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احلمد هلل القَائِل :

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜ
ﭝﭞﭟﭠ ﭡ
شهَدُ أَنْ الَّ إِلَهَ ِإالَّ اهلل َوحْدَهُ الَ شَرِْيكَلَهُ ،وَأَشْهَدُ أَنَُّمحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،
أَ ْ
صحْبِهِ َأجْمَِعيْنَ،
اَلّلهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلى سَيِّدِنَاُمحَمَّدٍ وَعَلىآلِهِ وَ َ
أَمَّابَعْدَُ ،فيَا عِبَادَ اهللُِ .أوْصِيْكُمْ وَإِيَّايَبِتَقْوَى اهللِ ،فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُوْنَ.

ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ ﭯ

سيدغ مجعة يغ دكاسيهي اهلل،
دنيا اين هاث فينجامن كفد كيت دان اينله ماسث اونتوق كيت مننتوكن ماس
دفن كيت داخرية ننيت .اوليه ايت ،برتقواله كفد اهلل دغن برسوغضوه-سوغضوه
مغهارف رضاث دان تيغضلكنله سضاال معصية دان الرغنث .خطيب فد هاري اين
اكن ممبيخاراكن تاجوق" :كمولياءن امام الشافعي".
(سورة العصر)3-1 :

1

تاهوكه كيت؟ فد تاهون  150هجرة تله برالكو دوا فريستيوا بسر يغ منجادي
سجاره باضي اومت اسالم سهيغض هاري اين .ياءيت ،فريستيوا فرتام كوفاتن
جتَهِد برنام ابو حنيفه سأورغ فُقُُهاء دري عِرَاقْ سرتا فغأساس
سأورغ علماء بسر مُ ْ
مَ ْذهَب حُنُفي .مانكاال فريستيوا كدوا اداله كالهرين سأورغ لالكي برفغاروه
برنام حممد بن إدريس الشافعي ،فُقُُهاء دان فغأساس مذهب شافعي .بلياو تله
دالهريكن دغُزُ ْه فُلسطني .بلياو دضلر "الشافعي" مسفنا نام داتوقث ،شافعي بن
ب.
السَائِ ْ
امام الشافعيُرمحهُهللا دكنلي سباضاي سأورغ علماء يغ فرتام سكالي مغأساسكن
قاعده اصول فقه سخارا سيستيماتيك .كاريا بلياو يغ برجودول اَلرِّسَالَه تله
مغغكت نام بلياو سباضاي فغاسس كفد مذهب الشافعي .بلياو اداله امام كتيض
دري امفت امام مذهب اهل السنه منوروت اوروتن كالهرينث .فد ماس هيدوفث
بلياو اداله سأورغ يغ ساغت ممفرجواغكن دان ممليهارا سنه دغن تتف برفضغ فد
سنه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم سهيغض دضلر سباضاي نَاصِ ُر السُّنَّه .بلياو
جوض دضلر سباضاي سأورغ ُمجَدِّد ياءيت فد ابد كدوا هجرة.

سيدغ مجعة يغ بربهاضيا،
ش يخ حممد ابو زَ ْهرَة منجلسكن دامل كتاب سجارهث تارخي املَذَاهِب اإلِ ْسالَمِية
بهاوا سجق كخيل الضي امام الشافعي تله معحفظ القرءان دان منخاتت باثق
حديث .امام الشافعي تله برغكت منوجو سبواه ديسا اونتوق ممفالجري قاعده

بهاس عرب دان بلياو هيدوف برسام سوكو حُضُري سالما  10تاهون اونتوق
بالجر بهاس عرب .اين كران سوكو حُضُري دأغضف سباضاي سوكو يغ
منوتوركن بهاس عرب لبيه فصيح درفد سوكو-سوكو يغ الين.
ددامل كتاب "ريغكسن عقيدة دان مَْنهَاج امام الشافعي ،بهاوا كتيك عمور بلياو
 10تاهون ،بلياو تله معحفظ كتاب املُوَطَّاء كريا امام مالِك .مانكاال فد عمور 15
تاهون ماللوءي كاءيذينن ضوروث ،مسلم بِنْ خُالِ ْد الزَنْجِى اونتوق بلياو مغلواركن
فتوى ترهادف فرمسئلهن يغ تيمبول.
كمودين ،بلياو فرضي ك مدينه اونتوق بالجر فقه دغن امام مالك بن أنس رمحه
اهلل تعاىل سهيغض امام مالك وَفُات فد تاهون  179هجرة دان سلفس ايت بلياو
فرضي برضورو دغن ُسُفياُن بن ُعيَْينَه.
اوليه كران بلياو مميليقكي علمو يغ تيغضي ،بلياو تله دافت مناريق فرهاتني اورغ
راماي كتيك برادا دعراق .بلياو تله برمُذَكَرَة دغن علماء-علماء اهل الرَْأيِ دامل
مثاغكل ساله فهم ضولوغن ترسبوت.
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكلني،
ش يخ حممد ابو زهره منوليسكن سجاره فركمبغن مذهب الشافعي دامل كتابث يغ
برجودول "فغأساس دان فغمباغن مذهب الشافعي".

سواتو كتيك ،سأورغ انق موريد امام الشافعي يغ برنام امحد بن حنبل فرنه دتاث
مغناءي كفريبادين امام الشافعي سام اد بلياو سأورغ اهلي حديث اتاوفون بوكن؟
اللو ،أمري املؤمنني ىف احلديث ،امام امحد بن حنبل بركات" ،يا ،دمي اهلل ،بلياو
اداله اهلي حديث".
دان دماس يغ الين فوال ،سأورغ الضي انق موريد امام الشافعي برنام حممد بن
إسحاق بن خُزُْيمَه (امام ابن خُزُْيمَه) دتاث تنتغ فرحيال امام الشافعي" ،افاكه اندا
مغتاهوي تنتغ اداث حديث صحيح يغ بلوم مسفت دتوليس اوليه امام الشافعي؟
مك جوابث ،تيدق".
امام الشافعي ساغت تكون منلييت حديث-حديث يغ صحيح سرتا منافيس برباف
حديث يغ دراضوءي دان فلسو .بلياو ساغت خرمت دامل مغوخفكن سسواتو يغ
دسانداركن كفد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،دان تيدق ماهو مثاتاكن
سسواتو يغ تيدق فرنه دسبوت اوليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم .سهيغضاكن
امام الشافعي توروت دكنلي سباضاي "فمبيال حديث اتاو ناَصِ ُر احلديث" دكوتا
مكة.
دري ابو هريرة ،ريض اهلل عنه ،دري نيب صلى اهلل عليه وسلم ،بهاوا بضيندا
برسبدا" :اكو تيغضلكن دامل كالغن كامو دوا فركارا يغ كامو تيدق سكالي-
ب اهلل
كالي اكن سست سالضي كامو برفضغ تضوه كفد كدواث ،ياءيت كتِاَ ُ
دان سنه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم".

سيدغ مجعة يغ بربهاضيا،
امام الشافعي فرنه مغوغكفكن سبواه كات-كات يغ فنوه دغن حكمه .بلياو
مغاتكن بهاوا" :سسياف يغ مندغر دغن تليغا ،اي سأورغ فنخريتا .دان سسياف
يغ مندغر دغن هاتيث ،اي اداله اورغ يغ سدر .دان سسياف يغ ممربي نصيحت
دغن فربواتن ،اي اداله سأورغ فنوجنوق كفد نصيحت ايت".
مغأخرييُخطبةُفد هاري اين ،ماريله كيت منومفوكن كفد  3سروان اين منروسي
تاوالدان امام الشافعي-:
فرتام :سنتياسله برفسان-فسان سرتا نصيحت مناصيحيت سسام اسالم دغن فنوه
كاسيه سايغ دان رنده ديري.
كدوا :متبهكنله علمو سباءثق-باءثقث دامل كهيدوفن كيت يغ منجاديكن كيت
مساكني دكت دغن فنخيفتا اهلل سبحانه وتعاىل.
كتيض :كمباليكنله كهيدوفن هارين كيت مسوا كفد ايسي حكوم فندوان القرءان
سرتا تونتوتن حديث يغ صحيح.
اهلل برفرمان دامل سورة النساء اية  105يغ برمقصود" :سسوغضوهث كامي
منورونكن كفدامو (واهاي حممد) كتاب (القرءان) دغن ممباوا كبنرن ،سوفاي
اغكاو مغحكوم دانتارا مأنسي منوروت اف يغ اهلل تله توجنوقكن كفدامو

(ماللوءي وحيوث); دان جاغنله اغكاو منجادي فمبال باضي اورغ-اورغ يغ
خُيانة".
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بَارَكَ اهللُلِيْ وَلَكُمْ بالْقُرْءَان الْعَ ِظيْم وَنَفَعَنِي وَإيَّاكُمْ بمَا فِيْهِ مِنَ ْاألَيَاتِ وَالذِّكْر اْلحَكِيْم ،وَتَقَبَّلَ مِنِّي َومِنْكُمْ تِالوَتَهُ إنَّهُ
ُهوَ السَّمِيْعُ اْلعَلِيْمُ .أَقُوْلُ َقوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اهللَ الْعَ ِظيْمَلِيْ وَلَكُمْ وَِلسَائِر الْ ُمسْلِِميْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْ ُمؤْمِِنيْنَ وَالْمُؤِْمنَاتِ
ْاألَحْيَاءِ ِمنْهُمْ وَْاألَمْوَات ،فَاسْتَغْفِرُوْهُ إنَّهُ ُهوَ اْلغَفُوْرُ الرَّ ِحيْمُ.

