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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 :رسالة اإلمام الشافعي
 بحث في دواعي التأليف 

 األستاذة المساعدة الدكتورة حليمة بوكروشة
 

 المستخلص
كقفد  .٤تمفد بن إدريس الشافعيإلماـ لرسالة كتاب الدكاعي تأليف   ه الفدراسة إذل ْتثفدؼ ى هت

طلب عبفد الرٛتن بن مهفدم  كاف بسببتأليف الرسالة  للبحث منها أف كضعت الباحثة ٣تموعة فرضيات 
يف الباحثة كستعتمفد  .كالرد على مفدرسة أىل الرأم، كالتوفيق بُت مفدرسة أىل الرأم كأىل اٟتفديثكمنها 

كذلك من خالؿ ْتث كتب ا١تناقب كالسَت ١تعرفة أسباب كتابة ا١تنهج التارخيي الفرضيات فحص ى ه 
األسباب احملورية لة ككتب كالشافعي األخرل ١تعرفة بتحليل كتاب الرسا مث ا١تنهج التحليلي، كذلك الرسالة، 

أف السبب ا١تباشر لكتابة الرسالة كاف طلب  كقفد خلص البحث إذل ٚتلة من النتائج أمهها .لكتابة الرسالة
ي يف معاٞتة القضايا رغبة من اإلماـ الشافع  ى ا السببانضاؼ إذلعبفد الرٛتن بن مهفدم، غَت أنو 

مفهـو النص : قضية ا١ترجعية التشريعية اليت تناكلتكاليت كاف أمهها  ،عصرهأثَتت على ا١تنهجية اليت 
الشرعي كحفدكد حجيتو، كحجية السنة، كمنهج التعامل مع القرآف الكرمي، كمنهج التعامل مع السنة النبوية 

 .عموما كخرب اآلحاد على كجو ا٠تصوص
 

 مقدمة
. كاالحتفاء كالتبشَت ،لإلماـ الشافعي بكثَت من االعجاب كالتقفدير" الرسالة"ظي كتاب لقفد ح

على جانب  زت  كفكر الشافعي األصورل رك   ،لكن ا١تالحظ أف غالبية الفدراسات اليت تناكلت كتاب الرسالة
ية جكىو اٞتانب التنظَتم، فقفد عمفدت ى ه الفدراسات إذل قراءة  منه ،كاحفد من جوانب منهجو األصورل
ها دة مغرقة يف البعفد التنظَتم، كمعزكلة يف الغالب األعم عن سياقاإلماـ الشافعي األصولية قراءة ٣تر  

ا١تستخلصة من ى ه البحوث مع قيمتها  جتماعي كالسياسي، فجاءت النتائجالتارخيي كإطارىا الثقايف كاال
زئية ال تعكس، كال تكشف اإلشكالية اٞتوىرية اليت حكمت فكر اإلماـ الشافعي األصورل، كاليت جلمية الع

كتاب ة لبحث  كعليو بفدت اٟتاجة ملح  . أضفت على عملو األصورل يف الرسالة البعفد النسقي ا١تنسجم
رسالة يكشف نسقها بأبعاد تتجاكز ا١تقاربة االحتفائية التحليلية إذل ْتث موضوعي شامل لل "الرسالة"
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كبعفدىا ا١تنهجي، كأكؿ خطوات ى ه ا١تقاربة ْتث دكاعي تأليف الرسالة لإلماـ الشافعي موضوع ى ا 
سهم يف فك ألغاز كثَتة حامت حوؿ ، ذلك أف الكشف عن الفدكاعي اٟتقيقية لتأليف الرسالة سي  البحث

 .٤تاكر الرسالة
 :تيةا١تباحث اآلكعليو فسيتم ْتث ى ا ا١توضوع من خالؿ 

 "الرسالة"األسئلة احملورية لفدكاعي تأليف : ا١تبحث األكؿ
  ؟من ىو عبفد الرٛتن بن مهفدم: ا١تبحث الثاين

 مىت كتبت الرسالة؟: الثالثا١تبحث 
 كالقضايا ا١تنهجية ا١تثارة يف عصر الشافعي" الرسالة"كتاب : الرابعا١تبحث 
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 "الرسالة" األسئلة المحورية لدواعي تأليف: المبحث األول
 

يقتضي أكؿ ما يقتضيو إثارة ٣تموعة " الرسالة"إف بياف مسوغات تأليف اإلماـ الشافعي لكتاب 
 :ة كالًتكيز، كأىم ى ه األسئلة اليت تستوجب اإلثارة ىيمن الفدق   يءمن األسئلة، ك٤تاكلة اإلجابة عليها بش

احملفد ث عبفد الرٛتن بن مهفدم كتابة ىل كانت كتابة الشافعي للرسالة ٣تر د استجابة لطلب : أولً 
 رسالة يبُت  لو فيها معاين القرآف الكرمي كالناسخ كا١تنسوخ كفقو اٟتفديث؟

ىل انضاؼ إذل ى ا ا١تطلب رغبة من اإلماـ الشافعي يف ْتث القضايا ا١تنهجية اليت أثَتت : ثانيا
 ؟تهاكمعاٞت يف عصره

ا من اإلماـ الشافعي بضركرة نصرة أىل شعورن ىل مث لث الكتابة يف موضوع أصوؿ الفقو : اثالثً 
اٟتفديث يف مواجهة مفدرسة أىل الرأم، ٦تا يعٍت أف اإلماـ الشافعي كاف يعفد  نفسو من أنصار مفدرسة األثر، 

 السيما إذا علمنا أنو لق ب بناصر السنة؟. ا عليها يف أكساط اٟتركة العلميةأك ٤تسوبن 
بوجود أزمة منهج على مستول التشريع عنفد أىل السنة ىل ىو شعور من اإلماـ الشافعي : ارابعً 

على األمم ا١تختلفة  االنفتاحيلة على التصور اإلسالمي بفعل كاٞتماعة تزامن مع اجتياح كاسع ١تناىج دخ
ىج، ، األمر ال م قفد يضعف من مقفدرة ا١ترجعية اإلسالمية على مواجهة ى ه ا١تناهاكتراث هاكترٚتة معارف

 خًتاؽ؟لتشويو كاالفيجعلها مهفد دة با
ىل مث لت الكتابة شعورا من اإلماـ الشافعي بواجب التصحيح ١تنهج أستاذه اإلماـ : خامسا

على أف الرسالة اليت بُت أيفدينا كتبها اإلماـ الشافعي ٔتصر، أين تبن ت اٟتركة الفقهية  مالك بن أنس، بناءن 
ال م ضم نو " األـ"، كبناء على أف ى ه الرسالة أل فها بعفد كتابو .منهج اإلماـ مالك يف استنباط األحكاـ

 الرد  على اإلماـ مالك يف مسائل فقهية كأصولية؟
اجب التوفيق بُت مفدرسة أىل األثر اليت ٘تركزت يف اٟتجاز، ك " الرسالة"ىل مث لت : اسادسً 

ا من عطاء ا١تفدرستُت، ا كافرن كمفدرسة أىل الرأم اليت ٘تركزت يف العراؽ، باعتبار أف اإلماـ الشافعي ناؿ حظن 
فقفد أخ  عن اإلماـ مالك فقهو، كأخ  عن ٤تمفد بن اٟتسن الشيباف صاحب أيب حنيفة فقهو؟ أـ أف 

ا اٟتفد إذل ابتكار منهج يتجاكز منحى التوفيق إذل تقعيفد أسس حيتكم إليها كل فقيو أك األمر يتعفدل ى 
 عادل عنفد استنباطو لألحكاـ، بقطع النظر عن انتمائو الفقهي؟

ا من اإلماـ الشافعي ٔتسار اٟتركة العلمية يف عصره، كاليت إتهت ىل مث لت الرسالة التزامن : اسابعً 
فة، كالتقعيفد للفنوف ا١تتنوعة، كعليو راـ اإلماـ الشافعي الفقيو األصورل أف يكوف ٨تو التأسيس للعلـو ا١تختل

َعل َنا لِل م ت ِقَُت ﴿ :لو قصب السبق يف التأسيس للمنهج األصورل خفدمة لفدينو، مصفداقا لقولو تعاذل َكاج 
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بن سليماف يف التفسَت،  الناس عياؿ على مقاتل: "، كتتميما ١تقولتو ا١تشهورة{47: الفرقاف اآلية} ﴾ِإَمامنا
كعلى زىَت بن أيب سلمة يف الشعر، كعلى أيب حنيفة يف الفقو، كعلى الكسائي يف النحو، كعلى ابن 

يكوف قفد كضع  االستنباطْتيث كاف اإلماـ الشافعي يرل أنو بوضعو ألصوؿ . 250"إسحاؽ يف ا١تغازم
 . اإلسالمي من الزلل كالشطط االجتهادنظرية للمعرفة تعصم 

إشكالية كتابة الرسالة، كقفد  ة استفداللية تفك  أىم األسئلة اليت ٖتتاج إذل إجابات دقيقة دق   ى ه
 لىألهنا تعًتؼ ابتفداء أف األدلة ا١توصلة إذل اإلجابة ع ،تعمفدت الباحثة حصر الفدقة من حيث االستفدالؿ

عية، كبالتارل دل يثبتوا بعمق ى ه األسئلة ضئيلة جفد ا، كبعضها دل يتكفل ا١تتقفدموف بإثارهتا العتبارات موضو 
 .االستشهادات ا١توصلة إذل ى ه األسئلة

كتابة التحقق من  دكاعي  لتصل إذل  ،كعليو فستبفدأ الباحثة يف ٤تاكلة ٖتليل ى ه األسئلة ا١تثارة
تقوية غلبة الظن بنتيجة من النتائج بناء على استفدالالت كٖتقيقات ملتزمة يعتمفد فيها  على  الرسالة، 

استفدالال إما نقال مصفدقا، أك " الفدليل القوم الراجح ألف العلم كما كما يقوؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية
كقفد تستغٍت الباحثة عنفد اإلجابة عن ى ه األسئلة عن الًتتيب ا١ت كور آنفا، ألف بعضها متفداخل 251"٤تققا

 .من حيث اإلجابة
 

  ؟ىو عبد الرحمن بن مهدي ن  م  : الثانيالمبحث 
ىل كانت كتابة الرسالة استجابة لعبفد الرٛتن بن مهفدم عنفدما طلب من : سؤاؿ أثَت ىو إف أكؿ

 اإلماـ الشافعي أف يكتب لو عن معاين القرآف الكرمي كالناسخ كا١تنسوخ كاإلٚتاع؟
 اإف ما تنقلو إلينا كتب التاريخ عن عبفد الرٛتن بن مهفدم فيما خيص طلبو كتابة الرسالة نصوص

فالنص ا١تشهور عن سبب . كس ٔتفردىا سر  التأليف، كإمنا تعطي أىم دكاعيو كدكافعة٤تفدكدة جفدا ال تع
كتب عبفد الرٛتن بن مهفدم إذل الشافعي كىو شاب أف يضع لو كتابا :"ما ذكره أبو ثور قائالىو التأليف 

كالسنة فوضع لو  فيو معاين القرآف كجيمع قبوؿ األخبار فيو كحجة اإلٚتاع كبياف الناسخ كا١تنسوخ من القرآف 
 . 252"ما أصلي صالة إال كأنا أدعو للشافعي فيها: قاؿ ابن مهفدم". الرسالة"كتاب 

                                                           
دار ا١تعرفػة، : بػَتكت)٤تػي الػفدين عبػفد اٟتميػفد، دكف طبعػة،  :ٖتقيق ،:مروج الذىب ومعادن الجوىر علي بن اٟتسُت بن علي ا١تسعودم، 250

 .224، ص3، ج(ـ3891د، ت، 
، ط)أٛتفد فؤاد زملي،  :،  ٖتقيقمقدمة في أصول التفسير أٛتفد بن عبفد اٟتليم ابن تيمية،  251 ، (ـ3898، 3بَتكت، دار ابن حـز
 .79ص

مناقب  ، ك عبفد الرؤكؼ ا١تناكم،359، ص3ج( ـ3811ا١تكتبة السلفية، د، ت، : ا١تفدينة ا١تنورة)، تاريخ بغداد ا٠تطيب البغفدادم،  252
 .93، ص(ـ3882، 3طنطا، دار الصحابة للًتاث، ط)، الشافعي
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كٔتتابعة األخبار التارخيية ا١تنقولة يف كتب الًتاجم كالطبقات يتبُت لنا أف عبفد الرٛتن بن مهفدم 
كاف إماما حجة ..فاظاإلماـ الناقفد اجملود سيفد اٟت:" فهو كما يعرفو ال ىيب. ى ا شخصية علمية مشهورة

" ال أعرؼ لو نظَتا:"، كيقوؿ عنو الشافعي ال م استجاب لطلبو يف كتابة الرسالة253"قفدكة يف العلم كالعمل
عبفد الرٛتن أفقو من حيي :"، كقاؿ عنو أيضا"عبفد الرٛتن بن مهفدم إماـ:" كقاؿ عنو أٛتفد بن حنبل 

كقاؿ " الناس باٟتفديث عبفد الرٛتن بن مهفدمأعلم :" ، كقاؿ عنو علي بن ا١تفديٍت شيخ البخارم"القطاف
لو أخ ت فحلفت بُت الركن كا١تقاـ ٟتلفت أين دل أر أحفدا قط أعلم باٟتفديث من عبفد الرٛتن بن :"عنو

فألىل ا١تفدينة ابن شهاب الزىرم . نظرت فإذا اإلسناد يفدكر على ستة: "، كقاؿ عنو أيضا"مهفدم
كألىل البصرة قتادة بن دعامة الفدكسي  (ىػ321ت)، كألىل مكة عمر بن دينار (ىػ327ت)
ماف يكسل( ىػ324ت)كألىل الكوفة أبو إسحاؽ السبيعي ( ىػ314ت )كحيي بن أيب كثَت ( ىػ334ت)

ابن عبفد اهلل بن ا١تبارؾ، كعبفد الرٛتن بن مهفدم، : مث صفدر علم ىؤالء الثالثة إذل ثالثة( ق379)بن مهراف
كقاؿ عنو ٤تمفد بن عبفد ". بفد الرٛتن يف اٟتفديث كالسحركاف علم ع: "، كقاؿ عنو أيضا(كحيي بن آدـ
ٝتعت عليا يقوؿ ػ كذكر الفقهاء السبعة ػ فقاؿ أعلم الناس بقو٢تم كحفديثهم ابن شهاب، : الرحيم صاعقة

 .254"مث بعفده مالك، مث بعفده عبفد الرٛتن بن مهفدم
مفدرسة أىل  ؽ مقر  فالشخصية اليت بُت أيفدينا شخصية علمية مشهورة، غَت أهنا أرسلت من العرا

. الرأم إذل اإلماـ الشافعي ليكتب ٢تا رسالة عن معاين القرآف الكرمي كاألخبار كالناسخ كا١تنسوخ كاإلٚتاع
عن اإلجابة عن ( أىل الرأم)فهل عجز أىل العراؽ . كى ا الطلب يفتح باب االستشكاؿ على مصراعيو

كالية داخلية عنفد أىل اٟتفديث تتمث ل يف استشكاالت عبفد الرٛتن بن مهفدم؟ أـ أف ا١تسألة تعكس إش
أك عفدـ اكتماؿ منهج الركاية كالفدراية عنفدىم يف ذلك العصر؟ كأقرب األجوبة إذل ى ا االستشكاؿ  ،خلل

، ٦تا جعلهم االجتهادالفقهي كقواعفد  االستنباطأف أصحاب اٟتفديث دل تكن ٢تم دراية عميقة بأصوؿ 
ما كن ا نفدرم ما الكتاب كال :"تفسَت قوؿ اٟتسُت بن علي الكرابيسيعرضة لنقفد الناقفدين، ك٦تا خيفدـ ى ا ال

ماعرفنا :"كقوؿ أٛتفد بن حنبل 255."الكتاب كالسنة كاإلٚتاع: السنة كال اإلٚتاع حىت ٝتعنا الشافعي يقوؿ
من منسوخها، كال خاص ها من عامها، كال ٣تملها من مفس رىا حىت جالسنا  Tناسخ سنن رسوؿ اهلل 

                                                           
 .387ػ  381، ص8جسير أعالم النبالء،  مشس الفدين ال ىيب،  253
: سير أعالم النبالءكما بعفدىا، ك 273، ص31ج ،:ا٠تطيب البغفدادم: تاريخ بغدادانظر تفاصيل ترٚتة عبفد الرٛتن بن مهفدم يف  254

 .كما بعفدىا 381، ص8مشس الفدين ال ىيب، ج
دار الكتب العلمية، : بَتكت)ٖتقيق أبو الففداء عبفد اهلل القاضي،  ،بن إدريس محمدتوالي التأسيس لمعالي  ابن حجر العسقالين، 255
 .91ص  ،(ـ3891، 3ط
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حىت  jماكاف أصحاب اٟتفديث يعرفوف معاين حفديث رسوؿ اهلل :" قوؿ أٛتفد بن حنبلك  256."الشافعي
ما فهمنا استنباط أكثر السنن إال  بتعليم الشافعي ػ أيب :" ،كقوؿ الكرابيسي257."قفدـ الشافعي فبي نها ٢تم

 258 ."عبفد اهلل ػ إي انا
:" نفسو حُت قاؿكشهفد بو كما خيفدـ إشكالية اضطراب منهج الركاية، ما أكفده اإلماـ الشافعي 

كقفد خربت بعض من خربت من أىل العلم فرأيتهم أتوا من خصلة كضفدىا رأيت الرجل يقنع بيسَت العلم، 
. كيريفد إال أف يكوف مستفيفدا إال من جهة قفد يًتكو من مثلها أك أرجح، فيكوف من أىل التقصَت يف العلم

من دعاه ذلك إلى قبول عن من لو أمسك عن كرأيت من عاب ى ه السبيل كرغب يف التوسع يف العلم 
الغفلة قد تدخل على أكثرىم فيقبل عن من يرد مثلو وخيرا منو، ، كرأيت القبول عنو كان خيرا لو

حديث الثقة إذا خالف قول يقولو  ويدخل عليو فيقبل عن من يعرف ضعفو إذا وافق قول يقولو ويرد  
 259" ويدخل على بعضهم من جهات

س اشتغاؿ بعضهم هب ا الفن ال عن علم كإتقاف كحسن ا١تنهجي عنفد بعض أىل اٟتفديث كر  ى ا القصور 
فتنة اٟتفديث أشفد من فتنة : "كقفد قاؿ عبفد الرٛتن بن مهفدم منتقفدا ى ا ا١تنحى. نية، بل عن ىول كشهرة

اٟتماـ ما ىو ػ يعٍت الغراـ بطلب اٟتفديث ػ إال مثل لعب :" كيشرح مقالتو ى ه بقولو 260"ا١تاؿ كالولفد
صفدؽ كاهلل إال ١تن أراد بو اهلل ( أم ال ىيب)قلت :" ، كيعل ق ال ىيب على ى ه القصة فيقوؿ"كنطاح الكباش
اٟتسن بن  ، كال شك أف ى ا القصور ا١تنهجي عنفد بعض أىل اٟتفديث ىو ال م جعل261"كقليل ما ىم

كىو نفسو  262".اهلل عنوكاف أصحاب اٟتفديث رقودا حىت أيقظهم الشافعي رضي :"٤تمفد الزعفراين يقوؿ
أَلف  أعرؼ علة حفديث أحب إرل  من أف أستفيفد عشرة : " ال م جعل عبفد الرٛتن بن مهفدم يقوؿ

، بل إف سبب كتابة الرسالة فيو ما يوحي هب ا، فمن مكو نات الرسالة اليت يرغب فيها عبفد 263"أحاديث
 .ضيح فقو اٟتفديثالرٛتن بن مهفدم توضيح الناسخ كا١تنسوخ من علم القرآف كالسنة كتو 

                                                           
 .212، ص 3ج ، (مكتبة دار الًتاث، د، ت، د، ط: القاىرة)قر، صأٛتفد  :ٖتقيقمناقب الشافعي،  أبو بكر البيهقي، 256
 .113، ص 3ا١ترجع نفسو، ج 257
 .كالصفحة نفسهاا١ترجع نفسو،  258
 ،(ـ3891شركة مكتبة مصطفى البايب اٟتليب كأكالده، : القاىرة)أٛتفد ٤تمفد شاكر، : ٖتقيق الرسالة، ٤تمفد بن إدريس الشافعي، 259

 .714ػ 711ص
 .387، ص8مشس الفدين ال ىيب، ج: سير أعالم النبالء 260
 .كالصفحة نفسهاا١ترجع نفسو،  261
 .225، ص3، جأبو بكر البيهقي:  مناقب الشافعي 262
 .كالصفحة نفسهاع نفسو، ا١ترج 263



7 

 

بن مهفدم، كىو ا٠تالؼ ال م كاف بُت مفدرسة  عبفد الرٛتنكاحتماؿ ثاف قفد يفس ر سبب طلب 
قاؿ . أىل الرأم كمفدرسة أىل األثر، كعجز ى ه األخَتة عن الفدفاع عن بعض اجتهاداهتا الفقهية كاٟتفديثية

عل مهم الشافعي كأقاـ اٟتجة إف أصحاب الرأم كانوا يهزأكف بأصحاب اٟتفديث حىت :" الربيع بن سليماف
كانت أقضيتنا يف أيفدم أصحاب أيب حنيفة ما ت نزع حىت رأينا :" كقاؿ أٛتفد بن حنبل 264."عليهم

كلعل ما يرب ر ى ا االحتماؿ، أف  T".265الشافعي، فكاف أفقو الناس يف كتاب اهلل كيف سنة رسوؿ اهلل 
توفرة لفدينا ػ من أتباع اإلماـ مالك بن أنس، فهو عبفد الرٚتن بن مهفدم ٤تفد ث كيعفد  ػ بناء على النصوص ا١ت

قفد غبت عن أىلي ى ه الغيبة الطويلة، كال أعلم ما : لزمت مالكا حىت مل ٍت فقلت يوما:" ال م قاؿ
كالشاىفد  266"حفدث هبم بعفدم؟ قاؿ يا بٍت كأنا بالقرب من أىلي، كال أدرم ما حفدث هبم من  خرجت

مث كاف بعفد مالك بن أنس عبفد الرٛتن بن : " م قاؿ عنو بن ا١تفديٍتكىو ال ". حىت مل ٍت"يف ا٠ترب قولو 
ك٦تا يفدؿ على أف عبفد الرٛتن بن مهفدم دل  267"مهفدم ي ىب م ىب تابعي أىل ا١تفدينة كيقتفدم هبم

يكن ي ىب م ىب أىل الرأم بالرغم من كجوده بُت ظهرانيهم ما أكرده ا٠تطيب البغفدادم يف كتابو تاريخ 
حفدثنا أبو بكر األثـر قاؿ ٝتعت أبا عبفد اهلل يسأؿ عن عبفد الرٛتن بن مهفدم أكاف كثَت :"... بغفداد قاؿ

كاف الغالب عليو حفديث سفياف، ككاف يشتهي أف . ب اؾ الكثَت جفداقفد ٝتع، كدل يكن : اٟتفديث فقاؿ
كاف أكسع فيو . ما كاف يتفقو؟ قاؿ كاف يتوسع يف الفقو: فقيل لو. ؿ عنوأؿ عن غَته من كثرة ما يسأسي  

وكان عبد الرحمن يذىب إلى بعض مذاىب الحديث، كاف حيِت دييل إذل قوؿ الكوفيُت، ك من حيِت؛ 
فه ه النصوص تفدؿ على أف الرجل من أتباع اإلماـ مالك أك على أقل تقفدير  .268"وإلى رأي المدنيين
كما داـ الشافعي تلمي  اإلماـ مالك النجيب، كما دامت ظهرت منو براعة يف مناظرة . من أنصار منهجو

، كإفحامهم باٟتجة، كاعتماد الفدقة كا١تنهجية يف مناصرة األثر، فال غرك من أف يستفيفد عبفد ال رٛتن ا٠تصـو
اليت كاف فيما يتبادر تنقصو أك كاف بعضها غائبا  االجتهادبن مهفدم من علمو فيما خيص ا١تنهج أك أصوؿ 

بن مهفدم بالشافعي ١تواجهة منهج أىل الرأم يف العراؽ  عبفد الرٛتنكلعل ما يربر احتماؿ استعانة . عنو
يب عشركف حلقة ألصحاب الرأم، فلما  قفدـ الشافعي بغفداد، كيف ا١تسجفد اٞتامع الغر :" قوؿ ابراىيم اٟتريب

 269".كاف يف اٞتمعة الثانية دل يثبت منها إال  ثالث حلق أك أربع

                                                           
 .41ص  ،(بَتكت، دار الكتب العلمية، د، ت )، في فضائل األئمة الفقهاء النتقاء ابن عبفد الرب، 264
 .97ابن حجر العسقالين، ص : محمد بن إدريستوالي التأسيس لمعالي  265
 .273، ص31ج ،:ا٠تطيب البغفدادم: تاريخ بغدادانظر،  266
 .كما بعفدىا 273، ص31البغفدادم، جا٠تطيب : تاريخ بغداد 267
 .كالصفحة نفسهاا١ترجع نفسو،   268
 .225، ص 3، جأبو بكر البيهقي:  مناقب الشافعي 269
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ىل كانت : كيبقى ترسيم ى ا االحتماؿ متع را قبل اإلجابة عن سؤاؿ مهم يف ى ا اإلطار كىو 
يف مصر، أك على أقل  الرسالة ا١تبعوثة إذل عبفد الرٛتن بن مهفدم الرسالة نفسها اليت أعاد الشافعي كتابتها

تقفدير تضم نت احملاكر نفسها؟ كاٟتقيقة أنو ليس ىناؾ ما دينع من اإلجابة باإلثبات عن ى ا السؤاؿ غَت 
تلك االعًتاضات اليت سج لها الشافعي على م ىب اإلماـ مالك يف بعض القضايا الفقهية، بل كبعض 

كىي . كحجة تعادؿ بل كتتجاكز خرب الواحفدالقضايا األصولية أيضا، مثل م ىب أىل ا١تفدينة، كهنوضو  
أحفدثت للشافعي فتنة مع أنصار اإلماـ مالك السيما عنفدما  أهنا  االعًتاضات اليت ي كر السيوطي كغَته 

كك ا قوؿ أٛتفد بن حنبل عنفدما سئل عن قراءة الرسالة اليت كتبها يف .270"الرد على مالك "كتب كتابو 
فإنو كضع ى ه الكتب بالعراؽ كدل حيكمها، مث . ليت كضعها ٔتصرعليك بالكتب ا: "العراؽ أـ مصر قاؿ

بن مهفدم،  عبفد الرٛتنكىو ما يفسح أمامنا اجملاؿ الحتماؿ آخر لطلب  271"رجع إذل مصر فأحكم تلك
كىو إمكانية طلب ما جفد  من ٖتقيقات لإلماـ الشافعي على م ىب اإلماـ مالك السيما القضايا اليت 

 .صحيحة ْتكم أف عبفد الرٛتن بن مهفدم يعفد أكال كقبل كل شيء ٤تفد ثاخالف فيها األحاديث ال
كأما االحتماؿ الثالث كاألخَت كىو يف نظرم احتماؿ مكم ل لالحتماؿ الثاين كال ديكن أف يعكس 
٤تتول الرسالة بعمق، كإف كاف رجاؿ الًتاجم أكردكه ضمن أسباب طلب عبفد الرٛتن بن مهفدم من 

أكؿ من :" ىو ما أكرده البيهقي كغَته عن موسى بن عبفد الرٛتن بن مهفدم قاؿك الشافعي كتابة الرسالة، 
فاشتفد . أظهر رأم مالك رٛتو اهلل بالبصرة أيب، احتجم كمسح اٟتجامة، كدخل ا١تسجفد فصلى كدل يتوضأ

كبلغو خرب الشافعي ببغفداد، فكتب إليو يشكو ما ىو فيو، فوضع لو . كثبت أيب على أمره. ذلك على الناس
فإين ألعرؼ ذلك الكتاب ب لك ا٠تط : قاؿ موسى. تاب الرسالة كبعث بو إذل أيب فسر  بو سركرا شفديفداك

فه ا النص كإف كاف يبُت السبب ا١تباشر احملتمل ال م دفع بعبفد الرٛتن بن مهفدم إذل طلب  . 272"عنفدنا
غَت أنو ال يعٍت أف دافع الطلب ىو اإلجابة عن مسألة فقهية جزئية   ،كتابة الرسالة من اإلماـ الشافعي

 ،كمسألة الوضوء بعفد اٟتجامة، بل األمر تعفدل ذلك إذل الكليات كالقواعفد اليت تضبط اٞتزئيات الفقهية
الفقهي، كحجية خرب الواحفد الناسخ كا١تنسوخ كاإلٚتاع كغَتىا من ا١تسائل احملورية اليت  االجتهادكٖتكم 

الؼ بُت أىل اٟتفديث كأىل الرأم فيها على أشفد ه، كاليت ضمنتها رسالة عبفد الرٛتن بن مهفدم إذل ا٠ت
 .الشافعي

                                                           
 .311، ص(ـ3841ا١تطبعة العربية اٟتفديثة، : مصر)ٖتقيق مارم سارتُت،  ،:التحدث بنعمة اهلل انظر، جالؿ الفدين السيوطي، 270
، 3دار الكتب العلمية، ط: بَتكت)ٕتقيق مصطفى عبفد القادر عطا، حلية األولياء وطبقات األصفياء،  أبو نعيم األصفهاين، 271

 .55، ص31مشس الفدين ال ىيب، ج: سير أعالم النبالء، ك84، ص8، ج(ـ3884
 . 42، صابن عبفد الرب:  في فضائل األئمة الفقهاء النتقاء ك. 213، 3ج أبو بكر البيهقي:  مناقب الشافعيانظر،  272
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ى ه ٣تمل االحتماالت اليت تتعل ق بشخص احملفدث عبفد الرٛتن بن مهفدم، كاليت ال ديكن اٞتـز 
رٛتن بن مهفدم نفسو، هبا، كال استبعاد كاحفد منها، ألهنا احتماالت ٢تا ما يؤسسها من آثار عن عبفد ال

 .كك ا اآلثار ا١تتعلقة بالظركؼ احمليطة بو
 

 تبت الرسالة؟متى ك  : الثالثالمبحث 
٦تا سيفيفد يف فهم ٤تاكر الرسالة كاإلشكاالت اليت أثارهتا التعرؼ إذل زمن كتابة الرسالة كالفدكافع 

 .لثانية إذا كانتكا١تسوغات من كتابتها، كك ا التعرؼ إذل اإلضافات ا١توجودة يف الرسالة ا
كاإلجابة عن سؤاؿ زمن كتابة الرسالة يقتضي معرفة زمن طلب عبفد الرٛتن بن مهفدم من 
الشافعي كتابة الرسالة، كىل الرسالة اليت بُت أيفدينا ىي الرسالة نفسها اليت طلب عبفد الرٛتن بن مهفدم من 

 رسلة إليو ؟الشافعي كتابتها، أك على أقل تقفدير تضم احملاكر نفسها للرسالة ا١ت
إف بُت أيفدينا نصوصا تتكلم عن سبب كتابة الرسالة، كىي تتميز بالعمـو كبشيء من الغموض،  

 .كلكن ٖتليلها كمقارنتها سيفيفد يف االقًتاب من زمن كتابة الرسالة
أف يضع لو  وىو شاب كتب عبفد الرٛتن بن مهفدم إذل الشافعي :" ىو قوؿ أيب ثور: النص األكؿ

القرآف جيمع فيو قبوؿ األخبار، كحجة اإلٚتاع، كبياف الناسخ كا١تنسوخ يف القرآف كالسنة، كتابا يف معاين 
 273"ما أصلي صالة إال كأنا أدعو للشافعي فيها: فوضع لو كتاب الرسالة، قاؿ عبفد الرٛتن بن مهفدم

أكؿ من :" ما أكرده البيهقي كابن عبفد الرب عن موسى بن عبفد الرٛتن بن مهفدم قاؿ: النص الثاين
فاشتفد . احتجم كمسح اٟتجامة، كدخل ا١تسجفد فصلى كدل يتوضأ. بالبصرة أبيأظهر رأم مالك رٛتو اهلل 

ىو فيو فوضع ، فكتب إليو يشكو ما وبلغو خبر الشافعي ببغداد. كثبت أيب على أمره. ذلك على الناس
فإين ألعرؼ ذلك الكتاب ب لك : قاؿ موسى. فسر  بو سركرا شفديفداوبعث بو إلى أبي لو كتاب الرسالة 

 .274"ا٠تط عنفدنا
علي بن المديني يقول ٝتعت : ما أخرجو اآلبرم من طريق عبفدكس العطار: النص الثالث
 .275"هفدم فإنو يسر ب لكاكتب كتاب خرب الواحفد إذل عبفد الرٛتن بن م: " ى هللشافعي في غرفتي 

                                                           
 .49ابن حجر العسقالين، ص: محمد بن إدريستوالي التأسيس لمعالي  ، ك211، ص3، جأبو بكر البيهقي:  ، مناقب الشافعيانظر 273
 . 42، صابن عبفد الرب:  في فضائل األئمة الفقهاء النتقاء ك. 213، 3، جأبو بكر البيهقي: ، مناقب الشافعيانظر 274
 .94ابن حجر العسقالين، ص: بن إدريسمحمد توالي التأسيس لمعالي  275
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قلت حملمفد بن إدريس الشافعي أجب عبفد :" علي بن المديني للشافعي قوؿ: كالنص الرابع
قاؿ فأجابو الشافعي كىو   فقد كتب إليك يسألك وىو متشوق إلى جوابكالرٛتن بن مهفدم عن كتابو، 

 276"مهفدمإذل عبفد الرٛتن بن  وإنما ىي رسالتوكتاب الرسالة اليت كتبت عنو بالعراؽ، 
 

للشافعي إذل عبفد  حملت كتاب الرسالةأنا : قاؿ الحسن بن سريج النقالقوؿ : كالنص ا٠تامس
لو كاف أقل لنفهم، لو  :" ، كيف ركاية أخرل277"كقاؿ لو كاف أقل أميٍّ ليفهم ،الرٛتن بن مهفدم فأعجب بو

 .ن بن مهفدم، كقفد ٝتي نقاال بسبب نقلو الرسالة من الشافعي إذل عبفد الرٛت278"كاف أقل لنفهم
إف النص األكؿ يفدؿ على أف الشافعي ط ِلب منو أف يكتب الرسالة كىو شاب، ككلمة شاب 
توحي بأف الشافعي كاف صغَت السن ٔتعٌت أنو دل يتجاكز مرحلة الشباب، كىو ما جعل الفخر الرازم يرجح 

عنفد دخولو األكؿ إذل  فإذا كتبها. 279دخوؿ الشافعي العراؽ سنة سبع كسبعُت كمائة كإقامتو فيها سنتُت
فإف عمر الشافعي آن اؾ سيكوف من  280ىػ 344بغفداد كأخ نا برأم الرازم ال م يقوؿ أنو دخلها سنة 

، كإذا أخ نا بركاية الزعفراين اليت "شاب"سبع كعشرين سنة إذل تسع كعشرين، كىو ما يصفدؽ عليو كلمة 
س كتسعُت كمائة، كخرج بعفد ذلك إذل مكة مث أف الشافعي قفدـ بغفداد سنة ٜت" ا١تناقب"أكردىا البيهقي يف 

فإف عمر الشافعي سواء كتبها عنفد  281.رجع فأقاـ شهرا، مث خرج إذل مصر، فمات هبا سنة أربع كمائتُت
سيتجاكز ٜتس كأربعُت سنة، كال يصح عادة أف يسمى صاحب ى ا فإقامتو ببغفداد أك بعفد خركجو منها 

ميتو شابا رغم بلوغو ى ا السن بعفد تأكيفده بأف األمر فيو إشكاؿ العمر شابا، كإف كاف أبو زىرة جو ز تس
كلكن جاء يف صفدر ما نقلناه عن الرازم أنو ذكر أف الشافعي كاف شابا عنفدما التمس ابن :".. فقاؿ

إال إذا اعتربنا من يف . كاف كهال، إذ ٕتاكز ا٠تامسة كاألربعُت( ىػ385)مهفدم منو، كىو يف ى ه القفدمة 
با، كك لك كاف يعرب بعض الناس، كحيتمل أنو ألف الرسالة بطلب من ابن مهفدم كىو ٔتكة، ى ه السن شا

غَت أف ٙتة ركايات ت كر أف الشافعي دخل العراؽ أكؿ مرة سنة . 282"كأرسلها إليو كىو بالعراؽ فنشرت بو
٤تمفد بن  ىػ عنفدما سيق بتهمة االنتماء للجماعة العلوية، كمكث فيها مفدة زمنية تتلم  فيها على397

                                                           
 .41، 42، صابن عبفد الرب:  في فضائل األئمة الفقهاء النتقاء 276
 .213، ص3، جأبو بكر البيهقي:  مناقب الشافعي 277
بَتكت، دار الكتب )، ٖتقيق مصطفى عبفد القادر عطا، طبقات الشافعية الكبرى انظر، عبفد الوىاب بن علي بن عبفد الكايف السبكي، 278

 .332، 2، ج(ـ3888، 3العلمية، ط
 .18ص ،(ـ3881، 3دار اٞتيل، ط: يَتكت)، مناقب اإلمام الشافعي فخر الفدين الرازم، 279
 .374، كص18انظر ا١ترجع نفسو، ص 280
 .221، 3، جأبو بكر البيهقي:  مناقب الشافعي 281
 .21،24ص (ـ3884العريب، دار الفكر : القاىرة)، الشافعي حياتو وعصره وآراؤه وفقهو ٦تحمفد أبو زىرة، 282
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فقفد قاؿ ال ىيب تعليقا على ركاية . اٟتسن الشيباين، كناظره كناظر أصحابو على ما ت كر كتب السَت
قلت قفدـ بغفداد سنة بضع كٙتانُت كمائة كاجازه الرشيفد ٔتاؿ، كالـز ٤تمفد بن :" الزعفراين اليت أكردىا البيهقي

كقاؿ عبفد الرؤكؼ ا١تناكم . 283"لشافعياٟتسن مفدة، كدل يلق أبا يوسف القاضي ال م مات قبل قفدـك ا
و يف قفدـك الشافعي كى ا كل  :".. بعفد أف ساؽ قصة التهمة اليت سيق بسببها الشافعي من اليمن إذل العراؽ

رضي اهلل عنو بغفداد يف القفدمة األكذل يف سنة أربع كٙتانُت كمائة بعفد موت أيب يوسف بسنتُت كدل يفدركو 
مع الشافعي يف ى ه القفدمة بأٛتفد بن حنبل، كال غَته من احملفدثُت، ألف كدل جيت: قاؿ ابن كثَت)......( 

أٛتفد كاف عمره إذ ذاؾ ٨تو عشرين سنة كدل يكن مشهورا، كإمنا احتمع بو يف القفدمتُت األخرتُت يف سنة 
 ٜتس كتسعُت كأقاـ ببغفداد سنتُت، مث رجع إذل مكة، مث عاد إذل بغفداد يف سنة ٙتاف كتسعُت فأقاـ شهرا، مث
خرج إذل مصر فأقاـ هبا حىت مات رٛتو اهلل كرضي اهلل عنو سنة أربع كمائتُت، ككاف سبب كركد بغفداد يف 

:" ، كقفد تبٌت ى ا الرأم أٛتفد ٤تمفد شاكر فقاؿ284.."ا١ترة األكذل تظلم أكلئك النفر من أىل ٧تراف عليو
.  خالفة ىاركف الرشيفدىػ، أك قبلها يف397األكذل كىو شاب سنة : دخل الشافعي بغفداد ثالث مرات

 285" ىػ، فأقاـ هبا شهرا، مث خرج إذل مصر389كالثالثة سنة . ىػ، كمكث فيها سنتُت385كالثانية يف سنة
 286.كىو ما تبناه أبو زىرة ك لك

أف الرسالة كتبت بعفد على ك٦تا يفدعم ركاية دخولو سنة بضع كٙتانُت كمائة النص الثاين ال م يفدؿ 
 كر كتب السَت كالًتاجم أف عبفد الرٛتن بن مهفدم دخل فيها بغفداد كأظهر تاليت سنة ٙتانُت كمائة السنة 

يبُت أف نفسو كالنص . كمعلـو أنو مكث مفدة من الزمن حىت أظهر م ىب مالك 287فيها م ىب مالك
ابن مهفدم ٝتع بالشافعي، ٔتعٌت أنو دل يكن يف بغفداد، كأنو كتب إليو، كأف الشافعي أرسل لو الرسالة إذل 
بغفداد، كأف ا١تسألة متعلقة بالرد على أصحاب الرأم، كمعلـو أف ا١تتصفدم للرد عليهم آن اؾ ىم أصحاب 

ئفدين عن م ىب أىل الرأم ٦تن ٘تيز ْتسن األثر، كمعلـو ك لك أف الشافعي عفد  من أبرز ا١تناظرين كال ا
ا١تناظرة كقوة اٟتجة، كأف ى ه ا١تكانة ظهرت لو ٔتكة عنفد مقفدمو من العراؽ سواء األكؿ كىو بعفد عاـ أربع 
كٙتانُت كمائة، أك الثاين سنة ٜتس كتسعُت كمائة، كالراجح أنو األكؿ ألف الشافعي مكث بعفد قفدـك األكؿ 

كقفد ذاع صيتو يف اآلفاؽ على أساس أنو من ناصرم السنة النبوية، كال ائ   تسع سنوات ٔتكة يفيت الناس
عن حياض مفدرسة أىل األثر، كال م خيفدـ ى ا الًتجيح ما أكرده بن أيب حامت قاؿ ٝتعت ٤تمفد بن الفضل 

                                                           
 .51، ص31مشس الفدين ال ىيب، ج: سير أعالم النبالء 283
 .11، 58ص ،عبفد الرؤكؼ ا١تناكم: مناقب اإلمام الشافعي 284
 .1ص ،أٛتفد ٤تمفد شاكر: كتاب الرسالةمقفدمة  285
 .21أبو زىرة، ص: الشافعي حياتو وعصره وآراؤه وفقهوانظر،  286
 .33أٛتفد ٤تمفد شاكر، ص: الرسالة 287
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حججت مع أٛتفد بن حنبل فنزلت يف مكاف كاحفد معو فحرج باكرا، : الفراء يقوؿ ٝتعت أيب يقوؿ
ففدرت ا١تسجفد، فلم أجفده يف ٣تلس ابن عيينة كال غَته، حىت كجفدتو جالسا مع أعرايب كخرجت بعفده، 

 ! يا أبا عبفد اهلل تركت ابن عيينة كجئت إذل ى ا ؟: فقلت
إنك إف فاتك حفديث بعلو كجفدتو بنزكؿ، كإف فاتك عقل ى ا أخاؼ أف ال . اسكت: فقاؿ رل

 .ىالفتٕتفده، ما رأيت أحفدا أفقو يف كتاب اهلل من ى ا 
 قلت من ى ا ؟

 .288"قاؿ ٤تمفد بن إدريس الشافعي
ذىبت أنا كأٛتفد بن حنبل إذل الشافعي : قاؿ رل إسحاؽ بن كاىوية:" كك لك قوؿ داكد الظاىرم

ٔتكة، فسألتو عن أشياء، فوجفدتو فصيحا حسن األدب، فلما فارقناه أعلمٍت ٚتاعة من أىل الفهم بالقرآف 
كرأيتو : قاؿ داكد.  القرآف، كأنو قفد أك ي فيو فهما، فلو كنت عرفتو للزمتوأنو كاف أعلم الناس يف زمانو ٔتعاين

  289"يتأسف على ما فاتو منو
كتؤكفد النصوص التارخيية أف َلَمعاف ٧تم الشافعي ظهر يف كقت مبكر، كمن ى ه النصوص قوؿ 

 290.."الفدنياليكونن رجل  بقيلئن  فتىلقفد رأيت باٟتجاز :" بشر ا١تريسي ال م تنقلو كتب الًتاجم
كىو ما جعل أبا زىرة ي ىب إذل أف أٛتفد بن حنبل تعرؼ إذل الشافعي أكؿ مرة بعفد رجوعو األكؿ 

، كيف ى ه الفًتة بال ات بفدأت تظهر بوضوح مواىب الشافعي، كفقهو 291ىػ397من بغفداد أم بعفد سنة 
أىل ا١تفدينة  كقفد أخ ت شخصية الشافعي تظهر بفقو جفديفد، ال ىو فقو:" ال م قاؿ فيو أبو زىرة

كحفدىم، كال فقو أىل العراؽ كحفدىم، بل ىو مزيج منهما، كخالصة عقل أ١تعي أنضجو علم الكتاب 
 .292"كالسنة

أما النصوص األخرل فتبُت أف سبب كتابة الرسالة َ٘تَث ل يف إشكالية خرب الواحفد كالناسخ كا١تنسوخ 
أىل الرأم كمفدرسة أىل األثر، ٔتعٌت أف  ك العاـ كا٠تاص كغَتىا ٦تا يعٍت أف اإلشكاؿ كاف بُت مفدرسة

الشافعي كتب الرسالة األكذل كىو يعفد  نفسو من أنصار اإلماـ مالك كفقو أىل ا١تفدينة، كىو ما يفتح اجملاؿ 
لالستفسار عن الرسالة اليت بُت أيفدينا كاليت انتقفد فيها الشافعي مالك، كبعض أىل اٟتفديث؛ ىل ىي 

لية، ٔتعٌت أف التعفديل كاف جزئيا فقط؟ أـ ىي رسالة أحفدث فيها الشافعي الرسالة نفسها يف ٤تاكرىا الك

                                                           
 .97ابن حجر العسقالين، ص: محمد بن إدريستوالي التأسيس لمعالي انظر الركاية يف  288
 . 43عبفد الرؤكؼ ا١تناكم، ص: مناقب اإلمام الشافعي 289
 .212، ص3، جأبو بكر البيهقي:  مناقب الشافعي 290
 .25أبو زىرة، : الشافعي حياتو وعصره وآراؤه وفقهو 291
 .كالصفحة نفسهاا١ترجع نفسو،  292
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تعفديال جوىريا ٘تثل يف إضافاتو النقفدية لفقو أىل ا١تفدينة السيما م ىبهم يف إٚتاع أىل ا١تفدينة، كاٟتفديث 
 ا١ترسل، كرد اٟتفديث إذا خالف القواعفد العامة كبعض األقيسة، كإعماؿ ا١تصاحل ا١ترسلة؟   

بة عن سؤاؿ العالقة بُت الرسالة اليت بُت أيفدينا، كزمن كتابة الرسالة اليت بعث هبا إذل عبفد كلإلجا
الرٛتن بن مهفدم البفد من البحث عن النصوص اليت تعر ؼ ٔتنحى فقو الشافعي عنفد مقفدمو األكؿ للعراؽ 

 .كمقفدمو الثاين كمكثو يف مصر حىت مات
، كعفد  من أ٧تب تالم تو، كأشهر ا١تبشرين بفقهو معلـو أف الشافعي تتلم  على يفد اإلماـ مالك

إذا ذكر العلماء فمالك النجم، كما أحفد أمن علي من مالك بن :" الرافعُت ل كره، كيف ال كىو القائل
 293"كمالك بن أنس معلمي كعنو أخ ت العلم.. أنس

ٟتسن ىػ، كتتلم  على ٤تمفد بن ا397كمعلـو أنو عنفدما رحل رحلتو األكذل إذل العراؽ سنة 
الشيباين كناظره كاف ال يزاؿ يعفد  نفسو مالكيا مفدنيا أثريا، كال أدؿ على ى ا من ا١تناظرة اليت جرت بينو 

صاحبنا أعلم من : قاؿ رل ٤تمفد بن اٟتسن:" كبُت ٤تمفد بن اٟتسن الشيباين اليت يقوؿ فيها الشافعي
ا كاف لصاحبنا أف يسكت قاؿ كما كاف على صاحبكم أف يتكلم كم. صاحبكم؟ يعٍت أبا حنيفة كمالكا

مالك لكن : مالك أك أبو حنيفة؟ قاؿ نشفدتك اهلل من كاف أعلم بسنة رسوؿ اهلل : فغضبت كقلت
من أيب  نعم كمالك أعلم بكتاب اهلل تعاذل كناسخو كمنسوخو كسنة رسولو : صاحبنا كاف أقيس، فقلت

نشفدتك باهلل ىل :" كيف ركاية أخرل" الـحنيفة، فمن كاف أعلم بكتاب اهلل كسنة رسولو كاف أكذل بالك
كعا١تا باختالؼ أصحاب رسوؿ : تعلم أف صاحبنا، يعٍت مالكا كاف عا١تا بكتاب اهلل قاؿ اللهم نعم قلت

 294"اللهم نعم :قاؿ اهلل 
كمعلـو أف الكتابات األكذل اليت كتبها الشافعي كانت ردا على فقو أىل الرأم كمناظرة ٢تم، كنصرة 

إف تكلم أصحاب اٟتفديث فبلساف :" ك٦تا يفدؿ على ى ا قوؿ ٤تمفد بن اٟتسن الشيباين ألىل اٟتفديث
اجتمع علي  أصحاب اٟتفديث فسألوين أف أضع على  : " ، كقوؿ الشافعي فيما يركيو البويطي295"الشافعي

ال أعرؼ قو٢تم حىت أنظر يف كتبهم، فأمرت فكتب رل كتب ٤تمفد بن اٟتسن : كتاب أيب حنيفة، فقلت
  296.يعٍت اٟتج ة." فيها سنة حىت حفظتها مث كضعت الكتاب البغفدادم   فنظرت

                                                           
 .21، صابن عبفد الرب:  في فضائل األئمة الفقهاء النتقاء 293
، كقفد كردت زيادات كثَتة يف ى ه الركاية فيها نوع شطط كتعصب كاهتاـ ٤تمفد بن اٟتسن تلمي  اإلماـ مالك 25، 27ا١ترجع نفسو، ص 294

 .باالنتقاص من شيخو كما ىو كاهلل أعلم إال من مظاىر التعصب ا١ت ىيب
 .44ابن حجر العسقالين، ص: محمد بن إدريسعالي توالي التأسيس لم 295
 .374ا١ترجع نفسو، ص  296
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فه ه الركايات تفدؿ على أف الرسالة األكذل كتبت لنصرة م ىب أىل ا١تفدينة، كىي بالتارل نصرة 
أضف إذل ذلك أف الشافعي قبل مقفدمو إذل . ألىل اٟتفديث ال م عفد  اإلماـ مالك كأىل ا١تفدينة من أنصاره

معارضتو كال نقفده ١تالك، كإمنا أعلنها بعفدما تفر د ٔتنهج اجتهادم متمي ز السيما عنفد مقفدمو مصر دل يعلن 
ىػ، حيث صار يتكلم ال بوصفو مبشر ٔت ىب مالك كال ناصر لفقو أىل ا١تفدينة، 385الثاين لبغفداد سنة 

فدرستُت، كنتاج كإمنا بوصفو صاحب م ىب مستقل كصاحب طريقة اجتهادية متميزة، تعفد ٙترة تبلور فقو ا١ت
كقفد كاف . استيعاهبما، كٕتاكزمها إذل إبفداع منهج مستقل، ال يلـز نفسو فيو منهج ا١تفدرستُت، بل يفيفد منهما

ىػ، كرأل 388يف بفداية األمر مركزا نقفده على م ىب أىل الرأم كفقههم، غَت أنو كبعفدما جاء مصر سنة 
تب كتابا يف الرد على مالك، كىو مبثوث يف من بعض ا١تالكية ما رأل، أظهر خالفو لشيخو مالك، كك

 .، كىو ما أعقبو سخط ا١تالكية ككقوع فتنة كبَتة لو ذكرىا  أصحاب السَت كا١تناقب"األـ"
 

 والقضايا المنهجية المثارة في عصر الشافعي" الرسالة"كتاب : الرابعالمبحث 
 
لشافعي يف معاٞتة القضايا ا١تنهجية الشك أنو انضاؼ إذل مطلب عبفد الرٛتن بن مهفدم رغبة من اإلماـ ا 

ذلك أف عصر اإلماـ الشافعي كاف أزىى عصور ا٠تالفة اإلسالمية، كما كاف . اليت كانت مثارة يف عصره
يف خضم كاقع سياسي   هاكضبطأكثر العصور ٖتفديات من حيث السعي إذل ٖتفديفد ا١ترجعية اإلسالمية 

 .يةكديٍت  يطرح صورا عفديفدة كمتباينة ٢ت ه ا١ترجع
كلعل القراءة التحليلية لواقع الفرؽ الكالمية كا١ت اىب الفقهية، كالصراع ال م كاف بُت السلطة 

الثقايف على  االنفتاحالسياسية كالتيارات ا١تعارضة ٢تا حوؿ موضوع اإلمامة، كٖتفديات النهضة العلمية، ك 
 .اإلماـ الشافعي عصرأثَتت على األمم ا١تختلفة كفيلة بكشف أىم القضايا ا١تنهجية اليت 

فا١تتتب ع ألىم الفرؽ اإلسالمية جيفد أف معظمها كضع لنفسو ػ زيادة على األسس الكالمية ػ أسسا أصولية  
 .التنسيق ال م كجفد يف الرسالة غَت منسقةفقهية، كإف كانت يف بفداياهتا، ك 

يف مقابل ا١ترجعية األصولية  -ّتانب مرجعيتها العقفدية  - فالشيعة، نظ رت ١ترجعية أصولية
كقفد قامت ا١تنظومة الشيعي ة على الرفض الكل ي للمرجعية السنية على مستول الفقو السياسي . السنية

                                                           
 كفاية األصوؿ يف األصوؿ نصوصا نقلها عن : لقفد أكرد هباء الفدين اٟتجيت الربكجردم يف مقفدمة حاشيتو على كتاب حسُت الطبطبائي الربكجردم

 ػاين كيعفد أكاخر القرف األكؿ كأكائل القرف الث: "متقفدمي الشيعة تفدؿ على أف أزىى أياـ الشيعة من حيث اٟتركة العلمية كانت يف عصر الشافعي فقاؿ
ىو أكج اٟتركة العلمية كالنهضة الفدينية اليت  ػإباف إمامة اإلماـ ٤تمفد بن علي الباقر عليهما السالـ كخالؿ إمامة اإلماـ جعفر الصادؽ عليهما السالـ 

، ٦تا سبب فرجة للظامئُت جاءتنا نتيجة اٟترية النسبية اليت كلفدت من ضعف الفدكلة األموية، مث اضمحال٢تا، كحلوؿ الفدكلة العباسية كعفدـ ٘تركزىا
كخالؿ ى ه الفًتة ال ىبية . احملركمُت أف يرتوكا من ْتار ا١تعارؼ اإل٢تية، كمنبع الوحي، كمفدرسة أىل البيت عليهم السالـ، كأف يغًتفوا من منهلهم الركم  
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كعلى ا١تستول األصورل . برفض نظرية ا٠تالفة كما استقر ت يف الفكر السٍت، كاستحفداث نظرية مستقلة
 : كالتنظَت ١ترجعية أصولية مستقلة تقـو على األسس التالية ،ولية السنيةبرفض ا١تنهجية األص

، األمر مكأفعا٢ت ػ استحفداث مصادر تشريعية جفديفدة، ٘تث لت أساسا يف أقواؿ األئمة ا١تعصومُت3 
 .ال م أفضى إذل اتساع مفهـو النص الشرعي عنفدىم ليشمل إضافة إذل الكتاب كالسنة، أقواؿ األئمة

ث منهج يف التعامل مع الكتاب كالسنة، يعتمفد أساسا على التأكيل ا١تتكل ف ػ استحفدا2 
 .كا١تتعس ف يف تفسَت القرآف الكرمي، كالرفض القاطع لركاية اٟتفديث من غَت آؿ البيت

ضمنا بأقواؿ  االعًتاؼألنو يستلـز  ،ػ رفض بعض مكو نات ا١تنهج األصورل السٍت، مثل اإلٚتاع1 
 Tة كالتابعُت، كك ا القياس ألنو أخ  بالرأم، كالفدين إمنا يؤخ  من اهلل كرسولو غَت الشيعة من الصحاب

 . كاألئمة ا١تعصومُت
أما ا٠توارج، فإهنم بسبب تركيز نشاطهم على العمل السياسي الثورم، فإهنم دل ينظ ركا ١تنهج 

اللفظ يف فهم النصوص التمسك بظاىر : أصورل متكامل، بل قفد موا آراء أصولية فقهية متناثرة، أمهها
على معناىا يف القرآف الكرمي،  الشرعية على حساب ا١تعٌت كا١تقصفد، كرفض العمل باألحاديث اليت ال نص  

كرفض قبوؿ ركاية اٟتفديث عن ٚتهرة من الصحابة رضي اهلل عنهم، كك ا رفض اإلٚتاع باعتباره يف النهاية 
 . إٚتاع أىل السنة كاٞتماعة
كإف دل يكن ٢تا يف عصر الشافعي نظرية خاصة يف علم أصوؿ الفقو، ٖتفد د أما ا١تعتزلة، فإنو 

منها، كما كاف  االستنباطا١تصادر التشريعية بفدقة، كتضبط العالقة فيما بينها، كمنهجية التعامل معها ك 
عتزالية جعلتها تستخفدمو بشكل كاسع يف التعامل مع النص للشيعة، فإف ٤تورية العقل يف ا١تنظومة اال

شرعي سواء يف إثباتو أك داللتو، األمر ال م أفضى هبا إذل التضييق من مفهـو النص الشرعي كحصره يف ال
فعلى عكس الشيعة اليت كس عت يف . القرآف الكرمي كالسنة اجملمع عليها، ككضع األدلة األخرل ٖتت ٤تكها

سنة اجملمع عليها، ككضعت مفهـو النص الشرعي، ٧تفد ا١تعتزلة ضي قت فيو كحصرتو يف النص القرآين كال
أحاديث األحاد ٖتت ٤تك النقفد، كالعرض على نصوص القرآف الكرمي، كالسنة النبوية اجملتمع عليها كصريح 

 .العقل، كما أنكر بعض علمائها األكائل حجية اإلٚتاع كالقياس
١ت ىب ال م  ى ا ا. أما ا١تفدارس الفقهية السنية فأبرزىا مفدرسة الرأم اليت مث لها ا١ت ىب اٟتنفي

فصاحبا أيب . كاف يف عصر الشافعي ا١ت ىب ا١تعترب لفدل ا٠تالفة العباسية حىت ٝت ي م ىب السلطاف
أبو يوسف ك٤تمفد بن اٟتسن الشيباين كال مها ىاركف الرشيفد منصب قاضي القضاة، كعيسى بن أباف  : حنيفة

                                                                                                                                                                          
ا يف استنباط األحكاـ الفرعية اإل٢تية من أدلتها ألصحاهبم كي يستعينوا هب االستنباطاليت سخت ألئمة ا٢تفدل عليهم السالـ أف يغرسوا قواعفد كأسس 

 .31، ص(ىػ3732، 3مؤسسة أنصارياف، ط: قم)، الحاشية على كفاية األصول في األصول انظر، هباء الفدين اٟتجيت الربكجردم،". التفصيلية
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كالفقهاء ي ىبوف إذل م ىب  ككاف غالب القضاة. ىجرية223إذل أف تويف سنة  ةكاف قاضيا على البصر 
أيب حنيفة النعماف، بل إف كثَتا من أنصار الفرؽ اإلسالمية األخرل السيما ا١تعتزلة كانوا يفضلوف م ىب 

أما يف اٞتانب األصورل فقفد صرح اٟتنفية يف مفدكناهتم أف مؤسسي م ىبهم . أيب حنيفة النعماف يف الفقو
وا على أف ٢تم سلف يف عملهم ى ا، فقفد نقلوا نصوصا رد  توقفوا عن قبوؿ بعض أخبار اآلحاد، كقفد نص  

فيها بعض الصحابة أحاديث بعض كدل يعملوا هبا، فلم تعمل عائشة رضي اهلل عنها بأحاديث قطع 
الصالة، كدل يعمل ابن عباس ْتفديث التوضأ من ٛتل اٞتنازة، أضف إذل ذلك أهنم، أشاركا إذل كجود حركة 

، كىو ما أدل هبم إذل التحفظ يف قبوؿ األحاديث، ككضع شركط صارمة Tكضع لألحاديث على النيب 
للعمل بآحاديث اآلحاد رغم صحة سنفدىا، حىت ساد القوؿ عنفدىم بتقفدمي القياس على خرب الواحفد، 

كما . كعفدـ األخ  بأحاديث اآلحاد فيما تعم بو البلول، كك ا إذا خالف الراكم ما ركل إذا دل يكن فقيها
عرض اٟتفديث على القرآف الكرمي كالسنة ا١تعركفة ا١تعموؿ : الختبار صحة اٟتفديث، أمهها كضعوا مقاييس

. هبا، كمالحظة مفدل موافقتو ٢تما، فإف خالفهما اعترب حفديثا شاذا يرد ه القرآف الكرمي كالسنة النبوية ا١تعركفة
 -ن الشيباين لكتاب السَتعنفدما انتقفد كتابة أيب اٟتس -يقوؿ أبو يوسف يف رد ه على اإلماـ األكزاعي 

كإياؾ  ،فعليك من اٟتفديث ٔتا تعرؼ العامة:" .. فيما يتعلق ٔتنهج االحتكاـ إذل اٟتفديث النبوم الشريف
كالركاية تزداد كثرة كخيرج منها ما ال " مث يبُت مواصفات اٟتفديث ال م يعتربه شاذا فقاؿ 297..."كالشاذ منو

، كال َيعرِفو أىل الفقو، كال يوافق الكتاب ك السنة، فإياؾ كشاذ اٟتفديث، كعليك ٔتا عليو اٞتماعة من  ي عرؼ 
ك، فما خالف القرآف فليس اٟتفديث، كما يعرفو الفقهاء، كما يوافق الكتاب كالسنة، فقس األشياء على ذل

فاجعل القرآف كالسنة ا١تعركفة لك إماما قائفدا، كاتبع ذلك، ! .. كإف جاءت بو الركاية عن رسوؿ اهلل 
، فه ه النصوص من أيب يوسف ا١تعاصر 298"كقس عليو ما يرد عليك ٦تا ال يوضح لك يف القرآف كالسنة

نفي إتاه منهج التعامل مع نصوص السنة، للشافعي تفدلك على طرؼ من موقف أبرز كجوه ا١ت ىب اٟت

                                                           
 ة كقفد زاد فيو بعض األمور كرتبو ككقع يف سبب الكتاب أنو ١تا كتب ٤تمفد بن اٟتسن الشيباين كتاب السَت الصغَت كىو ركاية عن أيب حنيف

فإنو ال علم ! ما ألىل العراؽ كا لتصنيف يف ى ا الباب:" فقاؿ. ١تن ى ا الكتاب؟ فقيل حملمفد العراقي:" يفد األكزاعي إماـ الشاـ فنظر فيو قاؿ
فبلغ مقالة األكزاعي ٤تمفد بن " فدثَةه فَػت حناكأصحابو كانت من جانب الشاـ كاٟتجاز دكف العراؽ، فإهنا ٤ت ٢تم بالسَت، كمغازم رسوؿ اهلل 

، الرد على سير األوزاعي ألنصارم،أبو يوسف يعقوب بن إبراىيم ا انظر،" اٟتسن الشيباين فغاظو ذلك ففرغ نفسو حىت صنف ى ا الكتاب
 .7، 1،  مقفدمة احملقق، ص(دار الكتب العلمية، د، ت: بَتكت)تصحيح كتعليق أبو الوفاء األفغاين، 

 . 27، صألنصارمأبو يوسف يعقوب بن إبراىيم ا :الرد على سير األوزاعي 297
 .12، 13ا١ترجع نفسو، ص 298
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كأ ثِر عنهم اإلسراؼ يف استعماؿ القياس، كاالنتقاؿ من . كبالتحفديفد خرب الواحفد، فهو معموؿ بو بشركط
كأثر عنهم ٥تالفة مفدرسة األثر  299.القياس إذل االستحساف كا١تصلحة مراعاة ١تصاحل الناس كمعامالهتم

اٟتجة على " كما كتاب . ف ديث ل بال منازع ى ه ا١تفدرسة يف عصرهكاألخص م ىب اإلماـ مالك ال م كا
حملمفد بن اٟتسن الشيباين إال مظهرا من مظاىر اختالؼ ا١تفدرستُت حوؿ جوانب مهمة يف " أىل ا١تفدينة
كركل أيضا مالك بن أنس عن :" الفقهي، حيث قاؿ يف مسألة ا١تركر بُت يفدم ا١تصلي االجتهادمنهجية 

لو يعلم ا١تار بُت يفدم ا١تصلي ماذا عليو يف : عطاء بن يسار عن كعب األحبار أنو قاؿزيفد بن أسلم عن 
ذلك لكاف أف خيسف بو األرض خَتا لو من أف دير بُت يفديو؛ فه ه أحاديث أىل ا١تفدينة حيتج عليهم هبا، 

 ثارفكيف يكونون أصحاب آكىم يأخ كف ٓتالفها ك٦تن يأخ  ٓتالفها مالك بن أنس كىو ال م ركاىا 
كىم يفَدع وف عيانا ما يرككف، كلو أردنا أف ٨تتج عليهم بأحاديث كثَتة من األحاديث يف ى ا أك ٨توه 
الحتججنا هبا عليهم لكن احتجاجنا بأحاديثهم أكجب يف اٟتجة عليهم، كى ا ٦تا يفدؿ على غَته من 

 . 300"بأثر كال سنةٔتا دل يأتوا فيو بما استحسنوا أقوا٢تم إمنا تركوا فيو اآلثار كأخ كا فيو 
أما م ىب اإلماـ مالك ال م مث ل مفدرسة أىل األثر يف عصره، فقفد ساد يف ا١تفدينة ا١تنورة قبل 

ىػ أم ١تا كاف عمر 311مباشرة الشافعي لطلب العلم، كدخل مصر على ما تركم كتب التاريخ سنة 
رسة أىل الرأم يف ذلك كمفد ،كلقفد كاف م ىب اإلماـ مالك منافسا للم ىب اٟتنفي. سنة 31الشافعي 

الوقت السيما بعفد خركجو من حفدكد ا١تفدينة ا١تنورة إذل مكة كمصر كالعراؽ كبالد ا١تغرب كاألنفدلس، 
كك لك بعفدما كجفد تزكية كاضحة من شخصيات بارزة من أىل اٟتفديث ػ من أمثاؿ عبفد الرٛتن بن مهفدم 

أما يف الفقو فقفد تبٌت بعض القواعفد  .كغَته ػ كوف مالك بن أنس مث ل ا١تفدافع عن مفدرسة أىل األثر
األصولية اليت القت معارضة قوية من أصحاب أيب حنيفة كغَتىم من العلماء مثل الليث بن سعفد، كيف 

خَت إذا خالف مقفدمة ى ه القواعفد تقفدمي عمل أىم ا١تفدينة أكإٚتاعهم على خرب الواحفد، كرد  ى ا األ
اإلماـ مالك نفسو اليت تفدؿ على أف عمل أىل ا١تفدينة كمن نصوص . القواعفد الكلية كمقاصفد الشريعة

ما ! يا سبحاف اهلل:" النقلي مقفد ـ على خرب الواحفد قولو حُت جادلو أبو يوسف يف األذاف فرد  عليو قائال
رأيت أمرا أعجب من ى ا، ينادل على رؤكس األشهاد يف كل يـو ٜتس مرات، يتوارثو األبناء على اآلباء، 

                                                           
  ال م يعفد من أقفدـ ا١تفدكنات اٟتنفية احملفوظة جيفد " أصوؿ اٞتصاص أك الفصوؿ يف األصوؿ( "ىػ141ت)ال م يطالع كتاب اٞتصاص اٟتنفي

اين تفاصيل دقيقة يف شركط العمل با٠ترب الواحفد، كمعظم ى ه الشركط كالتحفظات منقولة عن عيسى بن أباف بن صفدقة تلمي  ٤تمفد بن اٟتسن الشيب
 .كما بعفدىا 1، ص2، جأصول الجصاص أو الفصول في األصول انظر، أبو بكر الرازم ا١تعركؼ باٞتصاص،. صر للشافعيكا١تعا
 .كما بعفدىا 111، ص (دار الفكر العريب، د، ت: القاىرة)، أبو حنيفة حياتو وعصره، آراؤه وفقهو انظر، ٤تمفد أبو زىرة، 299
،  1عادل الكتب، ط: بَتكت)، ٖتقيق مهفدم حسن الكيالين القادرم، المدينة كتاب الحجة على أىل  ٤تمفد بن اٟتسن الشيباين، 300

 .222، 3، ج(ىػ3711



18 

 

كمن . 301"ماننا ى ا، أحيتاج فيو إذل فالف عن فالف؟ ى ا أصح عنفدنا من اٟتفديثز  إذل من لفدف رسوؿ اهلل
نصوصو اليت تبُت فيها ذىابو إذل تقفدمي اجتهادىم على اجتهاد غَتىم ما قالو يف رسالتو إذل الليث بن سعفد 

فإف الناس تبع :" ...يهاينكر فيها عليو ٥تالفتو ألىل ا١تفدينة فيما ذىبوا إليو من أحكاـ كفتاكم، كاليت جاء ف
ألىل ا١تفدينة، إليها كانت دار ا٢تجرة، كهبا نزؿ القرآف، كأحل اٟتالؿ كحـر اٟتراـ؛ إذ رسوؿ اهلل بُت 

مث قاـ من . أظهرىم، حيضركف الوحي كالتنزيل، كيسن ٢تم فيتبعوف، حىت توفاه اهلل، كاختار لو ما عنفده 
، فما نزؿ هبم ما علموا أنف كه، كما دل يكن عنفدىم علم فيو بعفده أتبع الناس لو من أمتو، ٦تن كرل األمر

: سألوا عنو، مث أخ كا بأقول ما كجفدكا يف اجتهادىم كحفداثة عهفدىم، فإف خالفهم ٥تالف، أك قاؿ امرؤ
غَته أقول منو كأكذل، ترؾ قولو كعمل بغَته، مث كاف التابعوف من بعفدىم يسلكوف تلك السبيل، كيتبعوف 

ا كاف األمر با١تفدينة ظاىرا معموال بو،دل أر خالفو لل م بُت أيفديهم من تلك الوراثة، اليت تلك السنن، فإذ
  302.."ال جيوز ألحفد انتحا٢تا كال ادعاؤىا

كإذا كاف كاقع الفرؽ الكالمية كا١ت اىب الفقهية كشف لنا عن أىم اإلشكاالت ا١تنهجية اليت  
لنص الشرعي كحفدكد حجيتو، كحجية السنة، كمنهج مفهـو ا: كانت مثارة يف عصر اإلماـ الشافعي، مثل

التعامل مع القرآف الكرمي، كمنهج التعامل مع السنة النبوية عموما كخرب اآلحاد على كجو ا٠تصوص، فإف 
الثقايف على  االنفتاحك  -اليت شهفدىا ى ا العصر -الوقوؼ على التحفديات اليت أفرزهتا النهضة العلمية 

 .األمم ا١تختلفة، يكشف لنا عن إشكاالت منهجية أخرل ال تقل  أمهية عن سابقاهتا
فقفد تبُت  يف دراسة معادل عصر الشافعي أف اٟتركة العلمية يف ى ا العصر بلغت ذركهتا من حيث 

ت كتطورت كاكتملت التفدكين كالًتٚتة، فقفد دك نت العلـو الفدينية، كاللسانية، كاللغوية كالتارخيية ك٘تايز 
ىو ا١تادة األساسية للعلـو الفدينية ا١تختلفة، فإف  -كتابا كسنة   -ك١تا كاف النص الشرعي . موضوعا كمنهجا

من حيث كيفية  وكضوابطاألمر اقتضى كال شك كضع منهج حيفد د أسس البحث يف النصوص الشرعية 
ة علمية فرضتها التحفديات اليت أفرزهتا من ىنا كاف إرساء مثل ى ا ا١تنهج ضركر . فهمها كالتعامل معها

 .النهضة العلمية يف ى ا العصر
كىي العلـو اليت أس سها  -كإضافة إذل حركة التفدكين اليت مشلت العلـو الفدينية، كاللسانية كالتارخيية 

فقفد دخلت بفعل الفتوحات  -العقل ا١تسلم تأسيسا ذاتيا، دل ينطلق فيها من ترٚتة موركث أمم أخرل
مية كدخوؿ أجناس كثَتة ك٥تتلفة يف اإلسالـ، كبفعل حركة الًتٚتة اليت مشلت ثقافات كمعارؼ األمم اإلسال

ا١تعاصرة لألمة اإلسالمية، دخلت إذل اجملتمع اإلسالمي مناىج كأنساؽ فكرية دخيلة على ا١تنظومة الفكرية 
                                                           

أٛتفد بكَت ٤تمود، : ٖتقيق ،ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذىب مالك عياض بن موسى القاضي عياض اليحصيب، 301
 .227، ص3ج ،(، د، تدار مكتبة الفكر: منشورات دار مكتبة اٟتياة، طرابلس: بَتكت)

 .15ػ  17، ص3ا١ترجع نفسو، ج 302
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كلعل من أىم . رجعية اإلسالميةاإلسالمية ىفدفها تشويو كمسخ ا٢توية اإلسالمية من خالؿ ٤تاكلة نقض ا١ت
إذ حاكلت اٟتركة الشعوبية  ضرب اإلسالـ من الفداخل من خالؿ . الفكر الشعويب كالزنفدقي: ى ه األنساؽ

الطعن يف اللغة العربية، كإنكار مكانتها بالنسبة للقرآف الكرمي، كإثبات عجزىا عن التوليفد ال ا ي للفدالالت 
للموقع اٟتساس ال م ٖتتلو اللغة العربية يف ا١تنظومة ا١تعرفية اإلسالمية،  كا١تعاين كا١تصطلحات، إدراكا منها

كما . فهي لغة القرآف الكرمي، كبناء على قواعفدىا كسياقاهتا كدالالهتا تفهم معانيو، كتستنبط أحكامو
ن خالؿ حاكلت حركة الزنفدقة نفث فلسفتها ذات البعفد الوثٍت اإلٟتادم، كاإلباحي يف ا١تنظومة اإلسالمية م

كضع اٟتفديث، كإفساد األدب كالتاريخ كاللغة العربية، كإحفداث معاين جفديفدة يف تفسَت لغة القرآف الكرمي، 
 . كاٗتاذ مبفدأ التأكيل كسيلة للطعن يف كتاب اهلل عز  كجل

الثقايف كٖتويلو إذل استالب ثقايف،  االنفتاحكحىت ال تنجح ى ه اٟتركات كأمثا٢تا يف استغالؿ ى ا 
 غزك ثقايف، كاف على األمة اإلسالمية أف تؤصل ١ترجعية معرفية كاحفدة يف الفكر اإلسالمي تستنفد كمن مث  

كأف يكوف من مكو نات ى ه ا١ترجعية . إذل الًتاث العريب اإلسالمي كحفده لغة كفلسفة كدينا كمعتقفدا
ة التعامل معها، منظومة تشريعية كاضحة كمتكاملة ٖتفد د مصادر التشريع اإلسالمي كمراتبو، كمنهجي

كبوضع اإلماـ الشافعي لعلم أصوؿ الفقو، ساىم يف بناء ى ه ا١تنظومة من خالؿ . هبا كفيها االجتهادك 
كقفد  . كضعو ١تنهج علمي يف التعامل مع الكتاب كالسنة، كالتزاـ القياس عليهما فيما يستجفد من أحفداث

 ٨تراؼ ال م قفد يسببو قصور أكمية من االاظ على ا١ترجعية اإلسالكاف ٢ت ا ا١تنهج أمهية كربل يف اٟتف
السياسية، )م، كما كاف لو أمهية يف اٟتفاظ على النظم اإلسالمية ا١تختلفة االجتهاداضطراب ا١تنهج 

من اإلخًتاؽ ال م قفد يسببو غياب منظومة تشريعية ٖتفد د الثوابت ( اخل..قتصاديةجتماعية، كاالكاال
ات من خالؿ ضبط قواعفد  ، فيضيع ب لك ا١تثاؿ أك النموذج  تهاداالجكا١تتغَت  يف فهم الثابت كمراعاة ا١تتغَت 

الثقايف الواسع، كىو ما أغاض ا١تستشرقُت فقاموا ٔتحاكالت  االنفتاحاإلسالمي يف ى ه النظم يف ظل  ذلك 
 .عفدة للطعن يف الشافعي، كنظريتو األصولية

تج عنهما من اجملتمع اإلسالمي، كما نالثقايف ال م شهفده  االنفتاحكبعيفدا عن النهضة العلمية ك 
حتقاف السياسي بُت النظاـ العباسي اٟتاكم، كالتيارات ا١تعارضة من علوية كشيعة إشكاالت، فقفد كاف لال
يف التأكيفد على ا٠تطر ال م يهفدد الكياف اإلسالمي بفعل  -بشكل أك بآخر -كخوارج كغَتمها إسهاـ 

ذلك أنو كاف من كسائل العراؾ . خًتاؽ٨تراؼ كاالمية من االرجعية اإلسالغياب منهجية علمية ٖتفظ ا١ت
 .السياسي بُت ى ه األطراؼ ا١تتصارعة التوظيف السياسي كا١ت ىيب للنص الشرعي

فقفد كاف عصر اإلماـ الشافعي عصر التأصيل كالتنظَت للم اىب السياسية كالعقفدية، حيث اكتمل 
وع كاف ٤تل صراع بُت األطراؼ كل ها موضوع ا٠تالفة، إذ كأىم موض. النمو الكياين ٞتل  الفرؽ كا١ت اىب

كقفد اعتمفد ى ا التنظَت عنفد الكثَت . من خالؿ التأصيل ألحقيتو هباا سعى كل  طرؼ إذل التنظَت الفقهي ٢ت
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فالشيعة أص لت م ىبها العقفدم بناء على نصوص . منهم على التوظيف السياسي كا١ت ىيب للنص الشرعي
كزعمت من خالؿ ى ه النصوص أف . كبعضها موجود يف مفدكنات أىل السنة اٟتفديثية بعضها ٥تتلق ملف ق،

للنص على ذلك، كقالت بعصمة األئمة بعفده،  Tعلي ا كرـ  اهلل كجهو كبنيو أحق با٠تالفة بعفد كفاة النيب 
رعي كما كظ ف بعض خلفاء بٍت العباس النص الش. كىو ما يعٍت أف أقوا٢تم كأفعا٢تم نصوص شرعية ملزمة

يف صراعهم الفدامي مع العلوية ألجل تأكيفد شرعية خالفة بٍت العباس، إذ ردكا على العلويُت ا١تناديُت 
ْتقهم يف ا٠تالفة بفعل جهادىم ا١تستمر مع بٍت أمية من أياـ علي بن أيب طالب، بأف العباس كبنيو أقرب 

كالعم أكذل . Tكالعباس عم النيب  Tذلك أف علي ا ابن عم النيب . من علي كر ـ اهلل كجهو Tنسبا إذل النيب 
 . من ابن العم
ق  َكى َو َخيػ ر  ﴿ :كظ ف ا٠توارج النص الشرعي، كٖتفديفدا قولو تعاذل اكم م  ِإال  لِل ِو يَػق صُّ اٟتَ  ِإِف اٟت  ك 

على علي   -ال م بنوا عليو فكرىم السياسي  -بفدأ ا٠تركج يف التأصيل ١ت{ 54: األنعاـ اآلية} ﴾ال َفاِصِلُتَ 
كر ـ اهلل كجهو لقبولو ٖتكيم البشر يف صراعو مع معاكية، كعلى كل األنظمة السياسية اليت جاءت بعفده، 
ابتفداء باألمويُت، كانتهاء بالعباسيُت، بل على كل  اجملتمع اإلسالمي من خالؿ تكفَت أىل ال نوب دكف 

َكَمن دل   حَي ك م ٔتَا أَنَزَؿ الل و  ﴿ :اتبها استنادا إذل ظاىر بعض النصوص،السيما قولو تعاذلالتفريق بُت مر 
لَِئَك ى م  ال َكاِفر كفَ   .{77: ا١تائفدة اآلية} ﴾فَأ ك 

كأماـ ى ا التوظيف السياسي كا١ت ىيب للنصوص الشرعية بفدت اٟتاجة ملحة إذل حفظ النص 
ذلك بوضع منهج يضبط مفهومو كحيفد د منهجية فهمو كإعمالو كاستنباط الشرعي من التالعب السياسي، ك 

 . أحكامو
٦تا سبق يتبُت  أف عصر اإلماـ الشافعي شهفد إثارة قضايا منهجية كثَتة كمتنوعة عكست يف 

فقفد . ٣تملها ضعف ا١تنهج العلمي ال م يتوجب على اجملتهفد اتباعو يف استنباط األحكاـ الشرعية الفرعية 
ية من دكف اعتماد أصوؿ ٤تفددة كمقننة االجتهادقهاء قبل الشافعي على ٦تارسة العملية دأب الف

لالستنباط، بل اعتمادا على ا١تلكة الفقهية اليت يكتسبها الفقيو من ٘ترسو الطويل يف دراسة الشريعة 
على األمر ال م جعل اٟتركة الفقهية تعيش أزمة منهج نتج عنو اضطراب . هاكفهم معاني كمقاصفدىا

، االستنباطككضع كه ا يقتضي كال شك ا١تبادرة إذل كضع منهج حيفد د أصوؿ . ا١تستول التشريعي لألحكاـ
كيضبطها بقواعفد كلية عامة، فتعاجل ب لك القضايا ا١تنهجية ا١تثارة، كٗترج ا١تناظرات ا١ت ىبية من دائرة 

كىو األمر ال م تصفدل لو . متينة التجزيئية إذل دائرة ا١تناظرات ا١تمنهجة ا١تبنية على أسس أصولية
يقوؿ فخر . ٤تفد د ا١توضوع كا١تنهج بوصفو علما مستقالالشافعي، ككاف بإ٧تازه أكؿ كاضع لعلم أصوؿ الفقو 

الفقهي  االجتهادالفدين الرازم يف كصف اإل٧تاز ال م حق قو الشافعي، كاإلضافة النوعية اليت دفع هبا 
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اٟتكيم إذل علم " أرسطاطاليس"لشافعي إذل علم أصوؿ الفقو، كنسبة كاعلم أف نسبة ا:" مراحل إذل األماـ
يستفدلوف " أرسطاطاليس"كذلك ألف الناس كانوا قبل . ا١تنطق، ككنسبة ا٠تليل بن أٛتفد إذل علم العركض

. كيعًتضوف ٔتجرد طبائعهم السليمة، لكن دل يكن عنفدىم قانوف ملخص يف كيفية ترتيب اٟتفدكد كالرباىُت
فلما . نت كلماهتم مشوشة مضطربة، فإف ٣ترد الطبع إذا دل يستعن بالقانوف الكلي قلما أفلحفال جـر كا

ذلك، اعتزؿ عن الناس مفدة مفديفدة، كاستخرج علم ا١تنطق، ككضع للخلق بسببو قانونا  " سطاطاليسر أ"رأل 
ن أٛتفد ينظموف كك لك الشعراء كانوا قبل ا٠تليل ب. كليا يرجع إليو يف معرفة تركيب اٟتفدكد كالرباىُت

األشعار، ككاف اعتمادىم على ٣ترد الطبع، فاستخرج ا٠تليل بن أٛتفد علم العركض فكاف ذلك قانونا كليا، 
يف معرفة مصاحل الشعر كمفاسفده فك لك ىهنا، الناس كانوا قبل اإلماـ الشافعي يتكلموف يف مسائل الفقو 

يو يف معرفة الفدالئل الشرعية، كيف كيفية كيعًتضوف كيستفدلوف، كلكن ما كاف ٢تم قانوف كلي يرجع إل
معارضاهتا كترجيحاهتا، فاستنبط الشافعي علم أصوؿ الفقو، ككضع للخلق قانونا كليا، يرجع إليو يف معرفة 

اٟتكيم إذل علم " أرسطاطاليس"فثبت أف نسبة الشافعي إذل علم أصوؿ الفقو كنسبة . مراتب أدلة الشرع
درجة عالية، دل يتفق ألحفد من ا٠تلق مشاركة " علم ا١تنطق"ف استخراج ككما اتفق ا٠تلق على أ. العقل

بالرفعة  -بسبب كضع ى ا العلم  -فيو، فك لك ىهنا، كجب أف يعًتفوا للشافعي " سطاطاليسر أ"
  303".كاٞتاللة كالتميز عن سائر اجملتهفدين، بسبب الفدرجة الرفيعة الشريفة
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 تائج وتوصيات البحثن
 :يف اآل ينتائج دكاعي تأليف اإلماـ الشافعي للرسالة ديكن تلخيص  أىم 

دل إف  رسالة اإلماـ الشافعي حظيت بكثَت من االعجاب كالتقفدير كاالحتفاء كالتبشَت كما  ـ 
 .لبعض مفرداهتا تسلم من نقفد

إف غالبية الفدراسات اليت تناكلت كتاب الرسالة كفكر اإلماـ الشافعي األصورل ركزت على   ـ
 .جتماعي كالسياسيكإطارىا الثقايف كاال ،اٞتوانب النظرية للرسالة كأغفلت سياقها التارخيي

ـ، غَت أف الشافعي راجعها  كأحكم عناصرىا بعفد 397ف الرسالة األكذل كتبت قبل سنة إ  ـ
  .ـ388ذل مصر سنة رجوعو إ

رغبة  يهاانضاؼ إلإف السبب ا١تباشر لكتابة الرسالة كاف طلب عبفد الرٛتن بن مهفدم، غَت أنو   ـ
 . عصرهأثَتت على من اإلماـ الشافعي يف معاٞتة القضايا ا١تنهجية اليت 

ة اليت قضايا ا١تنهجية اليت ناقشتها رسالة اإلماـ الشافعي قضية ا١ترجعية التشريعيالإف أىم  ـ 
مفهـو النص الشرعي كحفدكد حجيتو، كحجية السنة، كمنهج التعامل مع القرآف الكرمي، كمنهج : تناكلت

 . التعامل مع السنة النبوية عموما كخرب اآلحاد على كجو ا٠تصوص
  

 :أىم التوصيات فيمكن تلخيص أىمها فيما يليأما 

تناكلت أمهية ٕتفديفد النظر يف الكتابات اليت تناكلت ا١تنهجية  األصولية،  السيما تلك اليت   ـ
الباقالين كالقاضي عبفد اٞتبار ككاٞتويٍت كالغزارل كابن تيمية كالشاطيب  :ؿامن أمثأعالمها عماؿ أبرز أ

 .كالشوكاين كغَتىم
جتماعية كالثقافية يف فهم لعقفدية كاالأمهية عقفد دراسات للمنهجية األصولية تستحضر األبعاد ا ـ

 .الفدراسات الفقهية كاألصولية ا١تتقفدمة
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 قائمة المصادر والمراجع
 

 ،أبو الففداء عبفد اهلل  :ٖتقيق توالي التأسيس لمعالي محمد ابن إدريس، ابن حجر العسقالين
 (.ـ3891، 3دار الكتب العلمية، ط: بَتكت)القاضي، 

 ،(بَتكت، دار الكتب العلمية، د، ت )، في فضائل األئمة الفقهاء النتقاء ابن عبفد الرب. 
 ،مكتبة دار الًتاث، د، ت، د، : القاىرة)أٛتفد سقر،  :ٖتقيقمناقب الشافعي،  أبو بكر البيهقي

 (.ط
 ،أصول الجصاص أو الفصول في األصول أبو بكر الرازم ا١تعركؼ باٞتصاص. 
 ،ٕتقيق مصطفى عبفد القادر عطا، حلية األولياء وطبقات األصفياء،  أبو نعيم األصفهاين

 (ـ3884، 3دار الكتب العلمية، ط: بَتكت)
 تصحيح كتعليق أبو الوفاء الرد على سير األوزاعي ألنصارم،أبو يوسف يعقوب بن إبراىيم ا ،

 (.دار الكتب العلمية، د، ت: بَتكت)األفغاين، 
 ،بَتكت، )أٛتفد فؤاد زملي،  :ٖتقيق،  قدمة في أصول التفسيرم أٛتفد بن عبفد اٟتليم ابن تيمية

، ط  (.ـ3898، 3دار ابن حـز
 ،مؤسسة أنصارياف، : قم)، الحاشية على كفاية األصول في األصول هباء الفدين اٟتجيت الربكجردم

 .31، ص(ىػ3732، 3ط
 ،ا١تطبعة العربية : مصر)مارم سارتُت،  :ٖتقيق ،:التحدث بنعمة اهلل جالؿ الفدين السيوطي

 (.ـ3841اٟتفديثة، 
 ،(. ـ3811ا١تكتبة السلفية، د، ت، : ا١تفدينة ا١تنورة)، تاريخ بغداد ا٠تطيب البغفدادم 
 ،شعيب األرنؤكط، ك٤تمفد نعيم العرقسوسي : ٖتقيق، سير أعالم النبالء مشس الفدين ال ىيب

 (ىػ1413، 9مؤسسة الرسالة، ط :بَتكت)
  (.ـ3882، 3طنطا، دار الصحابة للًتاث، ط)، مناقب الشافعي كؼ ا١تناكم،عبفد الرؤ 
 ،مصطفى عبفد  :ٖتقيق، طبقات الشافعية الكبرى عبفد الوىاب بن علي بن عبفد الكايف السبكي

 (.ـ3888، 3بَتكت، دار الكتب العلمية، ط)القادر عطا، 
 ،٤تػػي الػػفدين عبػػفد  :قيػػقٖت ،:مررروج الررذىب ومعررادن الجرروىر علػػي بػػن اٟتسػػُت بػػن علػػي ا١تسػػعودم

 (.ـ3891دار ا١تعرفة، د، ت، : بَتكت)اٟتميفد، دكف طبعة، 
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 ،ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم  عياض بن موسى القاضي عياض اليحصيب
دار مكتبة : منشورات دار مكتبة اٟتياة، طرابلس: بَتكت)أٛتفد بكَت ٤تمود، : ٖتقيق ،مذىب مالك
 .(الفكر، د، ت

 (.ـ3881، 3دار اٞتيل، ط: يَتكت)، مناقب اإلمام الشافعي فدين الرازم،فخر ال 
 ،(.دار الفكر العريب، د، ت: القاىرة)، أبو حنيفة حياتو وعصره، آراؤه وفقهو ٤تمفد أبو زىرة 
 ،(ـ3884دار الفكر العريب، : القاىرة)، الشافعي حياتو وعصره وآراؤه وفقهو ٤تمفد أبو زىرة. 
  شركة مكتبة مصطفى : القاىرة)أٛتفد ٤تمفد شاكر، : ٖتقيق الرسالة، الشافعي،٤تمفد بن إدريس

 (.ـ3891البايب اٟتليب كأكالده، 
 ،مهفدم حسن الكيالين  :ٖتقيق، كتاب الحجة على أىل المدينة  ٤تمفد بن اٟتسن الشيباين

 (.ىػ3711،  1عادل الكتب، ط: بَتكت)القادرم، 
 


