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مستخلص البحث 
، ربليل اؼبسائل اليت يفيت عليها فقهاء الشافعية ابلقوؿ القدمي، 2019أزىرم، دمحم إقباؿ، 
قسم الدراسات اإلسالمية، كلية الدراسات العليا جامعة موالان . رسالة اؼباجستري

الدكتور مفتاح اؽبدم،  (1): اؼبشرؼ. مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج
.  الدكتور نصر هللا (2)

. فتوم، قوؿ، قدمي، جديد: الكلمات ادلفتاحية
القدمي . من اؼبزااي يف مذىب الشافعي ىي كجود القولني اإلماـ، القدمي ك اعبديد
القدمي قد . ىو إفتاء الشافعي ابلعراؽ، ك اعبديد ىو إفتاء الشافعي دبصر إيل يـو كفاتو

. نسخ بوجود اعبديد ك أكد الشافعي ؼبن تبعو دبنع أف يركم القدمي عنو ك نسبتو إليو
 مسألة 19لكن فقهاء الشافعية قد أفتوا ابلقدمي يف بعض اؼبسائل، قاؿ النوكم ىناؾ 

 اؼبسائل 19ك لذلك كانت األسئلة يف ىذا البحث ىي التحليل يف . مفتيا فيها ابلقدمي
. مث يكشف عن موقف فقهاء الشافعية عن العمل ابلقدمي

 مسألة مفتيا فيها ابلقدمي مع أف الشافعي 19كاف األىداؼ منو ىو التحليل يف 
قد رجع عنو حيت يعرؼ أيهما أرجح لقوة أدلتو، مث ؼبعرفة موقف فقهاء الشافعية عن 

. العمل ابلقدمي
أف ىذا البحث ىو البحث اؼبكتيب ك مصادره من الكتب الرتاثية اؼبعتمدة عند 

يف ربليل البياانت قد استخدـ الباحث بتقريب . الشافعية ؿبتواي فيها األقواؿ القددية
مث . اؼبقارين ديكن الباحث أف يقارف بني القدمي ك اعبديد حيت إطالع الرأم الراجح

. استخدـ منهج ربليل اؼبضموف ؼبعرفة حقيقة اؼبسألة يف اؼبصادر
إف كاف فقهاء الشافعية قد أفتوا ابلقدمي إال عند الباحث . 1البحث لو نتيجتاف، 

فقهاء الشافعية ىم ؾبتهدكف، . 2. ىناؾ بعض اؼبسائل فيها اعبديد ىو أرجح لقوة أدلتو
ك لذلك جيوز عندىم أف يتحركا مث أفتوا ابلقدمي لظهور الدليل لديهم، إمنا نسبة القدمي يف 

 .ىذه اؼبسائل إيل الشافعي جائز إف كاف مبنيا علي األحاديث الصحيحة
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ABSTRAK 

Azhari, Muhammad Iqbal, 2019, Analisis Terhadap Sejumlah Masalah yang 

Difatwakan oleh Ulama Syafi’iyyah Menggunakan Qaul Qadim. Tesis, 

Program Studi Ilmu Agama Islam. Pascasarjana Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Dr. H. Mifathul Huda, 

M.Ag. (2) Dr. Nasrullah, M.Th.i. 

Kata Kunci: Fatwa, Qaul, Qadim, Jadid 

Salah satu keunikan dalam Madzhab Syafii adalah adanya dua qaul imam, 

yaitu qadim dan jadid. Qadim merupakan fatwa imam syafii ketika beliau di Irak 

sedangkan jadid merupakan fatwa beliau selama di Mesir hingga wafatnya. 

Dengan adanya jadid secara otomatis qadim terhapuskan dan Syafi’i sendiri 

dengan tegas melarang para pengikutnya untuk meriwayatkan dan menggunakan 

qadim serta melarang mereka menisbatkan qadim kepada Syafi’i. Akan tetapi para 

ulama syafi’iah justru tetap menggunakan qadim dalam beberapa masalah, Imam 

Nawawi menyebutkan ada 19 masalah yang masih menggunakan qadim. Sehingga 

yang menjadi fokus dalam tesis ini adalah menganalisis 19 masalah tersebut serta 

menyelidiki bagaimana sikap para ulama syafi’iyyah dalam berfatwa 

menggunakan qadim. 

Tujuan penelitian kali ini untuk menganalisis serta mengungkap kenapa para 

ulama syafi’iyyah masih menggunakan fatwa qadim yang mana Syafi’i sendiri 

telah melarang menggunakan fatwa tersebut. Kemudian untuk melihat bagaimana 

respon ulama syafi’iyyah dalam menggunakan qadim.  

Penelitian ini merupakan penilitian pustaka, sumber data diambil dari kitab-

kitab klasik yang masih menghimpun qadim. Dalam menganalisis datanya, 

menggunakan pendekatan komparasi sehingga dapat membandingkan antara 

qadim dan jadid untuk mencari dalil yang paling argumentatif dari keduanya. 

Disamping itu juga menggunakan teknik analisis konten untuk mengungkap serta 

menggambarkan hakikat masalah dalam kitab-kitab klasik.  

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1. Meskipun ulama syafi’iyyah 

menggunakan qadim dalam 19 masalah ini, akan tetapi menurut peneliti ada 

beberapa masalah yang dalam pandangan peneliti bahwa jadid-lah yang lebih 

argumentatif. 2. Para ulama syafi’iyyah yang menggunakan qadim dalam 

fatwanya, itu dikarenakan mereka adalah seorang mujtahid, sehingga mereka 

dapat menganalisis serta menggunakan kembali fatwa qadim, akan tetapi 

menisbahkan kembali qadim kepada Syafi’i menurut peneliti masih diperbolehkan 

selama qadim berpegang menggunakan dalil yang sahih. 
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ABSTRACT 

Azhari, Muhammad Iqbal, 2019, Analysis to Several Matters Decided (as Fatwa) 

by Shafi’I Scholars Using Qaul Qadim. Thesis, Study Program of Islamic 

Studies. Graduate Program of Maulana Malik Ibrahim State University of 

Malang, Supervisors: (1) Dr. H. Mifathul Huda, M.Ag. (2) Dr. Nasrullah, 

M.Th.i. 

Kata Kunci: Fatwa, Qaul, Qadim, Jadid 

One of Imam Syafii’s School of Thought is the esistence of two imam’s 

qaul, that is qaul qadim orf former decisions and qaul jadid or new decisions. 

Qadim is Imam Syafii’s fatwa (a bindingrulling in Islam) when he was in Iraq, 

whereas jadid is his fatwa when he was in Egypt untill his death. The existence of 

jadid is automatically removed the qadin, even he clearly stated to his followers to 

narrate and use the qadim one also prohibited them to lean it on him. But then the 

Syafii Scholars excatly stayed to use the qadim in some matters, Imam Nawawi 

said that there were 19 matters wich still using the qadim. So that, the main 

foccuss in this thesis is to analyze the 19 matters, and aslo to invesigate how was 

the Syafii Scholars posturing in making fatwa or law decissions by use of qadim. 

The purpose of the study is to analyze and reveal why the Syafii Scholar 

still using qadim in making law decisions wich had been prohibited by Imam 

Syafii it self. Then to see how was the responses of Syafii Scholar in using the 

qadim. 

This study is a library research with data sources’ tajen for the classic book 

that still accumulate the qadim. In analyzing the data, it use comparison approach, 

so that can compare between qadim and jadid to search the more argumentative 

proportion of both. Beside it, the study also uses content analysis technique to 

reveal and draw the essence of the matter in the classical books. 

The result of the study shows: 1. Nevertheless the Syafii Scholars used qadim in  

this 19 matters, but according to the researcher is that there are several matters 

which the jadid one is the more argumentative  or valid. 2. The Syafii Scholars 

who used the qadim in their fatwa were caused they are the mujtahid, so that they 

had an suthority to analyze and reuse the qadim decision, but according to the 

researcher, returning the qadim to Imam Syafii still is admitable as long as the 

qadim hold on the valid argumen. 
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كلمة الشكر و التقدير 

لك ضبدا كثريا طيبا . أضبدؾ ريب ك أسستعني بك، ك نؤمن بك ك نتوب إليك
ك لك اعبالؿ ك اإلكراـ ك . مباركا فيو كما ينبغي عبالؿ كجهك ك لعظيم سلطانك

الصالة ك السالـ علي . الفضل ك اؼبنن، ك الذم ىداان لإلسالـ ك أسبغ علينا جزيل النعم
سيد األنبياء ك خري األانـ سيدان دمحم صلي هللا عليو ك سلم الذم أنزؿ عليو القرآف ىداي 
ك سراجا منريا، ك علي آلو ك أصحابو األبرار ك التابعني األخيار  ك من سار علي ىديو 

ك بعد . إيل يـو القيامة
كاف ىذه الرسالة استفاء للشركط يف نيل درجة اؼباجستري بقسم الدراسات 

لقد ساعدين العديد . اإلسالمية جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج
كلذلك يف ىذه اؼبناسبة أريد أف أقدـ خبالص الشكر ك . من األطراؼ يف سبامها ك إتقاهنا

:  التقدير علي
األستاذ الدكتور عبد اغبارث كمدير جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية  .1

 . اغبكومية ماالنج
األستاذ الدكتور موليادم كعميد الدراسات العليا جبامعة موالان مالك إبراىيم  .2

 . اإلسالمية اغبكومية ماالنج
الدكتور أضبد ابريزم كرئيس قسم الدراسات اإلسالمية، ك الدكتور مفتاح اؽبدم  .3

 . كنائبو
 .الدكتور مفتاح اؽبدم ك الدكتور نصر هللا كاؼبشرفني ؽبذه الرسالة .4
الوالدكف احملبوبوف، أيب اؼبتويف أزىرم عباس ك أمي مارين كاماانف ك كذلك أب ك  .5

 أـ الزكجة الذين قد أعطوين دعائهم ك إرشادىم 
زكجيت رابين رزقي فضيلة، ك كلدم اتنكو دمحم فياض أزىرم، مها قرة عيين اللذاف  .6

 . قد ساعداين بصرب يف سباـ ىذه الرسالة



 

 ي
 

أخي احملبوب علي إرحاـ الذم قد أرشدين بعلومو ك ك أعطاين صربه إف كنت يف  .7
نفعنا هللا بعلمك ك زادؾ منو، ك يسرؾ هللا يف رسالتك ك يدديك . الشكوم

 .السركر اي سيدم
صبيع األساتذة ك أصدقائي األعزاء يف قسم الدراسات اإلسالمية بكلية  .8

 .الدراسات العليا
ك أف . أسأؿ هللا أف يوفقهم ك يزيدىم من فضلو، ك يسر أمورىم ك يقبل أعماؽبم

.  آمني. ينفع ىذه الرسالة نفعة خالصة لوجهو الكرمي
 

  2019 أبريل 12ماالنج، 
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دمحم إقباؿ أزىرم 
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الفصل األول 

 اإلطار العام

خلفية البحث   . أ
الفقو يقـو مقاـ األساسي يف اإلسالـ حبيث أنو مرشدا للناس يف عملياهتم 

ك الفقو ال ديكن أف يقـو بنفسو . اليومية ك لو كاف يف مسألة العبادة ك اؼبعاملة
كحده ألجل أنو نتيجة من عملية اإلجتهاد الذم يتكوف من أكثر مصادر اإلستنباط 

ك لذلك ال يستحق فهم الفقو . ك غريىا كالقرآف ك اغبديث ك القياس ك اإلصباع
علي سبيل جزئ كما فعل الناس كثريا، ىم يفهمونو علي حسب فهمهم يف القرآف 

.  ك اغبديث دكف النظر إيل مصادر أخرم
بيد أف القرآف . يكوف القرآف ك اغبديث مصدرا أساسيا يف الشريعة اإلسالـ

قد نزؿ منذ أربعة عشر قران كجوده حيت اآلف يكوف مصدرا للحكم ك ؿبلل يف كل 
ك من انحية أخرم قد نزؿ هللا الوحي ال علي اؼبسلمني . مسألة اليت تواجهها الناس
ىذا بسبب مشولية القرآف، ك مشوليتو تكوف علي الدكاـ حيت . فحسب بل لكل كائن
. صاحل لكل زماف ك مكاف

ك اغبديث . مع أف القرآف ىداي ك ؿبلال إمنا ىو يصاحب ابغبديث النبوم
جاء علي كجو مبني يف قضية اليت كصف القرآف عنها علي صورة اصبالية، ك ديكن 

.  اغبديث ؿبلال يف مسألة اليت مل يتكلمها القرآف
يف عهد النبوة، كاف النيب دمحم جوااب . فتأملو حيتاج إيل فهم كاسع عميق دقيق

. عندما كاجو الصحابة اؼبسألة فسألوا النيب فيحللها. يف مسألة اليت تتعلق ابلقرآف
ك لذلك النيب مصدر كحيد ك ؿبلل يف عهده . ىذا يدؿ علي أف النيب جاء مبينا عنو

إمنا ىذا ال حيدث يف فرتة طويلة، بعد . حيت ال يقع اإلختالفات إال بنادر ك قليل
.  كفاتو طلعت االختالفات ك اآلراء بني أصحابو إيل يومنا ىذا
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. إف كاف القرآف حيتاج إيل فهم كاسع دقيق، ك كذلك الفقو فإنو ؿبتاج إليو
الفقو قد نشأ ك تطور ك أتسس ابزدىار يف منتصف القرف األكؿ إيل أكائل القرف 

حينذاؾ اػبلفاء الراشدكف فتحوا البلداف فانتشر األصحاب ك . الثاين اؽبجرم
ىذه العملية قد أثر الفقو بوجو كبري، ك ابنتشار . استوطنوا يف ـبتلف األمصار

ابن مسعود . األصحاب إيل أقطار دكؿ العامل فتأسسوا اؼبدارس علي حسب كقوفهم
علي سبيل اؼبثاؿ قد استوطن ابلعراؽ أتسس مدرسة أىل الرأم حيت تولد العامل 

، ك ابلعكس، األصحاب الذين سكنوا ابؼبدينة منهم ابن اعبليل اإلماـ أبو حنيفة
فكاف الفقو . عمر، أتسسوا مدرسة أىل اغبديث حيت تولد اإلماـ مالك بن أنس

إف كاف يف مسألة ما عند اؼبدين يكوف . بينهما ـبتلف، كبني األسود ك األبيض
. مستحبا، ك اػبالؼ علي العراقي، قد يكوف عندىم مكركىا

االختالفات اليت تقع يف الفقو ىو أمر طبيعي، ك ىذا االختالؼ ال يقع يف 
فرأم العالمة دمحم أبو . الفقو فحسب بل أيضا يف تفسري أك يف ؾباؿ علـو أخرم

. الفتح البيانوين أف ىذه اؼبسألة تقع أبربعة أكامر
االختالؼ يف ثبوت النص ك عدـ ثبوتو، : ك ىذه األربعة ىي"

االختالؼ يف فهم النصوص الشرعية، االختالؼ يف اعبمع ك الرتجيح 

                                                           

 ق يف حياة صغار 80قد كلد سنة . ك ىو النعماف بن اثبت بن زكطي التيمي الكويف، ك ىو مويل بين تيم هللا بن ثعلبة 
صاحب اؼبذىب، العامل اعبليل لو مؤلفات عديدة، منها الفقو األكرب يف . الصحابة، ك قد رأم أنس بن مالك ؼبا قدـ عليهم الكوفة

مؤسسة : بريكت) 6، اعبزء سري أعالـ النبالءالذىيب، .  ق150قد تويف أبو حنيفة يف سنة اليت كلد فيها الشافعي. ؾباؿ العقيدة
. 403-390، (1982الرسالة، 

ك ىو أبو عبد هللا مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر بن عمرك بن اغبارث بن غيماف بن خثيل بن عمرك بن اغبارث،  
زبرج ربت يديو كثري من .  ق اليت تويف فيها أنس خادـ النيب93كلد يف سنة . إماـ دار اؽبجرة، زعيم أىل اغبديث، صاحب اؼبذىب

-48، 8اعبزء ، سري، الذىيب.  ق179تويف سنة . ك لو مؤلفات العديدة، منها اؼبوطأ يف اغبديث. العلماء منهم األماـ الشافعي
135 .
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بني النصوص، االختالؼ يف القواعد األصولية ك بعض مصادر 
  ."االستنباط

االختالفات اليت تقع بني اؼبذاىب قد تقع يف نفس اؼبذىب كما حدث يف 
. يف ذكراايتو أف الشافعي أحد من تالميذ اإلماـ مالك بن أنس. الفقو الشافعي

قضي الشافعي يف اؼبدينة حيت كفاة استاذه، ك بعد كفاتو ذىب الشافعي إيل اليمن 
لدرس مع العلماء اليمين مث قدـ إيل الكوفة، العراؽ، جاء طالبا للعلم مع دمحم بن 

من ىذا اللقاء قد أتثر الشافعي يف منهجية . اغبسن الشيباين أبرز التلميذ أبو حنيفة
مث استكمل الشافعي يف رحالو إيل مصر ك قضي ىناؾ إيل كفاتو، حينذاؾ . فكره

طلع الشافعي منهج الفكر الديين اعبديد اؼبتوسط بني اؼبذىبني السائدين يف دكؿ 
مث تغري الشافعي آرائو ك فتاكيو، إذف كل آراء ك . العربية، مها أىل الرأم ك اغبديث

فتاكيو قبل قدكمو  دبصر يسمي ابلقوؿ القدمي، ك أما بعد قدكمو يسمي ابلقوؿ 
.  اعبديد

قبل الشافعي أف تغري آراءه . التكلم عن تغري األحكاـ أيضا ليس أمر يسري
:  ىذا األمر مستدال بقولو تعايل. فالقرآف قد تغري أحكامو يف بعض اؼبواضع

           

فاؼبثاؿ يف مسألة تقدمي الصدقة بني يدم الرسوؿ كاف كاجبا مث تغري هللا 
:  حكمو بقولو

           

  

                                                           

 .32، ص (2007دار السالـ، : القاىرة)، دراسات يف اإلختالفات العلميةدمحم أبو الفتح البيانوين، . سريبعد تغري م 

. 106: 2القرآف،  

 13: 58القرآف،  
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كاف النيب يف . ك أيضا قد كقع ىذا األمر يف اغبديث، كمسألة زايرة القبور
:  كما قاؿ يف اغبديث. أكؿ األمر قد هني أصحابو عنو فأذهنم

رىًة اٍلقيبيوًر فػىزيكريكىىا" تيكيٍم عىٍن زايى يػٍ   ..."ًإّنًٌ كيٍنتي نػىهى
 فالدليل الذم .عند األصوليني ىذه اؼبسألة يسموهنا بعلم الناسخ ك اؼبنسوخ

. جاء مؤخرا يسمي ابلناسخ، ك مقدما ابؼبنسوخ
عند الشافعية أف القوؿ اعبديد . يف فقو الشافعي أف القولني ؽبما حبث عميق

قاؿ . ىو اؼبستعمل يف الفقو دكف القدمي ألجل عدـ جواز األخذ بو ك يركيو
: الشافعي
 ."ليس يف حل من ركم عين القدمي"
:  قاؿ النوكم
كل مسألة قوالف للشافعي قدمي ك جديد، فاعبديد ىو الصحيح ك "

 ."عليو العمل
: قاؿ الرافعي
 ."ال حيل عد القدمي من اؼبذىب"

:  قاؿ إماـ اغبرمني اعبويين

                                                           

.  900، (2000صبعية اؼبكنز اإلسالمي، : القاىرة) سنن النسائأبو عبد الرضبن أضبد بن شعيب النسائ،  

 3، اعبزء أصوؿ الفقو زىري،  النوردمحم أبو. النعريف يف ىذا العلم أبنو بياف انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي مرتخ عنو 
. 34، (اؼبكتبة األزىرية للرتاث، دت: القاىرة)

. 304، (1992دار الصفوة، : الغردقة) 6، اعبزء البحر احمليطدمحم بن هبادر بن عبد هللا الزركشي،  

.  108، (مكتبة اإلرشاد: جدة) 1، اعبزء اجملموع شرح اؼبهذبؿبي الدين بن شرؼ النوكم،  

دار الكتب العلمية، : بريكت) 1، اعبزء العزيز شرح الوجيزأبو القاسم عبد الكرمي بن دمحم بن عبد الكرمي الرافعي،  
1997) ،101 .
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معتقدم أف األقواؿ القددية ليست من مذىب الشافعي، حيث "... 
كانت؛ ألنو جـز القوؿ علي ـبالفتها يف اعبديد، ك اؼبرجوع عنو ال 

 ."يكوف مذىبا للراجع
ىذه األقواؿ دليل علي أف القدمي قد نسخ ابعبديد ك عدـ جواز األخذ بو ك 

لكن الواقع ليس كما أراده الشافعي، ألف ىناؾ مسائل يفيت . يريويو عن الشافعي
: قاؿ ابن صباعة. فيها فقهاء الشافعية ابلقوؿ القدمي

العمل ابعبديد من كل قولني قدمي ك جديد إال يف أربع عشرة "... 
 ..."مسألة 

فريم النوكم قد يكوف ىذه اؼبسائل أكثر من أربع عشرة مسألة فذكرىا 
 ىذا تطبيق خالؼ نظاـ الذم جيرم .النوكم تسع عشرة مسألة يفيت فيها ابلقدمي

.   يف الفقو الشافعي
علي سبيل اؼبثاؿ منها، القراءة بعد الفاربة يف الركعتني األخريتني، تكوف ىذه 

يف القدمي ال تسن قرائتها، أما اعبديد خالؼ . اؼبسألة يف الصالة الثالثية ك الرابعية
ال يقرأ شيئا، - الشافعيوف خاصة–حاليا أكثر اؼبصلني . علي ذلك بل اؼبستحب
، يف القدمي مستحب . ركعوا بعد الفاربة مباشرة ك مثاؿ آخر، اعبهر ابلتأمني للمأمـو

ىذا األمر خالؼ علي . ك اعبديد غري مستحب، ك الواقع كل مأمـو يقرءكف اآلمني
القاعدة اليت تبين عليها الشافعية أبف القدمي غري معموؿ بو ك ال سيما منع الشافعي 

، يف القدمي -قوؿ الصالة خري من النـو- ك مثاؿ آخر، تثويب يف أذاف الصبح. بو
بعض اؼبؤذف يثوب يف أذانو ك بعض آخر بعدـ . مستحب أما اعبديد مكركه

كاف األمر متشكك بني الناس حبيث ال يعرفوف أصل اؼبسألة، إذ أذنوا . التثويب
                                                           

.29، (2007دار اؼبنهاج، : جدة) 1، اعبزء هناية اؼبطلب يف دراية اؼبذىبعبد اؼبلك بن عبد هللا بن يوسف اعبويين،  

.  78، (2012دار البشائر اإلسالمية، : بريكت) تذكرة السامع ك اؼبتكلمدمحم بن إبراىيم بن صباعة،  

 .110-108، 1 اعبزء ،اجملموع، النوكم 
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ابلتثويب ىذا خالؼ القاعدة، أما بدكنو ىذا ليس شائع بينهم ك ردبا ديكن أف 
.  يتحقق مشكلة بني الناس

ك لذلك يرم الباحث أف ىذه مسائل ربتاج إيل ربليلها حيت جيد الباحث ك القارئ 
اؼبعلومات الصحيحة أيهما من ىذين القولني األرجح من حيث قوة األدلة ك 

حتليل ادلسائل اليت يفيت فحدد الباحث يف ىذا البحث ابؼبوضوع . اؼبعموؿ بو
 . عليها فقهاء الشافعية ابلقول القدمي

 مشكلة البحث . ب
ك  يف أربع عشرة مسئلة إف اؼبشكلة الرئيسة يف ىذا البحث ىي العمل ابلقوؿ القدمي

إذف ألجل الرتكري يف ىذا البحث سبك . علي الرغم أف العمل بو قد مت حظره
:  الباحث األشياء اآلتية

ما ىو الرأم الراجح يف ىذه اؼبسائل من انحية قوة األدلة؟ ىل ىو القوؿ القدمي  .1
 أـ اعبديد؟

 كيف اؼبوقف عند قدماء الشافعية عن العمل ابلقوؿ القدمي؟ .2

 أىداف البحث . ت
:  نظرا إيل مشكلة البحث، فيهدؼ ىذا البحث إيل األشياء اؼبهمة اآلتية

 . معرفة القوؿ الراجح يف اؼبسائل اليت يفيت فيها ابلقوؿ القدمي .1
 . معرفة موقف عند قدماء الشافعية عن العمل ابلقوؿ القدمي .2

 أمهية البحث  . ث
إف ىذا البحث يكتسب أمهية دقيقة حيث فيو بياان ؼبسائل مهمة نظرا ليس بكثري 
من اؼبسلمني يعرفوف كيفية العبادة علي حسب كفق صبهور العلماء ك السادة 

:  ىذه األمهية ديكنها أف ينقسم إيل قسمني . الشافعية
 من انحية نظرية  .1
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ؼبعرفة حقيقة اؼبسألة أيهما األرجو ك موقف الشافعي ك أصحابو خاصة ذباه ىذه 
القضية حبيث اؼبعلـو عند الشافعية عدـ قبوؿ القدمي حيت يكوف ىذا البحث 

 .علما انفعا لزايدة اؼبعلومات للقارئ ك الباحث عن دين اإلسالـ
 من انحية تطبيقية  .2

ىذا البحث لو سهم كبري يف تفكيك ك ربليل يف مسائل اليت يفيت فيها ابلقوؿ 
القدمي ك يرجي من ىذا البحث ديكن التطبيق العملي للشافعيني علي حسب 

.  كفق السادة الشافعية

 حتديد ادلصطلحات  . ج
لتسهيل ك ذبنب عن اػبطأ يف ىذا البحث، فريم الباحث أف ىذا اؼبوضوع حيتاج 
إيل بياف يف عدد من مصطلحاتو حيت أف يكوان القارئ ك الباحث يف كجهة نظر 

 فباثلة
  إفتاء –يفيت  .1

إف كل مسألة فقهية فإهنا مفتيا دبا رءاه مفتيو، كهبذا البحث أف بعض الشافعية 
 .قد أفتوا يف بعض اؼبسائل ابلقوؿ القدمي

 فقهاء الشافعية .2
ىم ؾبتهدك الشافعية، فحددىم الباحث أبف ىؤالء قدماء الشافعية ك لديهم كتب 
الفقهية اؼبعتمدة، من األـ للشافعي، ـبتصرا اؼبزين ك البويطي، اجملموع، ركضة 
الطالبني ك منهاج الطالبني للنوكم، العزيز للرافعي، اغباكم للماكردم، حبر 

 .اؼبذىب للركايين ك هناية اؼبطلب للجويين
 القوؿ القدمي  .3

ك عالقتو هبذا . القوؿ القدمي دبعين كل تصنيف ك إفتاء قبل قدـك الشافعي دبصر
.  البحث أف يف بعض اؼبسائل مفتيا بو مع أف الشافعي قد رجع عنو إيل اعبديد
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 الدراسات السابقة . ح
بعد أف دراسة يف ىذا اؼبوضوع، كجد الباحث الدراسات اؼبتقاربة هبذا البحث إال 

 :ىناؾ جهة متفرقة بينهما، ك ديكن ذكرىا علي ما يلي
جهة اإلختالف مؤلف و عنوان رقم 

اإلماـ الشافعي يف مذىبيو  1
ألضبد . القدمي ك اعبديد

كبراكم عبد السالـ 
اإلندكنيسي 

 (رسالة الدكتوراه)

ربدث فيو الباحث عن ذكرايت الشافعي ك 
فهما تكوف من مشكلة , أصوؿ مذىبو
ملحقا هبما أصحاب ك أنصار مذىبو . البحث

 اؼبسائل اليت عليها 6قد تكلم . ك أثره العلمية
الفتوم القدمي إمنا مل يبحث بدقيق، حسب 
ذكر أقواؿ العلماء بدكف اؼبناقشات األدلة ك 

الرتجيح 

2 Pembaruan Hukum 

Islam Dalam Madzhab 

Syafi’i. Lahmuddin 

Nasution 

ؿبتواي فيو عن أسباب تغري الشافعي إجتهاداتو، 
العالقة بني تغريىا حباالت اإلجتماعية ك كجود 

 مسائل 3قد تكلم أيضا . القولني يف مذىبو
 منها من اؼبسائل 1. اليت عليها الفتوم القدمي

الشائعة، أما الباقياف ليس من اؼبسائل اليت 
ك أيضا بذكر أقواؿ العلماء . ذكرىا النوكم

.  بدكف مناقشات األدلة ك الرتجيح

اؼبعتمد من قدمي قوؿ  3
. الشافعي علي اعبديد

 حملمد بن رديد اؼبسعودم

ىذا الكتاب توجو خاصة إيل ذكر اؼبسائل 
. اؼبعتمدة من قدمي علي اعبديد عند الشافعية

 19 من 4ك لكن ,  مسألة31ذكر فيو 
 إذ  .مسائل اليت ذكرىا النوكم مل يذكر فيو
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يذكر فيو عدد من اؼبسائل إمنا ىو نقوالت 
األقواؿ من الشافعية، ليس فيو الرتجيحات ك 
ال التحليل ك يف بعض اؼبسائل مل يذكر فيها 

دليل 

القدمي ك اعبديد يف فقو  4
للمني الناجي . الشافعي

 (من رسائل جامعية)

ذكر . ؿبتواي فيو عن ذكرايت الشافعي ك أصولو
الباحث اؼبسائل اليت رجع فيها الشافعي إيل 
اعبديد كامال ك مل يذكر اؼبسائل عليها الفتوم 

القدمي 

5 Modifikasi Hukum 

Islam Studi Tentang 

Qawl Qadim dan Qawl 

Jadid. Jaih Mubarok 

ذكر الباحث . ؿبتواي فيو عن ذكرايت الشافعي
اؼبسائل اليت رجع فيها الشافعي إيل اعبديد 
كامال ك مل يذكر اؼبسائل عليها الفتوم القدمي 
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الفصل الثاين 

 اإلطار النظري

 ادلفاىيم العامة عن الفقو: ادلبحث األول . أ

 معين الفقو لغة و اصطالحا: ادلطلب األول .1
 :كما قاؿ موسي عليو السالـ. إف كلمة الفقو لغة دبعين الفهم

  

:   ك دعاء النيب البن عباس.يفهموه: أم

 ".اللهم فقهو يف الدين ك علمو التأكيل"

ك الفقو لغة عند ابن القيم ليس دبجرد الفهم بل ىو فهم . فهمو أتكيلو ك معناه: أم
.  اؼبراد اؼبتكلم من كالمو

أما الفقو اصطالحا قد تغري معناه، الفقو يف عهد النبوة ك الصحابة ليس 
فيطلق الفقو يف عهديو النبوة ك الصحابة ىو . كما يطلق الفقو يف عصر اغبديث

علم دين دكف غريه، مضموان فيو العقيدة، األخالؽ، القرآف، اغبديث، األحكاـ 
: قاؿ تعايل. العملية ك غريىا

                                                           

 .27: 20القرآف،  

صبعية اؼبكنز اإلسالمي، : القاىرة) 2، اعبزء مسند اإلماـ أضبد بن حنبلأبو عبد هللا أضبد بن دمحم بن حنبل الشيباين،  
2000) ،592. 
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ىو فهم يف صبيع العلـو الشرعية ك ىذا ىو فاؼبراد ابلفقو يف الدين يف اآلية 
:  اؼبقصود من قولو النيب

يػٍرنا يػيفىقًٌٍهوي ً  الدًٌينً   مىٍن ييرًًد ااُهَّللي ًبًو خى

إذان ال فرؽ بني الفقو ك ؾباؿ العلـو شيت فهي كلها تسمي الفقو، كلذلك قد 
ك ىو علم يف ؾباؿ العقيدة حبيث الفقو كقتئذ " الفقو األكرب"كضع أبو حنيفة 
  .يشمل عليو

فضاؽ معين الفقو يف عصر اغبديث إيل األحكاـ العملية ككيفية الصالة ك 
آداء الزكاة،، تعاقد اؼبعامالت، أحكاـ اؼبناكحات ك غريىا فال يطلق الفقو 

ك لذلك قد عرؼ الفقهاء أبف . ابلعقيدة، األخالؽ أك التفسري ك التأكيل عن األية
 .الفقو ىو ؾبموعة األحكاـ العملية اؼبشركعة يف اإلسالـ

                                                           

 .122: 9القرآف،  

صبعية اؼبكنز : القاىرة) 1، اعبزء صحيح البخارمأبو عبد هللا دمحم بن إظباعيل بن إبراىيم بن اؼبغرية اعبعفي البخارم،  
 .22-21، (2000اإلسالمي، 

. 36، (2005دار النفائس، : عماف) اؼبدخل إيل الشريعة ك الفقو اإلسالميعمر سليماف األشقر،  

. 66، (2004دار القلم، : دمشق) 1، اعبزء اؼبدخل الفقهي العاـمصطفي أضبد الزرقا،  
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 نشأة الفقو و تطوره: ادلطلب الثاين .2
الفقو يف عصر اغبديث ليس كما ىو يف عصر القدماء خاصة يف عصر 

لقد ازدىر، نشأ ك تطور الفقو عرب الزمن منذ نزكؿ الوحي يف . النبوة ك الصحابة
فإنو دير علي عدات مراحل ك كل منها فبيزات اليت تفرؽ . أكلو إيل عصر اغباضر

: ىذه ىي اؼبراحل التارخيية اليت مر هبا الفقو. بعضها بعضا

. عهد النبوة: اؼبرحلة األكيل

. عهد الصحابة: اؼبرحلة الثانية

. عهد التابعني: اؼبرحلة الثالثة

. عهد التدكين ك نشوء اؼبدارس الفقهية: اؼبرحلة الرابعة

. عهد التقليد ك اعبمود: اؼبرحلة اػبامسة

. الفقو يف عصر اغبديث: اؼبرحلة السادسة

 عهد النبوة : اؼبرحلة األكيل (1

بدأ ىذه اؼبرحلة ببدء نزكؿ الوحي أك ببعثة النبوية قبل اؽبجرة إيل يـو 
ىذا العصر . ق11كفاة النيب دمحم صلي هللا عليو ك سلم يف ربيع األكؿ سنة 

: من أفضل العصور ك أكملها حيث قاؿ تعايل

                   

     . 

                                                           

 3: 5القرآف،  
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 كانت ىذه اؼبرحلة ليس من مرحلة الفقو، إمنا ىي مرحلة نزكؿ التشريع 
ك كضع لألسس ك تقعيد لألصوؿ اليت سيبين عليها الفقو ك يكوف الفقو يف 
ىذه اؼبرحلة كاقعيا ال نظراي، حينما كاجو األصحاب اغبوادث فسألوا النيب 

 ك .إذان النيب يف ىذا العصر كاف سلطة التشريع ك القضاء كحده. فيحلل ؽبم
.  كاف مصدر اغبكم يف ىذه اؼبرحلة ىو القرآف ك السنة

نزؿ القرآف يف ىذه اؼبرحلة تدرجا ك ليس علي صبلة كاحدة ك مدتو 
حوايل ثالث ك عشرين عاما، قضي منها ثالث عشر سنة يف مكة ك عشر 

فطبيعة التشريع بينهما ـبتلف علي حسب كضع . سنني يف اؼبدينة
مكة ىي أكؿ اؼبوقع نزكؿ الوحي، كاجو النيب فيها الصراع . اإلجتماعية فيهما

ك اؼبناظرة بينو ك بني الكفار حبيث يف قبضتو الدين اغبنيف ك ىم يركف أف 
ىذا منحرؼ فبا ضبل آابئهم ك أجدادىم، ك ألجل تطهري إدياهنم التشريعات 

ابلعكس يف . يف العهد اؼبكي مركزا يف ؾباؿ أصوؿ الدين ك قليل يف العملي
اؼبدينة، قد تغري كضع اؼبسلمني، أبكثر عددىم كونوا الدكلة فاحتاجوا إيل 

التشريعات لقيادة ؾبتمعهم، فنزلت اآلايت يف ؾباؿ العملي تبياان يف األحكاـ 
. العملية، ك يف ؾباؿ أصوؿ الدين استمرارا يف العهد اؼبكي

أما السنة النبوية يف ىذه اؼبرحلة ىي مصدر من مصادر األحكاـ اليت 
ؽبا مقاـ الثابتة عن النيب من القرآف علي كجوه، تقرير . تعتمد عليها اؼبسلموف

األحكاـ اليت كردت يف القرآف، أك يقـو مقاـ مصادر األحكاـ اليت مل ترد يف 
اغبديث يف ىذا العهد مل يكن مدكان كلها إمنا األصحاب . القرآف، أك تبياان لو

دكنوه علي حسب إراداهتم الفردية حبيث اعتمدكا علي حفظهم، ك ابلضبط 

                                                           

.  165 ،1 اعبزء ،اؼبدخل، أضبد الزرقا 

. 108، (دار عمر بن اػبطاب، د ت: اسكندرية) اؼبدخل لدراسة الشريعة اإلسالميةعبد الكرمي زيداف،  
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النيب يف بداية األمر قد حظر أصحابو يف تدكين كالمو خوفا اختالط بكتاب 
. هللا مث أذهنم

 عهد الصحابة: اؼبرحلة الثانية (2

إف كاف . تبدأ ىذه اؼبرحلة بوفاة النيب إيل هناية عهد اػبلفاء الراشدين
قد استمرت . الصحابة موجود بعد ذلك فإف عددىم قليل بنسبة إيل غريىم

اػبالفة بعد كفاة النيب ثالثني سنة، ك ىي فرتة أيب بكر الصديق، عمر بن 
 .اػبطاب، عثماف بن عفاف ك علي بن أيب طالب

فواجو الصحابة اؼبشكالت ليس بقليل بعد كفاة النيب، منذ تعيني 
اػبليفة يف بداية أمره، مانع الزكاة ك اؼبرتدين إيل انقتاؿ عمر ك عثماف ك علي 

من أحد اؼبميزات يف عهد الصحابة ىي تدكين القرآف يف عصر . ك غريىم
اػبالفة أبو بكر حبيث يرم عمر بذىاب القراء يف قتاؿ اليمامة يؤدم إيل 

ذىاب القرآف، فجمع القرآف يف مصحف كاحد حينئذ أمر ضركرم إف مل يكن 
فرده أبو بكر يف أكلو فبا رأم عمر يف . لذىب القرآف إيل عصر اغباضر

.  تدكينو، حيت تغري رأيو فيو مث أمره زيد بن اثبت يف ىذا الظرؼ

إمنا ىذا مل جير يف اغبديث، مل تدكف السنة يف عصر النبوة ك ال الصحابة 
ك يف انحية أخرم . حبيث خوفا اختالط القرآف ابلسنة بعضها بعضا

األصحاب يعتمدكف علي حفظهم يف السنة، ألف أكثرىم ال يعرفوف الكتابة ك 
. لكن ىذا ال دينعهم يف كتابتها ألنفسهم

يف ىذا العصر قد توسع الدكلة اإلسالمية ك دخل الناس إيل اإلسالـ 
فجائت اؼبشكالت ك اؼبسائل حوؿ اؼبسلمني بعدد غري . بعدد ليس بقليل

                                                           

. 140 ،اؼبدخل، ؛ األشقر183، (1996مكتبة اؼبعارؼ، : الرايض) اتريخ التشريع اإلسالميمناع القطاف،  
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ؿبصورة ك مع النصوص ؿبدكدة، ك ىذا اغباؿ جيرب علي الصحابة الجتهاد 
فتغري الدكر من دكر االعتماد يف عصر النبوة . حيت ىذه اؼبشكالت مرفوعة

فكاف اؼبصدر يف ىذا . إيل دكر االجتهاد يف عصر الصحابة ك من بعدىم
العصر ليست مقصورة علي القرآف ك السنة فقط بل فيو االجتهاد لرفع 

. قضاايىم

 عهد التابعني: اؼبرحلة ااثلثة (3

تبدأ ىذه اؼبرحلة بتنازؿ اغبسن بن علي بن أيب طالب ؼبعاكية بن أيب 
سفياف إيل انتهاء الدكلة األموية، يف ىذه اؼبرحلة إف كاف الصحابة موجود ك 

.  لكن عددىم قليل بنسبة إيل غريىم

فإف الصحابة قد تربوا علي يدم النيب فالتابعوف قد تربوا علي أيدم 
ىذه اؼبرحلة يف عصر اػبالفة عثماف خاصة فإف الصحابة قد أذنوا . الصحابة

النتقاؿ إيل أقطار الدكؿ، كاف منهم سكنوا ك استوطنوا دبكة ك اؼبدينة ك 
.  الكوفة ك اليمن ك غريىا فجاء التابعوف إليهم قاصدا لتفقو يف الدين

ابنتشار الصحابة إيل أقطار الدكؿ سبب يف تكوين اؼبدرسة يف عصر 
مدرسة اؼبدنية، ىم التابعوف الذين سكنوا ك تفقهوا علي أيدم . التابعني

الصحابة ابؼبدينة أشهرىم فقهاء السبعة، كىم سعيد بن اؼبسيب، عركة بن 
الزبري، أبو بكر بن عبد الرضبن بن اغبارث بن ىشاـ اؼبخزكمي، عبيد هللا بن 
عبد هللا بن عتبة بن مسعود، خارجة بن زيد بن اثبت، القاسم بن دمحم بن أيب 

 أما التابعوف سكنوا ابلكوفة ىم علقمة بن قيس .بكر ك سليماف بن يسار

                                                           

. 173، 1 اعبزء ،اؼبدخل، أضبد الزرقا 

. 175-174 ،اؼبدخل، ؛ األشقر293 ،اتريخ،  القطاف 
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النخعي، األسود بن يزيد النخعي ك أبو ميسرة عمرك بن شراحيل اؽبمداين 
.  تفقهوا علي يدم ابن مسعود مث كونوا مدرسة الكوفة

 عهد التدكين ك نشوء اؼبدارس الفقهية: اؼبرحلة الرابعة (4

تبدأ ىذه اؼبرحلة من هناية الدكلة األموية إيل هناية الدكلة العباسية يف 
 فبيزات يف ىذا العصر ىي تدكين يف ؾباؿ العلـو .منتصف القرف الرابع

شيت، من السنة، اعبرح ك التعديل، مصطلحات اغبديث، أصوؿ الفقو، الفقو 
. ك التفسري ك غريىا

كاف اػبليفة عمر بن عبد العزيز ىو فاتح الطريق يف تدكين السنة لقصر 
خالفتو، فمحدثوف بعده دكنوا األحاديث مث صبعوىا يف كتاب كاحد، أشهرىا 

، اعبامع الصحيح اؼبوطأ للإلماـ مالك، اؼبسند لإلماـ أضبد بن حنبل
للبخارم، اعبامع الصحيح ؼبسلم، السنن أليب داكد، اعبامع الصحيح للرتمذم 

.  ك السنن للنسائ

ك ليس اؼبراد . ك أيضا يف ىذا العصر نشأت ك تطورت اؼبدارس الفقهية
ابؼبدرسة الفقهية بناء علي أف فيها درس الفقو بل إمنا ىي الطريقة أك اؼبنهج 

 مدارس، مدرسة 3قد قسمت اؼبدرسة يف ىذه اؼبرحلة إيل . اليت سلكها الفقيو
كانت مدرسة أىل . أىل اغبديث، مدرسة أىل الرأم ك مدرسة أىل الظاىر
ىم اؼبعركؼ ك . اغبديث مقرىا يف اؼبدينة ك ظبيت أيضا دبدرسة اؼبدنية

اؼبشهور أبىل اغبديث حبيث اعتمدكا علي النصوص ال يتوجهوف إيل الرأم ك 
                                                           

. 94، (اؼبكتبة التوفيقية، د ت: القاىرة) اؼبدخل الوسيط لدراسة الشريعة اإلسالميةنصر فريد دمحم كاصل،  

ك ىو أبو عبد هللا أضبد بن دمحم بن حنبل بن ىالؿ بن أسد بن إدريس بن عبد هللا بن حياف بن عبد هللا بن أنس بن  
 ق، لو مؤلفات العديدة منها 164كلد يف ربيع األكؿ سنة . صاحب اؼبذىب، الفقيو احملدث ك شيخ اإلسالـ. عوؼ بن قاسط

.177، 11 اعبزء ،سري، الذىيب. اؼبشهورة ىي اؼبسند يف اغبديث
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ك انتهت . يكرىونو ك إمنا يستخدمونو يف اغبالة الضركرية إذا مل جيدكا النصوص
.  رايسة ىذه اؼبدرسة إيل اإلماـ مالك بن أنس

. مدرسة أىل الرأم كاف مقرىا ابلكوفة ك ظبيت أيضا دبدرسة الكوفة
إف كاف أىل اغبديث اعتمدكا علي النصوص بل أىل الرأم اعتمدكا علي 

الرأم أك القياس ألف ما لديهم األحاديث بعدد كثري كما كجد أبىل اغبديث 
حبيث اؼبدينة ىي أرض النيب ك دفن فيها ك ىي أيضا منبع السنة ك عاصمة 

. انتهت رايسة ىذه اؼبدرسة إيل أيب حنيفة. الدكلة اإلسالمية يف زمنو

مدرسة أىل الظاىر ضد عن  أىل الرأم، إف كاف أىل الرأم اعتمدكا 
أىل الظاىر يركف أف التشريعات . علي القياس فأىل الظاىر رفضوه ك ردكه

ىي علي ما كانت ظواىر النصوص من القرآف ك السنة ال قياس ؽبا ك ال 
أتكيل عليها حبيث ذىبوا إيل أف األحكاـ غري معللة، ك هللا شرع ما شرع 

 ك انتهت رايسة ىذه اؼبدرسة .دبحض مشيئتو اجملردة عن اغبكمة ك التعليل
 .إيل داكد بن علي بن خلف األصبحاين ك اؼبعركؼ بداكد الظاىرم

 عهد التقليد ك اعبمود: اؼبرحلة اػبامسة (5

تبدأ ىذه اؼبرحلة من منتصف القرف الرابع اؽبجرم إيل النصف األكؿ 
يف ىذا العصر قد أفيت بعض فقهاء اؼبذىب . القرف الثالث عشر اؽبجرم

 فانشغل الناس .إبغالؽ ابب االجتهاد لتوقف اؽبمة عن العلـو الشرعية
فتدكين . بكتابة الشركح ك اغبواشي اعتمادا علي كتب الفقهاء السابقة

اؼبذىب قد سهل ؽبم الرجوع إليو ك طبيعتهم يريدكف السهل اليسري دكف 

                                                           

.  197 ،اؼبدخل،  األشقر 

. 56، (2009دار الفكر العريب، : القاىرة) اؼبدخل لدراسة الفقو اإلسالميدمحم يوسف موسي،  
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لكن يف بعض األكقات جيعلهم كرىا يف شغل عقوؽبم، كلما . الصعب العسري
كاجهوا اؼبشكالت فبحثوا األحكاـ من الفقهاء يف العصور السابقة بدكف 

. حبوث األحكاـ مناسبا بعصرىم

من انحية أخرم قد ظهر التعصب علي مذىب معني غلوا، ىذا جيعل 
الناس إيل صبود يف أفكارىم ك تعلق أبئمتهم شديدا حيت رفضوا اآلراء دكف 

ك من األسف الشديد أف من اؼبتشددين يركف أف التقليد منحصر . سواىم
 ك مع أف أئمة األربعة قد ركم عن علي مذاىب األربعة فال يصح بغريىم
 ىذا ىو دليل يدؿ علي ضحالة .أكثرىم دبنع تقليدىم بدكف معرفة األدلة

ك أيضا يف ىذا العصر اختار اػبلفاء القضاة من اؼبقلدين ال من . يف أفكارىم
تعيني القضاة علي . اجملتهدين، ك القضاة يقضوف علي حسب كفق مذاىبهم

 .مذىب معني سببا يف انتشار مذىبو

 الفقو يف عصر اغبديث: اؼبرحلة السادسة (6

ىذه ىي اؼبرحلة األخرية، تبدأ من النصف الثاين للقرف الثالث عشر 
فبيزات يف ىذه اؼبرحلة كقع تطبيق القوانني . اؽبجرم إيل العصر اغباضر

الوضعية بدال من الشريعة اإلسالمية، ك إف كاف ىذا األمر ليحزف علي 
                                                           

ك ىو يرم بعدـ جواز التقليد ما عدا . 24-23ىذا ما قالو أضبد الصاكم اؼبالكي عن أتكيلو يف سورة الكهف األية  
اؼبذاىب األربعة لو كافق بقوؿ الصحابة ك اغبديث الصحيح ك اآلية، ك التقليد بغريىم ضاؿ مضل ك ديكن أف يؤدم إيل الكفر حبيث 

: القاىرة) 3اعبزء  ،حاشية الصاكم علي تفسري اعباللنيأضبد الصاكم، . إهنم أخذكا بظواىر الكتاب ك السنة من أصوؿ الكفر
.  9، (العامرة الشرفية، د ت

ال حيل ألحد أف يفيت بقولنا ما مل يعلم : "قد ركم عن أيب حنيفة . كرد كثري من الفقهاء بعدـ تقليدىم بدكف معرفة األدلة 
إذا قلت قوال ك كاف عن النيب خالؼ قويل، فما يصح من حديث النيب أكيل فال : "ك ركم عن الشافعي أبنو قاؿ". من أين قلناه
ك قد كرد عن اؼبزين أبف الشافعي قد . 154-149، (1997دار الفتح، : الشارقة) إيقاظ اؽبمم أكيل األبصارالفالين، ". تقلدكين

. 7 ،(1998دار الكتب العلمية، : بريكت) ـبتصر اؼبزيناؼبزين، . منع لتقليده ك تقليد غريه

. 44-42، (1996دار الفكر العريب، : القاىرة) اؼبلكية ك نظرية العقددمحم أبو زىرة،  
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قد ازدىر نشاط علمي الذم مل . اؼبسلمني إال يف بعض ؾباؿ ليسر عليهم
يعرؼ من قبل،قد طبع أمهات الكتب الفقهية معرضا فيها أبقواؿ الفقهاء، 
كتب السنة ك شركحها، اؼبوسوعات الفقهية مكتواب فيها حبوث كثرية يف ؾباؿ 
القضااي اؼبعاصرة، اؼبعاجم اؼبفهرس للقرآف ك اغبديث ك التفسري ك الفقو، ك 
تعقد الندكات ك اؼبؤسبرات تبحث فيها اؼبسائل الفقهية ، ك تنشأ اجملامع 
الفقهية حبثا عن الفقو النوازؿ ك غريىا، ك أتسس اؼبعاىد، الكليات ك 

.  اعبامعات عناية عن الفقو ك الشريعة

 تقسيم الفقو : ادلطلب الثالث .3
. ال اتفاؽ يف تقسيم الفقو عند الفقهاء ما عدا العبادات ك اؼبعامالت

 ك بعضهم آخر يركف أبنو قد فبعضهم يركف أف الفقو قد قسم إيل ثالثة أقساـ
لتحقيق معرفة عن أقسامو فقسمو البحث إيل سبعة أقساـ، . قسم إيل أربعة أقساـ

:  ك ىي

ك ىي األحكاـ اؼبتعلقة بعبادة هللا تعايل، ككيفية الصالة، آداء : العبادات (1
 . الزكاة، كيفية الصياـ ك أحكاـ مناسك اغبج ك العمرة ك غريىا

ك ىي األحكاـ اؼبتعلقة بتعاقد الناس بعضهم ببعض يف األمواؿ، : اؼبعامالت (2
 .كالبيع ك اإلجارة ك الوكالة ك غريىا.تصرؼ ك حقوقهم

كاغبد ك . ك ىي األحكاـ اؼبتعلقة بعقاب اجملرمني: اعبناايت أك العقوابت (3
 . القصاص

                                                           

 ،رد احملتار عابدين، فاب. ابدات ك اؼبعامالت ك العقوابتع الفقو إيل اؿققد قسم. ىذا ما ذىب إليو ابن عابدين اغبنفي 
. 183، (2003دار عامل الكتب، : الرايض) 1اعبزء 
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ك حبث فيها عن اؼبهر، . ك ىي األحكاـ اؼبتعلقة ابألسرة: األحواؿ الشخصية (4
 .النكاح، الطالؽ، النفقة ك غريىا

حبث فيها عن . ك ىي األحكاـ اؼبتعلقة بقيادة اغباكم: األحكاـ السلطانية (5
 .كيفية مراعاة اؼبصاحل العامة  بني شعوهبم ك كيفية آداء اغبقوؽ ك الواجبات

ك ىي األحكاـ اؼبتعلقة بنظاـ ك تنظيم : السري أك اغبقوؽ الدكلية العامة (6
 . العالقة بني الدكؿ

 ك ىي األحكاـ اؼبتعلقة ابألخالؽ كاحملاسن ك اؼبساكء: اآلداب (7

 التعريف ابدلذىب الشافعي: ادلبحث الثاين . ب

 ترمجة الشافعي : ادلطلب األول .1
نسبو 

اجتمع نسب الشافعي مع النيب دمحم صلي هللا عليو ك سلم يف عبد مناؼ، ك 
اظبو الكامل ىو أبو عبد هللا بن إدريس بن العباس بن عثماف بن شافع بن 
السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن ىاشم بن عبد اؼبطلب بن عبد مناؼ بن 

 ىذا نسب من جهة األب، أما من جهة األـ فقد اختلف اؼبئرخوف إيل .قصي
قولني، أكؽبما أـ الشافعي كانت امرأة من األزد ىذا ىو الصحيح كما قاؿ ابن 

، اثنيهما ىو قوؿ شاذ، أف أـ الشافعي ىي فاطمة بنت عبد حجر العسقالين

                                                           

، ؛  الذىيب34، (1986دار الكتب العلمية، : بريكت) توايل التأسيس ؼبعايل دمحم بن إدريسابن اغبجر العسقالين،  
؛ 44، (ت. دار الكتب العلمية، د: بريكت) 1اعبزء ، هتذيب األظباء ك اللغات؛ ؿبي الدين بن شرؼ النوكم، 5، 10اعبزء ، سري

 .18-17، (1988مكتبة الشباب، : القاىرة) اإلماـ الشافعي يف مذىبيو القدمي ك اعبديدأضبد كبراكم عبد السالـ، 

 .40،توايل، ابن اغبجر 
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هللا بن اغبسني بن اغبسن بن علي بن أيب طالب، فقد رجح ىذا القوؿ اإلماـ 
. السبكي

 مولده
 لكن  ق، كىو العاـ تويف فيو أبو حنيفة،150كلد الشافعي يتيما يف سنة 

اختلف اؼبئرخوف إيل ثالثة أقواؿ عما يتعلق دبكاف مولده، األكؿ كلد بغزة، الثاين 
ليس فيها تعارضا بني ىذه األقواؿ ألف ديكن . كلد بعسقالف، ك الثالث كلد ابليمن

أما األكؿ ك الثاين ديكن اعبمع بينهما، أبف العسقالف ىي اؼبدينة ك . التحليل بينها
أما الثالث ال يدؿ علي أنو كلد ابليمن، أمنا ىو أرض أىلها ك . غزة قرية فيها

ىذا مناسب ابلعسقالف ك غزة ألف أغلب سكاهنا من . سكاهنا من قبائل اليمن
   .قبائل اليمن

شيوخو 
أخذ الشافعي العلم عن كثري من العلماء ابعتبار رحلتو إيل أقطار الدكؿ 

ك لذلك . حدد البيهقي أف شيوخ الشافعي أكثر من عشرين شيخا. العامل
.  إلجيازه حدد الباحث شيوخ الشافعي اؼبشهورين
عبد اجمليد بن عبد العزيز بن أيب : شيوخ الشافعي من أىل مكة، منهم

، داكد بن عبد الرضبن العطار، مسلم بن خالد الزقبي، ، سفياف بن عيينةداكد
.  ك سعيد بن سامل القداح

                                                           

. 195-193، (ت. دار إحياء الكتب العربية، د: القاىرة) 1، اعبزء طبقات الشافعية الكربماتج الدين السبكي،  

. 24 ،اجملموع؛ النوكم، 45 ،هتذيب؛ النوكم، 50 ،توايل، ؛ ابن اغبجر10، 10 اعبزء ،سري، الذىيب 

. 10 ،10، اعبزء سري ،؛ الذىيب45 ،هتذيب؛ النوكم، 52-50، توايل، ابن اغبجر  

. 314-311، (1970مكتبة دار الرتاث، : القاىرة) مناقب الشافعيالبيهقي،  

، 9 اعبزء ،سري،الذىيب.  ىجرية206ك ىو ابن اإلماـ عبد العزيز بن أيب ركاد، شيخ اغبـر ك كاف من اؼبرجئة، تويف سنة  
434 -436  .
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، مالك بن دمحم بن سعيد بن أيب فديك: أما الذين من أىل اؼبدينة، منهم
، عبد هللا بن ، إبراىيم بن سعد األنصارمأنس،  عبد العزيز بن دمحم الدراكردم

.  ، إبراىيم بن أيب حييي األسلميانفع الصائغ
، مطرؼ بن مازف، ك حييي بن حساف: أما الذين من أىل اليمن، منهم

. ، عمر بن أيب سلمةىشاـ بن يوسف

                                                                                                                                                               

ك ىو ابن أيب عمراف ميموف، أبو دمحم اؽباليل الكويف مث اؼبكي، اإلماـ الكبري يف عصره، شيخ اإلسالـ، كلد ابلكوفة سنة  
. 475-454، 8 اعبزء ،سري، الذىيب.  ىجرية198، تفوم 107

-319، 9 اعبزء ،سري ،الذىيب.  ق190ك ىو أبو عثماف سعيد بن سامل اؼبكي القداح، اإلماـ احملدث، كفاتو حوايل  
320 .

  ،سري، الذىيب.  ق200قد تويف سنة . ك ىو أبو إظباعيل دمحم بن إظباعيل بن مسلم بن أيب فديك، اإلماـ الثقة احملدث 
. 487-486، 9اعبزء 

-366، 8 اعبزء ،سري، الذىيب.  ق ابؼبدينة187تويف يف سنة . ك ىو ابن عبيد، اإلماـ العامل احملدث، أبو دمحم اعبهين 
369 .

ك ىو ابن إبراىيم بن عبد الرضبن بن عوؼ، من أصحاب النيب، أبو إسحاؽ القرشي الزىرم العويف اؼبدين، كلد سنة  
. 310-304، 8 اعبزء ،سري، الذىيب. ق184 ق، ك تويف سنة 108

، 10 اعبزء ،سري، الذىيب.  ق206قد تويف يف شهر رمضاف سنة . ك ىو من كبار فقهاء اؼبدينة ك يكين أبيب دمحم 
371-374 .

 ق، ك تويف سنة 100كلد يف سنة . ك ىو أبو إسحاؽ إبراىيم بن دمحم بن أيب حييي األسلمي، موالىم اؼبدين، الفقيو 
. 454-450، 8 اعبزء ،سري، الذىيب.  ق184

 ،سري، الذىيب. ق208 ق، تويف دبصر سنة 144ك ىو ابن حياف، أبو زكرم البكرم البصرم، اإلماـ اغبافظ كلد سنة  
. 130-127، 10اعبزء 

. 582-580، 9 اعبزء ،سري، الذىيب. ق197ك ىو أبو عبد الرضبن، قاضي صنعاء اليمن ك فقيهها، تويف سنة  

-213، 10 اعبزء ،سري، الذىيب.  ق214/213ك ىو أبو حفص التنيسي مث الدمشقي، اإلماـ اغبافظ تويف سنة  
214 .
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، عبد الوىاب دمحم بن اغبسن الشيباين: أما الذين من أىل العراؽ، منهم
، أبو أسامة ضباد بن ، ككيع بن اعبراح، إظباعيل بن عليةبن عبد اجمليد

.  أسامة
تالميذه  

هبم انتشر مذىب . كاف للشافعي أكثر اتبعي، درسوا عليو، هنجوا دبنهجو
الشافعي إيل أقطار الدكؿ العامل، ك لذا لو تالميذ كثرية ال يعرؼ أحد عددىم 

.  ابلضبط إال بعض تالميذه اؼبشهورين
، ك أبو ، أضبد بن حنبل، الكرابيسي، الزعفراين: من أىل العراؽ، منهم

. ، البويطي، الربيع اؼبرادم، اؼبزينحرملة: أما من اؼبصريني، منهم. ثور

                                                           

 ق 189تويف سنة . ك ىو دمحم بن اغبسن بن فرقد، أبو عبد هللا الشيباين، فقيو العراؽ الكويف ك صاحب أيب حنيفة 
. 136-134، 9 اعبزء ،سري، الذىيب. ابلرم

 ق، تويف 108ك ىو أبو دمحم بن عبد الوىاب بن عبد اجمليد بن صلت بن عبد هللا بن اغبكم بن أيب العاص، كلد سنة  
. 240-237، 9 اعبزء ،سري، الذىيب.  ق194سنة 

كاف .. ق110ك ىو إظباعيل بن إبراىيم بن مقسم، أبو بشر األسدم، كلد يف سنة اليت تويف فيها اغبسن البصرم سنة  
. 120-107، 9 اعبزء ،سري، الذىيب.  ق193فقيها ك مفتيا، تويف يف ذم القعدة سنة 

اإلماـ اغبافظ ك .  ك ىو ابن مليح بن عدم بن فرس بن صبجمة بن سفياف بن اغبارث بن عمرك بن عبيد بن رائس 
. 168-140، 9 اعبزء ،سري، الذىيب.  ق197 ق، تويف سنة 129ؿبدث العراؽ، كلد سنة 

، 9اعبزء ، سري، الذىيب.  ق211 ق، كاف من أئمة العلم، ك تويف سنة 120ك ىو ضباد بن أسامة بن زيد، كلد يف سنة  
277-279  .

.  ق260 ق، تويف ببغداد يف شعباف سنة 170ك ىو أبو علي اغبسن بن دمحم الصباح البغدادم الزعفراين، كلد يف سنة  
. 265-262، 12 اعبزء ،سري، الذىيب

، 12 اعبزء ،سري، الذىيب.  ق248/245ك ىو أبو علي اغبسني بن علي بن يزيد البغدادم، فقيو بغداد، تويف سنة  
79-82 .

 240 ق، تويف سنة 170كلد سنة . ك ىو إبراىيم بن خالد الكليب البغدادم، مفيت العراؽ، ك يكين أيضا أبم عبد هللا 
. 76-72، 12 اعبزء ،سري، الذىيب. ق
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وفاتو  
 204تويف الشافعي يف ليلة اعبمعة من آخر يـو من رجب بعد العصر سنة 

لكن اختلف اؼبؤرخوف .  سنة54قاؿ الربيع أنو تويف بعد العشاء ك كاف عمره . ق
سبب تويف الشافعي، قاؿ صبهور الشافعية ك ىو الراجح أنو تويف بسبب مرضو، 
أصاب الشافعي علة البواسري إيل يـو كفاتو، ك زعم بعض الناس أنو تويف بسبب 
ضرب الذم عمل بو أحد اؼبالكية ك ىو ابن أيب السمح، إمنا ىذا ليس لو كجو 

 .اؼبعتمد كما قاؿ اغبفيظ

  نشأة ادلذىب و تطوره: ادلطلب الثاين .2
كلد الشافعي بغزة يف سنة اليت تويف فيها أبو حنيفة، لكنو قد قضي حياتو 

 ىجرية، ضبلتو أمو إيل 150بعد مولد الشافعي يف سنة . أكثر يف أرض اغبجاز
مكة ؼبعرفة حياة أجداده ك آابئو، ك أرض اغبجاز حينئذ ىي أرض العلماء ك أمو 

ك إف كانت حياة بغزة ىي . عازما الشافعي طالبا للعلم يف أم ؾباؿ العلـو ما شاء
.  أفضل من مكة بنسبة أـ الشافعي حبيث إهنا من األزدايت اليت سكنت فيها

                                                                                                                                                               

 ق، ك 166ك ىو ابن حييي بن عبد هللا بن حرملة بن عمراف، أبو حفص التجييب مويل بين زميلة اؼبصرم، كلد يف سنة  
.  391-389، 11 اعبزء ،سري، الذىيب.  ق243تويف يف شواؿ سنة 

ك ىو أبو إبراىيم إظباعيل بن حييي بن إظباعيل بن عمرك بن مسلم اؼبزين اؼبصرم، كلد سنة اليت تويف فيها الليث بن سعد  
. 497-492، 12 اعبزء ،سري، الذىيب.  ق264 ق، تويف سنة 175سنة 

، الذىيب.  ق174ك ىو الربيع بن سليماف بن عبد اعببار بن كامل، صاحب اإلماـ الشافعي يف اعبديد، كلد يف سنة  
. 591-587، 12 اعبزء ،سري

ك ىو يوسف أبو يعقوب بن حييي اؼبصرم البويطي، الفقيو اؼبصرم ك صاحب الشافعي، تويف ك ىو مسجوف ابلعراؽ  
.   ق231سنة 

؛  185، 179 ،توايل، ؛ ابن اغبجر24 ،1، اعبزء النوكم، اجملموع 
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تفقو الشافعي يف القرآف علي يد إظباعيل بن قسطنطني كىو شيخ يف مكة 
ك من . يف زمانو، حيت حفظ القرآف علي ظهر قلبو كىو مل يتجاكز سبعة من عمره

جانب آخر، أخذ الشافعي الفقو ك اغبديث علي أيدم بضعة من العلماء مكة، 
منهم سفياف بن عيينة، مسلم بن خالد الزقبي، سعيد بن سامل القداح، داكد بن 

ك أبيديهم حفظ . عبد الرضبن العطار، ك عبد اجمليد بن عبد العزيز بن أيب داكد
ك يف ثالث عشرة سنة من عمره .الشافعي اؼبوطأ للمالك قبل رحلتو إيل اؼبدينة

رحل الشافعي إيل اؼبدينة قاصدا التفقو يف ؾباؿ اغبديث ك الفقو علي يد اإلماـ 
 ىجرية 179الزمو الشافعي أستاذه إيل يـو كفاتو سنة . مالك، إماـ دار اؽبجرة

. فكاف أصبح الشافعي أكثر علما ك فقها بنسبة سائر تالميذ اإلماـ مالك
بوفاتو عاش الشافعي يف حاؿ فقري ال يستطيع أف يدفع حاجتو، فتوجو 
الشافعي إيل اليمن ك فكر عن العمل الذم ديكن يدفع فبا حاجتو، فذىب 

ك إف كانت حياتو قد تغري إيل التطبيق العملي فإنو . الشافعي إليها فتويل اؼبنصب
ال ينسي عن العلم، فتفقو الشافعي يف ؾباؿ الفقو اليمين علي أيدم بضعة من 
العلماء، كمطرؼ بن مازف، ىشاـ بن يوسف، عمر بن أيب سلمة، ك حييي بن 

بنسبة رحلتو إيل اليمن، أصبح الشافعي مالكا يف الفقو اؼبكي ك اؼبدين ك . حساف
. اليمين ك كلهن ربت ظالؿ مذىب أىل اغبديث

توجو الشافعي إيل العراؽ قاصدا التفقو علي يد أيب يوسف من أصحاب أيب 
حنيفة ك ىو من أبرز تالميذه، إمنا الشافعي مل يدركو حبيث إنو قد تويف يف سنة 

 ىجرية، ك مل يبق أماـ الشافعي إال دمحم بن اغبسن الشيباف ك ىو أيضا من 182
قدـك الشافعي إيل العراؽ ليس كتلميذ خاضع أماـ أستاذه . أصحاب أيب حنيفة

يف بعض األكقات انظر . فقط، بل يعتد الشافعي من أصحاب اؼبالك ك فقيها لو
الشافعي بعض تالميذ دمحم بن اغبسن يف مسألة ما مدافعا فقو اغبجاز، فسمعو دمحم 
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لكن أحل . بن اغبسن فدعاه ؼبناظرتو كرفضو الشافعي يف أكلو احرتاما ك تعظيما لو
.  دمحم بن اغبسن عليو فخضعو الشافعي فناظره

ال يعرؼ أحد مدة إقامة الشافعي يف العراؽ، لكنو قد فتح أماـ الشافعي 
زعيم أىل اغبديث ك ىو اإلماـ مالك قد الزمو الشافعي ك أخذ . اؼبنهج اعبديد

عنو، ك زعيم إىل الرأم ك ىو اإلماـ أبو حنيفة قد أخذه الشافعي ك الزمو علي 
فأصبح قد اجتمع يف يد الشافعي اؼبذىبني ك مها أىل اغبديث . يد دمحم بن اغبسن

.  ك أىل الرأم ك صار مؤىال فيهما
عاد الشافعي إيل مكة، ك رجوعو ىذا يال يعتد كتلميذ بل ىو ؿباضر يف 
بعض اجملالس اليت سقاىا الشافعي يف اغبـر اؼبكي ك ىو أيضا متلقي عن كثري من 

مكث الشافعي يف مكة . العلماء من أقطار الدكؿ العامل يف مواسم اغبج خاصة
 ىجرية للمرة الثانية حامال 195حوايل عشرة سنني ك عاد إيل العراؽ يف سنة 

اؼبنهج الفكرم الديين اعبديد ك مل يعرؼ الناس من قبل، ليس كما ىو أىل 
دربو الشافعي ك حاضره يف . اغبديث ك ال أىل الرأم بل إمنا ىو متوسط بينهما

بعض اجملالس يف العراؽ حيت زبرج عليو بعض الفقهاء كأضبد بن حنبل، الزعفراين، 
إقامة الشافعي يف العراؽ ليس مدة طويلة بل ىي مدة . الكرابيسي، ك أبو ثور

قصرية لكنها فبتلئة ابلنوافع ك الفوائد حينما ألف الشافعي يف ىذه القدمة كتابو 
فيطلق كل آراءه ك فتاكيو قبل قدكمو دبصر ابلقوؿ . اغبجة، فيو آراءه ك فتاكيو

.  القدمي
 ذىب الشافعي 198 عاد الشافعي إيل مكة ك يف سنة التالية 197يف سنة 

فمكث الشافعي فيها . إيل العراؽ للمرة الثالثة ك ىو أخري رحلتو إيل ىذا البلد
 ىجرية قدـ الشافعي إيل مصر ك مكث فيها إيل 199ك يف سنة . بضعة أشهر
ك إف كانت إقامنو فيها ال تتجاكز عن طبس سنني .  ىجرية204يـو كفاتو سنة 

ألف فيها الشافعي الكتب العديد . بل حياتو فيها فبتلئة ابإلنتاج ك النشاط



27 
 

 

كالرسالة ك األـ ك غريمها حيت زبرج علي يديو الفقهاء اؼبنتشركف مذىب الشافعي 
فيطلق كل آراءه ك . إيل أقطار العامل كاؼبزين، الربيع اؼبرادم، البويطي، ك حرملة

 .فتاكيو دبصر إيل يـو كفاتو ابلقوؿ اعبديد

 ادلراحل اليت متر عليها الفقو الشافعي: ادلطلب الثالث .3
نظرا فيما سبق أف الشافعي قد أسس مذىبو يف فرتة طويلة ك تكوينو بلغ إيل 

 سنة 25حاكؿ الشافعي تكوين اؼبذىب ربت يديو حوايل . القرف السابع اؽبجرم
مث استمر ىذه العملية علي أيدم - بعد كفاة اؼبالك إيل يـو كفاة الشافعي–

ىذه ىي اؼبراحل . أصحابو ك فقهاء مذىبو يف تكوين اؼبذىب حيت يف شكل سبامو
 :اليت مرت علي اؼبذىب الشافعي

 مرحلة اإلعداد ك التكوين: ادلرحلة األويل
 ق إيل ؾبيئة الشافعي 179بدأت ىذه اؼبرحلة بوفاة اإلماـ مالك سنة 

بوفاتو قد تغري حياتو حبيث فإنو حياتو من قبل .  ق195للعراؽ للمرة الثانية سنة 
 ق، 179يف سنة . أكثر ك فبلوئة بتفقو ك مالزمة بضعة من العلماء اؼبكي ك اؼبدين

توجو الشافعي إيل اليمن قاصدا لكسب عن العمل الذم ديكن دفع حاجتو فتويل 
ىذا أمر جديد لديو ك مل يعرفو من قبل، إذا حياتو تغري من ؾباؿ . اؼبنصب ىناؾ

.  التحصيل النظرم إيل ؾباؿ التطبيق العملي
ك يف شغلو ىذا، كاجو الشافعي كثري من اؼبسائل اليت ال ديكن أف ربليلها 
بنظرايت اليت كجدىا عند التحصيل النظرم، ىذا جيربه إيل التعديل علي حسب 

 فبهذه القضية انلت .الظركؼ كفقا ما تقتضيو اؼبصلحة العامة ك اػباصة
للشافعي منهجا جديدا يف التطبيق العملي، كيف يطبق النظرية علي مسائل اليت 

. ال ديكن تطبيقها حرفيا

                                                           

. 343 ،اإلماـ، كبراكم 
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 ق، كانت بيئتها زبتلف سباما عن 184توجو الشافعي إيل العراؽ ألكلو سنة 
العراؽ حينئذ ىي موطن أىل الرأم ك قلعتهم، عاش فيها زعيم . اغبرمني ك اليمن

أىل الرأم كما معلـو ىم أكثر استعماال . أىل الرأم أبو حنيفة لنشر مذىبو
ابلرأم من اغبديث، ىذا اؼبنهج زبتلف سباما عن الشافعي حينئذ فقيها للمالك ك 

فأخذ الشافعي ىذه الفرصة العزيزة لتفقهها ك يالزمو دمحم بن . ىو أىل اغبديث
اغبسن، فطلعت اؼبنظارات بينهم، ك اؼبعلـو أف اؼبناظرة ىي أفضل الطريق لتولد 

أصبح ربت يديو اجتمع . األفكار اعبديدة، فزاد معلومات الشافعي بلوف جديد
فقو أىل الرأم ك فقو أىل اغبديث، ىذا ىو سبب تكوين اؼبذىب اؼبتوسط بينهما 

. الذم أسسو الشافعي
 مرحلة الظهور ك النمو ؼبذىبو القدمي: ادلرحلة الثانية

 ق 195بدأت ىذه اؼبرحلة من ؾبيئة الشافعي إيل العاراؽ للمرة الثانية سنة 
ىذه اؼبرحلة ىي بداية نشر مذىبو القدمي .  ق199حيت كصولو إيل مصر سنة 

. دبحاضرتو يف كل اجملالس اليت سقاىا الشافعي، ك دبؤلفاتو اؼبنتشرة بني أصحابو
قبح الشافعي يف ىذاه اؼبرحلة قباحا عظيما بقبوؿ الناس مذىبو بني اؼبذىبني 

، حيت زبرج ربت يديو بعض - أىل الرأم ك أىل اغبديث–الشائعني يومئذ 
العلماء كأضبد بن حنبل، ك الكرابيسي ك يوجد منهم رجع عن مذىبو األكؿ كىو 

.  اغبنفي إيل الشافعي كأيب ثور
مرحلة الظهور ك النمو ؼبذىبو اعبديد  : ادلرحلة الثالثة

 ق حيت يـو كفاتو سنة 199بدأت ىذه اؼبرحلة من كصولو إيل مصر سنة 
إف كانت ىذه .  ق أك بعبارة أخرم أف ىذه اؼبرحلة ىي بقية من عمره204

اؼبرحلة ال تتجاكز عن طبس سنني إال أف فيها فبلوئة ابلنشاط ك الكفاح، ألف فيها 
الشافعي كثري من مؤلفاتو مضموف آبرائو ك فتاكيو، أحد منها رجع الشافعي عن 
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إذان قد مت اؼبذىب الشافعي يف شكلو اؼبتكامل ك النهائي . أقوالو القدمي إيل اعبديد
.  ك مل يبق إال اؼبرحلة التخريج

مرحلة التخريج ك التذييل : ادلرحلة الرابعة
 ق إيل منتصف القرف اػبامس 204بدأت ىذه اؼبرحلة بوفاة الشافعي سنة 
 يف ىذه اؼبرحلة حاكؿ .اؽبجرم، ك قاؿ البعض إيل القرف السابع اؽبجرم

األصحاب ك اجملتهدكف يف اؼبذىب  زبريج اؼبسائل علي قواعده، تصحيح أقوالو ك 
. توجيو فركعو

مرحلة االستقرار : ادلرحلة اخلامسة
يف ىذه اؼبرحلة قد استقرت مدارس اؼبذىب ك قد رجح فيما اختلف بني 

قد كصل . العلماء اؼبذىب مث ألفت الكتب مضموف فيها اؼبسائل الراجحة بينهم
. ىذه الفرتة يف قمتها يف عهد اإلماـ الرافعي ك النوكم

 أصول ادلذىب الشافعي: ادلطلب الرابع .4
ال جداؿ أف الشافعي كاضع علم أصوؿ الفقو، كضعو يف كتابو الرسالة 

: قاؿ فخر الدين الرازم. اعبديدة، قد كتبو بعد كصولو دبصر
اتفق الناس علي أف أكؿ من صنف يف ىذا العلم ىو "

ك ىو الذم رتب أبوابو، ك ميز بعض أقسامو عن . الشافعي
 ."بعض، ك شرح مراتبو يف الضعف ك القوة

أف الشافعي قد دكف أصولو اليت اعتمد عليها ك التـز هبا فبن نصر ك نشر 
:  مذىبو يف اجتهاده حبيث قاؿ

                                                           

. 32، (2012دار السالـ، : القاىرة) اؼبدخل إيل دراسة اؼبذاىب الفقهيةعلي صبعة،  

 . 153، (1986مكتبة الكليات األزىرية، : القاىرة) مناقب اإلماـ الشافعي الرازم، دمحم عمر بن اغبسني 
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الكتاب ك السنة إذا ثبتت : األكيل: كالعلم طبقات شيت" 
ك . اإلصباع فيما ليس فيو كتاب ك ال سنة: مث الثانية. السنة
ك . أف يقوؿ بعض أصحاب النيب ك ال نعلم ـبالفا منهم: الثالثة
القياس : ك اػبامسة. اختالؼ أصحاب النيب يف ذلك: الرابعة

علي بعض ىذه الطبقات ك ال يصار إيل شيء غري الكتاب ك 
 ."السنة ك مها موجوداف، ك إمنا يؤخذ العلم من أعلي
: ك ىي, نظرا دبا قاؿ الشافعي فأف مذىبو اعتمد علي أربعة أصوؿ

 القرآف. أ
 السنة. ب
 اإلصباع. ت
 القياس. ث

ك من اؼبعلـو أف ىذه األصوؿ األربعة متفق عليها بني اؼبذاىب األخرم، ك 
جبانب آخر أف الشافعي لو . بذلك يرم الباحث أف ىذه األربعة ال حيتاج إيل بياهنا

أصوؿ أخرم اليت اعتمد عليها مذىبو، ك ىي أصوؿ ـبتلف عليها بني اؼبذاىب، 
: منها
 قوؿ الصحايب. ج

قاؿ الغزايل أف ىذا . قد اختلف الشافعيوف يف حجيتو عند اؼبذىب
 قد نص الشافعي .األصل اعتمد عليو الشافعي يف القدمي دكف اعبديد

. علي أنو حجة فيجوز تقليده، ذكره الباحث فيما سبق
 اعتبار األصل يف األشياء. ح

                                                           

 .764، (2001دار الوفاء،: اؼبنصورة) 8، اعبزء األـدمحم بن إدريس الشافعي،  

 .621، (دار األرقم، د ت: بريكت) 1، اعبزء اؼبستصفي من علم األصوؿأبو حامد دمحم بن دمحم الغزايل،  
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ىو أصل من أصوؿ اؼبذىب اليت اعتمد عليها الشافعي فيما مل يرد فيو 
 .األصل يف اؼبنافع اإلابحة ك يف اؼبضار التحرمي. نص
 االستصحاب. خ

ك ىو عبارة عن ثبوت أمر يف الزماف الثاين بناء علي ثبوتو يف الزماف 
 إذا عرؼ اغبكم يف الزماف اؼباضي ك مل يظهر ما يدؿ علي .األكؿ

. عدمو، حكم يف الزماف الثاين أبنو ما زاؿ ابقيا علي ما كاف عليو
 األخذ أبقل ما قيل. د

أف أيخذ أبقل ما قيل يف اؼبسألة، إذا كاف األقل جزءا من األكثر ك مل 
استعملو الشافعي فيما مل يرد النص، ك ىذا األصل من . جيد دليال غريه
 .مذىب الشافعي

 مؤلفات الشافعية: ادلطلب اخلامس .5
. مؤلفات ؽبا دكر كبري يف انتشار اؼبذىب ك أيضا سبب من أسباب بقاءه
بدكهنا مل يبق شيئ من اؼبذىب فصار بزكالو ىذا ىو ما حدث يف الفقو الليث بن 

. سعد حبيث أصحابو مل يتدكنوا أقوالو
يف الفقو الشافعي لو مؤلفات عديدة ال ديكن أف يذكرىا كاحدا بواحد منذ 

إلجيازه ذكرىا الباحث الكتب . بداية أتسيس اؼبذىب ربت يد الشافعي إيل اليـو
:   أقساـ3تقسم مؤلفات الشافعية إيل . اؼبشهورة لدم الشافعية

:  الكتب اؼبنسوبة إيل الشافعي، ك ىي: القسم األول

                                                           

مؤسسة : بريكت) التمهيد يف زبريج الفركع علي األصوؿصباؿ الدين أيب دمحم عبد الرحيم بن اغبسن اإلسنوم،  
 .487، (1981الرسالة،

 .33، اؼبدخلعلي صبعة،  

 .28-27، 6، اعبزء البحرالزركشي،  
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، األـ، إبطاؿ ، اغبجة، الرسالة اعبديدةمسند الشافعي، الرسالة القددية
االستحساف، اختالؼ مالك ك الشافعي، الرد علي دمحم بن اغبسن الشيباين، 

إختالؼ اغبديث، ك غريىا 
:  الكتب اؼبنسوبة إيل أصحاب الشافعي، ك ىي: القسم الثاين

.  ـبتصر اؼبزين، ـبتصر البويطي
يف ىذا القسم ألفو أصحاب الشافعي ك ىو ملخص من أقوالو أك بعبارة أخرم أف 

اؼبعين من الشافعي ك الصيغة من أصحابو 
:   أنواع، ك ىي3كتب من أئمة اؼبذىب، ديكنها أف يقسم إيل : القسم الثالث

:  اؼبختصرات، منها: األول 
.  ، منهج الطالب يف فقو اإلماـ الشافعيهناية اؼبطلب يف دراية اؼبذىب

:  الشركح، منها: الثاين
. ، ك العزيزاجملموع
:  اغبواشي، منها: الثالث

 ، ك حاشية البيجورمحاشيتا قليويب ك عمرية
                                                           

دمحم . قاؿ أضبد شاكر يف مقدمة ربقيق الراسالة أف الرسالة القددية قد ذىب ك مل يبق يف أيدم الناس إال الرسالة اعبديدة 
. 11-10، ( د ت،دار الكتب العلمية: بريكت )الرسالةالشافعي، بن إدريس 

. كتاب مطبوعىذا ىو الكتاب الذم بني يدم الناس،  

ألفو الشافعي يف العراؽ فيعترب بقولو القدمي  

. ألفو اإلماـ اغبرمني اعبويين كىو ـبتصر من األـ، اإلمالء، ـبتصر اؼبزين ك ـبتصر البويطي 

. ألفو زكراي األنصارم ك ىو ـبتصر من اؼبنهاج الطالبني للنوكم 

. ألفو النوكم ك ىو شرح اؼبهذب للشريازم 

. فتح العزيز ألفو الرافعي ك ىو شرح الوجيز للغزايل 

. كتاب مطبوع، ألفو قليويب ك عمرية 
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 مصطلحات الشافعية: ادلطلب السادس .6
الكتب الفقهية الرتاثية عرب اؼبذىب فيها فبتلئة دبصطلحات خاصة اليت 

ك االصطالح كما يعرؼ أبنو اتفاؽ طائف علي أمر . متداكلة بني الفقهاء
 أنواع، فهذه ىي اؼبصطلحات 3 ىذه اؼبصطلحات تقسم إيل .ـبصوص بينهم

: اؼبتداكلة بني الفقهاء الشافعية
مصطلحات األئمة : األول
. يقصد بو أإلماـ اغبرمني اعبويين: اإلماـ

. يراد هبما الرافعي ك النوكم: الشيخاف 
. يراد هبم الرافعي ك النوكم ك السبكي: الشيوخ
. يراد بو القاضي حسني: القاضي
. يراد هبما الركايين ك اؼبوردم: القاضياف
. يراد بو جالؿ الدين احمللي: الشارح

. يراد هبم اؼبركزم، ابن اؼبنذر، الطربم ك ابن خزدية: احملمدكف األربعة
.  يراد هبم أصحاب الوجوه قبل القرف الرابع: األصحاب
. يراد هبم من جاءكا بعد القرف الرابع: اؼبتأخركف

مصطلحات الرتجيح  : الثاين
.  يراد بو علي الطريق اؼبعتمد من أحد الطريقني أك الطرؽ: اؼبذىب
يراد بو علي أحد قويل أك أقواؿ الشافعي، ك يكوف مشعرا بظهور مقابلو : األظهر

. لقوة اػبالؼ
يراد بو علي أحد قويل أك أقواؿ الشافعي ك يكوف مشعرا بغرابة مقابلو : اؼبشهور

. لضعف مدركو
                                                                                                                                                               

. ألفو البيجورم ك ىو شرح علي منت أيب شجاع 

. 70 ،اؼبدخل، علي صبعة 
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يراد بو علي كجو الراجح من الوجهني أك الوجوه ك يكوف مشعرا بصحة : األصح
. مقابلو
يراد بو إذا ضعف اػبالؼ ك يشعر بفساد مقابلو  : صحيح

. يراد بو األظهر من القولني أك األقواؿ: علي اؼبعتمد
. يراد بو األصح من الوجهني أك الوجوه: علي األكجو
. يراد بو ما اختاره النوكم يف الركضة ك ىو األصح يف اؼبذىب: اؼبختار
مصطلحات األقواؿ  : الثالث
. يطلق علي كالـ الشافعي: النص
. يراد بو قوؿ الشافعي قدديا أك جديدا: القوؿ
.  ما قالو الشافعي يف العراؽ: القدمي
.  ما قالو الشافعي يف مصر: اعبديد
يراد بو اختالؼ األصحاب  عن حكاية اؼبذىب : الطرؽ

يراد بو أقواؿ األصحاب مستنبطة من أصوؿ الشافعي : الوجهني أك الوجوه

 الشافعي بني مذىبيو القدمي و اجلديد: ادلبحث الثالث . ت
انفرد اؼبذىب الشافعي بني سائر اؼبذاىب األربعة حبيث عنده قولني أك تعدد 

خاصة حينما كصوؿ الشافعي دبصر رجع فيها عن أقوالو القدمي . األقواؿ يف اؼبسألة
فنسخ قولو القدمي ابعبديد ألف الشافعي قد . اليت أفيت فيها ابلعراؽ إيل قولو اعبديد

منع أصحابو لركايتو، ك بذلك قد قسم اؼبذىب الشافعي إيل قسمني، القدمي ك 
. اعبديد
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 ادلذىب الشافعي القدمي: ادلطلب األول .1
القوؿ القدمي ىو ما قالو الشافعي ابلعراؽ قبل قدكمو دبصر تصنيفا أك 

صدر الشافعي قولو بعد مالزمة اإلماـ مالك ك دمحم بن اغبسن، فوجد . إفتاء
منهما اؼبنهج اعبديد ال ىو علي مذىب أىل اغبديث ك ال علي أىل الرأم بل 

لكن قاؿ بعض العلماء أف القدمي يوافق مالكا يف أكثر مسألة، . متوسط بينهما
 .فرده النوكم حبيث القدمي ىو قوؿ ؾبتهد قد يكوف يوافق مالكا أك خيالفو

ك أبصحابو كأيب ثور ك الكرابيسي ك " اغبجة"فانتشر ىذا القوؿ بكتاب الشافعي 
.   الزعفراين ك أضبد بن حنبل

فعند الشافعي نفسو ك من تبعو إف ىذا القوؿ ال يعتد مذىبا يف الفقو 
حبضور القوؿ اعبديد يف . الشافعي فال يفيت بو ال يعمل عليو ك ال يعتمد عندىم

الفقو الشافعي صار انسخا للقوؿ القدمي، كاؼبتأخر يرفع اؼبتقدـ حيت ال يتعدد 
:   ىذا مستدال دبا قالو الشافعي .األقواؿ يف مسألة ما

 ."ليس يف حل من ركم عين القدمي"
:  قاؿ النوكم
كل مسألة قوالف للشافعي قدمي ك جديد، فاعبديد ىو الصحيح ك "

 ."عليو العمل

                                                           

؛ دمحم 157، (2011دار السالـ، : القاىرة) الفتح اؼببني يف تعريف مصطلحات الفقهاء ك األصولينيإبراىيم اغبفناكم،  
 .339، (2011دار نور الصباح، : لبناف)بن سليماف الكردم، الفوائد اؼبدنية 

؛ النوكم، اجملموع، اعبزء 283، (2007دار ابن القيم، : الرايض) 2 اعبزء القدمي ك اعبديد يف فقو الشافعيؼبني الناجي،  
1 ،282 . 

.  333، (2011دار الكتاب اللبناين، : بريكت) سبهيد لتاريخ الفلسفة اإلسالميةمصطفي عبد الرازؽ،  

. 304، 6، اعبزء البحرالزركشي،  

.  108، ، اعبزءاجملموعالنوكم،  
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: قاؿ الرافعي
 ."ال حيل عد القدمي من اؼبذىب"

:  قاؿ إماـ اغبرمني اعبويين
معتقدم أف األقواؿ القددية ليست من مذىب الشافعي، حيث "... 

كانت؛ ألنو جـز القوؿ علي ـبالفتها يف اعبديد، ك اؼبرجوع عنو ال يكوف 
 ."مذىبا للراجع

فعدؿ الشافعي آراءه يف كل ابب إال يف ابب الصداؽ بل زاده بعض 
:  اؼبواضع فيو كما قاؿ اؼباكردم

كتبو القددية يف اعبديد، ك صنفها الثانية إال ك الشافعي غري صبيع " 
الصداؽ فإنو مل يغريه يف اعبديد ك ال أعاده تصنيفو، ك إمنا ضرب علي 

 "مواضع منو ك زاد يف مواضع، ك هللا أعلم
ك لكن الواقع ليس كما أراده الشافعي، ك إف كاف القوؿ القدمي منسوخا 
. ابعبديد بل إمنا ىناؾ بعض اؼبسائل مفتيا ابلقدمي مع كجود القوؿ اعبديد خيالفو

قاؿ ابن . فبعض الشافعية يفتوف بو ك بعضهم يتمسكوف ابعبديد تبعا للشافعي
صباعة أف ىذ األمر يقع يف أربع عشرة مسألة، ك عند النوكم قد يكوف أكثر منها، 
ىذا دبعين أف العدد يف ىذه اؼبسائل ليس علي سبيل اغبصر ك من اؼبمكن يوجد 

 :ىذه ىي اؼبسائل. يف مسائل أخرم مفتيا ابلقدمي
 التثويب يف أذاف الصبح، يف القدمي استحبابو (1
 التباعد عن النجاسة يف اؼباء الكثري، يف القدمي ال يشرتط (2

                                                           

. 101، 1 ، اعبزء العزيزالرافعي،  

.29، 1، اعبزء هنايةاعبويين،  

. 452، (1994دار الكتب العلمية، : بريكت) 9، اعبزء اغباكم الكبريأبو اغبسن علي بن دمحم بن حبيب اؼباكردم،  

. 110-108، 1 اعبزء ،اجملموعالنوكم،  
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 قراءة السورة يف الركعتني اآلخرتني، يف القدمي ال يستحب (3
 االستنجاء ابغبجر فيما جاكز اؼبخرج، يف القدمي جبوازه (4
، يف القدمي ال ينقض الوضوء (5  ؼبس احملاـر
 اؼباء اعبارم، يف القدمي ال ينجس إال ابلتغري (6
 تعجيل العشاء، يف القدمي أفضل  (7
 كقت اؼبغرب، يف القدمي إمتداده إيل غركب الشفق (8
 اؼبنفرد إذا نوم االقتداء يف أثناء الصالة، يف القدمي جبوازه (9

 أكل جلد اؼبيتة اؼبدبوغ، يف القدمي ربرديو (10
 كطء احملـر دبلك اليمني، يف القدمي يوجب اغبد (11
 تقليم أظفار اؼبيت، يف القدمي كراىة (12
 شرط التحلل من االحراـ دبرضو، يف القدمي جبوازه (13
 اعتبار النصاب يف الزكاة، يف القدمي ال يعترب (14
، يف القدمي استحبابو (15  اعبهر ابلتأميم للمأمـو
، من (16   القدمي يصـو عنو كليويف مات ك عليو الصـو
  القدمي إجباره يفامتناع أحد الشريكني من عمارة اعبدار،  (17
  القدمي ضماف اليديفضماف الصداؽ يف يد الزكج،  (18
  القدمي استحبابويفاػبط اؼبصلي إذا مل يكن عصا،  (19

 ادلذىب الشافعي اجلديد: ادلطلب الثاين .2
 .ك ىو ما قالو الشافعي بعد قدكمو دبصر إيل يـو كفاتو تصنيفا أك إفتاء

، فيعتربه الشافاعية، ك ىو اؼبعموؿ بو اؼبفيت عليو ك  ىذا ىو القوؿ بقاء إيل اليـو
. اؼبعتمد عند الشافعي نفسو ك الشافعية

                                                           

. 158 ،الفتح، اغبفناكم 
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قد انتشر ىذا القوؿ بكتبو اليت ألفها الشافعي دبصر منها كاألـ، ك اؼبختصر 
 ك أبصحابو اؼبنتشركف ك الناصركف مذىبو كاؼبزين، البويطي، اؼبزين ك البويطي

 . الربيع اؼبرادم ك أبو موسي ك غريىم
بعد عدؿ الشافعي آراءه من القدمي إيل اعبديد، فحاكؿ بعض الباحثني يف 
حسب العدد األقواؿ اؼبتغرية، فحاكؽبا الدكتور ؼبني الناجي يف ىذا العمل، فحصل 

 مسألة، مث أفيت 235علي أف الشافعي قد تغري أقوالو القدمي إيل اعبديد حوايل 
 مسألة، إمنا ىذا ليس علي سبيل 19قهاء الشافعية أبقولو الشافعي القددية حوايل 

. اغبصر بل قد يكوف أكثر منها

 أسباب عدول الشافعي عن مذىبو القدمي إيل اجلديد: ادلطلب الثالث .3
ك كثري من . كاف الشافعي لو أسباب يف تغري اجتهاداتو من القدمي إيل اعبديد

الباحثني يركف أف الشافعي قد تغري رأيو بسبب اختالؼ البيئة أك بعبارة أخرم 
بتغري حاالت االجتماعية، إمنا ىذا ليس بدقيق فإف ىناؾ أكامر اليت تدفع الشافعي 

: يف عدكلو علي ما أييت
الرسالة "كاف الشافعي لو كتاب يف ؾباؿ أصوؿ الفقو الذم كضعو ابلعراؽ  (1

، بعد رحلتو دبصر أعاده يف أتليفو ك راجعو يف أصولو الستنباط "القددية
 . أحكامو ك ىذا يؤدم إيل اختالؼ االجتهاد يف فركعو

من أحد اؼبميزات الشافعي بني سائر الفقهاء، أنو قضي حياتو أكثر يف  (2
ذبوالت ك رحالت قاصدا عن التفقو يف الدين، فقاـ الشافعي يف رحالتو ىذه 
ابحثا ك فاحصا عن األدلة حيت لديو دليل أقوم ك قياس أرجح، مث يتحرم 

 . آراءه ك راجعها اجتهاداتو يف الفركع

                                                           

كاف اؼبعين من ىذين الكتابني من الشافعي إال الصياغة كتبو اؼبزين ك البويطي  
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، أف الشافعي بعد ؾبيئتو دبصر أخذ فقو الليث بن سعد  قاؿ بعض العلماء (3
إمنا ىذا سبب ضعيف . ىذا جيعلو عدؿ آراءه إيل اعبديد. علي أيدم تالميذه

حبيث، األكؿ، يف . فإنو ال يهتم بذكر الليث بن سعد أك تالميذه يف مؤلفاتو
اؼبسند الشافعي كاف مركايت الليث بن سعد قليلة تبلغ عشرة أك تزيد عنها 
بقليل، الثاين، كاف الشافعية ال يذكركف آراء الليث بن سعد يف كتبهم الفقهية 
  كثريا، فباف من ىذا كاف عالقة الفقو بني الشافعي ك الليث ضعيف جدا

من أسباب تغري الشافعي اجتهاداتو ىي تغري البيئة ك العادات بني العراؽ ك  (4
، لكن ىذا السبب ىو ىذا سبب مشهور ذكره كثري من الباحثني. مصر

تغري الشافعي .  أك قاؿ بعض أخر فإنو سبب كاه جداسبب ليس بدقيق
اجتهاداتو أكثرىا يف العبادات ك قليل يف اؼبعامالت، ك من اؼبعلـو أف 

  .العبادات غري متأثر بتقلب األزماف ك األمكاف
إف كاف الشافعي عدؿ : ك يكوف ىذا السبب ضعيف ألمرين، األكؿ

اجتهاداتو إيل اعبديد اعتمادا علي تغري البيئة بني العراؽ ك مصر فلماذا منع 

                                                           

 الليث بن تالميذىذا ما قالو أضبد أمني أبف من أسباب تغري الشافعي اجتهاداتو  فإنو خالط ببعض العلماء مصر، منهم  
. 563، (2012مؤسسة ىنداكم، : القاىرة) 2اعبزء  ،ضحي اإلسالـأضبد أمني، . سعد

. 71-69، 2 اعبزء ،القدمي،  ؼبني الناجي 

، فإهنم زعموا أف الشافعي تغري اجتهاداتو  بتغري رائيبين  الدكتورىذا ما زعم بو أضبد أمني، عبد الرضبن الشرقاكم ك 
-155، (1991دار الشركؽ، : القاىرة) أئمة الفقو التسعة؛ عبد الرضبن الشرقاكم، 563 ،ضحي، أضبد أمني. حاالت اجتماعية

156  .
96

 Moh. Mufid, “Aspek Sosiologis Fikih Imam Syafi’i,” Syariah, 1 (Juni, 2016), 7.  

.إف ىذا السبب قد رده فهد عبد هللا اغببيشي يف حبثو ربت عنواف اؼبدخل إيل مذىب اإلماـ الشافعي 

http://www.feqhup.com/uploads/13312006461.pdf  

 . 350، 1 اعبزء ،القدمي، ؼبني الناجي 

Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), 313. 

http://www.feqhup.com/uploads/13312006461.pdf
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الشافعي ؼبن تبعو أف يركم القدمي عنو كأنو قد نسخ القدمي ابعبديد؟ إف كاف 
الشأف بتغري البيئة، ما منع الشافعي ألصحابو لركاية القدمي عنو علما أبف 

.  القدمي مناسبا ؽبم يف العراؽ بل األمر عكسو
–إف كاف من أسباب العدكؿ بتغري البيئة، سبسك أصحاب الشافعي : الثاين
أبقوالو القددية، ك األمر عكسو فإهنم أخذكا أبقوالو اعبديدة ك من - العراقيوف

 .اؼبعلـو أف األقواؿ القددية مناسبا حباالهتم ابلعراؽ
اطالع الشافعي األحاديث دبصر اليت مل يطلعها من قبل فغري آراءه كفقا  (5

  .لذلك

 اخلريطة الذىنية : ادلطلب الرابع .4
اػبريطة الذىنية ىي اػبريطة اليت تبني فيها العالقة بني النظرم ك العامل الذم قد 

فعالقتو هبذا البحث، فإف الباحث يريد أف  .مت حدده ك يعترب بشيء مهم
مث حلل ىذه . يبحث أسباب عدكؿ الشافعي اجتهاداتو من القدمي إيل اعبديد

لتسهيل يف فهم ىذا البحث، ديكن النظر إيل ىذه . اؼبسائل من حيث قوة األدلة
 : اػبريطة

 
 
 
 
 
 

                                                           

.563 ،ضحي، أضبد أمني 
100

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016), 60. 
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الفصل الثالث 

 منهجية البحث

 نوع البحث . أ
ك  من خالؿ دراسة ىذا البحث العلمي اؼبدخل اؼبستخدـ فهو البحث اؼبكتيب،

حيتاج الباحث إيل آراء العلماء ك  ىو اؼبنهج جيمع فيو الواثئق، قرائتها مث ربليلها،
أقواؽبم فيما يتعلق ابؼبسائل اليت يفيت فيها ابلقوؿ القدمي من الكتب األصولية القددية 
الرتاثية ك اؼبعاصرة، من خالؿ اؼبناقشات ك غري ذلك حيت يستطيع الباحث أف 

.  حيصل علي اغبقائق الكاملة حوؿ اؼبوضوع

 مصادر البحث . ب
إف مصادر بياانت ىذا البحث كما ذكر تتكوف من أقواؿ الشافعي السادة 
الشافعية يف الكتب القددية الرتاثية ك اؼبعاصرة يف موضوع مسائل اليت يفيت فيها 

اعتبارا ابلنوع ىذا البحث أيضا، فكانت اؼبصادر . فقهاء الشافعية ابلقوؿ القدمي
. تتكوف من قسمني، كمها اؼبصادر األكلية ك اؼبصادر الثانوية

فمصادر أكلية تكونت من الكتب األصولية الرتاثية، كاألـ ك الرسالة للشافعي 
حبيثهما منبع يف القوؿ اعبديد، مث اجملموع شرح اؼبهذب ك ركضة الطالبني للنوكم، 
العزيز شرح الوجيز للرافعي، اغباكم الكبري شرح ـبتصر اؼبزين للماكردم، حبر اؼبذىب 

ك علي الرغم ىذه كلو، إف كاف ىناؾ كتب أخرم مضموان فيها اؼبسائل . للركايين
. عن ىذا اؼبوضوع أهنا تعترب دبصادر أكلية

                                                           
101

M. Subana dan Sudrajat, Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah (Bandung: Pustaka Setia,2005), 

77. 

102
Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan ( Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 

3.  
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فتكوف . فمصادر اثنوية ىي اؼبصادر اليت لتسهيل الباحث يف ربليل اؼبسائل
يف . ىذه اؼبصادر ىي الكتب اؼبعاصرة ك قليل من الرتاثية كمنت أيب شجاع ك غريه
. بعضها، أحياان مل يذكر القدمي ك اعبديد إمنا بذكر قوؿ اؼبعتمد لدم اؼبذىب

 طريقة مجع البياانت  . ت
طريقة صبع البياانت أك اؼبنهج الذم يستخدمها الباحث يف عملية صبع البياانت ىي 

ك ىي اؼبنهج الذم صبع اغبقائق ك اؼبعلومات علي طريقة نظر . طريقة الواثئقية
الواثئق اؼبوجودة يف مكاف معني ك لو كاف من الكتاب أك اعبريدة أك اجملالت أك غري 

 ك طريقة الواثئق يف ىذا البحث ربتوم علي الكتب اليت حبث فيها عن .ذلك
مسائل اليت يفيت عليها فقهاء الشافعية ابلقوؿ القدمي، ك ما يتعلق بو فبا لو أثر يف 

.  ربليل اؼبسألة ىذا البحث

 طريقة حتليل البياانت  . ث
كفقا عبنس البياانت النوعية ابتدأ الباحث بطريقة ربليل البياانت ابألسلوب 

 الوصفي، أما اؼبنهج التقريب الذم استخدـ الباحث ىو منهج التقريب اؼبقارين،
ك الطريقة اليت يستخدمها الباحث يف عملية ربليل البياانت ىذا البحث بطريقة 

:   حيث ديكن الباحث قائم بعدات خطواتربليل اؼبضموف،
يف أكؿ خطوة عرض الباحث اؼبسئلة اليت أراد بتحليلها مث يقـو . تفكيك اؼبسئلة. أ

بتفكيكها حيت كجد الباحث جهة االتفاؽ ك جهة االختالؼ حبيث إمنا يف كل 
 . مسئلة فقهية ؽبا كجهاف، كجو اؼبتفق ك كجو اؼبختلف

                                                           
103

Sugiono, Metode, 240.  

104
 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2010), 132-136. 

105
Consuelo G. Sevilla, dkk., An Introduction to Research Methods, terj. Alimuddin Tuwu 

(Cet. I: Jakarta, UI Press, 1993), 85.; Atang Abd. Hakim dan Jaih Mubarok, Metodologi Studi 

Islam (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 66.  
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 ربرير اؼبسئلة بذكر قويل اؼبذىب، القدمي ك اعبديد، ك من اؼبمكن ذكر الباحث . ب
 . أقواؿ الفقهاء عرب اؼبذىب اآلخر اليت اتفقت بينهما

 عرض األدلة من القولني مث قاـ الباحث دبقارنتها بذكر كجو الداللة لكل منهما . ت
ك اؼبناقشات بينهما حيت انبثق الباحث القوؿ اؼبختار أك األدلة الراجحة كفقا 

 . لقوة األدلة ك دبناسب اؼبصلحة
 قاـ الباحث بتحقيق اآلايت ك زبريج األحاديث ك اغبكم عليها عند اغباجة . ث

 . لذلك، فإف يف بعض الكتب الرتاثية مل يقم مؤلفوىا برتقيم اآلايت ك توثيقها
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الفصل الرابع 

 ادلسائل الراجحة يف اإلحنجاج ابلقدمي

 ادلسائل الراجحة يف االحتجاج ابلقدمي: ادلبحث األول . أ

 ادلسائل يف ابب الطهارة: ادلطلب األول .1

 التباعد عن النجاسة يف ادلاء الكثري (1
إذا كقع يف اؼباء الكثري الراكد قباسة جامدة كاؼبيتة، فهل جيوز االغرتاؼ فبا 

حوايل النجاسة أـ جيب التباعد عنها بقدر القلتني؟ فاألكيل أف ال أيخذ اؼباء إال 
 فإف مل تزؿ بعد إخراج ك إزالة النجاسة فإف فعل جاز استعماؿ اؼباء كلو،
 .النجاسة ك كانت علي حاؽبا فوقع اػبالؼ علي القولني

ال جيب التباعد ك جيوز االغرتاؼ من أم موضوع شاء، فلو أف : القول القدمي
يستعمل اؼباء إيل حد القلتني ك لو من أقربو إيل النجاسة ك ألصقو هبا ك ىو 

ك قاؿ بو القاضي . ظاىر اؼبذىب علي خالؼ الغالب ك ىو ما رجحو النوكم
 أبو الطيب، اؼباكردم، احملاملي، أبن سريج ك أبو سعيد االصطخرم

ك اؼبقصود منو أف يكوف . جيب التباعد عن النجاسة بقد القلتني: القول اجلديد
  ك قاؿ بو أبو إسحاؽ اؼبركزم. اؼباء القلتني حائال بينو ك بني النجاسة

أدلة القول القدمي 
:  استدؿ القوؿ القدمي دبا يلي

                                                           

. 336، 1، اعبزء اغباكماؼباكردم،  

. 337، 1، اعبزء اغباكم؛ اؼباكردم، 192، 191، 1، اعبزء اجملموع؛ النوكم، 50.، 1، اعبزء العزيزالرافعي،  

 .337، 1، اعبزء اغباكم؛ اؼباكردم، .192، 1، اعبزء اجملموع؛ النوكم، .50، 1، اعبزء العزيزالرافعي،  
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فػىقىاؿى رىسيوؿي ااُهَّلًل  ... الزُّزبػىرٍيً عىٍن عيبػىٍيًد ااُهَّلًل ٍبًن عىٍبًد ااُهَّلًل ٍبًن عيمىرى عىٍن أىبًيًو قىاؿى . أ
ٍسوي شىٍ ءه     ًإذىا بػىلىغى اٍلمىاءي قػيلُهَّللتػىنٍيً ملٍى يػينىجًٌ

فػىقىاؿى   ًإذىا كىافى  ...  عىٍن عىٍبًد ااُهَّلًل ٍبًن عىٍبًد ااُهَّلًل ٍبًن عيمىرى عىٍن أىبًيًو قىاؿى . ب
  اٍلمىاءي قػيلُهَّللتػىنٍيً ملٍى حيىًٍمًل اػبٍىبىثى 

أف النجاسة اؼبائعة لو كقعت يف اؼباء الكثري ك انغمزت فيو جاز استعماؿ . ت
 .الكل ك كذلك إف كانت النجاسة جامدة فهي من ابب األكيل

 .أف النجاسة القائمة ال حكم ؽبا فكاف كجودىا كعدمها. ث
أف اؼباء الواحد ال يتبعض حكمو، إمنا جيرم عليو حكم كاحد ك ىو يف . ج

  .النجاسة أك الطهارة
أدلة القول اجلديد 
:  استدؿ اعبديد دبا يلي

 .ألف ال حاجة إيل استعماؿ اؼباء ك كاف فيو قباسة قائمة. أ
 .أف ما يقارب النجاسة كاف لو حكم خاص حبكمها. ب

مناقشة أدلة اجلديد 

                                                           

رقم اغبديث . 76، (2000صبعية اؼبكنز اإلسالمي، : القاىرة) سنن ابن ماجودمحم بن يزيد أيب عبد هللا ابن ماجو،  
557 .

-11، (2000صبعية اؼبكنز اإلسالمي، : القاىرة) 1، اعبزء سنن أيب داكدسليماف بن األشعث بن شداد أيب داكد،  
. 63رقم اغبديث . 12

.  51، 1، اعبزء العزيزالرافعي،  

.  190، 1، اعبزء اجملموعالنوكم،  

.  337، 1، اعبزء اغباكماؼباكردم،  

.  190، 1، اعبزء اجملموعالنوكم،  

. 337، 1، اعبزء اغباكماؼباكردم،  
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القدر اجملتنب لو كاف كحده حكم ابلنجاسة يف حالة اإلنفراد، إما أف يكوف 
فإف مل يكن قد تغري حكمو عما كاف عليو، . ؿبكوما لو ابلنجاسة أك ال يكوف

ك إف كاف األمر كذلك لنجس ما جياكره دبجاكرتو كما قبس دبجاكرة النجاسة، 
.  ىذا حيت تنتشر النجاسة إيل الكل

الرأي ادلختار 
نظرا دبا قاؿ يف القدمي ديكن القوؿ أبنو أرجح لقوة أدلتو، ك لكن عند الشافعي 

إذا . لو القاعدة اليت سقاىا يف اعبديد ك شائعا بني الشافعية ك ىي اإلحتياط
سبسك هبذه القاعدة فقد تغري حكمو لكاف اعبديد ىو أرجح حبيث ترتب يف 

ك لذلك عند الباحث أف القوؿ اؼبختار يف ىذه القضية ىو . صحة العبادة
اعبديد اعتمادا علي القاعدة اليت بناىا الشافعي مهما كاف صبهور الشافعية قد 

. افتوا ابلقدمي
 

 طهارة ادلاء اجلاري (2
إذا كقعت النجاسة يف اؼباء مث غري أحد صفتو أك صفاتو ك ىي طعم، ريح أك 

فوقع . لوف، كاف اؼباء قبس سواء كاف اؼباء جاراي أك راكدا قليال أك كثريا
.  اػبالؼ إف كاف اؼباء اعبارم القليل ك كقعت فيو قباسة ك مل يتغري صفتو

.  أف اؼباء اعبار ال ينجس إال ابلتغري: القول القدمي
ك بو صبهور . ينجس اؼباء كلو بدكف تغري دبجرد مالقاة النجاسة: القول اجلديد
.  الشافعية

:  أدلة القول القدمي
:  استدؿ القدمي دبا يلي
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سيوي شىٍ ءه ًإالُهَّلل . أ عىٍن أىًِب أيمىامىةى اٍلبىاًىًل ًٌ قىاؿى قىاؿى رىسيوؿي ااُهَّلًل   ًإفُهَّلل اٍلمىاءى الى يػينىجًٌ
 مىا غىلىبى عىلى  رحًًيًو كىطىٍعًمًو كىلىٍونًوً 

كفقا دبا قاؿ النيب أف اؼباء النجس إذا تغري من أحد صفاتو، إف مل : كجو الداللة
. يتغري فهو طاىر

نىا ًإَلى غىًديرو فىًإذىا ًفيًو ًجيفىةي ضًبىارو قىاؿى . ب يػٍ اًبًر ٍبًن عىٍبًد ااُهَّلًل قىاؿى انٍػتػىهى عىٍن جى
سيوي شىٍ ءه  نىا رىسيوؿي ااُهَّلًل   فػىقىاؿى ًإفُهَّلل اٍلمىاءى الى يػينىجًٌ فىكىفىٍفنىا عىٍنوي حىَّتُهَّلل انٍػتػىهى  إًلىيػٍ

نىا كىأىٍركىيٍػنىا كىضبىىٍلنىا  فىاٍستػىقىيػٍ
أف اؼباء اعبارم إذا كقعت فيو قباسة فلم ينجس من غري التغري حبيث . ت

 .أشبو اؼباء تزاؿ بو النجاسة
أدلة القول اجلديد  

:  استدؿ الشافعي يف اعبديد دبا يلي
فػىقىاؿى رىسيوؿي ااُهَّلًل   ًإذىا  ... عىٍن عيبػىٍيًد ااُهَّلًل ٍبًن عىٍبًد ااُهَّلًل ٍبًن عيمىرى عىٍن أىبًيًو قىاؿى . أ

ٍسوي شىٍ ءه   .بػىلىغى اٍلمىاءي قػيلُهَّللتػىنٍيً ملٍى يػينىجًٌ
إف مل يبلغ اؼباء القلتني ك كقعت فيو قباسة لكاف اؼباًء قبس، ك : كجو الداللة

.  كاف اغبديث عموما ال فرؽ بني اعبارم ك الراكد
 .قباسة اؼباء القليل دبجرد اؼبالقاة، ك اؼباء الكثري ابلتغري صفاتو. ب

مناقشة أدلة القدمي 

                                                           

. 563رقم اغبديث . 77، سننابن ماجو،  

. 562رقم اغبديث . 77، سننابن ماجو،  

.  195، 1، اعبزء اجملموعالنوكم،  

. 557رقم اغبديث . 76، سننابن ماجو،  

.  57، 1، اعبزء العزيزالرافعي،  
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اغبديث بركاية أيب أمامة الباىلي ضعيف حبيث يف إسناده رشدين بن سعد قد 
  .ضعفو صباعة من أىل العلم، قد ضعفو أضبد ك أبو زرعة ك النسائي

مناقشة أدلة اجلديد 
قد أجاب اإلماـ اغبرمني اعبويين عن حديث القلتني أبف اؼباء الذم يف النهر 
يزيد علي القلتني فال ديكن ضبل اػببث، ك قياس النهر عليهما ال دليل عليو 

 .حبيث اغبديث ليس يف ؿبلو
الرأي ادلختار 

من خالؿ عرض األدلة ك مناقشتها فإف القدمي ىو أرجح ك علي الرغم مستدال 
حبديث ضعيف إال أف معناه صحيح ك عمل بو أىل العلم بل حكي صباعة من 

 .أىل العلم اإلصباع علي صحة معناه
 

 أكل جلد ادليتة ادلدبوغ (3
إف كاف اغبيواف فبا يؤكل مث ذكي هبا فجلدىا حالؿ علي االطالؽ، أما كاف 

ك اختلف إف . اغبيواف فبا ال أيكل ك لو ذكي هبا فجلدىا حراـ علي الدكاـ
.  كاف اغبيواف فبا يؤكل مث مات بدكف الذكاة

. ربرمي أكلو، ك بو قاؿ النوكم ك ىو األصح عند اعبمهور: القول القدمي
جواز أكلو، ك بو قاؿ القفاؿ، الفوراين، الركايين، ك : القول اجلديد
 .اعبرجاين

                                                           

ماالنج، مطبعة جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية ) األحاديث الضعيفة يف األحكاـ الفقهية لدم الشافعيةنصر هللا، 
. 208، (2016اغبكومية، 

. 196-195، 1، اعبزء اجملموعالنوكم،  

. 209، األحاديثنصر هللا،  

. 284، 1، اعبزء اجملموعالنويي،  
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 أدلة القول القدمي
:  استدؿ القدمي دبا يلي

. أ       
 . أخذ بعمومها فجلد اؼبيتة ال يطهر ابلدابغ: كجو الداللة

عىًن اٍبًن عىبًٌاسو رض  هللا عنهما قىاؿى كىجىدى النُهَّللِبُّز   شىاةن مىيًٌتىةن أيٍعًطيػىتػٍهىا . ب
تىةه  ٍلًدىىا قىاليوا ًإنػُهَّللهىا مىيػٍ قىًة قىاؿى النُهَّللِبُّز   ىىالُهَّلل انٍػتػىفىٍعتيٍم جًبً ٍيميونىةى ًمنى الصُهَّللدى مىٍوالىةه ًلمى

 .قىاؿى ًإمنُهَّللىا حىريـى أىٍكليهىا
ٍيمو قىاؿى . ت تىًة إبًًىىابو كىالى  ... عىٍن عىٍبًد ااُهَّلًل ٍبًن عيكى يػٍ أىٍف الى تىٍستىٍمًتعيوا ًمنى اٍلمى

 .عىصىبو 
 .من اغبديثني يدالف بصريح ربرمي استمتاع اؼبيتة ك خباصة أكلها: كجو الداللة

 .ألف ما قبس ابؼبوت مل يطهر ابلددابغ كاللحم. ث
 .أف ما مل يطهر يف اللحم فلم يطهر أيضا يف اعبلد. ج
ال جيوز ارتفاع التنجيس مع بقاء اؼبوت، حبيث ارتفاع اغبكم مع بقاء . ح

  .العلة ؿباؿ
أدلة القول اجلديد 

:  استدؿ الشافعي يف اعبديد دبا يلي
ٍعتي رىسيوؿى ااُهَّلًل   يػىقيوؿي ًإذىا ديًبغى اإًلىىابي فػىقىٍد . أ عىٍن عىٍبًد ااُهَّلًل ٍبًن عىبُهَّللاسو قىاؿى ظبًى

 .طىهيرى 
                                                           

.  5:3القرآف،  

. 1516رقم اغبديث . 283، 1 اعبزء ،صحيحالبخارم،  

. 4129رقم اغبديث . 689، 2، اعبزء سننأبوا داكد،  

. 59، 1، اعبزء اغباكماؼباكردم،  

. 838رقم اغبديث . 156، (2000القاىرة، صبعية اؼبكنز اإلسالمي، ) صحيح مسلممسلم، بن مسلم بن اغبجاج  
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اهًبىا . ب ٍيميونىةى فػىقىاؿى النُهَّللِبُّز   ىىالُهَّلل اٍستىٍمتػىٍعتيٍم إبًًىى عىًن اٍبًن عىبُهَّللاسو مىاتىٍت شىاةه ًلمى
غى األىًدمًي طيهيوريهي  تىةه فػىقىاؿى ًإفُهَّلل ًدابى  .فػىقىاليوا ًإنػُهَّللهىا مىيػٍ

أف أكل جلد اؼبيتة اؼبدبوغ فبا يؤكل فهو جائز مستدال حبديثني، : كجو الداللة
 . حبيث أف اعبلد بعد الدابغ طهور

  .إف جاز بيع جلد اؼبيتة اؼبدبوغ عباز أكلو أيضا. ت
مناقشة أدلة القدمي 

قد اعرتض علي ما استدؿ بو القدمي من حديث ابن عباس حبيث أف اؼبقصود 
من اغبديث ىو ربرمي اللحم ك ليس ربرمي اعبلد كربرمي اللحم ىو شائع بني 

األكؿ ال يصح . ك أيضا اعرتض علي حديث عبد هللا بني عكيم ألمرين. الناس
ألف يف إسناده علي بن اؼبدين، قد تويف النيب ك ىو . االحتجاج بو حبيث مرسل

الثاين أف اإلىاب . سنة، ك ىو يركيو مرة عن شيخو قومو انس من جهينة
مستعمل ما قبل الدابغ، ألف اسم اإلىاب يتناكؿ اعبلد قبل دابغو ك ينتقل عنو 

  .االسم بعد دابغو، قبل الدابغ يسمي ابإلىاب أما بعده يسمي ابعبلد
مناقشة أدلة اجلديد 

قد استدؿ اعبديد حبديثني كالمها بركاية ابن عباس، ك لكن ليس فيهما دليل 
صريح يدؿ علي جواز أكل اعبلد اؼبيتة اؼبدبوغ حبيث قد قاؿ النيب يف حديثني 

فإف اغبديثني قد . بكلمة طهر ك اؼبعلمـو أف طهر ال يدؿ علي جواز أكلو
. تكلما عن جواز استعماؿ اآلنية من اعبلد ك ليس أكل اعبلد

الرأي ادلختار 

                                                           

. 3590، رقم اغبديث 2، اعبزء مسندأضبد،  

.  66، 1، اعبزء اغباكماؼباكردم،  

 الفقو اإلسالمي ك موسوعة،  الزحيلي؛ كىبة.66-61، 1، اعبزء اغباكم؛ اؼباكردم، .284، 1، اعبزء اجملموعالنوكم،  
. 220، (2010دار الفكر، : دمشق) 1، اعبزء القضااي اؼبعاصرة
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. كفقا دبا جاء يف األدلة ك مناقشتها فكاف القدمي ىو أرجح لقوة أدلتو
 

 دلس احملارم (4
فوقع . إذا ؼبس الرجل إمرأة أجنبية ابلغة ينقض كضوئو بال خالؼ عند الشافعية

اػبالؼ إف ؼبس احملاـر من النسب، الرضاع ك اؼبصاىرة كاألـ، األخت ك أـ 
الزكجة إيل قولني 

ال ينقض كضوئو، ك بو قاؿ صبهور الشافعية ك ىو أحد األقواؿ : القول القدمي
  .يف اعبديد

ينقض كضوئو، ك بو قاؿ الركايين يف الرضاع ك اؼبصاىرة أما : القول اجلديد
 .نسب عنده ال ينقض

. أدلة القول القدمي
: استدؿ القدمي دبا يلي

. أ    
كجو الداللة من ىذه اآلية، كاف الشافعي يف ىذه القضية مستدال هبذه اآلية 

يفمها أبف من مبطالت الوضوء ىو ؼبس اؼبرأة األجنبية البالغة ليس من إمنا ىو 
.  ذكات الرحم كاألـ ك األخت ك أـ الزكجة

عىٍن أىًِب قػىتىادىةى األىٍنصىارًلًٌ أىفُهَّلل رىسيوؿى ااُهَّلًل   كىافى ييصىلًٌ  كىٍىوى حىاًمله أيمىامىةى . ب
بًٍنتى زىيٍػنىبى بًٍنًت رىسيوًؿ ااُهَّلًل   كىألىًِب اٍلعىاًص ٍبًن رىبًيعىةى ٍبًن عىٍبًد مشىٍسو فىًإذىا 

ـى ضبىىلىهىا  سىجىدى كىضىعىهىا كىًإذىا قىا
                                                           

.  31، 2، اعبزء اجملموعالنوكم،  

. 31، 2، اعبزء اجملموع؛ النوكم، .188، 1، اعبزء اغباكماؼباكردم،  

.  5:6القرآف،  
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إذا كاف ؼبس احملاـر من مبطالت الوضوء ؼبا ضبلها النيب يف صالتو : كجو الداللة
حبيث ضبلها يرتتب علي صحة عبادتو، ك أيضا ضبلها دؿ علي أف ؼبس احملاـر 

.  ليست من مبطالت الوضوء
 .أف احملـر ليست حملل الشهوة فهن أشبهنت الرجل. ت

أدلة القول اجلديد 
: استدؿ الشافعي دبا يلي

. أ    
كاف الشافعي يف اعبديد أخذ ىذه اآلية بظاىرىا، يفهمها : كجو الداللة

، كبريىا ك صغريىا   .بعمومها، إذان ال فرؽ بني األجنبية ك احملـر
 .ألف احملـر من جنس من يقصد ابلشهوة، فلمسها يبطل الوضوء. ب
 .ألف ما ينقض الوضوء من األجانب ينقضو من ذكات الرحم. ت

مناقشة أدلة القدمي 
قد استدؿ القدمي ابآلية، إمنا اؼبقصود من قولو تعايل ىي عمومها حبيث ليس 
، فتشمل كل امرأة سواء كانت ىي أجنبية أـ ؿبرما . فيها قرينة زبص علي احملـر

ك اؼبعلمـو أف . أما اغبديث قد ضبلها النيب ك ىي أمامة صغرية ليست ابلغة
.  الصغرية ليست من مبطالت الوضوء

مناقشة أدلة اجلديد 

                                                                                                                                                               

 .515رقم اغبديث . 104، 1، اعبزء صحيحالبخارم،  

. 147، 1، اعبزء حبرالركايين،  

.  5:6القرآف،  

.  147، 1، اعبزء حبرالركايين،  

. 188، 1، اعبزء اغباكماؼباكردم،  
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إف هللا تعايل مل يقل شيئا يف القرآف بكلمة فاحشة، فيمكن اؼبقصود منها ىي 
اعبماع كما ذىب إليو اغبنفية، أك ؼبسها بشهوة كما قاؿ بو اؼبالكية، إف ؼبسها 
هبا ينقض الوضوء، أك ؼبس األجنبية البالغة كما ذىب إليو القدمي بقرينة حديث 

إذان كانت اآلية عموما فيخصصها حبديث النبوم، فحمل اآلية . عن أيب قتادة
.  علي عمومها مع كجود اؼبخصص ال جيوز

الرأي ادلختار 
من خالؿ عرض األدلة ك اؼبناقشة لكل القولني كاف القدمي ىو أرجح حبيث 

ك إف كاف ؼبس احملـر من نواقض . لقوة أدلتو ك ىو ما ذىب إليو صبهور العلماء
الوضوء لكاف مشقة ك حرج بني الناس، فهم يسكنوف مع آابئهم ك أمهاهتم ك 
، ماذا يكوف لو ؼبسهن ينقض  من عاداهتم يقبلوف أيديهم ك ؼبسهم كل يـو

ك أيضا اعبديد خالف حبديث صحيح فكاف القدمي . الوضوء؟ طبعا حرج ؽبم
. ىو اؼبختار عند الشافعية

 

 االستنجاء ابحلجر إذا جاوز ادلخرج (5
. من مبطالت الوضوء ىي خركج شيئ من البدف إما أف يكوف الريح أك العني
فقد اتفق الشافعية إف خرج الريح يكفي ابلوضوء دكف الغسل ك ال يستنجي 

إف كاف خركج اؼبين، اغبيض ك النفاس فال يكفي االقتصار ابلوضوء ك ال . منو
إف خرج البوؿ ك الغائط ال جيوز . يستنجي ابغبجر بل يتعني إيل اؼباء، الغسل

إف جاكز البوؿ . االقتصار ابلوضوء بل يستنجي إما أف يكوف ابغبجر أك اؼباء
فال يكفي االقتصار ابغبجر بل  (الصفحة) ك الغائط ظاىر اإللية اغبشفة

                                                           

.  اؼبراد ابغبشفة ما فوؽ اػبتاف أك قدرىا من مقطوعها 
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 فهل جيوز أف فوقع اػبالؼ إف جاكز الغائط إيل ابطن اإللية. يتعني إيل اؼباء
يستنجي ابألحجار إيل قولني 

جواز االستنجاء ابألحجار إف تعدم إيل ابلطن اإللية ك ىو : القول القدمي
 .األظهر

بو قاؿ اؼبزين ك . ال جيوز فيو ابألحجار بل يتعني إيل اؼباء: القول اجلديد
 .البويطي

 أدلة القول القدمي
: استدؿ القدمي دبا يلي

االستنجاء ابألحجار ىو الغالب من أحواؿ الناس، ك منع ذلك يؤدم إيل . أ
 ترؾ استعماؽبا

 .اؼبنتشر فوؽ عادة الناس يعسر اإلحرتاز عنو. ب
القدر اؼبنتشر يتعذر يف ربديده ك لذلك جعل ابطن اإللية حدا يف جواز . ت

 .اغبجارة
أدلة القول اجلديد 

:  استدؿ الشافعي يف اعبديد دبا يلي

                                                           

. 144، 2، اعبزء اجملموعالنوكم، . اؼبراد بباطن اإللية ما يسترت يف حاؿ القياـ ك بظاىرىا ما ال يسترت 

دار الكتب العلمية، : بريكت) 1، اعبزء مغين احملتاج؛ دمحم بن دمحم اػبطيب الشربيين، 170، 1، اعبزء اغباكماؼباكردم،  
2000) ،163 .

. 142، 2، اعبزء اجملموعالنوكم،  

. 170، 1، اعبزء اغباكماؼباكردم،  

. 163، 1، اعبزء مغينالشربيين،  

. 142، 1، اعبزء العزيزالرافعي،  
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أف األحجار ىي رخصة يف االستنجاء مع ىذه قباسة ظاىرة قد خرجت . أ
 .عن حكم االستنجاء

أف ىذه قباسة قد جاكزت عن موضعها، فاغبجارة زبص يف موضعها ك . ب
 . ىي اؼبخرج

مناقشة أدلة اجلديد 
أحياان حينما . إف ربديد فيما جاكز اؼبخرج أك القدر اؼبنتشر ليس أمر يسري

فإف . قضاء اغباجة قد جاكزت النجاسة إيل حواليها، فإيل ابطن اإللية مثال
.  ىذه تغلب يف أحواؿ الناس، إف منعهم يف اغبجارة ىذا يؤدم تعسرىم

الرأي ادلختار 
من خالؿ عرض األدلة جيد أف القدمي ىو أرجح بنسبة قوة أدلتو، ك لكن عند 
الباحث قد يكوف اعبديد ىو األرجح حبيث اعتمادا علي القاعدة اليت سقاىا 

حبيث يف ىذه القضية ترتتب يف صحة العبادة فصار . الشافعي، اإلحتياط
. اعبديد ىو أرجح بنسبة الباحث

 

 ادلسائل يف ابب الصالة: ادلطلب األول .2

 وقت ادلغربامتداد  (1
.  دخوؿ كقت اؼبغرب بغركب الشمس إصباعا ك اختلف يف آخر كقتها

ك بو قاؿ . كاف كقت اؼبغرب إيل غركب الشفق األضبر: القول القدمي
 النوكم

                                                           

. 170، 1، اعبزء اغباكماؼباكردم،  

. 20-19، 2، اعبزء اغباكماؼباكردم،  
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ال كقت للمغرب إال كقت كاحد بقدر كضوء، سرت عورة، آذاف، : القول اجلديد
  ك بو قاؿ الزعفراين. إقامة، ك طبس ركعات

 أدلة القول القدمي
:  استدؿ القدمي دبا يلي

كىكىٍقتي اٍلمىٍغًرًب مىا ملٍى يىٍسقيٍط  ... عىٍن عىٍبًد ااُهَّلًل ٍبًن عىٍمروك عىًن النُهَّللِبًٌ   قىاؿى . أ
 ثػىٍوري الشُهَّللفىقً 

أىكُهَّللؿى  ... عىٍن أىًِب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى قىاؿى رىسيوؿي ااُهَّلًل   ًإفُهَّلل لًلصُهَّللالىًة أىكُهَّللالن كىآًخرنا. ب
 .كىٍقًت اٍلمىٍغًرًب ًحنيى تػىٍغريبي الشُهَّللٍمسي كىًإفُهَّلل آًخرى كىٍقًتهىا ًحنيى يىًغيبي األيفيقي 

كىكىٍقتي اٍلمىٍغًرًب مىا ملٍى  ... عىٍن عىٍبًد ااُهَّلًل ٍبًن عىٍمروك عىًن النُهَّللِبًٌ   أىنُهَّللوي قىاؿى . ت
 .يىٍسقيٍط فػىٍوري الشُهَّللفىقً 

أف ىذه األحاديث تدؿ بصراحة أبف كقت اؼبغرب إيل أف يغيب : كجو الداللة
 . الشفق األضبر

ًبتو مىا لىكى تػىٍقرىأي ً  اٍلمىٍغًرًب . ث عىٍن مىٍركىافى ٍبًن اغبٍىكىًم قىاؿى قىاؿى ًَل زىٍيدي ٍبني اثى
ًبًقصىاًر اٍلميفىصُهَّللًل كىقىٍد رىأىٍيتي رىسيوؿى ااُهَّلًل   يػىٍقرىأي ً  اٍلمىٍغًرًب ًبطيوَلى الطُّزولىيػىنٍيً 

ـي   .قىاؿى قػيٍلتي مىا طيوَلى الطُّزولىيػىنٍيً قىاؿى األىٍعرىاؼي كىاأليٍخرىل األىنٍػعىا
من ىذا اغبديث قد علم أبف النيب قد قرأ سورة األعراؼ يف : كجو الداللة

اؼبغرب، فال ديكن أف يقرأىا بطوؽبا إال بطوؿ الزماف، فهذا يدؿ علي طوؿ 
 .اؼبغرب

                                                           

. 162، 2، اعبزء األـالشافعي،  

. 1417رقم اغبديث . 243، صحيحمسلم،  

. 151رقم اغبديث . 47، 1، اعبزء سننالرتمذم،  

.  396رقم اغبديث . 71-70، 1، اعبزء سننأبو داكد،  

. 812رقم اغبديث . 139، 1، اعبزء سننأبو داكد،  
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اؼبغرب ىي من اؼبكتوابت فلها أف تكوف كقتني كسائر الصلوات . ج
 .اؼبفركضة

ألف صالة اؼبغرب ذبمع إيل غريىا فوجب أف يتصل بوقت ما جيمع . ح
 .إليها، كالظهر ك العصر، اؼبغرب ك العشاء

أدلة القول اجلديد 
:  استدؿ الشافعي يف اعبديد دبا يلي

عىًن اٍبًن عىبُهَّللاسو قىاؿى قىاؿى رىسيوؿي ااُهَّلًل   أىمُهَّللًِن ًجرٍبًيلي عىلىٍيًو السُهَّللالىـي ًعٍندى اٍلبػىٍيًت . أ
فػىلىمُهَّللا كىافى اٍلغىدي  ... كىصىلُهَّلل  ًِبى يػىٍعًِن اٍلمىٍغًربى ًحنيى أىٍفطىرى الصُهَّللائًمي  ... مىرُهَّللتػىنٍيً 

صىلُهَّلل  ًِبى الظُّزٍهرى ًحنيى كىافى ًظلُّزوي ًمثٍػلىوي كىصىلُهَّلل  ًِبى اٍلعىٍصرى ًحنيى كىافى ًظلُّزوي ًمثٍػلىٍيًو 
 كىصىلُهَّلل  ًِبى اٍلمىٍغًربى ًحنيى أىٍفطىرى الصُهَّللائًمي 

 .كاف النيب صلي بيومني يف نفس الوقت: كجو الداللة
نىا أىبيو أىيُّزوبى غىازاين كىعيٍقبىةي ٍبني عىاًمرو . ب ـى عىلىيػٍ عىٍن مىٍرثىًد ٍبًن عىٍبًد ااُهَّلًل قىاؿى لىمُهَّللا قىًد

ًذًه الصُهَّللالىةي  ـى إًلىٍيًو أىبيو أىيُّزوبى فػىقىاؿى لىوي مىا ىى يػىٍومىًئذو عىلى  ًمٍصرى فىأىخُهَّللرى اٍلمىٍغًربى فػىقىا
ٍعتى رىسيوؿى ااُهَّلًل   يػىقيوؿي الى تػىزىاؿي أيمُهَّللًَّت خًبىرٍيو  ايى عيٍقبىةي فػىقىاؿى شيًغٍلنىا قىاؿى أىمىا ظبًى

ريكا اٍلمىٍغًربى ًإَلى أىٍف تىٍشتىًبكى النُّزجيوـي   .أىٍك قىاؿى عىلى  اٍلًفٍطرىًة مىا ملٍى يػيؤىخًٌ
إنكار أيب أيوب دليال علي أف اؼبغرب ليس ؽبا إال كقت : كجو الداللة
 .كاحد

مناقشة أدلة القدمي 

                                                           

. 20، 2، اعبزء اغباكماؼباكردم،  

. 393رقم اغبديث . 69، 1، اعبزء سننأبو داكد،  

. 418رقم اغبديث . 73، 1، اعبزء سننأبو داكد،  

. 21، 2، اعبزء اغباكماؼباكردم،  
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األكؿ أف ىذه . قد اعرتض عن اغبديث يف قراءة األعراؼ إيل ثالثة أشياء
السورة تنزؿ متفرقة ك ليست منزؿ كاملة يف كقت كاحد، فمن اؼبمكن أف النيب 

الثاين قد يكوف النيب قرأ آايت ذكر فيها . قرأ من بعض آايهتا قبل كماؽبا
  .األعراؼ، ك الثالث أنو ؿبموؿ علي االستدامة

مناقشة أدلة اجلديد 
األكؿ أف جربيل . اعرتض عن اغبديث أف النيب يصلي مع جربيل إيل ثالثة أكجو

الثاين أف حديث جربيل مقدـ يف . إمنا أراد بياف كقت اإلختار ليس كقت اعبواز
أكؿ األمر دبكة أما األحاديث يف القدمي كردت متأخرا يف اؼبدينة، فوجب تقدمي 

الثالث أف األحاديث اليت كردت يف القدمي أقوم من . اؼبأخر علي اؼبقدـ
  .حديث جربيل ألمرين، األكؿ أف ركاهتا أكثر ك الثاين أهنا أصح إسنادا

الرأي ادلختار 
من خالؿ عرض األدلة ك مناقشتها أف القدمي ىو أرجح لقوة أدلتو حبيث إذا 
. سبسك ابعبديد فال ديكن أف يقيم اؼبصلي صالة النافلة قبل اؼبغرب لقصر كقتها

. ك هللا أعلم. ك لذا القدمي ىو الراجح حيت أعطي اؼبصلي فرصة آلداء النافلة
 

 تعجيل صالة العشاء  (2
 .ال خالؼ بني الفقهاء أف آداء الصالة يف أكؿ كقتها أفضل إال األحناؼ

ىذا مستدال دبا جاء يف اغبديث  

                                                           

. 22-21، 2، اعبزء اغباكماؼباكردم،  

. 35، 3، اعبزء اجملموعالنوكم،  

. 62، 2، اعبزء اغباكماؼباكردم، . عندىم أف أتخري الصالة ىو أفضل 
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عىٍن أيٌـً فػىٍركىةى قىالىٍت سيًئلى رىسيوؿي ااُهَّلًل   أىلُّز األىٍعمىاًؿ أىٍفضىلي قىاؿى 
 الصُهَّللالىةي ً  أىكُهَّللًؿ كىٍقًتهىا

فصالة الظهر أفضل يف تعجيلها يف أكؿ كقتها إال إذا اشتد اغبر، إف كاف األمر 
كذلك فتأخريىا أفضل، فالصبح يستحب تعجيلها مطلقا ك كذلك العصر ك 

.  فوقع اػبالؼ يف العشاء إيل قولني. اؼبغرب
ك بو قاؿ أبو حامد، احملاملي . أف تعجيل العشاء أفضل: القول القدمي
 .ك قاؿ بو القاضي حسني. أتخريىا أفضل: القول اجلديد

أدلة القول القدمي 
:  استدؿ اعبديد دبا يلي

. أ        
معين احملافظة يف اآلية ىي اؼببادرة يف آداء الصالة ألكؿ كقتها : كجو الداللة
 .خوفا ضياعها

عىٍن أيٌـً فػىٍركىةى قىالىٍت سيًئلى رىسيوؿي ااُهَّلًل   أىلُّز األىٍعمىاًؿ أىٍفضىلي قىاؿى الصُهَّللالىةي . ب
 ً  أىكُهَّللًؿ كىٍقًتهىا
 .كاف آداء الصالة يف أكؿ كقتها ىو أحب األعماؿ عند هللا: كجو الداللة

                                                           

. 462رقم اغبديث . 75-74، سننأبو داكد،  

؛ يرم الباحث سليم اػبطيب فإف النوكم قد اختار اعبديد، فإف مل جيد من كالـ .60، 3، اعبزء اجملموعالنوكم،  
سامل . يدؿ علي أنو خيتار اعبديد، ألف ىذا الكالـ يفيد إيل ذلك (ك ىو أقوم دليال)النوكم اؼبصرحة يف إختياره لكن قولو يف اجملموع 

 .226،(2016دار النور اؼببني،: عماف) إختيارات اإلماـ النوكم اليت تفرد هبا من اؼبذىب الشافعيبن أضبد اػبطيب، 

.  2:238البقرة،  

. 63، 2، اعبزء اغباكماؼبلوردم،  

.  462رقم اغبديث . 75-74، سننأبو داكد،  
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ًذًه الصُهَّللالىًة صىالىًة . ت اًف ٍبًن بىًشريو قىاؿى أىانى أىٍعلىمي النُهَّللاًس ًبوىٍقًت ىى عىًن النػُّزٍعمى
ًر لًثىالًثىةو   .اٍلًعشىاًء اآلًخرىًة كىافى رىسيوؿي ااُهَّلًل   ييصىلًٌيهىا ًلسيقيوًط اٍلقىمى

كاف النيب يصلي العشاء دبجرد دخوؿ كقتها، ىذا دبعين أف النيب : كجو الداللة
 . صلي يف أكؿ كقتها

 .أف صالة العشاء كصلوات اؼبكتوبة األخرم، فتعجيلها أفضل. ث
أدلة القول اجلديد  

:  استدؿ الشافعي يف اعبديد دبا يلي
كىالى  ... كىافى النُهَّللِبُّز   ييصىلًٌ  الظُّزٍهرى ًحنيى تػىزيكؿي الشُهَّللٍمسي ... يف اغبديث . أ

بُّز النػُهَّللٍوـى قػىبػٍلىهىا كىالى اغبٍىًديثى  يػيبىاًَل بًتىٍأًخرًي اٍلًعشىاًء ًإَلى ثػيليًث اللُهَّللٍيًل كىالى حيًي
ا  .بػىٍعدىىى
 ... كىافى النُهَّللِبُّز   ييصىلًٌ  الصُّزٍبحى كىأىحىديانى يػىٍعًرؼي جىًليسىوي ... يف اغبديث . ب

كىالى يػيبىاًَل بًتىٍأًخرًي اٍلًعشىاًء ًإَلى ثػيليًث اللُهَّللٍيًل مثيُهَّلل قىاؿى ًإَلى شىٍطًر اللُهَّللٍيًل كىقىاؿى ميعىاذه 
 .قىاؿى شيٍعبىةي مثيُهَّلل لىًقيتيوي مىرُهَّللةن فػىقىاؿى أىٍك ثػيليًث اللُهَّللٍيلً 

كاف من اغبديثني أف النيب صلي العشاء يف ثلث الليل دبعين : كجو الداللة
 . يؤخرىا
عىٍن أىًِب ىيرىيٍػرىةى يػىٍرفػىعيوي قىاؿى لىٍوالى أىٍف أىشيقُهَّلل عىلى  اٍلميٍؤًمًننيى ألىمىٍرتػيهيٍم بًتىٍأًخرًي . ت

وىاًؾ ًعٍندى كيلًٌ صىالىةو   .اٍلًعشىاًء كىاًبلسًٌ

                                                           

. 419رقم اغبديث . 73، 1، اعبزء سننأبو داكد،  

. 381، 1، اعبزء العزيزالرافعي،  

. 778رقم اغبديث . 147، صحيحالبخارم،  

. 540رقم اغبديث . 109-108، صحيحالبخارم،  

. 46رقم اغبديث . 9، 1، اعبزء سننأبو داكد،  
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ٍعتي رىسيوؿى ااُهَّلًل   يػىقيوؿي لىٍوالى أىٍف أىشيقُهَّلل . ث اًلدو اعٍبيهىًِنًٌ قىاؿى ظبًى عىٍن زىٍيًد ٍبًن خى
وىاًؾ ًعٍندى كيلًٌ صىالىةو كىألىخُهَّللٍرتي صىالىةى اٍلًعشىاًء ًإَلى ثػيليًث  عىلى  أيمُهَّللًَّت ألىمىٍرتػيهيٍم اًبلسًٌ

 .اللُهَّللٍيلً 
عىٍن أىًِب ىيرىيٍػرىةى أىفُهَّلل رىسيوؿى ااُهَّلًل   قىاؿى لىٍوالى أىٍف أىشيقُهَّلل عىلى  أيمُهَّللًَّت ألىمىٍرتػيهيٍم . ج

وىاًؾ ًعٍندى كيلًٌ صىالىةو   .بًتىٍأًخرًي اٍلًعشىاًء كىاًبلسًٌ
أف ىذه األحاديث صرحية تدؿ علي أف النيب قد أخر العشاء إيل : كجو الداللة
.  ثلث الليل

مناقشة أدلة القدمي 
أما اآلية ك اغبديث ركاية أـ . ليس ىناؾ دليل صريح يدؿ علي تعجيل العشاء

فركة فإهنما عموما لسائر الصلوات إال العشاء، ك خصص العشاء بتأخريىا 
أك إف كاف النيب كاظب العشاء يف أكؿ كقتها، فلماذا . ابألحاديث األخرم

خصصها النيب بتأخريىا؟ 
مناقشة أدلة اجلديد 

اعرتؼ أبف اعبديد ىو أقوم دليال كرد فيو األحاديث الصحيحة تدؿ علي 
األكؿ اقتداء دبا أمر . العشاء بتأخريىا بل إمنا تعجيلها ىو أفضل لثالثة أمور

هللا، قد أمر هللا حملافظة الصالة، فهذه احملافظة تكوف دببادرة آداء الصالة يف أكؿ 
الثاين امتثاال دبا جاء يف اغبديث، فإف تعجيل الصالة يف أكؿ كقتها . كقتها

الثالث من أسرار تعجيل الصالة ىو خوفا ضياع . أحب األعماؿ عند هللا
.  كقتها، ك ىذا كفق ابلقاعدة اليت سقاىا الشافعي ك ىي اإلحتياط

الرأي ادلختار 

                                                           

.  23رقم اغبديث . 10-9، 1، اعبزء سننالرتمذم،  

. 539رقم اغبديث . 87، 1، اعبزء سننالنسائي،  
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من خالؿ عرض األدلة من القولني فيبدك أف القدمي ىو أرجح لقوة أدلتو ك ىذا 
إف كاف التأخري ىو أفضل لرتكوىا ىذه . القوؿ مناسب أبحواؿ الناس اليـو

الواجبة حبيث الناس مستيقظوف يف الصبح بل أكثرىم قضاء يف الصبح علما 
ك لذا خوفا ك دفعا عن تركها فتعجيلها ىو . أبف العشاء يف ىذا الوقت قد فات

.  أفضل
 

 التثويب يف آذان الصبح (3
، ألف  التثويب ىو أف يقوؿ اؼبؤذف بعد حي علي الفالح الصالة خري من النـو

  .اؼبؤذف دعا إيل الصالة ابغبيعلتني مث عاد فدعا إليها
ك بو قاؿ عمر  .قد استحب التثويب يف أذاف الصبح ك يفيت بو: القول القدمي

بن اػبطاب ك ابنو، أنس، اغبسن البصرم، ابن سريين، الزىرم، مالك، أضبد ك 
  .داكد

 .ال يستحب التثويب يف أذاف الصبح بل يكره: القول اجلديد
أدلة القول القدمي 

: استدؿ ىذا القوؿ بعدة من األدلة، منها
عىٍن ًبالىؿو قىاؿى قىاؿى ًَل رىسيوؿي ااُهَّلًل   الى تػيثػىٌوًبىنُهَّلل ً  شىٍ ءو ًمنى الصُهَّلللىوىاًت ًإالُهَّلل ً  . أ

 صىالىًة اٍلفىٍجرً 
                                                           

. 413، 1، اعبزء العزيزالرافعي،  

؛ النوكم، .199، (1991اؼبكتب اإلسالمي، : بريكت) 1، اعبزء ركضة الطالبنيؿبي الدين بن شرؼ النوكم،  
. 102، 3، اعبزء اجملموع

. 188-187، 2، اعبزء األـالشافعي،  

رقم . 60، (2000صبعية اؼبكنز اإلسالمي، : القاىرة) 1، اعبزء سنن الرتميذمدمحم بن عيسي بن سورة الرتميذم،  
. 198اغبديث 
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فىًإٍف  ... قػيٍلتي ايى رىسيوؿى ااُهَّلًل عىلًٌٍمًِن سينُهَّللةى األىذىاًف قىاؿعن أيب ؿبذكرة قاؿ . ب
يػٍره ًمنى النػُهَّللٍوـً  يػٍره ًمنى النػُهَّللٍوـً الصُهَّللالىةي خى   كىافى صىالىةى الصُّزٍبًح قػيٍلتى الصُهَّللالىةي خى

عىٍن مىاًلكو أىنُهَّللوي بػىلىغىوي أىفُهَّلل اٍلميؤىذًٌفى جىاءى ًإَلى عيمىرى ٍبًن اػبٍىطُهَّللاًب يػيٍؤًذنيوي ًلصىالىًة . ت
يػٍره ًمنى النػُهَّللٍوـً فىأىمىرىهي عيمىري أىٍف جيىٍعىلىهىا ً   ا فػىقىاؿى الصُهَّللالىةي خى ًئمن هي انى الصُّزٍبًح فػىوىجىدى

اًء الصُّزٍبحً   ًندى
زبصيص التثويب يف أذاف الصبح ؼبا يعرض للنائم من التكاسل بسبب . ث

  .النـو
أدلة القول اجلديد 

.  استدؿ الشافعي يف قولو اعبديد أبف أاب ؿبذكرة مل حيكو عن النيب
 مناقشة أدلة القدمي

قاؿ أبو عيسي يف ركاية . استدؿ ؼبن ذىب إليو القدمي ابألحاديث الضعيفة
حديث بالؿ ال نعرفو إال من حديث أيب إسرائيل اؼبالئئ ك أبو إسرائيل : بالؿ

مل يسمع ىذا اغبديث من اغبكم بن عتيبة إمنا ركاه عن اغبسن بن عمارة عن 
اغبكم بن عتيبة، ك أبو إسرائيل اظبو إظباعيل بن أيب إسحاؽ ك ىو ليس 

  .ابلقوم عند أىل اغبديث
ك استدؿ أيضا ابغبديث بركاية أيب ؿبذكرة مع أنو مل حيكو عن النيب يف ىذه 

.  القضية
مناقشة أدلة اجلديد 

                                                           

. 500رقم اغبديث . 87، 1 ، اعبزء سننأبو داكد،  

. 154رقم اغبديث . 24، (2000صبعية اؼبكنز اإلسالمي، : القاىرة)مالك بن أنس، اؼبوطأ  

. 409، (2003دار الكتب العلمية، : بريكت) 1، اعبزء هناية احملتاجدمحم بن أيب العباس الرملي،  

.  60، 1، اعبزء سننالرتميذم،  
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مستدال الشافعي أبف أاب ؿبذكرة مل حيكو عن النيب، ك ديكن القوؿ أبف ىذا 
سهو منو ك نسياف حيت سطر ىذه اؼبسألة، حبيث أبو ؿبذكرة قد ركاه عن النيب 
ك ىذا خيالف ما زعمو الشافعي، ك قد ذكر الباحث اغبديث بركاية أيب ؿبذكرة 

أك من اؼبمكن أف ىذا اغبديث مل يبلغو الشافعي ك إف بلغو لقاؿ بو، . فيما سبق
 .مث بين التثويب يف القدمي بركاية غريه

الرأي ادلختار  
اعتمادا فيما سبق من عرض األدلة ك مناقشاهتا، فكاف القوؿ القدمي ىو أرجح 
لقوة أدلتو ك علي الرغم أف األحاديث اليت اعتمد عليها فقهاء الشافعية ضعيفة، 
ك القدمي لو مصلحة كبرية حيث التثويب قد دعا ؼبستمعني إيل الصالة مع أهنم 

.  يف حاؿ التكاسل بسبب النـو فزاد التثويب يف األذاف اعالما ؽبم
 

 اخلط ادلصلي إن مل يكن لو عصا (4
من اؼبستحب أف يكوف ما بني يدم اؼبصلي سرتة إما من جدار أك سارية أك 

. إذا كاف يف الصحراء أف يغرز عصا أك كبوه حيت ال دير شاخصا أمامو. غريمها
. فوقع اػبالؼ إف مل يكن ىناؾ شاخصا

ك قاؿ بو القاضي أبو . يستحب أف خيط اؼبصلي خطا أمامو: القول القدمي
  حامد اؼبركزم، أبو حامد، القاضي أبو الطيب، البندنيجي ك البيهقي

 .قاؿ بو اعبويين ك الغزايل. ال عربة ابػبط فال يستحب: القول اجلديد
أدلة القول القدمي 

                                                           

. 413، 1، اعبزء العزيز؛ الرافعي، 58.، 2، اعبزء حبرالركايين،  

. 227-226، 3، اعبزء اجملموعالنوكم،  

. 294، 1، اعبزء ركضةالنوكم،  
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: استدؿ القدمي دبا يلي
عىٍن أىًِب ىيرىيٍػرىةى أىفُهَّلل رىسيوؿى ااُهَّلًل   قىاؿى ًإذىا صىلُهَّلل  أىحىديكيٍم فػىٍليىٍجعىٍل تًٍلقىاءى كىٍجًهًو . أ

ٍد فػىٍليػىٍنًصٍب عىصنا فىًإٍف ملٍى يىكيٍن مىعىوي عىصنا فػىٍليىٍخطيٍط خىطًّا مثيُهَّلل الى  ئنا فىًإٍف ملٍى جيًى يػٍ شى
 .يىضيرُّزهي مىا مىرُهَّلل أىمىامىوي 

 .أف اػبط لتظهري حـر اؼبصلي فكاف مستحبا. ب
أدلة القول اجلديد 

:  استدؿ الشافعي يف اعبديد دبا يلي
 .إف مل يكن ىناؾ شاخصا مر أمامو فال عربة ابػبط. أ

مناقشة أدلة القدمي 
قد أجاب علي ىذا . أف حديث أيب ىريرة اضطرااب فال يصح االحتجاج بو

االعرتاض أبف قد اتفق العلماء علي العمل ابغبديث الضعيف يف فضائل 
  .األعماؿ دكف اغبالؿ ك اغبراـ، ك ىذه القضية يف فضائل األعماؿ

الرأي ادلختار 
من خالؿ عرض األدلة ك مناقشتها كاف القدمي ىو أرجح لقوة أدلتو مهما كاف 

.  قد استدؿ ابغبديث الضعيف إمنا ىذا يف فضائل األعماؿ
 

 اجلهر ابلتأميم للمأموم (5
أف التأمني سنة لكل من فرغ بعد قراءة الفاربة يف صالة أك خارجها، ك أيضا 
أنو مستحب لكل مصل من فرغ بعد الفاربة سواء كاف يف صالة جهرية أك 

                                                           

. 689رقم اغبديث . 118، 1، اعبزء سننأبوا داكد،  

. 226، 3، اعبزء اجملموعالنوكم،  

. 226، 3؛ النوكم، اجملموع، اعبزء .295، 1، اعبزء ركضةالنوكم،  
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إف مل جيهر اإلماـ يف أتمينو، فيجهر اؼبقتدم ليتنبو اإلماـ . سرية منفردا أك صباعة
، إذا كاف اإلماـ قد أٌمن جهراي، ىل اؼبقتدم . ك غريه فوقع اػبالؼ يف اؼبأمـو

أف جيهر يف أتمينو 
 .جيهر يف أتمينو: القول القدمي
  .ال يستحب أف جيهر يف التأمني: القول اجلديد

أدلة القول القدمي 
: قد استدؿ القدمي دبا يلي

نيوا فىًإفُهَّلل اٍلمىالىًئكىةى تػيؤىمًٌني . أ عىٍن أىًِب ىيرىيٍػرىةى عىًن النُهَّللِبًٌ   قىاؿى ًإذىا أىمُهَّللنى اٍلقىارًئي فىأىمًٌ
ـى ًمٍن ذىٍنًبوً  ًة غيًفرى لىوي مىا تػىقىدُهَّلل  .فىمىٍن كىافىقى أتىًٍمينيوي أتىًٍمنيى اٍلمىالىًئكى

نيوا فىًإنُهَّللوي مىٍن كىافىقى أتىًٍمينيوي . ب ـي فىأىمًٌ عىٍن أىًِب ىيرىيٍػرىةى أىفُهَّلل النُهَّللِبُهَّلل   قىاؿى ًإذىا أىمُهَّللنى اإًلمىا
ـى ًمٍن ذىٍنًبًو كىقىاؿى اٍبني ًشهىابو كىكىافى رىسيوؿي ااُهَّلًل  ًة غيًفرى لىوي مىا تػىقىدُهَّلل أتىًٍمنيى اٍلمىالىًئكى

 .  يػىقيوؿي آًمنيى 
كىقىاؿى عىطىاءه آًمنيى ديعىاءه أىمُهَّللنى اٍبني الزُّزبػىرٍيً كىمىٍن كىرىاءىهي حىَّتُهَّلل ًإفُهَّلل لًٍلمىٍسًجًد . ت

 .لىلىجُهَّللةن 
 .كانت األحاديث تدؿ علي أف اؼبأمـو أف جيهر يف أتمينو: كجو الداللة

 .أف اؼبأمـو متابع لإلماـ يف التأمني، إف جهر اإلماـ يف أتمينو فيجهره. ث
أدلة القول اجلديد 

                                                           

. 331، 3، اعبزء اجملموعالنوكم،  

. 249، 2، اعبزء األـالشافعي،  

. 6476رقم اغبديث . 1300، 2، اعبزء صحيحالبخارم،  

. 788رقم اغبديث . 149، 1، اعبزء صحيحالبخارم،  

. 149، 1، اعبزء صحيحالبخارم،  

. 506، 1، اعبزء العزيزالرافعي،  
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:  استدؿ الشافعي يف اعبديد دبا يلي
أف اآلمني ذكر مسنوف يف الصالة، فال يستحب للمقتدم أف جيهر يف . أ

 .صالتو كالتكبريات
أف قراءة اؼبأمـو ال جيهر كسائر أذكاره يف الصالة فال جيهر يف أتمينو، إمنا . ب

  .جيهر لإلماـ
مناقشة أدلة اجلديد 

ىذه األدلة قد خالفت دبا جاء يف القدمي حبيث كرد فيو األحاديث الصحيحة 
. اؼبصرحة تدؿ علي أف اؼبأمـو مأمور أف جيهر يف أتمينو

الرأي ادلختار 
من خالؿ عرض األدلة ك مناقشتها فكاف القدمي ىو أرجح لقوة أدلتو ك ال 

. شيئ يف اعبديد ك ال نص يدؿ علي كراىيتو
 

 قراءة السورة يف الركعتني اآلخرتني (6
ال خالؼ عند الشافعية أف قراءة الفاربة ركن من أركاف الصالة، بدكهنا 

أما قراءة السورة بعد الفاربة تكوف مستحبا يف الركعتني األكلني، فوقع . فبطلت
.  اػبالؼ يف الركعتني اآلخرتني

 .ال يستحب قراءهتا، فركع مباشرة بعد الفاربة: القول القدمي
 .إف مل يقرأىا اؼبصلي فليس لو إعادة. يستحب قراءهتا: القول اجلديد

                                                           

. 145، 2، اعبزء حبرالركايين،  

. 150، 2، اعبزء هنايةاعبويين،  

. 351-350، 3، اعبزء اجملموعالنوكم،  

.  250، 2، اعبزء األـالشافعي،  
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أدلة القول القدمي 
:  استدؿ القدمي دبا يلي

عىٍن عىٍبًد ااُهَّلًل ٍبًن أىًِب قػىتىادىةى عىٍن أىبًيًو أىفُهَّلل النُهَّللِبُهَّلل   كىافى يػىٍقرىأي ً  الظُّزٍهًر ً  . أ
األيكلىيػىنٍيً أًبيٌـً اٍلًكتىاًب كىسيورىتػىنٍيً كىً  الرُهَّللٍكعىتػىنٍيً األيٍخرىيػىنٍيً أًبيٌـً اٍلًكتىاًب كىييٍسًمعينىا 
ا ً  اٍلعىٍصًر  اآليىةى كىييطىوًٌؿي ً  الرُهَّللٍكعىًة األيكَلى مىا الى ييطىوًٌؿي ً  الرُهَّللٍكعىًة الثُهَّللانًيىًة كىىىكىذى

ا ً  الصُّزٍبحً   كىىىكىذى
 .أف الركعتني اآلخرتني مبنامها علي التخفيف. ب

أدلة القول اجلديد  
:  استدؿ الشافعي يف اعبديد دبا يلي

عىٍن أىًِب سىًعيدو اػٍبيٍدرًلًٌ أىفُهَّلل النُهَّللِبُهَّلل   كىافى يػىٍقرىأي ً  صىالىًة الظُّزٍهًر ً  الرُهَّللٍكعىتػىنٍيً . أ
األيكلىيػىنٍيً ً  كيلًٌ رىٍكعىةو قىٍدرى ثىالىًثنيى آيىةن كىً  األيٍخرىيػىنٍيً قىٍدرى طبىٍسى عىٍشرىةى آيىةن أىٍك 
قىاؿى ًنٍصفى ذىًلكى كىً  اٍلعىٍصًر ً  الرُهَّللٍكعىتػىنٍيً األيكلىيػىنٍيً ً  كيلًٌ رىٍكعىةو قىٍدرى ًقرىاءىًة 

 .طبىٍسى عىٍشرىةى آيىةن كىً  األيٍخرىيػىنٍيً قىٍدرى ًنٍصًف ذىًلكى 
اًبًر ٍبًن ظبىيرىةى قىاؿى قىاؿى عيمىري ًلسىٍعدو قىٍد شىكىاؾى النُهَّللاسي ً  كيلًٌ شىٍ ءو . ب عىٍن جى

حىَّتُهَّلل ً  الصُهَّللالىًة قىاؿى أىمُهَّللا أىانى فىأىميدُّز ً  األيكلىيػىنٍيً كىأىٍحًذؼي ً  األيٍخرىيػىنٍيً كىالى آليو 
  مىا اقػٍتىدىٍيتي ًبًو ًمٍن صىالىًة رىسيوًؿ ااُهَّلًل   قىاؿى ذىاؾى الظُهَّللنُّز ًبكى 

حكم الصالة بني الركعتني األكلني ك اآلخرتني متساكاي، إف كاف أكؽبما . ت
 .كاجب فآخرمها كاجب ك كذلك يف اؼبستحب

                                                           

.  784رقم اغبديث . 149-148، 1 ، اعبزء صحيحالبخارم،  

. 154، (2007دار اؼبنهاج، : جدة) 2، اعبزء هنايةاعبويين،  

. 1043رقم اغبديث . 189، صحيحمسلم،  

. 803رقم اغبديث . 138، 1، اعبزء سننأبو داكد،  

. 148، 2، اعبزء حبرالركايين،  
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مناقشة أدلة اجلديد 
فإف اعبديد قد خالف ابألحاديث اليت صرحت بكراىيتو ك أيضا فإف الركعتني 

.  اآلخرتني بنيت للتخفيف
الرأي ادلختار 

بعد أف عرض األدلة ك مناقشتها فإف الرأم الراجح يف ىذه القضية ىو القدمي 
.  بكراىية قراءة السورة بعد الفاربة يف الركعتني اآلخرتني

 

 إقتداء ادلنفر يف أثناء صالتو (7
اؼبصلي اؼبنفرد إذا أقيمت اعبماعة فاألكيل أف يتم صالتو ركعتني مث يسلم ك 

–فإف نوم دخوؿ اعبماعة بدكف أف يقطع . يكوانف لو انفلة مث يقتدم اإلماـ
.  صالتو كقع اػبالؼ- يسلم

ك ىو أحد األقواؿ يف . جواز اقتداء اؼبنفرد أثناء الصالة: القول القدمي
 .اعبديد

ك بو قاؿ مالك، أبو حنيفة ك أضبد . عدـ اعبواز فتبطل صالتو: القول اجلديد
 .يف أصح الركايتني 

أدلة القول القدمي 
: استدؿ يف القدمي دبا يلي

بػُهَّللرى مثيُهَّلل أىشىارى إًلىٍيًهٍم فىمىكىثيوا مثيُهَّلل . أ عىٍن أىًِب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى خىرىجى النُهَّللِبُّز   ًإَلى الصُهَّللالىًة كىكى
اٍنطىلىقى فىاٍغتىسىلى كىكىافى رىٍأسيوي يػىٍقطيري مىاءن فىصىلُهَّلل  هًبًٍم فػىلىمُهَّللا اٍنصىرىؼى قىاؿى ًإّنًٌ 

 .خىرىٍجتي إًلىٍيكيٍم جينػيبنا كىًإّنًٌ نىًسيتي حىَّتُهَّلل قيٍمتي ً  الصُهَّللالىةً 

                                                           

. 104، 4، اعبزء اجملموعالنوكم،  

. 200، 2، اعبزء العزيزالرافعي،  
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أف الصحابة قد أنشأكا اقتداء جديدا حبيث تبني أف اعبماعة : كجو الداللة
األكيل مل تكن صحيحا، ك جيوز لو أف يصلي بعض الصالة منفردا مث يقتدم بو 

 .فأصبح إماما، ك كذلك جيوز أف يكوف مأموما بعد ما كاف منفردا
عىٍن سىٍهًل ٍبًن سىٍعدو السُهَّللاًعًدلًٌ أىفُهَّلل رىسيوؿى ااُهَّلًل   ذىىىبى ًإَلى بىًِن عىٍمرًك ٍبًن . ب

انىًت الصُهَّللالىةي فىجىاءى اٍلميؤىذًٌفي ًإَلى أىًِب بىٍكرو فػىقىاؿى أىتيصىلًٌ   نػىهيٍم فىحى عىٍوؼو لًييٍصًلحى بػىيػٍ
لًلنُهَّللاًس فىأيًقيمى قىاؿى نػىعىٍم فىصىلُهَّلل  أىبيو بىٍكرو فىجىاءى رىسيوؿي ااُهَّلًل   كىالنُهَّللاسي ً  الصُهَّللالىًة 
فػىتىخىلُهَّللصى حىَّتُهَّلل كىقىفى ً  الصُهَّللفًٌ فىصىفُهَّللقى النُهَّللاسي كىكىافى أىبيو بىٍكرو الى يػىٍلتىًفتي ً  
صىالىتًًو فػىلىمُهَّللا أىٍكثػىرى النُهَّللاسي التُهَّللٍصًفيقى اٍلتػىفىتى فػىرىأىل رىسيوؿى ااُهَّلًل   فىأىشىارى إًلىٍيًو 
ٍيًو فىحىًمدى  رىسيوؿي ااُهَّلًل   أىًف اٍمكيٍث مىكىانىكى فػىرىفىعى أىبيو بىٍكرو رض  هللا عنو يىدى
ااُهَّللى عىلى  مىا أىمىرىهي ًبًو رىسيوؿي ااُهَّلًل   ًمٍن ذىًلكى مثيُهَّلل اٍستىٍأخىرى أىبيو بىٍكرو حىَّتُهَّلل اٍستػىوىل 

ـى رىسيوؿي ااُهَّلًل   فىصىلُهَّلل  فػىلىمُهَّللا اٍنصىرىؼى    ... ً  الصُهَّللفًٌ كىتػىقىدُهَّلل
فلما جاز يف ابتدائها صباعة ك . ألف الصالة ؽبا طرفاف ابتدائها ك انتهائها. ت

ك كذلك جيوز أف يكوف يف . يف انتهائها منفردا حبيث أحدث أمامو أك مات
 .ابتدائها منفردا ك يف انتهائها صباعة

أف صالة اؼبنفرد أنقص من صالة اعبماعة، بناء األفضل علي األنقص . ث
 .جائز فيما إتيانو منفردا

أدلة القول اجلديد 
:  استدؿ السافعي يف اعبديد دبا يلي

                                                                                                                                                               

. 1277رقم اغبديث . 175، سننابن ماجو،  

 .200، 2، اعبزء العزيزالرافعي،  

. 688رقم اغبديث . 132، 1، اعبزء صحيحالبخارم،  

. 338، 2، اعبزء اغباكماؼباكردم،  
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قىاؿى ًإمنُهَّللىا جيًعلى  ... عىٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو أىفُهَّلل رىسيوؿى ااُهَّلًل   سىقىطى عىٍن فػىرىًسوً . أ
يكا كىًإذىا رىكىعى فىارٍكىعيوا كىًإذىا سىجىدى فىاٍسجيديكا بػُهَّللرى فىكىربًٌ ـي لًيػيٍؤمتىُهَّلل ًبًو فىًإذىا كى   ...اإًلمىا

اعتمادا دبا يف اغبديث كاف تكبري اؼبأمـو عقيب تكبري اإلماـ، إذا : كجو الداللة
 .سبقو ابلتكبري فبطلت صالتو ؼبخالفة أمر النيب

أف اؼبأمـو كجب اتباع إمامو يف موقفو ك أفعالو، إف تقدـ إمامو يف موقف . ب
 .الصالة ال جيوز،ك كذلك إذا تقدمو يف أفعاؽبا

مناقشة أدلة القدمي 
ال جيوز االحتجاج ابغبديث دبا ركم أف النيب قد أحـر ك ىو جنب فتذكر ذلك 
األمر ك خرج مث عاد إيل الصالة بعد الغسل فأحـر هبم، ألف الصحابة قد 

ك ال جيوز أيضا االحتجاج ابغبديث دبا ركم أف أاب . افتتحوا علي قصد اعبماعة
بكر قد ائتم ابلنيب بعد ما صلي بعض الصالة إماما ألف ذلك أيضا قد افتتح 

فاعرتض ىذه االعرتاضات أبنو يصح االحتجاج ابغبديث أف النيب . صباعة
جنب فتذكر ذلك األمر حبيث يف اغبقيقة مل يكن يف صالة فلم تصح صباعتهم 

ك كذلك اغبديث أبو بكر يصح االحتجاج بو حبيث . مث صحت بعد ذلك
كاف يف حكم األصل ك مل يكن متابعا ألحد مث صار متابعا فإف ذلك 

  .جائز
الرأي ادلختار 

من خالؿ عرض األدلة ك مناقشتها كاف اعبديد ىو أرجح عند الباحث لقوة 
أدلتو ك ىو ما ذىب إليو صبهور العلماء ك علي الرغم أف الشيخني قد اختارا 

                                                           

. 380رقم اغبديث . 81، 1، اعبزء صحيحالبخارم،  

. 337، 2، اعبزء اغباكماؼباكردم،  

. 426-425، 2، اعبزء حبرالركايين،  



73 
 

 

حبيث إذا كاف القدمي ىو الراجح ألدم ذلك إيل اختالؼ بني اإلماـ ك . القدمي
.  ك هللا أعلم. اؼبأمـو علما أبف اإلماـ جعل ليأمت

 

 ادلسألة يف ابب اجلنائز: ادلطلب الثالث .3

 تقليم أظفار ادليت  (1
إذا مات احملـر فال أيخذ شعره ك ال ظفره، ك ال يقرب طيبا، إف كاف الرجل فال 

فوقع اػبالؼ إف كاف اؼبويت من . يلبس ـبيطا، ك ال يسرت رأسو ك ال كجو اؼبرأة
.  غري احملـر يف تقليم أظفاره

أكره تقليم أظفار اؼبيت، ك بو قاؿ أبو حنيفة، مالك ك : القول القدمي
 .اؼبزين

 .يستحب تقليم أظفار اؼبيت، ك بو قاؿ أضبد: القول اجلديد
أدلة القول القدمي 

: قد استدؿ القدمي دبا يلي
إذا كاف اػبتاف كاجب يف حاؿ اغبياة فال يفعل بعد كفاتو، ك كذلك تقليم . أ

  .أظفره فهو مستحب يف حاؿ اغبياة ك ال تقليم بعد الوفاة
إذا سرؽ الرجل فعليو القطع يده إف كاف يف حاؿ اغبياة، إف مات قبل . ب

 .ك كذلك يف تقليم أظفار فال تقليم بعد كفاتو. القطع قال قطع بعد كفاتو
 .أف التقليم قطع جزء من يديو فكاف مكركىا. ت

                                                           

. 12، 3، اعبزء اغباكماؼباكردم،  

. 297، 3، اعبزء حبرالركايين،  

.  12، 3، اعبزء اغباكماؼباكردم،  

. 297، 3، اعبزء حبرالركايين،  
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أدلة القول اجلديد 
:  قد استدؿ الشافعي يف اعبديد دبا يلي

 .افعلوا دبيتكم ما تفعلوف بعركسكم: من حديث. أ
مستدال دبا جاء يف اغبديث إف كاف تنظيف ك ذبميل عادة يف : كجو الداللة

 .العركس، ك كذلك بعد الوفاة فكاف اؼبستحب
أف تنظيف يسن يف حاؿ اغبياة ، فوجب أف يستحب تنظيفو بعد الوفاة . ب

 .كإزالة النجاسة
 .أف التنظيف مسنوف يف اغبياة فأشبو الغسل يف تقليمو. ت

مناقشة أدلة اجلديد 
اعرتض دبا استدؿ يف اعبديد فإنو ليس ىناؾ دليل صريح يدؿ علي تقليم الظفر 

ك لقد قاؿ هللا . ك ال سيما ىو اؼبستحب بل كرد فيو دليل إلسراع دفن اؼبيت
يف تكرمي بين آدـ، مستدال هبا فإف تكرمي اؼبيت بغسلها ك يقرب طيبا مث دفن 

.  علي ما كاف ىو عليو
الرأي ادلختار 

بعد أف عرض األدلة ك مناقشتها فالقدمي ىو أرجح لقوة أدلتو ك ىو ما ذىب 
.  إليو صبهور العلماء

 

                                                           

. 218، (1995مؤسسة قرطبة، : القاىرة) 2، اعبزء تلخيص اغببريشهاب الدين دمحم بن علي بن حجر العسقالين،  

. 12، 3، اعبزء اغباكماؼباكردم،  

. 297، 3، اعبزء حبرالركايين،  



75 
 

 

 ادلسألة يف ابب الزكاة: ادلطلب الرابع .4

 اعتبار النصاب يف زكاة الركاز (1
  قد .اؼبقصود من الركاز ىو الذىب ك الفضة اؼبستخرجاف من ابطن األرض

اتفق الشافعية ال يشرتط اغبوؿ يف الركاز بال خالؼ، ك اختلف يف اعتبار 
. النصاب فيها
. فيأخذ طبسو قليلو ك كثريه. ال يشرتط النصاب فيها: القول القدمي
 .فال خيمس إال بعد النصاب. يشرتط النصاب فيها: القول اجلديد

 أدلة القول القدمي
: استدؿ القدمي دبا يلي

اًز اػٍبيميسي  ... عىٍن أىًِب ىيرىيٍػرىةى رض  هللا عنو عىًن النُهَّللِبًٌ   قىاؿى . أ  .كىً  الرًٌكى
استدؿ بعمـو اغبديث ك كاف مل يفرؽ بني قد بلغ النصاب أك مل : كجو الداللة

.  يبلغ
أدلة القول اجلديد 

ا أىٍخبػىرىتٍػهىا قىالىٍت ذىىىبى . أ عىٍن ضيبىاعىةى بًٍنًت الزُّزبػىرٍيً ٍبًن عىٍبًد اٍلميطُهَّللًلًب ٍبًن ىىاًشمو أىنػُهَّللهى
بىًة فىًإذىا جيرىذه خييٍرًجي ًمٍن جيٍحرو ًدينىارنا مثيُهَّلل ملٍى يػىزىٍؿ خييٍرًجي  ًتًو بًبىًقيًع اػبٍىٍبخى ادي غًبىاجى اٍلًمٍقدى
ا  بػٍعىةى عىشىرى ًدينىارنا مثيُهَّلل أىٍخرىجى ًخٍرقىةن ضبىٍرىاءى يػىٍعًِن ًفيهى ًدينىارنا ًدينىارنا حىَّتُهَّلل أىٍخرىجى سى

انىٍت شبىىانًيىةى عىشىرى ًدينىارنا فىذىىىبى هًبىا ًإَلى النُهَّللِبًٌ   فىأىٍخبػىرىهي كىقىاؿى لىوي خيٍذ  ًدينىاره فىكى

                                                           

.  27، (1996دار القلم، : دمشق) 2، اعبزء الفقو اؼبنهجيمصطفي اػبن،  

. 57، 6، اعبزء اجملموعالنوكم،  

. 6999رقم اغبديث . 1394، 2، اعبزء صحيحالبخارم،  



76 
 

 

ا فػىقىاؿى لىوي   ىىٍل ىىوىٍيتى ًإَلى اعٍبيٍحًر قىاؿى الى فػىقىاؿى لىوي رىسيوؿي ااُهَّلًل صل   قػىتػىهى صىدى
رىؾى ااُهَّللي لىكى ًفيهىا  .هللا عليو كسلم ابى

 .ليس عليكم يف الذىب شيئ حيت يبلغ عشرين مثقاال. ب
. دؿ اغبديثاف علي أف النصاب معترب يف اؼبعدف ك الركاز: كجو الداللة

ألف الركاز ماؿ مستفاد من بطن األرض فاختص دبا ذبب فيو الزكاة قدرا . ت
 .ك نوعا كاؼبعدف

مناقشة أدلة اجلديد 
قد اعرتض يف حديث ضباعة بنت الزبري حبيث يف إسناده موسي بن يعقوب 

  .الزمعي ك ىو عند النسائي ليس ابلقوم
الرأي ادلختار 

من خال عرض األدلة ك مناقشتها فكاف القدمي ىو أرجح لقوة أدلتو حبيث قد 
استدؿ يف القدمي حبديث صحيح جاء عموما ك مل يفرؽ بني بلوغ النصاب ك مل 

.  يبلغ
 

 ادلسألة يف ابب الصيام: ادلطلب اخلامس .5

 قضاء الصوم عن ادليت (1
. أف رجال أك امرأة إف فاتو صـو من يـو رمضاف ك مات قبل قضائو، فلو حاالف
األكؿ إف مات قبل أف يتمكن من القضاء فليس يف تركتو ك ال لوليو شيئ بال 

                                                           

. 3089رقم اغبديث . 537، 2، اعبزء سننأبو داكد،  

. 349، 2، اعبزء تلخيصابن حجر،  

. 585، 1، اعبزء مغينالشربيين،  

. 345، (1968مطبعة دمحم عبد اغبسن، : مدينة) 8، اعبزء عوف اؼبعبوددمحم مشس اغبق العظيم،  
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خالؼ، الثاين إف مات بعد أف يتمكن قضائو سواء ترؾ اآلداء بعذر أك بغري 
. عذر ففيو اػبالؼ

 .جيوز لوليو أف يصـو عنو: القول القدمي
ال جيوز لوليو أف يصـو عنو، ك بو قاؿ أبو حنيفة ك مالك ك : القول اجلديد
 .إصباع الصحابة

أدلة القول القدمي 
: استدؿ القدمي دبا يلي

ـى . أ عىٍن عىاًئشىةى رض  هللا عنها أىفُهَّلل رىسيوؿى ااُهَّلًل   قىاؿى مىٍن مىاتى كىعىلىٍيًو ًصيىاـه صىا
 .عىٍنوي كىلًيُّزوي 

عىًن اٍبًن عىبُهَّللاسو رض  هللا عنهما قىاؿى جىاءى رىجيله ًإَلى النُهَّللِبًٌ   فػىقىاؿى ايى . ب
رىسيوؿى ااُهَّلًل ًإفُهَّلل أيمًٌ  مىاتىٍت كىعىلىيػٍهىا صىٍوـي شىٍهرو أىفىأىٍقًضيًو عىنػٍهىا قىاؿى نػىعىٍم قىاؿى 

ٍيني ااُهَّلًل أىحىقُّز أىٍف يػيٍقضى   .فىدى
عىًن اٍبًن عىبُهَّللاسو رض  هللا عنهما قىاؿى جىاءىًت اٍمرىأىةه ًإَلى رىسيوًؿ ااُهَّلًل   . ت

فػىقىالىٍت ايى رىسيوؿى ااُهَّلًل ًإفُهَّلل أيمًٌ  مىاتىٍت كىعىلىيػٍهىا صىٍوـي نىٍذرو أىفىأىصيوـي عىنػٍهىا قىاؿى 
أىرىأىٍيًت لىٍو كىافى عىلى  أيمًًٌك دىٍينه فػىقىضىٍيًتيًو أىكىافى يػيؤىدًٌل ذىًلًك عىنػٍهىا قىالىٍت نػىعىٍم 

 .قىاؿى فىصيوًم  عىٍن أيمًٌكً 
 .من األحاديث دلت دبصرحة علي جواز لوليو أف يصـو عنو: كجو الداللة

                                                           

. 415، 6، اعبزء اجملموعالنوكم،  

 .452، 3، اعبزء اغباكماؼباكردم،  

. 1988رقم اغبديث . 365، 1، اعبزء صحيحالبخارم،  

. 1989رقم اغبديث . 365، 1، اعبزء صحيحالبخارم،  

. 2752رقم اغبديث . 455-454، صحيحمسلم،  
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أف الصـو عبادة يدخلها النيابة ابؼباؿ، فيجوز أف يدخلها النيابة بعد . ث
 .الوفاة كاغبج

أدلة القول اجلديد 
:  استدؿ الشافعي يف اعبديد دبا يلي

ـي شىٍهرو فػىٍلييٍطًعٍم عىٍنوي . أ عىًن اٍبًن عيمىرى عىًن النُهَّللِبًٌ   قىاؿى مىٍن مىاتى كىعىلىٍيًو ًصيىا
 .مىكىافى كيلًٌ يػىٍوـو ًمٍسًكيننا

عىٍن مىاًلكو أىنُهَّللوي بػىلىغىوي أىفُهَّلل عىٍبدى ااُهَّلًل ٍبنى عيمىرى كىافى ييٍسأىؿي ىىٍل يىصيوـي أىحىده عىٍن . ب
أىحىدو أىٍك ييصىلًٌ  أىحىده عىٍن أىحىدو فػىيػىقيوؿي الى يىصيوـي أىحىده عىٍن أىحىدو كىالى ييصىلًٌ  أىحىده 

 .عىٍن أىحىدو 
من اغبديثني دال علي عدـ جواز لوليو أف يصـو عنو حبيث ىناؾ : كجو الداللة

 .دليل إلطعاـ اؼبسكني ك يؤكد دبا قاؿ ابن عمر ال صياـ أحد ألحد
أف الصـو ال يدخلها النيابة يف حاؿ اغبياة، ككذلك بعد اؼبوت، . ت

 .كالصالة
مناقشة أدلة اجلديد 

اعرتض علي حديث ابن عمر فإنو موقوفا ك قاؿ أبو عيسي أف ىذا اغبديث 
 ك جبانب آخر ىناؾ األحاديث الصحيحة تدؿ علي جواز لوليو أف مرفوعا،
. يصـو عنو

الرأي ادلختار 
                                                           

. 453، 3، اعبزء اغباكماؼباكردم،  

. 722رقم اغبديث . 201-200، 1، اعبزء سننالرتمذم،  

. 676رقم اغبديث . 106، اؼبوطأمالك،  

. 237، 3، اعبزء العزيزالرافعي،  

. 201، 1، اعبزء سننالرتمذم،  
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بعد أف عرض األدلة ك مناقشتها فالقدمي ىو أرجح لقوة أدلتو حبيث مؤيدا 
. ابألحاديث الصحيحة اليت تدؿ علي ذلك

 

 ادلسألة يف ابب احلج: ادلطلب السادس .6

 شرط التحلل من احملرم مبرض (1
إذا مرض احملـر ك مل يشرتط التحلل فليس لو التحلل بال خالؼ بل يصرب حيت 

.  فوقع اػبالؼ إذا شرط يف احرامو إف مرض ربلل. يربأ
صحة الشرط ك ينعقد، فجواز االحالؿ بو ك ىو أصح األقواؿ : القول القدمي
 ك بو قاؿ أضبد .يف اعبديد

عدـ صحة الشرط ك ال ينعقد، حيت قاؿ الشافعي إف صح : القول اجلديد
.  ك بو قاؿ أبو حنيفة ك مالك.حديث ضباعة لقلت بو

 أدلة القول القدمي
: استدؿ القدمي دبا يلي

أما تريدين اغبج؟ : عن ىشاـ بن عركة عن أبيو أف النيب أمر ضباعة فقاؿ. أ
 .حجي ك اشرتطي أف ؿبلي حيث حبستين: فقالت إين شاكية، فقاؿ

عىًن اٍبًن عىبُهَّللاسو أىفُهَّلل ضيبىاعىةى بًٍنتى الزُّزبػىرٍيً ٍبًن عىٍبًد اٍلميطُهَّللًلًب رض  هللا عنها . ب
أىتىٍت رىسيوؿى ااُهَّلًل   فػىقىالىٍت ًإّنًٌ اٍمرىأىةه ثىًقيلىةه كىًإّنًٌ أيرًيدي اغبٍىجُهَّلل فىمىا أتىٍميريًّن قىاؿى 

لًٌ  حىٍيثي ربىًٍبسيًِن قىاؿى فىأىٍدرىكىتٍ   .أىًىلًٌ  اًبغبٍىجًٌ كىاٍشرتىًًط  أىفُهَّلل ؿبًى
                                                           

. 301، 8، اعبزء اجملموعالنوكم،  

. 354، 5، اعبزء حبرالركايين،  

. 984رقم اغبديث . 382، (1951دار الكتب العلمية، : بريكت) 1، اعبزء مسند الشافعيأبو العباس األصم،  

. 2963رقم اغبديث . 489، صحيحمسلم،  
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ىل تثتثين إذا : قالت يل عائشة اهنع هللا يضر: عن ىشاـ بن عركة عن أبيو قاؿ. ت
اللهم اغبج أردت، ك لو : فقلت ؽبا ماذا أقوؿ؟ فقالت قل: حججت؟ قاؿ

 .عمدت، فإف يسرتو فهو اغبج ك إف حبسين حابس فهي عمرة
كاف اشرتاط التحلل إذا مرض جائز ك صحة من ىذه : كجو الداللة
. األحاديث

 أدلة القول اجلديد 
: استدؿ الشافعي يف اعبديد دبا يلي

. أ        
 .أف هللا تعايل قد أمر إبسباـ اغبج ك العمرة: كجو الداللة

أف العبادة ال جيوز اػبركج منها بغري عذر، فال جيوز ابلشرط كالصلوات . ب
 .اؼبفركضة

مناقشة أدلة القدمي 
قد ركاه الشافعي ىذه األحاديث مرسال ك موقوفا فال حيتج هبا عنده حيت ال 

لو ثبت حديث عركة مل أعده "يصح اشرتاط بو، قاؿ الشافعي يف ىذه القضية 
 ."إيل غريه، ألنو ال حيل عندم خالؼ ما ثبت عن النيب

مناقشة أدلة اجلديد  
قد صححو أصحاب اغبديث عن ىذه األحاديث كلذلك انعقد الشرط قوال 

قد ركاه أبو داكد مسندا عن عكرمة عن ابن عباس يف . كاحدا ك جاز العمل بو

                                                           

. 985رقم اغبديث . 382، 1، اعبزء مسنداألصم،  

. 2:196القرآف،  

. 526، 3، اعبزء العزيزالرافعي،  

. 301، 8، اعبزء اجملموعالنوكم،  
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حديث ضباعة، ك كذلك قد ركاه البخارم مسندا عن عائشة يف حديث 
 .ضباعة

الرأي ادلختار 
بعد أف عرض األدلة ك مناقشتها فالقدمي ىو أرجح لقوة أدلتو حيت يصح 

. اشرتاط التحلل من احملـر
 

 ادلسألة يف ابب الصلح: ادلطلب السابع .7

 امتناع أحد الشريكني يف عمارة اجلدار (1
إذا اهندـ أحد الشريكني اعبدار بغري إذف صاحبو فاؽبادـ جيرب علي إعادتو بال 

 .إف اهندمو معا مث امتنع أحدمها إلعادتو فخالؼ. خالؼ
 .ك بو قاؿ مالك. جيرب للممتنع إلعادتو: القول القدمي
 .ال جيرب إلعادتو ك بو قاؿ أبو حنيفة ك أضبد: القول اجلديد

 أدلة القول القدمي
: استدؿ القدمي دبا يلي

 .عىٍن عيبىادىةى ٍبًن الصُهَّللاًمًت أىفُهَّلل رىسيوؿى ااُهَّلًل   قىضى  أىٍف الى ضىرىرى كىالى ًضرىارى . أ
ثىوي أىفُهَّلل رىجيالن ًمنى األىٍنصىاًر . ب عىٍن عىٍبًد ااُهَّلًل ٍبًن الزُّزبػىرٍيً رض  هللا عنهما أىنُهَّللوي حىدُهَّلل

ا ًعٍندى النُهَّللِبًٌ   فػىقىاؿى رىسيوؿي ااُهَّلًل  ... خىاصىمى الزُّزبػىيػٍرى ًعٍندى النُهَّللِبًٌ   فىاٍختىصىمى
  لًلزُّزبػىرٍيً اٍسًق ايى زيبػىيػٍري مثيُهَّلل أىٍرًسًل اٍلمىاء ًإَلى جىارًؾى فػىغىًضبى األىٍنصىارًلُّز فػىقىاؿى أىٍف 

                                                           

. 355، 5، اعبزء حبرالركايين،  

. 400، 6، اعبزء اغباكماؼباكردم،  

. 96، 13، اعبزء اجملموعالنوكم،  

. 2430رقم اغبديث . 339، سننابن ماجو،  
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كىافى اٍبنى عىمُهَّللًتكى فػىتػىلىوُهَّللفى كىٍجوي رىسيوًؿ ااُهَّلًل   مثيُهَّلل قىاؿى اٍسًق ايى زيبػىيػٍري مثيُهَّلل اٍحًبًس 
ًذًه اآليىةى نػىزىلىٍت  اٍلمىاءى حىَّتُهَّلل يػىٍرًجعى ًإَلى اعبٍىٍدًر فػىقىاؿى الزُّزبػىيػٍري كىااُهَّلًل ًإّنًٌ ألىٍحًسبي ىى

نػىهيمٍ   .ً  ذىًلكى فىالى كىرىبًٌكى الى يػيٍؤًمنيوفى حىَّتُهَّلل حييىكًٌميوؾى ًفيمىا شىجىرى بػىيػٍ
من اغبديث األكؿ فإف اضرار شريك خالف دبا أمر النيب أما : كجو الداللة

اغبديث الثاين دؿ علي النيب قد أجرب الزبري يف سقي اؼباء، دبعين أف الضرر يزاؿ 
 .ابجبار
إذا مل جيرب اؼبمتنع لضرر بشريكو، ألنو انفاؽ علي ملك مشرتؾ إلزالة . ت

 .الضرر فأجرب اؼبمتنع منهما
القياس ابلشفعة، ؼبا استحق الشفعة لزكاؿ الضرر هبا فوجبت القسمة إذا . ث

دعي إليها أحد الشريكني لينتفي االضرار معها، كلذلك كجوب العمارة مع 
 .ما فيها من تضاعف الضرر أكيل

أدلة القول اجلديد 
:  استدؿ الشافعي يف اعبديد دبا يلي

قىًة رىسيوًؿ ااُهَّلًل   ً  . أ ا ًبزًمىاـً انى ًو قىاؿى كيٍنتي آًخذن عىٍن أىًِب حيرُهَّللةى الرُهَّللقىاًش ًٌ عىٍن عىمًٌ
ـً التُهَّللٍشرًيقً  لُّز مىاؿي اٍمرًئو ًإالُهَّلل ًبًطيًب نػىٍفسو ًمٍنوي  ... أىٍكسىًط أىايُهَّلل   ...الى حيًى

أف اؼبمتنع ال جيرب علي عمارتو ملكو ك ال عمارة ملك غريه يف حاؿ . ب
 .االنفراد، فال جيرب علي عمارتو يف حاؿ االشرتاؾ

أف اؼبمتنع ال جيرب ؼبصلحة نفسو أك لغريه، حبيث فإنو ال جيرب علي كاحد . ت
 .منهما

                                                           

. 2400رقم اغبديث . 441، 1، اعبزء صحيحالبخارم،  

. 96، 13، اعبزء اجملموعالنوكم،  

. 401، 6، اعبزء اغباكماؼباكردم،  

. 21026رقم اغبديث . 4797-4795، 9، اعبزء مسندأضبد،  
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مناقشة أدلة القدمي 
األكؿ لو أجرب الشريك . قد اعرتض يف حديث عبادة بن الصامت من كجهني

الثاين، ال يصح االحتجاج بو . ألضر بو ك اؼبعلـو أف الضرر ال يزاؿ ابلضرر
حبيث نفي الضرر عن الطالب ابدخالو إيل اؼبطلوب، فأكيل أف ينفيو عن 

ك اعرتض أيضا يف استدالؿ القياس ابلشفعة، . اؼبطلوب ابدخالو إيل الطالب
فإنو ال يدخل علي الغري إضرار هبا، ألنو قد أيخذ ما قدر ك ليس كذلك يف 

 .العمارة
مناقشة أدلة اجلديد 

ليس ىناؾ سبيل الندفاع الضرر إال إبجبار الشريك يف العمارة ك جبانب آخر 
قد أجرب النيب . ليس ىناؾ نص يدؿ علي ربرمي إجبار الشريك فيها بل العكس

.  الزبري يف سقي اؼباء فهذا دليل علي جواز أجباره
الرأي ادلختار 

ك إف . من خالؿ عرض األدلة ك مناقشتها فكاف القدمي ىو أرجح لقوة أدلتو
كاف القدمي ىو أرجح عند الشافعية ك مؤيدا حبديث صحيح إمنا الراجح عند 
الباحث ىو اعبديد بعدـ إجبار الشريك حبيث إف كافق الشريكاف يف اهندامو ك 
اهندماه اعبدار فقد انتهي األمر فال جيوز أف جيرب بعضو بعضا يف العمارة إال قد 

إف يبدك الضرر يف طرؼ آخر فهذا شأف آخر، فال جيوز . سبق ابلوعد إلعادتو
. إدخاؿ الضرر إيل اؼبطلوب حبيث قد اطلع الضرر عند الطالب

 

                                                                                                                                                               

. 401، 6، اعبزء اغباكماؼباكردم،  

. 401، 6، اعبزء اغباكم؛ اؼباكردم، .96، 13، اعبزء اجملموعالنوكم،  
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 ادلسألة يف ابب الصداق: ادلطلب الثامن .8

 كيفية ضمان الصداق يف يد الزوج (1
إذا أصدؽ الزكج زكجتو عينا معينة فإف ىذا الصداؽ يكوف مضموف علي الزكج 

قإف قبضتو الزكجة سقط الضماف عن الزكج ك صار ضمانو . ما مل يقبضو الزكجة
فإف تلف الصداؽ قبل قبضها فالزكج ضامن ؽبا، ك اختلف يف . علي الزكجة
.  كيفية ضمانو
 .قاؿ بو أبو حنيفة ك أضبد. يضمن الزكج ببدؿ العني اؼبتلوؼ: القول القدمي
  .يضمن الزكج ببدؿ القيمة أك دبا يف مقابلتو: القول اجلديد

أدلة القول القدمي 
: استدؿ القدمي دبا يلي

أف النكاح ال ينفسخ بتلف الصداؽ، ما ال ينفسخ العقد يف يد العاقد . أ
 .فيكوف مضموان ضماف اليد أك ببدؿ العني اؼبتلوؼ

القياس بسائر األعياف اؼبضمونة، إف ىلك يف يد اؽبالك فهو ضامن . ب
 .ببدؿ العني اؼبتلوؼ

القياس ابألعياف اؼبغصوبة، أف كل عني جيب تسليمها فال يسقط ضماهنا . ت
 .ببدؿ العني، فإف تلفت ضمن ببدؽبا

أدلة القول اجلديد 
                                                           

. 26، 18، اعبزء اجملموعالنوكم،  

. 420، 9، اعبزء اغباكماؼباكردم،  

. 234، 8، اعبزء العزيزالرافعي،  

. 420، 9، اعبزء اغباكماؼباكردم،  

. 26، 18، اعبزء اجملموعالنوكم،  
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: استدؿ الشافعي يف اعبديد دبا يلي
أف الصداؽ كالعوض، إف تلف قبل القبض مث تعذر الرجوع إيل اؼبعوض . أ

 .فوجب الرجوع إيل بدلو
أف الزكج يضمن يف مقابلة اعبماع،ك ليس للجماع مثل فيضمن . ب

 .بقيمتو
أف اؼبهر فبلوؾ بعقد معاكضة، ما زاؿ اؼبهر يف يد الزكج فهو كاؼببيع يف . ت

 .يد البائع، إف تلف قبل القبض فيضمن بقيمتو
مناقشة أدلة اجلديد 

فإف الصداؽ مضموف يف يد الزكج ك ىو قبل قبضو الزكجة، ك أف األشياء 
اؼبضمونة إف تلفت قبل قبضها فوجب الضامن يضمن بعينها ال بقيمتها، يف 

. ىذه القضية كاف الصداؽ يف يد الزكج فوجب عليو ببدؿ عينو
الرأي ادلختار 

إف كاف . بعد أف عرض األدلة ك مناقشتها كاف القدمي ىو أرجح لقوة أدلتو
القدمي ىو أرجح عند الشافعية إمنا الراجح عند الباحث ىو اعبديد حبيث أسهل 
يف ربقيقو، أحياان قد ال جيد الزكج ىذا اؼبتلوؼ بعينو ففي ىذه اغباؿ كاف بدؿ 

ك أيضا بدؿ القيمة . بقيمتها ىو أسهل ك أسرع علي قدر اإلمكاف يف ربقيقو
. ك هللا أعلم. ىو يف عوف أخيو فكاف ىذا امتثاال دبا قاؿ النيب

 

                                                           

. 25، 18، اعبزء اجملموعالنوكم،  

. 420، 9، اعبزء اغباكماؼباكردم،  

. 234، 8، اعبزء العزيزالرافعي،  
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 ادلسألة يف ابب احلدود: ادلطلب التاسع .9

 وطئ احملرم مبلك اليمني (1
من نكح ذات ؿبـر لو من النسب أك الرضاع ك علم أبف ذلك حراـ فوجب 

 فوقع اػبالؼ من ملك ذا ؿبـر لو  من .عليو اغبد بال خالؼ يف اؼبذىب
. النسب أك الرضاع كاألـ ك األخت ك غريمها اليت ال حيل لو كطئها إيل قولني

. جيب عليو اغبد: القول القدمي
  . ال جيب عليو اغبد ك بو قاؿ الشريازم:القول اجلديد

أدلة القول القدمي 
:  قد استدؿ القدمي دبا يلي

أف ملك الرجل ؽبا ال يبيح لو أف يطئها حباؿ، إف كطئها فوجب عليو اغبد . أ
 .كوطئ األجنبية

 .ال جيوز لو أف يطئها حباؿ، فأشبو ملك الغالـ. ب
أدلة القول اجلديد 

:  قد استدؿ الشافعي يف اعبديد دبا يلي
 . ألف الرجل كطئ ما يف ملكو، فال جيب عليو اغبد ك لو كاف ؿبرما. أ
لو كطء امرأتو اغبائض فال حد عليو، ك كذلك لو كطئ ما يف ملكو فال . ب

  .حد عليو ك لو كاف ؿبرما
                                                           

. 146، 11، اعبزء حبرالركايين،  

. 55، 57، 22، اعبزء اجملموعالنوكم،  

. 57، 22، اعبزء اجملموعالنوكم،  

. 219، 13، اعبزء اغباكماؼباكردم،  

. 57، 22، اعبزء اجملموعالنوكم،  
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 .ألهنن من اعبنس اؼبستباح، فإذا استقر عليو ملكهن فال حد عليو. ت
مناقشة أدلة اجلديد 

أف األـ ك األخت ك غريمها من احملاـر سواء أ كاف من النسب أك الرضاع ربرديو 
.  عليو علي التأبيد فال جيوز لو أف يطئها حباؿ فإف كطئها فوجب عليو اغبد

الرأي ادلختار 
.  بعد أف عرض األدلة كاف القدمي ىو أرجح بنسبة لقوة أدلتو

 

 ىا و حتليل النتائجمناقشة: ادلبحث الثاين . ب

  يف ابب الطهارةة و حتليلمناقش: ادلطلب األول .1

  يف ادلاء الكثري الراكدالتباعد عن النجاسة (1
يف ىذه القضية قد اختلف الشافعية إيل قولني مهما كل كاحد منهما قد 

ك أيضا أف أدلة كل كاحد منهما . احتاج  أبدلة قوية حيت اعرتض بعضها بعضا
يف القوؿ القدمي قد استدؿ حبديثني فبعد البحث ك الفحص . مل زبل من النقد

يف اغبديث األكؿ عن القلتني قد ضعف بعض . منهما خلل ديكن اعرتاض عليو
أما اغبديث الثاين . اغبفاظ كابن اؽبماـ، ابن عبد الرب ك ابن العريب من اؼبالكية

إف قد صححو بعض احملدثني إال قد ضعفو بعضهم آخر ابالضطراب يف 
ك أبدلة أخرم أف القدمي . فيمكن القوؿ أبف اغبديثني فيهما إشكالية. إسناده

قد احتاج ابلقياس يف انغماز النجاسة اؼبائة يف اؼباء الكثري ك جاز استعماؿ 
كلو، أف ىذا القياس ليس يف ؿبلو، طبعا إف كاف اؼباء الكثري ك كقعت فيو 

                                                           

. 220، 13، اعبزء اغباكماؼباكردم،  
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النجاسة جاز استعماؿ اؼباء كلو إال ما حيذيو النجاسة، كالبحر إذا كجدت فيو 
 .النجاسة كاف ما يقارهبا زبص حبكمها فهو قبس فال حاجة إيل استعمالو
ك . ففي القوؿ اعبديد قد استدؿ الشافعي أبدلة عقلية ك ليس فيو نص

إف كاف مل يكن فيو نقلية إال أنو ىو أرجح عند الباحث حبيث منطقي ك علي 
األكؿ فإنو ليس فيو حاجة إيل استعماؿ . الرغم أف الشافعية قد أفتوا ابلقدمي

ك الثاين أف كجو اؼباء الذم . اؼباء الذم يقرب بو النجاسة مع أف اؼباء كثري
ىناؾ أدلة أخرم ابلقاعدة اليت . يقرب النجاسة فلو حكم حبكمها فكاف قبس

سقاىا الشافعي يف اعبديد، اإلحتياط، حبيث أف ىذه اؼبسألة ترتتب علي صحة 
إذن يف . العبادة، ك اعتمادا علي صحتها فال جيوز االغرتاؼ فيما دكف القلتني

. ىذه القضية  جيب التباعد حبد األدين القلتني عند الباحث

 طهارة ادلاء اجلاري  (2
. يف ىذه القضية يبحث عن اؼباء اعبارم القليل ك كقعت فيو النجاسة

اختالؼ يف ىذا اجملاؿ يدكر حبيث كل كاحد من القولني مؤيدا ابألحاديث ك 
يف القوؿ القدمي قد استدؿ ابغبديث أبو أمامة الباىلي ك . إف مل زبل من النقد

قد ضعفو احملدثني حبيث فيو إشكالية يف إسناده ك كذلك يف اغبديث الثاين يف 
قضية جيفة ضبار فإف فيو إشكالية يف إسناده حيت قاؿ ابن عبد الرب قد أصبعوا 

أبدلة أخرم قد اعتمد القدمي حبيث . إذان فال يصح االحتجاج هبما. علي ضعفو
إف مل يتغري اؼباء فلم ينجس، عند الباحث يف االحتجاج بو ليس بصحيح حبيث 
ليس يف ؿبلو، قد اتفق الشافعية إف تغري اؼباء يف صفات أك أحد صفتو فكاف 

                                                           

بيت األفكار الدكلية، : عماف) 1، اعبزء (شركح)مصباح الزجاجة علي سنن ابن ماجو جالؿ الدين السيوطي،  
. 103، 1، اعبزء عوف؛ مشس اغبق، .262، (2007
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اؼباء قبس بال خالؼ ك مل يفرؽ بني اؼباء القليل أـ الكثري، يف ىذه القضية كاف 
 .اؼباء قليل لكاف قبس هبا

يف اعبديد قد استدؿ ابغبديث عن القلتني بركاية عن ابن عمر، إف ىذا 
ك جبانب . اغبديث قد ذكر يف اؼبوضوع السابق فال حاجة للباحث إيل تكراره

. آخر أف اؼباء القليل فإنو قبس دبجرد مالقاة النجاسة ك اؼباء الكثري بتغري صفتو
ك إف كاف يف ىذه القضية أف اؼباء ىو اؼباء اعبارم إال يف مقداره قليل لكاف 

ك أيضا أف ىذه اؼبسألة ترتتب علي صحة العبادة، اعتمادا . قبس دبجرد اؼبالقاة
. ابلقاعدة اليت سقاىا الشافعي يف اعبديد فال جيوز استعماؿ اؼباء اعبارم القليل
إذان يف ىذه القضية كاف اعبديد ىو أرجح عند الباحث ك علي الرغم أف 

 .الشافعية قد أفتوا ابلقدمي

 أكل جلد ادليتة ادلدبوغ (3
أف ىذه القضية قد كضعها الباحث يف ابب الطهارة حبيث أهنا ربت 
ابب اآلنية، ىل تصح استعماؽبا إف كاف من اعبلد؟ مث صار تكلم عن أكل 

. يف القوؿ القدمي قد استدؿ بعمـو اآلية حيت ال جيوز أكلها. جلد اؼبيتة اؼبدبوغ
ك استدؿ أيضا ابغبديثني، األكؿ حبديث صحيح ركاه البخارم فليس فيو خلل 
. ديكن االعرتاض عليو من حيث إسناده ك متنو ك اغبديث صريح علي ربرديها
اغبديث الثاين يف حظر االستمتاع إبىاب ك عصب، ك إف كاف ىذا اغبديث 
. قد اختلف يف صحتو إمنا ىو مؤيدا حبديث ركاه البخارم فيصح االحتجاج بو
ك أبدلة آخر أف اللحم ك اعبلد مها يف موضع كاحد فال يصح االفرتاؽ بينهما، 

ك من مث يف . إف مل يكن اللحم حالال ك كذلك يف جلده فال جيوز آلكلو

                                                           

. 264-263، 1، اعبزء مصباحالسيوطي،  

. 262، 1، اعبزء مصباحالسيوطي،  
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حديث ركاه البخارم قد ذكر اسم اؼبيتة، فاؼبيتة تشمل كل أجسادىا بال تفريق 
 .بني اللحم ك اعبلد

فالقوؿ اعبديد قد استدؿ حبديث صحيح ركاه مسلم عن ابن عباس، إال 
ك اؼبعلـو أف . أف يف اغبديث ذكر بلفظ طهر، ك كذلك ركاه أضبد بلفظ طهر

. طهر مل يدؿ علي جواز أكلو إمنا ىو يدؿ علي جواز استعماؿ اعبلد من اآلنية
إذان أف استدالؿ اعبديد ليس يف ؿبلو ألف اغبديثني اؼبذكورين مل يتكلم عن أكل 

فتحرديو مستدال بعمـو اآلية ك اؼبيتة اؼبذكورة فيها تشمل كا . اعبلد اؼبدبوغ
 .ففي ىذه القضية أف القدمي ىو أرجح يف ربرديو. أجسادىا

 دلس احملارم (4
ىذه القضية ىي اليت شائع بني الناس إال أهنم يعرفوف يف قضية ؼبس األجنبية 
قليل منهم يف ؼبس احملاـر ك يف معتقدىم أف ؼبس احملاـر ليس من مبطالت 

أف ؼبس األجنبية فهي من نواقض الوضوء بال . الوضوء ك األمر ليس كذلك
خالؼ عند العلماء، ك احملاـر فيها قوالف عند الشافعي حيت الشافعية قد أفتوا 

قد استدؿ يف القدمي آبية إال أف فبن ذىب إليو أخذىا علي أهنا ؼبس . القدمي
األجنبية يعين أف من مبطالت الوضوء ىي ؼبس اؼبرأة األجنبية البالغة فال يدخل 

ك جبانب آخر أف هللا تعايل مل يقل بكلمة فاحشة يف . ربت ىذه اآلية احملاـر
القرآف حيت ذىب إليو األحناؼ أف اآلية أتيت دبعين اعبماع ك ليس ؼبس يف 

ىذا األكؿ، أما الثاين أف القدمي قد استدؿ حبديث أيب قتادة فإف النيب . اغبقيقة
حامل كاحد من أحفاده يف الصالة، إف قاـ ضبلها ك إف سجد كضعها، ىذا 

                                                           

؛ مشس .347، (2005دار طيبة، : الرايض) 4، اعبزء فتح البارم بشرح صحيح البخارمابن حجر العسقالين،  
. 184، 11، اعبزء عوفاغبق، 

. 71، (1994مؤسسة قرطبة، ) 4، اعبزء اؼبنهاج شرح صحيح مسلم بن اغبجاجؿبي الدين بن شرؼ النوكم،  
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دبعين أف ؼبس احملاـر ليس من نواقض الوضوء، لو كاف األمر كذلك لوضع ك 
تركها النيب يف الصالة حبيث حامل يرتتب علي صحة عبادتو ك أيضا أف 

ىذا من انحية الدراية، أما يف ركايتو . اغبديث مل يفرؽ بني النافلة ك الفريضة
  .فليس فيو إشكالية حبيث قد ركاه البخارم فكاف حديث صحيح

ففي القوؿ اعبديد قد استدؿ بنفس اآلية إال أف الشافعي أخذ بعمومها 
فال أتكيل فيها، طبعا إف أخذ بعمومها لكاف احملـر من مبطالت الوضوء إمنا 
ىذا ليس من مقصود اآلية حبيث قد خصصها ابألحاديث النبوية منها ذكرىا 
الباحيث يف القدمي ك أيضا قد أكؽبا األحناؼ أبف مقصود اآلية اعبماع، ك كل 
ىذه األقواؿ قد اعتمدت علي األحاديث ألف اآلية جاءت بعمومها فخصصها 

ك الثاين، أف اعبديد استدؿ أيضا ابلقياس حبيث إف احملـر من . األحاديث
طبعا ك . يقصد هبا الشهوة فلمسها تبطل الوضوء، ك أيضا ىذا ليس بصحيح

ابلضبط أف احملـر من جنس من يقصد هبا الشهوة إال أهنا قد حرمها هللا 
نكاحها ك من مث أهنا قد ارتبط ابؼبتوضئ إما ابلنسب أك الرضاع أك اؼبصاىرة 

فقد - ك العياذ ابهلل–ففي عرؼ الناس ال ديكن اطالع الشهوة هبا، ك إف كاف 
إذان ففي ىذه القضية أف ؼبس احملـر ليس من مبطالت الوضوء . حـر هللا نكاحها

 .فكاف القدمي ىو أرجح لقوة أدلتو

 اإلستنجاء ابحلجر إن جاوز ادلخرج (5
أف اإلستنجاء ابألحجار ىو من رخصة يف االسالـ ك األفضل إف صبع 
يف االستنجاء بني األحجار ك اؼباء فاألكؿ ابألحجار ك الثاين ابؼباء، األحجار 

فإف جاكز اؼبخرج فال جيوز استعماؿ . إلزالة عني النجاسة ك اؼباء إلسبامها
األحجار إلزالة النجاسة، ىذا عند الباحث، أما الشافعية قد أفتوا جبوازىا ك ىو 

                                                           

 7، اعبزء اعبامع ألحكاـ القرآف؛ أبو عبد هللا دمحم بن أضبد بن أيب بكر القرطيب، .266، 2، اعبزء فتحاالعسقالين،  
. 364-363، (2006مؤسسة الرسالة، : بريكت)



92 
 

 

قد استدؿ يف القدمي ابلقياس أبف اؼبنتشر فوؽ العادة ال ديكن إحرتاز . القدمي
عنو ك الثاين أف اإلستجمار من عادة الناس ك اؼبنع يف استعماؽبا ألدم إيل 

ففي ىذه القضية قد جاكزت النجاسة من اؼبخرج فخرج من حكم . تعسرىم
. الرخصة فإهنا ذبرم إف كانت النجاسة يف موضعها، إذان فال رخصة فيها

فيمكن أف يقاس يف قضية صبع الصالة ك قصرىا، إف مل يتوافر شركطها فكيف 
جيرم حكم الرخصة عليها؟ ك كذلك يف ىذه اؼبسألة، فال جيوز االستجمار 

ك أيضا يف ىذه القضية ليس منع الناس إيل استجمار إمنا ىو عدـ إجراء . فيها
. حكم األستجمار يف ىذه القضية

فالقوؿ عبديد قد استدؿ فيو الشافعي أبف النجاسة قد جاكزت من 
ـبرجها فزاؿ حكم الرخصة فال جيوز استجمار فيها، حبيث أف اإلستجمار 
جائز إف كانت النجاسة يف موضعها، ك ىذه مل تكن يف موضعها بل قد 

إذان يف ىذه القضية كاف اعبديد ىو أرجح لقوة أدلتو ك أيضا أف . جاكزت
اعبديد كاف دليلو منطقي ك جبانب آخر أف ىذه القضية ترتتب إيل صحة 
. العبادة، احتياطا لصحتها عدـ جواز االستجمار إف جاكز عن اؼبخرج

 

  يف ابب الصالة و حتليلمناقشة: ادلطلب الثاين .2

 وقت ادلغرب امتداد  (1
، اختالؼ يف امتداد كقت اؼبغرب، ك كل كاحد من  ىذه القضية ذبرم إيل اليـو

ففي القوؿ القدمي قد استدؿ حبديث عبد هللا . القولني لو نصوص قتمسك هبا
بن عمرك، كاف مدلوؿ منو أف كقت اؼبغرب إيل أف يغيب الشفق األضبر ك ليس 

ىذا من انحية الدراية، أما الركاية فال شيئ فيو حبيث قد ركاه . يف كقت كاحد
ك ىذا اغبديث مؤيدا دبا جاء يف أيب داكد  ك الرتمذم . مسلم فكاف صحيحا
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ك من مث . فمنهما يدالف علي أف كقت اؼبغرب ديتد إيل أف يغيب الشفق األضبر
إف جاز اعبمع . أف صالة اؼبغرب ذبوز فيو أف جيمع بصالة بعدىا، العشاء

بينهما فوجب كقت صالة اؼبغرب أف يتصل بصالة العشاء، فكيف اعبمع إف مل 
يكن متصال بينهما؟ ك أيضا أف صالة اؼبغرب كسائر الصلوات اؼبفركضة فلها 

 .أف تكوف كقتني
ففي القوؿ اعبديد قد استدؿ أيضا بنصوص تدؿ علي أف اؼبغرب ليس 
ؽبا إال كقت كاحد، أك دبعين أف كقتها بقدر الوضوء، سرت العورة، آذاف ك إقامة 

ىذا مستدال . ك طبس ركعات ك ديكن القوؿ أبف صالة اؼبغرب كاف كقتها ضيق
دبا جاء يف أيب داكد فإف النيب قد صلي مع جربيل يف يومني يف نفس الوقت، 

ديكن االعرتاض علي ىذا . فصليا اؼبغرب حني أفطر الصائم دبعين يف أكؿ كقتها
االستدالؿ فإف جربيل أراد أف يبني علي النيب كقت االختيار فليس كقت 

جوازىا، فلجربيل إف شاء أف يقومها يف أكؿ كقتها أك أتخريىا، ك من مث ليس 
ىذا األكؿ ، أما الثاين، . ىناؾ قرينة تدؿ علي أف ما فعل جربيل ىو آخر كقتها

أف حديث جربيل كرد يف أكؿ األمر دبكة ك اغبديث يف القدمي كرد مؤخرا 
فكاف استدالؿ أبف كقت اؼبغرب ليس . دبدينة، فوجب تقدمي اؼبأخر علي اؼبقدـ

ؽبا إال كقت كاحد حبديث جربيل ليس بصحيح، ك جبانب آخر فإف اغبديث 
إذان يف ىذه القضية كاف . يف القدمي كاف ركاهتا أكثر ك ليس إشكالية يف إسنادىا

 .القدمي ىو أرجح

                                                           

، كبفة األكذم بشرح جامع الرتمذم؛ دمحم بن عبد الرضبن بن عبد الرحيم اؼبباركفورم، .156، 5، اعبزء اؼبنهاجالنوكم،  
. 68-67، 2، اعبزء عوف؛ مشس اغبق، .469، (دار الفكر، د ت: بريكت) 1اعبزء 

. 57،87، 2، اعبزء عوفمشس اغبق،  
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 تعجيل صالة العشاء (2
ىذه القضية شائع بني الناس فكأهنم يف الشك، ىل صالة العشاء 
ىذه . معجال أـ مؤخرا؟ كثري منهم عجلوا أـ أخركا بدكف تعريف عن األدلة

فالقوؿ القدمي يرم أف العشاء . اؼبسألة كاف عند الشافعية خيتلف إيل قولني
تعجيلها أفضل، فإف مل يكن ىذا القوؿ مستدال ابألحاديث دؿ عليو إمنا أخذ 

قد استدؿ آبية احملافظة علي الصالة فمعين ىذه احملافظة ىي آداء الصالة . اآلية
ك الثاين استدؿ دبا جاء يف أيب داكد أف أحب . يف أكؿ كقتها خوفا ضياعها

األعماؿ عند هللا ىي آداء الصالة يف أكؿ كقتها ك أيضا ألف العشاء كالصلوات 
 .اؼبفركضة فتعجيلها أفضل

ففي القوؿ اعبديد أنو قد استدؿ ابألحاديث الصحيحة كردت فيها أف 
مهما كاف ىذه األحاديث صحيحة ك . النيب قد أخر العشاء إيل ثلث الليل

قد يكوف أسباب . اعبديد ىو أرجح عند النوكيلقوة أدلتو إمنا مل زبل من النقد
ؼباذا أخر النيب العشاء إيل ثلث الليل حبيث بعد صالة العشاء كاف النيب قائم 
بقياـ الليل أك صالة التهجد ك اؼبعلـو أف التهجد من خصائص النيب ك ىي 

ك الثاين، إف كاف . فرض عليو، ك ثلث الليل ىي أفضل الوقت لقياـ الليل
أتخريىا أفضل لكاف ىذا أمر خطري حبيث قليل من الناس قائم قبل ثلث الليل، 

إذان فتعجيلها . إف مل يكن قائما فيها لضاع كقت الصالة لكاف ملقبا بتاركها
ك ىناؾ . أفضل اعتمدا علي القاعدة درء اؼبفاسد مقدـ علي جلب اؼبصاحل

أمور أف تعجيلها أفضل، األكؿ أف تعجيلها اقتداء دبا أمر هللا، فإف هللا قد أمر 
الثاين، إمتثاال . احملافظة علي الصالة فاحملافظة دبعين اؼببادرة، إذان تعجيلها أفضل
ك الثالث سر من . دبا أمر النيب حبيث أف تعجيلها ىي أحب األعماؿ عند هللا

                                                           

.  94، 88، 2، اعبزء عوفمشس اغبق،  
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ما داـ األمر كذلك، كاف تعجيل . أسرار تعجيل الصالة ىو خوفا لضياع كقتها
 .العشاء ىو أرجح لقوة أدلتو

 التثويب يف آذان الصبح (3
ىذه اؼبسألة مشهورة بني الناس، ك كاف أغلبهم يثوبوف يف آذاهنم ك 

ففي . ك إف اختلفوا فكل من القولني قد سبسكا أبدلة. بعضهم يركف ابلعكس
ك إف كاف . القوؿ القدمي قد استدؿ يف استحباب التثويب ابألحاديث متعددة

أحد منها قد ضعفو بعض احملدثني إمنا يقوم بعضها بعضا فصارت تلك 
األكؿ دبا ركاه الرتمذم أف بالؿ قد علم ابلنيب . األحاديث مقبولة لدم احملدثني

ك الثاين دبا . عن كيفية اآلذاف ك يؤكده النيب أف التثويب ال يكوف إال يف الصبح
ركاه أبو داكد عن أيب ؿبذكرة حبيث قد علمو النيب أاب ؿبذكرة حرفا حبرؼ عن 

 .كيفية اآلذاف ككاف التثويب يف آذاف الصبح
قد . ففي القوؿ اعبديد أبف الشافعي زعم أف أاب ؿبذكرة مل حيكو عن النيب

يكوف يف ىذه القضية أف الشافعي يف حاؿ سهو أك نسياف حبيث أف أاب ؿبذكرة 
ك لذلك من اؼبمكن أف اػبرب عن أيب ؿبذكرة مل يبلغو . قد ركاه عن النيب

ك . الشافعي، فإف بلغو لقاؿ بو ك قد يكوف خرب التثويب يف القدمي بركاية غريه
من انحية أخرم التثويب يف الصبح مصلحة للمستمع، حينما أذف اؼبؤذف 
فاؼبستمع يف حاؿ نومو فجاء التثويب دعا إليو إلقامة الصالة، أما يف ابقية 

إذان يف ىذه . الصلوات فال حاجة إيل التثويب حبيث أف اؼبستمع يف مستيقظو
القضية كاف القدمي أك أرجح لقوة أدلتو ك فيو مصلحة عند اؼبستمع إلقامة 

 .الصبح

                                                           

. 592، 1، اعبزء ربفةاؼبباركفورم،  
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 اخلط ادلصلي إن مل يكن بني يديو عصا (4
ىذه القضية قد عمل هبا كثري من الناس، أحياان يف بعض اؼبساجد أف 
أحد من اؼبصلي أك أكثر يرتؾ بضاعتو أمامو لتكوف سرتة حني الصالة لتظهري 

ففي القوؿ القدمي إف مل جيد ىناؾ شاخصا . حـر اؼبصلي حيت ال دير أحد أمامو
ىذا القوؿ مستدال دبا جاء يف اغبديث . أف دير فيستحب أف خيط اؼبصلي خطا

ىذا اغبديث ركاه أبو داكد إال . عن أيب ىريرة استحباب اؼبصلي للتخطيط أمامو
فدفع القدمي ىذا االعرتاض أبف . أنو حديث ضعيف فال يصح االحتجاج بو

ىذه القضية ليس يف مسألة حراـ أـ حالؿ فيدخل يف فضائل األعماؿ 
 .فيستحب فيو التخطيط

ففي القوؿ اعبديد يستدؿ أبف إف مل جيد ىناؾ شاخصا أف دير أمامو فال 
يرم الباحث أف اتباع النيب مل . عربة ابػبط، ىذا الدليل عند الباحث منطقي

يكن علي اتباع ما جاء يف نصوصو دكما، قد يكوف اتباع النيب ك مل يكن فيو 
مثال حاليا، يكاد كل اؼبساجد ؽبا سجدة للمصلي ك إف كاف يف . نصوص

. بعض اؼبساجد قد توافرت ىذه السجدة يف الصفني األكلني ك مل تتوافر بعدمها
إف كرد . ىذه السجدة قد جاءت مستدال دبا ركاه أبو داكد، دليل القوؿ القدمي
فإف . أماـ اؼبصلي سجدة ىل التخطيط ما زاؿ مستحبا عنده؟ طبعا ال

. السجدة يف عرؼ الناس ىي لتظهري حـر اؼبصلي حيت ال  جييد أحد دير أمامو
ك أيضا إف كاف التخطيط ىو اؼبستحب، ىل ىذا استحباب دكما إف كرد أماـ 

إذان ىذه . اؼبصلي سجدة؟ ابلضبط ال، إف خط اؼبصلي لفسدت السجدة
ك . السجدة إف مل تكن ىناؾ دليل صريح فيها إمنا اؼبقصود منها اتباع النيب

لذلك يرم الباحث يف ىذه القضية أف اعبديد ىو أرجح لقوة أدلتو ك أيضا ال 
 .عربة التخطيط فيها ك علي الرغم أف الشافعية قد أفتوا ابلقدمي

                                                           

.  382، 2، اعبزء عوفمشس اغبق،  
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 اجلهر ابلتأمني للمأموم (5
حاليا كاف اإلماـ ك اؼبأمـو جيهركف يف أتمينو، طبعا يف ىذه القضية كاف 
اإلماـ أف جيره أتمينو إف كاف يف صالة اعبهرية كالصبح، اؼبغرب ك العشاء، أما 

ك كاف اآلف اؼبأمـو جيهر يف أتمينو يف صالة اعبهرية متعقبا . الباقياف فال جيهر
ففي القوؿ القدمي يستحب للمأمـو أف جيهر أتمينو ىذا مستدال دبا . عن إمامو

طبعا يف ىذا اغبديث . ركاه البخارم عن أيب ىريرة حبيث قد أمر النيب التأمني
كاف عموما مل يفرؽ إف كاف يف الصالة أـ ال، حيت قاؿ النوكم أف ىذا اغبديث 

ىذا من انحية الدراية أما الركاية . قد يكوف يف خارجها، لكن أكيل يف الصالة
ك من مث كاف ىذا . فليس فيو إشكالية يف إسناده حيت يصح االحتجاج بو

اغبديث يؤيد أبحاديث أخرم ك كلها صحيحة فصار ىذا القوؿ مقدـ علي 
 .اعبديد عند الشافعية ك الباحث

أما يف القوؿ اعبديد قد استدؿ الشافعي أبدلة عقلية ك ليس فيو نصوص 
األكؿ يرم الشافعي أف اآلمني ذكر مسنوف يف الصالة كسائر . تدؿ علي ذلك

عند الباحث كاف استدالؿ هبذا مل يكن . التكبريات إذان فال يستحب أف جيهره
صحيحا ك إف كاف اآلمني ىو ذكر مسنوف إمنا ىو دعاء حيت قد اختلف 

ك أيضا إف كاف اؼبأمـو يسمع دعاء . العلماء عن معناه إيل أقواؿ متعددة
القنوت اإلماـ حني الصبح فيقوؿ اآلمني لكاف اآلمني بعد الفاربة من ابب 

ك الدليل الثاين يرم الشافعي أف قراءة اؼبأمـو ال جيهر كسائر . األكيل يف جهره
ك أيضا كاف استدالؿ هبذا ليس بصحيح . أذكاره يف الصالة إمنا جيهر لإلماـ

عند الباحث حبيث يف أذكار الصالة األخرم ليس فيها أدلة إلجهاره، إمنا 
اآلمني كرد فيو األحاديث الصحيحة تدؿ علي جهره فكاف التأميم ىو 

                                                           

. 444، 14، اعبزء فتحالعسقالين،  
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إذان يف ىذه القضية كاف القدمي يف استحباب التأميم ىو . مستحب للمأمـو
أرجح لقوة أدلتو 

 قراءة السورة يف الركعتني اآلخرتني (6
حاليا أكثر اؼبصلي، الشافعي خاصة، ال يقرأ السورة أك اآلية بعد الفاربة 

قد استدؿ . حيتمل أهنم ال يعرفوف ألف ما فعلوا أنو القدمي. يف الركعتني اآلخرتني
القدمي يف استحباب عدـ قرائتها حبديث ركاه البخارم عن أيب قتادة فإف النيب مل 

ىذا ما . يقرأ سورة بعد الفاربة يف الركعتني اآلخرتني فركع مباشرة بعد الفاربة
فعل النيب يكوف دليل أبف الركعتني اآلخرتني مبنامها علي التخفيف حبيث مل يقرأ 

ىذا ىو من انحية الدراية أما الركاية كاف اغبديث صحيح فيصح . إال الفاربة
 .االحتجاج بو

ففي القوؿ اعبديد قد استدؿ الشافعي حبديث ركاه مسلم عن أيب سعيد 
اػبدرم، ك إف كاف يف مدلولو أف النيب قد قرأ اآلية يسرية بعد الفاربة يف 
الركعتني اآلخرتني إمنا النيب قد قٌصرىا اآلية من الركعة األكيل حبيث يف الركعة 

إف قصرىا بعدىا ىذا دليل صريح أبف . األكيل كاف النيب يطوؽبا مث قٌصرىا بعدىا
ك من مث أف قراءة السورة من سنن . الركعتني اآلخرتني مبنامها علي التخفيف

الصالة إف مل يقرأىا فال تبطل صالتو، ك أيضا أف النيب يطوؿ قرائتها ينظر إيل 
بناء علي ىذا . أحواؿ مأمومو، إف ديكن أف يطوؽبا لكاف األمر كذلك ك إال فال

كاف قراءة السورة بعد الفاربة يف الركعتني اآلخرتني غري مستحب أك دبعين آخر 
 .أف القوؿ القدمي ىو أرجح لقوة أدلتو

                                                           

. 689، 2، اعبزء فتحالعسقالين،  

. 227، 4، اعبزء اؼبنهاجالنوكم،  
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 إقتداء ادلنفرد أثناء الصالة (7
ىذه القضية من مسألة غريبة أكثر الناس ال يعرفوهنا ىل من اؼبمكن أف 

فقد أجاز . اقتداء اإلماـ يف أثناء الصالة ك ىو اؼبصلي منفردا يف أكؿ األمر
القدمي يف ىذه القضية مستدال حبديث أف النيب قد صلي مث تذكر أبنو جنب ك 

أف استدالؿ حبديثني مل يكن صحيحا عند الباحاث . أيضا يف قضية أيب بكر
ألف إذا صلي يف أكؿ األمر منفردا مث اقتدم اإلماـ يف أثناء صالتو ىذا ألدم 

حبيث لو اقتدم اإلماـ لكاف عدد الركعة . إيل اختالؼ بني اإلماـ ك اؼبأمـو
مثال إف كاف فالان يصلي منفردا ك ىو يف . اؼبأمـو اؼبقتدم أكثر من مأمور بو

الركعة الثالثة يف صالة الظهر مث اقتدم اإلماـ يف أثناء الصالة ك كاف اإلماـ يف 
فماذا . الركعة األكيل، مث اإلماـ يف الركعة الثانية ك ىذا فالف يف الركعة اآلخرة

يفعل ىذا فالف إف قاـ اإلماـ يف ركعتو الثالثة ك ىو قد مت ركعتو؟ إف قاـ مع 
اإلماـ ألدم إيل الركعة اػبامسة يف الظهر ك ىذا قد مت حظره، ك إف جلس 

.  ألدم إيل اختالؼ بينهما مع أف اإلماـ جعل ليأمت بو
ففي القوؿ اعبديد قد منعو الشافعي عن اقتداء اإلماـ يف أثناء صالتو، ك 
إف اقتدم لبطلت الصالة حبيث أف اإلماـ جعل ليأمت بو، ك أيضا أف تكبري 

إذان يف ىذه . اؼبأمـو عقب تكبري اإلماـ، إف تقدـ يف موقفو ك أفعالو ال جيوز
القضية ال ديكن أف يتخلص األمر إف اقتدم اإلماـ يف أثناء الصالة، ك لذلك 
يرم الباحث يف ىذه اؼبسألة أف اعبديد ىو أرجح ك إف كاف الشيخاف ك بعض 

.  الشافعية قد أفتوا ابلقدمي
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  يف ابب اجلنائز و حتليلمناقشة: ادلطلب الثالث .3

 تقليم أظفار ادليت (1
. ىذه اؼبسألة تكاد بعض الناس ال يعملوف بو، بعد غسل اؼبيت فدفنوه

ففي القوؿ القدمي أف تقليم أظفار اؼبيت . إمنا ىذا عند الشافعية إيل قولني
مكركه، ك استدؿ أبدلة عقلية، األكؿ ابلقياس علي اػبتاف، إف كاف اػبتاف 
كاجب يف حاؿ اغبياة فال يفعل بعد كفاتو، الثاين ابلقياس علي قطع اليد 
. السارؽ، فإنو كاجب يف حاؿ اغبياة فإف مات قبل القطع فال قطع بعد كفاتو
اعتمادا منهما أف ما كجب يف حاؿ اغبياة قد سقط بعد اؼبمات، فمن ابب 
الألكيل يف حاؿ اؼبسنوف، أف تقليم أظفار ىي مسنوف يف حاؿ اغبياة فسقطها 

ك أيضا أف تقليم قطع جزء من يديو لكاف . بعد اؼبمات، فال تقليم بعدىا
مكركىا حبيث أف هللا تعايل قد كـر بين آدـ، إال الغسل ك يقرب طيبا مث إسراع 

.  الدفن علي ما كاف ىو عليو
ففي القوؿ اعبديد قد استدؿ الشافعي حبديث يف إجعاؿ اؼبيت كما 

عند الباحث ليس بصحيح االحتجاج يف تقليم هبذا اغبديث . جيعل يف العركس
أما التقليم قد سقط . حبيث إف اغبديث مل أيمر فيو تقليم إمنا يراد بو ىو ذبميل

بعد اؼبمات ألف اعتمادا علي قولو تعايل يف تكرمي بين آدـ فال قطع جزء من 
أك . أجساده بعد كفاتو، أما التجميل فيكوف الغسل عند اؼبيت ك يقرب طيبا

بعبارة أخرم أف التجميل يف اؼبيت ىي دكف تقليم، فإف التقليم قد خصص آبية 
ك أيضا استدؿ الشافعي أبف ما يسنن يف حاؿ اغبياة فقد . عند تكرمي الناس

سنن بعد كفاتو، قد اعرتض ك شرح الباحث ىذا االستدالؿ يف أدلة القدمي، 
إذان يف ىذه القضية أف تقليم أظفار اؼبيت مل . فال حاجة عند الباحث يف تكراره

 .يكن مستحبا ك ىو الراجح عند صبهور الشافعية ك الباحث خاصة
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  يف ابب الزكاةو حتليلمناقشة : ادلطلب الرابع .4

 اعتبار النصاب يف زكاة الركاز (1
ففي القوؿ القدمي . قد اختلف الشافعية يف ىذه القضية إيل قولني

. مستدال دبا ركاه البخارم عن أيب ىريرة حبيث قاؿ النيب أبف يف الركاز اػبمس
مستدال دبا قاؿ فإف النيب مل يفرؽ يف الركاز بني بلوغ النصاب أك مل يبلغ، كاف 
اغبديث عموما فليس ىناؾ قرينة أك ـبصص يف بياف بلوغ أك مل يبلغ، فأخذ 

ىذا من انحية الدراية، أما الركاية فليس يف إسناده إشكالية . اغبديث بعمومو
 .فكاف اغبديث صحيحا

ففي القوؿ اعبديد قد استدؿ الشافعي حبديث عن ضباعة، مستدال عنو 
أنو ال طبس يف الركاز إال إذا بلغ النصاب، إف بلغ أخذ صداقها ك إف مل يبلغ 

إمنا ىذا اغبديث مل خيل من النقد، يف انحية الركاية كاف اغبديث . فال شيئ فيها
إشكالية يف إسناده فكاف ضعيفا، أما من انحية الدراية ليس ىناؾ دليل صريح 
أبف الصدقة يف الركاز بعد بلوغ نصاهبا حبيث مل يقل شيئا عن النيب بل قاؿ 

، فكاف اغبديث عموما مل يفرؽ بني بلوغ النصاب ك مل يبلغ، "خذ صدقتها"
ك أيضا يف اغبديث أف ىذا مل يكن ركازا حبيث مل يفعل بيده، . فأخذ بعمومها

إذان يف ىذه القضية كاف القدمي ىو أرجح . فإف فعل لقاؿ النيب عن حكم الركاز
 .لقوة أدلتو عند صبهور الشافعية ك الباحث خاصة

 

                                                           

. 120، 16، اعبزء فتحالعسقالين،  

. 344، 8، اعبزء عوفمشس اغبق،  
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  يف ابب الصيام و حتليلمناقشة: ادلطلب اخلامس .5

 قضاء الصوم عن ادليت  (1
قد . إف كاف قضاء ىو شائع يف الصالة ك اغبج، فكيف يف الصـو

فالقوؿ القدمي جبواز لوليو أف يصـو . اختلف الشافعية يف ىذه القضية إيل قولني
منها ما ركاه البخارم عن سيدة . ىذا القوؿ مستدال أبحاديث صحيحة. عنو

كاف ىذا دليل صريح يدؿ . عائشة أبف النيب قد أمر الويل الصـو عن اؼبيت
كانت ىذه األحاديث صحيحة من انحية الركاية . علي جواز الصـو عن الويل

فليس فيها إشكالية يف إسنادىا، أما الدراية فكل منها تدؿ عل جواز لوليو أف 
ك ليس ىناؾ قرينة أك ـبصص ىذه األحاديث حيت عدكؿ عن . يصـو عنو
 .جوازه

ففي القوؿ اعبديد قد استدؿ الشافعي حبديثني يدالف علي إطعاـ 
منهما ما أخرجو الرتمذم ك ىو مل خيل من النقد فإف ىذا اغبديث . اؼبسكني

فيو إشكالية يف إسناده، إف أجاز بعض احملدثني الحتجاج بو فمنع بعضهم 
ك من مث أف ىذا اغبديث قد خالف دبا جاء أصح منو، لكاف ما ىو . آخر

 .إذان يف ىذه القضية كاف القدمي ىو أرجح لقوة أدلتو. أصح مقدـ
 

                                                           

. 353، 5، 5 اعبزء فتح، العسقالين 

. 405، 3  اعبزء،ربفةاؼبباركفورم،  
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  يف ابب احلجو حتليلمناقشة : ادلطلب السادس .6

 شرط التحلل من احملرم مبرض (1
ىذه القضية قد إختلفها الشافعية إيل قولني ك كل كاحد مهما  قد احتاج 

ففي القوؿ القدمي قد استدؿ . أبدلة متعددة، إمنا ىذه األدلة مل زبل من النقد
الشافعية أبحاديث متعددة، منها ما ركاه الشافعي نفسو يف مسنده عن ىشاـ 

إمنا ىذا . كاف مدلوؿ ىذا اغبديث جواز اشرتاط التحلل إذا مرض. بن عركة
ك أيضا  . اغبديث ضعيف حبيث فيو إشكالية يف إسناده فال جيوز استدالؿ بو

قاؿ الشافعي عنو لو ثبت ىذا اغبديث لقاؿ بو حبيث ال ديكن أف خيالف دبا 
ك لكن قد صححو أصحاب اغبديث عنو ك لذلك انعقد الشرط . ثبت بو النيب

ك جبانب آخر إف كاف ىذا اغبديث ضعيف فإنو . قوال كاحدا ك جاز العمل بو
قد أيده حبديث صحيح عن ضباعة بطريق آخر دبا جاء يف صحيح مسلم، 

 .فصار ىذه األحاديث يقوم بعضها بعضا
. ففي القوؿ اعبديد قد استدؿ الشافعي آبية عن إسباـ اغبج ك العمرة هلل
إف ىذا االستدالؿ مل خيل من القد، حبيث أف هللا تعايل أمر إلسباـ اغبج ك 

ك أيضا استدؿ الشافعي . العمرة ك لكن إف كاف فيو عذر فهو معفو عنو
ابلقياس، إف مل جيز اػبركج من العبادة كالصالة بغري عذر ك كذلك يف اغبج فال 

ىذا عند الباحث ليس بصحيح  حبيث قد خالف . جيوز اػبركج منها بغري عذر
ىذه . دبا قاؿ النيب عن إتياف العبادة بقدر االستطاعة، إف مل يستطع فال حرج لو

ىي الرضبة ك السماحة يف اإلسالـ، قد قاؿ هللا تعايل ليس يف الدين إكراه، إف 
مل يكن ىناؾ إكراه يف الدين فمن ابب األكيل ال إكراه يف العبادة يف إتياهنا علي 

                                                           

. 186، 8، اعبزء اؼبنهاجالنوكم،  
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إذان يف ىذه . فالعابد مأمور يف إقامة العبادة علي قدر استطاعتو. كجو كماؽبا
. القضية كاف القدمي ىو أرجح لقوة أدلتو ك ىو مراعة اؼبصلحة للعابد

 

  يف ابب الصلحو حتليلمناقشة : ادلطلب السابع .7

 امتناع أحد الشريكني يف عمارة اجلدار (1
. يف ىذه القضية قد افرتؽ بني صاحب اؼبذىب ك من تبعو إيل قولني
قد . ففي القوؿ القدمي قد استدؿ الشافعية أبدلة متعددة إمنا مل زبل من النقد

ال يصح . استدؿ حبديث عبادة بن الصامت يف قضية ال ضرر ك ال ضرار
األكؿ إف أجرب الشريك ألضر بو ك اؼبعلـو . االحتجاج بو عند الباحث ألمرين

دبعين أف إجبار الشريك اآلخر كانت . ىناؾ قاعدة أبف الضرر ال يزاؿ ابلضرر
الثاين، حبيث قد نفي الضرر عن الطالب ابدخالو إيل . اؼبشكلة ال تنتهي

 .اؼبطلوب، فأكيل أف ينفيو عن اؼبطلوب ابدخالو إيل الطالب
ففي القوؿ اعبديد قد استدؿ الشافعي أبدلة عقلية ك إف كاف فيو نقلية 

أما أدلة عقلية . إال أنو عند الباحث مل يكن قواي االحتجاج بو يف ىذه القضية
أف اؼبمتنع ال جيرب علي عمارتة ما ديلكو ك ال عمارة يف ملك غريه يف حاؿ 

ك الثاين أف اؼبمتنع ال جيرب . االنفراد، فال جيرب علي عمارتو يف حاؿ االشرتاؾ
عند الباحث كاف . ؼبصلحة نفسو أك لغريه، حبيث فإنو ال جيرب علي كاحد منهما

ألف إف كافقا الشريكني يف . اعبديد ىو أرجح حبيث الشريك ال جيرب إلعادتو
اهندامو مث اهندماه فقد انتهي األمر فال جيوز ألحد منهما أف جيرب بعضو آخر 

إف ظهر الضرر يف طرؼ آخر فهذا شأف آخر، . إال قد سبقهما ابلوعد إلعادتو
إذان يف . فال جيوز إدخاؿ الضرر إيل اؼبطلوب حبيث قد اطلع الضرر عند الطالب

                                                           

. 162، 6، اعبزء فتحابن حجر،  
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ىذه القضية كاف القوؿ الراجح عند الباحث ىو اعبديد ك علي الرغم أف 
. الشافعية قد أفتوا ابلقدمي

 

  يف ابب الصداقو حتليلمناقشة : ادلطلب الثامن .8

 كيفية ضمان الصداق يف يد الزوج (1
ففي القوؿ . يف ىذه اؼبسألة قد اختلف الشافعي ك فقهاءه إيل قولني

ىذا القوؿ قد استدؿ ابلقياس . القدمي أف الزكج يضمن ببدؿ العني ال بقيمتها
أف ىذه األعياف إف تلف أك ىلك يف يد اؽبالك فهو . يف األعياف اؼبضمونة

يف ىذه القضية كاف الصداؽ ما زاؿ يف يد . ضامن ببدؿ عينها ال بقيمتها
.  الزكج ك مل يقبضها الزكجة فصار الزكج ضامنا إف تلف يف يده ببدؿ عينها
ففي القوؿ اعبديد فإف الشافعي يرم إف كاف الصداؽ قد تلف قبل 

مستدال أبف الزكج يضمن . قبضها الزكجة فكاف الزكج ضامن بقيمتها ال بعينها
إف كاف القوؿ الراجح . يف مقابلة اعبماع، ك اعبماع ليس مثلو فيضمن بقيمتها

ك لكن يف . عند الباحث ىو اعبديد إال أف أدلة القدمي ىو أقوم من اعبديد
أحياان قد ال جيد الزكج ىذا . ىذه القضية يبدك عن كجو اإلسالـ، عن ظباحتو

العني اؼبتلوؼ بعينو ففي ىذه اغباؿ كاف بدؿ بقيمتها ىو أسهل ك أسرع علي 
ك أيضا فإف بدؿ القيمة ىو يف عوف أخيو فكاف ىذا . قدر اإلمكاف يف ربقيقو
.  امتثاال دبا قاؿ النيب
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  يف ابب احلدودو حتليلمناقشة : ادلطلب التاسع .9

 وطئ احملرم مبلك اليمني (1
ىذه اؼبسألة طبعا ال يتحقق يف ىذا الزماف إال يف عصر فيو فرؽ بني 

ففي القوؿ القدمي جيب . قد اختلف الشافعية يف ىذه القضية. السيد ك عبده
اغبد علي سيده إف كطئ احملـر دبلك اليمني ىذا القوؿ قد استدؿ ابلقياس يف 
كطئ األجنبية أبف ملك الرجل ؽبا ال يبيح لو أف يطئها حباؿ، إف كطئها فوجب 

عند . عليو اغبد، ك الثاين ال جيوز لو أف يطئها حباؿ، فأشبو ملك الغالـ
الباحث إف ملكها الرجل من احملـر ال جيوز كطئها علي الدكاـ حبيث قد حـر 
. هللا نكاحها فمن ابب األكؿ ملكها، ألف معين اؼبلك يدخل فيو جواز صباعها

.  فوجب علي سيده إف كطئها
ففي القوؿ اعبديد قد استدؿ الشافعي أبف الرجل كطئ ما يف ملكو، 

ىذا االستدالؿ ليس بصحيح عند الباحث . فليس عليو اغبد ك لو كاف ؿبرما
حبيث أف جواز كطئها مقتصرا علي األجنبية لو، إف كاف ؿبرما فتحرديو علي 

ك الدليل الثاين دبا قالو الشافعي . الدكاـ فال جيوز كطئها حباؿ من األحواؿ
ك أيضا . حبيث أهنن من اعبنس اؼبستباح، إذا استقر عليو ملكهن فال حد عليو
إمنا قصد . ىذا ليس بصحيح، طبعا أف كوهنن من جنس اؼبستباح ك ىي اؼبرأة
ك . هبا الشارع ىي اؼبرأة األجنبية ليس من احملـر فال جيوز كطئها أبم حاؿ

لذلك يرم الباحث يف ىذه القضية الرأم الراجح ىو القدمي كفقا دبا كافقو 
. الشافعية لقوة أدلتو
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موقف الشافعية عن العمل ابلقول القدمي : ادلبحث الثالث . ت
كاف اؼبذىب الشافعي مشهور بوجود القولني يف نفس اؼبذىب ابختالؼ 

ىذا جيعل يكاد يتفرد اؼبذىب الشافعي . اؼبكاف، مها القوؿ القدمي ك القوؿ اعبديد
بني سائر اؼبذاىب اؼبوجودة حاليا ك لو كاف ابؼبذاىب اؼبفقودة بعد عبور الزماف 

فال كجود القولني يف نفس اؼبذىب . كاؼبذىب الليث ك سفياف ك غريمها
ابختالؼ اؼبكاف يف اؼبالكية مثال، فمذىبو ىو ما قالو اؼبالك يف اؼبدينة، ك كذلك 

افرتاؽ قوؿ صاحب اؼبذىب جيعل من إحدم السمات . يف األحناؼ ك اغبنابلة
ك لكن يرم بعض العلماء اؼبختصمني ابؼبذىب . ك اؼبميزات يف اؼبذىب الشافعي

الشافعي أف ىذا إشارة إيل ضعف صاحب اؼبذىب يف اإلفتاء، إمنا ىذا مل يكن 
. صحيحا حبيث أنو يدؿ علي امتداد ك تطور اؼبذىب كفقا لسنة التطور ك النمو
فقد حبث الباحثوف عن أسباب عدكؿ الشافعي إيل قولو اعبديد، قد ذكرىا 

ك ابإلضافة لقد قاؿ . الباحث يف أبواب السابقة، لكاف ما قالوا ليس بصحيح
:  الشافعي

 "إذا صح اغبديث فهو مذىيب"
اعتمادا هبذا القوؿ لقد فتح ابب إفرتاؽ قوؿ صاحب اؼبذىب يف اؼبقبل كفقا دبا 

.  جاء يف حديث صحيح
بعد . فمر الزماف دبدة ليست قصرية فاطلعت اؼبشكلة يف ىذه القضية
فقد اتفق . اطالع القولني جائت اؼبشكلة يف اعتبار القوؿ القدمي من اؼبذىب

إذان فال . الشافعية أبف القوؿ القدمي ال يعد مذىبا أك ال يعرب مذىبا عند الشافعي
:  قاؿ الشافعي. جيوز ك ال يصح نسبتو إليو حبيث قد رجع عنو

 ."ليس يف حل من ركم عين القدمي"
                                                           

معين قوؿ أبو اغبسن علي بن عبد الكاؼ السبكي، . لقد بني ك شرح ىذا القوؿ بقلم اإلماـ اتج الدين السبكي 
. (مؤسسة قرطبة، د ت: القاىرة)اإلماـ اؼبطليب إذا صح اغبديث فهو مذىيب 
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: قد قاؿ إماـ اغبرمني اعبويين يف ىذه القضية
علي أان ال كبسب األقواؿ القددية من مذىب الشافعي، فإنو "

... ؛ .رجع عنها جديدا، ك اؼبرجوع عنو ال يكوف مذىبا للراجع
معتقدم أف األقواؿ القددية ليست من مذىب الشافعي، حيث 
كانت؛ ألنو جـز القوؿ علي ـبالفتها يف اعبديد، ك اؼبرجوع 

 ."عنو ال يكوف مذىبا للراجع
:  قاؿ النوكم
كل مسألة قوالف للشافعي قدمي ك جديد، فاعبديد ىو "

 ."الصحيح ك عليو العمل
: قاؿ الرافعي
 ."ال حيل عد القدمي من اؼبذىب"

كفقا ابألقواؿ السابقة تدؿ علي أف أقواؿ الشافعي القددية مل تكن مذىبا عنده 
ك لذلك مل يكن صحيحا نسبتو إليو مع ػأنو . حبيث أنو قد عدؿ عنها إيل اعبديد

.  قد عدؿ عنو إيل اعبديد
إف كانت أقوالو القددية مل تعترب مذىبا عنده، ىل عدؿ الشافعي عن صبيع 
. أقوالو القددية إيل اعبديد؟ أف ىذه اؼبسألة ليس فيو ؿبل االتفاؽ بني الشافعية

فيمكن التفصيل دبا . فمنهم من يرم جبميع أقوالو ك بعضهم يركف أغلب أقوالو
:  يلي

                                                                                                                                                               

. 304، 6، اعبزء البحر الزركشي،  

مطابع الدكحة : قطر) 2، اعبزء الربىاف يف أصوؿ الفقوإماـ اغبرمني أبو اؼبعايل عبد اؼبلك بن عبد هللا بن يوسف،  
. 29، 1، اعبزء هناية؛ اعبويين، .1366، ( ق1399اغبديثة، 

.  108، 1 ، اعبزء اجملموعالنوكم،  

. 101، 1 ، اعبزء العزيزالرافعي،  
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فال .  أهنم يركف ألشافعي قد غري صبيع أقوالو القددية إيل اعبديد:القول األول
ىذا ما قالو اؼباكردم أبف الشافعي قد . تعترب أقوالو القددية أبم حاؿ من األحواؿ

:  قاؿ اؼباكردم. عدؿ عن صبيع أقوالو القددية
كتبو القددية يف اعبديد، ك صنفها الثانية ك الشافعي غري صبيع "

إال الصداؽ فإنو مل يغريه يف اعبديد ك ال أعاده تصنيفو، ك إمنا 
  "ضرب علي مواضع منو ك زاد يف مواضع، ك هللا أعلم

ك اعرتض يف ىذا القوؿ فإنو مل خيل من النقد ك أنو مل يكن صحيحا حبيث ليس 
فكيف يكوف الكاتب أف ينقض أك يعرتض علي كل ما كتبو، عدؿ . من اؼبعقوؿ

 عنو صبلة مث أعاد يف تصنيفو صبلة؟
أنو . ىذا ما قالو السبكي. كجب أف ينص علي الرجوع عن األقواؿ: القول الثاين

:  قاؿ
أنو ال بد أف ينص علي الرجوع، فلو مل ينص يف اعبديد " ... 

حكاه الشيخ أبو . علي الرجوع عن القدمي مل يكن رجوعا
 ."إسحاؽ

 إال أف ىذا مل يكن صحيحا ىذا القوؿ قد أيده دمحم السلمي الشافعي اؼبناكم،
عند اعبمهور حبيث كوجود النصني يف مسألة كاحدة يف كقت كاحد، ألف ال 

                                                           

. 452، 9، اعبزء اغباكماؼباكردم،  

دار : القاىرة) الشافعي حياتو ك عصره آراءه ك فقهودمحم أبو زىرة، . قد رد ىذا القوؿ أاب زىرة كفقا دبا قاؿ البيهقي 
. 159، (1978الكتب العريب، 

دار البحوث للدراسات اإلسالمية ك إحياء : ديب) 7، اعبزء اإلهباج يف شرح اؼبنهاجعلي بن عبد الكاؼ السبكي،  
. 2707، (2004الرتاث، 

دار :بريكت) فرائد الفوائد يف اختالؼ القولني جملتهد كاحددمحم السلمي الشافعي، . قد أيده اؼبناكم ك أطاؿ يف استداللو 
. 58، (الكتب العلمية، د ت
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ديكن أف يكلف الشارع اؼبكلف تعارضا يف نفس الوقت، يف اغبكم األكؿ حراـ 
: حيت قاؿ النوكم. ىذا كالتكليف دبا ال يطاؽ فهو ؿباؿ. ك الثاين حالؿ
ىذا غلط ألهنما كنصني للشارع تعارضا ك : قاؿ اعبمهور" ... 

 ..."تعذر اعبمع بينهما يعمل ابلثاين ك يرتؾ يف األكؿ 
. أبف الشافعي قد عدؿ عن أغلب أقوالو القددية ك ليست كلها: القول الثالث

ىذا ىو الراجح عند الباحث . دبعين أنو مل يغري صبيع آراءه بل بعضها أك األغلب
 .حبيث قد قالو النوكم عن ىذه القضية ك يؤيده الشيخ أبو زىرة

كفقا دبا ىو أرجح أبف الشافعي قد عدؿ عن بعض أك أغلب أقوالو القددية 
إيل اعبديد، إف كاف األمر كذلك فإف اؼبشكلة مل تنتو ابؼبغايرة حبيث أف بعض 
الفقهاء الشافعية قد عدؿ عن اعبديد إيل القدمي يف بعض اؼبسائل، ىذه ىي 

فإف اؼبسألة ىي كيف . اؼبسائل قد ذكرىا ك حبثها الباحث يف الباب السابق
موقفهم عن القدمي؟  

قد ذكر الباحث يف أكؿ ىذا اؼببحث أقواؿ الشافعية ك صاحب اؼبذىب 
فإهنم قد اتفقوا علي أف القدمي ليس مذىبا عندىم، ك ال . عن القوؿ القدمي
ك اؼبعلـو أف القدمي قد خيالفو اعبديد يف بعض اؼبسائل ك مل خيالفو يف . الفتوم بو
األكؿ، إف كاف القدمي مل خيالفو اعبديد أك مل يتعرض ابعبديد فإنو . بعض آخر

حبيث . أف ىذا ليس فيو اػبالؼ بني العلماء. مذىبا للشافعي ك الفتوم بو
القدمي الذم مل يكن مذىبا عند الشافعي ىو القدمي ما نص يف اعبديد علي 

الثاين، إف كاف القدمي خيالفو اعبديد أك يتعرض ابعبديد، فإف ىذا قد . خالفو
ك أيضا إف كاف القدمي قد . اتفق الشافعية فإنو ليس مذىبا عندىم ك ال الفتوم بو

                                                           

. 108، 1، اعبزء اجملموعالنوكم،  

. 160-159، الشافعي؛ أبو زىرة، .110، 1، اعبزء اجملموعالنوكم،  
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عضده حبديث صحيح أك دبعين مل خيالفو حبديث صحيح لكاف ىو اؼبذىب عند 
  .الشافعية

مث أف بعض الفقهاء الشافعية قد أفتوا يف بعض اؼبسائل ابلقوؿ القدمي مع 
أنو قد رجع عنو الشافعي، مع األصل يف حكمو فإنو قد نسخ ك ال يصح 

عند النوكم أهنم أفتوا علي ىذه اؼبسائل ابلقدمي . االحتجاج بو ك ال الفتوم بو
ك جبانب آخر ال يصح ما رجحوا فيها . ألف ظهور الدليل مع أهنم ؾبتهدكف

 .نسبتو إيل صاحب اؼبذىب
أف ما رأم النوكم يف . يف قضية نسبتو إيل الشافعي، فيو نظر عند الباحث

فإف ما أفتوا ابلقدمي فيو أحاديث صحيحة ك مل يردىا . ىذه القضية ليس بصحيح
عند الباحث إف كاف ما أفتوا مبنيا علي ىذه األحاديث فجاز نسبتو . يف اعبديد

ك اؼبعلـو يف . إيل الشافعي كفقا دبا قاؿ أف كركد اغبديث الصحيح لكاف مذىبو
يف قضية اعبهر ابلتأمني للمأمـو مثال، قد كرد . بعض ىذه اؼبسائل أهنم أفتوا هبا

فيها األحاديث الصحيحة مع أف الشافعي قد رجع عنو إيل اعبديد ك كذلك يف 
كل منها مستدال أبحاديث . قضية قضاء الصـو عن اؼبيت ك ؼبس احملاـر

.  صحيحة، إذان جاز نسبتو إيل الشافعي ك ىي تكوف مذىبا عند الشافعية

 قائمة نتائج البحث: ادلبحث الرابع . ث
قد ذكر الباحث اؼبسائل مث قاـ بتحليلها فوجد منها النتائج الكثرية، إلجياز ك لتسهيل 

. يف قراءهتا كضع الباحث اعبدكؿ اآلتية
 

 
                                                           

. 58، الفتح؛ إبراىيم، .101، 1، اعبزء العزيز؛ الرافعي، .110، 1، اعبزء اجملموعالنوكم،  

. 110-109، 1، اعبزء اجملموعالنوكم،  
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جدول ادلقارنة بني القدمي و اجلديد 
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جدول ادلقارنة بني القدمي و اجلديد  
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 جدول ادلقارنة بني القدمي و اجلديد
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الباب اخلامس 

 اإلختتام

 اخلالصة . أ
:  بعد عرض البياانت يف أبواب السابقة فيلخصها علي ما يلي

 الرأم اؼبختار يف اؼبسائل اليت مفتيا عليها ابلقوؿ القدمي .1

 مسألة كفقا دبا قاؿ النوكم يف مقدمة اجملموع، فال 19كانت اؼبسائل عددىا 
.  ديكن أف يرجحها إال مسألة دبسألة

التباعد عن النجاسة يف اؼباء الكثري الراكد كاف أرجح عند الشافعية ىو ال جيب  (1
التباعد ك عند الباحث كاف أرجح ىو جيب التباعد حبيث يرتتب علي صحة 

 .العبادة

طهارة اؼباء اعبارم القليل كاف أرجح عند الشافعية ىو أنو ال ينجس إال ابلتغري،  (2
عند الباحث كاف اؼبختار ىو ينجس دبالقاة النجاسة حبيث يرتتب علي صحة 

 .العبادة

 .أكل جلد اؼبيتة اؼبدبوغ كاف أرجح ىو ربرديو لعمـو ك قوة أدلتو (3

 . ؼبس احملاـر كاف أرجح ىو ال ينقض الوضوء لقوة أدلتو (4

اإلستنجاء ابغبجر إف جاكز اؼبخرج كاف أرجح عند الشافعية جواز استجمار،  (5
 .عند الباحث يتعني ابؼباء حبيث يرتتب علي صحة العبادة

امتداد كقت اؼبغرب كاف أرجح ىو أف ديتد إيل أف يغيب الشفق األضبر لقوة  (6
 . أدلتو
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 . تعجيل صالة العشاء كاف أرجح ىو أف تعجيلها يف أكؿ كقتها أفضل (7

 . التثويب يف آذاف الصبح كاف أرجح ىو أف يستحب التثويب لقوة أدلتو (8

اػبط اؼبصلي إف مل يكن بني يديو عصا كاف أرجح عند الشافعية يستحب أف  (9
 . خيط، عند الباحث ال يستحب حبيث ال عربة فيو لعدـ الشخص أف دير

 .اعبهر ابلتأمني للمأمـو كاف أرجح ىو أف يستحب أف جيهره لقوة أدلتو (10

قراءة السورة يف الركعتني اآلخرتني كاف أرجح ىو أف غري مستحب أف  (11
 .يقرأىا

إقتداء اؼبنفرد أثناء الصالة كاف أرجح عند الشافعية جبوازه، عند الباحث  (12
 . عدـ اعبواز حبيث قد تقدـ يف موقفو ك أفعالو عن اإلماـ

 . تقليم أظفار اؼبيت كاف أرجح ىو عدـ اؼبستحب يف تقليمها (13

 . اعتبار النصاب يف زكاة الركاز كاف أرجح ىو ال يعرب النصاب فيها (14

قضاء الصـو عن اؼبيت كاف أرجح ىو جواز لوليو أف يصـو عنو لقوة  (15
 . أدلتو

 .شرط التحلل من احملـر دبرض كاف أرجح ىو جواز الشرط لقوة أدلتو (16

امتناع أحد الشريكني يف عمارة اعبدار كاف أرجح عند الشافعية ىو  (17
 .إجباره، عند الباحث ال جيربه حبيث ال مصلحة فيو

كيفية ضماف الصداؽ يف يد الزكج كاف أرجح عند الشافعية ىو ببدؿ  (18
 .العني، عند الباحث ببدؿ القيمة حبيث أسهل ك أسرع يف ربقيقها عند تلفها

 .كطئ احملـر دبلك اليمني كاف أرجح ىو جيب عليو اغبد لقوة أدلتو (19
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 موقف فقهاء الشافعية عن العمل بو .2

األكؿ، إف كاف القدمي مل خيالفو اعبديد أك مل : القوؿ القدمي لو حالتاف، مها
يتعرض ابعبديد فإنو مذىبا للشافعي ك الفتوم بو، ك ىذا ليس فيو اػبالؼ عند 

إف كاف القدمي خيالفو اعبديد أك يتعرض ابعبديد، فإف ىذا قد اتفق . الشافعية
الشافعية فإنو ليس مذىبا عندىم ك ال الفتوم بو، ك أيضا إف كاف القدمي قد 
عضده حبديث صحيح أك دبعين مل خيالفو حبديث صحيح لكاف ىو اؼبذىب 

.  عندىم

بعض الشافعية قد أفتوا ابلقدمي مع أف الشافعي قد رجع عنو، فهذا جائز 
ك نسبة القدمي إيل الشافعي فيما . عندىم إهنم كانوا ؾبتهدين لظهور الدليل لديهم

أفتوا جائز عند الباحث بشرط إف كاف مبنيا علي األحاديث الصحيحة فإف مل 
يكن فال جيوز نسبتو إليو حبيث قد رجع عنو ك علي الرغم أف النوكم قد منعو 

.  مطلقا

 اإلقرتاحات . ب
بعد أف يكشف ما يسرت أف بعض الشافعية قد عملوا يف اؼبسائل اليت يفيت 
عليها ابلقدمي بدكف معرفة، بظهور ىذا البحث ديكنهم أف يعرفوا حقيقة اؼبسألة حيت 

. يعملوا ك يعبدكا دبعرفة أدلتو كفقا دبا قاؿ الشافعي ك من تبعو

ك من انحية أخرم كاف يف ىذا البحث كثري من األغالط ال يراىا الباحث إما بسبب 
ك لذلك للباحث اؼبقبل ديكن أف يتقن ك يتم ك يستمر ىذا اؼبوضوع . جهلو أك نسيانو

 من كجهة نظر أخرم حيت يكوف ىذا الوضوع
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