
    
ًدا" ِة ُُمَدَّ بُ وَّ اِفِعيُّ َحِفيَد بَ يإِت الن ُّ َماُم الشَّ  " اْلإ

                                                                                                                                                       
ال ان  ..وأشهد  العاملني  رب  هلل  الإل احلمد  وحده  هللا  إال  يف   ه  له  شريك 

سلطانه ويل الصاحلني ..وأشهد أن سيدان حممداً عبد هللا ورسوله وصفيه من 
ي  عليك  وسالماً  صالة  اللهم   .. وحبيبه  ي خلقه  وعلي   سيدي  هللا  رسول 

 مجاعة اْلسالم ..  آلك وصحبك وسلم تسليماً كثرياً أما بعد فيا 
 وك هلا من جدكم نسب من مثلكم لرسول هللا ينتسب*** ليت املل

 الشرف املعروف واحلسب  هو  ما للسالطني أحساب جبانبكم***هذا
 حاقت به الريب املكنون ما لعبت ***به األكّف وال اجلوهر أصٌل هو

 خري النبيني مل يُذكر على شفٍة *** إال وصّلت عليه العجم والعرب 
 والكتب األسفار خري النبيني مل ُُتصر فضائله****مهما تصدت هلا

 النبيني مل يُقَرن به أحٌد***وهكذا الشمس مل تُقَرن هبا الشهبخري 
 واهتزت األرض إجالالً ملولده *** شبيهًة بعروس هّزه  ا الط  رب 

قاله اْلمام الشافعي يف مدح جده رسول هللا صلي   " هذا ما : إخوة اْلسالم
إدريس   بن  حممد  مع حفيد بيت النبوة اْلمام   اليوم  عليه وسلم  وحنن  هللا 
الشافعي  أحد أبرز العلماء الذين أسهموا بن صيب كبي ر ف ي التأصيل العلمي  
للسنة النبوية، فقد ترك لألمة اْلسالمية إراث أصولياً وفقهي اً وح ديثياً غني اً،  

 ال ينضب معينه..
وما زالت أتصيالته العلمية يف خدمة ال سنة، ودفاع ه املخلص، وسجاله ال  

ونضاله  واستماتته  واجملته دين    هادف،  الفقه اء  لسان  على  يرتدد  مما  دوهنا 



اثلث األئمة األربعة عند أهل السنة واجلماعة، ومؤسس علم أصول الفقه،  
فُعرف  قاضياً  عمل  وقد  احلديث،  وعلم  التفسري  علم  يف  إمام  أيضاً  وهو 
ورامياً   شاعرًا،  فصيحاً  الدينية، كان  العلوم  إىل  وإضافًة  والذكاء.  ابلعدل 

 ورّحااًل مسافرًا.  ماهرًا، 
اْلسالمي..  الفقه  يف  الشافعي  املذهب  صاحب  القرن   إنه  يف  الدين  ُمدد 

 الثاين اهلجري، عامل عصره، وفقيه امللة، وصَفه الذهيب ابلثقة، احلجة..
 

فأنزلوه  عليهم  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  فضل  العلماء  أولئك  عرف  لقد 
 ووقروه وعزروه..   صدقوه وأطاعوه، املنزلة اليت يستحقها، آمنوا به وأحبوه، و 

ذُكر عنده النيب صلى هللا عليه وسلم أصفر لونه وبكي فكان الشافعي إذا  
 ، وما حدث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إال على طهارة..

إذا   يبكي  الذي كان  البصري  العلماء كاحلسن  من  سبقوه  ممن  ذلك  تعلم 
 نيب صلى هللا عليه وسلم ويقول: حدث حبديث اجلذع الذي بكى ملا فارقه ال

إليه   شوقا  وسلم؛  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  إىل  ُتن  اخلشبة  هللا،  عباد  "ي 
 ملكانه من هللا، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه" 

كما حدث بذلك اْلمام مالك أستاذ الشافعي رمحهما هللا تعاىل عن مجاعة  
 عليه وسلم، وكان  من شيوخه رأى من حاهلم ما رأى عند ذكر النيب صلى هللا 

يصعب  حىت  وينحين  لونه  يتغري  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  ذكر  إذا  مالك 
ذلك على جلسائه فقيل له يوما يف ذلك، فقال: لو رأيتم ما رأيت ملا أنكرمت  
نكاد   ال  القراء  سيد  وكان  املنكدر  بَن  حممَد  أرى  لقد كنت  ترون،  ما  علي 

 رمحه، وهكذا  نسأله عن حديث أبداً إال يبكي حىت ن



 #اْلمام  الشافعي ُمدداً للخطاب الديين " 
                                                                 

"رمبا ينظر البعض اآلن ملصطلح جتديد اخلطاب الديىن أو تغيري  أيها الناس: 
انظًرا لتلك    استهالكيبعض الفتاوى لتناسب املكان أو الزمان أبنه مصطلح  

من ال بقليل  ليس  عدًدا  أن  رغم  تتغري،  ال  جامدة  أهنا  على  الدينية  فتاوى 
 .الشافعيمثل اْلمام  األئمة حاد عن آرائه القدمية واستبدهلا آبراء أخرى، 

أبو  العظيمني  ابْلمامني  عهده  قرب  املسلمني   فرغم  وتشبع  ومالك  حنيفة 
نفس الكبرية على يد اْلمامني الكبريين إال أن اْلمام ذا ال والفقهي الفكري

واهلمة العالية أصر على التجديد وإضافة مذهب اثلث يكون طريق هداية  
لشتاهتا،  وجامعاً  األمة،  عظماء   هلذه  من  واحداً  وابت  القبول  هللا  فرزقه 

اْلسالم، وأحد أعظم اجملددين ابتفاق العلماء، وذلك وقتما كان العامل حيصل  
يرد  ما  وليس  جتديد  من  يقدمه  مبا  اعتباره  تراث. على  من  سئل  ده  ملا  ولذا 

"ما ترى يف كتب الشافعي اليت عند العراقيني  تلميذه اْلمام أمحد رمحه هللا: 
أحب إليك أم اليت عند املصريني؟، قال: عليك ابلكتب اليت وضعها مبصر،  

 فإنه وضع هذه الكتب ابلعراق ومل حيكمها، مث رجع إىل مصر فأحكم ذلك. 
يف املسائل االجتهادية   بتغري الزمان واملكان،  و الفقيه جيوز له أن يغري فتواه 

األدلة  على  املبنية  املسائل  أما  احلرج،  ورفع  واملصاحل  العرف  على  املبنية 
 الشرعية الصحيحة، فهي اثبتة وصاحلة لكل زمان ومكان .  

 # والشافعي ُمدداً وليس مقلدًا: 
                                               



الشاف من والتزام  جعله  للتقليد  ونبذه  دار،  حيث  معه  ودورانه  ابلدليل،  عي 
"إذا رأيتم كالمي خيالف احلديث فاعملوا   األوائل حيث قال:  رواد التجديد

 واضربوا بكالمي احلائط" .  ابحلديث، 
 #الشافعي أصولياً: 

                                
و  الشافعي  اْلمام  الفقه  أصول  من وضع  وأول  الناس:"  أن  أيها  رأى  ملا  أنه 

اخللل   إليها  يتطرق  وكان  قبله،  الفقهاء  عند  مضبوطة  ليست  اآلراء  أصول 
 بسبب ذلك؛ وضع أصول الفقه.. )الرسالة( .

 #الشافعي حمداثً فقيهاً وفقيهاً حمداثً" 
                                                            

نف  مل حيصر  الشافعي  :"واْلمام   هللا  احلديث وحده، عباد  علم  دائرة  يف  سه 
والشعر   ابللغة  عاملاً  حمداثً،  وفقيهاً  فقيهاً  حمداثً  بل كان  وحده،  الفقه  أو 

"الشافعّي فيلسوف يف أربعة أشياء:   واألنساب، قال اْلمام أمحد بن حنبل: 
للبيهقي،  الشافعّي  والفقه")مناقب  املعاين  الناس،  واختالف  اللغة،  يف 
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 اً للسنة:"  #الشافعي انصر 
                                                                                     

إخوة اْلميان:" ومسي اْلمام الشافعي بناصر السنة وأسد السنة  ألن منهجه 
يف األساس يقوم على أن القرآن والسنة النبوية يف منزلة واحدة؛ فال ميكن  

سنة اليت تشرحه وتبينه، وهو يف هذا املنهاج يرسخ  النظر يف القرآن دون ال 



ملبدأ "حجية السنة؛ فالقرآن أييت ابألحكام العامة والقواعد الكلية، والسنة 
هي اليت تفسر هذا، وختصص عموم القرآن أو تقيد مطلقه، أو تبني ُممله،  
مل   إن  وهو اْلمجاع  الثالث  املصدر  الرئيسيني  التشريع  مصدري  بعد  أييت  مث 

أصل  يُع  له  يكون  أن  شريطة  القياس،  وهو  الرابع  املصدر  مث  خمالف،  له  لم 
نة..  أخذاً خبرب اآلحاد، ما دام راويه ثقة ضابطاً، وما دام   من الِكَتاب والسُّ

صلى هللا عليه وسلم ..وهو يرى أن السنة الصحيحة    -متصاًل برسول هللا  
مشهورة:  ذلك  يف  وعبارته  اتباعها،  وجوب  يف  م  كالقرآن  عن  "وأن  قَِبَل  ن 

هللا   وسلم    - رسول  عليه  هللا  "قراءة    -صلى  يقول:  وكان  قِبل".  هللا  فعن 
النافلة".  صالة  من  أفضل  العلم  وطلب  التطوع،  صالة  من  خري  احلديث 
وكان يقول: "من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن تكلم يف الفقه منا قدره، 

ه، ومن نظر يف  ومن كتب احلديث قويت حجته، ومن نظر يف اللغة رق طبع 
ُت َأنَّ   احلساب جزل رأيه، ومن مل يصن نفسه مل ينفعه علمه". وقال: "َوِددإ
َواَل   َعَليِه،  فَُأؤَجُر  َشيٌء،  ِمنُه  ِإيَلَّ  يُنَسبإ  َومَل  الِعلإَم،  َهَذا  تَ َعلَُّموا  النَّاَس 

 حَيَمُدوين".  
خيالف له  قول  مذهبه، وأن أي  عليه وسلم  صلى هللا  النيب  السنة    وأن سنة 

عن   حديث  تعاىل: كل  هللا  رمحه  الشافعي  قال  منه،  تعاىل  هللا  إىل  يربأ  فهو 
إذا   ليه وسلم فهو قويل وإن مل تسمعوه مين، وقال أيضا: النيب صلى هللا ع

وجدمت سنة من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خالف قويل فخذوا ابلسنة، 
هبا".  أقول  فإين  قويل  احلَ  ودعوا  َصحَّ  :"ِإَذا  َوِإَذا  وقال  َمذَهيب،  فَ ُهَو  ِديُث 

نفع  ما  "العلم  العظيمة:  أقواله  ومن  احلَاِئَط.  ِبَقويل  رِبُوا  فَاضإ احلَِديُث  َصحَّ 
 وليس العلم ما حفظ".   



الدنيا   وعلم  الفقه،  وهو  الدين  علم  علمان:  "العلم  يقول:  الشافعي  كان 
 ول: وهو الطب، وما سواه من الشعر وغريه فعناء وعبث، وأنشد يق 

ينِ  ِه يف الدِّ َغَلٌة** ِإالَّ احلَدِيَث َوِعلإَم الِفقإ  ُكلُّ الُعُلوِم ِسَوى الُقرآِن َمشإ
َياِطنِي   َواُس الشَّ ثَ َنا ** َوَما ِسَوى َذاَك َوسإ  الِعلإُم َما َكاَن ِفيِه قَاَل َحدَّ

مسعتم وأستغفر هللا العظيم يل ولكم أو كما قال :" ادعوا   عباد هللا أقول ما 
 ..هللا 

 اخلطبة الثانية:  
 بعد فيا احلمد هلل رب العاملني ..والصالة والسالم علي أشرف املرسلني أما 

 عباد هللا.. 
الفقيه   النبوية  السنة  وانصر  النبوة  بيت  حفيد  عن  احلديث  نواصل  الزلنا 

أمحد:  اْلمام  فيه  قال  حىت  عليه،  الثناء  من  العلماُء  أكثَر  اجملدد   الشاعر 
مين على    هللا إن   : ، وكالعافية للناس"، وقال  عنه أيضاً "كان كالشمس للدنيا

أمر هلم  يبني  بيت ي  أه ل  من  برجل  سنة  مائة  رأس كل  يف  دينه   دينهم،  أهل 
عليه وس لم   هللصلى ا هللرجل من آل رسول ا وإين نظرت يف سنة مائة فإذا

هو رجل من آل رس ول   بن عبدالعزيز، ونظرت يف رأس املائة الثانية فإذا عمر
 بن إدريس الشافعي".   وسلم حممد عليه  هلل ص لى ا هللا

"ما أحد مس بيده حمربة وال قلماً، إال وللشافعي يف رقبته  وقال اْلمام أمحد: 
 مّنة"

اجلميلة:  اخلالدة  قولته  فكان  وقال  احلديث  فقه  تعلمنا  ما  الشافعي  "لوال 
 الفقه مغلقاً على أهله حىت فتحه هللا ابلشافعي، 



قلتُ  أمحد:  اْلمام  بن  هللا  عبد  أليب: وقال  فإين     الشافعّي؟  رجل كان  "أّي 
"ي بين، كان كالشمس للدنيا، وكالعافية  مسعتك تكثر من الدعاء له، قال: 

للناس؛ فهل هلذين من َخَلٍف أومنهما ِعَوض؟ وال َغرإَو أنإ يُدَعى ملثل هذا  
 .. يف الصالة، وإين ألدعو للشافعي منذ أربعني سنة يف صاليت

مهدي:  بن  الرمحن  عبد  ألنين  "  وقال  أذهلتين  للشافعي  الرسالة  نظرت  ملا 
رأيت كالم رجل عاقٍل، فصيح نصيح، فإين أكثر الدعاء له، وما ظننت أن  

 هللا خلق مثل هذا الرجل".
وزن عقل الشافعي بنصف عقل أهل األرض   "لو وقال الربيع بن سليمان: 

 لرجحهم، ولو كان من بين إسرائيل الحتاجوا إليه".
ُنُس الصَّدَ  أََلٍة،  يفُّ: وقال يُ وإ ماً يف َمسإ ، اَنَظرإتُُه يَ وإ اِفِعيِّ "َما رَأَيإُت َأعإَقَل ِمَن الشَّ

َن   َتقيُم َأنإ َنُكوإ َسى، َأاَل َيسإ َنا، َوَلِقَييِن، فََأَخَذ بَِيِدي، مثَّ قَاَل: َي َأاَب ُموإ مثَّ افإرَتَق إ
أََلٍة".  َواانً َوِإنإ ملَإ نَ تَِّفقإ يف َمسإ  ِإخإ

ُت َأنَّ ُكلَّ وما كا نت غايته إال أن ينفع الناس ابلعلم، ويف هذا يقول: "َوِددإ
 ِعلإٍم َأعإَلُمُه تَ َعلَُّمُه النَّاُس ُأَوَجُر َعَليإِه، َوال حَيإَمُدوين". 

كفاان وقت  عباد هللا إننا لو ُتدثنا عن ذلك العامل اْلمام الفاضل اجلليل ما 
.. 

اللهم اجعلنا من الذين يستمعون   باً خاشعاً . اللهم إان نسألك علماً انفعاً وقل
 القول فيتبعون أحسنه" وأقم الصالة .. 

 

 


