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 ماڵپەری بەهەشت 
 :نەوە شەرعیانە باڵو دەکاتەوە کە دەبنە هۆىئەو کتێب و بابەت و لێکۆڵی

شارەزاکردىن موسوڵامنان و پەروەردەکردنیان لەسەر رێگا ڕاستەکەى ئیسالم،  .1

ئەمەش دەستەبەر دەبێ بە گەڕانەوە بۆ پەیڕەوە رەسەنەکەى ئیسالم،کە بریتى یه لە قورئان و 

 سوننەت،بە تێگەشتنى پێشین وپێشەوایاىن ئوممەت.

وباوەڕ و ڕەوشتى موسوڵامنان، لە دیاردەکاىن شیرک و کوفر و پاک کردنەوەى بیر  .2

 .تاوان

 .پااڵوتن و تەصفیەکردىن ئاینى ئیسالم لە بیدعە و بۆچونە داهێرناوەکان .3

وریا کردنەوەى موسوڵامنان لە شوێنەوارى خراپى ڕیوایەتە الواز و  .4

 .هەڵبەسرتاوەکان

وانە جێگیرەکەى ئیسالم و پتەو کردىن برایەىت یەکى ڕاستەقینە لەسەر بناغە فرا .5

 .نەهێشنت و کەمکردنەوەى دەمارگیرى مەزهەىب و حیزىب

 :ئامانجمان
ئاشناكردنی كۆمەڵگایە لە ئیسالمی ڕەسەن و دروستكردنی تاك و كۆیەتی بۆ تێگەشنت 

لە سەرچاوەكانی كە بریتین لە قورئانی پیرۆز و سوننەتی صەحیح و ئاشكراكردنی ئەو 

سالم و خراونەتە نێویەوە بە چەندین دەستەواژەی دەنگ و ڕەنگ و شتانەی كە نامۆن بە ئی

نورساوی لە بوارەكانی بیروباوەڕ و ڕەوشت و ئاكار و پەروەردە و زانست و پزیشكی و 

 گەشەی كۆمەاڵیەتی.

 

خودایە داوات لێ دەکەین دامەزراومان بکەیت ، وتەوفیقمان بدەیت بۆ هەر کار 
  .ەیی کەخۆت لێی ڕازیتوگوفتارێکی جوان وچاک بەو شێوەی

 
ى ماڵپەڕى بەهەشتستاف
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 ..............................ـ .....ت  َي ب             َةمحةتي خواي لي  ِر  ـئيمام شافعي ذياننامةي 

 

وةؤخسترد   ()ثاَغرمبترد  ؤخسترديااى   سوثاس وستااش  ؤخوتو د ودوووست  و   
ئاس م دِؤل اَكت    ىاوو د ى  ؤردِ سا  ادو هاوةال ى  وشوشَن كروتو ى .كرس وك يااى 

وواكستتا ل لتترىاو  يتتطىو و ؤردوتتاوشاب هتترؤووة لرودمتترتكطوب وهخشتتاادكطوىروة 
د هتترموواشاىليخشاب تتتردواب كطوؤتتوو ؤخودمتترتكطوى  ئتتاش      ى  ورل كتت  كخمتترال 

 ثريؤ ل ئاس م و ئاش اكطوى  كخمرال ى  ورل ك لرم ئاش ر ثريؤ ةدترىهاؤر مرؤرستا  
دِة  مرى ل وو  دوودلرهرول    ب ؤتخ وةسيستاث ثوروثاشترل اشتاى       ؤروةساهاَ اى 

  ىا ت  اشاى امترو ئتر موى      ووىااو تاَطكطوى  ؤرداةوةى ل كرست د اتا ووشَ ت ب و   
ثطشتت ا  دل هردشتترن لتترىاوو د ى  ئاستت م يتترلاَك ستتوو ؤتترو  و ؤاشروتت  دة.       

 ش تت و و و عا تت  ؤخئتترمطِوَل ئاَيتترل شتتوشَن  وةدستتاَك  ؤرتاشبتترب ؤخئتتروةل ؤباَاتتر
كتتروتوو د هردوةهااشاى امتترل ىتتاوو د ى  ئاستت م ثال  تتردشَك  يتتطىو و كادشاتتردةد   

ى ىتتتروة ؤروووودِةوشتتتار ؤرد  ىتتترل ئتتترو ب هتتترل ااىاطتبوو ؤخوتتتاولاَكطوب ووخدِ   
دلرؤردهرمووئرماىتتر وةوتتا ر ىتتاو يتتول د دل اشاى امتترل كرستتاشرتارك  متتر ب لتتر     

 ىاوو د ى  ئاس م كر ؤطشاار لر ئايام  شافا   دِةمحرت  وو لو َ ؤ َ.
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 شافعى  نةسةبى  ناوو

  كودِل عومستاى   عرؤباس كودِل ئا دشس  كودِل شاف   ىاول :حمرممرول     
عرؤ  شر ش ل كودِل هاشت    عوؤرش ل كودِل كودِل شافع ل كودِل ) لسائب(ل كودِل

 (ل  كودِل )عرؤ  مرى اف(ل ؤاثرية يرودةل ثاَغرمبتردل وو شتر  املطلبل كودِل )

()1 ,  و تر 

لاَتطةوة ودماشترت     (خ ثشت وةياتر وة سرد )عرؤ مترى اف ثاَشرو  شاف   ؤر ى
 .رولَشاف اياب ؤخ وةد وةك وعودةششاَا  ()غرمبردل وو ىاَو ب شاف لو ثاَ

 شوَين وساَلى لة دايك بوونى                                                                     

(لد ش ت  لرشتادل    767(لكخوت  ؤرد مبترد)   150ئايام  شاف   لر سال   ) 
ش   وو ل لترو شكبووى  شتاف     هردلرو سترفردة  غر  ة لر فرلرساني لر و شك ؤووةد

ؤتاوك  الل   و ؤ َ ؤرماوةشرك  كرم مطووةو وىريردِ وةتروة د ؤخشر شاف   ؤرهرا دل
اشطوكتتتتاد  ب _و شكتتتت  -وووستتتتال ا    اشتتتتاوةو يتتتترودةؤووة لرترمتتتترى  و شكتتتت 

شادل وشَطش ت   _كخدثر ساو كرل ؤطوووةتروة ؤخ شادل مرككر  _-وتاَارششاووش  
                                                           

,سير اعالم النبالء  ب  304ل  14)تاريخ االسالم (ى ئيمامى الذهبى ب  بِروانة 1

 تهذيب        201ل  7الجرح والتعديل  ب  5ل    10

هةروةها ضةندين سةرضاوةى باوةِر  691ل  5البداية والنهاية ب  209ل  6الكمال  ب 
 .ثَيكراوىرت
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 ..............................ـ .....ت  َي ب             َةمحةتي خواي لي  ِر  ـئيمام شافعي ذياننامةي 

هرد لرترمرى  م   ل ا   ثاَ  )ؤال غ ( ؤتووى  عودئتاى     اف  د ش2ؤاووؤاثري ى  شاف  
ثريؤ ل لر ؤردكطوووةد لروو ل و ؤتر شن وىاشتاراابَووب لرمككتر دشتاف   ئتروةل      
هرل بذ دو كرؤضاَار وةدةوةل مرككر ؤخىاو هخ ة كاى  تط لروةدةوةل شادل مرككر 

ةل كتترو  الل هتتخ ل )هو ةشتتا( و ؤتتر ل د ئتتروهخ    دلرمااىتترل ئتتر م وةدوتتوىرل 
  ( ستال   17ىاوؤاىا  ؤر ماب ثاد وشَا  ودِةو ىباذل و ئروةؤد ى  وةدكطوؤوو دؤخشر )

. لرئرجنام   ؤووؤر ئروشب و  ىاشرك  يرودةو لاَهتاتوو  ترو و لرىاو ئرم هخ ةو  ماشرو
   لر ؤادةل  ماب ودِةير  ىاسا  

 ذيان وخوَيندن و ثَيطةيشتنى

شاف   شر د ؤرال م ااَاتال ؤتاو و ؤتاثري ى     ئايام  غر  ة شوشَ   لرو شك ؤووى  
و ئرجنام  ى  كادشَك دِؤششابوو ؤت  شاف   ىرؤووة ؤرل كو ئا دشس  ؤاوك  ؤرمرؤرسا 

تتط لتروةدةوةل    وةل  َ )لرمرككر وةدوووم ؤخىاوهخ ةكتاى   شاف   ؤخوخلئايام  
وى  و ؤر ش  ومامروة لريرل ااب و  اشتام ؤرمرؤرستالَاَطؤو   )هذيل(مرككر دالل هخ ل

عتتردةو  ماىرتتاد وو  هخ ةكتتاى  لرهتترموو )هذذذيل(  متتاب وئاواوت اتتاب د لروكاتتترو 
و وةؤتتر ل  )هذذذيل( دِةو ىباَتتذتط ؤتتووب(  لرمااىرلذشاىبرستتردؤطوب وماىتتروةل لتتر   

ؤخشتتادليرككر ؤرمرؤرستتا  وةسايستتا     ىستتا  شتتردع  الل   ىاشتتاب دثاشتتاب  
ريردِ ب ؤروو ل   ىسا  شردع  ؤرم شاَوةشر ؤردوةو م ؤوول (هذيل) وةيردِ شروة ىاو
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 ..............................ـ .....ت  َي ب             َةمحةتي خواي لي  ِر  ـئيمام شافعي ذياننامةي 

يردِ ب ؤوو ؤروو ل   ىسالشردعا    لرم كاترل كرو شاف   سردعال   و وةديطت ا  د
 د3)موسواي  كودِل والا ل  ةجنت  (  واول كروب ؤرشاَخ وموفا  حردةمليرككر

 شاشاىلباسر شاف لسووشَك  يرودةل لروثاَشرو شر وةديتطب ؤتردوةو م ؤتوو تتاو ل    
  كرفاو ؤتت  ب    .ثاشتتاب ئايتتام  شتتاف   دِةمحتترت  وتتو لولَب َ لاَهتتاب مخل رتلتت 

و و ل لرمامخستتااكرل ) موستتوا  (كتتطو كرىامرشتترك  ؤخؤ وستتاَت ؤخمتتالاك  كتتودِل  
ؤتترل  َ  () ئرىتترس ثاَشتترو و فردمووةىاستت  مروش تترل شتتادل ثاَغرمبتتردل وتتو  

ئايتام   شاف   ؤردِشَكروب ؤخ مروش ر تايرششتار الل   ئايام   د:ئروش  ؤخل ىوس 
ل و ىط ول )موطا(شاف   ثاَشوةوت كااَب  ئايام  ىرو َ  مالاك دئروةمشاب لرشاو

ئايام  (ساال ب ؤوو ؤخشر لرسرد و و ل  13ئايام  مالاك  لرؤردكطوؤوو كرترمرى  )
ئايتتام  ل ووشَ تت ةوة ؤرستترد ئايتتام  مالاكتت   ؤخشتتر ووشَ  ىتتروةل )موطذذا(مالاتتك 

 دِهاَ ردؤوو. ؤد سردسومالاك ئايام   شاف   الل

لرسردةتال وةساراَكطوى    ىسا  شردعل   فاقهت  موستواي     شاف  ئايام  
ؤووب  كودِل والا و  حروشس  وووكرساشرت  مر ى  حاجا ل ؤروةساهاَ ا كرؤطشا 

كتتودِل )عاا تتر (ل فردمووةىاستت  مرككتترو متتالاك  كتتودِل ئرىرستت     لرستتوفااى 
ب ئترم ووو كرستاشاار ؤرمامخستاا    فردمووةىاس  مروش ر ،  لاَطةو  ؤخمتاب وةدكترو  

 .رودةكاى  ئايام  شاف   و وةىطشَني
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شاف   تترىها ستووول لترم ووو كرستاشرتاار وةديتطت َ      ئايام  ؤرال م وة ىرؤ َ 
وؤرسد ىا ؤرل كو فقر وحروشست  لتر  وَد كرستاى  تتطةوة وةديطتتووة وةن)و ووول      

اااشخب و ئارب هايت   كودِل عرؤ ولطمحاب و عرؤ ول ر شدل كودِل ئرؤو سرلرمرل م
كتتودِل ستترع و حمرممتترول كتتودِل ئرةرستترى  فرعاتتي و ئاستتياعاو  كتتودِل ع واتتر 

ئايام  شاف   ؤر ئايام  ؤرال م ثرشوةى ل  د4كرساىاَك   ؤدل تط اار لرماىر.…و
ئايام  مالاك لرول   ئايام  مالاكروة ثرشوةى شرك  ثاروو ؤرهاَد ؤوو ؤوَشر مرعام  

ل مالاك الل شاف   ثور وثاشر شتر  )املوطا(وو.هردوةها كاا َ   لر ثاَشروةؤلشاف 
كلبرد ل هرؤوو ترىاىرب لرثاش عودئاى  ثريوَ  ؤردِ ستيشن كااَبت  حاستاؤ ةكطود    

دِ ست   شاتطتاَت      (أ)املوطذ  ؤَوشر وةشاتوب )لتريوَل  ةوشت    هتاي كاَاباَتك ىاتر لتر       
وَ مالاتك ودشَتذةل واشاىت  تتا     و تر : صرحاح ؤ َد ؤوَشر هاوةل اَ  شاف   ؤت  د5هرؤ َ(

(ل 179ئروكاترل ئايام  مالاك دةمحرت  وتو ل لت َ ؤت َ وةفتات  كتطو لرستال  )      
( ستاََ الل مالاتك   9( ستال بوو د ىدشكترل )  29كوَو  د ئروكاتتر ترمترى  شتاف   )   

ماشروة تاؤرشرك َ لرهاوةل ركاى  مالاك و وةىط  ؤرل ام وو ل وةفات  مالاتك د شتاف     
رماشروةو دوَشت ؤو شرمترب د شتاف   وتاوةى  متاََ و ستاماىاَك   وَد      ىاواد لرولَ ى

ؤروو ل كادشَك   ثاَ  ؤتذشَت د ؤتوَ ئترم مرؤرستار )مىت ب(ل       وةيردِ ىرؤووة د ؤوَشر 
كودِل عرؤ ول ال ) لقطشت ( عتا ل شرمترب شادمرتلت   ؤتَو ئتروةل لرشرمترب كتادشَك          
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ادو وماوةشتركا  ؤتردوةو م   خباتر اشَطوةست د ئرجناما  ئتروةؤوو كتادشَك  ثاَستر   
ل كتودِ  ) ليذ(( ؤوو لرسردل . ئروةمشاب لرشاو ىرو َ شاف   لرشرمرىا  ستوولور 

(ل  184شتام وةديتطب. لرستال   )    شتردعد ى   سرع ل شردعد ى  ماسط وئرو  ع 
كوَو  د ئروكاترل )هادوب(ئرلطِةشا  ورلاَترل موستو ياىاب ؤتوود شتاف   تووشت       

دس ويتط ب كتط  توَمترتكط  ؤتروةل يو شتر دِةو ترل       مرش رب و تاعاكطوىروةشرك  عو
   .6لروةسرل ات  عرؤباسلاركاب يطتوةو شا ريردشَا  وةكاب

ؤتترم ؤخىرشتتروة دِةو ىتترل ؤرغتت  وكط  ؤتتخالل ئرلطِةشتتا دؤرال م لرؤردئروةل تترم     
تخمرتتتر لردِ ستتااروة ووود ؤتتوو شتتاف   دِ يتتادل ؤتتوو ىتترن هردئتتروةش ؤتترل ك و      

كروب ؤرحمتر ممترول كتودِل ئرةرسترى       خؤرغ  و واوللرمااىرل ئرم ىادوىر ل ؤ
لاتر  شرشباى  ووو ل دِ ياد ؤووى  لرومرش رتتر .  ىاادشاترك  ؤاشت  لترو كرستاشر ت     

هتردوةها وتاولكروب ؤروكااَباىتر كرلتر عاَط عت         دوةديطب وكااَبركاى  ىوسااروة
ادشتركاى   هرؤووب و لرؤاؤرت  فاقهروة ىوسط وؤووب دشاف   ؤرم هرول رل تو ى    ىا

حاجا و عوتاخباىرل حروشس لتر  هردووو عوتاخباىر ؤرىاو ؤاىار كرل وال تاى  ئاس م
لتتر عاَط عتت   كتتوَ  ؤكاتتتروة . وو ل ئتتروةل شتتاف       عوتاخباىتترل )د  ل و عاتتاس( 

لرومرش تتر تتتر عودستتر دِ يتتادل ؤتتوو   ىاادشتتر كتت  يتترودةل ؤروةستتت هاَ تتا ئتترجنا  
ل مرككتر ستووول وةدوةيتطب ووةشارشاىت      يردِ شروة ؤخحاجا  د تاماوةشرن لرشتاد 
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وتتو ىكتتر مرككتترااَاال ؤرشتتر كارششتتا     ىاشتتاب ؤوولتتر هتترموو هردشَيركاىتتروة د  
شتتاف ا  تاَكتترال ول وةكتتطوب وللَتت  وةدوةيتتطتن ولاَاتتاب وةدوةيتتطب      ئايتتام  

 دؤردوةو م تتا ئتروةل ؤتخ ودوستت ؤتوو      موىا ةدةش  لريرََ وةكطوب ؤرم شاوة شر
كخو  دؤخشتر ؤردشَكتروب ؤتخ     (ل195ة لر عاَط ق لر سال   )دو ترواادل وووةم سر

ىاشاى  عاَتط ق  عاَط ق دئرم اادةشاب اااو   ؤتوو لتروشي شتاب ئتر ادة كخمترل  َ لتر        
، رمحرووعرؤتت ولطِمحاى  كتتودِل مرهتت ل ، وةكتتو ئايتتام  ئ ستتوووشاب للَتتوةديطب 

مرىستو  متاب   ئاسحاع  كودِل دِ هروةشه  ئرل  َ )ثاَ  هات   شاف   ئاَير ىاستخ و 
ىتتروة  ى  شتتاشاى  ؤاستتر ئايامل رمحتترو  وَد ثرشوةستتت ؤتتوو ؤتتر شتتاف   شتتروة    

ان  (يذوى  ىذا ايذ ي   )وؤرىوَشكردةوةل سروةل وووةم  حساو وةكطو وةشَردموو
االمة دينها ىنزرنا ىذا املةذة االىل زذاها هذو      ذهراس كل سنة من يصحح هل (يبع اهلل

ئترم اتادة حمرممترول     .7ية ىنواة الشذاىعا( انثعمو بن عب العزيز ىنزرنا ى املةة ال
( شت  وةفتاتلكطوؤوو دشتاف      هردوةها )هادوبكودِل ئرةرسرب وةفات  كطوؤوو  

ئرم اادةشاب وووساََ ماشروة ثاشتاب اتادشَك  تطيردِ شتروة ؤخحاجتا  ؤترال م وةىتو       
 ؤدؤترل   ىاشتاىا   شتوشَن ؤتريو دِ كتاى        ،وؤاس  لرهرموو ؤرغ  و  ؤت  و ؤووؤتوةوة  

اىااَتك ماشتروة   روتبووب . هتردوةها ؤخاتادل ستاَارم يردِ شتروة ؤتخعاَط ق وترى  م      ك
ؤترماو ى  الل   )ىسذطا(( كخو  سترفردلكطو ؤخماستطولر    (ل199ئرجنا لرسال  )

  .عرؤ ول  ل كودِل رؤوةركرم و ؤر ل
                                                           

 (.2/250انظر : صفة الصفوة) 7



 

 

 10 ba8.org 

 ..............................ـ .....ت  َي ب             َةمحةتي خواي لي  ِر  ـئيمام شافعي ذياننامةي 

( وةستالكطو  ؤتر وت تروةل و ىتركاى      لرولَ  لرمديروت  )عرمطل كتودِل عتا   
اب  وةست  وةكتطو ؤتر وت تروةل عتود ئتاب  وو ل ئتروةش        فاقتر وحتروشس ؤترشاىا   

حروشس و ثاشاب موىاعرشرو سردجن  ى  حوكير فاقهاركاب هردوةها يطىا   ئرو  
ؤروت روةل  ماى  عردةؤ  كروةسااَك  ؤاال ل هرؤوو تااش   ؤرل كو سردواوة ؤوو ؤوَ 

شتاف    /ئرؤوعوؤرش ةل ئترلقامس  كتودِل سترالم ئترل  َ      00 ماى  عردةؤ  وةكو 
هردوةها ئاب و هاشتام وتاوةى  مترغا ل     0ؤوو لرو ىرل  ماى  ىلَ وةدوةيري شرك َ 
شاف   شرك َ ؤوو لرو ىرل  ماى  ىلَ وةدوةيري  ، لر ماسط تو ىاكاى  شاف    0ئرل  

وةدكروب  و هرموو كااَبر  تا ةكاى  ؤر عوتاؤلار ماسطشركاب ووشَ ت ةوة ئرمترش   
شاب مر هترؤ  تتا ةل شتاف   دةمحترت  وتو ل ىلَ      ثلَ  وةيوتطلَ مر هرؤ  ماسط 

  .ؤ َ

 ك لة خةروارى سيفاتةكانى شافعى مشتَي

دِةؤا   كودِل سولرمياب وةل  َ )يوشَ   د  ىني وترسوا  ؤووى  ؤخ حرقخَوبةكةة   
 -و تتر كااَبتركاى    –لر شاف   ؤوو يوت  : ثاَ  وخشر ورل ك  ئرم   ىستارل متن   

خ ئتروةل هتاي لرو ىتر ىاستبرب ىترودشَت  ؤتخ الل متن و ؤترىاول         فاَطؤنب و ؤاتد ىن ؤت  
لر شتاف ا  ؤاستت وةشاتوب: موىاعرشترل      00م روة ىرؤ َ، هردوةها دِةؤاع وةل  َ 

هاي كرساَك  ىركطوووة ؤرمرؤرسا  سردكروتن ؤرسردش   ؤرل كو  ترىها ؤرمرؤرسا  
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تتط ىترؤووة    لركاتاَك   شاف   وةكتو هتاي كرستاَك    8وةدوسا   ئرو حرعرل ثاَير
لتترموىا ةدة كطوىتت   كتتر ؤد ؤتترهاَد ؤتتووة لتترو ؤتتو دةو  وةكتتو حمرممتترول  كتتودِل   
عرؤ ول   ل كودِل عرؤ وةركرم ئرل  َ : هاج كرساَك  ىرؤا اوة شتاف   موىتا ةدةل   

يتردؤبا ات   0هردوةها ئترل  َ   د 9لريرََ ؤكاب ئاو  ؤر ةش  ؤرو كرسرو  هاتوةتروة
وةكتاب و وة  ىت  شتاَطشَكروثرالمادل وتو دوب وةو ب     ئروكاترل شاف   موىتا ةدة  

 10ئروؤوو ورل ك  فاَطل ؤرل ارو ؤرل ار وو  ل كطو

                                                                    عيبادةت وشةونوَيذى شافعي

دِةؤا رل كودِل سولرمياب ئرل  َ : شاف   شترويادل كطوؤتوو ؤتر  ست َ ؤرشتروة      
ارك  شركتترم  وةش وستت  د ؤرشتت  وووةمتت  ىوشَتتذل وةكتتطو دؤرشلستتاَارم   ستتلَ

ئتترل  َ :هردستت َ كطو دةكتترل لتتر يتترََ مرؤرستتا       )الذذذهبا( وةوتتروب . ئايتتام  
 عاباوةب و ثردساشر ؤخوو  .

 سةخاوةتى شافعى

ئرل  َ كرم ااد شاف   شا  الل وخل ئرهاَشتاروة لرؤردوتاوتاَطل    )ثور( ئرؤوو 
و ئترل  َ :شتاف   ستروايشن مطؤبتر ؤخوش ادوودهترم ووتخد ن       عرمطل كودِل ستروو  

                                                           
                                                            .29ل  10سري اعالم النبالء ب  8
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ؤروشني د شاف   ثلَ  وومت : لراشامن   سلَجاد ئاَ س  كطوووة دترىاىرب كترم و  
 ؤدل مال   وخم  فطؤشاووة ترىاىرب وشو   واَد ب و كضركرش  وةهتردياد دِةهت     

طستتاادل لاَكتتطوم دِةؤاتتع ئتترل  َ :اللشتتاف   وومت اا هاَ تتاوة ئتتروش  ث ,ىتتركطوووة
، شترش وش تادم ثاَشترك     (وش تاد 30وة ؤرمادةش  م ا  يتومت ) يوت  ورى ب كطو

وش ادل ثاَشكرش كطوم ؤخترو و كطوى  ئرو مرؤورغر .  (24ل ؤاست )و وة كرئرمر
دِةؤاع ئرل َ  :كاؤط شرن ىامرشترك  و  ؤرشتاف   تااشت   ىوستط  ؤتوو د متن كاؤط شترك         

هرشتر اىاشت  متادة كتطوووة ااشادمترتا  ؤت ة        سرو ة فطؤشت  تترىها شترن ودهترم     
( وش تتادم ثلَبتت ة و و و ل يتتردوب ئتتا  ول 30ش  لروةال متت   يتتوت   دِةؤاتتع  )ئتترو

 (يتوت  )وكتك  ودهترم  ؤرستر     (10م ا  يومت ئرم كاؤط شر تترىها ) للَبكر ؤخم. 
                                                  ئروةل ؤ ةدَل .                                                              

   شايةتى وستايشى زانايان لةسةر ئيمامى شافعى                                                                                    

ؤتوو وةشاتوب    ()القطذان  حادس  كودِل سودةشج ئرل  َ : يوشَ  لر شرحاال كتودِل 
ئرؤووؤركطل ورل و ئترل  َ:من  د ( ى روة الل وو  ؤخ شاف ل ةكرمشبرب ثادِ)من ؤرتا

يتتوشَ   ئترل  َ:  وةكترم، متترميوى   لترثاش ىوشَتذةكاا  ثادِ ى تتروة الل وتو  ؤخشتتاف     
ئرمحرول كودِل حرىبرَ وةشاوب شرش كترس هترب لرسترحردو  وؤعاشتاب      للَبوو

 ؤخوةكرم شرن لرو ىر شاف لار.  
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ولطِمحاى  كودِل مره ل ثاَ  يومت هاي ىوشَتذشَك ىاكترم ئتاو     ئرل لَ رؤ  )ابو ثور(
 لر ىوشَذةكرم   لروو  وةثادِشَيروة ؤخشاف   .   

فر ل   كودِل  شاو : يوشَ  ىلَ ؤتوو ئرمحترو وة شاتوو)هاي كترس ىلاتر ثاَ توس        
                                                                                           .           م  رت  لريردوى  ئرو كرسرو  هرشرومردةكرؤ  ؤروةساروة يطتب َ ئاو  شاف   

 بريوباوةِري شافعي 

 شتاو   دةؤاوةدِ ؤطشاار لر ووترو كتطوةو  :رل  َ يوشَ  ل َ ؤو شاف   وةشاوبدِةؤاع ئ
ل شوست  ل هتركادل   شاَي  ئاس م عرل  كودِل ئرمحرول كودِ وةكاو كرم وةؤ َ.

)شوىست  كتودِل عرؤ ول ترع  ئترل  َ: شتاف         و  ئترل    لر كااَ  )عقا ة  لشتاف  ( 
ثطساادل ل َ كط  وةدؤادةل ساَات  وو  و ئروةل وتوَل ؤتاوةدِل ثاَاترت د ؤاستا      
لل َ يوت  وو ل يرودة ور ى شن ىاو و ساَات  هرشر لر عودئاى   هاتووةدهردوةها 

 ل   ئتتروةل ئوممرتركتترل دِ يرشاىتت ووة كتترو ؤوو كرستت َ  هتترو () ثاَغرمبتتردش 
ؤرل اتترل ثاَارششتتا َ  ؤتتخل ىاتتر دِةب شكاتتتروة عودئتتاب ؤاستت  ىاووستتاَرتركاى     

سترياَ ط وة دكرستلَ و ل ستترياى ى     ()كطوووة.هتردوةها لرثاَغرمبردششتروة   
ة ؤاتاىول  ؤرل ار مووالرفرل ؤكاب ئرو  ؤ َ ؤاوةدِ وةؤ َ ؤرال م ثاَ  سرياى ى  ئترو 

و    ىاادل  ثلَ ار ، وتوىكر  ىاادل وةدؤتادةل ىاوستاَرتركاب     هرشر ووىكر ىا  ى َ
ؤرؤري كطوىروةو تاادِ متاب ؤروةستت ىاشترب ئاَيتر هتاي       دلَترىها ؤراشطل ثرلرلَ اؤط

مريردكرست َ ؤرل اترلراَباابد    دكرشن كتر  ىاادل لروؤاؤرتتر ىترؤاَت   كرس تركَري ىا



 

 

 14 ba8.org 

 ..............................ـ .....ت  َي ب             َةمحةتي خواي لي  ِر  ـئيمام شافعي ذياننامةي 

وةكووتتو ل   اَ ني وىتترف  لرشركضتتوب لروو وةكتترشن ئاَيرئتترم ستتاَرتاىر وةستتري 

ََُوَ ك  يي كََ] : شَتستترياى ب وىتترفلكطوووة وةن وةفتتردموو  يتترودة َلييَس كََمْثَلْهييََْءكيي

  .11[السَّْثسع َاْلبكْصري 

ئرل  َ يوشَ  ل َ ؤوو شاف   وةشاوب :وتو ل  )البويطا( وةدؤادةل عودئاى  ثريؤ  
هاَ اوة ئريتتتتتردؤاَت و)كتتتتتن( يتتتتترودة ؤرووشتتتتترل)كن (ودوستتتتتاكط وةكاىلبروش 

ودوساكط وؤاَت و تر ودوساكط وشَك ؤرودوستاكط وشَكلي ؤترول هتاتوة و تتر عودئتاب      
شتاف    , ؤا ا ت  وتو  ؤخئاياىت  د ب لرؤرهرشتا       12كرالم  وو شروة ومروووق ىاتر 

 .وو ل ىلَ دِ  ل ؤاَت لر ترفسريل ئاشرت 

 .13[ج  ب  نكَمهَّاَِإنَّه َمَعكَنَركبِِّهَمَيكَ مكْئٍذََلثكَح]

ئترم ئاشرتتر ؤرل ارشتر لرسترد ئروةموستو ياىاب )وؤستاركاى  وو (لتردِؤال         ئرل  َ 
 .ت   )و تر لرؤرهرشا   وو  وةؤا نعاامر

ؤاشتيشن وترل ك لتروو ل ثاَغرمبترد صتو   لوتر عواتر         هاوةل اب ووو د ورلاَركتر 
د  ل وسو  ئرؤوؤركطة ثاشاب عومرد ثاشاب عومساب ثاشاب عرل  وو  لرهترموشاب  

                                                           
 {.11}سورة الشورى: 11
 (.9/111) انظر : حلية االولياء 12
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لتتتر عودئاىتتت     () ؤاَتتتت دوتتتو ل يتتترودة متتتروح  هاوةل تتتركاى  ثاَغرمبتتتردل   
فر ل   ؤ َ وشَ رشلويرودةش  ئرو ى  ؤتخ ؤتاس    ()كطوووةدهردوةها ثاَغرمبردش  

 14كطوووشن

 شافعي و ئةهلي كةالم

وحوستاَ   كتودِل عترل      ()ابوثذور  ش  ئرل  َمذموحرممرول كودِل ئاسياعاو  تط
يوشَيتاب لتَ  ؤتوو شتاف   وةشاتوب حتوكي  متن ؤرد مبترد ؤتر          كردِ ؤاس  يوتااب : 

ئترهو  كتترالم ئروةشتر ؤر)ستترعرف(ل و دوودمتا للَبتت دشَن وؤرستو دل ووشتتيؤرىاو     
و  هاَ اىااىتتر   ورل كتت   ؤخثرىتت  ؤستتودِشَ طشَ روة و ثاَاتتاب  ؤاتتوتطلَ ئرمتتر توَل تترل      

 دِةؤاع ئرل لَشاف   يوت : د15(لرعودئاب وسوىرب

ب ؤااتروة ؤتروو  ؤتر هترد تاو ىاَكتروة ؤتَ   تترىها شترين ىترؤَ          يردؤاَاو ئا سا 
                .16ليو وهرى لَ ؤا عرل ئرجنام و ؤ َئاساىية لروةل ؤااتروةال

 شافعي و كاركردن بةحةديس
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عرؤت ول  ل كتودِل ئايتام  ئرمحترو ئترل َ  :يتوشَ  لترؤاوك  ؤوووةشاتوب شتاف            
ير شادة  تطب ئريرد حروشس  صرحاح شادة   ووتووشرت  :ئاَوة لرحروشسرو  لرئاَ

 .17ؤووب هرو ل   ثلَب ةب تاؤروو ش   ؤطِؤم لركوفرؤ َ شاب لرؤرسطةؤلَااب لرشام

رو ىرل وةل تت َ :شتتاف   ووتوشتترت  :ئتتروةل كتترمن ووتومتتر و ثاَضتت    (حردمرلتتر)
   .18، ئروةحروشس لرثاَشية وترعوا ل من مركربحروشس  صرحاح  ثاَغرمبردة

ؤووشاف   وةشاووب :ئريردلركااَبركرم   شتااَكااب ؤا ت     يوشَ  ىلَ  َدِةؤاع ئرل  
وا ف  سوى رت  ثاغرمبتردؤوو ئاَوةكادؤرستوى رتركر ؤكترب و ئتروةلين ووتومتر       

 .19و  لولَباَ ن

دِةؤاع ئرل  َ ثااوشَك يووت  ئرل )ئرؤوو عب  لور ( كادؤر حروشس  وةكرل  يتوشَ   
  صرحاح  لرثاَغرمبردةوة دِشو شترب كطووكتادم   للَبوو يووت :هردكاتاَك حروشساَك

ثَل ركطو ئرو  ئاَوة شتاشرب ؤتن متن عترعو  ىترماوة . ئرةومرشت ل ئترل لَطِؤاشَكااب        
شتتاف   حروشستتاَك  دِشو شتترب كتتطودم ا  يتتومت :ئاشتتا كادلرلَ ةكتترل  ئتتروش    
 يوت )ئاشام ت لركو اَساو  ؤا اوة ؤاَير وةدةوة شاب ثشاوشَ    يتاودب ؤرثشتايروة  

ئترل  َ شتاف      )ابوثذور( دؤا اوة  يوشَ  لرحروشس  ثاَغرمبردؤلَوكادل ث َ ىركرم !
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الل   ىاشتاى  حتروشس لرسترد هتاتب َ      هردمرسرلرشرن حروشست  صترحاح    ئرل  َ :
ؤرثاَضرو ىرل ئروةل من ووتومتر ئترو  متن لاَت  ثرشتاياا لراشامنت  ؤَ  شتاب ثتاش         

رئترهو  حتروشس ئترؤا    وةكتو و ؤت َ      هتردوةها ئترل  َ)كاتاَك كرستاَك ل   د 20مطوا (
كرساَك لرهاوةال ى  ثاَغرمبترد ؤبات   وو ثاو شتا  واَطشتاب ؤ  تتروة ؤ ضتا ركرشاب       

شتتتاف   وحروشستتت   د21ؤخمتتتاب ثاد ستتتاوة ؤخشتتتر فتتتر ل ااب ؤرستتتردماىروةهرشر ( 
ئاحاوشتتاف   ئرل  َ)لتترؤو دل حروشستت   حروشستت  تتترىها ثااوشَتتك شتتاب تتترىها اىاَتتك  

)حذ ث    لر شاشرتل   ؤرترىها شركاَك لرو ىر وةدىايطم لرحروشست   وةدوةيطم ؤرال م 
وةدوةيتتطم ؤتترال م لرشتتاشرتا   تتترىها )مس تتت ( شتتاب ) شتته ى  (   ىذذ ن عذذن ىذذ ن(

وةكتو ؤتر    -ؤا ىترل وةديطت ت  حروشست  ئاحتاو الل شتاف   فتط و ىية       وةدوةيطم
رد حروشست  ئاحتاو   ئاب ول ردةؤ  ئرل   )ئريت   -د ودوشَك لريرََ  ثاَشرو شاى  تطو  

وا ؤر ؤ اغرشترن لرؤ اغتركاى  شتردو ؤوةستااَت  ئترؤوو حرىاَتر ؤتردِةو ل ىتاؤا َ          
  .22ئروحروشسر كادل ثلَبكطشَت ؤرال م شاف   ؤردِةو ل وةؤا  َ(

 بنضينةكانى مةزهةبى شافعى

و   ()الوسذذالة  وتتو ل للَبتت َ لتتركااَب   ئرساستت  مر هتترؤ  شتتاف   دِةمحتترت  
عودئتتاب ؤرؤرل اتتر و وةىتت َ تتتاوةكو ؤرل ارشتترن    )ظذذاهو(  ىوستتط وةتروة د شتتاف  
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ؤرل اترل   -ل ئاشرتركترل مرؤرستت ىلاتر    )ظاهو(دِ ساباَاروة و ئروة ؤارشرىاَت كر
، شاف   وشَاعاَك  ؤتردوةو م و   -ؤ  وسوى رت  صرحاح  ثاَغرمبردعودئاى  و ثري

تكادل ىتترؤطِ وةل كتتطوووة لرستترد كتتادكطوب ؤرحروشستت  ئاحتتاو ؤرمتتردااَك دِشو شتتر 
ؤت  َتاوةياتتر    )متصذل( ؤلَوحروشستركرش   )ظذاب(( حروشسركرماياىر ثت َ كتط و و   

ثاَغرمبرد ؤرؤ َ ئرومردااىرل ئايام  مالاك و ئرهو  عاَط ق و شاى اوة ؤخ وةديطت   
 حروشس .               

ئتترم وشَاعتترش ؤتتووة هتتخ كادشَتتك ؤتتوَ ووَشروشستتت كطوىتت  شتتاف ل ل ئتترهو    
شتتاف   وتتخب   )ناصذذو السذذنة(اى  ؤرغتت   ثاَاتتاب وةيتتوب حتتروشس ترىاىتترب   ىاشتت

وةشطِو ىاتتر عودئتتاب ؤروشتتاَوةشرش وةشطِو ىاتتر حروشستت  صتترحاح، و ل وةؤا تت      
كرهردوون و ابر كادشاب ث َ ؤكطلَ  ئرجنا وو ل عودئاب وسوى رب كتادل ؤترئاجياو   

 وةكطو و تاكرش  الل شاف   ئروةشر

رؤووى  اااو  ل لروؤاؤرترو  ىترؤ َ(  ئروكرسرل كادؤر ئاجياو وةكاب   ىاادل ؤ)
وسوى رت  وةسا ركروتاشر كتادل   وةع ( عودئابرجنا شاف   ئريرد لرؤاؤرتاَك   )ئ

ؤتترعااس وةكتتطو ؤرمتتردااَك ئرصتتو اَك  هرؤو شتتر لتترعودئاب و ستتوى رت  ، شتتاف     
   .23دةتكطووةتروةو كادل ث َ ىركطووة ل (و ئاسااى  حئاساحساب 
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 ذي شافعي وشيعرو ِرةوانبَي

)ئانب وهاشام( ئرل  َ  ؤد لريرََ شاف   ثاَكروة و وةىاشاني ؤرهاي شاَوةشرن  
ئرمحرول كودِل ئرؤو سودةجي  دِ  ل  د24هرل رشرك  لر ماى  عردةؤا   ل َ ىرؤا اوة

 د25( ىي و  ماىراد وتط ؤ َ لر شاف  )كرساَك  ىرؤا اوة عسر  ئرل  َ
و ؤرستتردهات  ئتترو هتتوَ ةم لتتر    هذذذيل وؤتترشطل كتتودِل ؤتترككاد ئرل  َ)شتتا ط(ل    

 ،تبتوو( )مى ب(ل كودِل عرؤ ول اوة  وةديطتتووة ئتروش  لرشتاف   شتروة  وةدشاط    
شر ؤرىاول )وشتو ب   شاشاى  ؤاسر شاف   لرؤو دل شا طو  واوةى  وشو ىاَك  شا طل

حميتت  عَاتت   لتتدع ( هتتردوةها ئتتانب وغتتاا ل  )  المتتام  لشتتاف  ( كخكطوىتتروةل
م آل)شتا طةكاى  شتاف ا  كخكطووةتتروة لتر وشو ىاَكت  . ؤتر      حافادل حروشس ئترل  َ  

 .ةس  وخماى  شرتائاَساا كخكط وةل شركرم لرؤردو
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 شافعي ندَي لة شيعرة بةنرخةكانيهة

 لَيبوردةيي وِرةوشت جواني

 ل تزاي ت رىعة           ىماالعيب إال أن اكون مسببه إذا سب  ن
 كنتها من كل نذل حتاربهىلومل تكن نزسي علي عزيز          مل

 ىلوأن  أسعا لنزعي ىج ت        كثريالتواني للذي أنا طالبه

 ىلك  أسعا ألنزع صاحيب        ىعارعلا الشبعان إن جاع صاحبه

 خياطب  السزيه بكل قبح             ىأكوه أن أكون له جميبا

 كعود هاده االحواق طيبا يزي  سزاهة ىأهي  حلما

 ىخري من إجابته السكوت يه ى  جتبهاذا نطق السز

 26ىإن خليته كم ا ميوت ىان كلمته ىوجت عنه

 يا من يعانق دنيا البقاء هلا             ميسي ىيصبح يف دنياه سزارا
 ه  توكت لذي ال نيا معانقة            حتا تعانق يف الزودىس ابكارا

 تامن الناراإن كنت تبغي جنات اخلل  تسكنها      ىينبغي لك ان ال
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 ربارة ي باشرتين زانستدة

 اي ي( ىعلم الزقه يف ال ين الإ         سو  القوان مشغلة              كل العلوم 
 27العلم ماكان ىيه قال ح ثنا                   ىما سو  ذاك ىسواس الشياطني 

هردوةها ورى شن ثادور شا طل تردِ وىاسك  تطد ؤرحرعاقرب شاف   وتاوةب  
تو ىاشرك  شا طل  ؤد ؤرهاَد ؤووة، ؤرل ام وخل ؤرئرىقرست شا طل ىروتووة ؤرل كو 

 وخل ؤرشطعد ى  و   ىسار شردعاركاىروة وردشك وةكطود وةكو ئرل  َ :    
  .28ىلوال الشعو بالعلماء يزري لكنت اليوم اشعو من لبي 
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 وتةكاني شافعي

السذ مة مذذن النذاس سذذبيل   لذذيإ إل  شوىست  ستروةئ ئرل  َ:شتتاف   ثاَت  وومت:   
 .29ىانظو الذي ىيه صلَاحك ىالزمه

ضذذياع العذذامل أن يكذذون بذذ  إخذذوان ىضذذياع اهاهذذل قلذذة عقلذذه     ةل تت َ :و شتتاف  
 .30ىاضيع منهما من ىاخا من العقل له

آالت الوياسذذة  ذذإ ق صذذ ق اللهتذذة اىكتمذذان السذذو ىالوىذذاء  ةل تت َ :وهتتردوةها 
 ,31االمانة بالعه ا ىابت اء النصيحة ا ىاداء

يتوش  لاَبتوو شتاف   وةشاوب:ئترل شتوىس        ةل ت َ: وشوىس  كودِل عتر ؤ ول ترع    
قاالنقباض عن الناس مكسبة للع اىة ىاالنبسا( اليهم جملبة لقوناء السذوء ىكذن بذني    

)عليكم باصحاب اي ي( ىانهم اكثذو جوابذا   قةل  َ وهردوةها  ,32املنقبض ىاملنبس(
 .33(من غريهم

                                                           
 (.10/42بالء )انظر : سري اعالم الن 29
 (.10/42انظر : سري اعالم النبالء ) 30

 (.10/48انظر : سري اعالم النبالء ) 31
 (.10/89انظر : سري اعالم النبالء ) 32
 (.110انظر : توايل التأسيس )ص 33



 

 

 23 ba8.org 

 ..............................ـ .....ت  َي ب             َةمحةتي خواي لي  ِر  ـئيمام شافعي ذياننامةي 

رن ؤرشرك  ووتركاى  شاف   لاَطةو  تخماد ؤكرشن ئرو  ؤاَاوماب ئريرد مباىرولَ ش
ىاتو ىني ووىكر  عسركاى  هرمو ثطِ لر حاكيرب وئاموَايادل و  ىسنت ، ؤخشتر عاشتا   

 وةؤني ؤرماىرل كرؤاسكط ب ومشااَك منوىرل وردو دشَكر.
 نةخَوشي و مردني شافعي رةمحةتي خواي لَي بَي

وو دستتال رل لتتر ماستتطو  ماشتتروة توشتت    شتتاف   لتتر ماستتط لتتر ودشَتتذةل ئتترو  
عوتاؤااترك  ؤترىاوؤاىا     ىرووَشلبوو ،  لرمال    وةماشروة و لرسردااَاا وةكتروب 

( دِوَاشَكااب دِوَشت ؤواَلل و ووة اودةوة و ثاَ  يتوب ئترمطِوَ وتوَى     ) يدى  ؤرىاول
 :شاف ا  يوت 

 أصبحت من ال نيا راح  ىل خواني مزارقا 

 اربا ىعلا اهلل جل ذكوه ىارداى لكأس املنية ش

 ىال ىاهلل ما أدري رىحي تصري اىل اهنة ىأهنةها اى اىل النار ىاعزيها 

 ثم بكا ىأنشا ق 

 ىملا قسا قليب ىضاقت مذاهيب        جعلت الوجا م  لعزوك سلما

 تعاظمت ذنيب ىلما قونته             بعزوك ربي كان عزوك اعظما
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 .34مل تزل    جتود ىتعزو منه ىتكوما ىماهالت ذاعزو عن الذنيب

( ل 204وَتتتاش  متتاىا  دِةاتترؤ  ستتال   )شتاف   لتتر شتترول اوم تترل دِوَال ك 
ل   ش   كوَو  وو لت    (820)ل( كاىووى  وووة م  سال    19كوَو  ؤرد مبرد )

ولتر دِوَال   لتروةد ل  ستااىاؤووة   كطوووة دِةمحرت  وو ل ل َ ؤت َ ،مطوىت  شتاف     
( ستاََ ترمترى  كتطوووة تردمركترل ؤرسردشتاب ؤتردِشَيط وة        54) اوم ر ىاَذد وةو

 (ابذن عبذ  ايكذم   )ؤريوَدِستااى   ) بنذو ههذوة(    ةوة تاوةكو يوَدِستااى   )ىسطا((لر
ئرسااَطةل ثطشت ا  دل شتاف   لترم ووىااشترو  ئتاو ؤوو       ؤرىاوؤاىار، ئاؤرم شاَوةشر

 د ؤتترا َ هاَشتتاوشنكتترم وشَ تترل ؤتتوَ ؤتترال م وتترى شن دِوىتتاك  و و ىتتاش  سووؤروشتت 
 دِةمحرت  وو ل ىلَ ؤ َ و وو  ثاو شا  واَطل ؤ  تروة .

ووشَ تتردل ؤتتردِشَدم ئرمتتر كودترشتترن ؤتتوو لراشاى امتترل ماموَستتاال شتتردعد ب و   
شركاَك لرىاوو د ى  ئاس م )شاف  ( ؤوَ هترموو الشتركياب وةدكتروب كتر شتاف          

ة هردوةها هرل وشس  شتاف اياب  اوَدة ؤريؤؤاوةدِو ووودِةوشت و   ىسااَك  هرؤوو
 .وةوة وةدؤادةل كادكطوب ؤر حروشسؤخ دِوب ؤو

وة هرل اط ى  حروشس الل شاف     دِشَدو حودمرتاَكااب هترؤوو لريترََ وترى شن    
 دِ وؤخووى  ودوس  تط كر لرم كودترشرو  تخماد كط وة .

 ==================================== 
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