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         احلمد هللا اهلادي إىل سبيل الرشاد الذي وفق من عباده أهل التقوى والرشاد لنفع العباد ونـشر                 
 وقرية وواد، وجعل اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه نرباساً ألولئك األئمة األفذاذ، نسأله              العلم يف كل مدينة   

كما وفقهم وأن يفتح علينا كما فتح عليهم إن شاء اهللا تبارك            تبارك وتعاىل أن ينفعنا وإياكم وأن يوفقنا        
ات واحلجج القاطعة    وأصلي وأسلم على سيد األسياد وسيد املرسلني وخامت النبيني صاحب املعجز           ،وتعاىل

  .والرباهني وعلى آله وصحبه والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين
اإلمـام الـشافعي مـن      شـر مـذهب     تا ان  ( فقد طلب مين إلقاء هذه احملاضرة بعنوان         :     أما بعد 

 وخارجها يشمل سائر بلدان اليمن ويشمل خارج اليمن من شـرق آسـيا              )حضـرموت إىل خارجها  
ا واندونيسيا وسنقافورا وماليزيا وغريها من البالد اإلسالمية واليت هي اآلن تدين علـى مـذهب                وأفريقي

  .لكن هلذا البحث ارتباط. اإلمام الشافعي رمحه اهللا
      إذا أردنا أن نعرف كيف خرج مذهب اإلمام الشافعي من حضرموت البد أن نعرف كيف دخـل                  

إذا أنت تريد أن تعرف كيف خرج مـذهب         " ميز األشياء وبضدها تت "فإن الشـيء يظهر حسنه الضد      
الشافعي من حضرموت البد أن تعرف كيف دخل مث إذا عرفنا أنه كيف دخل مذهب اإلمام الـشافعي                  

  .يرتبط دخول مذهب الشافعي إىل حضرموت وإىل اليمن بدخول اإلسالم
وصل إليها اإلسالم قبـل اهلجـرة            فال شك أن اليمن هي من البلدان األوائل اليت اعتنقت اإلسالم و           

وبعدها وكان بعد اهلجرة أكثر الوفود اليت وفدت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم  من اليمن وقـد تـوىل                     
وحكم اليمن الكثري من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ففي حياته عليه الصالة والسالم حكم                 

 اليمن أعداد أخرى من الصحابة يف دولة بين أمية وبين           اليمن حوايل أربعة أو مخسة من الصحابة، مث حكم        
العباس إىل أن بلغ عدد الصحابة الذين حكموا اليمن إىل آخر واحد منهم حنو أحد وعشرون صـحابياً                  
رضي اهللا عنهم، ومنهم اإلمام أبو موسى األشعري وهو مؤسس مسجد األشاعرة يف الـيمن يف زبيـد،                  

 الذي أسس مسجد اجلند يف اليمن، ومنهم زياد بن لبيـد األنـصاري              ومنهم سيدنا اإلمام معاذ بن جبل     
  ..وغريهم كثريون
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       وتعرض اليمن إىل مذاهب خمتلفة وإىل مذاهب كثرية منها ما هو احلق ومنها ما هو الباطل فتعرض                 
لفتنة القرامطة وغريها من العقائد الزائغة، وهكذا كان اليمن وحضـرموت شيء واحد وكل مـذهب               

ذهب به الناس يف خارج حضرموت من اليمن هو وال شك سيكون أيضاً يف الـيمن ألن حـضرموت                   مت
  .إقليم من أقاليم اليمن وخمالف من خماليف اليمن

     فاستمر الناس يف صدر اإلسالم على مذهب األئمة اتهدين من الصحابة مث من التابعني رضـي اهللا                 
باً فجاء اإلمام اهلادي ونشر مذهب اإلمام الزيـدي يف الـيمن            عنهم حىت جاءت عام مائتني ومثانني تقري      

وانتقل إىل رمحة اهللا يف القرن الثالث ويف نفس الوقت دخل بعده أصحاب وأتباع اإلمام أبو حنيفة رمحه                  
اهللا ونشروا مذهب اإلمام أبو حنيفة فكان مذهب اإلمام أيب حنيفة انتشر يف اليمن قبل مـذهب اإلمـام                   

  .الشافعي
 مث مرت األيام وأوجد اهللا أسباباً لنشر مذهب اإلمام الشافعي فكان من األسباب  أن اإلمام الشافعي                     

رمحه اهللا وهو اإلمام حممد بن إدريس بن شافع بن سائب الذي بشر به النيب صلى اهللا عليه وسلم وقـال                     
  )).عامل قريش ميأل طباق األرض علما: ((فيه

ه اهللا إمام عظيماً بلغ يف العلم رتبة االجتهاد املطلق وكان قد تتلمذ على يد                    كان اإلمام الشافعي رمح   
كثريين فكان من جلّ مشاخيه اإلمام مالك رمحه اهللا، وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنني وحفظ املوطـأ                  

 هـ ، وهي السنة اليت تويف فيهـا اإلمـام           ١٥٠وهو ابن عشر سنني، وكان وجوده بغزة بفلسطني عام          
  .نيفة رمحه اهللاأبوح

     الزم اإلمام مالك رمحه اهللا وغريه من العلماء سنيناً عديدة وحفظ املوطأ وهو ابن عشر سنني فعرف                 
إين أرجو  : (مذهب األمام مالك ودرسه دراسة متقنة مث إنه بعد أن اشتهر وظهر أمره وقال له اإلمام مالك                

ومع هذا كان يشكو    )  نوراً فال تطفئه بظلمة املعاصي     يا حممد إن عليك   : (وقال له ) أن جيعل اهللا لك شأناً    
  :إىل شيخه وكيع

ــي ــوء حفظ ــع س ــكوت إىل وكي ــي  ش ــرك املعاصـ ــدين إىل تـ   فأرشـ

ــي  وأعلمـــين بـــأن العلـــم نـــور ــد لعاصـ ــور اهللا ال يهـ   ونـ
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هارون      كون اإلمام الشافعي رمحه اهللا مذهبه القدمي يف العراق وكان سبب ذهابه إىل العراق أنه واله                 
الرشيد القضاء يف اليمن يف جنران فكان توليه للقضاء يف جنران من العوامل الرئيسية لنشر مذهبـه، تـوىل    
القضاء يف جنران وهي إذ ذاك تابعة لليمن وحكم بالعدل بني الناس وأحبه الناس وصار الناس حيبونه حىت                  

د بنقله إليه موثقاً باحلديد بعد أن امه        خافت الدولة العباسية من قيامه بانقالب ضدها فأمر هارون الرشي         
  .األعداء بأن عنده شيء من التشيع حاشاه من ذلك

     فرتل عند حممد بن احلسن صاحب أبو حنيفة فلما عرف علمه وفضله وناظره يف مسائل فغلبه وكان                 
 إال ومتنيـت    ما ناظرت أحداً  : (اإلمام الشافعي له ملكه يف اجلدال والنقاش وكان من أحسن كالمه يقول           

  .مع أنه ما ناظر أحداً إال وغلبه) أن يظهر اهللا احلق على يديه
     فناظر اإلمام حممد بن احلسن صاحب أيب حنيفة وكان أبو يوسف قد تويف فبات عنده ليلة فطـالع                  
كتب مذهب اإلمام أيب حنيفة فحفظها كلها يف ليلة واحدة فصار يرد على اإلمام أيب احلسن يف بعـض                   

ائل فلما وقف أمام هارون الرشيد وسأله اندهش هارون الرشيد بعلمه وما عنده من العلم ومن سعة                 املس
االطالع يف علوم القرآن ويف علوم احلديث والفقه وغري ذلك فأجله وأكرم نزله وواله القضاء يف جنران،                 

  .فكان هذا العامل األول النتشار مذهب اإلمام الشافعي يف اليمن
اإلمام الشافعي رمحه اهللا وهو يف العراق كون مذهبه القدمي وكان رواته اإلمام أمحد بن حنبـل                مث أن   

مث كون مذهبه   . الشيباين والزعفراين والكرابيسي وهؤالء هم الذين رووا عن اإلمام الشافعي مذهبه القدمي           
  .اجلديد مبصر وكان من رواته اإلمام البويطي واإلمام املزين وحرملة

 هذا حرملة الذي هو أحد رواة مذهب الشافعي اجلديد توىل القضاء أيضاً يف اليمن يف صنعاء وكان                     
له تأثري يف نشر مذهب اإلمام الشافعي فإن مذهب اإلمام الشافعي صار خالصة املذاهب األربعـة ألنـه                  

عراق عند حممـد بـن      بالنسبة ملذهب اإلمام أيب حنيفة درسه كله وحفظ كتبه يف األيام اليت قضاها يف ال              
احلسن وصار موقفه من مذهب اإلمام مالك أيضاً  أن درس مذهب اإلمام مالك وعرفه وصـار اإلمـام                   

فاستخلص ) ال أظن أن أحداً يف هذه األيام أعقل من حممد ابن إدريس  : (أمحد بن حنبل تلميذاً له حىت قال      
  .مذهبه فصار مذهباً مرناً بني املذهب احلنفي واملذهب املالكي
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     فلما انتشر يف مصر أحبه الناس   وصاروا ينتقلون إليه ويتحولون من املذهب احلنفي واملـالكي إىل                  
اللهم أمت الشافعي وإال ذهب     : (املذهب الشافعي فخافت املالكية حىت صار بعض املالكية يقول يف دعائه          

   :ولكن) علم مالك
ــشرإذا أراد اهللا ــت نـ ــضيلة طوي ــس    ف ــسان حـ ــا لـ ــاح هلـ   ودأتـ

إن احلكمة أن اهللا جعل عمر اإلمام الشافعي أربعة ومخسني سنة هـذا العمـر               : (وهلذا قال العلماء       
القصري الذي نشر فيه هذه العلوم ودون فيه هذه الكتب ودون فيه املذهب القدمي واجلديد، قال هللا حكمة                  

  ).ىل مذهبه رضي اهللا عنهألنه لو طال عمره مثل اإلمام مالك أو غريه لتحول أكثر الناس إ
     وهكذا انتشر مذهب اإلمام الشافعي يف مصر ويف كل البالد اإلسالمية يف حياته، فكان من أسـباب        
نشره يف اليمن كما قلنا توليه القضاء يف جنران وتويل تلميذه حرملة وهو أحد رواة كتب مذهبه اجلديد يف 

 يف اليمن بعد أن قضى على مذهب اإلمام أيب حنيفـة يف             اليمن أيضاً فكان انتشار مذهب اإلمام الشافعي      
  .القرن الثاين اهلجري

     فلما جاء القرن الثالث اهلجري أي  قبل هجرة اإلمام املهاجر  وجد اإلمام املهاجر أن مذهب اإلمام                  
 الشافعي انتشـر يف حضرموت ويف اليمن فاعتنق مذهب اإلمام الشافعي قيل أنه قبل وصوله وقيل بعـد                
وصوله وقد نقل احلبيب علوي بن عبداهللا السقاف يف املذكرات اليت طبعت قريباً عن احلبيب علي بـن                  

إن أول من اعتنق مذهب اإلمام الشافعي من آل باعلوي هو سيدنا املهاجر إىل أمحد : (حممد احلبشي يقول 
 طـاهر احلـداد     احلبيب علوي بن  وهو أصح األقوال أن مذهبه شافعي وليس بإمامي وألف          ) بن عيسى 
رد ا على الرسالة اليت ألفها احلبيب عبـدالرمحن بـن           " رإمثد البصائر يف مذهب املهاج    "تسمى   رسالته

الـيت  األدلـة  أن فأنت لو قرأت الرسالتني لوجـدت  " نسيم حاجر يف مذهب املهاجر"عبيداهللا السقاف   
ب اإلمام املهاجر شافعي أقوى مما      ذكرها  احلبيب علوي بن طاهر احلداد واليت يثبت من خالهلا  أن مذه             

قيل أنه إمامي وذلك أن اإلمامية مذهب حيمل صاحبها على سب الشيخني سيدنا أبوبكر وسيدنا عمـر                 
  .وحاشا سيدنا اإلمام املهاجر يعتنق مذهباً هذا هو صفته

قبله من       وهكذا انتشر مذهب اإلمام الشافعي حبضرموت على يد سيدنا املهاجر أمحد بن عيسى ومن               
أصحاب اإلمام الشافعي أو الذين حتولوا إىل مذهب الشافعي على يد حرملة أحد رواة مذهب الـشافعي                 
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واألباضية فرقة من اخلوارج فما     . اجلديد وكانت حضرموت إذ ذاك املذهب املنتشر فيها املذهب األباضي         
اآلن ونصره اهللا عليهم بـالقول      زال جيادهلم ويناقشهم فوقعت معركة بينه وبينهم يف حمل حبران املعروف            

والفعل واحلجة حىت انقضى مذهب األباضية وبقي مذهب اإلمام الشافعي حمله وانتشر وزاد انتـشاراً يف                
كل عصر ويف كل وقت  وكان سيدنا املهاجر عاش يف حضرموت يف القرن الرابع اهلجري وتويف عـام                   

اعه وتالمذته ينشرون املذهب حىت جاء حممد بـن         هـ عن عمر يناهز املائة تقريباً فبقي أوالده وأتب        ٣٤٥
علي صاحب مرباط رضي اهللا عنه والذي استقر مبرباط فنشـر مذهب اإلمام الشافعي يف مربـاط ويف                 
ظفار ويف عمان والفضل يف انتشار املذهب الشافعي يف هذه املناطق يرجع  لإلمام حممد صاحب مربـاط                  

  .رضي اهللا عنه
 الشافعي يف حضرموت وبقي الناس يدينون بالوالء لإلمام الشافعي حىت جـاء                  فانتشر مذهب اإلمام  

عصر سيدنا الفقيه املقدم رضي اهللا عنه وتبحر يف الفقه فقيل فيه إنه األستاذ األعظم  ، وقيل لـه الفقيـه                      
إنين أحب أنك تكون كابن فورك من أصـحاب         : (املقدم لتوسعه يف علم الفقه حىت قال له بعض مشاخيه         

فلما انتقل سيدنا الفقيه املقدم إىل مذهب التصوف فليس املعىن أنه ترك الفقه وترك العلم               ) مام الشافعي اإل
لكنه مجع بني الطريقتني طريقة الفقهاء وطريقة الصوفية من االشتغال بالعبادة واالسـتمرار يف نـشر                . ال

 األستاذ األعظم، وبقي أوالده كـذلك       العلم والدعوة إىل اهللا تبارك وتعاىل حىت كثر أتباعه وهلذا قيل له           
  .يدينون املذهب الشافعي يف حضرموت

     مث يأيت هنا دور انتشار مذهب اإلمام الشافعي من حضرموت إىل اخلارج، استمر مذهب الشافعي يف                
 "اإلكمال"حضرموت يزيد انتشاراً وألف علماء حضرموت فيه الكتب الكثرية فأيب عبيدة هذا ألَّف كتابه               

الفقه ملذهب الشافعي من علماء حضرموت وكذلك من جاء من بعده من طبقـة سـيدنا الـشيخ                  يف  
عبدالرمحن السقاف الذي كان مييل إىل املهذب وإىل التنبيه لإلمام أيب إسحاق الشريازي وأوالده، مث عصر                

الرجـال  اإلمام العيدروس، مث عصر الشيخ أيب بكر بن سامل ومن بعده، وهكذا يف كل عصر ألف هؤالء                  
  .كتباً كثرية يف شىت العلوم فمنها ما هو املفقود ومنها ما هو املوجود اآلن

     لكن بعد ذلك فكروا كيف ينشرون مذهب اإلمام الشافعي يف اخلارج، فالبلدان اليت نـشر فيهـا                 
 احلضارم وأسالفنا آل باعلوي مذهب اإلمام الشافعي كثرية فمنها اندونيسيا، وهذا اسم جديد وكانـت              
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 وتشمل اندونيسيا اآلن وجاوا سنقافورا وماليزيا وبرونيو هذه املناطق الفضل فيها لنـشر              "ماليا"تسمى  
 "املدخل"مذهب اإلمام الشافعي ألسالفنا آل أيب علوي وقد ذكر احلبيب علوي بن طاهر احلداد يف كتابه                 

 عن نشر آل أيب علوي مـذهب   ذكروا ملخصاً "رحلته اجلميلة إىل جاوا اجلميلة    "والسيد صاحل احلامد يف     
  .اإلمام الشافعي وإدخال اإلسالم إىل تلك املناطق

     فباختصار ذكروا أنه يف القرن السادس كما قلنا أن اخلوارج كانت حتكم حضرموت فثارت فتنتهم               
يف القرن السادس اهلجري يعين بعد اخلمسمائة قبل وجود سيدنا الفقيه املقدم وكان معلـوم أن سـيدنا                  

  .ي عم الفقيه كان يسكن هو وأوالده مدينة قسم، وله ولد امسه عبدامللك بن علوي عم الفقيهعلو
     تكَون وتفرع لسيدنا عبدامللك  قبيلتان إحدامها يقال هلا آل بن عبدامللك والثانية آل عظمـة خـان                  

  : سبب تكوين هذين القبيلتني يف القرن السادس أو آخره ما يأيت
وارج يف ترمي ويف حضرموت ويف قسم آخر القرن السادس اهلجري فـسافر سـيدنا                    ثارت فتنة اخل  

عبدامللك بن علوي هذا عم الفقيه ومعه أحد عشر ولداً ذكراً من أوالده سافروا بعوائلهم فقـصدوا أوالً                  
  .بالد اهلند وكان هذا سبب لنشر مذهب اإلمام الشافعي يف اهلند وحتويل اهلند إىل بالد إسالمية

  نزلوا يف اهلند يف القرن السادس أو أوائل السابع ودخل هو وأوالده وكان الكبري منهم عبدامللك بن                    
علوي عم الفقيه ومع عبدامللك هذا حنو أحد عشر ولداً أكربهم ابنه عبداهللا فسافر هو وإخوانه وملا وصلوا      

بلغ عبداهللا هذا درجة اخلان، رتبة      إىل اهلند دخلوا هناك يف العسكرية يف اجليش تدربوا على السالح حىت             
 يعطى ألف جندي وإذا بلغ درجة األمري يعطى مائـة           "امللك"إذا بلغها يعطى عشـرة آالف جندي أو        

  .جندي
     هكذا ترقوا يف اجليش وأظهروا من الشجاعة فكان بدعوم إىل اهللا واختذوا عملهم يف اجلـيش ويف                 

تبارك وتعاىل فأسلم ملك اهلند وتزوج سيدنا عبداهللا هذا على ابنة           القوات املسلحة وسيلة للدعوة إىل اهللا       
ملك اهلند ونزلوا يف املدن اليت تسمى سابقاً كجرات وحيدر أباد وإسالم أباد، فلما أسلم ملـك اهلنـد                   
حتولت اهلند كلها إىل بالد إسالمية ونشروا ا مذهب اإلمام الشافعي يف تلك األيام لكن ما أدري إيـش      

 فنشروا هناك اإلسالم ونفع اهللا م       ،نشروا مذهب اإلمام أيب حنيفة    رأ فيما بعد جاء بعدهم أناس       الذي ط 
  .إىل بالد إسالموحولوا اهلند وملك اهلند بعد أن كانت وثنية وبالد كفر 
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فنت      استمروا كذلك يف اهلند إىل حنو مائة ومخسني سنة أو ما يقارا أي إىل القرن الثامن تقريباً ثارت                   
أخرى يف اهلند فهاجروا بعوائلهم لنشر الدعوة إىل اهللا إىل ما يسمى اآلن باندونيسيا ويسمى قدمياً جـاوا                  
وماليزيا وسنقافورا وبرونيو وتفرقوا هناك يف جاوا فجلس بعضهم يف بالد البوجيس وآخـرون يف بـالد          

ناطق بالد اجلماهري ونزل آخرون يف      امسها دمك اإلسالمية وكونوا ا دورلتهم اإلسالمية ونزل آخر يف م          
ما يسمى اآلن بشربون وتويف هذا عبداهللا وجاء بولد امسه امحد ونزل يف البالد اليت تسمى اآلن سورابايا                  
وبىن مسجده اآلن الكبري الذي يسمى عنفيل وهو هناك من أكرب املساجد يبلغ الصف املصلى حنو مائتني                 

 حنو نصف مليون ونزل هناك وبىن مسجده وكان بقربه قرية إىل            ومخسني مصل يبلغ املصلون فيه للجمعة     
اآلن تسمى سندس فكان جيلب الناس منها ويرسل تالميذه يدعوهم إىل اهللا حىت دخلوا كلهم اإلسـالم                 
وكان له من التالمذة كثريون منهم تلميذ يقال له أبو هريرة كان فصيح اللسان قوي املنطق قوي احلجة                  

  .ونوا هلم دولة إسالمية يف املكان اآلن الذي يسمى دمكواستقروا أخرياً وك
     وكانت اندونيسيا إذ ذاك بالد الوثنية مقرها مكاناً يسمى ماجافاهيت يعبدون األصـنام واألوثـان               

يف تناسخ األرواح، ويف املساواة ويف غري ذلك من         : فطلبوا املناظرة بني تالميذ هؤالء الناس يف أربعة أشياء        
اليت هي يعتقدوا فناظرهم وغلبهم فلما ازموا وذهبت حجتهم حينئذ غاظوا وأرادوا احلـرب              املسائل  

فجهز كل من الفريقني جيشه بالسالح، فجاءت الدولة اإلسالمية اليت كوا هؤالء الرجـال يف دمـك                 
فـريقني  وكونوا جيشاً مدججاً بالسالح واستعدت الدولة الوثنية يف ماجافاهيت للحـرب، فـالتقى ال             

﴿وكَأَين من نِبي : فازمت الفرقة اإلسالمية أوالً وثانياً وثالثاً ولكنهم مل جيبنوا ومل يضعفوا كما قال تعاىل       
الكـرة   فأعـادوا    قَاتلَ معه ِربيونَ كَِثري فَما وهنواْ ِلما أَصابهم ِفي سِبيِل اللِّه وما ضعفُواْ وما استكَانواْ﴾              

الرابعة فنصرهم اهللا نصراً مؤزراً وسقطت كل البلدان الوثنية وكان سقوطها وحتويلها كلـها إىل بلـدان                 
  .هـ تقريباً يعين يف القرن التاسع اهلجري  ٨٩٧إسالمية عام 

     والذين ذهبوا إىل برونيو وهو أحدهم تزوج أيضاً على بنت امللك بعد أن أسلم كان امسه كُنتي أسلم                  
  .تحولت البالد إىل بالد إسالميةف

     وهكذا سنقافورا وماليزيا فما انتهى القرن التاسع إال وصارت هذه املناطق كلها بالد إسالمية بفضل               
  .هؤالء الرجال فنشروا هناك اإلسالم على مذهب اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه
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واصالت واألسفار من اليمن إىل اندونيسيا           بقي مذهب اإلمام الشافعي يزداد انتشاراً وملا تسهلت امل        
وإىل جاوا صار يف وقت يظهر رجال يسافرون لنشر الدعوة إىل اهللا وقد يكون سفرهم للتجارة ولكنهم                 
يتخذون من التجارة وسيلة لنشر الدعوة إىل اهللا الكمايعمل بعض التجار يستغل التجارة ألشياء ثانية لكن                

  . ألمور الدين ولنشر الدعوة إىل اهللا تبارك وتعاىلأولئك استغلوا الدنيا والتجارة
       فما من قبيلة من قبائل احلضارم إال وكان هلا فضل يف نشر اإلسالم أما بالنسبة لغري آل بـاعلوي                   
فأيضاً هلم فضل كبري يف نشر اإلسالم بل إنه قيل إن اهلجرة بدأت من حضرموت قبل ألف سنة من قبيلة                    

افروا إىل مصر قبل ألف سنة وتولوا القضاء هناك حضارم يف مصر مما يدل على أن                يقال هلا آل مذيهب س    
احلضارم كانوا منذ القدم متوسعني يف العلوم بشىت أنواعها وإال مصر مآلنة بالعلماء كيف يتوىل القـضاء                 

مما يدل على اتساع مكام ولكن هذا كله قبـل أن يـأيت آل بـاعلوي إىل                 ! فيها أناس من احلضارم؟   
  .حضرموت

     فظهرت يف آل باعلوي قبائل كثرية ولكل قبيلة كان دوراً يف نشر اإلسالم هناك ويف نشر مـذهب                  
  .اإلمام الشافعي

    فكان من أقدم القبائل آل باعلوي اليت ظهرت القبيلة اليت تسمى بآل السقاف ألن سيدنا السقاف هو                 
تمون إليه إال أن بعضهم بقي فيهم اسم الـسقاف مل           يف القرن الثامن والتاسع وأكثر قبائل آل باعلوي ين        

  .ينسخ وبعضهم نسخ مثل  العيدروس أو العطاس أو الشيخ أبوبكر بن سامل
     فسافر كثري من احلبايب آل السقاف إىل اندونيسيا وإىل سنقافورا وإىل برونيو ونشروا هناك اإلسالم               

قاف قبيلة آل العيدروس ونشروا أيضاً هناك اإلسالم ومن         على مذهب اإلمام الشافعي مث جاء بعد آل الس        
أشهرهم اآلن من  يسمى باحلبيب حسني بن أيب بكر العيدروس والذي كان يف أيام سيدنا اإلمام احلداد،                  
ذكروا يف ترمجته أنه كان يف بداية طفولته شاباً عارماً فجاءت به أمه تشتكي من عرامته يعين شيطنته فقال                   

 بشرها بأن هذا سيكون له شأن كبري وأمرها أن تسافر فسافرت هي وإياه تلك األيـام أيـام                   هلا ال ختايف  
حكومة اهلولندا يف اندونيسيا فلما وصلوا إىل هناك تغري حاله وصار يتلقى العلم على العلماء املوجودين يف                

م خاص فلما انتـشر     تلك البالد حىت صار له نشاط كبري يف املنطقة و اليت هي تقع غرب جاكرتا وهلا اس                
وكثر أتباعه وتالميذه وبنا هناك مسجداً خافت الدولة يف تلك األيام منه فأمرت بقتله وخطفه ولكن اهللا                 
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حفظه يف قصة طويلة يطول ذكرها، وأخرياً ملا عجزوا عن قتله فرضوا عليه اإلقامة اإلجباريـة يف تلـك                   
ونه يف أماكن أخرى فتعجبوا فجعلوا عليه احلرس، فمر  املنطقة، فلما فرضوا عليه اإلقامة اإلجبارية كانوا ير       

بعض احلرس عليه  فطلب منه الدعاء فقال أرجو أن تكون يف املستقبل حاكم العاصمة أنت، فكان هـذا                   
يستبعد أن يكون حاكم العاصمة فما هي أيام إال ومات احلاكم فلم جيدوا أحداً يعرف لغة املنطقة إال هو                   

لما جعلوه حاكماً عليها جاء إليه وقال إن الدعوة استجيبت وإنين صـرت اآلن              فجعلوه حاكماً عليها، ف   
حاكماً على املنطقة فاطلب ما تريد قال نعم أريد أن تقطع يل هذه األرض وتبين يل فيها مسجداً وبيوتـاً                    

حة الكبرية  لتالمذيت وطلبيت وتعطيين احلرية لنشر الدعوة إىل اهللا وتعليم الناس، فقال لك ذلك فأعطاه املسا              
  .وكثر تالميذه وطلبتة وبىن هناك املسجد والرباط فكان ذلك سبب لنشر مذهب اإلمام الشافعي   

     وهكذا اشتهر أيضاً من القبائل من بعدهم  آل العطاس وآل احلبشي ومن آل احلداد وغريهم كـثري                  
إىل اهللا حىت جـاء  يطول ذكرهم   فكان يف كل عصر مجاعة يتخرجون من حضرموت وينشرون الدعوة              

القرن الثالث عشر اهلجري فكان ممن نشر اإلسالم هناك احلبيب عثمان تلميذ احلبيب عبداهللا بن حـسني                 
  .بن طاهر

    فجاء القرن الثالث أو الرابع عشر اهلجري فكان لرباط ترمي يف حـضرموت دور كـبري يف ختـريج               
ها وكان ممن خترج من رباط ترمي ممن نشر املـذهب  العلماء يف كل مكان يف اندونيسيا يف أفريقيا ويف غري   

الشافعي احلبيب عبدالقادر بن أمحد بلفقيه الذي أسس دار احلديث بسورابايا، وكذلك أيـضاً الـسيد                
احلبيب حممد بن علي بن عبدالرمحن احلبشـي مؤسس الدرس املعتاد األسبوعي والذي حيضره أكثر مـن           

 احلبيب عبداهللا بن حسني الشامي العطاس، وكذلك أيـضاً يف           عشرة آالف نفر، وكان أيضاً من هؤالء      
سنقافورا احلبيب حممد بن سامل العطاس الذي نشر مذهب اإلمام الشافعي يف سنقافورا وكون املـسجد                
الذي يسمى اآلن مسجد آل أيب علوي، وال ننسى من املتأخرين أيضاً الشيخ عمر بن عبداهللا اخلطيـب                  

ة ونشاطاً باق إىل اليوم والليلة، ويف ماليزيا كثريون رمبا ال نذكر أمساءهم اآلن              أيضاً والذي كون له تالمذ    
وهلـذا  . ويف سورابايا أيضاً كثري ممن خترج من رباط ترمي  ونشروا هناك مذهب اإلمام الشافعي رمحه اهللا                

اوا بعيـدة   فوصل إىل ج   علم انتشر يف اآلفاق   : (قال احلبيب مصطفى بن أمحد احملضار يف علم رباط ترمي         
  ).بالنفع الكبري وكل أخذ منه بغرفة أو بكرفة وعاد القليل على الكثري اروجرى كجري األ املضمار
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     وكذلك أيضاً كان آلل باعلوي وآل حضرموت فضل يف نشر العلم يف أفريقيا فقد ألـف احلبيـب                  
  .الفضل إىل احلبايب آل مجل الليلعبدالقادر اجلنيد رسالة له يف دخول اإلسالم إىل أفريقيا وذكر أنه يعود 

     آل مجل الليل كان هلم فضل كبري يف نشر اإلسالم يف أفريقيا منذ القدم وكانت القريـة أو املدينـة                    
القدمية اليت دخلها اإلسالم أوالً ودخلها مذهب اإلمام الشافعي مدينة ِكلوة قبل أن تنتشر هذه املـذاهب                 

  .الب العلماملوجودة اآلن فانتشر منها هناك ط
     مث جاء تالمذة احلبيب علي بن حممد احلبشي ومنهم احلبيب صاحل بن علوي مجل الليل الذي هو لـه                   
املقام هناك يف الموا فنشر مذهب اإلمام الشافعي وجاء آل بن مسيط احلبيب أمحد بن أيب بكر بن مسـيط                    

  .ر مذهب اإلمام الشافعي يف أفريقيا  واحلبيب عمر بن أمحد بن مسيط كان هلم أيضاً الفضل الكبري يف نش
     و ممن خترج أيضاً يف تلك اآلونة من رباط ترمي والذي نشر اإلسالم يف أفريقيا السيد سعيد البـيض                   
الذي نفع اهللا به وعم النفع به وممن نفع أيضاً وانتشر علمه من حضرموت احلبيب حامد السري وكـان                   

 "بـايل "فري الذي نشر العلم يف اندونيسيا يف البالد اليت تـسمى            زميله يف رباط ترمي السيد عيدروس اجل      
بلغت مدارسه اآلن حنو ألف ومائتني مدرسة أنظر كيف هذا النفع العظـيم ويرجـع الفـضل ذلـك                   
حلضرموت وترمي ورباطها ومنهم احلبيب أمحد مشهور احلداد الذي أسلم علي يديه يف أفريقيا حنو سبعني                

  .ألف كافر
نتشر أيضاً يف ممباسا ويف كينيا ويف ترتانيا و من املتأخرين الذين نشروا اإلسـالم يف ترتانيـا                        مث إنه ا  

احلبيب عبدالقادر اجلنيد رمحه اهللا و الذي مكث مدة هناك ينشر اإلسالم ودخل علـى يـده كـثري إىل                
ىل الـصني  اإلسالم ووصل علم حضرموت وانتشار املذهب الشافعي من حضرموت إىل أقصى الدنيا بل إ       

فهناك ر يف اخلريطة يسمى ر ترمي ألن املدن اليت تطل عليه كلها يسكنها أناس من علماء حـضرموت                   
  .نشروا هناك اإلسالم

     وكان يف موسكو أيضاً ويف الكونغو أخربنا األخ حممد املهدي بن عبداهللا الشاطري قال وصـلنا إىل                 
رجل عامل جيتمع عليه الطالب ويزدمحون عليـه ليـسمعوا          بالد الكونغو وصلينا املغرب يف مسجد وإذا ب       

أنا طلبت العلم يف رباط ترمي عند احلبيـب عبـداهللا بـن عمـر               : درسه فلما جئت إليه قلت ممن؟ قال      
  .الشاطري
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     وهكذا يف الصومال أدركنا قبل سنوات يف املدينة رجالً شاباً قال إن والدي له مـن األوالد أربعـة                   
درس يف رباط ترمي وإن له هناك نشاطاً ومعهداً يف الصومال خترج على يديه العلمـاء                وعشرين ولد وإنه    

  .الكثريون
     وهكذا إذا ذهبت إىل أي بالد جتد أن علم حضرموت مبارك وأن لعلماء حضرموت وعلماء تـرمي                 

ـ                    ام خصوصاً يف كل عصر ويف كل أوان هلم فضل يف نشر اإلسالم ويف نشر الفقه ويف نشر مذهب اإلم
الشافعي رمحه اهللا تبارك وتعاىل واحلمد هللا اآلن أن مدينة ترمي استعادت نشاطها ومازالت واحلمد هللا يفد                 
إىل ترمي من كل أماكن العامل لطلب العلم   واحلمد هللا أن اهللا أعاد العالقات بعد أن انقطعت مدة  فنرجو                      

  .لزوال إن  شاء اهللاهللا أن يدمي هذا   النعمة ويدمي هذا اإلقبال وحيفظه من ا
     وكذلك أيضاً من البلدان اليت وصل إليها علم حضرموت نفس اليت تسمى اآلن روسيا فأخربنا بعض                
الوفود اليت جاءت يف األيام السوداء املاضية صادفناهم وجاءوا إىل مسجد العيـدروس يف عـدن فلمـا                  

من معنا من الوفد كلنا تعلمنـا القـرآن         شكرناهم قام أحدهم وألقى كلمة ويقول إنين اشكر اهللا أننا و          
وهكذا ما دخلنا جزيـرة     !! وتعلمنا الدين يف معهد يف موسكو أسسه الشيخ سعيد احلضرمي شف كيف           

وال مكان يف اندونيسيا وال يف أفريقيا إال وجتد أن العلم وصل إليها ومذهب اإلمام الشافعي وصل إليهـا                   
  :من حضرموت، هذا كما قال يف البيت

ــ ــررت ب ــضرموتوادي م ــسلماًح    رحبــا بالبــشر مبتــسماً هلفيتــأف  م

  وال غربـــاًأكـــابر ال يلقـــون شـــرقاًلفيــت فيــه مــن جهابــذة العــالأو

  :     وقال احلبيب أبوبكر بن شهاب يف مدح ترمي وعلمائها ومقابرها
ــن ــدور م ــدور ب ــك ت ــاءرفل ــافلي   ض ــريط احل ــدر والف ــوم أك   وجن

ــن   ــر ولك ــاإزه ــب أجرامه ــل     ن تغ ــيس بآف ــون ل ــضيائها يف الك   ف

  مقـــصد الثـــاوي ـــا والقافـــل   حــــرم الــــديار احلــــضرمية

ــدة مقد ــبلــ ــة اســ ــثري  راصلعــ ــاةك ــات للمتن ــريات والربك   لو اخل

ــ ــابرأ بتدبغ ــدام األك ــهاأق   فتراــا طــب الــسقيم الناحــل     رض
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ــرة ــازت بكث ــا امت ــاعدومساؤه   مــن عمــل التقــي الــصاحلاألعمــال  ص

وكذلك أيضاً ممن جعل اهللا نشر املذهب الشافعي على يديه احلبيب علوي بن عبدالرمحن املـشهور                     
وأوالده جد األخ أيب بكر كان كثرياً ما يتردد يف الدعوة إىل اهللا إىل سيالن اليت تسمى اآلن بـسرييالنكا                    

  :عي رمحه اهللاواليت كانت تسمى سرنديب يف وقت اإلمام الشافعي اليت قال فيها اإلمام الشاف
   تـــربارورتكـــر ابـــ آفيـــضـيو ال ســـرنديببـــأمطـــري لؤلـــؤا ج

ــشا ــدم عي ــست أع ــشت ل ــا إن ع   وإذا مـــت لـــست أعـــدم قـــربا   أن

ــس   سيــــمهـــيت مهـــة امللـــوك ونف ــرنف ــرا    ح ــة كف ــرى املذل   ت

بسيالن ونشر       فالشاهد أن احلبيب علوي بن عبدالرمحن املشهور كان دائم التردد إىل ما يسمى سابقاً               
الدعوة إىل اهللا وحول تلك املدن والقرى إىل بالد إسالمية على مذهب اإلمام الشافعي كما أن له فـضل                   

  .كبري أيضاً يف نشر العلم يف بلدان الساحل من املكال وضواحيها  
      وهكذا للحضارم وآلل باعلوي نشاط فاقوا غريهم حنن ال جنحد وال ننكر فضل األقاليم األخـرى               
فكل إقليم وكل  وكل بلد هلا فضل وهلا مسامهة يف نشر العلم والدعوة إىل اهللا ولكنك عند املقارنة جتـد                
أن احلضارم عموماً وآل باعلوي خصوصاً أكثر منهم وهلذا قيل أن أهل البيت أفضل الناس وآل باعلوي                 

  .أفضل الناس ال ينكر ذلك إال احلاقد واحلاسد
لربكة يف اآلباء  أن جيعلها يف األوالد واألحفاد واألسباط وكما وفقهـم ألن                   ونرجو اهللا كما جعل ا    

  .يكونوا دعاة أدلة نسأل اهللا أن يوفق أوالدهم كذلك
وكم من شخص !! فكم من شخص اآلن يتكلم أحسن منهم      !      ملاذا نفع اهللا م؟ وملاذا انتشر علمهم؟      

نعم السبب  !! ع اآلن الذي كان موجود يف األيام املاضية؟       فلماذا فقدنا النف  ! قد يكون يف العلم أوسع منهم     
  .هو اإلخالص

     اإلخالص اآلن نقص الن العلوم الدينية أصبحت اآلن مرتبطة بالعلوم الدنيوية وارتبطت باألشياء اليت              
ن جتعل  هي جتعل اإلنسان ال يتعلم هللا إمنا يتعلم للدنيا، فأنت إذا أردت أن يبارك اهللا يف علمك فال بأس أ                   

هلذا العلم وهلذه النوعية املرتبطة بالدنيا وقتاً ولكنك ختصص أوقاتاً أن يكون طلبـك العلـم لوجـه اهللا                   
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وبالطريقة اليت نشأ عليها السلف الصاحل حىت ينفع اهللا بك كما نفع م وحىت يفتح اهللا عليك كما فـتح                    
  .عليهم وذا تكون خليفة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

 إن هذا كل كالمنا يف نشر مذهب اإلمام الشافعي والبد أن نأيت بشيء خمتصر عن اإلمام الشافعي                      مث
  :باختصار

     اإلمام الشافعي رمحه اهللا بلغت املؤلفات املخصوصة بترمجته حنو أكثر من مخسني أو ستني كتاباً ومن                
إلمام البيهقي ألّف يف مناقـب اإلمـام        أحسن من ترجم له اإلمام البيهقي رمحه اهللا واإلمام ابن كثري، فا           

  .الشافعي كتاباً يتكون من جملدين والبن كثري جملد واحد
     ومن أعظم مناقب اإلمام الشافعي عموم نفعه وانتشار مذهبه يف الدنيا كلها مع أنه عمـره قـصري                  

عـامل  : ((الوكيف كون هذين املذهبني ولكن هذا اإلخالص وبدعوة النيب صلى اهللا عليه وسلم حيث ق              
حِمل على اإلمام الشافعي ألنه قل أن جتد عاملاً قرشياً هامشيـاً كاإلمـام        )) قريش ميأل طباق األرض علما    

  .الشافعي نفع اهللا بعلمه يف كل مكان
     وقد نقل أن والدته قالت رأيت يف املنام عندما محلت باإلمام الشافعي أن جنم املشتري خـرج مـن                   

ا كلها ويف أرض مصر ووصل كل مدينة شظية فسألت املعربين قالوا خيرج منـك               رمحي وأشرق يف الدني   
  .عامل ينتشر علمه يف الدنيا كلها

     ورأى اإلمام الشافعي مرة أن شخصاً جاء بكتبه ومزقها ومألها يف الفضاء فانتشرت أوراقها فـسأل                
  .املعربين قالوا هذا دليل أن ينتشر علمك يف كل مكان

 أنه نبش قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم فخاف فسأل املعربين قالوا إنك تنقب عـن سـنة                        ورأى مرة 
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

     وهكذا عاش اإلمام الشافعي رمحه اهللا يف العراق وكان مبتلى بأمراض كثرية قيل أن األمراض اليت بني                 
ابتلي ا مرض البواسري فكان دائماً يطرح اإلناء        سرته وعانته سبعة أمراض وكان من مجلة األمراض اليت          

أنظر كيف هذا الصرب  وكان بلـغ يف الـورع           )اللهم إن كان يف هذا رضاك فزدنا منه       : (حتته وهو يقول  
والتقوى واحلكمة والشعر الشيء الكثري، وملا قربت وفاته رمحه اهللا دخل عليه الربيع املرادي وكان مـن                 

ربيع اجليدي قال كانت أحياناً تأيت حتت بيته تسعمائة ناقة كلـهم يريـدون              رواة مذهبه اجلديد وليس ال    
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يروون كتب اإلمام الشافعي ونشرها فلما مِرض مرض املوت قال دخل عليه اإلمام املزين قال أنشده هذه                 
  :األبيات يقول فيها

ــذاهيب ــاقت م ــيب وض ــسا قل ــا ق ــك ســ   ومل ــو باب ــائي حن ــت رج   مالَّجعل

ــا ــيبظتعـ ــهمين ذنـ ــا قرنتـ ــا  فلمـ ــوك أعظمـ ــان عفـ   بعفـــوك كـ

  .إىل آخر األبيات..... 
     قيل ملا تويف اإلمام الشافعي رمحه اهللا وفقده الناس ودفن يف مصر بعد أنه مضى على موته حنو مائتني                   
 وسبعني سنة وحكم البالد اإلسالمية نظام امللك احلسن بن علي فنبىن مدرسته النظامية يف بغداد وأراد أن                
ينقل جثمان اإلمام الشافعي رمحه اهللا من مصر إىل العراق ليحسن مدرسته ومعهده فأمر وكتب لعامله يف                 
مصر وأمر الناس أن يتعاونوا معه وأن حيفروا جثمان اإلمام الشافعي وينقلوه إىل بغداد فما وسعهم إال أم             

لشرط والعلماء والوجهاء كلـهم علـى       ينفذوا أمره وخافوا من خمالفته، فخرج الناس مبا فيهم اجلند وا          
خوف، ووقعت ضجة فكتب عاقله وقال له إن األمر وقع كيت وكيت، قال البد من ذلك ال ميكـن أن                 

فبدأ هذا النباش حبضرة اجلموع الغفرية مع الضجة والفوضى ونبشوا قرب اإلمام الشافعي     . تردوا قويل هكذا  
أسكرت مجيع احلاضرين فأغمي عليهم كلهم فصاروا       فلما وصل احلافر إىل أول لبنة خرجت ريح عطرة          

سكارى منقبة وكرامة لإلمام الشافعي بقوا مدة طويلة غائبني عن اإلحساس بعد مـدة عـادة إلـيهم                  
  .حواسهم، فكتبوا، قال خالص ما دام هكذا ال تعملوا شيئاً فأعادوا القرب كما كان

 الزمحة على قرب اإلمام الشافعي أكثر من أربعـني               وكان هذا سبباً لظهور قرب اإلمام الشافعي فبقيت       
يوماً ال يصل اإلنسان إىل القرب إال بصعوبة حىت بنيت عليه القبة املوجودة اآلن فصار يقصدها الناس مـن                   

  .كل مكان جمربة لقضاء احلاجات
زوجاً بني املذهب        ولإلمام الشافعي رمحه اهللا وملذهبه امتيازات كثرية ألا كما قلنا أن مذهبه صار مم             

احلنفي واملذهب املالكي ألنه حفظ املذاهب كلها واستخلص منها مذهبه فتميز مذهب اإلمام الـشافعي               
باملرونة ومراعاة األحوال والتشدد يف حمل الشدة والتساهل يف حمل التساهل، وهلـذا ذكـروا أن أحـد                  

  .شتغل قال له مذهب ابن إدريس نفيسالصاحلني رأى احلق جل وعال يف النوم قال يا ريب بأي املذاهب ا
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     وعلى سبيل النكتة أذكر أن مرة بعض العلماء كان يدرس يف املسجد احلرام ويذكر املذاهب األربعة                
وكان أحد العوام حاضراً ما يدري ايش املذاهب ايش الشافعي فسأل قال يا شيخ باسالك الـنيب حممـد                

شافعي أن شاء اهللا، من الشفاعة، فقال أحد احلاضرين إذا يـا            صلى اهللا عليه وسلم أيش مذهبه، قال له         
وكتب بعض العلماء على بـاب      . شيخ اهللا مالكي، مالك يوم الدين، فكان ذلك جواباً مسكتاً فيه تورية           

: وصاحب البيت مالكي فلما خرج كتـب حتتـه        ) مذهب ابن إدريس نفيس   : (بيت أحد علماء املالكية     
  ) .اإلمام مالكوكيف ال يكون كذلك وشيخه (

     فرحم اهللا اإلمام الشافعي ونفعنا به وبسائر األئمة األربعة وغريهم فظهر يف هذه األيام أناس قـالل                 
أدب يقلون األدب على املذاهب ويعترضون على املذاهب فأناس ينكرون على مذهب اإلمام الشافعي يف               

الشافعي يف سـنية الـتلفظ بالنيـة يف         مشروعية القنوت يف صالة الفجر وآخرون ينكرون على اإلمام          
الصلوات والوضوء وغريها وآخرون ينكرون على اإلمام الشافعي يف أن الوضوء ينتقض بلمـس املـرأة                

أنه ملـن   !   األجنبية، حنن نسألك أنت يا أيها املعترض ايش تكون أنت وعلمك بالنسبة لإلمام الشافعي؟             
  :ور يف العلم كما قال سيدنا اإلمام العيدروساحلماقة انتقاد مثل هؤالء الرجال الذين هم حب
  عرقالت تراين للشوامخ أص        ما أنتم يف احلمق إال منلة

  :     و قال الشاعر
  أشفق على الرأس ال تشفق على اجلبل    يا ناطح اجلبل العايل ليكلمه

 يصلّون ما يبسملون اً أعمى وجتدهم يعيشون يف بالد مذهبهم شافعي وعندما      وبعض الناس يقلد تقليد   
قال كما إمام احلرم، وما عرف أن إمام احلرم حنبلي واحلنابلة البسملة عندهم واجبة إال أنه يسن اإلسرار                  

  .فيها فقط، وذا صارت صالته باطلة على مذهب الشافعي وعلى املذهب احلنبلي
ب األشـياء مـن أبواـا         كم شبهات شنها األعداء ضد اإلمام الشافعي أفردت بالتآليف فأنت أطل     

! بسرعة صار عاملاً ؟   ! واطلب األشياء من رجاهلا ال ينبغي أن تكتفي باإلجابة على واحد مىت صار عامل؟             
بعض الناس يدخل املدرسة يوم السبت ويتخرج يوم األحد ويبلغ درجة الفتوى يوم االثنني              : قال بعضهم 

:  إذا اتقن اخلطابة أو الوعظ ظن أنه عالمة كـبري          ويبلغ درجة االجتهاد يوم الثالثاء صار بسرعة عالمة،       
  )).رحم اهللا امرءاً عرف قدر نفسه((
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  .     وهلذا ينبغي أن يعود اإلنسان نفسه األدب مع هؤالء الكبار الذين خدموا الدين وخدموا اإلسالم
ي فلما اجتمع يف         أذكر مرة يف األيام السوداء املاضية جاء واحد هكذا مظلل ينتقد على اإلمام الشافع             

ترمي أو دمون بعض املساجد وأراد أن يبث أفكاره قام له بعض طلبة العلم قال حنن نريد أن نسألك أوالً                    
من أين تعلمت هذا العلم فتركها وأخذ مشلحه وهرب، فاتضح أنه مبعوث من دولة أجنبية يتجسس على   

  .احلضارم
 تتخذ لك طريقاً هي طريقة السلف الصاحل، أناس              فاآلن تنوعت األفكار وتنوعت العقائد فعليك أن      

هم اعلم منك واتقى منك وأورع منك وأعلم بالكتاب والسنة منك ايش باتكون أنت عند فالن وعنـد                  
  :قال. فالن

 رت عاملــــاً ال متــــاريـمث أبــــص   وإذا كنــــت يف املــــدارك غــــراً

ــسلم ــالل فــ ــر اهلــ  ألنـــــــاس رأوه باألبـــــــصار   وإذا مل تــ

اإلمام الشافعي طويلة ويكفنا ما ذكرناه وأسأل اهللا أن جيعل فيما تكلمنا به اخلـري والربكـة                      وترمجة  
والتوفيق للجد واالجتهاد لطلب العلوم النافعة وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصـحبه وسـلم                 

  .واحلمد هللا رب العاملني والعفو منكم
 


