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  مستخلص البحث
 واالستدالل االحتجاج ملساقات الفكري واإلطار املنهجية البنية يف للنظر حماولةٌ املقال هذا
 إطار يف اآلحاد أخبار حجية على الربهنة يف الشافعي إدريس بن حممد اإلمام سلكها اليت

 القراءة ج ذلك يف الكاتب سلك وقد. النصية مواردها خالل من للشريعة الكلي النظام
 كان الذي العام الفكري باجلدل واستدالالته الشافعي حجج لربط تسعى اليت التناصية
 التأسيس سبيل يف وتتدافع تتنافس كانت اليت املختلفة العلمية املنازع بني عصره يف سائدا
 تكفل الذي التشريعي الفكر مستوى على وخاصة اإلسالمية، للمرجعية واملنهجي املعريف

 ذا البحث أراد وقد. وافر سهم فيه للشافعي كان مما وفروعا أصوالً الفقه علم وجسده به
 به قام الذي التركييب الفكري للجهد واملعريف التارخيي املغزى إدراك النظر من الضرب

 يف اإلسالمي العامل يف والثقافة الفكر ساحة يف الراهنة أبعاده فىخت ال جهد وهو الشافعي،
 والتشريعية العقدية املرجعية قضية حول وعملي نظري صراع من يشهده مبا احلديث العصر

  .العامل شهدها اليت الكبرية احلضارية التحوالت ظل يف املسلمني تمعات
   .الشافعي التشريعي، لفكرا حجية، اآلحاد، خرب منهجية،: األساسية الكلمات
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Abstract 
This article attempts to look into the methodological structure and 
intellectual context of the modes of argumentation and reasoning employed 
by Imam MuÍammad Ibn IdrÊs al-ShÉfiÑÊ to prove the authority of solitary 
traditions in the overall system of the Shari‘ah as embodied by its textual 
sources. The author has followed a method of inter-textual reading to relate 
al-ShÉfiÑÊ’s arguments and modes of reasoning to the general intellectual 
debates of his time among the different trends of thought that were 
competing and struggling for the epistemological and methodological 
construction of the Islamic frame of reference, especially in the domain of 
legislative thought whose essence and form were manifested in the field of 
jurisprudence in which al-ShÉfiÑÊ contributed a great deal. By this type of 
analysis the author has aimed at realizing the historical and epistemological 
significance of the synthesizing intellectual effort made by al-ShÉfiÑÊ. The 
implications of that effort for contemporary Muslim intellectual and cultural 
life need not be overemphasized, seen the intellectual conflict in Muslim 
societies in modern times over the creedal and legislative frame of reference 
in the wake of the great civilizational transformations taking place in the 
world.  

Key Terms: Approach, SharÊÑah, solitary reports, authority, 
jurisprudential thought, al-ShÉfiÑÊ. 
 

Abstrak 

Artikel ini melihat dari sudut asas metodologi dan konteks intelektual 
pendekatan al-ShÉfiÑÊ yang keseluruhannya berasaskan, merangkumi 
kaedah penghujahan dan penaakulan beliau untuk membuktkan autoriti 
khabar wahid. Penulis menggunakan metode tafsiran antara teks bagi 
menghubungkan hujah al-ShÉfiÑÊ dan bentuk penaakulan yang 
digunakannya dalam konteks pembahasan intelektual umum dengan 
wujudnya  tren lain  yang berbeza dan saling bertembung antara satu 
sama lain. Ia dilihat dalam usaha membangunkan asas epistemologi dan 
metodologi Islam, terutama dalam bidang pemikiran undang-undang 
sehingga manifestasinya terjelma dalam bidang fiqah dengan al-ShÉfiÑÊ 
sebagai penyumbang utama. Penulis menggunakan analisa ini bagi 
menunjukkan kepentingan sejarah dan epistemogi dalam mengadunkan 
usaha intelektual Imam ShÉfiÑÊ. Implikasi usaha ini kepada intelektual 
Islam semasa dan budaya kehidupan tidak boleh dipandang ringan, 
apabila berlaku ketegangan intelektual dalam masyarakat Islam semasa 
sama ada dalam aspek kepercayaan atau undang-undang dan dari 
perspektif perubahan dan transformasi tamadun dunia yang sedang 
berjalan sekarang.  

Kata Kunci: Pendekatan, SharÊÑah, khabar ahad, pemikiran fiqah, al-
ShÉfiÑÊ. 
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  تمهيد
 الواحد خرب لتثبيت احلجاج؛ يف منهجهو الشافعي اإلمام سجاليات يف قراءةٌ هذه

 والثقايف، الفكري، السياق تستصحب قراءةٌ وهي. الشريعة نظام إطار يف للعلم طريقًا
 اليت اهلموم من طرفًا تتبنيل العلماء، من وغريه الشافعي ضمنه حترك الذي العام والسياسي

 إال الواحد خرب حجية حول اجلدل يكن مل شاملة تأصيلية بعملية ينهض وهو ذهنه شغلت
  . وجوهها من وجها

 عامة بصورة السنة حلجية والتشريعي العقدي اإلطار األوىل اخلطوة يف املقال يقدم
 استعراض يتم حيث الثانية للخطوة الطريق ليتمهد الشافعي، اإلمام عند مبسوط هو كما

 حتديدهم خالل من الواحد خرب بصدد الشافعي خصوم يثريها اليت اإلشكاالت بعض
 فتقدم الثالثة اخلطوة أما. الرسالة صاحب عليهم يوردها اليت واإللزامات وطرقه العلم مفهوم
  .خصومه مع حماوراته خالل الواحد خرب لتثبيت حجج من الشافعي قدمه ملا وترتيبا صياغةً
 سائدا كان مبا ربطها خالل من الواحد خرب ملسألة قراءةً لتقدم الرابعة اخلطوةُ تأيت مث

 - أنس بن مالك اإلمام رأسهم وعلى -  املدينة فقهاء لدى سواء والسنة العمل مفاهيم من
 رائجا كان الذي والفهم -  األوزاعي الرمحن عبد اإلمام مقدمتهم ويف -  الشام فقهاء أو

 جلهد كلية لرؤية حماولة فهي املقال من األخريةو اخلامسة اخلطوة أما. للسنة عندهم
 السنة (النص حاكمية لتأسيس منهجية عملية باعتباره هذا التأصيلي الشافعي اإلمام

 نابعا ذلك كان ولو حىت وأعراف، ممارسات من عليه ينطوي وما التاريخ على) هنا
  .الرضوان عليهم الراشدين واخللفاء الصحابة من

  لسنةا حجيةل والتشريعي العقدي اإلطار
 عن صادرة كوا وحبكم وتقريرا وفعالً قوالً أقسامها بكلّ - النبوية السنة متثل
 التطبيقي العملي النموذج - والسالم الصالة عليه الوحي ومبلغ الرسالة صاحب
. أحكامه لكليات وتفريعا ملطلقه، وتقييدا لعامه، وختصيصا مله، بيانا: الكرمي للقرآن

 ودرك نيهامع لفهم - نفسه القرآن آي بعد – سواه دخلم ال الذي مدخلالْ فهي
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 على اإلنسانية احلياة ا جتري اليت عواألوضا الوقائع على أحكامه لترتيلو مقاصده،
 منهجية، والزمةً عملية ضرورةً بل هيا،يبد أمرا يغدو ولذلك. واتمع الفرد مستوى

 اإلسالم لرسالة العامة املنظومة يف تكوينيا اجزًء املعىن ذا السنةَ املسلم العقلُ يعد أن
 يف وتأصيله املعىن هذا إرساُء استدعى وقد. األحوال من حال بأي عنها ينفصم ال

 حمدثني من العلماء أجيالُ تعاقبت متصالً ميالع جهدا وحيام املسلمني ثقافة
  . قواعده وإرساء هأركان تشييد يف اإلسهام على ومتكلمني وأصوليني

 املنهجي التأسيس صعيد على متقدما موقعا الشافعي إدريس بن حممد اإلمام ويتبوأ
 يف وذلك سابقًا، املذكور باملعىن وحاكميتها السنة حلجية والتشريعي العقدي والتأصيل

 املذاهب وتباينت الفرق، وتنوعت النحل، فيها تعددت واجتماعية تارخيية ظروف سياق
 فتشعبت واملذاهب، والفرق النحل تلكم بني فيما والتنازع اخلالف ونشب يزت،ومتا

 حياة من كثريةً جوانب طالت اليت الشبهات غبار من قليل غري وثار وتباعدت، اآلراء
 خضم يف خاصةً املسلمني، من قليلة غري قطاعات على الرؤية تعمي أن كادت حىت األمة

  .وغريها واليونان وفارس، اهلند، حلضارات والفلسفي الثقايف رياثامل على الواسع االنفتاح
 والثقايف احلضاري البناء أركان -  أهم تكن مل إن -  أهم من النبوية السنةُ كانت لقد

. اآلراء وتشعبت املذاهب بصددها واختلفت والتشكيك، الشك غبار بشأا ثار اليت لألمة
 إحدى وعمالً عقْدا املسلمني حياة يف وحاكميتها حجيتها وإثبات هلا االنتصار كان ولذلك

. بأعبائها والنهوض هلا التصدي املسلم العلمي العقل على كان اليت التارخيية الضرورات
  1.ذلك كل من وافر نصيب اآلحاد طريق عن) السنة من أي (منها ورد ملا وكان

 اجلهد كثيفة علمية حركةً خاصة بصورة للهجرة والثالث الثاين القرنان شهد وقد

                                                
 حيث من خمتلفة بصورة وإن قتيبة ابن عنه عرب الذي األمر إحلاحا، أقل ليس حنو على الشافعي بعد املعركة تلك استمرت وقد 1

 الكالم أهل ثلب من عليه وقفت ما تعلمين إيلَّ كتبت فإنك: "يقول ذلك ويف. عليها والرد ملعاجلتها انربى اليت تواالعتراضا القضايا
 النحل، وكثرت االختالف وقع حىت املتناقض، ورواية الكذب حبمل ورميهم بذمهم، الكتب يف وإسهام وامتهام، احلديث أهلَ

 بن عبداهللا الدينوري،." احلديث من جبنٍس ملذهبه منهم فريق كلُّ وتعلق بعضا، بعضهم روأكف املسلمون، وتعادى الِعصم، وتقطعت
  .10ص ،)1415/1995 الفكر، دار: بريوت (الرحيم عبد حممد حتقيق ،احلديث خمتلف تأويل قتيبة، بن مسلم
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 لغريبل ونفيا ملادا، ومجعا حلجيتها، إثباتا ؛للسنة االنتصار بأعباء ضت املدى بعيدة
 جلَّة أمساُء التاريخ ذاكرة يف بذلك فنقشت ملضامينها، وتصنيفًا وترتيبا هلا وتدوينا عنها،

 الشافعي إدريس بن حممد اسم لوحيت. األمناء وحداا الثوابت ركائزها كانوا العلماء من
 املنهجي والتأسيس العقدي التأطري حيث من الريادة موقع العلمية احلركة تلك سياق يف

 من جانبا إال يكن مل الصدد هذا يف به قام ما أن ذلك اإلشارة؛ سلفت كما السنة لقضية
 األنظار شأاب اختلفت اليت والنقل العقل ملسألة جديدة مقاربة"عن عبارة هو أمشل جهد

 كان إذو 1".واألحزاب االجتاهات وصراعات الدعوات اشتداد إبان الثاين القرن مطالع يف
 األحكام واستنباط نبيه وسنة اهللا كتاب عن للفهم األصول ويضع القواعد ميهد الشافعي

 اظرالتن حالة جتاوز أجل من شاملة، تركيبية منهجية بعملية يقوم كان الواقع يف فإنه ا،ممنه
   2.الرأي أهلَ سموا ومن احلديث أهلَ سموا من بني تستفحل أن كادت اليت واالستقطاب
 قراءة يهمنا بل ذاك، الشافعي جهد استعراض املقام هذا يف يعنينا الذي وليس

 عن منها ورد ما وخاصة السنة حلجية املنهجي تأصيله يف والسجايل احلجاجي اجلانب
 من كثرية مواطن يف الشافعي عليه يصطلح كما االنفراد أو اصةاخل أو اآلحاد طريق
 من كبري بقدر وحاكميتها السنة حجية إثبات يف الشافعي طريقةُ وتتميز. كتبه

 ذات االستدالالت تعقيدات عن بعيدا أيضا، والعمق والقوِة بل واملباشرة الوضوح
 القرآن، نصوص تعتمد تهفاستدالال. 3بعد فيما تطويرها جرى اليت الكالمي الطابع

                                                
 العدد ،جتهاداال جملة ،)األول زءاجل" (اإلسالم يف الفقهي النظام تكون يف دراسة: والرسالة الشافعي "رضوان، السيد، 1
 الشافعي كان هل "حالق، وائل مقال يف جاء مبا وقارن. 67ص ،1990 ،جتهاداال دار: بريوت الثالثة، السنة ،8

  :  كتابه ضمن) اإلجنليزية باللغة" (الفقه؟ أصول لعلم الرئيس املهندس
Hallaq, Wael B., “Was al-Shafi‘i the master architect of Islamic jurisprudence” in Law and 
Legal Theory in Classical and Medieval Islam, Hampshire, Great Britain/Vermont, USA: 
Varorium, 1994.   

 .74ص سابق، مرجع السيد، رضوان 2
 الكتاب دار: وتبري (اجلميلي سيد حتقيق ،األحكام أصول يف اإلحكام الدين، سيف اآلمدي،: يف ذلك من طرفًا انظر 3

 اإلسالمي، للفكر العاملي املعهد: فرجينيا (السنة حجية الغين، عبد عبداخلالق، ؛252-224ص ،1ج ،)1986 العريب،
 .159- 118ص ،)1986 ،1ط
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 للنيب سبحانه اهللا أواله الذي املقام من مشتقة هي إمنا السنة حجية أن مقتضاها اليت
 الذي املوضع وكتابه وفرضه دينه من رسولَه اُهللا وضع "حيث والسالم، الصالة عليه
 وأبان معصيته؛ من وحرم طاعته، من افترض مبا لدينه علما جعله أنه ثناؤه جل أبان
  1".به اإلميان مع برسوله اإلميان من قرن مبا فضيلته عن

 سواه ما الذي اإلميان، ابتداء كمال" أن إىل الشافعي خيلص ذلك على وتأسيساً
ا يكتمل ال حبيث ،"برسوله مث باهللا اإلميانُ له، تبعيؤمن ومل "باهللا آمن عبد إميان أبد 

 الشافعي ويسوق 2."لإلميان متحنها من كل يف  اهللا رسولُ سن هكذا "إذ ،"برسوله
 أن منها مستخلصا واحلكم، والبيعة والطاعة اإلميان عن تتحدث اليت اآليات من طائفةً

 فرض وأنه سبحانه، له طاعةً باعتبارها رسوِله طاعةَ خلقه ألزم قد وتعاىل سبحانه اهللا
 عليه وسالمه اهللا صلوات حلكمه التسليم جعل حيث رسوله وأمر أمره اتباع عليهم
 يف أي (فيه فرض أنه "بين قد اهللا أن يؤكد مث ومن 3.وجل عز اهللا حلكم تسليما
 رسول أمر من عرفه أمٍر خبالف عذرا خلقه من ألحد جيعل ومل رسوله طاعة) كتابه
 4."حجته عليهم وأقام دينهم، يف إليه احلاجة كلهم بالناس اهللا جعل قد وأن اهللا،

 املنطقية، الناحية من أنه عن فضالً للمسألة، اإلمياين أو يالعقد اإلطار هو ذلك
 الرسول يشهد مل ِممن ألحٍد ليس احلديث، اختالف عن كتابه يف الشافعي يقرر كما
 5."عنه باخلرب إال اهللا رسول أمر يعلم "أن الالحقة األجيال من والسالم الصالة عليه

                                                
 ،1ط الوفاء، دار: مصر/املنصورة (عبداملطلب فوزي رفعت حتقيق ،األم إدريس، بن حممد اإلمام الشافعي، 1

 ،)1979 التراث، دار: القاهرة (شاكر أمحد حتقيق ،الرسالة وكذلك ؛33ص ،لةالرسا: 1ج ،)1425/2004
 املطلب عبد فوزي رفعت الدكتور ونشرة شاكر أمحد الشيخ نشرة على اإلحالة قصدنا أننا إىل هنا نشري. (73ص

 طبعت وكوا ونقديتها لثانيةا جلدة ونظرا والدارسني، العلماء بني وشهرا وأصالتها األوىل ألسبقية نظرا الرسالة، لكتاب
 يطال قد اختالف من النشرتني بني عما الغفلةَ ذلك يعين وال. األم: الفقهية الشافعي موسوعة يف األول اجلزء بوصفها

 ).    مواضعه يف ذلك على وسننبه األحيان، بعض يف مجالً
 ").ابتداء "لفطة بدون (75ص شاكر، نشرة ؛33ص املطلب، عبد نشرة ،الرسالة الشافعي، 2
 .85-84ص شاكر، نشرة ؛35-34ص املطلب، عبد نشرة: نفسه املصدر 3
 .104ص شاكر، نشرة ؛43-42ص املطلب، عبد نشرة: نفسه املصدر 4
 .5ص ،احلديث اختالف: 10ج األم، الشافعي، 5
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  السنة؟ حلجية التشريعي اإلطار فما
 الوقوف يستحق الطرافة من بشيء املسألة من اجلانب هذا عن الشافعي ابجو يتميز

 القرآن استعمال يف أن يدعي أن غريه مكنة يف وال الشافعي ِمكْنة يف ليس إنه. قليال عنده
 فعل، أو قول من عنه ونقل  الرسول عن صدر ما تعين أا على يدل ما" سنة "للفظة
 –" الكالم أهل"من السنة منكري من مناظريه بعض فيه رجهحي أن حياول الذي األمر وهو

  1."اخلرب قبول يف احلجةُ به تقوم ما "يوِجده بأن يطالبه إذ -  تعبريه حسب
 .  : تعاىل يقول حيث اجلمعة سورة من الثانية اآلية إىل استنادا الشافعي جييب

  ;  :  9  8  7  6     5  4  3  2  1  0  /) اجلمعة :
2(، ذه االستدالل ووجه نورد أن وحيسن. السنة هي فيها املذكورة احلكمة أن اآلية 

 األخري اعتراضاتِِ منه نتبني لكي خصمه وبني بينه دارت اليت احملاورة من جزًءا هنا
  .عنها الشافعي وجواب لآلية التوجيه هذا على

  كمة؟احل فما اهللا، كتاب الكتاب أن علمنا فقد): اخلصم أي (قال - "
  . اهللا رسول سنة): الشافعي أي (قلت -
  أحكامه؟ وهو خاصة واحلكمةَ مجلةً الكتاب يعلمهم يكون أن أفَيحتملُ: قال -
- من الفرائض مجلة يف هلم بني ما مثل وجل عز اهللا عن هلم يبني بأن تعين: قلت 
 وبني كتابهب فرائضه من فرائض أحكم قد اهللا فيكون وغريها واحلج والزكاة الصالة
  ؟ نبيه لسان على هي كيف

  .ذلك يحتمل إنه: قال -
- فإن: قلت هذا ذهبت إال إليه تصل ال الذي قبله األول معىن يف فهي املذهب 

  . اهللا رسول عن خبرب
  الكالم؟ تكرير مذهب ذهبت فإن: قال -
- ذُكر إذا به أوىل وأيهم: قلت واحدا؟ شيئًا أو شيئني يكونا أن واحلكمةُ الكتاب  

                                                
 .8ص ،العلم مجاع كتاب: 9ج ،األم الشافعي، 1



  م2012 / ه1434. العدد الثاين والثالثون. التجديد ـــ الد السادس عشر   18

 

 أن ويحتمل شيئني، فيكونا وسنة كتابا وصفت كما يكون أن يحتمل: قال -
  .واحدا شيئًا يكونا

 - مها: له قلتالَمها، فأظهرقلنا ما على دليلٌ القرآن ويف أو ما وخالف إليه ذهبت.  
  ؟ وأين: قال -
 - وجل عز قوله: قلت :  i  h   g    f  e   d  c  b 

 l  kj  p  o         n  m   ) ن يف يتلى أنه فأخرب ،)34: األحزابشيئان بيو"، 
  1".والسنة الكتاب مها

 بأنه يصرح بل السنة، مبعىن احلكمة تفسري يف مسبوٍق غري أنه الشافعي يزعم ال
 دون ،"2 اهللا رسول سنةُ احلكمةُ: يقول "بالقرآن العلم أهل من يرضى من مسع
 اإلسناد يف ذاته املوقف لنجد وإنا. التفسري ذا قالوا الذين ماءالعل من ألي ذكر

  Ë: تعاىل بقوله استدالله أثناء الشافعي من يتكرر للمجهول   Ê  É   È  Ç

  Ð  Ï   Î   Í  Ì) سنته اتباع هي الرسول طاعة أن على) 59: النساء 
: يقول إذ األمر أوىل لطاعة يشرع الذي املقطع على يلتف حيث إليها واالحتكام

 غري أخربنا وهكذا ، اهللا رسول سرايا أمراء األمر أولو: العلم أهل بعض فقال"
  3".التفسري أهل من واحٍد

 اآليات هذه يوجه أن إىل بالشافعي حدت اليت الدوافع عن نتساءل أن ولنا
 وعدم قةالد عدم من يشوبه ما خيفى ال بل مسلَّم، غري أنه نفسه هو يشعر توجيها

 أثبتها اليت القراءة وهي (اهول إىل بنسبته تبعاته من التخلص فيحاول االستقرار،
  ).احلاشية يف املطلب عبد الدكتور إليها وأشار املنت يف شاكر الشيخ

 من خاليا يكن مل تركييب تأصيلي منهجي عمل من الشافعي وبه له ض ما إن

                                                
 .9ص ،)العلم مجاع كتاب (9ج ،األم الشافعي، 1
 .76ص شاكر، نشرة ؛34ص املطلب، عبد نشرة ،الرسالة الشافعي، 2
 ).الكالم بقية ودون للمجهول باملبين" أُخِبرنا وهكذا "وفيها (79ص شاكر، نشرة ؛35ص املطلب، عبد نشرة: نفسه املصدر 3
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 والثقافية الفكرية البيئة يف سائدةً كانت اليت الفكرية التيارات مع جدلية مقاصد
 من كتبه، من كثرية مواضع يف هلم ذكره تكرر الذين الكالم أهل وخاصة اإلسالمية،

 كان الذي واالجتماعي السياسي الواقع استهداف عن بعيدا يكن مل أنه كما ناحية،
  . أخرى ناحية من عصره يف سائدا

 البيئة إىل -  للهجرة الثاين القرن مطلع - تسربي بدأ قد كان مما كثري كان ورمبا
 تسويغه جيري وإغريقية وفارسية هندية وفلسفات أفكار من اإلسالمية والثقافية العلمية

 من وحكامهم املسلمني متفَلِْسفَِة بعض استخدم ورمبا احلكمة، طلب شعار حتت
 ،»...املؤمن ضالة ةاحلكم«: مثل املعىن، هذا يف آثار من شاع ما واخللفاء الوالة

  . به يقومون كانوا ملا شرعيا سندا 1،»بالصني ولو العلم اطلبوا«و
 وأن فاعليته، من السند هذا مثل لتجريد يسعى كان الشافعي وكأمنا يبدو ولذلك

 غري األصول ذي والثقايف الفكري املوروث آثار من وثقافتهم املسلمني جمتمع يحصن
 وبعبارة. والسالم الصالة صاحبها على النبوية السنة يف كمةاحل معىن حبصر اإلسالمية

 أردمت إذا: مؤداها زمنه يف املسلمني إىل رسالة توجيه يريد الشافعي أن يبدو أخرى،
  .وأفعاله أقواله من اهللا رسول عن املأثور يف فاطلبوها احلكمة حتصيل

 فيمكن عصره يف للمسلمني واالجتماعي السياسي الواقع الشافعي استهداف أما
                                                

 الفضل، بن إبراهيم عن ري،نم بن عبداهللا حدثنا الكندي، الوليد بن عمر بن حممد طريق من (هريرة أيب عن الترمذي أخرج 1
 قال. »ا أحق فهو وجدها فحيث املؤمن، ضالة احلكمة الكلمة«:  اللّه رسول قال رسول أن) الْمقبري سعيد عن

 قبل من [احلديث يف ضعيف] املدين [املخزومي الفضل بن وإبراهيم الوجه، هذا من نعرفه ال غريب حديثٌ هذا: "الترمذي
 بن عبدالعزيز بن صاحل بعناية نشرة  الترمذي، جامع ، موسى بن سورة بن عيسى بن حممد عسىي أبو الترمذي،]". حفظه
 ،2687 احلديث ،"العلم كتاب "،)1420/1999 والتوزيع، للنشر السالم دار: الرياض (الشيخ آل إبراهيم بن حممد
 القزويين، ماجة ابن الربعي يزيد بن حممد هللاعبدا أبو ماجه، ابن ؛)احملقق من زيادة أنه يبدو املعقوفتني بني وما. (610ص

 والتوزيع، للنشر التوزيع دار: الرياض (الشيخ آل إبراهيم بن حممد بن عبدالعزيز بن صاحل بعناية نشرة ،ماجه ابن سنن
 اهللا رسول قال: قال مالك بن أنس عن البيهقي وأخرج. 608ص ،4169 احلديث ،"الزهد كتاب "،)1420/1999
 :»وإسناده مشهور متنه حديثٌ هذا: "البيهقي قال مث ،»مسلم كل على فريضة العلم طلب فإن بالصني، ولو العلم اطلبوا 

 عبدالعلي حتقيق ،اإلميان لشعب اجلامع البيهقي، احلسني بن أمحد بكر أبو." ضعيف كلها أوجه من رِوي وقد ضعيف،
 .291- 289ص ،4ج ،1543احلديث ،)1408/1988 ،1ط السلفية، الدار: اهلند/بومباي (حامد عبداحلميد
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 يدرك عصره يف العلماء من كثري شأن شأنه الشافعي، كان: اآليت النحو على تصويره
 السلطةَ وأصاب اإلسالمي اتمع بنية يف جتري كانت اليت العميقة التارخيية التحوالت
 عن يتباعد خاصة السياسي املسلمني واقع جعل الذي األمر كبري، قدر منها السياسيةَ

. الراشدون اخللفاء عليه وخلفه عليه وسالمه اهللا صلوات الرسول أقامه الذي ذجالنمو
 الذين واألمراء اخللفاء سلطان من يكَفِْكف أن يريد أنه يبدو التحوالت تلك وملواجهة

 مرضية مشروطة بيعة من شرعي أساس غري على احلكم سدة إىل يصلون صاروا
. أخرى ناحية من والعقد احلل أهل من لوهاممث أو واألمة ناحية من احلاكم طرفاها
 اخللفاء جتريد إىل بين قصد فيه"  اهللا رسول سرايا أمراء "بأم" األمر أويل "فتأويله
  . الرعية على هلم الطاعة حق يدعوا أن من وبعده عصره يف والوالة

 سار) لفقها أصول علم (األصويل التأليف أن بالغة وفكرية تارخيية داللة لذو وإنه
 الوالة سلطِة إلدخال حماولة أية مستبعدا الشافعي، اختطه الذي ذاته النهج على

 على األحكام، ألصول املنهجي البناء منظومة يف أمرهم وإلزامية وطاعتهم واحلكام
 هذا إن واحلقيقة 1.معناها يف اندراجهم على داللتها ووضوح اآلية عموم من الرغم

 أي إىل يبني عصره يف السياسي الشأن يف ومراميه الشافعي مقاصد من لطرف اإلدراك
 يشرع كان إدريس بن حممد أن زعم من التأويل يف وأغرب النجعةَ أبعد قد مدى

  2."القرشية العربية الوسطية التلفيقية لأليديولوجية"
 كما - اهللا فإن السياسية، ومراميه اجلدلية الشافعي مقاصد يف األمر كان ما وأيا

  اهللا رسول حلكم بالتسليم خلقه على احلجة "أقام قد - الرسالة صاحب يقول
 سن ما كل "فإن رأينا، كما السنة هي احلكمة أن على وبناء مث ومن ؛"أمره واتباع

 اتباِعه عن العدول ويف طاعته اتباعه يف وجعل اتباعه، اهللا ألزمنا فقد) اهللا رسول(
                                                

 دار: بريوت (الرفاعي اجلبار عبد تقدمي ،أصويل منهج حنو: التجديد قضايا حسن، الترايب،: املعىن هذا يف راجع 1
 .132- 131ص ،)1421/2000 اهلادي،

 ،جتهاداال دار: وتبري (جتهاداال جملة ،"الشافعي فكر يف التلفيقية الوسطية اإليديولوجية "حامد، نصر زيد، أبو 2
 .91ص ،الثالثة السنة ،9 العدد ،)1990
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 1."مخرجا  اهللا رسول سنن اتباع من جيعل ومل خلقًا، ا يعِذر مل اليت معصيته
 كتابه، يف بفرائضه اهللا أراد ما معاين  اهللا رسول سنن من "عباده عليه دل مبا وذلك
 من أراد ما اهللا عن مبينةً سنةً كانت إذا  سنته أنه وصفت ما منها عرف من ليعلم

 أين كذلك فهي أخرى؛ كتاب نص فيه ليس وفيما يتلونه، كتاب فيه ما يف مفروضه
  2".حال بكل الزم هو بل اهللا، رسول حكم مث اهللا حكم خيتلف ال كانت،

 عن مبينةٌ أا هو الشافعي حيدده كما السنة حلجية التشريعي فالسياق وهكذا
 فيه بل تتفرع، السياق هذا وعن. الكتاب مع شارعةٌ الكتاب، يف اهللا مفروض
 الفكرية األبعاد بعض لقراءة البحث هذا يسعى اليت لواحدا خرب مسألةُ تنضوي،
  .التارخيي سياقها يف واستدالل احتجاج من بشأا الشافعي قدمه ملا واملنهجية اجلدلية

  وإلزامات إشكاالت: الواحد خبر
 العلم مفهوم مبسألة بالذات اخلاصة خلرب وبالنسبة عامة للسنة بالنسبة احلجية مسألةُ تتصل

 طوائف عند وخاصة (الفكر مدارس خمتلف بني حوهلا يدور اجلدال كان كما ،وطرقه وأقسامه
  .الشافعي عهد يف والتكامل التبلور يف آخذةً كانت اليت الفقه ومذاهب) الكالم علماء من

 أهل من ومناظريه الشافعي خصوم بعض حسب -  هو الكتاب بعد الْملِزم فالعلم
 املسلمون اجتمع "مما ذلك على انبىن وما  النيب سنة من" عامة عن عامةٌ نقلته ما "-  الكالم
 ،"سنة وال بكتاب هذا يقولوا مل وإن فيه، خيتلفون ال عليه االجتماع قبلهم عمن وحكوا عليه،

 ومن). أخريا يأيت الذي القياس ذلك إىل يضاف (3،"عليها اتمع السنة مقام "عنده يقوم مما
 حيكم وال يفيت أن املفتيني من وال احلكام من أحداً يسع ال "أنه املذهب هذا صاحب يقرر مث
  4".اهللا على به يشهد والباطن الظاهر يف حق أنه علم واإلحاطةُ اإلحاطة، جهة من إال

                                                
 . 89- 88ص شاكر، نشرة ؛40- 39ص املطلب، عبد نشرة ،الرسالة: الشافعي 1
 .105ص شاكر، نشرة ؛43ص املطلب، عبد نشرة: نفسه املرجع 2
 .21- 20ص ،العلم مجاع: 9ج ،األم الشافعي، 3
 .20ص نفسه، املصدر 4
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وأقسامه العلم ملفهوم التحديد هذا أن العسكري هالل أبو يرويه مما ومعلوم 
 االعتزال مدرسة مؤسس – عطاء نب واصل كان الكالم أهل إىل الشافعي ينسبه الذي

 عطاء بن واصل حذيفة أبا أن" األوائل "كتاب صاحب يروي. به قال من أولَ -
 احلق "أن إىل يذهب كان - الكالم صناعة بدأ من أولُ وهو -) ه 131 عام املتوفَّى(

 وأولَ وإمجاع؛ عقل، وحجة عنده، جمتمع وخرب ناطق، كتاب: أربعة وجوه من يعرف
: خربان اخلرب: قال من وأول وفسادها؛ وصحتها األخبار جميء كيفية الناس علم من

 جاز ولو عاما، اخلاص يكون أن جاز خاصا العام يكون أن جاز فلو وعام، خاص
   1."أمرا واخلرب خربا واألمر كال، والبعض بعضا الكل يكون أن جلاز ذلك

 بن واصل كالم من األخري املقطع عليها حيتوي اليت املنطقية االستحالة هذه ومؤدى
 من ليس أنه" كالُّ والبعض ابعض الكل يكون "أن املمكن غري من بأنه تقضي واليت عطاء
 هالل أبا إن بل. الكالم صدر يف املذكورة األربعة الوجوه سوى احلق وإدراك للعلم طريق

 فإمنا واألحكام الكالم يف جنده أصل كل "أن يقرر حني ذلك من أكثر يرى العسكري
 الذي احلق إدراك لوجوه التحديد هلذا طبقًا وواضح، 2.عطاء بن واصل من أي ؛"هو منه

 قد أنه الفقه، أهل من م تأثر من فيه وتابعهم له والتنظري إشاعته على" الكالم أهل "عمل
  .واحلاكمية احلجية دائرة من" اخلاصة علم "أو" الواحد خرب "استبعاد جرى

 على اخلصم يوافق هو بل املذكور، باملعىن اإلحاطة علم يف الشافعي دلجيا وال
 نص كان سواء 3"جهلُه، عقله على مغلوب غري بالغا يسع ال "أنه مقررا حجيته،

 وإمنا 4".عليها اتمع "أو" العامة عن العامة نقلها اهللا لرسول سنة "أو تعاىل هللا حكم

                                                
. 373ص ،)1987 البشري، دار: مصر/املنصورة (الوكيل، السيد حممد حتقيق ،ألوائلا تابك هالل، أبو العسكري، 1

 الشافعي "؛147ص ،)1984 ،1ط اقرأ، دار: بريوت (والسلطة واجلماعة األمة رضوان، السيد، أورده وكذلك
 .65ص سابق، مرجع ،"والرسالة

 ).عندنا من والتسويد (373ص ،ألوائلا كتاب العسكري، 2
 .478و ،357ص شاكر، نشرة ؛223و 164ص املطلب، عبد نشرة ،الرسالة عي،الشاف 3
 .20ص ،)العلم مجاع: (9ج ،األم وكذلك. 478ص شاكر، نشرة ؛223ص املطلب عبد نشرة نفسه، املصدر 4
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 وطرقه، ومصادره العلم ملفهوم احلصرية الرؤية يف نيكم إليه بالنسبة احلقيقي املشكل
 نتائج من عليها يترتب ما بسبب وذلك ،"الكالم أهل "إليها ويدعو يتبناها كان كما

 خرب استبعاد مسألة هي تلك هؤالء؛ خصومه ا يلزم أن الشافعي حياول خطرية
 فروع من لعبادا ينوب "مما اكثري أن واحلال. العلم طرق من طريقاً بوصفه الواحد

 نص أكثره يف وال كتاب نص فيه ليس مما وغريها األحكام من به خيتص وما الفرائض
   1."العامة أخبار ال اخلاصة أخبار من هي فإمنا سنةٌ منه شيء يف كان وإن سنة،

  اهللا رسول سرية وأخبار التشريع أمور من كثريا أن "علمنا إذا أخرى، وبعبارة
 للعلم طريقًا اخلاصة أو اآلحاد خرب ألغينا لو أنه لدينا تأكد د،اآلحا بطريق" منقولة

 لوال أنه عن فضالً ذلك 2".الكثري األول املسلمني تاريخ ومن الدين من لذهب"
 يشمل الذي اإلحاطة علم دون الظاهر يف ِعلْما يفيد الذي" االنفراد خرب "على االعتماد
الظاهر لتعذر ،)اليقني (والباطن ألسيء أو الكتاب يف الواردة األحكام من كثري تطبيق 
 من قطعنا: بالظاهر وحكمنا بالسنة االستداللُ لوال "إذ تقدير؛ أقل على وتطبيقُها فهمها
 من كلَّ القربى ذوي سهم وأعطينا ثيبا، حرا زنى من كلَّ مائةً وضربنا السرقة اسم لزمه
 أرحاٍم، وشائج فيهم له ألن العرب؛ من طرائف إىل ذلك خلص مث. قرابة النيب وبني بينه

 وال يستقيم ال ما وهذا 3".الغنائم من سواه ما مع املغنم من ألنه السلَب؛ وخمسنا
  . نفسه اخلصم يعرف كما وسياسته، الشرع تصرفات مع يتسق

 يصدر اليت وأقسامه للعلم احلصريةُ الرؤيةُ تستبِطنه الذي األول اإلشكال هو ذلكم
 فيتعلق الثاين اإلشكال أما. همصوخل الشافعي إلزامات بعض هي وتلكم اخلصم، عنها

 بعض استعراض قبل هنا، املناسب ومن. اخلصم عبارة حسب االجتماع أو باإلمجاع
 كما ومضمونه اإلمجاع معىن نتعرف أن الشأن، ذا الشافعي أوردها اليت اإللزامات

 اتمِع السنِة مقام "يقوم الذي اإلمجاع إن. له حتجاجواال تصويره اخلصم حاول

                                                
 .359ص شاكر، نشرة ؛165ص املطلب، عبد نشرة ،الرسالة نفسه، املرجع 1
 .72ص ،"والرسالة الشافعي "السيد، رضوان 2
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 عليه، اإلمجاع قبلهم من عن وحكوا عليه املسلمون اجتمع ما "هو اخلصم عند" عليها
 اإلمجاع أن القول هذا صاحب يبين أن وبعد 1."سنة وال بكتاب هذا يقولوا مل وإن

 حنو أخرى خطوة خيطو له، علم ال من دون العلماء إمجاع هو احلجةُ به تقوم الذي
 ما طريق عن وذلك عليه، يستند الذي لألساس وبيان إلمجاعا عىنمل حتديد من مزيد
 يف) العلماء (املسلمون كان إذا أنه يرى فهو. ارتداديا إسقاطيا جا اعتباره ميكن

  كل من جمتمعون العلم أهل من قبلهم كان من أن "علم جهة من جمتمعني عصره
 كانوا إن وأما". جهة كل من جمتمعون وهم إالَّ جهة من جيتمعون ال ألم رن؛ق

   2".قرن كل من متفرقني كانوا قبلهم كان من "أن على دليالً ذلك يف فإن متفرقني،
 طريق اخلصم نظر يف فهو التصوير، هلذا طبقًا اإلمجاع أمر استقر ما فإذا

. ال أم اخلرب هذا حكايةُ متت سواء ،"الزم ربخب إال يجمعونَ ال أم على لالستدالل"
 بعضهم افتراق حال يف أخبار من حكَوا ما إىل يلْتفَت ال فإنه اإلمجاع، انعدم إذا أما
 قبوله يف تفرقوا ما فأما قوله، على أمجعوا ما إال أخبارهم من "يقبلُ ال ألنه بعض؛ عن
  3."الغلط فيه كنمي بأمٍر حجةٌ تقُم فلم فيه يمكن الغلطَ فإن

" الالزم اخلرب "هو اخلصم استدالل حسب مستنده أو اإلمجاع منشأ كان وإذا
 وردها؛ األخبار إلثبات طريق بدوره اإلمجاع فإن عدمها، أو حكايته عن النظر بقطع
 العلم أهل إمجاع"إىل فيه ينظر العامة، خبرب) السنة من (اسِتدراكُه ميكن ال ما أن ذلك
 أن على استدللت عليه أمجعوا ما وجدتهم فإن ،)ومناظره الشافعي عصر يف أي (اليوم

   4."قبلهم مضى من اختالِف عن اختالفَهم
 رواية شأن شأنه وقبوالً، وردا وإثباتا نفيا األخبار على حاكما اإلمجاع يصري مث ومن

 الشافعي مناظر إن بل. ارتدادية إسقاطية بصورة وإمنا مباشرة بصورة ليس ولكن التواتر،

                                                
 .21ص ،)العلم مجاع (9ج ،األم الشافعي، 1
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 من واضح هو كما االنفراد بأخبار األخذ بعدم فقط ليس األخبار، على التضييق يف ميعن
 ففضالً. التواتر رواية يف شروط من فرضه مبا وإمنا واالفتراق، االجتماع عن كالمه خالل

 ألربعةا الفقهاء على قياسا أربعة يكونوا أن وهو (الرواة عدد يف األدىن احلد اشتراط عن
 عطاء النيب، عن هريرة أيب عن املسيب ابن: التابعني عصر يف الفقه رئاسةُ إليهم آلت الذين
 البصري احلسن مسعود، بن عبداهللا عن علقمة عن الشعيب النيب، عن عبداهللا بن جابر عن
 يف متفرقني املتواتر اخلرب رواة يكون أن الكالم أهل ممثلُ يشترط ،"النيب عن (!) رجل عن

 أن روايتهم فتاتفق يروون األربعة النفر هؤالء وجدت "إذا أنه عنده ذلك وتعليلُ. ألمصارا
 منهم واحد كل وأن بلدام، بتباين أم على استدللت أحل، أو شيئًا حرم  اهللا رسول

 صاحبه، عن يقبل مل ممن إلينا أداه من عنه وقبله صاحبه، عنه قبله الذي غري عن العلم قِبل
  1."فيها ميكن ال فالغلط  اهللا رسول عن تاتفق إال هكذا كانت إذا وايتهمر أن

 من جانب وذلك الشافعي، مناظر له ينظِّر أو يشرع كما اإلمجاع هو ذلك
 من البد الذي اإلشكال ولكن. وردا قبوالً األخبار على لالستدالل طريقًا وظيفته
 من والتيقن انعقاده إثبات إىل السبيل وما اإلمجاع تكوِن طريقة ما: هو هنا إثارته

  .الشأن ذا خلصمه الشافعي حماورة مدار هو وهذا وقوعه؟
 البلدان من بلد أهلُ نصبه من هم "اإلمجاع باتفاقهم ينعقد الذين العلماء كان إذا

 مسألتني هناك فإن الشافعي، خصم يرى كما 2"حكمه وقِبلوا قولَه رضوا فقيها
 املسأله أما. األمر له ويسلم االنفصال له يتم حىت عنهما اإلجابةُ ليهع يتحتم أساسيتني

 يف منتشرين كانوا وقد - " الكالم أهلُ "كان إذا ما – الشافعي حيددها كما -  فهي األوىل
 وصفه الذي املوضع وتضعه قوله إىل تنتهي من منها منهم فرقة كلُّ نصبت وقد البلدان أكثر

 هم أم معهم جيتمعوا حىت الفقهاء من يقبل ال الذين الفقهاء ادعد يف يدخلون -  ممثلهم
 يتحقق الذين الفقهاء زمرة يف الكالم أهلَ اخلصم إدخال من الرغم وعلى عنهم؟ خارجون

                                                
 وقد التاء، يف تدغمها وال األلف تثبت الرسم يف طريقة وهي تتفق، مبعىن" تاتفق "ولفظة (33- 32ص نفسه، املصدر 1

 ). التحقيق يف اعتمدها اليت األم نسخ بإحدى أخذًا املشاة الكلمات من الكثري يف ذلك على احملقق جرى
 .23ص نفسه، املصدر 2
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 عليه أورده ملا نظرا مستقرا موقفًا لنفسه يضمن أن يستطع مل أنه إال اإلمجاع، باتفاقهم
 حماولته عليه تنسف أن توشك والتناقض الدقة دموع باالضطراب إلزامات من الشافعي

ا، باعتباره بقوهلم األخذُ يلزم الذين العلماء عدد حتديدجعل تسويغ صعوبة عن فضالً إمجاع 
  1.آنئذ سائدة كانت اليت األوضاع ظل يف وخاصة واحدة، كتلةً والفقهاء الكالم أهل

 يقول. اإلمجاع انعقاد اتإثب إىل الطريق مبشكلة فتتعلق الثانية املسألة وأما
 يف الفقهاء عليه أمجع مبا إال احلجةُ تقوم ال: قولك أرأيت: "خصمه خماطبا الشافعي

 تلقاهم حىت أحد على احلجة تقوم وال كلهم؟ إمجاعهم إىل السبيلَ أجتد البلدان، مجيع
 ماخلص وسع يف يكن مل ولَما 2"منهم؟ واحد كل عن عامة من عامة تنقل أو كلُّهم،

 انفتح ،)عامة عن عامة نقل أي (الطريق ذا اإلمجاع إثبات إمكان بعدم التسليم إال
  :اإلحراج من عالية درجة على اثنني بأمرين ليلزمه الباب للشافعي

 وال واحد موضع يف جيتمعون ال ألم الفقهاء؛ إىل ابتداء سبيلَ ال كان إذا .1
 إثبات إىل إذن سبيل من فليس ،"عامة عن عامة بنقل"عنهم للخرب بالتايل جمال

 اخلصم؛ عند فيه حجةَ وال مِعيب هو مبا قبول وهذا اخلاصة، بنقل القبول إال إمجاعهم
  3.أصال اإلمجاع سقط بذلك يقبل مل وإذا

 سبيٍل من اخلصم أمام يكن مل االنسداد، أو االستحالة هذه إىل األمر صار وحيث .2
 أهلُ له يشهد من إىل هذا يف "ينظر أن إال العلماء من احلجةُ باجتماعهم تقوم من لتحديد
 احلقيقة يف ليس هذا أن إال. قول من الشافعي له نسب ما حسب ،"بالفقه احلديث
 جير ومل نفسه ناقض قد بذلك يكون العكس على بل مأزقه، من للخصم مناسب مبخرج

 به يدينون فيما خيطئون" عنده وهم احلديث أهل تقليد يف وقع إذ مذهبه؛ من قرر ما على
   4"إليه؟ ونسبوه الفقه، قلدوه فيمن اخلطأ على "يأمنهم فكيف ،"احلديث من
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 مثل من للخروج سبيل من – الشافعي يبني كما – اخلصم أمام يبقى ال وعليه
 من العلماء سائر مع ليتسامل مقرراته يف النظر ويعيد مذهبه يراجع أن إال املأزق هذا
 للعلم، طريقًا اخلاصة خرب اعتماد من بينهم العملُ عليه جرى فيما فقهوال احلديث أهل
 ذلك يف شأنه والتثبت، احليطة تتطلب اليت األمور من يعتوره أن ميكن ما إدراك مع

   1.العلم مسائل من مسألة أي شأن

   الواحد خبر تثبيت في الحجة
  :لعقل ا حجة -أ

 خصمه، حماورته يف واضحة قيةمنط صياغة الشافعي صاغه مما احلجة هذه ليست
 االحتجاج يف وطريقته كالمه مضمون من استخالصه أو استنباطُه ميكن مما هي وإمنا

 علم حجية على اخلصم موافقته أكد أن بعد الشافعي، أن رأينا وقد. واالستدالل
 مضى من عن) "عامتهم أو (املسلمني عوام ينقله وما الكتاب نص قوامه الذي اإلحاطة

 2،"عليهم وجوبه وال حكايته يف يتنازعون وال ، اهللا رسول عن حيكونه عوامهم، نم
 وأخبار التشريع أمور من كثريا أن بين حني وذلك ملوضوعنا، بالنسبة مهمة خطوة خطا
 الدين من لذهب ألغيناها فلو "اآلحاد، أخبار طريق عن وردت إمنا  الرسول سرية
 والتطبيق الفهم أُسيء -  األقل على - أو ولتعذر ،"ثريالك األول املسلمني تاريخ ومن
 أولَى - اخلاصة خرب رد وهو – فامللزوم باطل، الالزم وهذا. الكتاب أحكام من لكثري

 خيطو وهكذا. املنطقي شكلها يف للشافعي العقلية احلجةُ تستوي مث ومن. بالبطالن
 أو الواحد خرب ضوابطَ "نعتمد أن علينا أنه وهي احلل، حنو التالية اخلطوة الشافعي
 اآلحاد أخبار من يعجبنا ال ما كل فننفي السهولة، منطق إىل نلجأ أن من بدالً اخلاصة
 الشافعي أورده ما على ذاا املنطقية النتيجة بناُء وميكن 3."نقلته أو نقله ضعف حبجة

                                                
 ،)العلم مجاع( 9ج ،األم انظر. خصمه موقف خطل يانب يف  للشافعي طويل كالم من النتيجة هذه استخلصنا 1
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  .اخلاصة وأخبار اإلمجاع بني العالقة بشأن اخلصم على إلزامات من
 ويوافقه - كتبه من املواضع بعض يف الشافعي يعرفه كما اخلاصة خرب كان وإذا

 به ينتهى من أو  النيب إىل به ينتهى حىت الواحد عن الواحد خرب "هو - اخلصم عليه
 الشافعي يلخصها راويه أو ناقله يف شروط توافر من به للعمل بد ال فإنه 1،"دونه إليه
 -3 احلديث؛ يف بالصدق الشهرة -2 العدالة؛ أو الدين يف الثقة -1: اآلتية النقاط يف

 احلديث أداء -5 اللفظ؛ من احلديث معاين حييل مبا العلم -4 به؛ حيدث ملا العقل
 مثل يف لعله إذا املعىن حييل مبا عامل غري احملدث كان إذا املعىن على ال مسع كما حبروفه

 يبق مل حبروفه احلديث أدى فإذا الل،ح إىل احلرام أو حرام إىل احلاللَ حييل احلال هذه
 من واحلفظ حفظه، من حدث إن للحديث احلفظ -6 معناه؛ إحالةُ معه يخاف وجه

. التدليس من الرباءة -7 ؛)يديه بني الكتاب وجود أي ( كتاب من حدث إن الكتاب
 ينتهى حىت "اآلحاد خرب راوي يف توافرها الشافعي يوجب اليت الشروط هي هذه

 منهم واحد كل ألن دونه؛ إليه به انتهى من إىل أو  النيب إىل موصوالً باحلديث
 عما منهم واحد كل يف يستغىن فال عنه، حدث من على ومثبت حدثه، ملن مثبت

   2.والضوابط الشروط من" وصفت
 علماء من الالحقة األجيال من عنها خرج من جند نكاد ال مجلتها يف الشروط وهذه

 ذلك يكون أن إال احلديث، علوم يف القواعد وضبط األصول بتمهيد وااهتم الذي احلديث
 لبعضها دمجا أو بعض، على لبعضها تقدميا أو لبعضها، تفصيالً فيها؛ التصرف سبيل على
 عرضناها اليت العقلية النتيجة على وتأسيسا. جوهرها حييل أو أصلَها ميس ال مما بعض، يف

 غري نفسه يف أصلٌ اخلاصة خرب أن للشافعي يتحقق إليها، الشروط هذه وبانضمام سابقًا،
  3".األصل من أضعف القياس ألن غريه؛ على قياسا يكون فال"غريه، إىل حمتاج
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 خبـرب  لألخـذ  الشافعي قررها اليت الشروط هذه تأمل عند باملالحظة اجلدير ومن
 اخلـارجي  النقد أو جيةاخلار الصحة جبانب ختتص أا للعلم طريقًا عليه واالعتماد الواحد
 أو املـنت  جانب تتناول ال شروطٌ وهي احملدثني، اصطالح حسب السند جانب أو للخرب
 ناظرهم من أن إىل ذلك يف السبب ويعود. يسريا إال) اإلحالة مسألة (للخرب الداخلي النقد

 هـذا  يف تهمؤلفا من اعتمدت اليت املادة حدود يف األقل على -  الكالم أهل من الشافعي
 تعارض أو اختالف من بينها يبدو قد وما لألخبار الداخلي النقد مسألةُ تكن مل -  املقال
 بالنـسبة  احلجية إشكالية توابع من الواقع يف هي طالَما اهتمامهم، من أساسيا موقعا حتتل

 مـن  تتطلبـه  وما لألخبار الداخلي النقد مسألة أن حال أي على الثابت أن إال. لألخبار
 حمور هي) إخل... التخصيص أو النسخ باعتماد سواء (بينها التوفيق أو فهمها حلسن منهج
 احلـديث  اخـتالف  مسألةُ ستكون كما ،"احلديث اختالف "كتاب يف الشافعي جهد

  .إليه اإلشارة سلفت الذي كتابه يف قتيبة ابن اهتمام حمطَّ هذه األخبار وتعارض
 والقضاء التشريع حجة -ب

 نفسه يف أصلٌ اخلاصة خرب أن موضع من أكثر يف الشافعي تأكيد من الرغم على
 أن يف حرجا أو غضاضةً جيد ال أنه إال عليه، قياسا أو إليه استنادا غريه إىل حمتاج غري

 ذلك وبيان. وأحكامه الشرع تصرفات يف ثابت هو مما بغريه له ميثل لنقل أو يقيسه
 منهم تؤخذ حقوقًا وبينهم حدودا، عباده على أوجب "إذ تعاىل اهللا أن بينا كان إذا أنه

 شهادة قبولَ علينا افترض أنه ذلك معىن فإن ،"أخبار والشهادات بشهادات، وهلم
 خرب ويشترك 1."غرينا مغيب نعلم ال ألنا "عدالتهم؛ من لنا يظهر ما على الشهود
 بالظاهر علم - " إلحاطةا علم "خالف على - كليهما أما يف الشهادة مع الواحد

 الواحد خرب بقبول  اهللا رسول عن الداللة "ذلك ويف الغلط، فيه ميكن الباطن دون
 من عدد قبول لزمنا كما الصدق أهل من كان إذا خربه نقبل أن أعلم واهللا فلزمنا عنه

                                                
 .6- 5ص ،)احلديث اختالف (10ج ،األم الشافعي، 1
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  1."عنه بالداللة سببا أقوى عنه الواحد خرب قبول بل الشهادة، من وصفت
 وهي عدول مائة بشهادة القضاء يف احلجة لنا تكن مهما أنه الشافعي ويضيف

 ثابت أمر عدلني اثنني بشهادة القضاء فإن واليقني، اإلحاطة من إليها نتطلع اليت الغاية
 وعلى األعدل على النفس "إن حيث العدل، يف الغاية مجيع دون أما من الرغم على

  2".ثابتة بولُهق علينا كان إذا باألقل فاحلجةُ أطيب، األكثر
 من شهادةَ نقبل ال كنا فإذا الشافعي؛ يؤكد كما والشهادة اخلرب يف ِسيان واألمر

 مضرة أو له، لقرابة أو لنفسه جيلبها منفعة بسبب الظِّنةُ عليه دخلت أو غلطُه كَثُر
 مل أو احملدث غلطُ كثر إذا اخلرب نرد كذلك فإننا له، قرابة عن أو نفسه عن يدفعها

 احلديث معاِني يعقل ال كان إن الظِّنة عليه دخلت أو صحيح كتاٍب أصلُ له يكن
   3.اللفظ دون باملعىن وأداه

 للذات الشخصية املنفعة أو املصلحة انتفاء حيث من الشهادة عن يفترق اخلرب أن إال
 إىل رجي ال) يرويه باحلديث (وحيرم حيل مبا احملدثَ "أن ذلك صديق، أو قريب من للغري أو

 فيه ِمما وال الناس، يتمول ِمما شيئًا غريه، عن وال عنها يدفع وال غريه، إىل وال نفسه
 بأمر كان إن سواء، املسلمني من احلديثَ ذلك حدثه ومن وهو هلم، وال عليهم عقوبةٌ
 اخلرب، دودمر مرةً ظنينا فيكون فيه، حالُه خيتلف ال فيه، العامة شريك فهو حيرم، أو يِحلُّ
4".وخواصهم الناس لعوام الشاهد حالُ ختتلف كما اخلرب، مقبولَ أخرى ظنني وغري   

 ونياتهم أصح، فيها أخبارهم تكون الناس تعتري أحوالٌ هناك ذلك عن وفضالً
" الغفلة عن املنبهة احلاالت "وهذه. أشد وتقواهم أقل، وغفلتهم أدوم، وفكرهم أسلم،

 عند "حضورا أشد فيها املرُء ويكون حصوالً تكون ما أكثر – فعيالشا يقرر كما –
 حيث عليه، وسالمه اهللا صلوات اهللا رسول عن والرواية" واحلرام احلالل يف احلديث

                                                
 .7ص نفسه، املصدر 1
 .26ص نفسه، املصدر 2
 .383-380ص شاكر، نشرة ؛176- 174ص املطلب، عبد ةنشر ،الرسالة الشافعي، 3
 .392ص شاكر، نشرة ؛179ص املطلب، عبد نشرة: نفسه املصدر 4
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  1.اآلثار من العديد يف جاء كما الكذب، أعظم  عليه الكذب
 التاريخ حجة -جـ

 والسالم الصالة عليه الرسول هدع من بدًءا املسلمني تاريخ هنا بالتاريخ املقصود
 يف الشأن أما. بعد من املسلمني وأجيال وخلفائه أصحابه وسرية سريته به جرت وما

 الصحابة تبلغ كانت الشرع أحكام من كثريا أن عنه استفاض فقد ، سريته
 بني قائم والسالم الصالة عليه وهو اآلحاد، بطريق بعض عن بعضهم ويتناقلها

 مثل ذلك، على الدالة الوقائع من طائفةً الشافعي ويورد. ذلك على رهميق ظهرانيهم
 ذلك، يف اهللا حكم تتعرف سلمة أم فجاءت صائم وهو زوجها قبلها اليت املرأة خرب

 الذي األمر ،"ذلك؟ أفعل أين أخربتيها أال: "سلمة ألم خطابا  جوابه فكان
 بأن يأمرها ال ألنه قبولُه؛ جيوز مما عنه لمةس أم خرب أن على داللةً "الشافعي فيه يرى
خِبرالنيب عن ت  فيه (احلجةُ تكون ما خربها ويف إال (نا ومثاله 2؛"أخربته ِلمأيض 
 وتبليغه تناقله جرى مما والوقائع األحكام من وغريمها اخلمر وحترمي القبلة حتويلُ
  . اآلحاد بطريق

 يفعل، ومل بأحكامه الناس من اجلماعة بعث على  الرسول قدرةَ نعلم حنن وإذ
 والـسالم  الـصالة  عليه النيب أن والوقائع السوابق تلك مثل من ذكره مر ما دل فقد

 عمـا  املنـهيني  عند بصدقه ، النيب عن خربه لزم إال صادقًا واحدا بنهيه اليبعث"
 احلجـةُ  اواحد إال ويه بأمره ليبعث "يكن مل  وأنه ،"عنه ى النيب أن أخربهم

  3.الشافعي يستخلص كما ،"إليه بعثه من على خبربه قائمةٌ
 من وكلُّ "واألقاليم، النواحي على والعمال الوالةَ  النيب توليةُ تقدم مبا ويلحق

                                                
 وفكره آراؤه وعصره، حياته: الشافعي حممد، زهرة، أبو وانظر ؛183-180ص املطلب، عبد نشرة: نفسه املصدر 1
 .227ص ،)تاريخ بدون العريب، الفكر دار: القاهرة(

 .406ص شاكر، نشرة ،186ص املطلب، عبد نشرة ،الرسالة الشافعي،  2
 زهرة، أبو حممد وكذلك ،415- 406ص شاكر، نشرة ؛191- 186ص املطلب، عبد نشرة: نفسه املصدر 3

 .229- 227ص ،الشافعي
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 إىل الرسلَ بعثُه وكذلك ،"عليه واله من على تعاىل اهللا أوجب ما بأخذ أمره فقد واله
 يدعوا أن عليهم ألن فيه؛ بعثه فيما حاِكم وكلهم "لسرايا،ا على األمراء ونصبه امللوك

نويقاتلوا الدعوةُ تبلغه مل م نتزل مل "كما ،"قتالُه حلَّ م فُـذُ  اهللا رسول كتبنإىل ت 
 رسوالً ليبعث يكن ومل أمره، إنفاذ ترك والته من ألحٍد يكن ومل والنهي، باألمر والته

 من أمرائه يف تحرى ما "فيهم يتحرى كان إمنا  إنه إذ ؛"هإلي بعثه من عند صادقًا إال
  1.إليه بعثهم من لدى" معروفني يكونوا أن

 يقـول  كمـا  - عنهم استفاض فقد بعدهم من املسلمني وأجيال الصحابة أما
 ،"واحدا واألمري واحدا، والقاضي واحدا، اخلليفة يكون أن "على اإلمجاع - الشافعي

 أحكـامهم،  بعـدهم  مـن  وينِفذُ احلدود، ويقيمون "أحكامهم، نفُذُوت فيحكمون
   2".عنهم إخبار وأحكامهم

 يزل مل به والعمل اخلاصة خرب قبولَ أن إىل كله ذلك من الشافعي وخيلص
 بلغته من سبيلُ كذلك وهو ،"شاهدنا من إىل بعدهم والقرون السلف "سبيلَ

 عن الواحد خرب تثبيت عنه يحفظ "وكلهم بلدان،بال العلم أهل من عنهم احلكايةُ
 ويقبله فوقه من عن منهم واحد كلُّ ويقبله به، واإلفتاء إليه واالنتهاء اهللا رسول

 الرغم على الواحد خرب قبول على اإلمجاع يدعي فال حيترز أنه إال 3".حتته من عنه
 كالمه من التالية ةالفقر من استخالصه ميكن احتراز وهو. بذلك القول إمكان من

 املسلمون أمجع: اخلاصة علم يف يقول أن الناس من ألحد جاز ولو: "يقول حيث
 فقهاء من يعلم مل بأنه إليه، واالنتهاء الواحد خرب تثبيت على وحديثًا قدميا

 أم املسلمني فقهاء عن أحفظ مل: أقول لكن يل، جاز ثبته، وقد إال أحد املسلمني
   4".الواحد خرب تثبيت يف اختلفوا

                                                
 . 419-416ص شاكر، نشرة ؛193- 191ص املطلب، عبد نشرة ،الرسالة الشافعي، 1
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 االنفراد خرب أصالة على التاريخ وشواهد والشرع العقل حجج تتوارد هكذا
 احلصرية الرؤية حتدي من الشافعي مكن الذي األمر احلق، وإدراك للعلم طريقًا وتثبيته
 جيد إنه بل. وتكريسها إشاعتها إىل ناظرهم ممن الكالم أهل بعض سعى اليت للعلم
ه فيهم أقام الذين لألنبياء تعاىل اهللا بعثة يف الواحد ربخل احلجج من مزيدعلى حجت 
 منه وأكثر ذلك يف الواحد وكان بعدهم، ومن غريهم، ا باينوا اليت األعالم "يف خلقه

 مانعةً "الواحد على الزيادة وليست 1".باألكثر قيامها منهم بالواحد احلجة تقوم سواء،
 احلجة هذه يف ما وعلى 2.غري ال التأكيد باب من هي اوإمن ،"بالواحد احلجةُ تقوم أن
 من هلم والسالم الصالة عليهم األنبياء بأن عليها االعتراض ميكن أنه إال طرافة، من

 عيسى ومائدة موسى كعصا لنبوءم مصاحبا كان ما منها سواء (املعجزات املؤيدات
 تقوم ما) القرآن كإعجاز ذاا سالةالر بنية يف منطويا منها كان ما أو املوتى، وإحيائه

  !كذلك ليسوا اآلحاد أخبار ورواةُ اخللق، على حجتهم به
 أمهية ذات مسألة هناك اخلاصة، خرب حجيِة إثبات الشافعي حماولة ندع أن وقبل

 خرب يف اليقني درجة مسألةُ وهي قليالً، عندها الوقوف من بد ال ومعرفية منهجية
 لنص بالنسبة مقطوعا العذر كان فإذا. العلمية الناحية من لزاميةاإل قوته ومدى الواحد
 من يستتاب بل ،"منهما واحد يف الشك يسع ال "حبيث عليها اتمع والسنة الكتاب

 إذ ،"االنفراد طريق عن فيه اخلرب جاء "ملا بالنسبة خمتلف األمر فإن قبوهلما، من امتنع
 منصوصا كان ما رد هلم يكون ال حىت العاملني يلزم أن "فيه احلجةَ أن الشافعي يرى
 حني ومرونة وضوحا موقفه يزيد وهو ؛"العدول شهادة يقبلوا أن يلزمهم كما منه،
 -  عاِلما كنت إن -  لك ليس وقلنا تب،: له نقل مل شاك هذا يف شك ولو: "يقول

 فيهم مكنأ وإن العدول الشهود بشهادة تقضي أن إال لك ليس كما تشك، أن
 3."منهم عنك غاب ما ويل واهللا صدقهم، من ظاهر على بذلك تقضي ولكن الغلط،

                                                
 .437ص شاكر، نشرة ؛201ص املطلب، عبد نشرة: نفسه املصدر 1
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 1االعتقاد، دون العمل يف حجةٌ اخلاصة خرب أن الشافعي يتبناه الذي املوقف هذا ومبىن
  .بعده من وأصوليني فقهاء من العلماء مجهور عليه سار الذي املوقف وهو

 ونظرنا الواحد خرب لتثبيت حجج من الشافعي قدمه ما اآلن استرجعنا أننا ولو
 حد أي إىل لنا لتبني غايتها، إىل مباشر ونفاذ الصياغة يف بساطة من به امتازت ما إىل

 من قليلة غري طوائف كتابات يف االحتجاج، يف والعسر الصياغة، يف التعقيد عسر
   2.الالحقني األصوليني

  السنة به مضت أو العمل عليه جرى وما الواحد خبر بين
 تركيبية بعملية ينهض كان إمنا -اإلشارة سلفت كما -الشافعي اإلمام كان إذا
 بسائر ومنهجيا معرفيا حتيط أن العملية هذه مثل شأن من فإن شاملة، تأصيلية

 قد وإذ. عهده يف املسلم العلمي العقل تشغل كانت اليت واالهتمامات اإلشكاالت
 فقد السابقة، الصحائف يف" الرسالة "لصاحب الكالمية اجلدلية املقاصد من طرفًا تبينا
 حيزا احتلت اليت الفقهاء جبهة هي أخرى، جبهة شطر وجوهنا نويل ألن األوان آن

  .العلمي وحجاجه الشافعي خطاب يف كبريا
 ال باعتباره الواحد خرب يردون الشافعي جادهلم الذين" الكالم أهل "كان لئن

 تعود رؤيةٌ وهي وطرقه، ومصادره للعلم ومنهجية معرفية لرؤية وفاقًا لذاته فيه حجةَ
 العسكري، هالل أيب رواية يف رأينا كما املعتزلة مدرسة مؤسس عطاء بن واصل إىل
 أو الواحد خرب يرد منهم كان فمن. خمتلفة أسباب إىل يعود للفقهاء بالنسبة األمر فإن

 احلجة انعدام اعتبار على يابنم ذاك موقفُه يكن مل التقديرات، أحسن يف به العملَ يعلق
 ملا معارضته باعتبار له ردهم كان وإمنا معرفية، منهجية ناحية من اخلاصة خرب يف أصالً

 هو ملا ترجيحا كان هلم بالنسبة فاألمر وبالتايل. حجية وأقوى منه أولَى عندهم هو
 الفقهاء لغة يف معروفًا كان ما هو الراجح وذلك أضعف، هو ما على حجية أقوى

                                                
 .232ص ،الشافعي زهرة، أبو 1
 .69-65ص ،2 ج ،اإلحكام يف اآلمدي أوردها اليت الواحد خرب لتثبيت العقلية احلجج -  املثال سبيل على -  انظر 2
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 اإلمام يعترب الذي العمل مبفهوم ولنبدأ. والسنة العمل باسم والشام احلجاز يف القدامى
  . عليه واعتمد بلوره من أبرز - املدينة علم وارث - مالك

 بن الليث إىل رسالته يف مالك اإلمام يوضح كما املدينة أهل عمل حجيةُ وتنبين
 بأحكام القرآن نزل وا اهلجرة، إليها كانت اليت هي دينةامل أن أساس على سعد

 فقه وتكامل والسالم الصالة عليه الرسول سنن اشتِرعت فيها واحلرام، احلالل
 حد على - فالالزم مث ومن. عليها وتأسيسا السنن لتلك اتباعا والتابعني الصحابة

 بني للذي خالفَه، ألحد أر مل به الًمعمو ظاهرا باملدينة األمر كان إذا "أنه -  عبارته
 ألحد ليس ولذلك". ادعاؤها وال انتحالُها ألحٍد جيوز ال اليت الوراثة تلك من أيديهم

 ،"املدينة ألهل تبع الناس "إذ املدينة، يف األمر عليه ملا وخمالفة خمتلفة بأشياء الناس إفتاُء
  1.مالك اإلمام يرى كما

) املدارك يف عياض القاضي مثل (املالكية علماء عهافر اليت التقسيمات تكن ومهما
 إمجاع أن "أبوزهرة، الشيخ يقول كما ،"مالك عبارة ظاهر "فإن املدينة، أهل عمل ملفهوم

 وترجيحاته مالك آراء أن املرء يلحظ أن ذلك لتبين ويكفي 2".حجة مطلقًا املدينة أهل
 عليه اتمع األمر "عبارة حتت ترد ما لباغا" املوطأ" يف بعضها نطالع أن ميكن كما الفقهية
 هلا مكافئة أخرى عبارات جانب إىل مرة، أربعني من أكثر تكررت عبارة وهي ،"عندنا

 ،"عندنا فيها اختالف ال اليت السنة "،"عندنا فيه اختالف ال الذي األمر "مثل الداللة؛ يف
 العملُ به جرى ما معىن ؤديت عبارات كلُّها وهي 3.إخل" عندنا العمل هذا على ليس"

 بالتوقيف، إال تعرف أن ميكن ال اليت "األعمال يشمل مما أهلُها عليه وتواضع باملدينة

                                                
 حممود، بكري أمحد حتقيق ،املسالك قريبوت املدارك ترتيب عياض، بن موسى بن عياض الفضل أبو القاضي اليحصيب، 1
 .65ص ،1ج ،)1967 ،1ط الفكر، مكتبة ودار احلياة مكتبة دار]: ليبيا [طرابلس/بريوت(
 .281ص ،)تاريخ بدون العريب، الفكر دار: القاهرة (وفكره آراؤه وعصره، حياته: مالك حممد، زهرة، أبو 2
-421: الصفحات ،1990 النفائس، دار: بريوت (عمروش برات أمحد بعناية نشرة ،مالك اإلمام موطأ انظر 3

423، 435، 447، 452، 454، 464، 511، 515، 526، 535، 539، 540، 549، 552، 557، 
 .384- 583 ،564-562 وأيضا ،350 ،347 ،344 وكذلك ،634 ،631
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 يكون أن ميكن اليت املدينة أهل أعمال يشمل وما ،"وغريمها ، النيب وكمد كاألذان
  1.الناس بني املعامالت وأحكام األقضية كبعض سبيلها، واالستنباط جتهاداال

" باملدينة عليه اتمع بالعمل "القول من مالك اإلمام ملراد الفهم هذا يؤيد ومما
 حجية لتأسيس اهلجرة دار إمام أوردها اليت لألدلة وتفنيده سعد بن الليث مناقشة

 مهجر هي املدينة أن على القائمة مالك حلجة الرد معرض ففي. املدينة أهل عمل
 رسالته يف الليث يقول اهللا، رسول سنن فيه تلقوا الذين املسلمني من األولني السابقني

 اهللا سبيل يف اجلهاد إىل خرجوا األولني السابقني أولئك من كثريا فإن: "مالك إىل
 كتاب ظهرانيهم بني فأظهروا الناس إليهم واجتمع األجناد، فجندوا اهللا، مرضاة ابتغاء

 يعلّمون طائفةٌ منهم جند كل يف وكان. علموه شيئًا يكتموهم ومل نبيه وسنة اهللا
   2".والسنة القرآن هلم يفسره مل فيما برأيهم وجيتهدون نبيه، وسنة اهللا كتاب
 ويعطي ، الرسول عهد بعد تطورا كما والفتيا الفقه أمر الليث يستعرض مث
جاء فإذا: "فيقول مالك به قال مما أوسع مدى اإلمجاع مفهوم فيه عمل أمر أصحاب 
 عليه يزالوا ومل وعثمان، وعمر بكر أيب عهد على والعراق والشام مبصر  هللا رسول

 مل أمرا اليوم حيدثوا أن املسلمني ألجناد جيوز نراه فال بغريه، يأمروهم مل قبضوا حىت
 اهللا رسول أصحاب أن مع هلم، والتابعني  اهللا رسول أصحاب من سلفُهم به يعمل
 علمتها قد أن عرفت قد أين ولوال كثرية، أشياء يف الفتيا يف بعده اختلفوا قد 

 بن سعيد ، اهللا رسول أصحاب بعد أشياء يف التابعون اختلف مث. إليك ا كتبت
 باملدينة فحضرم بعدهم من الذين اختلف مث االختالف، أشد ونظراؤه، املسيب
 ربيعة خالف من وكان الرمحن عبد أيب بن وربيعة شهاب ابن يومئذ ورأسهم وغريها
  3."وحضرت عرفت قد ما مضى قد ما لبعض

                                                
 .281ص ،مالك زهرة، أبو 1
 ،)2004 احلديث، دار: القاهرة (الصبابطي الدين عصام قيقحت ،العاملني رب عن املوقعني إعالم قيم، ابن اجلوزية، 2
 .66- 65ص ،2/3ج
 .66ص نفسه، املصدر 3
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 إللقاء كفايةً مالك لإلمام - صديق بل - معاصر فقيه من املناقشة هذة يف إن
 فقهائها بني متعارفًا كان كما املدينة، أهل بعمل االحتجاج مغزى على كاشف ضوء
 رسولال عن نقالً ثبت ما ليشمل يتسع كان إنه حيث وأصحابه، مالك رأسهم وعلى

 اخللفاء عهد يف وفتوى ااجتهاد بعده، من تكامل وما عليه وسالمه اهللا صلوات
  . والتابعني والصحابة الراشدين
 هو تقريبا كان احلجاز، فقهاء بني شائعا وكان والسنة، العمل من املراد املعىن إن

 الشام ءفقها عند فالسنة. بالسنة احتجاجهم يف الشام فقهاء عند املقصود املعىن ذاته
 أعراف "والسالم الصالة عليه الرسول سنة جانب إىل لتشملَ تتسع األخرى هي كانت
 حاضرا جنده للسنة الواسع املفهوم هذا إن 1".وتطبيقه الكتاب فهم يف ومسالكها األمة
 حماولة صاحب باعتباره وعلمائها األمة نظر يف علي مقام ذي رجل لدى ووضوح بقوة
. العزيز عبد بن عمر هو ذلكم الراشدة، اخلالفة ج إىل السياسية بالسلطة للعودة جادة
 ووالةُ  اهللا رسول سن: "بسنده نعيم أبو روى كما اخلامس الراشد اخلليفة يقول
 اهللا، دين يف وقوةٌ اهللا، لطاعة واستكمالٌ اهللا، لكتاب اتباع ا األخذُ سننا بعده األمر
 فهو ا اهتدى من. خالفها شيء يف النظر وال بديلُها،ت وال تغيريها اخللق من ألحد ليس

 ما اهللا وواله املؤمنني سبيل غري اتبع تركها ومن منصور، فهو ا استنصر ومن مهتد،
   2".مصريا وساءت جهنم وأصاله توىل،

 روى فقد.  اخلطاب بن عمر إىل للسنة الشامل املفهوم ذا العودة ميكن إنه بل
 فيها بعبارة العاص بن عمرو له فقال سوط، مائةَ والته أحد جلد عمر أن يوسف أبو

حذر نهذه مثل أمضيت إن إنك: "الوالة معاقبة يف سابقةً ذلك يصري أن خيشى م 
 جواب فكان ،"بعد من سنة وسيكون عليهم، سيشق األمر فإن والتك، على العقوبة

                                                
 .66ص سابق، مرجع ،"والرسالة الشافعي "السيد، 1
 العلمية، الكتب دار: بريوت (عطا القادر عبد مصطفى حتقيق ،األصفياء وطبقات األولياء حلية نعيم، أبو األصفهاين، 2

 .324ص ،6 ج ،)1423/2002
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  1."سنة لكانت علتهاف لو واهللا... بكم يقتدى أئمة الرهط أيها إنكم: "عمر
 يوسف أيب مناقشات يف للسنة املعىن هذا حضور مدى نتبني أن كذلك ونستطيع

. التايل املثال نورد أن املقام هذا يف ويكفي الشام، أهل إمام األوزاعي، على وردوده
 وبيان) احلرب غنائم من (والرجل للفارس اإلسهام يف األوزاعي رأي مناقشة فبعد

 وللراجل أسهم بثالثة للفارس أسهم "أنه من  اهللا رسول عن ملرويا اخلرب خمالفته
 فيها املسلمني أئمة كانت هذا على: "األوزاعي كالم على يوسف أبو يعلق ،"بسهم
 ال ِممن - الشام مشايخ رأي أو احلجاز أهل من: وصف كما فهذا: "بقوله ،"سلف

 ذا: األوزاعي فقال هذا، صنع - الفقه أصول وال (!) التشهد وال الوضوَء يحِسن
 مناقشته إثر يوسف أيب من يتكرر يشبهه ما أو نفسه التعليق وجند 2".السنة مضت

بذلك: قوله وأما: "يقول حيث للرجل، يكونان للفرسني اإلسهام يف األوزاعي رأي 
   3".السنة مضت بذلك: احلجاز أهل قول مثل فهذا العلم، أهل وعليه األئمة عملت

 الفقه أن كيف خالله من نتبني يوسف أليب التايل النص نورد أن هنا ملفيدا ومن
 خالفت ولو والتابعني، الصحابة عمل من سوابق على يعتمدا أن ميكن كان واإلفتاء

 من جزٌء نفسها هي السوابق تلك ألن اعتبارا وذلك ، اهللا رسول عن املوثوق اخلرب
: يوسف أبو يقول. السابقة الفقرات يف بنا رم الذي الشامل الواسع مبفهومها السنة

 ال: وقال سهم؛ وللفرس سهم للرجل: يقول تعاىل اهللا رمحه حنيفة أبو كان وقد"
 بن املنذر عن احلارث بن زكرياء عن حدثناه مبا وحيتج مسلم، رجل على يمة أفضل

 سهم سللفر: الشام بعض يف قسم  اخلطاب بن لعمر عامالً أن اهلمداين محظة أيب
 ذا يأخذ حنيفة أبو فكان. وأجازه فسلّمه  عمر إىل ذلك فرفع سهم، وللرجل

                                                
  . 25 رقم اهلامش ،111ص ،)باإلجنليزية (اإلسالمي للفقه املبكرة التطورات أمحد، حسن، انظر 1

Hassan, Ahmad: The Early Development of Islamic Jurisprudence (Islamabad: Islamic 
Research Institute, 1988). 

 بدون العلمية، الكتب دار: بريوت (األفغاين لوفاءا أيب حتقيق ،األوزاعي سري على الرد يوسف، أبو يعقوب، 2
 .21ص ،)تاريخ

 .41ص نفسه، املصدر 3
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 أن واألحاديث اآلثار من جاء وما سهما، وللرجل سهما للفرس وجيعل احلديث
 أبا أن من الرغم وعلى 1".وأوثق ذلك من أكثر سهما وللرجل سهمني للفرسني

 والة سوابق من باعتبارها املروية لواقعةا أن إال نعلم، كما العراق فقهاء من حنيفة
 أيضا هم كانوا العراق فقهاء أن عن فضالً بصدده، حنن ما على داللة ذات الشام
  .الشافعي خبطاب" مستهدفني"و معنيني

 الذي الواسع مبفهومها السنة بأن القول إىل خنلص أن - سبق ما ضوء يف - ميكن
 عن املنقولة األخبار تشمل كانت سواء حد لىع والشام احلجاز فقهاء عند شائعا كان

 اتاجتهاد من املسلمني بني العملُ عليه جرى وما والسالم الصالة عليه الرسول
 معروفًا كان الذي القدمي املعىن هذا إن بل 2.الزمن عرب توطدت وممارسات وأعراف

 يعمل مل إذا ا يؤخذ ال  النيب عن الواردة السنن أن مقتضياته من كان الفقهاء بني
 اهللا رسول حديث أن "بصدده وقرر إلبطاله الشافعي سعى ما وهو 1بعده، أحد ا

بكالم الفقرة هذه ولنختم. رأينا أن سبق كما ،"بعده غريه بعمل ال بنفسه، يثبت 
 حاولت ما على واضحة داللة ذي) ه198 سنة املتوفَّى (مهدي بن لعبدالرمحن

 يف العلمية للساحة تصويرا عده ميكن فيما مهدي ابن ليقو. إبرازه السابقة الفقرات
 يف إمام واألوزاعي السنة، يف بإمام وليس احلديث يف إمام الثوري سفيان: "عصره

                                                
 سري على الرد وكذلك ،100- 99ص ،)تاريخ بدون العلمية، الكتب دار: بريوت (اخلراج يوسف، أبو يعقوب، 1

 ثالثة لفرسهو لرجل أسهم  اهللا رسول «أن عمر ابن عن روي ما إىل يوسف أبو يشري. 20- 17ص ،األوزاعي
 عبد حممد بعناية نشرة ،داود أيب سنن األشعث، بن سليمان داود أبو السجستاين،» .لفرسه وسهمني له، سهما: أسهم
 احلديثني وانظر. 437ص ،2733 احلديث ،"اجلهاد كتاب "،)2010 العلمية، الكتب دار: بريوت (اخلالدي العزيز
 للفرس: أسهم ثالثةَ للفارس خيرب يوم أسهم  النيب أن «عمر ابن عن ةماج ابن عند خمتلف بلفظ وجاء. يليانه اللذين

 .412ص ،2854 احلديث ،"اجلهاد كتاب "،ماجة ابن سنن» .سهم وللرجل سهمان،
 صديقي، سعيد أختر حممد كذلك وانظر. 87ص سابق، مرجع ،اإلسالمي للفقه املبكرة التطورات حسن، 2

  . 25- 24ص ،)باإلجنليزية (تهادجواال الزكاة لفقه املبكرة التطورات
Siddiqiو Muhammad Akhtar Saeed, Early Development of Zakat Law and Ijtihad, (Karachi: 

Islamic Research Academy, 1983). 
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   2".واحلديث السنة يف فإمام مالك أما احلديث، يف بإمام وليس السنة
 عامل يف ومصطلح لغة من سائدا كان مما جانب على سريعة إطاللةً تلك كانت

 به قام ملا والثقايف العلمي اإلطار من اجلوانب بعض يعكس أمرا ذلك باعتبار الفقهاء
 الرغم على أنه إىل املقام هذا يف اإلشارة من بد وال. تأصيلي تركييب عمل من الشافعي

 املدينة أهل عمل ملفهوم" الرسالة "صاحب مناقشات على البحث هذا اقتصار من
 ينطبق ترتيبها يف ج من سلكه وما حجج من ساقه ما أن إال ه،ب القائلني على وردوده

 هناك ليس إنه القولُ أمكننا ورمبا. السابقة الفقرات يف له عرضنا كما السنة مفهوم على
مها ميكن بل املفهومني، بني كبري اختالفملسمى امسني -  التسامح من بشيء – عد 
 من سواها دون املدينة على يقصرونه به القائلون كان" العمل "مفهوم أن سوى واحد،
 املفهوم يف وكذا (املدينة أهل عمل مفهوم يف احلجة عمدةُ كانت وإذا. اإلسالم أمصار
 من املمارسةُ عليه واستقرت العملُ به جرى مما اإلمجاع عليه انعقد ما هو) للسنة القدمي
 يضع الشافعي فإن ، اهللا رسول عن أخبارا خالف ولو حىت والتابعني الصحابة لدن

 حجتنا وكانت: "يقول حيث سواها، ما على احلكومة هلا جيعل أساسية عامة قاعدةً
 بعده ألحد يكن مل  اهللا رسول عن ثبت إذا احلديث أن) مالك أصحاب أي (عليهم
 وغري الصحايب منطوقها يف يستوي قاعدةٌ وهي 3،"خيالفه شيء عنه جاء لو حجةٌ

 نقل ما أو عامة، عن عامةٌ نقلته ما إىل ينصرف ال الشافعي المك أن ومعلوم. الصحايب
 يف" اخلرب "أو" احلديث "عن يتحدث عندما والسالم الصالة عليه النيب سنن من بالتواتر

 طريق عن جاء ما هو واحتجاجه كالمه مدار وإمنا كتبه، من غريه ويف املوضع هذا
 االحتجاج بشأن تثور كانت ما وهو ،وأحاديثه اهللا رسول أخبار من اآلحاد أو اخلاصة

  .قبل من رأينا كما ومعرفية منهجية إشكاالت به

                                                
 .94- 90ص ،اإلسالمي للفقه املبكرة التطورات حسن، وكذلك ،425ص ،الرسالة على شاكر أمحد للشيخ 8 رقم احلاشية 1
 .362ص ،6ج األولياء، حلية صفهاين،األ 2
 .515ص ،)والشافعي مالك اختالف كتاب (8ج ،األم الشافعي، 3
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 الصدقات أخذوا "وعليا وعثمان وعمر بكر أبا بأن احتج مِن على رده سياق ويف
 أن من اخلدري سعيد أبو رواه مبا يعملوا ومل ،"طويالً وزمانا عاما أخذًا البلدان يف

 أواق مخسة دون فيما وليس صدقة، أوسق مخسة دون مافي ليس: "قال  الرسول
: فيقول تفصيالً ويزيدها السابقة األصولية القاعدةَ الشافعي اإلمام يؤكد ،"صدقة

 مل بأنه وال بتأويل نرده ومل خبربه، اكتفى ثقة كان ملا به احملدث أن عليه حجتنا فكانت"
 عما  اهللا رسول بسنة اكتفاًء ه،مثل األئمة من أحد عن يرو مل بأنه وال غريه، يروه

 أعلم  النيب إذ كتاب تأويلُ عليها يدخل مل بينة منصوصةً كانت إذا وبأا دوا،
 وخيالفه، املنصوص  النيب قولَ يوافق أن يحتمل مجلٍة حديثُ وال الكتاب، مبعىن

 مل أن يوهنه ومل ه،في خمالفًا يكون وال له موافقًا يكون أن أولَى املعنيني احتمل إذا وكان
  1".ثقة كان إذا  النيب عن واحد إال يروه

 أنه ذلك الفقهية؛ منظومتهم يف مهمة نقطة يف وأصحابه مالكًا الشافعي وحياصر
 فقه على الفقهية وترجيحاته فتاويه يف واضحا اعتمادا اعتمد  مالكًا أن املعلوم من

 سـعى  الـيت  الزاويـة  وهي تعاىل، اهللا رضوان عليهما عبداهللا وابنه اخلطاب عمربن
 لتأسـيس  الراشد اخلليفة سرية يف هلم معتمد ال أن هلم يبني إذ فيها حملاصرم الشافعي

 املـرأة  ترث وال للعاقلة الدية: "يقول كان الذي نفسه فعمر. املدينة أهل عمل حجية
 بـن  لضحاكا به أخربه مبا للعمل به عمل وما رأية عن رجع ،"شيئًا زوجها دية من

 ديـة  أي (ديتـه  من الضبايب أشيم امرأة يورث أن إليه كتب اهللا رسول أن "سفيان
  2.الضحاك خرب لديه ثبت إذ حجةٌ لعمر يكن ومل ،)"أشيم

 أروش يف اخلطاب بن عمر به عمل ما املسلمني ترك الشافعي يبني أن وبعد
 بن عمرو آل بكتاب لديهم ثبتت كما ، اهللا رسول سنة إىل ورجوعهم اليد أصابع
 عمرو مع إليهم وأرسله اليمن ألهل كتبه والسالم الصالة عليه النيب كان الذي حزم

                                                
 .525ص نفسه، املصدر 1
 .426ص شاكر، نشرة ؛196ص املطلب، عبد نشرة ،الرسالة الشافعي، 2
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 يف نثبتها املهمة، األصولية املنهجية الداللة ذات األمور من مجلة يستخلص حزم، بن
 به والعمل الواحد خرب قبول -2 املبدأ، حيث من الواحد خرب قبول -1: اآلتية النقاط

 لو -3 قبلوا، الذي اخلرب مبثل عمل األئمة من ميض مل وإن فيه يثبت الذي تالوق يف
 ترك وجب عمله، خيالف  النيب عن خربا وجد مث األئمة من أحد من عمل مضى
 غريه بعمل ال بنفسه يثبت  اهللا رسول حديث إن "-4 اهللا، رسول خلرب عمله
 على وحاكميته الواحد خرب حبجية صةاخلا (األساسية املبادئ هذه الشافعي ويؤيد". بعده

 ومل: "يقول حيث التاريخ حبجة) دوم عمن فضالً وعملهم الصحابة اجتهاد من سواه ما
 بن عمرو كتاب يف ثبت ما خبالف أي (هذا خبالف عمر فينا عمل قد املسلمون يقل
 ما ىلإ صاروا بل غريهم، وال خالفه عندكم أن وتذكروا واألنصار، املهاجرين بني) حزم

   1".خيالفه عمل كل وترِك اهللا رسول عن اخلرب قبوِل من عليهم وجب
 رجوع من عيينة بن سفيان طريق عن ثبت مبا الشافعي حيتج نفسه املنوال وعلى

 أن رافع أخربه لَما) األرض من خيرج مما جزء على املزارعة (املخابرة عن عمر بن عبداهللا
 باملخابرة ينتفع عمركان فابن: "بالقول إدريس بن حممد يعلق وهنا. عنها ى  النيب

 أن عنها، ى أنه اهللا رسول عن يتهمه ال واحد أخربه إذ يتوسع، ومل حالالً، ويراها
 عاب ما: يقول أن وال اهللا رسول عن جاء ما مع رأيه يستعمل وال خربه بعد خيابر
 النيب بعد بالشيء العمل نأ يبني ما هذا ويف. اليوم إىل به نعمل وحنن أحد علينا هذا
   ."2 النيب عن اخلرب يوهن مل النيب عن خبرب يكن مل إذا

 كتبه يف به احتج مما نسرد مل ومبا الوقائع من سردنا مبا - للشافعي تستقيم وإذ
 من كائنا العمل أن على احلجةُ -"األم"من" والشافعي مالك اختالف "كتاب وخاصة

 ، اهللا رسول عن ثبت ما مىت اخلرب حلكومة اضعاخ دائما كان إمنا مصدره كان
 يروون فهم: االتساق وعدم التناقض مالك أصحاب ليلزم التالية اخلطوة إىل ينتقل

                                                
 .424- 422ص ،شاكر نشرة ؛195-194ص املطلب، عبد نشرة: نفسه املصدر 1
 .446- 445ص شاكر، نشرة ؛206ص املطلب، عبد نشرة: نفسه املصدر 2
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 رفع مسألة مثل خبالفها، ويعملون يصححوا نفسه مالك بطريق األخبار من مجلةً
 الرفع وعند كوعالر عند ركعة كل يف ومرتني افتتاحها عند مرة (الصالة يف اليدين

 الرغم على فقط الصالة افتتاح عند اليدين رفع على االقتصار مالك يرى حيث ،)منه
 النيب عن أبيه عن سامل عن شهاب ابن عن نفسه هو رواه الذي الثابت احلديث من
 .ا الشافعي يقول الصدد هذا ويفختلو ال هلجة يف مالك أصحاب من مناظره خماطب 
 تبنون أصالً فتتخذونه شيئًا عمر ابن عن تروون كنتم إذا أيتأر: "وتعنيف شدة من

 عن روي ما موافق وهو عليه، فتركتموه الصالة يف شيئًا يفعل عمر ابن فوجدمت عليه،
 مث حجة، منفردا عمر ابن قول اختاذ من وصفتم ما يفعل أن ألحد أفيجوز ، النيب

 ممن غريهم وال  اهللا رسول أصحاب من له خمالف ال اهللا رسول سنةَ معه تتركون
 1".العلم من أدق هو فيما يتكلم أن له جيوز ال أن انبغى هذا جهل من روايته؟ ثبتت
 نفسه مالك رواه ما وأصحابه مالك خالف الذي الصالة يف بالتأمني اجلهر ذلك ومثل
 هريرة أيب عن أخرباه أما الرمحن عبد بن سلمة وأيب املسيب ابن عن شهاب ابن عن

 غفرله املالئكة تأمني تأمينه وافق من فإنه فأَمنوا، اإلمام أمن إذا«: قال اهللا رسول نأ
  2.بآمني صوته اإلمام رفع كراهة إىل املالكية ذهب إذ ،»ذنبه من تقدم ما

 اإلمام صالة أي (القاعد مسألة يف رأيتك: "بالقول خصمه الشافعي ويواجه
 خرجت آمني، اإلمام قول ومسألة الصالة، يف يدينال رفع ومسألة ،)جالسا باملأمومني

 عن يظهر فيها ترغب الذين املشرقيني بعض من منفردا ووافقت واآلثار، السنة من
 موافقة أو مبوافقتهم وأصحابه مالكًا الشافعي يتهم الذين واملشرقيون 3."أقاويلهم

                                                
 .545ص ،)والشافعي مالك اختالف كتاب (7ج ،األم الشافعي، 1
 البخاري صحيح إمساعيل، حممد اهللا عبد أبو البخاري،. هريرة أبو رواه واحلديث. 546ص نفسه، املصدر 2
 احلديث ،"بالتأمني اإلمام جهر باب - األذان كتاب "،)1419/1999 الفيحاء، ودار السالم دار: دمشق/الرياض(

 العلمية، الكتب دار: بريوت (مسلم صحيح القشريي، احلجاج بن مسلم النيسابوري، ؛127- 126ص ،780
 .160ص ،410 احلديث ،"والتأمني والتحميد التسميع باب -  الصالة كتاب "،)1421/2001

 .547ص ،)والشافعي مالك اختالف كتاب (7ج ،األم الشافعي، 3
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  .العراق أهل من الرأي فقهاء هم بعضهم
 مواجهة يف الشافعي ميضي االتساق، وعدم بالتناقض زاماإلل من ذاته النهج وعلى

 مثل املسائل، من عدد يف عليه واإلمجاع املدينة أهل بعمل القول بشأن وأصحابه مالك
 الثمار، وبيع والصدقات، اهلرة، جناسة وعدم احلر، يف الظهر صالة وتأخري اإلبراد

 وغريها قياما، خلفه وصالم ساجال باملأمومني املريض اإلمام وصالة والعتق، واألقضية،
 حممد يعيد ذلك سياق ويف 1".األم "من" والشافعي مالك اختالف كتاب "يف املسائل من
 مقتضاها واليت قبل من ذكرناها اليت األساسية بالقاعدة التذكري آلخر حني من إدريس بن
 عن احلديث ثبت إذا "وأنه" حجة  النيب عن روي ما خبالف قال أحد يف اليكون "أنه

  2".خالفه ما دون  عنه روي فيما احلجة "وأن" سواه عمن به استغين  اهللا رسول
 وتوجيه نصح من فيها عما فضالً التعريض من شيء على تنطوي وبلهجة

 إىل كالمه الشافعي يوجه ،جتهادواال الرأي قضايا مع التعامل كيفية يف منهجي
 أمجع تقولوا أن جيوز ال أنه واعلموا فسكم،ألن النظر فأحِسنوا: "فيقول مالك أصحاب

 اختلفوا فيها قولوا ولكن العلم، أهل من خمالف باملدينة يكون ال حىت باملدينة الناس
 أعلمه فما خالفه، ألسنتكم على يوجد ما فتدعوا اإلمجاع تدعوا وال كذا، اخترنا فيه

  3!"هذا من أقبح علم إىل نسب  أحد على يؤخذ
 حبجية القائلني على وردوده الشافعي حجج البحث هذا سياق يف رءامل يتابع وإذ

 أن رِوي فقد. بشأنه والتساؤل بالتسجيل حقيق أمر انتباهه يلفت املدينة، أهل عمل
 على الرشيد أو املهدي أو املنصور (العباسيني اخللفاء بعض عليه عرض حينما مالكًا،

 وينشر الكعبة، يف" املوطأ "يعلق أن) املعين فةاخللي اسم حتديد يف الروايات بني اختالف
 بأن معتذرا هذا رفض عليها، والقضاء الفتيا توحيد يتم نسخةً مصر كل يف منه

                                                
 .552- 514ص فسه،ن املصدر 1
 .518- 516ص نفسه، املصدر 2
 ا، يبدو وال األصل، يف كذافيما: يقال أن الصواب ولعل مستقيم. 
 .551ص ،)والشافعي مالك اختالف كتاب (7ج ،األم الشافعي، 3
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 كل عند صار وأنه ،"رآه مبا مصره يف كلٌّ فأفىت البالد يف تفرقوا اهللا رسول أصحاب"
 نفسه عند كال نأ"و الفروع، يف اختلفوا وأم غريهم، عند ليس علم منهم طائفة

   1".ألنفسهم بلٍد كل أهلُ اختار وما عليه، هم وما الناس "يدع بأن نصحه مث ،"مصيب
 فيلزمهم مالك أصحاب على ا حيتج فلم الشافعي عن الواقعةُ هذه غابت فكيف

مثلَه تفوت أن ميكن اليت الوقائع من ليست وهي ومواقفه، صاحبهم أقوال يف التناقض 
 تعليق هنا نورد أن حيسن أحواله؟ على واطالع مالك باإلمام صلة من له كان ما مع
 أي (عنده ليس املدينة أهل عمل أن على يدل وهذا: "يقول حيث عليها القيم ابن

 قط يقل ومل العمل، عليه رأى ملا منه اختيار هو وإمنا األمة، جلميع الزمة حجة) مالك
 أهل عمل هذا أن جمردا إخبارا خيرب بل بغريه، العمل جيوز ال والغريه" موطئه "يف

 على الواقعة ذه القيم ابن احتجاج يف الذكي امللمح من الرغم وعلى 2".بلده
 أن ميكن ال األمة جلميع حجةً املدينة أهل عملَ يرى ال مالكًا أن دعواه أن إال املالكية،
  .سبق فيما منها جزًءا نقلنا اليت سعد بن الليث إىل رسالته يف مالك كالم أمام تستقيم

  التاريخ على النص لحاكمية والمعرفي المنهجي والتأسيس الشافعي
 اإلمكان قدر استحضرت بقراءة للقيام املقال هذا من السابقة الصفحات سعت

لدى حاضرة كانت اليت والسياسية والفكرية املنهجية واإلشكاالت القضايا أطراف 
 على التدليلَ مهُّها يكن مل قراءةٌ وهي. الواحد ربخل احتجاجه سياق يف الشافعي اإلمام

 فذلك سواه، دون الفكري املذهب هذا أحقية أو ذاك أو الفقهي الرأي هذا صواب
 هذه غرض كان وإمنا سواء؛ حد على واحلديثة القدمية به اخلاصة املؤلفات يف مظانه
 االستشهاد جرى اليت النصوص من أي تأمل وعند مراحلها من مرحلة كل يف القراءة

 التركييب العملُ عليها ينطوي اليت الفكرية واملقاصد املنهجية األبعاد تتبني أن ا
  .به للقيام الشافعي ض الذي التأصيلي

                                                
 .193-192ص ،1ج ،املدارك ترتيب اليحصيب، ؛362ص ،6ج ،األولياء حلية األصفهاين، 1
 .584ص ،1/2ج ،نياملوقع إعالم اجلوزية، 2
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 خرب حجية إلثبات املعريف-والفكري واملنهجي التارخيي املغزى إذن هو فما
 مرتَع هو هل البحث؟ هذا صفحات يف استعراضه مت كما اخلاصة، خرب أو الواحد
" النصوص دائرة من التوسيع طريق "عن القياس تكبيل إىل يهدف إيديولوجي، تلفيقي
 عمقه يف هو للسنة االنتصار "هل أم 1!الكتاب بعض زعم كما السنة؟ نطاق بتوسيع
    2.آخر خترص كما ؟"اهلامشي القرشي العريب للرسول انتصار

 ما االنقسامات من شهد قد وبعده قبلهو الشافعي عهد يف املسلمني تاريخ إن
 منها تفلت أن ميكن اإلنسانية اتمعات أن يبدو ال سنةٌ وتلك يشهد، أن له اهللا شاء
 أن كما. العليا الوحي مرجعية على تأسست ولو حىت األحوال، من حال بأي

 من أصل إىل استندت مهما وأعراف سنن من حيام يف توطد وما املسلمني ممارسات
 وما الزمن صروف به جتري ما مصيبها أنه إال عليه وسالمه اهللا صلوات الرسول نسن

 يف شك من هناك وليس. وحتول تبدل من اتمع أوضاع وتفاعل التاريخ تيار حيمله
 على املمتد املسلمني تاريخ يقرأ وهو الشافعي وعي يف حاضرةً كانت األمور هذه أن

 بعلمائهم ويلتقي أمصارهم بني ويتنقل قليالً، أقل أو الزمان من قرنني مدى
 معاصريه، وعند الشافعي عند ذلك إدراك يف الوضوح درجةُ تكن ومهما 3.ويناظرهم

  .العلمي تراثه من أيدينا بني فيما بظالهلا ألقت حقيقةً يبقى أنه إال
 املغزى واحلديث الفقه أهل من للشافعي املعاصرين العلماء من عدد أدرك ولقد

 عملية بكونه املقال هذا يف وصفُه سبق مما به يقوم كان ملا املنهجية واألمهية فكريال
                                                

 .87ص سابق، مرجع ،"الشافعي فكر يف التلفيقية الوسطية اإليديولوجية "زيد، أبو حامد نصر 1
 ،)2005 ،1 ط العريب، الثقايف املركز: بريوت/البيضاء الدار (والتاريخ األصول بني السنة محادي، ذويب، 2

 التجديد ،"والتاريخ األصول بني السنة "وي،اهلندا إبراهيم حسن يف الكتاب هلذا علمية مراجعة وانظر. 78ص
 وانظر. 226-207ص ،1427/2006 ،10 السنة ،19 العدد ،)مباليزيا العاملية اإلسالمية اجلامعة تصدرها(

 رياض: بريوت (األئمة فقه من األمة ختليص: الشافعي جناية زكريا، أوزون،: يف التمحالت هذه من آخر منطًا
 .  101-61ص ،)2005 والنشر، للكتب الريس

) الرشيد هارون يدي بني (املريسي وبشر احلسن بن وحملمد األولياء حلية الشيباين احلسن بن حملمد مناظراته مثالً انظر 3
 .التواِلي على 98- 90ص ؛81- 80ص ،9ج ،األولياء حلية األصفهاين، يف
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 أمحد عن روي فقد. ذلك على دالة تعليقات منهم فصدرت شاملة، وتأصيلية تركيبية
 علينا قدم فلما املسند، طلب على وحثنا محاد بن نعيم علينا قدم: "قال أنه حنبل ابن

 من الشافعي أدخله ما إىل بذلك يشري وكأمنا 1،"البيضاء ةاحملج على وضعنا الشافعي
 أكثر يبدو ما وهو. عنها الدفاع يف طرق من سلكه وما السنة فهم يف أساليب
 حنسن فلم الرأي، أصحاب على نرد أن نريد كنا: "الْحميدي وراق كالم يف وضوحا

   2".لنا ففتح الشافعي جاءنا حىت عليهم نرد كيف
 الشافعي أن لو: "فقال واملناظرة اجلدل على العالية مقدرته ىعل بعضهم وشهد

 على اقتداره يف لغلب خشب من أنه حجارة من الذي العمود هذا على ناظر
 رأيت ولو رمحته، إال أحدا يناظر الشافعي رأيت ما: "عبداحلكم ابن وقال 3".املناظرة

 وعرب 4".احلجج الناس علم الذي وهو يأكلك، سبع أنه لظننت يناظرك الشافعي
 أكثر بصورة الشافعي به قام ملا التركيبية املنهجية األمهية عن 5اجلارود أيب بن موسى

 ابن كتب أخذ الشافعي أن مكة أهل من وأصحابنا حنن نتحدث كنا": فقال دقة
 أنس بن مالك إىل باملدينة الفقه رياسةُ وانتهت... أنفس أربعة عن) مكة فقيه (جريج
 عن فأخذ حنيفة أيب إىل بالعراق الفقه رياسةُ وانتهت عنه، وأخذ والزمه إليه فرحل

 احلديث، أهل وعلم الرأي أهل علم له فاجتمع... مجالً احلسن بن حممد صاحبه
  6".القواعد وقَعد األصول أصل حىت ذلك يف فتصرف

  

                                                
 .108ص نفسه، املصدر 1
 .103ص نفسه، املصدر 2
 .سعيد بن هارون هو الكالم هذا قائلو. 111- 110ص نفسه، املصدر 3
 ،)1422/2001 الرسالة، مؤسسة: بريوت (النبالء أعالم سري عثمان، بن أمحد بن حممد الدين مشس الذهيب، 4
 ).عندنا من والتسويد (50-49ص ،)القرقسوسي نعيم حممد حتقيق (10ج
 روى. مذهبه على الناس يفيت مبكة وأقام شافعي،ال أصحاب من فقيها كان املكي، اجلارود أيب بن موسى الوليد أبو هو 5

 يعقوب وأىب معني بن حيىي عن روى. الشافعي عن الرواية اختالف عند إليه املرجع وكان الشافعى، عن األماىل كتاب
 . الرازي حامت وأبو سليمان بن والربيع الزعفراىن عنه وروى البويطي،

 ).عندنا من والتسويد. (7ص ،الرسالة لكتاب ملطولا تقدميه يف شاكر أمحد الشيخ النص هذا أورد 6
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   خاتمة
 يدرك شك نبدو كان القواعد وتقعيد األصول تأصيلل ض الذي الشافعي إن

 فهذا. املسلمني تاريخ يف ،)وأخبارا أحاديث (نبوية وسنة قرآنا اإلسالمي، النص مرتلةَ
 اجلماعة عليه قامت الذي اجلذر "هو - السيد رضوان حبق قال كما – النص

 والصراعات االختالفات كانت مهما 1،"األمة رحابه يف وتأسست اإلسالمية
 من كان فإمنا ،"ويركب يؤصل "هو وإذ. سلمنيامل بني جتري كانت اليت والثورات
 مترابطة، متراتبة ومصادرها األحكام أصول منظومةُ تستوي أن األساسية مقاصده

 تأسيس يف فإن التاريخ، يف حياا مشروعية أسس من بصرية على األمةُ تكون حبيث
 - رأينا كما األصويل بنائه يف الشافعي فيها وضعه اليت املرتبة ويف -الواحد خرب حجية

 الرائعة بالصور حافالً التاريخ هذا كان مهما التاريخ، على النص حلاكمية تأسيسا
 صاحلي من وغريهم الراشدين واخللفاء الصحابة من األولني األئمة سرية من املضيئة

  . املسلمني
 وأبعاده وتوجهاته مالِمحه نتبني كما النبوي املثال هو امللزم القياسي فالنموذج

 ناظرهم من إىل الشافعي رسالة فإن وهكذا. وأخباره وسننه  اهللا الرسول سرية من
 العيار وحده هو النموذج ذلك أن األمة، أجيال من غريهم وإىل العلماء من وجادهلم

 مهما تارخيهم على احلاكم فهو مث ومن ام،اجتهادو وأعرافهم وسننهم عملهم على
  .اجلادة عن ويزيغ ينحرف حني به ناهيك وجهته، استقامت
 جمرد يكونوا مل خصوصا الراشدين واخللفاء عموما الصحابة إن قائل يقول قد
 شأن وإن ،(disciples) وحواريني أصحابا ذلك مع كانوا بل ، للنيب تالميذ

 حييا أن كذلك شأنه بل عنه، ويكتب أستاذه من" يتعلم "أن فقط ليس الصاحب
 أن الطبيعي من فإنه ذلك، على وتأسيسا. أستاذه تعاليم جيسد، مث ومن ويتمثل،
 األحيان، غالب يف سلوكهم مع وأفعاله  الرسول أقوالُ الصحابة أذهان يف تترابط

                                                
 .11ص ،والسلطة واجلماعة األمة السيد، 1
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   1.التماهي من نوع هناك يكون حبيث
 عليكم«: قوله يف  اهللا رسول عن املأثور من له حنتج بل نسلمه، قولٌ ذلك نعم،

 نقول ولكنا 2».بالنواجذ عليها واعض بعدي من املهديني الرشدين اخللفاء وسنة بسنيت
 وقافني حكومته، النبوي للنموذج يعرفون كانوا األصحاب هؤالء إن :الشافعي بلسان
 أن إىل ذهب عندما احلقيقةَ السابق القول صاحب أدرك ورمبا. حدوده من يلزمهم عندما
 لتحفظ تارخيية ضرورةً تكان - نقادها من وهو -  لألخبار واالنتصار احلديث حركة
 على فالسيطرة 3.وحتوالته التاريخ تفاعالت وجه يف سريها ووجهةَ أصالتها األمة على

 وأعرافُهم املسلمني سنن وليست عليه، تتعاىل مرجعية إىل حتتاج وتوجيهها التاريخ حركة
 تبقى مث ومن. عليه متعالية أو التاريخ عن خبارجة -  وأعرافهم الصحابة سنن فيها مبا - 

 والسالم؛ الصالة عليه املختار النيب سنة: القرآن إىل املدخل يف هي القرآن بعد املرجعيةُ
 وصف ما وإال 4،"السنة على عيارا العمل وليس العمل، على العيار هي السنة "أن ذلك

  .  لألنام حسنة أسوة بكونه القرآن يف  الرسول
 على يشغبون الذين من طوائف أن يبدو اليت الكربى القضية أو احلقيقةُ هي هذه

 حينا التحديث وباسم آخر، حينا التارخيي النقد وباسم حينا، العلمي البحث باسم السنة
 إن يدركوها، أن يريدون ال أخرى، تارة للقرآن املطلقة املرجعية عن الدفاع وباسم تارة،

                                                
  .  58ص ،)اإلجنليزية باللغة (،اإلسالم الرمحن، فضل 1

Rahman, Fazlur, Islam (Chicago: University of Chicago Press, 1979). 
 منها ووجلت العيون منها ذرفت بليغة موعظةً الغداة صالة عدب يوما  اهللا رسول وعظنا: "قال سارية بن العرباض عن 2

 والطاعة، والسمع اهللا، بتقوى أوصيكم«: قال اهللا؟ رسول يا إلينا تعهد فبماذا مودع، موعظة هذه إن: رجل فقال. القلوب
 فعليكم منكم ذلك أدرك فمن ضاللة، فإا األمور، وحمدثات وإياكم كثريا، اختالفًا ير منكم يعش من فإن حبشي، عبد وإن

 ،2676احلديث ،"العلم كتاب" الترمذي، جامع." »بالنواجذ عليها عضوا املهديني الراشدين اخللفاء وسنة بسنيت
 .7ص ،43 احلديث املقدمة، ،ماجه ابن سنن." صحيح حسن حديث هذا: "الترمذي قال. 607ص

 .75ص  ،التاريخ يف اإلسالمي املنهج الرمحن، فضل 3
Rahman, Fazlur, Islamic Methodology in History (Islamabad: Islamic Research Institute, 
1989). 

 .583ص ،1/2ج ،املوقعني إعالم اجلوزية، 4
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 مناهج يف أسر من عقولُهم هلم تعرضت ما بسبب إدراكها، عن عاجزون إم نقل مل
 يف مبا اختزاالً، احلقائق ختتزل أن تريد اليت وقوالبه احلداثي بعد وما احلداثي الوضعي الفكر
:  النيب يؤديها اإلنساين االجتماع يف ووظيفة رسالة من تعنيه وما النبوة حقيقة ذلك
 هداية متثل كيفيات يف به آمن ِلمن وبيانا وتعليما وإرشادا ربه، من عليه أنزل ملا تبليغا

 والقدوة املثال هو يكون منوذجيا جتسيدا عمالً، ا ينهض كما مبقتضياا، والتحقق الوحي
  . يذر وما منها يأيت ما كافة، والفعل السلوك ضروب يف املؤمن به فيتأسى األكمل،

 وصوره، التطبيق وجتليات وأصوهلا النظرية مضامني رسالته يف تتزاوج وبذلك
 يستهديان وتطبيقًا وعمالً بالعمل، موصولني وبصرية فهما الدين أبعاد كاملوتت

 تنتهي للربيد، ساٍع جمرد ليس النيب أن ذلك. اآلخر دون ألحدمها قوام فال بالنظر،
 الزمن من الترتيلُ استغرق لَما وإال إليهم، أُرسلت ملن الرسالة يسلم أن مبجرد مهمته

 أن يكفي ولكان مكث، على ويتلوه جنوما، القرآن  لُالرسو ليتلقَّى استغرق ما
 يتلو كما تبعه، ومن هو يتلوها مصفوفة صحفًا أو مرقومة ألواحا واحدة مرةً إليه يلقى
  .للكتب السجل كطي يطويها أو سفر أي املرء
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