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 احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، وعلى آله وصحبه ومن وااله.
ظ عبد الرمحن بن منتقى من كتاب "آداب الشافعي ومناقبه" لإلمام احلافـال)بعد: فهذا أما 

 بإجياز.( فائدة، وعّلقت  عليها يف احلاشية 34( َجعت  فيه )أيب حامت الرازي
 وقد كنت  فيما سبق أنشر ما أختاره من فوائد الكتب دون تعليق عليها، ولكن بدا يل أن

التعليق يربز الفائدة، ويظهر حسنها، ويكشف عن كنوزها، ويوضح ما خفي منها، 
 فاستحسنت  ذلك، وانشرح صدري له.

 وأسأل اهلل أن ينفع مبا انتقيت  وعّلقت، ويتقبله مبنه وكرمه.  
إلمام الشافعي: )ج ِعلمْت لمّذيت يف هذا العلم وطلبه، حىت رزقين اهلل منه ما قال ا .1

 ٩٢. ص(1)رزق(

: إين  -وقد حفظت  املوطأ ظاهرًا-قال اإلمام الشافعي: )قمِدْمت  على مالك  .٢ فقلت 
: ال عليك أن تسمع  أريد أن أمسع املوطأ منك. فقال: اطلب من يقرأ لك. قلت 

قرأت  لنفسي. قال: اطلب من يقرأ لك. وكّررت  عليه فقال:  قراءيت، فإن سمه لم عليك
 ٩٦. ص(٢)اقرأ. فلما مسع قراءيت قال: اقرأ، فقرأت  عليه حىت فرغت  منه(

 قال اإلمام الشافعي: )أنا قرأت  على مالك، وكان يعجبه قراءيت(. .3
 ٩٧. ص(3)قال اإلمام أمحد: ألنه كان فصيًحا

الدنيا شيئني: العلم والرمي؛ فأما الرمي فإين أصيب قال اإلمام الشافعي: )متنيت  من  .4
 ٩٨. ص(4)عشرة من عشرة، والعلم فما ترون(

                                 
 سائر أوقاته، وأعطاه كل اهتمامه. شغل به ليله وهناره، وعمر مبدارسته =من كان العلم لذته  (1)
 بذلك.إال  -بعد توفيق اهلل وفتحه–وال ينال املرء املراتب العالية يف العلم  

التودد إىل الشيخ املعلِّم، وكثرة اإلحلاح عليه بأدب وذوق= من أعظم ما ي ستخرمج به العلم، وما ح رِم كثري من الطلبة   (٢)
 كيفية التعامل معهم.ادة من شيوخهم إال بعدم معرفتهم  االستف

 كون فصيح اللسان، بعيًدا عن اللحن.أهل العلم حيبون ممن يقرأ عليهم أن ي  (3)

ْعت  رمس ولم اللَِّه صملَّى اللَّه  عملمْيِه ومسملَّمم ومه وم  رضي اهلل عنه قال:ع ْقبمةم ْبنم عماِمٍر  (: عن1٩1٧يف صحيح مسلم )  (4) مسِم
". أمالم ِإنَّ اْلق وَّةم الرَّْمي   ،اْلق وَّةم الرَّْمي   أمالم ِإنَّ  ،أمالم ِإنَّ اْلق وَّةم الرَّْمي   {،ومأمِعدُّوا َلم ْم مما اْستمطمْعت ْم ِمْن قـ وَّةٍ } :عملمى اْلِمْنربمِ يـمق ول  

فيه ويف األحاديث بعده : فضيلة الرمي واملناضلة واالعتناء بذلك بنية اجلهاد يف سبيل قال اإلمام النووي يف شرحه: )
، واملراد ا سبق يف بابهاجعة وسائر أنواع استعمال السالح، وكذا املسابقة باخليل وغريها، كماهلل تعاىل ، وكذلك املش

 .(والتحذق فيه، ورياضة األعضاء بذلك التمرن على القتال والتدرب :هبذا كله
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قال حيىي بن سعيد القمطّان: )إين ألدعو اهللم للشافعي يف كل صالة، أو يف كل يوم(.  .5
قال ابن أيب حامت: يعين: ِلمما فتح اهلل عليه عز وجل عليه من العلم ووفقه للسداد فيه. 

 10٧ص

ال احل مميدي: )كنا نريد أن نرد على أصحاب الرأي، فلم حنسن كيف نرد عليهم، ق .٦
 10٧. ص(1)حىت جاءنا الشافعي ففتح لنا(

قال اإلمام الشافعي: )مىت مسعتين حّدثت  حبديث عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  .٧
 1٢٧صحيح فلم آخذ به= فأنا أشهدكم أن عقلي قد ذهب(. ص

ج الشافعي، فرمبا غاب يف حاجة، فيعلم له، فإذا رجع الربيع قرأ كان الربيع على حوائ .٨
 1٢٩. ص(٢)عليه ما فاته

قال يونس بن عبد األعلى: )ما رأينا أحًدا لقي من السقم ما لقي الشافعي، فدخلت   .٩
عليه، فقال يل: يا أبا موسى: اقرأ عليَّ ما بعد العشرين ومئة من آل عمران، وأخفَّ 

 .(3)فقرأت  عليه، فلما أردت  القيام قال: ال تغفل عين فإين مكروب(القراءة وال تثقل، 

قال يونس: عمَنم الشافعي يف قراءيت ما بعد العشرين ومئة: ما لقي النيب صلى اهلل عليه 
 133وسلم وأصحابه، أو حنوه. ص

قال حممد بن عبد اهلل بن عبد احلكم: )ما رأيت  أحًدا أقلَّ صًبا للماء يف متام  .10
 135. ص(4)من الشافعي( التطهر

قال اإلمام أمحد: )كان الشافعي إذا ثبت عنده اخلرب قّلده، وخري خصلة كانت فيه  .11
 13٨مل يكن يشتهي الكالم، وإمنا مهته الفقه(. ص

                                 
فقد كان له فضل السبق يف وضع القواعد واألصول لفقه النصوص يف أعناق أهل احلديث،  ِمّنة لإلمام الشافعي  (1)

 الشرعية وطرق استنباط األحكام.

 ويقومون بشؤونه، وختصيصهم باهتمام زائد. الشيخ لطالبه املقربني الذين خيدمونهمن كمال املروءة مراعاة   (٢)

، وكذلك جتد كثريًا من أئمة العلم والدين ال ختلو حياة أحدهم -رمحه اهلل–هذه شيء مما ابتلي به اإلمام الشافعي   (3)
يف العلم والعمل، فرمحهم اهلل  من شدائد ومصاعب وابتالءات متنوعة، ومل يثنهم ذلك عن بلوغ املقامات العلى

 ورضي عنهم وسلك بنا سبيلهم.
 جهل أو ، وغالب اإلسراف يف ماء الطهارة ناتج عنيف شأنه كله من فقه املرء ونضج عقله: ب عده عن اإلسراف  (4)

 وسوسة.
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قال محيد بن أمحد البصري: )كنت  عند أمحد بن حنبل نتذاكر يف مسألة، فقال  .1٢
فقال: إن مل يصح فيه حديث ففيه  رجل ألمحد: يا أبا عبد اهلل: ال يصح فيه حديث،

قول الشافعي، وح ّجته أثبت شيء. مث قال: قلت  للشافعي: ما تقول يف مسألة كذا 
؟ هل فيه حديث أو كتاب؟ قال: بلى، فنزع  : من أين قلتم وكذا؟ فأجاب فيها، فقلت 

 141. ص(1)يف ذلك حديثًا للنيب صلى اهلل عليه وسلم، وهو حديث نص(

 وذكر الثوري واألوزاعي ومالًكا وأبا–هويه: )ما تكلم أحد بالرأي قال إسحاق بن را .13
 143إال والشافعي أكثر اتباًعا، وأقل خطأ منه(. ص -حنيفة

قال اإلمام الشافعي: )ما ناظرت  أحًدا فأحببت  أن خيطئ، وما يف قليب من علم إال  .14
 144. ص(٢)وددت  أنه عند كل أحد وال ي نسمب إيّل(

عي: )كل حديث عن النيب صلى اهلل عليه وسلم فهو قويل، وإن مل قال اإلمام الشاف .15
 14٧. ص(3)تسمعوه مين(

يف الطريق مطروحة فاحكوها عين؛ فإين قائل  ةم جَّ قال اإلمام الشافعي: )إْن أصبتم احل   .1٦
 14٧هبا(. ص

 14٩. ص(4)قال اإلمام الشافعي: )طلب العلم أفضل من صالة النافلة( .1٧

قال الربيع بن سليمان: )كان الشافعي خيتم القرآن يف شهر رمضان ستني مرة، كل  .1٨

                                 
وملا ست حمض رأي، وليبأنه منطلق فيها من النصوص،  د اجتهادات اإلمام الشافعي؛ لعلمهإمنا عظّمم اإلمام أمح  (1)

الشافعي أنه مستند إىل  أشكل على اإلمام أمحد شيء من كالم اإلمام الشافعي سأله عن مأخذه، فبنّي له اإلمام
حديث، ومع ذلك فلم يكن اإلمام أمحد مقلًِّدا لإلمام الشافعي، بل له اجتهاده ونظره ومذهبه املستقل بناء على ما 

 األمثل إال أن ذلك ال مينع من بيان املنهج األعالم السادة بيننا وبني هؤالء األئمةيراه من أدلة، ومع الفارق الكبري 
املوفق من سلك و  ، فالواجب علينا تعظيمهم وتبجيلهم والتأدب معهم،مواجتهاداهت يف التعامل مع مذاهبهم

وال تعصب  ،حااًل  من غري ادعاء العصمة َلم مقااًل أو، لكن تعلم الفقه بواسطة مذاهبهم احملررةسبيلهم، و 
وهذا منهج وسط بني  ملذاهبهم، بل يتحّرى طالب العلم ما قوي دليله ولو خالف املذهب الذي درسه وخترّج به،

للناس على االجتهاد واالنفالت من قيود الشرع، بل غاية ما يف األمر أهنم  يف ذلك جترئة وليس اإلفراط والتفريط،
    سينتقلون إىل قول معترب دليله أظهر، ويكون ذلك يف األغلب عمل مبا استقرت عليه الفتيا عند علماء بالدنا.

 ه من حظوظ نفسه.جتردغاية و  كمال إخالصه  ام الشافعي، وهي عالمة علىهذه اخلالل الالئقة مبنزلة اإلم  (٢)

 مه عليها برأي أو قياس، وال ي فهمم من ذلك أن ي نسمب إليه ما مل يقل به.املراد من ذلك: تعظيمه للسُّنَّة وعدم تقدّ   (3)

 هذا بيان لفضل العلم وعظيم مكانته يف الدين، وليس تزهيًدا يف نوافل الطاعات.  (4)
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 153. ص(1)ذلك يف صالة(

قال اإلمام الشافعي: )الشبع يثقل البدن، ويقسي القلب، ويزيل الفطنة، وجيلب  .1٩
 15٧. ص(٢)النوم، ويضعف صاحبه عن العبادة(

 15٨. ص(3)(ت مقاتلهإذا أغفل العامل ال أدري أصيب)قال اإلمام الشافعي:  .٢0

قال حممد بن عبد اهلل بن عبد احلكم: )كان الشافعي أسخى الناس مبا جيد، وكان  .٢1
ميّر بنا، فإن وجدين وإال قال: قويل حملمد إذا جاء يأيت املنزل، فإين لست  أتغدى حىت 

 1٧3. ص(4)جييء(

رجون نساءهم إىل رجال غريهم يف .٢٢  قال اإلمام الشافعي: )ليس من قوم ال خي 
 1٨1التزويج، وال رجاَلم إىل نساء غريهم يف التزويج إال جاء أوالدهم مح  ق(. ص

 1٨4. ص(5)قال عبد امللك بن هشام: )الشافعي ممن تؤخذ عنه اللغة( .٢3

. (٦)قال اإلمام الشافعي: )أصحاب العربية ِجنُّ اإلنس، يبصرون ما ال يبصر غريهم( .٢4
 1٩4ص

كالم يف األهواء، ويقول: أحدهم إذا كان الشافعيُّ ينهى النهي الشديد عن ال .٢5
. ص ، والعلم  إمنا ي قال فيه: أخطأتم  ٢30خالفه صاحبه قال: كفرتم

قال اإلمام الشافعي: قالت يل أم بشر املريسي: كملِّم املريسي أن يكف عن الكالم  .٢٦

                                 
(: )إمنا ورد النهي عن قراءة القرآن يف أقل من ثالث على 31٩)ص "لطائف املعارف"رجب يف قال احلافظ ابن   (1)

املداومة على ذلك، فأما يف األوقات املفضلة كشهر رمضان، خصوًصا الليايل اليت ي طلمب فيها ليلة القدر، أو يف 
رآن اغتناًما ، في ستحب اإلكثار فيها من تالوة الق-ملن دخلها من غري أهلها–األماكن الفاضلة كمكة شرّفها اهلل 

 للزمان واملكان، وهذا قول أمحد وإسحاق وغريمها من األئمة، وعليه يدل عمل غريهم(.

 والبدن.قلب االقتصاد يف األكل، وانتقاء جيده، واحلذر من رديئه= حفظ لل  (٢)

أدري(، واطمأن إذا عظمت خشية اهلل يف القلب، واستحضر اإلنسان موقفه بني يدي اهلل= سهل عليه قول )ال   (3)
 .قلبه هبا

كأنَّ اإلمام الشافعي ج ِبلم على مكارم األخالق كلها، فال تكاد جتده إال يف الذروة العليا من حماسن األخالق وكرمي  (4)
أن الشافعي على طبيعته وسجيته، يف موقف عابر ال تلحظ فيه أدىن  -مثاًل –ائل، فظاهر من هذا املوقف الشم

 تكلف.

تمجُّ بلغته.أي:   (5)  حي 

 من سّخر علمه باللغة وتبحره فيها لتدبر الوحي واالقتباس من نوره وبيان إعجازه. وأعظمهم حظا من التوفيق:  (٦)
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 ٢3٢ص (1)واخلوض فيه، فكلمت ه يف ذلك، فدعاين إىل الكالم!

أحًدا من الناس فيه من آلة العلم ما يف سفيان بني قال اإلمام الشافعي: )ما رأيت   .٢٧
عيينة، وما رأيت  أحًدا أكفَّ عن الفتيا منه، وما رأيت  أحًدا أحسنم لتفسري احلديث 

 ٢54. ص(٢)منه(

قال اإلمام الشافعي: )كان شعبة إذا أتاه الرجل يسأله عن املسألة، سأله عن امسه  .٢٨
يء أصحابمه فيلقيها على أصحابه، فإن وموضعه وصناعته، مث جييبه يف مسألته، وجي

أصاب فذاك، وإن أخطأ ذهب إليه، فقال: يا هذا الذي أفتيت ك به ليس كما أفتيت ك، 
 ٢5٧. ص(3)األمر كذا وكذا(

قال اإلمام الشافعي: )إن للعقل حّدًا ينتهي إليه، كما أن للبصر حّدًا ينتهي  .٢٩
 311. ص(4)إليه(

 311الناس أشدُّ من سياسة الدواب(. صقال اإلمام الشافعي: )سياسة  .30

 313. ص(5)قال الربيع بن سليمان: )مسعت  الشافعيَّ يقول يل: ما أحبَّكم إيلَّ( .31

. (٦)قال الربيع بن سليمان: كان نقش خامت الشافعي: اهلل  ثقة حممد بن إدريس .3٢
 315ص

ذي فيه قال اإلمام الشافعي: )اعلم أنه ليس إىل السالمة من الناس سبيل؛ فانظر ال .33

                                 
تأمل شفقة أم املريسي على ولدها، وحرصها على هدايته، مع رغبته يف الضالل، وسعيه فيه، وعدم استجابته   (1)

 ني.للناصح

حممد األمني الشنقيطي يف السنوات األخرية من حياته التحرز الشديد من الفتيا، والتباعد عنها، غلب على العالمة   (٢)
وكان إذا اضطره أحد للجواب قال: )ال أحتمل يف ذميت شيًئا، العلماء يقولون كذا وكذا(، وملا س ِئل عن ذلك أجاب 

تقول عن اهلل وال تدري أتصيب حكم اهلل أم ال؟  بقوله: )إن اإلنسان يف عافية ما مل ي بتلم، والسؤال ابتالء؛ ألنك
فما مل يكن فيه نص قاطع من كتاب اهلل أو سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم= وجبم التحفظ فيه(. انظر: ترَجة 

  (.3٧/ 1الشيخ األمني يف مقدمة أضواء البيان )

 ت اخللق الدنيوية= معاٍن تتجلى يف هذا املوقف.ذهن من حسابااستشعار مسؤولية الفتوى، وأمانة الكلمة، وخلو ال  (3)

 فكذلك ال تستطيع إدراك كل شيء بعقلك. ،فكما أنك ال تستطيع رؤية كل شيء بعينك  (4)

كلمة يسرية كان َلا أعظم األثر يف نفس الربيع بن سليمان، فنقلها بصيغة تنبئك عن تلذذ مسعه هبا كما طرب قلبه   (5)
 َلا!

 للنفس بالتوكل على اهلل وتفويض األمور إليه.تذكري دائم   (٦)
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 31٧. ص(1)صالح ك فالزمه(

قال اإلمام الشافعي: )ال تسكنن بلًدا ال يكون فيه عامل يفتيك عن دينك، وال  .34
 35٨. ص(٢)طبيب ينبئك عن أمر بدنك(

 (مع التعليق عليه )تم المنتقى من كتاب آداب الشافعي ومناقبه
 وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أَجعني

 (الشمرانيالعامري )إعداد: د. ضيف اهلل بن محمد 
 م2018/ 10/ 2 -هـ 1440/ 1/ 23

 

 
 

                                 
 هذه من قواعد السعادة وأسس النجاح.  (1)

 ويف ذلك طلب صالح الدين والبدن.  (٢)


