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 الفيلسوف الرباين ٣

 א

احلمد هللا الذي خلق السموات واألرض، وجعل الظلمات        
والنور مث الذين كفروا برهبم يعدلون، واحلمد هللا الذي ال يؤدى           

اضي نعمه شكر نعمة من نعمه إال بنعمة منه توجب على مؤدي م    
بأداءها نعمة حادثة جيب عليه شكره هبا، وال يبلغ الواصفون كنه           
عظمته الذي هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه،             
أمحده محداً كما ينبغي لكرم وجهه وعز جالله، وأستعينه استعانة          
من ال حول له وال قوة إال به، واستهديه هبداه الذي ال يضل من              

فره ملا أزلفت وأخرت استغفار من يقر        أنعم به عليه، واستغ   
بعبوديته ويعلم أنه ال يغفر ذنبه وال ينجيه منه إال هو، وأشهد أن             

 .ال إله إال اهللا وحده ال شريك له و أن حممداً عبده ورسوله

هبذه الكلمات النرية استفتح اإلمام الشافعي املطليب كتابه         
عه يف مكة،   اخلالد العظيم، كتاب الرسالة يف أصول الفقه، صن        

وذاع يف بغداد، وأعيدت صياغته مبصر، قال عبد الرمحن بن            
 ).واهللا ما صليت صالة إال وأنا أدعو للشافعي فيها: (مهدي

 

 

الفيلسوف الرباين  ٤

 فموضوعنا عن الفيلسوف الرباين حممد بن إدريس          
 .الشافعي

ومن الطريف أن هذا العنوان ليس من بنات أفكاري، إمنا           
ى الشافعي، فقد قال رمحه     هو من ثناء اإلمام أمحد بن حنبل عل       

 -:الشافعي فيلسوف يف أربعة أشياء : اهللا

 .فيلسوف يف اللغة * 

 .فيلسوف يف املعاين * 

 .فيلسوف يف الفقه * 

 .  فيلسوف يف اختالف الناس * 

 .رواه البيهقي وابن عساكر يف مناقب الشافعي 

ومن الظاهر أن اإلمام مل يكن يقصد جمرد علم الشافعي           
 .ائل بل ما وراء ذلك من عمق اللغة وإحاطة بالفقههبذه املس

 .وال غرابة أن يكون الشافعي بذلك فيلسوفاً



 

     

 

 الفيلسوف الرباين ٥

 أما كونه ربانياً، فقد كان يقسم الليل أثالثاً ثلث لطلب           
 .العلم، وثلث للصالة والتهجد، وثلث للنوم

 وأكثر من هذا فإن اإلمام أمحد قد رشح الشافعي ملنصب          
 يف احلديث   صلى اهللا عليه وسلم     لنيب  اجملددية الذي وعد به ا    

إن اهللا يبعث هلذه األمة على رأس كل مائة سنة من            : "الصحيح
 –من حديث أيب هريرة     ) ٤٢٩١(أخرجه أبو داود    " جيدد دينها 

نظرنا يف رأس املئة األوىل     :   فقال اإلمام أمحد    -رضي اهللا عنه    
 .فإذا هو عمر بن عبد العزيز ورأس الثانية الشافعي 

ذ سنني طويلة عقدت جملساً عن إمام دار اهلجرة مالك           من
 مث عقدت جملساً آخر يف احلديث عن إمام         - رمحه اهللا    -بن أنس   

 وكان يدور يف نفسي أن      - رمحه اهللا    -أهل السنة أمحد بن حنبل      
أعقد جملساً يدور يف احلديث عن الشافعي، وآخر يف احلديث عن           

فإن هؤالء  . ربعة املتبوعني أيب حنيفة حىت يكتمل عقد األئمة األ      
األئمة ـ الذين بقي هلم هذا اخللود والتميز يف تاريخ األمة ـ             
قمم شاخمة حافلة مبواضع التأسي والقدوة، ولذا فإن تدارس           
سريهم ذو أثر وفائدة كبرية، ومن مث جاء احلديث عن الفيلسوف           

 

 

الفيلسوف الرباين  ٦

زهلم الرباين سائالً اهللا أن يغفر لنا وهلم ويرفع يف درجات اجلنان ن           
ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإلميان وال جتعل يف قلوبنا           "

 ".غالً للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

 

 الفيلسوف الرباين ٧

א א  א

الشافعي أول من كتب يف سريته الذاتية بعيداً عن االفتخار          
أحق الناس بالقدر من عرف قدر       : واالدعاء الكاذب، يقول  

 .كلمات مجيلة عن طفولتهفوجدت له . نفسه

 بلدة بفلسطني يف قطاع     -ولدت بعسقالن   : يقول الشافعي 
 .  وملا أتت علّي سنة محلتين أمي إىل مكة-غزة 

وقد ولد الشافعي يف العام الذي مات فيه أبو حنيفة، بل            
وقد ورد هذا   . يف اليوم الذي مات فيه أبو حنيفة      : قال بعضهم 

ى مطلق اليوم ال على اليوم      بسند جيد، لكن قد حيمل اليوم عل      
 .احملدد

كنت ألزم الرمي حىت تدربت عليه،       :  وقال رمحه اهللا  
فكنت أصيب من كل عشرة أسهم تسعة، وكنت يتيماً يف حجر           
أمي ومل يكن هلا ما تعطيين للمعلم، فرضي املعلم مين أن أقوم             
على الصبيان فأخفف عنه يف غيابه، وحفظت القرآن وأنا ابن           

 .حفظت موطأ مالك وأنا ابن عشرسبع سنني، و

 

 

الفيلسوف الرباين  ٨

أقمت يف بطون العرب عشرين سنة آخذ من         :  مث قال 
 .أشعارها ولغاهتا

هـ وكان  ١٨٤ بعد ذلك استدعي الشافعي إىل بغداد سنة        
ذلك بناء على وشاية وصلت إىل هارون الرشيد عنه وعن مجاعة           
من العلويني، فكان متهماً بالتآمر على الدولة العباسية، ضربت          

 يديه تسع رقاب كان آخرهم شاباً من أهل املدينة قال              بني
مث توسل إليه أن يتركه حىت      . ال أعود إىل ما كنت عليه     : للرشيد

يراسل أمه يف املدينة ولكنه مل يسعفه فقتله، وملا جاء دور الشافعي   
يا أمري املؤمنني أنا لست بطاليب وال علوي وإمنا أدخلت          : قال له 

وظلماً وعدواناً، وإمنا أنا رجل من بين        وسط هؤالء القوم بغيا     
عبد املطلب بن عبد مناف وعلى حظ من العلم والفقه والقاضي           

وكان القاضي حممد بن احلسن الشيباين قاعداً بني        . يعرف ذلك 
يا أمري املؤمنني نعم أنا أعرف ذلك وله        : يدي الرشيد، فقال له   

قال ف. من العلم حمل كبري، وليس الذي رفع إليك من شأنه           
فأخذه القاضي وكان هذا    . خذه حىت أحبث يف أمره     : الرشيد

وكانت هذه  . ألمر أراده اهللا عز وجل    : سبب خالصه كما قال   



 

     

 

 الفيلسوف الرباين ٩

احلادثة سبباً لبقاء الشافعي يف بغداد لسنتني أو أكثر، وتتلمذ            
خالهلا على حممد بن احلسن الشيباين، أما أبو يوسف فلم يلقه ومل          

 قبل أن يقدم الشافعي بغداد،      يأخذ عنه، فقد مات أبو يوسف     
 .فالرواية أنه قابله وناظره رواية مكذوبة موضوعة

 رجع الشافعي إىل احلجاز وصار بعد وفاة مالك أشهر          
املفتني فيه حنواً من تسع سنوات، مث قدم بعد ذلك إىل بغداد              
والتقى بأمحد بن حنبل هناك، وكان قد التقى به واهللا أعلم قبل             

تني رحل إىل مصر حيث كان حيبه واليها         ذلك مبكة، وبعد سن   
 .  سنة٥٤هـ  عن  ٢٠٤ومكث هبا حىت تويف سنة 

ختلل هذا العمر القصري رحالت عديدة إىل اليمن وقبائل          
العرب كلها، وكان حريصاً على مجع العلوم الفقه والطب واللغة          

 .والفراسة

 

 

 

 

 

الفيلسوف الرباين ١٠

 

ن الشافعي على   إذا كان املرء بأصغريه عقله ولسانه فلقد كا       
أوج التمام يف ذلك، كان حكيماً عاقالً بعيد الغور شهد له             

ما رأيت أحداً أعقل من     : بالعقل كثريون، حىت قال أبو عبيدة     
 .الشافعي

لو مجعت  :  وكذا قال يونس بن عبد األعلى، حىت إنه قال        
 . له أمة  لوسعهم عقله

ىت إن فاتك عقل هذا الف    : وقال اإلمام أمحد لبعض أصحابه    
 .أخشى أال جتد مثله

ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته      : وقال يونس الصديف  
يوماً يف مسألة واختلفت معه مث افترقنا فلقيين من الغد وأخذ             

يا أبا موسى أال يستقيم أن نكون إخواناً وإن مل           : بيدي مث قال  
 . نتفق يف مسألة

هذا يدل على كمال عقل     : قال الذهيب تعليقاً على ذلك    
 .ا اإلمام وفقه نفسه، فما زال النظراء خيتلفونهذ



 

     

 

 الفيلسوف الرباين ١١

وهذه إحدى املسائل اليت استوقفتين يف سرية الشافعي، فإن         
. أال يستقيم أن نكون إخواناً وإن مل نتفق يف مسألة         : قوله للرجل 

يدل فعالً على فقه نفسه وسعة عقله ونبله، فإنه يدرك أن الناس             
اركهم وال يف علمهم وال     ال ميكن أن يتفقوا يف عقوهلم وال يف مد        

يف شخصياهتم فال ميكن أن يتفقوا على كل شيء، وليس أمامهم           
إال أحد طريقني؛ إما أن خيتلفوا اختالفا بعيداً، وإما أن يضعوا            
ألنفسهم قواعد عامة يتفقون على مجيعها ويقبلون اخلالف يف          

 .جزيئاهتا وفروعها

 مىت يتأدب الصاحلون هبذا األدب؟ 

ورهم ملن خيالفوهنم، ويقدمون أصل األخوة        ومىت تتسع صد  
 اإلميانية على طارئ اخلالف الفرعي؟ 

 وهل ميكن أن يتفق الناس؟ 

وهل يسع من رأى شيئاً غري ما ترى أن يكتم دينه الذي يدين اهللا              
 به من أجل خاطرك ؟

 وهل جيوز له أن يعصي اهللا ورسوله ليطيعك ؟ 

 

 

الفيلسوف الرباين ١٢

 وهل تريد منه ما ال تصنعه أنت لنفسك؟ 

فإنك لو كنت تعتقد أمراً من األمور مل يكن لك ديناً وال            
عقالً وال مروءة أن جتامل فيما تقول، أو تراه من أجل هذا أو              

 ذاك فكيف تريد هلم أمراً ال ترضاه لنفسك؟ 

إن من عقل الشافعي رمحه اهللا أن يؤصل هذه القاعدة يف            
 .فقه اخلالف بني املسلمني

ىل العقل فوجدت له حداً     نظرت إ : ومن عقله أيضاً قوله   
 .ينتهي إليه، كما أن للبصر حداً ينتهي إليه

فهو رمحه اهللا يدرك أن العقل الفطري املركب يف اإلنسان          
هو آلة للفهم واإلدراك والنظر، كما أن البصر آلة للرؤية             
واإلدراك ، وكما أن البصر له حد ينتهي إليه كبعد املسافة              

 العقل كذلك له حد ينتهي       واحلدود واجلدران وغري ذلك فإن    
 . إليه، فإن العقل إذا وضع يف غري حمله فسد

وإىل جوار سعة عقله رمحه اهللا فقد كان فصيحاً متمكنا من  
ناصية اللغة مشهوداً له، حىت عدَّ العلماء قول الشافعي ونطقه           



 

     

 

 الفيلسوف الرباين ١٣

حجة يف اللغة العربية، وشهد له بذلك األئمة الفحول كثعلب           
زهري وابن هشام، بل قال اجلاحظ       واملربد، وأيب منصور األ    

نظرت يف كتب هؤالء النبغة الذين نبغوا يف العلم فلم أر           : املعتزيل
 .أحسن تأليفاً من الشافعي املطليب كأنه ينظم الدرر

ما كان الشافعي إال ساحراً،     : يقول يونس بن عبد األعلى    
ما كنا ندري ما يقول إذا قعدنا حوله كأن ألفاظه سكر، كان قد             

 عذوبة منطق وحسن بالغة وفرط ذكاء وسيالن ذهن           أويت
 .وكمال فصاحة وحضور حجة

أمسع : كيف شهوتك لألدب؟ قال   :  قيل للشافعي رمحه اهللا   
احلرف منه مما مل أمسعه من قبل فتشدين  أعضائي كلها كأن لكل             

كيف : قيل. عضو منها أذناً تسمع فتلتذ بذلك كما تلتذ األذن         
كيف : قيل. موع املنوع على املال   حرص اجل : حرصك عليه؟ قال  

 .طلب املرأة املضيعة ولدها ليس هلا غريه: طلبك له؟ قال

 إذن لقد مجع الشافعي فقهاً وعقالً وأدباً وحكمة، ومجع          
إىل ذلك فصاحة وبالغة، وهذا حيدونا إىل أن ننظر فواصل من            

 :قوله، أذكر بعض ما كان يقول رمحه اهللا

 

 

الفيلسوف الرباين ١٤

قيل . فضل من طلب العلم   ليس بعد أداء الفرائض شيء أ     
 .وال اجلهاد يف سبيل اهللا : وال اجلهاد يف سبيل اهللا؟ قال: له

مل يعط أحد يف الدنيا أفضل      : ونقل عنه ابن عيينة أنه قال     
 -من النبوة، ومل يعط ألحد بعد النبوة أفضل من طلب العلم             

وكأنه يشري بذلك إىل أن طلب العلم سبيل إىل معرفة ما جاء به             
 ومل يعط أحد يف اآلخرة أفضل من         -ء عليهم السالم    األنبيا
 .الرمحة

املراء يف العلم يقسي    : قال الربيع بن سليمان عن الشافعي     
 .القلب ويورث الضغائن

لقد كان الشافعي كارهاً للمراء واجلدل الذي كثرياً ما           
يثور بني طلبة العلم، فيختلفون يف مسائل فيتناظرون ويتجادلون         

م أن يظهر باحلجة وأن ينتصر على غريه،         ويصبح هم كل منه   
وقد يتكثر يف اجملالس هبذه األغلوطات واملسائل اليت ال مثرة من            

من إذالل العلم أن تناظر كل من       : ورائها، ولذلك قال رمحه اهللا    
فإن كثرياً من املسائل ينبغي      . ناظرك وتقاول كل من قاولك     

 .الطالب العلم أن يكرم نفسه ويصوهنا عن اخلوض فيه



 

     

 

 الفيلسوف الرباين ١٥

: قال. ضع كتاباً يف اإلرجاء   : قلت للشافعي : قال أبو ثور  
وكأنه ذم الكالم؛ ألنه شعر أن هذه املسائل         . دع عنك هذا  

 .ليست املراد هبا العلم املقرب إىل اهللا تعاىل

لو أردت أن أكتب    : ومع ذلك فقد نقل الربيع عنه قوله       
 عن كل خمالف كتاباً لفعلت، ولكن ليس الكالم من شأين، وال           

 .أحب أن ينسب إيلّ منه شيء

وهذا النفس الزكي متواتر عن اإلمام        :  يقول الذهيب 
 .الشافعي

 ومع ذلك فقد كان الشافعي يناظر للمصلحة بكلمات         
 .معدودة ولكنه فصل يف املقال 

ما تقول يف اإلميان؟ فنظر      : جاء رجل للشافعي فقال    
ما : الشافعي يف وجهه فعرف أن الرجل صاحب جدل، فقال         

وما : قال. اإلميان يف القلب فحسب   : أقول: تقول أنت؟ قال  
إن الذين آمنوا وعملوا     : "إن اهللا تعاىل قال    : دليلك؟ قال 
: فقال. والواو تدل على التفريق وأهنما شيئان     : قال" الصاحلات

: قال. نعم: فأنت ترى أن الواو تدل على التفريق؟ فقال الرجل        

 

 

الفيلسوف الرباين ١٦

رب املشرقني ورب   : "فأنت إذن تعبد إهلني؛ ألن اهللا يقول        
 .فنكص الرجل ورجع عن قوله ". املغربني

 .من أقواله رمحه اهللا

ما ناظرت أحداً على الغلبة، ما ناظرته إال على حق          :  يقول
 .عندي، ما ناظرته إال على النصيحة

 فمن يستطيع أن يبلغ هذا املستوى؟ وهذا يذكرنا مبا نسب          
هذا العلم، وأنه مل    وددت لو أن اخللق تعلموا       : إليه من قوله  

 . ينسب إيلّ منه حرف واحد

إنه يدرك طبيعة النفس البشرية وحظ اإلنسان من نفسه،          
وأن كثرياً من الناس يتفاخرون بالعلم كما يتفاخرون بالدنيا           

بالغلبة خصوصاً يف ميادين الصراع      .. وكما يتفاخرون باملال    
ان جيهر  واجلدل والقيل والقال، ويتكاثرون باألتباع، ولذلك ك       

. هبذه الكلمات لتبيني منهجه وطريقته ويريب عليها من حوله          
ما ناظرت أحداً إال متنيت أن يظهر اهللا احلق على          : ويقول أيضاً 

لسانه، وما ناظرت أحداً إال أحببت أن يوفق ويسدد ويعان            
 .ويكون عليه رعاية من اهللا تعاىل



 

     

 

 الفيلسوف الرباين ١٧

 به إىل   هذا هو املستوى الرفيع الراقي الذي ينبغي أن نفاخر        
يوم القيامة، وأن جنعل هذا قدوة لنا أيضاً يف أحاديثنا مع الناس             
ويف نشرنا للعلم ويف مناظرتنا ملن خنتلف معه فال ننفره وأال             
حنشره يف زاوية، وأال نعتقد أن التضييق عليه هو الذي يقربه إىل            
احلق؛ ألن اهلدف من املناظرة الدعوة وليس االنتصار، كما ذكر          

: ن يناظر داود األصفهاين فلما ناظره يف مسألة قال        عن رجل كا  
كيف : قال. فإنك قد كفرت واحلمد هللا    . كذا: إن كنت قلت  

وال حول وال   : حتمد اهللا على كفر مسلم؟ كان يسعك أن تقول        
أما احلمد فإنه يدل على     . قوة إال باهللا، أو إنا هللا وإنا إليه راجعون        

 كفر مسلم؟جتدد نعمة حصلت لك فهل حتمد اهللا على 

ومل يكن الشافعي جيزم بصواب رأيه مطلقاً، إمنا كان يقول          
قولته املشهورة اليت أصبحت دستوراً للمتناظرين من الناحية          
النظرية، وإن كانت من الناحية العملية أبعد ما تكون عن الواقع،           

قويل صواب حيتمل اخلطأ وقول غريي خطأ حيتمل         : كان يقول 
 .الصواب
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ة يتغىن هبا الكثريون لفظا لكنهم خيالفوهنا       هذه حكمة تارخيي  
فعالً، فريون قوهلم صواباً ال حيتمل اخلطأ ويرون قول غريهم خطأ           
ال حيتمل الصواب، وقد حدث للشافعي قصة طريفة ومجيلة هلا           

 .تعلق هبذا املقام 

جاء اإلمام أمحد مبكة إىل حلقة سفيان بن عيينة فأشار إىل           
دونه أمري املؤمنني يف احلديث، فقال      إسحاق بن راهويه وكانوا يع    

فأخذ بيده حىت   . قم حىت أريك رجالً ما رأت عيناك مثله        : له
جاءوا إىل جملس الشافعي فجلسوا، وحتدثوا قليالً، مث قال            

 .هلم لنذهب إىل الرجل الذي مل تر عيناك مثله: إسحاق

فغضب إسحاق وقال   . هذا هو الشافعي  : فقال أمحد 
فما تومهت إال   . قال الزهري : د رجل يقول  أقمتنا من عن  : ألمحد

أنك ستأيت بنا إىل رجل مثل الزهري أو قريبا منه، فإذا بك تأيت              
اقتبس منه فما رأت    : قال أمحد إلسحاق  ! بنا إىل هذا الشاب   

فجلس إسحاق يناظر الشافعي، فناظره يف مسألة يف        . عيناك مثله 
ن الشافعي  دور مكة، وكان الشافعي ناظره يف جلود امليتة، فكا         

:  وإسحاق يقول  صلى اهللا عليه وسلم     يستدل بقول رسول اهللا     
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ما أحقك أن تكون    : فقال الشافعي رمحه اهللا   . قال فالن وفالن  
 صلى اهللا عليه وسلم    قال رسول اهللا    : يف غري هذا املكان أقول لك     

فنظر إسحاق إىل الذين معه ورطن      . قال فالن وفالن  : وتقول يل 
هذا إنسان  : علمها الشافعي، وقال كلمة معناها    هلم بلغته اليت ال ي    

متعامل، فعرف الشافعي أن الكالم فيه ما فيه ولكنه أعرض عنه،            
ملا تدبرت  : وملَّا تأمل إسحاق كالم الشافعي ندم أشدَّ الندم وقال        

ما قال الشافعي علمت أنه قد علم ما غاب عنا، واحيائي من             
 .افعيحممد بن إدريس، ورجع إسحاق إىل مذهب الش

 لقد كان التعصب لألقوال هو أكرب األدلة عند من ال            
ينظرون يف حجة املخالف بقدر ما يعربون عن تعصبهم ومتسكهم          
هبذا القول الذي قرع أمساعهم وتشربته عقوهلم، كما كان            
االحنياز إىل أحد االجتاهات أو املذاهب هو ما يعنيه ويعول عليه            

 .الذي ال يتأمل يف األدلة

اد فهو ربيبة العامل، فإن العامل ال مييل لشيء وال           أما احلي 
يأخذ بشيء إال حبجة وبرهان من اهللا عز وجل، رمبا تكون هذه            
املسألة أو تلك عند غري العامل مقطوعاً هبا ال حتتاج إىل نظر وال              
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تأمل، ولكنها عند العامل قد تكون خطأ أو حتتاج إىل نظر وتأمل            
تمل اخلطأ، لذلك يقول    أو على أحسن األحوال هي صواب حي       

كل ما قلته لكم ومل تشهد      : حرملة إن الشافعي كان يقول هلم     
به عقولكم أو تقبله فال تقبلوه واضربوا به ُعرض احلائط، فإن            

 . العقل مضطر لقبول احلق

إن كثرياً من الطلبة إذا اختلفوا مع شخص تنقصوه            
لمه أو  وهجروه ورمبا متنوا هالكه، أو أن تنـزل به فضيحة يف ع          

دينه أو يف دنياه، حىت يشمتوا به لفرط ما تشربت قلوهبم من              
 .ذلك 

وهذا من سوء الرأي وضيق األفق وقلة الدين ، وقد بلغ            
: الشافعي رمحه اهللا أن رجالً كان يدعو عليه يف سجوده يقول           

 .اللهم أمت الشافعي حىت ال يذهب علم مالك رمحه اهللا

ئل، وكتب بذلك    ألن الشافعي خالف مالكاً يف مسا      
 :كتاباً فقال الشافعي رمحه اهللا 

 متىن رجـال أن أموت وإن أمـت  فتلك سبيل لست فيها بأوحد
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 فقل للذي يبغي خالف الذي مضى  هتيأ  ألخرى مثلها فكـأن قد

 وقد علموا لو ينفع العلـم عندهم  إلن مت ما الداعي علي مبخلِد

ن خطأ رجل   ما ضحك أحد م   : ويقول الشافعي رمحه اهللا   
 .إال ثبت صوابه يف قلبه

لقد الحظت أن الشافعي رمحه اهللا كان عاملاً خبرياًَ يف            
النفوس متجرداً هللا عز وجل، فهو يشري إىل الطرق والوسائل اليت           
من شأهنا أن جتعل اآلخر يقبل احلق كما يشري إىل األسباب اليت             

إذا ضحكت من   : جتعلهم يرفضون احلق وينصرفون عنه يقول      
طأ رجل ثبت صوابه يف قلبه، يعين شعر بأنك سخرت منه             خ

وازدريته وتنقصته فصار عنده يف داخله متسك هبذا الشيء الذي          
قاله وإصرار عليه، وثبت صوابه يف قلبه، لقد كان الشافعي خبرياً           
يف أدواء النفوس عليماً يف كثري مسارهبا ومسالكها، وكان يسلك          

 .ليهم ذلك لدعوة الناس وإيصال العلم إ

إن روح احلوار املوضوعي الرزين الذي يستهدف الوصول        
إىل احلق وليس االنتصار للنفس حيتاج إىل ترسيخ وتدعيم، وهذه          
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قيمنا األصولية يف احلوار تربز لنا على يدي رجل من أئمة الفكر            
اإلسالمي األصيل ، فهو يرسخ بقوله وبفعله قبل أن يكون احلوار           

 اجملامع العاملية، وحنتاجها حنن املسلمني      لغة عاملية تطرح اليوم يف    
. أكثر مما حيتاجها غرينا؛ فنحن ال منلك القوة لكننا منلك احلق           

واحلق إمنا يظهر من خالل احلوار باللغة اهلادئة، واألسلوب اجليد،          
واحلجة اليت تقرع أمساع الناس، فإذا فقدنا احلوار وفقدنا القوة           

 فماذا بقي لنا؟ 

 على املدارس واملؤسسات العلمية والثقافية      إنين أقترح جبد  
واملراكز التربوية أن حترص على تدريب شبابنا على لغة احلوار           
وأسلوبه وأدب املناظرة وكيفية فهم اآلخرين والرد عليهم،          
وإعداد كتب وأشرطة ووسائل تعليمية يف ذلك؛ فقد حتول احلوار          

ولو إىل صراخ وضجيج وصخب ونوع من السباب واملشامتة،          
كانت هذه هي لغة احلوار وهي احلجة لكان اجلهال أوىل هبا من            

 . العلماء
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إن ذلك نوع من التردي األخالقي والسلوكي والعلمي،         
حيتاج إىل استدراك من املربني والعلماء واملخلصني والدعاة           

 .واملهتمني بأمر هذه األمة 

وهنا كلمة البن اجلوزي ال بد من اإلشارة إليها حول            
رأيت :  احلوار واخلالف بني الفقهاء وطلبة العلم، يقول       موضوع

مجاعة من املنتسبني إىل العلم يعملون عمل العوام، فإذا صلى             
ومل جيهر بالبسملة   ) يعين صلى إماماً  (احلنبلي يف مسجد شافعي     

غضب الشافعية عليه، وإذا صلى شافعي يف مسجد حنبلي وجهر          
ادية والعصبية فيها جمرد    غضبت احلنابلة عليه، وهذه مسألة اجته     

 .هوى مينع منه العلم 

رأيت الناس ال يعصمهم من      : قال أبو الوفاء ابن عقيل     
كانت : ويقول. الظلم إال العدل، وال أقول العوام بل العلماء        

أيدي احلنابلة مبسوطة يف أيام ابن يوسف فكانوا يتسلطون بالبغي          
ن اجلهر  على أصحاب الشافعي يف الفروع؛ حىت ال ميكنوهم م         

فلما جاءت أيام النظام    : والقنوت وهي مسألة اجتهادية، قال     
ومات ابن يوسف، وزالت شوكة احلنابلة استطال أصحاب          
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الشافعي على احلنابلة استطالة السالطني الظلمة، فاستعدوا عليهم        
بالسجن وآذوا العوام بالسعايات، وآذوا الفقهاء بالنبذ، فكانوا         

 .هنم كانوا يثبتون األمساء والصفاتيعريون احلنابلة بذلك؛ أل

فتدبرت أمر فريقني فإذا هبم مل تعمل هبم آداب           :  قال
العلم، وهل هذه إال أفعال األجناد يصولون أيام دولتهم ويلزمون          

 املساجد أيام بطالتهم؟

األخالق :  وهذا الكالم يذكرين مبقولة مشهورة، تقول      
إنسان إذا ضعف أي    يعين كل   . اجليدة إمنا تظهر يف أوقات القوة     

إذا افتقر مثال من الدنيا تظاهر بالزهد وتظاهر باإلعراض عن            
الدنيا، وإمنا هو زهد من حاول جهده أن يصل إليها فأبت عليه،            

ليس : وإمنا إذا كان اإلنسان كرميا وختلى عن الدنيا كما قيل           
الزاهد فالن وإمنا الزاهد عمر بن عبد العزيز الذي أتته الدنيا             

 .نهافأعرض ع
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א מ א  א

 بعدما ذكرنا فواصل أقواله فإن هناك من ينظر للخلق           
الفاضل اجلميل أحسن نظر، ويتكلم عنه كأطيب ما يكون            
الكالم، ولكنه خيفق على احملك العملي ورمبا ألول وهله، وهلذا           
كان مجيالً أن تظفر مبواقف شخصية من اإلمام الشافعي تدل            

 .نفسه مبا يقتضيه العلم من اخللق الكرميعلى أخذه 

ما تقول يف أيب حنيفة؟     : سأله رجل من أهل العراق فقال     
أتبعهم : ما تقول يف أيب يوسف؟ قال       : قال. سيدهم: قال

أكثرهم : ما تقول يف حممد بن احلسن؟ قال       : قال. للحديث
 .أحدُّهم قياساً: ما تقول يف زفر؟ قال: قال. تفريعاً

م الشافعي كل ذي حق حقه، ومل مينعه         لقد أعطى اإلما  
اخلالف مع بعض األئمة أن يثين عليهم خبري وقد كان خيتلف             
معهم، نعم أخذ عن حممد بن احلسن ومع ذلك كتب كتاباً يتبع            

 .فيه اختيارات حممد بن احلسن ويرد عليه باحلديث الشريف

ما مسعت أيب يناظر أحداً فريفع       : كما قال ولد الشافعي   
ألن الصراخ والصياح هو بداية إعالن الفشل         . صوته قط 
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:  أمامه - وهو من تالميذ الشافعي يوماً       -واإلخفاق، قال املزين    
ال . اكس ألفاظك : قال له الشافعي  . قال فالن من الرواة كذاب    

 .والنتيجة واحدة. قل حديثه ليس بشيء. تقل فالن كذاب

لى خرج اإلمام الشافعي يوماً إىل السوق فإذا رجل يسفه ع         
رجل من أهل العلم ويعريه ويتكلم فيه، فالتفت الشافعي إىل            

نزهوا أمساعكم عن اخلنا كما تنـزهون       : التالميذ وقال هلم  
ألسنتكم عن النطق به، فإن املستمع شريك القائل وإن السفيه           

 . ينظر إىل أخبث شيء يف وعائه، وحيرص أن يفرغه يف أوعيتكم
 لُه شريٌك الشرِّ فسامُع  كاآلكِل املأكوِل ومطعُم
 أهلها إىل السوِء ُ مقالة  سائِل منحدٍر مْن أسرُع
 ذمِِّه إىل النَّاس دعا ومْن  ِلــوبالباط باحلقَّ ذمُّوُه

كيف : دخلت يوما على الشافعي فقلت له     : يقول الربيع   
. أصبحت ضعيفا : أصبحت؟ وكان الشافعي كثري األمراض، قال     

يا ربيع أجاب اهللا قلبك     : قال. قوَّى اهللا ضعفك  : قلت له : قال  
: وال أجاب اهللا لسانك؛ إن قوى اهللا ضعفي علّي قتلين، ولكن قل           

الربيع واهللا يا إمام ما أردت إال       : قال له . قواك اهللا على ضعفك   
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يف هذا إشارة إىل أن كالم      . أجل يا بين إين أعلم    : قال. اخلري  
 .ه ومراداته الناس ال يؤخذ بألفاظه وإمنا يؤخذ مبعانيه ومقاصد

قرأت كتاب الرسالة على اإلمام       : يقول الربيع أيضاً   
 ثالثني مرة فما    - والربيع هو الذي روى هذا الكتاب        -الشافعي  

من مرة إال وكان الشافعي يصححه مث قال يف املرة األخرية؛ أىب            
 .اهللا تعاىل أن يكون كتاب صحيح إال كتابه

لى حممد بن   إن الشافعي رمحه اهللا رد على مالك ورد ع         
فإن الشافعي  . احلسن وغريهم، وكان يف مذهبه اجلديد والقدمي       

صحح الرسالة مبكة مث صححها يف العراق، مث انتقلت إىل مصر            
وصاغها الصياغة األخرية، وال يعرف بني الناس إال كتاب الرسالة     
الذي صاغه يف مصر وهكذا فإن األقوال واالجتهادات حمل           

 .حيحمراجعة ومناقشة ونظر وتص
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א  א

كان الشافعي من  أهل املروءة والكرم، ومما يدل على ذلك           
من أحب أن يقضى له باحلسىن فليحسن الظن          : قال: أقواله
للمروءة أربعة أركان؛ حسن اخللق، والسخاء،       : وقال. بالناس

االنبساط إىل الناس جملبة لقرناء      : وقال. والتواضع، والنسك 
: وقال. البتعاد عنهم مكسب للعداوة فكن بني ذلك       السوء، وا 

ليس بأخيك من   : وقال. بئس الزاد إىل املعاد العدوان على العباد      
 .ال تبذل وجهك ملن يهون عليه رده: احتجت إىل مداراته  وقال

إن اهللا تعاىل   : فقال له . انصحين: وقال رجل للشافعي  
 .خلقك حراً فكن كما خلقك اهللا

يدة اليت تبني هبا أن الفقهاء املتقدمني        وهذه املواضع اجل  
 .كانوا يستخدمون كلمة احلرية مبعىن آخر غري احلرية من الرق

احلرية هي الكرم والتقوى، فإذا اجتمعتا يف        : وقال أيضاً 
ويقصد بالفتوة  . الفتوة هي حلية األحرار   : وقال. شخص فهو حر  

ة معاين من الكرم والشجاعة والنجدة كانت معروفة عند طلب          
 .العلم والفتيان
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لو أن رجالً ُسوَِّي حىت صار مثل الِقْدح لكان         : وقال أيضاً 
 .له يف الناس من يعيبه ويعانده

وكان رجالن يتعاتبان عند الشافعي رمحه اهللا فقال الشافعي         
إنك ال تقدر أن ترضي الناس كلهم، فأصلح ما بينك          : ألحدمها

وقال .  من الناس  وبني اهللا عز وجل، مث ال تبايل ما وراء ذلك          
َصاَحْبُت الصوفيةَ عشر سنني، فما استفدت منهم إال        : رمحه اهللا 

 .الوقت سيف، ومن العصمة أال تقدر : هذين احلرفني

لقد صاحب الشافعي الصوفية، وكان ينصحهم ويعلمهم        
 .ويؤدهبم كما ثبت عنه ذلك يف سريته 

ذلك كما أنه رمحه اهللا وإن كان ينتقد الصوفية، إال أنه مع            
ذكر أنه استفاد منهم أن الوقت سيف، ومن العصمة أن ال تقدر،            
أي أن اإلنسان يكون راغباً يف شر ولكن اهللا سبحانه وتعاىل ال             

أي إذا  . الوقار يف النـزهة ُسخف   : وكان يقول . ميكنه من ذلك  
ذهبت يف نـزهة مع أسرتك أو أصحابك فمن السخف أن            

 .ح التوقر وتتبسط هلمتكون متوقراً معهم، بل ال بد أن تطر
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: أطرف تالميذه ببعض الطرائف، فمنها أنه كان يقول         
رأيت من عجائب الدنيا ثالثة؛ رأيت رجالً يكتب بشماله فيسبق          

ورأيت رجالً سجنه القاضي يف مدين من       . الذين يكتبون بأمياهنم  
ورأيت رجالً يدور على اجلواري يعلمهن الغناء، فإذا جاء         . نوى

 .جالساًوقت الصالة صلى 

إن رجالً من أهل املدينة     : وقال رمحه اهللا يف جملس آخر     
اشتر يلّ حبالً طوله ثالثون      : بعث غالماً له متخلِّفاً وقال له      

: طوله ثالثون ذراع بعرض كم؟ قال له      : فقال له ولده  . ذراعاً
 .بعرض مصيبيت فيك

إنه مت إفالسه   : ومن أخالق الشافعي أنه كرمي حىت يقال       
ى كثرة ما كان يأتيه من أموال، ألنه كان يصرفها   ثالث مرات عل  

 .على طالب العلم واحملتاجني
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 א

  ، كان العلماء يف عصر اإلمام الشافعي شديدي التعظيم له        
وقد عاتب حيىي بن معني اإلمام أمحد يف هذا         . ومنهم اإلمام أمحد  

يا :  وكان يناديه  التعظيم، حيث أخذ برأس بغلته وأكرمه وأنـزله      
إنك بالغت يف   : أبا عبد اهللا، وجيله ويعظمه، فقال حيىي بن معني        

إن أردت الفقه فالزم ذيل      : قال أمحد ليحىي  ! تعظيم الشافعي 
 .البغلة

كان بعض طلبة العلم يف عصره منحرفني عنه لسبب أو           
آلخر، فاهتموه بأنه كان متشيعاً وحاشاه، ومل يكن الشافعي           

 حيب أهل البيت وكلنا حيب أهل البيت، وله          كذلك وإمنا كان  
 .يف ذلك قصيدته الشهرية اليت يقول فيها 

يا راكبا قف باحملصب من مىن       واهتف بقاعد خيفنا والناهض
سحراً إذا فاض احلجيج إىل مىن     فيضاً كملتطم الفرات الفائض
    إن كان رفضاً حب آل حممد    فليشـهد الثقالن أين رافضي

إن هناك من يتهم اإلمام      :  فقيل لإلمام أمحد رمحه اهللا     
: فقال اإلمام أمحد رمحه اهللا    ! الشافعي بالتشيع ومنهم فالن وفالن    
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أنا ال أدري ما يقولون، ولكن واهللا ما رأيت من الرجل إال خرياً،              
وإن الرجل من أهل العلم إذ آتاه اهللا تعاىل ومنحه شيئاً وحرم             

وهذه . م حيسدونه على ذلك ويرمونه مبا ليس فيه       أقرانه منه فإهن  
شهادة عظيمة لإلمام الشافعي على لسان اإلمام أمحد مل حياهبا           
أقرب الناس إليه، وإن اإلمام كان يشري إىل بعض طلبة احلديث            

 .الذين وجدوا على الشافعي ما وجدوا 

وكانت التهمة بأن الشافعي متشيع رمبا كان هلا عالقة           
 .سابقة، ألنه استدعي إىل الرشيد كما سبق باخللفية ال

أيضا اهتم الشافعي رمحه اهللا باالعتـزال، وذلك ألنه تتلمذ         
على يد رجل من أهل املدينة امسه إبراهيم بن أيب حيىي أخذ عنه يف              
حداثة سنه، يوم كان يأخذ عن اإلمام مالك رمحه اهللا، وكان            

ن يف مصر يف آخر     الشافعي احتاج إىل مرويات إبراهيم هذا ملا كا       
حدثين اإلمام إبراهيم، أو حدثين     : عمره وكان ينقل عنه ويقول    

 . إخل ...الثقة و
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كان إبراهيم بن أيب حيىي متروكاً عند أهل احلديث، أما           
الشافعي فكان له فيه رأي آخر وكان يروي عنه، وملا كان فيه             

 .من االعتـزال، ألصق البعض هذه التهمة بالشافعي

ي هذه التهمة وردها أن الشافعي رمحه اهللا         ويكفي يف نف  
كان من أكثر العلماء ذما لعلم الكالم، وكالمه يف ذلك كثري،            

حكمي يف أهل الكالم أن     : وقد شنَّع عليهم حىت كان يقول      
هذا : يضربوا باجلريد والنعال، ويطاف هبم يف األسواق ويقال هلم        

 عليه  صلى اهللا جزاء من خالف كتاب اهللا عز وجل، وسنة حممد          
 .وسلم

وكان يصرح بأنه يثبت أمساء اهللا تعاىل وصفاته على ما قال           
، وعلى  صلى اهللا عليه وسلم   اهللا تعاىل، وعلى ما قاله رسول اهللا        

 .ما عليه أصحاب حممد والتابعون هلم بإحسان 

فكان الرجل سليم السريرة نقي الطوية صاحل االعتقاد سليم         
 . ل السلوك، ولكن القوم حسدوه كما قي

 سعيه ينالوا مل إذ الفىت سدواح  وخصوم له أعداء فالناس
 لوجهها قلن احلسناء كضرائر  لدميم نهإ وبغضاً حسداً
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لقد حتامل على الشافعي أيضا بعض املالكية، خصوصاً ملا          
جاء إىل مصر فظنوا أنه سوف ينشر مذهب مالك، فوجدوا أن            

د مالك يف مسائل    الشافعي ال يفعل ذلك وإمنا يكتب كتاباً ينتق       
 :منها 

قول مالك يف إمجاع أهل املدينة، حيث كان يعده إمجاعاً           
ما نقله أهل املدينة عن     : ويأخذ به، فخالفه بذلك الشافعي وقال     

 فهو حديث يروى كما يروى      صلى اهللا عليه وسلم     رسول اهللا   
عن غريهم، وما قالوا به من عند أنفسهم فهو اجتهاد خيطئ             

 .ويصيب

ف الشافعي اإلمام مالك يف مسائل رأى         وكذلك خال 
 . الشافعي أن احلديث صح فيها خبالف ما قاله مالك

ورمبا كان من قصد الشافعي أنه رأى تعظيماً ملالك أكثر مما        
 .ينبغي، خصوصاً يف بالد األندلس

 ورمبا بلغه شيء من ذلك حىت كان بعضهم يتربكون           
 فرأى نوعا من    بآثاره ويبالغون يف ذلك ويتعدون حد االعتدل،      

اإلفراط يف حمبة اإلمام مالك وتعظيمه، وهذا ال شك يف ميدان            
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تضعف فيه العقول عن النقد وعن التصحيح، وكثري من العوام           
يبتلون مبثل هذا، فأراد أن يعيد امليزان إىل اعتداله، فكتب كتاباً            
خالف مالك، ونقد مالك يف هذه األشياء مع حفظه لقدره            

 الشافعي مات رمحه اهللا وهو يعترب نفسه         ومكانته، والشك أن  
أحد التالميذ األوفياء هلذا اإلمام العظيم الذي تلقى عنه وحفظ           
عليه، وكان كتابه املوطأ أول ما باشر عقل الشافعي وقلبه من            

 .العلم 
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א  מ

كان الشافعي رمحه اهللا إماماً حجةً، وأقر له بالعلم أهل           
 عنه واعتربوه مرجعاً للفتوى والعلم والفقه         زمانه، وأخذوا 
 .واألصول وغريها

وكان أعظم عمل قام به الشافعي رمحه اهللا وخلد اهللا تعاىل           
وهو كتاب مطبوع، وأفضل طبعاته     ) كتاب الرسالة (به ذكره هو    

ما كان بتحقيق الشيخ العالمة أمحد حممد شاكر، وهو يف جملد            
 .ضخم

ه، وقد دوَّن فيها القوانني     هذه الرسالة هي يف أصول الفق     
اليت حتكم الفقه أو االستنباط، وهي عبارة عن أصول مسلمة            
باجلملة ال شبهة فيها، أو قواعد يتمكن هبا الطالب من الفهم             

صلى اهللا عليه   واالستنباط من كتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله          
، وهو علم منطق العرب يف مقابل منطق اليونان الذي            وسلم

 فكان الشافعي يشري إىل أن علم أصول الفقه هو          وضعه أرسطو، 
منطق العرب، وكان يعترب العرب أحدَّ الناس عقوالً وأكثرهم          

 :  ذكاء، ومن قواعد هذه األصول
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صلى أنه ما من مسألة إال واحلكم فيها اهللا تعاىل ولرسوله           
 .اهللا عليه وسلم

فكل مسألة فلله فيها حكم     " وكل شيء فصلناه تفصيال   "
 .مي أو جواز أو إباحة هذا من حيث اجلملة إما حتر

أنه ال حكم إال بدليل، فال حيل ألحد أن يقول يف شيء             
 .حبكم معني إال بدليل 

 . إما القرآن أو احلديث أو اإلمجاع أو القياس 

هذه هي األصول العامة، مث شرع رمحه اهللا يفصل يف هذه           
طلق واملقيد  األصول، ويبني اخلاص والعام والناسخ واملنسوخ وامل      

وغري ذلك، وينب أيضا الصحيح من الضعيف سواء يف احلديث أو           
القياس وقد قال رمحه اهللا بإبطال االستحسان الذي كان يقول           
به األحناف وغريهم، وهبذا العمل اجلليل الذي عمله الشافعي          
فقد قدَّم خدمة عظيمة لتقريب املدارس الفقهية؛ ففي عصره           

ي، ويقصد هبا أهل الكوفة، ومدرسة      كانت مدرستان مدرسة الرأ   
احلديث وكانت موجودة يف احلجاز وغريها، فكان بينهما فرق          
كبري ونوع من التراكمات والتباعد، فلما جاء اإلمام الشافعي          
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ووضع الرسالة قرَّب أهل الرأي إىل احلديث وقرَّب أهل احلديث          
إىل أهل الرأي، فإنه بيَّن احلديث الضعيف الذي ال حيل              

 .ستدالل به اال

 ببعض األحاديث   لفنجى بذلك أهل احلديث من االستدال     
الضعيفة كما جنى أهل الرأي من االستدالل بالقياس الفاسد أو           
الباطل، وبذلك وضع أصوالً ملدرسة وسطية تنتفع من أهل           
احلديث كما تنتفع من أهل الرأي، ومل يكن هذا غريباً على إمام            

الك، وهو من أئمة أهل      درس يف حداثة سنه على اإلمام م        
احلديث، ودرس بعد ذلك على حممد بن احلسن وكان من أئمة            

 .أهل الرأي
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؟ א מ א  א

من املعروف أن اإلمام الشافعي رمحه اهللا كان له مذهب           
يف العراق، فلما ذهب إىل مصر غري مذهبه، واستحدث أقواالً           

 .قولني القدمي واجلديدجديدة، وهذا أوجد للشافعي 

بسبب االجتهاد فإن العامل يظل جمتهداً      :  تغري مذهبه، أوالً  
واعبد ربك حىت يأتيك    "إىل أن ميوت، واالجتهاد من العبادة        

، فاالجتهاد إذاً من الثوابت اليت ال تتغري،         ]٩٩:احلجر" [اليقني
وإن كانت نتائج االجتهاد من املتغريات اليت جيوز فيها أن ختتلف           

 .بني وقت وآخر 

ألن الشافعي رمحه اهللا جالس العلماء املصريني        : ثانـياً  
وأخذ عنهم ومسع حديثهم، وكان ممن أخذ عنهم الشافعي يف           
مصر تالميذ الليث بن سعد الذي كان يف املدينة وزامل اإلمام            
مالك، ووجد عندهم من حديث العلم وجديده ما أضافه إىل           

 .علمه القدمي 

اإلمام الشافعي بصر يف مصر حباالت جديدة       أن  : ثالـثاً  
من األوضاع العملية والعلمية واالجتماعية ولَّدت عنده نوعاً من         

 

 

الفيلسوف الرباين ٤٠

الفهم اجلديد، ولذلك جتد يف كتبه اليت كتبها يف مصر ما ينم عن             
األحوال واألمور اليت كانت موجودة يف مصر ال يعلمها أهل            

 .العراق 

 نضجه ومنت جتربته    ألن الشافعي زاد عقله ومت    : رابعـاً  
 .بالسن، ومبخالطة الناس ورجال العلم

عليك بالكتب اليت   : ولذلك قال اإلمام أمحد ملن سأله        
وضعها الشافعي يف مصر فإنه وضع هذه الكتب بالعراق من قبل           
 .ومل حيكمها أو يضبطها، مث رجع إىل مصر فأحكم ذلك وضبطه

ص والنية  وهلذا وملا جبل عليه الشافعي من الصدق واإلخال       
الصاحلة يف طلب العلم وتعليمه، وملا كان عليه من حسن األدب           
والتربية والتعليم ملن حوله، وملا عنده من سعة العلم والفهم            

 .واالطالع على نصوص الكتاب والسنة 

وملا أصله من القواعد اليت احتاج إليه من بعده، حىت ظل            
ول الفقه، وكأن   إىل اليوم هو أفضل كتاب يف أص      ) الرسالة(كتابه  

هذا الكتاب ولد متكامالً أو على األقل ترك بعد وفاة الشافعي            
 .مكتمالً ال حيتاج إىل مزيد 
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لذلك كله كتب اهللا تعاىل لإلمام الشافعي القبول عند           
 .الناس وصار أحد األئمة املتبوعني 

وال يضر اإلمام الشافعي يف بعض من تبعوه نوع من             
: اس عن ذلك، وهلذا قال احلميدي     التعصب، فإنه كان أبعد الن    

صلى اهللا عليه   رأيت الشافعي يوماً يستدل حبديث عن رسول اهللا         
فغضب، : يا إمام هل تقول أنت هبذا؟ قال       :  فقلت له   ،وسلم

قال رسول اهللا   : هل رأيتين خارجاً من كنيسة أقول لك      : وقال يل 
 !هل تقول به: وتقول يل. صلى اهللا عليه وسلم

وهذا منقول  . ذا صح احلديث فهو مذهيب    إ: وصح عنه قوله  
 .عن غريه من األئمة

فالواجب على الطلبة واألتباع أن يستفيدوا منه وأال           
يتعصبوا له؛ فكل يؤخذ من قوله ويترك إال صاحب ذاك القرب            

 .صلى اهللا عليه وسلم

نسأل اهللا أن جيعلنا من أتباعه وحيشرنا يف زمرته، ويرزقنا           
عمل الصاحل، وأن نتحلى بآداب وأخالق      وإياكم العلم النافع وال   

 .العلماء 
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وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه 
 .وسلم 
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