
 


 

 
 
 

 

 
 الذي - رمحه اهللا –  الشافعيناول هذه الدراسة أثر رحالت اإلمام حممد بن إدريستت

كانت له إىل اليمن رحلة، والتي تناوهلا املؤلفون بني مقتضب ومسهب يف احلديث عنها، 
 .وتعددت الروايات حوهلا، بل تضاربت بشكل جيعل القارئ يف حرية من أمره حياهلا

حالت؟ ومتى كانت؟ وما األسباب الدافعة إليها؟ وما فام حقيقة تلك الرحلة، أو الر
أثرها يف حياة اإلمام الشافعي العلمية والعملية؟ ثم ما هي النتائج التي أفضت إليها؟ 
والتي أدت يف هناية األمر أن حيمل اإلمام الشافعي إىل بغداد مقيدا باحلديد، يف هتمة من 

والتي جعلت اإلمام الشافعي يوقن أخطر التهم التي يمكن أن يتعرض هلا اإلنسان، 
باملوت؟ كل هذه التساؤالت وغريها هي ما سوف حياول هذا البحث اإلجابة عليها، 
وسرب غور احلقيقة حوهلا، من خالل مجع الروايات واملقارنة بينها، ثم التحليل 

  .واالستنتاج للوصول إىل أقرب نقطة للحقيقة بقدر ما تسعف به املصادر
 الشافعي ـ رحالت اليمن ونجران ـ التحليل التارخيي: يحالكلامت املفات
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Abstract: 
This study addressed the impact of Imam Mohamed bin Idris who 
travelled to Yemen with more or less discussions by scholars. Narratives 
of this travel varied, and some contradicted one another in a way that 
would make readers in a state of confusion. What is the truth about this 
travel or travels? when did it occur? How did it influence Imam Shafi'ie's 
scholarly and practical life? What are the effects of these travels which 
ultimately led him in handcuffs to Baghdad being accused of a serious 
death penalty crime? This paper will seek to answer these questions by 
probing the truth about them through comparing different narratives, 
analysis and coming to conclusion as to what could be described as 
factual truths as far as the references go.
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تعد الرحلة العلمية من أهم مكونات الشخصية العلمية ألي عامل أو طالب علم،
ولقد حرص العلامء السابقون عىل الرحلة يف طلب العلم إىل خمتلف اجلهات، وعدوا 

ًذلك أمرا الزما، ومل يقعد عن الرحلة يف طلب العلم واالستزاد ة منه إال من ضاقت بهً
احلال، أو قرصت به األسباب عن الرحلة، ولقد كان العلامء املشتهرون يف خمتلف 
ًأصقاع العامل اإلسالمي من رشقه إىل غربه مقصدا لطالب العلم، وهدفا للتالميذ الذين  ً
يتجشمون عناء السفر ومشقته للوصول إىل أولئك العلامء للتلقي عنهم، واملزامحة يف

هتم، وبقدر رحالت طالب العلم يف األقطار، وحضوره يف حلقات العلامء، ترتفع حلقا
ًمكانته، ويعلو مقامه، ويتكاثر الطلبة يف حلقته، ومن ثم يصبح بذاته مقصدا لطالب 

أربعة ال " : مناط الثقة بالعامل، قال اإلمام حييى بن معني"الرحلة"العلم، ولذا جعلوا 
ًرص منهم خريا وال نفعا أي ال تب -ًتؤنس منهم رشدا  حارس الدرب، ومنادي" -ً

 .)١("القايض، وابن املحدث، ورجل يكتب يف بلده وال يرحل يف طلب احلديث
من سامع العوايل واملهامت التي  -الطالب  - وإذا فرغ " :وقال احلافظ ابن الصالح

 ملسوه من  وذلك ملا"فلريحل"، وقد أوردها بصيغة األمر )٢("ببلده، فلريحل إىل غريه
فوائد الرحلة وآثارها النافعة يف تكوين املواهب الشخصية، وتنمية املدارك العلمية، 
وتوسعة اآلفاق الفكرية، والتطاعم بني العقول واملعارف وأهليها؛ فلذا أقاموها مقام 

.٢٤٦املعروف بمقدمة ابن الصالح، ص  -علوم احلديث  :ابن الصالح  )١(
.٢٤٨ - ٢٤٧مقدمة ابن الصالح، ص  )٢(
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ًاحلاجة الرضورية ملن سلك طريق العلم والتحصيل، واعتربوها رشطا لتوثيق العامل
 .والثقة بعلمه

فنشأ من ذلك تلك الرحالت الواسعة، واألسفار الشاسعة والسنوات الطوال 
التي تقيض من أعامر هؤالء الراحلني، بعيدين عن األهل والولد، والزوجة والبلد، 
متفرغني لتلقي العلم ولقاء العلامء، ومشافهتهم، وتعرف ما عندهم، واالنتساب إليهم، 

 .واالغرتاف من معينهم
ًلرحالت لدى العلامء السابقني جزءا أصيال من حياهتم العلمية، وقد صارت هذه ا ً

ورحل العلامء من أهل كل علم، فرحل املفرس واملحدث، والفقيه األصويل، واللغوي، 
 والنحوي، واألديب، واملؤرخ، والزاهد، والعابد، والشاب، والشيخ، والكبري، والصغري،

-  اهللا رمحه –منهم اإلمام حممد بن إدريس كام ظهر يف تراجم كثري من العلامء الكبار، و
الذي كانت له إىل اليمن رحلة بل رحالت تناوهلا املؤلفون بني مقتضب ومسهب يف

 بل تضاربت بشكل جيعل القارئ يف حرية من ،احلديث عنها، وتعددت الروايات حوهلا
 ب الدافعة وما األسبا؟ ومتى كانت؟ أو الرحالت،فام حقيقة تلك الرحلة ؟؟أمره حياهلا

 أفضت هي النتائج التي  ثم ما؟ الشافعي العلمية والعمليةاإلمام وما أثرها يف حياة ؟إليها
 يف ، الشافعي إىل بغداد مقيدا باحلديداإلمام والتي أدت يف هناية األمر أن حيمل ؟إليها

 الشافعي اإلمام والتي جعلت ،نسانهتمة من أخطر التهم التي يمكن أن يتعرض هلا اإل
وقن باملوت؟ كل هذه التساؤالت وغريها هي ما سوف حياول هذا البحث اإلجابة ي

 ثم التحليل ، وسرب غور احلقيقة حوهلا، من خالل مجع الروايات واملقارنة بينها،عليها
 . واهللا املوفق.واالستنتاج للوصول إىل أقرب نقطة للحقيقة بقدر ما تسعف به املصادر
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، نسبة إىل بني املطلب القرشيني بني عم الرسول )١( ام الشافعي باملطلبييعرف اإلم

r فهو حممد بن إدريس بن العباس بن عثامن ابن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد ،
، وبذلك يكاد جيمع املؤرخون عىل أنه ذا نسب قريش )٢(بن يزيد بن هاشم بن املطلب

واشتهاره باملطلبي عند " )٤(د مناف، يف عبr اهللا، إذ يلتقي مع رسول )٣(مطلبي
 .)٥( كام يقول البيهقي"رياخللفاء والعلامء والشعراء أشهر من ضوء النهار عند البص

من  ، والذي يظهر يل أهنا كانت)٦(أما والدته فهي أزدية من قبائل األزد اليمنية
ها بعض ما كان أيب رجل من تبالة، وكان باملدينة فظهر في" إذ يقول الشافعي )٧(تبالة

 وقد اتفقت الروايات عىل أن .)٨("يكرهه فخرج إىل عسقالن فأقام هبا وولدت هبا

.٦، ص١٠، الذهبي سري أعالم النبالء ج٣٤ توايل التأسيس، ص:ابن حجر  )١(
 :ابن كثري ،٥، ص١٠، الذهبي، سري أعالم النبالء، ج٥٨-٥٦، ص٢تاريخ بغداد، ج: اخلطيب  )٢(

.٢٦٣ ص،٥البداية والنهاية، ج
وإن كان هناك من يقول أنه قريش بالوالء ال بالنسب وأن جده كان موىل أليب هلب، وقد ناقش هذه   )٣(

 مناقب اإلمام :انظر(الرواية اإلمام الفخر الرازي بشكل مستفيض وأثبت عدم صحة هذه الرواية 
.)٢٨- ٢٣الشافعي، ص

 .٣٢٧- ٣٢٦الديباج املذهب، ص: ونح، ابن فر٥٨- ٥٦، ص٢اد، جتاريخ بغد: اخلطيب البغدادي  )٤(
.٨١مناقب الشافعي، ص  )٥(
.٢٦٣، ص٥ البداية والنهاية، ج:، ابن كثري٢٩ مناقب اإلمام الشافعي، ص:الفخر الرازي  )٦(
الروض : احلمريي(بليدة تقع يف الطريق ما بني مكة واليمن، وتبعد عن مكة أربعة مراحل : تبالة  )٧(

وهي ) ٩، ص٢معجم البلدان، ج( وقد أخطأ احلموي حينام عدها من بالد هتامة .)١٢٩طار صاملع
 :حممد عبداملتعايل. (كم٨٠تقع شامل غرب حمافظة بيشة باململكة العربية السعودية وتبعد عن بيشة حوايل 

.)٥٥-٥١دليل األسامء القديمة واهلجر واألماكن العامة يف منطقة عسري، حمافظة بيشة، ص
سكاهنا  وأي أنه كان من تبالة - والذي يظهر أنه قصد والد أمه ،٥٠ توايل التأسيس، ص:ابن حجر  )٨(

.من قبائل األزد
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 وبالقدر ذاته اختلفت املصادر يف مكان والدته، إذ ،)١(ه١٥٠والدته كانت يف سنة 
 حيث روي عنه قوله )٢(تشري أغلب املصادر إىل أنه ولد بغزة من أرض فلسطني

)٤( بينام قالت رواية أخرى أنه ولد بعسقالن،)٣("ولدت بغزة سنة مخسني ومائة"

ولدت باليمن، " :وتشري رواية ثالثة إىل أن والدته كانت باليمن، حيث روي عنه قوله
، وقد حاول البيهقي اجلمع بني تلك )٥("فخافت أمي عىل الضيعة فحملتني إىل مكة

تي تسكنها بطون الروايات، حيث قال أن اإلمام الشافعي ولد بغزة يف أحد املواضع ال
من اليمن، ثم محلته أمه منها إىل عسقالن وظل هبا إىل أن بلغ سنتني من عمره ثم محلته 

 .)٦(من هناك إىل مكة بعد ذلك بزمن
 

ًدخل اإلمام الشافع مكة وهو صغري السن، وكان فقريا معدما، وملا ترعرع دفعته ً
 ما  الكتابة، رغم قلة ذات اليد، فلم يكن عندهاأمه إىل الكتاب حلفظ القرآن الكريم، وتعلم

ِّتعطي املعلم أجرة لتعليم ولدها، لذا ريض املعلم أن خيلفه إذا قام فيحفظ الطالب، ملا 
 تعاىل وهو يف سن اهللا، وقد استطاع حفظ كتاب )٧(رأى منه من نباهة وقوة حفظ

، r اهللاديث رسول  تعاىل إىل استحفاظ حاهللا، ثم اجته بعد حفظه لكتاب )٨(صغرية

.٦٧، ص٩، جولياءاأل أبو نعيم حلية ،١٨-١٧ آداب الشافعي ص:ابن أيب حاتم  )١(
.٥٦، ص٢تاريخ بغداد، ج: اخلطيب البغدادي  )٢(
.٧٣، ص١ مناقب الشافعي، ج:البيهقي  )٣(
.٢٦٣، ص٥البداية والنهاية، ج: ابن كثري  )٤(
.٧٥- ٧٢، ص١ مناقب الشافعي، ج:البيهقي  )٥(
.٧٤، ص١مناقب الشافعي، ج: البيهقي  )٦(
.٢٤٨، ص٢ صفة الصفوة، ج: ابن اجلوزي،٣٨٣، ص١ترتيب املدارك، ج: عياض  )٧(
.١١، ص١٠ سري أعالم النبالء، ج:الذهبي  )٨(
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، التي حيصل )١(وكان حيفظ احلديث بالسمع، ثم يكتبه عىل اجللود واخلزف والظهور
 سفيان وجلس يف حلق العلامء بمكة وكان من أشهر من أخذ عنه بمكة. عليها من الديوان

وغريمها من األعالم الكبار ممن . )٣(، ومسلم بن خالد الزنجي مفتي مكة)٢(بن عيينة
 .أدركه هناك

 لذلك ثم اجتهت رغبته إىل التفصح يف العربية، وطلب الشعر واألدب وأيام العرب،
ًجد يف طلب هذه العلوم وخرج من مكة إىل البادية وحتديدا إىل قبيلة هذيل، وكانت من  َّ

 بقي  ويف رواية ثالثة)٥( ويف رواية عرشين سنة)٤(أفصح قبائل العرب، وظل هبا عرش سنني
)٧("يرحل برحيلهم وينزل بنزوهلم" الزمهم كل هذه املدة )٦(هناك سبع عرشة سنة،

وكانت حصيلة تلك الرحلة العلمية بروزا يف العربية وعلومها، ونبوغا يف حفظ أشعار 
 حتى قال عنه اإلمام أمحد بن حنبل .)٨(العرب وآداهبا، حتى أصبح مقصدا يف ذلك

ما :  وقال. ألنه كان فصيحاكان الشافعي من أفصح الناس، وكان مالك تعجبه قراءته"

ألوراق الديوانية التي كتب يف باطنها وترك ظهرها أبيض، ومل يعد الديوان ينتفع الظهور املراد هبا ا  )١(
.)١حاشية ،١٨ص  آراؤه الفقهية،-حياته : الشافعي: أبو زهرة: انظر(منها 

:  الذهبي:، انظره١٩٨سفيان بن عيينة بن ميمون الكويف، حمدث احلرم، سكن مكة وتويف هبا سنة   )٢(
.١٧١- ١٧٠، ص٢ميزان االعتدال، مج

مسلم بن خالد بن مسلم املعروف بالزنجي من املوايل، كان إمام أهل مكة وقايض مكة، أصله من   )٣(
.)٢٢٢، ص٧ األعالم، جـ:الزركيل: انظر( .ه١٧٩تويف سنة . الشام، ولقب بالزنجي حلمرة وجهه

.٢٦٣ ص،٥ابن كثري، البداية والنهاية، ج   )٤(
.٢٦٣ ص،٥  ابن كثري، البداية والنهاية، ج.١٢، ص١٠ج سري أعالم النبالء، :الذهبي  )٥(
حلية : ، أبو نعيم٤٦، ص١هتذيب األسامء، ج: ، النووي٢٣٩٥، ص٦معجم األدباء ج: احلموي  )٦(

.٧٠، ص٩األولياء، ج
.٦٣، ص٢ تاريخ بغداد، ج:اخلطيب البغدادي  )٧(
.٢٣٩٥ ص،٦ معجم األدباء، ج:احلموي  )٨(

المجلد )٢( العدد )١( ، ١٤٣٦ ھــ - ٢٠١٥ م  مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة 



 

 

 خذوا عن :وقال أيوب بن سويد. ًمس أحد حمربة وال قلام إال وللشافعي يف عنقه منة
 .)١("الشافع اللغة

وبالرغم مما أحرزه الشافعي من قوة يف العربية والشعر واألدب فإن ذلك مل حيقق 
لفقه يقول ما نفسه من شغف للعلم ورغبة يف التحصيل، لذلك اجته لطلب الفكر وا

 كان الشافعي يف بداية أمره يطلب الشعر وأيام العرب واألدب ثم أخذ يف "النووي
، ورأى أن )٣(" ثم حبب إليه الفقه، فساد أهل زمانه"يقول الذهبي عنه و، )٢( "الفقه

ذلك ال يتحقق له يف مكة لذلك بدأ يف رحالته العلمية التي كانت بدايتها من املدينة 
يدوي هبا، وقد بلغ اآلفاق،  - اهللارمحه  - ن ذكر اإلمام مالك بن أنس املنورة، حيث كا

لذلك اجته اإلمام الشافعي إليه فجلس يف حلقته، وتقول املصادر أنه قبل ذهابه إىل 
، وقد أعجب )٤(اإلمام مالك حفظ املوطأ كامال، ورغب أن يقرأه عىل صاحبه مبارشة

، وقد الزم الشافعي )٥(ري يف مستقبل أيامهبه اإلمام مالك وبقدرته، وتنبئ له بشأن كب
م ثم رحل عن املدينة املنورة وقد حاز علم ٧٩٥/ه١٧٩اإلمام مالك إىل أن تويف سنة 

 وتنقل اإلمام الشافعي بعد ذلك لطلب العلم فرحل إىل اليمن، كام دخل .)٦(مالك
ين،  فطلب املذهب احلنفي عىل يدي حممد بن احلسن الشيبا)٧(بغداد مرات ومرات

وانعقدت بينهام مناظرات فقهية عظيمة،  - اهللارمحه  -تلميذ اإلمام أيب حنيفة النعامن 

.٤٧، ص١٠بالء، ج سري أعالم الن:الذهبي  )١(
.٤٦، ص ١هتذيب األسامء واللغات، ج  )٢(
.٦، ص١٠سري أعالم النبالء، ج  )٣(
 ،٣٩، ٣٨ مناقب اإلمام الشافعي، ص:، الفخر الرازي١٠١-١٠٠مناقب الشافعي، ص: البيهقي  )٤(

.١١، ص١٠ سري أعالم النبالء، ج:الذهبي
.١٨ مناقب الشافعي، ص:أبو حاتم الرازي  )٥(
.٣٨٥، ص١ترتيب املدارك، ج :عياض  )٦(
.٦٩، ٦٨، ص٢تاريخ بغداد، ج: اخلطيب البغدادي  )٧(
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قال . أيدي علامء آخرين يف بغداد، التي كانت قبلة العلم يف حينهاعىل كام طلب العلم 
 انتهت رياسة الفقه يف املدينة إىل مالك، ورحل الشافعي إليه والزمه، "ابن حجر 

قه إىل أيب حنيفة، فأخذ عن صاحبه حممد محال ليس فيه يشء إال وقد وانتهت رياسة الف
 .)١("سمعه عليه، فاجتمع له علم أهل الرأي، وعلم أهل احلديث

وأثناء وجوده يف بغداد اتصل بمحمد بن احلسن الشيباين تلميذ أيب حنيفة وقرأ 
ًا من تسع  ثم عاد بعدها إىل مكة وأقام فيها نحو،كتبه وتعرف عىل علم أهل الرأي

سنوات لينرش مذهبه من خالل حلقات العلم التي يزدحم فيها طلبة العلم يف احلرم 
وتتلمذ عليه يف هذه الفرتة عدد كبري . املكي ومن خالل لقائه بالعلامء أثناء مواسم احلج

ثم عاد مرة أخرى إىل بغداد سنة . من طلبة العلم كان من أبرزهم اإلمام أمحد بن حنبل
، وكان له هبا جملس علم حيرضه العلامء ويقصده الطالب من كل )م٨١٠/ه١٩٥(

ونرش فيها مذهبه ) الرسالة(مكث الشافعي سنتني يف بغداد ألف خالهلا كتابه . مكان
ثم عاد اإلمام الشافعي إىل مكة ومكث هبا فرتة قصرية غادرها بعد ذلك إىل . القديم

 .)٢(رية ثم غادر بغداد إىل مرصوأقام يف بغداد فرتة قص) م٨١٣/ ه١٩٨(بغداد سنة 
تسبقه شهرته، فنزل بالفسطاط ) م٨١٤/ه١٩٩(قدم اإلمام الشافعي مرص سنة 

ثم بدأ بإلقاء دروسه يف جامع عمرو بن العاص فامل إليه الناس، وجذبت فصاحته 
وبقي يف مرص مخس سنوات قضاها . ًوعلمه كثريا من أتباع اإلمامني أيب حنيفة ومالك

 مذهبه  ويف مرص وضع الشافعي.ليف والتدريس واملناظرة والرد عىل اخلصومكلها يف التأ
 وضعه اجلديد وهو األحكام والفتاوى التي استنبطها بمرص وخالف يف بعضها فقهه الذي

ًوكان مذهبه وسطا . يف العراق، وصنف يف مرص كتبه اخلالدة التي رواها عنه تالميذه

.٧٣توايل التأسيس، ص  )١(
.٢٦٤ – ٢٦٣، ص٥ابن كثري، البداية والنهاية، ج  )٢(
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رسة الرأي، ومدرسة احلديث، وانترش تالميذه يف  مد:بني املدرستني السابقتني له ومها
 .)١(مل اإلسالمي حاملني مذهبه وداعني إليهاأرجاء الع

ز اإلمام الشافعي من خالل تلك الرحالت العلمية علام عظيام، وأحرز شهرة حا  - 
صنف الكبار يف مناقب هذا اإلمام قديام وحديثا، ونال بعض الناس "كبرية حتى 

 ذلك إال رفعة وجاللة، والح للمنصفني أن كالم أقرانه فيه هبوى، ًمنه غضا فام زاده
َّوقل من برز يف اإلمامة، ورد من خا وصنف التصانيف، ودون ... .ه إال وعودي،لفَّ

ًالعلم، ورد عىل األئمة متبعا األثر، وصنف يف أصول الفقه وفروعه، وبعد صيته، 
 اتفق العلامء قاطبة من أهل وقد": )٣( قال ابن خلكان.)٢("وتكاثر عليه الطلبة

احلديث والفقه واألصول واللغة والنحو وغري ذلك عىل ثقته وأمانته وعدالته 
 ."وزهده وورعه ونزاهة عرضه وعفة نفسه وحسن سريته وعلو قدره وسخائه 

وقد بلغ من العمر . م٨١٩/ ه٢٠٤ومات الشافعي، يف آخر ليلة من رجب سنة   - 
ولد الشافعي " :احلكم املرصي مد بن عبداهللا بن عبدًأربعة ومخسني عاما، قال حم

ًسنة مخسني ومائة، ومات يف آخر يوم من رجب، سنة أربع ومائتني، عاش أربعا 
 .)٤( "ومخسني سنة 

.١٥١اإلمام الشافعي فقيه السنة األكرب، ص: عبدالغني الدوقر  )١(
.٨، ص١٠ سري أعالم النبالء، ج:الذهبي  )٢(
.١٦٦، ص٤ ج:ألعيانوفيات ا  )٣(
.٧٠، ص٢تاريخ بغداد، ج: اخلطيب البغدادي  )٤(
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تثبت كثري من املصادر رحلة الشافعي إىل اليمن، غري أهنا ال حتدد تاريخ بداية تلك
 ،ة، إذ مل أجد يف املصادر التي اطلعت عليها من أشار إىل تاريخ حمدد لبداية الرحلةالرحل

/  ه١٨٤وإنام يتواضع املؤرخون عىل أن محل الشافعي من اليمن إىل بغداد كان يف سنة 
.)١( م٨٠٠

غري أن املصادر تشري إىل أنه عىل أثر وفاة شيخه اإلمام مالك ترك الشافعي املدينة
 .)٢(د إىل مكة إال أنه اشتد األمر عليه يف مكة فغادرها إىل اليمناملنورة وعا

م ولعلها كانت ٧٩٥/ه١٧٩ويفهم من هذا أن رحلته لليمن كانت يف حدود سنة 
خاصة إذا علمنا أن األرجح يف تاريخ وفاة اإلمام مالك بن أنس أهنا . بنهاية هذا العام

يث خرج اإلمام الشافعي  ح.)٣(م٧٩٥/ه١٧٩كانت يف شهر ربيع األول من عام 
 .بعدها من املدينة إىل مكة وأقام هبا برهة من الزمن، ثم ارحتل إىل اليمن

 ذلك ما ذكره بعض املؤرخني الذين أشاروا إىل أن اإلمام الشافعي قىض يف ديعض
م ٨٠٠/ه١٨٤اليمن مخس سنوات حيث يؤكدون أن خروجه من اليمن كان يف عام 

 .)٤(م٧٩٥/ه١٧٩ اليمن عام وبذلك تكون بداية وصوله إىل

: قال الذهبي قلت،٦٩توايل التأسيس، ص: ، ابن حجر٢٣٩٦، ص٦معجم األدباء، ج: احلموي  )١(
ومل حيدد السنة بعينها ) ٥٠، ص١٠سري أعالم النبالء، جـ ("قد قدم بغداد سنة بضع وثامنني ومئة"

.ه١٨٤ ترجم للشافعي حيث حددوا بسنة وهذا خالف ملا أورده جل من
.٣٩مناقب اإلمام الشافعي، ص: ، الفخر الرازي٧١- ٧٠ص ،٩ج: حلية األولياء: أبو نعيم  )٢(
.ه١٧٩بل هناك رواية تفيد أن وفاته كانت يف شهر رجب عام . ٧٨الديباج املذهب، ص: ابن فرحون  )٣(
مناقب اإلمام الشافعي، : ، الفخر الرازي٢٥ صآداب ومناقب اإلمام الشافعي،: أبو حاتم الرازي  )٤(

.٧١ص
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)١(وتضطرب الرواية يف شأن خروج اإلمام الشافعي إىل اليمن ففي حني تذكر املصادر

 حني خرج )٣(ً الذي عني قاضيا لليمن من قبل الرشيد)٢(أن القايض مصعب الزبريي
 وترد لدى احلموي رواية أخرى تنسب إىل ،من مكة اصطحب معه الشافعي إىل اليمن

وأما طلبه العلم فحدث الزبري بن بكار عن عمه ": ي نفسه يقول فيهامصعب الزبري
ًمصعب بن عبداهللا الزبريي أنه خرج إىل اليمن فلقي حممدا بن إدريس الشافعي وهو 

إىل كم هذا؟ لو طلبت :  فقلت له:قال.  يف طلب الشعر والنحو والغريب)٤(مستحص
املدينة، فذهبت به إىل مالك ابن احلديث والفقه كان أمثل بك، وانرصفت به معي إىل 

 .)٥("أنس وأوصيته به 
َّ ومن ثم خرج به إىل املدينة ،ًوالنص أعاله يؤكد أن مصعبا لقي الشافعي يف اليمن

 وهذا عكس ما أوردته املصادر من أنه لقيه يف مكة ثم .املنورة وربطه باملك بن أنس
 .اصطحبه إىل اليمن

فعي إىل اليمن كانت قبل رحلته إىل املدينة ويفهم من هذا أن رحلة اإلمام الشا
 .املنورة وطلبه العلم عىل يدي اإلمام مالك بن أنس

كام يفهم من هذه الرواية أن الشافعي قد خرج إىل اليمن لطلب علوم العربية من 
ً وال شك أن اليمن كانت مصدرا لتعلم مثل تلك العلوم، ،الشعر والنحو وغريب اللغة

.٨٦ – ٨٥، ص١٠ سري أعالم النبالء، جـ: الذهبي،٦٩ ص،تواىل التأسيس  )١(
ً                          كان عالمة نسابة اخباريا .مصعب بن عبداهللا بن مصعب بن ثابت بن عبداهللا بن الزبري بن العوام  )٢(

سري أعالم : الذهبي: انظر(م ٨٥٠ /ه٢٣٦ ً                                              فصيحا من نبالء الرجال وأفرادهم، تويف يف شوال سنة
.)٣٢-  ٣٠، ص١١النبالء، جـ

.١١٤-١١٢، ص١١ناريخ بغداد، ج: اخلطيب البغدادي  )٣(
.مستحض  )٤(
.٢٣٩٤، ص٩ج: معجم األدباء  )٥(
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كثر شهرة أن الشافعي طلب هذه العلوم عند قبيلة هذيل حيث كانت غري أن الرواية األ
أشهر قبائل العرب يف حينها يف تلك العلوم، ومل تكن باليمن بل كانت فيام جاور مكة 

 .- كام سيأيت بيانه  - املكرمة 
ًورغم أن هذه الرواية ختالف كثريا من الروايات التي تفيد أن رحلة الشافعي إىل

عودته من املدينة املنورة، إال أهنا تسند إىل الزبري بن بكار وهو الراوية اليمن كانت بعد 
، والعلم املرموق، والقايض الثبت، وهو ابن أخي مصعب الزبريي الذي )١(املوثوق

 بالرواية وبالتايل فال يمكن إمهال هذه الرواية خاصة إذا ما أخذنا. روى عنه هذه الرواية
 بغداد بعد اهتامه باخلروج مع الثوار ضد الرشيد كان من التي تقول أن محل الشافعي إىل

 . ومل يكن من اليمن)٢( كام قال ابن عبدالرب–مكة أو احلجاز 
وبالتأمل واملقارنة يف هذه الروايات يمكن لنا أن نتساءل هل كان للشافعي أكثر 

 .منمن رحلة إىل اليمن؟ الذي يظهر أنه بالفعل كان للشافعي أكثر من رحلة إىل الي
 .ًوهذا ما سوف يتم إيضاحه الحقا

 

هل كان خروج اإلمام الشافعي إىل اليمن لطلب الوالية والسعي وراء املناصب
ًواملهام، أم كان فرارا من العوز واحلاجة وبحثا عن باب رزق يعوضه ووالدته ضنك  ً

 ؟ادة منهالعيش الذي يعيشانه يف مكة، أم أنه كان لطلب العلم واالستز

ً                                               كان الزبري ثقة ثبتا عاملا بالنسب وأخبار املتقدمني" :قال عنه اخلطيب البغدادي  )١( ، ٨ تاريخ بغدا،ج"ً
ً                                         قال أبو القاسم البغوي كان ثبتا عاملا ثقة" :قال ابن حجرو. ٤٦٧ص ، ١ج،هتذيب التهذيب - "ً
عية و هو ابن بكار اإلمام، صاحب النسب قايض مكة، ثقة من أ: وقال عنه الذهبي.٦٢٤-٦٢٣ص

.٦٦، ص٢ج: ميزان االعتدال"العلم
.١٥٤ - ١٥٣االنتقاء يف فضائل الثالثة الفقهاء، ص  )٢(
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كل تلك األسباب مرشوعة بال شك وهي مطلب للكثري من أمثال الشافعي، فإن
 يسند كانت الوالية واإلمارة فهو يرى يف نفسه ما يؤهله لذلك، ويمكنه من النجاح فيام قد
 .)١(إليه من مهام إدارية أو قضائية أو غريها، وقد شهد بذلك الكثري ممن عارصه وعرفه

سع يف الرزق واهلرب من الفقر فهو منهج إسالمي صحيح وإن كان طلب التو
فالتحرف لطلب الرزق والفرار من الفقر والعوز، وطرق أبواب الرزق مندوب والشافعي 

العلوم ًيدرك ذلك متاما وهو الفقيه القدير، أما الثالثة وهي األبرز أال وهي االستزادة من 
 .واملعارف فالشافعي حري بذلك وجدير به

لعلم الذي يسعى الشافعي وراء حتصيله يف اليمن خاصة وأنه يعيش يف لكن ما ا
مكة املكرمة موطن العلامء وجممع الطالب وإليها تشد رحال طالبي العلم بكل فنونه 
ًوأقسامه، فضال عن أنه قد حاز من العلوم ما ارتفع به كعبه، وعال به قدره حتى حثه 

ن جيلس لإلفتاء،  - من املدينة املنورة  بعد عودته- فقيه مكة مسلم بن خالد الزنجي
- ، وما كان لطالب علم )٢("ِأفت يا أبا عبداهللا، واهللا قد آن لك أن تفتي"حيث قال له 

 أن جيلس لإلفتاء يف مكة وحيثه الفقهاء عىل ذلك إال إذا كان قد بلغ -ًكائنا من كان 
 .مرتبة من الفقه تؤهله لذلك

ىل الشافعي عن أسباب خروجه إىل اليمن لقد تعددت املرويات التي نسبت إ
 حيث )٣("احلميدي": ولعلنا نبدأ بالرواية التي وردت عن أحد تالميذ الشافعي وهو

من املصادر التي تناولت سرية اإلمام الشافعي الكثري من الصفات مثل الفطنة والذكاء أوردت كثري   )١(
واهلمة العالية والعزيمة والسخاء وغريها من الصفات التي متكنه من القيام بمثل هذه األعامل، وقد 

ات طبق: الشريازي(وللمزيد انظر . أشري إىل بعض منها يف الرتمجة التي وردت يف مطلع هذا البحث
.)٢٧٠ – ٢٦٣، ص٢طبقات احلنابلة، ج: ، ابن أيب يعىل٧٣-  ٧١الفقهاء، ص

.٩٣، ص٢حلية األولياء، ج: ، أبو نعيم٣٠ ص، آداب ومناقب الشافعي:ابن أيب حاتم  )٢(
ُ                                                                               بن الزبري بن عيسى بن محيد العزي، اإلمام احلافظ الفقيه، شيخ احلرم املعروف باحلميدي، عبداهللا  )٣(

==
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 فكلمه بعض القرشيني يف أن أصحبه، ومل – يعني مكة –ٍقدم وال عىل اليمن ": قال
عملت له ً فرهنت دارا، فتحملت معه، فلام قدمنا )١(يكن عند أمي ما تعطيني أجتمل به،

 .)٢( "ٍعىل عمل، فحمدت فيه فزادين 
والذي توحي به هذه الرواية أن الشافعي خرج إىل اليمن لطلب الوالية والبحث 
عن عمل يف اليمن، وقد استغل بعض قرابة الشافعي وصول وايل اليمن إىل مكة 

، ال )٣(فعرضوا عليه أمر الشافعي وما هو فيه من العوز والفقر واحلاجة إىل جانب اليتم
شك أهنم قد بينوا لوايل اليمن ما يمتلكه الشافعي من قدرات ومواهب تؤهله إلنجاح 

 .)٤(أي مهمة يكلف هبا، خاصة بعد ما برز من ذكائه وفطنته
والسؤال الذي يتبادر إىل الذهن، من هو هذا الوايل الذي قدم مكة من اليمن؟ ويف 

 ؟أي سنة كان قدومه
إىل ما سبق ذكره يف تاريخ رحلة اإلمام الشافعي إىل أما عن سنة قدومه فبالعودة 

 .)٥( م٧٩٥/ه١٧٩اليمن يظهر أن قدومه كان يف النصف الثاين من سنة 
أما الوايل الذي اصطحب الشافعي إىل اليمن فقد أعرضت املصادر عن ذكر اسمه 

 اتفق أن وايل اليمن قدم املدينة، فكلمه بعض القرشيني": مبارشة، حيث اكتفت بقول

==
 :ابن سعد: انظر (.عرشة ومائتني للهجرة ث، مات بمكة سنة تسع عرشة وقيل ستثقة كثري احلدي

.)٦٢١ – ٦١٦ ص،١٠ سري أعالم النبالء، جـ: ، الذهبي٥٠٢،ص٥الطبقات الكربى، ج
. كام يتضح من السياق"  أحتمل به" الصحيح ،يبدو أنه حتريف للكلمة  )١(
.١٢٧ توايل التأسيس، ص:ابن حجر  )٢(
.٣٩ مناقب اإلمام الشافعي، ص:ازيالفخر الر  )٣(
.٣٥ – ٣٣الفقهية، صاؤه رآحياته وعرصه و:  الشافعي:أبو زهرة  )٤(
.٦انظر أعاله ص  )٥(
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 .)١("يف أن أصحبه
َّثم ":  لتحديد الوايل حيث أكد أنه من املطلبيني بقولهما ً شيئا)٢(واقرتب البيهقي

ًأن رجال من املطلبيني ويل بعض ناحية باليمن، فمشت أمي إىل بني أعاممي وسألتهم أن 
وفد ":  بقوله)٣( ويؤكد ذلك ابن عبدالرب."يمشوا إليه ويسألوه استصحايب ففعل ذلك 

 ."د بن إدريس عىل رجل من قومه باليمن، كان هبا أمرياحمم
الفرتة وبالعودة إىل املصادر التارخيية التي تناولت احلديث عن اليمن ووالته يف تلك 

الزمنية يتضح أهنا كانت فرتة اضطرابات شديدة، وثورات مستمرة من قبل العلويني 
 للوالة ات رسيعة ومتواليةوغريهم، وقد اضطرت اخلليفة هارون الرشيد أن جيري تغيري

 ه١٨٤ إىل عام ه١٧٩الذين يقودون اليمن، حيث يتبني أن هذه الفرتة املمتدة من عام 
 وهذا .شهدت والية تسعة والة للعباسيني أي بمعدل سنة وبضعة أشهر فقط لكل وايل

 .)٤(يدل عىل شدة االضطراب يف اليمن
 حيث كان اخلليفة هارون )٥(يعبداهللا بن مصعب الزبري ولعل أقرهبم إىل ذلك هو

.٣٩ مناقب اإلمام الشافعي، ص:الفخر الرازي  )١(
.١١١مناقب الشافعي، ص  )٢(
.١٢٧االنتقاء، ص  )٣(
 :، الكبييس١١٨- ١١٥ قرة العيون، ص:، ابن الديبع٢٩- ٢٨العسجد املسبوك، ص: اخلزرجي: انظر  )٤(

.٣٤ - ٣٢اللطائف السنية، ص
 والد مصعب بن الزبري كان من أهل مدينة رسول ،عبداهللا بن مصعب بن ثابت بن عبداهللا بن الزبري  )٥(

ً                                                                               اهللا صىل اهللا عليه وسلم ومن رواة احلديث، كان مجيال، رسيا، حمتشام، فصيحا، مفوها، حممود  ً ًً ً
رشيد أمارة اليمن وزاد معها والية عك وكانت عك إىل وايل مكة ورزقه ألفي دينار الوالية واله ال

 سري أعالم النبالء، : الذهبي،١٧٥،ص٨ تاريخ بغداد، ج:اخلطيب البغدادي:  انظر.كل شهر
.٥١٧، ص١٠جـ
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َّثم ":  يؤيد هذا ما روي عن الشافعي حيث قال)١(ًالرشيد قد عينه واليا للمدينة واليمن
ًأن رجال من املطلبيني ويل بعض ناحية اليمن، فمشت أمي إىل بني أعاممي، وسألتهم أن 

 .)٢("يمشوا إليه ويسألوه استصحايب ففعل ذلك
 القرشيني بعض" :الرواية لدى كثري من املؤرخني أنًوقد كان قريشا ولذلك وردت 

 .)٣("كلم هذا الوايل يف أن يصحبه الشافعي 
ويظهر أن الشافعي كانت تربطه هبذا الوايل القريش روابط سابقة، ومعرفة قديمة، 

قرأ الشافعي أشعار هذيل ": يؤيد هذا ما أخرجه احلاكم من طريق مصعب الزبريي قال
 )٤("يتذاكرانً خترب أحدا، وكان يسمر مع أيب من أول الليل إىل الصباح  ال:ًحفظا ثم قال يل

والرواية هنا تفيد أن الشافعي كان عىل صلة وثيقة بعبداهللا الزبريي، وأهنام كانا يسهران 
فهل كان ذلك يف مكة؟ أم كان يف اليمن أثناء وجود . الليايل يف منادمة الشعر وعلومه

 يتضح لكن الذي. ح من املصادر التي تناولت هذا املوضوعالشافعي هبا؟ هذا ما مل يتض
حسب هذه الرواية أن الشافعي خرج إىل اليمن بصحبة هذا الوايل حني خرج لطلب 

 أما يف املرة الثانية فكان الذي .)٥(الوالية، وأن الوايل قد استعمله يف أعامل كثرية
قال يل " : الشافعي قال عن)٦(اصطحبه إىل اليمن هو مصعب الزبريي، روى أبو نعيم

ًإن هارون الرشيد كتب إيل أن أصري إىل اليمن قاضيا فتخرج معنا: مصعب فخرج .. .َّ
 . "ًقاضيا عىل اليمن وخرجت معه

.٩٠، ص٥ ج، تاريخ اإلسالم:الذهبي  )١(
.١١١ مناقب الشافعي، ص:البيهقي  )٢(
.١٢٧التأسيس، توايل : ابن حجر  )٣(
.٥٤ توايل التأسيس، ص:ابن حجر  )٤(
.٥٤ توايل التأسيس، ص:ابن حجر  )٥(
.٧١، ص٩حلية أألولياء، ج  )٦(
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ترتبط هذه الرواية باألوىل إىل حد بعيد غري  :الرواية الثانية عن سبب هذه الرحلة
ًأهنا تأخذ منحى اقتصاديا بارزا، حيث تشري الرواية إ ىل أن الشافعي كان يعاين من العوزً

قال " : بروايته عن الشافعي حيث يقول)١(والفقر واحلاجة يوضح ذلك الرازي
 ويؤكد هذا "ًالشافعي، وملا مات مالك وكنت فقريا، اتفق أن وايل اليمن قدم املدينة 

ول العوز الذي كان يعانيه الشافعي كثري ممن حتدث عن بداية الشافعي يف طلب العلم يق
َّكنت يف حجر أمي وأنا غالم فدفعتني أمي إىل الكتاب " :البيهقي رواية عن الشافعي ُ

 إىل أن "ومل يكن عند أمي ما تشرتي به قراطيس..... .ومل يكن عندها ما تعطي املعلم
ٍثم قدم وال عىل اليمن فكلمه بعض القرشيني أن أصحبه، ومل يكن عند أمي ما " :يقول

ًنت دارا بستة عرش دينارا، وأعطتني، فتحملت هبا معه تعطيني أحتمل به، فره ً")٢( .
 عىل ضيق من ذات – أي العلم –طلبت هذا األمر " :ًويروى أيضا عن الشافعي أنه قال

 .)٣("اليد
ويفهم من هذه الروايات التي وردت لدى الكثري من املؤرخني واملؤلفني الذين 

ر يف مكة، ولذلك ربام وجد يف اخلروج إىل تناولوا حياة الشافعي أنه كان يعاين من الفق
َّاليمن خمرجا من ذلك، وحترفا من حال إىل حال عيل  ً  حاجته،  أن يفتح له باب رزق يسداهللاً

 القرشيني ومن هنا وجد يف وصول وايل اليمن إىل مكة فرصة لتحقيق ذلك  فكلمه بعض
 بعض األعامل التي مل  فاستعمله الوايل يف.)٥( وخرج معه إىل اليمن)٤("يف أن أصحبه

 إال أهنا فيام يبدو أصبحت مصدر رزق ضمن لإلمام الشافعي-  كام سبق بيانه - حتدد 

.٣٩الشافعي، صاالمام مناقب   )١(
.١٢٧ توايل التأسيس، ص:ابن حجر: ً                    وانظر عن ذلك أيضا،١٠٦ مناقب الشافعي، ص:البيهقي  )٢(
.١١١البيهقي، مناقب الشافعي، ص  )٣(
.٣٩ مناقب اإلمام الشافعي، ص:الرازي  )٤(
.١٢٧ توايل التأسيس، ص:ابن حجر  )٥(
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ّدخال يؤمن حاجته، ويرفع عوزه، يؤكد هذا ما ذكره كل من الفخر الرازي ُ  )٢( والبيهقي)١(ً
، وورد يف )٣("من صنعاء إىل مكة بعرشة آالف دينار"حيث ذكرا أن الشافعي قدم 

 أنه قدم مرة )٥(، وذكر ابن عساكر)٤("عرشون ألف دينار"ة أخرى أنه قدم ومعه رواي
ومعه ثالثة آالف دينار فدخل عليه بنو عمه وغريهم فجعل يعطيهم حتى قام وليس 

ً ومع أن املبلغ الذي ذكر كبري جدا، وقد يكون مبالغا فيه إال أنه يدل عىل أن .معه يشء ً
املالية يف اليمن، وقد يكون مرد ذلك ليس إىل عطاء اإلمام الشافعي قد حتسنت حاله 

الوالية واألعامل اإلدارية التي كلف هبا، بل قد يعود إىل أنه كان يعمل يف جماالت 
 ًأخرى كالتجارة مثال؟

 

إىل متدنا املصادر التي تناولت رحلة الشافعي إىل اليمن بسبب آخر من أسباب خروجه 
 الشافعي وهو يتعلق برغبته يف طلب العلم وحتصيله، وال غرو وال عجب أن يرحلاليمن، 

 إىل اآلفاق لالستزادة من فضل العلم – وهو املغرم بالعلم، الشغوف بتحصيله –
 العلم  هي بيئة– مكة املكرمة –وجمالسة أساطينه وأساتيذه، رغم أن البيئة التي خرج منها 

ه إال أنه يبدو أن هناك ما كان يدفع الشافعي إىل والعلامء بمختلف فنونه وختصصات

.٣٥٥مناقب اإلمام الشافعي، ص  )١(
. ١٣٠، ص٩ج، حلية األولياء: أبو نعيم:، وانظر عن هذه الرواية كل من١١٢مناقب الشافعي، ص  )٢(

.٢٦٧، ص٥١تاريخ دمشق، ج: وابن عساكر
 سري أعالم "قدم الشافعي اليمن ومعه عرشة آالف دينار" :ري أنه قالذكر الذهبي هذه الرواية غ  )٣(

قدم "حيث النص ) من( والذي يظهر أن هذه الرواية سقط منها حرف اجلر ٣٨، ص١٠النبالء، جـ
قدم الشافعي صنعاء " : إىل مكة لتتفق مع باقي الروايات، ويف تاريخ دول اإلسالم قال"من اليمن

.١٥٩ص ،٥ ج،"...فرضبت له خيمة
.١٢٣ توايل التأسيس، ص:ابن حجر  )٤(
.١٢٤ – ١٢٣ توايل التأسيس، ص:و انظر ابن حجر،٢١٩ ص ،١٥ج : تاريخ دمشق  )٥(
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 ترد يف هذا الباب عدد ؟اليمن، فام هو العلم الذي سعى الشافعي إىل حتصيله يف اليمن
:  فابن أيب حاتم ينقل عن احلميدي قول الشافعي.من الروايات التارخيية املتباينة

ويؤكد ذلك )٢("تها، حتى كتبتها ومجع)١(خرجت إىل اليمن يف طلب كتب الفراسة"
 .)٧( وابن حجر)٦( والصفدي)٥(. والذهبي)٤( والبيهقي)٣(كل من أيب نعيم األصفهاين

ًفإمجاع هؤالء األعالم عىل تلك الرواية يؤكد أن الشافعي كان عنيا بطلب علم الفراسة 
 )٨(ًوالنجوم وحريصا عىل تعلمه وأنه تعلمه حتى برع فيه، ولذلك وصفه ابن القيم

الشافعي كان أفرس الناس، وكان قد قرأ كتب الفراسة وكانت له فيها اليد و" :بقوله
 )١٠(، كام يؤكد أبو نعيم")٩(ًوروى أن الشافعي كان عاملا بالنجوم" : وقال عنه"الطوىل

كان الشافعي وهو : سمعت أيب يقول" :ذلك بام يرويه عن ابن بنت الشافعي بقوله
 ."ال فاق فيهحدث ينظر يف النجوم، وما ينظر يف يشء إ

ًيف زمن الشافعي كان بارزا رغم ما قد يكون حوله - الفراسة  - ولعل هذا العلم 

 علم من العلوم الطبيعية تعرف به أخالق الناس الباطنة من النظر إىل أحواهلم :علم الفراسة  )١(
: انظر(لق الظاهر عىل اخللق الباطن أو هي االستدالل باخل. الظاهرة كاأللوان واألشكال واألعضاء

.ar.wikipedia.org) املوسوعة احلرة ويكيبيديا
.٩٦، ص٢ آداب اإلمام الشافعي ومناقبه، ج:ابن أيب حاتم  )٢(
.٧٨ – ٧٧، ص ٩حلية األولياء، ج  )٣(
.١٢٦، ص٢مناقب الشافعي، ج  )٤(
.٤٠، ص١٠سري أعالم النبالء، ج  )٥(
.١٢٣  ص،٢يات؛ جفالوايف بالو  )٦(
.٥٧ ص،توايل التأسيس  )٧(
.١٨٨، ص٢مفتاح دار السعادة، ج  )٨(
.١٨٩، ص٢مفتاح دار السعادة، ج  )٩(
.٧٧، ص٩حلية األولياء، جـ  )١٠(
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، إال أن إرصار الشافعي عىل تعلمه يدل عىل رواجه وانتشاره، )١(من آراء فقهية خمتلفة
لذلك سافر إىل اليمن لتعلم الفراسة وليتأكد من مدى صحتها، فقىض يف اليمن ثالث 

 .)٢( العلم حتى أتقنهسنوات يتعلم ذلك
 نظرياته، ويبدو أن اإلمام أراد أن يقف عىل مدى صحة هذا العلم وفائدته ومصداقية

 اليمن والتي حيكم أصحاهبا من خالهلا عىل من يتعاملون معه، لذلك ويف طريق عودته من
ًحدثت له قصة غريبة كانت سببا يف تأكده من صحة ذلك العلم بعد أن كاد أن حيرق 

 ورغم أن بعض املصادر .)٣(تب التي كان قد مجعها يف اليمن عن هذا العلمكل الك
ً فجعل عىل نفسه أن ال ينظر فيه أبدا، "تشري إىل أن الشافعي قد رجع عن هذا العلم 

 إال أن البعض اآلخر يروي أن الشافعي ظل هيتم بذلك العلم، .)٤("ودفن تلك الكتب
 .)٥(وله به دراية تامة إىل آخر حياته

 إن الشافعي تعلم عىل النجوم : حيث يقول)٦(بل يوغل صاحب حلية األولياء  
 ."ان أغفلهام الناس، النظر يف الطب، والعناية بالنجومئشي" :واحلساب هبا وكان يقول

أما القفطي فقد ذكر أن الشافعي رحل إىل اليمن لطلب العلم عىل يدي عامل اليمن 
الكبار والذين كان طالب العلم يقصدونه من  وهو من علامء احلديث )٧("عبدالرزاق"

                                   
 .٢٢٢ - ٢١٩، ص٢ ابن القيم، مفتاح دار السعادة، ج:انظر عن ذلك  )١(
 .٥٠ نشأة املذهب الشافعي وتطوره التارخيي، ص:حسني يوسف  )٢(
 .١٣٤، ص٢ مناقب الشافعي، ج:البيهقي  )٣(
 .١٦٦ ص. تاريخ اإلسالم:، الذهبي١٢٦ص/ ٢ مناقب الشافعي، ج:البيهقي  )٤(
 .١٣٦، ص٢ مناقب الشافعي، ج:البيهقي  )٥(
 .٧٨ص، ٩ ج :أبو نعيم  )٦(
 ، وتفنن يف طلب العلم، وبرع ه١٢٦عبدالرزاق بن مهام بن نافع احلمريي، فقيه صنعاء، ولد سنة   )٧(

 .ه٢١٢ وقيل ه٢١١تويف سنة . ً                                             صبح مقصدا لطالب العلم، ودرس بمكة املكرمة وغريهافيه حتى أ
 .)٦٨ - ٦٧طبقات فقهاء اليمن، ص: ابن سمرة اجلعدي (:انظر
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حدثني حممد : الربيع بن سليامن قال"خمتلف اجلهات واألصقاع حيث حدث القفطي عن 
 هدف  وعليه يكون)١("رحلت إىل اليمن ألسمع من عبدالرزاق: بن إدريس الشافعي قالا

 .لرزاق الصنعاينالشافعي هو استكامل دراسة علم احلديث عىل يدي هذا العامل الكبري عبدا
والغريب يف األمر أن املصادر املتقدمة مل تعد عبدالرزاق الصنعاين يف مشائخ اإلمام 
الشافعي الذين تلقى العلم عنهم، وإنام ذكرت أربعة من العلامء اليمنيني درس عليهم 

 قد عد له ما )٣( رغم أن ابن حجر.)٢(الشافعي مل يكن عبدالرزاق بن مهام من بينهم
 .ً ثامنني شيخا من أكابر العلامء يف عرصه، ومل يعد الصنعاين من ضمنهميقرب من

 رواية أخرى تفيد أن اإلمام الشافعي خرج إىل اليمن يطلب )٤(ويذكر ياقوت
وأما طلبه للعلم فحدث الزبري بن بكار عن ": علوم اللغة من شعر ونحو حيث يقول

ًلقي حممدا بن إدريس الشافعي عمه مصعب ابن عبداهللا الزبريي أنه خرج إىل اليمن ف
إىل كم هذا؟ لو طلبت : وهو مستحض يف طلب الشعر والنحو والغريب، قال فقلت له

 .".. .احلديث والفقه كان أمثل بك وانرصفت به معي إىل املدينة
ٍ ونحو ٍوالنص أعاله يؤكد أن اإلمام الشافعي اجتهد يف طلب علوم العربية من شعر

ك حتى كان يقيض الليل الطويل يف مسامرة عبداهللا الزبريي وسوامها، وقد برع يف ذل
 .)٥(ومناشدة الشعر معه

الناس كان يف ابتداء أمره يطلب الشعر وأيام "وتؤكد الروايات التارخيية أن الشافعي 

.٢٤، ص١ املحمدون من الشعراء، ج:القفطي  )١(
-١٠٥مناقب الشافعي، ص:  البيهقي،٣٩٣، ص١تاريخ مدينة السالم، مج: اخلطيب البغدادي  )٢(

.٤٤ مناقب اإلمام الشافعي ص:وانظر الرازي ،١٠٨
.٧١- ٦٢ ص:توايل التأسيس  )٣(
.٢٣٩٤، ص٦معجم األدباء، ج  )٤(
.٥٤ توايل التأسيس، ص:ابن حجر  )٥(
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 وبذلك برز يف الشعر والرواية ،)٢("ًقرأ أشعار هذيل حفظا" وكان قد .)١("واألدب
أشعار هذيل ودققها من حفظ  -صمعي عىل شهرته عليه حتى بلغ األمر أن راجع األ

أقمت يف بطون العرب ":  وال غرو يف ذلك فقد أثر عن الشافعي قوله.)٣(الشافعي
 والذي يظهر أن الشافعي وهو يطلب أشعار ،)٤("آخذ أشعارها ولغاهتاعرشين سنة 

ب ذلك لدى  ويتعلم الفصحى من قبائل العرب قد اجته إىل اليمن وطلالعرب، وأيامها
 وكان ذلك ، وهي ال شك ممن تستقى منها اللغة الفصحى.القبائل اليمنية وحرص عليه

 .)٥(يف بداية طلبه للعلم وهو حدث السن
 

 أن اإلمام الشافعي تلقى العلم يف اليمن عىل أيدي جمموعة من )٦(ذكرت املصادر
 :رزهاًالعلامء وحددت عددا من األسامء كان أب

 

 ويل )ه١٩١ت(وهو أبو أيوب مطرف بن مازن الكناين بالوالء اليامين الصنعاين 
 واختلف يف روايته .)٧(ه١٩١قضاء صنعاء وهو من أهل الرواية واحلديث تويف سنة 

.٩٦ مناقب الشافعي، ص:البيهقي  )١(
.١٠٢ مناقب الشافعي ص:البيهقي  )٢(
 : الذهبي،٥٠، ص١واللغات ج هتذيب األسامء : النووي،٤٤، ص٢ ج: مناقب الشافعي:البيهقي  )٣(

.١٥٤تاريخ اإلسالم ص
.١٤٩ تاريخ اإلسالم ص: الذهبي،٤٢، ص٢ مناقب الشافعي، ج:البيهقي  )٤(
.١٥١ طبقات فقهاء اليمن، ص:ابن سمرة اجلعدي  )٥(
 ،٤٤ مناقب اإلمام الشافعي، ص:الفخر الرازي - ٥٦، ص٢ تاريخ بغداد، ج:اخلطيب البغدادي  )٦(

.٧١ – ٦٢ توايل التأسيس، ص: ابن حجر.٢١٠ – ٢٠٩، ص٥ت األعيان، جوفيا: ابن خلكان
.٢١١، ص٥توايل التأسيس، ج: ، ابن حجر٥٤٨، ص٥ الطبقات الكربى، ج:ابن سعد  )٧(

المجلد )٢( العدد )١( ، ١٤٣٦ ھــ - ٢٠١٥ م  مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة 



 

 

 وقد تتلمذ )١( وكان من اخلطباء املعدودين يف صنعاء،بني موثق له وجمرح يف روايته
، وأكد الشافعي صحبته )٢(افعي يف صنعاء يف رحلته لطلب العلم وروى عنهعليه الش

وقد كان من حكام اآلفاق من يستحلف عىل املصحف " :طرف حيث قالموأخذه عن 
 وأخربين مطرف بن مازن بإسناد ال أحفظه أن ابن الزبري :وذلك عندي حسن، وقال

وهو قايض صنعاء  -مازن ورأيت ابن " سأمر بأن حيلف عىل املصحف، قال الشافعي 
 . وهذا يؤكد طلبه احلديث عىل مطرف بن مازن،)٣("يغلظ باليمني باملصحف - 
 

 .)٤(وهو أبو عبدالرمحن هشام بن يوسف الصنعاين، اإلمام الثبت قايض صنعاء وفقيهها
 ه١٩٧ًوهو من األبناء، سمع معمرا وابن جريج، وهو من رواة الصحيح مات سنة 

 .)٥( م٨١٢/
)٨(، والذهبي)٧( والفخر الرازي)٦(ذكره يف شيوخ الشافعي كل من اخلطيب البغدادي

 . وغريهم)٩(واجلندي
ُ لكنه أجل" - عامل اليمن  - ويعد هشام من أقران عبدالرزاق بن مهام الصنعاين 

.٨٤ – ٨٣ صفة جزيرة العرب، ص:اهلمداين  )١(
.٢٠٩ ص، صفة جزيرة العرب:اهلمداين  )٢(
.٢١٠ صفة جزيرة العرب، ص :اهلمداين  )٣(
.٥٨٢ – ٥٨٠، ص٩ سري أعالم النبالء، جـ:ذهبيال  )٤(
.٦٧ طبقات فقهاء اليمن، ص:ابن سمرة  )٥(
.٥٦، ص٢تاريخ بغداد، ج  )٦(
.٤٤مناقب اإلمام الشافعي، ص  )٧(
.٧، ص١٠سري أعالم النبالء، جـ  )٨(
.١٣٩ - ١٣٨، ص١السلوك يف طبقات العلامء وامللوك، ج  )٩(
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 وكان من علامء اليمن الكبار يف الفقه واحلديث، أشار إىل ذلك عدد من )١("وأتقن
وقد روى عنه اإلمام . )٢(ؤلفني، وتتلمذ عىل يديه عدد كبري من طالب العلم يف عهدهامل

مما جيزم معه أن . )٥(، والذهبي)٤(، والسيوطي)٣(الشافعي كام ذكر ذلك كل من املزي
 .الشافعي قد تتلمذ عىل يديه، وأفاد من علمه

إلمام الشافعي  اثنني آخرين عدمها يف مشائخ ا)٦(ولقد أضاف هلام الفخر الرازي
–)٧(، وحييى بن حسان-صاحب األوزاعي -من أهل اليمن، ومها عمرو بن أيب سلمة 

 .-صاحب الليث بن سعد 
وبتتبع ترمجة العلمني املضافني لدى الرازي يتضح أهنام ليسا من أهل اليمن، بل 

، وحييى بن حسان فهو برصي )٨(عمرو بن أيب سلمة دمشقي رحل إىل مرص واستقر هبا
 تذكر أن الشافعي روى )١٠(، واملصادر)٩(ًحل أيضا إىل مرص ونزل تنيس فنسب إليهار

إال أهنام ليسا من أهل اليمن . عنهام فقد يكون تلقى منهام يف مرص أو يف الشام أو غريمها
 .فلعل الرازي قد وهم يف جعلهام من أهل اليمن

.٥٨٠، ص٩ سري أعالم النبالء، جـ:الذهبي  )١(
.٥٢، ص١١ ج، هتذيب التهذيب:، ابن حجر٧/٥٤٨ :انظر عنه ابن سعد الطبقات الكربى  )٢(
.٢٦٨ ص، هتذيب الكامل،املزي  )٣(
.١٥٠، ص١ طبقات احلفاظ، ج:السيوطي  )٤(
.٢٥٤ – ٢٥٣، ص١ العرب يف خرب من عرب، ج:الذهبي  )٥(
.٤٤ ص:مناقب اإلمام الشافعي  )٦(
تاريخ بغداد، (وعده يف مشائخ الشافعي ) حييى بن أيب حسان(طيب البغدادي بـ وورد اسمه عند اخل  )٧(

.)٥٦، ص٢ج
.١٢٧ص/ ١٠ سري أعالم النبالء، جـ:الذهبي  )٨(
.١٩٧، ص١١، التهذيب، ج١٢٧، ص١٠ سري أعالم النبالء، جـ:الذهبي  )٩(

.٧٠، ٦٨ توايل التأسيس، ص:، ابن حجر٥٦، ص٢ تاريخ بغداد، ج:اخلطيب البغدادي  )١٠(

المجلد )٢( العدد )١( ، ١٤٣٦ ھــ - ٢٠١٥ م  مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة 



 

 

ً علام )٤(الذهبي و)٣(، وابن حجر)٢( وابن سمرة)١(بينام أضاف كل من البيهقي
 وهو من علامء اليمن املعروفني فيمن روى عنهم )٥(آخر هو حممد بن خالد اجلندي

 .الشافعي وتتلمذ عليهم
 

من خالل استعراض املصادر التي تناولت رحلة اإلمام الشافعي إىل اليمن يتضح
الية خالل فرتات وجوده يف اليمن ًأنه قد مارس عددا من املهام اإلدارية والقضائية وامل

، والفخر )٦(لقد أشار كل من البيهقي– كام سبق بيانه –وذلك إىل جانب طلبه للعلم 
 وغريهم إىل أن من أسباب خروج اإلمام الشافعي من مكة إىل اليمن البحث )٧(الرازي

 حيث توضح رواية تلميذه احلميدي التي نقلها كل من املؤلفني السابقني. عن عمل
أن اإلمام الشافعي خرج مع وايل - وسبق ذكرها  - وغريهم  )٨(وكذلك ابن حجر

- أي اليمن  - فلام قدمنا ": اليمن للعمل معه، وأنه حني قدم اليمن استعمله الوايل قال
 .)٩("ُاستعملني عىل عمل، فحمدت فيه فزادين عميل

. ًال مكانه أيضاومل حتدد الرواية هنا نوع العمل الذي تواله اإلمام الشافعي، و

.٣١٣، ص٢ج: مناقب الشافعي  )١(
.٦٧- ٦٦طبقات فقهاء اليمن، ص  )٢(
.٦٩توايل التأسيس، ص  )٣(
.٦٧، ص١٠سري أعالم النبالء، ج  )٤(
، ٦٧- ٦٦طبقات فقهاء اليمن، ص: انظر ابن سمرة  )٥(
.١٠٦مناقب الشافعي، ص  )٦(
.٣٩مناقب اإلمام الشافعي، ص  )٧(
.توايل التأسيس، ص  )٨(
.١٠٦ مناقب الشافعي، ص:لبيهقيا  )٩(
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والذي يفهم من هذه الرواية أن الوايل قد كلفه بعمل أويل لعله قصد منه اختبار قدراته
الشافعي   ومعرفة مدى قدرته عىل تسيريها، ويظهر أن.وإمكاناته يف القيام باألعامل اإلدارية

الشافعي؛  ًقد حقق نجاحا يف عمله الذي كلف به، ومن ثم زاد الوايل من األعامل التي كلف
 .)١("يف أعامل كثرية، جهدت فيها واستعملني": ًهبا لذا قال الفخر الرازي نقال عن الشافعي

ًاستخدم يف أحد اخلدم الديوانية باليمن، فتوجه وأقام متوليا ":  فقال)٢(أما القفطي
 ."مدة 

ويف ظل هذا اإلهبام من املصادر يتعذر اجلزم بتحديد املهمة التي أوكلت إىل 
 وبام أن الشافعي من .عي يف اليمن خالل هذه الفرتة، إال أهنا من مهام الديوانالشاف

فإذا قرنا ذلك مع الرواية التي تقول أن قايض  -ًوالعلم الرشعي حتديدا  - طالب العلم 
اليمن مصعب الزبريي هو من اصطحبه معه إىل اليمن أمكن القول أن تلك املهمة 

 .)٣(ها تتصل بسجالت القضاء يف املحكمةكانت تتعلق بالقضاء وأموره، ولعل
ًوأيا كانت طبيعة العمل الذي كلف به فقد أجاد اإلمام الشافعي أداء العمل الذي 

 حتى –كلف به بشكل جعل الناس تتناقل سريته وعدله يف عمله، وتثني عليه يف ذلك 
 شهر رجب وفد الناس يف" : يقول الشافعي.بلغ الثناء عليه مكة مع القادمني من اليمن

 .)٤( "َّفأتوا عيل فطار يل به ذكر -إىل مكة  - 
، ورغم رسورهم بذلك، )٥(وقد وصل ذلك الثناء إىل شيوخه يف مكة املكرمة

.٣٩ ص،مناقب الشافعي  )١(
.٤٠، ص١املحمدون من الشعراء، ج  )٢(
.٥٢ً                                    نشأة املذهب الشافعي وتطوره تارخييا، ص: حسني يوسف  )٣(
.١٢٧ ابن حجر توايل التأسيس، ص،١٢٠، ص٢ طبقات الشافعية الكربى، ج:السبكي  )٤(
.١٠٦، ص١ مناقب الشافعي، ج،البيهقي  )٥(
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وسعادهتم بام حققه تلميذهم، إال أن منهم من عاتبه عىل تركه لطلب العلم، ودخوله
التحصيل العلمي فنصحوه ًيف األعامل اإلدارية ونحوها، مما رأوا أنه سيكون عائقا له يف 

باالبتعاد عنها والتفرغ لطلب العلم وحتصيله ملا رأوا من نبوغه وقدرته، حيث قال له 
  قد بلغني حسن ما انترش عنك، وما" -  حمدث مكة وعاملها  - شيخه سفيان بن عيينة 

 قايض مكة  -، أما شيخه مسلم بن خالد الزنجي )١("أديت كل الذي هللا عليك فال تعد
 أحدهم جييئنا حتى إذا ظننا أنه يصلح": مل يرد السالم عليه وقال له وزجره ووبخهد فق - 

 وكان ذلك من حرصه الشديد عىل أن يواصل الشافعي طلب العلم ،)٢("أفسد نفسه
 .والتفرغ له ملا عرف من نباهته وذكائه

 
ًلقد حقق اإلمام الشافعي نجاحا ومتيزا يف األعامل الدي كام  -وانية التي كلف هبا ً

ولذلك رأى وايل اليمن أن يستفيد منه يف مهام أعىل، لذلك وجهه إىل نجران  -سبق 
 وموايل )٣(ِّثم وليت نجران وهبا بنو احلارث بن عبداملدان" :ًقاضيا يقول الشافعي

ثقيف، وكان الوايل إذا أتاهم صانعوه، فأرادوين عىل ذلك، فلم جيدوا ذلك عندي، 
 ومل .ًوبارش اإلمام الشافعي مهام عمله قاضيا يف نجران. )٤("اس كثرين عندي وتظلم

النصوص توضح املصادر السنة التي بارش فيها تلك املهمة بالتحديد إال أنه يظهر من سياق 
 .أنه توجه إىل نجران بعد مدة من الزمن قضاها يف اخلدمة الديوانية

.١٢٢، ص٢طبقات الشافعية الكربى، ج:  السبكي.١٠٦البيهقي، مناقب الشافعي، ص  )١(
.٧٥، ص٩ حلية األولياء، ج:أبو نعيم  )٢(
 ومن ،تسكن نجرانهم بنو احلارث بن كعب بن عمرو، قبيلة قحطانية : بنو احلارث بن عبداملدان  )٣(

ابن . ٢٧٥- ٢٦٨، ص١د واليمن الكبري، جنسب مع: ابن السائب الكلبي: انظر(ملدان   عبدانوببطوهنم 
.٢٣١، ص١ معجم قبائل العرب، ج: كحالة،٤١٧ - ٤١٦ مجهرة أنساب العرب ص:حزم

.١٢٣، ص٢ ج، طبقات الشافعية الكربى: السبكي.١٠٦، ص١ مناقب الشافعي، ج:البيهقي  )٤(

المجلد )٢( العدد )١( ، ١٤٣٦ ھــ - ٢٠١٥ م  مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة 



 

 األوىل متثلت يف وايل اليمن الذي وحني وصل الشافعي إىل نجران واجه مشكلتني
كام سيأيت بيان - أشارت بعض املصادر إىل أنه كان يسء السرية وأنه كان يرتكب املظامل 

 .-ًذلك الحقا 
 إذ حاول ذوو النفوذ .وأما املشكلة الثانية فهي التي ذكرها الشافعي يف النص أعاله

دوا أن يفعلوا مع بعض من  كام اعتا- واملصالح اخلاصة يف نجران مصانعة الشافعي 
 حتى يستطيعوا اإلبقاء عىل مصاحلهم، غري أن -سبقه من الوالة واحلكام يف بلدهم 

 فلم جيدوا ذلك عند الشافعي، وال استجاب إلغرائهم ، ومكرهم بطل،سعيهم فشل
 .واستاملتهم، وصمم عىل إنفاذ احلق دون مواربة وال جماملة

تواصل عىل الشافعي مما جعله يلجأ إىل طريقة ويبدو أن ضغط أولئك املتنفذين قد 
خاصة إلجراء األحكام والتأكد من نزاهة الشهود يف القضايا التي تعرض عليه وتوثيقهم 

 اجتمعوا :فجمعتهم وقلت"لذلك، يقول الشافعي وهو يبني تلك الطريقة التي جلأ إليها 
َّعىل سبعة منكم رجال عدول، من عدلوه كان عدال، ومن جر َ ً ُ َّ ًحوه كان جمروحا، فاجتمعواَ

 تقدموا، وأجلست السبعة حويل فإذا شهد :عىل سبعة منهم، فجلست، وقلت للخصوم
 .)١(".. . ما تقولون يف شهادته:شاهد التفت إىل السبعة فقلت

وبذلك رد اإلمام الشافعي األمر إىل الثقاة منهم، ومحلهم بذلك مسؤولية الشهادة 
 .وقبوهلا مع عدمه
ًا املصادر بامدة واضحة لتحديد املدة الزمنية التي قضاها الشافعي متوليا وال تسعفن

لقضاء نجران، غري أنه يمكن القول أنه قد قىض ما يقرب من مخس سنوات يف جممل 
وذلك خالل املدة التي اتفق ،  إىل قضاء نجران"اخلدمة الديوانية"هذه األعامل من 

- ٧٦، ص٩ ج،ولياء حلية األ: أبو نعيم،٢٥-٢٤ آداب الشافعي ومناقبه، ص: ابن أيب حاتم:انظر  )١(
.١٠٧ ،١٠٦مناقب الشافعي، ص:  البيهقي،٧٧
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م بعد وفاة ٧٩٥/ه١٧٩يمن أي من هناية سنة املؤرخون أنه قضاها يف رحلته هذه إىل ال
 .)١(م ٨٠٠/  ه١٨٤اإلمام مالك إىل سنة محله من اليمن وهي 

 
ًورغم حسن سرية اإلمام الشافعي يف أداء األعامل التي كلف هبا يف اليمن سواء يف

ليمن حتى حتدث هبا األعامل الديوانية أم يف القضاء والتي شهد له هبا الكثري من أهل ا
يف املواسم يف مكة وحتى وصلت إىل مشائخه يف كل من مكة واملدينة، إال أن ذلك مل 

 مصاحلهم، ًيرق لبعض أصحاب املصالح اخلاصة الذين رأوا يف سلوك اإلمام خطرا عىل
َّومن ثم قرروا التخلص منه، فتآمروا عليه لدى الوايل الذي بدوره سعى به إىل اخلليفة 

التهمة املكرورة جاهزة لتلصق باإلمام الشافعي حيث كتب وايل اليمن إىل وكانت 
ًرجال  )٢(إن معه": ويقول - الشافعي  - اخلليفة بخوفه شأن العلويني ويذكر له شأن 

يقال له حممد بن إدريس، يعمل بلسانه ما ال يعمل املقاتل بسيفه، فإن كانت لك 
 .)٣("باحلجاز حاجة محلهم منها 

خطر وأجل من املساس بأمن الدولة وحماولة اخلروج عليها، أو امليل وأي هتمة أ
والتأييد للخارجني ضدها؛ لذلك وصل األمر اخلليفي العاجل أن حيمل هؤالء النفر 

فورد الكتاب فحملت أنا والطالبي ومجاعة معنا، " :ًمجيعا بأرسع وقت إىل بغداد
 .)٤(".. .فأدخلنا عىل هارون عرشة عرشة

.٩٧ – ٩٣ ص. اإلمام الشافعي:عبدالغني  )١(
أي مع الثائر العلوي ومل تتفق املصادر عىل اسم واحد هلذا الثائر فالبعض يقول عبداهللا بن احلسن   )٢(

، والفرتة ذاهتا  وهكذاني، والبعض يقول حييى بن احلسنوالبعض يقول حييى بن عبداهللا احلس
ٍ                                          شهدت اضطرابا شديدا وعدد كبري من الثورات  ً .)٨٦، ص٩ أبو نعيم احللية، ج:انظر(ً

.١١٢البيهقي، مناقب الشافعي، ص  )٣(
.١١٢البيهقي، مناقب الشافعي، ص  )٤(
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عاله ترصح أن محل الشافعي إىل بغداد كان من احلجاز وليس من اليمن، والرواية أ
 حيث يروى بسند عن املزين عن الشافعي )١(الرب ويؤيد هذه الرواية ما ذكره ابن عبد

ًرفع إىل هارون الرشيد أن بمكة قوما من قريش، استدعوا رجال علويا كان" :قال  باليمنًً
ن قريش فتية مجاعة يريدون أن يبايعوه ويقوموا به، ًثم قدم مكة جماورا، فاجتمع إليه م

ٍأن يبعث إليه من مكة ثالث مائة رجل، كلهم : ُفأمر الرشيد، أن يكتب إىل عامله بمكة
 ."من قريش مغلولة أيدهيم إىل أعناقهم قال الشافعي، فأشخصت فيمن أشخص مغلوال

ان فيها إهيام وتروى كام يورد املؤلف الرواية ذاهتا بسند خمتلف عن السابق وإن ك
 .)٢(مفادها أنه نقل من احلجاز. باملعنى

وعىل هذا يكون موطن محل الشافعي إىل بغداد من مكة أو احلجاز، ولكن التهمة 
والكيد به إنام كان من قبل بعض أهل اليمن، فقد تابعته التهمة وحرص حساد 

 . عىل تتبعه لإليقاع به وإن كان خارج اليمن)٣(اإلمام
رواية األخرى فتؤكد أن محله إىل بغداد كان من اليمن حيث يؤكد ذلك أبو أما ال

 ذكروا أن الشافعي ملا أحرض مع العلويني" : بقوله)٥(، كام يؤكده أبو نعيم)٤(حاتم الرازي
 . وغريهم)٧( والذهبي)٦(ً أيضا كل من الفخر الرازيه، ويؤكد"من اليمن

.١٥٣، ص١االنتقاء يف فضائل األئمة الثالثة الفقهاء، ج  )١(
.١٥٤ االنتقاء، ص:ابن عبدالرب  )٢(
.٢٦، ٢٥اب ومناقب اإلمام الشافعي، صآد  )٣(
.٢٦آداب ومناقب اإلمام الشافعي، ص  )٤(
.٦٨، ص٩ حلية األولياء، ج:أبو نعيم  )٥(
.٥٤ توايل التأسيس، ص:ابن حجر  )٦(
.٨٦، ص١سري أعالم النبالء، ج  )٧(
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 وذلك لكوهنا تعود إىل مصادر أقدم،  فإن هذه الرواية هي الرواية األقوى،وعليه
 .اهللاوتواضع عليها عدد كبري ممن كتب عن حمنة اإلمام الشافعي رمحه 

وإذا كانت املصادر قد اختلفت يف موطن نقل الشافعي إىل بغداد بعد اهتامه بتأييد 
 .)١(م٨٠٠/ ه١٨٤اخلارجني عىل اخلليفة فإهنا اتفقت عىل أن نقله إىل بغداد كان يف سنة 

ختتلف املصادر بعد ذلك يف حتديد املسؤول املبارش عن اهتام الشافعي، فرتد رواية و
إن أردت " :مفادها أن قايض اليمن مطرف بن مازن هو الذي كتب إىل الرشيد يقول له

)٢( وهذه الرواية ذكرها أبو نعيم"ًاليمن ال تفسد عليك فأخرج عنا حممدا بن إدريس

  وإذا صحت هذه)٥( والسبكي)٤(، وابن حجر)٣(لذهبيونقلها عنه آخرون من أبرزهم ا
 مطرف الرواية فلعلها تكون من باب املنافسة بني األقران، رغم أن الشافعي كان من تالميذ

 ويف نص الرواية ما يوحي بيشء من الغرية التي ربام- ًكام مر سابقا - ودرس عىل يديه 
ه، وبروز شخصيته بشكل جعل شعر هبا مطرف جتاه الشافعي، وذلك لكثرة اجلالسني ل

 فلام رصنا إىل اليمن وجالسنا "طالب العلم يميلون إليه فيام يبدو حيث يقول الشافعي 
)٦(".الناس كتب مطرف بن مازن إىل هارون الرشيد

ًأما الرواية األخرى فقد وردت بصيغة املجهول، ومل حتدد شخصا بعينه سعى 
 ثم "، ويف أخرى )٧( "... هارون الرشيدُ رفع إىل"بالشافعي حيث وردت مرة بصيغة 

.١٣١ توايل التأسيس، ص:ابن حجر  )١(
.٩/٧٠ حلية األولياء، :أبو نعيم  )٢(
.٨٦، ص١٠م النبالء، جسري أعال  )٣(
.١٢٨توايل التأسيس، ص  )٤(
.١٢٢، ١٢١، ص٢تاج الدين السبكي، طبقات الشافعية الكربى، ج  )٥(
.٨٦، ص١٠سري أعالم النبالء، ج: الذهبي  )٦(
.١٥٣ االكتفاء، ص:ابن عبدالرب  )٧(
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 .)١("أن احلساد سعوا يب إىل هارون الرشيد
ويظهر أن أصحاب هذه الرواية آثروا جتنب اخلوض يف حتديد املتسبب املبارش يف 
ًهذه املحنة لإلمام الشافعي نظرا لكثرة الروايات املنسوبة إىل الشافعي ذاته واملتضاربة 

 .فيام بينها
 هو ًة األكثر بروزا عند املؤرخني وغريهم فهي التي جتعل املتسبب يف ذلكأما الرواي

- أي اليمن  - وكان هبا " قول الشافعي )٢( فقد روى البيهقي،وايل اليمن محاد الرببري
إن : من قواد هارون رجل يقال له محاد الرببري، فكتب إليه خيوفه شأن العلويني ويقول

  ."...س، يعمل بلسانه ما ال يعمل بسيفهًمعه رجال يقال له حممد بن إدري
ثم خرجت إىل اليمن فارتفع يل ":  رواية ترفع إىل الشافعي قال)٣(وذكر احلموي

ًهبا الشأن وكان هبا وال من قبل الرشيد، وكان ظلوما غشوما ً فكتب الوايل إىل ....ٍ
ًا هنا رجال ًاخلليفة يقول إن ناسا من العلوية قد حتركوا وإين أخاف أن خيرجوا، وإن ه

 فكتب إليه هارون أن أمحل هؤالء : معه وال هني، قاليل من ولد شافع املطلبي ال أمر
 ."وأمحل الشافعي معهم، فقرنت معهم 

كتب محاد الرببري إىل " : بسند إىل اإلمام الشافعي قوله)٤( كام روى ابن حجر
غلب   إدريس فإنه قدفاحذر حممد بن - يعني باليمن  -  إذا كانت لك حاجة قبلنا :الرشيد

َّ واجتمع عيل عىل ما قبيل، ولو أراد اخلروج مل يبق أحد إال اتبعه، قال فحملت إىل الباب،
الروايات يظهر أن ذلك الوايل قد كرر هذه ف النص يف  واختال."أصحاب احلديث

.٣٩ مناقب الشافعي، ص:الفخر الرازي  )١(
.١١٢مناقب الشافعي، ص  )٢(
.٢٣٩٦، ص٦باء، جمعجم األد  )٣(
.١٢٩توايل التأسيس، ص  )٤(
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 وكلها تتضمن التحري ، وبصيغ خمتلفة،عدة مرات الكتابة إىل اخلليفة يف شأن الشافعي
 . وقوة تأثريه يف الناس،منه

 الشافعي وعىل هذا تكون هذه الرواية هي األبرز واألظهر فيمن كان السبب يف اهتام
 .ًومحله مقيدا من اليمن إىل بغداد

أما عن سبب هذه الوشاية فقد وردت عدة روايات تنسب إىل الشافعي تفيد أن 
ًظلوما غشوما، وكنت ربام آخذ عىل يديه وأ"ذلك الوايل كان   كام يقول "منعه من الظلمً

، ولعل هذا ما أوغر صدر ذلك الوايل، وقرر التخلص من الشافعي من )١(الشافعي
 كام هو منهج األئمة –وبام أن اإلمام الشافعي كان يظهر مودته وحمبته آلل البيت . اليمن

 وجد يف ذلك-  محاد الرببري - فلعل الوايل ، )٢( دون غلو وال مغاالة يف مواالهتم–
ًربرا يستطيع من خالله أن يقنع اخلليفة برضورة إخراج الشافعي من اليمن، لذلك م

 .وجه إليه هتمة مواالة العلويني، واخلروج مع الثائر العلوي باليمن
والذي يظهر من جممل الروايات يف هذا املوضوع أن الرغبة يف إخراج الشافعي من 

 لدى بعض الذين كرهوا طريقة ًاليمن مل تكن لدى الوايل فحسب وإنام كانت أيضا
 ونتيجة لعدم استجابة الشافعي -  كام سبق بيانه–ومنهج الشافعي يف القضاء بنجران 

هلؤالء الذين أرادوا أن يصانعهم، وأن يغض الطرف عن بعض جتاوزاهتم؛ لذلك 
 قال .خرجوا من نجران واجتهوا إىل مكة، وأخذوا يكيدون للشافعي ويدبرون له التهم

 ولعل مكر .)٣("فخرجوا إىل مكة، وعملوا يف أمري حتى رفعت إىل العراق" :الشافعي
–إذ حرصوا األنكى،  ووسعي أولئك الناقمني عىل الشافعي يف نجران كان هو األشد

.١٢٩توايل التأسيس، ص: ، وابن حجر٢٣٩٦، ص٦ معجم األدباء، ج:ياقوت  )١(
املناقشة املستفيضة التي عقدها الفخر الرازي عن اهتام الشافعي بالتشيع وإبطاله لتلك التهمة  انظر  )٢(

.) ٣٩-٣٥مناقب اإلمام الشافعي ص (بأدلة واضحة 
.١٢٠، ص٢ السبكي، طبقات الشافعية الكربى، ج.١٠٧ مناقب الشافعي، ص:بيهقيال  )٣(
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جعل  وأخافوه منه، مما ، عىل إيغار صدر الوايل من حني وصوله ضد الشافعي- فيام يبدو
 النص يف هذا واضح ورصيح، يضاف إىل ذلك الوايل يكتب يف شأنه إىل اخلليفة، حيث

ُأن محادا الرببري ويل اليمن يف ذات السنة التي محل فيها الشافعي إىل بغداد وهي سنة  ً
 )١(ً مما جيعل العالقة مع الشافعي قصرية جدا، بل لقد حدد الطربي.م٨٠٠/ه١٨٤

خرة من سنة ًالشهر الذي عني فيه الرشيد محادا عىل مكة واليمن وهو شهر مجادى اآل
بليلة "لرازي التاريخ الذي أدخل فيه الشافعي إىل بغداد لفخر ا بينام حدد ا،ه١٨٤

 .)٢("االثنني لعرش خلون من شعبان سنة أربع وثامنني ومائة 
ًوبذلك تكون الفرتة التي عارص فيها الشافعي والية محاد عىل اليمن قصرية جدا ال 

ًذا عىل افرتاض أن محادا قد توجه إىل اليمن تتجاوز الثالثة أشهر عىل أطول حال، وه
 .ًبعد تعيينه واليا عىل مكة واليمن مبارشة دون املكوث يف مكة

لتي اًوأيا كان املتسبب فقد محل الشافعي من اليمن إىل العراق نتيجة تلك الوشاية 
ًدبرها ضده أعداؤه وحاسدوه، ليصل إىل بغداد موثقا يف احلديد، ويمثل أمام اخلليفة 
هارون الرشيد الذي استجوبه عام اهتم به من هتم، فردها الشافعي بأدلة دامغة جعلت 

 .)٣(اخلليفة ال يعفو عنه فحسب، بل يصله ويكرمه، ويصبح من جلسائه ووعاظه
 

ًطلب رجال يقوم بصدقات اليمن، " أن اخلليفة هارون الرشيد )٤(يذكر البيهقي
املؤمنني هو رجل فقيه عامل، وجيمعه وأمري : بن احلسن بالشافعي، وقالفأشار عليه حممد 

.هـ١٩٢ – ١٨٤وكانت والية محاد من . ٧١ – ٧٠، ص١٠تاريخ األمم وامللوك، ج  )١(
.٧١الفخر الرازي، مناقب الشافعي، ص  )٢(
.٧٣ – ٧١ مناقب الشافعي، ص: الفخر الرازي،١٥٤ – ١٥٣ االكتفاء، ص:ابن عبدالرب  )٣(
.١٤٢، ص١مناقب الشافعي، ج  )٤(

المجلد )٢( العدد )١( ، ١٤٣٦ ھــ - ٢٠١٥ م  مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة 



 

 

ً ثم ذكر خروجه إىل اليمن وإقامته هبا حوال ،"َّ عيل به:عبد مناف بن قيص فقال الرشيد
 .ًكامال

أن الرشيد بعدما عفا عن الشافعي يف الكرة " : هذه الرواية بقوله)١(ويبدأ البيهقي
ً سواء  يشري إىل أن الشافعي كان قد حدث بينه وبني الرشيد وهذا"..ً.األوىل طلب رجال

 وأعاده اآلن إىل اليمن "من قبل وأن اخلليفة هارون الرشيد قد عفا عنه يف الكرة األوىل
 .ًجابيا للصدقات من أهل اليمن

 يف قد عفا عنه" :ومل يبني البيهقي يف حديثه هذا ما هي الكرة األوىل التي يعنيها بقوله
ً ولعله يقصد بذلك نقل الشافعي إىل الرشيد متهام باخلروج مع أحد "ألوىلالكرة ا

 .وهو ما اهتم به يف املرة األوىل كام سبق بيانه الثوار العلويني
أراد هارون الرشيد ":  هذه الرواية بصيغة أخرى حيث يقول)٢(ويورد البيهقي

 أمناء صاحلني فجمع ستة أمري املؤمنني أن يوجه جباة أمناء إىل اليمن، فجعلوا يطلبون
ًنفر، وضممت غليهم وأنا أصغرهم سنا، فوجهنا إىل اليمن يف جباية خراجها، فجعلنا 

 ."ًحني بعث معاذا إىل اليمن rنأخذ من أغنيائها فنرد عىل فقرائها استعامل حديث النبي 
ًوقد أمىض يف تلك املهمة حوال كامال ً. 

 سار يف جبايته خلراج اليمن بسرية معاذ وتؤكد الرواية عىل أن اإلمام الشافعي قد
، حيث كان جيمع اخلراج من األغنياء )٣(ً واليا عىل اليمنrبن جبل حينام بعثه النبي 

.١٤٢، ص١مناقب الشافعي، ج  )١(
.١٤٥ – ١٤٤، ص١مناقب الشافعي، ج  )٢(
 :عىل اليمن انظر سعن تعيني معاذ بن جبل   )٣(

.٩٧خليفة بن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، ص-
 .٣٥٠ – ٣٤٧، ص٢ الطبقات الكربى، ج:ابن سعد -
.٥٩١ – ٥٩٠، ص٤ السرية النبوية، ج:ابن هشام -
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ًويفرقه عىل الفقراء، ونظرا لكثرة الفقراء واملحتاجني فقد كان اخلراج ينفذ يف اليمن وال
ار حفيظة بعض املتنفذين يف وهذا ما أث. )١(يتبقى منه يشء يرسل إىل اخلالفة يف بغداد

َّبالط اخلليفة، ومن ثم اهتموا الشافعي ومن معه من اجلباة بأهنم ال يراعون حق خزينة 
َّ وشككوا من ثم يف نزاهتهم، ،الدولة يف اخلراج، وأهنم مل ينفذوا أمر اخلليفة كام أمرهم

 إن :ألمري املؤمننيفقيل " .بل ربام استغلوا ذلك يف الطعن يف والء أولئك اجلباة للخالفة
يشخصون فاغتاظ لذلك، فقال :  قال:ًاجلباة الذين بعثتهم ال يوجهون إىل بيت املال شيئا

 .)٢(" فلام رجعت أحسست بالقتل، أو بأمر عظيم.فرددنا. إلينا
ل الشافعي ومن معه من اليمن إىل بغداد وعرضوا عىل اخلليفة للتحقيق ولذلك مح
وأن الغاية " :هقي أن السبب يف ذلك هو املال حيث قال وقد رجح البي.معهم يف األمر

 .)٣("به وبأصحابه كانت ألجل املال
وتؤكد هذه الرواية أنه كان للشافعي رحلة أخرى إىل اليمن كعامل للخليفة عىل 
جباية اخلراج، وإن كانت الرواية مل تبني متى كانت هذه الرحلة، إال أن السياق الذي بدأ 

 يدل عىل أن هذه الرحلة تالية لرحلة سابقة له إىل اليمن بدليل قوله به البيهقي الرواية
 ."يف الكرة األوىل"

وللجمع بني الروايات املتباينة يف محل الشافعي إىل بغداد والتهم التي وجهت إليه 
 أما املرة األوىل فقد كانت ،ًإن اإلمام الشافعي محل متهام إىل بغداد مرتني: يمكن القول
واملصالح   وما اتسم به من صالبة وقوة أمام أهل األهواء،همة القضاء يف نجرانبعد توليه م

َّالذين ساوموه عىل تلك املصالح فلم جيدوا فيه مطمعا، ومن ثم أخذوا  يكيدون له بكل ما ً
ًأوتوا، وساندهم يف ذلك الوايل الذي تعرض هو اآلخر لنقد الشافعي علنا ومنعه من 

.١١٨ - ١١٧ قرة العيون، ص:ابن الديبع  )١(
.١٤٢ص/١ مناقب الشافعي، ج:البيهقي  )٢(
.١٤٤، ص١ج: مناقب الشافعي  )٣(
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َّمصلحة هؤالء مجيعا يف إخراج الشافعي من اليمن، ومن ثم  هنا التقت .الظلم واجلور ً
اهتموه بامليل إىل العلويني، وطعنوا يف والئه للخليفة العبايس هارون الرشيد، وبذلك 
ًمحل الشافعي يف هذه املرة سواء كان موطن محله اليمن أو كان قد غادرها إىل احلجاز 

 بغداد ًبض عليه وأرسل مكبال باحلديد إىلَّومكة قبل أن يصل أمر القبض عليه، ومن ثم ق
)١( البيهقي ولعل هذه املرة هي التي أشار إليها.ًبتهمة عظيمة جدا كادت أن تؤدي بحياته

 ."بعدما عفا عن الشافعي يف الكرة األوىل" :بقوله
أما املرة الثانية التي محل فيها الشافعي من اليمن إىل بغداد فقد كانت بعد أن اختاره 

فة ليكون ضمن اجلباة الذين كلفوا باخلروج إىل اليمن جلباية اخلراج من أهلها، اخللي
وهنا يصطدم الشافعي مرة أخرى باملتنفذين وأصحاب املصالح واألهواء الذين مل يرق 

 –هلم منهج الشافعي ومن معه من اجلباة يف طريقة توزيع األموال املحصلة من اخلراج 
 إال أن ذلك مل يوفر خلزينة الدولة - rلذي أمر به النبي رغم أنه سعى يف ذلك باملنهج ا

ما كانت تتوقعه من خراج اليمن، ومن هنا يبدأ أولئك النفر السعي بالشافعي من 
وأن الغاية به "جديد لدى هارون الرشيد، وتكون التهمة يف هذه املرة مالية رصفة 

ًت أيضا بجانب سيايس،  وإن كان ال يبعد أهنا غلف،)٢("وبأصحابه كانت ألجل املال
 .ًوعلقت عىل جانب امليل للعلوية هذه التهمة املستفزة للدولة بشكل مثري جدا

.١٤٢، ص١مناقب الشافعي، ج  )١(
.١٤٤، ص١البيهقي، مناقب الشافعي، ج  )٢(
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يتضح من جمموع الروايات أنه كان لإلمام الشافعي ثالث رحالت إىل اليمن، أما

 طلب األوىل فقد كانت لطلب العلم حيث طلب خالهلا علوم العربية وأشعار العرب كام
 أيدي  حتى مجع فيه كل ما وجده وأجاد فيه، كام درس احلديث والفقه عىل- فراسة علم ال

عدد من علامء اليمن الذين سبق ذكرهم يف مشائخه باليمن 
 كانت والذي يظهر أن هذه الرحلة كانت يف فرتة مبكرة من عمر اإلمام الشافعي وأهنا

 وعلم  بطلب الشعر وعلوم العربيةقبل خروجه إىل املدينة املنورة وأنه يف هذه الرحلة اهتم
ً ثم انتقل من اليمن إىل املدينة املنورة بصحبة قريبه مصعبا بن عبداهللا الزبريي، .الفراسة

ً من أن مصعبا الزبريي خرج إىل اليمن فلقي )١(يؤيد هذه الرواية التي أوردها احلموي
 أمثل ث والفقه كانقال فقلت له إىل كم هذا؟ لو طلبت احلدي. حممد بن إدريس الشافعي

 .بك، وانرصفت به معي إىل املدينة فذهبت به إىل مالك بن أنس
ًأما الرحلة الثانية فقد كانت فرارا من الفقر وطلبا للوالية والرزق وقد عمل  ً

 – وإن مل حتدد تلك األعامل وال مكاهنا من اليمن –خالهلا يف عدد من األعامل الديوانية 
 اإلنصاف جران فحسنت سريته هبا، وظهر عدله وحرصه عىلًثم عمل بعدها قاضيا يف ن

وإن كان ذلك مل يرس بعض املتنفذين وأرض بمصاحلهم ولذلك سعوا . )٢(بني املتحاكمني
ً الشافعي مقيدا به إىل وايل اليمن الذي سعى بدوره عند اخلليفة هارون الرشيد حتى محل

 للخالفة  وتأييد الثوار العلويني املناوئنيباحلديد إىل بغداد بتهمة حماولة اخلروج عىل الدولة
 .العباسية

 عدم ّوقد ختمت تلك التهمة بالعفو عن اإلمام الشافعي من قبل اخلليفة حني بني له

.٢٣٩٤، ص٦معجم األدباء ج  )١(
.٣٩الفخر الرازي، مناقب اإلمام الشافعي، ص  )٢(
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صحة تلك التهمة وكان لإلمام حممد بن احلسن الشيباين دور كبري يف تصحيح الصورة
 .عن اإلمام لدى اخلليفة

 مهمة رسمية بتكليف مبارش من اخلليفة وذلك أما الرحلة الثالثة فقد كانت يف
حينام أراد اخلليفة أن يعني جباة يتولون مجع اخلراج من اليمن، فكان اإلمام الشافعي 
أحد املختارين هلذه املهمة وقد أحسن السرية يف تنفيذ هذه املهمة حيث سار فيها وفق ما 

وال اخلراج وبالتايل مل غري أن ذلك استنفد كل أم سملعاذ بن جبل  rرسمه املصطفى 
يفيض له هبم ما يمدون به خزينة الدولة مما جعل الوشاة يتهمون اإلمام الشافعي ومن 
معه بعدم موالتهم للدولة وميلهم عنها إىل أعدائها من العلوية، لذلك محل الشافعي 
 مرة أخرى من اليمن إىل بغداد بتهمة التقصري يف مجع اخلراج وعدم الوفاء للخزينة بام

ثم قرنت بميله إىل العلويني ضد الدولة، تلك التهمة  كانت تنتظره من أموال اليمن،
 .التي كانت تثري حفيظة اخلليفة بشكل كبري والتي ذهب يف أتوهنا الكثري

 حلقات ويتضح من جممل الروايات أن الشافعي كام طلب العلم يف اليمن وجلس يف 
ًفهو أيضا - ممن سبق ذكرهم أعاله  -م يف اليمن العلامء واملشائخ الذين تتلمذ عىل أيدهي

كان جيلس للناس، ويلقي الدروس واملواعظ، وقد مال إليه الناس وأحبوه، وكثرت 
 .اجلموع حوله

ً عليها مل تذكر أحدا من اإلطالعإال أن األمر الغريب أن املصادر التي متكنت من 
لفات التي يمكن أن يكون قد كتبها تالميذ الشافعي يف اليمن، كام مل ترش إىل أي من املؤ

خالل هذه الفرتة، ولعل ذلك يدعو إىل القول أن الشافعي يف هذه املرحلة ال زال يف 
بداية طلبه للعلم، ومل يكن قد بلغ مرحلة التأليف، رغم أن املصادر تذكر أن الشافعي 

يمن يف وقد يكون لرتكيز الشافعي أثناء وجوده يف ال. أفتى بمكة وهو يف سن صغرية
رحلة طلبه للعلم عىل تعلم علوم الفراسة والنجوم ثم رجوعه عن ذلك وإتالفه ملا مجعه 

 .دور يف ذلك اإلعراض للمصادر - كام ذكر البعض  -من كتبها 
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- وأشارت املصادر إىل أن الشافعي قدم من اليمن وهو حيمل مبالغ مالية كبرية 
بيانه، وكان ذلك يف مرات خمتلفة، وبام كام سبق  -  )١(عرشة آالف إىل عرشين ألف دينار

ليست  -الديوان والقضاء  -أن األعامل الرسمية التي كلف هبا الشافعي يف اليمن 
مضنة مجع مثل هذه املبالغ الكبرية، وإىل جانب ذلك فقد أكدت املصادر أن الشافعي 

ًكان قليل املال بل كان فقريا معدما، كام كان سخيا معطاء إذا توفر امل ً ال عنده، فإن هذاً
ًيدعو للتساؤل هل كان للشافعي مصدرا آخر للدخل، هل كان مثال يعمل يف التجارة  ً

أفلست يف عمري ثالث إفالسات، فكنت أبيع ": خاصة وأنه قد ورد عن الشافعي قوله
 )٣(وروى صاحب احللية .)٢("َّقلييل وكثريي، حتى حيل ابنتي وزوجتي، ومل أرهن قط

ووردت  ."أفلست يف دهري ثالث مرات، وربام أكلت التمر بالسمك"عن الشافعي قوله 
َّكان الشافعي أسمح الناس، يشرتي اجلارية الصنّاع التي " رواية نصها )٤(لدى الذهبي

 ولعل يف هذا إحياء أنه كان له مصدر رزق يعتمد عليه ."الخ.. .تطبخ وتعمل احللواء
 .ريغري الوظائف واهلبات، فاإلفالس ال يكون للفق

 .بذلك غري أن املصادر مل ترش بشكل مبارش إىل يشء من هذا؛ وبالتايل ال نستطيع اجلزم
 العلم أو إن الشافعي ربام قرن خروجه إىل اليمن لطلب: إال أن ذلك ال يمنع من القول

 .-واهللا أعلم  - الوالية والعمل بأهداف أخرى ختصه، قد تكون التجارة من بينها 

.٩٤ آداب الشافعي ومناقبه، ص:ابن أيب حاتم الرازي  )١(
.٩٤ آداب الشافعي ومناقبه، ص:ابن أيب حاتم  )٢(
.١٣٣، ص٩أبو نعيم، ج  )٣(
.٣٩، ص١٠سري أعالم النبالء، ج  )٤(
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 امحد السيد حتقيق .الشافعي مناقب .)ه٤٥٨ ت( احلسني بن امحد بكر أبو :لبيهقيا

 .)ت.  د،القاهرة ،الرتاث دار مكتبة( صقر
 فؤاد حتقيق .اليمن فقهاء طبقات .)٥٨٦ بعد( اجلعيدي سمرة بن عيل بن عمر :اجلعدي

 .)ت.  د،بريوت ،القلم دار( سيد
 يف السلوك .)ه٧٣٢ ت( الكندي قوبيع بن يوسف بن حممد عبداهللا أبو :اجلندي

 ،اإلرشاد مكتبة، ١ط( االكوع عيل بن حممد حتقيق ،امللوك والعلامء طبقات
 .)م١٩٩٣/ ه١٤١٤ ،صنعاء

 خوري دقا حممد :حتقيق .الصفوة صفة، )ه٥٩٧( الفرج ايب الدين مجال :اجلوزي ابن
 .)م١٩٧٠ حلب املعارف دار( جي قلعه رواس حممدو

 .التهذيب هتذيب .)ه٨٥٢ ت( العسقالين عيل بن امحد الفضل بوأ احلافظ :حجر ابن
 .)ت.  د،بريوت ،الرسالة مؤسسة( مرشد وعادل الزئبق إبراهيم باعتناء
 ،١ط( القايض عبداهللا الفداء أبو :حتقيق ،إدريس بن حممد ملعايل التأسيس توايل
 .)م١٩٨٦/ ه١٤٠٦ بريوت ،العلمية الكتب دار

 انساب مجهرة .)ه٤٥٦ ت( األندليس سعيد بن امحد بن عيل بن حممد :حزم ابن
 .)م ١٩٨٨ / ه١٤١٨ ،بريوت ،العلمية الكتب دار، العرب

 :حتقيق، األدباء معجم، )ه٦٢٦ ت( الرومي احلموي اهللا عبد بن ياقوت :احلموي
 دار( ، البلدان معجم .)ت.  داإلسالمي، الغرب دار( ،عباس إحسان
 .)م١٩٨٤/ ه١٤٠٤ بريوت، ،صادر

، االقطار خرب يف املعطار الروض .)ه٧٢٧ ت( احلمريي عبداملنعم بن حممد :احلمريي
 .)م١٩٨٤ ،بريوت ،لبنان مكتبة ،٢ط( العباس حسني حتقيق

 العسجد، )ه٨١٢ ت( اخلزرجي احلسن بن عيل احلسن أبو الدين شمس :اخلزرجي
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/ه١٤٠١املسبوك فيمن إىل اليمن من امللوك، )طبعة ثابتة مصورة من املخطوط 

 .)م ١٩٨١
، السالم مدينة أو بغداد تاريخ، )ه٤٦٣ ت( عيل بن أمحد بكر أبو :البغدادي اخلطيب

 .)ت.  د،بريوت ،العلمية الكتب دار(
 وفيات .)ه٦٨١ ت( بكر أيب بن حممد بن امحد الدين شمس العباس أبو :خلكان ابن

 ، ه١٣٩٧ ،وتبري ،صادر دار( عباس إحسان حتقيق، الزمان أبناء أنبأ واألعيان
 .)م ١٩٧٧

 بن خليفة تاريخ .)ه٢٤٠ ت( الليثي هبرية أيب بن خياط بن خليفة عمر أبو :خياط ابن
 ،ه١٣٩٧ ،الرسالة مؤسسة ،بريوت( العمري ضياء أكرم حتقيق، خياط

 .)م١٩٧٧
 قرة .)٩٤٤ت( الزبيدي الشيباين الديبع عيل بن عبدالرمحن الضياء أبو :الديبع ابن

 ،اإلرشاد مكتبة ،١ط( األكوع عيل حممد :حتقيق، امليمون اليمن بأخبار العيون
 عثامن بن أمحد بن حممد عبداهللا أبو :الذهبي .)م ٢٠٠٦/ ه١٤٢٧ ،صنعاء

 .)ه٧٨٤(
 ،اإلسالمي الغرب دار ،١ط (بشارعواد :حتقيق، واألعالم املشاهري ووفيات اإلسالم تاريخ

  .)م٢٠٠٣/ ١٤٢٤
 ،بريوت ،الرسالة مؤسسة ٨ط( العرقويس متيم مدحم :حتقيق، النبالء أعالم سري

 .)م١٩٩٢ /ه١٤١٢
 ،بريوت ،املعرفة دار( البجاوي حممد عيل :حتقيق، الرجال نقد يف االعتدال ميزان

 .)م١٩٦٣ /ه١٣٨٢
 :حتقيق ومناقبه، الشافعي آداب .)٣٢٧ ت( الرازي حاتم أيب بن عبدالرمحن حممد أبو :الرازي

 .)م ٢٠٠٣/ ه١٤٢٤ ،بريوت ،العلمية الكتب دار ،١ط( عبداخلالق عبدالغني
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 اإلمام مناقب .)٦٠٦ ت( احلسني بن عمر بن حممد الدين فخر :الرازي الفخر
 .)م١٩٨٦/ ه١٤٠٦ القاهرة ،١ط(، الشافعي

 الشافعية طبقات .)ه٧٧١ ت( عبدالكايف بن عيل بن عبدالوهاب الدين تاج :السبكي
 .)الطناحي حممد ودحمم ،احللو عبدالفتاح :حتقيق :الكربى

 .)ت.  د،بريوت ،صادر دار( الكربى الطبقات، )ه٢٣٠ ت (سعد بن حممد :سعد ابن
 ،١ط(، احلفاظ طبقات .)ه٩١١ ت (بكر أيب ابن عبدالرمحن الدين جالل :السيوطي

 )م١٩٨٣ ه١٤٠٣ ،بريوت ،العلمية الكتب دار
 طبقات، )ه٤٦٧ ت( الشافعي يوسف بن عيل بن إبراهيم إسحاق أبو :الشريازي

 )ت.  دبريوت ،العريب الرائد دار( عباس إحسان :حتقيق، الفقهاء
 ،ه١٣٩٩ ،الفكر دار(، امللوك واألمم تاريخ، )ه٣١٠ ت( الطربي جرير بن حممد :الطربي

 .)م ١٩٧٩
 حتقيق، بالوفيات الوايف، )ه٧٦٤ ت( الصفدي آيبك بن خليل الدين صالح :الصفدي

 ، ه١٤٢٠ ،العريب  الرتاث حياءإ دار ،١ط( مصطفى تركي واألرناووط أمحد
 .)م ٢٠٠٠

 احلديث علوم .)ه٦٤٣ ت( الشهرزوري عبدالرمحن بن عمرو أبو :الصالح ابن
 ،دمشق ،الفكر دار( عرت الدين نور: حتقيق ،الصالح ابن بمقدمة املعروف
 .)م١٩٨٠/ ه١٤٠٦

 فضائل يف قاءاالنت، )ه٤٣٦( األندليس الرب عبد بن يوسف عمر أبو :الرب عبد ابن
 البشائر دار( ١ط غدة، أبو الفتاح عبد :به اعتنى الفقهاء، الثالثة األئمة

 ..)م١٩٩٧/ه١٤١٧ ،بريوت ،اإلسالمية
 مدينة تاريخ، )ه٥٧ ت( الشافعي اهللا هبة ابن احلسن بن عيل القاسم أبو احلافظ :عساكر ابن

 .)م١٩٩٧ /ه١٤١٨ ،الفكر دار ١ط( .العمروي غرامة بن عمر :حتقيق ،دمشق
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 املدارك ترتيب، )ه٥٤٤ ت( اليحصبي موسى بن عياض الفضل أبو القايض :عياض
 ١ج حممد بكري أمحد :حتقيق .مالك مذهب أعيان ملعرفة املسالك تقريبو
 )ت.  دبريوت ،احلياة مكتبة دار(

 علامء معرفة يف املذهب الديباج، )ه٧٩٩( املالكي الدين نور بن ابراهيم :فرحون ابن
 ،العلمية الكتب دار ،١ط( اجلنان، الدين حمي مأمون :وحتقيق دراسة .املذهب
 .)م١٩٩٦/  ه١٤١٧ ،بريوت

 الشعراء من املحمدون ـ .)ه٦٤٦ ت( يوسف بن عيل الدين مجال احلسن أبو :القفطي
 /ه١٣٩٠( اجلارس محد مراجعة ،معمري حسن حتقيق(، شعارهمأو

 .)م١٩٧٠
 السعادة دار مفتاح .)٧٥١ ت( بكر أيب بن حممد بداهللاع أبو الدين شمس :اجلوزية قيم ابن

 عيل بن حسن بن عيل :ضبط وتقديم .اإلرادة والعلم أهل والية منشورو
 عبداهللا بن بكر :مراجعة اآلثري

  .)م١٩٩٦/ ه١٤١٦ ،اخلرب ،عفان ابن دار ،١ط( زيد أبو 
 األولياء حلية، )٤٣٠ ت( األصفهاين عبداهللا بن امحد نعيم أبو احلافظ :نعيم أبو

 )م١٩٨٨/ ه١٤٠٩ ،بريوت ،العلمية الكتب دار ،١ط( .األصفياء طبقاتو
 دار( .اللغات واألسامء هتذيب .)ه٦٧٦ ت( رشف بن الدين حمي زكريا أبو :النووي

 .)ت.  د،بريوت ،العلمية الكتب
 حتقيق .النبوية السرية .)ه٢١٨ ت( احلمريي هشام بن عبدامللك حممد أبو :هشام ابن

 ،القران دار مؤسسة( شلبي عبداحلفيظ واالبياري ابراهيم والسقى مصطفى
 )ت.  د،بريوت

 حتقيق، العرب جزيرة صفة .)ه٣٤٤( اهلمداين يعقوب بن أمحد بن احلسن :اهلمداين
 .)م١٩٧٧ ، ه١٣٩٧ ،الياممة دار( األكوع عيل بن حممد
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 طبقات،  )ه٥٢٦ ت( يلاحلنب البغدادي يعىل أيب بن حممد احلسني أبو :يعىل أيب ابن
 /ه١٤١٩ ،املكرمة مكة( العتيبي سليامن عبدالرمحن :حتقيق .احلنابلة
 .)م١٩٩٩

 :حتقيق .اليمنية املاملك أخبار يف السنية اللطائف .)١٣٠٨ ت( إسامعيل بن حممد :الكبييس
  .)م ٢٠٠٥/ ه١٤٠٦ ،صنعاء ،اجلديد اجليل مكتبة ،١ط( األذرعي زيد أبا خالد

 :حتقيق النهاية، والبداية، )ه٧٧٤ ت( الدمشقي كثري بن احلافظ الغداء وأب :كثري ابن
 ،١ط( الدين نارص مهدي السيد فؤاد ،عطوى نجيب عيل ،ملحم أبو أمحد
 .)م١٩٨٨/ ه١٤٠٨ ،القاهرة ،للذات الريان دار

 اليمن ومعد نسب، )ه٢٠٤( ت الكلبي السائب بن حممد بن هشام املنذر أبو :الكلبي
 )م١٩٨٨/ ه١٤٠٨ ،الكتب عامل ،بريوت ،١ط( حسن ناجي :يقحتق .الكبري

 
 /ه١٤٢٥ ،اإلسالمي الكتاب دار ،١ط(، األربعة املذاهب والصادق اإلمام، أسد :حيدر

 )م ٢٠٠٤
 /ه١٤١٧ ،دمشق ،القلم دار ،٦ط(، األكرب السنة فقيه الشايف اإلمام، عبدالغني :الدوقر

 .)م١٩٩٦
 )م ١٩٨٤ ،بريوت ،العلم دار،٦ط(، األعالم، كيلالزر الدين خري :الزركيل

 ،القاهرة ،العريب الفكر دار ،٢ط( .وفقهه آراؤه ،عرصه وحياته الشافعي، حممد :زهرة أبو
 .)م١٩٤٨/ ه١٣٦٧

 العامة األماكن واهلجر وللقرى القديمة األسامء دليل، عيل بن حممد :عبداملتعايل
 .)ه١٤٣٣ أهبا( .عسري منطقة يف تارخييا عليها املتعارف

 العلمي املركز(، تارخييا تطوره والشافعي املذهب نشأت، عبداالمري حسني :يوسف
 .)ت.  د،بغداد ،العراقي
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