 178, )ص:المصدر السابق 474
 (.247-246, )ص:الشافعي حياتو وعصرهانظر: أبك زىرة,  475
 (.308: (, )فقرة180)ص: الرسالة,الشافعي,  476



جعؿ اهلل الناس بحاجة إلى ىذه السنف خاصة لبياف أمكر دينيـ, كعباداتيـ, كأقاـ عمييـ الحجة 
كانت السنة فبل يختمؼ  بيذه السنف, ألنيا تبيف ليـ معنى ما أراد اهلل بفرائضو في كتابو, كأيان 

 .ؿبؿ ىك الـز بكؿ حا  كـ رسكلوححكـ اهلل, ثـ 
كمف األمثمة عمى أحكاـ جاءت بيا السنة كليس فييا نص مف القرآف, ما يحـر مف 
الرضاع, كما يحـر مف النسب, كتحريـ الجمع بيف المرأة كعمتيا كخالتيا, كتشريع الشفعة, كالرىف 

كالحكـ بشاىد كيميف, ككجكب رجـ الزاني المحصف, ككجكب  في الحضر, كبياف ميراث الجدة,
, كتحريـ الحمر األىمية, كالعقؿ, كفكاؾ األسير, 477الكفارة عمى مف انتيؾ حرمة صكـ رمضاف

كالتفريؽ بيف المتبلعنيف, كنفي الكلد, ككذا فيما يجب منوي الكضكء, كما الجنابة التي يجبي بيا 
المعاف كعدده بكتاب اهلل, حيث قاؿ:" في كتاب اهلل غاية  كلكف الشافعي اكتفى في ,478الغيٍسؿي 

 .479الكفاية عف المعاف كعدده"
ٍف كاف يرل أف في السنًَّة ما ليس يتضحكبيذا  ان, كلكٍف ال  في أف الشَّافعيَّ كا  الكتاًب نصَّ

ڻ  ڻ  چ   تعالى:تىٍعديك أف تككف مبينةن لميٍجمىًؿ القرآف ميفىسّْرةن لو, أك ىي داًخمةن في عيمكـً قكؿ اهلل

ڈ   چ  كقكلو تعالى: ,ٕالحشر:  چڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ  ہ  ھھ  ھ     ھ  ے  ے  

كعمى أمو  ,َٖالبقرة:  چژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
ؿي لكجكب طاعة الرسكؿ أك  سكاءه قمنا بدخكليا في عمـك القرآف  فالشافعيُّ كثيران ما يقعَّدي كيأصّْ

 .480ىي مٍستقمةه عنو
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 المبحث الثاني: مختمف الحديث
التعريف بعمم مختمف الحديث عند اإلمام الشافعي المطمب األول:  

: "مثؿ أف يككف الحديثاف في الشيء عرؼ اإلماـ الشافعي مختمؼ الحديث بقكلو: "
رّْمو" دكر حكؿ نفس المعنى مف بعده بتعريفات تالعمماء  وعرفك . 481الكاحد, ىذا ييًحمُّوي كىذا ييحى

: "ىك أف يأتي حديثاف متضاداف في المعنى ظاىران, فيكفؽ بقكلو اإلماـ النككم فعرفو كالمقصد, 
ىك الحديث المقبكؿ المعارض "ابف حجر بأنو: الحافظ . كعرفو 482بينيما, أك يرجح أحدىما"

 .483بمثمو مع إمكاف الجمع بينيما"
يف المختمؼ كالمشكؿ في االصطبلح, كثمة فرؽ ببعض المشكؿ, الكقد يطمؽ عميو 

كأما مشكؿ , فمختمؼ الحديث يككف بكجكد تعارض: تضاد أك تناقض بيف حديثيف أك أكثر
الحديث فيك أعـ مف ذلؾ فقد يككف سببو كجكد تعارض بيف حديثيف أك أكثر, كقد يككف سببو 

ة معناه أك لمخالفتو ككف الحديث مشكبل في معناه لمخالفتو في الظاىر لمقرآف مثبل أك الستحال
كالمعارؼ الحديثة كعمـ , لحقيقة مف الحقائؽ المتعمقة باألمكر الككنية التي كشفت عنيا العمكـ

كعمى , الفمؾ, أك الطب, أك عمـ سنف اهلل الككنية, كىك ما يسمى في لساف الناس: عمـ الطبيعة
مختمؼ يعتبر مشكبل, ىذا يككف "مشكؿ الحديث" بالنسبة إلى "مختمؼ الحديث" أعـ منو فكؿ 

, كقد اشترط كليس كؿ مشكؿ يعتبر مف قبيؿ "مختمؼ الحديث" فبينيما عمكـ كخصكص مطمؽ
كىك أنو ال يعتبر الحديث مف قبيؿ شرطان ال بد منو,  في "المختمؼ" ك"المشكؿ"المحدثيف 

إذا كاف  المختمؼ كال مف قبيؿ "المشكؿ" إال إذا كاف صحيحا أك حسنا يعني مقبكال يحتج بو, أما
ضعيفا أك مكضكعا فبل, ففي "مختمؼ الحديث" يككف المعكؿ عميو ىك الصحيح أك الحسف 
بقسميو أما الضعيؼ كالكاىي كالساقط كالمكضكع فبل يمتفت إلى شيء منيا, ككذلؾ الحديث ال 
يعتبر مشكبل إال إذا كاف صحيحا أك حسنا بقسميو, أما إذا كاف ضعيفا ضعفا شديدا أك ساقطا 

ىك مخالؼ لمعقؿ  كضكعا, أك مترككا فبل يشتغؿ بو, كقد كضعت أحاديث كثيرة منيا ماأك م
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مخالفة صريحة, كمنيا ما ىك مخالؼ لمشرع, كمنياما ىك مخالؼ لمحقائؽ الككنية كالعممية بقصد 
إظيار أىؿ الحديث بمظير مف يرككف المستحيؿ, كمف يرككف األخبار التافية كالساقطة, كما 

 .484كالمبلحظة عمى بطبلنو إلى نحك ذلؾ تقـك التجربة

نشأة عمم مختمف الحديث, وأىميتو.المطمب الثاني:   
 ,يخكض غمارىا إال العمماء الجيابذة يعد عمـ مختمؼ الحديث مف العمكـ الدقيقة التي ال

المدققكف المتبحركف في عمـك الشريعة, كال يقكـ بأعبائو إال األئمة الجامعكف بيف صناعتي 
الفقو, الغكاصكف عمى المعاني الدقيقة, كيعد مف أىـ أنكاع عمـك الحديث حيث يضطر  الحديث ك

 .485إلى معرفتو جميع العمماء مف الطكائؼ, أم مف جميع التخصصات
كاف لئلماـ الشافعي شرؼ السبؽ إلى التصنيؼ في ىذا العمـ, حيث أشار اإلماـ النككم 

في عمـ مختمؼ الحديث, كأكؿ مف أصؿ لو الشافعي أكؿ مف صنؼ اإلماـ رحمو اهلل,إلى أف 
تأصيبلن عمميان كنظريان, كيظير ذلؾ جميان في كتابو الرسالة )في باب العمؿ في الحديث( ,كقد ذكر 
فيو بعض المعمكمات اليامة المختصرة في الجانب النظرم مف ىذا المكضكع, كذكر أمثمة 

(, المذاف أطاؿ فييما في الجانب  تطبيقية عمى ذلؾ, ك)كتاب اختبلؼ الحديث(, ك)كتاب األـ
التطبيقي, مقتصران عمى بحث االختبلؼ بيف النصكص الشرعية في المسائؿ الفقيية فقط 
كبخاصة التعارض بيف االحاديث النبكية, إال أنو لـ يكف يقصد استيفاء المكضكع, قاؿ النككم 

                                                           
منيج (, كعتر, 444-440, )ص:الوسيط في عموم ومصطمح الحديثنظر: أبك شيبة, ا 484

(, كلـ يذكر ابف الصبلح لفظ المشكؿ في كتبو بؿ 340-337,)صالنقد في عموم الحديث
ذكر المختمؼ, كقد اقتصر في معناه عمى ما فيو تضاد أك تناقض بيف حديثيف أك أكثر, 

ـ أكغيره, كىذا تعريؼ المختمؼ عند المحدثيف, كلـ يذكر مخالفة الحديث لمقرآف الكري
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ر جممة ينبو بيا عمى , بؿ ذكان كاصفان كتاب اختبلؼ الحديث: "لـ يقصد رحمو اهلل استيفاء
 . 486طريقو"

الشافعي أكؿ مف صنؼ في عمـ مختمؼ الحديث, إال أف ذلؾ ال اإلماـ بالرغـ مف أف 
حيث دارت في   يعني أف نشأة ىذا العمـ بدأت في زمنو, بؿ إف ىذا العمـ بدأ في عصر النبي

األدلة  إشكاالت بيف بعض األحاديث, كبيف بعض  _رضي اهلل عنيـ_أذىاف بعض الصحابة
ككاف يجيبيـ عف تمؾ اإلشكاالت, كنقمت إلينا مصادر   األخرل, كلقد سألكا عنيا رسكؿ اهلل

كانت   السنة كثيران مف األحاديث الصحيحة في ىذا المجاؿ, كمف ذلؾ: أف عائشة زكج النبي
الت قاؿ: "مف حكسب عذب", ق  ال تسمع شيئان ال تعرفو إال راجعت فيو حتى تعرفو, كأف النبي

إنما "قالت: فقاؿ: , ٖاالنشقاؽ:  چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ  عائشة, فقمت: أكليس يقكؿ اهلل تعالى:
 .  487"ذلؾ العرض كلكف مف نكقش الحساب ييمؾ

كاألحاديث في ىذا المقاـ كثيرة جدان, كىي تؤكد كجكد عمـ مختمؼ الحديث في عيد 
أكؿ مف أجاب عف تمؾ كانكا يسألكف عف ذلؾ, ك  _رضي اهلل عنيـ_ الصحابةك   النبي

, كمف _رضي اهلل عنيـ_كقد استمر ذلؾ في عصر الصحابة اإلشكاالت ىك: رسكؿ اهلل 
بعدىـ عمى ذلؾ دكف تدكيف, لكف كانت تدكر بعض اإلشكاالت, كيجيب عنيا العمماء, كيضعكف 
القكاعد العممية التي تعتمد في حؿ ىذه اإلشكاالت, كظمت ىذه اإلشكاالت كالقكاعد تنمك 
كتنضج, كيقكـ العمماء بتمحيصيا كتدقيقيا بشكؿ دائـ, حتى جاء عصر تدكيف العمـك فبدأ تدكيف 

 .-رحمو اهلل–ىذا العمـ عمى يد اإلماـ الشافعي
كقد كجد في ذلؾ العصر عكامؿ دفعت اإلماـ الشافعي لتدكيف ىذا العمـ, كىي: حاجة 

ي كثير مف األحاديث التي تبدك عممية ماسة, كأسئمة ممحة كاف يثيرىا بعض طبلب العمـ ف
متعارضة في الظاىر, كينتج عف ذلؾ التعارض اختبلؼ بيف العمماء؛ ألف منيـ مف كانكا ييسٌمكف 
تمؾ األحاديث المتعارضة نسخان, فسارع اإلماـ الشافعي إلى بياف ىذا الخطأ, قاؿ كلي اهلل 

                                                           

, نزىة النظر(, كذكر ذلؾ ابف حجر في 90, )ص:سيرالتقريب والتيانظر: النككم, 486 
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طة ًعٍندىـ, فىكىافى يتىطىرَّؽ بذلؾ خمؿ ًفي كم: " إنو لـ تكف قىكىاًعد اٍلجمع بىيف المختمفات مضبك ىمالد
مجتيداتيـ, فىكضع)أم الشافعي( لىيىا أصكالن, كدكنيا ًفي كتاب
"488 

 .المختمفة األحاديث وموقفو منالشافعي,  اإلمام : عمم مختمف الحديث عندالثالثالمطمب 
:  الشافعي الذم ذكره في الرسالة: "قاؿ اإلماـ كأبدأ الحديث في ىذا العمـ بنص ًلي قاًئؿه
ا, كأٍخرىل في القيرىآف مثمييا  فىإنَّا نىًجدي ًمف األحاديًث عىف رسكًؿ اهلل  أحاديثى في القيرىآف ًمٍثمييا نىصِّ

ٍممةن, كفي األحاديث منيا أكثرى ًممَّا في القيرىآف, كأخرل ليس منيا شيء في القيرىآف, كأخرل  جي
ة, كأخرل مختمفة: ليس فييا ًداللةه عمى ناسخو كال منسكخ, ميكتىًفقىةه, كأخرل ميٍختمفةه: ناًسخة كمىنٍ  سكخى

رىاـه, كأخرل لرسكؿ اهلل   كأخرل فييا نىٍييه ًلرسكؿ اهلل فييا نٍييه,  فتقكلكف: ما نىيىى عٍنو حى
, ثـ نىًجديكـ تذىبكف إلى بٍعض الميٍختىًمفة ًمف  فتقكلكف: نىٍيييو كأمره عمى االختيار ال عمى التٍَّحريـً

ديثو, ثـ يىٍختىًمؼ ًقياسيكـ عمييا, كتىٍتريككف ا , كنجدكـ تىًقيسيكف عمى بٍعًض حى ألحاديث دكف بٍعضو
ٍف يىٍتريؾ ًمف  ـٍ مى ـٍ في القياس كتىٍرًكو؟ ثـ تٍفتىًرقكف بعدي: فًمنكي تيكي جَّ بٍعضان فبل تىًقيسكف عميو, فىمىا حي

ذ بمثؿ الذم تىرىؾى   .489ٍسنادنا ًمنو"كأىٍضعىؼى إ ,حديثو الشيءى, كيىٍأخي
الشافعي ىك الجمع بيف الحديثيف الصحيحيف المختمفيف ما أمكف الجمع؛ بأف اإلماـ كاألصؿ عند 

يككف االختبلؼ في الظاىر, حيث قاؿ في كتاب )اختبلؼ الحديث (: "ككمما احتمؿ حديثاف أف 
تبلؼ في الحقيقة . كال ييتصٌكر االخ490يستعمبل معان, استعمبل معان كلـ يعطؿ كاحد منيما اآلخر"

الشافعي: "كال ييٍنسىب الحديثاف إلى االختبلؼ, ما كاف اإلماـ إال إذا تعذر الجمع كالتكفيؽ, قاؿ 
ى إال بسقكط غيره, مثؿ أف يككف الحديثاف في  يىاف معان, إنما المختًمؼ ما لـ ييٍمضى ليما كجيان يمضى

رّْمو" أيضان بأف أحدىما ناسخ كاآلخر منسكخ إال  . كال يحكـ491الشيء الكاحد, ىذا ييًحمُّوي كىذا ييحى
الشافعي في الرسالة: "فأمَّا الميٍختىًمفةي التي ال ًداللةى عمى أيّْيا اإلماـ بداللة كتعذُّر الجمع, قاؿ 

, فكيؿُّ أٍمًره ميكتىًفؽه صحيح, ال اختبلؼى فيو" , كال أيّْيا مىٍنسكخه ناًسخه
492. 
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قي بيف حديثيف بحيث ال يمكف الجمع بينيما, الشافعي كجكد اختبلؼ حقي اإلماـ قد نفى
: فبل يعدك أف يككفى لـ ييٍحفىٍظ ميتىقىصِّى, كما كصفتي قىٍبؿى  بقكلو: "كما لـ يكجد فيو إال االختبلؼي

, ك  دّْثو ا ًمٍف ميحى ٍيًرًه, أك كىىمن لـ نًجٍد ىذا, فىييعىدُّ ميٍختىًمفنا, كيىًغيبى عنَّا ًمٍف سبىًب تىٍبًييًنًو ما عًمٍمنا في غى
ٍدنا لو كجيان يحتمؿ بو أالَّ يككفى ميٍختىًمفان, كأف يككف داخبلن في  عنو شىٍيئنا ميٍختىًمفان فىكىشىٍفنىاه: إال كجى
الكجكه التي كصفتي لؾ, أك نىًجدي الدّْاللةى عمى الثاًبًت منو دكف غيره, ًبثيبيكًت الحديًث, فبل يككف 

ًديثىٍيًف, أك يككفي عمى الحديثاف المذاف نيًسبىا إلى االختبلؼ  ميتىكىاًفيىٍيًف, فنىًصيري إلى األٍثبىًت ًمف الحى
ٍفنا قىٍبؿى ىذا, فنصير إلى   أك سنة نبيو ,األثبىًت منيما ًداللةه ًمف كتاب اهلل أك الشَّكىاًىًد التي كىصى

ًديثىٍيًف ميٍختًمفى  أك عمى  ,ٍيف إالَّ كليما مىٍخرىجه الذم ىك أٍقكىل كأىٍكلىى أٍف يىٍثبيتى بالداليؿ, كلـ نجد عنو حى
: إما ًبميكىافىقىًة كتابو  ًد ما كصٍفتي ًدىما ًداللةه بأحى ٍيًره مف سنتو ,أحى  .493أك بعض الداليؿ" ,أك غى

الشافعي عدـ كجكد اختبلؼ حقيقي بيف حديثيف, ال اإلماـ مف خبلؿ ىذا النص يؤكد 
كليما مخرج يخرجيما مف االختبلؼ, أك يمكف الجمع بينيما, كأنو ال يكجد حديثاف مختمفاف إال 

الشافعي كجكىان  اإلماـ بد مف دليؿ عمى قبكؿ أحدىما دكف اآلخر, أك قبكليما معان, كقد ذكر ال
كثيرة إلخراج الحديثيف المختمفيف مف دائرة االختبلؼ, كىذا ما قصده بقكلو: "الكجكه التي كصفت 

 .(117:)ص لؾ", كسيأتي الحديث عف تمؾ الكجكه بالتفصيؿ
 : "عمى الناظر في الشريعة أمراف:494قاؿ اإلماـ الشاطبي

في العبادات  كميان  أحدىما: أف ينظر إلييا بعيف الكماؿ ال بعيف النقصاف, كيعتبرىا اعتباران  
كالعادات, كال يخرج عنيا البتة, ألف الخركج عنيا تيو كضبلؿ كرمي في عماية, كيؼ كقد ثبت 
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المحقؽ القدكة, كاف أصكلينا مفسرنا فقيينا, محدثنا لغكينا بيانينا نظارنا, ثبتنا كرعنا , بارعنا في 
, مف أفراد العمماء المحققيف األثبات كأكابر األئمة المتفننيف الثقات, تكفي يـك الثبلثاء  العمـك

أحمد بابا بف أحمد بف الفقيو , التنبكتي ظر:الثامف مف شعباف سنة تسعيف كسبعمائة, )ان
ىػ(,  1036الحاج أحمد بف عمر بف محمد التكركرم التنبكتي السكداني, أبك العباس )ت: 

, عناية كتقديـ: الدكتكر عبد الحميد عبد اهلل اليرامة, دار نيل االبتياج بتطريز الديباج
, األعالمالزركمي, , ك (50:ـ, )ص 2000الطبعة: الثانية, ليبيا,  –الكاتب, طرابمس 

 ((.1/23) معجم المفسرين,(, كعادؿ نكييض, 1/75)



لناقص في جيتيا ىك المبتدع بإطبلؽ, كالمنحرؼ عف الجادة إلى بنيات كماليا كتماميا؟ فالزائد كا
 . 495الطرؽ

كالثاني: أف يكقف أنو ال تضاد بيف آيات القرآف, كال بيف األخبار النبكية, كال بيف أحدىما مع 
كاحد كمنتظـ إلى معنى كاحد, فإذا أداه بادئ الرأم إلى  496"مييع"اآلخر, بؿ الجميع جار عمى 

ؼ, فكاجب عميو أف يعتقد انتفاء االختبلؼ, ألف اهلل قد شيد لو أف ال اختبلؼ فيو. ظاىر اختبل
فميقؼ كقكؼ المضطر السائؿ عف كجو الجمع, أك المسمـ مف غير اعتراض, فإف كاف المكضع 
مما يتعمؽ بو حكـ عممي فميمتمس المخرج حتى يقؼ عمى الحؽ اليقيف, أك ليبؽ باحثنا إلى 

بد لو مف أف يجعميا  فبل ,لؾ, فإذا اتضح لو المغزل كتبينت لو الكاضحةالمكت كال عميو مف ذ
حاكمة في كؿ ما يعرض لو مف النظر فييا. كيضعيا نصب عينيو في كؿ مطمب ديني, كما 

 .497فعؿ مف تقدمنا ممف أثنى اهلل عمييـ"
ركاه الشافعي في نفيو كجكد حديثيف مختمفيف, كيؤيد ذلؾ ما  اإلماـ كىذا يؤيد ما قالو  

الخطيب البغدادم , في الكفاية, عف محمد بف اسحاؽ بف خزيمة أنو قاؿ: "ال أعرؼ أنو ركم 
ف, فمف كاف عنده فميأت بو حتى أؤلؼ يحديثاف بإسناديف صحيحيف متضاد  عف النبي

 .498بينيما"
 عند اإلمام الشافعي : أقسام األحاديث المختمفةرابعالمطمب ال

أكدكا أف ىذه ك لمتكفيؽ بيف األحاديث المختمفة في الظاىر, المحدثكف منيجان عمميان  كضع
 األحاديث قسماف: 

                                                           
بناتي الطريؽ ىي: الطرؽ الصغار تتشىٌعب مف معظـ الطريؽ, )انظر: السيكطي, عبد الرحمف بف أبي بكر, جبلؿ الديف )ت:  495

ىػ 1418بيركت, الطبعة: األكلى,  –مية , تحقيؽ: فؤاد عمي منصكر, دار الكتب العمالمزىر في عموم المغة وأنواعياىػ(, 911
 ((1/407ـ, )1998

, مادة لسان العربمعنى مييع: الطريؽ الكاسع, أك الكاضح , أك البيّْف )انظر: ابف منظكر,  496
 ((8/379مييع, )

, االعتصامىػ(, 790انظر: الشاطبي, إبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي الغرناطي, )ت:  497
 -ىػ 1412لي, دار ابف عفاف, السعكدية, الطبعة: األكلى, تحقيؽ: سميـ بف عيد اليبل

 (.2/822ـ, )1992
 (.432, )ص:الكفاية في عمم الروايةالخطيب البغدادم,  498



القسـ األكؿ: ما يمكف الجمع فيو بيف الحديثيف, كال يعسر إبداء كجو يزيؿ تعارضيما,  
 كعندئذ يجب الجمع بينيما, كالعمؿ بيما معان .

تو نكعاف: األكؿ: أف بحيث ال يمكف الجمع بينيما, كيدخؿ تح فالقسـ الثاني: ما يتضادا
يعرؼ المتقدـ مف المتأخر, فإف كاف كذلؾ كاف المتأخر ناسخان لممتقدـ, كالثاني: أف ال يعمـ 
المتقدـ مف المتأخر فحينئذ نسمؾ مسمؾ الترجيح, فنأخذ بالراجح كندع المرجكح, كالترجيح بكثرة 

 .499 الركاة, أكبصفاتيـ, كالمرجحات كثيرة
 مام الشافعي في التوفيق بين األحاديث المختمفة ظاىريًا. منيج اإل : خامسالمطمب ال

يمكف تمخيص منيج اإلماـ الشافعي في الجمع بيف األحاديث المختمفة ظاىريان, كالترجيح  
 كفؾ التعارض فيما بينيا في النقاط التالية:

مطمقان, أكالن: التكفيؽ بيف األحاديث المختمفة بجعؿ بعضيا عامان, كبعضيا خاصان, أك بعضيا 
 كبعضيا مقيدان 

, اإلماـ قاؿ  الشافعي في الرسالة: "فأمَّا الميٍختىًمفةي التي ال ًداللةى عمى أيّْيا ناًسخه كال أيّْيا مىٍنسكخه
ًبيُّ المّْساف كالدَّار, فقٍد يقكؿي القكؿى  فكيؿُّ أٍمًره ميكتىًفؽه صحيح, ال اختبلؼى فيو, كرسكؿي اهلل  عىرى

"عامِّا ييريدي بو ا َـّ, كعامِّا يريدي بو الخاصَّ  .500لعا
نيى عف   الشافعي, بسنده عف ابف عمر أف رسكؿ اهللاإلماـ كمثاؿ ذلؾ: ما ركاه 

نىيىى عىًف الميزىابىنىًة. حيث قاؿ: عف ابف عمر: أىفَّ رىسيكؿى اهلًل  ,المزابنة
عف سعد بف أبي ك , 501

: أىيىٍنقيصي الرُّطىبي ًإذىا   ًء التٍَّمًر ًبالرُّطىًب؟ فىقىاؿى النًَّبيُّ سيًئؿى عىٍف ًشرىا كقاص: أنَّوي سىًمعى النًَّبيَّ 
                                                           

أبك (, ك 286, )ص: مقدمة ابن الصالح () معرفة أنواع عموم الحديثانظر: ابف الصبلح,  499
موسوعة عموم , زقزكؽ(, 446-444, )ص:الوسيط في عموم ومصطمح الحديثشيبة, 

 (. 656-654, )ص:الحديث الشريف
 (.575-574(, )فقرة : 270-269, )ص: الرسالةالشافعي,  500
أخرجو البخارم في صحيحو, كتاب , كالحديث (906(, )فقرة: 361, )ص:المصدر السابق 501

(, كأخرجو مسمـ 3/73(, )2171البيكع, باب بيع الزبيب بالزبيب كالطعاـ بالطعاـ, حديث )
(, 1542حيحو, كتاب البيكع, باب تحريـ بيع الرطب بالتمر إال في العرايا, حديث )في ص

ًبيًب كىٍيبلن, قاؿ الشافعي:(, 1171/ 3) بىٍيعي الكىٍرـً ًبالزَّ , كى  كالميزىابىنىةي: بىٍيعي الثَّمىًر ًبالتٍَّمًر كىٍيبلن
, الرسالةالشافعي, سو, )انظر: الميزىابىنىة, كىي بيع ما ييٍعرؼ كٍيميو بما ييٍجيؿ كٍيمو ًمٍف جن

 .((910(, )فقرة: 364-363)ص: 



, فىنىيىى عىٍف ذىًلؾى  ـٍ ؟ قاىليكا: نىعى اًحًب العىًريًَّة أٍف  . كركل بسنده: أفَّ رىسيكؿى اهلًل 502يىًبسى رىخَّصى ًلصى
ٍرًصيىا  .503"يىًبيعىيىا ًبخى
فقاؿ في الرسالة: "فكاف بيع الرُّطىًب بالتٍَّمًر الشافعي اختبلؼ ىذه األحاديث اإلماـ ككجو 

ٍنًييِّا عنو, لنيي النبي , كقد نيى   كبىيَّفى رسكؿي اهلل  مى أنو إنما نيى عنو ألنو ينقص إذا يىًبسى
عف التمر بالتمر إالَّ مثبلن بمثؿ, فمىمَّا نظىرى في الميتىعىقًَّب ًمف نيٍقصاف الرطب إذا يبس, كأف ال 

, فكاف يجمع معنييف: أحدىما التَّفاضيؿ في يككف أبدان  افي ميغىيَّبنا ال ييٍعرىؼي مٍثبلن بمثؿ, إٍذ كاف النٍُّقصى
ٍنًييِّا عنو  ًكيمىة؛ كاآلخر الميزىابىنىة, كىي بيع ما ييٍعرؼ كٍيميو بما ييٍجيؿ كٍيمو ًمٍف جنسو, فكاف مى المى

العرايا أف تككف رخصة  504يىا بالتمر كٍيبلن لـ تٍعديكافي بيع العىرىا  لمعنييف, فىمىمَّا رخَّصى ريسكؿي اهلل

                                                           
(, كالحديث أخرجو أبك داكد في سننو, 907(, )فقرة: 362-361, )ص:الرسالةالشافعي,  502

( , كالترمذم في سننو, 3/251(, )3359كتاب البيكع, باب في التمر بالتمر, حديث )
(, 3/520(, )1225المزابنة, حديث )كتاب البيكع, باب ما جاء في النيي عف المحاقمة ك 

)الترمذم, محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ, الترمذم, أبك عيسى )ت: 
(, كمحمد فؤاد عبد 2, 1, تحقيؽ كتعميؽ: أحمد محمد شاكر )جػ سنن الترمذيىػ(, 279

براىيـ عطكة عكض المدرس في األزىر الشريؼ )جػ 3الباقي )جػ  كتبة (, شركة م5, 4(, كا 
ـ(,  1975 -ىػ  1395مصر, الطبعة: الثانية,  –كمطبعة مصطفى البابي الحمبي 

(, 7/268(, )4545كالنسائي في سننو, كتاب البيكع, باب اشتراء التمر بالرطب, حديث )
(, 2264كابف ماجو في سننو, كتاب التجارات, باب بيع الرطب بالتمر, حديث )

سف صحيح, كقاؿ األلباني: صحيح, )انظر: (, كقاؿ أبك عيسى: ىذا حديث ح2/761)
 (.(2/303, التعميقات الحسان عمى صحيح ابن حبان, )األلباني

أخرجو البخارم في صحيحو, كتاب , كالحديث (908(, )فقرة: 363, )ص: المصدر السابق 503
البيكع, باب بيع المزابنة كىي بيع الثمر بالتمر كبيع الزبيب بالكـر كبيع العرايا, حديث 

(, كمسمـ في صحيحو, كتاب البيكع, باب تحريـ بيع الرطب بالتمر إال 3/75(, )2188)
 (.3/1169(, )1539في العرايا, حديث )

, كىك جائز عند الشافعي, ثـ أثبت فيو ألؼ  504 ىكذا في األصؿ بإثبات حرؼ العمة مع الجاـز
نما أثبتناه لطرافتو, )انظر: تعميؽ أحمد شاكر  بعد الكاك, كىك رسـ شاذ ال يقاس عميو كا 

 ((.911(, حاشية فقرة: )364عمى ذلؾ في الرسالة, )ص:



كدان بيما إلى  ًمف شيء نيًييى عنو, أك لـ يكف النيي عنو: عف المزابنة كالرطب بالتمر: إالَّ مىٍقصي
"  .505غير العرايا, فيككفى ىذا ًمف الكبلـ العاـ الذم يراد بو الخاصُّ

ذا رخاإلماـ كقاؿ  في بيع العرايا,   ص رسكؿ اهللالشافعي في اختبلؼ الحديث: "كا 
كىي رطب بتمر, كاف نييو عف الرطب بالتمر, كالمزابنة عندنا كاهلل أعمـ مف الجمؿ التي 
مخرجيا عاـ كىي يراد بيا الخاص, كالنيي عاـ عمى ما عدا العرايا, كالعرايا مما لـ تدخؿ في 

 .506نعمـ ذلؾ منسكخا كاهلل أعمـ", كال نييو؛ ألنو ال ينيى عف أمر يأمر بو إال أف يككف منسكخان 
ثانيان: التكفيؽ بيف األحاديث المختمفة باختبلؼ الحاؿ )المقاـ( أك السبب المذيف كرد فييما كؿ 

 حديث 
ٍسألىًة, كييؤىدّْم  اإلماـ قاؿ الشافعي في الرسالة: "كييٍسئىؿي عىف الشيًء فىييجيب عمى قىدر المى

بىرى ميتىقىصِّ  ٍعناه دكف بعض, عنو الميٍخًبري عنو الخى رنا, كالخبىر فيأًتيى ًببىٍعض مى بىرى ميٍختىصى ى, كالخى
ٍعًرفىتو  كىاًب, ًبمى ًقيقىة الجى كىابىو, كلـ ييٍدرؾ المسألىةى فيىديلَّو عمى حى ًديثى قىٍد أٍدرىؾى جى دّْثي عنو الرجؿي الحى كييحى

السَّبىبى الذم يىٍخريجي عميو الجكاب"
507. 

ألسباب التي تدفع بعضيـ إلى االعتقاد بكجكد اختبلؼ بيف الشافعي أف مف ا اإلماـ كبيف
حديثيف, أف يحفظ الراكم حديثان ناقصان, فيركم أكؿ الحديث كال يتمو, أك يركم كسطو كيترؾ 
طرفيو, أك يركم آخره كيترؾ أكلو. كما قاؿ في كتاب اختبلؼ الحديث: "قد اعتبرنا عمييـ كعمى 

مسألة عنده حديث فييا, فيأتي مف الحديث بحرؼ, أك حرفيف مف أدركنا فرأينا الرجؿ يسأؿ عف ال
يككف فييما عنده جكاب لما يسأؿ عنو, كيترؾ أكؿ الحديث كآخره, فإف كاف الجكاب في أكلو ترؾ 
ف كاف جكاب السائؿ لو في آخره ترؾ أكلو, كربما نشط المحدث فأتى بالحديث  ما بقي منو, كا 

 .508منو شيئان" ؽً بٍ عمى كجيو كلـ يي 
الشافعي أيضان إلى سبب كركد الحديث كأىميتو في معرفة معناه كداللتو, فإف اإلماـ نبو ك 

عدـ حضكر الصحابي لممقاـ الذم سمع فيو الحديث قصكر ال يتٌمـ حقيقة ما سمعو إال بمعرفة 
السبب الذم خرج مف أجمو الجكاب, أم: معرفة المقاـ الذم كرد فيو الحديث, فإف معرفة مقاـ 

                                                           
 (.911-910(, )فقرة : 364-363, )ص:الرسالةالشافعي,  505
 (.8/662)ممحؽ باألـ(, ) اختالف الحديث,الشافعي,  506
 (.577-576(, )فقرة : 270, )ص:الرسالةالشافعي,  507
 (.8/656, ممحؽ باألـ, )اختالف الحديثالشافعي,  508



زيمة ألم شبية, أك إشكاؿ, كرافعة ألم تعارض مع حديث آخر في مقاـ آخر, ثـ قاؿ: الحديث م
مّْصي بىٍعضي السَّاًمًعيف بىٍيفى اختبلؼ الحالىٍيًف  اًلفو أٍخرىل, فبل ييخى "كيىسيفُّ في الشٍَّيء سينَّة كفيما ييخى

عتقاد بكجكد اختبلؼ بيف . كذكر أف مف األسباب التي تدفع بعضيـ إلى اال509المَّتىٍيًف سىفَّ فييما"
الحديثيف عدـي فيـ اختبلؼ مقامي الحديث, أم عدـ فيـ داللة مقاـ كؿ حديث, كاختبلفو عف 
اًلفيوي في, معنى  اآلخر. ثـ قاؿ: "كيسيفُّ سنَّةن في نصٍّ معناه, فىيىٍحفىظييا حاًفظه, كيىسيفُّ في مىٍعننى ييخى

اًمعيو في معنى سنةن غيرىىا, الختبلؼ ال ًفظى كييجى حالىٍيًف, فيىٍحفىظي غيريه ًتٍمؾى السنةى, فإذا أدَّل كؿّّ ما حى
" رىآهي بعضي الساًمًعيفى اختبلفنا, كليس منو شيءه مختمؼه

. قاؿ بأف مف األسباب أيضان أف يؤدم 510
صحابي ما حفظو في مكضكع معٌيف, كيؤٌدم صحابي آخر حديثان حفظو في المكضكع نفسو, 

معو في آخر, فيظف السامع أف بيف الحديثيف اختبلفان, كليس بينيما  يختمؼ معو في شيء, كيتفؽ
اختبلؼ؛ ألف مقاـ كؿ حديث يختمؼ عف اآلخر, كفي ىذه الحالة فإف إعماليا كالجمع بينيما 

 .  شيء الـز
الشافعي عف أبي  اإلماـ كمثاؿ ذلؾ مسألة استقباؿ القبمة لمغائط أك البكؿ, حيث أخرج

قيكا   الٌنًبيَّ  أيُّكبى األٍنصارم, أفَّ  لىًكٍف شىرّْ , كى كىىا ًلغىاًيًط أىٍك بىٍكؿو : "الى تىٍستىٍقًبميكا الًقٍبمىةى كىالى تىٍستىٍدًبري قىاؿى
نىٍستىٍغًفري  ًرؼي كى ًنعىٍت, فىنىٍنحى ٍدنىا مىرىاًحيضى قىٍد صي , فىكىجى ـى بيكا. قىاؿى أىبيك أىيُّكب: فىقىًدٍمنىا الشَّا اهللى"أىٍك غىرّْ

511. 
: إذىا قىعىٍدتى  اإلماـ ركلك  الشافعي عف عبد اهلل بف عمر, أنَّو كاف يقكؿ: "إفَّ نىاسنا يىقيكليكفى

مىى ظىٍيًر  , عبد اهلل: "لىقىٍد اٍرتىقىٍيتي عى ٍقًدًس", فىقىاؿى ًتؾى فىبلى تىٍستىٍقًبًؿ الًقٍبمىةى, كىالى بىٍيتى المى اجى مىى حى بىٍيتو لىنىا عى
ًتًو"  فىرىٍأٍيتي رىسيكؿى اهللً  اجى ٍقًدًس ًلحى مىى لىًبنىتىٍيًف ميٍستىٍقًببلن بىٍيتى المى عى

512. 

                                                           
 (.578( , )فقرة : 270, )ص:الرسالةالشافعي,  509
 (.579(, )فقرة : 270, )ص:المصدر السابق 510
( كالحديث أخرجو البخارم في 811(, )فقرة : 330-329, )ص:الرسالةالشافعي,  511

صحيحو, كتاب الكضكء, باب ال تستقبؿ القبمة بغائط أك بكؿ إال عند البناء جدار أك نحكه, 
( , كأخرجو مسمـ في صحيحو , كتاب الطيارة , باب إذا أتيتـ 1/41(,)144حديث )

 (.1/224(, )264الغائط فبل تستقبمكا القبمة كال تستدبركىا ,حديث )
(, كالحديث أخرجو البخارم في صحيحو, كتاب 812(, )فقرة : 330)ص: ,المصدر السابق 512

مسمـ في صحيحو,  (, كأخرجو1/41(, )145الكضكء, باب مف تبرز عمى لبنتيف, حديث )



الشافعي بعد ذكره لمحديثيف السابقيف, أف ليس في الحديثيف اختبلؼ, حيث اإلماـ بيف 
, أك ألكثرىـ في  اهلل  رىسكؿي  قاؿ: أدَّبى  ـٍ مىف كاف بٍيف ظىٍيرىانىٍيًو, كىـ عىرىب, ال ميٍغتىسىبلىًت لىيي
 فا حتمؿ أدىبيو ليـ معنييف:  منازليـ,

أحدىما: أنيـ إنما كانكا يذىبكف لحكايجيـ في الصحراء, فأمرىـ أالَّ يستقبمكا القبمة كال يستدبركىا, 
ًلسىعىة الصحراء, كًلًخفًَّة المىؤيكنىًة عمييـ, لسعة مذاىبيـ عف أٍف تيٍستقبؿ القبمة, أك تيستدبر لحاجة 

كف ليـ ًمٍرفىؽه في استقباؿ القبمة, كال استدباًرىا أٍكسىعى عمييـ ًمٍف اإلنساف ًمف غايط أك بكؿ, كلـ ي
قّْى ذلؾ, ككثيران ما يككف الذاىبكف في تمؾ الحاؿ في غير ًسٍتر عف مصمّْي, يرل عكراتيـ  تىكى

مي, إٍف ميقبميف كميٍدبريف, إذا استقبؿ القبمة, فأيًمركا أف ييٍكرمكا ًقٍبمىةى اهلل, كيستركا العكرات ًمٍف ميصى 
 صمَّى حيث يراىـ, كىذا المعنى أشبو معانيو, كاهلل أعمـ.

ًعؿى ًقٍبمةن في صحراء, لغائط أك بكؿ, ًلئىبلَّ  :كالثاني قد يحتمؿ أف يككف نياىـ أف يستقبمكا ما جي
ل لممصميف ييتىغىكَّطى أك ييباؿى في الًقبمة, فتككفى قىًذرىةن ًبذلؾ, أٍك ًمف كىرىاًئيا, فيككفى ًمٍف كراًئيا أذن 

 .513إلييا
كىى عف النبياإلماـ كقاؿ  ٍممىةن, فقاؿ بو عمى   الشافعي: فسمع أبك أيكب ما حى جي

المذىب في الصحراء كالمنازؿ, كلـ ييفىرٍّْؽ في المذىب بيف المنازؿ التي لمناس مىرىاًفؽي في أٍف 
ف فييا الذاىبي لحاجتو أك مستدبرتيا, كالتي يكك  ,يضعكىا في بعض الحاالت ميٍستىٍقًبمىةى الًقبمة

ميٍستىًترنا, فقاؿ بالحديث جممةن, كما سمعو جممةن, ككذلؾ ينبغي لمف سمع الحديث أف يقكؿ بو عمى 
عيميكًمو كجممتو, حتى يجد ًداللة ييفىرّْؽ بيا فيو بينو

514. 
مستقببلن بيت المقدس لحاجتو, كىك إحدل   كقاؿ: لما حكى "ابف عمر" أنو رأل النبي

ذا استقبمو استدبر الكعبة: أٍنكىرى عمى مىٍف يقكؿ ال يستقًبًؿ الًقٍبمىةى كال يستدًبٍرىا لحاجة, القبمتيف,  كا 
ما أمىرى بو -فيما ييرىل-كلـ يسمع  كرىأىل أٍف ال ينبغيى ألحد أف يىٍنتىًييى عىف أٍمرو فعمو رسكؿ اهلل

قكؿى بالنيي في الصحراء, في الصحراء, فىييفىرّْؽى بٍيف الصحراء كالمنازؿ, في رسكؿي اهلل 
عمى ما  كًبالرخصة في المنازؿ, فيككف قد قاؿ بما سمع كرأل, كفرَّؽى بالداللة عف رسكؿ اهلل 

                                                                                                                                                                      

(, 266كتاب الطيارة, باب إذا أتيتـ الغائط فبل تستقبمكا القبمة كال تستدبركىا, حديث)
(1/224.) 
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شيئان   فرؽ بينو, الفتراؽ حاؿ الصحراء كالمنازؿ, كفي ىذا بىيافي أف كيؿَّ مىف سىًمعى ًمف رسكؿ اهلل
ف لـ ييعرؼ حيثي يىتىفىرَّ  ـٍ ييٍعرىٍؼ إالَّ ًبًداللةو عف رسكؿ قىًبمىو عنو, كقاؿ بو, كا  ـٍ يتفرٍَّؽ بٍيفى ما ل ؽي ل

 .515عمى الفرؽ بىٍينىوي  اهلل
الشافعي في اختبلؼ الحديث: كاف القـك عربا, إنما عامة مذاىبيـ في اإلماـ كقاؿ 

الصحارم, ككثير مف مذاىبيـ ال حش فييا يسترىـ, فكاف الذاىب لحاجتو إذا استقبؿ القبمة, أك 
برىا, استقبؿ المصمى بفرجو, أك استدبره, كلـ يكف عمييـ ضركرة في أف يشرقكا أك يغربكا, استد

فأمركا بذلؾ,ككانت البيكت مخالفة لمصحراء, فإذا كاف بيف أظيرىا كاف مف فيو مستترا ال يراه إال 
 مف دخؿ, أك أشرؼ عميو, ككانت المذاىب بيف المنازؿ متضايقة, ال يمكف مف التحرؼ فييا ما

مف استقبالو بيت المقدس, كىك  يمكف في الصحراء, فمما ذكر ابف عمر ما رأل مف رسكؿ اهلل 
حينئذ مستدبر الكعبة, دؿ عمى أنو إنما نيى عف استقباؿ الكعبة كاستدبارىا في الصحراء دكف 

 .516المنازؿ
ف الشافعي فميس في الحديثيف اختبلؼ, حيث إف النيي ع اإلماـ إذف بناءان عمى ما قاؿ

استقباؿ القبمة, كعف استدبارىا لغائط, أك بكؿ, كاف في حاؿ أف الرجؿ ال يستره ساتر, كحاؿ 
أىؿ الصحراء, أما عدـ النيي عف ذلؾ فكاف في حاؿ أف الرجؿ داخؿ مرحاضو في بيتو, أك 

 غيره. 
 كبعضيا منسكخان  ,ثالثان: التكفيؽ بيف األحاديث المختمفة بجعؿ بعضيا ناسخان 

يىا ًبسينًَّتًو, كلـ يىدىٍع أٍف ييبىيّْفى كمَّمىا  اإلماـقاؿ  الشافعي في الرسالة: "كيسيفُّ السنةى ثـ يىٍنسىخي
بعضي عمـً الناًسخ أك  نىسىخى ًمف سنتو بسنتو, كلكف ربما ذىىىبى عمى الذم سىًمعى ًمف رسكًؿ اهلل 

ًفظى أحديىما دكف الذم سًمع ًمف رسكًؿ اهلل  , كليس يذىب ذلؾ عمى  ًعمـً المىٍنسكخ, فىحى رى اآلخى
"  .517عامَّتيـ, حتى ال يككف فييـ مٍكجكدان إذا طيًمبى

ًرعى   عف أنس بف مالؾ: أفَّ النًَّبيَّ  الشافعياإلماـ كمثاؿ ذلؾ ما ركاه  رىًكبى فىرىسنا, فىصي
مىكىاًت كىىيكى قىاًعده  بلىةن ًمفى الصَّ مَّى صى , فىصى ًحشى ًشقُّوي األىٍيمىفي ٍنوي, فىجي مٍَّينىا كىرىاءىه قيعيكدنا, فىمىمَّا عى , كىصى

ذىا رىكىعى فىاٍركىعي  مُّكا ًقيىامنا, كىاً  مَّى قىاًئمنا فىصى ـي ًلييٍؤتىَـّ ًبًو, فىًإذىا صى ا ًعؿى اإلمى رىؼى قاؿ: إنَّمىا جي فىعى اٍنصى ذىا رى كا, كىاً 
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ًمدىهي, فىقيكليكا: رى  : سىًمعى اهللي ًلمىٍف حى ذىا قىاؿى ميكسنا فىاٍرفىعيكا, كىا  مُّكا جي اًلسنا فىصى مَّى جى ذىا صى ٍمدي, كىاً  لىؾى الحى بَّنىا كى
" أىٍجمىعيكفى

518. 
عف  ركة,عالشافعي أف ىذا الحديث منسكخ بحديث آخر ركاه عف ىشاـ بف اإلماـ رأل   

مّْي ًبالنَّ  أبيو: "أفَّ رىسيكؿى اهلًل  رىجى ًفي مىرىًضًو, فىأىتىى"أبىا بكر" كىىيكى قىاًئـه ييصى "أبك خى رى اًس, فىاٍستىٍأخى
مىسى رىسيكؿي اهلًل  بكر", فىأىشىارى ًإلىٍيًو رىسيكؿي اهلًل  , فىجى ٍنًب "أبي بكر", فىكىافى  أىٍف كىمىا أىٍنتى ًإلىى جى

ًة رىسيكًؿ اهللً  بلى مّْي ًبصى بلىًة "أبي بكر"  "أبك بكر" ييصى مُّكفى ًبصى كىافى النَّاسي ييصى كى
519. 

مى أف الحديث األكؿ منسكخ, كىذا الحديث ناسخ لو, كاستدؿ كاستدؿ بيذا الحديث ع
بالناس  عمى ذلؾ بأف الصبلة المذككرة في الحديث الثاني ىي آخر صبلة صبلىا رسكؿ اهلل 

في مرضو الذم مات فيو, قاًعدان كالناس   فمما كانٍت صبلة النبي"حتى لقي اهلل. حيث قاؿ: 
مكس في سىٍقطىتو عف الفرس: قبؿ مرضو الذم مات خمفو قيامان, استدلمنا عمى أفَّ أمرى  ه الناسى ًبالجي

فيو, فكانت صبلتو في مرضو الذم مات فيو, قاعدان كالناس خمفو قيامان: ناسخةن, ألٍف يجمسى 
كأجمع عميو الناس, ًمف أف  ,الناس بجمكس اإلماـ, ككاف في ذلؾ دليؿه بما جاءت بو السنة

مّْيى الصبلة قائمان إذا أطاقيا الميصى  ـى مينفردان أٍف ييصى مّْي, كقاعدان إذا لـ ييطؽ, كأٍف ليس لممطيؽ القيا
 .520"قاعدان 

أٍف صمَّى في مىرىضو قاعدان كمىٍف خٍمفو ًقيامان, مع أنيا ناسخة   كقاؿ: فكانت سنةي النبي  
جماعى الناس أٍف ييصمي كؿُّ كاحد  ًلسنتو األيكلىى قٍبميا: ميكاًفقةن سنتىو في الصحيح كالمريض, كا 

و, كما ييصمي المريضي خٍمؼى اإلماـ الصحيح قاعدا كاإلماـ قائمان. كىكذا نقكؿ: يصمي  ًمنيما فٍرضى
                                                           

( كالحديث أخرجو البخارم في صحيحو , كتاب 696(, )فقرة : 298, )ص:المصدر السابق 518
 ( .1/139( )689اآلذاف , باب إنما جعؿ اإلماـ ليؤتـ بو , حديث )

(, كالحديث أخرجو البخارم في صحيحو, 699(, )فقرة : 299, )ص:الرسالةالشافعي,  519
( 444كتاب أبكاب صبلة الجماعة , باب حٌدالمريض أف يشيد الجماعة  , حديث )

( , كأخرجو مسمـ 1/137( )683(, كباب مف قاـ إلى جنب اإلماـ لعمة , حديث )1/133)
اـً ًإذىا عىرىضى لىوي  مى ًؼ اإٍلً , في صحيحو , كتاب الصبلة , بىابي اٍسًتٍخبلى سىفىرو عيٍذره ًمٍف مىرىضو كى

ًف اٍلًقيىاـً لىًزمىوي اٍلًقيى  اًلسو ًلعىٍجًزًه عى اـو جى ٍمؼى ًإمى مَّى خى ٍيًرًىمىا مىٍف ييصمّْي ًبالنَّاًس, كىأىفَّ مىٍف صى ـي ًإذىا كىغى ا
مىى اٍلًقيىاـً  ٍف قىدىرى عى ؽّْ مى ٍمؼى اٍلقىاًعًد ًفي حى نىٍسًخ اٍلقيعيكًد خى مىٍيًو, كى (, 418, حديث ) قىًدرى عى

(1/314). 
 (.703-702(, )فقرة : 301-300, )ص:الرسالةالشافعي,  520



ٍيرىه كاف  كَّؿى غى و, كلٍك كى مي كؿُّ كاًحد فٍرضى اء ًقيامان, فييصى ـي جاًلسان كمىٍف خٍمفو ًمف األًصحَّ اإلما
سىننا  .521حى

طمب التالي, لذلؾ لـ اتحدث كثيران عنو لكي أتناكلو كسيطكؿ الحديث في الناسخ كالمنسكخ في الم
 في مكانو.

أك  رابعان: التكفيؽ بيف األحاديث المختمفة بككف بعضيا أشبو بكتاب اهلل, أك سنة رسكؿ اهلل 
 القياس, بككنيا أثبت إسنادان.

ًبثيبيكًت الشافعي في الرسالة: "أك نىًجدي الدّْاللةى عمى الثاًبًت منو دكف غيره, اإلماـ قاؿ 
الحديًث, فبل يككف الحديثاف المذاف نيًسبىا إلى االختبلؼ ميتىكىاًفيىٍيًف, فنىًصيري إلى األٍثبىًت ًمف 

ًديثىٍيًف, أك يككفي عمى األثبىًت منيما ًداللةه ًمف كتاب اهلل, أك سنة نبيو أك الشَّكىاًىًد التي   الحى
ٍفنا قىٍبؿى ىذا, فنصير إلى الذم ىك أٍقكىل   .522كأىٍكلىى أٍف يىٍثبيتى بالداليؿ"كىصى

الشافعي في كتاب اختبلؼ الحديث, حيث رجح حديثان عمى اإلماـ كمثاؿ ذلؾ ما ذكره 
آخر بداللة الكتاب كالسنة, فقد ركل عف عمرة, أنيا سمعت عائشة, كذكر ليا أف عبد اهلل بف 

ـ يكذب, كلكنو أخطأ أك عمر, يقكؿ: "إف الميت ليعذب ببكاء الحي", فقالت عائشة:" أما إنو ل
إنيـ ليبككف عمييا, »عمى ييكدية, كىي يبكي عمييا أىميا, فقاؿ:   نسي, إنما مر رسكؿ اهلل
نيا لتعذب في قبرىا"  .523كا 

عف أبيو عمر مرفكعان, أف  ,الشافعي مف طريؽ أخرل نحك حديث ابف عمراإلماـ كأخرج 
: إف اهلل يعذب المؤمف ببكاء أىمو   اهللعائشة قالت: "يرحـ اهلل عمر, ال كاهلل ما حدث رسكؿ 
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, باب قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ, يعذب الميت ببعض بكاء صحيحو, كتاب الجنائز
(, كأخرجو مسمـ في صحيحو, 2/80(, )1289أىمو عميو إذا كاف النكح مف سننو, حديث )

 (.2/642(, )932كتاب الجنائز, باب الميت يعذب ببكاء أىمو عميو, حديث )



, كقالت عائشة: «إف اهلل يزيد الكافر عذابا ببكاء أىمو عميو»قاؿ:   عميو, كلكف رسكؿ اهلل
 .524  ُْٔاألنعاـ: چ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یٹ ٹ چ حسبكـ القرآف, 

ىك كرجح الشافعي ما ركت عائشة بداللة الكتاب كالسنة, أما الكتاب فكما قالت عائشة, ك 
مئ  ىئ  چ  , ككذلؾ استدؿ بقكلو تعالى:  ُْٔاألنعاـ: چ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یچ  قكلو تعالى:

 چک  ک  ک  ک  گ  گ   ٹ ٹ چ  , كقكلو تعالى:ّٗالنجـ:  چيئ  جب   حب  خب  مب  

 .ُٓطو:  چٹ  ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  چ  , كقكلو تعالى:ٖالزلزلة: 
أما إنو ال »قاؿ: نعـ, قاؿ: « ابنؾ ىذا؟»لرجؿ:   اهلل أما السنة فاستدؿ بقكؿ رسكؿ

مثؿ ما أعمـ اهلل مف أف جناية كؿ امرئ   . فأعمـ رسكؿ اهلل525,«يجني عميؾ, كال تجني عميو
 .526عميو كما عممو لو, ال لغيره كال عميو

 خامسان: التكفيؽ بيف األحاديث المختمفة بحمؿ بعض األكامر كالنكاىي عمى االختيار.
أحاديثى في   قائؿ: "فىإنَّا نىًجدي ًمف األحاديًث عىف رسكًؿ اهللالشافعي: قاؿ لي  اإلماـ قاؿ

ٍممةن,....كأخرل فييا نىٍييه ًلرسكؿ اهلل ا, كأٍخرىل في القيرىآف مثمييا جي فتقكلكف: ما   القيرىآف ًمٍثمييا نىصِّ
رىاـه, كأخرل لرسكؿ اهلل  , فتقكلكف: نىٍيييو كأمره عمى االخت نىيىى عٍنو حى يار, ال عمى فييا نٍييه

"  .527التٍَّحريـً

                                                           
, كتاب الجنائز, باب ( كالحديث أخرجو البخارم في صحيحو 8/648, )المصدر السابق 524

قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ, يعذب الميت ببعض بكاء أىمو عميو إذا كاف النكح مف 
(, كأخرجو مسمـ في صحيحو, كتاب الجنائز, باب الميت 2/79(, )1268سننو, حديث )

 (.2/642(,)929يعذب ببكاء أىمو عميو, حديث )
ال يؤخذ أحد بجريرة أخيو أك أبيو, حديث أخرجو أبك داكد في سننو, كتاب الديات, باب  525

(, كأخرجو النسائي في سننو, كتاب القسامة, باب ىؿ يؤخذ أحد بجريرة 4168( ,)4495)
(, كأخرجو أبف ماجو في سننو, كتاب الديات, باب ال يجني 8/53(, )4832أحد, حديث )

لباني, (, كقاؿ األلباني: صحيح, )انظر: األ2/890(,)2671أحد عمى أحد, حديث )
 ((.2/374) سمسمة األحاديث الصحيحة,

 (.8/648, )ممحؽ باألـ( )اختالف الحديثانظر: الشافعي,  526
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, حتى تىٍأًتيى   الشافعي عف ذلؾ قائبلن: "ما نيى عنو رسكؿي اهلل اإلماـ أجاب فيك عمى التٍحًريـً
ٍيرى التٍحريـ" داللةه عنو عمى أنو أراد بو غى

528. 
اءى   الشافعي ركل عف"سالـ"عف أبيو, أفَّ النبياإلماـ كمف أمثمة ذلؾ أف  قاؿ: مىٍف جى

ـٍ  ٍمعىةى فىٍميىٍغتىًسٍؿ" ًمٍنكي قاؿ: " غيٍسؿي   . كركل أيضان: عف "أبي سعيد الخيدرم", أفَّ رسكؿى اهلل529الجي
" مىى كيؿّْ ميٍحتىًمـو ٍمعىًة كىاًجبه عى يىٍكـً الجي

530. 
في: )غسؿ يكـ الجمعة كاجب(, كأٍمريه  الشافعي: "فكاف قكؿي رسكؿ اهلل  اإلماـ قاؿ 

ٍمعىًة إالَّ بالغسؿ,  بالغسؿ, يحتمؿ معنييف: الظاىري  بلة الجي منيما أنو كاجب, فبل تجزئ الطيارىةي ًلصى
نيًب غٍيري الغسؿ, كيحتمؿ كاجبه في االختيار كاألٍخبلؽ كالنَّظافة كما ال يجزئ في طيارة الجي

531 . 
كفي  ,في األخبلؽ ان الشافعي أف يككف الكجكب الكارد في الحديث, كجكب اإلماـ رجح

ٻ  ٻ  پ  چ  فة, كالذم رجح ىذا عنده داللتاف: األكلى ظاىر قكلو تعالى:كفي النظا ,االختيار

, الكارد في عمكـ الكضكء مف األحداث, ٔالمائدة:  چ .......ڀپ  پ   پ  
كخصكص الغسؿ مف الجنابة, كالداللة الثانية: ما ركاه الشافعي, عف مالؾ, عف الزىرم, عف 

بف الخطاب يخطب, فقاؿ  الجمعة, كعمر يكـ  سالـ, قاؿ: "دخؿ رجؿ مف أصحاب النبي
ساعة ىذه ؟ فقاؿ: يا أمير المؤمنيف! انقمبت مف السكؽ, فسمعت النداء, فما زدت 532عمر: أية 

كاف يأمر   عمى أف تكضأت, فقاؿ عمر: الكضكء أيضان, كقد عممت أف رسكؿ اهلل

                                                           
 (.591(, )فقرة: 272, )ص:الرسالةالشافعي,  528
 (, كالحديث أخرجو البخارم في صحيحو, كتاب840(, )فقرة : 338, )ص:المصدر السابق 529

الجمعة, باب ىؿ عمى مف لـ يشيد الجمعة غسؿ مف النساء كالصبياف كغيرىـ, حديث 
(, كأخرجو مسمـ في صحيحو, كتاب الجمعة, دكف اسـ لمباب, حديث 2/5(, )894)
(844( )2/579.) 

(, كالحديث أخرجو البخارم في صحيحو, كتاب 839(, )فقرة : 337)ص: ,المصدر السابق 530
يكـ الجمعة, كىؿ عمى الصبي شيكد يكـ الجمعة, أك عمى  الجمعة, باب فضؿ الغسؿ

(, كأخرجو مسمـ في صحيحو, كتاب الجمعة, باب كجكب 2/3( )879النساء, حديث )
 (.2/580(, )846غسؿ الجمعة عمى كؿ بالغ مف الرجاؿ كبياف ما أمركا بو, حديث )

 (.841(, )فقرة: 338, )ص:المصدر السابق 531
 " كالصكاب ما أثبتو.  كتبت في الرسالة " أيت 532



السابؽ كلكف سيمي خر مثؿ معنى حديث مالؾ آ ان الشافعي أيضان حديث اإلماـ . كركل533بالغسؿ"
 .534فيو الداخؿ يـك الجمعة بغير غسؿ بعثماف بف عفاف

ًفظى "عمر" عف رسكؿ اهلل  اإلماـ قاؿ أنو  الشافعي بعد أف ذكر ىذا الحديث: فمىمَّا حى
ـى ًمٍف أٍمر رسكؿ اهلل ًم بالغسؿ, ثـ ذكر "عمر"   كاف يأمر بالغيٍسًؿ, كعمـ أفَّ "عثماف" قد عى

, فقد  بي "لعثماف" أٍمرى الن ـى "عثماف" ذلؾ: فمك ذىب عمى ميتىكىىّْـو أفَّ "عثماف" نًسيى بالغيسؿ, كعًم
ـٍ يأمره "عمر  ذكَّرىه "عمر" قٍبؿى الصبلة ًبنسياًنو, فمىمَّا لـ يترٍؾ "عثماف" الصبلة لمغسؿ, كلمَّا ل

ًممىا أف أٍمرى رسكؿ اهلل  ى االختيار, ال بالغسؿ عم بالخركج لمغسؿ: دؿَّ ذلؾ عمى أنيما قد عى
عمى أٍف ال ييٍجًزئى غييره, ألف "عمر" لـ يكف ًليىدىعى أٍمرىه بالغسؿ, كال "عثماف" , إٍذ عممنا أنو ذاًكره 

 .535بالغسؿ: إالَّ كالغيٍسؿي عمى االختيار  ًلترؾ الغيسؿ, كأمًر النبي
,  الشافعي ىذا التأكيؿ بما ركاه عف عائشة قالت: "كىافى النَّاسي اإلماـ كقكل  ـٍ عيمَّاؿى أىٍنفيًسًي

" ٍمتيـٍ : لىٍك اٍغتىسى ـٍ , فىًقيؿى لىيي ـٍ كحيكفى ًبيىٍيآًتًي كىانيكا يىري كى
536. 

" أفَّ  كقد ذكر أيضان قكالن آخر لرسكؿ اهلل  كىل "البٍصًريُّكفى دكف أف يذكر لو سندان, حيث قاؿ: كرى
ًنعٍ    النبي ٍمعىًة فىًبيىا كى أى يىٍكـى الجي ٍف تىكىضَّ "قاؿ: "مى ؿي مىًف اٍغتىسىؿى فىالغيٍسؿي أىٍفضى مىٍة, كى

537. 

                                                           
(, كالحديث أخرجو البخارم في صحيحو, 842(, )فقرة : 338, )ص: الشافعي, الرسالة 533

كتاب الجمعة, باب فضؿ الغسؿ يكـ الجمعة, كىؿ عمى الصبي شيكد يكـ الجمعة, أك 
(, كأخرجو مسمـ في صحيحو, كتاب الجمعة, دكف اسـ 2/2()878عمى النساء , حديث )

 (.2/580()845)لمباب, حديث 
 (.843(, )فقرة : 339, )ص:المصدر السابق 534
 (.844(, )فقرة : 340-339, )ص:الرسالةالشافعي,  535
أخرجو البخارم في صحيحو, كتاب الجمعة, باب كقت الجمعة إذا زالت الشمس, حديث  536

(, كأخرجو مسمـ في صحيحو, كتاب الجمعة, باب كجكب غسؿ الجمعة 2/7(, )903)
 (.2/581(, )847مف الرجاؿ كبياف ما أمركا بو, حديث ) عمى كؿ بالغ

أخرجو الترمذم في سننو, كتاب أبكاب الجمعة, باب في الكضكء يكـ الجمعة, حديث  537
(, كأخرجو النسائي في سننو, كتاب الجمعة, باب الرخصة في ترؾ 2/369(, )497)

ننو, كتاب إقامة (, كأخرجو ابف ماجو في س3/94(, )1380الغسؿ يكـ الجمعة, حديث )
الصبلة كالسنة فييا, باب ما جاء في الرخصة في ذلؾ )أم الرخصة في ترؾ الغسؿ يـك 

ًحيحه 1/347(, )1091الجمعة(, حديث ) سىفه صى ًديثه حى  (, قاؿ أبك عيسى: ىىذىا حى



لو كتابان خاصان مف كتبو التي ألحقت باألـ, سماه: "كتاب صفة نيي الشافعي كقد جعؿ 
ٍنوي فىييكى   حيث قاؿ فيو: أىٍصؿي النٍَّيًي ًمٍف رىسيكًؿ المَّوً   . "538 رسكؿ اهلل ا نىيىى عى أىفَّ كيؿَّ مى

تَّى تىٍأًتيى  ـه, حى رَّ , إمَّا أىرىادى ًبًو نىٍيينا  ميحى ٍيًر التٍَّحًريـً ٍعننى غى ٍنوي ًلمى ا نىيىى عى مىى أىنَّوي إنَّمى لىةه تىديؿُّ عى ٍنوي دىالى عى
ٍنًييّْ كىاأٍلىدىًب, كىااًلٍخًتيى  مَّا أىرىادى ًبًو النٍَّييى ًلمتٍَّنًزيًو عىٍف اٍلمى , كىاً  اًر, كىالى عىٍف بىٍعًض اأٍليميكًر ديكفى بىٍعضو

لىةو عىٍف رىسيكًؿ المَّوً   نيفىرّْؽي بىٍيفى نىٍيًي النًَّبيّْ  ـي أىفَّ   إالَّ ًبدىالى , فىنىٍعمى ـٍ يىٍختىًمٍؼ ًفيًو اٍلميٍسًمميكفى أىٍك أىٍمرو لى
نٍ  ـٍ ًممَّا نىيىى عى يي قىٍد ييٍمًكفي أىٍف يىٍجيىمىيىا بىٍعضي ـٍ الى يىٍجيىميكفى سينَّةن, كى فىكىافى   وي رىسيكؿي المَّوً اٍلميٍسًمًميفى كيمَّيي

ًرًؽ إالَّ ىىاءى كىىىاءى, كى  ٍف الذَّىىًب ًباٍلكى ـٍ يىٍختىًمٍؼ أىٍكثىري اٍلعىامًَّة ًفيًو أىنَّوي نىيىى عى مىى التٍَّحًريـً لى عىٍف الذَّىىًب عى
نىيىى عىٍف بىٍيعىتىٍيًف ًفي بىٍيعىةو  , كى , فىقيٍمنىا كىاٍلعىامَّةي مىعىنىا, إذىا تىبىايىعى اٍلميتىبىاًيعىاًف ًبالذَّىىًب إالَّ ًمٍثبلن ًبًمٍثؿو يىدنا ًبيىدو

تي  كىانىٍت حيجَّ , كى ا قىٍبؿى أىٍف يىتىفىرَّقىا فىاٍلبىٍيعي مىٍفسيكخه ـٍ يىتىقىابىضى , فىمى   نىا أىفَّ النًَّبيَّ ذىىىبنا ًبكىًرؽو, أىٍك ذىىىبنا ًبذىىىبو
ذىا تىبىايىعى ال رَّمنا, كىاً  ارى ميحى ا اٍنعىقىدىتٍ صى تىاًف ًبمى ًميعنا مىٍفسيكخى ًف بىٍيعىتىٍيًف ًفي بىٍيعىةو, فىاٍلبىٍيعىتىاًف جى  .539رَّجيبلى

 سادسان: التكفيؽ بيف األحاديث المختمفة بككف الفعؿ فييا يختمؼ مف جية المباح.
الشافعي بيف األحاديث المختمفة بأنيا لمتكسعة عمى المكمؼ بأف يختار اإلماـ قد يجمع 

عمؿ بمضمكف كاحد منيا, فاالختبلؼ فييا مف باب اختبلؼ المباح , كنظران ألىمية ىذا الكجو ال
أفرد الشافعي أكؿ باب مف كتابو)اختبلؼ الحديث(سماه"باب االختبلؼ مف جية المباح", كذكر 
بعده نماذج مف األحاديث المختمفة, كقاؿ"كال يقاؿ لشيء مف ىذه األحاديث: مختمؼ مطمقا, 

 .540فعؿ فييا يختمؼ مف كجو أنو مباح, الختبلؼ الحبلؿ كالحراـ, كاألمر كالنيي"كلكف ال
كلـ يقتصر عمى مسائؿ اإلباحة بمعناىا االصطبلحي عند األصكلييف مف بعده, بؿ كاف 
التخيير في مسائمو, أك المباح فييا بمعناه المفظي الكاسع في كؿ مكاف فيو تخيير في الكاجبات 

ت, كدعاء االستفتاح كعدمو, كجمسة االستراحة كعدميا, كاالختبلؼ في ألفاظ كالمندكبات كالمباحا
 التشيد, كقراءة البسممة جيران, أك سران, أك تركيا ... كغيرىا مف المسائؿ.

الشافعي أف يككف بيف حديثيف اختبلؼ, كال يمكف التكفيؽ بينيما, كال اإلماـ كلـ يفرض 
كال يمكف الترجيح بينيما لقكة الثبكت, أم أنو ال يفرض يمكف معرفة الناسخ مف المنسكخ فييما, 

حديثيف تساكيا في الثبكت, كبينيما اختبلؼ ال تكفيؽ معو, كغاب عف عمـ العمماء الناسخ مف 
                                                           

 (.306-305/ 7, )األمأنظر: الشافعي,  538
 (.306-305/ 7, )األمالشافعي,  539
 (.8/599, )ممحؽ باألـ(, )يثاختالف الحدالشافعي,  540



المنسكخ منيما, كقد كاف أساس منعو ذلؾ: االستقراء كالتتبع, فيك في ىذا كاف عمميان ال يبحث 
تحقؽ الثابت, حيث قاؿ في الرسالة: "كلـ نجد عنو عف الفركض التي ليس ليا سند مف الم

, أك  : إما ًبميكىافىقىًة كتابو ًد ما كصٍفتي ًدىما ًداللةه بأحى , أك عمى أحى ًديثىٍيًف ميٍختًمفىٍيف إالَّ كليما مىٍخرىجه حى
ٍيًره مف سنتو اه: إال كقاؿ أيضان: "كلـ نًجٍد عنو شىٍيئنا ميٍختىًمفان فىكىشىٍفنى  .541أك بعض الداليؿ"  غى

" ٍدنا لو كجيان يحتمؿ بو أالَّ يككفى ميٍختىًمفان, كأف يككف داخبلن في الكجكه التي كصفتي كجى
542 

 
 
 

كالتوفيق بمرجحات خارجية, أو بزيادة أوجو أخرى لمتوفيق بين األحاديث المطمب السادس: 
 الثقة. 

ة, يمكف الشافعي مستقم اإلماـ ىناؾ أكجو أخرل لمتكفيؽ بيف األحاديث لـ يذكرىا
استنتاجيا مف األمثمة التي ذكرىا في كتاب اختبلؼ الحديث, كمف الممكف أف نمحقيا بأحد الكجكه 

 المذككرة, منيا: 
الشافعي حديثيف مختمفيف ضعيفي اإلسناد عنده, فإنو قد يضطر إلى ترجيح اإلماـ إذا كجد  -1

خر, أك أف يككف مضمكنو أحدىما بمرجحات خارجية, كأف يأتي معنى أحد الحديثيف مف طريؽ آ
, كقد ذكر الشافعي أحاديث مختمفة في باب نكاح _رضي اهلل عنيـ_مكافقان لعمؿ الصحابة

, كرجح أحدىما عمى اآلخر بما ذكرت  .543المحـر
الشافعي حديثان عمى آخر بككف الحديث المرجح أبيف في الداللة عمى اإلماـ كمنيا أف يرجح  -2

يث عمى أخرل في باب الشفعة, لككنيا أبيف في الداللة عمى المراد, كقد رجح الشافعي أحاد
 .544المراد

كمنيا الترجيح بزيادة الثقة, كىك أف يأتي الراكم الثقة في حديثو بزيادة ليست في حديث  -3
الشافعي ىذه الزيادة, كيعتبرىا عند االحتجاج, ألف ىذه الثقة لو عمـ زائد عمى  اإلماـ يره, فيثبتغ

                                                           
 (.590(, )فقرة : 272, )ص:الرسالةالشافعي,  541
 (.587(, )فقرة : 272, )ص:المصدر السابق 542
 (. 8/641)ممحؽ باألـ(, ) اختالف الحديثانظر: الشافعي,  543
 (.8/646, )المصدر السابقانظر:  544



حجة عمى مف لـ يعمـ, كقد طبؽ الشافعي ذلؾ في أحاديث مختمفة في باب  غيره, كالذم عمـ
.545صبلة كسكؼ الشمس كالقمر, كفي باب الخبلؼ في ذلؾ

                                                           
 (.639-8/638, )المصدر السابقانظر:  545



 المبحث الثالث: ناسخ الحديث ومنسوخو
 , وتعريفو عند اإلمام الشافعيالمطمب األول: : تعريف النسخ لغًة واصطالحاً 

 : النسخ في المغةأواًل: 
و: اٍكتىتىبىوي عىٍف مىعىاًرًضًو, كالنٍَّسخ: ًإبطاؿ نىسىخى الشيءى  و كاستنسىخى و نىٍسخان, كانتسىخى : ينسىخي

يىكيكفي مىكىانىوي  قىامىوي؛ ... كيىٍنسىخي الشٍَّيءى نىٍسخان أىم ييًزيميوي كى رى مى قامة آخى الشٍَّيًء كاً 
نىعىو: 546 و, كمى , كنىسىخى

ـى شيئان ميقى  يَّره, كأٍبطىمىو, كأقا لييىا؛ أًلىفَّ كيؿَّ 547 امىوأزالو, كغى تىدىاكي كًف تىتىابيعييىا كى تىنىاسيخي اأٍلىٍزًمنىًة كىاٍلقيري , كى
ـى ذىًلؾى الثُّ  ٍك ـى ًلنىٍفًسًو, فىاىلًَّذم يىٍأًتي بىٍعدىهي يىٍنسىخي حي ٍك ييٍثًبتي اٍلحي ا قىٍبمىوي كى ـى مى ٍك ييغىيّْريهي إلىى كىاًحدو يىٍنسىخي حي بيكًت, كى

ٍكـو يىٍختى  صُّ ىيكى ًبوً حي
548.  

عدامو, كاآلخر نقؿ  فيطمؽ النسخ في لغة العرب عمى معنييف: أحدىما: إزالة الشيء كا 
 .549الشيء كتحكيمو مع بقائو في نفسو

 النسخ في االصطالح  ثانيًا:
كما  ,تعاريؼ كثيرة مختمفة ال نرل مف الحكمة استعراضيا كال المكازنة بينيا كنقدىا لمنسخ

راه أجتزئ بتعريؼ كاحد أ يا ىك تصكير حقيقة النسخ في لساف الشرع فإننداـ الغرض منيا كمي
أقرب كأنسب كىك: رفع الحكـ الشرعي بدليؿ شرعي, كمعنى رفع الحكـ الشرعي قطع تعمقو 

 .550بأفعاؿ المكمفيف ال رفعو ىك فإنو أمر كاقع كالكاقع ال يرتفع
 الشافعي  اإلمام تعريف النسخ عندثالثًا: 

                                                           
 (.61/ 3مادة نسخ, ) العرب, لسانانظر: ابف منظكر,  546
 (.1/261, فصؿ النكف,)القاموس المحيطالفيركز آبادم,  547
ق(, 770أنظر: الفيكمي, أبك العباس, أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي ثـ الحمكم, )ت: 548

بيركت, مادة نسخ,  –, المكتبة العممية المصباح المنير في غريب الشرح الكبير
(2/602.) 

, مطبعة عيسى البابي مناىل العرفانىػ(, 1367)ت:  ,محمد عبد العظيـ الزرقاني,انظر :  549
الوسيط في عموم (, كأبك شيبة, 2/146) .الحمبي كشركاه, الطبعة: الطبعة الثالثة

 (.460, )ص:ومصطمح الحديث
 (.147/ 2, )مناىل العرفانانظر: الزرقاني,  550



لشافعي في كتاب اختبلؼ الحديث: "كالناسخ مف القرآف األمر ينزلو اهلل مف ا اإلماـ قاؿ
, كقاؿ في 551"ُْْالبقرة: چ  ڻ  ۀ  ۀچ  :كما حكؿ القبمة قاؿ ,بعد األمر يخالفو

ـى في ًكتابو بالحكـ غٍيًره مف  ٍك الرسالة: "كأما الناًسخةي كالمنسكخة ًمٍف حديثو فيي كما نىسىخى اهللي الحي
 . 552تيٍنسىخي ًبسنًتو" في أٍمًره, ككذلؾ سنةي رسكًؿ اهلل  كتابو عامةن 

الشافعي في ىذيف النصيف تعريفان لنسخ القرآف كلنسخ السنة, كبيَّفى أف النسخ اإلماـ قدَّـ 
إذا كقع في القرآف يعني نزكؿ آية تأمر المؤمنيف بعمؿ معيف, ثـ تنزؿ آية أخرل تأمر بعمؿ 

النسخ إذا كقع في السنة فبل يختمؼ عف تعريؼ نسخ القرآف,  يخالؼ األمر األكؿ, كأما تعريؼ
إال أف يككف ىنا في آية كىناؾ في حديث. ثـ جاء بتعريؼ اصطبلحي أكضح فقاؿ: "كمعنى 
و ميطيعان  و: كاف حقِّا في كقتو, كتٍركيو حقِّا إذا نسخو اهلل, فيككف مف أدرؾ فرضى (: تىرىؾى فىٍرضى )نىسىخى

و ميطيعان باتّْباع الفٍرًض الناًسخ لو"بو كبتركو, كمىف لـ يي  ٍدًرؾ فرضى
. كأكد أف حد النسخ ال يتـ 553

, كما  إال بكجكد الناسخ كالمنسكخ معان, فقاؿ: "كليس ييٍنسىخي فرضه أبدان إال أيٍثًبتى مكانىو فرضه
ٍقًدس, فأيٍثًبتى  مكانىيا الكعبةي, ككؿُّ منسكخ في كتاب كسنة ىكذا  .554"نيسخٍت ًقٍبمة بٍيت المى

الشافعي يراد بو:  اإلماـ بناءان عمى ىذه النصكص, يمكف القكؿ بأف تعريؼ النسخ عند
رفع الحكـ الشرعي األكؿ كمو, كىك ما يعبر عنو بالمنسكخ, كىذا يقتضي إثبات حكـ شرعي آخر 
 مخالؼ لمحكـ األكؿ, بما ال يمكف الجمع بينيما, كمف جنس ما نيسخ, فإذا كاف المنسكخ آية فبل

ذا كاف المنسكخ حديثان, فبل دٌ ب بد أف يككف الناسخ حديثان, كالحكـ الشرعي  أف يككف الناسخ آية, كا 
ىك ما يعبر عنو بالناسخ, كىما ركنا النسخ, فنعمؿ بالناسخ كنترؾ المنسكخ, كما قاؿ الشافعي 
في كتاب اختبلؼ الحديث: "كما ينسب إلى االختبلؼ مف األحاديث ناسخ كمنسكخ فيصار إلى 

 .555الناسخ دكف المنسكخ"
الثاني المنسكخ, الناسخ, ك  األكؿ ف:يالشافعي ركن اإلماـ مما سبؽ يتأكد لنا أف لمنسخ عند

كما زاده بعض األصكلييف في أركاف النسخ ىي زيادة لفظية ال تخرج عف جكىر ىذيف الركنيف, 
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. 556لمنسكخ, كالمنسكخ عنو"فمثبلن قاؿ الغزالي: "فاعمـ أف أركاف النسخ أربعة: النسخ, كالناسخ, كا
 فزاد النسخ, كىك حقيقة رفع الحكـ, كزاد المنسكخ عنو, كىك المكمؼ.

الشافعي السابقة في تعريؼ النسخ, أف النسخ ىك ترؾ  اإلماـ كيستفاد أيضان مف نصكص
الفرض الشرعي مف القرآف أك السنة, كأف ىذا الترؾ يقتضي إثبات فرض آخر مكانو متأخر عنو, 

 .557عبر عنو باصطبلح العمماء: "رفع الشارع حكما منو متقدما بحكـ منو متأخرا"كىك ما ي
ر معنى النسخ كبيَّف حٌده, كميَّزه   كعميو فإف اإلماـ الشافعي _رحمو اهلل_ ىك أكؿ مف حرَّ

ألف مفيكـ النسخ يختمؼ عند السمؼ عف مفيكمو عند  ؛عف تخصيص العاـ أك تقييد المطمؽ
مف األصكلييف, قاؿ ابف القيـ: "كمراد عامة السمؼ بالناسخ كالمنسكخ  الشافعي كمف جاء بعده

ف, كرفع داللة العاـ كالمطمؽ كالظاىر كغيرىا تارة, رفع الحكـ بجممتو تارة كىك اصطبلح المتأخري
إما بتخصيص أك تقييد أك حمؿ مطمؽ عمى مقيد كتفسيره كتبيينو حتى إنيـ يسمكف االستثناء 

 .558كالشرط كالصفة نسخا لتضمف ذلؾ رفع داللة الظاىر كبياف المراد"
أعـ منو في  : "يظير مف كبلـ المتقدميف أف النسخ عندىـ في اإلطبلؽقاؿ الشاطبي 

كبلـ األصكلييف؛ فقد يطمقكف عمى تقييد المطمؽ نسخا, كعمى تخصيص العمكـ بدليؿ متصؿ أك 
منفصؿ نسخا, كعمى بياف المبيـ كالمجمؿ نسخا, كما يطمقكف عمى رفع الحكـ الشرعي بدليؿ 

 .559شرعي متأخر نسخا"
صكلييف بأنو "رفع حكـ الشافعي لـ ييعرّْؼ النسخ كلـ ييقٌدـ حٌده عمى طريقة األاإلماـ ك 

شرعي بدليؿ شرعي متأخر" كما سبؽ, كذلؾ ألنو حينما كتب عف النسخ كاف يكتب عنو بصكرة 
نظرية تطبيقية مف خبلؿ المسائؿ الفقيية التي تعرَّض ليا في ىذا المكضكع فيما كتبو متناثران في 

                                                           
, تحقيؽ: , المستصفىىػ(505الغزالي, أبك حامد محمد بف محمد الغزالي الطكسي, )ت:  556

ـ, 1993 -ىػ 1413السبلـ عبد الشافي, دار الكتب العممية, الطبعة: األكلى, محمد عبد 
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مف جانب بعض كتبو, ككاف يقصد مف ذلؾ فصؿ النسخ عف العمكـ كالخصكص المتنازع فيو 
_رضي اهلل الفقياء في بعض المسائؿ, كفصؿ النسخ عف مدلكلو الكاسع عند الصحابة كالتابعيف

, الذم كاف يدخؿ في تخصيص العاـ كتقييد المطمؽ, كتفصيؿ المجمؿ, ثـ لبياف المسائؿ عنيـ_
ع الشافعي تتبٌ اإلماـ المختمؼ فييا مف الفقياء في ناسخ الحديث كمنسكخو, كلـ يكف ىدؼ 

حصاء مسائؿ كقضايا النسخ, بدليؿ أنو لـ يؤلّْؼ كتابان منفردان بذلؾ كما فعؿ بعض الفقياء,  كا 
نما جاء حديثو عف النسخ في القرآف كالسنة معان خبلؿ المسائؿ الفقيية اليامة المتنازع  كا 

 .560عمييا
ف تشابو معو في  كقد ضيؽ اإلماـ الشافعي دائرة النسخ بإخراج كؿ ما ليس منو كا 
التعارض, ليككف في ذلؾ دٌقة في تحديد النسخ, فأخرج العمكـ كالخصكص عف دائرة النسخ في 

 چہ  ہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ے  ے  چ  : قاؿ اهلل" مثاؿ كاضح لذلؾ, فقاؿ: 

فكاف , ّٗاألنفاؿ: چ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ      ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇچ  :, كقاؿ ٓالتكبة: 

چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ  :ؿ اهللظاىر مخرج ىذا عاما عمى كؿ مشرؾ, فأنز 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  

 .ِٗالتكبة:  چڳ  ڳ  ڳ   
فدؿ أمر اهلل جؿ ثناؤه بقتاؿ المشركيف مف أىؿ الكتاب حتى يعطكا الجزية عمى أنو إنما 

يقيمكا الصبلة, كأف يقاتمكا حتى  أراد باآليتيف المتيف أمر فييما بقتاؿ المشركيف حيث كجدكا حتى
   ال تككف فتنة كيككف الديف كمو هلل مف خالؼ أىؿ الكتاب مف المشركيف, ككذلؾ دلت سنة

عمى قتاؿ أىؿ األكثاف حتى يسممكا, كقتاؿ أىؿ الكتاب حتى يعطكا الجزية, فيذا  اهلل  رسكؿ
دة مف اآليتيف ناسخة لؤلخرل؛ ألف مف العاـ الذم دؿ اهلل عمى أنو إنما أراد بو الخاص ال أف كاح

إلعماليما معا كجيا بأف كاف كؿ أىؿ الشرؾ صنفيف: صنؼ أىؿ الكتاب, كصنؼ غير أىؿ 
 .561الكتاب؛ كليذا في القرآف نظائر كفي السنف مثؿ ىذا"

 أىمية عمم ناسخ الحديث ومنسوخو المطمب الثاني:
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طرىا شأنان؛ ألنو يعني إلغاء يعد عمـ الناسخ كالمنسكخ مف أىـ العمكـ اإلسبلمية, كأخ
ثباتأحكاـ ك  , كتأتي أىمية النسخ في السنة لككنيا لكنان مف ألكاف بياف السنة لمقرآف, أخرل أحكاـ ا 

كلذلؾ اعتنى بو العمماء قديمان كحديثان, فقد ركم عف الزىرم أنو قاؿ: "أعيا الفقياء كأعجزىـ أف 
إال األئمة الكبار الذيف ليـ عمـ بالركايات كمقدميا يعرفكا الناسخ مف المنسكخ, كال يتأىؿ لمعرفتو 

ـٌ ىذا الفف مف تتمات 562كمؤخرىا" . كقاؿ الحازمي في أىمية ناسخ الحديث كمنسكخو لمفقيو: " ث
االجتياد؛ إذ الركف األعظـ في باب االجتياد معرفة النقؿ, كمف فكائد النقؿ معرفة الناسخ مف 

 .563المنسكخ "
ككعكرتو لـ يىخيض غماره إال األفذاذ مف العمماء, فكاف أكؿ مف كتب فيو  كنظران لصعكبة ىذا الفف

اإلماـ الزىرم, كما ذكر الحازمي فقاؿ: "أال ترل الزىرم كىك أحد مف انتيى إليو عمـ 
, كعميو مدار حديث الحجاز, كىك القائؿ: "لـ يدكف ىذا العمـ أحد  _رضي اهلل عنيـ_الصحابة

مرجع في الحديث, كعميو المعكؿ في الفتيا, كيؼ استعظـ ىذا الشأف قبمي تدكيني" ككاف إليو ال
, ثـ جاء بعده اإلماـ الشافعي, الذم يعد مف أشير الميبرزيف في 564عف فقياء األمصار" مخبران 

ىذا العمـ, قاؿ الحازمي: "ثـ ال نعمـ أحدا جاء بعده تصدل ليذا الفف كلخصو, كأمعف فيو 
يماء كاإلشارة في عرض الكبلـ عف آحاد األئمة, حتى جاء كخصصو إال ما يكجد مف بعض اإل
فإنو خاض تياره ككشؼ أسراره كاستنبط _رضي اهلل عنو_ أبك عبد اهلل محمد بف إدريس الشافعي

 , كقاؿ ابف الصبلح: "ككاف لمشافعي565معينو, كاستخرج دفينو, كاستفتح بابو, كرتب أبكابو"

يد طكلى كسابقة أكلى, ركينا عف محمد بف مسمـ  في ناسخ الحديث كمنسكخو  _رضي اهلل عنو_
بف كارة, أحد أئمة الحديث أف أحمد بف حنبؿ, قاؿ لو, كقد قدـ مف مصر: "كتبت كتب الشافعي؟ 
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مف   "فقاؿ: ال, قاؿ: "فرطت, ما عممنا المجمؿ مف المفسر, كال ناسخ حديث رسكؿ اهلل
 .566منسكخو حتى جالسنا الشافعي"

الشافعي عمى ما كتبو ىذا األخير في ىذا اإلماـ لذيف جاءكا بعد كقد اعتمد العمماء ا
الفف, كيعد كتاب االعتبار في الناسخ كالمنسكخ مف اآلثار لمحازمي, أىـٌ كتاب كيتب منفردان عف 

ف المؤلؼ لخىص كؿ ما ذكره الشافعي في المسائؿ التي كردت إمسائؿ النسخ في السنة, حيث 
 في النسخ في السنة.

عف عمـ ناسخ الحديث  ب كتاب الكسيط في عمكـ كمصطمح الحديثصاح قاؿ
كمنسكخو: "أدخؿ فيو بعض أىؿ الحديث ممف صنؼ فيو ما ليس منو لخفاء معنى النسخ 

 .567كشركطو"
 المطمب الثالث: الحكمة من النسخ 

بد ىنا مف بياف حكمة اهلل في النسخ؛ ألف معرفة الحكمة تريح النفس, كتزيؿ المبس,  كال
كثر منكركه, كتصيدكا  ىذا المكضكع الذمـ مف الكسكسة كالدٌس, خصكصان في مثؿ كتعص

الشافعي ابتدأ حديثو عف الناسخ كالمنسكخ ببياف اإلماـ إلنكاره بالشبيات مف ىنا كمف ىناؾ, كألف 
إفَّ اهلل خمىؽ الخٍمؽ ًلما سىبىؽ في عممو مما أراد بخمقيـ كبيـ, ال "الحكمة مف النسخ, حيث قاؿ: 

ٍكمو, كىك سريع الًحساب. كأنزؿ عمييـ الكتاب ًتٍبيانان لكؿ شيء, كىيدنل كرحمةن, كفرض  ميعىقّْبى لحي
ٍمقو, بالتخفيؼ عنيـ, كبالتكسعة عمييـ, زيادة فيما  يا, رحمةن ًلخى فيو فرائض أثبتيا, كأيٍخرىل نسىخى

نَّتىو, كالنجاة مف عذابو؛ فعىمٍَّتيـ كأثابىيـ عمى االنتياء إلى ما أثبت عمييـ: جى  ,ابتدأىـ بو ًمف ًنعىمو
 . 568رحمتيو فيما أثبت كنسخ, فمو الحمد عمى نعمو "

يتضح بذلؾ أف الٌنسخ جار مع مقاصد الٌشرع لتحقيؽ مصمحة المكٌمؼ, فتارة ينزؿ الكحي بالحكـ 
شريع الٌشاٌؽ عمى المكٌمفيف؛ ألجؿ اختبارىـ كامتحاف صدؽ إيمانيـ, كتارة مف أجؿ الٌتدٌرج في التٌ 

لحداثة الٌناس بالجاىمية, كال يخفى ما فيو مف تأليؼ قمكبيـ عمى اإلسبلـ, كتييئتيـ لما أريدكا لو 
فأخذكا باألخٌؼ   مف نصر ديف اهلل, إذ كانكا الجيؿ اٌلذم اصطفاه اهلل,عٌز كجٌؿ, لنصرة رسكلو
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بما يرفع بو مف الحرج فاألثقؿ تحقيقا ليذه الغاية. كما في الٌنسخ إظيار نعمة اهلل,عٌز كجٌؿ, 
كالٌضيؽ بنكع سابؽ مف أنكاع الٌتكميؼ. كبقي الٌناسخ كالمنسكخ, ييتبل في كتاب اهلل تذكيران بفضؿ 

كنفكس   اهلل, بما جاء بو دينو مف التٌيسير. كما يقع في الٌنسخ تطييب نفس رسكؿ اهلل
ظيار فضميا  .569أصحابو, بتمييز ىذه األٌمة عمى األمـ, كا 

ۇئ  ۇئ  چ  كـ كمقاصد لمٌنسخ, تندرج سعتيا في عمـك قكؿ اهلل عٌز كجٌؿ:كسكل ذلؾ ح

, َُِالنحؿ:  چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  

چ  ې  ى  ىچ  : حيث جاءت ىذه اآلية رٌدان عمى المشركيف في جحدىـ الٌنسخ بقكليـ لمٌنبيٌ 

 .570 َُُالنحؿ: 
نزاؿ فرفع كفي الجممة فإٌف حقيقة الٌنسخ تغيير لؤلحكاـ  بتغٌير األحكاؿ كالٌظركؼ, كا 

ٹ لآليات لمقتض, كذلؾ مٌمف يعمـ مصالح خمقو تبارؾ كتعالى, كىك عمى كٌؿ شيء قدير, كما 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ٹ ٹ چ, ككما  َُُالنحؿ:  چۉ  ۉ   ې  ې  ٹ چ 

ڦ   ڀ  ڀ  ڀڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ 

. كمف ىذا يتبٌيف فساد مذىب الغالطيف َُٕ - َُٔالبقرة:  چڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
عمى رٌبيـ, الجاىميف بو مٌمف ضٌؿ في أمر الٌنسخ, مف المشركيف كالييكد كغبلة الٌرافضة , كمف 

ۈ  ٴۇ   ٹ ٹ چ  شايعيـ مف أىؿ زماننا, كما شأنيـ إاٌل كما قاؿ اهلل عف المشركيف مف قبؿ:

 چۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ىائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ   وئ    ۋ

 .571 َُُالنحؿ:
 الشافعياإلمام إثبات وقوع النسخ عند أدلة  المطمب الرابع:

                                                           
ة المقدمات األساسيعبد اهلل بف يكسؼ بف عيسى بف يعقكب اليعقكب الجديع العنزم, العنزم,   569

 -ىػ  1422بريطانيا, الطبعة: األكلى,  –, مركز البحكث اإلسبلمية ليدز في عموم القرآن
, مؤسسة الوجيز في أصول الفقو(, كانظر : عبد الكريـ زيداف, 231-227ـ, )ص: 2001
 (.389ـ, )ص:1996-ق 1417بيركت, الطبعة الخامسة, –الرسالة 

 (.231)ص: ,المقدمات األساسية في عموم القرآنالعنزم,  570
 (.232, )ص:المصدر السابقانظر:   571



الشافعي في إثبات كقكع النسخ في الشريعة: "كأباف اهلل ليـ أنو إنما نسخ ما اإلماـ قاؿ 
ثّْؿي ما نىزؿ نصان, نسخ مف الكتاب بالكتاب, كأف السنةى ال ناسخةه لمكتا نما ىي تىبىع لمكتاب, ييمى ب, كا 

مىبلن" كمفسّْرةه معنى ما أنزؿ اهلل منو جي
572. 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  چ كقد استدؿ عمى كقكعو ببعض آيات قرآنية, كقكلو تعالى:

پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  

فأخبر اهلل "ثـ قاؿ:  ,ُٓيكنس:  چڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ     
ى إليو, كلـ يجعؿ لو تبديمو ًمف ًتٍمقاء نفسو أنو فرىضى عمى نبيو   .573"اتباعى ما يكحى

الشافعي في ىذا النص أف النسخ_ في القرآف أك السنة_ ىك مف عند اهلل, اإلماـ بيَّفى 
 بع لو بمثؿ ما نزؿ نصان, أك أنيا مفٌسرة معنى ما أنزؿ اهلل .كت ,عمى أساس أف السنة بياف لمقرآف

 چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  چ  كاستدؿ بآية أخرل, فقاؿ: "ككذلؾ قاؿ:

ًدالىلة عمى أف اهلل جعىؿ  -كاهلل أعمـ  -كقد قاؿ بعضي أىؿ العمـ: في ىذه اآلية  ,ّٗالرعد: 
 :يما لـ ييٍنًزٍؿ فيو كتابان, كاهلل أعمـ, كقيؿ في قكلوأٍف يقكؿى ًمف ًتمقاء نفسو بتكفيقو ف لرسكلو 

: يمحك فىٍرض ما يشاء, كييثبت فرض ما يشاء, كىذا ييشبو ما قيؿ, كاهلل أعمـ چڭ  ڭ  ۇ  ۇچ

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ   ٺ  ٺ  ٺ    چ , كفي كتاب اهلل ًداللة عميو, قاؿ اهلل:

ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  چ  كقاؿ: ,َُٔالبقرة:  چٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  

يا إال   كىكذا سنة رسكؿ اهلل ,َُُالنحؿ:  چې  ې  ى  ىائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ    ال يىٍنسىخي
 .574سنةه لرسكؿ اهلل "

 الشافعياإلمام شروط النسخ عند  :خامسالمطمب ال
أجمعيا في اشترط اإلماـ الشافعي مجمكعة مف الشركط التي يجب تكافرىا عند كقكع النسخ 

 خمسة شركط كىي:
  الشرط األول: النسخ إلى بدل

                                                           
 (.314(, )فقرة : 181)ص:  الرسالة,الشافعي,  572
 (.314(, )فقرة : 181)ص: ,المصدر السابق 573
 (.324-318(, )فقرة : 182, )ص:الرسالةالشافعي,  574



. كما نيسخٍت ًقٍبمة بٍيت في الرسالة قاؿ        : "كليس ييٍنسىخي فرضه أبدان إال أيٍثًبتى مكانىو فرضه
ٍقًدس, فأيٍثًبتى مكانىيا الكعبةي, ككؿُّ منسكخ في كتاب كسنة ىكذا" المى

في  اإلماـ الشافعي. اشترط 575
الشافعي بضركرة أف يككف  اإلماـ ميراد 576ف يككف النسخ إلى بدؿ, كقد بيَّف الصيرفيىذا النص أ

ككافقو عمى ذلؾ, فقاؿ: "قاؿ الصيرفي: "مراده الشافعي  ذلؾ الشاطبيالنسخ إلى بدؿ, كما حكى 
أف ينقؿ مف حظر إلى إباحة, أك مف إباحة إلى حظر أك تخيير عمى حسب أحكاؿ المفركض. 

فإنو تعالى لما فرض تقديـ الصدقة, أزاؿ ذلؾ بردىـ إلى ما كانكا عميو, فإف كنسخ المناجاة, 
ف شاءكا ناجكه مف غير صدقة, فيذا معنى قكؿ الشافعي:  شاءكا تقربكا إلى اهلل تعالى بالصدقة, كا 

 .577فرض مكاف فرض, فتفيمو"
ف إً ى بدؿ, حيث الشافعي جميكر العمماء في اشتراطو أف يككف النسخ إلاإلماـ كقد خالؼ        

: "مذىب الجميع جكاز نسخ 578الجميكر لـ يشترطكا في النسخ أف يككف إلى بدؿ, قاؿ اآلمدم
                                                           

 (.328(, )فقرة :184-183, )ص:المصدر السابق 575
, يعرؼ بابف الجيشي, نزيؿي  كىك: يحيى بف أبي منصكر بًف أبي الفتح, 576 الحيرانيُّ الصيرفيُّ

دمشؽ, كرحؿ إلى بغداد, كسمع بيا, كأخذ العربية عف أبي البقاء, ككتب الكثير بخطو, 
كجمع, كصنؼ, كعمؽ فكائد كغرائب حسنة, كأفتى كناظر كدرس. لو مصنفات, منيا " 

نة كلد س. فتى بالرخصعقكبات الجرائـ " ك " نكادر المذىب " ك " انتياز الفرص فيمف أ
التاج المكمل من جواىر مآثر الطراز اآلخر  خاف, ق, )انظر:678ىػ, تكفي سنة 583

كالفاسي, محمد بف أحمد بف عمي, تقي الديف, أبك الطيب  (,243-242, )ص:واألول
تحقيؽ: كماؿ  ذيل التقييد في رواة السنن واألسانيد,ىػ(, 832المكي الحسني الفاسي )ت: 

ـ, 1990ىػ/1410ت, دار الكتب العممية, بيركت, لبناف, الطبعة: األكلى, يكسؼ الحك 
 ((.8/147) األعالم,( كالزركمي, 2/311)

 (.3/548, )الموافقاتالشاطبي,  577
ىك أبك الحسف عمي بف أبي عمي محمد بف سالـ التغمبي الفقيو الشافعي الحكيـ كلد سنة  578

ككاف مف أذكياء العالـ االسبلمي ككبار «  ىػ 631»بآمد كتكفي بدمشؽ سنة «  ىػ 551»
المؤلفيف في األصكؿ كالحكمة, مات في رابع صفر, سنة إحدل كثبلثيف كست مائة, كلو 

(, كابف أبي أصيبعة, أحمد 30/293, )وفيات األعيانثمانكف سنة. )انظر: ابف خمكاف, 
عيون ػ(, ى668بف القاسـ بف خميفة بف يكنس الخزرجي مكفؽ الديف, أبك العباس )ت: 

بيركت,  –, تحقيؽ: د. نزار رضا, دار مكتبة الحياة  األنباء في طبقات األطباء
 ((.16/263, )سير أعالم النبالء(, كالذىبي, 650)ص:



: "ال يشترط في النسخ أف 580, كقاؿ الشككاني579حكـ الخطاب ال إلى بدؿ خبلفا لبعض الشذكذ"
ليو ذىب الجميكر, كىك الحؽ الذم ال سترة بو, فإنو قد كقع النسخ في ىذه  يخمفو بدؿ, كا 

, كقد ساؽ كؿ منيما أمثمة لمنسخ في القرآف ال 581الشريعة المطيرة ألمكر معركفة ال إلى بدؿ"
بدؿ فييا, كلكف ىذا الخبلؼ في اشتراط البدؿ كعدمو في النسخ, يعكد عند التحقيؽ في المسألة 
إلى تحديد مفيكـ البدؿ أكثر مف اشتراط كجكده أك عدمو, حيث نقؿ الشككاني قكالن لمصيرفي 

الشافعي بيذه العبارة أنو ينقؿ مف حظر إلى إباحة, أك مف اإلماـ إنما أراد ": قاال االمركزم بأنيمك 
 إباحة إلى حظر, أك يخير عمى حسب أحكاؿ المفركض, كما في المناجاة, فإنو كاف يناجي النبي

 كىذا ببل تقديـ صدقة, ثـ فرض اهلل تقديـ الصدقة, ثـ أزاؿ ذلؾ فردىـ عمى ما كانكا عميو ,
الحمؿ ىك الذم ينبغي تفسير كبلـ الشافعي بو, فإف مثمو ال يخفى عميو كقكع النسخ في ىذه 
الشريعة ببل بدؿ, كال شؾ في أنو يجكز ارتفاع التكميؼ بالشيء, كالنسخ مثمو, ألنو رفع تكميؼ, 

 .582كلـ يمنع مف ذلؾ شرع كال عقؿ, بؿ دؿ الدليؿ عمى الكقكع"
 

 القرآن ال يكون إال بقرآن مثمو.الشرط الثاني: أن نسخ 

                                                           
اإلحكام في أصول األحكام, ىػ(, 631اآلمدم, أبك الحسف سيد الديف عمي بف أبي عمي بف محمد بف سالـ الثعمبي اآلمدم, )ت:  579

 (.3/135لبناف, ) -دمشؽ -لرزاؽ عفيفي, المكتب اإلسبلمي, بيركتتحقيؽ: عبد ا
محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني: فقيو مجتيد مف كبار عمماء اليمف, مف ىك:  580

ىػ كنشأ بصنعاء, 1173أىؿ صنعاء, كلد بيجرة شككاف )مف ببلد خكالف, باليمف(, سنة
فقيو, أصكلٌي, مؤرخ, أديب, نحكم,  , كىك: مفٌسر, محدث,1229ككلي قضاءىا سنة 

 األعالم,مؤلؼ , )انظر: الزركمي, 114ىػ, لو 1250منطقي, متكمـ, حكيـ, مات سنة: 
, دار معجم حفاظ القرآن عبر التاريخىػ(, 1422)ت: , لـمحمد ساكمحيسف, (, 6/298)

ي ( كقد ترجـ الشككان2/379ـ, ) 1992 -ىػ  1412بيركت, الطبعة: األكلى,  –الجيؿ 
بيركت,  –, دار المعرفةالبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابعلنفسو في كتابو 

(2/214)). 
 (.2/58, )إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من عمم األصولالشككاني,  581
 (.2/59, )المصدر السابق 582



الشافعي: "كأباف اهلل ليـ أنو إنما نسخ ما نسخ مف الكتاب بالكتاب, كأف السنةى  اإلماـ قاؿ       
نما ىي تىبىع لمكتاب, ييمىثّْؿي ما نىزؿ نصان, كمفسّْرةه معنى ما أنزؿ اهلل منو  ال ناسخةه لمكتاب, كا 

مىبلن" جي
583. 
افعي في ىذا النص بأف نسخ القرآف ال يككف إال بقرآف مثمو, كاستدؿ عمى الشاإلماـ  بيَّفى        

 ذلؾ بآيات قرآنية, كىي:
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  چ  , قاؿ اهلل:584قاؿ في الرسالة -1

ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ         ڄ  ڃ   

  .ُٓيكنس:  چچ     ڃ  ڃ  ڃ  چ  
ى إليو, كلـ يجعؿ لو تبديمو ًمف  ثـ قاؿ: "فأخبر اهلل أنو فرىضى عمى نبيو    اتباعى ما يكحى

, ًمف أنو ال  چ ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ چ ًتٍمقاء نفسو, كفي قكلو: , بيافي ما كصفتي
زيؿي المثبت ًلما شاء منو, جؿ يىٍنسخ كتابى اهلل إال كتابيو, كما كاف الميٍبتدلءى لفرضو, فيك المي 

 .585ثناؤه, كال يككف ذلؾ ألحد مف خمقو"
الرعد:  چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  چ  قاؿ اهلل:"الشافعي أيضان: اإلماـ قاؿ  -2
 ًدالىلة عمى أف اهلل جعىؿ لرسكلو  -كاهلل أعمـ  -كقد قاؿ بعضي أىؿ العمـ: في ىذه اآلية , ّٗ

ڭ  ڭ  ۇ  چ  بتكفيقو فيما لـ ييٍنًزٍؿ فيو كتابان, كاهلل أعمـ, كقيؿ في قكلو: أٍف يقكؿى ًمف ًتمقاء نفسو

 .586"محك فىٍرض ما يشاء, كييثبت فرض ما يشاء, كىذا ييشبو ما قيؿ, كاهلل أعمـ:ي   چ ۇ

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  چ   قاؿ أيضان: "كفي كتاب اهلل ًداللة عميو, قاؿ اهلل: -3

, فأخبر اهلل أفَّ نٍسخى القيرىآف, كتأخيرى إٍنزاًلو ال َُٔالبقرة:  چٿ  ٿ     ٿ  ٿ   ڀڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
يككف إال ًبقيرىآف مثًمو"

587. 
 

                                                           
 (.314(, )فقرة : 181, )ص:الرسالةالشافعي,  583
 (.315(, )فقرة : 181, )ص: المصدر السابق 584
 (. 317-316(, )فقرة :182-181, )ص: المصدر السابق 585
 (.320-318(, )فقرة : 182, )المصدر السابق 586
 (.322-321(, )فقرة : 182, )الرسالةالشافعي,  587



 الشرط الثالث: أن السنة ال تنسخ القرآن
كذلؾ ألف  ,588الشافعي أف السنة ال تنسخ القرآف, سكاء كانت متكاترة أك آحاداإلماـ قرر 

ما بتحديد كتعييف السنة بياف لمقرآف, فالسنة  تبٌيف أحكاـ النسخ في القرآف, إما بالنص بمثمو, كا 
الحكـ القرآني المنسكخ, فيي ال تخالؼ القرآف بحاؿ, بؿ ىي تكافؽ معو؛ ألف معنى جكاز نسخ 
القرآف بالسنة: كجكد تعارض بيف بعض أحكاـ السنة مع بعض أحكاـ القرآف, كىذا يؤدم إلى فتح 

 اآليات المتعارضة في ظاىرىا مع بعض األحاديث. باب كبير لمنسخ, في تمؾ
بد ىنا مف تحرير  الشافعي في ىذه المسألة, كالاإلماـ كقد خالؼ الفقياءي كالمتكممكف 

فقد اختمؼ األئمة كالعمماء  المسألة كبياف آراء العمماء فييا مف مكافقيف لمشافعي كمف مخالفيف لو.
 .589في نسخ السنة لمقرآف عمى مذىبيف

 ب األٌكؿ: امتناع نسخ اآلية بسٌنة.المذى
 .591, كأحمد بف حنبؿ في إحدل الٌركايتيف عنو590كىذا مذىب األئٌمة سفياف الٌثكرمٌ 

 .592مف القرآف؟ قاؿ: "ال ينسخ القرآف إاٌل القرآف" كسئؿ أحمد بف حنبؿ: أتنسخ الٌسٌنة شيئان 

                                                           
 (.314(, )فقرة : 181, )ص:المصدر السابقانظر:  588
 (.248-247)ص:  المقدمات األساسية في عموم القرآن,العنزم,  589
,  ىػ(597, جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم, )ت: ابف الجكزم 590

الجامعة  -, تحقيؽ: محمد أشرؼ عمي المميبارم, كأصمو رسالة ماجستير نواسخ القرآن
ىػ, عمادة البحث العممي بالجامعة 1401 -التفسير  -الدراسات العميا  -اإلسبلمية 

ـ, 2003ىػ/1423ة العربية السعكدية, الطبعة: الثانية, اإلسبلمية, المدينة المنكرة, المممك
 (.139)ص:

داكد, سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم  كأب: أنظر 591
, تحقيؽ: أبي مسائل اإلمام أحمد رواية أبي داود السجستانيىػ(, 275السًّْجٍستاني, )ت: 

ىػ  1420ف تيمية, مصر, الطبعة: األكلى, معاذ طارؽ بف عكض اهلل بف محمد, مكتبة اب
 (.139, )ص: نواسخ القرآن(, كابف الجكزم, 368ـ, )ص: 1999 -

ابف عبد البر, أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم  592
, تحقيؽ: أبي األشباؿ الزىيرم, دار ابف  جامع بيان العمم وفضموىػ(, 463القرطبي )ت: 

( 2/1194ـ, ) 1994 -ىػ  1414, المممكة العربية السعكدية, الطبعة: األكلى, الجكزم
 (. 2352باب )



: ًإفَّ فىًإنَّوي أىضى  593, كطائفة مف أصحاب مالؾ, ًإالَّ أىبىا اٍلفىرىجً  اًلؾو قىٍكؿى اٍلكيكًفيّْيفى ًفي ذىًلؾى اؼى ًإلىى مى
 .594السُّنَّةى تىٍنسىخي اٍلقيٍرآفى 

 المذىب الثٌاني: جكاز نسخ اآلية بسٌنة.
, كاختاره بعض أعياف الٌشافعٌية كإماـ 596, كطائفة مف المالكٌية595كىذا مذىب الحنفٌية

, كاختيار ابف حـز 599انية عف أحمد بف حنبؿ, كىك الٌركاية الثٌ 598, كالغٌزاليٌ 597الحرميف الجكينيٌ 
 .600الٌظاىرمٌ 

 إف نسخ القرآف بالسّّنَّة نكعاف:"كفصؿ بعض العمماء في ذلؾ, كمناع القطاف, فقاؿ: 

                                                           
ىك: القاضي أبك الفرج عمر بف محمد الميثي البغدادم: اإلماـ الفقيو الحافظ العمدة الثقة تفقو  593

بالقاضي إسماعيؿ ككاف مف كتابو, كعنو أخذ أبك بكر األبيرم كابف السكف كغيرىما, أٌلؼ 
ىػ], )انظر: مخمكؼ, 331الحاكم في مذىب مالؾ كالممع في أصكؿ الفقو. تكفي سنة 

شجرة النور الزكية في طبقات ىػ(, 1360محمد بف محمد بف عمر بف عمي ابف سالـ )ت: 
عمؽ عميو: عبد المجيد خيالي, دار الكتب العممية, لبناف, الطبعة: األكلى,  المالكية,
 ((1/118ـ, ) 2003 -ىػ  1424

 (. 2/1194) جامع بيان العمم وفضمو,ابف عبد البر,  594
, (ىػ483السرخسي, محمد بف أحمد بف أبي سيؿ شمس األئمة السرخسي )ت: أنظر: 595

ابف عقيؿ, أبك الكفاء, عمي (, كأنظر: 67/  2بيركت, ) –, دار المعرفة أصول السرخسي
, ضح في أصول الفقوالواىػ(, 513بف عقيؿ بف محمد بف عقيؿ البغدادم الظفرم, )ت: 

بد الميحسف التركي, مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع,  تحقيؽ: الدكتكر عىبد اهلل بف عى
 (. 4/259) ـ, 1999 -ىػ  1420لبناف, الطبعة: األكلى,  –بيركت 

 (. 4/259), المصدر السابق أنظر: 596
بك المعالي, ركف الديف, أنظر: الجكيني, عبد الممؾ بف عبد اهلل بف يكسؼ بف محمد , أ 597

, تحقيؽ: صبلح بف محمد البرىان في أصول الفقوىػ(, 478الممقب بإماـ الحرميف )ت: 
 -ىػ  1418لبناف, الطبعة: الطبعة األكلى,  –بف عكيضة, دار الكتب العممية بيركت

 (.2/253ـ, ) 1997
 ز باألثقؿ.مسألة يجكز النسخ باألخؼ كال يجك  (1/96, )المستصفىأنظر: الغزالي,  598
 (.4/290)الواضح في أصول الفقو, أنظر: ابف عقيؿ,  599
 (.4/93, )اإلحكام في أصول األحكام, أنظر: ابف حـز  600



نسخ القرآف بالسّّنَّة اآلحادية. كالجميكر عمى عدـ جكازه. ألف القرآف متكاتر يفيد اليقيف,  -أ
 المظنكف.كاآلحادم مظنكف, كال يصح رفع المعمـك ب

مالؾ كأبك حنيفة كأحمد في ركاية, ألف الكؿ اإلماـ كنسخ القرآف بالسّّنَّة المتكاترة. كقد أجازه  -ب
ٿ   ٹ     چ  كقاؿ:, ْ – ّالنجـ:  چڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٹ ٹ چ , كحي

 .601", كالنسخ نكع مف البيافْْالنحؿ:  چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   
جمع العمماء عمى أف الثابت قطعان ال ينسخو مظنكف, فالقرآف ال ينسخو أ": 602كقاؿ الجكيني

 .603"الخبر المنقكؿ آحادان كالسنة المتكاترة ال ينسخيا ما نقمو غير مقطكع بو
 
 
 

 :  امتناع نسخ اآلية بسّنةأدلة اإلمام الشافعي عمى 
پ  پ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ  : الدليؿ األكؿ: مٌما تعٌمؽ بو الٌشافعٌي قكلو تعالى

پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  

 .ُٓيكنس:  چڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ         ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  
ى إليو, كلـ يجعؿ لو   اؿ الشافعي:" فأخبر اهلل أنو فرىضى عمى نبيوق اتباعى ما يكحى

ڤ   چ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ چ :كفي قكلو": تبديمو ًمف ًتٍمقاء نفسو." , كقاؿ أيضان 

                                                           
, مكتبة المعارؼ لمنشر مباحث في عموم القرآنق(, 1420, )ت:مناع بف خميؿالقطاف,  601

 (.243ـ,)ص:2000 -ىػ1421كالتكزيع, الطبعة: الطبعة الثالثة, 
لممؾ بف عبد المَّو بف يكسؼ بف عبد المَّو بف يكسؼ بف محمد بف حيكيو الجكيني, ىك: عبد ا 602

أبك المعالي بف أبي محمد, الممقب بإماـ الحرميف, مف أىؿ نيسابكر, تفقو عمى كالده, 
كتكفي كالده كلو دكف العشريف سنة, فدرس مكانو, مكلده في الثامف عشر مف محـر سنة 

ليمة الخامس كالعشريف مف ربيع اآلخر سنة ثماف كسبعيف  تسع عشرة كأربعمائة, كتكفي
 ((.21/130, )بغداد وذيولوتاريخ , كأربعمائة)انظر: الخطيب البغدادم

 .(255/ 2)البرىان في أصول الفقو, الجكيني,   603



بياف ما كصفت مف أٌنو ال ينسخ كتاب اهلل إاٌل كتابو, كما كاف المبتدئ لفرضو فيك المزيؿ 
 .604"المثبت لما شاء منو, جٌؿ ثناؤه, كال يككف ذلؾ ألحد مف خمقو

 مناقشة الدليؿ كالرد عميو:
فإٌنيا ال تككف ناسخة لحكـ ثبت   تمقاء نفس الٌنبيٌ  ىذا استدالؿ صحيح لك كانت الٌسٌنة مف

ف   تشريعو بالكتاب, أٌما اعتقاد ككنيا كحيان أكحاه اهلل لنبٌيو مثؿ القرآف, فقد ساكتو في معناه, كا 
 .605غايرتو في لفظو

عمى أنيا ىكل منو كشيكة, بؿ معانييا مكحاة  كالسنة ليست نابعة مف نفس الرسكؿ 
أنو عبر عنيا بألفاظ مف عنده, فيي كحي   و, ككؿ ما استقؿ بو الرسكؿمف اهلل تعالى إلي

ذف فميس نسخ القرآف بيا تبديبل لو مف تمقاء  يكحى كليست مف تمقاء نفسو عمى ىذا االعتبار, كا 
 .606نفسو إنما ىك تبديؿ بكحى
قاؿ , ّٗالرعد:  چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  چ  الدليؿ الثاني: قاؿ تعالى:

ًدالىلة عمى أف اهلل جعىؿ  -كاهلل أعمـ  -كقد قاؿ بعضي أىؿ العمـ: في ىذه اآلية " الشافعي:
أٍف يقكؿى ًمف ًتمقاء نفسو بتكفيقو فيما لـ ييٍنًزٍؿ فيو كتابان, كاهلل أعمـ, كقيؿ في قكلو:  لرسكلو

 : يمحك فىٍرض ما يشاء, كييثبت فرض ما يشاء, كىذا ييشبو ما قيؿ, كاهللچڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ
 .607"أعمـ

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ  يقصد قكلو تعالى:, كجو الداللة: أنو قد تبيف مف مجمكع اآليتيفك 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  چ  كقكلو تعالى:, ّٗالرعد:  چۆۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  

أف المبتدئ لفرض .ُٓيكنس:  چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ         ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  
نما جعؿ لرسكلو الكتاب إنما ىك اهلل أف يقكؿ مف تمقاء نفسو   كال يككف ذلؾ ألحد مف خمقو, كا 

                                                           
 (.316-315(, )فقرة :182 -181, )الرسالةالشافعي,  604
 (.1/231, )آنالمقدمات األساسية في عموم القر العنزم, انظر:  605
 (.199/ 2, )مناىل العرفان في عموم القرآنالزرقاني, انظر:  606
 (.319-318(, )فقرة: 182, )ص:الرسالةالشافعي,  607



مف الكتاب إنما ىك البياف   فيما لـ ينزؿ بو كتابنا, كمعمكـ أف مكقع سنتو -بتكفيقو سبحانو  -
 .608النسخ لو كالتفسير لمجممو دكف
 مناقشة الدليؿ كالرد عميو:

فاهلل, عز ك جؿ, ىك المثبت لو,   النبيىذا ال حجة ليـ فيو, ألنو كؿ ما جاء عف ك 
كىك تعالى الماحي بو لما شاء أف يمحك مف أكامره, ككؿ مف عند اهلل, كىذه اآلية حجة لنا عمييـ 

 .609في أنو تعالى يمحك ما شاء بما شاء عف العمكـ كيدخؿ في ذلؾ السنة كالقرآف
ڀڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ چ الدليؿ الثالث: قاؿ تعالى: 

فأخبر اهلل أفَّ نٍسخى القيرىآف, كتأخيرى إٍنزاًلو ال يككف إال "قاؿ الشافعي: , َُٔالبقرة:  چٿ  ٿ  
 .610"ًبقيرىآف مثًمو

 "تدؿ ىذه اآلية عمى امتناع نسخ القرآف بالسنة مف كجكه ثبلثة:
 أكليا: أف السنة ليست خيران مف القرآف, كال مثمو.

 .أف قكلو:"نأت" يفيد أف اآلتي ىك اهلل, كالسنة لـ يأًت بيا اهلل, إنما الذم أتى بيا رسكلوثانييا: 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ٹ ٹ چ ثالثيا: أف قكلو: 

يفيد أف النسخ ال يصدر , َُٕ - َُٔالبقرة:  چڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  
 .611ر الكامؿ, كالممؾ الكامؿ, كالسمطاف المطمؽ, كىك اهلل كحده"إال عمف لو االقتدا

 
 

 مناقشة الدليؿ كالرد عميو:

                                                           
 (.259, )ص: معالم أصول الفقو عند أىل السنة والجماعةانظر: الجيزاني,  608
609  ,  (.4/507, )اإلحكام في أصول األحكامانظر: ابف حـز
 (.322(, )فقرة 182)ص: ,الرسالةالشافعي,  610
ذىاني (, كأنظر:199/ 2, )مناىل العرفان في عموم القرآنالزرقاني,  611 محفكظ بف أحمد  ,الكىٍمكى

ذىاني الحنبمي )ت:  , تحقيؽ: التمييد في اصول الفقوىػ(, 510بف الحسف أىبيك الخطاب الكىٍمكى
حياء التراث اإلسبلمي, مفيد محمد أبك عمشة , جامعة أـ القرل, مركز البحث العممي كا 

 (.377- 2/376ـ, )1985-ق1406الطبعة: األكلى,



كندفع الكجو األكؿ مف ىذا االستدالؿ, بأف النسخ في اآلية الكريمة أعـ مف أف يككف في 
ذ فقد  ان األحكاـ, أك في التبلكة, كالخيرية كالمثمية أعـ مف أف تككنا في المصمحة, أك في الثكاب, كا 

ف كاف القرآف خيرا مف السنة مف  تككف السنة الناسخة خيران مف القرآف المنسكخ مف ىذه الناحية كا 
 ناحية امتيازه بخصائصو العميا دائما.

إال مبمغ, كمعبر عنيا فقط,   كندفع الكجو الثاني, بأف السنة كحي مف اهلل كما الرسكؿ
 فاآلتي بيا عمى الحقيقة ىك اهلل كحده.

الكجو الثالث, بأف نقكؿ بمكجبو, كىك أف الناسخ في الحقيقة ىك اهلل كحده, كالسنة كندفع 
 .612إذا نسختو فإنما تنسخو مف حيث إنيا كحي صادر منو سبحانو

 أن السنة ال ينسخيا إال سنة مثميا:  رابعالشرط ال
 يمكف تقسيـ نسخ السنة بالسنة إلى أربعة أقساـ:

 نسخ سنة متكاترة بمتكاترة -1
 نة آحادية بآحاديو نسخ س -2
 نسخ سنة آحادية بسنة متكاترة  -3
 نسخ سنة متكاترة بسنة آحادية  -4

كأما الرابع كىك نسخ سنة متكاترة بآحادية فاتفؽ  ,أما الثبلثة األكؿ فجائزة عقبلن كشرعان 
 .613كأثبتو أىؿ الظاىر ,فنفاه الجميكر ,ثـ اختمفكا في جكازه شرعان  ,عمماؤنا عمى جكازه عقبلن 

الشافعي أف السنة ال ينسخيا إال سنة مثميا, حيث قاؿ: "كىكذا سنة رسكؿ  ماـاإل كأكد
يا إال سنةه لرسكؿ اهلل"  اهلل , كقد ذكر دليبلن عمى ذلؾ بقكلو: "فيما كصفتي ًمف 614ال يىٍنسىخي

إنما قيًبمىٍت عف   : دليؿه عمى أف سنة رسكؿ اهلل  فٍرًض اهلل عمى الناس اتباع أمر رسكؿ اهلل
ٍف اتبعيا فًبكتاب اهلل تىًبعىيا, كال نجد خبران ألزمو اهلل خٍمقىو نصان بىيّْنان إال كتابىو ثـ سنةى نبيواهلل  , فىمى
 ٍز أف ينسخيا إال ـٍ يىجي ٍمؽو مف خمؽ اهلل: لى , ال ًشٍبوى ليا ًمٍف قكؿ خى . فإذا كانت السنة كما كصفتي

بؿ فرض  ؛ لـ يجعؿ آلدمي بعده ما جعؿ لوألف اهلل ؛ مثمييا, كال مثؿ ليا غير سنة رسكؿ اهلل
عمى خمقو اتباعو, فألزميـ أمره, فالخمؽ كميـ لو تبع, كال يككف لمتابع أف يخالؼ ما فرض عميو 

                                                           
 (.199/ 2, )مناىل العرفان في عموم القرآنالزرقاني, انظر:  612
 (.2/205) ,المصدر السابقانظر:  613
 (.324(, )فقرة : 182)ص: الرسالة,الشافعي,  614



لـ يكف لو خبلفيا, كلـ يقـ مقاـ أف ينسخ شيئا   اتباعو, كمف كجب عميو اتباع سنة رسكؿ اهلل
 .615منيا"

ىؿ يحتمؿ أف تككف لو سنة مأثكرة قد "ناظره كىك: الشافعي سؤاالن عزاه لماإلماـ طرح 
أم أنو ىؿ يحتمؿ أف تككف ىناؾ سنة مأثكرة, كتنسخ , 616نسخت, كال تؤثر السنة التي نسختيا؟

 ىذه السنة بسنة, كلـ نعرؼ ناسختيا ألف ناسختيا غير مأثكرة ؟
كضع  بقكلو: "فبل يحتمؿ ىذا, ككيؼ يحتمؿ أف يؤثر ما في الرسالة أجاب عمى ذلؾك 

فرضو, كيترؾ ما يمـز فرضو؟! كلك جاز ىذا خرجت عامة السنف مف أيدم الناس, بأف يقكلكا: 
لعميا منسكخة, كليس ينسخ فرض أبدا إال أثبت مكانو فرض, كما نسخت قبمة بيت المقدس, 

 .617فأثبت  مكانيا الكعبة, ككؿ منسكخ في كتاب كسنة ىكذا"
ًا نسخ السنة بالقرآن, ولكن بشرط أن تكون ىناك الشافعي أيضاإلمام : أجاز خامسالشرط ال

 .سنة أخرى ناسخة تؤكد وقوع ىذا النسخ
: "فإف قاؿ قائؿ: ىؿ تنسخ السنة بالقرآف؟ , قيؿ: لك نسخت السنة بالقرآف, الشافعي كقاؿ
فيو سنة تبيف أف سنتو األكلى منسكخة بسنتو اآلخرة حتى تقكـ الحجة عمى الناس,  كانت لمنبي

 .ثـ أتى بالدليؿ عمى ذلؾ فقاؿ: "فإف قاؿ: ما الدليؿ عمى ما تقكؿ؟618يء ينسخ بمثمو"بأف الش
فما كصفت مف مكضعو مف اإلبانة عف اهلل معنى ما أراد بفرائضو, خاصا كعاما, مما كصفت 
في كتابي ىذا, كأنو ال يقكؿ أبدا لشيء إال بحكـ اهلل. كلك نسخ اهلل مما قاؿ حكما, لسف رسكؿ 

سنة الزمة فتنسخ فبل  . كقاؿ أيضان: "فبل يجكز أف يسف رسكؿ اهلل 619ا نسخو سنة"فيم اهلل 
 في أمر سف فيو, غير ما سف رسكؿ اهلل قاؿ: "كلك أحدث اهلل لرسكلو , ك 620يسف ما نسخيا"

                                                           
 (.326(, )فقرة : 183)ص: ,المصدر السابق 615
 (.327(, )فقرة : 183) ,المصدر السابقانظر:  616 
 (.328(, )فقرة :184-183, )ص:المصدر السابق 617
 (.330-329(, )فقرة : 184, )ص:المصدر السابق 618
 (.332-331(, )فقرة : 185-184, )ص:المصدر السابق 619
 (.608(, )فقرة : 276, )ص:المصدر السابق 620



  لسف فيما أحدث اهلل إليو, حتى يبيف لمناس أف لو سنة ناسخة لمتي قبميا مما يخالفيا. كىذا
 . "621وسنت مذككر في 

 الشافعي ىي:اإلماـ إذف فشركط النسخ عند 
 النسخ إلى بدؿ -1
 أف ال ينسخ القرآف إال بقرآف مثمو  -2
 أف السنة ال تنسخ القرآف  -3
 أف السنة ال ينسخيا إال سنة مثميا  -4
 يجكز نسخ السنة بالقرآف بشرط أف تككف ىناؾ سنة أخرل ناسخة تؤكد كقكع ىذا النسخ . -5

 ة لمشركط العامة لمنسخ فقد حصؿ االتفاؽ عمييا بيف جميكر العمماء كىي:أما بالنسب
كميف شرعيَّيف؛ ألف العجز يزيؿ التعبد الشرعي, كال تكصؼ إزالتو  -1 أف يككف الناسخ كالمنسكخ حي

 .622بأنو نسخ,  ككذلؾ الشرع يزيؿ حكـ العقؿ, كال تكصؼ اإلزالة بأنيا نسخ
ى   -2 ران عنو, ألنو إذا كاف متنًصبلن بو, لـ يكٍف  أف يككفى الخطابي النىاسخي منفصبلى عف المنسكخ, كمتأخى

ناسخان, كال ما يزكؿي حكميو بو منسكخان؛.بؿ ال يخمك أف يككف: استثناء, أك تعميقان بغاية, أك 
 .623تخصيصان, كجميع ذلؾ ليس بنسخ

لى بيت أف يككف رافعان لحكـ نفس الفعؿ دكف نفس الفعؿ كصكرتو, فمثبلن: صكرة الصبلة إ  -3
نما تدؿ األدلة الشرعية عمى زكاؿ كجكبيا  .624المقدس ال يمكف إزالتيا باألدلة الشرعية, كا 

أف ال يككفى الخطابي المرفكعي حكميو مقيَّدان بكقت يقتضي زكاؿى الحكـً عند دخكًلو, كلذلؾ لـ يكٍف  -4
ت إباحةي اإًلفطاًر يكـى , ناسخان لصياـ النَّيار, كال كانُٕٖالبقرة: چ  ڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌچ  قكليو:

                                                           
 (.324(, )فقرة : 183-182, )ص:الرسالة الشافعي,  621
ذىاني, ك (, 1/222, )الَواِضح في أُصوِل الِفقوعقيؿ,  أنظر: ابف 622 التمييد في أصول الكىٍمكى

 (.2/340), الفقو
ذىاني, ك (, 1/223) الواضح في أصول الفقو,أنظر: ابف عقيؿ,  623 التمييد في أصول الكىٍمكى

 (.2/341) الفقو,
ذىاني, انظر:  624  (.2/341) التمييد في أصول الفقو,الكىٍمكى



لى أمثاًؿ ذلؾ مما كردى التىعىبُّدي بو مؤقىتان بكقتو  , كا  الًفٍطًر, كما بعده نسخان لصياـ رمضافى
 .625محدكدو 

أف يككف الناسخ مثؿ المنسكخ أك أقكل منو كال يككف أضعؼ منو كخبر اآلحاد في نسخ  -5
 .626القرآف

كف مطمقة فيقطع دكاميا, فأما إف كانت معمقة أف ال يككف لمعبادة المنسكخة مدة معمكمة, بؿ تك -6
 .627بمدة معمكمة, ففي نسخيا كبلـ

 
 : بم يعرف الناسخ من المنسوخ؟ادسالمطمب الس

حدد اإلماـ الشافعي طرؽ معرفة النسخ في السنة في أربعة أمكر, كىي ذاتيا الطرؽ 
ديث: "كال يستدؿ , كىي في قكلو في اختبلؼ الح628التي حٌددىا المحٌدثكف بعده كابف الصبلح

أك بكقت يدؿ عمى أف أحدىما بعد  ,أك بقكؿ  عمى الناسخ كالمنسكخ إال بخبر عف رسكؿ اهلل
أك العامة كما كصفت, أك بكجو  ,أك بقكؿ مف سمع الحديث ,اآلخر, فيعمـ أف اآلخر ىك الناسخ
 .629آخر ال يبيف فيو الناسخ كالمنسكخ"

لطرؽ التي يتـ بيا معرفة النسخ في السنة مف خبلؿ قكؿ الشافعي ىذا يمكف استنباط ا
 :630, كىي ذاتيا التي ذكرىا ابف الصبلحكىي أربعة طرؽ

كحديث بريدة في صحيح مسمـ: " كنت نييتكـ عف   أكالن: ثبكت النسخ بالنص عف رسكؿ اهلل
 .631"زيارة القبكر, فزكركىا؛

                                                           
 (.1/223) الواضح في أصول الفقو,قيؿ, ابف عانظر:  625
ذىاني, انظر:  626  (.2/341) التمييد في أصول الفقو,الكىٍمكى
ذىاني, انظر:  627  (.2/341) التمييد في أصول الفقو,الكىٍمكى
 (277(, )ص:معرفة أنواع عموم الحديث )مقدمة ابن الصالح انظر: ابف الصبلح, 628
 (.8/598) )ممحؽ باألـ(, اختالف الحديثالشافعي,  629
 (278-277)ص: معرفة أنواع عموم الحديث )مقدمة ابن الصالح(,ابف الصبلح,  630
(, 5652أخرجو النسائي في سننو, كتاب األشربة, باب اإلذف في شيء منيا, حديث) 631

(, كأخرجو ابف ماجو في سننو, كتاب الجنائز, باب ما جاء في زيارة القبكر, 8/310)



: "كاف , رضي اهلل عنو ,, كقكؿ جابر بف عبد اهلل _رضي اهلل عنيـ_ثانيان: تصريح الصحابة
 .632ترؾ الكضكء مما مست النار" آخر األمريف مف رسكؿ اهلل 

الشافعي في اإلماـ ثالثان: معرفة المتقدـ مف المتأخر, فيككف المتقدـ منسكخان كالمتأخر ناسخان, قاؿ 
نما يعرؼ الناسخ باآلخر مف األمريف" , كحديث شداد بف أكس مرفكعان: "أفطر 633الرسالة: "كا 

, كاحتجـ كىك   , نيسخ بحديث ابف عباس: "أف النبي634حاجـ كالمحجكـ"ال احتجـ كىك محـر
؛ فقد جاء في بعض طرؽ حديث شداد أف ذلؾ كاف زمف الفتح, كأف ابف عباس صحبو 635صائـ"

 في حجة الكداع.
رابعان: اإلجماع عمى أف أحد الحديثيف ناسخ كاآلخر منسكخ, كحديث: "مف شرب الخمر فاجمدكه, 

 . 636ف عاد في الرابعة فاقتمكه"فإ
                                                                                                                                                                      

صحيح الجامع الصغير األلباني, :أللباني صحيح, )انظر(, قاؿ ا1/501(, )1572حديث)
 ((.1/486, )وزياداتو

(, 185أخرجو النسائي في سننو, كتاب الطيارة, باب ترؾ الكضكء مما غيرت النار, حديث) 632
التعميقات الحسان عمى صحيح ابن (, قاؿ األلباني: صحيح, )انظر:األلباني, 1/108)

 (((.2/396, )حبان
 (.608(, )فقرة : 276, )ص:سالةالر الشافعي,  633
أخرجو البخارم في صحيحو, كتاب الصكـ, باب الحجامة كالقيء لمصائـ, بعد حديث  634

 (3/33(,)1938رقـ)
(, 1938أخرجو البخارم في صحيحو, كتاب الصكـ, باب الحجامة كالقيء لمصائـ, حديث ) 635

(, 1202, حديث )(, كمسمـ في صحيحو, كتاب الحج, باب جكاز الحجامة لممحـر3/33)
(2/862) 

(, 4485أخرجو أبك داكد في سننو, كتاب الحدكد, باب إذا تتابع في شرب الخمر, حديث ) 636
(, كالترمذم في سننو, كتاب الديات, باب ما جاء مف شرب الخمر فاجمدكه, كمف 4/165)

باب  (, كالنسائي في سننو, كتاب األشربة,4/48(, )1444عاد في الرابعة فاقتمكه, حديث )
(, قاؿ أبك عيسى بعد 8/313(, )5661ذكر الركايات المغمظات في شرب الخمر, حديث)

ذكره الحديث: ثـ أتي النبي صمى اهلل عميو كسمـ بعد ذلؾ برجؿ قد شرب الخمر في الرابعة 
فضربو كلـ يقتمو, ككذلؾ ركل الزىرم, عف قبيصة بف ذؤيب, عف النبي صمى اهلل عميو 

رفع القتؿ, ككانت رخصة, كالعمؿ عمى ىذا الحديث عند عامة أىؿ كسمـ نحك ىذا قاؿ: ف
إسناده صحيح عمى  :العمـ ال نعمـ بينيـ اختبلفا في ذلؾ في القديـ كالحديث, كقاؿ األلباني



  

                                                                                                                                                                      

, سمسمة األحاديث الصحيحة وشيء من فقيياشرط الشيخيف,)انظر: األلباني, 
(3/348)) 



 الفصل الرابع: خبر الواحد وحجيتو, وفيو تمييد وأربعة مباحث:
 

 .المبحث األول: التعريف بخبر الواحد عند الشافعي وعند غيره 
 
 المبحث الثاني: شروط االحتجاج بخبر الواحد عند الشافعي وعندغيره 

 
  نو أصاًل المبحث الثالث: األدلة عمى حجية خبر الواحد وكو 

 
 المبحث الرابع: فيما تخالف فيو الرواية الشيادة وما توافق  



 الفصل الرابع: خبر الواحد وحجيتو
سأتناكؿ في ىذا الفصؿ مكضكع خبر الكاحد كذلؾ مف حيث: التعريؼ بو عند الشافعي كعند 

خالؼ غيره, كشركط االحتجاج بو عند الشافعي كعند غيره, كفي نياية الفصؿ سأتحدث عف ما ت
 فيو الركاية الشيادة كما تكافؽ, كسأبيف سبب ذكر ذلؾ في مكضكع خبر الكاحد 

 تمييد:
, كعند الحنفية 637كآحاد ر,ينقسـ الخبر عند الجميكر مف حيث عدد ركاتو إلى: متكات

, كالمشيكر عند الجميكر قسـ مف أقساـ اآلحاد, كال يجعمكنيا 638ر, كآحادك إلى: متكاتر, كمشي
بد مف بيانو كلك بالشيء اليسير التصالو  نفسو كما يفعؿ الحنفية, كىذا مما القسمان قائمان ب

 اتصاالن كثيقان بمكضكع خبر الكاحد, حيث ىك جزء منو كأحد أقسامو.
ما ركاه جمع كثير تحيؿ العادة تكاطؤىـ )تكافيقىييـ( عمى الكذب,  :أما السنة المتكاترة فيي

االبتداء إلى اإلنتياء, كأف يككف آخر مستندىـ الحس  كأف تستكم الكثرة في جميع الطبقات مف
 .639الضركرم أم العمـ اليقيني )رأيت أك سمعت( كأف يفيد العمـ لسامعو,

حيث قاؿ: "كقد رأيت ممف أثبت خبر  ,الشافعي لفظ المتكاتر في الرسالة اإلماـ كقد ذكر
دّْثي  ةمف خمس  اهلل الكاحد مىف يطمب معو خبران ثانيان, كيككفي في يده السنة مف رسكؿ كجكه فىييحى

 .640بسادس فيكتبيوي, ألف األخبار كمما تكاترت كتظاىرت كاف أثبتى لمحجة, كأطيبى لنفس السامع"
 الشافعي في ىذا النص يحتمؿ المعنى المغكم  بدليؿ عطؼ التظاىراإلماـ فالتكاتر في كبلـ 

المعنى الذم فسره بو  ال ارعميو, قاؿ الحافظ العراقي: "كقد يريدكف بالتكاتر االشتي
 .641األصكليكف"

                                                           
الروي ىػ(, المنيؿ 733بف إبراىيـ بف سعد اهلل الكناني الحمكم الشافعي, بدر الديف )ت:  بف جماعة, أبك عبد اهلل, محمداانظر:  637

 (31دمشؽ, الطبعة: الثانية,)ص: –, تحقيؽ: د. محيي الديف عبد الرحمف رمضاف, دار الفكر في مختصر عموم الحديث النبوي
 (1/292, )أصول السرخسيانظر: السرخسي,  638
 (.43 -42ص:نزىة النظر في توضيح نخبة الفكر, ), العسقبلني ابف حجرانظر:  639
 (.1190(, )فقرة : 439, )ص:الرسالةالشافعي,  640
(, التقييد ه806)ت: العراقي, أبك الفضؿ زيف الديف عبد الرحيـ بف الحسيف بف عبد الرحمف بف أبي بكر بف إبراىيـ العراقي,انظر: 641

مف محمد عثماف, المكتبة السمفية بالمدينة المنكرة, الطبعة: األكلى, شرح مقدمة ابف الصبلح, تحقيؽ: عبد الرح واإليضاح
 (.265ـ, )ص:1969ىػ/1389



أما بالنسبة لمكثرة فبل حد ليا في الركاية, كالمعتبر في ذلؾ أف يككف عدد الركاة في كؿ 
كاستحالة إمكاف إتفاقيـ عمى  ,طبقة مف طبقات السند كافيا في الثقة بيـ, كاالطمئناف إلى صدقيـ

 .642مر محسكس كالسماع كالمشاىدةالكذب فيما رككه, مع استنادىـ في الركاية إلى أ
ابف حجر: "ال كالصكاب في ذلؾ ما قالو  643كىنالؾ مف العمماء مف عيَّفى عددان محددان لممتكاتر

حيًح" مىٍعنى ًلتٍعييًف العىدىًد عمى الصَّ
644. 

ما لىوي طيريؽه مىٍحصكرةه "فقد عرفو ابف حجر بأنو:  في اصطبلح المحدثيفأما المشيكر 
 .645"ٍيفً بأىكثرى ًمف اٍثنى 

ارى ًفي اٍلقىٍرًف "بأنو:  و ابف عابديفكما عرف  ادنا ثيَـّ اٍنتىشىرى فىصى ًؿ آحى الخبر الًَّذم يىكيكفي ًفي اٍلقىٍرًف اأٍلىكَّ
ابىة حى ـٍ الصَّ ؿي كىىي لىمَّا كىافى اٍلقىٍرفي اأٍلىكَّ ـٍ ميتىكىاًترنا, كى مىٍف بىٍعدىىي ًثقىات الى   _رضي اهلل عنيـ_الثَّاًني كى

ةن ييت ٍنًزلىًة اٍلميتىكىاًتًر حيجَّ ـٍ ًبمى ارىٍت شىيىادىتييي  .646"مكف صى
: ىي التي اتت في األصؿ مف سنف اآلحاد, عند الحنفية بناءان عمى ىذا التعريؼ فالسنة المشيكرة

عدد دكف حد التكاتر, ثـ اشتيرت كتكاترت في القرف الثاني كالثالث,   أم ما نقميا عف النبي
 .ف كتابعي التابعيفكىما عصرا التابعي

                                                           
(, كالقارم,  عمي بف )سمطاف( محمد, أبك الحسف نكر الديف المبل اليركم )ت: 42, )ص: نزىة النظرانظر:ابف حجر العسقبلني,  642

اف / بيركت, لبن -محمد نزار تميـ كىيثـ نزار تميـ, دار األرقـ تحقيؽ:  (, شرح نخبة الفكر في مصطمحات أىل األثر,ىػ1014
 (404:, )صمنيج النقد في عموم الحديثعتر, (, ك 163)ص:
نقؿ ذلؾ السيكطي عف الباقبلني ك اإلصطخرم كغيرىـ حيث قاؿ: "قاؿ الباقبلني: كال يكفي  643

شرة, كىك األربعة, كما فكقيا صالح, كتكقؼ في الخمسة, كقاؿ اإلصطخرم: أقمو ع
المختار, ألنو أكؿ جمكع الكثرة, كقيؿ: اثنا عشر عدة نقباء بني إسرائيؿ, كقيؿ: عشركف, 

تدريب  كبضعة عشر" )انظر: السيكطي, كقيؿ: أربعكف, كقيؿ: سبعكف, كقيؿ: ثبلثمائة
 (2/627, )الراوي في شرح تقريب النواوي

 (.42, )ص:نزىة النظر, بف حجر العسقبلنيا 644
 (.46, )ص: ابقالمصدر الس 645
ابف عابديف, عبلء الديف محمد بف )محمد أميف المعركؼ بابف عابديف( بف عمر بف عبد العزيز عابديف الحسيني الدمشقي)ت:  646

دار الفكر , )مطبكع بآخر رد المحتار( «الدر المختار شرح تنوير األبصار»قره عين األخيار لتكممة رد المحتار عمي , ىػ(1306
 (.373/ 7)لبناف,  –كالتكزيع, بيركت لمطباعة كالنشر 



قاؿ الحنفية عنيا: إنيا تفيد ظنان قكيان كأنو اليقيف, كىك ما يسمى بعمـ الطمأنينة, بصحة نسبتيا 
كىي بمنزلة السنة المتكاترة عند الحنفية مف جية لزكـ العمؿ بيا, كجعميا مصدران   إلى الرسكؿ

 .647تشريعيان, كدليبلن مف أدلة األحكاـ
الشافعي, في قكلو: "ككؿ حديث كتبتو منقطعا فقد سمعتو اإلماـ في كبلـ كقد كرد لفظ المشيكر 

 .648"متصبل أك مشيكرا
الشافعي جاء اإلماـ البييقي الذم نصر مذىبو بما لـ ينصره أحد مثمو  حتى اإلماـ كبعد 

 ما مف شافعي إال كلمشافعي في عنقو منة إال البييقي فإنو لو عمىالجكيني: " قاؿ إماـ الحرميف
, كألنو أكلى الناس بمعرفة أقكاؿ الشافعي 649"افعي منة لتصانيفو في نصرتو لمذىبو كأقاكيموشال

كآحاد, حيث قاؿ في مقدمة كتابو"دالئؿ  كفيميا أذكر ىنا تقسيمو أخبار الخاصة إلى مشيكر
كخبر خاصة: "مما يجب , النبكة" بعد أف نقؿ عف إمامو الشافعي تقسيمو األخبار إلى خبر عامة

تو في ىذا الباب أف تعمـ: أٌف األخبار الخاصة المركية عمى ثبلثة أنكاع: نكع اتفؽ أىؿ معرف
  العمـ بالحديث عمى صحتو, كىذا عمى ضربيف:

: أف يككف مركٌيا مف أكجو كثيرة, كطرؽ شتى حتى دخؿ في حد الضرب األكؿ
فيذا الضرب مف الحديث  ,كبعد مف تكٌىـ الخطأ فيو, أك تكاطؤ الركاية عمى الكذب فيو ,االشتيار

كالحكض,  كالرؤية, يحصؿ بو العمـ المكتسب, كذلؾ مثؿ األحاديث التي ركيت في القدر,
في المعجزات, كالفضائؿ, كاألحكاـ, فقد ركم بعض أحاديثيا مف  مكعذاب القبر, كبعض ما رك 

 أكجو كثيرة.
لدعكات, كالترغيب كالضرب الثاني: أف يككف مركيا مف جية اآلحاد, كيككف مستعمبل في ا 

 .650كالترىيب, كفي األحكاـ...."
الشافعي لـ يقسـ األخبار إلى متكاتر اإلماـ كال بد ىنا مف التنبيو ألمر ميـ كىك أف 

, كبالرغـ مف أف اإلماـ الشافعي لـ يصرح عامة, كخبر خاصة خبر :كآحاد, بؿ قسميا إلى
ناظر في كبلمو في الرسالة يتأكد لو ذلؾ بتقسيمو الخبر إلى خبر العامة كخبر الخاصة, إال أف ال
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كلك كما أنو لـ يكرد كممة متكاتر في رسالتو أبدان, كذكر خبر العامة مرتيف, األكلى: في قكلو: "
في تحكيؿ القبمة, كىك فرض: مما يجكز ليـ,  كاف ما قبمكا مف خبر الكاحد عف رسكؿ اهلل 

عمى قبمة, كلـ يكف لكـ تركيا إال بعد عمـ تقـك  : قد كنتـ  رسكؿ اهلل -إف شاء اهلل  -لقاؿ ليـ 
, كالثانية في 651"أك أكثر مف خبر كاحد عني خبر عامةعميكـ بو حجة مف سماعكـ مني, أك 

كقد كاف الشراب عندىـ حبلال يشربكنو, فجاءىـ آت كأخبرىـ بتحريـ الخمر, فأمر أبك قكلو: "
منيـ: نحف عمى تحميميا حتى نمقى رسكؿ اهلل ىـ, كال كاحد  طمحة بكسر الجرار, كلـ يقؿ ىك, كال

  كما ذكر خبر الخاصة ثبلث مرات, كىي: في قكلو: "652"خبر عامةمع قربو منا أك يأتينا , 
 الذم يختمؼ الخبر فيو, فيككف الخبر محتمبل لمتأكيؿ خبر الخاصةفأما ما كاف مف سنة مف 

عمماء, كلـ يكمفيا غيرىـ, كىي يعرفيا ال خبر الخاصةعمـ الخاصة سنة مف  , كقكلو: "653"
كال  , كقكلو: "654" بيا  مكجكدة فييـ أك في بعضيـ, بصدؽ الخاص المخبر عف رسكؿ اهلل

 655..."حتى يجمع أمكرابخبر الخاصة تقـك الحجة 
كلـ أجد تعريفان لخبر العامة كخبر الخاصة عند اإلماـ الشافعي, لكف البييقي بيَّفى 

بجمؿ ما  بر عامة, عف عامة, عىٍف رىسيكًؿ اهلًل ر العامة: "خالمقصكد بيما حيث قاؿ في خب
فرض اهلل سبحانو عمى العباد أف يأتكا بو بألسنتيـ كأفعاليـ, كيؤتكه مف أنفسيـ كأمكاليـ. كىذا ما 
ال يسع جيمو كما يكاد أىؿ العمـ كالعكاـ أف يستككا فيو, ألف كبل كٌمفو, كعدد الصبلة كصكـ شير 

", ت كتحريـ الفكاحش, كأف هلل عمييـ حٌقا في أمكاليـ. كما كاف في معنى ىذارمضاف كحج البي
كخبر خاصة في خاص األحكاـ لـ يأت أكثره كما جاء األكؿ لـ يكٌمفو كقاؿ في خبر الخاصة: "

العامة, ككٌمؼ عمـ ذلؾ مف فيو الكفاية لمقياـ بو دكف العامة. كىذا مثؿ ما يككف منيـ في الصبلة 
بو سجكد أك ال يجب, كما يفسد الحج أك ال يفسده, كما تجب بو الفدية كما ال مف سيك يجب 
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تجب مما يفعمو كغير ذلؾ. كىك الذم عمى العمماء فيو عندنا قبكؿ خبر الصادؽ عمى صدقو, ال 
 .  "656 يسعيـ رٌده بفرض اهلل طاعة نبٌيو

يف كالمحدثيف يقتسـ . كبذلؾ يفترؽ خبر العامة عف المتكاتر؛ ألف المتكاتر عند األصكلي
مع خبر الكاحد بخبلؼ خبر العامة, كىك ليس قسيمان لخبر الكاحد؛ ألنو ليس مف األحاديث 
المسندة, كال مف عمؿ المحدثيف, كال مف متعمقات عمميـ, كال ىك الذم نقمو حممة اآلثار؛ فيذا 

عقبلء فيستكم في ينقمو جيؿ عف جيؿ, كخبر العامة قسـ ال يختص بو العمماء دكف العامة مف ال
 .657العمـ بو جميعيـ
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 المبحث األول: التعريف بخبر الواحد عند الشافعي والجميور
قاؿ: "خبر الكاحد عف الكاحد حتى  ,الشافعي في الرسالة تعريفان لخبر الكاحداإلماـ ذكر 

ركط . كعرفو ابف حجر بأنو:" ما لـ يجمع ش658"أك مف انتيى بو إليو دكنو  يينتيى بو إلى النبي
تعريؼ اإلماـ الشافعي لخبر الكاحد الذم قصره عمى نقؿ الكاحد عف  في . كيدخؿ659التكاتر"

الكاحد )كىك الغريب عند المحدثيف المتأخريف(, كنقؿ اإلثنيف عف اإلثنيف )كىك العزيز(, كنقؿ 
يو شركط ىك ما لـ تجتمع ف كيمكف تعريفو بأنو: الثبلثة عف الثبلثة )كىك المشيكر(, دخكالن أكليان.

المتكاتر فيشمؿ ما ركاه كاحد في طبقة, أك في جميع الطبقات, كما ركاه اثناف, كما ركاه ثبلثة 
بىره الى ييًفيدي بنفسو العمـ )أم العمـ الضركرم( أك  .660فصاعدان ما لـ يصؿ إلى عدد التكاتر ىيكى خى

اًرجى  , أىٍك ييًفيديهي ًباٍلقىرىاًئًف اٍلخى اًد, كىىىذىا سكاء كاف ال يفيده أىٍصبلن ٍنوي, فىبلى كىاًسطىةى بىٍيفى اٍلميتىكىاًتًر كىاآٍلحى ًة عى
ٍمييك   كالسابؽ أكضح كأقرب لؤلفياـ.. 661رقىٍكؿي اٍلجي

كمؤدل التعريفات السابقة أف خبر الكاحد ال ينحصر في الخبر الذم ينقمو الكاحد كما قد 
أكثر ما لـ ينتو إلى حد التكاتر, كما , بؿ يشمؿ الذم ينقمو اثناف, أك "تفيده عبارة "خبر الكاحد
  تفيده عبارة "خبر اآلحاد".

ف كاف مكضكع خبر الكاحد في المغة يقتضي كحدة  "كليس المراد ما يركيو الكاحد فقط, كا 
ف كاف  المخبر الذم ينافيو التثنية كالجمع, لكف كقع االصطبلح بو عمى كؿ ما ال يفيد القطع, كا 

 .662عف حد التكاتر" المخبر بو جمعان, إذا نقصكا
كما ستبلحظو في ىذا الفصؿ أنني مرة أقكؿ خبر األحاد, كمرة خبر الكاحد, ألنيما نفس المعنى 

, كمرات عديدة خبر الكاحد 663أحيانان خبر الخاصة عميو الشافعياإلماـ  أطمؽ كالمقصكد. كقد
 .664مرة ةبمغت تسع عشر 
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أكائؿ المائة الثانية, فقد استعممو كالمصطمح قديـ, كأقؿ ما يمكف قكلو: إنو استعمؿ في 

اإلماـ الشافعي رحمو اهلل في )الرسالة( تسع عشرة مرة بعبارة "خبر الكاحد" كما ذكرت سابقان. كىذا 
يدؿ عمى أف تقسيـ األخبار إلى متكاتر كآحاد, أك إلى متكاتر كمشيكر كآحاد, لـ يعده العمماء 

ف أكىم -فيما اطمعت عميو-المتقدمكف  ت عبارة بعض الباحثيف المعاصريف أف ىذا بدعة, كا 
نما انتقد تقسيـ , رحمو اهلل ,.كما أف ابف القيـ665التقسيـ بدعة لـ ينتقد تقسيـ األخبار نفسو, كا 

الديف إلى ما يثبت بخبر الكاحد كما ال يثبت, فقاؿ: "تقسيـ الديف إلى ما يثبت بخبر الكاحد كما 
 .666كال عميو دليؿ صحيح"ال يثبت بو تقسيـ غير مطرد, كال منعكس, 

نما أنكر تقسيـ الديف إلى ما  فيا أنت ترل ابف القيـ لـ ينكر تقسيـ السنة إلى متكاتر كآحاد, كا 
لى ما ال يثبت بو  العقائد., كيثبت بخبر الكاحد كاألحكاـ, كا 
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الشافعي وعند غيره. اإلمام المبحث الثاني: شروط االحتجاج بخبر الواحد عند  
 جية خبر الواحد عند اإلمام الشافعيالمطمب األول: ح

الشافعي في الرسالة نصان بٌيفى فيو حجية خبر الكاحد حيث قاؿ: "كأما ما كاف  اإلماـ ذكر  
مف سنة مف خبر الخاصة الذم يختمؼ الخبر فيو, فيككف الخبر محتمبلن لمتأكيؿ, كجاء الخبر 

حتى ال يككف ليـ ردُّ ما كاف  فيو مف طريؽ االنفراد: فالحجة فيو عندم أف يمـز العالميف
منصكصان منو, كما يمزميـ أف يقبمكا شيادة العدكؿ, ال أف ذلؾ إحاطةه كما يككف نص الكتاب 

إف كنت -كلك شؾ في ىذا شاٌؾ لـ نقؿ لو: تب, كقمنا: ليس لؾ  كخبري العامة عف رسكؿ اهلل
ف أمكف فييـ الغمط, كلكف أف تشؾ, كما ليس لؾ اال اف تقضي بشيادة الشيكد العدكؿ, -عالمان  كا 

 .667تقضي بذلؾ عمى الظاىر مف صدقيـ, كاهلل كلي ما غاب عنؾ منيـ"ػ
يضع أخبار اآلحاد  ,الشافعي السابؽ ذكره, أنو رحمو اهلل اإلماـ يتضح مف خبلؿ نص

في االحتجاج دكف مرتبة القرآف الكريـ, كالسنة المجمع عمييا, فيك ممـز لمعامميف في العمؿ, 
 ـ رده, كما ليس ليـ ردُّ شيادة العدكؿ.كليس لي

الشافعي في الرسالة عمى أف خبر الكاحد يفيد العمـ كأنو حؽ في الظاىر,  اإلماـنص  كذلؾك 
ذلؾ في قكلو: "العمـ مف كجكه: منو شكحجة يمـز العالميف كأىؿ العمـ منيـ أف يصيركا إليو, ك 
ـي الخاصة سنةن مف خبر الخاصة إحاطةه في الظاىر كالباطف, كمنو حؽ في الظاىر..... كعم

يعرفيا العمماء, كلـ ييكىمَّفيا غيرىـ, كىي مكجكدة فييـ, أك في بعضيـ, بصدؽ الخاص المخًبًر 
بيا. كىذا البلـز ألىؿ العمـ أف يصيركا إليو, كىك الحؽ في الظاىر, كما نقتؿ  عف رسكؿ اهلل 

. كما قاؿ في نياية الرسالة: 668الغمطي" بشاىديف. كذلؾ حؽ في الظاىر, كقد يمكف في الشاىديف
ركيت مف طريؽ االنفراد, ال يجتمع الناس عمييا, فنقكؿ حكمنا بالحؽ في يي ك " حكـ بالسنة قد ي

 .669الظاىر, ألنو قد يمكف الغمط فيمف ركل الحديث"
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كقد أجمع المسممكف عمى أف سنة اآلحاد حجة عمى الجميع يمـز اتباعيا, كأنيا مف 
إال أنيـ اختمفكا في الشركط البلزمة لذلؾ, أم في شركط كجكب العمؿ بيا,  مصادر التشريع,

 :670كاستنباط األحكاـ منيا, كيمكف رد اختبلفيـ إلى قكليف
, بأف تكافر في الراكم شركط قبكؿ ركايتو حسب ت: أف السنة التي ركاىا العدكؿ الثقاالقول األول

يـ في ىذه الشركط, كاتصؿ سند الركاية ما يشترط أصحاب ىذا القكؿ, عمى اختبلؼ فيما بين
ففي ىذه الحالة يجب العمؿ بيذه السنة, كاستنباط األحكاـ منيا, كعدىا مصدران   بالرسكؿ

لمتشريع, كىذا قكؿ الحنابمة, كالشافعية, كالظاىرية, كالجعفرية, كبعض الفقياء مف المذاىب 
 األخرل.

نما اشترطكا شركطان أخرل تالركاة عدكالن ثقا : أصحاب ىذا القكؿ لـ يكتفكا بككفالقول الثاني , كا 
نما تتعمؽ بأمكر أخرل ,حتى يترجح عندىـ جانب صحة الحديث  ,ال تتعمؽ بسند الركاية, كا 

كأصحاب ىذا القكؿ ىـ المالكية كالحنفية, ك سأذكر شركطيـ بإيجاز بعد   كنسبتو إلى الرسكؿ
 التو.الشافعي التي ذكرىا في رساإلماـ أف أذكر شركط 
 الشافعي اإلمام شروط االحتجاج بخبر الواحد عند المطمب الثاني: 

 671الشافعي: كال تقـك الحجة بخبر الخاصة حتى يىٍجمىعى أيمكران: اإلماـ قاؿ
دّْثي بو,  -1 ا ييحى دؽ في حديثو, عاًقبلى ًلمى أف يككف مىٍف حدَّثى بو ًثقىةن في دينو, معركفان بالصّْ

 يى الحديث ًمفى المفظعالًمان بما ييحيؿ مىعىانً 
كأف يككف ممف ييؤىدّْم الحديث بحركفو كما سىًمعى, ال يحدث بو عمى المعنى, ألنو إذا   -2

بلىؿى إلى  حدَّث عمى المعنى كىك غيري عالـو بما ييًحيؿي بو معناه: لـ يىٍدًر لىعىمَّوي ييًحيؿ الحى
ذا أدَّاه بحركفو فمـ يىٍبؽى كجوه ييخاؼ فيو إحالتي   وي الحديثى الحراـ, كا 

أف يككف حافظان إف حدَّث بو ًمٍف ًحٍفًظو, حافظان لكتابو إف حدَّث ًمٍف كتابو. إذا شىًرؾى أىؿى  -3
 الحفظ في حديث كافىؽى حديثىيـ

دّْثي عىف مف لقي ما لـ يسمٍع منو, كيحدّْثى عف  -4 أف يككف بىًريِّا ًمٍف أٍف يككفى ميدىلّْسان, ييحى
  عف النبيما يحدث الثقات خبلفىو  النبي 
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كالن إلى النبي -5 أك إلى   كأف يككفي ىكذا مىٍف فكقىو ممَّف حدَّثو, حتى ييٍنتىيىى بالحديث مىٍكصي
ٍف اٍنتيًييى بو إليو دكنو, ألفَّ كؿَّ كاحد منيـ مٍثًبته لمف حدَّثو, كمثبت عمى مف حدَّث  مى

 عنو, فبل ييٍستىٍغنىى في كؿ كاحد منيـ عمَّا كصٍفتي 
 

: مقارنة ما اشترطو اإلمام الشافعي لالحتجاج بخبر الواحد مع غيره من العمماء المطمب الثالث
 والراجح في ذلك

الشركط التي ذكرت استكممت ما اشترطو جميكر عمماء  مف خبلؿ ما سبؽ تبيف أف
الحديث في قبكؿ خبر الكاحد , كىي: اتصاؿ السند, كعدالة الراكم كضبطو التاـ, مع انتفاء 

كقد تعمؽ كؿ شرط مف الشركط السابؽ ذكرىا بأحد ىذه النقاط, أك أكثر فمثبلن:  الشذكذ كالعمة,
الشرط األكؿ, كالثاني, كالثالث, متعمقيف بعدالة الراكم كضبطو, كالشرط الرابع, متعمؽ بانتفاء 

 الشذكذ كالعمة, كالشرط الخامس متعمؽ باتصاؿ السند.
 :كيةلشروط االحتجاج بخبر الواحد عند الما :أوالً 

 لكاحد شرطيف زيادة عمى ما اشترطو الشافعي كىي:اشترط المالكية لقبكؿ خبر ا
 .عدـ مخالفتو لعمؿ أىؿ المدينة -1
 672أف ال يخالؼ األصكؿ الثابتة كالقكاعد المرعية في الشريعةك   -2
 :شروط االحتجاج بخبر الواحد عند الحنفية نبًا:ثا

 زيادة عمى ما اشترطو الشافعي كىي:اشترط الحنفية لقبكؿ خبر الكاحد مجمكعة مف الشركط 
أف ال تككف السنة متعمقة بما يكثر كقكعو )أم مما تعـ بو البمكل(, ألف ما يككف  -1

بد أف ينقؿ عف طريؽ التكاتر, أك الشيرة, أك تمقي األمة بالقبكؿ لتكافر  كذالؾ ال
مى الدكاعي لمنقؿ, فإذا لـ ينقؿ عمى ىذا الكجو, كنقؿ عف طريؽ اآلحاد دؿ ذلؾ ع

كمثاؿ ذلؾ:"رفع اليديف في الصبلة فإنو جاء عف طريؽ  عدـ صحة السنة,
 .673قبؿي اآلحاد,مع عمـك الحاجة إليو لتكرار الصبلة في كؿ يكـ, فبل
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أف ال تككف السنة مخالفة لمقياس الصحيح, كلؤلصكؿ كالقكاعد الثابتة في الشريعة,  -2
مخالفان لؤلصكؿ لـ يجب  التجريد: "مف أصمنا: أف خبر الكاحد إذا كاف صاحبقاؿ 

ككجب حممو عمى كجو يكافقيا؛ ألف األصكؿ مقطكع بيا, فبل تترؾ , العمؿ بو
أحكامان معمكمة بالظف". كىذا إذا كاف الراكم غير فقيو, ألنو إذا كاف كذلؾ فإنو يركم 
السنة بالمعنى ال بالمفظ _كىك أمر كثير الكقكع_ فيفكتو شيء مف معاني الحديث ال 

بد مف االحتياط بأف ال يقبؿ الحديث في ىذه الحالة إذا كاف مخالفان  , فبليتفطف لو
 .674مقتضى القياس الصحيح , ك لؤلصكؿ العامة

أال يعمؿ الراكم بخبلؼ الحديث الذم ركاه )أم: ال يخالؼ الراكم مركيو(, ألف  -3
عممو يدؿ عمى نسخو أك تركو لدليؿ آخر, أك أف معناه غير مراد عمى الكجو الذم 

 .675م فيورك 
  القول الراجح:
الشركط إال ليطمئنكا عمى صحة السنة,كنسبتيا  لـ يشترطكا ىذه الحنفية كالمالكيةبالرغـ مف أف 

فإف قكليـ مرجكح, كقكؿ غيرىـ ىك الراجح, ألف السنة متى صحت ركايتيا, بأف  ؿ إلى الرسك 
ط األحكاـ منيا, سكاء كافقت ركاىا العدكؿ الثقات الضابطكف, لـز اتباعيا, كاألخذ بيا, كاستنبا

  عمؿ أىؿ المدينة أـ خالفتو, كسكاء اتفقت مع األصكؿ المقررة كمقتضى القياس, أـ لـ تتفؽ,
كسكاء عمؿ بيا راكييا أـ لـ يعمؿ, كسكاء كانت في أمر يكثر كقكعو أك يقؿ, ألف أىؿ المدينة 

بو, إذ ربما يعمؿ بخبلؼ ما ركل  جزء مف األمة ال كميا, كالعبرة بما يركيو الراكم ال بما يعمؿ
خطأن أك نسيانان أك تأكيبلن, فيك غير معصكـ, كككف األمر الذم جاءت بو السنة كثير الكقكع ال 

معرفة لتأثير لو في قبكؿ, أك رد أخبار اآلحاد, ألف الحاجة لمعرفة حكـ ما يقؿ كقكعو كالحاجة 
القمة ال ضابط ليا في  عف أف الكثرة, أك حكـ ما يكثر كقكعو, ككبلىما قد ينقمو اآلحاد, فضبلن 
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.676الباب ىذا

                                                           
 (.175, )ص: المصدر السابقانظر:  676



 المبحث الثالث: األدلة عمى حجية خبر الواحد, وكونو أصاًل بذاتو
 تمييد:

كلـ أجد أحدان  كككنو أصبلن بذاتو الشافعي أدلة كثيرة عمى حجية خبر الكاحد, اإلماـ ذكر
السنة النبكية, ك مف ك  ,القرآف الكريـاعتنى بيا كعناية الشافعي بتمؾ األدلة, فقد ذكر أدلة مف 

خبر الكاحد, كبيَّف بصكرة   _رضي اهلل عنيـ_ذكر تطبيقات كأمثمة عمى قبكؿ الصحابة كالتابعيف
كاضحة أف الصحابي كاف إذا كجد حديثان مف خبر الكاحد يخالؼ رأيو كاجتياده ال يتمسؾ برأيو, 

 .رغي ما قالو باجتياده, كيأخذ بالخبكال يبحث عف أدلة لرأيو, بؿ كاف يسمـ لمدليؿ, كيم
 : 677األدلة عمى حجية خبر الواحد من القرآن الكريم المطمب األول:
 :678الشافعي: كفي كتاب اهلل تبارؾ كتعالى دليؿ عمى ما كصفتي  اإلماـ قاؿ

  ُنكح:  چڇ   ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  چ  " قاؿ تعالى: -1

 14 :كالعنكبكت, 23:كالمؤمنكف ِٓىكد:  چڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  چ  قاؿ تعالى: -2

   ُّٔالنساء:  چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ   كقاؿ تعالى: -3

 [50:كىكد ,65األعراؼ: چ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋچ كقاؿ تعالى:  -4

 61 :كىكد,  ّٕاألعراؼ: چ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆٹ ٹ چ كقاؿ تعالى:  -5

  36 :كالعنكبكت, 84: كىكد, ٖٓاألعراؼ: چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ كقاؿ تعالى:  -6

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٱ      ٻ  ٻ  چ  كقاؿ تعالى: -7

  ُّٔ - َُٔالشعراء:  چٿ  ٿ  ٿ  

 ُّٔالنساء:  چٻ     ٻ   ٻ    ٻ       پ  پ   پ  چ  :كقاؿ لنبيو محمد  -8

 ُْْآؿ عمراف: چ  ڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ     كقاؿ: -9
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الكريـ , لكنني قدمت األدلة مف القرآف الكريـ أكالن , كذلؾ ألنو أصؿ األصكؿ, ككميَّ 
 الشريعة, كبو تثبت كؿ الحجج, كألف السنة تابعة لو كليس القرآف تابع لشيء.
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أنبيائو في األعبلـ التي باينكا بيا خمقو  فأقاـ جؿ ثناؤه حجتو عمى خمقو فيقاؿ اإلماـ الشافعي: "
سكاىـ, ككانت الحجة بيا ثابتة عمى مف شاىد أمكر األنبياء كدالئميـ التي باينكا بيا غيرىـ, كمىف 

 .679"بعدىـ, ككاف الكاحد في ذلؾ كأكثري منو سكاءن, تقكـ الحجة بالكاحد منيـ قيامان باألكثر
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ ٹ ٹ چ  قاؿ: -10

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ        ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ   ڦ  

جى عمييـ اإلماـ , قاؿ ُٓ - ُّيس:  چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   جى الشافعي: فىظىاىىرى الحي
, ككذا أقاـ الحجةى عمى األمـ بكاحد, كليس الزيادة في  التأكيًد مانعةن أف  تباثنيف, ثـ ثالثو

كاحد, إذ أعطاه ما يباًيفي بو الخٍمؽ غيرى النبييفتقـك الحجة بال
680. 

 األدلة عمى حجية خبر الواحد من السنة النبوية: المطمب الثاني:
 الشافعي في الرسالة أدلة عمى حجية خبر الكاحد مف السنة أذكر منيا: اإلماـ ذكر 
قو غير فقيو, , فرب حامل فأمر كل عبد يسمع مقالتو أن يبمغيا ي أن النب الدليل األول:

شخص ىنا يراد بو الالعبد "نضر اهلل عبداً" ف وقولو , ورب حامل فقو إلى من ىو أفقو منو
 .بذلك إال وخبره مما تقوم بو الحجة ي الواحد, ولم يأمره النب

أخبرنا سفياف, عف عبد الممؾ بف عمير, عف  كبياف ىذا فيما ركاه اإلماـ الشافعي قاؿ: 
قاؿ: "نضَّر اهلل عبدان سمع مقالتي   عف أبيو, أف النبي, هلل بف مسعكدبف عبد ااعبد الرحمف 

كريبَّ حامؿ فقو إلى مف ىك أفقو منو. ثبلثه ال , فحفظيا ككعاىا كأداىا, فريبَّ حامًؿ فقوو غيًر فقيو
عمييف قمبي مسمـ: إخبلصي العمؿ هلل, كالنصيحةي لممسمميف, كلزكـ, جماعتيـ, فإٌف دعكتيـ  يىًغؿُّ 
 .681"حيط مف كرائيـت
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فمما نىدىب رسكؿ "الشافعي كجو داللة ىذا الحديث عمى حجية خبر الكاحد فقاؿ:  اإلماـ كقد بيف
كاحده: دؿَّ عمى أنو ال يأمر أف  ؤإلى استماع مقالتو كحفًظيا كأدائيا امرأن يؤدييا, كاالٍمري  اهلل 

نما ييؤدَّل عنو حبلؿ, كحراـ ييجتىنىب, ييؤدَّل عنو إال ما تقكـ بو الحجة عمى مف أدل إليو؛ ألنو إ
يحمؿ الفقوى غيري فقيو,  كحدّّ ييقاـ, كماؿه يؤخذ كيعطى, كنصيحة في ديفو كدنيا, كدؿ عمى أنو قد ى

بمزكـ جماعة المسمميف, مما ييحتج بو  يككف لو حافظان, كال يككف فيو فقييان, كأٍمري رسكؿ اهلل 
 .682"الزـه  –إف شاء اهلل  -في أف إجماع المسمميف

إلى حفظ قكلو ككعيو كأدائو, لـ يشترط فييا أف يككف المبمغ جماعة, بؿ كؿ مف  فدعكة النبي 
يككف مجيبان دعكتو, كال يككف ألدائو أثره مف حمؿ الفقو إلى غيره,  , أك جماعةه يقكـ بذلؾ كاحده 

كؿ مف يركم عف  فكاف دليبلن عمى اإللزاـ بخبر ,إال إذا كاف كبلمو مقبكالن عنده, حجة لديو
 .683كلك كاحدان, ما داـ ثقةن عدالن ضابطان  النبي

بيَّن أن خبر أم سممة حجة عمى المرأة السائمة عن تقبيل زوجيا  الدليل الثاني : أن النبي 
وىو صائم, كما بيََّن أن خبر المرأة السائمة حجة عمى زوجيا, إن كانت من أىل الصدق , ليا

 عنده.
د مف " يالشافعاإلماـ  ركل   عف عطاء بف يسار: أف رجبلن قبَّؿ امرأتو كىك صائـ, فىكىجى

ْـّ المؤمنيف, فأخبرتيا,  ذلؾ كٍجدان شديدان, فأرسؿ امرأتو تسأؿ عف ذلؾ, فدخمت عمى أـ سممة أ
يقبّْؿ, كىك صائـ. فرجعت المرأة إلى زكجيا فأخبرتو, فزاده ذلؾ  فقالت أـ سممة: إف رسكؿ اهلل 

ييًحؿ اهلل لرسكلو ما شاء. فرجعت المرأة إلى  أـ سممة فكجدت   ا مثؿى رسكؿ اهللشران, كقاؿ: لسن
: "ما باؿ ىذه المرأة؟ " فأخبرتو أـ سممة, فقاؿ: "أال   عندىا, فقاؿ رسكؿ اهلل رسكؿ اهلل 

, أخبرتييا أني أفعؿ ذلؾ؟" فقالت أـ سممة: قد أخبرتيا, فذىبت إلى زكجيا فأخبرٍتو, فزاده ذلؾ شران 

                                                                                                                                                                      

سننو : كتاب ما جاء في افتراؽ ىذه األمة , باب ما جاء في الحث عمى تبميغ السماء , 
(, كأخرجو ابف ماجو في سننو , كتاب فضؿ ابف عباس , باب مف 5/34(, )2658حديث)

باب الخطبة يكـ النحر , حديث  ( ككتاب المناسؾ ,1/84(, )230بمغ عممان , حديث )
 (, كقاؿ أبك عيسى : حديثه حسف2/1015(, )3056)

 (.1105-1103(, )فقرة: 417-416, )ص: الرسالة انظر: الشافعي, 682
 (. 228, )ص: الشافعي حياتو وعصرهأنظر: أبك زىرة,  683



ثـ قاؿ:"كاهلل إني  , ييحؿ اهلل لرسكلو ما شاء. فغضب رسكؿ اهلل   كقاؿ: لسنا مثؿ رسكؿ اهلل
 .684ألتقاكـ هلل, كألعممكـ بحدكده"

: "   : "في ذكر قكؿ النبيفقاؿ ,ذا الحديثكجو الداللة في ىالشافعي اإلماـ  كقد بيَّفى 
أـ سممة عنو مما يجكز قبكلو؛ ألنو ال يأمرىا أالَّ أخبرتييا أني أفعؿ ذلؾ ؟ " داللةه عمى أف خبر 

بأف تخبر عف النبي إال كفي خبرىا ما تككف الحجةي لمف أخبرٍتو, كىكذا خبري امرأتو إف كانت مف 
 .685"أىؿ الصدؽ عنده

تحويل القبمة من المسجد األقصى إلى المسجد الحرام تم بخبر واحد, وىو أن الدليل الثالث: 
القبمة التي يستقبمونيا في كل صالة,   _رضي اهلل عنيم_رك الصحابةليس باألمر اليين أن يت

عمى حجية خبر الواحد, وأنيم عمى عمم بأن الحجة تثبت  دليلٌ , وتركيا بخبر واحد بخبر واحد
 بمثمو.
عف ابف عمر, قاؿ: بينما الناس بقيباءو في صبلة الصبح إذ أتاىـ آت, "الشافعي اإلماـ  كركل

قد أينزؿ عميو قيرىآف كقد أيمر أف يستقبؿ القبمة فاستقبىمكىا, ككانت كجكىيـ   فقاؿ: إف رسكؿ اهلل
 .686, فاستداركا إلى الكعبة"ـإلى الشأٍ 

الشافعي كجو داللة ىذا الحديث عمى حجية خبر الكاحد حيث قاؿ: "كأىؿي اإلماـ بيف 
كلـ يكف ليـ  استقباليا, قباءو أىؿي سابقة مف األنصار كفقو, كقد كانكا عمى قبمةو فرض اهلل عمييـ

كلـ يسمعكا ما   أف يىدىعكا فرض اهلل في القبمة إال بما تقكـ عمييـ الحجة, كلـ يمقكا رسكؿ اهلل
  أنزؿ اهلل عميو في تحكيؿ القبمة, فيككنكف مستقبميف بكتاب اهلل كسنة نبيو سماعان مف رسكؿ اهلل

ىـ مف أىؿ الصدؽ: عف فرضو كاف عمييـ, كال بخبر عاٌمةو, كانتقمكا بخبر كاحد, إذا كاف عند
إف -, كلـ يككنكا ليفعمكهةأنو أىحدث عمييـ مف تحكيؿ القبم  فترككه إلى ما أخبرىـ عف النبي

بخبر إال عف عمـ بأف الحجة تثبيت بمثمو, إذا كاف مف أىؿ الصدؽ, كال لييحدثكا أيضان -شاء اهلل

                                                           
 .(81الحديث سبؽ تخريجو )ص: (, ك 1109(, )فقرة : 418, )ص: الرسالةالشافعي,  684

 (.1112-1111(, )فقرة : 419-418, )ص:الرسالةالشافعي,  685
أخرجو البخارم في صحيحو, الحديث (, ك 1113(, )فقرة: 419, )ص:الرسالةالشافعي,  686

كتاب أبكاب استقباؿ القبمة, باب ما جاء في القبمة كمف لـ ير اإلعادة عمى مف سيا فصمى 
مـ في صحيحو, كتاب المساجد (, كأخرجو مس1/375(, )403إلى غير القبمة, حديث ) 

 (.1/375(, )526كمكاضع الصبلة, باب تحكيؿ القبمة مف القدس إلى الكعبة, حديث )



بما  أف يخبركا رسكؿ اهلل  كفى عي دَّ حداثىو, كال يى مثؿ ىذا العظيـ في دينيـ إال عف عمـ بأف ليـ إ
في تحكيؿ القبمة, كىك فرض:   كلك كاف ما قىبمكا مف خبر الكاحد عف رسكؿ اهلل صنعكا منو.

: قد كنتـ عمى قبمةو, كلـ يكف لكـ تركيا إال   رسكؿ اهلل _إف شاء اهلل_ مما يجكز ليـ, لقاؿ ليـ
اعكـ مني, أك خبًر عامةو, أك أكثرى مف خبر كاحد عني"بعد عمـ تقكـ عميكـ بو حجة مف سم

687. 
جميعًا لما جاءىم خبر تحريم الخمر, جاءىم , رضوان اهلل عمييم, الدليل الرابع: أن الصحابة

و حتى يأتينا خبر أ  ولم يقل منيم أحد: نحن عمى تحميميا حتى نمقى رسول اهلل, بخبر واحد
لخبر إلييم, وفي ذلك داللة عمى أن خبر الواحد حجة ال الحكم فور وصول اب التزمواعامة, بل 

 يحتاج إلى ما يثبتو.
قاؿ: كنت أسقي أبا طمحة, كأبا عبيدة بف  أنو عف أنس بف مالؾ"الشافعي ركل اإلماـ 

, فجاءىـ آت فقاؿ: إف الخمر قد حيرّْمت.   688الجرَّاح, كأيبيَّ بف كعب, شرابان مف فضيخو  كتمرو
لنا, فضربتييا بأسفًمو  689أنس إلى ىذه الًجرار فاكسرىا, فقمت إلى ًمٍيراسو  فقاؿ أبك طمحة: قـ يا

 .690حتى تكسَّرت"

                                                           
 (.1119-1114(, )فقرة : 421-419,)ص:المصدر السابق 687
الفضيخ: شراب يتخذ مف البسر المفضكخ مف الفضخ كىك كسر الشيء األجكؼ كالبسر نكع  688

رطبان كيسمى بمحان(, كىك شراب يتخد مف البسر كحده مف مف التمر, )التمر قبؿ أف يصبح 
, فتح ابف حجر العسقبلني غير أف تمسو النار, ككانكا يصنعكف منو الخمر, )انظر:

 ((.3/45, مادة فضح, )لسان العرب(, كابف منظكر, 1/168, )الباري
كىىيكى  الميراس: ىك الحجر الذم ييرس بو الشيء, كىك مستطيؿ الشكؿ ينقر كيدؽ فيو, 689

, سيمّْيى ًمٍيرىاسان ألىنو ييٍيرىسي ًبًو الحبُّ كىغىٍيريهي )انظر: القاضي عياض, عياض بف  ٍنقيكره ره مى جى حى
مشارق األنوار ىػ(, 544مكسى بف عياض بف عمركف اليحصبي السبتي, أبك الفضؿ )ت: 

, العرب لسان(, كابف منظكر, 2/286, المكتبة العتيقة كدار التراث, )عمى صحاح اآلثار
 ((. 1/201, )فتح الباري(, ك ابف حجر العسقبلني, 6/248مادة ىرس, )

(, كالحديث أخرجو البخارم في 1120(, )فقرة : 421, )ص:الرسالةالشافعي, انظر:  690
صحيحو, كتاب أخبار اآلحاد, باب ما جاء في إجازة خبر الكاحد الصدكؽ في اآلذاف 

(, كأخرجو مسمـ في 9/88(, )7253يث )كالصبلة كالصكـ كالفرائض كاألحكاـ, حد
 (.3/1572(, )1980صحيحو, كتاب األشربة, باب تحريـ الخمر, حديث )



كتىقىدُّـً  ي كىؤالء في العمـ كالمكاف مف النب" بيف اإلماـ الشافعي كجو الداللة مف الحديث قاؿ :
ءىـ آت صحبتو بالمكضع الذم ال يينًكره عالـ, كقد كاف الشراب عندىـ حبلالن يشربكنو, فجا

بكسر الجرار, كلـ يقؿ ىك, كالىـ,  -كىك مالؾ الجرار -كأخبرىـ بتحريـ الخمر, فأمر أبك طمحة 
أك يأتينا خبر , امع قربو منَّ  كال كاحد منيـ: نحف عمى تحميميا حتى نمقى رسكؿ اهلل 

, كليسكا مف أىمو, كالحاؿ في أ نيـ ال يدىعكف عامَّة,كذلؾ أنيـ ال يييًريقكف حبلالن, إىراقيو سىرىؼه
: أف ينياىـ عف _لك كاف قًبمكا مف خبر الكاحد ليس ليـ_ما فعمكا, كال يىدىع إخبار رسكؿ اهلل 

 .691"قبكلو
ىذا دليؿ عمى أنيـ اعتمدكا خبر ىذا الشخص, كأف العمؿ بخبر الكاحد كاف معركفان في ك  

 عندىـ.
صحابي الواحد, مع قدرتو عمى في تبميغ األحكام لمناس بإرسال ال  اكتفاؤهالدليل الخامس: 

 إرسال جماعة إلييم, ومن ذلك: 

أرسؿ عمي بف أبي طالب  أنو  -1
لمناس كىـ في منى كأمرىـ بأف ال يصكمكا ىذه األياـ,  

 كقد اتبعو الناس كىك عمى جممو, أم أنيـ طبقكا الحكـ فكر سماعيـ إياه.
رىقي" الشافعياإلماـ  ركل قالت: "بينما نحف بمنى إذا عمي بف  ,موعف أ, عف عمرك بف سميـ الزُّ

ـي طعاـ كشراب, فبل يصكمفَّ   يقكؿ أبي طالب عمى جمؿو يقكؿ: إف رسكؿ اهلل  : إف ىذه أيا
 .692"أحد, فاتبع الناسى كىك عمى جممو يصرخ فييـ بذلؾ

صادقان ال يبعث بنييو كاحدان  : "كرسكؿ اهلل كجو الداللة منو, فقاؿبعد ذكر ىذا الحديث   كبيَّفى 
نيى عنو, كمع  بصدقو عف المنيييف عف ما أخبرىـ أف النبي   إال لـز خبريه عف النبي

, كقد كاف قادران عمى أف يبعث إلييـ فيشافيىييـ, أك يبعث إلييـ عددان, فبعث كاحدان  رسكؿ اهلل الحاجُّ
بقبكؿ خبره عف  يعرفكنو بالصدؽ, كىك ال يبعث بأمره إال كالحجة لممبعكث إلييـ كعمييـ قائمةه 

                                                           
 (.1124-1121(, )فقرة: 422-421, )صالمصدر السابق 691
(, قاؿ أحمد شاكر: لـ أجده في غير 1127(, )فقرة: 423, )ص:الرسالةالشافعي,  692

سائي في السنف الكبرل, كتاب جماع أبكاب صفة الرسالة, كالمسند, إال أنني كجدتو عند الن
(, كأخرجو أحمد في مسنده, 3/245(, )2891الصبلة, باب مبتدأ فرض التشيد, حديث )

, الرسالة(, كقاؿ عنو أحمد شاكر: اسناده صحيح جدان, )36/281(, )21950حديث )
 ((.423)ص:



عمى بعثو جماعةن إلييـ: كاف  فإذا كاف ىكذا مع ما كصفتي مف مقدرة النبي   رسكؿ اهلل
فيمف بعده ممف ال يمكنو ما أمكنيـ, كأمكف فييـ: أكلى أف يىثبت بو خبر  -إف شاء اهلل-ذلؾ

 .693الصادؽ"

 قفكا عمى مشاعرىـ.أرسؿ ابف ًمٍربىع األنصارم لمناس كىـ بعرفة, يأمرىـ أف ي  أنوك  -2 

قاؿ: كنا , يقاؿ لو: يزيد بف شيباف, عف خاؿو لو, عبد اهلل بف صفكاف"عف الشافعي اإلماـ  ركل
فقاؿ لنا:  ,كقؼ اإلماـ جدان, فأتانا ابف ًمٍربىع األنصارمم ييباعده عمركه مف, في مكقؼ لنا بعرفة

نكـ عمى إرثو مف إرث أبيكـ رسكؿ اهلل إليكـ: يأمركـ أف تقفكا عمى مشاعركـ, فإ أنا رسكؿي 
 .694"إبراىيـ

بعث أبا بكر كاليان عمى الحج في سنة تسع, كحضره الحج مف أىؿ بمداف مختمفة,  أنو ك -3
بما ليـ كما عمييـ, كبعث عميَّ   كشعكب متفرقة, فأقاـ ليـ مناسكيـ, كأخبرىـ عف رسكؿ اهلل
لنحر آيات مف }سكرة براءة{, كنبذ إلى بف أبي طالب في تمؾ السنة, فقرأ عمييـ في مجمعيـ يكـ ا

 .695قكـ عمى سكاءو كجعؿ ليـ مددان, كنياىـ عف أمكر
فكاف أبك بكر كعميّّ معركفيف عند أىؿ مكة بالفضؿ كالديف "الشافعي:  اإلماـ قاؿ 

ًيمىيما أك أحدىىما مف الحاٌج كجد مف يخبره عف صدقيما كفضميما, كلـ  كالصدؽ, ككاف مف جى
 .696"ليبعث إال كاحدان الحجةي قائمة بخبره عمى مف بعثو إليو, إف شاء اهلل يكف رسكؿ اهلل 

                                                           
 (.1131-1128(, )فقرة: 424-423, )ص:المصدر السابق ا 693
(, كالحديث أخرجو أبك داككد في 1132(, )فقرة : 425-424, )ص:ر السابقالمصد 694

(, كأخرجو 2/189(, )1919سننو, كتاب المناسؾ, باب مكضع الكقكؼ بعرفة, حديث )
(, 3014النسائي في سننو, كتاب مناسؾ الحج, باب رفع اليديف في الدعاء بعرفة, حديث )

, صحيح الجامع الصغير وزياداتواني, (, قاؿ األلباني: صحيح, )أنظر:األلب5/255)
(2/810 ) 

(, كالخبر أخرجو النسائي في 1134-1133(, )فقرة: 425, )ص:المصدر السابقانظر:  695
السنف الكبرل, كتاب الخصائص, ذكر تكجيو النبي _صمى اهلل عميو كسمـ_ ببراءة مع 

ية في عمـ (, كذكره الخطيب البغدادم في كتابو الكفا7/436(, )8409عمي, حديث )
 (.29الركاية, )ص:

 (.1136-1135(, )فقرة :425, )ص:الرسالةالشافعي,  696696



َق عمااًل عمى نواٍح كثيرة الدليل السادس: أن النبي  وبعثيم إلى عشائرىم لمعرفتيم بيم , فرَّ
وبصدقيم, ليعمموىم ما فرض اهلل عمييم, وليأخذوا منيم ما وجب عمييم, ولم يقل ليم أحد 

يذكر أنو عمينا,  : أنت واحد وليس لك أن تأخذ منا ما لم نسمع رسول اهلل ممن ذىبوا إلييم
وكمُّيم حاكم فيما بعثو فيو؛ ألن , ُأمراء سراياه بعث و بل اتبعوا أوامرىم ولم يجادلوا في ذلك, 

بعثو أو صاحِب  عمييم أن يدعوا من لم تبمغو الدعوة, ويقاتموا من حلَّ قتالو, وكذلك كلُّ والٍ 
 .697ة, ولم يزل يمكُنو أن يبعث واليين وثالثة وأربعة وأكثرسريَّ 

عٌماالن عمى نكاحي, عرفنا أسماءىـ, كالمكاضع  قد فرَّؽ النبي "الشافعي: اإلماـ قاؿ  
برقافى بف بدر, التي فٌرقيـ عمييا, فبعث قيسى بف عاصـ يرة إلى عشائرىـ بعمميـ , كالزّْ كابف نيكى

, د البحريف, فعرفكا مف معو, فبعث معيـ ابف سعيد بف العاصبصدقيـ عندىـ, كقًدـ عمييـ كف
كبعث معاذ بف جبؿ إلى اليمف, كأمره أف يقاتؿ مىف أطاعو مىف عصاه, كيعمّْميـ ما فرض اهلل 
عمييـ, كيأخذ منيـ ما كجب عمييـ لمعرفتيـ بمعاذ, كمكاًنو منيـ كصدًقو.ككؿ مف كلَّى فقد أمره 

ه عميو, كلـ يكف ألحد عندنا في أحدو ممف قًدـ عميو مف أىؿ بأخذ ما أكجب اهلل عمى مف كالَّ 
يذكر أنو عمينا,  الصدؽ: أف يقكؿ: أنت كاحد كليس لؾ أف تأخذ منا ما لـ نسمع رسكؿ اهلل 

كال أحسبو بعثيـ مشيكريف في النكاحي التي بعثيـ إلييا بالصدؽ: إال ًلمىا كصفتي مف أف تقـك 
 .698"إليوبمثميـ الحجةي عمى مف بعثو 

ه زيدى بفى حارثة, كقاؿ:   كفي شبيوو بيذا المعنى أمراءي سرايا رسكؿ اهلل : فقد بعىث بىٍعث مؤتةى فكالَّ
, فإف أصيب فابفي ركاحة. كبعث ابفى أينيس سريَّةن كحدىه  .699فإف أصيب فجعفره

لى دين عوتيم إلدكان يرسل رسمو إلى المموك فى مختمف األمصار   الدليل السابع: أن النبي
اإلسالم, كما كان يبعث برسمو إلى اآلفاق لنشر الدعوة اإلسالمية وبيان أحكام ىذا الدين, 

 , وقامت الحجة عمى من ًأرسموا إلييم.فقاموا بذلك وىم فرادى
في دىرو كاحد اثنى عشر رسكالن إلى اثنى عشر   الشافعي: "بعث رسكؿ اهلل اإلماـ قاؿ  

كلـ يبعثيـ إال إلى مف قد بمغتو الدعكة, كقامت عميو الحجة فييا, ممكان, يدعكىـ إلى اإلسبلـ, 
مف  ,كقد تحٌرل فييـ ما تحرل في أمرائو كأاٌل يكتب فييا دالالتو لمف بعثيـ إليو عمى أنيا كتيبيوي.
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أف يككنكا معركفيف, فبعث دىٍحية إلى الناحية التي ىك فييا معركؼ, كلك أف المبعكث إليو جيؿ 
ككاف عمى   بعثو ليستبرلء شكَّو في خبر رسكؿ اهلل يو طمبي عمـً أف النبي الرسكؿ كاف عم

تىٍنفيذ إلى كالتو باألمر  كلـ تزؿ كتب رسكؿ اهلل  الرسكؿ الكقكؼي حتى يستبرئو المبعكثي إليو.
كالنيي, كلـ يكف ألحد مف كالتو ترؾي إنفاذ أمره, كلـ يكف ليبعث رسكالن إال صادقان عند مف بعثو 

دىه حيث ىك, كلك شؾ في كتابو بتغييرو في الكتاب إل ـى صدقو كىجى ذا طمب المبعكثي إليو ًعم يو, كا 
: كاف عميو أف يطمب عمـ ما شؾ فيو حتى  مىؿى الكتابى أك حاؿو تدؿ عمى تيمةو, مف غفمة رسكؿو حى

 . "700 يينًفذى ما يىثبت عنده مف أمر رسكؿ اهلل
 الواحد من عمل الصحابة والتابعين_رضي اهلل عنيم_المطمب الثالث: األدلة عمى حجية خبر 

كأقكاليـ عمى حجية خبر   استدؿ الشافعي بكثير مف أعماؿ الصحابة كالتابعيف_رضي اهلل عنيـ_
 الكاحد, حيث إنيـ لـ يترددكا في أخذ الخبر لك كاف آحادان كمف ذلؾ: 

لكاحد ككذلؾ عماليـ مف بعده كانكا يكتفكف في إرساؿ الكتب با  أف خمفاء رسكؿ اهلل .1
, ان , كالقاضي كاحدان فقد فرقكىـ عمى البمداف, ككذلؾ إجماعيـ عمى أف يككف الخميفة كاحد

ـي كاحدان كاألمير كاحد  . ان , كاإلما
كىكذا كانت كتب خمفائو بعده كعمالييـ, كما أجمع المسممكف "الشافعي:  اإلماـ قاؿ

ـي, فاستخمفكا أبا عميو: مف أف يككف الخميفة كاحدان كالقاضي كاحده  , كاألمير كاحده, كاإلما
,  ثـ عمري أىؿى الشكرل ليختاركا كاحدان, فاختار عبدي  بكر, ثـ استخمؼ أبك بكر عمرى
الرحمف عثمافى بف عفاف, كالكالة مف القضاة كغيرىـ يقضكف, فتىنفيذي أحكاميـ, كيقيمكف 

 .701"يـالحدكد, كيينًفذي مىف بعدىـ أحكاميـ, كأحكامييـ أخباره عن
صراران عمى   _رضي اهلل عنيـ_أف الصحابة كالتابعيف .2 كمف بعدىـ, كانكا أكثر حرصان كا 

ككاف   كترؾ قكليـ كرأييـ كقضائيـ, إذا كصميـ خبر عف الرسكؿ األخذ بقكلو 
مخالفان لرأييـ كحكميـ, حتى لك كاف ىذا الخبر آحاد, كلك كاف ىذا اآلحاد إمرأة, 

كا عميو فكر عمميـ بو, كفي ىذا داللة عمى ثبكت حجية يأخذكف بو كيترككف ما كان
 الشافعي أمثمة عمى ذلؾ, أذكر منيا:اإلماـ خبر الكاحد, كقد ذكر 

                                                           
 (.1153-1148(, )فقرة: 429-428, )ص:الرسالةأنظر: الشافعي,  700
 (.1157-1154(, )فقرة: 429, )ص:المصدر السابق 701



ردَّ قضاءه في مسألة ظيكر عيب في الغبلـ بعد شرائو, بقكؿ  ز,أف عمر بف عبد العزي - أ
صمو قكؿ عائشة حيث قضى عمر بف عبد العزيز بردّْه كرد غمًَّتو, كلما ك  عائشة عف النبي
, قاؿ عمر: فما أىيسرى عميَّ مف 702قضى في مثؿ ىذا أف الخراج بالضماف في أف النبي 

, فأىريدُّ   قضاء قضيتيو, اهلل يعمـ أني لـ أيرد فيو إال الحؽ, فبمغتني فيو سنة رسكؿ اهلل
, عائشةفرد عمر قضاءه , بناءان عمى قكؿ  قمت:  . 703 قضاء عمر, كأينىفّْذ سنة رسكؿ اهلل
 . رضي اهلل عنيا, كخبرىا خبر آحاد

أف زيد بف ثابت أنكر عمى ابف عباس فتكاه بأنو يجكز لممرأة الحائض أف ترجع مف الحج  - ب
قبؿ أف يككف آخر عيدىا بالبيت, كذلؾ ألنو كاف قد سمع النيي عف ذلؾ, كما كاف مف ابف 

فمما سأليا زيد, أخبرتو   بيال أف قاؿ لو: سؿ فبلنة األنصارية, ىؿ أمرىا بذلؾ النإعباس 
بما أفتى بو ابف عباس, فصدَّؽى المرأة, كرجع عف رأيو, كعف مخالفتو البف عباس, كما البف 

                                                           
أخرجو أبك داككد في سننو, كتاب ابكاب اإلجارة, باب فيمف اشترل عبدانفاستعمميثـ كجد بو  702

(, كالنسائي في سننو, كتاب البيكع, باب الخراج بالضماف, 3/284(, )3508عيبان, حديث)
كالترمذم في سننو, كتاب البيكع, باب فيمف اشترل عبدان (, 7/254(,)4490حديث)

(, كابف ماجو في سننو, كتاب التجارات, 3/573(,)1285كيستغمو ثـ يجد بو عيبان,حديث)
(, كقاؿ أبك عيسى: ىذا حديث حسف 2/754(, )2243باب الخراج بالضماف, حديث)

مة اٍلعىٍيًف الميبٍ  ا يىٍحصيؿ ًمٍف غى رىاًج: مى ذىًلؾى أىٍف صحيح, كاٍلخى ٍبدنا كىافى أىٍك أمىة أىٍك ًمٍمكا, كى تاعة عى
ـٍ يٍعرً  مىٍيًو, أىٍك لى ـٍ ييٍطمٍعو اٍلبىاًئعي عى مىى عىٍيب قىًديـو لى اننا ثيَـّ يىٍعثير ًمٍنوي عى مى فو, فىمىوي يىٍشتًريىو فيىٍستىًغمَّو زى

يىكيكفي ًلٍمميٍشتىرً  ًبيعة كأٍخذي الثَّمف, كى دُّ اٍلعىٍيًف المى ا اٍستىغىمَّوي, أًلىفَّ المىبيع لىٍك كىافى تىمىؼى ًفي يىًدًه رى م مى
مىاًف ميتعمقة ًبمىٍحذيكؼو تىٍقًديريهي  مىى اٍلبىاًئًع شىٍيءه, كىاٍلبىاءي ًفي ًبالضَّ ـٍ يىكيٍف لىوي عى لى اًنًو, كى مى  لكىاف ًمٍف ضى

ماف: أم بسببو, )انظر: ابف األثير, مجد ال ؽ بالضَّ رىاجي ميستحى ديف أبك السعادات المبارؾ اٍلخى
النياية في ىػ(, 606بف محمد بف محمد بف محمد ابف عبد الكريـ الشيباني الجزرم )ت: 

ـ, تحقيؽ: طاىر أحمد 1979-ىػ1399بيركت, -, المكتبة العمميةغريب الحديث واألثر
 ((.2/19محمكد محمد الطناحي, ) -الزاكل

(, كقد أخرج الشافعي ىذا في 1232رة : (, )فق451-450, )ص:الرسالةانظر: الشافعي,  703
, باب المشترم يجد بما اشتراه عيبا السنن الكبرى(, كأخرجو البييقي في 1/243مسنده, )

 .((5/525(, )10742كقد استغمو زمانا, حديث )



عمى حجية  عباس حجة غير خبر المرأة, فأثبات الحكـ بخبر المرأة, كىك خبر آحاد, دليؿه 
 .704عندىـ ان د, كأنو كاف ثابتاخبر اآلح

ذَّبى اٍمرىأن مف المسمميف بخبر آحاد, كذلؾ في أف سعيد بف أف ابف عباس مع فقيو ككرعو, ك - ت
جبير أخبره أفَّ نىٍكؼ البىكالى, يزعـ أف مكسى صاحب الخضر ليس مكسى بني إسرائيؿ, 
 فقاؿ ابف عباس : كذب عدك اهلل, كحجتو في ذلؾ أف أبي بف كعب حدثو عف رسكؿ اهلل 

 .705حب الخضربما فيو داللة عمى أفَّ مكسى بني إسرائيؿ ىك صا
أف طاككس حيف سأؿ ابف عباس عف الركعتيف بعد العصر, نياه عنيما, كلـ يكف لو دليؿ  - ث

كقد رأل ابف عباس أف الحجة قائمة عمى طاككس   عمى ىذا النيي سكل خبر عف النبي
كدلَّو بتبلكة كتاب اهلل عمى أف فرضان عميو أف ال تككف لو الًخيرىةي إذا  بخبره عف النبي 

 .706 كرسكلو أمران قضى اهلل
فابف عباس أفضؿ مف أف  ,فإف قاؿ قائؿ: كره أف يقكؿ: ىذا البف عباس"الشافعي: اإلماـ قاؿ  

قَّى أحد أف يقكؿ لو حقان رآه, كقد نياه عف الركعتيف بعد العصر, فأخبره أنو ال يدعيما, قبؿ  يىتىكى
 .707"نيى عنيما  أف ييٍعممو أف النبي

كيراىا حبلالن, كلـ يتردد بتركيا عندما أخبره كاحد ال  708مخابرةاف ابف عمر كاف ينتفع بال - ج
أنو نيى عنيا, فمـ ييخاًبر بعد خبًره, كلـ يستعمؿ رأيو مع   يتيمو بالكذب, عف رسكؿ اهلل

. قاؿ   ما جاء عف رسكؿ اهلل كلـ يقؿ : ما عاب ىذا عمينا أحد, كنحف نعمؿ بو إلى اليـك

                                                           
 (.1217-1216(, )فقرة : 445-444, )ص:المصدر السابقانظر:  704
 (.1219-1218رة : (, )فق446-445, )ص:الرسالةانظر: الشافعي,  705
 (.1221-1220(, )فقرة: 447-446, )ص:المصدر السابقانظر:  706
 (.1224-1223(, )فقرة : 448-447,, )ص:المصدر السابق 707
المخابرة ىي: المزارعة عمى جزء يخرج مف األرض كأصمو أف أىؿ خيبر كانكا يتعاممكف  708

ىػ(, 276تيبة الدينكرم )ت: كذلؾ, )انظر: ابف قتيبة, أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ بف ق
بغداد, الطبعة: األكلى,  –, تحقيؽ: د. عبد اهلل الجبكرم, مطبعة العاني غريب الحديث

, فتح الباري شرح صحيح البخاري (, ك ابف حجر العسقبلني,1/196ق, )1397
(1/110) 



لـ   إذا لـ يكف بخبر عف النبي  لعمؿ بالشيء بعد النبيالشافعي: كفي ىذا ما يبيف أف ا
ييكًىف الخبر عف النبي

709. 
أف سعد بف ابراىيـ, حيف قضى عمى رجؿ بقضية برأم ربيعة بف أبي عبد الرحمف, ثـ أخبره  - ح

ىذا بف أبي ذئب, كىك عندم  بخبلؼ ما قضى بو, قاؿ لربيعة:  ابف أبي ذئب عف النبي
, كمضى   ثقة, يخبرني عف النبي بخبلؼ ما قضيتي بو؟ فقاؿ لو ربيعة: قد اجتيدتى

بىا! أيٍنفذ قضاء سعد بف أـ سعد كأردُّ قضاء رسكؿ اهلل ؟! بؿ أرد  حكمؾ, فقاؿ سعده: كاعىجى
فدعا سعد بكتاب القضية فىشىقَّو كقضى   قضاء سعد بف أـ سعد كأنفذ قضاء رسكؿ اهلل

 .710لممقضيّْ عميو
كافية لتثبت حجية خبر الكاحد, كلك أردنا استيعاب كؿ األدلة, لمؤلت  كىذه األدلة التي ذكرت

ككؿ   _رضي اهلل عنيـ_مجمدات, فكؿ حديث كصؿ إلينا بخبر كاحد كأخذ بو الصحابة كالتابعيف
عمى حجية خبر  فييا بخبر كاحد, سكاء بحكـ شرعي, أك قضاء, أك غير ذلؾ, دليؿه  اكاقعة أخذك 

 الكاحد.
التشكيك بخبر الواحد ألن عمر بن الخطاب كان أحيانًا ال يكتفي بخبر  بيةشالمطمب الرابع: 

 الرد عمييا الواحد كدليل عمى األحكام, بل كان يطمب شاىد آخر معو,
 الشبية:

الشافعي الكثير مف الشبو في التشكيؾ بحجية السنة النبكية  اإلماـ أثير في عصر
, حيث كثير التشكيؾ بحجيتو, كمف ذلؾ دبر الكاحخكخاصة التشكيؾ بكمكانتيا مف القرآف الكريـ, 

ما أثير في حؽ عمر بف الخطاب في أنو ال يكتفي  بخبر الكاحد كدليؿ عمى األحكاـ أحيانان, بؿ 
 .711آخر معو ان كاف يطمب شاىد

                                                           
 (.1227 -1226(, )فقرة: 448, )ص:الرسالةانظر: الشافعي,  709
 (.1233(, )فقرة: 452)ص: ,المصدر السابقانظر:  710
أف أبا مكسى  ككاقعة طمب عمر لشاىد آخر مع أبي مكسى في مسألة االستئذاف, كىي 711

األشعرم جاء يستأذف عمى عمر بف الخطاب فاستأذف ثبلثا ثـ رجع, فأرسؿ عمر بف 
الخطاب في أثره, فقاؿ: ما لؾ لـ تدخؿ؟ فقاؿ أبك مكسى سمعت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو 

ال فارجع»يقكؿ: كسمـ  فقاؿ عمر: كمف يعمـ ىذا « االستئذاف ثبلث, فإف أذف لؾ فادخؿ, كا 
لئف لـ تأتني بمف يعمـ ذلؾ ألفعمف بؾ كذا ككذا, فخرج أبك مكسى حتى جاء مجمسا في 



 الرد عمييا: 
عمى الذيف شكككا بقبكؿ خبر الكاحد بسبب بعض الكقائع؛ , رحمو اهلل, الشافعي اإلماـ رد

ة طمب عمر لشاىد آخر مع أبي مكسى في مسألة االستئذاف حيث ذكر تعميبلن لككف عمر ككاقع
كعمؿ ذلؾ  أحيانان كاف ال يكتفي بخبر كاحد حتى يككف مف يعاضده كيفسر مكانو مف االجتياد,

 ال يطمب عمر مع رجؿو أىخبىرىه آخرى إال عمى أحد ثبلث معاني:"بقكلو: 
ف كا -1 , كا  نت الحجة تثبت بخبر الكاحد, فخبر اثنيف أكثر, كىك ال يزيدىا إما أف يحتاط فيككفى

إال ثبكتنا, كقد رأيت ممف أثبت خبر الكاحد مىف يطمب معو خبران ثانيان, كيككفي في يده السنة مف 
دّْثي بسادس فيكتبيوي, ألف األخبار كمما تكاترت كتظاىرت كاف   رسكؿ اهلل مف خمس كجكه فىييحى

لنفس السامع, كقد رأيت مف الحكاـ مىف يىثبت عنده الشاىداف العدالف  أثبتى لمحجة, كأطيبى 
نما يريد بذلؾ أف يككف أطيبى لنفسو, كلك لـ يىًزده  كالثبلثةي, فيقكؿ لممشيكد لو: زدني شيكدان كا 

ـى لو بيما. كى  المشيكد لو عمى شاىديف لىحى
 يعرفو. يحتمؿ أف يككف لـ يعرؼ المخبر فيقؼى عف خبره حتى يأتي مخبره  -2

كال ييقبؿ الخبر إال عف معركؼ باالستئياؿ لو,  ,كىكذا ممف أخبر ممف ال ييعرؼ لـ ييقبؿ خبره
 ألف ييقبؿ خبره.

                                                                                                                                                                      

المسجد يقاؿ لو مجمس األنصار, فقاؿ إني أخبرت عمر بف الخطاب أني سمعت رسكؿ اهلل 
ال فارجع»صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ:  , فقاؿ: لئف «االستئذاف ثبلث, فإف أذف لؾ فادخؿ, كا 

لـ تأتني بمف يعمـ ىذا ألفعمف بؾ كذا ككذا, فإف كاف سمع ذلؾ أحد منكـ فميقـ معي, فقالكا 
ألبي سعيد الخدرم: قـ معو, ككاف أبك سعيد أصغرىـ, فقاـ معو فأخبر بذلؾ عمر بف 

ما إني لـ أتيمؾ, كلكف خشيت أف يتقكؿ الخطاب, فقاؿ عمر بف الخطاب ألبي مكسى: أ
أخرجو الترمذم في سننو, كتاب ( كالحديث صمى اهلل عميو كسمـ)الناس عمى رسكؿ اهلل 

االستئذاف كاآلداب عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ, باب ما جاء في االستئذاف ثبلثة, 
مر لو أما (, كقاؿ أبك عيسى: ىذا حديث حسف صحيح, كقكؿ ع5/53(, )2690حديث )

إني لـ أتيمؾ.....لـ أجده في الكتب الستة إال في سنف أبي داكد, كتاب النكـ, باب كـ مرة 
(, كما كجدت القصة كاممة في 4/347(, )5184يسمـ الرجؿ في االستئذاف؟ , حديث )

 ((2/964(, )3مكطأ مالؾ, كتاب االستئذاف, باب االستئذاف, حديث )
 



كيحتمؿ أف يككف المخبر لو غير مقبكؿ القكؿ عندىه, فيىريدُّ خبره حتى يجد غيره ممف يىقبؿ  -3
 .712"قكلىو

كؿ كىك االحتياط؛ ألف أبا مكسى الشافعي في حؽ عمر كأبي مكسى األ اإلماـ كقد اختار
 .713صحابي, كىك ثقة أميف عند عمر

 المطمب الخامس:األدلة عمى حجية خبر الواحد من اإلجماع
الشافعي مف أسماء كثيرة اإلماـ دؿ عمى إجماع العمماء عمى حجية خبر الكاحد ما ذكره ي

ة, ثـ قاؿ:" كمُّيـ ييحفظ , ثبت عنيـ قبكؿ خبر الكاحد كثبكتو سنَّ ـكتابعيي لصحابة رسكؿ اهلل 
كاالنتياء إليو, كاإلفتاء بو, كيقبمو كؿ كاحد منيـ عف   عنو تثبيت خبر الكاحد عف رسكؿ اهلل

 .714"مف فكقو, كيقبمو عنو مىف تحتو
ثـ قاؿ: "كلك جاز ألحد مف الناس أف يقكؿ في عمـ الخاصة: أجمع المسممكف قديمان كحديثان عمى 

تياء إليو, بأنو لـ ييعمـ مف فقياء المسمميف أحد إال كقد ثبتو جاز لي, تثبيت خبر الكاحد كاالن
كلكف أقكؿ لـ أحفظ عف فقياء المسمميف انيـ اختمفكا في تثبيت خبر الكاحد بما كصفت مف أف 

 ."715عمى كميـ ذلؾ مكجكده 
يتضح مف قكؿ اإلماـ الشافعي أنو لـ يصرح باإلجماع عمى قبكؿ خبر الكاحد, أم أنو لـ 

ؿ أجمع العمماء عمى قبكؿ خبر الكاحد, كلـ يمنعو مف ذلؾ إال تحٌفظو عمى المكضكع, كلكف يق
 نو ذكر الكثير مف الكقائع التي قًبؿى فييا الصحابةإكبلمو ىذا قريب جدان مف التصريح, حيث 

خبر المرأة الكاحدة, كخبر ككذلؾ خبر الكاحد كاعتبركه حجة,   كالتابعكف_رضي اهلل عنيـ_

                                                           
 (.1194-1188(, )فقرة: 440-438ص:, )لرسالةأنظر: الشافعي, ا 712
 (.1196(, )فقرة :  440, )ص:المصدر السابقانظر:  713
(, كلـ أذكر أسماء الصحابة كال التابعيف الذيف 1247(, )فقرة: 457, )ص:المصدر السابق 714

ذكرىـ الشافعي في ىذا خشية اإلطالة , كألنو ذكر عددان كبيران منيـ, كلمف أراد معرفتيـ, 
 (.1247 -1238(, )مف الفقرة : 457- 454حات:)الرجكع لمصف

 (.1249-1247(, )فقرة: 458-457, )ص:المصدر السابق 715



الشافعي أف خبرىا يثبت سنة, كىك خبر إمرأة  اإلماـ فقد بيَّفى  716بنت خداـ عف النبيخنساء 
 .717كاحدة

كىذه الكقائع كميا تعتبر داللة عمى اإلجماع, حتى لك لـ يصرح الشافعي بو, كقد صرح 
غير كاحد مف العمماء باإلجماع, كمنيـ ابف عبد البر في قكلو : " كأجمع أىؿ العمـ مف أىؿ 

يجاب العمؿ بوالفقو ك  إذا , األثر في جميع األمصار فيما عممت عمى قبكؿ خبر الكاحد العدؿ كا 
جميع الفقياء في كؿ عصر مف لدف  , كىذا ما عميوثبت كلـ ينسخو غيره مف أثر أك إجماع

 كمنيـ أيضاى ابف حجر العسقبلني, حيث قاؿ: .718إلى يكمنا ىذا" _رضي اهلل عنيـ_الصحابة 
بخبر الكاحد مف غير نكير فاقتضى   _رضي اهلل عنيـ_ؿ الصحابة كالتابعيف"كقد شاع فاشيا عم

 .719االتفاؽ منيـ عمى القبكؿ"
 األدلة عمى حجية خبر الواحد من القياس :المطمب السادس

الشافعي أدلة عمى حجية خبر الكاحد مف خبلؿ قياس ركاية خبر الكاحد عمى اإلماـ بيف 
خبر  ىكعمى الرجؿ لمرجؿ إنما ؾ أف قضاء القاضي قضاء القاضي عمى الرجؿ لمرجؿ, كذل

يخبر بو عف بينة ثبتت عنده, أك إقرار مف خصـ بو أقر عنده, كأنفذ الحكـ فيو, فمما كاف يمزمو 
بخبره أف يينًفذىهي بعممو كاف في معنى المخًبًر بحبلؿ كحراـ, قد لزمو أف ييًحمَّو كيٌحرمو بما شيد 

 .720منو
عف شيكد شيدكا عنده عمى رجؿ, لـ يحاكـ إليو, أك ميخًبر الأف القاضي كذلؾ يف كب

أك أنو ممف يخاصـي إلى  إليو, لمعنى أنو لـ يخاصـإقرار مف خصـ, ال يمزمو أف يحكـ بو, 
,  فمـ تقبؿ شيادتو إال بشاىدو فحكـ بينو كبيف خصمو, فينا يككف القاضي بمثابة شاىدو غيره, 

ف القاضي المخبري عف شيكدو شيدكا عنده عمى رجؿ معو, كنص الشافعي في ذلؾ ىك: "كلك كا
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ـ إليو, أك أنو ممف  لـ ييحاكىـ إليو, أك إقرارو مف خصـ ال يمزمو أف يحكـ بو, لمعنى أٍف لـ ييخاصى
ـ إلى غيره, فحكـ بينو كبيف خصمو ما يمـز شاىدان يشيد عمى رجؿ أف يأخذ منو ما شيًيدى  ييخاصى

إال -قاضيان كاف أك غيرىه -قبؿفي معنى شاىدو عند غيره, فمـ يي بو عميو لمف شيًيدى لو بو: كاف 
بشاىد معو كما لك شيد عند غيره لـ يقبمو إال بشاىد, كطمب معو غيره, كلـ يكف لغيره إذا كاف 

 .721شاىدان أف يينًفذى شيادتو كحده"
ة الشافعي حجية خبر الكاحد مف خبلؿ ذكر الفركؽ بيف الشيادة كالركاياإلماـ كما بيف 

اًمعييا في غيرىا..... أٍقبىؿي في الحديث الكاحدى  حيث قاؿ:" قد يخالؼ الشياداًت في أٍشياءى, كييجى
اًمعي الشياداًت في أشياءى غٍيًر ما  ٍرأىةى, كال أٍقبؿ كاًحدان منيما كٍحدىه في الشيادة ..... ثـ ىك ييجى كىالمى

"  مف ىذا الفصؿ إف شاء اهلل تعالى . كسيأتي ذكر الفركؽ بالتفصيؿ في المبحث الرابع722كصٍفتي
 .(174)ص:

الشافعي أف الحديث كالشيادة يفترقاف فيما إذا كاف الناقؿ اإلماـ في ىذا النص أثبت 
كاحدا, كحينئذ يقبؿ الحديث دكف الشيادة, كيشتركاف فيما سكل ذلؾ, أم أف الناقؿ أكثر مف 

الصحيحة عمى أنو ييقضى بشيادة  كاحد, كحينئذ يقبؿ كبلىما؛ لداللة القرآف الكريـ كالسنة
كامرأتيف في األمكاؿ كما يشبييا, كبشيادة أربعة في الزنا, كبشيادة اثنيف في  رجؿو بشاىديف, ك 

سائر الحدكد كالقصاص, كبشيادة امرأة فيما ال يطمع عميو إال النساء, كسار عمى ذلؾ جماىير 
ستقيـ األمكر, ما دامت الشبيات قد العمماء, كالقضاء إلزاـ بترجيح جانب الصدؽ عمى الكذب لت

ذا كاف في ذلؾ اإللزاـ عيمؿ بأخبار اآلحاد عف الرسكؿ   انتفت, كمظنة الكذب غير ثابتة, كا 
لترجيح جانب الصدؽ ما داـ الراكم عدالن ثقة ضابطان قد التقى بمف ركل عنو, إذ القياس بينيما 

ف الثقات مثؿ قبكؿ اثنيف أك كاحد مف بكاحد أك اثنيف م تاـ؛ ألف قبكؿ األخبار عف الرسكؿ 
باألخذ؛ لمظنة التكقي مف الكذب عميو ما داـ أكلى  الشيكد, بؿ قبكؿ األخبار عف الرسكؿ 

 .723يخبر يحـر فيتكقى الكذببما  كألنو ,متديّْنان عدالن ثقةن ضابطان 
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 المبحث الرابع: ما تخالف فيو الرواية الشيادة وما توافق
 ذكر اإلمام الشافعي الفرق بين الرواية والشيادة في باب خبر الواحدالمطمب األول: سبب 

الشافعي الفرؽ بيف الركاية اإلماـ ىنا كىك: لماذا ذكر  قد يخطر بباؿ البعض سؤاؿه 
 كالشيادة في ىذا الباب؟ كما مناسبتو؟

فقاؿ: "كاف ذلؾ منو  .724في شرحو لمرسالة ,أجاب عمى ىذا الشيخ عابد محمد السفياني
 ثنيف؟باعمى شبية أثيرت في زمانو كىي: لماذا تصح الركاية بالكاحد كال تصح الشيادة إال  ردان 

الشافعي بذكر الفركؽ بينيما, بيف أف مسألة الشيادة ليست أصبلن لمركاية كال اإلماـ كقبؿ أف يبدأ 
يقاس عمييا, كذلؾ مف خبلؿ سرده ألسئمة يطرحيا سائؿ عف ذلؾ, كقد طمب ىذا السائؿ مف 
الشافعي أف يأتيو بأصؿ يقيس عميو في مسألة الركاية, كىك الشيادة, كالشافعي لـ يقبؿ بيذا 
العرض, ألنو لك قاؿ إف الشيادة أصؿ تقاس عميو الركاية لفسد المعنى, ألف الركاية مف جنس 

, ككأف الشافعي ىذا العرض لصار في المسألة إشكاؿه  اإلماـ كالشيادة مف باب  آخر, كلك قبؿ
افعي يقكؿ: ال تمزمني أف أقيس الشيادة عمى الركاية, ألنني لك قبمت ىذا لضعفت أنت في الش

ىذا أصؿ في نفسو فبل يككف قياسان عمى غيره, ألف القياس "الشافعي: اإلماـ بياف الحجة, فقاؿ 
 .725"أضعؼ مف األصؿ

 كجكه: ثبلثة  ثـ بدأ بالتفريؽ بينيما مف
 الكجو األكؿ: مف حيث العدد.

 الثاني: مف حيث الصفة. الكجو
 .726الكجو الثالث:: مف حيث الجمع كالترجيح

 المطمب الثاني: الفرق بين الرواية والشيادة من حيث العدد
  727.كىك أنو ييقبؿ في ركاية الحديث, خبر الكاحد كخبر المرأة, كال ييقبؿ خبر أحدىما في الشيادة

                                                           
, كىك تسجيؿ مسمكع كليس كتابان, شرح كتاب رسالة اإلمام الشافعيعابد محمد السفياني,  724

 مف االنترنت, كعنكاف المكقع:
https://www.youtube.com/watch?v=TgP_mpKv-Wc 
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ؿ ك امرأتاف ممف ترتضى شيادتيـ مف ألف الشيادة يشترط فييا رجبلف اثناف ذكا عدؿ, أك رج
 العدكؿ, أك شيادة الرجؿ مع يمينو في األمكاؿ خاصة.

 المطمب الثالث: الفرق بين الرواية والشيادة من حيث الصفة
يقبؿ في الحديث "حدثني فبلف عف فبلف" إذا لـ يكف مدٌلسان, كال يقبؿ في قاؿ اإلماـ الشافعي: " 

 , , أك رأيتي  .728"أك أشيدني, كنحك ذلؾالشيادة إال سمعتي
الشافعي قبكلو الحديث ممف لـ يعرفو بالتٍَّدليس, إذا قاؿ )عف (, كقد اإلماـ كقد عمؿ 

ـٍ يٍسمىٍعو, بقكلو:  اءي األٍمر في أنفسيـ, كحاليييـ "ييٍمًكفي فيو أٍف يككفى ل المسممكف العيدكؿ عيدكؿه أًصحَّ
ذا في أنفسيـ غيري حاليـ في غيرىـ, أال ترل أنّْي إ فتيـ بالعدؿ في أنفسيـ قىًبٍمتي شىيادىتيـ, كا  ذا عرى

ـٍ أٍقبٍؿ شيادىة غيًرىـ حتى أعرؼ حالو؟! كلـ تكف معرفتي عٍدلىيـ  شىًيدكا عمى شيادة غيًرىـ ل
حة, حتى  معرفتي عدؿى مف شىًيدكا عمى شيادىًتو, كقكلييـ عف خبر أنفسيـ كتسميتييـ: عمى الصّْ

يخالؼ ذلؾ, فىنىٍحتىًرسى منيـ في المكضع الذم خالىؼ ًفٍعمييـ فيو ما يجب نٍستىًدؿَّ ًمٍف ًفعميـ بما 
 .729"عمييـ

كبلـ اإلماـ الشافعي ىنا يحتاج بعض التكضيح, حيث بيَّف فيو أنو يقبؿ شيادة مف 
عرؼ عدليـ لكف إذا شيدكا )مف عرؼ عدليـ( عمى شيادة غيرىـ, ال يقبؿ شيادة غيرىـ بمجرد 

تيـ, بؿ ال بد مف معرفة حاليـ, كيبيف سبب ذلؾ كىك أف شيادة العدكؿ شيكد العدكؿ عمى شياد
 عمى شيادة غيرىـ, ال تثبت العدالة لغيرىـ.كقد سبؽ الحديث عف التدليس سابقان.
 المطمب الرابع: الفرق بين الرواية والشيادة من حيث الجمع والترجيح

أك اإلجماع, أك  ك السنة,فعند اختبلؼ األحاديث يؤخذ ببعضيا؛ استدالالن بالكتاب, أ
 730.القياس, كال يككف ىذا في الشيادات بحاؿ

كىذا مف حيث مقصد الترجيح في اثبات الركاية اك اثبات الشيادة فيذا مف جنس كىذا مف جنس  
 آخر, كقد مر الحديث عف ىذا في فصؿ عمؿ الحديث.

ضيا ..."الجمع كيقصد باختبلؼ األحاديث تعارضيا الظاىرٌم, كيقصد بقكلو: "يؤخذ ببع
بيف المتعارضات أك الترجيح بينيا كفؽ القكاعد األصكلية كالحديثية, كمنيا ما أشار الشافعي إليو 
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, أك باإلجماع, أك بسنة أخرل, مف ككف بعض األحاديث يستدؿ عمى ترجيح العمؿ بيا بالكتاب
عمى النظر في رجع إلى حكـ القاضي بناء أك بالنظر الصحيح, أما إذا اختمفت الشيادات فيي 

 القرائف كدالئؿ األحكاؿ كاأليماف كغيرىا, فبل تعامؿ معاممة األحاديث المختمفة مف حيث الجمع
 .كالترجيح

كذلؾ مف قبؿ  ند اثبات الركاية اك اثبات الشيادة, قد تقبؿ شيادة الرجؿ, كلكف ال يقبؿ حديثو,كع
زالة بعض   .731انيألفاظ المعما يدخؿ في الحديث مف كثرة اإلحالة كا 

ألف الرجؿ قد يككف عدالن مأمكنان عاقبلن ثقة في دينو؛ كلذا تقبؿ شيادتو, لكنو ليس مف أىؿ الحفظ 
 كالضبط؛ فيرد حديثو.

ًلًكبىًر ", حيث قاؿ: الشافعي سبب قبكلو شيادة مف ال يقبؿ حديثو أحيانان اإلماـ كيكضح 
, ىك أ نو قد تيٍترؾي المٍَّفظةي ًمف الحديث فتيحيؿي أٍمر الحديث كمىٍكًقعو ًمف المسمميف, كلمعنى بىيّْفو

دّْث, كالناًطؽ بيا غيري عاًمدو إلحالة الحديث: فييًحيؿي مٍعناه,  معناه, أك ييٍنطىؽي بيا ًبغير لىٍفظىة الميحى
ـٍ نٍقبىؿ حديثىو, إذا  فإذا كاف الذم يحمؿي الحديثى يجيىؿي ىذا المعنى, كاف غيرى عاًقؿ لمحديث, فم

, إف كاف ممف ال ييؤىدّْم الحديثى ًبحيركًفو, ككاف يىٍمتىًمس تأديتو عمى معانيو, كاف يحمؿ ما  ال يىٍعًقؿي
 .732"كىك ال يعًقؿي المعنى

ٍيؿو نٍستىًبينيوي أك ًحيىاطىةو  كقد ييٍعتىبىري عمى الشُّيكد فيما شيدكا فيو, فإف استدلمنا عمى مى
ـٍ نىٍقبىٍؿ شيادىتيـ, ٍف شًيدكا في شيء مما يىًدؽُّ كيٍذىىبي فىٍيميو عمييـ  بميجاكزة قٍصدو لممشيكد لو: ل كا 

ـٍ نٍقبىٍؿ شيادىتيـ, ألنيـ ال يعقمكف معنى ما شيدكا عميو, كمىٍف كىثيرى  في ًمٍثؿ ما شًيدكا عميو: ل
مىطيو ًمف المحدثيف كلـ يكف لو أٍصؿي ًكتىابو صحيح: لـ نقبؿ حديثىو, كما يككف مىٍف أٍكثىرى الغىمىطى  غى

 .733يادة لـ نقبؿ شيادىتوفي الش
: فًمٍنيـ المعركؼ بًعٍمـً الحديث, بطمىبو  اإلماـ قاؿ   الشافعي: "كأىؿي الحديث ميتىبىاًينيكفى

ًديًؽ, كطيكًؿ ميجالىسىة أىًؿ التَّنازيع فيو, كمىٍف كاف ىكذا  كسماعو ًمف األب كالعْـّ كذىًكم الرًَّحـً كالصَّ
ري عنو كاف أٍكلىى أٍف ييٍقبىؿ حديثيو ممف خالفو ًمٍف أىؿ كاف ميقىدَّمنا في الًحٍفظ, إٍف خالى  ٍف ييقىصّْ فو مى
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ؿ ًبأٍف ييٍستىدىؿَّ عمى  التقصير عنو. كييٍعتىبىري عمى أٍىًؿ الحديث بأٍف إذىا اٍشتىرىكيكا في الحديث عف الرَّجي
 .734ٍفًظ لو"ًحٍفظ أحًدىـ ًبميكىافىقىًة أٍىؿ الًحٍفظ, كعمى خبلؼ ًحٍفظو بخبلؼ حفظ أٍىًؿ الحً 

, أما رالشافعي أيضان أف العدؿ يككف جائز الشيادة في أمكر, مردكدىا في أمك  اإلماـ كقد بيف
ٍقبيكؿى الخبر, رالمحدث فبل تختمؼ حاالتو بأف يككفى ظىًنيننا مرَّةو مىٍرديكدى الخب , كغيرى ظنيو أيٍخرىل مى
ما فالشاىد قد تككف شيادتو مقبكلة مرة كمردكدة مرة, أما المح دث فإما أف يككف مقبكؿ الحديث كا 

 .735أف يككف مردكد الحديث, كال تختمؼ حالو مرة بعد مرة كالشاىد
المطمب الخامس: الحاالت التي يكون الشاىد فييا مردود الشيادة, والحاالت التي يكون فييا 

 مقبول الشيادة
كالحاالت التي ال الشافعي الحاالت التي يككف الشاىد فييا مردكد الشيادة, اإلماـ كبيف 

إذا شىًيدى في مىٍكضعو يىجيرُّ بو إلى نىٍفًسو زيادةن, ًمٍف أمّْ كىٍجوو ما كاف " ترد فييا شيادتو, حيث قاؿ: 
ا أك إلى كلىده أك كاًلده, أك يٍدفىع بيا عٍنيما, كمكاًضًع الظّْنىًف  , أك يىٍدفىع بيا عف نفسو غيٍرمن رُّ الجى

ذى لو غيٍرـه أك ًسكاىا. كأفَّ الشاًىد إنما يى  ٍشيىدي بيا عمى كاًحدو ًلييٍمًزمىوي غيٍرمنا أك عيقيكبةن, كلمرجؿ لييٍؤخى
ًميّّ مما لىًزـى غٍيرىه ًمف غيٍرـ, غيري داًخؿ في غيٍرًمو كال عقكبتو, كال العاًر الذم لزمو,  عقكبة, كىك خى

لىده أك كاًلده, فييٍقبىؿي شيادتيو, ألنو ال كلعمو يجرُّ ذلؾ إلى مىف لىعىمَّوي أف يككف أشدَّ تىحاميبلن لو منو ل كى
 .736"ًظنَّةى ظاًىرةن كًظنَّتو في نٍفًسو ككلده ككالده, كغيًر ذلؾ مما يىًبيفي فيو ًمف مىكاضع الظّْنىفً 

دّْثي بما ييًحؿُّ كيحرّْـ ال  كبيف أف ذلؾ ال يمكف أف يككف في المحدث, حيث قاؿ: "كالميحى
, كال مما فيو يجرُّ إلى نفسو كال إلى غيره ؿي الناسي , كال يىٍدفع عنيا كال عف غيره, شيئان مما يىتىمىكَّ

عقكبةه عمييـ كال ليـ, كىك كمىٍف حدَّثو ذلؾ الحديث مف المسمميف: سكاءه, إف كاف بأمرو ييًحؿُّ أك 
بر, كغيرى ظنيفو ييحرّْـ فيك شريؾي العامَّة فيو, ال تختمؼ حاالتو فيو, فيككفى ظىًنيننا مرَّةو مىٍرديكدى الخ

ًيـٍ  ْـّ المسمميف كخكاصّْ ٍقبيكؿى الخبر, كما تختمؼ حاؿ الشاًىد لعكا  .737"أيٍخرىل مى
الشافعي ىذه المسألة ببياف أف الشيادات في الخبر كاالستدالؿ, ليا حكـ  اإلماـ كقد ختـ

مى الزنا, في الشرع, فتارة تككف الشيادة بإثنيف, كتارة تككف الشيادة بأربعة كما في الشيادة ع
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ف, ككذلؾ يكامرأت كتارة ال تقبؿ في الشيادة شيادة النساء كفي بعض الصكر تقبؿ كشيادة رجؿو 
في الرضاع فيو اختصاص بالشيادة فقد تقبؿ شيادة المرأة فيو كقد ال تقبؿ في بعض األحياف, 

 كمو.كقد ذكر الشيادة بالنسبة لمنساء في الكالدة, ثـ ذكر أف خبر الكاحد يختمؼ عف ذلؾ 
فيك يريد أف يقكؿ في ختاـ المسألة: أف الشيادات في الشرع ليا تقسيمات كثيرة, األصؿ 
في ذلؾ االتباع كالتسميـ, فكذلؾ في الشركط, كالراكم لو شركط في الشرع, كيكفي أف يركم 

 .738, كىذا أيضان نؤمف بو, كنعمؿ بو عمى االستسبلـ كاالتباعالحديث كاحده 
عي بذؿ كؿ ما بكسعو مف جيد أف يكضح المسألة, كىذا ما يؤكد ما ذكرتو كقد حاكؿ اإلماـ الشاف

 سابقان مف كجكد شبية في عصره كىي: لماذا تصح الركاية بالكاحد كال تصح الشيادة إال بإثنيف ؟
 كقد نجح الشافعي برد ىذه الشبية كلـ يبؽ مكانان ألم شؾ في ىذه المسألة.
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 الخاتمة:
حاكلت فيما مضى مف  أما بعد: فقد ى عباده الذيف اصطفىلحمد هلل ككفى كسبلـ عما

صفحات جمع كدراسة ما كتبو اإلماـ الشافعي مف عمكـ الحديث كمباحثو في رسالتو, كيمكف 
 تمخيص ما تكصمت إليو مف نتائج كتكصيات في النقاط التالية:

نما تناك  .4 ؿ أيٌمياًتيا التي لـ يتناكؿ اإلماـ الشافعي جميع مباحث عمكـ الحديث كمصطمحاتو, كا 
ؿ األٌكؿ لمسائؿ ىذا العمـ, كأف  كانت معركفة لديو كمتداكلو بيف أئمة عصره باعتباره المؤصّْ
فى في ىذا الفف حتى  العمماء بعد الشافعي عالةه عمى كتبو, حيث اعتمد عمييا جميكري مىٍف دىكّْ

نيف كالمتكٌمميف فيو. مىبٍت أصكليو عمى طريقة المدكّْ  غى
ؿى اإل .5 ماـ الشافعي في بعض المباحث الحديثية, ككجكب العمؿ بخبر الكاحد كشركط االحتجاج فصَّ

بو, كالحديث المرسؿ, كمختمؼ الحديث كناسخو كمنسكخو, كغير ذلؾ مف المسائؿ التي أثارت 
جدالن كاسعان في عصره, كاختصر في بعض المباحث, كحديثو عف المسند, كالمتصؿ, كزيادة 

عنى كغيرىا, ثـ جاء المحٌدثكف كطٌكركا ما اختصر فيو, كأتمكا ما تبقى مف الثقة, كالركاية بالم
 المباحث التي لـ يتناكليا. 

لـ يذكر الشافعي في الرسالة مصطمحان لمحديث الصحيح, كلـ يعرفو تعريفان صريحان, لكنو  ذكر  .6
الرسالة, ف متفرقة مشركط صحة الحديث, غير أنو لـ يجمعيا في مكاف كاحد بؿ فرقيا في أنحاء 

كذكر شركطان في الراكم كالحفط, كاالحتراز مف الغمط, كتحدث أيضاى عف التدليس, ككؿ ذلؾ 
 .يصب في ىذا الباب

اتضح بعد ىذه الدراسة أف  العمماء كالمحدثيف كاألصكلييف كافقكا اإلماـ الشافعي عمى كثير مف  .7
 المسائؿ الحديثية, كخالفكه في كثير منيا

لشافعي مف العمؿ بالحديث المرسؿ مكقؼ كسط, فيك ال يقبمو مطمقان كما فعؿ أفَّ مكقؼ اإلماـ ا .8
ترجع بعضيا إلى  إنما يقبمو بشركط,الفقياء كاألصكليكف, كال يرٌده مطمقان كما فعؿ المحدثكف, 

 الميرًسؿ, كالبعض اآلخر إلى الخبر الميٍرسىؿ
مف يرل  يـ مف يراىا حجة, كمنيـفمنبف المسيب سعيد  اسيؿ اختمؼ عمماء الشافعية بالنسبة لمر  .9

ال فرؽ بيف مرسؿ سعيد بف المسيب كبيف مرسؿ غيره مف التابعيف, كىذا ىك الصحيح مف  أف



ألف في مراسيؿ سعيد ما لـ يكجد مسندا بحاؿ مف كجو يصح, كقد جعؿ الشافعي مراسيؿ , القكليف
 يب عمى مف سكاهكبار التابعيف مزية عمى مف دكنيـ, كما استحسف مرسؿ سعيد بف المس

إف لـ يكف المعنعف مدلسان, كأما إذا , مف قبيؿ اإلسناد المتصؿ الشافعياإلماـ العنعنة عند أف  .10
 .كاف مدلسان فبل يقبؿ حديثو

الشافعي التدليس بأنو أف يحدث الراكم عمف لقيو ما لـ يسمع منو, كىذا التعريؼ اإلماـ عرؼ  .11
 .ىك تعريؼ تدليس اإلسناد عند المتأخريف

كما  نو تيقبؿ ركايتو إذا صرح بالسماع أك التحديث,كىك أ ركاية المدلس ف اإلماـ الشافعي حكـبي .12
الشافعي أف التدليس ليس بعمة قادحة مكجبة لرد ركاية المدلس مطمقان؛ بؿ ىي عكرة  اإلماـ بيف

 ليست بالكذب, كدكف النصيحة, فبل نرد حديثو لعدـ الكذب, كال نقبؿ منو ما قبمناه مف أىؿ
 النصيحة كالصدؽ.

مف شركط االحتجاج بو, كذلؾ معنى  لو سبلمة الحديث مف مخالفة الثقاتجعؿ اإلماـ الشافعي  .13
 , كحكـ الشاذ عنده أنو مردكد كال يقبؿالشذكذ عنده

كقد اقتصر في , كال يحتج بشيء مف ذلؾ, ال يقبؿ حديث المجيكؿ كركايتواف اإلماـ الشافعي  .14
 نكع كاحد مف أنكاع المجيكؿ كىك مجيكؿ الحاؿ عند المتأخريف غالب كبلمو في الرسالة عمى

كقد اختمؼ قكؿ اإلماـ الشافعي في حجية قكؿ الصحابي في القديـ كالجديد, فقرر في القديـ أف  .15
قكؿ الصحابي دليؿه كحجة شرعية بعد الكتاب كالسنة كاالجماع, أما في الجديد فيأخذ الشافعي 

كىذا إذا لـ يكف لو حكـ المرفكع, , حجة شرعية تكجب األخذ بو بقكؿ الصحابي, لكنو ال يعتبره
 أما إذا كاف مف الذم لو حكـ المرفكع فيك حجة يجب العمؿ بو كالمرفكع

ًزيىادىة لـ يقبؿ اإلماـ الشافعي زيادة الثقة مطمقان, كلـ يرٌدىا مطمقان, بؿ فٌصؿ في األمر فقاؿ أف  .16
ٍقبي  بطو غير مى اًفظاٍلعٍدؿ الًَّذم يختبر ضى الىفت ًركىايىة اٍلحى ديثو, كلىة ًإذا خى لداللتيا عمى , بؿ مضرَّة بحى

بطو كتحريو ًديث لداللتو عمى تحريو, قمَّة ضى ؼ نىقصو مف الحى نما تقبؿ الزيادة مف الحافظًبًخبلى  ., كا 
سبب خفي العمة التي عند المحدثيف, كالتي تعني: الشافعي بقكلو: "في باب العمؿ", اإلماـ قصد  .17

كلـ يقصد العمة عند , ك مض يطرأ عمى الحديث فيقدح في صحتو, مع أف ظاىره السبلمة منوغا
 األصكلييف, كالتي ىي : الكصؼ الظاىر المنضبط الذم دؿ الدليؿ عمى ككنو مناطا لمحكـ.



اقتصر فييا عمى العمؿ التي  ,الشافعي في رسالتو في باب العمؿ اإلماـ عمؿ الحديث التي ذكرىا .18
متف, كال يعني ذلؾ أنو لـ يتحدث عف عمؿ السند, بؿ تحدث في أغمبيا, كلكنو لـ قد تصيب ال

 يتناكليا تحت عنكاف العمؿ, بؿ جعميا مفرقة في أنحاء الرسالة, كلـ يصفيا بأنيا عمؿ لمحديث
كأما مشكؿ , مختمؼ الحديث يككف بكجكد تعارض: تضاد أك تناقض بيف حديثيف أك أكثرأف  .19

ى الستحالة معنأك حديث كآية , أك تعارض بيف حديثيف اللؾ فقد يككف الحديث فيك أعـ مف ذ
 .أك لمخالفتو لحقيقة مف الحقائؽ الحديث

فكؿ مختمؼ يعتبر مشكبل, كليس كؿ مشكؿ  "مختمؼ الحديث", "مشكؿ الحديث" أعـ مفأف  .20
, ألف مختمؼ الحديث يككف يعتبر مف قبيؿ "مختمؼ الحديث" فبينيما عمكـ كخصكص مطمؽ

كد تعارض بيف حديثيف أك أكثر, أما مشكؿ الحديث فيككف بمعارضة الحديث لحديث آخر أك بكج
 آية قرآنية أك حقيقة عممية أك غير ذلؾ

كأنو ال يكجد  الشافعي كجكد اختبلؼ حقيقي بيف حديثيف بحيث ال يمكف الجمع بينيما ينفي اإلماـ .21
بد مف دليؿ عمى قبكؿ أحدىما  ك الحديثاف مختمفاف إال كليما مخرج يخرجيما مف االختبلؼ, أ

الشافعي كجكىان كثيرة إلخراج الحديثيف المختمفيف مف  اإلماـ دكف اآلخر, أك قبكليما معان, كقد ذكر
 دائرة االختبلؼ

كما زاده بعض األصكلييف الثاني المنسكخ, الناسخ, ك  األكؿ ف:يالشافعي ركن اإلماـ أف لمنسخ عند .22
 ية ال تخرج عف جكىر ىذيف الركنيففي أركاف النسخ ىي زيادة لفظ

ف تشابو معو في التعارض, ليككف  .23 ضيؽ اإلماـ الشافعي دائرة النسخ بإخراج كؿ ما ليس منو كا 
 في ذلؾ دٌقة في تحديد النسخ, فأخرج العمكـ كالخصكص عف دائرة النسخ

ر أف السنة كقد خالؼ اإلماـ الشافعي بعض العمماء في أكثر مف نقطة في مسألة النسخ, فقد قرَّ  .24
 ال تنسخ القرآف سكاء كانت متكاترة أك آحاد, خالفو الفقياء كبعض المتكممكف في ىذه المسألة,

ف الجميكر لـ يشترطكا في إً خالؼ جميكر العمماء في اشتراطو أف يككف النسخ إلى بدؿ, حيث ك 
ناؾ سنة أخرل , كما خالفيـ في أف القرآف ال ينسخ السنة إال إذا كاف ىالنسخ أف يككف إلى بدؿ
 ناسخة تؤكد كقكع النسخ .

في زمفو شاعى فيو عدـي العمؿ بحديًث اآلحاد, كتأكيؿي األحاديًث, كالعمؿي اإلماـ الشافعي جاءى  .25
, حتى كيًجدى مف يقكؿ ال نأخذي إالَّ باألحاديث  بالرأم كاالستحساف, كظيرت بكاًدري الفمسفًة كالكبلـً



يىٍستطٍع ركاةي الحديًث كناًقمكه مكاجيةى ىًذه المكجة, حتى جاءى  التي تكاًفؽي ظاًىرى القيرآف!, كلـ
 .الشافعيُّ 

لـ يقسـ اإلماـ الشافعي الخبر إلى متكاتر كآحاد, كما عند األصكلييف كالمحدثيف, بؿ قسمو إلى:  .26
 خبر العامة, كىي السنة المجمع عمييا, كخبر الخاصة, كىي سنة اآلحاد.

حاد في االحتجاج دكف مرتبة القرآف الكريـ, كالسنة المجمع عمييا, أخبار اآل اإلماـ الشافعي يضع .27
 اإلماـنص , كما فيك ممـز لمعامميف في العمؿ, كليس ليـ رده, كما ليس ليـ ردُّ شيادة العدكؿ

الشافعي في الرسالة عمى أف خبر الكاحد يفيد العمـ كأنو حؽ في الظاىر, كحجة يمـز العالميف 
 يركا إليوكأىؿ العمـ منيـ أف يص

كاف ذلؾ منو ردان عمى ذكر اإلماـ الشافعي الفرؽ بيف الركاية كالشيادة في باب خبر الكاحد, ك  .28
 ثنيف؟باشبية أثيرت في زمانو كىي: لماذا تصح الركاية بالكاحد كال تصح الشيادة إال 

 توصيات البحث:
عممي أكصي بشرح كتاب الرسالة كامبلن في رسالة عممية, ألنو ال يكجد لو_حسب  .1

 كبحثي_ شرح مطبكع. 
أكصي بجعؿ كتاب الرسالة منياج يدرس في الجامعات كالكميات كذلؾ ألنو أكؿ   .2

كتاب في أصكؿ الفقو, كأكؿ كتاب في أصكؿ الحديث, كمع ذلؾ لـ يطمع عميو 
 الكثير مف طمبة العمـ.

 كما أكصي نفسي كطمبة العمـ بتقكل اهلل كمخافتو .3
حث أف أيقٌدـ تصكران كاضحان لكجية نظر اإلماـ الشافعي كختامان فقد حاكلت في ىذا الب

كرؤيتو فيما تناكلو مف مباحث عمكـ الحديث, كشركط الخبر الحجة, فإف أصبت فمٌمو الحمد 
ف أخطأت فالخطأ مف طبيعة البشر. كالحمد هلل رب العالميف  كالمٌنة, كا 
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أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر ابف حجر العسقبلني,   .6
دائرة المعرؼ  قيؽ: , تحلسان الميزان, ىػ(852: تالعسقبلني )
, لبناف –ؤسسة األعممي لممطبكعات بيركت , ماليند –النظامية 

 .ـ1971ىػ /1390الطبعة: الثانية, 
ابف حجر العسقبلني, أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف   .7

, نخبة الفكر في مصطمح أىل األثر ىػ(,852)ت:  ,حجر العسقبلني
القاىرة,  –لسيد, دار الحديثعماد ا -تحقيؽ: عصاـ الصبابطي

 .ـ 1997 -ىػ 1418الطبعة: الخامسة, 
ابف ابي حاتـ الرازم, أبك محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف   .8

, طبعة الجرح والتعديلىػ(, 327المنذر التميمي, الحنظمي, )ت: 
اليند, دار إحياء  –بحيدر آباد الدكف -مجمس دائرة المعارؼ العثمانية

 .ـ 1952ىػ  1271الطبعة: األكلى,  بيركت, –عربيالتراث ال
ابف أبي حاتـ الرازم, أبك محمد عبد الرحمف بف محمد بف ادريس بف   .9



, أداب الشافعي ومناقبوىػ(, 327المنذر التميمي, الحنظمي, )ت: 
بيركت  حققو كعمؽ عميو: عبد الغني عبد الخالؽ, دار الكتب العممية,

 .ـ2003-ق 1424لبناف, الطبعة األكلى, –
مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد بف محمد بف ابف األثير,   .10

, ىػ(606: ت), محمد ابف عبد الكريـ الشيباني الجزرم ابف األثير
ىػ 1399بيركت,  -المكتبة العممية, النياية في غريب الحديث واألثر

 .محمكد محمد الطناحي -تحقيؽ: طاىر أحمد الزاكل, ـ1979 -
الجكزم, جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد  ابف  .11

, تحقيؽ: محمد أشرؼ عمي , نواسخ القرآنىػ(597)ت:  ,الجكزم
الدراسات  -الجامعة اإلسبلمية -المميبارم, كأصمو رسالة ماجستير

عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية,  ىػ,1401 -التفسير -العميا
مكة العربية السعكدية, الطبعة: الثانية, المدينة المنكرة, المم

 .ـ2003ىػ/1423
عثماف بف عبد الرحمف, أبكعمرك, تقي الديف, )ت:  ابف الصبلح,  .12

, معرفة أنواع عموم الحديث, وُيعرف بمقدمة ابن الصالحىػ(, 643
-سكريا, دار الفكر المعاصر -تحقيؽ: نكر الديف عتر, دار الفكر

 .ـ1986 -ىػ 1406بيركت, 
ف القيـ, محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ اب  .13

, تحقيؽ: إعالم الموقعين عن رب العالمينىػ(, 751)ت:  ,الجكزية
ييركت, الطبعة:  –محمد عبد السبلـ إبراىيـ, دار الكتب العممية

 .ـ1991 -ىػ 1411األكلى, 
ف قيـ با ابف القيـ, محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف  .14

مختصر الصواعق المرسمة عمى الجيمية ىػ(, 751)ت:  ,الجكزية
, اختصره: محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف رضكاف البعمي والمعطمة

: سيد إبراىيـ, دار تحقيؽىػ(, 774)ت:  ,شمس الديف, ابف المكصمي



 .ـ2001 -ىػ 1422مصر, الطبعة: األكلى,  –الحديث, القاىرة 
ف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ ابف القيـ, محمد ب  .15

 ., مكتبة دار البيافالطرق الحكميةىػ(, 751)ت:  ,الجكزية
سراج الديف أبك حفص عمر بف عمي بف أحمد الشافعي  ,ابف الممقف  .16

, لعقد المذىب في طبقات حممة المذىبا(, ق804: تالمصرم )
العممية, بيركت دار الكتب , سيد ميني -أيمف نصر األزىرم  تحقيؽ:

 ـ1997 -ىػ  1417الطبعة: األكلي, , لبناف –
ابف تيمية, تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ   .17

بف عبد اهلل بف أبي القاسـ بف محمد ابف تيمية الحراني الحنبمي 
, تحقيؽ: قاعدة جميمة في التوسل والوسيمةىػ(, 728)ت:  ,الدمشقي

عجماف, الطبعة:  –عمير المدخمي, مكتبة الفرقافربيع بف ىادم 
 .ىػ2001 -ىػ 1422األكلى, 

كابف حجر العسقبلني, أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقبلني,   .18
تحقيؽ: مركز  اإلصابة في تمييز الصحابة,ق(,  852 –ق 773)

 ىجر لمبحكث, دار ىجر
عبد القادر  , زيف الديف أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر بفالرازم  .19

يكسؼ  , تحقيؽ:مختار الصحاح, ىػ(666الحنفي الرازم )المتكفى: 
, صيدا –الدار النمكذجية, بيركت  -المكتبة العصرية , الشيخ محمد

 ,ـ1999ىػ / 1420الطبعة: الخامسة, 
أحمد,  بف محمد بف عمي بف أحمد الفضؿ أبكابف حجر العسقبلني,   .20

تحقيؽ: عبد , مد بن ادريستوالي التأسيس لمعالي مح (,852)ت:
لبناف, الطبعة األكلى, -اهلل القاضي, دار الكتب العممية, بيركت

 ـ1986-ق 1406
, أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد العسقبلني ابف حجر  .21

نزىة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطمح أىل ىػ(, 852)ت: 
عميو: نكر الديف , حققو عمى نسخو مقركءة عمى المؤلؼ كعمؽ األثر

 .ـ2000 -ىػ 1421عتر, مطبعة الصباح, دمشؽ, الطبعة: الثالثة, 



أبك عبد اهلل محمد بف سعد بف منيع الياشمي بالكالء,  ابف سعد ,  .22
ؽ: إحساف , تحقيالطبقات الكبرى, ىػ(230: )تالبصرم, البغدادم 

 .ـ1968الطبعة: األكلى, , بيركت –دار صادر , عباس
 الدر الثمين والمورد المعينف أحمد ميارة المالكي, ميارة, محمد ب  .23

)شرح المرشد المعيف عمى الضركرم مف عمـك الديف(, تحقيؽ: عبد اهلل 
 .ـ2008 -ىػ 1429المنشاكم, دار الحديث القاىرة, 

ابف حجر العسقبلني, أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف   .24
, كتاب ابن الصالح النكت عمىىػ(, 852: ت) ,حجر العسقبلني

بالجامعة  تحقيؽ: ربيع بف ىادم عمير المدخمي, عمادة البحث العممي
اإلسبلمية, المدينة المنكرة, المممكة العربية السعكدية, الطبعة: األكلى, 

 .ـ1984ىػ/1404
, أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقبلني العسقبلني ابف حجر  .25

 , داررح صحيح البخاريفتح الباري شق(, 852الشافعي, )ت: 
ق, رقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو: محمد فؤاد عبد 1379بيركت,  -المعرفة

الباقي, قاـ بإخراجو كصححو كأشرؼ عمى طبعو: محب الديف 
 .الخطيب, عميو تعميقات العبلمة: عبد العزيز بف عبد اهلل بف باز

أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر  ابف حجر العسقبلني,  .26
, قوة الحجاج في عموم المغفرة لمحجاج( , 852عسقبلني )ت: ال

العجب  تحقيؽ:سمير حسيف حمبي, دار الكتب العممية ]طبع مع: تبييف
 .ـ1988 -ىػ 1408بما كرد في فضؿ رجب[,الطبعة: األكلى, 

, طبقات الشافعية, ىـ( 772)ت  األسنكم, جماؿ الديف عبد الرحيـ,  .27
-عة األكلى, مطبعة اإلرشادتحقيؽ عبد اهلل الجبكر, الطب

 .ـ1970 -ىػ1390غداد,ب
, أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي القرطبي   .28 ابف حـز

, تحقيؽ: الشيخ اإلحكام في أصول األحكامىػ(, 456)ت:  ,الظاىرم
أحمد محمد شاكر, قدـ لو: األستاذ الدكتكر إحساف عباس , دار 

 .اآلفاؽ الجديدة, بيركت



جب, زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد بف رجب بف الحسف, ابف ر   .29
شرح عمل ىػ(, 795)ت: ,السىبلمي, البغدادم, ثـ الدمشقي, الحنبمي

 -, تحقيؽ: الدكتكر ىماـ عبد الرحيـ سعيد, مكتبة المنارالترمذي
 .ـ1987 -ىػ 1407األردف, الطبعة: األكلى,  –الزرقاء

د أميف المعركؼ بابف ابف عابديف, عبلء الديف محمد بف )محم  .30
)ت:  ,عابديف( بف عمر بف عبد العزيز عابديف الحسيني الدمشقي

الدر المختار » ىقره عين األخيار لتكممة رد المحتار عمىػ(, 1306
)مطبكع بآخر رد المحتار(, دار الفكر لمطباعة « شرح تنوير األبصار

 .لبناف –كالنشر كالتكزيع, بيركت 
يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف ابف عبد البر, أبك عمر   .31

اإلنتقاء في فضائل الثالثة ىػ(, 463)ت:  ,عاصـ النمرم القرطبي
 .بيركت–, دار الكتب العممية األئمة الفقياء

ابف عبد البر, أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف   .32
وطأ من التمييد لما في المىػ(, 463)ت:  ,عاصـ النمرم القرطبي

, تحقيؽ: مصطفى بف أحمد العمكم, محمد عبد المعاني واألسانيد
 المغرب, –الكبير البكرم, كزارة عمـك األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية

 .ىػ1387
ابف عبد البر, أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف   .33

, جامع بيان العمم وفضموىػ(, 463)ت:  ,عاصـ النمرم القرطبي
يؽ: أبي األشباؿ الزىيرم, دار ابف الجكزم, المممكة العربية تحق

 .ـ 1994 -ىػ  1414السعكدية, الطبعة: األكلى, 
 405الحاكـ, أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل الحافظ النيسابكرم, )ت:  .34

 -ىػ 1351, المطبعة العممية, حمب, المدخل في أصول الحديثق(, 
 .ـ1932

ىػ(, 571عمي بف الحسف بف ىبة اهلل )ت: ابف عساكر, أبك القاسـ   .35
, تحقيؽ: عمرك بف غرامة العمركم, دار الفكر لمطباعة تاريخ دمشق



 ـ 1995 -ىػ  1415كالنشر كالتكزيع, 
ابف عقيؿ, أبك الكفاء, عمي بف عقيؿ بف محمد بف عقيؿ البغدادم   .36

, تحقيؽ: الدكتكر الواضح في أصول الفقوىػ(, 513الظفرم, )ت: 
 بف عىبد الميحسف التركي, مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر عىبد اهلل

 .ـ 1999 -ىػ  1420لبناف, الطبعة: األكلى,  –كالتكزيع, بيركت 
ابف فارس, أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم, أبك الحسيف   .37

, تحقيؽ: عبد السبلـ محمد معجم مقاييس المغةىػ(, 395)ت: 
 .ـ1979 - ىػ1399ىاركف, دار الفكر, 

 شافع بف عثماف بف العباس بف إدريس بف محمد اهلل عبد أبك الشافعي,  .38
, (ىػ204: ت) المكي القرشي المطمبي مناؼ عبد بف المطمب عبد بف

 ـ.2002-ىػ1423 األكلى: األثار, الطبعة دار ,جماع العمم
ابف قدامة, أبك محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة   .39

روضة الناظر  ,(ق620جماعيمي المقدسي ثـ الدمشقي الحنبمي)ت:ال
, وجنة المناظر في أصول الفقو عمى مذىب اإلمام أحمد بن حنبل

-ىػ1423مؤسسة الرٌياف لمطباعة كالنشر كالتكزيع, الطبعة الثانية, 
 .ـ2002

عموم الحديث ىػ(, 1407: تالصالح, صبحي إبراىيـ الصالح )  .40
الخامسة   الطبعة: لبناف, –لممبلييف, بيركت , دار العمـ ومصطمحو

 .ـ 1984عشر, 
ابف كثير, أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ   .41

 -ىػ 1407, دار الفكر, البداية والنياية(, ق774الدمشقي, )ت:
 .ـ 1986

ابف ماجو, أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني, كماجة اسـ أبيو يزيد,   .42
, تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي, دار سنن ابن ماجوىػ(, 273)ت: 

 .فيصؿ عيسى البابي الحمبي -إحياء الكتب العربية
ابف منظكر, محمد بف مكـر بف عمى, أبك الفضؿ, جماؿ الديف ابف   .43



,  لسان العربىػ(, 711 ت:) ,منظكر األنصارم الركيفعى اإلفريقى
  .ىػ 1414بيركت, الطبعة: الثالثة,  –دار صادر

ذىاني, محفكظ بف أحمد بف الحسف أىبيك الخطاب   .44 أبك الخطاب الكىٍمكى
ذىاني الحنبمي )ت:  , تحقيؽ: التمييد في اصول الفقوىػ(, 510الكىٍمكى

( كمحمد بف عمي بف إبراىيـ 2 - 1مفيد محمد أبك عمشة )الجزء 
حياء التراث اإلسبلمي4 - 3)الجزء   -(, مركز البحث العممي كا 
 .ـ 1985 -ىػ  1406أـ القرل, الطبعة: األكلى, جامعة 

أبك العباس شمس الديف أحمد بف محمد بف إبراىيـ بف أبي ابف خمكاف,   .45
وفيات األعيان وأنباء  ىػ(,681بكر ابف خمكاف البرمكي اإلربمي, )ت: 

بيركت, الطبعة  –, تحقيؽ: إحساف عباس, دار صادرأبناء الزمان
 .ـ1971األكلى, 

 ,ىػ(544أبك الفضؿ بف مكسى اليحصبي, )ت: اض, القاضي عي  .46
, حققو: عبد القادر الصحراكم, مطبعة ترتيب المدارك وتقريب المسالك

 .المغرب, الطبعة األكلى–المحمدية –فضالة 
 ت:سميماف بف خمؼ بف سعد ابف أيكب الباجي المالكي )الباجي,   .47

لجامع التعديل والتجريح لمن خرج عنو البخاري في ا(, ىػ  474
 تحقيؽ: أحمد لبزار أستاذ بكمية المغة العربية بمراكش, الصحيح

أبك حفص محمكد بف أحمد بف محمكد طحاف النعيمي, الطحاف,   .48
, مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع, الطبعة: تيسير مصطمح الحديث

 .ـ2004-ىػ1425العاشرة 
عمرك  أبك داكد, سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف  .49

, تحقيؽ: محمد سنن أبي داودق(, 275,)ت: السجستاني األزدم
 .محيي الديف عبد الحميد, دار الفكر

أبك داكد, سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك   .50
مسائل اإلمام أحمد رواية أبي ىػ(, 275األزدم السًّْجٍستاني, )ت: 

ف عكض اهلل بف محمد , تحقيؽ: أبي معاذ طارؽ بداود السجستاني



 ىػ 1420,مكتبة ابف تيمية, مصر, الطبعة: األكلى, 
الوسيط في ىػ(, 1403)ت:  ,محمد بف محمد بف سكيمـ ,أبك شييبة  .51

 ., دار الفكر العربيعموم ومصطمح الحديث
 ,الخميمي, خميؿ بف عبد اهلل بف أحمد بف إبراىيـ بف الخميؿ القزكيني   .52

, تحقيؽ: د. محمد رفة عمماء الحديثاإلرشاد في معىػ(, 446: ت)
الرياض, الطبعة: األكلى,  –سعيد عمر إدريس, مكتبة الرشد 

 .ىػ1409
أحمد بابا بف أحمد بف الفقيو الحاج أحمد بف عمر بف محمد  ,التنبكتي  .53

نيل االبتياج ىػ(,  1036السكداني, أبك العباس )ت:  التكركرم
عبد الحميد عبد اهلل اليرامة, , عناية كتقديـ: الدكتكر بتطريز الديباج

 ـ 2000ليبيا, الطبعة: الثانية,  –دار الكاتب, طرابمس 
نظرة تاريخية في ىػ(, 1348أحمد بف إسماعيؿ بف محمد )ت: تيمكر,   .54

 -الشافعي  -المالكي  -حدوث المذاىب الفقيية األربعة: الحنفي 
د أبك , تقديـ: الشيخ محمالحنبمي وانتشارىا عند جميور المسممين
بيركت, الطبعة: األكلى,  –زىرة, دار القادرم لمطباعة كالنشر كالتكزيع

 .ـ 1990 -ىػ  1411
األلباني, أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف, بف الحاج نكح بف نجاتي   .55

األحاديث  سمسمة ىػ(,1420بف آدـ, األشقكدرم األلباني )ت : 
ؼ لمنشر كالتكزيع, , مكتبة المعار الصحيحة وشيء من فقييا وفوائدىا

 .ـ1996 -ىػ  1416الرياض, الطبعة: األكلى, 
األلباني, أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف, بف الحاج نكح بف نجاتي   .56

سمسمة األحاديث الضعيفة ق(, 1420بف آدـ, األشقكدرم, )ت:
الممكمة  -, دار المعارؼ, الرياض والموضوعة وأثرىا السيئ في األمة

 .ـ 1992ىػ /  1412ة, الطبعة: األكلى, العربية السعكدي
األلباني, أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف, بف الحاج نكح بف نجاتي   .57

التعميقات الحسان عمى صحيح ىػ(, 1420)ت:  ,بف آدـ, األشقكدرم



, دار با ابن حبان وتمييز سقيمو من صحيحو, وشاذه من محفوظو
بية السعكدية, الطبعة: المممكة العر  -كزير لمنشر كالتكزيع, جدة 

 .ـ 2003 -ىػ  1424األكلى, 
األلباني, أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف, بف الحاج نكح بف نجاتي   .58

األحاديث الصحيحة  سمسمة ىػ(,1420بف آدـ, األشقكدرم )ت : 
, مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع, الرياض, وشيء من فقييا وفوائدىا

 .ـ1996 -ىػ  1416الطبعة: األكلى, 
األلباني, أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف, بف الحاج نكح بف نجاتي   .59

, صحيح الجامع الصغير وزياداتوىػ(, 1420بف آدـ, األشقكدرم, )ت:
 .المكتب اإلسبلمي

معجم , ىػ(384: تأبي عبيد اهلل محمد بف عمراف ) المرزباني,  .60
مكتبة , نككبتصحيح كتعميؽ : األستاذ الدكتكر ؼ . كر , الشعراء

 1402الطبعة : الثانية, , لبناف –القدسي, دار الكتب العممية, بيركت 
 .ـ 1982 -ىػ 

, أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد أحمد بف حنبؿ  .61
, تحقيؽ: شعيب مسند اإلمام أحمد بن حنبلىػ(, 241الشيباني )ت: 

اهلل بف عبد المحسف عادؿ مرشد, كآخركف, إشراؼ: د عبد  -األرنؤكط 
 .ـ 2001 -ىػ  1421التركي, مؤسسة الرسالة, الطبعة: األكلى, 

البخارم, محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم الجعفي, )ت:   .62
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل صمى ىػ( 256

, تحقيؽ: محمد زىير اهلل عميو وسمم وسننو وأيامو, )صحيح البخاري(
ف ناصر الناصر, دار طكؽ النجاة )مصكرة عف السمطانية بإضافة ب

 .ق1422ترقيـ ترقيـ محمد فؤاد عبد الباقي(, الطبعة: األكلى, 
الجكيني, عبد الممؾ بف عبد اهلل بف يكسؼ بف محمد الجكيني, أبك   .63

البرىان في ىػ(, 478المعالي, ركف الديف, الممقب بإماـ الحرميف )ت: 
يؽ: صبلح بف محمد بف عكيضة, دار الكتب , تحقأصول الفقو



 .ـ 1997 -ىػ  1418لبناف, الطبعة: الطبعة األكلى –العممية بيركت 
الشافعي, أبك عبد اهلل محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع   .64

بف عبد المطمب بف عبد مناؼ المطمبي القرشي المكي,)ت: 
لبناف, صححت  –يركتدار الكتب العممية, ب ,مسند الشافعيىػ(,204

ىذه النسخة: عمى النسخة المطبكعة في مطبعة بكالؽ األميرية كالنسخة 
 .ىػ1400المطبكعة في ببلد اليند, 

الشافعي, أبك عبد اهلل محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع   .65
 ,(204)ت: بف عبد المطمب بف عبد مناؼ المطمبي القرشي المكي,

 بيركت, –ممحقا باألـ لمشافعي(, دار المعرفة)مطبكع اختالف الحديث
 .ـ1990-ىػ1410

الشافعي, أبك عبد اهلل محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع   .66
 ىػ(,204)ت:  ,بف عبد المطمب بف عبد مناؼ المطمبي القرشي المكي

 .ـ1990-ىػ1410بيركت, بدكف طبعة, –, دار المعرفةاألم
( 204)ت: , محمد بف ادريس الشافعي,الشافعي, اإلماـ المطمبي  .67

القاىرة,  –, تحقيؽ: احمد محمد شاكر, مكتبة دار التراثالرسالة
 .ـ2005-ق 1426الطبعة الثالثة, 

مالؾ, مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني )ت:   .68
, صححو كرقمو كخرج أحاديثو كعمؽ عميو: موطأ اإلمام مالكىػ(, 179

لبناف,  –قي, دار إحياء التراث العربي, بيركت محمد فؤاد عبد البا
 .ـ 1985 -ىػ  1406

)ت:  ,مسمـ, مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم  .69
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول ىػ(, 261

(, تحقيؽ:  محمد فؤاد عبد اهلل صمى اهلل عميو وسمم, )صحيح مسمم
 .بيركت –التراث العربي الباقي, دار إحياء 

اآلمدم, أبك الحسف سيد الديف عمي بف أبي عمي بف محمد بف سالـ   .70



اإلحكام في أصول األحكام, ىػ(, 631)ت:  ,الثعمبي اآلمدم
 .بنافل -دمشؽ-تحقيؽ:عبد الرزاؽ عفيفي, المكتب اإلسبلمي, بيركت

بك عبد البخارم, محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم, أ  .71
, دائرة المعارؼ العثمانية, حيدر آباد التاريخ الكبيرىػ(, 256: تاهلل )
 .الدكف , طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خاف –

 البخارم, محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم, أبك عبد  .72
, تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي,دار األدب المفردىػ(, 256)ت:  ,اهلل
 ـ.1989 – ق1409بيركت, الطبعة: الثالثة,  –ائر اإلسبلمية البش

البخارم, محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم, أبك عبد   .73
, حقؽ أحاديثو كعمؽ عميو: ضعيف األدب المفردىػ(, 256اهلل )ت: 

محمد ناصر الديف األلباني, دار الصديؽ لمنشر كالتكزيع, الطبعة: 
 .ـ 1998 -ػ ى 1419الرابعة, 

أبك داككد, سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك   .74
, تحقيؽ: شعيب المراسيلىػ(, 275األزدم السًّْجٍستاني )ت: 

 .ىػ1408بيركت, الطبعة: األكلى,  –األرناؤكط, مؤسسة الرسالة 
البغكم, محيي السنة, أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد بف الفراء   .75

, تحقيؽ: شعيب شرح السنةىػ(, 516)ت:  ,غكم الشافعيالب
بيركت,  دمشؽ, -محمد زىير الشاكيش, المكتب اإلسبلمي, ك األرنؤكط

 .ـ1983 -ىػ 1403الطبعة: الثانية, 
أبك زيد بف محمد بف عبد اهلل بف بكر بف عثماف بف بكر بف عبد اهلل,   .76

دار  ,طبقات النسابين, ىػ(1429: تيحيى بف غييب بف محمد )
 ـ 1987 -ىػ  1407لطبعة: األكلى, , االرشد, الرياض

مناقب ىػ(,  458البييقي, أبك بكر أحمد بف الحسيف البييقي, )ت:   .77
 ., تحقيؽ: أحمد صقر, مكتبة دار التراث, القاىرةالشافعي

ٍكًجردم   .78 ٍسرى البييقي, أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي
دالئل النبوة ومعرفة أحوال ق( 458 الخراساني, أبك بكر البييقي, )ت:



 بيركت, –, دار الكتب العمميةصاحب الشريعة
 .ىػ1405لطبعة:األكلى,ا

محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ, الترمذم, الترمذم,   .79
أحمد محمد  تحقيؽ كتعميؽ:, سنن الترمذي, ىػ(279: تأبك عيسى )
براىيـ عطكة , (3 كمحمد فؤاد عبد الباقي )جػ, (2, 1شاكر )جػ  كا 

شركة مكتبة كمطبعة  ,(5, 4عكض المدرس في األزىر الشريؼ )جػ 
 ـ 1975-ىػ 1395الطبعة: الثانية, ,مصر –مصطفى البابي الحمبي

الفصول الجصاص, أحمد بف عمي أبك بكر الرازم الجصاص الحنفي,   .80
 -ىػ 1414, كزارة األكقاؼ الككيتية, الطبعة: الثانية, في األصول

 .ـ1994
سػػػػػٍف الجيزانػػػػػي,   .81 ػػػػػٍيف بػػػػػف حى ػػػػػد بػػػػػٍف حسى معـــــالم أصـــــول الجيزانػػػػػي, محمَّ

, أصػػػمو رسػػػالة "دكتػػػكراه" نكقشػػػػت الفقـــو عنـــد أىـــل الســـنة والجماعـــة
 فػػػػػػػػػي الجامعػػػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػػبلمية بالمدينػػػػػػػػػػة المنػػػػػػػػػكرة, دار ابػػػػػػػػػػف الجػػػػػػػػػػكزم,

 .ىػ1427لخامسة,االطبعة:
م المنيج المقترح لفيحاتـ بف عارؼ بف ناصر الشريؼ, العكني,   .82

, دار اليجرة لمنشر كالتكزيع, الرياض, الطبعة: األكلى, المصطمح
 .ـ 1996 -ىػ  1416

حاجي خميفة, مصطفى بف عبد اهلل كاتب جمبي القسطنطيني المشيكر   .83
كشف الظنون عن (, 1067باسـ حاجي خميفة أك الحاج خميفة, )ت:

بغداد )كصكرتيا عدة دكر  -, مكتبة المثنىأسامي الكتب والفنون
بنانية, بنفس ترقيـ صفحاتيا, مثؿ: دار إحياء التراث العربي, كدار ل

 .ـ1941,العمـك الحديثة, كدار الكتب العممية(
الحازمي, أبك بكر محمد بف مكسى بف عثماف الحازمي اليمداني, زيف   .84

, دائرة االعتبار في الناسخ والمنسوخ من اآلثار ,ىػ(584الديف, )ت: 
 .ىػ1359 آباد, الدكف, الطبعة: الثانية, حيدر -المعارؼ العثمانية

العراقي, أبك الفضؿ زيف الديف عبد الرحيـ بف الحسيف بف عبد الرحمف   .85
شرح  (, التقييد واإليضاح806)ت: بف أبي بكر بف إبراىيـ العراقي,



مقدمة ابف الصبلح, تحقيؽ: عبد الرحمف محمد عثماف, المكتبة 
 .ـ1969-ىػ1389األكلى, السمفية بالمدينة المنكرة, الطبعة: 

الحاكـ, أبك عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف محمد بف حمدكيو بف   .86
)ت: , نيعيـ بف الحكـ الضبي الطيماني النيسابكرم المعركؼ بابف البيع

, تحقيؽ: السيد معظـ حسيف, دار معرفة عموم الحديثىػ(, 405
 .ـ1977 -ىػ1397بيركت, الطبعة: الثانية,  –الكتب العممية

الخزرجي, االماـ العبلمة الحافظ صفي الديف احمد بف عبد اهلل   .87
خالصة تذىيب تيذيب الكمال في اسماء ىػ(, 923الخزرجي, )ت: بعد

مطبعة  , تحقيؽ: محمكد عبد الكىاب فايز, مكتبة القاىرة,الرجال
 .الفجالة الجديدة_ القاىرة

 بف الخطاب البستي,الخطابي, أبك سميماف حمد بف محمد بف إبراىيـ   .88
 –كىك شرح سنف أبي داكد, المطبعة العممية معالم السنن,(, 388)ت:

 .ـ 1932 -ىػ  1351حمب, الطبعة: األكلى 
الخطيب البغدادم, أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف   .89

, تحقيؽ: أبك عبداهلل الكفاية في عمم الروايةىػ(, 463ميدم, )ت: 
 .المدينة المنكرة -م المدني, المكتبة العمميةالسكرقي, إبراىيـ حمد

أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم الخطيب البغدادم,   .90
, بيركت -دار الكتب العممية, تاريخ بغداد وذيولو ,ىػ(463: ت)

 ىػ 1417الطبعة: األكلى, , تحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطا
بف ثابت بف أحمد بف  الخطيب البغدادم, أبك بكر أحمد بف عمي  .91

, تحقيؽ: الدكتكر بشار عكاد تاريخ بغداد ,ىػ(463: ت) ,ميدم
 -ىػ1422بيركت, الطبعة: األكلى,  –معركؼ, دار الغرب اإلسبلمي

 .ـ 2002
الخطيب البغدادم, ابي بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف   .92

دؿ بف , حققو: أبك عبد الرحمف عاالفقيو والمتفقوىػ( 463)ت: ميدم,
 .ىػ1421 السعكدية, الطبعة الثانية,–يكسؼ الغرازم, دار ابف الجكزم 



الخطيب البغدادم, أبي بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف   .93
, حققو: خميؿ ابراىيـ مبل خاطر, المكتبة , االحتجاج بالشافعيميدم
 .باكستاف –األثرية 

حمد بف ميدم, الخطيب البغدادم, بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أ  .94
 .بيركت –, دار إحياء السنة النبكية تقييد العمم(, 463)ت:

الدىمكم, أحمد بف عبد الرحيـ بف الشييد كجيو الديف بف معظـ بف   .95
حجة ىػ(, 1176)ت:« الشاه كلي اهلل الدىمكم»منصكر المعركؼ بػ 

لبناف, الطبعة:  –تحقيؽ: السيد سابؽ, دار الجيؿ, بيركت  اهلل البالغة,
 .ـ2005 -ىػ  1426ألكلى, ا

الذىبي, شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز   .96
 ., دار احياء التراث العربي, بيركت_لبنافتذكرة الحفاظ ,ىػ(748)ت: 

المزني , إسماعيؿ بف يحيى بف إسماعيؿ, أبك إبراىيـ, )ت: :   .97
افعي(, دار المعرفة )مطبكع ممحقا باألـ لمش مختصر المزنيىػ(, 264

 ـ1990--ىػ 1410بيركت,  –
-مكتبة الغزالي الوضع في الحديث,فبلتو, عمر بف حسف عثماف,   .98

 .ـ1981-ق1401بيركت, -دمشؽ, كمؤسسة مناىؿ العرفاف
الذىبي, شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز   .99

تحقيؽ: عمي محمد  ميزان االعتدال في نقد الرجال, ىػ(,748)ت: 
لبناف, الطبعة:  –البجاكم, دار المعرفة لمطباعة كالنشر, بيركت 

 ـ 1963 -ىػ  1382األكلى, 
الذىبي, شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز   .100

, تحقيؽ: مجمكعة مف سير أعالم النبالء(, ق748)ت:  ,الذىبي
كط, مؤسسة الرسالة, الطبعة المحققيف بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤ 

 .ـ1985 -ىػ 1405الثالثة, 
 الرازم, اإلماـ فخر الديف الرازم محمد بف عمر بف الحسيف,  .101

, تحقيؽ: د.أحمد حجازم السقا, مناقب اإلمام الشافعي(, 606)ت:
 .القاىرة–مكتبة الكميات األزىرية 



رمزم الراميرمزم, أبك محمد الحسف بف عبد الرحمف بف خبلد الرامي  .102
, تحقيؽ: المحدث الفاصل بين الراوي والواعيىػ( 360)ت:  ,الفارسي

بيركت, الطبعة: الثالثة,  –د. محمد عجاج الخطيب, دار الفكر
 .ىػ1404

توثيق السنة في القرن رفعت بف فكزم عبد المطمب, عبد المطمب,   .103
مكتبة الخنانجي بمصر,  ,الثاني اليجري أسسو واتجاىاتو

 .الطبعة:األكلى
, مطبعة مناىل العرفانىػ(, 1367)ت:  ,الزرقاني, محمد عبد العظيـ  .104

 .عيسى البابي الحمبي كشركاه, الطبعة: الطبعة الثالثة
دار  تخريج الحديث نشأتو ومنيجيتو,الخير آبادم, محمد أبك الميث,   .105

 .ـ2009ىػ _1429النفائس _ األردف , الطبعة: األكلى, 
الديف محمد بف عبد اهلل بف بيادر الزركشي, أبك عبد اهلل بدر   .106

, دار الكتبي, الطبعة: البحر المحيط في أصول الفقوالزركشي, 
 .ـ1994 -ىػ 1414األكلى, 

خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس, الزركمي الزركمي,   .107
لطبعة: , ادار العمـ لممبلييف األعالم,,ىػ(1396: تالدمشقي )

 ـ 2002ك أيار / ماي -الخامسة عشر 
(, 771السبكي, تاج الديف عبد الكىاب بف تقي الديف السبكي, )ت:  .108

, حققو: د. محمكد محمد الطناحي ك د. عبد طبقات الشافعية الكبرى
الفتاح محمد الحمك, ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع , الطبعة: الثانية, 

 .ىػ1413
محمد بف  السخاكم, شمس الديف أبك الخير محمد بف عبد الرحمف بف  .109

فتح المغيث ىػ(, 902)ت:  ,أبي بكر بف عثماف بف محمد السخاكم
مصر,  –, تحقيؽ: عمي حسيف عمي , مكتبة السنةبشرح الفية الحديث
 .ـ2003-ىػ1424الطبعة: األكلى, 

السخاكم, شمس الديف أبك الخير محمد بف عبد الرحمف بف محمد بف   .110



التوضيح  ىػ(,902أبي بكر بف عثماف بف محمد السخاكم, )ت: 
مكتبة أضكاء السمؼ, األبير لتذكرة ابن الممقن في عمم األثر, 

 .ـ1998 -ىػ1418الطبعة:األكلى, 
)ت:  ,السرخسي, محمد بف أحمد بف أبي سيؿ شمس األئمة السرخسي  .111

 .بيركت –المعرفة دار أصول السرخسي,ىػ(, 483
فر بف ماككال أبك نصر عمي بف ىبة اهلل بف جعسعد الممؾ , ابف ماككال  .112

اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتمف والمختمف في , ىػ(475: ت)
الطبعة , لبناف-بيركت-دار الكتب العممية  ,األسماء والكنى واألنساب

 ـ1990-ىػ1411األكلى 
سمسمة المكسكعة اإلسبلمية , محمكد حمدم زقزكؽ زقزكؽ,   .113

األعمى  , المجمسموسوعة عموم الحديث الشريف(, 2المتخصصة )
 .ـ2003-ق1424لمشؤكف اإلسبلمية, القاىرة, 

أُصوُل اِلفقِو الذي ال السممي, عياض بف نامي بف عكض السممي,   .114
المممكة العربية السعكدية,  -, دار التدمرية, الرياضَيَسُع الَفِقيِو َجيَموُ 
 .ـ2005 -ىػ  1426الطبعة: األكلى, 

محمد ابف منصكر التميمي  السمعاني, اإلماـ أبي سعد عبد الكريـ بف  .115
 , تقديـ كتعميؽ: عبد اهلل عمراألنسابىػ(, 562)ت:, السمعاني

الباركدم, مركز الخدمات كاألبحاث الثقافية, دار الكتب العممية, دار 
 .ـ1988-ق1408الجناف, الطبعة: األكلى, 

الكبلباذم, أحمد بف محمد بف الحسيف بف الحسف, أبك نصر البخارم   .116
, تحقيؽ: اليداية واإلرشاد في معرفة أىل الثقة والسداد ىػ(,398)ت: 

 .ق1407بيركت, الطبعة: األكلى,  –عبد اهلل الميثي, دار المعرفة 
السيكطي, عبد الرحمف بف أبي بكر, جبلؿ الديف السيكطي,   .117

تحقيؽ: أبك  ,تدريب الراوي في شرح تقريب النواويق(, 911:)ت
 .بةقتيبة نظر محمد الفاريابي, دار طي

الشاطبي, إبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي الغرناطي الشيير   .118



, تحقيؽ: أبك عبيدة مشيكر بف الموافقاتىػ(, 790)ت:  ,بالشاطبي
 .ـ1997-ىػ1417األكلى, حسف آؿ سمماف, دار ابف عفاف, الطبعة:

الشاطبي, إبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي الغرناطي, )ت:   .119
ؽ: سميـ بف عيد اليبللي, دار ابف عفاف, , تحقياالعتصامىػ(, 790

 .ـ1992 -ىػ 1412السعكدية, الطبعة: األكلى, 
الشككاني, محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني )ت:   .120

, دار المعرفة البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابعىػ(, 1250
 بيركت –

 الشككاني اليمني, الشككاني, محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل  .121
, إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من عمم األصولىػ(, 1250)ت: 

كفر بطنا , قدـ لو: الشيخ  -تحقيؽ: الشيخ أحمد عزك عناية, دمشؽ 
 خميؿ الميس كالدكتكر كلي الديف صالح فرفكر, دار الكتاب العربي,

 .ـ1999 -ىػ 1419الطبعة: األكلى 
اف بف حسف بف عمي ابف لطؼ اهلل أبك الطيب محمد صديؽ خخاف,   .122

التاج المكمل من جواىر , ىػ(1307: تالحسيني البخارم الًقنَّكجي )
, كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية, قطر, مآثر الطراز اآلخر واألول

 ـ 2007 -ىػ  1428الطبعة: األكلى, 
الصنعاني, محمد بف إسماعيؿ بف صبلح بف محمد الحسني,   .123

ىػ(, 1182نعاني, أبك إبراىيـ, عز الديف, )ت:الكحبلني ثـ الص
, تحقيؽ: أبك عبد الرحمف توضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار

لبناف,  -صبلح بف محمد بف عكيضة, دار الكتب العممية, بيركت
 .ـ1997-ىػ1417الطبعة:األكلى, 

مفتاح السعادة  ,ىػ( 968)ت  طاش كبرل زاده, أحمد بف مصطفى,  .124
–, دار الكتب العممية, بيركت ة في موضوعات العمومومصباح السياد

 .ـ1985 -ق1405لبناف, الطبعة األكلى, 
الطاىر الجزائرم, طاىر بف صالح )أك محمد صالح( ابف أحمد بف   .125



توجيو ىػ(, 1338)ت:  ,مكىب, السمعكني الجزائرم, ثـ الدمشقيٌ 
, تحقيؽ: عبد الفتاح أبك غدة, مكتبة النظر إلى أصول األثر

 .ـ1995 -ىػ1416حمب, الطبعة: األكلى,  –مطبكعات اإلسبلميةال
, شرح كتاب رسالة اإلمام الشافعيابد محمد السفياني, السفياني, ع  .126

كىك تسجيؿ مسمكع كليس كتاب مكتكب, مف االنترنت, كعنكاف 
com/watch?v=TgP_mpKvhttps://www.youtube.-:المكقع
Wc 

, قدـ لو: ميفتي الجميكرية المبنانية معجم المفسرين عادؿ, نكييض,  .127
الشٍَّيخ حسف خالد, مؤسسة نكييض الثقافية لمتأليؼ كالترجمة كالنشر, 

 .ـ1988 -ىػ  1409لبناف, الطبعة: الثالثة,  –بيركت 
عة كالنشر , دار الكفاء لمطباحجية السنةعبد الغني, عبد الخالؽ,  .128

 .المنصكرة, الطبعة : األكلى–كالتكزيع
 –, مؤسسة الرسالةالوجيز في أصول الفقوعبد الكريـ زيداف, زيداف,   .129

 .ـ1996-ق 1417 ,الخامسة :بيركت, الطبعة
, مؤسسة تحرير عموم الحديثعبد اهلل بف يكسؼ الجديع, الجديع,   .130

لطبعة: األكلى, لبناف, ا –الرياف لمطباعة كالنشر كالتكزيع, بيركت 
 .ـ2003 -ىػ 1424

العراقي, أبك الفضؿ زيف الديف عبد الرحيـ بف الحسيف بف عبد الرحمف   .131
ألفية العراقي المسماة ىػ(, 806: ت) ,بف أبي بكر بف إبراىيـ العراقي

, تحقيؽ كدراسة: العربي الدائز بـ: التبصرة والتذكرة في عموم الحديث
المممكة  -منشر كالتكزيع, الرياض الفرياطي, مكتبة دار المنياج ل

 .ىػ1428العربية السعكدية, الطبعة: الثانية, 
, سمسمة التراث العربي المكتبة اإلسالميةعماد عمي, جمعة,   .132

 .ـ2003 -ىػ1424اإلسبلمي, الطبعة: الثانية 
, ىػ(505)ت:  ,الغزالي, أبك حامد محمد بف محمد الغزالي الطكسي  .133

https://www.youtube.com/watch?v=TgP_mpKv-Wc
https://www.youtube.com/watch?v=TgP_mpKv-Wc
https://www.youtube.com/watch?v=TgP_mpKv-Wc


عبد السبلـ عبد الشافي, دار الكتب , تحقيؽ: محمد المستصفى
 .ـ1993 -ىػ 1413العممية, الطبعة: األكلى, 

ابف األثير, الحسف عمي بف أبي الكـر محمد بف محمد بف عبد الكريـ   .134
ىػ(, 630بف عبد الكاحد الشيباني الجزرم, عز الديف ابف األثير )ت: 

ؿ عاد -, تحقيؽ: عمي محمد معكض أسد الغابة في معرفة الصحابة
 -ىػ 1415أحمد عبد المكجكد, دار الكتب العممية, الطبعة: األكلى, 

 .ـ 1994
ُعموُم القرآِن ِفي ِكتاِب فيد بف محمد بف عبداهلل الماجد, الماجد,   .135

, رسالة مقدمة الستكماؿ جمع ودراسة()"الرِّسالِة" لإلماِم الشَّافعي 
تفسير متطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في اآلداب تخصص ال

 .ىػ1430 – 1429كالحديث, 
ىػ(, 817الفيركزآبادل, مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب, )ت:  .136

, تحقيؽ: مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة, القاموس المحيط
بإشراؼ: محمد نعيـ العرقسيكسي, مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر 

 .ـ2005 -ىػ  1426لبناف, الطبعة: الثامنة,  –كالتكزيع, بيركت 
الفيكمي, أبك العباس, أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي ثـ الحمكم,   .137

, المكتبة المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرق(, 770)ت:
 .بيركت –العممية 

محمد بف أحمد بف عمي, تقي الديف, أبك الطيب المكي الفاسي,   .138
 ,واألسانيدذيل التقييد في رواة السنن , ىػ(832: تالحسني الفاسي )

, دار الكتب العممية, بيركت, لبناف, : كماؿ يكسؼ الحكتتحقيؽ
 ـ1990ىػ/1410الطبعة: األكلى, 

القيديكرم, أحمد بف محمد بف أحمد بف جعفر بف حمداف أبك الحسيف   .139
, تحقيؽ: مركز الدراسات الفقيية , التجريد(428القدكرم,)ت:

ي جمعة محمد, دار أ. د عم, ك كاالقتصادية, أ. د محمد أحمد سراج
 .ـ 2006 -ىػ  1427القاىرة, الطبعة: الثانية,  –السبلـ

, دار المدخل إلى مذىب اإلمام الشافعيالقكاسمي, أكـر يكسؼ عمر,   .140



 .األردف –النفائس 
, دار الفكر العربي, الشافعي حياتو وعصرهمحمد أبك زىرة, أبك زىرة,   .141

 .الطبعة الثانية
ىػ(, 911أبي بكر, جبلؿ الديف )ت:  السيكطي, عبد الرحمف بف  .142

, تحقيؽ: فؤاد عمي منصكر, دار المزىر في عموم المغة وأنواعيا
 .ـ1998ىػ 1418بيركت, الطبعة: األكلى,  –الكتب العممية 

حجية خبر اآلحاد في العقائد محمد بف جميؿ مبارؾ, مبارؾ,   .143
 .لمنكرة, مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ بالمدينة اواألحكام

سٍف الجيزاني, الجيزاني,   .144 معالم أصول الفقو عند محمَّد بٍف حسىٍيف بف حى
 ىػ. 1427, دار ابف الجكزم, الطبعة: الخامسة, أىل السنة والجماعة

ٍندم الجندم,   .145 محمد بف يكسؼ بف يعقكب, أبك عبد اهلل, بياء الديف الجي
, حققو: وكالسموك في طبقات العمماء والممىػ(, 732اليمني, )ت: 

صنعاء, الطبعة:  –محمد بف عمي بف الحسيف األككع , مكتبة اإلرشاد 
 .ـ1995الثانية, 

معجم , ىػ(1422: تمحمد محمد محمد سالـ محيسف )محيسف,   .146
الطبعة: األكلى, , بيركت –دار الجيؿ , حفاظ القرآن عبر التاريخ

 ـ 1992 -ىػ  1412
ىػ(, 1360ف سالـ )ت: مخمكؼ, محمد بف محمد بف عمر بف عمي اب  .147

عمؽ عميو: عبد المجيد  شجرة النور الزكية في طبقات المالكية,
 -ىػ  1424خيالي, دار الكتب العممية, لبناف, الطبعة: األكلى, 

 .ـ 2003
المزني, الحافظ المتقف جماؿ الديف أبك الحجاج يكسؼ المزم, )ت:   .148

شار عكاد , تحقيؽ: د. ب, تيذيب الكمال في أسماء الرجالىػ(742
-ق 1413بيركت, الطبعة األكلى,  -معركؼ, مؤسسة الرسالة

 .ـ1992
 ,ىػ(261بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم, )ت:مسمـ  ,مسمـ  .149

, حققو:عبد الرحيـ محمد أحمد القشقرم, عمادة البحث الكنى واألسماء



منكرة, العممي بالجامعة اإلسبلمية, المممكة العربية السعكدية_المدينة ال
 ـ.1984ق_1404الطبعة األكلى, 

بف جماعة, أبك عبد اهلل, محمد بف إبراىيـ بف سعد اهلل الكناني ا  .150
الروي في مختصر ىػ(, المنيؿ 733الحمكم الشافعي, بدر الديف )ت: 

, تحقيؽ: د. محيي الديف عبد الرحمف رمضاف, عموم الحديث النبوي
 .دمشؽ, الطبعة: الثانية –دار الفكر 

كتاب حياة األئمة األربعة "أبو حنيفة ومالك عبد الكىاب زاىد,  ىد,زا  .151
 .والشافعي وأحمد" في الحديث الشريف

-مكتبة الغزالي الوضع في الحديث,فبلتو, عمر بف حسف عثماف,   .152
 .ـ1981-ق1401بيركت, -دمشؽ, كمؤسسة مناىؿ العرفاف

 مباحث في عمومق(, 1420مناع بف خميؿ القطاف,)ت:القطاف,   .153
, مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع, الطبعة: الطبعة الثالثة, القرآن
 .ـ2000 -ىػ1421

, تقديـ: ياسيف معجم أعالم شعراء المدح النبوي ,محمد أحمددرنيقة,   .154
 .األيكبي,  دار كمكتبة اليبلؿ, الطبعة: األكلى

المنياكم, أبك المنذر محمكد بف محمد بف مصطفى بف عبد المطيؼ,   .155
, المكتبة الشاممة, لكبير لمختصر األصول من عمم األصولالشرح ا

 .ـ 2011 -ىػ  1432مصر, الطبعة: األكلى,
النسائي, أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني,   .156

, تحقيؽ: عبد (, المجتبى من السنن = السنن الصغرى303)ت:
الثانية, حمب, الطبعة:  –الفتاح أبك غدة, مكتب المطبكعات اإلسبلمية 

 ـ.1986 – ق1406
أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني,  النسائي,  .157

, حققو كخرج أحاديثو: حسف السنن الكبرىىػ(, 303)ت:  ,النسائي
عبد المنعـ شمبي, أشرؼ عميو: شعيب األرناؤكط, قدـ لو: عبد اهلل بف 

لى, بيركت, الطبعة: األك  –عبد المحسف التركي, مؤسسة الرسالة



 .ـ2001 -ىػ  1421
,  منيج النقد في عموم الحديثعتر,  نكر الديف محمد عتر الحمبي,   .158

 .ـ1997-ىػ 1418سكرية , الطبعة الثالثة -دار الفكر دمشؽ
, ق(676: تالنككم, أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم )  .159

 لبناف –, دار الكتب العممية, بيركت تيذيب األسماء والمغات
ىػ(, 676: ت) ,النككم, أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم  .160

, التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث
تقديـ كتحقيؽ كتعميؽ: محمد عثماف الخشت, دار الكتاب العربي, 

 .ـ 1985 -ىػ  1405 -بيركت, الطبعة األكلى 
 ياقكت بف عبد اهلل الركمي شياب الديف أبك عبد اهللياقكت الحمكم,   .161

معجم األدباء = إرشاد األريب إلى معرفة ىػ(, 626)ت:  ,الحمكم
بيركت,  -تحقيؽ: إحساف عباس, دار الغرب اإلسبلمي األديب,

 .ـ1993 -ىػ  1414الطبعة: األكلى, 
اليعقكب الجديع العنزم, عبد اهلل بف يكسؼ بف عيسى بف العنزم,   .162

, المقدمات األساسية في عموم القرآنعنزم,يعقكب اليعقكب الجديع ال
ىػ  1422بريطانيا, الطبعة: األكلى,  –مركز البحكث اإلسبلمية ليدز 

 .ـ 2001 -
كالقارم,  عمي بف )سمطاف( محمد, أبك الحسف نكر الديف المبل اليركم   .163

تحقيؽ:  (, شرح نخبة الفكر في مصطمحات أىل األثر,ىػ1014)ت: 
 لبناف / بيركت, -نزار تميـ, دار األرقـ محمد نزار تميـ كىيثـ 

, جمع البييقي, أحمد بف الحسيف بف عمي بف أحكام القرآنالشافعي,   .164
ٍكًجردم الخراساني, أبك بكر البييقي, )ت: ٍسرى ىػ(, كتب 458مكسى الخي

ىكامشو: عبد الغني عبد الخالؽ, قدـ لو: محمد زاىد الككثرم, مكتبة 
 ـ1994-ىػ1414لثانية, القاىرة, الطبعة: ا –الخانجي

القاضي عياض, عياض بف مكسى بف عياض بف عمركف اليحصبي   .165
مشارق األنوار عمى صحاح ىػ(, 544السبتي, أبك الفضؿ )ت: 
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 فيرس األحاديث

 رقـ الصفحة الحديث الشريؼ الرقـ
 144 أفطر الحاجـ كالمحجـك  .1
رىاـه   .2  74 أىٍكؿي كيؿّْ ًذم نىابو ًمفى السّْبىاًع حى
 122 أما إنو ال يجني عميؾ, كال تجني عميو  .3
 160 ـأيمر أف يستقبؿ القبمة فاستقبىمكىا, ككانت كجكىيـ إلى الشأٍ   .4
 60 أمر رجبلن ضحؾ في الصبلة أف يعيد الكضكء كالصبلة  .5
ـٍ أىقيؿٍ   .6 لىًني مىا لى ٍف قىكَّ  68 إفَّ أىٍفرىل الًفرىل مى
 161 إف الخمر قد حيرّْمت  .7
مىيَّ ييٍبنىى لىوي بىٍيته ًفي النَّارً   .8  68 إفَّ الًَّذم يىٍكًذبي عى
 121 إف الميت ليعذب ببكاء الحي  .9

, كاحتجـ كىك صائـاحتجـ ك   أف النبي  .10  144 ىك محـر
ا تىيىسَّرى  .11 , فىاٍقرىءيكا مى مىى سىٍبعىًة أىٍحريؼو  89 إفَّ ىىذىا القيرىآف أيٍنًزؿى عى
ـي طعاـ كشراب, فبل يصكمفَّ أحد  .12  162 إف ىذه أيا
 59 أنت كمالؾ ألبيؾ  .13
ـي ًلييٍؤتىَـّ ًبوً    .14 ا ًعؿى اإلمى  120 إنَّمىا جي
اءً أىٍيفى اهللي؟ فىقىالى   .15  64 ٍت: ًفي السَّمى
, فىنىيىى عىٍف ذىًلؾى   .16 ـٍ ؟ قاىليكا: نىعى  116 أىيىٍنقيصي الرُّطىبي ًإذىا يىًبسى
 98 بني اإلسبلـ عمى خمس  .17
 144 ترؾ الكضكء مما مست النار  .18
مىيَّ   .19 دّْثيكا عىنّْي كىالى تىٍكًذبيكا عى , كىحى رىجى دّْثيكا عىٍف بىًني ًإٍسرىاًئيؿى كىالى حى  69 حى
ٍرًصيىارى   .20 اًحًب العىًريًَّة أٍف يىًبيعىيىا ًبخى  116 خَّصى ًلصى
 102 رفع القمـ عف ثبلثة  .21
ابي سى   .22 ًمعى النًَّبيَّ ييٍسأىؿي عىٍف أىٍىًؿ الدًَّار ًمفى الميٍشًرًكيفى ييبىيَّتيكفى فىييصى

, فىقىاؿى رىسيكؿي اهللً  ـٍ ذىرىاًريًي ـٍ كى ـٍ ًمٍنييـٍ   ًمٍف ًنسىاًئًي  : ىي
82 



أى مىرَّةن مىرَّةن  ف النبيع  .23  74 : "أنَّوي تىكىضَّ
, فإف أصيب فابفي ركاحة  .24  164 فإف أصيب فجعفره
 162 فإنكـ عمى إرثو مف إرث أبيكـ إبراىيـ  .25
ًتوً  فىرىٍأٍيتي رىسيكؿى اهلًل   .26 اجى ٍقًدًس ًلحى مىى لىًبنىتىٍيًف ميٍستىٍقًببلن بىٍيتى المى  118 عى
مّْ   .27 ًة رىسيكًؿ اهللً فىكىافى "أبك بكر" ييصى كىافى النَّاسي   ي ًبصىبلى كى

بلىًة "أبي بكر مُّكفى ًبصى  ييصى
120 

 101 قد حممت فتزكجي   .28
 165  قضى في مثؿ ىذا أف الخراج بالضماف  .29
 124 كىافى النَّاسي عيمَّاؿى أىٍنفيًسًيـٍ   .30
 144 كنت نييتكـ عف زيارة القبكر, فزكركىا  .31
كىىا ًلغىاًيًط أىٍك بىٍكؿو الى تىٍستىٍقًبميكا الًقٍبمى   .32  118 ةى كىالى تىٍستىٍدًبري
 103 ال قطع في ثمر كال كثر  .33
مىى ًخٍطبىًة أىًخيوً   .34 ـٍ عى ديكي  74 الى يىٍخطيٍب أىحى
 107 لف تمكت نفس حتى تستكفي رزقيا  .35
ًنٍعمىةٍ   .36 ٍمعىًة فىًبيىا كى أى يىٍكـى الجي ٍف تىكىضَّ  124 مى
 112 مف حكسب عذب  .37
 145  ر فاجمدكه, فإف عاد في الرابعة فاقتمكهمف شرب الخم  .38
ٍقعىدىهي ًمفى النَّارً   .39 ـٍ أىقيٍؿ فىٍميىتىبىكٍَّأ مى مىيَّ مىا لى ٍف قىاؿى عى  68 مى
عنا  .40 ٍنًبًو مىٍضجى مىيَّ فىٍميىٍمتىًمٍس ًلجى  69 ًمفى النَّار مىٍف كىذىبى عى
 ب مف ال يشكر الناس, ال يشكر اهلل  .41
 158 مقالتي فحفظيا ككعاىا كأداىانضَّر اهلل عبدان سمع   .42
ًف الميزىابىنىةً   .43  115 نىيىى عى
 53 نيى عف إمساؾ لحـك الضحايا بعد ثبلث  .44
 81 كاهلل إني ألتقاكـ هلل, كألعممكـ بحدكده  .45
 49 كفي كؿ اصبع مما ىنالؾ عشر مف اإلبؿ  .46



 123 كاف يأمر بالغسؿ كقد عممت أف رسكؿ اهلل   .47
 100 كيؿ لؤلعقاب مف النار  .48
ـٍ ًمٍف أىٍمًر النَّاًس شىٍيئنا فىبلى   .49 ًليى ًمٍنكي , مىٍف كى ٍبًد منىاىؼو يىا بىًني عى

دنا طىاؼى بىيىذىا البىٍيتً    يىٍمنىعىفَّ أىحى
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