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 .احلمد هللا وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا وعىل آله وصحبه أمجعني
 Wت التي ينبغي فإن بيان اعتقاد أئمة املسلمني من أهم املهام

الدين, وعظم بة اجلهل وغ ي  نة  ّ   هذه َّ
أعداء األمة الظاملني, فال خمرج من هذا احلال إال بالعودة الصادقة إىل ما كان عليه 

اعت@رسول اهللا  اهللا عليه  ن لح رض لف هذ  و
 ً.وعمال

ر  فيها تسلط  فيها  م يف األزم التيخ التصديهلا

قادا  و م قوال وا  تعاىل ه األمة الصا ًس

عنه ح وأ عليه, فإنه قد بني اعتقاده رمحة اهللا تعاىل َإدريس الشافعي
ومنزلته وهو أحد األئمة املتبعني وأوجزها َّبأعذب العبارات

, فإهنم  م  ع أئمة  مج عل ن ك ة للحق الذي جتل جتل اعتقاده

اهللا حممد بن  الم األمة وسلفها الصالح اإلمام اجلليل أبو عبدومن أع
فص  وجاله    َّ َّ 

  ,  ,   ليستعةفيالر 
مام معترب عند اجلميع,  من الشافعية وحدهم, بل هو إ أتباع مذهبهحمصورة يف

املعتربين اإلسال ي يه  ا  ي  ية  ٌففي 
 .كانوا يف أمور االعتقاد عىل وترية واحدة متفقني
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ومن أهم ما يف نقل اعتقادهم ألمتنا اليوم توضيح مجلة من مسائل 
ُ خال عاالعتقاد التي اشتدت احلاجة إىل بيان احلق فيها من

أ يو حذ ئم ا ُهؤال َ ْ
أوهلا أصلح إال  األمة ّ هذه َ. 

ن  َّل نقوالت موثقة
ولئك السلف الصاحلني, فإنه لن يصلح  و  م ة, لتحذو أمتنا ال أل ء 

ما   آخر  
َّ ة

يف تقرير توحيد  ِود الشافعية
ٍ يف ت

ة

 يف  الشافعيةالتوحيد عند يف موضوع عةاملوسسبق يل الكتابوحيث 
العبادة: (كتاب  −عون اهللا  ب−  فسأجعلIQH)جه 

  الشافعيعن اإلمام  أنقلها  املذكور من كتايبنقوالتورقا الههذجممل 
نًمقرون ,~ كامل كالمه م أصحابه, ليكون  بام يبينها من

ّبنيتنُوالغرض
ق ع و منهج ن شاء اهللا ل إليها إن س ه, لتكون النتيجة التي حا و

صلم ل ح ن
ُ أ

وقرأ 

, وكالم ت  أصحابه ُ كال  
 ., وسأضيف بعون اهللا نقوالت كثرية ليست يف كتايب املذكوركالرشح هلذا املتن

 هو هالشافعي من خالل ما قال منهج  أن  من ذلك
اد ت ا نص  ع   ب  هذا  ِأص

ةاإلما ا  .عيها أحد عليهَّ, ال م خال دعوىيد~ من خالل أقواله ً 
 يتعلق هبذا ه إىل أمر نافعّنو هذا املوضوعوقبل اخلوض يف تفاصيل

 , وقف عىل سريته كل منصف جيدهاالبد أنرجل حمبة هذا ال وهو أن اإلمام,
ن أنفسماَرُد كتا يف ه كت مما رة ة وا ى ر

)ُ
و

بني م  كر كالمه املسدد ب   ف   أ مجل ب يف ِتُ, و
 . يف األصول)ُالرسالة( يف الفقه, و) األمكتاب: امباهب

مامَمـِل ذا  ة عنه  ِحم واملروي كتبه ها من قلب قارئ
                                                      

اإل تأخذ ال  ِّ   َموقعب ه
 

وأصله رسالة دكتوراه, تقدمت هبا إىل كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى بمكة  )١(
 .هـ١٤٢١رشفها اهللا, ونوقشت عام 
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املوف باألسانيد ن ه تَّوه   طَ  ذا العامل  د ع ما وو يرى ُّلَق من اإلنصاف
قط ً أحدا  ال ًا  أحدا

وما  وحفظ دد ويعان, ويكون عليه رعاية من اهللا ت أن يوفق و حب َإال  َّ
مل أ ُاظرت أحدا إال َّ ا اهللاَُّ, بنيِبالً

ْاملراد بالقرء  وُ ر الشافعي أنه احليض
ب  د انتحل الشافعي و ى تفرقا ح ام يقرر قوله ل , فلم يزل أنه 

مجا   اإلنصافو
و من اإلنصاف اللون

 حتى ?ب احلق
نصيحةما ناظرت": كان يقول إال عىل ناظرت ": , وقال" قط م

 , يس  ب َّأ
 .IQH"عىل لساين أو لسانه حلقن و

قرَّقروملا ناظر أبا عبيد يف  ر أبو عبيد َّ, 
ق مذه ت   , ُّالطهر ك منه

, وانتحل أبو عبيد مذهب الشافعي, حيث تأثر كل واحد منهام بام أورده أيب عبيد
 .IRHمن احلجج والشواهدصاحبه 

أحسن لَفلله م أ  .هَ 
توهذا  ق وعِبُّلَطَ    

سب ا املقدار كتب هذا اإلمام َ اجلليليف األمة
رِاإلمامة واالجتامع إل و ه ىلح

                                                      

دم  االكرتاث بحظوظ النفس ِاحل
بيعطي لقارئ  من َ هذ بلوغه َ 

ار ق ا ب   . بفضلهِ ع 
 : اآلتية املباحث األربعة بعون اهللا إىلتابالك اوسأقسم الكالم يف هذ

ية ميف التعريف باإلمام الشافعي ومذهبه وبيان الطريقة العل: املبحث األول
 : وفيه ثالثة مطالبالسليمة ملعرفة اعتقاده,
 . يف تعريف موجز بالشافعي:املطلب األول
 : يف التعريف بمذهبه, وفيه أربع مسائل:املطلب الثاين

 
 ).٩/١١٨( روامها أبو نعيم )١(
 .يف ترمجة أيب عبيد) ٢/١٥٩( ذكره السبكي يف الطبقات )٢(
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 .يف أماكن انتشار املذهب: املسألة األوىل
 .يف بناء الشافعي مذهبه عىل منهج السلف: املسألة الثانية
 .يف توبة بعض أهل البدع عىل يديه: املسألة الثالثة
 .يف بيان فائدة البد من التفطن هلا: املسألة الرابعة
 السليمة ملعرفة اعتقاد الشافعي,  العلمية يف بيان الطريقة:املطلب الثالث

 : مسألتانوفيه
 .يف املواضع التي نجد فيها اعتقاد الشافعي: املسألة األوىل
 .يف األمهية القصوى هلذه الطريقة وخطر إغفاهلا: املسألة الثانية
 :, وفيه مطلبانيف بيان مصادر التلقي عند الشافعي: املبحث الثاين
يف تقديمه النصوص عىل كل ما عداها, مع التزام معناها : املطلب األول
 :الظاهر, وفيه مسألتان
 . تقديمه النصوص عىل كل ما عداهايف: املسألة األوىل
 .يف التزام معنى النصوص الظاهر: املسألة الثانية
 . يف أثر ذلك يف أصحاب الشافعي:املطلب الثاين

يف سوق اعتقاد الشافعي يف التوحيد وما يناقضه من : املبحث الثالث
 :, وفيه متهيد وثالثة مطالبالرشك

 .التمهيد
 : يف التوحيد عند الشافعي, وفيه ثالث مسائل:املطلب األول
 . معنى التوحيدهيف بيان: املسألة األوىل
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 . رشوط كلمة التوحيدهيف بيان: املسألة الثانية
املكل: املسألة الثالثة اجب عىل ي  التو و  . الشافعيف عندَّ كون د أول ح يف 

ور  ونامذج من وقوعه
سا ر و ه م ال   وإ ها الشافعي ا التي

ثال

ها  معناها ث ح من دة يف توضيح الشافعي للع
ذا  يف ا ملن

َ,  ص معنى الرشك وسبب ه يف بيان:املطلب الثاين
ئل بع م أ نوع, وفي متهيد  امل التربك ه بط  ,  :ِلرشك ذكر

 .يف ذكر تنبيه مهم: التمهيد
 . معنى الرشكهيف بيان: املسألة األوىل
 . سبب وقوع الرشكهيف بيان: املسألة الثانية
ا الشافعي يف ذكر نامذج من صور الرشك التي أورده: املسألة الثالثة

 .وأصحابه
 :وفيها ما ييل

 .رشك الدعاء ورشك السجود: ًأوال
 .رشك الذبح: ًثانيا
 .رشك الطواف: ًثا

 .يف إبطاله التربك املمنوع: املسألة الرابعة
, ومصدر: املبحث الرابع ي  ُبا  

الباب,الذي تؤخذ منه لف  ه  :فيه ثالثة مطالب, وُّ وذمه  خ
 . معنى العبادةه يف بيان:املطلب األول
 . املصدر الذي تؤخذ منه العبادة حتديدهيف: املطلب الثاين
 . ملن خالف يف هذا البابهيف ذم: املطلب الثالث
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يس د بن  هللا د فع بن السائب ِ بنُع ش ن   العباس بن
ِ يزيد بن هاشم بنِبن عبيد بن عبدا ِ مناف, َ د ع م  املطلب بن ابن

حب ص ُه الربيع بنُذ 


ونشأ يتيام, ثم  ف عىل عسقالن ًبغزة أو

م ن  ه
                                                      

إدرهو ا  حمم ب اَ أبو  بن  ِ عثام َِ
املطلبيِ ب  ُ  ع,ُّ 

ا [~رسول اهللا  النسب  ا دمة كتاب  سليامن يف مقَذكر ه
 ].الرسالة

 WK 
, ) مخسني ومائة(ولد عام     خال

 وبعد أن أفتى وتأهل لإلمامة ارحتل , وأخذ عن علامئها,جهزته أمه إىل مكة
أشهره شيخ ا, وم  .~ه اجلليل مالك ُللمدينة ومحل عن علامئ

 
 ).١٣−١٢جهود الشافعية ص: (طلب كتايبانظر ملصادر التعريف باإلمام الوارد يف هذا امل )١(
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فحثم ارحتل لليمن وأخذ عن علام تعم  ا  ,ُ ْ مُ هبا  ل س و ِِئها
ُّ, 

لكنه  ,دت سريته
اد, ثم تبني للخليفة لِمُفح عند اخلليفة الرشيد بطلب اخلالفةِماهت ًدا إىل 

م 

بغدَّ مقي
 .براءته فأكرمه, ثم عاد إىل مكة

العراقيف عام مخسة وتسعني ومائة   ومكث هبا سنتني, ومحده أهلها, ,َقد
 , أهل البدع بعض وتأثر به,السنة وأهلهابخاصة علامء السنة منهم, حيث نرص و

 . كام يأيت بيانه بعون اهللا,فرتكوا بدعهم
قدم مرص, واستقر هبا إىل أن تويف  مائتني  عام أو ومائةيف عام تسعة وتسعني

 .سنة أربع ومائتني
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ُأول
وا من قبل احلجاج ذه البلدة الطيبة حث تقصد تعريف الناس به

غداد إذ ذاك مركز  ن  يف انتشار مذهبه سببا ُكان ً
وهبا  اخلالفة

א~IQHK  

 :وفيه املسائل اآلتية

אאWאאK 
كة املكرمة, وقد كان لوجوده هبا أثر كبري يف م ظهور ملذهبه كان ب

ملعتمرين ي ه    ,ُ. 
بكام أن مكثه ببغداد ; أل    

ث وكانت مَّلُ,  دمة قصة كبرية من علامء األ  ,َِ

)

 طالب العلم من عدة 
 .جهات

َُّجاحل: ومما جييل مكانته أن كتابه

ّ َحتى فاق املذهبه

ر اإلمام استعالن  أَملا
                                                      

الذي صنفه بالعراق رواه عنه أربعة من ) ة
 .أمحد, وأبو ثور, والزعفراين, والكرابييس: مشاهري فقهائها, وهم

الب غ الذي كان عليه املالكي أما يف مرص فقوي مذهب
 .وضح البيهقي يف املناقب كام أ,أهل مرص

אאWאאK 
أى  الكالم ببدعتهم يف العراق, مع ما وصلوا إليه ِهل 

 
) ١٩−١٤جهود الشافعية ص: (انظر ملصادر التعريف بمذهبه الوارد يف هذا املطلب كتاب )١(

 .بحواشيها السبع عرشة
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يف  د اجلد س ن ه عل ن اهللا و ر د وا د بعض أهل احلل ع ة ز م من

ىل األحكام العملية, ي يركز دا  َّ ًيكن 
ك, بل  ذ ن أن يكون ل و دي, فإنه أفقه ن اجلانب 

 , جان جاىل ين والث

َّ الرد
ب

اع  ي ع  ا  لعق شم رض ن  ل  ن  َّ
 .الدفاع عن السنة وطريقة السلف

بالذ عومل   مبتورة , عنها بالفقهاملعربأب
أس ل أج م ك االعتقا  س املذهب َّع

أحد بني نب, وهو األصل واألساس,مها جانب االعتقادُع  ا   ُ 
 .ن هذا املطلب إن شاء اهللا, كام يأيت تفصيل ذلك يف املسألة الرابعة ماألحكام

 , عىل املتكلمني يف موقفهم من السنةوهذا هو السبب يف تركيزه
نَّذوال وبي ها ذاَّجيتها والردَع و يف أخبارها ىل الطاعنني ا  , ن ل س ح   , ِّمُ ع 

سه يف الوقت 

ي يف 
 . لعظم ما نفع اهللا به يف هذا السبيل,)نارص السنة(العراق 

نف مح َو َلَ
ُو,    

ذ م أعظم ل ا نه
ال  م  أن أهل ا

, حتى حكم يف م وأهله محلة قوية عىل الكال~ 
ي أن الشهرية بفتواه يناد ويطاف هبم يف العشائر والقبائل,رضبوا باجلريدُأهله  ى 

  .هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل عىل الكالم: عليهم
لعل هذا متواتر عن ": قال الذهبي بعد أن أورد حكمه يف أهله الكالم

 ."اإلمام
نب ع أ الشافعيواشتهر عن لكال  ُ جع   . اهللا به بعد الرشكَِيصَ

ي عىلونص ل دَعُلكال  ال أوىص فلو أن لامء يف  ًن

ال يدخل فيها من العلم فإنه ال أوىص بكتبه ًذا لو أن
 الك

,  رج ألهُّ الع و 
 .العلم بوصية ملا دخل أهل الكالم يف وصيته

 الكالم; ُوك رج   كتب
 . عن كتاب الوصايا للشافعيُربيعألنه ليس من العلم, نقل ذل
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 رُّوي
د من اس قا أيرس ر وا فيام بعد مل  بعد أنًالذين

ثني عىل املتكلمني, ِّاملحدظهو من أسباب  وجود الشافعي يف العراقعد
ا تع ي  ِلُ غ, السلطانء  جيد ط

ور 
ل أناض أن اهللا  با  

وقال 
ر فقم بنا ,

بوا باحلجة 
 .والربهان

אאWאK 

:  يقول, املبتدعة قبل أن هيديه اهللا عىل يد الشافعيَأحدكان صاحبه أبو ث
الَلوال عز وج م" للقيتاهللا و  لشافعي ّن عيل ّ". 

قد : ملا ورد الشافعي العراق جاءين حسني الكرابييس وقال": ًأيضا
َْنسخورد رجل من أصحاب احلديث يتفقه

وقال أبو ثور 

يف  ا

يف بيان  وا ص  , أو

 به, فسأله حسني عن 
, حتى أظلم علينا ~قال اهللا, قال رسول اهللا : فلم يزل الشافعي يقول ,مسألة
 ." فرتكنا بدعتنا واتبعناه,البيت

 −كنت أنا وإسحاق بن راهويه وحسني الكرابييس ": ًأيضا
 ." ما تركنا بدعتنا حتى رأينا الشافعي− وذكر مجاعة من العراقيني

אאאWאK 

ًحمصور أن مذهب الشافعي مل يكن قط نعم, البد من التفطن إىل 
 وهو ,األحكام العملية املعرب عنها بالفقه, بل هو مذهب متكامل جامع لالعتقاد

 أصحاب الشافعي إذا سئلوا  بعض ولذا كان, إضافة إىل األحكام,الفقه األكرب
أمعن اعتقادهم نف    ما يقررونه هو عنيوا عىل أنُّصَنور االعتقادَّ 

 :مسائل االعتقاداعتقاد إمامهم, كام قال أبو حامد اإلسفراييني حني ذكر 
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 ومجيع علامء األمصار أن القرآن كالم ~ مذهبي ومذهب الشافعي"
 ."الخ...اهللا

, فلام مذهبي مذهب  الشافعي: وملا سئل املزين عن قوله يف القرآن قال
 . بأن القرآن كالم اهللا غري خملوق:  مذهب الشافعي? أجابفام: سئل

, أما املذهب الفقهي فكان املزين من وال ريب أن مراده هنا مذهبه العقدي
يخه تع ع  ىلش . كام سيأيت إن شاء اهللا,   قبا و مناقشة ًأكثر الشافعية

سأ ذه  ًومن أكثر الشافعية تبيينا

يف الفروع, ثم  ه ه د أن ينرص فال ينبغي
 

عليه سس الذي  ى
يف اجلانب االعتقادي أشد ُّكان يؤكد أن اخلطأ

لة امل  الشيخ أبو احلسن الكرجي الشافعي  هل
انتقد من خالف حيث ) الفصول يف األصول عن األئمة الفحول: ( كتابهيف

, وبني أن أبا حامد  وأخذ بمذهبه يف الفقه واألحكام,الشافعي يف االعتقاد
افعي ألجل هذه املسألة, وبه اقتدى شاإلسفراييني عمل عىل متييز أصول فقه ال

 .أبو إسحاق الشريازي
االنتصار : (ظفر السمعاين يف كتابهو امل العظيمة أبوممن تعرض هلذه املسألة

:  وأهله حيث قال بعد أن بني موقف الشافعي من الكالم)ألصحاب احلديث
يرغب" ب   ." عن طريقته يف األصولَ ألح مذ

 عىل املنتسب لإلمام يف املذهب الفقهي, مع ُاإلنكارلذا تكاثر عن الشافعية
بنخمالفته يف  ا فقهَاأل خاصة وأن ه, وهو األساس العقدي, َ 
 منه يف القول الفقهي,   الشافعي

يعني فقه (تناظروا يف يشء إذا أخطأتم فيه قيل أخطأتم : حيث كان يقول
 .االعتقادائل  مسوال تناظروا يف يشء إذا أخطأتم فيه قيل كفرتم, يريد) األحكام



 

QU

אא 
אאאאK 

  :وفيه مسألتان

אאWאאאאאK 

إذا أردنا معرفة اعتقاد الشافعي بطريقة علمية دقيقة فلنأخذ ذلك من 
 .كالمه هو يف املقام األول

  ?العتقادوأين نجد كالمه يف ا
 :نجده يف موضعني

ِ اإلمام نفُ مصنفات:ل
َّ االعتقاد, ور

يف  رية ك ع وا من لغ ىل املسألة  فسه ن نصه ب  ; ٍملعرفة  َ
ا

, بل فيه ُو هية ا ًرا األحكام 

ىل تسميتها ُطلح
ِ ِ وبابِّ يف كتاب اجلنائز واحلجل

و هاد يف  ٍمنثورة

, فإهنا إذا تتبعها طالب العلم استخرج منها سهاألو
, فهذا الطريق أهم الطرق ~ عليها هو نص أممجلة كثرية من

ث  ض  أب  كل يشء, كم ن ع أل اعتقاده
 . وسننقل منها بعون اهللا مواضع,ر القول فيهاَّ, ذكره وحرةكتاب األم والرسال

ملشهورة فحسب ليس األمكتاب الفق  مقصو عىل
ماله صلة مؤكدة باالعتقاد; ألن كتب الفقه عموما توجد فيها مسائل عقدية, 

ر عقدية, , فهي أموباملسائل املشرتكة بني العقيدة والفقهاص ع 
 , املرتدحكم هو احلاتورد يف كتب فقهية, كام

املواريثَومسائل اجل   . وغريهاِ  



 

QV

دم يف كتاب الرسالة للشافعي, فهو وإن كان  َوقل مثل ذلك أق َّقد وأ 
مسائل  إال أن ثمة

سن دة, وممن َعتقاد 

 
 ضمن  توجد فيه, تدخل يفً عقديةَ ,املصنفات يف أصول الفقه

 .املسائل املشرتكة بني العقيدة وأصول الفقه
 .هذا عن املوضع األول الذي نجد فيه اعتقاد اإلمام

, وهذا كثري, جتده يف كتب املروي عنه بالسند يف فهو: أما املوضع الثاين
امل َلَقَناال

بال ينبغي أن  ك ي ب االعتقاد املسندة ك

 : من أصحابهاالعتقاد  منمسائل  بالسند عنه
 واألصبهاين التيمي  رشح أصول اعتقاد أهل السنة,:كتاب  الشافعي يفالاللكائي
من املصنفني يف عقيدة السلف, وغريهم : احلجة, والصابوين يف كتاب: يف كتاب

ي ت  , وه  ِفْغُت
قل مزيتها  ن ه ع يف ري ك ُ املبارشُقصور

حة املنقول أو ا ق من
ن الشافعي ً بدءا بالصحابةم املنقول

ُّوكتب ا
 أمحد

جزءا ًوقد أفرد اهلكاري ّ

طا ُالسبب و هن ً أن

 وإغفاله إياها ,لها طالب العلم
الن , أل  لم ب   , د من خالل السن عن املتقدمني 

ه من خالل دراسة ِ ص عدمُّلتحق الباحثستطيعيبحيث 
, } ,ه من السلفِ ع وغريعالسند, وهذا ي

 ,ة املسندةَّنلس) الرشيعة(فمن بعدهم, وذلك ككتاب اآلجري الشافعي 
 . ممن صنفوا هبذا االسم,مهاِن وغريكالسنة البن أيب عاصم, وعبداهللا ب

 نقل عنه بعض أمور "اعتقاد الشافعي":   سامه
 .االعتقاد بالسند

א א W א א   א 
K 

اك خلال ريب يف أمهية هذه املسألة وكبري قدرها,  ًفاحشا 



 

QW

واألمر بخالف ذلك ّ    بسببه لألئمةَينسبيف هذا اجلانب,
, مع أنه باطل ال أساس له عند ميشيع هذا عنه ثم ,ميف منصوص كالمه

لإلمام, التحقيق العلمي تنسب لتي اض نص ع خ  الشافعيوامل  ,ّ
تب هذا اإلمام, ووقف عىل ما  جيدها من وقف عىل ك,حقيقة واقعة لألسفكتبه 

لبتةياملتأخربعض نسب إليه    ّ. 

ٌمقولة أو اعتقادُ  معنيٌ

ع ا   يف ُو الفها ىل ه مع 

مل يقلها ا نمن أقوال
جيبا ًا ً

ا قاله العقالء

م مام ب  ذه السهولة  ٌفال هي ق ًذا
ُ وال استنبط من كالمه

س

                                                      

حكى أقوال األئمة  حني ن أحد املبتدعةع ذلكل  عنموذجوخذ 
أهذا نقله أحد عن : يف مسألة من املسائل الكبار, فلام قيل له رمحهم اهللا األربعة

 ال خيالف ُّ, والشافعيال, ولكن هذ: الشافعي أو فالن أو فالن? فقال
  .IQH!العقالء

قولة لإل  نس  ول,رص والتوهم باخلفهك هب
 , هذا املبتدع, بل جمرد دعوى ادعاها~ ,نص عليه
بة  من ورائهاًقاصدا  .لألئمة, وإن مل يقولوها للشافعي و مقولتهَن

 
ِّ ومل   .ُيسمه)٨/٥٩( يف درء تعارض العقل والنقل ذا املبتدعه ذكره ابن تيمية عن )١(
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אא 
אאK 

  :مطلبانوفيه 

אא 
אאא،אאK 

 :مسألتانوفيه 

אאWאאK 
أبرز الشافعي الكتاب والسنة مصدرين عظيمني, ال يتقدم عليهام يشء 

كان يقرر أنه ليس ألحد التقدم بني يدي نصوص الكتاب والسنة, , فالبتة
 .ويوجب حتكيمها يف كل يشء

 وإنام لـم و كيف?: ال يقال ألصل": ومن مشهور كالمه يف هذا قوله
احلجة: يقال للفرع ام َّمل  ص قياسه عىل صح و َ"I

ال ? ِ
ت به  ق ح األصل فإذا ?

                                                      

QH. 
األصل القرآن ": ~ قال ـامك من القرآن والسنة, ومراده باألصل الدليل

 
 ).٩/١٠٥(رواه أبو نعيم  )١(



 

QY

IQHN"والسنة, فإن مل يكن فقياس عليهام

َلـم( بتاتا ِ
ِل

ذا  ل مل أن يعلم أن اهللا

 
 فالنص من القرآن والسنة ليس ألحد أن ,وصدق رضوان اهللا عليه

وإنام يقال لـام سوى القرآن ) كيف?(أو ) ?:  هبذين السؤالنيًيعرتضه
 ?َـم: والسنة

 أوجب عىل املسلم ~وملا تكلم يف الرسالة عام فرض اهللا من طاعة النبي 
ل" ْلَخـِ  جيع ه

ف  خيا ه قول ع ي عالـام إن ن يعلم أن و و ة س ًأبدا تبعا لكتاب اهللا ثم ِ ً ً
نة ل اهللا يئا  يه

ري  ك مل  و  إىل النبي  
ه  عل ح بناء جيابه أن  ي  ه ع اشتهرت

ع ّنوهنا

~سنَخالف

ق غري رسوله, وأن جيعل قول كل أحد وفعله 
ل ن  أ  رو  له,  ن رس  ِ ُ

فيه رسو س  َّف ش سن  مل خيالفها, وانتقل عن − لو علم سنة رسول اهللا −َ
لهقول ان غ موسع يفعل  إن  اهللا,  إن شاء َّه سنة ُ"IRH. 

قعد ي يطر  قاعدة كبرية هذا اإلمامّ  إ , وه ن  َّ ُ
  كتب, واملنقول عنه يف هذا كثري يفأي قول قاله إذا ثبت يف السنة نص بخالفه

ا من الكتب التي  حاتم وغريه والبيهقي وابن أيب والصابوين وأيب نعيمالاللكائي
نه  . 

إذا وجدتم يف كتايب :  يف املجموعصححه النووي الذي من ذلك قوله
ة ُعَ ود فقولوا بسنة رسول اهللا ~ رسول اهللا ِ 

                                                      

 .ISHوا قويل
إذا اشهدوا أين ": تأخذ باحلديث? فقال:  ذكر حديثا, قال له رجلامـول

 
 ).٩/١٠٥(السابق املصدر  )١(
 .١٩٩−١٩٨ص )٢(
 ).١/٦٣(, وانظر املجموع )١/٤٧٢(رواه البيهقي يف املناقب  )٣(



 

RP

 .IQH" فلم آخذ به, فإن عقيل قد ذهب~ عن رسول اهللا احلديثعندي صح 
بق سأله خرآلل اوق ل اال مثل رأيتني خرجت من الكنيسة? : س

ند ع رسو  ا  ق~ً ع   , ه ُلت ح
I" أزل عنهملإياه و

سا ًؤ السؤال ا
ل اهللاَأو ن ي ع را? إذا ثبت زن ىل وّ ترى و َّديث قلت به

ض وقال أ

ع وقال  ً فقلت قوال, فأنا

َافعي القولشاملنحة فيامّصنف

                                                      

RH. 
ا  خالف قويل مما يصح, ~كل ما قلت وكان عن النبي ": ًي

 .ISH" أوىل, وال تقلدوين~ث النبي فحدي
 راج~إذا صح احلديث عن رسول اهللا ": ًأيضا

 .ITH"عن قويل, وقائل بذلك
أثر ذلك ما : ال كبري هوؤوهذه األقوال العظيمة تثري لدى سامعها طرح س

 ? الشافعيياراتتيف اخ
 به عىل ق الَّ عل( : ابن حجر كتابا سامه

ه عىل النظر ل وما ذاك إال لكثرة ما كان يقول بالقول, ثم يعلق اختياره IUH)الصحة
 .يف صحة احلديث

 ):األم( من كتابه املاتع  حمددة عىل ذلك تطبيقيةولنعط نامذج
 

 ).٩/١٠٦(رواه أبو نعيم  )١(
 ).٩/١٠٦(املصدر السابق  )٢(
 ).١٠٧−٩/١٠٦(املصدر السابق  )٣(
 ).١٠٧−٩/١٠٦(املصدر السابق  )٤(
ال حيلبن أحدكم ): [٢٤٣٥(ديث عند رشحه احل) ٥/١١٣(ذكره ابن حجر يف فتح الباري  )٥(

 .احلديث] ماشية امرئ بغري إذنه



 

RQ

وال جيوز فيه : ب باآليتَّ عقالصيد  يف إحدى مسائلاختياره ملا ذكر −١
فيسقط كل ه, أتومه يشء~ عن النبي جاءيكون  إال أن ,عندي إال هذا

, وال يقوم معه رأي وال قياس, فإن اهللا عز وجل قطع ~يشء خالف أمر النبي 
I~العذر بقوله 

َّ فإين ,

ريه, ألنه مل أعده إىل ُيف االستثناء ْ

ّإذا 
سنبله  يف ال يرى, ُهنى عن بيع الغرر, وبيع القمح ُألنه

كيف 

QH. 
لو ثبت حديث عروة :  ملا ذكر حديث عروة يف االستثناء يف احلج قال−٢

عندي خالف ما ثبت ال حيل    غ ~عن النبي 
 .IRH~عن رسول اهللا 

 أجاز بيع القمح يف سنبله ~ ملا ذكر له الربيع حديث أنس أن النبي −٣
, فكان اخلاص مستخرجا من العام, ألن  ثبت احلديث قلنا بهنإ:  قال,ابيض

غرر~النبي     ,  
 .ISH إن ثبت احلديث, القمح يف سنبله إذا ابيضنجيز بيعوكذلك ...

يلفتأم   احلديث ثبت احلديث, فإنثبوت النظر يف ق القول عىلِّعلُ 
 . إن خالف احلديث وترك قوله,هقال ب

 كاملقيم إذا نوى الصيام قبل الفجر ,ويف األم مسائل كثرية من هذا القبيل
ال ا Iًاثم خرج بعد الفجر مسافر أنه TH,احلليف ي و,ُ وكذ ال ِقْعَ  لف ل 

                                                      
ي , و ُباحل ل َعقِ

 
 ).٢/٢٢٨(األم  )١(
 ).٢/١٥٨(املصدر السابق  )٢(
 ).٣/٦٧(املصدر السابق  )٣(
 ).٢/١٠٢(املصدر السابق  )٤(



 

RR

 .IQHعنه
وكذا الثوب إذا جرى عليه صبغ أو تقصري ونحومها من الزيادات عىل 

 .IRHالصناعات التي هي آثار وليست بأعيان
 .ISHوكذا مسألة رؤية اهلالل إذا وقعت قبل الزوال

لت,وكذا من جنى بمكة Iه بالشامُ و عاق
ُ وغريها كثري ,

ال تكون بحال, ثم يستثني 

ُّ ص

عنده, ثم  مل يصح وتارة يذكر أن اخلرب

                                                      

TH. 
 .كثريIUHوكذا تفطري الصائم باحلجامة

 احلديث, فتارة يقرر أن املسألة  النظر يفجتدها يف األم يعلق قوله فيها عىل
 . وال أعلمه,مزإال أن يكون مىض بذلك خرب ال: ًقائال

 ,إن مل يكن مىض خرب يلزم بخالف القياس: وتارة يقول قبل أن يقرر قوله
 .فالقياس كذا

ة َّنالسإال أن خت ,حكمها عندي يف القياس واحد: ل يف النظائروتارة يقو
 . فيرتك هلا القياس,منها شيئا

ي ولو ثبت عن النبي :  بقولهبِّعقُ  
 . فكانت احلجة يف قوله, قلت به~

 
 ).٦/١١٦(املصدر السابق  )١(
 .١٠٣خمترص املزين ص )٢(
 ).٢/٩٥(األم  )٣(
 ).٦/١١٧(األم  )٤(
 ).٢/٩٧(بق املصدر السا )٥(



 

RS

אאWאאאאK 
رض للنصوص بأي سبيل يفسد االستدالل هبا من  التع~منع الشافعي 

, ولذا كان يأبى كل ما يفسد املعاين من حيث الداللة, ألن ذلك ناحية املعاين
 .جيعل هذه األلفاظ غري مفيدة للمعاين الظاهرة البينة

 قاعدة تكتب بامء الذهب يف الفهم السليم للنص IQHذكر يف الرسالةوقد 
نوالقرآن": , قال فيهاالقرآين ت     , اه ٌ ع 

 ."عىل باطن دون ظاهر
ة أو إمجاع بأنه  س منه أو داللة ى تأيت ح ره ظ ٌىل

ه  إال  ز أن النص ال أنه

ِّن السنة مبينة للقرآن, كام ُّأن يكون الدليل من  

قطعا  ًر
وي قوه مل ريين ك اإلمجاع املدعى من قبل

                                                      

بدليل: ومراده املعروف  .ُ  جيو ألحد خيرج عن ظاهر
 ? عند هذا اإلمام, بحسب كالمه هذاوما الدليل الذي يصح معه ذلك

ورد, أو يف , سواء يف النص الذي من القرآن: أن يكون أوالالدليل البد 
 .نص آخر من القرآن

أةَّنالس:ثانيا  ضاف, أل
 . الرسالة كتابالشافعي يف بيان هذا يف

اده أن يدل عىل ذلك إمجاع: الثالث  احلقيقي املنضبط, ال ُاإلمجاع, وم
أيت  , ث  حيق إمجاع املنضبط  يف مقدمة اإلمجاع َّ 

 .السلفبقية  والصحابة
 هم فوقنا يف كل علم وعقل": الصحابةعن  قال الشافعي يف الرسالة وقد

 
 .٥٨٠ص) ١(



 

RT

ببي يُوكل  هيْورأَدرُ ع لم أو س  ريُك به هدى, نال به  لنا

ما  ه
عليه إال ُهذا جم ًأبداع
, 

من العام  ر ظ ىل  و رسول اهللا ث د من ذا ري ّذا

وقال أ

 ."ن رأينا ألنفسناِم خ م
م يف وملا ذكر اإلمجاع بني أنه اإلمجاع املنضبط الذي ال خيتلف أهل العل

اد , ال  ولست أقول وال أحد من :  ولذا قال,عي فيه اإلمجاع جمرد دعوىُّحتقق
لَتم: أهل العلم  وحكاه عمن ,إال قاله لك ام ال تلقى عاملا ـِ 

 .IQH وما أشبه هذا, اخلمرِوحتريمقبله كالظهر أربع
, يف نص احلديث النبويوكام قرر لزوم ظاهر النص القرآين فقد ألزم بذلك 

فقال أثناء كالم له عىل معاين النصوص الواردة بالنهي عن الصالة بعد الصبح 
اه ": وبعد العرص ال ي  ه ع وهك غ ه  ح
 باطن دون  عىلاللة عنه كام وصفت أو بإمجاع املسلمني عىل أنهدحتى تأيت ال

 .IRH"ظاهر
 وإذا احتمل املعاين فام أشبه منها حلديث عىل ظاهره,وا": ًيضا
 .ISH"ظاهره أوالها به

ُتالنصوص عىل ظاهرها ه العناية بإبقاء وهذ
وُال يتالعب 

ربز حرص اإلمام التام عىل أن 
أ~ بإخراجها عن الظاهر الذي فهمه رسول اهللا ,بالنصوص َمَهْفَ 

و
ه 

أ} َالصحابة  }ه َمَهْفَ 

                                                      

 .ن بعدهمَم ُالصحابة

 
 .٥٣٥−٥٣٤الرسالة ص )١(
 .٣٢٢الرسالة ص )٢(
 ).٩/١٠٥(رواه أبو نعيم  )٣(
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אא 
א 

ات الشافعيبعض أقوالملا نقل النووي    وترك قوله,باع احلديثِّ  وجو
 ,عمل هبذا أصحابنا يف مسألة التثويب:  قال كام يف املجموعإذا خالف احلديث

واشرتاط التحلل من اإلحرام بعذر املرض وغريمها, مما هو معروف يف كتب 
كُحاملذهب, ومم

ب  يف

ِن 
صعليه أبو احلسن الكيا ا َو ِ

الفه عملوا باحلديث وأفتوا  ث, ومذهب الشافعي ُحد

رضبت أن التيمم
َّ ,ةرضب

د

                                                      

أفتى باحلديث أبو يعقوب البويطي والداركي, ي عنه أنه 
لطربي ول الفقه, وممن استعمله من ص يف كتابه يف أن 

وكان مجاعة من متقدمي أصحابنا إذا رأوا مسألة فيها املحدثني البيهقي وآخرون, 
ب مذهب : ه قائلنيُي خ

 ثم بني النووي أن تطبيق ذلك يكون للمجتهد يف الشافعي ما وافق احلديث,
 .IQHاملذهب, ال لكل أحد

 : الشافعي يف أصحاب وجدناهاذلك ل تطبيقيةأمثلةولنرضب 
ان أ عليهم عن الشافعيملا قرالبويطي من ذلك أن   قال له ّ 

ة التيمم أن~عن النبي ثبت حديث عامر : أبو بكر  األثرم  فحك واحدٌ 
يث عامر,من كتابه رضبتني إذا رأيتم : قال الشافعي:  وقال,َّ وصريه رضبة عىل ح

 , وخذوا به, وارجعوا إىل احلديث, الثبت فارضبوا عىل قويل~عن رسول اهللا 
 

 ).٦٤−١/٦٣(انظر املجموع  )١(
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  .IQHفإنه قويل
رَت~ الكرجيومن ذلك أن  َكَ 

مل يكن يقنت

قوله ى د بن إدر هنم

م ذا التنبيه  ده سيتعُر  القارئ بأنه

ًعا
ف  خيا ما ُّما أكثر

وتقر خه هيلش و ظُّ فائدة وأعمُه أكثرَه ُ و
د  ع

                                                      

ث  القنوت يف الفجر لعدم ثبوت احلدي
وكذا قرر . IRHاتركوا قويل وخذوا باحلديث: فيه, واحتج بقول الشافعي السابق

 .ISHه, بل تركه عند زوال احلادثةَ  دهر~ أن النبي ابن خزيمة
اخترصت هذا الكتاب من ":  يف مقدمة خمترصه قالاملزينومن ذلك أن 

, ألقر يس ومن معن  يهه, مع إعالميبه عىل من أرادِّعل حمم ه عن َ 
 .ITH"تقليده وتقليد غريه, لينظر فيه لدينه وحيتاط فيه لنفسه

إعال ا هب قوم  وقد ,ب شيخه يف بعض كالمهَّ 
  إىل)جهود الشافعية: (أرشت يف كتايب يف مواضع عدة من املخترص, فعل هذا

 .IUHال احلرص العىل سبيل املثمنها موض ) مخسة عرش(
املزين: ولذا فإن أبا زرعة ملا قيل له ل ما :  الشافعي, قال  

 من أن مجع املزين ما تفرق من كالم ,أظلمه للشافعي, لكن األمر كام قال البيهقي
يب تسَي  هر   .IVHأ

األسديما رواه أبومن ذلك و اهللا ب  حيث )مناقب الشافعي: ( كتابه يفُّ 
 

 ).٦٨٢−٢/٦٨١(انظر طبقات الفقهاء الشافعية البن الصالح  )١(
 ).٦/١٣٨(انظر طبقات الشافعية للسبكي  )٢(
 ).٣١٧−١/٣١٦( عليه يف , وأطال الكالم)٣١٤−١/٣١٣(ذكره يف صحيحه  )٣(
 .١املخترص ص )٤(
 ).٢(, احلاشية رقم ١٨جهود الشافعية ص )٥(
 ).٣٤٨−٢/٣٤٧(املناقب  )٦(
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 كان الشافعي ال يرى اإلجازة يف احلديث, وأنا أخالف :الربيع قول روى
 .IQHالشافعي يف هذا

ل يف يدخ:  أال وهي,مسألة مهمة ولذا أورد من صنفوا يف الطبقات
  أصحاب الشافعي عدد من أهل العلم الذين كثرت خمالفتهم الختياراته?
َكيف  ُ

َّورد
ن وا وأبا ابن نرص ين وا ة َّز

 , حيث ذكر ابن الصالح يف ترمجة حممد بن نرصاملسألةوممن تناول هذه 
 ابن أن هناك من أنكر إدخال حممد بن نرص يف أصحاب الشافعي, 

ب أن  هذا, وأوضحالصالح ثورَ  ملز  يم   وإن كثرت  خ
اختياراهتم املخالفة ملذهب الشافعي, إال أن ذلك ال خيرجهم عن أن يكونوا 

 .IRHبهمن أصحا
ألهنم رمحهم اهللا يعملون باحلديث, فإذا رأوا أن الصواب يف غري : قلت

 .قول الشافعي أخذوا به وتركوا قوله, كام هي وصية اإلمام ألصحابه
  يف كثري من اختياراهتم الفقهية, النهجواستمر أصحاب الشافعي عىل هذا

 :ك, فمن ذل يف املتأخرين من أصحابهتوضح هذا أخرىولنعط نامذج 
 العمل به : بلحم اإلبل, وقولهالنقض للشافعي يف عدم النووي خمالفة −١

 .ISH ولو خالف املذهب, الزم− أي احلديث −
 ورجح بخالف , صاحب التهذيب عارض أكثر من مسألةالبغوي −٢

                                                       
 ).٢/١٣٦(نقله السبكي يف الطبقات  )١(
 ).٢٧٨−١/٢٧٧(طبقات الفقهاء الشافعية  )٢(
 ).١٩−٤/١٨(رشح مسلم  )٣(
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 .IQHاملذهب, يف عدة مسائل ذكرها صاحب كتاب املدخل لرشح السنة
اعة٣  أن الصالة الوسطى ليست ثي املذهبحمد من ٍو

Iالفجر كام قرر الشافعيصالة 

مجِّالباقالين ُ اختيار−  ِّ
و البيهقي أن RHبني علي ًّا, 

جُّ رد رم د  مل ْ قول الشافعي بأن املرأة إذا

ن  ك مكة  أن فتح
ُأهنا فتحت

َ مد 
رية ه م

ولقوله ف عمل باحلديث

                                                      

 رجع عن هذا القول > 
 .ISHالذي اختاره الشافعي

املح حتاخلطايب −٤ ُّ  جت َ  مع نسوة َ
 بعد نقله قول ,ود اخلطايب التسبيح يف الركوع والسجإجيابثقات, وكذا 

 .ITHالشافعي بعدم الوجوب
ا ع دقيق العيدِابنحي ترج−٥   بخالف قول الشافعي,نوةُ  

 .IUHً صلحا
 الشافعي بتفضيل إبقاء خلوف فم الصائم عىل قول عبدالسالِابن ر−٦
ثلة سوى هذ كث جداIVHالسواك ً, واأل ّ. 
قرره اإلمام من أن احلديث إذا صح بخالف  راجع ملا سبب ذلك كلهو
يُلي  .~رتك قوله, ألنه ال حيل خالف قول النبي ُ, 

 
 . وما بعدها٢٦٨انظر ص )١(
 ).١/٢٩٤ (ذكره ابن كثري يف التفسري )٢(
 ).١/٦٠(آن أحكام القر )٣(
 ).١٨٨, ١/١٨٤(معامل السنن  )٤(
 .٤٦٠إحكام األحكام ص )٥(
 ).١/٣٩(قواعد األحكام : انظر )٦(
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אא 
אאאאK 

 :وفيه متهيد وثالثة مطالب

א 

 أهم عىل − بعون اهللا − زكرال شك يف طول موضوع كهذا, ولذا سأ
 , ألن هذا الشافعيعند اإلمام  بالتوحيد, وما يناقضه من الرشكاملسائل املتعلقة

هو املناسب ملقام اإلجياز الذي نحن بصدده اآلن, فأما تفصيل املسائل فيمكن 
, كام أن بقية أمور )جهود الشافعية يف تقرير توحيد العبادة: (الرجوع فيه إىل كتايب

  عند الكالم عىل الطريقة من املراجعجودة فيام ذكرتمواالعتقاد عند الشافعي 
 .~ ه السليمة ملعرفة اعتقادالعلمية

 االعتقاد كالاللكائي وقوام السنة األصبهاين, وكذا ونقل املصنفون يف
, وك عموماملصنفون يف مناقب الشافعي  ت  من ِ   

 نقلوا مجلة وافرة من أقواله يف عموم ,همِوغريترمجوا له
 .مسائل االعتقاد, جيدها طالب العلم واضحة ميسورة

ذا م حا وابن أيب كالبيهقي وآدابه
 كأيب نعيم والذهبي ,

ً مقرونا بالنقل  , يف التوحيد وما يضادهوسأنقل بعون اهللا اعتقاد الشافعي
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 أصحابه كالرشح وك, كاملتن− − عن أصحابه, ليكون كالمه
 وسأذكر إن شاء اهللا ما عندي يف هذا كالمهم هم,  من لتتجىل املسألة,لكالمه
 : اآلتيةطالب يف املاملبحث

المّ كام قدمنا  ُ
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אא 
אאK 

 :وفيه املسائل اآلتية

אאWאIQHK

ل أن  مل يعلمهم حم م أمته االستنجاء ع  أنه

م  فام

و   ابتدعه املتكلمون, بل

َّوجىل
د ع م بإسالمه, فقال ُمن الكافر

كافرين  ع أبوهيا تصب سب ن ِو

 

سألت مالكا عن الكالم يف : ي عن املزين عن الشافعي أنه قالكارروى اهل
ي": التوحيد فقال ُا , و~ظن بالنبي ٌ ل  ّ

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله [ :~والتوحيد ما قاله النبي التوحيد, 
ُ عص ]إال اهللا, فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأمواهلم, وحساهبم عىل اهللا

 ."به الدم واملال فهو حقيقة الدين
موض ليس كامومراده أن التوحيد ح يف النص َّ ه

  وفيه الربهان عىل أن]حتى يقولوا ال إله إال اهللا[: ~ وهو قوله ,الذي احتج به
 . الشهادة العظيمةاملرشك إنام تكون بنطقه هذهعصمة دم 

وصف ":  عند كالمه عىل مسألةكتابه األم يف  املعنى هذا اإلمام
ن  التي متى حصلت "اإلسالم املجزئ بيان ِ حك 

فع": من الرقاب يف الكفارات ية م  ي  َإ  ّ لت ووصفت َقُ
                                                       

املبحث : (جهود الشافعية: راجع جلميع املنقول يف هذه املسألة عن اإلمام وأصحابه كتاب )١(
ل) ٥٠(ث , ويف ضمن هذا املبح٥٦−٣٣ص) التوحيد يف الرشع: األول  

 .وأصحابه, من بينها ما نقلناه يف هذه املسألة
شافعي  عن ا ًنقال
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فأعت,اإلسالم َق  مل تبلغ  َ إال أهنا
ُووصفها اإلسالم داَ ن و ال إله إال اهللا أ ً أن تشهد أن َو

ع

ثم . "ها مل جتزئ حتى تصف اإلسالم بعد البلوغ
أ حمم ْ": قال ترب,رسول اهللا    

واستدل . "كامل وصف اإلسالممما خالف اإلسالم من دين, فإذا فعلت فهذا 
من أنا? : يف السامء, فقال:  أين اهللا? فقالت~عليه بحديث اجلارية التي سأهلا 

ِْقتأ: فقال. رسول اهللا: فقالت
بَ  ُط

مل ي , فإن أقر ف  خا مما ربأ َُو

ع ًإذا فمعنى التوحيد
 ُرسج أحد

ة  مج م ع ِتوحيد أهل ا
ل اهللا دا ن و راض ًال إله إال اهللا توحيد أهل الباطل اخلوضيف 

وإنام 

 .ها فإهنا مؤمنة
َل  , ارتد عن اإليامنمنوهكذا نص يف األم عىل أن منه أن يتشهد ِ

اإلسالم ,الشهادتني ل ي   ف عن أكثر منه, وكان هذا كش 
 . منهًتوبة

نده هو اإلقرار بالشهادتني, ال ما يقوله املتكلمون مما :  
ي ابن, لذا قالاخرتعوه وسموه بدليل حدوث األجسام  ِأكابر 

املسلمني":  األشهبزبااملسمى بال: الشافعية اع ل و  أشهد أن ل
 , أ حمم رسو األعو,   ُ

بواألجسام  رواه قوام السنة واهلكاري " بإنكار ذلك~ث النبي ِعُ, 
 .واهلروي

 قول ال إله إال اهللا تفسري التوحيد عند األمة وصوابه":  الدارمي عثامنوقال
 إىل ]من جاء هبا خملصا دخل اجلنة[: ~ التي قال رسول اهللا ,وحده ال رشيك له

 ."فهذا تأويل التوحيد وصوابه عند األمة: أن قال
 أن يقولوا للكافر إذا أقر مجيع األمةال يمتنع ":  املروزيوقال ابن نرص

 قبل أن يصيل , قد أسلم:ول اهللاأشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رس: بلسانه فقال



 

الشهادتان~ويصوم, فكذلك كل من أسلم عىل يد النبي  ُّ  إنام بدو إسالمه  .ُ

قول  حا ش ر ًال ابن
ح الة الصوفية  ميه بعض ي  وهو ا واحد  بأنه إله

عىل أن هذا أمر متفق هؤالء األئمة الثالثة من الشافعية  كيف نص لفتأم
 .عليه بني األمة

البخاري  ار  املراد بتوحيد اهللا "): كتاب التوحيد(وق حج 
يدالشهادة تو يس غ لذ  , , وقد  العامةَ 

  ,تفسري املعتزلة: أحدمها: ادعى طائفتان يف تفسري التوحيد أمرين اخرتعومها
اْحَمـ يف ال أوائل الصوفية ملا تكلم,غالة الصوفية: الثاين و

 العصاة, وغال بعضهم فعذر 
ك فطرة  م ينبو م

حيد  معنى ال يف م َّفقد : هعُبيانَ 
ذا  ىل الناصون

سعَحفيد, ه  −, ُّ

                                                      

لف  حتى الغالةناء بالغ َ و
الكفارم, حتى عذر بعضه نسبة الفعل للعبدوانف ُ ,

اإلسالم ان عىل ُوهل كال عنه سمع من  ْ. 
تويتبعو نالكال    واحد وعرشون نصى اإللَ م

املعنى, وهؤالء هو املعبود) اإلله( عىل أن معنى من الشافعية  ّ ع ه
 البيضاويوي والسمعاين والزركيش واآلجري و األزهري واخلطايب والبغ:هم

وقوام السنة وزكريا األنصاري واملحيل والسيوطي والفريوزآبادي وابن كثري 
 وأعني به املفرس − واملقريزي والبقاعي والرشبيني واملناوي والسويدي واإلجيي

ود َاحلفيد وأعني ب−  والتفتزاين,− ياحلسن  عا مجيوانص  احلنفيٍم
 كام قد نقلت كالمهم بحروفه يف كتاب عىل أن معنى اإلله هو املعبود,

 .IQHالشافعية
 

= 
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 نقول إىل هناية هذه املسألة كتاب جهود  منراجع جلميع النقول املذكورة, وكذا ما بعدها )١(
نقال ) ٦٥(, ويف ضمن هذا املبحث ٨٢−٥٧ص) معنى ال إله إال اهللا: املبحث الثاين(الشافعية 
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 oÏ Ð Ñn :أن الرازي عند قول اهللاومن أعجب املواضع 
وقرر أن املراد باإلله  , بالقادراملتكلمني لإلله أصحابه أبطل تفسري ]١٦٣:البقرة[

) وإهلكم إله واحد(عنى قوله  ملو كان معنى اإلله القادر لصار:  فقال,هو املعبود
رِادهو ٌرِادكم قُ وق:

رسواسم اإلله إذا 
 .فدل عىل أن اإلله هو املعبود , واحد, ومعلوم أنه ركيك

  باملعبود فإن كلمة التوحيد يتجىل معناها, إذ يكونُِّف
 .)ال معبود حق إال اهللا(:  ال إله إال اهللا هو: قولنا يفاملعنى

َّ نص,)ةَّدَقُمـواملحذوف ال
حتديدا ًاملعنى

ر ر  بكر ىل  الشافعي
حث كلمة التوحيد معنى معا بأن له ارتباط ببيان منها ًمعرفة

ن قاتلوا 

ريه  و

 عىل هذا  للعباداملستحق (:هو) ال(رب ر يف خ
  السمعاين والبغوي وابن كثري:  وهماثنا عرش من الشافعية  

والبقاعي واإلجيي احلسني والسيوطي والتفتزاين احلفيد والرشبيني واملناوي 
 . كام نقلنا أقواهلم أيضا يف الكتاب,− البيضاوي بل والرازي و− والسويدي
أيب وعم وقد   بأمر  بشأن قتال املرتدين{ّعقب ع حوا

ي عقب  ,   " بأن هذا َّ  
 ذلك ما شك عمر يف قتاهلم, الن هو عىل التمسك باإليامن, ولوَممم

 ."كني فصاروا مرش,قد تركوا ال إله إال اهللا: ولقال أبو بكر
ت ْرَتفس

ذه الكلمة يف العبادة, ٌ منرصفِفإن تارك صة إىل الرشك ن العبادة ا
                                                      

كلمة التوحيد بالرشك هو مما جييل معنى ) ال إله إال اهللا(ك 
ملخل  هعنده,  َ ع

 = 
, من بينها ما نقلناه يف معنى كلمة اإلله, وما سيأيت من بيان معنى كلمة عن الشافعي وأصحابه

 .التوحيد إىل هناية هذه املسألة
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 الرشك وإفراد  يقتيض نفي− وهو لزوم ال إله إال اهللا −وبالتايل فإن نقيص الرتك 
 .اهللا بالعبادة

ني,  املرفوع الوارد بلفظ>جر معلقا عىل حديث أيب ذر ولذا قال ابن ح
ما من عبد [: الثاين و] دخل اجلنةال يرشك باهللا شيئامن مات من أمتي [: أحدمها

نفي الرشك ":  قال ابن حجر] إال دخل اجلنة ثم مات عىل ذلكقال ال إله إال اهللا
 ."يستلزم إثبات التوحيد

 األم عىل أن اإلقرار باإليامن  يف الشافعيمما جييل لك ذلك أيو
 إذا شهد الشهادتني فقد أقر باإليامن,  فإنهن كان من أهل األوثانَفم: وجهان

 كام , وال ينفعهم ذلك, الشهادتنيونبخالف بعض الكتابيني الذين قد يشهد
 .سيأيت بحول اهللا

ّ نصضا

يض فقد , فإذا أقر بكلمة التوحيد ري  يف العبادة
وإفر

ال , ثم  لون

ُالباب األول " ُ
د مجة ذه  ق بيانا من [ًس

, ألن الوثني فتخصيصه الوثني هبذا هو لعميق فهمه ملعنى كلمة التوحيد
اهللا  ر خلعيرشك  , معبوداتهمجيع َ  غ
 . بالعبادة وحده اهللاَاد

أمرت أن أقاتل الناس حتى [:  يف املراد بحديثومن هنا قال اخلطايب
 ألهنم يقولون ,املراد هنا أهل األوثان, دون أهل الكتاب ]يشهدوا أن ال إله إال اهللا

يَيقاتال إله إال اهللا  .رفع عنهم السيفُ و
) األربعني الصغرى: (وحيسن هنا إيراد ترمجة مهمة للبيهقي يف كتابه

 توحيد اهللا يف عبادته يف: توضح معنى كلمة التوحيد, حيث قال
يث"دون ما سواه الرت ح ا هل د اهللا وكفر بام يعبد من َّوح:  و



 

SV

 ]أتدري ما حق اهللا عىل العباد?[: >َ ] حرم ماله ودمهدون اهللا
 . أن يعبدوه وال يرشكوا به شيئا:وفيه

 وحديث معاذ

جدا  القرن الث الذيًوهذه مدة متقدمة

  .)اإلثبات(و) النفي (:ركنا الكلمة العظيمةفيهام واحلديثان كام ترى 
 .نفي: "وكفر بام يعبد": وقوله/ إثبات: "د اهللاَّوح": فقوله
 .نفي: "وال يرشكوا به شيئا": وقوله/ إثبات: "أن يعبدوه": وقوله

 توحيد العبادة ليس مما اخرتعه  هي أن اسم يف هذا النقل,وثمة فائدة كبرية
  ولد يف القرن الرابع عام الذي, موجود عند املتقدمني كالبيهقياملتأخرون, بل هو

 .)٤٥٨ (, ومات عام)٣٨٤(
امن ز    خروج هلذه َأولم أن فيه ِعُقبل

 .التسمية

אאWאאIQHK

ذه الكلمة العظيمة 
 

أن حتأنأوضح اإلمام  َّقُ ه البد
ما 

 ومن أقرب ,ق برشوطها
ُّصَنر هنا َذكُي

ال ِّصو
ى ي ُُّح

 من )ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا( : عىل أن من قال يف األمه
يالكتابيني الذين يقولون هذه الكلمة ي~نبوة حممد بقون دُ  ى منهم َتفكُ 

ت,بذلك  حق أو فرض, مع الرباءة مما خالف دينه ~وا أن دين حممد قر 
ُيف ,, بخالف من مل يكن منهم كذلك~

                                                      
 . دون هذه الزيادة, منه بقوهلاىَكتف

 
امل )١( قول  هذ ي املبحث (لة عن اإلمام وأصحابه كتاب جهود الشافعية أس جل

 عن الشافعي نقال) ٧٠(, ويف ضمن هذا املبحث ١١١−٨٥ص) رشوط ال إله إال اهللا: الثالث
 .وأصحابه من بينها ما نقلناه يف هذه املسألة

ه  يف ع املن م ًراجع أيضا
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 ال إله إال اهللا, وأومراده طائفة من أهل الكتاب شهدوا أن
ا  زعموا أناهللا, لكن I مبعوث للعرب خاصة~ًنبياهللا حمم

ً حممدا رسول ن
د   QH.  
 مع هذه الطائفة التي  البد من حتققه عظيم ألمرفتأمل كيف فطن الشافعي

 . إال مع هذا الرشطتنطق الشهادتنيال ينفعها أن 
 حتى يف ى حتققها حتقق الرشوط يف غري املسلمني راع الشافعيوكام راعى

َم وال يراعي رشوطها ولوازن يقوهلامماملنسوبني لإلسالم, 
يف إبراهيم 

َعليةِإسامعيل بن ّ ِّ املعتُ

ِ وعدمومن ذلك 

واَّ ع مل  مسلمني كافر

 .ها
بن قال الشافعيأنويف هذا يروي البيهقي وابن عبدالرب   ِ 

 ويف قول ال إله إال ,أنا خمالف له يف كل يشء:  الضالزيل 
 ال إله إال اهللا الذي كلم موسى تكليام  من :, لست أقول كام يقول, أنا أقولاهللا

 كالما أسمعه موسى من وراء قال إله إال اهللا الذي خل: جاب,وذاك يقولوراء ح
 .حجاب

 االقتصار عىل جمرد )النطق بالكلمة(وجوب ه عىل ُّنص
وأعقد قلبي عىل ما ظهر ": االعتقاد, ولذا ملا ذكر عقيدته التي يدين اهللا هبا قال

 ."من لساين
ٌ عىل أنه لو أم رجلاألم يف ونص لم كفرَّ ي َ   و ِزُجتمل ه ٌ

الته إسالما  ومل تكن ًم
 ً أحداوهكذا املر

                                                      

هم 
له ,  ص  قبل الصالة, إذا مل يكن تكلم باإلسالم ,صالهت

 . قبل إمامتهالكالم بالتوبةيظهر حتى  خلفه ُالصالة ال جتزيُّتد
 

وابن ا ن وحتدثوا لم ذه الطائفة أهل  د  أفر َو
مناظرات 

بن حزم,   )١( ,  ع حكمهم, ك الع اد ه غري واحد من لقي ُق
 .ٍ جرتله معهم ابن القيم تيمية الحقا وابن القيم, وذكر
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 إذا نطق الكافر الشافعييتحقق عند  امنإ وصف اإلسالم أنوقد تقدم 
أيضا, هادتنيالش م  .بأن ينطق الشهادتني  عند الشافعي أن املرتد تكون توبتهًقد وت

ُ وال ال,
عناية ذلك ّ ُومن

ىل  حث نص
ْة املسَِّيالصب

حتى  ن  س

رة  فَذا يفيد
شافعي بذلك أن   ا

 مذهب أهل احلق أنه ال ينفع اعتقاد التوحيد :وقال النووي يف رشح مسلم
 .البد من اجلمع بينهام دون االعتقاد, بل نطقدون النطق

 تقدمقد  و,) التوحيدالعلم بمعنى كلمة(برشط  الشافعي  
أن املجزئ من الرقاب عىل كالمهما رتبه عىل هذا الرشط عند ي ع  ,َّ 

هنا ال جتزئ فإ, ة مع أبوين كافرين لو وصفت اإلسالم قبل بلوغهاَّبي
 .إذا وصفت اإلسالم بعد البلوغ إال , وال جتزئيف الكفارة

العرب جهده  أن عىل كل مسلم أن يتعلم من ليف الرسالةونص  َا ْ َ
 .يشهد به الشهادتني

 هذا الناطق ِهم هب رضو من ينطق الشهادتنيوال خيفى أن إلزامه
تردوال يمكن أن يريد, ملعنى ما شهد به لسانه َّل  نا الشهادتدُ
 ¿ ¾ ½ ¼ «o, بل األمر كام قال اهللا ا ملعنامهبلسان العرب دون فهم

Àn]٨٦:فالزخر[. 
 ¿oقول ال إله إال اهللا, كلمة التوحيد : أراد بشهادة احلق": قال البغوي

Ànبقوهلم ما شهدوا به بألسنتهم ". 
 . املذكورناوثمة رشوط أخرى يوجد كالم أصحابه فيها يف كتاب
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ّوكان بدو مُ جه ّ إسالمهم أن

ٌّ يف الصحيحني >
شهاَأول  ما تدعوهم إليه

, َّ
, َّ

, 

 

 ~من النبي ز كبري, لكثرة من أسلموا مكانب من الوضوح هذه املسألة
ه   ثم أمرهم ببقية أركان , لنطق الشهادتني~ و

 .اإلسالم
 حيث أسلم عىل , يف فتوحاهتم}وهكذا مىض الصحابة والتابعون 

التوحيد نطق كلمة ب  إالإلسالما دخوهلم دنع , ما كانوا يأمروهنمأيدهيم األلوف
 .يشء وقبل كل ًأوال

فليكن [: ~ يف ذلك, وفيه قوله نصوحديث معاذ 
دة  فإن هم أطاعوا لك , أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللاُ 

 . احلديث]بذلك فأخربهم أن اهللا قد فرض عليهم مخس صلوات
 توحيدم كلمة الفقدرتب الواجبات ~يف هذا احلديث أنه : قال اخلطايب

 ألهنا جتب عىل قوم دون ,ر ذكر الصدقةوأخثم أتبعها فرائض الصالة ألوقاهتا
 .آخرين

 فإذا أقاموها ,وأخذ منه اخلطايب أيضا أن الكفار إنام خوطبوا بالشهادة
م َّوقد قد أوجبها مرتبة~توجهت عليهم بعد ذلك الرشائع والعبادات, ألنه 

 .لزكاةفيها الشهادة ثم تالها بالصالة وا
                                                       

: املبحث الرابع(اب جهود الشافعية  راجع للمنقول يف هذه املسألة عن اإلمام وأصحابه كت)١(
نقال عن الشافعي ) ٥٧(, ويف ضمن هذا املبحث ١٥١−١١٣ص) التوحيد أول دعوة الرسل

 .وأصحابه, ومن بينها ما نقلناه يف هذه املسألة
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 إال أن املتكلمني من املعتزلة ومن وافقهم ورغم وضوح هذا األمر وجالئه
الشهادتني, وهو م ع الواجباألول غ ُجعل رَ ا ري  ِوا  

 
 جعل أول ف بالنظر, وبعضهم

ْصَالق:واجب هو

ح التكليف  أول
مل ي يسع العاقل النظر

والتزم بعضهم ألجل إىل غري ذلك من أقواهلم, ... د إىل النظر
 . العامةريكفتذلك 

ال زمنشامل بأنه لو انقىضحتى رصح اجلويني يف ال  ٌ من 
نظر ُ فيه و ُي مع ارتفاع املوانع فإنه ,َ

ً ِائرِاحلكم
ر أن أحدهم ملا ة وابن رطبي وقد نقل 
الُقول تكفريال و ريا آبائه شال ه

ل أحد ج ُ ٌجنةَذا ما

عا ًمج
دا إن اهللا بعث نبيه

                                                      

  !لحق بالكفرة
 . أو من آخرها,ي آخر مصنفاتهه و,ثم رجع عن هذا القول يف النظامية

 فإن , عظيمة من الناسأمةاجل ومل يبال كثري منهم بشمول هذا 
أ,هاُّ عوامأكثر األم الق  حج د عليه أن ِورُ 

فهذا الزم  أس نِ  ع عيل بكثرة أهل ِّنُت": ه قالِ وج
 .!"النار

ع ها عرض:  خصوم املعتزلة يقول للمردار املعتزيلوه 
 .IQHسكت ف?السموات واألرض ال يدخلها إال أنت وثالثة

  وخالف ما قرره السلف, خالف النصوصالزعم من املتكلمنيوهذا 
,  فقد روى ابن جرير وابن نرص وابن مردويه والبيهقي وغريهم عن ابن ي

 بشهادة أن ال إله إال اهللا, فلام ~ً حمم :  أنه قال{ عباس 
 فلام صدقوا هبا زادهم , الصيام فلام صدقوا هبا زادهم,صدقوا هبا زادهم الصالة

 ok l m: ثم أكمل دينهم فقال فلام صدقوا هبا زادهم احلج, ,الزكاة
 

 ).١٠/٥٤٨(سري أعالم النبالء للذهبي :  انظر)١(



 

TQ

nnاآلية . 
 , كيف جعل هذه الفرائض مرتبة, ويأيت يف مقدمتها كلمة التوحيدلفتأم

ُعَْبَثم يت

ً موقوفا عىل اإلتيان 

وف دنا ع أصل اإليامن
صدقِ بالبالغ  ِ احلديثُ وبعد أداء الفرائض

َفجعل هذه  

ال  ن  أن ت الصالة د  أثناء  
ل  دا دة أن ه ًبعد توحيد اهللا

و ِإليامن بام به اهللا تبارك
وهذا 

                                                      

 .ها بقية األعامل
إال أن الرجل إذا قال ال إله ": {وروى ابن جرير عن عبد اهللا بن عمرو 

 .IQH"كلمة اإلخالص التي ال يقبل اهللا من أحد عمال حتى يقوهلااهللا فهي 
كلمة التوحيد, ألهنا ب األعامل كلها قبولفجعل
 .عمل الذي جيب اإلتيان به قبل أي األصل األول

رع: وقال الفضيل ن  بعد الشهادة والتوحيد, وبعد ه ُ 
 ُوحفظ ~بي الشهادة للن

 . بعد الشهادتنياألعامل.IRHإلخ...األمانة
 , يف موضع نادركون التوحيد أول واجبوقد نص الشافعي يف األم عىل 

ي−  الصالةشأنحيث قال يف  ارك  يرون أح م  :− َلقتُنقاشه
ا حمم رسوض اهللا عز وجل عليه هي أبني ما افرت"  وش

تعاىل~اهللا   ." وا جاء من 
 وأن الصالة , يف أن أول واجب هو التوحيد والشهادة بالرسالةٌّنص

 .>, عىل ما ورد يف حديث معاذ تني الشهادتنيها هي الواجب الثاين بعد
 ثم عىل ~عنوانا يف مبتدأ التنزيل والفرض عىل النبي وذكر يف األم أيضا 

 
 ).١٥/٦٥( جامع البيان )١(
 .)٢/٣٧٦(اهللا يف السنة  رواه عبد )٢(



 

TR

زَج~  فيهسهب أ,الناس ُ ومو,
غريَّ ني ُ , الفرض ِ حنيِيف

ِأمر  َّ , ُ

ض واإلذن بالقتال ثم ف ىل ْباهلجرة ثم فرضها ً, منبها إىل أن ابتداء الفرض

وعبادة  ُو فرض البالغ
وا ذا  ى نص يف إفراد اهللا بالعبادةنزلت  خي ال ام

ِ َوالصالةَارة

د ال ر الكالمي, بل وا با إذا

أتبع ثم  أن اهللا أنزل فرائضه كام شاء,  ما ذكره
 ما أنزل فأولهَقبلٍ  ح , واحد منها فرضا بعد فرضكل

 أنثم ,ت لذلك مدةفمرمر أن يدعو املرشكنيؤ ومل يok l mnعليه 
ففرض  , فخاف التكذيب,يعلمهم نزول الوحي عليه ويدعوهم إىل اإليامن به

 oA وأنزل عليه , ومل يفرض قتاهلم ومل يأمره بعزلتهم,عليه إبالغهم وعبادته

B C D E F G Hn يف احلال التي ثم أنزل بعد هذا 
 oÉ Ê Ë Ì Í Î Ïفرض فيها عزلة املرشكني 

Ðn]اإلذن  عىل هذا املنوال يبني ما نزل من عي ثم مىض الشاف]٦٨:األنعام
ه ر  ,  عِ

 . وعىل الناس كان هبذا التدرج~النبي 
 بعد مرحلة اإلنباء التي مل ~ فتحصل من كالمه أن أول فرض عىل النبي

ايؤمر فيها بالدعوة  ) الكافرون( ونبه إىل أن سورة ,هللاه 
لسورة األمر,  ف ونبذُلبيان ه ِ ك    كل ٌّ

 .رواه أمحد وأبو داود] براءة من الرشك: [ لذا ورد يف احلديث أهنا,معبود سواه
استنبط أهل العلم من قول الشافعي يف األم بإجياب تعليم األوالد قد و
فمن احتلم أو حاض أو استكمل م عليها إذا عقلوا, ورضهب الطه

 .مخس عرشة لزمه الفرض
استنبطوا أن أول واجب عنده هو الشهادتان, ألنه مل يوجب خماطبة األوالد 

يد لنظ و جت  الشهادتني, وذلك أن أداء الشهادتني قد ِ عقل
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الصالة. و املعنى إما باللفظ أ,تم قبل ذلك  مع َو
, وهو ى عليه مجيع العبادات من صالة وغريهاَبن

 .التوحيد

ال يمكن أن يوجب الشافعي 
ُ الذي تِختلف األساس األول

ق د وال ضةتوحيده ده  ع ء من ج وما سله الً  من ا  أول
فريضة   أول

ومل يفرتض عليهم بعد :  بن نرص تلميذ تالميذ الشافعي حممدكام قال
ي تص فريِ  ن ا  ةبر   لص  :, ثم قالَ 

ن هللا َّصَفجعل  ها  بعد  بالعبادة

ه ا ش ن الباجي
ل أحد ىل ب

ًرا 

ملاذا  اإلقرار بوجود  

الصالة اإلخالص   .َبالتسمية
إنام كان من  ~جياب النظر الذي بقي يف كالم األشعري إاعلم أن و

عن أيب الوليد نقال  ابن حجر يف الفتح أوضحه كام ,خملفات طوره االعتزايل
لس يخ رع عليه أن تف وقد أوضح أن مما − أحد األشاعرة − مناينّ ع 

 بحمد اهللارجع  األشعري لكن اهللا بأدلة املتكلمني, ُالواج ع ك معرفة
 حيث قال عن , كام نبه العز بن عبدالسالم, يف آخر حياتهعن هذه املقولة املوحشة

 .رجع عند موته عن تكفري أهل القبلة: األشعري
اه من أنه أشهد ز,ومراده برجوعه ما ثبت عنه يف سنن البيهقي

رأيت : الرسخيس عىل نفسه أنه ترك تكفري أهل القبلة, قال الذهبي يف السري
 . وهي ثابتة, ثم نقل هذه املقولة,لألشعري كلمة أعجبتني

الربأول: فإن قيل يكن   واجب?َ مل
  عىل ذلك دلتأن اإلقرار بالرب مما فطر اهللا عليه عباده, كامفاجلواب 
ن أوسع من نقل كالمهم يف هذا الطربي يف ِ, ومواتر عن النصوص, وت

 ̂ [ \ ] oY Z) ١٠٦(تفسريه عند آية سورة يوسف 

السلف
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_n وجماهد وعطاء هم ابن عباس و , من السلفعددعن  فقد نقل
 : هنا هوللمرشكنيأن اإليامن املنسوب والضحاك  زيد وعامر وقتادة 

ائل الربوبية, وأما الرشك املذكور إقرارهم باخللق والرزق ونحومها من مس
I رشكهم يف العبادة:عنهم فهو

ُوابن

خ َّاملظفر السمعاين 

QH. 
, حيث  عند رشحهم حديث الفطرةIRH الشافعية هذه احلقيقةبانوقد أ

 .]ما من مولود إال ويولد عىل الفطرة[ :~قال 
 حتى إن أبا , اخلطايب والبغوي وابن األثري وغريهموممن نقلنا عنه ذلك
تار إذا  أن الصحيح يف معنى الفطرة أن كل إنسان يولد ا

َكَقَلَخ من :َِلئُس

وهبذا القدر ال حيصل اإليامن 
ال ّلذا و ب منه أن ياملرشك هّقرُط أل ه خ  أن اهللا

, وإىل هذا وهو املعرفة يف أصل الفطرة. اهللا خلقني: ? قال
 ]٨٧:الزخرف[oÂ Ã Ä Å Æ Çnوقعت اإلشارة يف قوله 

 . فالناس خلقوا عىل هذه الفطرة, بهُاملأمور
ين  ابن نرص أبني ن ملُ   , لق ّرِقُ 

ُإب: ال اآلجري م
كِ الرشكُوأهل   وا

 
 ., وإنام عليه أن ينفي الرشيكبذلك

 ot:  قال تعاىل, قد عرف ربهليس املرجئةًناقشاقو

u v wn]٣٩:احلجر[ od en]فر]٣٦:احلجر  ِل
                                                       

 ).٥٢−١٣/٥٠(جامع البيان :  انظر)١(
إقرار الكفار : املبحث األول من الفصل الثاين( راجع جلميع املنقول عنهم كتاب جهود الشافعية )٢(

 −نقال, من بينها ما نقلناه هنا ) ٣٣(, ويف ضمن هذا املبحث ١٧٢−١٥٧ص) بتوحيد املعرفة
 .−أحيل عليه إن شاء اهللا وما زدته يف هذه الورقات من كالم اآلجري هو الذي س
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لامت الرب والبحر إال  وال ينجيهم يف ظ,عرفوا أن اهللا خالق السموات واألرض
 .IQHاهللا, وإذا أصابتهم الشدائد ال يدعون إال اهللا

الرازي وكلهم معرتفون أن ":  املرشكني إىل أربعة أصناف قالُّو 
أطبقوا واتفقوا أن فثبت أن طوائف املرشكني ": , إىل أن قال"اهللا خالق الكل

 ."اهللا خالق هؤالء الرشكاء

قسم  ملا

عىل أن  هذا يدل
, 
َّ أن االستفهام اي

ر ن فرط ذلك يف  أن املكابرة
ِ الكفارَ اعرتافيةُ غرير

ع منهم ن نقلناه

                                                      

 oª « ¬ ® ̄ °n ]٣١:نسيو[ آية فرس الرازيوملا 
املخاط:  قالo§ ̈nاآلية, وفيها جواهبم  بني هبذا َ 
 .ون بهُّويقرالكالم كانوا يعرفون اهللا

ه للمرشكني يف أمور الربوبية ملوجالبيضاوولذا ذكر 
 £ ¢o: كقول اهللا هو استهانة هبم وتقرير لفرط جهلهم, بسؤاهلم عنها

¤ ¥ ¦ § ¨ ©n ]أخرب بجواهبم قبل ولذا  ]٨٤:املؤمنون
 ألن العقل الرصيح اضطرهم بأدنى ]٨٥:املؤمنون[o« ¬nأن جييبوا 

 .نظر إىل اإلقرار بأن اهللا خالقها
هالبيضاوي ذكربل  ْ   متعذرة م ظهو َ. 

 كام , بأمر الربوبية الشافع واحد منقروهكذا 
, وهم ْ ع مج  السمعاين والبغوي والزركيش وابن كثري وزكريا :َ

األنصاري واملقريزي واإلجيي املفرس واملحيل والسيوطي واملناوي والسويدي 
 

 .١٣٨ الرشيعة ص)١(
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 .وغريهم
 وفيها  o} ~n :باآليات التي ورد فيها قول اهللاواستدلوا 

 . ونحوها من اآلياتo§ ̈n : أهل الرشكجواب
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دا يتعرض  واندرست ~ ًمل تكد ترى 

أبواب الردة يف ذكر 

 :وفيه متهيد وأربع مسائل

אWK 
  السويدينبه له ننبه إىل أمر دقيق ا املطلبقبل اخلوض يف تفاصيل هذ

الرشك ملا أمخد اهللا ناره أن  حيث ذكر  يف القرن الثالث عرش,عالمة العراق
أحه باندراس أهله ُقواعد نبيه ةببعث

أطنب العلامء يف  وال يلوث لسانه بذلك القذر يف أقواله, لذا ,للرشك وأحواله
 .IQHكاتِّرشُمـ وأعرضوا عن ال,راتِّاملكف

 يف ل عافيتهاِعُج  األمة هذه ودقته, فإن~وال شك يف صحة كالمه 
 من  زمن السلف سلمتولذا ,IRH~ النبي بني كام  بخالف آخرهاهلاَّأو

َّقل ِماملظاهر الرشكية, ف

                                                      

  املتقدمني يف مسائل الرشك, كالم أهل العلمن هنا
 .لعدم وجودها

, حيث تطرق ألمر البناء  من كالم الشافعي ذلكنعط نموذجا عىللو
 

صيب  س هلا ها  عاف ل ه إن أمتكم
 .١٩ العقد الثمني ص)١(
ي[:  قال~أن النبي ) ١٨٤٤( روى مسلم )٢( أو و يت يف ُو هذ جع 

 ].آخرها بالء وأمور تنكروهنا
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َّ َيثحلد قاتل اهللا اليهود والنصارى [ : عىل النهي عنهالدالعىل القبور, وروى ا
 .]اختذوا قبور أنبيائهم مساجد

ِرَك": ثم قال منبها إىل ما يف البناء عىل القبور من اخلطر
 يعني أن 

ه واهللا تعاىل أعلم 
خذ َّتَي,م أحد من املسلمنيِّيعظ

ن فتنة 

ومل تؤمن يف ذلك الفتنة  ,ه مسجداَقرب
 .IQH"دوالضالل عىل من يأيت بع

ي هنافحديثه َشْخـَ ع
ح أن  يف املستقبل, بل  را ًها

ع خا ل به  الذي
م  س م املتقدمني استبعادا لوقوع ت يف ًإذا

طا حم ذوي ًأليس العلم  يا
سمعتم ?  هل

, ألهنا مل تقع يف زمنه,  عىل من بعدهى وقوعها
لرصمنولو أهنا كانت واقعة مل جيعل اخلوف   حمصو 

ل فه و  . قد وقعَاحلكمَّاملحذور 
لال تستغرب فوعليه   وجد كال م

ي: , كام قال ابن خزيمةرشك يف زمنهماليف  احل  جا أنه ِ 
عال بالتعوذ بخلق اهللا من رش خلقه~غري جائز أن يأمر النبي   ًامـِ 

ِجـُي!أعوذ بالكعبة من رش خلقه?: يز أن يقول الداعي أو ِجـُي
 أو أعوذ بعرفات ,

ز القول جي ال ال يقوله سلمذا ل أن يستعيذ ٌ به  حم  يعرف دين اهللا

مل بجواز  ع دينه, أو أن يفتي
                                                      

أعوذ : يز أن يقول
 !نى من رش ما خلق اهللا?ِومبالصفا واملروة

ي امَه  و   ,ٌ
 IRH!مسلم بخلق اهللا من رش خلقه

فتأمل ما يف كالمه من االستبعاد التام لوقوع الرشك من مسلم يعرف 
أي ا  ,خلوقاتدعاء املمثل  , نوع من أنواع الرشكِّ 
 

 ).١/٢٧٨( األم )١(
 ).٤٠٢−١/٤٠٠( التوحيد )٢(
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 بل وجيعل من ?هل سمعتم عاملا جييز هذا: حتى إنه ليقول لقراء كتابه
ق وع . لدينه يف هذاعارف  ٍ مسلم َاملستحيالتو

معنى  خلط يف من أما
خي فالبد أن التوحيد

دا رسول اهللا فقد أقر  وأن  فجعل الكلمة ًال إله إال اهللا

ُ ُأصله
م أيضا أنه و

ىل التمسك  و من وا ن  ًعا بأن

ة  قي و ة التوحيد ك ك

 .ضلةاوما ذاك إال لعدم وجود مظاهر الرشك يف تلك األزمنة الف

אאWאאIQHK 

ّ    ملن عرف حقيقة التوحيد, ة الرشكتتضح حقيق
ل  .هذه قاعدة ال شك فيها. ط يف معنى الرشكِّ  

 أنه  إذا شهد يف الوثني قوله نقلتبينت عند وحقيقة الرشك عند الشافعي
باإليامن  ًنافعة,  حمم

, كام تقدم نقله ال معبود بحق إال اهللا: هاألن هذه الكلمة ملا كان معناللوثني, 
ترتب عىل ذلك أن الوثني إذا قاهلا  عن عدد من الشافعية, ملا كان هذا معناها

 . رشيك مع اهللا يف عبادتهجعلْفقد تربأ من رشكه الذي 
 بشأن قتال املرتدين {ب عىل حوار أيب بكر وعمر َّتقد عق
باإليامنبأن هذا معرفة منهام م قاتل  ه ع  ولوال , مم

قد تركوا ال إله إال اهللا فصاروا : ذلك ما شك عمر يف قتاهلم, ولقال أبو بكر
 .مرشكني
الرشكْفرت ق لم ه ح  − كام نص عليه الشافعي هنا − ُ 

                                                       
: املبحث األول(ذه املسألة كتاب جهود الشافعية  راجع للمنقول عن الشافعي وأصحابه يف ه)١(

نقال عن الشافعي ) ٢٦(, ويف ضمن هذا املبحث ٤٢٣−٤١٥ص) بيان حقيقة الرشك
 .وأصحابه, من بينها ما نقلناه يف هذه املسألة
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  وحده حرص استحقاق العبادة يف اهللا:هوكلمة التوحيد وذلك أن حقيقة لزوم 
 .كام تقدم بيانه

كْفرت ُوعليه 

َّ عدا َ ُّ الشافعيَ

د ع كا هللا ن ىل  ينطلق

 يعني جعل رشيك مزعوم مع اهللا يستحق  هذه الكلمة
 .رصف يشء من العبادة له عند املرشك

 .)أهل الرشك( الكتاب ضمن أهلومن هن
والسبب يف إدخال الشافعي إياهم ضمن املرشكني عائد إىل حقيقة 

 ملاوردي عندما عرض هلذه املسألة,, وذلك ما أوضحه ا~الرشك عنده 
اسم حيث بني أن سبب إدخال الشافعي أهل الكتاب ضمن املرشكني هو أن 

ا بو  .ًالرشك ع م جعل  رشي م
 الرشك, سواء  معنىومراده أن رصف العبادة ألي أحد سوى اهللا هو

ِرصأ

ُأن  ولذا 

إخوان أهل   كام صنع نبي أو لغري,عل أهل الكتابففت العبادة لنبي كام 
 .ني املرشكالكتاب من

مع اهللاَمْجي:ف السمعاين الرشك قائالَّعر ع

ل ز أن ال

ي ِيف العبادة

 اهللا فيام ال جيوز ُ  غري
 .إال هللا

  أحد هوا فيههُ جيو جيع معاهللا التي  وقوال شك أن أعظم حق
 ow x y:  يف قول اهللا تعاىل أيضا السمعاينوهذا ما أوضحه,  العبادةحق

z { | } ~ _ ̀n]هو النهي عن  :قالحيث  ]٥٦:األنعام
 .الرشك

املرادة التسوية أن البيضاويوبني   بقول املرشكني يف النار ُ ه
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om n o p q r s t u v wn]فقال]٩٨−٩٧:الشعراء  
 . أي يف استحقاق العبادة: البيضاوي

أن " :وأوضح السويدي أن الرشك الذي أرسلت الرسل هلدمه هو
ا ل جيع حق هللا اخلاص بهُ

ُرشك أكرب 
 ." لغريه− وهو العبادة −ُّ 

ِرخي: ومعلوم أن الرشك نوعان
, 

المًا ل ذا قد يف الرشك ِ أهلَ به األكرب  العلم
دا به  ًر

ل انتظار  ني
 ,ك

ذلك برشك إمام الصالة إذا فعل

ج من امللة, وهو الذي نقلنا 
  التفطن لكون الرشك نوعنيُوعدممعناه هنا, ورشك أصغر ال خيرج من امللة

 يتفطن له قد جيعل النص الذي يتناول الرشك  مل يف غاية اخلطورة, ألن منٌأمر
األصغر, وهك جيع كرادماألصغر   ِ 

الرشك ا  . األكربُم
اإلمامونموذج ذلك أن الشافعي  للمأموم عند الركوع ِ ح جع

ا  فأفتى , بعض أصحابه أنه يريد الرشك األكربَّظن كام هو قوله يف اجلديد,ًرش
ِّلِ  وح

هنا  مل يرد ونبه إىل أن الشافعي
ذ كفر إمام الصالة وبني أن الذي كفر و ا اإلرشاك الذي

فلذا 

وقد  كام نقله املاوردي يف احلاوي, , دمه
ُ,    من أصحابهالذي قال هذاعىل رد املاوردي 

ا ,   هب ل مل يفهم معنى  ّ ه
أخرج م,~قول الشافعي   .ن فعل ذلك من امللة بومههَ 
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 حني ذكر , الرشك يف مقدمة الرسالة وقوعأشار الشافعي إىل سبب
نَّبد: فجعلهم صنفني~أصناف الكفار وقت النبي  ا, و ل

وخآخر ابتدعوا ما مل يأذن به اهللا,
فا  كتاب َأهل  ص ًو

را َشَونصبوا حجارة   ًبا
 ونبزوا 

استحسنوها  , وصو
َعَود, افتعلوهاًأسامء

مقالة  ٌذه

ن نصب الصور  ما نقلناه ها الشافعي ع ر , التي

 ثم قال عند ذكر جواب بعض  آهلة عبدوها,وها
 ov w وحكى تبارك وتعاىل عنهم": من عبد غري اهللا من هذا الصنف

x y z { | }n]إال أن ,ومع أن هذه مقولة قوم نوح ]٢٣:نوح 
 ألنه يذكر ,~ املرشكني وقت بعثة نبينا ن حديثه ععند ,الشافعي أوردها

يد قطعا أن ر وال ي,املتأخرينمقاالت صنف واحد من املرشكني املتقدمني و
 .~يلت زمن نبينا ِقه 

 سبب وقوع الرشك عندما أوردواوقد نبه غري واحد من الشافعية عىل 
ند  ممن سورة نوحية اآل هذه َ ذك  ُّ

  حيث ذكر البغوي اآلثار الواردة عن السلف يف تعظيم قوم نوحوعبادهتا,
: للصاحلني, حتى وصل احلال بمتأخرهيم إىل عبادهتم, ثم قال البغوي

 ."فابتداء عبادة األوثان  كان من ذلك"
 .بدأ الرشكمعبادة الصاحلني هي  أن البيضاويوذكر 

                                                       
) بيان سبب الرشك: املبحث الثاين( راجع للنقول الواردة يف هذه املسألة كتاب جهود الشافعية )١(

نقال عن الشافعي وأصحابه, من بينها ما نقلناه ) ٢٨( ويف ضمن هذا املبحث ,٤٣٤−٤٢٥ص
 .يف هذه املسألة
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الغلو الذي  وقرر أن ,وهكذا قال ابن حجر يف عبادة قوم نوح للصاحلني
السببوقع بعد ذلك يف تعظيم قبور األنبياء صىل اهللا ع ل ه  يف ُ و

 .عبادهتم
و بعينه  م س ليهم

َ وا,هَ كان تعظيمّ(  لعكوف قرب)تالالوذكر السيوطي أن سبب عبادة 
ًاهذه العلة هي التي أوقعت كثريعنده, وأن 

ة  ش ذكر أبو ملا
مبادئ ن ك

ِ وقربِ قربهِ عن اختاذ~
الفتت و ظيمه يف  من املبالغة وفا كان

ذه التامثيل  أولئك  اشتغلوا بعبادة
شب حالة ر ُ نثم

مجيع عُّوذكر أبو زكريا األنصاري َّباد األصنامُ أن

 . من األمم يف الرشك
أصل عبادة األصنام من املغاالة يف القبور : وكذا قال ابن كثري

 .وأصحاهبا
الغلو ام وهبذه الطرق وأمثاهلا ": الضالل قالمشايخ   يفَّو  

 ." من عبادة األصنام وغريها, الكفرِا  ظهور
 غريه ونقل النووي عن العلامء أن هني النبي 

ان: مسجدا ا تع  فربام أدى إىل الكفر,  به, ِ خ  
 .ليةكام جرى لكثري من األمم اخلا

 أهنمولذا فإن الرازي ملا ذكر مقاصد املرشكني من معبوداهتم ذكر منها 
 وزعموا أهنم متى ,وضعوا األصنام واألوثان عىل صور أنبيائهم وأكابرهم

األكابر فإن  . يشفعون هلمَ ه
يهة  اشتغالونظريه يف هذا الزما":  عند املتأخرين فقالً ذك  

م إذا عظموا قبورهم فإهنم  أهن عىل اعتقاد,كثري من اخللق بتعظيم قبور األكابر
 ."يكونون شفعاء هلم عند اهللا

كانوا يعتقدون    
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صنام خمتلفة, منها قولَ اهللا والتقربَعبادةَبعبادهتم  ِ ُ إليه بطرق
ُ, ه
ه هيئ ىل ذنا أصناما  ً

هنا  ىل  عباد األصنام اختذوها ن أصحابه أن َّونقل التفتزاين احلفيد
كةمتاث  أو ِال

و  ما ً  إىل

ه م وا ة ك ه أعامال حا و ًأورد الشافعي

ال َغري ما  اهللا

: همبعض  األ
 وقولفعبدناها لتقربنا إلي ,لنا أهلية لعبادة اهللا بال واسطة لعظمتهليست 
ا,املالئكة ذوو جاه ومنزلة عند اهللا: بعضهم ت  ليقربونا ,فاخت ع 
 .إىل اهللا

أ  ع  ع
, واشتغلوا بتعظيمها عىل وجه ِالكواكبئ أو الزهاد أو امل لألنبياءُيل
إله,العبادة  . حقيقةٌتوصال  ه

 .وبنحوه قال السويدي

א א W    א  א
אIQHK 

ا ن ي حذر  ب رش أص  وبينوا حكم الواقع , 
 :لكفيها, فمن ذ
  :رشك الدعاء ورشك السجود: ًأوال

يسأل الدعاء كام ال خيفى خالص حق اهللا, فمن  طلب إال ُ  
رشك, وسنتكلم عىل هذين النوعني من الرشك ال  وقوعه يفمن اهللا فال شك يف

                                                       
 : راجع أقواهلم املنقولة يف هذه املسألة يف كتاب جهود الشافعية, وهي عىل النحو اآليت)١(

 .نقال) ٢٦(, ويف ضمن هذه املسألة ٤٥٣−٤٤٣ص) رشك الدعاء: املسألة األوىل(  
 .نقال) ٢٩(, ويف ضمن هذه املسألة ٤٧٢−٤٦١ص) رشك السجود: يةاملسألة الثان(  
 .نقال) ٢٩(, ويف ضمن هذه املسألة ٤٨٣−٤٧٣ص) رشك الذبح: املسألة الرابعة(  
 .نقال) ٢٤(, ويف ضمن هذه املسألة ٤٩٣−٤٨٤ص) رشك الطواف: املسألة اخلامسة(  
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رشِرشك−  فيهام ة الدعاء 
يف الرشك املتعلق ِشافعي

م الساحر  عىل يف كتاب األم ني تكلم

ك   .ًمعا الشافعي ليتضح كالم− السجود ِو
 بالدعاء تلك  كالم الومن أوضح ما جييل 

 بحيث أحاطت به من مجيع نواحيه, وذلك  العظيمة التي قررها فيه,ُالقاعدة
ذ~أن الشافعي  َرَكَ ح   حك

ما يوجب الكفر ف َ, َإن
ُما يلتمس

ًقاعدة
ر  ذكر أن ك أنه ذ ه   ل يقدر

سأله ز   مل يكن ُال ب  إال اهللا ء تلك  ع َقطعا
داخل فرد ل الكواكب َُّيٌ, فإن َ

ن  ه و لق بالدعاء  ن الرشك امل ا ا ن رب ابن الصباغ د
ما يقرتح ب إىل جت

ما يلتمس ُتفعل

 َهذا املنقول

 حالتني 
 ما مثل وص ":  قوله إذا وقع فيهام, ومنهاميكفر الساحر

  منها التقرب للكواكب السبعة, وأهنا تفعلمن اعتقده أهل بابل 
 ."فهو كافر
 عامة يف كل من التمس من غري اهللا ما ال  أوضح هبذا التقريرف

أهل ل  كف اهللا, و إال ي  جاء من سؤاهلم غري اهللا ما , بابلِ ع
ي أن السببُ جيو الكواك يف كفرهمُ, و ا   د

ْبخصوصها سؤا     مثل, ومثال من هذه القاعدةضَ
 . عليها فقطبه

ل ع بق تع لنوع م َّوق ع ع هذ
ُي  منهاإذا اعتقد التقرب هلذه الكواكب وأهنا : كفر الساحر ُ, 

ومعنى . "َ  منها": ارة قريبة من عبارة الشافعي السالفةوهي عب
 .اعتقاد أن هذه الكواكب جتيب دعاء من يدعوها: العبارتني

وعليه فمن دعا غري اهللا من املخلوقات العلوية أو السفلية فإن حكمه 
 . مرشكي بابلُحكم

ق ما ال  يف كل من فعل مع املخلوٌقاعدةويدلك عىل أن 
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صُي شافعي الدالةِ أصحابفعل إال مع اهللا  ُ ا

ْواعترب ِ

أو "
ٌد لصنم أو 

كا ذا أثبترش ه بفعله أل ق خم ًأو

ّ أ
م ن ق و أهنام ر وا ن السجود  ب النهي فجعل

قال  خ وا

ش د لغري اهللا 

د له باهللا فلحظ أن السجود لغري  تسوية  لذلك الذي

 عىل تعميم ذلك يف كل لُنصو
 .خملوق

, فالرشبيني يف مغني  ذلك بكالمهم يف السجود للمخلوق
 وهي ,املحتاج عندما رشح عبارة النووي يف األفعال التي يكفر من تعمدها

 ."ا من املخلوقاتهِغري:  قال الرشبيني"وسجود لصنم أو شمس": قوله
أو سجو" :وكذا قال السويدي عند بيان الكفر املوجب للردة

ي هللا ٍشمس ن ه   , لو  ". 
 o¯ ° ± ² ³n قول اهللا البيضاويوملا فرس 

فإن :  قالo ´        µ n, مثلكخملوقان مأموران مألهنام :  قال]٣٧:فصلت[
 .ت العباداخصالسجود

ثل ا  لقم ه خملو للشمس  نا, ُ سب ع
ي لو   .سجد للمخلوق, وإنام يسجد للخالق وحدهَمل

فمن : السجود من خصائص اإلهلية, ثم قالومن هنا ذكر املقريزي أن 
ب فقد   .هه بهَّسج

 ملبالغة يف تعظيم فيه االسجود لغري اهللالسالم أن  وقرر العز بن عبد
 يف التذلل والتخشع تسويته لرب العاملني ويف ,من ال يستحق التعظيم

 . والتخضع
اهللا تعاىلً يف َ سج ِ ُ. 

من سجد ":  فقالعامة,قاعدة  السمعاين يف السجود لغري اهللا أوضحو
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ا ب ."ًلغري  ر فقد اختذه ّ اهللا

ه ش فقد ى اهللا د ل السجود

ّاختذه

عقب 

عي  عليه أن  د ستب ال  يف العالنية ومراده أن من يأمرهم بالسجود
 , لوة ل  ح

ا جييل حقيقة كون السجود من خصائص األلوهية, فمن وكل هذا مم
ب  من سجد له باخلالق جل وعال, وهذا َّجع ألح سو  

من سجد لغري اهللا فقد ": ما جعل السمعاين يقرر فيه هذه القاعدة الدقيقة
 ."ً ربا
تباعه يأمر أ أنه شاهد بعض الشيوخ املزورين  ملا ذكرالرازيلذا فإن و

بقولهأنتم عبيدي, : بالسجود له ويقول هلم ولو خال ببعض احلمقى : َّ
 .منهم ربام ادعى األلوهية

يد ع  ي   ُ
لع,األلوهية اخل هبم ا َظِ 

وإنام أوردنا هذا 

ح  د  ء أو ع ذلك كلل ُه َّن

 .سجود لهأمرهم بالح من م ما اجرت
ن مراد الشافعي بكفر أهل بابل يف صنيعهم  لنعلم أ,هَّكل

 كام نص أصحابه هنا يف ,مع الكواكب شامل ملن رصف العبادة ألي خملوق
 العبادة لغري اهللا تعاىل رشك بكل حال, سواء أكان ذلك رصففإن السجود, 

أو غري أو ذب ا سجو  . حق اهللاخالص, أل هاِيف شك د
: , حيث قالعةاشافعي يف الدعاء ما قرره يف أمر الشفومما يتعلق بكالم ال

 os ut :استنبطت البارحة آيتني, فام أشتهي باستنباطهام الدنيا وما فيها"

v w x y z { |n]ويف كتاب اهللا هذا كثري  ]٣:يونسoª « ¬ ® 
¯ ° ±n]فتعطل الشفعاء إال بإذن اهللا ]٢٥٤:البقرة. 

 od e:  كام قال سبحانه,هومراده أن الشفاعة ملك هللا تعاىل وحد



 

UX

f gn]٤٤:الزمر[. 
ي اهللاوال تقع إال إذا أذن ل ح فقط, و ن ب رَ  ني  ك ذ ه  حا ُدِس

ف الشافعي  هنا يف بي فمن ه ر ذكر مع مرفوع الذكر  بأنه
يف  ة النبيوالشافع املشفع شف  فقيد

ع شف ُ الدفعن املراد بامللكدفع ا
ُ ُع الناسَدفالدنيا 

مة و ده ع ُع ف ل 

 بعد  الناس القيامة
  يأذن الرب الذي يملكعندها, فميض مدة طائلة يشتد فيها الكرب عىل الناس

 .od e f gn : نص اآليةهو كام , فيها, إذ هي ملكهالشفاعة
ن اهللا ُّ  وص ب ~َّ     ِّ

األخرى"الدنيا  اع "َّ   بالدار اآلخرة, ~َّ 
 . مع ذكر ربه فإنه واقع يف الدنيا, كام يف الشهادتني واألذان~بخالف ذكره 

 oz { | } ~ �nولذا ذكر احلليمي أن قول اهللا سبحانه 

ة ال ي]١٩:االنفطار[ ا  بالقوة, كام يكون يف ِ, ألَل
هم عن بعض وعن أنفسهم بالقوة, وال يكون ذلك بعضَي
فالشفاعة ليست من هذا الباب, ألهنا تذلل من الشافع للمشفوع , قيامةيوم ال

إقا  , تذلن ي ي أليقٌُّالش فال يوم ع له  بهمن 

مالك  معا بني يدي ع له وا ن الشافع ًأهنا تذلل

                                                      

,  ه املشفو  بأحواله ُ وأشبهُ 
 .IQHنقله البيهقي عنه يف كتاب البعث. من يوم الدين

موضع الشفاعة هو يوم القيامة فقط, وأن الشفاعة جيمعها فأوضح أن 
الشفاعة ملشفو    وهو اهللا وحده , م 

 .ال رشيك له
 ~ املبالغة يف مدحه  بالنهي عن~وملا تكاثرت األحاديث عن النبي 

 
 .٥٦ص) ١(
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 ملن − ِ وقولهIQH]ال تطروين كام أطرت النصارى ابن مريم[وإطرائه كحديث 
قولوا ! يا أهيا الناس[ :−  يا سيدنا وابن سيدنا ويا خرينا وابن خرينا:قالوا

يست هَ و ال  ِوْبقولكم

دَّ ُّ, وقد ذكر الشافعي يف مواطن

د
ِّ ه َّ

هم ك
ربه  ن ه املبني أل دينهم يف

                                                      

كم الشيطان, أنا حممد بن عبداهللا, ورسول اهللا, ما أحب ّين
أنا حممد عبد اهللا ورسوله, [:  ويف لفظ]ني اهللا عز وجلأن ترفعوين فوق ما رفع

 .IRH]ما أحب أن ترفعوين فوق منزلتي التي أنزلني اهللا عز وجل
ملا تواردت النصوص هبذا كان الشافعي عىل جانب كبري من التحرز من 

ة~ اهللا نبي~املبالغة يف مدح النبي   من ٍ  ع
 . مع البعد عن املبالغة املنهي عنها,بام يستحقه ~ عىل نبي اهللا وأثنى ,كتبه

 عن اختاذ قربه ~ هني النبي  وجهوقد تقدم كالم الشافعي يف بيان
ا  . وأنه كره ذلك لعدم أمن الفتنة والضالل عىل من يأيت بعد,ًمسج

االعتدال يف التعامل  عىل ما عنده من االتزان والدالومن نفيس كالم
قد جعل اهللا بالناس ":  قال~ملا ذكر حاجة اخللق إىل النبي  أنه ~النبي مع 
 .كام يف كتاب الرسالة " إليه يف دينهمَاحلاجةِّل

ن ع ~فجعل مجيع الناس حمتاجني لنبي اهللا   ,   ِّ
 .تعاىل

 ومل ,الناس إىل اهللا من احلاجة فقد أطلق العبارةبأما حني ذكر ما 
هللا ورسوله ":  بل قال كام يف األمخيصص احلاجة إليه تعاىل بيشء دون يشء,

 
 ).٣٤٤٥( رواه البخاري )١(
 ..وغريه) ٢٤٩, ٣/٢٤١(واه أمحد ر) ٢(
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 ِ اخللقع وُّنَمـال

ة  ح
, ه

حِفلم  

 ." إىل اهللا عز وجلُاحلاجةول عىل مجيع اخللق, وبجميَّالط
, فاملنة والفضل هللا ورسوله  من أمجل وأحسن ما يكون من البيانوهذا

 ولذا ,ل يف دينهم من الضال~عىل اجلميع, ألن اهللا استنقذ الناس برسوله 
الناس كلكانت   . يف أول كالمه كام تقدم يف أمور دينهم~هم إىل النبي ِّاج

 ُغريأما حاجة اخللق إىل رهبم تعاىل فهي حاجة مطلقة من مجيع الوجو
َّيصخمصوصة بنوع من االحتياج دون نوع,

ذا أفرد 
سالك ذا يف ام ملن تدبر القرآنوهو ظ ذكر ُني يًمسلكا قرآنيا

ر النبي ّخصُيف موطن واحد, فيو
ُوي

ها الناس ؤت و
ني ذكر  أما

 يف هذا ~ ذكر النبي 
اهللاَاملوضع  .نا وحده بالذكر ه, ول

, ٌ  ه  ي  اهللاُح  ع
 , الرب بالذي ال يصلح إال له ~ ُّيذك
 يف ~, كام قال تعاىل يف الذين ملزوا النبي بالذكرفيه  وحده  سبحانهدَفر

 o| } ~ _ ̀ a b c d eالصدقات 
f g h i jn]٥٩:التوبة[. 

 يضع ~ حيث كان النبي ,جعل اإليتاء هللا والرسول كيف فتأمل
ي,الصدقات يف مواضعها ي , لذا قال  املعيار الرشعيوفق عىل َ 

of g h i jn احلس  , الذي معناه الكايفَبْ ح
ََرصَفق

ل  ث ح ف رش رسا ظيام ًتضمنت اآلية أدبا
                                                      

) حسبنا اهللا ورسوله: ( ومل يقلoc d en :ه عىل اهللا وحده
 .حدهبل جعل ذلك هللا و

ي جع: IQHلذا قال ابن كثري ا,  ي ّ ع و 
 

 ).٢/٣٦٤(التفسري : انظر) ١(
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َالرضا بام آتاه اهللا ورسوله والتوكل
ك الرغبة متثَذ و يف التوفيق للطاعة

مر ا

ن و م ما سائر م ف ذواهتم يف ُّمفتقرون إليه
ري كان أو فاهتم, نطقا ذواهتم ًيف

ه اهللا َّ 

 oc: , وهو قوله عىل اهللا وحده
d en ل ال إىل اهللا وحدهوك ا   ِ 

 . الزواجرِوتركواأل
إهنم  o` a b c dn : يف قول اهللا تعاىلالبيضاويوقد قال 

يع هلم,  اهت و  هيمه  واملراد بالسؤال ما َِ   وص
هيدل عىل احلاجة إىل حتصيل اليشء  .IQH   وص  غ

ه ورفع قدره َّنبينز: قوله~ومن مجيل ما ذكر الشافعي يف النبي 
 وذلك أن ]٥٨:الفرقانoV W X Y Z [n]مه وأدبه, وقال َّوعل

ُم: الناس يف أحوال شتى
ك  مستند    يفنى  ل ة  ط ىل أو

~ 

 أو عىل , أو عىل زرعه, أو عىل ماله,ل عىل نفسهِّتوك
يوش ,سلطانه يموتأو عىل يشء إىل حي الناس, وك  ي ٌّ ع ع

َرَوأمفنزه اهللا نبيه أن ينقطع به, 
من  بجامع أن

 .ه أن يتوكل عىل احلي الذي ال يموت
ِ  س, التوكل عىل غري اهللاهفتأمل قطع َوَ

 من ا

ى اهللا يموت والبد, 
 والتحرز  قواعد ذهبية يف بيان التوحيد− واهللا −  وهذهأما اهللا فحي ال يموت,

َرُدمن الغلو, سقناه

عاملاِوقد تقدم معنا قول  م ع ًل

                                                      

 .ر هذا اإلمام, لو أردنا تفصيل رشحها طال بنا املقام
 رصفرة ومىض عىل هذا أصحاب الشافعي رمحهم اهللا يف بيان خطو

ابن لغري اهللا,الدعاء ت  جي:  خزيمة  ِه سم يز أن ُ
 .إلخ... أعوذ بالكعبة:يقول الداعي

 ~ النبي ةوذكر عثامن الدارمي والبيهقي والبغوي وابن حجر أن استعاذ
 

 ).٥/١١٠( أنوار التنزيل) ١(
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ل, خملوقُب  ع كال غري   
يتعوو:  قالوا,عناه أنه استعاذ بمخلوقم  .ذ بمخلوق من خملوقَّ جيو

م اهللا ىل أن دالة وقا لكان كلامت اهللا التامات خم كان ً إذ لو
ز أن  ُال

قدر عىل إزالة ما ين بمال يصح التعوذ إال والسبب كام ذكر ابن حجر أنه 
ِعُاست

فا ال يستعاذ بغري اهللا أو
واالستعاذةِسواه وصفاته

ٍ ٌرشك
)ّ

بَاب ّالوه

 . وحدهيذ به منه, يعني اهللا تعاىل
ت": وهو ما أوضحه اخلطايب بقوله ه, إذ كل ما ِ ص

 باملخلوق ُ خملوق, وما من خملوق إال وفيه نقص, 
 ." ملا فيه من تعطيل املعاملة الواجبة له عىل عبيده, لتوحيد اخلالقمناف

من أسامئه ": )ابالوهوقال قوام السنة األصبهاين يف رشحه السم اهللا 
َُهي

ْ وال ,

ع  املنايف  بني  ذلك 
 أهل اجلاهلية

صن عباد  ّن
ب هلم منها إثبات إهلية م احلوائج طل

وة وال يقدر  العافية, وال يقدر املخلوق أن هيبها, وهيب الق
وقا ذلك, وإن  خملتسأل يا رب هب يل العافية:تقول ,املخلوق أن هيبها
 ."سألته مل يقدر عليه

فلام نفى " :]٥٦:القصص[o_ ` a b cnوقال عند قول اهللا 
 مع ما خصه به وأكرمه من املعجزات دل ~ عىل هذا عن رسول اهللا القدرة

 ."عىل أن غريه من العباد أكثر عجزا
أمل تنصيصهم يف هذه األقوال عىل منع رفع الدعاء للمخلوق, ألن فت

أمر إجابة الدعاء خيتص به الرب وحده, فال يصح جعله ملخلوق, فمن فعل 
اخلطايب للتوحيد, كام الرشك  .ّفقد وق يف

 من هم حوائجَ طلبمن صور رشك   أنوذكر الشهرستاين
ام فقال ع,غري اهللا األ القوم ملا عكفوا عىل التوجه إليها كان ":  

ادة ا ,ًعكوفه ذلك ع به   َو ُ". 
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 صاروا مرشكني,  إال اهللا اهللا ما ال يقدر عليهَغريحنيوذلك أهنم 
فمن استعاذ بغري اهللا عىل وجه التخليص من الرشور التي ": كام قال السويدي

 ."دفعها إال عالم الغيوب فهو بمن استعاذ به مرشكال ي

دعوا  

عىل أكد
عة  و ط أن اهللا

ووضوحه, لئال  الئه عىل ذلك مع دوإنام نص

  هذهأمرّ   و~وملا تكلم احلليمي عىل وجوب طاعة النبي 
نبال املعبود  عىل أثناء ذلكهّا  دون رسوله, وهو املرغوب إليه ُ ه

 . دون من سواه,واملرهوب منه
ي ُّع حبَفَْ  ج 

ًدا إىل أن يرصف
 ~ النبي 

, فذلك ما ال يرضاه اهللا وال رسوله,  شيئا من العبادة لهأح
 _ ~ { |o:  كام قال تعاىل,وال يمكن أن يأمر به نبي من أنبياء اهللا

` a cb d e f g h in]٨٠:آل عمران[. 
الذبحال صورومن : ًثانيا ب أصح الشافعي  التي ذكره ه  . لغري اهللاُرش ا و ا  ك 

حد َلنووي يث رشح اعندف  ]لعن اهللا من ذبح لغري اهللا[: َرفوعامل > عيل  
أن يذبح بسم غري اهللا, كمن ذبح ملوسى أو عيسى أو للكعبة, فال أوضح أن املراد 
ذبيحته, نص ل
دة عب ا ري  َله ك َ فإن ن ك ر بالذبح  س

, فإن قصد تعظيم املذبوح  عليه الشافعي, واتفق عليه أصحابناَّحت 
ا ل اهللا و الذابح م غ ان ا كفرا,   ًاّلام صا مرتدًله 

َّملا 
ع

ُوهو أحدَ الذبحُّ املاورديل

. 
إذا ذبحها كل من ذبيحة النرصاين  عىل حرمة األنصإنه أما املاوردي ف

 قال اهللا ,كذبائح األوثان, ألنه معدول به عن وجه اهللا": ل بقولهّل ,للمسيح
oA B Cn]إىل قوله]٣:املائدة  :oG H I J Kn . 

 كالذبح −  العزم أويل − للمسيح فجع
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 أن الذبحيف ُ, ن
ونص 

من  ىل للعنة

احلالني معدول عندهوالسببلألوثا  . به عن وجه اهللاٌ 
 دخل يف اإلهالل بالذبح ~ من ذبح لرسول اهللا عىل أن ًأيضا

 . وال يكون داخال فيام أهل به هللا,لغري اهللا
بيان ": بقوله] لعن اهللا من ذبح لغري اهللا: [وترجم أبو عوانة عىل حديث

نوجوب ا ذ ذبيحة ُّوكذلك كلَكَسَ ع 

َّما يقرب لغري  ُ

ح َبُت": , ثم قال" لغري اهللا
 ."لغري اهللا

فمن ذبح ":  الذبح هللا, قال خصائص اإلهليةمنأن ريزي ق املذكرولذا 
 ."لغريه فقد شبهه به

 ,اهللا:  عند كالمه عىل الذبح لغري اهللاوقال السويدي
ًاريضليدفع 

ي رشبي وا وص القفال
ٍحممد 

من الكفر االعتقادي والرشك الذي كان  ,ام له تعظي, أو جيلب خريا
 .عليه األولون

ن وغري ل حرمة أن يقول  عىل  من فقهاء املذهبمهاُن 
 اهللا, ِرسول (أو) بسم اهللا واسم حممد(أو ) بسم حممد(الذابح عند الذبح 
 .إلهيامه الترشيك) بجر اسم حممد

: رشك الطواف الشافعي وأصحابه  من صور الرشك التي أوردها:ًثالثا
 <روى سعيد بن منصور والبيهقي أن عائشة وقبل ذكر كالمهم ننبه إىل ما 

مـك عنه المس  عام ي م ِرْحُُِملا بلغها أن زياد بن أبيه إذا أهدى للكعبة أمسك
 .]هل كان له كعبة يطوف هبا?: [قالت

, لذا طوالشاهد هنا أن الطواف عند أهل اإلسالم مرتبط بالكعبة فق
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 .أنكرت عائشة عىل زياد صنيعه هذا
ال جيزيه أن يطوف إال يف املسجد, ألن ": وقد قال الشافعي يف األم

يعتد,املسجد موضع الطواف  بام طاف خارج املسجد, ولو َّ  خر  
 ." إذا مل خيرج من احلرم,أجزت له ذلك ألجزت له أن يطوف من وراء اجلبال

فطافمل  ج فإن

ج املسجد َّوبني خ  بطواف

ىل فقه ذا التعليل  

ل للطواف موضعا جي ًمل
من األرض ال يفعل ببقعة

داخل يف الطواف الذي ى ح دقق الشافعي ه ذلك ع
حال فألزم الطائف ع بدنه مج ج  أن يتحقق أن خ  الطواف

ء  ر من ع البيت, فال يطوف إال مج ن

بقولهد االعتدا السبب يف عدم ار يف ألنه ": ٍ 
 ."غري موضع الطواف

أدق ه وأدله ع قائله َّأال ما َّ! 
 فقط, ألن اهللا فموضع الطواف الوحيد يف األرض هو يف املسجد احلرام

ع سواه , كام قال ابن كثري ملا ذكر اختصاص الكعبة  
 ."ُ  سواهافإنه ": بالطواف

الطواف : مهااحدإ: خصه اهللا بعبادتني": وقال احلليمي يف شأن البيت
 ."فال جيوز إال حوله

, كام نقلناه عنهم يف كتاب ونص عىل هذا عموم الشافعية يف كتب الفقه
 .جهود الشافعية

ت     ليقع ,املسجدّوم  كل  
ي َ,يف موقعه حتديدا ارَ   ٌ

احل ا ي  و  فإن أخل ,روان الكعبةَوشاذر ْجِع 
ألنه طاف يف الكعبة, وهو مل يؤمر أن : قال مل يصح طوافه,  ذلكبيشء من

 .يطوف إال هبا
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جمَّونص ٌّ عىل ذلك

ع  ما ىل الطواف به

واحد من الشافعية  ري ولذا استحب

يضا يف كتب الفقه, وحكى  غفري من أصحابه أ 
 .النووي اتفاق الشافعية عليه
يق يف املوضع الذي رشع اهللا الطواف به, ليقع دقفإذا كان كل هذا الت
اهللا  فكيف إذا طاف أحد بموضع مل يأذن اهللا بالطواف ,َ ع  رش

 !به أصال?
لأل ُفُ غ 

عىل استكثاره من الصالةُم ًما
ذه العبادة  بالبيت احلرام, فإذا فارقه افتقد

اق  وهو القادم من آف−قي 
 وجعلوا استكثاره منه , استحبوا له أن يستكثر من الطواف−األرض ملكة 

, َّقد ألن األفقي ال يمكنه الطواف مطلقا إال  
بالك ّيِّلُ ه

 ُي

رين بصورة ِّتصوُ م
 َالذ

ذهبت امأينام حي ك ذاهبع  فلست 
ل الشافعية الطو ذا الو ,  املعاين

, كام كان عطاء ة وفاته حملها
ا ّأم:  فيقول, أو الصالةِالطواف:فضلغري أهل مكة إذا سألوه عن األه ِّوج

 وتقدرون هناك ,لكم فالطواف أفضل, إنكم ال تقدرون عىل الطواف بأرضكم
 .عىل الصالة

 ومال إليه ,وقد نص عىل ذلك املاوردي والبغوي واحلليمي والرازي
 .البيهقي, وجعل ابن حجر هذا القول هو املعتمد

 ٍعبد,بيتالطائفني يطوفون حول الوبني احلليمي أن 
 وذلك أن الطائف الزم ,, ال مذهب يل عنكأنا لك وإليك: ده يقولِّبسي

: للبيت, وكلام ذهب عن وجه البيت عاد إليه إذا افتتح الطواف, فكأنه يقول
ث مضيتُ  , و ن  . فإين راجع إليكُب 

اف ة ألجل هذهَل جع   الطوافدتأدب عنُفيً ص
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ية وتستشعر عظم الصالة,بآداب  ُوابنذكر كام ,طاف ببيتهُ 
Iمجاعة

 النووي من 

ىل أهل مكة أن  دينة

مل يمكن أهل  املدينةفلام
واف َ أرٍ أربع طوافاتَجعلوا مكان من ن ما فاهتم ك  َ

ع يطاف به هم مو ع مل يكن َّومرادهم أن املدنيني ملا

QH. 
وملا نقل الشافعي أن أهل املدينة يقومون يف رمضان بتسع وثالثني 
ركعة, وأن أهل مكة يقومون بثالث وعرشين أوضح املاوردي واحلليمي أن 

املكالسبب يف زيادة أهل امل يني إذا صلوا أربعا طافوا ِّ ع
 فحصل هلم مخس ,  فيوترون بعدها, إال عند الرتوحية اخلامسة,بالبيت

م يف الطواف ُ مساواهتَ تروحيات وأربع طوافات, 
ا  ط, تروحيات زوائدبع م

 .IRHكةأهل م
ض عو ند ُض  

فإذا مل 

ًحتديدا, مع أن منعهم 
ك ِ املسجدَ خارجَالطواف ًوما

 عن وا
 .فقدان الطواف بزيادة الركعات

رشع الطواف باملدينة, وهي أفضل البقاع بعد مكة, فكيف ُي
 !بغريها

 ~وقد نصوا عىل حرمة الطواف بقرب النبي 
اف ِاحلرام , غري أن  عن ختصيص القرب بالذكرٍعم 

                                                       
 مجيع ما تقدم عن الشافعي وأصحابه يف موضع الطواف وصلته بالعبادة إىل هذا املنقول عن )١(

−٣٧٧ص) الطواف: املسألة اخلامسة(النووي وابن مجاعة موجود يف كتاب جهود الشافعية 
 .نقال عن الشافعي وأصحابه, من بينها ما نقلناه هنا) ٤٨(, ويف ضمن هذه املسألة ٣٨٨

   هن س   )٢(
 .لرشك الطواف, كام نوهنا يف أول هذه املسألة الثالثة

يف املسألة املفردة  موجود شاء اهللا من أقوال الشافعية ريد إن اية ما هذا النقل إىل من ً بدءا
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 بسبب غربة الدين صيصخاحلاجة للنص عىل هذه املسألة أجلأهتم إىل هذا الت
 .وكثرة جهاالت اجلاهلني

 بخالف , ممنوع منه~أن التمسح بقرب النبي لذا فإن احلليمي ملا قرر و
ال يَّالكعبة بني ."يطاف بالقربيطاف بالكعبة وال "ر كام أنه َنك  ُ أن املنع

س الذي 

ري من  ك خالفة وال يغرت  عليه وأطبقوا
ال يلتفت إىل 

ِ َأورد البدع
َة 

جهلة  وقال ابن النحاس عند كالمه عىل ما يقع من

 ولذا ,أمر مستقروهذا الكالم املتني يفيد أن املنع من الطواف بالقرب 
 .بان به املنع من غريهَتُيصار بمنزلة األصل

 العلامء هالصواب الذي قالوعقب النووي عىل كالم احلليمي بأنه هو 
العوام ث بم   , مل إنام إن االقتداء والعف ,ُ 

م,يكون باألحاديث الصحيحة وأقوال العلامء ثات العوام َحدـُ و
 .وغريهم وجهاالهتم

عندما  ذكره يف منسكه "ال جيوز أن يطاف بالقرب": وقال ابن الصالح
 . التي تقع يف املسجد النبويواجلهاالت

: رب وغريه, ثم قال عىل حرمة الطواف بالقاالتفاق مجاع بنوحكى العز
 ." وال ببناء غري الكعبة الرشيفة باالتفاق~ال جيوز أن يطاف بقربه "

  ما املرشوع منه وما املمنوع?,وهذا بمثابة القاعدة العامة يف الطواف
احل ُّج 

م با وا ها َّة التي يسموهنا قبّبم وهي ُ عليه السالم َة آدم
اج من 

لق": املنكرات فه ن ط , ُو  
 ."بدعة شنيعة جيب إنكارها واملنع منها

ال تقوم الساعة حتى تصطك [: وملا أورد الشافعية حديث الصحيحني
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 يعود صنيع اجلاهلية األوىل بينوا أن ذلك ]أليات نساء دوس عىل ذي اخللصة
 .يف األمة من جديد

 كان فيه صنم بيت: ذو اخللصة: رشح ابن األثري املعنى بقولهولذا 
ال تقوم الساعة حتى ترجع دوس عن  ~ يسمى اخللصة, أراد ,لدوس

 , وتضطرب أعجازهن يف طوافهن,اإلسالم, فتطوف نساؤهم بذي اخللصة
نُك  . يفعلن يف اجلاهليةَّكام 

 وذكر ابن حجر أن احلديث ,وقال بنحوه البغوي والنووي والسيوطي
 .من األدلة عىل وقوع الكفر

ُرْكِذ": بن حبان بقولهوترجم عليه ا

دي أنه جاء  ن أيب ى البخاري  فقد
جرا هو أخري ً فإذا وجدنا

بناه  جئنا بالشاة  من تراب ثم ة ج عنا را مل نجد فإذا ر نا  ًو

يف  ك ملا وذ ذا تبيانا للعبادة التي يرصفوهنا للحجر م وا ًفجعل

ظهور عالمات أهل  اإلخبار عن 
 ."اجلاهلية يف اإلسالم

 فإن الطواف بغري بيت اهللا صنيع أهل اجلاهلية وصدقوا رمحهم اهللا
العطار حد,األوىل ث عن رشكهم يف َّ رو ع ر

 منه ألقيناه  ح,كنا نعبد احلجر": اجلاهلية فقال
فحل ثو   ,   حج مج  اآلخ ْأخذ ُ

 ."ثم طفنا بهعليه 
ل   , فه ه  ط

 . اخلضوع والتذلل عظيمالطواف من
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هنقد كة أمر حيرص عليه كل عاقل, لكن َالربال ريب أن  َِطلب  ُ

سائلجا أن  يف التامس الربكة احلقيقية ز
ن األشياء برَّإذا بني د  التيًكة ليشء ا

ما توهم  َ أما
هل د ست ها دليل ال ًأمورا

قبل  ني

ما   لك

ي العبد 
 : يف هذا املقام عن أمرين

 بال  بناء عىل الظنون واألوهام, أن يلتمس الربكة يف األشياء:أحدمها
  .مستند من رشع اهللا

 الرشع, فإن الرشع َ  وِوـُي:الثاين
الوسائل جتَ م ُ م حد  .تلب هبا تلك الربكةّ

الناس  فإهنم يبتدعون لتحصيل بركته املزعومة الربكة فيهُ 
ا ن   .   علي وال م

ّ ح >ام روى البخاري ومسلم عن عمر ب الشافعية اعتنىوقد 
 ولوال أين رأيت ,علم أنك حجر ال ترض وال تنفعإين أل[: احلجر األسود وقال

قبِّقبُي~رسول اهللا   .]كُلتَّ 
 ملا كان قد عبد احلجر هاب ما كان >حيث أوضح البيهقي أن عمر 

 وأخرب أنه حجر ال يرض وال , فتربأ من كل ما سوى اهللا,عليه أهل اجلاهلية
 .ينفع

ض قريبي العهد  لئال يغرت بع, قال ذلك>أن عمر " النووي وأوضح
                                                       

املسألة (لة كتاب جهود الشافعية ألقوال املنقولة عن الشافعي وأصحابه يف هذه املسأانظر ل )١(
نقال عن الشافعي ) ٣٧(, ويف ضمن هذه املسألة ٥٩٥−٥٨١ص) التربك املمنوع: السادسة

 .وأصحابه, من بينها ما نقلناه هنا يف هذه املسألة
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أ ِفلَ مم ن  ُباإلسالم

يف   ليشهد

منه  ذ و وا يد

و َكام أورد الشافعية إنكار ن املقام من  ىل

وال ال َوأوردوا قول َل املقام

 فخاف أن يراه يقبله فيشتبه ,اهوا عبادة األحجار وتعظيم
, وأشاع وأنه حجر خملوق كباقي األحجار فبني أنه ال يرض وال ينفع, ,عليه

البلدان,عمر هذا يف املوسم  وحيفظه عنه أهل املوسم املختلفو ,ُ 
 ."األوطان

العراقي وبنحوه قال ابن دقيق الع أخ  بن حجر,   تقبيل َكراهةُ 
 .ما مل يرد الرشع بتقبيله

قول{  الزبريِابن يمسحو  : هَ ع 
 .", إنام أمرتم بالصالةإنكم مل تؤمروا باملسح"

متِّقبُت":  جماهد َ, وقول"ْحَس  إنام ":  قتادةه
حهِمُأ وا  ؤ مل  ده ع , ولقد وا أن يصلوا بمس مر ي , و ن ُّر  َ مما ْتَفَّتكلُ شيئا  ه  ًذه األمة

 ."تكلفته األمم قبلها
, ثم   ِمَتْلَيال ": وقال احلليمي

 َ قتادةَ قول]
ا ر  

ًإقرارا ملا 

خه مالك ش عىل بلغه أن باألندلس الرد

ي املقام وال ابن"لهِّقبُس  . الزبريِ ذكر قول
 o´ µ ¶ ¸ ¹nوأورد البغوي عند قول اهللا 

 . مل نؤمر بمسحه وتقبيلهالسدي بأناو ٍومقاتل١٢٥:البقرة[
بن كثري قولكام  ابن حج و  . قتادةَنقل

 الكرام,  السلف هؤالءقاله − كام ترى −ذه اآلثار فاعتنوا هب
 .ألهنم أوردوها يف سياق بياهنم للنصوص

الشافعي إنام محله عىل التصنيف يف ومن أنفس ما وجدت يف املسألة أن 
ي طاقٍوة ملالكُسَلَق أنه ٍ   ي− ْن أي  − ةَّ 
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, وكان هلم هبا يقال .قال مالك:  فيقولون~قال رسول اهللا : ُيستسقى 

ال ال الشافعي مالك ال ها

ّ ي
 , ن  ذلك ن  و

حياة  يف ن يتقرب ك ُما
البطن

ذا ل ا و
َن َ وم

 من ع األندلسينيي ملا تضمنه صنرد الشافعي عىل شيخه مالكوإنام 
هم من أهل ُ   و و غرييال يرتض من املبالغة التي أتباعه,
 .العلم

النهي عن إلصاق البطن والظهر بجدار قرب  نقل لـامذا فإن احلليموهل
أقر, وعن مسحه باليد~النبي  البدع  بأمر ه ودلل عىل صحتهَّأ  م

النبي  أنه دقيق, وهو ا    بمسح جدار بيته وال إلصاق ~ 
 .هر بهَّ والظ

لنووي ه وأقر  العلامء وأطبقوا هلصواب الذي قالهذا ا: ه, وقالَّنق
َرَطخ,عليه

ف  ك ق  و فيام  الربكة إنام
عند  ّعد بعض العلامء من البدع االنحناء للقرب

ُ وأقبح,

ق الرشع ذلكَ وأقوالَو ل ن ي ج س ول م م  السلف

ن اخلراسانيني من الشافعية  ل أبو موسى املديني احلافظ ون

,  بباله أن املسح باليد أبلغ يف الربكة فهو من جهالته وغفلته
ي ي الرشع, و اف  . الفضل يف خمالفة الصوابىبتغُألن هي  

 : وقال العز بن مجاعة
 منه تقبيل يظن من ال علم له أنه من شعار التعظيم:  قال,التسليم

 ومن خطر بباله أن ,مل يفعله السلف, واخلري كله يف اتباعهماألرض للقرب, 
الربكة إنام هي فيام  ألن ,تقبيل األرض أبلغ يف الربكة فهو من جهالته وغفلته

ب مم جه  اف ي ع  , له فارتكبه, َ وع
 مع علمه بقبحه وخمالفته لعمل السلف, ,بل عجبي ممن أفتى بتحسينه

 .واستشهد لذلك بالشعر
قوهل : مَق ع
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َّه, وال ْال يقبلَ القربِمسحَال ي ."ة النصارىده, فإن ذلك عايمس وو"

َاستالم العوام  
قبي ها من املبتدعات املنكرةو

 أو ~
هلا فضيلة ت ال توجب جلها َُيف املنام ببقعة د البقعة

 .~وأقر ذلك أبو موسى 
 القبور الزعفراين يف كتاب اجلنائز أنوذكر أبو احلسن

ل , وينبغي اجتناهبا وهني من فعل ذلك ً رشعاَت
 .عنه

 الصالح ِالرجلأن رؤية النبي "االتباع بوذكر السيوطي يف األمر 
وتقص   مصىل, وإنام خذ َّتُ أل

وهذه األمكنة كثرية موجودة يف أكثر البالد, فال يفعل ذلك أهل الكتاب, 
كاُي ما ة كائ ة ص هلا د ذه األماكن إنامع نت ن   يص  تِضُ وه و,َتق  خ

, 
 لبيوت ًع مضاهاة

ًاّوصداهللا وتعظيام ملا مل يعظمه اهللا
َ َجرير

ِ إزالةَمرشوعيةِاخللصة, وحتريق
ري   الناسمن بناء

ر    ابن

ام أفىض إىل اعتقاد أن ر ى ح هل ل ملا أمن تعظيم   بقيت
و فيام دا ش ام نراه اآلن ً أو

ريب بعض  من  ع
ن ا ما يذكرون

 ." للخلق عن سبيل اهللا
 هلدم ذي >هللا  عبدابن ~واستنبط ابن حجر من بعث النبي 
 ما   منهها, استنبط جرير هلا بالنار وتكسري

ه به  وغ  .ُيفتن
أيضاوأوضح ه َأصحاب~خفاء الشجرة التي بايع النبي  أن ً حج

 ملا وقع حتتها من , بيعة الرضوان كان حلكمة, وهي أن ال حيصل هبا افتتانحتتها
ب هل, اخلري ت  ا,  اجلها  ا قوة ُفلو 

اه  ه دوهنا  .نفع رض, ك م
قَابتد:وقال ابن الصالح  الفجرة املحتالني يف الكعبة ُ 

لع:  أحدمها,أمرين باطلني  موضع عالوة الوثقى, عمدوا إىل ْرُ م
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ا وس مَ ج ر البيت د َّمن
ل إليه ص وثقى فقاسوا با َبيده فقد استمسك بالعروة ا

 وأوقعوا يف قلوب العامة أن من ناله ,وه العروة الوثقى
و عناء لو  حتى ربام ,ًل

مسامر يف وسط البيت : والثاين. صعدت األنثى فوق الذكر والمست الرجال
رسة َّمَس ّوه

رسة الدن عىل رسته م ّد

م  الصالح تِ ابنَد 

الدنيا  حتى يضع ,احبطواالن ومحلوا العامة عىل كشف الرسة ,ُ 
يا ه     قاتل اهللا واضع ذلك :قال ابن الصالح, ثم أح

 .وخمتلقه
وال ريب أن مرادهم بام صنعوا يف هذين املوضعني حتصيل : لتق
 .الربكة

أقر كال  .ه أبو شامهُلميذوق
هف: وملا نقله النووي عنه قال

ل  و
غراض فاسدة,  أمران باطالن أحدثومها ألام

إىل س توصل  .ت يأخذونه من العامةْحُل
ومن ذلك ما ذكره السيوطي من قطع العامة قرون بعض الدواب 

وقد يبلغ التحريم يف بعضه وكل هذا باطل ال شك يف حتريمه, ": ًتربكا, قال
 ."إىل أن يكون من الكبائر, وقد يصري كفرا, بحسب املقاصد
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אאא 
אא،א،

אא 


ه عل ت و من أدق التعريفات التي ف الشافعي العبادة بتعريف
ما ابتىل اهللا به مبينا قال ث ح ب  كت يف ك ًذ

مبأن  حم ك  بقول
عة ْع ٍط

 ٍوطاعة

 :وفيه ثالثة مطالب

אא 
אאIQHK 

ا ي قف   ,ّعر  
ي    خ الرسالة,  ا ل   وابتىل طاعتهم ": لقهو

ار محامهَّتعب ُدهم وعمل وإمسا عن   ."وهاُ
ة ّليِفا: قسم العبادة إىل قسمنيوهو تعريف جامع مانع, حيث 

يف األوىل ْرَت كية, يدخل
يف الثانية ترك ل ِمجيعو

فعل  مجيع ما رشع اهللا من األقوال واألعامل, ُ 
, فلم جيعل األقوال واألعامل ما هنى اهللا عنه من  ُيدخ 

 .العبادة مقصورة عىل أداء املأمور, بل جعلها شاملة لرتك املحظور
                                                       

: ثانيا(ألقوال املنقولة عن الشافعي وأصحابه يف هذا املطلب كتاب جهود الشافعية  راجع ل)١(
اتعريف العبادة ا نقال عن الشافعي ) ٢٩(, ويف ضمن هذه الفقرة ٢٠٢−١٩٢ص) ًصطال

 .وأصحابه, من بينها ما نقلناه يف هذا املطلب
ح
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ل"): األم(وهلذا قال يف  أح رس َيع ج ُ
تعبد,من وجهني أهن  ."ُّ جيمعه

ه  و كام ل ثناؤه ثم  لم أن أحكام اهللا و
ام  ام 

ن فعل  مرا ف ع  ًفإن التكليف
ن هن ًبطاعة

و ت ع ط ع ا مج اإليامن
 

ع  مج ع أعامل القلوب مج

ىل  د تطلق قربة دق باحاجلوارح بقصد 

جه  عنه قد ل التعريف الذي نقلنا رف أن الشافعي من ك  ذ و
ن حانه س َده العبادةالعبادة ملستحقها ٌ تركا شِ والنهي,ً باألمر لزوماَّ ً

والباطنة, فال  رة علكل أنواع العبادة  مما يبني ده هللا  إال
هلا لسائر  د اإلمام ع رة العبادة ا

 كام تقدم يف كالمه ,والوجهان اجلامعان للعبادات مها األعامل والرتوك
 .السابق

مجيع العبادة ": كام قال احلليميفعل والرتك ابتىل اهللا طاعة خلقه, فبال
أشياء أشياء,ُ أ":  املاورديقالوكام , "ٌّ وك ع  جيم

يا ع معصية  ." و
ترك": ولذا قال قوام السنة ا  ا ل ي  ." املحرماتُ 

 ٍوانتهاء,مجموعه ينقسم إىل ائتامر ملا أمر اهللا بهاإليامن ب": وقال اخلطايب
 ."عام هنى عنه

ي": وبذلك يدخل يف العبادة كام أوضح الرازي ُي و
 ."أعامل اجلوارح

العبادة قد تطلق عىل أعامل ": وقال رساج الدين الفاريس الشافعي
الت , وق ع ة, بارتسام ما أمر السيد ّيْلعبُّقَّال

 .االمتثال:  ومعنى االرتسام."جل وعال أو هنى
نع خال  و ل ّب

, أل ح ب  املَ 
ت ةرصفُالظاه  ,  س  َ  وح
الق ن وشمو ئ  ُد ب, فتوجيهها هللا توحيد, ورصفها َرَ
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 .IQHلغريه رشك

                                                       
 عرضنا يف كتاب جهود الشافعية تفاصيل العبادات الظاهرة والباطنة عند الشافعي وأصحابه, )١(

م يف  العبادة, فلرياجعها من رغب الوقوف عىل كالمه صحةإضافة إىل بياهنم رشوط
اخلوف / املحبة: (حيث ذكرنا كالمهم يف العبادات الباطنة اآلتية) ٤٠٤−٢٠٩(الصفحات 

 ).التوبة/ الصرب/ التوكل/ والرجاء
 ).الطواف/ النذر/ الذبح/ الدعاء/ الذكر: (ثم ذكرنا العبادات الظاهرة اآلتية  
 .مئات النقول: لغوالنقول التي أوردنا عنهم تب.  عىل رشوط صحة العبادة كالمهمثم ذكرنا  
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אא 
אאאK 

بعبارة موجزة مباركة, كام هو دأب السلف يف  الشافعي ذلك بني
ب Iى, فقال يف الرسالة املعن  ريُكالمهم, قليل ك ُ املبنى

يف قضائه أن يتعبدهم به ق س  بام

ًموضعا نفيسا

هبَّ وىل~ ًم أمورا أرادوا
 

                                                      

QH :" إن اهللا تعبد خلقه يف
, ول~عىل لسان نبيه وكتابه  ب  ال  ,ام شاءـِ 

  ."معقب حلكمه فيام تعبدهم به
 .امينهاضأال ما أحسن هذه الكلامت ملن أمعن النظر يف م

ثنني  يؤخذ من مصدرين ا إنامالتعبد أن  يف هذا الكالم الوجيزذكرلقد 
 .~ وسنة النبي الكريم ,القرآن العظيم: مها

 التعبد, وليس ألحد أن ذيؤخ  فقطفمن هذين املصدرين العزيزين
 . أي عبادةخيرتع من تلقاء نفسه

ال يربأ أحد من :  أوضح فيه أنه IRHولذا ذكر يف األم
 ثم أمجعني,اآلدميني من اخلطأ إال األنبياء صلوات اهللا تعاىل وسالمه عليهم 

النبي  يف زمنه, فذكر أن ~أوضح ذلك بمثال يتعلق برأي أصحاب النبي 
امراء ففعل بعضهم برأهيأ   لكن , االحتياط للدين 

 إىل طاعة اهللا عز وجل, وأجاز ~ فيام كره همَّفرد كره ذلك منهم~النبي 
 

 .٢١٧ص )١(
 ).٦/٢٠٣(:  انظر)٢(



 

WY

ته, ألن اهللا عز َّنُو ه  س إنام كان جي~هلم ما عملوا من طاعة اهللا, ألنه 
 فبطاعة اهللا ,, فام كان من أمر من أمرائه أقرهم عليهوجل اختصه بوحيه

 .أقرهم, وما كره هلم فبطاعة اهللا كره هلم

من ذا ز

ذا  ل م ول يعلم
َ فيجوزوا

عة  ط ىل الناس أن يتبعوا ام وإ طأ و أم رأيه أصواب مبني  ال ألنه برأيه
و تاب اهللا و

ومراده هنا التفريق

 ً أمرا اجتهد فيه
َ ,ُّي

اللة  والسنة  يف الكتاب مل يكن ٍألنه لو تقدم أحد بفعل

                                                      

ث ه": − وهو موضع النفاسة الكبري −  الشافعيثم قال ُيس 
ب,من رأي أحد أن يقول د  ألح,~ه من خطئه بعد رسول اهللا ُ ص

ا ن ع   , ل ه خ    ,ِّ
ل اهللا وسنة~ه ِ ورس  .IQH"~ نبيه ُ, وه ك

إذ كان  ~النبي  حالني, أحدمها يف حياة  بنيُ
 فكان وفاته, بعد  الذي صار الناس إليه احلال أظهر الناس, والثاينموجودا بني

 فإما أن ,~ان حياة النبي ّإب عملاة إذصحاب من الحدالوا
 ينكره  أن التقريرية, وإما~ يف سنة النبي ويدخله عليه فنعلم أنه حققر

 .~ إنكار النبي  فنعلم خطأ هذا األمر من~
 كتابوانقطاع الوحي إال االتباع ل ~وعليه فليس للناس بعد وفاة نبيهم 

د~سنة نبيه واهللا      ,
 . اخلطأ حظ النبيني صىل اهللا عليهم وسلم, إذ الرباءة من ملا برئ من اخلطأعليه

 
ور  وت بغري قد أكلوا 

من ىل يقني كله  ليسوا ة   ملوضع 
النبي :  ويف بقية كالمه أنه إن قيل)١( :  بال أصل عندهم? قيل~ُاحل حض

أهنم ع  ح , عىل أ إىل ّلِالرضور واحلاجة
يف  حب أيب قتادة َ? أوال ترى 

ه, أال ترى أهنم سألوا عن 
الص ا  أص يد الذي صاده, إذ مل يكن هبم رضورة إىل أكله ذلك

 .?~أمسكوا, إذ مل يكن عندهم أصل, حتى سألوا رسول اهللا 
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اوقد قال ا  شع ر :ً رض عليه ن اهللا و  الشافعي
ح الناسح أحدثوا َْربَيمل 

مل  يف الدين بالرأي
ى  ح

ُقه ـ

بدعا تى  ً 
ي  سلبعث هبا الرُ 

استخف  مـ بدين اهللا أكثرهَّت
ُغشملوا من حـي الذي حـوف

ع َعن 

 لـ
ن التعبد يف الكتاب والسنة ما يغني مواهللا, إن يف املرشوع الثابت نعم 
, وهو  يف الدار اآلخرة بام ينفعه وقتهيشغل املسلمبه ع, وَاملبتداملخرت

 : بقوله الشافعيمراد
 .ويف الذي محلوا من حقه شغل
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אא 
Kאאא 

 ,من خرج عن هذا املسلك بابتداع ما مل يرشعه اهللاكل  ~ذم الشافعي 
 .~أو بتقديم آراء الرجال عىل سنة رسول اهللا 

ا  مطو , و  لة من نقاشه ملن َّوه  ج  كال
الس د فيها إجادة أمتع هبا كل من وقف عىل  أجاةَّن 

 .نقاشه من املنصفني

مواضع ب األم كت يف مه يف دا كثري ًذا
عىل  ُّقدموا آراء الرجال

ر ًآثارا آلث ل  ثم أتبع  و و السلفيف   يف متعددة

ا ي مل ها خا ُ لو

مثلنا  وا كا غفلة  م  و تنحتع و

                                                      

ومن أحسن تلك املواضع التي رد فيها عىل من قدموا آراء الرجال أنه نقل 
ا ا املعلوم هذه األج املعلوم  الكيل از  َ   ج َّ

ليس ألن نة واإلمجاع وما كتبت من اآلثار بعدما كتبت من القرآن والس": بقوله
لف و حيفظ معه~شيئا من هذا يزيد سنة رسول اهللا   ها,ُنِوهُ قوة, وال 

بل هي التي قطع اهللا هبا العذر, ولكنا رجونا الثواب يف إرشاد من سمع ما كتبنا, 
ن  كتبنا بعض ما يرشح قلوهبم لقبوله,  فيامفإن ل ال نه َّل 
 .IQH"...~الستغناء بكالم اهللا عز وجل ثم سنة نبيه يف ا

فأوضح أنه إنام أراد أن يكسب األجر بنقل األقوال يف هذه املسألة الثابتة يف 
النصوص, ألنه أراد إقناع قوم تعلقوا بأقوال الرجال, ثم أوضح أن هؤالء القوم 

اإلمام من ذوي الغفلة, ألهنم لو كانوا عىل املنهج السوي الذي عليه هذا 
 

 ).٣/٩٥( األم )١(
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الستغنوا بالنصوص عن كالم الناس, وملا احتاجوا إذا دلت قطعيات النصوص 
 . فيه إىل أقوال الناسواعىل أمر أن ينظر

ً ج حيسن, هلؤالءتهويف األم مواضع عديدة من مناقش   توجيه طالبّ
 الطلبة  يف النصوص من جهة, وتعويد اإلمام القدوة هذا إليها, لبيان منهجالعلم
ريقة املثىل يف املناقشة العلمية النافعة من جهة أخرى, وال سيام مع وجود  الطعىل

أ يم   ,ينبغي أن يتحىل به طالب العلم الذي ألدب 
ةهللا من اإلخالص  ا إ  الوصول إىل احلق, ولو عىل لسان اخلصم, ِيف 

 يف اخلرب الذي أسلفناه يب عبيدفهذه عادة أهل اإلنصاف, كام وقع للشافعي مع أ
 .اتورقال أول هذه

دا

هل ال يعرف  ة عق َها اُمناقشات
د ر و  املناقشة

أشهر 
د نفاة الصفات ة 

أما ذم الشافعي ملن خرج عن السنة إىل البدعة فكثري كثري, ومن أكثره 
ال سيام , و اإلهليةصفاتال موضوع نقاشه مع املتكلمني الذين اضطربوا يف

ن ناقشه الشافعي يف هذه َمو,  صفة كالم اهللا تعاىل يفأولئك املضطربني
, وياملسأل حفصاَعْدُأح ريا ًى ً الفرد الذي ناقشه الشافعي 

من ن ك ذا صا ح ًواعلم أن
ن من مثبتي  ك صا ن ر فليس بصحيح يف مسألة ا ه عل ًرد

كث 
 .ظ عليه وقطع حججه حتى أفلسَّوغل

 مروية يف آداب الشافعي البن أيب حاتم واملناقب مناظرات الشافعي لهو
 .للبيهقي وغريها بتفصيل

ا   ف ه  , أما القول بأن  الرب تعاىلصفاتنفاة  
االشافعي  , أل حف  لقد ي   

إذ هو من الرضارية أتباع رضار بن عمرو الذي رسد األشعري ما فارق  القدر,
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به املعتزلة من املسائل, ومنها مسألة القدر التي أثبتها عىل خالف قوهلم, ثم 
 عىل ذلك وقد تابعه": قال األشعري بعد أن رسد أقوال رضار هذا ما نصه

 .IQH"حفص الفرد
ومناظرات الشافعي حلفص كانت حول مسائل, من أشهرها مقولته يف 
كالم اهللا تعاىل, وما رتب عليها هذا املبتدع من مقولته الباطلة يف القرآن, 

 موضوع الصفات التي ضل فيها فنقاش الشافعي معه كان يتناول يف أكثره
 .كثري من الفرق قبل حفص وبعده

ث الشافعيهمن ذمومم  ة يف هذامتنوع فله عبارات ,لتصوفا  
ك لكثرة ما أحدث أهل التصوف من البدع التي ال دليل عليها, ل, وذالباب

خ: حتى روى عنه أبو نعيم والبيهقي وابن أيب حاتم أنه قال

ريا أهل ًك

َّلَ
 الزنادقة, ى 

فت بالعراق شيئا 
الت ِغْشُي وضعته,غبريَّيسم

عىل عود يف معناه أنه الرضب بقضيب أو ُالتغبري ذكر
 .لون به الناس عن القرآن

د فيظهر ْلِ    جو
 . الصويفيفعلون ذلك أثناء السامعلذلك صوت, 

ِّسموا ما يطربون ُِّة بأهنم قوم يِّربَغُمـوفرس األزهري ال َّ َ

وا ماروا بذلك  ُ ُّ ُِّ
ك  ُرشعلينا اعب

                                                      

فون بالذكر, غرب
كأهنم إذا تناشدوه باألحلان طربوا فرقصوا : قالفيه من الشعر يف الذكر تغبريا, 

 :ة هلذا املعنى, كام كانوا يقولونغربفسم,ً غباراوأث
املغب ملغفرة    رةـِّاد  َّIRH 

 
 ).٣٤٠−١/٣٣٩(مقاالت اإلسالميني :  انظر)١(
 ).٥/٥(نقله صاحب لسان العرب  )٢(



 

بعده,فإذا شدد الشافعي يف مثل هذا نه  َبام ه  ِ ُ? 
 .واهللا املستعان

مما أحدث  م و أعظم  فكيف 

 ِّ

 ذا (َّ م
ر ش ىل قذرا راًع ال ن الشافعي ًك

ع أن ُّرأيت  
فرغرضه ثالثني أو  فلام ن  ه

وهلذا ورد عنه أخبار كثرية يف ذم التصوف جتدها يف مواطن عدة من 
املناقب للبيهقي وحلية أيب نعيم وآداب ابن أيب حاتم والعزلة  أصحابه, ككتب

وغري ذلك من س التصوف عىل الكسل, أس: املشهور كقوله,للخطايب
 .IQHاملرويات

 , ممن بلغت به اجلرأة أنمع أحد جهلة النساكورووا خرب الشافعي 
الشقي فدخل!)الَّالبط :الشافعي اإلمايِّيسم  وقد ًيوما الشافعيقة حلّ ه

به ا , ,وض  ع  ا رج عط ِو  فلام انترشت الرائحة أمر َ
  ثم أمرهم أن يشم بعضهم بعضا, حتى,بتفتيش نعاهلممن حوله الشافعي 

 , عن سبب فعله الشافعي فسأله,وجدوا الرجل قد وضع القذر عىل شاربه
قل إىل حني َتُي الشافعي فأمر به!ك فأردت أن أتواضع هللاَجترب:فقال

أربعني د ب الدرس,    ّرِفراغ م
ص ر املسجد 

ِّوملا كان بعض الصوفية حيذر من العلم وأهله, وينفر الناس عن  ُِّ ُ

هذا بام ختطيت : ة, وقال
ل , و  .IRHيت عىل غري الطهارةَّبالقذ

, وال يكن بينك ب العلم فال خري فيهمن ال حي":  فقد قال الشافعيISHجمالسهم
                                                       

, واملناقب ٢٧٢−٢٧١وآداب الشافعي ص) ٩/١٣٧(انظر عىل سبيل املثال احللية أليب نعيم  )١(
 .٣٤١, ٣٢٠, وانظر للمزيد تلبيس إبليس البن اجلوزي ص)٦٤−٢/٦٣(للبيهقي 

 .٢٢٣, والعزلة للخطايب ص)٢٠٩−٢/٢٠٨(املناقب للبيهقي :  انظر)٢(
ايب)٣( : مبحث الغالة يف الكرامة, الفرع الثالث(كرامات األولياء : بع  يف كت  ضا من ذلك ًانظر 

= 
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 .IQH"وبينه معرفة وال صداقة
 أهل يفمحله عليه ما رأى وإنام واملروي عنه يف هذا كثري كام قلنا, 

 . علم وال برهانالتصوف من االبتداع والتعبد بال
هؤالء  مع أحد  صاحب الشافعي أيب ثورقصة ا يذكر يف هذاومم
 إىل أيب ثور, وكان الرجل  خيتلفء اجلهلةفقد كان رجل من هؤال IRHاملتصوفة

نحل جسم وشح, فغاب عن املجلس مدة ثم عاد,ذا سمت وخشوع َ وق َ
يتبي, وعىل إحدى عينيه قطعة شمع ألصقها هبا,لونه :  فسأله,نهَّ 

بوح: ما الذي قطعك عنا? فقال

ب  ه د 
كاد أبو ثور   فام

ََّ إليه َقد رزقني اهللا اإلنابة
وأ

ب إيل اخللوة 
 باُتِْسن

ي  عي  فلم يمكنني تغميض

رين أو نحومها, فقال أبو  ِمنذ
الة ك عل هللا ت أن شهرين َع

ل  من بني أهل العلم, ثم ه خ و ن ه الشيط قد
ُيتعهده وي

                                                      

نظرت إىل : فام بال عينك هذه? قال: حدة واشتغلت بالعبادة, قالَلو
ن, وقد ذمها اهللا,الدنيا فإذا هي دار فتنة وبالء  ّ

ومنذ كم هذه :  أبو ثور فقال!كلتيهام عنها فغمضت واحدة وتركت األخرى
ثور: الشمعة عىل عينك? قال ما  يا هذا, : شه
ي ص وطهارةلم   انظروا إىل هذا : ثم قال شهرين? َ 

به  تلس  وك ا ا  من أبو ثور َّالبائس  خدع
 .نه العلمّلق

 ليكون املؤمن ,وهلذا كان الشافعي يؤكد عىل لزوم تعلم العلم الرشعي
 = 

 ). التزهيد يف العلم الرشعي−٤: بالكشفمناقشة بعض القضايا املتعلقة 
 ).٢/١٤٤(رواه البيهقي يف املناقب  )١(
 .٢٢٤ص أوردها اخلطايب يف كتاب العزلة )٢(
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ثريا وقد حضعىل بصرية,  ن  ًع   حتى إنه كان خيتار أن طلب ,ّ
الفرائضُ Iّ يش

ك وه به و ىل العلم
َّ, QHء يتقرب به العبد إىل اهللا تعاىل بعد أداء العلم أفضل

, بل 

ض

له وفض
 .ISHسنام اإلسالمله عىل اجلهاد الذي هو ذروة َّفضIRHعىل صالة النافلة

ب العلم موصيا هبا طال ITH الرسالة أولوأختم بعبارته التي ذكرها يف
ث قّاح ح م القرآن ع عىل هلم طلبة العلم بلوغًا ىل ُفحق

ُ والصرب عىل كل عارض دون طلبه, 
يف استدراك هللا يف وإخالص النية واستنباطا, والرغبة إىل اهللا ُ نصا ً ً

ري   ك ال  فإنه ليه
ت  جز ري ما زه ت النعيم, و جن يف ذا اإلمام م امجعنا

ال ي  , ل  ِ غايةٌّ ع ":    
,جهدهم يف االستكثار من علمه

ّ  ,ُ   علمه
بعونه إال يدر خ   ,  ."ُالعون ع

أهلالله ي اج خ  ا  َ هب  
 الذابني عنها, واهللا أعلم وصىل اهللا وسلم عىل ~العلم النارصين لسنة نبيك 

 .نبينا حممد وآله وصحبه

                                                       
 ).١٤٠−٢/١٣٨( انظر مناقب البيهقي )١(
 ).٩/١١٩(, واحللية ٩٧ انظر آداب الشافعي ص)٢(
 ).٢/١٣٨( انظر املناقب للبيهقي )٣(
 .١٩ص) ٤(
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 سنذكر هنا املراجع الوارد ذكرها يف هذا الكتاب فقط, ومن أراد الوقوف :تنبيه
ي نقلنا عنها كالم الشافعي وأصحابه من كتابنا جهود عىل املراجع الت

لكتاب, حي ذ إىل فلريجع كُالشافعية ث  .رت يف فهرس مراجعهِ   نفس ا

 لتقي الدين حممد بن جمد الدين عيل بن إحكام األحكام رشح عمدة األحكام, −١
 .هـ١٤١٨األوىل . وهب القشريي, حتقيق أمحد شاكر, مكتبة السنة, ط

عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي, مجعه أبو بكر أمحد بن  أليب أحكام القرآن, −٢
 كتب هوامشه عبد الغني عبد اخلالق, دار الكتب العلمية, احلسني البيهقي,

 .١٤٠٠بريوت, 
 أليب حممد عبد الرمحن بن أيب حاتم الرازي, حتقيق آداب الشافعي ومناقبه, −٣

 .وتعليق عبد الغني عبد اخلالق, دار الكتب العلمية, بريوت
 أليب عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي, دار املعرفة, بريوت, أرشف عىل األم, −٤

 .طبعه حممد زهري النجار
 أليب املظفر منصور بن حممد السمعاين, حتقيق يارس بن إبراهيم تفسري القرآن, −٥

 .هـ١٤١٨األوىل . وغنيم بن عباس, دار الوطن, الرياض, ط
بن اجلوزي البغدادي, دار الكتب  أليب الفرج عبد الرمحن تلبيس إبليس, −٦

 .العلمية, بريوت
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  , أليب جعفر حممد بن جرير الطربي, دار احلديث جامع البيان يف تفسري القرآن −٧
 .هـ١٤٠٧بالقاهرة, 

, لعبد اهللا بن عبد العزيز العنقري, دار جهود الشافعية يف تقرير توحيد العبادة −٨
 .هـ١٤٢٥التوحيد, الرياض, ط األوىل, 

 أليب نعيم أمحد بن عبد اهللا األصفهاين, ياء وطبقات األصفياء,حلية األول −٩
 .بريوت, دار الفكر

.  أليب العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية, طدرء تعارض العقل والنقل, −١٠
حممد رشاد سامل, من مطبوعات جامعة اإلمام حممد بن سعود, .األوىل, حتقيق د

 .هـ١٤٠٠الرياض, 
مد بن إدريس الشافعي, حتقيق أمحد شاكر, مكتبة دار  أليب عبد اهللا حمالرسالة, −١١

 .هـ١٣٩٩الثانية . الرتاث, القاهرة, ط
حممد بن سعيد الشيباين, دار ابن :  لعبد اهللا بن أمحد بن حنبل, حتقيقالسنة, −١٢

 .هـ١٤٠٦القيم, الدمام, ط األوىل, 
  لشمس الدين حممد بن أمحد الذهبي, أرشف عىل التحقيقسري أعالم النبالء, −١٣

 .هـ١٤١٣التاسعة . والتخريج شعيب األرناؤوط, مؤسسة الرسالة, ط
 أليب بكر حممد بن احلسني اآلجري, حتقيق حممد حامد الفقي, نرشته الرشيعة, −١٤

 .هـ١٤١٣األوىل . مكتبة دار السالم بالرياض, ط
 أليب احلجاج مسلم بن احلجاج القشريي, بريوت, دار ابن صحيح مسلم, −١٥

 .هـ١٤١٦حزم, ط األوىل 
 أليب نرص عبد الوهاب بن عيل السبكي, حتقيق عبد طبقات الشافعية الكربى, −١٦
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 .الفتاح احللو وحممود الطناحي, دار إحياء الكتب العربية
 أليب عمرو عثامن بن عبد الرمحن الشهرزوري ـ ابن طبقات الفقهاء الشافعية, −١٧

وىل األ. الصالح ـ حتقيق حميي الدين عىل نجيب, دار البشائر, بريوت, ط
 .هـ١٤١٣

السواس, العزلة, −١٨ ي حمم , حت يام مح حمم ْ أليب س َ
 .هـ١٤٠٧األوىل, . كثري, دمشق ـ بريوت, ط

دار ابن  د  ق ياسني ق د اخلطايب د بن ن ل

حممد اخلطايب, اعتنى به عبد السالم  محد بن ْأليب سليامن

 لعيل بن أيب السعود حممد بن عبد اهللا العبايس العقد الثمني يف بيان مسائل الدين, −١٩
 .هـ١٣٢٥ـ الشهري بالسويدي ـ, طبع باملطبعة امليمنية بمرص 

محد بن عيل بن حجر العسقالين, دار أل فتح الباري رشح صحيح البخاري, −٢٠
 .هـ١٤٢١السالم, الرياض, ط األوىل, 

 أليب حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم قواعد األحكام يف مصالح األنام, −٢١
 .هـ١٤٠٠الثانية . السلمي, دار اجليل, بريوت, ط

 أليب بكر حممد بن إسحاق بن, كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب  −٢٢
اخلامسة . خزيمة, حتقيق عبد العزيز الشهوان, مكتبة الرشد, الرياض, ط

 .هـ١٤١٤
 .أليب زكريا حييى بن رشف النووي, دار الفكراملجموع رشح املهذب,  −٢٣
 .أليب إبراهيم إسامعيل بن حييى املزين, ضمن كتاب األم للشافعيخمترص املزين,  −٢٤
الثانية .  بن حنبل الشيباين, دار الكتب العلمية, بريوت, طألمحد بن حممداملسند,  −٢٥

 .هـ١٣٩٨
  معامل السنن,  −٢٦
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 .هـ١٤١١األوىل . عبدالشايف, دار الكتب العلمية, بريوت, ط
 أليب احلسن عيل بن إسامعيل األشعري, مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني, −٢٧

 .هـ١٤١١حميي الدين عبداحلميد, بريوت, املكتبة العرصية, : حتقيق
أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي, حتقيق السيد أمحد صقر, مناقب الشافعي,  −٢٨

 .هـ١٣٩١األوىل . مكتبة دار الرتاث, القاهرة, ط
 أليب زكريا حييى بن رشف النووي, املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج, −٢٩

 .ومكتبتهااملطبعة املرصية 
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