
فعي: كتاب  لشا با االحتجاج  لة    مسأ
لبغدادي: املؤلف  ثابت اخلطيب ا بن  بن علي   أمحد 

  مسألة االحتجاج بالشافعي للخطيب البغدادي

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
أخربنا الشيخان األجالن األمينان الثقة جنم الدين أبو بكر حممد بن علي بن املظفر بن القاسم النشيب واإلمام العامل 

ة مسند عصره تقي الدين أبو حممد إمساعيل بن إبراهيم بن أيب اليسر التنوخي قراءة على كل واحد منهم وأنا العالم
  أمسع مبدينة دمشق يف تارخيني خمتلفني 

قيل لكل واحد منهما أخربتك الشيخة الصاحلة ست الكتبة نعمة بنت علي بن حيىي بن علي بن الطراح البغدادي 
  بدمشق يف تاريخ مساعه منها فأقر به قراءة عليها وأنت تسمع 

قيل هلا أخربك جدك الشيخ أبو حممد حيىي بن علي بن حممد بن الطراح قراءة عليه وأنت تسمعني يف ذي احلجة سنة 
مخس وثالثني ومخسمائة فأقرت به قال أنبأنا الشيخ اإلمام العامل احلافظ أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب 

  ال البغدادي إجازة ق

  مقدمة املؤلف

احلمد هللا رب العاملني شكرا لنعمته وال اله إال اهللا إقرارا بوحدانيته وصلى اهللا على خري خلقه حممد نبينا املصطفى 
  لرسالته وعلى إخوانه من النبيني وأهل بيته وصحابته وتابعيه باإلحسان املتمسكني بسنته 

إياهم للعمل بطاعته بيان علة ترك أيب عبد اهللا حممد ابن امساعيل سألين بعض إخواننا توالهم اهللا برعايته ووفقنا و
  البخاري الرواية عن اإلمام أيب عبد اهللا حممد بن ادريس الشافعي يف كتابه اجلامع 

لآلثار عن سلف األمة األخيار وذكر أن بعض من يذهب إىل رأي أيب حنيفة ومقالته ضعف أحاديث للشافعي 
  وايته إلعراض أيب عبد اهللا البخاري عنها واطراحه ما انتهى إليه منها واعترض بالطعن عليه يف ر

ولوال ما أخذ اهللا تعاىل على العلماء فيما يعلمونه ليبيننه للناس وال يكتمونه لكان أوىل األشياء اإلعراض عن 
عمهون بتحريهم اعتراض اجلهال والسكوت عن جواهبم فيما اجترأوا عليه من النطق باحملال وتركهم على جهلهم ي

يف الباطل والضالل لكن وعيد اهللا يف القرآن منع العلماء من الكتمان مث ما صح واشتهر عن املصطفى سيد البشر 
  صلى اهللا عليه و سلم من التغليظ يف اخلرب 

وب يعين الذي أخربنا به أبو نعيم امحد بن عبد اهللا احلافظ بأصبهان ثنا حبيب بن احلسن القزاز ثنا عبد اهللا بن أي
اجلزار ثنا أبو نصر التمار ثنا محاد عن علي بن احلكم عن عطاء عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا 

  صلى اهللا عليه و سلم من كتم علما علمه اهللا أجلمه اهللا 

  تعاىل بلجام من نار 



عبد الرمحن بن أمحد احلافظ ثنا عمر  وأخربنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد اهلامشي بالبصرة ثنا
بن ابراهيم أبو اآلذان ثنا القاسم بن سعيد بن املسيب بن شريك ثنا أبو النضر األكفاين ثنا سفيان الثوري عن جابر 
يعين اجلعفي عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من سئل عن علم نافع فكتمه جاء 

  ما بلجام من نار يوم القيامة ملج
وأنا مبشيئة اهللا أجيب أخانا عن مسألته مؤمال من اهللا جزيل أجره ومثوبته وسائال له املعونة بتوفيقه وعصمته فإنه ال 

  حول يل وال قوة إال مبعونته 
 وقد كان جرى بيين وبني بعض من يشار إليه باملعرفة كالم يف هذه املسألة واعترض علي مبا تقدم ذكره وزاد يف

احتجاجه خبلو كتب مسلم بن احلجاج النيسابوري وأيب داود السجستاين وأئمة احلديث غريمها ممن صنف الصحاح 
  بعدمها من حديث الشافعي 

فأجبته مبا فتحه اهللا عز و جل علي ويسره وقضى يل به النطق يف احلال وقدره وسأخلص إن شاء اهللا يف هذه املسألة 
وقوع اإليهام ليكون حجة على من رام دفع احلق وظهور الباطل بعدوانه ونزول  الكالم وأشرحها شرحا يؤمن معه

شبهه إن اعترضت يف قلب من مل يكن علم احلديث من شأنه وأعوذ باهللا من الرياء واإلعجاب وأسأله التوفيق 
  إلدراك احلق والصواب 

أبو العباس حممد ابن أمحد األثرم ثنا محيد بن قال أنبأنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد اهلامشي ثنا 
الربيع ثنا يونس بن بكري أخربين حممد بن إسحاق حدثين إبراهيم بن أيب عبلة عن أبيه عن عوف بن مالك رمحه اهللا 

تعاىل قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن أمام الدجال سنني خوادع يكثر فيها املطر ويقل فيها 
ويؤمن فيها اخلائن وخيون فيها األمني ويكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويتكلم فيها الرويبضة النبت 

  فسئل ما الرويبضة قال من ال حسب له وال يؤبه له 

فقد شاهدنا ما كنا قبل نسمعه ووصلنا إىل الزمان الذي كنا حنذره ونتوقعه وحل بنا ما مل نزل هنابه ونفزعه من 
لني وظهور اخلاملني وخوضهم جبهلهم يف الدين وقذفهم بوصفهم الذي ما زالوا به معروفني السادة استعالء اجلاه

من العلماء واألئمة املنزهني وبسطهم ألسنتهم بالوقيعة يف الصاحلني وإن الذنب هبم أحلق والذم إليهم أسبق والقبيح 
  هبم ألصق والعيب هبم أليق 

ذي سلكوه وظنهم الكاذب الذي يومهوه وقوهلم الباطل إذ أذاعوه إال ما وما سبيلهم فيما قصدوه من الطريق ال
أخربنا حممد بن أمحد بن رزق البزاز قال أنشدنا أمحد بن كامل قال أنشدنا أبو يزيد أمحد بن روح البزاز قال أنشدنا 

كضرائر ... خصوم فالناس أضداد له و... حسدوا الفىت إذ مل ينالوا سعيه ... عبيد بن حممد العبسي يف ابنه 
شتم الرجال وعرضه مشتوم ... وترى اللبيب حمسدا مل جيترم ... حسدا وبغيا إنه لذميم ... احلسناء قلن لوجهها 

 ...  
وأخربنا ابن رزق أيضا قال أنشدنا أمحد بن كامل قال أنشدنا احلارث بن حممد بن أيب أسامة قال أنشدنا علي بن 

  وال نرى للئام الناس حسادا ... لقاها حمسدة إن الغرانيق ن... حممد املدايين 

  بعض مزايا الشافعي



فمثل الشافعي من حسد وإىل ستر معامله قصد ويأىب اهللا إال أن يتم نوره ويظهر بفضله من كل حق مستوره وكيف 
عن حد ال يغيظ من حاز الكمال مبا مجع اهللا تعاىل له من اخلالل اللوايت ال ينكرها إال ظاهر اجلهل أو خارج 

  التكليف لذهاب العقل 
  منها جزيل حظه من األدب وجاللة حمتده يف النسب الذي ساوى به يف احلكم بين عبد املطلب 

  مث ملا كان عليه من قوة الدين وحسن الطريقة عند املوافقني واملخالفني 
  ن بلوغ فهمه وحفظه لكتاب ربه ومعرفته بواجبه وندبه وتصرفه يف سائر أنواع علمه مما يعجز غريه ع

وفقهه بالسنن املنقولة وبصره بالصحاح منها واملعلولة وكالمه يف األصول وحكم املرسل واملوصول ومتييز وجوه 
تلك املكارم ال ... النصوص وذكر العموم واخلصوص وهذا ما مل يدرك الكالم فيه أبو حنيفة وال غريه من متقدميه 

  ... واال شيبا مباء فعادا بعد أب... قعبان من لنب 
  مث تركه التقليد ألهل البلدة وإيثاره ما ظهر دليله وثبتت به احلجة 

مع اختاذه اليد العظيمة وتقليده املنن اجلسيمة كافة أهل اآلثار ونقلة األحاديث واألخبار بتوقيفه إياهم على معاين 
به بعد أن كانوا خاملني وظهرت  السنن وتنبيههم وقذفه باحلق على باطل أهل الرأي ومتويههم فنشلهم اهللا تعاىل

  كلمتهم على من سواهم من ساير املخالفني ودمغوهم بواضحات الداليل والرباهني حىت ظلت أعناقهم هلا خاضعني 

  ثناء األئمة على الشافعي

أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا احلافظ ثنا أبو بكر حممد بن ابراهيم بن علي قال مسعت اخلضر بن داود يقول مسعت 
حلسن بن حممد الزعفراين يقول قال حممد بن احلسن إن تكلم أصحاب احلديث يوما فبلسان الشافعي يعين ملا وضع ا

  كتبه 
قرأت على حممد بن أمحد بن يعقوب عن حممد بن نعيم النيسابوري قال مسعت أبا زكريا حيىي بن حممد العنربي يقول 

مد بن أيب بكر بن سامل ابن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب يقول مسعت أبا جعفر حممد بن علي بن حممد بن أمحد بن حم
  مسعت احلسن بن حممد الزعفراين يقول كان أصحاب احلديث رقودا حىت جاء الشافعي فأيقظهم فتيقظوا 

حدثين أبو رجاء هبة اهللا بن حممد بن علي الشريازي يف جملس أيب احلسني بن بشران ثنا عبد الرمحن بن عمر التميمي 
  أبو القاسم بن راشد الدينوري ثنا عبد اهللا بن حممد بن عبد الرمحن القاضي ثنا الفضل بن  ثنا

  زياد قال مسعت أمحد بن حنبل يقول ما أحد مس بيده حمربة وال قلما إال وللشافعي يف رقبته منة 
كان أحد تالميذ  فهذا قول سيد أصحاب احلديث وأهله ومن ال خيتلف العلماء يف ورعه وفضله وحيق له ذلك وقد

الشافعي ومن أعيان أصحابه وأكثر الناس مالزمة له وأشدهم حرصا على مساع كتبه وأحضهم للخلق على حفظ 
  علمه ومن شكره للشافعي قال هذا القول ومن مل يشكر الناس مل يشكر اهللا عز و جل 

  ففي بعض ما ذكرنا من معامل الشافعي ما يوجب احلسد والكذب عليه 
يضره ويقدح فيه من جهل عدوه ومناوئيه مع تويل رب العاملني لنصرته وإرادته يف السابق إظهار كلمته وما الذي 

  ... وليس ملا يعليه ذو العرش واضع ... أىب اهللا إال رفعه وعلوه ... 
  وما يتعدى احلاسد فعله وال يضر كيده إال نفسه 



و عبيد اهللا حممد بن عمران بن موسى بن املرزباين ثنا عبد أنا أبو حممد احلسن بن علي بن حممد اجلوهري قال أنا أب
اهللا بن حممد بن أيب سعيد البزاز قال أنا أمحد بن أيب طاهر قال حدثين حبيب بن أوس قال قال رجل البنه يا بين إياك 

مهتهم ذنوهبم واحلسد فإنه يتبني فيك وال يتبني يف عدوك ولو أن رعاع التبع وأسرى حبالة الطمع شغلتهم عيوهبم وأ
وأعينوا من اهللا بالتوفيق وحسن البصرية ألسقط أهل العلم عن أنفسهم مؤنا كثرية من تكلفهم إزالة أكاذيبهم 

وكشفهم شبه زخارفهم وأعاجيبهم لكن مل يرد اهللا هبم خريا فخذهلم وعن دفع احلق بالباطل الذي ال ينفعهم شغلهم 
  لتوفيق ملا يؤدي إىل رمحته ورضوانه وحنن نعوذ باهللا من غضبه وخذالنه ونسأله ا

أخربين بكر بن أيب الطيب اجلرجرائي ثنا حممد بن أمحد املفيد ثنا عبد الصمد بن حممد قال مسعت أبا تراب النخشيب 
  يقول إذا ألف القلب اإلعراض عن اهللا صحبه الوقيعة يف أولياء اهللا 

بن أمحد بن ابراهيم بن كثري ثنا الفيض بن اسحق قال مسعت أنبأنا عبد العزيز بن أيب احلسن القرميسيين ثنا حممد 
  الفضيل بن عياض يقول تكلمت فيما ال يعنيك فشغلك عما يعنيك ولو شغلك ما يعنيك 

  تركت ما ال يعنيك 
ولن خيلي اهللا عز و جل كل عصر آنف بعد سالف إىل آخر الدهر من دافع للكذب بالصدق ودامغ للباطل باحلق 

بفعاله وحيتسب ما عند اهللا مبقاله متيقنا أن مذهبه القومي وسبيله هو السبيل املستقيم ليهلك من هلك  جياهد يف اهللا
  عن بينة وحيىي من حي عن بينة وإن اهللا لسميع عليم 

 أنبأنا أبو بكر أمحد بن غالب الفقيه ثنا حممد بن العباس اخلزاز ثنا أبو عبيد بن حربويه ثنا احلسن بن حممد الزعفراين
ثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يزال 

  ناس من أميت يقاتلون على احلق ظاهرين حىت يأتيهم أمر اهللا وهم على ذلك 
يم بن املنتصر قال ملا حدث يزيد أنبأنا أبو نعيم احلافظ ثنا سليمان بن أمحد الطرباين ثنا أسلم بن سهل الواسطي ثنا مت

  بن هارون حبديث شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال يزيد إن مل يكونوا أهل حلديث واألثر فال أدري من هم 
أنبأنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن صاحل املقري بأصبهان قال أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن جعفر بن حيان ثنا 

فارسي ثنا أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل البخاري ثنا ابن أيب أويس ثنا ابن أيب الزناد عن موسى بن اسحق بن أمحد ال
  عقبة عن أيب الزبري قال مسعت جابرا يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  وسلم يقول ال تزال طائفة من أميت يقاتلون على احلق ظاهرين إىل يوم القيامة 

  خاري يعين أهل احلديث قال أبو عبد اهللا الب
كل طائفة وإن كانت تتأول أن هذا احلديث وارد فيها دون غريها ممن خالفها فإهنا ال تنكر أن أشد الناس نظرا يف 

حال املنقول واهتماما بأمور األسانيد املؤدية عن الرسول صلى اهللا عليه و سلم أصحاب احلديث ألهنم العاملون 
  البحث عن األحوال بأمساء الرجال وأهل العناية ب

وذووا املعرفة باجلرح والتعديل واحلافظون طرق الصحيح واملعلول اجتهدوا يف تعلم ذلك وضبطه وأتعبوا أنفسهم 
يف مساعه وحفظه وفنيت فيه أعمارهم وبعدت فيه أسفارهم واستقربوا له الشقة البعيدة وهونوا ألجله املشقة 

اآلثار ومنكر الروايات واألخبار وعرفوا أهل النقل من جمروح وعدل الشديدة حىت علموا بتوفيق اهللا هلم صحيح 
ومتقن وحافظ وصدوق وصاحل ولني وضعيف وساقط ومتروك فنزلوا الرواة منازهلم وميزوا أحواهلم ومراتبهم 



ودونوا من األحاديث صحيحها ونبهوا على باطلها وموضوعها وكان من أحسنهم مذهبا فيما ألفه وأصحهم 
ا صنفه حممد بن امساعيل البخاري هذب ما يف جامعه مجعه ومل يأل عن احلق فيما أودعه غري أنه عدل عن اختيارا مل

كثري من األصول إيثارا لإلجياز وكراهة للتطويل وإن كان قد عين عن املتروك بأمثاله ودل على ما هو من شرطه 
صح إسناده وإمنا جعل كتابه أصال يؤمت به  بأشكاله ومل يكن قصده واهللا أعلم استيعاب طرق األحاديث كلها ما

  ومثاال يستضاء مبجموعه ويرد ما شذ عنه إىل االعتبار مبا هو فيه 
ويدل على ذلك ما أخربنا أبو سعد أمحد بن حممد املاليين قال أنبأنا عبد اهللا بن عدي احلافظ قال مسعت احلسن بن 

ت حممد بن إمساعيل البخاري يقول ما أدخلت يف كتايب احلسني البخاري يقول مسعت إبراهيم بن معقل يقول مسع
  اجلامع إال ما صح وتركت من الصحاح حلال الطوال 

وأنبأنا أبو سعد أيضا قال أنبأنا عبد اهللا بن عدي قال حدثين حممد بن أمحد القومسي قال مسعت حممد بن محدوية 
  فظ مائيت ألف حديث غري صحيح يقول مسعت حممد بن إمساعيل يقول أحفظ مائة ألف حديث صحيح وأح

  وجامع البخاري إمنا يشتمل على ألوف يسرية من األصول 
وأحسبه أراد بقوله أحفظ مائة ألف حديث صحيح طرق األخبار من املرفوعة واملوقوفة وأقوال التابعني ومن بعدهم 

  جعل كل طريق منها حديثا ال أنه أراد األصول حسب 
  يف الصحاح ما مل يشتمل عليه كتابه ومل حيوه جامعه  وأي ذلك كان مراده فقد بني أن

وكمثل ما فعل يف األحاديث فعل يف الرجال فإن كتاب التاريخ الذي صنفه تشتمل أمساء الرجال املذكورة فيه على 
  ألوف كثرية يف العدد وأخرج يف صحيحه عن بعض املذكورين يف تارخيه 

  ألصول وسبيل من ترك اإلخراج عنه سبيل ما ترك من ا

  إما أن يكون الراوي ضعيفا ليس من شرطه أو يكون مقبوال عنده غري أنه عدل عنه استغناء بغريه واهللا أعلم 

  فصل

  سبب ترك البخاري إخراج احلديث عن طريق الشافعي 
والذي نقول يف تركه اإلحتجاج حبديث الشافعي إمنا تركه ال ملعىن يوجب ضعفه لكن غين عنه مبا هو أعلى منه 

ذلك أن أقدم شيوخ الشافعي الثقات الذين روى عنهم مالك بن أنس وعبد العزيز بن حممد الدراوردي وداود بن و
  عبد الرمحن العطار وسفيان بن عيينة 

والبخاري مل يدرك الشافعي وروى عن من كان أكرب منه سنا وأقدم منه مساعا مثل مكي بن إبراهيم البلخي وعبيد 
  يب عاصم الشيباين وحممد بن عبد اهللا األنصاري وخلق يطول ذكرهم اهللا بن موسى العبسي وأ

  وهؤالء الذين مسيتهم رووا عن بعض التابعني 
  وحدثه أيضا عن شيوخ الشافعي مجاعة كعبد اهللا بن مسلمة القعنيب وعبد اهللا بن يوسف 

لفضل بن دكني وخالد بن خملد التنيسي وإمساعيل بن أيب أويس وعبد العزيز األويسي وحيىي بن قزعة وأيب نعيم ا
  وأمحد بن يونس وقتيبة بن سعيد 

وهؤالء كلهم رووا عن مالك ومنهم من روى عن الدراوردي وكسعيد بن أيب مرمي املصري وأيب غسان النهدي 



  وعبد اهللا بن الزبري احلميدي وعلي بن املديين 
  لرمحن العطار وهؤالء رووا عن سفيان بن عيينة وفيهم من حيدث عن داود بن عبد ا

  وغري من ذكرت أيضا ممن أدرك شيوخ الشافعي قد كتب عنه البخاري 
فلم ير أن يروي عنه حديثا عن رجل عن الشافعي عن مالك وقد حدثه به غري واحد عن مالك كما رواه الشافعي 

  مع كون الذي حدثه به أكرب من الشافعي سنا وأقدم مساعا 

  ا نازال وهو عنده عالإعتراض البخاري روى يف صحيحه حديث

فإن قيل فقد أورد البخاري يف صحيحه نازال حديثا كان عنده عاليا وهو حديث مدعم رواه عن إمساعيل بن أيب 
أويس عن مالك ورواه أيضا عن عبد اهللا بن حممد املسندي عن معاوية بن عمرو عن أيب اسحق الفزاري عن مالك 

  وهذا احلديث يف املوطأ 
  ي قد مسعه من غري واحد من أصحاب مالك إذ كان قد لقي مجاعة ممن روى له املوطأ عن مالك وال شك أن البخار

فأعظم ما يف الباب لو روى عن رجل عن الشافعي عن مالك أن يكون قد نزل عن عايل حديثه درجة وهو يف 
ق الشافعي لو أخرجه اإلعتبار أعلى من حديث أيب إسحق الفزاري الذي أخرجه بدرجة ألن بينه وبني مالك من طري

  رجلني ومن طريق الفزاري ثالثة 
  وهذا يدل عن خالف ما ذكرت وينقض ما عليه يف هذا الباب اعتمدت 

  البخاري مل يرو نازال وهو عنده عال إال ملعىن

خمتلفا  إن البخاري مل يرو يف الصحيح حديثا نازال وهو عنده عال إال ملعىن يف النازل ال جيده يف العايل أو يكون أصال
فيه فيذكر بعض طرقه عاليا ويردفه باحلديث النازل متابعة لذلك القول فأما أن يورد احلديث النازل وهو عنده عايل 

  ال ملعىن خيتص به وال على وجه املتابعة لبعض ما اختلف فيه فغري موجود يف الكتاب 
  قه ليوقف على صحة ما ذكرته وحديث أيب اسحق الفزاري فيه بيان اخلرب وهو معدوم يف غريه وأنا أسو

أنبأنا القاضي أبو بكر أمحد بن احلسن بن أمحد احلرشي بنيسابور ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب األصم ثنا حممد بن 
اسحق الصغاين ثنا معاوية بن عمرو عن أيب اسحق عن مالك بن أنس قال حدثين ثور أخربين سامل موىل ابن مطيع أنه 

هللا عنه يقول افتتحنا خيرب فلم نغنم ذهبا وال فضة إمنا غنمنا اإلبل والبقر واملتاع واحلوائط مث مسع أبا هريرة رضي ا
انصرفنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل وادي القرى ومعه عبد له يقال له مدعم وهبه له أحد بين الضباب 

  فبينما هو حيط رحل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذ جاءه 

عائر حىت أصاب ذلك العبد فقال الناس هنيئا له الشهادة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بل والذي  سهم
نفسي بيده إن الشملة اليت أصاهبا يوم خيرب من املغامن مل تصبها املقاسم لتشتعل عليه نارا فجاء رجل حني مسع ذلك 

ذا شيء كنت أصبته فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و من النيب صلى اهللا عليه و سلم بشراك أو بشراكني فقال ه
  سلم شرك أو شراكان من نار 

فلينظر كيف قد جود أبو اسحق رواية هذا احلديث وحكى فيه مساع مالك من ثور بن زيد ومساع ثور من سامل 



  ومساع سامل من أيب هريرة 
طارق وحممد بن إدريس الشافعي وحممد وأما أصحاب مالك عبد اهللا بن وهب ومعن بن عيسى وأبو قرة موسى بن 

بن احلسن الشيباين وعبد اهللا بن مسلمة القعين وإمساعيل بن أيب أويس وسعيد بن كثري بن عفري وأبو مصعب أمحد 
  بن أيب بكر الزهري ومصعب بن 

  عبد اهللا الزبريي وسويد بن سعيد فإهنم مجيعا رووه من غري بيان خرب وال نص مساع 
بكر بن احلسن احلريي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب األصم قال أنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنا القاضي أبو 

  قال أنا ابن وهب قال أخربين مالك بن أنس 
وأنا أبو احلسني حممد بن احلسني بن حممد بن الفضل القطان قال أنا عبد اهللا بن اسحق بن إبراهيم البغوي ثنا 

  إمساعيل بن أيب أويس املدين حدثين مالك بن أنس  إبراهيم بن اهليثم ثنا
وأنا عبد الرمحن بن عبيد اهللا احلريب وعثمان بن حممد بن يوسف العالف قاال أنا حممد بن عبد اهللا ابن إبراهيم حدثين 

  اسحق احلريب ثنا عبد اهللا بن مسلمة القعنيب عن مالك 
احد اهلامشي قال ثنا حممد بن عبد اهللا بن سفيان املعمري قال ثنا وأنبأنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الو

  إمساعيل بن اسحق القاضي قال ثنا أبو مصعب أمحد بن أيب بكر قال ثنا مالك بن أنس 
وأنا علي بن أيب علي املعدل قال ثنا عبيد اهللا بن حممد بن اسحق البزار قال ثنا عبد اهللا بن حممد بن عبد العز قال ثنا 

  بن عبد اهللا الزبريي قال ثنا مالك  مصعب
وأخربين عبيد اهللا بن أيب الفتح الفارسي قال ثنا حممد بن املظفر احلافظ قال أنا حممد بن حممد بن سليمان الباغندي 

  قال قرأ علي سويد مالك 
بن يوسف قال وأنا أبو بكر أمحد بن حممد بن غالب اخلوارزمي قال قرأت على أيب بكر اإلمساعيلي أخربكم هارون 

  ثنا ابن أيب عمر قال ثنا معن عن مالك 
وأنا القاضي أبو العالء حممد بن علي بن يعقوب الواسطي قال أنا عبد اهللا بن حممد بن عثمان املدين احلافظ أنا 

  املفضل بن حممد اجلندي قال ثنا أبو محه حممد بن يوسف ثنا أبو قرة قال ذكر مالك 

ن عثمان بن القاسم الدمشقي يف كتابه إلينا ثنا أبو علي احلسن بن حبيب ابن عبد امللك وأنا أبو حممد عبد الرمحن ب
  الفقيه قال أنبأنا الربيع بن سليمان أنبأنا الشافعي قال أنبأنا مالك 

وأخربين احلسن بن أيب طالب ثنا حممد بن املظفر ثنا أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي ثنا أبو إبراهيم 
  ين ثنا الشافعي أنبأنا مالك املز

وأنبأنا احلسن بن أيب بكر بن شاذان قال أنبأنا القاضي أبو نصر أمحد بن نصر بن حممد بن اسكاب البخاري ثنا عبد 
  اهللا بن عبد الوهاب القزويين ثنا إمساعيل بن توبه ثنا حممد بن احلسن عن مالك بن أنس 

األنصاري ثنا عبد الرمحن بن عمر بن حممد املصري ثنا أمحد بن هبزاد وأخربين عتيق بن سالمة بن نصر بن عبد اهللا 
  الفارسي ثنا عبيد اهللا بن سعيد بن كثري بن عفري حدثين أيب حدثين مالك 

عن ثور بن زيد عن أيب الغيث موىل مطيع عن أيب هريرة قال خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم خيرب 
  ما تقدم فذكر احلديث بطوله حنو 



  وهكذا رواه عن مالك عبد الرمحن بن القاسم وحيىي بن عبد اهللا بن بكري املصريان 
  والبخاري يتبع األلفاظ باخلرب يف بعض األحاديث ويراعيها ألسباب 

وقد كان بعض الناس أنكر قول أيب هريرة خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم خيرب ألن أبا هريرة إمنا 
 أثناء الوقعة فأخرج البخاري حديث أيب اسحق لتجويده وإسناده إذ فيه قطع لعذر من اعترض عليه بتجويز قدم يف

كونه مرسال مقطوعا أو مدلسا غري مسموع وتأول قوله ففتحنا خيرب أنه أراد بذلك إدراكه رسول اهللا صلى اهللا 
ئها وكذلك كانت قضية قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خبيرب أثناء الوقعة ال أنه أراده كونه معه يف ابتدا

  عليه و سلم عقيب فتحه بعض حصون خيرب فشهد بقية الفتح وسار معه ملا قفل من غزوته 
  وقد أورد البخاري يف اجلامع حلديث أيب اسحق نظائر إذا تأملها الناظر تبني صحة ما قلنا 

  ال يوجد للشافعي حديث على شرط البخاري أغرب به

نا اعتربنا روايات الشافعي اليت ضمنها كتبه فلم جند فيها حديثا واحدا على شرط البخاري أغرب به وال تفرد وأ
  مبعىن فيه يشبه ما بيناه يف حديث أيب اسحق ونلزم البخاري إخراجه من طريقه وإن كان ال يلزمه 

وإذ قد بينا الوجه الذي ألجله خىن البخاري عن إخراج حديث الشافعي يف صحيحه فمثله القول يف ترك مسلم بن 
  احلجاج إياه إلدراكه ما أدرك البخاري من ذلك 

  رواية أيب داؤد حلديث الشافعي

  ذلك وأما أبو داود السجستاين فقد أخرج يف كتابه الذي مجع السنن فيه عن الشافعي غري حديث من 
ما أخربنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد اهلامشي ثنا أبو علي حممد بن أمحد اللؤلؤي ثنا أبو داود 

ثنا ابن السرح وإبراهيم بن خالد هو أبو ثور الكليب يف آخرين قالوا ثنا حممد بن إدريس الشافعي حدثين عمي حممد 
لسائب عن نافع بن عجري ابن عبد يزيد بن ركانه أن ركانة بن عبد يزيد بن علي بن شافع عن عبد اهللا بن علي بن ا

طلق امرأته سهيمة البتة فأخرب النيب صلى اهللا عليه و سلم بذلك فقال واهللا ما أردت إال واحدة فقال رسول اهللا 
يه رسول اهللا صلى صلى اهللا عليه و سلم واهللا ما أردت إال واحدة فقال ركانة واهللا ما أردت إال واحدة فردها إل

  اهللا عليه و سلم فطلقها الثانية يف زمان عمر والثالثة يف زمان عثمان 
  قال أبو داود أوله لفظ إبراهيم وآخره لفظ ابن السرح 

  من اخرج من احلفاظ حديث الشافعي

ومل نرد  وأخرج له أبو عيسى الترمذي وحممد بن اسحق بن خزمية النيسابوري وعبد الرمحن بن أيب حامت الرازي
بقولنا هذا إال اإلبانة ليطاول قول من حكينا عنه أنه احتج علينا بترك األئمة له على أن الترك ال يزيد يف حال 
املتروك إذا كانت عدالته ظاهرة واأللسن بالثناء عليه ناطقة وإمنا التأثري لذكر ينكت به اجلرح وترك يرد فيه 

  مذهب فيمن يترك حديثه التضعيف والقدح وقد كان لشعبة بن احلجاج 



  مذهب شعبة فيمن يترك حديثه

أنبأنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران املعدل أنبأنا علي بن حممد بن أمحد املصري ثنا حممد بن عمرو 
  بن نافع 

بن أيب حامت قراءة ثنا وأنبأنا حممد بن عيسى بن عبد العزيز اهلمذاين هبا ثنا صاحل بن أمحد احلافظ أنبأنا عبد الرمحن 
علي بن احلسن اهلسنجاين ثنا نعيم بن محاد قال مسعت عبد الرمحن بن مهدي يقول مسعت شعبة وسئل من الذي 
يترك حديثه قال الذي إذا روى عن املعروفني ما ال يعرفه املعروفون فأكثر طرح حديثه وإذا اهتم بالكذب طرح 

غلطا جممعا عليه فلم يتهم نفسه فيتركه طرح حديثه وإذا أكثر الغلط حديثه يعين إذا صح عليه وإذا روى حديثا 
  يترك حديثه وما كان غري ذلك فارو عنه دخل لفظ أحد احلديثني يف اآلخر 

  فصل

  زعم إمنا عدل البخاري عن لالحتجاج بالشافعي لقلة علمه باحلديث 
جاج بروايته لقلة علمه كان باحلديث وعلله وزعم بعض من يدعي املعرفة أن الشافعي إمنا عدل البخاري عن االحت

  ومعرفة أسانيده وطرقه ومتييزه صحيحه من سقيمه وأحوال رواته ونقلته 
  وهذه دعوى متعرية عن الربهان ما أنزل اهللا هبا من سلطان وأظن صاحبها تأول 
ن حنبل يقول مسعت أيب يقول ما أنبأنا أبو نعيم احلافظ ثنا سليمان بن أمحد اللخمي قال مسعت عبد اهللا بن أمحد ب

قال حممد بن إدريس الشافعي أنتم أعلم باألخبار الصحاح منا فإذا كان خرب صحيح فأعلمين حىت أذهب إليه كوفيا 
  كان أو بصريا أو شاميا 

  فرأى أن هذا قول مقر بالتقصري يقول يف قاعدة مذهبه على التقليد وليس األمر كذلك 
د بن حنبل أن أصله الذي بىن عليه مذهبه األثر دون غريه فيما ثبت النص خبالفه وأشار وإمنا أراد الشافعي إعالم أمح

إىل أن أصحاب احلديث أشد عناية من غريهم بتصحيح األحاديث وتعليلها وأكثر حبثا عن أحوال األمة يف جرحها 
ما يذهب إليه أو خربا خيالف وتعديلها ليستخرج بذلك ما يف نفس أمحد ويسربه هل جيد عنده طعنا عليه أو عيبا في

  أصله أو أثرا ينقض قوله 
  وهذا يدل على قوة نفسه فيما اصله وإتقانه قاعدة مذهبه وما شيده 

  وقول الشافعي إذا وجدمت سنة خالف قويل فخذوا هبا

يع يقول وقد أنبأنا حممد بن أمحد بن رزق البزار ثنا دعلج بن أمحد قال مسعت أبا حممد اجلارودي يقول مسعت الرب
مسعت الشافعي يقول إذا وجدمت سنة من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خالف قويل فخذوا بالسنة ودعوا قويل 

  فإين أقول هبا 
  وكيف يوجد يف األمر ما خيالف مذهبه وعلى األثر عول ومنه استنبط وبه أخذ 

  وإمنا قال هذا تعظيما لألثر وحثا على التمسك بالسنن 



  عن مجاعة هم دون الشافعي إخراج البخاري

ويبطل قول املعتل مبا ذكرناه يف أول هذا الفصل أن البخاري قد أخرج منهم قدم يف العلم ثابتة وال حالة عند أهله 
ظاهرة كعبد اهللا بن مرة يف صحيحه أحاديث عن مجاعة ليس لواحد وسعدان بن حيىي اللخمي وشبيب بن سعيد 

هللا بن حيىي بن أيب كثري وخلق يطول ذكرهم احتج بأحاديثهم وليس يقاربون احلبطي وطلحة بن أيب سعيد وعبد ا
  الشافعي يف اشتهار االسم وانتشار العلم وبيان الفضل وصحة األصل 

  بعض مناقب الشافعي

فإن مناقبه أكثر من أن حتصى وعد ما مجع اهللا فيه ال يستوىف إذ كان املخصوص من الدين والرجحان الظاهر املبني 
  قدم يف املسلمني مبا فاق به النظراء ومسا به على األكفاء فصار نسيج وحده وفريد جمده وقريع دهره والت

وواحد عصره إن ذكرت املفاخر فهو الغاية وإن عدت احملاسن فإليه النهاية ذو القدم السابقة وصاحب النية 
الفطنة الدقيقة والقرحية العميقة والعقدة الصادقة والفهم الراجح والفضل الواضح واجملد الشامخ والسناء الباذخ و

الوثيقة واستقامة الطريقة وكرم اخللقة واملزية الشاخمة العليا والتقدم يف الفقه والفتيا فتصرف يف سائر العلوم بافتنان 
وحاز ما عجز عنه أهل األسنان وضبط ذلك حبسن بصرية وإتقان ولو عدد املبالغون وأحصى مناقبه احملصون 

السآمة يف حساهبا وألقروا بالعجز عن استيعاهبا وأنا ذاكر من شواهد أخباره ومورد من مشهور أذكاره  ألدركتهم
نبذة موجزة يسرية تزيد املستبصر بصرية وتكبت العد واحلاسد وختصم األلد املعاند تزيل إن شاء اهللا شك املستريب 

  وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت وإليه أنيب 

  نس فيهقول مالك بن أ

أنبأنا حممد بن رزق البزار أنبأنا حممد بن احلسن السراحي ثنا أبو نعيم االستراباذي حدثين علي ابن عبد الرمحن بن 
املغرية عالن املصري قال مسعت حرملة يقول مسعت الشافعي يقول أتيت مالك بن أنس وأنا ابن ثالث عشرة سنة 

أتيته ألقرأ عليه فقال اطلب من يقرأ لك فقلت أنا أقرأ قال فقرأت وكان ابن عم يل وايل املدينة فكلم يل مالكا ف
عليه فكان رمبا قال يل لشيء قد مر أعد حديث كذا فأعيد عليه حفظا فكأنه أعجبه مث سألته عن مسألة فأجابين مث 

  أخرى فقال أنت جيب أن تكون قاضيا 
ملوصلي ثنا أبو عبد اهللا أمحد بن إبراهيم الطائي ثنا أخربين علي بن أمحد الرزاز قال أنبأنا علي بن حممد بن سعيد ا

عبد اهللا بن عمر القواريري ثنا عبد الرمحن بن مهدي قال مسعت مالكا يقول ما يأتيين قرشي أفهم من هذا الفىت يعين 
  الشافعي 

  وصف ابن عيينة له

عمرو بن عثمان املكي حدثين أمحد بن أنبأنا أبو نعيم احلافظ بأصبهان ثنا عبد اهللا بن حممد بن جعفر بن حبان ثنا 
حممد ابن بنت الشافعي قال مسعت أيب وعمي يقوالن كان سفيان بن عيينة إذا جاءه شيء من التفسري والفتيا يسأل 

  عنها إلتفت إىل الشافعي فيقول سلوا هذا 



  ذكر مسلم بن خالد إياه

  بن حممد الباغندي حدثين الربيع بن سليمان  أخربين احلسن بن أيب طالب ثنا حممد بن العباس اخلزاز ثنا حممد
وأنبأنا أمحد بن حممد البزار واللفظ له قال أنبأنا علي بن عبد العزيز الربذعي أنبأنا عبد الرمحن بن أيب حامت ثنا الربيع 

اهللا بن سليمان املرادي قال مسعت احلميدي يقول مسعت الزجني يعين مسلم بن خالد يقول للشافعي أنت يا أبا عبد 
  فقد آن لك أن تفيت وهو ابن مخس عشرة سنة 

  قول عبد الرمحن بن مهدي فيه

أنبأنا حممد بن أمحد بن رزق ثنا دعلج بن أمحد قال مسعت جعفر بن أمحد الساماين يقول مسعت جعفر ابن أخي أيب 
فيه معاين القرآن  ثور يقول مسعت عمي يقول كتب عبد الرمحن ابن مهدي إىل الشافعي وهو شاب أن يضع له كتابا

  وجيمع قبول األخبار فيه وحجة اإلمجاع وبيان الناسخ واملنسوخ من القرآن والسنة فوضع كتاب الرسالة 
  قال عبد الرمحن بن مهدي ما أصلي صالة إال وأنا أدعو للشافعي فيها 

  قول حيىي بن سعيد القطان فيه

عزيز الربذعي أنبأنا عبد الرمحن بن أيب حامت ثنا احلسن بن حممد أنبأنا أمحد بن أيب جعفر القطيعي أنبأنا علي بن عبد ال
الصباح قال أخربت عن حيىي بن سعيد القطان أنه قال إين أدعو اهللا للشافعي يف كل صالة أو يف كل يوم يعين ملا 

  فتح اهللا عليه من العلم ووفقه للسداد فيه 

  ذكر أيوب بن سويدلة

لي بن عبد العزيز أنبأنا ابن أيب حامت قال يف كتايب عن الربيع ابن سليمان قال مسعت أنبأنا أمحد بن أيب جعفر أنبأنا ع
أيوب بن سويد الرملي ملا رأى الشافعي قال ما ظننت أين أعيش حىت أرى مثل هذا الرجل ما رأيت مثل هذا الرجل 

  قط 
  قلت وقد رأى األوزاعي ومالك بن أنس وسفيان الثوري 

  لزبرييوصف مصعب بن عبد اهللا ا

أنبأنا حممد بن رزق ثنا أمحد بن كامل القاضي حدثين أبو احلسن بن القواس قال حدثين ابن بنت الشافعي قال مسعت 
زبري بن بكار يقول قال يل عمي مصعب كتبت عن فىت من بين شافع من أشعار هذيل ووقائعها وقرأ مل تر عيناي 

  ال نعم يا بين مل تر عيناي مثله مثله قال قلت يا عمي أنت تقول مل تر عيناي مثله ق
  قلت وقد رأى مصعب مالك بن أنس ومن عاصره من العلماء باملدينة 

  ذكر حممد بن احلسن الشيباين إياه



أنبأنا أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا احلافظ ثنا حممد بن إبراهيم بن علي ثنا عبد العزيز بن أمحد ابن أيب رجاء قال مسعت 
ل مسعت الشافعي كان حممد بن احلسن يقرأ علي جزءا فإذا جاء أصحابه قرأ عليهم أوراقا الربيع بن سليمان يقو

فقالوا له إذا جاء هذا احلجازي قرأت عليه جزءا وإذا جئنا قرأت علينا أوراقا فقال اسكتوا إن تابعكم هذا مل يثبت 
  لكم أحد 

  قول بشر بن غياث املريسي فيه

بن سعيد بن جعفر البصري ثنا زكريا بن حيىي الساجي ثنا الزعفراين قال حج بشر  أنبأنا أبو نعيم احلافظ ثنا احلسن
  املريسي سنة إىل مكة مث قدم فقال لقد رأيت 

  باحلجاز رجال ما رأيت مثله سائال وال جميبا يعين الشافعي 

  ذكر أمحد بن حنبل له

اهللا بن أمحد بن حنبل قال مسعت أيب يقول لوال  أنبأنا حممد بن أمحد بن رزق ثنا عبد اهللا بن جعفر بن شاذان ثنا عبد
  الشافعي ما عرفنا فقه احلديث 

فإن قال قائل إن وصف الشافعي بالفقه وعلو مرتبته يف العلم مما ال ميكن دفعه وال يتوصل إىل ستره غري أن ذلك 
ا روايات مجاعة من على مذاهب أصحاب احلديث مبجرده ال يوجب قبول اخلرب واالحتجاج بالرواية إذ قد أبطلو

العلماء وردوا أخبار غري واحد من الفقهاء كأيب حنيفة وابن أيب ليلى وأيب يوسف القاضي وأيب البختري وهب بن 
وهب وحممد بن احلسن وغريهم ممن يطول ذكره مع اشتهار هؤالء مبعرفة األحكام واإلجتهاد يف مسائل احلالل 

  كمه عند احملدثني يفارق حكمهم واحلرام فهل الشافعي إال كواحد منهم أو ح

قلت بل بني حكمه وحكمهم تفاوت كثري وفرقان إذا تأمله الناظر واضح منري وذلك أن كل واحد ممن تقدم ذكره 
  ملا رد أخباره أصحاب احلديث ضعفوا أمره 

م بن شعيب الغازي كما أخربنا حممد بن احلسني القطان أنبأنا علي بن إبراهيم املستملي قال أخربين حممد بن إبراهي
قال مسعت حممد بن إمساعيل البخاري يقول ثنا نعيم يعين ابن محاد ثنا الفزاري وهو أبو اسحق قال كنت عند 

الثوري فنعي أبو حنيفة فقال احلمد هللا وسجد قال كان ينقض اإلسالم عروة عروة وقال يعين الثوري ما ولد يف 
  اإلسالم مولود أشأم منه 

ن أيب الفتح ثنا عمر بن أمحد الواعظ ثنا عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز ثنا حممود ابن غيالن ثنا أخربين عبد اهللا ب
املؤمل قال ذكر أبو حنيفة عند الثوري وهو يف احلجر فقال غري ثقة وال مأمون غري ثقة وال مأمون فلم يزل يقول 

  حىت جاوز الطواف 
علي القاضي ثنا أبو حممد عبد اهللا بن سليمان بن عيسى القاضي ثنا حدثين احلسن بن أيب طالب ثنا عبد الواحد بن 

  اسحق بن إبراهيم بن هاين قال مسعت أبا عبد اهللا أمحد بن حنبل وسئل عن أيب حنيفة 



  يروي عنه قال ال 
شيبة قال  أنبأنا حممد بن أمحد بن رزق أنبأنا هبة اهللا بن حممد بن حبش الفراء ثنا أبو جعفر حممد بن عثمان ابن أيب

  مسعت حيىي بن معني وسئل عن أيب حنيفة فقال كان يضعف يف احلديث 
أنبأنا حممد بن احلسني القطان أنبأنا عثمان بن أمحد الدقاق ثنا سهل بن أمحد الواسطي ثنا عمرو بن علي قال أبو 

و سلم وهو قليل  حنيفة النعمان بن ثابت ضعيف احلديث عامة حديثه غلط ما يسنده عن النيب صلى اهللا عليه
  احلديث 

٦٢ -   

  وقالوا يف ابن أيب ليلى

ما أنبأنا أبو بكر أمحد بن حممد بن غالب اخلوارزمي أنبأنا أمحد بن سعيد بن سعد ثنا عبد الكرمي ابن أيب عبد الرمحن 
  النسائي ثنا أيب قال حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى قاضي الكوفة 

  ديث أحد الفقهاء وليس بالقوي يف احل

  وأما أبو يوسف

فأخربنا حممد بن احلسني املتوثي أنبأنا دعلج بن أمحد املعدل أنبأنا أمحد بن علي األبار ثنا حممود ابن غيالن قال قلت 
  يا بن هارون ما تقول يف أيب يوسف قال ال حتل الرواية عنه إنه كان يعطي أموال اليتامى مضاربة وجيعل الربح لنفسه 

مد بن غالب حدثين حممد بن أمحد بن حممد بن عبد امللك األدمي ثنا حممد بن علي بن أيب داود أخربين أمحد بن حم
األيادي ثنا زكريا بن حيىي بن عبد الرمحن حدثين أبو داود سليمان بن األشعث ثنا عبيدة بن عبد اهللا اخلراساين قال 

  هما أصدق قل أيهما أكذب قال رجل البن املبارك أميا أصدق أبو يوسف أو حممد قال ال تقل أي

  ووصفوا أبا البختري بوضع احلديث كذلك 
أنبأنا أبو سعيد حممد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصرييف بنيسابور قال مسعت أبا العباس حممد بن يعقوب األصم 

  يقول مسعت العباس بن حممد الدوري يقول مسعت حيىي بن 

  ديث معني يقول أبو البختري يعين القاضي يضع احل

  وقالوا يف حممد بن احلسن

ما أخربنا حممد بن أمحد بن رزق ثنا أمحد بن علي بن عمر بن حبيش الرازي قال مسعت حممد بن أمحد بن عصام 
يقول مسعت حممد بن سعد بن حممد بن احلسن بن عطية العويف يقول مسعت حيىي بن معني وسألته عن حممد بن 

  احلسن فقال كذاب 
فوظ عن العاملني باحلديث ومن يرجع إىل أقواهلم يف اجلرح والتعديل وصفهم له بالصدق واألمانة وأما الشافعي فاحمل



  وذكرهم إياه بالثقة والديانة 
كما أنبأنا أبو سعيد املاليين أنبأنا عبد اهللا بن عدي احلافظ ثنا عبد اهللا بن حممد بن جعفر القزويين ثنا صاحل بن أمحد 

  ول مسعت املوطأ من حممد بن إدريس الشافعي ألين رأيته فيه ثبتا وقد مسعت من مجاعة بن حنبل قال مسعت أيب يق

  قبله 

  ثناء أمحد بن حنبل عليه

وأخربين احلسن بن أيب طالب ثنا حممد بن العباس اخلزاز ثنا عبد اهللا بن إسحق املدايين قال مسعت العباس بن حممد 
  سألناه واختلفنا إليه فما رأينا إال خريا يقول سألت أمحد بن حنبل عن الشافعي فقال قد 

وأنبأنا عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ثنا حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم ثنا إبراهيم احلريب قال سألت أمحد 
  بن حنبل عن الشافعي فقال حديث صحيح ورأي صحيح قلت ما تقول يف أيب حنيفة قال ال حديث وال رأي 

ن حنبل يف مسنده عن الشافعي أحاديث كثرية وروى أيضا عن سليمان بن داود اهلامشي عن وقد روى أمحد ب
  الشافعي حديثا 

  ثناء حيىي بن معني على الشافعي

أنبأنا أبو نعيم احلافظ ثنا أمحد بن بندار بن اسحق الفقيه ثنا أمحد بن روح البغدادي قال مسعت الزعفراين قال كنت 
فقال له الرجل يا أبا زكريا ما تقول يف الشافعي قال دع هذا عنك لو كان الكذب له  مع حيىي بن معني يف جنازة

  مطلقا لكانت مروءته متنعه من أن يكذب 
أنبأنا أبو سعد املاليين ثنا عبد اهللا بن عدي قال مسعت حيىي بن زكريا بن حيوة يقول مسعت هاشم ابن مرثد الطرباين 

  عي صدوق ال بأس به يقول مسعت حيىي بن معني يقول الشاف

  ثناء أيب حامت على الشافعي

أنبأنا أمحد بن أيب جعفر القطيعي قال أنبأنا علي بن عبد العزيز قال أنبأنا عبد الرمحن بن أيب حامت الرازي قال مسعت 
  أيب يقول حممد بن إدريس الشافعي صدوق 

  ري واستيفاء ما ورد يف هذا املعىن يطول ويف يسري ما ذكرت كفاية عن كث

  مل يقف علماء احلديث على وهم من الشافعي يف احلديث

على أن أئمة النقل قد اعتربوا ما رواه الشافعي فلم يقفوا منه على وهم وال أدركوا له شيئا قد حلقه فيه سهو حىت 
  قال من انتهى إليه احلفظ يف عصره ومل يدانه أحد من أهل وقته أبو زرعة الرازي 

  قول أيب زرعة



رضوان بن حممد بن احلسن الدينوري قال مسعت أبا عبد اهللا احلسني بن جعفر العنربي بالري يقول مسعت  ما أنبأنا
الزبري بن عبد الواحد يقول مسعت عبد اهللا بن حممد بن جعفر القزويين مبصر يقول مسعت أبا زرعة الرازي يقول ما 

  عند الشافعي حديث غلط فيه 

  ثناء ابن عبد احلكم على الشافعي

نبأنا حممد بن علي بن أمحد املقري أنبأنا حممد بن جعفر التميمي بالكوفة أنبأنا عبد الرمحن بن حممد بن حامت بن أ
  إدريس البلخي ثنا نصر بن املكي ثنا ابن عبد احلكم 

قال ما رأينا مثل الشافعي كان أصحاب احلديث ونقاده جييئون إليه فيعرضون عليه فرمبا أعل نقد النقاد منهم 
يوقفهم على غوامض من علم احلديث مل يقفوا عليها فيقومون وهم متعجبون منه ويأتيه أصحاب الفقه املخالفون و

واملوافقون فال يقومون إال وهم مذعنون له باحلذق والديانة وجييئه أصحاب األدب فيقرأون عليه الشعر فيفسره 
غريبها ومعانيها وكان من أضبط الناس للتاريخ ولقد كان حيفظ عشرة آالف بيت شعر من أشعار هذيل بإعراهبا و

  وكان يعينه على ذلك شيئان وفور عقل وصحة دين وكان مالك أمره إخالص العمل هللا عز و جل 

  بعض ما ورد عن الشافعي من كالم يف أحوال الرواة

ته به وتبحره فيه وقد نقل عن الشافعي مع ضبطه حلديثه كالم يف أحوال الرواة يدل على بصره هبذا الشأن ومعرف
  فمن ذلك قوله 

  الرواية عن حرام حرام

  الرواية عن حرام بن عثمان حرام 

  قوله عن بعض الرواة توثيقا وتعديال

  وذكر داود بن قيس الفراء وأفلح بن محيد األنصاري فرفع هبما يف الثقة واألمانة 

  وغمض على ليث بن أيب سليم وسئل عن اسامة بن زيد الليثي وحممد بن أيب محيد فقال ال بأس هبما 
  وقال من حدث عن أيب جابر البياضي بيض اهللا عينيه 

  وسئل عن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم فحكى من أمره ما يوجب ضعفه وترك االحتجاج حبديثه 
  وقال إرسال الزهري عندنا ليس بشيء وذلك أنا جنده يروي عن سليمان بن أرقم 

  ي فإنه عندنا عن شيوخنا باألسانيد املتصلة بيننا وبينه وإمنا حذفتها ميال إىل اإلجياز وكل ما حكيته ها هنا عن الشافع
ولو اجتهد املتقن احلافظ وحترى البصري الناقد أن نصف هؤالء املذكورين آنفا على قدر أحواهلم وننزهلم يف الرواية 

  وفهم حاضر ومعرفة ثاقبة وبصرية نافذة  منازهلم ملا عدا ما ذكر الشافعي من أمرهم وهذا يدل منه على علم وافر



  انتهاء العلم باملدينة إىل الفقهاء السبعة عمن أخذ علمهم

وقد كان العلم باملدينة انتهى إىل الفقهاء السبعة وهم سعيد بن املسيب وعروة بن الزبري وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن 
  عتبة وأبو بكر بن 

  بن زيد بن ثابت وسليمان بن يسار والقاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق عبد الرمحن بن احلارث بن هشام وخارجة 
  وأخذ عن هؤالء السبعة علمهم حممد بن مسلم بن شهاب الزهري وحيىي بن سعيد 

  األنصاري وربيعة بن أيب عبد الرمحن الرأي وأبو الزناد عبد اهللا بن ذكوان 
  وأخذ الشافعي علم هؤالء األربعة عن أصحاهبم 

  زهري فحفظ علمه عن مالك وسفيان بن عيينة وإبراهيم بن سعد ومسلم بن أما ال

  خالد الزجني وعمه حممد بن علي بن شافع 
  وأما حيىي بن سعيد وربيعة وأبو الزناد فحفظ علمهم عن مالك وسفيان أيضا 

أخذ علمه عن صاحبيه وكان من فقهاء املدينة وحمدثيها حممد بن عبد الرمحن بن أيب ذئب فلم يدركه الشافعي لكنه 
  حممد بن إمساعيل بن أيب فديك وعبد اهللا بن نافع الصائغ 

  إىل من انتهى العلم يف مكة وعمن أخذ علمهم

  وأما أهل مكة فانتهى العلم فيهم إىل عطاء وطاووس وجماهد وعمرو بن دينار وابن أيب مليكة 
  وعبد اجمليد بن فأخذ الشافعي علم عطاء عن أصحاب ابن جريج وهم مسلم بن خالد 

  عبد العزيز بن أيب رواد وسعيد بن سامل القداح وهؤالء كانوا مبكة 
  ورحل إىل اليمن فأخذ عن هشام بن يوسف قاضي صنعاء ومطرف بن مازن ومها من كبار أصحاب ابن جريج 

  وكان ابن جريج أخذ العلم عن عطاء نفسه 
  يضا وأما طاووس وجماهد فإن علمهما انتهى إىل ابن جريج أ

  وكان أخذه عن عبد اهللا بن طاوس واحلسن بن مسلم بن يناق وإبراهيم بن ميسرة 

  وشاركه ابن عيينة يف السماع عن ابن طاوس وإبراهيم بن ميسرة 
  فأخذ الشافعي علم ابن جريج عن أصحابه الذين قدمنا ذكرهم 

  عمرو بن دينار وابن أيب مليكة وأخذ عن ابن عيينة نفسه ما كان عنده من هذا النوع وعنه أيضا أخذ علم 
  وبعضه أخذه عن داود بن عبد الرمحن العطار وكان ممن علت سنه وتقدم مساعه 

  انتهاء العلم يف الشام إىل األوزاعي وعمن أخذ علمه



وانتهى العلم يف الشاميني إىل عبد الرمحن بن عمرو األوزاعي فأخذ الشافعي علمه عن صاحبه عمرو بن أيب سلمة 
  ي التنيس

  انتهاء علم املصريني إىل الليث وعمن أخذ علمه

وكان الليث بن سعد انتهى إليه علم أهل مصر فأخذ الشافعي علمه عن مجاعة من أصحابه والذي عول عليه من 
  بينهم حيىي بن حسان 

  عمن أخذ علم العراقيني

  وأخذ الشافعي علم العراقيني عن فرقتني 
  فما كان عن 

  أهل الكوفة

   أهل الكوفة
  فأخذ عن أيب اسحق السبيعي ومنصور بن املعتمر وسليمان 

  األعمش وإمساعيل بن أيب خالد وحنوهم فإنه أخذ عن سفيان بن عيينة وأيب أسامة محاد ابن أسامة ووكيع بن اجلراح 

  وأهل البصرة

  وما كان من أهل البصرة 
  ا فأخذ عن إمساعيل بن عليه وعبد الوهاب بن عبد اجمليد الثقفي وغريمه

  وكمل للشافعي مطالعة علم مجيع األمصار واإلشراف على حال علماء سائر األقطار 
  وقد ذكرنا يف هذه األوراق على سبيل اإلختصار ما فيه مقنع لذوي النهى واألبصار 

بني ويتوىل ونسأل اهللا تعاىل إحلاقنا بالصاحلني وتوفيقنا لسلوك طريقة أئمتنا املاضني وأن ال جيعلنا من الشاكني املرتا
  عصمتنا يف حال الدنيا والدين فإنا إياه نعيد وبه نستعني 

حدثين أبو القاسم هبة اهللا بن احلسن بن منصور الطربي قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف املنام فقلت 
الم لو أنه أدخل له يا رسول اهللا ما تقول يف صحيح البخاري فقال يل صحيح كله أو جيد كله أو حنو هذا من الك

  فيه الشافعي 
  واحلمد هللا وحده وصلواته على خري خلقه حممد وآله وصحبه وسلم 
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