
 الرحٌم الرحمن هللا بسم

 التحرٌر حزب أمٌر الرشتة أبو خلٌل بن عطاء الجلٌل العالم أجوبة )سلسلة

 "فمهً"( الفٌسبون على صفحته رواد أسئلة على

 سؤال جواب

 سانٌٌناالخر شٌخ المروزي القفال

 المقدسً مصطفى إلى

 :السؤال

 ،وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 المفال مثالأ) نصه ما 392ص اإلسالمً الفمه هبوط عنوان تحت 1 ج الشخصٌة كتاب فً ورد

 نادٌا نهماأ سٌرتهما فً أر لم اثنٌن سوى أجد فلم العالم هذا عن بحثت ولكنً االجتهاد( باب بإلفال ٌمولون

 العالم هو فمن ،الشافعً الفمه على وهما المروزي والمفال الشاشً المفال وهما االجتهاد باب بإلفال

 ؟الكتاب فً دالممصو

 وجزاكم هللا خٌرا

 
 :الجواب

 وبركاته، هللا ورحمة السالم وعلٌكم

 الفمه "هبوط عنوان تحت األول الجزء اإلسالمٌة الشخصٌة فً ورد بما ٌتعلك سإالن إن -1

 جواز بعدم ولالوا المسلمٌن، على االجتهاد باب إلفال إلى ذهبوا بل...): التالً النحو على وهو اإلسالمً"

 على ٌجرإون ال االجتهاد أهلٌة فٌهم وتوفرت لالجتهاد، أهل هم ممن العلماء من كثٌر صار حتى جتهاد،اال

 كان أنه إال. الهجري الرابع المرن أواخر فً االنحطاط هذا بدأ ولد. مجتهدون نهمإ المول وعلى االجتهاد،

 مجتهدون وجد فمد. االرتفاع من شًء فٌه السابع، وأوائل الهجري السادس المرن نهاٌة حتى األمر أول فً

 (.االجتهاد باب بإلفال ٌمولون المفّال أمثال كان الذي الولت فً علماء ووجد

 :وهم سإالن فً جاء كما اثنٌن ولٌس المفال بلمب ثالثة المصادر بعض فً ورد فمد للمفال بالنسبة -2

 (283 /16) النبالء أعالم سٌر فً جاء -أ

 بن علً بن دمحم بكر، أبو خراسان، عالم اللغوي، صولًألا الفمٌه عالمة،ال مامإلا الشاشً )المفال

: الحاكم لال. التصانٌف وصاحب النهر، وراء بما ولته، إمام الكبٌر، المفال الشافعً الشاشً بن إسماعٌل

 فً إسحاق أبو الشٌخ لال. الحدٌث طلب فً رحلة وأكثرهم ،باألصول النهر وراء ما أهل أعلم كان

 وثالث وستٌن خمس سنة آخر فً الحاكم وفاته أرخ ولد بٌن وهم فهذا. وثالثٌن ست سنة توفً "ات"الطبم

 وله: لال. ومئتٌن وتسعٌن إحدى سنة فً ولد أنه وزاد السمعانً، سعد أبو ورخه وكذا. بالشاش مئة

 الفمه، صولأ فً كتاب وله ،الفمهاء من الحسن الجدل صنف من أول وهو مثلها، حدأل لٌس كثٌرة مصنفات

 "دالئل كتاب بكر أبو وصنف: السمعانً للا. النهر وراء بما الشافعً فمه انتشر وعنه "الرسالة "شرح وله

 (..."الشرٌعة محاسن" وكتاب "،النبوة



 

 :الشافعٌة طبمات فً عنه وجاء

 سنة مولده. المسلمٌن وأئمة المذهب أعالم أحد الكبٌر المفال الشاشً بكر أبو إسماعٌل بن علً بن دمحم)

 أول وهو مثلها ألحد لٌس كثٌرة مصنفات وله إماما   وكان إسحاق أبو الشٌخ لال... ومائتٌن وتسعٌن إحدى

 فمه انتشر وعنه. الرسالة شرح وله الفمه أصول فً حسن كتاب وله الفمهاء من الحسن الجدل صنف من

 باألصول - عصره فً ٌعنً - هرالن وراء ما أهل أعلم كان: الحاكم ولال النهر وراء ما فً الشافعً

 لال عصره علماء من لمٌته من أعلم المفال شٌخنا كان: الحلٌمً ولال الحدٌث طلب فً رحلة وأكثرهم

 ومن... الصغٌر فهو المروزي المفال ورد وإذا هذا فالمراد الشاشً المفال ذكر إذا: تهذٌبه فً النووي

 الحجة ذي فً مات كبٌر وتفسٌر كبٌر جزء المضاء أدبو الشرٌعة ومحاسن النبوة دالئل: الشاشً تصانٌف

 .(...وثالثمائة وستٌن خمس سنة

 :(405 /17) النبالء أعالم سٌر فً جاء -ب

 المروزي هللا، عبد بن أحمد بن هللا عبد بكر، أبو الشافعٌة، شٌخ الكبٌر، العالمة مامإلا المفال)

 ثالثٌن ابن صار فلما حبات، أربع زنة ومفتاحه، تهبآال لفال عمل حتى لفالألا صنعة فً حذق. الخراسانً

 المثل، به ٌضرب وصار فٌه، برع حتى لراءته على فؤلبل الفمه، وأحب مفرطا، ذكاء نفسه من آنس سنة،

 أفمه المفال بكر أبً زمان فً ٌكن لم: العمري ناصر الفمٌه لال. الفقه فً الخراسانٌٌن طرٌقة صاحب وهو

: ""أمالٌه فً السمعانً بكر أبو ولال... نسانإلا صورة فً ملن إنه: نمول وكنا ه،مثل بعده ٌكون وال منه،

 عصره، أهل من لغٌره لٌس ما اآلثار من المذهب فً وله وزهدا، وورعا وحفظا فمها زمانه وحٌد كان

 إلٌه رحل تحمٌما، وأكثرها طرٌمة، أمتن أصحابه عنه حملها التً الشافعً مذهب فً المهذبة وطرٌمته

 العمر من وله اآلخرة جمادى فً مئة وأربع عشرة سبع سنة فً مات. أئمة به وتخرج البالد، من الفمهاء

 (.ولبلها الكهولة فً سمع نهأل نازلة، وسماعاته سنة، تسعون

 د عنه فً طبمات الشافعٌة ما ٌلً:وور

 خراسان طرٌقة شٌخ رالصغٌ المفال بكر أبو الجلٌل اإلمام المروزي هللا عبد بن أحمد بن هللا عبد)

 ومفتاحه بآالته لفال صنع حتى صناعتها فً وبرع أمره ابتداء فً األلفال ٌعمل كان ألنه المفال له لٌل وإنما

 أبً الشٌخ على به فاشتغل الفمه على فؤلبل ذكاء نفسه من أحس سنة ثالثٌن ابن كان فلما حبات أربع وزن

... وأملى وحدث الحدٌث وسمع خراسان أهل من خلك علٌه وتفمه فٌه به ٌمتدى إماما   وصار وغٌره زٌد

 فً وله وزهدا   وورعا   وحفظا   فمها   زمانه وحٌد المفال بكر أبو أمالٌه فً السمعانً بكر أبو الحافظ ولال

 عنه حملها التً الشافعً مذهب فً المهذبة وطرٌمته عصره أهل من لغٌره لٌس ما اآلثار من المذهب

 وعمره وأربعمائة عشرة سبع سنة اآلخرة جمادى فً بمرو توفً... تحمٌما   أكثرهاو طرٌمة أمتن أصحابه

 فً له الفتاوى وكتاب مجلدة فً الفروع وشرح مجلدان وهو التلخٌص شرح تصانٌفه ومن سنة تسعون

 (.الفائدة كثٌرة ضخمة مجلدة

 :للزركلً األعالم فً جاء -ج

: المستظهري االسالم، فخر الملمب الفارلً، المفال اشًالش بكر أبو عمر، بن الحسٌن بن أحمد بن دمحم)

 بالمدرسة التدرٌس فٌها فتولى بغداد إلى ورحل بمٌافارلٌن، ولد... عصره فً بالعراق الشافعٌة رئٌس

 وعرف - الفمهاء مذاهب معرفة فً العلماء حلٌة" كتبه من... توفً أن إلى واستمر (504 )سنة النظامٌة



 شرح و"الشافً" له، كالشرح وهو و"المعتمد" باهلل، مستظهرال مامإلل صنفه ألنه - بالمستظهري به

 (.إلخ..."الشافعٌة فروع فً "العمدةو - الشاشً بفتاوى وٌعرف - و"الفتاوى" المزنً مختصر

 :ٌلً ما الشافعٌة طبمات فً عنه وورد

 سنة المحرم فً افارلٌنمٌ فً ولد. الشاشً بكر أبو اإلسالم فخر عمر، بن الحسٌن بن أحمد بن دمحم)

 الكازرونً وعلً دمحم أبً الشٌخ تلمٌذ الطوسً منصور أبً لاضٌها على وتفمه وأربعمائة، وعشرٌن تسع

 الشٌرازي إسحاق أبً الشٌخ على واشتغل بغداد دخل بلده، إلى ورجع الطوسً عزل فلما. اإلبانة صاحب

 متواضعا ، ولورا ، مهٌبا ، وكان. الصباغ بنا على الشامل ولرأ درسه، معٌد وكان به عرف حتى والزمه

 فً ودرس شٌخه، بعد المذهب رئاسة إلٌه وانتهت. ورعه لشدة بالجنٌد حداثته فً ٌلمب وكان ورعا ،

 السٌن، بتمدٌم سبع سنة شوال فً توفً... صوفٌا   أشعرٌا ، وكان: الذهبً لال. ونصفا   سنة بغداد نظامٌة

 مجلدٌن، فً الحلٌة كتاب له... جانبه إلى دفن: ولٌل واحد، لبر فً إسحاق أبً شٌخه مع ودفن وخمسمائة

 الترغٌب وكتاب بالمستظهري، ٌلمب ولذلن باهلل، المستظهر للخلٌفة صنفه للعلماء، كثٌرا   خالفا   فٌه وذكر

 (...مختصر العمدة وكتاب بؤدلة، لفروع متضمن مجلد العلم فً

 :بالمفال بوالُمّ  الشافعٌة فمهاء من ثالثة هم أي

 أبو ال،المف الشاشً علً بن دمحم هوو (ـه365 - 291) الكبٌر الشاشً المفال: ألدمهم وهو األول -

 ...النهر وراء ما ببالد مدٌنة وهً )الشاش( إلى نسبته. بكر

 المعروف بكر، أبو هللا، عبد بن أحمد بن هللا عبد هو (ـه417 - 327) المروزي المفال الثانً -

 عمل كانت صناعته ألن بالمفال، لمب "الشاهجان مرو" إلى نسبته "والواو المٌم بفتح" لمروزيا بالمفال

 فمٌه وهو... هـ365 المتوفً الكبٌر الشاشً المفال عن له تمٌٌزا "الصغٌر المفال" سمً وربما األلفال،

 سنة ثالثون علٌه ىأت فلما األلفال، ٌعمل أمره ابتداء فً كان. الشافعٌة من الخراسانٌٌن شٌخ. شافعً

 نم. سجستان فً توفً أئمة وٌصٌرون به ٌتخرجون األمصار من الطلبة إلٌه ارتحل حتى بالعلم اشتغل

 .الفمه فً (الحداد ابن فروع )شرح تصانٌفه

 فخر بكر، أبو عمر، بن الحسٌن بن أحمد بن دمحم هو (ـه507 - 429) المستظهري المفال والثالث -

 فمٌه - بكر بدٌار مدٌنة أشهر - فارلٌن بمٌا ولد. بالمستظهري المعروف الفارلً، ل،المفا الشاشً، اإلسالم

 للخلفٌة صنفه ؛"الفمهاء مذاهب فً العلماء حلٌة": تصانٌفه من. الشٌرازي إسحاق أبا الزم... ًشافع

 بل بالمفال لمبٌ بؤنه المصادر كل تذكره لم الثالث المفال وهذا... بالمستظهري ٌلمب ولذلن باهلل؛ المستظهر

 .األعالم فً الزركلً ذلن ذكر

 على األدلة ومن سانٌٌناالخر شٌخ المروزي المفال فهو االجتهاد باب ألفل أنه إلٌه نسب الذي أما -3

 :ذلن

 تاج علً بن الوهاب لعبد الجوامع جمع) على المحلً الجالل شرح على (423 /2) العطار حاشٌة -أ

 تَْرِشٌحِ  فًِ فَمَالَ  اْلُمْطلَكِ  ااِلْجتَِهادِ  ُرتْبَةَ  َواِلِدهِ  بُلُوغَ  اْلُمَصنِّفُ  ادََّعى )َولَدْ  :(ـه771 المتوفى السبكً الدٌن

ٌْتُمْ  َما لُْلت فَإِنْ  التَّْوِشٌحِ  ٌْخِ  بُلُوغِ  ِمنْ  ادََّع َمامِ  الشَّ ِ  بِمَْولِ  َمْرُدود   اْلُمْطلَكِ  ااِلْجتَِهادِ  َدَرَجةَ  اإْلِ ًّ  َوِسٌطِ الْ  فًِ اْلغََزاِل

ٌ هِ  َسبَقَه   بَل   بِهِ  ٌَن فَِرد   لَم   َوَهذَا ،اْلُمْستَِملِّ  اْلُمْجتَِهدِ  َعنْ  اْلعَْصرُ  َخاَل  َولَدْ  ٌ خ   ال قَفَّال   إلَ َراَسانٌِ ٌِنَ  َش  َوذََكَرهُ  ،ال خ 

ٌِْه لُْلت لَْد نََظْرت َهذَ  ًُّ َوالنََّوِويُّ َعْن اْلَوِسٌِط َساِكتٌَِن َعلَ افِِع ا اْلَكاَلَم َوفَكَّْرت فٌِِه َظَهَر ِلً أَنَّهُ َوَمْن َسبَمَهُ الرَّ

ٌِْه إنََّما أََراُدوا َخاَل َعْن ُمْجتَِهٍد لَاِئٍم بِؤَْعبَاِء اْلمََضاِء...(  إلَ
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ِ: َولَْد َخاَل اْلعَْصُر َعْن  ـه794لال اإلمام الزركشً المتوفى  -ب ًّ ا لَْوُل اْلغََزاِل اْلُمْجتَِهِد فً البحر: )َوأَمَّ

َراَسانٌِ ٌَِن،اْلُمْستَِمّلِ  ٌ خ  ال خ  ٌ ِه ال قَفَّال  َش ِمٌَن ِمنْ  فَقَد  َسبَقَه  إلَ  فَِمٌَل: اْلُمَراُد ُمْجتَِهد  لَائِم  بِاْلمََضاِء، فَإِنَّ اْلُمَحمِّ

ٌْفَ  ذَِلنَ  ُدونَ  ُهوَ  َمنْ  إالَّ  َغاِلب ا َزَمانِِهمْ  فًِ ٌَِلً َوالَ  َعْنهُ، ٌَْرَغبُونَ  َكانُوا اْلعُلََماءِ   َعلَى اْلمََضاءُ  ٌُْمِكنُ  َوَك

َها اأْلَْعَصارِ  ْبَرةِ  َمْسؤَلَةِ  فًِ ِللسَّائِلِ  ٌَمُولُ  َكانَ  نَْفُسهُ  َواْلمَفَّالُ  ُمْجتَِهدٍ  َعنْ  بُِخلُّوِ ِ  َمْذَهبِ  َعنْ  تَْسؤَلُ : الصُّ ًّ  أَمْ  الشَّافِِع

ٍ  أَبُو ٌْخُ َوالشَّ  ُهوَ  َولَاَل، ِعْنِدي؟ َما ًّ ٌْنُ  َواْلمَاِضً َعِل ٌْنِ  لَْسنَا: اْلُحَس َد ِ، ُممَلِّ ًّ  (...َرأٌَْهُ  َرأٌُْنَا َوافَكَ  بَلْ  ِللشَّافِِع

 - 327) المروزي المفال وهو الخراسانٌٌن شٌخ المفال إلى نسب من هنان أن ٌتبٌن سبك مما -4

 مجتهدا   ٌتبع ال أي مستمل مجتهد من خلوٌ العصر ذلن أن األلل على أو االجتهاد باب إلفال هـ(417

 انت لٌست صرٌحة فً منع االجتهاد!ك وإن... سبمه

 األلفال فً عمله كان االجتهاد باب إلفال إلٌه نسب الذي سانًاالخر المفال أن للنظر الالفت ولكن

 إلفال من هإلٌ ٌنسب ما مع األلفال صنع فً هذا عمله ٌتوافك أن الصدف غرائب من ولعله... فٌها ومهر

 مجرد هً أو لأللفال صنعه بتؤثٌر هو إلٌه االجتهاد باب إلفال نسبة كان إن أدري وال! االجتهاد باب

 جاء فمد المذهب، شافعً أنه مع ٌجتهد كان فإنه أعاله للزركشً البحر فً جاء كما هألن هذا ألول! صدفة

ْبَرةِ  َمْسؤَلَةِ  فًِ سَّائِلِ ِلل ٌَمُولُ  َكانَ  نَْفُسهُ  )َواْلمَفَّالُ : نفسه المصدر فً ِ  َمْذَهبِ  َعنْ  تَْسؤَلُ : الصُّ ًّ  َما أَمْ  الشَّافِِع

ٌْخُ  ُهوَ  َولَاَل، ِعْنِدي؟ ٍ  أَبُو َوالشَّ ًّ ٌْنُ  َواْلمَاِضً َعِل ٌْنِ  لَْسنَا: اْلُحَس َد ِ، ُممَلِّ ًّ  (...َرأٌَْهُ  َرأٌُْنَا َوافَكَ  بَلْ  ِللشَّافِِع

 .سإالن على جوابا   الكفاٌة اهذ فً كونٌ أن آمل كل، على
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 :الفٌسبوك على)حفظه هللا(  األمٌر صفحة من الجواب رابط

https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/pb.122848424578904.-

2207520000.1526160079./811843495679390/?type=3&theater 

 على غوغل بلس:)حفظه هللا(  األمٌر صفحة من ابالجو رابط

https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517

653/posts/V72mJDoSR4Y 

 :على توٌتر)حفظه هللا(  األمٌر صفحة من الجواب رابط

https://twitter.com/ataabualrashtah/status/995412736925421569 

https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/pb.122848424578904.-2207520000.1526160079./811843495679390/?type=3&theater
https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/pb.122848424578904.-2207520000.1526160079./811843495679390/?type=3&theater
https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517653/posts/V72mJDoSR4Y
https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517653/posts/V72mJDoSR4Y
https://twitter.com/ataabualrashtah/status/995412736925421569

