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 ملخص البحث
احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، 

 وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد:
فقد تكلم بعض األصوليني عن استمداد 
أصول الفقه من علوم أخرى، وألن اإلمام 

صنف يف هذا العلم رأيت من  الشافعي أول من
املهم النظر يف املصادر اليت استمد منها يف كتابه 
"الرسالة"، وباستقرائها ظهر يل أنه يستقي من 
سبعة مصادر: )القرآن، والسنة، واإلمجاع، ولغة 
العرب، والفطرة والعقل، وفهم السلف وطريقتهم، 
واألحكام الشرعية والفروع الفقهية(، وأن اإلمام 

عي إما أن يستفيد مما تنص عليه هذه الشاف
املصادر، أو مما يستنبطه منها، ومن هذه املصادر 
ما هو أصلي تصدر منه القواعد، وبعضها ال 
يستقل بوضع القواعد، وإمنا هو كاشف هلا، 

وتضمن كل مصدر عدد من الشواهد على 
 استفادة اإلمام الشافعي منه.

 واحلمد هلل أوال وآخرًا.
 

 –تاحية: استمداد الشافعي الكلمات املف
 مصادر الشافعي. –استمداد الرسالة 

 

Abstract 

Praise be to Allaah, and 

peace and blessings upon the 

Prophet of Allaah, and his 

relatives and companions in 

general. 

Some scholars of Usuul 

have discussed the derivation 

of the science of Usuul Al-

Fiqh from other sciences,  and 
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that Al-Imam Ash-Shaafi‘i 

was the first to author on this 

field. Hence, I deem it 

important to appraise the 

sources from which he derived 

his book “Ar-Risaalah”, and it 

became apparent to me after 

an extrapolation that he drew 

from seven sources: (The 

Qur‘an, the Sunnah, the 

Arabic language, nature and 

reasoning, and the 

understanding of the pious 

predecessors and their 

approach, and the legal rulings 

and the jurisprudential 

submissions), and that indeed 

Al-Imam Ash-Shaafi‘i would 

either benefit from the express 

content of these sources or 

from what he juristically 

derived from them, and among 

these sources are those that are 

primary, from which maxims 

emanate, while some are not 

independent in making 

maxims, but they only reveal 

them, and each source contain 

a number of proofs that Al-

Imam Ash-Shaafi’i actually 

benefitted from it. 

Praise be to Allaah in the 

beginning and the end. 

 

Keywords: The Shaafi’i 

derivation, the derivation of 

Ar-Risaalah, the sources of 

Ash-Shaafi’i. 

 املقدمة
احلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على نبينا 
حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا إىل 

 يوم الدين، وبعد:
-فمن املسائل اليت تدرس يف مقدمات العلوم 

مسألة استمداد هذا  -ومنها علم أصول الفقه
العلم، ومن أين استقيت مسائله اليت حواها، 

ه، وما هي املصادر اليت استند وقواعده املقررة في
عليها هذا العلم وأخذ منها، وعلم أصول الفقه 
من العلوم اليت تكلم فيها العلماء على ذلك، 
فهذه دراسة تتعلق هبذه املسألة، مت النظر فيها من 
خالل استقراء أول كتاب مصنف يف األصول 

 وهو كتاب الرسالة لإلمام الشافعي رمحه اهلل.

 وأسباب حبثه:أمهية املوضوع  -

ال ختفى أمهية مسألة االستمداد يف كل علم؛ 
إذ تعطي من يتلقى علما من العلوم انطباًعا عنه، 
وترسم صورة خمتصرة شاملة للعلم يف ذهن املتعلم، 
ولذلك ال بد أن يكون الكالم يف االستمداد 
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َسم من خالله الصورة  مطابقا لواقع العلم، لُتر
اإلخالل بذلك قد الصحيحة الواقعية له، وعند 

تنتج صورة سلبية عن علم وهو مما صروَِّر به براء، 
 وقد تَ ْنترجر صورٌة إجيابيَّة عن علم هو عنها بعيد.

وفيما خيص أصول الفقه فالعلماء يذكرون أنه 
مستمد من ثالثة علوم، علم الكالم أو أصول 
الدين، وعلم العربية، وعلم الفقه أو األحكام 

 الشرعية.
أيته ذكر ذلك: اإلمام اجلويين، قال وأول من ر 

يف الربهان: "فأصول الفقه مستمدة من الكالم 
ولعله هو الذي ابتدأ هذا  (1)والعربية والفقه".

الرأي ومل يرسبق إليه، وتبعه من جاء من بعده 
عليه، ولذلك نسبه الزركشي إليه وإىل أتباعه 

وأما املادة: فذكر إمام احلرمني وتابعوه أن  فقال: "
أصول الفقه مستمد من ثالثة علوم: الكالم، 

  (2)والفقه، والعربية".
ولست أقصد مناقشة هذا القول يف هذا 

على املستوى -البحث، وإمنا أبني أنين 
منذ أن كنت أدرس على مقاعد  -الشخصي

الدراسة كانت هذه املسألة موطن إشكال عندي 
إذا ما حاولت الربط بني ما أدرسه من قواعد 

وبني هذا االستمداد، وأحدث نفسي األصول 
منذ زمن أن أنظر يف صاحب اللبنة األوىل يف 
تأسيس هذا العلم، وأقرأ ما كتبه قراءة جمردة عن 

املؤثرات السابقة، وأالحظ مصادر اإلمام الشافعي 
يف رسالته، والروافد اليت استقى منها تأصيالته 
وتقريراته، فعزمت يف هذا البحث على حتقيق هذا 

 راد.امل

 الدراسات السابقة: -

الدراسات حول اإلمام الشافعي وكتبه ومنهجه  
كثرية، لكين مل أقف على دراسة يف هذا الشأن 
حتديًدا، وهو ما يتعلق باالستمداد لقواعد األصول 
عند اإلمام الشافعي، على كثرة ما كتب حول 
اإلمام الشافعي ورسالته من املؤلفات واألحباث، 

ابة هذا البحث، قاصًدا نفع فهذا مما دفعين لكت
نفسي يف املقام األول، وجتلية طريقة املصنف 

 األول يف هلذا العلم، وأسأل اهلل التوفيق والسداد.

 خطة البحث: 

قسمت هذا البحث إىل مقدمة ومبحثني 
 وخامتة.

املقدمة: فيها أمهية البحث وأسباب اختياره 
وما يتعلق بالدراسات واخلطة واملنهج الذي سرت 

 يه.عل
واملبحث األول: نبذة موجزة عن اإلمام 

 الشافعي وكتابه الرسالة.
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واملبحث الثاين: يف املصادر اليت استمد منها 
 الشافعي يف كتاب "الرسالة".

 وفيه سبع مسائل:
املسألة األوىل: استمداده من القرآن الكرمي 

ا واستنباطًا.  نصًّ
ا املسألة الثانية: استمداده من السنة النبوية نصًّ 

 واستنباطًا.
 املسألة الثالثة: استمداده من اإلمجاع.

 املسألة الرابعة: استمداده من لغة العرب.
 املسألة اخلامسة: استمداده من الفطرة والعقل.

املسألة السادسة: استمداده من طريقة السلف 
 وفهمهم.

املسألة السابعة: استمداده من األحكام 
 الشرعية والفروع الفقهية.

 : فيها خالصة البحث ونتيجته.واخلامتة
 منهج البحث: 

طبيعة هذا البحث تعتمد على االستقراء 
 والتتبع، ولذلك فقد هنجت املنهج اآليت:

استقراء كتاب الرسالة لإلمام الشافعي أكثر • 
من مرة، وحماولة حتديد وضبط مصادره اليت استند 

 عليها يف تقريراته.
فعي يف  حصر املصادر اليت استند عليها الشا• 

 كتابه الرسالة.

التمثيل على كل استمداد اإلمام الشافعي • 
 من كل مصدر من املصادر بعدد من األمثلة.

طبيعة البحث حتتم اإلكثار من نقل نصوص • 
الشافعي، فأقتصر منها على املهم للغرض، 

وانتهجت اإلحالة إىل رقم الصفحة مع رقم الفقرة 
اهلل، واحلرف بُتقيم طبعة الشيخ أمحد شاكر رمحه 
 )ص( يرمز للصفحة، و)ف( للفقرة.

مراعاة ما يتطلبه منهج البحث العلمي يف  • 
كتابة البحث، وسالمة ألفاظه، وما يتعلق بقواعد 

اإلمالء حبسب ما تقتضيه حاجة البحث، والعزو 
للمصادر األصيلة، وتوثيق األقوال واآلراء توثيقا 

 صحيًحا.
ركزت البحث على رسالة الشافعي • 

واستقرائها، ومل أستطرد خارج هذا اإلطار إال مبا 
خيدم عناصر البحث، ومل أترجم لألعالم املذكورين 

يف البحث درًءا إلثقاله باحلواشي املخلة به، وهذا 
 ال يناسب حجم البحث.

يف ترتيب املصادر يف احلواشي أقدم  •
 األقدم فاألقدم حبسب وفيات مؤلفيها.

عن اإلمام املبحث األول: نبذة موجزة 
 الشافعي وكتابه الرسالة:

اإلمام الشافعي هو: أبو عبد اهلل حممد بن 
إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع املطليب 

ه (، ونشأ مبكة، 150القرشي، ولد بغزة سنة )
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ورحل إىل عدد من البلدان، وأخذ العلم عن عدد 
من كبار األئمة، وبرز يف علوم شىت وذاع صيته، 

ت باحلجاز، مث رحل إىل العراق، مث أول نشأته كان
ه ، وكانت آخر حمطات 199دخل مصر يف سنة 

رحلته، وقضى فيها بقية عمره، وهو أشهر من أن 
يعرَّف به، فسريته مشتهرة، ومناقبه حمفوظة 

  (3)ه (.204جمموعة، وكانت وفاته مبصر يف عام )
وأما كتابه الرسالة فقد أخرج البيهقي بسنده 

قال: "كتب عبد الرمحن بن  عن أيب ثور أنه
مهدي إىل الشافعي وهو شاب أن يضع له كتابًا 
فيه معاين القرآن، وجيمع قبول األخبار فيه، 
وحجة اإلمجاع، وبيان الناسخ واملنسوخ من القرآن 

 والسنة، فوضع له كتاب الرسالة.
قال عبد الرمحن بن مهدي: ما أصلي صالة 

  (4)إال وأدعو للشافعي فيها".
ابن أيب حامت بسنده عن إسحاق بن  وأخرج

كتبت إىل أمحد بن حنبل، »راهويه أنه قال: 
وسألته أن يوجه إيل من كتب الشافعي ما يدخل 

  (5)«.حاجيت، فوجه إيلَّ بكتاب الرسالة
وذكر العلماء أن للشافعي رسالتان، قدمية 
وجديدة، وهذا ثابت يف نقل العلماء، وذكره مجع 

نص على ذلك اإلمام ، وقد (6)من األصوليني
البيهقي يف كتابه "مناقب الشافعي"، وذكر أن 
الرسالة القدمية هي اليت كانت استجابة لطلب 

اإلمام    عبد الرمحن بن مهدي، وقال: "مث إّن 
الشافعي رمحه اهلل حني خرج إىل مصر وصنف 

الكتب املصرية، أعاد تصنيف كتاب الرسالة، ويف  
ل الفقه ما ال كلِّ واحد منهما من بيان أصو 

  (7)يستغين عنه أهل العلم".
قال الشيخ أمحد شاكر يف مقدمة حتقيقه 
للرسالة: "وأيًّا ما كان فقد ذهبت الرسالة القدمية، 
وليس يف أيدي الناس اآلن إال الرسالة 

  (8)اجلديدة".
وثناء العلماء على كتاب الرسالة مشهور 

 حمفوظ.
 

مد منها املبحث الثاين: يف املصادر اليت است
 الشافعي يف كتاب "الرسالة".

 وفيه سبع مسائل:
املسألة األوىل: استمداده من القرآن الكرمي 

ا واستنباطًا:  نصًّ
املصدر األول الذي استمد منه اإلمام الشافعي 
قواعد األصول اليت قررها هو القرآن الكرمي، وهذا 
ظاهر لكل من عاين الرسالة، وقد قال رمحه اهلل 

جل  -ابه: "فكل ما أَنزل يف كتابه يف بداية كت
رمحة وحجة، َعِلمه من علمه، وجهله من  -ثناؤه 

  (9)جهله".
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وقال أيًضا: "فليست تنزل بأحد من أهل دين 
اهلل نازلة إال ويف كتاب اهلل الدليلر على سبيل 

  (10)اهلدى فيها". 

أمثلة على القواعد اليت استمدها الشافعي  ▪
 من كتاب اهلل:

 لفاظ األعجمية يف القرآن:وجود األ  -
قرر اإلمام الشافعي أن مجيع ما ورد يف كتاب 

وهذه   (11)اهلل من األلفاظ إمنا هو بلسان العرب،
قاعدة من القواعد املقررة يف علم األصول، 
واستمدها من كتاب اهلل فقال: " فإن قال قائل: 
ما احلجة يف أن كتاب اهلل حمض بلسان العرب، 

ه  فاحلجة فيه كتابر اهلل قال اهلل:ال خيِلطره فيه غري 

  (12) [".4]إبراهيم:  
وساق بعد ذلك مجلة من اآليات اليت تؤيد ما 

 ذهب إليه.
وقال أيضا بعد ذكر اآليات مؤكًدا أن هذا 

األصل مستمد من القرآن: "فأقام حجته بأن  
  (13)يف كل آية ذكرناها".كتابه عريب 

 استقالل السنة بالتشريع: -
قرر اإلمام الشافعي أن السنة قد تستقل 
بأحكام ليست منصوصة يف القرآن، وأنه جيب 

يف ذلك، وأن تسليمهم  على املكلفني طاعته 

إمنا هو تسليم حلكم اهلل  حلكم رسول اهلل 
 وأمره.

واستنبط ذلك واستمده من كتاب اهلل، فقد 
يئقول اهلل سبحانه: ساق

]النساء:  يئيئ
[، وبني أن هذه اآلية نزلت يف رجل خاصم 65

هبا  النيب  يف أرض، فقضى الزبري 
، مث قال: "وهذا القضاء سنة من رسول (14)للزبري

ْكٌم منصوص يف القرَرآن، والقرَرآن يدل  اهلل، ال حر
، ألنه لو كان  -واهلل أعلم  - على ما وصْفتر

كمًا منصوصًا بكتاب اهلل"  قضاًء بالقرَرآن كان حر
(15)  

وبني الشافعي رمحه اهلل أن القرآن أخرب بأن ما 
فيما ليس هلل فيه حكم   سنه رسول اهلل

يئفبحكم اهلل سنه، وذلك يف قوله تعاىل:

 يئ

  (16)[".52]الشورى: 
 نسخ القرآن بالسنة: -

ذهب اإلمام الشافعي إىل منع نسخ القرآن 
ًنا أن اهلل سبحانه إمنا نسخ ما نسخ  بالسنة، مبي ِّ

وأن السنة ال تنسخ من الكتاب بالكتاب، 
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الكتاب، وإمنا هي تبع له، واستدل على هذه 
يئالقاعدة اليت ذهب إليها بقوله تعاىل:

  (17)[. 15]يونس: يئ
قال رمحه اهلل مبينا وجه االستدالل: "ويف قوله:

يئ

، ِمن أنه ال يَ ْنسخ كتاَب اهلل يئ ، بيانر ما وصفتر
زيلر 

ر
ْبتدَئ لفرضه، فهو امل

ر
إال كتابره؛ كما كان امل

، وال يكون ذلك -جل ثناؤه-املثبت ِلما شاء منه 
  (18)ألحد من خلقه".

املسألة الثانية: استمداده من السنة النبوية نصًّا 
 واستنباطًا:

التشريع،  السنة هي املصدر الثاين من مصادر
وبني اإلمام الشافعي أن اهلل افُتض على خلقه 

، وذكر ذلك يف مواضع من  طاعة رسوله 
  (19) كتابه.

قال رمحه اهلل: "وضع اهلل رسوله من دينه 
 -جل ثناؤه  -وفْرِضه وكتابه املوضَع الذي أبان 

أنه جعله َعَلًما لدينه، مبا افُتض من طاعته، وحرَّم 

فضيلته مبا قَ َرن من اإلميان من معصيته، وأبان من 
مث ساق عدًدا من  (20)برسوله مع اإلميان به"،

 اآليات الدالة على ما قرره. 

أمثلة على القواعد اليت استمدها الشافعي  ▪
 من السنة النبوية:

 ختصيص القرآن بالسنة: 

 بني الشافعي رمحه اهلل أن موضع سنة النيب 
أن تكون من كتاب اهلل هو البيان، وأهنا ال ميكن 

خمالفة لكتاب اهلل، وبني يف هذا السياق أن القرآن 
ال ينسخ السنة، وإمنا ترنسخ السنةر بسنة مثلها، 

ص لفظًة عامة يف   ولكن السنة ميكن أن ختصِّ
كتاب اهلل، أو تبنيَّ جممال فيه، فإذا ما جاءت 
السنة على هذا الوصف فال بد من االحتجاج 

رآن، واستدل هبا، وال تصح دعوى معارضتها للق
من  على هذه القاعدة العظيمة بسنة النيب 

 وجهني:
ما »قال:  األول: أنه أنكر ما روي أنه 

جاءكم عين فاعرضوه على كتاب اهلل، فما وافقه 
، فقال: "ما (21)«فأنا قلته، وما خالفه فلم أقله

روى هذا أحد يَثبرت حديثه يف شيء َصغرر وال  
، فيقال لنا: قد ثبتم حدي ث من روى هذا يف َكربر

شيء، وهذه أيًضا رواية منقطعة عن رجل جمهول، 
  (22)وحنن ال نقبل مثل هذه الرواية يف شيء".
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أنه قال:  الثاين: استدل مبا روي عن النيب 
ال ألَفنَيَّ أحدكم متكًئا على أريكته يأتيه األمر »

من أمري مما أمرت به أو هنيت عنه فيقول: ال 
 (23)«.ب اهلل اتبعناهأدري، ما وجدنا يف كتا

 رواية جمهول احلال: -
قرر اإلمام الشافعي رمحه اهلل أن احلديث عن 

ال يرقبل إال من ثقة عررف صدقه،  رسول اهلل 
هل صدقره وكذبه.  وأن احلديث ال يرقبل ممن جير

بلغوا : »واستنبط هذه القاعدة من قوله 
عين ولو آية، وحدثوا عن بين إسرائيل وال حرج، 

ذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من ومن ك
 (24)«.النار

قال رمحه اهلل: "وهذا أشدُّ حديٍث ررِوَي عن 
رسول اهلل يف هذا، وعليه اْعَتمدنا مع غريه يف أْن 
ال نقَبَل حديثًا إالَّ ِمْن ثِقة، ونْعِرَف صدَق َمْن 
َلَغ به  مَحََل احلديَث ِمن حني ابْ ترِدَئ إىل أن ي رب ْ

مرنَتهاه".
(25)  

ني وجه استنباطه هذه القاعدة من هذا وب
احلديث، وهو استنباط يدل على دقة فهم اإلمام 
الشافعي، ومدى متكنه من لغة العرب ومعاين 

ال يأمر أحًدا بالكذب  خطاهبم، فبني أن النيب 
ال على بين إسرائيل وال على غريهم، فلما حصل 
التفريق بني احلديث عن بين إسرائيل برفع احلرج 

بني احلديث عنه بالتشديد وحترمي الكذب فيه و 

وجب محل ذلك على إباحة احلديث عن بين 
هل حاله ومل يرعلم كذبه، خبالف  إسرائيل ممن جر

، فال جيوز إال ممن عرلمت حاله احلديث عنه 
  (26)وصدقه.

 االحتجاج خبرب اآلحاد: -
بني اإلمام الشافعي يف كتابه الرسالة حجية 

من األصول اليت تؤخذ خرب الواحد، وأنه أصل 
منها األحكام، واستمد هذا األصل من سنة النيب 

 وذلك استنباطا من قوله ، ًنضَّر اهلل عبدا" :
مسع مقاليت فحفظها ووعاها وأداها، فرربَّ حامِل 
فقٍه غرِي فقيه ورربَّ حامل فقه إىل من هو أفقه 

وبني رمحه وجه داللة هذا النص على  (27)منه"،
قال: "فلما َنَدب رسول اهلل إىل هذا األصل، ف

استماع مقالته وحفِظها وأدائها امرًأ يؤديها، 
واالْمررؤ واحٌد: دلَّ على أنه ال يأمر أن يرؤدَّى عنه 

ة على من أدى إليه".    (28)إال ما تقوم به احلرجَّ
 

 املسألة الثالثة: استمداده من اإلمجاع:
مما استمد منه اإلمام الشافعي قواعد األصول 
اليت قررها يف رسالته: اإلمجاع، وهذا ظاهر يف 
طريقته يف الرسالة عند االحتجاج واالستدالل، 
واملقصود باإلمجاع الذي يستعمله الشافعي: اتفاق 
العلماء مجيعهم أو أكثرهم، وقد كرر الشافعي يف 
رسالته طلب احلجة من اإلمجاع على ما يقرره من 
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فيسوق  قواعد على لسان السائل واملناظر له،
طلب املناظر احلجة من كتاب أو سنة أو إمجاع 

وحنو ذلك على ما قرره من أصول، وهذا دليل  
كاف يف استمداد الشافعي قواعد األصول من 

 هذه املصادر.

أمثلة على القواعد اليت استمدها الشافعي  ▪
 من السنة النبوية:

 ختصيص القرآن بالسنة: -
يف سياق  -ذكر اإلمام الشافعي قول اهلل تعاىل

يئ:-احملرمات من النساء

[، وقد ذكر النيب 24]النساء:  يئ
  أنه حيرم اجلمع بني املرأة وعمتها واملرأة

، وبنيَّ بعد ذلك اتفاق العلماء على (29)وخالتها
من هذا احلكم فقال  العمل مبا نرقل عن النيب 

  (30)باعه".: "ومل أعلم خمالًفا يف ات
ه به هذا اإلمجاع من القواعد  مث بني ما أَمدَّ
فقال: "فكاَنْت فيه داللََتاِن: داللٌَة َعَلى أنَّ سنَة 
الفًة ِلكتاب اهلِل حِبَاٍل،  رسول اهلل ال تكون خمر
هر وخاصَّهر، وداللٌة على أهنم قَِبلوا  َنٌة عامَّ ولكنَّها مربَ ي ِّ

اهر ِمن وْجٍه فيه خرب الواحد، فال نعلم أحدًا رو 
  (31)َيِصحُّ عن النيب إال أبا هريرة".

 حجية خرب اآلحاد: -

قد سبق القول بأن الشافعي أحيانا يصرح 
باألدلة اليت استمد منها تأصيالته، ويكون ذلك 
حاور الذي يسوق 

ر
يف صورة طلب من املناظر وامل

الشافعي يف كتابه سؤاالته واعُتاضاته، وفيما 
الشافعي: "فإن قال قائل: خيص خرب اآلحاد قال 

اذكر احلجة يف تثبيت خرب الواحد بنصِّ خرٍب أو 
   (32)داللٍة فيه أو إمجاٍع".

وساق عددا من الوقائع اليت قبل فيها الصحابة 
 .أخبار اآلحاد 

ومر يف املثال السابق أن الشافعي جعل إمجاع 
يئالصحابة على قبول ختصيص قوله تعاىل:

[ 24]النساء:  يئ
يف ذلك خبرب اآلحاد دليال على  مبا ورد عنه 

 االحتجاج خبرب اآلحاد.
 ثبوت فرض الكفاية: -

تكلم اإلمام الشافعي عن فرض العني وأنه هو 
الذي ال يسع بالغا غري مغلوب على عقله جهله، 
وذكر بعد ذلك فرض الكفاية، وبني أنه إن قام به 

ة  الناس من فيه الكفاية مل حيرج غريهم من خاصَّ
   (33) ممن تركه.

ويف سياق ذكر الدليل على هذا النوع من 
الفرض استدل باإلمجاع فقال: "ومل يَ َزِل املسلمون 

، مرْنذر بعَث اهللر نَِبيَّهر  فيما بَ َلَغنا  -على ما وصْفتر
ْم، وَيْشَهدر اجلنائَِز  - هر أقَ لُّهر إىل اليوم، يَ تَ َفقَّ
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هم، وجياهدر ويرردُّ السالَم بعضرهم، ويتخلف بعضر 
عن ذلك غريرهم، فيعرفون الفْضَل ملن قام بالفقه 
واجلهاد وحضوِر اجلنائز وردِّ السالم، وال ي رَؤِّثِّروَن 
من َقصََّر عن ذلك إذا كان هبذا قائمون 

  (34)بِكَفايَِتِه".
 

 املسألة الرابعة: استمداده من لغة العرب:
تهم يف اخلطاب من أعظم لغة العرب وطريق

الروافد اليت ترستمد منها قواعد األصول، وقد بني 
الشافعي ذلك يف رسالته فقال: " فإمنا خاطب 
اهلل بكتابه العرَب بلساهنا، على ما تَ ْعِرف ِمن 
معانيها، وكان مما تعرف من معانيها: اتساعر 
ا  لساهنا، وأنَّ ِفْطَرَته أْن خياِطَب بالشيء منه عامًّ

رًا يرراد به العام الظاهر، ويرْستغىن بأوَّل هذا ظاهِ 
، وساق عددا من القواعد (35)منه عن آِخرِه..."

 يف دالالت األلفاظ بعد ذلك.
وقال يف موضع آخر: "ورسولر اهلل عريب 
ا يرريدر به  ار، فقد يقولر القوَل عامًّ اللِّسان والدَّ

، كما وصفتر لك  ا يريدر به اخلاصَّ يف العامَّ، وعامًّ
، (36)كتاب اهلل وسنن رسول اهلل قبل هذا".

ال من دالالت ألفاظ السنة  وساق بعد ذلك مجر
 اليت جاءت على مقتضى لسان العرب.

أمثلة على القواعد اليت استمدها الشافعي  ▪
 من لغة العرب:

القواعد املسَتَمدة من لغة العرب ظاهرٌة يف 
رسالة الشافعي ال حتتاج إىل مثال، بل ميكن 

إن اللغة العربية هي أمُّ الروافد ألصول  القول
الفقه، والقرآن والسنة وغريرها من الروافد إمنا 
ترستمد منها األصول من خالل لغة العرب، وكل 
قواعد األصول يف باب دالالت األلفاظ يظهر 

 فيها أثر لغة العرب فيها، ومنها على سبيل املثال:

إثبات اخلطاِب بالعام الذي يراد به  
 :اخلصوص

يئذكر اإلمام الشافعي قول اهلل تعاىل:

]آل  يئ
يئ[، وبني أن قوله تعاىل:173عمران: 

مما جاء عامَّ الظاهر ويرراد به يئ
اخلاص، قال رمحه اهلل: "ولكنه ملا كان اسم الناس 
يقع على ثالثِة نفر، وعلى مجيع الناس، وعلى َمن 
بَ نْي مجيعهم وثالثٍة منهم، كان صحيحًا يف لسان 

يئالعرب أن يقال:

  (37)".، وإمنا الذين قال هلم ذلك أربعةر نفريئ



  2021( لسنة 2ج4مجلة القادسية في اآلداب والعلوم التربوية . العدد )

37 
 

 داللة اللفظ على غري املعىن الظاهر: 

سائغ يف لسان العرب استعمال األلفاظ يف 
غري املعاين الظاهرة فيها، وعرب الشافعي عن هذا 
النوع من أساليب العرب يف خطاهبم بأنه الصنف 
الذي يدل لفظه على باطنه دون ظاهره، وهذا هو 

، ومثل الشافعي لذلك (38)ما يعرب عنه باجملاز
يف حكاية قول إخوة يوسف -ول اهلل تعاىل بق

يئ:-ألبيهم

تلف 82]يوسف:  يئ [، وبنيَّ أن هذه اآلية ال خير
عند أهل العلم باللسان أهنم إمنا خياطبون أباهم 

قرية وأهل العري؛ ألن القرية والعري ال مبسألة أهل ال
ي رْنِبَئاِن عن صدقهم.

(39)  
 املسألة اخلامسة: استمداده من الفطرة والعقل:

اهلل سبحانه خلق اإلنسان وكرمه، وفطره على 
فطرته، وركب فيه العقل الذي ميَّزه به على غريه 
من املخلوقات، وهناك أمور يتفق عليها كل ذي 

فطرت  -مثال-عقل سليٍم وفطرة سوية، فالنفوس 
م  على حمبة الصدق وذم الكذب، وكل عاقٍل ي رَقدِّ
خرب األصدق على من هو أقلُّ منه صدقًا، 

بلت على أن الكثرة أقوى من الِقلِّة إذا وا لنفوس جر
لُّ من  جترد ذلك عن القرائن املؤثرة األخرى، وكر
يثبت اآلحاد واملتواتر فهو جيعل للكثرة أثرا، وهذا 

شأن كل أهل األصول بل أهل العقول، واإلمام 
الشافعي يف رسالته كثرٌي من القواعد اليت هي يف 

ٌة من الفطر  ة اليت فطر اهلل َخْلقه احلقيقة مستَمدَّ
 عليها، والعقل السليم الذي ركبه اهلل يف اإلنسان.

أمثلة على القواعد اليت استمدها الشافعي  ▪
 من الفطرة والعقل:

كثري من القواعد يف باب الرواية  
 وشروطها:

عند الكالم -ذكر اإلمام الشافعي يف رسالته 
بعض  -على أخبار اآلحاد وما حيتج به منها

اليت ت رَعدُّ شروطًا لقبول الرواية وترجيِحها القواعد 
على غريها، وهذا يذكره العلماء يف علم احلديث 
والرواية بشكل أدق وأوسع، والشافعي وإن مل 
يصرح أن كثريا من هذه القواعد والشروط معلومة 
بالفطرة، ويقتضيها العقل السوي، فإن هذا ظاهر 

فيه كل  منها ال حَيتاج إىل إيضاح، وهي مما يشُتك
عاقل سويٍّ مهما كان دينره ولسانره، ومن القواعد 
اليت ذكرها الشافعي يف هذا السياق قوله: "وال 
ة خبرب اخلاصة حىت جَيَْمَع أرموراً: منها أن  تقوم احلجَّ
دق  َث به ثَِقًة يف دينه، معروفًا بالصِّ يكون َمْن حدَّ

ثر به، عاملًِا مبا يل  يف حديثه، عاِقاَل ِلَما حيرَدِّ حير
معاين احلديث ِمَن اللفظ، وأن يكون ممن ي رَؤدِّي 
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َع..." ، إىل آخر ما (40) احلديث حبروفه كما مسَِ
 ذكره يف هذا الباب.

ويف تقرير اإلمام هلذه القواعد واالستدالل 
عليها ذكر ما يشري إىل أهنا أمور فطرية يقتضيها 
عقل كل عاقل، وال حتتاج إىل استدالل وإثبات، 

على شيء يكون أصال هلا، بل ذلك  وال تقاس
  (41) أصل بنفسه.

 دليل التالزم:-
قال اجلرجاين: "املالزمة: لغًة امتناع انفكاك 

 الشيء عن الشيء، واللزوم والتالزم مبعناه.
واصطالًحا: كون احلكم مقتضًيا لآلخر على 
معىن أن احلكم حبيث لو وقع يقتضي وقوع حكم 

  (42)آخر اقتضاء ضروريًا".
ه بعض األصوليني يف قياس العكس، وذكر 

ومنهم الزركشي، وقال: "وقد استدل به الشافعي 
  (43)يف عدة مواضع".

وقد استعمل اإلمام الشافعي دليل التالزم يف 
تقرير القواعد األصولية كثريا، وبأساليب 

 ، وسأكتفي هنا مبثالني على ذلك:(44)متنوعة
األول: عند كالمه على النسخ، فقد قرر 

يف هذا الباب وهي أنه ال جيوز خفاء قاعدة 
الناسخ، ومن ضمن ما ساقه من األدلة أن خفاء 
الناسخ لو جاز خلرجت عامة السنن من أيدي 

الناس، وذلك بالتشكيك يف ثبوهتا على احتمال  

كوهنا منسوخة من غري ظهور ما نسخها، وهذا 
الزم باطل يلزم منه بطالن ملزومه وهو خفاء 

  (45)الناسخ.
: استعماله التالزم يف كالمه على بطالن الثاين

االستدالل باالستحسان، فقد بني أن القول يف 
دين اهلل إمنا جيوز ألهل العلم دون غريهم، وإمنا 
جاز ألهل العلم يف دائرة املنصوص عليه، أو فيما 
ليس فيه نص بالقياس على املنصوص، قال 
الشافعي: "ولو جاز تعطيلر القياس: جاز ألهل 

ِل من غري أهل العلم أن يقولوا فيما ليس فيه العقو 
  (46)خرب مبا حيضرهم من االستحسان".

املسألة السادسة: استمداده من طريقة السلف 
 وفهمهم:

ال خيفى على من يقرأ كالم الشافعي يف 
الرسالة استحضاره لفهم من سبقه من الصحابة 
والتابعني وعلماء األمة، مبا يدل داللة ظاهرة على 

مه يف هذا العقد الثمني والسلسلة الشريفة، انتظا
اليت تقود يف تسلسلها إىل االتباع، وهتدف إىل 
تلمس الصواب الذي شرعه اهلل سبحانه وأراده، 
وهذا الرافد من روافد األصول إمنا هو كاشف ملا 
ورد به الشرع، وقائد ملعرفة األرجح واألصوب عند 

ذا منازعة األصل بغريه، واإلمجاع داخل يف ه
الرافد، إال أن عدم املخالف فيه أكسبه منزلة 
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عالية عن املنقوالت األخرى عن السلف من 
 علماء األمة.

أمثلة على القواعد اليت استمدها الشافعي  ▪
 من لغة العرب:

 :اجتهاد النيب  

ذكر اإلمام الشافعي يف كالمه على النسخ قول 
يئاهلل تعاىل:

[، ونقل استنباط بعض أهل 39]الرعد: يئ
جيتهد ويقول  العلم من هذه اآلية أن النيب 

برأيه فيما مل يرد فيه نص، قال رمحه اهلل: "وقد 
واهلل أعلم  -قال بعضر أهل العلم: يف هذه اآلية 

دالَلة على أن اهلل جَعل لرسوله أن يقوَل ِمن  -
فيه كتاباً، واهلل  تِلقاء نفسه بتوفيقه فيما مل ي رْنزِلْ 

  (47)أعلم".

 :اجتهاد غري النيب  

من  ذكر اإلمام الشافعي ما ورد عن عمر 
رأٍي يف عدم توريث املرأة من دية زوجها، ورجوعه 

، وقرر رمحه اهلل  عن ذلك بعد خرب الضحاك 
يف أسلوب بديع على لسان املناظر له أن هذا 

هاد املنقول عن عمر فيه داللة على جواز االجت
والقول بالرأي فيما مل يَرِد فيه سنة، وكذلك داللة 

على ترك االجتهاد والعدول عن مقتضاه عند 
  (48) وجود النص خبالفه.

االحتجاج بقول الصحايب املنفرد إذا مل  
 يرعلم له خمالف:

ذكر اإلمام الشافعي أن هذا األمر مل يرد فيه 
خبصوصه دليل من القرآن أو السنة يقضي فيه، 

ب ذلك باستحضار عمل العلماء وطريقتهم، وأعق
فقال رمحه اهلل يف إجابة على من سأله عن ذلك: 
"قلت له: ما وجدنا يف هذا كتابًا وال سنًة ثابتة، 
ولقد وجدنا أهل العلم يأخذون بقول واحدهم 
مرة، ويُتكونه أخرى، ويتفرقوا يف بعض ما أخذوا 

  (49)به منهم".
 

ن األحكام الشرعية املسألة السابعة: استمداده م
 والفروع الفقهية:

متيزت رسالة اإلمام الشافعي بكثرة األحكام 
الشرعية والفروع الفقهية املذكورة فيها، حىت إن 
القارئ الذي ال يعرف رسالة الشافعي وموضوعها 
قد خيطر بباله من خالل قراءة بعض فصول 
الرسالة أهنا كتاب فقهي، ورسالة اإلمام الشافعي 

تعترب مثال لكتب ختريج الفروع على ميكن أن 
األصول، وميكن أن تكون بامتياز مثال لتخريج 
األصول من الفروع، وهذا أدق يف توجيه الفروع 
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واألحكام الفقهية الكثرية املذكورة فيها، ال سيما 
عند األخذ يف االعتبار أن الرسالة هي النواة 
األوىل يف تدوين هذا العلم، فهي حباجة إىل 

قواعد األصول من ألفاظ الشريعة تلّمس 
املنصوصة، ومن أحكامها املبثوثة، فكما أن أئمة 
املذاهب يسُتشد تابعهم مبا ورد عنهم من الفروع 
ليستخرج األصل الذي انطلقوا منه، فالقرآن 
والسنة يسُتشد املتتبع لألحكام فيهما إىل 
األصول اليت جتمعها وإن كانت غري منصوص 

ا صرحيا، والبعرة تدل على البعري، واألثر  عليها نصًّ
 يدل على املسري.

ولعل هذا من أعظم الروافد اليت استقى منها 
اإلمام الشافعي تأصيالته اليت قررها، وقواعده اليت 

 تلمسها يف نصوص الوحي واستنبطها.
وذِْكر األحكام والفروع الفقهية يف رسالة 
الشافعي مل تقتصر فائدته على وجه واحد، بل 

ِّثراته، فهو من جهٍة كاشٌف للقاعدة  تعددت
الشرعية األصولية، ومن جهة أخرى دليل َيستدل 
به القائل مبقتضاها، ومن جهة ي رَعدُّ مثاال على 

 القاعدة وتطبيًقا هلا.
لُّ رسالة  وهذا الرافد ال حيتاج إىل مثال، فجر

 الشافعي شاهٌد له.
وإمنا أشري إىل أنه ورد عند بعض العلماء القدح 

طريقة استخراج األصول من الفروع، وممن يف 

عاب ذلك اإلمام الزركشي، فقد نسب إىل 
احلنفية أهنم يقررون أصوهلم بناء على نظرهم يف 
ثر اخلالف يف األصول بسبب  الفروع، وقد حَيْدر
نظرهم يف اخلالف املوجود يف الفروع، ومل يرتِض 
هذه الطريقة، وخطَّأ من يستند عليها يف معرفة 

، قال: "وقال ابن برهان يف الوجيز يف األصول
تكرار األمر هل يقتضى الفور أم ال : "مل يرنقل 
عن الشافعي وأيب حنيفة نص يف ذلك، ولكن 
فروعهم تدل على ذلك"، وهذا خطٌأ يف نقل 
املذاهب؛ فإن الفروع تبىن على األصول، وال تبىن 
األصول على الفروع، فلعل صاحب املقالة مل يْْبِ 

على هذا األصل، وإمنا بناها على أدلة مسائله 
  (50)خاصة".

وما استند عليه اإلمام الزركشي يف ردِّ هذه 
 الطريقة أمران:

األول: أن املالزمة بني األصل والفرع قد 
تنفك؛ لوجود دليل آخر، أو معارض راجح، 
فاالعتماد على الفرع ملعرفة األصل يف هذه احلالة 

 يوقع يف اخلطأ.
رع هو الذي يربىن على األصل، الثاين: أن الف

 وال يصح عكس ذلك.
وكال األمرين ال يصح االعتماد عليهما يف 

 إبطال ختريج األصول من الفروع:
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: فتقرير انفكاك التالزم بني أما األمر األول
األصل والفرع يف بعض احلاالت صحيح ومسلَّم، 
لكنه ال يقدح يف داللة الفرع على األصل 

 لسببني:
: أن ذلك خالف األصل، السبب األول

فاألصل هو اتساق الفروع مع األصول، 
واالستثناء نادر قليل، فبناء هذا احلكم بالنظر إىل 

.  هذا االستثناء وإمهال األصل الغالب خطأ بنيِّ
والسبب الثاين: أن االستدالل بالفروع على 
األصول هو من عمل العلماء، واألصل أنه ال 

ات والفروع يظن هبم عدم التفطن للمستثني
اخلارجة عن األصول، وهم على كل حال 
متمسكون باألصل وهو اتساق الفروع مع 
األصول، وال يقدح يف متسكهم هبذا األصل 
احتمال خروج الفرع عن األصل لدليل آخر، كما 
أن األصل يف الشريعة العمل بالنصوص 
الصحيحة، وال يقدح يف العمل هبا اعُتاض القائل 

ألمور تبىن على األصول، وال باحتمال نسخها، فا
 عربة باالحتمال الذي ال يؤيده دليل.

فكيف إذا كان استنتاج األصل باستقراء فروع 
متعددة ال فرٍع واحد  فهذا مما يبعد مناقضته 

 باالحتمال.
: أن انتقاد االستدالل على وأما األمر الثاين

األصول مبالحظة الفروع بأنه يؤدي إىل أن تكون 

على الفروع انتقاٌد ضعيف بعيد ال  األصول مبنية
يطابق الواقع؛ فال يعين االستداللر بالفروع على 
األصول أن تكون األصول فرًعا والفروعر أصال، 
ومل يقل بذلك أحٌد هبذا املعىن، إمنا الغاية أن 
األصل مسكوٌت عنه، ويلجأ العامل للكشف عنه 
بالنظر يف عالماته وآثاره، وهذا جائز ال إشكال 

ه، واألصل هو األصل، والفرع هو الفرع، ولو مل في
جيز ذلك ملا صح االستدالل على اخلالق 
مبخلوقاته، بزعم أن املخلوقات فرع عن اخلالق 
وخلِقه هلا، وأن االستدالل هبا على اخلالق يلزم 
منه أن تكون املخلوقات أصل للخالق، فهذا قول 

 ال يقول به عاقل.
ون منصوًصا فاخلالصة أن األصول قد ال تك

عليها، خصوًصا عند العلماء الذين مل يصنفوا يف 
األصول، فيستنبط الناظر يف تقريراهتم يف الفروع 
ما استندوا عليه من األصول، ألن كل فرع ال بد 
له من أصٍل يعود إليه، وهذا هو الذي صنعه 
اإلمام الشافعي عندما صنف أول مصنَّف يف 

ما هو منصوٌص األصول، فالقواعد األصولية منها 
عليه، ومنها ما هو غري منصوص عليه، فال ميكن 
الوصول إليه إال مبالحظة أحكام الشريعة، وطريقة 
الكتاب والسنة، وهذا ما صنعه اإلمام الشافعي 

 رمحه اهلل.
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 الخاتمة
بعد عرض ما سبق من النصوص والشواهد 
اليت تشري إىل مصادر اإلمام الشافعي يف "الرسالة" 

 اآليت:خلصت إىل 

أن املصادر اليت استمد منها اإلمام  
الشافعي إما أن تكون أصلية، وأقصد هبا 
املصادر اليت ميكن أن تنشأ منها القواعد 
ابتداًء، وإما أن تكون املصادر كاشفة، 
فهي خادمة للمصادر األصلية، فال 
تستقل بتقرير القواعد وإنشائها، وإمنا 
تكشف عن القواعد استناًدا إىل مصدر 

 من املصادر األصلية.
إذا استقر ذلك فاملصادر اليت استمد منها 
اإلمام الشافعي رسالته منها ما هو مصدر 
أصلي، كالقرآن، والسنة، ولغة العرب، 
ومنها ما هو مصدر كاشف، كاإلمجاع، 
وطريقة السلف وفهمهم، واألحكام 
الشرعية والفروع الفقهية، وقد يكون 

أحيانا املصدر أصليا أحيانا وكاشفا 
أخرى، فيجمع بني الصفتني، كالفطرة 
والعقل، وكالسنة يف بيان مراد اهلل يف 

 القرآن.

استمد اإلمام الشافعي من هذه املصادر  
 بطرق ميكن إمجاهلا يف اآليت:

إما عن طريق النص، فتكون  -
القاعدة منصوًصا عليها يف أحد 

 تلك املصادر.
وإما عن طريق االستنباط، وبابه  -

 واسع.
التعاملر مع هذه املصادر أمورًا كان  احتاج 

اإلمام الشافعي جديرا هبا، سابًقا فيها، 
 حمقًقا هلا، ومنها:

سعة االطالع يف علوم الشريعة  -
 ولغة العرب.

االستقراء التام لنصوص الشرع  -
 وأحكام الشريعة.

القدرة على فهم النصوص  -
 وحتليلها وتوجيهها.

جودة الذهن والقدرة على  -
 االستنباط.

 فة اخلالف.معر  -
 التجرد من اهلوى وامليل إال للحق. -

رحم اهلل اإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إدريس 
الشافعي، ورفع درجته يف املهديني، ونفعنا 
بعلمه، وأرجو اهلل أن جيعل عملي هذا صوابًا 
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ال جناية فيه وال ميل، وأن يغفر التقصري 
 والزلل، ويسُت النقص فيه واخللل.

لى نبينا حممد وعلى آله وصلى اهلل وسلم ع
 الطاهرين، واحلمد هلل رب العاملني.

 قائمة املصادر واملراجع

اإلحكام يف أصول األحكام، أليب احلسن  -1
ه (، ت: 631سيف الدين علي اآلمدي )ت

 -عبدالرزاق عفيفي، املكتب اإلسالمي
 لبنان. -بريوت

آداب الشافعي ومناقبه، أليب حممد عبد  -2
الرازي، ابن أيب  الرمحن بن حممد التميمي

ه (، ت: عبد الغين عبد 327حامت )ت
ه ، دار الكتب العلمية، 1424/ 1اخلالق، ط

 لبنان. –بريوت 
البحر احمليط يف أصول الفقه، أليب عبد اهلل  -3

بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر 
 -ه  1414/ 1ه (، ط794الزركشي )ت

 م، دار الكتيب.1994
يب املعايل عبد الربهان يف أصول الفقه، أل -4

امللك بن عبد اهلل  اجلويين امللقب بإمام 
ه (، ت: صالح بن حممد 478احلرمني )ت

ه ، دار الكتب 1418/ 1بن عويضة، ط
 لبنان. -العلمية بريوت 

التحبري شرح التحرير يف أصول الفقه، لعالء  -5
الدين أيب احلسن علي بن سليمان املرداوي 

ن ه (، ت: د.عبد الرمحن اجلربي885)ت
 -ه ، مكتبة الرشد1421/ 1وآخرون، ط

 الرياض. -السعودية
التعريفات، لعلي بن حممد بن علي الشريف  -6

ه (، ضبطه وصححه 816اجلرجاين )ت
/ 1مجاعة من العلماء بإشراف الناشر، ط

 -م، دار الكتب العلمية1983-ه  1403
 لبنان.-بريوت 

اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور  -7
اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه رسول اهلل صلى 

= صحيح البخاري، حملمد بن إمساعيل 
ه (، ت: حممد زهري بن 256البخاري )ت

ه ، دار طوق 1422/ 1ناصر الناصر، ط
 النجاة.

دليل التالزم عند األصوليني دراسة تأصيلية  -8
للدكتور عبد اهلل بن أمحد التوم ، جملة 
الدراسات االجتماعية، جامعة العلوم 

يونيو -، أبريل40لوجيا، اليمن، العدد والتكنو 
 م.2014

الرسالة، أليب عبد اهلل حممد بن إدريس  -9
ه (، ت: أمحد شاكر، 204الشافعي )ت

 القاهرة. -ه ، دار احلديث1437ط/
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سالسل الذهب، لبدر الدين الزركشي  -10
ه (، ت: حممد املختار بن حممد 794)ت 

ه ، املدينة 1423/ 2األمني الشنقيطي، ط
 املنورة.

سنن الُتمذي، حملمد بن عيسى بن َسْورة  -11
ه (، ت: أمحد 279الُتمذي، أبو عيسى )ت

 -ه  1395/ 2حممد شاكر وآخرون، ط
م، مكتبة ومطبعة مصطفى البايب 1975

 مصر. -احلليب 
سري أعالم النبالء، لشمس الدين أيب  -12

ه(، ت: جمموعة 748عبد اهلل الذهيب )ت
من احملققني بإشراف الشيخ شعيب 

م، 1985-ه 1405/ 3ؤوط، طاألرنا
 بريوت. -مؤسسة الرسالة

طبقات الشافعية الكربى، لتاج الدين عبد  -13
ه (، ت: د. 771الوهاب السبكي )ت

حممود حممد الطناحي َو د. عبد الفتاح حممد 
 مصر. -ه ، دار هجر1413/ 2احللو، ط

الفوائد اجملموعة يف األحاديث املوضوعة،  -14
حملمد بن علي بن حممد الشوكاين 

ه (، ت: عبد الرمحن بن حيي 1250)ت
 -ه  1416/ 1املعلمي اليماين، ط

 -بريوت -م، دار الكتب العلمية1995
 لبنان.

قواطع األدلة يف األصول، أليب املظفر  -15
منصور بن حممد السمعاين التميمي )ت 

/ 1ه (، ت: حممد حسن إمساعيل، ط489
 بريوت. -ه ، دار الكتب العلمية1418

ول فخر اإلسالم كشف األسرار عن أص -16
البزدوي، لعبد العزيز بن أمحد بن حممد 

ه (، ت: عبد اهلل حممود 730البخاري )ت
م، دار 1997ه /1418/ 1حممد عمر، ط

 لبنان. -بريوت -الكتب العلمية
كشف اخلفاء ومزيل اإللباس، إلمساعيل  -17

بن حممد بن عبد اهلادي العجلوين 
ه (، ت ت: عبد احلميد بن أمحد 1162)ت

م، 2000 -ه  1420/ 1، طهنداوي
 املكتبة العصرية.

مسند اإلمام أمحد، أبو عبد اهلل أمحد بن  -18
ه (، ت: 241حممد بن حنبل الشيباين )ت

 -ه  1421/ 1شعيب األرنؤوط وآخرون، ط
 بريوت. -م، مؤسسة الرسالة2001

املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن  -19
 -العدل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

يح مسلم، ملسلم بن احلجاج القشريي صح
ه ( ت: حممد فؤاد عبد 261النيسابوري )ت

 بريوت. -الباقي، دار إحياء الُتاث العريب
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املعتمد يف أصول الفقه، حملمد بن علي  -20
الطيب، أبو احلسني الَبْصري املعتزيل 

/ 1ه (، ت: خليل امليس، ط436)ت
 بريوت. -ه ، دار الكتب العلمية 1403

ن واآلثار، ألمحد بن احلسني معرفة السن -21
بن علي بن موسى، أبو بكر البيهقي 

ه (، ت: عبد املعطي أمني قلعجي، 458)ت
 -م، دار الوفاء1991 -ه  1412/ 1ط

 القاهرة. -املنصورة
مفتاح الوصول إىل بناء الفروع على  -22

األصول، أليب عبد اهلل حممد بن أمحد 
ه (، ت: حممد علي 771التلمساين )ت 

 -ه ، املكتبة املكية 1419/ 1فركوس، ط
 مكة املكرمة.

مناقب الشافعي للبيهقي، أليب بكر أمحد  -23
ه (، ت: 458بن احلسني البيهقي )ت 

ه ، مكتبة 1390/ 1السيد أمحد صقر، ط
 القاهرة. -دار الُتاث 

منهج الشافعي يف أصول الفقه، رسالة  -24
ماجستري للطالب عبد اهلل بن علي املزم، 

ين، جامعة أم القرى، إشراف د.عابد السفيا
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، 

 ه .1421 -1420

هناية الوصول يف دراية األصول، لصفي  -25
الدين حممد بن عبد الرحيم األرموي اهلندي 

ه (، ت: د.صاحل بن سليمان 715)ت
/ 1د.سعد بن سامل السويح، ط-اليوسف 

 مكة. -ه  ، املكتبة التجارية1416
باء أبناء الزمان، أليب وفيات األعيان وأن -26

العباس مشس الدين ابن خلكان الربمكي 
ه(، ت: إحسان عباس، 681اإلربلي )ت

 بريوت. -، دار صادر1ط
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 هوامش البحث:
                                                           

 (.7/ 1)) الربهان يف أصول الفقه )1
 (.45/ 1) البحر احمليط للزركشي ))2
(، سري 163/ 4)) تنظر ترمجته يف: وفيات األعيان )3

(، طبقات الشافعية الكربى 5/ 10أعالم النبالء )
 (.192/ 1للسبكي )

 (.1/199)) معرفة السنن واآلثار )4
 (.48)) آداب الشافعي ومناقبه )ص: 5
)) ينظر على سبيل املثال: املعتمد أليب احلسني 6

/ 1(، قواطع األدلة للسمعاين )366/ 2لبصري )ا
(، كشف األسرار 4/204(، اإلحكام لآلمدي )456

/ 5(، البحر احمليط للزركشي )177/ 3للبخاري )
273.) 

 (.234/ 1)) مناقب الشافعي للبيهقي )7
 (.60)) الرسالة للشافعي )ص: 8
 (.43، ف: 161)) الرسالة )ص:9

 (48، ف: 162)) الرسالة )ص:10
 (.127، ف: 178تنظر الرسالة )ص:  ))11
 (.150، 149، ف: 182)) الرسالة )ص:12
 (.160، ف:183)) الرسالة )ص:13
)) القصة يف الصحيحني، وليس اخلصام يف ذات 14

األرض، وإمنا حصل يف السقيا من شراج احلرة اليت 
/ 3يسقون هبا النخل، ينظر: صحيح البخاري )

ار، برقم (، كتاب املساقاة، باب سكر األهن111
(، كتاب 1829/ 4(، وصحيح مسلم )2359)

الفضائل، باب وجوب اتباعه صلى اهلل عليه وسلم، 
 (.2357برقم )

 (.275، 274ف:  214)) الرسالة )ص: 15

                                                                                          
 (.292، ف:218)) الرسالة )ص:16
 (.314، ف:232)) تنظر الرسالة )ص:17
 (.317، ف:233)) الرسالة )ص:18
، 162فحات:))) ينظر على سبيل املثال يف الص19

163 ،164 ،172.) 
 (.236، ف:205)) الرسالة )ص:20
)) جاء هذا احلديث بألفاظ متعددة، وقد ضعفه 21

العلماء وحكموا عليه بأنه منكر، وحكموا عليه 
بالوضع، ونسب بعض العلماء وضعه إىل الزنادقة. 

(، الفوائد 99/ 1ينظر: كشف اخلفاء للعجلوين )
ة للشوكاين. اجملموعة يف األحاديث املوضوع

 (.291)ص:
 (.618، ف:322 -321)) الرسالة )ص:22
/ 39)) احلديث أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده )23

(، وأخرجه كذلك أهل السنن، وممن أخرجه 302
الُتمذي وقال: "هذا حديث حسن". سنن الُتمذي 

(، أبواب العلم، باب ما هني عنه أن يقال 334/ 4)
لم، برقم عند حديث النيب صلى اهلل عليه وس

(2663.) 
(، كتاب 170/ 4)) أخرجه البخاري يف صحيحه )24

أحاديث األنبياء، باب ما ذكر عن بين إسرائيل، برقم 
(3461.) 

 (.1095ف:  450)) الرسالة )ص: 25
 (.1097، ف: 450)) تنظر الرسالة )ص: 26
)) احلديث جاء بألفاظ متعددة عن عدد من 27

(، 318/ 27د )الصحابة، أخرجه اإلمام أمحد يف املسن
( 330/ 4وأخرجه أهل السنن، وممن أخرجه الُتمذي  )
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أبواب العلم، باب ما جاء يف احلث على تبليغ السماع، 
 (.2656برقم )

 (.1103، ف: 453)) الرسالة )ص: 28
(،  12/ 7)) احلديث يف الصحيحني أخره البخاري )29

كتاب النكاح، باب ال تنكح املرأة على عمتها، برقم 
(، كتاب النكاح، باب 2/1028مسلم )(، و 5109)

حترمي اجلمع بني املرأة وعمتها أو خالتها يف النكاح، برقم 
(1408.) 

 (.628، ف:323)) الرسالة )ص:30
 (.630-629، ف: 324-323)) الرسالة )ص: 31
 (.628، ف:323)) الرسالة )ص:32
، 961، ف: 422 -421)) تنظر الرسالة )ص:33

971.) 
 (.997: ، ف428)) الرسالة )ص: 34
 (.173، ف: 186)) الرسالة )ص: 35
 (575، ف: 313)) الرسالة )ص: 36
 (.200، ف: 139)) الرسالة )ص: 37
)) اجملاز هو: اللفظ املستعمل يف غري ما وضع له 38

لعالقة بينه وبني ما وضع له، وبعضهم يزيد يف التعريف 
قوله: "بقرينة"، أي مع وجود قرينة ترجح صرف اللفظ 

(،هناية 269/ 1ظر: قواطع األدلة )عن حقيقته. ين
(، مفتاح الوصول 2/320الوصول يف دراية األصول )

/ 1(، التحبري للمرداوي )471للتلمساين )ص: 
392.) 

 (.213، ف: 197)) الرسالة )ص: 39
 (1000، ف: 429)) الرسالة )ص: 40
وما  1003، ف: 431)) تنظر الرسالة )ص: 41

 بعدها(.

                                                                                          
 (.229)) التعريفات )ص: 42
 (.61/ 7) البحر احمليط للزركشي ))43
)) ينظر: دليل التالزم عند األصوليني  د.عبداهلل التوم 44

(، منهج الشافعي يف أصول الفقه د.عبداهلل 91)ص:
 (.172املزم )ص:

 -327، ف: 235 -234)) تنظر الرسالة )ص: 45
328.) 

 (.1458، ف: 528)) الرسالة )ص: 46
 (.319، ف:233)) الرسالة )ص: 47
وما  1169، ف: 469نظر الرسالة )ص: )) ت48

 بعدها(.
 (.319، ف:233)) الرسالة )ص: 49
 (.91-90)) سالسل الذهب )ص: 50
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