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 عصره يف التجديدٍ ودوره الشافعٌ إلماما

ـُْؽْم     َؼْرَصاَع اهلل   } :اظؼملئال   طؿملهاه اظعزؼاز   ، احلؿد هلل رب اظعاملدل             ِِؼَن مَعـ اوا ِعا اظَّا

ِِؼَن ُأوت وا اظِعْؾَم َدَرَجملٍت وَأذافد  أِن   ، اهلُل وحاَده  ال َذارؼَك َظاه    وَأذفد  أْن اَل إظَه َإالَّ، {واظَّ

ِِِه اُمِعاِع َسَؾاى َرْأَس ُطالِّ      اظؼملئال: )  َسؾاد ه ورداوُظه   دقَِّدغمل وغؾِقـمل حمؿًدا  ُ  ِظَفا َإِن اهلَل َؼْؾَعا

، ، اظؾَّف ِم َصلِّ ودؾِّْم وهملَرْك سَؾقه وسَؾى مِظِه وصقِؾِه أذيعا  (َدـٍَع َعْن ؼ َفدِّد  َظَفمل ِدؼـََفملِعملَئِع 

 :  وبعــد، وَعْن َتِؾَعف ْم هإحسملُن إَظى ؼوَم اظدِّؼن

صإن اظعؾؿملء عصملهقح اظدجى، وعـملرات اهلدى، ودسملة احلق، وػم ورثع امغؾقملء،   

قه ودؾم(: )َعْن َدَؾَك َرَرؼًؼمل َؼْطُؾب  ِصقِه ِسْؾًؿمل َدَؾَك اهلُل ِهِه َرَرؼًؼمل ؼؼول غؾقـمل )صؾى اهلل سؾ

 َظه  ِعْن ُرر َق اجَلـِِع، َوَإِن ادَلَؾملِئَؽَع َظَؿَضع  َأْجـَِقَؿَفمل َرًضمل ِظَطملِظِب اظِعْؾَم، َوَإِن اظَعملِظَم َظَقْسَؿْغِػر 

َواحِلقَؿملن  ِصي َجْوِف ادَلملِء، َوَإِن َصْضَل اظَعملِظَم َسَؾى  َعْن ِصي اظِسَؿملَواِت َوَعْن ِصي اَمْرَض

اظَعملِهِد َطَػْضَل اظَؼَؿَر َظْقَؾَع اظَؾْدَر َسَؾى َدملِئَر اظَؽَواِطِب، َوَإِن اظع َؾَؿملَء َوَرَثُع اَمْغِؾَقملِء، َوَإِن 

َِ ِهَقظٍّ َواِصُر(. اَمْغِؾَقملَء َظْم ؼ َورِّث وا ِدؼـَملًرا َوَظمل ِدْرَػًؿمل، َإِغَؿمل َِه  َأَخ   َوِرث وا اظِعْؾَم، َصَؿْن َأَخ

وإن عن صضل اهلل دؾقملغه سؾى أعؿـمل أن جعل عـفمل سؾؿملء جمددؼن، صؼفوا عراد اهلل     

ـوه ظؾـملس هملحلؽؿع وادلوسظع احلسـع، تعملدي وعراد ردوظه )صؾى اهلل سؾقه ودؾم(، وهِق

ؼ َرِد اهلل ِهِه َخْقًرا ؼ َػؼِّْفه  ِصي اظدِّؼَن(، وعان أسظام ؼؼول )صؾى اهلل سؾقه ودؾم(: )َعْن 

اظعؾؿملء اجملددؼن: اإلعملم حمؿد هن إدرؼس اظشملصعي، ثملظُ امئؿع امرهعع، ووادطع 

اظعؼد هقـفم، حقُ تؾؼى اظعؾم سؾى ؼد اإلعملم عملظك هن أغس )رريه اهلل(، إدي جملغب 

ًًا ظمإعملم اتصملظه هؿالعقِ اإلعملم أهي حـقػع )رريه اهلل ( وضراءة طؿؾفم، وطملن أدؿمل

 أريد هن حـؾل )رريه اهلل(.
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وضد هـى اظشملصعي )رريه اهلل( عِػؾه سؾى صفم عؼملصد طؿملب اهلل تعملدي ودـع غؾقه   

)صؾى اهلل سؾقه ودؾم(، وصفم اظواضع، وطملن )رريه اهلل( غملصِ اظـظر، دضقق االدؿـؾملط، 

صملحب  -وضد هعُ إظقه اإلعملم أهو ؼودف ضوي احلفع، صصقح اظؾسملن، غملصع اظؾقملن، 

ف   ػِا اظزعملن، ضملئال: َصِّف اظؽؿب؛ صإغك أودي َعن ؼصِّ -أهي حـقػع )رريه اهلل( 

 -هعد اظشملصعي -وضملل سـه اإلعملم أريد )رريه اهلل(: عمل أحٌد عِس هقده حمربة وال ضؾًؿمل

ملظشؿس ظؾدغقمل، وطملظعملصقع إال وظؾشملصعي   رضؾؿه عـٍع، وضملل سـه أؼًضمل: طملن اظشملصعي ط

 ظؾؾدن. 

وظؼد حؾمل اهلُل تعملدي اظشملصعِي )رريه اهلل( سؼًؾمل واسًقمل ، صؾم ؼؽن عؼؾًدا، ومل ؼؼف سـد   

حدود اظـص؛ هل غظر إدي عراعقه وعؼملصده، ظِا اسؿربه أػل اظعؾم جمدد اظؼرن 

ؽملن، اظـملغي اهلفري ، وضد راسى )رريه اهلل(   عـففه اظؿفدؼدي اظزعملن، وادل

 وأحوال اظـملس، وسملداتفم، ورؾملئعفم.     

وظِظك صؼد عِر عِػؾه )رريه اهلل( مبراحل؛ حقُ اخؿؾػت هعض مرائه اظػؼفقع     

 ؛عصر صقؿمل سرف هملدلِػب اجلدؼد سـفمل   اظعراق صقؿمل سرف هملدلِػب اظؼدؼم

 عراسملة ظظروف اظؾقؽع وأحوال اظـملس . 

**** 

، دقدغمل الم سؾى خملمت امغؾقملء وادلردؾ واظصالة واظس، احلؿد هلل رب اظعملدل    

  ، وسؾى مظه وصقؾه أذيع .ى اظؾَّه  َسَؾْقِه َوَدؾََّم(حمؿد )َصؾَّ

ظؼد طملن اإلعملم اظشملصعي )رريه اهلل( جملععع سؾؿقع؛ صؼد ذيع ه  سؾوم اظؿػسري،   

ن دعع سؾؿه واحلدؼُ، واظػؼه، وأصوظه، واظـقو ، واظشعر، واظعروض، وسؾى اظرشم ع

وضوة حفؿه، صؾم ؼؽن عؿقفًرا وال عؿعصًؾمل ظرأؼه؛ هل طملن )رريه اهلل( ؼؼؾل مراء شريه 
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عن اظعؾؿملء إًا واصق احلق، وطملن عن أذفر أضواظه: إًا صح احلدؼُ صفو عِػيب، 

وؼؼول: رأؼي صواب حيؿؿل اخلطأ، ورأي شريي خطأ حيؿؿل اظصواب، وؼؼول: إًا 

  صملسؿؾوا هملحلدؼُ، واضرهوا هؽاالعي سارض احلملئط. رأؼؿم طالعي خيملظف احلدؼُ

صؿمل أذيل اظؿواضع   اظعؾم، وامدب   احلوار، واظػفم اظعظقم دلؼملصد اظشرع  

ده اإلعملم احلـقف، وعراسملة أحوال اظـملس وزروف سصرػم وهقؽؿفم، وػو عمل جِس

اظشملصعي   مرائه اظػؼفقع وعسؾؽه احلقملتي، وطملن إدي جملغب ًظك أدؼًؾمل وذملسًرا، وعن 

 أذعملره: 

 هاقملتاوَل حااجلفل ر جترٍََع ًِل ** وعْن مل ؼِق عرٍَ اظؿعؾَم دملسعً                  

َِات  اْظَػااَؿى واظؾٍَِه هملْظِعاْؾَم واظؿٍ َؼى                  مل ؼؽوغمل ال اسؿؾملر ظِاتِهو إًا  **ص

 وؼؼول :   

 قملَناؾفمل هؾاصقان تػاس َكاؾقْغُأَد **ؿٍع   ام إال هساؾاأخي ظن تـملل اظع                

ًٍ ورول  زعاُع أداقؾاوص **    ٌعاغاملٌد وه ؾاؿفارٌص واجاًطملٌء وح                 ملَناؿمل

وهيِّئ علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم 

 لنا من أمرنا رشًدا

 


