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 دقدمةامل
 و وعيه. ورزق أهل احلديث العلم ،سعيه اإلنسان وإن احلمد هلل الذي خلق 

 أما بعد: 

 ،وظهر الكذب ،لفنتكثرت ا  ،فبعد موته عليه السالم سيد املرسلني والعاملني
 وتفشى اجلهل. 

 علىأن احلياة اليت كانوا يعيشوهنا  يعلمونوحىت الصحابة رضوان هللا عليهم كانوا 
وهكذا مرت  ،رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هي خري مما هم عليه بعده زمن

 .وكل يوم مير الذي بعده أسوء منه ،األايم

 ولوال .تكفلوا حبفظ العلم وتدوينه زمان ومكان أانسا للك ،سخر هللاورغم ذلك 
 ،والقرآن ،والنحو ،والفقه ،واحلديث ،: التاريخرمنا من قراءةحلالناس هؤالء 
 وغريه من العلوم اليت حتصل هبا فائدة اإلنسان يف دينه ودنياه...  ،والطب

وضبطوا  ،فحققوا الكالم املنقول ،فشغلوا أنفسهم ابلتحقيق ،ومل يكتفوا ابلتدوين
 ومل يقبلوا العيوب. ،ووثقوا القلوب ،املكتوب

إيصال الكالم للسامع أو ”: والغاية من التحقيق ،وكل إنشغال قبله وبعده غاية
 “له القائل أو املؤلف أو كما رضيهكما قا  ،القارئ
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بلغه وعلمه وفهمه. ولذلك اختلف من احملقق يف عمله مبا  والتحقيق اجتهاد
واختلف املؤرخون يف تواريخ  ،علماء اجلرح والتعديل يف جتريح الرواة وتوثيقهم

 ... يات الرجالوف

إمنا يالم على  ،وال يالم املرء على اجتهاده ،وكل ذلك بسبب اختالف اجتهاداهتم
كأن حيقق رجل قوال أو كتااب يف الطب وهو   ،جهله مبوضوع ما حيققه ويبحث فيه

 ال يفقه من الطب شيئا.

وركن من أركانه ال يصح إال به. فمن مل  ،ففهم موضوع الكتاب أساس التحقيق
 يعرف موضوع  املنقول كثر خطأه وعدم ضبطه.

أكثر الناس املعرضني للوقوع يف  من هوبل  ،وال يعين أن احملقق ال يقع يف اخلطأ
 اخلطأ.

ومن أهداف احملقق أن ينظم النص ويضبط ما جيب ضبطه من الكلمات اليت قد 
 .اء الرجال والبلدانكأمس  ،راءهتايصعب على القارئ ق

 .كتاب إىل غري مؤلفهالفينسب  ،وقد يتعجل احملقق املتكلف يف نشر الكتاب

 ،الوسيط للواحدي ،ومن هذه الكتب اليت نسبت إىل غري مؤلفيها: تفسري جماهد
 .تفسري الطرباين ،تفسري األحالم البن سريين
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على احملقق مراجعة كل السماعات املوجودة  جيب ،فلتحديد اسم مؤلف الكتاب
ومراجعة  ،ومقارنته بغريه من املصادر املعتمدة ومراجعة حمتوى الكتاب ،يف نسخته

 يفعلى ما ابالعتماد  يكتفيوال ...  ومراجعة كتب الرتاجم ،سند الكتاب
 والفهارس.  غالفال

املسلمني حممد بن جزء فيه رحلة إمام ومن النصوص املنسوبة لغري مؤلفيها: "
عن الشافعي  وهو جزء موضوع ال يصح ،"ادريس الشافعي املطليب رضي هللا عنه

 .رمحه هللا

الشافعي رمحه هللا وعلقنا على بعض املواضع املنسوب إىل وقد حققنا هذا اجلزء 
عن الكتب املنسوبة لغري  مثاال مصغرا يكونحىت  ،اليت فيها نكارة واضحة

 مؤلفيها. 
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جزء فيه رحلة إمام املسلمني حممد بن ادريس الشافعي املطليب رضي هللا "
 "عنه

 الكتابوصف 
إىل املدينة املنورة رواية أيب بكر حممد بن  ،رضي هللا عنه الشافعيرحلة اإلمام ”

عن اإلمام  ،عن أيب حممد الربيع بن سليمان بن عبد اجلبار املرادي ،املنذر
اإلمام العالمة عالء الدين أبو احلسن  الشيخأوهلا: أخربان  ،رضي هللا عنه الشافعي

علي بن ابراهيم اخل... ضمنها رحلته إىل املدينة املنورة والكوفة والعراق ومكة 
. ويف أوهلا 1ومصر وغري ذلك. خمطوط بقلم معتاد خبط حممد بن أمحد بن حممد

وآبخرها كلمة يف اتريخ  ،مساع عن العالمة اتج الدين عبد هللا ابن عمر اجلويين
مث مساع للعالمة حممد بن أسعد بن علي احلسيين اجلواين  ،2الشافعياإلمام 
 3“.النسابة

 

                                   
مل ننقله مع نص الكتاب خمافة أن  الّشافعيّ بشأن املخطوط  له كالم يف آخر 1

 خيتلط به. 
 الكالم الذي يف آخر النسخة. 2
 . (5/193فهرس دار الكتب املصرية ) 3



5 ___________________جزء فيه رحلة إمام املسلِمني حممد بن ادريس الشافعي املطليب رضي هللا عنه  
 

 
 

 الكتاب موضوع
 ينزـ قال الربيع: فسألين امل فهذا مجيع ما لقيت يف سفري، فافهم ذلك اي ربيع.”

غريي  4فما وقع كتاب السفر أحد ،إمالء ذلك حبضرته فما وجدان ابجمللس فرصة
دريس متت رحلة إمام املسلمني حممد بن امن أصحابه: ال حرملة وال غريه. 

 “رضي هللا عنه. الشافعي

 السماعات
 “قرأه عبد الرمحن”

 “مسعه ابن املؤذن عفى هللا عنه”

على شيخنا الفقيه اإلمام العامل العامل شيخ الشيوخ اتج  ،مسع هذه أبسرها”
اإلمام شيخ الشيوخ عماد الدين أيب الفتح  الشيخعبد هللا بن  الدين أيب حممد

بسنده املذكور أوله صاحب  ،أدام هللا سعادته 5ةمحويعمر بن علي بن حممد بن 
 أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن حممد الزاهد تقي الدين جلاأل الشيخاجلزء وكاتبه 

بن أيب أبو الزهر الربيع بن عبد الرمحن  نفعه هللا ونفع به وعز الدين األصبهاين
بقراءة عمه عبد العزيز بن  ،وأبو الفتح عمر بن يعقوب بن عثمان ،الزهر السلمي

                                   
 والصواب: "ألحد".  ،هكذا يف األصل 4
 ويف األصل: "محويه". ،ضبطناها هكذا على ضبط احملدثني 5
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يوم األحد  يف ذلكو وهذا خطه  ،هللا عنه ىعفاإلربلي عثمان بن أيب طاهر 
واحلمد هلل رب العاملني وصلى هللا على  ،سادس ذي القعدة سنة ثالثني وستمائة

 “سيدان حممد وآله وصحبه.

وأجزت الذين مسعوا رواية ما يصح عندهم من روااييت على الوجه  ،صحيح ذلك”
 ةمحويوكتب عبد هللا ابن عمر بن علي بن حممد بن  ،املعترب عند أهل النقل

  “حامدا ومصليا مستغفرا ،ويسمى بعبد السالم خبطه يف اترخيهاجلويين 

 ما قيل يف الكتاب
اجتمع أبيب يوسف كما يقوله ومن زعم من الرواة أن الشافعي ” قال ابن كثري:

عبد هللا بن حممد البلوي الكذاب يف الرحلة اليت ساقها الشافعي، فقد أخطأ يف 
ذلك، فإن الشافعي إمنا ورد بغداد يف أول قدمة قدمها إليها يف سنة أربع ومثانني. 
وإمنا اجتمع مبحمد بن احلسن الشيباين، فأحسن إليه وأقبل عليه، ومل يكن بينهما 

6“كما قد يذكره بعض من ال خربة له هبذا الشأن. وهللا أعلم.  شنآن،  

                                   
 .(452/ 13لبداية والنهاية ط هجر )ا 6
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مسعنا جزءا يف رحلة الشافعي، فلم أسق منه شيئا، ألنه ابطل ملن ”قال الذهيب: 
7“.أتمله، وكذلك عزي إليه أقوال وأصول مل تثبت عنه  

                                   
وهذا اجلزء مروي من ”ويف احلاشية:  (.78/ 10سري أعالم النبالء ط الرسالة ) 7

طريق عبد هللا بن حممد البلوي الكذاب الوضاع، وسامح هللا االمام البيهقي فإنه 
وما  130/  1أورد خرب هذه الرحلة عن طريق البلوي هذا يف "مناقب الشافعي" 

فى عليه بطالهنا، فاخندع بصنيعه هذا بعدها، ومل ينبه على وضعها، مع أنه ال خي
غري واحد ممن ألف يف مناقب الشافعي ممن ال شأن له يف متحيص الرواايت 
وغربلتها من أمثال اجلويين والرازي وأيب حامد الطوسي، واعتمدوها بصدد 

 ترجيحهم ملذهب الشافعي.
 وال ينقضي عجيب كيف راجت هذه الفرية على االمام النووي، وهو من نقدة

صنف : ويف رحلته م81/  1االخبار وجهابذة احملدثني، فقال يف "اجملموع" 
قوله: وبعث أبو  59/  1هتذيب األمساء" مشهور مسموع، ونقل منها يف "

يوسف القاضي إىل الشافعي حني خرج من عند هارون الرشيد يقرئه السالم، 
 ويقول: صنف الكتب فإنك أوىل من يصنف يف هذا الزمان.

: وأما الرحلة املنسوبة إىل 71توايل التأسيس" ص حجر، فقد قال يف "ما ابن أ
الشافعي املروية من طريق عبد هللا بن حممد البلوي فقد أخرجها اآلبري والبيهقي، 

 23ص  -وغريمها، مطولة وخمتصرة، وساقها الفخر الرازي يف "مناقب الشافعي" 
فيها موضوع، وبعضها  بغري إسناد معتمدا عليها، وهي مكذوبة، وغالب ما -

ملفق من رواايت ملفقة، وأوضح ما فيها من الكذب قوله فيها: إن أاب يوسف 
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 ]سند الكتاب[

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 ل:الوكيأتوكل وهو حسيب ونعم عليه  تعني ووبه اس

اإلمام العالمة عالء الدين أبو احلسن علي بن ابراهيم ابن داود  الشيخأخربان 
اإلمام احملدث انصر الدين أبو نصر  الشيخأنبأان  قال: ،8ابن العطار الشافعي

قراءة عليه وأان أمسع سنة تسع وستني  9حممد بن عربشاه بن أيب بكر اهلمذاين

                                                                   
وحممد بن احلسن حرضا الرشيد على قتل الشافعي، وهذا ابطل من وجهني: 

 أحدمها: أن أاب يوسف ملا دخل الشافعي بغداد كان مات ومل جيتمع به الشافعي.
أن يسعيا يف قتل رجل مسلم، ال سيما وقد اشتهر والثاين: أهنما كاان أتقى هلل من 

 ابلعلم وليس له إليهما ذنب إال احلسد له على ما آاته هللا من العلم.
هذا ما ال يظن هبما، وإن منصبهما وجاللتهما وما اشتهر من دينهما ليصد عن 
ذلك والذي حترر لنا ابلطرق الصحيحة أن قدوم الشافعي بغداد أول ما قدم كان 

ربع ومثانني، وكان أبو يوسف قد مات قبل ذلك بسنتني، وأنه لقي حممد سنة أ
“ابن احلسن يف تلك القدمة، وكان يعرفه قبل ذلك من احلجاز وأخذ عنه والزمه.  

 .(10/130افعية الكربى للشافعية )طبقات الش 8
حمّمد بن عربشاه بن أيب بكر بن أيب نصر،  (:353/ 15)اتريخ اإلسالم  9

العامل، انصر الدين أبو عبد هللا اهلمذاين. مسع ابن الزّبيدّي، وابن صّباح، احملّدث 
وابن الّليّتّ، والناصح ابن احلنبلي، واملسلم املازين، وابن ابسوية، وأيب الفضل 
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أبو حممد عبد هللا بن عماد الدين عمر  10اإلمام اتج الدين الشيخأنبأان  ،وستمائة
أخربان الشريف النقيب  ،قراءة عليه وأان أمسعاجلويين  ةبن حممد بن محوي بن علي

قراءة عليه وحنن نسمع سنة النسابة  11اجلواينحممد بن أسعد بن علي بن احلسني 

                                                                   
اهلمدايّن، وكرمية، وابن الّشريازّي، وطبقتهم. ومسع الكثري، وكتب األجزاء، وأكثر 

خ يف سنة سبع وعشرين وله عشرون سنة إذ ذاك، وحّصل. وأّول مساعه من املشاي
ورحل فسمع ابلداير املصريّة من ابن رواج وغريه، وحبلب من ابن خليل، وأمسع 

أوالده. روى عنه ابن اخلّباز، وابن العطّار، ومجاعة. وأجاز يل مرواّيته، وكان ثقة، 
  .صحيح الّنقل، حسن اخلّط. تويّف يف مجادى األوىل

عبد اّلّل بن عبد اّلّل بن عمر بن علّي بن حمّمد  (:361/ 15) اتريخ اإلسالم 10
بن مّحويه، شيخ الّشيوخ شرف الّدين أبو بكر ابن شيخ الّشيوخ اتج الّدين، 

اجلوييّن مثّ الّدمشقّي، الّصويّف. ولد سنة مثان وسّتمائة من عايل النسب بيت عبد 
ومسع من أبيه، وأيب القاسم العزيز بن عبد الواحد بن عبد املاجد ابن القشريّي. 

بن صصرى، وأيب صادق بن صّباح، وابن الّليّتّ. وأجاز له مسمار بن العويس، 
ومجاعة. روى عنه ابن اخلّباز، وابن العطّار، واملّزّي، والربزايل، وغريهم. وأجاز يل 

 .مرواّيته
وكان شيخا جليال، حمرتما بني الصوفية ألبوته وقعدده. وكان ظريفا حسن 

شّوال، ودفن برتبة الّشيخ عبد اّلّل األرميّن، حبة، ال أبس به. تويّف يف اثمن الصّ 
 وشّيعه اخللق.

أبو علّي اجلوايّن النسابة املصري املولد "(: 147احملمدون من الشعراء )ص:  11
حصل له هبا تقدم،  و واملنشأ، وأصله من املوصل، واستوطن أبوه أو جّده مصر
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األايم املصرية، فلما دخلت الغّز البالد، وّلوا رجال وولده هذا كان نقيبا يف 

أعجميا النقابة، يعرف أبيب الّدالالت، مث ويّل هذا الشريف آبخرة نقابة النقباء 
وكان أكثر زمانه منقطعا   إمساعيل نسبا، صاحب للقصر كاناألقارب من ولد 

إىل أن يغلب  يف داره إىل التصنيف يف علم األنساب، أدركته ورأيته، وكان يكثر،
 ."-رمحه هللا وغفر لنا وله  -كذبه على الظن  

بن اسعد بن علي بن املعمر بن علي بن أيب  "حممد (:562/ 6لسان امليزان )
هاشم احلسني بن أمحد بن علي بن إبراهيم بن احلسن بن حممد اجلواليب اجلوالين 
بن عبيد هللا بن احلسني األصغر بن علي بن احلسني بن علي أبو علي الشريف 
النسابة النقيب قال الرشيد العطار يف مشيخة بن احلمريي كان عاملا ابألنساب 

ث عن أيب رفاعة وغريه وكان مولده سنة مخس وسبعني ومخس مائة ومات حد
سنة مثان ومثانني ومخس مائة وعندي يف الرواية عنه وقفة نظرا حلداثته قلت: له يف 
تصانيفه جمازفات كثرية منها أنه قال يف ذيل اخلطط ذكر جوسق بن عبد احلكم 

مام الشافعي وهذا الذي نزل هو عبد هللا بن عبد احلكم الفقيه اإلمام صاحب اإل
عنده الشافعي مبصر وقال ملا مات مالك وضاق يب احلجاز خرجت إىل مصر 

فعوضين هللا عبد هللا بن عبد احلكم فأقام ابلكلفة ألنه كان له يف كل عام وظيفة 
املدينة إحدى عشر سنة يف كل سنة الفإن  على اإلمام مالك حيملها إليه من

عن اهلدااي والتحف قلت: وهذا التحديد يف العطية ويف ومخس مائة دينار خارجا 
املدة مل أره لغريه وأيضا فوفاة مالك قبل قدوم الشافعي مصر بعشرين سنة وأيضا 

فلم يكن مالك مشهورا ابلثروة الواسعة حيمل لواحد من اصحابه منها يف كل عام 
ي من أين هذا القدر بل لو ذكر هذا القدر عن بعض اخللفاء الستكثر فما أدر 
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نقل ذلك وأجاز السبط السلفي لكمال الضرير وصنف كتبا كثرية ودخل دمشق 
وحلب وله شعر حسن قال املنذري أصول مساعاته مظلمة مكشطة وكان شيوخنا 
ال حيتفلون حبديثه وال يعتربون به وقال املنذري يف ترمجة ست العباد املصرية ظهر 

غري موثوق به مل تسكن نفسي إىل هلا مساع يف بعض اخللعيات لكنه خبط رجل 
نقل مساعها وعىن ابلرجل حممد بن اسعد اجلواليب اجلوالين قال ابن سدي كان 

مساعها خبط النسابة احلراين فتوقف بعضهم فيه ملكان الظنة ابحلراين وقد حدث 
عن أبيه وعبد الرمحن بن احلسني بن احلارث وعبد املنعم بن موهوب الواعظ 

ري حدثنا عنه غري واحد ويل نقابة األشراف مدة مبصر وكان وغريهم قال املنذ
عالمة يف النسب وأخذ ذلك عن بغية الدولة أيب احلسني بن حيىي بن حممد بن 
حيدرة األرقطي وهو منسوب إىل اجلوانية من عمل املدينة روى عن عبد السالم 

وعبد العزيز بن خمتار والسلف والكرباين وأيب رفاعة وعبد الويل بن حممد اللخمي 
بن يوسف األردبيلي وعبد املنعم بن موهوب وأيب الفتح الصابوين روى عنه 

مرتضى بن العفيف ويونس بن حممد الفارقي وكان عارفا ابلعربية وذكر شيخ 
شيوخنا القطب احلليب يف اتريخ مصر بعدما تقدم ذكره ولقي ابإلسكندرية احلافظ 

ن محري فقال له السلفي: ال كانت السلفي فقال له: أنت من بىن سلفة بطن م
 شفة جدي قطعت فصارت له ثالث شفاه والعجم تقول ثالث شفاه سلفة

فعرف بذلك فنسبنا إىل ذلك قلت: والسلف الذي من محري بضم السني فهذا 
من هتور احلراين وكان يظهر السنة حىت صنف للعادل بن أيوب كتااب مساه غيض 

 أاب بكر افتتحه برتمجة الصديق وختمه أوىل الرفض واملكر يف فضل من يكىن
برتمجة العادل وكان يكىن أاب بكر ورأيت له مع ذلك جزأ يف مجع طرق رد 
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ان الفقيه أبو القاسم قال: أخرب  ،لسميساطياأربع ومثانني ومخسمائة بدمشق بدويرة 
 ،عبد العزيز ابن يوسف املقرئ ابجلامع العتيق مبصر سنة ثالث ومخسني ومخسمائة
 ،قال: أنبأان املقرئ أبو حممد عبد هللا املعروف اببن احلبش سنة ثالث ومخسمائة

أبو امساعيل موسى بن احلسن بن وسوي ـاملقال: أخربين الشريف القاضي املقرئ 
 ،بن احلسيين يف سنة أربع ومثانية وأربعمائة ابجلامع العتيق مبصرامساعيل بن علي 

 أبو العباس أمحد بن ابراهيم الفارسي يف ربيع األول سنة احدى الشيخقال: أنبأان 
حيىي بن عبد هللا الرجل الصاحل قراءة  قال: أنبأان أبو القاسم ،ومخسني وأربعمائة

قاال: حدثنا أبو احلسن أمحد بن  ،عدل مبصرـعليه وأان أمسع وحيىي بن موسى امل

                                                                   
الشمس لعلي رضى هللا عنه أورد فيه أسانيد مستغربة وقد ذكره النخشيب يف فوائد 
رحلته فقال: لقيته جبامع مصر وهو يقابل كتااب صنفه للعادل يف من يكىن أاب بكر 

فيه كل من دخل مصر ممن يكىن أاب بكر فاتقن وأجاد واتى بكل غريب ذكر 
لسعة معرفته وامتداد ابعه قال القطب ومسعت رحلة الشافعي أتليفه على حممد بن 

أيب بكر عن عبد هللا بن عمر بن محويه عنه عن عبد العزيز بن يوسف بن حممد 
توري عن أمحد بن املالكي عن عبد هللا بن احلسني عن موسى بن احلسني الدس

إبراهيم الفارسي عن حيىي بن عبد هللا وحيىي بن موسى عن أمحد بن حممد بن 
الكراز الواعظ عن عبد الرزاق عن محيد عن أيب بكر حممد بن املنذر عن الربيع 

مسعت الشافعي يقول: انتهى وهذا السند يف غاية الغرابة وساق القطب يف ترمجته 
الشريف أيب علي حممد بن أيب الربكات احلسيين عن  بسند إليه حديثا قال فيه عن

 "عبد السالم بن املختار.



13 ___________________جزء فيه رحلة إمام املسلِمني حممد بن ادريس الشافعي املطليب رضي هللا عنه  
 

 
 

البطني  محيد بنبن قال: حدثنا أبو الفرج عبد الرزاق  ،الكواز ئاملقر الواعظ حممد 
قال: حدثين الربيع بن سليمان قال: مسعت  ،قال: حدثنا أبو بكر حممد بن املنذر

 يقول: 12رضي هللا عنه الشافعي

 [بداية الرحلة]
من األبطح إىل ذي  ،يعارضبال نبات  13سنةفارقت مكة وأان ابن أربع عشرة 

 نيخيفرأيت ركبا من .-أو قال: اسحميتان – انتن ميانياتوعلي بردطوى، 
 ك: سألتيل فقال ،عليهم فردوا علي السالم، فوثب إيل شيخ كان فيهمسلمت ف

 ؟حضرت طعامناملا  بسالمكعلينا  أقسمتمبن 

فأجبت  .أحضروا طعامام هنوما كنت علمت أ رضي هللا عنه: الشافعيقال  
أيخذون الطعام ابخلمس ويدفعون ابلراحة،  بدؤوامسرعا غري حمتشم، فرأيت القوم 

ساعة  ينظر إيل الشيخعليهم مأكلي. و  يستبشعال  كأخذهم كي  الطعام فأخذت
فأقبل  شربت راي، ومحدت هللا تعاىل وأثنيت عليه.فمث أخذت السقاء  ،بعد ساعة

 أنت؟وقال: مكي  ،الشيخعلي 

                                   
 ،بعد "قال الّشافعّي" يف بعض املواضع مل تكتب "رضي هللا عنه"تنبيه:  12

 للتكرار.ومل نبني ذلك يف احلواشي إجتنااب  فناهافأض
سنة ، أي أن خروجه كان هــ 150ولد يف سنة  - رمحه هللا تعاىل - والشافعي 13

 هــ كما يف هذه احلكاية  املوضوعة. 164
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  قلت: مكي.

 قال: قرشي أنت؟

 مب استدللت علي؟ ،وقلت له: اي عم ،مث أقبلت عليه قلت: قرشي. 

من أحب أن أيكل طعام ألنه  ،وأما يف النسبة فبالطعام ،أما يف البلد فبالشبهقال:
 أحب أن أيكلوا طعامه، وذلك يف قريش خصوصا. الناس

 ؟أنت : فقلت: من أينرضي هللا عنه الشافعيقال 

 .صلى هللا عليه وسلمقال: من يثرب مدينة النيب 

واملفيت أبخبار رسول هللا عز وجل فقلت: من العامل هبا واملتكلم يف نص كتاب هللا 
 ؟صلى هللا عليه وسلم

 رضي هللا عنه.مالك بن أنس  ،بين أصبحقال: سيد 

 : فقلت: واشوقاه إىل مالك.رضي هللا عنه الشافعيقال 

 ؟ترى إىل البعري األورق 14أماهللا شوقك،  بلقد فقال يل جميبا: 

 فقلت: أجل. 

                                   
 .: أي أهنا صّححت يف احلاشية أو وّضحتيف احلاشية 14
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حسن  منا ولكنفر،  ادا، وأسهلها مشيا، وحنن مثانيةقال: هو أحسن مجالنا قي 
 الصحبة حىت تصل إىل مالك.

 فقلت: مىت ظعنكم؟: رضي هللا عنه الشافعيقال 

  قالوا: يف وقتنا هذا.

انوا وأركبوين البعري الذي ك ،فما كان غري بعيد حىت قطروا بعضها إىل بعض
 وعدوين بركوبه.

وأخذت  ،: فعلوت على ظهره وأخذ القوم يف السريرضي هللا عنه الشافعيقال  
 ختمة أان يف الدرس فختمت من مكة إىل املدينة ست عشرة ختمة: ابلليل

 .ختمة وابلنهار

 [يف املدينة الشافعي]
مسجد  فصليت العصر يفودخلت املدينة يف اليوم الثامن بعد صالة العصر،  

صلى هللا  النيبودنوت من القرب فسلمت على  ،صلى هللا عليه وسلمرسول هللا 
مؤتزرا بربدة رضي هللا عنه ، فرأيت مالك بن أنس 15، ولذت بقربهعليه وسلم

                                   
 املوضوعة.  من عجائب هذه الروايةوهذا  15
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 ،صاحب هذا القربر عن وهو يقول: حدثين انفع عن ابن عم ،متشحا أبخرى
 16.صلى هللا عليه وسلمويضرب بيده على قرب رسول هللا 

عظيمة، وجلست حيث انتهى يب اجمللس، هيبة هبته رضي هللا عنه:  الشافعيقال 
ي مالك حديثا كتبته بريقي على يد لىت عودا من األرض فجعلت كلما أمفأخذ

مالك ينتظر  حىت انقضى اجمللس، وجلس ،ومالك ينظر إيل من حيث ال أعلم
ومل يرين انصرفت فيمن انصرف فأشار إيل، فدنوت منه فنظر إيل  ،العشاء املغرب

 أحرمي أنت؟ مث قال يل: ،ساعة

 حرمي.قلت: 

 قال: أمكي أنت؟

 قلت: مكي.

 قال: أقرشي أنت؟

 قلت: قرشي.

 األدب. سيئ ،17تكونفقال: كملت صفاتك، ومل 

                                   
هذه  كما يف ،هـ 164دخل املدينة سنة  –رمحه هللا تعاىل  -أي أن الشافعي  16

 الرواية املوضوعة.
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 قلت: وما الذي رأيت من سوء أديب؟

وأنت تلعب بريقك  صلى هللا عليه وسلملرسول هللا الفاظ وأان أملي أ رأيتكقال: 
 على يدك.

 أكتب ما تقول. فكنت، البياض ت: عدمله فقلت

 أرى عليها شيئا؟وقال يل: ما  ،إليه  فجذب مالك يدي 

 منفقلت: إن الريق ال يثبت على اليد، ولكن قد وعيت مجيع ما حدثت به 
 وقت جلست إىل حني قطعت.

 علي ولو حديثا واحدا. قال: أعدف ،فعجب مالك من ذلك

وأشرت  ،: حدثنا مالك عن انفع عن ابن عمرفقلت رضي هللا عنه: الشافعيقال 
دت عليه حىت أع...  صلى هللا عليه وسلمعن النيب  ،بيدي إىل القرب كإشارته

 ث هبا من وقت جلس إىل وقت قطع اجمللس.مخسة وعشرين حديثا حد

خذ بيد سيدك  قال:و  ،وصلى مالك املغرب فأقبل على عبده وسقط القرص
 وسألين النهوض معه. إليك.

                                                                   
 .، وهي تصحيح: "تكن"يف احلاشية 17
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فلما أتيت  ،رضي هللا عنه: فقمت غري ممتنع إىل ما دعى من كرامة الشافعيقال  
وقال يل: القبلة من البيت هكذا، وهذا  ،يف الدار الدار أدخلين الغالم إىل خمدع

 .إليه وأشار  ،دارإانء فيه ماء، وهذا اخلالء من ال

الغالم و  هو : فما لبث مالك غري بعيد حىت أقبلرضي هللا عنه الشافعيقال 
فوثب  مث قال للعبد: اغسل علينا. ،وسلم علي مالك حامل طبقا فوضعه من يده

يف الغسل  وقال: ،الغالم إىل اإلانء وأراد أن يغسل علي أوال، فصاح عليه مالك
 آخر الطعام للضيف.أول الطعام لرب البيت، ويف 

 شرحفاستحسنت ذلك من مالك، وسألته عن رضي هللا عنه:  الشافعيقال 
فحكمه أن يبتدئ ابلغسل، ويف آخر  ،كرمهإىل   الناسإنه يدعو  فقال: ،ذلك

 الطعام ينتظر من يدخل ليأكل معه.

وكان فيه صحفتان يف إحدامها لنب ويف  ،كشف مالك الطبق: فالشافعيقال 
 األخرى متر، فسمى ومسيت.

 ك على مجيع الطعام، وعلم مالك أان: فأتيت أان ومالرضي هللا عنه الشافعيقال 
 فقري عبد هللا هذا جهد من مقل إىل اي أاب فقال يل: ،مل أنخذ من الطعام الكفاية

 معدم.

 من أساء.فقلت: ال عذر على من أحسن، إمنا العذر على 
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مالك يسألين عن أهل مكة حىت دىن عشاء  : فأقبلرضي هللا عنه الشافعيقال 
 ابالضطجاع. حيل تعبه حكم املسافر أن وقال:  ،قام عين مث ،اآلخرة

قرع مالك علي الباب،  ،فجرار الفلما كان يف الثلث األخري من الليل عند انفج
 الصالة يرمحك هللا. فقال يل: ،رعتهأو 

ك ما رأيت مين، ال يرع ذلك، فقال يل: تبشع عليــف ،حامال إانء فيه ماءفرأيته 
 فخدمة الضيف فرض.

رضي فتجهزت للصالة، وصليت الفجر مع مالك رضي هللا عنه:  الشافعيقال 
ال يعرف بعضهم بعضا  الناس، و صلى هللا عليه وسلميف مسجد رسول هللا  هللا عنه

هللا إىل أن طلعت الشمس  يسبحمن الغلس، وجلس كل واحد منا يف مصاله 
 ،فصلى كل امرئ منا ما قسم له .على رؤوس اجلبال كالعمائم على رؤوس الرجال

وهم  الناسوانولين املوطأ أمليه وأقرأه على  ،يف جملسه ابألمس مالك مث جلس
 18. هيكتبون

                                   
آداب الشافعي ومناقبه  ،الشافعي أخبارخالف ما ورد يف صحيح وهذا  18
(: حّدثنا الرّبيع بن سليمان، قال: مسعت الّشافعّي، يقول: قدمت على مالك 22

وقد حفظت املوطّأ ظاهرا، فقلت: إيّن أريد أن أمسع املوطّأ منك، فقال: اطلب 
هل عليك، قرأت لنفسي، من يقرأ لك، قلت: ال، عليك أن تسمع قراءيت، فإن س
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 19.فأتيت على حفظه من أوله إىل آخره من القراءةرضي هللا عنه:  الشافعيقال 
س الذي كان بيننا أينا انية أشهر، فما علم أحد من األنمثأقمت ضيف مالك ف

 الضيف. 

عليه الصالة  نبيهملزائرين  ،مم على مالك املصريون بعد قضاء حجهمث قد
 ويسمعون املوطأ. ،والسالم

 20عبدمليته عليهم: حفظا، منهم عبد هللا بن فأرضي هللا عنه:  الشافعيقال  
 -ذكر الليث بن سعد قال الربيع: وأحسب أنه -،21احلكم وأشهب وابن القاسم

 .عد ذلك أهل العراق زائرين نبيهممث قدم ب

فرأيت بني القرب واملنرب فىت مجيل الوجه نظيف الثوب رضي هللا عنه:  الشافعيقال 
 ،سألته عن بلدهو حسن الصالة، فتومست فيه خريا، فسألته عن امسه فأخربين، 

 يف قال:ف ؟فقلت: أي العراق: رضي هللا عنه الشافعيقال  : العراق.يل فقال
 الكوفة.

                                                                   
قال: اطلب من يقرأ لك، وكّررت عليه، فقال: اقرأ، فلّما مسع قراءيت، قال: اقرأ، 

 فقرأت عليه حىّت فرغت منه
 كما تبني يف اآلثر السابق أن الشافعي حفظ املوطأ قبل أن يقدم على مالك.  19

 يف األصل: "عبد هللا بن احلكم". 20
 يف األصل: "أشهب بن القاسم". 21
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واملفيت أبخبار رسول  ،عز وجلواملتكلم يف نص كتاب هللا  هباالعامل  فقلت: من
 ؟صلى هللا عليه وسلمهللا 

 حنيفة رمحه هللا. احلسن وأبو يوسف صاحبا أيب: حممد بن يل فقال

 فقلت: ومىت عزمتم تظعنون؟رضي هللا عنه:  الشافعيفقال 

 : يف غداة غد عند انفجار الفجر.يل قالف

استئذان فقلت له: قد خرجت من مكة يف طلب العلم بغري  ،فعدت إىل مالك
 .يف طلب العلم ا أو أرحلإليهفأعود  ،العجوز

أمل تعلم أبن املالئكة تضع أجنحتها  ،فقال يل: العلم فائدة يرجع منها إىل عائدة
 ؟يطلبلطالب العلم رضا مبا 

رضي هللا عنه: فلما أزمعت السفر زودين مالك بصاع من أقط  الشافعيقال 
 ،ما كان يف السحر وانفجر الفجرفل .وصاع من شعري وصاع من متر وسقاء ماء

إىل البقيع، فصاح بعلو صوته: من معه كراء  مشيعا محل بعض اإلداوة وسار معي
تكرتي وال شيء معك وال شيء  ملقلت له: ف ،فأقبلت عليه ؟راحلة إىل الكوفة

قرع علي قارع إذ  ،فقال يل: انصرفت البارحة عنك، وبعد العشاء اآلخرة ؟معي
 فسألين قبول هديته ،عبد الرمحن ابن القاسمفأصبت  إليه الباب فخرجت 



22 ___________________جزء فيه رحلة إمام املسلِمني حممد بن ادريس الشافعي املطليب رضي هللا عنه  
 

 
 

، وقد أتيتك بنصفها وجعلت النصف 22فقبلتها، فدفع إيل صرة فيها مائة مثقال
 لعيايل.

 الكوفة[ يف الشافعي]
سرت يف وودعين وانصرف، و  ،فاكرتى يل أبربعة داننري ودفع إيل ابقي الداننري

نزلت املسجد من املدينة، ف حىت وصلت إىل الكوفة يوم أربع عشرة ،مجلة احلاج
قد دخل  اا أان كذلك إذ رأيت غالممفبين ،بعد صالة العصر وصلينا العصر فائتا

 ،انصحا له ومشفقاإليه  فقمت ،املسجد، فصلى العصر، فما أحسن يصلي
 ب هللا هذا الوجه اجلميل ابلنار.عذأحسن صالتك، ال ي فقلت له:

 رقةفيكم الغلظة واجلفاء، وليس فيكم فقال يل: أان أظن أنك من أهل احلجاز و 
عشرة سنة بني يدي حممد بن  ةمخسمنذ أهل العراق، وأان أصلي هذه الصالة 

  فما عااب علي صاليت قط. 23احلسن وأيب يوسف

                                   
.يف احلاشية  22 
وهذا من الكذب الواضح، فال يوجد رواية تثبت مساع الشافعي أو لقائه أبيب  23

 يوسف القاضي رمحه هللا.
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حممدا بن احلسن وأاب  ،عجبا ينفض رداءه يف وجهي، فلقي للتوفيقتموخرج 
هل علمتما يف صاليت  يوسف بباب املسجد، فاستخربمها وال علم يل هبما، فقال:

 ؟من عيب

  فقاال: اللهم ال. 

 من قد عاب صاليت. هذاقال: ففي مسجدان 

 دخل يف الصالة؟فقل له: مب ي ،إليه اذهب فقاال له: 

فقال يل: اي من عاب صاليت، مب تدخل يف  ،رضي هللا عنه: فأاتين الشافعيقال 
 الصالة؟

 نة.قلت: بفرضني وس

 ما وأعلمهما ابجلواب، فعلما أنه جواب من نظر يف العلم، فقاال له:إليهفعاد 
 ؟: ما الفرضان وما السنةله فقل ،اذهب

 والثاين تكبرية اإلحرام، والسنة رفع اليدين. ،النيةفاألول  فقلت: أما الفرضان

فلما نظرا إيل أظنهما ازدرايين فجلسا  ،املسجد إىل بذلك، فدخال فأعلمهما
 ني.الشيخوقل له: أجب  ،إليه اذهب وقاال له: ،انحية
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علمت أين مسؤول عن شيء من العلم،  ،أاتينرضي هللا عنه: فلما  الشافعيقال 
ما من حاجة، إليهوال أييت، وما علمت يل إليه فقلت: من حكم العلم أن يؤتى 

 . حاجة فليأتياين كان هلمافإن  

 ماإليهفلما سلما علي قمت  ، عنه: فقاما من جملسهما إيلرضي هللا الشافعيقال 
 ،عليوأظهرت البشاشة هلما  ،وأجلست كل واحد منهما يف جملسه ،قائما

 ؟أحرمي أنت وقال يل: ،حممد بن احلسن 24فأقبل علي ،وجلست بني أيديهما

 قلت: نعم.ف

 ؟أم موىل قال: عريبف

 قلت: عريب.ف

 ؟فقال: من أي العرب

 املطلب.فقلت: من ولد  

 ؟قال: من ولد من

 قلت: من ولد شافع.

                                   
 يف احلاشية. 24
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 ؟رأيت مالكاأ: يل قال

 قلت: من عنده أتيت. 

 ؟قال يل: نظرت يف املوطأ

 قلت: أتيت على حفظه.

بدواة وبياض، وكتب مسألة يف الطهارة ومسألة يف  ودعى ،ذلك عليهفعظم 
ن واحلج واإليالء، ومن  االرهو  قراضلواالصالة ومسألة يف الزكاة ومسألة يف البيوع 

 ،ودفع إيل الدرج ،الفقه مسألة، وجعل بني كل مسألتني بياضا منكل ابب 
 أجب عن هذه املسائل من املوطأ. وقال:

صلى هللا بنص كتاب هللا ومن سنة الرسول  رضي هللا عنه: فأجبت الشافعيقال 
 إليه حىت أجبت على املسائل كلها، مث دفعت  ،وإمجاع املسلمني عليه وسلم

 خذ سيدك إليك. لعبده: وقال ،الدرج، فتأمله ونظر فيه

فنهضت غري ممتنع وقد  ، عنه: مث سألين النهوض مع العبدرضي هللا الشافعيقال 
قال  ،، فلما صرت إىل ابب املسجدبعض األداةالعبد ومحل  أدايت 25محلت بعض

 أمرين أن ال تصري إىل املنزل إال راكبا.قد  إن سيدي يل العبد:

                                   
 يف احلاشية. 25
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فقدم إيل بغلة بسرج حملي، فلما . رضي هللا عنه: فقلت له: قدم الشافعيقال 
طاف يب أزقة الكوفة إىل منزل ابحلمار رثة. فعلوت على ظهرها رأيت نفسي 

منقوشة ابلذهب والفضة، فذكرت  26ايز فراتية ودهاليت أبوااب فرأ ،حممد بن احلسن
 سقوفهموقلت: أهل العراق ينقشون  ،فبكيت ضيق أهل احلجاز وما هم فيه

 .وميصون النوى! املقلابلذهب والفضة وأهل احلجاز أيكلون 

 عك اي أاب عبد هللاال ير  مث أقبل علي حممد بن احلسن وأان يف بكائي، فقال يل: 
 وإين، ا يطالبين هللا فيها بفرضكسب محقيقة حالل وممن  هؤالءفما  ،ما رأيت

 كبت هبا العدو.يف كل عام، فأسر هبا الصديق وا  أخرج زكاهتا

بن احلسن خلعة أبلف  حىت كساين حممدبت رضي هللا عنه: فما  الشافعيقال 
 ودخل إىل خزانته فأخرج يل الكتاب األوسط أتليف أيب حنيفة رضيدرهم بغلية. 

أحتفظه، فما آخره مث ابتدأت الكتاب يف ليليت يف فنظرت يف أوله و  ،هللا عنه
وكان  مد بن احلسن ال يعلم بشيء من ذلك.وحم ،أصبحت إال وقد حفظته

ميينه على أان ذات يوم قاعد  فبينما ،كوفة ابلفتوى واجمليب يف النوازلاملشهور ابل
ووهم عليه  ،قال أبو حنيفة هكذا وقال: ،فيها تقليداأجاب  إذ سئل عن مسألة

 يف اجلواب.

                                   
 يف األصل: "دهاكيز". 26
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ولكنك ومهت،  ،ا ابلتقليد ألحسنت أدب اجملالسةقلت فيهك : لوال أنله فقلت
حتتها املسألة الفالنية قال الرجل كذا وكذا،  ولكن اجلواب يف هذه املسألة ما

 وفوقها املسألة الفالنية يف الكتاب الفالين. 

 كماونظر فيه فأصاب القول   فصفحه، هفأمر حممد بن احلسن ابلكتاب فأحضر 
 أنعمتكتااب بعدها، وقال: لقد  يلقلت، فرجع عن جوابه إىل ما قلت، ومل خيرج 

 النظر.

سقط علي منه حرف يأنه  وما أجد ،قلت: أتيت على حفظ الكتاب وما علمت
 نة وال ألف.يوال س

 رضي هللا عنه: فاستأذنته يف الرحيل، فقال: ما كنت آلذن لضيف الشافعيقال 
 .يل مشاطرة نعمته ورغبين وبذل ،أرحلهيرحل عين وال  أنيل 

 ذا قصدت، وال له أردت، وال رغبة إال السفر.فقلت: ما ل 

 من الذهب قال: فأمر غالمه أن أييت بكل ما يف خزائنه من بيضاء ومحراء 
 .ف درهموهو ثالثة آل ،ن فيهاع إيل ما كافدف ،الورقو 
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 [العراقودخوله  الشافعي]رحالت 
صرت  وألقى الرجال حىت 27عاجماألوبلد وأقبلت أطوف العراق وأرض فارس  

فعند  ،رمحه هللا ودخلت العراق يف أول خالفة الرشيد ،28حدى وعشرين سنةابن ا
وقال: ما  ،الكالم غالم فالطفينتعلق يب  ،للمشي رجليوتقدم  ،البابدخويل 
 ؟امسك

 قلت: حممد.ف

 ؟قال: ابن من

 قلت: ابن إدريس.

 ؟قال: من تكون

 قلت: شافعي.

 ؟مطليبقال يل: 

                                   
هـــ، كما يف هذا اجلزء املوضوع, ومل يثبت أن الشافعي ذهب  171أي سنة  27

وغريها... ولو ثبت ذلك ملا غفل عن ذلك املؤرخون جلرجان أو الري أو أصبهان 
 .واحملدثون, و ألثبتوه يف توارخيهم

 هـــ، كما يف هذا اجلزء املوضوع. 171أي سنة  28
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إىل  فأويت فكتب ذلك يف ألواح كانت يف كمه وخلى سبيلي. قلت: أجل.ف
بعض املساجد أفكر يف عاقبة ما فعل، حىت إذا ذهب من الليل النصف كبس 

حىت أتوا إيل،  ،رجل 29كلمن كان فيه، وأقبلوا يتأملون وجه   وأزعر كلاملسجد، 
وقالوا:  ،عليمث أقبلوا  احلاجة والغاية املطلوبة. فقال هلم: ال أبس عليكم، هذا

 أجب أمري املؤمنني.

 سالممري املؤمنني سلمت عليه أب : فقمت غري ممتنع، فلما أبصرتالشافعيقال 
 ،اخلطأ والصواببني  بصفاء ذهنهوميز  واتساق الكالم، فاستحسن األلفاظ سنة

  ؟ورد علي اجلواب، مث قال يل: تزعم أنك من بين هاشم

 فقلت: اي أمري املؤمنني كل زعم يف كتاب هللا ابطل.

 ؟فقال يل: فتقول

 قلت: نعم. 

 .نسبكيل عن  : أبنقال

 .آدم عليه السالم ابلطني احلقت: فانتسبت حىت رضي هللا عنه الشافعيقال 

                                   
 رجل". رجل: "وجه يف األصل 29
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ولد إال يف رجل من  الفصاحة وال هذه البالغةفقال يل الرشيد: ما تكون هذه  
هل لك أن أوليك قضاء املسلمني وأشاطرك ما أان فيه وينفذ  عبد املطلب.

 صلى هللا عليه وسلمحكمك فيهم وحكمي على ما اشرتط وجاء به الرسول 
 ؟عليه األمة واجتمعت

فتح ابب القضاء ابلغداة وأغلق ابلعشي قلت: لو سألتين اي أمري املؤمنني أن أ
 بنعمتك هذه ما فعلت ذلك أبدا. 

 ؟ض دنياان شيئاتقبل من عر : يل وقال ،قال: فبكى الرشيد

  قلت: يكون معجال.

فأمر يل أبلف دينار، فما برحت من مقامي حىت قبضتها. مث سألين بعض الغلمان 
 ما أقامسهم إذ ال فلم تسع املروءة إذ كنت مسؤوال واحلشم أن أصلهم من صليت،

، فخرج يل قسم كأقسامهم، وعدت إىل املسجد الذي كنت فيه علي أنعم هللا به
 . ليليت

صالة الفجر يف مجاعة وأجاد القراءة، وحلقه فصلى بنا غالم تقدم  ،فلما أصبحت
 بعد السالم:فقلت له  فلم يدر كيف الدخول وال كيف اخلروج. ،سهو يف الصالة

فأعاد مسارعا وأعدان، مث قلت له: ائتين ببياض أفسدت علينا وعلى نفسك أعد. 
إىل أعمل لك فيه ابب السهو يف الصالة والدخول فيها واخلروج منها، فسارع 

 كتااب ملا رأيت منوألفت  قرحييت وكشف عن صدري، عز وجل ذلك، ففتح هللا 
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وإمجاع  صلى هللا عليه وسلموسنة الرسول رغبته يف العلم من نص كتاب هللا تعاىل 
. وهو "كتاب الزعفراينيعرف ب: "املسلمني، ومسيته ابمسه، وهو أربعون جزءا، 

 30 .وضعت ابلعراق حىت تكامل يف ثالث سننيالذي 

فرأيت  ،وقدم احلاج فخرجت أسأهلم عن احلجاز ،ووالين الرشيد صدقات جنران
كالم، وأشار إيل ابل ،ابلسالم أمر قائد القبة أن يقف أشار إيلفلما  ،قبة فىت يف

 .ملصيففقال يل: قد أربع وأخرف  فسألته عن مالك وعن احلجاز.

 أختصر. وأفقال يل: أشرح لك  ،مث عاودته إىل السؤال

 قلت: يف االختصار البالغة.

يعود ليلة فال  وإن له ثالث مائة جارية يبيت عند اجلارية ،اجلسم صحة فقال: مث
  31قد اختصرت لك خربه.ف إىل سنة اإليه

                                   
وهذا من الكذب الواضح، فلم يلقى الشافعي الزعفراين إال بعد سنة   30

خلف بن  (: "ان67األئمة الفقهاء )ص: االنتقاء يف فضائل الثالثة هـــ، 195
قاسم قال ان احلسن بن رشيق قال ان عبد هللا بن عمر العمرّي الّتميمّي قال ان 
احلسن بن حمّمد بن الّصّباح الّزعفرايّن قال قدم علينا الّشافعّي بغداد سنة مخس 

وتسعني  وتسعني ومائة فأقام عندان سنتني مثّ رجع إىل مّكة مثّ قدم علينا سنة مثان
 ."فأقام عندان أشهرا مثّ خرج إىل مصر وهبا مات
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 .أن أراه يف حال غناه كما رأيته يف حال فقره : فاشتهيتالشافعيقال 

من املال ما يصلح  مثفقلت له:  ،فأتيت الزعفراين: رضي هللا عنه الشافعيقال 
 ؟للسفر

 والعراق عامة بظعنك عنه، ومجيع مايل فيه لك. ،فقال: إنك لتوحشين خاصة

 ؟تعيش بمففقلت له: 

على  أخذت منهف ،يف ماله مث نظر إيل وحكمين قال: اجلاه أوسع من املال.
 .و الرفاية الكفايةحسب 

 حران[ الشافعي]دخول 
فذكرت  ،حران دخلتها يوم اجلمعة يت إىلوسرت على داير ربيعة ومضر، فلما أت 

رأيت  علي املاء فقصدت إىل احلمام، فلما سكبت ،فضل الغسل وما جاء فيه
حلق  يف سنة. فدعوت املزين، فلما بدأ يف سنتنيفقلت: أحيي  ،شعر رأسي شعثا

 ،إىل خدمتهمفدعوه  ،البلد أبناءقوم من  32دخلو  ،رأسي وأخذ القليل من شعري
وخرجت  .فلما قضوا ما أرادوا منه عاد إىل ما أردته وتركين. إىل خدمتهمفسارع 

                                                                   
وال ندري كيف كان اإلمام مالك ُيطعمهم ويكسيهم, ولو كان هذا اثبت عنه  31

 ملا فات ذلك أهل التاريخ واحلديث.
 وهللا أعلم. ،والصواب "فدخل" ،"ودخل" ،هكذا يف األصل 32
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إذا و  ،خذ هذا وقلت له: ،أكثر ما كان معي من الداننري إليه من احلمام فدفعت 
فاجتمع على  ،الناس ىير 33معه مبافنظر إيل متعجبا  وقف بك غريب فال حتقره.

 ،وبذيل له على فعلي به الناسفلما خرجت عاتبين  .ابب احلمام خلق كثري
 .إليهوأنه لو أمكن أكثر مما فعلت لسارعت  تفأخذت أريهم قلة ما فعل

ت فقدم ،الشاهإذ خرج بعض من كان يف احلمام من  ،يف اخلطاب أان كذلك فبينا
وقال  ،كبها، فسمع خطايب هلم فاحندر عن البغلة بعد أن استوى عليهالري له بغلة 

 ؟الشافعيأنت  يل:

 .فمد الركاب مما يليين فقلت: نعم.

 ؟ركبتملا  ،: حبق سيدك هللاوقال

 وقد حصلت تىمث أ ،أتيت إىل منزل الفىتومضى يب الغالم مطرقا بني يدي حىت 
، مث حضرت املائدة فغسل علينا ،ابلغسليف منزله، فاظهر البشاشة، مث دعى 

 ؟: مالك اي أاب عبد هللايل فسمى وحبست يدي. فقال

 طعامك علي حرام حىت أعرف من أين هذه املعرفة.إن فقلت: 

 وأنت يل أستاذ.فقال: أان ممن كنت مسعت منك الكتاب الذي وضعت ببغداد 

                                   
 صنعت معه". والصواب: " مبا ،هكذا يف األصل 33
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 رحم متصل. 34العقل: فقلت: العلم بني أهل رضي هللا عنه الشافعيقال 
وأقمت ضيفه ثالاث،  ،إال بيين وبني أبناء جنسيتعاىل  هللا يعرفإذ مل  .فأكلت

حول حران أربع ضياع  يل :نفسه مكارم، مث قال منفلما كان بعد ثالث عرض 
 املقام فإهنا هدية مين إليك. ن اخرتتإ هللا ما حبران أحسن منها، أشهد

 ؟فقلت: فبم تعيش

كون لك في أربعون ألف درهم أجتر هبا، -ا إليهوأشار  -قال: يف صناديقي تلك 
 الضياع وأعيش أان يف التجارة.

علما تعوض  إذا :بلدي خرجت إال بنية منفقلت: ليس إىل هذا قصدت، وال 
 ،عليها حمسود ،حمببةة يف اآلخرة حممودة الدنيا والعاقب 35يورث حسن الثناء يف

 .يغتبط مبثلها

 فقال يل: فاملال إذن من شأن املسافر.

وخرجت من مدينة حران  ،ألفا: فقبضت األربعني رضي هللا عنه الشافعيقال 
 :منهم ،بني يدي أمحال الداننري والدراهم. مث تلقاين الرجال وأصحاب احلديثو 

                                   
 .احلاشيةيف  34
 يف احلاشية. 35
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؛ فما زلت أجيز كل إنسان 37عيينة، واألوزاعي، وسفيان بن 36أمحد بن حنبل
 .منهم على قدر ما قسم له ومعرفته

 مدينة الرملة[ الشافعي]دخول 
حىت دخلت مدينة الرملة وليس معي إال عشرة داننري فاشرتيت هبا راحلة  
 .استويت على كورها وقصدت احلجازف

 [الثانية إىل املدينة الشافعيرحلة ]
 صلى هللا عليه وسلم نيبمدينة الإىل  فما زلت من منهل إىل منهل حىت وصلت 

فأخنت راحليت إبزاء املسجد، وصليت  .38بعد سبعة وعشرين يوما صالة العصر

                                   
وهذا كذب واضح، فلم يبدأ أمحد بن حنبل طلب احلديث إال عندما كان  36

هــ، هكذا روى صاحل بن أمحد بن حنبل عن أبيه يف  180سنة أي سنة 16عمره 
(. وإن صدقنا ما يف هذا اجلزء املوضوع لقلنا أن الشافعي التقى 1/31سريته )

فكيف يكون اإلمام أمحد رجل حديث وهو  سنوات. 10أبمحد عندما كان عمره 
 ابن عشر سنوات؟

وذكر األوزاعي هنا كاف إلبطال كل هذه القصة، فلو آمنا مبا وجد يف هذا  37
، واألوزاعي مات 174اجلزء لقلنا أن الشافعي التقى ابألوزاعي بعد وفاته سنة 

 هـــ. 158سنة 
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 فيهاالعصر فائتا ورأيت كرسيا من احلديد عليه خمدة من قباطي مصر مكتوب 
 .«.املؤمنني ال إله إال هللا حممد رسول هللا هارون أمري»ابحلرير: 

 إذ رأيت مالك 39كذلك : وحوله أربع مائة دفرت أو يزيدون. فبينماالشافعيقال  
 ،وقد فاح عطره يف املسجد صلى هللا عليه وسلمبن أنس قد دخل من ابب النيب ا

 ،من كان قاعدا إليه وحوله أربع مائة أو يزيدون حيمل ذيوله أربعة، فلما وصل قام 
 جراح العمد.ألقى مسألة يف وجلس على الكرسي ف

فقمت قائما يف  ،رضي هللا عنه: فلما مسعت ذلك مل يسعين الصرب الشافعيقال  
فبادر  قل: اجلواب كذا وكذا. فقلت له: ،بقاالورأيت إنساان  ،سور احللقة

وأقبل على أصحابه  ،ابجلواب قبل فراغ مالك من السؤال، فأطرق عنه مالك
ففرح اجلاهل  فسأهلم عن اجلواب، فخالفوه، فقال هلم: أخطأمت وأصاب الرجل.

فلما ألقى السؤال الثاين أقبل علي اجلاهل يطلب مين اجلواب، فأقبلت  .إبصابته
، وأقبل إليه  فبادر ابجلواب، فلم يلتفت مالك عليه وقلت له: اجلواب كذا وكذا.

أخطأمت  فقال هلم: ،يف اجلواب ن اجلواب، فخالفوهعلى أصحابه واستخربهم ع
 وأصاب الرجل.

                                                                   
والصواب أهنا: "عند صالة العصر" أو "بعد صالة العصر"  ،هكذا يف األصل 38

 وهذه أحسن.
 والصواب: "فبينما أان كذلك". ،هكذا يف األصل 39
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رضي هللا عنه: فلما ألقى السؤال الثالث قلت له: اجلواب كذا  الشافعيقال  
فخالفوه وأقبل على أصحابه  ،عنه أيضا فبادر ابجلواب، فأعرض مالك وكذا.

 موضعك. ذلكادخل، ليس  ،أخطأمت وأصاب الرجل فقال: .جلواباب

 ،بني يديه وجثى ،: فدخل الرجل طاعة منه ملالكرضي هللا عنه الشافعيقال  
 ؟املوطأقرأت  فقال له مالك:

 قال: ال. 

 ؟قال: فنظرت يف مسائل ابن جريج

 قال: ال. 

 ؟قال: فلقيت جعفرا بن حممد الصادق

 قال: ال. 

 ؟العلم من أين قال: فهذا

 .اجلواب كذا وكذا. فكنت أقولقل  له: إىل جانيب غالم شاب يقول يل: قال

احللقة عليه.  فكربتأبعناقهم اللتفات مالك، قال:  الناسفالتفت مالك والتفت 
 .إلينامر صاحبك ابلدخول قم،  فقال للجاهل:
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جالسا بني يديه، فيه ل مالك ابملوضع الذي كان اجلاه هو، فإذا أان فدخلت
 ؟الشافعيأنت  قال يل:و  ،فتأملين ساعة

هذا الباب الذي  متم قموقال:  ،فضمين إىل صدره ونزل عن كرسيه فقلت: نعم. 
 . الذي لك املنسوب إيلحنن فيه حىت أنصرف إىل املنزل 

العمد، فما أجابين  جراح: فألقيت أربع مائة مسألة يف رضي هللا عنه الشافعيقال 
  ألول كذا وكذا، والثاينوقلت: ا ،احتجت أن آيت أبربع مائة جوابأحد جبواب، و 

فلما  ،وصلينا العشاء املغرب، وضرب مالك بيده إيل وسقط القرص كذا وكذا.
مم بكاؤك؟ كأنك فبكيت، فقال يل:  املنزل رأيت بناء غري البناء األولدخلت 

 قد بعت اآلخرة ابلدنيا. خلت أن  مما ترىخفت اي أاب عبد هللا 

 ذاك. –وهللا  –قلت: هو 

من أقاصي جتيئين هذه هدااي خراسان وهدااي مصر  ،طب نفسا وقر عيناقال: 
الصدقة، وإن يل  ويرديقبل اهلدية  صلى هللا عليه وسلم النيب الدنيا، وقد كان

مل  ماعبيد مثلها  ثالث مائة خلعة من رق خراسان وقباطي مصر، وعندي
دينار آلف آلف ويف صناديقي تلك مخسة إليك، فهم هدية  ،تستكمل احللم

 فلك مين نصفها هدية مين إليك. ،زكاهتا عند كل حول حيول عليها أخرج منها
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مجيع ما وعدتين إال حتت ختمي  يبيتفال  ،فقلت: إنك موروث وأان موروث
أجلك كان  فهو لورثيت دونك، وإن حضرإن حضرين أجلي ف ،ليهليجري ملكي ع
 يل دون ورثتك. 

 وقال: أبيت إال العلم. ،فتبسم يف وجهي

 ل أحسن منه.فقلت: ال يستعم

فلما   إال ومجيع ما وعدين به حتت خامتي.: فما بت رضي هللا عنه الشافعيقال 
وانصرفت إىل املنزل أان وهو، وكل  ،صليت الفجر يف مجاعة ،غد يف غداة تكان

كراعا على اببه من مهاري خراسان وبغال واحد منا يده يف يد صاحبه، إذ رأيت  
ما رأيت كراعا أحسن له:  قلتف، ألوقدن املصابيح إىل جلودهن 40قدملو  ،مصر

  من هذا.

 فقال: هو هدية مين إليك اي أاب عبد هللا.

 منها دابة.لك فقلت له: دع 

 صلى هللا عليه وسلمأن أطأ قرية فيها قرب نيب هللا  فقال: أان أستحي من هللا تعاىل
 حبافر دابة.

                                   
 والصواب: "قدمت". ،هكذا يف األصل 40
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 : فعلمت أن ورع مالك على حاله.رضي هللا عنه الشافعيقال 

 إىل مكة[ الشافعي]عودة 
 أنفدتو  ،ونعمههللا  خري أسوقوأان  ،ت عنده ثالاث. مث ارحتلت إىل مكةفأقم 

 ،فالتقتين ،ونسوة معهااحلرم، خرجت العجوز فلما وصلت إىل . بريدا يعلم خبربي
ليس  وقالت: ،ضمتين إىل صدرها، وضمتين عجوز كنت آلفها وأمسيها خاليتف

 41أم. كل فؤادها عليك  ،اجتاحت املناايأمك 

فلما  احلجاز من امرأة.: وهي أول كلمة مسعتها يف رضي هللا عنه الشافعيقال 
 ؟قالت يل العجوز: إىل أين عزمت ،مهمت ابلدخول

 : إىل املنزل.قلتف

ا مثراي إليه قالت يل: هيهات، خترج من مكة ابألمس فقريا ال مال لك وتعود 
 ؟على بين عمك بذلك تفتخر

 أصنع؟ فقلت: ما

                                   
 
41

 ." هكذا في األصل، ولعل الصواب هنا: "كل فؤادنا عليك أم
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وحتمل اجلائع  43تشبع :يف األبطح، واند يف العرب 42خيمتكقالت: اضرب 
 رتبح ثناء الدنيا وثواب اآلخرة.فاملنقطع وتكسو العاري، 

 ،على آابط اإلبل، وبلغ ذلك مالكاالرجال ففعلت ما أمرت وسار بذلك الفعل 
صار يف كل عام مثل ما  إيلويعدين أنه حيمل  ،فكتب إيل يستحثين على الفعل

 .منه إيل

بغلة وخلعة  معي إال جاءعلى شيء مما  44أقدر وأان ،مكة إىل وما دخلت 
 ،قربة  من يدي فناولتين إايها أمة على كتفيها املقرعة فوقعت ،دينارا 45ومخسني

 ؟ما أنت صانع فقالت يل العجوز: ،مسة داننريأجزيها خبا معي ممفأخرجت 

 ا.إليهفدفعت ا مجيع ما معك.إليهفقالت: ادفع  على فعلها. أجزيها فقلت هلا

وأقام مالك رضي هللا عنه حيمل  ودخلت مكة فما بت تلك الليلة إال مديوان. 
، فلما مات ضاق 46إحدى عشرة سنة فطيفا .إيل كل عام مثل ما كان دفع إيل

                                   
انظر احلاشية.  42 
 أنك تشبع".والصواب: "  ،هكذا يف األصل 43
 والصواب: "ال أقدر". ،هكذا يف األصل 44

والصواب: "مخسون". ،هكذا يف األصل  45 
هـــ أنفق على  185هـــ إىل سنة  174أي أن مالك رمحه هللا تعاىل من سنة  46

 هـــ، فكيف له أن ينفق عليه بعد موته؟ 179الشافعي، واإلمام مالك تويف سنة 
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 ما قامفعوضين عبد هللا بن عبد احلكم  ،47يب احلجاز، وخرجت إىل مصر
 .ابلكفاية

 فهذا مجيع ما لقيت يف سفري، فافهم ذلك اي ربيع.

فما وقع  ،حبضرته فما وجدان ابجمللس فرصة قال الربيع: فسألين املزين إمالء ذلك 
 غريي من أصحابه: ال حرملة وال غريه. 48أحدكتاب السفر 

 رضي هللا عنه. الشافعيمتت رحلة إمام املسلمني حممد بن إدريس  

 - هـــ.1440ومت ذلك يف شهر شوال سنة  ،الذي بنعمته تتم الصاحلاتواحلمد هلل  -

 

 

                                   
، ومات الشافعي سنة سنواتربع إال قبل موته أب إىل مصر الشافعي مل يذهب 47

 هـــ. 185وأما يف هذا اجلزء املوضوع كان ذهابه إىل مصر سنة   ،هــ 204
 والصواب: "ألحد".  ،هكذا يف األصل 48
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 هـ.1413الطبعة الثانية،  ،اجليزة ،دار هجر ،الفتاح حممد احللو

 الطبعة  ،الدقاهرة ،مطبعة دار الكتب املصرية ،فهرس دار الكتب املصرية
 م.1930هـــ/ 1348سنة  ،األوىل

 دار البشائر  ،حتدقيق: عبد الفتاح أبو غدة ،البن حجر ،لسان امليزان
 م.2002هـــ/1423سنة  ،الطبعة األوىل ،بريوت ،اإلسالمية

 حتدقيق: حسن  ،علي بن يوسف الدقفطي ،احملمدون من الشعراء وأشعارهم
 م. 1970هـ/ 1390 ،دار اليمامة ،معمري

 




