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 الشافعي  مذهب  فضغن  دامل  كساتىان
 

 2102ذجونذ22ذبرداؿاءنذ0441ذذوالذ24
 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 ىت نت  مت زت رت يبىب نب مب زب رب ٱ

  يف ىف  يث ىث نث مث زثرث يت

 

ذ(351:ذـعامدورةذاأل)

 ٴۇ  ۋ  ۋچ   ٺ   ڻ  ڳٻ  ٻ    ڦ 
 ى   عَبِدُهُ مُحَمَّدّاپ    ڦ َو

 ٿ     سَي ِّد نَاں   صَل ِّ وَسَل ِّمِڈ      
 ۇئ     وَأَصِحَاب ه  آل ه ڇ  

 ہ  ہ      ۇ  ۆ   فَيَاحئ  ٺ  
 ڎ ۓڈ  ۆئ    ب تَقِىَىچ   أُوص يكُمِ
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 : ڱك تَاب ه  ڍھ ڎٹ

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  

جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب   يب  جت  

 (92)النساء:    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  

ذبر ذؽػدذ"ؿؼصود: ذؽاؿو ذراعتؾه ذبرإميان، وافايذاورغذقغ

ذ"أوىلذ ذؽػد ذدان ذاهلل ذردول ذؽػد ذؽاؿو ذراعتؾه ذدان اهلل

ذ ؽاؾغنذؽاؿو.ذؽؿودقنذذػداورغذقغذبرؽواس(ذدر)األؿر"

بـتهذ)بردؾقدقفن(ذداملذددواتوذػرؽارا،ذ-جؽـذؽاؿوذبربـته

ؿؽـذفـدؼؾهذؽاؿوذؿغؿباؾقؽـثذؽػدذ)ؽتاب(ذاهللذ)اؾؼرءان(ذذ

برإميانذؽػدذاهللذدانذذ٢ؾث،ذجقكذؽاؿوذبـردانذ)دـه(ذردو

ذؽاؿو(،ذذأخرية.فاريذ ذ)باضي ذباءقق ذؾبقه ذدؿؽنيذاداؾه قغ

 دانذؾبقهذاقؾوقذػوالذؽدودفـث".
 

ذذ،اهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

دبحاـهذذاهللذؽػدذنؽتؼوأذؿـقغؽتؽنذؽقتذؿارقؾه

ذدضاالذؿؾؼدـاؽنذدوغضوه-بردوغضوهذدغنذوتعاىل

ذالرغـثذدضاالذؿـقغضؾؽنذدانذػرقـتفث ذؿودفن-ؿوده.

ذدانذددـقاذفقدوفذؽربؽنتذدانذرمحةذؿـداػتذؽقت
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ذخريةأد ذتـتغذممػرؽتاؽنذاؽنذاقنذؽاؾيذػدذخطبه.

ذاهللذفرمانذ.الشافعيذاؿامذؿذفبذػضغنذداملذؽداتوان

ذدورةذداملذتاديذخطبهذداولذدباخاؽنذقغذوتعاىلذدبحاـه

ذ:ذبرؿؼصودذقغذ091ذاألـعامذاقات

ذ

ذإدالمذاضام)ذجاؾـؽوذاقـقؾهذددوغضوفثذبفاواذدان" ذقغ(

ذؾوروسذبتول ذجاغـؾهذدانذؿـوروتث،ذؽاؿوذفـدؼؾهذؿك،

ذإدالمذدريذالءقنذقغ)ذ۲جاؾنذؿـوروتذؽاؿو ذؽران(،

ذاقتذالءقنذقغ)ذ۲جاؾن ذدريذؽاؿوذبراقؽن-ؿـخراي(

ذاهللذجاؾن ،ذؽاؿوذػرقـتفؽنذاهللذاقتوؾهذدؿؽنيذقغذدغن،

ذذ".برتؼوىذؽاؿوذدوػاقا

ذ

 ،املدؾؿنيذرمحؽمذاهللؿعاذرذ
ذؽفاريذفقغضاؾهذدوؾوذدريذدؽدقؽنذداػتذؽقت

ذاقن ذموافقةذدانذؽداتوانذممـتقغؽنذاؿتذجوفرذدـضري،

ذإدالمذاوؿتذؿؾقبتؽنذقغذ۲ػرؽاراذدامل ذبوؾقهذاقنذحال.

ذدـضريذإدالمذاوؿتذعؼقدهذػضغنذدضيذدريذدؾقفت

ذعؼقدهذػضغنذقتأقذداتوذقغذعؼقدهذؽػدذبرػضغذقغذجوفر

ذَاْؾَؿاُتِرِقِدقَّْةذواجلؿاعهذدـهاؾذافؾي ذدان ذاأَلَذاِعَرْة ،ذَأِؾِقَرن

.ذيالشافعذؿذفبذبرؾـددؽنذذرقعتثذدضيذدريذؿاـاؽاال
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ذؿـجاؿنيقغذتؾهذذػضغنذدباضايذدجادقؽنذتؾهذاقنذؿذفب

دـضريذذإدالمذؿشارؽاتذاـتاراذػرػادوانذدانذؽفرؿوـني

ذ.ذجوفر

ذ

ذدقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،

ذدباضايذدؽـؾيذاتاوذالشافعيذادرقسذبنذحمؿدذاؿام

ذذدأورغذؿروػاؽنذاداؾهذالشافعيذاؿام ذدان ذتوؽوهجمتفد

.ذدالماذدـقاذداملذبدرذخوؽوفذقغذـامذممػوثاءيذقغذدالما

ذدانذػغتافوانذعؾؿوذداملذباثقذقغذدوؿبغنذممربقؽنذتؾهذبؾقاو

ذنػغوادأ.ذفقهذعؾؿوذبقدغذداملذصثخصوذدالماذػؿقؽرين

ذدانذنءااؾؼرذروجوؼؽنذؽػدذبردوؿربؽنذػغتافواـثذعؾؿو

ذافؾيذاؾرينذقتأق،ذاؾرينذدواذؿغفقؿػوـؽنذتؾهذبؾقاو.ذاؾدـه

ذِيْأَراؾذافؾيذاؾرينذدانذدحجازذبرػودتذقغذحديث

ذ) ذاتو ذدعراقذبرػودتذقغذ(ػـداػتػـدغن ذاؿامذدحجاز.

ذاـسذبنذؿاؾكذاؿامذدغنذبرضوروذتؾهذشافعيال ذقتأق،

ذؿاؾؽيذؿذفبذػغاداس ذػوالذدعراقذمسـتارا. ذاؿام،

،ذِياـَِبِقؾَشاَ احلدنذبنذحمؿدذدغنذبرضوروذتؾهذالشافعي

ذحنوفهذابوذاؿامذؽػدذؿورقدذقاءقت ذؿذفبذػغاداس،

ذفيحن ذممػالجاريذبؾقاوذددببؽن. ذاؾرينذدوا-ؽدواذتؾه
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ذتردبوت ذؿغوؿػوؾؽنذداػتذتؾهذالشافعيذاؿامذؿك،

ذتردبوتذاؾرينذدوا-ؽدواذؿغـدوغيذقغذعؾؿوذػؾباضاي

ذؿذفبذقتأقذبفاروذؿذفبذدؽنووجؿذتؾهذثخريأذدان

ذ.ذتردبوتذاؾرينذدواذهتغ-تغهدذبرادذقغذالشافعي

ذ

ذ،ذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذذ-:اقاؾهذاقنذالشافعيذاؿامذؿذفبذؽؾبقفنذاـتارا

ذ

ذػرتام ذتردودونذقغذػرتامذؿذفبذاداؾهذالشافعيذؿذفب:

ذداػتذاقنذحال.ذفقهذحؽومذؿغؾوارؽنذ۲ؼاعدهذدغنذرايف

ذؽاؾيذػرتامذقغذالفقهذاصولذعؾؿوذؿالؾوءيذددؼدقؽن

ذ.ذهاَؾَداؾرِِّذؽتابثذدداملذالشافعيذاؿامذاوؾقهذددودون

ذ

ذدبرقؽنذباثقذقغذؿذفبذؿروػاؽنذالشافعيذؿذفب:ذؽدوا

ذؿرقكذؽاجنيذداملذعؾؿاءذػاراذاوؾقهذػرفاتني ذاقنذحال.

ذقغذؼاعدهذدانذدوؿربذممػوثاءيذاقنذؿذفبذؽران

ذ.ذحؽومذؿغؾوارؽنذداملذتردودون

ذ

ذؽتقض ذقغذؿاءـديذداقاذدوؿربذممقؾقؽيذالشافعيذؿذفب:

ذبقاداذؾوار ذعؾؿاءذؿالفريؽنذباثقذػاؾقغذشافعيالذؿذفب.
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ذفقهالذاصولذبقدغذدامل ذاؾدقنذاصول، ذذرحذدانذتفسري،

ذ.ذحديث

ذ

ذؽأؿػت ذالشافعي ؿذفبذؽنروجوعذؽتابذبثاؼؽنؽ:

ذؽرانذاقنذحال.ذدـدقريذالشافعيذاؿامذدرػدذبرمسربذاداؾه

 ،مِّاأُلذدػرتذؽتابثذؿـوؾقسذتؾهذدـدقريذالشافعيذاؿام
ذ.ذالءقـث-الءقنذدانذاؾرَِِّداَؾه

ذ

ذؽؾقؿا ذاؾؼر: ذؿـجادقؽن ذدرػد ذدباضايذءادألقن ن

ذاوتامعروجو ذقغذؿذفبذاداؾهذالشافعيذؿذفبذ،ؽن

ذؿغاوتاؿاؽن ذدباضايذصحقحذقغذـيبذحديثذدـتقاس

ذحؽومذدوؿرب ذؿغؿبقلذدـدقريذشافعيالذاؿامذؽرانذاقن.

ذقغذحديثكدودوكن مرتابة دان رواية دسواتو ذتتغذبرت

ذ.ذفـدقذدػضغ

ذ

ذؿروػاؽنذاداؾهذالشافعيذؿذفب،ذاقنذدادرذاتسذؿك

ذداملذدعؿؾؽنذدانذقؽوتيدإذاوـتوقذددوايذقغذؿذفب

ذاوؾقه.ذرجوفذدـضريذإدالمذذرقعةذدانذعبادةذؿؾؼدـاؽن

ذاقت ذإدالمذاجرنذؿؾؼدـاؽنذدانذممفؿيذداملذؽداتوان،

ذوتاؿاؽنداذػرؾوذدانذػـتقغذاؿتذاداؾه ذؽداتوانذدؽرياث.

ذرجوفذدـضريذدؽؽؾؽنذداػتذتقدقذاقن ذبرؽؿوغؽقـن،
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ذؿغامليذاؽنذؿوغؽنيذؿعؿورذدانذاؿانذدوؾوثذقغذـضري

ذؾقفتذداػتذؽقت.ذػرػخفنػربؾفنذدانذ،ذدتابقؾنذؽتقدق

ذؿغفاديفذقغذدالمإذ۲دـضاراذدؽارغذبرالؽوذقغذاف

ذعؼقدهذػضغنذداملذؽداتوانذتقادذبةقؼعذػرػخفنذؽؿؾوت

ذاقتذاوؾقه.ذؿرقك ذتؾهذرجوفذـضريذاضامذبرؽواسذػقفق،

ذاوؿتذػضغنذؿـجادقؽنذدغنذاولذؾبقهذقغذؾغؽهذؿغؿبقل

ذبرؾـددؽنذقغذدالمإذاجرنذؽػدذبرػضغذاقنذدـضريذإدالم

ذدانذذؿاعهواجلذدـهاؾذافؾيذعؼقدهذػضغن ذاأَلَذاِعَرْة َأِؾِقَرن

ذؽػدذبرػـدوؽنذذرقعتثذدضيذدريذؿاـاؽاالذَاْؾَؿاُتِرِقِدقَّْة

ذ.ذشافعيالذؿذفب

ذ

ذ،ذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذاقنذؽاؾيذػدذخطبهذخرييؿغأذجدرتو، ذاقغنيذممرب،

ذدانذدقريذؿغقؾؼؽنذاضرذدؽاؾنيذمجاعهذػاراذؽػدؿثرو

ذبرخغضهذقغذفهمنذدانذاجرنذدبارغذدريذؽقتذؽؾوارض

ذؿاعهواجلذدـهاؾذافؾيذاجرنذدرػدذؿثؾقوقغذدان ذدضاال.

ذؽػدذدروجوعذػرؾوؾهذؿغؾريوؽنذقغذباروذفهمنذدانذاجرن

ذدفاؾغذدانذدخضهذداػتذاقاثذاضرذاضامذبرؽواسذػقفق
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.ذرجوفذدـضريذإدالمذاوؿتذؽاؾغنذداملذؿـوؾرذدرػد

ذ:ذ009ذاقاتذذـداءاؾذدورةذدداملذوتعاىلذدبحاـهذاهللذفرمان

 

 يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ٱ
  نت مت  زت رتيب ىب نب مب زب رب

 

ذبرؿؼصود ذاجرن)ذؿــتغذقغذددقاػاذدان": ذاهللذردول(

،ذ(دباواثذقغ)ذػرتوروقذؽبـرنذؽػداثذثاتذترغذددوده

ذاورغذجاؾنذدريذالءقنذقغذجاؾنذؿغقؽوتذػوالذايذدان

ذؿالؽوؽنذاوـتوقذؽواسذممربقؽـثذاؽنذؽاؿي،ذبراميانذقغ

ذاؽنذؽاؿي(ذخريةأذفاريذػدذدان،ذدػقؾقفثذقغ(ذؽددنت)

ذاداؾهذاقتذجفـمذـراكذدانذ،جفـمذـراكذؽداملذممادوؼؽـث

ذذ."(ؽؿباؾيذمتػتذقوبور-قودبور

ذ

 

كا  را انِ َِب ېئ ەئ    ٺَبا فاعاِن  ،ىئلُْقْرءا هَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

اهُ     ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ ت جب  حب  ِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وا   ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاْغِفرِينا فاياا فاْوزا  حئ  ٱلتَّائِِبيا  ةا ڀ وا يا  ٱلُْمس ْ


