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ونعوذ باهللا من إن الحمد هللا نحمده ونشكره، ونستعينه ونستغفره، 

شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده اهللا فال مضل له ، ومن 
يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ، 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه 

  .وسلم
  .…أما بعد 

خليفة في األرض ما فإن اهللا سبحانه وتعالى حين جعل اإلنسان 
تركه همالً ، بل أنزل إليه الرساالت والشرائع ، فكانت خاتمتها وتاجها 
المرصع الرسالة والشريعة المحمدية التي جاءت بأكمل الكماالت 

  .ونسخت ما قبلها من الشرائع والرساالت
وكان من خصائص هذه الشريعة الربانية صالحها لكل زمان 

يث اتسمت هذه الشريعة بفتحها باب االجتهاد ومكان إلى قيام الساعة، ح
والتفكر لعقول المجتهدين من العلماء للوصول إلى حكم الشريعة 
اإلسالمية في الحوادث والمستجدات مما لم يرد به نص، فكان أن برز 

قاموا  وانقطاع الوحي عدد من الصحابة  بعد وفاة رسول اهللا 
رعية للمستجدات، وهكذا حصل بمهمة االجتهاد واستنباط األحكام الش

في عهد التابعين وتابعيهم بل توسعت عملية االجتهاد الفقهي بسبب 
توسع الدولة اإلسالمية واختالف أحوال البلدان الكثيرة التي دخلت تحت 

  .لوائها
ونتج عن هذا التوسع الكبير في عملية االجتهاد تشكّل مدارس 

هذه المدارس إلى مذاهب لها في قواعد االجتهاد واالستنباط، ثم تحولت 
أصول وقواعد وأتباع تحكم عملية التوسع الفقهي باختالف العصور 
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واألزمان، واشتهر من هذه المذاهب ما كان منسوبا إلى عدد من أعالم 
األمة الكبار في العلم والدين كاإلمام أبي حنيفة النعمان واإلمام مالك 

  .ري وغيرهم كثيرواإلمام الشافعي واإلمام أحمد وداود الظاه
ولكن الحركة االجتهادية والفقهية لم تتوقف بعد تشكّل هذه 
المذاهب بل استمرت داخل هذه المذاهب الفقهية، وتكونت مدارس 
داخلية في المذهب الواحد لها توجهات مختلفة أثْرتْ عملية البناء 
االجتهادي والفقهي داخل المذهب الواحد حتى أنتجت مدونات فقهية 

ة ضخمة، وكانت هذه المدونات على درجة كبيرة من العمق تشريعي
والتعقيد والتكامل في البناء كونها نتاج جهود مضنية طويلة متتابعة لعدد 

  .كبير من الفقهاء والقضاة والعلماء
ومن بين المذاهب الفقهية التي ساهمت بشكل كبير في تشكيل 

حيث قام  لشافعيتراثنا الفقهي العظيم مذهب اإلمام محمد بن إدريس ا
تالميذه بتدوين أقواله وأصوله واستكمال ترتيب مذهبه على طريقته 
واشتهر منهم المزني والبويطي وغيرهم، ثم جاءت طبقة أخرى من 
أتباع تالميذه أكملوا المشوار حتى اشتهر وانتشر المذهب بين طلبة 
العلم، واستمر االجتهاد داخل المذهب قرونا حتى وصل إلى ما وصل 

  .إليه

وكان لكثير من العلماء واألئمة الشافعية دور كبير في تشييد 
هذه المدرسة وهذا الصرح الكبير الذي أصبح قانونا لكثير من دول 
العالم اإلسالمي لقرون طويلة، ورافدا أساسا من روافد الفقه اإلسالمي 

 –المعاصر، وهؤالء األئمة المجتهدون في مذهب اإلمام الشافعي عرفوا 
  ).أصحاب الوجوه(باألئمة  –ب اصطالح المذهب حس
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فأحببت في هذا البحث المتواضع أن أسلط الضوء على هؤالء 
األئمة ودورهم في تطوير وبناء المذهب الشافعي، كي نعرف مدى 
الجهود الكبيرة التي بذلت في خدمة هذه الشريعة الغراء، والمنهجية 

لجهود، وصوال إلى دراسة العلمية التي اتبعها هؤالء األئمة في تلك ا
  .وافية لتاريخنا الفقهي والتشريعي الذي نباهي به أمم األرض

  :وقد قسمت بحثي هذا على ثالثة مباحث
  تعريف بمصطلح الوجوه في الفقه الشافعي: المبحث األول
  تعريف موجز بأهم أصحاب الوجوه: المبحث الثاني
  الشافعي أثر أصحاب الوجوه في تطور المذهب: المبحث الثالث

  ثم ختمت بحثي هذا بأهم النتائج التي توصلت إليها
سائال المولى عز وجل أن يجعل هذا الجهد خالصا لوجهه الكريم 

  وخدمة للعلم والعلماء وللشريعة الغراء
  وصلى اهللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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  :تمهيد وثالثة مطالب ويقع في
  .تعريف الوجوه لغة واصطالحاَ: المطلب األول 
  .طرق معرفة الوجوه وتعددها: المطلب الثاني
  .طرق الترجيح بين الوجوه: المطلب الثالث

 

باستخدام  –ومنها المذهب الشافعي  –تميز التأليف في المذاهب الفقهية 
مذهب، منها ما يتعلق مصطلحات يتعارف عليها مؤلفو الكتب في كّل 

باختصارات معينة متعارف عليها تجنبا لإلطالة، ومنها ما يتعلق 
بمصطلحات الترجيح، ومنها ما يتعلق بمصطلحات النقل من كالم األئمة 

وغيرها من المصطلحات  –كمصطلح الوجوه موضوع البحث  –
.الخاصة 

وقد كثرت هذه المصطلحات في المذاهب حتى تفرد كل مذهب 
  .)١(حات خاصة به وألفت في ذلك كتب عديدةبمصطل

ومن مصطلحات المذهب الشافعي ما هو خاص بصيغ النقل عن 
في ) أقواال: (المجتهدين في المذهب، فما نقل عن اإلمام الشافعي يسمى

المذهب، وما نقل عن طبقات المجتهدين في مذهبه من بعده يسمى 
  .في المذهب) وجوها(

 

والهاء  ،والوجه والجِهة بمعنًىجمع وجه، : تعريف الوجوه لغة
ويقال هذا وجه الرأي أي هو الرَأي نَفْسه واالسم . عوض من الواو

                                                             
مثل كتاب طلبة الطلبة لنجم الدين النسفي الحنفي وتهذيب األسماء واللغات   )١(

 .لإلمام النووي الشافعي والمطلع على ابواب المقنع ألبي الفتح البعلي الحنبلي
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الْوجه مستَقْبُل كُلِّ شَيء وربما عبر و. الوجهة بكسر الواو وضمها
والْوجه ما يتَوجه ، ات ويقَاُل واجهتُه إذَا استَقْبلْتَ وجههبِالْوجه عن الذَّ

 ،َ واتَّجه له رَأي سنَح. إلَيه الِْإنْسان من عمٍل وغَيرِه و المواجهة المقَابلة
ذَا وه نم كُوني َأن ازكَذَا ج كُوني َأن هجالْو ملُهقَونَى وعبِم كُوني َأن ازج

ماتُهادس مِ َأيالْقَو وهجتْ ومقَد ِلهِمقَو نرِ َأخْذًا مالظَّاه ذَا ، الْقَوِيِلهو
  .)١(الْقَوِل وجه َأي مْأخَذٌ وجِهةٌ ُأخذَ منْها

مأخوذ من المعنى األخير وهو ) الوحه في المذهب(ولعل مصطلح 
قول له مأخذ وجهة أخذ منها وهو االجتهاد ضمن قواعد أن هذا ال

المذهب، أو أنه قول له قوة ألنه مأخوذ عن مجتهد معتمد داخل 
  .المذهب

هي آراء : )٢(قال اإلمام النووي: تعريف الوجوه اصطالحا
مجتهدي اصحاب الشافعي رحمه اهللا المنتسبين إلى مذهبه يخرجونها 

                                                             
 -ط) ١/٧٤٠(الرازي  عبدالقادر بن بكر أبي بن ينظر مختار الصحاح لمحمد )١(

  تحقيق محمود خاطربيروت،  – لبنان مكتبة
والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير ألحمد بن محمد الفيومي  
المكتبة العصرية، ولسان العرب –يوسف الشيخ محمد، ط : ت) ٣٣٥ص(

  األولى-بيروت-دار صادر - ط) ١٣/٥٥٥(لمحمد بن مكرم بن منظور 
لشافعي هو محيي الدين ابو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي الدمشقي ا) ٢(

 ، المفيدة التصانيف صاحب ، العلوم في المفتخر الورع العابد الزاهد المحدث
 اإلفادة على واإلكباب الدنيا من والتقلل والعبادة الورع في زمانه أوحد كان

 بالمعروف واألمر ، والمأكل الملبس وخشونة ، التواضع شدة مع والتصنيف
ومرتبه، توفي سنة  وضابطه المذهب وشيخه المنكر محرر عن والنهي
، ٨/٣٩٥(هـ ، ينظر طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي ٦٧٧

الحافظ عبد العليم : ت) ٢/١٥٣(وطبقات الشافعية ألبي بكر بن قاضي شهبة 
 هـ١٤٠٧األولى  –بيروت  –عالم الكتب  -خان، ط
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قواعده، ويجتهدون في بعضها وإن لم على اصوله ويستنبطونها من 
  .)١(يأخذوها من اصول

والوجه المخرج على أصول واقوال الشافعي ال ينسب إلى اإلمام 
الشافعي على األصح؛ ألن قول اإلنسان ما نص عليه، أو دّل عليه بما 
يجري مجرى النص، وما لم يقله ولم يدل عليه فال يحّل أن يضاف إليه، 

  )٣(.)٢("وال ينسب لساكت قول: "ي رحمه اهللاولهذا قال الشافع
   

                                                             
النووي الورقة وشرح الوسيط لإلمام محيي الدين ) ٦٦-١/٦٥(ينظر المجموع  )١(

، )١٨٧٣(للمخطوطات تحت رقم ) سابقا(مخطوط  في دار صدام ) أ-١٠(
ومختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية للعالمة علوي بن أحمد 

 - دار البشائر االسالمية - يوسف المرعشلي، ط: تحقيق) ١٠٩ص(السقاف 
االستقرار لعبد  م، و المذهب الشافعي من التأسيس إلى٢٠٠٤األولى -بيروت

العظيم الديب المطبوع كمقدمة لتحقيق كتاب نهاية المطلب إلمام الحرمين 
والفتح المبين في تعريف مصطلحات الفقهاء واألصوليين ) ٢/١٦٩(الجويني 

الطبعة  -القاهرة-ط دار السالم للطباعة) ١٧١ص(للدكتور ابراهيم الحفناوي 
 .الثانية

األولى  - بيروت-دار الفكر - ط) ١/١٧٨(عي األم لمحمد بن إدريس الشاف )٢(
١٩٨٠. 

بشرح وتحقيق ) ٥١٧ص(ينظر التبصرة في أصول الفقه ألبي إسحق الشيرازي  )٣(
- ١/٦٥(، والمجموع للنووي ١٩٨٠دمشق- دار الفكر -محمد حسن هيتو،ط. د

٦٦(  
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لم يرد فيما بين يدي من : أول من ورد عنه مصطلح الوجوه
المصادر ذكر أول من ذكر هذا االصطالح، وأقدم مصدر بين أيدينا 

، )٢(لإلمام الماوردي )١(كتاب الحاوي: يذكر الوجوه في المذهب هو
مرتبة ومنهجية تدل على حيث يذكر الوجوه في المذهب بكثرة وبصورة 

أنه قد سبِق في هذا األمر وأن هذا المصطلح قد ظهر قبل اإلمام 
الماوردي بكثير، وكتب فقهاء الشافعية المتقدمة على اإلمام الماوردي 
ممن عاشوا في القرن الرابع لم تطبع بعد حسب اطالعي وقد يكون فيها 

  .مصطلحما يسعف فضولنا في التعرف على كيفية نشوء هذا ال
 

الوجهان قد يكونان لشخصين، وقد يكونان لشخص، وما كان 
  .لشخص ينقسم كانقسام القولين إلى قديم وجديد

ويعرف الراجح من الوجهين بنفس الضوابط التي يرجح بها أحد 
ص القولين، وال اعتبار فيها بالتقدم والتأخر إال إذا وقعا من شخ

  .)٣(واحد

                                                             
 في يؤلف لم مجلدات عشر في  عظيم كتاب وهو :الحاوي الكبير في الفروع  )١(

ضمن المكتبة الشاملة ) ٦٢٨/ ١( الظنون كشف - الشافعي مثله  المذهب
  .اإلصدار الرابع

علي بن محمد بن حبيب اإلمام الجليل القدر الرفيع الشان أبو هو : الماوردي )٢(
صاحب الحاوي واإلقناع في الفقه وأدب الدين والدنيا  الحسن الماوردي

 – سنة خمسين وأربعمائة ة توفيوالتفسير ودالئل النبوة واألحكام السلطاني
 تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكيينظر طبقات الشافعية الكبرى ل

الثانية – هجر للطباعة والنشر -ط محمود محمد الطناحي. د: تحقيق) ٥/٢٦٧(
 .هـ١٤١٣

 .مخطوط) أ- ١٠(وشرح الوسيط ) ١/٦٦(ينظر المجموع للنووي  )٣(
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تارة يخرج من نص معين إلمامه وتارة ال يجده : وطريقة التخريج
فيخرج على أصوله بأن يجد دليال على شرط ما يحتج به إمامه فيفتي 

  بموجبه 
فإن نص إمامه على شيء ونص في مسألة تشبهها على خالفه  

  .فخرج من أحدهما إلى اآلخر سمي قوال مخرجا
وشرط هذا التخريج أن ال يجد بين نصيه فرقا فإن وجده وجب  

تقريرهما على ظاهرهما ويختلفون كثيرا في القول بالتخريج في مثل 
  .)١(ذلك الختالفهم في إمكان الفرق

اإلمام يقيس ما سكت عنه فصاحب الوجه في المذهب الشافعي 
عنه، ما نص عليه فيما سكت  معنى على ما نص عليه لوجودالشافعي 

يستخرج  أو سواء نص إمامه على ذلك المعنى أو استنبطه من كالمه
  .)٢(عمومٍ ذكره، أو قاعدة قررها فيحكم المسكوت عنه بعد دخوله 

 من األحكام يستنبطوا بأن األصحاب من باجتهاد األوجه تكون وقد
 طريقة على بالجري منها استنباطهم في يتقيدون لكن الشارع، نصوص

   يفارقون وبهذا فيه، وشروطه قواعده ومراعاة االستدالل في إمامهم
  

   

                                                             
) ٢٩ص(يحيى بن شرف النووي ل والمستفتيآداب الفتوى والمفتي ينظر  )١(

، ١٤٠٨األولى  ،دمشق –دار الفكر  -ط-  بسام عبد الوهاب الجابي: تحقيق
  ).١/٤٤(والمجموع للنووي 

بحث منشور ) ١٦ص(ينظر المدخل إلى مذهب اإلمام الشافعي لفهد الحبيشي  )٢(
  في ملتقى المذاهب الفقهية على شبكة األنترنت 
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 قواعده بمراعاة وال غيره، بطريق يتقيد ال فإنه المطلق، المجتهد
  .)١(وشروطه

كما تبين فالوجوه في المذهب هي : تعدد الوجوه في المذهب
كما سنبين عند الكالم عنهم  –اجتهادات مجتهدي المذهب الذين انتشروا 

في مشارق الدولة اإلسالمية كخراسان وفي مغربها كمصر وعايشوا  –
أزمانا مختلفة في القرن الثالث والرابع والخامس، وهذا التنوع المكاني 
والزماني كان سببا مؤكدا لتنوع االجتهادات واآلراء الفقهية حتى داخل 
المذهب الواحد، فتتعدد الوجوه في المذهب، ولذلك وجدنا أن المسألة 

لواحدة في المذهب الشافعي قد يكون فيها وجهان أو ثالثة أو أربعة أو ا
  .أكثر من ذلك، ونسرد هنا أمثلة على هذا التنوع والتعدد في الوجوه

   

                                                             
في بيان اصطالح المنهاج لإلمام أحمد بن سميط العلوي ينظر االبتهاج  )١(

محمد : مطبوع مع كتاب المنهاج لإلمام النووي ، تحقيق) ٦٧١ص(الحضرمي
، وحاشية محقق كتاب ٢٠٠٥األولى - دار المنهاج في جدة-ط -محمد طاهر

 ميقري أحمد السيد المحقق سلم المتعلم المحتاج إلى معرفة رموز المنهاج للفقيه
منشور ضمن المكتبة  –اعتنى به فهد عبد اهللا الحبيشي ) ٦١ص(األهدل  شميلة

  .الشاملة
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: قال اإلمام النووي في كالمه عن تنجس الماء: مثال على الوجهين )١
 ماء فيها إجانة في يغمس كالثوب النجس، المحل الماء ورد إذا أما"

 يطهر، ال: االكثرون قاله الذي الصحيح: وجهان ففيه فيها، ويغسل
 .)٢("يطهر: )١(سريج ابن وقال

قال االمام النووي في كالمه عن التلفظ : مثال على ثالثة أوجه  )٢
 االلفاظ من الواجبات عدا ما وأما: "بألفاظ الصالة بغير اللغة العربية

 دعاء، :فقسمان بالعربية، عنها عجز إذا الصالة، في المشروعة
 تجوز: أصحها. أوجه ثالثة ففيه المأثور، الدعاء فأما. وغيره

 فإن يحسنها، لمن يجوز وال العربية، يحسن ال لمن عنه الترجمة
: والثالث. ولغيره أحسنها، لمن يجوز: والثاني. صالته بطلت ترجم،

 .)٣("منهما لواحد يجوز ال
قال النووي في حكم اقتداء الشافعي بالحنفي : مثال على أربعة أوجه  )٣

. أوجه أربعة بالحنفي، الشافعي اقتداء في فالحاصل : "في الصالة
 على حافظ إن: واالصح. البطالن: والثاني. الصحة: أحدها

                                                             
)١( ،امخُ هو اِإلمالَمِ، شَياِإلس هياقَين، فَقرو العاسِ، َأببالع دمَأح بن رمج بن عيرس 

،يادغْدي البالقَاض ،يعالشَّاف باحقَ صلَحنَّفَات وصالم ابحان َأصفْيبن س 
 الشَّافعي وبِه تلْميذ - الزعفَراني محمد بنِ الحسنِ:من ووكيع وسمع عيينَةَ،
 جميع علَى يفضل اَألصحاب، وكَان بِه وتخرج بِبغْداد، الشَّافعي، مذْهب انْتَشَر

هـ، ينظر طبقات ٣٠٦المزني توفي سنة  علَى حتَّى الشَّافعي، َأصحاب
  )١/٨٩(وطبقات ابن قاضي شهبة ) ٣/٢١(الشافعية الكبرى 

: تحقيق) ١/١٣٨(روضة الطالبين وعمدة المفتين لإلمام محيي الدين النووي  )٢(
 دار الكتب العلمية - ط -عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض

  )١/٣٧١( روضة الطالبين: ينظر )٣(
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. صح حافظ، إن: والرابع. فال وإال،. صح شككنا، أو الواجبات،
 .)١("فال وإال،

قال النووي في كالمه عن حكم سفر المدين : مثال على خمسة أوجه  )٤
 الدين لصاحب وهل : "إلى الجهاد وعن قدرة الدائن منعه من ذلك

 نعم،: والثاني ال،: أصحها أوجه، خمسة فيه ؟ الجهاد سفر من منعه
 وفاء، يخلف لم إن المنع له: والثالث بالدين، كفيال يقيم أن إال

 كان إن ذلك له: والخامس المرتزقة، من يكن لم إن المنع له: والرابع
 .)٢("رجوعه قبل يحل الدين

قال النووي في كالمه عن العدد الذي تنعقد به : مثال على ستة أوجه  )٥
: أحدها أوجه، ستة ببيعتهم االمامة تنعقد الذي العدد وفي: "البيعة

: والخامس اثنان،: والرابع ثالثة،: والثالث أربعة،: والثاني أربعون،
 االربعة االوجه وعلى. مجتهدا الواحد كون يشترط هذا فعلى واحد،
 الشروط في لينظر مجتهد المعتبر العدد في يكون أن يشترط

 وهو والسادس مجتهدين، الجميع أن يكون يشترط وال المعتبرة،
 والرؤساء العلماء من والعقد الحل أهل بيعة المعتبر أن: االصح
 أهل اتفاق يشترط وال حضورهم، يتيسر الذين الناس وجوه وسائر
 أهل خبر وصلهم إذا بل واالصقاع، البالد سائر في والعقد الحل
 لالعتبار يتعين ال هذا وعلى والمتابعة، الموافقة لزمهم البعيدة، البالد
 .)٣("عدد 

قال النووي في حديثه عما يكون التخويف به : مثال على سبعة أوجه  )٦
 القتل: أحدها. أوجه سبعة إكراها، به التخويف يكون وفيما: "إكراها

                                                             
 )١/٤٥٣: (روضة الطالبين  )١(

 )٧/٤١٣(المصدر نفسه  )٢(

  )٢٦٤/ ٧( المصدر نفسه: ينظر  )٣(
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 أو طرف، قطع أو القتل،: والثاني. )١(واالمام الحناطي حكاه. فقط
 أبي ابن قاله: والثالث. إسحاق أبو قاله الهالك، منه يخاف ضرب
 والحبس، الشديد، الضرب أيضا سبق بما يلحق أنه: وكثيرون هريرة
 عليه وزاد االفصاح في علي أبو قال وبهذا وإتالفه، المال، وأخذ
 منه، ذلك يغض وجيها الرجل وكان استخفاف، بنوع توعده لو: فقال
 يختلف واالستخفاف، والحبس فالضرب: هؤالء قال. إكراه فهو

 وأخذ والقطع بالقتل والتخويف. وأحوالهم الناس طبقات باختالف
 يكون فال المال، بأخذ يختلف: الماسرجسي وقال. يختلف ال المال،

 هذا: الروياني قال إكراها، منه دراهم خمسة بأخذ الموسر تخويف
 العراقيين من للمتقدمين الموجودة هي االوجه فهذه االختيار، هو

 الصباغ وابن حامد أبو الشيخ وصححه الثالث،: وأصحها. وغيرهم
 يسلب بما خوفه إذا إال يحصل ال االكراه أن: والرابع. وغيرهما
 وال والشوك، النار يتخطى الذي االسد من كالهارب ويجعله االختيار،

. الشديد باإليالم التخويف وكذا. بإكراه ليس الحبس هذا فعلى يبالي،
 ال: والخامس. إكراها جعله احتمل به، فوتح لو لكن: االمام قال

 االقدام العاقل يؤثر فعل على أكرهه إذا بل االختيار، سقوط يشترط
 طلبه فيما ينظر هذا، فعلى. االكراه حصل به، تهدده مما حذرا عليه
 مطلوب، دون مطلوب في إكراها الشيء يكون فقد به، هدده وما منه
 حصل الطالق، على االكراه كان فإن. شخص دون شخص وفي

 بالصفع المروءة ذوي وبتخويف الطويل، بالحبس وبالتخويف بالقطع
 الوجه ..........السوق في به والطوف الوجه وتسويد المال، في

 المكره، ببدن تتعلق بعقوبة بالتخويف يحصل إنما االكراه أن: السادس
                                                             

سنذكر تراجم األعالم الواردة في هذه المسالة عند التعريف بأصحاب الوجوه  )١(
  .في المبحث االتي وتركنا التعريف هنا لتجنب التكرار واإلطالة
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 ببدنه، يتعلق ال ما عنه فيخرج قصاص، به تعلق حققها لو بحيث
 والحبس الخفيف، والضرب والزوجة، والولد، الوالد وقتل المال كأخذ

 واختار. الموت منه يغلب بئر قعر في بحبس يخوفه أن إال المؤبد،
 بعقوبة إال االكراه يحصل ال: السابع الوجه. هذا حسين القاضي
 الشديد، والضرب والقطع، القتل فيه فيدخل ببدنه، تتعلق شديدة

 الوجه عن خرج ما ويخرج الطويل، والحبس والتعطيش، والتجويع
 والصفع، العمامة بإلقاء باالستخفاف التخويف عنه ويخرج السادس،

 .)١("بالجاه  يخل وما
 

  :الوجوه لها صور ال تخرج عنها ولكل منها حكمها
فإذا كان الوجهان أو األوجه لواحد من األصحاب، فإن عرف 
المتأخر عمل به وكان ما سبقه مرجوعا عنه، وإن لم يعرف المتقدم من 

عد اإلمام المتأخر، وجب الترجيح لمن هو أهل له، بأن يعود إلى قوا
  .الشافعي ومآخذه فيخرج عليها

وإذا كان الوجهان أو األوجه ألكثر من شخص واحد، فال اعتبار 
  .بالتقدم والتأخر، وهنا يجب الترجيح ايضا ممن هو أهل لذلك

أما من لم يكن أهال للترجيح، فعليه الرجوع إلى ترجيح أصحاب 
هم اإلمام ابن الترجيح في المذهب وهم طبقة مجتهدي الفتوى كما سما

وهم دون مرتبة أصحاب الوجوه لكن لهم القدرة على  )٢(الصالح
  .الترجيح بين وجوه األصحاب

                                                             
 )٥٦/ ٦( الطالبين روضة: ينظر  )١(

) ١/٣٥(أدب المفتي والمستفتي ألبي عمرو عثمان بن الصالح الشهرزوري  )٢(
 .١٤٠٧األولى  –بيروت  –عالم الكتب  - موفق عبد اهللا، ط. د: تحقيق
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فإن وجد خالفا بين اصحاب الترجيح فعليه اعتماد الضوابط اآلتية 
  :للتقديم واالختيار بين األقوال

 .فيقدم قول األكثر واألعلم و األورع -
 .لمفإن تعارض األورع واألعلم، قدم األع -
 والقائلين للقولين الناقلين صفات اعتبر أحد عن ترجيحا يجد لم فان -

 الشافعي عن والمزني المرادى والربيع البويطي رواه فما للوجهين
، وهذا )١(وحرملة الجيزى الربيع رواه ما على أصحابنا عند مقدم

مثال في نقل القولين، وهو مثال لما يجب العمل به في نقل 
 )٢(.الوجهين

 
 

ما هو الضابط لعد المجتهد في المذهب الشافعي من اصحاب 
  :الوجوه؟

 التراجم كتب في وحصرهم الوجوه أصحاب تحديد الفقهاء حاول
ولكنهم لم يستوعبوا ولم يشترط أحد من كتاب كتب التراجم حصرهم 

 كتابه في غيره من الشأن بهذا عناية األكثر هو والنووي وتحديدهم،
. د يشير كما ، جميعهم يستوعب لم ولكنه ، »واللغات األسماء تهذيب«

ممكن، مع االتفاق على  غير حصرهم على االتفاق بأن الديب عبدالعظيم
  )٣(.عدد غير قليل منهم

وممن حاول وضع بعض الضوابط لصفة أصحاب الوجوه اإلمام 
 مجتهدا إمامه مذهب في يكون أن الثانية الحالة: "ابن الصالح فيقول

                                                             
  )١/٦٨(ينظر المجموع  )١(
 )٢/١٧٢(عبد العظيم الديب لكتاب نهاية المطلب . ينظر مقدمة د )٢(

 )١٢٣- ٢/١٢٢(المصدر  السابق  )٣(
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 أصول أدلته في يتجاوز ال أنه غير بالدليل مذاهبه بتقرير فيستقل مفيدا
 الفقه بأصول خبيرا بالفقه عالما يكون أن شأنه ومن وقواعده إمامه
 تام والمعاني األقيسة بمسالك بصيرا تفصيال األحكام بأدلة عارفا

 عليه بمنصوص ليس ما بإلحاق قيما واالستنباط التخريج في االرتياض
 التقليد من شوب عن يعرى وال وقواعده مذهبه بأصول إمامه مذهب في
 يخل أن مثل المستقل في المعتبرة واألدوات العلوم ببعض إلخالله له

 العلمين بهذين اإلخالل وقع ما وكثيرا العربية اللغة بعلم أو الحديث بعلم
 يستنبط أصوال إمامه نصوص أصول ويتخذ المقيد االجتهاد أهل في

 وقد الحكم مر به وربما الشارع بنصوص المستقل يفعله ما نحو منها
 معارض من الدليل لذلك هل يبحث وال بذلك فيكتفي بدليله إمامه ذكره
 أصحاب صفة وهذه المستقل يفعله كما شروطه في النظر يستوفي وال

 أو أصحابنا أئمة كان الصفة هذه وعلى المذهب في والطرق الوجوه
 على معوله ال له إلمامه مقلد بفتياه فالعامل شأنه هذا كان ومن أكثرهم
 إلى نسبته بتصحيح استقالله لعدم إمامه إلى يقوله ما إضافة صحة

  .)١("أعلم  واهللا الشارع
وقد حصل خالف في عد بعض األئمة المتأخرين من اصحاب 

ممن قبله أو عاصره الوجوه، كما حصل ذلك في اإلمام الجويني وعدد 
كالشيرازي، فقد عد الغزالي وابن الصالح والشيخان الرافعي والنووي 
احتماالت االمام وجوها في المذهب، بينما خالفهم في ذلك ابن الرفعة 

 الْغَزاِلي" :قال آخَر موضعٍ وفي "وجوها تُعد لَا الِْإمامِ احتمالَاتُ: "فقال
سلَي نم ابَِأصح وهجْل، الْولَا بو هامي إماَلَّذو هتَّجي َأن ،ُؤلَاءه ِإنتَ وثَب 

                                                             
 )١/٣٢(أدب المفتي  )١(
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ملَه ادهتاِلاج ادرفَالْم ُل بِهالتََّأه طْلَقًا، لَهم ي َأوضِ فعاِئِل؛ بسإذْ الْم 
حالَْأص ازوج يهز١("تَج(.  

الزمان، فقال ابن حجر وحاول البعض وضع ضابط بتقدير 
 باب كل في إمامه بأصول أحاط الذي هو الفقه في والمتبحر: "الهيتمي

 ما على عليه إمامه ينص لم ما يقيس أن يمكنه بحيث الفقه أبواب من
 أصحاب مرتبة ألنها ، اآلن توجد ال جليلة مرتبة وهذه ، عليه نص

 )٣(ابن ابي الدم، ونقل عن )٢("سنة أربعمائة من انقطعت وقد ، الوجوه
 االجتهاد انقطع حامد أبي أصحاب وبموت القفال وبموت : "قوله

والقفال  )٤("وحفظة نقلة هم وإنما الشافعي مذهب في الوجوه وتخريج
هـ، فيكون تحديد فترة ٤١٧توفي سنة  )٥(الصغير شيخ الخراسانيين

  .اصحاب الوجوه إلى القرن الخامس الهجري

  :الوجوهتعرف موجز بأهم أصحاب 

كما بينا فإن حصر أصحاب الوجوه يكاد أن يكون من غير الممكن، 
ونتطرق هنا لترجمة موجزة ألهم من اشتهر منهم ويمكن تقسيمهم على 

  :قسمين

                                                             
 )١٠/١٠٩(ينظر تحفة المحتاج في شرح المنهاج البن حجر الهيتمي  )١(

 بيروت -دار الفكر  - ط) ٤/٢٩٦(الفتاوى الفقهية الكبرى البن حجر الهيتمي  )٢(

 إسحاق، أبو الدين، شهاب الحموي، الهمداني المنعم عبد بن اهللا عبد بن إبراهيم )٣(
 بحماة ووفاته مولده. الشافعية علماء من بحاث، مؤرخ: الدم أبي بابن المعروف

. الشام بالد من وبكثير بها وحدث بالقاهرة، وسمع ببغداد، تفقه). سورية في(
 )٤٧/ ٥( الشافعية طبقات ، شهبة قاضي ابن:  انظر ، تصانيف له

بحث منشور على موقع  –ينظر طبقات فقهاء المذهب لمحمد بن عمر الكاف  )٤(
 .ملتقى الفقه الشافعي –ملتقى المذاهب الفقهية 

  .ستأتي ترجمته ضمن كالمنا عن أصحاب الوجوه )٥(
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  :من أجمع عليهم بأنهم من أصحاب الوجوه، ومنهم: القسم األول
 المروزي الحسن أبو أيوب بن سيار بن أحمد هو: سيار  بن أحمد .١

 توفي األعالم من تالميذ اصحاب الشافعي، أحد الفقيه الحافظ
 )١(.هـ)٢٦٨(

 األنماطي القاسم أبو بشار بن سعيد بن عثمان: أبو القاسم األنماطي .٢
 الشافعي كتب به اشتهرت الذى والربيع، وهو المزني األحول صاحب

سريج، توفي سنة  بن العباس أبو المذهب شيخ تفقه وعليه ببغداد
 )٢(.هـ) ٢٨٨(

 البوشنجي العبدي اهللا عبد أبو سعيد بن إبراهيم بن محمد: البوشنجي .٣
 في عنه الرافعي زمانه، نقل في الحديث أهل شيخ األديب الفقيه

البوشنجي، توفي سنة  اهللا عبد بأبي أكثرها في عنه ويعبر مواضع
 )٣(.هـ) ٢٩٠(

 المروزي، عبد أبو اإلمام نصر بن محمد: المروزي نصر بن محمد  .٤
 أعلم من كان و بمصر الشافعي أصحاب على تفقه األعالم، األئمة أحد

 بسمرقند، هـ)٢٩٤(وتوفي سنة  بعدهم، ومن الصحابة باختالف الناس
 مجلدين الليل قيام وكتاب الصالة، قدر تعظيم كتاب: تصانيفه ومن

 )٤(.ضخمين
 اإلمام الترمذي جعفر أبو نصر بن أحمد بن محمد: أبو جعفر الترمذي .٥

 سريج ابن قبل بالعراق الشافعية شيخ وكان بغداد سكن الورع الزاهد
 في الرافعي عنه الشافعي، نقل أصحاب من وغيره الربيع على وتفقه

                                                             
  )٢/٧٥(وطبقات ابن قاضي شهبة ) ٢/١٨٣(ينظر طبقات السبكي  )١(
  )١/٨٠(طبقات ابن قاضي شهبة  و) ١٠٤ص(طبقات الشيرازي  ينظر )٢(
  )١/٨١( ينظر طبقات ابن قاضي شهبة )٣(
  )٢/٨٥( ( المصدر نفسه  )٤(
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) ٢٩٥(السالم، توفي سنة  عليه فضالته طهارة منها قليلة مواضع
 )١(.هـ

الفارسى  سهل بن الحسين بن أحمد بكر أبو اإلمام :الفارسي بكر أبو .٦
 ابن على تفقه الباهرة، المصنفات ذو وكبارهم، الشافعية أئمة من

 صيد يحل ال: قوله الفارسى بكر أبى غرائب ومن سريج، بن العباس
  )٢(.هـ) ٣٠٥(األسود، توفي سنة  الكلب

 العباس أبو اإلمام القاضي وهو: قال النووي: أبو العباس بن سريج .٧
 نشر الذى وهو أصحابنا، إمام البغدادي، سريج بن عمر بن أحمد

 وتفقه األنماطي، القاسم أبى على تفقه. وبسطه الشافعي مذهب
الشافعي، وبلغت تصانيفه  على والمزني المزني، على األنماطي

اربعمائة مصنف، وكان يفضل على جميع اصحاب الشافعي حتى على 
  )٣(.هـ) ٣٠٦(المزني، توفي سنة 

 الطيب أبو عاصم بن سلمة بن المفضل بن محمد: سلمة بن الطيب أبو .٨
 بفرط موصوفاً وكان سريج، ابن على تفقه البغدادي، الضبي سلمة بن

) ٣٠٨(سنة  مات عديدة، كتباً صنف وقد المذهب، في وجه وله الذكاء،
  )٤(.هـ

 الزبيري اهللا عبد أبو سليمان، بن أحمد بن الزبير: الزبيري اهللا عبد أبو .٩
: منها كثيرة مصنفات وله أعمى، وكان الشافعية، أئمة أحد البصري

                                                             
  )١/٨٢( طبقات ابن قاضي شهبة  )١( 
  )١/١٢٣( نفسهالمصدر  )٢(
  )١/٨٩( نفسهالمصدر  )٣(
 - عباس، ط إحسان: ت) ١٩٨ص(ينظر طبقات الفقهاء ألبي إسحاق الشيرازي  )٤(

  )١/١٠٢(، وطبقات ابن قاضي شهبة ١٩٧٠دار الرائد العربي، األولى 
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سنة توفي  الكافي، نقل عنه الرافعي في المياه والوضوء،
  )١(.هـ)٣١٧(
 القاضي البغدادي عيسى بن حرب بن الحسين بن علي: حربويه ابن .١٠

 المشهورين، الوجوه أصحاب أحد مصر، قاضي حربويه، بن عبيد أبو
 أبي قول إلى يذهب أوالً وكان قضاء مصر، ولي ثم واسط، قضاء ولي
  )٢(.هـ) ٣١٩( سنة في توفي ثور،

 ابن حفص أبو موسى بن اهللا عبد بن عمر: الباب شامي حفص أبو .١١
 باب إلى النسبة وهذه وثالثمائة، العشر بعد مات شامي، الباب الوكيل
  )٣(.بغداد من الغربي الجانب من المشهورة المحال إحدى وهي الشام،

 البغدادي، أبو علي خيران بن صالح بن الحسين: خيران بن علي أبو .١٢
 وقوة المذهب حسن مع الشيوخ أفاضل من كان المذهب، أئمة أحد

 بابه وسمر واستتر فامتنع القضاء يوليه أن السلطان الورع، أراد
 )٤(.هـ) ٣٢٠(سنة  مات المتناعه،

 الصابوني، من الحسن أبو محمد بن أحمد: الصابوني الحسن أبو .١٣
  )٥(.العشرين األولى من المائة الرابعةتوفي في طبقة  الوجوه، أصحاب

 بكر أبو يزيد بن أيوب بن إسحاق بن أحمد: النيسابوري بكر أبو .١٤
 المطولة الكتب له الشافعية، أئمة أحد بالصبغي، المعروف النيسابوري

                                                             
  )١/٩٤(وابن قاضي شهبة ) ٣/٢٩٥(طبقات السبكي ينظر  )١(
  )١/٩٧(وابن قاضي شهبة ) ١١٩ص(ينظر طبقات الشيرازي  )٢(
  )١/٩٧(وابن قاضي شهبة ) ٢/٥٠٠(ينظر تهذيب األسماء واللغات  )٣(
  )١/٩٢(ينظر طبقات ابن قاضي شهبة  )٤(
  )١/٨٢(وابن قاضي شهبة ) ١/١٢٤(ينظر تهذيب السماء  )٥(
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) ٣٢٤(توفي سنة  والصفات، األسماء وكتاب المبسوط، كتاب: مثل
  )١(.هـ

 سعيد أبو عيسى بن يزيد بن أحمد بن الحسن: األصطخري سعيد أبو .١٥
 أصحاب أكابر ومن ومحتسبها، ببغداد الشافعية شيخ اإلصطخري،

 توفي مفيدة، مصنفات له زاهداً، ورعاً وكان المذهب، في الوجوه
  )٢(.هـ) ٣٢٨(
 الفقيه الصيرفي بكر أبو اهللا عبد بن محمد: الصيرفي بكر أبو .١٦

 األصول، في والمقاالت الفروع في الوجوه أصحاب أحد األصولي،
 بعد باألصول الناس أعلم كان: الشاشي القفال قال سريج، ابن على تفقه

 )٣(.هـ) ٣٣٠( سنة توفي الشافعي،
 يحيى أبو القاضي موسى بن يحيى بن أحمد بن زكريا: البلخي .١٧

 الشافعية كبار من وكان المقتدر أيام دمشق قضاء ولي البلخي
  )٤(.هـ) ٣٣٠(سنة غريبة، توفي  اختيارات وله الوجوه وأصحاب

 أحد القاص، ابن العباس أبو الطبري أحمد أبي بن أحمد: القاص ابن .١٨
 قال طبرستان، أهل عليه وتفقه سريج، ابن عن الفقه أخذ المذهب، أئمة

 الكثيرة، التصانيف صنف أصحابنا، أئمة من كان: إسحاق أبو الشيخ
  )٥(.هـ) ٣٣٥( سنة توفي

 أحد المروزي، إسحاق أبو أحمد بن إبراهيم: المروزي اسحق أبو .١٩
 كتباً وصنف زمانه، في المذهب رئاسة إليه وانتهت المذهب، أئمة

                                                             
  )١/١٢٢(وابن قاضي شهبة ) ٣/٩(طبقات السبكي ينظر  )١(
  )١/١٠٩(وابن قاضي شهبة ) ٣/٣٢٠(السبكي  )٢(
  )١/١١٦(وابن قاضي شهبة ) ١٢٠ص(ينظر طبقات الشيرازي  )٣(
  )١/١١٠(وابن قاضي شهبة ) ٢/٥٤٨(ينظر تهذيب األسماء  )٤(
  )١/١٠٦(وابن قاضي شهبة ) ١٢٠ص(ينظر طبقات الشيرازي  )٥(
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 وصاروا أهلها، به وانتفع ويدرس يفتي طويلة مدة ببغداد وأقام كثيرة،
 المروزي، حامد وأبي المروزي، زيد وأبي هريرة، أبي كابن أئمة

 عن الفقه وانتشر األئمة عنه وأخذ األصول، وصنف المختصر، شرح
  )١(.هـ) ٣٤٠(توفي سنة  البالد، في أصحابه

 أبي بن علي أبو القاضي الحسين بن الحسن: هريرة أبي بن علي أبو .٢٠
 ابن على تفقه الوجوه، أصحاب من الشافعية أئمة أحد البغدادي، هريرة
سنة  في فيها ومات ببغداد ودرس المروزي، إسحاق وأبي سريج

  )٢(.هـ) ٣٤٥(
 الحداد ابن بكر أبو جعفر بن محمد بن أحمد بن محمد: الحداد ابن .٢١

 موت يوم ولد المصرية بالديار الشافعية شيخ المصري، الكناني
  )٣(.هـ) ٣٤٥(سنة  في توفي المزني،

 علي أبو القاضي العباس بن محمد بن الحسن: الطبري علي أبو .٢٢
 عن أخذاإلمام الكبير  -الجيم وتخفيف الزاي بضم- الزجاجي الطبري

ال تعلم وفاته بالدقة وذكر ضمن هذه  القاص، وله كتاب التهذيب، ابن
  )٤(.الطبقة

 المروزي، المحمودي بكر أبو محمود بن محمد: المحمودي بكر أبو .٢٣
وهو من ائمة  عبدان عن المروزي إسحاق وأبو خزيمة وابن هو أخذ

 )٥(.اصحاب الوجوه، ال تعلم وفاته بالدقة وذكر ضمن هذه الطبقة

                                                             
  )١/١٠٥(وابن قاضي شهبة ) ٢٠٣ص(طبقات الشيرازي ينظر  )١(
  )١/١٢٦(وابن قاضي شهبة ) ١٢١ص(ينظر طبقات الشيرازي  )٢(
  )١/١٣٠(وابن قاضي شهبة ) ٣/٧٩(ينظر طبقات السبكي  )٣(
  )١/١٣٩(وابن قاضي شهبة ) ٢/٥٣٩(ينظر تهذيب األسماء  )٤(
  )١/١١٩(وابن قاضي شهبة ) ٢/٤٨٤(ينظر تهذيب األسماء  )٥(
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 القطان ابن الحسين أبو أحمد بن محمد بن أحمد: القطان ابن .٢٤
 عنه وأخذ ببغداد ودرس وفاة، سريج ابن أصحاب آخر البغدادي،
 الفقه أصول في مصنفات وله الشافعيين، كبراء من وهو العلماء،

 )١(.هـ)٣٥٩(سنة  في مات وفروعه،
 حامد أبو عامر القاضي بن بشر بن أحمد: القاضي ابو حامد .٢٥

 وشرح المروزي إسحاق أبي عن اخذ المروروذي، أحد أئمة الشافعية
 )٢(.هـ)٣٦٢(المذهب، توفي سنة  في الجامع وصنف المزني مختصر

 القفال الشاشي بكر أبو إسماعيل بن علي بن محمد: الشاشي القفال .٢٦
 ليس كثيرة مصنفات وله المسلمين، وأئمة المذهب أعالم أحد الكبير،

 شرح وله الفقهاء، من الحسن الجدل صنف من أول وهو مثلها، ألحد
سنة  مات النهر، وراء ما في الشافعي فقه انتشر وعنه الرسالة،

 )٣(.هـ)٣٦٥(
 ويعرف سهل، أبو الزوزني محمد بن محمد بن أحمد: العفريس ابن .٢٧

 العبادي أبو عاصم ذكره الجوامع جمع صاحب بالعين، العفريس بابن
 )٤(.ونحوهما زيد وأبي الشاشي القفال طبقة في

 سهل أبو اإلمام محمد بن سليمان بن محمد: أبو سهل الصعلوكي .٢٨
 المفتي، نقل الشاعر النحوي اللغوي األديب المفسر الفقيه الصعلوكي،

النجاسة، توفي  إزالة في النية اشتراط منها مواضع في عنه الرافعي
 )٥(.هـ) ٣٦٩(سنة 

                                                             
  )١/١٢٤(وابن قاضي شهبة ) ٢٠٩ص(ينظر طبقات الشيرازي  )١(
  )١/١٣٧(ابن قاضي شهبة ) ٢/٤٩٦(ينظر تهذيب السماء  )٢(
  )١/١٤٨(وابن قاضي شهبة ) ٢/١٥٢(ينظر طبقات السبكي  )٣(
  )١/١٣٩(وابن قاضي شهبة ) ٣/٣٠١(ينظر السبكي  )٤(
  )١/١٥٠(هبة وابن قاضي ش) ٢/٥٢٢(ينظر تهذيب االسماء  )٥(
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 بفاء-  الفاشاني زيد أبو اهللا عبد بن أحمد بن محمد: المروزي أبو زيد .٢٩
 المروزي، إسحاق أبي عن أخذ المروزي، -  ونون معجمة وشين

 ومن المسلمين أئمة أحد كان: الحاكم قال سنين، سبع بمكة وجاور
 توفي الدنيا، في وأزهدهم نظراً وأحسنهم الشافعي لمذهب الناس أحفظ

 )١(.هـ) ٣٧١( سنة في
الجرجاني  أحمد أبو إبراهيم بن أحمد بن محمد: الجرجاني أحمد أبو .٣٠

 فيها، ومات ببغداد، درس المروزي، إسحاق أبي صاحب الفقيه الصباغ
 سنة مات الشافعي، بمذهب الناس أعلم من وكان الطيب، أبا ويكنى

 )٢(.هـ) ٣٧٣(
 الداركي القاسم أبو اإلمام محمد بن اهللا عبد بن العزيز عبد: الداركي .٣١

 إليه وانتهت للفتوى حلقة له وكانت بغداد سكن ثم مدة بنيسابور درس
 الشيخ عليه وتفقه المروزي إسحاق أبي على تفقه ببغداد المذهب رئاسة

 )٣(.هـ) ٣٧٥(حامد، توفي سنة  أبو
 الحسن أبو الفقيه مصلح بن سهل بن علي بن محمد: الماسرجسي  .٣٢

 قال الوجوه، أصحاب وأحد الشافعية شيخ النيسابوري، الماسرجسي
 سنة توفي وترتيبه، بالمذهب األصحاب أعرف كان: الحاكم

 )٤(.هـ)٣٨٤(

                                                             
  )١/١٤٤(وابن قاضي شهبة ) ٢١١ص(ينظر طبقات الشيرازي  )١(
  )١/١٤٣(طبقات ابن قاضي شهبة ) ٢/٤٦٢(تهذيب األسماء ينظر  )٢(
  )١/١٤١(وابن قاضي شهبة ) ٢/٥٤٠(ينظر تهذيب األسماء  )٣(
  )١/١٦٦(وابن قاضي شهبة ) ١٢٤ص(ينظر طبقات الشيرازي  )٤(



 

 
  

٤٦٥  

 l 

  

 بكر أبو اإلمام بصير بن محمد بن اهللا عبد بن محمد: األودني .٣٣
 الوجوه، أصحاب كبار ومن النهر وراء بما الشافعية شيخ كان األودني

 )١(.هـ) ٣٨٥(وأعبدهم، توفي سنة  وأورعهم الفقهاء أزهد من كان
 الصيمري القاسم أبو الحسين بن الواحد عبد :الصيمري القاسم أبو  .٣٤

 للمذهب، حافظاً كان الوجوه، وأصحاب الشافعية أئمة أحد البصري،
 وفاته وكانت مجلدات خمس نحو في اإليضاح: ومنها التصانيف، حسن
 )٢(.هـ) ٣٨٦( سنة بعد

 ثم الفارسى إبراهيم بن الحسن بن محمد اهللا عبد أبو: الختن .٣٥
 زوج أي اإلسماعيلى، بكر أبى اإلمام ختن الختن، الفقيه األستراباذى
 ومعانى القراءات، في كان مقدما عصره، في الشافعية أئمة ابنته، أحد

المذهب،  في مشهورة وجوه وله المذهب، وفى األدب، وفى القرآن،
 )٣(.هـ) ٣٨٦(توفي سنة 

 علي أبو عيسى بن محمد بن أحمد بن زاهر: السرخسي زاهر  .٣٦
) ٣٨٩( سنة في توفي المروزي، إسحاق أبي عن الفقه أخذ السرخسي،

 )٤(.هـ
 هو كان المروزي، الخضري اهللا عبد أبو أحمد بن محمد: الخضري .٣٧

 رضي الشافعي لفقه ناشراً بمرو أقام بمرو، عصرهما شيخي زيد وأبو
 وقلة الحفظ قوة في المثل به يضرب وكان فيه، مرغبا عنه اهللا

  )٥(.وثالثمائة الثمانين عشر في توفي النسيان،
                                                             

 )١/١٦٥(وابن قاضي شهبة ) ٢/٤٨٠( ينظر  تهذيب األسماء )١(

  )١/١٨٤(وابن قاضي شهبة ) ١٣٢ص(ينظر طبقات الشيرازي  )٢(
  )١/١٦٣(وابن قاضي شهبة ) ٢/٥٣٣(ينظر تهذيب األسماء واللغات  )٣(
  )١/١٥٧(وابن قاضي شهبة ) ١/١٩٠(ينظر تهذيب األسماء  )٤(
 )١/١٤٦(وابن قاضي شهبة ) ٢١٦ص(ينظر طبقات الشيرازي  )٥(
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 أخذ الهمداني، الل ابن أحمد بن علي بن احمد بكر أبو: الل ابن  .٣٨
 متعبداً فقيهاً وكان هريرة، أبي بن علي وأبي إسحاق، أبي عن الفقه
 )١(.هـ) ٣٩٨( سنة بهمذان، ومات عنه الفقه أخذ

 بغداد نزيل البافي محمد أبو الخوارزمي محمد بن اهللا عبد: البافي .٣٩
 المروزي إسحاق أبي على تفقه الوجوه وأصحاب الشافعية أئمة أحد

 العربية في ماهرا وكان الداركي عن أخذ ثم هريرة أبي بن علي وأبي
المذهب، توفي سنة  في وقته أهل أفقه من كان ، و جماعة به تفقه

 )٢(.هـ) ٣٩٨(
 الجوري، الحسين أبو القاضي الحسين بن علي: الجوري الحسن أبو  .٤٠

 وصنف عنه وروى النيسابوري، بكر أبا لقي الشافعية، أجالء من كان
 ولم المختصر، ترتيب على والموجز أجزاء، عشرة في المرشد
 )٣(.وفاته يؤرخوا

 بن اهللا عبد أبو الحسين بن محمد بن الحسين: الحناطي اهللا عبد أبو  .٤١
 وأبي القاص ابن عن أبيه عن الفقه أخذ الحناطي، الطبري جعفر أبي

 ولم العباس، أبي وكتب الشافعي لكتب حافظًا كان المروزي، إسحاق
 )٤(.وفاته تؤرخ

 ابن القاسم الحسن أبو اإلمام صاحب التقريب، هو: ابن القفال الشاشي .٤٢
 كما الكبير القفال وهو الشاشى، القفال على بن محمد بكر أبى اإلمام

                                                             
  )١/١٥٤(وابن قاضي شهبة ) ١٢٦ص(ينظر طبقات الشيرازي  )١(
  )١/١٥٩(ابن قاضي شهبة و) ٣/٣١٧(ينظر طبقات السبكي   )٢(
 ابن الرحمن عبد بن عثمان عمرو أبو الدين لتقي  الشافعية الفقهاء ينظر طبقات )٣(

 - م ١٩٩٢ -  بيروت -  اإلسالمية البشائر دار - ط ،)٢/٦١٤(الصالح 
  )١/١٢٩(نجيب، وابن قاضي شهبة  علي الدين محيي: ت األولى،

  )١/١٧٩(وابن قاضي شهبة ) ٢/٥٣٣(ينظر تهذيب األسماء  )٤(
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 إتقان، صاحب القدر، جليل الشأن، عظيم الحسن أبو وكان تقدم،
 الفوائد عظيم عزيز، كتاب التقريب وكتابه وتدقيق، وضبط، وتحقيق،

 )١(.هـ) ٤٠٠(المزني، توفي في حدود  مختصر شروح من
 اهللا عبد أبو القاضي حليم بن محمد بن الحسن بن الحسين: الحليمي .٤٣

 أستاذيه وآدبهم بعد وأنظرهم النهر وراء بما الشافعيين أوحد الحليمي،
مفيدة،  مصنفات له كبيرا فاضال مقدما وكان واألودني، القفال بكر أبو

 )٢(.هـ)٤٠٣(جليل، توفي سنة  كتاب اإليمان شعب تصانيفه ومن
 اإلمام محمد بن سليمان بن محمد بن سهل: الصعلوكي سهل ابن .٤٤

 الحنفي العجلي سهل أبي اإلمام ابن الطيب، أبو اإلسالم شمس
 ومفتي الشافعية أئمة أحد النيسابوري الذي سبق ذكره، الصعلوكي
 في كان رأيناه من أنظر وهو: الحاكم قال أبيه، على تفقه نيسابور،

 )٣(.هـ) ٤٠٤( سنة توفي محبرة خمسمائة من أكثر مجلسه
 المذهب أركان أحد اإلمام كج القاضي بن أحمد بن يوسف: ابن كج .٤٥

 به يضرب وكان القطان، بن الحسين أبي الدينوري صاحب القاسم أبو
اآلفاق، توفي سنة  من إليه الناس وارتحل المذهب حفظ في المثل

)٤().٤٠٥( 
 باإلسفراييني، المعروف الفقيه، أحمد حامد أبو الشيخ: الشيخ أبو حامد .٤٦

 يحضر كان قيل ببغداد، الشافعي فقه في الرئاسة إليه انتهت الذي

                                                             
  )٣/٤٧٢(وطبقات السبكي ) ٢/٥٥٣(ينظر تهذيب األسماء  )١(
  )١/١٧٨(وطبقات ابن قاضي شهبة ) ١٧٩-١/١٧٨(ينظر  تهذيب األسماء  )٢(
  )١/١٨١(قاضي شهبة وابن ) ٢٢٢ص(ينظر طبقات الشيرازي  )٣(
  )١/١٩٨(وابن قاضي شهبة ) ٤/٣٥٩(ينظر طبقات السبكي  )٤(
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، وقيل لو أن  عدداً يحصون ال جماعة وتبعه فقيه، سبعمائة درسه
 )١(.هـ) ٤٠٦(رآه لفرح به، توفي سنة الشافعي 

 وحاء مفتوحة بميم- محمش بن محمد بن محمد: الزيادي طاهر أبو  .٤٧
 طاهر أبو األستاذ – معجمة شين ثم مكسورة ميم بعدها ساكنة مهملة

 بال بنيسابور ومفتيهم وفقيههم الحديث أصحاب إمام كان الزيادي،
 سنة ومات كتابا، فيه وصنف الشروط، علم في إماماً وكان مدافعة

 )٢(.هـ) ٤١٠(
 المحاملي الحسن أبو أحمد الضبي بن محمد بن أحمد: المحاملي .٤٨

 حامد أبي الشيخ على الفقه الشافعية، درس أئمة أحد البغدادي
المذهب، صنف  في وبرع والفهم الذكاء في غاية وكان اإلسفراييني

 )٣(.هـ) ٤١٥(كتبه المقنع والمجرد، توفي سنة 
 مهران بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم: اإلسفراييني إسحق أبو  .٤٩

 شيخ الفقيه األصولي المتكلم اإلسفراييني إسحاق أبو الدين ركن اإلمام
 الكثيرة المصنفات وله االجتهاد، رتبة بلغ إنه: يقال خراسان، أهل
 خمس في الملحدين على والرد الدين أصول في الحلى جامع: منها

 )٤(.هـ) ٤١٨( سنة توفي الفقه، لأصو في وتعليقه مجلدات،
 عبد أبو اإلمام أحمد بن مسعود بن الملك عبد بن محمد: المسعودي .٥٠

 أحد المروزي القفال بكر أبي صاحب المروزي المسعودي اهللا

                                                             
  )١/١٧٢(وابن قاضي شهبة ) ٤/٦١(ينظر طبقات السبكي  )١(
  )١/١٩٦(وابن قاضي شهبة ) ٢٢٣ص(ينظر طبقات الشيرازي  )٢(
  )١/١٧٤(وابن قاضي شهبة ) ١٣٦ص(ينظر طبقات الشيرازي  )٣(
  )١/١٧٠(وابن قاضي شهبة ) ١/٣١٢( ينظر طبقات ابن الصالح )٤(



 

 
  

٤٦٩  

 l 

  

 السيرة حسن ورعاً زاهداً عالماً مبرزاً إماماً الوجوه، كان أصحاب
 )١(.هـ) ٤٢٠(فيه، توفي بعد سنة  فأحسن المزني مختصر شرح

 البرقاني بكر أبو غالب بن أحمد بن محمد بن أحمد: البرقاني بكر أبو .٥١
 اشتغل ثم الفقه في وصنف حداثته في تفقه بغداد، نزيل الخوارزمي

 )٢(.هـ) ٤٢٥(توفي سنة  إماماً، فيه فصار الحديث بعلم
 البندنيجي علي أبو الشيخ يحيى بن اهللا عبيد بن الحسن: البندنيجي .٥٢

 أبي الشيخ على بغداد في الفقه درس الوجوه، أصحاب من األئمة أحد
التعليق المسماة بالجامع في أربع   عنه وعلق األسفراييني حامد

 )٣(.هـ) ٤٢٥( سنة  مجلدات، توفي
 المروزي السنجي علي أبو محمد بن شعيب بن الحسين: السنجي .٥٣

 حامد أبي وبالشيخ القفال بأبي تفقه زمانه في البالد تلك عالم
 والخراسانيين العراقيين مذهبي فيها جمع تعليقة وله ببغداد اإلسفراييني

 أيضا مطوال، وشرح شرحا المختصر وشرح ذلك فعل من أول وهو
 )٤(.هـ٤٣٠الحداد، توفي سنة  ابن وفروع التلخيص

 حاتم أبو يوسف بن محمد بن الحسن بن محمود: القزويني حاتم أبو  .٥٤
 أبي الشيخ عن وأخذ بغداد قدم طبرستان، آمل من أصله القزويني

 العلم في البالد تلك شيخ وصار وطنه إلى رجع ثم اإلسفراييني، حامد
 سنة توفي كثيرة، كتباً صنف والخالف، للمذهب حافظاً كان والفقه،

 )٥(.هـ) ٤٤٠(
                                                             

  )١/٢١٦(وابن قاضي شهبة ) ٤/١٧١(ينظر طبقات السبكي  )١(
  )١/٢٠٤(وابن قاضي شهبة ) ١/٣٦٢(ينظر طبقات ابن الصالح  )٢(
  )١/٢٠٦(طبقات ابن قاضي شهبة و) ٢/٥٣٨(تهذيب األسماء ينظر  )٣(
 )١/٢٠٧(وابن قاضي شهبة ) ٤/٣٤٤(ينظر طبقات السبكي  )٤(

  )١/٢١٨(وابن قاضي شهبة ) ٥/٣١٢(ينظر طبقات السبكي  )٥(
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 القرشي علي بن محمد بن الحسين بن ناصر: العمري ناصر الشريف .٥٥
 به تفقه ، الخطاب بن عمر ولد من المروزي، الفتح أبو العمري

 الفتوى مدار عليه وصار البيهقي، بكر أبو الحافظ منهم كثير خلق
 )١(.هـ) ٤٤٤(كثيرة توفي سنة  كتبا وصنف والمناظرة والتدريس

 وزايين بقاف- القزاز الرحمن عبد أبو: القزاز عبدالرحمن أبو .٥٦
 )٢(.السمرقندي، قال النووي من أصحابنا اصحاب الوجوه -معجمتين

 قال القطان، اهللا عبد أبو محمد بن الحسين: القطان اهللا عبد أبو .٥٧
الوجوه، وهو صاحب كتاب  أصحاب أصحابنا من: النووي

 )٣(.المطارحات، لم تعلم وفاته وهو من طبقة العبادي
 الماوردي الحسن أبو القاضي حبيب بن محمد بن علي: الماوردي .٥٨

 الفقه أصول في عدة تصانيف الوجوه، وله أصحاب أئمة أحد البصري
 شتى بلدان في القضاء ولي ذلك غير منها الحاوي الكبير وفي وفروعه

 )٤(.هـ) ٤٥٠( سنة توفى بغداد، سكن ثم
 في بالتعليقة المسمى الكتاب صاحب: الطبري الطيب أبو القاضي .٥٩

) ٤٥٠( سنة المتوفى واألقيسة، االستدالل كثير مجلدات، عشر نحو
 )٥(.هـ

 بن اهللا عبد بن محمد بن محمد بن أحمد بن محمد: العبادي عاصم أبو .٦٠
 أخذ األصحاب، أعيان أحد الهروي، العبادي عاصم أبو القاضي عباد
 الزيادي طاهر أبي واألستاذ االسفراييني إسحاق أبي عن األستاذ الفقه

                                                             
  )١/٢٣٦(وابن قاضي شهبة ) ٢/٤٢٢(ينظر تهذيب األسماء  )١(
  )١/٢١٩(وابن قاضي شهبة ) ٢/٥٣٥(ينظر تهذيب األسماء  )٢(
  )١/٢٢٥(وابن قاضي شهبة ) ٢/٥٣٤(ينظر تهذيب األسماء  )٣(
  )١/٢٣٠(اضي شهبة وطبقات ابن ق) ٥/٢٦٧(ينظر طبقات السبكي  )٤(
  )١/٢٢٦(وابن قاضي شهبة ) ٥/١٢(ينظر طبقات السبكي  )٥(
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 وكتاب المبسوط، كتاب وصنف النظر دقيق إماما صار ثم بنيسابور
 وزيادات الزيادات، وكتاب األطعمة، وكتاب المياه، الهادي، وكتاب

 )١(.هـ) ٤٥٨( سنة مات الزيادات،
 بضم فوران بن محمد بن أحمد بن محمد بن الرحمن عبد: الفوراني .٦١

القفال،  أصحاب من األعيان أحد المروزي القاسم أبو الفوراني الفاء
 والملل والجدل واألصول المذهب في الكثيرة صاحب المصنفات

 مقدم وكان المذهب في جيدة وجوه وله بالتالمذة األرض وطبق والنحل
 أنه اإلبانة خطبة في مجلدين وذكر في اإلبانة وصنف بمرو الشافعية

األمر،  بهذا المبتدئين أقدم من وهو والوجوه األقوال من األصح يبين
 )٢(.هـ) ٤٦١(توفي سنة 

 المروزى، محمد بن الحسين على أبو اإلمام وهو: القاضي حسين .٦٢
 من وهو الشأن، مرتفع القدر، كبير الوجوه، أصحاب كبار من وهو
فوائده،  أجزل وما الكبير، التعليق له المروزى، القفال أصحاب أجل

 )٣(.هـ) ٤٦٢(توفي سنة 
 عبد أبو وقيل بكر، أبو الحسين بن احمد بن الكريم عبد: الشالوسي  .٦٣

 سنة توفي ومفتيها، ومدرسها آمل، فقيه كان الشالوسي، الطبري اهللا
 )٤(.هـ) ٤٦٥(
 أصحاب من التركي اإليالقي الربيع أبو اهللا عبد بن طاهر: اإليالقي .٦٤

 وبنيسابور الحليمي على بخارى وفي القفال على بمرو تفقه الوجوه

                                                             
  )١/٢٣٢(وابن قاضي شهبة ) ٢٣٣ص(ينظر طبقات الشيرازي  )١(
  )١/٢٤٨(وابن قاضي شهبة ) ٢٣٤ص(ينظر طبقات الشيرازي  )٢(
  )١/٢٤٤(وابن قاضي شهبة ) ١/٢٣٠(ينظر تهذيب األسماء واللغات  )٣(
  )١/٢٥٣(وطبقات ابن قاضي شهبة ) ٢/٤٨١(األسماء ينظر تهذيب  )٤(
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 وتفقه اإلسفراييني إسحاق أبي األستاذ عن األصول وأخذ الزيادي على
 )١(.هـ) ٤٦٥( سنة مات بالده إمام وكان الشاش أهل عليه

 السلمي خلف أبو خلف بن الملك عبد بن محمد: الطبري خلف أبو  .٦٥
 المفتاح وشرح البغدادي منصور أبي واألستاذ القفال عن الطبري، أخذ

 )٢(.هـ) ٤٧٠( سنة حدود في مجلدة، توفي في القاص البن
 ابن نصر أبو الواحد، عبد بن محمد بن السيد عبد: ابن الصباغ .٦٦

 الطبري الطيب أبي القاضي عن أخذ. العراق فقيه البغدادي، الصباغ
 في درس. ديناً خيراً وكان إسحاق، أبي الشيخ على المذهب في ورجح

النظامية، عده ابن كثير من أكابر أصحاب الوجوه وألف كتاب الشامل، 
 )٣(.هـ) ٤٧٧(توفي سنة 

 النيسابوري، إبراهيم بن علي بن مأمون بن الرحمن عبد: المتولي .٦٧
 وفي الحسين القاضي على مروالروذ في تفقه المتولي سعد أبو الشيخ

 واألصول، الفقه في وبرع األبيوردي؛ سهل أبي على بخارى
والخالف، ودرس في النظامية وألف التتمة ولم يكمله، عده ابن كثير 

 )٤(.هـ) ٤٧٨(أحد اصحاب الوجوه، توفي سنة 

 
  

هؤالء األئمة األعالم ممن تقدم ذكرهم هم من شكلوا صورة 
المذهب الشافعي بعده وأضافوا لمساتهم وبصماتهم لتطويره، فهم شركاء 

  .لإلمام الشافعي في المذهب على الحقيقة كما سيتبين لنا في هذا المبحث

                                                             
  )١/٢٤٦(وطبقات ابن قاضي شهبة ) ٢/٥١٣(ينظر تهذيب األسماء واللغات  )١(
  )١/٢٥٨(وابن قاضي شهبة ) ٢٣٦ص(ينظر طبقات الشيرازي  )٢(
  )١/٢٥١(وابن قاضي شهبة ) ٢/٥٧٠(ينظر تهذيب األسماء  )٣(
  )١/٢٤٧(قاضي شهبة وابن ) ٥/١٠٦(ينظر طبقات السبكي  )٤(
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في المذهب  وسندرس في هذا المبحث مقدار المسائل المثبتة
المأخوذة من اقوال اإلمام، ومقارنتها بمقدار المسائل المثبتة في المذهب 
المأخوذة من وجوه األصحاب، وهذه الدراسة لن تكون على سبيل 
االستقراء فهذا مما ال يتسع له هذا البحث ولكن سنعتمد على أحد 

منهاج الطالبين وعمدة (المصادر األساسية في المذهب وهو كتاب 
لإلمام النووي رحمه اهللا الستقراء ما ورد فيه على وفق ) مفتينال

  .اصطالح االمام النووي في كتابه المتقدم
ولغرض التمييز بين أقوال اإلمام الشافعي ووجوه األصحاب 
حسب اصطالح اإلمام النووي رحمه اهللا نبين المصطلحات التي 

ي استخدمها استخدمها النووي لنصوص اإلمام الشافعي وكذلك تلك الت
  .لبيان الوجوه في المذهب

 قول، وفي والجديد، والقديم، والمشهور، األظهر،: فمصطلحات
 عن بها يعبر هذه واألقوال، والقوالن، كذا، قول وفي قديم، قول وفي

  .عنه تعالى اهللا رضي الشافعي اإلمام أقوال
 والوجهان، وجه، وفي وقيل، والصحيح، األصح،: ومصطلحات

  )١(.األصحاب ألوجه واألوجه،
وسأعتمد في إحصاء األقوال واألوجه الواردة في منهاج الطالبين 
على وجه التقريب على الجهد الكبير الذي قام به اإلمام العالمة أحمد 
ميقري شميلة األهدل رحمه اهللا في كتابه سلم المتعلم المحتاج إلى 

                                                             
ينظر منهاج الطالبين وعمدة المفتين إلمام أبي زكريا محيي الدين النووي ) ١(

األولى  -جدة –دار المنهاج  -ط –محمد محمد طاهر شعبان : ت) ٦٥ص(
  )٦٣٥ص(، وسلم المتعلم المحتاج ٢٠٠٥
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مصطلحاته وذلك إلحاطته الكبيرة بالمنهاج و)١(معرفة رموز المنهاج
وشروحه ودقته في إحصائه، مع أني أذكّر أن هذه االحصائية هي على 

  .وجه التقريب

  :أقوال اإلمام الشافعي

ذكر المحقق السيد أحمد األهدل أن االمام النووي قد ذكر 
  :المصطلحات أدناه باألعداد المبينة أزائها

: مرة، والقديم ٢٣: مرة، والمشهور ٣٩٥األظهر : فذكر مصطلح
مرة،  ٢١: مرة، والقوالن ٢٠٢: مرة، وفي قول ٧٥: مرة، والجديد ٢٨

  .مرة ١٦: مرة، والنص ١٦: واألقوال
فعلى ذلك يكون مجموع المسائل المنقولة من اقوال اإلمام الشافعي 

  .سبعمائة وسبعة وستون مسألة تقريبا) ٧٧٦(في كتاب المنهاج 
  :وجوه األصحاب

  :مصطلحات وجوه األصحاب فهيأما المسائل التي ذكرت فيها 
مرة،  ١٤٦: مرة، والصحيح ١٠٣٨: ورد مصطلح األصح

مرة،  ٢٧): في وجه(مرة، ومصطلح  ٤٣٩): قيل(ومصطلح 
  .مرات ٣: مرات، واألوجه ٧: والوجهان

فيكون مجموع المسائل التي ذكرت عن طريق وجوه األصحاب 
  .ألف وستمائة وستون مسألة تقريبا) ١٦٦٠(

                                                             
 السيد بن أحمد السيد بن ميقري أحمد محمد أبو الفقيه المحقق العالمة السيد هو) ١(

 بن حسن السيد بن شميلة الملقب علي السيد بن حسين السيد بن عبدالرحمن
األهدل ولد في مدينة المراوعة في اليمن ونشأ فيها  عبدالباري بن محمد السيد

وأخذ عن علمائها وبرع ودرس وأفتى وأخذ عنه الكثير وصنف التصانيف 
تنظر . هـ١٣٩٠نة النافعة وتولى قضاء المراوعة فترة من الزمن وتوفي س

 )٦١٢ص(ترجمته في مقدمة كتابه سلم المتعلم المحتاج 
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ين الرقمين واستخدمنا النسبة المؤية فإن مجموع وإذا وازنا ب
من مجموع % ٣٢المسائل المتعلقة بأقوال اإلمام الشافعي تبلغ نسبتها 

  .مسائل المنهاج على وجه التقريب
من % ٦٨بينما تبلغ نسبة المسائل المأخوذة من وجوه األصحاب 

  .مجموع مسائل المنهاج تقريبا
المسائل المذكورة في كتاب  ومن هذه النسبة يتبين لنا أن ثلثي

مأخوذة من أصحاب الوجوه  –وهو عمدة الفتوى في المذهب  –المنهاج 
وهذا ما يؤكد منزلة هؤالء الفقهاء في بناء هذا المذهب وأنهم من أشادوا 
البناء على األسس القويمة التي وضعها لهم اإلمام الشافعي رحمه اهللا 

  .تعالى
ي الذي اعتمد كقانون في كثير ونستنتج أيضا أن المذهب الشافع

من الدول والبلدان االسالمية على مر التاريخ كدولة السالجقة 
واأليوبيين والمماليك وغلب التمذهب به على فقهاء الشام ومصر واليمن 
والحجاز، كان مذهبا جماعيا حاله في ذلك حال المذهب الحنفي، ولكن 

لغه تالميذ اإلمام أبي حنيفة لم تبلغ الشهرة بتالميذ اإلمام الشافعي ما ب
ولعّل ذلك عائد إلى تسنم تالميذ االمام أبي حنيفة للقضاء والشورى في 
زمن الدولة العباسية كاإلمام أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني 

  .رحمهما اهللا تعالى
بل إن تأكيد اإلمام الشافعي على ضرورة االجتهاد واالبتعاد عن 

دد كبير من المجتهدين الذين كانت لهم مذاهب التقليد أدى إلى ظهور ع
  .خاصة وهم من تالميذ الشافعي ورواة مذهبه

ولذلك لم يعد أصحاب الطبقات في المذهب عددا كبيرا من 
كالمزني والبويطي وأبي  –خواص تالميذ اإلمام الشافعي ورواة مذهبه 

من أصحاب  -ثور وابن المنذر وابن جرير وابن خزيمة وغيرهم
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وه ألنهم مجتهدون وقد خالفوا إمامهم في كثير من المسائل بل الوج
 وابن نصر، ابن: "عرف بعضهم بمذهب خاص، ولذلك يقول السبكي

: وقال )١("مذهبنا أركان من المنذر وابن خزيمه، وابن جرير،
 وابن خزيمة وابن ، جرير وابن ، نصر بن محمد ، األربعة المحمدون"

 يخرجهم ولم المطلق، االجتهاد درجة بلغوا وقد أصحابنا، من المنذر
 أصوله، على المخرجين الشافعي، أصحاب من كونهم عن ذلك

  .)٢("اجتهاده اجتهادهم لوفاق بمذهبه، المتمذهبين
 ذهبوا فربما أصحابنا، من كانوا وإن األربعة المحمدين ألن: "وقال
 تلك تعد المذهب، فال عن خارجه مذاهب إلى المطلق باجتهادهم
 من شيء من إمامه خالف من سبيل سبيلها بل مذهبنا، من المذاهب

  )٣("المتقدمين أو المتأخرين
كما أن العديد من اصحاب الوجوه صرحوا بأنهم مجتهدون ولكنهم 

 كَان نَفْسه اإلمام الْقَفَّاُلوافقوا اإلمام الشافعي في أصوله واجتهاده، فَ
 عما َأم الشَّافعي مذْهبِ عن تَسَألني:  الصبرة مساِئِل في ِلساِئله يقُوَل
 مقَلِّدين لَسنَا:  حسين الْقَاضي تلْميذُه منْهم وآخَرون هو وقَاَل ؟ عنْدي

يعْل ِللشَّافافَقَ بنَا وْأير هْأي٤(ر(  
 

                                                             
  )٢٥١/  ٢( طبقات السبكي) ١(
  )٣/١٠٢(المصدر نفسه ) ٢(
  ٢/١٢٧(المصدر نفسه ) ٣(

  )١٠/١٠٩(ينظر تحفة المحتاج البن حجر ) ٤(
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الوجوه وأثرهم في الفقه  بعد هذه الدراسة الموجزة ألصحاب

  :الشافعي نسجل أدناه أهم النتائج المستخلصة من هذا البحث
إن اإلمام الشافعي قد وضع قواعد وأصول الستنباط األحكام من الكتاب  )١

والسنة أسس عليها مذهبه وعمل على تكوين جيل من الفقهاء المجتهدين 
العام دون الركون  ممن تتلمذوا على يديه يسيرون وفق المنهج االجتهادي

 .إلى التقليد الجامد
المذهب الشافعي يعتمد على الفقه الجماعي وال يعتمد على تقليد االمام  )٢

الشافعي وحده، بل حوى على عدد كبير من المجتهدين الذين ساهموا في 
 .تشكيل وإثراء المذهب 

عملية االجتهاد الفقهي في المذهب الشافعي من قبل مجتهديه الذين عرفوا  )٣
استمرت مدة طويلة من الزمن امتدت حتى نهاية ) أصحاب الوجوه(باسم 

القرن الرابع الهجري، وقام بها عدد كبير من الفقهاء المعتبرون يصعب 
 .حصر عددهم

أغلب المسائل الفقهية في كتب المذهب الشافعي هي من اجتهادات  )٤
 .مجتهدي المذهب المبنية على قواعد وأصول اإلمام الشافعي

لوجوه واالجتهادات داخل المذهب الشافعي ناتج عن تعدد المجتهدين تعدد ا )٥
والوجهات االجتهادية داخل المذهب، زيادة على اختالف الزمان والمكان 
الناتج عن توسع انتشار مجتهدي المذهب في شرق وغرب البالد 

 .االسالمية
الوجوه الواردة عن مجتهدي المذهب تمثل ثروة فقهية كبيرة، وهي  )٦

دات معتبرة صادرة عن فقهاء يملكون الملكة واألدوات الالزمة اجتها
لالجتهاد، وكون بعضها ضعيفا أو مرجوحا في المذهب ال يعني اسقاطها 
وعدم اعتبارها، ألن التصحيح والتضعيف داخل المذهب معتمد على 

 .موافقة أصول اإلمام الشافعي من عدمها، وال يلزم من ذلك ضعفه مطلقا
يسعني إال أن ألهج بالثناء والحمد على ربنا الكريم  وفي الختام ال

سبحانه وتعالى على ما من من فضله، وأستغفره سبحانه عما صدر مني 
من خطأ وزلل وسهو، وأسأله سبحانه أن يجعل هذا العمل خالصا 

  .لوجهه الكريم
  وصلى اهللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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بيان اصطالح المنهاج لإلمام أحمد بن سميط العلوي االبتهاج في  )١

محمد : الحضرمي، مطبوع مع كتاب المنهاج لإلمام النووي ، ت
 ٢٠٠٥األولى -دار المنهاج في جدة-ط -محمد طاهر

بسام : ، تيحيى بن شرف النووي ل آداب الفتوى والمفتي والمستفتي )٢
 ١٤٠٨األولى  ،دمشق –دار الفكر  -ط-  عبد الوهاب الجابي

أدب المفتي والمستفتي ألبي عمرو عثمان بن الصالح الشهرزوري ،  )٣
 ١٤٠٧األولى  –بيروت  –عالم الكتب  -موفق عبد اهللا، ط. د: ت

األولى  -بيروت-دار الفكر - األم لمحمد بن إدريس الشافعي ، ط )٤
١٩٨٠ 

. التبصرة في أصول الفقه ألبي إسحق الشيرازي ، بشرح وتحقيق د )٥
 ١٩٨٠دمشق-دار الفكر - حسن هيتو،طمحمد 

دار  - ط –تحفة المحتاج في شرح المنهاج البن حجر الهيتمي  )٦
 .بيروت -الفكر

: تهذيب االسماء واللغات، لمحيي الدين يحيى بن شرف النووي، ت )٧
 األولى -  بيروت - الفكر دار  -والدراسات، ط البحوث مكتب

١٩٩٦. 

معرفة رموز المنهاج  حاشية محقق كتاب سلم المتعلم المحتاج إلى )٨
األهدل ، اعتنى به فهد عبد  شميلة ميقري أحمد السيد المحقق للفقيه

 منشور ضمن المكتبة الشاملة –اهللا الحبيشي 

: روضة الطالبين وعمدة المفتين لإلمام محيي الدين النووي ، ت )٩
دار الكتب  -ط -عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض

 العلمية
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) صدام سابقا(في دار  مخطوط –وي شرح الوسيط للنو )١٠
 ).هـ٧٣٥(تاريخ النسخ ) ١٨٧٣(تحت رقم .للمخطوطات 

 تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكيطبقات الشافعية الكبرى ل )١١
الثانية – هجر للطباعة والنشر - ط محمود محمد الطناحي. د: ، ت

 .هـ١٤١٣

د الحافظ عب: طبقات الشافعية ألبي بكر بن قاضي شهبة ، ت )١٢
 هـ١٤٠٧األولى  –بيروت  –عالم الكتب  - العليم خان، ط

 عبد بن عثمان عمرو أبو الدين لتقي  الشافعية الفقهاء طبقات )١٣
 -  بيروت -  اإلسالمية البشائر دار -الصالح ، ط ابن الرحمن
 نجيب علي الدين محيي:  ت ،  األولى:  الطبعة ،  م١٩٩٢

 إحسان: ت) ١٩٨ص(طبقات الفقهاء ألبي إسحاق الشيرازي  )١٤
 ١٩٧٠دار الرائد العربي، األولى  -عباس، ط

بحث منشور على  –طبقات فقهاء المذهب لمحمد بن عمر الكاف  )١٥
 ملتقى الفقه الشافعي –موقع ملتقى المذاهب الفقهية 

 –دار الفكر  - الفتاوى الفقهية الكبرى البن حجر الهيتمي ، ط )١٦
 بيروت

الفقهاء واألصوليين للدكتور الفتح المبين في تعريف مصطلحات  )١٧
 الطبعة الثانية -القاهرة-ابراهيم الحفناوي ، ط دار السالم للطباعة

 ، ضمن المكتبة الشاملة اإلصدار الرابع الظنون كشف )١٨

- دار صادر - لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور ، ط )١٩
 األولى- بيروت

 - الرازي، ط عبدالقادر بن بكر أبي بن مختار الصحاح لمحمد )٢٠
  ، تحقيق محمود خاطر١٩٩٥بيروت  – لبنان تبةمك
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مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية للعالمة علوي  )٢١
دار البشائر  -يوسف المرعشلي، ط: بن أحمد السقاف ، ت

 م٢٠٠٤األولى -بيروت -االسالمية

المدخل إلى مذهب اإلمام الشافعي لفهد الحبيشي ، بحث منشور  )٢٢
 الفقهية على شبكة األنترنتفي ملتقى المذاهب 

المذهب الشافعي من التأسيس إلى االستقرار لعبد العظيم الديب  )٢٣
 المطبوع كمقدمة لتحقيق كتاب نهاية المطلب إلمام الحرمين الجويني 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ألحمد بن محمد الفيومي  )٢٤
 المكتبة العصرية،–يوسف الشيخ محمد، ط : ، ت

البين وعمدة المفتين لإلمام أبي زكريا محيي الدين منهاج الط )٢٥
دار المنهاج  -ط –محمد محمد طاهر شعبان : ت) ٦٥ص(النووي 

  .٢٠٠٥األولى  - جدة –
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Abstract 
The paper sheds light on the diligent Imams 

who played a great role in erecting and developing Al-
Shafi's jurisprudential school which became the main 
doctrine for many Muslim countries. The purpose of 
presenting them is to know the extent of the great 
efforts they had made in the service of this great 
doctrine, and the scientific methodology they had 
adopted in those efforts, leading to a comprehensive 
study of the Muslim's history, jurisprudence, and 
legislative laws. The paper is constructed of three 
sections and a conclusion which sets the findings of the 
study. 

  
  
  




