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The doctrine of Imam Al-Shafi’i(11) 
  الشافعياالمام مذىب ( 11)
 مؤسسو واصول مذىبو وانتشاره 

 مؤسس المذىب : االمام الشافعي 
اوال : اسمو : ابو عبد اهلل محمد بن ادريس الشافعي المطمبي ، ولد في 

ه ، وتوفى 151غزة بفمسطين في العام الذي توفى فيو االمام ابي حنيفة سنة 
ابوه وىو صغير فحممتو امو الى مكة حيث نشأ فييا ، وكان ليتمو وشرف نسبو 

ظ كتاب اهلل عزل وجل االثر الكبير في تكوين شخصيتو عمى مكارم االخالق ، وحف
 واشتغل بالمغة واالدب والشعر ، ثم حفظ الموطأ . 

  .م مالك في المدينة ودرس عمى يديو، فاده كثيرا في الروايةوذىب الى االما
ه واخذ العمم عن محمد بن الحسن وىو من 195ثم رحل الى العراق سنة 

 تالميذ ابي حنيفة رحمو اهلل .
ىبو وذاع اسمو ، ثم رجع الى بغداد سنة ثم عاد الى مكة حيث اشتير مذ

ه وبقي فييا فترة من الزمن ، وىنا كتب فقيو فييا وكان يسمى بالقول 198
 القديم لمشافعي .

ه وصنف الكتب ىناك وكتب مذىبو الجديد فييا 199ثم سافر الى مصر 
الذي يعرف عند الشافعية بالقول الجديد ، ومن اىم كتبو التي الفيا في مصر ىو 

 اب )الرسالة( في اصول الفقو ، وكتاب )االم( في الفقو.كت
وكان الشافعي الى جانب امامتو في الفقو والحديث فانو كان عالما بالمغة 
واالدب والشعر واقوال العرب حتى ان االصمعي االديب المشيور والشاعر الكبير 

 درس عميو بعض لغات العرب .
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ر ىي الفتنة التي حدت في ومن اسباب سفر الشافعي من العراق الى مص
 زمنو وتمسى فتنة خمق القرآن .

 ثانيا : اصول مذىبو 
ما يميز اصول االمام الشافعي انو قد الف كتبا في الفقو واالصول ككتاب 
)الرسالة( في اصول الفقو وكتاب )االم( في الفقو ، فيمكن معرفة اصولو منيا ، 

 وىي :
تى يقوم الدليل عمى صرف ظاىر . القرآن الكريم ، فيو يعمل بظاىره ح 1

 الى حكم اخر . اآلية
 . السنة النبوية ، ويجب اتباعيا ، ولو كانت خبر الواحد . 2
 . القياس . 4. االجماع   3

وال يقول الشافعي باالستحسان كالحنفية ، وكذلك ال يعمل بالمصالح 
فيجوز عمييا المرسمة ، وال يحتج ايضا بأقوال الصحابة الحتمال كونيا عن اجتياد 

الخطأ وخالف بذلك رأي ابي حنيفة ، وال يقول بان عمل اىل المدينة حجة وخالف 
 بذلك االمام مالك .

 ثالثا : من اشير تالميذ الشافعي :
ه ( : ىو ابو ابراىيم اسماعيل بن يحيى الفقيو 264ه ــ 175ــ المزني ) 

 الراوي المصري ، ناصر المذىب وبدر سمائو كما قيل عنو .
حدث عن الشافعي ، واخذ من عممو الكثير ، واشاد بو االمام الشافعي قال 

 عنو : المزني ناصر مذىبي .
وقد ساىم في نشر الفقو الشافعي والف كتبا في فقو المذىب الشافعي ، 

 ويعول عمى بعض كتبو في الدرس والشرح والفتوى .
 رابعا : انتشار مذىبو :
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عاش ىناك ، وكان لو الكثير من االتباع في مصر الن االمام الشافعي قد 
فيو ، والف مذىبو الجديد فييا ، ثم درس تالميذه مذىبو فييا ، فكان انشار 
المذىب الشافعي في مصر اكثر من غيرىا من البمدان . مع ان مصر كان شائعا 
فييا مذىب االمام مالك اال ان مذىب االمام الشافعي انتشر فييا فيما بعد بقدوم 

 م الشافعي الييا .االما
اما في العراق فقد تقدم ان االمام الشافعي قد دخميا اكثر من مرة فمن 

 الطبيعي ان تتأثر بو وبمذىبو فبرز لو فييا تالميذ ساعدوا في نشر مذىبو .
اما الشام فانو مذىب االمام الشافعي قد وصل الييا كونيا قريبة من العراق 

 عمماء الييا .وليا اتصال بمصر من خالل رحالت ال
ان ، واليمن وبالد ما وراء وانتقل المذىب الشافعي من العراق الى خرس

 ، وبالد المغرب العربي .اليند ، وافريقيا وبالد االندلس ، ووصل الحجاز وبالدالنير
 


