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مقدمة

ِ
ِ
ِ
َّ
ومن ُيضلِل فلن
إن الحمد هلل ،نحمده ونستعينه ونستهديه ،ونعو ُذ باهلل من ُشرور أنُفسنا ومن سيئات أعمالناَ ،من يهده هللا فال ُمض َّل لهَ ،
صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه َّ
أن محمدا عبده ورسولهَّ ،
وحده ال شريك له ،وأشهد َّ
تسليما
وسلم
تجد له وليًّا
ً
مرشدا ،وأشهد أن ال إله إال هللا َ
ً
ً

كثيرا.اما بعد :فإن بيان اعتقاد أئمة المسلمين من اهم المهمات التي ينبغي بيانها في هذه االزمنة التي خيم فيها الجهل وغربة الدين وعظم
ً
فيها تسلط اعداء االمة الظالمين  ,فال مخرج من هذا الحال إال بالعودة الصادقة الى ما كان عليه رسول هللا  واصحابه قوال واعتقادا وعمال
أمة محمد  أن يبع َث فيها من ي ِ
جدد لها ِدينها ويحيي َّ
.و َّ
إن من فضل هللا  -تعالى  -على َّ
وي ِعيد الناس إلى الحق والصواب بدالً
سنة نبيهاُ ،
َ ُ
ْ ََ
بعد توفيق هللا تعالى
األمة ًا
المصلِحين والمج ِددين الذين كان لهم أثٌَر ٌّ
من االنحراف عن السنة والكتاب .ولقد قيَّض هللا لهذه َّ
قوي َ -
كثير من ُ
ِ
 في إحياء السنة  ،ومحاربة الباطل وأهله .و َّنشر العقيدة الصحيحة الوسط ،ورد
أخذ على عاتقه ْ
إن من أولئك المصلحين المجددين ،والذي َ
َّ
الجادة انه االمام الشافعي عليه رحمة هللا .
الناس إلى

املطلب االول حياة االمام الشافعي
اسمه :مح مد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب ابن عبد مناف بن قصي بن

كالب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ويجتمع مع النبي  في عبد مناف بن قصي.

)(1

نسبه :ينسب إلى الصحابي شافع بن السائب)(2كنيته :أبو عبد هللا الشافعي )(3لقبه :ولقبه أهل بغداد بناصر الحديث وهو نقل هذا القول
فقال" :سميت ببغداد ناصر الحديث"(4).والدته ووفاته :ولد سنة خمسين ومائة من الهجرة في غزة وهو العام الذي توفى فيه أبو حنيفة.

)(5

وهذا ما نقله عن األصفهاني في حلية األولياء قال الشافعي :ولدت بغزة سنة خمسين ومائة وحملت إلى مكة وأنا ابن سنتين

)(6

وتوفي سنة

240ه)(7طلبه للعلم:عاش اإلمام الشافعي يتيماً فقي اًر لكن هذا لم يمنعه من طلب العلم فكان طلب العلم له بمثابة البعد عن األم الرحيمة

فك انت أمه تسكن غزة فنقلته إلى بالد الحجاز فحفظ القرآن الكريم وهو ابن سبع سنوات وحفظ موطأ اإلمام مالك وهو ابن عشر سنوات
وبعدها أخذ يتتبع أماكن العلماء ويأخذ منهم العلم ويدونه ،كما نقل عنه ابن حجر قوله ":كنت يتيماً في حجر أمي ولم يكن معها ما تعطي

المعلم وكان ا لمعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام فلما ختمت القرآن دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء فأحفظ الحديث أو المسألة وكانت
دارنا في شعب الخيف فكنت أكتب في العظم فإذا كثر طرحته في جرة عظيمة )(8وبعدها أحب الشعر واللغة فأخذ يبحث عنها حتى يتعلمها

ونقل البيهقي عن الشافع ي في بداية حياته أنه كان يبحث عن تعلم شعر هذيل ويطلب أيام الناس واألدب

)(9

ولكن اإلمام الزبيري

)(10

لم

يستحب له أن يتعلم اللغة حين رأى ما به من سرعة الحفظ والبراعة في العلم فأشار عليه بأن يتعلم الفقه فقال له :إنما الشعر مروءة الفتيان
عليك بالفقه  ،فتركه وأخذ بالفقه

)(11

وكان من أحد األئمة في علم الفقه وأصبح له مذهب يؤخذ به حتى اآلن وهو يدرس في كل الدنيا.

مؤلفاته :كان رحمه هللا موسوعة فتح هللا عليه بالحفظ السريع والفهم وهي على النحو التالي :
 -1كتاب الرسالة وهو مذهبه القديم والجديد ولكن ألف كل منهم على
 -2كتاب اختالف األحاديث
 -3كتاب جماع العلم
 -4كتاب إبطال االستحسان
 -5كتاب أحكام القرآن
 -6كتاب بيان فرض هللا  .
 -7كتاب صفة األمر والنهي
 -8كتاب اختالف العراقيين
 -9كتاب الرد على محمد بين الحسن.
 -10كتاب اختالف مالك والشافعي وغيرها كثير ال يتسع المقام لذكرها.

)(12

عيال عليه ولكن هذا غيظ من
ثناء العلماء عليه :لو أردنا أن نعدد أقوال العلماء في الثناء على الشافعي لوجدنا أن العلماء من بعده كلهم
ٌ
فيض في ذكره ،فقال الصدفي)" :(13ما رأيت أعقل من الشافعي ،ناظرته يوما في مسألة،ثم افترقنا ولقيني فأخذ بيدي ثم قال لي يا أبا موسى

ال يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة"

)(14



ويقول الميموني

)(15

سمعت أحمد بن حنبل يقول ستة ادعوا لهم سح ار أحدهم

 




الشافعي

)(16
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وهذا يدل على مكانة الشافعي عند إمام أهل السنة .قال عبد هللا بن أحمد بن حنبل قال قلت ألبي يا أبه أي رجل كان الشافعي

فإني سمعتك تكثر من الدعاء له فقال لي يا بني كان الشافعي كالشمـس للدنيا وكالعافية للناس فانظر هل لهذين من خلف أو منهما

عوض (17) .قال أحمد بن حنبل :إن هللا تعالى يقيض للناس في كل رأس مائة سنة من يعلمهم السنن وينفي عن رسول هللا  الكذب فنظرنا
فإذا في رأس المائة عمر بن عبد العزيز وفي رأس المئتين الشافعي.

)(18

 ,قال قتيبة بن سعيد :الشافعي إمام.

)(19

وهذا جزء قليل من ثناء

العلماء عليه لكن البحث ال يتسع لذكر أقوال العلماء.
شيوخ االمام الشافعي :أخذ الشافعي العلم عن نخبة من العلماء ومن شتى األمصار وسوف اختصر بذكرهم ويتضح لنا ذلك فيما يلي:
من مكة المكرمة  :أخذ العلم ببلده عن مسلم بن خالد الزنجي

)(20

مفتي مكة وداود ابن عبد الرحمن العطار

)(21

وسفيان بن عيينة.

)(22

وتتلمذ أيضاً اإلمام الشافعي على يد جعفر الصادق) , (23ويقول الربيع سمعت الحميدي سمعت مسلم بن خالد الزنجي مفتي مكة يقول
للشافعي أفت يا أبا عبدهللا فقد وهللا آن لك أن تفتي(24) .من المدينة المنورة :أخذ الشافعي العلم عن اإلمام مالك بن أنس مؤسس المذهب

المالكي

)(25

 ,واخذ من ابراهيم بن سعيد بن عبد الرحمن بن عوف ومحمد بن اسماعيل بن ابي فديك.وق أر الشافعي القرآن على شبل واخبر

شبل انه ق أر على عبد هللا بن كثير وق أر على مجاهد وأخبر مجاهد أنه ق أر على ابن عباس(26).من العراق :أخذ الشافعي العلم عن أصحاب
اإلمام أبي حنيفة وعلى رأسهم محمد بن الحسن(27).وكان مذهب اإلمام مالك هو مذهب أهل الحديث واإلمام أبو حنيفة رضي هللا عنهما
منهجه هو منهج أهل الرأي واالستحسان ,لذلك فلإلمام الشافعي مذهبان  :المذهب القديم :وهو مذهب أهل الحديث.

المذهب الجديد  :وهو مذهب أهل الحديث وأهل الرأي وسوف يمر معنا ذلك إن شاء هللاُ .يروى أنه كان يلتقط العظام العريضة فيكتب عليها
أو يذهب إلى الديوان فيجمع األوراق المهملة التي يلقى بها فيستوهبها ويكتب على ظهرها (28).هذه المعاناة وفقته إلى أن يعتمد على الحفظ
فتكونت لديه حافظة قوية ساعدته مستقبالً على حفظ كل ما يسمع وما ُيلقى إليه من علم ومعرفة .وهنا ال بد لنا من التعليق بسيط على هذه
َّ
القصة والحكمة :إن فقر الشافعي وعدم توفر له سبل العيش وعدم وجود ما يكفيه لشراء الورق للكتابة  ,قد ولدت قوة الحفظ وجعلته يعتمد
على الحفظ أكثر من التدوين  .و يجب على المسلم دوماً أن يتذكر قوله تعالى َ وعَ َسى أَ ْن تَكَْرُهوا َشْي ئًا َوُه َو َخ ْْيٌ لَ ُك ْم َوعَ َسى أَ ْن ُُِتبُّوا َشْي ئًا َوُه َو َشٌّر
اَّللُ يَ ْعلَ ُم َوأَنْتُ ْم ََل تَ ْعلَ ُمو َن البقرة .216فأحياناً يكون الفقر والظلم كما في حديث ( ما الفقر اخشى عليكم ) )(29يعني ال اخشى عليكم من
لَ ُك ْم َو ه
الفقر الن الفقر في الغالب اقرب الى الحق من الغنى والناظر الى الرسل عليهم السالم يجد اكثر اتباعهم الفقراء  ,والذي قد يتعرض له

المسلم هو خير له  ,فاهلل عز وجل يعلم ونحن ال نعلم وخالقنا أعلم بنا .فالمسلم الحق يدرك دوماً أن هللا عز وجل يختار له األفضل ,فكثير

من الزوجات يقلن لو كان زوجي كذا وكذا لكان أفضل ! وهن ال يعلمن أين الخير وال يعلمن أو ال يدركن أن هللا رحيم بعباده.

املطلب الثاني عقيدة االمام الشافعي ومصادر التلقي
اوال  :عقيدتة :إن دين محمد  دين عزيز ودين القول والفعل  ,فال نقبل أن نتعلم العلم الشرعي الصحيح إال ممن صحت عقيدته  ,وحسن
عمله فاهلل عز وجل يقول َي أَيُّها اله ِذين آمنُوا ِِل تَ ُقولُو َن ما ََل تَ ْفعلُو َن (َ )2كُب م ْقتا عِْن َد هِ
اَّلل أَ ْن تَ ُقولُوا َما ََل تَ ْف َعلُو َن الصف  , 3-2فمن الذنوب العظيمة
َُ َ ً
َ
َ َ
َ
َ َ َ
(
30
)
باهللِ
اء ثالثَ ٌة عالِ ٌم َّ
أن يقول اإلنسان ماال يفعل  ,أو أن يبتغي بعلمه غير هللا أعاذنا وإياكم من ذلك  ,ويقول أحد التابعين َ :
قال ُ
"كان ُي ُ
العَل َم ُ
َّللاِ ،وعاِلم َّ ِ ِ
الكامل ،وعاِل ٌم ِ
َّللاَ فذِل َك
باهللِ ال يخشى َّ
َّللاِ ليس بعاِل ٍم َّ
بأمر َّ
فذاك العاِل ُم
َّللاِ َي ْخ َشى َّ
بأم ِر َّ
ليس بعاِل ٍم بأم ِر َّ
يخشى َّ
َّللاَ َ
َّللاَ َ
ُ
باهلل عال ٌم ْ
ٌ
العالم الفا ِج ُر (31) .وكانت عقيدته رحمه هللا اتباع الكتاب والسنة ولم يشذ عن هذا المذهب فكان رحمه هللا إذا أراد أن يتكلم في أي مسألة من
ُ
مسائل العقيدة كانت أصوله التي يرجع إليها هي :القرآن الكريم فإن لم يجد عليها دليل ذهب إلى سنة النبي فإن لم يجد كان يذهب إلى

رأي الصحابة المتفق عليه لكن إذا كان هناك خالف في مسألة من المسائل كان يجتهد برأيه بعيداً عن عقول أهل األهواء والبدع؛ ألنه كان
دائماً حريصاً على إتباع كتاب ربه وسنة نبيه ولذلك حين تكلم عن عقيدته في كتابه الرسالة قال" :و ُك ُّل ما وصْفت مع ما أنا َذ ِ
اكٌر
َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
َّللاِ ثُ َّم ح ْك ِم رسولِ ِه  ثُ َّم ح ْك ِم اْلمسلِ ِم ِ
َن
أ
ل
ْه
أ
ت
اس
ن
م
ل
وز
ج
ي
ال
َن
أ
على
يل
اء ِب َما َذ َك ْرت منه َع َّما لم أَ ْذ ُك ْر من ُح ْك ِم َّ
ْ َ َُ َ َْ َْ ََ ْ
ُْ َ
ين َدل ٌ
ُ
ُ َُ
َو َساك ٌت عنه ا ْكتَف ً
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ي ُك َ ِ
ِ
َّ
اس على
اب ثُ َّم ُّ
َه ُل اْل ِعْل ِم َال َي ْخَتِلُف َ
َن َي ْح ُك َم َوَال أ ْ
ون َحاك ًما أو ُمْفتًيا أ ْ
السَّن ُة أو ما َقاَل ُه أ ْ
ون فيه أو قَي ٌ
َ
َن يفتى إال من ج َهة َخ َب ٍر َال ِزٍم َوَذل َك اْلكتَ ُ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ان إ ْذ لم ي ُك ْن االستحسان وا ِجبا وَال في و ِ
َب ْع ِ
َن َي ْح ُكم َوَال يفتى ِباال ْست ْح َس ِ
احد من هذه اْل َم َعاني َفِإ ْن قال َقائ ٌل :فما َي ُد ُّل على
ض هذا وال َي ُج ُ
وز له أ ْ
َ
َ
ْ َْ ُ َ ً َ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َّللاُ  أََي ْحس ُب ِْ
ك
يل قال َّ
َن َال َي ُج َ
ان أ ْ
وز أ ْ
أْ
اإل ْن َس ُ
َن َي ْستَ ْحس َن إ َذا لم َي ْد ُخ ْل اال ْست ْح َس ُ
َن ُي ْت َر َ
ان في هذه اْل َم َعاني مع ما َذ َك ْرت في كتَاِبك هذا ق َ
َ
ِ
سدى فلم ي ْخَتلِف أَهل العلم العمل ِباْلُقر ِ ِ
يما َعلِ ْمت أ َّ
َج َاز لِ َنْف ِس ِه
َن ُّ
ًُ
ْ
الس َدى الذي َال ُي ْؤ َم ُر َوَال ينهي َو َم ْن أَْفتَى أو َح َك َم ِب َما لم ُي ْؤ َم ْر ِبه َفَق ْد أ َ
َ ْ ُْ
آن ف َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الس َن ِن
َعَل َم ُه َّ
آن ِب ِخ َالفه في هذا وفي ُّ
ون في َم َعاني ُّ
َن َي ُك َ
َّللاُ أََّن ُه لم َي ْت ُرْك ُه ُس ًدى َوَأرَى أ ْ
أْ
ول ِب َما ش ْئت َوا َّد َعى ما َن َزَل اْلُق ْر ُ
الس َدى وقد أ ْ
َن قال أَ ُق ُ
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النِبِيين وعو َّام ح ْك ِم جم ِ
ِِ
َف َخاَل ِ
ين َفِإ ْن قال َفأ َْي َن ما َذ َك ْرت من اْلُق ْر ِ
اج َّ
َّللاُ عليهم وسلم
ين صلى َّ
آن َو ِم ْن َه ِ
النِبِي َ
اعة من َرَوى عنه من اْل َعالم َ
اج َّ َ َ َ َ ُ َ َ َ
َ
ف م ْن َه َ
أَجم ِع ِ
اء ُه ْم ْ اآلَي َة
َن اُ ْح ُك ْم َب ْي َن ُه ْم ِب َما أ َْن َزَل َّ
يل قال َّ
الص َالةُ َو َّ
َّللاُ لِ َنِبيِ ِه عليه َّ
الس َال ُم اتَِّب ْع ما أُو ِح َي إَل ْيك من َربِك وقال َ وأ ْ
َّللاُ َوَال تَ ْتَب ْع أ ْ
َْ َ
ين ق َ
َه َو َ
َّللا وَال تَُقوَل َّن ِل َشي ٍء ِإني َف ِ
ِ
ِ
ُعلِم ُكم َغ ًدا يعنى أَسأ ِ
ِ
ِ
اع ٌل
يل ثُ َّم أُ ْعل ُم ُك ْم َفأ َْن َزَل َّ ُ
َل ج ْب ِر َ
ْ ُ
اءهُ َق ْوٌم َف َسأَُلوهُ عن أ ْ
َ
َص َحاب اْل َك ْهف َو َغ ْي ِره ْم فقال أ ْ ُ ْ
ثُ َّم َج َ
ْ
الص ِ
ام َأرَةُ أ َْو ِ
َّللاُ َق ْو َل التي تُ َجا ِدُلك
َّللاُ قد سمع َّ
ام ِت تَ ْش ُكو إَل ْي ِه أ َْو ًسا فلم ُي ِج ْب َها حتى أ َْن َزَل َّ
اء َّ
س بن َّ
ذلك َغ ًدا َّإال أ ْ
اء ْت ُه ْ
َّللاُ ْ اآل َي َة َو َج َ
َن َي َش َ
في َزو ِجها وجاءه اْلعج َالِن ُّي)ِ (32
َّللاُ وقال لِ َنِبيِ ِه
َم َرهُ َّ
يك َما َو ْانتَ َ
ام َأرَتَ ُه قال لم َي ْن ِزْل ِف ُ
ظ َر اْل َو ْح َي فلما َن َزَل َد َع ُ
َيْقذ ُ
ْ َ َ َ َُ َ ْ
ف ْ
اه َما َف َال َع َن َب ْيَن ُه َما كما أ َ
َّللاُ وقال  يا َداود َّإنا َج َعْل َناك َخلِيَف ًة في ْاأل َْر ِ
َن َي ْح ُك َم
وأن اُ ْح ُك ْم َب ْي َن ُه ْم ِب َما أ َْن َزَل َّ
َحٌد أ ْ
ض َف ْ
اح ُك ْم بين الناس ِباْل َح ِق ْ اآلَي َة َوَل ْي َس ُي ْؤ َم ُر أ َ
ُ
ِ ِ
ِ ِ
َح ٍد
َّللاِ َفَق ْد َج َع َل َّ
صا أو َد َالَل ًة من َّ
وما َّإال عن َّ
َّللاِ َن ًّ
ِب َح ٍق َّإال وقد َعلِ َم اْل َح َّق َوَال َي ُك ُ
َّللاَ اْل َح َّق في كتَاِبه ثُ َّم ُسَّنة َنِبيِه َ فَل ْي َس تَْن ِزُل ِبأ َ
ون اْل َح ُّق َم ْعُل ً
َّ ِ
صا أو ُج ْمَل ًة" (33).والمتتبع للمنهج الوسط يجد أن اإلمام الشافعي رحمه هللا لم يخالف هذا المنهج بل سار عليه
اب َي ُد ُّل عليها َن ًّ
َن ِازَل ٌة إال َواْلكتَ ُ
وحارب كل من خالف هذا المنهج ورماه بالبدعة؛ ألنه اتبع غير المنهج القويم الذي رسمه هللا  لهذه األمة كي تسير عليه ويستقيم حالها

والنبي بين أن من اتبع كتاب هللا وسنة نبيه  لم يضل أبدا فقال " :وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب هللا وأنتم

تسألون عني.

)(34

ثانيا  :مصادر التلقي عند االمام الشافعي  :عرفت مصادر التلقي عند االمام الشافعي من مشهور كالمه ومنه ( ال يقال ألصل لِم ؟ وال
كيف ؟ وانما يقال للفرع ِ :لم فاذا صح قياسه على االصل صح وقامت به الحجة ) )(35يتبين من ذلك انه رحمه هللا قد ابرز الكتاب والسنة
كمصدرين عظيمين وهو المقصود من كالمه ( ال يقال ألصل  ) ...فال يتقدم عليهما شئ البته فكان يقرر ان ليس الحد التقدم بين يدي
نصوص الكتاب والسنة  ,فاألصل عنده هو القران الكريم والسنة النبوية كما قال ( واألصل الق ارن والسنة فان لم يكن فقياس عليهما )

)(36

وقوله ايضا لما قال له رجل  :تاخذ بالحديث ؟ فقال  :اشهدوا اني اذا صح عندي الحديث عن رسول هللا فلم اخذ به فان عقلي قد ذهب

)

)(37

وقوله ( اذا صح الحديث عن رسول هللا فقلت قوال فانا ارجع عن قولي وقائل بذلك )

)(38

أي بقول النبي  .وكان رحمه هللا يمنع من

التعرض للنصوص باي سبيل يفسد االستدالل بها من ناحية المعاني فقال ( والقران على ظاهره حتى تاتي دالله منه او سنة او اجماع بانه

على باطن دون ظاهر) (39) .هذا ما يتعلق بالقران والسنة  ,اما ما يتعلق بالصحابه الكرام فقد قال ( هم فوقنا في كل علــم وعـقل وكـل سبب
ينال به علم او يدرك به هدى لنا خير من رأينا النفسنا ).

)(40

املطلب الثالث منهج االمام الشافعي يف اثبات العقيدة الوسط( اصول الدين )
اوال  :االهليات :

 -1توحيد اإللوهية :توحيد اإللوهية هو من أهم أنواع التوحيد الذي فرق هللا به بين المؤمنين والكافرين فكثير من الناس يقع في الشرك

ويقول أنا أؤمن أن هللا  هو الرازق والمحيي والمميت وال يعلم أن توحيد اإللوهية هو الذي يفرق بين الناس في عبادتهم وهو الذي أرسل هللا

الرسل من أجل أن يعلمه الناس وهو لو أردنا أن نعرفه لقلنا هو افراد هللا العبادة دون غيره ونأخذ هذا من حديث معاذ  حين َب َعثَه
رسول هللا ِ إَلى اْليم ِن َفَقال ْادعهم ِإَلى َشهاد ِة أَن َال ِإَله ِإ َّال َّ ِ
ِِ
َعِل ْم ُه ْم أ َّ
ض َعَل ْي ِه ْم َخ ْم َس
َن َّ
ول َّ
َّللاِ َفِإ ْن ُه ْم أَ َ
ََ ْ
اعوا ل َذل َك َفأ ْ
َّللاَ َق ْد ا ْفتََر َ
ط ُ
َ
َّللاُ َوأَني َرُس ُ
َ ُُْ
ََ
ِ ِ )(41
ٍ
ِ
ِ
صَلو ٍ
ِ
ِ
ِِ
ِ
َعلِ ْم ُه ْم أ َّ
َغنَيائ ِه ْم َوتَُرُّد َعَلى ُفَق َرائه ْم وهذا
َن َّ
ات ِفي ُك ِل َي ْو ٍم َوَلْيَلة َفِإ ْن ُه ْم أَ َ
ص َد َق ًة في أ َْم َوالِ ِه ْم تُ ْؤ َخ ُذ م ْن أ ْ
اعوا ل َذل َك َفأ ْ
َّللاَ ا ْفتََر َ
ط ُ
ض َعَل ْيه ْم َ
َ َ
يدللنا على أن النبي علم أمته التوحيد ولذلك حين سئل المزني

42

عن علم الكالم والتوحيد " فقال :إني أكره هذا ،بل أنهى عنه كما نهى

عنه الشافعي ،لقد سمعت الشافعي يقول :سئل مالك عن الكالم والتوحيد ،فقال :محال أن نظن بالنبيأنه علم أمته االستنجاء ،ولم يعلمهم
التوحيد ،والتوحيد ما قاله النبي ": أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إال هللا "  ،فما عصم به الدم والمال حقيقة التوحيد".

)(43

ومعلوم

أن الذي يعصم الدم والمال هو توحيد اإللوهية وليس توحيد الربوبية؛ ألن المشركين في عهد الرسول كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وينكرون
ِ
ض وس َّخ َر َّ
َّللاُ َفأََّنى
الش ْم َس َواْلَق َم َر َلَيُقولُ َّن َّ
توحيد اإللوهية ولذلك قال هللا عنهمَ وَلِئ ْن َسأَْلتَ ُه ْم َم ْن َخَل َق َّ
الس َم َاوات َو ْاأل َْر َ َ َ
ون[العنكبوت]61:وهذا الذي كان يقره اإلمام الشافعي رحمه هللا ويعتقد به ويدافع عنه.
ُي ْؤَف ُك َ

 -2توحيد الربوبية :يؤمن بتوحيد الربوبية جميع الناس إال المالحدة والشيوعيون فهم ال يقرون بالرب  ويستدلون على ربوبيته من
ات لِْلموِقِنين* وِفي أ َْنُف ِس ُكم أََف َال تُب ِ
ِ
ِ
ون[الذاريات ]21 ،20 :ولو أردنا أن نعرف توحيد الربوبية لقلنا
ص ُر َ
ْ
ْ
خلقه؛ ألنه  قالَ :وفي ْاأل َْرض َآي ٌ ُ َ َ
هو إفراد هللا بالخلق واألمر .وكل ما في هذا الكون يدل على وجوده  واإلمام الشافعي رحمه هللا كان يستدل حين يجادل خصمه على

وجود هللا  من آياته ومخلوقاته ومنها مناظرته لبشر المعتزلي

)(44



عند هارون الرشيد

)(45

"قال بشر :يا أمير المؤمنين دعني وإياه فقال له

 





االمام الشافعي ومنهجه يف اثبات العقيدة الوسط



هارون :شأنك وإياه فقال له ِبشر  :أخبرني ما الدليل على أن هللا تعالى واحد فقال الشافعي يا بشر ما تدرك من لسان الخواص فأكلمك على
لسانهم إال أنه ال بد لي أن أجيبك على مقدارك من حيث أنت الدليل عليه به ومنه وإليه واختالف األصوات في المصوت إذا كان المحرك
واحدا دليل على أنه واحد وعدم الضد في الكمال على الدوام دليل على أنه واحد وأربع نيرات مختلفات في جسد واحد متفقات على ترتيبه في
استفاضة الهيكل دليل على أن هللا تعالى واحد وأربع طبائع مختلفات في الخافقين أضداد غير أشكال مؤلفات على أصالح األحوال دليل
على أن هللا تعالى واحد وفي خلق السموات واألرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء

واألرض آليات لقوم يعقلون كل ذلك دليل على أن هللا تعالى واحد ال شريك له"(46) .وهذه المناظرة توضح لنا كيف كان الشافعي رحمه هللا
يستدل على توحيد الربوبية من خالل خلق هللاكما كان السلف رحمهم هللا يستدلون على وجوده.

 -3توحيد األمساء والصفات :الصحابه وعلماء المسلمين كانوا يثبتون هلل  ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله من غير تكيف وال تشبيه
وال تأويل وال تعطيل واإلمام الشا فعي رحمه هللا حين سأل عن األسماء والمسميات بين أن األسماء تختلف عن المسميات" يقول الشافعي :إذا

سمعت الرجل يقول :االسم غير المسمى ،والشئ غير المشيء ،فاشهد عليه بالزندقة"(47).وهذا يوضح أن الشافعي كان يثبت هلل األسماء التي
ف ِباَ َّهللِ أو
سمى بها نفسه ولذلك كان يحكم على من حلف باسم من أسماء هللا في اليمين ثم يحنث بأن عليه كفارة قال الشافعي  :من َحَل َ
َّللاِ تعاَلى َفعَلي ِه اْل َكَّفارة إ َذا حِن َث ومن حَلف ِب َشي ٍء غير َّ ِ
ِ
ِباس ٍم من أ ِ
ٍِ
ف ِباََّل ِذي
َُ
َّللا َفَل ْي َس ِب َحالف َوَال َكَّف َارَة عليه إ َذا َحن َث َواْل ُمولِي من َحَل َ
َ ََْ َ َ
َْ
َس َماء َّ َ َ
ْ
ْ
ْ
ِ ِ )(48
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
َيْل َزُم ُه به َكف َارةٌ َو َم ْن أ َْو َج َب على َنْفسه شيئا َيج ُب عليه إ َذا أ َْو َج َب ُه َفأ َْو َج َب ُه على َنْفسه أما في صفات هللا  فهو أيضاً على منهج الوسط

وصدر كتابه الرسالة في عقيدته فقال" :ال يبلغ الواصفون كنه عظمته الذي هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه أحمده حمدا كما
)(49
ات َّ ِ
صَف ِ
َّللا تَعاَلى -عن ِ
الربِي ِع ب ِن سَليمان أََّنه َقال  :سأَْلت َّ ِ ِ
ِ
ال :
َْ
الشافع َّي َ -رح َم ُه َّ ُ َ
َّللا تَ َعاَلى ؟ َفَق َ
ينبغي لكرم وجهه وعز جالله"َ .وثََب َت َع ْن َّ ْ ُ ْ َ َ ُ َ َ
وس أَن تَُف ِكر ؛ وعَلى َّ ِ
ول أ ِ
َّللا تَعاَلى ؛ وعَلى ْاألَوها ِم أَن تَح َّده وعَلى ُّ
الظنُ ِ
َن تُ َع ِم َق
ون أ َْن تَْق َ
الض َمائ ِر أ ْ
ام َعَلى اْل ُعُق ِ ْ
ط َع ؛ َو َعَلى الُّنُف ِ ْ َ َ َ
َْ ْ ُ ََُ
ََ
َن تُ َمث َل َّ َ َ
" َح َرٌ
)(50
ِ
ِ
ول أ ْ ِ َّ
ط و َعَلى اْلعُق ِ
ف ِب ِه َنْف َس ُه أ َْو َعَلى لِ َس ِ
الس َال ُم .وهذا يبين أن الشافعي
الص َالةُ َو َّ
ان َنِبيِ ِه " َعَل ْي ِه َّ
صَ
ُ
َن تَ ْعق َل إال َما َو َ
َو َعَلى اْل َخ َواط ِر أ َْن تُحي َ َ
رحمه هللا يحرم تأويل صفات هللا بل كان رحمه هللا يثبت الصفة كما جاءت ومن أمثلة الصفات أكتفي بذكر مسألة الكالم هلل ؛ ألنها
هي التي وقع فيها الخالف كثي اًر بين الفرق وامتحن بها العلماء وعذب من أجلها الناس وقد حصلت مناظرة بين حفص الفرد والشافعي ونقلها
اآلجري بسنده قال حدثنا الربيع بن سليمان قال  :سمعت الشافعي يقول وذكر القرآن وما يقول حفص الفرد  ،وكان الشافعي يقول  :حفص

الفرد  ،وناظره بحضرة وا لي كان بمصر فقال له الشافعي رضي هللا عنه في المناظرة  :كفرت وهللا الذي ال إله إال هو  ،ثم قاموا  ،فانصرفوا

 ،فسمعت حفصاً يقول  :أشاط وهللا الذي ال إله إال هو الشافعي بدمي قال الربيع  :وسمعت الشافعي رحمه هللا تعالى يقول  :القرآن كالم هللا
)(51
غير مخلوق  ،ومن قال  :مخلوق فهو كافر
ثانيا  :عقيدته يف النبوات  :أرسل هللا الرسل للناس ليرشدوهم إلى الطريق المستقيم ويحذرونهم من الكفر ويدعوهم إلى عبادة هللا وحده
َّللاَ َما َل ُك ْم ِم ْن ِإَل ٍه َغ ْي ُرهُ[األعراف ]65 :وجعل أولهم آدموخاتمهم هو
اع ُب ُدوا َّ
وكانت عبارات جميع األنبياء والمرسلين ألقوامهمَ  :يا َق ْو ِم ْ
َّللاُ تَ َعاَلى اْل َخْل َق لِ ِعَب َادِت ِه ثُ َّم
"خَل َق َّ
محمد  واصطفاه هللا  من ذرية إبراهيم وجعل دعوته للعالمين وقد بين اإلمام الشافعي هذه بقوله َ :
ِِ
ِ
ِ
ُم ًة و ِ
أَبان ج َّل وع َال أ َّ ِ
ينَ ف َج َع َل َّ
َّللاُ َّ
ين صلى
احَد ًة َفَب َع َث َّ
النِبِي َ
ين َو ُم ْنذ ِر َ
ين ُمَبش ِر َ
النِبِي َ
اؤهُ فقال تََب َار َ
َن خ َيرتَ ُه من َخْلقه أ َْنِب َي ُ
ََ َ ََ
ك ْ
اس ُم ُه  كان الناس أ َّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صْف َوتَ ُه فقالَّ  
طَفى َآد َم
إن َّ
َّ
ون ع َباده ب ْاأل ََم َانة على َو ْحيه َواْلقَيا ِم ب ُحجَّته فيه ْم ثُ َّم َذ َك َر من َخ َّ
اص َ
َصف َيائه ُد َ
َّللاَ ْ
َّللاُ عليهم وسلم من أ ْ
اصته َ
ِ
ِ
اهيم و ِ
ِ
يم
اؤهَُ واِتَّ َخ َذ َّ
اصطفائهما
فخص آدم
ين
َّ
ونوحا بِإعادة ْ
ان على اْل َعاَلم َ
آل ع ْم َر َ
وذكر ْإبراهيم فقال َج َّل ثََن ُ
َ
ً
َوُن ً
آل ْإب َر َ َ َ
وحا َو َ
ذكر ْ
َّللاُ ْإب َراه َ
ِ
ِ
ِ ِ
َّللا عز وجل
ص ِاد َق اْلَو ْع ِد وكان َرُسوًال َنِبيًّا ثم أ َْنعم َّ
َخلِ ً
إس َماع َ
إسماعيل بن ْإبراهيم فقال عز ذ ْك ُرهَُ وا ْذ ُك ْر في اْلكتَاب ْ
يال وذكر ْ
يل َّإن ُه كان َ
ِ
ِ
اهيم و ِ
ِ
ِ
ك َوتَ َعاَلىَّ 
ض َها من
إن َّ
اص َ
ين ُذ ِرَّي ًة َب ْع ُ
ان على اْل َعاَلم َ
آل ع ْم َر َ
يم َو ِع ْم َر َ
ان في ْاأل َُم ِم فقال تََب َار َ
طَفى َآد َم َوُن ً
آل ْإب َر َ َ َ
وحا َو َ
َّللاَ ْ
على آل ْإب َراه َ
ِِ
ِ
ض وَ َّ ِ
ِ ِ
يع َعلِيم  قال َّ
ِ
َب ْع ٍ
ان
طَفى َّ
الش ِاف ِع ُّي َرِح َم ُه َّ
اص َ
يم َوأ َْن َزَل ُكتَُب ُه قبل ْإن َازله اْلُف ْرَق َ
َّللاُ َسم ٌ
َّللاُ تَ َعاَلى ثُ َّم ْ
َ
َّللاَُ سي َد َنا ُم َح َّم ًدا  من َخ ْير آل ْإب َراه َ
ضيَل ِة من اتَّبعه ِب ِه فقال  مح َّمٌد رسول َّ ِ َّ ِ
ِ
ضيَلِت ِه وَف ِ
صَف ِة َف ِ
على مح َّم ٍدِب ِ
َّ ِ
َّدا 
اه ْم ُرَّك ًعا ُسج ً
َّللا َواَلذ َ
اء َب ْيَن ُه ْم تََر ُ
ََ ُ
َُ
َُ
َ
اء على اْل ُكفار ُرَح َم ُ
ين معه أَش َّد ُ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َخ َب َر أََّن ُه َج َعَل ُه َف ِات َح َر ْحمِت ِه ِع ْن َد َف ْت َرةِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ون
ونته ْم من أ َّ
ْاآل َيةُ وقال أل َُّمتهُ ك ْنتُ ْم َخ ْي َر أ َّ
ُم ِم ْاأل َْنب َياء ثُ َّم أ ْ
ُمة أ ْ
ُخر َج ْت للناسَ فَفضيَلتُ ُه ْم ب َك ْي ُن َ
َ
ُمته ُد َ أ َ
ِ
ِ
رسلِ ِه فقال يا أ ْ ِ ِ
ٍ
ِ
ِ ٍ
ِ ٍ
ير
ُّس ِل أ ْ
ير َوَنذ ٌ
اء ُك ْم َبش ٌ
اء ُك ْم َرُسولُ َنا ُي َبي ُن َل ُك ْم على َف ْت َرة من الرُ
ُُ
اءَنا من َبشير َوَال َنذير َفَق ْد َج َ
َن تَُقولُوا ما َج َ
َه َل اْلكتَاب قد َج َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
اب َواْلح ْك َم َة وكان في ذلك ما َد َّل على أَن ُه َب َع َث إَلى
وقال  هو الذي َب َع َث في ْاألُمي َ
ين َرُسوًال منهم َي ْتلُو عليهم َآياته َوُي َزكيه ْم َوُي َعل ُم ُه ْم اْلكتَ َ
اب أو أ ُِمِيين وأََّنه َفتَح ِب ِه رحمتَه وختَم ِب ِه نبَّوتَه فقال  ما كان مح َّمٌد أَبا أ ٍ
ِِ ِ
ِ
ِ
َهل ِكتَ ٍ
َّللاِ َو َخاتَ َم
ول َّ
َ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ُُ ُ
َُ َ َ
َحد من ِرَجال ُك ْم َوَلك ْن َرُس َ
َخْلقه ألََّن ُه ْم َك ُانوا أ ْ َ
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الد ِ ِ
ظ ِهره على ِ
ِ
ان فقال هو الذي أ َْرَس َل َرُسوَل ُه ِباْل ُه َدى َوِد ِ
ظ َه َر ِد َين ُه على ْاأل َْد َي ِ
َّ
ون
َن أَ ْ
ين ُكلِه َوَل ْو َك ِرَه اْل ُم ْش ِرُك َ
ضى أ ْ
ين َ وَق َ
النِبِي َ
ين اْل َح ِق لُي ْ َ ُ
 (52) .هذا موجز عقيدته في النبوة من خالل كتابه االمم .
ثالثا  :عقيدته يف اإلميان باليوم اآلخر :يقول الشافعي رحمه هللا ":وإن عذاب القبر حق ومسألة أهل القبور حق والبعث والحساب والجنة

والنار وغير ذلك مما جاءت به السنن وظهرت على ألسنة العلماء وأتباعهم من بالد المسلمين (53)".وكان رحمه هللا دائماً ُي ْستَ َح ُّب في صالة
ظْلم ِة اْلَقب ِر وما هو َال ِق ِ
ِ
ِ
الدع ِاء أَن يُقول َّ
الل ُه َّم َع ْب ُدك وبن َع ْب ِدك َخ َرَج من َرْو ِح ُّ
يه كان َي ْش َه ُد
الد ْن َيا َو َس َعت َها َو َم ْحُبوبِه وأحبائه فيها إَلى ُ َ ْ
الجنازة في ُّ َ ْ َ َ
ٍ ِِ
َن مح َّمدا عبدك ورسولُك وأ َْنت أ ِ ِ َّ
َّ
ِ
ير إَلى َر ْح َمِتك َوأ َْن َت غنى عن َع َذاِب ِه
َصَب َح َفِق ًا
أْ
َ َ ْ
َعَل ُم به الل ُه َّم َن َزَل بك َوأ َْن َت َخ ْي ُر َم ْن ُزول به َوأ ْ
َن َال إَل َه إال أنت َوأ َّ ُ َ ً َ ْ ُ َ َ ُ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ضاك َوِقه ِف ْتَن َة اْلَق ْب ِر
اء له الل ُه َّم َفِإ ْن كان ُم ْحسًنا َف ِزْد في إ ْح َسانه َوإ ْ
ِن كان ُمس ًيئا َفتَ َج َاوْز عنه َوَبل ْغ ُه ِب َر ْح َمتك ِر َ
وقد ِج ْئ َناك َراغِب َ
ين إَل ْيك ُشَف َع َ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ين)(54وهو رحمه هللا
ض عن َج ْن َب ْيه َوَلقه ِب َر ْح َمتك ْاأل َْم َن من َع َذاِبك حتى تَْب َعثَ ُه إَلى َجَّنتك يا أ َْرَح َم الرَّاحم َ
َو َع َذ َاب ُه َوا ْف َس ْح له في َق ْب ِِره َو َجاف ْاأل َْر َ
في هذا موافق لمعتقد أهل السنة والجماعة ،أما البعث والحساب فأهل السنة أيضاً مؤمنون به ومثبتون له؛ ألنه من اإليمان بالغيب وهللا
وصف المؤمنين بأنهم يؤمنون بالغيب فقالَّ :ال ِذين يؤ ِم ُن َ ِ ِ ِ
ون[ البقرة ]3 :ومن األمور التي تكون
ون َّ
اه ْم ُي ْنِفُق َ
يم َ
َ ُْ
الص َال َة َو ِم َّما َرَزْقَن ُ
ون باْل َغ ْيب َوُيق ُ
يوم القيامة ونحن نؤمن بها البعث والحساب والميزان والصراط والحوض والعرض ووجود الجنة ووجود النار والشافعي رحمه هللا يؤمن بهاذا
كما جاء عنه ،قال الشافعي" :والبعث حق والحساب حق والجنة والنار وغير ذلك مما جاءت به السنن فظهرت على ألسنة العلماء وأتباعهم

من بالد المسلمين حق(55) , ".وهذا يبن لنا أن الشافعي رحمه هللا كان متبعا ً لمنهج اوسط منهج الصحابه الكرام ولم يشذ عن عقيدتهم
ومنهجهم رحمه هللا.
رابعا  :عقيدته يف القضاء والقدر  :يعد االيمان بالقضاء والقدر ركن من اركان االيمان وهو امرا مهم بالنسبه لكل مسلم ألنه الركن
السادس من أركان اإليمان والمؤمن يجب عليه اإليمان بهذه األركان .ومعنى اإليمان بالقدر هو أن يؤمن اإلنسان أن ما شاء هللا كان وما لم

يشأ لم يكن؛ ألن هللا  قدر اآلجال واألرزاق واألعمال؛ ألن النبي بين أن هذه األمور تكتب لإلنسان وهو في بطن أمه كما قال الصادق
المصدوقِ":إ َّن أَحد ُكم يجمع َخْلُقه ِفي ب ْ ِ ِ ِ
َّللاُ َمَل ًكا َفُي ْؤ َم ُر
ض َغ ًة ِم ْث َل َذِل َك ثُ َّم َي ْب َع ُث َّ
ون َعَلَق ًة ِم ْث َل َذلِ َك ثُ َّم َي ُك ُ
ين َي ْو ًما ثُ َّم َي ُك ُ
ون ُم ْ
ط ِن أُمه أ َْرَبع َ
ُ
َ
ََ ْ ُ ْ َ ُ
(
56
)
ات ويَقال َله ا ْكتب عمَله وِرزَقه وأَجَله و َشِق ٌّي أَو س ِعيد ثُ َّم ينَفخ ِف ِ
ِ ٍ
الرو ُح" .قال َّ
ِ
َّللاُ وما تشاءون
الش ِاف ِع ُّي رحمه هللا  :قال َّ
يه ُّ
ْ َ ٌ ُْ ُ
بأ َْرَب ِع َكل َم َ ُ ُ ُ ُ ْ َ َ ُ َ ْ ُ َ َ ُ َ
ِ
ون َخْلِق ِه َوأ َّ
َعَل َم َخْلَق ُه أ َّ
َّللاُ ) , (57وكان له موقف من
اء َّ
اء َّ
َن َم ِش َيئتَ ُه ْم َال َت ُك ُ
َن اْل َم ِش َيئ َة له ُد َ
ون َّإال أ ْ
َّإال أ ْ
ين َ فأ ْ
َّللاُ َر ُّب اْل َعاَلم َ
َن َي َش َ
َن َي َش َ
علماء القدر المخالفين للسلف وحين سئل عن القدري من هو فأجاب بما رواه عنه المزني قال قال الشافعي  :تدري من القدري ؟ الذي يقول
 :إن هللا لم يخلق الشيء حتى عمل به ـ ويقصد أن اإلنسان يخلق أفعاله ـ.

)(58

المعاصي حتى تكون"

)(59

القدري

وعرفهم أيضاً بقوله":هم الذين يقولون أن هللا ال يعلم

وكان رحمه هللا يكره الصالة خلفهم كما روى ذلك البيهقي عن الربيع أن الشافعي رحمه كان يكره الصالة خلف

)(60

اخلامتة :

الحمد هلل حمد الشاكرين ،والصالة والسالم على خاتم النبيين ،وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ،فقد أبرزت هذه الدراسة أحد أئمة المسلمين ،

وعرفت به  ،وأبرز معالم منهجه في اثبات العقيدة الصحيحة المعتدلة  ،وهو االمام محمد بن اسماعيل الشافعي  .وكانت أبرز المسائل
والنتائج التي تضمنها هذا البحث ما يأتي:
 -1التزام الشافعي رحمه هللا بمنهج الدليل في كل ما ثبت عنه في مسائل االعتقاد.
 -2تثبت عنده العقيدة بآية من كتاب هللا أو بحديث عن رسول هللا .

 -3كره األساليب الكالمية،ورد على أربابها ناصحاً إياهم بتركها وعدم األخذ بها في جوانب التوحيد واإليمان.

 -4باإلمكان القطع أن العقيدة التي تكلم بها اإلمام الشافعي أو نقلها عنه أصحابه تطمئن إليها القلوب والعقول وال تختلف معها.

 -5ثبت وبدون شك أن للشافعي مذهباً عقدياً مؤسساً على أدلة متينة باإل مكان أن ينسب إليه فقال:شافعي العقيدة كما شاع بالنسبة لمذهبه
الفقهي فيقال شافعي الفقه.

 -6وباالستقراء تبين أن اإلمام الشافعي يسلك مسلك أصحاب النبي في القول والعمل ويترسم خطأهم وينأى عن مخالفتهم ما قدر على
ذلك.

اهلوامش
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 )44بشر بن غياث بن ابي كريمة العدوي  ,المناظر من موالي أل زيد بن الخطاب  ,كان من كبار الفقهاء لكنه نظر في الكالم فغلب عليه
ودعا اليه  ,ينظر  :سير اعالم النبالء. 200 / 10 ,

 ) 45امير المؤمنين ابن المهدي محمد بن المنصور ابي جعفر  ,كان من احسن الناس سيرة واكثرهم غزوا وحجا بنفسه  ,ينظر  :البداية
والنهاية  ,تبو الفداء اسماعيل بن كثير  ,دار الهجرة  ,ط. 30 / 14 ,1997 , 1
 )46حلية األولياء ]83 /9

[ )47سير أعالم النبالء ]30 /10
[ )(48األم ]299 /5
[)49الرسالة ]8 :

[ )50مجموع الفتاوى ]6 /4
 )51الشريعة ص.68
[ )52األم ]159 /4

)53االعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث ،ص]226:
[ )54األم ]283 /1
 )55مناقب الشافعي للبيهقي ج415/1

 )56أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب بدء الخلق باب ذكر المالئكة  111 /4رقم3208
[ )57األم ]202 /1
 )58انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لاللكائي ،801/2
 )59مناقب الشافعي للبيهقي ج/1ص.413
 )60المصدر نفسه .



 



