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 قدمةالم

 المقدمة
عؾ الحؿد هلل»        ج مانِ  - الذي  رتةٍ  يف كؾ ز عؾؿ  - مـ الرسؾ ف ا مـ أهؾ ال بؼاي

اهلل  ب  ؽتا ن ب حقق ، ي ذى ك إ مـفؿ طؾ ن  صربو دى، وي ك الف إل ـ ضؾ  ن م يدطق

، وكؿ  د أحققه س ق ق ؾ إلبؾ قتق ـ  م ؿ  فؽ ؾ العؿك،  اهلل أه ن بـقر  رو ، ويبص الؿقتك

ـ ح أثر ال اس، وأقب ك الـ ؿ طؾ ـ أثره فؿا أحس  ، د هدوه ضال تائف ق فؿ، مـ  ق اس طؾ

قـ،  جاهؾ ؾ ال وتلوي ؿبطؾقـ،  ل ال حا اكت تحريػ الغالقـ، و اهلل  ـ كتاب  يـػقن ط

يف الؽتاب،  ففؿ مختؾػقن  تـة  الػ ع، وأصؾؼقا طؼال  البد ألقية  ؼدوا  ذيـ ط ال

اهلل،  يف  ، و ؾك اهلل ن ط ؼقلق ، ي ب الؽتا ة  رق مػا ك  عقن طؾ ن لؾؽتاب، مجؿ مخالػق

ؿتشابف بال ؾؿقن  غقر طؾؿ يتؽ اهلل ب ب  ن جفال الـاس  ويف كتا خدطق لؽالم، وي ـ ا م

فتـ الضالقـ مـ  ـعقذ باهلل  قفؿ، ف ن طؾ بفق يش  .(1) «بؿا 

ؿدً  حاكف ح فأحؿده سب ا فق رك مبا ا صقبا  ثقر ضؾ   ،ا ك ف، وفقا غ كعؿ ره طؾك سقاب أشؽ و

ػسف ضا ك ، ور خؾؼف د  كؾؿاتف، مــف طد داد  ، وم ف اء وزكة طرش ل ثـ ، طؾقف، ٓ أحص
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وحده ٓوأشفد أن  إٓ اهلل  رب غقره، وٓ  ، شفادة مممـ شريؽ لفٓ إلف  بلكف ٓ 

ؼ سقاه ن محؿدً معبقد بح فد أ ش رسق، وأ اتؿ ا طبده و ف خ بلك ة مققـ  شفاد ف  ل

خريـ ولقـ وأ إٓالـبققـ، وسقد إ بارك  إياه، ، ٓ متبقع بحؼ  ؾك اهلل وسؾؿ و ص

ؾ اكرون قفط الذ ره  ا ذك ـطدد م آلف  ، وطدد ما غػؾ ط ك  وطؾ قن،  لغافؾ ره ا ذك

لديـوصحبف،  يقم ا ديف إلك  هتدى هب  .ومـ ا

 :أما بعد     

ل      ع الشاف م  ؼد كان اإلما ؾؿً  ف ـ ط ؾؿق ؿس ال ئؿة  رب أ ك ـ أ اًل م وطؿ طً ا  ا اتب  ،ا و

اإلمام  أحؿد ب بار  ذه ال ق ؾؿ ف  ت قال فقف ما  هللوحسبؽ  ا ف ولده طبد  : ـ حـبؾ لؿا قال ل

؟ ف !يا أبف ـ الدطاء لف ؽثر م ؿعتؽ ت ل فنين س فع الشا ن  جؾ كا ا بـل أي ر ؼال لل: ي

ـ مـ خؾػ، أو  كظر هؾ لفذي ا س ف ؾـا فقة ل لعا ، وكا ؾدكقا س ل الشؿ الشافعل ك ن  كا

ض.   ؿا طق  مـف

حرصت          فوقد  ؿقت لذي س رك ا ا السػر الؿبا طؼقدة اإلمام الشافعي ) :يف هذ

 ام كؿا دوكفا يف كتبه أو رواها طـه تالمقذه م اإل ح طـ  جؿع ما ص ؾك  ( ط

اب آ الشافعل  ؾك مـ طتؼاديف أبق كـل لؿ أقػ ط كتب يف هذا ، حقث إ

ؿذكقر الشرط ال باب ب لشافعل ال إلمام ا ئؾ ووصايا ل كسبت رسا يف  ، وقد 

اهقة و د بلساكقد  عتؼ الؿ صحأبقاب  ؿد، ويف ال هلل الح ـقة و لثابت غ  .قح ا

لشافعل        ا لسـة، إمام هدى، طُ  واإلمام  الؽتاب وا ظقؿ  رف بتع

ؽ هبؿا ؿس طؾك والت ، شلكف ، والسقر  ؿ أجؿعقـ ف اهلل طؾق ان  ضق ة ر الصحاب ة  صريؼ

سالم اإل ن أئؿة  الٍؽ  :يف ذلؽ شل دَ  كؿ ـِ  وأحؿ ب كِ  وا بار ـِ الؿ واب ـَ  ،  ي ، سقر
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ـِ  س صري   والح لب قريا ث ـِ ، وال ب ـةَ  ، وا قق ـ طقاض، ط ؾ ب ، والػضق اطل وز ، وإ

دجك ل بقح ا طالم الفدى، ومصا أ هؿ مـ  رى مجرا  .ومـ ج

 :الرسالة ما يؾيل لي طؾى جؿع هذه والحام     

ؿ الـاس أن أئؿة الؿسؾؿقـ  :أوًل  مً  -لقعؾ ًص طؿق صق بعة خ ئؿة إر إ كقا  -ا ا و كا

ن ؾدا الب مان و إز رغؿ مـ اختالف  ؼد طؾك ال ؿعت ل ال يف أصق ؼقـ  ن  ،متػ وذلؽ ٕ

قلف  سـة رس ب اهلل و رب واحد وهق كتا  .الؿش

الشافعل  :اثاكقً      إلمام  ـتسب ل اك مـ ي هـ الػف يف  الػؼيف  أن  ويخ ف، 

دة صقلف      ، العؼق يف إ ، أشعري  وع يف الػر شافعل  كا  ؼقل: أ  .ق

ل   لشافع اإلمام ا قدةً  ولؿ يؽـ  الح طؼ ص ال ؾػ  لس ؾك صريؼة ا فً  إٓ ط ؼ ، اوف

ال   ض عل  شاف ال مام  اإل ن  نما أ ف ؼد  ؿعت ب ال بقا لؽالم يف أ ا ؽ أهؾ  ؾ ؾؽ مس  فؿـ س

ؿسؾؽ :طـده لؽ ال ك ذ ـ طؾ ؿ يؽ ن يؽقنإذ ل ًٓ  ، وإما أ ا لشافعل ض م ا د اإلما  طـ

   لذم كؿا سرتاه د ا أش الؽالم وأهؾف  ن شاء حقث كان يذم  الؽتاب إ ذا  يف ه

الك  . اهلل تع

تابف  ؿعاين رحؿف اهلل يف ك ديث صوقد قال اإلمام الس الح حاب  صار ٕص  آكت

لسـة وذم 9-10) ا فعل رحؿف اهلل يف  الشا ذكر جؿال مـ كالم اإلمام  ( بعد أن 

: ؽالم  ال

ا ة ففذ لسـ ؽالم والحث طؾك ا ذم ال الشافعل يف  ي ٓ  ،كالم  الذ اإلمام  هق  و

ـ صريؼف  ديـ م ؾب ال ف وص إلق الرجقع  ، فؾق جاز  لذي ٓ يؼاوم ؾ ا والػح يجارى 

ف جر طـ الز الرتغقب فقف أولك مـ  ف ،لؽان ب ـفل طـ ولك مـ ال إلقف أ دب  فال  ،وبالـ
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ـ صريؼتف وع ثؿ يرغب ط الػر بف يف  صر مذه صقل.  يـبغل ٕحد أن يـ ـيف إ  اه

رحؿف اهلل الؿتقىف سـة  اإلمام السؾؿاسل  إئؿة "هـ  يف كتابف 550وقال  مـازل 

3)ص  "إربعة 7 :) 

داد إض هذا مـ  ري آطتؼاد، قؾـا لف:  رع، أشع بؾ  ،فؿـ قال أكا شافعل الش  ٓ

د رتدا آ اهـ :1مـ   . د طتؼا آ أشعريَّ  فعل  لشا يؽـ ا لؿ  ذ   إ

ًٓ  :اثالثً  دو زطؿ  إأن هـاك  إلمام  - ا مـفجفاًل  -سالمقة ت أهنا تسؾؽ مسؾؽ ا

ة  الشافعل  ية، صقفق أشعر شافعقة،  حـ  قن: ك  .فقؼقل

صقفقة يف  يف إصقل،  رية  روع، أشع الػ عقة يف  ـ شاف قن: كح وآخرون يؼقل

ؾقك ؾػ  الس لس وطؾك صريؼة ا السـة،  و ؾؽتاب  بعا ل لشافعل مت م ا اإلما ، وقد كان 

وسؾقكا ؼفا  قدة وف  .طؼ

ثبت طـ اإلمام الشافعل  حرصُت  :ارابعً  جؿع ما  د  طؾك  ٕساكق با

ادالص ـ إس ٕكـا أمة  اء ما حقحة،  سـاد لؼال مـ ش اإل سـاد مـ ديــا، ولقٓ  ، واإل

هللشا حؿفؿ ا ر ذلؽ أئؿتـا  ؿا قرر  ف "، ء ك هلل ب خص ا اد والرواية مؿا  وطؾؿ اإلسـ

ؿد  ؾؿً  أمة مح ؾف س سـادوجع تاب ٓ إ . فلهؾ الؽ اية لفؿ  ا إلك الدر

دطقن  وهؽذا الؿبت قٓت،  ؼ الؿـ هذه إمة -يلثرون بف  ،  -مـ  ضالٓت أهؾ ال

بقـ  ـة، يػرققن بف  لس سالم وا ؾ اإل ؿـة أه ف ال ؿ اهلل طؾق أطظ سـاد لؿـ  اإل وإكؿا 

                                                                        

: الردة عن ادلين , وإهما الرجوع عن االتباع فإن االرتداد يف اللغة يأيت بمعىن الرجوع  ليس املراد 1
واتلحول .
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قيؿ ؿعقج والؼ والسؼقؿ وال صحقح  كؿا  ،ال إ بدع والؽػار  هؿ مـ أهؾ ال وغقر

ا مـ د ؾقف ، وط إسـاد بغقر  هنا  رو ت يلث قٓ مـؼ ؿ  ؿ ٓ طـده ، وه ؿاد يـفؿ آطت

صؾ ا ـ الع ل م الحال وٓ  الحؼ مـ الباصؾ،  فا  ن فق  .(1) "يعرفق

فعل  ا:خامًس  لشا د أن اإلمام ا لتعصب  لقعؾؿ كؾ أح وا يـبذ التؼؾقد 

ا خالػ الؽت دطق إلك رد كؾ ما  وي هبل،  الؿذ فا والجؿقد  ل د قا ، فؼ ب والسـة

ة هلل»: مدوية صريح بل خالف سـة رسقل ا يف كتا   إذا وجدتؿ 

اهلل  سقل  بسـة ر ؾت  فؼقلقا  ق   .«ودطقا ما 

 :طؿؾي يف هذا الؽتاب    

ل  ـ1 فع لشا وقػت طؾقف مـ كالم اإلمام ا ؼد   جؿعت ما  يف أبقاب الؿعت

تبف ره مـ ك فوغق اقب ة يف مـ ملػ الؿ ف يف  الؽتب  إلق بتف  كس ت  ت ما صح تبع ، ، وت

ف قدت مـفجف، ووطؼ طبؼات ، و جؿ، وال تب الرتا ريخ، والك يث ، وكتقا حد تب ال

. وكتب العؼائد وغقرها ثار،   وأ

ؾك تؾ ـ 2 اعحؽؿت ط ط ؿست تستحؼ قدر ال ار بؿا   . ؽ أث

أبقاب ـ  3 ال يف  ٕقق تبت تؾؽ ا ار تطاع، ور ؿس ر ال بقـفا قد سبة  ؿـا  .طقت ال

خالق ـ 4 ٕ ا يتعؾؼ بؿؽارم  ؼد بباب  ؿعت ؿت أبقاب ال ؿ ما  ،خت فقف أه فلوردت 

فع لشا ام ا ـ كالم اإلم ف م ا الباب  ل وقػت طؾق قً  ،يف هذ الم تلس ا بلئؿة اإلس

لتل د ا العؼائ ا كتب  ختؿق ذيـ  الـفل  ال ق، و مؽارم إخال ؾك  بالحث ط ػقها  صـ

                                                                        

 (.1/9)  "مجؿقع الػتاوى"ـ  1
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ا سػاسػف ف، فؿطـ  اءت أخالق وس دتف فسدت  دت طؼق فس ، وٓ أدل طؾك ذلؽ ـ 

ع أه واق هؿمـ  دماء يستحؾقن  ، و ؾؿقـ ؿس ن ال رو لذيـ يؽػ ، ؾ إهقاء ا

ؿوأطر ويػرقاضف سالم ، وأمقالفؿ،  اإل ر أطداء  فؽا وجقن ٕ وير فؿ،  ن جؿاطت ق

.  بقـفؿ

ؿة  ـ 5 ل وأئ لشافع م ا تالمقذ اإلما ـ  صرة لعدد م خت تراجؿ م ف  ت فق ا أورد باب دت  طؼ

هبف   ي  مذ رهالذ بسق ف وساروا  قدت كقا طؾك طؼ ا  .ـ ك

مفؿ وحادوا طـ  ـ 6 لذيـ زلت أقدا فعقة ا لشا ف ٕشفر أئؿة ا ؿت فق رج طؼدت بابا ت

ل صا ػ ال لسؾ ؼصريؼ ا ؿعت باب ال يف  ـقا ح  بق ؽ، و ك ذل خر أمرهؿ طؾ آ يف  كدمقا  ؿ  د ث

هـالؽ لتل  ئؾ ا غقا هال ، ، واطرتفقا بلكف ٓ  بالؽتاب والسـة ؿسؽ  داية إٓ بالت

ة إم ػ  ك سؾ ؿاوالسقر طؾك خط الء ، وكبذ إهقاء ل الب فا مـ الػتـة والفالك و  .فق

ردت تؾؽ ا ف مـ أخبارهؿوقد أف ذكرت فق مستؼؾ،  رتاجؿ بؽتاب  ما وأحقالفؿ  ،ل

د جؿة ؿة، وفقائ ئؾ مف مسا فقف  اب، وزدت  ت الؽ هذا  ؿا يف  قف هق أوسع م ف ؾت  ، وكؼ

ض ر بع ػؼف إكؽا يف ال ف شافعل  : إك ؼقل ـ ي ة خاصة طؾك م لشافعق ا ي يف ، أشعرأئؿة 

لؽتاب لؽ ا عتؼد، وسؿقت ذ جفود اإلمام الشافعي وتالمقذه وأئؿة مذهبه : )الؿ

  (.يف كصرة طؼقدة السؾف الصالح

ًص أسل ال جفف خ ؾف لق العؿؾ ك ك أن يجعؾ هذا  ال فعً ال اهلل تع ده كا با لع ل و ول إكف ،  ا 

قؾ وٓ حقل  قك ل وكعؿ ال ق حسب مقل ه رم مل ل وأك مسمو باهلل خقر  ة إٓ  وٓ قق

ظقؿ حات، والحالعؾل الع صال ؿتف تتؿ ال بـع هلل الذي   . ؿد 

ه فا   ن طـد ـ كا دةوم اكئ در و است أو كصقحة، أ ؽقرً ،  مش ؾف  ؾقرس ؾك ، ف قؿ ا ط ر
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 باب
 وعظٌم منزلته وحسن أثره ما جاء فً فضل اإلمام الشافعً 

يث قال راينطن الحسن بن محؿد بن الصباح الزطػ        د الح ب  حا ن أص : كا

دً  أيؼرقق حتك  لشافعل ظا  ا  . (1)فؿ 

ل ؽرابقسيطن الحسقن بن طؾي الو       ل قا فع لشا قـا ا قدم طؾ  :  حـ وك

قفا يجالس ف حتاج  ؾ واحد مـا ي إٓ وك سـة  ـا  ن فؿا مرت طؾق  . (2) ثقرا

رد  قال الحؿقدي:       لرأي، فؾؿ كحسـ كقػ ك ا حاب  كـا كريد أن كرد طؾك أص

ػتح لـا عل، ف ف لشا جاءكا ا حتك   .(3) طؾقفؿ، 

اف»قال:  وطن الربقع بن سؾقؿان الؿرادي ؿعت الش ثً س دي ذكر ح ، و ـ الـبل عل ا ط

اهلل؟ د  ا طب ف يا أب خذ ب رجؾ: تل ف  ل ل روي ،، فؼا أ حان اهلل!   فؼال: سب

اهلل  ئً  طـ رسقل  آخذ بف؟شق هلل ا ٓ  ا لرسقل  متك طرفت   !

                                                                        

أبل سعقد إطرابل طـ  ( مـ صريؼ1/225أخرجف البقفؼل يف مـاقب الشافعل ) .إسـاده صحقحـ  1

 ثؼة حافظ. ,الحسـ بـ محؿد بف, وأبق سعقد إطرابل هق: أحؿد بـ محؿد بـ زياد

( مـ صريؼ زكريا بـ يحقك طـ 1/223أخرجف البقفؼل  يف مـاقب الشافعل ) .إسـاده صحقحـ   2

 ة فؼقف.الحسقـ بـ طؾل بف, وزكريا بـ يحقك هق: الساجل. قال الحافظ ابـ حجر يف التؼريب: ثؼ

(: أخربكا أبق بؽر بـ إدريس وراق 107أخرجف ابـ أبل حاتؿ يف مـاقب الشافعل ص ) .إسـاده حسنـ   3

(, وابـ 9/96الحؿقدي قال: قال الحؿقدي بف. ومـ صريؼ ابـ أبل حاتؿ أخرجف أبق كعقؿ يف الحؾقة )

طؿر وراق  (, وأبق بؽر بـ إدريس هق: محؿد بـ إدريس بـ51/344طساكر يف تاريخ دمشؼ )

( فؼال: سؿعت مـف بؿؽة 7/204الحؿقدي مـ أهؾ مؽة, ترجؿ لف ابـ أبل حاتؿ يف الجرح والتعديؾ )

 (: مستؼقؿ إمر يف الحديث. اهـ  9/137وهق صدوق. اهـ. وقال ابـ حبان يف الثؼات )
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  ًيث طؼؾل قد ذهبحد دكؿ أن  كا أشف ؿ آخذ بف، فل ول  .«(1) ا، 

ل وطن الربقع بن سؾقؿان     يؼقلقا لشافعل  ا بل  : إذا وجدتؿ: سؿعت  يف كتا

سقل اهلل  بسـة رسقل اهلل  خالف سـة ر   فؼقلقا 

ؾت   . (2)ودطقا ما ق

فعل  :قال أحؿد بن حـبل  لشا ع لألثر مـ ا أيت أتب  .(3)ما ر

سئؾ طـ  وطن أبي غالب طؾي بن أحؿد بن األزدي       ـ اإلمام أحؿد أكف  ط

                                                                        

ريؼف ابـ مـ صو, ( طـ الربقع بف147أخرجف ابـ أبل حاتؿ يف مـاقب الشافعل ص ) .إسـاده صحقحـ   1

( مـ صريؼ إبراهقؿ بـ 9/113(, وأخرجف أبق كعقؿ يف الحؾقة )51/387) طساكر يف تاريخ دمشؼ

والؿدخؾ إلك الســ الؽربى  ,(1/216/453محؿد الصقاف, والبقفؼل يف معرفة الســ )

 ,( 51/387ومـ صريؼف ابـ طساكر يف تاريخ دمشؼ ) ,(1/373ويف مـاقب الشافعل ) ,(1/205)

 ( مـ صريؼ أبل العباس إصؿ طـ الربقع بف.2/302يف ذم الؽالم )والفروي 

( مـ صريؼ محؿد بـ إسؿاطقؾ الرقل طـ 1/389وأخرجف الخطقب البغدادي يف الػؼقف والؿتػؼف )

 الربقع بـحقه.

(: أخربكا أبق طبد اهلل الحافظ وأبق طبد 1/472أخرجف البقفؼل يف مـاقب الشافعل ) .إسـاده صحقح ـ  2

ـ السؾؿل وأبق سعقد بـ أبل طؿر قالقا: سؿعـا أبا العباس محؿد بـ يعؼقب يؼقل: سؿعت الرحؿ

 الربقع بـ سؾقؿان الؿرادي بف, وهذا إسـاد كالشؿس يف رائعة الـفار.

( مـ 1/262والفروي يف ذم الؽالم ) (,1/469أخرجف البقفؼل يف مـاقب الشافعل ) .إسـاده حسنـ  3

وأبق صالب هق: أحؿد بـ حؿقد أبق صالب الؿشؽاين. قال الؼاضل أبق  صريؼ أبل صالب طـ أحؿد بف,

 (: الؿتخصص بصحبة إمامـا أحؿد.39/ 1يعؾك يف صبؼات الحـابؾة )

ـْ أحؿد مسائؾ كثقرة وكان أحؿد يؽرمف ويعظؿف, وروى طـف أبق محؿد فقزان, وزكريا بـ  ,روى َط

حؿد قديؿا إلك أن مات, وكان أحؿد يؽرمف َيْحَقك وغقرهؿا, وذكره أبق بؽر الخالل فؼال: صحب أ

 ويؼدمف, وكان رجال صالًحا فؼقًرا صبقًرا َطَؾك الػؼر. اهـ
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 : ل أحؿد ، قا فعل لشا ـ إدريس ا د ب د »محؿ ، لؼ ا بف ؾقـ ـ اهلل ط د م ؼ ؿـا ل ا تعؾ كـ

أكف  ؿـا  لشافعل، فؾؿا سؿعـا كالمف طؾ ؾقـا ا قدم ط بـا كتبفؿ حتك  ، وكت الؼقم كالم 

إٓ كؾ خقر  رأيـا مـف  ؿا  الل ف ٕيام والؾق لسـاه ا جا   أطؾؿ مـ غقره، وقد 

ـ وأبا طبقد ٓ  ك بـ معق ن يحق فن د اهلل،  ا طب ا أب رجؾ: ي : فؼال لف  الب ل أبق غ قا

ت ل يف كسب ، يعـ ؿا إيرضقاكف حؿد:ف أ ل  ، فؼا ؼقٓن، » ياه إلك التشقع ا ي ى م ما أر

قرً  إٓ خ ف  ـا مـ أي ا ر ، م ٓ خقرً واهلل ا إ ـ وٓ سؿع لف: ا،  ق ؿـ ح د ل حؿ ل أ ؿ قا ، ث ا

ف» ، إذا مـح العؾؿ ـ أهؾ  جؾ م ن الر ك ـ أ عال اهلل ت حؿؽؿ  ا ـ ر مـ  اطؾؿق شقئا  هلل  ا

ؿ، وَح  ؾ اف مَ رَ الع ؿا لقس فقف، وبئست هءَ قرك حسدوه فرمقه ب شؽالف  صؾة يف  وأ الخ

ؾؿ  .«(1)أهؾ الع

رو  :بن سؾؿة بن طبد اهلل الـقسابوري وقال أحؿد   هقيف بؿ زوج إسحاق بـ را ت

ن  رجؾٍ  بامرأةِ  يفطـده كتب كا ل وتق فع لشا تب ا حال ك إٓ ل زوج هبا  ، لؿ يت

                                                                        

(: أخربكا أبق طبد اهلل الحافظ قال: 2/259. أخرجف البقفؼل يف مـاقب الشافعل )إسـاده حسن ـ  1

 الحافظ هق: اإلمام سؿعت أبا أحؿد طؾل بـ طبد اهلل الؿروزي يؼقل: سؿعت أبا غالب بف, وأبق طبد اهلل

الحاكؿ, وأبق أحؿد هق: محؿد بـ طؾل بـ طبد اهلل بـ طؿر بـ زرارة الؽالبل الزراري الـقسابقري, 

وقد حصؾ يف الؿـاقب سؼط يف اسؿف وتصحقػ يف لؼبف, والتصقيب مـ كتاب الروض الباسؿ يف 

قؾ إلك كقكف صدوقا, (, وأثبت يف خالصة الحؽؿ طؾقف أن الـػس تؿ2/1158تراجؿ شققخ الحاكؿ )

 ويبدو أن إمر كؿا قال.

وطؾل بـ أحؿد بـ الـضر إزدي صدوق, وثؼف مسؾؿة إكدلسل كؿا ذكر ذلؽ الحافظ ابـ حجر يف 

(: قال الدارقطـل: ضعقػ. وقال 111/ 3(, وقال الحافظ الذهبل يف الؿقزان )5/480لسان الؿقزان )

  اهـ  ابـ كامؾ الؼاضل: ٓ أطؾؿف ذم يف الحديث. 
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ع جامع ووض  ، الشافعل ب  ؾك كتا ر ط جامعف الؽبق ضع  ، فق ؾك الشافعل صغقر ط ف ال

غقر الثقري الص  .جامع 

قيطل، وقدم أ ـ الب الشافعل ط ، وكان طـده كتب  بقر قسا ذي ك م الرت اطقؾ  ق إسؿ ب

بؽتب ا دث  أن ٓ تح ؽ حاجة  ل إلق ق بـ راهقيف: ل ف إسحا ل ما فؼال ل فع لشا

بق قسا خرجردمت بـ حتك  ف  حدث ب ؿ ي لك ذلؽ، فؾ ف إ فلجاب  ، (1) . 

اق قؾت : قال الحافظ البقفؼي إسح ـ العؾؿ  -: أراد  ف م ظؿ محؾ  -مع ط

ع ا ف فقأن يرتػ فعلا وضؿسؿ لشا ا ؼف دون  ؽتب يف الػ اهللع مـ ال أن  ، وأراد  الك  تع

ل ؼق ن ي ـ كا ب م فقفا»: ترتػع كت وكظروا  ل هذه  ن الـاس كتبقا كتب ل لق أ  ما أبال

لل أبدً  ها إ سبق يـ قا ثؿ لؿ  راد اهلل  «اوتػؼف جؾفؽان ما أ ره.  طز و دون ما أراد غق

 .اهـ

ؾشافعل طؾقف ما حؿؾ  :وقال الحسن بن محؿد الزطػراين   إٓ ول د محربة  أح

                                                                        

( قال: أخربكا أحؿد ابـ 125 -124أخرجف ابـ أبل حاتؿ يف مـاقب الشافعل ص ) .إسـاده صحقح ـ 1

(, والبقفؼل يف مـاقب 9/102سؾؿة بـ طبداهلل الـقسابقري بف, ومـ صريؼف أبق كعقؿ يف الحؾقة )

سابقري (, وأحؿد بـ سؾؿة الـق51/369(, وابـ طساكر يف تاريخ دمشؼ )267 -1/266الشافعل )

رافؼ ُمْسؾِؿ بْـ  ,( بؼقلف: أحد الحػاظ الؿتؼـقـ302/ 5ثؼة حافظ, ترجؿ لف الخطقب يف  تاريخ بغداد )

الحجاج فِل رحؾتف إَِلك قتقبة بـ َسِعقد, َوفِل رحؾتف الثاكقة إَِلك البصرة, وكتب باكتخابف طؾك الشققخ, ثؿ 

 جؿع َلُف ُمْسؾِؿ الصحقح طؾك كتابف. اهـ

ُد, 13/373) سقر أطالم الـبالء  ذهبل يف الوقال الحافظ  ُة, الَعْدُل, الَؿْلُمْقُن, الُؿَجقِّ (: الَحافُِظ, الُحجَّ

ْحَؾة. از, رفقُؼ ُمْسؾِؿ فِل الرِّ  اهـ َأُبق الَػْضِؾ الـَّْقَساُبْقِرّي الَبزَّ
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 .(1)مـة

ق سؿك وقال أبو حاتم الرازي: ؿك وأب ل س فع لشا صحاب لقٓ ا : أي لؽان أ

ديث يف طؿك  .(2) الح

ًج  :طؾي الظاهرين ود باوقال د ل سرا فع لشا ن ا مـقرً كا كؼؾة ا  ، و ثار ة أ ا لحؿؾ

بار ًج إخ ر محجا قاكف صا مـ ب ء  شل ؼ ب ؾ ـ تع  .(3) ا، م

 

                                                                        

لحافظ قال: (: أخربكا أبق طبد اهلل ا2/265أخرجف البقفؼل يف مـاقب الشافعل ) .إسـاده صحقح ـ 1

وفقؿا كتب إلل أبل سعقد بـ إطرابل أكف سؿع الزطػراين يؼقل فذكره, وأبق طبد اهلل الحافظ هق: اإلمام 

 الحاكؿ, وأبق سعقد إطرابل إمام حافظ.

(: أخربكا محؿد بـ طبد اهلل: حدثـل أبق 2/280أخرجف البقفؼل يف مـاقب الشافعل ) .إسـاده حسن ـ 2

ل: سؿعت قاسؿ بـ أبل صالح يؼقل: سؿعت أبا حاتؿ الرازي بف, ومحؿد بـ الػضؾ بـ أبل كصر قا

طبد اهلل هق: اإلمام الحاكؿ, وأبق الػضؾ بـ أبل كصر هق: كصر بـ محؿد بـ أحؿد الطقسل العطار, 

(: الحافظ  .... قال الحاكؿ: هق أحد أركان 8/550قال طـف الحافظ الذهبل يف تاريخ اإلسالم )

 ع ما يرجع إلقف مـ الديـ والزهد والسخاء والتعصب ٕهؾ السـة. اهـالحديث بخراسان م

وقاسؿ بـ أبل صالح هق: قاسؿ بـ بـدار بـ إسحاق الفؿذاين صدوق, قال الحافظ ابـ حجر يف لسان 

: كان صدوقا متؼـا لحديثف, وكتبف صحاح بخطف, فؾؿا - ابـ أحؿد -(: قال صالح 371/ 6الؿقزان )

 ف كتبف, فؽان يؼرأ مـ كتب الـاس, وكػ بصره, وسؿاع الؿتؼدمقـ مـف أصح. اهـوقعت الػتـة ذهبت طـ

 ووثؼف الخؾقؾل يف اإلرشاد., 

(: أخربكا أبق طبد اهلل السؾؿل قال: 2/275أخرجف البقفؼل يف مـاقب الشافعل ) .إسـاده صحقح ـ 3

 ود بـ طؾل إصبفاينيؼقل: قال داسؿعت طؿر بـ أحؿد بـ شاهقـ يؼقل: سؿعت طبد اهلل بـ سؾقؿان 

فذكره, والسؾؿل إصؾ يف حديثف الصحة, وطؿر بـ أحؿد بـ شاهقـ وثؼف الخطقب البغدادي, وطبد 

 اهلل بـ سؾقؿان هق: ابـ إشعث السجستاين ثؼة.
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 باب
 فً قوله تعالى   مام الشافعً ما جاء عن اإل

 چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃچ 

ل  وتعال :قا رك  اهلل تبا  چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃچ  :كقال 

الخؾؼ لعبادتف  .اهـ. (1) خؾؼ اهلل 

 باب
علم  فً أن النبً   ما جاء عن اإلمام الشافعً 

 أمته التوحٌد

ل طن محؿد بن طؼقل بن األزهر الػؼقه ؿزينقا جؾ إلك ال ر اء  للف طـ  (2) : ج فس

ولؼد  عل،  الشاف ، كؿا هنك طـف  ره هذا، بؾ أهنك طـف إين أك ال:  شلء مـ الؽالم، فؼ

أن  ل  ؽ: محا مال ل  ، فؼا قحقد م والت الؽال سئؾ مالؽ طـ  الشافعل يؼقل:  سؿعت 

ـبل  حقد،  يظـ بال لتق ؾؿفؿ ا جاء ولؿ يع ستـ آ أمتف  أكف طؾؿ 

ـبل  تقحقد ما قالف ال حتى يؼولوا ل إله أمرت أن أقاتل الـاس »: وال

إل اهلل، فنذا قالوها طصؿوا مـي دماءهم وأموالفم إل بحؼفا، وحسابفم طؾى 

                                                                        

 (.4/128ـ إم ) 1

ؾؿ (: اإلمام, العالمة فؼقف الؿؾة, ط10/134) سقر أطالم الـبالء  يف   ـ قال الحافظ الذهبل  2

الزهاد, أبق إبراهقؿ إسؿاطقؾ بـ يحقك بـ إسؿاطقؾ بـ طؿرو بـ مسؾؿ الؿزين الؿصري, تؾؿقذ 

 الشافعل. اهـ

(: قال ابـ أبل حاتؿ: هق صدوق, وقال 122يف صبؼات الشافعققـ ص)  وقال الحافظ ابـ كثقر 

 الػؼف. اهـ أبق سعقد بـ يقكس: كاكت لف طبادة وفضؾ, ثؼة يف الحديث, ٓ يختؾػ فقف حاذق يف

 اهـ (: كاصر الؿذهب وبدر سؿائف. 93/ 2وقال السبؽل يف صبؼات الشافعقة الؽربى )
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حقد «اهلل لتق ؼقؼة ا ؿال ففق ح لدم وال  .(1) فؿا طصؿ بف ا

 باب
فً وجوب اإلخالص هلل فً القول   ما جاء عن اإلمام الشافعً 

 والعمل
الشاف (2) طن الربقع بن سؾقؿان الؿرادي اإلمام  قالطـ  ة عل  لـق ن يخؾص ا : ... وأ

                                                                        

 "ذم الؽالم وأهؾف باكتخاب أبل الػضؾ الؿؼرئ أحاديث"يف ـ أخرجف أبق طبد الرحؿـ السؾؿل كؿا  1

 ( قال: سؿعت طبد الرحؿـ بـ محؿد  السؾؿل يؼقل: سؿعت محؿد بـ طؼقؾ بـ إزهر1/91-92)

( 1128/ برقؿ 283 -4/282وأخرجف مـ صريؼف أبق إسؿاطقؾ إكصاري الفروي يف ذم الؽالم ) بف.

 ثؿ قال فؿا طصؿ بف الدم والؿال حؼقؼة التقحقد.

(: ورويـا بنسـاد صحقح مـ صريؼ الؿزين أن 2/155يف الحاوي )  وقال الحافظ السققصل 

 رجاًل سللف ... فذكره.

رحؿـ بـ محؿد السؾؿل هق: طبد الرحؿـ بـ محؿد بـ سؾقؿان أبق طؼقؾ طبد الصحقح. إسـاده  قؾت:

(: ثؼة أصقؾ, ويعرف بالؿائؼل 9/236السؾؿل آستقائل, قال طـف الحافظ الذهبل يف تاريخ اإلسالم )

 اهـ سؿع إصؿ وأقراكف. 

 اهـ ُفقٌر ثَِؼٌة َأِصقٌؾ. َفاِضٌؾ َمْش  :(1/996وقال تؼل الديـ العراقل يف الؿـتخب مـ تاريخ كقسابقر )       

(: محدث 3/10ومحؿد بـ طؼقؾ بـ إزهر هق: البؾخل, قال طـف الحافظ الذهبل يف تذكرة الحػاظ )

 بؾخ وطالؿفا, صـػ  الؿسـد, والتاريخ, وإبقاب. اهـ

ل, (: الحافظ, اإلمام, الثؼة, إوحد, أبق طبد اهلل البؾخ350/ 17) سقر أطالم الـبالء  وقال طـف يف 

 محدث بؾخ, وصاحب )الؿسـد الؽبقر(, و)التاريخ(, و)إبقاب(. اهـ

( قال: فؿا 6/560كؿا يف الػتاوى الؽربى )  وقد ذكر إثر السابؼ شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

ذم "طصؿ الدم والؿال ففق حؼقؼة التقحقد, ذلؽ ما قالف شقخ اإلسالم أبق إسؿاطقؾ إكصاري يف كتابف 

 . اهـ"الػصقل يف إصقل"خ أبق الحسـ الؽرخل يف كتابف , والشق"الؽالم

(: الربقع بـ سؾقؿان بـ طبد الجبار 587/ 12) سقر أطالم الـبالء  يف  ـ قال الحافظ الذهبل   2
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ره ف شلء غق وٓ يؽػل مـ سقاه  ؿا  ػل م هلل يؽ ا وطؿؾ  فنن   . (1) هلل فقؿا قال 

 

 باب
فً إثبات األسماء والصفات هلل   ما جاء عن اإلمام الشافعً 

تعالى وأن ذلك إنما تلقاه عن هللا ورسوله على الوجه الذي ٌلٌق به سبحانه 
 وتعالى

يؼقل (2) ىطن يوكس بن طبد األطؾ ل  فع لشا ت ٓ قال: سؿعت ا ؿاء وصػا هلل أس  :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

اإلمام, الؿحدث, الػؼقف الؽبقر, بؼقة إطالم, أبق محؿد الؿرادي مقٓهؿ, , بـ كامؾ الؿرادي

الشافعل, وكاقؾ طؾؿف, وشقخ الؿمذكقـ بجامع الػسطاط, ومستؿؾل  الؿصري, الؿمذن, صاحب اإلمام

 مشايخ وقتف. اهـ

(: صاحب الشافعل وخادمف, وراوي 1/134يف صبؼات الشافعققـ ) وقال الحافظ ابـ كثقر 

 كتبف الجديدة. اهـ

والثؼة  ,(: صاحب الشافعك وراوية كتبف131/ 2يف صبؼات الشافعقة الؽربى ) وقال السبؽل 

م إصحاب روايتف مع طؾق  ,بت فقؿا يرويف حتك لؼد تعارض هق وأبق إبراهقؿ الؿزكك ىف روايةالث فؼدَّ

 قدر أبك إبراهقؿ طؾؿا وديـا وجاللة ومقافؼة ما رواه لؾؼقاطد. اهـ

(: أخربكا أبق طبد اهلل الحافظ 289-1/288أخرجف البقفؼل يف مـاقب الشافعل ) .إسـاده صحقح ـ  1

بـ مقسك قآ: حدثـا أبق العباس محؿد بـ يعؼقب قال: أخربكا الربقع بـ سؾقؿان  وأبق سعقد محؿد

كتبف محؿد بـ إدريس بـ  ,وأكا حاضر هذا الؽتاب قال: قرئ طؾك محؿد بـ إدريس الشافعل 

 العباس الشافعل يف شعبان سـة ثالث ومئتقـ وذكر وصقتف ومـفا الجؿؾة الؿذكقرة.

إلمام الحافظ الؽبقر الحاكؿ صاحب الؿستدرك, ومحؿد بـ مقسك هق: ابـ وأبق طبد اهلل الحافظ هق: ا

أحد الثؼات الؿشاهقر, وأبق العباس محؿد بـ يعؼقب هق: إصؿ اإلمام محدث  ,الػضؾ الصقريف

 طصره بال مدافعة, ففذا إسـاد صحقح كالشؿس. 

كس بـ طبد إطؾك بـ (: يق349 -348/ 12) سقر أطالم الـبالء  يف   ـ قال الحافظ الذهبل  2
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ا ا رده ع أحد ؼد كػر ،يس ؾقف ف ة ط الحج ت  ثبق د  بع الػ  خ ام  ،ومـ  قبؾ قق ا  وأم

ؾ الجف ر ب ف يعذ ة فنك ؽر :الحج لػ ة وا الَرِوي   ٓ ؾ و العؼ ك ب در ؽ ٓ ي ذل ؿ  ؾ ن ط ٕ، 

بقف كؿا فـثبت تش ػل طـف ال ؼال هذه الصػات وكـ ػسف ف ك طـ ك      ٺ  ٿ   چ  :كػ

 .[١١الشورى: ] (1)چٿ

،  : وقال ػسف صػ ك لذي هق كؿا و ػقن كـف طظؿتف. ا القاص وٓ يبؾغ 

ا . وفقق م خؾؼف ف   يصػف ب

اللفأحؿده حؿدً  وجفف وطز ج رم  بغل لؽ ؿا يـ ستعاكة مـ ٓ حقل ا ك وأستعقـف ا  ،

ف طؾقف كعؿ ب ـ أ ضؾ م ديف هبداه الذي ٓ ي ستف ف، وأ إٓ ب ققة  وٓ   .اهـ. (2)لف 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

اإلمام, شقخ اإلسالم, أبق مقسك الصديف الؿصري الؿؼرئ  ,مقسرة الصديف ابـ حػص بـ حقان

الحافظ ....  كان كبقر الؿعدلقـ والعؾؿاء يف زماكف بؿصر, قال يحقك بـ حسان التـقسل: يقكسؽؿ هذا 

عت أبل يقثؼف, ويرفع مـ شلكف. ركـ مـ أركان اإلسالم. وقال الـسائل: ثؼة , وقال ابـ أبل حاتؿ: سؿ

يحث طؾك يقكس, ويعظؿ شلكف, وقال طؾل بـ الحسـ بـ  حاتؿ: سؿعت أبا الطاهر بـ السرح وقال أبق

 قديد: كان يحػظ الحديث. اهـ

(: وأخرج بـ أبل حاتؿ يف مـاقب الشافعل طـ 13/407يف الػتح )  ـ قال الحافظ ابـ حجر  1

 يقكس بـ طبد إطؾك بف. 

يقكس بـ طبد إطؾك سبؼ الؽالم طؾقف قبؾ قؾقؾ, ولؿ أجد هذا إثر يف  .إسـاده صحقح قؾت: 

فؼد طزا الحافظ  :الؿطبقع مـ مـاقب الشافعل ٓبـ أبل حاتؿ, ولعؾ هـاك قطعة ساقطة مـ الؿطبقع

جؿاًل مـ كالم الشافعل بلساكقدها وطزوها إلك مـاقب الشافعل   ابـ حجر والحافظ ابـ الؼقؿ 

 ـ أبل حاتؿ كإثر الؿذكقر آكًػا, واهلل أطؾؿ.ٓب

 (:2/165يف اجتؿاع الجققش اإلسالمقة )  قال العالمة ابـ الؼقؿ   .(1/8ـ الرسالة ) 2

يف خطبة رسالتف: )الحؿد هلل الذي هق كؿا وصػ بف كػسف وفقق ما يصػف بف خؾؼف(  -الشافعل  -وقال 
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 باب
 فً أن أسماء هللا غٌر مخلوقة جاء عن اإلمام الشافعً فٌما 

لطن الربقع بن سؾقؿان قال لشافعل يؼق ا اء : سؿعت  ؿ اسؿ مـ أس حؾػ ب : مـ 

لصػا  عبة أو با حؾػ بالؽ رة ٕن اسؿ اهلل غقر مخؾقق ومـ  ؽػا اهلل فحـث فعؾقف ال

ة ؾقف كػار ؾقس ط مخؾقق  :والؿروة ف ؾقق وذلؽ غقر   .(1)ٕكف مخ

فعل  بن سؾقؿان قال:طن الربقع  لشا حؾػ باهلل أو باسؿ مـ قال ا : )مـ 

الرجؾ:  ل  ن يؼق هلل مثؾ أ ػ بشلء غقر ا ـ حؾ رة، وم الؽػا ف  ث فعؾق هلل، فحـ أسؿاء ا

ققلف:  مثؾ ذلؽ  ػارة طؾقف، و فال ك ذا وكذا ما كان فحـث  وك ؽعبة، وأبل،  وال

 لعؿري. 

ـفل طـفا مـ قبؾ  ل مؽروهة م هلل فف ر ا ـ بغق ؿق وكؾ ي اهلل قال:  ل  رسق ققل 

 :« ًا فؾقحؾف باهلل إن اهلل يـفاكم أن تحؾػوا بآبائؽم، فؿن كان حالػ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 فجعؾ صػاتف سبحاكف إكؿا تتؾؼك بالسؿع. اهـ

( قال: حدثـل الربقع بـ 239أخرجف ابـ أبل حاتؿ يف آداب الشافعل ومـاقبف ص ) .إسـاده صحقح ـ 1

وذلؽ أين كـت كتبتفا  :فسللتف طـ هذه الحؽاية ,سؾقؿان الؿرادي يف أول لؼقة لؼقتف يف الؿسجد الجامع

 ل بف.طـ أبل بؽر بـ الؼاسؿ طـف قبؾ خروجل إلك مصر فحدثـل الربقع قال سؿعت الشافع

والبقفؼل يف  ,(343/ 2/236والال لؽائل ) ,(5/274/42وأخرجف مـ صريؼف ابـ بطة يف اإلباكة )

وابـ طساكر يف تاريخ  ,(1/49/19819) والســ الؽربى ,(1/190/340) معرفة الســ وأثار

 (.51/313دمشؼ )

إصػفاين يف  ( مـ صريؼ أبل كعقؿ الجرجاين وأخرجف أبقكعقؿ2/236/344وأخرجف الاللؽائل )

وأخرجف البقفؼل يف معرفة الســ وأثار مـ صريؼ محؿد  ,( مـ صريؼ زكريا الساجل9/113الحؾقة )

 بـ يعؼقب كؾفؿ طـ الربقع بف مختصًرا.
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 .(2) «(1)أو لقسؽت

 باب
 أن القرآن كالم هللا غير مخلوق ما جاء عن اإلمام الشافعي 

قال ن  ؿا بـ سؾق الربقع  ػص طـ   وما يؼقل ح لؼرآن  ل وذكر ا فع لشا ت ا : سؿع

ـ قل: حػص الؿ ؼ الشافعل ي ضرة وال كان بؿصر الػرد وكان  ره بح اض ػرد، وك

عت  ؿ ا فس صرفق فاك مقا  ق ثؿ قا ف إٓ ه ي ٓ إل الذ ت واهلل  فعل: كػر لشا ف ا فؼال ل

ًص  لشافعل بدحػ ا إٓ هق  ط واهلل الذي ٓ إلف  أشا لا يؼقل:    .م

قل: قال الربقع فعل، يؼ لشا ال: »: سؿعت ا ق الؼرآن كالم اهلل غقر مخؾقق، ومـ 

الؼرآن كالم اهلل غقر » قال الربقع: «مخؾقق ففق كافر ال: و ق ومـ  مخؾقق، 

 .(3)«مخؾقق، ففق كافر

                                                                        

أو »وفقف:  ( مـ حديث ابـ طؿر 1646(, ومسؾؿ برقؿ  )6646ـ أخرجف البخاري برقؿ )  1

 .«أو لقسؽت»بدل  «لقصؿت

وإسؿاء والصػات  ,(405-1/404أخرجف البقفؼل يف مـاقب الشافعل ) .إسـاده صحقح ـ 2

( مـ صريؼ أبل العباس إصؿ طـ 14/155/19459ومعرفة الســ وأثار ) ,(1/620/565)

 الربقع بف.

( مـ 1/455والبقفؼل يف الؿـاقب ) ,(2/51/249أخرجف ابـ بطة يف اإلباكة ) .إسـاده صحقح ـ 3

( مـ صريؼ الحسـ بـ طؾل 1/508وأخرجف أجري يف الشريعة ), بفصريؼ أبل حاتؿ الرازي 

 الجصاص طـ الربقع بـ سؾقؿان بف.

( مـ صريؼ أبل كعقؿ طبدالؿؾؽ بـ محؿد بـ طدي طـ الربقع بف 2/278/419وأخرجف الاللؽائل )

 مختصًرا.

(: أبق حاتؿ 13/247قال طـف الحافظ الذهبل يف السقر ) ,أبق حاتؿ الرازي إمام حافظ كاقد قؾت:
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أين  وطن الربقع بن سؾقؿان قال: ب، إٓ  شعق عل، أو حدثـل أبق  ضرت الشاف ح

ػص  وح ـ يزيد،  رو ب ػ بـ طؿ س ويق حؽؿ،  د ال ب بـ ط اهلل  د  ضر طب ف ح أك أطؾؿ 

بد بـ ط ؿـػرد، فسلل حػص طبد اهلل  سؿقف حػصا ال ي الشافعل   الػرد، وكان 

بـ  وا ؿر  ـ ط ػ ب يقس ل  فسل ك أن يجقبف،  فلب آن؟  يف الؼر ؼقل  ا ت ، فؼال: م الحؽؿ

. ل فع لشا إلك ا ا أشار  ف، وكالهؿ ، فؾؿ يجب  يزيد

عل  ف لشا قام ا ، فل ؿـاضرة فقف ال ت  ، وصال ل لشافع ف ا ج طؾق حت ، فا الشافعل ل  فسل

الػرد. ر حػصا  وكػ الؼرآن كالم اهلل غقر مخؾقق،  ف، بلن   الحجة طؾق

الػرد يف الؿجفؾؼ قال الربقع: ؾلقت حػصا  فعل قت لشا فؼال: أراد ا  .(1)ؾس بعد، 

فعل  وطن الربقع بن سؾقؿان لشا قال ا ال:  يُ  -ق ل طـوهق  أف  -الؼرآن  سل فؼال: 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 الرازي محؿد بـ إدريس بـ الؿـذر بـ داود بـ مفران اإلمام, الحافظ, الـاقد, شقخ الؿحدثقـ. اهـ

والحسـ بـ طؾل الجصاص أبق سعقد صدوق كثقر الحديث سقؿا طـ أهؾ مصر مرتجؿ لف يف تاريخ 

 ( وغقره.8/371بغداد )

( ومـ صريؼف 240قب الشافعل ص )أخرجف طـ الربقع ابـ أبل حاتؿ يف مـا .إسـاده صحقحـ  1

 (.1/455( والبقفؼل يف مـاقب الشافعل )2/252/418الاللؽائل )

 -سؿعت أبا شعقب الؿصري  :قال ,( مـ صريؼ زكريا الساجل9/112وأخرجف أبق كعقؿ يف الحؾقة )

 قال: حضرت الشافعل فذكره.  -وأثـك طؾقف الربقع خقًرا 

(: سؿعت أبا شعقب الؿصري شقخ 1/455الشافعل لؾبقفؼل ) وقال أبق زكريا الساجل كؿا يف مـاقب

 مـ أصحاب الحديث يؼقل: حضرت الشافعل فذكره.

(  1/339وابـ طساكر يف تبققـ كذب الؿػرتي ) ,(1/613وأخرجف البقفؼل يف إسؿاء والصػات)

 مـ صريؼ ابـ خزيؿة طـ الربقع بف مختصًرا.
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ـ قال ف م قق فؼد كػرثؿ أ  .(1): إكف مخؾ

 باب
فً إثبات رإٌة المإمنٌن لربهم  ما جاء عن اإلمام الشافعً 

 الكرٌم
ل طن الربقع بن سؾقؿان قعة : قا ر فعل وقد جاءتف  لشا ضرت محؿد بـ إدريس ا ح

جؾ:  هلل طز و قل ا فقفا ما تؼقل يف ق صعقد   ژڎ  ڎ  ڈ    ڈ       ڌ   ڌژ مـ ال

 ؟

ل  لشافع ل ا ن أولقافؼا ك أ ؾ طؾ ا دلق هذ لسخط كان يف  ا مٓء يف  حجب ه ا أن  ه : لؿ ء

بقع الر قال  الرضك ،  ل :يروكف يف  قل؟ قا وبف تؼ د اهلل  با طب كعؿفؼؾت: يا أ ديـ  :  وبف أ

هلل طز وجؾ  بد ا رى اهلل لؿا ط أكف ي بـ إدريس  محؿد  قـ  ولق لؿ يق  .(2)اهلل 

                                                                        

أخربكا أبق طبد اهلل  :(1/191/344الســ وأثار ) أخرجف البقفؼل يف معرفة .إسـاده صحقح ـ  1

الحافظ  قال: سؿعت أبا محؿد طبد اهلل بـ محؿد بـ طؾل بـ زياد يؼقل: سؿعت الحسـ بـ صاحب 

 الشاشل يؼقل: سؿعت الربقع بـ سؾقؿان بف.

 أبق محؿد :اإلمام الحاكؿ, وطبد اهلل بـ محؿد بـ طؾل بـ زياد هق :وأبق طبد اهلل الحافظ هق

ووصػف الحاكؿ يف  , (: الثؼة الرضا. اهـ1/370الـقسابقري  ثؼة, قال فقف الخؾقؾل يف اإلرشاد )

 (  بالعدل.2/666(, )1/738الؿستدرك )

قال فقف الخؾقؾل يف  ,ثؼة حافظ رحال ,أبق طؾل ,هق ابـ حؿقد الشاشل الشاشل والحسـ بـ صاحب

 (: حافظ كبقر مذكقر. اهـ3/685اإلرشاد )

(: اإلمام الحافظ الجقال. اهـ, ووثؼف الخطقب يف تاريخ 14/431فظ الذهبل يف السقر )وقال الحا

 (.8/303بغداد )

حدثـا إصؿ  :(292أخرجف الحاكؿ يف مـاقب الشافعل كؿا يف حادي إرواح ص ) .إسـاده صحقح ـ 2

الجؿاطة وأخرجف الاللؽائل يف شرح أصقل اطتؼاد أهؾ السـة و, أكبلكا الربقع بـ سؾقؿان بف
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لشافعل  :قال  اهقم بن محؿد بن هرم الؼرشيوطن إبر عت ا ل يف  سؿ ق يؼ

جؾ هلل طز و ل ا يف  ژڎ  ڎ  ڈ    ڈ   ڌ   ڌژ  :قق ؿ  حجبف : فؾؿا  قال

ك روكف يف الرض ؾك أهنؿ ي ال ط دلق هذا  ط كان   . (1) السخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ( مـ صريؼ إبراهقؿ بـ مقسك البصري طـ محؿد بـ يعؼقب إصؿ بف. 3/560/883)

( مـ صريؼ طؾل بـ يعؼقب بـ سقيد القراق طـ 199 – 198وأخرجف ابـ طبد الرب يف آكتؼاء ص) 

ـ كؿا جاء ط «يـظرون إلقه ال يضامون يف رؤيته وهم الؿؤمـون»الربقع بـ سؾقؿان طـ الشافعل بف وزاد: 

ترون ربؽم عز وجل يوم الؼقامة كؿا ترون الشؿس ال تضامون يف »أكف قال:  الـبل 

 .«رؤيتفا

زادها طؾل بـ يعؼقب القراق مخالًػا محؿد بـ يعؼقب إصؿ اإلمام الثؼة  ,وهذه زيادة مـؽرة قؾت:

 أطؾؿ.  الحافظ, وطؾل بـ يعؼقب القراق ضعػف الدارقطـل, وقال ابـ يقكس: كان يضع الحديث واهلل

ومعرفة الســ وأثار  ,(1/131أخرجف البقفؼل يف مـاقب الشافعل ) .إسـاده صحقحـ  1

( مـ صريؼ إسؿاطقؾ بـ يحقك 51/314ومـ صريؼف ابـ طساكر يف تاريخ دمشؼ ) ,(1/191/346)

وأخرجف ابـ طساكر يف تاريخ دمشؼ مـ صريؼ أبل طبد اهلل محؿد بـ طاصؿ  كالهؿا طـ ابـ , الؿزين

( أن الؿزين قال: 1/102م بف, وابراهقؿ بـ محؿد بـ هرم قال ابـ كثقر يف صبؼات الشافعققـ )هر

 سؿعت ابـ هرم وكان مـ طؾقة أصحاب الشافعل. اهـ

 ( قال الربقع: كان ابـ هرم يؾزم الشافعل. اهـ2/81وقال السبؽل يف صبؼات الشافعقة )              

( مـ صريؼ أحؿد بـ 3/519/810د أهؾ السـة والجؿاطة )وأخرج الاللؽائل يف شرح أصقل اطتؼا

محؿد بـ الحسقـ قال: سئؾ محؿد بـ طبد اهلل بـ طبد الحؽؿ هؾ يرى الخؾؼ كؾفؿ رهبؿ يقم الؼقامة, 

لقس يراه إٓ الؿممـقن قال محؿد: وسئؾ الشافعل طـ الرؤية؟ »الؿممـقن والؽػار؟ فؼال محؿد: 

فػل هذا دلقؾ طؾك أن الؿممـقـ ٓ  ژڎ  ڎ  ڈ    ڈ      ڌ   ڌژ  :فؼال: يؼقل اهلل طز وجؾ

 .«يحجبقن طـ اهلل طز وجؾ

أبق الػقارس الصابقين قال فقف الحافظ الذهبل  :, أحؿد بـ محؿد بـ الحسقـ هقإسـاده ضعقف قؾت:
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ره   ر الشافعيقثالحافظ  ابن كقال  ػسق  :يف ت

ل لشافع ا اإلمام  ف  قال لذي  قم    وهذا ا ف تدٓل بؿػ اس ق  ، وه حسـ اية ال يف غ

ققلف:  ـطقق  ا دل طؾقف م أية، كؿ  چپ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ        ٺ  چ هذه 

امة:  لؼق ؤية  .[23 – 22]ا يف ر ة  الصحاح الؿتقاتر ث  لؽ إحادي ك ذ لت طؾ ا د وكؿ

، ويف ا امة يف طرصات الؼق ة بإبصار  خرة، رؤي ر أ يف الدا ـقـ رهبؿ طز وجؾ  ؿمم ل

خرة جـان الػا ت ال   .اهـ. (1) روضا

 باب
 فً القدر ومراتبه ما جاء عن اإلمام الشافعً 

ل: قال طن الربقع بن سؾقؿان فلكشل يؼق ؼدر  لشافعل طـ ال ا  :سئؾ 

ـــــْل  ـــــْؿ َأَش ـــــاَن َوإِْن َل ـــــْئَت َك ـــــا ِش  َفَؿ

 

ـــ   ـْ َوَم ـــ ـــْؿ َيُؽ ـــْل َل ـــْؿ َتَش ـــْئُت َوإِْن َل  ا ِش

ــــَت   ؾِْؿ ــــا َط ــــك َم َؾ َد َط ــــا ــــَت اْلِعَب َؾْؼ  َخ

 

ـْ    ــ ــك َواْلُؿِس ــِري اْلَػَت ــِؿ َيْج ْؾ ــل اْلِع  َوفِ

ــــــَذْلَت   ــــــَذا َخ ــــــَت َوَه ْ َذا َمـَـ ــــــك  َؾ  َط

 

ـْ    ـــــــ ـــــــْؿ ُتِع َذا َل ـــــــَت َو ْ ـــــــَذا َأَطـ  َوَه

ـــــــُْفْؿ َســــــِعقٌد    َومِ
 

ــــــِؼل ـــــــُْفْؿ َش  َفِؿ

 

ــــــ   ـْ َومِ ــــــ ـــــــُْفْؿ َحَس ــــــقٌح َومِ  ـُْفْؿ َقبِ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (: مصري معؿر طالل اإلسـاد ٓ يحتج بف. اهـ7/872يف تاريخ اإلسالم )

( مـ صريؼ أبل الؼاسؿ إكؿاصل صاحب الؿزين قال: قال لل 7/60/55وأخرج ابـ بطة يف اإلباكة ) 

 دٓلة طؾك أن أولقاءه يروكف يقم الؼقامة بلبصار وجقهفؿ. ژڌ   ڌ   ڎ  ڎ  ڈ    ڈ    ژ الشافعل: 

لؿ يسؿع مـ الشافعل, ولعؾ الؿراد  ,طثؿان بـ سعقد بـ بشار: , إكؿاصل هقإسـاده ضعقف قؾت:

 فإكؿاصل صاحبف. :فعل: الؿزينبؼقلف: قال لل الشا

 , واهلل أطؾؿ.وبالجؿؾة فاإلسـادان األخقران يتؼويان بؿا سبق 

 (.8/351ـ ) 1
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ـــــــل ِ ــــــــُْفْؿ َغـ ـــــــٌر َومِ ــــــــُْفْؿ َفِؼق  َومِ

 

ـْ    ــــــــــْرَتَف ــــــــــِف ُم ِ ــــــــــؾ  بَِلْطَؿال  (1)َوُك

 : وقد قال الحافظ ابن طبد البر 

الـظؿ  حسـ ما ققؾ مـ  ؾ مِ دَ يف قِ  -ومـ أ ؼد  ،العؿ اهلل ف ن ما يؽقن مـ خؾؼ  وأ

ف العؾؿ ب ؾؿ بف ،سبؼ  ؽ ،وجػ الؼ ؽف إٓ ما يشاء ٓوأكف ٓ ي قره قن يف مؾ اء غ  ما ش

ل   - ع لشاف ا ل  لسابؼة) قق ا قات  إب ر  ؿ ذك قال (ث ؿ  هذه ث يف  ؾ ما  : ك

قن  ـ هق أصؾ ما يب ؾػقن فقف و در ٓ يخت الؼ بفؿ يف  لسـة ومذه ؼد أهؾ ا معت قات  إب

 .(2) يف ذلؽ طؾقف

ًض  أي ره  :اوقال  لذي – الشافعل –ومـ شع ف ختؾػيُ  ٓ ا لء أصح وهق ،فق  ،طـف ش

قات فذكر) ؼة إب لساب ت وهذه: (قال ثؿ ا لء أثبت مـ إبقا  اإليؿان يف ش

در    .اهـ. (3)بالؼ

ل لربقعوطن ا فقا لشا ا ثـا  ل: حد ؿعة قا صالة الج يعـل يف كتاب  :  قال اهلل طز عل 

ؾؿَ فلَ  [،٩٢التكوٌر: ] چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     چ  :وجؾ أن  ط خؾؼف 

                                                                        

( مـ صريؼ طؿران بـ مقسك بـ 1302/  702 - 4/701أخرجف الاللؽائل ) .إسـاده صحقح ـ1 

(, 1/413ومـاقب الشافعل ) ,(328فضالة, ومحؿد بـ يعؼقب, والبقفؼل يف الؼضاء والؼدر ص )

ومـ  ,(10/348/20896(, والســ الؽربى )162(, وآطتؼاد ص )1/450وإسؿاء والصػات )

( مـ صريؼ حؿزة بـ طؾل العطار كؾفؿ طـ الربقع بـ 51/315صريؼف ابـ طساكر يف تاريخ دمشؼ )

 سؾقؿان بف. 

 (.8/265ـ آستذكار ) 2

 (.203 – 202ـ آكتؼاء يف فضائؾ إئؿة الثالثة الػؼفاء ص ) 3



رواها عنه تالميذه وأ   

  

   

26 

خؾؼف أن م ،الؿشقئة لف دون  اءو ن يش إٓ أ ؽقن  والؿشقئة إرادة اهلل طز  ،شقئتفؿ ٓ ت

ـ.(1)وجؾ   اه

لش  وقال اإلمام البقفؼي اقب ا فعل )يف مـ 1/4ا  اإلمام –: وكان (14

اطة يرى – الشافعل تط ؼد :العؿؾ مع آس تاب أول يف قال ف ة ك سال ؿد (2)الر : الح

عؿةٍ  شؽر ك دى  ـعؿةٍ  هلل الذي ٓ يم كعؿف إٓ ب جب طؾك  مـ  ف تق ضل مـ دي ما مم

ي حادثة  بلدائفا كعؿة  د ذلؽكعؿة  ، وقال بع ره هبا هبداه جب طؾقف شؽ ديف  : وأستف

ـ ضؾ م . الذي ٓ ي عؿ بف طؾقف   ..أك

خر اب آ يف كت  : (3)وقال 

ف  كبق ن  ، ثؿ طؾك لسا بف بؽتا عـل: ففدى اهلل تعالك  كعؿ طؾقف، ي ـ أ ، م

مـ ُح  ن  دو ة  طاط ؾ ؼ ل فق التق دة و عا لس ا ف ب ؾق عؿ ط ـ أك برِ م ، ف ة مفا دطق أن ال ذا  ـ هب ق

ؿا  اصة، ك صقة خ ة طـ الؿع صؿ اطة، والع تقفقؼ لؾط هل: ال التل  اية  مة، والفد طا

                                                                        

( قال: أخربكا أبق سعقد بـ أبل طؿرو حدثـا 1/412أخرجف البقفؼل يف الؿـاقب ) .إسـاده صحقح ـ 1

 أبق العباس محؿد بـ يعؼقب أخربكا الربقع بف.

قال طـف الحافظ الذهبل يف السقر  .ثؼة ,محؿد بـ مقسك بـ الػضؾ :وأبق سعقد بـ أبل طؿرو هق

 ثؼة حافظ رحالة. ,إصؿ محؿد بـ يعؼقب :هـ, وأبق العباس هقا الثؼة الؿلمقن.(: الشقخ 17/350)

ويف سـده الحسقـ بـ  ,(315/ 51وجاء هذا إثر مـ صريؼ الؿزين طـد ابـ طساكر يف تاريخ دمشؼ )

( ويف سـده  203 – 202محؿد الؿعروف بالخالع وهق كذاب, وأخرجف ابـ طبد الرب يف آكتؼاء ص )

 تعان.أكثر مـ طؾة واهلل الؿس

 (.1/8ـ الرسالة ) 2

 (.2/968ـ هذا يف كتاب التػسقر لإلمام الشافعل ) 3
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 چحئ   مئ  ىئ   يئ  جب    حب  خب   مب  ىب        يب  جت     چ قال اهلل طز وجؾ: 

 .اهـ [.25]يقكس: 

 باب
 فً حد السحر وحكم الساحر ما جاء عن اإلمام الشافعً 

  : قال اإلمام الشافعي

ؿ :روالسح  عان اس ختؾػة جامع لؿ ر: ،م ؾساح ل ل س   ِػ ِص  فقؼا حر  حرَ ال الذي تس

ستُ  ،بف كالم كػر صريح ا ف  يسحر ب ما  ن  نن كا ب ،مـف تقَب ف خذ  فنن تا وإٓ قتؾ، وأ

ئً  فق لف  مً ما حر بف كال يس ا  ان م ، وإن ك كػرً ا ن  يؽق  ٓ ضر ا  ؿ ي ول ف،  رو ن غقر مع وكا ا 

د طُ  ،هنل طـف ،ابف أحدً  ا ط نن  ف يَ  ر، وإن كانز  ف ك ؾؿ أ تؾ ر بف أحدً ُض يع ا مـ غقر ق

ن كان يعؿؾ طؿاًل رز  طُ أن يعؿؾف  دَ ؿِ فعَ  ؾف قَ ، وإ ذا طؿ ف َؾ تَ  إ ؿقل ب ل ،الؿع  :وقا

فؿِ طَ  حالَّ دً قَ ؾ بف قَ تِ قُ  ،دت قتؾ ديتف  لخذوا  ي لقاؤه أن  اء أو يش ة يف مالف، وإن ا إٓ أن 

ؾ هبذا ٕقت ؿا أطؿؾ  ا ،قال: إك ت مؿ ب، وقد ما ؼتؾ ويصق طئ ال ؾت  فقخ ػقف طؿ ف بف 

ل ا ، وإن ق ، وٓ ققد دية تف سحرً ال قد سحر أقسؿ :  ف  ؿت مـ ؿ ي ول ـف،  رض م ا م

حر،  لسا مال ا لفؿ  د،  لدية، وٓ قق لفؿ ا العؿؾ، وكاكت  ذلؽ  أولقاؤه لؿات مـ 

لسحر كػرً  ا قن  يؽ ن  ٓ يف أ إ ـؿ  صرًح وٓ يغ دكاا م ر طـ حا ؼتؾ الس ن ي ؿر أ ، وأمر ط  ،ا

لسحر كؿ ا ن  ن كا ؿ إ ك أطؾ تعال ـا شركً واهلل  قع ا وصػ ب ، وأما  حػصة أمر  وكذلؽ  ا، 

ر فباطتفا السح ا  عرف م ت ؿ  ن تؽقن ل قشبف أ ا ف ر بؼتؾف تلم ؿ  ول جارية،  ٕن  :طائشة ال

لسحر شرك ما تركت  ن ا ئشة أ أقرت طـد طا ولق  سحرها،  ت ن لؿ  دكا وإ ا طـ قعف ا ب لف
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ا ب  - قتؾف ديث طائشة ط -إن لؿ تت وح شاء،  إن  ا  ؾف اإلمام لقؼت ك  إل دفعتفا  ـ أو 

ل  أطؾؿ  الـب لك  دكا، واهلل تعا عاين طـ أحد هذه الؿ  .اهـ. (1)طؾك 

 باب
 فٌمن ٌدعً أنه ٌرى الجن ما جاء عن اإلمام الشافعً 

ل (2) طن حرمؾة بن يحقى ؼق الشافعل ي ؿعت  ال: س كف ق ة أ لعدال : مـ زطؿ مـ أهؾ ا

دتف لؼقلف تعالك  ؾـا شفا رى الجـ أبط ڻ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ      ڻچ ي

قً  .[27إطراف: ] چ كب ؽقن  ي أن   . (3)اإٓ 

                                                                        

 (.1/293ـ إم ) 1

سقر  يف   قال الحافظ الذهبل  .ـ هق: حرمؾة بـ يحقك بـ طبد اهلل بـ حرمؾة بـ طؿران الؿصري 2

قلك بـل زمقؾة (: اإلمام, الػؼقف, الؿحدث, الصدوق, أبق حػص التجقبل, م389/ 11) أطالم الـبالء 

 حدث طـ: ابـ وهب, فلكثر جًدا, وطـ: الشافعل, فؾزمف, وتػؼف بف. اهـ, الؿصري

 يف التؼريب.  ووثؼف الحافظ ابـ حجر 

والبقفؼل يف أحؽام الؼرآن لؾشافعل  ,(85أخرجف أبري يف مـاقب الشافعل ص ) .إسـاده صحقح ـ 3

( مـ صريؼ طبد الرحؿـ بـ أحؿد 43ن ص )والشبؾل يف آكام الؿرجان يف أحؽام الجا ,(2/194)

 الؿفدي طـ حرمؾة بف.

الؿصري القراق ابـ رشديـ أبق محؿد قال فقف الذهبل يف السقر  :وطبد الرحؿـ الؿفدي هق

 اهـ (: الشقخ اإلمام الؿحدث الثؼة الصادق. 15/239)

ـ سعقد بـ طبد حدثـا محؿد بـ طبد الرحؿـ, ثـا محؿد ب: (9/141) وأخرجف أبق كعقؿ يف الحؾقة

الرحؿـ الؼشقري, ثـا يحقك بـ أيقب العالف, قال: سؿعت بعض أصحابـا, قال الؼشقري: أضـف 

مـ زطؿ أكف يرى الجـ أبطؾـا شفادتف, بؼقل اهلل طز وجؾ يف » حرمؾة, قال: سؿعت الشافعل يؼقل:

  [.27]إطراف:  چ   ڻڻ      ڻ  ں  ں  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ڳچ كتابف: 

خ مـ حػاظ الحديث, ويحقك العالف صدوق كؿا يف التؼريب لؾحافظ ابـ حجر والؼشقري ممر

 



 عقيدة اإلمام الشافعي كما دونها في كتبه 
 

 

29 

يتفؿ طؾك  : (1) قال الحافظ ابن حجر دطل رؤ ـ ي ل طؾك م ق ا محؿ هذ و

ا ؾقف لتل خؾؼقا ط شقئً  ،صقرهؿ ا طك أكف يرى  د مـ ا ؾك وأما  ـفؿ بعد أن يتطقر ط ا م

فقف فال يؼدح  ن  حققا شتك مـ ال هؿ يف الصقر ،صقر  طقر بار بت ت إخ د تقار  ،وقد 

لؽ فؼقؾواختؾػ أه خققؾ فؼط :ؾ الؽالم يف ذ رتف  ،هق ت يـتؼؾ أحد طـ صق وٓ 

ة ققؾ ،إصؾق عؾ  :و الػ ضرب مـ  ك ذلؽ بؾ ب ؾ هؿ ط تدار ـتؼؾقن لؽـ ٓ باق بؾ ي

لسحر كتؼؾ كا ول ،إذا فعؾف ا ك إ إل ابـ  ،وهذا قد يرجع  رجف  ؿر أخ وفقف أثر طـ ط

ؿر فؼال د ط ا طـ رو ن ذك غقال أن ال ح  سـاد صحق بن ن أ :أبل شقبة  أن حدً إ طقع  ا ٓ يست

ؾقفا هلل ط خؾؼف ا ل  صقرتف الت ـ  تؽؿ ،يتحقل ط ة كسحر ؿ سحر ـ لف فنذا  ،ولؽ

ا فلذكق   .اهـ. (2) رأيتؿ ذلؽ 

 باب
 فً الرقٌة وشروطها ما جاء عن اإلمام الشافعً 

الرجؾ  :قال الربقع بن سؾقؿان رقل  ققة فؼال: ٓ بلس أن ي فعل طـ الر لشا للت ا س

وما يعرف مـ ذ ل: بؽتاب اهلل  ا ؾؿقـ؟ فؼ ؿس ؾ الؽتاب ال كر اهلل قؾت: أيرقل أه

يف ذلؽ؟  ة  الحج وما  فؼؾت:  هلل  ذكر ا هلل أو  ب ا ف مـ كتا ؿا يعر ؿ إذا رققا ب كع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

. 
 (.6/344ـ فتح الباري ) 1

(: حدثـا ابـ فضقؾ, طـ الشقباين, طـ يسقر بـ طؿرو, قال: 94/ 6ـ قال ابـ أبل شقبة يف مصـػف ) 2

ف, ولؽـ لفؿ إكف لقس مـ شلء يستطقع يغقر طـ خؾؼ اهلل خؾؼ», فؼال: ذكرت الغقالن طـد طؿر 

 .«سحرة كسحرتؽؿ, فنذا رأيتؿ مـ ذلؽ شقئا فلذكقا
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ة لؽً (1) قال: غقر حج فنن ما بؽ  وصاح بـا  صاح اية  و ما ر فل بـ ،  ا أخربكا طـ يحقك 

ل  شتؽ هل ت ئشة و خؾ طؾك طا ا بؽر د أن أب رحؿـ  د ال بـت طب سعقد طـ طؿرة 

ققفا بؽتاب اهللويفق بؽر: ار ؼال أبق  قفا ف ك .دية ترق فن فعل:  ؾت لؾشا ققة فؼ ر ره  ا كؽ

 ِ ول ال:  اب فؼ ؽت ـ  ؿَ أهؾ ال روون ط ؾؿؽؿ ت أط ل بؽر وٓ  ذا طـ أب روون ه وأكتؿ ت

ل  الـب ب  أصحا ره مـ  ره صعام  ،خالفف  غق ؾ ذك حؾ اهلل ج وقد أ

ؿ اءه كس ؾ  ،أهؾ الؽتاب و هلل مث اب ا ت بؽ ققا  ة إذا ر رقق أحسب ال ا أو أخػو  .(2) هذ

 

 باب

 فً التطٌر ما جاء عن اإلمام الشافعً 

لشافعل يف ققل الـبل  :قال (3)طن بحر بن كصر أقروا »: حدثـا ا

جر الطقر والبقارح والخط  (4) «الطقر طؾى مؽـاتفا ن طؾؿ العرب كان يف ز إ

                                                                        

 ـ لعؾف يريد أكثر مـ حجة, أي: أن إدلة كثقرة, واهلل أطؾؿ. 1

 (.7/241ـ إم ) 2

 سقر أطالم الـبالء  يف   ـ  هق: بحر بـ كصر بـ سابؼ الخقٓين,  قال فقف الحافظ الذهبل  3

طبد اهلل بـ  , حدث طـأبق طبد اهلل الخقٓين مقٓهؿ, الؿصرياإلمام, الؿحدث, الثؼة,  (:12/502)

وهب, وضؿرة بـ ربقعة, وأيقب بـ سقيد, وبشر بـ بؽر, ومحؿد بـ إدريس الشافعل, وأشفب بـ 

 يف التؼريب.  ووثؼف الحافظ ابـ حجر ,  طبد العزيز, وصائػة. اهـ

وغقرهؿا, وهق  ,(7591ركف برقؿ )(, والحاكؿ يف مستد2835ـ أخرجف أبق داود يف ســف برقؿ ) 4

 .حديث صحقح
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مرً  د أ ف يري ـ مـزل دا م ذا غ ؿ إ ده ان أح وك  ، قاف طت فنوآ ه،  ئر يرا ل صا ر أو ن ا كظ

إن  سبح ، و جتف ـ فؿضك يف حا يام هذا صقر إ ال:  قـف ق ل طـ يؿ ختا ه، فا يسار ـ  ط

ح جة  (1)سب هذه حا وقال:  ا صقر إشائؿ فرجع،  : هذ ه قال يسار ؿر طـ  ـ يؿقـف، ف ط

.  مشئقمة

: ري ؿدح أبا مقسك إشع طقئة ي  وقال الح

لطقر إن مـرت بـف ســًحا   (2)لؿ يزجر ا

 

ــــلزٓم   ــــؿ ب ــــك قس ــــقض طؾ  وٓ يػ

ـل   طقريع جر ال رك ز الك، وت التقكؾ طؾك اهلل تع سالم يف  كف سؾؽ صريؼ اإل   .أ

: ػسف ب يؿدح ك اء العر بعض شعر  وقال 

ــف ــ ؿ ــــر ه ــــر الطق ج ـــ يز ــ ؿ ــــا م   وٓ أك

 

ـب   ـــ ؾ ـرض ثع ـــ ـراب أم تع ـــ ــاح غ ــ  أص

صقرً   ذا لؿ ير  ة إ ؾق جاه لعرب يف ال ن ا سابحً كا ئرً ا  أى صا حركف مـ ا فر ره  وك ا يف 

ؽ لف صريؼ طقر، فقـظر: أسؾ ره لق قن  وك ؽ قشبف أن ي يامـ، ف يؼ إ ر إشائؿ، أو ص

، أن ٓ تحركقها، فنن ما «أقروا الطقر طؾى مؽـاتفا»: ققل الـبل 

ئً  صـع شق طقرة ٓ ت مـ ال ؾقن بف  يعؿ وما  ؼدون  وإكؿا يصـع يعت فقن لف ا،  فقؿا يقج

جؾ  .قضاء اهلل طز و

سئؾ الـبل   ، فؼال:  وقد  طقرة إكؿا ذلك شيء يجده أحدكم »طـ ال

                                                                        

 صار يف الفقاء.ـ أي:  1

(: السـح: جؿع ساكح وسـقح, وهل الظباء 1163/ 2ـ  قال السرقطل يف الدٓئؾ يف غريب الحديث ) 2

 والطقر, وما أتاك مـ مشائؿؽ فقٓك مقامـف, وأهؾ كجد يتقؿـقن بف, وأهؾ الحجاز يتشاءمقن بف. اهـ
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 .(2) (1) «كػسه فال يصدكؽميف 

 باب
 فً االستسقاء بالنجوم ما جاء عن اإلمام الشافعً 

ل قال الربقع بقن سؾقؿان: فع لشا ك : قال ا عال ـ مالؽ طـ   ت أخربكا ط

د  خال بـ  زيد  مسعقد طـ  ـ طتبة بـ  اهلل ب هلل بـ طبد  ـ طبقد ا ـ كقسان ط صالح ب

 : ل قال رسقل اهلل »الجفـ بـا  د صؾك  لصبح بالح ؿاء ا بقة يف إثر س ي

الؾقؾ ـاس فؼال ،كاكت مـ  كصرف أقبؾ طؾك ال قال » :فؾؿا ا هؾ تدرون ماذا 

ف أطؾؿ«ربؽؿ رسقل ا اهلل و الق  :قال أصبح من طبادي مممن بي وكافر»قال:  .؟ ق

فلما من قال مطركا بػضل اهلل ورحؿته فذلك مممن بي كافر بالؽواكب، وأما من 

 .«ر بي مممن بالؽواكبقال مطركا بـوء كذا وكذا فذلك كاف

الشافعل  ل  هلل قا ل ا ؾسان  «بلبي هو وأمي» : رسق اسع ال بل و ق طر ه

ن ركق ققم أكثرهؿ مش وإكؿا مطر بقـ ضفراين  معاين،  هذا  قلف  ذا  :يحتؿؾ ق ه ٕن 

اهلل  ؾ  ـ قال مطركا بػض م أن  أطؾؿ  هلل  ، وا قلف معـك ق ى  ، وأر بقة الحدي ة  زو يف غ

هلل ن با إيؿا حؿتف فذلؽ  ؾٕكف يعؾ :ور وج ل إٓ اهلل طز  وٓ يعط كف ٓ يؿطر   ،ؿ أ

                                                                        

 .( مـ حديث معاوية بـ الحؽؿ السؾؿل 537ؿ يف صحقحف برقؿ )ـ أخرجف مسؾ 1
قرئ طؾك بحر  :( قال 195 -194)  أخرجف ابـ أبل حاتؿ يف مـاقب الشافعل ص .إسـاده صحقح ـ 2

 :( مـ صريؼ ابـ خزيؿة241/19152/ 7وأخرجف البقفؼل يف معرفة الســ وأثار ), بـ كصر بف

( مـ صريؼ يقكس بـ طبد 306 – 305/ 1فؼل يف مـاقب الشافعل)حدثـا بحر بـ كصر بف, وأخرجف البق

 بف كحقه.إطؾك طـ الشافعل 
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اوأما مـ ق قء كذ ا بـ ن مـ  ال مطرك عـق الشرك ي عض أهؾ  ن ب ك ما كا ا طؾ وكذ

ا ره كقء كذ أمط ف  ك أك ل ر إ ة الؿط اهلل  :إضاف ل  ل رسق ا قا لؽ كػر كؿ فذ

:  الـقء فٕن  ق ٓ يؿؾؽ لـػس الققت مخؾق قره  وقت، و غ وٓ ل

ئً  شقئً شق ـع  ص وٓ ي  ، ٓ يؿطر ، و طركا  ،اا ك م ذا طؾك معـ قء ك بـ ركا  : مط فلما مـ قال

ذا ذا ،بققت ك شفر ك ف مطركا يف  ؼقل ذلؽ ك ؿا  ا كػرً  ،فنك قن هذ ره مـ وٓ يؽ ، وغق ا

مـف حب إلل  ؽالم أ  .ال

الشافعل  ل  قم قا ل ي كف قا وي طـ طؿر أ قد ر ، و ؼقل مطركا يف وقت كذا أن ي : أحب 

فؼا يا؟  قء الثر ؼل مـ ك : كؿ ب ؿـرب ؼالالجؿعة، وهق طؾك ال لعباس ف ؼ مـف  :م ا لؿ يب

ـاس  حقل ال لؿـرب فؿطر مطرا  حتك كزل طـ ا ـاس  دطا ال دطا، و اء ف العق إٓ  شلء 

إ ذا يبقـ ما وصػت ٕكف  ققل طؿر ه ف، و اءمـ ري الث ـ وقت  ل م أراد: كؿ بؼ  ؟ كؿا 

ر  ف قد ؾؿقا أك ا ط وقات فقؿا جربقا كؿ ر إمطار يف أ جؾ قد بلن اهلل طز و ففؿ  لقعر

اهلل  الحر والربد بؿا رسقل  حاب  بعض أص ن  غـل أ ا يف أوقات، وبؾ جربق

  ؿ قرأ الػتح ث قء  بـ مطركا  ل  اس قا د مطر الـ وق صبح،  ن إذا أ ۈ  چ كا

الخطاب ، [٩فاطر: ] چۈ  ٴۇ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې    ر بـ  ن طؿ وبؾغـل أ

جاد  فؼال: أ ر الـاس  ، وقد مط ك طؽازه ا طؾ ا متؽئ ل تؿقؿ غد ـ بـ م خ  أوجػ بشق

ج رى الؿ أق ف ما  ققل ؿر  لكؽر ط فة  «أجاد ما أقرى الؿجدح»دح البارحة، ف إلضا

لك الؿجدح  .(1) الؿطر إ

                                                                        

أخربكا محؿد بـ طبد اهلل  :(303 -1/302(, وأخرجف البقفؼل يف مـاقب الشافعل )1/288ـ إم ) 1
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 باب
 فً الحلف بغٌر هللا ما جاء عن اإلمام الشافعً 

الشافعل  طن الربقع بن سؾقؿان ل  ال: قا ؿ مـ ق و باس باهلل أ حؾػ  ـ  )م  :

يؼ ن  هلل مثؾ أ ػ بشلء غقر ا ـ حؾ رة، وم الؽػا ف  ث فعؾق هلل، فحـ الرجؾ: أسؿاء ا ل  ق

ققلف:  مثؾ ذلؽ  ػارة طؾقف، و فال ك ذا وكذا ما كان فحـث  وك ؽعبة، وأبل،  وال

 لعؿري. 

مـ قِ  فا  طـ ـفل  مؽروهة م ل  هلل فف ر ا ـ بغق ؿق وكؾ ي ل:  اهلل  ؾِ بَ قا ل  رسق ققل 

 :« إن اهلل يـفاكم أن تحؾػوا بآبائؽم، فؿن كان حالػا فؾقحؾف باهلل

 .(2) «(1)أو لقسؽت

لقس بحرام، بؾ مؽروه. ثؿ مـ  : قال اإلمام الـووي بلكف  والؿذهب الؼطع 

ؼد  اطت حاب: فؾق  حـثف. قال إص ؼد يؿقـف وٓ كػارة يف  تـع حؾػ بؿخؾقق لؿ 

ؼده يف اهلل تعالك كػر يعت ما  مـ التعظقؿ  ف  الػ يف الؿحؾقف ب  .اهـ. (3) الح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

بف, حدثـا الربقع بـ سؾقؿان  :الحافظ ومحؿد بـ مقسك قآ: حدثـا أبق العباس محؿد بـ يعؼقب قال

 .إسـاد صحقح مسؾسل بالحػاظوهذا 

أو »وفقف:  ,( مـ حديث ابـ طؿر 1646(, ومسؾؿ برقؿ )6646ـ أخرجف البخاري برقؿ ) 1

 .«أو لقسؽت»بدل   «لقصؿت

وإسؿاء والصػات  ,(405-1/404أخرجف البقفؼل يف مـاقب الشافعل ) .إسـاده صحقح ـ 2

( مـ صريؼ أبل العباس إصؿ طـ 14/155/19459ومعرفة الســ وأثار ) ,(1/620/565)

 الربقع بف.

 (.11/6ـ يف روضة الطالبقـ وطؿدة الؿػتقـ )  3
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 باب
  فً تعظٌم قدر النبً  ما جاء عن اإلمام الشافعً 

 : عيقال اإلمام الشاف

ن  ؾك   فؽا ضؾ ط لتف الؿػ رسا تخب ل ـ الؿ  ، حقف ك لق الؿصطػ خقرتف 

رسؾ بف مرسٌؾ  ما أ طؿ  ، وأ قتف كب تؿ  ف، وخ ؿت تح رح ، بػ ؾؼف قع  ،قبؾف جؿقع خ ف ؿر ال

ؾؼف كػًس  ضؾ خ ٕخرى، أف ا ؿشػع يف  ال لشافع  ك، وا ل ذكره يف إو ا، ذكره مع 

لؽؾ ُخ  سبً  ٍؼ ؾً وأجؿعفؿ  هؿ ك ا. وخقر كق د ديـ و ضقف يف  ارً ر د ا طبده محؿدً  ،اا و

لف.   ورسق

ِ ؼَ ؾْ ـا وَخ فَ وطرَّ  مَّ  ؿفُ عَ ف  ك عا ال لخاصة،  ل ةَ ا كقاا الديـ والد ھ  چ فؼال:  ـػع يف 

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  

 ... [١٩١التوبة: ] چ﮷    ﮸  ﮹    

لف: اأخربكا  يف قق هد  قـة طـ ابـ أبل كجقح طـ مجا  چڭ  ڭ  ڭ  چ بـ طق

ر .[٤الشرح: ] أن  قال: ٓ أذك ، وأشفد  إٓ اهلل أن ٓ إلف  شفد  معل: أ رت  إٓ ذك

. امحؿدً  اهلل  رسقل 

أطؾؿ  ـيعـل  ، وإ ـواهلل  باهلل ؿان  اإلي ره طـد  تالوة ذك ره طـد  حتؿؾ ذك ان. وي ذ

. صقة ؿع القققف طـ ال ة، و طاط بال العؿؾ  ـد  وط  الؽتاب، 

ؾ ره الغافؾقن، وص ـ ذك وغػؾ ط رون،  ذاك ره ال ا ذك ؾؿ ا ك كبقـ ؾك  هلل ط ك فصؾك ا

ؼف.  ك ما صؾك طؾك أحد مـ خؾ زك ضؾ وأكثر وأ يـ، أف خر وأ لقـ  إو طؾقف يف 

ك أحدً  زك ما  ضؾ  ؾقف أف الة ط ص بال اكؿ  إي اكا و الم وزك لس وا قف،  ف طؾ ف بصالت ـ أمت ا م
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سؾ  زى مرسال طـ مـ أر ضؾ ما ج وجزاه اهلل طـا أف  ، ف طؾقف ورحؿة اهلل وبركات

ؾـا يف خق ؾؽة، وجع الف ذكا بف مـ  كف أكؼ ف إلقف: فن ديـ ب ـقـ  جت لؾـاس، دائ خر ر أمة أ

س بـا كعؿة  . فؾؿ تؿ خؾؼف ـ  ف م ـ أكعؿ طؾق وم مالئؽتف  بف  ك  صطػ ، وا رتضك ي ا الذ

ويف  فقفؿا،  دفع هبا طـا مؽروه  ا أو  يف ديـ ودكق ا هبا حظا  طـت، كؾـ وٓ ب ضفرت 

د  ومحؿ إٓ   : ـفؿا لك  واحد م إ دي  لفا وا رها،  ك خق إل ئد  سببفا، الؼا

ذائد طـ الف ها، ال التل رشد باب  ؿـبف لألس الرشد، ال السقء يف خالف  ة ومقارد  ؾؽ

ؿد  فقفا. فصؾك اهلل طؾك مح اإلكذار  صقحة يف اإلرشاد و ؼائؿ بالـ تقرد الفؾؽة، ال

جقد. د م هقؿ إكف حؿق ؿ وآل إبرا هق ؾك طؾك إبرا ؿا ص ؿد ك  .(1) اهـوطؾك آل مح

 
 
 
 باب

 أن هللا أعطى نبٌنا   ما جاء عن اإلمام الشافعً 
ٌ  ما لم   ا قبلهٌعط نب

ل (2) طن طؿرو بن سواد السرحي طك  :قا ا أط كبقا م هلل  ك ا ط ا أط عل: م الشاف ل  ل ل قا

                                                                        

وأخرج هذا الؽالم بنسـاده الحافظ البقفؼل يف مـاقب  .(11-10/ 1ـ الرسالة لإلمام الشافعل )  1

ربكا الربقع بـ أخ ,حدثـا أبق العباس إصؿ ,أخربكا أبق طبد اهلل الحافظ :(424- 1/422الشافعل )

 سؾقؿان طـ الشافعل فذكره.

, ورواتف ٓ يخالج يف طدالتفؿ شؽ يف الـػس, ويف الؽتاب طدد إسـاده كالشؿسوهذا إثر كؿا يؼال:  

 مـ أثار مروية هبذا اإلسـاد الؿشرق.

ـ هق: طؿرو بـ سقاد بـ إسقد الؼرشل الؿصري أبق محؿد مؿـ روى طـ اإلمام الشافعل, وثؼف  2
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 .ا محؿدً 

حؿدً  ك م طط : أ ال ، فؼ تك ؿق ء ال ا ك إحق س طق ك  ط ؾت: أط ي كان فؼ الذ جذع  حـقـ ال ا 

ئ لف الؿـرب، هق ، حتك  ـبف ك ج إل جذع  يؼػ يخطب  ، حـ ال الؿـرب ا هقئ لف  ؾؿ ف

أكرب فذا  ، ف قتف ؿع ص ـ ذلؽحتك س   .(1)  م

ظ أبا الحجاج  : (2) قال الحافظ ابن كثقر حاف خـا ال أسؿع شق ا كـت  هق مؿ و

زي  ـ الشافعل  الؿ ره ط ذك أكرب  ي ال: ففذا  رم مثقاه، وإكؿا ق وأك

اًل  س مح جذع لق لؽ ٕن ال ةمـ ذ ؾحقا ر ووجد لؿا  ، ل شعق صؾ لف  ذا ح ع ه وم

ك ر حت شا لع قـ ا حـ َـّ  َح فلنَّ و رب  ؿـ ك ال ل ف إ طـ ل  اهلل  تحق ل  ف رسق ل إلق كز

  وَس ف  ضـ فُ ؽَّ فاحت جذع  ـ ا ال : ففذ ري البص ـ  لحس ا ل  ، قا سؽـ ك  حت

أما طَ  قف، و ا إل يحـق ؼ أن  هنؿ أح فن لقف،  دُ حـ إ هلل  ق ا بنذن  فقف  جسد كاكت  ك  ة إل حقا ال

ا لذلؽ  جاد حقاة وشعقر يف محؾ لقس مللقف أطجب وأطظؿ مـ إي هذا  فعظقؿ، و

ف قبؾ  ـ فق ن اهلللؿ تؽ ة فسبحا الؽؾق ـب الؿق هـ.  رب الع  .ا

لشافعل  ا هق اإلمام  بقة  دٓئؾ الـ مـ تؽؾؿ يف  ؾؿاء أن أول   .وقد ذكر الع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 يف التؼريب.  لحافظ ابـ حجر ا

, ( طـ أبقف طـ طؿرو بـ سقاد بف139أخرجف ابـ أبل حاتؿ يف مـاقب الشافعل ص ) .إسـاده صحقحـ  1

(, وأخرجف البقفؼل يف 6/68( والبقفؼل يف دٓئؾ الـبقة )9/116ومـ صريؼف أبق كعقؿ يف الحؾقة )

 طـ طؿرو بـ سقاد بف. ( مـ صريؼ طؾل بـ محؿد بـ حققيف1/426مـاقب الشافعل )

 (.6/308ـ البداية والـفاية ) 2
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ة  (1) قال الحافظ ابن كثقر عالم اإلمام ال شقخـا  عت مـ  : وقد كـت سؿ

الؿؼام  ذا  ؿ يف ه ن أول مـ تؽؾ أ رحؿتف،  هلل ب زي تغؿده ا ؿ جاج ال الح ظ، أبل  الحاف

ؿ اهلل مح بد  بـ إدراإلمام أبق ط الشافعل د   .اهـ. يس 
 

 باب
 فً ضابط البدعة وذم أهلها ما جاء عن اإلمام الشافعً 

لشافعل  طن الربقع بن سؾقؿان ا : قال  ر قال ٕمق ـ ا ثات م حد : الؿ

تابً  لػ ك خا دث ي ح ما أ ا:  حدهؿ ة أو أثرً ضربان: أ سـ طً ا أو  و إجؿا دطة اا أ ب فذه ال ، ف

ف ف خقر ٓ خال قة: ما أحدث مـ ال ثاك لة. وال ذاقف الضال قاحد مـ ه ه ل ، ففذ

ذمقمة ؿر  ،محدثة غقر م د قال ط ق رمضان:   و كعؿت »يف ققام شفر 

ؿ تؽـ «البدطة هذه حدثة ل ا م كيعـل أهن ؿا مض قفا رد ل ؾقس ف ت ف  .(2) ، وإن كاك

دطة قال وطن حرمؾة بن يحقى ب عل، يؼقل: ال الشاف ريس  بـ إد : سؿعت محؿد 

واف . فؿا  قمة مذم ة  ، وبدط محؿقدة ن بدطة  الػ بدطتا وما خ ؿقد،  ة ففق مح لسـ ا ؼ 

 : ققام رمضان يف  طاب  بـ الخ ؿر  ، واحتج بؼقل ط ة ففق مذمقم كعؿت »السـ

 .«(3)البدطة هي

                                                                        

 (.6/289ـ البداية والـفاية ) 1

والؿدخؾ إلك الســ الؽربى  ,(469 -1/468أخرجف البقفؼل يف مـاقب الشافعل ) صحقح.إسـاده  ـ 2

, أخربكا أبق سعقد بـ أبل طؿرو ثـا أبق العباس محؿد بـ يعؼقب ثـا الربقع بف :(1/206/253)

 الف كؾفؿ ثؼات.ورج

حدثـا أبق بؽر أجري ثـا طبد اهلل بـ محؿد  :(9/113أخرجف أبق كعقؿ يف الحؾقة ) .حسن لغقره ـ  3
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أكا وطن الربقع بن سؾقؿان ئت طؾقف و التل قر ل  فع لشا م ا اإلما ة  ... حاضر يف وصق

وتعالك يف  رك  تبا هلل  ؾ ا الل ما أح ف بنح صقت ع و ـ سؿ ة م اط جؿ ف و ػس ل ك وأكف يقص

تابف ثؿ بقف ط ك لسان ك ريؿ ماؾك  تاب ثؿ يف  ، وتح رم اهلل يف الؽ ح

ة لالسـ لؽ إ ن ذ وٓ يجاوزو هلل،  ض ا رك فر زتف ت فنن مجاو ره  ا ك غق رك م ، وت

ت  الؿحدثا مـ  هؿا  ة و لسـ وا تاب   . (1)خالػ الؽ

 باب
فً عدم االغترار بصاحب البدعة  ما جاء عن اإلمام الشافعً 

 ولو طار فً الهواء

ا مقسك   طؾىطن يوكس بن طبد األ ا أب بـ إدريس: ي حؿد  الشافعل م ل  ل ل : قا قال

لء ما لق رأيت رجاًل »لؼد  صحاب الؽالم طؾك ش كؾ ما اصؾعت مـ أ ارتؽب   

صاح راه  أن أ ل مـ  إل حب  رك كان أ ال الش ف خ هلل طـ ا هنك ا ا أب ي ؾت  ب كالم قال: ق

هلل ؼقلطبد ا ؾقث بـ سعد قال: كان ي دري ما يؼقل صاحبـا أضـف قال: ال : لق ، وت

م ؿاء ٓ تل ؿشل طؾك ال ؽالم ي حب ال قال لل: قد رأيت صا قتف قال:  ـ كاح ـ

لؽـ لق قصروا فقاء، و ؿشل يف ال صاحب الؽالم ي قتفرأيت  كاح ــ  ال تلم  .«(2) ، ف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 العطشل ثـا إبراهقؿ بـ الجـقد ثـا حرمؾة بـ يحقك قال: سؿعت الشافعل بف.

 , واهلل أطؾؿ.لؽن األثر يصح باألثر السابقورجال إسـاده ثؼات إٓ العطشل ففق مجفقل 

أخربكا أبق طبد اهلل الحافظ وأبق سعقد  :(1/288أخرجف البقفؼل يف مـاقب الشافعل )صحقح. إسـاده  ـ 1

 محؿد بـ مقسك حدثـا أبق العباس محؿد بـ يعؼقب أخربكا الربقع بـ سؾقؿان بف. 

 .إسـاد صحقح كالشؿسوهذا 

ـا أبق بؽر الـقسابقري حدث: (535/661 – 534/ 2أخرجف ابـ بطة يف اإلباكة )صحقح. إسـاده ـ  2
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ا  وطن يوكس بن طبد األطؾى اهلل م تدري يا أبا طبد  ؾشافعل:  ؾت ل ، قال: ق

صاحبـا؟ أريد الؾقث أو غقره، كان يؼق ؾك كان يؼقل فقف  ؿشل ط يتف ي ل: لق رأ

ؽالم ٓ ت ل صاحب ا ل:  اء، يعـ ، وٓ تؽؾؿفالؿ بف تغرت  ؼ بف أو ٓ   .ث

لقفقال الشافعي ال تركـ إ لفقاء، ف يتف يؿشل يف ا صر إن رأ د ق ف واهلل ق فنك  : (1). 

 
 باب

هب ودب  فً الرواٌة عن كل من جاء عن اإلمام الشافعً  ام

  من الجهلة وأهل األهواء

:  ؿانطن الربقع بن سؾق افً قال ؿ جز ؾ لع ؾ ا ـ يحؿ ذكر م ، و عل شاف ال ت  ا، سؿع

ك  ع ا أف فقف ، ولعؾ  ؾفا ، فقحؿ الحطب حزمة  ؼطع  قؾ، ي ؾ حاصب ل هذا مث  : فؼال

ؾت »تؾدغف، وهق ٓ يدري  العؾؿ طؾك غقر -ابـ أبل حاتؿ  -ق ؽتب  : يعـل مـ ي

ـ  ـ الؿبتدع وغقره، فقحؿؾ ط صدوق، وط اب، وطـ ال لؽذ ؽتب طـ ا وي ففؿ، 

ب وال ؿاكف، وهق ٓ يدريالؽذا صا إلي لؽ كؼ قؾ، فقصقر ذ إباص  .(2) «ؿبتدع 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 وأبق بؽر الـقسابقري هق طبد اهلل بـ محؿد بـ زياد ثؼة حافظ فؼقف. حدثـا يقكس بـ طبد إطؾك بف.

سؿعت يقكس  :حدثـا أبل قال :(229أخرجف ابـ أبل حاتؿ يف مـاقب الشافعل ص)صحقح. إسـاده ـ  1

 -4/274ذم الؽالم وأهؾف )والفروي يف , (1/453وأخرجف البقفؼل يف مـاقب الشافعل ), بف

 ( مـ صريؼ إبراهقؿ بـ محؿقد طـ يقكس بف كحقه. 275/1118

يف كتابل طـ الربقع بـ  :( قال151أخرجف ابـ أبل حاتؿ يف مـاقب الشافعل ص )صحقح. إسـاده ـ  2

والبقفؼل يف  ,(1والحاكؿ يف الؿدخؾ ص ) ,(9/125ومـ صريؼف أبق كعقؿ يف الحؾقة ), سؾقؿان بف

وكصقحة أهؾ الحديث  ,(2/157والخطقب يف الػؼقف والؿتػؼف ) ,(1/211/263الؽربى ) الســ

 (.32ص )
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ؼقل وطن يحقى بن زكريا ع ي الربق : سؿعت  ل ؼققا ل ي فع لشا ؿعت ا : مـ لؿ ل: س

قفا  ف ، فؾعؾ  حزمة حطب ره  ف حاصب لقؾ يحؿؾ طؾك ض ق ك فف ـ أيـ؟  يسلل م

ف ؾدغ  .(1) أفعك ت

 باب
ال ٌقال الكتاب والسنة وأن األصل  ما جاء عن اإلمام الشافعً 

 ؟لألصل لم؟ وال كٌف

ل طن يوكس بن طبد األطؾى الصديف فع لشا بـ إدريس ا قال محؿد  ال:  صؾ :ق  إ

سـة ٕصؾ لؿ؟ وكقػ؟قرآن أو  ؼال   . (2) ، وٓ ي

 

                                                                        

: سؿعت ( مـ صريؼ  يحقك بـ زكريا قال1/206أخرجف ابـ طدي يف الؽامؾ )صحقح. إسـاده  ـ 1

قال طـف الحافظ ابـ حجر  ,أبق زكريا إطرج الؿعروف بابـ حققيف :ويحقك بـ زكريا هقالربقع بف. 

  .يف التؼريب: ثؼة حافظ فؼقف 

ومـ   ,(6والؿراسقؾ ص) ,(276أخرجف ابـ أبل حاتؿ يف مـاقب الشافعل ص)صحقح. إسـاده ـ  2

 -4/271) والفروي يف ذم الؽالم ,(1/533/573صريؼف الخطقب يف الػؼقف والؿتػؼف )

272/1114.) 

(  مـ صريؼ أبل 437/ 1ية )ومـ صريؼف الخطقب يف الؽػا ,(9/105وأخرجف أبق كعقؿ يف الحؾقة )

( مـ صريؼ محؿد بـ سػقان, والفروي يف ذم الؽالم وأهؾف 2/30حاتؿ الرازي, والبقفؼل يف الؿـاقب )

( مـ صريؼ ابـ خزيؿة وكصر الؿؽل وإبراهقؿ بـ محؿقد ومؽحقل  1112, 271/1110- 4/268)

 وبعضفؿ يرويف مختصًرا. ,كؾفؿ طـ يقكس بف
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 باب
فً وجوب إجراء نصوص الكتاب  ما جاء عن اإلمام الشافعً 

 والسنة على ظاهرها حتى ٌؤتً نص أو إجماع على خالف ذلك

ن أو  ن طبد األطؾىطن يوكس ب عل: إصؾ قرآ الشاف ريس  د بـ إد قال محؿ قال: 

سقل اهلل  ـ ر يث ط صؾ الحد ات ، سـة ... وإذا  ف اإلسـاد ب صح  ، و

اهر ففق سـة شبف مـفا ض حتؿؾ الؿعاين فؿا أ ؾك ضاهره، وإذا ا ديث ط الح ، و

ها ا أوٓ إسـاد صحفا  ل ديث، ف فلت إحا ا تؽا وٓها بف، وإذ  .(1) إحاديث أ

أو سـة  إلمام الشافعيوقال ا مـف  تليت دٓلة  اهره، حتك  : والؼرآن طؾك ض

اصـ دون ضاهر ف طؾك ب  .(2) أو إجؿاع  بلك

حديث –وأكف  :وقال  اص وٓ باصـ، إلك يحال وٓ ضاهره، طؾك - ال  خ

ـ بخرب إٓ ـبل ط هغق طـ ٓ    ال  .(3) ر

                                                                        

ومـ صريؼف الخطقب يف الػؼقف  ,(276ابـ أبل حاتؿ يف مـاقب الشافعل ص) أخرجفصحقح. إسـاده ـ   1

حدثـا أبل طـ يقكس  :(272/1114 -4/271والفروي يف ذم الؽالم ) ,(1/533/573والؿتػؼف )

 بف.

( مـ صريؼ أبل 437/ 1ومـ صريؼف الخطقب يف الؽػاية ) ,(9/105وأخرجف أبق كعقؿ يف الحؾقة )

( مـ صريؼ محؿد بـ سػقان طـ يقكس 2/30البقفؼل يف مـاقب الشافعل ) وأخرجف, حاتؿ الرازي بف

 بف.

 (.580ـ الرسالة ص ) 2

 (.4/138ـ إم ) 3
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 باب
أنه ال ٌجوز معارضة نصوص  ما جاء عن اإلمام الشافعً 

 لشرع بالعقلا

فعل لشا ا د  ؿ بـ محؿ هق ؼال:  (1) طـ إبرا فعل، ف لشا هلل بـ إدريس ا وذكر أبا طبد ا

إلقف صر حدا يـتفل  ل إلقف، كؿا أن لؾب حدا يـتف ؼقل: إن لؾعؼؾ  ف ي  .(2) سؿعت

 
 

 باب
من وجوب األخذ بالسنة ولو كانت  ما جاء عن اإلمام الشافعً 

 آحادا فً كل باب وإجرائها على ظاهرها

ل  :قال الربقع بن سؾقؿان طن لشافع حد  قال ا ت خرب القا ثبق ة ت  :يف مسلل

                                                                        

ـ هق: إبراهقؿ بـ محؿد بـ العباس بـ طثؿان الؿطؾبل ابـ طؿ اإلمام الشافعل, قال الحافظ الذهبل  1

  حاق الؼرشل, الؿطؾبل, الؿؽل, (: اإلمام, الؿحدث, أبق إس165/ 11) سقر أطالم الـبالء  يف

 ابـ طؿ اإلمام الشافعل. اهـ

(: روى طـ أبل طبد اهلل محؿد بـ 1/100يف صبؼات الشافعققـ ) وقال الحافظ ابـ كثقر 

 إدريس الشافعل, وجؿاطة مـ أهؾ العؾؿ. اهـ

أبل  حدثـا أحؿد بـ طؿرو بـ :(311أخرجف ابـ أبل حاتؿ يف مـاقب الشافعل ص ) .إسـاده حسنـ  2

 طاصؿ قال: سؿعت أبا إسحاق الشافعل يعـل إبراهقؿ بـ محؿد بف.

ابـ العباس الؿطؾبل ابـ طؿ الشافعل صدوق كؿا يف  :وأحؿد بـ طؿرو ثؼة, وإبراهقؿ بـ محؿد هق

 التؼريب.

قال بعض أهؾ العؾؿ: فؿـ تؽؾػ ما ٓ يؿؽـ أن يدرك بالعؼؾ كالتػؽر يف كقػقة صػات اهلل ففق كالذي 

وقال بعضفؿ: العؼؾ وصاحبف مخؾققان فؽقػ تعارض أحؽام اهلل , ن يبصر ما وراء الجداريتؽؾػ أ

 بلحد مخؾققاتف.
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ل كتب رسقل اهلل  ؿ تز ي ول ؿ  ول ر والـفل  إم ف ب وٓت ك  إل ػذ  ؽـ تـ

ره ػاذ أم رك إك ف ت وٓت  .ٕحد مـ 

قال أن  إلك  الؽالم  ساق  بعده: ثؿ  خؾػائف مـ  ذا كاكت كتب  هؽ جؿع و وما أ  ،

حدً  ؾقػة وا ن الخ ؾقف مـ كق قن ط ؾؿ ضل واحدً االؿس الؼا دً ا، و إلمام واح ا ، ، و ا

ؿر ر ط ق بؽ تخؾػ أب س ، وا ا بؽر ا أب ػق مفاستخؾ ؿ أ اروا ، ث ت ى لقخ لشقر ا ر أهؾ  ر طؿ

ػاناواحدً  ان بـ ط قف طثؿ حؿـ بـ ط الر بد  تار ط فاخ  ، (1) . 

ل وطن الربقع بن سؾقؿان ـ إدريس قا ؿد ب ا مح حدثـ ال:  ف ق كسب ا  ع أحد ؿ أسؿ : ل

خ إلك طؾؿ ي ػسف  كسب ك ـاس أو  جؾ اتباع أمر رسقل ال اهلل طز و رض  الػ يف أن ف

إٓ  اهلل   عده  د ب جعؾ ٕح ؿ ي جؾ ل ز و هلل ط ن ا بل حؽؿف  ؿ ل التسؾق و

أو سـة رسقلف  بؽؾ حال إٓ بؽتاب اهلل  زم ققل  كف ٓ يؾ  اتباطف وأ

ا، اهؿا تبع لفؿ وقبؾـا يف  ،وأن ما سق دكا  بع ؾك مـ  قـا وط الك طؾ رض اهلل تع وأن ف

سقل ـ ر رض  اهلل  قبقل الخرب ط ػ يف أن الػ د ٓ يختؾ واح

ـ رسقل اهلل   بقل الخرب ط جب ق إن   والقا ا  قلف قة سلصػ ق إٓ فر

 . (2) شاء اهلل تعالك

                                                                        

أخربكا أبق طبد اهلل الحافظ حدثـا أبق  :(1/435أخرجف البقفؼل يف مـاقب الشافعل )صحقح. إسـاده  ـ 1

 العباس محؿد بـ يعؼقب قال: أخربكا الربقع بف.

اإلمام الحاكؿ صاحب الؿستدرك وغقره, وأبق  :فلبق طبد اهلل هق :الثؼاتوهذا إسـاد مسؾؾ بالحػاظ  

 اإلمام الؿحدث الػؼقف. واهلل أطؾؿ. ,الؿرادي :إصؿ الحافظ, والربقع بـ سؾقؿان هق :العباس هق

أخربكا أبق طبد اهلل الحافظ  :(476 -475/ 1أخرجف البقفؼل يف مـاقب الشافعل )صحقح. إسـاده ـ  2
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 باب
فً وجوب قبول السنة سواء كانت  ما جاء عن اإلمام الشافعً 

 موافقة للقرآن الكرٌم أو مبٌنة له أو زائدة علٌه

رسقل : قال اإلمام الشافعي ا سـ  ؾ م ا  ك ؿ فقف كتاب، وفق ؿا لقس  هلل م ا

كر ما مَ  ذ مـ  ذا،  ـا ه كتاب ـا يف  تب :  َـّ ك ؿة الحؽ تاب و ؾك العباد مـ تعؾؿ الؽ اهلل بف ط

. هلل سـة رسقل ا حؽؿة  ؾك أن ال  دلقؾ ط

لذي  ضعف ا بقـ مـ مق رسقلف، و اطة  خؾؼف مـ ص ك  اهلل طؾ فرتض  مع ما ذكركا مؿا ا

البقان دلقؾ طؾك أن  اهلل  وضعف اهلل بف مـ ديـف: ال صقصة يف كتاب  ئض الؿـ الػرا يف 

. جقه  مـ أحد هذه الق

ره التـزيؾ فقف إلك غق ؿ يحتج مع  ن فقف، فؾ بقا ك غاية ال ب طؾ فا: ما أتك الؽتا  .مـ

اطة رسقلف،  ض ص وافرت يف فرضف  لبقان  ا ة  ك غاي : ما أتك طؾ اهلل ومـفا ل  رسق ـ  فبق

ضف ،طـ اهلل كقػ فرضف ك مـ فر عضف ويثبت ويج ،وطؾ ب تك يزول    .بوم

. ب بقف بال كص كتا ة ك ا بقـف طـ سـ فا: م  ومـ

. هلل اب ا ت بقان يف ك لء مـفا   وكؾ ش

اطة  رض اهلل ص سقل اهلل ســف بػ ر قبؾ طـ  ئضف يف كتابف،  اهلل فرا قبؾ طـ  فؽؾ مـ 

بؾ  ق اهلل  ؿـ  اهلل، ف قبؾ طـ رسقل  ك حؽؿف، ومـ  إل ـتفقا  قلف طؾك خؾؼف، وأن ي رس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 حدثـا الربقع بـ سؾقؿان بف. :محؿد بـ مقسك قآ: حدثـا أبق العباس محؿد بـ يعؼقب قالوأبق سعقد 

يف إم طؼب   (, وقد ذكر اإلمام الشافعل 7/287وهذا الـص طـ اإلمام الشافعل يف إم )

 ثؿ ذكر الحجة طؾقفؿ يف كالم صقيؾ.  ,الؽالم السابؼ تػرق أهؾ الؽالم يف تثبقت خرب القاحد
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. ف اطت فرتض اهلل مـ ص  لؿا ا

ب ا طـ فقجؿع الؼ مـفؿ حد  بقل لؽؾ وا اهلل: الؼ سقل  ة ر لسـ تاب اهلل، و قل لؿا يف ك

حرم، وفرض  حؾ و ا أ ؿا، كؿ قبؾ هبا طـف التل  ٕسباب  وع ا اهلل، وإن تػرقت فر

ه،  جؾ ثـاؤ اء  ا ش  چوئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئچ وحد بلسباب متػرقة، كؿ

 .اهـ. (1).[23]إكبقاء: 

ل  قَّ  :وقا د ب رفؼ ف صاطة  فق رض  ف ف اهلل أك ـ ـ  د م جعؾ ٕح ؿ ي ، ول ف سقل

ؾفؿ  ـاس ك أن قد جعؾ اهلل بال طرفف مـ أمر رسقل اهلل، و الف أمر  خؾؼف طذرا بخ

اهلل  ل  ـ رسق ـ ـ س م ف  لفؿ طؾق ا د ف بؿ ؿ حجت ؾقف ، وأقام ط ؿ يـف يف د ف  إلق ة  الحاج

ـتف   س صػـا أن  ـفا ما و رف م ـ ط ؿ م لقعؾ ضف يف كتابف،  راد اهلل بػرائ معاين ما أ

  ق ة مب ت سـ ا كاك ا فقف إذ ف فقؿ روض ـ مػ ا أراد م معـك م هلل  ـ ا ـة ط

خرى( ة أ خرى)أي سـ ص كتاب أ فقف ك س  ا لق فقؿ ب يتؾقكف، و ـ  ،كتا أي ل كذلؽ  فف

ل بؽؾ حا هق ٓزم  سقلف، بؾ  اهلل ثؿ حؽؿ ر ؽؿ  ختؾػ ح ت، ٓ ي  .اهـ. (2)كاك

ع   وأورد  بل راف ل أن رسقل اهلل   حديث أ  :قا

يلتقه األمر من أمري، مؿا كفقت طـه أو  ا طؾى أريؽته،ل ألػقن أحدكم متؽئً »

ا  :ثؿ قال «أمرت به، فقؼول: ل كدري، ما وجدكا يف كتاب اهلل اتبعـاه ويف هذ

حؽؿ  يجدوا لف كص  فؿ، وإن لؿ  المفؿ أكف ٓزم ل اهلل وإط بقت الخرب طـ رسقل  تث

                                                                        

 (.1/32رسالة )ـ ال 1

 (.1/104ـ الرسالة ) 2
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ب اهلل   .اهـ. (1)يف كتا

 باب
صل كتاب أن كل متكلم على غٌر أ ما جاء عن اإلمام الشافعً 

 وال سنة فهو هذٌان

الشافعل طن الحسقن الؽرابقسي ال: قال  : كؾ متؽؾؿ طؾك غقر أصؾ كتاب وٓ ق

ن ذيا ففق ه   .(2) سـة 

 باب
 فً ذم الكالم وأهله ما جاء عن اإلمام الشافعً 

ل يؼقل ؾى الؿصريطن يوكس بن طبد األط ؿعت الشافع ل س لعبد قا : ٕن يبتؾك ا

خقر  هلل طـف  ك ا ا هن مبؽؾ م الؽال ؽالم طؾك  ،لف مـ  ـ أصحاب ال عت م ؾ د اص ولؼ

ؾؿً  مس ت  ضــ ما  ء  يؼقل ذلؽ شل  .(3)ا 

فعل يوكس بن طبد األطؾىوطن  لشا ا رى قال: قال  قسك مرة أخ ؿ اهلل يا أبا م : يعؾ

ن ب الؽالم طؾك شلء لؿ أضـف يؽق ا اصؾعت مـ أصح ؿرء  ،لؼد  ؾك ال يبت وٕن 

                                                                        

 (.1/404ـ الرسالة ) 1

( مـ صريؼ محؿد بـ إسؿاطقؾ الرتمذي 1/470أخرجف البقفؼل يف مـاقب الشافعل ) .إسـاده حسنـ  2

قال طـف الحافظ ابـ حجر  ,محؿد بـ إسؿاطقؾ هق السؾؿل الرتمذيوسؿعت الحسقـ بف,  :قال

 م أبل حاتؿ فقف, والحسقـ الؽرابقسل  قال فقف الحافظ ابـ يف التؼريب: ثؼة حافظ لؿ يتضح كال

 يف التؼريب: صدوق فاضؾ تؽؾؿ فقف أحؿد ٕجؾ مسللة الؾػظ.  حجر 

إطؾك بف,  ( طـ يقكس بـ طبد225أخرجف ابـ أبل حاتؿ يف مـاقب الشافعل ص )صحقح. إسـاده ـ  3

وابـ طساكر يف تبققـ  ,(1/189لحجة )وإصبفاين يف ا ,(9/111ومـ صريؼف أبق كعقؿ يف الحؾقة )

 (.1/335) كذب الؿػرتي
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رك  - بؽؾ ذكب هنك اهلل طـف الؽالم خقر -ما طدا الش  . (1) لف مـ 

لعبد قال طن الربقع بن سؾقؿان الؿراديو ك اهلل ا ن يؾؼ ٕ : ؼقل فعل ي لشا : سؿعت ا

ذكب  الشرك باهلل  -بؽؾ  اء -ما خال  إهق هذه  مـ  لء   .(2) خقر لف مـ أن يؾؼاه بش

فعل يؼقل وطن أبي ثور لشا ت ا : سؿع فلفؾحقال تدى أحد بالؽالم   .(3) : ما ار

                                                                        

( قال: ثـا يقكس بـ طبد إطؾك 225أخرجف ابـ أبل حاتؿ يف مـاقب الشافعل ص )صحقح. إسـاده  ـ  1

(  مـ صريؼ أبل حاتؿ الرازي طـ يقكس 2/534/661وأخرجف ابـ بطة يف اإلباكة ), مرة أخرى فذكره

وابـ طساكر  ,(1/207وإصبفاين يف الحجة ) ,(1/453اقب الشافعل )بف, وأخرجف البقفؼل يف مـ

 ( مـ صريؼ ابـ خزيؿة طـ يقكس بف. 1/337يف تبققـ كذب الؿػرتي )

والبقفؼل يف الؼضاء والؼدر , (165/1013 -1/164أخرجف الاللؽائل )صحقح. إسـاده ـ  2

بـ طساكر يف تاريخ دمشؼ ومـ صريؼف ا ,(10/206/21422ويف الســ الؽربى ) ,(1/328/586)

( كؾفؿ مـ صريؼ أبل يحقك 4/290/1137وأخرجف الفروي يف ذم الؽالم وأهؾف ) ,(51/310)

 الساجل طـ الربقع بف.

 ( مـ صريؼ أحؿد بـ محؿد بـ الحارث طـ الربقع بف.9/111وأخرجف أبق كعقؿ يف الحؾقة )

وابـ  ,(4/291/1138وأهؾف ) والفروي يف ذم الؽالم ,(1/452وأخرجف البقفؼل يف الؿـاقب )

 ( مـ صريؼ أبل العباس إصؿ طـ الربقع بف.51/309طساكر يف تاريخ دمشؼ )

( مـ صريؼ طبد الؿؾؽ بـ محؿد بـ طدي طـ 4/291/1138) وأخرجف الفروي يف ذم الؽالم وأهؾف

ـ ( م51/309وتاريخ دمشؼ ) ,(1/337وأخرجف ابـ طساكر يف تبققـ كذب الؿػرتي ), الربقع بف

 صريؼ محؿد بـ بشر الزبقري ومحؿد بـ طؾل الؿدايـل طـ الربقع بف.

( طـ حػص بـ طؿر طـ أبل حاتؿ طـ 2/535/664أخرجف ابـ بطة يف اإلباكة )صحقح. إسـاده  ـ 3

قال الحافظ الذهبل يف تاريخ اإلسالم   .أبق الؼاسؿ الحافظ إردبقؾل :وحػص بـ طؿر هق أبل ثقر بف.

 طارًفا. اهـ قػ وفقائد, وكان ثؼة: لف تصاك(726/ 7)

, ( مـ صريؼ طبد الرحؿـ بـ أبل حاتؿ طـ أبقف طـ أبل ثقر بف9/111وأخرجف أبق كعقؿ يف الحؾقة )
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ؿا قال وطن الؿزين ل: ل ػس ك يف  ؾت  صر ق ل م لشافع ىف ا يخرج ما  :وا د  ن كان أح إ

ق حقد فف ري مـ أمر التق ري وتعؾؼ بف خاص جالس يف  .يف ضؿق صرت إلقف وهق  ف

ج ؾت لفمس ف ق يدي ـ  ت بق جثق صر فؾؿا  للة يف د م مس ي  يف ضؿقر د كان  ق ف  : إك

ؾت د فؼ ؾؿؽ :التقحق ا ٓ يعؾؿ ط دك ،إن أحد ـ ي ط الذ ؿا  ضب ثؿ ؟ف لل: فغ  قال 

ؿقؾت ؟ أكت جالس أتدري أيـ قـ  .: كع ب جدها  صر يف مس سطاط م ػ الس ب أكا ج

عل يدي أبل طبد اهلل مح الشاف دريس  بـ إ  .ؿد 

ل وأكت ٓ تعؾؿقا اره  ربؽ تق الن  يض وجـب ن  بتارا هق  ،: هقفات إكؽ  ا  وهذ

ن ف فرطق رق فق لذي غ ع ا اهلل  غَؽ ؾَ بَ أَ  ،الؿقض سقل  أمر   أن ر

ؽ لسمال طـ ذل  ؟با

ؾت  ،:فؼ ؾ تؽ :فؼال ٓ ةه الصحاب ؿ فقف   ؟ؾ

 : ٓ. قؾت 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

( حدثـا أحؿد بـ أصرم الؿزين قال: قال أبق ثقر: 231وأخرجف ابـ أبل حاتؿ يف مـاقب الشافعل ص )

 سؿعت الشافعل يؼقل: ما تردى أحد بالؽالم فلفؾح.

حاتؿ أخرجف أحؿد بـ أصرم الؿزين ثؼة, ومـ صريؼ ابـ أبل صحقح. إسـاده  ؾت:ق

( مـ صريؼ إسحاق بـ 2/536/666وأخرجف ابـ بطة يف اإلباكة )(, 1/165/303الاللؽائل)

والفروي يف ذم الؽالم وأهؾف , (1/463), والبقفؼل يف مـاقب الشافعل إبراهقؿ الحؾقاين

كالهؿا طـ أبل داود السجستاين طـ أبل ثقر  ,يحقك الساجل ( مـ صريؼ زكريا بـ4/285/1130)

 قال: قال لل الشافعل: ما رأيت أحدا ارتدى شقئا مـ الؽالم فلفؾح. 

 الساجل ثؼة حافظ, وأبق داود السجستاين صاحب الســ إمام حافظ.صحقح. إسـاده  قؾت: 
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؟ اء جؿ يف السؿ ؿ ك ل:  تدري ك  فؼال ل

ؾ  . :تق  ٓ 

ل ؼ؟قا قلف مؿا خؾ قطف أف ـسف  صؾ ج لذي تراه تعرف  ؽقاكب ا ؽقكب مـ هذه ال  : ف

 .  قؾت: ٓ

ل  ؿ  :قا تتؽؾؿ يف طؾ اهلل لست تعرفف  عقـؽ خؾؼ ضعقػ مـ خؾؼ  لء تراه ب فش

 !خالؼف؟

فلخط  قء  يف القض ة  ل طـ مسلل للـ ؿ س اث ت فقف ة أوجف ،ل أربع ا طؾك  رطف ؿ  ،فػ فؾ

خؿ ،أصب يف شلء مـف را  قال لل: شلء تحتاج إلقف يف الققم مرا ةثؿ  دع  ،س ت

لؼ خا ػ طؾؿ ال تتؽؾ  !؟تعؾؿف و

هلل ك ا إل ع  لؽ فارج رك ذ يف ضؿق س  جؾ  ،إذا هج ك ققلف طز و إل ی  ی           چ و

البقرة: ] چٻ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ یجئ  حئ      مئ       ىئ        يئ    جب  حب    خب   

ٔية [.١٦٤ – ١٦١  .ا

ستدِ   ؼفا لخال ؾك ا ؾقق ط ا ٓ يبؾغف طؼؾؽ ،ل بالؿخ ٓ تتؽؾػ طؾؿ م  .و

ؾت  . :فؼ دت يف ذلؽ  ت إن ط  .(1)فؼد تب

                                                                        

ريؼ زكريا بـ يحقك الساجل ( مـ ص51/381أخرجف ابـ طساكر يف تاريخ دمشؼ )صحقح. إسـاده  ـ  1

( مـ صريؼ بحر بـ كصر طـ الؿزين بـحقه 1/458وأخرجف البقفؼل يف مـاقب الشافعل ), طـ الؿزين بف

 -4/280ويـجرب بؿا سبؼ, وأخرجف الفروي يف ذم الؽالم ) ,ويف إسـاه إلك بحر مؼال ,مختصًرا

لؽـ يف الطريؼ  ,رواية الساجل( مـ رواية  طثؿان بـ سعقد إكؿاصل طـ الؿزين بـحق 281/1125

 قال اإلدريسل كذاب ٓ يعتؿد طؾقف.  ,إلقف أبق طؾل الخالدي
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 باب
 فً أهل الكالم حكم اإلمام الشافعً 

ا (1) والحسن بن محؿد الزطػراين  (2)وحسقن الؽرابقسي  (1) طن أبي ثور : قالق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

فشبف  .يف بحر الؼؾزم يؼال: فقفا غرق فرطقن وققمف (: تاران1/458قال البقفؼل يف مـاقب الشافعل )

يف  بؿـ ركب البحر -فقؿا أورد طؾقف بعض أهؾ اإللحاد ولؿ يؽـ طـده جقاب  -الشافعل الؿزين 

ثؿ طؾؿف جقاب ما أورد طؾقف حتك  ,الؿقضع الذي أغرق اهلل فقف فرطقن وققمف وأشرف طؾك الفالك

وأكف يجب الؽشػ طـ تؿقيفات أهؾ  ,ويف ذلؽ دٓلة طؾك حسـ معرفتف بذلؽ ,زالت طـف تؾؽ الشبفة

لبدع مـ البدع, وأهؾ ا ,وأراد بالؽالم ما وقع فقف أهؾ اإللحاد مـ اإللحاد ,اإللحاد طـد الحاجة إلقف

  اهـ واهلل أطؾؿ. 

(: أبق ثقر: إبراهقؿ بـ خالد بـ أبل 98/ 1يف صبؼات الشافعققـ )  ـ قال الحافظ ابـ كثقر  1

القؿان, أبق ثقر الؽؾبل البغدادي الػؼقف اإلمام العالمة أخذ الػؼف طـ الشافعل, وأحؿد بـ حـبؾ, 

وروى طـف أبق داود, وابـ ماجف, ومسؾؿ يف غقر  وصبؼتفؿا, وروى طـ جؿاطة مـ مشايخ اإلمام أحؿد,

 كتابف الصحقح, وأبق حاتؿ الرازي, وخؾؼ, وأثـك طؾقف غقر واحد مـ إئؿة.

قال اإلمام أحؿد: أطرفف بالسـة مـذ خؿسقـ سـة, وهق طـدي يف مسالخ سػقان الثقري, وسئؾ أحؿد 

أحد  ,وقال الـسائل: ثؼة ملمقن َسْؾ أبا ثقر.ء, الػؼفاَسْؾ  ,طافاك اهلل غقركا ْؾ طـ مسللة فؼال لؾسائؾ: َس 

 الػؼفاء.

وقال ابـ حبان: كان أحد أئؿة الدكقا فؼًفا, وطؾًؿا, وورًطا, وفضاًل, ودياكة, وخقًرا, مؿـ صـػ الؽتب 

 وفرع طؾك الؿسائؾ, وذب طـ حريؿفا وقؿع مخالػقفا.

كقـ, ومـ إئؿة إطالم يف الديـ ولف وقال الحافظ أبق بؽر الخطقب البغدادي: كان أحد الثؼات الؿلمق

 كتب مصـػة يف إحؽام, جؿع فقفا بقـ الحديث والػؼف. اهـ

 سقر أطالم الـبالء  ـ هق الحسقـ بـ طؾل بـ يزيد  الؽرابقسل الػؼقف  قال الحافظ الذهبل يف  2

لتصاكقػ, (: العالمة, فؼقف بغداد, أبق طؾل الحسقـ بـ طؾل بـ يزيد البغدادي, صاحب ا12/79)

 اهـ وتػؼف بالشافعل.  يد بـ هارون, ويعؼقب بـ إبراهقؿ,سؿع إسحاق إزرق, ومعـ بـ طقسك, ويز
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ؼقلالشافعل سؿعـا  ك ي يضربقا بالجريد ويحؿؾقا طؾ ؽالم أن  : حؽؿل يف أهؾ ال

الؽتاب  ،اإلبؾ جزاء مـ ترك  : هذا  ؼال ئؾ والعشائر، وي يف الؼبا ويطاف هبؿ 

ؽالم أقبؾ طؾك ال  .(2) والسـة و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 اهـ يف التؼريب: صدوق فاضؾ تؽؾؿ فقف أحؿد ٕجؾ مسللة الؾػظ.  وقال فقف الحافظ ابـ حجر 

 أطالم الـبالء سقر  يف   ـ هق الحسـ بـ محؿد بـ الصباح الزطػراين قال فقف الحافظ الذهبل  1

(: اإلمام, العالمة, شقخ الػؼفاء والؿحدثقـ, أبق طؾل الحسـ بـ محؿد بـ الصباح 262/ 12)

البغدادي, الزطػراين, يسؽـ محؾة الزطػراين.... وقرأ طؾك الشافعل كتابف الؼديؿ, وكان مؼدًما يف الػؼف 

 اهـ ثؼة, جؾقاًل, طالل الرواية, كبقر الؿحؾ.  ,والحديث

( بعد أن ذكره: لعؾ هذا متقاتر طـ 8/245يف السقر )  بؾ قال الحافظ الذهبل  .صحقحـ  2

  اهـ اإلمام. 

( مـ صريؼ أحؿد بـ طؾل إصبفاين, والخطقب يف 1/462أخرجف البقفؼل يف مـاقب الشافعل ) 

( مـ صريؼ الػضؾ بـ الػضؾ الؽـدي, وققام السـة إصبفاين يف 78/ 1شرف أصحاب الحديث )

( مـ صريؼ أبل الشقخ إصبفاين, والفروي يف ذم الؽالم وأهؾف 1/199يف بقان الؿحجة ) الحجة

( مـ صريؼ إبراهقؿ بـ محؿد بـ سفؾ, ومـ صريؼف الحافظ ابـ حجر يف تقالل 4/294/1142)

( كؾفؿ طـ زكريا بـ يحقك الساجل حدثـل محؿد بـ إسؿاطقؾ قال سؿعت أبا ثقر 1/111التلكقس )

 والحسقـ بف.

ثؼة حافظ,  ,أبق جعػر أحؿد بـ طؾل بـ محؿد أبق جعػر الجارودي :أحؿد بـ طؾل إصبفاين هقو

يف تاريخ اإلسالم  قال الحافظ الذهبل  ,أبق العباس :والػضؾ بـ الػضؾ الؽـدي هق

 اهـ (: قال شقرويف: كان صدوًقا. 8/150)

قؿ بـ محؿد بـ سفؾ هق أبق إسحاق وأبق الشقخ إصبفاين الؿعروف بؼقام السـة إمام حافظ, وإبراه

وزكريا بـ يحقك الساجل ثؼة , الؼراب  قال الؿرتجؿقن لف: الشفقد الذي قتؾتف الباصـقة إلكؽاره الؿـؽر

ثؼة حافظ كؿا يف  ,ابـ يقسػ الرتمذي كزيؾ بغداد :فؼقف كؿا يف التؼريب, ومحؿد بـ إسؿاطقؾ هق

 التؼريب.
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 باب
أن الخطؤ فً العقائد أشد من الخطؤ   ما جاء عن اإلمام الشافعً 

 افً الفقه وأن أهل األهواء ٌكفر بعضهم بعض  

ل القال (1) طن الحسن بن طبد العزيز الجروي الـف ك  يـف ل  فع الشا ن  د طـ : كا ي شد

ؼق ؽالم يف إهقاء وي ت لال صاحبف قال: كػر كؿا أحدهؿ إذا خالػ  ، والعؾؿ إ

ت ف أخطل ل فق  .(2) يؼا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ثـا الحسـ بـ سعقد ثـا زكريا الساجل طـ محؿد بـ إسؿاطقؾ  :(9/116وأخرجف أبق كعقؿ يف الحؾقة )

 سؿعت الشافعل بف. :سؿعت الربقع يؼقل :قال

والؿعروف مـ رواية الثؼات الحػاظ أن الساجل حدث بف وجعؾ الرواة لألثر طـ اإلمام  قؾت:

ي لألثر طـ بقـؿا رواه طـف الحسـ بـ يعؼقب فجعؾ الراو ,أبا ثقر والحسقـ الؽرابقسل :الشافعل هؿ

 :ضعقػ ,ابـ جعػر أبق العباس الؿطقطل الؿؼرئ :الشافعل الربقع بـ سؾقؿان, والحسـ بـ سعقد هق

 (: وقد حدث طـف أبق كعقؿ الحافظ, وقال: يف حديثف وروايتف 1/492قال الحافظ الذهبل يف الؿقزان )

  اهـ وقال أبق بؽر بـ مردويف: ضعقػ. لقـ, 

(: ويؼال: إكف طاش مئة وسـتقـ واكػرد بالرواية طـ 3/50الؾسان )يف   وقال الحافظ ابـ حجر 

 اهـ غقر واحد فاهلل أطؾؿ. 

 فقؽقن ذكر الربقع مـؽًرا يف رواية هذا إثر طـ اإلمام الشافعل, واهلل أطؾؿ. قؾت:

فلخرجفا ابـ طبد الرب يف جامع بقان العؾؿ وفضؾف   وأما رواية الزطػراين طـ اإلمام الشافعل 

 .إسـادها صحقحو( 4/294/1142والفروي يف ذم الؽالم ) ,(202وآكتؼاء ) ,(2/941)

 يف  قال الحافظ ابـ كثقر  ,أبق طؾل الؿصري ,ـ هق الحسـ بـ طبد العزيز الجذامل الجروي 1

(: روى طـ اإلمام الشافعل, وطبد اهلل بـ يحقك الربلسل, ويحقك بـ 1/130صبؼات الشافعققـ )

  اهـ يف التؼريب: ثؼة ثبت طابد فاضؾ.  وقال فقف الحافظ ابـ حجر , هـ احسان, وغقرهؿ. 

حدثـا الحسـ بـ طبد  :( قال230أخرجف ابـ أبل حاتؿ يف مـاقب الشافعل ص )صحقح. إسـاده ـ  2

ومـ صريؼ ابـ أبل حاتؿ أخرجف الاللؽائل يف شرح أصقل اطتؼاد أهؾ السـة , العزيز الجروي بف

 



رواها عنه تالميذه وأ   

  

   

54 

ـ مح فعلوط لشا ل لل ا ا : ق الحؽؿ قال اهلل بـ طبد  ـ طبد  د ب إن ؿ د  ا محؿ ي  :

ؽالم ف شلء مـ ال جؾ طـ  ؽ ر هؿً ال سلل در ؾت:  فؼ دية  ـ  ؽ ط ن سلل ف إ فنك جبف ،  ا ت

داكؼً  ؽأو  تا قال ل ل، : أخطل الؽالم فزلؾت، قا لء مـ  رت وإن سللؽ طـ ش : كػ

(1) . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (. 338وابـ طساكر يف تبققـ كذب الؿػرتي ص ) ,(1/165/302والجؿاطة )

( مـ صريؼ أبل حاتؿ الرازي طـ 2/545/688( و )2/535/665وأخرجف ابـ بطة يف اإلباكة ) 

ٕن اختالففؿ يف شرائع شرطتفا : الجروي بف ثؿ قال: فلهؾ إهقاء يف تؽػقر بعضفؿ لبعض مصقبقن

هبؿ إهقاء, وتشتت هبؿ أراء, وحؾ هبؿ البالء, أهقاؤهؿ, ودياكات استحسـتفا آراؤهؿ, فتػرقت 

وحرمقا البصقرة والتقفقؼ, فزلت أقدامفؿ طـ محجة الطريؼ, فالؿخطئ مـفؿ زكديؼ, والؿصقب طؾك 

 اهـ غقر أصؾ وٓ تحؼقؼ. 

والفروي يف ذم الؽالم وأهؾف  ,(1/460أخرجف البقفؼل يف مـاقب الشافعل )صحقح. إسـاده ـ  1

صريؼ الدغقلل قال: سؿعت زكريا بـ يحقك قال: سؿعت محؿد بـ طبد اهلل بـ  ( مـ4/286/1132)

 طبد الحؽؿ بف.

حرمؾة قال:  ( مـ صريؼ أحؿد بـ صاهر بـ حرمؾة, ثـا جدي9/113وأخرجف أبق كعقؿ يف الحؾقة )

فنن رجاًل لق سئؾ طـ مسللة مـ الػؼف فلخطل  :سؿعت محؿد بـ إدريس يؼقل: إياكؿ والـظر يف الؽالم

فقفا أو سئؾ طـ رجؾ قتؾ رجاًل فؼال: ديتف بقضة كان أكرب شلء أن يضحؽ مـف. ولق سئؾ طـ مسللة 

 مـ الؽالم فلخطل فقفا كسب إلك البدطة.

: قال (1/105ولؽـ يف إسـاده: أحؿد بـ صاهر بـ حرمؾة قال الحافظ الذهبل يف الؿقزان ) 

 اهـ عل بحؽايات بقاصقؾ يطقل ذكرها. وقال ابـ طدي: حدث طـ جده طـ الشافالدارقطـل: كذاب, 

(: وقال ابـ حبان يف الضعػاء: سؿعت 487/ 1) يف لسان الؿقزان  وقال الحافظ ابـ حجر 

وذكر حؽاية الؼرد وحؽايات أخر تشبففا  ,أحؿد بـ الحسـ الؿدائـل بؿصر يؼقل: كان أكذب الربية

 ضاهرة البطالن. 
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هلل قؾت : قال الحافظ الذهبي د ا ل طب ب أب أن مذه ال طؾك  ذا د  -: ه

ل ع وع -الشاف الػر يف  آجتفاد   الخطل يف  ٕصقل لقس ك طل يف ا  .اهـ. (1) أن الخ

 باب
 فً ترك مناظرة أهل األهواء جاء عن اإلمام الشافعً  ما

ؼقل (2) طن أحؿد بن خالد الخالل لشافعل ي ؿعت ا ال: س ؿت رجاًل ق  يف : ما كؾ

إٓ رجاًل  ن يتشقعبدطة   .(3) كا

افعل يؼقل طن الربقع بن سؾقؿان الؿراديو لش ديـ قال: سؿعت ا يف ال اء  ؿر : ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـ الشافعل ففل صحقحة مخرجة مـ الؿبسقط.قال ابـ حبان: وأما أحاديثف طـ حرمؾة, ط

يؽذب يف حديث و ,إذا روى يؽذب يف حديث رسقل اهلل  ,وقال ابـ َطِدي: ضعقػ جدا

 الـاس إذا حدث طـفؿ.

 اهـ وذكر يف ترجؿتف أشقاء ثؿ قال يف آخرها: وهق كذوب. 

 (.10/19) سقر أطالم الـبالء  ـ  1

(: الػؼقف الؽبقر, أبق جعػر البغدادي, الخالل, 531/ 11) ـبالء سقر أطالم ال ـ قال الحافظ الذهبل يف  2

حدث طـ إسحاق إزرق, وابـ طؾقة, وابـ طققـة, وشعقب بـ حرب, ومعـ, والشافعل, وطدة. 

 ...قال أبق حاتؿ الرازي: كان خقرا, طدٓ, ثؼة, رضك, صدوًقا.

 اهـ وقال الدارقطـل: ثؼة, كبقؾ, قديؿ القفاة. 

 اهـ يف التؼريب: ثؼة فؼقف.   فظ ابـ حجر وقال فقف الحا

حدثـا أبل قال: حدثـل أحؿد  :(231أخرجف ابـ أبل حاتؿ يف مـاقب الشافعل ص )صحقح. إسـاده  ـ  3

 بـ خالد الخالل بف.

والفروي يف ذم الؽالم  ,(468 -1/467ومـ صريؼ ابـ أبل حاتؿ أخرجف البقفؼل يف مـاقب الشافعل )

(4/295-296/1146 .) 
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ضغائـ الؼؾب ويقرث ال  .(1) يؼسل 

                                                                        

ويف  ,(1/239ويف آطتؼاد ) ,(152-2/151أخرجف البقفؼل يف مـاقب الشافعل ) .إسـاده حسنـ  1

والفروي يف ذم الؽالم وأهؾف  ,(11/41ويف شعب اإليؿان ) ,(1/201الؿدخؾ إلك الســ الؽربى )

( مـ صريؼ أبل زرطة الرازي طـ أحؿد بـ محؿد الصابقين قال: سؿعت 4/286-287/1133)

 .الربقع بف

وثؼف الخطقب يف  ,أبق الػقارس الصابقين الؿصري ,وأحؿد الصابقين هق أحؿد بـ محؿد السـدي

 اهـ الشقخ الؽبقر مسـد وقتف.  (:15/541وقال الحافظ الذهبل يف السقر ) ,(11-6/10تاريخ بغداد )

ؿد بـ (: صدوق إن شاء اهلل, إٓ أكك رأيتف قد تػرد بحديث باصؾ طـ مح1/152وقال يف الؿقزان )

 اهـ حؿاد الطفراين كلكف أدخؾ طؾقف. 

(: رأيت طـ ابـ الؿالقـل أن ابـ الؿـذر قال: هق 652/ 1وقال الحافظ ابـ حجر يف لسان الؿقزان )

 اهـ كذاب. 

كان بسبب روايتف لؾحديث الؿقضقع الذي أدخؾ طؾقف, وقد قال  بفُ ذَّ ـ كَ الرجؾ صدوق, ولعؾ مَ  قؾت:

(: روى حديًثا مقضقًطا طـ الطفراين بسـد 19يقان الضعػاء  ص ) ذيؾ ديف   الحافظ الذهبل 

 اهـ الصحقحقـ, كلكف أدخؾ طؾقف, وإٓ ففق يف كػسف لقس بؿتفؿ. 

( مـ صريؼ محؿد بـ يعؼقب الصـاديؼل طـ 4/1375وقد أخرج هذا إثر الطققري يف الطققريات )

 ,والصـاديؼل لؿ أقػ طؾك ترجؿتف سؿعت محؿد بـ طبد الحؽؿ طـ الشافعل بف, :أحؿد السـدي قال

طـ السـدي طـ الربقع ولقس طـ محؿد بـ  ,الثؼة الحافظ ,وقد روى إثر أبق زرطة الرازي الصغقر

 طبد الحؽؿ واهلل أطؾؿ. 

ولعؾ الشافعل أخذه طـ مالؽ, وأخذه أحؿد طـ  ,وقد صح هذا إثر طـ اإلمامقـ مالؽ وأحؿد

 الشافعل واهلل أطؾؿ.
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 باب

أن اإلٌمان قول وعمل ٌزٌد  اء عن اإلمام الشافعً ما ج

 بالطاعة وٌنقص بالمعصٌة

ؼقل طن الربقع بن سؾقؿان ل ي فع لشا ت ا ال: سؿع يزيد ق ؾ  ل وطؿ ن قق : اإليؿا

ذه أية  ه ـؼص ثؿ تال  اطة وي  .(1) [.١١المدثر: ] چڱ  ڱ  ں  ںڻ چ بالط

بـ يحقك قال حرمؾة  ـ  صالق :وط ، وم ص الػرد ع حػ ، طـد اإل (2) اجتؿ ضل با

صالق يف  حتج م ، فا ؿان ا يف اإلي صؿ ، فاخت صر وي يعـل: بؿ يف دار الجر الشافعل 

رد  الػ ال حػص  ، فع ققل ؿان  اإلي لػرد يف أن  ج حػص ا ت ة والـؼصان، واح الزياد

. ق ف، وضعػ مصال ققي طؾق صالق، و  طؾك م

ؼص،  ـ د وي ي ، يز ل وطؿؾ ؿان قق اإلي ن  ؾك أ ، ط لؿسللة ا د  ، وتؼؾ الشافعل فحؿل 

ًص  وقطعف فطحـ حػ  .(3)ا الػرد، 

                                                                        

( مـ صريؼ أبل أحؿد حاتؿ بـ طبد اهلل 9/114أخرجف أبق كعقؿ يف الحؾقة )صحقح. إسـاده  ـ  1

( إسـاده مـ 1/47كؿا ذكر الحافظ يف الػتح  ) ,الجفازي طـ الربقع بف ,والحاكؿ يف مـاقب الشافعل

 صريؼ أبل العباس إصؿ طـ الربقع بف مختصًرا.

 ام حافظ.وحاتؿ الجفازي وثؼف ابـ يقكس, وأبق العباس إصؿ إم

 ـ يف بعض الؿصادر )مصالن(. 2

 ( طـ أبقف طـ حرمؾة بف.237) أخرجف ابـ أبل حاتؿ يف مـاقب الشافعل صصحقح. إسـاده  ـ  3

وأبق كعقؿ يف الحؾقة  ,(5/1034/1751والاللؽائل ) ,(2/826/1119وأخرجف ابـ بطة يف اإلباكة )

, طـ أبل حاتؿ الرازي طـ حرمؾة بف( مـ صرق 51/311وابـ طساكر يف تاريخ دمشؼ ) ,(9/115)

 وأبق حاتؿ الرازي إمام حافظ كاقد. 
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 باب
فً أعظم آٌة ٌحتج بها على أهل  ما جاء عن اإلمام الشافعً 

 اإلرجاء

قؾة  :قال طن أبي طثؿان محؿد بن محؿد بن إدريس الشافعي بل يؼقل ل ؿعت أ س

يُ  :لؾحؿقدي ؾقفؿ  ج  حتَ ما  َح  - يعـل أهؾ اإلرجاء -ط لك:  ج  بآية أ ا مـ ققلف تع

ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀۀ  ہ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں چ

 . (1)[.٥البٌنة: ] چہ   ہ    

                                                                        

حدثـا أبل ثـا طبد الؿؾؽ بـ  :(236أخرجف ابـ أبل حاتؿ يف مـاقب الشافعل ص ) .إسـاده حسن ـ  1

 طبد الحؿقد الؿقؿقين حدثـا أبق طثؿان محؿد بـ محؿد الشافعل بف.

: قال ابـ ا يف التؼريب, ومحؿد بـ اإلمام الشافعل صدوقوطبد الؿؾؽ بـ طبد الحؿقد الؿقؿقين ثؼة كؿ

ولل قضاء الجزيرة,  , يروي طـ سػقان بـ طققـة,(: يؽـك أبا طثؿان461/ 1تاريخف لؿصر )يقكس يف 

 اهـ وتقيف هبا بعد أربعقـ ومائتقـ. 

 ,مام(: محؿد بـ محؿد بـ إدريس الشافعل اإل315/ 1وقال الؼاضل أبق يعؾك يف صبؼات الحـابؾة )

 اهـ سؿع أباه وسػقان بـ طققـة وسلل إمامـا طـ أشقاء.  ,أبق طثؿان

(: محؿد ابـ الشافعل أبل طبد اهلل محؿد بـ إدريس بـ 323/ 4) وقال الخطقب قل تاريخ بغداد

وذكر لل الحسـ بـ أبل صالب أكف ولل  ,سؿع سػقان بـ طققـة وأباه ,يؽـك أبا طثؿان ,العباس الؿطؾبل

إكؿا ولل الؼضاء بالجزيرة  :اد, وحدث طـ طبد الرزاق, وهذا الؼقل طـدي غقر صحقحالؼضاء ببغد

 اهـ وأطؿالفا, وهـاك أيضا حدث, ولؾجزريقـ طـف رواية: فؿـفا... فذكرها. 

ومـ خالل ما ذكر يف ترجؿتف مـ الرواية طـ أبقف وسػقان بـ طققـة, ورواية الجزريقـ طـف وتقلقف قضاء 

دل طؾك أكف ٓ يـزل طـ رتبة الؼبقل لحديثف ولق كان فقف جرح لؿا سؽتقا طـف الجزيرة وأطؿالفا ي

 ولصاحقا بف, واهلل أطؾؿ.

والبقفؼل يف معرفة الســ وأثار  ,(5/956/1592وأخرجف مـ صريؼ ابـ أبل حاتؿ الاللؽائل )
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 باب
فً الذنوب التً هً دون الكفر  ما جاء عن اإلمام الشافعً 

 وحكم أهلها فً الدنٌا واآلخرة

ل :قال طن الربقع بن سؾقؿان الؿرادي الشافعل قا قـة  :أخربكا  بـ طق قان  سػ أخربكا 

الصامت  ري طـ أبل إدريس طـ طبادة بـ  ل   :قال طـ الزه كـا مع رسق

ل  اهلل  ا وقرأ بايعوين طؾى أن ل تشركوا باهلل شقئً » :يف مجؾس فؼا

ا فؿن وىف مـؽم فلجره طؾى اهلل، ومن أصاب من ذلك شقئً  :، وقالاآليةطؾقه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (.51/311وابـ طساكر يف تاريخ دمشؼ ) ,(1/40وأحؽام الؼرآن ) ,(1/192/350)

( مـ صريؼ حػص بـ طؿر طـ أبل حاتؿ الرازي طـ 2/126/118ابـ بطة يف اإلباكة )وأخرجف 

 الؿقؿقين بف. 

 :( مـ صريؼ طبد اهلل بـ محؿد بـ يعؼقب ثـا أبق حاتؿ قال9/115وأخرجف أبق كعقؿ يف الحؾقة ) 

ڳ  ژ لك: سؿعت الربقع يحؽل طـ الشافعل قال: ما أطؾؿ يف الرد طؾك الؿرجئة شقًئا أققى مـ ققلف تعا

  .ژڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  

وذكر الربقع يف  ,الؿعروف طـ أبل حاتؿ أكف يروي إثر طـ الؿقؿقين طـ محؿد ابـ الشافعل بف قؾت:

لؿ أقػ يف ترجؿتف  ,يتحؿؾ طفدة الـؽارة طبد اهلل بـ محؿد بـ يعؼقب إصبفاين الخزاز ,روايتف مـؽر

طؿر بـ شبة,  سؿع ( فؼال:7/266وقد ترجؿ لف الذهبل يف تاريخ اإلسالم ) ,فقف وٓ تعديؾ طؾك جرح

 ومحؿد بـ سعقد بـ غالب العطار.

الطرباين, ومحؿد بـ جعػر بـ يقسػ, وابـ الؿؼرئ. اهـ وذكره أبق كعقؿ يف تاريخ أصبفان  وطـف

 ( ولؿ يذكر سقى تاريخ وفاتف.2/32)

خالػ فقف طبد الرحؿـ بـ أبل حاتؿ اإلمام ابـ اإلمام  ,ف طـ أبل حاتؿ مـؽرافقؽقن ذكر الربقع يف روايت

 وحافظ الري وابـ حافظفا, وحػص ابـ طؿر اإلردبقؾل الثؼة, واهلل أطؾؿ.
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طؾقه ففو إلى اهلل إن ا فستر اهلل ، ومن أصاب من ذلك شقئً فعوقب به ففو كػارة له

 .«(1) ، وإن شاء طذبهشاء غػر له

أ :قال الشافعي هذالؿ  ديثا أبقـ مـ  حدود ح ل ، سؿع يف ال الـب ي طـ  وقد رو

 بف ، «(2)وما يدريك لعل الحدود كػارات لؾذكوب» :أكف قال وهق يش

مـف هذا، وهذا أبقـ   ... يشبف 

ل حػ ٓ متحرفً  :ثؿ قا قلك طـ الز تحقزً مـ ت م وٓ  ؼتال  إٓ ا ل خػت طؾقف  ا إلك فئة 

ا ب ؽقن قد  ػق اهلل أن ي هلل أن يع مـ ا ط   . (3)ء بسخ

ف وطن الربقع بن سؾقؿان فعل قال يف وصقت لشا خرة دار أن اإلمام ا وجعؾ أ  ...

جؾ ثـاؤه يعػ  و شر إن لؿ  قا مـ خقر أ لدك ا وجزاء بؿا طؿؾ يف   . (4) قرار 

 : وقال اإلمام الشافعي

ك وتعال رك  هلل تبا ل ا ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  چ  :قا

                                                                        

 (.1709(, ومسؾؿ برقؿ )4894ـ أخرجف البخاري برقؿ ) 1

 ـ لؿ أقػ طؾقف هبذا الؾػظ. 2

أخربكا أبق سعقد محؿد بـ  :(428 – 1/427الشافعل )أخرجف البقفؼل يف مـاقب صحقح. إسـاده  ـ 3

 مقسك يف آخريـ  قالقا: حدثـا أبق العباس إصؿ  قال: أخربكا الربقع بـ سؾقؿان بف.

سقر أطالم  قال فقف الحافظ الذهبل يف  .ثؼة ,ومحؿد بـ مقسك هق: ابـ الػضؾ بـ شاذان الـقسابقري

 وإصؿ إمام حافظ. , اهـ  (: الشقخ الثؼة الؿلمق ن.99/ 13) الـبالء 

أخربكا أبق طبد اهلل الحافظ وأبق  :(2/289أخرجف البقفؼل يف مـاقب الشافعل )صحقح. إسـاده  ـ  4

قآ: حدثـا أبق العباس محؿد بـ يعؼقب قال: أخربكا الربقع بـ سؾقؿان بف,  سعقد محؿد بـ مقسك

 .إسـاد مسؾسل باألئؿةوهذا 
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ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھے  ے  ۓ   ۓ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   

  [.٢الحجرات: ] چ﮲  ﮳  ﮴﮵ ﮶   ﮷  ﮸  ﮹

طائػتقـفذك ل ال تتا اق جؾ  اهلل طز و لؿؿتـعتانر  ا تان  طائػ وال ن :،  ، كؾ الجؿاطتا

زمفا اسؿ آمتـاعو آمتـاع أو أضعػ، إذا ل ع أشد  ؿتـ  .احدة ت

ا  ؿوسؿاهؿ اهلل تع صالح بقـف أمر باإل ممـقـ و الؿ اء ، فحؼ طلك  ؾك كؾ أحد دط

أن دوا الؼتال  أرا رتققا و ـقـ إذا اف ؿمم اتَ  ال تك يُ ؾُ ٓ يؼ حدطَ قا ح ، وبذلؽ قا إلك الصؾ

يُ : ؾتق ئفؿ ُت بقَّ ٓ  ؾ دطا ل قب البغ اءأهؾ  دط اإلمام ال اهلل طز  ، ٕن طؾك  ا أمر  كؿ

تال الؼ  .وجؾ قبؾ 

اغقةوأمر ا  ة الب لػئ جؾ بؼتال ا اإليؿان  - هلل طز و ؿ  ل مسؿاة باس ت -وه لء ح ك تػ

ك أمر اهلل لفاإل حد قتا ـ ٕ ؿ يؽ فاءت ل فا ، فنن  ل ن يف قتا ؿا أذ جؾ إك هلل طز و ، ٕن ا

ػلء إلك أن ت غل  متـاع بالب آ ة   .(1) يف مد

ـ مـ  :قال الربقع بن سؾقؿان ؿشركق ك ال ل ب إ يؽت ؾؿ  الؿس ت  : أرأي ؾشافعل قؾ ل ق

هتؿ ـ طقرا عقرة م ل با هؿ أو  زو ن غ يدو ؿقـ ير الؿسؾ ب بلن   ؾ  حٍ يُ هؾ  ،أهؾ الحر

قـ؟  ؿشرك ة ال ؿإ ؾك م ة ط دٓل قن يف ذلؽ  ويؽ  ذلؽ دمف 

ؼتؾ أو  :    قال الشافعي إٓ أن ي اإلسالم  حرمة  بتت لف  دم مـ ث ٓ يحؾ 

ة  دٓل س ال ، ولق الؽػر ك  بت طؾ ؿ يث د إيؿان ث بع بقـا  ر كػرا  ن أو يؽػ د إحصا يزين بع

ن  ر أ حذ ن ي ، بل د كافر تليق ؿ وٓ  مسؾ ة  ونطؾك طقر ف غرة  الؿسؾؿقـ يريد مـ

                                                                        

 (.4/226ـ إم ) 1
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ا حذره أقُ لق عل:  شاف ؾ ؾت ل ، فؼ قـ ؽػر ب قـ ب ؾؿ ؿس ة ال ؽاي م يف ك يتؼد و  هذا  ؾَت ، أ

؟  خربا أم ققاسا

ل  ؾؿا طَ  :قا مس تف بؿا ٓ يسع  ؾ بعد  فُ ؿَ ؾِ ق ؿـصقصة  لسـة ال با خالػف  طـدي أن ي

ل بالؽتاب دٓ ،  ،آست ذكر  : فا ؾشافعل ؾ ل قان  فذكرفؼق : أخربكا سػ قال  ، فقف ة  لسـ ا

ة طـ طؿ فع بـ طققـ را بل  بـ أ بقد اهلل  ـ ط د ط ـ بـ محؿ حس ر طـ ال يـا ـ د رو ب

ق  »قال:  ؾ ؿعت ط اهلل س ثـا رسقل  ل بع ق اد والزبقر  ا يؼ الؿؼد ا و أك

دى  :فؼال تعا جـا  تاب فخر ة معفا ك ـ فنن هبا ضعق تقا روضة خاخ  حتك تل ؼقا  اكطؾ

ل كتاب ا مع فؼالت: م تاب  : أخرجل الؽ لفا ا  ؾـ قـة فؼ ظع بال حـ  ا ك ا فنذ خقؾـ ، بـا 

لَ   : ؾـا لَ  َـّ َج خرِ تُ فؼ و  ب أ تا لؽ َـّ ؾؼِ تُ ا ؼاصفا ،الثقاب ق ـ ط ف م خرجت ا بف رسقل  ،فل لتقـ ف

فقف  اهلل  كقـ  :فنذا  الؿشر س مـ  تعة إلك كا ـ أبل بؾ مـ حاصب ب

ة أمر الـبل   ،مؿـ بؿؽ خرب ببعض  حاصب؟ قال:  ي ذا يا  ال: ما ه ق

 
َّ

ؾل هلل ٓ تعجؾ ط سقل ا صؼً  ،يا ر ؾ ين كـت امرأ م قإ ا ،ريشا يف  كػسف  ،ولؿ أكـ مـ أ

هتؿ بات يحؿقن هبا قرابا جريـ لفؿ قرا ا ؿف ل  ،وكان مـ معؽ مـ ال ولؿ يؽـ ل

ة ؿ يدً  ،بؿؽة قراب ه طـد خذ  ذلؽ أن أت اتـل  ذ ف ببت إ ؽً  ،افلح تف ش ؾ ما فع ا يف واهلل 

وٓ رًض  سالمديـل  بعد اإل سقل اهلل  ،ا بالؽػر  ل ر دق فؼا ص ف قد   .إك

اهلل دطـل سقل  الؿـافؼ فؼال طؿر: يا ر ـبل  ،أضرب طـؼ هذا  ؼال ال ف

: « ًوما يدريك لعل اهلل طز وجل قد اصؾع طؾى  ،اإكه قد شفد بدر

زلت  .فؼد غػرت لؽم ،أهل بدر فؼال: اطؿؾوا ما شئتم ٱ  ٻ  ٻ  چ قال فـ
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 .(1).[١الممتحنة: ] چٻ  ٻ  پ  پ  پ  

الك   قال الشافعي ع حديث مع :ت ا ال ؽ يف هذ الحؽؿما وصػـا ل  ، صرح 

ؿا قال  ب ك ل حاص ا قا ن م يؽق ن  حتؿؾ أ ب ي الؽتا ن  ؿا كا ـقن ،ٕكف ل ل الظ تعؿا باس

كً  ا ؾف ش ػع هؾفا مـ أكف لؿ ي لقؿـع أ فعؾف  اإلسالم وأكف  ، ويحتؿؾ أن يؽقن زلة ٓ يف 

ك إقبح رغبة طـ ؿؾ الؿعـ واحت ف ،اإلسالم،  حتؿؾ فعؾ ؿا ا ؼقل ققلف فق ، كان ال

سقل اهلل  ؿ يؼتؾف وفقف بلن   وحؽؿ ر ؾبل ، لؿ يستعؿؾ طؾقف إغ

اهلل  ل  رسق ـ هذه ٕن أمر  م ظاهر  هذا أطظؿ يف ال وٓ أحد أتك يف مثؾ 

  ـ بعدهمبا أدمقق يف طظؿتف لجؿقع  بر يـ  ، فنذا كان مـ خا

اهلل  رسقل  ركقـ بلمر  اهلل   الؿش  ؿهتُرَّ غِ يريد   ورسقل 

ا  ؾب مؿ ف إغ ب طؾق ا طا ؽ مؼبقفصدقف م لذل ن  قؽق س ف ػق الـ يف  ع  ، كان مـ ًٓ يؼ

الف و ـ ح يف أقؾ م ؾ مـفبعده  مثؾ ما قب ف  ؼبؾ مـ ن ي ولك أ يت  .أ : أفرأ ؾشافعل ؾ ل قق

اهلل  ل  رسق د صدق إن قال قائؾ: إن  ق ؿاو، قال:  ؿعرفتف  إك ركف ل ت

ره صدق وغق اهلل  .بصدقف ٓ بلن فعؾف كان يحتؿؾ ال رسقل  لف: قد طؾؿ  فقؼال 

  الظاهر ماءهؿ ب فؼقـ كاذبقن وحؼـ د حؽؿ أن الؿـا ؾق كان  ، ف

صدقف كان حؽؿف طؾ  ل الـب العؾؿ ب تؾ يف حاصب ب ك الؿـافؼقـ الؼ

ؿ بؽذهب كؿا حؽؿ يف كؾ  بالعؾؿ  إ لؽـف  ظاهر ، و جؾ مـفؿ  ،بال وتقلك اهلل طز و

ئر ؿً  ،السرا بعده أن يدع حؽ اكؿ  ح ن ل يؽق ئال   ف ول ل ما وصػت مـ طؾؾ  ؿثؾلا 
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سقل اهلل أهؾ الجاهؾقة حؽؿ بف ر يليت طـف ففق   ، وكؾ ما  طام حتك 

اًص  ف خ د ب را كف أ ؾك أ ة ط ؿ أن دٓل ف فق لذيـ ٓ يؿؽـ  ؾؿقـ ا الؿس ة  ؿاط و طـ ج ا أ

دً  جق لؽ مق ذ قن  يؽ ـة أو  ف س ا ل ؾق جؾيجع تاب اهلل طز و  .اهـ. (1) ا يف ك

 باب
فً ذم العصبٌة والنعرات   ما جاء عن اإلمام الشافعً 

 الجاهلٌة

م :  قال الشافعي الؽال ضفر العصبقة ب قفا ،مـ أ ػ طؾ تلل  - فدطا إلقفا و

قفا  ل ف بؼتا ؿ يؽـ يشفر كػسف  فادة -وإن ل لش دود ا أتك محرمً  :ففق مر ا ٓ ٕكف 

ؾؿقـ طَ اختال الؿس اء  ؾؿ ـ ط بق فقفؿتُ ؾِ ف   .ف 

الك هلل تع د ا ؿ طبا س كؾف ف ،الـا ؿ مـ طبقديت ج أحد مـف ؿحبة  ،ٓ يخر ؿ بال وأحؼف

ف ؿ ل ؿ ،أصقطف ػعف ة أك اطتف بالػضقؾ ـ أهؾ ص م حؼفؿ  ؿسؾؿقـ مـ  وأ ة ال ؿاط لج

تفؿ ص متفؿ وخا د أو معقـ لعا ف جت ل :إمام طدل أو طالؿ م مٓء وذ ؽ أن صاطة ه

امة كثقرة اطة ط ؾفاص خقر مـ قؾق اطة  ثقر الط فؽ الـاس  ،،  الك  اهلل تع جؿع  وقد 

ف إلق كسبفؿ  سالم و . ،باإل هبؿ كسا  ففق أشرف أ

ل حب طؾقف :قا رؤ فؾق حب ام حبة  ،فنن أ بالؿ رؤ ققمف  ؿؾ  ما -وإن خص ام لؿ يح

ف  حؾ ل س ي ا لق هؿ م بقة -طؾك غقر ت بعص قس ا صؾة ل ؾَّ  ،ففذ وفقف  وق ؤ إٓ  امر

مؽروه ا  ،محبقب و ره م ق مـف أن يحؿؾ طؾك غق جؾ مـ ه الر ؿؽروه يف محبة  فال

بغضة طؾك  بقة وال سب والعص طعـ يف الـ وال بغل  ـ ال ف م الك طؾق رم اهلل تع ح
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ؿب ،الـسب جـاية مـ ال ؾك  اهلل وٓ ط ة  ؾك معصق ؾك الؿبغضٓ ط ض ط لؽـ  ،غ و

فالن بـل  بغضف ٕكف مـ  الشفادة ،بؼقلف أ رد هبا  لتل ت حضة ا الؿ لعصبقة   .ففذه ا

لك:   رك وتعا تبا قال اهلل  لف:  يف هذا؟ ققؾ  جة  ئؾ ما الح قال قا ۈ  ٴۇ  چ فنن 

اهلل ، [١١الحجرات: ] چۋ      سقل  وكوكوا طباد اهلل » :وقال ر

جؾ إلك خالف أمر  ،«إخواكا صار ر اهللفنذا  ؿف وأمر رسقل  تعالك اس  اهلل تبارك و

  سبب بقة  - بال  العص ف مـ  ف يخرج ب ذر ب ؿً  -يع ؾك كان مؼق ا ط

ا تلويؾ فقف قفا ،معصقة ٓ  الؿسؾؿقـ ف ا  ،وٓ اختالف بقـ  هذ قام طؾك مثؾ  ومـ أ

ؼً  ن حؼق فادةكا لش دود ا ؽقن مر  .(1) ا أن ي

 باب
  فً فضل الصحابة  ما جاء عن اإلمام الشافعً 

  
ة  : قال الحافظ البقفؼي ة رواي ؼديؿ الة ال الرس ب  ت يف كتا الحسن بن قرأ

ل محؿد الزطػراين  فع الشا ـ  ؾك  :أكف قال ط وتعالك ط رك  اهلل تبا ك  وقد أثـ

اهلل  سقل  جقؾ أصحاب ر اإلك التقراة و ك يف الؼرآن و ؾ لفؿ ط ، وسبؼ 

ضؾ ما لقس  لسان رسقل اهلل  ؿمـ الػ د بعده اهللٕح حؿفؿ  ر  ،، ف

ك مـوهـل لؽ ببؾقغ أطؾ هؿ مـ ذ آتا حقـهؿ بؿا  صال وال داء  الشف ؼقـ و زل الصدي ، ا

سقل اهلل  ســ ر ؾقفوهؿ أدوا إلقـا  شاهدوه والقحل يـزل ط ، ، و
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رسقل اهلل  ؾؿقا ما أراد  اًص فع ما وخ وطزمً ا، طا دً ،  إرشا ا اا و رفق ، وط

د، وورع وطؼؾ، وأم قـا يف كؾ طؾؿ واجتفا وجفؾـا، وهؿ فق رفـا  ـتف ما ط مر ـ س

ط بف تـب اس رك بف طؾؿ و ئـا طـدكا استد آرا ، وآراؤهؿ لـا أحؿد وأولك بـا مـ 

ػسـا ؾؿ ،ٕك اهلل أط   .اهـ. (1) و

 باب
 فً ترتٌب الخلفاء الراشدٌن ما جاء عن اإلمام الشافعً 

اس  طن الحسن بن محؿد بن الصباح ـ جؿع ال ؼقل: أ فعل ي لشا ا قال: سؿعت 

بؽر بق  ستخؾػ أ ، وا ل بؽر ة أب خالف ة  طؾك  ك ست إل ر الشقرى  ؿ جعؾ طؿ طؿر، ث

طر  ض ف ا ؽ أك : وذل ا طثؿان. قال الشافعل ه قلق ، ف ـفؿ م ا  واحد ها  قلق ك أن ي طؾ

هلل  ل ا د رسق س بع ؿاء خقرا مـ أبل الـا ديؿ الس ا تحت أ جدو ؿ ي ، فؾ

لقه رقاهبؿ  .(2) بؽر فق

قال حقك  ـ ي حرمؾة ب فعل يؼقل :وطـ  لشا ؿعت ا ة :س خؿس اء  بؽر  :الخؾػ أبق 

                                                                        

 (.1/442ـ مـاقب الشافعل ) 1

( 7/1392/2673أخرجف الاللؽائل يف شرح أصقل اطتؼاد أهؾ السـة والجؿاطة ) صحقح.إسـاده  ـ  2

(, والبقفؼل يف مـاقب الشافعل 1/115مـ صريؼ الحسـ بـ الحباب بـ مخؾد, وأبق كعقؿ يف الحؾقة )

 ( مـ صريؼ زكريا الساجل كالهؿا طـ الحسـ بـ محؿد الصباح بف. 435 -1/434)

 ,(8/256وثؼف الخطقب يف تاريخ بغداد ) ,أبق طؾل الؿؼرئ الدقاق :والحسـ بـ الحباب بـ مخؾد هق

يف تاريخ اإلسالم والذهبل  ,(1/197والدارقطـل  كؿا يف مقسقطة أققالف يف الرجال والعؾؾ )

(7/33.) 
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ؿا ؿر بـ طبد العزيز وطؿر وطث وط وطؾل   . (1)ن 

 باب
فً محبة آل بٌت رسول  ما جاء عن اإلمام الشافعً 

  هللا 
فً  طن الربقع بن سؾقؿان ؼك شر ارت ، فؿا  ل فع لشا جـا مع ا ال: حج بط ق ه وٓ  ا، 

ديً  :وا ـشد ي هق يبؽل و إٓ و  ا، 

ــب مـــ مـــك  ص ــا راكًبــا قــْػ بالؿح  ي

 

ــــاهضِ    ّ ــــا والـ ــــد خقػـ ــــػ بؼاط  واهت

ــَحرً   ــك َس ــك مِـَ ــقُج إل ــاض الَحج ذا ف  ا إ

 

ئضِ    ــــا ــــرات الػ ــــَتَطؿ الُػ ْؾ ــــا كُؿ ًض  َفْق

ّؿٍد   ا ُحب  آِل مح ًض َن رف َكا  إّن 

 

ضل    ل راف أّك الن  َؼ لثَّ د ا ْشَف ْؾَق  (2)ف

 
                                                                        

, حدثـا حرمؾة بف :( قال أبل234أخرجف ابـ أبل حاتؿ يف مـاقب الشافعل ص )صحقح. إسـاده  ـ  1

 (.316/ 51(, )45/197ومـ صريؼ ابـ أبل حاتؿ أخرجف ابـ طساكر يف تاريخ دمشؼ )

صريؼ هؿقؿ  ( مـ8/1474/2666وأخرجف الاللؽائل يف شرح أصقل اطتؼاد أهؾ السـة والجؿاطة )

 بـ هؿام طـ حرمؾة بف.

 :  (14/183)أخرجف الحاكؿ كؿا يف تاريخ اإلسالم لؾحافظ الذهبل صحقح. إسـاده  ـ  2

 .أخربين الزبقر بـ طبد القاحد الحافظ أكا أبق طؿارة حؿزة بـ طؾل الجقهري ثـا الربقع بـ سؾقؿان بف

( مـ صريؼ 1/299صبؼات الشافعقة ) والسبؽل يف ,(51/317وأخرجف ابـ طساكر يف تاريخ دمشؼ )

 جعػر بـ أحؿد الرواس قال: سؿعت الربقع بف.

 ,(1/363وابـ طساكر يف تبققـ كذب الؿػرتي ) ,(2/71وأخرجف البقفؼل يف مـاقب الشافعل )

 ( مـ صريؼ محؿد بـ محؿد بـ إشعث طـ الربقع بف دون ذكر سػر الحج.9/20وتاريخ دمشؼ )

وثؼف الدارقطـل كؿا يف تاريخ اإلسالم  ,أبق محؿد إكصاري :هقوجعػر بـ أحؿد الرواس 

 ولؿ أقػ طؾك ترجؿة حؿزة بـ طؾل الجقهري وٓ يضر ذلؽ واهلل الؿستعان., (7/213)

والؿراد بؼقل الربقع: حججـا مع الشافعل فؿا ارتؼك شرًفا وٓ هبط وادًيا... الخ ما يف صريؼ جعػر 
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الم )  قال الحافظ الذهبي خ اإلس ه 5/169يف تاري د هذ د أن أور بع  )

قات هلل :إب ا د  ـ طب د ب حؿ ل أ ر قا تبا آط ا  هبذ ان  قؾت:  : ك الشافعل يف  ل  العجؾ

. ة ع، وهق ثؼ تشق  ي

ؿال  :قؾت لك، ط تخذه مق صب، وأن ي حب طؾل وبغض الـقا ومعـك هذا التشقع 

ا  بقـ ر طـ ك تقات ض «من كـت موله فعؾي موله»: بؿا  تعر ا مـ  أم  ،

بؽر  رض ٕبل  ومـ تع ل كربأ مـف،  شقعل غا سب ففق  ب حابة  ـ الص د م إلك أح

ك حؿار،  ث  ل خبق ف . وطؿر ففق رافض باهلل مـ  اهـعقذ 

ل  )  وقا الء  لـب الم ا سقر أط عقً   :(259/ 8يف  شق ان  شاه مـ ذلؽ  -ا لق ك وحا

يز.  - ز ـ طبد الع ؿر ب وختؿ بع  ، خؿسة بدأ بالصديؼ شدون  ا : الخؾػاء الر قال لؿا 

 .اهـ

د وطن الؿزين ـش فعل ي لشا ا ؿعت   :قال س

ــا   ــ ـــ ــا فنكـ ــ ـــ ـــؾـا طؾق ــ ــ ض ـــــ ف ـــ  إذا كح

 

وي الج   ضـقؾ طــد ذ  فـؾروافض بالتػ

ــــف   ــا ذكرت ــ ــر إذا م ــ ــــل بؽ ـؾ أب ـــ ض  وف

 

ــُت مِ رُ    ــؾ ق ض ري لؾػ ــ ــد ذك ــب طـ ص  بـ

ـــب   ـــ ص ــض وك ــ ــ ـــت ذا رف ـــ ــال زل ــ ــ  ف

 

 كالهؿا بحبقفؿا حتك أوسد يف الرمؾ  

(1) 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

رجـا مـ مؽة كريد مـك فؾؿ كـزل واديا ولؿ كصعد شعًبا إٓ وهق الرواس قال: سؿعت الربقع قال: خ

 يؼقل فذكره.

 لئال يتقهؿ أن ذلؽ كان مـذ خروجفؿ مع اإلمام الشافعل مـ مصر, واهلل أطؾؿ.

 :(141ص )  أخرجف ابـ أبل حاتؿ كؿا يف تقالل التلكقس لؾحافظ ابـ حجر صحقح. إسـاده  ـ  1

 ل يـشد فذكره.أكشدين الؿزين قال سؿعت الشافع
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(: وقدس اهلل روح الشافعل حقث 87/ 2مدارج السالؽقـ )يف   وقد قال العالمة ابـ الؼقؿ 

 يؼقل, وقد كسب إلك الرفض:

 إن كان رفًضا حب آل محؿد          

 

 فؾقشفد الثؼالن أين رافضل  

 ورضل اهلل طـ شقخـا أبل العباس ابـ تقؿقة, حقث يؼقل: 

 حــــــب صــــــحب محؿــــــد إن كــــــان كصــــــًبا        

 

 فؾقشـــــــــــــــفد الـــــــــــــــثؼالن أين كاصـــــــــــــــبل  

 حقث يؼقل: -يعـل كػسف  –وطػا اهلل طـ الثالث  

ـــــــقت صـــــــػاتف        ـــــــنن كـــــــان تجســـــــقؿا ثب  ف

 

ــــــــرتي   ــــــــؾ مػ  وتـزيففــــــــا طـــــــــ كــــــــؾ تلوي

 مجسؿ  -بحؿد اهلل ربل  -فنين         

 

 هؾؿقا شفقًدا وامألوا كؾ محضر  

 اهـ  

 ( بؼقل الؼائؾ:240/ 1يف درء تعارض العؼؾ والـؼؾ )  ة وقد تؿثؾ شقخ اإلسالم ابـ تقؿق

 إذا كــــــــــــــان كصــــــــــــــًبا وٓء الصــــــــــــــحاب    

 

ـــــــــــــنين كؿـــــــــــــا زطؿـــــــــــــقا كاصـــــــــــــبل    ف

 وإن كــــــــــــــان رفًضــــــــــــــا وٓء الجؿقــــــــــــــع     

 

 فـــــــــال بـــــــــرح الـــــــــرفض مــــــــــ جـــــــــاكبل  

 اهـ  

 أي: الصحابة والؼرابة. والء الجؿقعوققلف: 

 ,(: ومؿا حؽل طـ أبل داود السجستاين451-1/450)يف مـاقب الشافعل  قال اإلمام البقفؼي فائدة:

ر أن يحقك بـ معقـ يـسب الشافعل إلك التشقع فؼال أحؿد: تؼقل هذا إلمام خبِ أن أحؿد بـ حـبؾ أُ 

الؿسؾؿقـ!! قال يحقك: إين كظرت يف كتابف يف قتال أهؾ البغل, فنذا قد احتج مـ أولف إلك آخره بعؾل 

 كان يحتج الشافعل يف قتال أهؾ البغل وأول مـ ابتؾك مـ هذه , فؼال أحؿد: طجًبا لؽ, فبؿـ

إمة بؼتال أهؾ البغل طؾل بـ أبل صالب؟! وهق الذي سـ قتالفؿ وأحؽامفؿ, ولقس طـ الـبل 

 اهـ فبؿـ كان يستـ؟! فخجؾ يحقك مـ ذلؽ.  ,وٓ طـ الخؾػاء غقره فقف سـة 
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 باب
 فٌما شجر بٌن الصحابة   ما جاء عن اإلمام الشافعً 

ل طن يوكس بن طبد األطؾى     ؼقل :قا لشافعل ي ؿعت ا ؿر بـ طبد  :س سئؾ ط

صػقـ فؼالالعزيز  ـ قتؾك  ضب  :ط ن أخ حب أ فال أ ـفا  دي م اء صفر اهلل ي ؽ دم تؾ

 .(1)لساين هبا 

                                                                        

 حدثـا يقكس بف. :(353لشافعل ص )أخرجف ابـ أبل حاتؿ يف مـاقب اصحقح. إسـاده  ـ  1

( مـ صريؼ محؿد بـ الربقع الجقزي, وأبق كعقؿ يف الحؾقة 1/44وأخرجف الخطابل يف العزلة )

( مـ صريؼ إبراهقؿ بـ مؽقيف, 9/144( مـ صريؼ محؿد بـ طبد اهلل بـ مؽحقل, و)9/129)

الدبري, والطققري يف  ( مـ صريؼ أبل بؽر بـ طبقدة149 – 1/148والبقفؼل يف مـاقب الشافعل )

( مـ صريؼ مقسك بـ 1/306وابـ العديؿ يف بغقة الطؾب يف تاريخ حؾب ) ,(4/1318الطققريات )

( مـ صريؼ ابـ خزيؿة كؾفؿ طـ يقكس بـ طبد 2/186أبل مقسك, والذهبل يف معجؿ الشققخ )

 إطؾك بف.

فؼد أخرج ابـ طبد ,   أخرى طـ أمقر الؿممـقـ طؿر بـ طبد العزيز  ؼوقد ورد إثر مـ صري

حدثـا طبد القارث بـ سػقان, ثـا قاسؿ, ثـا أحؿد  :(2/934/1778الرب يف جامع بقان العؾؿ وفضؾف )

بـ زهقر, ثـا الحقصل, ثـا أشعث بـ شعبة قال: سؿعت الػزاري قال: سئؾ طؿر بـ طبد العزيز طـ قتال 

 . «ألطخ هبا لساينتؾؽ دماء كػ اهلل طـفا يدي ٓ أريد أن »أهؾ صػقـ فؼال: 

ثؼة مـ أثبت الـاس يف قاسؿ بـ  ,أبق الؼاسؿ الؼرصبل ,ابـ جربون :طبد القارث بـ سػقان هق قؾت:

 (: الؿحدث الثؼة العالؿ الزاهد ... الخ. 84/ 17) سقر أطالم الـبالء  أصبغ, قال الحافظ الذهبل يف 

وكان أوثؼ الـاس فقف  ,رواياتف (: سؿع مـ قاسؿ بـ أصبغ أكثر8/752وقال يف تاريخ اإلسالم )

 اهـ وأكثرهؿ مالزمة لف ... وقال ابـ الحذاء: كان شقخا صالحا طػقػا يعقش مـ ضقعة ورثفا مـ أبقف. 

ابـ أصبغ بـ محؿد بـ يقسػ إكدلسل الؼرصبل, قال الضبل يف بغقة الؿؾتؿس  :وقاسؿ هق

 اهـ (: إمام مـ أئؿة الحديث حافظ مؽثر مصـػ. 1/447)

الذي  ,وحافظفا ومحدثفا ,(: هذا مسـد العصر بإكدلس7/738طـف الذهبل يف تاريخ اإلسالم ) وقال
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 اهـ مـ أخذ طـف فؼد اسرتاح مـ الرحؾة. 

يف الؾسان   قال الحافظ ابـ حجر  ,ابـ حرب بـ أبل خقثؿة الـسائل :وأحؿد بـ زهقر هق

 اهـ (: الحافظ الؽبقر ابـ الحافظ. 1/463)

 قال طـف الحافظ ابـ حجر  ,أبق محؿد الحقصل الشامل ,بد القهاب بـ كجدةهق: ط والحقصل

 يف التؼريب: ثؼة.

صدوق, وثؼف أبق داود والطرباين وابـ حبان وقال  ,وأشعث بـ شعبف هق: الؿصقصل أبق أحؿد

 أبقزرطة: لقـ, وضعػف إزدي وأبق الػتح الؿقصؾل.

 فقف الحافظ ابـ حجر يف التؼريب: إمام ثؼة حافظ. قال ,والػزاري هق: أبق إسحاق إبراهقؿ بـ محؿد

وهذا إسـاد ضاهره الصحة إٓ أكف مـؼطع بقـ الػزاري وطؿر بـ طبد العزيز, فقفاة طؿر بـ طبد العزيز 

أي أن بقـ وفاتقفؿا سبعا وثؿاكقـ سـة , وقد , هـ 188ووفاة الػزاري كاكت سـة , هـ 101كاكت سـة 

( أن الػزاري مـ أبـاء الثؿاكقـ أو جاوزها بؼؾقؾ وطؾقف 8/541سقر )يف ال  ذكر الحافظ الذهبل 

, وإثر مشفقر جًدا يف كتب التقاريخ والرتاجؿ فقؽقن قد ولد بعد وفاة طؿر بـ طبد العزيز 

 والعؼائد, واهلل أطؾؿ.

( مـ 5/148( بسـد ٓ يػرح بف, والديـقري يف الؿجالسة )5/307وأخرجف ابـ سعد يف الطبؼات )

 سئؾ طؿر بـ طبد العزيز بف, والحسـ بـ ديـار مجؿع طؾك ضعػف.  :ريؼ الحسـ بـ ديـار قالص

 هذا وإن مـ أصقل اطتؼاد أهؾ السـة والجؿاطة سالمة قؾقهبؿ وألسـتفؿ ٕصحاب الـبل 

ض ويتربؤون مـ صريؼة الرواف ,ويؼبؾقن ما جاء يف الؽتاب والسـة واإلجؿاع مـ فضائؾفؿ ومراتبفؿ, 

 ,وصريؼة الـقاصب الذيـ يمذون أهؾ البقت بؼقل أو طؿؾ يبغضقن الصحابة ويسبقهنؿ, الذيـ

ويؿسؽقن طؿا شجر بقـ الصحابة, ويؼقلقن: إن هذه أثار الؿروية يف مساويفؿ مـفا ما هق كذب, 

ومـفا ما قد زيد فقف وكؼص وغقر طـ وجفف, والصحقح مـف هؿ فقف معذورون: إما مجتفدون مصقبقن, 

 جتفدون مخطئقن.وإما م

سقر أطالم  حقث قال يف   وسلكؼؾ هـا كالما طظقؿا يف هذا الؿؼام لؾحافظ الذهبل الشافعل 

  (: كؿا تؼررطـ الؽػ طـ كثقر مؿا شجر بقـ الصحابة, وقتالفؿ 93-92/ 10) الـبالء 
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 باب
فً الطاعنٌن فً أصحاب رسول   ما جاء عن اإلمام الشافعً 

  هللا 
ل :قال طن الربقع بن سؾقؿان الؿرادي فع لشا دريس ا ؿد بـ إ اهلل  :قال مح ساق  ما 

وط ل بؽر  يف أب يف طؾل  و لذيـ يؼقلقن  اهلل همٓء ا ـ أصحاب الـبل  م قرهؿ  وغ ؿر 

 مقات هؿ أ ـات و حس فؿ ال اهلل ل ٓ لقجري   .  (1) إ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

وضعقػ, أجؿعقـ وما زال يؿر بـا ذلؽ يف الدواويـ, والؽتب, وإجزاء, ولؽـ أكثر ذلؽ مـؼطع, 

وبعضف كذب, وهذا فقؿا بليديـا وبقـ طؾؿائـا, فقـبغل صقف وإخػاؤه, بؾ إطدامف, لتصػق الؼؾقب, 

وتتقفر طؾك حب الصحابة, والرتضل طـفؿ, وكتؿان ذلؽ متعقـ طـ العامة, وآحاد العؾؿاء, وقد 

ا طؾؿـا اهلل  يرخص يف مطالعة ذلؽ خؾقة لؾعالؿ الؿـصػ, العري مـ الفقى, بشرط أن يستغػر لفؿ, كؿ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ژ  تعالك حقث يؼقل:

فالؼقم لفؿ سقابؼ وأطؿال مؽػرة لؿا وقع مـفؿ, ,  ژڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  

ؼطع بلن كووجفاد محاء, وطبادة مؿحصة, ولسـا مؿـ يغؾق يف أحد مـفؿ, وٓ كدطل فقفؿ العصؿة, 

 بلن أبا بؽر وطؿر أفضؾ إمة. بعضفؿ أفضؾ مـ بعض, وكؼطع

ثؿ تتؿة العشرة الؿشفقد لفؿ بالجـة, وحؿزة, وجعػر, ومعاذ, وزيد, وأمفات الؿممـقـ, وبـات كبقـا 

  وأهؾ بدر, مع كقهنؿ طؾك مراتب...  فلما ما تـؼؾف الرافضة, وأهؾ البدع يف كتبفؿ مـ

اء, فدأب الروافض رواية إباصقؾ, أو رد ذلؽ, فال كعرج طؾقف, وٓ كرامة, فلكثره باصؾ, وكذب, وافرت

... والعاقؾ خصؿ كػسف, ومـ حسـ إسالم  ما يف الصحاح والؿساكقد, ومتك إفاقة مـ بف سؽران؟!

 اهـ الؿرء تركف ما ٓ يعـقف. 

( مـ صريؼ جعػر بـ أحؿد بـ يحقك السراج 9/114أخرجف أبق كعقؿ يف الحؾقة )صحقح. إسـاده  ـ  1

 ثـا الربقع بف.

(, 3/169وجعػر السراج وثؼف ابـ يقكس كؿا يف الثؼات مؿـ لؿ يؼع يف الؽتب الستف ٓبـ قطؾقبغا )
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ل وطن محؿد بن طبد الحؽم ل :قا ل يؼق فع لشا ؾقا  :سؿعت ا بت ا أرى الـاس ا م

صحاب رسقل اهلل  ثقابً  بشتؿ أ ذلؽ  هؿ اهلل ب يد لقز طاع إٓ  ؼ ا طـد اك

 .(1) طؿؾفؿ

 باب
 رافضةفً ذم ال  ما جاء عن اإلمام الشافعً 

ل طن حرمؾة بن يحقى ا ؼقل :ق ل ي فع لشا ا ؿعت  ـ أصحاب  :س م ا  ر أحد لؿ أ

لرافضة  ا مـ  أشفد بالزور   .(2)إهقاء 

ل وطن يوكس بن طبد األطؾى أشد  :قا فعل إذا ذكر الرافضة طاهبؿ  لشا ؿعت ا س

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (: ثؼة صالح.7/458وقال الحافظ الذهبل يف تاريخ اإلسالم )

وابـ طساكر يف تاريخ دمشؼ  ,(1/441أخرجف البقفؼل يف مـاقب الشافعل )صحقح. إسـاده  ـ 1

 الـقسابقري طـ محؿد بـ طبد الحؽؿ بف. ( مـ صريؼ يحقك بـ زكريا51/317)

يف التؼريب: ثؼة   قال فقف الحافظ ابـ حجر  ,ويحقك بـ زكريا الـقسابقري هق: أبق زكريا إطرج

 حافظ فؼقف.

ثـا أبل قال: أخربين حرمؾة بـ  :(232أخرجف ابـ أبل حاتؿ يف مـاقب الشافعل ص )صحقح. إسـاده  ـ  2

 وأبق حاتؿ الرازي إمام حافظ كاقد. يحقك قال: سؿعت الشافعل بف.

( 9/11, وأبق كعقؿ يف الحؾقة )( مـ صريؼ حػص بـ طؿر2/545/688وأخرجف ابـ بطة يف اإلباكة )

ويف مـاقب الشافعل  ,(208/ 10مـ صريؼ طبد اهلل بـ محؿد بـ يعؼقب, والبقفؼل يف الســ الؽربى )

 بف.( مـ صريؼ محؿد بـ الؿـذر كؾفؿ طـ أبل حاتؿ 1/468)

( مـ صريؼ 7/1457/2810وأخرجف الاللؽائل يف شرح أصقل اطتؼاد أهؾ السـة والجؿاطة )

 – 199) وأخرجف ابـ طبد الرب يف آكتؼاء ص, الحسقـ بـ محؿد بـ بحر طـ حرمؾة بـ يحقك بف

 ( مـ صريؼ الحسـ بـ الضحاك طـ حرمؾة بف.200
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عقب   ال

ل ة  :فقؼق  . (1)شر طصاب

 باب
 فً ذم الصوفٌة  ما جاء عن اإلمام الشافعً 

ل طبد األطؾىطن يوكس بن  لشافعل يؼقل :قا ا ؿعت  ف مـ  :س ق أن رجال تصق ل

حؿؼ ف أ جدت لظفر إٓ و ا ؾقف  فار لؿ يلت ط  .(2) أول الـ

ؼقل :قال وطن الربقع بن سؾقؿان الؿرادي افعل ي لش ؿعت ا فقً  :س أيت صق ا ما ر

                                                                        

أخربكا محؿد بـ طبد اهلل قال:  :(1/468)أخرجف البقفؼل يف مـاقب الشافعل صحقح. إسـاده  ـ  1

أخربكا الزبقر بـ طبد القاحد قال: حدثـل إبراهقؿ بـ طبد الرحؿـ بـ طبد الؿؾؽ بـ مروان بدمشؼ 

 قال: سؿعت يقكس بـ طبد إطؾك بف.

ابـ محؿد أبق  :اإلمام الحافظ, والزبقر بـ طبد القاحد هق ,أبق طبد اهلل الحاكؿ :ومحؿد بـ طبداهلل هق

(: أحد مـ رحؾ يف الحديث 9/494قال الخطقب يف ترجؿتف يف تاريخ بغداد ) ,طبد اهلل إسدأبادي

 اهـ وصقف البالد شرًقا وغرًبا... وكان حافًظا متؼـًا مؽثًرا. 

يف تاريخ   قال ابـ طساكر  ,أبق إسحاق الؼرشل :وإبراهقؿ بـ طبد الرحؿـ بـ طبدالؿؾؽ هق

يف تاريخ   ووصػف الحافظ الذهبل , اهـ ؾ وسؿع الحديث. الحافظ ... رح :(7/25دمشؼ )

  اهـ ( بالحافظ. 7/351اإلسالم )

أخربكا أبق طبد اهلل الحافظ سؿعت  :(2/207أخرجف البقفؼل يف مـاقب الشافعل )صحقح. إسـاده  ـ  2

: سؿعت أبا طبد اهلل الحسقـ بـ محؿد بـ بحر يؼقل :أبا محؿد جعػر بـ محؿد بـ الحارث يؼقل

 سؿعت يقكس بـ طبد إطؾك بف.

ثؼة ثبت رحالة,  ,الؿراغل :اإلمام الحاكؿ, وجعػر بـ محؿد بـ الحارث هق :وأبق طبد اهلل الحافظ هق

 .والحسقـ بـ بحر وثؼف اإلمام الدارقطـل 



 عقيدة اإلمام الشافعي كما دونها في كتبه 
 

 

75 

اص الخق مسؾؿ  ط إٓ  قال ق  . (1) طا

ل يحقك قا بـ  ؼقل :وطـ حرمؾة  ل ي فع لشا ت ا   :سؿع

ــــذيـ إ ـــ ــــؽقاودع ال ـــ ــــقك تـس ـــ   ذا أت

 

ــاف    ــ خػ ــاب  ــ ئ ــاكقا ذ ــ ــــقا ك ؾ  (2)وإذا خ

 باب 
 ما جاء عن اإلمام الشافعً فً غناء الصوفٌة

ل طن الحسن بن طبد العزيز الجروي ل يؼقل :قا لشافع ؿعت ا اق  :س ؾػت بالعر خ

لؼرآن ن بف طـ ا يشتغؾق دقة  وضعتف الزكا غبقر  الت ئا يسؿك   . (3) شق

                                                                        

أخربكا محؿد بـ طبد اهلل سؿعت أبا  :(2/207, أخرجف البقفؼل يف مـاقب الشافعل )إسـاده حسن ـ 1

 سؿعت الربقع بف. :سؿعت أحؿد بـ محؿد السـدي يؼقل :الرازي يؼقلزرطة 

أحؿد بـ الحسقـ بـ طؾل الصقيف الرازي  :اإلمام الحاكؿ, وأبق زرطة هق :ومحؿد بـ طبد اهلل هق

 صدوق. ,أبق الػقارس الصابقين :ثؼة حافظ, والسـدي هق ,الصغقر

ثـا حرمؾة بـ يحقك بف, ومـ  :(311ل ص)أخرجف ابـ أبل حاتؿ يف مـاقب الشافعصحقح. إسـاده ـ  2

ما  اطقج  :والحؼاف ,(, إٓ أن طـده )حؼاف( بدل )خػاف(2/64صريؼف البقفؼل يف مـاقب الشافعل )

 مـ الرمال واستطال.

 ( مـ صريؼ أبل حاتؿ الرازي بف, وطـده )خراف( بدل )خػاف(.154/ 9وأخرجف أبق كعقؿ يف الحؾقة )

قال الحسـ بـ طبد العزيز  :(348ـ أبل حاتؿ يف مـاقب الشافعل ص )أخرجف ابصحقح. إسـاده  ـ 3

 (.44الجروي سؿعت الشافعل بف, ومـ صريؼف ابـ طساكر يف ذم الؿالهل )

أخربين أبق بؽر الؿؼرئ البزار  :(72/ 1وأخرجف الخالل يف إمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر )

 حدثـا الحسـ الجروي بف.

( مـ صريؼ محؿد بـ 250وابـ الجقزي يف تؾبقس إبؾقس ) ,(146/ 9حؾقة )وأخرجف أبق كعقؿ يف ال

 إبراهقؿ بـ جقاد طـ الجروي بف.

وقد قال فقف الحافظ ابـ حجر يف  ,وسؿع هق مـ الشافعل ,والحسـ الجروي سؿع مـف ابـ أبل حاتؿ 
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 باب
 اإلمامة والخالفة فً ما جاء عن اإلمام الشافعً 

ؼقل :قال طن حرمؾة بن يحقى ل ي فع لشا فة  :سؿعت ا ؾك الخال ؾب ط كؾ مـ غ

ك خؾ تك يسؿ ػ ح لسق ق خؾقػةبا الـاس طؾقف فف ع  ػة ويجتؿ  .ق

ومـ لؿ  :قال حرمؾة خؾػف الجؿعة  يصؾك  و زى معف  ن مـ قريش يغ يعـل إذا كا

دطة حب ب صا ففق   .(1)يػعؾ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 التؼريب: ثؼة ثبت.

(: وقد تقاتر طـ الشافعل 229/ 1ن )يف إغاثة الؾفػان مـ مصايد الشقطا   قال العالمة ابن الؼقم

 اهـ . «ببغداد شقًئا أحدثتف الزكادقة, يسؿقكف التغبقر, يصدون بف الـاس طـ الؼرآن ػُت ؾَّ َخ »أكف قال: 

ـ    وقال  فقضرب  يف الؿصدر السابؼ يف تعريػ التغبقر: وهق شعر يزهد يف الدكقا, يغـك بف مغ

 اهـ تقققع غـائف. بعض الحاضريـ بؼضقب طؾك كطع أو مخذة طؾك 

(: وما ذكره الشافعل 570/ 11كؿا يف مجؿقع  الػتاوى )  وقال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

  فنن هذا السؿاع لؿ يرغب فقف  :مـ أكف مـ إحداث الزكادقة كالم إمام خبقر بلصقل اإلسالم

كؿا ذكر  سقـا وأمثالفؿ دي والػارابل وابـويدطق إلقف يف إصؾ إٓ مـ هق متفؿ بالزكدقة: كابـ الراوك

طـ ابـ الراوكدي. قال: إكف اختؾػ الػؼفاء يف السؿاع:  -يف مسللة السؿاع  -أبق طبد الرحؿـ السؾؿل 

 فخالػ إجؿاع العؾؿاء يف إمر بف. وأكا آمر بف,  -أو قال  -كا أوجبف فلباحف ققم وكرهف ققم, وأ

 ,ولف فقف صريؼة طـد أهؾ صـاطة الغـاء ,«قسقؼاالؿ»كان بارًطا يف الغـاء الذي يسؿقكف « الػارابل»و

 وحؽايتف مع ابـ حؿدان مشفقرة لؿا ضرب فلبؽاهؿ ثؿ أضحؽفؿ ثؿ كقمفؿ ثؿ خرج. 

يف الرتغقب فقف ويف طشؼ الصقر ما يـاسب صريؼة « مؼامات العارفقـ»ذكر يف إشاراتف يف « ابـ سقـا»و

عبدون الؽقاكب وإصـام كلرسطق وشقعتف مـ أسالفف الػالسػة والصابئقـ الؿشركقـ الذيـ كاكقا ي

 الققكان.

( طـ أبقف طـ حرمؾة بف, ومـ 331أخرجف ابـ أبل حاتؿ يف مـاقب الشافعل ص )صحقح. إسـاده  ـ  1
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 باب
سن الظن باهلل ورجاء رحمته من ح ما جاء عن اإلمام الشافعً 

 وعفوه
با طبد  طن الؿزين ف فؼؾت: يا أ ت فق ذي ما الشافعل يف مرضف ال ؾك  ؾت ط دخ قال: 

اًل  صبحت مـ الدكقا راح وقال: أ ؟ فرفع رأسف،  صبحت اين اهلل! كقػ أ وإلخق  ،

رقً  الققً ، امػا م ؾل  سقء طؿ دً ول اهلل وار ؾك  جـة  ،اا، وط دري روحل تصقر إلك  أ ما 

إل ـقفا، أو  :فله ل أكشل يؼق بؽك و ا ثؿ  ف  ك كار فلطزي

ـــذاهبل  ـــاقت م ـــل وض ـــا قؾب ـــا قس ؿ  ول

 

ّؾؿا   ؾت الّرجـا مــ كحـق طػـقك سـ  جع

ــــــا َقَرْكُتــــــفُ   ؾؿَّ ـــــل ف ذكبـِ   َتَعــــــاَضَؿـل 
 

ــــا  ــــُقك أطظَؿ ــــاَن طػ ــــل ك ــــقَك رب  بعػ

ـْ الـذكِب لـْؿ َتـَزْل   َذا طػـٍق طـ  فؿا ِزلَت 

 

َمــــــا   ـــــًة وَتَؽر  َـّ ُد وتعػــــــق مِـ  تجــــــق

ؿ  ـتِؼ يسٍ  فنْن َت سُت بآ ؾ  ف
ْ

  مـِ ل
 

ََّؿا  رمل جفـ َؾْت كػسل بج َدَخ  ولق 

ــــدٌ   ؾقَس طاب ــــنب ــــق ب ــــْؿ ُيْغ ــــقَٓك ل   ول

 
َدَمـــا  َؽ آ  فؽقـــَػ وقـــْد أْغـــَقى َصـــِػقَّ

ــــــدَرهُ   ــــــرُف ق ــــــذكب أط ين ٔيت ال    وإ

  

  

 

 

َؿا  ق َتَرح  ػ ؾُؿ أنَّ اهلَل يع  (1)وأط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (.1/448صريؼف البقفؼل يف مـاقب الشافعل )

صريؼ  ( مـ2/111أخرجف البقفؼل يف مـاقب الشافعل ) ,روي مـ صرق طـ الؿزينصحقح. إسـاده ـ  1

( مـ صريؼ ابـ 230-51/229) وأخرجف ابـ طساكر يف تاريخ دمشؼ, محؿد بـ زياد الـقسابقري

 ( مـ صريؼ أحؿد بـ محؿد بـ شاكر, كؾفؿ طـ الؿزين بف.51/230وأخرجف أيًضا )خزيؿة, 

طبد اهلل بـ محؿد بـ زياد الـقسابقري ثؼة حافظ, وابـ خزيؿة إمام حافظ حجة, وأحؿد بـ محؿد بـ 

 سقر أطالم الـبالء  وقد ذكر إثر الحافظ الذهبل يف  ,(6/207كر وثؼف الخطقب يف تاريخ بغداد )شا

 اهـ ( ثؿ قال: إسـاده ثابت. 10/76)

وإبقات التل أكشدها الشافعل ققؾ إهنا لقست مـ شعره, وإهنا مـ شعر أبل كقاس الحسـ بـ هاكئ, 

 واهلل أطؾؿ.
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 باب
 ٌمه أو عذابهفً فتنة القبر ونع ما جاء عن اإلمام الشافعً 

ت :  قال اإلمام الشافعي اء لؾؿق دط ؾ   :مـ جؿؾة ال ؼرب، وك وقف طذاب ال

الؼقامة   .(1)هقل يقم 

ان،  :وقال  م ؾقف إ خؾ ط ؼرب، وأد ب ال ا ، وأطذه مـ طذ فسح لف يف قربه وا

 .(2) والروح يف قربه

ل  ـ  :وقا ض ط إر ف  ه، وجا يف قرب وافسح لف  وطذابف،  تـة الؼرب  ف ف وق

قف،  قـجـب حؿ الرا ؿ  ا أرح ؽ ي جـت إلك  ك تبعثف  حت ذابؽ  ٕمـ مـ ط رحؿتؽ ا ف ب  ولؼ

(3). 

 باب
 فٌما ٌنتفع به المٌت من فعل غٌره  ما جاء عن اإلمام الشافعً 

ل طن الربقع بن سؾقؿان الؿرادي قال :قا ل  فع لشا عؾ  :حدثـا ا ف ؿقت مـ  ؾحؼ ال وي

الث ف ث ف أو يؼ :غقره وطؿؾ بف طـ مال يتصدق  ف، و مدى طـ ي دطاءحج   .ضك، و

ق ؿرة مثؾف ق والع خاصة  الحج  لسـة يف  ا دٓٓ ب ذا است ـا هب ًس وإكؿا قؾ  .اا

الؿال فقجزيف أن  :فلما  يجب طؾقف فقؿا هلل الحؼ مـ الزكاة وغقرها  جؾ  فنن الر

ت فقف  رض  بالػ ؿا أريد  ره ٕكف إك ره بلم دي غق بدنيم ، لديتف إلك أهؾف ٓ طؿؾ طؾك ال

رض ف ري طؾك ما  رض طـلاهلل  وإذا طؿؾ بلم دى الػ فؼد أ  .يف مالل 

                                                                        

 (.1/309ـ إم ) 1

 (.1/317ـ إم ) 2

 (.1/323ـ إم ) 3
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أمر رسقلف  :وأما الدطاء إلقف و عباد  ب ال هلل كد ن ا ف فن جاز أن ب فنذا أ  ،

ف مقتا يدطك  ل ن  ا جاز أ خ حق ؽ ،يدطك لأل ة ذل هلل برك ن شاء ا ف إ ن اهلل  ،ولحؼ أ مع 

عتف مـػ ؿقت  خؾ طؾك ال ره ويد ل أج الح يف  قع  ،واسع ٕن يق تط ؿا  ؽ كؾ وكذل

قع   .(1) رجؾ طـ رجؾ صدقة تط

ره   وقال الحافظ ابن كثقر  ػسق  :(2) يف ت

لـجؿ:  چمئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب    چ  وزر  [.39]ا ا ٓ يحؿؾ طؾقف  أي: كؿ

لـػسف. ومـ هذه أية  جر إٓ ما كسب هق  صؾ مـ إ غقره، كذلؽ ٓ يح

فعل لشا ؿة استـبط ا إلك    الؽري داء ثقاهبا  صؾ إه راءة ٓ ي ف أن الؼ تبع ـ ا وم

ل ف  : ٕك اهلل الؿقتك ل  رسق إلقف  دب  ؿ يـ ا ل لفذ : و وٓ كسبفؿ طؿؾفؿ  ـ  س م ق

   ؼؾ ؿ يـ ول ؿاء،  وٓ إي ص  لقف بـ ؿ إ ، وٓ أرشده ؾقف ؿ ط حثف وٓ  أمتف 

بة حا ن خقرً    ذلؽ طـ أحد مـ الص لق كا الؼربات و ف، وباب  إلق ا لسبؼقكا 

دطاء  راء، فلما ال وأ قسة  إق كقاع  بل ص، وٓ يتصرف فقف  صق الـ صر فقف طؾك  يؼت

لشارع طؾقفؿا. وال ا ص مـ  ومـصق ؿا،  قلف ؾك وص ذاك مجؿع ط  .اهـصدقة ف

                                                                        

أخربكا أبق طبد اهلل الحافظ ومحؿد  :(1/431أخرجف البقفؼل يف مـاقب الشافعل )صحقح. إسـاده  ـ  1

 أخربكا الربقع بف. :بـ مقسك بـ الػضؾ قآ: حدثـا أبق العباس محؿد بـ يعؼقب قال

 (.7/465ـ ) 2
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 باب
فً تجصٌص القبور وتزٌٌنها  ما جاء عن اإلمام الشافعً 

 والبناء علٌها

  : لشافعياقال اإلمام 

ره ـ غق اب م رب تر ؼ د يف ال حب أن ٓ يزا ره ولق ،وأ ـ غق اب م ف تر فق س بلن يؽقن 

عبلس ارتػ ره  اب مـ غق ف تر د فق وجف جدً  ، إذا زي ك  ص طؾ حب أن يشخ ؿا أ ا، وإك

جصصإرض شربً حب أن ٓ يبـك، وٓ ي حقه وأ ة  :ا أو ك زيـ يشبف ال ذلؽ  فنن 

ؿا، ولؿ أ مـف ؿقت مقضع واحد  قالء، ولقس ال إكصار والخ جريـ و ر قبقر الؿفا

صصة تبـك الؼبقر أو  إن رسقل اهلل »طـ صاوس:  ،مج هنك أن 

  .(1) «تجصص

ة م  قٓ مـ ال ؽوقد رأيت  عقبقن ذل اء ي ػؼف ا فؾؿ أر ال فقف ـك  ة ما يب يفدم بؿؽ  .(2) ـ 

قال      ، وأن يسقى أو يصؾك  :و جد ك الؼرب مس ك طؾ أن يبـ ره  قف، وأك ؾ ط

ف ك إلق سقى أو يصؾ م أن وهق غقر  ؽ  مال ، أخربكا  اء د أس ، وق زأه إلقف أج ن صؾك  ، وإ

اهلل  فم صارى اتخذوا قبور أكبقائقاتل اهلل القفود، والـ» :قال رسقل 

ره (3)«ل يبؼى ديـان بلرض العرب ،مساجد ، وأكف ك ثار ـة، وأ ا لؾس ره هذ  -، وأك

                                                                        

هنك »قال:   ( طـ جابر 970) وقد أخرجف مسؾؿ  يف صحقحف برقؿ ,ـ هذا مرسؾ كؿا ترى 1 

 .«أن يجصص الؼرب, وأن يؼعد طؾقف, وأن يبـك طؾقف  رسقل اهلل 

 (.1/316ـ إم ) 2

(, وقد  أخرجف البخاري برقؿ 4616يف صحقح الجامع برقؿ ) ـ صححف العالمة إلباين  3

قال يف مرضف الذي مات   طـ الـبل   ( طـ طائشة 529(, ومسؾؿ برقؿ )1330)
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ؿ  ك أطؾ تعال ؿقـ -واهلل  الؿسؾ د مـ  يعظؿ أح دً  ،أن  مسج قربه  ذ  يتخ ل  ولؿ يعـ  ، ا

ضالل طؾك مـ يليت بعد ، وال تـة الػ مـ يف ذلؽ   .(1) تم

 باب
ع فً النٌاحة والمآتم واالجتما  ما جاء عن اإلمام الشافعً 

 للتعزٌة

مقتف، وأن تـدبف  : لشافعيقال اإلمام ا طؾك الؿقت بعد  ـقاحة  ره ال وأك

ؾك آكػراد ـائحة ط جاع،  ،ال آسرت رب، و جؾ مـ الص و اهلل طز  زى بؿا أمر  لؽـ يع

جدد الحزن،  لؽ ي فنن ذ بؽاء  لفؿ  ؿاطة، وإن لؿ يؽـ  لتؿ، وهل الج ره الؿ وأك

مـ إثر ف   .(2) ويؽؾػ الؿمكة مع ما مضك فق

 باب
 فً مكارم األخالق ما جاء عن اإلمام الشافعً 

ل طن يوكس بن طبد األطؾى لشافعل :قا ا ل لل  ـ  :قا م لسالمة  ا س إلك  ف لق اطؾؿ أك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .«لعن اهلل القفود والـصارى، اتخذوا قبور أكبقائفم مسجًدا»قف: ف

 (.1/317ـ إم ) 1

 (. 1/318ـ إم ) 2

 - ويف رواية كرى - د  عُ قال: )كـا كَ  وإثر الؿشار إلقف هق: أثرجرير بـ طبد اهلل البجؾك 

 آجتؿاع إلك أهؾ الؿقت, وصـقعة الطعام بعد دفـف مـ الـقاحة(.

وابـ ماجف  ,(6905: أخرجف أحؿد )رقؿ 167يف أحؽام الجـائز ص    مة األلباينقال العال 

 ,(320/ 5وإسـاده صحقح طؾك شرط الشقخقـ, وصححف الـقوي ) ,والرواية آخرى لف ,(1/490)

 اهـ والبقصقري يف )الزوائد(. 
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زمف صؾحتؽ فال م ما فقف  اكظر  س سبقؾ ف  .(1) الـا

:  وطن يوكس بن طبد األطؾى يؼقل ل  فع لشا ت ا : سؿع ـ قال م س أشد  الـا سة  سقا

واب الد اسة   .(2)سق

ل بن سؾقؿان الؿرادي وطن الربقع افعل يؼقل :قا لش ديـ  :سؿعت ا يف ال اء  ؿر ال

ضغائـ الؼؾب ويقرث ال  .(3) يؼسل 

ل وطن الربقع بن سؾقؿان لشافعل قا ن ا ؿت أن  :أ ف إٓ هق لق طؾ لذي ٓ إل واهلل ا

ا ش وءيت م ص مـ مر يـؼ د  اء البار الؿ فشرب  عر ربت لش ؿـ يؼقل ا ق كـت الققم م ول  ،

روءة  .(4) لرثقت الؿ

ف الؿزينوطن  مؾك طؾق عل أ الشاف  :أن 

                                                                        

 (.1/258/526أخرجف أحؿد يف العؾؾ ومعرفة الرجال )صحقح. إسـاده ـ  1

( طـ أبقف طـ يقكس بف, ومـ 207أخرجف ابـ أبل حاتؿ يف مـاقب الشافعل ص )صحقح. ده إسـا ـ  2

وأخرجف البقفؼل يف مـاقب الشافعل , (1/344/786صريؼف الخطقب  البغدادي يف الجامع ) 

 ( مـ صريؼ ابـ خزيؿة طـ يقكس بف.2/187)

 والحؿد هلل رب العالؿقـ. وقد سبؼ تخريجف يف باب ترك مـاضرة أهؾ إهقاء, .إسـاده حسن ـ  3

 أخرجف البقفؼل يف مـاقب الشافعل مـ صريؼ الحسـ بـ حبقب طـ الربقع بف.صحقح. إسـاده  ـ  4

قال الحافظ الذهبل يف  ,ثؼة فؼقف مسـد ,أبق طؾل ,والحسـ بـ حبقب هق: ابـ طبد الؿؾؽ الدمشؼل

 اهـ (: اإلمام مػتل دمشؼ ومؼرئفا ومسـدها. 15/383السقر )

 اهـ (: قال طبد العزيز الؽتاين: هق ثؼة كبقؾ حافظ لؿذهب الشافعل. 7/716يف تاريخ اإلسالم ) وقال

 ( مـ صريؼ أبل القلقد الجارودي طـ الربقع بف مختصًرا.9/133وأخرجف أبق كعقؿ يف الحؾقة )

شامؾة( مـ صريؼ أبل بؽر  -1/46وأخرجف أبق صاهر السؾػل يف العاشر مـ الؿشقخة البغدادية )

 أدمل طـ يقكس بـ طبد إطؾك طـ الشافعل بف مختصًرا.
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هنـْؿ   وَأكثِْر مــ اإلخـقان مـا اْسـَطْعَت إ

 

ــــــقرُ    ــــــَتـَْجْدَتُفْؿ وُضُف ذا اْس ــــــقٌن إ  ُبُط

ــــٍؾ   ــــؾ  لعاق ــــُػ ِخ ــــرًا أل ــــقَس كثق  ول

 

ــــــــُر    ــــــــدًا َلَؽثق ا واح ــــــــدو   (1)وإنَّ ط

ل :قال وطن الؿزين  ؼق الشافعل ي ات :سؿعت  روء الؿ ت زكاة  ػاطا  .(2) الش

ل الشافعل :قال بن طبد العزيز الجرويوطن الحسن  ا أحدً  :ق اضرت  ا ما ك

ـسب  ي وٓ  حد  د كؾ أ ف طـ دت أك إٓ ود ؾبل مـ طؾؿ  ا يف ق وم ئ ،  يخط أن  فلحببت 

.  3إلل 

                                                                        

أخربكا أبقطبد اهلل الحافظ أخربين أبق  :(2/83البقفؼل يف مـاقب الشافعل ) فأخرجصحقح. إسـاده  ـ  1

الػضؾ ابـ أبل كصر سؿعت محؿد بـ يعؼقب بـ الحجاج إديب وجدت يف كتابل طـ الؿزين أن 

 الشافعل أمؾك طؾقف فذكره.

اإلمام الحاكؿ, وأبق الػضؾ بـ أبل كصر هق: كصر بـ محؿد بـ أحؿد  :طبد اهلل الحافظ هق وأبق

(: الحافظ... قال الحاكؿ: هق 8/550قال طـف الحافظ الذهبل يف تاريخ اإلسالم ) ,الطقسل العطار

 هـ اأحد أركان الحديث بخراسان مع ما يرجع إلقف مـ الديـ والزهد والسخاء والتعصب ٕهؾ السـة. 

كان  (:7/618يف تاريخ اإلسالم )  ومحؿد بـ يعؼقب بـ الحجاج قال طـف الحافظ الذهبل 

ًٓ حجة مشفقًرا .  ,بصقًرا بؼراءة يعؼقب  اهـ طد

 وإبقات التل أكشدها الشافعل هل لؾخؾقؾ بـ أحؿد. 

 ـ الؿزين بف.( مـ صريؼ ابـ خزيؿة ط2/206أخرجف البقفؼل يف مـاقب الشافعل )صحقح. إسـاده  ـ   2

( طـ الحسـ الجروي بف, ومـ 144أخرجف ابـ أبل حاتؿ يف مـاقب الشافعل ص )صحقح. إسـاده  ـ 3

(. والحسـ 51/384وابـ طساكر يف تاريخ دمشؼ ) ,(1/174صريؼف البقفؼل يف مـاقب الشافعل )

  الذهبل  الجروي قال فقف الحافظ ابـ حجر يف التؼريب: ثؼة ثبت طابد فاضؾ, وقال فقف الحافظ

 اهـ (: اإلمام إجؾ الصادق. 12/333يف السقر )

/ 44(, والسؾػل يف التاسع مـ الؿشقخة البغدادية )3/5وأخرجف الخطقب يف الػؼقف والؿتػؼف )

( مـ صريؼ طبد اهلل بـ محؿد بـ زياد الـقسابقري طـ 51/383وابـ طساكر يف تاريخ دمشؼ ), شامؾة(
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ل وطن الحسن بن محؿد بن الصباح الزطػراين ؾػ  :قا سؿعت الشافعل وهق يح

ة صقح الـ قط إٓ طؾك  ا  رت أحد ما كاض ل:   . 1ويؼق

الم  : م بن حبانقال اإلمام أبو حات اإلس ا أحد يف  ت ما تؽؾؿ هب الث كؾؿا ث

الشافعل  -قبؾف  ـل  : -يع ؿلخذ فقفا كان طـف إٓ وال بعده   وٓ تػقه هبا أحد 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 الشافعل يؼقل: ما كاضرت أحدا فلحببت أن يخطئ.  محؿد بـ طبد الحؽؿ قال: سؿعت

طبد اهلل بـ محؿد بـ زياد الـقسابقري ثؼة حافظ فؼقف, قال الحافظ الذهبل يف صحقح. إسـاده  قؾت:

(: الحافظ الػؼقف الشافعل, ثؿ قال: قال الحاكؿ: كان إمام طصره مـ 150/ 24تاريخ اإلسالم  )

ؾػؼفقات واختالف الصحابة, وقال الدارقطـل: ما رأيت أحػظ الشافعقة بالعراق, ومـ أحػظ الـاس ل

 اهـ وكان يعرف زيادات إلػاظ يف الؿتقن.  ,مـف

أخربين أبق محؿد قريب الشافعل  :(145أخرجف ابـ أبل حاتؿ يف مـاقب الشافعل ص ) .حسن لغقره  ـ 1

افعل بف, ومـ صريؼف الخطقب فقؿا كتب إلل قال: سؿعت الزطػراين وأبا القلقد بـ أبل الجارود طـ الش

وابـ طساكر يف تاريخ دمشؼ  ,(4/295والفروي يف ذم الؽالم وأهؾف ), (2/50يف الػؼقف والؿتػؼف )

 ولؿ أقػ طؾك ترجؿة أبل محؿد قريب الشافعل. ,(51/384)

حدثـا أبق صالح محؿد بـ أحؿد حدثـل أبق إحقص  :(2/547/690وأخرجف ابـ بطة يف اإلباكة )

, ترجؿ محؿد بـ أحؿد بـ ثابت العؽربي :حسـ الزطػراين طـ الشافعل بف, وأبق صالح هقسؿعت ال

محؿد بـ  :( ولؿ يذكر فقف جرًحا وٓ تعدياًل, وأبق إحقص هق1/300)لف الخطقب يف تاريخ بغداد 

 ثؼة حافظ.   ,الفقثؿ بـ حؿاد

محؿد  :وهق ,ثؿان البغدادي( ويف إسـاده أبق بؽر بـ ط174-1/173وأخرجف البقفؼل يف الؿـاقب )

 بـ محؿد بـ طثؿان وهق ضعقػ.

سؿعت الشافعل  :( مـ صريؼ أحؿد بـ خالد الخالل يؼقل9/119ولف شاهد طـد أبل كعقؿ يف الحؾقة )

وبؿجؿقع الطرق يؽقن إثر  ,وهق ضعقػ ,بف, ويف إسـاده  شقخ أبل كعقؿ الحسـ بـ سعقد بـ جعػر

 حسـًا لغقره, واهلل أطؾؿ.
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الشافعل  :إحداها ت  : سؿع ؿزين يؼقل ت ال : سؿع زيؿة يؼقل ـ خ ت اب سؿع

حديث طـ رسقل اهلل  ف ودطقا   يؼقل: إذا صح لؽؿ ال فخذوا ب

 .ققلل

ؿد بـ الصباح أخرب والثاكقة: بـ مح لحسـ  عقد طـ ا ذر بـ س ؿـ بـ ال ين محؿد 

أحدً  اضرت  قل: ما ك فعل يؼ لشا ا ل: سؿعت  ين قا طئالزطػرا حببت أن يخ فل  .ا قط 

ـ  والثالثة: قع ب ؿعت الرب قل: س اكقة يؼ بـ محؿد الديؾؿل بلكط سؿعت مقسك 

ولؿ  ؾؿقا هذه الؽتب  س تع لـا ا ددت أن  فعل يؼقل: و لشا ا قل: سؿعت  سؾقؿان يؼ

ـ إلل ي قها   .(1)سب

ل وطن الربقع بن سؾقؿان الؿرادي فعل :قا لشا ا ل  م،  :قال ل ؾعقا ة ل قطظ الؿ

ان رضوالـصقحة لإلخق ـفؿ ف تذكرة لؾخقاص م ؼالء  ، وال ؾك ط افرتضف اهلل ط

ـقـ ؿمم ئضال ؾت الػرا ة وتعط لسـ ؾت ا اك لبط قٓ ذ  .(2)، ول

طل :قال وطن الربقع بن سؾقؿان الؿرادي بقي عؼقب ال إلل أبق ي س كتب  حب  :مـ ال

ؿع  زل أس ين لؿ أ ؽ ٕهؾ حؾؼتؽ فن حسـ خؾؼ اء ، وأ ؽ لؾغرب ػس رب ك أن اص

بقت هبذا ال يتؿثؾ  أن  يؽثر  عل    :الشاف

                                                                        

 (.499-5/498) بؾبانحقح ابـ حبان برتتقب ابـ ـ ص 1

أخربكا محؿد بـ طبد اهلل : (148-2/147أخرجف البقفؼل يف مـاقب الشافعل )صحقح. إسـاده  ـ 2

 سؿعت أبا العباس محؿد بـ يعؼقب سؿعت الربقع بـ سؾقؿان بف. 

, وأبق حب الؿستدركم الحاكؿ صااإلما :فؿحؿد بـ طبد اهلل هق :سـاد ٓ يسلل طـ حال رجالفوهذا إ

 إمام حافظ فؼقف جؾقؾ. :إصؿ اإلمام الحافظ , والربقع :العباس هق
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لؽل يؽرمقهنا   ػسل  ـفا                أهقـ لفؿ ك هتق لتل ٓ  لـػس ا ا  .(1)ولـ تؽرم 

لشافعل وطن الربقع بن سؾقؿان ا ؾؿ  :قال: قال لل  الع ؿؽ  ن أصع رت أ ق قد ل

 .(2) تؽٕصعؿ

حققة  طن يوكس بن طبد األطؾى اء بـ  اتب رج فعل يؼقل: ط لشا ؿعت ا يؼقل: س

قم،  الؼ همٓء  ـؽ  ؿسؽ ط ن ي ـ أ م ـ  تلم فؼال: ٓ  يـ،  الد ق و اإلكػا يف  ري  الزه

. صر ن يؼ قطده أ ، ف اكتؽ ؾك أم ؾت ط حؿ قد   فتؽقن 

ل  ا عسؾ، فؼ صب مقائد ال ك م، و لطعا ما، وقد وضع ا ققة يق ؿر بف رجاء بـ ح لف ف

رتقـا طؾقف؟رجاء:  لذي اف دبف هذا ا خل ٓ تم ن الس ، فن ! فؼال لف الزهري: اكزل

ب جار  .(3) الت

                                                                        

أخربكا أبق طبد اهلل الحافظ  :(101-2/100أخرجف البقفؼل يف مـاقب الشافعل )صحقح. إسـاده  ـ 1

 وأبق طبدالرحؿـ السؾؿل وأبق محؿد بـ يقسػ إصبفاين قالقا: سؿعـا أبا العباس محؿد بـ يعؼقب

 سؿعت الربقع بف. :يؼقل

ويف  ,(2/147والبقفؼل يف مـاقب الشافعل ) ,(9/118أخرجف أبق كعقؿ يف الحؾقة )صحقح. إسـاده  ـ 2

طـ  - اإلمام الحافظ -( مـ صريؼ أبل العباس إصؿ 1/377/646الؿدخؾ إلك الســ الؽربى )

( مـ صريؼ محؿد بـ 1/473/753الربقع بف, وأخرجف ابـ طبد الرب يف جامع بقان العؾؿ وفضؾف )

 يقسػ الفروي طـ الربقع بف. 

 :(251-250) أخرجف ابـ أبل حاتؿ يف مـاقب الشافعل ص إلك اإلمام الشافعل,صحقح. إسـاده  ـ 3

وشعب اإليؿان  ,(2/231وأخرجف البقفؼل يف مـاقب الشافعل )سؿعت يقكس بف,  أخربكا أبل قال:

 محؿد بـ مخؾد طـ يقكس بف. ( مـ صريؼ محؿد بـ طبد اهلل بـ13/340)

وهق  ,)ابـ مغػؾ ( :وصقابف ,محؿد بـ طبد اهلل بـ محؿد بـ مخؾد :يف الؿـاقب وشعب اإليؿان قؾت:

مـ  َػ فؾعؾف تصحَّ  ,ولؿ أجد يف مشايخ الطرباين مـ يؼال لف: ابـ مخؾد ,الؿرتجؿ لف يف مشايخ الطرباين
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ؽرم  :قال وطن الحسقن بن طؾي الؽرابقسي اء وال قل: السخ ، يؼ افعل سؿعت الش

دطة ؿا ب ن ٓ يؾحؼف خرة بعد أ ٔ وا ب الدكقا  ن طقق  .(1) يغطقا

ل :قال وطن يوكس بن طبد األطؾى الشافعل يؼق ت  ن يف :سؿع لتصاو ـزهة ا  ال

 .(2)سخػ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (.3/74ب يف تاريخ بغداد )وثؼف الخطق ,وهق ثؼة مغػؾ إلك مخؾد, واهلل أطؾؿ.

قال أبق طبد اهلل محؿد بـ العباس,  وقد قال البقفؼل طؼب إخراجف لألثر السابؼ يف الؿـاقب والشعب:

 فلكشدين الحسقـ بـ طبد اهلل الؽاتب يف هذا الؿعـك: 

  لـــــــــــف ســـــــــــحائب جـــــــــــقد يف أكامؾـــــــــــف      

 

 أمطارهـــــــــا الػضـــــــــة البقضـــــــــاء والـــــــــذهب  

  سرت ثاكقةيؼقل يف العسر إن أي       

 

 أقصرت طـ بعض ما أططل وما أهب  

  حتـــــــــك إذا طـــــــــاد أيـــــــــام القســـــــــار لـــــــــف      

 

 رأيـــــــــــت أمقالـــــــــــف يف الــــــــــــاس تـتفـــــــــــب  

 اهـ  

( مـ 2/227والبقفؼل يف مـاقب الشافعل ) ,(9/134أخرجف أبق كعقؿ يف الحؾقة )صحقح. إسـاده  ـ 1

 بف.صريؼ محؿد بـ إسؿاطقؾ الرتمذي قال: سؿعت الحسقـ بـ طؾل 

قال فقف الحافظ ابـ حجر يف التؼريب: ثؼة  ,بـ يقسػ السؾؿل الرتمذيحؿد بـ إسؿاطقؾ هق اوم

 حافظ لؿ يتضح كالم  أبل حاتؿ فقف.

وابـ كثقر يف  ,(51/398وابـ طساكر يف تاريخ دمشؼ ) ,(2/227وأخرجف البقفؼل يف الؿـاقب )

 الجارود طـ الؿزين طـ الشافعل بف. ( مـ صريؼ أحؿد بـ طبد الرحؿـ بـ1/25صبؼات الشافعققـ )

 (:95/ 8أحؿد بـ طبد الرحؿـ بـ الجارود  قال فقف الحافظ الذهبل يف تاريخ اإلسالم  ) قؾت:

َبف طؾك إساكقد الؿعروفة.  كذبف أبق بؽر الخطقب, وقال ابـ صاهر الؿؼدسل: كان يضع الحديث وُيَركِّ

 اهـ 

شامؾف ( سؿعت أحؿد يؼقل: سؿعت أبا  -1/60قريات )أخرجف الطققري يف الطقصحقح. إسـاده ـ  2

 طؿر بـ حققيف يؼقل: سؿعت أبا بؽر بـ سقػ يؼقل: سؿعت يقكس بـ طبد إطؾك بف.
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الشافعل :قال وطن الربقع بن سؾقؿان ل  شعر كالم :قا ل ؽالم ،ا حسـ ال ف ك  ،حسـ

ؽالم بقح ال حف كؼ ئر ،وقبق ر أكف كالم باق سا ؽالم :غق ؽ فضؾف طؾك ال  .فذل

وٓ   إلكثار مـ ذلؽ،  أذاهؿ وا ؾؿقـ و ؿس فؿـ كان مـ الشعراء ٓ يعرف بـؼص ال

ذب لؿ ترد شفادت بلن ؿدح فقؽثر الؽ ـاس  ،في يف ال قعة  ثر القق أك ؾك  -ومـ  ط

الحرمان  و  ضب أ ضاهرً  -الغ ؽ  ذل ن  ؽق ك ي قرً حت كث ً ا  ؾـ تع مس دح ا  ضل م ا ر ا، وإذ

كثقرً  ذلؽ  ؽقن  تك ي فؿ ح قس فق ـاس بؿا ل رً ال ـً ا ضاه ؾ ستع كذبً ا م ًض ا  دت ا مح ا ر

رد بف اكػ لق  دهؿا  ح ـ، وبل جفق الق  .(1) شفادتف ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

قال   ,وأحؿد شقخ الؿبارك ابـ الطققري هق: أحؿد بـ محؿد بـ أحؿد أبق الحسـ الؿعروف بالعتقؼل

دوًقا... سؿعت أبا الؼاسؿ إزهري ذكر أبا (: كتبت طـف وكان ص6/36فقف الخطقب يف تاريخ بغداد )

 اهـ الحسـ العتقؼل فلثـك طؾقف خقرا ووثؼف. 

: 9/622يف تاريخ اإلسالم )  وقال الحافظ الذهبل 
ّ
(: وقال ابـ ماكقٓ: قال لل شقخـا العتقؼل

 اهـ إّكف ُرَوّياين إصؾ. خّرج طؾك الصحقحقـ, وكان ثؼة متؼـًا يػفؿ ما طـده. 

 اهـ (: اإلمام الؿحدث الثؼة. 602/ 17) سقر أطالم الـبالء  وقال يف 

ثؼة ثبت مرتجؿ لف يف تاريخ بغداد  ,محؿد بـ العباس بـ محؿد بـ زكريا :وأبق طؿر بـ حققية هق

 والؿقزان والؾسان وغقرها.

  يف  قال الحافظ الذهبل  ,وأبق بؽر بـ سقػ هق: طبد اهلل بـ مالؽ بـ طبد اهلل بـ سقػ التجقبل

 اهـ (: اإلمام الؿؼرئ الؽبقر. 440/ 14سقر أطالم الـبالء )

ثؿ وقػت طؾك إثر يف مـاقب الشافعل لؾبقفؼل مـ صريؼ الطحاوي طـ يقكس طـ اإلمام الشافعل 

 بؾػظ: الققار يف الـزهة سخػ.  والحؿد هلل رب العالؿقـ. 

معرفة الســ وأثار و ,(2/60وأخرجف البقفؼل يف مـاقب الشافعل ), (6/224ـ إم ) 1

أخربكا أبق طبد اهلل الحافظ حدثـا أبق العباس محؿد بـ يعؼقب حدثـا الربقع  :(14/339/20206)
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ل وطن الربقع بن سؾقؿان الؿرادي لـل  دخؾت :قا ض فسل الشافعل وهق مري طؾك 

ؾت ـا فؼ حاب ن :طـ أص ؿ يتؽؾؿق فعلإهن لشا ؼال لل ا  :، ف

حدً  اضرت أ ةما ك الغؾب لؽتاب ا قط طؾك  هذا ا ؾؿقا  لخؾؼ تع ا ؿقع  دي أن ج بق  –، و

ف يعـل ات  قال، شلء مـف إلل يـسب ٓ أن طؾك -كتاب م إحد و هذا الؽالم يقم 

ا ا مـ جـازتف لقؾة  صرفـ الخؿقس واك بع هق يقم  سـة أر بان  ورأيـا هالل شع لجؿعة 

تقـ  .(1) ومئ

ك  طن حرمؾة ق قال لل: اذهب إلك إدريس بـ يح عل، أو  ؿعت الشاف قال: س

لل  ق اهلل  دط : ي ، وقؾ لف عابد  .(2)ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 بف.

 , واهلل الؿقفؼ.هذا إسـاد صحقح كالشؿس قؾت:

أخربكا أبق طبد اهلل  :(2/297(, )1/173أخرجف البقفؼل يف مـاقب الشافعل )صحقح. إسـاده  ـ  1

 .الرحؿـ السؾؿل قآ: سؿعـا أبا العباس محؿد بـ يعؼقب يؼقل: سؿعت الربقع بفالحافظ وأبق طبد 

وقد جاء يف السـد مؼروكًا  ,وإصؾ يف حديثف الصحة ,وهذا إسـاد مسؾسؾ بإئؿة الحػاظ طدا السؾؿل

 باإلمام الحاكؿ, واهلل أطؾؿ.

 أخربين أبل حدثـا حرمؾة بف. :(139أخرجف ابـ أبل حاتؿ يف مـاقب الشافعل ص )صحقح. إسـاده  ـ  2

 هبذا الـؼؾ لثالثة أغراض: تعؿدت ختؿ الؿـؼقل طـ اإلمام الشافعل  تـبقه:

ـ بقان مذهب اإلمام الشافعل يف جقاز صؾب الدطاء مـ الغقر, وأكف ٓ يدخؾ يف الؿسللة الؿذمقمة,  1

 وهذا هق الراجح.

 ؿ طؾقـا.ـ أن كدطق لإلمام الشافعل وسائر طؾؿائـا ففق مـ حؼف 2

ـ لقدطق لل مـ اصؾع طؾك رسالتل لل بالعؾؿ الـافع والعؿؾ الصالح وحسـ الخاتؿة, ولقتذكر أن  3

 , واهلل الؿستعان.«آمقن، ولك بؿثل»الؿؾؽ يؼقل: 
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 باب
منها  أو تتعلق به فً مقوالت مشهورة منسوبة لإلمام الشافعً 

 اهٌةو وأما لم أقف لها على إسناد أصال ومنها ما أسانٌدها ضعٌفة 

ة اد وهل كثقر ؾك إسـ ف ط ػ ل  :فؿؿا لؿ أق

صؿقاكاضروا  ـ1 وا بف خ إن أقر فنن أكؽروه كػروا، و ة بالعؾؿ  دري  .الؼ

هلل آمـت باهلل ـ2 ـت برسقل ا م اء طـ اهلل طؾك مراد اهلل، وآ اء طـ وبؿا ج ، وبؿا ج

رسقل اهلل ك مراد  ل اهلل طؾ  . رسق

ؿا لؿ أقػ طؾ هل أكثر م ده و سـا دهومؿا لؿ يصح إ إسـا   :ك 

ؿ إٓ فائدتقـ ـ1 ؿ أستػد مـف ول ة طشر سـقـ  فق إن  :جالست الصق لسقػ  ت كا القق

طعؽ ؽ إ ،لؿ تؼطعف ق ػس ؾتؽ بالباصؾوك ؼ شغ بالح ؾفا  تشغ لؿ   .ن 

لـ 2 ر  لققل أبل ثق هلل وأكا ضا ؼقت ا فعل لؾ لشا  .قٓ ا

تقبً  ـ3 مؽ أت  لقؿـ فؼر با صـعاء أو طدنكـت   :ا طؾك باب 

ــــــا  ف ــــــاَكَؽ أي  ــــــْظ لس ــــــانُ احػ  اإلكس

 

ـــــــــــانُ    ـــــــــــُف ُثعَب َّؽ إكَّ ـــــــــــدَغـ ْؾ  ٓ َي

ــــاكِِف   ــــِؾ لس ـْ قتق ــــ ــــابِر مِ ــــْؿ يف الؿؼ  ك

 

ـــــْجَعانُ   ـــــاَءُه الش  ـــــاُب لؼ ـــــْت َتف  كاك

 4. شاكف د فضجف و ة فؼ ف طالكق ـ وطظ ف وم كصحف وزاك ؼد  وطظ أخاه سرا ف  ـ مـ 

فعل.5 لشا جزء فقف اطتؼاد ا  ـ 

6. الشافعل ة مـسقبة  لإلمام  لسـ  ـ رسالة يف ا

. ـ7 بقاب آطتؼاد ا فؼرات كثقرة مـ أ وفقف فعل  لشا  وصقة اإلمام ا

ػاًل 8 الػؼف ق عل: كان  دح الشاف د يؿ حؿ اهلل ـ ققل اإلمام أ ف  حتك فتح ك أهؾف  طؾ

لشافعل  .با

اطة  ـ9 جؿ ، وذكر  بقسل قـ الؽرا حس اهقيف، و وإسحاق بـ ر كا  : كـت أ ل ثقر ل أب قق
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ا ققـ م اق لشافعل مـ العر ا ـا  حتك رأي طتـا  ركـا بد  .ت

قط أطؼؾ وٓ أورع وٓ أفصح ققل أبل طبقد الؼاسؿ بـ سالم: ما رأيت رجاًل  ـ10  

يً  كبؾ رأ لشافعل وٓ أ ا مـ   .وأرضاه  ا 
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 باب
اإلمام الشافعية من تالميذ علماء  في تراجم مختصرة لبعض كبار

عقيدة  سائرين على, وأئمة مذهبه, الوتالميذ تالميذه الشافعي 

 المناصرين لهالصالح السلف ا

ة فعق لشا مـ كتب طؾؿاء ا لء مـ تراجؿفؿ  ؾك كؼؾ ش حرص ط   :وسل

الؽبقر  :األول  ،  بؽر طبد اهلل بن الزبقر الؼرشي الحؿقدي أبواإلمام 

ة  2الؿتقىف سـ ( : هـ 19 لسـة )ا عـقان  عؼقدة  ب ب يف ال كتا هؾ  ،لف  ة أ صر فقف طؼقد ك

ة وال الرؤي ت و يف باب الصػا لجؿاطة  ة وا والالسـ ر  بة ؼد الصحا اإليؿان و ن و ؼرآ

شفقر وغقر ذلؽ الؿ الؽبقر  خر كتابف  قدي يف آ الحؿ اإلمام  ة جعؾفا  ل رسا هذه ال ، و

دا قد لؿسـ ديؿً ، و ؿاء ق ؾ ـ الع ق تفرت ب ثً اش حدي  .اا و

مقذ  ،أبو يعؼوب يوسف بن يحقى الؼرشي البويطياإلمام الجؾقؾ  :الثاين ال أطؾؿ ت

ػتف يف حؾؼتف ،الشافعل مس ،وخؾق قكً تقيف  ـعً ج د مؿت دا غ ؾؼ ا يف ب ا طـ الؼقل بخ

ة  23الؼرآن سـ ـ 1  ه

دً  طل أب بقي ال كان   : ان ؾقؿ ـ س قع ب صرت قال الرب وما أب ذكر اهلل،  ف ب شػتق رك  ا يح

!أحدً  قيطل الب ـ  اهلل م ـ كتاب  حجة م زع ب ، يف طـؼف غؾ،  ا أك بغؾ ؾك  ف ط د رأيت ولؼ

ب هنا أر ة وز فقفا لبـ ف وبقـ الغؾ سؾسؾة  وبقـ ف ققد،  رصاًل ويف رجؾق ن  ق يؼقل: عق ، وه

قق،  ،إكؿا خؾؼ اهلل الخؾؼ بـ )كـ( ؾققا خؾؼ بؿخؾ فؽلن مخ مخؾققة،  فنذا كاكت 

 َ ٕ ف  ؾق ؾت ط دخ ـ أ َّ صدُ ولئ القاثؼ  - فُ قـ ل  َـّ  -يعـ ت ٕمق ليت  و ي ك  ا حت هذ يدي  يف حد

هؿ.  ديد ققم يف ح يف هذا الشلن  ت  أكف قد ما ؾؿقن   .اهـققم يع

سـة  ن خالد الؽؾبي البغداديأبو ثور إبراهقم ب اإلمام :الثالث ىف    هـ240الؿتق

وهق طـدي يف مسالخ سػقان  ـة،  خؿسقـ س لسـة مـذ  با حؿد: أطرفف  قال اإلمام أ
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ئؾ: َس  ؾسا ال ل ة فؼ سلل ـ م ط د  وسئؾ أحؿ ثقري،  فاك اهلل  - ْؾ ال  ْؾ َس  ،غقركا –طا

اء،  ف . ْؾ َس الػؼ ر  أبا ثق

هب  ،الؿصري أبو إبراهقم إسؿاطقل بن يحقى الؿزيناإلمام  :الرابع  اصر مذ ك

ف ،الشافعل ر سؿائ ؿتقىف سـة وبد 26، ال ة( 4 لسـ ا ؿ )شرح  العظق لؽتاب  ب ا هـ صاح

صرً  ؾػ ك لس ة ا ؼقد صر فقف ط رً الذي ك ممز  .اا 

ث  :الخامس بقر الؿحد الؽ م  تاب  طثؿان بن سعقد الدارمياإلما ب الؽ صاح

ك ا ؿ )الرد طؾ ظق جفؿقة (الع ريسل ،ل الؿ بشر  س (و)الرد طؾك  ـ  ا بق -271ـة تقيف م

ـ 280  ه

م : السادس ظ شقخ اإلسال الحاف  أبو طبد اهلل محؿد بن كصر الؿروزي اإلمام 

ة  29الؿتقىف سـ ة  ،هـ4 السـ ب ) حب كتا ا صالة ،(ص ر ال ؿ قد ب )تعظق ( وكتا

ا  .وغقره

لصالح  ـ ا حافظ اب ة ) ترجؿ لف ال فعق لشا لػؼفاء ا ؼات ا 1/2يف صب 77 )

ف اإلم :بؼقل حبأبق طبد اهلل  الؿروزي، صا ة ام  كقػ الجؿ حر ، التصا أحد مـ استب

م ؾتل اإل جؿع بقـ فضق ث، و الحدي ػؼف و ل ال ؾؿ ةيف ط ياك ة والد حب ، ام ق صا وه

ك  ل ل إ فع لشا ؿذهب ا ة ل الػ الؿخ ف  ارات ؽثرة اخق ذرع ب ع مت ا تذر ، وربؿ قار اخت

د   ا ع ال طة  ؿا ؾك الج ر ط كؽا لؽ يـاإل ر كذ إم لقس  ، و حابـا ف يف أص يف هذا  :ل كف  ٕ

ة،  خزيؿ بـ  .بؿـزلة ا هؿ ف، وغقر ثقر قبؾ ؿزين، وأبل   وال

أن  ـ  لؽ ط ؿ ذ ؿ يخرجف فعل، ثؿ ل لشا ب ا ة لؿذه ؿخالػ ؿ ال ختقاراهت ت ا فؾؼد كثر

قـ.  صقف إلقف مق اء  آطتز صػ  ق ، وب عدوديـ الشافعل م ؾ أصحاب  قبق يف  ا  قكق يؽ
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 اهـ

الء)و الـب أطالم  ل يف سقر  هب الذ حافظ  ف ال 1ترجؿ ل 4 /33- 40 :  ( فؼال 

اج حج صر بـ ال بـ ك اهلل، محؿد  بد  روزي أبق ط خ  الؿ اإلسالم، أبق طبد اإلمام، شق

حافظ. ، ..اهلل ال ا طالمة تفد ماما مج ن إ ، وكا يف طؾقم اإلسالم رع  ر، وب ؽثق كتب ال

ن مثؾف. عقق ؾ أن ترى ال ، ق التابعقـ حابة و الف الص خت زماكف با أطؾؿ أهؾ  .مـ  . 

بق ح ؿاع مـفؿا: أ رزق الس بغل: أدركت إمامقـ لؿ أ ؿ وقال أبق بؽر الص ت ا

ة مـف،  ـ صال حس أيت أ فؿا ر  ، صر ـ ك فلما اب الؿروزي،  صر  ـ ك د ب ؿ ، ومح الرازي

. ولؿ يتحرك وجفف  ، فسال الدم طؾك  فتف بقرا قعد طؾك جب زك ل أن  ؾغـ  لؼد ب

خرم:  بـ إ ؼقب  كصوقال محؿد بـ يع حسـ صالة مـ محؿد بـ  أيت أ ، رما ر

م، وٓ يذبف طـ كػسف،  الد ، فقسقؾ  ف يؼع طؾك أذك باب  الذ كتعجب مـ كان  ؼد كـا  ول

، كان  ؾصالة ئتف ل وهق ف  قط خش ـ صالتف و هحس صب كلكف يضع طؾك صدر فقـت  ،

. صقبة ة مـ  خشب

ـاس َخ  ال سـ  مـ أح كان  ل: و ًاقا مانؾؼ حب الر وجفف  يف  ا فؼئ  ؾك  ،، كلكؿ وط

 . ضاء ف بق حقت د، ول  خديف كالقر

صر يف  بـ ك ان: صرح محؿد  اإليؿ بـ مـدة يف مسللة  د اهلل  حافظ أبق طب قال ال

رآن  الؼ اءة  ، وقر الشفادة ار، و إلقر ؾقق، وأن ا يؿان مخ بلن اإل اإليؿان(  تاب ) ك

.  بؾػظف مخؾقق

. راق الع ف أئؿة خراسان و الػ وخ ؽ طؾؿاء وقتف،  ره طؾك ذل ل: وهج  ثؿ قا

،  :قؾت ر اإلقرا ان، و اإليؿ أن يؼال:  وكذلؽ ٓ يجقز  الخقض يف ذلؽ ٓ يجقز، 
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، فنن  آن غقر مخؾقق بالؼر ؾػظ  الت ، و فؿ، والؼراءة ل ؿا د وأط اهلل خؾؼ العبا

: ؿان روء  واإلي ؿؼ ، وال ؼارئ ـ كسب ال م  : ؾػظ الت ة و اء ، والؼر وطؿؾ فؼقل 

قر مخؾقق، وكذلؽ كؾؿة  وحقف وتـزيؾف، وهق غ الؿؾػقظ: هق كالم اهلل و

ن  ا وما ك آن،  خؾة يف الؼر هلل( دا اهلل، محؿد رسقل ا ف إٓ  ، وهل ققل )ٓ إل ؿان اإلي

التؽ ق، و س بؿخؾق ؾق آن ف ـ الؼر ؾؿا م ق أكا ك ول ؾققة،  ا مخ أفعالـ ، و ؾـا ـ فع ؿ هبا م ؾ

ه،  لف، قؿـا طؾقف، وبدطـا مغػقرا  طل  ئؾ خ ؿسا ده يف آحاد ال جتفا أخطل إمام يف ا

اهلل  و ؿا،  مـف هق أكرب  ، وٓ ابـ مـدة، وٓ مـ  صر وهجركاه، لؿا سؾؿ معـا ٓ ابـ ك

ف فـعقذ باهلل مـ ال حؿ الراحؿقـ،  الحؼ، وهق أر الخؾؼ إلك  دي  قى هق ها

اضة. ـ والػظ  اه

حافظ ابـ كثقر  وقال ـ  ال عقق الشاف  :(1/186) يف صبؼات 

يف كتاب  صر  بـ ك رح محؿد  للة اإليؿان: ص مس ه يف  مـد ـ  اهلل ب ل أبق طبد  قا

آن بؾػظف  وقراءة الؼر لشفادة،  وا خؾقق، وأن اإلقرار،  اإليؿان م ؿان بلن  اإلي

خراسا ف أئؿة  الػ وخ قتف  ره طؾك ذلؽ طؾؿاء و ة، وهج .مخؾقق راق  الع  ن، و

ق،  قؾت: آن مخؾق بالؼر لعبد  لػظ ا ن  يف أ بـ كصر،  ؿد  لذي صرح بف مح ا ا هذ و

ؼقلف،  حتجقـ ب ره مـ إئؿة م ي، وغق زيـوا »: صرح بف البخار

ا كان «الؼرآن بلصواتؽم، فالؽالم كالم الباري، والصوت صوت الؼارئ ، وإكؿ

 ، د حؿ ؼ الؼراإلمام أ الؼقل بخؾ ة  ا لحسؿ ماد يف هذ ك ، يشدد  ؾ ف ط تبع ، و آن

ؿ.  هلل أطؾ الحديث، وا مـ أئؿة   .اهـذلؽ جؿاطة 

ف اإلمام :بعالسا ؼب  أبو العباس ابن سريج أحؿد بن طؿر البغدادي الػؼق الؿؾ
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ة  شفب تقيف سـ باز إ 30بال  هـ 6

جت تابف ا ؿ يف ك ق الؼ ـ  ة اب عالم اقفا ال ة س السـ ظقؿة يف  ة ط رسال جققش لف  ؿاع ال

سالمقة)  .(174-2/170اإل

بت :ثامنال الحافظ الث  زكريا بن يحقى بن طبد الرحؿن الساجي البصري اإلمام 

ة  ؿتقىف سـ عل  ال 30الشاف  هـ7

ؾػ يف الصػات  إشعري وأخذ طـف طؼقدة الس حسـ  اإلمام أبق ال لثر بف     .ت

ؿز محؿد بن إسحاق بن خزيؿةأبو بؽر  إمام إئؿة :تاسعال ؾؿقذ ال حب ت ين وصا

حقد لتق )ا ظقؿ  الع ؽتاب  ة ( تقيفال ـ311 سـ  ه

بق :عاشرال بقر أ الؽ ظ  الحاف بـ  اإلمام  ـ إبراهقؿ  د ب حؿ قؾل أ ؿاط اإلس بؽر 

فع إسؿاطقؾ لشا ؼقف ا حديثالػ أئؿة ال اطتؼاد  ب ) حب كتا سـة ل صا ىف  ؿتق ( ال

ـ371  ه

حافظ:   الحادي طشر أبو الحسن الدارقطـي طؾي بن طؿر بن أحؿد بن   اإلمام ال

ا مفدي بن مسعود الدارقطـي دي  قىف سـة البغدا حب كتاب 385لؿت هـ  صا

. رهؿا  لســ( وغق )ا تاب  وك  )العؾؾ(  

داد ) خ بغ اري دي يف ت ب البغدا الخطق :487/ 13قال طتف   ) 

 ، قتف ، وإمام و وحده كسقج  دهره، و يع  ، وقر ره د طص ن فري كتفكوكا إلقف طؾؿ  ا

دق  ، وأحقال الرواة، مع الص رجال اء ال ، وأسؿ حديث ؾؾ ال ة بع الؿعرف ، و إثر

ماكة، هب،  وإ ؿذ وسالمة ال آطتؼاد،  ، وقبقل الشفادة، وصحة  العدالة لثؼة و وا

صرا  تابا مخت ف فقفا ك ن ل ات فن اء الؼر مـفا:  ديث  الح سقى طؾؿ  طالع بعؾقم  وآض
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. ب الؽتا ول  دها أ أبقاب طؼ صقل يف  ع إ جؿ جزا،   مق

ف  إلك صريؼت حسـ  بق ال يسبؼ أ ؼقل: لؿ  تـك بعؾقم الؼرآن، ي وسؿعت بعض مـ يع

ؽقن التل سؾؽف يسؾ عده  لؼراء ب الؼراءات، وصار ا بقاب يف أول  ا يف طؼد إ

. حذون حذوه وي كقػفؿ،   صريؼتف يف تصا

تاب  الػؼفاء فنن ك ذاهب  ؿعرفة بؿ : ال ـ  "ومـفا ـ لس أكف  "ا ؾك  ل ط لذي صـػف يد ا

ـ  م إٓ  الؽتاب  تضؿـ ذلؽ  جؿع ما  ك  : ٕكف ٓ يؼدر طؾ بالػؼف تـك  اط ـ  ن مؿ كا

ف يف فتف بآختال ت معر . تؼدم حؽام  إ

رس  ٓصطخري، وققؾ: بؾ د ا عقد  الشافعل طؾك أبل س رس فؼف  وبؾغـل أكف د

سعق حب ٕبل  صا فالػؼف طؾك  كػس عقد  أبل س حديث طـ  ضا  ومـفا ،د، وكتب ال أي

ر. لشع ب وا بإد  اهـ الؿعرفة 

( الء  الـب أطالم  ل يف سقر  هب الذ حافظ  ف ال :452 -449/  16وترجؿ ل ف  ؼقل  ( ب

ظ، الؿجق الحاف مام،  ـ اإل ل ب ـ طؾ حس ق ال ذة، أب جفاب ، طؾؿ ال اإلسالم خ  ، شق د

ي،  البغداد اهلل  بـ طبد  لـعؿان بـ ديـار  مسعقد بـ ا بـ  ؿر بـ أحؿد بـ مفدي  ط

. د.. دا ببغ طـ  هؾ محؾة دار الؼ ـ أ دث، م الؿح رئ،   الؿؼ

 ، دكقا ومـ أئؿة ال ؾؿ،  ن مـ بحقر الع كتفكوكا يث  ا حد ؾؾ ال ة ط لحػظ ومعرف ا ف  إلق

لتؼدم  ف، ورجالف، مع ا ختال ، وآ الػؼف ؿشاركة يف  قفا، وققة ال ات وصر راء الؼ يف 

 . ؽ.. وغقر ذل س،  الـا أيام  غازي، و  والؿ

ا  ؼد لف ، وط ات لؼراء ػ ا صـ ل مـ  ق أو ، وه ره يف الدكقا ذك ر  وسا ػ التصاكقػ،  صـ

. ... ف رو ش الح  أبقابا قبؾ فر
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45وقال ص ) 5:  ) 

ؾؾ(  الع رقطـل يؿؾل طؾل ) كان الدا ربقاين :  بق بؽر ال .وقال أ ف  مـ حػظ

لت  قؾت: ا د ف كؿ ـ حػظ ارقطـل م الد ه  د أمال ؿقجقد ق ؾؾ( ال ب )الع ن كتا ن كا إ

 ، حػظ أهؾ الدكقا رقطـل أكف أ ؾدا يؼضك بف ل قؿ،  أمر طظ ية، ففذا  حؽا هذه ال طؾقف 

ؾ(  العؾ جؿع قبؾف كتاب ) وقد  ؽـ،  أمؾك بعضف مـ حػظف ففذا مؿ وإن كان قد 

. ماكف ز ل حافظ  ؿديـ  طؾل بـ ال

ل ص )  4وقا 57 ): 

. ؾؿ الؽالم مـ ط إلل  بغض  لء أ ا ش ل أكف قال: م طـ دارق   وصح طـ ال

ؽ، بؾ  قؾت: ض يف ذل ، وٓ خا جدال وٓ ال ؿ الؽالم  يف طؾ جؾ أبدا  الر خؾ  لؿ يد

ؾؿل. لس رحؿـ ا قل مـف أبق طبد ال ؼ هذا ال قا، سؿع  ن سؾػ  كا

ل  وقا م: طثؿان أفضؾ،  د، فؼال قق بغدا ػ ققم مـ أهؾ  ـل: اختؾ رقط وقال الدا

. أفضؾ. ققم: طؾل خقر اك  مس : اإل ؾت ت، وق مسؽ ؿقا إلل، فل اك  فتح

بق  فؿ: أ ، وقؾ ل ارجع إلقفؿ ستػتاين:  ؾت لؾذي ا لسؽقت، وق ر لديـل ا ؿ أ ثؿ ل

اهلل  رسقل  حاب  جؿاطة أص ضؾ مـ طؾل باتػاق  ف ؿان أ ؼقل: طث الحسـ ي

. ض يحؾ يف الرف هق أول طؼد  ة، و لسـ أهؾ ا ل  هذا قق  ، 

هق ب :قؾت لقف خؾؼ مـ لقس تػضقؾ طؾل برفض، وٓ  بؾ قد ذهب إ بدطة، 

هؿا  ، و جفاد ضؾ وسابؼة و ف ذو  ؾل  ن وط ـ طثؿا ؾ م فؽ قـ،  بع لتا ة وا الصحاب

، وهؿا مـ  تساويان يف الدرجة خرة م ا يف أ لة، ولعؾفؿ ؾؿ والجال الع ن يف  ؼاربا مت

اء   لشفد ام سادة ا م اإل ك  ؿان طؾ ح طث ك ترجق ر إمة طؾ جؿفق ـ  ؽ ، ول
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. إلقف كذهب  طؾل، و

لؽ ب يف ذ ػ يف  والخط ل ـ خا ، م ؿر ر وط أبق بؽ بال شؽ   ا   ؿ ضؾ مـف وإف  ، يسقر

ضل  ففق راف تفؿا  ؼد صحة إمام اطت الشقخقـ و ـ أبغض  ، وم شقعل جؾد ذا ففق 

فضة  ق مـ غالة الرا هدى فف مامل  ا بن قس طتؼد أهنؿا ل ا وا سبفؿ ـ  ، وم مؼقت

ؿ اهلل ـ. أبعده  اه

ر :ثاين طشرال ؽبق ؿد بن إبراهقم حؿد بن مح ،أبو سؾقؿان الخطابي اإلمام ال

ة   البستي ىف سـ 3الؿتق ن هـ 88 د كا حً   وق مـاف ؾػ  الس ة  ؼقد ك ط ؾ ـفا ط ا ط

بومـاصرً  ظقؿ  ب ط ولف كتا ؽالم وأهؾف(ا لفا  )الغـقة طـ ال قان  ؿا قالف فقف ،عـ  :وم

هب  السـة، فنن مذ يف الؽتاب و ـفا  اء م ا ج ، وم لصػات ـ ا ت طـف م سلل ا ما  فلم

ه ها طؾك ضقاهر باهتا وإجراؤ ؾػ إث ا الس اه ػ وقد ك فا،  بقف طـ تش الؽقػقة وال ػل  ا، وك

إلك ضرب  رجقا يف ذلؽ  تقـ فخ ققم مـ الؿثب وحؼؼفا   ، ف اهلل ثبت ققم فلبطؾقا ما أ

ريـ  إم ـ  ة بق ؼقؿ ؿست ريؼة ال قك الط يف سؾ د  الؼص إكؿا  ، و ققػ التؽ مـ التشبقف و

ـف.  صر ط ؿؼ يف وال الجا ل فقف و ل الغا قـ  لك ب هلل تعا  وديـ ا

ذا  يف ه تذى يف أن  :وإصؾ  ويح الؽالم يف الذات،  ك  رع طؾ ت ف الم يف الصػا الؽ

مً ذ ؾق مع ن  ذا كا فن ف.  ثال وم بات  الؽ حذوه  إث هق  ؿا  كف إك سبحا اري  ن إثبات الب أ

ت وجقد ٓ إثبات  إثبا ا هق  ؿ لؽ إثبات صػاتف إك فؽذ قة،  بات كقػ إث وجقد ٓ 

ا بفف أش وما  صر  وسؿع، وب ا يد  ؾـ فنذا ق وتؽققػ.  ت أث ،تحديد  ل صػا ا ه تفا فنكؿ ب

لـعؿة.  ؼقة أو ا القد ال عـك  إن م قل:  وى   اهـاهلل لـػسف، ولسـا كؼ الػتا مجؿقع 
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(5/58-59) (1). 

قؾ  :طشر ثالثال ؾ قىف  أبو حامد اإلسػرايقـي  أحؿد بن أبي صاهراإلمام الج ؿت ال

ـ406سـة   ه

ثقر  الحافظ ابـ ك ـ )  قال طـف  عقق ف لشا ؼات ا 3/ 1يف  صب 45): 

ة فعقة بال مدافع لشا خ ا ؿسقـ شق هل يف خ التل   ، عؾقؼتف صر يف ت الؿخت ... وشرح 

هتؿ،  ذهؿ، ومـاضرا خ لفؿ، ومآ ققا اء، وأ ؾؿ الع ذكر فقفا خالف  حتك كان مجؾدا، 

الثاين عل  الشاف ف:  ل ل  .اهـ. يؼا

ؿقة  سالم ابـ تق اإل والـؼؾ )  قال شقخ  ارض العؼؾ  رء تع  :(96/ 2يف د

حسـ بق ال لشقخ أ ا ل قال  فع لشا ل  )وكان الشقخ :الؽرجل ا سػرايقـ اإل امد  أبق ح

اإلكؽ يد  ؽالم(شد وأصحاب ال الين  ؾك الباق ر ط  .ا

ري،  ٕشع إلك ا بقا  ـس ػقن أن ي تـؽ يس ة يلكػقن و فعق لشا ا زل إئؿة  قال: )ولؿ ي

لحقم  ا ؿ طـ  حباهب أصحاهبؿ وأ يـفقن  ، و ؾقف ف ط هب ري مذ ك إشع بـ ؿا  ن م ويتربؤو

خ وإئؿة  الؿشاي ـ  ت طدة م ا سؿع م ؾك  ، ط لقف ا -حقا ؿ  بـ مـف ؿـ  ؿمت ظ ال لحاف

لساجل  ؾل ا قالقا:  -أحؿد بـ ط ات،  لثؼ ايخ ا ؿش جؿاطة مـ ال ؿعـا  قلقن: س يؼ

                                                                        

سقر أطالم  ويف  ,(31/105يف تاريخ اإلسالم )  ـ والػؼرة السابؼة كسبفا الحافظ الذهبل  1

( لؾخطقب البغدادي مسـدة, والخطابل متؼدم طؾك 3/225حػاظ )(, وتذكرة ال13/425) الـبالء 

الخطقب, فؾعؾ الخطقب أخذ ذلؽ طـف, وشقخ اإلسالم قد طزا الؽالم لؾخطابل يف كتابف )الغـقة طـ 

ووقػ طؾقف  ,الؽالم وأهؾف( والؽتاب مػؼقد, وطؾك كؾ حال فؾعؾ الؽالم ابتداء قالف الخطابل

 ه لتالمقذه فحػظ طـف وكسب إلقف,  واهلل أطؾؿ.الخطقب وحػظف معتؼدا صحتف فؼرر



 عقيدة اإلمام الشافعي كما دونها في كتبه 
 

 

010 

إ رايـل  اإلسػ ر  بل صاه بـ أ د أحؿد ا م ق حا خ أب الشق ن  لذي صبؼ كا ئؿة، ا م إ ما

ؾؿً  لؽرج إلك جامع وأصحابً  اإرض ط ـ قطعقة ا م لجؿعة  إذا سعك إلك ا ا 

روف بالزوزي ا الؿع خؾ الرباط  قر، يد ؾك مـ الؿـص ويؼبؾ ط ذي لؾجامع،  حا لؿ

 
َّ

ؾل ط ا  شفدو : ا قل ضر، ويؼ ام  ح اإلم ا قالف  ق، كؿ ن كالم اهلل غقر مخؾق الؼرآ بلن 

ؽ،  فؼقؾ لف يف ذل جؿعات،  لؽ مـف  وتؽرر ذ الباقالين،  قلف  ؾ، ٓ كؿا يؼ ابـ حـب

حتك يـتشر يف الـاس ويف أهؾ الصال : أين فؼال:  د يشقع الخرب يف أهؾ البال ح، و

ريء مؿا هؿ  شعرية  -طؾقف ب ل إ ـ الين،  -يع ق البا ريء مـ مذهب أبل بؽر بـ  وب

قف  رؤون طؾ يؼ باقالين خػقة و ؾك ال ن ط اء يدخؾق ة الغرب ػؼف الؿت ة مـ  اط جؿ فنن 

ـ ضان  فقظ لة،  حا تفؿ ٓ م دط هؿ أضفروا ب عقا إلك بالد فنذا رج بف:  ن بؿذه تـق فقػ

، وأكا  أكا ما قؾتف تعؾؿقه قبؾ، و ـل  هب الباأهنؿ م مـ مذ ريء   .قالين وطؼقدتف(ب

فقر  طشر: رابعال لش قر ا ب الؽ م  أبو الؼاسم هبة اهلل بن الحسن بن مـصور اإلما

سـة  الرازي ىف  ؿتق ائل ال ؽ روف بالالل ؿع صقل    هـ418ال )شرح أ حب كتاب  صا

ؿ والج ب يفاطةاطتؼاد أهؾ السـة  لؽت جؿع وأكػع ا سع وأ ي يعد مـ أو الذ قان (   ب

اطة الجؿ لسـة و قدة أهؾ ا  .طؼ

ف ثقر  ترجؿ ل بـ ك حافظ ا ) يف ال عققـ  الشاف بؼات  قلف378/ 1ص  :( بؼ

ك ال ف طؾ عل، تػؼ الشاف ؼقف  ببغدادالػ يقـل  امد اإلسػرا خ أبل ح  .اهـ. شق

اإلسالم  :طشر خامسال خ  ؾؼب بشق ؿ أبو طثؿان الصابوين إسؿاطقل بن اإلمام ال

ة  طبد الرحؿن بن أحؿد بن إسؿاطقل الصابوين الـقسابوري ؿتقىف سـ 4ال  هـ49

ل صحاب ا السؾػ أ )طؼقدة  ظقؿ  الع حب الؽتاب  ة صا لسـ ا صر فقف  حديث( الذي ك



رواها عنه تالميذه وأ   

  

   

012 

 .وأهؾفا

رق  :طشر سادسال ؿش الؿمرخ حافظ ال لعالمة   أبوبؽر الخطقب البغدادياإلمام ا

سـة  تقىف  الؿ عل   هـ463الشاف

د( دا غ تاريخ ب حب كتاب ) حاب الحديث (صا  .وغقرها، ، و)شرف أص

ثقر  بـ ك حافظ ا ف ال ـ )يف صبؼ  ترجؿ ل عقق الشاف 4/ 1ات  قلف41  :( بؼ

دي ا بغد فظ أبق بؽر الخطقب ال حا فدي ال ، أحؿد بـ طؾل بـ ثابت بـ أحؿد بـ م

ذهب  ؿ قـ، ومـ الؿتعصبقـ ل ؿتػــ ـقـ ال ؿتؼ ف ال وضابطق حديث،  أحد حػاظ ال

قب  ط ؼاضل أبل ال ف طؾك ال صرتف، تػؼ الؿصـػقـ يف ك الشافعل الذابقـ طـف 

حام حسـ ابـ الؿ ي، وأبل ال اق الطرب ح لشقخ أبل إس د مـ ا ؾل، واستػا

ؿفؿ اهلل.  ، وغقرهؿا رح صر ابـ الصباغ ، وأبل ك  .اهـالشقرازي

ؿ  :طشر سابعال ق الؼاس م أب الؿتقىف سـة  سعد بن طؾي بن محؿد الزكجايناإلما

 هـ 471

قة  ئ ة الرا صقد الؼ ب ) ة  ؿشفقر لسـة ال يف بقان ا اء  صؿ ة الع ظقؿ الع ة  صقد الؼ حب  صا

ـة( لس  .يف ا

بقر  :رطش ثامنال   أبو الؿظػر السؿعاين مـصور بن محؿد بن طبد الجباراإلمام الؽ

سـة  تقىف  ـ489الؿ  ه

: تاب حب ك ؾؿقذه صا ف ت ؾ مـ يـؼ ق مػؼقد  وه الحديث(  ٕهؾ  آكتصار  ققام  :)

) جة يف بقان الؿحجة حب كتاب )الح ا ؿل ص لتق ؿاطقؾ ا سالم  ،السـة إس اإل وشقخ 

لؼقؿ ابـ تق ة وتؾؿقذه ابـ ا  .ؿق
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اإلمام الؿحدث الؿػسر شقخ اإلسالم  محقي السـة  أبو محؿد  :شرط تاسعال

ؿتقىف سـة الحسقن بن مسعود بن محؿد الػراء البغوي  هـ 516 ال

الؼقؿ  حافظ ابـ  )  قال العالمة ال مقة  ( 199/ 2يف اجتؿاع الجققش اإلسال

ؾ لتـزي الؿ ا عطؾة :(طـ تػسقره )مع والؿ جفؿقة  حؾقق ال  .اهـ. هق شجك يف 

م  :عشرونال  أبو كعقم األصبفاين طبقد اهلل بن الحسن بن أحؿد األصبفايناإلما

سـة  تقىف  الؿ حداد  بابـ ال 5الؿعروف   هـ17

دة كؼؾ طـف العالمة ابـ الؼقؿ  يف العؼق كافع  صر  ػ مخت ممل بف   لف  يف كتا

قة  ) ش اإلسالم 2/ 2اجتؿاع الجقق ءً 79 فؼال:( جز مـف   ا 

هلل سؿقع بصقر ط قدتف: وأن ا رقال يف طؼ خط  ،ؾقؿ خبق ويس يتؽؾؿ ويرضك 

عجب ضحؽ وي ا ،وي ضاحؽ امة  ده يقم الؼق جؾك لعبا إلك  ،ويت ويـزل كؾ لقؾة 

فلغػر  تغػر  مس ـ  قب لف؟ هؾ م ع فلستج : هؾ مـ دا ؼقل فق اء  يش ػ  ا كق الدكق سؿاء 

اء  إلك سؿ الك  كزول الرب تع الػجر، و حتك يطؾع  تقب طؾقف؟  ئب فل لف؟ هؾ مـ تا

دكقا بال كقػ وٓ تشبقف و ال، ال ض ل ففق مبتدع  زول أو تلو الـ ؿـ أكؽر  ٓ تلويؾ، ف

قػ  ال ك ف ب ؾك طرش ى ط استق اهلل  أن  . ثؿ قال: و ذا طؾك ه العارفقـ  ة  الصػق ئر  وسا

ل مجفق ؾ، فآستقاء معؼقل والؽقػ  بقف وٓ تلوي تش ـ  ،وٓ  سبحاكف بائـ م وأكف 

الصؼة وٓ م ختالط  ة وٓ ا ؿازج ل وٓ م بال حؾق ف  بائـقن مـ خؾؼف  ٕكف  ;خؾؼف، و

الخؾؼ مـ  لبائـ  ؼ.  ،الػرد ا ـ الخؾ الغـل ط القاحد   و

ًض  اق وقال أي والسـة وإجؿاع إمة وس ؾؽتاب  عقـ ل ؿتب السؾػ ال ا: صريؼـا صريؼ 

ؼدوه أن اهلل وأن مؿا اطت ال:  ؼادهؿ ثؿ ق وساق ذكر اطت  يف سؿائف دون أرضف 
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 .اهـ.. بؼقتف.

اإلسالم   :حادي والعشرونال خ  سم إسؿاطقل بن محؿد بن أبو الؼاققام السـة شق

5سـة الؿتقىف  الػضل بن طؾي األصبفاين جة 35 الح ظقؿ ) الع حب الؽتاب  صا هـ  

ن الؿحجة(  .يف بقا

بقر  :العشرونالثاين و الؽ أبو الحسن الؽرجي محؿد بن طبد الؿؾك بن اإلمام 

 هـ 532الؿتقىف سـة  محؿد بن طؿر

ا الجؿ ػ أهؾ السـة و لسؾ ة ا صرة طؼقد يف ك ظقؿ  تاب ط عـقانلف ك الػصقل يف  :طة ب

ػضقلإصقل طـ إئؿة ا وال وي البدع  اما لذ حقل إلز قدلػ تاب مػؼ هذا الؽ  ،، و

لقف ب إ ـسق وم جؿتف  بفؿ ،وهق مذكقر يف تر ن يف كت دمق ؿتؼ العؾؿاء ال  ،ويـؼؾ طـف 

هبل  حافظ الذ ة كؼؾ ال عؼقد ل ظقؿة يف ا قمة ط بف صرفً   ولف مـظ ـفا يف كتا ا م

ص ) ػار  الغ ؾل  ق لؾع 2العؾ ل62  :( حقث قا

ب شقخ اإلسال الشافعل صاح الؽرجل  لحسـ  بق ا وي يف قال العالمة أ لفر م ا

لشفقرة  قدتف ا  :طؼ

ـــب  ئ ـــدلت بالؿعا ـــؿل ب ــــ جس  مَحاِس

 

ـب   ـؾ الحبائ دي شقب وص  وشقب فق

ــــــــدة   د طؼق ــــــــا ؾؿع د ل ــــــــؾ َزا ض  َوأف

 

ـــْبر    صَّ ـــْدق َوال ص ـــل ال ــــَْفج فِ ـــك َم ؾ ط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  ٓج

 

 طؼقدة َأْصَحاب الَحـِديث فؼـد سـؿت 

 

ــــب   ـــــَك اْلَؿَراتِ ـــــ اهلل َأْس دي ــــاب   بلرب

ــــــــــفِ   ــــــــــف بَِذاتِ َل ــــــــــدهؿ َأن اإْلِ ئ  طؼا

 

ـــب   ئ ـــف بالغقا ؾؿ ـــَع ط ـــف َم ـــك َطْرش ؾ  ط

ـــــف   ـــــؾ َكقك ـــــرب يعؼ ـــــتَِقاء ال  َوَأن اْس

 

 ويجفؾ فِقـِف الؽقـػ جفـؾ الشـفارب  

ئتل بقتوهذه   زيد مـ ما صقدة صقيؾة أ الؽرجل مـ كبار  ،الؼ ؿفا  ن كاض وكا

عقة الشاف اء  ف سـة م الػؼ ت  ةاا خؿسؿائ الثقـ و وث   اهـ. ثـقـ 
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ـ بـ  :(236وقال ص)  لدي بخط العالمة تؼل ا صقدة مؽتقب  وطؾك هذه الؼ

ديثالصالح هذ الح ة وأصحاب  لسـ ا دة أهؾ   .اهـ. ه طؼق

: ره  ومـ شع

ـــغؾة ـــرآن مش ـــقى الؼ ـــقم س ؾ ـــؾ الع   ك

 

ــــديـ   ــف يف ال ــ ــــديث وإٓ الػؼ  إٓ الح

ــدثـا  ــ ــ ح ــــف  ــ ــان فق ــ ــ ــا ك ــ ــ ــؿ م ــ ــ ؾ   الع

 

 ك وســقاس الشــقاصقـومــا ســقى ذا  

م  :والعشرون ثالثال  أبو بؽر السؾؿاسي  يحقى بن إبراهقم بن أحؿد بن اإلما

سـة  محؿد بن أبي صاهر األزدي يف  ظ تق لقاط 55ا ـ0  ه

) بعة ل إئؿة إر ـاز ان )م عـق كافع ب فقف لألئؿة إربعة ،لف كتاب طظقؿ   ،ترجؿ 

لؽت ا التل دل طؾقفا  دة  قفؿ يف أصقل العؼق تػا ةوأبان ا السـ قفا ، اب و وكان طؾ

ـ جؿعق ؾقفؿ أ ان اهلل ط رضق صحابة  ؾك ال امؾ لف ط الح تابف أن  دمة ك ، وبقـ يف مؼ

ة أ عام قـ ال وجقن ب ؼائدجؿعف الرد طؾك الذيـ ير الع فا يف  ٕئؿة اختال ا قـ   .ن ب

بقر  :والعشرون رابعال المة الؽ الع م  ابن أبي الخقر العؿراين  أبو الخقر يحقى اإلما

ة  الم بن أسعد بن يحقى العؿراينبن أبي الخقر س ؿـق الق لبالد  ة يف ا فعق لشا فؼقف ا

سـة  تقىف  5الؿ ـ58  ه

ب  حب كتا ؾقؾ )و (البقان)صا ؿ الج ق ب العظ ا لؽت ؿعتزلة آكتصا ؾك ال الرد ط يف  ر  ا

 .(إشرار

ؿر  والعشرون : لخامسا الؿع الؽبقر  حافظ  أبو صاهر السؾػي أحؿد بن اإلمام ال

ة ال محؿد بن أحؿد األصبفاين ـقـ576ؿتقىف سـ مئة وست س  . هـ طاش 

ل  هب الذ حافظ  ف ال )  ترجؿ ل  :(5/ 21يف سقر أطالم الـبالء 

يـ،  ؿر الؿع م، شرف  اإلسال ػتل، شقخ  ظ، الؿ الحاف دث،  الؿح  ، المة ، الع اإلمام
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ؿد ب حؿد بـ مح ؿد بـ أ حؿد بـ مح .أبق صاهر أ الجرواين صبفاين،  اهقؿ إ  ـ إبر

ل ص    :7وقا

ش ةوقال اإلمام أبق  :ام ؼقل وي ي السخا يـ  ؿ الد خـا طؾ ؿعت شق  : س

يؿً  د الف ق ا ق ػسف م شد لـ يـ ؾػل  لس اهر ا ما أبا ص يق :سؿعت   ا

ــــ  ــ ــ ـــ ــؾ الحدي ــ ــ ــ ــ ـــ أه ــ ــ ــ ــ ــا م ــ ــ ــ ــ  أك

 

ــف   ــ ــ ــ ــ ـر فئ ــ ــ ــ ـــ ــؿ خق ــ ــ ــ ــ وه ـــث  ــ ــ ـــ  ـ

ــعقـ وأر   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـزت تس ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ج

 

ــف   ــ ــ ــ ـــ ــقزن الؿئ ــ ــ ــ ـــ ج ــق أن أ ــ ــ ــ ـــ  ج

ة   الؿائة، وذلؽ يف سـ ؿت أكف قد جاز  ءك، فعؾ اهلل رجا قال: فؼقؾ لف: قد حؼؼ 

وخ سبعقـ  ـتقـ و .اث  ؿس مائة

ؾؿقذه  ن ت ك إ حت م،  ك الؿائة طا ػ طؾ ـ كق ػل مؿ ن السؾ : أ واحد ذكر غقر  وقد 

. ست سـقـ ة و ولف مائ مات  ل:  بـ طقسك  قا العزيز  بد  جقف ط  الق

ل ص    :17وقا

مصر  ؾقؿ  دولة الرفض طـ إق زالت  سقؿا لؿا  وٓ  جدا،  لقف خؾؼ كثقر  ارتحؾ إ

الح ال ص لسؾطان  ف ا فارتحؾ إلق م،  لشا ر ا ا طسؽ ه، وتؿؾؽف ف وأمراؤ ـ وإخقت دي

 . مـف  فسؿعقا 

ل ص    :22وقا

ل وق ل إ بق طؾ تقن سـة قال أ ل س ؼقل: ل السؾػل ي : سؿعت أبا صاهر 

. ة طاق رهتا إٓ مـ هذه ال مـا أيت  ما ر  باإلسؽـدرية 

 . قفا ف إلك غرفة يجؾس   وأشار 

2وقال ص  4: 

: حافظ ؼادر ال د ال ل طب ؾس  قا ، ويج ة ٕحد ف جػق و مـ تبد ق صاهر ٓ  ن أب وكا
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جاز ل د  ، وق قدم ف  بدو ل رك، وٓ ت يتق ، وٓ  زق ، وٓ يب ب ماء يشر ال  ث ف ؾحدي

.  الؿائة

 ، زبرهؿا مع أخقف، ف دث  ؿاع، فجعؾ يتح ضر طـده لؾس ح صر  ن سؾطان م بؾغـل أ

هذا؟ كح ل: أيش  أكتؿا تتحدثان؟!وقا رأ الحديث، و  .اهـ. ـ كؼ

لذهبل  ظ ا الحاف ن  ثؿ ساق لف  بقا حديث و ح أهؾ ال ة يف مد ؼدهقصقد  معت

فا ققلف فا ومـ ح بطقل  :الصحق

ـــــل ـرح ديـ ــ ـــــارع يف شـ ــا ش ــ ــا أك ــ  وه

 

ــــالل   ح ــل  ــ خػ ــــديت و ــــػ طؼق  ووص

ـــــعل   ــدر وس ـــ ــان بؼ ـــ ــد يف البق ـــ  وأجف

 

ــال   ـــ ـــ العؼ ـــ ــقل م ـــ ــقص العؼ ــ  وتخؾ

ـحر   ــ ـــؾ كســـ ــعر بـــ ــ ــعر ٓ كشــ ــ ــ  بش

 

ـؿال   ــ ــ ــؾ الش ـــ ـؿقل ب ــ ــ ـــظ كالش ــ  ولػ

ـــا إن   ـــ ــة وم ــ ــ ــدهر إمع ــ ــ ـــت ال ـــ  فؾس

 

ـــزال   ــ ــ ــ ــ ــذي الـ ــ ــ ــ ـــ  أزل وٓ أزول ل

ـــل  ــ ــــقى الس ــحب س ــ ص ــال ت ــ ــــا  ف ً  ديـ

 

ــآل   ـــ ؿ ـــحتؽ يف ال ــ ص ـــا ك ــ ـــــد م ؿ  لتح

ـراه   ــ ــ ــ ـــدع ت ــ ــ ـؾ مبت ــ ــ ــ ـــب ك ــ ــ  وجاك

 

ــال   ـــر الؿحـــ ـــا إن طــــــدهؿ غقــ ؿــ  ف

دع آراء أهــــــــؾ الزيــــــــغ رأًســــــــا    و

 

ــرذال   ــ ــ ــ ــة ال ــ ــ ــ ـررك حذلؼ ــ ــ ـــ  وٓ تغ

ــــدطل رأي   ــ ـــ ــــدوم لؾب ــ ـــ ــقس ي ــ ــ ـــ ؾ  ف

 

ــال   ــ ــذي ارتح ــ ــــر ل ـــ الؿؼ ــ ـــــ أي  وم

ــال   ــ ـــ ح ـــؾ  ــ ــ ئرا يف ك ـــا ــ ــ ح ــقاىف  ــ ـــ  ي

 

ــدال  ــ ــ ــــؼ اإلطت ــ ــك صري ــ ــ ؾ ــد خ ــ ــ  وق

ــا رأ  ــ ــ ــ دائب ــرتك  ــ ــ ــ ــــــــوي رأي ًي ــ ــ ــ ــ  ا ل

 

ـريع آ   ــ ــ ــ ــذا س ــ ـــ ــف ك ــ ـــ ــالومـ ــ ـــ  كتؼ

ــػاها   ـــــف ســـ ــديـ ب ــا يـــ ـــ ــدة م ـــ ؿ  وط

 

ــدال   ـــ ـــــقاب الج ــــــ أب ــداث م ـــ ح  فل

ــذي ٓ   ــ ــــغ الــ ــــة الزيــ ؿــ ــقل أئ ــ  وقــ

 

ــال   ضـــ ـــداء الع ــاهبف ســـــقى الــ  يشـــ

 ... 

 

  

ــــالل  ــ ــــة ض ــ ــــقى ومحدث ــ ــؾ ه ــ ــ  وك

 

ــال   ــ ــ ــــة كالخق ــ ــعقػ يف الحؼقؼ ــ ــ  ض

ــل   ــ ـــ ــف إلف ــ ـــ ـــ ب ــ ـــ ــا أدي ــ ـــ ــذا م ــ ـــ  فف

 

ــال   ــ ـــ ـــبقف أو مث ــ ــ ـــــ ش ـــ ــالك ط ــ ـــ  تع

ـــا ك  ــ ــ ــدع وزور وم ــ ـــ خ ـــ  ــ ـــ ــــاه م ـــ  اف

 

ـــالل   ــ ـر بب ــ ــ ـــــؿ يخط ؾ ـــدع ف ــ ـــ ب ـــ  وم
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ف  صدق الـاضؿ  ر ل خرس أبؽؿ خق ؿ أ ؿسؾ مـ أن وأجاد، فألن يعقش ال

ة! ؾسػ باصـف كالما وف  .اهـ. يؿتؾئ 

 :39وقال ص 

ؾػل: لس الحافظ ا خؿل قارئ  قسك الؾ بـ ط العزيز  بد  ديـ ط جقف ال حدث و  قال الؿ

ش خامس  م الجؿعة،  ة يق صبقح يف  حافظ  ست تقيف ال ، سـة  خر قع أ فر رب

. ـقـ ف مائة سـة وست س ول ؿس مائة،  وخ  وسبعقـ 

. قجقف ل فقهؿ ا ف،  ا قال يف سـ  كذ

قؾة  س مـ ل ؿ ربت الش ن غ لك أ س إ ؿق يقم الخ ث  الحدي ف  ؾق أ ط ل يؼر لؿ يز : و ؿ قال ث

يقم الجؿعة الصبح طـد  ؾك  ، وص ػل حـ الخ ارئ الؾ الؼ ك  ق يرد طؾ ، وه وفاتف

ا ها فج بعد تقيف  الػجر، و .اكػجار   ءة

د  قؾت: ف غقر واح خ مقت ذا أر ف وك هر  -وغػر ل بظا روف  قربه مع و

ـ  أس زوج وقد  ا ت ، وإكؿ ك قريب وفاتف إل ؿتع و أهؾف ويت وكان يطل  ية،  سؽـدر اإل

س مائة.  خؿ ؿسقـ و ـبعد سـة خ  اه

م  :والعشرون سادسال اإلسال ل  ام مػت م أبو طؿرو بن الصالح طثؿان بن طبد اإل

الؿ الرحؿن الشفرزوري لشافعل  ة ا  هـ 643تقىف سـ

ل  هب الذ حافظ  ف ال م )  وترجؿ ل اإلسال 4/ 14يف تاريخ  ف55  :( بؼقل

الح  ل الؼاسؿ ص ام البارع أب م اإل بـ  رو ا بق طؿ ديـ أ ل ال اإلسالم تؼ ل  اإلمام مػت

ديـ الـ فعلال لشا الشفرزوري، ا دي،  لؽر ري، ا  ... ص

ب ممـ  وي التلويؾ،  رى الؽػ طـ  ، ي ك مذهب السؾػ ـ آطتؼاد طؾ ن حس ؿا وكا
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قلف طؾك مرادهؿا رس ؼ ،جاء طـ اهلل و وٓ يتعؿ   .وٓ يخقض 

ػف  لس ة أس ا الػؾسػ فلجاب:  طؼ والػؾسػة؟  الؿـ يف: سئؾ طؿـ يشتغؾ ب ويف فتاو

الحقر مادة  ، و حالل ةوآك لزكدق غ وا قت  ،ة والضالل، ومثار الزي ومـ تػؾسػ طؿ

لرباهقـ با ميدة  الؿ الشريعة  اسـ  اركف ، بصقرتف طـ مح خذٓن ومـ تؾبس هبا ق ال

ـ كبقة محؿد  ان، وأضؾؿ قؾبف ط ف الشقط ستحقذ طؾق ان، وا . والحرم

ؽام الشرطقة مـ  حث إح مبا ؿـطؼقة يف  استعؿال آصطالحات ال ال: و إلك أن ق

ة  لشرطق ؽام ا بإح لقس  ، و دثة ت الؿستح لرقاطا ، وا ة بشع ت الؿست ـؽرا وهلل  -الؿ

قع قد أغـك  -الحؿد  قعا هق  ـطؼ أصال، و الؿ ح افتؼار إلك  حق اهلل طـفا كؾ ص

لسؾطان  ا جب طؾك  هـ. فالقا زه اهلل  -الذ مٓء  -أط ه ؾؿقـ شر  ؿس أن يدفع طـ ال

هؿ.  ويبعد الؿدارس  جفؿ مـ  ؿ، ويخر  اهـالؿشائق

ػتاوى )   وقال شقخ اإلسالم ابن تقؿقة ع ال ؿا يف مجؿق  :(7/ 9ك

رو بـ الصالح أمر ب طؿ أن الشقخ أبا  التل بؾغتـا:  رة  الؿشفق ؽايات  الح اع مـ  كتز ا

ؽً  ـ أخذ ط ضؾ م ف أف ذها مـ : أخ قال ي و أمد ـ  لحس بل ا مـ أ ة  رسة معروف . مد ا

ة مـف  ؾسػق والػ مقة  لعؾقم الؽال ا تبحرا يف  قتف أكثر  حد يف و يؽـ أ مدي لؿ  مع أن أ

المً  ؿ إس سـف ـ أح ن م دً وكا ؼا طت ؿ ا ؾف  .اهـا. ا وأمث

ة  :والعشرون سابعال عالم محؿد طبد الؼاهر بن طبد الواحد بن الؼاضل ال

74الشافعل تقيف سـة  التبريزي ـ0  ه

لذهبل  ا لحافظ  ف تؾؿقذه ا الشققخ الؽبقر )  ترجؿ ل جؿ  4/ 1يف مع 08-410). 

ل  جؿال  :فؼا ة  غ أقضك الؼضا ب البؾق طق ؿد الخ القاحد بـ مح بد  ـ ط ؼاهر ب طبد ال
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ربيز الت ؿد  ديـ أبق مح فعلال لشا ؼل ا لحراين ثؿ الدمش ،  ،ي ثؿ ا ارى أصؾف مـ بخ

.ومقلده بحر ؼ غالف بدمش ن، ومـشمه، واشت  ا

اء  وقض ػد،  اء ص جؾقن، وقض اء ط وست مائة، ولل قض بعقـ  سـة ثؿان وأر ولد 

. فقب شؽؾ م ؼ، و ؿ رائ ة، ولف كظ ع بدي با  أكشل خط ؾؿقة، و  س

: ئة ع ما وسب ـة أربع  ف س ػس ر لـ ؼاه ؼاضل طبد ال دكا ال  أكش

ــعِ  َؾ ــٍة َوَلْع ــَرِع َوَراَم ــاِن إَْج ـَ َب ــْق ــْؿ َب  َك

 

ْؾِب    ـْ َق
َصـب  ُمقِجـٍع َسـْؽَراَن َوْجـٍد  مِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  ٓ َيِع

 

ــِريَح َأْســَقاِف  َؾــِؾ َج ـَ اْلُح ــْق ــَراُه َمــا َب َت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِؾ   اْلُؿَؼ

 

عِ    َضـقَّ ِف اْلُؿ ْؾبـِ ـْ َق  َفاْرُفْؼ بِِف َوٓ َتَسـْؾ َطـ

ــــْد   ــــُف َق ــــا إِْذ َحؼ  َص َؾ ــــك َفَلْخ دَّ اْلِحَؿ َو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  َص ْصَح  َح

 

ــــ   ِض ـَ اْلَح ــــ ــــا مِ َص ُؾ ُه َأْن َيْخ د  ــــُق قِض َف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعِ   إَْوَض

 

ِل َوَمْعَفـــِد إُْكـــِس  إَِلـــك اْلَؿَؼـــاِم إَوَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  ؾـِ  اْلَح

 

ـْ   
ل ُسـْؼًقا َلـُف مـِ ؾـِ ـامِل اْلَع َواْلَؿْرَبِع السَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعِ   َمْرَب

 

اِري  تَِق َضا ٓ بِاْخ ْلَػ اَك ا َذ ـْ  ْؾُت َط َرَح

َضا   َوالر 

 

ٍض    َد َما َضك إِْن َطا َقْد َم ًكا  َزَما َفَقا 

عِ   َفاْرِج

 

ــْقٍف  ــقَع َخ ــك ُرُك َدَج ــُؾ  ْق ؾَّ ــْع إَِذا ال َواْرَك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   َوَرَج

 

َضــاِء    ــا إَِلــك اْلَػ ََّج ـِ الـ ـل ُســْػ ــدَّ فـِ َوُط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعِ   إَْوَس

 

ــُجِد  ــِقيال َواْس ــْؿ َص ــِد َوُق َفج  ــَؽ بِالتَّ َؾْق  َط

 

ــقَس    ــَرْب ُكُئ ــِد َواْش ــِديَؿ اْلَػْرَق ــْت َك َوبِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعِ  َْدُم  إ

 

ْصحَ  ـْ َغْقـِر َمـا ِقْػ ِطـَْد ُحْؽِؿ اْلُؿ
ِػ مـِ

ِف  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   َتَح

 

ــِؾ    ــَقاِل َأْه ــل َأْق ــَت فِ ــْض َوَقْع َوٓ َتُخ

 اْلبِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَدعِ 

 

ــــُف  ــــَقَرى كَِظاُم ــــا اْل ــــُف َأْطَق ــــُف َكالُم  َفنِكَّ

 

ــَقعِ    ــَع الش  ــر  َجِؿق ــُف اْلُغ ــَرْت َأْحَؽاُم  َوَبَف

ــَدا   ِض ــِف ُمْعَت ـْ بِ ــ ــَدا َفُؽ ــاَء َب ــا َج ــُف َكَؿ ْ  مِـ

 

ِدْل    ـــا ـــِدعِ  َوٓ ُتَج ـــٍة َواْرَت ـــل آَي ـــًدا فِ  َأَح

ـْ َســْؿٍع َوَيــْد   ـ  مـِ
ِ
ْد هلل ْل َمــا َوَر  َوٓ ُتــَلو 

 

ــعِ    بِ ــِرٍئ ُمتَّ ــْقَل اْم ــْد َق ــَق اهلُل َأَح ــْؾ ُه  َوُق

َذا اْلَقَجـْؾ   ـَؿ ُمقَسـك  ؾَّ ُف َطزَّ َوَجـّؾ َك  َوإِكَّ

 

ِْؾَجَبْؾ َجْفًرا َكالًمـا ُمْسـِؿعِ    ك ل ؾَّ ا َتَج  َلؿَّ

ْذكِــِف َمــا َســِؿَعا َأْصــ   َغك إَِلْقــِف َفــَقَطك بُِل

 

 ُثؿَّ َأَجـاَب ُمْسـِرًطا َجـَقاَب َثْبـٍت َأْرَوعِ   

َذا اْلُؼَقى   ـْ َغَقى َوُقْؾ بَِلنَّ   َوٓ ُتَقافِْؼ َم

 

َد    ــا َأَرا ــَتَقى َكَؿ ــْرِش اْس ــك اْلَع َؾ ــا َط َحؼ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَؿعِ   َفاْس

 

َؿا َطاٍل َوَمعْ   ـَا َأْيـََؿـا َوُهَق َتَعاَلك فِل السَّ

 

ِْؾُؿْبَتــِدعِ     بَِغْقــِر َكْقــٍػ ٓ َكَؿــا َيْخُطــُر ل

ْد َكَػْر   ِؼِف َفَؼ ْؾ َبَشْر بَِخ اْل ـَ 
اَسُف مِ ـْ َق  َم

 

َبعِ    اْلُؿتَّ َفَقى  ْل َر ا َصْر َأْم َصاَع َوَك ْد َأ  َوَق

ــِدي   ــُرُه َك ــْؾ َوَبْح ـْ َوْزِن اْلَعَؿ ــ ــالُه مِ َوْي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْؾ   َوِش

ــاَض َصامِ    ــْد َغ ــل َق ــَرى فِ ــا َت ــؾَّ َفَؿ ــِف َوَق ق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعِ   َمـَْب



 عقيدة اإلمام الشافعي كما دونها في كتبه 
 

 

000 

ـــَطِرُم  ْض ـــا َت َُّؿ َوَكاُرَه ــــ ـــْت َجَف  َواْطَتَرَض

 

َؾِعـل    َوُكبَّ فِقَفا اْلُؿْجِرُم َوِققَؾ َيا َكـاُر اْب

ـْ   ــ ــْت لَِؿ ــْد َتَزْخَرَف َدْوِس َق ــْر ــُة اْلِػ َّ َوَجـ

 َطَبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْد 

 

ــعِ    ــِرِه اْلُؿَرقَّ ل صِْؿ ــَجْد فـِ ــْقال َوَس  َوَقـاَم َل

َدْت َأْكَفاُرَهــا   ــَر ــَدْت َأْبَؽاُرَهــا َواصَّ  َوُكف 

 

ـٍ ُمقكِـعِ    ْص َدْت َأْصَقاُرَها فِل ُكؾ  ُغ  َوَغرَّ

ــِؾ   ــٍؾ َأْلَق ــؾ  َلْق ــل ُك ــل فِ ؾِ ــُف َتَبت  ـْ َل ــ ــا َم  َي

 

ُدوَن اْلـَقَرى َوَمْػـَزعِ    ؾِل  ِئ ـْ إَِلْقـِف َمـْق  َوَم

ــؾ    ـْ ُك ــ ــْر مِ ــِر اْلَبَش ــك َخْق َؾ ــؾ  َط ــك  َص ُأْكَث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْر  َذَك  َو

 

ــــِب    ِ ِذي اْلَجاك ــــْر  ــــِف اْلَؼَؿ ــــٍد َوْج ُمَحؿَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعِ  َّ  اْلُؿَؿـ

 

 .اهـ

م  :والعشرون ثامنال الـاقد البصقر ممرخ اإلسال بقر و فظ الؽ شؿس الدين الحا

سـة  محؿد بن أحؿد بن طثؿان بن قايؿاز الذهبي تقىف  الؿ فعل   لشا 74ا   ـه8

ر  غػا عؾل ال حب كتاب العؾق لؾ اريصا س، وت الء خ اإل ب طالم الـ الم ، وسقر أ

ا  .وغقره

بـ كثقر  ف تؾؿقذه الحافظ ا )  ترجؿ ل ـفاية  البداية وال 2/ 14يف  ف43  :( بؼقل

اهلل  د  ق طب ـ أب لدي ؿس ا ـ ش دثق ح ، وشقخ الؿ رخ اإلسالم بقر مم ظ الؽ الحاف خ  الشق

ل هب الذ ـ طثؿان  ف  ،محؿد ب وحػاض يث  تؿ بف شققخ الحد  .اهـ. وقد خ

ؼق بعض الؿ هبل وإلقؽ  حافظ الذ سالم ال اإل بقة لؿمرخ  الذه   :ٓت 

م الـبالء ) سقر أطال 61/ 10قال يف  ؿاد0-611 قؿ بـ ح ع  :( يف ترجؿة ك

ربكا  ، أخ طان الؼ فؾ بـ زياد  ربكا أبق س حؿد، أخ بـ أ حسـ  أخربكا أبق طؾل ال

: ل بـ حؿاد يؼق ذي، سؿعت كعقؿ  م اطقؾ الرت ـ إسؿ  محؿد ب

ػر، ومـ أ ؼد ك شبف اهلل بخؾؼف، ف ؿا مـ  لقس فق كؽر ما وصػ بف كػسف، فؼد كػر، و

. ف وٓ رسقلف تشبقف ػس هلل بف ك  وصػ ا

فؿا  قؾت: ث الصػات،  ر أحادي إكؽا ـ  وم هلل مـ التشبقف،  م حؼ، كعقذ با ا الؽال هذ
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فا مَ  لثابت مـ :فَ ؼُ فَ  ـْ يـؽر ا مان مذمق مؼامان  ـا  ؿان هبا ه اإلي عد   ، وإكؿا ب

ل ؿا أو اب، ف لخط قضقع ا ـ م ؾفا وصرففا ط ا تلوي اضف ألػ ، وٓ حرفقا  ا السؾػ ف

ا، وأمر   هب ا  مـق ، بؾ آ فا اضع .طـ مق اءت ا ج  وها كؿ

يف  ؾفا  تشؽ البشر، و ها مـ جـس صػات  وتصقر هتا،  إثبا لغة يف  الثاين: الؿبا الؿؼام 

قصقف  ا كان الؿ ، فنذ ؾؿقصقف ة ل بع ة تا ؿا الصػ الل، وإك جفؾ وض ، ففذا  هـ الذ

جؾ- د أكف طايـف -طز و وٓ أخربكا أح :  لؿ كره،  تـزيؾف ا يف  ع ققلف لـ ٺ  ژ م

ػقة البارئ  ،ژ  ٿ        ٿ جال يف إثبات كق ا م اكـ ؽقػ بؼل ٕذه تعالك  -ف

ؽ  ـ ذل ؾفا  -اهلل ط وٓ كؿث  ، ا حؼ ؼد أهن ا وكعت ر هب ، كؼ ف الؿؼدسة فؽذلؽ صػات

ؾفا.  تشؽ  .اهـأصال وٓ ك

يف سقر أطالم الـبالء  ) الؼاسؿ 506 -10/505وقال  قد  بل طب رجؿة أ يف ت سالم(   :بـ 

د  هقؿ، أخربكا طب ؿـ بـ إبرا رح ا طبد ال ، أخربك د بـ طؾقان أخربكا أبق محؿ

ي،  ل العشار بـ طؾ ؿد  ا مح ـ حدث  ، ـ طبقد اهلل ، حدثـا أحؿد ب زهقر بـ  غقث  الؿ

ي،  س الدور عبا ؾد، أخربكا ال بـ مخ خربكا محؿد  طـل، أ دارق حسـ ال أخربكا أبق ال

م  ـ سال ؿ ب س د الؼا ا طبق ر الباب -سؿعت أب ،  وذك ؤية ف الر فق وى  ي ير الذ

ـ ؼدمق سل مقضع ال ن ربـا  وضحِؽ  ،والؽر : -ربـا، وأيـ كا ل  فؼا

بعض،  ،هذه أحاديث صحاح اء بعضفؿ طـ  ف والػؼ حديث  حؿؾفا أصحاب ال

ضع  وكقػ و ؽ؟  ضح : كقػ ي ـ إذا ققؾ ولؽ  ، ؽ فقفا كش ؼ ٓ  ا ح ـدك وهل ط

. ره ػس ا ي ؿعـا أحد ، وٓ س هذا ػسر   قدمف؟ قؾـا: ٓ ك

فسر  قؾت: ـا، قد  ؽ وما أبؼقا مؿ فؿ،  ٕلػاظ وغقر الؿ ؾػ الؿفؿ مـ ا اء الس ؾؿ ط
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ق كان  ، فؾ ديـ وهل أهؿ ال صال،  ويؾفا أ ا لتل ا لؿ يتعرضق ف ديث صػات وأحا ت ال وآيا

عً  ؾؿ قط فع قف،  إل دروا  لبا ؿا،  ا أو حت ئغ سا فا  ؾ ؾك ما تلوي ا ط إمراره اءهتا و أن قر ا 

كس ؽ، و ؽ، فـممـ بذل لفا غقر ذل ػسقر  الحؼ، ٓ ت هق  اء جاءت  اقتد ؽت 

هلل  ت  صػا ا  ؼديـ أهن معت  ، ك-بالسؾػ ل ، وأهنا ٓ  -تعا ئؼفا بعؾؿ حؼا استلثر اهلل 

قـ،  ؾقق ت الؿخ ؾ ذوا ؿاث سة ٓ ت الؿؼد ف  ات ا أن ذ ؿ ، ك قققـ تشبف صػات الؿخؾ

هبا، والرسقل  لسـة كطؼ  رض لتلويؾ، مع   فالؽتاب وا بؾغ، وما تع

ل لباري قا لـحؾ:  چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   چ: كقن ا اإليؿان  ،[44]ا فعؾقـا 

قؿ.  ط مستؼ ا لك صر اء إ يش صقص، واهلل يفدي مـ  ؿ لؾـ  .اهـوالتسؾق

ص ـ   حدثق ص بالؿ الؿخت جؿ  الؿع تابف  صرة يف ك ػسف ترجؿة مخت ؿ لـ رج  :وقد ت

(97 ) 

ل هق  :ثؿ قا يتػضؾقن ويثـقن طؾقف، و ؿاطة  جؿع تقالقػ ، يؼال مػقدة ، والج و

وٓ قق ؿستعان  اهلل ال ؾؿ، و الع يف  ػسف  ا أخرب بـ ؿاين فق ؿ لل إي ا سؾ ة إٓ بف، وإذ

  .اهـفقزي. 

( اء  ضعػ ديقان ال رجؿ لـػسف يف ذيؾ   :( فؼال56/ 1وت

ل رق لػا ؿان ا بـ طث بـ أحؿد  ؼل.  ،سلء الحػظ ،محؿد  ؿت بال ـ وٓ  ؿتؼ بال لقس 

لك.  هلل تعا  .اهـسامحف ا

الء) لـب طالم ا 5/ 6وذكر يف سقر أ دستقائل70 ل طقع أن  :( ققل هشام ا اهلل ما أست و

وجف اهلل  قول:أ حديث، أريد بف  ؾب ال أص قما قط   طز وجؾ.-إين ذهبت ي

ل وٓ أكا:ثؿ قا واهلل  ؾت:   .اهـ .ق



رواها عنه تالميذه وأ   

  

   

004 

دً  :قؾت مجد ـقة  ال ضار  ح است دوا  ؿ أر ؾف أطؾؿ .ا طـد كؾ مجؾس طؾؿلع  .واهلل 

ؼػ صقياًل  ؾؿفؿ وطؾقـا أن ك ع غزارة ط بقر م ضع الؽ ؿ  طـد هذا التقا تبتف وطؾق ر

ػعفؿ هؿ وك ثار قؿ آ  .وطظ

ـــ  ــ ـــ ـــدره وم ــ ــ ــــف ق ـــ ـت كػس ــ ــ ــ ؾ  جف

 

ـــــــرى   ـــــــا ٓ ي ـــــــف م ـــــــره مـ  رأى غق

لؽبقر  :تاسع والعشرونال  ؿمرخ ا ػسر ال الؿ و الػداء بطؿاد الدين أاإلمام الحافظ 

77الؿتقىف سـة    إسؿاطقل ابن طؿر الشفقر بابن كثقر ـ4  ه

عظقؿ  ػسقر الؼرآن ال حب ت دصا ققـ، والب فع لشا ؼات ا وصب ة ،  فاي ة والـ هااي  .، وغقر

ل ترجؿ لف شقخ هب ـ   ف الحافظ الذ ق تص بالؿحدث الؿخ الؿعجؿ  يف 

ف1/74) ؼقل  :( ب

ديـ  ؿاد ال ع ط حد البار ث إو حد ف الؿ الػؼق اإلمام  قر،  ث بـ ك ؿر  بـ ط إسؿاطقؾ 

. الشافعل صروي   الب

دة ف تصاكقػ مػق ال، ول ػسر كؼ ـ، وم متؼ ث  حد ؼـ، وم ؿ  ،فؼقف مت ػف الػؼف وي يدري 

ل ا ـ  ة م ػظ جؿؾة صالح ، ويح إصقل رجال العربقة و ، وال ػسقر ن والت ؿتق

.  وأحقالفؿ

سـة كقػ  أذكر يف  ه  قلد ، م ج قراءتف يدم  ، معرفة ظ و ، ولف حػ اإلسـاد سؿع مـل

 .اهـوسبع مائة. 

صرً  بف ك كت طة يف  ا الجؿ ـة و لس ؾ ا صالح أه ل ا ؾػ  لس قدة ا صر طؼ زً وقد ك  .اا مم

ف  ققل ؽ   4/ 3يف تػسقره )  ومـ ذل 26): 

لك:  لؿؼام   [.54ٕطراف: ا] چک  ک  ک  گ  چ وأما ققلف تعا هذا ا فؾؾـاس يف 



 عقيدة اإلمام الشافعي كما دونها في كتبه 
 

 

005 

ثقرة جدً  آت ك ؿا يُ مؼ فا، وإك بسط مقضع  لقس هذا  هب ا،  هذا الؿؼام مذ سؾؽ يف 

 ، لشافعل ا عد، و ي، والؾقث بـ س اطل، والثقر ؽ، وإوز صالح: مال ؾػ ال الس

ؿسؾؿقـ قديؿا  ـ أئؿة ال ، م هؿ وغقر قيف  حاق بـ راه ، وإس وأحؿد بـ حـبؾ

ؿا ارها ك هق إمر ثا، و .  وحدي عطقؾ ف وٓ ت وٓ تشبق ققػ  ـ غقر تؽ ت م  جاء

لء مـ  ف ش ن اهلل ٓ يشبف ل طـ اهلل، فن مـػ ؿشبفقـ  ؿتبادر إلك أذهان ال والظاهر ال

قرى:  چٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ    چ خؾؼف، و    .[11]الش

ل إئؿة  ؿا قا ر ك ي -بؾ إم ل شقخ البخار خزاط بـ حؿاد ال كعقؿ  : مـ -مـفؿ 

ؼد كػر. شبف اهلل بخؾؼ كػسف ف بف  ػ اهلل  ومـ جحد ما وص فؼد كػر،   ف 

وردت  ك ما  ثبت هلل تعال ؿـ أ تشبقف، ف ف  سقل ف وٓ ر كػس هلل بف  ػ ا وص فقؿا  س  ولق

اهلل  الل  لذي يؾقؼ بج الصحقحة، طؾك القجف ا ٕخبار  ا يات الصريحة و بف أ

د سؾؽ سبقؾ الفدى.  ص، فؼ لك الـؼائ ا ػك طـ اهلل تع ك، وك  اهـتعال

خ  :الثالثون ؿمر المة ال  تؼي الدين الؿؼريزي أحؿد بن طؾي بن طبد الؼادرالع

سـة تقىف  8الؿ ـ45  ه

ػقد تقحقد الؿ ب )تجريد ال حب كتا د  ،(صا ق فقف طـ تقح تؽؾؿ  ب طظقؿ  وهق كتا

وال ؿاء  ة وإس لؽإلقهقة والربقبق وما يضاد ذ  .صػات 

 باب                                            
الشافعية الذين كانوا على خالف عقيدة السلف  في ذكر بعض أئمة

 الصالح ثم رجعوا إليها في آخر أمرهم

بل   :األول ـ أ اطقؾ ب ـ إسؿ ل ب ري طؾ ٕشع ق الحسـ ا ة أب العالم ـ  تؽؾؿق الؿ إمام 

بـ  ة  ـ أبل برد ل ب بال بـ  بـ مقسك  بـ طبد اهلل  إسؿاطقؾ  بـ  لؿ  ـ سا حاق ب بشر إس
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إشعري أب ققس  بـ  ىف سـة أبل مقسك طبد اهلل  ؿتق البصري ال الحسـ  3ق  ـ24  ه

ري     ٕشع حسـ ا ؿا رجع أبق ال ألػ   ل اطة  هب أهؾ السـة والجؿ إلك مذ

تبً  اطةك الجؿ لسـة و ة أهؾ ا ؼقد ا ط ف فق فعة قرر  ظقؿة كا ة إلك  ا ط رسال ا كتاب ) مـف

آ ،(أهؾ الثغر ؼ ب )م ؾقـوكتا الف الؿص خت مققـ وا كة  ،(ت اإلسال اإلبا ب ) وكتا

ياكة ل الد صق ا ،(طـ أ أشفره هق  بـ  ،و م أحؿد  ة اإلما كف طؾك طؼقد فقف أ وقد صرح 

 .حـبؾ 

ري الحسـ إشع تل مر هبا أبق   :الؿراحؾ الثالث ال

بـ كثقر  حافظ ا ـ )  قال ال عقق الشاف 1/2يف صبؼات  10): 

ري  ٕشع حسـ ا ل ال ؾشقخ أب ، أولفا: حال    ذكروا ل حقال الثة أ ث

الح ، و الة ـفا ٓ مح ل رجع ط عؼؾقة آطتزال، الت اين: إثبات الصػات ال ث ل ال ا

الم،  ؽ وال البصر،  ع، و ، والسؿ اإلرادة ، و ؼدرة العؾؿ، وال حقاة، و هل: ال عة، و السب

الحال  ، و ق ذلؽ كح لساق، و ا م، و الؼد ، والقديـ، و القجف ة ك خربي ؾ ال وتلوي

ؾػ،  لس مـقال ا ؾك  ا ط قف، جري وٓ تشب لؽ كؾف مـ غقر تؽققػ،  : إثبات ذ لثة الثا

اإل يف  ؼتف  فا آخرً وهل صري صـػ تل  ل اكة ا أبق ب ؾفا  ، وكؼ قالين لبا ضل ا رحف الؼا وش ا، 

ـ  م وغقرهؿا  رمقـ،  قالين، وإمام الح البا قفا  التل مال إل اكر، وهل  بـ طس اسؿ ا الؼ

أطؾؿ.  هلل  ققالفؿ، وا خر أ تؼدمقـ، يف أوا حاب الؿ  .اهـأئؿة إص

ل الجبائ خف أبل طؾل    :مـاضرتف الشفقرة  مع شق

)   قال الحافظ الذهبي 39/ 11يف سقر أطالم الـبالء  4): 

صؾح،  ؾ إ أن يػع اهلل  ك  جب طؾ : ي ؿ قلف ل يف ق الجبائ مع  ة  ؿشفقر ؿـاضرة ال ولف ال
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وكرب  ت أحدهؿ  ار: ما الثة صغ يف ث تؼقل  ، فؿا  اء يش ػعؾ ما  فؼال إشعري: بؾ ي

ك  تعال لطػؾ؟ قال: ٕكف  خرتام ا ػر أخر، فؿا العؾة يف ا وك هؿ،  ، فآمـ أحد ـان اث

ل ح  ف أصؾ رتام فؽان اخ غ لؽػر،  ق بؾ ف ل أك هؿا طؾؿ  ا أحد حق ؼد أ : ف ري . قال إشع ف

ػؾ  قا الط : فؾؿ ٓ أح ري ل إشع اتب. قا ؿر رضف أطؾك ال لقع ه  فؽػر. قال: إكؿا أحقا

لؽـ وقػ  . قال: ٓ واهلل، و ت وسقس الجبائل:  ؟ قال  ؿراتب ضف ٕطؾك ال لقعر

ـحؿار الشقخ.   اه

 :هـ478اإلمام أبو الؿعالي الجويـي الؿتوىف سـة  :الثاين

ا ؾؿقـلكان مـ رؤوس  فؿتؽ ققل شرح الربهان يف  الؿازري يف  أي  -، قال 

قيـل  جزئقات) :-الج ؾقات ٓ ال الك يعؾؿ الؽ ددت لق محقهتا  (:إن اهلل تع و

. ل  بدم

  :رجوطه يف آخر طؿره 

كره  ا ذ ف م غال ب آشت ؾك  دمف ط ف وك ف ل ؿ الؽالم وذم قطف طـ طؾ يدل طؾك رج ومؿا 

لذهبل  )  الحافظ ا ريخ اإلسالم   10/42يف  تا ال: 5 لسؿعاين ق اإلمام ا ( أن 

ًض  ي ر أ بل جعػ ـ ألػا يف وقرأت بخط أ ت خؿسق : قرأ يؼقل الؿعالل  ا  ؿعت أب ا: س

ػً  ـ أل بت خؿسق رك ، و ظاهرة فقفا وطؾقمفؿ ال سالمفؿ  بن هؾ اإلسالم  ت أ ، ثؿ خؾق ا

ذلؽ يف  م مـفا، كؾ  ؾ اإلسال ل أه لذي هن صت يف ا وغ قؿ،  عظ ضؿ ال ر الخ البح

يف سا رب  ت أه وكـ  ، الحؼ ؾب  لؽؾ ص ـ ا م ت  ن رجع ، وأ ـ التؼؾقد ػ الدهر م ل

ره،  طقػ ب الحؼ بؾ ن لؿ يدركـل  جائز. فن الع ؿ بديـ  ؾقؽ . ط الحؼ إلك كؾؿة 

هؾ  ك برهة أ رحقؾ طؾ ري طـد ال ة أم اقب ئز، ويختؿ ط ديـ العجا فلمقت طؾك 
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قيـل  ـ الج فالقيؾ ٓب هلل،  إٓ ا إلف  ص: ٓ  اإلخال ة  ؾؿ ، وك ف  -الحؼ كػس يد  ...  -ير

ين ؿعا قل: قال الس مذاكرة يؼ بؽر إرمقي  : وسؿعت أبا روح الػرج بـ أبل 

ل  ـ الؿعالل الجقي ا  ؼقل: سؿعت اإلمام أب ل ي ؿ الؿقشقؾ ذي غاك ستا سؿعت أ

ؽالم.  ؾت بال تدبرت ما اشتغ ري ما اس مـ أم ؾت  استؼب لق  ل:   .اهـيؼق

هبل  الذ حافظ  )  وقال ال 4/ 18يف سقر أطالم الـبالء  71): 

الحافظ محؿد بـ صاهر حسـ الؼقرواين إديب قال  وكان  -: سؿعت أبا ال

ؽالم  يف ال الؿعالل  اذ أبل  ٕست رس ا ػ إلك د ل  -يختؾ عال با الؿ فؼال: سؿعت أ

: ؼقل  الققم ي

غؾت  ؽالم يبؾغ بل ما بؾغ ما اشت ل لؽالم، فؾق طرفت أن ا با بـا ٓ تشتغؾقا  يا أصحا

 بف.

ح الرستؿل قال:  س  ـ العبا ـ ب هلل الحس د ا ق طب ف أب ق الػتح وحؽك الػؼق ا أب ك لـ ؽ

ل أين  شفدوا طؾ مرضف، فؼال: ا ؿعالل يف  ؾت طؾك أبل ال دخ ال:  الػؼقف ق الطربي 

جائز  ف ط ؿقت طؾق ت طؾك ما ي أمق لسـة، وأين  ػ ا تخال الة  جعت طـ كؾ مؼ قد ر

ر.   .اهـكقسابق

 

 هـ 505ة ـالؿتوىف س أبو حامد الغزالي محؿد بن محؿد بن محؿد الطوسي :الثالث

بـ ك حافظ ا ـ )  ثقر قال ال عقق الشاف  :(1/533يف صبؼات 

زيـ  ؾؼب ب ل وي س ل الطق غزال د ال حام ق  د أب حؿ بـ أ ؿد  بـ مح د  ـ محؿ د ب محؿ

ب والت ػ والرتتق تصـق ل يف ا عقة  الشاف أحد أئؿة  سالم  اإل جة  ديـ وبح يب ال ؼر
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ير التحر ؼقؼ و تعبقر والتح   .اهـ.وال

ل  هب الذ حافظ  م   قال ال اإلسال  :(123/ 35) يف تاريخ 

فؿة أكؽرت طؾك الغزالل يف  قال أبق م صؾ لبقان أشقاء  الح: ف رو بـ الص طؿ

، مـفا ققلف يف  اتف شذوذ يف تصرف ل هؿ مـ ا وغقر هبف  هؾ مذ ا أ رتضف ، ولؿ ي اتف مصـػ

اًل  قمف أص فال ثؼة لف بعؾ حقط بف،  دمة العؾقم كؾفا، ومـ ٓ ي ؼ: هق مؼ هذا الؿـط ، و

ق لش ، وكقػ غػؾ ا ع الطب ل ب طؼ لذهـ مـ ؾ صحقح ا د طـ مردود، فؽ م حا بق  خ أ

ًس  ؼ رأ الؿـط ا ب فعق ة، وما ر ئؿ ايخف مـ إ مش  .اهـ. احال 

اإلسالم )  وقال  ريخ   :(124/ 35يف تا

ف  حـ الغزالل كتاب شل: ش رصق ق بؽر الط ل أب إلحقاء»وقا رسقل « ا ك  ب طؾ بالؽذ

تابً اهلل  ؾؿ ك أكثر كذبً  ا، فال أط ٕرض  سطة ا ؾك ب ا طؾك ط

. ل اهلل مـف  رسق

الػ ؿذاهب  شبؽف ب خقان الصػاءثؿ  ئؾ إ ومعاين رسا رون  ،السػة،  وهؿ ققم ي

ا تساب ة اك ـبق ـ  ،ال خص فاضؾ، تخؾؼ بؿحاس أكثر مـ ش ؿفؿ  ل يف زط فؾقس كب

ؾبف  فال تغ دها،  ققا ؽ  حتك مؾ  ، ػسف س ك وسا  ، سػفا ا ب سػ وجاك  ، خالق إ

. خالق تؾؽ إ ب الخؾؼ  أخالقف، ثؿ ساس  قء  ره س ؼف ، وٓ ي اتف  شفق

قؾ   ح ؿعجزات   .اهـ. اريؼومخوزطؿقا أن ال

)  وقال  الء  الم الـب سقر أط 32/ 19يف  7): 

فؿا  السػة، وأراد أن يتؼقلهؿ،  ػ بل: شقخـا أبق حامد بؾع ال قال أبق بؽر بـ العر

طاع.   .اهـاست
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اإلسالم  )  وقال  ريخ   :(128/ 35يف تا

.  قؾت: قك وشؽ ػة،  الػؾس دخقل يف  ، و لقػف يف تقا ، وتـاقض  ثقر ؾط ك ؾغزالل غ ل

ف  لمؾ كتب لومـ ت ئبا لعجا أى ا ة ر ؾك  ،عؼؾق ، ط ـ أثار ة م ضاط الب جل  ن مز وكا

ؿتف.  ة قدره، وطظ وجالل  .اهـسعة طؾقمف، 

 : رجوطه

بـ كثقر  حافظ ا ـ )  قال ال عقق الشاف  :(536/ 1يف صبؼات 

الغزالل  ثقر مـفا  ولؿا كان  ثقرة، وصـػ يف ك قد أوغؾ يف طؾقم ك

ؼد أكف ك يعت ر يف شلء مـفا  رت، فصار مـ كظ الف واشتف ؿا ق ذلؽ، وإك ؼقل ب ان ي

آثرً  ؾؿ  دً واهلل أط عتؼ يث ا ٓ م حد ره إلك  خر طؿ ف يف آ ؽ كؾ ع طـ ذل د رج ، وق ا

ت الرسقل  ري، ح ا ح البخ حق شتغال بص آ وهق و ت  ف ما : إك ك يؼال

صدره  .اهـ. طؾك 

ػتاوى ) يف مجؿقع ال ؿا  م ك اإلسال  (:28/ 4وقال شقخ 

امد الغزالل بق ح شؽا طـد ال أكثر) :قال أ ؽالمالـاس   .اهـ. (ؿقت أهؾ ال

   (4/7وقال  2): 

الػؾسػة  بالؽالم و لفف ومعرفتف  ذكائف وتل ل مع فرط  ل حامد الغزا وهذا أبق 

الققػ  ئؾ إلك  ؿسا قف يـتفل يف هذه ال التص لرياضة و ا الزهد و وسؾقكف صريؼ 

جع  لؽ ر ن بعد ذ ن كا ؽشػ وإ ؾ ال ؼة أه ك صري ره طؾ م خر أ يف آ حقؾ  ة وي والحقر

د الح ة أهؾ  وصـػ إلك صريؼ ؽالم)يث  ـ طؾؿ ال لعقام ط  .اهـ (.إلجام ا

الؼقؿ  بـ  مة ا لعال )  وقال ا ؿقـ  عال قـ طـ رب ال ؿققع  :(190/ 4يف إطالم ال
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ان  ؿ اإلي قك مسؾؽ السؾػ يف  ؾخؾػ سؾ اب ل : الصق ل امد الغزال وقال أبق ح

. ، بال بحث وتػتقش قلف رس الف اهلل و ا ق ؿؾ، وم الؿج ديؼ  التص  الؿرسؾ و

تاب التػرق ل يف ك ًس وقا ظاهر رأ ال غققر  ؽػ طـ ت ال باع و آت لحؼ  ا ـ ة:  حذر ط ، وال ا

سمال رأًس  ب ال سؿ با ة، وح صحاب هبا ال ح  صر يالت لؿ ي باع تلو جر طـ ات ا، والز

حث ؽالم والب ض يف ال يؾ  ...الخق لتلو إلك ا الـاس مـ يبادر  ك أن قال: ومـ  إل

ـً  عً ض قيش ا ٓ قط تش دي إلك  بف يم صريح  فنن كان فتح هذا الباب والت قؾقب ا، 

بُ  عقام  جـس د  ال هذا ال ـ  يتعؾؼ م ا  ره وم ػ ذك لسؾ ر طـ ا يمث ؿ  ا ل وكؾ م صاحبف،  ع 

. ع ان قاص اهر بغقر بره ق يغقر الظ مـ  ػقر  قجب تؽ ف الؿفؿة  ئد  ل العؼا  بلصق

ًض  أي قم وقال  ر أن يؼ تر كؼؾف ولؿ يتصق ا وتق ػسف  يف ك تؿؾ التلويؾ  ح ا لؿ ي : كؾ م ا

ا  ، وم حض ب م ؽذي ػتف ت ن فؿخال ف برها ك خالف ؾ ولق طؾ ل تلوي حتؿا ف ا رق إلق ط ت

ا  د ضـ ن يػق ها الرب ن  ن كا الؼقل بف، وإ جب  ا و ع اص ف ق هاك ن بر ن كا ، فن بعقد بؿجاز 

البً  .غ يـ ففق كػر ، وإن طظؿ ضرره يف الد دطة ق ب الديـ فف ه يف   ا وٓ يعظؿ ضرر

ض  خق دٓت، بؾ شددوا الؼقل طؾك مـ ي قال: ولؿ تجر طادة السؾػ هبذه الؿجا

ب ويشتغؾ  .يف الؽالم،  ل حث والسما  الب

ًض  ل أي خ إيؿان العقام وقا اس اإليؿان الر م ضعقػ، و ـ الؽال م الؿستػاد  ن  ا: اإليؿا

ع لسؿا قاتر ا لصبا بت ؾقهبؿ يف ا ر  ،الحاصؾ يف ق عبق الت د البؾقغ بؼرائـ يتعذر  وبع

. ـفا  ط

ؾؼ  امة الخ جؿع ط ك  ف طؾ مؽـ أ اإلمام ما  رص  عالل: يح ؿ ق ال ا أب خـ ل شق وقا قال: 

ؾ ؾقك سبقؾ الس  اهـ .ػ يف ذلؽطؾك س
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العالمة فخر الدين الرازي محؿد بن طؿر بن الحسقن بن الحسن  :الرابع

 هـ606الطبرستاين الؿعروف بابن خطقب الري الؿتوىف سـة 

( الء  الـب أطالم  ل يف سقر  هب الذ حافظ  ف ال قلف52/ 16ترجؿ ل  :( بؼ

ب ل ال الؼرش ـ  الحسق بـ  ؿر  بـ ط ؿد  ـ مح لدي فخر ا ذو الػـقن  بقر  الؽ ة  عالم ؽري ال

. ـ الؿصـػق ؽؿاء و ح ء وال إذكقا ؿػسر، كبقر  ل، ال إصقل ربستاين،   الط

لبالد  ف يف ا لقػ ت تقا اكتشر ي، و الر طقب  ـ خ لدي اء ا اإلمام ضق ف  ك أبق اشتغؾ طؾ

ك  جؿتف طؾ ت تر د سؼ وق ذكاء،  ققد  ن يت وكا وغربا،  يخ "يف  القجفشرقا  ر تا

سالم وسحر واكح"اإل ؿ  ظائ ا وط ف بالي لقػ تقا ف يف  ت مـ بد لسـة، . وقد  ـ ا ت ط فا را

. ئر قلك السرا ت ؼة حؿقدة، واهلل ي طؾك صري ف تقيف  فنك يعػق طـف،   واهلل 

د  ق ، و سـة ن  ستق ع و وست مائة، ولف بض ة ست  طر، سـ يقم طقد الػ  ، ت هبراة ما

: حقث يؼقل خر طؿره  ف يف آ  اطرت

وٓ  تشػل طؾقال،  ا  يتف فؿا رأ قة،  ؾسػ ج الػ المقة، والؿـاه الؽ رق  ؾت الط لؼد تلم

ال وي غؾق أقرأ يف اإلثبات: تر آن،  ة الؼر رق صريؼ لط أقرب ا ڈ     ژ  چ ، ورأيت 

ر:  چې  ې  ى  ى  چ  ،[5]صف:  چژ  ڑ 1]فاص وأقرأ يف  [،0

 : ػل قرى:  چٺ  ٿ        ٿٿ   چالـ رف  .[11]الش مثؾ تجربتل ط ب  جر ومـ 

معرفتل.   .اهـمثؾ 

م ) اإلسال يف تاريخ  1وقال  3  /13 7- 14 5): 

شعره:   ومـ 

ـــــــ ـــــــُة إْق ـــــــاُل كَِفاَي ـــــــقِل ِطَؼ  َداِم الُعُؼ

 

ـــــالُل    ـَ َض ـــــاَلِؿق ـــــْعل الَع ـــــُر َس  وَأْكَث
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ـــ ُجُســـقمِـَا   وَأْرَواُحــــا يف وْحَشـــٍة مـِ

 

ـــــــاُل    ذى َوَوَب ـــــــا أ ُدكقاَك ـــــــُؾ   َوَحاِص

ــا  ــقَل ُطْؿِرَك ــا ُص ـــ َبْحثِـَ ــَتِػْد مِ ــْؿ َكْس  وَل

 

ـــاُلقا   ـــَؾ َوَق ـــِف ِقق ـــا فِق ـــقى َأْن َجَؿْعـَ  ِس

َأيْ   ْد َر ْؿ َق َلٍة َوَك َدْو ِرَجاٍل َو ـْ 
 ـَا مِ

 

قا   اُل ـَ وَز ق ِط ًعا ُمْسِر ا َجِؿق ُدو  َفَبا

َؾــْت ُشــُرَفاهَتا   ـْ ِجَبــاٍل َقــْد َط ـ  َوَكــْؿ مـِ

 

ـــــاُل    ـــــاُل ِجَب ـــــقا والِجَب ـــــاٌل َفزاُل  ِرَج

ـ الصالح   رو ب اإلمام أبق طؿ قغاين مرتقـ أكف سؿع قال  ب الط دثـل الؼط : ح

.الػخر الرازي يؼقل: لقتـل لؿ  ك ، وبؽ بالؽالم شتغؾ   أ

ا سؾطان  ي  : ؼال لديـ ف فاب ا ش ن  وطظ مرة طـد السؾطا ػخر الرازي  ن ال : إ وققؾ

ؼك  ازي يب س الر ق ، وٓ تؾب ؼك ]غافر:  چڃ  چ   چ    چ  چ العالؿ ٓ سؾطاكؽ يب

43.] . طان.. ؽك السؾ  فلب

فؼقرً  كـت ترحؿ  إن  يـ:  لد بً مـ كالم فخر ا عقق كـت ترى م ، وإن  اك ذ لكا  ، ف فلكاا  ا، 

يؼً  ؾص غر كـت تخ ن  ب، وإ عقق الؿ كقبذاك  ؼ يف بحر الذ ري الغ ، فلكا  ـت  ،ا وإن ك

 . فقان مان والذل وال ر الـؼص والحر لقس غق فلكا أكا   أكت أكت، 

 وصقته:

: ين صبفا بل بؽر إ بـ أ هقؿ  ضر لتؾؿقذه إبرا حت صقة لؿا ا الق  أوصك هبذه 

ـ طؿ قٓه، محؿد ب رم م بؽ قاثؼ  ة ربف، ال حؿ الراجل ر لعبد  ـ يؼقل ا ق حس ر بـ ال

ؾقـ فقف  قا، وهق الققت الذي ي لدك فده با خر ط خرة، وآ هق أول طفده بأ الرازي، و

رها  ل ذك د الت م الؿحا ك ب ل تعا اهلل  د  حؿ : أ ؾ آبؼ ه ك ك مقٓ ل ف إ ويتقج  ، كؾ قاس

كؿؾ  طؼ هبا أطظؿ أكبقائف يف أ ف أوقات معارجفؿ، وك مالئؽتف يف أشر أطظؿ 

التل امد  ده بالؿح حؿ هتؿ، وأ شفادا فا: ٕكف  أوقات  تفا أو لؿ أطرف ؼفا، طرف يستح

اء  ق الؿؼربقـ، وإكب لؿالئؽة  التف طؾك ا باب. وص ب إر رتاب مع ر ة لؾ اسب ٓ مـ
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. حقـ صال ع طباد اهلل ال ـ، وجؿق  والؿرسؾق

إن  قن:  ؾب القؼقـ، أن الـاس يؼقل ديـ وأخالئل يف ص ؾؿقا إخقاين يف ال اط ثؿ 

الخؾ ف طـ  ؼطع طؿؾف، وتعؾؼ ت اك كسان إذا ما جفقـ: اإل صص مـ و هذا مخ  ؼ، و

اهلل  األول: ف طـد  اء ل دط سببا لؾدطاء، وال ذلؽ  ح صار  ؿؾ صال أكف إن بؼك مـف ط

 أثر.

. الثاين:  جـايات وٓد، وأداء ال بإ يتعؾؼ   ما 

قئا  ؽـت أكتب يف كؾ شلء ش ؾؿ، ف كـل كـت رجال محبا لؾع ؾؿقا أ اط ول: ف أما إ

ب ا أو  ن حؼ ، سقاء كا قتف ف وكقػ ػ طؾك كؿقت تب ٕق ؽ يف ال ي كظرتف  الذ ن  إٓ أ  ، اصال

ات،  حقز الؿت ؿاثؾة  زه طـ م تدبقر مدبر مـ خصقص تحت  الؿ الؿ أن الع عتربة  الؿ

قة،  ق الؽالم ت الطر د اخترب . ولؼ والرحؿة ة والعؾؿ  در الؼ ل  بؽؿا قف  مقص

آن:  ا يف الؼر وجدهت ل  ػائدة الت ي ال تساو ة  ا فائد رأيت فقف ا  : فؿ ػقة ج الػؾس والؿـاه

تسؾ ك يف  راد ٕكف يسع إي اللة هلل، ويؿـع طـ التعؿؼ يف  الج العظؿة و قؿ 

تتالشك يف  ة  البشري ل  ؼق ن الع ؿ بل ا ذاك إٓ لؾعؾ م ؿـاقضات، و ت وال ا عارض الؿ

دٓئؾ  ثبت بال ا أققل: كؾ ما  ، فؾفذ ػقة ـاهج الخ ، والؿ ؿقؼة الع ضايؼ  تؾؽ الؿ

ة إزلق ؼدم، و اء يف ال رك وبراءتف طـ الش  ، قده، ووحدتف وج وجقب  اهرة، مـ  ، الظ

ك اهلل بف. وأما ما  ققل بف، وألؼ لذي أ ؽ هق ا ل فذ قة،  ػعال ، وال كوالتدبقر كتف مر  ا إ

ك  ـ عقـ لؾؿع ؿت ن والصحاح، ال الؼرآ ، وكؾ ما ورد يف  ؿقض الغ الدقة و فقف إلك 

ؿ يؽـ كذلؽ  لذي ل ، وا ففق كؿا هق حد،  رى  أقول:القا قـ، إين أ يا إلف العالؿ

، وأر مقـ رم إكر ؽ أك أك ؼقـ طؾك  طب د بف الخؾؼ م ا م قـ، فؾؽ م حؿ ؿ الرا ح
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ببال ، أو خطر  حؼقؼ لل فقؾؿل ت بف ت ين أرد ؿت مـل أ ن طؾ : إ ققل د وأ ستشف

ت إٓ يف  سعق ا  ين م ؿت مـل أ ، وإن طؾ ا أهؾف ا أك عؾ بل م فاف ؼ،  طال ح ، أو إب باصؾ

صدي اما تؼرير  ـ رحؿتؽ مع ق ق، فؾتؽ رت أكف الصد حؼ، وتصق دت أكف ال طتؼ

ؿؼؾ،  ذاك جفد ال ؾل، ف ع حاص اقع يف ٓ م الق الضعقػ  ضايؼ  ـ أن ت رم م أك وأكت 

ان  ؽف طرف ـ ٓ يزيد مؾ ، يا م ل بت ، وامح حق لتل واسرت ز ؿـل،  لغثـل، وارح ، ف زلة

. مقـ الؿجر ف بخطل  ؾؽ ؼص م ، وٓ يـ عارفقـ  ال

د  :وأققل رسقل محؿ ة ال تابع يـل م ظقؿ د الع الؼرآن  تابل  وك  ،

صقات،  ؿ يا سامع إ ، الؾف ؿا ديـ طؾقف ؾب ال قب وتعقيؾل يف ص ج ا م وي

اء يف  رج ؽ، طظقؿ ال الظـ ب ـ  حس ا كـت  أك ثرات،  الع ؾ  ، ويا مؼق ات دطق ال

وأكت قؾت:  حؿتؽ،  ۇ  ۆ  چ وأكت قؾت:  ،«أكا طـد ضن طبدي بي»ر

يؿ،   [.62الـؿؾ: ] چۆ       ۈ  ۈ   الؽر ، فلكت الغـل  لء ت بش جئ ففب أين ما 

جعؾ ئل، وٓ ترد دطائل، وا ال تخقب رجا قؿ، ف حتاج الؾئ ـ وأكا الؿ م ـل آمـا 

الؿقت  سؽرات  وسفؾ طؾل  الؿقت،  د الؿقت، وطـد  الؿقت، وبع طذابؽ قبؾ 

. ـ حؿ الراحؿق  فنكؽ أر

ؾقذكرين مـ  آت، ف لسم اد ا ا مـ إير رت فقف تؽث ، واس ا ػتف صـ التل  ؽتب  وأما ال

قل  ؼ ذف ال ، وإٓ فؾقح كعام ؾ واإل ، طؾك سبقؾ التػض ا بصالح دطائف كظر فقف

إٓ تؽثق دت  فنين ما أر ؾك السقئ:  آطتؿاد يف الؽؾ ط ذ الخاصر، و ، وشح ر البحث

.  اهلل

. فقف طؾك اهلل آطتؿاد  ال، و ٕصػ ا أمر  هق إصالح   الثاين: و
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إذا  ل طؾقف حؼ  ومـ ل المذيت،  رت ت ؽ، إلك أن قال: وأم يف ذل قتف  كف سرد وص ثؿ إ

ا  فنذا دفـقين قرأو  ، رع ؾك شرط الش ين ط فـق ، ويد مقيت ن يف إخػاء  ، يبالغق أكا مت

اج، طؾل ما  الؿحت ؼقر  الػ جاءك  ريؿ،  قن: يا ك ؿ يؼقل الؼرآن، ث ا طؾقف مـ  قدرو

. لقف ـ إ  فلحس

ربكا  : أخ قال  ، الؿراغل س  يقك بـ  ـ إلقاس  ر ب ل طؿ لؽؿا ا مـ ا ف كؾف صقت سؿعت و

طؿر  ؿقد بـ  ل مح لؽؿا خربكا ا ئل بؿصر، قال: أ ـسا ل بؽر ال بـ أب سػ  ؼل يق الت

ؾؿقذ لديـ يقصل ت ؿعت اإلمام فخر ا ال: س ، الرازي، ق بؽر ه إبراهقؿ بـ أبل 

. ا  فذكره

الػطر هبراة.  :قؾت يقم طقد   .اهـتقيف 

الثة  تعالك:  1قال اإلمام الشوكاين الث مٓء  ل أوه لغزال ا قيـل و الج طـل 

د رجعقا  ق ذيقلف و ؾ وصقلقا  التلوي ئرة  وسعقا دا لذيـ  ؿ ا ك إا خرً آوالرازي ه ل

ا هق لف  السؾػ كؿا طرف فؾؾف الحؿد كؿ   اهـ. هؾأمذهب 
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 شبفة أن األشاطرة هم أكثر طؾؿاء األمة 

ققـ  ف ) تب هلل يف كتاب كر رحؿف ا طسا ـ  ق اب ؿ ه ا أطؾ فقؿ لفا  ل مـ روج  الشبفة أو هذه 

) ي  ذب الؿػرت ه ك جت بعد را ؿ  شاطرة، ث د إ لحسـ  طـ ل ا ؿ ٕب رج ن ت د أ فبع

ال )ص:  ري ق  ( :177إشع

بف ضؾ الؿ :باب ذكر جؿاطة مـ أطقان مشاهقر أصحا ك إذ كان ف يدل طؾ ؼتدي 

، ى بف ؼتد ضؾ الؿ ف  ف ح ققل حق ك تص وجدهتا طؾ ت  س صبؼا خؿ ؿ  وقد قسؿتف

قلف  ؼ قال ب وا طـف ومـ أدركف مؿـ  الذيـ أخذ ف  هؿ أصحاب إولك  ة  لطبؼ فا ؼات  متػ

. مـفؿ  عا  جؿ .. فذكر  ف .  أو تعؾؿ مـ

أصال يف ذكرهؿ د أن  ل بع مدحفؿ ، ثؿ قا يف  أصـب  :330)ص:   وأصراهؿ و  ) 

خر ما يس بف ر اهلل طزففذا آ فر مـ العؾؿاء مـ أصحا ره مؿـ اشت جؾ لل ذك  ،و

ره حت أم كرت ،وشر ذ فار  ،ومـ لؿ أذكر مـفؿ أكثر مؿـ  إض صقد مـف  والؿؼ

ا أشرت ضؾ أصحابف كؿ ضؾف بػ ري  ،ف إيثا ولقٓ خقيف مـ اإلمالل لإلسفاب و

حاب قع إص جؿ ذكر  تتبعت  ب ل الؽتا ا  ؿ غاية  ،آختصار لفذ ف ت يف مدح وأصـب

صرا ،اإلصـاب فقف مؼ د  الجف ل  بذ بعد  أكقن  خالل  ،وكـت  باإل ري  ومـ تؼصق

ا ؽـ  ،بذكر كثقر مـفؿ معتذر ؿ اء كذلؽ ٓ أت جقم السؿ ؽــل إحصاء ك فؽؿا ٓ يؿ

دم  قع العؾؿاء مع تؼا جؿ اء ذكر  استؼص ريـ  ،طصارإزمان وإمـ  ؿشتف وكثرة ال

الؿغرب ٔفاق مـ  كتشارهؿ يف إقطار وا إمصار وا ؾدان و ام  يف الب لش وا

راق الع ػ ،وخراسان و ووص ؿل  ؿـ س حزبف ب عقا مـ ذكر  اقـ ضؾ  ،ف اطرفقا ف و

ؿل وطرف يسؿ لؽؿ بؿـ س ئؿة ،مـ لؿ  رض إ وق قان  ٕط تسلمقا أن مدح ا  وٓ 
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الرحؿة.  ـ تـزل  د ذكر الصالحق ـفعـ  اه

 والجواب طؾى هذه الشبفة من وجوه :

بعف ؿـ ت عقـ م التاب التابعقـ وأتباع  صحابة و ل أوٓ: أن ال صر أب بنحسان إلك ط ؿ 

، ػات لقن الص يمو ا  ؿ يؽقكق ري ل ٕشع ر  الحسـ ا ؼد ب ال با ا يف  خاضق وٓ 

ذي م ال الؽال ؿ  ك طؾ ؼقدهتؿ طؾ ن ط ا يبـق قكق اصؾ، ولؿ يؽ بالب ؿا  وغقره ؿان   واإلي

ضؾة لؿػ الؼرون ا عد  إٓ ب .لؿ يعرف  ة ملػ قف م ل مٓء أ داد ه  ، وأط

أم خر  د رجع يف آ ري ق ع ش ـ إ حس ن أبا ال : أ ا  ان ثاكق ل ك السؾػ الت دة  ك طؼق إل ره 

. جؿتف اكف يف تر بؼ بق اإلمام أحؿد كؿا س فا   طؾق

كر  ثالثا: ؽالم   رحؿف اهللٓ كسؾؿ ٓبـ طسا ؼة أهؾ ال بؽؾ مـ ذكر أهنؿ طؾك صري

ري  ٕشع حسـ ا ؾقفا أبق ال ة  -التل كان ط لعؼقد ؽ ا ؾك تؾ ف بؼل ط دٓ أك ا ج لق سؾؿـ

ف  بقاك ؼ  ؿا سب ا ك ذكر  -ولؿ يرجع طـف سػ فؼد  ق ل ي لح ـ الصا لدي جؿال ا ة  عالم ال

ة  ىف سـ دي الؿتق لفا ساكر 909بـ طبد ا ش والد ق ع الجق جؿ ظقؿ ) الع ف  يف كتاب ـ  ه

كقا طؾك  ؿـ ذكرهؿ ابـ طساكر وأهنؿ لؿ يؽق طددا كبقرا م بـ طساكر (  طؾك ا

. هؾفا ٕ ػقـ لفا و ذامقـ لفا مخال ة بؾ كاكقا  شاطر قدة إ  طؼ

اء إمة الرباك ؾؿ أكثر ط أبل رابعا: أن  هؿ ألقف طؾك غقر طؼقدة  و ؿعروفقـ  ققـ ال

رجع طـفا التل  ري  جؿع الجققش  ،الحسـ إشع الحل  يف ) ص ؼد طد ال ف

ي ،  الربهبار اإلمام  كر بدأهؿ ب ا ـ طس اطد اب ف م ف أضعا ا ؿ أضع اكر( مـف والدس

ص  قال ) ثؿ  اف(   ص اإلك رداوي صاحب كتاب )  الؿ بالعالمة  15وختؿفؿ  1: ) 

ورف بـا  يـا يف أصحا ؾك وقد رأ ا أكثر مـ ألػ واحد ط ـ شتغؾ مع ومـ ا ؼائـا 
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ه  ففذ ركا،  ؼدم أكثر مؿـ ذك ؿـ ت ا م ركـ وما ت فقفؿ،  لقققع  تفؿ، وا رق ومػا تفؿ  مجاكب

الؽذب  صدق و اكر، بال بـ طس ف ا سؽر الؿؾػؼ الذي لػؼ ع لدساكر ٓ ال ؿرك ا لع

مٓء  ه جؿ  ل ترا طق ق ك ول فؿ،  ؾق ب ط د كذ ـ ق ؿسقـ كػسا بؿ غقن خ ـ ٓ يبؾ الذي

أ ثؿ كؿا قد  هلل  ات، ووا ـ طشر مجؾد م الؽتاب أكثر  هذا  يف أولئؽ، لؽان  صال 

ـ  بفؿ م كتتبع كؾ مـ جاك صل و بـا كستؼ ق ذه ، ول أكثر مؿـ ذكركا ركـا  ؿا ت واهلل ل

س.  ف كػ آٓ ؾك طشرة  ا ط دو ٔن لزا إلك ا  اهـيقمفؿ 

ئر  ؿ  يف سا ٕطظ قر والسقاد ا ػ الغ جؿ  ن ال ػسف بل رتف ابـ طساكر ك اط خامسا : قد 

ن ل يف  إزما ؼد قا ن مذهبف ف رو ن بف وٓ ي ؼتدو ي ٓ ي إشعر ن بعد  وجؿقع البؾدا

رتي( )ص  تابف تبققـ كذب الؿػ :331)ك ) 

ققؾ البؾدان ٓ  :فنن  امة يف جؿقع  الع أكثر  مان و ئر إز ر يف سا الغػق الجؿ  إن 

لسقاد  وكف وهؿ ا عتؼد ف وٓ ي مذهب يؼؾدوكف وٓ يرون  وٓ  ري  يؼتدون بإشع

ؾفؿ ا سبق ققمإطظؿ و ؾ .لسبقؾ إ ػات إلك  :قق الت قام وٓ  ثرة الع ؽ ٓ طربة ب

اء قتد آ و ب العؾؿ  با ر بلر تبا آط ا  فال الغتام وإكؿ صقرة  ،الج ب الب حا بلص

هؿ ،والػفؿ ؿـ سقا ر م أكث حابف  ولئؽ يف أص ـ  ،وأ ك م ؼدم طؾ الت ضؾ و ؿ الػ ولف

هؿ جؾ قال ن اهلل طزأطؾك  ،طدا  وقال طز مـ ژڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ  ژ  :و

ئؾ اض ،   ژۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ژ  :قا بـ طق الػضقؾ  قال  هللوقد  ؿف ا  :رح

بـ  ل بؽر أحؿد  ؿا قرأتف طؾقف طـ أب هر بـ صاهر فق ا لؼسؿ ز ق ا ربكا أب ما أخ

قال حافظ  الحافظ قال :الحسقـ ال بـ طبد اهلل  اهلل محؿد  خربكا أبق طبد  عت  :أ ؿ س

ل يؼقل زك ؼ الؿ رحؿـ بـ :أبا اسح د ال ؼسؿ طب ق ال بـ الحسـ  حدثـل أب محؿد 
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اطظ قال قطل : الق الؿط ب  أيق بـ  حؿد  وي طـ أ حؿزة الؿرز د بـ أبل  حدثـا محؿ

ل زياد كؾؿة سؿعتفا مـ الػضقؾ بـ طقاض :قا الػضقؾ ،قال الحسـ بـ  ٓ  :قال 

ا لؼؾة أهؾف رق الفدى  ش ص لؽقـ ،تستقح الفا ؽثرة  ب رتن  عد  ،وٓ تغ ب ذم  ؿـ  ف

ػرت ري ففق م ٕشع زب ا هذا ح بل  الؿوققفف طؾك كتا ؾك  ؾقف ما ط ي كذاب ط . ػرت

 اهـ

 أقول وباهلل التوفقق :  

ري   -1 ٕشع ػقا ا خال ذيـ  ري ال ب إشع حز ذم  ا مـ  ي ا مػرت ن كذاب ػ يؽق ق ك

ل الصحقحة ا ؼقدتف  لصالحيف ط ل رجع إلقفا طؼقدة السؾػ ا  .ت

اهلل   -2 لقا يف  ـ قا اء الذي ق بدع وإه م أهؾ ال ػرتيا مـ ذ ا م ن كذاب كقػ يؽق

لح ة ويف ديـف خالف ا لسـ ا الؽتاب و تركقا  اهلل، و ػات  ؼ وططؾقا أكثر ص

ح لصال ا ػ  ف السؾ لذي ،وما كان طؾق ؽالم ا ؿ ال ا بعؾ أهؾف  وأخذو ورث  أ

؟ م جفؾ والـد وال الحقرة  شؽ و  ال

ة   -3 اط الجؿ أهؾ السـة و ك أن  رباهقـ طؾ رتيا مـ أقام ال كقػ يؽقن كذابا مػ

حسان  - ؿ بن عقـ لف والتاب صحابة  تبعقـ لؾ ل -الؿ  أسعد بالؿـؼق

ؼقل خر أمره،  ،والؿع ري يف آ ٕشع ا حسـ  هؿ طؾقف أبق ال وقد رجع إلك ما 

؟ كققـ الربا قـ  اسخ اء إمة الر ؾؿ ا كبار ط فؿ أيض  ومع

ا   -4 ف ع طـ ل رج ري الت ع إش ة  ك صريؼ اء طؾ ؾؿ الع ر  أكث أن  دٓ  ا ج ـ ؾؿ ق س ل

ن طؾك  :فجقابـا تؽق ـ  رة حق ؾؽث هلل ل ذم ا ـ طساكر مـ  ب ب بف ا ا أجا م

. باصؾ   ال
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ل أيض  -5 رجالوكؼق بال الحؼ ٓ يعرف  إن  ،  ،ا:   ل بالحؼ عرف الرجا إكؿا ي و

دك  وح حؼ ولق كـت  ظؿ ما وافؼ ال لسقاد إط ا وإن اإلجؿاع والحجة و

هلل  ف ا حؿ ؿ ر بقر ابـ الؼق ؼ الؽ الؿحؼ ة  عالم ض، قال ال إر ؽ أهؾ  وخالػ

عقـ طـ رب العالؿقـ ) الؿقق إطالم  تابف  3/ 3يف ك 07 - 308:  ) 

حشـؽ مـ قد أقر ط ولل وٓ يق ؿ أكف لقس مـ أ هؾ العؾ ؿقع أ وج ف هق  كػس ؾك 

بع  ت دلقؾ محؽؿ لف م ؾؿ صالب لؾ الع ـ أولل  جؾ واحد م ت بر فنذا ضػر ؾؿ،  الع

ؾت إلػة، ولق  وحص قحشة  ل الت ا ؾحؼ حقث كان وأيـ كان ومع مـ كان ز ل

رك أو  بال حجة ويؽػ يخالػؽ  الؿ  لجاهؾ الظ لػؽ ويعذرك، وا خا فنكف ي خالػؽ 

، وذك بال حجة فال يبدطؽ   ، لذمقؿة ف ا وسقرت يؼتف القخقؿة،  ـ صر ؽ رغبتؽ ط ب

واحد مـ  بشخص  يعدلقن  ؿ ٓ  مـف ػة  ؿمل فنن أٓف ال ضرب،  هذا ال بؽثرة  تغرت 

. ؿ رض مـف ؾؿ يعدل بؿؾء إ أهؾ الع قاحد مـ  ؾؿ، وال  أهؾ الع

ن كان  ، وإ الحؼ ب  ؿ صاح هق العال ؿ  ٕطظ جة والسقاد ا الح اإلجؿاع و ن  ؿ أ واطؾ

أ الػف  ت معاذا وحده، وإن خ إودي: صحب قؿقن  م رو بـ  ، قال طؿ إرض هؾ 

ه أفؼف  بعد ـ  ت م صحب ، ثؿ  لشام ب با ا الرت يف  ك واريتف  حت قتف  ا فار ، فؿ ؿـ بالق

مع  د اهلل  فنن ي ؿاطة،  ؿ بالج ؽ قد فسؿعتف يؼقل: طؾق ع مس بـ  س طبد اهلل  الـا

ون  خر ة يم وٓ قؽؿ  سققلك طؾ قل:  وهق يؼ ٕيام  ـ ا ا م م ؿعتف يق ، ثؿ س اطة الجؿ

فنهنا الصال معفؿ  ا  ، وصؾق الػريضة : ففل  هتا ؿقؼا ة ل الصال ، فصؾقا  اققتفا ة طـ مق

اك؟  قن، قال: وما ذ حدث دري ما ت ؿد ما أ أصحاب مح ؾت يا  لؽؿ كافؾة، قال: ق

ل  ه دك و وح الصالة  ؼقل لل: صؾ  تحضـل طؾقفا ثؿ ت ؿاطة و لمرين بالج قؾت: ت
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رو بـ مقؿقن ا طؿ ة وهل كافؾة قال: ي اط الجؿ ع  ؾ م ة، وص ت أضـؽ  !الػريض قد كـ

ن جؿفقر  : إ قال  ، قؾت: ٓ ؿاطة؟  تدري ما الج هذه الؼرية، أ ؼف أهؾ  مـ أف

ف ا وا لجؿاطة م ، ا ؿاطة ا الج رقق ـ فا ؿ الذي ة ه اط دك، الجؿ وح ت  إن كـ الحؼ و ؼ 

ققا رويف لػظ آخ فقر الـاس فار جؿ ؽ، إن  ح وقال: وي طؾك فخذي  ضرب  : ف

. هلل تعالك ا وافؼ صاطة ا ة م اط الجؿ اطة، وإن   الجؿ

أن وقا ؾ  ة قب اط الجؿ ف  ا كاكت طؾق قؽ بؿ ة فعؾ اط الجؿ دت  فس : إذا  ـ حؿاد ؿ ب ل كعق

. ره وغق ؼل  بقف ئذ، ذكرها ال حقـ لجؿاطة  أكت ا فنكؽ  دك،  وح إن كـت   تػسد، و

أتدري ما السقاد  ٕطظؿ، فؼال:  لسقاد ا ث وقد ذكر لف ا حدي عض أئؿة ال وقال ب

سل وأصحابف.  طق سؾؿ ال د بـ أ ؟ هق محؿ   إطظؿ

ختؾػ خ الؿ ؿاطة هؿ فؿس ة والج الحج ظؿ و ٕط د ا لسقا ذيـ جعؾقا ا ن ال ق

را  مـؽ روف  الؿع ؾقا السـة بدطة، و لسـة، وجع ا طؾك ا ر هؿ طقا فقر وجعؾق الجؿ

ار،  ـ ف يف ال اهلل ب ـ شذ شذ  : م لقا وقا وإمصار،  ٕطصار  ا يف  وتػردهؿ  لؼؾة أهؾف 

إٓ ؿ طؾقف  ف س كؾ الـا ن  إن كا ؼ و ا خالػ الح ن الشاذ م ن أ ختؾػق ف الؿ  وما طر

. لشاذون ا فؿ  مـفؿ ف  واحدا 

اطة،  الجؿ هؿ  يسقرا: فؽاكقا  إٓ كػرا  ـ أحؿد بـ حـبؾ  ؾفؿ زم وقد شذ الـاس ك

وكان   ، لشاذون ا ؿ  ؿ ه ف كؾف اط ة وأتب الخؾقػ ن و لؿػتق ذ وا ئ حقـ ة  ت الؼضا وكاك

لقا  ا س ق لـا ا طؼقل ا ؿؾ هذ ا لؿ يتح ولؿ  ، اطة ق الجؿ ه ه د وحد حؿ اإلمام أ

ـ مـق ؿم مقر ال ا أ : ي ؽ :لؾخؾقػة تقن أت الؿػ اء و ؼف والػ ووٓتؽ  أكت وقضاتؽ  قن 

خذه  فل ؽ:  لذل ف  ؾؿ ع ط تس ؾؿ ي ؼ؟ ف ؾك الح ق ط وحده ه د  حؿ ؾك الباصؾ وأ ؿ ط كؾف
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حة،  بالبار الؾقؾة  ف  أشب اهلل، ما  ف إٓ  ال إل : ف طقيؾ حبس ال د ال بع ؼقبة  الع لسقاط و با

ضك طؾقفا  هبؿ، م ا ر ك يؾؼق حت اطة  الجؿ ة و لسـ هؾ ا ٕ ع  ؿفق ؾ ال وهل السبق

وي فؿ:سؾػفؿ،  ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پژ  ـتظرها خؾػ

باهلل  ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٺڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ وٓ حقل وٓ ققة إٓ 

ظقؿ.  ـالعؾل الع  اه
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  تتعؾق بالذين ترجؿوا لإلمام الشافعي فائدة

ـ )يف    قال الحافظ ابن كثقر عقق الشاف  :(1/686صبؼات 

الشا ع الـاس ترجؿة  جؿ ؿً وقد  قدي عل  ثً ف دي اود ا وح ؿعفا: د لول مـ كعرف ج ، ف ا

حاتؿ  ـ أبل  ـ ب حؿ د الر د طب ؿ أبق محؿ ظاهري، ث اين ال ف صب خؾػ إ ـ  ؾل ب بـ ط

سقـ  الح بـ  حسـ  بق طؾل ال ـل، وأ رقط جل، والدا ريا بـ يحقك السا وزك الرازي، 

بابـ  روف  ؿع ، ال ؿداين ،الف اد  حؽؿان ، وٓ يؽ رة كؽا ف  وفقؿا يـؼؾ ضعقػ،  ق  وه

اكؿ  يخؾق ما الح ؿام، و لرازي والد ت ا حسقـ  ، وأبق ال ة وكؽارة رويف طـ غراب ي

اين،  ت جس ري الس بـ إبراهقؿ أب حسقـ  ـ ال ؿد ب حسقـ مح ي، وأبق ال الـقسابقر

ذكر  ريخف،  اكر، يف تا اسؿ ابـ طس الؼ حافظ أبق  ؼل، وال ق بؽر البقف والحافظ أب

ة جؿ ـ تر شقاء م ذكر أ ، وأصقب، و ، وأكثر فقفا أصـب  بـ ترجؿة بؾقغة  ل   أبل طؾ

اب حؿؽان ذ ، وهق ك محؿد البؾقي بـ  د اهلل  فعل لعب لشا حؾة ا ، وأشقاء مـ ر

د ما  ص ذكرت مؼا وضاع، وقد أطرضت يف هذه الرتجؿة طـ كثقر مـ ذلؽ، و

لؽ طؾك أولك  هق صحقح، أو قريب مـف، وٓ يخػل ذ ئؿة، مؿا  ره همٓء إ ذك

. ؿ  العؾ

هلل د ا : أبق طب ل فع لشا ام ا م اإل ة  جؿ ع تر جؿ أستاذ وكذلؽ  ي،  ؿر الراز بـ ط محؿد   

قٓت  مـؼ ك  ؿد طؾ اطت ة فقفا، ولؽـف  بار ل الع مجؾد وأصا يف   ، ـ يف زماكف تؽؾؿق الؿ

ت مـ  ؿـؽرا وال ئب  قفا الغرا ا كثر ف ؽ، فؾفذ د طـده يف ذل مؽذوبة، ٓ كؼ كثقرة 

.  حقث الـؼؾ

إٓ  ققة  وٓ  وٓ حقل  ؿرجع والؿآب،  إلقف ال ؾصقاب، و واهلل تعالل هق الؿقفؼ ل



 عقيدة اإلمام الشافعي كما دونها في كتبه 
 

 

035 

ظقؿ: باهلل الع ل  العؾ ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ ، 

ؼرة:  چې  ې لب پ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ    چ، [201]ا

1]الحشر:  چڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ     .اهـ [.0

 ًٓ و لشؽر أ ا ؿد و ؾف الح ؾ ب ف ا لؽت تؿ ا قد  ن  يؽق هبذا  ـً ا وضاهرً  وآخرً و اص سرً ا وب ا ا و

ػس ا ك ف ورض رك وطؾـا طدد خؾؼ با هلل وسؾؿ و ؾك ا ؿاتف وص ومداد كؾ ف وزكة طرشف 

ؾك آلف وصحب د وط كبقـا محؿ لديـطؾك  ك يقم ا ف إل اهتدى هبدي مـ   .ف و

لػ  أ سـة  الثاين  بقع  شر مـ ر امس ط الخ قم الخؿقس  ي حة  صبق مـف  راغ  الػ تؿ 

. د وأربعقـ هجرية  وأربعؿائة وواح

 كعؿان بن طبد الؽريم بن طبد اهلل بن محسن الوتر :وكتبه

 السعقد القؿن – إب –الؼائم طؾى دار الحديث ببعدان 
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َالفهرس
 3 الؿؼدمة

 9 وطظقم مـزلته وحسن أثره  باب ما جاء يف فضل اإلمام الشافعي 

يف قوله تعالى )وما خؾؼت الجن     باب ما جاء طن اإلمام الشافعي 

 واإلكس إل لقعبدون(

14 

يف أن الـبي صؾى طؾقه وسؾم طّؾم أمته   باب ما جاء طن اإلمام الشافعي 

 التوحقد

14 

يف وجوب اإلخالص هلل يف الؼول   باب ما جاء طن اإلمام الشافعي 

 والعؿل

16 

يف إثبات األسؿاء والصػات هلل تعالى   باب ما جاء طن اإلمام الشافعي 

 وأن ذلك مؿا تؾؼاه طن اهلل ورسوله طؾى الوجه الذي يؾقق به سبحاكه وتعالى

17 

 18 يف أن أسؿاء اهلل غقر مخؾوقة  باب فقؿا جاء طن اإلمام الشافعي 

 19 يف أن الؼرآن كالم اهلل غقر مخؾوق  باب ما جاء طن اإلمام الشافعي 

 21 يف إثبات رؤية الؿممـقن لربفم الؽريم  باب ما جاء طن اإلمام الشافعي 

 24 اتبهيف الؼدر ومر  باب ما جاء طن اإلمام الشافعي 

 26 يف حد السحر وحؽم الساحر  باب ما جاء طن اإلمام الشافعي 

 27 فقؿن يدطي أكه يرى الجن  باب ما جاء طن اإلمام الشافعي 

 29 يف الرققة وشروصفا  باب ما جاء طن اإلمام الشافعي 

 30 يف التطقر  باب ما جاء طن اإلمام الشافعي 

 32 يف الستسؼاء بالـجوم   باب ما جاء طن اإلمام الشافعي

 33 يف الحؾف بغقر اهلل  باب ما جاء طن اإلمام الشافعي 

   34يف تعظقم قدر الـبي   باب ما جاء طن اإلمام الشافعي 
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ما   أن اهلل أططى كبقـا   باب ما جاء طن اإلمام الشافعي 

 ا قبؾهلم يعط كبقً 

36 

 38 ضابط البدطة وذم أهؾفايف   باب ما جاء طن اإلمام الشافعي 

يف طدم الغترار بصاحب البدطة ولو   باب ما جاء طن اإلمام الشافعي 

 سار طؾى الؿاء أو صار يف الفواء

39 

يف الرواية طن كل من هب ودب من   باب ما جاء طن اإلمام الشافعي 

 الجفؾة وأهل األهواء

40 

تاب والسـة ول يؼال أن األصل الؽ  باب ما جاء طن اإلمام الشافعي 

 لألصل لم؟ ول كقف؟

41 

يف وجوب إجراء كصوص الؽتاب   باب ما جاء طن اإلمام الشافعي 

 والسـة طؾى ضاهرها حتى يلتي كص أو إجؿاع طؾى خالف ذلك

42 

أكه ل يجوز معارضة كصوص الشرع   باب  ما جاء طن اإلمام الشافعي 

 بالعؼل

43 

من وجوب األخذ بالسـة ولو كاكت   فعي باب ما جاء طن اإلمام الشا

 آحادا يف كل باب وإجراؤها طؾى ضاهرها

44 

يف وجوب قبول السـة سواء كاكت   باب ما جاء طن اإلمام الشافعي 

 موافؼة لؾؼرآن الؽريم أو مبقـة له أو زائدة طؾقه

45 

أن كل متؽؾم طؾى غقر أصل كتاب أو   باب ما جاء طن اإلمام الشافعي 

 ففو هذيان سـة

47 

 48 يف ذم الؽالم وأهؾه  باب ما جاء طن اإلمام الشافعي 

 51 يف أهل الؽالم  باب ما جاء طن اإلمام الشافعي 

 53أن الخطل يف العؼائد أشد من الخطل يف   باب ما جاء طن اإلمام الشافعي 
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 االػؼه وأن أهل األهواء يؽػر بعضفم بعًض 

 55 يف ترك مـاضرة أهل األهواء  فعي باب ما جاء طن اإلمام الشا

أن اإليؿان قول وطؿل يزيد بالطاطة   باب ما جاء طن اإلمام الشافعي 

 ويـؼص بالؿعصقة

57 

يف أطظم آية يحتج بفا طؾى أهل   باب ما جاء طن اإلمام الشافعي 

 اإلرجاء

58 

ؽم يف الذكوب التي هي دون الؽػر وح  باب ما جاء طن اإلمام الشافعي 

 أهؾفا يف الدكقا واآلخرة

59 

 64 يف ذم العصبقة والـعرات الجاهؾقة  باب ما جاء طن اإلمام الشافعي 

   65يف فضل الصحابة   باب ما جاء طن اإلمام الشافعي 

 66 يف ترتقب الخؾػاء الراشدين  باب ما جاء طن اإلمام الشافعي 

ل بقت رسول اهلل يف محبة آ  باب ما جاء طن اإلمام الشافعي 

  

67 

   70فقؿا شجر بقن الصحابة   باب ما جاء طن اإلمام الشافعي 

يف الطاطـقن يف أصحاب رسول اهلل   باب ما جاء طن اإلمام الشافعي 

 

72 

 73 يف ذم الرافضة  باب ما جاء طن اإلمام الشافعي 

 74 يف ذم الصوفقة  باب ما جاء طن اإلمام الشافعي 

 75 يف غـاء الصوفقة  ما جاء طن اإلمام الشافعي باب 

 76 يف اإلمامة والخالفة  باب ما جاء طن اإلمام الشافعي 

من حسن الظن باهلل ورجاء رحؿته  باب ما جاء طن اإلمام الشافعي 

 وطػوه

77 

 78 يف فتـة الؼبر وكعقؿه وطذابه  باب ما جاء طن اإلمام الشافعي 
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 79 فقؿا يـتػع به الؿقت من فعل غقره  مام الشافعي باب ما جاء طن اإل

يف تجصقص الؼبور وتزيقـفا والبـاء   باب ما جاء طن اإلمام الشافعي 

 طؾقفا

80 

 81 يف الـقاحة والؿآتم والجتؿاع لؾتعزية  باب ما جاء طن اإلمام الشافعي 

 82 يف مؽارم األخالق  باب ما جاء طن اإلمام الشافعي 

مـفا ما لم أقف لفا   يف مؼولت مشفورة مـسوبة لإلمام الشافعي باب 

 طؾى إسـاد أصال ومـفا ما أساكقدها ضعقػة واهقة

90 

باب يف تراجم مختصرة لبعض كبار طؾؿاء الؿسؾؿقن الؿـتسبقن لؿذهب 

من تالمقذه وتالمقذ تالمقذه الـاصرين لعؼقدة السؾف  اإلمام الشافعي 

الؽتاب والسـة وما كان طؾقه الصحابة رضوان اهلل طؾقفم الصالح الؿبـقة طؾى 

 أجؿعقن

92 

باب يف ذكر بعض أئؿة الشافعقة الذين كاكوا طؾى خالف طؼقدة السؾف 

 الصالح ثم رجعوا إلقفا يف آخر أمرهم

116 

 124 شبفة أن األشاطرة هم أكثر طؾؿاء األمة

  131فائدة تتعؾق بالذين ترجؿوا لإلمام الشافعي 

 133 لػفرسا

 

 
 


