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اﻟﺠﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻨﺪ اﻣﺎم أﺣﻤﺪ
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شكر وتقدير

لألمانة العامة لألوقاف
تمت الطباعة على نفقة
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بسم الله الرحمن الرحيم
أجل من َح ِم َد وأوىل  ،وعىل آله
الحمد لله عىل ما أنعم وأوىل  ،وصىل الله وسلم عىل نبينا محمد ِّ
الطيبني أوىل العال  ،وصحابته املستكملني رشفا وفضال  ،أما بعد ؛
فنلهج لله بالحمد عىل تلك النعمة الجليلة أن رشفنا باالنتساب لهذا الدين العظيم  ،وجعلنا من تلك
األمة الخالدة التي انتظم يف عقدها العلامء األعالم .
ونحمده سبحانه أن اختصنا بهذه املنحة الكرمية بخدمة أعالم اإلسالم  ،والتنويه بذكرهم  ،وبيان
قدرهم ورشفهم  ،والكشف عن جهودهم يف خدمة دينهم وأمتهم.
وكام اجتمعنا العام املايض يف رحاب اإلمام البخاري رحمه الله  ،ووجدنا جميعا أثر ذلك االجتامع
الطيب عىل النفوس  ،وفائدته العلمية والسلوكية الكبرية ؛ فإننا نواصل هذا اللقاء ذلك العام مع إمام
جليل من أمئة السلف ومق َّدميهم يف العقيدة والحديث والفقه والزهد والسلوك  ،أال وهو اإلمام :
أحمد بن حنبل رحمه الله تعاىل .
لقد عملت اللجنة العلمية مللتقى أعالم اإلسالم طيلة أكرث من ستة شهور عىل انتقاء املحارضين
والضيوف املشاركني يف هذا امللتقى العلمي بعناية كبرية  ،فحاولت  -قدر اإلمكان  -دعوة العلامء
املختصني باإلمام أحمد وتراثه  ،يف شتى املجاالت الحديثية والفقهية والعقدية  ،ووزعت فعاليات
امللتقى عىل هذا األساس من التنوع والرثاء .
واستقبلت أبحاث امللتقى املتعلقة بتلك املجاالت من علامء متخصصني  ،مشهود لهم بالكفاءة واإلتقان
يف موضوع بحثهم عموما  ،وفيام يتعلق باإلمام أحمد خصوصا  ،وأخضعت تلك البحوث للتحكيم
األكادميي من قبل علامء أجالء ال يقلون عنهم علام وكفاءة  ،ثم وضعت تلك البحوث يف هذين الجزأين
؛ لتكون بني يدي الحضور الكريم للمتابعة واإلفادة أثناء وبعد هذا امللتقى .
كام جرت اللجنة العلمية عىل عادتها السابقة يف ملتقى اإلمام البخاري بعقد مجلس سامع ألحاديث
مام ساقها األمئة من طريق اإلمام املبجل أحمد بن حنبل  ،تشبها بسمتهم  ،وإحياء لسنتهم  ،وذلك من
كتاب «األربعون الحنبلية املسموعة  :أربعون حديثا مام ساقه األمئة من طريق اإلمام املبجل أحمد بن
حنبل» للشيخ الفاضل  :محمد بن نارص العجمي  ،املستشار العلمي للجنة العلمية للملتقى  ،وهو من
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مطبوعات قطاع الشؤون الثقافية بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  ،الخاصة مبلتقانا .
كام أرشفت اللجنة العلمية عىل طبع كتاب «أعالم الحنابلة من أهل البيت» لألستاذ محمد يوسف
املزيني  ،وكتاب «القول املسدد يف الذب عن املسند ألحمد» للحافظ ابن حجر رحمه الله يف ثوب
قشيب وتحقيق جديد للشيخني  :أسامة الشنطي  ،وعمرو بسيوين .
الناس ؛ فال يفوتنا تقديم الشكر لكل من ساهم يف إقامة هذا امللتقى
وألنه مل يشكر الل َه من مل يشكر َ
وإنجاحه  ،وعىل رأسهم  :معايل وزير األوقاف والشئون اإلسالمية بدولة الكويت عىل رعايته للملتقى
 ،و«األمانة العامة لألوقاف» عىل رعايتها الكرمية يف طباعة أبحاث امللتقى  ،و«وقف السعيد»
 ،عىل ما بذلوه من رعاية كرمية لهذا امللتقى  ،و«مربة اآلل واألصحاب» بدولة الكويت  ،عىل
تنظيمها للملتقى  ،وإدارة املخطوطات واملكتبات اإلسالمية عىل إمدادها اللجنة العلمية مبا طلبته
من مخطوطات تتعلق بامللتقى  ،و«دار النوادر»  ،لصاحبها الشيخ :نور الدين طالب عىل إهدائها
للملتقى مجموعة نفيسة من الكتب املتعلقة باإلمام أحمد ومذهبه  ،وفضيلة األستاذ محمد يوسف
املزيني املنسق العام للملتقى عىل جهوده املربورة .
كل من أعد له  ،وشارك فيه باملحارضة  ،أو الحضور  ،أو
نرجو من الله تعاىل أن ينفع بهذا امللتقى َّ
الفائدة  ،إنه ويل ذلك والقادر عليه .

اللجنة العلمية مللتقى أعالم اإلسالم  :اإلمام أحمد بن حنبل رحمه الله
• عيل بن حمد التميمي  ...رئيس اللجنة العلمية
• محمد بن نارص العجمي  ...مستشار اللجنة العلمي
• نور الدين طالب  ....عض ًوا
• محمد سامل الخرض  ....عض ًوا
• بدر باقر  .............عض ًوا
• عمرو بسيوين  .......عض ًوا ،ومقر ًرا
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اﻟﻤﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﺷﺨﺼﻴﺔ ا ﻣﺎم أﺣﻤﺪ

ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ،
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ .

اﻟﺴﻴﺮة .
اﺧﻼق واﻟﻌﺒﺎدة .
ﱠ
ﻛﺸﺎف اﻟﻜﺘﺐ  :ﺗﺼﺎﻧﻴﻔﻪ وﻣﺎ ﻛﺘﺐ ﺣﻮﻟﻪ.

6

المدخل إلى شخصية اإلمام أحمد رحمه اهلل تعالى
بسم اهلل الرمحن الرحيم
إ َّن احلمد هلل ،أمحده تعاىل بأعىل املحامد ،وال أحيص ثناا عيها  ،وأشارهه

ي
وأصِّل وأس ييم عىل خري خيق  ،وآل  ،وصحب .
عىل سوابغ نعم  ،وعظهم منن ،
أما بعد:

فهذه أسطه موجزة وأحهف يسرية يف يش من سرية اإلمام املبجل أمحد بن

حممد بن حنبل رمح اهلل تعاىل ،كتبتها وفق ما طيب اإلخوة الرهام يف أمانة املؤمته،

راجه ًا من اهلل تعاىل اإلخالص والتوفهق والسداد.
وكاّن الرتتهب وفق العنارص اآلتهة:
السرية ،وتتضمن املطالب اآلتية:
املطيب األول :االسم والنسب.
املطيب الثاين :املولد ،واألرسة.
املطيب الثالث :النشأة والتروين العيمي.
املطيب الهابع :أشهه الشهوخ ،والتالمهذ.
املطيب اخلامس :املنزلة واملرانة.
املطيب السادس :االمتحاّن واالبتال .
املطيب السابع :الوفاة.
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المدخل إلى شخصية اإلمام أحمد رحمه اهلل تعالى
االعتقاد:
األخالق والعبادة ،وفيه مطلبان:
املطيب األول :أخالق ربانهة.
املطيب الثاين :العبادة والتأل .
َ
كّشاف الكتب (تصانيفه وما كتب حوله) ،وفيه ثالثة مطالب:
املطيب األول :موقف اإلمام من التدوين والتألهف.
املطيب الثاين :تصانهف اإلمام.
املطيب الثالث :اجلهود العيمهة املعارصة حول اإلمام وعيوم .
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المدخل إلى شخصية اإلمام أحمد رحمه اهلل تعالى
بني يدي سرية اإلمام

()1

ورساهتا الذين
اإلمام أبو عبد اهلل أحد كبار أئمة األمة ،وأعالمها األفذاذ ،ر ر

وروادها الناصحني الذين سيروا هبا مسالك االتيباع،
رحدر وا بهكبها نحو النجاةَ ،
ِ
ىل ،محياوا أماناة العيام بصادق ،وأخاذوا
ونأوا هبا عن رم ْههرعة ً
ردى ،أو موطئ بِ ر ً
يبني كاامل
املرياث بحق ،فأسانهدهم متصية بالعيم ،وآثارهم مسيسي ٌة بالعمل بام ي
الصدق ،ومتام الديانة ،فهذا (اإلمام جممع عىل جاللت وأمانت  ،وورع وزهادت ،

وحفظ ووفور عيم وعقي وسهادت  ،إمام املحدثني ،والنارص ليدين ،واملناضل

عني مثي عيا ًام وزهاد ًا ودياناة وأماناة،
عن السنة ،والصابه يف املحنة ،ومن مل ته ٌ
اإلمام الذي ال جيارى ،والفحل الذي ال يبارى ،ومن أمجع أئمة الدين عىل تقدم

يف شأن  ،ونبي وعيو مران  ،والذي ل من املناقب ما ال يعدُ وال حيىص ،وقاام هلل

مقام ًا لواله لضاعف اإلساالم وانادرس العيام ومشاا النااس عاىل أعقااهبم

القهقهى ،رباين األمة ،عايل اهلمة ،نارص اإلسالم والسنة ،شجهة نسب يف األصل

خيهيهة ،ويف الفهع إسامعهيهة ،وأوراقها ربهعهة ،وعهوقها شهبانهة ،استنار ذكهه يف

األمصار استنارة الشمس يف النهار ،فهاو صارييف احلاديث ،ينتقاد الطهياب مان
) (1عدَ الشهخ العالمة بره أبو زيد الرتب التي أفاهد يف تهمجاة أمحاد فبيأاث أكثاه مان أربعاني
املفصل ( ،)724 /1كام أو ّد التنبه إىل َ
أّن بني يادي كتاابني عان اإلماام
مصنَف ًا .ينظه :املدخل َ
األول :اجلامع يف سرية اإلمام أمحد ،والثاين :اإلمام أمحد ا سرية وخرب ومانه ا ،وهاذا صات

بتتبع أخبار وأحوال اإلمام يف غري مظنتها ،مما لهس يف مواضاع تهمجتا التاي تضامنها الرتاا

األول.
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اخلبهثِ ،قهْ رس يف الزهد والعيم باحلسن البرصاي ،ويف الهقاائق والادقائق باذي

النوّن املرصي ،ويف تفسري القهآّن ومعانه بابن عباس ،ويف التشدد عىل أهل البدع
بعمه بن اخلطا الشديد الباس) ،وإما ٌم هبذه املنزلة وهذا ال رقادْ ر كهاف يمران

ٌ
مدخل أرجو أّن يروّن مستوفه ًا ألصاول
اإلحاطة بشامئي يف هذه ال ُعجالة ،لرن
السرية ل ُهزدلف من إىل تفاصهيها.

املطلب األول :االسم والنسب:

نسبه من أبيه :هو إمام أهل السنة واجلامعة بال منازع ،وحمن ُة أهل البدع بال

مدافع :أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد بن إدريس بن عبد اهلل

ابن حهَاّن بن عبد اهلل ،بن أنس بن عوف ،بن قاسط بن مازّن بن شهباّن بن ُذ ْه ِ
ال

ابن ثعيبة ،بن ُعرَا ربة بن صعب بن عِّل ،بن بره بن وائل ،بن قاسط بن ُهنْب ،بن
أفىص بن ُد ْع ِمي ،بن رج ِد ْيية ابن أسد ،بن ربهعة بن نزار ،ابن رم رعدي بن عدناّن .
( )1

وهذا النسب أثبت اإلمام بنفس فهام نقي عن ابناه صالح ،وعبد اهلل.

قال ابن خيراّن(( :هذا هو الصحهح يف نسب )) .
( )2

عي عدناين ،وينتهي نساب إىل إساامعهل بان اخليهال عياههام
فهو شهباين رر رب ٌ

السالم.

) (1ينظه :سرية اإلمام أمحد ص ( ،)03تاريخ بأاداد ( ،)22 /6طبقاا احلنابياة ( ،)8 /1مناازل
األئمة األربعة ص ( ،)207مناقب اإلمام أمحد ص ( ،)08السري ( 144 /11ا  ،)148البداياة
املحصل ص ( 5ا .)6
والنهاية ( 083 /17ا  ،)081اجلوهه
َ

) (2وفها األعهاّن ( )23 /1وينظه :طبقا احلنابية (.)2 /1
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المدخل إلى شخصية اإلمام أحمد رحمه اهلل تعالى
قال اب ُن أيب يعىل(( :وهذا النسب فه منقباة عمهقاة ،ورتباة عظهماة مان

وجهني:

أحدمها :حهث تالقا يف نسب رسول اهلل ﷺ أل َّن نازار ًا كااّن لا ابنااّن:

أحدمها مرض ،ونبهنا ﷺ من ولده ،واآلخه ربهعة وإمامنا من ولده.
والثاين :أن عهيب صحهح النسب)) .
( )1

وجا اإلسالم وقبهية شهباّن من أعز قبائل العه وأمنعها ،ومع هذا فيم

رت َفع بنسب  ،أو حتا يذكهه بني أصحاب .
يرن اإلمام يفاخه بعهوبت  ،أو ري ر ر
( )2

رأيث خري ًا من أمحد ،ما افتخه عيهنا قط بالعهبهة،
قال حيها بن معني(( :ما ُ

وال ذكهها)) .
( )3

أي العاه هاو؟ قاال ليساائل(( :نحان قاوم
وملا سئل اإلمام أمحد :من ي

مساكني ،وما نصنع هبذا؟)) .
()4

وكنية اإلمام :أبو عبد اهلل ،وهبا اشاتهه وعاهف ،وعباد اهلل االبان الثااين

لإلمام ،واألول صالح.

ولعل سبب ترنهت بأيب عبد اهلل ا وهو ابن الثاين ا دوّن صالح وهو األول
) (1وفها األعهاّن (.)23 /1
) (2ينظه :الرامل يف التاريخ البن األثري (.)782 /1
) (3ينظه :تاريخ بأداد ( ،)20 /6اجلوهه ا ُمل رح َصل ص (.)5
) (4ينظه :طبقا احلنابية ( 180 /2ا  ،)187وتاريخ دمشق ( ،)258 /5تاريخ اإلسالم (.)1310 /5
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كوهنا كنهت قبل أّن يتزوج ،فأيبث عيه  ،واهلل أعيم .
( )1

وأما صفته وملبسه :فراّن رمح اهلل تعاىل ربع ًة من الهجال ،رقهقا ًا ،أسامه

شديد السمهة ،حسن الوج  ،صضب رأس وحلهت باحلنَا خضاب ًا لهس بالقااين،

ويف حلهت شعها سود ،تعيوه سرهنة ووقار ،وههبة وجاللة ،وكاّن ييابس ثهابا ًا

غالظ ًا ،ويتزر ويعتم .
( )2

أنظف بدن ًا ،وال أشدَ تعاهد ًا لنفس
قال املهموين(( :ما أعيم أين رأيث أحد ًا
ر

يف شارب  ،وشعه رأس  ،وشعه بدن  ،وال أنقا ثوب ًا بشدة بهاا

 ،مان أمحاد بان

حنبل ،كانث ثهاب بني الثوبني ،ت ْرس روى ميحفت مخسة عرشا درمهاا ،وكااّن ثاو

قمهص يؤخذ بالدينار ونحوه ،مل ترن ل رقاة تنراه ،وال غيا ينراه ،وكاناث
ميحفتة مهذبة)) .
( )3

رأيث أبا عبد اهلل عيه طهيساّن قط ،وال ردا  ،إنام هاو إزار
وقال أيض ًا :ما ُ

صأري ،وما رأيث عاممة أيب عبد اهلل قط إال تحث ذقن  ،ورأيت يرهه غري ذلك .
()4

وقال الفضل بن زياد(( :رأيث عىل أيب عبد اهلل يف الشتا قمهصاني وجبَاة

ميونة بهنهام ،وربام قمهص ًا وفهو ًا ثقهالً ،ورأيت عيه عامم ًة فوق القينسوة ،وكسا ً
املفصل (.)003 /1
) (1ينظه :املدخل َ
املحصل ص (.)16
) (2ينظه :تاريخ بأداد ( ،)25 /6املناقب ص ( ،)262السري ( ،)187 /11اجلوهه َ
) (3ينظه :املناقب ص ( ،)022السري (.)238 /11
) (4ينظه :السري (.)228 ،223 /11
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المدخل إلى شخصية اإلمام أحمد رحمه اهلل تعالى
ثقهالً ،فسمعث أبا عمهاّن الوركاين يقول ل يوم ًا :يا أباا عباد اهلل ،هاذا اليبااس

كي ؟! فضحك ،ثم قال :أنا رقهق يف الربد ،وربام لبس القينساوة بأاري عامماة)).

وقال الفضل أيض ًا(( :رأيث عىل أيب عبد اهلل يف الصهف قمهص ًا ورساويل وردا ،
وكاّن كثري ًا ما يتشح فوق القمه

)) .
( )1

وقال أبو داود(( :كنث أرى أزرار أيب عبد اهلل حميولة ،ورأياث عيها مان
ورأيث
النعال ومن اخلفاف غري زوج ،فام رأيث فه خمرض ًا ،وال شهئ ًا ل ِقبراالّن،
ُ
عىل أيب عبد اهلل نعيني محهاوين هلام ِقبر ٌال واحد)) .
( )2

املطلب الثاين :املولد ،واألرسة:
انتقيث أرسة اإلمام من مهو إىل بأداد وهو محل يف بطن أم  ،فولاد هباا يف

شهه ربهع األول عام أربع وستني ومئة .
( )3

وقد أفصح عن ذاك بقول (( :ولد ُ يف سنة أربع وستني ومئة ،يف أوهلا ،يف

محالً من مهو)) .
ربهع األول ،وجي يب ر ْ
()4

ونقل عن أبو بره امله ِ
وذي قول ُ (( :ق ِد رم يب من خهاساّن وأنا محل ،وولد ُ
ُ

) (1ينظه :املناقب ص ( ،)022السري (.)223 /11
) (2ينظه :السري (.)223 /11
) (3ينظه :تاريخ بأداد ( ،)27 /6منازل األئماة األربعاة ص ( 205ا  ،)204ساري أعاالم النابال
( ،)142 /11تذكهة احلفاظ ( ،)701 /2البداية والنهاية ( ،)081 /17املنه األمحد (.)41 /1

) (4ينظه :سرية اإلمام أمحد البن صالح ص (.)22
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المدخل إلى شخصية اإلمام أحمد رحمه اهلل تعالى
هاهنا ،ومل أر جدي ي ،وال أيب)) .
( )1

وقال ابن صالح(( :وجي ب محالً من مهو ،وتويف أبو أمحد بن حنبل ،ول
فولِ رهتْ أ ُم )) .
ا أي :ألبه ا ثالثوّن سنة ،ر
( )2

وأما ما يتصل بأرسته:

فالذي عهف من أصول جدُ ه حنبل بن هالل ،وقد خهج من البرصة ا موطن

األرسة األصِّل ا إىل بالد خهاساّن لهروّن واله ًا عىل بيدة رسخس لبني أمهة ،ثام
بعد ذلك كاّن من دعاة بني العباس .
( )3

وحلنبل أربعة من الولد:
حممد :والد اإلمام ،وكاّن من جنود جهش خهاساّن ،بل كاّن مان القاادة،

وقد تويف سنة 164ه تقهيب ًا ،ول ثالثوّن سنة.

قال الذهبي (( :وكاّن حممد والد أيب عبد اهلل من أجناد مهو ،ما شاب ًا ،ل

ور ييب أمحد يته ًام)) .
نحو من ثالثني سنةُ ،
()4

إسحاق :ويرنا بأيب يعقو  ،وقد صحب اإلمام ولزم هو وابن حنبال،

مه عىل اإلمام السهام يف فارتة
وكانث ل مشاركة يف الرثري من األحداث التي َ
) (1ينظه :املناقب ص (.)06
) (2ينظه :املناقب ص ( ،)06السري (.)142 /11
) (3ينظه :تاريخ دمشق ( ،)252 /5تاريخ اإلسالم (.)1312 /5
) (4السري ( ،)142 /11تذكهة احلفاظ (.)701 /2
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المدخل إلى شخصية اإلمام أحمد رحمه اهلل تعالى
املحنة إذ كاّن يستشريه ويأنس بهأي  ،وقد تويف سنة 250ه .
( )1

قال ابن أيب يعىل يف الطبقا (( :وكاّن مالزم ًا يف أكثه أوقات جميس أمحاد،

و رن رق رل عن أشها ر كثرية)) .
( )2

عبد اهلل :ل ابن يقال ل  :أمحد ،صحب اإلمام وجالس  ،ونقل عنا أشاها

يسرية .
( )3

عمر :وهو والد رحيانة ِ
زوج اإلمام وأ يم ولده عبد اهلل .
()4

سوا ردة الشاهباين،
وأما أ ُم اإلمام فهي :صفهة بنث مهموّن بن عبد امليك بن ر

فاإلمام شهباين األبوين ،وكاّن جد أم عبد امليك من وجوه بني شاهباّن ،اشاتهه
بالرهم والضهافة .
( )5

سمعث أمحد بان
املهوذي(( :
ُ
وفيام يتعلق بزواجه وزوجاته :فقال أبو بره ُ

تزوجث إالَ بعد األربعني)).
حنبل يقول :ما
ُ

ولعل اشتأال اإلمام أمحد بطيب العيم وتحصهي  ،كاّن سبب ًا يف تأخهه حتا

وتّرسى ،وزوجتاه مها:
س ين األربعني ،وقد تزوج
َ

) (1ينظه :طبقا احلنابية ( 228 /1ا  ،)222واملقصد األرشد (.)272 /1
).)222 /1( (2
) (3ينظه :طبقا احلنابية ( 123 /1ا  ،)121واملناقب ص (.)126
) (4ينظه :طبقا احلنابية (.)587 /2
املحصل ص ( ،)6خمترص املناقب لي ُع رب ْهد ص (.)2
) (5ينظه :مناقب اإلمام أمحد ص ( ،)72اجلوهه
َ
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المدخل إلى شخصية اإلمام أحمد رحمه اهلل تعالى
أم صالح عبَاسة بنث الفضل ،وهي ُأوىل زوجات  ،وكانث من العه  ،ومل

يرن لإلمام منها إال صالح رغم أهنا أقامث مع ثالثني سانة .قاال ُمثْنها ًا عيههاا
ِ
اختيفث أنا وهاي
ب ِع ْرشهتا(( :أقامث معي أم صالح ثالثني سنة فام
ُ
ومثمنا ط ْه ر

يف كيمة)) .
( )1

عم اإلمام ،وهي أم ابن
ثم تزوج اإلمام زوجة ثانهة وهي :رحيانة بنث عمه ي

عبد اهلل .
( )2

عاِّل،
تّرسى اإلمام بجارياة اشارتاها يقاال هلاا ( ُحسان) و ُت ْرنراا أ َم ّ
وقد َ

وولد ل مخسة بنني وبنت ًا.

تّرسى بأخهى يقال هلا :رحيانة ،ومل يثبث.
وقهل :إن َ
وقد ولد له أوالد وهم:
 1ـ أبو الفضل صالح ،وهو أكرب أوالد اإلمام ،وكااّن اإلماام أمحاد حيبا

ويرهم  ،وقد كثه عهال عىل حداثة سن  ،فق َيث بسبب ذلك روايت عن أبه  ،ومع

هذا فقد محل عن أبه مسائل كثرية ،وقد ويل القضا بأصبهاّن ،وبقي فهها حتاا

تويف سنة 266ه ،يف رمضاّن ،ول ثالث وستوّن سنة .
( )3

) (1ينظه :طبقا احلنابية ( ،)580 /2وتاريخ اإلسالم (.)1307 /5
) (2ينظه :املناقب ص ( 040ا  ،)045السري (.)002 ،185 /11
) (3ينظه :طبقا احلنابية ( ،)762 /1املناقب ص ( ،)081تاريخ بأداد ( ،)700 /13سري أعالم
النبال ( ،)522 /12املقصد األرشد ( ،)777 /1املنه األمحد (.)251 /1
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المدخل إلى شخصية اإلمام أحمد رحمه اهلل تعالى
قال ابن أيب حاتم(( :كتبث عن بأصبهاّن ،وهو صدوق ثقة)).
 2ـ أبو عبد الهمحن عبد اهلل ،كاّن أروى الناس عان أبها  ،وسامع معظام

تصانهف وحديث  ،ولد يف مجادى األوىل ،سنة 210ه ،وكاّن لا حا وافاه مان
احلف  ،مما جعل اإلمام يقول عن (( :ابني عبد اهلل حمظوظ من عيم احلديث)) ،
( )1

ول مؤلفا كثرية ،وقد تويف يوم األحد لتسع بقني مان مجاادى اآلخاهة ،سانة

223ه ،وكاّن سنُ يوم ما كأبه سبع ًا وسبعني سنة .
( )2

 3ـ احلسن.
 4ـ حممد.
قال ابن اجلوزي(( :فأما احلسن وحممد فال نعهف من أخبارمها شهئ ًا)) .
( )3

بدهه.

 5ـ سعهد ،ولد قبل مو أبه بمدة يسرية ،وما قبل مو أخه عبد اهلل
قال حنبل(( :وقد كان ولد قبل موته بنحو مخسني يوما ،فسامه سعيدا)) .
( )4

) (1ينظه :مناقب اإلمام أمحد ص (.)080
) (2ينظه :طبقا احلنابية ( ،)5 /2املناقب ص ( ،)080تاريخ بأداد ( ،)10 /11هتاذيب الراامل

( ،)285 /17تذكهة احلفااظ ( ،)665 /2الساري ( ،)516 /10تقهياب التهاذيب (،)0222
املقصد األرشد ( ،)5 /2املنه األمحد (.)010 /1

) (3مناقب اإلمام أمحد ص (.)080
) (4ينظه :مناقب اإلمام أمحد ص (.)080
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المدخل إلى شخصية اإلمام أحمد رحمه اهلل تعالى
الس َل َاميس(( :وسعيد بن أمحد ويل قضاء الكوفة)) .
وقال َ
()1

عِّل ،كاّن أبوها ينتههها عىل ال َي ْح ِن ويرضهبا ،وكانث تأبا أ ّْن
 6ـ زينب أ ُم ّ

تصل املاشط ُة شعهها ،وتقول :إ َّن أيب هناين .
( )2

قال ابن اجلوزي(( :وقد ُر ِو ري لنا أن كانث ل بنث اسمها فاطمة ،والظاهه

أهنا غري زينب ،إال أنا قد ذكهنا عن زهري عدد أوالده ومل يذكهها فههم ،فهحتمل
أّن تروّن هي زينب أل َّن املهأة قد تسما باسمني ،وحيتمل أ ّْن تروّن غريها)) .
( )3

صح ذلك)) .
وقال الذهبي(( :ول بنث اسمها فاطمة ،إ ّْن َ
()4

ِ
ب؟ قال
ومل يتزوج إال اثنتني وجاري ًة واحد ًة عىل الهاجح ،وهل بقي ل رعق ٌ

الذهبي(( :انقطع عقب أيب عبد اهلل فهام نعيم)) .
( )5

املطلب الثالث :النّشأة والتكوين العلمي:
نشأ اإلمام يته ًام ،إذ تويف والده وعمهه ثالث سنني ،فقامث أم ا تيك األم
فش ِ
الهؤوم الصاحلة الناصحة ا عىل تهبهت يف حاضنة العيم والعيام بأدادُ ،
اأف

بجمع العيم منذ نعومة أظفاره ،وتهعهع مقبالً عىل التعيم ،مشتهه ًا بالنباهة واحلهص.
) (1منازل األئمة األربعة ص (.)208
) (2ينظه :مناقب اإلمام أمحد ص (.)087
) (3املناقب ص (.)087
) (4تاريخ اإلسالم ( ،)1305 /5وينظه :املناقب ص ( 042ا  ،)087السري (.)000 /11
) (5السري (.)000 /11
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المدخل إلى شخصية اإلمام أحمد رحمه اهلل تعالى
قال ال ُع ري ْهمي(( :فيام رق ِد رم ْث بأدا رد رو رض رع ْث هناك ،ونشأ هباا ،فولهتا أما ،

لوائح النجابة تظهه من زمن الصبا ،وكاّن حفظ ليعيم من ذلك الزمااّن
وكانث
ُ

غزيه ًا ،وعيم ب متوافه ًا ،وربام كاّن يهيد البرور يف احلديث ،فتأخذ أما بثهابا ،

ف
وتقول :حتا يؤ يذّن الناس ،أو حتا يصبحوا ،وكاّن يف ال ُرتَا وهو غالم ُي ْع ره ُ

فضي )) .
( )1

كنث وأنا ُغ رياهيم
املهوذي :قال أبو عبد اهللُ (( :
وقد حرا حا رل بنفس فقال ُ

أختيف إىل ال ُرتَا  ،ثم اختيفث إىل الديواّن ا جممع الصحف ،ومراّن ال ُرتَا ا
وأنا ابن أربع عرشة سنة)) .
( )2

سث عرش رة سنة  ،وكاّن
وقد برَه اإلمام بطيب احلديث ،فسمع وهو ابن َ
( )3

صاحب اإلمام أيب حنهفة ر
أول شهخ ل يرتب عن احلديث ،ثم
القايض أبو يوسف
ُ
لزم شهخ هشهم بن بشري من سنة تسع وسبعني حتا ثالث وثامنني.

وبعد وفات بدأ الهحية فيم يرتف بعيام بيده ،بل رحال يف سابهل طياب

العيم ،والتقا بالشهوخ فاستفاد كثري ًا منهم وأفاد ،حال اجلهابذة أينام ح ُيوا ،ويف
ٍ
وعيو اإلسناد ،ولقا األئماة
رئهس ليتحصهل،
ي
مروّن ٌ
أي مراّن نزلوا ،والهحية ي
ي
احل َفاظ ،بل كاّن ال ُي رعدُ الهجل حمدي ث ًا حتا يهحل.

) (1املنه األمحد ( .)42 /1وينظه :سرية اإلمام أمحد ص ( ،)03املناقب ص (.)53
) (2ينظه :املناقب ص ( ،)77السري (.)185 /11
) (3ينظه :سرية اإلمام أمحد ص (.)01
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المدخل إلى شخصية اإلمام أحمد رحمه اهلل تعالى
ُ
يهحل ُي رشا ّم الناس يسمع منهم .
وقد قال هو عن رحية طالب احلديث:
( )1

وكاّن مبدأ رحيت زمان ًا سنة ثالث وثامنني ،ومران ًا الروفة ،ثم رحل بعدها

إىل البرصة ،وقد دخيها مخس مها  ،ثم خهج إىل مرة لألخذ عن ابن عههنة سنة

سبع ثامنني ،وح يف تيك السنة حجت األوىل ،وح بعدها أربع حج  ،وكااّن

قد ح ثالث مها ماشه ًا عىل قدمه  ،ورحل ا أيضا ًا اا إىل أقطاار كثارية ب َهنهاا

بقول (( :سافه ُ يف طيب العيم والسانَة إىل الثأاور ،والشااما  ،والساواحل،
واملأه  ،واجلزائه ،ومرة ،واملدينة ،واحلجاز ،والهمن ،والعهاقني مجهع ًا ،وأر

حوراّن ،وفارس ،وخهاساّن ،واجلبال ،واألطهاف)) .
( )2

وقال اخلطهب(( :قدمث ب أم بأداد وهاي حامال ،فولدتا ونشاأ هباا،

وطيب العيم وسمع احلديث مان شاهوخها ،ثام رحال إىل الروفاة ،والبرصاة،

ومرة ،واملدينة ،والهمن ،والشام ،واجلزيهة ،فرتب عن عيام ذلك العرص)) .
( )3

وقال ابن اجلوزي(( :ابتدأ أمحد ريض اهلل عن يف طيب العيم مان شاهوخ

بأداد ،ثام رحال إىل الروفاة ،والبرصاة ،ومراة ،واملديناة ،والاهمن ،والشاام،
واجلزيهة ،وكتب عن عيام كل بيد)) .
()4

ُ
وكل ذلك مع شدة فقهه وحاجت  ،وقد امتنعث عيه الهحية بسبب ذلاك

) (1ينظه :الهحية يف طيب احلديث ليخطهب ص (.)88
) (2ينظه :طبقا احلنابية ( ،)132 /1واملنه األمحد (.)42 /1
) (3تاريخ بأداد (.)21 /6
) (4املناقب ص ( ،)76وينظه :طبقا احلنابية (.)132 /1
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المدخل إلى شخصية اإلمام أحمد رحمه اهلل تعالى
ٍ
بي وحيها بن حيها ،وغريمها.
إىل بعض الشهوخ
كجهيه َ
الض ي

َ
املشاق والصعا  ،وخهج يف مجية منها ماشه ًا.
وقد كاّن يف رحالت يعاين

قال ابن عبد اهلل(( :خهج أيب إىل رط ره ُسوس ماشه ًا عىل قدمها  ،وخاهج إىل

الهمن ماشه ًا)) .
( )1

واألعجب من أنا
وهذا من العجب يف احلهص عىل الطيب والدر ْأ فه ،
ُ

كاّن يستيذ هذه املصاعب ،فقد قال أمحد الدَ ْورقي(( :ملا قدم أمحد بن حنبل مان
تبني عيه الن رَصب والتَ رعب ،فر َيمتُا
عند عبدالهزاق ُ
رأيث ب شحوب ًا بمرة ،وقد ّ

هني فهام استفدنا من عبد الهزاق)) .
فقال :ي
( )2

ومما يدل عىل شدة حهص عالو ًة عىل رحالت العيمهة ،ماا أخارب با ابنا
صالح فقال(( :رأى ٌ
بيأاث هاذا
أناث
ر
رجل مع أيب ِحم ْ ررب ًة ،فقال :يا أبا عبد اهلل! ر
وأنث إمام املسيمني؟ فقال :مع املحربة إىل املقربة)) .
املبيغ،
ر
( )3

ومما أثه عن قول (( :أنا أطيب العيم إىل أّن أدخل القرب)) .
()4

املطلب الرابع :أشهر الّشيوخ ،والتالميذ:
كيام كثه رحية العامل ،واتسعث رقعة البيداّن التاي دخيهاا ،ماع الانَ رهم
) (1ينظه :حيهة األولها ( ،)187 /2تاريخ دمشق ( ،)228 /5السري (.)211 ،122 /11
) (2ينظه :سري أعالم النبال (.)215 /11
) (3ينظه :املناقب ص (.)55
) (4ينظه :املناقب ص (.)55
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المدخل إلى شخصية اإلمام أحمد رحمه اهلل تعالى
ِ
واجلدي واملثابهة والتبرري بالطيب ،فحدي ث ما شئث عن كثهة شهوخ  ،وهرذا هم

شهوخ أيب عبد اهلل ،فهم أعدا ٌد يطول ذكهها ،وأسام ري ُش ُق إحصااؤها كاام قاال
اخلطهب .
( )1

قال ابن اجلوزي(( :كاّن شديد اإلقبال عىل العيم ،ساافه يف طيبا السافه

ٍ
ٍ
نرااٍ حتاا
برسب وال
البعهد ،وت ررو رفه عىل تحصهي الزما رّن الطويل ،ومل يتشاغل
بيغ من ما أراد)) .
( )2

قمث بإحصا شهوخ يف املسند ومن خالل ما ذكهه ابن اجلاوزي يف
وقد ُ

وتحصل أ َّن عددهم
املناقب ،واملزي يف التهذيب ،والذهبي يف سري أعالم النبال ،
َ

من حهث اجلمية يبيغ ( 750شهخ ًا) عىل جهة التقهيب املقاربة إذ ال صيو األمه

من تصحهف ،أو تداخل ،أو ترهار.

قال أبو اخلري اجلزري(( :شهوخ الذين روى عنهم وسمع منهم يزيادوّن

عىل األربع مئة ،ذكههم احلاف أبو بره اب ُن نقطة يف كتا مفهد)) .
( )3

وقد أورد ابن اجلوزي يف مناقب أربعاة عرشا وأرباع مئاة شاهخ ،واماهأ ًة

واحدة ،ورتَبهم عىل حهوف املعجم  ،وعن ابن اجلوزي نقل ُم ُأ ْيطاي يف إكاامل
()4

) (1ينظه :تاريخ بأداد (.)21 /6
( )2مناقب اإلمام أمحد ص (.)87
( )3املصعد األمحد ص ( )15بترصف يسري جد ًا.
) (4مناقب اإلمام أمحد ص ( 58ا .)81
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المدخل إلى شخصية اإلمام أحمد رحمه اهلل تعالى
هتذيب الرامل.
وذكه املزي يف هتذيب الرامل ( 124شهخ ًا) .
( )1

وقال الذهبي عن شهوخ يف املسند بعد أّن ذكه ستة وثامنني شهخ ًا(( :فعدة

شهوخ الذين روى عنهم يف املسند مئتاّن وثامنوّن ونهيف)) .
( )2

وكاّن شهوخ من العيام واألئمة يف عيوم شتا ،وفنوّن خمتيفة ،مما أكسب
اإلمام وأفاده أّن يروّن عامل ًا ِم رفنَ ًا ،وجمتهد ًا مطيق ًا ،ففههم أئمة النقد وأطبا عيال

احلديث ،ومنهم املفّرسوّن وعيام التأويل ،ويربز منهم وييماع فقهاا املحادثني
وأساطني الفهم والدراية ،واشتهه طائفة أخهى بالزهد والعبادة والديانة.
فمن أشهر شيوخه:
 1ـ إسامعهل ابن ُع ري َهة .
( )3

 2ـ اإلمام الشافعي .
()4

) 704 /1( (1ا .)773
) (2السري ( ،)181 /11وينظه :املصعد األمحد ص (.)15
) (3هو :ابن إبهاههم بن مقسم ابن ُع ري َهة األسدي موالهم ،أباو برشا البرصاي ،مشاهور باابن ُع ري َهاة
وهي أم  ،كاّن ثقة ورع ًا تقه ًا ،قال شعبة(( :ابن عُ ري َهة سهد املحدثني)) ،وقال ابان معاني(( :كااّن

ثقة مأمون ًا صدوق ًا مسي ًام ورعا ًا تقها ًا)) ،تاويف سانة 120ه .ينظاه :هتاذيب الراامل (،)20 /0

التذكهة ( ،)022 /1السري ( ،)134 /2الراشف ( ،)053التقهيب (.)723
مفصية يف ص (.)56
) (4ستأيت ل تهمجة َ
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المدخل إلى شخصية اإلمام أحمد رحمه اهلل تعالى
 3ـ جهيه بن عبد احلمهد .
( )1

 4ـ روٍ بن عبادة .
( )2

 5ـ سفهاّن بن عههنة .
( )3

 6ـ سيهامّن بن حه

.

()4

) (1هو :جهيه بن عبد احلمهد بن ُق ْهط الضبي القايض ،أبو عبد اهلل الهازي ،ثقة متفق عيه  ،صاحهح
الرتا  ،وقهل :كاّن يف آخه عمهه هيم من حفظ  ،تويف سنة 188ه .ينظه :هتذيب الرامل (،)573 /7
تذكهة احلفاظ ( ،)262 /1السري ( ،)2 /2الراشف ( ،)441التقهيب (.)227

) (2هو :روٍ بن عبادة بن العال بان حسااّن القه ا ،أباو حمماد البرصاي ،أحاد األئماة الثقاا

املرثهين ،وقد روى عن اإلمام يف املسند ،قاال ابان املاديني(( :مان املحادثني قاوم مل يزالاوا يف

احلديث ،مل ُي ْشأيوا عن  ،نشؤوا ،فطيبوا ،ثم صنَفوا ،ثم حدَ ثوا ،منهم :روٍ بن عبادة)) ،صانَف

كتب ًا يف السنن واألحرام ،تويف سنة 235ه .ينظه :هتذيب الرامل ( ،)208 /2التاذكهة (،)072 /1
السري ( ،)732 /2الراشف ( ،)1520التقهيب (.)1240

) (3هو :ابن أيب عمهاّن اهلاليل موالهم ،أبو حممد نزيل مرة ،شهخ احلجااز ،وأحاد األئماة احلفااظ
الربار املتقنني ،قال أمحد(( :ما رأيث أحد ًا أعيم بالسنن من )) ،تويف سنة 128ه .ينظه :هتاذيب

الرااامل ( ،)144 /11تااذكهة احلفاااظ ( ،)262 /1السااري ( ،)757 /8الراشااف (،)2332
التقهيب (.)2767

) (4هو :ابن بجهل األزدي الواشحي ،أبو أيو البرصي ،سرن بأداد وتاوىل القضاا فههاا ،وهاو
إمام من األئمة ،كاّن ال يدلس ،ثقة حجة ،وصف بأن ال حيدث إالَ عن ثقة ،تاويف سانة 227ه.

ينظه :هتذيب الرامل ( ،)087 /11تذكهة احلفاظ ( ،)020 /1السري ( ،)003 /13الراشاف

( ،)2342التقهيب (.)2563
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المدخل إلى شخصية اإلمام أحمد رحمه اهلل تعالى
سوار .
 7ـ شبابة بن َ
( )1

 8ـ عبد الهمحن بن مهدي .
( )2

 9ـ عبد الهزاق الصنعاين .
( )3

 11ـ ع َفاّن بن مسيم .
()4

) (1هو :الفزاري موالهم ،أبو عمهو املدائني ،ثقة حااف رماي باإلرجاا  ،ومان أجيا تريام فها

بعضهم ،تويف سنة 237ه .ينظاه :هتاذيب الراامل ( ،)070 /12تاذكهة احلفااظ (،)061 /1

السري ( ،)510 /2الراشف ( ،)2222التقهيب (.)2478

) (2هو :ابن حساّن ،أبو سعهد البرصي اليؤلاؤي احلااف الثباث ،أحاد أركااّن احلاديث باالعهاق،

عارف بالهجال ،وكاّن رأس ًا يف العيم والعمل ،قال ابن املديني(( :ما رأيث أعيام منا )) ،تاويف

سنة 128ه .ينظه :هتذيب الراامل ( ،)703 /14تاذكهة احلفااظ ( ،)022 /1الساري (،)122 /2
الراشف ( ،)0020التقهيب (.)7377

مهااام باان نااافع الصاانعاين ،أباااو برااه احلمااريي مااوالهم ،احلاااف العالَمااة
) (3هااو :اباان َ
صاحب التصانهف ،التي أشههها املصنف ،رحل إله األئمة ،كااّن ثقاة مان أوعهاة العيام ،إالَ
أن ا تأا َاري قيااه ً
ال يف آخااه عمااهه ،وكاااّن يتشااهع ،تااويف ساانة 211ه .ينظااه :هتااذيب الرااامل

( ،)52 /18التاااذكهة ( ،)067 /1الساااري ( ،)560 /2الراشاااف ( ،)0062التقهيااااب
(.)7322

) (4هو :ابن عبد اهلل الص َفار ،أبو عثامّن البرصي ،نزيل بأداد ،قال أمحد(( :لزمت عرش سنني)) ،وقد
أكثه عن اإلمام جد ًا ،ثقة ثبث حاف  ،تويف سانة 212ه .ينظاه :هتاذيب الراامل (،)163 /23

تذكهة احلفاظ ( ،)042 /1ساري أعاالم النابال ( ،)272 /13الراشاف ( ،)0824التقهياب

(.)7652
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المدخل إلى شخصية اإلمام أحمد رحمه اهلل تعالى
 11ـ الفضل بن ُدك ْرني .
( )1

 12ـ حممد بن جعفه .
( )2

 13ـ معتمه بن سيهامّن التهمي .
( )3

 14ـ ُه رش ْهم بن بشري .
()4

) (1هو :أبو نعهم املالئاي الراويف ،قاال أمحاد(( :ثقاة ،كااّن يقظااّن يف احلاديث عارفا ًا با )) ،ثقاة
ثبااث حجااة ،يقااارّن بااابن عههنااة ،تااويف ساانة 218ه ،وقهاال212 :ه .ينظااه :هتااذيب الرااامل

( ،)124 /20تذكهة احلفاظ ( ،)042 /1السري ( ،)172 /13الراشاف ( ،)7760التقهياب
(.)5706

) (2هو :حممد بن جعفه اهلذيل موالهم ،أبو عبد اهلل البرصي املعهوف بأندر ،أحف الناس حلاديث

شعبة ،وكاّن فه غفية يسرية مع ثقت  ،وكتاب صحهح ،وقد أكثه عن اإلمام يف املسند جاد ًا ،تاويف

سنة 122ه ،وقهل127 :ه .ينظه :هتذيب الرامل ( ،)5 /25تذكهة احلفاظ ( ،)033 /1الساري

( ،)28 /2الراشف ( ،)7441التقهيب (.)5827

) (3هو :ابن طهخاّن التهمي ،أبو حممد البرصي ،قال أمحد(( :ما كاّن أحف من معتمه بان سايهامّن،
َ
قل ما كنا نسأل عن يش ٍ إالَ عنده فه يش ٌ )) ،ثقة مرثه من احلديث ،تويف سانة 184ه .ينظاه:
هتااذيب الرااامل ( ،)253 /28تااذكهة احلفاااظ ( ،)266 /1السااري ( ،)744 /8الراشااف

( ،)5576التقهيب (.)6800

الس ريمي ،أبو معاوية الواسطي ،حمدث بأداد ،من احلفاظ األثبا املتقنني ،إالَ أن كاّن كثاري
) (4هوُ :
التدلهس واإلرسال اخلفي ،ومن أحف الهواة حلديث الثوري ،تويف سنة 180ه .ينظه :هتاذيب

الرااامل ( ،)242 /03تااذكهة احلفاااظ ( ،)278 /1السااري ( ،)284 /8الراشااف (،)5242
التقهيب (.)4062
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المدخل إلى شخصية اإلمام أحمد رحمه اهلل تعالى
اجلهاٍ .
 15ـ وكهع بن َ
( )1

 16ـ حيها بن سعهد القطاّن .
( )2

 17ـ يزيد بن هاروّن .
( )3

 18ـ أبو داود الطهال

.

()4

اجلهاٍ بن ميهح الهؤايس ،أبو سفهاّن الرويف احلاف  ،قال أمحد(( :ما رأيث أوعاا
) (1هو :وكهع بن َ
ليعيم من وكهع ،وال أحف من )) ،وقد أكثه اإلمام عن يف مسنده جد ًا ،تويف سنة 126ه ،وقهل:

124ه .ينظااه :هتااذيب الرااامل ( ،)762 /03تااذكهة احلفاااظ ( ،)036 /1السااري (،)173 /2
الراشف ( ،)6356التقهيب (.)4767

) (2هو :ابن ُفهوخ ،أبو سعهد التمهمي البرصي ،احلاف أحد األعالم ،ومان أئماة النقاد يف اجلاهٍ
والتعديل ،قال أمحد(( :ما رأيث بعهني مثي )) ،كاّن ال حيدث إال عن ثقة ،كاّن الثوري يتعجاب

من حفظ  ،تويف سنة 128ه .ينظه :هتذيب الرامل ( ،)022 /01التاذكهة ( ،)228 /1الساري

( ،)145 /2الراشف ( ،)6145التقهيب (.)4634

الس ريمي موالهم ،أبو خالد البرصي ،كاّن ثقة ثبت ًا ،متعبد ًا متنسر ًا ،حسن الصالة
) (3هو :ابن زاذاّن ُ
جد ًا ،قال عن اإلمام أمحد(( :كاّن حافظ ًا ليحديث)) ،تويف سنة 236ه .ينظاه :هتاذيب الراامل

( ،)261 /02تذكهة احلفاظ ( ،)014 /1الساري ( ،)058 /2الراشاف ( ،)6065التقهياب
(.)4872

) (4هو :سيهامّن بن داود بن اجلارود أبو داود الطهال ا البرصاي ،صااحب املساند املشاهور ،ثقاة

حاف  ،غيط يف أحاديث ،بسبب اترال عىل حفظ أحهانا ًا ،تاويف سانة 230ه ،وقهال237 :ه.

ينظه :هتذيب الرامل ( ،)731 /11تذكهة احلفااظ ( ،)051 /1الساري ( ،)048 /2الراشاف

( ،)2382التقهيب (.)2565
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المدخل إلى شخصية اإلمام أحمد رحمه اهلل تعالى
 19ـ أبو عاصم النبهل .
( )1

 21ـ أبو معاوية الرضيه .
( )2

وأما ما يتعلق بتالميذه وطالبه:
فإذا كاّن لإلمام من الشهوخ العدد الرثري واجلم الأفري فيا مان التالمهاذ

أضعاف ذلك فقد ط َبقث شههت اآلفاق ،وطار عند أهل اخلالف والوفااق،
السهام بعد املحنة وفك الوثاق ،فهحل إلها طاال العيام ،بال قصاده العياام

واألئمة ،وأصبح بأهة مهيد السنة واالعتقاد ،وطالب األسانهد والعيل ،ومتطيب

الفق والفهم ،وقاصد حسن األد والسمث والورع والصالٍ .
( )3

) (1هو :الضحاك بن خميد بن الضحاك بن مسيم الشهباين ،أبو عاصم النبهال البرصاي ،إماام ثباث
حجة ،متفق عيه زهد ًا وعي ًام وديانة وإتقان ًا ،قال(( :ما د َلسث قط ،وما اغتبث أحد ًا منذ عيمث

َ
أّن الأهبة حهام)) ،تويف سنة 210ه .ينظه :هتذيب الرامل ( ،)281 /10التاذكهة (،)066 /1

السري ( ،)783 /2الراشف ( ،)2706التقهيب (.)2227

) (2هو :حممد بن خازم ،أبو معاوية الرضيه ا لرويف ،من أحف الناس حلديث األعمش ،وربام وهام
يف حديث غريه ،وقد رمي باإلرجا  ،قال(( :لزمث األعمش عرشين سنة)) ،تويف سنة 125ه.

ينظه :هتذيب الرامل ( ،)120 /25تاذكهة احلفااظ ( ،)227 /1الساري ( ،)40 /2الراشاف

( ،)7816التقهيب (.)5848

املفصل (َ :)612 /2
أّن الذين قصدوا أمحاد لهساتفهدوا
) (3وقد ذكه الشهخ بره أبو زيد يف املدخل َ
من وينهيوا من عيم كانوا عىل أربعة أصناف :الصنف األول :طياب الهواياة ،وتيقاي السانة،

والصنف الثاين :طيب التفقا  ،والصانف الثالاث :مجعاوا باني الطاهيقتني ،والصانف الهاباع:

املستفتوّن من عامة املسيمني.
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المدخل إلى شخصية اإلمام أحمد رحمه اهلل تعالى
ويظهه ذلك جيه ًا يف كثهة من روى عن  ،وقد كاّن جيتمع يف جميس اا فاهام

قهل ا زها مخسة آالف أو يزيدوّنُ ،
أقل من مخس مئة يرتبوّن ،والباقي يتعيموّن
من حسن األد والسمث .
( )1

قال الرشيف أبو جعفه عن تالمهذ اإلمام(( :ال ُحيصههم عد ٌد ،وال رحيوهيم

بيدٌ  ،ولعيهم مئ ُة ألف ،أو يزيدوّن ،وروى الفق عن أكثه من مئتي نفس ،أكثههم
أئم ٌة أصحا ُ تصانهف)) .
( )2

وقد أوصيهم ابن أيب يعىل يف الطبقا إىل سبعة وسبعني ومخس مئاة ٍ
راو،

و رن رق ري ُة الفق منهم عن أكثه من عرشين ومئة نفس  ،بهنام ذكه املر ْهداوي منهم نهيف ًا
( )3

وثالثني ومئة .
()4

وقد ذكههم ابن اجلوزي يف كتا املناقب ،ورتَبهم عىل حهوف املعجم .
( )5

ي
بعـش شـيوخه ومـنهم :عبادالهمحن بان مهادي،
وقد أخذ عـن اإلمـام

وعبدالهزاق الصنعاين ،والشافعي ،ووكهع بن اجلهاٍ ،ويزيد بن هاروّن ،وحيها
) (1ينظه :املناقب ص ( ،)214والسري ( ،)016 /11وقد مجع اخلالل جز ا يف تسامهة الاهواة عان
اإلمام ،وعدَ فه مجية من شهوخ  ،وأقهان كام يف السري (.)180 /11

) (2ينظه :صفة الفتوى البن محداّن ص ( 42ا .)83
) (3الطبقا ( ،)15 /1وينظه :املنه األمحد ليعيهمي (.)45 /1
) (4اإلنصاف ( 022 /03ا .)712
) (5املناقب ص ( 125ا  ،)177وينظه يف هذا ما قهره العالَمة بره أبو زيد يف املادخل ( 612 /2ا
.)622
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المدخل إلى شخصية اإلمام أحمد رحمه اهلل تعالى
ابن آدم ،وغريهم .
( )1

وأخذ عنه بعش أقرانه ومنهم :قتهبة بن سعهد ،وخيف بن هشام ،وحيهاا

حل رواري ،واحلسني بن منصور ،وزياد
ابن معني ،وعِّل بن املديني ،وأمحد بن أيب ا ر
ابن أيو  ،وعبدالهمحن بن إبهاههم املعهوف بدُ رح ْهم.

ومن كبار املحدثني الـذين تتلمـذوا عـد يديـه :البخااري ،وروى لا يف

الصحهح حديثني أحدُ مها بواسطة ،ومسيم ،وأبو داود ،وقد أكثاها عنا الساهام
األخري ،والرتمذي والنسائي ،وابن ماج  ،رووا عن يف كتبهم بواسطة.

ومن أشهر تالميذه الذي نقلوا فقهه ومسائله واختصوا به من ييل:
( )2

 1ـ إبهاههم احلهيب .
( )3

 2ـ األثهم .
()4

) (1ينظه :مناقب اإلمام أمحد ص ( 115ا .)127
املفصل ( 612 /2ا .)651
) (2ينظه :املدخل َ

) (3هو :إبهاههم بن إسحاق بن بشري ،أبو إسحاق احلاهيب ،ولاد سانة 128ه ،كااّن إماما ًا يف مجهاع
الفنوّن ،متقن ًا مصنف ًا حمتسب ًا عابد ًا زاهد ًا ،نقل عن اإلمام مسائل كثرية ،وهو من أجية أصاحاب ،
ومن آثاره :غهيب احلديث ،واملناسك ،ودالئل النبوة ،وغريها ،تويف سنة 285ه .ينظه :تااريخ

بأاداد ( ،)522 /6الطبقاا ( ،)218 /1املناقاب ص ( ،)612 ،124التااذكهة (،)587 /2
السري ( ،)056 /10املقصد األرشد ( ،)211 /1املنه األمحد (.)032 /1

) (4هو :أمحد بن حممد بن هانئ األثهم ،أبو بره اإلسرايف الطائي ،ويقال :الريبي ،فقه مان حفااظ

احلديث ،كاّن إمام ًا جيه ً
ال وحافظ ًا يقظ ًا ،نقل عن اإلمام مسائل كثارية ،ورتَبهاا عاىل األباوا ،

ومن مصنفات  :الناسخ واملنسوخ ،وكتا يف العيل ،تويف يف حدود سنة 261ه أو بعدها .ينظه= :
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 3ـ إسحاق بن إبهاههم بن هانئ .
( )1

 4ـ إسامعهل الشالنجي .
( )2

 5ـ حه الرهماين .
( )3

 6ـ احلسن بن ثوا

.

()4

= تاريخ بأاداد ( ،)225 /6طبقاا احلنابياة ( ،)162 /1املناقاب ص ( ،)621 ،126هتاذيب
الرامل ( ،)746 /1تذكهة احلفاظ ( ،)543 /2السري ( ،)620 /12املقصاد األرشاد (،)161 /1
املنه األمحد (.)273 /1

) (1هو :إسحاق بن إبهاههم بن هانئ ،أبو يعقو النهسابوري ،ولد سنة 218ه ،خدم اإلمام وهاو
ابن تسع سنني ،قال اخلالَل(( :كاّن أخا دين وورع ،ونقل عن أمحد مسائل كثرية ستة أجازا ))،
تويف سنة 245ه .ينظه :تاريخ بأاداد ( ،)737 /4الطبقاا ( ،)287 /1املناقاب ص (،)22

السري ( ،)12 /10املقصد األرشد ( ،)271 /1املنه األمحد (.)247 /1

) (2هو :إسامعهل بن سعهد ،أبو إسحاق الشالنجي ،قال اخلالَل(( :عنده مسائل كثرية ،ماا أحساب
أحد ًا من أصحا أيب عبد اهلل روى عن أحسن مما روى هذا ،وال أشبع ،وال أكثه مساائل منا ،

وكاّن عامل ًا بالهأي ،كبري القدر عندهم ،معهوف ًا)) ،تاويف سانة 203ه .ينظاه :الطبقاا (،)240 /1
املناقب ص ( ،)128املقصد األرشد ( ،)261 /1املنه األمحد (.)40 /2

) (3هو حه بن إسامعهل ،أبو حممد الرهماين ،كاّن جيهل القدر ،روى عان اإلماام مساائل كثارية،

ورحل يف الطيب ،تويف سنة 283ه .ينظه :الطبقا ( ،)088 /1املناقب ص ( ،)102التذكهة

( ،)610 /2السري ( ،)277 /10املقصد األرشد ( ،)057 /1املنه األمحد (.)25 /2

املخهمي ،نقل عن اإلمام مسائل كثرية ،كاّن اإلماام يقاول
) (4هو :احلسن بن ثوا بن عِّل التأيبي ّ

ل  (( :إين أفيش إلهك ما ال أفيش إىل ولدي ،وال إىل غريهم)) ،تويف سانة 268ه .ينظاه :تااريخ

بأداد ( ،)272 /8الطبقا ( ،)052 /1املناقب ص ( ،)101املقصد األرشد (= ،)014 /1
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 7ـ حنبل بن إسحاق .
( )1

 8ـ ابن صالح .
( )2

 9ـ ابن عبد اهلل ،راوية املسند .
( )3

 11ـ عِّل بن سعهد النسوي .
()4

 11ـ الفضل بن زياد .
( )5

= املنه األمحد (.)255 /1
) (1هو :حنبل بن إسحاق بن حنبل ،أبو عِّل الشهباين ،ابن عم اإلمام ،وهو ثقاة ثباث ،مان حفااظ

احلديث ،سمع املسند من اإلمام ،ل مسائل ش َبهها اخلالَل يف حسانها وإشاباعها وجودهتاا بمساائل
األثهم ،ل كتب منها :الفتن ،وحمنة اإلمام أمحد ،تويف سنة 240ه .ينظه :الطبقاا (،)080 /1

املناقااب ص ( ،)102تااذكهة احلفاااظ ( ،)633 /2س اري أعااالم الناابال ( ،)51 /10املقصااد

األرشد ( ،)065 /1املنه األمحد (.)267 /1
) (2تقدمث تهمجت .
) (3تقدمث تهمجت .

) (4هو :عِّل بن سعهد بن جهيه النسوي ،أبو احلسن ،قال اخلالَل(( :كبري القدر ،صااحب حاديث،
كاّن يناظه أبا عبد اهلل مناظهة شافهة ،روى عن أيب عبد اهلل جازأين مساائل)) .ينظاه :الطبقاا

( ،)126 /2املناقب ص ( ،)106هتذيب الرامل ( ،)774 /23املقصاد األرشاد (،)225 /2
املنه األمحد (.)100 /2

) (5هو :الفضل بن زياد ،أبو العباس القطاّن البأدادي ،قال اخلالَل(( :كاّن مان املتقادمني عناد أيب
عبد اهلل ،وكاّن أبو عبد اهلل يعهف قدره ويرهم  ،وكاّن يصِّل بأيب عبد اهلل ،فوقاع لا عان أيب عباد اهلل

مسائل كثرية جهاد)) .ينظه :تاريخ بأداد ( ،)003 /17الطبقاا ( ،)188 /2مناقاب اإلماام
أمحد ص ( ،)108املقصد األرشد ( ،)012 /2املنه األمحد (.)178 /2
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 12ـ الروس

.

( )1

 13ـ مهنا الشامي .
( )2

 14ـ املهموين .
( )3

 15ـ يعقو بن ُب ْختراّن .
()4

دوّن مساائل
) (1هو :إسحاق بن منصور بن هبهام الروس أبو يعقو املهوزي ،ولد سنة 143هَ ،
كثرية عن اإلمام أمحد وعن ابن راهوي  ،فيام بيأ َ
أّن أمحد رجع عان تياك املساائل ،وضاعها يف
جها  ،ومحيها عىل ظههه ،وخهج راج ً
ال إىل بأداد ،وعه

فأقه ل هبا ثانه ًا،
خطوط أمحد عيه
َ

تويف بنهسابور سنة 251ه .ينظاه :تارياخ بأاداد ( ،)085 /4الطبقاا ( ،)030 /1املناقاب
ص ( ،)615تذكاهة احلفااظ ( ،)527 /2سري أعالم النابال ( ،)258 /12املقصاد األرشاد

( ،)252 /1املنه األمحد (.)212 /1

الس ريمي ،نقل عن اإلمام مساائل ،وكااّن اإلماام يرهما ،
) (2هو :مهنا بن حيها الشامي أبو عبد اهلل ُ
ويعهف ل حق الصاحبة ،قاال مهناا(( :صاحبث أباا عباد اهلل فتعيماث منا العيام ،واألد ،

واكتسبث ب ماالً)) ،لزم اإلمام ثالث ًا وأربعني سنة ،ورحل مع إىل عبد الهزاق ،وصاحب إىل ْ
أّن

ما  .ينظه :تاريخ بأداد ( ،)058 /15الطبقا ( ،)702 /2مناقب اإلمام أمحاد ص (،172
 ،)614املقصد األرشد ( ،)70 /0املنه األمحد (.)161 /2

) (3هو :عبد امليك بن عبد احلمهد بن مههاّن املهموين أبو احلسن الهقي ،ولد سنة 181ه ،عامل الهقاة
ومفتهها يف زمان  ،من جية أصحا أمحد ،وسمع من مسائل كثرية حساّن ،وقد كاّن اإلماام يرهما ،
وصص بام ال ص

ب غريه ،تويف سنة 247ه .ينظه :الطبقاا ( ،)22 /2املناقاب ص (،105

 ،)616هتذيب الرامل ( ،)007 /18تذكهة احلفااظ ( ،)630 /2الساري ( ،)82 /10املقصاد

األرشد ( ،)172 /2املنه األمحد (.)262 /1

) (4هو :يعقو بن إسحااق بان ُبخْ رتااّن ،أباو يوسف ،كاّن من الصاحلني الثقا  ،وكاّن جاار ًا =
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املهوذي .
 16ـ أبو بره ُ
( )1

 17ـ أبو داود السجستاين .
( )2

 18ـ أبو زرعة الدمشقي .
( )3

= أليب عبد اهلل ،وروى عنا مسائل صاحلاة كثرية يف الورع مل يهوهاا غاريه .ينظاه :تااريخ بأاداد
( ،)725 /16الطبقا ( ،)557 /2املناقب ص ( ،)170املقصد األرشد ( ،)121 /0املنه
األمحد (.)145 /2

املهوذي ،ولد يف حدود سنة 233ه ،كاّن
) (1هو :أمحد بن حممد بن احلجاج بن عبد العزيز ،أبو بره ُ
املقدم من أصحا اإلمام ،ومن أقههبم إله لورع وفضي  ،وكاّن اإلماام ياأنس با  ،وينبساط

إله  ،وهو الذي َ
وغسي  ،وقد روى عن اإلمام مسائل كثرية جد ًا ،تويف سنة
توىل إغامض ملا ما
َ
245ه ،ودفن عند ِر ْجل قرب اإلمام .ينظاه :تااريخ بأاداد ( ،)137 /6الطبقاا (،)104 /1

املناقب ص ( ،)611 ،126التذكهة ( ،)601 /2السري ( ،)140 /10املقصد األرشد (،)156 /1
املنه األمحد (.)252 /1

) (2هو :اإلمام املحدث سيهامّن بن األشعث بن برش بن شدَ اد األزدي ،أباو داود السجساتاين ،ولاد
وطوف ومجع وصنَف ،روى عان اإلماام مساائل كثارية يف
سنة 232ه ،صاحب السنن ،رحل َ

العيل واجلهٍ والتعديل ،ويف الفق  ،ول كتب :أشههها السنن ،ول أيض ًا املهاساهل ،تاويف سانة

245ه .ينظه :الطبقا ( ،)724 /1املناقب ص ( ،)181 ،100هتذيب الرامل (،)055 /11

تذكهة احلفاظ ( ،)521 /2السري ( ،)230 /10املقصاد األرشاد ( ،)736 /1املانه األمحاد

(.)246 /1

) (3هو :عبد الهمحن بن عمهو بن صفواّن النرصي ،أبو زرعة الدمشقي ،ولد قبل سنة 233ه ،إمام
حاف  ،عارف بالهجال واحلديث ،وقد سمع من أمحد وابان معاني كثاري ًا ،وسامع مان اإلماام

خاصة مسائل مشبعاة حمرماة كام قال اخلالَل ،ولا من الرتب :التاريخ ،والفوائاد املعيية= ،
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 19ـ أبو طالب املشراين .
( )1

 21ـ أبو القاسم البأوي .
( )2

املطلب اخلامس :املنزلة واملكانة:
منزلة هذا اإلمام وثنا العيام عيه أكثه من أ ّْن حيرص ،يف عيما وساعت ،

وحفظ وكثهت  ،وفقه وفهم  ،وورعا وزهاده ،وتواضاع وههبتا  ،وعبادتا

وتنسر  ،وحسن سمت ونزاهة نفس  ،وصربه وذبا عان ديان اهلل ،وال غاهو يف

ذلك ،فقد مجع ا بفضل اهلل وتوفهق ا فضائل وحمامد كثرية ،تسنم بسببها مرانا ًة
رفهع ًة يف األمة ،وجعل اهلل ل لساّن صدق يف اآلخهين.

= وغريمها ،تويف سنة 283ه .ينظاه :الطبقاا ( ،)40 /2املناقاب ص ( ،)105هتاذيب الراامل
( ،)031 /14تذكهة احلفاظ ( ،)627 /2السري ( ،)011 /10املقصاد األرشاد (،)133 /2
املنه األمحد (.)221 /1

) (1هو :أمحد بن محهد ،أبو طالب املشراين ،كاّن اإلمام يرهم ويعظم  ،كااّن رجا ً
ال صااحل ًا فقاري ًا،
صبور ًا عىل الفقه ،وقد روى عن اإلمام مسائل كثرية ،تاويف سانة 277ه .ينظاه :تااريخ بأاداد

( ،)128 /5الطبقااا ( ،)81 /1املناقااب ص ( ،)613 ،125املقصااد األرشااد (،)25 /1
املنه األمحد (.)124 /1

) (2هو :عبد اهلل بن حممد بن عبد العزيز بن املهزباّن بن سابور ،أبو القاسم البأاوي ،بأادادي الادار
واملولد ،وهو ابن أخث اإلمام أمحد بن منهع ،ولد سنة 210ه ،إمام حاف حجاة ،سامع العيام

مبره ًا ،روى عن اإلمام كتا األرشبة ،ومسائل فقههة ،تويف سنة 014ه .ينظاه :تااريخ بأاداد

( ،)025 /11الطبقا ( ،)03 /2تذكهة احلفااظ ( ،)404 /2الساري ( ،)773 /17املقصاد
األرشد ( ،)72 /2املنه األمحد (.)006 /1
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فاث هباا أحاد ًا
فقد قال اإلمام الشافعي(( :
خهجث من بأاداد ،وماا خ َي ُ
ُ

أورع ،وال أتقا ،وال أفق  ،وال أعيم ،من أمحدر بن حنبل)) .
( )1

رأيث أفق من أمحدر  ،وال أورع)) .
وقال شهخ عبد الهزاق(( :ما ُ
( )2

سث خصال ،ماا رأيتُهاا يف
وقال حيها بن معني(( :كاّن يف أمحدر بن حنبل ُ

رع ِ
امل قط :كاّن حمدث ًا ،وكاّن حافظ ًا ،وكاّن عامل ًا ،وكاّن ورع ًا ،وكاّن زاهد ًا ،وكااّن
عاقالً)) .
( )3

وقال أيض ًا(( :أراد الناس منَا أ ّْن نروّن مثل أمحد بن حنبل ،واهلل ما نقوى

أ ّْن نروّن مثل أمحد ،وال نطهق سيوك طهيق )) .
()4

قال إسحاق بن راهوي (( :ما أعيم يف أصاحابنا أساود الاهأس أفقا مان

أمحد)) .
( )5

وقال اإلمام البخاري(( :ملا ُ ِ
فسمعث أبا
ُض ر أمحد بن حنبل ُكنَا بالبرصة،
ُ

الولهد الطهال

يقول :لو كا رّن أمحدُ يف بني إرسائهل لراّن ُأ ْحدوثة)) .
( )6

وقال عبد اهلل بن املبارك ا أحد تالمهذ ابن عيهة ولهس اإلمام املشاهور اا:
) (1ينظه :الطبقا ( ،)73 /1سري أعالم النبال (.)125 /11
) (2ينظه :املناقب ص (.)26
) (3ينظه :البداية والنهاية (.)738 /17
) (4ينظه :البداية والنهاية (.)732 /17
) (5ينظه :السري (.)035 /11
) (6ينظه :املناقب ص ( ،)133البداية والنهاية (.)736 /17
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كنث عند إسامعهل بن ُع ري َهة فتريم إنساّن فضحك بعضنا ،و رث َم أمحد بن حنبل،
(( ُ

قال :فأتهنا إسامعهل فوجدناه غضاباّن ،فقاال :أتضاحروّن وعنادي أمحاد ابان
حنبل؟)) .
( )1

رأيث أسود الهأس ا يعني أن شا مل يظهه
وقال أبو زرعة الهازي(( :ما
ُ

فه الشهب ا أحف حلاديث رساول اهلل ﷺ وال أعيام بفقها ومعانها مان أيب
عبداهلل ،أمحد بن حنبل)) .
( )2

وقال أيض ًا(( :كاّن أمحد حيف ألف ألف حديث .فقهل ل  :وما يادريك؟

قال :ذاكهت  ،فأخذ عيه األبوا ))  .قال الذهبي(( :فهذه حراية صاحهحة
( )3

يف سعة عيم أيب عبد اهلل)) .
()4

الوراق(( :ما رأيث مثل أمحد بن حنبل .قالوا ل  :و رأ ْي ٍ
ش
الوها
وقال عبد َ
َ
الذي باّن لك من عيم وفضي عىل سائه رم ْن رأيث؟ قالٌ :
رجل ُس ِئ رل عن ساتني

ألف مسألة ،فأجا فهها بأّن قال :أخربنا ،وحدثنا)) .
( )5

النحاس ا وقد ذكه اإلمام أمحد يوم ًا ا(( :يف الدين ما كااّن
وقال أبو عمه َ
) (1ينظه :املناقب ص (.)26
) (2ينظه :املناقب ص ( ،)160البداية والنهاية (.)713 /17
) (3ينظه :الطبقا ( ،)17 /1السري (.)184 /11
) (4السري (.)184 /11
) (5ينظه :الطبقا ( 10 /1ا .)17
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ربه ،وبالصاحلني ما كاّن
ربه ،ويف الزهد ما كاّن رأ ْخ ر ر
رصه ،وعن الدنها ما كاّن رأ ْص ر ر
رأ ْب ر ر
حلق  ،وباملاضني ما كاّن رأ ْشبر ره ُ ،ع ِه رض ْث عيه الدنها فأباها ،والبدع فنفاها)) .
رأ ْ ر
( )1

وقال النسائي(( :مجع أمحد بن حنبل املعهفة باحلديث ،والفقا  ،والاورع،

والزهد ،والصرب)) .
( )2

وقال الذهبي(( :كاّن أمحد عظهم الشأّن ،رأس ًا يف احلديث ،ويف الفق  ،ويف

التَأ ُل  ،أثنا عيه خيق من خصوم  ،فام الظن بإخوان وأقهانا ؟ وكااّن مههبا ًا يف

هبث أحاد ًا يف مساألة ماا هباث أمحاد بان
ذا اهلل ،حتا لقد قال أبو عبهد :ما ُ
حنبل)) .
( )3

وقال ابن كثري (( :وقد طاف اإلمام أمحاد بان حنبال يف الابالد واآلفااق،

وسمع من مشايخ العرص ،وكانوا ُجي ُيون  ،وحيرتمون يف حال سامع منهم)) .
()4

فهذه نامذج يسرية من أقوال أهال العيام ،وهاي غاهض مان فاهض أل َّن

استقصا مثل ذلك يطول ب املقام ،ويرفي أبا عبد اهلل رشف ًا أن أصبح رع ري ر ًام ليسنة
ر
الهجل حيب أمحاد
رأيث
وأصحاهبا ،وحمن ًة ملن خالف أو تريم فه  ،حتا قهل :إذا ر

ر
الهجل يبأض أمحد فاعيم أن صاحب بدعة.
رأيث
فاعيم أن صاحب سنة ،وإذا ر
) (1ينظه :السري ( ،)128 /11البداية والنهاية (.)734 /17
) (2ينظه :السري (.)12 /11
) (3السري (.)230 /11
) (4البداية والنهاية (.)080 /17
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قال شهخ اإلسالم ابن تهمهة(( :حتا صار أهل العيم بعد ظهاور املحناة،

يمتحنوّن الناس ب  ،فمن وافق كاّن ُسنيه ًا ،وإالَ كاّن بِدْ ع ًها)) .
()1

وحتا ال نتهم باإلطها والأيو أختم بقول أعيم الناس بأمحد وأعهفهم ب

ِ
صاحب األخ ي أيب زكهيا حيها بن معني إذ اجتمع مجاعة من العيام يف جمياس

فجعيوا يثنوّن عىل أمحد ويذكهوّن فضائي  .فقال رجال :ال ترثاهوا بعاض هاذا

القول .فقال ابن معني :وكثهة الثنا عىل أمحد تسترثه؟ لو جيسنا جميسانا بالثناا
عيه ما ذكهنا فضائي برامهلا .
( )2

املطلب السادس :االمتحان واالبتالء :
( )3

املحنة سنَة األنبها  ،واالبتال سبهل الصاحلني اختبار ًا لإليامّن ،وتثبهت ًا لألقدام،

وتقوية ليعزائم ،ومتحهص ًا ليصفوف ،وقد قدَ ر اليطهف اخلبري عاىل اإلماام حمنا ًا
متفاوتة ،أشههها حمنة القول بخيق القهآّن ،وسوف أعه

بإجياز هلذه املحنة.

عاش اإلمام يف دولة بني العباس ،وأدرك ثامنهة من خيفائها ،ومتهز عرصه
) (1جمموع الفتاوى ( ،)550 /5وينظه :إعالم املوقعني (.)28 /1
) (2ينظه :املناقب ص (.)115
) (3ينظه يف خرب املحنة :سرية اإلمام أمحد ص ( 78ا  80 ،65ا  ،)25وكتا ذكه حمنة اإلمام أمحاد
حلنبل بن إسحاق ،وحيهة األولها ( ،)126 /2وحمنة اإلمام أمحاد ليمقاديس ،ومناازل األئماة

األربعة ص ( ،)250ومناقب اإلمام أمحد ص ( 085ا  ،)762والساري ( ،)202 /11وتااريخ

املحصل ص (،)62
اإلسالم ( 1306 /5ا  ،)1360والبداية والنهاية ( ،)020 /17واجلوهه
َ
واملنه األمحد (.)133 /1
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بحهكة عيمهة مزدههة ،وكاّن الناس عىل عقهدة السيف ،فالسنة ظاههة ،والبدعة

مقموعة ،حتا حصل ما أحال ر
ويصاور احلااف الاذهبي ذلاك
احلال إىل وبال،
ي

فياام
بقول (( :كاّن الناس أمة واحدة ،ودينهم قاائ ًام يف خالفاة أيب براه وعماهَ ،
استُشهد ُ
قفل با ِ الفتنة عمه ا ريض اهلل عن ا وانرّرس البا  ،قام رؤوس الرش

عىل الشههد عثامّن حتا ُذبح صرب ًا ،وتفهقث الريمة ،ومتاث وقعاة اجلمال ،ثام
وقعة ِص يفني ،فظهه اخلوارج ،وك ّفه ساد رة الصحابة ،ثم ظهاه الاهوافض

والنواصب ،ويف آخاه زمان الصاحابة ظهاه ال رقدر رياة ،ثام ظهاه املعتزلاة

واملجسمة بخهاساّن يف أثنا عرص التابعني مع ظهاور السانة
بالبرصة ،واجلهمهة
ي

وأهيها إىل بعد املائتني ،فظهه املأموّن اخليهفة وكاّن ذكه ًا متري ًام ل نظه يف املعقول،

وخاب
وعه حرمة الهوناّن ،وقام يف ذلاك وقعاد،
َ
فاستجيب كتب األوائلَ ،

ووضع ،ورفعث اجلهمهة واملعتزلة رؤوسها ،بل والشهعة ،فإن كاّن كذلك ،ر
وآل

مح رل األمة عىل القول بخيق القهآّن ،واماتحن العياام  ،فيام يمهال،
ب احلال أ ّْن ر ر

وهيك لعام َ ،
وخىل بعده رش ًا وبال ً يف الدين ،فإ َّن األمة ما زالث عىل أّن القهآّن

العظهم كالم اهلل ا تعاىل ا ووحه وتنزيي  ،ال يعهفوّن غري ذلك ،حتاا نباغ هلام

القول بأن كالم اهلل خميوق جمعاول ،وأنا إناام يضااف إىل اهلل اا تعااىل ا إضاافة

ترشيف ،كبهث اهلل ،وناقة اهلل ،فأنره ذلك العيام  ،ومل ترن اجلهمهة يظهاهوّن يف
دولة املهدي والهشهد واألمني ،فيام ويل املأموّن كاّن منهم وأظهه املقالة)) .
( )1

املحصل ص (.)62
) (1السري ( 206 /11ا  ،)204وينظه :البداية والنهاية ( ،)026 /17واجلوهه
َ
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قاه أهال البادع مان املعتزلاة
فاملأموّن ملَا توىل اخلالفاة سانة (128ه) َ

واملتريمة والفالسفة ألن كاّن تيمهذ ًا أليب اهل ُ ر
اذ ْيل العاالَف وهاو مان رؤوس

املعتزلة ،فتأثه بذلك  ،وأخذ ينرش االعتزال طهية تسع عرشة سنة ،لرن مل حيمل
( )1

عىل الناس بالقوة ،حتا كانث سنة (218ه) أقنع أمحاد بان أيب دؤاد بامتحااّن
ر
اخلزاعي نائ ربا
إسحاق بن إبهاههم
العيام واألئمة عىل القول بخيق القهآّن ،فأمه
َ

عىل بأداد بذلك ،فامتحنهم فمن مل يستجب أمه بحبس وُضب وعزلا  ،وقطا ِع
رزق من بهث املال .
( )2

ٍ
أشخاص معهنني ،وهم :حممد بن سعد ،وحيها بان
ثم أمهه ثانه ًة بامتحاّن

معني ،وأبو خهثمة ،وأبو مسيم املستمِّل ،وإسامعهل بن داود ،وأمحاد الادورقي،

وخيف املخزومي ،فامتحنهم ،فأجابوا مجهع ًا خوف ًا عىل أنفسهم ،ثم امتحن طائفة

ثالثة ،وكاّن فههم اإلمام أمحد ،وحممد بن نوٍ ،وبرش بن الولهاد ،وعبهاد اهلل بان

عمه القواريهي ،وأبو حساّن الزيادي ،واحلسان بان محااد ،وعاِّل بان اجلعاد،

وإسحاق بن أيب إرسائهل ،وعِّل بن أيب مقاتال ،وذ َياال ابان اهلهاثم ،وقتهباة بان

سعهد ،وسعدوي  ،فأجابوا أيض ًا عدا إمام أهل السنة ،وحممد بن نوٍ ،فقد امتنعا
من القول بذلك ،فحبسهام أيام ًا ،ثم أمهه املأموّن أّن يهسيهام إله ب رط ره ُسوس ،وكااّن
) (1ينظه :حمناة اإلماام أمحاد ليمقاديس ص ( 02ا  ،)62واملناقااب ص ( 085ا  ،)086والساري
( ،)206 /11والبداية والنهاية (.)026 /17

) (2ينظه :جمموع الفتاوى ( ،)742 /11البداية والنهاية (.)026 /17
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اإلمام يدعو اهلل تعاىل أال يهي املأموّن ،فيام بيأا الهقة جا مها خرب مو املاأموّن،

فتم إرجاعهام إىل بأداد ،فام حممد بن نوٍ بالطهيق  ،فراّن هذا مبد رأ املحنة .
( )1

( )2

يقول اإلمام أمحد(( :فرنث أدعو اهلل أال يهيني وجه  ،قاال :فياام دخيناا

رط ره ُسوس أقمنا أيام ًا ،فإذا رجل قد دخل عيهنا ،فقال يل :يا أبا عبد اهلل! قد ماا

الهجل ا يعني املأموّن ا فحمد اهلل ،وظننث أن ال رف رهج ،فاإذا رجال قاد دخال

فقال :إن قد صار مع أيب إسحاق املعتصم رجل يقال ل  :ابن أيب دؤاد ،وقد أماه

بإحضاركم إىل بأداد ،فجا ين يف أمه آخه ،فحمد اهلل عىل ذلك ،وظننث أنا قد

اسرتحنا ،حتا قهل لنا :انحدروا إىل بأداد)) .
( )3

وبعد املأموّن توىل املعتصم ويف زمن عظم األماه واشاتد الابال  ،فس ِ
اج رن
ُ

اإلمام ببأدادِ ُ ،
ٌ
مهاول
أمه
وُض ر ُضب ًا شديد ًا حتا ختيعث يداه ،ونال من األذى ٌ

وهو صابه حمتسب ،وبقي يف السجن نحو ًا من ثامنهة وعرشين شهه ًا ،وقهل :نحو ًا

من ثالثني شهه ًا ،وكاّن يصِّل وينام والقهد يف رجي  ،وكاّن اخليهفة يهسل إله كل يوم
من يناظهه فيم يستطهعوا ل تحويالً وال رصف ًا إىل بدعتهم ،وثبث ثبو الهوايس،

وقهههم بقوة حجت  ،وهبتهم بشدة يقهن وإيامن  ،وغيبهم بثبا قيب وجنان  ،فعظم

) (1ينظه :املناقب ص ( 022ا  ،)020السري (.)272 /11
) (2ينظه :سرية اإلمام أمحد ص ( 78ا  ،)72املناقب ص ( 084ا  ،)020البداية والنهاياة ( 026 /17ا
 ،)024اجلوهه املحصل ص ( 66ا .)42

) (3ينظه :ذكه حمنة اإلمام أمحد ص ( ،)02حمنة اإلمام ليمقديس ص ( 51ا  ،)52البداياة والنهاياة
( 026 /17ا  ،)064اجلوهه املحصل ص ( 66ا .)42
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ذلك عىل املعتصم ،وهدده وشتم  ،وأمه برضب بني يدي حتا يقف بنفس عىل شدة

الرض  ،وهرذا صنعوا ا عيههم من اهلل ما يستحقوّن ا حتا لقد قال أحد جالَدي :
ُضبث أمحدر ب رن حنبل ثامنني سوط ًا ،لو ُ ِ
ُض رب ْث فهالً هلدَ ْت ُ )) .
((لقد
ُ
( )1

ويف رمضاّن سنة (221ه) أمه اخليهفة بإطالق  ،وأقام ببهت يتعال من آثار

الرض الشديد حتا شفاه اهلل ،ففاهٍ املسايموّن باذلك ،وبعاد شافائ حرضا

اجلمعة واجلامعة ،وبدأ بالتدريس والفتوى حتا ما املعتصم سنة (224ه).
وعيه  :فمدة حبس رمح اهلل منذ رأ ْخ ِ
ومح ِيا إىل املاأموّن إىل أ ّْن ُضبا
اذه ر ْ
املعتصم َ
وخىل عن سنتاّن وأربعة أشهه .
( )2

ثم بعد املعتصم توىل ابن الواثق ،فسيك مسيك أبه  ،فحمال النااس عاىل

اإلقهار بتيك البدعة ،واستجا ملا كاّن يقول ويأمهه با رأس املعتزلاة ابا ُن أيب

ُد رؤاد ،فأمه بامتحاّن األئمة واملؤذنني ،ومل يتعه
جيتمع إله أحد ،وال يسر رن بأر

لإلمام أمحاد ،إال أنا أماه أالَ

أو مدينة هو فههاا ،فااختفا اإلماام يف بهتا ،

واستمه ب ذلك قهابة مخس سنني ،إىل أّن تويف الواثق سنة (202ه) .
( )3

) (1ينظه :سرية اإلمام أمحد ص ( 51ا  ،)65املناقاب ص ( 024ا  ،)723اجلاوهه املحصال ص ( 42ا
.)20

) (2ينظه :املناقااب ص ( 721ا  ،)728حمنااة اإلماام أمحااد ليمقاديس ص ( 40ا  ،)101الساري
( ،)260 /11البداية والنهاية ( 024 /17ا .)730

) (3ينظه :املناقاب ص ( 722ا  ،)704حمناة اإلماام أمحاد ليمقااديس ص ( 166ا  ،)145الساري
( ،)267 /11البداية والنهاية ( 711 /17ا  ،)712اجلوهه املحصل ص ( 20ا .)133

43

39

المدخل إلى شخصية اإلمام أحمد رحمه اهلل تعالى
ثم ويل األمه من بعده اخليهفة املتوكل سنة (202ه) ،فخالف هن أسالف ،

ووفق اهلل تعاىل فأبطل املحنة ،وأطفأ نار الفتنة وأمخد ُأ روراها ،بل أماه أّن حيادَ ث

بأحاديث الصفا والهؤية وأ ّْن تنرش العقهدة الصحهحة ،وباالغ باإكهام اإلماام

وتعظهم وتبجهي  ،حتا إن كاّن ال يويل أحد ًا والي ًة إال بمشورت  ،وطيب من أّن

فّرس املسيموّن بذلك وابتهجث نفوسهم .
يقهم مع فأباَ ُ ،
( )1

فهذه أحداث املحنة جممية ،وقد خهج منها اإلماام بعاد صاربه منترصا ًا،

وعقب مرابدت مظ َفه ًا ،فجعل اهلل ل قبوالً يف األر

اجلامعة والسنة ،وحمن ًة ألهل األهوا والبدعة.

 ،حتا أصبح إمام ًا ألهال

لهتم تتوجي إماما ًا ،وصادق برشا بان
ولقد رخبرأ اهلل هذه املحنة ل امتحانا َ
احلارث ا أحد أصحاب ا إذ يقول(( :إ َّن أمحد ُأ ْد ِخ رل الرري فخهج رذ رهب ًا أمحه)) .
( )2

الاه َدة ،وبأمحادر ياوم
وقال ابن املدينيَ (( :
أعاز اهلل الادين بالصادي يق ياوم ي

املحنة)) .
( )3

وقال املهموين(( :قال يل عِّل بن املديني بعدما امتحن أمحد :يا مهموّن ،ما قاام

أحد يف اإلسالم ما قام أمحد بن حنبل .فعجبث من هذا عجب ًا شديد ًا ،وذهبث إىل
) (1ينظه :ذكه حمنة اإلمام أمحد ص ( 87ا  ،)22مناقاب اإلماام أمحاد ص ( 708ا  ،)762حمناة اإلماام
أمحد ليمقديس ص ( 146ا  ،)120سري أعالم النابال ( 265 /11ا  ،)283البداياة والنهاياة

( 712 /17ا  ،)723اجلوهه املحصل ص ( 131ا  ،)111املنه األمحد ( 111 /1ا .)112
) (2ينظه :الطبقا ( ،)28 /1السري ( ،)121 /11البداية والنهاية (.)734 /17
) (3ينظه :الطبقا ص ( ،)28 /1السري (.)126 /11
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أيب عبهد القاسم بن سالَم ،فحرهث ل مقالة عِّل بن املديني ،فقال :صدق ،إ َّن أبا

بره وجد يوم الهدة أنصار ًا وأعوان ًا ،وإ َّن أمحد بن حنبل مل يرن ل أنصار وال أعواّن،
لسث أعيم يف اإلسالم مثي )) .
ثم أخذ أبو عبهد ُي ْط ِهي أمحد ويقولُ :
( )1

املطلب السابع :الوفاة:

بعد أّن قار اإلمام ثامنهة وسبعني عام ًا ،ويف مبدأ سانة إحادى وأربعاني

محا شديد ًة حتا كاّن يتنفس تنفس ًا صعب ًا ،فاستمه ب املاه
ومئتني ُح َم ً

تحس ٍن ،بل دامث عيت أيام ًا .
ُ

دوناام

( )2

املهوذي(( :مه
قال أبو بره ُ

أمحد تسع رة أيام ،وكااّن رباام ُأ ِذ رّن لينااس،

فهدخيوّن عيه أفواج ًاُ ،ي رس ييموّن ويه ُد بهده)) .
( )3

الزقااق،
وسادَ باا
رب حتا امتأل هبم الطهقا
وما إّن بيغ
ُ
ر
ُ
الناس اخل ُ
واجتمعوا يف الشوارع واملساجد ،وتعطل بعض الباعةِ ،
وحهرل بهنهم وبني البهاع

والرشا من كثهة ال ُع َواد ،حتا أمه السيطاّن برتتهب الادخول إىل بهاث اإلماام،

وجا ه رسول السيطاّن يستأذن بدخول اخليهفة عيه فقال :هذا مما أكهه ،وأماري

املؤمنني أعفاين مما أكهه ،وجا مجاعة من القضاة وغريهم فيم يأذّن هلم.
) (1ينظه :الطبقا ( ،)06 /1السري ( ،)121 /11البداية والنهاية (.)738 /17

) (2ينظه :سرية اإلمام أمحد ص ( 121ا  ،)120ذكاه حمناة اإلماام أمحاد ص ( ،)22تااريخ بأاداد

( 132 /6ا  ،)130املناقب ص ( 788ا  ،)727حمنة اإلمام أمحد ص ( ،)213السري ( 007 /11ا
 ،)005البداية والنهاية ( 723 /17ا  ،)721اجلوهه املحصل ص (.)127

) (3ينظه :املناقب ص ( ،)723السري ( ،)006 /11تاريخ اإلسالم (.)1367 /5
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وكاّن يف تيك احلال يصِّل قاعد ًا ،ويصِّل وهو مضطجع ال يراد يفرت عان

يترئ عىل ابن صاالح ،وكااّن
الصالة ،ويهفع يدي إيام ليهكوع ،وربام صىل قائ ًام
ُ

ينام باليهل إىل جنب  ،فإذا أراد حاجة غمزه ،وأمهه بإحضار الوصهة ،قال صالح:

فأقهها عىل حاهلا.
فقهأهتا عيه َ ،

وكاّن يبول دم ًا عبهط ًا من شدة حزن وغم  ،وملا اشتد ب املاه

وأحاس
َ

املهوذي :ال أبهٍ ،فياام كااّن
تأري ُ  .فقال ُ
ليمهوذي :التربٍ قد َ
بدنو أجي قال ُ

يوم اخلمهس احلادي عرش من شهه ربهع األول اشتدَ عيه األمه ،ويف لهية اجلمعة

رث ُق رل جد ًا ،حتا ُقابِ رض يف رصادْ ر النَهاار اا أمطاه املاوىل ُضحيا بوابال الهمحاة
املهوذي إغام
والهضواّن ا ،فتوىل ُ

وغسي .
عهنه َ ،
( )1

وحرض غسي نحو مئة من بهث اخلالفة من بني هاشم ،فجعيوا ُيقبييوّن بني
عهنه ويدعوّن ل  ،وبعث نائب بأداد بأكفاّن وطِهْ ٍ
ب رجا ر أّن ير َفن فههاا ،فاأبا

أوالده ذلك ،بل إهنم مل يأسيوه بام بهوهتم ،وإنام اشرتوا ل من مالا راوياة ماا

وص يِّل عيه
لهأسل فهها ،وبعد غسي صىل عيه داخل الدار أوالده واهلاشمهوّنُ ،
َ
مهار ًا قبل دفن .
( )2

فرانث وفات صباٍ اجلمعة الثااين عرشا مان ربهاع األول ،سانة إحادى

) (1ينظه :سرية اإلمام أمحد ص ( ،)127ذكه حمنة اإلمام أمحد ص ( ،)22املناقب ص (722 ،721

ا  ،)533حمنة اإلمام أمحد ص ( ،)213السري ( ،)005 /11البداية والنهاية ( ،)720 /17اجلاوهه
املحصل ص (.)128

) (2ينظه :سرية اإلمام البن صالح ص ( 127ا  ،)125السري (.)236 /11
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وأربعني ومئتني ،وقد عاش سبع ًا وسبعني سنة وأحد عرش شهه ًا واثنني وعرشين

املهوذي(( :وتويف سنة إحدى وأربعني ومئتني ببأاداد ،ياوم اجلمعاة،
يوم ًا ،قال ُ
فرانث ِسنُ ُ يوم ما سبع ًا وسبعني سنة)) .
( )1

هث إلههم ُأعيمهم
وج ُ
قال صالح :ملا تويف أيب واجتمع الناس يف الشوارع َ

بوفات  ،وأين ُأخهج بعد العرص ،وملا بيأهم موت ضجوا بالبرا  ،وكثه الصاهاٍ

والعويل ،وامتأل السرك والطهقا بالناس ،وفتحث أبوا املنازل ملان أراد

الوضو  ،وصىل عىل اإلمام اجلمع الأفري ،والعدد الرثري ،وأ َمهم ابن طاهه نائب

بأداد .
( )2

وعم احلزّن أمة اإلسالم كيها عدا املبتدعة وأهل السو كام قال عاِّل بان
َ

حهيث (( :ما من أهل بهث مل يدخل عيههم احلزّن يوم مو أمحد بان حنبال إال

بهث سو )) .
( )3

فراّن يو ُم موت من أيام أهل اإلسالم املشهودة ،حهث ُقدي ر من صىل عيها
وح ِز رر من
بمئا اآلالف ،يقول بناّن بن أمحد ال رق رصبراين وهو ممن حرض املشهدُ (( :
حرضها من الهجال ثامّن مئة ألف ،ومن النسا ستني ألف امهأة)) .
()4

) (1ينظه :الورع رقم ( ،)023املناقب ص (.)724
) (2ينظه :سرية اإلمام البن صالح ص (.)127
) (3ينظه :املناقب ص (.)511
) (4ينظه :املناقب ص ( 530ا  ،)537السري (.)002 /11
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وقال موسا بن هااروّن(( :يقاال :إ َّن أمحاد ملاا ماا مساحث األمرناة

املبسوطة التي وقف الناس عيهها ،فحزر مقاديه الناس باملساحة عىل التقديه سث

مئة ألف أو أكثه ،سوى ما كاّن يف األطهاف ،واحلواري ،والسطوٍ ،واملواضاع
املتفهقة أكثه من ألف ألف)) .
( )1

وكاّن اا رمحا اهلل اا يقاول(( :قولاوا ألهال البادع :بهنناا وبهانرم ياوم

اجلنائز)) .
( )2

قال ابن كثري(( :وقد صدَ ق اهلل قول أمحد يف هذا ،فإن كاّن إماام السانة يف

حيترفل بموت  ،ومل
زمان  ،وعهو ُّن خمالفه أمحد بن أيب دؤاد ،وهو قايض القضاة ،مل ُ ْ

ُي ْيترفث إله  ،وملا ما ما شهع إال قيهل من أعواّن السيطاّن ،وكذلك احلارث بن

أسد املحاسبي ،مع زهده ،وورع  ...مل ي
يصل عيه إال ثالثة أو أربعة من الناس،
وكذلك برش بن غهاث املهي

قبل ومن بعد)) .

مل يصل عيه إال طائفة يسرية جد ًا ،فيي األمه من

( )3

وقد دفن اإلمام أمحد يف حمية با حه ببأاداد ،وقاد أصابحث املقاربة

تعهف فهام بعد بمقربة اإلمام أمحد .
()4

) (1ينظه :املناقب ص ( ،)537السري (.)002 /11
) (2ينظه :املناقب ص ( ،)535السري ( ،)073 /11البداية والنهاية (.)725 /17
) (3البداية والنهاية ( 725 /17ا .)726
) (4ينظه :املنه األمحد (.)115 /1
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ومما قهل يف كهامات ما قال أبو احلسن ابن الزاغوين(( :كشف قرب أمحد حني

دفن الرشيف أبو جعفه بن أيب موسا إىل جنب فوجد كفن صحهح ًا مل يبل ،وجنب
مل يتأري ،وذلك بعد موت بمئتني وثالثني سنة)) .
( )1

وقال الذهبي(( :استفا

وثبث أّن الأهق الرائن بعد العرشين وسبع مئة

عيو ذراع ،ووقاف
ببأداد ،عا رم عىل مقابه مقربة أمحد ،وأّن املا دخل يف الدهيهز َ
حل ُرص حول قرب االمام بأبارها ،وكاّن ذلك آية)) .
بقدرة اهلل ،وبقهث ا ُ
( )2

) (1ينظه :هتذيب التهذيب (.)65 /1
) (2ينظه :السري (.)201 /11
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االعتقاد
أباوعبد اهلل هاو إماام االعتقااد ،والناس إنام يمتحنوّن بموافقاة معتقاده

وما كاّن عيها يف أصول الدين ،وأصبح عىل األمة حمن ًة ح َبا ًا و ُبأْضا ًا ولاذا لان

أدوّن هنا أصول اعتقاده ،وإنام أكتفي هبذه النقول التي تبني رم ْن اب ُن حنبل يف هذا
ي
الشأّن؟!

قال أمحد بن إبهاههم الدورقي(( :من سمعتموه يذكه أمحد بن حنبل بسو

فاهتموه عىل اإلسالم)) .
( )1

وقال أبو احلسن اهلمداين(( :أمحد بن حنبل حمناة با يعاهف املسايم مان

الزنديق)) .
( )2

وقال حممد بن هاروّن املُ رخ يهمي(( :إذا رأيث الهجل يقع يف أمحد بن حنبل

فاعيم أن مبتدع)) .
( )3

وقال سفهاّن بن وكهع(( :أمحد عندنا حمناة ،مان عاا أمحاد عنادنا فهاو

فاسق)) .
()4

وقال ابن أيب يعىل يف تعداد خصال اخت

هبا اإلمام:

) (1ينظه :تاريخ دمشق ( ،)021 /5املناقب ص ( ،)526املنه األمحد (.)20 /1
) (2ينظه :تاريخ دمشق ( ،)022 /5هتذيب الرامل (.)754 /1
) (3ينظه :اجلهٍ والتعديل ( ،)038 /1تاريخ دمشق (.)227 /5
) (4ينظه :تاريخ دمشق ( ،)022 /5طبقا الشافعهة (.)00 /2
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((إحداها :اإلمجاع عىل أصول التي اعتقدها ،واألخذ بصحة األخبار التي

اعتمدها ،...فانتهث إله فهها احلجة ،ووقفث دون املحجة ،وإّن كاناث كاذلك
مذاهب املتقدمني من أهل السنة والدين ،فصار إمام ًا متبع ًا ،و رع ري ًام ُميت ِرمع ًا ،وما أشبه
بالقها ا املأثورة عن السيف ،ثم انتهث إىل القها السبعة خري اخليف.

الثانهة :اتفاق األلسن عيه بالصالٍ ،وإله يشار بالتوفهق والفاالٍ ،فاإذا

ذكه بحرضة الرافة من العيام عىل اختالف مذاهبهم يف جمالساهم أو مدارساهم

قالوا :أمحد رجل من أهل احلديث صالح...

الثالثة :أن ما أحب أحد إما حمب صادق ،وإما عدو منافق إال وانتفث عن

الظنوّن ،وأضهفث إله السنن ،وال انزوى عن رفضا ،وأظهه ل عناد ًا وبأض ًا إال

وس يف يف عقي وجهالت  ،...وقال قتهبة بن ساعهد:
واتفقث األلسن عىل ضاللت ُ ،

أمحد بن حنبل إمامنا ،من مل يه

ب فهو مبتدع...

السابعة :أّن كالم أمحد يف أهل البدع مسموع ،وإله فههم الهجوع ،...مثل

ما قال يف اليفظهة ،واملهجئة ،والهافضة ،والقدرية ،واجلهمهة ،وإّن كاّن قد سابق

النطق بضالهلم ،لرن لا ال رقادر م العاايل يف رشٍ فسااد ماذاهبهم ،وبهااّن قباهح
مقالتهم ،والتحذيه من ضالهلم)) .
( )1

ويقول ابن تهمهة(( :اإلمام أمحد صار مثالً سائه ًا ،يرض ب املثل يف املحنة

والصرب عىل احلق ،فإن مل يرن يأخذه يف اهلل لومة الئام ،حتاا صاار اإلماماة
) (1ينظه :طبقا احلنابية ( 01 /1ا  )07بترصف.
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مقهونة باسم يف لساّن كل أحد ،فهقال :قال اإلمام أمحد ،وهذا ماذهب اإلماام

أمحااد ،لقول ا تعاااىل﴿ :ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ﴾[السجدة ،]24 :فإن أعطي من الصرب والهقني ما يساتحق با اإلماماة يف

الدين ،وقد تداول ثالثة خيفا مس َيطوّن من رشق األر

إىل غههبا ،ومعهم من

العيام املتريمني ،والقضاة والوزرا  ،والسعاة واألمها  ،والوالة رمن ال حيصههم

إال اهلل ،فبعضهم باحلبس ،وبعضهم بالتهديد الشديد بالقتل وبأريه ،وبالرتغهب
يف الهياسة واملال ،ما شا اهلل ،وبالرض وبعضهم بالترشيد والنفي ،وقد خذل
يف ذلك عامة أهل األر

 ،حتا أصحاب العيام  ،والصاحلوّن ،واألباهار ،وهاو

مع ذلك مل يعطهم كيمة واحدة مما طيبوه من  ،وما رجاع عاام جاا با الرتاا

والسنة ،وال كتم العيم ،وال استعمل التقهة ،بل قد أظهه من سنة رسول اهلل صىل اهلل

عيه وسيم وآثاره ،و ردفع من البدع املخالفة لذلك ،ما مل يتأ مثي لعامل من نظهائ ،
وهلذا قال بعض شهوخ الشام :مل ُي ْظ ِهه أحد ما جا با الهساول صاىل اهلل عيها
وسيم كام أظههه أمحد بن حنبل)) .
( )1

وقال يف موضع آخه(( :وصار اإلمام أمحد عي ًام ألهل السنة اجلائني بعاده

من مجهع الطوائف ،كيهم يوافق يف مجل أقوال وأصول مذاهب ألن حف عاىل
رشا ْع
األمة اإليامّن املوروث ،واألصول النبوية ممن أراد أّن حيهفها ويبادهلا ،ومل ري ْ ر

دين ًا مل يأذّن اهلل ب  ،والذي قال هو الذي يقول ساائه األئماة األعهااّن ،حتاا إ َّن
) (1جمموع الفتاوى (.)702 /12
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أعهاّن أقوال منصوصة عن أعهاهنم ،لرن مجع متفهقها ،وجاهد خمالفها ،وأظهاه
داللة الرتا والسنة عيهها)) .
( )1

) (1جمموع الفتاوى (.)058 /12
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األخالق والعبادة
وفيه مطلبان:
املطلب األول :أخالق ربانية:
هذا اإلمام من نوادر الناس الذين مجع اهلل هلم الرامال  ،وطبع فههم مجهل
العادا  ،وصبأهم بالدين املتني ،واخلُ ُيق املر ِرني ،وقد بد عيه عالما ُ الديانة
ُ
ومجهل تعامي
وأمارا ُ النجابة وهو يف سن التمههز ،وقد كاّن ُي ْع رهف حس ُن خيق

منذ نعومة أظفاره ،وال رغ ْه رو فالهجل جعل حهات كيها هلل تعاىل ،فيهس ل ا بتوفهق

اهلل تعاىل ا مهاد صالف مهاده ،وال شهوة تنازع أمهه.

يقول شهخ ابن مهدي(( :كاد هذا الأالم أّن يروّن إمام ًا يف بطن أم )) .
( )1

ويقول تيمهذه إبهاههم احلهيب(( :كاّن أمحد بن حنبل كأن رجل قاد و يفاق

لألد  ،وسدي د باحليم ،و ُميئ بالعيم)) .
( )2

ويتضح ذلك يف شخصهة هذا ال رع ريم املُ ْفهد من خالل املظاهه اآلتهة:
ـ تعظيمه للسنة:
ال تراد ت ُْذكره السنة إال وتقهّن باإلمام أمحد ،فقد كاّن عظهم الأرية عيههاا،

شديد الفهٍ هبا وبأهيها ،وكهف ال يروّن وهو الذي يهى اهليرة يف تهكها وردها.
) (1ينظه :املناقب ص (.)20
) (2ينظه :اآلدا الرشعهة (.)174 /2
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قال(( :من ر َد حديث رساول اهلل صاىل اهلل عيها وسايم فهاو عاىل شافا

ه ري ٍ
رة)) .
ر
( )1

وكالم اإلمام يف هذا البا كثري ،وحال تطبهق ًا واتباع ًا شهري.
قال حممد بن أمحد بن واصل املقهي :سمعث أبا عبد اهلل وسئل عن الهأي؟

فهفع صوت وقال(( :ال يثباث يش ٌ مان الاهأي ،عياهرم باالقهآّن ،واحلاديث،
واآلثار)) .
( )2

وقال مهة(( :ما تصنع بالهأي والقهاس ،ويف احلديث ما يأنهك عن )) .
( )3

ومن أعظم صور تعظهم ليسنة ،وأهنا جتهي يف عهوق  ،قص ُة جاره الاذي

دخل عيه يف مه

موت وكاّن قد رخ رضب حلهت  ،فقال :إين ألرى الهجال ُحيهاي

شهئ ًا من السنة فأفهٍ ب .
()4

ـ صدق اتباع يف كل حال:
العمل ثمهة ليعيم ،وبصدق االتباع يهتفع الشأّن ،وهرذا كاّن هذا اإلمام.
عمياث با ،
املهو يذي :قال يل أمحد(( :ما كتب ُث حديث ًا إالَ وقد
ُ
قال أبو بره ُ

النبي ا صىل اهلل عيه وسيم ا احاتجم وأعطاا أباا طهباة ديناار ًا،
مه يب أ َّن َ
حتا َ
( )1ينظه :رشٍ أصول اعتقاد أهل السنة ( ،)703 /0طبقا احلنابية (.)28 /0
( )2ينظه :طبقا الشافعهة الرربى ( ،)223 /5الطهق احلرمهة (.)733
املسودة ص (.)064
( )3ينظه :هتذيب الرامل (َ ،)704 /14
) (4ينظه :السري (.)005 /11
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احتجمث)) .
احلجام دينار ًا حني
ُ
فأعطهث َ
( )1

وقال حنبل(( :كانث كتب أيب عبد اهلل أمحد بن حنبل التي يرتب هبا :مان

فالّن إىل فالّن ،فسألت عن ذلك؟ فقال :رسو ُل اهلل صىل اهلل عيه وسيم كتب إىل
ٍ
لفالّن
كّرسى وقهرص ،وكتب كل ما كتب عىل ذلك ،...وهذا الذي يرتب الهوم
ُحم ْدر ٌ
ث ال أعهف )) .
( )2

وقال ابن املنادي(( :استأذّن أمحد زوجترا يف أّن يتّرساى طيبا ًا لالتيبااع،

فأذنث ل  ،فاشرتى جارية بثمن يسري ،وسامها رحيانة استنان ًا بهسول اهلل صىل اهلل
عيه وسيم)) .
( )3

وثمة موقف عجهب من حهص اإلمام عىل االتباع والتأيس ،قال إباهاههم

ابن هانئ :اختفا عندي أمحد بن حنبل ثالثة أيام ،ثم قال(( :اطياب يل موضاع ًا

فعياث
حتا أتحول إلها )) .قياث :ال آمان عيهاك ياا أباا عباد اهلل ،قاال(( :إذا
ر

أفدْ ت ر
ُك)) ،فطيبث ل موضع ًا ،فيام خهج قال يل(( :اختفاا رساول اهلل صاىل اهلل
عيه وسيم يف الأار ثالثة أيام ،ثم تحول ،ولهس ينبأي أّن نتبع رسول اهلل صىل اهلل
عيه وسيم يف الهخا ونرتك يف الشدة)) .
()4

( )1ينظه :اجلامع ألخالق الهاوي وآدا السامع ( ،)177 /1السري (.)226 /11
( )2ينظه :اآلدا الرشعهة (.)067 /1
( )3ينظه :املناقب ص (.)048
( )4ينظه :حيهة األولها ( ،)183 /2اآلدا الرشعهة (.)27 /2
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وحدي ث عن موقف آخه ولن ينقطع عجب سامعك.
((قهل البن عبد اهلل :هل عقل أبوك عند املعاينة ا أي معاينة املو ا؟ قال:
أي يش ٍ ُ
فقيث :هو ذا
يقول؟
ُ
نعم ،كنا نوضئ  ،فجعل يشري بهده ،فقال يل صالحُ :
يقول :خ يييوا أصابعي ،فخ َيينا أصابع  ،ثم تهك اإلشارة ،فام من ساعت )) .
( )1

ما أعجب من موقف ،وأعظم من مشهد! نفس جتود وتقعقع بسرهاهتا ومل

تأفل عن تطبهق سنة املصطفا صىل اهلل عيه وسيم.
الصدِ يقني:
ـ ورع ّ

توفهق اهلل تعاىل إذا أحاط بالعبد وختيل أعامل كاناث يف مهضااة اهلل تعااىل

غدوها وآصاهلا ،صأريها وكبريها ،وهذا اإلمام ملا ح َفت العناية اإلهلهاة تادثه

أعامل بالورع مذ كاّن صبه ًا.

يقول املر ُهوذي(( :قال يل أبو عفهف ا وذكه أمحد بن حنبل ا فقال :كااّن يف

باله َقاة ،فهرتاب النااس إىل
ال ُرتَا معنا وهو غيهيم نعهف فضي  ،وكاّن اخليهفة َ

منازهلم الرتب ،فهبعث نساؤهم إىل املعيم :ابعث إلهنا بأمحد بن حنبال لهرتاب

هلم جوا كتبهم ،فهبعث  ،فراّن جيي إلههن مطأطئ الاهأس فهرتاب جاواهبن،
فهبام أميني عيه اليش من املنره فال يرتب هلن)) .
( )2

عم أوراقا ًا إىل دياواّن
وصورة أخهى من ورع صأري ًا ،حهنام أرسل مع ُ
( )1ينظه :حيهة األولها ( ،)180 /2السري (.)072 /11
( )2ينظه :صفة الصفوة (.)006 /2
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اخليهفة ،فأا

طويالً ،فيقه عم وسأل عن األوراق؟ فقال(( :ما كنث ألرفاع

تيك األخبار ،لقد ألقهث هبا يف البحه ،فجعل عم يسرتجع ويقول :هاذا غاالم
يتورع فرهف نحن!)) .
( )1

فأما ورع يف معهشت  ،ويف لفظ وحلظ  ،بل كل جوارح إنام كانث تتحهك

مهدية بالورع ،فهذا األمه ورد ب أخبار كثرية ،أشري إىل أشههها:

قال ابن عبداهلل(( :مرث أيب بالعسره عند اخليهفة ستة عرش يوم ًا ماا ذاق

إال مقدار ربع رس ٍ
يساف
ويق ،كل لهية كاّن يرش رشبة ما  ،ويف كل ثالث لهال
ُ

حفنة من السويق ،فهجع إىل البهث ومل تهجاع إلها نفسا إال بعاد ساتة أشاهه،
ورأيث مو رق ْه ِ دخيتا يف حدقته )) .
( )2

وقد نفد نفقت وهو يف الهمن ،فعه

عيه شهخ عبد الهزاق مل كف

دنانري ،فقال :نحن يف كفاية ،ومل يقبيها .ورسقث ثهاب بالهمن فجيس يف بهت ورد

عيه البا  ،فافتقده أصحاب فجاؤوا إله فسألوه ،فأخربهم ،فعهضوا عيه ذهب ًا
فيم يقبي  ،ومل يأخذ منهم إال دينار ًا واحد ًا ; لهرتب هلم ب  ،فرتب هلم باألجه .
( )3

فاامي
وقال سيهامّن الشاذكوين(( :حرض أمحد وقد رهن سطالً ل عناد
ّ

بالهمن ،فيام جا ه بفراك أخهج إله سطيني فقال :خذ متاعك .فاشتب عيه أهيام
( )1ينظه :املناقب ص ( 77ا .)75
( )2ينظه :حيهة األولها ( ،)142 /2تاريخ دمشق ( ،)031 /5هتذيب الرامل (.)752 /1
( )3ينظه :البداية والنهاية (.)082 /17
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الذي ل  ،فقال ل  :أنث يف حل من ومن الفراك ،وتهك )) .
( )1

وقال البههقي :روي أن كاّن ال يصِّل خيف عم إسحاق بن حنبل ،وال خيف

بنه  ،وال يريمهم أيض ًا ; ألهنم أخذوا جائزة السيطاّن .
( )2

وكاّن ذا ورع يف ُفتهاه فيمهرن يستعجل فهها وهو رم ْن هو ،قال يعقو بن

سألث أمحد عن مسألة فقال :يقال :إ َّن العيم خزائن واملساألة تفتحا ،
ُب ْختراّن(( :
ُ
دعني حتا أنظه فهها)) .
( )3

ومن تأمل يف فتاواه وأجوبت رأى عجب ًا عجاب ًا من ورع هذا اإلمام ،أجىل

ور رج رعا ُت .
صوره توقفا ُت ر
()4

ـ زهد القلب قبل اجلوارح:
الزهد ا كام يقول ابن تهمهة ا :تهك ما الينفع يف اآلخهة.

الزهاد يف عرصه،
وهذا اإلمام زهد بام هو أعظم من هذا ك يي  ،وقد َبز كبار َ

ر
احلافل الذي مأله بأخبار كثرية.
فرهف بمن بعده؟ وقد صنَف يف الزهد كتاب

جمالس اآلخهة ،ال يذكه فهها يش من
قال أبو داود(( :كانث جمالس أمحد
ر

( )1ينظه :تاريخ دمشق ( ،)031 /5السري ( ،)230 /11البداية والنهاية ( 088 /17ا .)082
( )2ينظه :البداية والنهاية (.)084 /17
( )3ينظه :طبقا احلنابية (.)556 /2

ِ
ب يف رر رج رعا اإلمام وتوقفات رسا لتاّن عيمهتاّن ،تأيت اإلشارة إلههام ضمن اجلهود حول
( )4وقد كُت ر
عيوم اإلمام.
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أمه الدنها ،وما رأيث أمحد ذكه أمه الدنها قط)) .
( )1

أرس أيامي إ َيل يو ٌم أصبح
وكهف ال يصدق زهده وهو الصادق يف قول ُ (( :
ولهس عندي يش ))  ،وقال أيض ًا(( :ما ِ
أعد ُل بالفقه شهئ ًا ،أنا أفهٍ إذا مل يران
( )2

عندي يش  ،إين ألمتنا املو صباح ًا ومسا  ،أخاف أّن أفتن يف الدنها)) .
ِ
ومل ر ال يزهد وهو يهى الدنها بعني بصريت أيام ًا يسرية(( :إنام هو طعام دوّن
( )3

طعام ،ولباس دوّن لباس ،وإهنا أيام قالئل)) .
()4

ف
قال ابن املديني(( :دخيث منزل أمحد بن حنبل فام ش َبه ُت بهت إال بام ُو ِص ر

ب بهث سويد ابن رغ رفية من زهده وتواضع )) .
( )5

وقال صاحب مهنا الشامي(( :ما رأيث أحد ًا أمج رع ي
لرل خري من أمحاد بان
حنبل ،وقد رأيث سفهاّن بن عههنة ووكهع ًا ِ
وعدَ ًة من العيام فام رأيث مثل أمحد يف
عيم  ،وفقه  ،وزهده ،وورع )) .
( )6

وقال إبهاههم بن متَة السمهقندي(( :سألث أبا حممد عبد اهلل بن عبد الاهمحن

( )1ينظه :السري ( ،)122 /11البداية والنهاية (.)082 /17
( )2ينظه :مسائل ابن هانئ رقم ( ،)2313الورع ليمهوذي رقم ( ،)16صفة الصفوة (.)075 /2
( )3ينظه :الورع ليمهوذي رقم (.)283 ،152 ،16
( )4ينظه :الورع رقم ( ،)275أخبار الشهوخ وأخالقهم رقم ( ،)148صافة الصافوة (،)075 /2
السري ( ،)215 /11اآلدا الرشعهة (.)202 /2

( )5ينظه :حيهة األولها (.)147 /2
( )6ينظه :حيهة األولها ( ،)147 /2والسري (.)42 /7
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عن أمحد بن حنبل قيث :هو إمام؟ قال :إي واهلل ،وكام يراوّن اإلماام ،إ َّن أمحاد

أخذ بقيو الناس ،إّن أمحد صرب عىل الفقه سبعني سنة)) .
( )1

وقال ابن رج رب رية(( :كنث عىل با أمحد بن حنبل والبا ُ جمااف وأم ولاده

تريم  ،وتقول ل  :أنا معك يف ضهق ،منزل صالح يأكيوّن ويفعيوّن ،وهو يقول:
أي يش ٍ تهيد؟ قال :زبهب ،قال:
قويل خري ًا ،وخهج الصبي مع فبرا ،فقال ل َ :
اذهب فخذ من الب َقال حبة)) .
( )2

خف ،فجئت ب  ،فبا عنده لهية ،فيام
املهوذي :استعمل أليب عبداهلل ٌ
وقال ُ

عِّل
أصبح قال يل :قد فره يف أمه هذا اخلف ا ُأراه قال :عامة اليهل ا قد شأل َ

قيبي ،قد ع َن يل أ ّْن ال ألبس  ،كم تهى بقي؟ الذي مىض أكثه مما بقاي ،فادفع إ َيل
خف ًا ل رخ ِي رق ًا ،فقال :اُض عىل هذا املوضع رقاع ًا وسدي د خهوق  ،ثم قال :تدري
منذ كم هذا اخلف عندي؟ نحو ًا من ستة عرش سنة ،وإنام صار إ ّيل روهاو لباهس،

عِّل قيبي ا يعني اجلديد ا فيو كاّن يل مقطوع ًا كاّن كثري ًا .
وهذا قد شأل َ
( )3

ومن ذلك زهده باملناصب والواليا حتا لو كانث رشعهة.

الشافعي أّن الهشهد قال ل  :اخرت رجالً ن رُو يل إياها ا يعني قضا الهمن
ذكه
ُ

ا فقال الشافعي ألمحد بن حنبل ا وهو يرتدد إله يف مجية رم ْن يأخذ عن ا :أال تقبل
( )1ينظه :حيهة األولها ( ،)146 /2تاريخ دمشق (.)282 /5
( )2ينظه :صفة الصفوة ( ،)075 /2السري (.)025 /11
) (3ينظه :الورع ليمهوذي ( ،)287املناقب ص (.)027
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قضا الهمن ،فامتنع من ذلك امتناع ًا شديد ًا ،وقال :إين إنام أختيف إلهك ألجال

املزهد يف الدنها ،أفتأمهين أ ّْن رأ ريل القضا ؟ ولوال العيم مل أكيمك بعد الهوم،
العيم ي
فاستحها الشافعي من .
( )1

ومع كل هذا ينره حال وهيضم نفس !.

قال املر ُهوذي(( :قيث أليب عبد اهلل :إّن بعض املحدثني قال يل :أبو عبد اهلل

مل يزهد يف الدراهم وحدها قد زهد يف الناس؟ فقاال :و رما ْن أناا حتاا أزهاد يف

الناس؟! الناس يهيدوّن أ ّْن يزهدوا َيف)) .
ِ
الزهاد أنا؟! .
وملا ُو ِص ر
ف مهة بيش من الزهد قال :رأمن َ
( )2

( )3

ِ
الر َفعاء:
ـ تواضع الك َبار ُ

ف رقادْ ر ِ
نفسا ال يمران أّن يترارب أو
العامل حق ًا واملو َف ُق صدق ًا الذي ري ْع ِه ُ
ر

يتعاظم ،بل صفض جناح وييني جانب مهام عال شأوه وارتفع شأن  ،وكيام ازداد

عي ًام كاّن أشد تواضع ًا ،وكام قهل :األر

املنخفضة أكثه البقاع ماا ً  ،والنفاوس

املتواضعة أكثهها عهفان ًا .وقهل :تواضعك يف رشفك أعظم من رشفك.

والنفس ربام ضعفث عن مشاهدة تقصريها ،ومعهفة حقهقتها ،فتزهو باام

هي عيه من عيم أو عمل ،وهذا اإلمام أبعد الناس عان ذلاك ،قاال حيهاا بان
( )1ينظه :املناقب ص (.)002
( )2الورع رقم ( ،)727وينظه :السري ( ،)216 /11اآلدا الرشعهة (.)704 /0
( )3ينظه :الورع أليب بره املهوذي رقم (.)620
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معني(( :ما رأيث مثل أمحد بن حنبل صحبناه مخسني سنة ما افتخه عيهنا بيشا
مما كاّن فه من الصالٍ واخلري)) .
( )1

قال صالح ابن اإلمام(( :كاّن أيب ربام أخذ القدوم ،وخهج إىل دار السراّن

جلهزة من احلطاب ،واليشا ،
يعمل اليش بهده ،وربام خهج إىل البقال فهشرتي ا ُ

فهحمي بهده)) .
( )2

وقال إسامعهل الثقفي(( :قيث أليب عبد اهلل ر
أول ما رأيتا  :ائاذّن يل أقبيال

رأسك .فقال :مل أبيغ أنا ذلك)) .
( )3

وقال حممد بن موسا(( :رأيث أبا عبد اهلل وقد قال ل خهاساين :احلمد هلل

أي يش ذا؟ ومن أنا!)) .
الذي رأيتك ،قال :اقعدُ ،
()4

وقد أثنا عيه شخ

وقال ل (( :جزاك اهلل عن اإلسالم خري ًا ،قال :بال

جزى اهلل اإلسالم عني خري ًا ،من أنا وما أنا!)) .
( )5

وقال خيف :جا ين أمحد بن حنبل يسمع حديث أيب عوانة ،فاجتهد أّن

أجيس بني يديكُ ،أمهنا أّن نتواضع ملن نتعيم من  .وقاال
أرفع  ،فأبا وقال :ال،
ُ

حممد بن حممد بن عمه أبو احلسن العطار :أن رأى أمحد بن حنبل أخذ لداود بن

( )1ينظه :حيهة األولها ( ،)181 /2تاريخ دمشق (.)281 /5
( )2ينظه :السري (.)232 /11
( )3ينظه :اآلدا الرشعهة (.)278 /2
( )4ينظه :السري ( ،)225 /11اآلدا الرشعهة (.)708 /0
( )5ينظه :طبقا احلنابية ( ،)030 /2السري (.)225 /11
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عمه بالهكا

.

( )1

وذكه مه ًة أخالق بعض أهل الورع ،فقال(( :أسأل اهلل أّن ال يمقتنا ،أيان

نحن من هؤال ؟!)) .
( )2

وكاّن يقول :من أنا حتا جتهئوّن إ َيل؟ اذهبوا اكتبوا احلديث.
وكاّن إذا ُس ِئل عن يش  ،يقول :سايوا العياام  .وإذا سائل عان يش ٍ مان
رش حه ًا تريم يف هذا.
الورع يقول :أنا ال حيل يل أّن أتريم يف الورع ،لو كاّن بِ ْ ٌ

إلهنا؟

أي يش نحان جتاي
وسئل مهة عن اإلخالص فقال :اذهب إىل َ
الزهادُ ،

وجا إله رجل فمسح بهده ثهاب ومسح هبام وجه  ،فأضب اإلمام أمحد،

وأنره ذلك أشد اإلنرار ،وقال :عمن أخذتم هذا األمه؟! .
( )3

وقال املهوذي :كاّن أبو عبد اهلل يقوم خيف اإلمام ،فجا يوم ًا وقد جتاا

الناس أّن يصِّل أحد يف ذلك املوضع ،فاعتزل وقام يف طهف الصف ،وقال :قاد
ِهني أ ّْن يت ِ
َخ رذ الهجل مصالَه مثل مهبض البعري .
ر
ُ
()4

اهوذي:
ومن صور تواضع كثهة مشورت حتا ملن دون  ،يقول أبو بره املر ُ

( )1ينظه :تااريخ بأاداد ( ،)127 /13تااريخ دمشاق ( ،)027 /52صافة الصافوة (،)004 /2
اآلدا الرشعهة (.)25 /2

( )2ينظه :الورع ليمهوذي رقم ( ،)1السري (.)226 /11
( )3ينظه :جمموع رسائل ابن رجب (.)250 /1
( )4ينظه :بدائع الفوائد (.)126 /7
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((كاّن أبو عبداهلل ال يدع املشورة إذا كاّن يف أمه حتا إّن كاّن لهشااور مان هاو

دون )) .
( )1

وكاّن صفي ذلك جد ًا ،ويأضب أّن ُيظ َن ب خري ًا ،قال عِّل بن أيب فازارة:

((كانث أمي مقعدة من نحو عرشين سنة ،فقالث يل يوم ًا :اذهاب إىل أمحاد بان

حنبل فسي أّن يدعو يل ،فأتهت  ،فدققث عيه وهو يف دهيهزه ،فقاال :مان هاذا؟

قيث :رجل ،سألتني أمي وهي مقعدة أّن أسألك الدعا  ،فسمعث كالما كاالم

رجل مأضب ،فقال :نحن أحوج أّن تدعو اهلل لنا ،فولهث منرصف ًا ،فخهجث عجوز،

فقالث :أنث الذي كيمث أبا عبد اهلل؟ قيث :نعم .قالث :قد تهكتُ يدعو اهلل هلا،

فجئث إىل بهتنا ودققث البا فخهجث أمي عىل رجيهها متيش ،فقالث :قد وهب اهلل
يل العافهة)) .
( )2

ـ خوف العارفني:
اخلوف الصادق معهار العهفاّن الواثق ،فمان كااّن بهبا أعاهف كااّن لا

أخوف ،واإلمام من سادا العارفني ولذا كاّن من أشد الوجيني اخلائفني.

يقول خمرب ًا عن خوف (( :اخلوف منعني عن أكل الطعام فام أشاتهه  ،فاإذا

عِّل كل يش )) .
ذكه املو هاّن َ
( )3

( )1ينظه :اآلدا الرشعهة (.)072 /1
( )2ينظه :حيهة األولها ( ،)186 /2تاريخ دمشق ( 222 /5ا  ،)033تاريخ اإلسالم (.)1321 /5
( )3ينظه :تاريخ دمشق ( ،)025 /5تاريخ اإلسالم (.)1327 /5
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نفس ال حيب
هتم ُ
وقال ثعيب(( :دخيث عىل أمحد بن حنبل فهأيث رجالً ُ

أ ّْن ُترْثه عيه كأّن النرياّن قد ُس يعه بني يدي )) .
( )1

وقال صالح ابن  :كاّن أيب إذا دعا ل رجل يقاول :لاهس حياهز املاؤم رن إال

حفه ُت  ،األعامل بخواتهمها .وكنث أسمع كثريا يقول :اليهم س ييم س ييم .
( )2

عِّل وال يل)) .
وقال عن نفس (( :ودد أين أنجو من هذا األمه كفاف ًا ال َ
( )3

ولشدة خوف وعظهم وجي مل يرن حيفل بمدٍ اخليق وثناائهم ،قاال أباو

بره املر ُهوذي(( :قيث أليب عبد اهلل :ما أكثه الداعني لك! فتأهغه عهناه ،وقال:
أخاف أ ّْن يروّن هذا استدراج ًا)) .
()4

مه

ونقل املر ُهوذي عن أن كاّن إذا ذكه املو خنقت العربة .وذكه أنا باال يف

الأام ا أو
املو دم ًا عبهط ًا ،فأري الطبهب ،فقاال :هاذا رجال قاد فتَاث
ُ

اخلوف ا جو رف .
( )5

وربام اغرت بعضنا بهؤيا رؤيث فه  ،فرهف كاّن يصنع أبو عبد اهلل؟.

حل ْرصي عىل أيب عبد اهلل ا وكاّن رجالً صاحل ًا ا فقال(( :إّن
دخل إبهاههم ا ُ

أمي رأ لك منام ًا ،هو كذا وكذا ،وذكه اجلنة ،فقال :يا أخي ،إّن ساهل بان
( )1ينظه :تاريخ دمشق (.)032 /5
( )2ينظه :حيهة األولها ( ،)181 /2السري ( ،)226 /11اآلدا الرشعهة (.)22 /2
( )3ينظه :تاريخ اإلسالم ( ،)1374 /5اآلدا الرشعهة (.)27 /2
( )4الورع رقم ( ،)721وينظه :اآلدا الرشعهة (.)704 /0
( )5ينظه :صفة الصفوة ( ،)074 /2السري (.)224 /11
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رّرس
سالمة كاّن الناس صربون بمثل هذا ،وخهج إىل سفك الدما  ،وقال :الهؤيا ت ُ ُ

املؤمن وال رتأ ُُهه)) .
( )1

ـ جود مع قلة وعدم:
يوصف الهجل باجلود والرهم مع أن إنام جاد ببعض ما وجد ،فرهف بمن

الوراق(( :جئث إىل حممد بن عبد اهلل بن نمري
جاد برل ما وجد ،قال حيها بن هالل َ

فشرو إله  ،فأخهج إ َيل أربعة دراهم أو مخسة دراهم وقال :هذا نصف ما أمياك،

قال :وجئث مهة إىل أيب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل فأخهج إ َيل أربعة دراهم
وقال :هذه مجهع ما أميك)) .
( )2

وقال هاروّن املستمِّل(( :لقهث أمحد فقيث :ما عندنا يش  ،فأعطاين مخسة

دراهم ،وقال :ما عندنا غريها)) .
( )3

املهوذي :رأيث أبا عبد اهلل قد وهاب لهجال قمهصا  ،وقاال :رباام
وقال ُ

واسا من ُق ْوت .
()4

ـ حلم وصفح مجيل:
النفوس الربرية أبعدها عن االنتقام وأقههبا إىل العفو والصفح ،واملشتأل
( )1ينظه :السري ( ،)224 /11اآلدا الرشعهة (.)706 /0
) (2ينظه :املناقب ص (.)036
) (3ينظه :املناقب ص (.)036
) (4ينظه :السري (.)212 /11
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بمعايل األماور ال ييتفاث إىل جهل جاهل ،أو مناكفة صأري ،وإنام يتبع ما أمهه ب
مواله بأخذ العفو واإلعها

عن اجلاهيني ،ويف سرية أيب عبد اهلل نامذج مضهئة.

من أظهه صور صفح ما جهى ل يف املحنة من النرال واحلابس واألذى
البالغ ،ومع هذا يقول(( :كل من ذكهين ففي ِح ّل إال مبتدع ًا ،وقاد جعياث أباا

ِ
إسحاق ا يعني املعتصم ا يف ح ّل ،ورأياث اهلل يقاول ...﴿ :ﮈ ﮉﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾ وأماه النبااي ﷺ أباا برااه باالعفو يف قصااة

مسطح ،وما ينفعك أّن يعذ اهلل أخاك املسيم بسببك)) .
و ُذ ِك ره ل رجل ،فقال(( :ما أعيم إال خري ًا ،قهل ل  :قولك فه خالف قولا
( )1

فهك؟ فتبسم ،وقال :ما أعيم إال خري ًا ،هو أعيم وما يقول ،تهيد أّن أقول ما ال أعيم!

وقال :رحم اهلل سامل ًا زمحث راحيت راحية رجل ،فقال الهجل لسامل :أراك شهخ

سو  ،قال :ما أبعد )) .
( )2

الوراق(( :كنث يف جميس أمحد بن حنبل فقال :من أين أقبياتم؟
وقال ابن َ

قينا :من جميس أيب كهيب ،فقال :اكتبوا عن فإن شهخ صالح ،فقينا :إن يطعان
عيهك؟ قال :فأي يش حهيتي ،شهخ صالح قد بِّل يب)) .
( )3

ويقال :إّن املتوكل أخذ العيوي الاذي ساعا باأيب عباد اهلل ووشاا با ،

) (1ينظه :السري ( ،)261 /11تاريخ اإلسالم (.)1378 /5
) (2ينظه :الورع ليمهوذي رقم (.)618
) (3ينظه :تاريخ دمشق ( ،)58 /55السري (.)014 /11
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وأرسي إىل أمحد لهقول فه رأي  ،فعفا عن  ،وقال :لعي يروّن ل صبهاّن حيازهنم

قتي .
( )1

وقال حنبل(( :صيهث بأيب عبد اهلل العرص ،فصىل معناا رجال يقاال لا :

حممد بن سعهد اخلُتَِّل ،وكاّن يعهف بالسنة ،فقعد أبو عبد اهلل بعد الصالة ،وبقهث

هث عان زياد بان
أنا وهو واخلتِّل يف املسجد ما معنا رابع ،فقال أليب عبد اهلل :رهن ر

خيف أال ير َيم؟ قال :كتب إ َيل أهل الثأه يساألوين عان أماهه ،فرتباث إلاههم،

فأخربهتم بمذهب  ،وما أحدث ،وأمههتم أال جيالسوه ،فاندفع اخلتِّل عىل أيب عبد اهلل،

فقال :واهلل ألردنَك إىل حمبسك ،وألدق َن أضالعك ...يف كالم كثري ،فقال يل أبو

عبد اهلل :ال تريم وال جتب  ،وأخذ أبو عبد اهلل نعيه وقام فدخل ،وقالُ :مه السراّن
أال يريموه وال يهدوا عيه  ،فام زال يصهح ،ثم خهج)) .
( )2

وقال ابن هانئ(( :كنث عند أمحد فقال ل رجل :يا أبا عبد اهلل ،قد اغتبتك

فاجعيني يف ّ
حل ،قال :أنث يف حل إّن مل رت ُعادْ  .فقياث لا  :جتعيا يف حال وقاد
اغتابك؟ قال :أمل تهين اشرتطث عيه )) .
( )3

ـ مجيل عرشة ولني جانب:
كاّن هذا اإلمام ا باتفاق من عهف ا من أشدي الناس حها ً  ،وأكهمهم نفس ًا،
) (1ينظه :املناقب ص (.)285
) (2ينظه :املناقب ص ( ،)286السري (.)221 /11
) (3ينظه :احليهة ( ،)147 /2املناقب ص (.)285
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وأمجيهم عرش ًة ،وأحسنهم أدب ًا ،لهس بالعجول ،وال اجلهول ،وال احلقود ،كااّن
دائم البِ ْ ِ
رش ،يلني اجلانب ،كثري اإلطهاق ،ال يسمع من إال مذاكهة العيم ،أو ِذكْاه
الصاحلني ،إ ّْن سرث فوقار وسروّن وإخبا  ،وإّن تريم فألفاظ حسنة ،ومعاين

مفهدة .
( )1

قال أبو بره املر ُهوذي(( :وقع بني عم أيب عبد اهلل وجريان منازعة ،فراانوا

جيهئوّن إىل أيب عبد اهلل فال ُيظهه هلم مه ري إىل عم  ،وال يأضب لعم  ،وييقاهم بام
يعهفون من الرهامة)) .
( )2

وقال املهموين ا وهو أحد أصحاب ا(( :كثري ًا ماا أساأل أباا عباد اهلل عان

اليش  ،فهقول :لبهك ،لبهك)) .
( )3

وقال املهوذي سمعث أبا عبد اهلل يقول :قد كناث رافقاث حيهاا ونحان

ورجعث مع إىل بأداد ،قال :فراّن حيهاا
فرتكث سامعي
 ،قال:
ُ
ُ

بالروفة فمه

يشره يل ذلك .
()4

وقال إسحاق بن إبهاههم(( :حرض جميس أيب عبد اهلل كبش الزنادقة ،فقياث

ل  :أي عدو اهلل ،أنث يف جميس أيب عبد اهلل ما تصنع؟ فسمعني أمحد ،فقال :ما لك؟

فقيث :هذا عدو اهلل كبش الزنادقة قد حرض املجيس ،فقال :من أمهكم هبذا؟ عمان
) (1ينظه :املناقب ص ( 283ا  ،)281السري (.)215 /11
) (2ينظه :املناقب ص (.)283
) (3ينظه :املناقب ص ( ،)283السري ( ،)218 /11تاريخ اإلسالم (.)1302 /5
) (4ينظه :اآلدا الرشعهة (.)121 /2
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أخذتم هذا؟ دعوا الناس يأخذوّن العيم وينرصفوّن لعل اهلل ينفعهم ب )) .
( )1

وكاّن إذا لقي أحد ًا َ
بش ب  ،وفهٍ بيقهاه وأكهم  ،قال أبو عبهد(( :زر أمحد

ابن حنبل يوم ًا يف بهت  ،فأجيسني يف صدر داره ،وجيس دوين؟ فقيث :يا أبا عبد اهلل،
ألهس يقال :صاحب البهث أحق بصدر بهت ؟ فقال :نعم ،ري ْق ُعدُ  ،و ُي ْق ِعدُ رمن يهيد.
قال :فقيث يف نف  :خذ إلهك يا أبا عبهد فائدة.

قال :ثم قيث ل  :يا أبا عبد اهلل ،لو كنث آتهك عىل ما تستحق ألتهتك كال

يوم ،فقال :ال تقل ،إّن يل إخوان ًا ال ألقاهم إال يف كل سنة مهة ،أنا أوثق بمودهتم

ممن ألقا كل يوم .قال :قيث :هذه أخهى يا أبا عبهد ،فيام أرد القهام قام معي،

فقيث :ال تفعل يا أبا عبد اهلل ،فقال :قال الشعبي :من متام زيارة الزائه أّن متيشا

مع إىل با الدار ،وتأخذ بهكاب  ،قال :قيث :يا أبا عبهد ،هذه ثالثة ،قال :فمشا
معي إىل با الدار ،وأخذ بهكايب)) .
( )2

وروى املهوذي :أ َّن رجالً عطس عند أمحد فيم حيمد اهلل ،فانتظهه أّن حيمد اهلل

فهشمت  ،فيم حيمد ،فيام أراد أّن يقوم ،قال ل أبو عبد اهلل :كهف تقاول إذا عطساث؟
قال :أقول :احلمد هلل ،فقال أبو عبد اهلل :يهمحك اهلل .
( )3

وتأمل يف حسن عرشت مع أهي فهام نقل املر ُهوذي(( :سمعث أباا عباد اهلل

) (1ينظه :اآلدا الرشعهة ( 8 /2( )252 /1ا .)2
) (2ينظه :طبقا احلنابية ( 211 /2ا  ،)212اآلدا الرشعهة (.)224 /0
) (3ينظه :اآلدا الرشعهة ( 028 /2ا .)022
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يقول :أقامث معي أم صالح ثالثني سنة فام اختيفث أنا وهي يف كيمة)) .
( )1

املطلب الثاين :العبادة والتألُه:
أس ليثبا  ،وقو ٌة ليبدّن ،وحصا ٌن مراني مان
صدق التعبد وكثهة التأل ٌ
الشبها املض َية ،والشهوا املُ ِذ َلة ،وقد ُع ِهف هذا اإلمام بتنسر مذ كاّن يافع ًا.
شامس(( :كنث أعهف أمحد بن حنبل ا وهو غالم ا وهو
يقول إبهاههم بن َ

حيهي اليهل)) .
( )2

عمن دوهنم.
وعبادت قد أذهيث شهوخ فضالً َ

يقول عبد الهزاق(( :كاّن أمحد بن حنبل إذا صىل يذكيهين شامئل السيف)) .
( )3

ومما عهف عن كثهة الصالة.
مه

ر
ثالث مئة ركعة ،فياام
يقول ابن عبد اهلل(( :كاّن أيب يصِّل يف كل يوم ولهية
من تيك األسواط أضعفت فراّن يصِّل يف كال ياوم ولهياة مئاة ومخساني

ركعة ،وقد كاّن رق ُه ر من الثامنني ،وكاّن يقهأ يف كل يوم ُسبع ًا ،صتم يف كل سبعة

أيام ،وكانث ل ختمة يف كل سبع لهال ،سوى صالة النهار ،وكاّن سااعة يصاِّل
العشا اآلخهة ينام نومة خفهفة ،ثم يقوم إىل الصباٍ يصِّل ويدعو)) .
()4

) (1ينظه :املناقب ص ( ،)040السري (.)002 /11
) (2ينظه :صفة الصفوة ( ،)074 /2السري ( ،)228 /11اآلدا الرشعهة (.)160 /2
) (3ينظه :تاريخ دمشق (.)243 /5
) (4ينظه :احليهة ( ،)181 /2تاريخ دمشق ( ،)033 /5املناقب ص (.)054
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ويقول ا أيض ًا ا(( :رأيث أيب ملا كرب وأس َن اجتهد يف قها ة القهآّن ،وكثاهة

الصالة بني الظهه والعرص ،فإذا دخ ْي ُث عيه انفتل مان الصاالة ،ورباام تريام،
ٍ
خمتاف أكثاه
وربام سرث ،فإذا رأيث ذلك خهجث فهعود لصالت  ،ورأيت وهاو

ذلك يقهأ القهآّن)) .
( )1

وحرا ابن هانئ ا وكاّن اإلمام توارى عنده زمن املحنة ا :أن مل يه أحاد ًا

وج ْهد النَ ْفس من أيب عبد اهلل ،قال :كاّن يصوم النهاار
أقوى عىل الزهد والعبادة ر

ويعجل اإلفطار ،ثم يصِّل بعد العشا اآلخهة ركعا  ،ثم ينام نومة خفهفاة ثام

يقوم فهتطهه وال يزال يصِّل حتا يطيع الفجه ،ثم يوته بهكعة ،وكاّن هذا دأب طول

مقام عندي ،ما رأيت فرت لهية واحدة ،وكنث ال أقوى مع عىل العباادة ،وماا رأيتا
مفطه ًا إال يوم ًا واحد ًا ،أفطه واحتجم .
( )2

وقال املهوذي :رأيث أبا عبداهلل يقوم لورده قهيب ًا من نصف اليهال حتاا

الس رحه ،ورأيت يهكع فهام بني املأه والعشا  .وقال :كنث مع أيب عبداهلل
يقار
َ

عيماث
نحو ًا من أربعة أشهه بالعسره ،واليدع قهام اليهال وقاها ة النهاار ،فاام
ُ
ِ
ّرس ذلك .
بختمة ختمها ،وكاّن ُي ُ
( )3

وقال إسحاق الروس (( :ورأيت كثري ًا يصِّل قبل الظهاه ثاامّن ركعاا ،

) (1ينظه :املناقب ص (.)063
) (2ينظه :املناقب ص (.)052
) (3ينظه :صفة الصفوة ( ،)002 /2واآلدا الرشعهة (.)282 /2
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يس ييم يف كل ركعتني)) .
( )1

وقال عبداهلل :رأيث أيب إذا كاّن ريح أو ظيمة أو أماه يفازع النااس منا ،

يفزع إىل الصالة كثري ًا والدعا حتا ينجِّل ذلك ،وأحسب أين رأيت فعل ذلك يف

الرسوف .
( )2

وقاال أيض ًا :كاّن أيب صتم القهآّن يف النهاار يف كال سابع يقاهأ كال ياوم

سبع ًا ،ال يراد يرتك نظه ًا .وقال حنبل :كاّن أباو عباداهلل صاتم مان اجلمعاة إىل
اجلمعة .
( )3

وكاّن رمح اهلل إذا صىل بالناس الصبح جيس أحهان ًا حتا تطيع الشمس .
()4

ختمث القهآّن
سمعث أمحد بن حنبل يقول:
وقال جعفه بن أيب هاشم(( :
ُ
ُ

يوم ًا ،فعدد ُ موضع الصرب فإذا هو نهيف وتسعوّن)) .
( )5

وقال عبد اهلل(( :كاّن أيب يقهأ القاهآّن يف كال أسابوع ختمتاني ،إحادامها

باليهل ،واألخهى بالنهار ،وقد ختم القهآّن يف لهية بمرة مصيه ًا ب )) .
( )6

) (1مسائل الروس رقم (.)732
) (2مسائل عبد اهلل رقم (.)601
) (3ينظه :املأني البن قدامة (.)611 /2
) (4ينظه :فتح الباري البن رجب (.)262 /5
) (5ينظه :املناقب ص (.)052
) (6ينظه :طبقا احلنابية (.)23 /1
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ٌ
ثاالث عاىل قدمها  ،وأنفاق يف بعضاها
وح رمح اهلل مخس حج  ،منها

ثالثني ،وقهل :عرشين درمه ًا .
( )1

) (1ينظه :احليهة ( ،)145 /2تاريخ دمشق ( ،)228 /5املناقب ص (.)062
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َ
كّشاف الكتب (تصانيفه وما كتب حوله)
وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :موقف اإلمام من التدوين والتأليف:
مل يرن اإلمام أمحد كاره ًا لوضع الرتاب مطيقا ًا ،وإناام كااّن راغبا ًا عان

تصنهف الرتب يف الفهوع والفق  ،ويهى أ َّن األوىل أ ّْن جتهد األحاديث من غريها

ولذا هنا عن كتابة كالم ومسائي دوّن احلديث لئال ينرصف الناس عان الرتاا
والسنة ،واألخذ منهام ،وحتا ييتفث أهل العيم إلههام ،استدالالً واستنباط ًا.

وأيض ًا ملا يرتتب عىل اجلمع بني النصوص وكالم العيام يف مسااق واحاد

من التأثري عىل الن ي بتقههد ،أو ختصه
ذلك.

أي نوع من أنواع رصف الداللة.
 ،أو ي

فاإلمام مل ين عن كتابة العيم وتدوين السانة واآلثاار ،بال ياهى ُضورة

قال إسحاق بن منصور :قيث ألمحد ::رم ْن كهه كتابة العيم؟ قاال :كهها

فه قوم .قيث :لو مل يرتب ذهب العيم؟ قال أمحد(( :ولاوال

قوم كثري ،ورخ
أي يش ٍ كنا نحن!)) .
كتابت ُ
( )1

فنهي اإلمام وكهاهت إنام هي يف كتاباة الاهأي والراالم ،ومزامحاة الان

بأقوال الهجال ،ومزج باخلالف واألقوال.

املهوذي(( :وسألت ا يعني اإلمام أمحد ا عن أيب بره األثاهم،
قال أبو بره ُ
( )1تقههد العيم ( ،)115ورشٍ عيل الرتمذي (.)123 /1
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هنهث أ ّْن يرتب عن ؟ قال :مل أقل إن ال يرتب عن احلديث ،إنام أكهه هاذه
قيث :ر
ُ
املسائل)) .
( )1

وقال أيض ًا(( :أهيرهم وضع الرتب ،تهكوا آثار رسول اهلل صىل اهلل عيها

وسيم وأقبيوا عىل الرالم)) .
( )2

سمعث أبا عبد اهلل :يقول(( :ال يعجبني يش ٌ من وضاع
وقال الروس :
ُ

الرتب ،رم ْن وضع شهئ ًا من الرتب فهو مبتدع)) .
( )3

وقال عبد اهلل(( :سمعث أيب ا وذكه وضع كتب ا فقال :أكههها ،هذا أبو

حنهفة وضع كتاب ًا ،فجا أبو يوسف ووضع كتاب ًا ،وجا حممد بن احلسن فوضع

كتاب ًا ،فهذا ال انقضا ل  ،كيام جا رجل وضع كتاب ًا ،وهذا مالاك وضاع كتابا ًا،

وجا الشافعي ايض ًا ،وجا هذا ا يعني أبا ثور ا وهذه الرتب رو ْض ُعها بدع ٌة ،كيام

جااا رجاال وضااع كتاب ا ًا ،وياارتك حااديث رسااول اهلل صااىل اهلل عيه ا وساايم
وأصحاب )) .
()4

وقال عثامّن بن سعهد(( :قاال يل أمحاد بان حنبال :ال تنظاه يف كتاب أيب

عبهااد ،وال فااهام وضااع إسااحاق ،وال ساافهاّن ،وال الشااافعي ،وال مالااك،
) (1من كالم اإلمام أيب عبد اهلل أمحد بن حنبل يف عيل احلديث ص ( )103رقم (.)036
( )2ينظه :الطهق احلرمهة (.)733 /1
( )3ينظه :الطهق احلرمهة (.)733 /1
) (4مسائل عبد اهلل رقم (.)1582
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وعيهك باألصل)) .
( )1

ويقول ابن القهم(( :وكاّن هبا ا يعني بأداد ا إمام أهل السنة عىل اإلطالق

أمحد بن حنبل الذي مأل األر

عي ًام وحاديث ًا وسان ًة ،حتاا إّن أئماة احلاديث

والسنة بعده هم أتباع إىل ياوم القهاماة ،وكااّن ريض اهلل عنا شاديد الرهاهاة

لتصنهف الرتب ،وكاّن حيب جتهيد احلديث ،ويرهه أّن يرتب كالم ويشتد عيه

جد ًا ،فعيم اهلل حسن نهت وقصده فرتب من كالم وفتواه أكثه من ثالثني سفه ًا،
وم َن اهلل سبحان عيهنا بأكثهها ،فيم يفتنا منها إال القيهل ،ومجع اخلالَل نصوصا

يف اجلامع الربري ،فبيغ نحو عرشين سافه ًا أو أكثاه ،وروياث فتاويا ومساائي ،

و ُحدي ث هبا قهن ًا بعد قهّن ،فصاار إماما ًا وقادوة ألهال السانة عاىل اخاتالف

طبقاهتم ،حتا إّن املخالفني ملذهب باالجتهاد واملقيدين لأريه يع يظموّن نصوصا
وفتاواه ،ويعهفوّن هلا حقها وقههبا من النصوص وفتاوي الصحابة)) .
( )2

قال حنبل(( :رأيث أبا عبد اهلل يرهه أّن يرتب يش من رأي أو فتواه)) .
( )3

وقال املهوذي(( :رأيث رجالً خهاسانه ًا قد جاا إىل أيب عباد اهلل فأعطااه

جز ا ،فنظه فه أبو عبد اهلل ،فإذا فه كالم أليب عبد اهلل ،فأضب فهماا الرتاا
من يده)) .
()4

) (1ينظه :مناقب اإلمام أمحد ص ( ،)278وينظه :ص (.)252
) (2إعالم املوقعني (.)28 /1
) (3ينظه :مناقب اإلمام أمحد ص (.)251
) (4ينظه :مناقب اإلمام أمحد ص (.)251
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ولذا مل يصنف كتاب ًا مستقالً يف الفق كام فعل بعض األئمة ،بل كاّن ينها عن ذلاك،

قال ابن اجلوزي(( :وكاّن ينها الناس عن كتابة كالم  ،فنظه اهلل ا تعاىل ا إىل حسن
قصده ،فنقيث ألفاظ وحفظثَ ،
فقل أ ّْن تقع مسألة إال ول فهها ن

من الفهوع

واألصول ،وربام عدمث يف تيك املسألة نصوص الفقها الذين صنَفوا ومجعوا)) .
( )1

املطلب الثاين :تصانيف اإلمام:
غني عن البهاّن احلديث عن أمههاة مصانفا اإلماام ،وقهمتهاا العيمهاة،

فشههت العيمهة املستفهضة وإمامت يف الدين أكرب دلهل وخري بههاّن.

والرالم يف مؤلفا اإلمام طويل جد ًا ،وذلك فهام تصح نسبت أو ال تصاح،

وأيض ًا وجود احتامل التداخل بني كتب وكتب تالمهذه رن رق رية الهوايا عن فمن الباحثني
من ينسب تيك الرتب إىل اإلمام ،بهنام فهيق آخه منهم ينسبها إىل تالمهذه  ،وفهام
( )2

يِّل مّرسد ملا نسب لإلمام من املؤلفا  ،مع اإلشارة إىل ما طبع منها:

) (1مناقب اإلمام أمحد ص (.)278
) (2فهنظه يف نسبة هذه الرتب إىل :منازل األئمة األربعة ص ( ،)202الساري ( 024 /11ا ،)001
تاريخ الرتاث العهيب ( 215 /0 /1ا  ،)224معجم املؤلفني ( 26 /2ا  ،)24ويف هذا املجاال
أشهد باجلهد الذي بذل فضاهية الشاهخ الادكتور عباد اهلل بان حمماد الطهيقاي يف كتابا الناافع

((معجم مصنفا احلنابية)) وإّن كاّن قد فات يش من ذلك ال سهام ما تتضمن كتاب شاهخي
اإلسالم ابن تهمهة وتيمهذه ابن الق يهم ،ففي كتابهام ماادة مو َثقاة عان كتاب اإلماام والهواياا

احلديثهة والفقههة عن  ،وكذا أشهد باجلهد الذي بذل الادكتور زيااد منصاور يف مقدماة تحقهقا

لسؤاال أيب داود السجستاين احلديثهة.
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 1ـ اإلرجا .
( )1

 2ـ األسامي والرنا .
( )2

 3ـ األرشبة .
( )3

 4ـ اإلمامة .
()4

 5ـ اإليامّن .
( )5

 6ـ التاريخ .
( )6

) (1ينظه :املحنة حلنبل ص ( ،)73والسري (.)270 /11
) (2وقد طبع يف مرتبة األقىص بالرويث عام 1736ه.
) (3ينظه :اجلهٍ والتعاديل ( ،)030 /1ولا يف ذلاك كتابااّن ((األرشباة الرباري)) ،و((األرشباة

الصأري)) ،وقد أشار إىل ذلك شهخ اإلسالم ابن تهمهاة يف جمماوع الفتااوى ( ،)185 /21ويف
الفتاوى الرربى ( ،)082 /7( ،)017 /1ويف القواعد النورانهة ص ( ،)2وقد طباع األرشباة
الصأري بهواية البأوي ثاالث طبعاا  ،األوىل بتحقهاق صابحي جاسام باسام ((األرشباة))،

والثانهة بتحقهق زهري الشاويش عام 1721ه ،والثالثة بتحقهق نشأ بن كامل املرصي ،وطبعت

تحمل عنواّن ((األرشبة الصأري)) عام 1720ه.
) (4ذكهه الذهبي يف السري (.)003 /11

) (5ذكهه ابن أيب حاتم يف اجلهٍ والتعديل نق ً
ال عان أبها ( ،)030 /1وأباو يعاىل يف العادة (،)260 /0
والرتاين يف الهسالة املستطهفة ص ( ،)02ويقاال :إّن خمطوطتا يف املتحاف الربيطااين كاام يف

تاريخ الرتاث العهيب (.)226 /0

) (6يهى بعض الفضال أن كتا العيل ومعهفة الهجال ،واهلل أعيم.
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 7ـ التفسري .
( )1

 8ـ اجلامع يف العيل ومعهفاة الهجاال ،رواياة ابنا عباداهلل ،واملاهوذي،

واملهموين ،وابن صالح .
( )2

 9ـ اجلامع الربري لعيوم اإلمام أمحد ،مجع اخلالل ،واملوجود منا الرتاب

التالهة:

* أحكام أهل امللل والردة والزنادقة وتارك الصالة والفرائش .
( )3

* أحكام النساء .
( )4

* الرتجل .
( )5

) (1أنره الذهبي يف الساري ( )522 /10( )028 /11صاحت  ،ووافقا العالماة براه أباو زياد يف
املفصل ( ،)057 /1وخولفا يف هذا ،ولعل الصوا إثبات  ،فقد ذكهه الزجاج يف معاين
املدخل َ

القهآّن ( ،)166 /7وابن النديم ص ( ،)023واخلطهب ( ،)045 /2وابن اجلوزي يف املناقاب

( ،)278وابن حجه يف التهذيب (.)233 /2

) (2وقد طبعث عدة طبعا من أوثقها التي بتحقهق الدكتور ويص اهلل عباس عام 1738ه ،رواياة
عبد اهلل مفهدة يف أربع جميدا  ،ورواية الباقني يف جميد.

) (3طبع طبعتني أجودمها التي بتحقهق الدكتور إبهاههم بن محد السايطاّن عاام 1716ه ،يف رساالة
عيمهة لدرجة الدكتوراه يف املعهد العايل ليقضا بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمهة.

) (4وقد طبع قدي ًام طبعة ممسوخة حمهفة بتحقهق عبد القادر عطا ،ثم طبع طبعة جهدة بتحقهق عماهو
عبد املنعم سيهم عام 1720ه ،واملوجود جز من الرتا .

) (5طبع بتحقهق الشهخ الدكتور عبد اهلل بن حممد املطيق عام 1716ه.
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* الوقوف .
()1

 11ـ جز انتقاه من حديث عِّل بن بحه بن بهي .
( )2

 11ـ جوابا القهآّن .
( )3

 12ـ حديث شعبة .
()4

 13ـ حديث الشهوخ .
( )5

 14ـ الهد عىل اجلهمهة والزنادقة .
( )6

 15ـ رسائل يف االعتقاد كتبها إىل بعض أصحاب .
()7

) (1طبع بتحقهق الدكتور عبد اهلل بن أمحد الزيد عام 1713ه.
) (2ينظه :املستدرك (.)228 /0
) (3ذكهه اخلطهب يف تاريخ بأداد (.)045 /2
) (4ذكهه اخلطهب البأدادي ( ،)045 /2وابن اجلوزي يف املناقب ص (.)278
) (5ذكهه اخلطهب البأدادي ( ،)045 /2وابن اجلوزي يف املناقب ص (.)278
) (6وقد طبع طبعا كثرية ،أشههها طبعة الدكتور عباد الاهمحن عمارية ،عاام 1732ه ،وآخههاا
طبعة دار غهاس يف الرويث العامهة ،بتحقهق الشهخ دغش بن شبهب العجماي ،عاام 1726ه،
وهي أفضل الطبعا وأتقنها.

) (7ومجهع هذه الهسائل موجودة ضمن كتا طبقاا احلنابياة البان أيب يعاىل ،وقاد قاام الشاهخ
الدكتور صالح بن عبدالعزيز التاوجيهي بتقاديم أطهوحتا العيمهاة ليامجساتري لدراساة هاذه

الهسائل ،وعنواّن الهساالة (( الهساائل واملساائل العقدياة يف طبقاا احلنابياة مجاع وتهتهاب

وتعيهق)) عام 1711ه ،مقدمة لريهة أصول الدين بجامعة اإلمام حممد بن ساعود اإلساالمهة،
وهي قهد الطبع.
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 16ـ الزهد .
( )1

 17ـ السنة الربري .
( )2

 18ـ الصالة .
( )3

 19ـ طاعة الهسول صىل اهلل عيه وسيم .
()4

 21ـ الفتن.

 21ـ فضائل أهل البهث .
( )5

 22ـ فضائل الصحابة .
( )6

 23ـ مسند أهل البهث .
()7

) (1وقد طبع طبعا جتارية متعددة ،منها بدار الهياّن عام 1738ه ،ويعمل األستاذ الادكتور عاامه
حسن صربي عىل تحقهق  ،وهو كتا كبري جد ًا حتا قهل :إن يبيغ ثيث املسند.

) (2وبعضهم يهى أن كتا السنة ليخالَل الذي طبع من بعض األجزا .
) (3الصوا صحة نسبتها إىل اإلمام ،وقد طبعث طبعاا كثارية ،مفاهدة وضامن جماامهع ،وهاي
ضمن كتا طبقا احلنابية البن أيب يعىل.

) (4ذكهه ابن النديم ص ( ،)023والداودي يف طبقا املفّرسين ( ،)41 /1والرتاا مفقاود ا حساب

عيمي ا وقد مجع بعض مادت الشهخ عبد العزيز السدحاّن يف رسالة صأرية ،وطبعث مؤخه ًا يف

الدار األثهية.

) (5ذكهه احلاكم يف املستدرك ( )154 /0والظاهه أن جز من كتا فضائل الصحابة.
) (6وهو مطبوع يف جميدين ،بتحقهق الدكتور ويص اهلل عباس ،يف دار ابن اجلوزي.
) (7وهو مطبوع يف جز صأري ،بتحقهق عبد اهلل اليهثي ،عام 1738ه ،يف مؤسسة الرتاب الثقافهاة،
وهو جز من املسند.
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 24ـ الفهائض .
( )1

 25ـ املسند .
( )2

 26ـ املقدم واملؤخه يف القهآّن .
( )3

 27ـ املناسك الصأري .
()4

 28ـ املناسك الربري .
( )5

 29ـ الناسخ واملنسوخ .
( )6

 31ـ نفي التشبه .
()7

 31ـ النوادر .
( )8

) (1ذكهه ابن النديم يف الفههسث ص ( ،)023وابن اجلوزي يف املناقاب ص ( ،)610والاذهبي يف
السري (.)028 /11

) (2وطبع طبعا كثرية ،وأفضيها طبعتاّن :األوىل التاي باإرشاف معاايل الشاهخ الادكتور عباد اهلل

الرتكي ،طبعث يف مخسني جميد ًا بمؤسسة الهسالة ،والثانهة طبعة املرنز اإلسالمي والتاي أرشف
عيهها شهخنا العالمة أمحد معبد.

) (3ذكهه اخلطهب يف تاريخ بأداد (.)045 /2
) (4ذكهه اخلطهب يف تاريخ بأداد ،وابن أيب يعىل يف الطبقا  ،وابن اجلوزي يف املناقب.
) (5ذكهه ابن النديم ص ( ،)023وابن اجلوزي ص (.)278
) (6ذكهه ابن اجلوزي يف املناقاب ص ( ،)278وقهال :إّن صورتا يف مرتبة الشهخ محاد األنصااري
ا رمح اهلل ا ولهس األمه كذلك.

) (7ذكهه الذهبي يف السري (.)003 /11
عِّل أيب =
) (8ذكهه عبد اهلل عن أبه يف املسند ( )752 /07( ،)156 /28فهقول عبد اهلل(( :أماله َ
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 32ـ الورع .
( )1

 33ـ أجوبة املسائل احلديثهة والفقههة عن سؤاال تالمهذه .
( )2

محاالً
كتب أمحد يوم ما  ،فبيأاث اثناي عرشا ِ ْ
قال أبو زرعةُ (( :حزر ْ
ُ

ِ
وعدْ الً ،ما كاّن عىل ظهه كتا منها حديث فالّن ،وال يف بطن حدثنا فالّن ،كال

ذلك كاّن حيفظ )) .
( )3

املطلب الثالث :اجلهود العلمية املعارصة حول اإلمام وعلومه:
شخصهة هبذا الوصف ،وإمام هبذا اإلبداع واإلنجاز أنَا يتأتَا لنا إحصا

وقفث
اجلهود العيمهة التي ُعنهث بشخصهت  ،وعيوم  ،ولرني سأذكه أهم وأبهز ما
ُ

عيه  ،أو عىل عنوان  ،مع ذكه املطبوع منهاا ،وبعاض هاذه اجلهاود مماا يساتحق
=
= يف النوادر)) وربام قال(( :وجدت يف كتا النوادر)) ،ويسما الفوائد.

) (1يهى بعض الباحثني َ
املهوذي ،وقد طبع أكثاه مان طبعاة ،ويف
أّن املهاد ب كتا الورع أليب بره ُ
بعضها نسب إىل اإلمام أمحد.

) (2وقد طبع منها :رواية الروس  ،واألثهم ،وجز من مسائل حه  ،وعبد اهلل ،وصاالح ،وجاز

من مسائل األثهم ،وابن هانئ ،وأيب داود ،والبأوي ،بعضها كامية وأخهى أجزا منها ،ومجعث
مجية من املسائل التي مل توجد خمطوطتها يف أبحاث عيمهة حمرَمة كمسائل األثاهم ،واملهماوين،

وأيب طالب املشراين ،وحه الرهمااين ،ومهناا الشاامي ،وحنبال ،واملاهوذي ،ويعقاو بان

الرحال ،والفضل بن زياد.
ُبخْ تراّن ،وحيها
َ
) (3ينظه :سري أعالم النبال (.)188 /11
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اإلشادة والتنوي ب لتمهزه ،ومل أذكه منها ما يتعيق برتمجة اإلمام ،فمن ذلك:
* أثه اإلمام أمحد يف السنة ،ليباحث عبد الهمحن بن عبد الفتاٍ الزغبي.
* األحاديث التي أع َيها اإلمام أمحد ،ليباحث عهسا بن حممد املسمِّل.
* آرا اإلمام أمحد بن حنبل يف التفسري وعيوم القهآّن ،ليدكتور خالد بان

سيهامّن املزيني.

* استدراكا ابن تهمهة فهام نسب إىل اإلمام أمحد يف العبادا  ،ليباحاث

إبهاههم بن عبد العزيز الأنَام.

* أصول الدين عند إمام أهل السنة أمحد بن حنبل ،ليدكتور عباد اهلل بان

سيهامّن اجلارس.

* أصول فقها احلديث ،رشٍ أصول وفتاوى اإلماام أمحاد لإلماام ابان

القهيم ،ليباحث جمدي بن محدي بن أمحد.

* أصول مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ،عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي (ط).
* اإلمام أمحد بن حنبل حمتسب ًا ،ليباحث عبد اهلل بن سعد الأامدي.

(ط).

* إعادة النظه يف بعض ما نسب إىل إمام أهل األثه ،ليباحث خالد الوقهث
* اإلمام أمحد بان حنبال وآراؤه يف الرتبهاة ،ليباحاث ختاام بان حمماود

القهعاّن.

* تعار
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ابن طالل محداّن.
* تهمجة اإلمام أمحد بن حنبل وقصت مع املسند وبهاّن اجلهود املبذولاة يف

خدمت  ،ليباحث د .عامد عِّل حسني ،يف دار القهمة باإلسرندرية (ط).2338 ،

* اجلامع لعيوم اإلمام أمحد ،جمموعة من الباحثني يف دار الفالٍ بمرص (ط).
نص عند ابن تهمهاة يف العباادا ،
* احلرم املوافق ألصل اإلمام أمحد أو ي

ليباحث فهصل بن حيها بن عِّل املعايف.

* الهأي عند اإلمام أمحد بن حنبل ،ليباحث عثامّن بن إبهاههم املهشد.
* الهأي يف مذهب اإلمام أمحد بان حنبال ،ليادكتور حمماد بان عباد اهلل

العجالّن.

* رجعا

الشيعاّن.

اإلمام أمحد الفقههاة يف العباادا  ،ليادكتور عاِّل بان ناارص

* الهواة الذين اختيفث فههم أقوال اإلمام أمحاد بان حنبال مان حاهف

األلف إىل حهف الظا  ،ليباحث عبده كدَ اف الرد.

* ال هواة الذين اختيفث فههم أقوال اإلمام أمحد بن حنبل من حهف العني

إىل حهف الها  ،ليباحث خالد بن حممد القناوي.

صححها شهخ اإلسالم ابن تهمهاة ،ليباحاث
* روايا اإلمام أمحد التي َ

خالد بن حسن احلارثي.

* روايا اإلمام أمحد بن حنبل يف األصول ،ليباحاث حمماد بان ساعود
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احلهيب.
* عقهدة احلنابية وصيتها باإلمام أمحد بن حنبل ،ليباحث رشكاتو بن عبد اهلل

بره سيبار.

* العقهدة السيفهة بني اإلمام ابن حنبل واإلمام ابن تهمهة ،ليباحث ساهد

ابن عبدالعزيز حممد.

* الفهوق الفقههة التي ن َ عيهها اإلمام أمحاد ،أرباع رساائل عيمهاة يف

اجلامعة اإلسالمهة باملدينة املنورة ا قهد العمل ا.

* فق اإلمام أمحد يف االحتسا  ،ليباحث مهنا بن سيهامّن املهنا.
* الفره الرتبوي عند اإلمام أمحد بن حنبل ،ليباحث مجعاّن بن أمحاد بان

صالح الدب .

* فوائد وشواهد من حمنة اإلماام أمحاد .ليباحاث إباهاههم بان عباد اهلل

الأامدي (ط).

* القواعد والضوابط الفقههة املهوية عن اإلمام أمحد ،ليدكتور سعود بان

عبد اهلل التوجيهي.

* القول األمحد يف بهاّن غيط من غيط عىل اإلمام أمحد ،مان كاالم شاهخ

اإلسالم ابن تهمهة .مجع الباحث مهاد شرهي (ط).

* خمتيف احلديث عند اإلمام أمحد ،ليدكتور عبد اهلل بن فوزاّن الفوزاّن (ط).
* املدخل املفصل إىل فق اإلمام أمحد بن حنبل ،ليعالمة بره أبو زيد (ط).
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* املذهب احلنبِّل دراسة يف تارص وسامت وأشهه أعالم ومؤلفات  ،ملعايل

الدكتور عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي (ط).

* املسائل األصولهة املنصوصة عن اإلمام أمحد ،ليباحثة دالل بنث عبد الهمحن

أبو ُد رج ْني.

* مسائل اإلمام أمحد الفقههة املنصوصة عنا يف طبقاا احلنابياة (قسام

العبادا ) ،ليباحث عائض بن فدغوش احلارثي.

* مسائل اإلمام أمحد الفقههة املنصوصة عن يف طبقا احلنابياة (يف غاري

العبادا ) ،ليباحث عبد الهمحن بن صالح الأفهِّل.

* املسائل الفقههة التي توقف فهها اإلمام أمحد ،ليباحث ريا

ديا الضمريي (ط).

بان أمحاد

* املسائل الفقههة التي مل صتيف فهها قول اإلمام أمحد ،ليادكتور إباهاههم

جالو بن حممد (ط).

* املسائل والهسائل املهوية عن اإلمام أمحد بن حنبل يف العقهدة ،ليدكتور

عبد اإلل األمحدي (ط).

* مسند اإلماام أمحاد وعناياة احلنابياة با  ،ليباحثاة بارعاة بناث مطااع

الطهابهيش.

* مصطيحا الفق احلنبِّل وطهق استفادة األحرام من ألفاظ  ،ليدكتور

سامل بن عِّل الثقفي (ط).
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* مفاتهح الفق احلنبِّل ،ليدكتور سامل بن عِّل الثقفي (ط).
* مفهدا اإلمام أمحد يف املعامال  ،ليباحث عبد اهلل بن محود الفهاج.
* امليتقط يف دفع ما ذكه عن اإلمام أمحد من الراذ والأياط ،ليبااحثني

عِّل أبو احلسن ،وعمه األمحد (ط).

* منه اإلمام أمحد بن حنبل يف إعالل األحاديث ،ليدكتور بشري بن عِّل

ابن عمه (ط).

* منه اإلمام أمحد بن حنبال يف األماه بااملعهوف والنهاي عان املنراه،

ليباحث احلسن بن احلسني الهحهاوي.

* منه اإلمام أمحد يف التعامل مع الفهق وأهل األهوا والبدع ،ليباحث

عبد الهمحن بن عبد اهلل الرتكي.

* منه اإلمام أمحد يف التعيهل وأثهه يف اجلهٍ والتعديل من خالل كتابا

العيل ومعهفة الهجال ،ليدكتور أبو بره بن الطهب كايف (ط).
عامه.

* منه اإلمام أمحد يف الدعوة اإلسالمهة ،ليباحث حممد بن سهد بن أمحد
* منه اإلمام أمحد يف عيم العيل من خالل كتاب العيل ومعهفة الهجال،

ليباحث عبد اهلل بن حممد احلسباّن.

* موقف اإلمام أمحد بن حنبل من الزنادقة واجلهمهاة ،ليباحاث عهساا
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يوجا آر مصطفا.
وبعدي :

رقم ُ  ،وقدَ ر كتابترا ُ  ،فاإ ّْن صاواب ًا فاحلماد هلل ،وإّن خطا ًأ
يّرس اهلل ر
فهذا ما َ

َ
وصىل اهلل وس َيم عىل نبهناا حمماد وآلا وصاحب
فأستأفه اهلل ،واهلل تعاىل أعيم،
أمجعني.
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فهرس أهم املصادر واملراجع
 1ـ أمحد بن حنبل إمام أهل السنة .عبد الأني الادقه .ط /الهابعاة .عاام

1723ه .دار القيم ا دمشق.

 2ـ أمحد بن حنبل بني حمنة الدين وحمنة الدنها .أمحد عبد اجلواد الادومي.

ط /األوىل .عام 1083ه .املرتبة التجارية الرربى ا مرص.

 3ـ أمحد بن حنبل السرية واملذاهب .سعدي أبو جهب .ط /األوىل .عاام

1718ه .دار ابن كثري ا دمشق ،بريو .

 4ـ أخبار الشهوخ وأخالقهم .أليب براه املاهوذي ( 245ه) .تحقهاق:

عامه حسن صربي .ط /األوىل .عام 1726ه .دار البشائه .بريو .

 5ـ األسامي والرنا .اإلمام أمحد بن حنبل الشهباين271 ( .ه) .تحقهق:

عبداهلل بن يوسف اجلديع .ط /األوىل .عام 1736ه .مرتبة دار األقىص ا الرويث.
بأداد.

 6ـ األرشبة .اإلمام أمحد بن حنبل .تحقهق :صبحي جاسم .مطبعة العاين ا
 7ـ األرشبة الصأري .اإلمام أمحد بن حممد بن حنبل ( 271ه) .تحقهق:

أيب يعقو نشأ بن كامل املرصاي .ط /األوىل .عاام 1720ه .دار الضاها اا
طنطا.

 8ـ أصول السنة .عبدوس بن مالك العطار .تحقهق :الولهد بن حممد نبها

ابن يوسف النرص .ط /األوىل .عام 1716ه .مرتبة ابن تهمهة ا القاههة.
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 9ـ إعادة النظه يف بعض مانسب إىل إمام أهل األثه أمحد بن حنبل .خالاد

ابن صالح الوقهث .ط /األوىل .عام 1720ه .دار اخلضريي ا املدينة املنورة.

 11ـ االعتقاد .أليب احلسني حممد بن القايض أيب يعىل الفها  .تحقهق :د /حممد

ابن عبدالهمحن اخلُ رم يهس .ط /األوىل .عام 1720ه .دار أطيس اخلرضا ا الهيا

.

 11ـ اعتقاد اإلمام املنبل أيب عبداهلل أمحد بن حنبل .أبو الفضل عبد الواحد

ابن عبدالعزيز بن احلارث التمهمي ( 713ه) .تحقهق :أيب املنذر النقاش أرشف

صالٍ عِّل .ط /األوىل .عام 1722ه .دار الرتب العيمهة ا بريو  ،لبناّن.

 12ـ إعالم املوقعني عن ر العاملني .شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بان

أيب بره املعهوف بابن قهم اجلوزياة451 ( .ه) .املحقاق :حمماد حمهاي الادين

عبداحلمهد .عام 1734ه .املرتبة العرصية ا بريو .

 13ـ اإلماام أمحااد باان حنبال .د /مصااطفا الشاارعة .ط /األوىل .عااام

1737ه .دار الرتا اليبناين .مرتبة املدرسة.

 14ـ األمه باملعهوف والنهي عن املنره .احلاف أبو بره أمحد بن حممد بن

هاروّن اخلالل011 ( .ه) .تحقهق :مشهور حسن حممود سايامّن وهشاام بان

إسامعهل السقا .ط /األوىل .عام 1713ه .املرتب االسالمي دار عامر ا األردّن،
عامّن.

 15ـ األمه باملعهوف والنهي عن املنره .القايض أبو يعىل حممد بن احلسني

ابن الفاها احلنبِّل758 ( .ه) .تحقهاق :د /حممد مصاطفا رأ ُباوه الشانقهطي.
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ط /األوىل .عام 1718ه .دار البخاري ا املدينة املنورة.
 16ـ أهل امليل والهدة والزنادقة من كتا اجلامع ليخالل .أيب بره أمحاد

ابن حممد بن هاروّن بن يزيد البأدادي احلنبِّل011 ( .ه) .تحقهق :د /إبهاههم

ابن محد السيطاّن .ط /األوىل .عام 1716ه .مرتبة املعارف لينرش والتوزياع اا
الهيا

.

 17ـ البداية والنهاية .ابن كثري إسامعهل بن عماه القاهيش447 ( .ه).

املحقق :د /عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي .ط /األوىل .عام 1712ه .دار هجه.
 18ـ تاريخ اإلسالم .لإلمام الذهبي (

478ه) .املحقق :بشاار عاواد.

ط /األوىل .عام 1727ه .دار الأه اإلسالمي .لبناّن.

 19ـ تاريخ بأداد .أبو بره أمحد بن عِّل اخلطهب البأدادي760 ( .ه).

املحقق :بشار عواد .ط /األوىل .عام 1722ه .دار الأه اإلسالمي .لبناّن.

 21ـ تاريخ الرتاث العهيب .د /فؤاد سزكني .جامعة اإلمام حممد بن سعود

اإلسالمهة .عام 1711ه.

 21ـ التاريخ الربري .أبو عبد اهلل حممد بن إسامعهل بان إباهاههم اجلعفاي

البخاري256 ( .ه) .ط /الثانهة .عام 1711ه .دار الفره ا لبناّن.

 22ـ تذكهة احلفاظ .اإلمام أبو عبد اهلل شمس الدين الاذهبي478 ( .ه).

ط /األوىل .دار إحها الرتاث العهيب ،لبناّن.

 23ـ الرتجل من اجلامع لعيوم اإلمام أمحد بن حنبل .أباو براه أمحاد بان
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حممد اخلالل .تحقهق :د /عبداهلل بن حمماد املطياق .ط /األوىل .عاام 1716ه.
مرتبة املعارف لينارش والتوزيع ا الهيا

.

 24ـ تقهيب التهذيب .احلاف أمحد بن عِّل ابن حجه العسقالين852 ( .ه).

تحقهق :أيب األشبال صأري أمحد شاغف الباكستاين .ط /األوىل .عام 1716ه .دار
العاصمة ا الهيا

.

 25ـ هتذيب األجوبة البن حامد ( 730ه) .تحقهاق :عباد العزياز بان

حممااد باان عهسااا القائاادي .ط /األوىل .عااام 1703ه ،مطبوعااا اجلامعااة

اإلسالمهة باملدينة املنورة.

 26ـ هتذيب التهذيب .احلاف أمحد بن عِّل ابن حجه العسقالين852 ( .ه).

مصور عن ط /األوىل .عام 1026ه .جميس دائهة املعارف النظامهة ا اهلند.
َ

 27ـ هتذيب الرامل يف أسام الهجال ،مجال الادين أباو احلجااج يوساف

املزي( .

عواد معهوف .ط /األوىل .عام 1710ه.
472ه) .تحقهق :د /بشار َ

مؤسسة الهسالة ا بريو .

 28ـ ثالث رسائل يف االعتقاد .عمهو عبد املنعم سيهم .ط /األوىل .عاام

1722ه .دار العاصمة ا الهيا

.

 29ـ جامع بهاّن العيم وفضي  .اإلمام املحدث أبو عمه يوسف ابن عبد الارب

القهطبي760 ( .ه) .تحقهق :أيب األشبال الزهريي ط /األوىل .عام 1717ه.
دار ابن اجلوزي ا الدمام.
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 31ـ جامع العيوم واحلرم .زين الدين أبو الفهج عبد الهمحن ابن رجاب

احلنبِّل425 ( .ه) .تحقهق :شعهب األرناؤوط وإبهاههم بااجس .ط /األوىل.
عام 1711ه .مؤسسة الهسالة ا بريو .

 31ـ اجلهٍ والتعديل .أبو حممد عبد الهمحن بن أيب حاتم الهازي024 ( .ه).

مصور عن ط /األوىل .عام 1041ه .دار إحها الرتاث العهيب ا بريو .
َ

 32ـ جز فه املسائل التي حيف عيهها أمحد .أبو احلسني حممد ابن القايض

أيب يعىل526 ( .ه) .تحقهق :أيب عبد اهلل حممود بن حممد احلاداد .ط /األوىل.
عام 1734ه .دار العاصمة ا الهيا

.

 33ـ جز فه مسائل عن أيب عبداهلل أمحد بن حنبل271 ( .ه) .احلاف

عبداهلل بن حممد بن عبدالعزيز البأوي014 ( .ه) .تحقهق :أيب عبد اهلل حمماود

ابن حممد احلداد .ط1734 /ه .دار العاصمة ا الهيا

.

 34ـ اجلوهه املحصل يف مناقب اإلمام أمحد بن حنبل .ملحمد بن أيب براه

السعدي احلنبِّل233 ( .ه) .تحقهق :د /عبداهلل بن عبد املحسن الرتكي .ط /األوىل.
عام 1734ه .هجه.

 35ـ احلث عىل التجارة والصناعة والعمل من جامع اخلالل .تحقهق :عبد الفتاٍ

أبو غدة .ط /األوىل .عام 1715ه .مرتب املطبوعا اإلسالمهة ا بحيب.

 36ـ حيهة األولها وطبقا األصفها  :أليب نعهم أمحد بن عبد اهلل األصفهاين

( 703ه) .ط /الثانهة .عام 1048ه .دار الرتا العهيب ،بريو ا لبناّن.
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 37ـ احلنابية يف بأداد .حممد بن حممود .ط /األوىل .عام 1736ه .املرتب

االسالمي ا بريو  ،لبناّن.

 38ـ ابن حنبل ا حهات وعرصه ا .حممد أبو زههة .دار الفره العهيب.
 39ـ الدر املنضد يف أسام كتب مذهب اإلمام أمحد .الشاهخ عباد اهلل بان

عىل بن محهد احلنبِّل1076 ( .ه) .تحقهق :جاسم بن حممد الفههد الادورسي.

ط /األوىل .عام 1713ه .دار البشائه اإلسالمهة .ا بريو  ،لبناّن.

 41ـ ذكه حمنة اإلمام أمحد بان حنبال .حلنبال بان إساحاق ( 240ه).

تحقهق :د /حممد نأش .ط /الثانهة .عام 1730ه .مطبعة سعدي ا مرص.

 41ـ الهد عىل اجلهمهة والزنادقة .لإلماام أمحاد بان حنبال ( 271ه).

تحقهق :د /عبد الهمحن عمرية .ط /الثانهة .عام  .1732دار اليوا ا الهيا

.

 42ـ رسالة الصالة .اإلمام أمحد بن حنبل ( 271ه) .املرتبة السايفهة ا

القاههة.

 43ـ الهسالة املستطهقة لبهاّن مشهور كتب السنة املرشفة .حممد بن جعفاه

الرتاين .عام 1736ه .دار البشائه اإلسالمهة.

 44ـ رفع النقا عن تهاجم األصحا  .الشهخ إبهاههم بن حممد بن سامل

ابن ضوياّن ( 1050ه) .تحقهاق :حماب الادين أيب ساعهد عماهو بان غهاماة

العمهوي .ط /األوىل .عام 1718ه .دار الفره ا بريو  ،لبناّن.

 45ـ الزهد .لإلمام أمحد بن حنبل الشهباين271 ( .ه) .ط /األوىل .عام
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1738ه .دار الهياّن ليرتاث ا القاههة.
 46ـ السنة .لإلمام عبداهلل بن أمحد بن حنبل223 ( .ه) ا .تحقهق :د /حممد

ابن سعهد بن سامل القحطاين .ط /الهابعة .عام 1716ه .دار عامل الرتب.

 47ـ السنة .أليب بره أمحد بن حمماد بان هااروّن اخلاالل011 ( .ه).

تحقهق :د /عطهة الزههاين .ط /األوىل .عام 1713ه .دار الهاية ا الهيا

.

 48ـ السنن .أليب بره أمحد بن حممد األثهم (261ه) ا قطعاة يسارية مان

أول الرتا ا تحقهق :عامه حسن صربي .ط /األوىل .عام 1725ه .دار البشاائه ا
بريو .

 49ـ سؤاال أيب داود لإلمام أمحد بن حنبل .اإلمام سيهامّن بن األشعث

السجستاين245 ( .ه) .تحقهق :زياد حممد منصور .ط /األوىل .عام 1717ه.
مرتبة العيوم واحلرم ا املدينة املنورة.

 51ـ سري أعالم النبال  .ليحاف شمس الدين حممد بن أمحاد بان عاثامّن

الذهبي( .

478ه) .تحقهق :شعهب األرنؤوط وآخاهين .ط /الساابعة .عاام

1713ه .مؤسسة الهسالة ا بريو .

 51ـ سرية اإلمام أمحد بن حنبل .أليب الفضل صالح بن اإلمام أمحاد بان

حنبل265 ( .ه) .تحقهاق :د /فاؤاد بان عباداملنعم أمحاد .ط /الثالثاة .عاام
1715ه .دار السيف ا الهيا

.

 52ـ شذرا الذهب يف أخبار من ذهب .أبو العامد احلنبِّل عبد احلي بان
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أمحد الدمشقي( .

1382ه) .تحقهاق :حمماود األرنااؤوط .ط /األوىل .عاام

1736ه .دار ابن كثري ا دمشق ،بريو .

 53ـ رشٍ أصول فتاوى اإلمام أمحد .جمدي بن محدي بن أمحد بن حممد.

ط /األوىل .عام 1722ه.

 54ـ رشٍ اعتقاد اإلمام أمحد لعِّل بن شره .خمطوط .مصور عان مرتباة

الشهخ محاد األنصاري.

 55ـ رشف أصحا احلديث .أبو بره أمحد بن عاِّل املعاهوف باخلطهاب

البأدادي( .

760ه) .تحقهق :حممد سعهد أوغاِّل .عاام 1022ه .دار إحهاا

السنة النبوية ا تهكها.

 56ـ طبقا احلنابية .أبو احلساني حمماد بان أيب يعاىل الفاها البأادادي

احلنبِّل526 ( .ه) .تحقهق :د /عبدالهمحن بن سيهامّن العثهمني .عام 1712ه.

 57ـ العرب يف خرب من غرب .شمس الدين حممد بن أمحاد الاذهبي ( 478ه).

تحقهق :فؤاد سهد .عام 1261م .دائهة املطبوعا والنرش ا الرويث.

 58ـ العدة يف أصول الفق  .القايض أباو يعاىل حمماد بان احلساني الفاها

البأدادي احلنبِّل( .

758ه) .تحقهق :د /أمحد عِّل سري املباركي .ط /األوىل.

عام 1733ه .مؤسسة الهسالة ا بريو  ،لبناّن.

 59ـ العيل ومعهفة الهجال .لإلماام أمحاد بان حنبال (271ه)( .رواياة

املهوذي ،وصالح ،واملهموين) .تحقهق :د /وىص اهلل بن حممد عباس .ط /األوىل.
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عام 1738ه .الدار السيفهة ا بومباي ،اهلند.
 61ـ العيل ومعهفة الهجال .لإلمام أمحد بن حنبال ( 271ه)( .رواياة

ابنا عبااد اهلل) .تحقهااق :ويص اهلل عباااس .ط /األوىل .عااام 1738ه .املرتااب
اإلسالمي ا بريو  ،لبناّن.
الهيا

 61ـ غااذا األلبااا  .الشااهخ حممااد الساافاريني1188 ( .ه) .مرتبااة
احلديثة ا الهيا

.

 62ـ الفتاوى الرربى .اإلمام تقي الدين ابن تهمهة428 ( .ه) .تحقهق:

حسنني حممد خميوف .دار الرتب احلديثة ا مرص.

 63ـ فتح الباري .احلاف زين الدين أبو الفهج ابن رجاب425 ( .ه).

تحقهق :جمموعة من املحققني ط /األوىل .عام 1714ه .مرتبة الأهباا األثهياة.

املدينة النبوية.

 64ـ فتح الباري .احلاف أمحد بن عِّل بن حجه العسقالين852 ( .ه).

تحقهق وتصحهح :سامحة الشهخ عبد العزيز ابن باز .تهقهم :حممد فؤاد عبد البااقي.
عام 1043ه .املطبعة السيفهة ا القاههة.

 65ـ فضائل الصحابة .اإلمام أمحاد بان حمماد بان حنبال271 ( .ه).

تحقهق :ويص اهلل بن حممد عباس .ط /الثانهة .عام 1723ه .دار ابن اجلوزي اا

الهيا

.

 66ـ فوائد وشواهد من حمنة اإلمام أمحد .إبهاههم بان عباد اهلل الأامادي
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ط /األوىل .عام 1723ه .دار القاسم ا بريو .
 67ـ القول األمحد يف بهاّن غيط من غيط عىل اإلمام أمحد .من كالم شاهخ

اإلسالم ابن تهمهة .مجع :مهاد شرهي .ط /األوىل .عام 1718ه .دار العاصمة ا
الهيا

.

 68ـ كشف الظنوّن عن أسامي الرتب والفناوّن .مصاطفا بان عباد اهلل

القسطنطهني املعاهوف بحااجي خيهفاة .عاام 1710ه .دار الرتاب العيمهاة ا

بريو  ،لبناّن.

 69ـ الرفاية يف عيم الهواية .أبو بره أمحد بان عاِّل بان ثاباث املعاهوف

باخلطهب البأدادي760 ( .ه) .دار الرتب العيمهة ا بريو .

 71ـ جمموعة الهسائل واملسائل .تقي الدين أمحد بن عبد احليهم ابن تهمهة

( 428ه) .تحقهااق :مجاعااة ماان العيااام بااإرشاف النااارش .ط /األوىل .عااام
1730ه .دار الرتب العيمهة ا بريو .

 71ـ جمموع فتاوى شهخ اإلسالم ابن تهمهة .مجع :عبد الهمحن بن حممد بن

قاسم احلنبِّل ،وابن حممد .ط /األوىل .عام 1028ه.

 72ـ حمنة اإلمام أمحد بن حممد بن حنبل .اإلمام عبد الأني بن عبد الواحد بن

املقديس633 ( .ه) .تحقهق :د /عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي .ط /األوىل.
عام 1734ه .دار هجه.

 73ـ خمترص طبقا احلنابية .الشهخ حممد بن عماه البأادادي آل شاطا.
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ط /األوىل .عام 1736ه .دار الرتا العهيب ا بريو  ،لبناّن.
 74ـ املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبال .الشاهخ عباد القاادر ابان

بدراّن الدمشقي .تحقهق :د /عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي .ط /الثانهاة .عاام
1731ه .مؤسسة الهسالة ا بريو .

 75ـ املدخل املفصل إىل فق اإلمام أمحد بن حنبل .براه بان عباد اهلل أباو

زيد .ط /األوىل .عام 1714ه .دار العاصمة.

 76ـ املذهب احلنبِّل .د /عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي .ط /األوىل .عام

1720ه .مؤسسة الهسالة ا بريو  ،لبناّن.

 77ـ املسائل والهسائل املهوية عن اإلمام أمحد بن حنبل يف العقهدة .عبد اإلل

ابن سيامّن بن سامل األمحدي .ط /األوىل .عام 1712ه .دار طهبة ا الهيا

.

 78ـ مسائل اإلمام أمحد بن حنبل بهواياة أيب داود سايهامّن بان األشاعث

السجستاين ( 245ه) .تحقهق :طارق بن عو

1723ه .مرتبة ابن تهمهة.

اهلل بن حممد .ط /األوىل .عام

 79ـ مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهوي بهواية الروس  .تحقهق عدد

من من األساتذة والباحثني وأعضا ههئة التدريس يف اجلامعة اإلسالمهة ،طباع
عامدة البحث العيمي يف اجلامعة ،ط /األوىل ،عام 1725ه.

 81ـ مسائل اإلمام أمحاد بهواياة ابنا أيب الفضال صاالح266 ( .ه).

تحقهق :د /فضل الهمحن دين حممد .ط /الثانهة .عام 1712ه .الدار العيمهة ا اهلند.
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 81ـ مسائل اإلمام أمحد بن حنبل بهواية ابن عباد اهلل (223ه) .تحقهاق:

عِّل بن سيهامّن املهنا .ط /األوىل .عام 1736ه .مرتبة الدار ا املدينة املنورة.

 82ـ مسائل اإلمام أمحد بن حنبل بهواية أيب القاسم البأوى املعهوف بابن

بنث منهع)014 ( .ه) .تحقهق :عماهو عباد املانعم سايهم .ط /األوىل .عاام
1710ه .مؤسسة قهطبة ا القاههة.

 83ـ املسائل الفقههة التي توقف فهها اإلمام أمحد .ريا

الضمريي .ط /األوىل .عام 1700ه .مرتبة دار املنهاج .الهيا

بن أمحاد دياا
.

 84ـ املسائل الفقههة التي مل صتيف فهها قول اإلمام أمحد .إباهاههم جاالو

حممد .ط /األوىل .عام 1721ه .مرتبة الهشد ا الهيا
 85ـ املسند .اإلمام أمحد بن حنبال( .

.

271ه) .تحقهاق :جمموعاة مان

املحققني باإرشاف .د /عباد اهلل بان عباد املحسان الرتكاي .ط /الثانهاة .عاام

1723ه .موسسة الهسالة ا بريو  ،لبناّن.

 86ـ معجم الرتب .جلامل الديان ابان عباد اهلادي املعهوف باابن املاربد

( 232ه) .تحقهق :يّرسى عبد الأني البرشى .مرتبة الساعي ا الهيا

.

 87ـ معجم مصنفا احلنابية .الشهخ الدكتور /عبد اهلل بن حممد بن أمحد

الطهيقي .ط /األوىل .عام 1722ه.

 88ـ معجم املؤلفني .عمه رضاا كحالاة .مرتباة املثناا ،ومرتباة إحهاا

الرتاث العهيب ا بريو  ،لبناّن.
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 89ـ مفاتهح الفق احلنبِّل .الدكتور سامل بن عِّل الثقفي .ط /األوىل .عاام

1028ه .مطابع األههام التجارية.

 91ـ املقصد األرشد يف ذكه أصحا اإلمام أمحد .اإلماام بههااّن الادين

إبهاههم ابن حممد ابن مفيح887 ( .ه) .تحقهق :د /عبد الاهمحن بان سايهامّن
العثهمني .ط /األوىل .عام 1713ه .مرتبة الهشد ا الهيا

.

السا ري راميس
 91ـ منازل األئمة األربعة .لإلمام أيب زكهيا حيها بن إباهاههم َ

( 553ه) .تحقهق :د /حممود قدٍ .ط /األوىل .عام 1722ه .عامدة البحاث
العيمي باجلامعة اإلسالمهة يف املدينة النبوية.

 92ـ مناقب اإلمام أمحد بن حنبل .ليحاف أيب الفاهج عباد الاهمحن ابان

اجلوزي ( 524ه) .تحقهق :د /عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكاي .ط /األوىل.

عام 1022ه .مرتبة اخلانجا ا مرص.

 93ـ مناقب الشافعي .أليب بره أمحد بن احلساني البههقاي758 ( .ه).

املحقق :السهد أمحد الصقه .ط /األوىل .عام 1023ه .دار الرتاث ا مرص.

 94ـ املنتخب من العيل ليخالَل .اإلماام عباد اهلل بان أمحاد ابان قداماة

املقديس623 ( .ه) .تحقهق :طارق بن عو

1712ه .دار الهاية ا الهيا

.

اهلل بن حمماد .ط /األوىل .عاام

 95ـ من سؤاال األثهم ألمحد بن حنبل .أبو براه األثاهم ( 263ه).

تحقهق :خري اهلل الرشيف .ط /األوىل .عام 1722ه .دار العاصمة ا الهيا
111
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 96ـ من كالم اإلمام أيب عبد اهلل أمحد بن حنبل يف عيل احلديث ومعهفاة

املهوذي ،واملهموين ،وابنا صاالح) .تحقهاق :صابحي البادري
الهجال( .رواية ُ
السامهائي .ط /األوىل .عام 1732ه .مرتبة املعارف ا الهيا

.

 97ـ املنه األمحد يف تهاجم أصحا اإلمام أمحد .ملجري الدين عبد الاهمحن

ابن حممد العيهمي ( 228ه) .عام 1224م .دار صادر بريو .

 98ـ املنه الفقهاي العاام لعياام احلنابياة ومصاطيحاهتم يف مؤلفااهتم.

تألهف :أ .د /عبد امليك بن عبد اهلل بن دههش .ط /الثانهاة .عاام 1722ه .دار
خرض ا بريو  ،لبناّن.

 99ـ هداية األريب األجمد .الشخ العالَمة سايهامّن بان عباد الاهمحن بان

محداّن1024 ( .ه) .تحقهق :بره بن عبداهلل أبو زيد .ط /األوىل عام 1718ه.

دار العاصمة .الهيا

.

املهوذي245 ( .ه).
 111ـ الورع .اإلمام أبو بره أمحد بن حممد بن احلجاج ُ

تحقهق :سمري بان أماني الازهريي .ط /األوىل .عاام 1718ه .دار العصاهمي ا

الهيا

.

 111ـ الورع عن اإلمام أيب عبد اهلل أمحد بن حنبل .لإلمام أيب بره أمحاد

ابن حممد بن هاروّن اخلالل ( 011ه) .ط /األوىل .عام 1732ه .دار الرتب
العهيب ا بريو  ،لبناّن.
 112ـ وفها

األعهااّن .البان خيرااّن681 ( .ه) .تحقهاق :إحسااّن
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عباس .دار الثقافة ا بريو .
(

 113ـ الوقوف من جامع أيب بره اخلالل .أبو بره أمحد بن حممد اخلاالَل

011ه) .تحقهق :الدكتور /عبد اهلل بن أمحد بن عِّل الزيد .ط /األوىل .عام

1713ه .مرتبة املعارف .الهيا

112

.
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الجرح والتعديل عند اإلمام أحمد
بسم اهلل الرمحن الرحيم
املقدمة

عز من يشاء و ُي ّ
احلمد هلل رب العاملنيُ ،ي ّ
ذل من يشاء﴿ ،ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ﴾[النور ،]12 :والصالة والسالم عىل

إمام املُ َزّكِني خاتَم األنبياء وس ِيد األتقياء﴿ ،ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎ

ﮏﮐ ﮑ ﮒ﴾[النسااء ،]12 :صىل اهلل عليه وعىل آله األنقيااء وصاباه ه
األوفياء ،ومن ارتىض سبيلهم إىل يوم الدين.
أما بعد:
فإن جاللة الببث يف األصل تنبثق من جاللة موضوعه ،وموضاوعه نناا

أعز اهلل هه الادين وناو
ِعلم اخ ُصت هه نذه األمة ونو اجلرح وال عديل ،و َع َلم ّ
اإلمام أمحد هن حنبل ،فرشف الببث هبذا الع َلم وذاك ِ
الع ْلم.
َ
ُ

واإلمام أمحد نو أهو عبد اهلل أمحد هن حممد هان َحنْبال يل
الاذ ْنل ب
الشا ْيباي،

املَ ْروزي ثم البغدادي ،املولود هبغداد سنة 261ن ،وامل وىف هبا سنة 112ن .ولاو

ُج ِردت صفبات نذا الببث ّكلها لذّكر فضائله ،وال نوياه همنابباه ،واإلشاادة

لقُصت و َع َج َزت.
هشامئله؛ ُ

وبد هرع اإلمام أمحد يف علم اجلرح وال عديل ّكام هرع يف غاهه مان فناون
توس ِعه وتفنيلنِه ُ
بول شيخه اإلمام أيب
احلديث وعلو ِم اإلسالم وآداهه ،وحسبنا يف يل
عبد اهلل حممد هن إدريس الشافعي(( :أمحدُ إمام يف ِ
ثامن خصال :إمام يف احلديث،
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إمام يف الفقه ،إمام يف اللغة ،إمام يف القرآن ،إمام يف ال َف ْقر ،إمام يف الزند ،إمام يف
السنّة)) .
َ
الو َرع ،إمام يف يل
()1

والورع العايل الذي اتصف هه نذا اإلمام مل ُُيجمه عن اخلاو

يف علام

والاذب
اجلرح وال عديل ّكغهه من ّكبار النقاد ،ألنه من رضورات حفظ الدين
ّ
عن سنة النبي ﷺ ،وليس نو من ِ
الغيبة املنهي عنها ،هل نو النبصيبة واألماناة.

عال أن
السبّاك(( :بلت ألمحد هن حنبل :إنه ليش دّ
جل ْرجاي ب
بال حممد هن ُهنْدار ا ُ
ّ

وسكت أنا ،فم ى
سكت أنت
أبول :فالن ضعيف ،فالن ّكذاب .فقال أمحد :إذا
يل
ب

ُ
اجلانل
َي ْع ِرف
السقيم؟!))  .ونقل اخلالل عان احلسان هان عال
َ
الصبيح من ب
اإلسكايف بال(( :سألت أها عبد اهلل ا يعني أمحد هن حنبل ا عان معناى ِ
الغيباة؟
( )2

بال :إذا مل تُرد عيب الرجل .بلت :فالرجل يقول :فالن مل َي ْس َمع ،وفالن ُُيطئ؟
الناس نذا مل ُي ْع َرف
بال :لو ت ََر َك
الصبيح من غهه)) .
ُ
ُ
( )3

ونذا الذي اخ اره اإلمام أمحد نو مذنب النقاد من ببله ،وهلام يف ذلا

نفساه ،باال اهناه عباد اهلل:
أبوال ّكثهة ،أب ُص منها عىل خرب رواه اإلمام أمحاد ُ
( )1طبقات احلناهلة الهن أيب يعىل .21 /2
( )2أخرجه أهو هكر اخلطيب يف الكفاية يف معرفة أصول علم الرواية  271 /2ا  ،271ويف اجلاامع
ألخالق الراوي وآداب السامع .111 /1

وثمة رواية أخرى عان أمحاد يف ناذا
( )3رشح علل الرتمذي الهن رجب احلنبل  051 /2ا  .052ب
املعنى ،أخرجها اخلطيب يف الكفاية  ،271 /2أعرضات عان ذّكرناا ا ماع أمياة مضامو ا ا
لضعف إسنادنا.
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((حدثني أيب بال :حدثنا ع ّفان بال :حدثنا ُييى هن سعيد اا (يعناي القطاان) ا

بال :سألت شعب َة وسفيا َن ه َن سعيد وسفيا َن هان ُعييناة ومالا َ هان أناس عان
ُيفظ أو ُي ّهم يف احلديث؟ فقالوا يل مجيعاِ :هني َأ ْم َره)) .
الرجل ال َ ْ
()1

فكل نذا ّ
يدل عىل وجوب الكالم يف الارواة جرحاا وتعاديال ملان تأنال

خاه بياام،
الكفايات .وبد بام هبذا األمر اإلما ُم أمحاد
َ

لذل  ،ونو من فرو

وتصدى له هعلم وحكمة وحزم ،وّكذل فعل األئمة من ببل ومان هعاد .باال

النووي(( :اعلم أن جرح الرواة جائز ،هل واجب هاالتفاق ،للرضاورة الداعياة

إليه ،لصيانة الرشيعة املكرمة ،وليس نو من الغيبة املبرمة ،هل نو من النصيبة

هلل تعاىل ورسوله ﷺ واملسلمني ،ومل يزل فضالء األئمة وأخيارنم وأنل الاورع
منهم يفعلون ذل )) .
( )2

وأحتدث عن اإلمام أمحد يف موضوع اجلرح وال عديل ،من خالل عنوانني

ّكبهين ،أوهلام :مكان ه فيه ،واآلخار :ألفاا اجلارح وال عاديل ومراتبهاا عناده
ومنهجه يف نقد الرواة.

( )1العلل ومعرفة الرجال عن أمحد رواية اهنه عبد اهلل ( .)1611وينظر مقدمة الصبيح ملسالم هان
احلجاج  7 /2ا  ،21والعلال الصاغه للرتماذي ا آخار جامعاه ا  110 /6ا  ،111والكفاياة
للخطيب :هاب وجوب تعريف املزّكِ ي ما عنده من حال املسؤول عنه  211 /2ا .271

( )2رشح صبيح مسلم .211 /2
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املبحث األول

مكانة اإلمام أمحد يف اجلرح والتعديل
أرفع درجات حفا احلديث من هلغ منزلة االن قاد واجلهبذة ،ونم أنال

اجلرح وال عديل وال عليل  ،و ُيشرتط لبلوغ نذه املنزلاة الرفيعاة رشوط ّكثاهة
()1

مج َلها شمس الدين الذنبي هقوله(( :والكالم يف
ال يس طيعها إال القلة من الرجالَ ،أ ْ َ

الرجال ال جيوز إال ل ا ّم املعرفة ،تا ّم ال َو َرع))  .وبد هلغ اإلمام أمحد يف نذه املنزلة
( )2

املُنيفة مرتبة الك بُمل من الن ّقاد ال ي مل ينلها إال الواحد هعد الواحد من األئمة.

* املطلب األول :اجتهاد اإلمام أمحد املطلق يف اجلرح والتعديل:

االج هاد له مراتب م فاوتة ،أعالنا االج هاد املطلق ،ونو ّكائن يف النقاد

احلديثي ّكام نو معروف عند الفقهاء ،بال زّكاي الادين املناذري(( :واخا الف

نؤالء ّكاخ الف الفقهاءّ ،كل ذل

يق ضيه االج هاد))  .وهلاوغ اإلماام أمحاد
( )3

مرتبة االج هاد املطلق له أسباهه ،ومن أمها:
أولا :أصالة عرصه:

الش أن عُص النبغاء البارعني وهيئ هم العلمية هلا أثار ّكباه يف نباوغهم
( )1تنظر مقدمة اجلرح وال عديل الهن أيب حاتم .21 ،6 /2
( )2ميزان االع دال يف نقاد الرجاال  .16 /0ومان رام ال وساع فلينظار مباحاث يف علام اجلارح
وال عديل لقاسم سعد  205ا .261

( )3رسالة يف اجلرح وال عديل .17
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وهراع هم ،وبد ّكان نذا لإلمام أمحد ،الذي عاش العُص الذنبي للسنة املطهرة،

الذب
الذي تفانى أنله يف حفظ السنة وتدوينها وان قائها ،واس فرغوا ُو ْسعهم يف ّ

عنهااا ومواجهااة ال بااديات الكثااهة امل مثلااة أساسااا هالوضاااعني واملب دعااة،
واس نهضوا ِ
اهلمم هباهلم وباهلم ل بقى السنة غضة طرية نقية.
ففي عُص اإلمام أمحد ّكان أبرانه اجلهاهذة األفراد ،أمثال:
حييى بن معني البغدادي :ونو اإلمام الفرد يف اجلرح وال عديل ،الذي فاق

فيه ّكل أنل عُصه ،ح ى صار ميزانا ،بال فيه اهن عدي(( :وهه ت ُْسا َربأ أحاوال
الضعفاء))  .وبال رفيقه اهن املديني(( :ان هى علم الناس إىل ُييى هن معني)) .
( )2

()1

ونذا أمحد هن حنبل يقول فيه(( :نهنا رجل خلقه اهلل هلذا الشأن! ُي ِ
ظهار ّكاذب

الك بَذاهني))  .وبال أيضاّ(( :كان أع َل َمنا هالرجال ُييى ها ُن معاني))  .هال باال
( )4

( )3

شيخ نذه الطبقة يف اجلرح وال عديل ُييى هن سعيد القطان(( :ما بدم علينا مثل

نذين الرجلني :أمحد هن حنبل وُييى هن معني)) .
( )5

وأخ م احلديث عن اهن معني هقول اهن رجب احلنبل(( :اإلمام املطلق يف
( )1مقدمة الكامل يف ضعفاء الرجال  121 /2ا .121
( )2أخرجه أهو هكر اخلطيب يف تاريخ مدينة السالم .166 /26
( )3املصدر الساهق .161 /26
( )4املصدر الساهق .56 /21
( )5أخرجه أهو القاسم هن عساّكر يف تاريخ مدينة دمشق  .12 /65وبد أخرجه من ببل اهن حباان
يف مقدمة املجروحني من املبدثني  51 /2همعناه.
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اجلرح وال عديل ،وإىل بوله يف ذل يرجع الناس ،وعىل ّكالماه فياه ُي َع ِولاون...

يوسع القول يف اجلرح ،وال ُيايب أحدا ،هل يصدع هه يف وجه صاحبه،
وّكان ُييى ِ

وهلذا بال عبد اهلل هن أمحد الدوربيّ :كل من سكت عناه ُيياى هان معاني فهاو

ثقة)) .
()1

وعيل بن املديني البرصي :ونو اإلمام املُ َقدب م يف علم ال عليل ،باال شايخه

علم مني))  .وّكذل بال شيخه
أّكثر مما ي ُ
سفيان هن ُعيينة(( :واهلل ملا أتعلم منه ُ
( )2

عل مني))  .وبال تلميذه ال َف ّذ
عل َ
أّكثر مما ي علم ّ
ُييى القطان(( :وأنا أتعلم من ٍ
( )3

اس َْصاغ َْر ُت نفعا عناد أحاد إال عناد عال هان
أهو عباد اهلل البخااري(( :ماا ْ

منونا هام متيز ههّ(( :كان عل هن املديني َع َلاام
املديني))  .وبال أهو حاتم الرازي ِ
( )4

يف الناس يف معرفة احلديث والعلل)) .
( )5

عال
وأخ م الكالم يف اهن املديني هقول أيب عبد الرمحن النسائي(( :وّكأن ّ

اهن املديني ُخلق للبديث)) .
( )6

ومن ِج ّلة أئمة هذا العرص ،من أباران أمحاد واهان معاني واهان املاديني:

( )1رشح علل الرتمذي .111 ،111 /2
( )2أخرجه اهن عدي يف مقدمة الكامل .120 /2
( )3املصدر الساهق .120 /2
( )4املصدر الساهق .120 /2
( )5أخرجه اهن أيب حاتم يف اجلرح وال عديل .021 /2
( )6السنن ،تعليقا عىل حديث (.)1110
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إسباق هن رانويه ،وأهو هكر هن أيب شيبة ،وحممد هن عباد اهلل هان ُنماه ،وأهاو
َخ ْيثمة زنه هن حرب.

فقد مأل نؤالء مجيعا زما م رحلة وعلام وإتقانا وحفظا ،و َذ ْودا عن السنة

ومتس هرّكااهبم
ودفعا للبدع وفضبا للكذاهني ،ف برّكت هبم مجوع املبدثنيّ ،

أنل األثر ،وجدّ د اهلل هبم معامل الدين.

وألمحد هن حنبل نقدات هلؤالء األبران األعالم ،من ذل باول أيب هكار

املروذي(( :سألت أها عبد اهلل عن عاصم األحول؟ فقال :ثقة .بلت :إن ُييى هن
يل
املروذي أيضا(( :بلت له :ما تقول
معني تكلم فيه ،فعجب ،وبال :ثقة))  .وبال يل
()1

مجهان؟ فقال :ثقة ...بلتُ :يروى عن ُييى القطان أنه سئل عنه فلم
يف سعيد هن ُ ْ

يرضه؟ فقال :هاطل ،وغضب ،وبال :ما بال نذا أحد غه عل هن املديني ،ما سمعت
ُييى ي كلم فيه هيشء)) .
( )2

ثانياا :جاللة شيوخه النقاد:
إن أصالة العُص يف العلم تنبثق أساسا من معني املشيخة الفريدة ،ال ي هلا

الفضل ه وفيق اهلل تعاىل يف البعث العلمي .وهراعة اإلنسان يف نفسه ال ت ُْصقل إال

هأس اذية راسخة .وأمحد هن حنبل حظي ناو وأبراناه هنخباة ناادرة مان األئماة

األساتذة النقاد ،تلقوا عنهم ،وت لمذوا عليهم ،و لاوا مان علاومهم ،وتاأدهوا

للمروذي (.)70
( )1العلل ومعرفة الرجال عن أمحد يل

للمروذي (.)270
( )2العلل ومعرفة الرجال عن أمحد يل
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هآداهبم ،ومن أهرز نؤالء الشيوخ يف علم اجلرح وال عاديل ،والنقاد وال عليال،
الذين أّكثر عنهم اإلمام أمحد:

حييى بن سعيد القطّان البرصي :ونو شيخ نذه الصانعة يف عُصاه ،لازم

شعبة هن احلجاج عرشين سنة  ،بال اهن حبان وناو ي بادث عان أنال ناذه
()1

الطبقة(( :إال أن من أّكثارنم تنقاها عان شاأن املبادثني ،وأتارّكهم للضاعفاء

واملرتوّكني ،ح ى جعلوا نذا الشأن صناعة هلم مل ي عدونا إىل غهنا ،مع لزوم الدين

والورع الشديد وال فقه يف السنن رجالنُ :ييى هن سعيد القطان ،وعبد الارمحن

اهن مهدي))  .وبال اهن أيب حاتم(( :حدثني أيب بال :سئل أمحد هن حنبل عان
( )2

ُييى هن سعيد وعبد الرمحن هان مهادي ووّكياع؟ فقاالّ :كاان ُيياى أهُصانم

هالرجال ،وأنقانم حديثا ،ا وأظنه بال :ا وأثب هم)) .
( )3

وبال اإلمام أمحد يف شيخه ُييى القطان أيضا ا ّكام يف رواياة عباد اهلل هان

حممد هن الفضل ا(( :إليه املن هى يف ال ثبت هالبُصة))  .وبال عبد اهلل هن أمحد:
( )4

((بال أيب :وما رأينا مثل ُييى هن سعيد يف نذا الشأن ا يعني يف احلاديث ا ،ناو

صاحب نذا الشأن))  .وبال اإلمام أمحد ا ّكام يف رواية عبد الصمد هن ساليامن
( )5

( )1تاريخ مدينة السالم .115 /26
( )2مقدمة املجروحني من املبدثني .11 /2
( )3اجلرح وال عديل  11 /1 ،100 /2ا .10
( )4أخرجه اهن أيب حاتم يف اجلرح وال عديل .251 /1 ،116 /2
( )5العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل ( ،)716وينظر فيه (.)2212

11

116

الجرح والتعديل عند اإلمام أحمد
البلخي ا(( :وما رأيت رجال أوزن هقوم من غه حماهاة ،وال أشد تثب اا يف أماور
الرجال من ُييى هن سعيد)) .
()1

وبال فيه اهن رجب احلنبل(( :خليفة شعبة ،والقائم هعده مقامه يف نذا العلم،

ُيكِمه
وعنه تلقاه أئمة نذا الشأنّ ،كأمحد وعل وُييى ونبونم ،وبد ّكان شعبة ُ َ

عىل نفسه يف نذا العلم))  .وبد لزم اإلمام أمحد يف دخل ه الثالثة إىل البُصة سنة
( )2

211ن شيخه القطان س ة أشهر  ،ووصفه هأنه ال يروي إال عن ثقة .
( )4

( )3

عبد الرمحن بن مهدي البرصي :ونو برين ُييى القطان ّكام تقدم ،بال أهو

هكر اخلطيب(( :وّكان من الر ّهانيني يف العلم ،وأحد املذّكورين هاحلفظ ،وممن هرع
يف علم األثر وطرق الروايات وأحوال الشيوخ))  .وبال شمس الدين الذنبي:
( )5

املذّكور بد ان َدَ ها لنقد الرجال ،ونانيا هباام جاللاة
((وّكان نو وُييى القطان
ُ
ونُبال وعلام وفضال ،فمن َج َرحاه ال يكاد ا واهلل ا َينْدَ ِمل ُج ْرحه ،ومن و ّثقاه فهو
احلجة املقبول ،ومن اخ لفا فيه اج هد يف أمره ،ونازل عان درجاة الصابيح إىل
احلسن ،وبد و ّثقا خلقا ّكثها ،وض ّعفا آخرين)) .
( )6

( )1هتذيب الكامل يف أسامء الرجال .170 /01
( )2رشح علل الرتمذي .161 /2
( )3العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل (.)221
( )4سؤاالت أيب داود السجس اي لإلمام أمحد يف جرح الرواة وتعديلهم (.)161
( )5تاريخ مدينة السالم .520 /22
( )6ذّكر من ُيع مد بوله يف اجلرح وال عديل .211
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ومن أبوال األئمة الساهقني ال ي تُظهر مكانة نذا اإلمام يف علم احلديث هصاورة

عامة دون تقييد هعلم اجلرح وال عديل ،بول اإلمام أمحد اا يف رواياة عباد اهلل ا:

((ّكان من معادن الصدق))  .وبال عل هن املاديني اا يف رواياة حمماد هان أيب
()1

خذت ف ُأحلفت هني الرّكن واملقام ،حللفت هاهلل عز وجال أي مل
صفوان ا(( :لو ُأ
ُ
أر أحدا بط أعلم هاحلديث من عبد الرمحن هن مهدي))  .وبال عل هن أمحد هن
( )2

النرض(( :بال عل هن املدينيّ :كان ُييى هن سعيد أعلم هالرجال ،وّكان عبد الرمحن
ِ
ابر)) .
أعلم هاحلديث .بال عل :وما َش ّب ُ
هت علم عبد الرمحن هاحلديث إال ّكس ْ
( )3

وذّكر اإلمام أمحد أن اهن مهدي ّكان ال ُيدث إال عن ثقة  .وبد أّكثر اإلمام أمحد
( )4

أمحد من األخذ عنه .
( )5

َوكِيع بن َ
اجل ّراح الكويف :ولعل وّكيعا نو الرجل الثالث الذي تلقاى عناه

اإلمام أمحد علم اجلرح وال عديل ،وبد ّكان وّكيع إماماا يف ذلا  ،ويف احلاديث

هصورة عامة ،ومل يك ب اإلمام أمحد عن أحد أّكثر مما ّك ب عنه  .بال اهن حباان
( )6

ُملمعا إىل مكانة وّكيع يف النقد عند ذّكره لطبقات النقاد العليا(( :ثام أخاذ عان
( )1العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل (.)1211
( )2أخرجه اهن أيب حاتم يف مقدمة اجلرح وال عديل .151 /2
( )3أخرجه اخلطيب يف تاريخ مدينة السالم .511 /22
( )4سؤاالت أيب داود السجس اي لإلمام أمحد ( ،)510وتاريخ مدينة السالم .527 /22
( )5العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل (.)2616
( )6مسائل اإلمام أمحد هن حنبل إلسباق هن إهرانيم هن نانئ (.)1222
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نؤالء هعدنم الرسم يف احلديث وال نقه عن الرجال وال ف اي

عان الضاعفاء

والببث عن أسباب النقل مجاعة ،منهم :عبد اهلل هن املباارك وُيياى هان ساعيد
القطان ووّكيع هن اجلراح وعبد الرمحن هن مهدي))  .ومما يشه إىل ذل أيضاا
()1

بول اهن عامر (( :ما ّكاان هالكوفاة يف زماان وّكياع هان اجلاراح أفقاه وال أعلام
هاحلديث من وّكيعّ ،كان وّكيع ِج ْهبذا))  .وبال أمحد هن حنبل ا يف رواية هِ ْرش هن
( )2

موسى ا(( :ما رأيت رجال بط مثل وّكيع يف العلم واحلفظ واإلسناد واألهواب،

مع خشوع وورع))  .وبال أمحد هن أيب احلواري(( :أشهد عىل أمحد هن حنبل أنه
( )3

بال :الثببْت عندنا هالعراق :وّكيع هن اجلراح وُييى هن سعيد وعباد الارمحن هان
مهدي)) .
( )4

وملا مل يكن وّكيع مشهورا هال قدم يف علام اجلارح وال عاديل يف عصاورنا

امل أخرة ،هخالف ُييى القطان واهن مهدي اللذين تقدما ،أردت أن أذّكر هعا

أبواله يف ذل  ،وال ي تُظهر شيئا من منهجه ،وذل مما رواه عنه تلميذه أمحد هن

حنبل ،بال عبد اهلل هن أمحد(( :بال أيبّ :كان وّكيع إذا أتى عىل حديث أهان هن أيب

عياش يقول :رجل .ال ُي َس ِميه اس ضعافا له .سمعت أيب يقولّ :كان وّكيع إذا أتى

عىل حديث ُجويرب بال :سفيان عن رجل .ال ُيسميه اس ضعافا له ...ثم بال أيب:

( )1مقدمة املجروحني من املبدثني .11 /2

( )2أخرجه أهو هكر اخلطيب يف تاريخ مدينة السالم .651 /25
( )3املصدر الساهق .657 /25

( )4أخرجه اهن أيب حاتم يف مقدمة اجلرح وال عديل .102 /2
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ّكان وّكيع إذا أتى عىل حديث عبد اهلل هن جعفر أيب عل هان املاديني باالِ :
أجاز

عليه .وّكان وّكيع إذا أتى عىل احلسن هن دينار بالِ :
أجز .وإذا أتى عىل احلسن هن
ُعامرة بالِ :
أجز ا يعني عليه ا.

سمعت أيب يقولّ :كان وّكيع إذا أتى عىل حنظلة يقول :حدثنا حنظلة هان

أيب سفيان ،وّكان ثقة ثقة .ويقول :حدثنا سلمة هن نُبيط أهو فراس وّكان ثقة ثقة.

حدثني أيب بال :حدثنا وّكيع عن سفيان عن أيب عمر البزار وّكان ثقة ثقاةّ .كاذا

بال وّكيع)) .
()1

وثمة شيوخ آخرون كبار تلقى عنهم اإلمام أمحد علم اجلرح وال عديل إىل
ّ

جانب احلديث وغهه من العلوم ،منهم سفيان هن ُعيينة الكويف ثم املكاي ،لقياه

اإلمام أمحد وسمع منه يف أرهعة مواسم من مواسم احلا  ،هال أباام همكاة سانة

يسمع منه ومن أنلها  ،ومما يدل عىل جاللة سفيان يف ناذا الفان شاهادة ُيياى
( )2

القطان ،بال عبد اهلل هن أمحد هن حنبل(( :وسمعت اهن خالّد ا أو ّك ب هه إ ّيل ا،

بال :بيل ليبيى هن سعيد :ممن تعلمت نذا الكالم يف الناس؟ .بال :وّكناا نظان
أنه من شعبة .بال :وبال :من سفيان هن ُعيينة)) .
( )3

ومنهم أيضا َع ّفان هن مسلم البُصي ،باال اهان عادي(( :وأمحاد أروى
( )1العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل  515 /1ا .516
( )2العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل (.)1622
( )3املصدر الساهق (.)1111
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الناس عن عفان مسندا وحكايات وّكالما يف الرجال مما حفظه عان عفاان)) .
()1

وّكان أمحد يصف َع ّفان هالشدة يف أحكامه عىل الرجال ،بال عبد اهلل هن حممد هن

الفضل األسدي(( :بال أمحد هن حنبل الهنه صالح حني بادم مان البُصاة :مل مل

تك ب عن عمرو هن مرزوق؟ فقال ُ :يت ،فقال :إن عفان ّكان يرىض عمرو هن
مرزوق ،ومن ّكان يرىض عفان؟!)) .
( )2

ومنهم ّكذل أهو نُعيم الفضل هن ُدّكَني الكويف ،بال حنبل هان إساباق:

((سئل أهو عبد اهلل ا (يعني أمحد) ا ،بيل له :فوّكيع وأهو نُعيم؟ باال :أهاو نعايم
أعلم هالشيوخ وأنساهبم وهالرجال ،ووّكيع أفقاه))  .وبرناه اإلماام أمحاد مارة
( )3

هالقطان واهن مهدي فقالُ(( :ييى وعبد الرمحن وأهو نُعايم احلجاة الثببْات)) .
( )4

وبد أّكثر حممد هن عثامن هن أيب شيبة يف مسائله شايوخه مان الرواياة عان أهياه

لعرشات من أبوال أيب نعيم يف اجلرح وال عديل.

ومن نؤالء أيضا أهو َس َلمة منصور هن َس َلمة اخلُزاعي وأهو ّكامال املظفار

اهن مدرك البغداديان ،بال يعقوب ال َف َسوي عن الفضل هن زياد عن اإلمام أمحد:

((مل يكن هبغداد من أصباب احلديث ...وهلام هُصا هاحلاديث والرجاال ،ومل
( )1الكامل يف ضعفاء الرجال .215 /7
( )2أخرجه اهن أيب حاتم يف اجلرح وال عديل .160 /6
( )3أخرجه اخلطيب يف تاريخ مدينة السالم .021 /21
للمروذي  .52وبد صنّف أهو نعيم ّك اب ال ااريخ والطبقاات،
( )4العلل ومعرفة الرجال عن أمحد يل
ّكام يف إّكامل هتذيب الكامل يف أسامء الرجال .27 /1 ،61 /1 ،12 /5 ،077 /0
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يكونوا يك بون إال عن الثقات ...إال أهو سلمة اخلُزاعي واهليثم هان َمجيال وأهاو

ّكامل))  .وبال أهو هكر اخلطيب يف أيب ّكامل(( :روى عنه أمحد هن حنبل وُييى
()1

اهن معني ...وبال ُييى هن معنيّ :كنت آخذ عنه ناذه الصانعة اا يعناي صانعة
احلديث ا ومعرفة الرجال))  .وبال الاداربطني(( :أهاو سالمة اخلُزاعاي أحاد
( )2

الرفعاء ،الذين ّكانوا ُيسألون عن الرجال ،ويؤخذ هقولاه فايهم،
الثقات احلفا يل
أخذ عنه أمحد هن حنبل وُييى هن معني وغهما ِعلم ذل )) .
( )3

فناني ه ل املشيخة اجلليلة ال ي شاارّكت هقاوة يف وضاع دعاائم ناذا

العلم الفريد ،وّكان هلا األثر امل ميز يف ض ه ،وّكانت مدرسة مل يزل نورنا يسطع

إىل نذا الزمان .فليس عجبا هعدُ أن يبلغ أمحد هن حنبل ا وناو امل ب ِفاز النبياه ا
تل املنزلة يف اجلرح وال عديل ،ونو َسليل نذه املدرسة العريقة ،ورهياب تلا
املشيخة النجيبة.

ثالثاا :استقالليته يف النقد:
هراعة املشيخة من غه هراعة يف امل لقي ،ال تُن

إمامة وال تُكسب أصالة،

وبد نيّأ اهلل تعاىل لإلمام أمحد اجلمع هني احلسانيني ،فاأدرك اجلهاهاذة الكباار يف

املشيخة ّكام تقدم ،واتصف يف نفسه هالنبوغ ومتام االس عداد ،ف بققت له اإلمامة
( )1املعرفة وال اريخ .211 /1
( )2تاريخ مدينة السالم  .257 /25وينظر فيه أيضا .251 /25
( )3أخرجه اخلطيب يف تاريخ مدينة السالم .71 /25
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العالية ،ال ي ال َت ْعرف ال قليد والرّكون إىل االتباع.
فبع

اجل ّلة من مشاُيه ّكان يع ز هاتباعه ألمحد يف هع

أحكامه ونقده،

السمربندي(( :سألنا وّكيعا ا (يعني اهن اجلاراح) ا عان
بال إهرانيم هن َش ّامس ب

ُيدِ ُثنا عنه ،فقال :لست ُأحدِ ث عنه ،اي أمحد هن حنبل أن
خارجة هن ُم ْص َعب ُ َ

أحدِ َ
ث عنه))  .ونذا اإلمام حممد هن إدريس الشافعي الذي ُيعدّ من أئمة النقد
()1

الكبار ّكام ذّكر اهن حبان وغهه ،يقول ل لميذه أمحد هان حنبال(( :أنا م أعلام
( )2

هاحلديث والرجال مني ،فإذا ّكان احلديث صابيبا فاأعلموي ،إن شااء يكاون
ّكوفيا أو هُصيا أو شاميا ح ى أذنب إليه ،إذا ّكان صبيبا))  .و ُذّكر الشاافعي
( )3

مرة عند أمحد فقال(( :ما اس فاد منا أّكثر مما اس فدنا منه)) .
( )4

وّكان اإلمام أمحد ين قد هع

أحكام مشيخ ه الكبار مع إبراره هجالل هم

وعلو ّكعبهم يف نذا العلم ،فانظر إىل تُصفه مع شيخه األجل يف نذا الفن ُيياى

اهن سعيد القطان ،وذل من خالل هع

النامذج ،بال عبد اهلل هن أمحد(( :باال

أيب :وذّكرنا عند ُييى هن سعيد ُع َقيل هن خالد وإهرانيم هن سعد ،فجعال ّكأناه

يضعفهام ،فجعل يقولُ :عقيال وإهارانيم هان ساعد!ُ ،عقيال وإهارانيم!ّ ،كأناه

( )1أخرجه اهن أيب يعىل يف طبقات احلناهلة .111 /1
( )2مقدمة املجروحني من املبدثني .11 /2
( )3أخرجه عبد اهلل هن أمحد يف العلل ومعرفة الرجال عن أهيه (.)2155
( )4املصدر الساهق (.)2112
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يضعفهام .بال أيب :وأي

ينفع ُييى ِمن نذا؟ نؤالء ثقات ،مل َُي ُْربما ُييى)) .
()1

وبال حممد هن عل الوراق(( :سمعت أمحد هن حنبل سئل فقيل له :سهيل هن أيب

صالح ّكيف حديثه؟ فقال :صالح .بيل :إن ُييى القطان يقدم حممد هان عمارو
عىل سهيل ،فقال :مل يكن له هسهيل علم ،وبد ّكان جالس حممد هن عمرو)) .
( )2

ونذا ال يمنع من ارتضاء اإلمام أمحد للكثه جدا من أباوال مشايخ ه إذا

ترجح له صواب حكمهم ،فهو يف ذل غاه مق ِلاد ،وال ُيارج فياه عان ّكوناه

جم هداّ ،كام يدل بول أيب احلسن امليموي(( :بال يل ا (يعني أمحد) ا وّكاان ُيياى

وعبد الرمحن ال ُيدثان عن جاهر اجلعفي هيشء .بال أهو عباد اهلل :وّكاان جااهر

أنال لذاك))  .وبول َح ْرب الك َْرماي(( :وسئل ا (يعني أمحد) ا عن أيب َح ِريز ا (نو
( )3

عبد اهلل هن احلسني) ا؟ فذّكر أن ُييى ا (يعني القطان) ا ّكان ُيمل عليه ،وبال:

وال ُأراه إال ّكام بال ُييى))  .وّكذل بول أيب داود السجس اي(( :سمعت أمحد
( )4

يقولّ :كان وّكيع يقول :حدثنا حنظلة ا يعني اهن أيب سفيان ا ...وّكان ثقة .باال

أمحد :وّكذل ّكان)) .
( )5

فنقد اإلمام أمحد وحكمه عىل الرجال بائم عىل َس ْرب أحااديثهم ،واملقارناة
( )1العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل ( ،)1175وشبهه يف (.)111
( )2أخرجه العقيل يف الضعفاء .516 /1
( )3العلل ومعرفة الرجال عن أمحد للميموي (.)061
( )4مسائل اإلمامني أمحد هن حنبل وإسباق هن رانويه حلرب هن إسامعيل ال َك ْرماي .2111 /0
( )5سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد يف جرح الرواة وتعديلهم (.)102
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هني رواياهتم ورواية أبرا م ،فيكون اجلرح وال عديل هبذا ثمارة لل عليال ،باال

اإلمام أمحدّ(( :كنت أنا وعل هن املديني ،فذّكرنا أثبت من يروي عان الزناري،

فقال عل :سفيان هن ُعيينة ،وبلت أنا :مال هن أنس ،وبلت :مال أبال خطاأ

عن الزنري ،واهن ُعيينة ُُيطئ يف نبو من عرشين حديثا عن الزنري ،يف حديث

ّكذا ،وحديث ّكذا ،فذّكرت منها ثامنية عرش حاديثا ،وبلات :ناات ماا أخطاأ فياه

مال  ،فجاء هبديثني أو ثالثة ،فرجعت فنظرت فيام أخطأ فيه اهن ُعيينة ،فإذا ني

أّكثر من عرشين حديثا)) .
()1

و َث ّمة خرب آخر يؤّكد اس قاللية اإلمام أمحد يف اجلرح وال عديل ،بال إهارانيم

اهن يعقوب اجلوزجاي(( :سمعت أمحد يقول :ال حتل الرواية عن موسى هن عبيدة،

بيل :يا أها عبد اهلل ،ال ُيل؟ بال :عندي .بلت :فإن سفيان يروي عن موسى هن
عبيدة ،ويروي عن شعبة عنه ...بال :لو هان لشعبة ما هان لغهه ما روى عنه)) .
( )2

رابعاا :مرتبته بني الن ّقاد:

أ ـ كونه أحد أفراد النُ ّقاد املُ َقدَ مني واملكثرين:

ّكل من حتدّ ث عن طبقات النقاد وتصدى لذّكر أئماة اجلارح وال عاديل،

( )1أخرجه عبد اهلل هن أمحد يف العلل ومعرفة الرجال عن أهيه (1510ب) .وعلم اجلرح وال عاديل
ليس ثمرة لل عليل فبسب ،هل نو ثمرة علوم احلديث ،بال أهو عبد اهلل احلاّكم يف معرفة علاوم

احلديث (( :51نذا النوع من علم احلديث (معرفة اجلرح وال عديل) ...ونو ثمرة ناذا العلام
واملرباة الكبهة منه)).

( )2أخرجه العقيل يف الضعفاء  2021 /1ا .2020
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سمى اإلمام أمحد هينهم ،هل جعله صدرا فيهم:
وسعا ّكان أو خم ُصاّ ،
م ِ

فصالح هن حممد احلافظ النابد املعروف هصالح َج َز َرة أملع إىل أنم طبقات

النقاد وأشهر رجاهلا عرب عصورنا الزانرة ،فقال(( :أول من تك ّلام يف الرجاال

شعبة هن احلجاج ،ثم تبعه ُييى هن سعيد الق ّطان ،ثم هعده أمحد هن حنبل وُييى
اهن معني ونؤالء)) .
()1

واهن أيب حاتم يف مقدمة ّك اهه اجلرح وال عديل اب ُص عىل ذّكر هضعة عرش

ونوه
ِجهبذا من أنل القرن الثاي والثالث ا وما زمان النقد العايل ا ،وترجم هلمّ ،

هبم ،واس ّ
هل ترمجة اإلمام أمحد هقوله(( :ومن العلامء اجلهاهذة النقاد من الطبقاة
الثالثة من أنل هغداد أهو عبد اهلل أمحد هن حممد هن حنبل))  ،وجعله عاىل رأس
( )2

نذه الطبقة.

وحتدّ ث اهن حبان يف مقدمة ّك اهه املجروحني من املبادثني عان طبقاات

ّكبار األئمة النقاد يف القرون الثالثة األوىل ،وملا هلغ طبقة اإلمام أمحد بدّ ماه عاىل

أنلها ،وبال(( :ثم أخذ عن نؤالء ا (يعني عن ُييى القطان وطبق ه) ا مسال

( )1اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع للخطيب  .112 /1وبد أراد صالح َجزَ َرة هقوله( :أول
من تك ّلم يف الرجال شعبة) معنى خاصا ،بال اهن الصالح يف علوم احلديث (( :011يعناي أناه

وفّسا ذلا اهان
أول من تصدّ ى لذل وعُني هه ،وإال فالكالم فيهم جرحا وتعديال م قدم))ّ .
وسع الكاالم يف
رجب يف ترمجة شعبة من رشح علل الرتمذي  111 /2هقوله(( :ونو أول من ّ

اجلرح وال عديل)).
(.111 /2 )2
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احلديث واالخ بار ،وان قاء الرجال يف اآلثار ،ح اى رحلاوا يف مجاع السانن إىل

األمصار ،وف ّشوا املدن واألبطار ،وأطلقوا عىل املرتوّكني ،ح ى صاروا أعالماا

ُيق دى هبم يف اآلثار ،وأئمة ُيسل َم ْس َلكُهم يف األخبار ،مجاعة ،منهم :أمحد هان
حنبل  ،وُييى هن معني ،وعل هن املديني ،وأهو هكر هن أيب شيبة ،وإسباق هن

إهرانيم احلنظل ،وعبيد اهلل هن عمر القواريري ،وزنه هن حرب أهو خيثماة ،يف

مجاعة من أبرا م ،إال أن من أورعهم يف الدين ،وأّكثرنم تف يشا عىل املرتوّكني،

الصناعة عىل دائم األوبات ،منهم ّكان أمحد هن حنبل وُيياى هان
وألزمهم هلذه ِ

معني وعل هن املديني ،رمحة اهلل عليهم أمجعني)) .
()1

ّكام أن اهن عدي يف مقدمة الكامل يف ضعفاء الرجال ذّكر اإلمام أمحد ُم َقدّ م

أنل طبق ه النقاد .
( )2

تعر
وممن ّ

أيضا لذّكر طبقات النقاد ،و َذّكَر اإلمام أمحد فيهم ،أهو احلسن

عل هن املُ َف بضل املقديس يف ّك اهه األرهعني املرتبة عىل طبقات األرهعني  ،اب ُصا
( )3

فيه عىل أرهعني إماما من أنل القرن الثاي فمن هعاده إىل اخلاامس ،وباد باال يف
خمرجة من حاديث أرهعاني حافظاا مان حفاا
مقدم ه(( :فهذه أرهعون حديثا ب

اإلسالم امل قدمني ،وأئمة الرشيعة املاضني ،الذين ان دهوا لل باديث والرواياة،

( 52 /2 )1ا .51
(.121 /2 )2
(.110 )3
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واش هروا هالعلم والدراية ،و ُعناوا هال عاديل وال جاريح ،واشا غلوا هال ساقيم

وال صبيح ،مرتبة عىل عرش طبقات ،من ّكل عُص أرهعة من احلفا الثقات)) .
()1

وتبع نؤالء يف ِذّكر اإلمام أمحد ضمن ّكبار أنال النقاد م اأخرو األئماة،
ّكاهن رجب احلنبل يف ّك اهه رشح علل الرتمذي  ،والذنبي يف رسال ه ِذّكر مان
( )2

ِ
وغهما.
ُيع مد بوله يف اجلرح وال عديل ،
( )3

هم َزّكِي
وّكان أهو عبد اهلل احلاّكم صاحب املس درك بد أ ّلف ّك اهه املشهور ُ

األخبار ،وسامه الذنبي( :اجلامع لذّكر أئمة األعصار املزّكِني لرواة األخباار) ،
( )4

وأورد فيه طبقات ّكبار النقاد من أنل القرون األرهعة األُوىل ،وال ريب أنه ذّكار

اإلمام أمحد ضمن طبق ه ،وعن نذا الك اب يقول احلاّكم نفسه يف ّك اهاه معرفاة

علوم احلديث(( :ثم ذّكرت يف ّك اب املُ َزّكِني لرواة األخبار عىل عرش طبقات ،يف

جرحوا وعدّ لوا ،وهبثاوا
ّكل عُص منهم أرهعة ،ونم أرهعون رجال ...فإ م بد ّ
عن صبة الروايات وسقيمها)) .
( )5

فكل نذا ُيربز منزلة اإلمام أمحد هني النقاد ،وأناه مان ّكباار أئماة اجلارح

وال عديل و ُم َقدب ميهم ،ومن مكثرهيم وم وسعيهم.
(.222 )1

(.171 /2 )2

( .215 )3وينظر املوبظة للذنبي .71
( )4سه أعالم النبالء .77 /20
(.51 )5
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تبوأنا يف علم النقد بول اهن اجلوزي(( :وباد
ومما يؤّكد تل املكانة ال ي ّ

ّكان أمحد ريض اهلل عنه يذّكر اجلرح وال عديل والعلل من حفظه إذا سئل ّكام يقرأ

الفاحتة ،ومن نظر يف ّك اب العلل أليب هكر اخلالّل َع َرف ذل )) .
()1

ومما يدل عىل إّكثار اإلمام أمحد يف نذا الفن ّكثرة سؤاالت نبهاء تالمذته له

فيه ا ّكام سيأيت إن شاء اهلل تعاىل ا ،وّكذل ماا ُأفارد ماؤخرا مان ّك اب جامعاة
ُ
والرجال الذين تكلم
ألبوال اإلمام أمحد يف ال واريخ الرجالية واجلرح وال عديل،

فيهم اإلمام أمحد جرحا وتعديال يعدون هاملئات الكثهة ،ولو اع ربناا الرواياات
امل عددة عن أمحد يف الرجل الواحد ،لبلغت أبواله عدة آالف.
ب ـ اتصافه بالعتدال يف اجلرح والتعديل:
خت لف أحوال النقاد يف أحكامهم عىل الرواة ،وت باين منانجهم ،وت عادد

أنظارنم ،فمنهم من رشطه صعب وطبعه شديد ،ومنهم امل سانل املُ ََس ِمحّ ،كاام

أن منهم امل وسط املع دل ،وخه األمور الوسط ،بال اهن نارص الدين الدمشقي:

((ومجهور النقاد ،وأئمة أنل اإلسنادّ ،كال ُمهم منقسم يف اجلارح وال عاديل إىل:

بوي ،وم وسط ،وّكال ٍم فيه تسهيل)) .
ّ
( )2

وبد ُعدّ اإلمام أمحاد هان حنبال يف صانف املع ادلني امل وساطني ،وناذا

حتريا عاليا وورعا تاما ،بال يعقوب هان سافيان ال َف َساوي:
االع دال يس وجب ّ
( )1منابب اإلمام أمحد هن حنبل .117
سمى اهن تيمية شيخ اإلسالم ّكافر .12
( )2الرد الوافر عىل من زعم أن من ّ
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((وأهو عبد اهلل ُم ََب ٍر يف َم ْذنبهَ ،م ْذنبه أمحدُ من َم ْذنب غهه))  .وال شا أن
()1

املبمود نو العدل واإلنصاف ،ال ال ساانل وال االع سااف ،والعادل ي طلاب

حتريا وتثب ا يف اجلرح ّكام يف ال عديل .وبال الذنبي يف اع دال أمحد هان حنبال يف

نذا الفن(( :سأله مجاعة من تالمذته عن الرجال ،وجواهاه هإنصااف واع ادال،
وورع يف املقال)) .
( )2

وبد بام الاذنبي هوضاع تصانيف إمجاايل ألئماة اجلارح وال عاديل عاىل

األحوال الثالثة املذّكورة ،من تعنت وتوسط وتسانل ،مؤّكدا فيه اع دال اإلمام

أمحد ،فقال(( :والكل أيضا عىل ثالثة أبسام:

 1ـ بسام مانهم ُم َ َعنِات يف اجلاارحُ ،م َثَبِات يف ال عاديلَ ،يغماز الااراوي

هالغلط ني والثالث ،و ُي َل ِني هذل حديثه .فهذا إذا و ّثق شخصا فع ّ عىل بولاه
ِ
غاهه عاىل
هناج َذي  ،ب
ومتس ه وثيقاه ،وإذا ضا ّعف رجاال فاانظر نال وافقاه ُ
حل ّذاق فهو ضعيف ،وإن و ّثقاه أحاد
تضعيفه ،فإن وافقه ومل ُي َو ِثق ذاك أحد من ا ُ

فهذا الذي بالوا فياه :ال ُيقبال ررُياه إال مفّساا ...واهان معاني وأهاو حااتم
جل ْو َزجاي م عن ون.
وا ُ

 2ـ وبسم يف مقاهلة نؤالء ا ّكأيب عيسى الرتماذي وأيب عباد اهلل احلااّكم

وأيب هكر البيهقي ا م سانلون.
( )1املعرفة وال اريخ .11 /0

( )2ذّكر من ُيع مد بوله يف اجلرح وال عديل .215
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 3ـ وبسم ا ّكالبخاري وأمحد هن حنبل وأيب زرعة واهن عدي ا مع دلون

منصفون)) .
()1

وأّكّد الذنبي نذا ال صنيف يف موضع آخر فقال(( :فمنهم من َن َف ُسه حااد
يف اجلرح ،ومنهم من نو مع ِدل ،ومنهم من نو م سانل.

وغهنم.
فاحلا يلد فيهمُ :ييى ه ُن سعيد واه ُن معني وأهو حاتم واه ُن ِخراش،
ُ
واملع ُ
والبخاري وأهو ُزرعة.
دل فيهم :أمحدُ هن حنبل
يل

ُ
والداربطني يف هع
ّكالرتمذي واحلاّكم،
سانل:
وامل
ِ
ِ

األوبات)) .
( )2

ونذا ال صنيف مرتبط يف األصل هطبع البرش ،فهم م فاوتون فيه ِجبِ ّلة ،لذا

ال ُيلو عُص من عصور النقد من نذا ال نوع ،وبد أملح إىل ذل اهن حجر ،ماع
ِذّكر املسل العام فيه ،واإلشارة إىل حال اإلمام أمحد ،بال(( :وذل أن ب
ّكل طبقة
من ُن ّقاد الرجال ال ختلو من م شدد وم وسط.

فمن األوىل :شعبة وسفيان الثوري ،وشعبة أشد منه.
ومن الثانيةُ :ييى القطان وعبد الرمحن هن مهدي ،وُييى أشد من عبد الرمحن.
ومن الثالثةُ :ييى هن معني وأمحد ،وُييى أشد من أمحد.
ومن الراهعة :أهو حاتم والبخاري ،وأهو حاتم أشد من البخاري.
وبال النسائي( :ال يرتك الرجل عندي ح ى جي مع اجلميع عىل ترّكه) .فأما
( )1مقدمة ذّكر من ُيع مد بوله يف اجلرح وال عديل  272ا .271
( )2ا ُملوبظة .10
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إذا و ّثقه اهن مهدي وض ّعفه ُييى القطان مثال ،فإنه ال ُيرتك ،ملا ُعرف من تشديد
ُييى ومن نو مث ُله يف النقد)) .
()1

فعند اخ الف النقاد يف احلكم عىل الراوي هني اجلارح وال عاديل ،ينبغاي

اع امد بول املع دل ،ورنّب ّكالم امل سانل يف ال عديل ،وّكذا امل شدّ د يف اجلرح إال

فّس َج ْرحه هام ال ُيدفع ،بال عل هن املاديني(( :إذا اج ماع ُيياى ها ُن ساعيد
إذا ّ
وعبد الرمحن هن مهدي عىل ِ
أخذت هقاول
ترك رجل مل أحدِ ث عنه ،فإذا اخ لفا
ُ
عبد الرمحن ألنه أبصدُ ما ،وّكان يف ُييى تشدّ د))  .فالقطان ّكثها ما تُوباف يف
( )2

ّكالمه حلال الشدة ،ومثله يف رنب جرح امل شدد ما ذّكره أهو عبيد اآلجري بال:
((بلت أليب داود :هلغ عن عفان أنه ُيك َِذب ونب هن جريار؟ فقاال :حادثني

عباس العنربي بال :سمعت عليا ا (يعني اهن املديني) ا يقول :أهو نعيم وعفاان
صدوبان ال أببل ّكالمهام يف الرجال ،نؤالء ال َيدَ عون أحدا إال وبعوا فياه)) .
( )3

وّكذل ُيفعل مع امل سانلني هطريق األوىل ،فكام ُرنب جرح امل شدد ،فقد تُوبف
اف يف
يف تعديل امل سانل ،بال السخاوي(( :ولوجود امل شدِ د ومقاهِ ِله نشأ ال و يلب ُ

أشيا َء من ال بطرفني)) .
( )4

( )1النيل َكت عىل ّك اب اهن الصالح .111 /2
( )2أخرجه اخلطيب يف تاريخ مدينة السالم .526 /22
( )3هتذيب الكامل  .261 /11وأهو نعيم وعفان ّكالما من شيوخ اإلمام أمحد يف اجلرح وال عاديل
وغهما ا ّكام تقدم ا.

( )4ف ح املغيث هرشح ألفية احلديث .111 /1
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فمن خالل ما سبق ي بني توسط اإلمام أمحد يف النقد ،واع داله يف اجلارح

وال عديل ،وسلوّكه طريق اإلنصاف ،ونو أمر م فق عليه هني أئماة ناذا الفان،
وال ينايف نذا االتفاق ما ُذّكر عن اهن معني من وصف اإلمام أمحاد هال شادد يف

أول أمره ،ألن اهن معني نفسه اعرتف هأن اإلمام أمحد رجع عن ذل  ،بال عبد اهلل
اهن أمحد هن حنبل(( :سمعت أها مال بال :بال حسني هن ِح ّبان وعباس ا (يعني
الدوري) ا ليبيى هن معني :لو أمسكت لسان عن النااس ،فاإن أمحاد ي او ّبى

ذل  ،فقال :نو واهلل ّكان أشد يف الكالم يف الرجال مناي ،ولكناه الياوم ناو ذا
يمس نفسه))  .فهذا يدل عىل أن اإلمام أمحد صار إىل ال ورع يف النقد ،ويؤّكده
()1

وأورعهام ،وأّك بفهام عان الكاالم يف
بول أيب يعىل اخلليل(( :وّكان أفقه أبرانهَ ،
املبدثني إال عند االضطرار)) .
( )2

وبد بارن الادّك ور زيااد منصاور يف مقدماة حتقيقاه لساؤاالت أيب داود

السجس اي لإلمام أمحد حال مجيع الرواة الذين تكلم فيهم اإلماام أمحاد هجارح

وتعديل يف السؤاالت املذّكورة ،مما وجد فياه للنقااد اآلخارين ّكالماا ،هاأبوال

نؤالء النقاد ،وهلغ عدد الرواة املقارنني ( .)012وخلص الدّك ور زياد إىل ن يجة

مفادنا موافقة بول اإلمام أمحد ألبوال النقاد اآلخرين هنسبة ( ،)%10وموافقاة

البع

وخمالفة البع

اآلخار هنسابة ( ،)%0 .6ومقارهاة ألفاظاه ألفااظهم يف

( )1العلل ومعرفة الرجال عن أمحد (.)616
( )2اإلرشاد يف معرفة علامء احلديث .517 /1
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الداللة هنسبة ( ،)%7 .1وأما خمالف ه للنقاد اآلخرين فنساب ها ( )%1فقاط .ويف
نذا داللة واضبة عىل اع دال اإلمام أمحد يف اجلرح وال عديل وتوسطه يف النقد.
ج ـ حرصه عىل الرواية عن املقبولني دون غريهم:
إن االب صار عىل الرواية عن الثقات واملقبولني ،مرتباة عملياة يف الناباد،

ترفع من شأنه ،وتوسع دائرة نقده ،ورعل أحكامه عىل الرواة وتُصفاته معهام

أّكثر ببوال .وبد َح َرص عىل نذا املبدأ عدد من ّكبار األئمةّ ،كسعيد هن املسايب،

الس ْخ ياي ،وشعبة هن احلجااج ،ومالا هان أناس،
وحممد هن سهين ،وأيوب ب

الس ِجس ا اي،
وُييااى القطااان ،واهاان مهاادي ،وأيب زرعااة الاارازي ،وأيب داود ِ
والنّسائي .
()1

ونؤالء الثقات واملقبولون بد ال يكونون هبذه الصفة عند غه من اخ اار

نذا السبيل ،وّكذل فإنه ال يراد هقوهلم( :فالن ال يروي إال عن ثقة أو مقبول)

االل زام املطلق هه ،لذا فإن األوىل يف ال عبه عن حال نؤالء األئمة أن يقال( :من

ّكان ال يروي إال عن ثقة أو مقبول عنده غالبا ا أو إال يف النادر ا).

واإلمام أمحد أحد نؤالء اجلهاهاذة الاذين ُذّكاروا هالرواياة عان الثقاات

واملقبااولني خاصااة ،بااال اهليثمااي يف راو(( :وبااد روى عنااه أمحااد ،وشاايوخه

ثقات))  .وليس املقصود هالثقات ننا أنل الطبقة العالية فقط ،هل ي عدى ذل
( )2

( )1ينظر منه اإلمام أيب عبد الرمحن النسائي يف اجلرح وال عديل لقاسم سعد  11 /2ا .51
( )2جممع الزوائد ومنبع الفوائد .211 /2
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ُي بسن حديثهم ،أي أن املراد هالثقات املقباولني عاىل
إىل أنل املرتبة ال الية الذين ُ َ

فّسه اهن حجر هقوله(( :أمحاد وعال هان
اخ الف مراتبهم يف القبول ،ونذا ما ّ
املديني ال يرويان إال عن مقبول)) .
()1

ولعل الذنبي ّكان أبرب إىل احلقيقة عندما أشار إىل أن اإلماام أمحاد رهاام

تعدى املقبولني إىل من دو مَ ،هيْد أنه ال يروي عن مرتوك عنده ،باال يف ترمجاة

خالد هن نافع األشعري(( :وبال أهو داود :مرتوك احلديث .ونذا راوز يف احلد،

فإن الرجل بد حدب ث عنه أمحد هن حنبل و ُم َسدّ د ،فال يس بق الرتك)) .
( )2

وأوضح من ذل ّك ِله يف نذا املقام ما ذّكره شمس الدين هن عبد اهلاادي

من أن اإلمام أمحد ياروي عان املقباولني غالباا ،ويف هعا

األحياان ينازل إىل

الضعفاء الذين مل يش د ضعفهم عىل سبيل االع بار ال االح جاج ،بال(( :رواية

اإلمام أمحد عن الثقات نو الغالب من فعله ،واألّكثر من عملهّ ،كام نو املعروف
من طريقة شعبة ومال وعباد الارمحن هان مهادي وُيياى هان ساعيد القطاان

وغهنم .وبد يروي اإلمام أمحد بليال يف هع

األحياان عان مجاعاة نُسابوا إىل

الضعف وبلة الضبط عىل وجه االع بار واالس شهاد ،ال عاىل طرياق االج هااد

واالع امد)) .
( )3

( )1هتذيب ال هذيب .221 /1
( )2ميزان االع دال يف نقد الرجال .611 /2
لس ْبكي .11
( )3الصارم املنكي يف الر ّد عىل ا يل
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ومما ّ
يدل عىل ان امم أمحد هان قاء شيوخه ،تنوهيه هأساتذته الذين ال يروون

إال عن الثقات ِ
واجليادّ ،كاهن مهدي ومجاعة غهه  ،بال اإلمام أمحد يف رواية أيب
()1

هكر األثرم(( :إذا حدّ ث عبد الرمحن هن مهدي عن رجل فهو حجة)) .
( )2

يوجه اهنه عبد اهلل
وغهه إىل الرواية عن املقبولني ،بال اهن حجر:
ّكام ّكان ِ
َ

(( وبد ّكان عبد اهلل هن أمحد ال يك ب إال عمن يأذن له أهوه يف الك اهة عنه ،وهلذا
ّكان معظم شيوخه ثقات))  .وبال أيضا(( :حكم شيوخ عبد اهلل القبول ،إال أن
( )3

مفّس ،ألنه ّكان ال يك ب إال عمن أذن له أهوه فيه)) .
يثبت فيه جرح ب
( )4

و ُبصارى القول :إن اإلمام أمحد ّكاد يق ُص عىل الرواية عن املقبولني ،فهو

ال يروي إال عن مقبول يف الغالب ،ونذه منقبة ترفاع مان شاأن صااحبها هاني

الن ّقاد.

* املطلب الثاين :العتناء بجمع أقوال اإلمام أمحد يف اجلرح والتعديل والعـتدد
عىل أحكامه:

اع نى العلامء ه دوين ّكالم اإلمام أمحد يف الرجال ،ومجع أحكامه يف اجلرح

وح َرصااوا عااىل حُصاانا واساا يعاهبا ،لإلفااادة منهااا يف نقاادنم
وال عااديلَ ،
( )1ينظر املعرفة وال اريخ لل َف َسوي  211 /1ا .212

( )2أخرجه اخلطيب يف تاريخ مدينة السالم  526 /22ا  .527ومثله يف سؤاالت أيب داود لإلماام
أمحد هن حنبل يف جرح الرواة وتعديلهم (.)510

( )3تعجيل املنفعة هزوائد رجال األئمة األرهعة .261 /1
( )4املصدر الساهق .270 /1
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وترجيباهتم ،ول يسهنا هني يدي أنل العلام .وأهادأ هاحلاديث عان اع ناائهم

هجمع ّكالم اإلمام أمحد يف نذا الفن ،و ُأتبعه هالكالم عن اع امدنم أحكامه فيه.
أولا :العتناء بجمع أقوال اإلمام أمحد يف اجلرح والتعديل:

ان م العلامء بديام ا السيام تالمذة اإلمام أمحد هجمع أحكامه عىل الرجاال

ونقده للرواة ،وتبعهم عىل ذل امل أخرون واملعارصون ،ودون البيان:

أ ـ ِحرص تالمذة اإلمام أمحد ومن قـارمم عـىل حرصـ أقوالـه يف اجلـرح

والتعديل:

فأما ال المذة :وأرتبهم حسب منزل هم العلمية إضافة إىل مكانة ما مجعاوه

يف اجلرح وال عديل عن اإلمام أمحد واتساعه ،مما نو م وافر اليوم ّكله أو هعضه.

جسا اي (ت175ن) :لاه ساؤاالت
الس ْ
 1ـ أهو داود سليامن هن األشعث ِ

لإلمام أمحد يف جرح الرواة وتعديلهم ،نُرشت يف جملد عان النساخة الظانرياة
()1

الفريدة ،مع نقص فيها ،وبد تناول فيها اإلمام أمحد الكالم عىل مئاات الرجاال،

وأغلبها يف اجلرح وال عديلّ ،كام أن أّكثرنا من اج هاادات اإلماام أمحاد نفساه،
وهعضها مما اس فاده من شيوخه أو من فوبهم.

اري سااؤاالت أليب داود السجس ا اي يف اجلاارح
نااذا ،وأليب عبيااد ُ
اآلجا ّ

وال عديل ،اش ملت إىل جانب األصل ونو اج هادات أيب داود يف نقد الرجاال،

عىل نقول أيب داود عن شيوخه يف اجلرح وال عديل ،وأّكثرنم يف ذل أمحاد هان
( )1وذل يف مك بة العلوم واحلكم هاملدينة املنورة ،ه بقيق الدّك ور زياد منصور.
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حنبل .وبد نُرش القسم الذي هقي من نذه السؤاالت.
 2ـ عبد اهلل هن أمحد هن حمماد هان حنبال (ت111ن) :لاه ّك ااب العلال

ومعرفة الرجال عن أهيه ،نُرش يف عدة جملدات عن نساخة أياا صاوفيا الكاملاة
()1

الفريدة ،وني نفيسة ومصببة ومقاهلةّ ،كام أ ا بديمة تعود إىل النصاف األول

من القرن الراهع ،وموضوعها علل األحاديث ومعرفة الرجال ّكام نو ظانر مان

عنوا ا ،ومعرفة الرجال تشمل ال اريخ والنقد .و ُيعد نذا الك اب أوسع ماا وصال

إلينا من الروايات املفردة عن اإلمام أمحد يف ناذه املوضاوعات .باال أهاو هكار

جود عنه ا (يعني عن أهيه) ا ،وجاء عنه هام مل جيائ هاه
اخلالّل(( :فأما العلل فقد ّ

غهه))  .ويشار ننا إىل أن لعبد اهلل هن أمحد يف نذا الك اب زيادات عن غه أهيه.
( )2

ّكام أن مسند اإلمام أمحد رواه عنه اهنه عبد اهلل ،وخت ّلل نذا الك اب أباوال

لإلمام أمحد يف اجلرح وال عديل.

اروذي (ت 175ن) ،وأهاو
 3ـ  :5أهو هكر أمحد هن حممد هان احلجااج املَ يل

احلسن عبد املل هن عبد احلميد املَ ْي ُموي (ت 171ن) ،وصاالح هان أمحاد هان

مجعت نؤالء الثالثة ألن مسائلهم لإلمام أمحد
حنبل (ت  165أو 166ن) :وبد
ُ

يف اجلرح وال عديل والعلال موجاودة الياوم يف جازء واحاد حمفاو يف املك باة

املروذي ُ
وخ م هرواية امليموي ،وأبلها َبدْ را ما ذّكر من
الظانريةُ ،هدئ فيه هرواية يل
( )1وذل يف دار القبس هالريا

ويص اهلل عباس.
 ،ه بقيق األس اذ الدّك ور
ّ

( )2طبقات احلناهلة الهن أيب يعىل .22 /1
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رواية صالح  .ويبدو أن نذا اجلزء من تأليف أيب َع َواناة يعقاوب هان إساباق
()1

اإلسفراييني صاحب املس خرج عىل مسلم ،سمعه من نؤالء الثالثة ،مع زيادات

وسمي نذا اجلزء يف املخطوط( :جزء فيه مان ّكاالم أيب عباد اهلل
له عن غهنمُ ،
أمحد هن حممد هن حنبل  يف علل احلديث ومعرفة الرجال ،مما رواه عنه أهو هكر

املروذي وأهو احلسن عبد املل هن عبد احلميد امليموي
أمحد هن حممد هن احلجاج يل

وأهو الفضل صالح هن أمحد اهنه رمحهم اهلل ،وأحاديث وحكاياات غاه ذلا )،

ونو منشور  ،ويش مل عىل مئات األبوال يف اجلرح وال عديل عن اإلمام أمحد.
( )2

 6ـ أهو هكر أمحد هن حممد هن نانئ األَ ْثرم (ت هعد 161ن) :له ساؤاالت

عن اإلمام أمحد يف اجلرح وال عديل وال اريخ ،وني ّكبهة ،وهقي منها جزء نُرش

( )3

عن نسخة فريدة يف املك بة الظانرية ،ونذا اجلزء يش مل عاىل مجلاة مان أباوال
اإلمام أمحد يف اجلرح وال عديل ،إىل جانب أشياء من ال واريخ الرجالية والعلل.

( )1ونذه الرواية تقع يف وربة واحدة فقط ،ضمن ( )10وربة ي األف منهاا املخطاوط ،وال يوجاد
فيها يشء من اج هادات اإلمام أمحد يف اجلرح وال عديل ،وإنام ني روايات روانا عمن فوباه يف

النقد .ولو مل تكن نذه الرواية ضمن املجموع املذّكور ّ
ألخرت ذّكرنا .وأنبه نناا إىل أن صاالح

اهن أمحد هن حنبل روى عن أهيه ّك اب األسامي والكنى ،وبد هقي ناذا الك ااب ونُرشا ،لكناه
خال من اجلرح وال عديل.

وتيّس يل عند ّك اهة نذا البباث الوباوف
( )2حققه مجاعة ،منهم األس اذ الدّك ور
ويص اهلل عباسّ .
ّ
عىل إحدى نرشاته ،وني ه بقيق حممد هن عل األزنري ،وصدرت عان دار الفااروق احلديثاة

هالقانرة.

( )3وذل يف دار البشائر اإلسالمية هبهوت ،ه بقيق األس اذ الدّك ور عامر صربي.
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وبد أثنى أهو هكر اخلطيب عىل نذه السؤاالت فقال يف ترمجة األثرم(( :وله ّك اب

يف علل احلديث ومسائل أمحد هن حنبل ،تدل عاىل علماه ومعرف اه))  .وناذا
()1

الكالم ُي مل أن علل احلديث واملسائل ّك ااب واحاد ،وذّكار النباديم لألثارم:

((ّك ااب ال ااريخّ ،ك ااب العلال))  .وال أسا بعد أن يكاون ال ااريخ والعلاال
( )2

واملسائل ّك اها واحدا ،يش مل عىل اجلرح وال عديل وعلل األحادياث واألساامء
والوفيات ونبونا .واهلل أعلم.

وبد نُرشت عدة ّك ب يف مسائل اإلمام أمحد غه ما سبق ،نقلها عنه مجاعة

من تالمذته ،لكنها يف األصل مسائل فقهية ،وإن ّكان أّكثر تل الك ب مشا مل
أيضا عىل مادة يف العقيدة واجلرح وال عديل وتواريخ الرجاال والعلال والزناد

واألدب والورع ،ونذه املوضوعات تكاد تكون مغمورة أو بليلة أماام اجلاناب

الفقهي الغالب عىل تل الك ب.

فك اب مسائل اإلمام أمحد هن حنبل إلسباق هن إهرانيم هن نانئ  ،نجد
( )3

يف آخرهّ( :ك اب ال اريخ) ،ثم (ّك اب العلل) ،ثم (هاب براءة احلاديث) ،وناذه
الفصول الثالثة حت وي عىل مادة جليلة يف اجلرح وال عديل.

( )1تاريخ مدينة السالم  .116 /6وينظر فيه .111 /6
(ِ ) 2
الف ْه ِر ْست .212 /2 /1

( )3وإهرانيم هن نانئ والد إسباق نو من تالمذة اإلمام أمحد أيضا ،وبد نقل عن اإلمام أمحد مادة
ّكثه ة يف ال اريخ ومعرفة الرجال ،هينها أبوال بليلاة يف اجلارح وال عاديل .وانا م أهاو القاسام
البغوي يف ّك اهه اجلعديات هنقل مجلة من ذل عنه عن اإلمام أمحد.
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ارب هان
حل ْ
وّك اب مسائل اإلمامني أمحد هن حنبل وإسباق هان رانوياه َ

إسامعيل الك َْرمايُ ،خ م هعنوان (هاب مسألة أصباب الرأي) الذي اش مل عىل
مجلة حسنة من أبوال اإلمام أمحد يف اجلرح وال عديل.

تضمن يف طياته أباواال
وّك اب مسائل اإلمام أمحد هن حنبل الهنه صالحّ ،

ليست بليلة لإلمام أمحد يف اجلرح وال عديل.

وّك اب مسائل اإلمام أمحد هان حنبال أليب داود السجسا ايُ ،ذّكارت يف

أواخره أبوال بليلة لإلمام أمحد هن حنبل يف اجلرح وال عديل.

وّك اب مسائل اإلمام أمحد هن حنبل أليب القاسام البغاوي ،ختلل اه عادة

أبوال يف اجلرح وال عديل عن اإلمام أمحد.

وّك اب م سائل اإلمامني أمحد هن حنبل وإسباق هن رانويه إلسباق هان

منصور الك َْو َس ُ ،ذّكرت فيه أبوال بليلة لإلمام أمحد يف اجلرح وال عديل.

فهذه الك ب الس ة املنشورة ني يف األصل مسائل فقهية ّكام تقدم .
()1

ومما ُيلفت إليه أن العرشات مان تالماذة اإلماام أمحاد اآلخارين صانفوا

مسائل عنه ،ونذا ظانر يف تراجم الطبقة األوىل ممن روى عان اإلماام أمحاد يف
طبقات احلناهلة الهن أيب يعىل ،ويبدو أن أّكثر تلا املصانفات يف الفقاه ،ورهاام

تضمنت أيضا مادة يف اجلرح وال عديل ،وّكذل يف العقيدة والزند ونبو ذل .

وثمة ّك اب آخر يف املسائل عن اإلمام أمحد تم نرشه ،ونو مسائل اإلمام أمحاد هان حنبال الهناه
(ّ )1
عبد اهلل ،مل أجد فيه جرحا وال تعديال ،وإنام نو يف الفقه.
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ويبدو ّكذل أن هع

نؤالء ال المذة هلم ّك ب خاصة همسائل أمحد ا وباد

يضم إليه غهه مان األئماة يف هعا

األحياان ،السايام اهان معاني ا يف اجلارح

وال عديل والعلل ونبونا ،فمن نؤالء:

حممد هن َع ْوف الطائي احلميص :بال اهن أيب يعىل(( :وّكانت عنده عن أيب

عبد اهلل مسائل صاحلة يف العلل وغهنا))  .هل إن اإلمام أمحد نفسه ّكان يساأله
()1

عن رجال أنل هلده ،بال اهن أيب يعىل أيضا(( :برأت يف ّك اب اخلالل باال :إناه

حافظ ،إمام يف زمانه ،معروف هال قدم يف العلم واملعرفة عىل أصاباهه ...وّكاان

أمحد هن حنبل َي ْعرف له ذل  ،و َي ْقبل منه ،يسأله عن الرجال من أنل هلده)) .
( )2

وخ ّطاب هن هرش البغدادي :بال اهن حجر يف تعداد مروياته ،حتت فصال

(العلل) ا ويندرج فيه اجلرح وال عديل ا(( :سؤاالت خطااب هان هرشا اإلماام

أمحد)) .
( )3

سمى مغلطااي ّك اهاه يف ناذا الشاأن
الرب ُجالَي :وبد ّ
وحممد هن احلُسني ُ ْ

فقال (( :سؤاالت أيب جعفر حممد هن احلسني البغادادي أليب عباد اهلل أمحاد هان
حنبل)) .
( )4

وأمحد هن أيب ُييى األنامطي :بال اهن عدي(( :وبد روى عان ُيياى هان

( )1طبقات احلناهلة .001 /1
( )2املصدر الساهق .001 /1
( )3املعجم املفهرس (.)512

( )4إّكامل هتذيب الكامل .66 /0
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معني وأمحد هن حنبل تارُيا يف الرجال))  .ويف الكامل الهن عدي أبوال ّكثاهة
()1

جدا يف اجلرح وال عديل يروهيا اهن أيب ُييى عن أمحد واهن معني.

وممن يرتجح أن يكون هلم مسائل خاصة يف اجلرح وال عديل ونقد الرجال

عن اإلمام أمحد ا لكثرة ما نُقل عنهم يف ذل

اَ :ح ْرب هان إساامعيل الكَرمااي،

ومهنا هن ُييى الشامي .فاألول ُيكثر اهن أيب حاتم يف اجلرح وال عديل مان نقال

أبواله عن أمحد يف نقد الرجال ،وأما الثاي فإن أها هكر اخلالل يف ّك اهه العلل ا ّكام

يف من خبه ملوفق الدين هن بدامة املقديس ا ُيكثر من نقل أبواله عن أمحد يف اجلرح
وال عديل.

ومما ردر اإلشارة إليه ننا أن اإلمام أمحد له ّك اب (ال اريخ)  ،وباد رواه
( )2

عنه مجاعة من أصباههّ ،كالفضل هن حممد هن املسيب ب
الش ْعراي ،بال اهن ماّكوال:

(( وّكان عنده تاريخ أمحد هن حنبل عنه))  .وعبياد اهلل هان أمحاد هان عبياد اهلل
( )3

احللبي ،بال أهو هكر اخلالل(( :سمع من أمحد ال اريخ سنة أرهعة عرش ،وّكانات

عنده مسائل ّكبار جدا ُيغرب هباا عاىل أصاباب أمحاد))  .وعال هان احلسان
ِ
اهل َسنْجاي ،بال اهن أيب يعىل(( :حمدث جليل ،روى عن أمحد ال اريخ))  .وباسم
( )4

( )5

( )1الكامل يف ضعفاء الرجال .011 /2
( )2وصفه مغلطاي يف إّكامل هتذيب الكامل  111 /1هالكبه.
( )3اإلّكامل يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملخ لف يف األسامء والكنى واألنساب .572 /1
( )4طبقات احلناهلة الهن أيب يعىل .51 /1
( )5املصدر الساهق  212 /1ا .211
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اهن حممد املَ ْر َوزي ،بال أهو هكر اخلالل(( :من أصباب أيب عباد اهلل امل قادمني،
سمع من أيب عبد اهلل ال اريخ بديام))  .وّكذل حرب هان إساامعيل الك َْرمااي:
()1

بال أهو يعىل اخلليل يف ترمجة اإلمام أمحد(( :وّكان يمل الك ب مان حفظاه عاىل

تالمذته ،أمىل عىل حرب هن إساامعيل الكَرمااي تارُياا ومساائل مئاة وثالثاني

جزءا))  .وممن روى تاريخ أمحد هن حنبل أيضاا عناه :حمماد هان عباد اهلل هان
( )2

يوسف واهن هكه .
( )3

فهذا ال اريخ لإلمام أمحد رهام تضمن ّكالما يف اجلرح وال عديل ،إىل جانب

األسامء والشيوخ وال الميذ والوفيات ونبونا مما تش مل عليه ّك ب ال ااريخ يف

األصل.

وثمة مجاعة من تالمذة اإلمام أمحد صنفوا ّك با ألنفسهم يف ال اريخ ،نقلوا
ّ

فيها عن شيوخهم الكثه من الكالم يف معرفة الرجال ،وما نُرشا منهاا ي ضامن

شيئا من اجلرح وال عديل عن اإلمام أمحدّ :ك اريخ اهن أيب خيثمة ،الذي نُرش بسم

منه ،بال أهو هكر اخلطيب يف ترمج ه(( :أخذ علم احلديث عان ُيياى هان معاني

وأمحد هن حنبل ...وله ّك اب ال اريخ الذي أحسن تصنيفه وأّكثر فائدته ...وال أعرف
أغزر فوائد من ّك اب ال اريخ الذي صنّفه اهن أيب خيثمة)) .
( )4

( )1طبقات احلناهلة الهن أيب يعىل .111 /1

( )2اإلرشاد يف معرفة علامء احلديث .517 /1

( )3إّكامل هتذيب الكامل .211 /21 ،075 /1
( )4تاريخ مدينة السالم .166 /5
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وتاريخ أيب زرعة عبد الرمحن هن عمرو الدمشقي ،ونو منشور ،باال أهاو

هكر اخلالل يف ترمج ه(( :ومجع ّك اها لنفسه يف ال اريخ وعلال الرجاال ...وّكاان
عاملا هأمحد هن حنبل وُييى هن معني ،وسمع منهام سامعا ّكثها)) .
()1

عنه .

وتاريخ أيب طالب أمحد هن ُمحيد املُ ْشكاي ،رآه أهو القاسام البغاوي ونقال

( )2

وتاريخ حنبل هن إسباق هن حنبل ،اهن عم اإلمام أمحاد ،باال أهاو هكار

اخلطيب يف ترمج ه(( :وله ّك اب مصنّف يف ال اريخُ ،يكي فيه عن أمحد هن حنبل
وُييى هن معني وغهما)) .
( )3

حل ْريب ،وللبريب أيضا ّك اب العلل .
وتاريخ إهرانيم ا َ
( )4

همطني .
وتاريخ حممد هن عبد اهلل هن سليامن املعروف
ّ
( )5

هم ْيلو َيه ا وبد
ومما جيدر ذّكره ننا أن حممد هن أيب عبد اهلل اهل َ ْمدَ اي املعروف َ

ُعدّ ضمن تالمذة أمحد اّ ،كان له اع ناء ّكبه هجمع أبوال اإلمام أمحد ومسائله،
( )6

( )1طبقات احلناهلة الهن أيب يعىل .71 /1
( )2تاريخ مدينة السالم .021 /21
( )3املصدر الساهق  .127 /1ونبوه يف ّك اب املؤتلف واملخ لف للداربطني .761 /1
( )4وينظر عن ّك ايب احلاريب املاذّكورين إّكاامل هتاذيب الكاامل ،011 /1 ،110 ،116 ،101 /2
 ،161 ،11 /1 ،111 ،12 /0 ،051وغهنا.

( )5تاريخ اإلسالم للذنبي .2101 /6
( )6طبقات احلناهلة الهن أيب يعىل  016 /1ا .017
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وال ُيعرف اليوم يشء عن مجعه نذا ،وال ُيدرى نل اب ُص فيه عاىل ال لقاي عان

أمحد؟ أم أنه مجعه أيضا من مسائل أصباهه؟ ونل نو خاص هاملسائل الفقهياة؟
أم أنه يش مل ّكذل عىل غهنا من جرح وتعديل وتعليل ونبو ذل .

والعمدة يف ال بدث عن مجع َم ْيلو َيه ما باله أهو هكر اخلالل يف ّك اهه أخالق

علمت ُعني همسائل أيب عبد اهلل
أمحد هن حنبل ا ّكام نقله الذنبي ا(( :مل يكن أحد
ُ

املروذي رمحه اهلل يقول يل( :إنه مل ُي ْعا َن
بط ما ُعنيت هبا أنا ،وّكذل ّكان أهو هكر يل

نيت هبا أنت ،إال رجل هبمدان يقال لاه ( َم ْيلو َياه)،
أحد همسائل أيب عبد اهلل ما ُع َ
واسمه حممد هن أيب عبد اهلل مجع سبعني جزءا ّكبارا). )).
()1

وأما من بارب نؤالء ال المذة يف الزمن :ممن ان م هجماع أباوال اإلماام

أمحد يف اجلرح وال عديل ،وحرص عىل اس يعاهبا ،وبصد حُصانا ،فهاو تلمياذ

تالمذة اإلمام أمحد ،أهو هكر أمحاد هان حمماد هان ناارون البغادادي ،املعاروف

هاخلالل (ت 022ن).

فقد سمع من نبو مئة نفس مان تالماذة اإلماام أمحاد  ،وتلقاى عانهم
( )2

ارب
مسائلهم لهّ ،كعبد اهلل هان أمحاد وأخياه صاالح،
واملاروذي وامليماوي َ
وح ْ
يل
الك َْرماي وأيب داود السجس اي وإهرانيم احلريب وحنبل هن إساباق وأيب زرعاة

اوف احلميصا ،وغاهنم الكثاه .باال اهان أيب يعاىل:
الدمشقي وحمماد هان َع ْ
( )1سه أعالم النبالء .002 /22
( )2املصدر الساهق .002 /22
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وذي إىل أن ماات ،وسامع مجاعاة مان أصاباب إمامناا
املر ب
((وصبب أها هكر يل

مسائ َلهم ألمحد ...ورحل إىل أبايص البالد يف مجع مسائل أمحاد ،وساامعها ممان

وسا َبق إىل ماا مل
سمعها من أمحد ،وممن سمعها ممن سمعها من أمحد ،فنال منهاا َ

يسبقه إليه ساهق ،ومل يلبقه هعده الحاق ،فكاان شايوخ املاذنب يشاهدون لاه

هالفضل وال قدم)) .
()1

فأهو هكر اخلالل ّكان آية يف مجع علوم اإلمام أمحد ،وحماولة اس يعاهبا ،ماع

تصنيفها وترتيبها ،بال اخلطيب البغدادي(( :وّكان ممن رصف عناي ه إىل اجلماع

لعلوم أمحد هن حنبل وطلبها ،وسافر ألجلها ،وّك بها عالية ونازلة ،وصنّفها ّك با،
ومل يكن فيمن ين بل مذنب أمحد أمجع منه لذل ))  .وبال اهن أيب يعىل(( :لاه
( )2

ال صانيف الدائرة ،والك اب الساائرة ،مان ذلا  :اجلاامع ،والعلال ،والسانة،

والطبقااات ،والعلاام ،وتفسااه الغريااب ،واألدب ،وأخااالق أمحااد ،وغااه
ذل )) .
( )3

فك اب اجلامع نو يف الفقه عن أمحد ،وت خ ّلله َع َرضاا هعا

أباوال ناذا

اإلمام يف اجلرح وال عديل ،ويقع يف عرشين جملدا ّكام ذّكر الذنبي  ،هال جعلاه
( )4

( )1طبقات احلناهلة  11 /0ا .15
( )2تاريخ مدينة السالم .011 /6
( )3طبقات احلناهلة  10 /0ا .11
( )4سه أعالم النبالء  .117 /21وبال الذنبي يف موطن آخر مناه (( :002 /22يف هضاعة عرشا
جملدا أو أّكثر)).
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اهن تيمية نبو أرهعني جملدا  ،ومل يبق من نذا الك اب إال اليشاء القليال .وباد
()1

صنّفه اخلالل عىل الك ب واألهواب الفقهية ،ويسوبه هاألسانيد إىل اإلمام أمحاد،

من خالل مسموعاته ملسائل تالمذتاه أو تلقيهاا عمان هعادنمّ ،كال ذلا ماع

ال بقيق وال برير والنقد والرتجيح ،وهبذا الك اب تشكّل املذنب احلنبل.

ولكثرة تالمذة اإلمام أمحد ممن سمع منه املساائل ،وتفاربهم يف األبطاار،

رأى اهن تيمية صعوهة حُص أبوال نذا اإلمام من ببل واحد مهام اج هد ،السيام

وأنه َو َجد مسائل ّكثهة يف الفقه ليست يف نذا الك اب ،بال اهن تيمية عقب ذّكره

جلامع اخلالل(( :وفاته أمور ّكثهة ليست يف ّك به))  .ثم أشار إىل ذل اهن الق ّيم
فقال عند حديثه عن فقه اإلمام أمحد(( :ف ُك ِب من ّكالمه وف واه أّكثر من ثالثني
( )2

ِس ْفرا ،و َم ّن اهلل سببانه علينا هأّكثرنا ،فلم يف نا منها إال القليال ،ومجاع اخلاالل
نصوصه يف اجلامع الكبه فبلغ نبو عرشين ِس ْفرا أو أّكثر)) .
( )3

وأما ّك اب العلل عن أمحد فهو يف علال األحادياث ،مرتباة عاىل أهاواب

الفقه ،ويقع يف ثالثة جملدات  .ويش مل نذا الك اب عىل أباوال ّكثاهة لإلماام
( )4

( )1جمموع ف اوى شايخ اإلساالم أمحاد هان تيمياة  .222 /01وناذا ال بااين يف ال َقادْ ر راجاع إىل
االخ الف يف حجم املجلد.

( )2جمموع ف اوى شيخ اإلسالم أمحد هن تيمية .222 /01
( )3إعالم املوبعني عن رب العاملني .10 /2
( )4جمموع ف اوى شيخ اإلسالم أمحد هن تيمية  ،221 /01وسه أعالم النبالء  117 /21 ،002 /22ا
 ،111ورشح علل الرتمذي الهن رجب .001 /2
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أمحد يف اجلرح وال عديلّ ،كام يظهر من من خبه ملوفق الدين هن بداماة املقاديس،
وهقي من نذا املن خب اجلزء العارش واحلادي عرش ،وتم نرشما.

وأما ّك اب السنة وّك اب العلام ،فكال واحاد مانهام يف ثالثاة جملادات،

واألول ُمجعت فيه أبوال أمحد يف أصول الدين ،والثاي يف أصول الفقه  .وّك اب
()1

الطبقات نو يف طبقات أصباب اإلمام أمحد.

وأليب هكر اخلالل غهنا من ال صانيف مما ساامه اهان أيب يعاىل يف ّكالماه

الساهق أو مل يسمه.

وأنوه ننا هذّكر أنم ّك اب للخالل ي علق هموضوعنا ا وإن ّكانات هعا
ّ

الك ب الساهقة ورهام أّكثرنا ت علق منه هطرف ا ونو مجعه ّكالم اإلماام أمحاد يف

معرفة الرجال ،وبد ُفقد ،بال اهن تيمية ضمن تعداده ألنم جوامع اخلاالل مان

ّكالم اإلمام أمحد(( :ومن ّكالمه يف الرجال وال اريخ ،فهو مع ّكثرته مل َي ْس وعب
ما نقله الناس عنه)) .
( )2

وتأّكيدات اهن تيمية عىل عدم االس يعاب ،ال يمنع من أن تكون تصانيف

اخلالل ا عنده وعند غهه ا أمجع الك ب يف علم اإلمام أمحد.

وّك ب اخلالل عن أمحد بائمة عىل اإلسناد ،فقد يكون هيناه وهاني اإلماام
( )1جمموع ف اوى شيخ اإلسالم أمحد هن تيمية  ،221 /01 ،011 /7وسه أعاالم النابالء ،112 /22
.111 /21

( )2جمموع ف اوى شيخ اإلسالم أمحد هن تيمية .221 /01
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أمحد واسطة واحدة ،ونم تالمذة أمحد ا ونذا أعىل ما عناده ،ألن اإلماام أمحاد

تويف واخلالل صبي ا ،وّكثها ما يكون هينه وهني اإلمام واسط ان ،وينزل يف هع
األحيان ليكون هينه وهني اإلمام أمحد ثالث وسائط.

ب ـ ِحرص املتأخرين واملعارصين عىل حرص أقوال اإلمام أمحد يف اجلرح

والتعديل:

أما املتأخرون :فإن مجال الدين أها املباسن يوسف هن احلسن اهن عبد اهلادي
ِ
ربد (ت 111ن) له ّك اب (هبر الدم فيمن تكلم
املقديس احلنبل ،املعروف هاهن امل ْ َ
فيه اإلمام أمحد همدح أو ذم) ،ونو يف جملد ،ويش مل همجموعاه عاىل ()2011

ترمجة.

وبد اه دأه مؤلفه هاألسامء مرتبا هلاا عاىل حاروف املعجام ،وناو القسام

األعظم من الك اب ،ومل يع ن هعد ذل هالرتتيب املعجمي يف األهاواب ال الياة:

الكنى ،ومن نُسب إىل أهيه ،والنساء ،واأللقاب ،وغهنا.
ويف الك اب بصور من نواح:

أوهلا :عدم اس يعاهه للرتاجم ال ي تكلم فيها اإلمام أمحد هجرح وتعاديل،

إذ فاته منها الكثه جدا.

ثانيها :عدم اس يعاهه ألبوال اإلمام أمحد يف الرتمجاة الواحادة مان خاالل

الروايات املشهورة ،وتفريطه يف نذا واسع جدا.

ثالثها :اف قاره إىل ال برير وال بقيق ،وبد أدى نذا يف هع
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اخلطأ يف نقل األسامء ،وتفريق الرتمجة الواحدة ،ونسبة بول أمحد العجال ألمحاد

اهن حنبل ،وغهنا .
()1

راهعها :بلة االن امم هذّكر راوي القول عن أمحاد ،فياذّكره حيناا ويرتّكاه

أحيانا.

خامسها :عدم اع نائه يف ّكثه من األحيان هذّكر بول اإلمام أمحاد هلفظاه،

ّكأن يقول( :وثقه أمحد).

ونذه املالحظات وغهنا أضعفت من بيمة الك اب ،وب ّللت مان شاأنه،

مع أن موضوعه جليل .ورغم ما سبق فإن الك ااب سادّ ثغارة وإن مل ُُيكمهاا،
وان فع هه الناس.

وأما املعارصون :فمنذ هضع عرشة سنة صدرت (موسوعة أباوال اإلماام

أمحد هن حنبل يف رجال احلديث وعلله) ،مجع وترتيب السيد أهو املعاطي النوري
وأمحد عيد وحممود خليل ،يف أرهعة جملدات.

وبد اش ملت نذه املوسوعة عىل ( )0115ترمجة من الرجال والنساءّ ،كل

عىل حدةُ ،م َق بسام إىل أسامء وّكنى وتواهعهام ،مع ترتيب ّكال بسام عاىل حاروف

املعجم .ثم ُعقدت يف اية املوسوعة عدة أهواب بصهة وم فربة ،هاب يف تفسه

القرآن واحلديث ،وهاب يف علل احلديث ،وهاب فيام جاء يف مصطلح احلاديث،

وهاب فيام جاء يف أنل األنواء والبادع ،وخ امهاا هااب فايام جااء يف الغازوات

( )1مقدمة حتقيق هبر الدم للدّك ور ويص اهلل عباس .01
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والف ن واملالحم.
اميت يف
ُ
ومجعت أبوال اإلمام أمحد يف ّكل ذل مان سا ة عرشا ّك اهاا ُس ِ

املقدمة ،عرشة منها أصول مسندة م قدمة ،وأرهعة م أخرة غه مسندة .و ُميِازت
ّكل رواية عن غهنا حتت ّكل ترمجة.

والرتاجم ال ي ي ألف منها القسم األعظم مان املوساوعة ليسات خاصاة

هاجلرح وال عديل ،فبعضها اب ُُص فيه عىل ال عريف هشخصية املارتجم مان غاه

تعر
ّ

إىل النقد.

ومع جودة نذه املوسوعة فإن يل عليها عدة مالحظات:
 1ـ فاهتا هع

األبوال عن اإلمام أمحاد ماع وجودناا يف املصاادر ال اي

اع مدهتا ،وأما الفوت هسبب حمدودياة املصاادر فهاو ّكثاه يف األباوال ضامن

الرتمجة ،ويكون يف هع

األحيان يف الرتاجم نفسها.

 2ـ إيرادنا أحيانا معلومات حتت الرتمجة ال عالبة هلا هاملوضوع.
 3ـ نقله ا امل كرر عن مصادر م عددة مل تذّكر يف بائمة الك ب املع مدة.
 4ـ عدم ترتيب املواد حتت ّكل ترمجة عىل أي نظام علمي ،مع البدء هاام يف

ّك اب العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل ،وحماولة اجلمع امل وايل ملا يف

الرواية الواحدة عن أمحد.

ثم صدر منذ سنوات بالئل ّك اب (اجلامع لعلوم اإلماام أمحاد) ،تاأليف

الر ّهاط وسيد عيد ومشارّكة الباحثني هدار الفالح للببث العلمي وحتقياق
خالد ب
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الرتاث همُص ،ويقع يف اثنني وعرشين جملدا .أوهلا مقدمات يف ال عريف هالك اب

وذّكر مصادره وهيان منهجه مع ال عريف همذنب اإلمام أمحد ،وثانيها يف ترمجاة

نذا اإلمام ،وأما الثالث والراهع ف ُأفردا ملوضوع العقيدة عن أمحد ،ماع الرتتياب

عىل األهواب املعهودة يف ّك ب العقيدة ،واخ ُصت املجلدات ال سعة ال الية ،مان

اخلامس إىل الثالث عرش ،همسائل الفقه عن أمحد ،مرتبة عىل األهاواب الفقهياة،

فج ِردا لذّكر أحكام اإلمام أمحاد عاىل
وأما املجلدان الراهع عرش واخلامس عرش ُ

األحاديث ،مرتبة عىل األهواب عىل طريقة الصبيبني ،و ُأحلق يف آخرما هاب يف

رشح األحاديث واآلثار عند أمحد ،وهاب آخر يف علوم احلديث عندهّ ،كام ُخ ِصصت

املجلدات ال الية ،من السادس عرش إىل ال اسع عرش ملوضوع الرجال ،ثام ّكاان
املجلد العرشون يف موضوع األدب والزند ،مرتبا عىل األهواب املعهودة يف ناذا

النوعُ ،
وخ م الك اب هعد ذل همجلدين اش مال عىل االس دراّكات والفهارس.
وبد ُمجعت مادة نذا الك اب الواسع امل فنن من مصادر ّكثهة جدا ،هلغت

( )112مصدراُ ،سميت يف املقدمة.

والذي يعنينا يف نذا املقام املجلدات األرهعاة املخ صاة هالرجاال ،وال اي

عرف هبم اإلمام أمحد هن حنبل وتكلم فايهم هجارح
اش ملت عىل الرواة الذين ّ

وتعديل ،والبالغ عددنم ( )0111ترمجة ،مرتبني عىل حروف املعجم ،مع البدء

هالصباهة ،رجاال ثم نساء ،أسامء ثم ّكنى ،ويلايهم ساائر الارواة ّكاذل  .وباد

ُأوردت أبوال اإلمام أمحد فيهم هرواياهتا ،واع ني هرتتيب تل الرواياات حتات
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ّكل ترمجة حسب تاريخ وفاة مصنف املسائل والك اب .
()1

وي ميز نذا القسم من اجلامع عىل املوسوعة ال ي سابق ه ،هساعة املصاادر

واملراجع وتنوعها ا وإن فاته أحد مصادرنا املهمة ا ،ونذه السعة أدت إىل إضافة

هع

الرتاجم عىل املوسوعة ،وأما الزيادات فيه من األبوال والرواياات ضامن

الرتمجة الواحدة فكثهة جدا.

لكن يؤخذ عىل نذا القسم من اجلامع عدة أمور مؤثرة:
 1ـ عدم اس يعاب ما يف املصادر املقررة ،مما تس ّبب يف فوات تراجم ّكثهة،

وأبوال وفهة.

 2ـ عدم ال فريغ أحيانا لكل ما يش مل عليه القول الواحد لإلمام أمحد من

أحكام عىل عدد من الرواة حتت ّكل ترمجة تعر

مكان دون آخر.

هلا فيه ،فيق ُص عاىل ذّكاره يف

 3ـ وجود تقصه يف سيابة اسم املرتجم ،ماع وباوع هعا

األسامء ،وحصول اجلمع أحيانا هني هع
الواحدة.

األخطااء يف

الرتاجم امل فربة وال فريق هني الرتمجة

 4ـ اب طاع الكاالم عناد النقال وعادم إّكاملاه ،ماع اسا عامل االخ صاار

وال ُصف أحيانا ومن غه تنبيه ،وّكذل حذف هع

اإلمام أمحد.

الر ّهاط وآخرين .16 /2
( )1اجلامع لعلوم اإلمام أمحد خلالد ب
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وهع

 5ـ وجاود خلال يف الرتتياب املعجماي ،وأخطااء يف النقال ويف العاازو،
السقط.

 6ـ عدم االل فات إىل ضبط ما ُيشكل من األسامء ،واملوضاوع ّكلاه باائم

عىل األسامء.

 7ـ إيراده روايات ال معنى لذّكرنا يف الرتاجم.
وبد تبني يل أن املوسوعة ا مع ما عليها من مآخذ ا أضبط وأحسان حااال

من نذا القسم من اجلامع ،إذ ال ّسع يف األخه واضح ال ُيفى.
ثانياا :اعتدد األئمة أحكام اإلمام أمحد يف اجلرح والتعديل:

حسبي يف هداية احلديث عن اع امد األئماة أحكاام اإلماام أمحاد يف نقاده

للرجال ،أن أشه إىل مدى ارتضاء هع

شيوخه الكبار يف نذا العلم ألحكامه،

بال إهرانيم هن َش ّامس(( :سألنا وّكيعا ا (يعني اهن اجلاراح) ا عان خارجاة هان

ُيدِ ُثنا عنه ،فقال :لست ُأ َحدِ ث عنه ،اي أمحاد هان حنبال أن أحادِ ث
ُم ْص َعب ُ َ

عنه)) .
()1

ثم إن نؤالء األئمة الذين هلم مسائل يف اجلرح وال عديل عن اإلمام أمحد

ممن سبقت اإلشارة إليهمّ ،كأيب داود السجس اي يف سؤاالته ،وعبد اهلل هن أمحاد

اهن حنبل يف العلل ومعرفة الرجال عن أهيه ،وّكذل املَ يلروذي وامليموي واألثرم،

وغهنم الكثه ،مل يُصفوا جهودنم الكبهة يف تصنيف تل املسائل لو مل يكان

( )1طبقات احلناهلة الهن أيب يعىل .111 /1
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اإلمام أمحد حجة عندنم يف النقد ،وإماما ُيق دى يف اجلرح وال عليل.
وأذّكر ننا مجاعة من األئمة الذين اع مدوا ّكاالم اإلماام أمحاد يف اجلارح

وال عديل ،مق ُصا عىل هع

ّك بهم املنشورة يف معرفة الرجال والنقد وال عليال

وغهنا من الفنون احلديثية ا سوى ّك ب السؤاالت عن أمحد ا ،وال اي ساجلوا

فيها ما اس فادوه من ذل ّ ،كثها ّكان أم بليال ،وأرتبهم عىل سني وفياهتم.

 1ـ أهو عبد اهلل حممد هن إسامعيل البخاري (ت 156ن) يف ّك به :ال ااريخ

الكبه وال اريخ األوسط والضعفاء الصغه.

السا ْعدي اجلُوزجااي (ت151ن) يف
 2ـ أهو إسباق إهرانيم هن يعقوب ب

ّك اهه أحوال الرجال.

 3ـ أهو الفضل العباس هن حممد الديل وري (ت 172ن) يف تارُيه عن اهن معني،

يروي فيه جرحا وتعديال عن أمحد ،تارة هسامعه منه مبارشة ،وتارة هواسطة.
الس ِج ْس اي (ت 175ن) يف سننه.
 4ـ أهو داود سليامن هن األشعث ِ

 5ـ أهو يوسف يعقوب هن سفيان ال َف َسوي (ت 177ن) يف ّك اهاه املعرفاة

وال اريخ ،روى أبوال أمحد يف اجلرح وال عديل من أّكثر مان طرياق ،وأشاهرنا

عنده ما رواه عن شيخه الفضل هن زياد القطان عن شيخه أمحد ،وّكذل ما رواه

عن الفضل هن زياد عن أيب طالب أمحد هن ُمحيد عن أمحد.

 6ـ أهو هكر أمحد هن أيب َخيْثمة زنه هن َح ْرب البغادادي (ت 171ن) يف

تارُيه.
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الرتمذي (ت 171ن) يف ّك اهياه :اجلاامع،
 7ـ أهو عيسى حممد هن عيسى ِ

والعلل الكبه ا هرتتيب أيب طالب القايض ا.

 8ـ أهو زرعة عبد الرمحن هن عمرو الدمشقي (ت 112ن) يف تارُيه.
الرب َذعي (ت 111ن) يف سؤاالته أليب زرعة
 9ـ أهو عثامن سعيد هن عمرو َ ْ

الرازي ،نقل فيها عن أيب زرعة عن اإلمام أمحد أبواال يف اجلرح وال عاديلّ ،كاام

نقل عن مجاعة من شيوخه اآلخرين عن اإلمام أمحد شيئا من ذل ّ ،كاأيب حااتم
الرازي وإهرانيم اجلوزجاي وأيب زرعة الدمشقي وغهنم ،وثمة نقول من ذل

هينه وهني تالمذة اإلمام أمحد واسطة.

 11ـ أهو القاسم عبد اهلل هن حممد هن عبد العزيز البغاوي (ت 027ن) يف

ّك اهه اجلعديات ،روى أبواال لإلمام أمحاد يف اجلارح وال عاديل عان عادد مان

جل ْو َزجاي .ومل أجد له رواية
شيوخه عن أمحدّ ،كإهرانيم هن نانئ وحممد هن عل ا ُ
مبارشة عن اإلمام أمحد يف نذا الك اب ت علق هنقد الرواة.

ومجيع مان سابق تالماذة لإلماام أمحاد ،ساوى ثالثاة ،ونام :الرتماذي

والرب َذعي ،فإ م رووا عن اإلمام أمحاد أباواال يف اجلارح وال عاديل
والفسوي َ ْ

هواسطة عدد من شيوخهم.

 11ـ أهو جعفر حممد هن عمرو ال ُع َق ْيل (ت 011ن) يف ّك اهه الضعفاء ،وبد

أّكثر فيه من نقل أبوال اإلمام أمحد يف اجلرح وال عديل من طريق مجاعة ّكبهة من

تالمذته ،أوسعها ما ّكان عن عبد اهلل هن أمحد ،إذ يروي عنه مبارشةّ ،كام أنه أّكثر
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الرواية عن اإلمام أمحد من طريق عبد املل امليماوي ،ثام مان طرياق إهارانيم

جل ْو َزجاي.
ا ُ

 12ـ أهو حممد عبد الرمحن هن أيب حاتم حممد هن إدريس الرازي (ت 017ن)

يف ّك اهيه اجلرح وال عديل واملراسيل ،و ُأ َمثِل ننا هالك اب األول اجلرح وال عديل

ألنه األوسع يف ذل واألوضح ،فقد حشد فيه مئات األباوال لإلماام أمحاد يف

موضوع اجلرح وال عديل ،من خالل الكثه من تالمذته ،إذ يروي عن مجاعة من

نؤالء ال المذة مبارشة ،ويروي عن هعضهم هواساطة واحادة ،وأشاهر ناؤالء

ال المذة الذين روى عنهم أو من طريقهم أبوال اإلمام أمحد يف نقد الرجال ،عبد اهلل
اهن أمحد هن حنبل فقد أّكثر عنه جدا  ،ثم يليه يف الكثرة أهو طالب أمحد هن ُمحيد
()1

املُ ْشكَايّ ،كام أنه أّكثر عن صالح هن أمحد هن حنبل واألَ ْثرم وأيب حااتم (والاده)

وح ْرب الك َْرماي ،وبد نقل الكثه من أباوال اإلماام أمحاد أيضاا عان إهارانيم
َ

جلوزجاي.
ا ُ

 13ـ أهو حاتم حممد هن ِحبّان البُ ْس ي (ت 051ن) يف ّك اهيه :املجاروحني

من املبدثني ،والثقات ،واأل خه أبل من األول يف نقال اجلارح وال عاديل عان
اإلمام أمحد ،وّكثها ما يذّكر اهن حبان رأي أمحد يف الراوي من غه إسناد ،لكناه

أسند يف أماّكن وفهة ا السيام يف ّك اب املجروحني ا من طريق مجاعة ّكبهة مان
( )1بال اهن أيب حاتم يف ترمجاة عباد اهلل هان أمحاد هان حنبال مان ّك اهاه اجلارح وال عاديل :7 /5
((لقي ه ...وّك ب إ ّيل همسائل أهيه وهعلل احلديث)).
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تالمذة اإلمام أمحد ّكعل هن سعيد هن جرير الن َبسوي وجعفر هن أهان ،وبد أّكثار

عنهام نسبيا ،وروى أيضا من طريق أيب زرعة الدمشقي وزياد هن أيوب املعروف
جل ْونري ،وغهنم الكثه.
هدَ يلل ْو َيه وحاتم هن الليث ا َ

جلرجاي (ت 065ن) يف ّك اهه الكامل يف
 14ـ أهو أمحد عبد اهلل هن عدي ا ُ

ضعفاء الرجال ،فقد أسند اجلرح وال عديل عن عرشات من تالمذة اإلمام أمحد

عنه ،وأّكثره عىل اإلطالق ما رواه من طريق أيب طالب أمحد هن ُمحيد املُ ْشكاي ثم

أمحد هن أيب ُييى ثم عبد اهلل هن أمحد هن حنبل وإهرانيم هن يعقوب اجلوزجااي،

ّكام روى مجلة من طريق أيب هكر األثرم ،ومجلاة أخارى عان أمحاد هان حفاص

السعدي .وروى أيضا من طريق البخاري وعثامن الدارمي والفضال هان زيااد
ب
الس ِج ْس ا اي وأيب القاساام البغااوي وأيب زرعااة الدمشااقي
القطااان  ،وأيب داود ِ
()1

وعباس الديل وري ومعاوية هن صالح ،وغهنم الكثه.

 15ـ أهو احلسن عل هان عمار الاداربطني (ت 015ن) يف ّك باه الثالثاة:

حلق هبا ننا مسائل العلامء
الضعفاء واملرتوّكني ،والسنن ،واملؤتلف واملخ لف .و ُأ ُ

الربباي ،وسؤاالت أيب عباد اهلل احلااّكم،
للداربطني يف نقد الرجالّ ،كسؤاالت َ ْ

الس َلمي .فكل نذه الك ب اش ملت عىل أبوال ا وإن
وسؤاالت أيب عبد الرمحن يل

( )1أّكثر اهن عدي جدا من نقل ما ُي ص ه عيني شخصية الراوي من أسامء وّكنى ووفيات ونبوناا

امنه شايئا مان اجلارح
من طريق الفضل هن زياد عن أمحد ،وّكأن للفضل تارُياا عان أمحاد َض ّ
اوي يف ّك اهاه
وال عديل .وممن ُيكثر أيضا من الرواية عن الفضل هن زياد عن اإلماام أمحاد ال َف َس يل

املعرفة وال اريخ.
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ّكانت بليلة ا لإلمام أمحد يف اجلرح وال عديل ،يغلب عليها عدم اإلسناد.
 16ـ أهو حفص عمر هن أمحد البغدادي املعروف هاهن شانني (ت 015ن)

يف ّك به الثالثة :تاريخ أسامء الثقات ممن نقل عنهم العلم ،وتاريخ أسامء الضعفاء

والكذاهني ،واملخ لف فيهم ،إذ نقال فيهاا عان اإلماام أمحاد أباواال يف اجلارح
وال عديل ،يسندنا تارة ،ويعلقها تارة أخرى.

 17ـ أهو نعيم أمحد هن عبد اهلل األصبهاي (ت 101ن) يف ّك اهه الضاعفاء،

فقد نقل عن اإلمام أمحد أبواال يف اجلرح وال عديل خالية من اإلسناد.

 18ـ أهو هكر أمحد هن عل هن ثاهت البغدادي املعروف هاخلطيب (ت 160ن)

يف تاريخ مدينة السالم (هغداد) ،فقد ُشبن نذا الك اب هاملئات من أبوال اإلمام

أمحد يف اجلرح وال عديل مسندة ،وال ي روانا العرشات الكثهة من تالمذة اإلمام

أمحد هني مكثر ومقل وم وسط ،ح ى فاق ناذا الك ااب مجياع الك اب السااهقة

ضمن موضوع ( اع امد األئمة ألحكام اإلمام أمحد يف اجلرح وال عديل) ،وذلا

يف ّكثرة الروايات املنقولة عن نذا اإلمام يف نقده للرجال .وأوسع تل الروايات

الس ِج ْس اي ثم
عن اإلمام أمحد ما ّكان من طريق اهنه عبد اهلل هن أمحد ثم أيب داود ِ

املروذي ثم أيب هكر األثرم ،ثم َحنْبل هن إسباق والفضل هن زياد القطان
أيب هكر يل
ا هرواية ال َف َسوي عنه ا ،ثم أيب احلسن امليموي وعبد الرمحن هن ُييى هن خابان،

الربذعي عناه ا
ثم أيب القاسم البغوي ومهنا هن ُييى وأيب زرعة الرازي ا هرواية َ ْ

وإهرانيم احلريب وعباس الديل وري وأمحد هن احلسن الرتمذي وأيب زرعة الدمشقي
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وحممد هن موسى هن ُم َش ْي  ،وغهنم الكثه.
 19ـ أهو القاسم عل هن احلسن الدمشقي املعروف هاهن عساّكر (ت 572ن)

يف ّك اهه تاريخ مدينة دمشق ،إذ حشد نذا الك اب َبدْ را عظيام من أباوال اإلماام

أمحد يف اجلرح وال عديل مسندة ،وذل من طرق ّكثهة ّكطريق عبد اهلل هن أمحد،

ِ
واملروذي وامليموي وحنبل
السجس اي واألثرم ّ
وأخيه صالح هن أمحد ،وأيب داود ِ

جلوزجاي والفضل هن
اهن إسباق وإهرانيم احلريب وإهرانيم هن نانئ وإهرانيم ا ُ
زياد وأيب طالب أمحد هن ُمحيد وأيب زرعة الرازي وأيب زرعة الدمشاقي وحارب

الك َْرماي و ُم َهنّا هن ُييى ،وغهنم الكثه .واس فاد اهن عساّكر مجلاة وفاهة مان
تل النقول املروية عن أمحد من خالل ّك ب الرجال املشهورة وهإساناده إليهاا،

ّكالضعفاء للعقيل واجلرح وال عديل الهن أيب حاتم والكامل الهن عدي وتاريخ

هغداد للخطيب وغهنا ،إضافة إىل ما أخذه عن ّك ب مساائل أصاباب اإلماام
أمحد مبارشة عرب رواي ه هلا.

ثم إن امل أخرين هعد نؤالء تاهعونم يف اع امد ّكالم اإلمام أمحد هن حنبال

يف اجلرح وال عديل ،لكن من غه إسنادّ ،كاهن اجلوزي يف الضعفاء واملرتوّكاني،

واملزي يف هتذيب الكامل يف أسامء الرجال ،والذنبي يف سه أعالم النبالء وميزان

االع دال يف نقد الرجال ،ومغلطاي يف إّكامل هتذيب الكاامل يف أساامء الرجاال،

واهن حجر يف هتذيب ال هذيب ،وغهنم .وّكثه من نؤالء ُيسمون الراوي عان

اإلمام أمحد تارة ،ويغفلونه تارة أخرى.

161

55

الجرح والتعديل عند اإلمام أحمد
املبحث الثاين

ألفاظ اجلرح والتعديل ومراتبها عند اإلمام أمحد
ومنهجه يف حكمه عىل الرواة

ّكان اإلمام أمحد أحد األئمة الكبار امل مكنني يف علام اجلارح وال عاديل،

وامل وسعني يف احلكم عىل الرجال ،وبد بدّ م للناس ماادة وافارة زاخارة يف نقاد

الرواة ،تقوم عىل منهجية دبيقة تنبعاث مان علام غزيار وخاربة واساعة وورع
وإنصاف.

* املطلب األول :ألفاظ اجلرح والتعديل ومراتبها عند اإلمام أمحد:

ألفا اجلرح وال عديل عند اإلمام أمحد هبر واسع وفضاء شاساع ،وباد

اج هد يف مجعها هع

املعارصين ،واع مدت يف ت بع تل األلفا عىل املجلدات

األرهعة املخ صة هالرجال من ّك اب اجلامع لعلوم اإلمام أمحد ال ي سبق ال عريف

هبا ا مع ما يل عليها من مالحظات سجل ها من ببل ا ،وذل لساعة مصاادرنا،

وبد برأت تل املجلدات واس خرجت ما فيها من ألفاا عاماة ّكلياة ال تفياد

النسبية  ،وأبمت ال عداد هناء عىل ما يف تلا املجلادات ،وراعيات يف ال عاداد
()1

الروايات املخ لفة عن اإلمام أمحد يف الرجل الواحد ،فعىل سبيل املثال :لو روى

عبد اهلل هن أمحد واألثرم وامليموي عن أمحد بوله يف رجل( :ثقة) ،جلعلات ناذه

اللفظة يف العدد ثالثا.

( )1ومل أع مد نذه املجلدات عند النقل ،هل رجعت إىل األصول ال ي أحالت إليها.
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وهعد ت بعي لأللفا من ذاك الك اب بمت ه صنيفها وتنظيمها عىل مراتب

م عددة ،مخس لل عديل ومثلها للجرح ،وأثب ها عىل حاهلا ،ماع تقاارب هعضاها

وتشاهبه ،ل ُيوبف عىل عامة عبارات نذا اإلمام يف نذا الشأن .وراعيت يف ال نزيل
عىل املراتب أبوال اإلمام أمحد األخرى يف الرجل ،مع اع بار ما ب ّعده املبادثون

يف ذل  .وبد جعلت الفاصلة أداة لل مييز هني اللفظة وأخ ها.
ومراتب ال عديل األرهعة األوىل عند اإلمام أمحد ُيا

هأصاباهبا ،وأماا

أنل املرتبة اخلامسة فيك ب حديثهم الخ بار ضبطهم ،ومنهم من يك ب حديثاه

لالع بار.

وأما مراتب اجلرح عنده فإن األوليني منها ُُي بَرج حديث أنلها لالع باار،

ثم تس وي هعد املراتب ال الية يف ّكون أصباهبا ال يك ب حديثهم ال لالح جااج

وال لالع بار.

مراتب التعديل وألفاظها:
املرتبة األوىل :الوصـ

وألفاظها عنده هي:

بـد دل عـىل املبالغـة يف التوثيـق لفوـاا أو معنـى،

ّكان أمة وحده يف نذا الشأنّ ،كان ن َِسي َو ْح ِده  ،نو ال ُعقدةِ ،جهبذُ ،د ّرة
()1

) (1اس عملها اإلمام أمحد يف رجل واحد ،ونو شيخه عبد اهلل هان إدرياس األَ ْودي .وباد سابقه يف

اس عامهلا شيخه عبد الرمحن هن مهدي ،فقد أخرج اخلطيب يف تاريخ مديناة الساالم 011 /22

عن اهن مهدي بوله(( :حدثني اهن املبارك وّكان نسي َو ْحده)) .هل إن نذه الكلمة ُذّكرت ُ
ببل
عىل لسان هع

الصباهة رضوان اهلل عليهم.
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العراق ،رُيانة البُصة ،شيخ اإلسالم ،أمه املؤمنني ،نل يف الدنيا مثل فالن؟!،

يف الدنيا مثل فالن؟! ،من ّكان مثل فالن؟! ،من مثل فالن؟! ،ال َي ْعدله أحد ،ما ّكان

يف زمانه أحد َي ْعدله ،مل يكن يف زمنه مثله يف احلديث ،ال يقاساه يف العلام أحاد،

خلقه اهلل هلذا الشأن ،إمام املسلمني يف وب ه ،إمام من أئماة املسالمني ،مان أئماة

املسلمني ،اإلمام ،إمام ،من معادن الصدق ،من رضا الناس ،مثال فاالن ُيساأل

عنه؟! ،فالن ُيسأل عنه؟! ،تسأل عن مثل فالن؟! ،أي ف ى نو؟! ،مل ُير مثله ،مل َت ْلاق

مثله ،ال أعلم وال أعرف له هالعراق نظها ،الثبت عندنا هالعراق فالن ،ما أخرجات

ُخراسان مثله ،ما أخرجت ُخراسان هعد فالن مثله ،إليه املن هى يف ال ثبات ،إلياه

املن هى يف ال ثبت هالبُصة ،إليه يرجع ال ثبت يف البُصة ،ماا رأيناا مثلاه يف ناذا

الشأن نو صاحب نذا الشأن ،ما رأيت يف نذا الشأن مثلاه ،ماا رأيات مثلاه يف

ارة عاني يف
الثبت وال ثبت ،ما رأيت هعيني مثله ،ما رأيات أحادا أثبات مناهُ ،ب ّ
احلديث ،ما رأى مثل نفسه ،ثقة وزيادة تسأل عن مثله؟! ،أثبت الناسِ ،من أثبت

الناس يف احلديثِ ،من أثبت الناس حديثاِ ،من أثبت الناسِ ،من أوثق الناس ثقة،
ِمن أوثق الناس ،ال أعلم أحدا أثبت منه إال أن يكون فالنا ،ما أتقنه وما أحفظه!
يا ل من صبة حديثه ،ال تكاد رد مثله ،أتقنهم فالن.

ومل يكثر اإلمام أمحد من اس عامل أي عبارة من نذه العبارات ،وال تصال

واحدة منها إىل عرش مرات ،ونذا أمر طبيعي يف املرتبة األوىل ال ي ال يبلغهاا إال

القلة من األئمة.
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هي:

املرتبة الثانية :تكرير صفة التوثيق العالية لفواا أو معنـى ،وألفاظهـا عنـده
ثبت ثبت م قن ال يؤخذ عليه حرف واحد ،ثبات ثبات ثبات ،ثقاة ثبات

ثبت احلاديث ،ثبات صابيح احلاديث مل ُيادث هيشاء إال أتقناه ،ثبات ثبات

صبيح احلديث ،ثبت ثقة ثقة ،ثقة ثقاة ثبات صاالح احلاديث ،ثقاة ثقاة ثقاة،
ثقة ثقة من الثقات ،ثقة صدوق ثبت يف ّكال املشاايخ ،هاخ هاخ هاخ  ،هاخ هاخ
()1

نقااي احلااديث جاادا ،ثقااة ثقااة صااالح احلااديثّ ،كااان م قنااا للبااديث م قنااا

عجبا ،ما أتقنه للبديث! م قن عجاب ،ثقاة ثقاة وزياادة ،ثبات هاخ هاخ ،هاخ

ثقة من الثقات ،ثقة هخ هخ ،هخ ثقة ثقة ،ثقة خيار حديثه حديث أنال الصادق،

صدوق ثقة موضع للبجة يف احلديث ،ثقة ضاهط حلديثاه صادوق ،ثقاة حلاو

احلديث شيخ ثقة ،ثقة ما أصح حديثه وأوثقه! ،صبيح احلديث ما أصح حديثه

وأثب ه! ،ثقة وّكان يقظان يف احلديث عارفا هه ،ثقاة ماا أثبات حديثاه ماا أصاح

حديثه!.

( )1اس عملها اإلمام أمحد هبذا ال كرار يف رجل واحد ،ونو ُييى هن ُييى النيساهوري .وبد اب بسها
اإلمام أمحد من لسان النبوة ،إذ باهلا النبي ﷺ هبذا ال كرار يف مدح ّكالم ضمن حاديث طويال

أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده (ّ ،)11211كام رويت عن النبي ﷺ يف مادح باوم ،ونام َعنَازة،

أخرجه الطرباي يف املعجم الكباه ( ،)6061لكان اهان حجار يف فا ح البااري (حتات ّك ااب

أحاديث األنبياء ،هاب بول اهلل تعااىل﴿ :ﭲﭳﭴﭵ﴾ 161 /1 ،ا  )160باال:

((أخرجه الطرباي ،ويف إسناده جمانيل)).
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احلجة الثبت ،ثبت يف احلديث ّكيسّ ،كيس ي برى الصدق ،هاخ ثبات يف

احلديث ،ثبت ثقة يف احلديث ،ثبت يف حديثه جدا ،ثبت ثقة ،ثقة ثبت احلاديث،

ثقة ثبت يف احلديث ،ثقة ثبت ،ثقة من ّكبار أصاباب احلاديث ،ماا علمات إال

خها نو عندي إمامّ ،كان ثب ا ال يكاد ُيطئ! ما أثب ه! ،هخ ثقاة ،هاخ هاخ ،ثبات

صالح احلديث ،صدوق ثبت ،ثقة وزيادةّ ،كاان ثقاة وزياادة ،ثقاة ثقاة حسان

احلديث ،ثقة من الثقات ،ثقة ثقة ،ثقة ريضّ ،كان ثقة يف حديثاه ضااهطا ،فاوق

الثقة ،ثقة ال يش فيه ،ثقة جدا ،ثقة احلديث جدا ،ثقة ليس هه هاأس ثقاة ،ثقاة
مس قيم احلديث ،ما أثب ه وأّكيسه! ،ليس فيه اخ الف نو من الثقات ،من احلفا

للبديث ثقة ،ثقة صبيح احلديث ،ثقة وّكاام يكاون الثقاةّ ،كاان ثقاة صااحب
حديث ،ثقة صالح احلديث حديثه حديث رجل َّكيِس.

وأّكثر العبارات اس عامال يف نذه املرتبة ،لفظة( :ثقة ثقاة) يف نباو مخاس

وأرهعني مرة ،ثم (هخ ثقة) يف نبو مخس عرشة مرة.
هي:

املرتبة الثالثة :إفراد صفة التوثيق العالية لفوـاا أو معنـى ،وألفاظهـا عنـده
حجة ،حجة يف احلديث ،مس ثبت ،م ثبتّ ،كان ي ثبت ،من م ثبّ ي هغداد،

َّكيّ سّ ،كان َّكيّسا ،حديثه شفاء ،ما ّكان أثب ه! ،ما أّكيسه! ،ثبت يف ّكال املشاايخ،

ّكان ثب ا يف احلديثّ ،كاان ثب اا ،ثبات يف احلاديث ،ثبات احلاديث ،ثبات ،مان

أنل األمانة والصدق ،ما أصح حديثه! ،الثقةّ ،كان مان الثقاات ،مان الثقاات،
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أحد الثقات .
()1

ثبت إال أن يف هع

حديثه شيئا ،هخ ،ثقة صدوق صالح ،ثقاة صادوق،

ثقة بوي احلديث ،ثقة جيد احلديث ،ثقة ،ثقة يف احلديث ،ثقة احلديثّ ،كان ثقة

يف حديثه صدوباّ ،كان ثقة ،نو عندي ثقة ،ال أعلمه إال ثقةّ ،كان ّكام شاء اهلل أن
يكون!ّ ،كام شاء اهلل! ،ثقة وُي

هبديثهّ ،كان ثقة مقارب احلديث ،ثقاة حسان

احلديث ،ثقة صالح احلديث ،ثقة صالح ،ثقة ليس هه هأس حديثه حاديث أنال

الصدق ،ثقة ليس هه هأس ،ثقة ال هأس هه ،ثقة مقارب احلديث ،ثقاة ماا أبارب

حديثه! ،ثقة ال أعلم إال خها ،جيد احلديث ثقة ،صدوق ثقة ،ال أعلم إال خاها
ثقة ،ثقة مل يكن هه هأس ،ثقة ما هه هأس ،ثقة ُي َعدّ ُ ،أراه شيخ ثقةُ ،أرى شيخ ثقة ،
( )2

صبيح احلديث ،ما أحسن حديثه وأصبه! ،ما أحسن أحاديثه وأشد اس قام ها!.

وأّكثر ألفا املرتبة الثالثة اس عامال عند اإلمام أمحاد عباارة (ثقاة) ،وناي

أيضا أّكثر العبارات تداوال يف ال عديل عنده ،هل ني أّكثر األلفا املس خدمة يف

احلكم عىل الرجال عند اإلمام أمحد ،وبد هلغ عددنا نبو اخلمسني وست مئاة،

وداخل يف نذا العدد تكررنا عىل لسان اإلمام أمحد يف الرجل الواحاد إذا تعادد

الراوي هلا ،أو اخ لف املوضع يف الرواية الواحدة .ومل تبلاغ لفظاة أخارى مان
( )1لفظة( :الثقة) ،و(ّكان من الثقات) ،و(من الثقات) ،و(أحد الثقات) ني أرفع عند اإلمام أمحاد
من عبارة( :ثقة) جمردة ،لذا عددهتا يف الفئة األوىل من املرتبة الثالثة.

( )2نذه العبارة وال ي ببلها وردتا نكذا عىل لسان اإلمام أمحد ،وهلام نظائر عنده.
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ألفا نذه املرتبة العرشين يف العدد.
املرتبة الرابعة :الوص

بد ييل التوثيق املطلق ،وألفاظها عنده هي:

مل يكن هه هأس ّكان مس ثب ا ،ليس هه هأس نو ثقة ،ال هأس هه ثقة ،ال هأس

هه ونو صبيح احلديث ،ثقة إن شاء اهلل ،أرجو أن يكون ثقة ،أرجو أن يكون ثقة

صالح احلديث ،أرجو إن شاء اهلل أن يكون ثقة ،ثقة ورهام غلط ،ثقة إال أنه ّكاان

رهام أخطأ ،صالح احلديث ثقة ،صالح ثقة ونو صدوق ،صالح أرجو أن يكاون

ثقة ،هخ من أصباب احلديث ليس هه هأس.

ما أعلم إال خها  ،ال أعلم إال خها ،ما علمت إال خها ،ما هلغني عنه إال
()1

خه ،ما هلغني عنه إال اجلميل ،ما أعلم إال خها حديثه حديث مقارب ،ما أعلم
إال خها أحاديثه أحاديث مقارهة ،ال أعلم إال خها مل يكن هه هأس.

( )1يكثر اإلمام أمحد من اس عامل نذه الصيغة ،وني بريبة جدا من لفظة (ثقة) عنده ،ولعل وضعها
ننا نو األحوط ،وبول عبد اهلل هن أمحد هن حنبل يف العلل ومعرفة الرجال ((( :)0215ساأل ه

عن إسامعيل هن جعفر؟ بال :ما أعلم إال خها ،بلت :ثقة؟ بال :نعم)) ،وبول َحرب الكَ رماي

يف مسائله (( :2162 /0بلات ألمحد :شيخ يقال لاه :عمر هن إهرانيم ،تعرفه؟ بال :نعم ،ثقاة
ال أعلم إال خها))ّ .كالما ال يفيد ال امثل هني العبارتني جزما.

وأشه ننا إىل أن أصل نذه العبارة ورد عىل لسان النبوة وعىل لسان الصاباهة ،وذلا ضامن

حديث اإلف الطويل .أخرجه البخاري يف صبيبهّ ،ك اب الشاهادات ،هااب تعاديل النسااء

هعضهن لبع

( ،)1662ومسلم يف صبيبهّ ،ك اب ال وهة ،هااب يف حاديث اإلفا وبباول

توهة القاذف (.)1771
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ليس هه هأس  ،ما أرى هه هأسا  ،ال هأس هه ،مل يكن هه هأس ،ما هه هاأس،
()1

( )2

ما ّكان هه هأس ،ما أرى هبديثه هأسا ،ال أعلم هه هأسا ،ما أعلم هه هأسا ،ماا أرى

ّكان هه هأس ،ما هبديثه هأس ،ليس هبديثه هأس ،ال هاأس هبديثاه ،ال أرى هاه

هأسا ،ما أعلم هبديثه هأسا ،ما رأيت ّكان هه هأس ،ليس هبذا هأس ،مل يكان هباذا
هأس ،ليس هه هأس وحديثه حديث أنل الصدق ،ما أرى هه هأسا ما علمات إال

خها ،ليس هه هأس صالح احلديث ،ليس هبديثه هأس ونو صالح احلديث ،ليس

( )1برر عامة النقاد فربا هني عبارة (ليس هه هأس) وعبارة (ثقة) ،ومنهم اإلمام أمحد هن حنبل ،ففاي
سؤاالت أيب هكر األثرم ((( :)15سمعت أها عبد اهلل ُيسأل عن أيب ُمت َ ْي َلة ُييى هن واضحّ ،كياف

نو؟ ثقة؟ فقال :ليس هه هأس)) .ويف العلل ومعرفة الرجال عن أمحاد الهناه عباد اهلل (:)101

((بال أيب :العوام ا (يعني اهن َح ْو َشب) ا أوثق من أيب العالء ا (يعني أيوب هن أيب مساكني) اا
وأّكثر حديثا ،العوام ثقة إال أن أها العالء ليس هه هأس)) .وال تعار

هينه وهني ما نقله عباد اهلل

اهن أمحد يف العلل ومعرفة الرجال ( )0211عن أهيه بال(( :حفص هن ميّسة ليس هه هأس ،فقلات:
إ م يقولون :عر

عىل زيد هن أسلم ،فقال :أال ترىض؟! ثقاة)) .وفياه أيضاا ( )0165عان

أمحد بال(( :أهو َج ْه َضم موسى هن سامل ليس هه هأس ،بلت له :ثقة؟ بال :نعم)) .فال اخا الف
هني نذا وهني ما سبق ،واملراد هاألخه ال وثيق العام ،ونو معروف يف اس عامالت النقاد.

( )2عبارة (ما أرى هه هأسا) ّكثها ما يذّكرنا اإلمام أمحد هلفظ( :ما أرى هه هأس) .وبد اسا عملها يف
الرجال ّكثها ،وباهلا مرة واحدة يف امرأة .ونذه اللفظة متاثل عنده فايام يبادو عباارة (لايس هاه

هأس) ،وّكالما دون صيغة (ثقة) ،بال عبد اهلل هن أمحد يف العلل ومعرفة الرجال ( )1152عان
أهيه(( :عطاء هن دينار ما أرى هه هأس ...فقلت له :نو ثقة؟ فقال :ما أرى هه هأس)) ،وفيه أيضا

((( :)1160سأل ه عن عامرة هن زاذان الصيدالي ،فقلت :نو ثقة؟ بال :حدث عنه وّكياع ،ماا أرى
هه هأس)).
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هه هأس حديثه مقارب ،ال هأس هه مقارب احلديث.

صدوق ،صدوق يف احلديثّ ،كان صدوباّ ،كانت عجاوز صادق ّ ،كاان
()1

امرأ صدقّ ،كان ي برى الصدق.

صالح احلديث ال هأس هه ،صالح ليس هه هاأس ،صاالح احلاديث لايس

هبديثه هأس ،صالح احلديث صدوق ،صالح احلديث ،صالح ّ ،كان صااحلا يف
( )2

احلديث.

مس قيم احلديث ،مقارب احلديث ال هأس هه ،مقارب احلديث ،مقاارب،

( )1باهلا يف امرأة واحدة ،وني ال ي بال فيها يف موضع آخر( :ما أرى هباا هاأس) .ومل أجاد لإلماام
أمحد حكام عىل امرأة سوانا.

( )2اس عمل اإلمام أمحد نذه الكلمة (صالح) جمردة ،يف ال عديل احلديثي ،وعنادما يرياد الصاالح
الديني يقول يف الغالب( :رجل صالح) ،وبد يقول( :شيخ صالح) ،ورهام رصح فقال ا ّكام يف رواياة

امليموي ( )161ا(( :نو يف هدنه رجل صالح)) ،وبال أيضا ا ّكام يف اجلرح وال عديل  60 /1ا:

((صاحب خه وصالح يف هدنه)) .وبد ُيفّس هع

الرواة عن أمحد مراده نذا من إفراده عباارة

(صالح) ،بال عبد اهلل هن أمحد يف العلل ومعرفة الرجال ((( :)0111سمع ه يقول :طلباة هان
ُييى وعمرو هن عثامن ،عمرو أحب إيل من طلبة ،وطلبة صالح ا يعني احلديث ا)).

وعبارة (صالح) ني عنده هعاد لفظاة (ثقاة) يف املرتباة ،ففاي ساؤاالت أيب داود لإلماام أمحاد

((( :)125بلت ألمحد :محيد هن بيس أخو عمر ،نو ثقة؟ بال :نو صالح)) ،وال يغارت هظاانر

بول اإلمام أمحد يف رواية عبد اهلل ا العلل ومعرفة الرجال ( )1551اا(( :أهاو اجلبااف اسامه

داود هن أيب عوف ،بلت له :ثقة؟ بال :نعم ،صالح)) .وامل بع للرتاجم ال اي باال فيهاا اإلماام

أمحد (صالح) و(صالح احلديث) مع مقارن ها هأبواله األخرى يف الرجل الواحد ،يظهار لاه أن
مكان ناتني العبارتني يكون عنده يف املرتبة الراهعة ال دو ا.
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مقارب احلديث صالح ،حاله مقارب ،حديثه مقارب ،حديثه حاديث مقاارب،

حديثه حديث مقارب حديث أنل الصدق ،ما أبرب حديثه! ،ما أبرب حديثه!
وحديثه حديث أنل الصدق.
ُي

هه ،حسن احلديث صبيبه ،ماا ّكاان أصالح حديثاه! ،ماا أصالح

حديثه! ،ما أحسن حديثه! ،حسن احلديث.

وأّكثر ألفا نذه املرتبة اس عامال عند اإلمام أمحد عبارة (ليس هاه هاأس)،

فقد تكررت نبو اخلمسني ومئة مرة ،وتليها لفظة (ما أرى هه هأساا) وتعادادنا

س ون ،ودو ا عبارة (صالح احلديث) وعبارة (ال هأس هه) ،وّكل واحدة مانهام

راوزت اخلمسني ،ثم عبارة (صالح) وبد وردت أّكثر من ثالثني مرة ،ثم لفظاة (مل
يكن هه هأس) ولفظة (ما أعلم إال خها) إذ نافت ّكل واحدة منهام عىل العرشين.
املرتبة اخلامسة :الوصـ

بالحتجاج ،وألفاظها عنده هي:

بـد ل يـدل عـىل الحتجـاج املطلـق أو اجلـ م

ما هه هأس إن شاء اهلل ،ليس هه هأس يف نفسه ،يف هع

حديثه يشء وليس هاه

هأس ،مل يكن هه ا ُأرى ا يف نفسه هأس ،أرجو أن ال يكون هه هأس ،أرجو أنه ال هأس
هه ،أرجو إن شاء اهلل أن ال يكون هه هأس.

ال هأس هه وّكان هيم ،ليس هه هأس ونو ّكذا وّكذا ،ما هه هأس إال أنه ّكاان

رهام أخطأ ،ال هأس هه إال أنه حدث أحاديث مناّكه.

صدوق فيام أرى ،يقع يف بلبي أنه صدوق ،أرجو أن يكون صدوباّ ،كاان
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صدوبا يف احلديث إن شاء اهللّ ،كان إن شاء اهلل صدوباّ ،كان عندي إن شااء اهلل

صدوبا ،ما ُأراه إال صدوبا ،ما ُأراه ّكان إال صدوبا ،أرجو أن يكون صادوبا إن
شاء اهلل.

صالح احلديث إن شاء اهلل ،صالح إن شااء اهلل ،أرجاو أن يكاون صاالح

احلديث ،صالح ُي مل ،صالح وليس نو هذاك ،جائز احلديث.

صدوق ولكنه ال يقيم اإلسنادّ ،كاان صادوبا ولكان ّكاان ّكثاه اخلطاأ،

حديثه حديث أنل الصدق ،حديثه يشبه حديث أنل الصدق ،حديثاه حاديث
أنل الصدق وأرجو أن ال يكون هه هاأسّ ،كاان حديثاه مقاارب فياه يشء مان

اخلطأ  ،ال يشبه القراء .
()1

( )2

( )1نذه العبارة وردت نكذا عىل لسان اإلمام أمحد.
( )2مل يس عمل اإلمام أمحد نذه اللفظة إال يف رجل واحد ،ونو منصور هان أيب مازاحم البغادادي،
وّكأنه أراد تليينه هيشء ال ُيرجه عن حد أنل العدالة ،واملراد هالقراء أنل احلديث.

وبد اس عمل نذه العبارة من ببل اإلمام مال هن أنس يف شاعبة هان ديناار ماوىل اهان عبااس،

وأراد هذل جرح ه ،سأله ُييى هن سعيد القطان عنه ،فقال ا ّكام يف الطبقات الكربى الهن سعد

 ،111 /5والعلل ومعرفة الرجال عان أمحاد الهناه عباد اهلل ( ،)1611( )0111والكامال يف
ورويات عان القطاان عان مالا هلفظاني
ضعفاء الرجال  07 /5ا(( :مل يكن يشبه القراء))ُ .

آخرين ما( :مل يكن من القاراء) ،و(لايس ناو مان القاراء) .تااريخ الادوري عان اهان معاني

( ،)2221( ،)2222واجلرح وال عديل  ،10 /2والكامل ّ .07 /5كام سأل القطان مالكا عان
صالح موىل ال وأمة فأجاهه هقوله(( :مل يكن من القراء)) .العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهناه

عبد اهلل (.)5156
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يس دل هه يع رب هه  ،ليس له حالوة ،شيخ.
()1

ومل يكثر اإلمام أمحد من اس عامل أي لفاظ مان ألفاا ناذه املرتباة ،إذ مل

ي جاوز يشء منها عرشا.

مراتب اجلرح وألفاظها:
املرتبة األوىل :الوص باللني لفواا أو معنى ،وألفاظها عند اإلمام أمحد هي:
لني احلديث ،ليس هذاك ،ليس نو هذاك ،ليس هذاك يف احلاديث ،مل يكان

هذاك ،مل يكن يف احلديث هذاك ،ليس حديثه هذاك ،حديثه ليس هذاك ،شايخ باد

اح مله الناس وليس حديثه هذاك ،ليس نو هذاك حديثه ليس هاذاك ،لايس ناو

هذاك يف احلديث ليس هالقوي يف احلديث.

أخشى أن ال يكون هقوي يف احلديث ،ما أراه بويا يف احلديث ،لايس ناو

هقوي يف احلديث  ،ليس هقوي يف احلديث ،ليس هالقوي يف احلديث ،ليس ناو
( )2

= ويشار ننا إىل أن أها نعيم الفضل هن ُدّكني شيخ اإلمام أمحد اس عمل تل العبارة يف غه مساق اجلرح

وال عديل ،فقد بال يف داود هن نُصه الطائي ا ّكام يف الطبقات الكاربى الهان ساعد  067 /6ا:

((ّكنت إذا رأيت داود الطائي ال يشبه القراء ،عليه َب َلن ُْسوة سوداء طويلة مماا يلابس ال جاار)).
ولعله أراد أنه يف نيئ ه ال يشبه أنل العلم.

(ّ )1فرق اإلمام أمحد هني درجة االع بار ودرجة االح جااج ،فقاال يف رواياة امليماوي ا ّكاام أخارج
العقيل يف الضعفاء  112 /0ا(( :عمرو هن شعيب له أشياء مناّكه ،إنام نك اب حديثاه نع اربه،
فأما أن يكون حجة فال)) .وينظر رشح علل الرتمذي الهن رجب .015 /2

( )2ومما يدل عىل مساواة لفظة (ليس نو هالقوي) للفظة (ليس هذاك) ،وّكو ام أسهل وأخف من =
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هقوي احلديث ،ليس نو هالقوي يف احلديث ،ليس نو هالقوي احلديث ،ليس نو

هالقوي ،ليس هقوي يف احلديث تعرف فيه الضعف ،مل يكن هالقوي يف احلديث،

ليس نو عندي هقوي يف احلديث ،ليس نو هقوي يع رب هبديثه ولكن ما ّكان من

ربائق ،حديثه ليس هالقوي.

ليس هبجة ،ليس هبجة يف احلديث ،ليس هبجة وال بوي يف احلديث ،مل

يكن هالضاهط ،مل يكن هاحلافظ ،يف حديثه هع

الضعفّ ،كان ُي َض ّعف يف احلديث،

ُي َض ّعف ،أخشى أن يكون ضعيف احلديث ،أراه ضعيف احلديث ،ما حديثه هبجة

أع رب هه ،ليس نو ممن يرتك حديثه ،مل يكن يقيم احلديث ،ليس همبكم احلديث،
ليس نو حمكم احلديث ،مل يكن من النقد اجليد َ ،ف ْسل ّ ،كذا وّكذا .
()1

( )2

( )3

= عبارة (ضعيف) ،ما ذّكاره عباد اهلل هان أمحاد يف العلال ومعرفاة الرجاال ( 752ا  )751باال:
الس َبخي؟ فقال :ليس نو هقوي يف احلديث ،بلت :ناو ضاعيف؟ باال:
((سألت أيب عن َف ْر َبد ب

ليس نو هذاك .وسأل ه عن نشام هن ُحجه فقال :ليس نو هالقوي ،بلت :نو ضاعيف؟ باال:

ليس نو هذاك)).

( )1اتبع اإلمام أمحد شيخه جرير هن عبد احلميد يف اس عامل نذه اللفظة النادرة .هتاذيب الكاامل يف
أسامء الرجال .011 /10

( )2اتبع اإلمام أمحد شعبة هن احلجاج يف اس خدام نذه اللفظة النادرة .العلال ومعرفاة الرجاال لعباد اهلل
اهن أمحد (.)1157

( )3ويزيد اإلمام أمحد يف نذه الصيغة أحيانا فيقول ا ّكام يف العلال ومعرفاة الرجاال الهناه عباد اهلل
( )0001اّ( :كذا وّكذا ،وّكأنه) .ويف املصدر نفسه ( )0211ذّكر عبد اهلل هن أمحد حال أهيه عند
ُيرك يده)).
ذّكره ل ل العبارة ،بال(( :الذي يقول أيبّ( :كذا وّكذا) ّكان ّ
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وأّكثر العبارات اس عامال عند اإلمام أمحد يف نذه املرتبة لفظة (ّكذا وّكذا)،

ثم عبارة (ليس هذاك) ،وّكذل (ليس نو هذاك) .وال يبلغ يشء العرش يف ال عداد
هعد ذل

.

()1

املرتبة الثانية :الوصـ

وألفاظها عنده هي:

بالعـع

املطلـق غـري ال ـديد لفوـاا أو معنـى،

ضعيف احلديث ،ضعيف ،ما ُأراه إال ضعيف احلديث ،ضعيف ّكان ُيطئ

ّكثها ،حديثه حديث ضعيف ونو ضعيف ،حديثه ضعيف ،أحاديثه ضعاف لايس
هصباح ،ضعيف ليس هالقوي ومل يش ه الناس حديثه ،ضعيف احلديث مضطرب.

مضطرب احلديث ،مضطرب ،مضطرب احلديث بال مان روى عناه إال

اخ َ َلف عليه ،مضطرب احلديث روى منااّكه ،مضاطرب األحادياث منكارة،

أحاديثه مضطرهة ،حديثه حديث مضطرب ،حديثه مضطرب ،حديثه ليس هذاك
مضطرب ،حديثه عندي مضطرب ال يقيم اإلسناد ولكن أّك ب حديثه أع رب هه.

منكر احلديث  ،منكر ،منكر احلديث ضعيف ،ضعيف منكار احلاديث،
( )2

( )1وثمة ألفا اس عملها اإلمام أمحد بد يظن هبا ال ليني للاراوي ،وناي يف حقيقاة األمار ليسات
جرحا وال تعديال ،وتل العبارات ني( :ليس هاملشهور) و(ليس همشهور العلم) و(ّكأنه لايس

همشهور).

(ّ )2كثها ما تساوي عبارة (منكر احلديث) ونبونا عناد اإلماام أمحاد لفظاة (ضاعيف احلاديث)،
واحلكم عىل الراوي هأنه منكر احلديث ال يعنون هه أن ّكال ماا رواه منكار .ولاو روعاي املعناى

االصطالحي املشهور لعبارة (منكر احلديث) لكان حملها يف املرتبة ال الياة وني ال ي يوصف =
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أحاديثه مناّكه ،أحاديثه أحاديث مناّكه ،أحاديثاه أحادياث منااّكه ال ُيعارف،
أحاديثه أحاديث منكرة وال أعرفه ،وليس هذاك بد حدث هأحاديث مناّكه .
()1

= صاحبها هالضعف الشديد ،واإلمام أمحد بد يس عملها أحيانا هباذا املعناى ،لكان هعا

األئماة

امل قدمني ا ومنهم اإلمام أمحد ا توسعوا يف اس عامل نذه الكلمة ،فاش ملت عنادنم أيضاا عاىل
تفرد أنل املرتبة األخهة من مراتب ال عديل ،بال اهن حجر يف النكت عىل ّك اب اهان الصاالح

 (( :671فقد أطلق اإلمام أمحد والنسائي وغه واحد من النقاد لفظ املنكار عاىل جمارد ال فارد،
لكن حيث ال يكون امل فرد يف وزن من ُُيكم حلديثه هالصبة هغه عاضد يعضده)).

وسع الذنبي الدائرة عند نؤالء فقال يف املوبظة (( :11وبد ُي َعدّ ُم ْفرد الصدوق منكارا))،
وبد ّ
وبال يف ميزان االع دال  211 /0ا (( :212وإن تفرد الصدوق ومن دونه ُي َعادّ منكارا)) .هال
جعل اهن حجر األمر عندنم أّكثر اتساعا فقال يف يزيد هن عبد اهلل هن ُخصيفة يف ندي السااري

 (( :711وروى أهو عبيد اآلجري عن أيب داود عن أمحد أنه بال :منكار احلاديث .بلات :ناذه
اللفظة يطلقها أمحد عىل من ُيغرب عىل أبرانه هاحلديث ،عرف ذل هاالس قراء من حالاه ،وباد

اح

هاهن ُخصيفة مال واألئماة ّكلهام)) .وسابقه إىل مثال ناذا اهان رجاب يف رشح علال

الرتمذي  650 /1فقال (( :ونذا ّكال ُصيح هأن ّكل ما ينفرد هه ثقة عن ثقة وال يعرف امل ن من
غه ذل الطريق فهو منكرّ ،كام باله اإلمام أمحد يف حديث عبد اهلل هن دينار)).

ومل أجعل بول أمحد يف اهن ُخصيفة ضمن تعداد أبواله يف لفظة (منكر احلديث) ،ألن األئمة ا ومنهم
اإلمام أمحد نفسه يف غه ما بول له ا اتفقوا عىل ثقة الرجل.

(ّ )1كثها ما يقول اإلمام أمحد يف الرواة( :عنده مناّكه) ،أو (ُيادث همنااّكه) ،أو (ياروي أحادياث

مناّكه) ،أو (له أحاديث مناّكه) ،أو (له أحاديث منكرة) ،أو (روى أحاديث منكرة) ،أو (ذو أحاديث

مناّكه) ،أو نبونا ،وني همجردنا ال تق يض الضعف املطلق الذي تفيده لفظة (منكر احلديث)

يف غالب تُصفات اإلمام أمحد ،فضال عن ّكون تل العبارات ال تدل عىل الضاعف الشاديد الاذي
تق ضيه ّكلمة (منكر احلديث) إذا روعي املعنى االصطالحي املشهور للكلمة األخهة.
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ليس ممن ُي هه ،ال ُي هبديثه.
ال أعرفه ،ال يعرف ،جمهول ال يعرف ،ليس همعروف ،ليس يعرف ،ما أعلام

روى عنه غه فالن ،ونبونا.

ليس هالقوي ضعيف احلديث ،ليس هالقوي عندي نو ضعيف ،ليس نو

هالقوي نو ضعيف ،ليس هقوي يف احلديث ضعيف احلديث.

وأّكثر ألفا نذه املرتبة اس عامال عند اإلمام أمحد اا ساوى هعا

صايغ

ال جهيل ا عبارة (ضعيف احلديث) ،فقد تكررت أّكثر من أرهعني مارة ،وتليهاا
= وبد لفت إىل نذا عدد من األئمة ّكاهن دبيق العيد والذنبي ،بال السخاوي يف ف ح املغيث :116 /1
((وبال اهن دبيق العيد يف رشح اإلملام( :بوهلم :روى مناّكه ،ال يق يض همجارده تارك رواي اه،
ح ى تك ُثر املناّكه يف رواي ه ،وين هي إىل أن يقال فيه :منكر احلديث ،ألن منكر احلديث وصاف

يف الرجل يس بق هه الرتك حلديثه) ،والعبارة األخرى ال تق يض الديمومةّ ،كيف وبد بال أمحاد

اهن حنبل يف حممد هن إهرانيم ال يمي( :يروي أحاديث منكرة) ونو ممن اتفاق علياه الشايخان،
وإليه املرجع يف حديث( :األعامل هالنيات) .)).وبال الذنبي يف ميزان االع دال يف نقد الرجال

(( :221 /2ما ّكل من روى املناّكه يضعف))ّ .كام أملع الذنبي إىل أن تلا األلفاا ال ت نااىف
مع وصف الراوي هال وثيق العايل أو ما دونه ،فقال يف طانر هن خالاد األيال مان ّك اهاه ميازان

اواي مان الك ااب
االع دال (( :001 /1صدوق ،وله ما ُينْ َكر)) .وبال يف خالد هن َخم ْ َلاد ال َق َط َ
الساهق (( :625 /1وخالد ذو مناّكه عدة ،لكنه بفز القنطرة)) .وبال يف عبد الرمحن هن حمماد
املباريب من رسال ه الرواة الثقات امل كلم فيهم هام ال يوجاب ردنام (( :210ثقاة نبيال ،روى

مناّكه عن جمانيل)) .وبال يف حممد هن إهرانيم ال يماي ّكاام يف الرساالة السااهقة (( :256ثقاة
نبيل ،حديثه يف ّك ب اإلسالم ،بال أمحد :يف حديثه يشء ،روى مناّكه)).
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عبارة (ضعيف) وعبارة (منكر احلديث) ،إذ راوزت ّكل واحدة منهام الثالثني،

ثم لفظة (مضطرب احلديث) وبد وردت مخس عرشة مرة.
املرتبة الثالثة :الوص

بالعع

ال ديد ـ الذي هو أسهل من درجة الرتك

املطلق ـ لفواا أو معنى ،وألفاظها عنده هي:

ضعيف احلديث جدا ّكثه اخلطأ ،ضعيف جادا ،ماا أضاعف حديثاه!...

وضعفه جدا ،ضعيف احلديث ليس هيشء ضعيف ،ضاعيف ال يك اب حديثاه،

ضعيف ليس هيشء ،ضعيف احلديث ليس هيشء ،ضعيف ال يسوى حديثه شيئا،

ضعيف يف احلديث روى عجائب منكرات ...وذنب إىل أنه مارتوك ،ال يك اب

حديثه ضعيف احلديث ،ليس هيشء ضعيف احلديث ،ليس هيشء ونو ضاعيف

احلديث ،ليس هيشء نو ضعيف احلديث ليس يسوى حديثه شيئا.

مطروح احلديثَ ،ط َرح الناس حديثه ،ال ُيفرح هبديثه ،واني احلديث.

شبه املرتوك ،يشبه املرتوك ،ليس هيشء شبه املرتوك ،شبه ال يشء.

مضطرب احلديث جدا ،ال يسوى حديثه شيئا مضطرب احلاديث ،لايس

حديثه هيشء مضطرب احلديث ،ترّكت حديثَه حديثُه حديث مضطرب.

منكر احلديث جدا ،منكر احلديث ليس هيشء ،منكر احلديث شبه ال يشء

ال يدري ما احلديث ،منكر احلديث مرتوك احلديثّ ،كان منكار احلاديث تارك

حديثه ،ليس هيشء منكر احلديث.

ما ُأراه إال ليس هيشء ،أظنه ال يشء ،ما ُأراه ّكان هيشء ،ما ُأراه هيشء ،ما ُأراه

72

178

الجرح والتعديل عند اإلمام أحمد
يسوى شيئاُ ،أرى الناس بد ترّكوا حديثه ،ال ُيش غل هه ،ال يش غل هبديثه.
ال ُيل ألحد أن ُيدث عنه ،ال أرى الرواية عنه ،ليس نو ممن يروى عنه،

ال ُيروى حديثه ،ال ينبغي أن ُيروى عنه ،ال ينبغي أن يروى عنه وال يك ب حديثاه،

ال ينبغي أن ُيدث عنه ،ال يعجبني أن أحدث عنه ،ال ُيدث عنه ،ما يس أنل أن
ُيدث عنه هيشء روى أحاديث مناّكه ،ما نو هأنل أن ُيمل عنه وال يروى عنه،

ما ّكان هأنل أن ُُيدث عنه ،ما نذا هأنل أن ُُيدث عنه.

ال يك ب حديثه ،ليس ممن يك ب حديثه ،ال أّك ب حديثه ،ال ينبغي ألحد

أن يك ب عنه حديثا ،ال ينبغي أن يك ب حديثه ،ال نك ب عن أحد منهم وال ّكراماة
هلم ،ارضب عىل حديثه.

ومل يكثر اإلمام أمحد من اس عامل أي عبارة من نذه العباارات ،وأبصاانا

ال ي جاوز اخلمس مرات.

املرتبة الرابعة :الوص

عنده هي:

بالرتك املطلق للراوي ،لفواا أو معنـى ،وألفاظهـا

مرتوك احلديث ،مرتوك ،مرتوك احلاديث تارك النااس حديثاه ،مارتوك

احلديث ليس يسوى حديثه شيئا ،مرتوك احلديث حديثه موضوع ّكاذب ،تارك

الناس حديثه ،ترك الناس حديثه مرتوك ،تُارك حديثاه مارتوك احلاديث ،تُارك

حديثه ،ترّكنا حديثه وترّكه الناس ،ترّكنا حديثاه وخربنااه ،ترّك اه ،ترّكات أناا

حديثه ،ترّكت حديثه ،مل يكن هيشء حديثه حديث ضعيف ومل يكن هيشء مرتوك
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احلديث ،ليس هيشء مرتوك احلديث ،ال يشء مرتوك احلديث.
ليس هثقة ،ليس نو هثقة ،ليس نو ثقة ،ليس هثقة ّكان ُيدث هباليا وعامة

حديثه هواطيل ،مل يكن عندي ثقة.

ليس هيشء ،ليس نو هيشء ،ليس يف احلديث هيشء ،ليس حديثاه هيشاء،

ليس نو يف احلديث هيشء ،ليس حديثه عندي هيشء ،حديثه ليس هيشء ،ال يشء،
ال يسوى شيئا ،ال يسوى حديثه شيئا ،ليس يسوى شيئا ،ليس يسوى فلسا ،ليس

يسوى حديثه شيئا ،مل يكن هيشء ليس هيشء ،ليس هيشء ليس يسوى شيئا ،ليس

يسوى حديثه ليس هيشء ،ليس يسوى حديثه شيئا ليس هيشء ،ال يسوى حديثه

شيئا ليس هيشء ،ليس حديثه هيشء بد ّك بنا عنه ثم ترّكناه ليس نو هيشء ،لايس

هيشء وبد سمعت منه ثم مزب ه ،ليس هيشء خربنا حديثه ّكان ُي َل بقن األحاديث،

ليس هيشء خربنا حديثه وترّكنا حديثه مناذ دنار ،لايس هيشاء خربناا حديثاه

منذ دنر من الدنر ،ليس يسوى حديثاه شايئا خربناا حديثاه سامعت مناه ثام

ترّكناه.

ليس هيشء ليس هثقة ،ليس هيشء يسقط حديثه ،ليس هيشء ال يك ب عنه،

ليس هيشء وال يك ب حديثه ،ليس يسوى حديثه شيئا أحاديث هواطيال ،لايس

حديثه هيشء ال أروي عنه شيئا ،ال يسوى شيئا ال يروى عنه ،ليس هيشء ُيدث
أحاديث مناّكه ليس هلا أصل.

أسااقطوا حديثااه ،يّسااق األحاديااث أو ي لقطهااا أو ي لقفهااا ،يرّكااب
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األسانيد ّ ،كان يقلب األحاديث ُيلقي حديث فالن عىل فالن.
()1

أحاديثه أحاديث هواطيل ليس هيشاء ،أحاديثاه ّكلهاا موضاوعة منااّكه،

أحاديثه أحاديث موضوعة ّكذب ،أحاديثه موضاوعة ،منكار احلاديث أحاديثاه

موضوعة وال يك ب حديثه ،حديثه حديث منكار أحاديثاه موضاوعة ،ماا أرى

البالء إال منه ،ذاك عجب جييئ هالطامات ،خربات حديثاه مناذ دنار ،خربناا

حديثه ،مزبنا حديثه ،ارضب عىل أحاديثه ني ّكذب ا أو بال :موضاوعة ا ،ارضب
عىل حديثه أحاديثه موضوعة.

ف لااايس هيشاااء  ،لااايس ناااو مااان عيالناااا  ،لااايس علياااه
ف ُأ ّ
ُأ ّ
( )3

( )2

( )1ترّكيب األسانيد مثل رسبة األحاديث ،بال الذنبي يف سه أعالم النابالء  511 /22يف ترمجاة
احلافظ حممد هن ُمحيد الرازي(( :بال أهو أمحد العسال :سمعت فضل يقول :دخلت عاىل اهان

محيد ونو يرّكب األسانيد عىل امل ون .بلت :آف ه نذا الفعل ،وإال فام أع قد فيه أناه يضاع م ناا،

ونذا معنى بوهلم :فالن رسق احلديث)) .فّسبة احلديث وترّكيب األسانيد وتساوي ها أخاف
سوءا من الوضع ،بال الذنبي يف تاريخ اإلسالم ووفيات املشانه واألعالم (( :121 /5رسبة
احلديث أنون من وضعه واخ البه ،ورسبة احلديث أن يكون حمدث ينفارد هباديث ،فيجايء

السارق ويدعي أنه سمعه أيضا من شيخ ذاك املبدث ،ولايس ذاك هّسابة األجازاء والك اب،
فإ ا أنبس هكثه من رسبة الرواية ،وني دون وضع احلديث يف اإلثم)).

( )2نذه العبارة يف اجلرح الشديد تقاهل عند اإلمام أمحد عبارة (ثقة هخ هخ) وعبارة (ثبات هاخ هاخ)
يف ال وثيق الرفيع.

( )3اس عمل اإلمام أمحد هن حنبل نذه العبارة يف رجل واحد ،ونو ّكوثر هن حكايم ،وباد اب بساها
من شيخه أيب نُعيم الفضل هن ُدّكني ،بال أهو طالب أمحد هن ُمحيد ا ُمل ْشكاي ا ّكام يف الكامل يف =
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بياس  ،ذانب احلديث .
()1

( )2

وأّكثر عبارات ناذه املرتباة اسا عامال عناد اإلماام أمحاد لفظاة (مارتوك

احلديث) ولفظة (ليس هيشء) ،إذ هلغت ّكل واحدة منهام الثالثاني ،ويال ذلا

عبارة (ترك الناس حديثه) فقد وردت هضع عرشاة مارة ،وماا تبقاى فهاو دون

العرش.

= ضعفاء الرجال  127 /7ا(( :سألت أمحد هن حنبل عن ّكوثر؟ فقال :ليس نو من عيالنا .باال:
ّكان أهو نُعيم إذا مل يرو عن إنسان بال :ليس نو من عيالنا مرتوك احلديث)).

( )1نذه اللفظة يف اجلرح النازل تقاهل عند اإلمام أمحد لفظة (ال يقايسه يف العلام أحاد) يف ال وثياق
العايل.

( )2اس عمل اإلمام أمحد نذه العبارة يف رجل واحد ،ونو هكه هن معروف األسديّ ،كام يف رواياة،

لكن روى عدد من ّكبار تالمذة اإلمام أمحد بوله فيه(( :ما أرى هاه هأساا)) .وناذا الرجال باد

عدّ له أّكثر األئمة ،ومل جيرحه إال اهن املبارك هقوله ا ّكام يف هتذيب الكاامل  151 /17اُ (( :رماي

هه)) .فال أدري ،نل اخ لف رأي أمحد فيه يف هع

األوبات؟ أم أنه وصفه هذل لقلة حديثاه

مع وجود يشء من النكارة فيه ،بال اهن عدي يف الكامل (( :111 /1وهكه هن معاروف لايس

هكثه الرواية ...ونو بليل الروايات ،وأرجو أنه ال هأس هه ،وليس حديثه هاملنكر جدا)) ،أم أنه
مل يرد هقوله ذاك جرحا ،وإنام أراد أن الرجل مل يرو الكثاه مماا عناده ،فاذنب حديثاه وضااع،

فيكون عىل شاّكلة ما فّسه حممد هن عثامن هان أيب شايبة مان باول لشايخه اهان املاديني ،ففاي

سؤاالت حممد هن عثامن هن أيب شيبة لعل هن املديني ((( :)211سمعت علياا يقاول :روح هان

أسلم ذنب حديثه .يعني ضاع)).

وبد أوردت لفظة (ذانب احلديث) يف نذه املرتبة ألن عاماة أنال احلاديث ذّكروناا فيهاا ،ومل
ي بني يل بصد اإلمام أمحد منها ،فلين به.
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املرتبة اخلامسة :الوص

الرصيح بالكذب ،وألفاظها عنده هي:

من أّكذب الناسّ ،كذاب أ ّفاكّ ،كذاب يضع احلاديثّ ،كاان ّكاذاها يضاع

احلديثّ ،كان يضع احلديث ويكذبّ ،كذاب خبيث يضع احلديثّ ،كذاب ّكاان

يضع احلديث ترك الناس حديثه ،ليس حديثه هيشء ّكان يكذب ويضع احلديث،
خربنا حديثه منذ دنر وّكان من الكذاهني وّكان يضع احلديث.

ّكذابّ ،كان ّكذاهاّ ،كان ّكذوهاّ ،كان يكذب ،يكذب جهاارا ،عمادا ّكاان

يضعّ ،كان يضع احلديثّ ،كذاب يروي أحاديث موضوعةّ ،كذاب خربنا حديثه

مذ حني ،خربت حديثه منذ دنر ليس هيشء حديثه أحاديث مناّكه ّكان ّكاذاها،

يكذب أحاديثه أحاديث موضوعة ليس هيشء ،ليس هيشء ّكان يضاع احلاديث،

ليس هيشء يضع احلديثّ ،كان يضع األحاديث الكاذهة ،ال يك ب حديثاه لايس
هيشء وّكان يضع احلديث.

وأّكثر عبارات نذه املرتبة اس عامال عند اإلماام أمحاد لفظاة (ّكاذاب) ،إذ

ترددت عرش مرات.

* املطلب الثاين :منهج اإلمام أمحد يف اجلرح والتعديل:
الش أن اإلمام أمحد نابد هارع ،وجهبذ هصاه ،وجم هاد مطلاق يف ناذا

الفان ،يصادر عان علام ثاباب ،وخاربة واساعة ،ومنهجياة دبيقاة .ويا لمس
املس ا عر

اجلامعة.

ألبوالااه يف اجلاارح وال عااديل تل ا املنهجيااة القويمااة ،والطريقااة
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فمن معامل منهجه العام ،وهو املنهج األغلبي ،الـذي مل ُحـدّ ه اجل ئيـة ،ومل

ُت َقيِده النسبية:

أن أحكامه عىل الرواة تدور بني احلكم املطلق واحلكم املقيـد أو اخلـاص:

وّكالما واسع عنده ،فأما احلكم املطلق فهو الذي اع مدته أساساا يف اخ يااري

أللفا اإلمام أمحد يف اجلرح وال عديل ،ألنه هعيد عن النسبية واخلصوصّ ،كأن

يقول :فالن نسي وحده ،أو ثقة ثقة ،أو ثقة ،أو ليس هه هأس ،أو أرجو أن ال يكون هه

هأس ،أو لايس هاذاك ،أو ضاعيف احلاديث ،أو مطاروح احلاديث ،أو مارتوك
احلديث ،أو ّكذاب .فمثل نذه األحكام ال خت ص هجانب دون آخر.

وأما احلكم املقياد أو اخلااص فيكاون هاملوازناة هاني الارواة ،وهاملفارباة

هني حديث الراوي الواحد ،ويف ّكاال احلاالني يكاون األمار باائام عاىل النسابية
ال الكلية.

فاحلكم اخلاص هاملقارنة هني الرواة ،مثل:

ِذّكْره أثبت الناس يف هلد معني :بال عل هان ساعيد الن َبساوي(( :سامعت

أمحد هن حنبل يقول :منصور ا (يعني اهن املع مر) ا أثبت أنل الكوفة)) .
()1

ِ
وذّكْره أثبت الناس يف شيخ معني :بال أهو داود السجسا اي(( :سامعت

أمحد يقول :أثبت الناس يف عمرو هن دينار :اهن ُعيينة ثم اهان ُجاري ))  .وباد
( )2

( )1سه أعالم النبالء .106 /6
( )2سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد يف جرح الرواة وتعديلهم (.)111
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ي وسع يف ذّكر مراتب أصباب هع

األئمة الكبار ّكالزنري مثال .
()1

ومقارن ه هني راويني عن شيخ معني :بال أهو القاسم البغوي(( :وبال أمحد

اهن حنبل :شيبان ا (يعني اهن عبد الرمحن) ا أثبت يف حديث ُييى هان أيب ّكثاه
من األوزاعي)) .
( )2

ومقارن ه هني َس ِم بيني :بال الفضل هن زياد عن أمحد(( :أشعث هن عبد امللا

أثبت من أشعث هن َس ّوار))  .وال يعني هبذا تعديل اهن َس ّوار ألنه ضعيف عند
( )3

أمحد والنقاد.

معني ّكل هام ُي ص هاه :باال الفضال هان
وترجيبه هني راويني عن شيخ ّ

زياد(( :وسألت أها عبد اهلل :من تُقدم من أصباب شعبة؟ فقاال :أماا يف العادد

والكثرة ف ُغنْدر ،بال :صبب ه عرشين سنة ،ولكن ّكان ُيياى هان ساعيد أثبات،
وّكان غُندر صبيح الك اب)) .
( )4

ومقارن ه حال الرواة عن شيخ هني هلد وآخر :بال صالح هن أمحد هن حنبل

عن أهيه (( :يزيد هن نارون من سمع منه هواسط نو أصح ممن سمع هبغداد ،ألنه

ّكان هواسط ُي َل ّقن فهجع إىل ما يف الك ب)) .
( )5

( )1ينظر العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل (.)1510
( )2معجم الصباهة .020 /1
( )3رواه ال َف َسوي يف املعرفة وال اريخ .265 /1
( )4رواه ال َف َسوي يف املصدر الساهق .111 /1
( )5مسائل اإلمام أمحد الهنه صالح (.)2615
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ومقارن ه حال الرواة عن شيخ هني زمن وآخر :وسيأيت احلديث عنه عناد

الكالم عىل االخ الط إن شاء اهلل تعاىل.

وأما احلكم اخلاص هاملفاربة هني حديث الراوي الواحد ،مثل:

متييزه هني حفظ الراوي وّك اهه :بال أهو داود السجس اي(( :سمعت أمحد

بيل له :عبد األعىل السامي؟ بال :ما ّكان من حفظه ففيه ختليط ،وماا ّكاان مان
ّك اب فال هأس هه ،وّكان ُيفظ حديث يونس مثل سورة من القرآن)) .
()1

تضعيفه الراوي يف شيخ معني :بال عباد اهلل هان أمحاد(( :باال أيب :مطار

الوراق يف عطاء ضعيف احلديث)) .
( )2

تضعيفه الراوي يف هلد دون آخر :بال أمحد هن أيب ُييى(( :سمعت أمحاد

اهن حنبل يقول :إسامعيل هن َعيّاش ما روى عن الشاميني فهو صابيح ،وماا روى
عن أنل املدينة وأنل العراق ففيه ضعف ،يغلط)) .
( )3

تليينه الراوي عن شيخ معني يف مكان دون آخار :باال أهاو هكار األثارم:

((بال أهو عبد اهلل :سامع عبد الارزاق مان سافيان اا (يعناي الثاوري) ا همكاة

مضطرب ،فأما سامعه هاليمن ا أرى أماىل علايهم ا فاذاك صابيح جاداّ ،كاان
القايض يك ب وّكانوا ُي َص ِب ُبون)) .
( )4

( )1سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد (.)501

( )2العلل ومعرفة الرجال عن أمحد ( .)2201وشبهه يف (.)1116
( )3رواه اهن عدي يف الكامل يف ضعفاء الرجال .171 /21
( )4سؤاالت األثرم ألمحد (.)1
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تضعيفه الراوي يف زمن دون آخر :وسيأيت إن شاء اهلل تعاىل عند احلاديث

عن االخ الط.

أنه يف الغالب حيكم عىل الراوي بكالمه هو النابع من اجتهاده :ويف مواضع

وفهة يذّكر أبوال شيوخه فمن فوبهم ،وّكثها ما جيمع هني األمرين ،فمن شيوخه

الذين أّكثر نقل أحكامهمُ :ييى القطان واهن مهدي ووّكياع هان اجلاراح واهان

ونشيم هن َهشه ،وغهنمّ .كام أّكثر
عيينة وعفان هن مسلم ،ثم إسامعيل هن ُع َل ّيةُ ،

من رواية اجلرح وال عديل عن طبقة شيوخ شيوخه ّكشعبة والثوري ومال هان

أنس ،وغهنم .هل بد يروي عن طبقة أعىل ،لكنه يف ذل  ،ال يق ِلد أحادا مانهم
من غه هرنان.

وأنه يتفنن يف اختيار عبارات اجلرح والتعديل :وناذا واضاح مان ّكثارة

ألفاظه ،إذ هلغت العرشات يف ّكل مرتبة .ومان ناذا ال فانن اخ يااره للعباارات
النادرة والقليلة االس عامل يف أّكثر املراتبّ ،كن َِسي وحده ،وهخ هخ هخ ،و َّك ِيس،

وما أعلم إال خها ،وال يشبه القراء ،وليس له حالوة ،ومل يكن من النقد اجلياد،

و َف ْسل ،وّكذا وّكذا ،وليس نو من عيالنا ،ولايس علياه بيااس ،وأف أف لايس

هيشء .وبد اس فاد هع

هعضها من لسان النبوة.

نذه العبارات من شيوخه أو من فاوبهم ،هال اب ابس

وأن الععفاء منهم من ُيكتب حديثهم لالعتبار ،ومنهم من ُُيدر :وال ُي َس ِوي

هني الفريقني ،بال إسباق هن إهرانيم هن نانئ(( :بيل له :فالضعفاء؟ باال :باد
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ُُي اج إليهم يف وبتّ .كأنه مل ير هالك اب عنهم هأسا))  .ويف رواية امليموي عنه:
()1

((عمرو هن شعيب له أشياء مناّكه ،إنام نك ب حديثه نع ربه ،فأما أن يكون حجة

فال))  .ويف رواية أمحد هن القاسم ا صاحب أيب ُعبيد القاسم هن َساالّم ا عناه:
( )2

((اهن هليعة ما ّكان حديثه هذاك ،وما أّك ب حديثه إال لالع بار واالس دالل ،إنام

بد أّك ب حديث الرجل ّكأي أس دل هه مع حديث غهه يشده ،ال أناه حجاة إذا

انفرد)) .
( )3

وأوضح اهن رجب منه اإلمام أمحد يف ذل فقال(( :والذي ي باني مان

عمل اإلمام أمحد وّكالمه ،أنه يرتك الرواية عن امل همني ،والذين ّكثار خطاؤنم

للغفلة وسوء احلفظ ،وُيدث عمن دو م يف الضعف ،مثل من يف حفظاه يشء،
وُي لف الناس يف تضعيفه وتوثيقه)) .
( )4

ويقبل اإلمام أمحد حديث هع امللينني إذا ّكان يف فضائل األعامل ونبونا،
ال يف األحكام ،بال أهو احلسن امليموي(( :بال يل أهو عبد اهللِ :ر ْش ِدين اا (يعناي

الرباق)) .
اهن سعد) ا ليس هه هأس يف األحاديث ِ
( )5

( )1مسائل اإلمام أمحد إلسباق هن إهرانيم هن نانئ (.)2116
( )2أخرجه العقيل يف الضعفاء .112 /0
للماروذي
( )3رشح علل الرتمذي الهن رجب  .015 /2وينظر العلل ومعرفة الرجال عان أمحاد
يل
(.)75

( )4رشح علل الرتمذي .016 /2
( )5العلل ومعرفة الرجال عن أمحد للميموي ( .)112ويف تاريخ مدينة السالم للخطيب = 11 /1
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وأنه من الصعوبة اجل م بحال الراوي أو إطالق توثيقه ،إن ّ
قل حديثه جد اا

ارب أحااديثهم
أو كان ل يروي إل عن ضعي  :ألن نقاد الرجاال مبناي عاىل َس ْ

همقارن ها هأحاديث أبرا م ،بال عبد اهلل هن أمحد(( :سألت أيب عن أيب نُص ا (يعني

الضبي الكويف) ا بال :نذا شيخ روى عناه سافيان الثاوري واهان عييناة واهان

ُفضيل ،واسمه عبد اهلل هن عبد الرمحن ،ونو شيخ بديم ،بلتّ :كياف حديثاه؟

بال :وأي

حديثه ،إنام يعرف الرجل هكثرة حديثه))  .لكنه وثقه يف موضع آخر
()1

فكأنه عرفه هعد  .وبال أهو زرعة الرازي(( :هلغني عن أمحد هن حنبل أنه باال:
( )2

ُييى هن يزيد ا (يعني النوفل) ا ال هأس هه ،ومل يكن عنده إال حديث أهيه ،ولاو

ّكان عنده غه حديث أهيه ل بني أمره))  .وبال عبد اهلل هن أمحاد(( :ساأل ه عان
( )3

ُعقبة هن ُعبيد ...فقلت :نو ثقة؟ فقال :وّكم ُيروى عنهُ ،يروى عناه حاديثان أو

املروذي(( :سأل ه عن األشعث والنعامن وسعيد هني أيب
ثالثة))  .وبال أهو هكر يل
( )4

خالد؟ فقال :سعيد ال أعرفه .وبال :بد روى إسامعيل ا (يعني اهن أيب خالاد) ا
= هسنده إىل أيب العباس هن ُع ْقدة بال(( :سمعت عبد اهلل هن أمحد ا وساأله رجال عان حمماد هان
ُي هه؟ بال :مل يكن ُي هاه يف
إسباق؟ ا فقالّ :كان أيب ي بع حديثه ويك به ّكثها ...بيل لهْ َ :

السنن)).

( )1العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل (.)1610
( )2ينظر املصدر الساهق (.)1615
( )3رواه اهن أيب حاتم يف اجلرح وال عديل .211 /1
( )4العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل (.)1125
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عن النعامن واألشعث .بلتّ :كيف نم؟ بال :ليس هبم هاأس ،إناام روى عانهم
حديثا أو حديثني)) .
()1

وأن املجهول عنده عىل قسمني :جمهول العني ،وجمهول احلال ،مـع ككـره

بعض التفاصيل يف أمر اجلهالة :أما جمهول العني :فهو يف األصل من مل يارو عناه

ويعرب عنه هقوله :ال أعرفه ،أو ال يعرف ،أو ما أعلام روى عناه غاه
إال واحدِ ،

فالن ،ورهام عرب هلفظ :جمهول ،ونبو ذل  .بال عبد اهلل هن أمحد(( :حادثني أيب

بال :حدثنا حفص هن غياث بال :حدثنا حصني هن عبد الرمحن .باال أيب :ناذا
رجل آخر ال يعرف ...مل يرو عنه غه حفص)) .
( )2

وترتفع جهالة العني عند أمحد وتثبت العدالة إذا َع َرف الراوي هالثقة مان

خالل فبص حديثه ،ولو مل يرو عنه إال واحد ،بال عبد اهلل هن أمحد(( :سمعت

أيب يقولَ :س ْلم هن أيب ب
الذ ّيال ثقة صالح احلديث ،ما سمعت أحادا حادث عناه
غه مع مر)) .
( )3

ّكام ترتفع عنده جهالة عاني الاراوي وتثبات عدال اه إذا روى عناه أحاد

اجلهاهذة الذين ال يروون عادة إال عن الثقاتّ ،كامل والقطان واهن مهدي ،بال

أهو زرعة الدمشقي عن أمحد(( :مال هن أنس إذا روى عن رجل ال ُيعرف فهو
( )1العلل ومعرفة الرجال عن أمحد للمروذي (.)211
( )2العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل (.)011
( )3العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل (.)1015
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حجة))  .وبال أهو داود السجس اي(( :بلت ألمحد :إذا روى ُييى أو عبد الارمحن
()1

اهن مهدي عن رجل جمهولُ ،ي هبديثه؟ بالُ :ي هبديثه))  .وبال األثرم:
( )2

((سمعت أمحد هن حنبل يقول :إذا حدث عبد الرمحن هن مهدي عن رجل فهاو

حجة)) .
( )3

وأما جمهول احلال :فهو من مل ي بني حالاه ممان روى عناه عادالن فاأّكثر،

ويعرب اإلمام أمحد عنه هألفا ّكثهة أشاهرنا :ال أعرفاه ،ومنهاا :لايس ُيعارف،
ِ

ونبونا.

وّكثها ما يس عمل اإلمام أمحد عبارة :ال أعرفاه ،أو ال أدري َمان ناو ،أو

ال أدري َمن نذا ،ونبونا ،فيمن مل ُيرب أمره ومل يكشف حالهّ ،كام فّس اهان أيب

حاتم ذل هقوله(( :أخربنا حرب هن إسامعيل فيام ّك ب إ ّيل بال :سألت أمحد عن
متام هن نجيح؟ أظنه بال :ما أعرفه ا يعني ما أعرف حقيقة أمره ا)) .
( )4

( )1رشح علل الرتمذي  .077 /2وبال إساباق هان إهارانيم هان ناانئ يف مساائله اإلماام أمحاد

((( :)1067وسمع ه يقول :ما روى مال عن أحد إال ونو ثقةّ ،كل من روى عنه مال فهاو
ثقة)).

( )2سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد (.)207
( )3أخرجه اخلطيب يف تاريخ مدينة الساالم  .527 /22وباال أهاو داود السجسا اي يف ساؤاالته

لإلمام أمحد ((( :)510سمعت أمحد بال :أهان هن خالد شيخ هُصي ال هأس هاهّ ،كاان عباد الارمحن
ُيدث عنه ،وّكان ال ُيدث إال عن ثقة)).

( )4اجلرح وال عديل  .115 /1وتنظر مسائل حرب .2111 /0
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وأن حكمه عىل املبتدعة قائم عىل العتدال ،رغم بغعه للبدع :فكان يقبل

رواية غه الداعية من الشيعة والقدرياة واملرجئاة ونباونم ،وال ُيا هرواياة

الداعية ،بال احلسني هن منصور(( :سائل أمحاد هان حنبال :عمان نك اب العلام؟

فقال :عن الناس ّكلهم إال عن ثالثة :صاحب نوى يدعو إلياه ،أو ّكاذاب فإناه
ال يك ب عنه بليل وال ّكثه ،أو عن رجل يغلط فهد عليه فاال يقبال))  .وباال
()1

عبد اهلل هن أمحد(( :بلت أليب :ماا تقاول يف أصاباب احلاديث ياأتون الشايخ

لعله يكون مرجئا أو شيعيا أو فيه يشء من خاالف السانة؟ أينبغاي أن أساكت

فال أحذر عنه أم أحاذر عناه؟ باال :إن ّكاان يادعو إىل هدعاة وناو إماام فيهاا
ويدعو إليها .بال :نعم ،حتذر عنه))  .وبال إهرانيم احلريب عن أمحاد(( :نبان
( )2

نبدث عن القدرية ،لو ف شت أنل البُصاة وجادت ثلاثهم بدرياة))  .وباال
( )3

أهو داود السجس اي(( :بلات ألمحاد :يك اب عان القادري؟ باال :إذا مل يكان

اوردي(( :ساألت أمحاد هان حنبال:
داعيا))  .وبال حممد هن عبد العزياز األَهِيْ َ
( )4

أيك ب عن املرجئ والقادري؟ باال :نعام ،يك اب عناه إذا مل يكان داعياا)) .
( )5

وبااال أهااو داود السجساا اي(( :ساامعت أمحااد يقااول :اح ملااوا املرجئااة يف

( )1أخرجه اخلطيب البغدادي يف الكفاية يف معرفة أصول علم الرواية .111 /2
( )2مسائل أمحد هن حنبل الهنه عبد اهلل (.)2512
( )3أخرجه اخلطيب يف تاريخ مدينة السالم .215 /21
( )4سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد (.)205
( )5أخرجه اخلطيب يف الكفاية .015 /2
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احلديث))  .وبال املروذي (( :وّكان أهو عبد اهلل ُيدث عن املرجائ إذا مل يكان
()1

داعية أو خماصام)) .
( )2

واألمثلة عىل نذا ّكثهة:

ففي امل شيعة :بال عبد اهلل هن أمحد(( :سأل ه عن عل هان َه ِذيماة؟ فقاال:

صالح احلديث ،ولكن ّكان رأسا يف ال شيع))  .وبال عبد اهلل أيضاا(( :ساألت أيب
عن فِ ْطر هن خليفة؟ فقال :ثقة صالح احلديث ،حديثه حديث رجل َّكيِس ،إال أنه
ي شيع))  .ووصفه يف رواية أيب طالب هقوله(( :فِ ْطر ّكان يغل يف ال شيع)) .
( )3

( )5

( )4

لكن اإلمام أمحد ترك رواية غالة الرافضة الذين يسبون الشيخني وغهما،

أو يروون ما ُيفرتى عليهم من مثالب ،بال األثرم(( :بلت أليب عبد اهلل :حساني

األشقر حتدث عنه؟ ا ّكاملنكر لذل ا ،فقال يل :مل يكن عندي ممن يكذب يف احلديث

ا وذّكر عنه ال شيع ا ،فقال له العباس هن عبد العظيمَ :حدّ ث يف أيب هكر وعمر،

فقلت له :يا أها عبد اهلل ،صنّف هاها فيه معايب أيب هكر وعمر ،فقال :ما نذا هأنل
أن ُُيدث عنه ...ما نو هأنل أن ُيدث عنه))  .وبال مهنا هن ُيياى(( :ساألت
( )6

( )1سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد (.)206
( )2العلل ومعرفة الرجال عن أمحد للمروذي (.)120
( )3العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل (.)1111
( )4املصدر الساهق (.)110
( )5املعرفة وال اريخ .275 /1
( )6أخرجه العقيل يف الضعفاء .161 /2
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أمحد عن ُعبيد اهلل هن موسى ال َعبْع ،فقالّ :كويف ،فقلت :فكيف نو؟ بالّ :كاام

شاء اهلل! .بلتّ :كيف نو يا أها عبد اهلل؟ بال :ال ُيعجبني أن أحدِ ث عنه .بلات:
مل؟ بالُ :يدث هأحاديث فيها َتنَ ّقص ألصباب رسول اهلل ﷺ)) .
()1

ويف القدرية :بال عبد اهلل هن أمحد(( :بال أيب :سايف ...ثقاة ،زّكرياا هان
إسباق ثقةِ ،شبل ثقة ...وإهرانيم هن نافع ثقة ،أصباب اهن أيب ن ِ
َجايح بدرياة
عام هم ،ولكن ليسوا نم أصباب ّكالم ،إال أن يكون شبل ،ال أدري))  .وبال
( )2

صالح هن أمحد(( :بال أيب :إساباق هان حاازم شايخ ثقاة ،إال أناه ّكاان يارى
القدر))  .وبال إهرانيم احلريب(( :بيل ألمحد هن حنبل :يا أها عبد اهلل ،سامعت
( )3

من أيب َب َطن ا (يعني عمرو هن اهليثم) ا القدري؟ بال :مل أره داعياة ،ولاو ّكاان
داعية مل أسمع منه))  .وبال امليموي(( :وسمع ه يقول :ما ّكان عمرو هن عبياد
( )4

هأنل أن ُيدث عنه))  .وبال إسباق هن إهرانيم هن نانئ(( :وسمعت أها عباد اهلل
( )5

يقولّ :كان عمرو هن عبيد رأس املع زلة ،وأوهلم يف االع زال)) .
( )6

( )1أخرجه أهو هكر اخلالل يف السنة (.)117
( )2العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل ( .)5211وينظر سؤاالت أيب داود لإلماام أمحاد
(.)111

( )3مسائل اإلمام أمحد الهنه صالح (.)2211
( )4أخرجه اخلطيب يف الكفاية .015 /2
( )5العلل ومعرفة الرجال عن أمحد للميموي (.)521
( )6مسائل اإلمام أمحد هن حنبل إلسباق هن إهرانيم هن نانئ (.)1167
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ويف املرجئة :بال عبد اهلل هن أمحد(( :سمعت أيب يقول :عثامن هان غيااث

ثقة ثبت ،ثبت احلاديث ،إال أناه ّكاان مرجئاا))  .وباال امليماوي عان أمحاد:
()1

((وعلقمة هن َم ْر َثد ّكان ي هم هاإلرجاء ،وّكان ثقة يف حديثه ضااهطا))  .وباال
( )2

أمحد هن أيب ُييى(( :سمعت أمحد هن حنبل ،وذّكر شباهة ا (يعني اهان ساوار) ا

فقال :ترّك ه ،مل أرو عنه لإلرجاء .فقيل له :يا أها عبد اهلل ،وأهاو معاوياة؟ فقاال:
شباهة ّكان داعية))  .وبال أهو طالب(( :سألت أمحد هن حنبل عن حممد هن أهان
( )3

ا (يعني الكويف) ا فقالّ :كان يقول هاإلرجاء ،وّكان رئيسا من رؤسائهم ،فارتك
الناس حديثه من أجل ذل ))  .وبال أمحد هن أيب ُيياى(( :سامعت أمحاد هان
( )4

حنبل يقول يف عبد املجيد هن عبد العزيز هن أيب رواد :ال هأس هه ،وّكان فيه غلو

يف اإلرجاء)) .
( )5

فام سبق يؤّكد تفريق اإلمام أمحد هني الداعية لبدع ه وغه الداعية ،وع ّلال

اخلطيب البغدادي ترك حديث الداعية هقوله(( :إنام منعوا أن ُيك ب عن الادعاة

ُيسنها)) .
خوفا أن حتملهم الدعوة إىل البدعة والرتغيب فيها عىل وضع ما ّ
( )6

( )1العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل (.)2111
( )2العلل ومعرفة الرجال عن أمحد للميموي (.)061
( )3أخرجه اهن عدي يف الكامل يف ضعفاء الرجال .72 /5
( )4املصدر الساهق  116 /7ا .117
( )5أخرجه اهن عدي يف الكامل يف ضعفاء الرجال .17 /7
( )6الكفاية .016 /2
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وأما من رنب اإلمام أمحد حديثهم من رؤساء املب دعة فإنام ناو لكاو م

دعاة ،ولو مل يكونوا دعاة ملا يلاختذوا رؤساء.

ومل يش د اإلمام أمحد مع أحد من املب دعة ّكام اش د مع اجلهمية ،فكان ُيذر

منهم ،وال يروي عنهم ،ولعله اع رب هدع هم غليظة ،لذا مل يفرق هني داعية وغه

داعية ،بال اهن رجب احلنبل (( :ومل نقف له عىل نص يف اجلهمي أنه يروي عناه

إذا مل يكن داعيا ،هل ّكالمه فيه عام أنه ال ُيروى عنه))  .ومن األمثلة عىل ذلا
()1

ما باله عبد اهلل هن أمحد(( :سألت أيب عن احلكم هن عبد اهلل أيب مطيع البلخاي؟

فقال :ال ينبغي أن ُيروى عنه ...ونذا ّكالم جهم ،ال ُيروى عنه يشء))  .هل إنه
( )2

ّكبار األئمة أل م أجاهوا يف حمنة خلق

هالغ يف الشدة عندما ترك الرواية عن هع

الربذعي(( :سمعت أها زرعة يقولّ :كان أمحاد
القرآن مع أ م فعلونا خائفني ،بال َ ْ
اهن حنبل ال يرى الك اهة عن عل هن اجلعد وال سعيد هن سليامن ،ورأيت يف ّك اهه

مرضوها عليهام ،وال يرى الك اهة عن أيب نُص ال امر وال عن أيب معمر وال ُيياى

اهن معني ،وال أحد ممن ام بن فأجاب)) .
( )3

وممن هالغ اإلمام أمحد يف ال شديد هبقهم أصباب الرأي .
( )4

( )1رشح علل الرتمذي .051 /2
( )2العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل (.)5002
( )3سؤاالت الربذعي أليب زرعة الرازي  516 /1ا .517
( )4ينظر العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل ( ،)5001ومسائل اإلماام أمحاد هان حنبال
إلسباق هن إهرانيم هن نانئ ( )2101و( ،)1011والكامل يف ضعفاء الرجال .077 /7
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و ُيشار إىل أنه هالغ أيضا فيمن ويل للسالطني والقضاة أو تَبِ َعهم .
()1

ورأى اإلمام أمحد أن من ُعرف هسف الدماء ظلام مان امللاوك واألماراء

والوالة وغهنم ال ينبغي ألحد أن يك ب حديثهم أو يروي عنهم .
( )2

وكذلك اعتداله يف أمر املدلسني ،مع كراهيته للتدليس :ومما يوضاح رأي

املروذي(( :ال دليس من الريبة))  .وباال
اإلمام أمحد يف ال دليس بوله يف رواية يل
( )3

مهنّا هن ُييى(( :سألت أها عبد اهلل عن ُنشيم؟ فقال :ثقة إذا مل يدلس .فقلت له:
أو ال دليس عيب نو؟ بال :نعم))  .وبال اهن رجب(( :وبال أمحد يف ال دليس:
( )4

أّكرنه .بيل له :بال شعبة :نو ّكذب .بال أمحد :ال ،بد د ّلس بوم ،ونبن ناروي
اروذيّ(( :كااان شااعبة ي شاادد يف
عاانهم))  .وبااال اإلمااام أمحااد يف روايااة املا ّ
( )5

ال دليس)) .
( )6

( )1ينظر العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل ( ،)5151والعلل ومعرفة الرجال عن أمحاد
للمروذي ( ،)116( ،)110( ،)22وتاريخ مدينة الساالم للخطياب  ،172 /5واآلداب الرشاعية
واملِنَح املرعية الهن ُمفلح  .176 /0ويقاهل هالعلل ومعرفة الرجاال عان أمحاد الهناه عباد اهلل

(.)161

( )2ينظر السنة أليب هكر اخلَالّل ( )112و(.)115

( )3العلل ومعرفة الرجال عن أمحد للمروذي (.)01

ِ
اربد
( )4هبر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أمحد همدح أو ذم ليوسف هن عباد اهلاادي امللقاب هااهن امل ْ َ
(.)2211

( )5رشح علل الرتمذي .511 /1
( )6العلل ومعرفة الرجال عن أمحد للمروذي (.)06
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فهذا يدل عىل ّكرانية أمحد لل دليس ،لكنه ال يؤثر عنده يف ثقاة الاراوي،

وإن ّكان مؤثرا فيام د ّلس من الرواياتّ ،كاام يادل عاىل أن مان ضاعف الاراوي

هال دليس فقد تشدد.

وبد أشار اإلمام أمحد ضمن نقده للرجال إىل أبسام ال دليس وهع

أنواع

نذه األبسام ،ون ّبه عىل املكثرين من ال دليس ،وأملع إىل حكم رواية املدلس:

فقد وصف حممد هن إسباق هكثرة ال دليس ا يعني تدليس اإلسناد ا ،وأن

املعول عليه  ،وأن ّك اب تلميذه إهرانيم هن
ما رواه هصيغة االتصال الُصُية نو ّ
()1

سعد عنه فيه فصل هني السامع وال دليس ،بال األثرم(( :بلت أليب عبد اهلل :ما تقول

يف حممد هن إسباق؟ بال :نو ّكثه ال دليس جدا ،فكان أحسن حديثه عندي ما بال:

أخربي وسمعت))  .وبال املروذي عن أمحدّ(( :كان اهن إسباق يد ِلس ،إال أن
( )2

ّك اب إهرانيم هن سعد ُيبَ ِني ،إذا ّكاان ساامعا باال :حادثني ،وإذا مل يكان باال:

بال)) .
( )3

وأشار اإلمام أمحد يف ّكالمه عن تدليس ُنشيم هن َهشه إىل نوع غريب من

أنواع تدليس اإلسناد ،ونو ما يسمى ه دليس العطفّ ،كام أملح إىل أن نشيام ال يكاد

املروذيّ(( :كان يدلس تدليساا
يدلس عن حصني هن عبد الرمحن ،بال يف رواية يل

( )1توبف اإلمام أمحد يف نذا احلكم مرة .ينظار ساؤاالت أيب داود لإلماام أمحاد ( )201ماع رشح
علل الرتمذي الهن رجب .510 /1

( )2رواه اهن أيب حاتم يف اجلرح وال عديل  210 /7ا .211
( )3العلل ومعرفة الرجال عن أمحد للمروذي (.)2
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وحشا ،ورهام جاء هاحلرف الذي مل يسمعه ،فيذّكره يف حاديث آخار ،إذا انقطاع

الكالم يوصله))  .وبال اهن رجب(( :وبال أمحد يف رواية األثرم :نشايم ال يكااد
()1

يسقط عليه يشء من حديث حصني ،وال يكاد يدلس عن حصني)) .
( )2

ّكام ذّكر اإلمام أمحد صورة من أشد صور تدليس الشيوخ سوءا ،بال عبد اهلل

اهن أمحد(( :سمعت أيب ذّكر عطية العويف فقال :نو ضعيف احلاديث .باال أيب:

هلغني أن عطية ّكان يأيت الكلبي فيأخذ عنه ال فسه ،وّكان يكنيه هأيب ساعيد فيقاول:
بال أهو سعيد))  .أي يونم أنه الصبايب أهو سعيد اخلدري ريض اهلل عنه.
( )3

وأنه اعتنى بذكر املختلطني من الثقات ،وحديد زمن اختالطهم ومكانـه،

والتميي بني من سمع منهم قبل الختالط وبعده ،مع وضعه ضـواب يف كلـك:

ومن نؤالء املخ لطني :سعيد هن أيب َعروهة البُصي وعبد الارمحن هان عباد اهلل

املَ ْسعودي الكويف:

اروذي(( :وساأل ه ،بلات:
فأما سعيد هن أيب َعروهة :فقد بال أهو هكار املَ يل
سعيد هن أيب عروهة حني بدم الكوفة ،سمعوا منه ونو خم ِلط؟ بال :ال ،سامعهم

جيد ،مل يكن خم لطا))  .وبال عبد اهلل هن أمحد(( :بال أيب :ومن سمع من سعيد
( )4

( )1العلل ومعرفة الرجال عن أمحد للمروذي (.)02
( )2رشح علل الرتمذي .701 /1
( )3العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل (.)2016
للمروذي (.)151
( )4العلل ومعرفة الرجال عن أمحد يل
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اهن أيب عروهة ببل اهلزيمة ا (وّكانت اهلزيمة سنة مخس وأرهعني ومئة) ا فسامعه

جيد ،ومن سمع هعد اهلزيمة ا ّكأن أيب ض ّعفهم .فقلت لهّ :كان ساعيد اخا لط؟

بال :نعم .ثم بال :من سمع منه هالكوفة مثل حممد هن هرش و َعبدة فهو جيد .ثام
بال :بدم سعيد الكوفة مرتني ببل اهلزيمة)) .
()1

وأما عبد الرمحن هن عبد اهلل املَ ْس ُعودي :فقاد باال أهاو احلسان امليماوي:

((بال أهو عبد اهلل :املسعودي صالح احلديث ،ومن أخذ عناه أول فهاو صاالح
األخذ))  .وبال امليموي أيضا عن أمحد(( :واملسعودي مان سامع مناه ها َأ َخرة
( )2

يطعن يف سامعهم منه))  .وبال عبد اهلل هن أمحاد(( :سامعت أيب يقاول :ساامع
( )3

وّكيع من املسعودي هالكوفة بديام ،وأهو نعايم أيضاا ،وإناام اخا لط املساعودي

هبغداد ،ومن سمع منه هالبُصة والكوفة فسامعه جيد))  .وبال أيضا(( :سمعت
( )4

أيب يقولّ :كل من سمع املسعودي هالكوفة فهو جيد مثل وّكيع وأيب نعيم ،وأماا

يزيد هن نارون وحجاج ومن سمع منه هبغداد ونو يف االخ الط ،إال من سامع

منه هالكوفة)) .
( )5

فاإلمام أمحد ّكغهه من األئمة يرى عدم ببول رواية املخ لط هعد اخ الطه.

( )1العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل ( ،)16وّكذل (.)2221
( )2العلل ومعرفة الرجال عن أمحد للميموي (.)071
( )3املصدر الساهق (.)111
( )4العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل (.)575
( )5العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل (.)1221
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وأنه راعى املسائل التي خال

فيها ُ
أهل بعض الـبالد تـأولا :وإن ّكانات

شديدة يف نفسهاّ ،كإهاحة أنل الكوفة للنبيذ ،ورشهبم له ،فلم جيرح نؤالء هسبب

ذل  ،ومل يسقط عدال هم ،هل مل يزحزح الثقة منهم عن رتب ه ،أل م فعلوا ذلا

تدينا ال تفل ا ،بال أهو حاتم الرازي(( :جاريت ا (ّكذا) ا أمحاد هان حنبال مان

رشب النبيذ من حمدثي الكوفة ا وسميت له عددا منهم ا؟ فقال :نذه زالّت هلم،
وال تسقط هزالّهتم عدال هم)) .
()1

ونقل عباس الديل وري بوال لإلمام أمحد يف نذا البااب ي علاق هخلاف هان

نشام البزار املقرئ ،بال الدوري(( :ولكن حدثني أصباهنا أ م ذّكاروا خلفاا

البزار عند أمحد ،فقيل :يا أها عبد اهلل ،إنه يرشب؟ فقال :بد ان هى إلينا علم ناذا

عنه ،ولكن نو ا واهلل ا عندنا الثقة األمني ،رشب أو مل يرشب)) .
( )2

دي الرجل أعرف به من غريه يف األصل ّ
وأدق حك اد :بال أهاو داود
وأن َب َل ّ

السجس اي(( :سمعت أمحد يقول :مال أعرف هأنل هالده))  .وبال املروذي:
( )3

((سأل ه عن َب َطن الذي روى عنه مغهة؟ فقال :ال أعرفه إال هام روى عنه مغهة.

بلت :إن جريرا ذّكره ٍ
هذّكر سوء؟ بال :ال أدري ،جرير أعارف هاه وهبلاده)) .
( )4

وبال عل هن احلسني هن اجلنيدّ(( :كان أمحد هن حنبل وُييى هن معني يقوالن يف

( )1رواه اهن أيب حاتم يف اجلرح وال عديل .16 /1

( )2أخرجه اخلطيب البغدادي يف تاريخ مدينة السالم  175 /1ا .176

( )3سؤاالت أيب داود السجس اي لإلمام أمحد (.)211
( )4العلل ومعرفة الرجال عن أمحد للمروذي (.)11
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شيوخ الكوفيني ما يقول اهن نمه فيهم)) .
()1

وأنه ل َيقبل جرح الععفاء للعدولّ :كام بال اهن حبان(( :ومن املبال أن

ُجيرح العدل هكالم املجروح)) .
( )2

السجس اي(( :بلت ألمحدُ :عمه هن سعيد؟ باال :ال أعلام
بال أهو داود ِ

هه هأسا .بلت له :فإن أها مريم ا (يعني عبد الغفار هن القاسم) ا بال :تسلني عن

ُعمه الكذاب؟! ا بال :وّكان عاملا هاملشايخ ا ،فقال أمحد :ح ى يكون أهو ماريم

ثقة ،ثم تك ّلم هكالمه))  .وأما رأي اإلمام أمحد يف أيب ماريم فقاد باال األثارم:
((بلت أليب عبد اهلل :أهو مريم من أين جاء ضعفه :من ِب َبال رأياه ،أو مان ِب َبال
حديثه؟ بال :من ِب َبل رأياه .ثام باال :وباد حادّ ث هبالياا يف عاثامن ،أحادياث
( )3

سوء))  .وبال حممد هن عوف احلميصُ (( :ذّكر ألمحد هن حنبل أهو مريم ،فقال:
( )4

ليس هثقةّ ،كان ُيدث هباليا يف عثامن ريض اهلل عنه ،وعامة حديثه هواطيل)) .
( )5

وأن اخلطأ اليسري من اإلمام الكبري ل يؤثر فيه أبد اا :ألنه ال يسلم أحد مان

اخلطأ ،مهام عال شأنه يف العلام ،وج ّلات فياه رتب اه ،باال حنبال هان إساباق:
( )1أخرجه اهن أيب حاتم يف اجلرح وال عديل .017 /7 ،011 /2
( )2نقال عن ندي الساري رشح صبيح البخاري الهن حجر .661
( )3سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد (.)011
( )4أخرجه العقيل يف الضعفاء .150 /0
( )5أخرجه اهن أيب حاتم يف اجلرح وال عديل .50 /6
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((سمعت أها عبد اهلل يقول :ما رأيت أحدا أبل خطأ من ُييى هن سعيد ا (يعني

القطان) ا ،ولقد أخطأ يف أحاديث .ثم بال أهو عبد اهلل :ومن َي ْعارى مان اخلطاأ
وال صبيف؟!)) .
()1

وأنه إكا حدث عن أحد وهو حي كان كلك توثيقاا أو تعديالا له :بال عباد اهلل

اهن أمحدّ(( :كان أيب إذا ريض عن إنسان وّكان عنده ثقة حدث عنه وناو حاي،

فبدثنا عن احلكم هن موسى ونو حي ،وعن نيثم هن خارجاة وأيب األحاوص
وخلف وشجاع ،ونم أحياء)) .
( )2

وأنه يغري حكمه عىل الراوي إكا تغري حاله :بال عبد اهلل هن أمحد(( :سألت

أيب عن إهرانيم هن احلكم؟ فقال :وبت ما رأيناه مل يكن هه هأس .ثم بال اا أظناه

بال اّ :كان حديثه يزيد هعدنا ا ومل َُيمده ا))  .وبال عبد اهلل أيضا(( :سئل عن
( )3

َد ْنثَم هن ُب ّران؟ بالّ :كان شيخا ليس هه هأس ...ثم أخرج ّك اها عن ُييى هان أيب

فرتك حديثه ،مرتوك احلديث))  .وبال األثرم(( :سمعت أها عبد اهلل ُيسأل
ّكثهُ ،
( )4

عن الزهه هن َع َريبّ ،كيف نو؟ بال :ال أعرفه ،ما أعلم أحدا روى عنه غه محااد

هن زيد .ثم بال :أراه ال هأس هه)) .
( )5

( )1أخرجه اخلطيب يف تاريخ مدينة السالم  121 /26ا .122
( )2العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل (.)021
( )3املصدر الساهق (.)0121
( )4املصدر الساهق (.)0107
( )5سؤاالت أيب هكر األثرم (.)77
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وأما معامل منهجه اخلاص ،وأعني املـنهج الـذي مل يتصـ

يأخذ الطابع األغلبي املُطَ ِرد:

بال ـمول ،ومل

كاعتنائه كثري اا بتفسري اجلرح :ويظهر نذا جليا عند مجع أبواله يف الرجال

الواحد .واألحكام اخلاصة ال ي سبق احلديث عنها بريبا هاام تشا مل علياه مان

مقارنة هني الرواة ومفاربة هني حديث الراوي الواحد ُت َقدِ م يف ّكثه من األحياان

تفسهات مهمة للجرح.

ومن تفسهات اإلمام أمحد الكثهة يف اجلرح :ما ذّكره يف حمماد هان ّكثاه
الصنعاي نزيل املِ ِصيصة ،بال صالح هن أمحد(( :بال أيب :حممد هن ّكثاه مل يكان

عندي ثقة ،هلغني أنه بيل لهّ :كيف سمعت من َم ْع َمر؟ بال :سمعت منه هاليمن،

هعث هبا إ ّيل إنسان من اليمن!))  .وبال عبد اهلل هن أمحد(( :ذّكار أيب حمماد هان
ّكثه املِ ِصييص فض ّعفه جدا وبال :سمع من معمر ثام هعاث إىل الايمن فأخاذنا
()1

فروانا ،وض ّعف حديثه عن معمر جدا وبال :نو منكر احلديث ا أو بال :يروي

أشياء منكرة ا)) .
( )2

واستعدله بعض عبارات اجلرح والتعديل يف غري املرتبـة املقـررة ـا عـىل

امل هور عند املحدثني :ويظهر نذا من خالل مجع أبوال اإلمام أمحد يف الرجال،

ومقارن ها هأبواله األخرى يف الرجل الواحد ،فمن ذل :
( )1أخرجه اهن أيب حاتم يف اجلرح وال عديل .61 /1
( )2العلل ومعرفة الرجال عن أمحد (.)5211
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عبارة( :الثقة) ،وّكذل (ّكان من الثقات) و(من الثقات) و(أحد الثقات)

ّكلها أرفع عنده من لفظة (ثقة) جمردة.

وعبارة( :ما أعلم إال خها) وما شاهبها ،ني أبرب عند اإلمام أمحد للفظة

(ثقة) ،وذّكري هلا يف املرتبة ال الية نو عىل سبيل االح ياط.

وعبارة( :ما أرى هه هأسا) تساوي عنده لفظة (ليس هه هأس) ،وليست دو ا.
وعبارة( :صالح) جمردة ،يريد هبا ال عديل احلديثي ،ال الصالح الديني.
وعبارة( :صالح احلديث) وّكذل (مقارب احلديث)ّ ،كل واحادة مانهام

أرفع من املرتبة األخهة من مراتب ال عديل.

وعبارة( :منكر احلديث) بد يس عملها اإلمام أمحد فيمن يغرب عىل أبرانه

ولو ّكان ثقة ،وإن ّكان يس عملها ّكثها يف الضعفاء.

وحديده ملراتب بعض عباراته يف اجلرح والتعديل ومتيي ه بينها ،أو إشارته

إىل كلك :وبد مثلت له عند احلديث عن العبارات اآلتية( :ما أعلام إال خاها)،

و(ليس هه هأس) ،و(ما أرى هه هأسا) ،و(صالح) ،و(يس دل هه يع رب هه) ،و(ليس

نو هقوي يف احلديث).

وإطالقه التعديل أو تغليبه ـ أحياناا ـ عىل من َت َكنّى بكنية معينة ،أو كان من

آل رجل معني :بال إسباق هن إهرانيم هن نانئ(( :وسمع ه يقول :آل ّكعب هن

مال ّكلهم ثقاتّ ،كل مروي عنه احلديث))  .بال اهن رجب مفّسا(( :يعناي
()1

( )1مسائل اإلمام أمحد إلسباق هن إهرانيم هن نانئ (.)1251
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ّكل من روي عنه احلديث من أوالد ّكعب هن مال وذري ه فهو ثقاة))  .وباال
()1

اهن رجب أيضا(( :بال أمحد يف رواية اهن نانئّ :كل أيب فروة ثقة ،إال أهاا فاروة
اجلزري ا يعني يزيد هن سنان ا))  .وبال عبد اهلل هن أمحاد عان أهياه يف مجاعاة
( )2

يكنون هأيب حازمّ(( :كلهم ثقات ا يعني من ّكني ه أهو حازم ا)) .
( )3

واستعدله التورية يف بعض األوقات عندما ُيسأل عن حال بعض املرتوكني

والععفاء ،ويف بعض األحيان يطلب من السائل إعفاءه من اجلواب:

فأما ال ورية :فقد بال امليموي(( :و ُذّكر عنده ا يعني عند أمحد هن حنبال ا

اهن ِ
احل ّامي ا (نو أهو زّكريا ُييى هان عباد احلمياد) ا فقاال :لايس هاأيب غساان

هأس))  .وبال َس َلمة هن شبيب(( :سألت أمحد هن حنبل عن حممد هان معاوياة
النيساهوري؟ فقال يل :نِعم الرجل ُييى هن ُييى النيساهوري))  .وعلق عليه اهن
( )4

( )5

اجلوزي هقوله(( :إنام ورى عن ذّكر نذا املذموم هذاك املمدوح ،فاإن حمماد هان

معاوية معدود يف الكذاهني ،وبد بدح فيه يف رواية أخرى عنه ،لكنه ّكان جي ناب

القدح يف أوبات))  .وبال املروذي(( :سأل ه عن هرش هن حرب؟ فقاال :نبان
( )6

( )1رشح علل الرتمذي  .176 /1وينظر العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل (.)2117
( )2رشح علل الرتمذي .176 /1
( )3العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل (.)0616
( )4هتذيب الكامل .111 /02
( )5أخرجه الفسوي يف املعرفة وال اريخ .271 /1
( )6منابب اإلمام أمحد هن حنبل .167
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صيام ا وض ّعفه ا)) .
()1

وأما طلب اإلعفاء من السائل :فقد بال إسباق هان إهارانيم هان ناانئ:

((بيل لهُ :يدث الرجل عن الضعفاء مثل عمرو هن مرزوق وعمرو هان حكاام

وحممد هن معاوية ...بال أهو عبد اهلل :ال يعجبني أن ُيدث عن هعضهم .بيل له:
حممد هن معاوية؟ بال :إن ُييى هن ُيياى ّكاان ناافرا مناه  .بيال لاه :فيبادث
( )2

هالصبيح من حديثهم؟ بال :أعفني مناه ،باد رووا همكاة عان باوم ثقاات...

أحاديث مناّكه))  .وبال أهو طالب(( :سألت أها عبد اهلل أمحد هن حنبل ا (يعني
( )3

عن ُييى هن عبد احلميد احلامي) ا؟ بال :أعفني منه ،بلتّ :كياف أعفيا وأناا

أريد أن أعلم؟! بالّ :كان احلسن هن الرهيع ّك ب إ ّيل هيشء .بلات :باد باال لناا

احلسن :إنه جاءي فسألني عن حديثني من حديث اهن املبارك ،فاأملي هام علياه،

ثم جاءي بوم ،فقالوا :إنه حدثهم عن اهان املباارك هاحلاديثني .باال :باد ّك اب

إ ّيل)) .
( )4

وال ورية وطلب اإلعفاء من اجلواب أحياناّ ،كالماا ال يعناي أن اإلماام

أمحد ّكان جيامل يف النقد أو ُيايب ،هل نو من أهعد النااس عان ذلا  ،باال أهاو
( )1العلل ومعرفة الرجال عن أمحد للمروذي .251

( )2تصبفت نذه الكلمة وال ي ببلها يف املصدر املع مد ،وال صويب مان ّك ااب هبار الادم فايمن
تكلم فيه اإلمام أمحد همدح أو ذم (.)107

( )3مسائل اإلمام أمحد إلسباق هن إهرانيم هن نانئ ( 1021ا .)1026

( )4إّكامل هتذيب الكامل .012 /21
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ارتي اا (يعناي َو ْناب هان
طالب(( :سمعت أمحد هن حنبل يقولّ :كان أهو البَ ْخ َ
َو ْنب) ا يضع احلديث وضعا ...وّكنت عند أيب عباد اهلل وجااءه رجال فسا ّلم

عليه ...وبال :يا أها عبد اهللّ ،كيف ّكان حديث أيب البَ ْخ َرتي؟ فقالّ :كاان ّكاذاها

حلا ،بال أهو عبد اهلل :اهلل املس عان ،ولكن ليس
يضع احلديث .فقال :أنا اهن عمه ّ
يف احلديث حماهاة)) .
()1

وتفسريه عند احلاجة ألقـوال النقـاد الـذين اعتمـد أحكـامهم يف اجلـرح
والتعديل :سواء ّكانوا ِمن شيوخه أو َم ْن فوبهم:
أما تفسهه لعبارات شيوخه :فقد بال عبد اهلل هن أمحاد(( :باال أيبّ :كاان

وّكيع إذا حدّ ث عن سفيان عن مسلم األعور يقول :سافيان عان رجال .ورهاام

بال :سفيان عن أيب عبد اهلل عن جماند ،ونو مسلم .بلات :مل ال يساميه؟ باال:

يض ّعفه))  .وبال عبد اهلل أيضا(( :بال أيب :وذّكرنا عند ُييى هن سعيد ُعقيل هن
( )2

خالد وإهرانيم هن سعد ،فجعل ّكأنه يض ّعفهام ،فجعل يقولُ :عقيل وإهرانيم هن

سعدُ ،عقيل وإهرانيم! ّكأنه يضا ّعفهام))  .وباال أهاو طالاب أمحاد هان ُمحياد:
( )3

((سألت أمحد هن حنبل عن ّكوثر؟ فقال :ليس نو من عيالنا .بالّ :كان أهو نعيم

( )1أخرجه اهن عدي يف الكامل يف ضعفاء الرجال .000 /1

( )2العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل ( ،)2211وينظار فياه (ّ .)1710كاام ينظار نباو
ذل أوائل نذا الببث عند احلديث عن َوّكيع هن اجلَ ّراح حتت عنوان( :جاللاة شايوخ اإلماام

أمحد النقاد).

( )3العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل ( ،)1175وشبهه يف (.)111
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إذا مل يرو عن إنسان بال :ليس نو من عيالنا مرتوك احلديث)) .
()1

وأما تفسهه لعبارات من فوق شيوخه :فقد بال عبد اهلل هن أمحد(( :باال

أيب :وّكان أيوب يقول :حدثنا أهو الزهه ،وأهو الزهه أهو الزهه .بلت أليبّ :كأناه
يضعفه؟ بال :نعم))  .وبال عبد اهلل أيضا(( :بال ا (يعناي أهااه) ا :وباال اهان
( )2

املبارك :ما وصف يل عن رجل إال وجدته دون ما وصف يل ،إال َحيْ َوة .بال أيب:
يعني يف الصالح)) .
( )3

ومما ُيلحق باملنهج وإن مل يكن منه :كثرة اسـتعدل اإلمـام أمحـد حلركـات

التأوه والتأف  ،واحلل  ،واستخدام الرموز ،وقطع الكالم:
اجلسد ،وكذلك ّ

فأما اس عامله حلرّكات اجلسد :فإنه يكون عناد اجلارح وال لياني خاصاة،

وذل ه بري اليد أو نفضها ،أو ال شني هني العيناني ،أو حتريا الارأس ،أو

ال بسم ،ومن أمثلة ذل :

فبارك يادهّ ،كأناه مل
السا َبخي؟
ّ
بال عبد اهلل هن أمحد(( :سأل ه عن َف ْر َبد ب

املروذي(( :وعرضت عىل أيب عبد اهلل ّك اها فيه نذه األسامء...
يرضه))  .وبال يل
( )4

وفيه :عبد احلكيم هن عبد اهلل هن أيب َف ْروة ،وعبد األعىل هن عبد اهلل هن أيب فروة،

( )1أخرجه اهن عدي يف الكامل يف ضعفاء الرجال .127 /7
( )2العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل (.)2115
( )3املصدر الساهق (.)1211
( )4العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل (.)0111
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وإسباق هن عبد اهلل هن أيب فروة ،فقال :ليس هبم هأس ،إال إسباق .فإنه نف

يده ،وض ّعفه ،وأنكره))  .وبال أهو احلسن امليموي(( :حدثنا أهو عبد اهلل باال:
()1

حدثنا عبد احلميد هن عبد الرمحن أهو ُييى ،ثم بال لناّ :كان صدوبا يف احلاديث

إن شاء اهلل ...فقلت له :فاهنه نذا ا (يعني ُييى) ا بال :ال أدري ،ثم نف

يده يف

وجهي غه مرة يدفعاه))  .وباال أهاو طالاب(( :بيال أليب عباد اهلل :حاديث
( )2

ُخ َص ْيف؟ ...بال ُخ َص ْيف أضعفهم ا وشن هني عينيه ،يضعفه ا))  .وبال عال
( )3

وحرك
اهن سعيد النسائي(( :سئل أمحد هن حنبل عن يزيد هن أيب زياد ،فضعفهّ ،

اخلاراز؟
رأسه))  .وبال أهو هكر األثرم(( :وذّكار أليب عباد اهلل :عباد الكاريم
ّ
( )4

فبمل عليه ،وبال :ذاك الذي يروي عن أيب إسباق .وتبسم)) .
( )5

وأما ال أوه وال أفف :فقال َح ْرب الك َْرماي(( :وسأل ه عن الوابادي وأيب

ال َب ْخرتي؟ فزهري ،وبال :نبن هعد يف أيب البخرتي .وبال :آه آه))  .وسأله اهناه
( )6

ف ،ليس هيشء)) .
ف ُأ ّ
عبد اهلل عن القاسم هن عبد اهلل هن عمر ال ُعمري فقالُ (( :أ ّ
()7

للمروذي (.)117 ،110
( )1العلل ومعرفة الرجال عن أمحد يل
( )2العلل ومعرفة الرجال عن أمحد للميموي (.)017
( )3املعرفة وال اريخ .275 /1
( )4أخرجه اهن حبان يف املجروحني .151 /1
( )5سؤاالت أيب هكر األثرم (.)16
( )6مسائل َح ْرب .2111 /0

( )7العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل (.)0206
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وأما احللف :فقال أهو داود السجس اي(( :بيل ا (يعني ألمحد) ا :إسباق

األزرق ثقة؟ بال :إي واهلل ثقة))  .وبال اإلمام أمحد يف أيب الوليد الطيالع ا ّكام
()1

يف رواية الفضل هن زياد ا(( :إي لعمري إنه لشيخ اإلسالم)) .
( )2

وأما اس عامل الرموز :فإنه أّكثر من اس عامل عبارة (ّكذا وّكذا) ،بال عبد اهلل

الزنْجي؟ بال :نو ّكذا وّكذا .باال عباد اهلل :الاذي
اهن أمحد(( :مسلم هن خالد ب
يقول أيبّ :كذا وّكذاّ ،كان ُيرك يده))  .وبال عبد اهلل أيضا(( :سأل ه عن عمار
( )3

اهن إهرانيم العبدي ...فقلت له :نو ضعيف؟ فقال :ناه ،له أحادياث منااّكه،
ّكان عبد الصمد ُُيدث عنه)) .
( )4

وأما بطع الكالم ا ولعله يقرتن هاإلشارة عنده ا :فقال عبد اهلل هن أمحاد:

((بال أيب :وجويرية هن أسامء ليس هه ا يعني هأس ا ثقة))  .وبال أيضا(( :بلت
( )5

أليب :فيبيى هن أيب إسباق؟ بال :يف حديثه ّكأنه .بلت :فأيام أحب إلي عبد العزيز

أو ُييى؟ بال :عبد العزيز أوثق حديثا من ُييى ،عبد العزيز من الثقاتُ ،ييى يف
حديثه هع

ا يعني الضعف ا)) .
( )6

( )1سؤاالت أيب داود السجس اي لإلمام أمحد (.)101
( )2أخرجه الفسوي يف املعرفة وال اريخ .211 /1
( )3العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل (.)0211
( )4املصدر الساهق (.)1100
( )5العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل (.)0611
( )6العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل (.)121
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فهذه معامل من منه اإلمام أمحد هن حنبل يف اجلرح وال عديل ،تادل عاىل

جالل ه واتساعه يف نذا العلم ،وتُظهر حسن طريق ه واع داله وورعه فيه.
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اخلامتة
تبوأ اإلمام أمحد هن حنبل يف نفوس املسلمني مكانا َعل ّيا ،إذ ّكان إماماا يف

العلم ،وبدوة يف العملّ ،كثرت مناببه ،واتساعت فضاائله ،وتنوعات حماسانه.

وهبثي نذا م خصص يف فرع علمي واحد من علوم نذا اإلماام ،وناو اجلارح

وال عديل.

فقد ّكان اإلمام أمحد جم هدا مطلقا يف نذا العلم ،وإماما حجاة ،ومرجعاا

حافال م ب َبعا ،عاي

األبران الناهغني يف علم احلديث والرجاال والعلالّ ،كااهن

معني واهن املديني ،ف الببت فهومهم ،وتعاظمت علومهم ،و ضوا هبذا العلم

ح ى أهلغوه القمة ،وصار دنر نؤالء ُيعرف هالعُص الذنبي للسنة.

وتلقى اإلمام أمحد ِ
وجيله نذا العلم عان أئماة أفاذاذ ،وجهاهاذة َأ ْلاواذ،

ّكيبيى القطان ،واهن مهدي ،ووّكيع هن اجلراح ،واهن ُعيينة ،ح ى ترساخت يف
العلم أذنا م ،وانصقلت هه موانبهم ،وصاروا َن َقدة هارعني ،وأئمة ّكاملني.

وال ُي لف اثنان يف ّكاون أمحاد هان حنبال أحاد أفاراد النقااد املُ َقادب مني،

واجلهاهذة املكثرينّ ،كام اتصف نذا اإلمام يف نقده هاالع دال ،والورع يف املقال،

سالكا فيه سبيل العدل واإلنصاف ،وجمانبا مسلكي ال سانل واالع ساف .وباد

اتسعت دائرة نقده ل شمل تُصفاته فضال عن أبواله ،إذ حرص عىل الرواية عن
الثقات واملقبولني دون من سوانم.

وتل املنزلة الفريدة ال ي هلغها اإلمام أمحد دفعت العرشات من تالمذتاه
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النجباء عىل تلقي نذا العلم عنه وحفظه وتدوينه وحتريره ونقله ،وممن بام هذل

املروذي وأهو احلسان
أهو داود السجس اي وعبد اهلل هن أمحد هن حنبل وأهو هكر يل

امليموي وأهو هكر األثرم ،إذ َد ّون ّكل واحد منهم ّك اهاا عناه يف معرفاة الرجاال

والعلل ،وروى الناس نذه الك ب ،وان فعوا هبا جيال هعد جيلّ .كام نُقلت أبوال

ارب
نذا اإلمام النقدية عن ّكثه غه نؤالء ّكإسباق هن إهرانيم هان ناانئ َ
وح ْ

الك َْرماي ومهنا هن ُييى الشامي ،وغهنم الكثه .و َث ّمة مجاعة من تالمذة اإلمام

أمحد صنّفوا يف ال اريخ ،واش ملت توارُيهم تل عىل جانب واسع من أحكاام
اإلمام أمحد الرجالية ّك اريخ أيب زرعة الدمشقي وتاريخ أيب طالب أمحد هن ُمحيد،

وغهما.

ثم اج هد تلميذ تالمذة اإلمام أمحد ونو أهاو هكار اخلاالل يف مجاع علام

اإلمام أمحد ّكله :فقها ورجاال وعلال وعقيدة ،وغهنا من الفنون ،وسامع مان

نبو مئة نفس من تالمذة اإلمام أمحد ،ورحال يف ناذا السابيل ،وّك بهاا عالياة

وحررنا ّكل حترير ،لكن ضاع اليوم أّكثر نذا اجلمع ،ومما
ونازلة ،وصنّفها ّك باّ ،

ُفقد ّكامال مجعه ّكالم اإلمام أمحد يف معرفة الرجال.
وحرص هع

امل أخرين عىل مجع من تكلم فياه اإلماام أمحاد هجارح أو

تعديل ،لكن ان اب عمله بصور شديد .ثم رام ذل هع

املعاارصين فجمعاوا

وأّكثروا ،إال أ م ّكانت ُتعوزنم الدبة واألناة واملنهجية وحسن ال باع وجاودة

ال صنيف.
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وملكانة اإلمام أمحد يف علم اجلرح وال عاديل ،وتبباره يف النقاد ،اع ماد

األئمة هعده أحكامه ،وارتضونا ،وتالمذته مل ُجيهدوا أنفساهم يف مساائلهم لاه،

وتدوين أبواله يف توارُيهم ،لو مل يكن اإلمام أمحد عندنم حجة يف النقد ،وإماما

يق دى يف اجلرح وال عديل .وأما من هعد نؤالء ال المذة فإن ّك بهم اليوم شاندة

عىل منزلة نذا اإلمام يف نقد الرجال ،وذل هام شابنونا مان أبوالاه يف اجلارح

وال عديل ،وأهرز تل الك ب :الضعفاء لل ُعقايل ،واجلارح وال عاديل الهان أيب

حاتم ،والكامل يف ضعفاء الرجال الهن عدي ،وتاريخ هغداد للخطيب ،وتاريخ
مدينة دمشق الهن عساّكر ،وّكلها مسندة.

وألفا اجلرح وال عديل عند اإلمام أمحد ّكثهة جدا ،غ ّطت مجيع مراتاب

اجلرح وال عديل هصورة وافية .وبد َصنب ْف ُت تلا األلفاا عاىل مخاس مراتاب

لل عديل ومخس للجرح ،واملراتب األرهعة العليا لل عديل ُي

هأصاباهبا عناد

اإلمام أمحد ،وأنل املرتبة اخلامسة يك ب حديثهم الخ بار ضبطهم ،ومنهم من يك ب
حديثه لالع بار .وأما مراتب اجلرح عنده فإن األوليني منها ُُي بَرج حديث أنلهاا

لالع بار ،وما ّكان دون ذل ال يك ب حديث أصباهبا ال اح جاجا وال اع بارا.
ولإلمام أمحد منهجية دبيقة يف اجلرح وال عديل ،وطريقاة بويماة يف نقاد

الرجال:

فمن معامل منهجه العام ،ونو املنه األغلبي ،الذي مل ُحتاده اجلزئياة ،ومل

تُق ِيده النسبية:

215

119

الجرح والتعديل عند اإلمام أحمد
 1ـ أنه ّكثها ما ُيكم عىل الاراوي هبكام مطلاق غاه مقياد وال نسابي،

وّكثها أيضا ما تكون أحكامه مقيدة وبائمة عىل النسبية ،وذل عند موازن ه هني
الرواة أو مفارب ه هني حديث الراوي الواحد.

 2ـ وأن غالب أحكامه صادرة عن اج هاده املطلق ،من غاه نقال عمان

سبقه من النقاد.

 3ـ وأنه ي فنن يف اخ يار عبارات اجلرح وال عديل.
ُ ْهيدر.

 4ـ وأن الضعفاء عىل صنفني ،صنف يك ب حديثهم لالع باار ،واآلخار
 5ـ وأنه من الصعوهة اجلزم هبال الراوي أو إطالق توثيقه ،إن ّ
بل حديثه

جدا أو ّكان ال يروي إال عن ضعيف.
هع

 6ـ وأن املجهول عىل بسمني :جمهول العني ،وجمهاول احلاال ،ماع ذّكاره

ال فاصيل يف أمر اجلهالة.

 7ـ وأن حكمه عىل املب دعة بائم عىل االع دال ،رغم هغضه للبدع.
 8ـ وّكذل اع داله يف أمر املدلسني ،مع ّكراني ه لل دليس.
 9ـ وأنه اع نى هذّكر املخ لطاني مان الثقاات ،وحتدياد زمان اخا الطهم

ومكانه ،وال مييز هني من سمع منهم ببل االخ الط وهعده.
 11ـ وأنه راعى املسائل ال ي خالف فيها ُ
أنل هعا

ّكانت شديدة يف نفسها.
111
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دي الرجل أعرف هه من غهه يف األصل وأدق حكام.
 11ـ وأن َه َل ّ
 12ـ وأنه ال يقبل جرح الضعفاء للعدول.
 13ـ وأن اخلطأ اليسه من اإلمام الكبه ال يؤثر فيه هبال.
حي ّكان ذل توثيقا أو تعديال له.
 14ـ وأنه إذا حدّ ث عن أحد ونو ّ
تغه حاله.
يغه حكمه عىل الراوي إذا ّ
 15ـ وأنه ِ
وأما معامل منهجه اخلاص ،وأعني املنه الاذي مل ي صاف هالشامول ،ومل

يأخذ الطاهع األغلبي املُ ّطرد:

 1ـ فكاع نائه ّكثها ه فسه اجلرح.
 2ـ واس عامله هع

عند املبدثني.

عبارات النقد يف غه املرتبة املقررة هلا عاىل املشاهور

 3ـ وحتديده ملراتب هع

عباراته يف اجلرح وال عديل ومتييزه هينها.

 4ـ وإطالبه ال عديل أو تغليبه ا أحيانا ا عىل من َت َكنّاى هكنياة معيناة ،أو

ّكان من آل رجل معني.

 5ـ واس عامله ال ورية يف هع

املرتوّكني والضعفاء ،ويف هع

األوبات عنادما ُيساأل عان حاال هعا

األحيان يطلب من السائل إعفاءه من اجلواب.

 6ـ وتفسهه عند احلاجة ألبوال النقاد الذين اع مد أحكاامهم يف اجلارح

وال عديل.
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 7ـ ومما يلبق هاملنه وإن مل يكن منهّ :كثارة اسا عامله حلرّكاات اجلساد،

أوه وال أ ّفف ،واحللف ،واس خدام الرموز ،وبطع الكالم.
وّكذل ال ّ

فهذه خالصة ما توصلت إليه يف نذا الببث امل واضع ،الاذي هيادف إىل

إظهار مكانة اإلمام أمحد يف اجلرح وال عديل ،وإمام ه يف نقد الرجال.

وصىل اهلل وسلم وهارك عىل سيدنا حممد هن عبد اهلل ،وعىل آله وأصاباهه

أمجعني .وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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فِ ْه ِرس املصادر واملراجع

()1

 1ـ اآلداب الرشعية واملنح املرعية لشمس الدين هن ُم ْفلاح (ت760ن)،

عامل الك ب هبهوت.

املفضل املقديس (ت 622ن)،
 2ـ األرهعون املرتبة عىل طبقات األرهعني الهن ب

حتقيق حممد سامل العبادي ،أضواء السلف هالريا

.

 3ـ اإلرشاد يف معرفة علامء احلديث أليب يعىل اخلليل (ت116ن) ،حتقيق

حممد إدريس ،مك بة الرشد هالريا

 ،الطبعة األوىل 2111ن.

 4ـ إعالم املوبعني عن رب العاملني الهن الق ّيم (ت752ن) ،حتقيق حمماد

إهرانيم ،دار الك ب العلمية هبهوت ،الطبعة األوىل 2122ن2112 /م.

 5ـ إّكامل هتذيب الكامل يف أسامء الرجاال ملغلطااي (ت761ن) ،حتقياق

عاادل هاان حممااد وأساامة هاان إهاارانيم ،دار الفااروق احلديثااة ،الطبعااة األوىل

2111ن1112 /م.

 6ـ اإلّكامل يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملخ لف يف األساامء والكناى

واألنساب الهن ماّكوال (ت نبو 175ن) ،دار الك ب العلمية هبهوت ،الطبعاة

األوىل 2122ن2111 /م.

( )1اب ُصت فيه عىل املصادر واملراجع ال ي عزوت إىل صافباهتا ،علاام هاأي اسا فدت ّكثاها مان
مصادر أخرى م عددة.
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 7ـ هبر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أمحد همدح أو ذم جلامل الدين هن عبد اهلادي
ِ
ويص اهلل عباس ،دار الراياة هالرياا ،
ربد (ت111ن) ،حتقيق ّ
املعروف هاهن امل ْ َ
الطبعة األوىل 2111ن2111 /م.

وو َفياات املشاانه واألعاالم للاذنبي (ت711ن)،
 8ـ تاريخ اإلساالم َ

حتقيق هشاار عاواد معاروف ،دار الغارب اإلساالمي هباهوت ،الطبعاة األوىل

2111ن1110 /م.

 9ـ تاريخ الديل وري (ت172ن) عن اهن معني( ،ضامن ّك ااب ُيياى هان

معني وّك اهه ال اريخ ...دراسة وترتيب وحتقيق أمحد حممد ناور سايف) ،مرّكاز
الببث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي هجامعة أم القرى همكة املكرمة ،الطبعة

األوىل 2011ن2171 /م.

 11ـ تاريخ مدينة دمشق أليب القاسم هن عساّكر (ت572ن) ،حتقيق عمر

ال َع ْمروي ،دار الفكر هبهوت2125 ،ن2115 /م.

 11ـ تاريخ مدينة السالم وأخبار حمدثيها وذّكر ب ّطا اا العلاامء مان غاه

أنلها وواردهيا أليب هكر اخلطياب البغادادي (ت160ن) ،حتقياق هشاار عاواد

معروف ،دار الغرب اإلسالمي ،الطبعة األوىل 2111ن1112 /م.

 12ـ تعجيل املنفعة هزوائد رجال األئمة األرهعة الهن حجر (ت151ن)،

حتقيق إّكرام اهلل إماداد احلاق ،دار البشاائر اإلساالمية هباهوت ،الطبعاة األوىل

2116م.
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 13ـ هتذيب ال هذيب الهن حجر (ت151ن) ،دائارة املعاارف النظامياة

هاهلند ،الطبعة األوىل 2016ن.

احلجاج املِ ِزي (ت711ن) ،حتقيق
 14ـ هتذيب الكامل يف أسامء الرجال أليب ّ

هشار َع ّواد معروف ،مؤسسة الرسالة هبهوت ،الطبعة الراهعة 2116ن2115 /م.

 15ـ اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع أليب هكر اخلطيب البغدادي

(ت160ن) ،حتقيق حممود الطبان ،مك بة املعارف هالريا

2110 ،ن2110 /م.

الر ّهاط وآخرين ،دار الفالح للببث
 16ـ اجلامع لعلوم اإلمام أمحد خلالد ب

العلمي وحتقيق الرتاث همُص ،الطبعة األوىل 2101ن1111 /م.

 17ـ اجلرح وال عديل الهن أيب حاتم (ت017ن) ،حتقيق عبد الرمحن هن

ُييى املعلمي وغهه ،مصورة دار الك اب العلمياة هباهوت عان النرشاة األوىل
ملطبعة جملس دائرة املعارف العثامنية هبيدرآهاد الدّكن يف اهلند.

 18ـ ذّكر من ُيع مد بوله يف اجلرح وال عديل للذنبي (ت711ن) ،اع ناء

عبد الف اح أهو ُغدّ ة( ،ضمن ّك ااب أرهاع رساائل يف علاوم احلاديث) ،مك اب
املطبوعات اإلسالمية هبلب ،الطبعة اخلامسة 2121ن2111 /م.

 19ـ الرد الوافر عىل من زعم أن من سمى اهن تيمية شيخ اإلسالم ّكاافر

الهان نااارص الادين الدمشااقي (ت111ن) ،حتقياق زنااه الشااوي  ،املك ااب

اإلسالمي هبهوت ،الطبعة األوىل 2010ن.

 21ـ رسالة يف اجلرح وال عديل لزّكي الدين املنذري (ت656ن) ،حتقيق
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عبد الرمحن الفريوائي ،مك بة دار األبىص هالكويت ،الطبعة األوىل 2116ن.
 21ـ الرواة الثقات امل كلم فيهم هام ال يوجب ردنم للذنبي ،مطبعة الظانر

همُص2011 ،ن.

الربذعي (ت111ن) أليب زرعة الارازي ،حتقياق ساعدي
 22ـ سؤاالت َ ْ

اهلاشمي( ،ضمن ّك اب :أهو زرعة الرازي وجهوده يف السنة النبوياة) ،املجلاس
العلمي هاجلامعة اإلسالمية هاملدينة املنورة ،الطبعة األوىل 2111ن2111 /م.

 23ـ سؤاالت أيب هكر األثرم (ت هعد 161ن) أها عبد اهلل أمحد هن حممد هان

حنبل ،حتقيق عامر صربي( ،ضمن ّك اب ثالث رسائل يف علم اجلرح وال عاديل)،
دار البشائر اإلسالمية هبهوت ،الطبعة األوىل 2115ن1111 /م.

 24ـ سؤاالت أيب داود السجس اي (ت175ن) لإلمام أمحد هن حنبال يف
جرح الرواة وتعديلهم ،حتقيق زياد منصور ،مك بة العلوم ِ
واحلكم هاملدينة املنورة
ودار العلوم ِ
واحلكَم هدمشق ،الطبعة الثانية 2110ن1111 /م.

 25ـ سؤاالت حممد هن عثامن هن أيب شيبة (ت117ن) لعل هان املاديني،

حتقيق موفق عبد القادر ،مك بة املعارف هالريا
هالريا

 ،الطبعة األوىل 2111ن.

 26ـ السنة أليب هكر اخلالل (ت022ن) ،حتقيق عطية الزنراي ،دار الراية
 ،الطبعة األوىل 2121ن2111 /م.

 27ـ السنن (املج بى) أليب عبد الرمحن النسائي (ت010ن) ،اع ناء عبد الف اح

أهو غدة ،مك ب املطبوعات اإلسالمية هبلب ودار البشائر اإلسالمية هباهوت،
116
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الطبعة الثالثة 2121ن2111 /م.
 28ـ سه أعالم النبالء للذنبي (ت711ن) ،حتقيق مجاعة هإرشاف شاعيب

األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة هبهوت ،الطبعة احلادية عرشة 2111ن1112 /م.
 29ـ رشح صبيح مسلم للنووي (ت676ن) ،دار الفكر هبهوت.

ماام
 31ـ رشح علل الرتمذي الهن رجب احلنابل (ت715ن) ،حتقياق َ ّ

سعيد ،مك بة الرشد هالريا

 ،الطبعة الراهعة 2116ن1115 /م.

السبْكي لشمس الدين هان عباد اهلاادي
 31ـ الصارم املُنْكي يف الرد عىل يل

(ت711ن) ،حتقيق عقيل هن حممد اليامي ،مؤسسة الريان هبهوت ،الطبعة األوىل

2111ن1110 /م.

 32ـ الصبيح (اجلامع املسند الصبيح املخ ُص من أمور رسول اهلل ﷺ

وسننه وأيامه) أليب عبد اهلل البخاري (ت156ن) ،اع ناء عبد الساالم ع ّلاوش،
مك بة الرشد هالريا

 ،الطبعة الثانية 2117ن1116 /م.

 33ـ الصبيح (املسند الصبيح املخ ُص مان السانن هنقال العادل عان

العاادل عاان رسااول اهلل ﷺ) ملساالم هاان احلجاااج (ت162ن) ،مك بااة الرشااد

هالريا

هالريا

2117 ،ن1116 /م.

الس َلفي ،دار الصاميعي
 34ـ الضعفاء لل ُعقيل (ت011ن) ،حتقيق محدي ب
 ،الطبعة األوىل 2111ن1111 /م.

 35ـ طبقات احلناهلاة الهان أيب يعاىل (ت516ن) ،حتقياق عباد الارمحن
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2121 ،ن2111 /م.

العثيمني ،دارة املل عبد العزيز هالريا

 36ـ الطبقات الكربى الهن سعد (ت101ن) ،حتقيق إحسان عباس ،دار

صادر هبهوت ،الطبعة األوىل 2161م.

 37ـ العلل (الصغه) أليب عيساى الرتماذي (ت171ن) اا آخار ّك ااب

اجلامع ا ،حتقيق شعيب األرنؤوط وغهه ،دار الرسالة العاملية هدمشاق ،الطبعاة
األوىل 2101ن1111 /م.

 38ـ العلل ومعرفة الرجال عن اإلمام أمحد لعبد اهلل هن أمحاد هان حنبال

ويص اهلل عباااس ،دار القاابس هالريااا
(ت111ن) ،حتقيااق
ّ

2117ن1116 /م.

 ،الطبعااة الثانيااة

للمروذي (ت175ن) ،وصالح
 39ـ العلل ومعرفة الرجال عن اإلمام أمحد يل

اهن أمحد هن حنبل (ت 165أو 166ن) ،وامليموي (ت171ن) ،حتقيق حممد هن

عل األزنري ،دار الفاروق احلديثة هالقانرة ،الطبعة األوىل 2101ن1111 /م.
 41ـ علوم احلديث الهن الصالح (ت610ن) ،حتقيق نور الدين عرت ،دار

الفكر هدمشق2116 ،ن2116 /م.

 41ـ ف ح الباري هرشح صبيح البخاري الهن حجر (ت151ن) ،حتقيق

سيد اجلليمي وأيمن الدمشقي ،دار أيب حيان هالقانرة ،الطبعة األوىل 2126ن/

2116م.

 42ـ ف ح املغيث هرشح ألفية احلديث للسخاوي (ت111ن) ،حتقيق عبد الكاريم
118
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اخلُضه وحممد آل فهيد ،مك بة دار املنهاج هالريا

 ،الطبعة الثانية 2101ن.

 43ـ ِ
الف ْه ِر ْست للنبديم (ت011ن) ،حتقياق أيمان فاؤاد سايد ،مؤسساة

الفربان للرتاث اإلسالمي هلندن2101 ،ن1111 /م.

 44ـ الكامل يف ضعفاء الرجال الهان عادي (ت065ن) ،حتقياق عاادل

عبد املوجاود وغاهه ،دار الك اب العلمياة هباهوت ،الطبعاة األوىل 2121ن/

2117م.

 45ـ الكفاية يف معرفة أصول علم الرواية أليب هكار اخلطياب البغادادي

(ت160ن) ،حتقيااق إهاارانيم الاادمياطي ،دار اهلاادى همُصاا ،الطبعااة األوىل
2110ن1110 /م.

 46ـ املؤتلف واملخ لف للداربطني (ت015ن) ،حتقيق موفق عبد القادر،

دار الغرب اإلسالمي هبهوت ،الطبعة األوىل 2116ن2116 /م.

 47ـ مباحث يف علم اجلرح وال عديل لقاسم سعد ،دار البشائر اإلسالمية

هبهوت ،الطبعة األوىل 2111ن2111 /م.

 48ـ املجروحون من املبدثني الهان حباان (ت051ن) ،حتقياق محادي

السلفي ،دار الصميعي هالريا
ب

 ،الطبعة األوىل 2111ن1111 /م.

 49ـ جممع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين اهليثمي (ت117ن) ،حتقيق

حسام الدين القديس ،مك بة القديس هالقانرة2121 ،ن2111 /م.

 51ـ جمموع ف اوى شيخ اإلسالم أمحد هن تيمية ،مجع وترتيب عبد الرمحن
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اهن حممد هن باسم همساعدة اهنه حمماد ،وزارة الشاؤون اإلساالمية واألوبااف
والدعوة واإلرشاد هالسعودية2126 ،ن2115 /م.

 51ـ مسائل أمحد هن حنبل لعبد اهلل هن أمحد هن حنبل (ت111ن) ،حتقيق

زنه الشاوي  ،املك ب اإلسالمي هبهوت ،الطبعة األوىل 2112ن2112 /م.

 52ـ مسائل اإلماام أمحاد هان حنبال إلساباق هان إهارانيم هان ناانئ

(ت175ن) ،حتقيق زنه الشاوي  ،املك ب اإلسالمي هبهوت ،الطبعاة األوىل

2111ن.

 53ـ مسائل اإلمام أمحد هن حنبل لصالح هن أمحد هن حنبال (ت 165أو

166ن) ،حتقيااق فضاال الاارمحن حممااد ،الاادار العلميااة هاهلنااد ،الطبعااة األوىل
2111ن2111 /م.

ارب هان
 54ـ مسائل اإلمامني أمحد هن حنبل وإساباق هان رانوياه حلَ ْ

إسامعيل الك َْرماي (ت111ن) ،حتقيق فايز حاهس ،رساالة جامعياة هجامعاة أم
القرى 2111ن.

 55ـ املساند ألمحااد هاان حنباال (ت112ن) ،حتقيااق شااعيب األرنااؤوط

ومجاعة ،مؤسسة الرسالة هبهوت ،الطبعة الثانية 2111ن1111 /م.

 56ـ معجم الصاباهة أليب القاسام البغاوي (ت027ن) ،حتقياق حمماد

املنقوش وإهرانيم القايض ،ماربة اآلل واألصاباب هالكويات ،الطبعاة األوىل
2101ن1122 /م.
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السا َلفي ،مك باة
 57ـ املعجم الكبه للطرباي (ت061ن) ،حتقيق محدي ب

اهن تيمية هالقانرة ،الطبعة الثانية.

 58ـ املعجم املفهارس الهان حجار (ت151ن) ،حتقياق حمماد شاكور

املياديني ،مؤسسة الرسالة هبهوت ،الطبعة األوىل 2121ن2111 /م.

 59ـ معرفة علوم احلديث أليب عبد اهلل احلاّكم (ت115ن) ،حتقيق السيد

معظم حسني ،املك ب ال جاري هبهوت ،الطبعة الثانية 2177م.

 61ـ املعرفة وال اريخ لل َف َسوي (ت177ن) ،حتقيق أّكرم ضياء العماري،

مؤسسة الرسالة هبهوت ،الطبعة الثانية 2112ن2112 /م.

اوزي (ت517ن)،
جل ْ
 61ـ منابب اإلمام أمحد هن حنبل أليب الفرج هان ا َ

دار اآلفاق اجلديدة هبهوت ،الطبعة األوىل 2010ن2170 /م.

 62ـ منه اإلمام أيب عبد الرمحن النسائي يف اجلرح وال عديل ومجع أبواله

يف الرجال لقاسم سعد ،دار الببوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث هديب،
الطبعة األوىل 2111ن1111 /م.

 63ـ املوبظة للذنبي (ت711ن) ،اع ناء عبد الف ااح أهاو ُغادة ،مك اب

املطبوعات اإلسالمية هبلب ،الطبعة الثالثة 2121ن.

 64ـ ميزان االع دال يف نقد الرجاال للاذنبي (ت711ن) ،حتقياق عال

البجاوي ،دار املعرفة هبهوت ،الطبعة األوىل 2011ن2160 /م.

 65ـ النكت عىل ّك اب اهن الصالح الهن حجر (ت151ن) ،حتقيق رهيع
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اهن نادي عمه ،املجلس العلمي هاجلامعة اإلساالمية هاملديناة املناورة ،الطبعاة
األوىل 2111ن2111 /م.

 66ـ ندي الساري مقدمة ف ح البااري هرشاح صابيح البخااري الهان

حجر (ت151ن) ،حتقيق سيد اجلليمي وأيمن الدمشقي ،دار أيب حيان هالقانرة،
الطبعة األوىل 2126ن2116 /م.
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ﻣﺴﻨﺪ اﻣﺎم أﺣﻤﺪ


ﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺑﺎﺠﻤﻟﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸﺌﻮﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲟﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻣﺎم أﺣﻤﺪ.
ﺗﺄرﻳﺦ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﻤﺴﻨﺪ.
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﻟﻠﻤﺴﻨﺪ وﺗﺮﺗﻴﺒﻪ.
أﻗﺴﺎم أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻤﺴﻨﺪ.
اﻧﺘﻘﺎء اﻟﻤﺴﻨﺪ.
ﺷﺮط اﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻨﺪ.
درﺟﺔ أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻤﺴﻨﺪ.
ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺮواة ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻨﺪ.
ﻣﻨﻬﺞ اﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﻓﻲ رواﻳﺘﻪ ﻟﺣﺎدﻳﺚ.
اﻟﻌﻠﻮ واﻟﻨﺰول ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻨﺪ.
ﺗﻜﺮر اﺣﺎدﻳﺚ واﻟﻤﺴﺎﻧﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻨﺪ.
رواﻳﺔ اﻟﻤﺴﻨﺪ.
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مسند اإلمام أحمد
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل من بعثه اهلل رمحة لععةاملني،

سيد املرسعني ،وخاتم النبيني ،وعىل آله وصحبه األخيار واألبرار الطيبني ،ومن
تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
وبعد:
فهذا بحث موجز عن منهج املسانيد عند املحدثني عموما ،ومسند اإلمام

أمحد خاص  ،الذي هو أكرب كتب السةن التةو وصةعل إلينةا ،وأعظمهةا دةدرا،

وأغزرها مادة ،دال أبو موسى املدينو( :وهذا الكتاب أصل كبري ،ومرجع وثيق

ألصحاب احلديث ،انتقو من حديث كثري ،ومسموعات وافةر  ،فجععةه إمامةا
ومعتمدا ،وعند التنازع معجأ ومستندا)  ،وذلك لعمشارك يف فعاليةات املةر ر
( )1

الثةةاأل ألعةةالم اإلسةةالم ،املنعقةةد بدول ة الكويةةل بتةةاري  02ة 02مجةةاد

األوىل ،2141املوافق  2ة  0إبريل  ،0224يف مةربة الل واألصةحاب ،مقةدما

شكري اجلزيل ملن كان سببا يف إدام هذ الندوة الععمي املبارك التو أرجو ة كام

يرجو اجلميع ة أن تريس دواعد من الععم ،وتكون فاحت خري ،وسن حسن يكتب
ألصحاب هذ الندوة أجرها وأجر من عمل هبا إىل يوم القيام .

ويدور احلديث فيه عىل هيد ،تناولل فيه تعريفةا مةوجزا باملسةانيد ،ثةم
( )1خصائص مسند اإلمام أمحد ص.24
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خصصل احلديث بعد ذلك عن مسند اإلمام وجععته يف ثالث عرش مبحثا.
واهلل املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.
***
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متهيد
وفيه تعريف باملسانيد ومنهجها ،وتارخيها ،وأشهر املسانيد التو وصعتنا.
أوال :تعريف املسند:

املسند لغ  :ما ارتفع من األرض وعال عن السطح .
( )1

ويف االصطالح :يطعقه املحدثون عىل معنيني:

األول :احلديث املسند هو الذي ُأسند إىل راويه ،سواء كان مرفوعا ،أم غري

مرفوع ،أو كان متصال ،أو منقطعةا ،لكةن الةذي ععيةه أكثةر املحةدثني يف ععةم

احلديث أن املسند هو الذي اتصل إسناد إىل رسول اهلل صىل اهلل ععيه وس ّعم ،دال
اخلطيب البغدادي( :وص ُفهم لِ ْعح ِد ِ
ني
يث بِ َأ َن ُه ُم ْسنَدُ ،ي ِريدُ و َن َأ َن إِ ْسنَا َد ُ ُمت َِصل َب ْ َ
َ ْ ُ ْ َ
ِ
ني من َأسنَدَ َعنْه ،إِالَ َأ َن َأ ْكثَر ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ةيام ُأ ْسةنِدَ َع ِ
ةن
ُ
َر ِاويه َو َب ْ َ َ ْ ْ
است ْع َامهل ْم َهذ ا ْلعبَ َار َة ُه َو ف َ
َ ْ

َاد فِ ِيه َأ ْن يكُو َن ك ُُل و ِ
اإلسن ِ
ِ
احةد ِمة ْن
َ
َ
النَبِ ِو َص َىل اهللُ َع َعيْه َو َس َع َم َخ َ
اص َ ،وات َِص ُال ِ ْ
ةر ِ ،وإِ ْن ََل يب ْ ِ ِ
ِ
ِ
ِِ ِ ِ
الس َةام ُع َب ِ
ةل
ةني فيةه َ
ُر َواته َسم َع ُه مِم َ ْن َف ْو َد ُهَ ،حتَى َينْت َِه َو َذل َك إِ َىل آخ ِ َ ْ ُ َ َ
ََص َع َىل ا ْل َعنْ َعنَ ِ ) .
ا ْدت َ َ
( )2

وعىل هذا املعنى أطعةق بعةا املصةنفني عةىل كتابةه مسةندا ،كةام أطعةق

البخاري عىل صحيحه (اجلامع الصحيح املسند) ،وعىل صحيح مسعم( :املْسةند
ِ
السنَن بِنَ ْقل ا ْلعدْ ل َعن ا ْلعدْ ل َعن َر ُسول اهلل صىل اهلل َع َعيْ ِه
َ
الصحيح املُْ ْختََص من ّ
( )1لسان العرب ،مادة (سند) .002 /4
( )2الكفاي يف ععم الرواي ص ،02ونقعه احلافظ ابن حجر يف النكل عىل ابن الصالح .525 /2

233

5

مسند اإلمام أحمد
َوسعم) كام سام ابن خري يف فهرسته  ،وعىل سنن الةدارمو (مسةند الةدارمو)،
( )1

وعىل صحيح أيب عوان اإلسفرايينو الذي عمعه مستخرجا عىل صةحيح مسةعم

(مسند أيب عوان ) ألن أحاديثه مسندة إىل رسول اهلل صىل اهلل ععيه وسعم.

الثاأل :كتب املسانيد ،وهو املرادة هنا ،واملسند يعرف بأنه الكتةاب الةذي

ُرتبل فيه األحاديث املروي عىل أسامء الصحاب الةرواة ،دون النظةر إىل ترتيبهةا

املوضوعو.

ثانيا :تاريخ نشأهتا:
بدأ تصنيف هذا النوع يف أواخر القرن الثاأل اهلجري ومطعع القرن الثالث

اهلجري ،وكانل املصنفات احلديثي دبل هذ الفةةة ممةع األحاديةث والثةار

وأدوال األئم من الصحاب والتابعني ،وهلذا فإن كتب املسةانيد كةان هلةا ف ةل
السبق يف إفراد حديث رسول اهلل صىل اهلل ععيه وسعم ،ودةدّ مل بةذلك خدمة

عظيم لألم  ،وملصةنفو الصةحاح ،والسةنن ،وغةريهم الةذين اعتمةدوا عةىل

أحاديث املسانيد ،ال سيام املسانيد الكبرية كمسند أمحد ،ومسند إسحاق ،ومسند
ابن أيب شيب وغريهم.

دال أبو عبد اهلل حممد بن جعفر الكتاأل( :رأ بعا األئم منهم أن ُيفرد

حديث النبو صىل اهلل ععيه وسعم خاص وذلك عىل رأس املائتني ،فصنَف عبيد اهلل

ابن موسى ال َع ْبيس الكويف مسندا ،وصنف مسدّ د بن مرسةهد البَصةي مسةندا،
( )1فهرس ابن خري اإلشبييل ص .55
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وصنف أسد بن موسى األُموي مسندا ،وصنَف ُن َعيم بةن محةاد اخلُ َزاعةو نزيةل

مَص مسندا ،ثم ادتفى األئم بعد ذلك اثرهم َ
فقل إمام من احلفاظ االَ وصةنَف

حديث عىل املسانيد كاإلمام أمحد بن حنبل ،وإسحاق بن راهويه ،وأيب بكر بةن

أيب شيب  ،وأمحد بن منيع ،وأيب خيثم  ،واحلسةن بةن سةفيان ،وأيب بكةر البةزار
وغريهم. )...
( )1

ودال احلاكم النيسابوري يف املدخل إىل اإلكعيةل( :وهةذ املسةانيد التةو

صنفل يف اإلسالم روايات الصحاب ريض اهلل عنهم أمجعني مشتمع عىل رواية

املعدِ لني من الرواة وغريهم من املجروحني ،كمسند عبيد اهلل بةن موسةى ،وأيب
داود سعيامن بن داود الطياليس ،ومها أول من صنَف املسند عىل تراجم الرجةال

يف اإلسالم ،وبعدمها أمحد بن حنبل ،وإسحاق بن إبراهيم احلنظيل ،وأبو خيثمة

املخرج عةىل
زهري بن حرب ،وعبيد اهلل بن عمر القواريري ،ثم كثرت املسانيد َ
تراجم الرجال كعها غري ُمِمَيِ َزة بني الصحيح والسقيم) .
( )2

ثالثا :مميزاهتا:
تتميز املسانيد بميزات:
 1ـ أهنا ال تراعو ترتيب األحاديث عىل املوضوعات ،وإنام يكون ترتيبهةا

عىل حسب أسامء الصحاب الرواة.

( )1الرسال املستطرف لبيان مشهور كتب السن املرشف لععالم حممد بن جعفر الكتاأل ص .7
( )2املدخل إىل اإلكعيل أليب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل احلاكم النيسابوري ص .42
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 2ـ أهنا تقتَص يف الغالب عىل األحاديث املرفوع  ،فقل أن مد فيهةا آثةار

الصحاب والتابعني.

 3ـ أهنا ال تستوعب مجيع األحاديث كةام هةو حةال بقية كتةب احلةديث

األخر  ،فعم تستقص كاف مرويات الصحايب.

 4ـ َل تقتَص عىل األحاديث الصحيح  ،بل يوجد فيهةا الصةحيح ة وهةو

كثري ة كام يوجد فيها احلسن وال عيف ،بل املوضوع أحيانا ،دال ابن الصالح يف
املقدم ة وهو يتحدث عن املسانيدَ ( :ف َه ِذ ِ َعا َد ُ ُُت ْم فِي َها َأ ْن ُخي ِْر ُجوا ِيف ُم ْسن َِد ك ِ
ُةل
ةديثا ُحمْتَجةا بِ ِ
صح ِايب ما روو ِمن ح ِديثِ ِه ،غَري متَ َقي ِدين بِ َأ ْن يكُةو َن ح ِ
ةهَ ،ف ِع َه َ
ةذا
َ
َ
َْ ُ ِ َ
َ َ ٍ َ َ َ ُْ ْ َ
جلالَ َل ِ ُم َر ِل ِفي َها ة َع ْن َم ْر َت َب ِ ا ْل ُكت ِ
ُب ْ
ةق
اخلَ ْم َس ِ َو َما ا ْلت ََح َ
َت َأ َخ َر ْت َم ْر َت َب ُت َها ة َو ِإ ْن َج َع ْل ِ َ
ُب املُْ َصنَ َف ِ َع َىل األَ ْب َو ِ
ِ َهبا ِم َن ا ْل ُكت ِ
اب) .
( )1

رابعا :طريقة تأليفها:

لعععامء يف طريق ترتيب املسانيد طرق ثالث :

األوىل :ترتيب أسامء الصحاب عىل حروف املعجم من أوائل األسامء ،فيبدأ

مثال بأيب بن كعب ،ثم أسام بةن زيةد ،ثةم أنةب بةن مالةك ،وهكةذا إىل آخةر
احلروف.

ومِمن هنج هذ الطريق  :اإلمام الطرباأل (سعيامن بن أمحد املتوىف سن )462

يف املعجم الكبري ،وكاإلمام ال ياء املقديس (حممد بن عبد الواحةد املتةوىف سةن
( )1مقدم ابن الصالح ص .45
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 )614يف األحاديث املختارة مِما ليب يف الصحيحني أو أحدمها.

الثاني  :الةتيب عىل القبائل ،فيبدأ ببنو هاشم ،ثم األدرب إىل رسةول اهلل

صىل اهلل ععيه وسعم يف النسب ،ثم من يعيهم.

الثالث  :الةتيب عىل ددر سوابق الصحاب يف اإلسالم وحمعهةم يف الةدين،

فيبدأ باخلعفاء الراشدين ،ثم بقي العرشة املبرشين باجلن  ،ثم املتقدمني مةن أهةل

بدر ،ثم من يعيهم من أهةل بيعة الرضةوان ،ثةم مسةعم الفةتح ،ثةم أحاديةث

الصحابيات مقدما أوال مسانيد أمهات املرمنني ،مقةدما أوال مسةند أم املةرمنني

عائش  ،ثم بقي أمهات املرمنني وسواهن.

ِ ِ
ب إِ َليْنَا ِيف ََت ِْر ِ
يج املُْ ْسن َِد َفيَبْةدَ ُأ
دال اخلطيب البغداديَ ( :و َهذ ال َط ِري َق ُ َأ َح ُ
ني ِم ْن َأ ْه ِل َبدْ ر) .
رش ِة ِر ْض َوا ُن اهللَِ َع َعيْ ِه ْمُ ،ث َم ُيتْبِ ُع ُه ْم بِاملُْ َقدَ ِم َ
بِا ْل َع َ َ
( )1

ودريب من هذ الطريق جاء مسند أمحد ،فقد راعى مع املسانيد السةابق

وضع مسانيد مجاعي بةتيب األمصار ،وسيأيت الكالم ععيه الحقا.
خامسا :أهم املسانيد التي وصلتنا:

ألف املحدثون مسانيد كثرية ،ودام أحد البةاحثني بوضةع دائمة بأسةامء
( )2

املسانيد التو ألفها املحدثون ،استخرجها من كتب الةاجم واألثبةات وغريهةا،
( )1اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع .090 /0
( )2وهو الدكتور حسني أمحد الباكري يف مقدم حتقيقةه لكتةاب بغية الباحةث عةن زوائةد مسةند
احلارث  54 /2ة .72
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وأوصعها إىل ( )209مائ وتسع وعرشين مسندا ،بدأها بمسند أيب حنيف املتوىف

سن ( )252الذي مجعه بعا تالمذته ومن جاء من بعةدهم ،وختمهةا بمسةند
حممد بن سالم الق اعو املتوىف سن ( )151يف مسند الشهاب  ،وفيام ييل نشري
( )1

إىل أهم املسانيد التو وصعتنا:

 1ـ مسند أيب داود سعيامن بن داود الطياليس القريش موىل الزبري البَصي

احلافظ الثق  ،تويف سن ( ،)021ديل :إنه أول مسند صنف باعتبار تقدم وفاتةه،

ورد بأن هذا صحيح لو كان هو اجلامع له ،لكن اجلامع غةري  ،فقةد دةام بعةا
احلفاظ اخلراسانيني بجمع ما روا يونب بن حبيب األصةبهاأل خاصة عةن أيب

داود ،فرو بعا أحاديثه.

ِ
ِ ِ
ِ
َي َف ُ
ةظ
ودال السخاويَ ( :و َه َذا املُْ ْسنَدُ َيسري بِالن ِْس َب َملا كَا َن عنْدَ ُ َ ،ف َقدْ كَا َن َ ْ

( )1مسند الشهاب ليب مرتبا عىل املسانيد ،وإنام كان دد مجةع كتابةا يف أحاديةث احلكةم والوصةايا
والداب واملواعظ بدون إسناد ،ثم أسندها يف هذا الكتاب مرتب عىل هذ األحاديث ،ودد أثنى

ععيه بعا األئم  ،دال الذهبو يف سري أعالم النبالء يف ترمج اإلمةام احلميةدي يف سةري أعةالم

النبالء ( :201 /29كان احلميدي يقصد كثةريا رواية كتةاب (الشةهاب) عةن مرلفةه ،فقةال:
صريأل الشهاب شهابا) ،ودال ضياء الدين ابةن األثةري يف كتابةه املثةل السةائر يف أدب الكاتةب
َ

والشاعر  ( :219 /2إنك أول ما حتفظه من األخبار هو كتةاب الشةهاب ،فإنةه كتةاب تَصة،
ِ
وتدربل باستعامله كام أريتك ههنا
ومجيع ما فيه يستعمل ،ألنه يت َمن ح َكام وآدابا ،فإذا حفظته ّ
حصل عندك دوة عىل التَصف واملعرف بام يةدخل يف االسةتعامل ومةا ال يدخعةه ،وعنةد ذلةك

تتصفح كتاب صحيح البخاري ومسعم واملوطةأ والةمةذي وسةنن أيب داود وسةنن النسةائو،

وغريها من كتب احلديث ،وتأخذ ما َيتاج إليه.)...
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ني َأ ْل َ ِ
ةا
مج َع ُه َب ْع ُ
ب ِيف َذلِ َك َعدَ ُم ت َْصنِ ِيف ِه ُه َو َل ُه ،إِن ََام ت ََو َىل َ ْ
َأ ْر َب ِع َ
السبَ ُ
ف َحديثَ ،و َ
ِ ِ
اظ األَصبهانِي َ ِ
ح َف ِ
الر ِاوي َعنْ ُه) .
ْ ََ ِ
ُ
ني م ْن َحديث ُيون َُب ْب ِن َحبِيب َ
( )1

 2ـ مسند إسحاق بن إبراهيم احلنظيل املةروزي املعةروف بةابن راهويةه،

اإلمام احلافظ الثق املتقن ،املتوىف سن ( ،)045ومسند من أكرب املسانيد ،إال أنه

فقد أكثر  ،ومن مِميزاته أنه خرج فيه أحسن ما ورد عن ذلك الصحايب ،ولكنه دد
ي طر إىل َتريج بعا األحاديث بأسانيد ضعيف حيث ال جيد األمثل ،بل إنه يف

بعا األحيان دد خيرج عن بعا املتهمني كام دال حمققه .
( )2

 3ـ مسند أمحد بن حنبل ،وهو أكرب املسانيد التو وصعتنا ،كام أنه أشةهرها

عىل اإلطالق ،وسوف يأيت احلديث عنه مفصال.

 4ـ مسند أيب بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق البزار احلافظ ،املتوىف سن

( ،)090له مسندان ،مسند صغري ،وهو مفقود ،ومسند كبري وهو املسند املععل،

ويسمى البحر الزخار ،حكم فيه عىل كثري من األحاديث ،وبني عععها ،وحرص

عىل بيان التفرد ،ومواضع الغراب  ،ودد وصعنا وطبع يف ثامني عرش جمعدا .
( )3

( )1فتح املغيث برشح الفي احلديث لععرادو لعسخاوي  .226 /2ودد طبع مسةند أيب داود طبعتةه
وصور يف بريوت ،ثم طبع طبعة حمققة
األوىل يف حيدر آباد الدكن باهلند سن  ،2402يف جمعد،
ّ

يف أربع جمعدات.

( )2فقد أكثر الكتاب ،وَل يصعنا منه سو املجعد الرابع ،وهو حمفوظ يف دار الكتب املَصي  ،وطبةع
بتحقيق الدكتور عبد الغفور البعويش ،وصدر يف ست جمعدات.

( )3دام احلافظ أبو احلسن عيل بن أيب بكر اهليثمو املتوىف سن ( )527بإفراد زوائد عىل الكتب =
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 5ـ مسند أيب يعىل أمحد بن عيل بن املثنى املوصيل ،احلةافظ الثقة  ،املتةوىف

سن ( ،)427له مسندان ،كبري وصغري ،فأما الكبري فهةو مفقةود ،ودةد اعتمةد

احلافظ ابن حجر يف كتابه (املطالب العالي بزوائد املسانيد الثامني ) ،وكذا احلافظ

أمحد بن أيب بكر بن إسامعيل البوصريي الكناأل الشافعو املتوىف ( ،)512يف كتابه

(إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العرشة) .وأما مسند الصغري فقةد وصةعنا،
وطبع أكثر من طبع  ،ومنها طبع بتحقيق األستاذ حسني أسةد ،وتقةع يف ثالثة

عرش جمعدا .
( )1

الروياأل ،احلةافظ الثقة  ،املتةوىف سةن
 6ـ مسند أيب بكر حممد بن هارون ُ

الرتبة )  ،ودةد
( ،)427دال عنه احلافظ ابن حجر( :إنةه لةيب دون السةنن يف ُ
( )2

وصعنا نادصا ،وطبع يف ثالث جمعدات.

 7ـ مسند أيب سعيد اهليثم بن ُك َعيب َ
الشايش ،احلافظ الثق حمدِ ث بالد ما وراء

النهر ،املتوىف سن ( ،)445ودد وصعنا نادصا ،وطبع يف ثالث جمعدات.
* * *

= الست يف كتاب سام ( :كشف األستار عن زوائد البزار) وطبع يف أربعة جمعةدات ،ودةام تعميةذ

احلافظ ابن حجر العسقالأل املتوىف سن ( )550بإفراد زوائد عىل الكتب الست ومسةند أمحةد،
وطبع يف جمعدين.

( )1دام احلافظ أبو احلسن اهليثمو بإفراد زوائد عىل الكتب الست يف كتاب سةام ( :املسةند العةيل يف
زوائد مسند أيب يعىل املوصيل) وطبع يف جمعدين.

( )2نقعه الكتاأل يف الرسال املستطرف ص.70
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التعريف بمسند اإلمام أمحد
وفيه ثالث عرش مبحثا:
املبحث األول :التعريف باإلمام امحد.
املبحث الثاأل :تأري تأليفه.
املبحث الثالث :طريق تأليف اإلمام أمحد لعمسند وترتيبه.
املبحث الرابع :أدسام أحاديث املسند.
املبحث اخلامب :انتقاء املسند.
املبحث السادس :رشط اإلمام أمحد يف املسند.
املبحث السابع :درج أحاديث املسند
املبحث الثامن :مراتب الرواة يف املسند.
املبحث التاسع :منهج اإلمام أمحد يف روايته لألحاديث.
املبحث العارش :الععو والنزول يف املسند.
املبحث احلادي عرش :تكرر األحاديث واملسانيد يف املسند.
املبحث الثاأل عرش :رواي املسند.
املبحث الثالث عرش :عناي األم بمسند اإلمام أمحد
* * *
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* املبحث األول :التعريف بمؤلفه:

هو شي اإلسالم ،وسيد املسعمني يف عَص  ،احلافظ القدوة الزاهةد أبةو

عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل الشيباأل املروزي ثم البغدادي ،ولد سن (،)261

وتويف سن (.)012

طعب احلديث منذ صغر سن ( ،)279وكان لةه مةن العمةر سةت عرشة

سن  ،فسمع من شيوخ بغداد ،ثم ارحتل إىل األمصار لطعب الععةم ،فرحةل إىل
( )1

البَصة ،والكوف  ،ومك  ،واملدين  ،واليمن ،والشام وغريها ،ويبعة شةيوخه يف

إحصةةاء احلةةافظ ابةةن اجلةةوزي ( )121أربع ة عرشة وأربعامئ ة شةةي  ،وامةةرأة

واحدة .
( )2

رو عنه :البخاري ،وأبو داود ،وأبو زرع  ،والبغوي ،وخعق.
ِ
األولةني
دال أبو إسحاق إبراهيم احلريب( :رأيل أمحد كأ ّن اهلل مجع له ع ْعم ّ

والخرين) .
( )3

ودال الشافعو( :خرجل من بغداد ،فام خ َعفل هبا رجال أف ل وال أععم

ات َخالِةدُ بةن عَ ب ِ
ةد اهللِ َي ْعنِةو ال َط َح َ
ةان،
مح ُه اهللَُ ( :م َ
(َ )1د َال َع ْبدُ اهللِ يف املسند َ :124 /25د َال َأ ِيب َر ِ َ
ْ ُ ْ
ات َدب َل َمح ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َاد ْب ِ
َو َمال ِ ُك ْب ُن َأنَبَ ،و َأ ُبو األَ ْح َو ِ
ةن
صَ ،و َمحَا ُد ْب ُن زَ ْيد ِيف َسنَ ت ْسع َو َس ْبعنيَ إِالَ َأ َن َمالكا َم َ ْ
ِ
ِ
يثُ ،كنَا عَ َىل َب ِ
احلَ ِد َ
السنَ ِ َط َع ْب ُل ْ
ةو ُي ْم ِةيل عَ َع ْينَةا ،إِ َمةا
اب ُه َش ْيم َو ُه َ
زَ ْيد بِ َقعيلَ ،د َال َأ ِيبَ :و ِيف ت ْع َك َ
اجلنَائِزَ َأ ِو ا َْملن ِ
َاس َكَ ،ف َجا َء َر ُجل َب ْ ِ
مح ُ اهللِ َع َع ْي ِه ْم َأ ْمج َِعنيَ ).
َص ٌي َف َق َالَ :ما َت َمحَا ُد ْب ُن زَ ْيد َر ْ َ
َد َالَ ْ :
( )2منادب اإلمام أمحد بن حنبل البن اجلوزي.
( )3ذكر الذهبو يف تاري اإلسالم .2224 /5
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وال أفقه وال أتقى من أمحد بن حنبل) .
ودال ابن حبانَ ( :و َكا َن َحافِظا متقنا ورعا َف ِقيهةاِ ،
الزمةا لعةورع ْ
اخلَفةو،
ةىل اهللَُ َع َعي ِ
مواظبا عىل ا ْل ِع َبا َدة الدائم  ،بِ ِه أغاث اهلل ّ
جةل َوعةال أمة ُحم َ َمةد َص َ
ةه
ْ
َو َس َع َمَ ،و َذ َ
اك َأنه َثبل ِيف املحن  ،وبذل نَفسه هلل عز َوجل َحتَةى بب بالسةياط
( )1

ل ْع َقتْل فعصمه اهلل َعن ا ْلك ْفرَ ،وجععه ععام ي ْقتَد بِ ِه ومعجأ يعتجأ إليه) .
( )2

ومنادب هذا اإلمام وشهرته تغنو عةن اإلطالة فيهةا ،ودةد أفةرد بعةا

املحدِ ثني تصانيف يف منادبه وأخبار  ،مةنهم :ابةن أيب حةاتم ،والبيهقةو ،وابةن
اجلوزي وغريهم.

أما مصنفاته فقد ترك لنا هذا اإلمام اجلعيل كتبا كثرية ،ولكنه لشدة ورعةه

و سكه باألثر يكر تدوين الكتب ،ألنه يريد أن يعتمةد النةاس عةىل كتةاب اهلل

وسن رسوله صىل اهلل ععيه وسعم ،ولكن اهلل تعاىل من عىل األم بحفظ كثري من

مسائعه ،دال ابن القيم ( :وكان ريض اهلل عنه شديد الكراهة لتصةنيف الكتةب،
َيب مريد احلديث ،ويكر أن يكتب كالمه ،ويشتد ععيه جدا ،فععةم اهلل
وكان ُ

حسن نيته ودصد  ،فكتب من كالمه وفتوا أكثةر مةن ثالثةني سةفرا ،ومة َن اهلل

سبحانه ععينا بأكثرها ،فعم يفتنا منها إالَ القعيل ،ومجع اخلالَل نصوصه يف اجلامع

الكبري فبع نحو عرشين سفرا أو أكثر ،ورويل فتاويه ومسائعه وحدَ ث هبا درنا

( )1ذكر الذهبو يف سري أعالم النبالء .295 /22
( )2الثقات البن حبان .29 /5
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بعد درن ،فصارت إماما وددوة ألهل السةن عةىل اخةتالف طبقةاُتم ،حتةى إن

املخالفني ملذهبه باالجتهاد واملقعدين لغري ليعظمون نصوصه وفتاوا  ،ويعرفون

هلا حقها ودرهبا من النصوص وفتاو الصحاب . )...
( )1

ومن كتبه التو وصعل إلينا الزهد ،وف ائل الصحاب  ،والععل وغريهةا،

ودد استعرضها الشي شعيب األرناووط ورفاده يف مقدم املسند .
( )2

* * *
* املبحث الثاين :تأريخ تأليفه:
بدأ اإلمام أمحد طعب الععم يف سن مبكرة ،وهو يف السادس عرش ،وذلك
ِ
ِ
ِ
ةيل ْبة ِن
يف سن تسع وسبعني ومائ  ،فقد رو يف املسند أنه دالَ ( :سم ْع ُل مة ْن َع ِ
اشم اب ِن ا ْل ِرب ِ
ه ِ
ِ
احل ِد َ
يث َجم ْ ِعسا ُث َم ُعدْ ُت
يد ِيف َسنَ ِ تِ ْسع َو َسبْ ِع َ
َ
ْ َ
ني ِيف َأ َول َسنَ َط َعبْ ُل ْ َ

ِ
الخر ،و َددْ م َ ِ
ِ
ات فِي َها َمالِ ُك ْب ُن َأنَب) .
السنَ ُ ا َلتِو َم َ
اتَ ،وه َو َ
إِ َليْه ا ْلة َم ْجع َب َ َ َ َ
( )3

ورشع بتأليف املسةند بعةد منَصةفه مةن اإلمةام عبةد الةرزاق بةن مهةام

الصنعاأل ،أي نحو سن ( )022وهو يف السادس والثالثني من عمر كام دال أبو
( )1أعالم املودعني البن القيم .04 /2
( )2مقدم املسند  ،52 /2ولكنه َل يصب يف عدّ لكتةاب الفةتن مةن مرلفاتةه ،ودةد تبةع يف ذلةك
الدكتور ويص اهلل بن حممد عباس يف حتقيقه لكتاب ف ائل الصحاب  ،فةإن هةذا الكتةاب لةيب
لإلمام أمحد وإنام هو البن عمه حنبل بن إسحاق ،ودد حققته عىل نسخته الوحيدة املحفوظ يف

املكتب الظاهري  ،وصدر يف سن ( )2995عن دار البشائر يف بريوت.
( )3مسند أمحد .062 /22
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موسى املدينو  ،وبقو جيمع املسند وينتقو أحاديثه إىل هناي حياته ،ومجعه وانتقا
( )1

من أكثر من سبعامئ ومخسني ألفا ،وكان يكتبه يف أوراق منفردة وأجزاء عىل نحو

ما تكون املسودة ،فعام أحب بدنو أجعه بادر بإسامعه أهل بيته ،ومات دبل تنقيحه

وُتذيبه فبقو عىل حاله ،دال حنبل بن إسحاق( :مجعنا أمحد أنا وابنةا  :عبةد اهلل

وصالح ،ودال :انتقيته من أكثر من سبعامئ ألف ومخسني ألفا ،فةام اختعةف فيةه
املسعمون من حديث رسول اهلل صىل اهلل ععيه وسعم فارجعوا إليه ،فإن وجد و

وإالّ فعيب بحج ) .
( )2

* * *
* املبحث الثالث :طريقة تأليف اإلمام أمحد للمسند وترتيبه:
يبدو أن اإلمام أمحد صةنف أحاديةث املسةند عةىل حسةب مةا روا عةن

شيوخه ،أو عىل حسب ما روا املكثرون من غري شيوخه ،ثم كةان يةأمر أوالد

وتالمذته أن ي عوا هذا يف مسند فةالن مةن الصةحاب  ،وهةذا يف مسةند فةالن
وهكذا ،فقد رو عبد اهلل يف مسند عبةد اهلل بةن عمةر دةالَ ( :حةدّ َثنِو َأ ِيب ِ َهب َ
ةذا
ِ ِ
ِ
ْ ِ ِ
الز ْه ِريَ ،عن س ِ
اَل [بن عبد اهلل بن عمر] ،ألَ َن ُه :كَا َن
احلديث ِيف املُْ ْسنَد ِيف َحديث ُ ِ
ْ َ
َ

ةاَلَ ،عةن ُحمَم ِ
ةد ِ
اَلَ ،فحدَ َثنَا بِ ِه ِيف ح ِ
يث س ِ
الز ْه ِريَ ،عن س ِ
ةد ْب ِ
مج َع َح ِد َ
ةن
َددْ َ َ
َ
َ
يث ُ ِ
ْ َ
َ
ْ َ
( )1خصائص املسند أليب موسى املدينو ص.02
( )2روا ابن عساكر يف ترتيب أسامء الصحاب ص ،42ويف حاشيته مصادر أخر  ،وسوف نوضةح
مراد اإلمام من توجيهه هذا.
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َي ِزيدَ بِت ََام ِم ِه) .
( )1

فهذا النص يوضح أنه كان جيمةع الروايةات يف بةدء أمةر عةىل الشةيوخ

املكثرين كالزهري مثال ،ثم كان يأمر بوضع األحاديث عىل حسب املسانيد ،ودام
ولد عبد اهلل بعد وفاة أبيه بةتيبه عىل الطريق التو وصعل إلينا.

ودد راعى عبد اهلل بن أمحد يف ترتيةب املسةانيد ة يف كثةري مةن األحيةان ة

سابق الصحايب إىل اإلسالم ،وذلك عىل النحو التايل:

 1ـ بدأ بمسانيد اخلعفاء األربع  ،ثم بقي العرشة املبرشة باجلن .

 2ـ ثم مسانيد عبد الرمحن بن أيب بكر ،وزيد بن خارجة  ،واحلةارث بةن

خزيم  ،ثم سعد موىل أيب بكر.
 3ـ مسانيد أهل البيل.
 4ـ مسانيد بنو هاشم.

 5ـ مسانيد املكثرين يف رواي احلديث من الصحاب  ،عةىل هةذا الةتيةب:

مسند عبد اهلل بن مسعود ،ومسند عبد اهلل بن عمر ،ومسند عبد اهلل بن عمرو بن

العاص ،ومسند أيب هريرة ،ومسند أيب سعيد اخلةدري ،ومسةند أنةب ،ومسةند
جابر بن عبد اهلل.

مك .

 6ـ مسند املكيني ،وفيه ( )050مسندا من الصحاب املكيني ،أو مِمةن نةزل

( )1مسند أمحد .056 /5
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 7ـ مسند املدنيني ،وفيه ( )217مسندا من الصحاب املدنيني.

 8ـ مسند الشاميني ،وفيه ( )294مسندا من الصحاب الذين نزلوا الشةام

واستوطنوها.
 9ـ مسند الكوفيني ،وفيه ( )262مسندا من الصحاب الذي سكنوا الكوف .

 11ـ مسند البَصيني ،وفيه ( )252مسندا من الصحاب الذي نزلوا البَصة.

 11ـ مسند األنصار ،وفيه ( )277مسندا من صحاب األنصار.
 12ـ مسند النساء ،وفيه ( )90من نساء الصحاب .

 13ـ مسند القبائل.

ومع هذا الةتيب فإنه دد ودع فيه تداخل كبري يف هةذ املسةانيد ،ووضةع
ِ
ِ
احلديث الواحد بإسناد ومتنه لِغري
وتكرار
كثري من األحاديث يف غري موضعها،

فائدة يف إعادته ،وتفريق أحاديث الصحايب الواحد يف أكثر من موضع من املسند،

واخلعط بني أحاديث الشاميني واملدنيني ،وعدم التمييز بةني روايةات الكةوفيني

والبَصيني ،وتداخل بعا أحاديث الرجال بأحاديث النساء ،واختالط مسانيد

القبائل بمسانيد أهل البعدان ،والسبب يف ذلك أن اإلمام أمحد َل يرتب الكتةاب

بنفسه كام ذكرنا آنفا ،كام أن عبد اهلل َل َيرر فودع فيةه هةذا التةداخل والتكةرار
الذي يعحظ كثريا يف املسند ،ودد أشار إىل ذلك احلافظ ابن عسةاكر الدمشةقو،

فقال( :ومع جاللة دةدر هةذا الكتةاب ،وحسةن مودعةه عنةد ذوي األلبةاب،

فالودوف عىل املقصود منه متعرس ،والظفر باملطعوب منه بغري تعب متعذر ،ألنةه

غري مرتب عىل أبواب السنن ،وال مهذب عىل حروف املعجم لتقريةب السةنن،
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وإنام هو جمموع عىل مسانيد الرواة من الرجال والنساء ،ال يسعم من طعةب منةه

حديثا من نوع من املعل والعناء ،إذ دد خعط فيه بني أحاديث الشاميني واملدنيني،

وَل َيصل التمييز يف مجيعه بني روايات الكوفيني والبَصيني ،بةل دةد امتةزج يف

بع ه أحاديث الرجال بأحاديث النسوان ...إل )  ،وكنل دد ذكرت يف مقدم
( )1

حتقيق كتاب ابن عساكر هذا األحاديث التو أدرجل يف غري موضعها يف املسند،

معتمدا عىل الطبع امليمني القديم  ،ولكن ينبغو أن أشري إىل أن تكرار احلةديث
فيه ال خيعو غالبا من فائدة إسنادي أو متني  ،وهذا التكرار ودع يف كثري من كتةب

احلديث كصحيح البخاري ،وصحيح مسعم وغريمهةا ،وسةوف نشةري إىل هةذا
األمر الحقا.

* * *

* املبحث الرابع :أقسام أحاديث املسند:

وصل إلينا املسند من رواي عبد اهلل عن أبيه ،وكان عبد اهلل دد توىل مجعةه

وترتيبه ،وأدخل فيه أي ا بعا األحاديث التو رواها عن غري أبيه ،وهلةذا فةإن

أحاديث املسند ليسل دسام واحدا ،وإنام هو أدسام ،ومن خالل تتبعنا وجدنا أهنا

ت م سبع أنواع ،وإليك ذكرها :
( )2

( )1مقدم كتاب ( ترتيب أسامء الصحاب الذين أخرج هلم أمحد بن حنبةل يف املسةند) لعحةافظ ابةن
عساكر بتحقيقنا.

( )2سبقنو إىل بيان بعا هذ األنواع الشي أمحد بن عبد الرمحن البنا السةاعاأل رمحةه اهلل تعةاىل يف
الفتح الرباأل .29 /2
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القسم األول :ما روا عبد اهلل بن أمحد عن أبيه سامعا منه ،وهذا القسم هو

أكثر األدسام عددا ،ولععه يزيد عن ثالث أرباع الكتاب.

وهذا النوع من التحمل يسمى عند املحدثني بالسامع مةن الشةي  ،ويعةد

أعىل أنواع التحمل وأرفعه ،ودد استعمل عبد اهلل صيغ (حدثنو) ،و(حةدثنا)،

ودد يستعمل صيغ ( :سمعل) .ومن امثعته ،دوله :حدثنو أيب ،حدثنا حممد بةن

جعفر

إل ) .

إل  ،ودوله( :سمعل أيب يقول :حدثنا أبو نوح

( )1

القسم الثاين :ما درأ عبداهلل عىل أبيه ،وهو دعيل ،ويسمى هذا النةوع مةن

التحمل بالعرض عىل الشي  ،ويستعمل عبداهلل صيغ ( :درأت) ،كقولةه مةثال:

فأدر به ،دال :حدثنو مهدي بن جعفر
(درأت عىل أيب هذا احلديث ّ

إل ) .
( )2

ومن ددته أنه يفصل يف روايته عن أبيه بني روايتةه بطريةق السةامع ،وبةني

روايته بطريق القراءة ،فمن ذلةك دولةه( :دةرأت عةىل أيب مةن ههنةا إىل الةبال

فأدربه) ...ثم دال بعد مخس عرش حةديثا( :إىل هنةا دةرأت عةىل أيب ،ومةن هنةا
َ
حدثنو أيب)

ثم بدأ ذكر األحاديث التو سمعها من أبيه .
( )3

القسم الثالث :ما روا عبداهلل عن أبيه وعن غري  ،وهو دعيل أي ا بالنسب

إىل االول ،ومن أمثعته دوله( :حدَ ثنو أيب وأبو خيثمة زهةري بةن حةرب :دةاال:
( )1املسند  ،276 /4و.060 /5
( )2املسند .217 /5
( )3املسند .115 /2
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حدثنا عبدالرمحن بن مهدي ...إل )  ،ومن أمثع ذلك أي ا دوله( :حدثنو أيب،
( )1

دال :حدثنا عبداهلل بن حممد بن أيب شيب  ،ثةم يقةول عبةداهلل :وسةمعته أنةا مةن
عبداهلل بن حممد دال ...إل ) .
( )2

القسم الرابع :ما وجد عبداهلل يف كتاب أبيه ِ
بخط يد  ،فعم يقرأها ععيةه،

وَل يسمعها منه ،وهو املسامة عند املحدثني بة (الوجادات يف مسند أمحد) ،وكان
عبداهلل إذا أراد أن يرو من هذا الطريق يقول مثال( :وجدت يف كتاب أيب ِ
بخط

حلبةاب  ...إلة ) وبعغةل هةذ األحاديةث يف املسةند
يد دال :حدثنا زيد بن ا ُ

( )222أحاديث .
( )3

القسم اخلامس :ما روا عبداهلل عن غري أبيه ،وهو كثري بالنسةب لألدسةام

كعها عدا القسم األول ،وهذا القسم هو املسمى بة (زوائد عبد اهلل) ،ودد بعغل

يف املسند ( )044حديثا وأثرا ،ومن أمثعتةه دولةه( :حةدثنو حممةد بةن أيب بكةر

املقدَ مو ،حدثنا هارون بن مسعم ،حدثنا القاسم بن عبدالرمحن ،عن حممةد بةن

عةيلَ ،أ ْسةبِ
عيل ،عن أبيه ،عن عيل دال :دال رسول اهلل صىل اهلل ععيه وسعم يةا ٌ
الوضوء وإ ْن ُش َق ععيك ...احلديث) .
ُ
()4

( )1املسند .005 /0
( )2املسند .020 /2
( )3ودد استخرجتها ورتبتها وخرجتها ،وصدرت يف جمعد لطيف.
وخرجته عىل األبواب الفقهي وصدر يف جمعد.
( )4املسند  ،75 /2وهذا القسم هو الذي مجعته ورتبته ّ
ومن باب الفائةةدة نشري إىل أنةه ال ةفرق يف االستعامل بني (زيادات) ،و(زوائد) فكالمها يف =

22

250

مسند اإلمام أحمد
القسم السادس :ما روا أبو بكر القطيعو ة وهو راوي املسند عن عبداهلل

ابن أمحد ة عن غري عبداهلل عن أبيه ،وتسمى (زيادات القطيعو يف املسند) ،وهو

دعيع ال تزيد عن أربع أحاديث فقط .
( )1

= األحاديث الزائدة عىل مر ِلف أو كتاب ،وذهب األخ الدكتور عبد اهلل دمفةو يف كتابةه (إبةراهيم
ابن حممد بن سفيان ة روايته وزياداته وتععيقاته عىل صحيح مسعم) ص 45إىل التفريةق بيةنهام،
فخص الزوائد بأحاديث زائدة يف كتاب عىل كتةاب آخةر ،وأن جامعهةا ال عالدة لةه بمرلةف
ّ
الكتاب املزيد ععيه ،وأما الزيادات فرشطها أن تكون من راوي الكتاب خاص عن مرلفه ،ومن

سميل األحاديث التو رواها عبةد اهلل بةن أمحةد بةن حنبةل عةن غةري أبيةه
َث َم فقد غمزأل ألأل
ُ

بالزوائد ،وذلك يف كتايب (زوائد عبد اهلل بن أمحد بن حنبل يف املسةند) ،وكةان حقهةا أن تسةمى

زيادات ،أدول :مِمارسات األئم تدل عىل عدم التفريةق بةني العفظتةني ،ففةو َتةريج أحاديةث

اإلحياء لععرادو ص  2062دال( :روا عبد اهلل يف زوائد املسند) ،ودال احلةافظ ابةن حجةر يف

فتح الباري ( :229 /22ويف زوائد عبد اهلل بن أمحد يف مسند أبيه) ،ودال يف تعجيل املنفع :472 /2

خرج طريقه عبد اهلل بن أمحد يف زوائد املسند ،)...ودال يف اإلصاب ( :524 /1رو عبد اهللَ بن
( َ
أمحد يف زوائد املسند ،)...وكذا دال يف القول املسدد ص ،44ويف التعخةيص احلبةري ،041 /2

ويف الدراي ة ص ،452وكةةذا دةةال أي ةةا احلةةافظ السةةخاوي يف املقاصةةد احلسةةن ص،054
والعجعوأل يف كشف اخلفاء  ،065 /2و ،271 /0واملتقةو اهلنةدي يف كنةز العةامل ،055 /7

والشوكاأل يف الفوائد املجموع ص ،410ودال العالم صةالح ال ُفةالَأل يف َث َبتةه دطةف الثمةر

ص 71بتحقيقنا ( :وأما مسند اإلمام أمحد بن حنبل مع زوائد عبد اهلل فأرويه دراءة من أولةه إىل

يفردةون بةني العفظتةني،
مسند املكيني وإجازة لسائر  ،)...وهناك أي ا عدد آخر من الععامء ال ِ
وأطعقوا عىل زيادات عبد اهلل يف املسند( :زوائد) ،كام أطعقوا ععيها أي ا (زيةادات) ،وهةذا هةو

الصحيح.

( )1ودد سقطل من طبع املسند القديم  ،وَل يبق سو حديث واحد وهو حديث أيب مسعةود =
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القسم السابع :أحاديث رواها عبداهلل عن أبيه يف غري املسند ثم نقعهةا إىل
املسند ،وهو دعيل نادر ،يوجد منه حديثان فقط ،ومها :دال عبد اهللَ ( :حدَ َثنِو َأ ِيب
ِ
الربِي ُع ْب ُن نَافِعَ ،د َالَ :حةدَ َثنَا
إِ ْمالَءَ ،أ ْمالَ ُ َع َعيْنَا يف الن ََواد ِر َد َالَ :كت َ
َب إِ َ َيل َأ ُبو ت َْو َب َ َ

ِ
ِ
ِ
ةر َةَ ،عة ْن
ْاهلَيْثَ ُم ْب ُن ُ َ
وسىَ ،ع ْن كَث ِري ْب ِن ُم َ
محيْدَ ،ع ْن َز ْيد ْب ِن َواددَ ،ع ْن ُس َعيْ َام َن ْب ِن ُم َ
َ ِيم الدَ ِار ِيَ ،د َالَ :د َال َر ُس ُ
ول اهللِ َص َىل اهللُ َع َع ْي ِه َو َس َع َمَ :م ْن َد َر َأ بِ ِام َئ ِ آ َي ِيف َل ْي َعة ،

ِ
ُوت َل ْي َع ) .
ب َل ُه ُدن ُ
كُت َ
( )1

احل َب ِ
ةوَ ،حةدَ َثنَا ُشة ْع َب ُ َ ،حةدَ َثنَا
ةابَ ،حةدَ َثنَا ا ْل َق ْعنَبِ ُ
= البدري ،دال يف َ ( :074 /5حدَ َثنَا ا ْل َف ْ ُل ْب ُن ْ ُ
ِ
ِ
ِ
َاس ِمة ْن
َمن ُْصورَ ،ع ْن ِر ْبع ٍوَ ،ع ْن َأ ِيب َم ْس ُعودَ ،ع ِن النَبِ ِو َص َىل اهللُ عَ َع ْيه َو َس َع َم َد َال :إِ َن مِمَا َأ ْد َر َك الن ُ
ال ِم النُ ُب َو ِة األُ َ
َك َ
اصن َْع َما ِشئ َْل) .وبقي األحاديث ذكرها احلافظ ابةن حجةر يف
وىل :إِ َذا ََل ْ ت َْس َتحِ َف ْ
املسند املعتيل ،وذكرها جمتمع حمقق الكتاب يف مقدمته ،كةام ذكرهةا أي ةا الةدكتور دخيةل بةن

صالح العحيدان يف بحث له بعنوان (زيادات القطيعو عىل مسند اإلمام أمحةد دراسة وَترجيةا)
ونرش يف جمع اجلامع اإلسالمي باملدين املنورة سن ()2100

معحوظ  :استدرك حمققو طبع املكنز لعمسند عرشة أحاديث يف مسند ابةن عبةاس ،وهةو مةن
زيادات القطيعو ،كام جاء يف مقال حممود أبو عبد اهلل املنشورة عىل شبك االنةنل.

وجاء يف حاشي طبع دار الرسال  242 /5ما نصه( :جاء هنا بعد هذا احلديث يف نسخ (ظ)9

[وهو نسخ املكتب الظاهري التاسع ] بني اجلزء الثامن وبني اجلةزء السةابع بتقسةيمها ،وردة

طيارة [يعنو جذاذة ورد ] فيها ما نصه :ومن فوائد أيب بكر أمحةد بةن جعفةر بةن محةدان وهةو
ُ
أحاديث كانل يف آخر اجلزء الثةامن) ثةم سةاق عرشةة أحاديةث اكثرهةا مةن رواية
القطيعو

القطيعو عن غري اإلمام عبد اهلل ،وهذ األحاديث ال عالد هلةا باملسةند وإنةام هةو مةن فوائةد

القطيعو.

( )1مسند أمحد (طبع الرسال ) .256 /05
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ِ
ِ
واحلديث الخرَ :
ةيل ْبة ُن َثابِةل
دةال َعبْةدُ اهللَِ [( :حةدَ َثنو َأ ِيب] َحةدَ َثنَا َع ُ
اجل َز ِريَ ،عن ن ِ
َاصح َأ ِيب َع ْب ِد اهللَِ ،ع ْن ِس َام ِك ْب ِن َح ْربَ ،ع ْن َجابِ ِر ْب ِ
ةم َر َةَ ،أ َن
ْ
َْ ُ
ةن َس ُ
ِ
الر ُج ُل َو َلدَ ُ َ ،أ ْو َأ َحدُ ك ُْم َو َلدَ ُ َ ،خ ْري َل ُه
النَبِ َو َص َىل اهللُ َع َع ْيه َو َس َع َم َد َال :ألَ ْن ُي َر ِد َب َ

ِ ِ
ِ
احل ِد ُ
يث ََل ْ ُخي َِر ْج ُه َأ ِيب
م ْن َأ ْن َيت ََصدَ َق ك َُل َي ْوم بِن ْصف َصاع)َ .د َال َع ْبدُ اهللَِ ( :و َه َذا ْ َ
يث ،و َأمالَ َع َيل ِيف النَو ِ
ِ
احل ِد ِ
ِ ِ ِ
ِ
اد ِر) .
َ
ِيف ُم ْسنَد م ْن َأ ْج ِل نَاصح ،ألَ َن ُه َضعيف ِيف ْ َ
َ ْ ُ َ
( )1

* املبحث اخلامس :انتقاء املسند:

* * *

انتقى اإلمام أمحد مسند من عدد كبري من األحاديث النبوي التو رواهةا

عن شيوخه ،وجاءت نتيج عمل شاق ورحالت كثرية الدى فيها ما الدةى مةن

تعب وجهد.

دال عبداهلل بن اإلمام أمحدَ ( :خ َرج أيب املسند من سبعامئ ألف حديث) .
( )2

ودال حنبل بن إسحاق( :مجعنا أمحد أنا وابنا  :عبةد اهلل وصةالح ،ودةال:

انتقيته من أكثر من سبعامئ ألف ومخسني ألفا ،فةام اختعةف فيةه املسةعمون مةن
حديث رسول اهلل صىل اهلل ععيه وسعم فارجعوا إليه ،فإن وجةد و وإالّ فعةيب

بحج )  .دال اإلمام ابن د ِيم اجلوزي ( :وهذ احلكاي دد ذكرها حنبل يف تارخيه،
( )3

( )1مسند أمحد (طبع الرسال )  .159 /41وما بني املعقوفتني سقط مةن املسةند ،وهةو سةهو فةيام
أر .

( )2خصائص املسند أليب موسى املدينو ص  ،00وطبقات الشافعي الكرب لعسبكو .42 /0
( )3خصائص املسند ص  ،02وترتيب أسامء الصحاب البن عساكر ص .42
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وهو صحيح بال شك) .
( )1

ودد اختعف الععامء يف دول اإلمام أمحد( :فإن كان فيه وإالَ لةيب بحجة )

جل َزري( :يريد أصول األحاديث ،وهو صحيح ،فإنَه مةا مةن حةديث
فقال ابن ا َ
غالبا إالّ وله أصل يف املسند)  ،ودال ابن ديم اجلوزي ( :ودةد استشةكل بعةا
( )2

حل َفاظ هذا من أمحد ،ودال :يف الصحيحني أحاديث ليسل يف املسند ،وأجيب عن
ا ُ

هذا :بأن تعك األلفاظ بعينها وإن خال عنها املسند فعها فيه أصول ونظائر وشواهد،

وأما أن يكون متن صحيح ال مطعن فيه ليب له يف املسند أصل وال نظةري ة فةال

يكاد يوجد البت ) .
( )3

وهبذا يتبني أن املسند مشتمل عىل أصول األحاديث النبوي  ،ولذلك عندما سئل

احلافظ أبو احلسني ال ُيونينو أنل حتفظ الكتب الست ؟ فقال( :أحفظها وما أحفظها،

فقيل له :كيف هذا؟ فقال :أنا أحفظ مسند أمحد ،وما يفوت املسند مةن الكتةب
الست إال دعيل)  .ودال اإلمام الذهبو وهو يتحدث عنه( :فإنه حمتةو عةىل أكثةر
()4

( )1الفروسي البن القيم ص.69
( )2املصعد األمحد البن اجلزري ص .42
( )3الفروسي البن القيم ص.69
( )4املصعد االمحد ص  .40وأبو احلسني ال ُيونينو هو عيل بن حممد بن أمحد احلنبيل ،اإلمةام احلةافظ
ان َشيخا م ِهيبا منَورا ح ُعو ا ُْملجا َلس ِ
ُ َ ُ َ َ َ
املحدث الزاهد ،دال الذهبو يف معجمه الكبري َ ( :12 /0وكَ َ ْ َ
كَثِري ا ِ ِ
ةوي ا ُْمل َشةار َك ِ ِيف ا ْلع ُعةو ِم حسةن ا ْلبِ ْ ِ ِ
اضةعَِ ،أ ْك َث ْةر ُت عَ نْة ُه بِ َب ْع َع َبة َك
ةيح الت ََو ُ
رشة َمع َ
َ َ َ
ُ
إل َفةا َدة َد ِ َ
َ
َ
ِ
وحرر  ،وتعد نسخته أعظم=
َوبِد َم ْش َق) ،تويف سن ( .)722وهو الذي نس صحيح البخاري َ
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مةد فِ ِ
ودةل َأن َ ِ
احلديث النبوي ،و َد َل أن َيثبُل حديث إال وهو فيةهَ ...
يةه َخةربا
َس ِادطا) .
( )1

* * *

* املبحث السادس :رشط اإلمام أمحد يف املسند:
ذكرنا سابقا أن اإلمام أمحد اهتم بمسند  ،وأنه انتقا من مجعة كبةرية مةن

احلديث ،وألجل ذلك َل يرو يف املسند لرواة ير عدم االحتجاج بحديثهم ،فقد

بب عىل حديث عمرو بن خالد الواسطو ،عن حبيب بن أيب ثابل ،عن سعيد

ابن جبري ،عن ابن عباس( :أن النبو صىل اهلل ععيه وسعم هنو ان يميش يف خةف
ِ
واحد )...احلديث ،دال عبداهلل( :و ِيف ْ ِ ِ
َيدِ ْثنَا بِ ِه،
َ
َري َه َذاَ ،ف َع ْم ُ َ
َ
احلديث كَالم كَثري غ ْ ُ
َب َب َع َع ْي ِه ِيف ِكتَابِ ِهَ ،ف َظنَن ُْل َأ َن ُه ت ََر َك َح ِديثَ ُهِ ،م ْن َأ ْج ِل َأ َن ُه َر َو َعة ْن َع ْم ِ
ةرو ْب ِ
ةن
َ
ِ ِ
ث َع ْن َز ْي ِد ْب ِن َع ِيلَ ،و َع ْم ُرو ْب ُن َخالِد الَ ُي َس ِ
َيدِ ُ
اوي َش ْيئا) .
َخالد ا َلذي ُ َ
ٍ
( )2

ودال عبداهلل يف الععلَ ( :س َألل أيب َعن عبد ا ْل َع ِزيز بن أبانَ ،د َالَ :ل ُأ َخ ِر ْج
حل ِديثُ ،من ُْذ حدَ ث بِ َح ِديث
َعن ُه ِيف املْسند َش ْيئاَ ،ودد َأ ْخ َر َج ُل َعن ُه عىل غري َوجه ا َ
= أصل يوثق به ،ألنه مجع لعصحيح أصوال معتمدة ،وعقةد جمةالب يف دمشةق إلسةامعه بح

ةة

اإلمام العالم العغوي ابن مالك صاحب األلف َي ومجاع من األفاضل غري  ،ودد طبعل فةروع
من هذ النسخ  ،واحلمد هلل رب العاملني.

( )1املصعد األمحد .41
( )2املسند  ،402 /2واحلةديث أدخعةه عبةد اهلل يف املسةند وهةو مِمةا وجةد يف كتةب أبيةه ،ينظةر:
الوجادات يف مسند أمحد ردم ( .)74وعبد العزيز بن أبان هذا مةوك احلديث.
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ِ
ِ
مر َثد تركته) .
املَْ َواديل َحديث ُس ْفيَان َعن َع ْع َق َم بن ْ
( )1

ودال عبداهلل يف زوائد املسندَ ( :حدَ َثنِو ُعثْ َام ُن ْب ُن َأ ِيب َش ْي َب َ َ ،حةدَ َثنَا َج ِريةر،
اقَ ،عن َع ِ
َعن ُحمَم ِد ب ِن س ِ
ةالَ :د َ
اص ِم ْب ِن َض ْم َر َةَ ،ع ْن َع ِ ٍيلَ ،د َ
اَلَ ،ع ْن َأ ِيب إِ ْس َح َ
ةال
ْ
ْ َ ْ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
رشَ ،و َما ُس ِق َو بِا ْلغ َْر ِ
َر ُس ُ
ب
ول اهللِ َص َىل اهللُ َع َع ْيه َو َس َع َم :ف َيام َس َقل َ
الس َام ُء َففيه ا ْل ُع ْ ُ
مح ِنَ :فحدَ ْث ُل َأ ِيب بِح ِد ِ
ِ
ف ا ْل ُع ْ ِ
يث ُعثْ َام َنَ ،ع ْن
َوالدَ الِيَ ِ َف ِف ِيه نِ ْص ُ
الر ْ َ
َ
َ
رشَ .د َال َأ ُبو َعبْد َ
َةار ِ
ِ
ةن س ِ
ةاَل لِ َ ة ْع ِف ِه ِعنْةدَ ُ َوإِ ْنك ِ
َيدِ ُثنَا َع ْن ُحم َ َمةد ْب ِ َ
َج ِريرَ ،ف َأ ْنك ََر ُ َ ،وكَا َن َأ ِيب الَ ُ َ
ِ
حل ِديثِ ِه) .
َ
( )2

وذكر شي اإلسالم ابن تيمي رشط اإلمام أمحد يف املسند وأنه أدو مةن

رشط أيب داود يف السنن ،فقال( :رشط املسند أدو من رشط أيب داود يف سةننه،

ودد رو أبو داود يف سننه عن رجال أعرض عنهم أمحد يف املسند ،وهلةذا كةان

عمن يعرف أنةه يكةذب مثةل حممةد بةن سةعيد
اإلمام أمحد ال يروي يف املسند ّ

املصعوب ونحو  ،ولكن دد يروي عمن ي عف لسوء حفظه ،فإنه يكتب حديثه
ليعت د به ويعترب به) .
( )3

ودال يف موضع آخةر ( :ورشطةه يف املسةند أن ال يةروي عةن املعةروفني
( )1الععل ومعرف الرجال لعبد اهلل بن أمحد  ،095 /4وال عفاء لععقييل .26 /4
( )2املسند  ،215 /2وهو يف كتاب زوائد عبداهلل يف املسند ردم (.)62
( )3فتاو ابن تيمي  .06 /25ودد جاءت رواي واحدة فقط لعكذاب حممد بن سةعيد املصةعوب،
ذكرُتا يف بحث (الرواة املةوكون يف املسند).
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بالكذب ،وإن كان يف ذلك ما هو ضعيف ،ورشطه يف املسند أمثل مةن رشط أيب
داود يف سننه) .
( )1

ودال تعميذ ابن ديم اجلوزي وهو يرد عىل أيب موسةى املةدينو دولةه :إ َن

ما سكل عنه أمحدُ يف املسند صحيح( :إن أمحد َل يورد يف مسند عةدّ ة أحاديةث

ُسئل هو عنها ف ّعفها بعينها وأنكرها ،كام رو حديث العالء بةن عبةدالرمحن

عن أبيه عن أيب هريرة يرفعه :إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عةن الصةيام

حتى يكون رم ان  .دال حرب :سمعل أمحد يقول :هةذا حةديث منكةر ،وَل
( )2

َيدِ ث العالء بحديث أنكر من هذا ،وكان عبد الرمحن بن مهدي ال َيدّ ث به)...

ثم ساق العالم ابن القيم أمثعه كثرية من هذا النةوع ،إىل أن دةال( :وهةذا بةاب

واسع لو تتبعنا جلاء كتابا كبريا ،واملقصود أنه ليب كةل مةا روا وسةكل عنةه

يكون صحيحا عند  ،حتى لو كان صحيحا عند وخالفه غةري يف تصةحيحه َل

يكن دوله حج عىل نظري  ،وهبذا يعرف وهم احلافظ أيب موسى املدينو يف دوله :إن

خرجه اإلمام أمحد يف مسند فهو صحيح عنةد  ،فةإن أمحةد َل يقةل ذلةك دةط،
ما ّ
وال دال ما يدل ععيه ،بل دال ما يدل عىل خالف ذلك) .
( )3

* * *
( )1منهاج السن النبوي .07 /1
( )2احلديث يف املسند .110 /0
( )3الفروسي ص 61ة .69
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* املبحث السابع :درجة أحاديث املسند:
ذكر العالمة شةعيب األرنةاووط مراتةب األحاديةث يف املسةند ،فقةال:

ألةةف حةةديث ُم ْسةةنَدة ،تنقسةةم
ينةةتظم نحةةو ثالثةةني
(وهةةذا املسةةند الةةذي
َ
ُ

أحاديثُه بطريق االستقراء إىل ست أدسةام ،منهةا مةا هةو صةحيح لذاتةه ،ومنهةا

ما هو صحيح لغري  ،ومنها ما هو حسن لذاته ،ومنها ما هو حسن لغري  ،ومنهةا

يقةةب مةن
ما هو ضعيف ضعفا خفيفا ،ومنها ما هةو شةديدُ ال ةعف ،يكةاد
ُ
املوضوع) .
( )1

ودد اختعف الععامء دديام يف درج أحاديث املسند ،فمنهم من دال :إن فيه

أحاديث ضعيف وموضوع  ،ومنهم من دال :إن كل مةا فيةه صةحيح ،وتوسةط

أناس منهم فقالوا :فيه أحاديث ضعيف  ،ولكنهةا دعيعة مقارنة بعةدد أحاديةث
الكتاب وينفون وجود األحاديث املوضوع فيه.
وإليك التفصيل يف ذلك:
 1ـ فأما من دال بأن كل أحاديثه صحيح  ،فهو احلافظ أبو موسى املدينو

(ت )552كام تقدم كالمه يف املطعب السابق ،وهذا دول غةري مسة َعم بةه ،فمةن

املععوم أن املسند احتو عىل عدد من األحاديةث الصةحيح وال ةعيف  ،ودةد

عمل شي بعا شيوخنا العالم أمحد شاكر إحصاء لعدد األحاديث الصحيح

وال عيف  ،بعغل يف هناي حتقيقه لعمجعد اخلامب عرش ( )7016حديثا صحيحا
( )1مقدم املسند طبع مرسس الرسال .65 /2
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وحسنا ،و( )554حديثا ضعيفا .
( )1

ودةةد تعقةةب الععةةامء دةةول أيب موسةةى ،فقةةال اإلمةةام ابةةن كثةةري( :وأمةةا

دول احلافظ أيب موسى عن مسةند اإلمةام أمحةد إنةه صةحيح ،فقةول ضةعيف،

فةةإن فيةةه أحاديةةث ضةةعيف  ،بةةل وموضةةوع  ،كأحاديةةث ف ةةائل مةةرو

والرب ُ
ث األمحر عند محص ،وغري ذلك كام دةد ن ّبةه ععيةه طائفة مةن
وعسقالنْ َ ،

احلفاظ) .
( )2

 2ـ وذهب احلافظ أبو الفرج ابن اجلةوزي (ت )597إىل أنةه توجةد فيةه

أحاديث موضوع  ،وألجل ذلك فقد حكم عىل بعا أحاديثه بالوضع ،وذكرها
( )1انظر :املسند  017 /25حتقيق الشي أمحد شاكر رمحه اهلل تعاىل ،وينبغو اإلشارة إىل أن العالمة

أمحد شاكر معروف عند املشتغعني باحلديث بأنه دد يتساهل يف التصحيح ،فقد و ّثق رواة وجعل

أحاديثهم صحيح أو حسن مع أ هنم مطعون فيهم عند أكثر املحدثني ،ومن هرالءِ َ :
رشيك بةن
عبداهلل النخعو ،وعبداهلل بن َ ِهليع  ،وعيل بن زيد بن ُجةدعان وغةريهم ،كةام أنةه َل يةراع بعةا

دواعد املحدثني يف الععل ،وينظر الطبع اجلديدة لعمسند(طبع الرسال )  .215 /2ويرخذ عىل

العالم أمحد شاكر رمحه اهلل أ ي ا اعتبار ملن َل يذكر فيه البخاري يف التاري الكبري ،وال ابن أيب

حاتم يف اجلرح والتعديل جرحا وال تعديال أنه ثقة عنةدمها ،وبنةاء عةىل ذلةك صةحح بعةا

األحاديث التو َل ُيسبق إىل تصحيحها ،وهذا تساهل ّبني.

( )2اختصار ععوم احلديث مع رشحه الباعث احلثيث ص  .42وحديث ف ائل مرو يف املسةند مةن
حديث بريدة  457 /5بعفظ( :ستكون بعدي بعوث كثرية ...احلةديث) .وحةديث الةربث االمحةر
عند محص من مسند عمر  ،29 /2بعفظ (وليبعثن اهلل منها يوم القيام سةبعني ألفةا ال حسةاب

الربث) :األرض العين .
وال عذاب ععيهم ...احلديث) ،ومعنى ( َ ْ
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يف كتاب املوضوعات .
( )1

وحقق شي اإلسالم ابن تيمي هذ املسأل حتقيقا ععميةا ،فقةال( :وهلةذا

تنازع أبو العالء اهل َ َمداأل والشي أبو الفرج بن اجلوزي ،هل يف املسةند حةديث
( )1ودال ابن اجلوزي يف صيد اخلاطر ص 424ة وهو يستغرب ما صدر من بعا معارصيه من أن
َ
يكون يف املسند ما ليب بصحيح( :كان دد سألنو بعا أصحاب احلديث :هل يف مسةند أمحةد

ما ليب بصحيح؟ فقعل :نعم .فعظم ذلك عىل مجاع ينسبون إىل املذهب! فحمعل أمرهم عىل أهنم
عوام ،وأمهعل فكر ذلك .و إذا هبم دد كتبوا فتاو  ،فكتب فيها مجاع من أهل خراسان ،ة منهم
أبو العالء اهل َ َمداأل ة يعظمون هذا القول ،ويردونه ،ويقبحةون دةول مةن دالةه! فبقيةل دهشةا

متعجبا ،ودعل يف نفيس :وا عجبا! صةار املنتسةبون إىل الععةم عامة أي ةا! ومةا ذاك إال أهنةم
سمعوا احلديث ،وَل يبحثوا عن صحيحه وسقيمه ،وظنوا أن من دال ما دعته تعرض لعطعن فيام
أخرجه أمحد ،وليب كذلك! فإن اإلمام أمحد رو املشهور واجليد والرديء ،ثم هو دد رد كثريا

مِما رو  ،وَل يقبل به ،وَل جيععه مذهبا له .أليب هو القائل يف حديث الوضوء بالنبيذ :جمهول؟!
ومن نظر يف كتاب الععل الذي صنفه أبو بكر اخلالل ،رأ أحاديث كثرية ،كعها يف املسند ،ودةد

طعن فيها أمحد .ونقعل من خط القايض أيب يعىل حممد بن احلسني الفراء يف مسأل النبيذ ،دةال:
إنام رو أمحد يف مسند ما اشتهر ،وَل يقصد الصحيح وال السقيم ويدل عىل ذلةك أن عبةد اهلل

دال :دعل أليب :ما تق ول يف حديث ربعو بن حراش عن حذيف ؟ دال :الذي يرويه عبد العزيةز

ابن أيب رواد؟ دعل :نعم .دال :األحاديث بخالفه .دعل :فقد ذكرته يف املسند؟ دال :دصدت يف
املسند املشهور ،فعو أردت أن أدصد ما صح عنديَ ،ل أرد هبةذا املسةند إال اليشةء بعةد اليشةء

اليسري؛ ولكنك يا بنو تعرف طريقتو يف احلديث ،لسل أخالف ما ضةعف مةن احلةديث إذا َل
يكن يف الباب يشء يدفعه .دال القايض :ودد أخرب عن نفسه كيف طريقه يف املسند؛ فمن جععةه

أصال لعصح  ،فقد خالفه ،وترك مقصد ).
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موضوع؟ فأنكر احلافظ أبو العالء أن يكون يف املسند حديث موضةوع ،وأثبةل

وبني أن فيه أحاديث دد دةام دليةل عةىل أهنةا باطعة  ،وإن كةان
ذلك أبو الفرجَ ،

املحدِ ث به َل يتعمد الكذب ،بل غعةط فيةه ،وهلةذا رو يف كتابة املوضةوعات

أحاديث كثرية من هذا النوع ،ودد نازع طائف مةن الععةامء يف كثةري مِمةا ذكةر ،

ودالوا :إنه ليب مِما يقوم دليل عىل أنه باطل ،بل ب َينوا ثبوت بعةا ذلةك ،لكةن

الغالب عىل ما ذكر يف املوضوعات أنه باطل باتفاق الععةامء ،وأمةا احلةافظ أبةو
العالء وأمثاله فإنام يريدون باملوضةوع املختعةق املصةنوع الةذي تعمةد صةاحبه

الكذب ،والكذب كان دعيال يف السعف) .
( )1

ودد َبني الذهبو أن يف املسند أحاديث موضوع دعيع  ،فقال( :ففيةه مجعة

من األحاديث ال عيف مِما يسو نقعها ،وال جيب االحتجاج هبا ،وفيه أحاديةث

معدودة شب موضوع  ،ولكنها دطرة يف بحر) .
( )2

وكذا ذكر احلافظ العرادو بةأن يف املسةند أحاديةث موضةوع  ،ولكنهةا
( )3

دعيع  ،ودد تعقب احلافظ ابن حجر هذا القول من شةيخ  ،وأ َلةف ألجةل ذلةك

كتابا سام ( :القول املسدد يف الذب عن مسند االمام أمحد) ذكر فيةه األحاديةث

التو ذكرها شيخ العرادو ،وهو تسع أحاديث ،ثم أضةاف إليهةا مخسة عرشة

( )1داعدة جعيع يف التوسل والوسيع ص .52
( )2سري أعالم النبالء .409 /22
( )3التفييد واإلي اح ص .14
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حديثا أوردها ابن اجلوزي يف كتابه املوضوعات ،ورد ععيه .
( )1

ثم جاء احلافظ السيوطو وألةف كتابةا سةام ( :الةذيل املمهةد) ذكةر فيةه

أحاديث فاتل احلافظ ابن حجر يف (القول املسةدد) وهةو يف موضةوعات ابةن

اجلوزي ،وذب عنها ،وعدُتا أربع عرش حديثا ،فيكةون مةا انتقةد بالوضةع يف

املسند ( )45حديثا .
( )2

ودال ابن حجر( :ومسند أمحد ادعى دوم فيه الصح  ،وكةذا يف شةيوخه،

وصنف احلافظ أبو موسى املدينو يف ذلك تصةنيفا ،واحلةق أن أحاديثةه غالبهةا

جياد ،وال عاف منها إنام يوردها ملتابعات ،وفيه القعيل من ال عاف والغرائةب
واألفراد أخرجها ثم صار ي

ب ععيها شيئا فشيئا وبقو منها بعد بقي ) .
( )3

ودال السخاوي( :واحلق أن فيه أحاديث كثرية ضعيف  ،وبع ها أشةد يف

ال عف من بعا ،حتى أن ابن اجلوزي أدخل كثريا منها يف موضوعاته ،ولكن

دد تعقبه يف بع ها الشارح ة يعنو العرادو ة ويف سائرها شيخنا ة يعنو ابن حجر ة

وحقق كام سمعته منه نفو الوضع عن مجيع أحاديثه ،وأنه أحسن انتقاء وحتريةرا

من الكتب التو َل تعتزم الصح يف مجعها ،دال :وليسل األحاديةث الزائةدة فيةه
عىل ما يف الصةحيحني بةأكثر ضةعفا مةن األحاديةث الزائةدة يف سةنن أيب داود

( )1انظر كتابه :القول املسدد ،ودد خلصه احلافظ يف كتابه النكل عىل ابن الصالح .150 /2
( )2انظر :تدريب الراوي .270 /2
( )3تعجيل املنفع ص.6
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والةمذي وغريمها) .
( )1

ومن هذا العرض السابق يتبني أن يف املسند أحاديث ضعيف  ،وغالب هذ

األحاديث َيتج هبا إذا وجدت املتابعات أو الشواهد ،كام أن فيه أحاديث منكر

ومةوك  ،وبعا األحاديث املوضوع وهو نادرة ،وكان اإلمام يأمر بال

ععيها ،ولكنه غفل عنها وذهل ،أو هو مِما أدخعه عبداهلل بعد ذلك.
ومن األمثع عىل أن اإلمام أمحد أمر بال

عبداهلل ذكرها يف املسند بعد ال

ةب

ب عىل بعا األحاديث ،لكن

ب ة هذ األحاديث :
( )2

 1ـ ذكر عبةداهلل أنةه وجةد يف كتةب أبيةه حةديثني مةن طريةق فائةد بةن

عبدالرمحن عن عبداهلل بن أيب أوىف ريض اهلل عنةه ثةم ذكةر احلةديثني ،ثةم دةال

عبداهللَ( :ل َيدثنا أيب هبذين احلديثني بب ععةيهام مةن كتابةه ،ألنةه َل يةرض
حديث فائد بن عبدالرمحن ،أو كان عند مةوك احلديث) .
( )3

 2ـ دال عبداهلل ( :وجدت هذا احلديث يف كتاب أيب بخط يد  :حدثنا بكر

ابن يزيد ة وأظننو دد سمعته منه يف املذاكرة فعم أكتبه ،وكان بكر ينةزل املدينة ،
أظنه كان يف املحن  ،كان دد بب عىل هذا احلديث يف كتابه ...إل ) .
()4

( )1فتح املغيث  ،221 /2وانظر كالم ابن حجر يف النكل عىل ابن الصالح .115 /2
( )2ود د استعرض اإلمام ابن القيم يف كتاب الفروسي ص 017عددا مةن األحاديةث التةو طعةن
بصحتها وهو موجودة يف املسند ،وذكرها الشي شعيب ورفاده يف مقدمته لعمسند .70 /2

( )3املسند .450 /1
( )4املسند .96 /1
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 3ـ رو عبداهلل عن أبيه حديث ابن عباس :هنى رسول اهلل صىل اهلل ععيه

وسعم أن يمشى يف خف واحد ،ثم دال( :بب ععيه أيب يف كتابه ،فظننةل أنةه

ترك حديثه من أجل أنه رو عن عمرو بن خالد) .
( )1

* * *
* املبحث الثامن :مراتب الرواة يف املسند:
وفيه مطلبان:
املطعب األول :مراتب شيوخه يف املسند.
املطعب الثاأل :مراتب بقي الرواة يف املسند من غري شيوخه.
* * *
املطلب األول :مراتب شيوخه يف املسند:
رو اإلمام أمحد يف املسند ( )05212حديثا بام فيها املكرر واألحاديةث

التو رواها عبد اهلل عن أبيه وجادة  ،رواها عن ( )090شيخا ،كام جاء يف كتايب
( )2

(معجم شيوخ اإلمام أمحد يف املسند)  ،وأكثر األحاديث فيه رواها عن كبار أئم
( )3

احلديث ،وإليك تفصيل القول فيهم:

( )1املسند .402 /2
( )2سنذكر هذا األمر الحقا.
( )3مع الععم أن هناك بعا املسانيد الصغرية سقطل من املسند.
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املرتبـة األوى :شةيوخه الثقةةات ،وعةدد أحةاديثهم ( )06522حةةديث،

وهم :
( )1

 1ـ أصحاب األلف :رو عةنهم ( )22552حةديثا ،وعةددهم سةبع ،

وهم عىل التوايل :عفان بن مسعم بعغل أحاديثةه ()2950حةديثا ،ووكيةع بةن

اجلةةراح()2595حةةديثا ،وحممةةد بةةن جعفةةر غنةةدر( )2761حةةديثا ،وعبةةد

الرزاق( )2562حديثا ،وَييى بن سعيد القطةان( )2442حةديثا ،ويزيةد بةن

هارون( )2052حديثا ،وعبد الرمحن بن مهدي( )2245حديثا.

 2ـ أصةةحاب املةةائني :رو عةةنهم ( )22472حةةديثا ،وعةةددهم ()05

شيخا ،أكثرهم رواي  :سفيان بن عيين  ،رو عنه ( )759حديثا ،ثم احلسن بةن
موسى األشيب ( )712حديثا ،ثم روح بن عبادة ( )691حديثا ...إىل آخرهم،

وأدعهم رواي َ :ييى بن إسحاق رو عنةه ( )022حةديث ،ثةم ابةن أيب عةدي

( )022أحاديث ،ثم أبو كامل ( )027حديثا.

 3ـ أصحاب املائ  ،رو عنهم ( )2766حديثا ،وعددهم ( )20شةيخا،

أكثرهم رواي عبد اهلل بن يزيد املقرئ ،رو عنه ( ...)295إىل آخرهم ،وأدعهم

رواي  :يعىل بن عبيد ،رو عنه ( )220حديثا.

 4ـ أصةةحاب العرشةةات ،وعةةددهم ( )95شةةيخا ،وعةةدد أحةةاديثهم

( )1أصحاب القوائم الثالث األوىل ذكرُتم بالتفصيل يف كتايب (معجم شيوخ اإلمام أمحد يف املسةند
ص 75ة  ،77ولذلك َل أذكرهم هنا لالختصار.
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( )4157حديثا ،أكثرهم رواي عبد األعىل بن عبد األعىل ،وعدد مروياته (،)90

وأدعهم رواي  :أنب بن عياض ،وحفص بن غياث ،ومحيد بن عبد الرمحن ،وأبو

بكر بن عياش ،وعدد مرويات كل واحد منهم ( )22رواي  ،وهم:

38

تسلسل

اسم الشيخ

عدد مروايته

.1

عبد األعىل بن عبد األعىل

90

.2

عبد الوهاب بن عطاء

59

.3

إسحاق بن يوسف

55

.4

عبد الوهاب بن عبد املجيد

55

.5

حممد بن ف يل بن غزوان

54

.6

محاد بن خالد

52

.7

عتاب بن زياد

75

.8

محاد بن أسام

77

.9

سعيامن بن داود

77

.11

عبد اهلل بن حممد بن أيب شيب

74

.11

وهب بن جرير

64

.12

َييى بن أيب بكري

64

.13

عيل بن املدينو

60
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تسلسل

اسم الشيخ

عدد مروايته

.14

أمحد بن عبد املعك

62

.15

حممد بن برش بن الفرافص

62

.16

حجني بن املثنى

62

.17

إبراهيم بن خالد

59

.18

عيل بن بحر

59

.19

إبراهيم بن العباس

55

.21

عمرو بن اهليثم

57

.21

عبد اهلل بن الوليد

56

.22

عبدة بن محيد

56

.23

الوليد بن مسعم

51

.24

َييى بن زكريا بن أيب زائدة

51

.25

َييى بن غيالن

51

.26

احلسن بن عيل اجلعفو

54

.27

ال حاك بن عد أبو عاصم

54

.28

عبد اهلل بن بكر السهمو

50

.29

عبد الواحد بن واصل

17
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41

تسلسل

اسم الشيخ

عدد مروايته

.31

إسامعيل بن عمر

15

.31

حممد بن الف ل عارم

15

.32

جرير بن عبد احلميد

14

.33

زكريا بن عدي

14

.34

حممد بن يزيد الواسطو

14

.35

أسباط بن حممد

12

.36

عبد اهلل بن احلارث

12

.37

عيل بن حفص املدائنو

45

.38

معتمر بن سعيامن

45

.39

سعيامن بن حرب

47

.41

عبدة بن سعيامن الكاليب

47

.41

حممد بن عبد اهلل بن املثنى

46

.42

يزيد بن عبد ربه

45

.43

عبد اهلل بن إدريب األودي

41

.44

عيل بن عياش

44

.45

حممد بن سعم احلراأل

44
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تسلسل

اسم الشيخ

عدد مروايته

.46

هشام بن عبد املعك الطياليس

44

.47

حيوة بن رشيح

42

.48

صفوان بن عيسى

42

.49

كثري بن هشام

42

.51

معاوي بن هشام

09

.51

هوذة بن خعيف

09

.52

َييى بن محاد

05

.53

مكو بن إبراهيم

07

.54

هشام بن سعيد الطالقاأل

07

.55

هيثم بن خارج

07

.56

عبد الكبري بن عبد املجيد

06

.57

عثامن بن حممد بن أيب شيب

06

.58

مروان بن معاوي الفزاري

05

.59

عصام بن خالد

01

.61

معاذ بن معاذ العنربي

01

.61

أمحد بن احلجاج

04
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42

تسلسل

اسم الشيخ

عدد مروايته

.62

عبد الرمحن بن غزوان

04

.63

إسحاق بن سعيامن

00

.64

احلكم بن موسى

00

.65

سعيد بن منصور

00

.66

عمر بن سعد

02

.67

ربعو بن إبراهيم بن مقسم

02

.68

سعد بن إبراهيم الزهري

29

.69

حممد بن سابق

29

.71

معمر بن سعيامن

25

.71

َييى بن سعيد األموي

25

.72

يعمر بن برش

25

.73

محاد بن مسعدة

27

.74

برش بن املف ل

26

.75

برش بن شعيب بن أيب محزة

25

.76

احلسن بن سوار

25

.77

نوح بن ميمون

25
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تسلسل

اسم الشيخ

عدد مروايته

.78

زياد بن عبد اهلل البكائو

21

.79

سويد بن عمرو

21

.81

حممد بن إدريب الشافعو

21

.81

إسامعيل بن حممد

24

.82

بكر بن عيسى

24

.83

شجاع بن الوليد

24

.84

عباد بن عباد

24

.85

عبد العزيز بن عبد الصمد

24

.86

حممد بن جعفر الرازي

24

.87

حممد بن الصباح

24

.88

مروان بن شجاع

24

.89

معاذ بن هشام

24

.91

عبد اجلبار بن حممد

20

.91

دران بن ام

20

.92

أنب بن عياض

22

.93

حفص بن غياث

22

271

43

مسند اإلمام أحمد
تسلسل

اسم الشيخ

عدد مروايته

.94

محيد بن عبد الرمحن

22

.95

أبو بكر بن عياش

22

 5ـ أصحاب العرشة ومن دوهنم ،وعددهم ( )99شيخا ،وعدد أحاديثهم

( )456حديثا ،أكثرهم رواي إسحاق بن إبراهيم ،وعبد القدوس بن بكر ،وعيل

ابن ثابل ،وعمر بن عبيد ،وحممد بن إسامعيل بن أيب فديك ،وحممد بن ربيعة ،

وعدد مروياُتم ( )22أحاديث ،وأدعهم رواي إبراهيم بن حبيب وغري  ،كةام يف

اجلدول التايل:

44

تسلسل

اسم الشيخ

عدد األحاديث

.1

إسحاق بن إبراهيم

22

.2

عبد القدوس بن بكر

22

.3

عيل بن ثابل

22

.4

عمر بن عبيد الطنافيس

22

.5

حممد بن إسامعيل بن أيب فديك

22

.6

حممد بن ربيع

22

.7

زيد بن َييى

9

.8

سكن بن نافع

9

272

مسند اإلمام أحمد
تسلسل

اسم الشيخ

عدد األحاديث

.9

عبيد بن أيب درة

9

.11

جعفر بن عون

5

.11

سهل بن يوسف

5

.12

عبيد اهلل بن حممد العييش

5

.13

عيل بن احلسن بن شقيق

5

.14

غسان بن الربيع

5

.15

َييى بن عبد املعك

5

.16

إسحاق بن إسامعيل

7

.17

شعيب بن حرب

7

.18

حسن بن الربيع

6

.19

داود بن عمرو املسيبو

6

.21

مهنأ بن عبد احلميد

6

.21

أبو القاسم بن أيب الزناد

6

.22

أمي بن خالد

5

.23

أيوب بن النجار

5

.24

حرمو بن عامرة

5
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46

تسلسل

اسم الشيخ

عدد األحاديث

.25

سعيد بن عامر ال بعو

5

.26

شباب بن سوار

5

.27

القاسم بن مالك

5

.28

موسى بن طارق

5

.29

إسامعيل بن أبان

1

.31

داود بن مهران

1

.31

الربيع بن نافع أبو توب

1

.32

زياد بن الربيع اليحمدي

1

.33

عاصم بن عيل بن عاصم

1

.34

عبد الرمحن بن حممد املحاريب

1

.35

عيل بن هاشم بن الربيد

1

.36

حممد بن احلسن بن عمران

1

.37

حممد بن محيد

1

.38

حممد بن عبد اهلل بن كناس

1

.39

حممد بن مقاتل

1

.41

مهدي بن جعفر

1
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تسلسل

اسم الشيخ

عدد األحاديث

.41

َييى بن واضح

1

.42

سعيد بن سعيامن سعدويه

 4وجادة

.43

عباد بن العوام

4

.44

عبد اهلل بن إبراهيم

4

.45

فياض بن حممد

4

.46

دريش بن إبراهيم

4

.47

حممد بن احلسن بن أتش

4

.48

حممد بن النوشجان

4

.49

مرحوم بن عبد العزيز

4

.51

املطعب بن زياد

4

.51

يزيد بن أيب حكيم

4

.52

إبراهيم بن سعد

0

.53

أزهر بن سعد

0

.54

إسحاق بن منصور

0

.55

زكريا بن أيب زكريا

0

.56

طعق بن غنام

0
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48

تسلسل

اسم الشيخ

عدد األحاديث

.57

عبد السالم بن حرب

0

.58

عبد الصمد بن حسان

0

.59

عثام بن عيل

0

.61

عثامن بن عثامن

0

.61

عمر بن أيوب

0

.62

عمر بن حفص

0

.63

عمرو بن حممد العنقزي

0

.64

غسان بن املف ل

0

.65

غسان بن م

0

.66

حممد بن صبيح

0

.67

مسكني بن بكري

0

.68

موسى بن هالل

0

.69

يوسف بن يعقوب

0

.71

إبراهيم بن حبيب

2

.71

أمحد بن جناب

2

.72

أمحد بن جناح

2
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تسلسل

اسم الشيخ

عدد األحاديث

.73

إسامعيل بن إبراهيم

2

.74

إسامعيل بن عبد الكريم

2

.75

برش بن الرسي

2

.76

بكر بن يزيد احلميص

2

.77

ثابل بن الوليد

2

.78

احلارث بن النعامن

 2وجادة

.79

احلارث بن مرة

2

.81

احلسن بن عيسى بن مارسجب

2

.81

حفص بن عمر بن سخربة

2

.82

سعيد بن َييى األموي

 2وجادة

.83

عائذ بن حبيب

2

.84

عبد املعك بن عبد الرمحن

2

.85

عبد الوهاب بن مهام الصنعاأل

2

.86

عقب بن خالد

2

.87

عمر بن عاصم

2

.88

عمر بن عيل بن مقدم

2
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تسلسل

اسم الشيخ

عدد األحاديث

.89

مبرش بن إسامعيل

2

.91

حممد بن سواء

2

.91

حممد بن كثري العبدي

2

.92

حممد بن يوسف الفريايب

2

.93

منصور بن وردان

2

.94

نوح بن يزيد

2

.95

اهليثم بن مجيل

2

.96

َييى بن أيوب

2

.97

َييى بن حبيب

2

.98

َييى بن معني

 2وجادة

.99

يعقوب بن عيسى

2

املرتبة الثانية :روايته عن شيوخ من أهل العدال واحلفظ ،لكن يقع الوهم

كثريا يف أحاديثهم لغفعتهم وعدم إتقاهنم ،وأكثةر روايةاُتم توبعةل مةن طةرق

أخر  ،وعددهم ( )00شيخا وعدد أحاديثهم ( )411حديثا ،وهم:

51

تسلسل

صدوق خيطئ

عدد األحاديث

1

إبراهيم بن إسحاق

50
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تسلسل

صدوق خيطئ

عدد األحاديث

2

إبراهيم بن مهدي

22

3

أحوص بن جواب

22

4

أزهر بن القاسم

02

5

احلسني بن احلسن

6

6

سعيد بن خثيم

0

7

سعيامن بن حيان

29

8

سيار بن حاتم

7

9

عبد احلميد بن عبد الرمحن احلامأل

2

11

عيل بن عاصم الواسطو

92

11

عامر بن حممد

20

12

عمرو بن جممع

5

13

حماب بن املورع

0

14

حممد بن عبد الرمحن الطفاوي

26

15

حممد بن مصعب القرفسائو

55

16

حممد بن ميمون

4

17

عد بن يزيد

0
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تسلسل

صدوق خيطئ

عدد األحاديث

18

مصعب بن سالم

22

19

مصعب بن املقدام

1

21

الن

بن إسامعيل

1

21

الوليد بن القاسم

1

22

َييى بن يامن

4

املرتبة الثالثة :رو عن بعا املجاهيةل ،وعةددهم ( )5شةيوخ ،وعةدد

أحاديثهم ( )06حديثا ،وهم:

52

تسلسل

اسم الشيخ

عدد مروياته

1

إسامعيل بن زيد الكويف

2

2

هبعول بن حكيم

0

3

حفص بن عمر

2

4

عبد املتعال بن عبد الوهاب

1

5

عبيد اهلل بن زياد اهلمداأل

2

6

فزارة بن عمر

7

7

هذيل بن ميمون

2

8

أبو عبيدة بن عبيد اهلل بن عبد الرمحن األشجعو

6
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املرتبة الرابعة :رو عةن بعةا ال ةعفاء واملةوكةني ،وعةددهم ()29

شيخا ،وعدد أحاديثهم ( )55حديثا ،وأكثرها مِما توبعوا ععيه ،وهم:
تسلسل

اسم الشيخ

عدد مروياته

1

تعيد بن سعيامن

2

2

حجاج بن نصري

2

3

احلسن بن َييى املروزي

9

4

ير

2

احلكم بن مروان ال

5

سعيد بن حممد الوراق

0

6

سفيان بن وكيع

2

7

عامر بن صالح ،وهو مةوك احلديث

8

عبد اهلل بن معاوي

2

9

عبد اهلل بن ميمون

4

11

عبد اهلل بن وادد ،وهو مةوك احلديث

( )1

( )2

02

0

( )1هذا الراوي مِمن وثقه أمحد ،وديل البن معني :إن أمحد حدث عن عامر ،فقال :ماله ُجةن ،ودةال
الداردطنو :أساء ابن معني القول فيه ،وَل يتبني أمر عند أمحد وهو مدأل يةك عندي.

( )2دال ابن حجر يف التقريب :مةوك ،وكان أمحد يثنةو ععيةه ،ودةال :لععةه كةرب واخةتعط ،وكةان
يدلب.
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عدد مروياته

تسلسل

اسم الشيخ

11

عمر بن هارون ،وهو مةوك احلديث

12

كثري بن مروان

2

13

حمبوب بن احلسن

5

14

حممد بن عثامن اجلمحو

2

15

حممد بن القاسم ،وهو مةوك احلديث

16

حممد بن كثري

1

17

حممد بن ميرس

6

18

نَص بن باب ،وهو مةوك احلديث

02

19

َييى بن يزيد

4

( )1

( )2

0

2

املطلب الثاين :مراتب بقية الرواة يف املسند من غري شيوخه:
ذكرت يف كتاب خصصته يف رواة املسند من غري شيوخه أن هرالء الرواة

عىل أربع مراتب:

املرتبة األوى :وهم احلفاظ املتقنون الذين يندر فيهم اخلطأ أو يقل ،وأكثر
( )1دال أمحد :ال أروي عنه شيئا ،ودد أكثرت عنه .ودةال ابةن حجةر يف التقريةب :مةةوك ،وكةان
حافظا.

( )2دال الةمذي :تكعم فيه أمحد وضعفه ،ودال ابن حجر يف التقريب :كذبو .
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رواة املسند من هذ املرتب  ،ودد تصل أحاديث بع هم إىل املئني ،ومن هةرالء:

إرسائيل ،واألعمش ،واحلامدان ،والزهري ،وجرير بن حازم ،وزهري بن معاوي ،

جلريري ،وشعب  ،وشةيبان بةن
وسفيان الثوري ،وسعيد بن أيب عروب  ،وسعيد ا ُ

فروخ ،وعبد اهلل بن املبارك ،وعبد املعك بن عبد العزيز بن جريج ،وعبد الوارث

ابن سعيد ،وعبيد اهلل بن عمر العمري ،وعمرو بن احلةارث املَصةي ،ودتةادة،

ومالك بن أنب ،وحممد بن عجالن ،ومسعر ،ومعمر ،ومنصور ،وموسى بن عقب ،

ونافع موىل ابن عمر ،ويزيد بن أيب حبيب ،ويزيد بن زريع ،وابن أيب ذئب ،وأبو

اسحاق السبيعو ،وأبو إسحاق الشيباأل ،وأبو إسحاق الفزاري ،وأبو عبةد الةرمحن
حلبُيل ،باإلضاف إىل فقهاء املدين السبع  ،وأعيان التابعني ،وغريهم كثري.
ا ُ

املرتبة الثانية :رواة من أهل الصدق واحلفظ ولكن يقع الوهم يف حديثهم،

وأحيانا يقع كثريا ،إال أنه ليب هو الغالب ععيهم ،وحديث هرالء ينةزل منزلة

احلديث احلسن ،أو منزل ال عيف الذي يصعح لالحتجاج بةه إذا توبةع ،ومةن

هرالء :رشيك بن عبد اهلل النخعو ،وعبداهلل بن هليع  ،وعبةد اهلل بةن حممةد بةن

عقيل ،وعبد الرمحن بن زياد بن أنعم االفريقو ،وعبةد الةرمحن بةن أيب الزنةاد،

وفعيح بن سعيامن ،وليث بن أيب سعيم ،وحممد بن إسحاق ،وحممد بن عمرو بةن

ععقم  ،وأبو الزبري حممد بن مسعم املكو ،وأبو هالل حممد بن سةعيم الراسةبو،
ومطر الوراق وغريهم مِمن هم من بابتهم.

املرتبة الثالثة :من غعب عىل حديث املناكري لغفعته وسوء حفظةه و الفتةه
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لعثقات ،وحديثهم ضعيف ال يصعح لالحتجاج ،ومنهم :إدريب بن منبه ،وثوير

بن أيب فاخت  ،وجابر بن يزيد اجلعفو ،واحلارث بن عبداهلل األعور ،وزمع بةن

صالح ،وزيد العمو ،ورشدين بن سعد ،ورشدين بن كريب ،وعبدالرمحن بةن

زيد بن أسعم ،وعطي العويف ،وعيل بن زيةد بةن ُجةدعان ،وفردةد بةن يعقةوب

السبخو ،وجمالد بن سعيد ،وحممد بن ثابل العبةدي ،وأبةو بكةر بةن أيب مةريم
وغريهم.

املرتبة الرابعة :من حكم ععيه النقاد بالةك ،وحةديثهم أشةد ضةعفا مةن

أصحاب املرتب السةابق  ،وهةرالء مجعةتهم يف بحةث ،ونرشة بعنةوان( :الةرواة
املةوكون يف مسند أمحد بن حنبل) وعةددهم ( )44راويةا ،وهةم عةىل ثالثة
( )1

أدسام:

القسم األول :املةوكون بسبب تعمدهم الكةذب ،وعةددهم ( )9تسةع

رواة ،ودد رو لكل واحد منهم حديثا واحدا ،وهم :حسني بن دةيب حةنش،

ورشيد اهلجري ،والرسي بن إسامعيل ،وعبد الغفةار بةن القاسةم ،وعطةاء بةن
ُ

عجالن ،وعامرة بةن جةوين العبةدي ،وعمةرو بةن جةابر ،وحممةد بةن سةعيد
املصعوب ،وهالل بن زيد.

القسم الثةاأل :املةوكةون لعةدم معةرفتهم بصةناع احلةديث واشةتغاهلم
( )1نرش يف جمع األمحدي بديب يف العدد الثامن عرش سن  2105ة  .0221وذكرت يف هةذا البحةث
أحاديث كل واحد منهم ،ثم خرجتها ،وتبني أن أكثرها هلا متابعات من طرق أخر .
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بالعبادة ،فودع الكذب يف حديثهم ومها ال تعمدا ،وألجةل هةذا رمةاهم بعةا

النقاد بالكذب ،وهم ( )1أربع رواة ،ورو لكل واحد مةنهم حةديثا واحةدا،

وهم :أبان بن أيب عياش ،وخالد بن عبيد العتكو ،وعبد الواحد بن زيد القاص،
وحممد بن عبيد اهلل العرزمو.

القسم الثالث :املةوكون بسبب عدم احلفظ بمةرة ،ولةذلك ودةع اخلطةأ

الكثري يف حديثهم ،وهم ( )02عرشون راويا ،ذكرُتم يف البحث ،منهم :إسحاق

ابن أيب فروة ،وأوس بن عبد اهلل بن بريدة ،وعبةد اهلل بةن سةعيد بةن أيب سةعيد

املقربي وغريهم.

* * *
* املبحث التاسع :منهج اإلمام أمحد يف روايته لألحاديث:
من خالل تتبعنا ألحاديث املسند وجدنا لإلمةام أمحةد منهجةا يف روايتةه

لألحاديث ،سواء كان ذلك يف اإلسناد أو يف املتن ،وإليك بيان ذلك عةىل أربعة
مطالب:

املطعب األول :بيان فروق املتن واإلسناد عند تعدد طرق احلديث
املطعب الثاأل :اختصار املرويات.
املطعب الثالث :التععيق عىل بعا رواة احلديث.
املطعب الرابع :اضافته لبعا القرائن التو تركد السامع.
* * *
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املطلب األول :بيان فروق املتن واإلسناد عند تعدد طرق احلديث:
كان اإلمام أمحد يبني ألفاظ األحاديث وطردها عىل النحو التايل:
 1ـ إذا كان لعحديث أكثر من إسناد وأراد اجلمع بينها فإنه يراعةو ألفةاظ

شيوخه كام رواها عنهم ،ولو كانل يسرية ال ترثر يف املعنى ،ودةد نبةه إىل ذلةك
اي ا احلافظ ابن حجر ،فقال( :كان أمحد َ ِهلجا ببيان اختالف ألفاظ مشةاخيه) ،
( )1

ربنَا ِه َشا ُم ْب ُن َأ ِيب ِه َشام،
ومن أمثعته :دالَ ( :حدَ َثنَا َي ِزيدُ َ ،و َعبَا ُد ْب ُن َعبَادَ ،داالََ :أ ْخ َ َ
ِ
ِ
ِ
احل َس ْ ِ
احل َس ْ ِ
ةني ْب ِ
ةن
نيَ ،ع ْن َأبِي َهةا ْ ُ
ة َد َال َعبَاد :ا ْب ُن ِز َياد ةَ :ع ْن ُأ ِمهَ ،ع ْن َفاط َم َ ا ْبنَ ْ ُ
ِ
ِ
ِ
َع ِ ٍيلَ ،ع ِن النَبِ ِو َص َىل اهللُ َع َعيْ ِه َو َس َع َم َد َ
ةاب
ةالَ :مةا مة ْن ُم ْسةعمَ ،وال ُم ْسةع َم ُي َص ُ

بِم ِصيب َ ،في ْذكُرها وإِ ْن َط َال َعهدُ ها ة َد َال َعبادَ :دةدُ م َعهةدُ ها ة َفيح ِ
ث لِ َ
ةد ُ
ةذلِ َك
َ ْ َ
ْ َ
ُ ْ
َ
ُ َ َ ُ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يب ِ َهبا) .
ة َجاعا ،إِالَ َجدَ َد اهللُ َل ُه عنْدَ َذل َكَ ،ف َأ ْع َطا ُ مثْ َل َأ ْج ِر َها َي ْو َم ُأص َ
ْ
اس ْ
( )2

فقول اإلمام أمحد( :دال عباد :ابن زياد) اي أن عباد بن عباد حةني سةمى

شيخه يف الرواي ذكر اسم أبيه ال كنيته ،فقال( :هشام بن زيةاد) ،وأن يزيةد بةن

هارون ذكر الكني فقط ،فقال( :هشام بن أيب هشام) ،ودال يزيد يف حديثهَ ( :وإِ ْن

َط َال َع ْهدُ َها) ،ودال عبادَ ( :ددُ َم َع ْهدُ َها) وطال بمعنى ددم ،ولكن اإلمةام أمحةد

َيرص عىل ييز األلفاظ يف السند واملتن ،وهذا يدل عىل مد ددتةه وأمانتةه يف

التزام ألفاظ شيوخه دون تغيري ،حتى لو كان ذلك يسريا ال يرثر يف املعنى.
( )1انظر :تعجيل املنفع ص.92
( )2املسند  ،022 /2وطبع دار الرسال .057 /4

58

286

مسند اإلمام أحمد
 2ـ دد يستعمل أحيانا عند االنتقال من إسناد إىل آخةر حةرف (ح) وهةو

حرف حتويل اإلسناد عند املحدثني ،ثم يسوق احلديث مع مراعة الفةروق بةني
ِ
األحاديث ،ومن أمثعته :دالَ ( :حدَ َثنَا إِ ْس َح ُ
مح ِن ْبة ُن
الر ْ َ
يسىَ ،حدَ َثنَا َع ْبدُ َ
اق ْب ُن ع َ
َأ ِيب ِ ِ
َادَ ،عن َأبِ ِيهَ ،عةن َع ِ
الزن ِ
ةام ِر
رس ْيج َو ُح َس ْنيَ ،داالَ :حدَ َثنَا ا ْب ُن َأ ِيب ِ
ْ
ْ
الزنَاد (ح) َو ُ َ
ني :ا ْب ُن َأ ِيب َو َدةةاص ة َد َالَ :س ِم ْعة ُل ُعثْ َام َن ْب َن َع َفا َن َي ُق ُ
ول:
ا ْب ِن َس ْعةد ة َد َال ُح َس ْ ُ
ةىل اهللُ َع َعي ِ
ث َع ْن رس ِ
َما َي ْمن َ ُعنِو َأ ْن ُأ َحدِ َ
ول اهللِ َص َ
ةه َو َسة َع َم َأ ْن الَ َأكُةو َن َأ ْو َعةى
ْ
َ ُ
َأ ْص َحابِ ِه َعنْ ُهَ ،و َل ِكنِو َأ ْش َهدُ َل َس ِم ْعتُ ُه َي ُق ُ
ةو ْأ َم ْق َعةدَ ُ
يل َما ََل ْ َأ ُد ْل َف ْعيَتَبَ َ
ولَ :م ْن َد َال َع َ َ
ِم َن الن َِارَ .و َد َال ُح َس ْنيَ :أ ْو َعى َص َحا َبتِ ِه َعنْ ُه) .
( )1

فة يف هذا احلديث أن اإلمام أمحد سمعه من ثالث مةن شةيوخه ،هةم:

إسحاق بن عيسىُ ،ورسيج بن النعامن ،وحسني بن حممد ،وإنام فصل األخريين

الزناد( :عبدالرمحن) ،بينام الخران َل يذكرا ،
عن إسحاق ألنه ذكر اسم ابن أيب ِ

ني :ا ْب ُن َأ ِيب َو َداص) ومعنةا :
فبني رواي كل منهم ،ويف اإلسناد أي اَ ( :د َال ُح َس ْ ُ
َ
أن حسني بن حممد دال يف حديثه ( َعن َع ِ
ةن َسة ْع ِد ْب ِ
ةام ِر ْب ِ
ةن َأ ِيب َو َدةاص) ،وأمةا
ْ
إسحاق ورسيح فقاالَ ( :ع ْن َع ِام ِر ْب ِن َس ْعد) فقط ،وكذلك فةإن حسةينا دةال يف
ِِ
ورسيجَ ( :أ ْو َعى َأ ْص َحابِ ِه َعنْ ُه) وهذا
حديثهَ ( :أ ْو َعى َص َحا َبته َعنْ ُه) ودال إسحاق ُ
من ضبط اإلمام أمحد وحتريه ،إذ ينسب لكل واحد من شيوخه ما دال بةاحلرف،
وإن كان املراد واحدا.

( )1املسند  ،65 /2وطبع دار الرسال .520 /2
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املطلب الثاين :اختصار املرويات:
من األمور املالحظ يف منهج اإلمام أمحد اختصار املرويات ،وذلةك عةىل

النحو التايل:

 1ـ إذا وجد اإلمام روايتني متوافقتني يف العفظ أو يف املعنى جاء بةاألوىل،

ثم أورد سند الثاني بع ه أو كعه ،ثم يقول يف هنايته( :فذكر بمثعه) أو (فةذكر

بنحو  ،أو بمعنا ) فهاتان العبارتان أغنتا عن إعادة احلديث ،ولكو يكون كالم

دديقا ،دال( :بمثعه) منبها عىل أنه ال يوجد فرق لفظو بني الةروايتني ،أمةا دولةه
(بنحو ) فهو ليبني أن هناك فردا لفظيا بينهام ال يرثر يف املعنى.

ةشَ ،عةن إِب ِ
ومن أمثعته دولهَ ( :حدَ َثنَا َأ ُبةو ُم َع ِ
او َية َ َ ،حةدَ َثنَا األَ ْع َم ُ
يم
ةراه َ
ْ ْ َ
ار ِ
ِ
احل ِ
ث ْب ِن ُس َو ْيدَ ،ع ْن َعبْ ِد اهللَِ ،د َالَ :د َخ ْع ُل َع َىل النَبِ ِو َص َىل اهللُ َع َعيْ ِه
التَيْم ِوَ ،ع ْن ْ َ
َك َلتُو َع ُك و ْعكةا َش ِ
َو َس َع َم َو ُه َو ُيو َع ُك َف َم ِس ْستُ ُهَ ،ف ُق ْع ُلَ :يا َر ُس َ
ول اهللِ ،إِن َ
ةديدا؟
َ

َد َالَ :أ َج ْل ،إِ ِأل ُأو َع ُك ك ََام ُيو َع ُك َر ُجال َِن ِمنْك ُْمُ ،د ْع ُل :إِ َن َل َك َأ ْج َر ْي ِن؟ َد َالَ :ن َع ْم،
ِ
ِ
وا َل ِذي َن ْف ِيس بِي ِد ِ  ،ما َع َىل األَر ِ ِ ِ
ةوا ُ  ،إِالَ
ض ُم ْسعم ُيصي ُب ُه َأذ  ،م ْن َم َرض َف َةام س َ
َ
َ
ْ
َ
الش َج ُر َو َر َد َها) ثم دةالَ ( :حةدَ َثنَا ُ َي ْع َ
َح َط اهللُ َعنْ ُه بِ ِه َخ َطا َيا ُ ك ََام َ ُحت ُط َ
ةىلَ ،حةدَ َثنَا
األَ ْع َم ُشِ ،مثْ َع ُه) .
( )1

أي أن رواي يعىل بن عبيد مثل رواي أيب معاوي ال

ألفاظهام ،ولذلك أتى بعفظه (مثعه).
( )1املسند طبع دار الرسال .226 /6
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 2ـ ودد يأيت بعفظ (معنا ) عند مجعه بةني روايتةني ،ومةن أمثعتةه :دولةه:
ِ
مح ِن ْب ِ
مح ِنَ ،ع ْن ُس ْف َيا َنَ ،ع ْن األَ ْع َم ِ
ةن
الر ْ َ
الر ْ َ
شَ ،ع ْن ُع َام َر َةَ ،ع ْن َع ْبد َ
( َحدَ َثنَا َع ْبدُ َ
ول اهللِ َص َىل اهللُ َع َع ْي ِه َو َس َع َم َص َىل َصالَة إِالَ
َي ِزيدَ َ ،ع ْن َع ْب ِد اهللَِ ،د َالَ :ما َر َأ ْي ُل َر ُس َ
ب وا ْل ِع َش ِ
ِ ِ
الصة ْب َح َي ْو َم ِئةذ لِغ ْ ِ
ني املَْغ ِ
ةاء بِ َج ْمةعَ ،و َص َ
َةري
مج َع َب ْ َ
اُتا ،إِالَ َأ َن ُه َ َ
ْةر ِ َ
ةىل ُ
ملي َق َ
ِ ِ
اُتا) ،ثم دالَ ( :حدَ َثنَا َأ ُبو ُم َع ِ
او َي َ َ ،حدَ َثنَا األَ ْع َم ُشَ ،ع ْن ُع َام َر َةَ ،م ْعنَا ُ ) .
مي َق َ
( )1

يريد اإلمام أمحد أن رواي أيب معاوي تشبه رواي عبةدالرمحن بةن مهةدي

بمعناها.

 3ـ كام أنه من أجل هذا الغرض دد يسةتعمل لفةظ (املَْ ْعنَةى) ،ويريةد أن

العفظ الذي أورد هو لعشي األول ،وأما رواي الشي الثاأل فهو توافقه باملعنى
َي َيىَ ،ع ِ
ةن األَ ْع َم ِ
ةشَ ،حةدَ َثنِو ُع َةام َر ُةَ ،حةدَ َثنِو
فقط ،ومن أمثعته :دالَ ( :حدَ َثنَا َ ْ
األَ ْس َو ُد ْب ُن َي ِزيدَ َ ،د َالَ :د َال َعبْدُ اهللَِ .و َأ ُبو ُم َع ِ
او َي َ َ ،حدَ َثنَا األَ ْع َم ُشَ ،عة ْن ُع َةام َر َة.

َوا ْب ُن َج ْع َفرَ ،حدَ َثنَا ُش ْعبَ ُ َ ،ع ْن ُس َعيْ َام َنَ ،د َالَ :س ِم ْع ُل ُع َام َر َةَ ،ع ِن األَ ْس َو ِدَ ،ع ْن َعبْ ِد اهللِ،
عشي َط ِ
ِ
ان ِم ْن َن ْف ِس ِه ُج ْزءا ،الَ َي َر إِالَ َأ َن َحتْام َع َعيْ ِه
جي َع ْل َأ َحدُ ك ُْم ل َ ْ
(املَْ ْعنَى)َ ،د َال :الَ َ ْ
ِ
ِ
َأ ْن َين َ ِ
ف َع ْن َي ِمينِ ِهَ ،ف َع َقدْ َر َأ ْي ُل َر ُس َ
َْصةافِ ِه
َْص َ
ول اهللِ َص َىل اهللُ َع َعيْه َو َس َع َم َأ ْكثَ ُر ان َ
َع ْن َي َس ِ
ار ِ ) .
( )2

يريد أن لفظ احلديث الذي ساد هو لشيخيه َييى بن سعيد ة وهو القطان

( )1املسند طبع دار الرسال .402 /46
( )2املسند  109 /2وطبع دار الرسال .260 /7
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ة وأليب معاوي ة وهو حممد بن خازم ال

فهو توافقهام يف املعنى.

ير ة وأما رواي حممد بن جعفر غنةدر

وهذا الذي ذهب إليه اإلمام أمحد ذهب إليه أي ا كثري من املُحدِ ثني كسةفيان

الثوري ،وابن معني ،وهو مذهب اإلمام مسعم وأيب داود والةمةذي وغةريهم،
ط واإل ْت َق ِ
ةديثِو ِمةن ال َ ةب ِ
ِ
ِ
ةان أ ْن
ْ
ودال اإلمام أبوعبد اهلل احلاكم( :إ َن مِمَا َي ْعز ُم احلَ ْ َ َ
ول :نَحو  ،فال َ ِ
ني أ ْن ي ُق َ ِ
َي ُل ل ُه أ ْن َي ُق َ
ولِ :مثْ َع ُه إالَ َب ْعةدَ أ ْن
ُي َف ِر َق َب ْ َ َ
ول :مثْ َع ُه ،أو َي ُق َ ْ َ ُ
ول :نَحو إذا كا َن َع َىل ِمثْ ِل مع ِ
يع َعم أهنام َع َىل َل ْفظ واحدِ َ ،
انيه) .
ََ
وَي ُل ل ُه أ ْن َي ُق َ ْ َ ُ
َ ْ َ َُ
( )1

املطلب الثالث :التعليق عىل بعض رواة احلديث:
من الق ايا التو سعكها اإلمام أمحد يف املسند التععيق عةىل بعةا الةرواة

والتعريف هبم بام يزيل اإلشكال عنه ،وهةذا التعريةف يةأيت بةه تةارة بعةد رسد

احلديث ،وتارة يف أثناء اإلسناد ،ولكنه يذكر مفصوال مِميزا ،لئال يظةن أنةه مةن

زيادة الراوي نفسه ،ولذلك يستعمل كعم (يعنو) أو كعم ( :وهو) ،وكنل دةد
مجعل تععيقات اإلمام أمحد يف املسند ،ونرشُتا يف بحث .
( )2

ِ
ةر َ
وخ،
ومن األمثع يف ذلك دولهَ ( :حدَ َثنَا َع ْبدُ َ
ةر ْبة ُن َف ُ
الص َمدَ ،حدَ َثنَا ُع َم ُ

( )1سرالت السجزي لعحاكم ص  .412ومن املحدثني من منع ذلك كشعب بن احلجاج ،نقعه عنه
الرامهرمزي يف املحدث الفاصل ( ،)512واخلطيب يف الكفاي ص .024

( )2عنوان البحث( :معجم بالرجال الذين وردت فيهم أدوال يف مسند أمحةد) ،نرشة يف جمعة كعية
الععوم اإلنساني  ،يف جامع اإلمارات العربي املتحدة ،سن 1996م.
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الز َب ْ ِريَ ،ع ْن ِعك ِْر َم َ ...إل )  .ودوله أي اَ ( :حدَ َثنَا َع َام ُر
َحدَ َثنِو َحبِيب َي ْعنِو ا ْب َن ُ
ابن ُحمَمد ،وهو ابن ُأ ْخ ِ
ل ُس ْف َيا َن الثَ ْو ِر ِيَ ،ع ْن َمن ُْصور ...إل ) .
ْ ُ َ َ َُ ْ ُ
( )1

( )2

ويعحق هبذا ما يرد من توثيق وت عيف لعرواة ،فمةن ذلةك دةول اإلمةام
أمحدَ ( :حدَ َثنَا َأ ُبو النَ ْ ِ َ ،حدَ َثنَا َأ ُبو َع ِقيل َد َال َعبْدُ اهللِ ْب ُن َأ ْمحَدَ َ :د َال َأ ِيبَ :و ُه َو َعبْدُ اهللِ
احل ِد ِ
ِ
ِ
محز َة. )...
يث ،ثِ َق ة َحدَ َثنَا ُع َم ُر ْب ُن َ ْ
ا ْب ُن َعقيل َصال ُح ْ َ
( )3

ِ
ِ
رس ِائ َيلَ ،د َ
ةالَ :سة َأ ْل ُل َأ ِيب
ومن ذلك أي ا ،دال أمحدَ ( :حدَ َثنَا َع ُيل ْب ُن َأ ِيب إ ْ َ
َعنْ ُه َف َق َالَ :شيْ ثِ َق . )...
()4

ودد يذكر اإلمام بعا الق ايا التو تتععق بععم ععل احلديث ،فمن ذلك

اج ْب ُن َأ ْر َطا َةَ ،ع ْن َع ْم ِرو ْب ِن ُشة َع ْيب،
احل َج ُ
دولهَ ( :حدَ َثنَا َي ِزيدُ ْب ُن َه ُارو َنَ ،أ ْخ َ َ
ربنَا ْ َ
ول اهللِ َص َىل اهللُ َع َع ْي ِه َو َسة َع َم َر َد ا ْبنَتَة ُه إِ َىل َأ ِيب ا ْل َع ِ
َع ْن َأبِ ِيهَ ،ع ْن َجدِ ِ َ ،أ َن َر ُس َ
ةاص
بِمهر ج ِديد ،ونِكَاح ج ِديد [ َد َال َعبدُ اهللِ بن َأ ْمحَدَ ]َ :د َال َأ ِيبِ :يف ح ِد ِ
يث َح َجةاح:
ْ ُ
ْ
َ
َ
َْ َ
َ

ِ
ِ
اج ِم ْن َع ْم ِرو
احل َج ُ
َر َد َز ْين ََب ا ْبنَتَ ُهَ ،د َالَ :ه َذا َحديث َضعيفَ ،أ ْو َد َالَ :وا َ ،و ََل ْ َي ْس َم ْع ُه ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ةو :الَ ُي َس ِ
ةاوي
ةوَ ،وا ْل َع ْر َزم ُ
ا ْب ِن ُش َعيْب إِن ََام َسم َع ُه م ْن ُحم َ َمد ْب ِن ُعبَيْةد اهللِ ا ْل َع ْر َزم ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
احل ِد ُ
مها
الصح ُ
يث َ
يح ا َلذي ُر ِو َيَ :أ َن النَبِ َو َص َىل اهللُ َع َعيْه َو َس َع َم َأ َد َر ُ َ
َحديثُ ُه َشيْئاَ ،و ْ َ

( )1املسند طبع دار الرسال .402 /46
( )2املسند طبع دار الرسال .149 /25
( )3املسند طبع دار الرسال .156 /9
( )4املسند طبع دار الرسال .101 /02
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َع َىل النِك ِ
َاح األَ َو ِل) .
( )1

ودوله أي ا( :حدَ َثنَا و ِكيع ،حدَ َثنَا س ْفيا ُن ،حدَ َثنَا َأبو َعون ُحمَمدُ بن ُعبي ِ
ةد اهللِ
َ ْ ُ َْ
ُ ْ
َ
ُ َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ةر َوا َنَ ،د َ
َيةدِ ُ
ةال:
ث َم ْ
ةر َةَ ُ ،
الثَ َقف ُوَ ،ع ْن َعبْد اهللِ ْب ِن َشدَ ادَ ،د َالَ :سم ْع ُل َأ َبةا ُه َر ْي َ
تَو َضئُوا ِمِما مس ِ
ةب
ل الن َُارَ ،د َالَ :ف َأ ْر َس َل َم ْر َوا ُن إِ َىل ُأ ِم َس َع َم َ َ ،ف َس َأ َهلَاَ ،ف َقا َل ْ
ةلَ :هن َ َ
َ
َ َ َ
ِ
ِ ِ
ِ
الص َال ِةَ ،و ََل ْ َي َم َب َمةاء) ثةم
النَبِ ُو َص َىل اهللُ َع َعيْه َو َس َع َم عنْدي كَتفاُ ،ث َم َخ َر َج إِ َىل َ
ِ
احل ِد َ
يث) .
دال عبد اهلل( :و َد َال َأ ِيبََ :ل ْ َي ْس َم ْع ُس ْفيَا ُن م ْن َأ ِيب َع ْون إِالَ َه َذا ْ َ
( )2

ودد يكون التععيق صادرا من عبد اهلل ،فمن ذلك ما روا عن أبيةه ،دةال:
وبَ ،حدَ َثنَا َأ ِيبَ ،ع ِن ا ْب ِن إِ ْس َح َ
اقَ ،حدَ َثنِو َأ ُبو ُعبَيْدَ َة ْب ُن ُحم َ َم ِد ْب ِن َع َام ِر
( َحدَ َثنَا َي ْع ُق ُ
ِ
ِ
ار ِ
ِ
ِ
احل ِ
ث ْب ِن ن َْو َفلَ ،د َال ،)...ثم
ا ْب ِن َيارس َع ْن م ْق َسم َأ ِيب ا ْل َقاس ِمَ ،م ْو َىل َعبْد اهللِ ْب ِن ْ َ

ِ
دال عبد اهلل يف آخر احلديثَ ( :
مح ِن [ ُه َو َع ْبدُ اهللِ ْبة ُن َأ ْمحَةدَ ]َ :أ ُبةو
الر ْ َ
دال َأ ُبو َع ْبد َ
اس ُم ُه ُحم َ َمد ،ثِ َق َ ،و َأ ُخو ُ َس َع َم ُ ْب ُن ُحم َ َم ِد ْب ِن َع َامرََ ،ل ْ َي ْر ِو َعنْ ُه إِالَ َع ِ ُيل ْب ُن
ُع َب ْيدَ َة َه َذا ْ
رب ُ َ ،و ِم ْق َسم َل ْي َب بِ ِه َب ْأس) .
َز ْيدَ ،والَ َن ْع َع ُم َخ َ َ
( )3

واألمثع يف ذلك كثرية ،ودد مجعتها يف املذكور آنفا.

املطلب الرابع :إضافته لبعض القرائن التي تؤكد السامع:
دد ي يف اإلمام أمحد بعا القرائن التو تركد سامع احلديث من شيخه،
( )1املسند طبع دار الرسال .542 /22
( )2املسند طبع دار الرسال  007 /11ة .005
( )3املسند طبع دار الرسال .625 /22
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ودد يذكر أحيانا مكان سامعه من شيخه ،ويذكر كذلك زمن سامعه منه ،ويةذكر

أي ا طريق سامعه من شيخه ،وأهنا كانل دراءة أو سامعا من لفظةه ،كةام يةذكر
أحيانا درائن تدل عىل سامع الرواة من شيوخهم ،واألمثع توضح ذلك:

 1ـ فمةن القةرائن التةو يركةد فيهةا السةامع ،دولةهَ ( :حةدَ َثنَا َع َفةا ُن ِمة ْن
ِكتَابِ ِه ...إل )  ،ودالَ ( :حدَ َثنَا ُح َس ْني ِيف َت ْف ِس ِري َش ْي َبا َن ...إل ) .
( )2

( )1

 2ـ ومن القرائن ذكر ملكان السامع ،فمن ذلةك دولةهَ ( :حةدَ َثنَا َع ْبةدُ اهللِ
ِ
احل ِ ِ
ةارو َن،
ارث املَْ ْخ ُزوم ُ
ا ْب ُن ْ َ
ةو ،بِ َمكَة َ ...إلة )  ،ودةالَ ( :حةدَ َثنَا َي ِزيةدُ ْبة ُن َه ُ
( )3

بِ َب ْغدَ ا َد ...إل ) .
()4

ِ
ةيل ْبة ُن
 3ـ ومن القرائن ذكر لتاري السامع ،ومن ذلك دولهَ ( :حةدَ َثنَا َع ُ
اش ِم ب ِن ا ْل ِرب ِ
ه ِ
اجلبَ ِ
ةار ْبة ُن
يدِ ،يف َسنَ ِ َسبْع َو َسبْ ِع َ
َ
ني ...إل )  ،ودالَ ( :حدَ َثنَا َعبْدُ ْ َ
ْ َ
( )5

ايبِ ،يف َسنَ ِ َث َامن َو ِما َئت ْ ِ
ُحم َ َمد ْ
َني. )...
اخلَ َط ِ ُ
( )6

 4ـ ودد يذكر بعا درائن السامع لشيوخه أو من فودهم ،ومن ذلك دوله:
ابَ ،حدَ َثنَا َس ِعيدَ ،ع ْن ُح َس ْني املُْ َع ِع ِمَ ،د َال :ة َي ْعنِو َعبْدَ ا ْل َو َه ِ
( َحدَ َثنَا َعبْدُ ا ْل َو َه ِ
اب،
( )1املسند  ،444 /1وطبع دار الرسال .067 /42
( )2املسند  ،015 /2وطبع دار الرسال .75 /1
( )3املسند  ،110 /0وطبع دار الرسال .019 /21
( )4املسند طبع دار الرسال .020 /05
( )5املسند  ،060 /6وطبع دار الرسال .095 /14
( )6املسند  ،051 /6وطبع دار الرسال .09 /11
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َو َددْ َس ِم ْعتُ ُه ِمنْ ُه َي ْعنِو ُح َسيْنا ة َع ْن َع ْم ِرو ْب ِن ُش َعيْب. )...
ِ
مح ِنَ :مالِكَ ،و َحدَ َثنَا َر ْوحَ ،حدَ َثنَا َمالِكَ ،عة ْن
الر ْ َ
ودولهَ ( :د َر ْأ ُت َع َىل َعبْد َ
مح ِنَ :و َددْ َس ِم ْعتُ ُه ِم ْن َمالِك) .
الر ْ َ
وسى ْب ِن ُع ْقبَ َ  )...ثم دال اإلمامَ ( :د َال َعبْدُ َ
ُم َ
( )1

( )2

* * *

* املبحث العارش :العلو والنزول يف املسند:
تةاوح أسانيد اإلمام أمحد يف املسند ما بني أربع رواة اىل مخس  ،ودد يععو

أحيانا فينقص العدد ،كام أنه دد ينزل يف أحيان أخر فيزيد العدد.

واإلسناد العايل هو :ما دل عدد رواته إىل رسول اهلل صىل اهلل ععيه وسعم،

وهو الذي يسمى بالععو املطعق.

أما اإلسناد النازل فهو :الذي يقابل العايل ،وهو اإلسناد الذي َكثُةر عةدد

رواته بالنسب لسند آخر.

وكان املحدِ ثون َيرصون عىل اإلسناد العايل ،ألن الععو ة كةام يقةول ابةن

الصالح ة ( ُيبعد اإلسناد من خعل ،أل َن ّ
كل رجل من رجاله َيتمل أن يقع اخلعل

من جهته سهوا أو عمدا ،ففو د ّعتهم د ّع جهات اخلعل ،ويف كثرُتم كثرة جهات

اخلعل)  ،ولكن ال بد من القول بأن الععو والنزول ال يرثر عىل درجته احلديثي ،
( )3

( )1املسند طبع دار الرسال .594 /22
( )2املسند طبع دار الرسال .012 /9
( )3املسند  ،015 /2وطبع دار الرسال .75 /1
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إالَ أن الععو فيه احتامل بأن اخلطأ فيه أدل.
الرحع يف طعب الععم،
وألجل هذ الفائدة يف الععو حرص املحدِ ثون عىل ِ

لعحصول عىل األسانيد العالي  ،فقد رو اخلطيب بإسناد إىل حرب بن إسامعيل
اإلسةن ِ
ِ
ِ ِ
ب ِ
َاد
ايلَ ،د َالَ :ط َع ُ
الر ُج ِل َي ْط ُع ُ
ب ِ ْ
األَ ،د َالُ :سئ َل َأ ْمحَدُ َع ِن َ
اإل ْسنَا َد ال َع ِ َ
ا ْلك ْر َم ّ
ف ،ألَ َن َأصحاب َعب ِ
ةد اهللَِ كَةانُوا َي ْر َح ُعةو َن ِمة َن ا ْلكُو َفة ِ إِ َىل
ال َع ِايل ُسنَ َع َم ْن َس َع َ
ْ َ َ ْ

ا َْمل ِدينَ ِ َف َيتَ َع َع ُمو َن ِم ْن ُع َم َرَ ،و َي ْس َم ُعو َن ِمنْة ُه) ورو أي ةا بإسةناد إىل َع َةامر بةن
َاد ا ْلع ُع ِ
رجاء ،دال :س ِمع ُل َأمحد بن حنبل ،يقولَ ( :ط َعب إِسةن ِ
السةنَ ِ ) ،
ُ ِ
َ ْ
َ َ
ةو مة َن ُ
ُ ْ
( )1

طوف اإلمام أمحد يف األمصار لعسامع من أئم احلديث.
وهلذا ّ

ودد رو اإلمام أمحد عددا من األحاديث العالي وهةو التةو تعةرف بةة

(الثالثيات يف املسند) ،أي األحاديث التو بينه وبةني رسةول اهلل صةىل اهلل ععيةه

وسعم ثالث رواة ،وهو أعىل أسانيد يف املسند ،وتبع ( )442حديثا ،ودد مجعها

اإلمام حمب الدين إسامعيل بن عمر املقديس (ت  ،)624لكنه تويف دبل إكامهلةا،

فأكمعها رفيقه اإلمام احلافظ الععم ضياء الةدين املقةديس (ت )614رمحهةام اهلل

تعاىل ،ثم رشحها الشي العالم حممد بن أمحد السفارينو (ت  ،)2255وسام :
ودرة عني املُ ْس َعد برشح ثالثيات مسند ِ
اإلمام أمحد)  ،ودال
( َن َفثات صدر املُك َْمد ّ
( )2

( )1اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع لعخطيب البغدادي .204 /2
( )2طبع هذا الرشح يف جمعدين باملكتب االسالمو يف بريوت ست ( ،)2452بتحقيق الشي العالم
عبد القادر األرنروط رمحه اهلل تعاىل ،ثم أعاد طبعه أكثر من مرة.
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يف مقدمته ( :فال جرم بعد عزمنا بعةد الةديةد وجزمنةا بعةد التقييةد عةىل رشح

ثالثيات مسند موالنا وددوتنا وإمامنا وعمدتنا اإلمام أمحد بن حممد بن حنبةل،

إمام كل حنبيل ،مِما أخرجه اإلمام العاَل املحقق جمةد الةدين إسةامعيل بةن عمةر
املقديس ،واإلمام احلافظ ضياء الدين املقديس رمحهام اهلل).

ومن الثالثيات :دال اإلمام أمحدَ ( :حدَ َثنَا ُس ْفيَا ُنَ ،ع ْن َعبْ ِد اهللِ ْب ِ
ةن ِدينَةار،
ةىل اهللُ َع َعي ِ
ِ
ةه َو َسة َع َم َع ِ
ةب َف َق َ
ةو َص َ
ةال :الَ آ ُك ُعة ُه،
ةن ال َ ِ
ْ
َع ِن ا ْب ِن ُع َم َرُ ،سئ َل النَبِ ُ
َوالَ ُأ َح ِر ُم ُه) .
( )1

أما األسانيد النازل يف املسند ،فإن اإلمام أمحد دد يروي سندا فيه ست رواة

أو سبع  ،إالَ أن هذا دعيل.

ومن أمثع اإلسناد الذي فيه ست رواة ،ما جاء يف مسند ابن مسعود ريض اهلل
ِ
ِ
احل َس ِنَ ،عة ْن
عنه ،دال اإلمامَ ( :حدَ َثنَا َعبْدُ َ
الص َمدَ ،حدَ َثنَا ه َشامَ ،ع ْن َدتَا َد َةَ ،ع ِن ْ َ
ِعمرا َن ْب ِن ُح َصنيَ ،ع ْن َعبْ ِد اهللِ ْب ِن مس ُعودَ ،أ َن ُه َد َالَ :حتَدَ ْثنَا َليْ َع ِعنْةدَ رس ِ
ةول اهللِ
َ ْ
ْ
َْ
َ ُ

ِ
احل ِد َ
يثُ ،ث َم َر َج ْعنَا إِ َىل َأ ْه ِعنَا ...احلديث) .
َص َىل اهللُ َع َع ْيه َو َس َع َم َحتَى َأك َْر ْينَا ْ َ
( )2

ومن أمثع اإلسناد الذي فيه سبع رواة ،ما جاء يف مسند أيب بكر الصديق
ِ
ِ
يم ْب ُن إِ ْس َح َ
األَ ،د َالَ :حدَ َثنِو النَ ْ ُ ْب ُن
ريض اهلل عنه ،دال ( َحدَ َثنَا إِ ْب َراه ُ
اق ال َطا ْل َق ُ
ِ
ِ
ُشم ْيل املَْ ِ ِ
ربا ُء ْب ُن ن َْو َفلَ ،ع ْن
از ُألَ ،د َالَ :حدَ َثنو َأ ُبو َن َعا َم َ َ ،د َالَ :حدَ َثنو َأ ُبو ُهنَ ْيدَ َة ا ْل َ َ
َ

( )1املسند .9 /0
( )2املسند .102 /2
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ِ ِ
يض اهللُ َعنْة ُهَ ،د َ
ةالَ :أ ْصةبَ َح
َواالَ َن ا ْل َعدَ ِو ِيَ ،ع ْن ُح َذ ْي َف َ َ ،ع ْن َأ ِيب َبكْر ِ
الصدِ يقَ ،ر َ
َر ُس ُ
ات َي ْوم َف َص َىل ا ْل َغدَ ا َة ...احلديث) .
ول اهللِ َص َىل اهللُ َع َع ْي ِه َو َس َع َم َذ َ
( )1

أما أنزل إسناد لإلمام أمحد يف املسند ،فهو إسةناد تسةاعو ،وهةو اإلسةناد

مح ِن
الر ْ َ
الوحيد يف املسند فيام أععم ،دال اإلمام أمحد يف مسند أيب أيوبَ ( :حدَ َثنَا َع ْبدُ َ
ِ
ِ
ِ ِ
الربِي ِع ْب ِن
ا ْب ُن َم ْهد ٍيَ ،ع ْن َزائدَ َة ْب ِن ُددَ ا َم َ َ ،ع ْن َمن ُْصورَ ،ع ْن هالَل ْب ِن ِي َسافَ ،ع ِن َ
ِ
مح ِن ْب ِن َأ ِيب َل ْي َىلَ ،ع ِن ا ْم َر َأة ِم َن األَن َْص ِ
ار،
الر ْ َ
ُخثَ ْيمَ ،ع ْن َع ْم ِرو ْب ِن َم ْي ُمونَ ،ع ْن َع ْبد َ
ِ
ِ
ةر َأ ُث ُع َ
ةث
َع ْن َأ ِيب َأ ُي َ
وبَ ،ع ِن النَبِ ِو َص َىل اهللُ َع َع ْيه َو َس َع َم َد َالَ :أ ُي ْعج ُز َأ َحدُ ك ُْم َأ ْن َي ْق َ
ِ
الص َمدُ ِيف َل ْي َع َف َقدْ َد َر َأ َل ْي َعت َِئذ ُث ُع َث
ا ْل ُق ْرآن ِيف َل ْي َع َ ،فإِ َن ُه َم ْن َد َر َأ ُد ْل ُه َو اهللُ َأ َحد اهللُ َ
ا ْل ُقر ِ
آن) .
ْ
( )2

واحلديث روا احلافظ الةذهبو يف كتابةه (معجةم الشةيوخ الكبةري) مةن

طريق اإلمام أمحد ،ثم دال( :هذا حديث صالح اإلسناد ،من األفراد ،وال نععةم
حديثا بني أمحد بن حنبل فيةه وبةني النبةو صةىل اهلل ععيةه وسةعم تسةع أنفةب

سوا  ،وهو مِما اجتمع يف سند ست تابعيون ،يروي بع ةهم عةن بعةا وهةذا
ال نظري له) .
( )3

* * *
( )1املسند  1 /2ة .5
( )2املسند .125 /5
( )3معجم الشيوخ لعذهبو .059 /0
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* املبحث احلادي عرش :تكرر األحاديث واملسانيد يف املسند:
وفيه مطلبان:
املطعب األول :عدَ ة أحاديث املسند.
املخرج ة أحةةاديثهم يف
املطعةةب الثةةاأل :عةةدد الصةةحاب والصةةحابيات َ

املسند:

* * *
املطلب األول :عدَ ة أحاديث املسند:
اختعف الععامء يف عدد أحاديث املسةند اختالفةا كبةريا ،فمةن دائةل إهنةا

ثالثون ألف حديث  ،ومن دائل :إهنا أربعون ألف حديث  ،ودال احلافظ ابةن
( )2

( )1

عساكر( :والكتاب كبري العدد واحلجم ،مشهور عند أرباب الععةم ،تبعة عةدد

أحاديثه ثالثني ألفا ،سةو املعةاد ،وغةري مةا أحلةق بةه ابنةه عبةداهلل مةن عةايل
اإلسناد) .
( )3

ودال األستاذ العالم شي بعا مشاخينا أمحد حممد شاكر رمحه اهلل( :هو

عىل اليقني أكثر من ثالثني ألفا ،ودد ال يبع األربعني ألفا) .
()4

( )1منادب اإلمام أمحد البن اجلوزي ص .292
( )2خصائص املسند أليب موسى املدينو ص.04
( )3يف ترتيب أسامء الصحاب البن عساكر ص.42
( )4مقدم املسند .04 /2
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وذكر مرلفو دائرة املعارف االسالمي بأهنا مةا بةني ( )05اىل ( )09ألةف

حديث .
( )1

ووصل العدد يف طبع مرسس الرسال لعمسند (. )07617
( )2

دمل بعدّ حديثه حديثا حديثا عىل الطبع امليمني القديمة فوجةدُتا
ودد ُ

( )05212حديثا باملكرر وبزيادات عبداهلل يف املسند تزيد أو تنقص دعيال .
( )3

ودد تويف اإلمام أمحد دبل إ ام تنقيحه ،وهةذا مةا يفرسة وجةود التكةرار

والتداخل يف مسانيد الرئيس  ،فقد دال احلةافظ ابةن عسةاكرُ ( :خعةط فيةه بةني

أحاديث الشاميني واملدنيني ...بل دد امتزج يف بع ه أحاديث الرجال بأحاديث
النسوان ...و َكثُر فيه تكرار احلديث املعاد املروي بعينه باملتن واإلسناد ،حتى ربام

أعيد احلديث الواحد فيه ثالث مرار لغةري فائةدة يف إعادتةه ،بةل جمةرد تكةرار،

ولسل أظن ذلك إن شاء اهلل ودع من جه أيب عبد اهلل رمحه اهلل ،فإن حمعه يف هذا

الععم أوىف ،ومثل هذا عىل مثعه ال خيفى ،ودد نرا تويف دبل ُتذيبه ...وترتيبه) ،
()4

( )1دائرة املعارف اإلسالمي .299 /2
( )2مسند أمحد طبع مرسس الرسال  ،624 /15ويالحةظ أن هةذا العةددَل يةراع اإلسةناد الةذي
يرويه اإلمام أمحد عن شيخني فأكثر متتابعني.

( )3ذكرت سابقا أن هناك بعا املسانيد سقطل من طبع املسند القديمة وكةذلك احلديثة طبعة

الرسال  ،هذا وال أستطيع أن أحتقق من سبب التفاوت يف العدد بني ما دمل به ،وبني ما انتهةل

إليه طبع الرسال .

( )4ترتيب أسامء الصحاب البن عساكر ص .44
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ودال أبو الفرج ابن اجلوزي( :مات دبل تنقيحه وُتذيبه)  ،ودةال احلةافظ ابةن
( )1

محه اهلل َت َع َاىل َل يرتب مسانيد املق ِعني ،فرتبها َو َلد عبةد اهلل،
حجرَ ( :وكَا َن َأ ْمحد َر َ
َف َودع ِمنْ ُه إغفال كَبِري من جعل املْ ِ
دأل ِيف َ
الشامو َون َْحو َذلِك) .
( )2

ومن أمثع رواي احلديث من غري فائدة يف اإلسناد أو يف املتن أو فيهام ،مةا
روا يف مسند ابن عمر دالَ ( :حدَ َثنَا َعبْدُ املَْ ِع ِكَ ،حدَ َثنَا ِه َشام َي ْعنِو ا ْب َن َس ْعدَ ،ع ْن
َزي ِد ب ِن َأس َعمَ ،عن َأبِ ِيه َد َال :د َخ ْع ُل مع اب ِن ُعمر َع َىل َعب ِ
ةد اهللِ ْب ِ
ةن ُمطِيةع َف َق َ
ةال:
ْ
َ َ ْ
َ
ْ ْ ْ َ ْ
ََ

ِ
مح ِن َض ُعوا َل ُه ِو َسا َدةَ ،ف َق َال :إِن ََام ِجئْت َُك ألُ َحدِ َث َك َح ِديثا َس ِم ْعتُ ُه
الر ْ َ
َم ْر َحبا بِ َأ ِيب َع ْبد َ
ةىل اهللُ َع َعي ِ
ِم ْن رس ِ
ول اهللِ َص َىل اهللُ َع َع ْي ِه َو َس َع َمَ ،س ِم ْع ُل َر ُس َ
ةول اهللِ َص َ
ةه َو َسة َع َم
ْ
َ ُ
َي ُق ُ
ات َو ُه َو
ولَ :م ْن ن ََز َع َيدا َم ْن َطا َع ِ اهللَِ ،فإِ َن ُه َي ْأ ِيت َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِ الَ ُح َج َ َل ُهَ ،و َم ْن َم َ
وت ِميتَ ج ِ
َم َف ِ
اه ِع َي ) ،ثم روا يف موضع آخر من مسند ابن
ارق لِ ْع َج َام َع ِ َ ،فإِ َن ُه َي ُم ُ
َ
عمر هبذا اإلسناد واملتن .
( )3

دعل :ودد ودع مثل هذا التكرار لةبعا كبةار املحةدثني ،وعةىل رأسةهم

اإلمام البخاري ،فقد ذكر احلافظ ابن حجر بأن مجع ما كةرر البخةاري بسةند
ومتنه نحو عرشين حديثا .
()4

( )1املصعد األمحد 42

( )2املعجم املفهرس أو مريد أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة البن حجر ص 209
( )3مسند أمحد  ،54 /0و.251 /0

( )4فتح الباري  26 /2دال( :وال يوجد فيه حديث واحد مذكور بتاممه سندا ومتنا يف موضةعني أو
أكثر إال نادرا ،فقد عنو بعا من لقيته بتتبع ذلك فحصل منه نحو عرشين موضعا).

72

300

مسند اإلمام أحمد
ودد يكون التكرار ألسباب تتععق باألسانيد واملتون ،ودد تتبعتها فوجدت

أن فيها فوائد جعيع  ،وإليك ذكرها ،مع ذكر مثال لكل فائدة:

الفائدة األوى :االختالف يف شي اإلمام أمحد ،وهذ الفائدة هةو األكثةر

يف التكرار ،وأمثعتها ظاهرة وكثرية جدا.

وال بأس من ذكر مثال واحد ،فقد ذكرنا آنفا حديث ابن عمر عةن النبةو
صىل اهلل ععيه وسعم دالَ ( :م ْن ن ََز َع َيدا ِم ْن َطا َع َ ،فإِ َن ُه َي ْأ ِيت َي ْو َم ا ْل ِق َيا َمة ِ الَ ُح َجة َ

َل ُه )...احلديث ،وذكرنا أنه روا عن أيب عامر ال َع َقدي عن هشام بن سعد عن زيد

ابن أسعم عن أبيه عن ابن عمر به ،ثم كرر بدون فائدة يف موضع آخةر ،ولكةن
احلديث روا من أربع طرق أخر  ،وإليك بيان ذلك:

فقد روا عن حسن بن موسى عن عبد الرمحن بن عبد اهلل بن دينةار عةن

زيد بن أسعم به.

وروا عن يونب بن حممد عن ليث عن حممد بن عجالن عن زيد بن أسعم به.
وروا عن هاشم بن القاسم عن عبد الرمحن بن عبد اهلل بن دينار عن زيد

ابن أسعم به.

مطرف عن زيد بن أسعم به .
وروا عن عيل بن عياش عن حممد بن ِ
( )1

فتبني أن هذا التكرار يف غاي األمهي  ،وهةو بةاملعنى االصةطالحو لةيب

تكرارا.

( )1املسند طبع الرسال  ،051 /9و ،22 /22و ،044و.427
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َييَىَ ،ع ْن ا ْب ِ
ةن
الفائدة الثانية :الععو يف اإلسناد :ومن أمثعته دولهَ ( :حدَ َثنَا َ ْ
جريجَ ،أ ْخرب ِأل عمرو بن ِدينَارَ ،أ َن َأبا َ ِ
ةرب ُ َ :أنَة ُه
َ
ََ َ ُْ ْ ُ
َُْ
رب ُ َأ َن ا ْب َن َعبَاس َأ ْخ َ َ
الش ْعثَاءَ ،أ ْخ َ َ
ولَ :م ْن ََل َ ِ
بَ ،و ُه َو َي ُق ُ
َس ِم َع َر ُس َ
ول اهللِ َص َىل اهللُ َع َعيْ ِه َو َس َع َم َ ْ
جيدْ إِ َزارا َو َو َجدَ
خي ُط ُ
ْ
نيَ ،و َو َجدَ ُخ َف ْ ِ
جيدْ َن ْع َع ْ ِ
َرس ِاو َيل َف ْعيَ ْعبَ ْس َهاَ ،و َم ْن ََل َ ِ
ةني َف ْعيَ ْعبَ ْسة ُه َام ، )...ثةم أعةاد
َ
ْ
( )1

ةر ْيجَ ،و َر ْوح،
احلديث هبذا اإلسناد ،دالَ ( :حدَ َثنَا ُحم َ َمدُ ْب ُن َبكْرَ ،أ ْخ َ َ
ربنَةا ا ْبة ُن ُج َ
الشعثَ ِ
ِ
اءْ ،
رب ُ َد َال:
رب ِأل َع ْم ُرو ْب ُن دينَارَ ،أ َن َأ َبا َ ْ
أخ َ َ
َد َالَ :حدَ َثنَا ا ْب ُن ُج َر ْيجَ ،د َالَ :أ ْخ َ َ
بَ ،ي ُق ُ
َحدَ َثنِو ا ْب ُن َع َباسَ ،أ َن ُه َس ِم َع َر ُس َ
ول:
ول اهللِ َص َىل اهللُ َع َع ْي ِه َو َس َع َم َو ُه َو َ ْ
خي ُط ُ
ةنيَ ،و َو َجةدَ ُخ َف ْ ِ
جيدْ َن ْع َع ْ ِ
جيدْ إِ َزاراَ ،و َو َجدَ َرس ِاو َيلَ ،ف ْع َي ْع َب ْس َهاَ ،و َم ْن ََل َ ِ
َم ْن ََل َ ِ
ةني،
َ
ْ
ْ
ربنَا َع ْم ُرو ْبة ُن ِدينَةارَ ،عة ْن
َف ْع َي ْع َب ْس ُه َام)  ،ثم روا عاليا فقالَ ( :حدَ َثنَا ُه َش ْيمَ ،أ ْخ َ َ
( )2

ول اهللِ َص َىل اهللُ َع َعيْ ِه َو َسة َع َمَ ،و َد َ
ب َر ُس ُ
ةال:
َجابِ ِر ْب ِن َز ْيدَ ،ع ِن ا ْب ِن َعبَاسَ ،د َالَ :خ َط َ
اخلُ َف ْ ِ
جي ِد النَ ْع َع ْ ِ
الرس ِاو َيلَ ،وإِ َذا ََل َ ِ
إِ َذا ََل َ ِ
ني َف ْعيَ ْعبَ ِ
جي ِد املُْ ْح ِر ُم إِ َزارا َف ْعيَ ْعبَ ِ
ب ْ
ني) .
ب ََ
ْ
ْ
( )3

فقد روا ُهشيم عاليا بإسناد رباعو ،بينام روا َييى القطةان ،وحممةد بةن

بكر ،وروح بإسناد مخايس.

الفائدة الثالثة :االختالف يف صي األداء ،ودد ذكرنا آنفةا أن اإلمةام كةان

هلجا بذكر االختالف ،ومن أمثعته ،ما جاء يف احلديث السابق ،فقةد روا َييةى
( )1املسند  ،005 /2وطبع مرسس الرسال .160 /4
( )2املسند طبع مرسس الرسال .005 /5
( )3املسند  ،025 /2وطبع مرسس الرسال .417 /4
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القطان عن ابن جريج معنعنا ،وروا حممةد بةن بكةر عةن ابةن جةريج بصةيغ

(أخربنا) ،وروا عن روح بن عبادة بصيغ (حدثنا).

الفائدة الرابعة :بيان االختالف يف لفةظ الروايةات :ومةن أمثعتةه ،دولةه:
ِ
ةرَ ،أنَة ُه كَةا َن َي ْر ُم ُ
ةل َثالَ َثة َ
رس ْيجَ ،حدَ َثنَا َعبْدُ اهللَِ ،ع ْن نَافعَ ،ع ِن ا ْب ِن ُع َم َ
( َحدَ َثنَا ُ َ
ِ
ِ
ْرب َأ َن النَبِ َو َص َىل اهللُ َع َعيْ ِه َو َس َع َم
احل َج ِرَ ،و َي ْميش َأ ْر َب َع َ ،و ُخي ِ ُ
َأ ْش َواط م َن ْ َ
احل َج ِر إِ َىل ْ َ

رس ْيجَ ،داالََ :حدَ َثنَا
كَا َن َي ْف َع ُع ُه)  ،ثم روا يف مكان آخر فقالَ ( :حدَ َثنَا ُيون ُُبَ ،و ُ َ
ُف َع ْيحَ ،ع ْن نَافِعَ ،ع ِن ا ْب ِن ُع َم َر َد َالَ :س َعى النَبِ ُو َص َىل اهللُ َع َع ْي ِه َو َس َع َم َثالَ َث َ َأ ْط َواف
احل ِج َوا ْل ُع ْم َر ِة) .
رس ْيجَ :ثالَ َث َ َأ ْش َواط ة َو َم َشى َأ ْر َب َع ِيف ْ َ
ة َو َد َال ُ َ
( )1

( )2

فقد كرر احلديث بسبب االخةتالف يف لفةظ (ثالثة أشةواط) أو (ثالثة

أطواف).

الفائدة اخلامسة :بيان االختالف يف رفع وودف  ،ومن أمثعته دولهَ ( :حدَ َثنَا
ني ْب ُن ُحم َ َمدَ ،حدَ َثنَا َج ِرير َي ْعنِو ا ْب َن َح ِ
وبَ ،ع ِن ا ْب ِن َأ ِيب ُم َعيْ َك َ َ ،ع ْن
ُح َس ْ ُ
ازمَ ،ع ْن َأ ُي َ
ةىل اهللُ َع َعي ِ
َعبْ ِد اهللِ ْب ِن َحنْ َظ َع َ غ َِس ِ
يل املَْال َِئ َك ِ َ ،د َالَ :د َال َر ُس ُ
ةول اهللِ َص َ
ةه َو َسة َع َم:
ْ
ِ
ني َز ْنيَ )  ،ثةم روا بعةد
الر ُج ُل َو ُه َو َي ْع َع ُمَ ،أ َشدُ ِم ْن ِستَ َو َثالَثِ َ
د ْر َهم ِربا َي ْأ ُك ُع ُه َ
( )3

مودوفا فقالَ :حدَ َثنَا َو ِكيعَ ،حدَ َثنَا ُس ْفيَا ُنَ ،ع ْن َعبْ ِد ا ْل َع ِز ِيز ْب ِن ُر َفيْعَ ،ع ْن ا ْب ِ
ةن َأ ِيب

( )1املسند  ،221 /0وطبع مرسس الرسال .261 /22
( )2املسند  ،205 /0وطبع مرسس الرسال .055 /22
( )3املسند  ،005 /5وطبع مرسس الرسال .055 /46
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م َعي َك َ َ ،ع ِن اب ِن حنْ َظ َع َ ب ِن الر ِ
اه ِ
ب َع ْن َك ْعبَ ،د َال :فذكر من دوله.
ْ َ
ُ ْ
ْ َ

الفائدة السادسة :ثبوت زيادة يف لفةظ أحةد الطةريقني أو الطةرق ،ومةن
ةريين ،س ِ
ِ
أمثعته :دولهَ ( :حدَ َثنَا ُحم َ َمدُ ْب ُن َج ْع َفرَ ،حدَ َثنَا ُش ْعبَ ُ َ ،ع ْن َأن ِ
ةم َع
َب ْب ِن س ِ َ َ
ا ْب َن ُع َم َرَ ،أ َن َر ُس َ
ول اهللِ َص َىل اهللُ َع َعيْ ِه َو َس َع َم كَا َن ُي َص ِيل بِال َعيْ ِل َمثْنَى َمثْنَىَ ،و ُيوتِ ُر
بِر ْكع ِمن ِ
آخ ِر ال َعيْ ِل) .
َ َ ْ
( )1

ثم روا يف مكان آخر بإسناد إىل َأن ِ
َب ْب ِن ِس ِريي َنَ ،س ِم َع ا ْب َن ُع َم َر بةأطول

منه ،وفيه سراله إيا عن رجةل أو

باملةه يف سةبيل اهلل أينفةق منةه يف احلةج؟

وسراله أي ا عن رجل تفوته ركع مع اإلمام فس َعم اإلمام ،أيقوم إىل د ائها دبل

أن يقوم اإلمام؟ وكذلك سراله عن رجل يأخذ بالدَ ين أكثر من ماله؟ .
( )2

الفائدة السابعة :بيان االختالف يف رجال اإلسةناد ،ومةن أمثعتةه ،دولةه:
ِ
ِ
احل َك ِمَ ،ع ْن َط ِارقَ ،ع ْن َعبْ ِد اهللِ،
( َحدَ َثنَا َوكيعَ ،حدَ َثنَا َبش ُري ْب ُن َس ْع َام َنَ ،ع ْن َسيَار َأ ِيب ْ َ
َد َالَ :د َال َر ُس ُ
ول اهللِ َص َىل اهللُ َع َعيْ ِه َو َس َع َمَ :م ْن ن ََز َل ْل بِ ِه َفا َد  ...احلديث) .
( )3

ربنَا ُس ْفيَا ُنَ ،ع ْن َب ِشري َأ ِيب إِ ْس َةام ِع َيل،
ثم روا بعد عن عبدالرزاق دال ( َأ ْخ َ َ

الص َوا ُب َسيَار َأ ُبو
َع ْن َسيَار َأ ِيب َ ْ
مح َز َةَ ،ف َذك ََر ُ َ .د َال عبد اهلل بن أمحد َد َال َأ ِيبَ :و ُه َو َ
ِ
ِ ِ
َيدِ ْ
يشء).
َْ
احل َك ِمََ ،ل ْ ُ َ
مح َز َة َد َالَ :و َسيَار َأ ُبو ْ َ
ث َع ْن َطارق ْب ِن ش َهاب ،بِ َ ْ
( )1املسند  ،15 /0وطبع مرسس الرسال .52 /9
( )2املسند  ،19 /0وطبع مرسس الرسال .220 /9
( )3املسند  ،110 /2وطبع مرسس الرسال .064 /7
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الفائدة الثامنة :دد يكون احلديث مرويا عن اثنني أو أكثر من الصحاب  ،فتارة

يذكر احلديث يف مسند كل واحد منهام ،وتارة يذكر يف مسند أحدمها دون الخر.

وإليك مثاال لعتكرار بسبب روايته احلديث يف مسند صحابيه ( َحدَ َثنَا َي ْع َم ُر
ابن بِ ْرش ،حدَ َثنَا َعبدُ اهللِ بن املُْبار ِكَ ،أ ْخربنَا ِر ْش ِدين بن سعد ،حدَ َثنِو َأبةو هةانِ
ُ َ
ُ ْ ُ َ ْ َ
ْ
َ
ْ ُ
ََ
ْ ُ َ َ

ةام ِ
اجلنْبِوَ ،أ َن َف َ ا َل َ بن ُعبيد ،و ُعباد َة بن الص ِ
ِ
ْ ِ
ل،
ْ َ َْ َ َ َ ْ َ َ
اخلَ ْوالَ ُألَ ،ع ْن َع ْم ِرو ْب ِن َمالك ْ َ ِ
َحدَ َثا ُ َأ َن َر ُس َ
ول اهللِ َص َىل اهللُ َع َع ْي ِه َو َس َع َم َد َال :إِ َذا كَا َن َي ْو ُم ا ْل ِق َيا َم ِ َ ،و َف َر َ اهللُ ِم ْن
َد ِ
اء ْ
اخلَ ْع ِق َف َي ْب َقى َر ُجال َِن ،)...فهذا احلديث روا يف مسند عبادة بن الصامل،
َ
وأعاد بإسناد يف مسند ف ال بن عبيد .
( )1

املخرجة أحاديثهم يف املسند:
املطلب الثاين :عدد الصحابة َ

ذكر أبو موسى املدينو عدد الصحاب الرواة يف املسند ،فقال( :فأمةا عةدد

الصحاب فنحو سبعامئ رجل ،ومن النساء مائ ونيف ...إل ) .
( )2

جل َزري ( :ودد عةددُتم فبعغةوا سةتامئ ونيفةا وتسةعني سةو
ودال ابن ا َ

النساء ،وعددت النساء فبعغن ستا وتسعني ،واشتمل املسند عىل نحو ثامنامئ من
الصحاب  ،سو ما فيه مِمن َل يسم األبناء واملبهامت وغريهم) .
( )3

ودمل بعدّ عدد الصحاب الذين هلم رواي  ،فبعة عةدد الصةحاب الةذين
ُ
( )1املسند طبع مرسس الرسال  ،151 /47و.456 /49
( )2خصائص املسند أليب موسى املدينو ص .04
( )3املصعد األمحد البن اجلزري ص.41
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ذكةروا بأسةامئهم أو كنةةاهم أو مةن نسةةب مةنهم إىل أبيةةه ( ،)651وبعة عةةدد

الصحابيات بأسامئهن وكناهن ( ،)90وعةدد املبهمةني مةن الصةحاب (،)071
واملبهامت من الصحابيات (. )44
( )1

* * *
* املبحث الثاين عرش :رواية املسند:
عىل الرغم من شهرة املسند واعتناء األم بةه فإنةه َل يةرو إالَ مةن طريةق

عبداهلل بن أمحد ،وتفسري ذلك يرجع إىل أن اإلمام أمحد دطع الرواي دبل ُتةذيب

املسند ،ودبل وفاته بثالث عرشة سن  ،وهلذا َل يسمعه غةري أهةل بيتةه ،كةام دةال

حنبل بن إسحاق ابن عم اإلمام ،دال ( :مجعنا اإلمام أمحد أنا وصالح وعبةداهلل،
ودرأ ععينا املسند ،وما سمعه منه غرينا) .
( )2

ودد وصل املسند إلينا بطريق عبداهلل بن أمحد ،وروا عنه مجاع  ،أشهرهم

أبو بكر أمحد بن جعفر بن محدان بن مالك القطيعةو ،وروا عنةه مجاعة أي ةا،

أشهرهم أبو عيل احلسن بن عيل بن املُذهب ،وعنه أبو القاسم هب اهلل بن حممد بن
حلصني الشيباأل ...إل
عبد الواحد بن ا ُ

 ،وإليك ترمجتهم باختصار:

( )3

فأما عبداهلل فهو أبو عبدالرمحن بن اإلمام أمحد ،اإلمام احلافظ احلج  ،ولد

( )1مقدم ترتيب أسامء الصحاب البن عساكر ص .26
( )2املصعد األمحد البن اجلزري ص .02
( )3ينظر إسناد مسند أمحد بتفصيل يف كتب املشيخات واألثبات والةاجم وغريها.
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سن ( )024وتويف سن ( ،)092طعب احلديث يف حداثته ،ودد أثنى ععيه والد ،

فقال( :إن أبا عبدالرمحن وعى ععام كثريا) ،ودال اخلطيب البغدادي( :كان ثق فهام) .
( )1

وأما القطيعو ،فهو أبو بكر أمحد بن جعفر بن محدان بن مالةك البغةدادي

كان ثق مأمونا ،وكان زاهدا مستجاب الدعوة ،ودد اختعط دبل وفاتةه ،وسةامع
ابن ِ
املذهب منه كان دبل اختالطه ،مات سن (. )465
( )2

وأما ابن املُذهب ،فهو مسند الفاق أبو حممد احلسن بن عيل بن حممد بةن

املُذهب التميمو البغدادي ،اإلمام املحدِ ث الثقة الةواعظ ،ولةد سةن (،)464
وتويف سن ( )151ودد عاش نيفا وتسعني سن .
( )3

حلصني ،فهو أبو القاسم هب اهلل بن حممد بن عبد الواحد بن أمحد
وأما ابن ا ُ

ابن العباس بن احلصني الشيباأل ،اهل َ َمدَ األ األصل ،البغدادي ،الكاتةب ،اإلمةام
املحدث الثق  ،ولد سن ( ،)140وتةويف سةن ( ،)505وعنةه اشةتهرت رواية ُ

جل ُم من احل ّفاظ الثقةات ،وتصةدوا
املسند ،وذاع يف مجيع البعدان ،وروا ال َعدَ ُد ا َ
إلسامعه وروايته .
()4

* * *

( )1ينظر سري أعالم النبالء .526 /24
( )2ينظر سري أعالم النبالء .022 /26
( )3ينظر سري أعالم النبالء .65 /25
( )4ينظر سري أعالم النبالء  ،546 /29ودد استعرض الشي العالم شعيب األرناووط ومن معةه
بعا من رو املسند من الععامء املتأخرين ،وترمجوا لبع هم ،ينظر :مقدم املسند  99 /2ة .225
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* املبحث الثالث عرش :عناية األمة بمسند اإلمام أمحد:
طبع كتاب املسند ألول مرة يف املطبع امليمني بالقةاهرة سةن ( )2424يف

ست جمعدات ،وهذ الطبع ودع فيهةا حتريةف كثةري وتصةحيف ،وسةقط منهةا

ُ
أحاديث ومسانيدُ  ،ثم دام العالم أمحد شاكر رمحه اهلل بنرش نرشة ععمي حمقق ،
اخة َمتْه املني ُ دبل إ امه ،ونرش ُته ال ثل إال ُر ْبع الكتاب ،ثم دام
إال أنَه َل ُيتِ َم ُه ،إذ َ

العالم شعيب األرناووط مع فريق معه بخدمته خدم ععمي رائق  ،ورجعوا إىل

عدد من املخطوطات ،ومنهةا طوطةات ذات ديمة ععمية عالية  ،وضةبطو

بالشكل ،وخدمو من ناحي التخريج والتععيق ،فصدر من مرسس الرسةال يف
أكثر من مخسني جمعدا مع الفهارس .
( )1

ودد صدرت لعمسند طبع جديدة دامل به مجعي املكنةزَ ،ل أدةف ععيهةا

ألهنا َل تصل إىل بعدنا البحرين ة حرسها اهلل وسائر بالد املسعمني ة ودد ودفةل

عىل مقال لعشي حممود أيب عبد اهلل ،منشورة عىل شبك االنةنل حتدث فيها عن

هذ الطبع  ،وإليك تعخيصا ملقالته ،فقال حفظه اهلل مةا ّ
معخصةه( :هةذ بعةا
املميزات التو تتجىل يف طبع مجعي املكنز ملسند أمحد:

 1ـ االعتامد عىل أهم طوطات املسند وأوثقها ،حيث تةم حتقيةق املسةند
( )1لكن يرخذ عىل هذ الطبع عدم كفاي النس التو اعتمدوها يف حتقيق املسند ،وخصوصا تعةك
النس القيم املحفوظ يف املكتب السعيامني وغريها من مكتبةات تركيةا ،فقةد ودةع يف طبعةتهم
سقط كبري يف أثناء مسند األنصار ،مِما دفعهم إىل حماول استكامله من الكتب التو اعتنل باملسند.
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عىل ثامن وثالثني نسخ  ،فيها ددر صالح من نفائب النس اخلطي بالغ اإلتقةان

املقروءة عىل غري واحد من أبرز الرواة واملسندين ،مثل املسند الكبري حنبةل بةن

كرب املتوىف سةن 621ه ،ومسةند الشةام يوسةف بةن خعيةل
عبد اهلل الرصايف املُ ّ

الدمشقو املتوىف سن 615ه ،ومسند الديار املَصي عبد العطيف بن عبد املةنعم

احلراأل املتويف سن 670ه ،ومسند الدنيا فخر الدين بن مجاع البخاري ،املتةويف

سن 692ه ،املقروءة أي ا عةىل األئمة احلفةاظ األعةالم وععيهةا خطةوطهم،

كاحلافظ ابن عساكر ،واحلافظ حممد بن نارص السالمو ،واحلافظ أيب الفرج بةن

اجلوزي ،واحلافظ عبد الغنو املقديس ،وغريهم.

 2ـ التفرد بسل عرشة نسخ نادرة يطبع ععيها املسند ألول مرة.
 3ـ استدراك عىل مجيع الطبعات السابق .
 4ـ االستعان يف توثيق النص وتقوي االختيار فةيام اختعفةل فيةه النسة

بعدد من املصادر الوسيط  ،وبعا تعك املصادر يعد نسخ فرعية مةن املسةند
موثق بمراجع أحد احلفاظ املعتربين.

 5ـ االعتامد عىل حاشي السندي عىل املسند ،وهو حاشي مهم  ،أوضةح

فيها السندي كثريا من مشكالت األسانيد واملتةون ،مةن أول املسةند إىل آخةر ،
واهتم فيها ببيان تعدد النُس واختالفها.

 6ـ ذكر أهم فروق النس يف اهلوامش ،بحيث ال ي يع عىل القارئ يشء

مِما يف األصول اخلطي من الفوائد ...إل .
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ودد اعتنى الععامء باملسند رشحا وترتيبا وحتقيقا وغري ذلك ،ومةن أشةهر

هذ اجلهود :
( )1

 1ـ (ترتيب أسامء الصحاب الذين أخرج حديثهم أمحد بن حنبل يف املسند)

لعحافظ أيب القاسم عىل بن هب اهلل بن عساكر الدمشقو (ت  ،)572ودد رتةب

أسامء الصحاب والصحابيات الرواة ترتيبا هجائيا ،ورتب أي ا من َل يسم منهم

عىل أسامء الرواة عنهم ،وبني أمام كل صةحايب مودةع حديثةه يف املسةند ،وهةذا
الكتاب كان يل رشف حتقيقه وضبطه ،وخدمته بعزو مسانيد الصحاب إىل النسخ

املطبوع من املسند ،وصدر سن ( )2959عن دار البشائر اإلسالمي .

 2ـ (ترتيب املسند) لعحافظ أيب بكر حممد بن عبداهلل بن املحب الصةامل

(ت  )759رتب الصحاب عىل حروف املعجم ،وكذا الرواة عنهم مةن التةابعني

ومن بعدهم ،دال ابن اجلزري( :رتبه عىل معجم الصحاب  ،ورتَب الرواة كذلك
ِ
ب فيه تعبا كثريا)  ،ودد فقد أكثر الكتاب ،وتوجةد
كةتيب كتاب األطراف ،تَع َ
( )2

منه دطع يف املكتب السعيامني باستنبول ،ودطع يف دار الكتب املَصي .

َب من مرلفه اإلمام احلافظ إسامعيل بن عمر بن
 3ـ أخذ هذا الكتاب املرت َ
( )1ذكرت يف بحث مستقل بعنوان ( جهود الععامء والباحثني يف خدم مسند اإلمام أمحد) ما ودفةل
ععيه من خدم الععامء لعمسند ،ودد نرشة البحةث يف كعية الداب بجامعة اإلمةارات العربية

املتحدة ،سن ( ، )2990ويف مقدم املسند طبع الرسال استعراض آخر جلهود الععامء يف خدم

املسند  92 /2ة .95

( )2ينظر ا ُملص َعد األمحد البن اجلزري ص .49

82

310

مسند اإلمام أحمد
َ
أحاديث الكتب الست  ،ومعجم الطةرباأل الكبةري،
كثري (ت ،)771وأضاف إليه
ومسند البزار ،ومسند أيب يعىل املوصيل ،وضم كتبا أخةر ربةام تصةل أربعامئة

ُ
تعميذ ابن اجلزري( :وأج َهدَ نفسه كثريا ،وتعب
كتاب كام يف مقدم املحقق ،دال

نظري له يف العاَل ،وأكمعه إال بعا مسند أيب هريرة ،فإنه
فيه تعبا عظيام ،فجاء ال َ
مات دبل أن ي ِ
كم َعه ،فإنه ُع ِ
بكف بَص )  ،وسام (جامع املسانيد والسةنن
وج َل ِ
ُ
( )1

اهلادي ألدوم سنن) ،ودد طبع بتحقيق الشي الدكتور عبةد املعةك بةن دهةيش،
وصدر بمك سن ( )2105الطبع الثالث .

 4ـ رتبه احلافظ ابن حجر العسقالأل (ت  )550عةىل األطةراف وسةام :

(إطراف املسند املعتيل بأطراف املسند احلنبيل) ،وطبةع بتحقيةق الةدكتور زهةري
النارص سن ( ،)2121ثم ضم املسند مع الكتب العرشة يف كتاب (إحتةاف املهةرة

بالفوائد املبتكرة من أطراف العرشة) وطبةع هةذا الكتةاب بتحقيةق مجاعة مةن
املحققني ،وصدر عن اجلامع اإلسالمي باملدين النبوي املنورة.

 5ـ أفرد احلافظ عيل بن أيب بكر اهليثمةو (ت )527زوائةد عةن الكتةب

الست يف كتابه (غاي املقصد يف زوائد املسند) ،وطبعته مكتبة البةاز بمكة سةن

( ،)2102وكان دبل ذلك دد حقق يف جامع أم القر بمك املكرم .

 6ـ رشحه املحدث أبو احلسن حممد بن عبد اهلادي السندي (ت)2245

يف كتابه (حاشي مسند اإلمام أمحد بن حنبل) وطبع بتحقيق نور الةدين طالةب،
( )1ينظر ا ُملص َعد األمحد ص .12
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وصدر يف دطر سن (.)2105
 7ـ ترجم لرجاله احلةافظ شةمب الةدين احلسةينو (ت  )765يف كتابةه

( اإلكامل يف ذكر من له رواي يف مسند أمحد سةو مةن ذكةر يف ُتةذيب الكةامل

لعمزي) ،طبع أكثر من مرة ،وأجود طبع له هةو الطبعة التةو حققهةا عبةداهلل
رسور بن فتح اهلل ،وصدرت يف جمعدين عن دار العواء بالرياض.

 8ـ كام ترجم لرجاله أي ا احلافظ ابن حجر معتمدا عىل كتةاب احلسةينو

وغري وذلك يف كتابه( :تعجيل املنفع بزوائد رجةال األئمة األربعة ) ،وطبةع

بتحقيق الدكتور إكرام إمداد اهلل ،وصدر عن دار البشائر االسالمي .
( )1

* * *
وبعد:
فهذا ما وفقنا اهلل تعاىل يف احلديث عن هذا الكتاب العظيم ،ونختم حديثنا

بقول اإلمام احلافظ ابن اجلزري وهو يصفه( :هو كتاب َل ُي ْر َو عىل وجه األرض
كتاب يف احلديث أعىل منه)  .ودال اإلمام الذهبو وهو يستنها ِمه َم مةن يةأيت
( )2

( )1كنل دد بدأت بجمع رواة املسند من غري رواته من الصحاب  ،ومن غري شيوخه ،ورتبةتهم عةىل
حروف املعجم ،مع ذكر شيوخ الراوي وتالمذته من رواي املسند نفسه ،ودد اسةتدركل كثةريا

مِمن األسامء عىل احلافظ املزي يف ُتذيب الكامل ،ثم تكعمل عىل الرواة جرحا وتعديال ،وسميته

(رواة مسند اإلمام امحد يف ميزان اجلرح والتعديل) ولعل اهلل يوفقنو إىل إكامله بمنه وكرمه.
( )2ينظر :ا ُملص َعد األمحد ص .09
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بعد من ِ
أهل الععمَ ( :
وّذ ِذ ُبةه،
فععل اهلل ُي َقيِ ُا هلذا الدِ يوان العظةيم مةن ُي َر ِتبُةه ُ َ
ِ
ِ
وضح َ
حال كثري من رجالةه ،وين ِبة ُه
تص َح َ
وَيذ ُ
ف ،و ُي ِ
ف ما ك ُِر َر فيه ،و ُيصعح ما َ
ِ
عىل م ِ
ِب الصحاب َ عىل املعجم ،وكذلك
رسعه ،و ُيوه ُن ما ينبغو من مناكري  ،ويرت ُ
ُ َ

ِ
رؤوس احلديث بأسامء الكتب الست  ،وإن ر َت َبه
أصحاهبم عىل املعجم ،و َير ُم ُز عىل
ِ
عىل األبواب فحسن مجيل ،ولوال أأل دد َع ِج ْز ُت عن ذلك لِ
عف البَص و َعدَ ِم
َ َ
الني  ،و ُد ْرب الرحيل ،ل َع ِم ْع ُل يف ذلك) .
( )1

وصىل اهلل وسعم عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسعم ،وآخر دعوانةا

أن احلمد هلل رب العاملني.

* * *

( )1ينظر :سري أعالم النبالء .505 /24
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اﻟﻌﻠﻞ ﻋﻨﺪ اﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ


ﺍﳌﺪﺭﺱ ﺑﺎﳌﺴﺠﺪ ﺍﳊﺮﺍﻡ ﻭﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺮﻯ

ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﻮﺟﺰة ﻟﻣﺎم أﺣﻤﺪ رﺣﻤﻪ ا ﺗﻌﺎﻟﻰ.
اﻟﺴ ﱠﻨﺔ وﺟﻬﻮد اﺋﻤﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ.
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ أﻫﻤﻴﺔ ﺣﻔﻆ 
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﻠﺔ وأﺳﺒﺎﺑﻬﺎ.
ﻛﺘﺐ اﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻞ.
ﻣﻨﻬﺞ ﻣﺘﻤﻴ ٌﺰ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻞ؟
ﻫﻞ ﻟﻣﺎم أﺣﻤﺪ
ٌ
أﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻼت اﻣﺎم أﺣﻤﺪ.
ﻋﻨﺎﻳﺔ اﻣﺔ ﺑﻤﺴﻨﺪ اﻣﺎم أﺣﻤﺪ.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

العلل عند اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهلل تعاىل
رّب العاملني ،والصال ُة والسالم عىل خري خلقه حممد ،وعىل آلهه
احلمد هلل ِ

وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
أما بعد:

خريا ه من مبهرة اآلل
فقد ّ
وجهه إ ّّيل أخهوان لنها يف الكويهت ه جزاههم اهلل ً

واألصحاّب خطا ًبا د َعوين فيهه للمشاركهة يف ((ملتقى أعالم اإلسالم)) الثهاين،

الذي يدور حهول اإلمام ال َع َلم أمحد بن حنبل رمحه اهلل تعاىل .وسيكون موضوع

حمارضيت ه بإذن اهلل ه ((العلل عنهد اإلمهام أمحهد رمحه اهلل تعهاىل)) ،مهن خهالل
العنارص التالية:

* ترمجة موجزة لإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل.
السنّة وجهود األئمة يف ذلك.
* مقدمة يف أمهية حفظ ُ
* تعريف العلة وأسباهبا.
* كتب اإلمام أمحد يف العلل.
متميز يف العلل؟
منهج
* هل لإلمام أمحد
ٌ
ٌ
* أمثلة من تعليالت اإلمام أمحد.
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ِ
هاين اإلمهها ِم
وأرجو اهلل أن أكهون قهد ُو ِفقت إلبراز جهود هذا العهامِ الر اب ِ

أمحد ِ
بن حنبل الشيباين.

ويص اهلل بن حممد عباس
مكة املكرمة

 7ربيع األول 1434ﻫ
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()1

ترمجة موجزة لإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل
هو أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد بن إدريس بهن عبهد اهلل بهن

حيان بن عبد اهلل بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان الشيباين.

ِ
األول سنه َة أربهع وستيهن ومئهة كهمها روى عنهه ابنهاه صالح
ولد يف ربيهع

وعبد اهلل بن أمحد  .مات والده وهو صغري؛ فتولته أمه وربتهه تربية حسنة.
( )1

ابتهدأ يف طلهب العلم من شيهوخ بغهداد ،ثهم بههدأ بهالرحالت للطلههب

والتحصيل؛ ألهنا هي التي كهان هلا األثر الكبري يف حتصيل احلديث والعلم عامهة

من علامء البلدان ،فدخل إىل الكوفهة والبرصة ومكهة واملدينهة والهيمن والشهام

كبريا ،فلم تكن الرحالت سههلة يف ذلهك
واجلزيرة .وقد نال يف الرحالت عنا ًء ً

مهام(( :ما أهو َن املشهقة فهيام
العرص الغابر ،وقال بعد رحلته إىل عبد الرزاق بن ا
استفدنا من عبد الرزاق)) .
( )2

وكتب اإلمام أمحد من احلديث اليشء الكثري ،قال صالح بهن أمحهد :قهال
ألف ِ
ألف حديث سوى ما كُتِب ّيل))  .وقال عبهد اهلل ابهن
أيب(( :كتبت بخ ِطي َ
( )3

ألهف ِ
ألهف حهديث ،وتهر لقهوم م ِ
يهرو عهنهم مئتهي ألهف
أمحد(( :كتب أيب
َ

( )1رسالة صالح بن أمحد ص ،622تاريخ بغداد .4 :414
( )2تاريخ بغداد .4 :416
( )3حلية األولياء .9 :184

319

5

العلل عند اإلمام أحمد بن حنبل رحمه اهلل تعالى
ونحوه ُ
قول أيب ُزرع َة الرازي فيه .
حديث)).
ُ
( )1

كبريا
وقد مجع اهلل له رمحه اهلل تعاىل من العلم والتقوى والورع والزهد قس ًطا ً

فهت
وافرا ،قال اإلمام الشافعي رمحه اهلل تعاىل(( :خرجت من بغداد ومها خ ّل ُ
وح ًّظا ً

أعلم ه من أمحد بن حنبل)) .
هبا أحدً ا أور َع وال أتقى وال َأ ْف َق َه ه قال الراوي :وال َ
( )2

الباسل من فتنهة َخ ْل ِ
ُ
هِ القهرآن التهي
وأبرز يشء يف حياة اإلمام هو موقفه
ُ

قرهنا يف عههد هارون الرشيهد ،واستفحل أمرهها يف عههد املأمهون ،و ُفهتن
ن ََج َم ُ
هبا العلام ُء ُ
فأقر اجلميع ت َِقيّ ًة وعمهه ًال
وأهل احلديهث خاصة ،و ُع ِذبوا وامتُحنواّ ،

بالرخصهة بقولهه تعهالهى﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾[النحل.]102 :

األشهم تصهطد ُم
وبقي اإلمام صامدً ا عىل متن العزيمة الصادقهة كاجلبهل
ِ
عليهه أمواج الباطل وال ِ
رضهّب بالسهيا
تقد ُر أن تزحزحه عن موفقهه احلهُِ ،ي
ُ

وأي رضّب! يقول شاباص أحهد ا
رضبت أمحهد بن حنبل
اجلالدين(( :
و ُي
ُ
رضّبّ ،
ُ

ثامنني سو ًطا لو رضبتُه ً
فيال هلدمته)) .
( )3

ِ
األول سنههة
تويف اإلمام أمحهد يوم اجلمعهة الثاين عرشه مهن شههر ربيهع

إحدى وأربعني ومئتني عن سبع وسبعني سنة .
()4

( )1رشح علل الرتمذي البن رجب .1 :480
( )2مناقب اإلمام أمحد البن اجلوزي ص.141
( )3املنهج األمحد .1 :41
( )4املنهج األمحد .1 :41
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()2

مقدمة يف أمهية حفظ السنة وجهود األئمة يف ذلك
ّ
وبهث
خلِ اهلل اإلنسان من نفس واحدة آدم  ،وخلِ منهها زوجهها،

ً
كثريا ونسا ًء.
منهام
رجاال ً

جعل اهلل اإلنسان خليف ًة للقوم السابقني يف األرض ليَ ْع ُمروا األرض عهىل

َو ْف ِِ مرضاة اهلل عز وجل ،فأرسل الرسل وأوحى إليهم ما أوحى ليَ ْهههدوا ههذا
اإلنسا َن إىل الرصا املستقيم الهذي ارتاهاه اهلل هلهم يف حيهايم دينًها ومعيشه ًة
ً
وعمال ُ
وخل ًقا.
وعقيد ًة

قهههال تعهههاىل﴿ :ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦﭧ

ﭨ ﭩﭪﭫﭬﭭﭮ﴾[املؤمنون.]44 :

وكان جيب عىل األمم اتبا ُع أنبيائهم ،قهال تعالههى﴿ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦﮧﮨﮩﮪ﴾[النساء.]24 :

وقال تعهاىل﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓﯔ ﯕﯖﯗ ﯘ ﯙ
ﯚﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ ﯧ ﯨﯩ

ﯪ ﯫﯬ﴾[األعراف 51 :ه .]52
وقهههال تعهههاىل﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
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ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ

ﭺﭻﭼ﴾[النساء 125 :ه .]124
ونحن علهى يقني أن كثيه ًرا من األنبيهاء وأقهوامهم م يكهن هلهم كتههاّب،

وكان الوحي إليهم من قسم الوحي غري الكتاّب ،يعني :الذي يكهون مهن َق ِ
بيهل
ِ
احلديث والسن ِّة من سنة نبينا حممد ﷺ من أقواله وأفعاله وتقريراته التهي ي ِ
طلهِ
ُ

املتلو يف الصالة)) ،وكان وجب عىل أممهم
عليها كثيهر من الناس(( :
غري ِ
ُ
الوحي ُ

أن يطيعوا أنبياءهم يف ِ
كل ما جاؤوا به من غري تفريِ بني الهوحيني كتهاّب متلهو
ِ
وغري متلو يف الصالة.

ويوض ُح هذا املعنى أن مواجهة موسى  لفرعون وملئه كهان يف ضهوء
ِ

املتلو من غري كتاّب ،وكهان هال فرعهون وقومهه قبهل أن يهؤتَى
الوحهي غيه ِر ِ
موسى  التوراة .قهال تعهاىل﴿ :ﯤﯥﯦﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾[القصص.]45 :

وكان تسليط الذل واهلوان واهلال عىل األمم ملخالفتهم لرسهلهم وعهدم

طاعتهم.

ونب ُينا حممد ﷺ ليس بِدْ ًعا من الرسهل﴿ ،ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ

ﮑﮒ ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ﴾[األحقاف.]9 :

وحي من اهلل إىل رسولهه حممد ﷺ جيب عىل
وإن السنّة الصحيحة والثابتة
ٌ

جيب اتِبا ُع القرآن؛ ملَا روى األئمهة عن املقدام بهن معهديكرّب
املسلم اتِباعها كام ُ
8
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وتيت الكتهاّبِ ،
ُ
يوشهك
ومثْ َلهه معهه ،أال
عن رسول اهلل ﷺ أنه قالَ (( :أال ِإين ُأ ُ
َ

ٌ
رجل شبعا ُن عىل أريكتهه يقول :عليكم هبذا القرآن ،فام وجدتم فيه مهن حهالل
ِ
فحرموه .أال ال ُ
األههي،
حلم احلامر
حيل لكم ُ
فأح ُلوه ،وما وجدتُم فيه من حرام ِ
ِ

وال ُ
معاهد إال أن يستغني عنها صاح ُبها ،و َمن
الس ُبع ،وال ُلقط ُة َ
كل ذي ناّب من ّ
نزل بقوم فعليهم أن ي ْقروه ،فإن م ي ْقروه فله أن ي ِ
عق َبهم بمثل ِق َرا ُه)) .
ُ
َ ُ
َ ُ
( )1

والسنة بيا ُن القرآن الكريم ،قال تعهاىل﴿ :ﭥﭦﭧﭨﭩﭪ

ﭫ ﭬﭭ ﭮ﴾[النحل.]44 :

وقال تعاىل﴿ :ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ﴾[احلجر.]9 :
وقال تعهاىل﴿ :ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁ ﰂﰃﰄﰅ ﰆ

ﰇﰈﰉﰊﰋﰌ﴾[القيامة 12 :ه .]19

وملّا كان القرآن باتفاق األمهة حمفو ًظا بحفهظ اهلل مهن زمهن النبهي ﷺ إىل

يقدر
يومنا هذا بحروفه ونطقه وأدائه ،ورثه املسلمون أ ًبا عن جد ً
غاا طر ًيا ،ال ُ
ُ
والعقل أن يكهون بيانُهه
أحدٌ أن ُي ْس ِق َط منه شيئًا أو يزيدَ فيه حر ًفا ،اقتىض الرش ُع
أياا حمفو ًظا يف األمة ،وهو السنّ ُة املط ّهر ُة.
وتوضيحه ً
ُ

قال إسامعيل بن عبيد اهلل :ينبغي لنا أن نحفظ حديث رسهول اهلل ﷺ كهام

نحفظ القرآن؛ ألن اهلل تعاىل يقهول﴿ :ﮠﮡ ﮢﮣﮤ ﮥﮦ ﮧﮨ﴾

( )1سنن أيب داود رقم  ،4204وهو حديث صحيح.
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[احلرش. ]7 :
( )1

َ
سمى العمل بحديههث
وحتى إن الصحايب
اجلليل عبدَ اهلل ب َن مسعود ّ 
رسول اهلل ﷺ ِمثْ َل العمل بكتاّب اهلل كام يف الصحيحني ،حينام جاءتهه امرأة فقالهت:

واملتنمصهات
مها حديه ٌث بلغنهي عنهك أنك لعنْه َت الواشامت واملستوشمهات،
ِ
واملتف ِلجات للحس ِن املغري ِ
ات َخ ْل َِ اهلل؟ فقال عبد اهلل :وما ّيل ال ألع ُن َمهن لعهن
ِ
ُ ْ

ُ
قهرأت مها بهني لهوحي
رسول اهلل ﷺ وهو يف كتهاّب اهلل؟ فقالهت املهرأة :لقهد
ُ
املصحف فام وجدتُه .فقال :لئن ِ
كنت قرأتيه لقد وجدتيهه ،قهال اهلل عهز وجهل:
﴿ﮠﮡﮢﮣﮤ ﮥ ﮦﮧﮨ﴾[احلرش. ]7 :
( )2

وقد قدّ ر اهلل تعاىل أن يكون يف حفّظها وصيانتها امتحا ُن األمة وابتالؤها،

ناس صهاحلون مهن األمهة
ناس أرادوا الكهذّب عىل رسول اهلل ﷺ ،وقهام ٌ
فنشأ ٌ

فذ ُبوا عن سنهة الرسول ﷺ ،وقهد مكان اهلل بإرادته الكونيهة ً
َ
كهال عهىل عملههه:
﴿ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ﴾[اإلرساء.]84 :

الكذّب عىل الرسول ﷺ ممكنًا ّ
حذر ﷺ أمتَه مهن الكهذّب عليهه
وملّا كان
ُ

متعمدً ا
فليتبو ْأ مقعدَ ه من النار)) .
ّ
عي ِ
فقالَ (( :من ك ََذ َّب ّ
( )3

وكذلك و ّفهِ اهلل أمهة حممد ﷺ فوضعوا قواعهدَ ملعرفههة الصهحيح مهن

( )1الكفاية للخطيب البغدادي ص.16
( )2صحيح البخاري رقم  ،4882وصحيح مسلم .6161
( )3حديث متواتر من أحاديث كثري من الصحابة من طرق كثرية .انّظر صحيح اجلامع .1 :511
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الاعيف من حديث رسول اهلل ﷺ عامة ،وهذه القواعدُ مأخوذ ٌة من كتهاّب اهلل
والتبني والتثب ِ
ُِ
ت فيها ،كام أهنهم بتوفيهِ اهلل
وسن ِّة رسوله ﷺ يف متحيص األخبار
ُ
وتسديده رضبوا مثُ ًال رائعة ِ
ِ
واحلرص حلفظ السنة؛ ألهنم عرفوا أهنا
للجدِ والكَدِ
ُ

هي األصل يف فهم القرآن ،فهال يقهوم الهدين إال عهىل أسهاس القهرآن والسهنة،

نرض اهلل عبدً ا سمع مقالتي فوعاههها ثهم ب ّلغهها
وستناهلم دعوة النبي ﷺ هلمّ (( :

حامل فقه ِ
ِ
ِ
ور ّّب
عنيُ ،فر ّّب
حامل فقه إىل من هو أفق ُه منه .
غري فقيهُ ،
( )1

النبي ﷺ ،فوجب عىل
وال حجة يف السنة إال إذا كانت صحيح َة النسبة إىل ِ

األمة وجو ًبا كفائيًها أن يكهون فيههها مهن يهتعلم قواعههد التصهحيح والتعليهل
والتاعيف حتى يميز الصادق من األحاديث واألخبار من الكاذّب منها.

قال ابن ِح ّبان يف قوله ﷺ(( :فإنه َمن َي ِع ْش منكم فسريى اختال ًفا
كثهريا،
ً

فعليكم بسنّتي))ٌ :
صحيح عىل أنهه ﷺ أمر أ امتهه بمعرفهة الاهعفاء مهنهم
دليل
ٌ
من الثقات؛ ألنه ال يتهيأ لزو ُم السنّه ِة مع ما خالطها من الكهذّب واألباطيهل إال
بمعرفة الاعفاء من الثقات ،وقد َع ِل َم النبي ﷺ بام يكون مهن ذلهك يف أمتهه إذ

تقربنا
متعمدً ا
ّ
فليتبو ْأ مقعده من النار)) نعو ُذ باهلل من حالة ِ
عي ِ
قالَ (( :من ك ََذ َّب ّ
إىل َس َخطِه وألي ِم عذابه .
( )2

( )1انّظر صحيح اجلامع الصغري  6 :1141رقم  2721وما بعده ،عن أنس وزيهد بهن ثابهت وابهن
مسعود بألفاظ متقاربة.

( )2مقدمة كتاّب املجروحني البن حبان .1 :10
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ِ
ويصاّب بعاهة تذهب بحفّظه،
الذاكرة
وي
ُ
وقد يكون اإلنسان ب َقدَ ِر اهلل ق ّ
وقهد يبلهغ من العمر ِعتِيًا فيختله ُط وينسى حديثهه فيهه ،فيدخل الاهعف فههي
احلديث ،وقد ِ
يروي
حيِ لهه أن
يعتمدُ عىل الروايهة بالكتاّب
ويذهب كتابه ،فهل ُ
َ
ُ
ُ
حيفظ حديثه؟
وهو ال

ُ
الاعف عىل ِ
ُ
الرجل ثق ًة عند الناس ،ولكن
كل هؤالء ،وقد يكون
فيدخ ُل
ُ

قد يروي بعد االختال فيا ّعف حديثه ،أو قد يكون ثق ًة معرو ًفا م يطهرأ عليهه

املعهروف قهد
الاعف يف الّظاهر لكنه َب َرش ،فلم ينس األئمهه ُة الن ّقها ُد أن الثقههة
َ
ُ
ُُيْطِئ ،وم ي ِ
دخلوا ُح ْس َن الّظ ِن بههه ،بههل وضهعوا حتهت البحهث والتمحهيص
ُ
ُ
أياا حلامية ِ
َ
سنة املصطفى ﷺ.
أحاديث الثقات ً
ِ
ِ
التحقيِ يأيت عمهل اجلهابهذة مهن أئمههة احلديههث ،ف َينخلهون
وملثل هذا

َ
حديث الثقات والاعفاء ف ُيخرجهون منهها حر ًفها حر ًفها مهن األخطهاء أو مهن

ُ
وعرفوا احلديث الصحيح فقالوا :ما رواه ٌ
متصهل
عدل تها ُم الاهبط،
الصواّب .ا
غري مع ّلل وال شاذ.
السندُ ،

القادح يف صحة احلديث ،هذا ههو تعريف العلة
اخلفي
والعلة هي السبب
ُ
ُ

يف هذا املوضع من تعريف احلديث الصحيح ،وإال فيُط َلِ لفظ العلهة عهىل ِ
كهل

سبب قادح للصحة جليًا كان أم خفيًا.

فال ُ
يشك َمن لهه أدنى بصرية يف علهوم اإلسالم ه وخاصه ًة فيمهها يتعلهِ

بعلم احلديث ه أن األئمة الذين تصدّ وا لبيان العلل القادحة املاه ِعفة للحهديث
12
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كانهوا أور َع الناس وأتقهاهم هلل يف زماهنم ،فمهها كانههوا يتك ّلمههون يف التعليهل
والتاعيف والتصحيح بالتش ِهي وههوى النفس ،بهل بالعلم واخلرب والسرب .قال
ِ
ِ
أمره ،ال أدري .
رب َ
املَ ُروذ ُي :سألته (أمحد بن حنبل) عن ِر ْشدين ،قال :ليس َأ ْخ َ ُ
( )1

وال يتك ّلمون إال لسبب من األسباّب التي يقتيض الرش ُع والعقل َ
قبوهلا يف

واضح مقن ٌع للتعليل
سبب
ٌ
حتقيِ األخبار وتثبيتها ،وما َع ّلل األئم ُة حديثًا إال وله ٌ

والتاعيف ،ولكن قد ْاشتَ َه َر ْت أقوال أئمتنا أن تعليل احلديث إهلا ٌم وكَهان ٌة ،قال

عبد الرمحن بن َم ْهدي :معرف ُة احلديث إهلا ٌم .وقال ابن نمري :وصدق! لهو قلهت

قلت؟ م يكن له جواّب.
له :من أين َ

احلديث عند اجل ّه ِ
َ
أياا:
ال كَهان ٌة.
إنكارنا
وقال ابن َم ْهدي ً
ُ

كمثَ ِل فص ثمنهه مئه ُة دينهارَ ،
هر
وآخ َ
وقال أبو حاتمَ :مثَ ُل معرفة احلديث َ

ِمثْ ِل ِه عىل لونه ثمنُه عرش ُة دراهم .
( )2

ُ
وأنقل هنا تنبي ًها ذكرتُه يف مقدمة كتاّب ((العلل ومعرفة الرجال)) لإلمام

أمحد برواية عبد اهلل.

* تنبيه :ينبغي أن نفهم كالم عبهد الهرمحن بهن مههدي (وغهريه يف هههذا

املعنى) عىل وجههه ،وهو أنهه ليس مقصو ُده من قولهه(( :معرفه ُة احلديث إهلا ٌم))

حتصهل
أنه قد يع ِلل وال حج َة له فيهه ،إنام مقصو ُده (إن صح عنه هذا القول) أنه ّ

( )1العلل برواية املروذي ص 106رقم .125
( )2مقدمة كتاّب العلل البن أيب حاتم .1 :588
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له ملك ٌة قوي ٌة راسخ ٌة حتى إنه بمجرد النّظر يف إسهناد احلهديث ومتنهه تّظههر لهه

صحتُه أو ضع ُفه ،فيحكم يف أول وهلة ببصريته أنه صهحيح أو معلهول .ثهم إذا
طلبت منه احلجة ال بد وأن يذكر تفصيلها.

معلال إال دونه سبب ،لكن قد ِ
وال يمكن أن نجد حديثًا ً
ُيترص املع ِلهل يف
ٌ
ْ
ُ

احلكم فيذكر حكمه بدون إبداء السبب.

ِ
بقول ِ
ههوى يف إنكهار احلهديث،
وقد استَدَ ّل
ابن مهدي هذا ُ
بعض َمن له ً

ِ
َ
املتفِ عىل
واالستدالل به ،فقال :إن املحدِ ث قد يرى
فتوسع يف تفسريه
احلديث َ

ضعيف ،وبالعكس ،وال يستطيع إقامهة احلجههة عهىل ذلهك ،وههو
صحتهه أنهه
ٌ
ِ
ِ
والصهالح
بالزيف
كالصرييف الناقهد حيكم عىل الدارهم
معذور يف حكمهه هذا؛
ِ
ويعجز عن إبانة السبب.
ُ

كتهب العلهل
فنقول :ليس األمر كام َذك ََر ،فهالواق ُع ُيهالف قو َلههه ،فههذه
ُ

واالختصار يف بعاها ،ففي َ
اآلخر جتهد التفصيل وبيان
اإلجياز
أمامنا ،إن ُو ِجهدَ
ُ
ُ
ظهاهره
شهخص
هر َض لهه
ٌ
ُ
كمثَ ِل الطبيب احلهاذق إذا َع َ
فمثَ ُله َ
السبب والتعليلَ ،

السالم ُة ال َي ّْظ َه ُر املرض فيهه لعامة الناس ،فينّظر إليهه أول نّظهرة ويبهدي رأيههه

ً
إمجاال أن فيه مرض كذا ،فإذا أجري عليه الفحص والفرس والتحليل واألشهعة،
يّظهر بوضوح ِصدْ ُق قوله.
تعهرف صهحيح احلهديث
كام قال ُن َعيم بن محاد :قلت البن مهدي :كيف
ُ

14
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وسقيمه؟ قال :كام يعرف الطبيب املجنون .
( )1

ِ
فع ْل ُم ِ
علل احلديث من أهم علهوم احلهديث ،وال يقهوم بههه إال اجلهابهذ ُة
احلاذق ِ
ِ
البهرج من اخلالص ،وانتقاد
للنقد
الصرييف
الذين ينتقدون احلديث انتقا َد
َ
ِ

اجلوهري احلاذق للجواهر مما د ِلس هبا.

أدركت علة حديث بعد أربعني سنة .
وقال عي بن املديني :ربام
ُ
( )2

وقد كان اإلمام أمحد عىل رأس َمن ُي ْذكَر يف معرفة علل احلهديث ،ولهه يف

ذلك جهود كثرية رمحه اهلل تعاىل.

ونحن يف هذه العجالة نذكر جهود اإلمام أمحهد يف معرفهة العلهل وبياهنها

حسب وسعنا وعىل اهلل التكالن.

( )1مقدمة كتاّب العلل ومعرفة الرجال برواية عبد اهلل .1 :51
( )2اجلامع ألخالق الراوي وآداّب السامع  6 :617رقم .1778
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()3

تعريف العلة وأسباهبا
ِ
وأمثلة تعليالته،
قبل أن نتطرق إىل مؤلفات اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل يف العلل،

نذكر تعريف احلديث الصحيح وعالق َة علم العلل بتصحيح وتاعيف األحاديث.
تعريف الصحيح:

عرفوا الصحيح من األخبار به :ما رواه ٌ
ُ
غري
عدل تا ُم الضبط
ا
متصل السنـد ُ

مع َل ٍل وال شا ّذ.

ومهام كان املسلم ً
عدال د ِينًا ،إذا م يكن ضاب ًطا ملَها يرويهه جعلهوا حديثهه

ضعي ًفا ،وإذا كان تا ّم الابط لكنه كا ٌفر أو فاسِ ض اعفوا حديثهه ،وإذا كهان د اينًها

صيانًا وصاحب ضبط ولك ْن م َي ْل َِ من ذكهر عنهه اخلرب ،كهان اخلهرب ضهعي ًفا؛ أو
كان مد ِلسا م يرصح بالتحديث ِ
فم ّمن يكون قد سمعه؟ ِأمن عدل أم من فاسهِ
ً
ِ
أو كافر؟ وممّن َضبَ َطهِ ،أمن قوي أم من ضعيف؟
َ
وإذا كان ً
ظاهرا ،ولكن ظهر أنهه م يسهمع
متصل السند
عدال تا ّم الابط
ً

حديثًا بذاته ممن روى عنه ،وخفي عىل عامة الناس هذا ه ولكن ال بد أن يّظهر ملن
وهبه اهلل ذكاء وحذاقة ه كان احلديث ضعي ًفا.

سبب ضعف يف أول األمر ،ولكن كمهها قههال اإلمههام ابهن
وإذا م يّظهر ُ

هرج
املديني رمحه اهلل تعاىل(( :الباّب إذا م ُجتمع طر ُقه م َي ّ
تبني خطؤه))  ،فهإذا ُخ ا
( )1

( )1علوم احلديث البن الصالح .5 :615
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احلديث بإسناده ومتنه بطرقه ظهر خطأ بعض الثقات خمال ًفا لآلخرين الثقات ،أو

ملن هو أوثِ منه ،كان اخلرب شا ًذا مردو ًدا.
تعريف العلة:

العلة هي :السبب اخلفي القادح يف صحة احلديث.
وعبهارة ابن الصالح ،قال :وهي عبهار ٌة عن أسباّب خفيهة قادحهة فيههه،

فاحلديث املعلل هو احلديث الذي ا ُطلع فيه عهىل علهة تقهدح يف صهحته مهع أن
ظاهره السالمة منها .
( )1

وقال ابن معني :لو م نكتب احلديث من ثالثني وج ًها ما َع َق ْلناه.

ُ
يفرسه
وقال اإلمام أمحد:
احلديث إذا م ُجتمع طر ُقه م نفهمههه ،واحلهديث ِ

بعاا .
بعاه ً
ُ
( )2

ٌ
ُ
مدخل ،فإ ّن
احلديث من أوجه ليس للجرح فيها
وقال احلاكم :وإنام يع ّلل

ٌ
ساقط واه ،وعل ُة احلديث َت ْكثُر يف أحاديث الثقهات أن حيهدِ ثوا
حديث املجروح

العلم والفهم واملعرف ُة
بحديث لهه عل ٌة فت َْخ َفى عليهم علتُهه ،واحلجه ُة فيهه عندنا
ُ
ال غري .
( )3

فالاعف يف الراوي عل ٌة يف اخلهرب ،واالنقطها ُع يف
وأما يف اإلطالق العام،
ُ
( )1علوم احلديث البن الصالح .5 :192
( )2اجلامع ألخالق الراوي وآداّب السامع .6 :616
( )3معرفة علوم احلديث للحاكم وانّظر النكت البن حجر .6 :710
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اإلسناد عل ٌة يف اخلرب ،وعنعن ُة املد ِلس عل ٌة يف اخلرب ،وجهال ُة ِ
حال الراوي عله ٌة يف
اخلرب .
( )1

ُ
فالسهبيل
االختالف بني الرواة ،قال ابن حجر:
ومدار التعليل يف الغالب
ُ

إىل معرفهة سالمة احلديث من العلهة ه كام نقلهه املصنف عن اخلطيب ه أن جيمع
ظههور
طرقه ،فإن اتفقت رواته واستووا ظهرت سالمتهه ،وإن اختلفهوا َأ ْمكَه َن
ُ

أغمض أنواع
فمدار التعليل يف احلقيقة عىل بيهان االختالف ...وهذا الف ُن
العلة،
ُ
ُ

غايصا وا ِطال ًعها
فهام
ً
احلديث وأد ُقها مسلكًا ،وال يقوم به إال من منحه اهلل تعاىل ً

حاو ًيا ،وإدراكًا ملراتب الرواة ومعرف ًة ثاقبة ،وهلذا م يتكلم فيه إال أفراد أئمة هذا
وح اذاقهم ،وإليهم املرج ُع يف ذلك؛ ملَا جعل اهلل فهيهم مهن معرفههة ذلهك
الشأن ُ

واال ِطال ِع علهى غواماهه دون غريهم ممن م يامرس ذلك .
( )2

وقد أكرم اهلل اإلمام أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين رمحه اهلل تعاىل بمعرفة

العلل وبيان خف ايات أسباّب ضعف احلديث ،عىل ما تشهدُ له الروايات ويشههدُ

لهه أئم ُة هذا الشأن.

( )1النكت البن حجر .1 :407
( )2النكت البن حجر  6 :710ه .711
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()4

كتب اإلمام أمحد يف العلل
لقهد وصلتنها أقوال اإلمام أمحد يف تعليل األحاديههث عهن طريهِ عههدة

مؤلفات ،منها:

 .1الكتب التي مجعت أقواله يف العلل خاصة ،وقد طبهع لهه منهها ثالثهة

كتب ،كتابان منها كان ّيل رشف حتقيقهام ،ومها:

أ .كتاّب العلل ومعرفة الرجال برواية عبد اهلل ابن اإلمام أمحد ،وقهد طبع

منذ قديم يف أربع جملدات ،طبعه املكتب اإلسالمي يف سنة (1408ه) ،ثم طبعته
دار القبس بالرياض سنة (1467ه).

ِ
وصالح بهن أمحهد وامليمهوين،
وذي
املر ِ
ب .العلل ومعرفة الرجال برواية ُ

وقد طبعت الطبعة األوىل منه سنة (1408ه).

وهذان الكتابان عبارة عن أسئلة وجهها إىل اإلمام أمحد ٌ
كل مهن عبهد اهلل

وصالح ابني اإلمام ،واملروذي ،وامليموين ،وهم مجي ًعها مهن تالمذتهه ،وأجهاّب

عليها اإلمام أمحد ،واألصل أن هذين الكتابني من تأليف اإلمام أمحد نفسه.

ولعل ً
قائال يقول :إنه م يكن كتاّب مؤلف لإلمام أمحد هبذا املعنهى ،وإنهام

هي أسئلة وجههها عبد اهلل ه ً
مثال ه إىل أبيهه فأجاّب عليهها أبهوه ،فينبغهي نسهبة
الكتاّب إىل عبد اهلل.

فنقول :إن من مجلة طرق انتشار التأليف يف تلك األيهام أن التلميهذ كهان
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يكتب عن الشيخ وهو يمي عليه ،أو يسأله التلميذ يف بعهض األحيهان ،فيجيبهه

الشيخ من حفّظه أو من كتابه ،فينترش الكتاّب من طريِ التلميذ .وهبذه الطريقة
وصلت إلينا أكثر كتب السلف.

وهبذه الطريقة نفسها نقل عبهد اهلل عهن أبيهه ههذا الكتهاّب ،ثهم زاد فيهه

زيادات ،وهذا ال يعني أنهه م يكهن عنهد اإلمهام كتهاّب أو تهأليف منهه يف ههذا

املوضوع.

فالذي نتصوره أنه ه كان عنده كتاّب يف العلل ومعرفة الرجال بخهط يهده

كاملسند وغريه ،فأمىل بعاه عىل عبهد اهلل ،وبعاهه سهأله عبهد اهلل فأجابهه مهن

حفّظه ،أو من كتابه يف بعض األحيان.

وتدل عليهه تلك الروايات الكثيهرة التهي يقهول فيههها عبهد اهلل(( :أمهىل

عي أبهي)) ،ويقهول يف بعاههها(( :وجهدت يف كتههاّب أبههي بخهط يههده وم
ّ

أياا ما جاء عن األئمة من نسبهة كتاّب العلل
أسمعها .))...ومما يدل عىل ذلك ً
إىل اإلمام أمحد ،كالعقيي وابن الصالح وابهن حجهر ،وقهد نسهب غهريهم إليهه
الكتاّب نفسه باسم ((التاريخ)) .
( )1

وإذا فرضنا أن هذه أسئلة من تالميذه أجاّب عليها اإلمام ،فهال حهرج يف

نسبة العلامء هذه الكتب إىل اإلمام أمحد بروايات الرواة عنه ،كهام ههو الشهأن يف

تواريخ ابن معني ،فيقال(( :يف تاريخ ابن معني برواية فالن وفالن)).
( )1انّظر مقدمة حتقيِ كتاّب العلل برواية عبد اهلل  1 :87ه .91
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ج .كتاّب ((املنتخب من العلل)) مجع فيه ّ
اخلال ُل ما وجد من الروايات يف

العلل عن اإلمام أمحد.

 .2كتب املسائل عامة:
ومن املؤلفات التي نقلت إلينا أقوال اإلمام أمحد يف تعليل األحاديث كتب

املسائل العامة التي رواها عنه تالميذه وأبناؤه ،ومنها:
أ .املسائل برواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ.
ب .املسائل برواية صالح بن اإلمام أمحد.
ج .املسائل برواية أيب داود السجستاين.

وهذه املؤلفات ليست خاصهة بالعلل ،ولكن نجهد فيههها بعهض أقههوال

أمحد مبثوثة يف أثناء الكالم عىل املسائل واألحاديث.
 .3مؤلفات اإلمام أمحد األخرى:

كام نجد بعض أقوال اإلمام أمحد يف إعالل األحاديث يف كتابه املسند.
علام يف معرفهة العللُ ،
فكل َمن أ ّلهف يف باّب العلل أو
وملا كان اإلمام أمحد ً

عرضا نقل كهالم اإلمهام يف العلهل؛ كالبخهاري يف التهاريخ،
تكلم عىل احلديث ً
والعقيي يف الاعفاء ،وابن أيب حاتم يف اجلرح والتعهديل ،وابن عدي يف الكامل،
والدارقطني يف العلل ،واخلطيب يف كتبهه ،وابن رجب وغريهم.
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()5

ﻫل لإلمام أمحد منهج متميز يف العلل؟
قد سبهِ القول أن العلة قه د تطلِ عىل سبب ضعف احلهديث ولهو كهان

ظاهرا ،وما من إمام ع ّلل احلديثَإال وعلله بأسباّب خفية وظاهرة.
ً

وهذا ههو منهج اإلمام أمحهد ،وليهس اإلمهام منفهر ًدا بمهنهج خهاص يف

العهلل فهي نّظري ،فالكتب التهي أ ِلفهت باسم مهنهج اإلمهام أمحههد يف إعهالل

احلديث ،يبدو ّيل أن هذه التسمية ليست بصحيحة ،فاملنهج فيام أفهم يطلِ عهىل

طريقة خاصة ،وليس ألمحد طريق ٌة خاصة .نعم ،له آراء ختالف يف أفراد احلديث

خاصا وطريقة خاصة.
آراء اآلخرين ،وال يعني ذلك أن له
منهجا ً
ً
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()6

أمثلة من تعليالت اإلمام أمحد
ونذكر فيام يي بعض تعليالت اإلمام أمحد ،ونوضح أسهباهبا ،ونسهعى أن

تكون األسباّب خفية ،ولنأخذ من كالم اإلمهام أمحهد مها يتعلهِ برشه صهحة
احلديث ،وهي:

 .1عدالة الراوي.

 .2متام ضبط الراوي.

 .3اتصال السند.

 .4خلو الرواية من العلة التي خترم هذه الرشو .

 .5عدم الشذوذ.

ونجعل هذه املحارضة عىل هذه الرشو يف فصول خاصة هبا.

أوالا :العدالة:

قد يكون احلديث ً
معلال بخرم عدالة الراوي ،ومثال ذلك قهول عبهد اهلل:

سمعت أيب وذكهر حبي ًبا الذي كان يقرأ هلم عىل مالك بن أنس ،فقال :ليس بثقة،

قدم علينا رجل ه أحسبهه قال :من خراسان ه كتب عن حبيب كتا ًبا عن ابن أخي
ابن شهاّب ،عن عمهه ،عن سام والقاسم ،وإذا هي أحاديهه ُث ابهن هليعهة ،عهن
خالد بن أيب عمران ،عن القاسم وسام ،فقهال أيبَ :
أحاهلها عهىل ابهن أخهي ابهن

شهاّب عن عمهه ،...قال أيب :وكهان حبيب ُحييهل احلديث ويكذّب وأثنى عليه
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رشا وسو ًءا .
ً
( )1

فها هنا علل اإلمام الكتاّب بكامله؛ ألن أصله مهن أحاديهث ابهن هليعهة،

وابن هليعة خمتلط ما ّعف إذا روى عنه غري العبادلة وابن قتيبة ،فجعلها حبيهب

وزورا عن ابن أخي ابن شهاّب الزهري (وههو
كاتب مالك كذ ًبا
ابن أيب حبيب
ُ
ً
حممد بن عبد اهلل بن مسلم بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن شهاّب الزهري ،صدوق له

أوهام) عن عمه حممد بن مسلم ابن شهاّب الزهري.

وقال أمحد كان حبيب حييل احلديث ويكذّب ،وقهد ّ
كذبهه ابن معني وأبو

داود وتركوه .
( )2

وقال اإلمام :قدم علينا رجل ومعه كتاّب عن ابن أخي ابن شههاّب ،عهن

عمه ،عن القاسم وسام ،فجعلت انّظر فيها فإذا هي مسائل خالهد ه يعنهي :ابهن

أيب عمران ه عن القاسم وسام ،فقلت للرجل :ممهن سهمعت ههذا؟ فقهال :مهن

حبيب الذي كان يقرأ للناس عىل مالك .فقلهت :دعهها أو خرقهها ،ههذا رجهل

كذاّب ،وإذا هو قد أحاهلا وقلبها عىل ابن أخي ابن شهاّب عن عمه .
( )3

اهتام الراوي برسقة احلديث:
ومن نوع التعليل بفقد عدالة الراوي :ايام الراوي برسقة احلديث.
( )1العلل برواية عبد اهلل  ،6 :16رقم .1168
( )2اجلرح والتعديل  ،5 :100امليزان  ،1 :416التهذيب .6 :181
( )3العلل برواية عبد اهلل  6 :12رقم .1158
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قال عبد اهلل :أخربين رجل أنه سمع ابن ِ
احل اامين (وهو حييى بن عبد احلميد
ابن عبهد الرمحن بن َب ْش ِمني) حيهدث عهن رشيهك عهن منصهور عهن إبهراهيم:

﴿ﮥﮦﮧﮨﮩﮪ﴾[الشورى ]59 :قهال :كهانوا يكرههون ُي َ
سهتذلوا،

فقال له رجل :هذا احلديث عندنا يف كتاّب ابن املبار عن رشيهك عهن احلكهم
النرصي عن منصور .فقال ابن ِ
احل اامين :حدّ َثناه رشيك عن احلكم النرصي عهن
منصور.

ثم قال أيب :ما كان أجرأه! هذه جرأة شديدة ،وم يعجبه ذلك ،وقهال :مها

زلنا نعرفه أنه يرسق األحاديث أو يتل اقطها أو يتل اقفها .
( )1

الطعن يف الراوي لبدعته:
وقد كان يطعن اإلمام يف الراوي ويف حديثههه ألجهل بدعتهه يف الهتجهم

خاصة.

قهال عبد اهلل :سألت أبهي عن احلكم بن عبد اهلل أيب مطيع ال َب ْلخي ،فقال:

ال ينبغي أن يروى عنه ،حكوا عنه أنه كان يقول :اجلنة والنار خلقتها فسهتفنيان،
( )1العلل برواية عبد اهلل  5 :41رقم  .4079وينّظر املزيد مهن األمثلهة لتعليهل اإلمهام بهالطعن يف

عدالة الراوي :العلل  6 :44رقم  6 :595 ،1499رقم  5 :142 ،6712رقم :697 ،4244

ا
للخالل ص 58رقهم  ،1وص 116رقهم  ،74وص188
 5رقم  ،1566واملنتخب من العلل

رقم  .104حتى كان حيكم عهىل بعهض أوههام الثقهات يف احلهديث بالوضهع ،قهال عبهد اهلل:

((وعرضت عىل أيب حدي ًثا حدثناه عثامن ))...العلل رواية عبههد اهلل  1 :119رقهم  1555إىل
قوله(( :اللهم سلم)).
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وهذا كال ُم َج ْهم ،ال يروى عنه يشء .
( )1

وأما التشيع وبعض البدع األخرى فام كان رأي اإلمام فيهها شهديدً ا فهيام

يّظهر ،ويبدو من ترصفاته رمحه اهلل تعاىل أنه كان يرت الرواية عن الداعية .قهال

يونس بن خباّب ،فتكلم فيه ،وم يرضه ،وقال :هذا
املروذي :وذكر أليب عبد اهلل ُ
ُ
كان يقع يف عثامن .
( )2

وقال عبد اهلل :سألته عن عي بن بذيمة ،فقال :صالح احلديث ،ولكن كان

رأسا يف التشيع .
ً
( )3

وقال :سألت أيب عن فطر بن خليفة ،فقال :ثقة صهالح احلهديث ،حديثهه

ُ
حديث رجل ك ايس إال أنه يتشيع .
()4

وقهال شيخ اإلسالم ابن تيميهة :م أجهد لههه علههى تقييههد بالداعيههة يف

اجلهمي .
( )5

ومن اجلدير بالذكه ر ههنا أن اإلمام أمحد قد غري رأيه يف بعض الرواة بعهد

حمنة خلِ القرآن ،فعىل سبيل املثال ،قال اإلمام أمحد يف إسامعيل ابهن ُع َلياه َة قبهل

ف اهلل
أياا(( :فاتني مالك فه َأ ْخ َل َ
املحنهة(( :إليهه املنتهى يف التثبت بالبرصة)) وقال ً
( )1العلل ومعرفة الرجال برواية عبد اهلل  5 :699رقم .1551
( )2العلل برواية املروذي وغريه ص 80رقم .108
( )3العلل برواية عبد اهلل  5 :112رقم .4490
( )4العلل برواية عبد اهلل  1 :445رقم .995
( )5املسودة ً
نقال عن منهج اإلمام أمحد د .بشري .1 :641
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عي سفيان ،وفاتني محاد بن زيد فأخلف اهلل عي إسامعيل ابن علية)) .
( )1

املفال بن زيهاد عن وهيهب وابهن عليههة فقهال:
أما بعدهها ،فقد سألهه ّ

أحب إ ّّيل ،ما زال ابن علية وضي ًعا من الكهالم الهذي تكلهم بهه إىل أن
((وهيب
ُ
مات)) .
( )2

وكان اإلمام أمحد يرجو ويطلب من أصحابه الذين هلم مكانة معروفة بني
علام وديانهة أن ال يسهارعوا يف الت ِّق ّيهة ،وأن ال يوافقهوا يف القهول بخلهِ
الناس ً

القرآن ،وكان نقمة اإلمام باألخص عىل أولئك الذين م يهدخلوا يف املحنههة وم
يصابوا بأ ًذى قليل وال كثري ،بل خافوا يف املستقبل وختاذلوا ،فلام رأى اإلمام أهنم

ّفرطوا يف أمانهة الدعوة والقيا ِم بجانهب احلِ ونرصتههه ،كهان مهن الطبيعهي أن
ينبعث الغاب هلل يف نفسه ،ولذلك تر الرواية عمن أجاّب يف املحنة.

عذرهم وهو اإلكراه ،وقد اختاروا
وقد يقال :إن الذين اختاروا التقية هلم ُ
أمهرا مباحا ِ
فل َم هجرهم أمحهد؟ فأجاّب عن هذا األمههر ابهن اجلههوزي فقهال:
ً
ً
اجلواّب من ثالثة أوجه:

أحدها :أن القوم ت ُُو ِعدوا وم ُيرضبوا فأجابوا ،والتو ُعد ليس بإكراه.
والثاين :أنه هجرهم عىل وجه التأديب ،ل ُيعلم تعّظيم القول الذي أجهابوا

عليه ،فيكون ذلك حف ًّظا هلم من الزيغ.
( )1يذيب التهذيب .1 :672
( )2يذيب التهذيب .1 :678
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والثالث يقال :إن معّظم القوم ملهها أجهابوا قبلهوا األمهوال ،وتهرددوا إىل

القوم ،وتقربوا منهم ،ففعلوا ما ال جيوز ،فلهذا استحقوا الذم واهلجر.

واحلِ أن هجر اإلمهام للمجيبهني يف املحنههة م يكهن إال تأديبًها وتشهني ًعا

حيا يف عدالتهم بحال ،بل إن تركه للرواية عن بعاهم كان
لفعلهم ،وم يكن جتر ً
مؤقتًا ثم روى عنهم فيام بعد .
( )1

ثانياا :الضبط:

وأما يف الابط فقد ّ
أعل اإلمام أمحد روايات كثرية ،وخاصة يف املوازنة بني
الرواة يف حال اخلالف وخمالفه ِة الراوي َمن هو أوثِ منهه أو أكثهر عهد ًدا ،وكهام

أرشنا ساب ًقا إن أكثر تعليل األئمة لألحاديث يأيت من باّب االختالف بني الرواة.
سوء احلفظ:

قال عبد اهلل :سألت أيب عن حديث الرباء بن عازّب يف الرفع فقال :حدثنا

حممد بن جعفر غندر ،قال :حدثنا شعبة عن يزيد بن أيب زياد قال :سهمعت ابهن أيب

رأيهت رسهول اهلل ﷺ
كعب بن ُع ْجر َة قال:
ُ
ليىل يقول :سمعت الرباء حيدث قو ًما فيهم ُ

حني فتح الصالة رفع يديه ،قال أيب :وكان سفيان بن عيينة يقول :سهمعناه مهن

يزيد هكذا ،قال سفيان :ثم قدمت الكوفة قدمة فإذا ههو يقول :ثم م َي ُعدْ  ،...قال

أيب :ابن أيب ليىل (حممد) كان سيائ احلفظ ،وم يكن يزيد ابن أيب زياد باحلافظ .
( )2

( )1ينّظر التفصيل يف مقدمة حتقيِ كتاّب العلل برواية عبد اهلل  1 :80ه .84
( )2العلل ومعرفة الرجال برواية عبد اهلل  1 :528رقم .708
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قال عبد اهلل :سألتهه عن حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليىل فقال :ماطرّب

احلديث.

أحب إلينا من حديثه ،حديثُه فيه اضطراّب .
قال أيب :فقه ابن أيب ليىل ُ
( )1

ومن أمثلته:
قال ا
اخلالل :أخربنا زكريا بن حييى :نا أبو طالب ،أنه سأل أبا عبد اهلل عهن

حديهث ابن املبار  ،عن حييهى بن أيوّب ،عن عبيد اهلل بن َز ْحهر ،عن عهي بهن
رشي املغنيهات)).
يزيهد ،عن القاسم ،عن أيب أمامة ،قال(( :هنى النبي ﷺ عن َ ْ

كثريا .
قال :حييى بن أيوّب ضعيف ،كان ُيطىء ً
( )2

فقد أعل اإلمام هذه الروايات لسوء حفظ الراوي ،وهو ما ُي ُل بالاهبط ،وقهد

الدارقطني أمحدَ يف تاعيف هذا احلديث ،إال أنه ع الله لوجود عي بن يزيد بني
وافِ
ُ

عبيد اهلل بن زحر والقاسم ،وقد نقل الرتمذي عن البخاري تعليله بعي بن يزيد .
( )3

َمن ض َعفَ إذا روى من حفظه دون كتابه:

ومن هذا النوع َمن كان يعلل اإلما ُم حديثَهه إذا روى من حفّظهه ،ولكهن

ِ
أمر حيتاج إىل
ف هذا
كان يصحح حديثه إذا رواه من كتابهه .وك َْش ُ
التفريِ بذاتهه ٌ
حذق وذكاء وعناء يف البحث والتفتيش.

( )1العلل ومعرفة الرجال رواية عبد اهلل  1 :411رقم .826
ا
للخالل ص 104رقم .45
( )2املنتخب من العلل
( )3العلل للرتمذي .1 :189
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أورد ابن أيب حاتهم يف اجلرح والتعديل بإسنههاده عهن األثهرم قهال :قهال
أحب إّيل من الدّ َرا َو ْر ِد ِي ،زعموا أن حامتًا
أمحهد بن حنبل :حاتم (ابن إسامعيل) ُ
كان ً
رجال فيه غفلة ،إال أن كتابه صالح .
( )1

فقد نسبه اإلمام إىل الغفلة ،ومفهومهه :أن حديثههه عنههده عنهد االنفهراد

يكون ضعي ًفا ،إال أن روايته عن كتابه صحيحة.
شدة الغفلة والتل ّقن:

ومن هذا النوع من كهان ضعيف احلفظ مغ ّف ًال إىل حهدا إذا ُأدخهل عليههه

حديث م يتفطن له.

وقد كان بعض ضعاف النفوس ُيدخل عىل الشيوخ أحاديث وههم عهدد

كبري يف الرواة.

اجلهراح ،عهن
قال املروذي :وعرضت عليه حديثًا ،رووه عهن حممهد بهن ا

شعبة ،عن سفيان الثوري ،عن عي مرفو ًعا(( :من صىل كذا فله كذا ،ومهن قهرأ

اجلهراح ،فرأيهت عنهده
كذا فله كذا)) ،فقال :هذا باطل موضوع ،قد رأيت ابن
ا
أحاديث وضعت له ،م يكن يدري ما احلديث .
( )2

وم يّظهر من كالم اإلمام من هو الواضع عىل ابن اجلهراح ،ولكهن الهذي

َ
ضبط
ف حديثه هنا ألنه م يكن ضاب ًطا ألحاديثه ،ال
ُعلم من منهج اإلمام أنه ض ّع َ
( )1اجلرح والتعديل .5 :619
( )2العلل برواية املروذي وغريه ص ،114رقم .671
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َصدْ ر وال ضبط كتاّب ،ألنه يبدو أنه كان يلقنه الناس فيتلقن ،أو يمكان غريه من
كتابه فيدخل فيه بعض األحاديث.

من روى من حفظه ومل يكتب:
ومن كان يروي بحفّظه وم يكتب احلديث ،وم يكن يروي من الكتهاّب،

فكان اإلمام يغمز يف ضبطه.

ذكر ابن حجر عن امليموين :سئل أمحد عن احلكم بن عطيهة فقال :ال أعلم

خريا .فقال له رجل :حدثني فالن عنه ،عن ثابت ،عن أنس قال :كان مهر أم
إال ً
سلمة متا ًعا قيمتُه عرشة دراهم.

فأقبل أبو عبد اهلل يتعجب ،وقال :هؤالء الشهيوخ م يكونهوا يكتبهون إنهام

كانوا حيفّظون ،ونُسبوا إىل الوهم ،أحدهم يسمع اليشء فيتوهم فيه .
( )1

من قرائن اخللل يف الضبط:
ومن هذا الباّب كان اإلمام وغريه من األئمة إذا ش ُكهوا يف حفظ الشيخ أو

يف حفظ أحد الرواة عنه رجعوا إىل كتاّب الشيخ ،وهذا من أعّظم القرائن إلثبات

اخلطأ والصواّب ،فمن قرائن العلة يف الابط عند اإلمام أمحد وغريه من األئمة:

 .1أن يروي الراوي من حفظه خال افـا ملـا يف كتابـه ،وخاصـة إذا مل يكـن

الراوي حافظاا متقناا:

قال عبد اهلل :حدثني أيب قال :حدثنا غنهدر قال :حدثنا شعبهة ،عن محاد،
( )1التهذيب .6 :452
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عن إبراهيم قال :ليس بني العبيهد قصاص .قال أيب :وليس هو مما سهمعه شهعبة
من محاد ،وكان يف نسختنا عن غندر عن شعبة عن عبد اخلالِ أو اهليثم ،فلم يقل:
وقال :حدثنا شعبة عن محاد .
( )1

فنجد اإلمام أمحد رأى أن هذا اإلسهناد (شعبههة عهن محههاد) خطهأ ،وأن

شعبة م يسمع هذا األثر عن محاد.

واستدل اإلمام عىل خطأ هذا اإلسناد بام كان يف نسهخته عهن غنهدر عهن

شعبة عن عبد اخلالِ أو اهليثم عن محاد.

ُ
والشيخ بنفسه روى
وهذا أمر واضح جدً ا ،إذا كهان يف كتاّب الشيخ يش ٌء،

جرح وإشارة إىل جرح يف
خالف كتابه ،خ اطؤوا الشيخ ،ولهذا كهان اإلمام عنده ٌ
الراوي إذا م يكن له كتاّب.

مثال آخر :قال عبد اهلل :حدثني جماهد بن موسى قال :حهدثنا حممهد ابهن
ِ
النبي ﷺ بهواكي
عبيد قال :حدثنا ِم ْس َع ٌر ،عن يزيدَ
الفقري ،عن جابهر قال :أتت ّ
ً
غري
غري ضار،
عاجال َ
(كهذا) ،فقال(( :اللهم اسقنها غيثًا مغيثًا مريئًا مري ًعا ،ناف ًعا َ

آجل)) ،قال :فأطبقت عليهم.

فحدثت هبذا احلديث أيب ،فقال أيب :أعطانا حممد بن عبيد كتابه عن مسعر

فنسخناه ،وم يكن هذا احلديث فيه ،ليس هذا بيشء .كأنهه أنكره مهن حديههث
حممد بن عبيد.

( )1العلل برواية عبد اهلل  6 :127رقم .1888
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قال أيب :وحدثناه يعىل أخو حممد ،قال :حهدثنا مسهعر عهن يزيهد الفقهري

ً
مرسال ،وم يقل :بواكي ،خالفه .
( )1

فهها هنها علل اإلمام الروايهة ألهنا م تكن يف كتهاّب الشهيخ ،وههذا أمهر

واضح يف التعليل ،وقد كانت هذه الطريقة يف التعليل شائعة يف األئمة.
ومثاله عن غري اإلمام أمحد:

قال النسائي :أخربنا عمرو بن منصور ،قال :حهدثنا احلكهم بهن موسهى،

قال :حدثنا حييى بن محزة ،عن سليامن بن داود ،قال :حدثني الزههري ،عهن أيب

بكر بن حممد بن عمرو بن حزم ،عن أبيه ،عن جده(( :أن رسول اهلل ﷺ كتب إىل

أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات ،وبعث به مع عمرو ابهن حهزم،

ِ
رش ْح َ
بيل بن عبد
ف ُقرئت عىل أهل اليمن ،هذه نسختها(( :من حممد النبهي ﷺ إىل ُ َ

كُالل ،ونُعي ِم بن عبد ك َُالل ،واحلارث بن عبد ك َُالل ))...وكان يف كتابههه(( :أن

من اعتبهط مؤمنًا ً
قتال عن بينهة ،))...وقال النسائهي بعده :خالفه حممد بن بكّار

ابن بالل ،أخربنا اهليثم بن مروان بن اهليثم بن عمران العنيس ،قال :حدثنا حممهد

ابن بكهار بن بالل ،قال :حدثنا حييى ،قال :حدثنا سليامن بن أرقم ،قال :حدثني
الزهري ،عن أيب بكر بن حممد ابن عمرو بن حزم ،عهن أبيهه ،عهن جهده(( :أن

رسول اهلل ﷺ.))...

قال أبو عبد الرمحن :وهذا أشبه بالصواّب واهلل أعلم ،وسليامن بهن أرقهم
( )1العلل برواية عبد اهلل  1 :542رقم  1150و.1151
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ً
مرسال .
مرتو احلديث ،وقد روى هذا احلديث يونس ،عن الزهري
( )1

قال صالح جزرة :نّظرت يف أصل كتاّب حييى بن محزة حديث عمرو ابهن

حزم يف الصدقات فإذا هو عن سليامن بن أرقم...

وقال احلافظ أبو عبد اهلل بن مندة :قرأت يف كتاّب حييى بن محزة بخطه عن

سليامن بن أرقم عن الزهري .
( )2

فحهدِ ثت أنهه ُوجهد يف أصهل حييهى
وقال أبو زرعة وأبو أمحد بن عهديُ :

ابن محزة ،عن سليمهان بن أرقهم ،عهن الزههري ،لكههن احلكهم بهن موسهى م
يابط .
( )3

وقال أبو داود يف املراسيل :قد ُأسند هذا احلهديث وال يصهح ،والهذي يف

إسناده سليامن بن داود َو َه ٌم؛ إنام ههو سليامن بن أرقم .وقهال فهي موضهع آخر:
ال أحدِ ث به ،وقد َو ِه َم احلكم بن موسى يف قوله :سليامن بن داود .
()4

 .2تفرد الراوي وتومهه يف روايتـه وخمالفتـه ملا ﻫو معروف ،وﻫـو الـ ي

يسمى شا ًذا عند األكثرين ،ويأيت بيانه يف فصل خاص به.

قال املَ ُروذي :وذكرت له حديث زهري بن حممد ،عن العالء ،عن أبيه ،عن
( )1سنن النسائي رقم  4815و.4814
( )2يذيب التهذيب .4 :189
( )3ميزان االعتدال .6 :601
(ً )4
نقال عن التلخيص احلبري  ،4 :17وهو يف املراسيل ص.615
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نصف شعبان فال صوم)) فأنكره،
أيب هريرة ،قال :قال رسول اهلل ﷺ(( :إذا كان
ُ

وقال :سألت اب َن مهدي عنهه ،فلم حيدثني بهه ،وكان يتوقهاه .ثم قال أبهو عبهد اهلل:
هذا خالف األحاديث التي رويت عن النبي ﷺ .
( )1

وقال أبو داود :كان عبد الرمحن (يعني :ابن مهدي) ال حيدِ ث به.
قال أبو داود :قلت ألمحد :م؟ قال :ألنه كان عنده أن النبي ﷺ كان يصل

شعبان برماان ،وقال عن النبي ﷺ خالفه .
( )2

مثال آخر :قال امليموين :سمعت أمحهد بن حنبل وسهئل عهن حهديث أيب

قيس األودي ،مما روى عن املغرية بن شعبهة ،عهن النبهي ﷺ :أنههه مسهح عهىل
النعلني واجلوربني ،فقهال ّيل :املعروف عن النبهي ﷺ أنهه مسهح عهىل اخلفهني،

ليس هذا إال من أيب قيس ،إن له أشياء مناكري .
( )3

وه َزيل بن رشحبيل ال حيهتمالن ههذا مهع
وقال مسلم :أبو قيس األودي ُ

خمالفتهام األَ ِج ّل َة الذين رووا هذا اخلرب عن املغرية فقالوا :مسح عىل اخلفني .
()4

وهذا احلديث رواه عن املغرية عدد كثري فلم يذكروا فيه إال اخلفني:
 1ـ مرسوق ،أخرجه مسلم ( 1 :669رقم  77و.)78
( )1العلل رواية املروذي ص 119رقم .678
( )2سنن أيب داود رقم .6557
( )3العلل برواية املروذي ص 619رقم .417
( )4السنن الكربى للبيهقي .1 :684
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 2ـ محزة بن املغرية ،أخرجه النسهائي يف الكهربى ( 1 :101رقهم ،)127

واحلميدي يف مسنده ( 6 :554رقم .)717

 3ـ عروة بن املغرية ،أخرجههه البخهاري ( 1 :82رقهم  ،)605ومسهلم

( 1 :668رقم .)674

 4ـ األسود بن هالل ،أخرجه مسلم ( 1 :669رقم .)77

وغريهم م يذكروا يف روايايم إال املسهح عهىل اخلفهني فقهط ،وم َي ِ
هر ْد يف

روايايم ذكر اجلوربني.

دي فهرواه عهن ُه َزيهل بهن
هر َوا َن األَ ْو ُ
وتفرد أبو قيس عبدُ الهرمحن بهن َث ْ

دي عن املغرية بن شعبهة :أن رسهول اهلل ﷺ توضهأ ومسهح عهىل
رش َحبيل األَ ْو ِ
ُْ

اجلوربني والنعلني .وحديثه أخرجه الرتمذي ( 1 :127رقم  ،)99والنسهائي يف
الكربى ( 1 :96رقم  ،)150وابن ماجه (رقم  ،)119وأمحد (.)4 :616

ووافق اإلما َم أمحدَ يف هذا التعليل اب ُن املبار كام نقل عنه مسلم يف كتهاّب

التمييز :قال عبد اهلل بن املبار  :عرضت هذا احلديث ه يعني :حديث املغرية من
ِ
مها .
غريه ،فعسى أن يكون َو َ ً
رواية أيب قيس ه عىل الثوري فقال :م َجيئ به ُ
( )1

وقال أبو داود :كان عبد الرمحن بن مهدي ال حيهدث هبهذا احلهديث؛ ألن

املعروف عن املغرية أن النبي ﷺ مسح عىل اخلفني .
( )2

( )1التمييز ملسلم ص.112
( )2سنن أيب داود رقم .119
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وقال عي بن املديني :حديث املغرية بن شعبهة يف املسح رواه عهن املغهرية

أهل املدينهة وأهل الكوفهة وأهل البرصة ،ورواه ُه َز ْيه ُل بن ُرشحبيل عن املغرية،

إال أنه قال :ومسح عىل اجلوربني ،وخالف الناس...

وقال ابن املديني :الناس كلهم يروونه عىل اخلفني غري أيب قيس .
( )1

 .3خمالفة الثقة من ﻫو أوثق منه:
كذلك كان اإلمام أمحد ينكر األحاديث التي خالف فيها الثقهة مهن هههو

أوثِ منه.

قال عبد اهلل ابن اإلمهام :حدثنا بعض الكوفيني قال :حهدثنا حفهص بهن

ّمخروا وجو َه
غياث ،عن ابن ُجريج ،عن عطاء ،عن ابن عباس ،عن النبي ﷺِ (( :

موتاكم وال ت ََشبّهوا بيهود)) ،فحدثت به أيب فأنكره ،وقال :هذا أخطأ فيه حفص

فرفعه.

قال عبد اهلل :وحدثنهي عن حجهاج األعهور عن ابن جريهج عهن عطهاء

مرسل .
( )2

حفص بن غيهاث وعهي بهن عاصهم
وهذا احلديث رواه عن ابن جريهج
ُ

ً
اج األعور ،ورواي ُة من روى
مرسال أقوى .
وح ّج ٌ
وسفيان َ
( )3

( )1السنن الكربى للبيهقي .1 :684
( )2العلل برواية عبد اهلل  6 :585رقم .6709
( )3انّظر رسالة األح اديث التي أعلها اإلمام أمحد للدكتور عيسى حممد املسمي .6 :266
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شهيام)
مثال آخر :قال عبد اهلل :سمعت أبههي يقههول :حدثنهها (يعنهيُ :ه ً

بحديث الشفعة ،حديث عبد امللك (ابن أيب سليامن) ،عن عطاء ،عن جابر ،عن

النبي ﷺ ،وقال :هذا حديث منكر .
( )1

بش ْف ِ
أحِ ُ
عة جارهُ ،ينت َّظ ُر هبا
اجلار ّ
واحلديث هو :قال :قال رسول اهلل ﷺُ :

وإن كان غائ ًبا إذا كان طريقهام واحد ًا .
( )2

أمحد.

رواه عن هشيم أمحد  ،5 :505وأبهو داود  5 :787رقم  5118من طريِ
ني هلشيم :خالد بهن عبهد هلل الواسهطي،
أياا عن عبد امللك متابِ ِع ْ َ
ورواه ً

الصنْعاين ،و َع ْبهدَ ُة بهن سهليامن ،وهشهام الدّ ْسهتَوائي وغيههرهم،
وعبهد الرزاق ّ
وليس هذا موض َع التفصيل.

إطالق املنكر عند اإلمام أمحد:

تفر ًدا.

وكان اإلمام أمحد يصف الرواية بالنكارة إذا كان الراوي ثقهة وتفهرد هبها

قال عبد اهلل :سألت أيب رمحه اهلل تعاىل :كيف حال احلسني؟ فقال أيب :أمها

احلسني فهو أخو أيب جعفر حممد بهن عهي ،وحديثُهه الهذي روى يف املواقيهت

( )3

( )1العلل برواية عبد اهلل  6 :681رقم .6612
( )2خرجته يف حتقيِ العلل برواية عبد اهلل .1 :555
( )3حديهث مواقيت الصالة التي بينها جربيل للنبهي ﷺ أخرجهه الرتمهذي ( )1 :618والنسهائي
( )1 :625واحلاكم ( 1 :191رقم  414ه .)412
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ٌ
حديث ليس باملنكر؛ ألنه قد وافقه عىل بعض صفاته غريه.

َهم اإلمها ُم أمحههدُ بالنكهارة عهىل
أورده ابن رجب ،ثم ذكهر عدة رواة َحك َ

روايايم الذين ُخ ِرجت أحاديثهم يف الصحيح.

ثم قال :وأما ترصف الشيخني واألكثرين فيدل عىل خالف هذا ،وأن ما رواه

الثقة عن الثقة إىل منتهاه وليس له علة ،فليس بمنكَر .
( )1

منكرا إذا
والذي يّظهر من كالم ابن رجب أن اإلمام جيعل حديث الراوي ً

ص مهن ههذا أن
تفرد به عىل اإلطالق ،وقد رصح بذلك ابن رجب فقال :فهتَ َل ّخ َ

النكارة ال ُ
تزول عنهد حييهى القطان واإلمهام أمحهد وغهريهم مهن املتقهدمني إال
باملتابعة وكذلك الشذوذ .
( )2

ويبدو ّيل أن األمر ليس عىل إطالقهه؛ ألننهها نجهد اإلمهام أمحهد يصهحح

بعض الروايات التي تفرد هبا بعض الرواة وم يوافقه عليها أحد من الرواة.
أمحد.

َ
القول بالنكارة عىل الفرد ناس ًبا ذلهك إىل اإلمهام
وكذلك أطلِ ابن حجر
قال ابن حجر يف يزيد بن عبد اهلل بن ُخ َصيفة الكندي :ثقة حجة ،ووثقهه

أمحد يف رواية األثرم ،وكذا أبو حاتم والنسهائي وابهن سهعد ،وروى أبهو عبيهد

اآلج ِر ُي عن أيب داود أنه منكر احلديث .قلت :هذه اللفّظ ُة يطلقها أمحد عىل َمهن
ُ
( )1رشح العلل البن رجب  1 :411وما بعده.
( )2رشح العلل البن رجب .1 :426
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ُيغ ِْر ُّب عىل أقرانه باحلديث ،عرف ذلك باالستقراء من حاله ،وقهد احهتج بهابن

ُخ َصيف َة مالك واألئم ُة كلهم .
( )1

بكل ما تفرد به أو ِ
والذي يّظهر ّيل أن اإلمام أمحد ال يعلل الرواية ِ
بكل َمن

ِ
خاص ِ
وبكل َمن تفرد ،وال بهد أن جيد يف الروايهة
بكل فرد
حكم
تفرد ،بهل لهه
ٌ
ٌ
أياا ،ألننا نجد اإلمام يسهتدل بحهديث:
التي تفرد هبا املتفرد قرينهة وسببًا آخر ً

((إنام األعامل بالنيات)) ،وقد اتفِ األئمة علامء احلديث أن ههذا احلهديث فهرد

غريب.

قال اخلطايب يف رشح صحيح البخاري :م َي ِص ّح مسندً ا عن النبهي ﷺ إال

من رواية عمر بن اخلطاّب .
( )2

وقال ابن رجب :ليس له طريِ تصح غري هذه الطريِ ،كذا قالهه عي ابن

املدينهي وغيهره ،وقال اخلطايب :ال أعلم خال ًفا بني أههل احلديهث يف ذلك .
( )3

وأما اإلمام أمحهد فقد قال عبد اهلل بهن أمحههد :سهئل أيب عهن رجهل قهال

جلاريته وهو يعاتبها يف خدمة ،فأراد أن يقول هلا :إنام أنت مملوكة ،فسهبِ لسهانه

فقال :إنام أنت ُح ارة ،وم ُي ِر ْد بذلك العتِ وال نوى عتقها...

خربت عن أيب أنه سئل عن ذلك فقال :حديث النبهي ﷺ:
قال عبد اهللُ :أ
ُ

( )1هدي الساري ص.251
( )2أعالم احلديث .1 :110
( )3جامع العلوم احلكم .1 :20
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((إنام األعامل بالنيات ،وإنام ِ
لكل امرئ ما نوى)) .
( )1

أياا عن احلاكم قال :حدثونا عن عبد اهلل بن أمحد ،عن أبيه
وذكر ابن رجب ً

أنه ذكر قوله عليه الصالة والسالم(( :األعامل بالنيات)) وقوله(( :إ ّن َخ ْل َِ أحهدكم

جيمع يف بطن أمه أربعني يو ًما)) وقولهَ (( :من َأ ْحدث يف ديننا ما ليس منهه فهو َر ٌد))،
فقال :ينبغي أن ُيبدأ هبذه األحاديث يف ِ
كل تصنيف فإهنا أصول احلديث .
( )2

فالذي يّظهر ه واهلل أعلم ه أن اإلمهام وغريه من األئمهة هلم نّظر خاص يف

ترج َح لدهيم بالقرائن
نّظر خاص ً
أياا ،فإذا ّ
تعليل الروايات ،وهلم يف كل رواية ٌ
أن هذا احلديث خطأ خ ّطؤوه ولو كان رواته من الرواة الثقات.

وهو الذي ذكره ابن رجب ،وههو املنطبِ عىل قول اإلمام أمحهد يف تعليل

منكرا.
رواية املتفرد من الثقات وتسميته ً

قال :وأما أكثر احلفاظ املتقدمني فهإهنم يقولهون يف احلهديث إذا تفهرد بهه

واحد ،إن م يرو الثقات خالفه :إنه ال ُيتا َبع عليه ،وجيعلون ذلك عل ًة فيه ،اللهم

إال أن يكون ممن كثر حف ًّظا ،واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه ،وربهام

أياا ،وهلم يف كل حديث نقد خهاص،
يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار ً
وليس عندهم لذلك ضابط يابطه .
( )3

( )1مسائل اإلمام أمحد رواية عبد اهلل رقم  ،1458ورواية صالح رقم .1161
( )2جامع العلوم واحلكم .1 :21
( )3رشح العلل البن رجب  1 :516ه .515
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فالذي يطلقون القول يف نسبته إىل اإلمام بأنه ال يقبل ما تفرد بهه الهراوي

وإن كان ثقة ليس بصحيح.

 .4خمالفة الثقات يف سلوك اجلادة:
تفهر ُد الهراوي وخمالفتهه للثقهات يف سهلو
ويدخل يف عدم الابط عام ًة ُ

اجلادة ،وما روى حال االختال وم يتميز ،ونجد هلذه اجلوانب أمثلة كثرية عند
اإلمام.

قال عبد اهلل :سألت أيب عن حديث هشيم ،عن حصني ،عهن عمهرو بهن

مرة ،عن علقمة بن وائل ،عن أبيه ،عن النبي ﷺ يف الرفع قال :رواه شعبة ،عهن

صبي ،عن وائل ،عن
عمهرو بن مهرة ،عن أبهي البَ ْختَه ِ
ري ،عن عبهد الرمحن اليَ ْح ِ
حصني شعبه َة ،فقهال :شهعبة أثبهت يف عمهرو بهن مهرة مهن
النبي ﷺ .خالهف
ٌ

ُ
القول قول شعبهة ،من أين يقع شعبة عىل أيب البخرتي عن عبد الهرمحن
حصني،
اليحصبي عن وائل؟

( )1

ٌ
حهافظ،
قال ابن رجب :يشري إلهى أن هذا إسهناد غريههب ال حيفّظههه إال

بخالف علقمة بن وائل ،عن أبيه ،فإنه طريِ مشهور .
( )2

ثالثاا :اتصال السند:
صحيحا ،وقد ّ
أعهل اإلمهام
اتصال السند رش من رشو كون احلديث
ً
( )1العلل برواية عبد اهلل  1 :425رقم 1018
( )2رشح العلل البن رجب  .6 :845وأمثلة أخرى يف الكتاّب نفسه عن اإلمام أمحد.6 :820 :
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أحاديث كثرية بعدم سامع الراوي من شيخه مد ِل ًسا كان أو غريه.

كثريا خاصهة يف بيهان عدم سامع بعض الهرواة من شيوخهم
وقهد اعتنهى اإلمام ً

يف كتاّب العلل ،وباألخص عن شيخه ُه َشيم بن َبشري ،وقد وجدت يف رواية عبد اهلل
أكثر من ستني حديثًا ذكرها اإلمام وقال :م يسمعه هشيم ،يعني :ممن روى عنه.

وقد يذكر اإلمام قاعدة بعد التتبع أن فالنًا م يسمع من فالن شيئًا ،فهذكر

أن احلسن ال ُع َرين م يسمع من ابن عباس شيئًا .
( )1

وقال :خيثمة م يسمع من عبد اهلل بن مسعود شي ًئا ،روى عن األسود عن

عبد اهلل .
( )2

ونحوه قول ابن املديني يف خيثمة .
( )3

وقال أمحد :م يسمع وكي ٌع من عبيد اهلل بن عمر شيئًا .
()4

وقال :م يسمع مالك بن أنس من ُبكَري بن عبد اهلل شيئًا .
( )5

عنه .

مطرف م يسمع من احلسن شيئًا ،إنام يروي عن إسامعيل بن مسلم
وقالِ :

( )6

( )1العلل برواية عبد اهلل  1 :145رقم .51
( )2العلل برواية عبد اهلل  1 :144رقم .56
( )3العلل البن املديني ص 101رقم .172
( )4العلل برواية عبد اهلل  1 :147رقم .44
( )5العلل برواية عبد اهلل  1 :619رقم .615
( )6العلل برواية عبد اهلل  1 :551رقم .202
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وقال :م يسمع منصور من نافع شيئًا .
( )1

أياا يف عدم سامعه من بعض شيوخه.
وقد أخد عىل شيخهه سفيان بن عيينهة ً

قال عبد اهلل :حدثني أيب ،قال :حدثنا سفيان ،قال :حدثنا عمرو بن حييهى

ابن عامرة بن أيب حسن املازين ،عن أبيهه ،عن عبهد اهلل بهن زيههد :أن النبهي ﷺ

توضأ...

قال سفيان :حدثناه حييى بن سعيد عن عمرو بن حييى منذ أربع وسهبعني

سنة ،فسألت بعد ذلك بقليل فكان حييى أكرب منه.

قال أيب :قال سفيان :سمعت منه ثالثة أحاديث.

قال أيب :وسمعت أنا هذا احلديث من سفيهان ثالث مرار .قهال أيب :قهال

احلهامم
سفيان :م أسمع منهه حديث عمرو بن حييهى عن أبيهه عن النبهي ﷺ يف ّ
واملقربة.

قال أيب :قد حدثنا به سفيان د السه .
( )2

ومن أعّظم عنايته حماولتُه يف االستيعاّب واحلرص ملا رواه الراوي من شيخ

خاص لبيان العلة وإثبايا.

حلكَهم عهن ِم ْق َسهم أربعه ُة
قال عبد اهلل :سمعت أيب يقول :الذي
ُ
يصحح ا َ

( )1العلل برواية عبد اهلل  6 :647رقهم  .6158وينّظهر األرقهام التاليهة،261 ،202 ،615 ،44 :
،1675 ،1649 ،1641 ،1616 ،1608 ،1091 ،855 ،726 ،721 ،765 ،289 ،241

 ،1574 ،1575 ،1562 ،1505 ،1690وذلك فهي اجلهزء األول من العلل برواية عبد اهلل فقط.
( )2العلل برواية عبد اهلل  1 :191رقم .172
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َ
أحاديث :حديث الوتر أن النبي ﷺ كان يهوتر ،وحهديث عزيمهة الطهالق عهن
مقسم عن ابن عباس يف عزيمة الطالق ،وال َف ْيء واجلامع...

قال عبد اهلل :سمعت أبهي مر ًة يقول :قال شعبههة :ههذه األربعههة التههي

صححها احلكم سام ٌع من مقسم .
( )1

هشيم عن حممد بن ُجحادة إال
وقال عبد اهلل :سمعت أيب يقول :م يسمع
ٌ

هذا احلديث الواحد :حدثني أيب قال :حدثنا هشيم عن حممد بن ُجحادة.

بأسها
قال أيب :سمعهه منهه عن احلارث عن إبراهيم :أنههه كههان ال يهرى ً

للمريض والشيخ الكبري أن يعتمدا يف الصالة ويكرهه لغريمها .
( )2

واحلارث هو ابن يزيد ال ُعكْي.
وقال أبو طالب :قال أبو عبهد اهلل ... :مهها صهح مهن سهامع هشهيم عهن

ُ
حديث الرجم،
الزهري أربع ُة أحاديث ،يقول :حدثنا الزهري؛ احلديث الطويل

وحديث صفيهة ،وحديهث املجادلهة ،وحديهث ابن عمهر(( :مها استيرسه مهن
اهلدي)) .وما كان غري ذلك يقول :ال أدري ِمن سهفيان بهن حسهني سهمعته أو
الزهري .قلت :يقولون :إن شعبة ريض بكتابه؟ قال :ال ،ليس ههذا بيشهء ،إنهام

سمع باملوسم فنيس .
( )3

( )1العلل  1 :152رقم  1629وينّظر تعليقي عليه.
( )2العلل برواية عبد اهلل  6 :679رقم .6649
( )3املعرفة والتاريخ .6 :601
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وذكره يف رشح علل الرتمذي ً
جممال بذكر حديث السهقيفة بهدل حهديث

صفية .
( )1

عدم سامع الراوي مع الترصيح بالتحديث:

ِ
ومن ِ
وأغماه ما ع الل بهه اإلمام أمحد بعدم سامع
أدق ما يكون من التعليل

الراوي مع ترصحيه بالتحديث .وهذا ال يأيت إال بعد معرفة تامة ألقهوال األئمهة
املحققني وبعد مجع الطرق يف الغالب.

قال عبد اهلل :حدثني أيب قال :حدثنا حجاج ،عن رشيك ،عن عاصم ابهن

كليب ،عن حممد بن كعب قال :سمعت عي بن أيب طالب...

قال أيب :وهذا وهم ،حممد بن كعب حيدث عن عبد اهلل بن شداد عن عي،

وعن شبث بن ربعي عن عي.

وم أر أيب يصحح أن حممد بن كعب سمع من عي .
( )2

التعمد يف التدليس:
التعمد يف التدليس من الراوي املدلس ،وقد علل اإلمام أمحهد
وقد يكون
ُ

أشري إليه .
روايات كثرية لشيخه هشيم وخاصة يف رواية عبد اهلل كام َ
( )3

( )1رشح علل الرتمذي .6 :710
( )2العلل برواية عبد اهلل  1 :167رقم .1652
( )3وينّظر روايات هشيم عىل سبيل املثهال باألرقهام اآلتيهة يف العلهل بروايهة عبهد اهلل،525 ،62 :
 ،6156 ،6169 ،6167 ،1815 ،1419 ،244وغريها.
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وقال عبد اهلل :سمعت أبهي يقول يف حديهث حفص (ابن غياث) عن الشيباين

عن عبد اهلل بن عتبةُ :سئل عن امرأة تزوجت وهلا ولد رضيع؟ قال :ال ترضهعه
وإن مات.

قال أيب :هذا مما م يسمعه حفص من الشيباين ،كان يد السه ليس فيه شك،

واحلديث حدثني به أيب سمعه من حفص .
( )1

عدم اللقاء:
وكذلك كان ينص اإلمام يف عدم السامع بعدم اللقاء.
قال امليموين :سمعت أبا عبد اهلل يقول :قال شعبة :م يلِ قتادة أبهها رافهع
إنام كتب عن ِخالس عنه.
وسمعته يقول :يقولون :إن قتادة م يسمع من معاذة .
( )2

أيضا:
ومن أمثلته ا
قال عبد اهلل :قال أيب :كنا عنههد سهليامن بهن حهرّب فهذكرنا املسهح عهىل

اخل افني ،فذكرنها أحاديهث ،فجعهل سليامن بن حرّب يقهول :ذا ال حيتمههل ،وذا

ما أدري .قلنا :إيش عند ؟ قال :خالد عن أيب عثامن عن عمر ،قال :يمسح حتى

يأوي إىل فراشه .قلنا :خالد م يسمع مهن أيب عهثامن شهيئًا ،يقهول ذلهك بعهض

الناس ،و ُيروى عن النبي ﷺ أنه كان يو اقت ،ويقول :خالد عن أيب عثامن؟ كأنهه
( )1العلل رواية عبد اهلل  6 :184رقم .1941
( )2العلل برواية املروذي وغريه ص 197رقم .510
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م يرض منه بذلك .
( )1

فاإلمام أمحد ا
أعل هذا احلديث الذي ظهاهره الصهحة ألن خالهدً اهو ابهن

مهران ا
هدي مهن
احلذاء أحد الثقات ،وأبهو عثامن ههو عبد الهرمحن بهن ُمهل النّ ْه ُ

املخرضمني الثقات األثبات ،والعلة اخلفية القادحة هنا يف عدم سامع خالد احلذاء

من أيب عثامن ،ا
ولعل حجة اإلمام أمحد يف ذلك أن أبا عثامن متقدم الوفاة إذ تهويف

سنة  91وخالد تويف سنة .141

وقال أمحد :ما أراه (خالدً ا) سمع من الكوفيني مهن رجهل َأ ْقهدَ َم مهن أيب

الاحى ،وأبو الاحى مسلم بن ُص َبيح الكويف مات سنة  ،100فيستدل بهه عىل

أنه م يسمع من أيب عثامن .
( )2

قال عبد اهلل :حدثني أيب قال :أخربنا أبو اليامن ،قال :أخربنا شعيب ،عهن

الزهري ،قال سهل بن سعد األنصاري وكان قد رأى النبي ﷺ وسمع منه وذكر
أنه ابن ّمخس عرشة سنة يوم تويف رسول اهلل ﷺ .
( )3

يب بن كعب :أن الفتيا التي كهانوا يفتهون
وقال (سهل بن سعد) :حدثني أ ُ

هبا :أن املاء من املاء رخصة كان النبي ﷺ ت ّ
ص فيها أول اإلسهالم ثهم َأ َم َرنها
َرخ َ
باالغتسال بعد .
()4

( )1العلل برواية عبد اهلل  6 :141رقم .5121
( )2انّظر التهذيب .5 :166
( )3العلل برواية عبد اهلل  5 :404رقم .1778
( )4العلل برواية عبد اهلل  5 :404رقم .1779
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وقال عبد اهلل :حدثنهي أيب قال :حدثنها حييهى بهن َغهيْال َن قهال :حدثنهها

ِر ْش ِدي ُن بن سعد قال :حدثني عمرو بن احلارث ،عن ابن شهاّب قهال :حهدثني

يب بهن كعهب حدثههه :أن
بعض َمن أرضهى عن سههل بن سعهد الساعدي أن أ ّ

رسول اهلل ﷺ جعلها رخصهة للمؤمنني لقلهة ثياهبم ،ثم إن رسول اهلل ﷺ هنهى

عنه؛ يعني قوله(( :املاء من املاء)) .
( )1

فاستدل اإلمام بالروايهة األخرية عىل أن الزههري م يسمعههه مهن سههل

مبارشة ،بل بواسطة من يرضاه.

وكان من املمكن القول :إن الزهري سمعه بواسطة مهن يرضهاه ً
أوال ثهم

سمعه مبارشة ،ولكن يعكار عليه كون الزهري قد وصهف بالتهدليس ،وهنها يف
اإلسناد األول رواه بصيغة التدليس.

التعليل باإلرسال ملا روي متصالا:
قال أبهو عبهد الرمحن :حدثنها بعض الكوفيني قهال :حهدثنا حفهص بهن

ّمخهروا وجهوه
غياث عن ابن جريج عن عطهاء عن ابن عباس عن النبي ﷺِ (( :

موتاكم وال ت ََش ّبهوا بيهو َد)).

فحدثت به أيب ،فأنكره وقال :هذا أخطأ فيهه حفص فرفعه ،وحدثني عن

حجاج األعورعن ابن جريج عن عطاء مرسل .
( )2

( )1العلل برواية عبد اهلل  5 :404رقم .1780
( )2العلل برواية عبد اهلل  6 :585رقم .6709
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نفسه رواه
فهاهنها رجهح اإلمهام املرسلهة عىل املوصولهة وقال :إن
ً
حفصا َ

ً
مرسال.
ّيل

ويدخل يف إخالل االتصال مجيع أنواع التدليس ،ولهه أمثلة كثرية يف مها ورد

عن اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل.

راب اعا :عدم العلة يف السند أو املتن:

وهذا اجلانب وإن كان عا ًما يف مجيهع رشو الصهحة إال أن األئمهة قههد

جعلوه رش ًطا راب ًعا من رشو الصحة ،وسبب ذلك ه واهلل أعلم ه أنه وإن دلت

أمثلتها عىل ضبط الراوي إال أنه قد يكون خاف ًيا أشد اخلفاء .ومن أمثلته:
 .1التصحيفات التي حتصل من األئمة:

قال السخاوي :التصهحيف :حتويهل الكلمههة مهن هيئتهها املتعارفههة إىل

غريها .
( )1

والتصحيف يقع يف اإلسناد ويف املتن.
أ .مثال التصحيف يف اإلسناد:
قال أمحد يف مسنده :حدثنا وكيع ،حدثنا زكريا بن إسحاق ،عن عمرو ابن
أيب سفيان ،سمعه منهه عن مسلم بن َث ِفنة ،قهال :اسهتعمل ابهن علقمهة أيب عهىل

ِعرافهة ِ
قومههه ،فهأمره أن ُي َصهدِ قهم ،قهال :فبعثنههي أبههي فههي طائفههة آلتيههه
بصدَ قتهم...
َ

( )1فتح املغيث .4 :12
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صهحف،
قال عبد اهلل :سمعت أيب يقول :كذا قال وكيع :مسلم بن ثفنهة،
ّ

وقال َر ْو ٌح :ابن ُشعب َة ،وهو الصواّب ،وقال أيب :وقال برش بن ّ ِ
الرس ِي :ال إله إال اهلل!
هو ذا ولده هاهنا؛ يعني :مسلم بن شعبة .
( )1

وقال عبد اهلل :حدثني أيب قال :حدثنا وكيع بحديث سفيان عن املغرية ابن

النعامن عن هانئ بن حزام (بالزاي) وكهذا قال حييهى بن آدم ،وقال ابن مههدي:

صحف عبد الرمحن وإنام :هو حزام .
حرام (بالراء املهملة) ،ا
( )2

سمعت أيب يقول :حدثهم أبهو عاصم عن سفيههان عهن ابهن أيب عتبههة،

صحف ،أراد أن يقول :ابن أيب غنية فقال :ابن أيب عتبة .
ا
( )3

ب .مثال التصحيف يف املتن:


قال عبد اهلل :قال أيب يف حديهث ابن عمهر عن النبي ﷺُ :س ِئ َل عهن املهاء

وصحف فيه .
وما ينوبه من الدواّب ،وقال ابن املبار  :وما يثوبه،
ّ
()4

وقال عبد اهلل :حدثنهي أيب قال :حدثنا حييهى بن سعيهد عن سليامن ه يعني

وقص احلديث ،وأمهها
التيمهي ه عن أيب عثمهان عن سلامن قال :تُدْ َنهى
الشمسّ ...
ُ
الكفار ه أو قال :اآلخرون ه فإهنا تطبخهم ،فأما أجوافهم فتقولِ :غِ ِغِ.
( )1مسند أمحد  64 :115رقم ً 11462
نقال عن منهج اإلمام أمحد يف إعالل احلديث للدكتور بشري
بن عي .6 :975

( )2العلل برواية عبد اهلل  1 :695رقم  476مع التعليِ عليه.
أياا  6 :54رقم .1421
( )3العلل برواية عبد اهلل  1 :169رقم  .1646وينّظر ً
( )4العلل برواية عبد اهلل  6 :469رقم .6895
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قال أيب :بلغني أن شعبة كان يقول عن التيميُ :عو ُعو ،وإنام هوِ :غِ ِغِ.

صحف يف هذا احلرف ،أم ِمن ِقبَهل
قال أيب :وكان شعبة ألثهغ ،فال أدري ا

لثغته .
( )1

وأما التصحيف ألجل اللثغة ،فقد صحف عبد امللك بن سهليامن ((اجلهر

األخرض)) إىل ((اجلي األخيض)).

قال اإلمام أمحهد :حدثنا يزيهد بن هارون ،قهال :أخربنهها عبههد امللهك ه

يعني :بن سليامن ه قال :كان رجهل يدعوين وسعيد بن جبري شهر رماان كلهه.

َ
بأسا يف السقاء وأكرههه يف اجلهر
قال :فذكروا ليل ًة
النبيذ ،فقال سعيد :ال أرى به ً

األخرض .قهال :فقلهت :إذن واهلل ال نطيعهك ،لنرشهبن فههي اجلههي األخيضه.

قال :فقال ّيل سعيد :اجلي األخيض حيكي لغته ،يعني عبد امللك .قال يزيد :وكان
عبد امللك ألثغ .
( )2

 .2القلب:
وقد تكون العلة يف القلب يف الرواية إسنا ًدا أو متنًا ،أو تكون يف اسهتبدال

ترضه يف الروايهة ،إال أهنها ضهارة يف
صحايب بصحايب آخر ،وههذه العلهة وإن م ّ
الراوي بحيث يؤخذ عليه خفة الابط .وقد تكون العلة يف:

أياا العلل برواية عبهد اهلل  6 :179رقهم ،1969
( )1العلل برواية عبد اهلل  6 :559رقم  .6104وينّظر ً
و 5 :125رقم  ،4750و 5 :505رقم  ،1548والعلل برواية املروذي رقم .620

( )2انّظر العلل برواية عبد اهلل  5 :42رقم .4101
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أ .قلب راو براو آخر:
قال عبد اهلل :سمعت أيب يقول :احلديث الذي رواه وكيع عن ابن أيب ذئب عن

صالح موىل التوأمة عن ابن عباس عن النبي ﷺ يف اجلمع بني الّظهر والعرص.
قال أيب :إنام هو حديث داود بن قيس ،ليس هو من حديث ابن أيب ذئب .
( )1

وداود بن قيس ه وهو الفراء الدباغ أبهو سليامن القرشري ه ثقة  ،ولهو كان
( )2

ويسجل،
ضعي ًفا لكان يرض يف صحة احلديث ،ولكن يؤخذ هذا اخلطأ عىل وكيع
ا

وقد يّظهر أثر مثل هذه األخطاء عند األئمة عند الرتجيح واملوازنة بهني احلهافظ

واألحفظ.

ومن األمثلة التي ختفى أشدّ اخلفاء ما قال عبهد اهلل :حهدثني أبهو موسهى

اهلروي إسحاق بن إبراهيم قال :أخربين عيسى بن يونس قال :أخربين معمر ابن

راشد عن الزهري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب سعيد اخلدري :أن النبي ﷺ
صىل يف ماء وطني ،فرأيت أثر جبينه و َأ ْرنبته يف املاء والطني.

فحدثت به أيب فقال :أخطأ فيه عيسى ،إنام رواه معمر عن حييى بن أيب كثري

عن أيب سلمة عن أيب سعيد قصة طويلة ،وليس هو عن الزهري إنام هو عن حييى

ابن أيب كثري .
( )3

( )1العلل برواية عبد اهلل  6 :50رقم .1415
أياا العلل برواية عبد اهلل  6 :117رقم .5255
( )2التهذيب  ،5 :198وينّظر ً
( )3العلل برواية عبد اهلل  5 :547رقم .1156
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واحلديث عىل الصواّب رواه عبد الرزاق يف مصنفه من طريِ معمر .
( )1

والبخاري من طريِ عي بن املبار عن حييى بن أيب كثري .
( )2

ِ
والصهواّب
فهذا يدل عىل أعجب يشء من حفظ اإلمام لطرق احلهديث،

منها من اخلطأ.

ب .قلب إسناد إىل إسناد آخر:
قال عبد اهلل :حدثني أيب قال :حدثنا إسحاق بن عيسى قال :حدثه ُت محاد

ابن زيد بحديث جرير بن حازم عن ثابت عن أنس قال :قال رسول اهلل ﷺ :إذا

أقيمت الصالة فال تقوموا حتى تروين.

فأنكره وقال :إنام سمعه من حجاج الصواف عن حييى عن عبد اهلل بن أيب

قتادة عن أبيه يف جملس ثابت فّظ ان أنه سمعه؛ يعني :من ثابت .
( )3

ووضحه الدكتور بشري فقال :وقال أبو داود :سمعت أمحد وقيل له :ثابت

عن أنس ه يعنهي عن النبي ﷺ ه(( :إذا أقيمت الصالة فال تقوموا حتهى تهروين))،
فقال أمحد :هذا زعموا أن محاد بن زيد قال :كنا عند ثابت وعنده حجاج بهن أيب

الصواف) ،فقال حجاج :حدثنا حييى بن أيب كثري عن ابن أيب قتهادة عهن
عثامن ( ا

أبيه ،فذكر احلديث ،فّظن جرير أنه حدث به ثابت عن أنس ،فرواه.
( )1املصنف  4 :648رقم .7281
( )2العلل برواية عبد اهلل  5 :49رقم .6052
( )3العلل برواية عبد اهلل  6 :85رقم .1261
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فاملتن الذي رواه جرير معروف عن النبي ﷺ من حديث حييى بن أيب كثري

عن عبد اهلل بن أيب قتادة عن أيب قتهادة؛ أخرجه مسلم والنسائي وأمحد من طرق

عن حجاج بن أيب عثامن عن حييى.

وحديث جرير أخرجه الطياليس والرتمذي والطرباين ،وقهد تفهرد جريهر

بروايهة هذا املتن من حديث ثابهت ،وال أصل له من حديث ثابت وال من حديث

أنس .
( )1

ج .القلب باستبدال صحايب بصحايب آخر:
قال أبو داود :سمعت أمحد سئل عن حديث أيب معرش ،عن إبراهيم ،عهن

علقمة ،عن عثامن ،عن النبي ﷺ(( :من استطاع منكم الباءة ،فليتزوج)) .قال :ما أراه

إال وهم من أبهي معرش ،يعني :عن عثامن وهم ،إنام هو :عن إبراهيم ،عهن علقمهة،

عن عبد اهلل ،أنهه قال لعثامن :قال لنا النبي ﷺ .وعن إبراهيم ،عن عبهد الهرمحن

بن يزيد ،عن عبد اهلل ،عن النبي ﷺ .
( )2

د .القلب يف متن احلديث:
مثاله :ما رواه عبد اهلل :حدثني أيب قال :حدثنا روح قهال :حهدثنا سهعيد
( )1منهج اإلمام أمحد يف إعالل األحاديهث  .6 :988وحديهث أيب قتادة يف صهحيح مسهلم :466
 1رقههم  ،204وسههنن النسههائي ص 151رقههم  ،117ومسههند اإلمههام أمحههد  57 :618رقههم

 .66155وحديث جريهر يف مسند الطياليس ص 671رقم  ،6068وعلهل الرتمههذي الكبهري
 ،1 :672واملعجم األوسط  9 :110رقم .9587

( )2مسائل اإلمام أمحد رواية أيب داود ص 452رقم.6002

369

55

العلل عند اإلمام أحمد بن حنبل رحمه اهلل تعالى
وعبد الوهاّب قال :حدثنا سعيهد عن قتادة عن أيب الطفيل قال :كان معاوية ال يهأيت
عىل ركهن من أركان البيت إال استلمهه ،فقال ابن عباس :إنام كان نبي اهلل يستلم

هذين الركنني ...وفيه قال معاوية :ليس من أركانه مهجور.

ثم قال :حدثني أيب قال :حدثنا حييى بن سعيد عهن شهعبة قهال :حهدثني

قتادة عن أيب الطفيل قال :حج ابن عباس ومعاوية ،فجعهل ابهن عبهاس يسهتلم
األركان كلها ،فقال معاوية :إنام استلم رسول اهلل ﷺ هذين الهركنني األيمنهني.

فقال ابن عباس :ليس من أركانه مهجور .
( )1

وكان شعبة خمال ًفا لغريه يف هذا ،حتى قال شعبة :الناس ُيهالفوين يف ههذا

احلديث يقولهون معاويهة ههو الذي قال :ليس من البيت يشء مهجور ،ولكنهي
حفّظته من قتادة هكذا .
( )2

 .3أسباب أخرى للعلل اخلفية:
* رواية الراوي عن بعض شيوخهه الذين ُضه ِعف فهيهم  ،وقههد مجههع
( )3

بعض األفاضل يف ذلك كتا ًبا.

( )1انّظر العلل برواية عبد اهلل  5 :511ه  512األرقام  1405ه .1408
( )2العلل برواية عبد اهلل  5 :512رقم .1402
( )3ينّظر العلل بروايهة عبد اهلل  6 :54رقهم  ،1428خطهأ اإلمههام روايههة إسحههاق األزرق عهن

سفيان الثوري ،و 5 :505رقم  ،1549و 5 :105رقهم  4191جعفهر بهن برقهان ضه ِعف يف

الزهري.
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* َمن ض ِعفت رواياته يف شيوخ بعض البلدان .
( )1

* أن يروي الراوي حديثًا ثم ينساه ،فيخالف يف رأيه وعمله روايته .
( )2

* رجوع الراوي عن روايته .
( )3

فائدة:

وقد قال ابن رجب فهي آخر رشحهه لعلل الرتمهذي(( :أحببهت أن ُأتْبِه َع

كتاّب العلل بفوائد ُأ َخ َر مهمة ،وقواعدَ ك ِلية تكون للكتاّب تتم ًة .وأردت بذلك
تقريب علم العلل عىل من ينّظر فيه ،فإنه علم قد هجر يف هذا الزمان ))...إىل أن

قال(( :اعلم أن معرفة صحة احلديث وسقمه حتصل من وجهني:

أحدمها :معرف ُة رجالِ ِه وثقتِ ِهم َ ِ
ههني ،ألن الثقهات
وض ْعف ِهم ،ومعرف ُة هذا ِ

والاعفاء قهد ُد ِونوا يف كثيهر من التصانيهف ،وقهد اشهتهرت برشهح أحهواهلم

التواليف.

والوجه الثاين :معرفة مراتهب الثقات وترجيح بعاهم عهىل بعهض عنهد

االختالف ،إما يف اإلسنهاد ،وإما يف الوصل واإلرسهال ،وإما يف الوقهف والرفع

ونحو ذلك ،وهذا هو الذي حيصل من معرفته وإتقانه وكثرة ممارسهته الوقهوف

( )1ينّظر الكامل يف ضهعفاء الرجهال  1 :689تاهعيف أمحههد إلسامعيههل بهن عيههاي يف غيههر
الشاميني ،والعلل رواية عبد اهلل  5 :581رقم  1271تبطيله وإنكهاره عهىل حهديث إسهامعيل

الذي رواه عن موسى بن عقبة املدين.

( )2ينّظر رشح العلل البن رجب  6 :888ه .890
( )3انّظر مسائل ابن هانئ  1 :22رقم  562رجوع مهام عن حديثه فيام بعد.
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عىل دقائِ علل احلديث)) .
( )1

ثم ذكر قسمني:
القسم األول :يف معرفهة مراتهب كثهري مهن أعيهان الثقههات ،وتفهاويم،

ِ
يرج ُح منهم عند االختالف.
وح ْك ِم اختالفهم،
وقول َمن ّ
ُ

ِ
ْهر كثهري مهنهم أو
والقسم الثاين :يف معرفهة قوم من الثقات ال يوجههد ذك ُ

ِ
أكثرهم يف كتب اجلرح ،قد ض ِعف حديثهم ،إما يف بعض األماكن ،أو يف بعهض
األزمان ،أو عن بعض الشيوخ دون بعض.

ثم ذكر عناوين :أصحاّب األئمهة من األمصار ،وذكهر َمهن ههو أقهواهم

وأثبتهم يف هذا اإلمام ،ومن هم املا ّعفون فيهم ،قال :أصحاّب عبد اهلل بن عمر،

أصحاّب نافع موىل ابن عمر ،أصحاّب عبد اهلل بن دينار موىل ابن عمر ،أصحاّب
سعيد بن أيب سعيد املِ ْق ُربي ،أصحاّب الزههري ،أصهحاّب حييهى بهن أيب كثهري،
أصحاّب هشام بن عروة ،أصحاّب ابن جريج ،أصحاّب عمرو بن دينار.

ذكر أصهحاّب البرصهة :أصهحاّب احلسهن بهن أيب احلسهن (البرصهي)،

أصحاّب ثابت البُنَاين ،وفيهم كثهرة وههم عهىل ثهالث طبقهات :الطبقهة األوىل

الثقات ،الطبقهة الثانيهة الشيوخ مثل احلكم بن عطيهة ،الطبقهة الثالثهة الاهعفاء
واملرتوكون وفيهم كثرة وغريهم.

ثم ذكر أهل الكوفة ،ثم ذكر أههل الشام ومرص ،ثم أورد القسم الثهاين يف
( )1رشح علل الرتمذي البن رجب .6 :224
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أكثهرهم غالبًها يف كتهب اجلهرح وقههد ضه ِعف
ذكهر قهوم من الثقات ال ُيذكههر ُ
حديثهم ،إما يف بعض األوقات ،أو يف بعض األماكن ،أو عهن بعهض الشهيوخ،
وذكر يف كل هذه األقسام الثالثة مجاع ًة كثري ًة.

َ
أقواهلم.
وذكر عن اإلمام أمحد خاصة وعن األئمة عامة
وهذه العناوين وما ذكر فيها من القواعد والفوائد من أهم ما جيهب عهىل

احلديثي معرفته ،وهي تدل عىل علم اإلمام ابن رجب الواسع يف علهل احلهديث
واستقرائه وجهده املاني ألقوال األئمة يف هذا اجلانب.

صهحة
أقول :هذا كله يدخل يف العلة اخلفية التهي انتفاؤههها مهن رشو
ا

احلديث ،وال ينهض ملعرفتههها إال اجلهابههذة الهذين أكهرمهم اهلل بفههم ثاقهب،
وحفظ تام ،واستيعاّب لروايات الرواة املختلفني.
خامسا :الش وذ:
ا

ِ
احلهديث :الشهذو ُذ ،والشهذوذ ههو
ومن العلل اخلفية القادحة يف صهحة

خمالفة الراوي ملن ههو أوثه ُِ منهه ،أو لعدد من الرواة هم باملجموع أقوى منه.

قال احلاكم :إن الشاذ هو احلديث الذي ينفرد به ثقة من الثقات ،وليس له

أصل بمتابع لذلك الثقة .
( )1

تفر ُد الثقة ،والصواّب الذي عليه أكثر األئمهة
وهذا يدل عىل أن الشاذ هو ُ

يف تعريهف الشهاذ عىل ما قال الشافعي :ليس الشاذ من احلديهث أن يروي الثقة
( )1معرفة علوم احلديث ص.119
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ما ال يرويه غريه ،إنام الشاذ أن يروي الثقة حديثًا ُيالف ما روى الناس .
( )1

وعليه فالشذوذ عىل تعريف الشافعي ههو الذي عليهه مهدار تعليهل أكثهر

األحاديث.

ولو رجعنا إىل تعليالت األئمة لروايات الثقات ،كهدنا أن ال نجهد فيههها

سب ًبا إال الشذوذ واملخالفهة لآلخرين .وأكثر من اسهتعمل ههذه الطريقههة عهىل
التفصيل اإلمام الدارقطني ،فقد حيشد األدلة عىل إثبات املخالفة من أقوال األئمة
وروايايم مها يقف اإلنسان حريان أمام حفّظهه وضطبه رمحه اهلل تعهاىل .وقههد

يورد روايات ال نجدها يف الكتب املتوفرة لدينا .وأما األئمة املتقدمون أمحد وابن

املديني وغريمهه ا فنحن عىل يقني أهنم كانوا حيرصون الروايات وحيفّظون ما شذ
نادرا.
ومن شذ ،وإن م يذكروا التفاصيل إال ً

وهذه الطريقة ت ِ
ُّظهر خطأ الراوي املخالف لآلخرين بكل وضهوح ،وقهد

ذكرت يف مقدمة هذا البحث قول األئمة ابن املديني وغريه ما معناه :الباّب إذا م

جتمع طرقه م يتبني خطؤه.

 .1تقديم اإلمام أمحد رواية األوثق واألحفظ وتثبيتها:
قال عبد اهلل :سألت أيب قلت :يصح حديهث سمرة عهن النبهي ﷺ :مهن

تر اجلمعة عليهه دينار أو نصف دينهار يتصهدق بهه؟ فقال :قههدامة بهن وبهرة
ِ
مههام،
يرويه ،ال ُي ْع َر ُ
ف ،ورواه أيوّب أبهو العالء فلم َيص ْل إسنا َده كهام وصلههه ّ
( )1انّظر :علوم احلديث البن الصالح  5 :9حتقيِ طارق عوض اهلل.
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وقرص يف اإلسناد .
قال :نصف درهم أو درهم ،خالفه يف احلكم ا
( )1

مها ًمها ،وأيهوّب أبههو
فهنا ع الل اإلمام روايهة أيوّب أيب العهالء ملخالفتههه ّ

القصاّب ،وثقههه اإلمهام أمحههد
العالء ههو أيوّب بن مسكني التيمهي الواسطي ا

أياا ،وضعفه أبهو حاتم وابن عهدي والهدارقطني
وحسن حاله ووثقه النسائي ً
وابن حبان واحلاكم أبو أمحد نسبه إىل االضطراّب .
( )2

وأما مهام فههو ابن حييهى بن دينهار العهوذي ،وثقههه األكثهرون وومهههه

بعاهم يف بعض الروايات .
( )3

فهامم أعىل عند اإلمام أمحد من أيوّب أيب العالء وأوثِ.
كثريا.
وقد اعتنى اإلمام هبذا اجلانب يف إجاباته وأقواله ً

مثال آخر:

قال عبد اهلل :سمعت أيب يقول :خالهف وكي ٌع اب َن مهدي يف نحو من ستني

حديثًا من حديث سفيان ،فقلت ههذا لعبهد الرمحن بن مهدي ،فكان حيكيه عبد الرمحن
عني.

ثم سمعت أيب يقول بعد ذلك :هي أكثر من ستني ،وأكثر من ستني ،وأكثر

من ستني.

( )1العلل برواية عبد اهلل  1 :612رقم .527
( )2التهذيب  1 :461ه .466
( )3التهذيب  11 :27ه .70
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قال أبو عبد الرمحن (أي :عبد اهلل) :كان عبد الرمحن بهن مههدي عنهد أيب

أكثر إصابة من وكيع ،يعني يف حديث سفيان خاصة .
( )1

 .1خمالفة اجلامعة:
قال عبد اهلل :قال أيب :قال لنا وكيهع يف حديث سفيان :عن ن َُسهري عهن أيب

يعىل عن ابن احلنفية :ليس للميت من الكفن يشء إنام هو تكرمة للحي .قال لنا:

عن الربيع بن خثيم ،فرجع وقال :عن ابن احلنفية.

وقال وكيهع يف حديث سفيان :عن منصور عن جماهد :أن عمر كههان إذا

ُعر ْض بذكر النساء .قال حييى بن سعيد وبرش بن ّ ِ
الرس ِي:
سمع احلادي قال :ال ت ِ
أياا ،خالفوه ه يعني وكي ًعا ه قالوا(( :ابن عمر)).
((أن ابن عمر)) واب ُن يامن ً

ففيه خمالفة وكيع جلامعة يف جعل هذا األثهر عهن عمهر ،والصهواّب قهول

اجلامعة عن ابن عمر .
( )2

ومعلوم أن أئمتنا رمحهم اهلل حني كهانوا حيكمههون علههى الهرواة باخلطهأ

فليس ظنًا وال ختمينًا ،بل بعد البحث واالستقراء والسرب يف أحاديثهم ،فاألئمهة

عندهم مجيع أحاديث الرواة عن مجيههع شهيوخهم ،فكهانوا يقهارنون ويقهابلون

( )1العلل برواية عبد اهلل  1 :467رقم .940
( )2العلل برواية عبد اهلل  6 :2رقم  ،1522وينّظر  1 :502رقم  1 :416 ،111رقم :425 ،780
 1رقم  ،1018و 6 :8رقم  6 :21 ،1528رقم  6 :120 ،1114رقم  6 :617 ،1828رقهم
 6 :544 ،6171رقم  6 :548 ،6162رقم  6159وغريها كثري يف رواية عبد اهلل فقط.
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أحاديث بعاهم مع بعض فكانوا ُيرجون بنتيجة صائبة ،أنه أخطأ يف كهذا مهن

األحاديث وأصاّب يف كذا.

وورع اإلمام أمحهد وغريه من األئمهة املتقدمني معروف لدى األمهة ،فال

الس ْوء باهلوى والتشهي.
يأثم أحد أن يّظن هبؤالء األئمة ظن َ
ْ

قال عبد اهلل :سألته عن ُم َط ِرف بن طريف ،فقال :ثقة مطرف ،قلت له :أيام

ِ
أصحاّب األعمش؟ فقال :سفيان الثوري أحبهم إّيل ،قلت لهه :ثهم مهن؟
أثبت
ُ
فقال :أبو معاوية يف الكثرة والعلم ه يعني عاملِ ًا باألعمش.

ِ
أصحاّب الزهري؟ فقال :لكل واحد منهم علهة ،إال
أثبت
قلت له :أيمها ُ

أن يونس و ُع ً
قيال يؤديان األلفاظ ،وشعيب بن أيب محزة ،وليس هم مثل َم ْع َمهر،
معمر يقارهبم يف اإلسناد.
ٌ

قلت :فاملك؟ قال :مالك أثبت يف كل يشء ،ولكهن هلهؤالء الكثهرة ،كهم

نحهو مهن ثالثامئههة
عنهد مالك؟ ثالثامئههة حديههث أو نحهو ذا ،وابهن عيينههة
ٌ
حديث. ...
( )1

وقال عبد اهلل :سمعت أيب يقول :كنت أنا وعي بن املديني ،فذكرنا أثبهت

من يروي عن الزهري ،فقال عي :سفيان بن عيينة ،وقلت أنا :مالك ابن أنهس،

وقلت :مالك أقل خطأ عن الزهري ،وابن عيينهة ُيطئ يف نحو عرشهين حهديثًا

عن الزهري يف حديث كذا وحديهث كذا ،فهذكرت منهها ثامنيهة عرشه حهديثًا،

( )1العلل برواية عبد اهلل  6 :548رقم .6145
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وقلت :هات ما أخطأ فيه مالك .فجاء بحديثني أو ثالثة .فرجعت فنّظهرت فهيام

أخطأ فيه ابن عيينة ،فإذا هي أكثر من عرشين حديثًا .
( )1

أياا :العلل برواية املروذي رقم .125
( )1العلل برواية عبد اهلل  6 :548رقم ّ6145ب .وينّظر ً

64

378

العلل عند اإلمام أحمد بن حنبل رحمه اهلل تعالى
اقرتاح
هبذه املناسبة أقرتح أن يؤسس مركهز كبري للحديههث الرشيههف يكههون

ختصصه:

 .1مجع األحاديهث من كتب السنههة بأسانيدههها ،وترتيبُهها عهىل كتههب

وأبواّب الفقه حتى يتيرس عىل الباحثني االطالع عليها واالستفادة منها.

 .2مجع عدد كبري من املتخصصهني بالسهنة لتحقيهِ األحاديهث واحلكهم

عليها بالصحة والاعف واحلسن.

 .3ويستفاد من حكم األئمة السابقني والعلامء املعارصين.
ثم تنرش هذه األحاديث يف مجيهع وسهائل النرشه يف جملهدات والشهبكات

والسيدهيات وغريها.

وقد أكرم اهلل املسلمني بأموال طائلة هائلة ،وقد تنفِ األموال يف أمور غري

مهمة أو يف أمور غري رشعية ،فريشد أصحاّب األموال باإلنفهاق يف سهبيل سهنّة

ذخرا عند اهلل ونف ًعا للمسلمني.
رسوهلم ﷺ ،فسينفقوهنا وتكون هلم ً

يتيرس هذا ،فعىل األقل ه وبمناسبة الكالم عهىل علهل األحاديهث ه
فإن م ّ ْ

أقول :إنه ينبغي أن ُيصص العمل يف ههذا اجلانهب بالعمهل الهدقيِ يف تبويهب

األحاديث وحتقيقها ،وبيان موضع العلة فيها سندً ا ومتنًا؛ فقهد يكهون احلهديث

ً
معلال ببعض الكلمهات وببعض رواة اإلسنهاد ،ويكون أصههل احلديههث عهن
الصحايب نفسه يف الصحاح.
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ونّظرا ملا حصل وحيصل من االخهتالف الشديههد بهني أهههل املذاهههب
ً

املختلفة ،وقد أكل وال يزال يأكل التعصهب وحهدة األمهة ،أقهرتح أن ُيصهص
متخصصههون يف السههنة ويف املههذاهب ،وحيققههوا املسائ ههل العقدي ههة والفقهي ههة

ف فيها ،ويرجحوا ما ترجح بالدليل ،فإن خالهف الرتجيح قهول إمام فقد
املخت َل َ
يوافِ أقوال األئمة اآلخرين ،وكلهم أئمتنا.

والواجب عىل املسلمني األخذ بالدليل والتمسك به وبام استنبط منهه من

املسائل ،ال التعصب ألحد من األئمة ،وهذا مقتىض حب اهلل عز وجهل وحهب

الرسول ﷺ ،ولعهل تربيه ة اجليل عىل هذا النهج مهن التفقهه ختفهف مهن حهدة

التعصب البغيض املفرق للمسهلمني وحهديم إن م يعهدم كل ًيها ،ومها أريهد إال

اإلصالح.
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املراجع
* األحاديث التي أعلها اإلمام أمحد .رسالة الهدكتوراه لعيسهى املسهمي،

جامعة أم القرى.

* تاريخ بغداد .للخطيب البغدادي ،أمحههد بهن عهي .مطبعههة السهعادة

بمرص.1549 ،

* التمييز .ملسلم بن احلجاج ،حتقيِ مصهطفى األعّظمهي .طبعهة جامعهة

الرياض.

* التلخيص احلبري .البن حجر العسقالين ،أمحهد بن عي ،تعليهِ عبد اهلل

هاشم.1584 ،

* هت يب الته يب .البن حجر العسقالين ،أمحهد بن علهي .الطبعة األوىل

بمطبعة دائرة املعارف حيدرآباد.1561 ،

* جامع العلوم واحلكم .البن رجب ،حتقيِ شعيب األرناؤو .1417 ،
* اجلــرح والتعــديل .البههن أيب حههاتم ،عبههد الههرمحن .دائههرة املع ههارف

حيدرآباد.1571 ،

* حلية األولياء .أليب نعيم األصهبهاين ،أمحهد بهن عبهد اهلل .دار الكتهاّب

العريب.1587 ،

* رسالة صالح بن اإلمام أمحـد .املطبوع مع كتاّب أمحهد بن حنبل ألمحهد

الدومي.
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* سنن أيب داود .حتقيِ حمي الدين عبد احلميد .دار إحياء السنة النبوية.
* السنن الكربى .للبيهقي ،أمحد بن احلسني .مصهور عهن الطبعهة األوىل

بدائرة املعارف.1512 ،
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لألمانة العامة لألوقاف
تمت الطباعة على نفقة

2

بسم الله الرحمن الرحيم
أجل من َح ِم َد وأوىل  ،وعىل آله
الحمد لله عىل ما أنعم وأوىل  ،وصىل الله وسلم عىل نبينا محمد ِّ
الطيبني أوىل العال  ،وصحابته املستكملني رشفا وفضال  ،أما بعد ؛
فنلهج لله بالحمد عىل تلك النعمة الجليلة أن رشفنا باالنتساب لهذا الدين العظيم  ،وجعلنا من تلك
األمة الخالدة التي انتظم يف عقدها العلامء األعالم .
ونحمده سبحانه أن اختصنا بهذه املنحة الكرمية بخدمة أعالم اإلسالم  ،والتنويه بذكرهم  ،وبيان
قدرهم ورشفهم  ،والكشف عن جهودهم يف خدمة دينهم وأمتهم .
وكام اجتمعنا العام املايض يف رحاب اإلمام البخاري رحمه الله  ،ووجدنا جميعا أثر ذلك االجتامع
الطيب عىل النفوس  ،وفائدته العلمية والسلوكية الكبرية ؛ فإننا نواصل هذا اللقاء ذلك العام مع إمام
جليل من أمئة السلف ومق َّدميهم يف العقيدة والحديث والفقه والزهد والسلوك  ،أال وهو اإلمام :
أحمد بن حنبل رحمه الله تعاىل .
لقد عملت اللجنة العلمية مللتقى أعالم اإلسالم طيلة أكرث من ستة شهور عىل انتقاء املحارضين
والضيوف املشاركني يف هذا امللتقى العلمي بعناية كبرية  ،فحاولت  -قدر اإلمكان  -دعوة العلامء
املختصني باإلمام أحمد وتراثه  ،يف شتى املجاالت الحديثية والفقهية والعقدية  ،ووزعت فعاليات
امللتقى عىل هذا األساس من التنوع والرثاء .
واستقبلت أبحاث امللتقى املتعلقة بتلك املجاالت من علامء متخصصني  ،مشهود لهم بالكفاءة
واإلتقان يف موضوع بحثهم عموما  ،وفيام يتعلق باإلمام أحمد خصوصا  ،وأخضعت تلك البحوث
للتحكيم األكادميي من قبل علامء أجالء ال يقلون عنهم علام وكفاءة  ،ثم وضعت تلك البحوث يف
هذين الجزأين ؛ لتكون بني يدي الحضور الكريم للمتابعة واإلفادة أثناء وبعد هذا امللتقى .
كام جرت اللجنة العلمية عىل عادتها السابقة يف ملتقى اإلمام البخاري بعقد مجلس سامع ألحاديث
مام ساقها األمئة من طريق اإلمام املبجل أحمد بن حنبل  ،تشبها بسمتهم  ،وإحياء لسنتهم  ،وذلك
من كتاب «األربعون الحنبلية املسموعة  :أربعون حديثا مام ساقه األمئة من طريق اإلمام املبجل
أحمد بن حنبل» للشيخ الفاضل  :محمد بن نارص العجمي  ،املستشار العلمي للجنة العلمية

3

للملتقى  ،وهو من مطبوعات قطاع الشؤون الثقافية بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  ،الخاصة
مبلتقانا .
كام أرشفت اللجنة العلمية عىل طبع كتاب «أعالم الحنابلة من أهل البيت» لألستاذ محمد يوسف
املزيني  ،وكتاب «القول املسدد يف الذب عن املسند ألحمد» للحافظ ابن حجر رحمه الله يف ثوب
قشيب وتحقيق جديد للشيخني  :أسامة الشنطي  ،وعمرو بسيوين .
الناس ؛ فال يفوتنا تقديم الشكر لكل من ساهم يف إقامة هذا امللتقى
وألنه مل يشكر الل َه من مل يشكر َ
وإنجاحه  ،وعىل رأسهم  :معايل وزير األوقاف والشئون اإلسالمية بدولة الكويت عىل رعايته للملتقى
 ،و«وقف السعيد»  ،عىل ما بذلوه من رعاية كرمية لهذا امللتقى  ،و«مربة اآلل واألصحاب» بدولة
الكويت  ،عىل تنظيمها للملتقى  ،وإدارة املخطوطات واملكتبات اإلسالمية عىل إمدادها اللجنة
العلمية مبا طلبته من مخطوطات تتعلق بامللتقى  ،و«دار النوادر»  ،لصاحبها الشيخ :نور الدين
طالب عىل إهدائها للملتقى مجموعة نفيسة من الكتب املتعلقة باإلمام أحمد ومذهبه  ،وفضيلة
األستاذ محمد يوسف املزيني املنسق العام للملتقى عىل جهوده املربورة .
كل من أعد له  ،وشارك فيه باملحارضة  ،أو الحضور  ،أو
نرجو من الله تعاىل أن ينفع بهذا امللتقى َّ
الفائدة  ،إنه ويل ذلك والقادر عليه .

اللجنة العلمية مللتقى أعالم اإلسالم  :اإلمام أحمد بن حنبل رحمه الله
• عيل بن حمد التميمي  ...رئيس اللجنة العلمية
• محمد بن نارص العجمي  ...مستشار اللجنة العلمي
• نور الدين طالب  ....عض ًوا
• محمد سامل الخرض  ....عض ًوا
• بدر باقر  .............عض ًوا
• عمرو بسيوين  .......عض ًوا ،ومقر ًرا
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ﻓﻘﺔ اﻣﺎم أﺣﻤﺪ


ﻭﻛﻴﻞ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ )ﺳﺎﺑﻘﺎ(

ﻣﺼﺎدر ﻓﻘﻪ اﻣﺎم أﺣﻤﺪ.
أﺻﻮل ﻣﺬﻫﺐ اﻣﺎم أﺣﻤﺪ.
اﻻﺟﺘﻬﺎد واﻟﺘﻘﻠﻴﺪ.
ﻣﻤﻴﺰات اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ وﺧﺼﺎﺋﺼﻪ.
ﻧﺸﺄة اﻟﻤﺬﻫﺐ.
ﻣﻔﺮدات اﻣﺎم أﺣﻤﺪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ.
ﻧﻤﺎذج ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺮدات.

فقه اإلمام أحمد
بسم اهلل الرمحن الرحيم
فقه اإلمام أمحد

أهلُالسنةُ،إمامُُيفُالسُنةُ،مشهودُُلهُباإلمامةةُ،
ُ
حنبلُ،إمامُُ
بنُ ُ
اإلمامُُأمحدُُ ُ

والعلمُ،والفضلُ،والتُقىُ،والزهدُ،والورعُُ...

الشافعيُحممدُُبنُُإدريسُُ(تُ402ه)ُ:أمحدُُإمامُُيفُ
ُ
قالُعنهُشيخهُاإلمامُُ

ثامنُخصالُ:إمامُُيفُاحلديثُ،إمامُُيفُالفقهُ،إمامُُيفُاللغةُ،إمامُُيفُالقةآننُ،إمةامُُ
يفُالفقآُ،إمامُُيفُالزهدُ،إمامُُيفُالورعُ،إمامُُيفُالسُنةُ،انتهى ُُ.
( )

هوُإمامناُُ.
ُ
وقالُعنهُبعضُُمشاخيهُ،وأقآانهُ،وتالميذهُ،قالواُ:
قالُذلكُحييىُبنُُندمُالكويفُ(تُ402ه) ُُ.
ُ()4

بنُسالمُُ(تُ442ه) ُُ.
َُ
القاسمُ
ُ
وأبوُعبيدُ
ُ
ُ()2

وعيلُبنُعبدُاهللُبنُجعفآُبنُاملدُينيُ(تُ422ه) ُُ.
ُ()2

وإسحاقُبنُإبآاهيمُبنَُمْلدُبنُراهويهُ(تُ422ه) ُُ.
ُ( )

( )ُُُطبقاتُاحلنابلةُُ. 0ُ/ ُ:
(ُُُ)4تاريخُبغدادُ،2 4ُ/2ُ:تاريخُدمشقُ،44 ُ/ ُ:مناقبُاإلمامُأمحدُالبنُاجلوزيُُ. 04ُ:
(ُُُ)2مناقبُاإلمامُأمحدُالبنُاجلوزي4ُ:

ُُ.

(ُُُ)2احلليةُأليبُنعيمُ، 4 ُ، 6 ُ/9ُ:تاريخُبغدادُ،2 4ُ/2ُ:مناقبُاإلمامُأمحدُ 24ُ:ةُُُ. 22
( )ُُُتاريخُبغدادُ،2 4ُ/2ُ:مناقبُاإلمامُأمحد6ُ:
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وإبآاهيمُبنُخالدُالكلبيُأبوُثورُ(تُ420ه) ُُ.
ُ( )

وقُتُيبةُُبنُسعيدُبنُمجيلُالثقفيُ(تُ420ه) ُُ.
ُ()4

صيُ(تُ4 4ه) ُُ.
وحممدُبنُحييىُاألُ ُْزديُالبُ ْ ُ
ُ()2

وعبدُاهللُبنُعبدُالآمحنُالدارُميُُ(تُ

4ه) ُُ.
ُ()2

وحممدُبنُحييىُبنُعبدُاهللُالذُ ُْهيلُُالنَُ ُْيسابوريُ(تُ4 2ه) ُُ.
ُ( )

احُالبزُارُ(تُ460ه) ُُ.
وحسنُبنُحممدُبنُالص َُب
َُ
َ
ُ()6

وحممدُبنُإدريسُأبوُحاتمُالآازيُ(تُ444ه) ُُ.
ُ()4

وغريُهؤالءُممنُجعلهُإمام ًاُله؛ُ ُملاُرأىُمنُعلمهُوزهدهُوتقةواهُ،وعملةهُ

بالس ُنَةُ،وحماربتهُللبدعةُُ.

قالُأبوُنعيمُأمحدُبنُعبدُاهللُاألصبهاينُ(تُ220ه)ُ:كانُاإلمامُأمحدُُبنُ

حنبلُموضعُهُمنُاإلمامةُموضعُالدعامةُ،لقدوتةهُباآلثارُ،ومُالزمتهُلألخيةارُ،
الًُ،والُيآىُللآأيُمعق ًُ
الُيآىُلهُعنُاآلثارُمعد ُ
الُ،كانُيفُحفة ُاآلثةارُاجلبةلُُ
( )ُُُتاريخُبغدادُ،2 4ُ/2ُ:تاريخُدمشقُ،424ُ/ ُ:مناقبُاإلمامُأمحدُُ. 62ُ:
(ُُُ)4تاريخُبغدادُ،2 4ُ/2ُ:تاريخُدمشقُ،446ُ/ ُ:سريُأعالمُالنبالءُُ. 9 ُ/ ُ:
(ُُُ)2مناقبُاإلمامُأمحدُُ. 44ُ:
(ُُُ)2حليةُاألولياءُ، 46ُ/9ُ:تاريخُدمشقُُ.422ُ/ ُ:
( )ُُُتاريخُدمشقُ،490ُ/ ُ:مناقبُاإلمامُأمحدُُ. 66ُ:
(ُُُ)6مناقبُاإلمامُأمحدُُ. 4 ُ:
(ُُُ)4تاريخُدمشقُُ.492ُ/ ُ:
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العظيمُ،ويفُالعللُوالتعليلُالبحآُُالعميمُ،انتهى ُُ.
( )

وقالُالذهبيُ،حممدُبنُأمحدُ(تُ422ه)ُ:انتهتُإليةهُاإلمامةةُيفُالفقةهُ،

واحلديثُ،واإلخالصُ،والورعُ،وأمجعواُعىلُأنهُثقةُ،حجةُ،إمام ُُ.
()4

وقالُأيض ًاُفيةهُ:عةا ُالعصةُ،وزاهةدُالوقةتُ،وحمةدُثُالةدنياُ،ومفتةيُ

وعلُمُُالس ُنَةُ،وباذلُنفسهُيفُاملحنةُ،وق َلُأنُتآىُالعيونُم ْثلهُ،كانُرأس ًاُ
العآاقُ ُ،

يفُالعلمُوالعملُ،والتمسكُباألثآُ،ذاُعقةلُرزيةنُ،وصةدقُمتةنُ،وإخةالصُ

مُكُنُ،وخشيةُومآاقبةُللعزيزُالعليمُ،وذكاءُوفطنةُ،وحف ُوفهمُ،وسعةُعلةمُ،
وأنُأفُوهُبذكآهُبفميُ،انتهى ُُ.
هوُأجلُُمنُأنُيمدحُبكُلُميُ ُ،
()2

أماُإمامتُهُيفُالفقهُفقدُشهدُهبةاُكبةارُُعلةامءُاإلسةالمُ،املتقةدُمونُمةنهمُ

وأقآانهُ،وتالميةذُهُ،ومةنُبعةدهمُ،بةلُمذهبةهُ
ُ
واملتأخُآونُ،شُ ُهدُُلهُهباُمشاخيهُ،
الفقهيُُهوُاملذهبُُالآابعُمنُاملذاهبُاإلسالميةُاألربعةُاملعتربةُُ.

فاإلمامُ،احلاف ُ،الثبتُإسامعيلُبنُإبةآاهيمُبةنُعل َيةةُ(تُ 92ه)ُمةنُ

شيوخُاإلمامُأمحدُ،وملَُاُأُقيمتُالصالةُقال(ُ:ههناُأمحدُبنُحنبلُقولواُلهُيتقةدمُ

يصيلُبنا) ُ،قالُهذاُواإلمامُأمحدُيفُشبابهُقبلُأنُيموتُبنحوُمخسةنُسةنةُأوُ
()2

أكثآُُ.

( )ُُُحليةُاألولياءُُ.44 ُ/9ُ:
(ُُُ)4املصعدُاألمحدُُ. 9ُ:
(ُُُ)2املصعدُاألمحدُُ.40ُ:

(ُُُ)2مناقبُاإلمامُأمحدُ،96ُ:سريُأعالمُالنبالءُ:

9

ُُ. 92ُ/
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واإلمامُالفقيهُحممدُبنُإدريسُالشافعيُ(تُ402ه)ُمعُجاللتهُيفُالعلةمُ

والفقهُيقولُعنُاإلمامُأمحدُ:إمامُيفُاحلديثُ،إمامُيفُالفقه ُُ.
( )

فتُهباُرجةالًُأفضةلُ،والُأعلةمُ،
خآجتُمنُبغدادُفامُخ َُل ُ
ُ
ويقولُأيض ًُاُ:

والُأفقهُ،والُأتقىُمنُأمحدُبنُحنبلُ،انتهى ُُ.
() 4

قالُالبيهقيُ:إنامُقالُهذاُإمامناُأبوُعبدُاهللُحممدُبنُإدريسُالشافعيُعةنُ

جتآبةُومعآفةُمنهُبحالُأيبُعبدُاهللُرمحهُاهللُ،انتهى ُُ.
()2

أقولُ:قالُهذاُاإلمامُُالشافعيُُإخبار ًُاُعنُحالُاإلمامُأمحدُعنةدُخآوجةهُ

منُبغدادُ،وقدُخآجُمنهاُسنةُ( 99ه)ُ،وماتُسةنةُ(402ه)ُ،فةامذاُلةوُرنهُيفُ

املحنةُ،وحنُنضوجهُالعلميُوسعةُحفظهُللحديثُ،وكثةآةُفتةاواهُيفُاملسةا لُ

الكبارُُ.

وقالُالشافعيُأيض ًاُُ:ياُأباُعبدُاهللُ،إذاُصحُعندكمُاحلديثُعنُرسولُاهللُﷺُ

فأخربوناُحتىُنآجعُإليهُ،انتهى ُُ.
()2

الص ُنْعاينُ(تُ
َُ
ُالكبريُعبدُالآزاقُبنُهامُ َ ُ
واحلاف

4ه)ُمةعُإمامتةهُيفُ

إنُيُعة ْشُُهةذاُ
احلديثُ،وهوُمنُشيوخُاإلمامُأمحةدُ،يقةولُعةنُاإلمةامُأمحةدُْ ُ:
( )ُُُطبقاتُاحلنابلةُُ. 0ُ/ ُ:
(ُُُ)4تاريخُبغدادُ،2 9ُ/2ُ:تاريخُدمشةقُ 444ُ/ ُ:ةُُ،442طبقةاتُاحلنابلةةُ،20ُ/ ُ:مناقةبُ
اإلمامُأمحدُ، 2 ُ:سريُأعالمُالنبالءُ:

ُُ. 9 ُ/

(ُُُ)2تاريخُدمشقُُ.442ُ/ ُ:
(ُُُ)2حليةُاألولياءُ، 40ُ/9ُ:طبقاتُاحلنابلةُ، 2ُ/ ُ:مناقبُاإلمامُأمحدُُ.60 ُ:
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يكونُخلُف ًاُمنُالعلامءُ،انتهى ُُ.
ُ
الآجلُُ
( )

ويقولُأيض ًُاُ:ماُرأيتُُأحد ًاُأفقهُوالُأورعُمنُأمحدُبنُحنبلُ،انتهى ُُ.
()4

يقولُاحلاف ُإبآاهيمُبنُيعقوبُاجلُوزجاينُ(تُ4 9ه)ُ:كةانُأمحةدُبةنُ

فةأخربُأنةهُ ُيأكةلُمنةذُ
حنبلُيصيلُبعبدُالآزاقُ،فسهاُ،فسألُعنهُعبدُالآزاقُ ُ،

ثالثةُأيامُشيئ ًُاُ،انتهى ُُ.
()2

وقالُاإلمامُ،احلاف ُ،شيخُاملحدثنُاألثباتُ،أبوُعاصمُالضحاكُبةن َُمْلةدُ

وذكآُالفقهُ،فقالُ:ليسُث َمُ ُةُيعنيُببغداد ُةُإالُذلكُالآجل ُةُيعنيُ
(تُ4 4ه)ُ ُ،
أمحدُبنُحنبلُةُماُجاءناُمُ ْنُث َمُأحدُُغريهُحيُسنُالفقهُ،فذُكآُلهُعيلُُبةنُاملةدُينيُ،
فقالُبيدهُ،ونفضهاُ،انتهى ُُ.
()2

َ
املجتهدُأبوُعبيدُالقاسمُبنُسالُمُ(تُ442ه)ُ:انتهةىُ
وقالُاإلمامُ،احلاف ُ،

العلمُإىلُأربعةُ،إىلُأمحدُبنُحنبلُ،وهوُأفقههمُفيهُ،وإىلُابنُأيبُشيبةُوهوُأحفظهمُلةهُ،
وإىلُعيلُبنُاملدينيُ،وهوُأعلمهمُبهُ،وإىلُحييىُبنُمعنُ،وهوُأكتبهمُلهُ،انتهى ُُ.
( )

( )ُُُسريُأعالمُالنبالءُ:

ُُ. 92ُ/

(ُ ُُ)4تاريخُدمشقُ،440ُ/ ُ:مناقبُاإلمامُأمحدُ،96ُ:سةريُأعةالمُالنةبالءُ:
الشافعيةُُ.42ُ/4ُ:

(ُُُ)2سريُأعالمُالنبالءُ:

ُ، 9 ُ/طبقةاتُ

ُُ. 92ُ/

(ُُُ)2حليةُاألولياءُ، 64ُ/9ُ:تاريخُبغدادُ،2 9ُ/2ُ:تاريخُدمشقُُ.440ُ/ ُ:
( )ُُُطبقةةاتُاحلنابلةةةُ،442ُ/ ُ:تةةاريخُدمشةةقُ،426ُ،42 ُ/ ُ:مناق ةبُاإلمةةامُأمحةةدُ:
سريأعالمُالنبالءُ:

ُُ.400ُ، 96ُ/
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وقالُاإلمامُشيخُاملرشقُإسحاقُبنُراهويهُ(تُ422ه)ُ:كنةتُأجةالسُ

بالعآاقُأمحدُبنُحنبلُ،وحييىُبنُمعنُ،وأصحابناُ،فكنةاُنتةذاكآُاحلةديثُمةنُ

طآيقُ،وطآيقنُ،وثالثةُ،فيقولُابنُمعنُمنُبينهمُ:وطآيقُكذا؟ُفأقولُ:أليسُ
قدُصحُهذاُبإمجاعنا؟ُفيقولونُ:نعمُ،فأقولُ:ماُمآاده؟ُماُتفسةريه؟ُمةاُفقهةه؟ُ

فيقفونُكلهمُإالُأمحدُُبنُُحنبل ُُ.
ُ
( )

ويفُروايةُ:إالُأمحدُبنُحنبلُفإنهُيتكلمُبكالمُلهُقويُ ُُ.
()4

وقالُاإلمامُاحلاف ُاحلجةُاملجتهدُمفتيُالعآاقُإبآاهيمُبنُخالدُالكلبةيُ

أبوُثورُ(تُ420ه)ُ:أمحدُبنُحنبلُأعلمُوأفقهُمنُالثوريُُ.
أوُقالُ:أعلمُأوُأفقهُمنُالثوري ُُ.
()2

ُ
وقالُنوحُبنُحبيةبُالق ُْومُسةُ(تُ424ه)ُ:رأيةتُأمحةدُبةنُحنبةلُيفُ

فُسنةُ( 92ه)ُوهوُيفتيُفتياُواسعةُُ.
مسجدُالُ ُْي ُ

ويفُروايةةةُأخةةآىُ:وجةةاءهُأهةةلُاحلةةديثُفجعةةلُيعلُمهةةمُالفقةةهُُ

واحلديث ُُ.
()2

وقالُمهناُبنُحييىُالشاميُ(تُ422ه)ُ:ماُرأيتُرجالًُأمجعُُمنُأمحةدُيفُ
( )ُُُتاريخُبغدادُ،2 9ُ/2ُ:تاريخُدمشقُ،49 ُ/ ُ:مناقبُاإلمامُأمحدُُ.90ُ:
(ُُُ)4تاريخُدمشقُُ.49 ُ/ ُ:
(ُُُ)2مناقبُاإلمامُأمحدُُ. 6 ُ:
(ُُُ)2مناقبُاإلمامُأمحدُ،422ُ:سريُأعالمُالنبالءُ:
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ُُ. 9 ُ/

فقه اإلمام أحمد
علمهُوزهدهُ،انتهى ُُ.
( )

عبدُاحلكمُالوُراقُ(تُ
وقالُعبدُالوهابُبنُُ
َُ
َ

4ه)ُعةنُاإلمةامُأمحةدُ:

رجلُسئلُعنُستنُألفُُمسأل ًُةُفأجابُفيهاُبأنُقالُ:حدَُثناُ،وأخربناُ،انتهى ُُ.
()4

وقالُأمحدُبنُسعيدُالدارميُ(تُ4 2ه)ُ:ماُرأيتُُأسودُالةآأ ُأحفة ُ

حلديثُرسولُاهللُﷺُ،والُأعلمُبفقههُومعانيهُمنُأيبُعبدُاهللُأمحدُبةنُحنبةلُ،

انتهى ُُ.
()2

جيلُ(تُ 46ه)ُ:أمحةدُ
ُأمحدُبنُعبدُاهللُبنُصالحُالع ُْ
ُ
وقالُاإلمامُاحلاف

يُ،مةنُأهةلُ
سدوسُُمةنُأنْفسةهمُ،بُ ْصة ي ُ
بنُحممدُبنُحنبلُي ْكُنُىُأباُعبدُاهللُ،
ُ
ا
ي

الةنفسُ،فقيةهُيفُ
ُ
خآاسانُ،ولدُببغدادُ،ونشةأُهبةاُ،ثقةةُثبةتُيفُاحلةديثُ،نة ُْزهُ ُ
احلديثُ،م َُتبعُيتبعُاألثآُ،صاحبُس ُنَ ُةُوخريُ،انتهى ُُ.
()2

وقالُاإلمامُسيدُُاحل َُفاظُأبوُز ْرعةُعبيدُاهللُبنُعبدُالكآيمُالآازيُ(تُ462ه)ُ:

ماُرأتُعينيُمثلُأمحدُبنُحنبلُ،فقيلُلهُ:يفُالعلم؟ُفقةالُ:يفُالعلةمُوالزهةدُ،

وكلُخريُ،ماُرأتُعينايُمثلُه ُُ.
والفقهُ،واملعآفةُ ُ،
( )

( )ُُُحليةُاألولياءُ، 42ُ، 6 ُ/9ُ:تاريخُدمشةقُ،422ُ/ ُ:مناقةبُاإلمةامُأمحةدُ، 2 ُ:سةريُ
أعالمُالنبالءُ:

ُُ. 9 ُ/

(ُُُ)4طبقاتُاحلنابلةُ400ُ/ ُ:طُدارُاملعآفةُ24ُ/4ُ، 2ُ/ ُ،طُ 2 9هُُ.
(ُُُ)2تاريخُبغدادُ،2 9ُ/2ُ:تاريخُدمشقُُ.490ُ/ ُ:
(ُُُ)2تاريخُبغدادُ/2ُ:

ُ،2تاريخُدمشقُُ.424ُ/ ُ:

( )ُُُتاريخُدمشقُ،492ُ/ ُ:وَمتصهُالبنُمنظورُ،426ُ/2ُ:مناقبُاإلمامُأمحدُُ. 64ُ:
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وقالُأيض ًُاُ:أمحدُبنُحنبلُأكربُمنُإسحاقُوأفقهُ،وقدُرأيتُالشيوخُفةامُ

رأيتُأحد ًاُأكملُمنهُ،اجتمعُفيهُزهدُ،وفضلُ،وفقهُ،وأشياءُكثرية ُُ.
( )

فُألةفُُحديةةةثُُ،فقيةلُلةهُ:
وقالُأيض ًُاُ:كةةانُأمحدُبنُحنبلُحيف ُألة ُ

وماُيدريك؟ُقالُ:ذاكُ ْآُ ُتهُفأخذتُعليهُاألبوابُ،انتهى ُُ.
()4

وقالُاحلاف ُاإلمامُحممةدُبةنُمسةلمُبةنُوارةُالةآازيُ(تُ440ه)ُعةنُ

اإلمامُأمحدُ:كانُصاحبُُفقهُُ،وصاحبُُحف ُُ،وصاحبُُمعآفةُُ،انتهى ُُ.
()2

وقالُاإلمامُاحلاف ُالناقدُشةيخُاملحةدثنُأبةوُحةاتمُحممةدُبةنُإدريةسُ

الآازيُوقدُسئلُعنُعيلُبنُاملدينيُوأمحدُبنُحنبلُ:أهيامُكانُأحف ُ؟ُقالُ:كاناُ

يفُاحلف ُمتقاربنُ،وكانُأمحدُأفقهُ،انتهى ُُ.
()2

وقالُاإلمامُاحلاف ُاحلجةُشيخُاإلسالمُإبآاهيمُبنُإسحاقُاحلآيبُ(تُ 42ه)ُ:

رأيتُأمحدُبنُحنبلُ،فآأيتُكأنُاهللُمجعُلهُعُ ُْلمُُاألولةنُواآلخةآينُ،مةنُكةلُ

صنفُُ،يقولُماُشاءُ،ويمسكُماُشاءُ،انتهى ُُ.
( )

وهؤالءُاملةذكورونُمةنُمشةايخُاإلمةامُأمحةدُ،وتالميةذُهُ،وتالميةذُهمُ،
( )ُُُمناقبُاإلمامُأمحدُ، 62ُ:سريُأعالمُالنبالءُ:

ُُ. 92ُ/

(ُُُ)4تاريخُبغدادُ2 9ُ/2ُ:ةُُ،240طبقاتُاحلنابلةُ، 2ُ/ ُ:مناقبُاإلمامُأمحدُُ.2 ُ:
(ُُُ)2مناقبُاإلمامُأمحدُ، 40ُ:سريُأعالمُالنةبالءُ، 99ُ/ ُ:تةاريخُاإلسةالمُ،وفيةاتُ ُ 46ةُُ440
صُ ُُ.4

(ُُُ)2مناقبُاإلمامُأمحدُ، 62ُ:سريُأعالمُالنبالءُ:
( )ُُُمناقبُاإلمامُأمحدُ،29ُ:سريُأعالمُالنبالءُ:
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ُُ. 92ُ/
ُُ. 22ُ/

فقه اإلمام أحمد
املتأخآينُعنهمُ،وغريهمُكثريُ،قدُأثنواُعىلُعلمهُوفقهةهُ،وشةهدواُلةهُ
وبعض ُ ُ
ُ
ُاإلسالميُأمجعُقدُاعتربواُمذهبهُالفقهيُُ
باإلمامةُيفُالفقهُوغريهُ،بلُعلامءُالعا
َ
هوُاملذهبُُالآابعُمنُاملذاهبُالفقهيةُاملعتربةُحسبُالرتتيبُالزمنيُُ.

واملذهبُاحلنبيلُهوُاملذهبُالآابعُمنُاملذاهبُالفقهيةُاألربعةُاملشةهورةُ

حسبُالرتتيبُالزمني؛ُوألنهُجاءُبعدُاملذاهبُالثالثةُقبلةهُ،فكأنةهُجةاءُوقةتُ

النضجُالعلميُللمسا لُالفقهيةُ،لكنهُ ُينترشُكثري ًاُكامُحصلُللمذاهبُالثالثةُ

قبلةةه؛ُألهنةةاُسةةبقتهُباالنتشةةارُواألتبةةاعُ،لكنةةهُانترشةةُبكثةةآةُالعلةةامءُوالفقهةةاءُ

واملجتهدينُ،بخالفُالسوادُالعامُواالنتشارُاألفقيُ،واملةذاهبُتنمةوُوتزدهةآُ
بعددُعلام هاُ،وسعةُعلمهمُ،وكثآةُتآليفهمُوكتبهمُوروايتهاُعنهمُوانتشارهاُُ.
وقدُذكآُأبوُالوفاءُعيلُبنُعقيلُ(تُ2

ه)ُأنُمنُأسبابُقلةُأتباعُهذاُ

وميلهمُإىلُالورعُوالعبادةُوالزهدُُعنُاملناصةبُوتةوُُّ
املذهبُهوُزهدُعلام هُ ُ،

القضاءُالذيُيكونُملنُتوالهُالواليةةُُللتةدريسُواالشةتغالُُبةالعلمُوالفتةوىُ،
َُ

وإدارةُاملدار

ُُ.

( )

وهذاُالذيُذكآهُأبوُالوفاءُقدُيكونُيفُالعةآاقُ،أمةاُالشةامُُومصةُفقةدُ

تو َُلواُفيهاُالقضاءُوالتدريسُُ.

وعلامءُاملذهبُ،ومؤلفاهتمُ،وختآجيةاهتمُواسةتنباطاهتمُ،وحصةوممُعةىلُ

ُقدُْرُُعظيمُمنُاألدلةُ،منُأهمُاألمورُلقوةُاملذهبُوسعةُانتشارهُالعلميُُ.
( )ُُُمناقبُاإلمامُأمحدُ،609ُ:الذيلُعىلُطبقاتُاحلنابلة4ُ/ ُ:
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حيصةونُ
يقولُالشيخُأبوُزهآةُ:وكانُمنُاملخآجنُوأصحابُُالوجوهُمةنُالُ ُ

يفُذلكُاملذهبُاجلليلُ،وكأنُاهللُعوضهُعنُعددُالعوامُالةذينُيعتنقونةهُبعةددُُ

عظةةيمُُمةةنُالعلةةامءُذويُالقةةدمُالآاسةةخةُيفُالبحةةثُواالسةةتنباطُوالتخةةآيجُ،
انتهى ُُ.
( )

فالعلمُالةذيُخ َلفةهُعلةامءُاملةذهبُالُيقةا ُبعةددُاألتبةاعُ،والُبسةعةُ

املساحاتُمنُاألرضُ،التيُرسعانُماُتتالشىُوتنقبضُ،بخالفُالعلةمُالةذيُ

يبقىُمدىُالعصورُ،ويستفيدُمنهُعلامءُاألمةُوطالبُالعلمُُ.

ومعُهذاُفقدُانترشُاملذهبُأيض ًاُيفُعددُمنُاألقاليمُواألقطةارُ،ووصةلُ

إىلُالرشقُوالغآبُمنُالعا ُاإلسالميُ،ويُ ُْظهُآُُذلكُعنةدُالكةالمُعةنُانتشةارُ

املذهبُُ.

( )ُُُابنُحنبلُُ.22 ُ:
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فقه اإلمام أحمد
مصادر فقه اإلمام أمحد
اشتُهُآُُاإلمامُُأمحدُرمحهُاهللُبتتبُعُالنصوصُمنُالكتابُوالس ُنَةُ،والوقوفُُ
ُْ

والعمةلُهبةاُ،فلهةاُاملكانةةُُاألوىلُيفُاالسةتداللُ،وقةدُاجتمةعُلةهُمةنُ
ُ
عندهاُ،

الصةحيحُمنهةاُ
ُ
الكثريُقلُأنُجيتمعُألحدُ،وقدُحفة ُالسة ُنَةُ،
َُ
النصوصُاليشءُُ

ومعآفة ُاألسانيدُ،وكانُشةديدُاملتابعةةُللسة ُنَةُ
ُ
ولهُاملعآفة ُالتامةُبالعللُ،
ُ
وغريُهُ،
واألثآُ،وكثري ًاُماُيفتيُالسا لُبةن
حديثانُ،أوُثالثةُ،أوُأكثآُُ.

ُاحلةديثُ،وأحيانة ًاُيقةولُيفُاإلجابةةُ:فيةهُ

ابُبنُعبدُاحلكمُالورُاقُ:رجلُسئلُعنُسةتنُ
َُ
قالُعنهُتلميذهُعبدُالوه
َ

ألفُمسألةُ،فأجابُفيهاُبأنُقالُ:حدثناُ،وأخربناُ،انتهى ُُ.
( )

َ
ويقولُأبوُبكآُالالُلُ:كانُأمحدُقدُكتةبُكتةبُالةآأيُوحفظهةاُ،ثةمُ ُ

يلتفتُإليها ُُ.
()4

وقدُكانُيكآهُوضعُالكتبُواالشتغالُُبالآأيُ،وحيةبُالتمسةكُبالسة ُنَةُ

واألثآ ُُ.
()2

وهذاُماُجعلُدا آةُاالستداللُعندُاإلمامُأمحدُتتسعُ،فقدُكانُيستحرضةُ

النصوصُووجهُاالستداللُ،وهذاُهوُاملآادُبفقهُالدليلُ،فةإذاُاجتمةعُاألصةلُ
( )ُُُطبقاتُاحلنابلةُُ.24ُ/4ُ، 2ُ/ ُ:
(ُُُ)4مناقبُاإلمامُأمحدُُ.9 ُ:
(ُُُ)2مناقبُاإلمامُأمحدُُ.429ُ:
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وهوُالدليلُمةنُالكتةابُوالسةنةُ،والفةآعُُوهةوُالفقةهُ،يفُرجةلُاكتملةتُلةهُ

متطلباتُاإلفتاءُ،والقولُيفُاملسا لُالفقهيةُعىلُعلمُوبصريةُُ.

يقولُاإلمامُأبوُسليامنُال َُطايبُ:رأيتُأهلُالعلةمُيفُزماننةاُقةدُحصةلواُ

وكةلُ
حزبنُ،وانقسمواُإىلُفآقتنُ،أصحابُحديثُوأثةآُ،وأهةلُفقةهُونظةآُ ُ،

والُيستغنُىُعنهاُيفُدركُماُتنحةوهُمةنُالبغيةةُ
واحدةُمنهامُالُتتميزُعنُأختهاُ ُ،

واإلرادةُ،ألنُاحلديثُبمنزلةُاألسا ُالذيُهوُاألصةلُ،والفقةهُبمنزلةةُالبنةاءُ

وكلُبناءُ ُيوضعُعىلُقاعةدةُوأسةا ُفهةوُمنهةارُ،وكةلُُ
الذيُهوُلهُكالفآعُ ُ،

أسا ُخالُعنُبناءُوعامرةُفهوُقُ ُْفآُُوخآابُُ،انتهى ُُ.
( )

واإلمامُأمحدُقدُحُظُيُُبكثريُُمنُالشيوخُ،كامُحظيُبكثريُمنُالتالميذُ،مماُ

جعلُدا آةُاألدلةُلديهُواسعةُ،لذاُكثآتُعنهُالآواياتُلكثآةُاألدلةُلديهُ،ومةعُ

قلُأنُتكونُلغريهُُ.
إملامهُبالسنةُواآلثارُفقدُأجابُعنُأسئلةُيفُالفآوعُكثريةُُ َ ُ،
ُ

( )ُُُمعا ُالسننُُ.2ُ/ ُ:
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فقه اإلمام أحمد
أصول مذهب اإلمام أمحد
األصل األول :النصوص من الكتاب والسنة:
ُ

تقدمُأنُاإلمامُأمحدُكانُشديدُالتتبعُلنصوصُالقآننُوالسنةُ،فهوُإذاُوجدُالن

ُيلتفتُإىلُغريهُ،و ُيعبأُبامُخالفهُ،والُمُنُخالفةهُكا نة ًاُمةنُكةانُ،فاألخةذُُبةالن

ُ

وتقديمهُعىلُالآأيُأصلُُعندُاحلنابلةُ،فلمُيلتفتُاإلمامُأمحدُإىلُخةالفُعمةآُُيفُ

أنهُالُجيبُللمبتوتةُسُ ُْكنُىُوالُنفقةُُ،حيثُثبتُعنةدهُحةديثُُفاطمةةُبنةتُُقةيس ُُ،
( )

والُإىلُخالفهُيفُجوازُالتيممُللجنبُحيثُثبتُعندهُحديثُعامرُبنُيارس ُُ.
()4

وتفسةريُلةهُ،فةإذاُكةانُهةاهآُُالقةآننَُمالفة ًاُللسة ُنَةُ
ُ
والس ُنَ ُةُبيانُُللقآننُ،

وحجُيةُُالسنةُثبتتُبطآيةقُالقةآننُ،
فاحلنابلةُالُيآدُونُالس ُنَةُألهناُمبيُنةُُللقآننُ ُ،

واألخذُُبمسلكُالرتجيحُواجلمعُُبةنُاألدلةةُأوىلُمةنُاألخةذُببعضةهاُوعةدمُُ
األخذُبالبعضُاآلخآ ُُ.
()2

ولإلمامُأمحدُرسالةُُيفُالآدُعىلُمُنُيزعمُاالسةتغناءُبظةاهآُالقةآننُعةنُ

تفسريُسنةُرسولُاهللُﷺ ُُ.
()2

وص ُنَفُأيض ًاُكتاب ًاُيفُطاعةُالآسولُﷺ َ ُ،بنُفيهُوجوبُطاعتهُ،واتُبةاعُُ
( )

( )ُُُمتفقُعليهُُ.
(ُُُ)4متفقُعليهُُ.

(ُُُ)2فتاوىُابنُتيميةُ44ُ/ 2ُ:ةُُ،49إعالمُاملوقعنُ44 ُ/4ُ:ةُُُ.422
(ُُُ)2طبقاتُاحلنابلةُُ.6 ُ/4ُ:

( )ُُُمعجمُمصنفاتُاحلنابلةُ22ُ/ ُ:ةُ ُُ.2
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ماُجاءُبهُوإنُ ُيكنُيفُالقآننُ،وأنُالسةنةُمفّةةُومبيُنةةُملجملةهُ،وَمصُصةةُُ

دةُملطلقهُُ.
ُ
ومقي
لعامهُ ُ،

ويفُمسا لُإسحاقُبةنُإبةآاهيمُبةنُهةان

ُ:قيةلُأليبُعبةدُاهللُ:يكةونُ

( )

سأُلُعنُاليشءُالذيُفيهُاختالف؟ُقالُاإلمامُأمحةدُ:يفتةيُبةامُ
الآجلُيفُقآيةُفُ ُي ْ ُ

يوافقُالكتابُوالسنةُ،يفتيُبهُ،وما ُيوافقُالكتابُوالسنةُأمسكُعنهُُ.

نفيسُيفُكتابهُاملفيدُ(إعةالمُاملةوقعن) ُ،
ولشمسُالدُينُابنُ ُالقيُمُكالمُ ُ ُ
ُ()4

وبنُمآتبتهاُمنهُُ.
َبنُفيهُأنُالسنةُالُتعارضُالقآننَ ُ،
األصل الثاين :اإلمجاع:

اإلمجاعُهوُاتفاقُُأهلُاحللُُوالعقدُمنُأمةُحممدُﷺُيفُعصُُمنُالعصورُ

عىلُأمآُُمنُاألمورُ،ومنهمُمُنُق َُيدهُبأمورُالدُين ُُ.
()2

واإلمامُأمحةدُأطلةقُالقةولُبصةحةُاإلمجةاعُيفُروايةةُابنةهُعبةدُاهللُوأيبُ

احلارثُيفُالصحابةُإذاُاختلفواُ ُخيآجُمنُأقاويلهمُ،أرأيةتُإنُأمجعةواُ،لةهُأنُ

ألحةدُأنُخيةآجُ
ُ
خيآجُمنُأقاويلهم؟ُهذاُقولُخبيثُ،قولُُأهلُالبدعُ،الُينبغيُ
منُأقاويلُالصحابةُإذاُاختلفوا ُُ.
()2

( )ُُُمسا لُإسحاقُبنُإبآاهيمُبنُهان ُُ.) 944(ُ 64ُ/4ُ:
(ُُُ)4إعالمُاملوقعنُ204ُ/4ُ:ةُ ُُ.24
(ُُُ)2روضةُالناهآُمعُرشحهاُُ.22 ُ/ ُ:
(ُُُ)2العدةُ 0 9ُ/2ُ:ةُُ، 060املسودةُ:
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ُُ.2
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فقه اإلمام أحمد
ويفُروايةُاحلسنُبنُثوابُقالُ:أذهبُُيفُالتكبريُمنُغداةُيةومُعآفةةُإىلُ

نخآُأيامُالترشيقُ،فقيلُلهُ:إىلُأيُيشءُتذهب؟ُقالُ:باإلمجاعُُ. ...
( )

ومعُهذاُفقدُاعرتُضُُعىلُمُنُا َُدعىُاإلمجةاعُ،وشةدَُدُيفُذلةكُ،وقةالُيفُ

روايةُعبدُاهللُ:مُنُا َُدعىُاإلمجاعُفهوُكاذبُ،لعلُالنا ُقدُاختلفواُُ.
وقالُيفُروايةُاملُآُوذيُ:لوُقالُ:الُأعلمَُمالف ًاُُ،جاز ُُ.
()4

ومنُذلكُنعلمُأنُاإلمامُأمحدُرمحهُاهللُيأخذُباإلمجةاعُ،ولكنةهُمةنُشةدةُ

ورعهُيشدُدُالقولُعىلُمدَُعيُنقلُُاإلمجاعُ،وهةذاُفُعُلةهُكثةريُمةنُكبةارُاأل مةةُ
كالشافعيُوغريه ُُ.
()2

قالُالقايضُ:اإلمجاعُحجةةُمقطةوعُعليهةاُ،جيةبُاملصةريُإليهةاُ،وحتةآمُ

َمالفته ُُ.
()2

األصل الثالث :قول الصحايب:
قولُالصحايبُإذاُ ُيكنُللآأيُفيهُجمالُُفهوُيفُحكمُاملآفوع ُُ.
( )

وأماُإذاُكانُللآأيُفيهُجمالُ،وقالُقوالًُوانترشُيفُالباقنُو ُيُ ُْظهُآُخالفُهُ،

( )ُُُالعدةُ 060ُ/2ُ:ةُ ُُ. 06
(ُُُ)4مسا لُعبدُاهللُ،222ُ:العدةُ20 9ُ/ ُ:ةُُ، 060املسودةُ:

ُُ.2

(ُُُ)2الآسالةُلإلمامُالشافعي9ُ، 429ُ، 422(ُ 22ُ،2 4ُ:

)ُ،اإلحكامُيفُأصولُاألحكامُ

البنُحزمُُ. 24ُ/ ُ:

(ُُُ)2العدةُُ. 0 2ُ/2ُ:
( )ُُُاملسودةُُ.222ُ:
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فظاهآُُكالمُاإلمامُأمحدُأنهُإمجاعُ،ويكونُحجة ُُ.
( )

الًُ،و ُيُنقةلُعةنُصةحايبُ
وقالُاملجدُابنُتيميةةُ:إذاُقةالُالصةحايبُقةو ُ

خالفُهُ،وهوُماُجيآيُبمثلهُالقيا ُُواالجتهادُُفهةوُحجةةُ،نة
مواضعُ،وقدَُمهُعىلُالقيا

ُُ.

ُعليةهُأمحةدُيفُ

()4

األصل الرابع :استصحاب احلال:
االستصحابُ:هوُاحلكمُبثبوتُحكمُُيفُالزمانُاحلارضُبنا ًُءُعىلُأنهُكةانُ

ُيفُالزمنُاملايضُإىلُأنُيوجدُالدليلُاملغري ُُ.
ُ
ثابت ًا
()2

واحلنابلةُيعُدُونُمنُطآقُاالستداللُاالستصحابُُ،وذلكُحيةنامُالُتوجةدُ
ُ

النصوصُ،وأقوالُالصحابةُ،وفتاواهمُ،ولكنُالُيةآُكنُإليةهُإالُبعةدُالتحةآيُ
واستفآاغُالوسعُيفُاألدلةُاألخآىُ،فهوُطآيقُمنُطآقُإعاملُاألدلةُُ.

ويتوسعونُفيهُيفُجانبُالعقودُواملعامالتُ،فاألصلُفيهةاُاإلباحةةُمةاُ ُ

يُآُ ُْدُ ُ
مانع ُُ.
()2

األصل اخلامس :املصالح املرسلة:
هيُالوصفُالذيُيكونُيفُتآتيبُاحلكمُعليهُجلبُمنفعةُُ،أوُ
ُ
املصلحةُ:
( )ُُُاملسودةُُ.22 ُ:
(ُُُ)4املسودةُُ.226ُ:
(ُُُ)2أصولُالفقهُاإلسالميُُ.4 4ُ:
(ُُُ)2أصولُمذهبُاإلمامُأمحدُُ.242ُ:
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فقه اإلمام أحمد
درءُُمُ ْفُسدةُُ،واملصالحُثالثةُأقسامُُ:
 1ـ ماُشهدُالرشعُباعتبارهاُ،وهذهُمعتربةُُباتفاقُُ.
وهذهُملغاةُباالتفاقُ.
ُ
 2ـ ماُشهدُالرشعُبإلغا هاُ،
والُبإلغةاءُبةدليلُمعةنُ،وكانةتُيفُ
َُ
 3ـ ماُ ُيشهدُمةاُالرشةعُباعتبةارُ،

وهذاُماُيسةمىُبةةُ(املصةالحُاملآسةلة)ُ،وهةوُ
َُ
األمورُالتيُيدركُالعقلُمعناهاُ،

الذيُاختلفُالعلامءُيفُصالحيتهُلرتتيبُاألحكامُعليه ُُ.
( )

ُيذكآهاُابنُالقيمُحينامُعُدَُُأصولُفتاوىُاإلمامُأمحدُ،
واملصالحُاملآسلةُ
ُ

لكنهُيذكآهاُويقولُ:إنُالرشةيعةُمبناهةاُوأساسةهاُاحلكةمُومصةالحُالعبةادُيفُ
ُ
املعاشُواملعادُ،
وهيُعدلُكلهاُ،ومصالحُكلها ُُ.
()4

وقدُاختذهاُبعضُعلامءُاحلنابلةُحجةُيفُأبوابُاملعةامالتُالتةيُالُنة

فيهاُوالُإمجاع ُُ.

ُ

()2

األصل السادس :سد الذرائع وإبطال احليل:
ضيةُُإىلُفعلُحمآمُُُ.
الذريعةُ:الوسيلةُاملُ ُْف ُ
واحليلُ:مجعُحيلةُ،وهيُماُيكونُمنُالطآقُالف َُيةُموصالًُإىلُاسةتحاللُ

املحآمُُ.

( )ُُُروضةُالناهآُ،2 4ُ/ ُ:املستصفىُ، 29ُ/ ُ:أصولُمذهبُاإلمامُأمحدُُ.2 9ُ:
(ُُُ)4إعالمُاملوقعنُُ. 2ُ/2ُ:
(ُُُ)2املدخلُالبنُبدرانُُ. 22ُ:
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وتنقسمُالذريعةُباعتبارُإفضا هاُإىلُاملفسدةُإىلُثالثةُأقسامُُ:
 1ـ ذريعةُتفيضُإىلُاملفسدةُقطع ًُاُ،وقدُأمجعُالعلامءُعىلُسدهاُُ.
 2ـ ذريعةُتفيضُإىلُاملفسدةُغالب ًُاُ،وهيُمعتربةُعندُاإلمامُأمحدُ.
 3ـ ذريعةُتفيضُإىلُمفسدةُنادرًُاُ،وإفضاؤهاُإىلُاملصلحةُأرجةحُ،وهةذهُ

غريُمعتربة ُُ.
( )

األصل السابع :رشع من قبلنا:
يفُالعملُبرشعُمنُقبلناُروايتانُعنُاإلمامُأمحدُُ:
لناُُ.

الآوايةُاألوىلُ:أنُكلُماُ ُيثبتُنسخهُمنُرشا عُمنُكانُقبلناُفهةوُرشعُ
الآوايةُاألخآىُ:أنناُغريُمتع َبُدينُإالُبامُثبتُأنهُرشعُلناُُ.

ومجهورُاحلنابلةُيآجحونُأنُرشعُمُنُقبلناُرشعُُلناُماُ ُيُقُ ُمُالةدليلُُعةىلُ

نفيهُعنا ُُ.
()4

األصل الثامن :االستحسان:
االستحسانُ:هوُالعدولُعنُموجبُالقيا ُإىلُدليلُهوُأقوىُمنه ُُ.
()2

واحلنابلةُينصونُعىلُأنهُمذهبُاإلمامُأمحدُ،وينقلونُعنهُصور ًاُقالُفيهاُ
( )ُُُفتاوىُابنُتيميةُ،4 6ُ/2ُ:إعالمُاملوقعنُ، 2 ُ/2ُ:أصولُمذهبُاإلمامُأمحدُُ. 0 ُ:
(ُُُ)4العدةُ،4 6ُ/2ُ:أصولُمذهبُاإلمامُأمحدُُ. 22ُ:
(ُُُ)2أصولُمذهبُاإلمامُأمحدُ:

21

ُُ.
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باالستحسانُ،والُجيعلونهُدليالًُمستق ً
وإنامُمنُبابُتآجيحُاألدلةُبعضهاُعىلُ
ُ
الُُ،

بعض ُُ.
( )

األصل التاسع :العرف:
العآفُ:ماُتعارفُعليهُالنا ُ،وصارُعندهمُشا ع ًُاُُ.
ُْ
واحلنابلةُجيآونُالعآفُيفُكثريُمنُفتاواهمُ،وخاصةُيفُبابُاملعةامالتُ،

فهمُيتوسعونُفيهاُأكثآُمنُغريهمُ،ويعتربونُاملعاينُواملقاصدُ،والُيقفونُعنةدُ

األلفاظُ،ويفُصيغُالعقودُينظآونُإىلُماُتعارفُعليةهُالنةا ُ،ويفُالرشةوطُيفُ

املعامالت ُواألنكحةُيعتربونُاملرشوطُعآف ًاُكاملرشوطُرشع ًاُُ،وجيةآونُالعةآفُ
جمُآىُالنطقُ،ويفُاأليامنُواحلنْثُفيهاُمآجعهاُعندهمُإىلُالعآف ُُ.
() 4

األصل العارش :القياس:
نقلُعنُاإلمامُأمحدُرمحهُاهللُرواياتُفيهاُالعملُبالقيا ُوالقولُبهُ،وقدُ

هُي ُْعتُربُُالقيا ُمنُأصولُاألدلةُُ.
عدَُُذلكُبعضُاألصحابُأن ُ

قلُعنهُماُهاهآهُأنةهُالُيعمةلُبالقيةا ُوالُيقةولُبةهُ،وجُعةلُُذلةكُ
ُ
ون

بعضهمُروايةُأخآىُعنُاإلمامُُ.

وأكثآُاألصحابُتأولواُمةاُنقةلُعنةهُيفُعةدمُالعمةلُبالقيةا ُ،وقةالواُ

بالقيا ُُ.

( )ُُُفتاوىُابنُتيميةُ،229ُ/2 ُ،26ُ/2ُ:املسودةُ 2 ُ:ةُُُ.2 4
(ُُُ)4إعالمُاملوقعنُ،492ُ/4ُ:القواعدُالبنُرجبُُ.49 ُ:
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وبعضهمُ ُيتأولُماُنقلُعنةهُمةنُعةدمُالعمةلُبالقيةا ُ،واعتةربُأنُيفُ

مذهبهُروايتنُ،إحداهاُ:العملُبالقيةا ُ،واألخةآىُ:عةدمُالعمةلُبالقيةا ُ،

وجعلُاألوىلُفيامُن

ُعىلُعلتهُ،واألخآىُفيامُهوُمستنبُطُُالعلة ُُ.
( )

ُ

( )ُُُالعدةُ 442ُ/2ُ:ةُ ُ، 42املسودةُ،26 ُ:املدخلُالبنُبدرانُ،20 ُ:أصولُمذهبُاإلمةامُ
أمحدُ640ُ:ةُ ُُ.64
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االجتهاد والتقليد
احلنابلةُيآونُعدمُخلوُالعصةُمةنُجمتهةدُيقةومُهللُباحلجةةُ،ويةآونُأنُ

االجتهادُجا زُيفُاجلملةُ،والتقليدُجا زُيفُاجلملةُ،والُيوجبةونُاالجتهةادُعةىلُ

كلُأحدُوحيآُمونُالتقليدُ،والُيوجبونُالتقليدُعىلُكلُأحدُوحيآُمونُاالجتهادُ،
ويآونُأنُاالجتهادُجا زُللقادرُعليهُ،والتقليدُجا زُللعاجزُعنُاالجتهاد ُُ.
( )

( )ُُُفتاوىُابنُتيميةُُ.402ُ/40ُ:
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مميزات املذهب احلنبيل وخصائصه
املذهبُاحلنبيلُأحدُاملذاهبُالفقهيةُاألربعةُاملشهورةُ،وهةوُنخآهةاُمةنُ

وقدُكانُكلُمذهبُمةنُهةذهُاملةذاهبُاألربعةةُلةهُخصةا
ُ
الناحيةُالزمنيةُ،
خيت

ُهباُوميزاتُمتيزهُعنُغريهُمنُبقيةُاملذاهبُُ.
أماُخصا

ُ

ُوميزاتُاملذهبُاحلنبيلُفكثريةُمنهاُُ:

 1ـ اجلمع بني احلديث والفقه:
إمامُاملذهبُأمحدُبنُحنبلُإمامُيفُالسة ُنَةُ،مشةهودُلةهُبةذلكُمةنُعلةامءُ

شتملُُعةىلُأكثةآُ
األمةُ،والس ُنَةُهيُاملصدرُالثاينُللترشيعُبعدُالقآننُالكآيمُ،وتُ ُ

أدلةُاألحكامُالتفصيليةُ،فهيُاألسا ُلألحكامُ،فهيُكالقاعدةُللبناءُ،وكلُُبناءُ
ُيوضعُعىلُقواعدُُثابتةُُوأساساتُُقويةُُفهوُخآابُُ.

واإلمامُأمحدُنالُالنصيبُاألكربُواحل َُُاألوفآُمنُمعآفةُالسننُواآلثةارُ،

ومذاُجاءتُإجاباتهُعىلُاملسا لُالفقهيةُمقآون ًُةُبامُصحُمنُالسنةُ،وكثري ًاُمةاُيقةولُ
يفُإجاباتهُ:فيهُحديثانُ،أوُ:فيهُثالثةُأحاديثُ،أوُ:أربعةُُ.

ابُبنُاحلكمُالوراقُعنُاإلمةامُأمحةدُ:رجةلُسةئلُ
َُ
َُ
قالُتلميذهُعبدُالوه

ُْ
عنُستنُألفُمسألةُُ،
فأجابُفيهاُبأنُقالُ:حدثناُوأخربناُ،انتهى ُُ.
( )

وقةةالُبعضةةهمُ:مةةاُرأيةةتُُأحةةد ًاُأعلةةمُبفقةةهُاحلةةديثُومعانيةةهُمةةنُُ
( )ُُُطبقاتُاحلنابلةُ400ُ/ ُ:طُدارُاملعآفةُُ.
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أمحدُ،انتهى ُُ.
( )

قالُالذهبيُ:وإىلُاإلمامُأمحدُاملنتهىُيفُمعآفةةُالسةنةُعلة ًامُوعمة ً
الُُ،ويفُ

معآفةُاحلديثُوفنونهُ،ويفُمعآفةُالفقهُوفآوعهُ،وكانُرأس ًاُيفُالزهدُ،والةورعُ،

والعبادةُ،والصدقُ،انتهى ُُ.
()4

قالُابنُالقيمُ:إنُاملخالفنُملذهبه ُةُأيُ:مذهبُاإلمامُأمحد ُةُباالجتهةادُ،

واملقلدينُلغريهُ،ليعظُمونُنصوصهُوفتةاواهُ،ويعآفةونُمةاُح َُقهةاُ،وقُآهبةاُمةنُ
ُ

النصوصُ،وفتاوىُالصحابةُ،ومنُتأملُفتاواهُوفتةاوىُالصةحابةُرأىُمطابقةةُُ

كلُُمنهامُعىلُاألخآىُ،ورأىُاجلميعُكأهناُختآجُمةنُمشةكاةُواحةدةُ،حتةىُإنُ
الصحابةُإذاُاختلفواُعىلُقولنُجاءُعنهُيفُاملسألةُروايتانُ،وكانُحتآيةهُلفتةاوىُ

الصحابةُكتحآيُأصحابهُلفتاويهُونصوصهُبلُأعظمُ،انتهى ُُ.
()2

وقالُالشيخُبكآُأبوُزيدُ:هذاُاملذهبُبحقُُقبلةةُُملدرسةةُالةن

؛ُإذُجيةدُُ

الناهآُيفُكتبُاملسا لُعنُاإلمامُأمحدُحشد ًاُمهة ًامُمةنُأدلةةُالكتةابُ،والسةنةُ،

وأقوالُالصحابةُُوفتاواهمُ،وهذاُيدلُعىلُمتيزُفقهُاإلمامُأمحدُباالعتامدُعةىلُ

الدليلُ،وعدمُااللتفاتُإىلُغريهُماُوجدُإليهُسبي ً
الُُ،انتهى ُُ.
()2

وهذاُالتميزُالذيُحصلُعليهُاإلمامُأمحدُقدُأثآُتةأثري ًاُبالغة ًاُيفُتالميةذهُ

( )ُُُسريُأعالمُالنبالءُ:
(ُُُ)4سريُأعالمُالنبالءُ:

ُُ. 22ُ/

ُ49 ُ/ةُُُ.494

(ُُُ)2إعالمُاملوقعنُُ. 2ُ/ ُ:

(ُُُ)2املدخلُاملفصلُُ. 24ُ/ ُ:
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ومُنُجاءُبعدهمُمنُعلامءُاملذهبُ،فاملُ َطُلُعُُعىلُكتبُاملذهبُجيدُاملسألةُمقآون ًُةُ
روايةةُمصةدرهاُدليةلُ
ُ
وكلُ
بلُقدُيكونُيفُاملسألةُعددُمنُالآواياتُ ُ،
ُ
بالدليلُ،
منُاألدلةُُ.

يقولُابنُخلدونُعنُاحلنابلةُ:وهمُأكثةآُالنةا ُحفظة ًاُللسةنةُ،وروايةةُ

احلديثُ،انتهى ُُ.
( )

لقدُوقفتُعىلُسريةُعلامءُاحلنابلةةُمةنُ
ُ
ويقولُاألستاذُسعديُأبوُجيبُ:

أصحابُاإلمامُأمحدُ،ومنُجاءُبعدهمُ،حتىُمنتصفُالقةآنُالثةامنُامجةآيُ،

فوجدتُأمحدُيفُكلُواحدُمنهمُفكآ ًُاُ،ومنهج ًُاُ،ونظآةُللحياةُ،انتهى ُُ.
()4

ويقولُالدكتورُأمحدُبكريُحممودُعنُاإلمامُأمحدُ:ومنُكثآةُماُعةاشُمةعُ

احلةةديثُالرشةةيفُكانةةتُنراءُاإلمةةامُيفُالعبةةاداتُ،واملعةةامالتُ،والعقيةةدةُ،

واألدبُ،معلميةُمطولةُتفيدُالباحثنُوالعلامءُ...فهيُعبةارةُعةنُبحةآُعميةقُ

الغورُ،واسعُاألرجاءُ،الُيستطيعُالداخلُفيهُأنُخيآجُمنهُبسةهولةُ،إالُإذاُكةانُ
منُالعلامءُاملوهوبنُ،انتهى ُُ.
()2

وقدُجاءتُفتاوىُعلامءُاحلنابلةةُاملتةأخآينُعةىلُمةاُكانةتُعليةهُأقةوالُ

املتقدمنُوفتاواهمُ،منُاحلآصُعىلُتتبعُالةدليلُوتةآجيحُُمةاُيآجحةهُالةدليلُ
( )ُُُمقدمةُابنُخلدونُُ.222ُ:
(ُُُ)4أمحدُبنُحنبلُالسريةُواملذهبُ26 ُ:طُدارُابنُكثريُعامُ 992مُُ.
(ُُُ)2إسهامُيفُتاريخُاملذهبُاحلنبيلُ:
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حتىُولوُخالفُاملعتمُدُمنُاملذهبُُ.
 2ـ االهتامم باملسائل االعتقادية:

نظآ ًاُالتساعُدا آةُاألدلةُعندُإمامُاملذهبُفقدُكثةآُيفُإجاباتةهُومؤلفاتةهُ

الكالمُعنُمسا لُاالعتقةادُ،وهةذاُيفُاملةذهبُاحلنةبيلُأكثةآُمنةهُيفُغةريهُمةنُ

املذاهبُاألخآىُالتيُغالب ًاُماُتكونُاملسا لُفيهاُفقهية ًُةُ،فمسةا لُاإلمةامُأمحةدُ

االعتقاديةُُالتيُأجابُعليهاُكثريةُُمتناثآةُُيفُمسا لهُالتيُرويتُعنه ُُ.
( )

واإلمامُأمحدُلهُمصةنفاتُُيفُاإليةامنُ،وطاعةةُالآسةولُﷺُ،والةآدُُعةىلُ

اجلهميةُوالزنادقةُوجواباتُالقآننُ،ونفيُالتشبيهُ،واإلمامةُ،والفةتنُ،وفضةا لُ

أهلُالبيتُ،ومناقبُعيلُ،ورسا لُيفُالسنةُوالعقيدةُ...إلخُُ.

قالُابنُمفلحُ:وقدُصنفُاإلمامُأمحدُرمحهُاهللُوريضُعنةهُكتابة ًاُيفُالةآدُُ

عىلُالزنادقةُوالقدريةةُيفُمتشةابهُالقةآننُوغةريهُ،واحةتجُبةدال لُالعقةولُ،...

انتهى ُُ.
()4

َ
لُالذيُحوىُجلُمسا لُاإلمامُفيهُماُخية ُُأهةلُامللةلُ
َُ
ويفُجامعُالالُ

والآدةُوالزندقةُوتاركُالصالةُوالفآا ض ُُ.
()2

( )ُُُللدكتورُعبدُاإللهُبنُسلامنُاألمحدي(ُ:الآسا لُواملسا لُاملآويةُعنُاإلمامُأمحةدُيفُالعقيةدة)ُ
رسالةُدكتوراهُمنُاجلامعةُاإلسالميةُباملدينةُعامُ 209هُُ.

(ُُُ)4اآلدابُالرشعيةُُ.444ُ/ ُ:
( ُُُ)2تمُحتقيقهُيفُرسالةُدكتوراهُيفُجامعةُاإلمامُحممدُبنُسعودُاإلسالميةُ،وطبعُيفُجملةدينُعةامُ
 2 6هُُ.
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وتالميذُاإلمامُأمحدُمعُنقلهمُللمسا لُالفقهيةُنقلةواُمسةا لُيفُالعقيةدةُ

عنُشيخهمُ،وممُمؤلفاتُيفُذلكُأيض ًُاُ،فعبةدُاهللُبةنُاإلمةامُأمحةدُلةهُكتةابُ

والاللُ ُجامعُمسا لُاإلمامُلهُ((السنة)) ُأيض ًاُ ُ،وغةريهمُكةابنُ
((السنة)) ُ َ ُ،
()4

( )

أيبُالدنياُوابنُأيبُحاتمُوالطرباين ُُ.
()2

وقدُسارُعىلُهذاُمجاعةُمنُعلامءُاحلنابلةُيفُإجاباهتمُعةىلُمسةا لُالفقةهُ

والعقيدةُ،فشيخُاملذهبُالقايضُأبوُيعةىلُيفُكتةابُالةآوايتنُوالةوجهنُذكةآُ
عدد ًاُمنُاملسا لُالعقدية ُُ.
()2

والكتبُاملتعلقةُبالعقيدةُالتيُأ ّلفهاُعلامءُاحلنابلةُكثةريةُُجةد ًاُلةيسُهةذاُ

وإنامُأردتُاإلشارةُإىلُأنُإجاباتُعلامءُاملذهبُليستُيفُاملسا لُ
ُ
مكانُُذكآهاُ،
الفقهيةُفقطُ،بلُويفُاملسا لُالعقديةُأيض ًُاُ،فهمُم َتُبعونُمةنهجُإمةامُاملةذهبُيفُ

ذلكُُ.

ويفُجامعةُاإلمامُحممدُبةنُسةعودُاإلسةالميةُبالآيةاضُرسةالتانُمجعتةاُ

مسا لُالعقيدةُاملذكورةُيفُكتابُطبقاتُاحلنابلةُالبنُأيبُيعىلُ،ورسالتانُأيضة ًاُ

مجعتاُاملسا لُالفقهيةُُ.

( )ُُُتمُحتقيقهُيفُرسالةُدكتوراهُيفُجامعةُأمُالقآىُ،وطبعُيفُجملدينُعامُ 2 6هُُ.
(ُُُ)4مطبوعُعنُدارُالآايةُبالآياضُعامُ

 2هُبتحقيقُالدكتورُعطيةُبنُعتيقُالزهآاينُُ.

(ُُُ)2يآاجعُمعجمُمصنفاتُاحلنابلةُُ.2 0ُ،422ُ، 42ُ/ ُ:
(ُ ُُ)2للدكتورُسعودُبنُعبدُالعزيزُاللةف(ُ:املسةا لُالعقديةةُمةنُكتةابُالةآوايتنُوالةوجهن)ُ
للقايضُأيبُيعىلُمطبوعُعامُ 2 9هُُ.
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وقدُكانُاحلاف ُأبوُالفضلُحممدُبةنُنةااُالسةالميُ(تُ0

ه)ُعةىلُ

مذهبُاإلمامُالشافعيُ،فانتقلُإىلُمذهبُاإلمامُأمحدُبنُحنبلُمنُأجلُاألمورُ

االعتقادية ُُ.
( )

 3ـ التيسري يف كثري من األحكام:
يفُالترشيعُاإلسالميُتيسريُعىلُاألمةُ،قالُاهللُتعةاىل﴿ُ:ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ويفُاملذاهبُالفقهيةُجوانبُ
ُ
ﮮ ﮯ ﮰﮱ﴾[احلجُ،]42ُ:واملشقةُجتلبُالتيسري ُ،
()4

منُهذاُالتيسريُ،ويفُاملذهبُاحلنبيلُتيسريُيفُكثريُمنُاألحكامُيفُغالبُأبةوابُ

الفقهُ،ومنُذلكُُ:

ـُالقولُبطهارةُبولُوروثُمأكولُاللحمُ،كبيهمةةُاألنعةامُ،والةدواجنُ،

ونحوُذلكُمماُتعمُبهُالبلوىُ،ويفُهذاُتيسريُودفعُللحآجُواملشقة ُُ.
()2

طبةهُوحةكُُيابسةهُ،ويفُهةذاُ
غسلُر ُْ
ُ
ـُطهارةُمنيُاآلدمي ُ،واستحبابُ ُ
()2

تيسريُأيض ًُاُ.

ـُجوازُاملسحُعىلُاجلورب ُ،وهوُاملنترشُيفُهذاُالزمنُ،ويفُجوازُمسحهُ
( )

( )ُُُذيلُطبقاتُاحلنابلةُُ.420ُ/ ُ:
(ُُُ)4األشباهُوالنظا آُللسيوطيُ،22ُ:األشباهُوالنظا آُالبنُنجيمُُ.22ُ:
(ُُُ)2املغنيُ،294ُ/4ُ:املحآرُُ.24ُ/ ُ:
(ُُُ)2املغنيُُ.294ُ/4ُ:
( )ُُُاملغنيُُ.242ُ/ ُ:
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تيسريُهاهآُ،وإالُلضاقُاألمآُعةىلُالنةا ُبخلعةهُوغسةلُالةآجلنُعنةدُكةلُ

وضوءُ.

يأخذُاملشةرتيُاملبيةعُويسةلمُللبةا عُ
وذلكُكأنُ ُ
ُْ
ـُصحةُالبيعُباملعاطاة ُ،
( )

واشرتيتُ،وهذاُمنترشُبكثآةُيفُاألسواقُ،ولوالُالقةولُ
ُ
الثمنُدونُصيغةُُبعتُُ

بالصحةُحلصلُمشقةُوحآجُ،خاصةُيفُهذاُالعصُالذيُكثةآتُفيةهُمتطلبةاتُ

النا ُ،وتنوعتُوتعددتُطآقُالبيعُوالرشاءُ.

ـُأنُاألصلُيفُالعقودُوالرشوطُالصحة ُ،قالُشيخُاإلسالمُابنُتيميةةُ:
()4

إنُاألصلُيفُالعقودُوالرشوطُاجلوازُوالصحةُ،والُحيآمُفيهاُويبطلُإالُماُوردُ

الرشعُبتحآيمةهُوإبطالةهُ،نصة ًُاُ،أوُقياسة ًاُعنةدُمةنُيقةولُبةهُ،وأصةولُأمحةدُ
املنصوصةُعنهُأكثآهاُجيآيُعىلُهذاُالقولُ،انتهى ُ.
()2

ـُاملعتربُيفُالتقابضُيفُاملعامالتُأنُقبضُكلُيشءُبحسُبهُ،ويُآجةعُفيةهُ

إىلُالعآف ُ.ويفُهذاُتيسريُكبريُعىلُاألمةُ،ويفُهذاُالعصُتوسعتُاملعةامالتُ
()2

التجاريةُوتنوعتُوتعددتُجماالهتاُ،ويفُهذاُالقولُتيسريُعظيمُيفُهذاُالتعاملُُ.

حةدودهاُتةارةُبالرشةعُ
ُ
قالُشةيخُاإلسةالمُابةنُتيميةةُ:األسةامءُتُ ْعةآُفُُ
( )ُُُرشحُالزركيشُ،224ُ/2ُ:املحآرُ،460ُ/ ُ:الفآوعُُ.2ُ/2ُ:
(ُُُ)4جمموعُفتاوىُابنُتيميةُ، 24ُ/49ُ:القواعدُالبنُرجبُُ. 4ُ/4ُ:
(ُُُ)2جمموعُفتاوىُابنُتيميةُُ. 24ُ/49ُ:
(ُُُ)2املغنيُُ. 26ُ/6ُ:
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كالصالةُ،والزكاةُ،والصيامُ،واحلجُ،وتارة ُباللغةة ُكالشةمسُ،والقمةآُ،والةربُ،
والبحآُ،وتارةُبالعآفُكالقبضُ،والتفآقُ،انتهى ُُ.
( )

وقالُأيض ًُاُ:فالقبضُُ ُم ْآُجُعُهُإىلُعآفُالنا ُ،حيثُ ُيكنُلهُحديُُيفُاللغةُ

والُيفُالرشعُ،انتهى ُُ.
()4

ُ
ـُ
أنُاللعُفسخُُالُيةنق

ُبةهُعةددُالطةالق ُ،ويفُهةذاُتضةييقُلةدا آةُ
()2

الفآاقُ.

ـُعدمُوقوعُالطالقُمنُالسكآانُيفُإحدىُالآوايتن ُ،وفيهُتضييقُأيض ًاُ
()2

لدا آةُالفآاقُ.

ـُجوازُوقفُاإلنسانُعىلُنفسهُمدةُحياتهُيفُإحدىُالآوايتن ُ،ويفُهذاُ
( )

توسيعُلدا آةُعملُالربُواإلحسانُ.
ـُتوريثُذويُاألرحام ُ.
()6

ـُأنُالكافآُإذاُماتُحُكُمُُبإسالمُمُنُ ُيبلغُمنُولده ُ.
()4

( )ُُُجمموعُفتاوىُابنُتيميةُُ.222ُ/49ُ:
(ُُُ)4جمموعُفتاوىُابنُتيميةُُ.44 ُ/20ُ:
(ُُُ)2املغنيُُ.442ُ/ 0ُ:
(ُُُ)2املغنيُُ.224ُ/ 0ُ:
( )ُُُاملغنيُُ. 92ُ/2ُ:
(ُُُ)6املغنيُُ.24ُ/9ُ:
(ُُُ)4املغنيُُ.426ُ/ 4ُ:
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 4ـ البعد عن التفريع والتقدير وفرض ما مل يقع:

كانُاإلمامُأمحدُرمحهُاهللُينهىُعنُالنظآُيفُكتةبُأهةلُالةآأيُخشةيةُأنُ

يشتغلُأهلُالعلمُبالتفآيعاتُوالالفاتُواالفرتاضاتُعنُسنةُرسةولُاهللُﷺُ

وأقوالُالصحابةُالتيُهيُاألصلُيفُاحلكمُعىلُاملسا لُالفقهيةُُ.

وعىلُهذاُفقدُكانُاملذهبُاحلنبيلُيتتبعُالدليلُدا ًامُُ،فهوُيتمشىُمعُالس ُنَةُ

واألثآُ،والُيشتغلُبفُ ُْآضُاملسا لُالتيُ ُتقعُملعآفةُوصفهاُثمُاحلكمُعليهاُفةيامُ

لوُوقعتُ،وهذاُهوُاملنهجُالذيُسارُعليهُاإلمامُأمحدُُ.

قالُامليموينُ:قالُُّأمحدُبنُحنبلُ:ياُأباُاحلسن!ُإياكُأنُتتكلمُيفُمسةألةُ

ليسُلكُفيهاُإمامُ،انتهى ُُ.
( )

ونقلُأبوُداودُعنُأمحدُ،وسألهُرجلُعنُمسألةُ،فقالُلهُ:دعناُمةنُهةذهُ

لُاملحدُثةُ،انتهى ُُ.
ُْ
املسا
()4

حسُنُُمةاُجةاءُ
وقالُاألثآمُ:سمعتُأمحدُ،سئلُعنُمسألةُ،قالُ:دعناُليتُأنّاُنُ ُْ

فيهُاألثآُ،انتهى ُُ.
()2

قالُابنُاجلوزيُ:كانُأمحدُيكآهُوضعُالكتبُالتيُتشةتملُعةىلُالتفآيةعُ

والآأيُ،وحيبُالتمسكُباألثآُ،انتهى ُُ.
()2

( )ُُُاملناقبُالبنُاجلوزيُ،42 ُ:إعالمُاملوقعنُالبنُالقيمُُ.424ُ/2ُ:

(ُُُ)4اآلدابُالرشعيةُالبنُمفلحُُ.44ُ/4ُ:
(ُُُ)2املآجعُالسابقُُ.
(ُُُ)2املناقبُُ.429ُ:
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والنا ُيفُهذاُاملسلكُعىلُمناهجَُمتلفةُ،فمنهمُمنُسةدُبةابُاملسةا لُ،

ومنهمُمنُتوسعُفيهاُحتىُافرتضُماُ ُيقعُ،أوُماُالُيمكنُأنُيقعُ،ومنهمُمةنُ

فتحُبابُاملسا لُللواقعاتُ،دونُماُ ُيقعُ،حتىُالُيشتغلُأهلُالعلمُبذلكُعنُ

السنةُواألثآُُ.

قالُابنُرجبُ:انقسمُالنا ُيفُهذاُالبابُأقسام ًُاُُ:
لُحتىُقلُفقههُوعلمهُبحدودُ
َُ
فمُنُأتباعُأهلُاحلديثُمُنُسدُبابُاملسا

ماُأنزلُاهللُعىلُرسولهُﷺُ،وصارُحاملُفقهُغريُفقيهُُ.

ومنُفقهاءُأهلُالآأيُمنُتوسعُيفُتوليدُاملسا لُقبلُوقوعهاُ،ماُيقةعُيفُ

العادةُمنهاُوماُالُيقعُُ...

وأماُفقهاءُأهلُاحلديثُالعاملونُبهُفإنُمعظمُههمُالبحةثُعةنُمعةاينُ

كتابُاهللُُ،وماُيفّهُمنُالسننُالصحيحةُ،وكالمُالصةحابةُوالتةابعنُمةمُ

ثمُالتفقةهُفيهةاُ
ُ
بإحسانُ،وعنُسنةُرسولُاهللُﷺُ،ومعآفةُُصحيحهاُوسقيمهاُ،

وتفهُمُهاُ،والوقوفُ ُعىلُمعانيهاُ،ثمُمعآفةُكالمُالصحابةُوالتابعنُممُبإحسانُ

يفُأنواعُالعلومُمنُالتفسريُواحلديثُ،ومسا لُاحلاللُواحلآامُ،وأصولُالسةنةُ،

والزهدُوالآقا قُ،وغريُذلكُ،وهذاُهوُطآيقةُاإلمامُأمحدُومنُوافقهُمنُعلةامءُ

احلديثُالآبانينُ،ويفُمعآفةُهذاُشغلُُشاغلُُعنُالتشاغلُبامُأحدثُمنُالآأيُ

التجادلُفيهُالصةوماتُُ،واجلةدالُُ،وكثةآةُُ
ُ
مماُالُينتفعُبهُوالُيقعُ،وإنامُيُ ُْورُثُُ

القيلُوالقالُ،وكانُاإلمامُأمحدُكثري ًاُإذاُسئلُعةنُيشءُمةنُاملسةا لُاملو َلةداتُ
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التيُالُتقعُيقولُ:دعوناُمنُهذهُاملسا لُاملحدُثةُ،انتهى ُُ.
( )

 5ـ اجلمع بني العلم والعمل:
شديدُاالتُباعُلآلثارُ،ي ُْتبُعُالعلمُُالعملُُ،فعةنُأيبُ
كانُاإلمامُأمحدُُرمحهُاهللُ ُ

هُيفُأنُيتّةىُطلبة ًاُلالتُبةاعُ،
احلسنُابنُاملناديُأنهُقالُ:اسةتأذنُأمحةدُُزوجتة
َ

فأذنتُلهُ،فاشرتىُجاريةُبثمنُيسريُوسامهاُرحيانةُ،استنان ًاُبآسولُاهللُﷺ ُُ.
()4

ماُكتبتُحديث ًاُعنُالنبيُﷺُإالُوقدُعملةتُُ
ُ
وقالُاملُ َُآوذيُ:قالُُّأمحدُ:

بهُ،حتةىُم َةآُيبُيفُاحلةديثُأنُالنبةيُﷺُاحةتجمُوأعطةىُأبةاُطيبةةُدينةارًُا ُ،
()2

فأعطيتُاحلجامُدينار ًاُحنُاحتجمت ُُ.
َُ
()2

وتلميذُاإلمامُأمحدُأبوُبكآُُأمحدُُبنُحممةدُبةنُاحلجةاجُاملةآوذيُ(تُ 44ه)ُ

قالُعنهُالذهبيُ:كانُإمام ًاُيفُالسنةُشديدُاالتُباعُ،انتهى ُُ.
( )

( )ُُُجامعُالعلومُواحلكمُطُ 2 9هُ422ُ/ ُ:ةُُُ.429
ويآاجعُيفُاملوضوعُ:اآلدابُالرشعيةُ 46ُ/4ُ:ةُُ،20إعالمُاملوقعنُ،424ُ/2ُ:جامعُالعلومُ

واحلكةةمُ 422ُ/ ُ:ةُُ4 4احلةةديثُالتاسةةعُ،الفقةةهُالسةةاميُ،204ُ/4ُ،229ُ/ ُ:املةةدخلُ
املفصلُ، 22ُ/ ُ:املنهجُالفقهيُالعامُلعلامءُاحلنابلةُُ.20 ُ:

(ُُُ)4املناقبُُ.449ُ:
(ُُُ)2يفُالصحيحنُعنُابنُعبا ُبلفة (ُ:احةتجمُرسةولُاهللُﷺُوأعطةىُاحلجةامُأ ْجةآه)ُعنةدُ
البخاريُبآقمُ(ُ،)4442وعندُمسلمُبآقمُ(ُُ.) 404

(ُُُ)2املناقبُُ.424ُ:
( )ُُُسريُأعالمُالنبالءُُ. 42ُ/ 2ُ:
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وأهلُالعلمُمنُعلامءُاملذهبُكانواُحيآصةونُعةىلُقةآنُالعلةمُبالعمةلُ،
ُ

فزينُالدينُأبوُاحلسنُعيلُبنُإبآاهيمُبنُنجةاُبةنُنجيةةُ(تُ 99ه)ُكةانُمةعُ
ُ

وتكلمُأولُمجعةُأقيمتُبعةدُالفةتحُ
ُ
صالحُالدينُعندُفتحُالقد ُعامُ 22هُ،

عىلُكآسُالوع

ُُ.

( )

وأبوُعمآُحممدُبنُأمحدُبنُحممدُبنُقدامةُ(تُ604ه)ُحرضُفتحُالقد ُ

معُصالحُالدين ُ،قةالُالةذهبيُ:كةانُالُيسةمعُدعةا ًُءُإالُوحيفظةهُيفُالغالةبُ
()4

ويدعوُبهُ،والُحديث ًاُإالُوعملُبهُ...والُجهاد ًاُإالُوخآجُفيهُ،انتهى ُُ.
()2

وأخوهُاملوفقُعبدُاهللُبنُأمحدُبنُحممدُبنُقدامةُ(تُ640ه)ُحرضُفةتحُ

القد ُمعُصالحُالدين ُ،ووصةفهُالبهةاءُبالشةجاعةُ،وقةالُ:كةانُيتقةدمُإىلُ
()2

العدوُ،وجآحُيفُكفهُ،وكانُيآاميُالعدوُ،انتهى ُُ.
( )

وأبوُموسىُعبدُاهللُبنُعبدُالغنيُبنُعبدُالواحةدُاملقةدسُ(تُ649ه)ُ

حرضُللغزاةُبثغآُدمياط ُُ.
()6

( )ُُُتاريخُاإلسالمُحوادثُ 22هُصُُ،49ذيلُطبقاتُاحلنابلةةُ، 2 ُ/4ُ:األنةسُاجلليةلُ224ُ/ ُ:ةُ
ُُ.2 0

(ُُُ)4ذيلُطبقاتُاحلنابلةُُ. 6ُ/4ُ:
(ُُُ)2سريُأعالمُالنبالءُُ.6ُ/44ُ:
(ُُُ)2ذيلُطبقاتُاحلنابلةُُ. 6ُ/4ُ:
( )ُُُسريُأعالمُالنبالءُُ. 4 ُ/44ُ:
(ُُُ)6ذيلُطبقاتُاحلنابلةُُ. 26ُ/4ُ:
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واحلاف ُضياءُالدينُحممدُبنُعبدُالواحدُاملقدسُ(تُ622ه)ُقةالُعنةهُ

ابنُالنجارُ:كانُجماهد ًاُيفُسبيلُاهلل ُُ.
( )

وشمسُالدينُأبوُالفآجُعبدُالآمحنُبنُأيبُعمآُحممدُبنُأمحدُبةنُحممةدُ
ُ

ابنُقدامةُ(تُ624ه)ُقالُعنهُالذهبيُ:حرضُالفتوحات ُُ.
()4

ونجمُالدينُأبوُالعبا ُأمحدُبنُعبدُالآمحنُبنُأيبُعمآُحممدُبنُأمحدُبنُ

حممدُبنُقدامةُ(تُ629ه)ُركبُاليةلُ،ولةبسُالسةالحُ،وحرضةُالغةزواتُ،
وشهدُفتحُطآابلسُمعُالسلطانُامللكُاملنصور ُُ.
()2

وفخآُالدينُعيلُبنُأمحدُبنُعبدُالواحدُاملقةدسُبةنُالبخةاريُ(تُ690ه)ُ

حدثُبالغزواتُأيامُامللكُالناا ُُ.
()2

وضياءُالدينُحممدُبنُأمحدُبنُعبدُالآحيمُبنُعبةةدُالواحةدُبةنُالكةاملُ

(تُ4 2ه)ُ،كانُحيرضُالغزوات ُُ.
( )

وأبوُالعبا ُأمحدُبنُعبدُاحلليمُبنُتيميةةُ(تُ442ه)ُقةالواُعنةهُ:وأمةاُ

شجاعتهُفبهاُترضبُاألمثالُ،وببعضهاُيتشبهُأكابآُاألبطالُ،ولقةدُأقامةهُاهللُيفُ
ُ
( )ُُُذيلُطبقاتُاحلنابلةُُ.424ُ/4ُ:
(ُُُ)4تاريخُاإلسالمُوفياتُ ُ62ةُ690هُصُُ، 02ذيلُطبقاتُاحلنابلةُُ.20 ُ/4ُ:
(ُُُ)2تاريخُاإلسالمُوفياتُ ُ62ةُ690هُصُُ،2 2ذيلُطبقاتُاحلنابلةُُ.244ُ/4ُ:
(ُُُ)2ذيلُطبقاتُاحلنابلةُُ.244ُ/4ُ:
( )ُُُالدررُالكامنةُُ. 92ُ/2ُ:
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نوبةُغازانُوا ْلتقىُأعباءُاألمآُبنفسه ُُ.
( )

أماُيفُجمالُاالحتسابُ،واألمةآُبةاملعآوفُوالنهةيُعةنُاملنكةآُ،وحماربةةُ

البدعُ،والتقآبُإىلُاهللُيفُأعةاملُالطاعةاتُوعمةلُالصةاحلاتُ،ففةيُمبحةثُ:
احلنابلةُواألمآُباملعآوفُوالنهيُعنُاملنكآُُ.

 6ـ األمر باملعروف والنهي عن املنكـر ،وحماربـة البـدع ،وشـد التمسـ

بالسنة واتباع مذهب السلف:

متيزُاحلنابلةُهبذهُاألمورُمنذُعهدُاإلمامُأمحدُالذيُرضُبُأروعُاألمثلةُيفُ

واتباعُالسنةُ،وحماربةُالبدعة ُُ.
الورعُوالزهدُ،والصربُوالثباتُ ُ،
()4

عندُإلقاءُنظآةُعىلُتآاجمُعلامءُاحلنابلةُيظهآُلناُأنُعدد ًاُكبري ًاُمةنهمُقةدُ

وصفُبأنهُصاحبُس ُنَةُ،واملآادُماُيتضةمنهُذلةكُالوصةفُمةنُاتبةاعُُللسةنةُ،

وحماربةُُللبدعةُ،وعربُالعصورُههآُكثريُمنُالبدعُ،فكانُمؤالءُالعلةامءُنصةيبُ

منُالتصديُواملحاربةُماُ،والقضاءُعليهاُ،ومنُأعظمُماُههآُ:القولُُبخلةقُالقةآننُ،

وقدُتصدىُمذهُالبدعةُإمامُاملذهبُالذيُرضبُأروعُاألمثلةُيفُالثبةاتُوالصةربُ،
وبقيُيفُاملحنةُسنواتُحتىُههآُاحلقُوزهقُالباطلُ،وقدُكانُملنُجاءُبعدهُمنُ
علامءُاملذهبُأثآُيفُحماربةُالبدعُعىلُمآُالعصورُوحتىُالعصُاحلارضُُ.

( )ُُُذيلُطبقاتُاحلنابلةُ،29 ُ/4ُ:ويآاجعُذيلُتاريخُاإلسالمُُ.46 ُ:
(ُُُ)4احلنابلةُخاللُثالثةُعرشُقآن ًُاُ، 4 ُ/ ُ:فقدُعقدتُاملبحثُالسةاد ُعةنُاحلنابلةةُواألمةآُ
باملعآوفُوالنهيُعنُاملنكآُذكآتُفيهُماُخي
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فتلميذُاإلمامُأمحدُأبوُبكآُأمحدُبنُحممدُبنُاحلجاجُاملآوذيُ(تُ 44ه)ُ

كانُإمام ًُاُيفُالسنة ُُ.
( )

وأبوُداودُسليامنُبنُاألشعثُ(تُ 44ه)ُقالُعنةهُالةذهبيُ:كةانُعةىلُ

مذهبُالسلفُيفُاتباعُالسنةُ،وتآكُالوضُيفُمضايقُالكالم ُُ.
ُ
()4

كانُفهُ ًامُمتقن ًاُ
وحممدُبنُإسامعيلُالرتمذيُ(تُ420ه)ُقالُعنهُالطيبُ ُ:

مشهور ًاُبمذهبُالسنة ُُ.
()2

وأبوُبكآُحممدُبنُالقاسمُاألنباريُ(تُ242ه)ُقالُعنةهُالطيةبُ:كةانُ

منُأهلُالسنة ُُ.
()2

وأبوُبكآُحممدُبنُاحلسنُاآلجآيُ(تُ260ه)ُقةالُعنةهُالةذهبيُ:كةانُ
ُ

صاحبُسنةُواتُباع ُُ.
( )

وأبوُبكآُحممدُبنُحممدُبنُمحدانُبنُبطةُ(القآنُالآابع)ُصنفُيفُالعقيدةُ

السلفيةُُ.

وأبةةوُاحلسةةنُأمحةةدُبةةنُعبةةدُاهللُالسُ ْوُسةنُْج ْآديُ(تُ204ه)ُقةةالُعنةةهُ
( )ُُُسريُأعالمُالنبالءُُ. 42ُ/ 2ُ:
(ُُُ)4سريُأعالمُالنبالءُُ.402ُ/ 2ُ:
(ُُُ)2تاريخُبغدادُُ.24ُ/4ُ:
(ُُُ)2تاريخُبغدادُُ. 2 ُ/2ُ:
( )ُُُسريُأعالمُالنبالءُُ. 22ُ/ 6ُ:
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الطيبُ:كانُحسنُاالعتقادُشديد ًاُيفُالسنة ُُ.
( )

وأبوُالفآجُعبدُالواحدُبنُحممدُالشةريازيُ(تُ226ه)ُكةانُشةديد ًاُيفُ

السنة ُُ.
()4

وأبوُاحلسنُحممدُبنُحممدُبنُاحلسةنُالفةآُاءُ(الشةهيدُتُ 46ه)ُكةانُ
َ

عارف ًاُباملذهبُمتشدد ًاُيفُالسنة ُُ.
()2

وأبوُاملظ َُفآُحييىُبنُحممةدُبةنُهُبةريةُ(الةوزيآُتُ 60ه)ُقةالُعنةهُابةنُ

اجلوزيُ:كانُمتشدد ًاُيفُاتُباعُالس ُنَةُوسُريُُالسلف ُُ.
()2

وأبوُعمآُحممدُبنُأمحدُبنُحممدُبنُقدامةُ(تُ604ه)ُكانُعةىلُمةذهبُ

السلفُالصالحُ،حسنُالعقيدةُ،متمسك ًاُبالكتابُوالسنةُواآلثارُاملآوية ُُ.
( )

والعامدُاملقدسُإبآاهيمُبنُعبدُالواحدُ(تُ6 2ه)ُكانُداعيةُإىلُالسنة ُُ.
()6

وأمحدُبنُسالمةُبنُأمحدُالنجارُاحلآاينُ(تُ626ه)ُكانُمنُدعةاةُأهةلُ

السنةُووالهتم ُُ.
()4

( )ُُُتاريخُبغدادُُ.424ُ/2ُ:
(ُُُ)4ذيلُطبقاتُاحلنابلة4ُ/ ُ:

ُُ.

(ُُُ)2ذيلُطبقاتُاحلنابلةُُ.294ُ/ ُ:
(ُُُ)2املنتظمُُ. 66ُ/ 2ُ:
( )ُُُذيلُطبقاتُاحلنابلةُُ. 2ُ/4ُ:
(ُُُ)6ذيلُطبقاتُاحلنابلةُُ.9 ُ/4ُ:
(ُُُ)4تاريخُاإلسالمُوفياتُُ620ةُ6 0هُصُ ُُ.20
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وعبدُالةآازقُبةنُرزقُاهللُالآ ْسةعُنيُ(تُ660ه)ُكةانُمتمسةك ًاُبالسةنةُ
َُ

واآلثارُ،يصدعُبالسنةُعندُاملخالفن ُُ.
( )

وعبدُالآحيمُبنُحممدُبنُأمحدُبنُفار ُالع ْلثيُ(تُ 62ه)ُكةانُعابةد ًاُ

أثآي ًاُصلب ًاُيفُالسنةُ،شديد ًاُعىلُأهلُالبدع ُُ.
()4

هذهُأمثلةُملنُصدعُبالسنةُومتسكُهبةاُ،وحةاربُالبدعةةُ،وغةريُهةؤالءُ

واالتصةافُبالصةفاتُ
ُ
كثريونُجيدُذلكُالقارئُعندُالنظآُيفُسريهمُوتآامجهمُ،

املتقدمةُقدُغلبُعىلُكثريُمنُاحلنابلةُ،كامُكةانُمةمُأثةآُهةاهآُيفُالقضةاءُعةىلُ
املبتدعاتُواألمورُاملحدثةُاملخالفةُللرشعُاحلنيفُ،ومصنفاتُُاحلنابلةُيفُذلةكُ

شاهدُُعىلُذلكُ،وهيُكثرية ُُ.
()2

 7ـ تعدد الروايات:
يتميزُاملذهبُاحلنبيلُبتعددُالآواياتُوكثآةُاألقوالُيفُاملسألةُالواحدةُمماُ

جيعلهُأكثآُموافق ًةُُللمذاهبُاألخآىُمنُغريه؛ُإذُالُختآجُروايةُيفُاملذهبُعةنُ
أنُتكونُهيُاملذهبُيفُاملذاهبُالفقهيةُاألخآىُ،وهذاُملاُيتمتعُبهُإمامُاملذهبُ

منُإملامُُبالكتابُوالسنةُوأقوالُالصحابةُوالتابعنُُ.

يقولُشيخُاإلسالمُابنُتيميةُ:أمحدُُكانُأعلمُُمنُغةريهُبالكتةابُوالسةنةُ
( )ُُُذيلُطبقاتُاحلنابلةُُ.44 ُ/4ُ:
(ُُُ)4تاريخُاإلسالمُوفياتُُ620ةُ690هُصُُُ.442
(ُُُ)2وهيُمذكورةُومفصلةُيفُمعجمُمصنفاتُاحلنابلةُُ.
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وأقوالُالصحابةُوالتابعنُممُبإحسان؛ُومذاُالُيكادُيوجدُلهُقولُُخيالفُنصة ًاُ

كامُيوجدُلغريهُ،والُيوجدُلهُقولُضعيفُيفُالغالبُإالُويفُمذهبهُقولُيوافةقُ
القولُاألقوىُ،انتهى ُُ.
( )

ويقولُالدكتورُأمحدُبكريُحممودُعنُالفقهُاحلنةبيلُ:إنُلةهُخاصةيتهُ،فهةوُ

الفقهُاجلامعُللمذاهبُكلهاُ،انتهى ُُ.
()4

ويقولُأيض ًُاُ:ولقدُوسةعُاحلنابلةةُعةىلُأنفسةهمُيفُاختيةارُاألقةوالُكةامُ

وسعواُعىلُاملسلمنُيفُالعملُالصحيحُ،انتهى ُُ.
()2

ومنُثمآاتُفقهُاإلمامُأمحدُأنهُأفتىُبمسا لُكثرية ُمقآونةُُبةدليلهاُمةنُ
()2

الكتابُوالسنةُوأقوالُالصحابةُوالتابعنُ،وفقهُالدليلُ،هذاُهوُالفقةهُالةدقيقُ،

وهوُمقدَُمُُعىلُفقهُالتعليلُالذيُالُيصارُإليهُإالُعندُعدمُفقةهُالةدليلُ،وعةدمُ
قولُاملتقدمنُ،وقدُهنُالبعضُأنُالفقهُهوُفقهُالتعليلُ،وليسُكذلكُُ.

وهذهُاملسا لُالتيُأفتىُهباُاإلمامُأمحدُقدُرواهاُعنهُتالميذهُوهمُكثآُُ:

فمنهمُمنُيأخذُعنهُاحلديثُويسمعُشيئ ًاُمنُالفقهُ،وهمُيفُاحللقةُزهةاءُ

مخسةُنالفُتلميذُُ.

( )ُُُجمموعُفتاوىُابنُتيميةُُ.449ُ/4ُ:
(ُُُ)4إسهامُيفُتاريخُاملذهبُاحلنبيل6ُ:

ُُ.

(ُُُ)2املآجعُالسابقُُ. 2ُ:
( ُُُ)2تقدمتُروايةُعبدُالوهابُبنُعبدُاحلكمُالوراقُأنُاإلمامُأمحدُسئلُعنُسةتنُألةفُمسةألةُ
صُُُ. 6
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ومنهمُالذينُروواُاحلديثُوالفقةهُ،وإنُ ُيتمةذهبواُبمذهبةهُ،وقةدَُرُهمُ

العليميُُبخمسُمئةُُوثامنيةُوسبعنُتلميذًُاُُ.

ومنهمُمُنُروواُعنهُاحلديثُ،ونقلواُعنهُالفقهُومتذهبواُبمذهبهُ،وذكآهمُ

امل ْآداويُوالعليميُ،وهمُمئةُوثالثونُتلميذ ًاُ ُُ.
( )

لُاإلمامُأمحدُالتيُأفتىُهباُورواهاُعنهُجمُكثريُمنُالتالميذُه َُيأُاهللُ
يُ
ومسا

ماُقبلُأنُتضيعُالعا ُُ َ
الفذُُالذيُأخذُعىلُنفسهُالعنايةُُبجمعهاُمنُكتبُالةآواةُ

وأفواههمُ،وسافآُألجلهاُوصنفهاُ،وهوُأبةوُبكةآُأمحةدُبةنُحممةدُبةنُهةارونُ
اللُ(تُ
ال َ ُ

2ه)ُُ.

قالُابنُاجلوزيُ:افُعنايتةهُإىلُمجةعُعلةومُاإلمةامُأمحةدُبةنُحنبةلُ،

وسافآُألجلهاُ،وكتبهاُعاليةُونازلةُ،وصنفهاُكتب ًُاُ،منهاُكتابُاجلةامعُنحةوُُمةنُ
مئتيُجزءُ،و ُيقاربهُأحدُمنُأصحابُأمحدُيفُذلكُ،انتهى ُُ.
()4

وقدُكانُمذهُاملسا لُأثآُيفُالفقهُبوجهُعامُ،حيثُاقرتنةتُهةذهُاملسةا لُ

باألدلةُمنُالكتابُوالسنةُ،وأقوالُالصحابةُوالتابعنُ،ومعُفُ ْقُدُُقُدُْرُُعظيمُمةنُ

كتابُالاللُ((اجلامع))ُإالُأنُهذهُاملسا لُقدُتفآقةتُيفُبطةونُالكتةبُالتةيُ
َُ

تضمنتهاُقبلُفُ ُْقدُُالكتابُ،وكذلكُيفُالكتبُالتيُانفآدتُبتأليفهاُ،وقدُمجعةتُ

وحقُقُالكثريُمنهاُوطبعُُ.

( )ُُُاإلنصافُ444ُ/ 4ُ:ةُُ،492املنهجُاألمحدُُ. 94ُ/4ُ،4 ُ/ ُ:
(ُُُ)4مناقبُاإلمامُأمحدُ،6 2ُ:ويآاجعُتاريخُبغداد4ُ/ ُ:
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دةُهذاُرسدُ ُملاُحيرضينُمنُهذهُاملسا لُُ:
ُ
ولتاممُالفا
ـُمسا لُاإلمامُأمحدُبنُحنبلُروايةُابنهُصةالحُ،حم َقةقُُيفُرسةالةُعلميةةُ

ومطبوعُيفُثالثةُجملداتُُ.

ـُمسا لُاإلمامُأمحدُبنُحنبلُروايةُابنهُعبدُاهللُ،حمققُيفُرسةالةُعلميةةُ،

ومطبوعُيفُثالثةُجملداتُ.

ـُمسا لُاإلمامُأمحدُبنُحنبلُروايةُإسحاقُبنُإبآاهيمُبنُهان ُ،مطبةوعُ

يفُجملدينُ.

ـُمسا لُاإلمامُأمحدُبنُحنبلُروايةُأيبُداودُالسجستاينُ،مطبوعُيفُجملدُ.
َ
لُاإلمامُأمحدُبنُحنبلُروايةُأيبُبكآُالالُلُ(جامعُالالل)ُ،وقةدُ
ـُمسا

طبعُمنهُ:

أحكامُأهلُاملللُيفُجملدينُُ.
كتابُالوقوفُيفُجملدينُُ.
كتابُالرتجلُيفُجملدُُ.
األمآُباملعآوفُُ.
أحكامُالنساءُ.
ـُمسا لُاإلمامُأمحدُوإسةحاقُبةنُراهويةهُروايةةُإسةحاقُبةنُمنصةورُ

الكوسجُ،حمققُيفُرسا لُعلميةُ،ومطبوعُيفُعرشةُجملداتُ.
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ـُمسا لُاإلمامُأمحدُبنُحنبةلُروايةةُحةآبُالكآمةاينُ،حمقةقُيفُرسةالةُ

علميةُومطبوعُيفُجملدينُ.

ـُمسا لُاإلمامُأمحدُبنُحنبلُروايةُأيبُبكآُاألثآمُ،حمققُيفُأربعُرسةا لُ

علميةُ.

ـُمسا لُاإلمامُأمحدُبنُحنبلُروايةُأيبُطالةبُاملُ ْشةكُاينُ،حمقةقُيفُسةبعُ

رسا لُعلميةُ.

ـُمسا لُاإلمامُأمحدُبنُحنبلُروايةُمهنَُاُالشاميُ،حم َُققُيفُرسالةُعلميةةُ،

ومطبوعُيفُجملدينُ.

ـُمسا لُاإلمامُأمحدُبنُحنبلُروايةُعبدُامللكُامليمةوينُ،حمقةقُيفُرسةالةُ

علميةُ.

ـُمسا لُاإلمامُأمحدُبنُحنبلُروايةةُأيبُبكةآُاملَةآوذيُ،حمقةقُيفُرسةا لُ

علميةُ.

ـُمسا لُاإلمامُأمحدُبنُحنبلُروايةُحنبلُبةنُإسةحاقُ،حمقةقُيفُرسةالةُ

علميةُ.

ـُمسا لُاإلمامُأمحدُبنُحنبلُوإسحاقُبنُراهويهُروايةُحآبُالكآماينُ،

مطبوعُيفُجملدُ.

ـُمسا لُاإلمامُأمحدُاملنصوصةُيفُطبقاتُاحلنابلةُ،حمققُيفُرسالتنُ.
ـُمسا لُاإلمامُأمحدُالتيُرواهاُاجلامعةُ،حمققُيفُرسالةُعلميةُ.
44
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ـُمسا لُاإلمامُأمحدُروايةُأيبُالقاسمُالبغويُ،مطبوعُ.
ـُاملسا لُالفقهيةُالتيُ ُخيتلفُفيهةاُقةولُاإلمةامُأمحةدُ،حمقةقُيفُرسةالةُ

علميةُ.

ـُاملسا لُالتيُحلفُعليهاُاإلمامُأمحدُالبنُأيبُيعىلُالشهيدُ،مطبوعُ.
ـُاملسا لُالتيُتوقفُفيهاُاإلمامُأمحدُ،حمققُيفُرسالةُعلميةُ.
ـُمسا لُاإلمامُأمحدُ،مجعُحممةدُبةنُأيبُعبةدُاهللُاممةداينُ(متويةه)ُقةالُ

الاللُ:سبعنُجزء ًُاُ.

وهناكُرواةُُملسا لُاإلمامُأمحدُبنُحنبلُ ُتصةلُمسةا لهمُحةدَُُالكثةآةُ،

وهمُُ:

إبآاهيمُبنُيعقوبُاجلُ ُْوزُجاينُ(تُ4 9ه)ُُ.

إسامعيلُبنُسعيدُالكسا يُالشَُالُ ُنْجيُ(تُ420ه)ُ،وقدُمجعتُودرستُ

يفُجامعةُاإلمامُيفُرسالةُعلميةُُ.

إبآاهيمُبنُهان ُالنيسابوريُ(تُ 46ه)ُُ.
إبآاهيمُبنُإسحاقُاحلآيبُ(تُ 42ه)ُُ.
جعفآُبنُحممدُالنسا يُ(تُ424ه)ُُ.
احلسنُبنُثوابُالتغلبيُ(تُ462ه)ُُ.
حممدُبنُاحلكمُأبوُبكآُاألحولُ(تُ442ه)ُُ.
هارونُبنُعبدُاهللُاحلاملُ(تُ422ه)ُُ.
َُ
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ختانُ(تُ444ه)ُُ.
يعقوبُبنُإسحاقُبنُب ُْ
ُ
برشُبنُموسىُبنُصالحُ(تُ422ه)ُُ.
أمحدُبنُحممدُالصا غُأبوُاحلارثُ(القآنُالثالث)ُُ.
بكآُبنُحممدُالنسا يُ(القآنُالثالث)ُُ.
احلسنُبنُزيادُ(القآنُالثالث)ُُ.
سنديُالواتيميُ(القآنُالثالث)ُُ.
الفضلُبنُزيادُالق َُطانُ(القآنُالثالث)ُُ.
مث ُنَىُبنُجامعُاألنباريُ(القآنُالثالث)ُُ.
حممدُبنُحييىُالكحالُ(القآنُالثالث)ُُ.
َُ
حييىُبنُيزدادُالوراقُأبوُالصقآُ(القآنُالثالث)ُُ.
وغريهمُكثريُ،وتقدمُأنُامل ْآداويُوالعليميُذكآاُأصةحابُاملسةا لُعةنُ

اإلمامُأمحدُممنُمتذهبُبمذهبهُ،وهمُمئةُوثالثونُنفس ًاُُُ.

وهذاُالقدُْرُُمةنُالتالميةذُالةذينُنقلةواُفتةاوىُإمةامهمُ،ورووهةاُكتابة ًُةُ
ُ

ومشافه ًُةُ،ثمُتيُّذلكُملنُمجعهاُعالي ًُةُونازلةُ،وهذاُ ُيتيُّلغريُاإلمةامُأمحةدُ
منُكبارُالفقهاءُ،فعلمُاهللُحسنُنيتهُوقصدهُيفُهنيهُعنُكتابةُإجاباتةهُوفتةاواهُ،

ُاهللُماُمنُيكتبُمنهاُهذاُالقدُْرُُالكبريُُ.
ُ
َ ُ
فصارُأنُيّ

يقولُشمسُالدينُابنُالقيمُ:كانُأمحدُشديدُالكآاهةُلتصةنيفُالكتةبُ،
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وكانُحيبُجتآيدُاحلديثُ،ويكآهُأنُيكتبُكالمهُ،ويشتدُعليهُجةدًُاُ،فعلةمُاهللُ

سنُُنيتهُوقصدهُ،فكتبُمنُكالمهُوفتاواهُأكثةآُمةنُثالثةنُسةفآًُاُ،ومة َنُاهللُ
حُ ْ ُ
عليناُبأكثآهاُ،فلمُيُفُ ْتُناُمنهاُإالُالقليلُ...ومُنُتأ َُملُفتاويةهُوفتةاويُالصةحابةُ،

رأىُمطابقةُكلُمنهامُعىلُاألخآىُ،ورأىُاجلميعُكأهناُختآجُمنُمشكاةُواحدةُ،

حتىُإنُالصحابةُإذاُاختلفواُعىلُقولنُجاءُعنهُيفُاملسألةُروايتانُ،انتهى ُُ.
( )

ُ

( )ُُُإعالمُاملوقعنُُ.42ُ/ ُ:
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نشأ املذهب
نشأُاملذهبُاحلنبيلُيفُمآحلةُالتأسيسُيفُبغةدادُعاصةمةُالعلةمُننةذاكُ،

فنشأُيفُقلبُجممعُالعلمُوالعلامءُ،فكانتُهذهُالنشةأةُقوية ًُةُيفُوقةتُاالزدهةارُ

والنضجُُ.

وقدُكانُلإلمامُأمحدُكثريُمنُالتالميذُيأخذونُعنهُ،وكانُشديدُالتمسكُ

بالسنةُوعلمُاحلديثُ،فهوُمنُكبارُاملحدثنُ،وكةانُينهةىُتالميةذهُعةنُكتابةةُ

فتاواهُيفُاملسا لُالفقهيةُالتيُي ْسألُعنهاُ،لكنُاهللُه َيةأُلةهُمةنُحيفة ُعنةهُهةذهُ
قيدهاُأوُيآوهياُملنُبعدهُ،حتىُق َيضُاهللُمنُ
املسا لُواإلجاباتُعليهاُ،ومنُث َمُي ُ

جيمعُشتاتُهذهُاملسا لُ،ويطوفُاآلفةاقُمةذاُالغةآضُ،فيجمعهةاُمةنُأفةواهُ

وهوُأبوُبكةآُالةاللُ(تُ
َُ
الآجالُ،ومنُأوراقُالكاتبنُواملقيُدينُماُ،

2ه)ُ،

وذلكُيفُكتابهُ(اجلامعُملسةا لُاإلمةامُأمحةد)ُ،وهةذهُاملسةا لُكانةتُاألسةا ُ
واملصدرُملنُجاءُبعدُاإلمامُحيةثُجةاءُدورُالتأصةيلُوالتقعيةدُألصةولُهةذاُ

املذهبُُ.

ويفُبغدادُكانُأبآزُمشايخُوأقآانُاإلمامُأمحةدُأمثةالُمعةآوفُُالكُ ْآُخةيُُ

القاسمُبنُسالمُ(تُ442ه)ُ،وحييىُبنُمُعةنُُ(تُ422ه)ُ،
َُ
(تُ400ه)ُ،وأيبُعبيدُُ
وعيلُُبنُاملُدُينيُ(تُ422ه)ُ،وإسحاقُبنُراهويهُ(تُ422ه)ُ،وغريهمُُ.

أماُتالميذُاإلمامُفكثآُ،وهمُمنُبغدادُومنُغريهاُ،بلُكثريُمةنهمُخةارجُ

العآاقُ،وقدُكانُذلكُمنُأسبابُانتشارُاملذهبُخارجُالعآاقُُ.
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احلامُلُُ(تُ422ه)ُ،وأمحدُبنُمنيعُ(تُ422ه)ُ،
ومنُأقدمهمُيفُالعآاقُهارونُُ َ

وإسحاقُبنُمنصورُ(تُ

4ه)ُ،وعبدُاهللُبنُمهاجآُ(فورانُتُ4 6ه)ُ،وأبوُ

بكآُأمحدُبنُحممدُاألثآمُ(تُ460ه)ُ،وأبناءُاإلمامُأمحدُ،صةالحُ(تُ466ه)ُ،

وعبدُاهللُ(تُ490ه)ُ،وحنبلُبنُإسحاقُ(تُ442ه)ُ،وأبوُبكآُأمحدُبنُحممدُ

املآُوذيُ(تُ 44ه)ُ،وإبآاهيمُبنُإسحاقُاحلآيبُ(تُ 42ه)ُ،ونخآهمُموتة ًاُ
أبوُالقاسمُعبدُاهللُبنُحممدُالبغويُ(تُ2 4ه)ُُ.

ثمُجاءُدورُمنُأخذُعمنُأخذُعنُاإلمامُأمحدُكأيبُبكآُالاللُ(تُ
َُ

2ه)ُ،

الذيُمجعُمسا لُاإلمامُمنُأصحابهُ،وعمآُبةنُاحلسةنُالُآُقةيُ(تُ222ه)ُ،

صاحبُاملختصُ،وأيبُاحلسنُأمحدُبنُجعفآُبنُاملناديُ(تُ226ه)ُ،وأيبُبكآُ
أمحدُبنُسلامنُالنجادُ(تُ222ه)ُ،صاحبُناسخُالقآننُومنسوخهُ،والطبقاتُ
َُ

واملواع ُ،والفقيهُأيبُبكآُعبةدُالعزيةزُبةنُجعفةآُ(تُ262ه)ُ،غةالمُالةاللُ
صاحبُاملؤلفةاتُيفُالفقةهُوغةريهُ،مةنُأههةاُالشةايفُنحةوُُ 00جةزءُ،وزادُ

املسافآُ،والالفُمعُالشةافعيُ،والقةولنُ،والتنبةهُ،والسةنةُ،واختياراتةهُالتةيُ

خالفُفيهاُالُآُقيُ،والتيُخالفُفيهةاُالَةاللُ،وأيبُاحلسةنُعبةدُالعزيةزُبةنُ
احلةةارثُالتميمةةيُ(تُ 24ه)ُ،صةةاحبُاملصةةنفاتُيفُاألصةةولُوالفةةآوعُ

والفآا ضُ،وغريهمُُ.

ثمُيفُاملآحلةُالتاليةُكانُمنُأبآزُعلامءُاحلنابلةُيفُبغدادُاحلسنُُبةنُحامةدُ

(تُ202ه)ُ،الذيُأ ّلفُهتذيبُاألجوبةُيفُأصولُاإلمامُأمحدُ،وابنُأيبُموسىُ
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حممدُبنُأمحدُاماشميُ(تُ242ه)ُ،صاحبُاإلرشادُيفُالفقةهُ،ورشحَُمتصةُ

والقايضُحممدُبنُاحلسنُالفآاءُأبةوُيعةىلُ(تُ2 2ه)ُ،شةيخُ
َُ
الآقيُوغريهاُ،
املذهبُصاحبُالتعليقُالكبريُ،والآوايتنُوالوجهنُ،واجلامعُوغريهةاُتفةوقُ

ُ60مؤلف ًاُُُ.

ويفُنخآُالقآنُالامسُوالقآنُالساد ُكانُيفُبغدادُأبوُالطابُحمفوظُ

ابةةنُأمحةةدُ(تُ0

ه)ُصةةاحبُامدايةةةُ،واالنتصةةارُ،والتهةةذيبُ،والتمهيةةدُ،

ورؤو ُاملسا لُ،والعباداتُالمسُ،وغريهاُيفُالفقهُواألصةولُ،وأبةوُالوفةاءُ
عيلُبنُعقيلُ(تُ2

ه)ُيعدُُمنُأذكياءُالعا ُُصاحبُُالفنونُ،قالُالةذهبيُ ُ:

يصنَف ُيفُالدنياُأكربُمنهُ،وكتابُالفصولُ،وعمدةُاألدلةُ،والواضحُيفُأصةولُ
الفقهُ،ورشحَُمتصُالُآُقيُ،وغريهاُ،وأبوُاحلسنُحممدُبةنُالقةايضُأيبُيعةىلُ

(تُ 46ه)ُ،صةةاحبُاملجمةةوعُيفُالفةةآوعُ،ورؤو ُاملسةةا لُ،واملفةةآداتُ،
والتاممُ،والطبقاتُوغريهاُ،وأبوُخازمُحممدُبنُالقةايضُأيبُيعةىلُ(تُ 44ه)ُ،
صاحبُالتبصةُيفُالةالفُ،ورؤو ُاملسةا لُ،ورشحَُمتصةُالآقةيُ،وأبةوُ
احلسةةنُعةةيلُبةةنُعبيةةدُاهللُالزاغةةوينُ(تُ 44ه)ُ،صةةاحبُاإلقنةةاعُيفُالفقةةهُ،

والواضحُيفُالفقهُ،والالفُالكبريُ،واملفآداتُ،وعوي

ُاملسا لُ،والتلخةي

ُ

يفُالفآا ضُ،واإليضاحُيفُأصولُالدينُ،وغآرُالبيانُيفُأصولُالفقةهُوغريهةاُ،

والوزيآُبنُهبريةُ(تُ 60ه)ُ،صاحبُاإلفصاحُعنُمعةاينُالصةحاحُوغةريهُ،

وابنُاجلوزيُ(تُ 94ه)ُ،صاحبُاملؤلفاتُالكثريةُتزيدُعنُألفُعنوانُذكآهُ
51
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ابنُتيميةُفيامُحكاهُعنُابنُرجبُيفُالطبقاتُ،ثةمُتتةابعُاحلنابلةةُالعآاقيةونُيفُ

بغدادُُ.

وكانُاحلنابلةُقةةدُانترشواُيفُحمالُُبغةدادُ،فمنهمُمُنُسكةةنُبابُاألزجُ

ةُبالتحآيكُةُقالُالسمعاينُ:حملةُكبريةُببغدادُ،قيلُ:كانُهباُأكثآُمنُأربعةُنالفُ

ةُكثريةُمنُالعلامءُوالزهةادُوالصاحلنُ،وكلُهةم ُةُإالُ
َُ
طاحونُ،وكانُفيهاُمجاعةة
ماُشاءُاهللُةُعىلُمذهبُأمحدُ،انتهى ُُ.
( )

والالصةُ:أنُاملذهبُقدُانترشُيفُبغدادُوباقيُمدنُالعآاقُ،وقةدُتفةآقُ

احلنابلةُيفُهذهُاملدنُوانترشُعنهمُاملذهبُ،وكانُكبارُعلامءُاملذهبُيفُبغدادُُ.

يقولُحممدُبنُأمحدُاملقدسُ(تُ290ه)ُعةنُاملةذهبُيفُبغةدادُ:الغلبةةُ

ببغدادُللحنابلة ُُ.
()4

ثمُقالُ:ومذاهبهمُس ُنَ ُةُومجاعةُ...وفيهُحنابلةُ،انتهى ُُ.
()2

ويقولُابنُفآحونُ(تُ449ه)ُ:وأماُمةذهبُأمحةدُبةنُحنبةلُرمحةهُاهللُ

فظهآُببغدادُ،ثمُانترشُبكثريُمنُبالدُالشامُوغريهاُ،انتهى ُُ.
()2

ويقولُابنُخلدونُ(تُ202ه)ُعنُاحلنابلةُ:وأكثةآهمُبالشةامُوالعةآاقُ
( )ُُُاألنسابُُ. 44ُ/ ُ:
(ُُُ)4أحسنُالتقاسيمُيفُمعآفةُاألقاليم4ُ:

ُُ.

(ُُُ)2املآجعُالسابقُُ. 46ُ:
(ُُُ)2الديباجُاملذهبُُ. 2ُ:
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يفُبغدادُونواحيهاُ،وهمُأكثآُالنا ُحفظ ًاُللسنةُ،وروايةُللحديثُ،انتهى ُُ.
( )

وقدُأنشأُاحلنابلةُيفُبغدادُعدد ًاُمنُاملدار

بناهاُأبوُسعدُاملباركُبنُعيلُاملُخُ ُآميُ(تُ2
اجلييلُ(تُ  6ه)ُُ.

ُ،منهاُمدرسةُالشيخُعبدُالقادرُ،

()4

ه)ُ،ثمُعمآهاُالشيخُعبدُالقادرُ

ومنهاُمدرسةُالوزيآُابنُهبريةُحييىُبنُحممدُ(تُ 60ه)ُببةابُالبصةةُ

ببغدادُُ.

ومنهاُمدرسةُابنُاجلوزيُببغدادُ،بناهاُعبدُالآمحنُبنُعةيلُبةنُاجلةوزيُ

احلاف ُ(تُ 94ه)ُُ.

ومنهاُاملدرسةُالشاطئيةُببغدادُ،وقفُاجلهةُالصاحلةُبُنُ ُْفشُاُبنةتُعبةدُاهللُ

(تُ 92ه)ُُ.

ومنهاُاملدرسةُاملجاهديةُبدارُالالفةةُببغةدادُبناهةاُجماهةدُالةدينُأيبةكُ

الدويدارُالصغريُ(تُ6 6ه)ُواكتملُبناؤهاُسنةُ(624ه)ُُ.

وقدُأشارُاملقدسُالذيُعاشُيفُالقآنُالآابعُ( ُ22ةُ290ه)ُإىلُوجةودُ

حنابلةُشاملُورشقُالعآاقُ،وذكآُأنُيفُإقليمُالآحةابُأهةلُاحلةديثُحنابلةةُ،

وأنُيفُإقليمُالآيُحنابلةُممُجلبة ُُ.
()2

( )ُُُاملقدمةُُ.222ُ:
( ُُُ)4تمُتفصيلُالكالمُعنُهذهُاملدار ُيفُاملبحثُالسابعُ،الاصُباملدار ُعندُاحلنابلةُمنُكتابُ
احلنابلةُخاللُثالثةُعرشُقآن ًُاُ4 0ُ/ ُ:وماُبعدهاُُ.

(ُُُ)2أحسنُالتقاسيمُُ.49 ُ،424ُ:
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احلنابلة يف الشام
تعتربُدمشقُمآكزُالعلةمُوالعلةامءُمنةذُوصةلُإليهةاُالصةحابةُيفُالفةتحُ

اإلسالميُماُ،وقدُكانُفيهاُمنُتالميذُاإلمامُأمحدُأمثةالُإبةآاهيمُبةنُيعقةوبُ

اجلوزجاينُ(تُ4 9ه)ُ،نزيلُدمشقُ،تفقهُباإلمةامُأمحةدُ،وكةانُأمحةدُيكاتبةهُ،

ويكآمهُ،ومعاويةُبنُصالحُاألشعآيُ(تُ462ه)ُ،وأبوُز ْرعةُعبدُالةآمحنُبةنُ

عمآوُ(تُ 42ه)ُروىُعنُاإلمامُأمحدُ،وغريهمُ،ومنُتالميذُاإلمامُأمحدُمنُ
ماتُبدمشقُكأمحدُبنُأامُبنُخزيمةُالبصيُ(تُ 42ه)ُُ.

ومنُأقدمُالوفياتُلفقهاءُاحلنابلةُبدمشقُالآقيُعمآُبنُاحلسنُ(تُ222ه)ُ

صاحبُاملختصُ،فقدُماتُبدمشق ُُ.
( )

ومنُالعلامءُالذينُكانُممُأثآُيفُنرشُاملذهبُيفُالشةامُعامة ًُةُويفُدمشةقُ

خاص ًُةُأبوُالفآجُعبدُالواحدُبنُحممدُبنُعيلُبنُأمحدُالشريازيُ،ثةمُاملقةدسُ،
الدمشقيُ،الفقيهُ،الزاهدُ،شيخُالشةامُيفُوقتةهُ(تُ226ه)ُ،صةاحبُاملةبهجُ،

واإليضاحُ،كالهاُيفُالفقةهُ،والتبصةةُيفُأصةولُالةدينُ،وَمتصةُاحلةدودُيفُ
أصولُالفقهُ،وغريهاُ،وتعآفُذريتهُفيامُبعدُبةُ(ابنُاحلنبيل)ُُ.

قةةالُابةةنُأيبُيعةةىلُ:سةةافآُإىلُالآحبةةةُوالشةةامُ،وحصةةلُلةةهُاألصةةحابُ

واألتبةةاعُ،والتالمةةذةُوالغلةةامنُ،وكانةةتُلةةهُكآامةةاتُهةةاهآةُ،ووقعةةاتُمةةعُ
( )ُُُطبقاتُاحلنابلةُُ.4 0ُ/2ُ:
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األشاعآةُ،انتهى ُُ.
( )

وقالُابنُرجبُ:سكنُبيتُاملقد ُ،فنرشُمذهبُاإلمامُأمحدُفيامُحولهُ،

وختآجُبهُاألصحابُ،انتهى ُُ.
ثمُأقامُبدمشقُ،فنرشُاملذهبَ ُ،
()4

وبيتُابنُاحلنبيلُيفُالشامُمنُذريتهُ،فقدُجعةلُاهللُفةيهمُبآكةةُ،وتولةواُ

املدار ُوالتدريسُيفُدمشقُأزمنةُمتتابعةُُ.

ثمُجاءُبعدهُابنهُرشفُاإلسالمُعبدُالوهابُبةنُعبةدُالواحةدُ(تُ 26ه)ُ،
َُ

ودر ُالفقةهُ،والتفسةريُ،
الفقيهُ،الواع ُ،املفُّ،تفقهُ،وبآعُ،ونةاهآُ،وأفتةىّ ُ،

وتتلمذُعليهُكثريونُ،وصنفُ،وبنةىُبدمشةقُمدرسةةُداخةلُبةابُالفةآاديسُ

ت ْعآفُبةُ(احلنبلية)ُتوىلُعليهاُكثريُمنُذريتهُفيامُبعدُُ.

ويفُوسطُالقآنُالساد ُكانتُهجةآةُاملقادسةةُإىلُدمشةقُ،ففةيُشةهآُ

رجبُمنُسنةُ(
ُ

وماُجاورهُكلُمنُُ:

ه)ُهاجآُإىلُدمشقُبسببُجورُاإلفةآنجُيفُبيةتُاملقةد ُ

أمحدُبنُحممدُبنُقدامةُبنُمقدامُبنُنصُ(والدُاملوفقُتُ2

ه)ُُ.

حممدُبنُأيبُبكآُبنُعبدُاهللُبنُسعدُبنُمفلحُ(الفقيهُأخةوُمةآيمُزوجةةُ

املوفق)ُُ.

عبدُالواحدُبنُعيلُبنُرسورُ(والدُاحلاف ُعبدُالغني)ُُ.
( )ُُُطبقاتُاحلنابلةُُ.26 ُ/2ُ:
(ُُُ)4ذيلُطبقاتُاحلنابلة4ُ/ ُ:
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ُ،وينظآُسريُأعالمُالنبالءُُ. 4ُ/ 9ُ:
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عبدُالواحدُبنُأمحدُبنُعبدُالآمحنُالسعديُ(والدُالضياءُحممدُاحلاف ) ُُ.
( )

ثمُكتبُوالدُاملوفقُبنُقدامةُإىلُابنهُأيبُعمآُحممةدُيةأمآهمُبالسةفآُمةنُ

مجاعيلُوماُحوماُإىلُدمشقُ،وأنُالُيبقواُحتتُأيةديُاإلفةآنجُ،فخآجةواُعةىلُ
ّ

خفيةُ،وممنُخآجُأبوُعمآُحممدُبنُأمحدُبنُقدامةُ(تُ604ه)ُ،وإخوانهُ،ومةنُ

أبآزهمُعبدُاهللُبنُأمحدُ،املوفقُ،مؤلفُاملغنيُ،الذيُقالُعنهُعزُالدينُبنُعبدُالسالمُ:
ماُطابتُنفسُبالفتياُحتىُصارُعنديُنسةخةُاملغنةيُ،ومةنُمصةنفاتهُأيضة ًاُيفُ

الفقهُ:الكايفُ،واملقنعُ،واماديُ،والعمدةُ،وغريهاُ،وتزيدُمصنفاتهُعةن ُمخسةنُ

كتاب ًُاُ،وهاجآُمعهمُكثريُمنُنلُابنُقدامةُُ.

ثةةمُتوالةةتُهجةةآةُاملقادسةةةُإىلُدمشةةقُمةةنُنلُقدامةةةُ،ونلُرسورُ،ونلُ

السعديُ،ونلُابنُسعدُبنُمفلحُوغريهمُ،واجتمعةواُيفُدمشةقُيفُمسةجدُأيبُ
صالحُمفلحُبنُعبدُاهللُ(تُ220ه)ُداخلُدمشقُ،ثةمُانتقلةواُإىلُسةفحُجبةلُ

قاسيونُ،وهوُاجلبلُاملرشفُعىلُمدينةُدمشقُ،وبنواُفيهُديآُاحلنابلةُالذيُاتسةعُ
فيامُبعدُوصارُيسمىُبةُ(الصاحلية)ُالتيُأصبحتُمدينةُذاتُأسواقُُ.

يقولُابنُبطوطةُحممدُبنُعبدُاهللُ(تُ449ه)ُعنُالصاحليةُوقةدُزارهةاُ

سنةُ446هُ:هيُمدينةُعظيمةُماُسوقُالُنظةريُحلسةنهُ،وفيهةاُمسةجدُجةامعُ،

ومارستانُ،وأهلُالصاحليةُكلهمُعىلُمذهبُاإلمامُأمحدُبنُحنبلُ،انتهى ُُ.
()4

( )ُُُالقال دُاجلوهآيةُُ.62ُ/ ُ:
(ُُُ)4رحلةُبنُبطوطةُُ. 2ُ/ ُ:
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وماُذكآهُمنُأهنمُعىلُمذهبُاإلمامُأمحدُيفُزمنهُوحسةبُمبلةغُعلمةهُ،

لكنهاُقدُسكنهاُعندُاتساعهاُوازدهارهاُبعضُالشافعيةُواحلنفيةُُ.

وقدُامتدتُنثارُاحلنابلةُإىلُداخلُدمشقُفصارُممُحمآابُيفُجامعُدمشقُ

يعآفُهبمُ،ومنُأعاملُدمشقُ(د ْوما)ُقالُالكاملُالغزيُ:بضمُالدالُ،اختصةتُ

منُدونُسا آُالقآىُبكونُمجيعُأهلهةاُحنابلةةُ،انتهةى ُ،وامتةدتُنثةارهمُإىلُ
( )

قآونُطويلةُيفُالصاحليةُودمشقُ،وباقيُمدنُالشامُكحم

ُ،وحلةبُ،ومحةاةُ،

مجاعيةلُ،ونةابُلسُ،والقةد ُ،
وشاملُالشامُ،بلُإىلُخارجُالشامُإىلُديةارهمُيفُ ّ

وإىلُمصُ،واإلسكندريةُ،وحةآانُ،وإربةلُ،وبغةدادُ،ثةمُإىلُاجلزيةآةُالعآبيةةُ،

وغريهاُُ.

ويفُدمشقُوالصاحليةُأنشأُاحلنابلةُعدد ًاُمنُاملدار ُُ:
منهاُاملدرسةُاحلنبليةُاملتقدمةُالتيُأنشأهاُعبدُالوهابُبنُعبدُالواحدُبةنُ

احلنبيلُ(تُ 26ه)ُُ.

امالُّاحلوراينُ(تُ 26ه)ُُ.
ُ
فُمسامرُُ
ومنهاُاملدرسةُاملسامريةُوُ ْقُ ُ
ومنهاُمدرسةُأيبُحكيمُالنهآواينُالتيُبناهاُعمآُبنُثابتُبنُعيلُ(تُ  6ه)ُُ.
ومنهاُمدرسةُالشيخُأيبُعمآُبجبلُقاسيونُ(العمآية)ُ،واقُفُهاُحممةدُبةنُ

أمحدُبنُقدامةُ(تُ604ه)ُُ.

ومنهاُدارُاحلديثُاألرشفيةُبجبلُقاسيونُ،بناهاُللحنابلةُامللةكُاألرشفُ
( )ُُُالنعتُاألكملُُ.442ُ:
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موسىُبنُالعادلُ(تُ 62ه)ُُ.
ومنهاُاملدرسةُالضيا يةُاملحمديةُبسفحُقاسيونُ،واقفُهاُضياءُالدينُحممدُ

ابنُعبدالواحدُ(622ه)ُُ.

ومنهةةاُاملدرسةةةُالصةةاحبيةُ،أنشةةأهتاُربيعةةةُخةةاتونُ(تُ622ه)ُ،بسةةفحُ

قاسيونُُ.

ومنهاُاملدرسةُالعاملةُ،وقفُالشيخةُأمةُاللطيفُبنتُالناصحُعبدُالآمحنُ

ابنُنجمُبنُاحلنبيلُ(تُ6 2ه)ُُ.

ومنهاُاملدرسةُاجلوزيةُبدمشقُ،وقفُحمييُالدينُيوسفُبنُعبدُالةآمحنُ

ابنُاجلوزيُ(تُ6 6ه)ُُ.

هاُصدرُالدينُعثامنُبنُأسةعدُبةنُاملنجةىُ
واقفُ
ومنهاُاملدرسةُالصدريةُ ُ،
َ

(تُ6 4ه)ُُ.

ومنهاُدارُاحلديثُالسُ َكُآيةُ،واقُ ُفهاُرشفُالدينُعمآُبنُحممدُبةنُاملظ َفةآُ

السلميُالسكآيُ(تُ 64ه)ُُ.

بعض بيوت احلنابلة يف الشام:
يفُالشامُعام ًُةُ،ويفُدمشقُخاص ًةُُ ُأرسُُحنبليةُكبريةُامتدتُقآون ًاُههآُفيهاُ

علامءُوأهةلُعلةمُ،خةدمواُاإلسةالمُ،وتولةواُالقضةاءُ،والتةدريسُ،واإلفتةاءُ،

والوع ُ،والطابةُ،وعامةُاألمورُالرشعيةُ،ومنهمُُ:

نلُقدامةُ،وهمُمقادسةُ،هاجآُكثريُمنهمُإىلُدمشقُ،ونلُالشريازيُ(ابةنُ
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ونلُاملنجىُ،ونلُرسورُ،ونلُمفلحُاملنتسبونُإىلُشمسُالدينُحممدُبنُ
َُ
احلنبيل)ُ،

مفلحُ(تُ462ه)ُصاحبُالفةآوعُواآلدابُورشحُاملقنةعُوالنكةتُوغريهةاُ،
وابنهُإبآاهيمُ(تُ202ه)ُلهُرشحُاملقنعُ،وفيهمُعلامءُُ.
ُ
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احلنابلة يف ح َّران
ح َآانُشاملُالشامُ،ومةاُتةاريخُحافةلُ،وكثةريُمةنُأهلهةاُعةىلُمةذهبُُ

اإلمامُأمحدُ،ومنُأهلهاُبعةضُتالميةذُاإلمةامُأمحةدُ،وفيهةاُكثةريُمةنُالبيةوتُُ
احلنبليةُأمثالُنلُتيميةُونلُقايضُحآانُ،ونلُابنُأيبُالفهمُ،وابنُمحةدانُ،وابةنُ

كليبُ،وابنُالصيقلُ،وابنُشقريُ،وابنُعبةدو ُ،وابةنُبخة ْيخُ،وابةنُعبةادةُ،
وغريهمُُ.

ونلُتيميةُمنهمُفخآُالدينُحممدُبنُأيبُالقاسمُالرضُ(تُ644ه)ُشةيخُ

حآانُومفتيهاُ،صاحبُاملؤلفاتُ،منهاُ:ختلةي

ُاملطلةبُيفُتلخةي

ُاملةذهبُ،

وهوُأكربهاُ،وأوسطهاُ:تآغيبُالقاصدُيفُتقآيةبُاملقاصةدُ،وأصةغآهاُ:بلغةةُ
الساغبُوبغيةُالآاغبُ،كلهاُيفُالفقهُ،وغريهاُُ.

وابنُأخيهُجمدُالدينُعبدُالسالمُبنُعبدُاهللُبنُأيبُالقاسةمُ(تُ6 4ه)ُ،

العةةا ُاملشةةهورُصةةاحبُاملحةةآرُ،ومنتهةةىُالغايةةةُرشحُامدايةةةُأليبُالطةةابُ،

واملسودةُيفُأصولُالفقهُ،وغريهاُُ.

وحفيدُاملجدُشيخُاإلسالمُأمحدُبنُعبةدُاحللةيمُبةنُتيميةةُ(تُ442ه)ُ

اإلمامُ،العا ُ،املحققُصاحبُاملؤلفاتُاملشهورةُوالفتاوىُاملةأثورةُ،التةيُقيةلُ
عنهاُمنُكثآهتاُ:لوُأرادُمؤلفهاُأوُغريهُحصهاُملاُقدروا ُُ.
( )

( )ُُُالعقودُالدريةُُ.22ُ:
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ومنُأهلُحآانُنجمُالدينُأمحدُبنُمحدانُ(تُ 69ه)ُصاحبُالآعايةةُ

الكربىُ،والصغآىُ،يفُالفقهُ،والوايفُيفُأصولُالفقه ُُ.
( )

ُ

( )ُُُاحلنابلةُخاللُثالثةُعرشُقآن ًُاُ6 ُ/ ُ:ةُُُ.64
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احلنابلة يف القدس وما جاورها
أولُمنُنرشُمذهبُاإلمامُأمحدُيفُالقد ُومةاُجاورهةاُهةوُأبةوُالفةآجُ

عبدالواحدُبنُحممدُالشريازيُ(تُ226ه)ُتفقةهُببغةدادُوقةدمُبيةتُاملقةد ُ،

ونرشُاملذهبُفيامُحولهُ،ثمُأقامُبدمشقُ،ونرشُاملذهبُفيهةاُ،ولةهُمصةنفاتُيفُ
الفقهُ،واألصولُُ.
ويفُسنةُ

هُهاجآُكثريُمنُاملقادسةُإىلُدمشقُ،وبعةدُتطهةريُالقةد ُ

منُأيديُاإلفآنجُعامُ 22هُاتسعتُاحلآكةُالعلميةُفيهاُ،وكثآُعلامءُاملةذهبُ،

وأنشؤواُاملدار ُيفُالقد ُوماُحوماُ،ومنُبيوتُاحلنابلةةُفيهةاُنلُالسةعديُ،
ونلُخلفُبنُراجحُ،ونلُعوضُ،وابةنُسةعدُ،وابةنُحةازمُ،وابةنُاألعمةىُ،

احلجاويُ،والشويكيُ،وابنُعبدُاجلبارُ،وابنُمايضُ،وغريهمُُ.
و َ

ومنُبالدُفلسطنُنةابلسُ،وفيهةاُكثةريُمةنُاحلنابلةةُكةآلُرسورُ،مةنهمُ

احلاف ُعبدالغنيُصاحبُالعمدةُيفُاحلديثُ،ومنُمدنُهذهُالبالدُم ْآداُ،ومنهةاُ

شيخُاملذهبُومنقحهُعيلُبنُسليامنُاملُ ُْآ ُداويُ(تُ 22ه)ُصاحبُاإلنصةافُ،

والتنقيحُ،والتحآيآُ،وتصحيحُالفآوعُ،وغريهاُ،وطوركآمُ،ورامنُمنهةاُبيةتُ
نلُمفلحُ،وبعلبكُ،وي ْون ْيني ُ،ومنُقآىُنابلسُح َجةةُ،منهةاُرشفُالةدينُأبةوُ
( )

النجاُموسىُبنُأمحدُاحلُ َجةاويُ(تُ962ه)ُ،مؤلةفُزادُاملسةتقنعُيفُاختصةارُ

املقنعُ،واإلقناعُلطالبُاالنتفاعُ،وغريهاُُ.
( )ُُُاحلنابلةُخاللُثالثةُعرشُقآن ًُاُ64ُ/ ُ:ةُُُ.42
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بالد الرتك
بالدُالرتكُالواقعةُشاملُوغآبُالشامُوصلُإليهةاُبعةضُأتبةاعُاملةذهبُ

زمنُاإلمامُأمحدُبنُحنبلُوماُبعدهُ،فمنُتالميذهُمنُتوىلُالقضةاءُ،وبعضةهمُتةوىلُ
َ
وقدُرحلُحممدُبنُهارونُالةالُلُ(تُ
التدريسُ،وبعضُهمُسكنُفيهاُ،

نُرجعُمنها ُُ.
نُبقيُيفُهذهُالبالدُ،ومنْهمُم ُْ
إىلُطآُسو ُ،ومُ ُنْهمُمُ ُْ
ُ
( )

ُ

( )ُُُاحلنابلةُخاللُثالثةُعرشُقآن ًُاُ42ُ/ ُ:ةُ ُُ.4
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فقه اإلمام أحمد
احلنابلة يف بالد احلجاز
بالدُاحلجازُفيهاُاحلآمانُالرشيفانُ،وفيهاُعلامءُكثةآُمةنُأتبةاعُاملةذاهبُ

اإلسالميةُ،وأتباعُاملذهبُاحلنبيلُممُنصيبُوافآُيفُتلةكُالةديارُاملقدمةةُ،ويفُ

كتابُ(احلنابلةُخاللُثالثةُعرشُقآن ًُا)ُ2

ُعُلُ ًامُمنُاحلنابلةُكانُممُأثآُيفُتلكُ

البالدُمنُتوُّالقضاءُ،والتدريسُ،واإلفتاءُ،والتأليفُ،والوع ُواإلرشاد ُُ.
( )

ُ

( )ُُُاحلنابلةُخاللُثالثةُعرشُقآن ًُاُ4 ُ/ ُ:ةُُُ.24
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احلنابلة يف بالد فارس وما حوهلا
منُمدنُتلكُالبالدُأصبهانُ،وينتسبُإليهاُكثريونُمنُاحلنابلةُمةنهمُنلُ

خآُُُ.
ص ُط ُْ
وهذانُ،واألهوازُ،وعُ َبُادانُ،وإ ْ ُ
مندهُ،ومنهمُمنُينتسبُإىلُشريازُ ُ،

أماُعآبُفةار ُُفهةمُيفُاملنطقةةُاملحاذيةةُللخلةيجُالعةآيبُمةنُاجلانةبُ

الرشقيُوالشامُّ،ويفُهذهُاملنطقةُمدنُُوقآىُأهلُُسنَُةُ،وفيهمُكثريُمنُاحلنابلةُ،
منُذلكُمدينةُلنجةُ،وباوردانُالتيُأهلهاُكلهمُحنابلةُُ.

وللحنابلةُوجودُيفُاملرشقُفيامُوراءُفار ُُوالعآاقُُوالشامُمةنُبةالدُمةاُوراءُ

وهآاةُُ،وبُغُاُ،ورسُخةسُ،وطة ْوُ ُ،ومة ُْآوُ،
خُ،والشَُاشُ ُ،
آاسانُ،وبُ ُْل ُ
ُ
النهآ ُيف ُخُ

ةآيُُ،وبُخةةارىُ،
وج ُْو ُزجةةانُ،وس ةمُ ُْآقندُ،ونُس ةاُ،والة َُ
وسجُ ْس ةتانُ ُ،
وخ ة ُوارُزمُ ُ،
ونيسابورُ ُ،
ونسُفُ،وأذربيجانُ،والطا ْلقان ُُ.
( )

ُ

( )ُُُاملآجعُالسابقُ22ُ/ ُ:ةُُُ.90
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احلنابلة يف بالد مرص
كانُللمذهبُوجودُيفُبالدُمصُمتقدُمُُ،فبعضُتالميذُاإلمامُأمحةدُمةنُ

املصينُ،وقدُأشارُاملقدسُالةذيُعةاشُيفُالقةآنُالآابةعُأنُاملةذهبُاحلنةبيلُ
موجودُيفُمص ُُ.
( )

وبعض ُاملصينُقدمواُإىلُبغدادُ،وقدُ
ُ
وقدُرحلُبعضُاحلنابلةُإىلُمصُ،

كانُيفُالقآنُالامسُمُنُوُّالقضاءُيفُمصُمنُاحلنابلةُ،أمثالُأمحدُبةنُحممةدُ
ابنُعبداهللُبنُأمحدُبنُحييىُابنُاحلارثُبنُالعةوامُالسةعديُ(تُ2 2ه)ُولةدُ

بمصُ،ونابُيفُاحلكمُ،ثمُوُّقضاءُمصُإىلُأنُماتُ،ويفُالقآنُالسةاد ُزادُ

عددُاحلنابلةُالذينُدخلواُبالدُمصُ،وبعضُهمُاستوطنهاُمنهمُاحلةاف ُعبةدُالغنةيُ
ابنُعبدالواحدُ(تُ600ه)ُصاحبُالعمدةُوغريهاُُ.

ويفُالقآنُالسابعُوماُبعدهُههةآُاملةذهبُاحلنةبيلُيفُمصةُههةور ًاُبيُنة ًُاُ،

وصارُفيهمُالقةايضُ،واملفتةيُ،واملةدر ُ،والةواع ُ،وعظةمُشةأهنمُ،وانترشةُ

املذهبُ،ومنُاحلنابلةُيفُهذهُالفرتةُحممدُبنُإبةآاهيمُبةنُعبةدُالواحةدُ(تُ 64ه)ُ
الذيُأصبحُشيخُاملذهبُ،ونجمُالدينُأمحدُبةنُمحةدانُ(تُ 69ه)ُصةاحبُ

الآعةةايتنُ،وحممةةدُبةةنُأيبُالفةةتحُالةةبعيلُ(تُ409ه)ُكةةانُإمام ة ًاُيفُاملةةذهبُ،
ومسعودُبنُأمحدُاحلارثيُ(تُ

4ه)ُكانُمنُأعيانُالعلامءُبمصُُ.

ومنُأهلُمصُوالواردينُإليهاُمنُأ َلفُواشتهآتُمؤلفاتهُيفُاملةذهبُأمثةالُ

( )ُُُأحسنُالتقاسيمُُ. 44ُ:
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حممدُبنُعبدُاهللُالزركيشُ(تُ444ه)ُشارحُالُآُقيُ،واملحآرُ،والةوجيزُ،وعةالءُ

الدينُعيلُبنُحممدُبنُاللحامُ(تُ202ه)ُشيخُاحلنابلةُيفُوقتهُ،ومؤلفُالقواعةدُ

األصوليةُ،وجتآيدُالعنايةُ،وحمبُالدينُأمحدُبنُنصةُاهللُالتُ ْسةرتُيُ(تُ222ه)ُ
مفتيُالديارُاملصيةُ،وصاحبُاحلوايشُعىلُاملحآرُوالفآوعُوالوجيزُوالآعايةةُ

وغريهاُ،وعزُالدينُأمحدُبنُإبآاهيمُبنُنصُاهللُالكناينُالعسقالينُ(تُ246ه)ُ
صاحبُاملؤلفاتُيفُالفقهُواألصولُ،وحممدُبنُأمحدُبنُعبدُالعزيزُبةنُالنجةارُ

(تُ944ه)ُصةاحبُمنتهةةىُاإلراداتُ،ورشحةةهُمعونةةةُأوُّالنهةةىُيفُالفقةةهُ،
والكوكبُاملنريُورشحهُيفُاألصولُ،ومآعيُبنُيوسفُالكآمةيُ(تُ 022ه)ُ

صاحبُاملؤلفاتُالكثريةُمنهاُدليلُالطالبُ،وغايةُاملنتهىُ،ومنصورُبةنُيةونسُ
البهويتُ(تُ

 0ه)ُشيخُاحلنابلةُبمصُ،مؤلفُكشافُالقنةاعُ،ودقةا قُأوُّ

النهىُ،والآوضُاملآبةعُ،واملةنحُالشةافياتُ،وحةوايشُعةىلُاإلقنةاعُواملنتهةىُ،

وغريهمُكثريون ُُ.
( )

ُ

( )ُُُاحلنابلةُخاللُثالثةُعرشُقآن ًُاُ 9 ُ/ ُ:ةُُ، 02معجةمُمصةنفاتُاحلنابلةةُ،46 ُ، 62ُ/2ُ:
ُ2ةُُ260ُ،2 2ةُ ُ 20ُ، 6 ُ/ ُ،26ةُُ،402
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فقه اإلمام أحمد
احلنابلة يف األندلس وشامل أفريقيا
فيهاُقلةُ،ولكةنُ
ُ
هذهُالبالدُيغلبُعليهاُمذهبُإمامُدارُامجآةُ،واحلنابلةُُ

ممُوجودُفيهاُ،فبقيُُبنَُمْلدُ(تُ446ه)ُكانُذاُخاصيةُُباإلمامُأمحدُ،وعبدُاهللُ
ابنُحسنُاملآوزيُ(كانُحي ًاُسنةُ242ه)ُدخلُاألندلسُوأجازُألهلهاُ،وحممةدُ

ابنُعبدامللكُالت ْسرتيُ(كةانُحية ًاُسةنةُ220ه)ُقةدمُاألنةدلسُ،وكةانُواسةعُ

الآوايةُ،وحممدُبنُعبدُالواحدُالتميميُ(تُ2 2ه)ُخآجُإىلُالقةريوانُ،ثةمُإىلُ
األندلسُ،وماتُبطليطلةُ،وكانُذاُعلمُوأدبُ،وغريهم ُُ.
( )

ُ

( )ُُُاحلنابلةُخاللُثالثةُعرشُقآن ًُاُ 02ُ/ ُ:ةُُُ. 02

71

67

فقه اإلمام أحمد
احلنابلة يف نجد
يآىُبعضهمُأنُاملذهبُاحلنبيلُدخلُبالدُنجدُزمنُاإلمامُأمحةدُ،ويةآىُ

بعضهمُأنهُدخلُبالدُنجدُيفُالقآنُالآابعُامجآيُ،بيةنامُيةآىُفآيةقُثالةثُأنةهُ

دخلُبالدُنجدُيفُالقآنُالسابعُُ.

جديةُبالُخالفُُ،بلُيفُ
والتحقيقُ:أنُاملذهبُاحلنبيلُموجودُيفُالديارُال ُنَ ُْ

القآونُاملتأخآةُهوُالسا دُبالُمنازعُلهُمنُاملذاهبُاألخآى ُُ.
( )

نُذكآهُابنُنااُالةدينُقةالُ:وممةنُ
وأقدمُمنُذكآُمنُاحلنابلةُيفُنجدُم ُْ

ينسبُإىلُنجدُالفقيهُوُّالدينُسا ُبنُنافعُبنُرضوانُالنجةديُاحلنةبيلُسةمعُ

بالبصةُ...سنةُ 62ه ُُ.
() 4

ُ

( )ُُُاحلنابلةُخاللُثالثةُعرشُقآن ًُاُ 0 ُ/ ُ:ةُ2
(ُُُ)4املشتبهُُ.22ُ/9ُ:
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احلنابلة يف األحساء
بالدُاألحساءُفيهاُاملذاهبُالفقهيةُاألربعةُ،ومنهاُاملذهبُاحلنةبيلُ،ومةنُ

بيوتُاحلنابلةُفيهاُنلُفريوزُ،ونلُعفالقُ،ونلُجميلُ،وغريهمُ،وقدُكانُكثريُمةنُ
حنابلةُنجدُيآحلونُإىلُاألحساءُ،ويأخذونُعنُعلام ها ُُ.
( )

ُ

( )ُُُاحلنابلةُخاللُثالثةُعرشُقآن ًُا2ُ/ ُ:

ُةُ2
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احلنابلة يف اخلليج
تقدمُأنهُيوجدُحنابلةُيفُالضةفةُالرشةقيةُمةنُاللةيجُعنةدُالكةالمُعةنُ

احلنابلةُيفُبالدُفار ُُ.

أماُالناحيةُاجلنوبيةةُمةنُاللةيجُففيهةاُبعةضُاملةذاهبُالفقهيةةُ،ومنهةاُ

املذهبُاحلنبيلُ،وقدُكانُكثريُمنُاحلنابلةُقدمُعامُنُ،وخاصةُعندُنكبةُالدرعيةةُ

عامُ 422هُ،ومنهمُمنُوُّالقضاءُوالتدريسُواإلفتاءُُ.

ويفُدولةُاإلماراتُالعآبيةُاملتحدةُيآتكزُاملذهبُيفُالشةارقةُ،وعجةامنُ،

وأمُالقيوينُ،ورأ ُاليمةُُ.

ويفُقطآُالقآيبُمنُاألحساءُكثريُمنُاحلنابلةةُ،وكثةريُمةنهمُيفُالزبةارةُ،

ومنهمُمنُتوىلُالقضاءُ،واإلفتاءُ،والتدريسُ،وكانُأمريُقطآُقاسمُبنُحممدُبةنُ

ثةةاينُ(تُ  22ه)ُحنةةبيلُاملةةذهبُ،وقةةدُتةةوىلُالقضةةاءُ،واإلفتةةاءُ،واإلمامةةةُ،
والطابةُ،ووقفُمزارعُعىلُطلبةُالعلمُيفُ ُامل ْذنبُمنُالقصيمُُ.

ويفُالبحآينُتوىلُبعضُاحلنابلةُالقضاءُوالتعليمُأمثالُعبدُالعزيزُبنُمحدُ

ابنُمعمآُ(تُ 422ه)ُ،وأمحدُبنُعثامنُبنُجامعُ(تُ  42ه)ُ،وابنةهُحممةدُ

(تُ  42ه)ُ،وغريهمُُ.

ويفُالكويتُكانُأولُمنُتوىلُالقضاءُهباُالشةيخُحممةدُبةنُعبةدُاهللُبةنُ

فريوزُ(تُ 2

ه)ُ،وهوُحنبيلُ،ونظآ ًاُلقآبُالكويتُمنُبلدُالزبريُفقدُكةانُ

كثريُمنُأهلُالعلمُمنُاحلنابلةُيرتددونُمنُنجدُإىلُالزبريُعنُطآيةقُالكويةتُ،
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وبعضُهؤالءُيبقونُيفُالكويتُ،ومنهمُمنُتوىلُالقضاءُ،والتدريسُوالطابةُُ.
أماُالزبريُفقدُكانُمآكز ًاُعلمية ًاُللحنابلةةُ،خاصةةُبعةدُأنُتأسسةتُهبةاُ

مدرسةُدوحيسُالشام ُعامُ26

هاُحنبيلُُ،ومتيةزتُبتةدريسُالفقةهُ
هُ،وواقفُ
ي

احلنبيلُ،وختآجُفيهاُكثريُمنُعلامءُاملذهبُخاللُالقةآنُالثةاينُعرشةُ،والثالةثُ

عرشُ،والآابعُعرشُامجآيُ،وقدُكةانُللمتخةآجنُفيهةاُمكانةةُعلميةةُفا قةةُ،

ومنهمُمنُتوىلُالقضاءُوالتعليمُوالطابةُيفُكثريُمنُدولُاللةيجُ،ويفُالعةآاقُ

يفُالزبريُ،ويفُسوقُالشيوخ ُُ.
( )

ُ

( )ُُُاحلنابلةُخاللُثالثةُعرشُقآن ًُا2ُ/ ُ:

ُةُُُ. 26
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مفردات اإلمام أمحد الفقهية
املفآداتُهيُاملسا لُالفقهيةُالتيُانفآدُهباُاملذهبُبقولُمشهورُ ُيوافقهُ

فيهُقولُمشهورُيفُأيُمذهبُمنُاملذاهبُالفقهيةُالثالثةُُ.

ويفُمفآداتُاإلمامُأمحدُالتيُ ُخيتلفُفيهاُمذهبهُمسا لُُفقهيةُانفآدُهباُ،

لدليلُقويُ،وقدُأيدُاإلمامُعىلُقولهُعلامءُكبارُمنُأتباعُاملذاهبُاألخآىُُ.
وقدُكانُمنُأسبابُهذاُاالنفآادُُ:

 1ـ كثآةُاألحاديثُالنبويةُالصحيحةُلدىُإمامُاملةذهبُوتالميةذهُومةنُ

بعدهمُُ.

 2ـ كثآةُنثارُالصحابةُلدهيمُ.
 3ـ تقديمُخربُالواحدُعىلُالقيا ُ.
 4ـ األخذُبظاهآُالن

دليلُعىلُنسخهُ.

قآينةُقويةُتصةفهُعةنُهةاهآهُ،أوُيةدلُ
ُماُ ُُيآُ ُْدُ ُ

 5ـ الالفُيفُبعضُالقواعدُاألصولية ُُ.
( )

أمهية املفردات عند احلنابلة:
وقدُاعتنىُهباُاحلنابلةُفنظموهاُ،
ُ
ـُوردتُاملفآداتُيفُغالبُأبوابُالفقهُ،

وأفآدوهاُبالتأليفُ،ولوُنظآناُإىلُهذهُاملسا لُالتيُانفآدُهباُاملذهبُنظآةُدراسةُ
( )ُُُاملنحُالشافياتُ(مقدمةُاملحقق)ُ26ُ/ ُ:ةُُُ.24
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وتأملُلوجدناُيفُالكثريُمنهاُالوسطيةُُ،والتيسةريُ،ومتابعةةُالةدليلُ،ويفُكتةابُ
املعامالتُمثالًُيعدُُاملذهبُمنُأيُّاملذاهبُالفقهيةُيفُاملبايعةاتُ،والتقةابضُ،

ةدُوجةدُتُفيةةهُالبنةةوكُاإلسةةالميةُاملعةةااةُجمةةاالًُللتوسةةعةُيفُ
والصةةفُ،وقة ُ
املعامالتُاملعااةُُ.

ومنُهذهُالكتبُاملؤلفةُيفُاملفآداتُُ:
ـُاملفآداتُ،أليبُالوفاءُعيلُبنُعقيلُالبغداديُ(تُ2

ه)ُ.

البنُأيبُيعىلُحممدُبنُحممدُبنُاحلسنُالفآُاءُالشهيدُ(تُ 46ه)ُ.
ـُاملفآداتُ،
َ
ـُاملفآداتُ،أليبُاحلسنُعيلُبنُعبدُاهللُبنُالزاغوينُ(تُ 44ه)ُ.
ـُاملفآداتُ،البنُاحلنبيلُعبدُالوهابُبنُعبدُالواحدُالشريازيُ(تُ 26ه)ُ.
أليبُيعىلُالصغريُحممدُبنُحممدُبنُحممدُبةنُاحلسةنُالفةآُاءُ
ـُاملفآداتُ،
َ

(تُ 60ه)ُ.

ـُاملفآداتُ،أليبُالعالءُاحلسنُبنُأمحدُالع َطُارُ(تُ 69ه)ُ.
ـُاملفآداتُ،لغالمُابنُاملنيُإسامعيلُبنُعيلُالبغداديُ(تُ6 0ه)ُ.
ـُنظمُاملفآداتُالبنُبدرانُاملقدسُحممدُبنُعبدُالقويُ(تُ699ه)ُ.
ـُالنظمُاملفيدُاألمحدُيفُمفآداتُاإلمامُأمحدُ،لعةزُالةدينُحممةدُبةنُعةيلُ

العمآيُ(تُ240ه)ُ.

ـُالفتحُالآبةاينُبمفةآداتُابةنُحنبةلُالشةيباينُ،ألمحةدُبةنُعبةدُاملةنعمُ
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الدمنهوريُ(تُ94

ه) ُ.
ُ( )

ـُوقدُمتتُدراسةُهذهُاملفآداتُدراسةُعلميةُفقهيةُمقارنةُيفُسبعُرسا لُ

علميةُيفُجامعةُاإلمامُحممدُبنُسعودُاإلسالميةُبالآياضُشملتُمجيعُأبةوابُ

الفقهُُ.

ُ

( )ُُُيآاجعُعنُاملفآداتُمعجمُمصةنفاتُاحلنابلةةُعةىلُالرتتيةب4ُ/4ُ:
ُُ.260ُ/ ُ،42 ُ/2ُ،422ُ، 4ُ/2ُ،46 ُ،449
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نامذج من املفردات
نقض الوضوء من حلوم اإلبل:

انفآدُاملذهبُبنقضُالوضوءُمةنُأكةلُحلةومُاإلبةلُ،قةالُاإلمةامُأمحةدُ

وإسحاقُبنُراهويهُ:فيهُحديثانُصحيحان ُُ.
( )

قالُاملُ ْآُداويُعنُنقضُالوضوءُمنُحلومُاإلبلُ:هذاُاملةذهبُُمطلقة ًاُبةالُ

ريبُ،ون

ُعليهُ،وعليهُعامةُاألصحابُ،وهوُمنُاملفآداتُ،انتهى ُُ.
()4

قالُأبوُبكآُابنُُالعآيبُاملالكيُ:حديثُحلمُاإلبلُصحيحُهاهآُمشةهورُ،

وليسُيُ ُْقوُىُعنديُتآكُالوضوءُمنهُ،انتهى ُُ.
()2

وقالُالنوويُ:وهذاُاملذهبُُةُأيُ:الوضوءُمنُحلومُاإلبلُةُأقةوىُدلةيالًُ

وإنُكانُاجلمهورُعىلُخالفهُ،انتهى ُُ.
()2

الفطر باحلجامة:

منُمفآداتُاملذهبُاحلنبيلُالفطآُباحلجامةُ،قالُاملآداويُيفُاإلنصةافُ:

قولهُ:أوُحجمُأوُاحتجمُفسدُصومهُ،هذاُاملذهبُ،وعليهُمجةاهريُاألصةحابُ،

ون

ُعليهُ،وهوُمنُاملفآداتُ،انتهى ُُ.

( )ُُُجامعُالرتمذيُ/ ُ:

(ُُُ)4اإلنصافُُ. 2ُ/4ُ:

(ُُُ)2عارضةُاألحوذي4ُ/ ُ:

( )

ُ،املغنيُ/ ُ:

ُُ.

ُُ.

(ُُُ)2رشحُصحيحُمسلمُُ.29ُ/ ُ:

( )ُُُاإلنصافُ،2 9ُ/4ُ:وينظآُاملنحُالشافياتُُ.246ُ/ ُ:
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ودليلُاملذهبُقولهُﷺ((ُ:أفطآُاحلاجمُواملحجوم))ُ،أخآجهُمجاعةُمةنُ

للعامُالةذيُحصةلتُ
أصحابُالنبيُﷺُ،مخسةُعرشُصحابي ًُاُ،وفيهُبيانُواضحُُ ُ
فيهُالواقعةُ،وهوُزمنُالفتحُ،وللشهآُ،وهوُرمضانُ،ولليومُ،وهوُالثامنُعرشُ،

وللمكانُوهوُالبقيعُ،وللصفةُوهةيُأنةهُﷺُنخةذُبيةدُشةدادُ،ممةاُيؤكةدُهةذهُ
الواقعةُ،معُماُفيهُمنُبيانُللحكمُوهوُاإلفطارُمنُاحلجامةُُ.
فسخ احلج إىل العمر :

منُأحآمُمفآد ًاُأوُقارن ًاُو ُيسقُهةدي ًاُيسةتحبُلةهُأنُيفسةخُنيةةُاحلةجُ

وجيعلهاُعمآةُفيقصُوحيلُمنُإحآامهُليصريُمتمتع ًاُإنُ ُيكنُوقفُبعآفة ُُ.
( )

قالُيفُاإلنصافُ:اعلمُأنُفسخُالقارنُواملفةآدُحجهةامُإىلُالعمةآةُمسةتحبُ

برشطهُ،ن

ُعليهُ،وعليهُاألصحابُقاطبةُ...وهوُمنُاملفآداتُ،انتهى ُُ.
()4

قالُاإلمامُأمحدُ:عنديُثامنيةُعرشُحديث ًاُصةحاح ًاُجيةاد ًاُكلهةاُيفُفسةخُ

احلج ُُ.
()2

قالُشيخُاإلسالمُابنُتيميةُ:وأكثآُمفاريدُاإلمامُأمحدُالتيُ ُخيُتلفُفيهةاُ

مذهبهُيكونُقولُهُفيهاُراجح ًُاُ،كقولهُبجوازُفسخُاإلفةآادُوالقةآانُإىلُالتمتةعُ،

انتهى ُُ.
()2

( )ُُُاملغنيُ،4 4ُ/ ُ:منحُالشافياتُُ.222ُ/ ُ:

(ُُُ)4اإلنصافُُ. 2 ُ/2ُ:

(ُُُ)2املغنيُ،4 2ُ/ ُ:منحُالشافياتُُ.22 ُ/ ُ:
(ُُُ)2جمموعُالفتاوىُُ.449ُ/40ُ:
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بيع العربون:
املذهبُعندُاحلنابلةُصحةُبيعُالعآبونُ،وهوُأنُيشةرتيُالسةلعةُويةدفعُ

للبا عُدره ًاُمثالًُعىلُأنهُإنُأخذُالسلعةُاحتسبُمنُالثمنُ،وإنُ ُيأخذهاُفهةوُ

للبا ع ُ،وهوُماُعليهُعملُالنا ُاليومُُ.
( )

قالُيفُاإلنصافُ:الصحيحُمنُاملذهبُأنُبيعُالعآبةونُصةحيحُ،وعليةهُ
ُعليهُ...وهوُمنُمفآداتُاملذهب ُُ.

أكثآُاألصحابُ،ون

()4

واستدلُاإلمامُأمحدُرمحهُاهللُتعاىلُبفعةلُعمةآُُ،فعةنُنةافعُبةنُعبةدُ

احلارثُ:أنهُاشرتىُلعمآُُدارُالسجنُمنُصفوانُبنُأميةةُ،فةإنُريضُعمةآُ

وإالُفلهُكذاُوكذا ُُ.
()2

واستدلُاجلمهورُعىلُبطالنُبيعُالعآبونُبحديثُعمآوُبنُشةعيبُعةنُ

أبيهُعنُجده(ُ:أنُالنبيُﷺُهنىُعنُبيعُالعآبان) ُُ.
ُ()2

( )ُُُاملغنيُُ.22 ُ/6ُ:
(ُُُ)4اإلنصافُ:

ُ/

ُ4ةُُُ.4 4

(ُُُ)2أوردهُالبخاريُيفُالصحيحُمعلق ًاُبصيغةُاجلزمُ،كتابُالصةوماتُ،بةابُالةآبطُواحلةبسُيفُ
احلآمُُ.9 ُ/2ُ:

(ُُُ)2أخآجةةهُمالةةكُيفُاملوطةةأُ،609ُ/4ُ:وأمحةةدُيفُاملسةةندُ:

ُ،)6442(ُ224ُ/وأبةةوُداودُيفُ

السةةننُ،)2 04(ُ462ُ/2ُ:وابةةنُماجةةهُيفُالسةةننُ 4 94(ُ422ُ/4ُ:ةُُ،)4 92وإسةةنادهُ

ضعيفُإلهبامُالثقةُالذيُرواهُعنهُمالكُ،قالُابةنُعةديُيفُالكامةلُ: 24 ُ/2ُ:ويقةالُإنُ

مالك ًاُسمعُهذاُاحلديثُمنُابنُميعةُعنُعمآوُبنُشعيبُو ُيسمهُلضعفهُُ.
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فقه اإلمام أحمد
قالُالنوويُعنُحديثُعمةآوُبةنُشةعيبُهةذاُ:هةذاُالُحيةتجُبةهُعنةدُ

أصحابناُوالُعندُمجاهريُالعلامءُ،انتهى ُُ.
( )

شهاد أهل الذمة عىل املسلمني:
الصحيحُمنُاملذهبُاحلنبيلُقبولُشةهادةُأهةلُالذمةةُعةىلُاملسةلمنُيفُ

الوصيةُيفُالسفآُإذاُ ُيوجدُغريهم ُُ.
()4

قالُابنُاملنذرُ:وهبذاُقالُأكابآُاملاضن ُُ.
()2

قالُيفُاإلنصافُ:الصحيحُمنُاملذهبُقبولُشهادةُأهلُالكتابُبالوصيةُ

يفُالسفآُبرشطهُ،وعليهُاألصحابُ،وجزمُبهُكثةريُمةنهمُ،ونقلةهُاجلامعةةُعةنُ
اإلمامُأمحدُرمحهُاهللُ...وهوُمنُاملفآداتُ،انتهى ُُ.
()2

قالُيفُاملغنيُ:وهذاُن

انتهى ُُ.

ُالكتابُ،وقدُقىضُبهُرسولُاهللُﷺُوأصةحابهُ،

( )

( )ُُُاملجموعُُ.222ُ/9ُ:
(ُُُ)4املغنيُ، 4 ُ/ 2ُ:اإلنصافُُ.244ُ/49ُ:
(ُُُ)2املغنيُُ. 4 ُ/ 2ُ:
(ُُُ)2اإلنصافُُ.244ُ/49ُ:
( )ُُُاملغنيُُ. 4 ُ/ 2ُ:
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أﺛﺮ اﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت

ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﻢ

ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت إﺟﻤﺎﻻ.
ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺴﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت .
أﺳﺒﺎب اﻟﺴﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت.
دور اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة.
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اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻋﻨﺪ اﻣﺎم أﺣﻤﺪ


ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ  -ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﻢ

ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻴﺪة.
ﻣﺼﺎدره.
ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ.
أﻫﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻋﻨﺪ اﻣﺎم أﺣﻤﺪ.

134

االعتقاد عند اإلمام أحمد
مقدمة
الر ُسل بقاياا مان ل ال الع ا ،
احلمدُ هلل الذي جعل يف كل زمان فرت ًة من ُّ

ُي ُيون بكتاب اهلل املوتى،
يدعون َم ْن َض َّل إىل اهلُدى ،ويصربون منه عىل األذىْ ُ ،

ون بنور اهلل ل َل العمى ،فك من ٍ
ِّص َ
يس قد َل ْح َي ْوه ،وك من ضااٍّ
قتيل إلب َ
و ُي َب ر ُ
ٍ
لثر الناس ع يه ! ينفون عان
تائه قد َ دَ ْوه ،فام لحس َن َل َث َر عىل الناس،
َ
ولقبح َ
َ
َ
وتأويال اجلاا ني ،الاذين َع َقادُ وا
وانتحاٍّ املُ ْبط اني،
حتريف ال َغالِني،
كتاب اهلل
َ
للوي َة البدعة ،ولط قوا ِع َق َاٍّ الفتنة ،فه خمت فون يف الكتابُ ،خمَاالفون ل كتااب،
ُُم ْ ِم ُعون عىل مفارقة الكتاب ،يقولون عىل اهلل ،ويف اهلل ،ويف كتاب اهلل بغري ع ا ،

يتك َّمون باملُتشابه من الكالم ،وخيدعون ُج َّه َاٍّ الناس بام ُي َش ربهون ع يه  ،فنعاو ُذ
باهلل من فتن املُ ِض رني.
أما بعد:
َّ
او ٌٌ راساخ يف
بج َل ،لمحدَ ب َن حممد بن حنبلَ :ع َ ٌ شامخ ،و َط ْ
فإن اإلما َم املُ َّ
ومسريِتا ِ
ِ
الع ْ م َّية ،وال َع َم َّية ،كان ُمستو ٌَ َع ع مها ،و َع ْيب َة
تاريخ األمة اإلسالمية،
ِ
الس ُبل.
ن ُْص ِحها،
الو َّقاٌ ملَّا اٌهل َ َّمت اخلُ ُط ُ
ورساجها َ
َ
وب ،واشتبهت ُّ
وح ْف ِ
مجع اهلل له من الكامالت ما تفرق يف غريه ،فكان إمام ًا يف الرواياةِ ،
اِ
ر
َّ

والو َرع وال ُّت َقى ،إماما ًا يف
احلديث ،إمام ًا يف الدر َراية وفقه النَّوازٍّ ،إمام ًا يف ُّ
الز ْ د َ
وح ْف ِ
الصدْ ق والصرب وال َّثبات ،إمام ًا يف السنَّةِ ،
ِ قواعد امل ِ َّ ة.
َّ
ر
ُّ

عرف ًا با (إماام
ذكر اس ُ (لمحد) :إال ُم َصدَّ ر ًا ب قب (اإلمام) ،لو ُم َّ
فال يكا ٌُ ُي ُ

135

3

االعتقاد عند اإلمام أحمد
ِ
ب ،وقد لطبق
السنَّة) ،فإمامتُه إمام ٌة عا َّم ٌة يف الدر ين ،ال يف َفن من ُفنُونه َف َح ْس ُ
ل ل ُّ

السنَّة ،من خمت ف املذا ب ،ال خيت فون ع يه فيهاَ ،
وحت َّقق فيه معنى
عىل ذلك ل ل ُّ
﴾
قولِااه تعاااىل﴿ :
ﭺ ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ ﮃﮄ

فبالص ْ ِرب واليقني ُتن َُاٍّ اإلمام ُة يف الدر ين.
[السجدة،]42 :
َّ

ِ
ٌخاوٍّ عاىل األساد يف َع ِ
ٌ
ُ
ارين
منزلة اإلمام لمحدَ يف ال َع ِقيدة
واحلديث عن
ِ
ِ
لِف ال ُع ُ اوم مان
اوٌ عاىل
غابه،
ٌ
وو ُل ٌ
حل رق من َمعني ِر َضابِهُ ،
وارتشاف لصايف ا َ
لوسع لبوابِه ،فالعقيد ُة ِحصنُه املَنِيع الذي لحك َلساوارهِ ،
وع ْقادُ ه الفريادُ الاذي
ْ
ْ َ

ِ
بوافر ِعنَايتهَ ،
وز َّينَهاا
نظ آلل ِ َئ ُه ،و ُن َث َاره ،قد لحاطها
وبذٍّ يف سبي ِها ُم ْه َج َة ق باهَ ،
ِ
ِ
وو َر ِعه ،فكان ل ناس إمام ًا.
وس ْمته ،ولٌبِهَ ،
بجاللتهَ ،

ريب َّ
لن شخصي َة لمحدَ شخصي ٌة فريد ٌة ،امتزجت فيها املعاين الساابق ُة،
وال َ
ِ ِ
وص ْ ِ
َ
اربه
ور َب ْت ،ولنبتت من ك رُل زوٌ ََبِيج ،ال
انفكاك بني ع ْ مه و َع َم هَ ،
فا َّتز ْت َ
طه ُاره و ُي َز ركياه،
وز ْ ِده ون ُْص ِحه ،بل كان ُ
وور ِعهُ ،
بعضها َي ْ َق ُح بعض ًا و ُي َغ رذياه ،و ُي ر
َ
ٍ
طائفة من الباحثني؛ ليتو َّف َر ع ياه
وك ُُّل جانب من ذه اجلوانب املُضيئةُ ،يتاٌ إىل
ِ
ِ
غري َّ
َ
سرية ذا اإلمام،
جانب االعتقاٌ يف
ب عىل
لن بحثنا سين ََص ُّ
ويستنبط فوائدَ ُهَ ،
وذلك من خالٍّ:

* املبحث األوٍّ :منزل ُة اإلما ِم لمحدَ يف العقيدة.
ُ
صاٌره.
املبحث الثاين :م
*
ُ

ُ
املبحث الثالث :مؤ َّلفاتُه.
*
4
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ِ
ُ
مسائل االعتقاٌ عند اإلما ِم لمحدَ .
*
املبحث الرابع :ل ُّ
ِ
ِ
السانَّة
لقد كان لمحدُ َ
بحق َع َ ًام من لعالم اإلسالم ،ال غن ًَى لساالك سابيل ُّ
ِ
جل َواز من َّبوابتِه ،و َن ْي ِل َخت ِْمه ،حتى صار ُح ُّب ُه عالم َة ُسنَّة،
من املُ ُرور حتت َمتْنه ،وا َ
وب ْغ ُضه ِشي َة بِدْ ٍ
ني:
عة .قاٍّ اب ُن َل ْع َ
ُ ُ َ
ف املُ َتن رَس ُ
اااك
ااار ُ
وبِ ُح ر
اااب َل ْمحااادَ ُي ْع َ

ور ًة
ارب َ
لضااحى اب ا ُن َحنْ َبا َال ُح َّج ا ًة َما ْ ُ

محا ٍ
ااااد ُم َتنَ رقصااااا ًا
َوإذا رليا َ
اااات ألَ ْ َ

َ
ُور ُه َسااات ََهت َُّك
باااأ َّن ُسااات َ
فااااع ْ

ِ
بساالف
لمحدُ إما ُم الدُّ نيا والدر ين ،مجعناا اهللُ وإ َّياا ُه يف ٌار كرامتِاه ،ولحلقناا
صالحِ املُ ِ
ؤمنني.
َ
كتبه:

د .أمحد بن عبد الرمحن القايض

قسم العقيدة .كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية
جامعة القصيم

***
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املبحث األول

منزلة اإلمام أمحد يف العقيدة
والساياٌة ،وال رريااٌة ،وجاو ُه ُل َّماة حمماد ﷺ؛ مان
شهد ألمحادَ باإلماماة ،ر
ِ
وتالمياذه ،وظ َّ ات اذه
املُحدر ثني ،وال ُفقهاء ،وال ُع َّبااٌ؛ مان ُشا ُيوخه ،ولقراناه،
الشهاٌ ُة ساري ًة مرفوع ًةِ ،
ينص ُبها ُّ
السانَّة ،وعالما ًة فارقا ًة،
كل َم ْن لراٌ الادُّ عا َء إىل ُّ
ي ِرب ُز ا ك ُُّل من لراٌ لن َُيطِ البدع َة ،إىل ِ
يومنا ذا.
ْ َ
َ
ُْ
شهاد ُة األُ َّمة له باإلمامة يف الدِّ ين:

ِ
شمس الدر ين
ؤر ُخ اإلسالم،
ُ
و ذه طائف ٌة من َشهاٌات الك َبار ،التي نق ها ُم ر
ُ
وشايخ اإلساالم
بي يف ترمجتِاه ،التاي َصادَّ َر ا بقولاه ( :او اإلماا ُم حقا ًا،
الذ ُّ
ِصدْ ق ًا) :
( )

ِ
واآلخرين.
األولِني
بُ :
رليت لبا عبد اهلل ،كأ َّن اهللَ مجع له ع َ َّ
إبرا ي ُ احلر ُّ

ُييى ب ُن آٌ َم :لمحدُ ب ُن حنبل إما ُمنا.

ِ
ُ
س ُ
مساألة
يقاوٍّ يف
لرج ٍلَ :س ْل لمحدَ ب َن حنبال ،وماا
يامن ب ُن َح ْرب :قاٍّ ُ

كذا؟ فإنَّه عندنا إما ٌم.

ُ
ُ
احلافِ :إن َ
سيكون ُح َّج ًة عىل ل ل زمانِه.
اهليث ُ ب ُن َمجِيل
عاش لمحدُ

( ) «سري لعالم النبالء» (

 ،) 11 /تأليف :شمس الدين لب عبد اهلل حممد بن لمحد بن عثامن بن

َقا ْيامز الذ بي ،حتقيق ُمموعة من املحققني بإِاف الشيخ شعيب األرناؤوط ،طبعاة مؤسساة
الرسالة ،الطبعة :الثالثة241 ،

6

 891 /م.
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بارك ،ث
خري ل ل زماننا اب ُن املُ َ
ُقتيب ُة ب ُن سعيدُ :
رليت رج ً ِ
عِّصا
ب لمحدَ  ،فاع لنَّه
ابن حنبل ،وإذا َ
ُ
ال ُُي ُّ
صاحب ُسنَّة ،ولو لٌرك َ
ال َّثوري ،واألوزاعي ،وال َّ ي ِ
ث ،لكان و املُقدَّ َم ع يه  ،فقيل ل ُقتيب َةُ :ي َض ُّ لمحدُ إىل
ْ
ر
ر
التابعني؟ قاٍّ :إىل كِ َبار التابعني.
ذا
الشااب؛ يعناي :لمحادَ
ُّ

الو َر ُع ،ولوال لمحدُ ألحدثوا يف الدر ين ،لمحادُ
وري ملات َ
وقاٍّ ليض ًا :لوال ال َّث ُّ

إما ُم الدُّ نيا.

ِ
ُ
لمار ٌِينِهاا؟ قااٍّ:
تعرف َم ْن
اين :قيل له:
ُ
ُيفِ عىل األُ َّماة َ
لبو م ْس َهر ال َغ َّس ُّ

شاب يف ناحية املَ ْ ِ
ْشق؛ يعني :لمحدَ .
ٌّ

َّ
النااس ُك ُّها َ :صادَ ق،
رليت ببغدا ٌَ شاب ًا ،إذا قاٍَّ :حدَّ ثنا ،قاٍّ
افعيُ :
ُ
الش ُّ

فات
زين :و َم ْن و؟ قاٍّ :لمحدُ ب ُن حنبل .وقاٍّ:
خرجت من بغدا ٌَ ،فاام خ َّ ُ
ُ
قاٍّ املُ ُّ
َ
َبا رج ً
لفضل ،وال لع َ  ،وال لفق َه ،وال لتقى من لمحدَ بن حنبل.
ال

ُ
إسحاق ب ُن َرا ُ و َي ْه :لمحدُ ُح َّج ٌة بني اهلل وبني َخ ْ ِقه.
ِ
ُ
لفضل عندي من سعيد بن ُجبري يف زمانِه؛ َّ
ألن سعيد ًا
يني :لمحدُ
عيل ب ُن املَد ر
ُّ
الر ٌَّة ،وبأمحدَ يوم امل ِ ْحنَة .وقاٍّ
كان ل ُه ُن َظ َرا ُء .وقاٍَّّ :
لعز اهللُ الدر ي َن ر
بالصدر يق يوم ر
ليض ًا :لمحدُ اليوم ُح َّج ُة اهلل عىل َخ ْ ِقه.
رليت َ
مثل لمحدَ .
ُييى ب ُن َم ِعني :ما ُ

ييل :كان لمحدُ ب ُن حنبل من لعالم الدر ين.
النُّ َف ُّ

ٍ
ُ
شايخنا وإما ُمناا
مسألة :لبو عبد اهلل لمحدُ ب ُن حنبال
لبو ثور ،وقد ُس ِئل عن
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فيها ،كذا ،وكذا.
رليت َ
مثل لمحدَ  ،وال لشدَّ من ُه ق ب ًا.
لبو َخ ْي َثم َة :ما ُ

ِ
ِ
حلارث :لنا ُل ْس ُأٍّ عن لمحدَ بان حنبال؟! َّ
اري،
ْش ب ُن ا َ
إن لمحادَ ُل ٌْخ َال الك َ
بِ ْ ُ

لمحر .وقيل ل ُه ،حني ُ ِ
ات :رإين عاىل
ُض َب لمحدُ  :لو لنَّك
خرجت؟ فق ُ
َ
فخرٌ ذ ب ًا َ

قوٍّ لمحدَ  ،فقاٍَّ :لت ُِريدُ َ
ون لن لقو َم مقا َم األنبياء؟!.

ذو النُّون املِّصي :لي ٍ
يشء ُ
حاٍّ س ريدنا؟ يعني لمحدَ ب َن حنبل.
ُّ ُّ

ُ
لفضل ل ل زمانِه.
مي :لمحدُ
جل ْه َض ُّ
نِّص بن عيل ا َ

لفضل من لمحدَ  ،وما ُ ِ
َ
اب لن ُل َ
قتال يف
رليت
اٌ ب ُن الشاعر :ما ُ
َح َّج ُ
كنت ُلح ُّ

َ
سافيان
رب مان مب ا
سبيل اهلل ،ومل ُل َص رل عىل لمحادَ  ،ب ا َ ا واهلل ا يف اإلماماة لكا َ
ٍ
ومالك.

ِ
ِ
يني ،ولمحدَ ِ
ُ
لحفاِ؟ فقااٍّ:
بن حنبلُّ ،لُّيام
عيل بن املَد ر
لبو حات ُ :سئ َل عن ر
ِ
احل ْف ِ
كانا يف ِ
ِ ُم ِ
اب لمحادَ  ،فااع لنَّا ُه
تقار َبني ،وكان لمحدُ لفق َه .إذا َ
رليت َما ْن ُُي ُّ
صاحب ُسن ٍَّة.
ُ
َ
َ
لكمال
رليات لحاد ًا
إسحاق ،ولفق ُه .ما
رب من
ُ
لبو ُز ْرع َة :لمحدُ ب ُن حنبل لك ُ

من لمحدَ .

ُحم َّمدُ بن ُييى ُّ
الذ ْ ُّيل :جع ُت لمحدَ إمام ًا فيام بيني وبني اهلل.

وشن ِْجي :ما رليت لمجع يف ك رُل ٍ
يشء ،مان لمحادَ بان حنبال،
ُ
َ
لبو عبد اهلل ال ُب َ ُّ

وال َ
لعقل منه.
8
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والز ِ
ِ
اد،
والفقه،
مجع لمحدُ ب ُن حنبل املعرف َة باحلديث،
والاو َرعْ ُّ ،
َ
َّسائيَ :
الن ُّ
والص ْ ِرب.
َّ
الو َّر ُاق :ملَّا قاٍّ ﷺُ « :فر ٌُّو ُه إىل عاملِه»َ ،ر ٌَ ٌْناا ُه إىل لمحادَ بان
الو َّ اب َ
عبدُ َ
حنبل ،وكان لع َ ل ل زمانِه.

بكر يوم الرٌة ،و ُعمر ياوم الس ِ
ِ
اقي َف ِة،
زين :لمحدُ ب ُن حنبل يوم امل ْحنَة ،لبو ٍ َ ر َّ
َ َّ
َُ
املُ ُّ
و ُع ْث ُ
ني.
امن يو َم الدَّ ِار،
وعيل يو َم ِص رف َ
ٌّ
إسامعيل ب ُن اخلَ ِ
َ
ُ
إرسائيل ،لكان آي ًة.
يل :لو كان لمحدُ ب ُن حنبل يف بني

ُث َّ خت َ َّ
الَ ( :
كان لمحدُ عظاي َ َّ
بي ،قائ ً
الشاأن ،رلسا ًا يف احلاديث ،ويف
الذ ُّ
الفقه ،ويف التَّأ ُّله .لثنى ع يه خ ٌق مان ُخص ِ
ِ
اومه ،فاام الظا ُّن بإخوانِاه ،ولقرانِاه؟!
ُ
ٍ
بات
مساألة ،ماا
بت لحاد ًا يف
ُ
وكان َم ِهيب ًا يف ذات اهلل ،حتَّى قاٍّ لبو ُعبيد :ما ُ
لمحد بن حنبل) .
( )

ومن الن ُُّصوص الدَّ ا َّلاة عاىل عظاي ِ َف ْضا ِه ،وتقدُّ ِماه :ماا روا ُه لباو عاثامن

ُ
احلافَِ ،ل ْسكنَ ُه اهللُ وإيانا اجلن َة ،ثناا حممادُ با ُن
ابوين :قاٍّ :حدَّ ثنا لبو عبد اهلل
َّ
الص ُّ
إبرا ي لبو ال َفضل املُزكري ،ثنا لمحدُ بن سا م َة ،قارل ع يناا لباو رج ٍ
ااء ،قتيبا ُة بان
ْ
َ َ
ُ
ِ
ِ
اب ُسا ْف َ
يان
آخاره( :فاإذا
كتاب اإليامن» ل ُه ،فكاان يف
َ
الر ُج َال ُُي ُّ
سعيدَ « :
رليات َّ
ال َّث ِ
َ
واألوزاعيُ ،
اوص،
ومالك ب َن لنس،
ور َّي،
اارك ،ولباا األَ ْح َ
وشعب َة ،وابا َن املُ َب َ
َّ
( ) انظر« :سري لعالم النبالء» (

 99 /ا  )442باختصار ،وتِّصف يسري.
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وِيك ًاِ ،
َ ِ
صااحب
الرمحن ب َن َم ْه ِدي ،فاع ل َّن ُه
ُ
َ
ووكيع ًا ،وُييى ب َن سعيد ،وعبدَ َّ
ُسن ٍَّة).

فأحلقت َ
بخ رطي حت َت ُه :وُييى ب َن ُييى ،ولمحدَ ب َن حنبل،
قاٍّ لمحدُ بن س مة:
ُ
ِ
َ
نيساابور ،وقااٍّ:
نظر إلينا ل ُل
َ
وإسحاق ب َن َرا ُ و َيه .ف َّام انتهينا إىل ذا املوضعَ ،
ؤالء القوم يتعصبون ليحيى بن ُييى .فق نا له :يا لبا رج ٍ
اء :ما ُييى با ُن ُيياى؟
َ َ
َّ
قاٌٍّ :
ُ
وإسحاق ب ُن إبرا ي َ إماا ٌم ،ولمحادُ با ُن حنبال
صالح ،إما ُم املُس مني،
رجل
ٌ
لك ِ
سميتُه ُك ُّه !) اهلل لكرب!
ُ
رب ِمَّن َّ
املقاالت الدَّ ا َّل ُة عىل ساع ِة ِع ْ ِماه ،وور ِعاهِ ُ ،
وح ْس ِ
ان َخ ْ ِقاه،
ولما
ُ
وز ْ ادهُ ،
َ َ
ََ
ِّص ،وإنَّام َق ْصدُ نا إيرا ٌُ ما يتع َّ ُق بمنزلتِه يف الدر ين ،وإمامتِه ل ناس.
فأكثر ِم ْن لن ُ ْ
ُ
حت َ َ
( )

ُ
وانتساُبم إليه:
تعويل ال ُع َلامء عليه،
ُ
اف املُ ِ
السنَّة املَ ْح َض ِةٌ ،لي ً
نتسابون إليهاا،
ال إليهاا ،و ٌَ َل َ
َ
بات لمحدُ َ :ع َ ًام عىل ُّ
بعدَ ُه ،من بابِه ،و ٌَ َر ُجوا يف لعتابِه.

السنَّة عىل اإلطالق لمحدُ
قاٍّ اب ُن ال َق ري ( :وكان َبا ا لي :ببغدا ٌَ ا إما ُم ل ل ُّ
إن لئم َة ا ِ
األرض ِع ْ ًامِ ،
والسنَّة
اب ُن حنبل ،الذي مأل
َ
َ
حلديث ُّ
وسنَّ ًة ،حتى َّ َّ َ
وحديث ًاُ ،

بعدَ ُه ُ لتبا ُعه إىل يوم القيامة. )...
()4

( ) «عقيدة الس ف ولصحاب احلديث» (ص ،)99 :تأليف إسامعيل بن عباد الارمحن الصاابوين،
حتقيق وتع يق لب عبد اهلل عبد الرمحن بن عبد املجيد الشمريي ،طبعة :مكتباة االماام الاواٌعي

اليمن ،الطبعة االوىل . 249

(« )4إعالم املوقعني عن رب العاملني» (  .)42 /تأليف :شمس الدين لب بكر حممد بن بن ليوب=

11
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َّف يف السنَّة واالعتقاٌ ،إالَّ وين ِْمي نفسه إىل ِ
وما من مصن ٍ
إمامهاا ،و َي ْسا ُ ُك
َ ُ
َ
ُّ
ُ
ُم ْعتقدَ ُه يف َع ْق ِد لمحدَ  .ومن لمث ة ذلك:
الطربي ( 225ـ 311ﻫ):
 1ـ اإلما ُم أبو جعفر حممدُ بن جرير
ُّ

للفااِ ِ
ِ
ِ
الع َبااٌ
السنَّة»( :ول َّما القو ٍُّ يف
قاٍّ :يف رسالته املوسومة با «رصيح ُّ
لثر فيه نع ُمه عن صحاب مىض ،وال تابعي َق َىض ،إال َع َّمان يف قولِاه
بال ُقرآن :فال َ
ِ
ال َغنَا ُء ر
الر َشدُ واهلُادَ ى ،و َما ْن يقاو ُم
والشفا ُء ،رمح ُة اهلل ع يه ورضوانُه ،ويف اترباعه َّ
قو ُله لدينا مقام قوٍّ األئمة األُ َىل ،لب ِ
عبد اهلل ،لمحدَ بن حممد بن حنبال ،ريض اهلل
َّ
َ
عنه) ،ث ساق َم ْرو َّياتِه .
( )

 2ـ أبو احلسن األشعري ( 261ـ 331ﻫ):
رب إعالنا ًا عاما ًا
قاٍّ :يف ُم َ
سته رل كتابِه «اإلبانة عن لصوٍّ الديانة» الذي ُيعت ُ
ِ
السنَّة واجلامعة:
عن ُر ُجوعه عن مذ ب املُعتزلة إىل مذ ب ل ل ُّ

ِ
ِ
ِ
(قو ُلنا الذي ُ
عاز
َّمس ُك
بكتاب اهلل ر ربناا َّ
نقوٍّ به ،وٌيانتُنا التي نَدي ُن َبا :الت ُّ
ٍ
ولئماة
الساٌة؛ َّ
َ
الصحابة ،والتاابعنيَّ ،
وبسنَّة نب رينا ُحم َّمد ﷺ ،وما ُروي عن َّ
وج َّلُ ،
احلديث ،ونح ُن بذلك معتصمون ،وبام كان ُ
يقوٍّ به لبو عبد اهلل ،لمحدُ بان حمماد

= ابن سعد ابن قي اجلوزية ،حتقيق :حممد عبد السالم إبرا ي  ،طبعة ٌار الكتب الع مياة ا باريوت،
الطبعة :األوىل،

. 2

( ) «رصيح السنة» (ص 41 :ا  ،)42تأليف :لب جعفر حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بان غالاب
اآلميل ،الطربي ،حتقيق :بدر املعتوق .طبعةٌ :ار اخل فاء . 241
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خاالف
ورفع ٌرج َت ُه و َل ْج َزٍّ َم ُثوب َت ُه اا قاائ ون ،وملِاا
وجه ُه،
َ
َ
ََّض اهللُ َ
ابن حنبل ا ن َّ َ
ُ
ُ
احلاق،
الكامل ،الاذي لباان اهللُ باه
ئيس
قو َل ُه ُخمالِفون؛ أل َّن ُه اإلما ُم
َّ
والر ُ
الفاضلَّ ،
الاز ِ
ِ
الض َ
املنهاٌ ،و َق َمع به بِدَ َع املُ
ائغني،
الٍّ ،ولوضح به
وز ْيا َ َّ
بتادعنيَ ،
وٌفع ِبه َّ
َ
َ

وش َّك ال َّشاكرني ،فرمح ُة اهلل ع يه من إما ٍم ُم َقدَّ م ،وج ٍ
َ
يل ُمع َّظ  ،وكبري ُم ْفه ) .
( )

الس َّف ِ
اريني ( 1114ـ 1188ﻫ):
 3ـ حممد بن أمحد َّ

الش ِهرية «الدُّ رة املُ ِضية يف َع ْق ِد ِ
قاٍّ :يف َم ْط َ ع منظومتِه َّ
الف ْر َقة املَ ْر ِض َّية»:
َّ
َّ

ااااام ْيتُها بالااااادُّ َّرة املُ ِضااااا َّي ِة
وس
َّ
َ

الفر َق ِ
ِ ِ
ِ
اااة املَ ْر ِضااا َّي ِة
يف َع ْقاااد َل ْ
ااال ْ

ااار ٌِ ال ُع َ
الر َّبااااين
اااىل َّ
ااارب املَاااال َف ْ
َح ْ

رب ِ
احل َجى َماحي الادُّ َجى َّ
الشا ْي َباين
َ ر

إمااا ِم ل ِ
ااق ِذي ال َقاادْ ِر ال َع ِاايل
حل ر
اال ا َ

ِ
ِ ِ ِ
حلنْاا َب ِيل
الساادَ اٌ ا َ
عااىل ا ْعت َقاااٌ ذي َّ
ِ
ِ
ااااار
ااااال األَ َث
فإنَّااااا ُه إماااااا ُم َل ْ

ااو األَ َثااري
فه َ
فماا ْن ن ََحااا َمن َْحااا ُه ُ
َ

ِحه ا ِ
ِ
وس َواطع األرسار األَ َثر َّية»
ُث َّ إنَّه :يف
حلافل« :لوامع األهنار ال َب ِه َّيةَ ،
َ
بجواب س ِد ٍ
يد ُم ِفيد ،ننق ُه بطوله:
لور ٌَ إشكاالً ،ولجاب عن ُه
ٍ َ
ٍ
السنَّة بال َحم َالاة ،فهاو املُبا ري ُ
(وعىل ك رُل َحاٍّ ،اإلما ُم لمحدُ  ،و إما ُم ل ِل ُّ

السنَّة ،الناف ُ عن ِ
وجهها ُغ َب َار البدعة ،فك ُُّل ُسنري لثري فهو إما ُمه.
وج َه ُّ

( ) «اإلبانة عن لصوٍّ الديانة» (  ،)44 /تأليف :لب احلسن عيل بن إسامعيل بن إسحاق بن ساامل

ابن إسامعيل بن عبد اهلل بن موسى بن لب برٌة بن لب موسى األشعري ،حتقيق .ٌ :فوقية حسني
حمموٌ ،طبعةٌ :ار األنصار ا القا رة ،الطبعة :األوىل. 281 ،

12

144

االعتقاد عند اإلمام أحمد
فإن ق ت :إذا كان مذ ب الس َف و ما ع يه ِ
األئ َّم ُة َمجِي ًعا ،تب ًعاا ل تاابعني
ُ َّ

ُ
والص َحابة الكرا ِم ا
رضاوان اهلل ع ايه لمجعاني ،و او الاذي كاان ع ياه َسا ريدُ
َّ

ب لإلمام لمحدَ ٌ ،ون من تقدَّ َم ُه
املُرس ني ،وخات ُ النب ريني ،فكيف
ينسب ذا املذ ُ
ُ
لئمة الدر ين؟
من َّ

واحلق كام استخربت ،و ذه املقالا ُة اي الْشايع ُة
األمر كام ذكرت،
ق ُت:
ُّ
ُ
ال َغراء ،ومقال ُة ل ل ِ
ٍ
ورلي
يرتااب ذو ُلاب َلبِياب،
الف ْرقة الناجية باال حمالاة ،وال
ُ
َّ
احلبياب ﷺ ،ولصاحا ُبه ل ُال
النباي
َص ِحيح ُم ِصيب َّلهنا ي التاي كاان ع يهاا
ُ
ُّ
ٍ
بإحسان من ل ل التفصيل والتبويب .ولكان
اإلصابة والتصويب ،والتابعني هل
ت ِ
ملا كان يف املائة الثالثة ،اِ َلب ِ
وقامات ٌولا ُة
البدع وامل ِ َحا ْن،
الف َت ُن ،واستع نت
ْ
ُ
َّ
ِ
الضاغائن والنرفااق،
ل ِل االبتداع عىل ساق ،ولع ن
بقواعد ل ل االعتازاٍّ ذوو َّ

وساعد

اور ،واخل فااء ال ُف َّسااق ،قاام اإلماا ُم لمحادُ كاالن َِّمر
لئم ُة اجلَ ْ
عىل ذلك َّ

ِ
فار ٌَّ كيادَ ُ يف ن ُُح ِ
اور ،
والر ْئ َبااٍّ اجلَ ُساورَ ،
اهل َ ُصور ،ال ،بل كالبحر الطامي ،ر

وللقى بالبِ َ ُه يف ُصدُ ِ
ني فسا ٌَ ُ بك ر
ُال
وز َّي َفها ع يه  ،و َب َّ َ
ور  ،ف َق َم َع مقالتَه َ ،

ِ
َ
القتااٍّ .فاال
لعقاَب خائبني ،مل ينالوا خري ًا ،وكفى اهللُ املؤمنني
عىل

حاٍّ ،فر ٌَّ
ِ
عاو ٍُّ ع ياه ،فإنَّاه او
ب إليه; أل َّن ُه املقصو ٌُ إذ ذاك بالذات ،واملُ َّ
ب املذ ُ
َج َر َم نُس َ
ونِّص ُهَ ،
الصحيح مان
ني
الذي انتِّص ل َح رق
ِّص ُه ،و َب َّ َ
َ
وشدَ َخ َ
رلس ل ل البِدَ ع و َ َ َ
َ
الفاسد ،وال َغ َّث من ِ
والصدْ َق من املَ ْني.
حل َّق من الباطل ،ر
السمني ،وا َ
َّ
اني
ف ام كان اإلما ُم لمحدُ ا ريض اهلل تعاىل عنه ا و الذي َف َّل
مضاارَب  ،و َب َّ َ
َُ
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ِ
وانتِّص ملِا كان ع ياه
وكشف عن َز ْي ِغه  ،و ٌَ َح َ ت وينَ ُه  ،وحتري َف ُه ،
معاي َب ُه ،
َ
َ
اإلثبات بال متثيل ،ومن الت ِ
ِ
َّنزيه بال تعطيل ،و ُم ُرور اآليات املُتَشاَبات
ف من
الس ُ
َّ
بال تأويل ،وٌعا إىل ذه املقالة ،ولقام ع يها ك َُّل ُب ْر ان وٌاللة ،ن ُِسبت له املقالا ُة،

وصار إما َم ل ها يف ك رُل حالة) .
( )

ُ
مذي:
وقد لنشد
إسامعيل ب ُن فالن ر
الرت ُّ
ال ُم ْع ِ
من الن ِ
َّااس إالَّ نااق ُ ال َع ْق ِ
او ُر

اار َك مااا َ ُّْيااوى ألمحاادَ نكباا ًة
ل َع ْم ُ
ااو امل ِ ْحناا ُة اليااو َم الااذي ُيبااتىل بااه
َ

اااارب
الساااان ُّري فينااااا و ُي ْس َ ُ
رب ُّ
ف ُيعتَاااا ُ
ِ
وُي ِفا ُار
َل ْخا َار َس َم ا ْن َي ْبغااي ال ُع ُيا َ
اوب َ ْ

اني املُاار ِ
اق فِ ْعا ُال اباان َحنْ َبا ٍ
ال
َف َقااا َل ْعا ُ َ َّ

***

( ) « لوامع األنوار البهية ،وسواطع األرسار األثرية لْشح الدرة املضاية يف عقاد الفرقاة املرضاية»

(  21 /ا  ،)22تأليف :شمس الدين ،لب العون حممد بن لمحاد بان ساامل السافاريني احلنابيل
(املتوىف99 :

) ،حتقيق :حممد مفيد اخليمي ،طبعاة :مؤسساة اخلاافقني ومكتبتهاا ا ٌمشاق

الطبعة :الثانية ا 244
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ُ
املبحث ال َّثاين

مصادر اإلمام أمحدَ وأصو ُله
ُ
ولئماة
الص َحا َبةَ ،والتَّابِ ِع َ
كَانَت َطري َق ُة اإلمام لمحد :طريق َة َّ
ني َهل ُ بِإِ ْح َسانَّ ،
اليتجاوز ا إِ َىل َغ ِري ا؛ ي زم َغار َز  ،وينساج عاىل ِمنْاو ِ
اهل  ،يف مجيا ِع
احلديث،
ُ
ُ ْ ُ
َ
َ
ُ ُ
والف ْق ِ
واالستدالٍّ ،والس ُ وك؛ ِيف االعتقااٌِ ،
ِ
والز ْ اد،
لبواب الدر ين،
اه ،وال ُفتْيااُّ ،
ُّ
ِ
ِ
ِ
وسكَناتِه .
َ
والو َر ِع ،والع َباٌةَ ،و ِيف َمجيع َح َركاته َ
( )

شيخ اإلساالم ابا ُن تيميا َةَّ :
وقد ذكر ُ
شاافعي،
لن موافقا َة اإلماام لمحادَ ل
ر
ِ
بأصوهلام لشب ُه منها ُبأ ُص ِ
َ
وٍّ غريمها،
لكثر من ُموافقتِه لغريمها ،ولصو ُله
وإسحاقُ ،
ِ
ُ
رج ُح ُل َ
لصاوٍّ
صوٍّ مذا بِهام عاىل َما ْن ليسات
وكان ُي ْثني ع يهام ،و ُي َع رظ ُمهام ،و ُي ر
َ
مذا به كأصوٍّ مذا بهام .ومذ ُبه َّ
لصاح مان ُلصاوٍّ
لصوٍّ ُف َقهاء احلاديث
لن
ُّ

وإسحاقُ ،مها عنده من َل َج رل ُف َقهاء احلديث يف ِ
ُ
والشافعي،
غري ،
عِّصمها .
ُّ
()4

( ) انظر« :املدخل إىل مذ ب اإلمام لمحد» البن بدران (ص ،) 2 :تأليف عبد القاٌر بن لمحد بن
مصطفى بن عبد الرحي بن حممد بدران (املتوىف ،) 222 :حتقيق .ٌ :عبد اهلل بن عبد املحسن

الرتكي ،طبعة :مؤسسة الرسالة ا بريوت ،الطبعة :الثانية. 24 ،

َو َقدْ لفرٌ الدكتور عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي لصوٍّ ماذ ب اإلماام َلمحاد بكتااب ،و او

مطبوع .ول شيخ عثامن بن إبرا ي املرشد كتاب باس « :الرلي عناد اإلماام َلمحاد ابان حنبال»

رسالة ُمعدة يف جامعة لم القرى ل عاملية( :ماجستري) عام ( ) 282مل تطبع بعد .ذكره العالمة
بكر لبو زيد يف كتابه «املدخل املفصل ملذ ب اإلمام لمحد» ( .) 19 /

(ُ« )4مموع الفتاوى» ( ،) 2 /22تأليف :تقي الدين لب العباس لمحد بن عبد احل ي ابن تيمية=،
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فخ ُ ا َ إىل َّ
وقد َس َرب اب ُن ال َق ري  :طريق َت ُه يف األُ ُصوٍّ ،وال ُف ُروعَ ،
لن فتاو َيا ُه

مبني ٌة عىل مخسة ُلصوٍّ:

وجباه ،ومل ي تفات إىل ماا
لحد ا :الن
بم َ
ُ
ُّصوص :فاإذا وجاد الان َّ لفتاى ُ

خالفه ،وال َم ْن خالفه ا كائن ًا َم ْن كان  ،وذكر نحو عْشة لمث ة.
( )

ِ
الو ْثقى استمسك ،فكان ُ
يقوٍّ
وَبذا
األصل العظي اعتص  ،وَبذه ال ُع ْروة ُ

ملُنَاظِريه يف ُم ِ
لمري املؤمنني! لعطوين شيئ ًا من كتااب اهلل
س املُعتص
العباس( :يا َ
ر
ِ
رسوٍّ اهلل ﷺ حتى َ
لقوٍّ به)  ،فينقطعون.
وج َّل ،لو سنة
َع َّز َ
()4

الش ِ
وقد است َّ
َهل اإلما ُم لمحدُ  :رسالتَه َّ
اهري َة ،ل ُع ْبادوس بان مالاك ال َع َّطاار،

ِ
لص ُ
التمس ُ
اك باام كاان ع ياه
السنَّة عندنَا:
بتقرير ذا
األصل العظي  ،فقاٍُّ ( :
ُّ
وٍّ ُّ
ُال بِدْ ٍ
ُ
وترك البِدَ ع ،وك ُّ
عاة فهاي ضاالل ٌة،
لصحاب رسوٍّ اهلل ﷺ واالقتداء َب ،
ُ
وترك امل ِ َراء ِ
ُ
آثاار رساوٍّ اهلل ﷺ.
والسنَّ ُة عندناُ :
واجلدَ اٍّ واخلُ ُصومات يف الدر ينُّ .

ُ
َُّض ُب هلاا
ُفِّس القرآن ،و ي
السنَّة ٌ
ٌالئل القرآن .وليس يف ُّ
ُّ
قياس ،وال ت َ
والسنَّ ُة ت ر ُ
ِ
ُ
ُ
وترك اهل َ َوى...
رباع،
األمثاٍّ ،وال تُدْ َر ُك بال ُع ُقوٍّ ،واأل واء ،إنام و االت ُ
تفسري احلديث ويب ُغه عق ُه ،فقاد ك ُِفاي ذلاك ولحكا لاه،
يعرف
و َم ْن مل
ْ
َ

= مجع وترتيب عبد الرمحن بن حممد العاصمي النجدي ،الطبعة األوىل بالرياض سنة . 29
( ) «إعالم املوقعني عن رب العاملني» البن القي  ،)14 /4( :طٌ :ار ابن اجلوزي  ، 242حتقيق:
مشهور حسن آٍّ س امن.

(« )4مناقب اإلمام لمحد ابن حنبل» ،البن اجلوزي( :ص.)24 :
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يامن به ،والتس ي له ،مثل حديث الص ِ
فع يه ِ
اٌق املَ ْصدُ وق ،وماا َ
اإل ُ
كاان مث َ ا ُه يف
َّ
َ
ُ
ال َقدْ رُ ،
َبات عان األساامع ،واساتوح
الرؤية ُك رهاا ،وإِن ن ْ
ومثل لحاٌيث ُّ

منهاا

املُ ْستَمع ،فإِنَّام ع يه ِ
اإل ُ
يامن َبا ،ولال َي ُر ٌَّ منها َح ْر ًفا واحدً ا ،وغري ا من األحاٌيث
املأثورات عن ال رث َقات) .
( )

ُ
الصحاب ُة ،فإ َّن ُه إذا
(
األصل الثاين من لصوٍّ فتاوى اإلمام لمحد :ما لفتى به َّ
ف منه فيها ،مل َي ْعدُ ا إىل ِ
غري ا ،ومل َي ُقال:
ُو ِجدَ لبعضه
عرف ل ُه ُخمال ِ ٌ
فتوى ال ُي ُ
ً
إن ذلك إمجاع ،بل من ِ
ورعه يف العبارة ُ
َّ
نحو اذا.
يقوٍّ :ال لع ُ شيئ ًا يدف ُعه ،لو َ
ٌ
يدفع َ
قوٍّ ابن عباس ،وابن عمر ،ولحدَ
كام قاٍّ يف رواية لب طالب :ال لع ُ شيئ ًا ُ

وُما د ،ول ل املدينة ،عىل قبوٍّ شهاٌة العبد .و كاذا
عْش من التابعني؛ َعطاءُ ،

لنس بن مالك :ال لع ُ لحاد ًا َر ٌَّ شاهاٌ َة العباد ،حكاا ُه عناه اإلماا ُم لمحادُ .
قاٍّ ُ

ً
عماال ،وال َرل ًياا،
النوع عان الصاحابة مل ُي َقادر ْم ع ياه
وإذا وجد اإلما ُم لمحدُ ذا
َ
ِ
اسا .
وال ق َي ً
()4

فكانت فتاوا ُه ،لذلكَ ،م ْن تأ َّم َها ،وتأ َّم َل فتااوى الصاحابة ،رلى ُمطابقا َة
خترٌ مان ِم ْشاكَاة واحادة .حتاى َّ
إن
كُل منهام عىل األخرى ،ورلى
كأهنا ُ
َ
اجلميع َّ

حتريه لفتاوى
الصحاب َة إذا اخت فوا عىل قولني ،جاء عن ُه يف املسألة روايتان! وكان ر
( ) «لصوٍّ السنة» (ص 2 :ا  ،)44تأليف :لب عبد اهلل لمحد بن حممد بن حنبل بن الٍّ بن لساد
الشيباين (املتوىف ،) 42 :طبعة ٌار املنار ا اخلرٌ ا السعوٌية ،الطبعة :األوىل،

. 2

(« )4إعالم املوقعني» ( 12 /4ا  )11ط ابن اجلوزي.
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الصحابة ،كتَحري لصحابِه لفتاواه ،ونُص ِ
وصه ،بل لعظ ُ حتى إنَّه ل ُي َقدر ُم فتاوا
ُ
ر

رسل .
عىل احلديث املُ َ
( )

ٌ
ُ
حاديث
إسحاق ب ُن إبرا ي َ بن انئ يف «مسائ ه» :ق ُت ألب عبد اهلل:
قاٍّ
برجااٍّ َثب ٍ
عن رسوٍّ اهلل ُم ْر ٌ
ٌ
حاديث عان الصاحابة،
لحاب إلياك ،لو
ات،
سال
ُّ
ٍ ْ
ت؟ قاٍّ لبو ِ
والتابعني ،مت َِّص ٌل برجاٍّ َثب ٍ
عبد اهللِ :
لعجب إ َّل .
الصحابة
ُ
عن َّ
ْ
ُ
()4

ِ
ِ
اخاتالف طبقااِت ،
السنَّة ،عاىل
ْ
صارت فتاوا ُه إما ًما و ُقدْ و ًة أل ل ُّ
ومن َث َّ
ِ
ِ
حتى َّ
وصا ُه،
إن املُخالفني ملذ باه يف االجتهااٌ ،واملُق ر ادين لغاريهَ ،ل ُيع رظ ُماون ن ُُص َ
ون هلا َح َّقها ،و ُق ْر ََبا من الن ُُّص ِ
وفتاواه ،و َي ْع ِر ُف َ
وص ،وفتاوى الصحابة .
()2

ُ
ُ
الثالث من لصوله :إذا اخت ف الصحاب ُة ختري من لقواهل ماا كاان
األصل
(

لقرَبا إىل الكتاب والسنة ،ومل خيرٌ عن لقواهل :
َ

يتبني له موافق ُة ِ
اخلالف فيها ،ومل جيز ْم بقوٍّ .قاٍّ
لحد األقواٍّ حكى
َ
فإن مل َّ ْ

( ) «املدخل إىل مذ ب اإلمام لمحد» البن بدران (ص1 :

2،

).

(« )4مسائل اإلمام لمحد» رواية إسحاق بن إبرا ي النيسابوري( ) 21 /4برق ( ،) 844تأليف:

لب يعقوب إسحاق بن إبرا ي بن مهران الثقفي الِّساٌ النيسابوري ،حتقيق ز اري الشااوي ،

طبعة املكتب اإلسالمي .وينظر« :املسوٌة يف لصوٍّ الفقه» ،تأليف :آٍّ تيمية (ص[ )2 4 :بدل

بتصنيفها اجلدُّ ُ :مد الدين عبد السالم ابن تيمية ،ولضاف إليها األب :،عبد احل ي ابان تيمياة،
ث لكم ها االبن احلفيد :لمحد ابن تيمية] حتقياق :حمماد حمياي الادين عباد احلمياد ،طبعاةٌ :ار

الكتاب العرب.

(« )2املدخل إىل مذ ب اإلمام لمحد» البن بدران (ص2 :

18
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الر ُ
ُ
ُ
جال يف
إسحاق اب ُن إبرا ي بن انئ يف «مسائ ه» :قيل ألب عباد اهلل:
يكاون َّ

ُ
والسانَّة ،وماا مل
وافق
فيسأٍّ عن اليشء فيه
قرية،
اختالف ،قاٍُّ :ي ْفتي بام َ
ٌ
َ
الكتاب ُّ

ِ
لفتخاف ع يه؟ قاٍّ :ال .
والسنَّة ،لمسك عنه ،قيل له:
يوافق
ُ
َ
الكتاب ُّ
( )

ُ
ُ
األخذ باملرسل واحلديث الضاعيف ،إذا مل يكان يف البااب
الرابع:
األصل
ُ

يشء يدفعه:

بالض ِ
َ
الباطال،
اعيف عناد ُه
و و الذي َر َّج َح ُه عىل القيااس ،ولايس املارا ٌُ َّ
ِ
ُ
والعمل به ،بال
اب إليه،
ْكر ،وال ما يف روايته ُمت ََّه ٌ  ،بحيث ال يسو ُغ الذ ُ
وال املُن َ
ِ
ِ
ُ
احلديث
ُ
الص ُ
الضعيف عنده َقسي ُ َّ
حيح ،وقس ٌ من لقسام ا َ
حل َسن .ومل يكن َي ْقس ُ
َ
والضاعيف
احلديث إىل صحيح ،وحسن ،وضعيف ،بل إىل صحيح ،وضاعيف.
ُ

لثرا يدف ُعه ،وال ُ
إمجااع عاىل
قوٍّ صاحب ،وال
عنده
ٌ
ُ
مراتب .فإذا مل جيد يف الباب ً
ُ
األئمة األربعاة ،إال
خالفِه ،كان
العمل به عنده لوىل من القياس .وليس لحدٌ من َّ
و و مواف ُقه عىل ذا األصل ،من حيث اجلم ُة ،فإنَّه ما منه لحادٌ إال وقاد قادَّ م
َ
احلديث
الضعيف عىل القياس .
َ
()4

ُ
القياس عند الَّضورة:
اخلامس:
األصل
ُ
ُ

ٍ
(فإذا مل يكن عند اإلمام لمحدَ يف املسألة َن ٌّ  ،وال ُ
لحاد
قوٍّ الصاحابة ،لو

ٌ
القيااس ا
ضعيف ،عَادَ ٍّ إىل األصال اخلاامس ا و او
مرسل ،لو
لثر
ٌ
ُ
منه  ،وال ٌ
( ) «مسائل اإلمام لمحد» رواية إسحاق بن إبرا ي النيسابوري ( ) 21 /4برق (.) 844
(« )4إعالم املوقعني» ( 11 /4ا  )12ط ابن اجلوزي« ،املدخل» البن بدران (ص2 :

151

).
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الشاافعي عان القيااس،
ساألت
فاستعم َ ُه ل َّضورة ،وقد قاٍّ يف كتاب اخلَالٍَّّ:
ُ
َّ
لَّضورة ،لو ما ذا معناه) .
فقاٍّ :إنَّام ُي ُ
صار إليه عند ا َّ ُ
( )

ِ
ِ
َ
بإساناٌهَّ ،
وقد َ
اوين قااٍّ:
وي،
إساامعيل
ساق لبو
األنصااري اهل َ َار ُّ
ُّ
لن املَْ ْي ُم َّ
سا ِ
الشااافِ ِع َّيَ :عا ِ
ان ا ْل ِق َيا ِ
ااس َف َقا َ
محاادَ باان حنباال َي ُقا ُ
اوٍَّ :سا َاأ ْل ُت َّ
ااٍِّ :عنْاادَ
ام ْع ُت َل ْ َ
َ
الَّضور ِ
ات .
َّ ُ َ
()4

ت ك ُل ُ
صوٍّ اإلمام لمحدَ  :التي َيصدُ ر عنها يف االساتدالٍّ ،والتوقيا ِع عان
ِ
وفروعاه ،و اي
عوٍّ ع يها يف ضبط ُلصوٍّ الدر ين،
َر رب العاملني ،ويعتص ُ َبا ،و ُي ر
الصاحابة الكارام ،الاذين َش ِ
اهدُ وا
والسانَّة ،وفها
َّ
نصوص َ
ُ
الاو ْح َيني؛ الكتااب ُّ
توسع يف ٌعوى إمجاع ،لو قي ٍ
التنزيل ،و َف ِق ُهوا الت َ
َ
اس لو تع يل .وكاان:
َّأويلٌ ،ون ُّ
لشدَّ رصام ًة يف االلتزام َبذه األُصوٍّ يف مسائل االعتقاٌ ،لعظي َخ َط ِر اا ،وبع ِ
اد
ُْ
َ
السنَّة لن خيرت َقها ُ
قوٍّ ٌَ ِخيل.
فح َمى
َ
َل َث ِر اَ ،
ور ُّ
وسدَّ ُث ُغ َ
جناب التَّوحيدَ ،
***

( ) «إعالم املوقعني» (« ،)18 /4املدخل» البن بدران (ص1 :

).

(« )4ذم الكالم ول ه» ( ،)24 ،48 /2تأليف :لب إسامعيل عبد اهلل بن حممد بان عايل األنصااري
اهلروي( ،املتوىف ،) 29 :حتقيق :عبد الرمحن عبد العزيز الشبل ،طبعة :مكتبة الع اوم واحلكا ا
املدينة املنورة ،الطبعة :األوىل2 9 ،

21
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ُ
ُ
الثالث
املبحث

فات اإلمام أمحدَ
ُمؤ َّل ُ
حل ِديثياة؛
يكتب إال
وضع ال ُكتُب ،ومل يكن
كر ُه
َ
ُ
َ
الكتاب ا َ
كان اإلما ُم لمحدُ َي َ

الرساائل ىف العقيادة.
كا «ا ُملسند» ،و«الز اد» ،و«فضاائل الصاحابة» ،وبعا
َّ
ينسب لإلمام لمحد من ُمؤ َّلفات لغ ُبه وقع جواب ًا ألسئ ٍة من ُطالَّبِاه،
واملطبوع ِما
ُ
ُ
لو رسائل منه لبع

والكتب التي قصد ا بالتأليف ق ي ٌة جدً ا.
لصحابه.
ُ

ِ
ِ
إظهار
كبري ىف
وقد كان البنَ ْيه عبد اهللَّ ،وصالح ،ولصحابه ،وتالمذته جهدٌ ٌ
ِع ْ ِمه ،ون ْ ِ
َْش ما ُلثِ َر عن ُه .قاٍّ اب ُن القي ( :وكان ا ريض اهلل عنه اا شاديدَ الكرا اة

ْتاب كال ُماه ،ويشاتدُّ
ُيب جتريدَ احلاديث ،ويكار ُه لن ُيك َ
لتصنيف ال ُكتُب ،وكان ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
لكثار مان
ع يه جدً ا ،فع َ اهلل ُح ْس َن ن َّيته ،و َق ْصده ،فكُت َ
ب مان كالماه ،وفتاوا ُهُ ،
ِ
بأكثر ا ،ف َي ُفتْنا منها إال الق ُ
ومجاع
يال،
ثالثني ِس ْف ًرا ،وم َّن اهلل ،سبحانه ،ع ينا
َ
اخلَ ُ
ات
نحو عْشين ِسا ْف ًرا لو
الٍّ ن
ور ِو َي ْ
ُصوص ُه يف «اجلامع الكبري» ،فب َ َ
َ
لكثارُ ،
َ
وحدر َ
السانَّة،
فتاويه ،ومسائ ُهُ ،
ث َبا َق ْرنًا بعد قرن ،فصارت إما ًما و ُقدْ و ًة أل ال ُّ
ِ
اختالف َط َب ِ
قاِت ) .
عىل
ِ
وصدق اب ُن الق ري َّ :
َ
إجابات اإلماام لمحادَ بان
فإن َ
كتب املسائل ،التي تض ُّ
ِ
ِ
بي :ماا ُي ِ
ذكر احلااف ُِ َّ
قاار ُب
الاذ ُّ
حنبل ،عىل لسئ ة تالميذه يف ال ُع ُ وم املخت فةَ ،
( )

ُ
الشيخ بكر لبو زيد :يف كتابِه« :موارٌ ابن القاي
سبع ًة ولربعني جامع ًا هلا .كام ذكر
( ) إعالم املوقعني عن رب العاملني )28 /4( :ط ابن اجلوزي.
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يف كتبه» سبعني جامع ًا هلا!.
ويمك ُن تقسي ُ ُمؤ َّلفات اإلمام لمحدَ  ،من الناحية الفنرية ،إىل لربعة لقسام:

القسم األول :كتب حققت ،وطبعت  ،و ي:
ُ
( )

ولعظمهاا ،و او موساوع ٌة يف
 1ـ املسند :و و ل ُّ كتاب اإلماام لمحاد،
ُ

لساس ال يمكن االستغنا ُء عنه.
ومصدر
احلديث النبوى،
ٌ
ٌّ

لعال لحسانَها ،مان جهاة ِ
وقد ُطبع الكتاب عدَّ ة طبعاتَّ ،
العناياة بضابط

الكتاب ،طبعة املكنز ،بإِاف العالمة املُحدر ث ٌ /لمحد معبد عبد الكري  ،ول

ِميزاِتا:

ِ
حتقيق «املسند»
ُ
ـ االعتام ٌُ عىل ل خمطوطات «املسند» ،ولوثقها ،حيث َت َّ
نفائس النسخ اخلطية ِ
ِ
صالح من
عىل ثامن وثالثني نسخة ،فيها َقدْ ٌر
بالغة اإلتقاان،
ٌ
ِ
التفرٌ بست عْشة نساخة
الرواة واملُسندين ،مع ُّ
املقروءة عىل غري واحد من لبرز ُّ

ناٌرة ،يطبع ع يها «املسند» ألوٍّ مرة.

ِ
مائاة
لكثار مان
ـ استدراك عىل مجيع الطبعات السابقة يف موضاع واحادَ ،

ُ
األحاٌياث مان ( )42282إىل ( )42141عاىل تارقي املكناز،
حاديث ،و اي
األوٍّ :يف ُمساند لب
واستدراك عْشاة لحاٌياث يف موضاعني آخارين :املوضاع َّ

( ) ناك بع

املؤلفات التي نسبت لإلمام لمحد ،و ي يف الواقع جزء من مؤلف آخر ،مثال جازء

فيه لحاٌيث روا ا لمحد ابن حنبل عن الشافعى ،ومثل :مسند ل ل البيات ،ألمحاد ابان حنبال،

فإهنام جزءان من املسند.

22
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سعيد اخلُدري ،األحاٌيث مان (421

) إىل (412

مسند ابن عباس األحاٌيث من ( )2429إىل (.)2421

) ،واملوضاع الثااين :يف

ـ االستعان ُة يف توثيق النَّ ر  ،وتقوية االختيار ،فايام اخت فات فياه الن ُ
ُّساخ،

بعدٌ من املصاٌر الوسيطة ،وبع

ت ك املصاٌر ُي َعدُّ نسخة فرعية من «املساند»،

حل َّفاِ املعتربين.
موثقة بمراجعة لحد ا ُ

لوضاح
السندي عىل «املسند» ،و ي حاشية ُم ِه َّماة،
َ
ـ االعتام ٌُ عىل حاشية ر

ندي كثريا من ُمشكالت األساانيد واملتاون ،مان َّلوٍّ املُساند إىل ِ
آخاره،
فيها ر
الس ُّ ً

وا ت َّ فيها ببيان تعدُّ ٌ الن َُّسخ واختالفها.
ـ ذكر ل

ُ
بحيث ال يضيع عىل القارئ يش ٌء ِمَّاا
ُفروق النسخ يف اهلوام ،

يف األُصوٍّ اخلط َّية من الفوائد.

ـ ضبط الن ر ضبط ًا كام ً
ال؛ َسندً ا و َم ْتنًا ،مع االعتناء بذكر ما وجادوه مان

الضبط يف النُّسخ اخلطية املعتمد ع يها.

وغري ذلك من املم ريزات الكثارية التاي يمكان معرفتُهاا بمراجعاة مقدماة

التحقيق .
( )

كام طبع الكتاب بتحقيق ُمموعة مان ط باة الع ا  ،حتات إِاف الشايخ

شعيب األرناؤوط ،والدكتور عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي ،وَبا خدما ٌة طيباة

( ) «مسند اإلمام لمحد بن حنبل» (ص ،)12 :تأليف :لب عبداهلل لمحد بن حنبال الشايباين ،طبعاة:
ٌار املنهاٌ ،حتقيق ُمموعة من الباحثني ،بإِاف ٌ /لمحد معبد عبد الكري .
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ختريج لحاٌيثه ،واحلك ُ ع يها.
ل كتاب من حيث
ُ
كام طبع ليض ًا ،طبع ًة حمققة ،خمرجاة ،موافقا ًة ل معجا املفهارس أللفااِ

احلديث ،بعناية :حسن بن عباس بن قطب ،وآخرين .وطبعتاه مؤسساة قرطباة،

ومكتبة اخلراز.

ِ
ُ
بتحقيقه
ويص اهلل عباس ،وحصل
الشيخ
 2ـ فضائل الصحابة :وقد ح َّققه
ُّ

عىل ٌرجة الدكتوراه .وطبعته ٌار رماٌي.

 3ـ الرٌ عىل اجلهمية والزناٌقة :طبع طبعاات كثاريةَّ ،
لعال لفضا َها التاي

بتحقيق ٌغ

ابن شبيب العجمي ،وطبعته ٌار غراس ،و و بتقادي الشايخني:

صالح الفوزان ،وصالح آٍّ الشايخ .كاام حققاه ،وع اق ع ياه .ٌ ،عباد الارمحن
عمرية ،عام . 281

ِّسا د،
 4ـ ُمموع رسائل لإلمام لمحاد يف العقيادة :برواياة ُمسادَّ ٌ بان ُم َ ْ

و ُع ْبدوس بن مالك العطار ،وحممد بان عاوف الطاائي ،واحلسان بان إساامعيل
ُ
اخلالٍّ،
الربعي ،وحممد بن محيد األندراين ،ولمحد بن جعفر اإلصطخري ،روا ا
َّ

وذكر ا لبو يعىل يف «الطبقات» ،واب ُن اجلوزي يف «مناقاب اإلماام لمحاد» ،وابا ُن

مف ح يف «املقصد األرشد» ،وقد طبعت بتحقيق عبد العزيز السريوان ،بدار قتيبة
بدمشق ،عام . 249

 5ـ الورع :طبع ألوٍّ مرة يف القا رة ،سنة ( ) 224بدون عناية .ثا يف

عام 242
24

حققته الدكتورة :زيناب إبارا ي القااروط ،اعاتامٌ ًا عاىل النساخة
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املطبوعة عام  . 224ث طبعه اعتامٌ ًا عىل ذه النسخة املطبوعاة ليضا ًا :حمماد
السعيد بن بسيوين زغ وٍّ عام  . 242ث طباع طبعاة جيادة ،بتحقياق سامري

الز ريي ،وطبعتها ٌار العاصمة.

 6ـ األِبة :طبع طبعات كثرية من لحسنها طبعة حديثة خرجت يف ربيع

األوٍّ 222

بتحقيق الشيخ ٌ /عيل املرشد.

 7ـ الز د :وقد طبع الكتاب عدة طبعات ٌون عناياة ع مياة ،إىل لن جااء

األستاذ :حممد جالٍّ ِف ،وحققه حتقيق ًا ال بأس به .ث حققه ،ورق نصوصه،

وفهرسها األستاذ :حممد السعيد بن بسايوين زغ اوٍّ .ويعمال عاىل حتقيقاه مناذ
سنوات الدكتور /عامر حسن صربي .وقد ذكر لنه حققه عىل تساع خمطوطاات،

ومن املتوقع طباعته قري ًبا.

قاٍّ شيخ اإلسالم( :ولجوٌ ما صنف يف ذلك« :الز د» لإلمام لمحد ،لكنه

مكتوب عىل األسامء ،و«ز د» ابن املبارك عىل األبواب .و ذه الكتب يذكر فيهاا

ز د األنبياء ،والصحابة ،والتابعني) .
( )

الز ْ د كتا ًبا ً
حافال َعظِ ًيام مل ُي ْسا َبق إىل مث ِاه،
وقاٍّ اب ُن كثري( :وقد َصن َ
َّف يف ُّ

ُ
ُ
يأخذ باام لمكناه مان ذلاك:
املقطوع به لنه كان
واملظنون ،بل
ومل ي حقه لحدٌ فيه.
ُ
َ
وجعل جنَّ َة الفرٌوس ُمنْق َب ُه ومأواه» .
ولكرم مثواه،
()4

( ) ُمموع الفتاوى (

.)194 /

( )4البداية والنهاية ( ،)28 / 2تأليف :لب الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري ،حتقيق :عبد اهلل بن=
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مارارا
 8ـ الصال ُة وما ي ز ُم فيها :نق هاا لباو يعاىل يف «الطبقاات» ،وطباع
ً

طبعات مفرٌة ،منها طبعة قديمة بعناية مجاعة من الع امء.

 9ـ الع ل ومعرفة الرجاٍّ رواية عبد اهلله :طباع بتحقياق الشايخ ويص اهلل

عباس ،طبعته ٌار القبس.

 11ـ معرفة الرجاٍّ وع ال احلاديث رواياة املاروزي وصاالح بان لمحاد

وامليموين :طبع ليض ًا بتحقيق رائاع ل شايخ ويص اهلل عبااس ،طبعتاه ٌار اإلماام
لمحد.

 11ـ سؤاالت لب ٌاوٌ ألمحد ابن حنبل يف جرح الرواة وتعادي ه  :طباع

بتحقيق زياٌ املنصور.

 12ـ األسامي والكناى برواياة صاالح :طباع يف ٌار األق

بتحقيق :عبد اهلل اجلديع.

ا بالكويات،

 13ـ لحكام النساء برواية اخلالٍّ :طبع بتحقيق :عمرو عبد املنع سا ي ،

طبعته مؤسسة الريان ل نْش والتوزيع.

 14ـ مسائل اإلمام لمحد ابن حنبل وإسحاق بان را وياه :إلساحاق بان

منصور بن َبرام ،املعروف بالكوسج .حقق يف لرباع رساائل ٌكتاوراة ،وطبعتاه

عامٌة البحث الع مي ،باجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية.

= عبد املحسن الرتكي ،طبعةٌ :ار جر ل طباعاة والنْشا والتوزياع واإلعاالن ،الطبعاة :األوىل،
2 9

26

ا  881م.
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 15ـ مسائل اإلمام لمحد ابن حنبل رواية ابنه لب الفضل صالح :طبع بتحقياق

شام بن عيل بن عبد الكري  ،وعيل بن إبرا ي بن مصطفى ،بإِاف :لب معاذ،

طارق بن عوض اهلل بن حممد ،وطبعته مكتبة ابن تيمية ،بمِّص ،كاام طباع طبعاة

لخرى ،ي يف األصل رسالة ٌكتوراه ،حتقيق وٌراسة وتع يق :فضل الرمحن ٌين

حممد؛ ا ت بطبعه ولِف ع يه عبدالو اب عبدالواحد اخل جي.

 16ـ مسائل لمحد برواية لبى ٌاوٌ السجستاين :طباع بتحقياق :لب معااذ،

طارق بن عوض اهلل بن حممد ،وطبعته مكتبة ابن تيمية ،بمِّص.

 17ـ مسائل لمحد ابن حنبال رواياة ابناه عباد اهلل :طباع بتحقياق :ز اري

الشاوي  ،وطبعه املكتب اإلساالمي ،باريوت .كاام حقاق يف رساالة ٌكتاوراه،

بتحقيق الشيخ :س يامن املهنا.

 18ـ مسائل لمحاد ابان حنبال رواياة إساحاق بان إبارا ي النيساابوري

املعروف باابن اانئ :بتحقياق :ز اري الشااوي  ،وطبعاه املكتاب اإلساالمي،

بريوت.

 19ـ مسااائل اإلمااام لمحااد يف اجلهاااٌ روايااة لب بكاار املااروزي :حققااه

ٌ .عبد الرمحن بن عيل الطريقي .طبع بمج ة جامعاة لم القارى لع اوم الْشايعة

وال غة العربية وآٌاَبا ،املج د ( ) 1العدٌ ()22ربيع األوٍّ . 241

 21ـ مسائل لمحاد برواياة عباد اهلله بان حمماد بان عباد العزياز البغاوي،

املعروف بابن بنت منيع :طبعته ٌار العاصمة ،بتحقيق حمموٌ احلداٌ ،كاام طبعتاه
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مؤسسة قرطبة بتحقيق عمرو عبد املنع س ي  ،كام طبع يف ٌار الفاروق احلديثاة،

بتحقيق لب عمر ،حممد األز ري.

 21ـ مسائل حرب بن إسامعيل الكرمااين :وُيتاوي عاىل مساائل كثارية

لإلمام لمحد واإلمام إسحاق بن را ويه .وال ُيعرف من الكتاب ا الياوم ا ساوى
قطعتني:

األوىل :تبدل يف لثناء كتاب الطهارة ،وتنتهي يف لثناء كتااب الصاالة ،وقاد

حققه الشيخ وليد الفريان ،وطبعته ٌار ابن األثري ،لكنه ناق

 ،ومل يقاف الشايخ

عىل املخطوطة كام ة ،ث طبع ذا اجلزء كام ً
ال بتحقيق حممد بن عبد اهلل الِّسيع.

الثانية :تبدل يف لثناء كتاب النكاح ،وتنتهي بنهاياة الكتااب .وقاد ُحققات
ٍ
رسالة جامعية ل شيخ ٌ .فايز بن لمحد حابس ،ث ُطبعت القطع ُة
القطعة الثانية يف

نفسها بعناية الشيخ ٌ .نارص بن سعوٌ السالمة.
ُ

 22ـ كتاب ل ل امل ل والرٌة والزناٌقة وتاركي الصالة :جزء مان كتااب

اجلامع لع وم اإلمام لمحد ألب بكار اخلاالٍّ ،وقاد طبعتاه ٌار الكتاب الع مياة،

بتحقيق سيد الكِّسوي ،وقد حقق يف رسالة ٌكتوراه ل باحث :إبرا ي بان محاد

الس طان ،بجامعة اإلمام حممد بن سعوٌ اإلسالمية ،ومل يطبع بعد فيام لع .

 23ـ كتاب الوقوف والوصايا برواياة اخلاالٍّ عان لمحاد :وقاد حقاق يف

رسالة ٌكتوراه ل باحث :عبد اهلل لمحد عيل الزيد ،بجامعة اإلمام حممد بن ساعوٌ
اإلسالمية ،وطبعته ٌار املعارف.
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 24ـ كتاب السنة ل خالٍّ :مجع يف معظمه نصوص اإلماام لمحاد ،بال إن

االس املوجوٌ عىل خمطوطته و(املسند من مسائل لب عبد اهلل لمحد بن حممد ابن

حنبل :رواية لب بكر اخلالٍّ!) وقد حقاق قسا مناه ،رساالة ٌكتاوراه باجلامعاة
اإلسالمية بتحقيق الدكتور /عطية الز اراين ،ثا لكمال الكتااب ،وطبعتاه ٌار

الرايااة يف ساابعة ُم اادات .و ااذه الطبعااة ،لألساافَ ،بااا الكثااري ماان األخطاااء

والتصحيفات ،بل ال تكاٌ خت و صفحة منه من ذلك .وقاد طباع الكتااب يف ٌار
الفاروق احلديثة ،و ي لفضل بكثري مان طبعاة الراياة ،وإن كانات حتتااٌ ملزياد

ضبط.

القسم الثاين :كتب حققت ومل تطبع ،فيام لع  .و ي:
 1ـ مسائل اإلمام لمحد ابن حنبل برواية األثرم ،من لوٍّ كتاب الطهارة إىل

هناية ِوط الصالة :مجع ًا وٌراسة :إعداٌ :مها بنت س يامن بن نارص.

 2ـ مسائل اإلمام لمحد ابن حنبل برواية األثرم ،من صفة الصالة إىل آخار

كتاب الزكاة :مجع ًا وٌراسة ومقارنة :إعداٌ :نورة بنت عبداهلل بن حممد املط ق.

 3ـ مسائل اإلمام لمحد ابن حنبل برواية األثرم ،من لوٍّ بااب الصايام إىل

هناية باب املساقاة واملزارعة :مجع ًا وٌراسة :إعداٌ :فاتن بنت حمماد بان عباد اهلل

املْشف.

 4ـ مسائل اإلمام لمحد ابن حنبل برواية األثرم ،من لوٍّ باب اإلجاارة إىل

هناية كتاب اإلقرار :مجع ًا وٌراسة :إعداٌ عبري بنت عيل املديفر.
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 5ـ مسائل اإلمام لمحد ابن حنبل برواية لب طالب لمحد بن محيد املشاكاين،

من كتاب الظهار إىل هناية كتاب احلرابة :وقد حقق يف رساالة ماجساتري ل باحثاة
لسامء بنت عبد الرمحن الرشيد يف جامعة اإلمام حممد بن سعوٌ اإلسالمية.

 6ـ مسائل اإلمام لمحد الفقهية برواية حنبل :مجعا ًا وٌراساة ،ماع املقارناه

ل مرجوح منها ٌاخل املذ ب ،ل باحث يوسف حممد لمحد سقي.

 7ـ مسائل اإلمام لمحاد ابان حنبال برواياة عباد امل اك بان عباد احلمياد

امليموين( :العباٌات) إعداٌ الباحث :ما ر بن محد املعيقيل.

 8ـ مسائل اإلمام لمحد ابن حنبل ،برواية عبد امل ك بن عباد احلمياد امليماوين،

من لوٍّ (كتاب النكاح) إىل هناية (كتاب اجلنايات) ،ل باحاث :عباد الكاري بان

حممد بن عبد الرمحن بن س ي املزيني.

 9ـ مسائل اإلمام لمحد ابن حنبل الفقهية برواية مهناا بان ُيياى الشاامي:

مجع ًا وٌراسة ،ل باحث :إسامعيل غازي لمحد مرحبا.

 11ـ مسائل اإلمام لمحد الفقهية يف العباٌات اخلمس ،عدا احلاج ،برواياة

لب بكر لمحد بن حممد املروزي :مجعا ًا وٌراساة ،ل باحاث :عبادالرمحن بان عايل

الطريقي.

 11ـ مسائل اإلمام لمحد الفقهية املنصوصة عنه يف طبقات احلناب اة ،البان

لب يعىل ،يف العباٌاتٌ :راسة وترتيب :عائ

بن فدغوش احلارثي.

 12ـ مسائل اإلمام لمحد الفقهية املنقولة عنه يف طبقات احلناب ة ،البان لب
31
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يعىل ،يف غري العباٌاتٌ :راسة وترتيب .ٌ :عبدالرمحن بن صالح الغفييل.
القسم الثالث :املؤلفات املخطوطة:
األمحدي يف كتابه الق ري « :املساائل والرساائل املروياة
ذكر الدكتور س يامن
ُّ

عن اإلمام لمحد بن حنبل يف العقيدة» عد ًٌا من ُمؤ َّلفات اإلما ِم لمحادَ بان حنبال:
تزاٍّ يف عداٌ املخطوطات .ولغ ب ما ذكره طبع بعد ِ
التي ال ُ
تأليفاه لكتاباه وِماا
ُ

ذكره ومل لقف ع يه مطبوع ًا:

والسنَّة.
 1ـ خمتِّص يف لصوٍّ الدر ين ُّ
 2ـ الناسخ واملنسوخ.
 3ـ الثالثة لحاٌيث التي روا ا اإلمام لمحدُ عن النبي ﷺ يف املنام.
القص

لقارب إىل
الساريوان لناه مباال ٌ فيهاا ،ولهناا
وذكر
ُ
ُ
املحقاق عبادُ العزياز ر
 ،واحلكايات .
( )

 4ـ جواب اإلمام لمحد عن سؤاٍّ يف خ ق القرآن.
 5ـ قصيدة ىف املوت واآلخرة.
 6ـ السنة الصغري.
( ) «العقيدة» رواية لب بكر اخلالٍّ (ص ،)44 :تأليف :لب عبد اهلل لمحد بن حمماد بان حنبال بان
الٍّ بن لسد الشيباين (املتوىف ) 42 :حتقيق :عبد العزيز عز الدين السريوان ،طبعةٌ :ار قتيباة ا

ٌمشق ،الطبعة :األوىل. 249 ،
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القسم الرابع :كتب يظن لهنا مفقوٌة:
ذكر الدكتور ُس يامن األمحدي يف كتابه املذكور عاد ًٌا مان املؤلفاات التاي
كتب اإلمام لمحد ،لو ذكر ا بع

ذكرت ىف ثنايا بع
مفقوٌة و ي:

من ترج له ،ويظن لهناا

 1ـ اإلرجاء.
 2ـ اإلمامة.
 3ـ اإليامن برواية عبد اهلله بن لمحد ابن حنبل ،وبرواية احلسني بان احلسان

الرازي.

 4ـ التاريخ.

 5ـ التفسري .
( )

ِ
لن لإلمام لمحدَ كتاب ًا يف التفسري فقاٍَّ ( :م ِ
ام ُع ِ ََب َ
بي َّ
اري)
اذا (ال َّت ْفس ْ
ازلنَاا ن َْس َ
( ) وقد لنكر اإلما ُم الذ ُّ
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ان
اريَ ،قادْ َسام َع م ْ
الكَبِ ْري ألَ ْمحَدَ  ،ع ََىل َل ْلسنَة ال َّط َ َبةَ ،وع ُْمدَ َ ُِت حكَا َي ُة ا ْب ِن املُنَاٌي َ ذهَ ،و ُ َ
او كَبِ ْ ٌ
ِ
ِ
ِ
جاوٌ َ َ
اذا
ربنَاا عَ ا ْن َو
َجدر هَ ،و َع َّباس الدُّ ْو ِر ريَ ،ومن عَ ْبد اهللِ بن َل ْمحَدَ َ ،لك ْ
ان َماا ر َلينَاا َل َحاد ًا َل ْخ َ َ
َان َله وجوٌَ ،لو ل ِ َيش ٍ
ِ
ِ
اء ِمنْا ُهَ ،لن ََس ُ
اخو ُهَ ،والع َتنَاى
اسة منْ ُهَ ،و َل ْو ك َ ُ َ
(ال َّت ْفس ْري)َ ،والَ َب ْعضهَ ،والَ ك َُّر َ
ْ ْ
اان الب ْغادَ ِ
ِ
ِ
حل َّصا ُّ وا َذل ِ َ
اكَ ،ولن ُِقال إِ َل ْينَااَ ،و ْ
ني ِيف
اٌ ري ْ َ
الشات ُِه َرَ ،و َل َتنَاا َف َس َلع َي ُ َ
بِ َذل َك ط َب ُة الع ْ َ ،و َ َ

َحت ِصي هَ ،و َلنَ َقل ِمنْ ُه ا ْب ُن َج ِر ْير َف َم ْن َب ْعدَ ُه ِيف ت َف ِ
اسري ِ َ .والَ ا َواهللِ ا َي ْقت َِِض َل ْن َيك ُْو َن ِعنْد ِ
اإل َماام
ِ
ِ
ِ
ْش ْو َن َللف َح ِد ْيثَ ،فإِ َّن َ َذا َيكُاون ِيف قادر ( ُم ْسانَده)َ ،ب ْال َل ْك َثار
َل ْمحَد يف ال َّت ْفس ْري مائَة َل ْلف َوع ْ ُ
الض ْعفُ ،ث َّ ِ
مهاذب ًا َع ِ
َّ
اك ،لك َ
اإل َمام َل ْمحَدَ ،ل ْو َمج ََع َش ْيئ ًا ِيف َذل ِ َ
ان َ
املشاا ري،
ُاو ُن ُمنَ َّقحا ًا،
بِ َّ
َاان َيك ْ

ِ
ِ
قالُ .ثا َّ ِ
جل ْهدَ ،ب ِل َل ه
َف َي ْصغُر لِ َذل ِ َك َح ْجمهَ ،ولك َ
اإل َماام
ْشة آالَف َحد ْيث بِا َ
َان َيك ُْو ُن َن ْحو ًا م ْن عَ ْ َ
َل ْمحَد ،ك َ
َان الَ َيرى الت َّْصن ِ ْيفَ ،و َ َذا كِتَاب (املُ ْسنَد) َل ُه َمل ْ يصنرفه ُ َوَ ،والَ رتَّبهَ ،والَ اعتنَى بت َْه ِذ ْيبه=،
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 6ـ جوابات القرآن.
 7ـ حديث الشيوخ.
 8ـ حديث شعبة.
 9ـ طاعة الرسوٍّ برواية صالح بن لمحد.
 11ـ الفرائ

.

 11ـ فضائل ل ل البيت.
 12ـ املقدم واملؤخر ىف كتاب اهلله.
 13ـ املناسك.
 14ـ نفى التشبيه.
***
ِ
= َب ْل ك َ
لو َلده ن َُسخ ًا َو َلجزَ اء ًاَ ،و َي ْأمرهَ :لن َض ْع َ َذا ِيف ُم ْسن َِد ُفالَنَ ،و َ َذا ِيف ُم ْسانَد ُفاالَن.
َان َي ْر ِو ْيه َ
ِ
ِ
ُنَ ،فبغدَ اٌ َمل تَزَ ٍّ ٌَ َار اخلُ َ َفااءَ ،و ُق َّبا َة ِ
اإل ْساالَم،
َو َ َذا (ال َّت ْفس ْري) الَ ُوجوٌ َل ُهَ ،و َلنَا َل ْعتَقدُ َل َّن ُه َمل ْ َيك ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
عصاارَ ،و َلا ُه َتال َِم َ
اذ ٌة كِ َباار،
السنَنَ ،و َمل ْ َيزَ ٍّْ َل ْمحَد ف ْي َها ُم َع َّظا ًام ِيف َساائ ِر األَ َ
َو ٌَ َار احلَد ْيثَ ،وحم َّ َة ُّ

اب َل ْص َح ٍ
اح َها َجا ْي ُ املَغُاوٍَّ ،و َج َارت ِ ََباا ِما َن
ابَ ،و َ ُ َّ َج َّرا إِ َىل بِاألَمسِ ،ح ْ َ
است َب َ
َو َل ْص َح ُ
ني ْ
ت بِ ِ
ِ
ِ
ِ
اه
اار ْ
الدر َماء ُسيوٍَّ ،و َقد ْاشت ُِه َر بِ َب ْغدَ ا ٌَ ( َت ْفس ْري) ا ْبن َج ِر ْي ٍرَ ،وتَزَ َ
اح َ ع ََىل َحتْصي ه ال ُع َ َامءَ ،و َس َ
الر ْك َبانَ ،و َمل ِ
كرب ِمنْ ُهَ ،و ُ َو ِيف ِع ْ ِ
ُيتَمال َل ْن
ْش ْي َن ُُم َ َّ دَ ةًَ ،و َما ْ
نعرف مث َه ِيف َم ْعنَا ُهَ ،والَ ُل رلف قب َه َل َ ُ
ُّ
ْ
ْشين َل ْلف ح ِديث ،ب ْل َلع َّه َمخْس َة َع َْش َللف إِسن ٍ
ِ
َاٌَ ،ف ُخ ْذ ُهَ ،ف ُعدَّ ُه إِ ْن ِشئ َْت) «سري لعالم
َيك ُْو َن ع ْ ِ ْ َ
ْ
َ ْ َ َ ُ َ
َ

النبالء» ط الرسالة ( .)144 / 2ويف ذا التقرير مقنع.
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ُ
ابع
الر ُ
املبحث َّ

ِ
أﻫم
مسائل االعتقاد عند اإلمام أمحدَ
ُّ
حني َح َّل زم ُن اإلمام لمحدَ  22( :ا  ،) 42يف النرصف الثاين من القارن

الكبار قاد للقات بجراهناا
البدع
األوٍّ من القرن الثالث ،كانت
ُ
الثاين ،والنصف َّ
ُ
مقاالت لصحاَبا ،وٌخل املس مون يف ِس َجاٍّ،
بني ظهراين املس مني ،واشتهرت
ُ
ِ
ِ
مفاصل االعتقاٌ .وكان املُحادر ُثونُ ،يم رث اون َص َّاام َم األماان ،ووثيقا َة
وجدَ اٍّ يف
ِ
ِ
ِ
وتعظايمه
والسانَّة،
اعتصامه بن ُُصوص
الض َامن لعقيدة األُ َّمة ،بفضل
َّ
الكتااب ُّ
ِ
وحتذير منه.
هلا ،و َن ْب ِذ ملِا ُس رمي با (ع الكالم)،
باب ترمجة ُكتُاب
ويف زمن املأمون
خاصة ،انفتح ُ
العباس ( 89ا َّ ) 4 9
ر

ُ
شايوخ االعتازاٍّ ،وصاا ُغوا منهاا
اليونان ،وتعريب ف سافة اإلغرياق ،فت َّق َفهاا

طالئاع ال ُّط ُارق
السنَّة .كام نشاأت
ُ
منظوم ًة كالمية ،بإزاء منهج املُحدر ثني ،و ُمتون ُّ
تنزع إىل ٍ
والس ُ وك،
لون من الن ُُّسك
الصوف َّية ،التي ِ ُ
ُّ
عي ،يف التقريرُّ ،
األعجمي البِدْ ر
ر
خالف ما كان ع يه الصحاب ُة ،والتابعون ،من ِص َّحة العباٌة ،وسالمة العبارة.
ِ
األجاواء املحموماة ،املُكت َّظاة باملَقااالت
وولِدَ لمحادُ  :يف بغادا ٌَ ،يف ت اك
ُ

ِ
ِ
ليكتساب مناعا ًة
السا َف،
حماضن املُحادر ثني،
والس َجاالت ،ولوى إىل
َ
وُماالس َّ
ر
السنَّة املحمدية مان لفاواه
ويرتشف
طبيعي ًة ِضدَّ عواٌي ال َعدْ َوى البدعية،
َ
َ
رحيق ُّ
ازٍّ عان ال َّ َغ ِ
بم ْع ِ
الزائغاون،
اط القاائ الاذي ُُيدر ُثاه َّ
ال ُعدُ وٍّ ال رث َقات .ومل يكانَ :
ِ
املُتَتبعون ل متشابه ،بل لٌركه ِ
ماي الادَّ قيق،
بح رسه
ر
اإلياامين العمياق ،و َف ْهماه الع ر
ُ
ر
34
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ِ
بم ْن سابقه مان
لبعاٌه ومآالتِه ،ث
وس ْ ِرب
َ
انتصب ل َّر رٌ ع يه ،والتحذير منهُ ،لسو ًة َ
َ
الس َف ،حتاى صاار ل نااس إماما ًاَ ،ي ْصادُ ُرون عان قولِاه،
ولئمة َّ
ُشيوخ الدر ينَّ ،
و ُي َع رو ُل َ
السنَّة.
ون ع يه يف إصابة ُّ

التصنيف ،بل كان ِ
ينف ُار منا ُه ،ويكتفاي
ومل يكن لمحدُ  :ا كام تقدم ا يشتهي
َ

بالرواية ،ويارى فيهاا ُغنْيا ًة وكفايا ًة ،غاري إن ُُم ْ َرياات احليااة ،وجتادُّ ٌ الناوازٍّ،
ر

َ
فرض نوع ًا مان املُشااركة العفوياة ،واملاأثورات َّ
الشا َفوية ،التاي
وانبعاث البدع َ
ِ
رساوٍّ اهلل ﷺُ ،عرفات باسا
حفظها لصحا ُبه عنه ،كام ُيفظاون مرو َّياتِاه عان

(املسائل).

العِّصا مان
نصيب (املسائل ال َع َق ِد َّية) منها وفري ًا ،ملاا مت َّي َاز باه ذلاك
وكان
ُ
ُ

ٍ
ِس َجاٍِّ ،
ٍ
فسادَّ ٌَ ُه ،واباتال ُه
وجدَ اٍّ،
السنَّة ل قوٍّ فيها َ
وقيل وقاٍّ .ف َق َّي َ اهلل إما َم ُّ
ِ ِ
َ
األولِني ،و ُم َو رر َثه لآلخرين.
وارث ع
بحق
َّ
بف ْتنَتها املشهورة ،فث َّبتَه .فكان َ
والناظر يف املأثور عن لمحدَ  ،يف مسائل االعتقاٌ ،جيدُ ه وقع عىل ُضبني:
ُ

ُ
منثاورات ،نق هاا لصاحا ُبه ،كاام نق اوا
مساائل
أحدمها:
ساائر فتاوياه يف
ٌ
َ

األحكام.

ِ
تتفاوت طوالً ِ
االعتقااٌ)،
تتضم ُن ( ُُم ْ َم َل
وق َِّص ًا،
روايات مكتوب ٌة،
الثاين:
ُ
ٌ
َّ

ٍ
وس وك ،كتب َبا إىل َم ْن سأله مان لصاحابِه،
تحق به من وصايا،
وما ي ُ
وآٌابُ ،

ولشهر ا:
ُ

األسدي ،املتوىف سنة (.) 449
ِّس َ د
ر
 1ـ رواي ُة ُم َسدَّ ٌ بن ُم َ ْ
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 2ـ رواية حممد بن ُمحيد األندراين.

 3ـ رواية ُع ْبدُ وس بن مالك العطار ،املتوىف سنة (.) 414

الربعي.
 4ـ رواية احلسن بن إسامعيل َّ

 5ـ رواية لمحد بن جعفر اإلصطخري.

 6ـ رواية لب الفضل ،عبد الواحد بن عبد العزياز التميماي ،املتاوىف سانة

( .) 2 4

ِ
واياات املُصانر ُفون مان لصاحاب لمحادَ ؛ كاأب يعاىل يف
الر
وقد لثبت ذه ر

«طبقات احلناب ة» ،وابن اجلوزي يف «مناقبه» ،وابن مف ح يف «املقصاد األرشاد»،
ولحاٍّ إليها ُ
شيخ اإلسالم اب ُن تيمية ،وغريه ،يف حكايته لعقيدة لمحدَ .
***

ُ
مسائل اإليامن:
املطلب األول:
*
ُ

ُ
تعريف اإليامن:
املسأل ُة األوىل:
ٌ
إليامن بأنَّهٌ :
َ
وعمل ،ون َّي ٌة.
قوٍّ،
ف اإلما ُم لمحدُ ا
عر َ
َّ

قاٍّ اخلَ ُ
الٍّ :لخربين عبدُ امل ك ب ُن عبد احلميد
امليموين ،لنَّه سأٍّ لباا عباد اهلل:
ُّ

ٌ
يكون بال ن َّياة ،نعا ٌ ،
ٌ
اإليامن ٌ
ُ
ُ
وعمال،
قاوٍّ،
كيف
قوٍّ،
وعمل ،ون َّي ٌة؟ فقاٍّ لَ ( :

ون َّي ٌة ،ال ُبدَّ من الن َّية ،قاٍّ ل :النر َّي ُة متقدر م ٌة) .
( )

( ) «السنة» ( )118 /2برق ( ) 444تأليف :لب بكر لمحد بن حممد بن ارون بان يزياد اخلَ َّ
االٍّ
البغداٌي احلنبيل (املتوىف:

36

 ،) 2املحقق .ٌ :عطية الز راين ،الناٌِ :ار الراية ا الرياض= ،
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َ
ارونَّ ،
َ
سامعت
إسحاق بن إبرا ي حدَّ َثه قاٍّ:
لن
لخربين حممدُ بن لب
ُ

ٌ
اإليامن ٌ
لبا عبد اهللُ ،
ُ
وعمل ،ون َّي ٌة صاٌق ٌة) .
قوٍّ،
يقوٍّ( :
( )

ُ
ُ
اإلياامن
َّاس يقولون:
وقاٍّ
إسحاق ب ُن إبرا ي َ  :وسمعتُه يقوٍّ( :لٌركنا الن َ

ٌ
ٌ
قوٍّ
وعمل ،يزيدُ وين ُق ُ  ،ون َّي ٌة صاٌق ٌة) .
()4

ٌ
اإلياامن ٌ
َ
ويف رواية اإلصطخري ،عنهَّ ( :
ومتس ٌ
اك
قاوٍّ،
إن
وعمال ،ون َّيا ٌةُّ ،

بالسنَّة) .
ُّ
()2

ِ
تعرياف اإلياامن بأنَّا ُهٌ :
َ
قاوٍّ
االقتصاار يف
ونقل عن ُه مجاعا ٌة مان لصاحابِه
َ

ٌ
بالسنَّة.
َّمسك ُّ
وعمل ،ومل ُ
يذكروا الن َّية ،وال الت ُّ

امليماوين ،ولباو ٌاوٌ
وذي ،وعبادُ امل اك
قاٍّ اخلَال ٍَُّّ :ولخربنا لبو بكر املَ ُّر ُّ
ُّ

ِ
َ
ماين،
وح ْر ُب ب ُن
ُ
ويوسف ب ُن موسى ،وحممدُ بن لمحادَ
تاينَ ،
ر
إسامعيل الك َْر ُّ
السج ْس ُّ

ٍ
ُ
ُ
اإليامن
يقوٍّ :إ َّن ُه سمع لمحدَ ب َن حنبل ،قاٍّ( :
واصل ،واحلسن ب ُن حممد ك ُّه
ابن

ٌ
ٌ
وعمل ،يزيدٌ و َين ُق ُ ) .
قوٍّ
()2

وٍِّ ْ ( :
قاٍّ لبو ٌاو ٌََ :س ِم ْع ُت َل ْمحَدَ َ ،ي ُق ُ
و َ
اإل َيام ُن َق ْو ٌٍّ َو َع َم ٌلَ ،ي ِزيدُ َو َيانْ ُق ُ ،

=

الطبعة :األوىل2 4 ،

ا  898م.

( ) «السنة» ألب بكر بن اخلالٍّ ( )194 /2برق (.) 442
(« )4مسائل اإلمام لمحد» رواية إسحاق بن إبرا ي النيسابوري ( ) 21 /4برق (.) 982
(« )2العقيدة» لإلمام لمحد بن حنبل رواية اخلالٍّ (ص.)12 :
( )2السنة ألب بكر بن اخلالٍّ ( )194 /2برق (.) 4 4
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اإليام ِن ،واملَْع ِ
ِ
ايص ُتن ِْق ُ ِم َن ْ ِ
اإل َيام ِن) .
الص َال ُةَ ،و َّ
رب ُك ُّ ُه م َن ْ ِ َ َ َ
َّ
احل ُّجَ ،وا ْل ِ ُّ
الزكَا ُةَ ،و ْ َ
( )

ٌ
يامن ٌ
ِّس َ د( :واإل ُ
وعمال ،يزيادُ ويانق ُ ؛
قاوٍّ
وجاء يف كتابه ُملسدَّ ٌ بن ُم َ ْ
ِ
والربعاي،
زياٌتُه إذا َل ْح َسن َْت ،و ُن ْق َصانُه إذا َل َس ْأ َت)،
ُ
ونحوه يف رواية األنادراينَّ ،
واإلصطخري ...
()4

( ) مسائل اإلمام لمحد رواية لب ٌاوٌ السجساتاين (ص )222 :بارق ( ،) 111تاأليف :لب ٌاوٌ
الس ِج ْساتاين (املتاوىف:
س يامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري بان شاداٌ بان عمارو األزٌي ر

 ) 411حتقيق :لب معاذ طارق بن عوض اهلل بن حممد الناِ :مكتبة ابن تيمية ،مِّصا الطبعاة:
األوىل244 ،

ا  888م.

( )4العقيدة لإلمام لمحد ابن حنبل رواية اخلالٍّ (ص .)12 ،14 ،29 ،2 :قاٍّ شيخ اإلسالم:
(ومن ذا الباب ،لقواٍّ الس ف ،ولئمة السنة يف ((تفسري اإلياامن)) فتاارة يقولاون :او قاوٍّ

وعمل .وتارة يقولون :و قوٍّ وعمل ونية .وتارة يقولون :قاوٍّ وعمال ونياة واتبااع السانة.

وتارة يقولون :قوٍّ بال سان ،واعتقاٌ بالق ب ،وعمل باجلوارح ،وكل ذا صحيح .فإذا قالوا:

قوٍّ وعمل ،فإنه يدخل يف القوٍّ قوٍّ الق ب وال سان مجي ًعا؛ و ذا و املفهوم من لفاِ القاوٍّ

والكالم ،ونحو ذلك إذا لط ق ...واملقصوٌ نا لن من قاٍّ من الس ف :اإلياامن قاوٍّ وعمال،

لراٌ قوٍّ الق ب وال سان ،وعمل الق ب واجلوارح؛ ومن لراٌ االعتقاٌ رلى لن لفِ القاوٍّ ال يفها

منه إال القوٍّ الظا ر ،لو خاف ذلك ،فزاٌ االعتقاٌ بالق ب .ومن قاٍّ :قوٍّ وعمل ونية ،قااٍّ:

القوٍّ يتناوٍّ االعتقاٌ ،وقوٍّ ال سان ،ولما العمل فقد ال يفه منه النية ،فزاٌ ذلاك .ومان زاٌ

اتباع السنة ،فألن ذلك ك ه ال يكون حمبو ًبا هلل ،إال باتباع السانة .ولولئاك مل يريادوا كال قاوٍّ

وعمل ،إنام لراٌوا ما كان مْشوعًا من األقواٍّ واألعاامٍّ ،ولكان كاان مقصاوٌ

الارٌ عاىل

((املرجئة)) الذين جع وه قوالً فقط ،فقالوا :بال او قاوٍّ وعمال .والاذين جع اوه ((لربعاة

لقسام)) فِّسوا مراٌ ؛ كام سئل سهل بن عبد اهلل التسرتي عن اإليامن ،ما و؟ فقاٍّ :قوٍّ =
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ِ
اختالف طبقاِتاا ،فقااٍّ يف رواياة اإلصاطخري:
ور ٌَّ مقال َة املُ ْر ِجئة ،عىل
َ

قوٍّ بال ٍ
اإليامن ٌ
َ
عمل ،فهو ُم ْر ِج ٌئ ،و َم ْن زعا َّ
َ
(و َم ْن زع َ َّ
لن
لن
اإلياامن ال يزيادُ
ِ
ِ
ائ،
وال ين ُق ُ  ،فقد قاٍّ بقوٍّ املُ ْرجئة ،و َم ْن مل َير االستثنا َء يف اإليامن ،فهاو ُم ْرج ٌ
ِ
ِ
ائ ،و َما ْن زعا َّ
و َم ْن زع َّ
لن املعرفا َة
لن إيام َن ُه كإيامن جربيل واملَالئكة ،فهو ُم ْرج ٌ
تنفع يف ال َق ْب ،ال يتك َّ ُ َبا ،فهو ُم ْر ِج ٌئ) .
ُ
( )

املسألة الثانية :زياد ُة اإليامن ونقصانه:

ٍ
ِ
كثارية ،تقادَّ َم
مواضاع
زياٌة اإليامن و ُن ْق َصاانِه ،وذلاك يف
َن َّ اإلما ُم عىل
َ

بعضها ،ومنها:
ُ

ُ
ساألت
صاالح ،قااٍّ:
اخلالٍّ قاٍّ :لخربنا حممدُ بن عيل ،قاٍّ :ثناا
ما روا ُه
ُ
ٌ
العمل ،و ُن ْقصانُه ُ
ُ
ترك ال َع َمالِ ،م ْث ُال تركِاه
لب ،ما زياٌتُه ونُقصانُه؟ قاٍّ( :زياٌتُه

والزكا َة ،واحلَ َّج ،ولٌا َء الفرائ ِ  ،فهذا ينق ُ  ،ويزيدُ بالعمال) .وقااٍّ:
الصال َةَّ ،
فكيف يزيدُ التا ُّم؟! فكام يزيادُ كاذا يانق ُ  ،وقاد كاان
(إن كان قبل زياٌتِه تا ًّما،
َ
إيامن احلُ َّجاٌ َ
وكيع قاٍّ :ترى َ
مثل إيامن لب بكر
وعمر رمحهام اهلل؟) .
ٌ
َ
()4

= وعمل ونية وسنة ،ألن اإليامن إذا كان قوالً باال عمال فهاو كفار ،وإذا كاان قاوالً وعما ً
ال باال
نية فهو نفاق ،وإذا كان قوالً وعم ً
ال ونياة باال سانة فهاو بدعاة) ُمماوع الفتااوى (، 14 /1
.) 1

( ) «العقيدة» لإلمام لمحد بن حنبل رواية اخلالٍّ (ص.)12 :
(« )4السنة» ألب بكر بن اخلالٍّ (.)199 /2
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االستثناء يف اإليامن:
املسأل ُة الثالثة:
ُ

كان اإلما ُم لمحدُ يرى االستثنا َء يف اإليامن:

ات:
ْات؟ َف ُق ْ ُ
اؤ ِم ٌن َلن َ
قاٍّ لبو ٌاو ٌََ :س ِم ْع ُت َل ْمحَدَ َ ،ق َاٍّ َل ُه َر ُج ٌلِ :ق َيل ِلَ :ل ُم ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ب َل ْمحَادُ َ ،و َق َ
ااٍّ:
َّاس إِ َّال ُم ْؤم ٌن َوكَاف ٌر؟ َف َغض َ
يش ٌء؟ َ ِل الن ُ
َن َع ْ ْ َ ،ل َع َ َّيل يف َذل َك َ ْ
اإلرجا ِ
ااءَ ،قا َ
اذا َكا َ
( َا َ
ااٍّ اهللُ ﴿ :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ﴾[التوبااةَ ] 42 :ما ْن
اال ُم ْ ِ ْ َ
َ ُؤ َال ِء؟! ُث َّ َق َاٍّ َل ْمحَدُ َ :ل َل ْي َس ْ ِ
الر ُج ُلَ :ب َىلَ .ق َاٍَّ :ف ِج ْئنَاا
اإل َيام ُن َق ْو ًال َو َع َم ًال؟) َق َاٍّ َّ
بِا ْل َقو ٍِّ؟ َق َاٍَّ :نع َ .ق َاٍَّ :ف ِج ْئنَا بِا ْلعم ِل؟ َق َاٍَّ :الَ .ق َاٍَّ :ف َكي َ ِ
يب َل ْن َت ُق َ
وٍّ :إِ ْن
ف تَع ُ
ْ
ْ
ََ
َ ْ
َشاء اهللََُّ ،ونَس َت ْثنِي؟!)َ .ف َأ ْخ ِ
الر ِاز ُّيَ ،ل َّن َل ْمحَادَ با َن حنبال،
رس ْيجٍ َّ
ََ
ْ
َ
ربين َل ْمحَدُ ْب ُن َل ِب ُ َ

َكتَب إِ َلي ِه ِيف ِ
ِ
ِ
ِ
اذ ِه املَْ ْس َاأ َل ِة( :إِ َّن ْ ِ
ائ
َ
ياام َن َق ْ
َ ْ
او ٌٍّ َو َع َم ٌالَ ،فج ْئنَاا بِاا ْل َق ْوٍَّ ،و َمل ْ نَج ْ
اإل َ
ون ِيف ا ْل َع َم ِل)َ .ف َس ِم ْع ُت َل ْمحَدَ َ ،ق َاٍّ َلا ُه َ َ
بِا ْل َع َم ِلَ ،فن َْح ُن ُم ْس َت ْثن ِ ُي َ
ايل
اذا َّ
الر ُج ُالَ :ع َ َّ
ِ
ِ َل ْن َل ُق َ
اؤ ِم ٌن َح ًّقااَ ،و َال ل ْل َبتَّا َة،
محدُ َ ( :ال َت ُق ْلَ :لنَاا ُم ْ
وٍَّ :لنَا ُم ْؤ ِم ٌن؟ َق َاٍّ َل ْ َ
يف َ َذا َ ٌّ

َو َال ِعنْدَ اهللَِّ) .
( )

بدعة:

ول َّمااا السااؤاٍّ نفسااه ((لمااؤمن لناات؟)) فكااان اإلمااام لمحااد ياارى لنااه

ُ
زين ،لن لبا عبد اهلل قيل له :إذا سألني
قاٍّ
اخلالٍّ :لخربين لمحدُ بن لرص َم املُ ُّ
ُ
لنت؟ قاٍّ( :سؤا ُله إ َّياك بدع ٌة ،ال ُي َش ُّك يف إيامنِك ،لو قااٍّ :ال ن َُش ُّ
اك
الرجل لمؤم ٌن َ
ِ
لن لبا عبد اهلل قاٍُّ :
زين :وحفظي َّ
آمنات
طاوس( :
لقوٍّ كام قاٍّ
ُ
ٌ
يف إيامننا) .قاٍّ املُ ُّ
( ) مسائل اإلمام لمحد رواية لب ٌاوٌ السجستاين (ص )222 ،221 :برق (.) 114
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ِ
ور ُس ِه)  .ويؤ ريدُ ه ما جاء يف رواية اإلصطخري( :قااٍّ:
باهلل ،ومالئكته ،وكتبِهُ ،
ِ
لنت؟ فإ َّن ُه ُ
يقوٍّ :لنا مؤم ٌن إن شاء اهلل ،لو مؤم ٌن لرجو،
الر ُج ُل :لمؤم ٌن َ
وإذا ُسئ َل َّ
ِ
لو ُ
ور ُس ِه) .
يقوٍُّ :
آمنت باهلل ،ومالئكته ،و ُكتُبِهُ ،
ِ
مسألة االساتثناء يف
الس َف يف
وقد َو َّج َه لبو ُعبيد القاس ُ ب ُن سالم :لجوب َة َّ
ٍ
يأخذ ُس ُ
ُ
فيان ،و َم ْن واف َق ُه
كاشفة ،فقاٍّ...( :كان
اإليامن ،توجيه ًا حسن ًا ،بعبارات
ِ
االستثنا َء فيه ،وإن ََّام كرا تُه عندنا لن َي ُبتُّوا َّ
باإليامن؛ خماف َة ما لع م ُت ُك يف
الشهاٌ َة
ِ
ِ
الباب َّ
األوٍّ من التزكية ،واالستكامٍّ عند اهلل ،ول َّما عاىل لحكاا ِم الادُّ نياَّ ،
فاإهن ُ
( )

()4

( ) السنة ألب بكر بن اخلالٍّ ( )24 /2برق (.) 429

( )4العقيدة لإلمام لمحد بن حنبل رواية اخلالٍّ (ص .)12 :قاٍّ شيخ اإلسالم:

(وقد كان لمحد ،وغريه من الس ف ،مع اذا ،يكر اون ساؤاٍّ الرجال لغاريه :لماؤمن لنات؟

ويكر ون اجلواب؛ ألن ذه بدعة لحدثها املرجئة ،ليحتجوا َبا لقوهل ؛ فإن الرجل يع ا مان

نفسه لنه ليس بكافر؛ بل جيد ق به مصد ًقا بام جاء باه الرساوٍّ ،فيقاوٍّ :لناا ماؤمن ،فيثبات لن
اإليامن و التصديق ،ألنك جتزم بأنك مؤمن ،وال جتزم بأنك فع ت كل ما لمرت به؛ ف اام ع ا

الس ف مقصد  ،صاروا يكر ون اجلواب ،لو يفص ون يف اجلواب .و ذا ألن لفِ ((اإلياامن)) فياه
إطالق وتقييد ،فكانوا جييبون باإليامن املقيد الذي ال يست زم لنه شا د فيه لنفسه بالكامٍّ .وهلذا

كان الصحيح لنه جيوز لن يقاٍّ :لنا مؤمن بال استثناء ،إذا لراٌ ذلك ،لكن ينبغاي لن يقارن كالماه باام

يبني لنه مل يرٌ اإليامن املط ق الكامل .وهلذا كان لمحد يكره لن جييب عىل املط اق باال اساتثناء يقدماه.

وقاٍّ املروذي :قيل ألب عبد اهلل نقوٍّ :نحن املؤمنون؟ فقااٍّ :نقاوٍّ :نحان املسا مون .وقااٍّ

ليضا :ق ت ألب عبد اهلل :نقوٍّ إنا مؤمنون؟ قاٍّ :ولكن نقوٍّ :إنا مس مون .ومع ذا ف ينكر
عىل من ترك االستثناء ،إذا مل يكن قصده قصد املرجئة؛ لن اإليامن ُمرٌ القوٍّ ،بل يكره تركه ملاا

يع لن يف ق به إيامنًا وإن كان ال جيزم بكامٍّ إيامنه) ُمموع الفتاوى (.)228 ،229 /1
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ِ
اال امل ِ َّ ِ
ِ
ون ل َ
ااة مجيعاا ًا مااؤمنني؛ َّ
اام َ
وشااهاٌاِت ،
وذبااائ َحه ،
ألن والياات َُه ،
ُي َس ُّ
األوزاعاي يارى
ومجيع ُسنَّتِه  ،إنَّام ي عاىل اإلياامن ،وهلاذا كاان
ناكح ِاِت ،
َ
و ُم َ
ُّ
االستثناء ،وتر َكه مجيع ًا و ِ
األوزاعي ،قااٍَّ :ما ْن
اس َع ْني .حدَّ ثنا حممدُ بن كثري ،عن
َ
َ ْ ُ
ر
قاٍّ :لنا مؤمن فحسن ،ومن قاٍّ :لنا م ِ
ِ
لقاوٍّ اهلل َع َّاز
اؤم ٌن إن شاا َء اهللُ َف َح َسا ٌن؛
ٌ َ َ ٌ َ ْ
ُ
وج َّل﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾[الفتح ،]41 :وقاد َع ِا َّلهنا
َ
ِ
صااحب ُمعااذ ،فقااٍّ :لمل
حديث عبد اهلل ،حني لتا ُه
ٌاخ ون .و ذا عندي وج ُه
ُ
لن النَّاس كانُوا عىل ِ
َّ
ومناافق،
عهد رساوٍّ اهلل ﷺ ثالثا َة لصانافُ :ماؤم ٌن،
تع
ٌ
َ
كنات مان ل ال اذا
كنت؟ قاٍِّ :مان املُاؤمنني .إنَّاام لراٌ :رلين
وكافر ،ف ِم ْن رلُّي
ُ
َ
ٌ
الدر ين ،ال من َ
اآلخ ِرين .فأ َّما الشهاٌ ُة َبا عناد اهلل ،فإنَّاه كاان عنادنا لع ا َ بااهلل،
ِ

فكيف يكون ذلك ،واهللُ ُ
و َل ْت َقى ل ُه ،م ْن لن ُيريدَ ُه،
َ
يقوٍّ﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ُ
ﯟ ﯠ﴾[النج َّ .]24 :
يقاوٍّ :لناا
والشا ِ دُ عىل ما َن ُظ ُّن ،لنَّا ُه كاان قبال اذا ال
غري ا ،وال نراه ل َّنه كان ينكره عىل قائ ِه بأي وج ٍ
ؤمن ،ال عىل ت َْز ٍ
ِ
كية ،وال عىل ِ
اه
ر َ ْ
ُ ُ
ُم ٌ
ُ ُ
كان ،إنَّام كان ُ
ور ُس ِه ،ال يزيدُ عاىل اذا ال َّفاِ ،و او
يقوٍُّ :
آمنت باهلل ،و ُكتُبِهُ ،
الذي كان َ
وطاوس ،واب ُن ِسريي َن) .
لخذ به إبرا ي ُ ،
ٌ
( )

املسألة الرابعة :زيادة املعرفة ونقصاهنا:

ِ
معرفة اهلل عاز وجال،
وذي ،قاٍّ :ق ُت ألب عبد اهلل :يف
لخربنا لبو بكر املَ ُّر ُّ

( ) «كتاب اإليامن ومعامله وسننه واستكامله وٌرجاته» (ص 29 :ا  ،)24تأليف :اإلماام لب عبياد
القاس بن سالم ،حتقيق حممد نارص الدين األلباين .طبعة :مكتبة املعارف . 24
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يف الق ِ
ُ
يتفاضل فيه؟ قاٍّ( :نع ) ،ق ُت :ويزيدُ ؟ قاٍّ( :نع ) .
ب،
( )

ٍ
رواية ُلخرى َن َّ َّ
لن املعرف َة ال تزيدُ :
ويف

يعقوب بن ُب ْخت َ
لخربنا لبو بكر ُحم َّمدُ ب ُن عيلَّ :
ساألت
َانَ ،حدَّ َث ُه قااٍّ:
لن
ُ
َ
ِ
ِ
باالقوٍّ
املعرفاة والقاوٍّ ،تزيادُ وتانق ُ ؟ قااٍّ( :ال ،قاد ِج ْئناا
لبا عبد اهلل عان

ِ
ُ
العمل) .
واملعرفة ،وبقي
()4

ِ
َّ
رب اهللُ ورسو ُله مان
ولعل مرا ٌَ ُه باملعرفة املنف َّية ُ نا ،لن يزيدَ املر ُء عىل ما لخ َ

وتفاوت النَّاس فياه:
اليقني،
لمور الغيب ،وقد لكمل اهللُ الدر ي َن ،و َل َت َّ النر ْعم َة .ل َّما
ُ
ُ

مقطوع به.
فأمر
ٌ
ٌ

املسألة اخلامسة :تعريف الكبرية:
يرى اإلما ُم لمحدُ َّ
َّب ع يه َحدٌّ يف الادُّ نيا ،لو وعيادٌ يف
لن الكبري َة ي :ما ترت َ

اآلخرة.

اخلالٍّ :لخربين منصور بن الوليد ،لن جعفر بن ٍ
ُ
حممد َحادَّ ثه  ،قااٍّ:
قاٍّ
َ
ُ
ُ
سمعت لبا عبد اهلل ُ
سمعت اب َن ُعيين َة
يقوٍّ:
يقاوٍّ يف قولِاه﴿ :ﮢﮣ﴾[الانج ،]24 :
ُ
ُ
قاٍّ :و ما بني حدُ ِ
وٌ اآلخرة والدُّ نيا ،يريدُ َّ
يغفر ال َّ َم َ .
ُ
لن اهلل ُ
مثالِ َّ :
قاٍّ لبو عبد اهللُ :حدُ و ٌُ الدُّ نيا؛ او ُ
والزناا ،وعَادَّ لشاياء،
الِّساقة ،ر

( ) «السنة» ألب بكر بن اخلالٍّ (.)194 /2
(« )4السنة» ألب بكر بن اخلالٍّ ( )194 /2برق (.) 441
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وحدُ و ٌُ اآلخرة :ما جيدُ يف اآلخرة ،فال َّ َم ُ الذي بين َُهام .
ُ
( )

املسألة السادسة :يف حكم مرتكب الكبرية ،وأسامء الدين واإليامن ،والوعد

والوعيد:

ُ
الرجال مان
وخيارٌ
ِّسا َ د( :
ُ
جاء يف كتاب اإلمام لمحادَ إىل ُم َسادَّ ٌ بان ُم َ ْ

الْش ُك
رجع إىل اإليامن .وال ُ
تاب َ
اإليامن إىل اإلسالم ،فإن َ
خيرجه من اإلسالم إال ر ْ
فريضة من فرائ اهلل ،ج ِ
ٍ
احاد ًا هلاا ،فاإن تركهاا ك ََسا ً
ال ،لو
باهلل العظي  ،لو بِ َر رٌ
َ
ِتاون ًا َبا ،كان يف مشيئة اهلل؛ إن شاء َع َّذ َب ُه ،وإن شاء عفا عنه) .
ُ
()4

َف عن ل ال ِ
الق ْب اة ،وال ُت َك رف ْار لحاد ًا
ويف رواية اإلصطخري عنه( :والك ُّ

منه َ
َ
بذنْب ،وال
يكاون يف ذلاك ،فاريوى
خترجا ُه مان اإلساالم ب َع َمال ،إال لن
ْ
ِ
ُ
تارك
احلديث كام جا َء ،وكام ُروي ،ونُصدر ُقه ،ونُق رب ُه ،ونع ُ لنَّاه كاام ُر ِوي؛ نحاو
وِ ِ
ب صاح ُبها إىل ال ُك ْفر،
ب اخلمر ،وما لشب َه ذلك .لو
نس ُ
ُ
َّ
يبتدع بدع ًة ُي َ
الصالةْ ُ ،

األثر يف ذلك ،وال
تتجاوز ُه) .
ْ
واخلروٌِ من اإلسالم ،فاتَّبِ ِع َ
()2

ِ
ِ
التميماي ،مان
عقيادة لمحادَ  ،التاي حكا اا لباو الفضال
ساياق
وجاء يف
ُّ

( ) «لحكام النساء» لإلمام لمحد ابن حنبل رواية لب اخلالٍّ (ص )48 :بارق ( ،)9تاأليف :لب عباد اهلل
لمحد بن حممد بن حنبل بن الٍّ بن لسد الشيباين (املتوىف ،) 42 :حتقيق :عمرو عباد املانع

س ي  ،طبعة :مؤسسة الريان ل نْش والتوزيع ،الطبعة :األوىل242 ،
(« )4العقيدة» لإلمام لمحد ابن حنبل رواية اخلالٍّ (ص.)2 :
(« )2العقيدة» لإلمام لمحد ابن حنبل رواية اخلالٍّ (ص.)12 :
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لصحابِه ،ما نصه( :وكان ال يك رفر لحد ًا من ل ال ِ
الق ْب اة َ
باذنْب؛ كباري ًا ،كاان لو
ُّ
ُ ُ
ِ
وح َّل قت ُه) .
فم ْن تركها فقد َك َف َرَ ،
صغري ًا ،إال برتك َّ
الصالةَ ،
ٍ
لحاد مان ل ال
جاء يف رسالة ُع ْبدوس بن مالك الع َّطار( :وال نشهدُ عاىل
ِ
بجنَّة وال ٍ
ونخاف عىل املُ ِِساء املُ ْ
نار ،نرجو ل َّص ِ
اذنِب،
الح،
ُ
الق ْب ة ،بعمل يعم ُهَ ،
( )

ونرجو ل ُه رمح َة اهلل .ومن َل ِق َي اهللَ َ
غاري ُم ِِّصا
باذنْب،
ُ
جتاب لا ُه باه الن ُ
َّاار ،تائبا ًاَ ،
ِ
ُ
ع يهَّ ،
ويقبال التوبا َة عان
يتاوب ع ياه،
فإن اهلل
عبااٌه ،ويعفاو عان السا ريئات.
ُ
و َم ْن لقيه ،وقد ُل ِقي ع يه َحدُّ ذلك َّ
رب عان
الذنْب يف الدنيا ،فهو ك َّفارتُه ،كام جا َء اخلا ُ
ِ
ٍ
تائاب مان ُّ
اساتوجب َباا
الاذنُوب التاي
غاري
َ
ِّصا ًاَ ،
رسوٍّ اهلل ﷺ .و َم ْن لق َي ُه ُم َّ
فأمره إىل اهلل؛ إن شاء َع َّذ َب ُه ،وإن شاء غفر له .و َم ْن َل ِق َي ُه ِم ْن كافر َع َّذ َبا ُه،
العقوب َةُ ،
ومل َي ْغ ِف ْر ل ُه) .
الو ِعيد َّية؛ مان اخلاوارٌ ،واملُعتزلاة طاريقتَه  ،فقااٍّ يف كتاباه
ولنكر عىل َ
َ
ِ
لن َم ْن َ
ولمجعت املُعتزل ُة عىل َّ
كافر يف النَّاار،
ِّس َ د( :
رسق َح َّب ًة فهو ٌ
ملُ َسدَّ ٌ بن ُم َ ْ
ويستأنف احلَ َّج ،إن كان َح َّج .فهؤالء الذين يقولون اذه املقالا َة
ني منه امرلتُه،
ُ
تَبِ ُ
()4

(())2

اائحه  ،وال تُقبا ُال
اار،
َحوا ،وال تُؤكا ُال ذبا ُ
وحكمه ا لال ُي َك َّ ُمااوا ،وال ُينَاااك ُ
ُ
ُك َّفا ٌ
( ) «العقيدة» لإلمام لمحد ابن حنبل رواية اخلالٍّ (ص.) 44 :
(« )4مناقب اإلمام لمحد» ،البن اجلوزي (ص 441 :ا .)442
( )2كذا يف بع

وصاف اإلياامن عان مرتكاب الكبارية،
َ
النسخ .واملعروف لن املعتزلة ُيزي اون

وجيع ونه يف منزلة بني منزلتني يف الدنيا ،وخي دونه يف النار .ف عل ذلك وقع بحك الالزم؛ فمن
مل يكن مؤمن ًا فهو كافر = ،ليس غري.
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شهاٌِت حتَّى يتوبوا) .
ُ
( )

***
* املطلب الثاين :مسائل األسامء والصفات:
املسألة األوىل :حكم من قال أسامء اهلل خملوقة:

االَ ،ق َ
قاٍّ لبو ٌاوٌَ :س ِم ْع ُت َل ْمحَدَ َ ،ذك ََر َلا ُه َر ُج ٌال َل َّن َر ُج ً
ااٍّ :إِ َّن َل ْس َاام َء اهللَِّ

آن َخم ْ ُ ٌ
َخم ْ ُ و َق ٌةَ ،وا ْل ُق ْر َ
ني) .
وق؟ َف َق َاٍّ َل ْمحَدُ ُ ( :ك ْف ٌر َب ر ٌ
()4

ُ
اخلالٍّ :ولخربنا حممدُ بن عيل ،قاٍّ :ثنا لبو بكر األثر ُم ،قاٍّ :لتينا لبا
وقاٍّ

العبااس ،ولخاربين ُموساى بان
والعباس ب ُن عبد العظي  ،فقااٍّ لناا
عبد اهلل ،لنا
ُ
ُ

َس ْهل ،قاٍّ :ثنا حممادُ بان لمحادَ األسادي ،قااٍّ :حادثني إبارا ي ُ بان احلاارث
العناربي ،فأخربتُاه باام
عباساا
َّ
العباٌي ،قاٍُّ :ق ْم ُت من عند لب عبد اهلل ،فأتيات ً

فِّس به ،ولبس ثيابه ،ومعه لبو بكر بن ااين،
تك َّ لبو عبد اهلل يف لمر ابن معذٍَّّ ُ ،

فدخل عىل لب عبد اهلل ،فابتدل عباس ،فقاٍّ :يا لبا عباد اهلل ،قاو ٌم ا ناا حاد ُثوا،
يقولون :ال ُ
نقوٍّ خم ٌ
ُض مان اجلَ ْه ِم َّياة عاىل
غري خم وق .قاٍّ ( :اؤالء َل َ ُّ
وق ،وال ُ

النَّاس ،وي ك ! فإن مل تقولوا :ليس بمخ وق ،فقولوا :خم وق) ،فقااٍّ لباو عباد اهلل:
ب
(كال ُم ُسوء) .فقاٍّ
العباس :ما تقوٍّ يا لبا عبد اهلل؟ فقاٍّ( :الذي لعتقدُ ُه ولذ ُ
ُ
غري خم وق) .ث قاٍُّ ( :س ْب َ
َ
إليه ،وال َل ُش ُّك فيهَّ ،
حان اهلل ،و َم ْن َي ُش ُّ
اك يف
لن
القرآن ُ
( ) «العقيدة» لإلمام لمحد ابن حنبل رواية اخلالٍّ(ص 2 :ا .)24
(« )4مسائل اإلمام لمحد» رواية لب ٌاوٌ السجستاين (ص.)212 :
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ذا؟)ُ ،ث َّ تك َّ َ لبو عبد اهلل استعظا ًما ل َّش رك يف ذلاك ،فقااٍُّ ( :سابحان اهلل ،يف
عز َّ
ففرق بني اخل ق واألَ ْمر .قااٍّ
ذا َش ٌّك؟ قاٍّ اهللُ َّ
وجل﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾ َّ

ُ
ُ
ُ
والقارآن فياه
يقاوٍّ﴿ :ﭹ ﭺ﴾
فالقرآن ِمن ع اهلل ،لال تاراه
لبو عبداهلل:
لسامء اهلل عز وج َّل ،لي ٍ
يشء تقولون؟ لال تقولونَّ :
غاري
إن لساام َء اهلل َع َّاز َ
َّ
َ َّ َ
ُ
وج َّال ُ
وج َّل خم وق ٌة ،فقد كفار ،مل ِ
َّ
خم وقة؟ َم ْن زع َّ
وجال
عاز
يازٍّ اهللُ َّ
لن لسام َء اهلل َع َّز َ
اك َّ
بصاريا ،لسانا ن َُش ُّ
لن لساام َء اهلل ليسات
حكيام ،سامي ًعا،
عزيزا،
قديراَ ،ع ِ ًيامً ،
ً
ً
ً
بمخ وقة ،ولسنا ن َُش ُّك َّ
لن ِع ْ َ اهلل تبارك وتعاىل ليس بمخ وق ،و و كال ُم اهلل َع َّز
ِ
وج َّل ،ومل ِ
لبني ِم ْن ذا؟!
ولي ُك ْفر ُ
وج َّل َحك ًيام .ث قاٍّ لبو عبد اهللُّ :
يزٍّ اهلل َع َّز َ
َ
وق ،فقاد َز َع ُماوا َّ
القرآن خم ٌ
َ
لكفر ِمن ذا؟! إذا زعموا َّ
لن لساام َء اهلل
لن
ُّ
ولي ُك ْفر ُ
ولن ع َ اهلل خم ٌ
خم وق ٌةَّ ،
وق ،ولكن الناس يتهاونون َبذا ويقولون :إنام يقولاون:

القرآن خم ٌ
ُ
ني ،وال يدرون ما فيه من ال ُك ْفار .قااٍّ:
وق ،فيتهاونون ،ويظنُّون لنه َ ر ٌ

لبوح َبذا لك رُل َل َحد ،و
فأنا لكر ُه لن َ
ِ
القرآن خم ٌ
ُ
فب غني َّلهن ُ َيدَّ ُع َ
وق،
فم ْن قاٍّ:
عيل رلين ُل ْمس ُك .ق ُت ألب عبد اهللَ :
ون َّ
لقوٍّ :لسام ُء اهلل خم وق ٌة ،وال ِع ْ ُمه) ،ومل َي ِز ٌْ عىل ذاُ ،
فقاٍّ( :ال ُ
لقوٍّ :و كا ٌفر؟
ُ
يسألوين،
فأقوٍّ :رإين لكر ُه الكال َم يف اذا،

ُ
القرآن
نحتاٌ لن ن َُش َّك يف ذا؟
فقاٍّ ( :كذا و عندنا) .قاٍّ لبو عبد اهلل( :نحن
ُ
وج َّل ،و و من ِع ْ اهلل ،مان قااٍّ :خم ٌ
اوق ،فهاو عنادنا
عندنا فيه لسام ُء اهلل َع َّز َ

كافر) .ث قاٍّ لبو عبد اهلل :ب غني َّ
وغاري ،
لن لبا خالد ،وموسى با َن منصاور،
ٌ
َ
جي ُس َ
ون يف ذلك اجلانب ،ف َي ِعي ُبون قو َلنا ،و َيادْ ُعون إىل اذا القاوٍّ ،لن ال يقااٍّ:
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ِ
ِ
كفر ،ويزعمون لنا ُ
خم ٌ
بقاوٍّ اخلاوارٌ).
نقوٍّ
غري خم وق ،و َيعي ُبون من َي ُ
وق وال ُ
ؤالء قوم س ٍ
ِ
وء)ُ ،ث قااٍّ لباو ِ
عباد اهلل
تبس لبو عبد اهلل كاملُ ْغتاِ ،ث قاٍّ( :
َّ
ُ ُ
ث َّ
ٌ
خبيث ،ب غناي لناه قاد
الس ِج ْستاين ،الذي عندك بال َب ِّْصة ،ذاك
ل ع َّباس( :وذاك ر
وضع يف ذا يو ًما ،يقوٍّ :ال ُ
ٌ
لقوٍّ خم ٌ
خبياث ،ذاك
غاري خم اوق ،وذاك
َ
وق ،وال ُ
َ
العباس :كان ُ
ُ
يقاوٍّ اذا
صاار إىل لن
األحوٍّ) .فقاٍّ
ُ
َ
مرة بقوٍّ َج ْه ُ ،ثا َّ
يقوٍّ َّ
القوٍّ .فقاٍّ لبو ِ
عبد اهلل( :ما يعني ل َّن ُه كان ي ُ
قوٍّ بقوٍّ َج ْه ٍ إال َّ
الشفاعة) .
( )

املسألة الثانية :منهج اإلمام أمحد يف صفات اهلل:

ُ
ساألت لباا عباد اهلل عان
وذي :قااٍّ:
قاٍّ
ُ
اخلالٍّ :وقد حدَّ ثنا لبو بكر املَ ُّر ُّ
ِ
واإلرساءِ ،
ِ
وق َّص ِة ال َع ْارش،
والرؤية،
األحاٌيث التي تر ٌُّ ا اجلهمي ُة يف ر
الص َفاتُّ ،

األخباار كاام
َ
َ
فص َّح َحها لبو عبد اهلل ،وقاٍّ( :قد ت َّقتْهاا الع اام ُء باال َق ُبوٍّ ،نُسا ر ُ

جاءت) ،قاٍّ :فق ُت لهَّ :
إن َر ُج ً
اعرتض يف بع ِ اذه األخباار كاام جااءت،
ال
َ

جي َفى) ،وقاٍّ( :ما
األخبار كام جاءت) .
ُ
َ
اعرتاض ُه يف ذا املوضع؟ ُيس ر ُ
فقاٍّْ ُ ( :
وقاٍّ ٌ
سمعت لبا عبد اهللَِّ يقوٍَّ ( :ق َاٍّ :النَّبِ ُّي ﷺَ « :ي َض ُع َقدَ َم ُه» ن ُْؤ ِم ُن
حنبل
ُ
ِ
ِ
ساوٍَّ .ق َ
الر ُ
ااٍّ
به ،وال نر ٌُّ َع َىل َر ُسوٍّ اهللَِّ ﷺ ما َق َاٍّ ،بل نُؤم ُن باهلل ،وبام جا َء به َّ
()4

( ) «السنة» ألب بكر بن اخلالٍّ ( .) 21 /1وانظر« :نق

اإلمام لب سعيد عثامن بن ساعيد عاىل

املريِس اجلهمي العنيد فيام افرتى عىل اهلل عز وجل من التوحيد» ( ) 19 /تأليف :لب ساعيد

عثامن بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي السجستاين (املتوىف ،) 494 :طبعة :مكتبة الرشاد

ل نْش والتوزيع ،حتقيق :رشيد بن حسن األملعي ،الطبعة :الطبعة األوىل 2 9
(« )4السنة» ألب بكر بن اخلالٍّ (  )422 /برق (.)492
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اهللُ َع َّز َو َج َّل ﴿ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾) .
( )

ااٍّ ِيف ِرواي ِ
اة َحنْ َب ٍ
َار َل ْمحَادُ ال َّت ْشابِي َهَ ،ف َق َ
ال:
َ َ
قاٍّ القايض لبو يعاىلَ :و َقادْ َل ْنك َ
ِّص َك َب َ ِ
(املُْ َش رب َه ُة َت ُق ُ
ِّصيَ ،و َيدٌ َك َي ِديَ ،و َقدَ ٌم َك َقدَ ِميَ ،و َم ْن َق َاٍّ َذل ِ َك َف َقدْ َش َّب َه
وٍَّ :ب َ ٌ
اهللََّ بِ َخ ْ ِق ِه) .
()4

و َق َاٍّ ِيف ِرواي ِة حنْب ٍل( :وال ن ُِز ُيل َعنْه ِص َف ًة ِمن ِص َفاتِ ِه ل ِ َشانَا َع ٍ
ات ُشانر َع ْت).
ْ
ُ
َ
َ َ َ َ
َ
يث الص َف ِ
ِ
ِ
ِ
ات ُمت َ ُّر ك ََام َجا َء ْت) .
َو َق َاٍّ ِيف ِر َوا َية املَْ ُّروذ ريَ ( :ل َحاٌ ُ ر
()2

ِ
وقاٍّ اإلمام اب ُن َب َّط َةَ :و َل ْخ ِ
اجلاابِ ِر ُّيَ ،ق َ
ااٍّ:
ربين َل ُبو ا ْل َقاس ِ ُع َم ُر ْبا ُن َل ْمحَادَ ْ َ
ََ
ُ
َحدَّ َثنَا َل ُبو َبك ٍْر َل ْمحَدُ ْب ُن َ ُار َ
ون َق َاٍَّ :و َحدَّ َثنِي ُع َب ْي ِد اهللَِّ بن حنبلَ ،ق َاٍَّ :حدَّ َثنِي َل ُبو
اق َق َاٍَّ :س ِم ْع ُت َل َبا َع ْب ِد اهللَِّ يقاوٍَّ ...( :مل ْ َي َاز ٍِّ اهللَُّ َع ً
َحنْ َب ِل ْب ُن إِ ْس َح َ
امل ِااُ ،ما َت َك ر ًام،
ِ
يعبدُ بِ ِص َفاتِ ِه َغ ِري َحم ْدُ وٌ ٍة ،و َال مع ُوم ٍة ،إِ َّال بِام وص َ ِ
ِ
اورا،
َ َ َ
َُْ
ف بِه َن ْف َس ُه َسمي ًعاَ ،ع ًيامَ ،غ ُف ً
َ َ َْ َ
ْ
ِ
ِ
الش َها ٌَ ِةَ ،ع َّال َم ا ْل ُغ ُي ِ
امل ا ْل َغ ْي ِ
ب َو َّ
ف ِ ََباا َن ْف َسا ُه،
ات اهللَِّ َو َص َ
وبَ .ف َه ِذ ِه ِص َف ُ
َرح ًيامَ ،ع َ

است ََوى َع َىل ا ْل َع ْار ِ
َال تُدْ َف ُع َو َال ت َُر ٌَُّ ،و ُ َو َع َىل ا ْل َع ْر ِ
اف َشاا َء،
ش َك ْي َ
ش بِ َال َحد ،ك ََام ْ
املَْ ِشي َئ ُة إِ َلي ِه ،و ِ
اال ْستِ َطا َع ُة إِ َل ْي ِه ﴿ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ﴾[الشاورى،] :
ْ َ
( ) «طبقات احلناب ة» (  ،) 22 /تأليف :لب احلسني ،حمماد بان حمماد املعاروف باابن لب يعاىل
(املتوىف ،) 142 :حتقيق :حممد حامد الفقي ،الناٌِ :ار املعرفة ا بريوت.

(« )4إبطاٍّ التأويالت» (ص ،)22 :تأليف :القايض لب يعىل حممد بن احلسني بن حممد بان خ اف
ابن الفراء (املتوىف ،) 219 :حتقيق :حممد بن محد احلموٌ النجدي ،طبعةٌ :ار إيالف الدولياة ا

الكويت.

(« )2إبطاٍّ التأويالت» (ص.)22 :
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آن؛ ُحمْك َِما ِ
اصا ِ
اؤ ِمن بِااا ْل ُقر ِ
َال َتب ُ ُغاه ِصا َف ُة ا ْلو ِ
اه،
او َكا َاام َو َصا َ
اف َ
اف َن ْف َسا ُهُ ،نا ْ ُ
نيَ ،و ُ ا َ
َ
ْ ُ
ْ
ااٍّ اهللُ َع َّاز َو َج َّ
َو ُمت ََش ِاَبِ ِه ،ك ٌُّل ِم ْن ِعن ِْد َر ربنَااَ ،ق َ
ال﴿ :ﯷ ﯸ ﯹﯺﯻﯼ
آن ،و َال ُ َجتا ِ
ِ
ِ
ِ
ااٌ ٍّْ َو َال ُمتَا ِ
اار،
اجلاادَ ٍَّ َواملْا َارا َء ِيف ا ْل ُقا ْار َ
ﯽﯾ﴾[األنعااامَ ،]29 :فااات ُْرك ْ َ
َوت ُْؤ ِم ُن بِ ِه ُك ر ِهَ ،وت َُر ٌُّ ُه إِ َىل َعامل ِ ِه ،إِ َىل اهللََِّ ،ف ُه َو َل ْع َ ُ بِ ِهِ ،منْ ُه َبدَ َل َوإِ َل ْي ِه َي ُعو ٌُ) .
( )

املسألة الثالثة :حتقيق إثبات الصفات:

لرٌت لن تع اجله ِماي ال ي ِقار ِ
بع ْ ا اهلل ،ف ُق ْال لاه :اهللُ
قاٍّ اإلما ُم لمحدُ ( :إذا
َ
َ ْ َّ ُ ُّ

يقوٍّ﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾[البقرة ،]411 :وقاٍّ﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ﴾[النساااء ] 22 :وقاااٍّ﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ﴾[ وٌ ،] 2 :وقاٍّ﴿ :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ﴾[ ُف رصا َ ت .]21 :فيقاٍّ ل ُه :ت ُِق ُّر بع اهلل ذا الذي لوقفك ع ياه بااألعالم،

والدَّ الالت لم ال؟ ...فإن قاٍّ :ليس له ع ٌ  ،كفر .وإن قاٍّ :هلل ع ٌ ُحم ْدَ ٌ
ث كفار،
َ
حني زع َ َّ
لحادث لاه ع ًاام
لن اهلل قد كان يف وقت من األوقاات ال يع ا ُ حتاى

فع ) .
()4

( ) «اإلبانة الكربى» ( ،)442( )22 ،24 /2تأليف :لب عبد اهلل عبيد اهلل بن حممد بان حمماد بان
محدان ال ُعك َْربي املعروف بابن َب َّطة العكربي (املتوىف ،) 291 :حتقياق :رضاا معطاي ،وعاثامن
األثيوب ،ويوسف الوابل ،والوليد بن سيف النِّص ،ومحد التوجيري ،طبعاةٌ :ار الراياة ل نْشا

والتوزيع ،الرياض.

(« )4الرٌ عىل اجلهمية والزناٌقة» (ص ،) 11 :تأليف :لب عبد اهلل لمحد بان حمماد بان حنبال بان
الٍّ بن لسد الشيباين (املتوىف ،) 42 :حتقيق :صربي بن سالمة شا ني ،طبعةٌ :ار الثبات =
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اد ٍ
ث بِح ِ
وقاٍّ لبو ٌاوٌَ :س ِم ْع ُت َل ْمحَدَ َ ،و ِق َيل َل ُه ِيف َر ُج ٍ
يث َعا ْن َل ِب
ال َحادَّ َ َ
ا ْلع ُط ِ
وفَ ،ي ْعنِيَ :ل َّن اهللََّ َال ُي َارى ِيف ْاآل ِخ َار ِة؟ َف َق َ
ث ِ ََب َ
ُيادر ُ
اذا
َ
ااٍَّ ( :ل َعا َن اهللُ َما ْن ُ َ
احل ِد ِ
يث ا ْل َي ْو َمُ ،ث َّ َق َاٍَّ :ل ْخ َزى اهللُ َ َذا) .
َْ
ااٍّ ِيف ِرواي ِ
اة َل ِب َطال ِ ٍ
ونقل القايض لبو يعىل إثباتَه ل رصفات فقااٍَّ :و َق َ
اب:
َ َ
ِ ِ
ني ُل ْص ُب َع ْ ِ
يث ِم ْث َل َ َ
احل ِد ُ
اذا ُق ْ نَاا
ب ا ْل َع ْب ِد َب ْ َ
( َق ْ ُ
ني)َ ( ،و َخ َ َق آ ٌَ َم بِ َيده)َ ( ،و ُك َّ َام َجا َء ْ َ
بِ ِه).
( )

اٌ ِ
و َق َاٍّ ِيف ِرواي ِة حنْب ٍل ِيف األَح ِ
يث ا َّلتِي ت ُْر َوى( :إِ َّن اهللَ َت َب َار َك َو َت َع َاىل َين ِ
ْاز ٍُّ
َ
َ َ َ َ
َ
إِ َىل َس َام ِء الدُّ ْن َيا)َ ،و(اهللُ ُي َرى)َ ،و( َل َّن ُه َي َض ُع َقدَ َم ُه)َ ،و َما َل ْش َب ُه بِ َ
ُاؤ ِم ُن ِ ََباا،
اذل ِ َك( :ن ْ
ِ
الر ُس ُ
اوٍّ ﷺ
َون َُصدر ُق ِ ََباَ ،وال َك ْي َ
فَ ،وال َم ْعنَىَ ،وال ن َُر ٌُّ َش ْي ًئا من َْهاَ ،و َن ْع َ ُ َل َّن َما َقا َل ُه َّ
َت بِ َأ َسانِيدَ ِص َحاح).
َح ٌّق ،إِ َذا كَان ْ

ِ
اك إِال بِتَص ِ
اف َذل ِ َ
اد ِيق
اح ُك اهللَُ ،وال َن ْع َ ا ُ َك ْي َ
ْ
َو َق َاٍّ ِيف ِر َوا َية َحنْ َب ٍلَ ( :ي ْض َ
الرس ِ
ِّص َك َب َ ِ
وٍَّ .و َق َاٍّ :املُْ َش رب َه ُة َت ُق ُ
ِّصيَ ،و َيدٌ َك َي ِديَ ،و َقادَ ٌم َك َقادَ ِميَ ،و َما ْن
َّ ُ
وٍَّ :ب َ ٌ
َق َاٍّ َذل ِ َك َف َقدْ َش َّب َه اهللَ بِ َخ ْ ِق ِه) .
()4

إن اهلل مل ْ
ُ
نقاوٍَّّ :
يازٍّ ُماتك ر ًام إذا شاا َء،
جل ْهم َّية)( :بال
الر رٌ عىل ا َ
وقاٍّ يف ( َّ

نقوٍّ :إ َّن ُه كان وال يتك َّ ُ  ،حتَّى خ َق الكالم .وال ُ
وال ُ
نقوٍّ :إنَّه قد كان ال يع ا ُ
= ل نْش والتوزيع ،الطبعة :األوىل.
( ) «مسائل اإلمام لمحد» رواية لب ٌاوٌ السجستاين (ص.) 144( )212 :
(« )4إبطاٍّ التأويالت» (ص.)21 :
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اق ِ
حتَّى خ َق ِع ْ ًام فع  ،وال ُ
لنفساه
نقوٍّ :إنَّه قد كاان وال ُقادر َة لاه ،حتَّاى خ َ
ِ
ال ُقدر َة ،وال ُ
نورا ،وال نقوٍّ:
نور ل ُه ،حتَّى خ َق لنفسه ً
نقوٍّ :إ َّن ُه كان قد كان وال َ
إنَّه قد كان وال عظم َة له ،حتى خ قه ِ
لنفسه عظمة) .
ُ
( )

وقد حكى ُ
ني لمحادُ
شيخ اإلسالم ذا عن لمحدَ ث ع َّ ق ع يه بقولِه( :فقد َب َّ َ

تتحار ُك،
جل َامٌات التي ال تاتك َّ ُ  ،وال
يف ذا الكالم
َّ
اإلنكار عىل النُّ َفاة الذي َش َّب ُهو ُه با َ
َ

وال ُ
تزوٍّ من مكان إىل مكان ،مثل األصنام املعبوٌة من ٌون اهلل ،واإلنكاار عاىل

َم ْن زع ل َّن ُه كان يف وقت من األوقات ال يتك َّ ُ  ،حتَّى خ ق الكالم؛ َ
بااآلٌمي
فش َّب َه ُه
ر

تشبيه ُه اجلام ٌَ الذي ال ياتك َّ ،
الذي كان ال يتك َّ حتى خ ق اهلل له كالم ًا .فأنكر
َ

غري قاٌر عىل الكالم ،حتى خ ق اهلل له الكال َم ،فكان قااٌر ًا
وباإلنسان الذي كان َ

وبني َّ
وصف اهلل ذلك فقد مجع بني الكُفار
لن َم ْن
َ
عىل الكالم يف وقت ٌون وقتَّ .
ِ
ا ُ
وج َحدَ ما لخربت
حيث س ب ر َّب ُه صف َة الكالم و ي من لعظ صفات الكامٍَّ ،

ُّصوص ا وبني التشبيه.
به الن
ُ

إن اهلل مل ْ
ُث َّ قاٍّ لمحدُ  :بل ُ
نقوٍَّّ :
يزٍّ ُمتك ر ًام إذا شاء ،وال نقاوٍّ :إنَّاه كاان
فبني لن الكال َم يتع َّ ُق بمشيئتِه ،ولنَّاه مل ْ
يازٍّ ُماتك ر ًام إذا
وال يتك َّ حتى خ قَّ ،...
ِ
ِ
قوٍّ َم ْن ال ُ
شاءَ ،فر ٌَّ َ
باملشيئة،
جيعل الكال َم ُمتع رق ًا
كقوٍّ الكِالب َّية و َمن وافقها ،
َ
حدث له الكاال ُم ،كقاوٍّ الك ََّرامياة ونحاو ،
ومن يقوٍّ :كان وال يتك َّ ُ حتَّى

نقوٍّ :إ َّن ُه كان وال يتك َّ  ،حتى خ ق كال ًما ،ال ُ
وقاٍّ :ال ُ
نقوٍّ :إنَّه قد كاان ال يع ا
( ) «الرٌ عىل اجلهمية والزناٌقة» (ص.) 28 :
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حتى خ ق ع ًام فع  ،وال نقوٍّ :إنه كان وال قدر َة له ،حتى خ اق لنفساة ُقادر ًة،
نقوٍّ :إنَّه قد كان وال نور له ،حتى خ ق ِ
وال ُ
لنفساه ناور ًا ،وال نقاوٍّ :إنَّا ُه كاان
َ
وال عظم َة له حتى خ ق ِ
ِ
لنفسه َعظم ًة .فن ََّز َ ُه ُسبحانه عن َس ْ ِ
الكاامٍّ
ب صافات

ُ
صافات الكاامٍّ ،بال مل يازٍّ
نقاوٍّ :جتادَّ ٌت لاه
يف وقت من األوقات ،وإناا ال
ُ
ِ
ِ
صفات الكامٍّ :ل َّن ُه مل يزٍّ ُمتك ر ًام إذا شااء ،ال لن يكاون
بصفات الكامٍّ ،ومن
موصوف ًا
خارجا عن ُقدرتِه ومشيئتِه ،وهلذا مل يقل :مل ْ
يزٍّ عاملا ًا إذا شااء ،وال قااٍّ:
الكال ُم
ً
حنبال :مل ِ
ٌ
يازٍّ اهلل عاملا ًا
يع كيف شاء ،وقد قاٍّ يف موضع آخر فايام رواه عناه
السنَّة املشاا ري يف اذا البااب ،ع ا َّلهنا
لئمة ُّ
متك ر ًام غفور ًا ...ومن تد َّب َر كال َم َّ

كانوا َّ
ِ
ورصيح املعقاوٍّ،
لٌق الناس نظر ًا ،ولع َ الناس يف ذا الباب بصحيح املنقوٍّ،
ولن َ
َّ
لقواهل

وتتوافاق
اف،
ُ
ف وال ختت ُ
ي املوافق ُة ل منصوص ،واملعقوٍّ ،وهلاذا تاأت ُ

وال تتناق ُ  ،والذين خالفو

واألئماة ،ف ا يعرفاوا
السا َف
َّ
مل يفهموا حقيق َة لقواٍّ َّ

ُ
الطارق ،وصااروا ُخمت فاني يف الكتااب،
حقيق َة املنصوص واملعقاوٍّ ،فتشا َّعبت َبا

ُخمالفني ل كتاب وقد قاٍّ تعاىل﴿ :ﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂ ﰃ﴾ .
ٍ
الصا َفات يف كتابِاه
جل ْه ِم َّية يف إنكار
كثاري مان ر
وقد َفنَّدَ اإلما ُم لمحدُ ُح َج َج ا َ
( )

يتسع املقا ُم لذكره نا.
جل ْهم َّية بام ال
ُ
الر رٌ عىل ا َ
َّ
***

( ) ٌرء تعارض العقل والنقل ( ،)24 /4تأليف :تقي الدين لب العباس لمحد بن عبد احل ي ابن

تيمية احلراين ،حتقيق :الدكتور حممد رشاٌ سامل ،طبعة جامعة اإلمام حممد بن سعوٌ اإلسالمية،
املم كة العربية السعوٌية ،الطبعة :الثانية،
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* املطلب الثالث :مسائل القرآن الكريم:
املسألة األوىل :القرآن كالم اهلل ،ليس بمخلوق ،وحكم من أنكر ذلك:

وف
قاٍّ عبدُ اهلل ب ُن اإلمام لمحدَ َ :س ِم ْع ُت َل ِبَ ،و َس َأ َل ُه َع ْبدُ اهللَِّ ْب ُن ُع َم َر ،املَْ ْع ُر ُ
بِم ْش ُكدَ انَه َع ِن ا ْل ُقر ِ
آن ،؟ َف َق َاٍّ( :ك ََالم اهللَِّ َع َّز َو َج َّالَ ،و َلا ْي َس بِم ْخ ُ ٍ
اوق) .وقااٍّ:
َ
ُ
ْ
ُ
ان ا ْل ُقار ِ
َس ِم ْع ُت َل ِبَ :م َّر ًة ُل ْخ َرى ُس ِئ َل َع ِ
آنَ ،ف َق َ
ااٍّ( :ك َ
َاال ُم اهللَِّ َع َّاز َو َج َّالَ ،لا ْي َس
ْ
جتالِسوا من ُخي ِ
ِ
بِم ْخ ُ ٍ
َاص ُ ) .
وقَ ،و َال ُختَاص ُمواَ ،و َال ُ َ ُ َ ْ
َ
( )

وحك اإلما ُم َّ
إنكار لن القرآن كالم اهلل كفر بني ،كاام يف رواياة لب ٌاوٌ
لن
َ

ُ
غري
السابقة .وكذلك لنكر اإلما ُم عىل َمن قاٍّ:
القرآن كال ُم اهلل ،وتو َّق َ
ف ومل َي ُقلُ :
ِ
ِ
ف َما ْن َي ُق ُ
اوٍّ
الص َال ِة َخ ْ َ
خم وق :قاٍّ لبو ٌاوٌَ :سم ْع ُت َل ْمحَدَ  ،ق َيل َل ُهَ :ما ت ََرى ِيف َّ

ِ ِ
ا يعنِيِ :يف ا ْل ُقر ِ
جي َف ْوا) .
آن ا :ك ََال ُم اهللََِّ ،و َي ِق ُ
َْ
ف؟َ ،ق َاٍُّ ( :ي ْعج ُبني َل ْن ُ ْ
ْ
()4

وقاٍّ ُ ( :لشدُّ عىل الناس تزيينًاا مان اجلَ ْهم َّياة؛ ا ُيشا ركك َ
النااس،
ُون
َ

وذلك َّ
لمر  ،و ؤالء إذا قالوا :إنَّا ال نتك َّ ُ  ،استام ُلوا العا َّم َة،
جل ْهم َّي َة قد بان ُ
لن ا َ
جل ْه ِم َّية) .
إنَّام ذا
يصري إىل قوٍّ ا َ
ُ
( )

( ) السنة (  ،)94 ،18( ) 24 /تأليف :لب عبد الرمحن عبد اهلل بان لمحاد بان حمماد بان حنبال
الشيباين البغداٌي ،حتقيق .ٌ :حممد بن سعيد بن سامل القحطاين ،طبعةٌ :ار ابن القي ا الادمام،
ه
الطبعة األوىل242 :

ا  892م.

(« )4مسائل اإلمام لمحد» رواية لب ٌاوٌ السجستاين (ص )212 :برق (.) 1 4
( ) «السنة» ل خالٍّ (.) 21 /1
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وقاااٍّ يف روايااة احلساان باان ثااواب ( :ا َِ ماان ا ِ
رتوا
ُ
جل ْهم َّيااة ،اس ا َت ُ
َ
ٌّ

بالوقف) .
( )

ومل ير :فرق ًا بني الواقفة ،وال َّفظية ،وا ِ
ِّس َ د:
َّ
َ
َ
جل ْهم َّية ،ففي كتابِه ملُ َسدَّ ٌ بن ُم َ ْ
ِ
ِ
افرتقات اجلَ ْهميا ُة
لمجع َم ْن لٌركنا من ل ل الع َّلهن قاالوا:
(ولما اجلَ ْهم َّي ُة :فقد َ
القرآن كال ُم اهلل ،و او خم ٌ
ُ
بعضاه :
بعضه :
اوق! وقااٍّ ُ
عىل ثالث فِ َر ٍق :فقاٍّ ُ
ُ
القرآن كال ُم اهلل ،وسكت! و

بعضه  :للفا ُظنا باال ُقرآن خم وقا ٌة!
الواقف ُة ،وقاٍّ ُ

فهؤالء ك ُّ ُه َج ْهم َّي ٌة .ولمج ُعوا عىل َّ
يتاب ،مل
لن من كان ذا قو َله،
فحكماه ،إن مل ْ
ُ
َِ
اار،
حت َّل ذبيحتُه ،وال
ُ
جتاوز قضااياه)  .ويف نساخة( :فهاؤالء ك ُّ ُها جهميا ٌة ُك َّف ٌ
يستتابون ،فإن تابوا ،وإال ُقتِ وا .ولمجع َم ْن لٌركنا من ل ل الع  ،عىل َّ
لن َم ْن ذه
()4

قضاؤه ،وال ُ
جيوز
تؤكل ذبيحتُه) .
ُ
يتب ،مل يناك َْح ،وال ُ
مقالتُه ،إن مل ْ
()2

ِ
وقاٍّ اإلمام اب ُن َب َّط َةَ :و َل ْخ ِ
اجلاابِ ِر ُّيَ ،ق َ
ااٍّ:
ََ
ُ
ربين َل ُبو ا ْل َقاس ِ ُع َم ُر ْبا ُن َل ْمحَادَ ْ َ
ون َق َاٍَّ :و َحدَّ َثنِي ُع َب ْيدُ اهللَِّ اب ُن حنبالَ ،ق َ
َحدَّ َثنَا َل ُبو َبك ٍْر َل ْمحَدُ ْب ُن َ ُار َ
ااٍَّ :حادَّ َثنِي
اق َق َاٍَّ :س ِم ْع ُت َل َبا َع ْب ِد اهللَِ ،ي ُق ُ
َل ُبو َحنْ َب ِل ْب ُن إِ ْس َح َ
وٍَّ ( :ق َاٍّ اهللَُّ َع َّز َو َج َّل ِيف كِتَابِ ِه:

﴿ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ﴾[التوبااااةَ ،]2 :ف ِج ْ ِربيا ُ
ااال
امعه َلصاحاب النَّبِ ِ
ِ
َس ِم َع ُه ِم َن اهللََِّ ،و َس ِم َع ُه النَّبِ ُّي ِم ْن ِج ْ ِرب َ
اي.
يالَ ،و َس َ ُ ْ َ ُ
اي ما َن النَّبِ ر
ر
( ) «السنة» ل خالٍّ (.) 48 /1

(« )4مناقب اإلمام لمحد» البن اجلوزي (ص.)4 9 :

(« )2العقيدة» لإلمام لمحد ابن حنبل رواية اخلالٍّ (ص ،)2 :وانظار رواياات ِماث اة يف «مناقاب
اإلمام لمحد» البن اجلوزي (ص 441 :ا .)449
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اك و َال نَرتَااب فِ ِ
ياه ،و َلساامء اهللَِّ ِيف ا ْل ُقار ِ
آن ك ََالم اهللَِّ َغري َخم ْ ُ ٍ
َفا ْل ُق ْر ُ
آن
وقَ ،و َال ن َُش ُّ َ ْ ُ
ْ
َ ْ َ ُ
ُ
ُْ
آن َخم ْ ُ ٌ
آن ِم ْن ِع ْ ِ اهللََِّ ،و ِص َفا ُت ُه ِمنْ ُهَ ،ف َم ْن َز َع َ َل َّن ا ْل ُق ْار َ
َو ِص َفا ُت ُهَ ،وا ْل ُق ْر ُ
او
اوقَ ،ف ُه َ
ِ
آن ك ََالم اهللَِّ َغري َخم ْ ُ ٍ ِ
ااب ا ْلك َ
كَافِ ٌرَ ،وا ْل ُق ْر ُ
َاال َم ِيف
وق ،منْ ُه َبدَ َل َوإِ َل ْيه َي ُعو ٌَُ .ف َقدْ ُكنَّا َهن َ ُ
ُ
ُْ
ِ
َ َذاَ ،حتَّى َل ْحدَ َ
ث َ ُؤ َالء َما َل ْحدَ ُثواَ ،و َقا ُلوا َما َقا ُلواَ ،و ٌَ َع ُوا الن َ
َّاس إِ َىل َما ٌَ َع ْو ُ ْ
إِ َل ْي ِهَ ،ف َب َ
ان َلنَا َل ْم ُر ُ ْ َ ،و ُ َو ا ْل ُك ْف ُر بِاهللَِّ ا ْل َعظِي ِ ) .
( )

املسألة الثانية :معنى قول السلف منه بدأ وإليه يعود:
قاٍّ اإلمام ابن بطةَ :ل ْخرب ِين َلبو ا ْل َق ِ
اس ِ َ ،ق َاٍَّ :حادَّ َثنَا َل ْمحَادُ َ ،ق َ
ااٍَّ :حادَّ َثنَا
ََ ُ
ني َق َاٍُّ :س ِئ َل َل ْمحَدُ ابن حنبل َعا ْن َت ْف ِس ِ
اري
َع ْبدُ اهللَِّ ْب ُن َل ْمحَدَ َ ،ق َاٍَّ :ذك ََر َل ُبو َبك ٍْر ْاألَ ْع ُ ُ
آن ك ََالم اهللَِّ ِمنْه َخرٌ وإِ َلي ِه يعوٌ؟ َق َاٍّ َل ْمحَدُ ِ ( :منْه َخرٌ و املُْ َت َك ر بِ ِ
َق ْول ِ ِه :ا ْل ُق ْر ُ
اه،
ُ َ َ ُ َ
ُ َ َ َ ْ َُ ُ
ُ
ُ
َوإِ َل ْي ِه َي ُعو ٌُ) .
()4

َ
ني يف غري موض ٍعَّ ،
قاٍّ ُ
ب
الكتااب
لن
شيخ اإلسالم( :فقد َب َّ َ
والقارآن العار َّ
َ
ِ
الس َف :من ُه بدل .قاٍّ لمحدُ ابان حنبال :مناه بادل؛
ُم َّنزٍّ من اهلل .و ذا معنى قوٍّ َّ

لي :و املُتك ر ُ به ،فإن الذين قالوا :إ َّن ُه خم وق ،قالوا :خ قا ُه يف غاريه ،فبادل مان
ف :مناه بادل؛ لي :او املُاتك ر ُ باه ،مل خي ُ ْقا ُه يف ِ
غاريه،
الس ُ
ذلك املخ وق! فقاٍّ َّ
فيكون كالم ًا لذلك املَ َح رل الذي خ َق ُه فيه) .
( )

( ) اإلبانة الكربى البن بطة ( .)442( )22 ،24 /2وانظر روايات ِماث ة يف (مناقب اإلمام لمحد)
البن اجلوزي 44 :ا .442

( )4اإلبانة الكربى البن بطة (.)442( )22 /2
( ) ُمموع الفتاوى (.)24 / 4
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ِ
وقاٍّ لمحدُ ابن حنبل :كال ُم اهلل ِمن اهلل ،ليس ٍ
قاوٍّ
ببائن من ُه .و اذا معناى

الس َف :ال ُق ُ
رآن كال ُم اهلل من ُه بدل ،ومنه خرٌ ،وإليه يعو ٌُ ،كام يف احلاديث الاذي
َّ

رسوٍّ اهلل ﷺ« :إ َّن ُك لان ِ
ُ
ترج ُعاوا
وغريه عن ُجبري بن ُن َفري قاٍّ :قاٍّ
روا ُه لمحدُ ،
ُ
ٍ
َ ِ
ليضا ،عن لب ُلماما َة
بيشء
إىل اهلل
خرٌ من ُه»؛ يعني :القرآن .وقد ُروي ً
لفضل ِمَّا َ

ِ
َ
َّ
قارآن
الكاذاب ،ملَّاا سامع
ألصاحاب ُم َسا ْي م َة
الصدر ُيق،
مرفو ًعا .وقاٍّ لبو بكر ر
ب ب ُع ُقولِك ؟ َّ
خيرٌ ِم ْن إِ ٍّْ»؛ لي :مان
إن ذا كال ًما مل ْ
ُي ُك لين يذ ُ
ُم َس ْي مةَ « :و ْ َ
ِ
َ
فاارق ذاتَا ُه،
ألئمة :إ َّن ُه منه خرٌ ،ومنه بدل ،ل َّن ُه
َربَ .
الس َف وا َّ
وليس معنى قوٍّ َّ
ِ
وح َّل ِ
ُ
بغريهَّ ،
بغاريه ،فكياف
وُي ُّال
فإن كال َم املخ وق إذا تك َّ به ال
َ
يفارق ذاتَهُ َ ،

ُ
يكااون كااال ُم اهلل؟ قاااٍّ تعاااىل﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ْ
ﭢ﴾ .فقد لخرب َّ
ذاِتا .
خترٌ من لفوا ِ ه  ،وماع اذا ف ا
تفاارق َ
لن الك م َة ُ

ِ
ُ
بغاريه؛ ال صافة اخلاالق ،وال صافة
وحت ُّال
تفارق
وليض ًا ،فالصف ُة ال
َ
املوصوفُ َ ،
النبي ﷺُ ،ث َّ ب َّ ُغوه عنه ،كاان الكاال ُم الاذي
املخ وق .والناس إذا سمعوا كالم ر
ِ
ِ
ُ
فاالقرآن َل ْو َىل باذلك،
ولصاواِت ،
بحركااِت ،
النبي ﷺ ،وقد ب َّ ُغوه
ب غوه كال َم ر

اوت صا ُ
فااالكال ُم كااالم الباااري ،والصا ُ
اوت القااارئ .قاااٍّ تعاااىل﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ

َ
ااارآن
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾ .وقااااٍّ ﷺَ « :ز رينُاااوا ال ُق
ِ
جل ْهم َّية ،فاإهن زعماوا َّ
لن
الر ٌُّ عىل ؤالء ا َ
الس َفَّ :
بأصوات ُك » .ولكن مقصو ٌُ َّ

القرآن خ َق ُه اهلل يف ِ
ُ
َ
فيكون قد ابتدل ،وخرٌ من ذلك املَ َح رل الذي خ ق فيه،
غريه،
ف واألئم ُة َّ
ال من اهلل ،كام يقولون :كال ُمه ملُوسى خرٌ من َّ
لن
فبني الس ُ
الش َجرة! َّ

189

57

االعتقاد عند اإلمام أحمد
َ
وخرٌ ،وذكروا قوله﴿ :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾ فأخرب َّ
القاوٍّ
لن
القرآن من اهلل بدل،
َ

منه ،ال من غريه من املخ وقات .و«من» ي البتداء الغاية) .
( )

***
* املطلب الرابع :يف اإليامن بالقدر ،ومسألة أفعال العباد:

ِ
وح ْ ِ
ِ
اوه،
وِهُ ،
جاء يف رواية ُمسدَّ ٌ( :وياؤم ُن بالقضااء وال َقادَ ر؛ خاريه ،ر

ِ
السنَّة الالزمة ،التي َما ْن تارك منهاا
و ُم رره من اهلل)  ،ويف رسالة ُعبدوس( :ومن ُّ
()4

ِ
ُ
وِه،
َخ ْص َ ة ،ومل َي ْق َب ْ ها ،ويؤم ْن َبا مل يكن من ل هاا:
اإلياامن بال َقادَ ر؛ خاريه ،ر
اديق باألحاٌيااث فيااه ،واإليا ُ
اامن َبااا .ال يقاااٍِّ :مل َ؟ وال كيااف؟ إ َّنااام ااو
والتصا ُ
ُ
التصديق،
تفسري احلديث ،ويب غاه عق ُ اه ،فقاد ك ُِفاي
يعرف
واإليامن َبا .ومن مل
ُ
ْ
َ
مثل حديث الص ِ
اإليامن به ،والتس ي ُ لهُ ،
ُ
اٌق املصادوق،
ذلك ،ولحك له ،فع يه
َّ

وما َ
كان مث َ ْه يف القدر) .
()2

والصاابر هلل
السانَّة،
ُ
بعي( :قاٍّ ل لمحدُ ابن حنبل ،إما ُم ل ال ُّ
الر ر
ويف رواية َّ
حتت امل ِ ْحنَة :لمجع سبعون رج ً
ولئمة املسا مني ،و ُفقهااء
وج َّل َ
َع َّز َ
ال من التابعنيَّ ،

ُ
األمصار ،عىل َّ
الرضاا بقضااء اهلل،
السنَّة التي تويف ع يها
رسوٍّ اهلل ﷺَّ :لو ُهلا ر
لن ُّ
ِ
والصرب حتت ُحك ِْمه ،واألخذ بام لمر اهلل باه ،والن َّْهاي عاام هناى
والتَّس ي
ألمرهَّ ،
( ) «ُمموع الفتاوى» (.)1 9 ،1 1 / 4
(« )4مناقب اإلمام لمحد» البن اجلوزي (ص.)4 8 :
(« )2مناقب اإلمام لمحد» البن اجلوزي (ص 444 :ا .)442
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ِ ِ
ُ
وِه) .
وإخالص العمل هلل،
عنه،
ُ
واإليامن بال َقدَ ر خريه َ ر
( )

وكثاريه ،وظاا ُره
وِ ُه ،ق ي ُ اه
اإلصطخري( :وال َقادَ ُر
ويف رواية
ر
ُ
خاريه َ ُّ
ُ
وآخاره ،مان اهلل،
ولو ُله
يحهَّ ،
وح َسنُه و َقبِ ُ
وح ْ ُوه و ُم ُّر ُه ،وحمبو ُبه ومكرو ُ هَ ،
وباطنُهُ ،
ُ
َّ
جيااوز
وجال ،وال
عز
ُ
قضاء خ َّط ُه ،وقدر ًا قدَّ ره ع يه  ،ال يعدو لحدٌ منه مشيئ َة اهلل َّ
قضا َء ُه ،بل ُك ُّه صائرون إىل ما خ قه له ،واقفاون فايام قادَّ ر ع ايه ألفعالِاه،
و و عَدْ ٌٍّ من ُه َع َّز َّ
وجل.

والزناِ َّ ،
وقتل النَّفسُ ،
وِ ُب اخلمرُ ،
والْشك
ولكل املاٍّ احلرام ،ر
ر
والِّسقةْ ُ ،
ٍ
َ
ألحاد مان اخل اق عاىل اهلل
يكاون
باهلل ،واملعايص ُك ُّ ها بقضاء و َقدَ ر ،من غري لن

سأٍّ عام ُ
حل َّج ُة البالغة عىل خ ِقه ،ال ُي ُ
يفعل و ُيسألون .وع ُ اهلل
ُح َّجة ،بل اهلل ا ُ
ماض يف خ قه بمشيئة منه؛ قد ع من إب يس ،ومن غريهِ ،
ٍ
وِمَّن عصاه ،من
تعاىل
َ
ِ
ِ
ص ،تبارك وتعاىل ،إىل لن تقو َم الساع ُة ،املعصي َة ،وخ قها هلاا ،و َع ا َ
َلدُ ْن لن ُع َ
وكل ُ
الطاع َة من ل ل الطاعة ،وخ قه هلاٌّ ،
وصائر إىل ما قىضا
يعمل ملِا ُخ ِ َق له،
ٌ

ُ
الفاعل ملا يريدُ  ،ال َف َّع ُاٍّ
قدر اهلل ومشيئتَه .واهللُ
ع يه ،وع منه ال يعدو لحدٌ منه
َ
ِ
اخلري والطاعااتَّ ،
ملا يشا ُء ،و َم ْن زع َ َّ
ولن العباا ٌَ
لن اهلل شا َء لعباٌه الذين َع َص ْو ُه َ
ِ
الْش واملعصي َة ،ف َع ِم ُ وا عىل مشيئتِه  ،فقد زع َّ
لن مشيئ َة العبااٌ
شاؤوا ألنفسه َّ َّ
ٍ
وج َّل ِمن ذا؟!.
رب عىل اهلل َع َّز َ
لغ ُِ من مشيئة اهلل تبارك وتعاىل! ُّ
فأي افرتاء لك ُ
و َم ْن زع َّ
لرليات اذه املارل َة إن مح ات مان
الزنا ليس ب َقدَ ِره ،قيل له:
َ
لن ر

( ) «مناقب اإلمام لمحد» البن اجلوزي (ص.)449 :
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الزنا ،وجاءت بولد ،ل شا َء اهلل لن خي ق ذا الولدَ  ،و ل مىض يف ِ
سابق ع مه؟
ر
احا.
الْش ُك ُرص ً
فإن قاٍّ :ال ،فقد زع لن مع اهلل خال ًقا .و ذا و ر ْ

ٍ
َ
و َم ْن زع َّ
بقضااء
لايس
وِ َب اخلمار،
ولكال املااٍّ احلارامَ ،
لن الِّسق َةْ ُ ،

قاٌر عىل لن َ
يأكل َ
َ
و َقدَ ر ،فقد زع َّ
لرصح مان
رزق غريه .و اذا
لن ذا
ُ
اإلنسان ٌ
قوٍّ املجوسية! بل لكل رز َقه ،وقىض اهلل لن يأك َه من الوجه الذي لك ه.

َ
وج َّل ،فقد زع َ َّ
و َم ْن زع َّ
املقتاوٍّ
لن
لن قتل النفس ليس ب َقدَ ر من اهلل َع َّز َ
ِ
ِ
ولي ك ٍ
بقضاء اهلل َع َّز َّ
وجل ،وذلك
لوضح ِمن ذا؟! بل ذلك
ُفر
ُ
مات بغري لج ه! ُّ
وتدبريه فيه  .وما جرى من ِ
ِ
ُ
العادٍّ،
سابق ِع ْ ِمه فايه  ،و او
بمشيئتِه يف خ قه،
احلق ،الذي ُ
قر بالع  ،لزم ُه
اإلقرار بال ُقدْ رة ،واملَ ِشيئة) .
ُّ
ُ
يفعل ما يريدُ  .و َم ْن َل َّ
( )

***
* املطلب اخلامس :يف مسائل الصحابة:
املسألة األوىل :يف املفاضلة:

روى ابن اجلوزي ِ
َ
سمعت
البغداٌي ،قاٍّ:
إسحاق
يعقوب بن
بسنده ،عن
ُ
ر
َ
ر
ُ
ِ
ِ
حاديث ابان ُع َم َار؛ لباو بكار،
لتفضيل ،فقاٍّ( :عىل
وس ِئل عن ا
لمحدَ ابن حنبلُ ،
ِ
ُ
ُ
وعايل).
وعاثامن،
وعمار،
حديث َس ِفينة؛ لبو بكر،
وعثامن ،واخلالف ُة عىل
وعمر،
ُ
ُ
ٌّ
ِ
وبسنده عن ُع ْبدوس بن مالك العطار ،قاٍّ :سمعت لبا عبد اهلل لمحدَ ابن حنبال،
( ) «العقيدة» لإلمام لمحد بن حنبل رواية اخلالٍّ (ص 12 :ا .)11
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ِ
خري ذه األُ َّمة بعد نب ريها ،لبو بكر ر
عمار با ُن اخلطااب ،ثا َّ
ُ
الصدر ي ُقُ ،ثا َّ
يقوٍُّ ( :

ُ
لصحاب رسوٍّ اهلل ﷺ ،مل خيت فاوا
عثامن ب ُن َع َّفان .نُقدر ُم ؤالء الثالث َة ،كام َقدَّ م
ُ

لصاحاب ُّ
بري،
يف ذلك .ث َّ بعاد اؤالء الثالثاة،
عايلُّ ،
ُ
والاز ُ
الشاورى اخلمسا ُةٌّ :
وط ح ُة ،وعبدُ الرمحن بن عوف ،وسعدٌ  ،ك ُّه يص ح ل ِ
خالفاة ،وك ُّ ها إماا ٌم.
ُ
ُ
َّ
عمر) .
يذ ُ
ب يف ذلك إىل حديث ابن َ
( )

املسألة الثانية :يف فضل عيل وأﻫل البيت:

بسنده ،عن ِ
روى ابن اجلوزي ِ
كنات باني
عبد اهلل بن لمحدَ ابن حنبل ،قاٍّ:
ُ
ر
ُ

يدي لب جالس ًا ذات يوم ،فجاءت طائف ٌة من الك َْرخ َّية ،فذكروا خالفا َة لب بكار،

عيل بن لب طالب ،فزا ٌُوا،
مر ،وخالف َة ُعثامن،
ُ
وخالف َة ُع َ
فأكثروا ،وذكروا خالف َة ر

َ
القاوٍّ يف عايل
رلسا ُه إلايه  ،فقااٍّ :ياا اؤالء! قاد لكثار ُت ُ
ولطالوا ،فرفع لب َ
ِ
واخلالفةَّ ،
عيل ز َّينهاا .قااٍّ الساياري اا لحادُ رجااٍّ
إن اخلالف َة مل تُز ري ْن ع ي ًا ،بل ٌّ

نصف ما كان يف ق بي
ثت َبذا بع َ الشيعة ،فقاٍّ ل :قد لخرجت
َ
السند ا :فحدَّ ُ
ِ
وبسنده عن عبد اهلل ،ليض ًا :حدَّ ث لب بحاديث
عىل لمحدَ ابن حنبل من ال ُب ْغ ِ )،
َس ِفينة ،فق ُت :يا لبة ،ما ُ
وعمار،
تقوٍّ يف التفضيل؟ قااٍّ يف اخلالفاة :لباو بكار،
ُ

عيل بان لب طالاب ،مان ل ِ
ُ
ال
فعيل بن لب طالب؟ قاٍّ :يا ُب َّ
ني! ُّ
وعثامن .فق تُّ :
ٍ
ِ
ٍ
ألحاد مان الصاحابة مان
وبسانده ،ليضا ًا ،عناه( :ماا
يقاس َب لحدٌ )،
بيت ال ُ
ِ
ِ
الص َحاحُ ،
وبسنده عناهَ ( :ما ْن مل
مثل ما لعيل ريض اهلل عنه)،
الفضائل ،باألسانيد ر
( ) مناقب اإلمام لمحد البن اجلوزي (ص 449 :ا .)4 4

193

61

االعتقاد عند اإلمام أحمد
ِ
لضل من ِ
ُي ْثبِ ْت إمام َة لعيل ،فهو ُّ
وبسنده ،ليض ًا ،عن حنبل ،قاٍّ :ق ُت
محار ل ِه)،
ألب عبد اهلل :خالف ُة عيل ،ريض اهلل عنه ،ل ي ثابت ٌة؟ فقاٍُّ ( :سبحان اهلل! يقي
ويأخذ الصدق َةِ ،
وجب له؟! لعاو ُذ بااهلل
ويقس ُمها ،بال َحق
ويقطع،
حلدو ٌَ،
َ
ُ َّ
ُ
عيل ا ُ
ٌّ
وصا َّ ْوا خ َفا ُه،
من ذه املقالة .نعا  ،خ يفا ُة رضاي ُه
لصاحاب رساوٍّ اهلل ﷺَ ،
ُ

لمري املاؤمنني ،راضاني باذلك،
و َغ َز ْوا م َع ُه ،وجا دواَ ،
وح ُّجوا ،وكانوا ُي ُّ
سمو َن ُه َ
ِ
تبع هل ) .
غري ُمنْكرين .فنح ُن ٌ
َ
( )

املسألة الثالثة :فيام شجر بني الصحابة:

روى ابن اجلوزي ِ
ُ
بسندهَّ ،
لن رج ً
تقاوٍّ فايام
ال سأله(( :يا لبا عباد اهلل! ماا
ر
ُ
ِ
كان بني عيل ومعاوي َة؟ فقاٍّ( :ما ُ
حل ْسنَى) ،وبسنده عان إبارا ي َ
لقوٍّ فيه إال ا ُ
ِ
حَّضت لمحدَ ب َن حنبل ،وسأل ُه ٌ
عام جرى بني عيل ومعاوي َة،
الفقيه:
ابن آزر
ُ
رجل َّ
فأعرض عنه ،فقيل :يا لبا عبد اهلل ،و ٌ
رجل من بني اش  .فأقبل ع ياه ،فقااٍّ:
اقااااااارل﴿ :ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ﴾

[البقرة. ))] 22 :
()4

***

( ) مناقب اإلمام لمحد البن اجلوزي (ص 4 4 :ا .)4 2
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خامتة
ْشق ٌة ،ولسطر م ِضيئ ٌة من ِ
صفحات ُم ْ ِ
تكشف
حياة ذا اإلمام ال َع َ ،
تك
ُ
ٌ
ٌ ٌ
النبي ﷺ يف احلديث الْشيف« :إِ َّن َم َث َل َما َب َع َثنِى اهللَُّ بِ ِه َع َّز َو َج َّال
عن معنى قوٍّ ر
َت ِمنْها َط ِائ َف ٌة َطيبا ٌة َقبِ َ ِ
ٍ
ِ
ِ
ات املَْاا َء
رَ
اب َل ْر ًضا َفكَان ْ َ
م َن ْاهلُدَ ى َوا ْلع ْ ِ ك ََم َث ِل َغ ْيث َل َص َ
َف َأ ْنبت ِ
َت ا ْل َك َ
ب ا ْلكَثِ َري» ،رواه مس ٌ  .فقد وافق الع ُ يف ق ب لمحادَ حما ً
ال
أل َوا ْل ُع ْش َ
َ

قاب ً
والصدْ َق ،والن ُّْص َح.
ال
والو َر َعُّ ،
والز ْ دَ  ،ر
فأثمر الفق َهَ ،
َ

ُيت َِذي به َما ْن لراٌ
لقد كان لمحدُ ( :منهج ًا) حي ًا يميش عىل األرض ،ومثاالً َ ْ

النااس عاىل
لطباق
الصحابة والتابعني هل بإحساان.
َ
ُ
الس ْ َري عىل َسنَن الس ف من َّ
َّ
ِ
وطوائفه  ،وخضعوا جلاللتِاه،
ُح ربه ،عىل اختالف ِم َ ِه  ،ونِ َح ِه  ،ومذا بِه ،
وع ِمهِ ،
وصدْ ِقه؛ وافقوه ،لم خالفوه.
السرية ال َعطِرة ل ُي ْس ِه َ يف َر ْل ِ
َّ
حل َمتها،
إن
ب َصدْ ِع األ َّمة ،ر
ويقوي ُ ْ
إشهار ذه ر
َ

ِ
ملَا التزم به صاح ُبها من االعتصاا ِم بالكتااب والسانة ،وت اك ،ل َع ْم ُار اهلل ،لعظا ُ
ضامنة ،و َلن َْج ُع وسي ة لتحقيق الوحدة واالئتالف ،و َن ْب ِذ ال ُف ْرقة واالخاتالف ،ملَ ِاا

فيها من َّ
ريورة إىل ما لمار اهلل باه عناد التناازع﴿ :ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ
الص ْ ُ

اب
ﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒ﴾[النساء.]18 :
ولحس ُ
َ
ِ
َّ
ولوفر حظ ًا.
لن لمحدَ ِ ،م ْن لسعد النَّاس َبذه اآلية،

ِ
ِ
تخصصاة لادَ ْر ِ
س عقيادة لمحادَ ،
ائ الكاراس املُ ر
حر ٌّي باجلامعات لن ُتنْش َ
ِ
ِ
ِ
املنافساات
تطارح
وح ِر ٌّي باملراكز البحثية ،واجلوائز العاملياة ،لن
َ
وو َرعهَ .
وفقههَ ،
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ِ
الناس عىل جواناب
وح ِر ٌّي باآللة اإلعالمية لن
الع مية الستنباط
َ
توقف َ
منهجهَ .
َ
ُ
وشيخ اإلسالم صدق ًا.
وتقوٍّ :ذا عامل ُ امل ِ َّ ة حق ًا،
سريته املُْشقة،
رح اهللُ لمحدَ  ،ورفع ٌرج َت ُه يف املَ ْه ِديني ،ومجعناا باه ماع الاذين لنعا َ اهللُ

والصدر يقنيُّ ،
وح ُس َن لولئك رفيق ًا.
والصاحلنيَ ،
والشهداءَّ ،
ع يه من النب ريني ،ر
***
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فهرس املراجع
 )1اإلبانة الكربى ،تأليف :لب عبد اهلل عبيد اهلل بان حمماد بان حمماد بان

محدان ال ُعك َْربي املعروف باابن َب َّطاة العكاربي (املتاوىف ،) 291 :حتقياق :رضاا

معطي ،وعثامن األثيوب ،ويوساف الوابال ،والولياد بان سايف النِّصا ،ومحاد
التوجيري ،طبعةٌ :ار الراية ل نْش والتوزيع ،الرياض.

 )2اإلبانة عن لصوٍّ الديانة ،تأليف :لب احلسان عايل بان إساامعيل بان

إسحاق بن سامل بن إسامعيل بن عبد اهلل بن موسى بان لب بارٌة بان لب موساى

األشعري (املتوىف ،) 242 :حتقيق .ٌ :فوقية حسني حمموٌ ،طبعةٌ :ار األنصار ا

القا رة ،الطبعة :األوىل. 281 ،

 )3إبطاٍّ التأويالت ،تأليف :القايض لب يعىل حممد بن احلسني بان حمماد

ابن خ ف ابن الفراء (املتوىف ،) 219 :حتقيق :حممد بن محاد احلماوٌ النجادي،

طبعةٌ :ار إيالف الدولية ا الكويت.

 )4لحكام النساء لإلمام لمحد بن حنبل رواية لب اخلالٍّ ،تأليف :لب عباد اهلل

لمحد بن حممد بن حنبل بن الٍّ بان لساد الشايباين (املتاوىف ،) 42 :حتقياق:

عمرو عبد املنع س ي  ،طبعة :مؤسسة الريان ل نْش والتوزياع ،الطبعاة :األوىل،

242

ا 4444م.

 )5لصوٍّ السنة ،تأليف :لب عبد اهلل لمحد بن حممد بن حنبل بن الٍّ بن

لسد الشيباين (املتوىف ،) 42 :طبعة ٌار املنار اا اخلارٌ اا الساعوٌية ،الطبعاة:
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األوىل،

 )6إعالم املوقعني عن رب العاملني ،شمس الدين لب بكر حممد بن لياوب

ابن سعد ابن قي اجلوزية ،حتقيق :حممد عبد السالم إبارا ي  ،طبعاة ٌار الكتاب
الع مية ا يريوت ،الطبعة :األوىل،

2

ا  88م.

 )7إعالم املوقعني عن رب العاملني ،شمس الدين لب بكر حممد بن لياوب

ابن سعد ابن قي اجلوزية ،حتقيق :حممد عبد السالم إبرا ي  ،طٌ :ار ابن اجلوزي
 ، 242حتقيق :مشهور حسن آٍّ س امن.

 )8البداية والنهاية ،تأليف :لب الفداء إسامعيل بن عمر بن كثاري ،حتقياق:

عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكاي ،طبعاةٌ :ار جار ل طباعاة والنْشا والتوزياع

واإلعالن ،الطبعة :األوىل2 9 ،

ا  881م ،سنة النْش242 :

ا 4442م.

ٌ )9رء تعارض العقل والنقل ،تأليف :تقي الادين لب العبااس لمحاد بان

عبد احل ي ابن تيمية احلراين ،حتقيق :الدكتور حمماد رشااٌ ساامل ،طبعاة جامعاة
اإلمام حممد بن سعوٌ اإلسالمية ،املم كاة العربياة الساعوٌية ،الطبعاة :الثانياة،
2

ا  88م.

 )11ذم الكالم ول ه تاأليف :لب إساامعيل عباد اهلل بان حمماد بان عايل

األنصاري اهلروي( ،املتوىف ،) 29 :حتقيق :عبد الارمحن عباد العزياز الشابل،

طبعااة :مكتبااة الع ااوم واحلكا ا ا املدينااة املنااورة ،الطبعااة :األوىل2 9 ،
 889م.
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 )11الرٌ عىل اجلهمية والزناٌقة ،تأليف :لب عبد اهلل لمحاد بان حمماد بان

حنبل بن الٍّ بن لسد الشيباين (املتاوىف ،) 42 :حتقياق :صاربي بان ساالمة

شا ني ،طبعةٌ :ار الثبات ل نْش والتوزيع ،الطبعة :األوىل.

 )12السنة ،تأليف :لب بكر لمحد بن حمماد بان اارون بان يزياد اخلَ َّ
االٍّ

البغداٌي احلنبيل (املتوىف:

 ) 2املحقق .ٌ :عطية الز راين الناٌِ :ار الراية ا

الرياض ،الطبعة :األوىل2 4 ،

ا  898م.

 )13السنة ،تأليف :لب عبد الرمحن عبد اهلل بن لمحد بان حمماد بان حنبال

الشيباين البغداٌي ،حتقيق .ٌ :حممد بن سعيد بن سامل القحطاين ،طبعاةٌ :ار ابان
ه

القي ا الدمام ،الطبعة األوىل242 :

ا  892م.

 )14سري لعالم النبالء ،تأليف :شمس الدين لب عبد اهلل حممد بن لمحد بن

عثامن بن َقا ْيامز الذ بي ،حتقيق ُمموعة مان املحققاني باإِاف الشايخ شاعيب
األرناؤوط ،طبعة مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الثالثة241 ،

ا  891م.

 )15رصيح السنة ،تأليف :لب جعفر حممد بن جرير بن يزيد بن كثاري بان

غالب اآلميل ،الطاربي ،حتقياق :بادر املعتاوق ،طبعاةٌ :ار اخل فااء اا الكويات
. 241

 )16طبقات احلناب ة ،تأليف :لب احلسني ،حممد بن حممد املعروف بابن لب

يعىل (املتوىف ،) 142 :حتقيق :حممد حامد الفقي ،الناٌِ :ار املعرفة ا بريوت.

 )17عقيدة الس ف ولصحاب احلديث ،تأليف إسامعيل بن عباد الارمحن
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الصابوين ،حتقيق وتع يق لب عبد اهلل عبد الرمحن بن عبد املجيد الشمريي ،طبعة:
مكتبة اإلمام الواٌعي اليمن ،الطبعة األوىل . 249

 )18العقيدة رواية لب بكر اخلالٍّ ،تأليف :لب عبد اهلل لمحد بن حمماد بان

حنبل بن الٍّ بن لسد الشيباين (املتوىف ) 42 :حتقيق :عبد العزيز عاز الادين

السريوان ،طبعةٌ :ار قتيبة ا ٌمشق ،الطبعة :األوىل. 249 ،

 )19كتاب اإليامن ومعامله وسننه واستكامله وٌرجاته ،تاأليف :اإلماام لب

عبيد القاس بن سالم ،حتقيق حممد نارص الدين األبااين األلبااين .طبعاة :مكتباة

املعارف . 24

 )21لوامع األنوار البهية وسواطع األرسار األثرية لْشح الدرة املضاية يف

عقد الفرقة املرضية ،تأليف :شمس الدين ،لب العون حمماد بان لمحاد بان ساامل

السفاريني احلنبيل (املتوىف99 :

) ،حتقيق :حممد مفيد اخليمي ،طبعة :مؤسسة

اخلافقني ومكتبتها ا ٌمشق الطبعة :الثانية244 ،

ا  894م.

ُ )21مموع الفتاوى ،تأليف :تقي الدين لب العباس لمحد بن عباد احل اي

ابن تيمية ،مجع وترتيب عبد الرمحن بن حممد العاصمي النجادي ،الطبعاة األوىل

بالرياض . 29

 )22املدخل املفصل ملذ ب اإلمام لمحد وخترجيات األصاحاب ،املؤلاف:

بكر بن عبد اهلل لبو زيد بن حممد بن عبد اهلل بن بكر بن عثامن بن ُييى بن غيهاب

ابن حممد (املتوىف ،) 248 :النااٌِ :ار العاصامة اا مطبوعاات ُمماع الفقاه
68
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اإلسالمي بجدة ،الطبعة :األوىل. 2 1 ،
 )23املدخل إىل مذ ب اإلمام لمحد البن بدران ،تأليف عبد القاٌر بان لمحاد

ابن مصطفى بن عبد الرحي بن حممد بدران (املتوىف ،) 222 :حتقيق .ٌ :عبد اهلل بن
عبد املحسن الرتكي ،طبعة :مؤسسة الرسالة ا بريوت ،الطبعة :الثانية. 24 ،

 )24مساائل اإلماام لمحااد رواياة لب ٌاوٌ السجساتاين .تااأليف :لب ٌاوٌ

الس ِج ْساتاين
س يامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداٌ بن عمرو األزٌي ر

(املتوىف ) 411 :حتقيق :لب معاذ طارق بن عوض اهلل بن حمماد النااِ :مكتباة
ا  888م.

ابن تيمية ،مِّص الطبعة :األوىل244 ،

 )25مساائل اإلماام لمحااد رواياة لب ٌاوٌ السجساتاين ،تاأليف :لب ٌاوٌ

الس ِج ْساتاين
س يامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداٌ بن عمرو األزٌي ر

(املتوىف ) 411 :حتقيق :لب معاذ طارق بن عوض اهلل بن حمماد النااِ :مكتباة
ا  888م.

ابن تيمية ،مِّص الطبعة :األوىل244 ،

 )26مسائل اإلمام لمحد رواية إسحاق بن إبارا ي النيساابوري ،تاأليف:

لب يعقوب إسحاق بن إبرا ي بن مهران الثقفاي الِّسااٌ النيساابوري ،حتقياق

ز ري الشاوي  ،طبعة املكتب اإلسالمي.

 )27مسند اإلمام لمحد بان حنبال ،تاأليف :لب عباداهلل لمحاد ابان حنبال

الشيباين ،طبعةٌ :ار املنهاٌ ،حتقيق ُمموعة من الباحثني ،بإِاف ٌ /لمحد معباد

عبد الكري .
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 )28املسوٌة يف لصوٍّ الفقه ،تأليف :آٍّ تيمية [بدل بتصانيفها اجلاده ُ :ماد

الدين عبد السالم ابن تيمية ،ولضاف إليها األب :،عبد احل اي ابان تيمياة ،ثا

لكم ها االبن احلفيد :لمحد ابن تيمية] حتقياق :حمماد حمياي الادين عباد احلمياد،

طبعةٌ :ار الكتاب العرب.

 )29مناقب اإلمام لمحد بن حنبل ،تأليف :مجاٍّ الدين لب الفرٌ عبد الارمحن

ابن عيل بن حممد اجلوزي (املتوىف.) 181 :
 )31نق

اإلمام لب سعيد عثامن بن سعيد عىل املريِس اجلهمي العنيد فيام

افرتى عىل اهلل عز وجل من التوحيد تأليف :لب سعيد عثامن بن سعيد بان خالاد

ابن سعيد الدارمي السجستاين (املتاوىف ،) 494 :طبعاة :مكتباة الرشاد ل نْشا

والتوزيع ،حتقيق :رشيد بن حسان األملعاي ،الطبعاة :الطبعاة األوىل 2 9
 889م.

***
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اا

اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺮوﻳﺔ ﻋﻦ اﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ
ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وأﻫﻞ اﻟﺒﻴﺖ


ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﳌﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻭﺇﻣﺎﻡ ﻭﺧﻄﻴﺐ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ

اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺮوﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وأﻫﻞ اﻟﺒﻴﺖ ﻣﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎء ﻟﻬﻢ واﻟﺘﺤﺪث ﺑﻔﻀﺎﺋﻠﻬﻢ واﻟﻨﻬﻲ
ﻋﻦ اﻟﻐﻠﻮ ﻓﻴﻬﻢ واﻣﺴﺎك ﻋﻤﺎ ﺷﺠﺮ ﺑﻴﻨﻬﻢ .
اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺮوﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وأﻫﻞ اﻟﺒﻴﺖ ﻣﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻔﻀﻴﻞ واﻟﺨﻼﻓﺔ .
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الرحيم
الرْحن َّ
بسم اهلل َّ
َّ
إن احلمد هلل ،نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهللهلل ناُش رووأ فنفسانهلل؛

ونُش س ِّيئهللت فعاملنهلل ،نُش هيده اهلل فال رن َّ
ضل له ،ونُش ريضلل فال ههللدي له.

وفشاددر فن إلااه إ اهلل و اده ويا لاه ،وفشاادد َّ
فن رم َّماد با ع ااده

وأسوله.

﴿ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ﴾[آل عمررررا .]102 :

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡﭢ

ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾[النسررا ﴿ .]1 :ﮥ ﮦﮧ
ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ

ﯜﯝ﴾[األحزاب 00 :ر .]01
أما بعد:

َّ
اِّ ﷺ وفهال
السنَّة واجلامعة :ر َّ
ب صحهللبة النَّ ِّ
فإن نُش رفصول اعتقهللد فهل ُّ

بيته أضوان اهلل علايد ؛ وتاو ِّليد ؛ وق اول ناهلل ءاهللن ناُش فضاهللولد ونارات د ؛

بياند ؛ والااان ناُش يريقاة الاييُش ري غضاوس ويسا ُّوس
عام شجر ر
واإلنسهللك َّ

و ريؤذوس .

َّ
وجتَّل هيا األصل املتني؛ نُش رفصول هيا الدِّ يُش :يف املسهللول املرو َّية عُش إنهللم

السنَّة واجلامعة؛ اإلنهللم فمحد بُش رم َّمد بُش ن ٍل َّ
هللين أمحه اهلل تعهللىل اا كاام
فهل ُّ
الشي ِّ
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سيأيت تقريرههلل يف هيا ال حث ا .

ِ ٍ
الرسل بقهلليهلل نُش فهال العلا ،
فهللحلمد هلل (اليي ءعل يف ك ِّرل زنهللن فرت نُش ُّ

يدعون نُش َّ
ضل إىل اهلردى ،ويصاون نند عَّل األذى ،رُييون بكتهللب اهلل املوتى،

و ري ِِّّصون بنوأ اهلل فهل العمى ،فك نُش ٍ
قتيل إلبليس قد ف يوه؟ وك نُش ضاهللل
ت ٍ
هللوه قد هدوه؟ فام ف سُش فثره عَّل النَّهللس؛ وفق ح فثر النَّهللس عليد  ،ينفون عاُش

كتهللب اهلل حتريف الغهلللني؛ وانتحهللل املر طلاني؛ وتأويال اجلاهللهلني ،الاييُش عقادوا
ِ
فد رُمتلفون يف الكتهللب؛ رُماهلللفون للكتاهللب؛
فلوية ال دعة؛ وفيلقوا عنهللن الفتنة ،ر
رُممعون عَّل رنفهللأقة الكتهللب ،يقولون عَّل اهلل؛ ويف اهلل؛ ويف كتهللب اهلل بغري علا ٍ ،

يتك َّلمون بهللملرتشهللبه نُش الكالم؛ وخيدعون رء َّدهللل النَّهللس بام ريش ِّدون عليد  ،فنعاوذ
بهللهلل نُش فتنة املرض ِّلني) .
( )

ومتديد ون حثني وخ ٍ
ٍ
وقد قسمت ال حث إىل :نقدِّ ٍ
هللمتة ،وتفهللصايل ذلا
نة
ر
َّ

عَّل النَّحو اآليت:

أولاُ :مقدي مة البحث:

وتتنهللول :فهللحتة ال حث؛ ر
وخ َّطته.
ثاني اا :التَّمهيد:

الصحهللبة وفهل ال يت اليي ذهاب
السنَّة واجلامعة يف َّ
ويتنهللول :اعتقهللد فهل ُّ
الر ُّد عَّل الزَّ نهللدقة واجلدم َّية لإلنهللم فمحد بُش ن ٍل ص 71ا  ، 71وانظر :ننهللقب اإلناهللم فمحاد
( ) َّ
اجلوزي ص.221
ابُش ن ٍل بُش
ِّ

4
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إليه إنهللند فمحد بُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل.
الصحابة وأهرل الب ْيرت اَّرا يتع َّلر
األول :املسائل املرو َّية ِف َّ
ثالث اا :املبحث َّ

بالدُّ عا هلم والتَّحدُّ ث بفضائلهم والنَّهي عن ال ُغ ُل يو فريهم واإلمسراك عر َّ ررجر
بينهم:

ويتنهللول هيا امل حث :املطهلللب التِّسعة اآلتية:
الصحبة وأهل الب ْيت.
األول :حدُّ ُّ
املطلب َّ

للصحابة وأهل الب ْيت.
املطلب ال َّثاين :الدُّ عا َّ
املطلب ال َّثالثَّ :
للصحابة.
الشهادة باجلنَّة َّ

بالصحابة وأهل الب ْيت أحد.
الرابع :ل ُيقاس َّ
املطلب َّ
املطلب اخلامس :مناقب أهل الب ْيت.
الصحب واآلل.
السادس :التَّعظيم واإلجالل بني َّ
املطلب َّ
ُلو ِف أهل الب ْيت.
السابع :النَّهي عن الغ ي
املطلب َّ
ُّ
الكف ع َّ جرى بني ال َّصحابة.
املطلب ال َّثامن:

ب.
والس ي
املطلب التَّاسع :التَّطاول عىل َّ
الصحابة بال َّثلب َّ

الصحابة وأهرل الب ْيرت اَّرا يتع َّلر
رابع اا :املبحث ال َّثاين :املسائل املرو َّية ِف َّ

بالتَّفضيل واخلالفة:

ويتنهللول هيا امل حث :املطهلللب األأبعة اآلتية:
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األول :الفرق بني التَّفضيل واخلالفة.
املطلب َّ

الصحابة.
املطلب ال َّثاين :التَّفضيل والتَّقديم بني َّ
املطلب ال َّثالث :أولو َّية ُ
اخللفا باخلالفة.
عل عىل ُعث
املطلب َّ
الرابع :تقديم ٍّ

بالتَّفضيل واخلالفة.

خامس اا :خامتة البحث:

توصلت إليداهلل يف هايا ال حاث ،و رنلحاٌ ااهلل:
وتتنهللول :فه َّ النَّتهللوج التِّ َّ

فدرس املراءع واملصهللدأ العلم َّية التِّ ت َّ ا ستفهللد نندهلل ،وفدرس املوضوعهللت.

فتوسل :فن جيعل فعاملنهلل رك َّلدهلل
حلسنى َّ
واهلل س حهللنه وتعهللىل فسأل؛ وبأساموه ا ر

ا
صاهللحلة ،ولوءداه الكاري خهلللصاة ،وفن جيعاال هايا ال حاث تعهللونا بهلل عاَّل الا ِّ

هلللصا.
والتَّقوى؛ وتواصي بهلل ب ِّ
هللحلٌ وتواصي بهلل ب َّ

ِ
َّ
وصَّل اهلل وس َّل عَّل خهللت النَّ ِّيني،
أب العهللملني،
وآخر دعوانهلل فن احلمد هلل ِّ

وعَّل آله وفزواءه وفصحهللبه فمجعني.

***
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التَّمهيد
تضمنت املسهللول املرو َّياة عاُش اإلناهللم فمحاد باُش ن ٍ
ال أمحاه اهلل تعاهللىل يف
َّ

ٍ
وهو ساالنة
الصحهللبة وفهل ال يت :تقرير
السنَّة واجلامعة ،ر
َّ
فصل نُش رفصول فهل ُّ

رقلوا وفلسنتد هل  ،كام وصفد اهلل تعهللىل به يف قوله تعاهللىل﴿ :ﭑﭒ ﭓ
ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ﴾[احلَّش.]10 :

ويف ذل يهللعة النَّ ِِّّ ﷺ يف قوله( :ل تس ُّبوا أصحايب ،فإ َّ أحدكم لو أنف

مثل ُأحد ذهب اا ما بلغ ُمدَّ أحدهم ول نصيفه) .
( )

والسانَّة واإلمجاهلل  :ناُش فضاهللولد ونارات د ،
وق وهل نهلل ءهللن به الكتهللب ُّ

حلدي ية ا وقهللتل :عَّل نُش فنفٌ نُش
ف ري ِّ
فضلون نُش فنفٌ نُش ق ل الفتح ا ر
وهو رصلح ا ر

بعده وقهللتل ،و ريقدِّ نون املردهللءريُش عَّل األنصهللأ.

ٍ
بأن اهلل قد ا َّيلع عَّل فهل ٍ
و ريؤننون َّ
ثالثامواة وبضاعة ع ا ا
بدأ ا وكاهللنوا

فقهللل( :اعملوا ما رئتم فقد غفرت لكم) .
()2

( ) فخرءه اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل يف رنسنده [احلديث أق ( ) 171ا  37 / 7ا  ] 31عُش فيب
ٍ
اِّ ﷺ/
دأي أيض اهلل عنه ،وفخرءه ال رخ ُّ
سعيد اخلر ِّ
هللأي يف صحيحه [كتهللب فضهللول فصحهللب النَّ ِّ
بهللب قول النَّ ِِّّ ﷺ( :لو كُنت ُمتَّخذ اا خلي ا
ال) ا احلديث أق ( )3773اا  ،] 31 /3و رنسال

الصحهللبة أيض اهلل عند ا احلديث أق
الصحهللبة /بهللب حتري
سب َّ
ِّ
يف صحيحه [كتهللب فضهللول َّ
(  )241ا  177 /1ا .] 171

عيل بُش فيب=
( )2فخرءه اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل يف رنسنده [احلديث أق ( )711ا  37 /2ا  ]31عُش ِّ
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و ريؤننون بأنَّه يدخل النَّهللأ ف د بهلليع حتت َّ
الشجر ا وكهللنوا فكثر نُش فلف
ٍ
وفأبعاموة ا كام فخا به النَّ ُِّّ ﷺ يف قوله( :ل يدخل النَّرار أحرد اَّرن برايع رت

َّ
الشجرة) .
( )

ويشددون بهللجلنَّة ملُش شدد له أسول اهلل ﷺ بهللجلنَّة ،كهلللع

الصحهللبة.
َّ

؛ وغريه نُش

عيل بُش فيب ي ٍ
هلللب أيض اهلل عنه
و ري ُّ
قرون بام تواتر به النَّقل عُش فنري املرؤننني ِّ

ٍ
وعُش غريه نُش َّ
فبوبكر؛ رثا َّ رعمار ،و ريث ِّلثاون ب رعاثامن،
فن خري هيه األر َّنة بعد ن ِّيدهلل:

الصحهللبة أيض اهلل
و رير ِّبعون بعيل أيض اهلل عند ؛ كام د َّلت عليه اآلثهللأ ،وكام فمجع َّ
عند عَّل تقدي رعثامن يف ال يعة.

ٍ
و ريؤننون َّ
بأن اخلليفة بعد أسول اهلل ﷺ:
فبوبكر؛ رث َّ رعمر؛ رث َّ رعاثامن؛ رثا َّ
ٍ
فدو ُّ
فضل نُش محهللأ فهله.
األومة :ر
عيل ،ونُش يعُش يف خالفة ف د نُش هؤ ن َّ
ي
= ي ٍ
والسري /باهللب اجلهللساوس ا
هلللب أيض اهلل عنه ،وفخرءه ال رخ ُّ
هللأي يف صحيحه [كتهللب اجلدهللد ِّ

الصحهللبة /باهللب ناُش فضاهللول
احلديث أق ( )3117ا  ،]121 /2و رنسل يف صحيحه [كتهللب فضهللول َّ
فهل ٍ
وقصة هلليب بُش فيب بلتعة ا احلاديث أقا ( )2111اا  11 /1ا
بدأ أيض اهلل عند
َّ
.] 112

( ) فخرءه اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل يف رنسنده [احلديث أق ( ) 1771اا  ]13 /23عاُش ءاهللبر باُش
السانَّة /باهللب يف اخلرلفاهللن ا
ع داهلل األنص ِّ
هللأي أيض اهلل عندام ،وفخرءه فبوداود يف رسننه [كتهللب ُّ

نيي يف رسننه [كتهللب املنهللقب /بهللب يف فضل نُش باهلليع
احلديث أق ( )1743ا صِّ ،]711
والرت ُّ

حتت َّ
الشجر ا احلديث أق ( )3711ا ص.]171
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وُي ُّااون فهاال بياات أسااول اهلل ﷺ ويتو َّلااوس  ،وُيفظااون فاايد وصا َّية
ر

أسول اهلل ﷺ ،يث قهللل يوم غدير رخ ُ ( :أذكيركم اهلل ِف أهل ب ْيتيُ ،أذكيرركم اهلل

ِف أهل ب ْيتيُ ،أذكيركم اهلل ِف أهل ب ْيتي) .
( )

بأسُش فزواءه يف
ويتو َّلون فزواج أسول اهلل ﷺ رف َّندهللت املرؤننني ،و ريؤننون َّ

اآلخر .
()2

الصاحهللبة ويسا ُّوس  ،وناُش يريقاة
ا رنون نُش يريقة الييُش ري غضاون َّ
ويت َّ
ٍ
بقول فو ٍ
عمل.
الييُش ريؤذون فهل ال يت
الصحهللبة ،ويقولاونَّ :
إن هايه اآلثاهللأ املرو َّياة يف
عام شجر بني َّ
و ريمسكون َّ

نسهللوهي  :نندهلل نهلل هو كيب ،ونندهلل نهلل قاد زياد فياه ونرقاُ و رغ ِّاري عاُش وءداه،

والصحيح ننه :رها فياه نعايوأون ،إ َّناهلل رُمتدادون رنصاي ون ،وإ َّناهلل رُمتدادون
َّ
ٍ
يعتقدون َّ
الصحهللبة نعصوم عُش ك هللور
وه نع ذل
رُمطئون ،ر
فن ك َّرل وا د نُش َّ
( ) فخرءه اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل يف رنسنده [احلديث أق ( ) 1274ا  1 /32ا

] عُش زيد بُش

عيل
فأق أيض اهلل عنه ،وفخرءه رنسل يف صحيحه [كتهللب فضهللول َّ
الصحهللبة /بهللب نُش فضهللول ِّ
ابُش فيب ي ٍ
هلللب أيض اهلل عنه ا احلديث أق ( )2111ا .] 173 /1

السنَّة [أق ( )741ا  ]174 /2عُش فيب ٍ
املاروذي أمحاه اهلل تعاهللىل قاهللل:
بكار
ِّ
( )2فخرج اخلالل يف ُّ
قسمت نهللوة
فإسهلل َّ
(سمعت فبهلل ع داهلل ا وذكر عهللوشة رف ِّم املرؤننني ا فيكر زر هدههلل ووأعدهلل وعلمدهللَّ ،
فلف ،كهللنت ترقع دأعدهلل ،وكهللنت ابنة ثامن ع سنة وكهللن األكهللبر ناُش فصاحهللب رمم ٍ
ٍ
اد علياه
َّ
السالم يسألوسهلل ا يعنِّ عُش الفقه والعل نثل فيب رنوسى
األشعري وغريه يسألوسهلل ا) ،وانظار:
ِّ
َّ

الزُّ هد لإلنهللم فمحد بُش ن ٍل [زر هد عهللوشة أيض اهلل عندهلل :ص.]217
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اإلث وصغهللوره؛ بل جتوز عليد ُّ
السوابٌ والفضهللول
الينوب يف اجلرملة ،وهل نُش َّ

الس ِّيئهللت نهلل ريغفار
نهلل ريوءب نغفر نهلل يصدأ نند إن صدأ ،تَّى إنَّه ريغفر هل نُش َّ

ملُش بعده َّ ،
الس ِّيئهللت نهلل ليس ملُش بعده  ،رثا َّ إذا
ألن هل نُش احلسنهللت التِّ متحو َّ
كهللن قد صدأ نُش ف ده ذنب :فيكون قد تهللب ننه؛ فو فتى بحسن ٍ
هللت متحاوه؛ فو
رغفر له بفضل سهللبقته فو بشفهللعة رم َّم ٍد ﷺ ا اليي ره ف ٌُّ النَّهللس بشافهللعته ا ؛ فو
ابت ِريل ب ٍ
الن يف الدُّ نيهلل رك ِّفر به عنه ،فإذا كهللن هيا يف ُّ
الينوب املرح َّققة :فكيف باهللألرنوأ
َ

التِّ كهللنوا فيدهلل رُمتدديُش؟ إن فصهللبوا فلد فءران ،وإن فخطئوا فلد فءر وا اد؛
واخلطأ نغفوأ هل  ،رث َّ ال َقدأ اليي رينكَر نُش فِعل بعضاد  :قليال نازأ نغماوأ يف
ءنب فضهللول القوم ومهللساند ناُش اإلياامن باهللهلل وأساوله؛ واجلداهللد يف سا يله؛

الصهلللح.
واهلجر والنُِّّص ؛ والعل النَّهللفع والعمل َّ

ونُش نظر يف سري القوم بعل ٍ وبصري ٍ؛ ونهلل ن َُّش اهلل به عليد نُش الفضهللول:

وفسا رها
عل يقين بهلل َّفس خري اخللٌ بعد األن ياهللن ،كاهللن؛ و يكاون ناثلد َّ ،
الصفو نُش رقرون هيه األر َّنة؛ التِّ هِّ خري األرن وفكرندهلل عَّل اهلل تعهللىل .
َّ
( )

ٍ
نسعود أيض اهلل عنه( :إ َّ اهلل نظر ِف ُقلوب العباد :فوجرد
قهللل ع داهلل بُش

رم نظرر ِف
قلب ُُم َّمد ﷺ خري ُقلوب العباد ،فاصطفاه لنفسه فابتعثره برسرالتهُ ،ث َّ

ُقلوب العباد بعد قلب ُُم َّمد :فوجد ُقلوب أصحابه خري ُقلوب العباد ،فجعلهرم

( ) انظر :العقيد الواسط َّية (أسهلللة رنودعة يف ُممو فتهللوى شيخ اإلسالم فمحد بُش تيم َّياة)  42 /3ا
. 47
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فهو عند اهلل حسرن ،ومرا رأوا
ُوزرا نب ييه ُيقاتلو عىل دينه ،ف رأى املُسلمو حسن ااُ :
فهو عند اهلل س ييئ) .
س ييئ اا ُ
( )

الصحهللبة وفهل ال يت؛ اليي ذهب إليه
السنَّة واجلامعة يف َّ
فديا اعتقهللد فهل ُّ

إنهللند فمحد بُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل؛ كام سيأيت تقريره يف املسهللول املرو َّية عنه .
()2

***

( ) فخرءه اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل يف رنسنده [احلديث أق ( )3711ا .]11 /7

بعاِّ؛ وشاهللهني باُش
الر ِّ
( )2انظر :نهلل نقله عنه :إبراهي بُش رنوسى بُش آزأ؛ واحلسُش بُش إسامعيل باُش َّ
السميي الع دي؛ وع دوس بُش نهللل ٍ الع َّطهللأ؛ ومر مد بُش يب األندأايب؛ ومر ماد باُش عاو ٍ
ُّ
ُّ
َّ
َّ
ُّ

ِّصي ،كاام يف ي قاهللت احلنهللبلاة باُش فيب يعاَّل 17 /؛  3؛
هللوِّ؛ و رنسدَّ د بُش رنرسهد ال
ُّ
ال َّط ُّ

 73؛  213ا 214؛ 211؛

 3ا 3 3؛  ،311وانظر :ننهللقب اإلنهللم فمحاد باُش ن ٍ
ال باُش

والرسهللول املرو َّياة عاُش اإلناهللم فمحاد باُش ن ٍ
ال يف العقياد
ِّ
اجلوزي ص 222ا  ،212املسهللول َّ

لألمحدي  371 /ا .112
ِّ
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األول
املبحث َّ

الصحابة وأهل الب ْيت
املسائل املرو َّية ِف َّ
رو فريهم
اَّا يتع َّلر بالردُّ عا هلرم والتَّحردُّ ث بفضرائلهم والنَّهري عرن ال ُغ ُل ي

واإلمساك ع َّ رجر بينهم:

ذهب اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل ا كام يف املسهللول املرو َّية عناه ا إىل
والشدهللد هلا بهللجلنَّاة؛ ِ
الصحهللبة وفهل ال يت؛ والدُّ عهللن هل ؛ َّ
وذكار فنَّاه
تقرير دِّ َّ
ريقهللس ا ف د؛ وبيهللن ننهللق د ؛ وإظدهللأ التَّعظي واإلءالل بيند ؛ والنَّدِّ عُش

عام ءرى بيند ؛ وحتري ال َّتطهللول عليد .
لو فيد ؛
ِّ
ال رغ ِّ
والكف َّ

وبيهللن نيهب اإلنهللم فمحاد باُش ن ٍ
ال أمحاه اهلل تعاهللىل يف هايا امل حاث يف

املطهلللب اآلتية:

الصحبة وأهل الب ْيت:
األول :حدُّ ُّ
* املطلب َّ

ذهب اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل ا كام يف املسهللول املرو َّية عناه ا إىل

للصح ة وفهل ال يت ،و ريمكُش بيهللن نيه ه يف نسألتني:
وضع د ُّ

الصح ة ُيدُّ ههلل يشنَّ ،
املسألة األروىلَّ :
اِّ ﷺ ولاو
فن ُّ
وفن نُش صحب النَّ َّ

املاروزي لإلناهللم فمحاد باُش
فدو نُش فصحهللبه ،كام قهللل إسحهللق بُش ننصاوأ
ُّ
سهللعة ر
للصح ة دي رحتادِّ ده؟ قاهللل، :
ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل أمحدام اهلل تعهللىل ( :رق ر
لت :هل ُّ

فدو نُش فصحهللب أسول اهلل ﷺ) .
ونُش صحب النَّ َِّّ ﷺ ا ولو سهللعة ا ر
( )

املروزي =
( ) نسهللول اإلناهللم فمحاد بُش ن ا ٍل وإسحهللق بُش أاهوياه :أواياة إسحهللق بُش ننصاوأ
ِّ
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و(ظهللهر كالم فمحد أمحه اهللَّ :
اِّ
فن اس
الصحهلل ِّ
َّ
يب رنطلٌ عَّل ناُش أفى النَّ َّ

خيتُ به اختصهللص املصحوب ،و أوى عنه احلديث) .
السالم؛ وإن مل َّ
عليه َّ
( )

ٍ
املسألة ال َّثهللنيةَّ :
عقيال،
فن فهل بيت النَّ ِِّّ ﷺ :ره آل عيل ،وآل الع َّاهللس ،وآل

ٍ
هللبوأي
ءعفر ،أمحد اهلل تعهللىل ،كام قهللل إسحهللق بُش إبراهي باُش هاهللن ٍ النَّيسا
وآل
ُّ
اِّ ﷺ ب رثلاث
الرءل ريويص ألهل بيت النَّ ِّ
أمحه اهلل تعهللىل( :سألت فبهلل ع داهلل عُش َّ

اِّ ﷺ ا ؟
نهللله ،نُش فهل بيته؟ قهللل :رسئل زيد بُش فأق عُش فهل بيتاه اا يعناِّ النَّ َّ

ٍ
ٍ
عقيل ،وآل
قهللل :آل عيل ،وآل الع َّهللس ،وآل
ءعفر ،أمحة اهلل عليد فمجعني) .
()2

فدهللتهللن نسألتهللن نرو َّيتهللن عُش اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل أمحاه اهلل تعاهللىل يف ادُّ

عند .
الصح ة وفهل ال يت أيض اهلل ر
ُّ

***
للصحابة وأهل الب ْيت:
* املطلب ال َّثاين :الدُّ عا َّ

ذهب اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل ا كام يف املسهللول املرو َّية عناه ا إىل

عند  ،و ريمكُش بيهللن نيه ه يف نسألتني:
للصحهللبة وفهل ال يت أيض اهلل ر
الدُّ عهللن َّ

املاروزي
هلللرمحة ،كام قهللل إساحهللق باُش ننصاوأ
ُّ
املسألة األروىل :الدُّ عهللن هل ب َّ

أمحه اهلل تعهللىل ( :رسئل فمحد عاُش فيب ٍ
بكار و رعمار أيض اهلل عاندام؟ فقاهللل :تار َّ
= [أق ( )3321ا .]1771 /1

( ) ال رعدَّ يف رفصول الفقه أليب يعَّل  ،117 /3واملرسود يف رفصول الفقه آلل تيم َّية ص.212
( )2نسهللول اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل :أواية ابُش ههللن [أق ( ) 313ا .]42 /2
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اف ممَُّش ينتقصدام) .
عليدام ،وت َّ
( )

بعِّ أمحه اهلل تعهللىل( :قهللل يل فمحاد باُش ن ٍ
ال
الر ُّ
وقهللل احلسُش بُش إسامعيل َّ

َّ
وءال حتات املحناة :فمجاع سا عون أءا ب
ال ناُش
عز
والصهللبر هلل َّ
السنَّة؛ َّ
إنهللم فهل ُّ

وفومة املرسلمني و رفقدهللن األنصهللأ عَّل َّ
السنَّة التِّ ت ِّ
رويف عليدهلل أساول اهلل ﷺ:
فن ُّ
ال َّتهللبعني َّ

والصا حتت ر كمه) ،إىل فن قاهللل( :وففضال
الرضهلل بقضهللن اهلل والتَّسلي ألنره َّ
َّفوهلهلل ِّ
ٍ
وعايل اباُش عا ِّ أساول اهلل،
فباوبكر و رعمار و رعاثامن
النَّهللس بعد أسول اهلل ﷺ:
ي

ارت ُّ عااَّل مجيااع فزواج أسااول اهلل وفو ده وفصادهللأه أضااوان اهلل علاايد
والا َّ
السنَّة الزنوههلل تسلموا ،فخيههلل بركة ،وتركدهلل ضاللة) .
فمجعني ،فديه ُّ
()2

الصاال عاَّل ف اده اا إن مل يكاُش عاَّل سا يل
املسألة ال َّثهللنية :ن وع َّية َّ

هللين أمحه اهلل تعاهللىل:
ا ختصهللص ا  ،كام قهللل فبوداود رسليامن بُش األشعث ِّ
السجست ُّ
(سمعت فمحد رسئل :ين غِّ فن ري ِّ
صيل ف د عَّل ف ٍد إ النَّ َِّّ ﷺ؟ قهللل :فليس قهللل
عيل ل رعمرَّ :
صَّل اهلل علي ) .
ي
()3

املاروزي [أقا
( ) نسهللول اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل وإسحهللق بُش أاهويه :أواية إساحهللق باُش ننصاوأ
ِّ
السنَّة [أق ( )311ا .]3 3 /2
( )3333ا  1777 /1ا  ،]1777وفخرءه عنه اخلالل يف ُّ

اجلوزي يف ننهللقب اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل ص  21ا .212
( )2فخرءه ابُش
ِّ

( )3نسهللول اإلنهللم فمحد أليب داود ص 77ا  ،71وانظر :نسهللول اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل وإساحهللق باُش

املاروزي [أقا ( )3333اا  1777 /1ا  ،]1777وانظار:
أاهويه :أواية إسحهللق بُش ننصوأ
ِّ

والسالم عَّل خاري األناهللم باُش قا ِّي اجلوز َّياة ص 473 ،441ا
الصال
ءالن األفدهللم يف فضل َّ
َّ

.477
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ريون اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل إىل نهلل رأوي (عُش ءهللبر بُش ع داهلل

أيض اهلل عندامَّ :
سجى فقهلللَّ :
فن عل ًّيهلل دخل عَّل رعمر ر
وهو رن َّ
صَّل اهلل عليا  ،رثا َّ

سجى) .
ب إ َّيل فن فلقى اهلل بام يف صحيفته نُش هيا املر َّ
قهللل :نهلل نُش النَّهللس ف د ف َّ
( )

فدهللتهللن نسألتهللن نرو َّيتهللن عُش اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل يف الدُّ عهللن

عند .
للصحهللبة وفهل ال يت أيض اهلل ر
َّ

***
* املطلب ال َّثالثَّ :
للصحابة:
الشهادة باجلنَّة َّ

ذهب اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل ا كام يف املسهللول املرو َّية عناه ا إىل
الشدهللد للصحهللبة أيض اهلل عند بهللجلنَّة ،وذل لد لة اديث ساعيد باُش ٍ
َّ
زياد
َّ
دالرمحُش باُش عاو ٍ أيض اهلل
أيض اهلل عنه اليي فخرءه يف رنسنده ،ود لة ديث ع َّ
عنه اليي فخرءه يف رنسنده.

األول :فعُش أيهللح بُش احلهللأث أمحه اهلل تعهللىل( :أ َّ املُغررية برن
فأ َّنهلل احلديث َّ

ُرعبة كا ِف املسجد األكرب وعنده أهل الكُوفة عن يمينره وعرن يسراره ،فجرا ه
الَّسرير ،فجرا
رجل ُيدعى سعيد بن زيد ،فح َّياه املُغرية وأجلسه عند رجل ْيه عىل َّ

الصحهللبة أيض اهلل تعهللىل عند  /نقتل عرمر أيض اهلل
( ) فخرءه احلهللك يف رنستدأكه [كتهللب نعرفة َّ
تعهللىل عنه عَّل ا ختصهللأ ا احلديث أق ( )1423ا  ،] 11 /3وفخرج اإلنهللم فمحد باُش ن ٍ
ال

يف رنسنده [احلديث أق ( )177ا  2 7 /2ا  ]2 1عُش ع داهلل بُش عرمر باُش اخل َّطاهللب؛ بلفاظ:
(أمحة اهلل علي ).
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يسرب هرذا يرا ُمغررية؟
وسب ،فقال :من
فسب
ُّ
َّ
رجل من أهل الكُوفة فاستقبل املُغرية َّ
ِ
ِ
ب
ب؛ يا ُمغ َري بن ُرر ْع َ
عل بن أيب طالب ريض اهلل عنه .قال :يا ُمغ َري بن ُر ْع َ
قالُّ :
يسب َّ
ر ثالث اا ر  ،أل أسمع أصحاب رسول اهلل ﷺ ُيس ُّبو عندك؛ ل ُتنْكِر ول ُتغ يَري ،فأنا
أرهد عىل رسول اهلل ﷺ ب سمعت ُأذناي ووعاه قلبي من رسول اهلل ﷺ ،فإين مل
أكن أروي عنه كذب اا يسألني عنه إذا لقيته ،أنَّره قرال :أبروبكر ِف اجلنَّرة ،و ُعمرر ِف

رل ِف اجلنَّررة ،و ُعررث
اجلنَّررة ،وعر يف

ِف اجلنَّررة ،وطلحررة ِف اجلنَّررة ،وال رزُّبري ِف اجلنَّررة،

وعبدالرْحن ِف َّ
اجلنة ،وسعد بن مالك ِف اجلنَّة ،وتاسع املُؤمنني ِف اجلنَّة ،لو رئت
َّ

فضج أهل املسجد ُيناردونه :يا صاحب رسول اهلل؛ مرن
لسميته .قال:
َّ
سميه َّ
أ ُأ ي
التَّاسع؟ قال :ناردمتوين باهلل؟ واهلل العظيم؛ أنا تاسرع املُرؤمنني ،ورسرول اهلل ﷺ

غررب فيره وجهره مرع
العارشُ ،ث َّم أتبع ذلك يمين اا قال :واهللِ؛ ملشهد ررهده رجرل ُي ي
السالم) .
رسول اهلل ﷺ :أفضل من عمل أحدكم؛ ولو ُع يمر ُعمر نوح عليه َّ
( )

قهللل ع داهلل بُش فمحد بُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل( :سألت فيب أمحه اهلل عُش َّ
الشادهللد
بكر و رعمر رُههلل يف اجلنَّة؟ قهللل :نع  ،وفذهب إىل ديث سعيد بُش ٍ
أليب ٍ
زيد فنَّه قهللل:

فشدد َّ
اِّ ﷺ عاهللوه .
اِّ التَّساعة والنَّ ُّ
فن النَّ َِّّ ﷺ يف اجلنَّة وكيل فصحهللب النَّ ِّ
إن فبهلل ٍ
لت أليب :نُش قهللل :فنهلل فقولَّ :
بكر و رعمر يف اجلنَّة و فشدد .قهللل :ريقهللل له:
رق ر

( ) رنسند اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل [احلديث أق ( ) 721ا  71 /3ا  ،] 74وفخرءاه فباوداود يف
السنَّة /بهللب يف اخلرلفهللن ا احلديث أق ( )1741ا ص ،]717وابُش نهللءاه يف رساننه
رسننه [كتهللب ُّ

[املرقدِّ نة /بهللب يف فضهللول فصحهللب أسول اهلل ﷺ ا احلديث أق ( ) 33ا ص.]31
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احلٌ؟ َّ
والشدهللد رهاو
هيا اليي تقول يٌ؟ فإن قهللل :نع  .ف ريقهللل له :ف تشدد عَّل ِّ

القول ،و تشدد تَّى تقول ،فإذا قهللل َش ِدد .وقهللل النَّ ُِّّ ﷺ( :أهل اجلنَّرة عَّشرو

ومائة ٍّ
صف ،ث نو منها من ُأ َّمتي)  ،فإذا مل يكُش فصحهللب النَّ ِِّّ ﷺ فمُش يكون؟) .
دالرمحُش بُش عو ٍ أيض اهلل عنه َّ
اِّ ﷺ
فن النَّ َّ
وف َّنهلل احلديث ال َّثهللين :فعُش ع َّ
()2

( )

وعل ِف اجلنَّة ،و ُعث
قهللل( :أبو بكر ِف اجلنَّة ،و ُعمر ِف اجلنَّة،
يف

ِف اجلنَّة ،وطلحة ِف

وعبدالرْحن بن عوف ِف اجلنَّة ،وسعد بن أيب و َّقراٍ ِف اجلنَّرة،
اجلنَّة ،والزُّبري ِف اجلنَّة،
َّ
اجلراح ِف اجلنَّة) .
وسعيد بن زيد بن عمرو بن نُفيل ِف اجلنَّة ،وأبو ُعبيدة بن َّ
()3

قهللل رم َّمد بُش احلسُش بُش ههللأون أمحه اهلل تعاهللىل( :ساألت فباهلل ع اداهلل عاُش

َّ
الشدهللد للع

 .قهللل :نع  ،فشدد للع

بهللجلنَّة) .
()1

( ) فخرج اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل يف رنسنده [احلديث أق ( )22111اا  23 /31ا  ]21عاُش ربرياد

األسلمِّ أيض اهلل عنه قهللل :قهللل أسول اهلل ﷺ( :أهل اجلنَّة عَّشو ومائة صفٍّ ،
حلصيب
ِّ
ابُش ا ر

نيي يف رسننه [كتهللب صافة اجلنَّاة /باهللب ناهلل ءاهللن يف
منهم ث نو من هذه األُ َّمة) ،وفخرءه ِّ
الرت ُّ

صف فهل اجلنَّة ا احلديث أق ( )2417ا ص ،]473وابُش نهللءه يف رسننه [كتهللب الزُّ هد /باهللب
ِّ
صفة رف َّنة مر َّم ٍد ﷺ ا احلديث أق ( )1211ا ص.]7 1

( )2نسهللول اإلنهللم فمحاد باُش ن ٍ
ال :أواياة ابناه ع اداهلل [أقا ( ) 131اا  321 /3ا ،] 32
السنَّة [أق ( )117ا .]374 /2
وفخرءه عنه اخلالل يف ُّ

نايي يف رساننه
الرت
( )3رنسند اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل [احلديث أق ( ) 774ا  ،]211 /3وفخرءاه ِّ
ُّ
هاري أيض اهلل عناه ا احلاديث أقا
الارمحُش باُش عاو ٍ الزُّ
ِّ
[كتهللب املنهللقب /بهللب ننهللقب ع اد َّ
( )3717ا ص.]111

السنَّة [أق ( )171ا .]344 /2
( )1فخرءه اخلالل يف ُّ
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و ريمكُش بيهللن نيهب اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل يف َّ
الشدهللد بهللجلنَّاة

للصحهللبة أيض اهلل عند يف املسهللول اآلتية:
َّ

للصحهللبة أيض اهلل عند بهللجلنَّة َّ
فإن قولاه قاول
املسألة األروىل :نُش مل يشدد َّ

س ٍ
ٍ
لت أليب ع داهلل:
فبوبكر
ون؛ وصهلل ه رجيفى ،كام قهللل
املروذي أمحه اهلل تعهللىل ( :رق ر
ُّ
ر

َّ
إن ابُش اهليث املرقري قد ر كِّ عنه فنَّه قهللل :فشدد للع
ٍ
لت له :فال رجيهللنب صهلل ب هيه املقهلللة؟ قهللل :قد ءفهلله قوم ،وقد
ريياكرين بيشن .رق ر
َّفس يف اجلنَّة .قهللل :مل

عماُش
لقِّ فذى .وقهللل رم َّمد بُش ُييى
َّ
الكحهللل يف هيه املسألة :سألت فباهلل ع اداهلل َّ
بكر وعمر وعثامن بهللجلنَّة .فقهللل :هيا قول س ٍ
ون ،وقاد كاهللن عنادي
ر
يشدد أليب ٍ ر
ر
لت له :ابُش اهليث  .قاهللل:
رنني ف َّيهلل ٍم ،نُش رهو ذا رخيا عنه ايا؟ ولو علمت جلفوته .رق ر

ٍ
الصدِّ يٌ نُش
نع  ،قد فخاوين فنَّه وضع يف هيا كتهللب بهلل ،وقهللل :واهلل نهلل أيض
فبوبكر ِّ
الر َّد
فهل ِّ

تَّى شددوا َّ
فن قتالنهلل يف اجلنَّة وقتاله يف النَّهللأ .رث َّ أءعت إىل نساألة

لتَّ :
وأقِّ فمحدَ قاهللل يل :إنَّاه ناهللظرك عاَّل باهللب إساامعيل،
إن اب َُش الدَّ
املروذي ،رق ر
ِّ
ِّ
جتر ثوب رنغض بهلل .قهللل :فدأي) .
ف رق َ
مت ُّ
( )

للصاحهللبة أيض اهلل عاند
املسألة ال َّثهللنية :تغليظ القول عاَّل ناُش مل يشادد َّ

بهللجلنَّة ،كام قهللل فبوبكر األثرم أمحه اهلل تعهللىل( :سمعت فبهلل ع اداهلل اا ونحاُش عاَّل

بهللب ع َّفهللن فيكروا َّ
الشدهللد للييُش ءهللن عُش النَّ ِِّّ َّفس يف اجلنَّة ا فقهللل فبوع اداهلل:
تج بأشايهللن كثاري ٍ ،وا ات َّرج علياه
نع نشدد ،وغ َّلظ القول عَّل نُش مل يشدد ،وا َّ
السنَّة [أق ( )113ا  341 /2ا .]341
( ) فخرءه اخلالل يف ُّ
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بأشيهللن ،فغضب؛ تَّى قهللل :ص يهللن نحُش ليس نعر هيه األ هللدياث؟! وا ات َّرج

دالرمحُش بُش نددي نُش هاو اا في ناع
دالرمحُش بُش نددي ،فقهللل :ع َّ
عليه بقول ع َّ
هيه األ هللديث ا ؟!) .
( )

باأس ر يف اجلنَّاة
للصحهللبة أيض اهلل عاند
املسألة ال َّثهلللثة :نعت نُش مل يشدد َّ
َّ

اِّ:
بهللجلدل ،كام قهللل يعقوب بُش بختهللن أمحه اهلل تعهللىل( :قهللل فبوع داهلل :وقاهللل النَّ ُّ

(أرهد عىل عَّشة من ُقريش َّأَّنم ِف اجلنَّة)  .فقيال لاهَّ :
إن أءا ب
ال يقاول رها يف
()2

اجلنَّة؛ و فشدد .فقهللل :هيا أءل ءهللهل ،فيش َّ
الشدهللد إ القول؟!) .
()3

فديه بعض املسهللول املرو َّية عُش اإلنهللم فمحاد باُش ن ٍ
ال أمحاه اهلل تعاهللىل يف

َّ
للصحهللبة أيض اهلل عند .
الشدهللد بهللجلنَّة َّ
()1

***
السنَّة [أق ( )114ا .]341 /2
( ) فخرءه اخلالل يف ُّ
السنُش الكاى [أق ( )1 43ا  ]331 /7نُش ديث ساعيد باُش زياد باُش
هللوِّ يف ُّ
( )2فخرءه النَّس ُّ
ٍ
عمرو أيض اهلل عنه ،ولفظه( :سمعت رسول اهلل ﷺ يقول :عَّشة من ُقريش ِف اجلنَّرة :أبروبكر
وعل ِف اجلنَّة ،و ُعرث
ِف اجلنَّة ،و ُعمر ِف اجلنَّة،
يف

ِف اجلنَّرة ،وطلحرة ِف اجلنَّرة ،والرزُّبري ِف اجلنَّرة،

وعبدالرْحن ِف اجلنَّة ،وسعد بن أيب و َّقاٍ ِف اجلنَّة ،وسعيد بن زيد بن عمرو).
َّ
السنَّة [أق ( )111ا .]372 /2
( )3فخرءه اخلالل يف ُّ

السنَّة للخالل [أق ( 414ا  )417ا  ،]371 /2ننهللقب اإلناهللم فمحاد باُش ن ٍ
ال باُش
( )1انظرُّ :
اجلوزي ص 2 4ا .221 ،2 7
ِّ
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بالصحابة وأهل الب ْيت أحد:
الرابع :ل ُيقاس َّ
* املطلب َّ

ذهب اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل ا كام يف املسهللول املرو َّية عناه ا إىل

َّ
عند
الصحهللبة وفهل ال يت أيض اهلل ر
فن َّ

يف املسهللول اآلتية:

ريقهللس ا ف د ،و ريمكُش بيهللن نيه اه

بصح ة أسول اهلل ﷺ ،كاام قاهللل فبواحلاهللأث
هللصد ر
املسألة األروىل :اختص ر

الصهللوغ أمحه اهلل تعهللىل( :سامعت فباهلل ع اداهلل يقاول :قاهللل( :خرري
فمحد بُش رم َّمد َّ

النَّاس قرين) .فال ريقهللس بأصحهللبه ف د نُش ال َّتهللبعني .وقهللل فبوع داهلل :نُش تان َّقُ
ف د با نُش فصحهللب أسول اهلل :فال ينطوي إ عَّل بلي ٍة؛ وله خ يئة س ٍ
ون ،إذا قصد
َّ
ر
وه فصحهللب أسول اهلل ا  :س
إىل خري النَّهللس ا ر

) .
( )

هللصد بهللنحداأه نُش نسل أسول اهلل ﷺ ،كاام قاهللل
املسألة ال َّثهللنية :اختص ر

لات:
ع داهلل بُش فمحد بُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل ( :ادَّ ث فيب بحاديث سافينة  ،ف رق ر
()2

السنَّة [أق ( )741ا .]177 /2
( ) فخرءه اخلالل يف ُّ
(َّ )2
قصة ت ُّ

سفينة أيض اهلل عنه بخدنة أساول اهلل ﷺ :فخرءداهلل اإلناهللم فمحاد باُش ن ٍ
ال يف

دالرمحُش أيض اهلل عناه قاهللل:
رنسنده [احلديث أق ( )2 177ا  ،]22 /4فعُش سفينة فبى ع َّ

ُ
َّبي ﷺ ما عاش) .وفخرءه اباُش نهللءاه يف رساننه
عل أ أخدم الن َّ
(أعتقتني أ ُّم سلمة ،واررتطت َّ

[كتهللب العتٌ /بهللب نُش فعتٌ ع د با واشرتط خدنته ا احلديث أق ( )2427ا .]477 /3

وقصة تسمية أسول اهلل ﷺ له بسفينة :فخرءدهلل اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل يف رنسنده [احلاديث أقا
َّ

( )2 174ا  ،]22 /4فعُش سفينة أيض اهلل عنه قهلللُ ( :كنَّا مع رسول اهلل ﷺ ِف سرفر ،ف ُك َّلر

َّبي ﷺ:
ورُمه ،حتَّى ْحلت من ذلك ريئ اا كثري اا ،فقال الن ُّ
عل سيفه و ُترسه ُ
أعيا بعض القوم ألقى َّ

أنت سفينة).

20

222

المسائل المروية عن اإلمام أحمد في الصحابة وأهل البيت
ٍ
لات:
يهلل فباة؛ ناهلل تقاول يف التَّفضايل؟ قاهللل :يف اخلالفاة
فباوبكر و رعمار و رعاثامن .ف رق ر
هلللب نُش فهال بي ٍ
عيل بُش فيب ي ٍ
فعيل بُش فيب ي ٍ
ات ريقاهللس اا
هلللب؟ قهللل :يهلل رب َّ
نِّ؛ ُّ
ُّ
ف د) .
( )

ٍ
املروذي أمحاه اهلل تعاهللىل:
فبوبكر
املسألة ال َّثهلللثةَّ :فس ر خري ال رقرون ،كام قهللل
ُّ

لت أليب ع داهلل :ف ُّيام ففضل :رنعهللوية فو رعمار باُش ع ادالعزيز؟ فقاهللل :رنعهللوياة
( رق ر
ففضل ،لسنهلل نقيس بأصحهللب أسول اهلل ف د با ،قهللل النَّ ُِّّ( :خري النَّاس قرين الذي

ُبعثت فيهم) ) .
()3( )2

فديه بعض املسهللول املرو َّية عُش اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل أمحاه اهلل تعاهللىل يف َّ
فن

عند
الصحهللبة وفهل ال يت أيض اهلل ر
َّ

ريقهللس ا ف د .
()1

***
اجلوزي يف ننهللقب اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل ص.2 1
( ) فخرءه ابُش
ِّ

( )2فخرءه اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل يف رنسنده [احلديث أق ( )3411اا  ]371 /عاُش ع اداهلل باُش
ٍ
رم الرذين
نسعود أيض اهلل عنه قهللل :قهللل أسول اهلل ﷺ( :خري النَّاس قرينُ ،ث َّم الذين يلروَّنمُ ،ث َّ
يلوَّنمُ ،ث َّم الذين يلوَّنمُ ،ث َّم يأيت بعد ذلك قوم تسب ررهادامم أي َّنرم؛ وأي َّنرم ررهادامم)،

الشدهللدات /بهللب يشدد عَّل شدهللد َءو ٍأ إذا رفش ِ
هللأي يف صحيحه [كتهللب َّ
اددَ ا احلاديث
وفخرءه ال رخ ُّ
الصحهللبة
أق ( )2742ا  ،]227 /3و رنسل يف صحيحه [كتهللب فضهللول َّ
الصحهللبة /بهللب فضل َّ

رث َّ الييُش يلوس رث َّ الييُش يلوس ا احلديث أق ( )7743ا .] 1 /7

السنَّة [أق ( )771ا .]131 /2
( )3فخرءه اخلالل يف ُّ

السنَّة للخالل [أق (  77ا  )777ا  131 /2ا .]137
( )1انظرُّ :
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* املطلب اخلامس :مناقب أهل الب ْيت:

ذهب اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل ا كام يف املسهللول املرو َّية عناه ا إىل

تقرير ننهللقب فهل ال يت  ،و ريمكُش بيهللن نيه ه يف نسألتني:
( )

ٍ
عند نُش الفضهللول ناهلل هلا ،
الصحهللبة أيض اهلل ر
املسألة األروىل :ليس أل د نُش َّ
كام قهللل ع داهلل بُش فمحد بُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل( :سمعت فيب يقول :نهلل أل ٍد نُش
الصحهللح :نثل نهلل لعيل أيض اهلل عنه ) .
الصحهللبة نُش الفضهللول بهللألسهللنيد ِّ
َّ
()3( )2

املسألة ال َّثهللنية :سالنة رصدوأه نُش ِّ
الغل ،كام قهللل فبو ي ة نوىل يلحة بُش

رع يداهلل( :ءهللن عمران بُش يلحة إىل عيل فقهللل :ههلل هنهلل يهلل ابُش فخِّ ،فأءلساه عاَّل

َّ
وءال:
عاز
رينفسة وقهللل :واهلل؛ ِّإين ألأءو فن فكاون فناهلل وفباوك كماُش قاهللل اهلل َّ
الصحهللبة) ،فبواب بهلل يف فخ هللأ وفضهللول
( )
ضمُش اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل يف كتهللبه (فضهللول َّ
َّ

الصحهللبة عُش فهل ال يت أيض اهلل عند  ،كاام يف األباواب اآلتياة:
فهل بيت النَّ ِِّّ ﷺ؛ ممَّهلل أواه َّ
عايل باُش فيب
عيل بُش فيب يهلللب وزر هده أضوان اهلل عليه ،نسب فنري املرؤننني ِّ
فخ هللأ فنري املرؤننني ِّ

ي ٍ
السالم ،فضهللول فهلليمة بنت أساول اهلل ﷺ،
هلللب أيض اهلل عنه ،اس رف ِّنه ونس دهلل ،فضهللول عيل عليه َّ
فضهللول احلسُش واحلرسني أيض اهلل عندام ،فضهللول ءعفر بُش فيب ي ٍ
هلللب أيض اهلل عنه ،فضاهللول فيب

الفضل الع َّهللس بُش ع داملر َّطلب ع ِّأسول اهلل ﷺ ،فضهللول ع داهلل بُش ع َّ ٍ
هللس أيض اهلل عنه.

( )2قهللل فمحد بُش إرساويل أمحه اهلل تعهللىل( :أفيت يف كتهللب فمحد بُش مر َّمد باُش ن ٍ
ال أمحاه اهلل بخا ِّ
الربيع بُش رن ٍ
يده :دَّ ثنهلل فسود بُش ع ٍ
نيأ عُش فبيه قهللل :كاهللن ر ساني
دالرمحُش قهللل :دَّ ثنهلل َّ
هللنر فبوع َّ

َّ
وءال اجلنَّاة).
ابُش عيل يقول :نُش دنعت عينهلله فينهلل دنعة ا فو قطرت عينهلله فينهلل قطر ا  :فثاواه اهلل عازَّ
الصحهللبة لإلنهللم فمحد بُش ن ٍل [احلديث أق ( ) 41ا  111 /2ا .]11
انظر :فضهللول َّ

اجلوزي يف ننهللقب اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل ص.221
( )3فخرءه ابُش
ِّ
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﴿ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ﴾[احلجر .]40 :فقهللل لاه اباُش
الكوان :اهلل فعدل ناُش ذلا  .فقاهللم إلياه ِ
بد َّأتاه ف ابه ،فقاهللل :فنات رف َّم لا
َّ
وفصحهللب رينكرون هيا) .
( )

فدهللتهللن نسألتهللن نرو َّيتهللن عُش اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل يف ننهللقب

فهل ال يت.

***
الصحب واآلل:
السادس :التَّعظيم واإلجالل بني َّ
* املطلب َّ

ذهب اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل ا كام يف املسهللول املرو َّية عناه ا إىل

عند  ،و ريمكُش بيهللن
الصحهللبة وفهل ال يت أيض اهلل ر
تقرير التَّعظي واإلءالل بني َّ
نيه ه يف نسألتني:

املسألة األروىل :تعظي
عاند  ،وتفهللصايل
الصحهللبة ألهال ال يات أيض اهلل ر
َّ

ذل فيام يأيت:

 1ر تعظي فيب ٍ
عند  ،فعُش ع اداهلل باُش
الصدِّ يٌ ألهل ال يت أيض اهلل ر
بكر ِّ

عندام عُش فيب ٍ
الصدِّ يٌ فنَّه قاهللل( :يرا ُّأهرا النَّراس؛
بكر ِّ
رعمر بُش اخل َّطهللب أيض اهلل ر

ارقبوا ُُم َّمد اا ِف أهل بيته) .
()2

الصحهللبة [احلديث أق ( ) 214ا  ،]132 /2وانظر:
( ) فخرءه اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل يف فضهللول َّ
[احلديث أق ( 147؛  ) 311ا 777 /2؛ .]134

الصحهللبة [احلديث أق (  )17ا  711 /2ا = ،]7 1
( )2فخرءه اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل يف فضهللول َّ
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وعُش عهللوشة أيض اهلل عندهلل زوج النَّ ِِّّ ﷺ( :أ َّ فاطمة بنت رسول اهلل ﷺ

الصدي ي ريض اهلل عنه تسأله مرياثهرا مرن رسرول اهلل ﷺ اَّرا
أرسلت إىل أيب بكر ي

أفا اهلل عليه باملدينة وفدك؛ وما بقي من ُُخس خيرب ،فقال أبروبكر ريض اهلل عنره

إ َّ رسول اهلل ﷺ قال :ل نُورث ،ما تركنا صدقة ،إ َّن يأكل آل ُُم َّمد ِف هذا املال،

غري ريئ اا من صدقة رسول اهلل ﷺ عن حاهلا التي كانرت عليهرا ِف
ي
وإين واهلل؛ ل ُأ ي

وألعملن فيها ب عمل به رسرول اهلل ﷺ .فرأبى أبروبكر أ
عهد رسول اهلل ﷺ،
َّ

يدفع إىل فاطمة منها ريئ اا ،فوجدت فاطمة عىل أيب بكر ِف ذلرك ،فقرال أبروبكر:

إيل أ أصل من قرابتي ،وأما الذي
والذي نفيس بيده؛ لقرابة رسول اهلل ﷺ َّ
أحب َّ

فإين مل آل فيها عن احل ي  ،ومل أترك أمر اا رأيرت
رجر بيني وبينكم من هذه األموال ي

رسول اهلل ﷺ يصنعه فيها إل صنعته) .
( )

عند  ،فعاُش
 2ر تعظي ع داهلل بُش رعمر بُش اخل َّطهللب ألهل ال يت أيض اهلل ر

جيل أمحه اهلل تعهللىل قهللل( :جا رجل إىل ابرن ُعمرر وأنرا
ع َّ
دالرمحُش بُش فيب نرع ال ِّ

هللأي يف صحيحه [كتهللب فضهللول فصحهللب النَّ ِِّّ ﷺ /بهللب ننهللقب قراباة أساول اهلل ﷺ
= وفخرءه ال رخ ُّ
السالم بنت النَّ ِِّّ ﷺ ا احلديث أق ( )37 3ا .] 13 /3
وننق ة فهلليمة عليدهلل َّ

هللأي يف
( ) فخرءه اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل يف رنسنده [احلديث أق ( )44ا  ،]222 /وفخرءه ال رخ ُّ

صحيحه [كتهللب فضهللول فصحهللب النَّ ِِّّ ﷺ /بهللب ننهللقب قرابة أساول اهلل ﷺ وننق اة فهلليماة
اِّ ﷺ ا احلاديث أقا (
السالم بنات النَّ ِّ
عليدهلل َّ

 37ا  )37 2اا  ،] 13 /3و رنسال يف

فدو صدقة) ا احلديث
والس َري /بهللب قول النَّ ِِّّ ﷺ ( :نروأث نهلل تركنهلل ر
صحيحه [كتهللب اجلدهللد ِّ
أق ( ) 741ا  311 /3ا .] 31
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جالس ،فسأله عن دم البعوض ،فقال لهِ :اَّن أنت؟ قال :من أهل العرراق .قرال:

ها؛ انظروا إىل هذا ،يسأل عن دم البعوض؛ وقد قتلوا ابرن رسرول اهلل ﷺ ،وقرد

رحيانتي من الدُّ نيا) .
سمعت رسول اهلل ﷺ يقولُُ :ها
َّ
( )

عند  ،وتفهللصيل ذل
للصحهللبة أيض اهلل ر
املسألة ال َّثهللنية :تعظي فهل ال يت َّ

فيام يأيت:

 1ر تعظي عيل بُش فيب ي ٍ
ُنت إذا
عند  ،كام قهللل( :ك ُ
للصحهللبة أيض اهلل ر
هلللب َّ

سمعت من رسول اهلل ﷺ حديث اا نفعني اهلل ب را منه ،وإذا حدَّ ثني عنره غرريي

استحلفته ،فإذا حلف يل صدَّ قته ،وإ َّ أبا بكر ريض اهلل عنه حردَّ ثني وصردق أبرو
َّ
رم
َّبي ﷺ قال :ما من رجل ُيذنب ذنب اا
فيتوضأ ف ُيحسن ُ
الوضو ُث َّ
بكر أنَّه سمع الن َّ

ركعتني فيستغفر اهلل ع َّز َّ
ُي ي
صل
وجل إل ُغفر له) .
ْ
()2

وقهللل( :أ

ٍ
اهلل فبهلل ٍ
أوايةَّ ( :
إن
بكر؛ رهو َّفول نُش مجع بني اللو ني)  .ويف
()3

( ) فخرءه اإلناهللم فمحاد باُش ن ٍ
ال يف رنسانده [احلاديث أقا ( )4774اا  ،]111 /1وفخرءاه
هللأي يف صاحيحه [كتاهللب األدب /باهللب أمحاة الولاد وتق يلاه و رنعهللنقتاه ا احلاديث أقا
ال رخ ُّ
( )4411ا .] 111 /1

( )2فخرءه اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل يف رنسنده [احلديث أق ( )2ا  ،،] 71 /وفخرءاه فباوداود يف
نايي يف
والرت
الصال  /بهللب يف ا ستغفهللأ ا احلديث أقا (  ) 42اا صِّ ،]231
ُّ
رسننه [كتهللب َّ
الصال عند التَّوبااة ا احلديث أق ( )117ا
الصاال  /بهللب نهلل ءهللن يف َّ
رسنناه [كتااهللب نواقيت َّ

والسنَّة فيدهلل /بهللب نهلل ءهللن يف َّ
الصاال
فن َّ
ص ،] 1وابُش نهللءه يف رسننه [كتهللب إقهللنة َّ
الصلوات ُّ
ك َّفهللأ ا احلديث أق ( ) 314ا ص.]211

الصحهللبة [احلديث أق ( )211ا  212 /ا .]213
( )3فخرءه اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل يف فضهللول َّ
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ٍ
الصدِّ يٌ ،كهللن َّفول نُش مجع ال رقارآن باني
فعظ النَّهللس فءر با يف املصهلل ف:
فبوبكر ِّ

اللو ني) .
( )

َّ
رم
َّبري ﷺ،
وصرىل أبروبكر وث َّلرث ُعمرر ريض اهلل عنرهُ ،ث َّ
وقهللل( :سب الن ُّ

خبطتنا أو أصابتنا فتنة؛ يعفو اهلل عمن يشا ) .
()2

لت :يا أبت؛ من خري هرذه األُ َّمرة
وقهللل رم َّمد ابُش احلنف َّية أمحه اهلل تعهللىلُ ( :ق ُ

لتُ :ث َّم من؟ قالُ :عمرر .قرال :فخشريت أ
بعد رسول اهلل ﷺ؟ قال :أبوبكرُ .ق ُ

لرت :أنرت يرا أبرت؟ فقرال :أبروك رجرل مرن
أقولُ :ث َّم من؟ فيقولُ :عرث  ،ف ُق ُ
املُسلمني) .
()3

وقهللل ع داهلل بُش ع َّهللس أيض اهلل عندامُ ( :و ِض َع ُعمر بن اخل َّطراب ريض اهلل

عنه عىل رسيره فتكن َّفه النَّاس يدعو و ُيص ُّلو قبل أ ُيرفع ر وأنرا فريهم ر  ،فلرم
عرل برن أيب طالرب
يرعني إل رجل قد أخذ بمنكبي من ورائي؛
ُّ
فالتفت فإذا ُهو ُّ
إيل أ
فرتحم عىل ُعمر ريض اهلل عنه فقال :ما خ َّلفت أحرد اا
َّ
ريض اهلل عنهَّ ،
أحرب َّ

ألنرن ليجعلنَّرك اهلل مرع
ُنرت
ألقى اهلل تعاىل بمثل عملره منرك ،وايرم اهلل؛ إ ك ُ
ُّ

الصحهللبة [احلديث أق ( )4 3ا .]133 /
( ) فخرءه اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل يف فضهللول َّ
( )2فخرءه اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل يف رنسنده [احلديث أق ( )111ا  231 /2ا .]23
الصحهللبة [احلديث أقا ( ) 37اا  11 /ا ،] 11
( )3فخرءه اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل يف فضهللول َّ

اِّ ﷺ( :لرو
وفخرءه ال رخ ُّ
هللأي يف صحيحه [كتهللب فضهللول فصحهللب النَّ ِِّّ ﷺ /بهللب قاول النَّ ِّ

كُنت ُمتَّخذ اا خلي ا
ال) ا احلديث أق (  )377ا .] 21 /3
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ُنت ُأكثرر أ أسرمع رسرول اهلل ﷺ يقرول :فرذهبت أنرا
صاحب ْيك ،وذلك يأين ك ُ
وأبوبكر و ُعمر ،ودخلت أنا وأبوبكر و ُعمر ،وخرجت أنا وأبروبكر و ُعمرر ،وإ
ألنن ليجعلنَّك اهلل معه ) .
ُنت
ك ُ
َّ
( )

ٍ
وقهللل رم َّمد بُش
هلليب أمحه اهلل تعهللىل( :سمعت عل ًّيهلل يقاول اا يعناِّ﴿ :ﯢ

ﯣﯤ ﯥ ﯦﯧ﴾[األنبيا  .]101 :نند رعثامن) .
()2

ساريين رعاثامن إىل
وعُش رم َّمد ابُش احلنف َّية أمحه اهلل تعهللىل( :عُش عيل قهللل :لو َّ

ٍ
رضاأ :لسمعت وفيعت) .
()3

دالرمحُش بُش فيب ليَّل أمحه اهلل تعاهللىل( :أفيات عل ًّياهلل أافعا بهلل ِ ضانَيه
وقهللل ع َّ

يقول :اللد ِّإين فبرف إلي نُش دم رعثامن) .
()1

عيل بُش فيب ي ٍ
عند  ،كام قاهللل
للصحهللبة أيض اهلل ر
هلللب َّ
 2ر تعظي احلسُش بُش ِّ
هللأي
( ) فخرءه اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل يف رنسنده [احلديث أق ( )111ا  ،]232 /2وفخرءه ال رخا ُّ

ٍ
فاُ
اِّ ﷺ /باهللب ننهللقاب عرمار باُش اخل َّطاهللب فيب
يف صحيحه [كتهللب فضهللول فصحهللب النَّ ِّ
العدوي أيض اهلل عنه ا احلديث أقا ( )3714اا  ،] 33 /3و رنسال يف صاحيحه
ريش
ِّ
ال رق ِّ

الصحهللبة /بهللب نُش فضهللول عرمر أيض اهلل تعهللىل عنه ا احلديث أقا ( )2311اا
[كتهللب فضهللول َّ
 141 /1ا .] 141

الصحهللبة [احلديث أق (  )77ا .]411 /
( )2فخرءه اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل يف فضهللول َّ
السنَّة [أق ( )1 7ا .]324 /2
( )3فخرءه اخلالل يف ُّ

الصحهللبة [احلديث أقا ( )727اا  442 /ا ،]443
( )1فخرءه اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل يف فضهللول َّ
السنَّة للخالل [أق (  )12ا .]321 /2
وانظرُّ :
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دالرمحُش أمحه اهلل تعهللىلَّ ( :
إن فبهلل قتهللد وأء ب
ال آخر نعه نُش األنصهللأ
فبوسلمة بُش ع َّ

احلج فأذن هلام ،رث َّ قهلل  :نع نُش نكاون
دخال عَّل رعثامن ر
وهو مصوأ ،فهللستأذنهلل يف ِّ
إن ظدر هؤ ن القوم؟ قهللل :علي رك بهللجلامعاة .قاهلل  :فأفيات إن فصاهللب هاؤ ن

القوم؛ وكهللنت اجلامعة فيد ؟ قهللل :الزنوا اجلامعة يث كهللنت .قهللل :فخرءنهلل نُش
فلام بلغنهلل بهللب الدَّ اأ لقينهلل احلسُش بُش عيل داخ ب
ال ،فرءعناهلل عاَّل فثار احلساُش
عنده؛ َّ

فمارين
فلام دخل احلسُش عليه قهللل :يهلل فنري املرؤننني؛ فنهلل يو يدك ،ر
لننظر نهلل ريريدَّ ،
بام شئت ،فقهللل له رعثامن :يهلل ابُش فخِّ؛ اأءع فهللءلس يف بيت
فال هللءة يل يف هراقة الدِّ نهللن) .

تَّى يأيت اهلل بأنره،

( )

عامأ باُش ياهللرس أيض اهلل عاند  ،فعاُش فيب
وإقراأه بفضل عهللوشة كام كهلله َّ

ٍ
عل ع ر اا واحلسن إىل الكُوفرة
واول شقيٌ بُش سلمة أمحه اهلل تعهللىل قهللل( :ملَّا بعث يف
ولكرن
ليستنفراهم ،فخطب ع َّ ر فقال :يإين ألعلم َّأَّنا زوجته ِف الدُّ نيا واآلخررة،
َّ

اهلل ع َّز َّ
وجل ابتالكم لتتَّبعوه أو إ َّياها) .
()2

 3ر تعظي ع داهلل بُش ع َّ ٍ
عاند  ،فعاُش ع اداهلل باُش
للصحهللبة أيض اهلل ر
هللس َّ

عندام قهللل( :نهلل زال ابُش ع َّ ٍ
هللس يندى عاُش قتال رعاثامن؛
رعمر بُش اخل َّطهللب أيض اهلل ر

الصحهللبة [احلديث أق ( )743اا  ،]477 /وانظار:
( ) فخرءه اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل يف فضهللول َّ
السنَّة للخالل [أق ( )132ا  333 /2ا .]331
ُّ

هللأي
( )2فخرءه اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل يف رنسنده [احلديث أق (  ) 133ا  ،]271 /31وفخرءه ال رخا ُّ

يف صحيحه [كتهللب فضهللول فصحهللب النَّ ِِّّ ﷺ /بهللب فضال عهللوشاة أيض اهلل عنداهلل ا احلاديث
أق ( )3772ا .] 44 /3
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لت نثل نهلل قهللل) .
و ريع ِّظ شأنه ،تَّى ءعلت فلوم نفيس ف فكون رق ر
( )

وعُش ذكوان هللءب عهللوشة أيض اهلل عندهلل( :أنَّه جرا عبرداهلل برن ع َّبراس

لت:
يستأذ عىل عائشة ،فجئت وعند رأسها ابن أخيها عبداهلل بن
عبدالرْحن ،ف ُق ُ
َّ

فأكب عليها ابن أخيها عبرداهلل فقرال :هرذا عبرداهلل برن
هذا ابن ع َّباس يستأذ ،
َّ

ع َّباس يستأذ ر وهي متوت ر  ،فقالت :دعني من ابن ع َّباس .فقال :يرا ُأ َّمتراه؛ إ َّ

ابن ع َّباس من صاحلي بنيك ،ل ُيس يلم عليك و ُيو يدعك .فقالت :ائذ له إ رئت .قرال:

فأدخلته ،فل َّ جلس قال :أبَّشي .فقالت :أيض اا .فقال :مرا بينرك وبرني أ تلقري

أحرب نسرا رسرول اهلل ﷺ
الروح من اجلسد ،كُنت
َّ
ُُم َّمد اا ﷺ واألحبة إل أ خترج ُّ

رب إل ط ييبر اا ،وسرقطت قالدترك ليلرة
إىل رسول اهلل ،ومل يكن رسرول اهلل ﷺ ُحي ُّ
األبوا فأصبح رسول اهلل ﷺ حتَّى ُيصبح ِف املنزل ،وأصبح النَّاس لريس معهرم

ما فأنزل اهلل ع َّز َّ
تيمموا صعيد اا طي ًّبا .فكا ذلك ِف سببك وما أنرزل اهلل
وجل أ َّ

ع َّز َّ
الرخصة ،وأنزل اهلل برا تك من فوق سبع س وات ،جرا
وجل هلذه األُ َّمة من ُّ
الروح األمني ،فأصبح ليس هلل مسجد من مساجد اهلل ُيذكر اهلل إل ُيتىل فيه آنا
به ُّ

ال َّليل وآنا النَّهار .فقالت :دعني منك يا ابن ع َّباس ،والذي نفيس بيده؛ لروددت

يأين كُنت نس ًّيا منس ًّيا) .
()2

السنَّة [أق ( )122ا  ،]321 /2وفخرج نحوه [أقا ( )111اا  331 /2ا
( ) فخرءه اخلالل يف ُّ
.]331

( )2فخرءه اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل يف رنسنده [احلديث أق ( )2117ا  217 /1ا  ،]211وفخرءه=

231

29

المسائل المروية عن اإلمام أحمد في الصحابة وأهل البيت
 4ر تعظي ع داهلل بُش ءعفر بُش فيب ي ٍ
عاند  ،كاام
للصاحهللبة أيض اهلل ر
هلللب َّ
ٍ
ٍ
ٍ
فباوبكر
أواياة( :وليناهلل
فبوبكر؛ فام ولينهلل ف د نُش النَّهللس نثله)  .ويف
قهللل( :ولينهلل
( )

فبره وف نهلله علينهلل) .
خري خليفة اهلل؛ ُّ
ٍ
عايل باُش فيب
 5ر تعظي رم َّمد ال هللقر بُش عيل زيُش العهللبديُش بُش احلرساني باُش ِّ
عند  ،كام قهللل (نُش ءدل فضل فيب ٍ
ي ٍ
بكار و رعمار :فقاد
للصحهللبة أيض اهلل ر
هلللب َّ
()2

السنَّة) .
ءدل ُّ
()3

ٍ
ٍ
حلسني
 6ر تعظي
ءعفر َّ
الصهللدق بُش رم َّمد ال هللقر بُش عيل زيُش العهللبديُش بُش ا ر

عيل بُش فيب ي ٍ
اف ناُش
للصحهللبة أيض اهلل ر
هلللب َّ
عند  ،كام قهللل( :برئ اهلل ممَُّش تا َّ
ابُش ِّ
فيب ٍ
بكر و رعمر) .
()1

ٍ
ءعفر وءعفر با عُش فيب
وقهللل سهللمل ابُش فيب فصة أمحه اهلل تعهللىل( :سألت فبهلل

ٍ
بكر و رعمر؟ فقهلل يل :يهلل سهللمل؛ َّ
فإسام كهللنهلل إناهللنِّ رهادى.
توهلام ،وابرف نُش ِّ
عدوُههللَّ ،
ٍ
الرءال ءادَّ ه؟ قاهللل :وقاهللل:
فبوبكر ءدِّ ي،
قهللل :وقهللل يل ءعفر :يهلل سهللمل؛
ُّ
فيسب َّ

= ال رخ ا ُّ
هللأي يف صااحيحه [كت اهللب التَّفسااري /ب اهللب ﴿ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛﯜ ﯝ ﯞ﴾ ا احلديث أق ( )1743ا .] 111 /3

الصحهللبة [احلديث أق ( ) 11ا .] 11 /
( ) فخرءه اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل يف فضهللول َّ

الصحهللبة [احلديث أق ( )711ا .]437 /
( )2فخرءه اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل يف فضهللول َّ

الصحهللبة [احلديث أق ( ) 11ا .] 77 /
( )3فخرءه اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل يف فضهللول َّ

الصحهللبة [احلديث أقا ( ) 13اا  17 /ا ،] 17
( )1فخرءه اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل يف فضهللول َّ
السنَّة [أق ( ) 312ا .]447 /2
وفخرءه عنه ابنه ع داهلل يف ُّ
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ٍ
عدوُههلل) .
نهلللتنِّ شفهللعة رم َّمد يوم القيهللنة إن مل فكُش فتو رُههلل؛ وفبرف نُش ِّ
( )

فدهللتهللن نسألتهللن نرو َّيتهللن عُش اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل يف تقريار

عند .
الصحهللبة وفهل ال يت أيض اهلل ر
التَّعظي واإلءالل بني َّ
***
ُلو ِف أهل الب ْيت:
السابع :النَّهي عن الغ ي
* املطلب َّ

ذهب اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل ا كام يف املسهللول املرو َّية عناه ا إىل

عند  ،و ريمكُش بيهللن نيه ه يف نسألتني:
لو يف فهل ال يت أيض اهلل ر
النَّدِّ عُش ال رغ ِّ

عيل باُش فيب ي ٍ
لاو
هلللاب أيض اهلل عناه وسا باني فهال ال رغ ِّ
املسألة األروىلُّ :

واجلفهللن ،كام قاهللل أيض اهلل عناه( :ل ريح ُّناِّ قاوم تَّاى يادخلوا النَّاهللأ يف ر ِّاِّ،

ول ري غضنِّ قوم تَّى يدخلوا النَّهللأ يف ربغيض) .
()2

عيل بُش فيب يهللل ٍ
ب أيض اهلل عنه كداالك
املسألة ال َّثهللنية :هالك هيه األر َّنة يف ِّ

السالم ،كام قهللل عهللنر بُش وا يال َّ
الشاع ُِّّ
فهل الكتهللب يف عيسى بُش نري عليه َّ
لت:
أمحه اهلل تعهللىل( :لقيت علقمة فقهللل :فتدأي نهلل نثل عيل يف هيه األر َّنة؟ قهللل :رق ر

ونهلل نثله؟ قهللل :نثل عيسى بُش نري  ،ف َّه قوم تَّى هلكروا يف ر ِّه ،وفبغضه قوم
الصحهللبة [احلديث أقا ( ) 77اا  2 1 /ا ،]2 4
( ) فخرءه اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل يف فضهللول َّ
السنَّة [أق ( ) 313ا .]441 /2
وفخرءه عنه ابنه ع داهلل يف ُّ

الصحهللبة [احلديث أق ( )142ا .]711 /2
( )2فخرءه اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل يف فضهللول َّ
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تَّى هلكروا يف ربغضه) .
( )

فدهللتهللن نسألتهللن نرو َّيتهللن عُش اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل يف النَّداِّ

عند .
لو يف فهل ال يت أيض اهلل ر
عُش ال رغ ِّ

***
ُّ
الصحابة:
* املطلب ال َّثامن:
الكف ع َّ جرى بني َّ

ذهب اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل ا كام يف املسهللول املرو َّية عناه ا إىل

عند  ،و ريمكُش بيهللن نيهب اإلناهللم فمحاد
ِّ
الصحهللبة أيض اهلل ر
عام ءرى بني َّ
الكف َّ

عاند يف
ابُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل يف
ِّ
الصاحهللبة أيض اهلل ر
عاام ءارى باني َّ
الكاف َّ
املسهللول اآلتية:

املسألة األروىلَّ :
السانَّة واجلامعاة هاِّ
عاام
ُّ
فن صفة املرؤنُش نُش فهل ُّ
الكاف َّ

ٍ
يب أمحاه اهلل
عند  ،كام قهللل رم َّمد بُش
ياب األنادأا ُّ
الصحهللبة أيض اهلل ر
ءرى بني َّ

السنَّة واجلامعة :نُش شادد فن إلاه
تعهللىل( :قهللل فمحد بُش ن ٍل :صفة املرؤنُش نُش فهل ُّ
إ اهلل و ده وي له؛ َّ
وفن رم َّمد با ع ده وأسوله) ،إىل فن قهللل( :وعر

اٌ
َّ

لصح ة ن ِّيه ﷺ ،وقدَّ م فبهلل ٍ
بكر و رعمر و رعثامن ،وعر
السلف الييُش اختهللأه اهلل ر
َّ
عيل بُش فيب ي ٍ
ادالرمحُش باُش عاو ٍ وساعد باُش فيب
والازبري وع
هلللب ويلحة
ُّ
َّ
ٌَّ ِّ
الصحهللبة [احلديث أقا ( )171اا /2
( ) فخرءه اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل يف فضهللول َّ

 7ا ،]7 2

السنَّة [أق ( )342ا  ]211 /2بلفظ( :قهللتل علقمة ناع عايل تَّاى عارج
وفخرءه اخلالل يف ُّ

بص ِّفني فقهللل) األثر.
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و َّق ٍ
هللص وسعيد بُش زيد بُش عمرو بُش ن ٍ
الصحهللبةَّ ،
فإن هؤ ن التِّساعة
رفيل عَّل سهللور َّ
اِّ ﷺ( :اسركُن حررا  ،فر
الييُش كهللنوا نع النَّ ِِّّ ﷺ عَّل ء ل اران فقاهللل النَّ ُّ

اِّ عاهللوه  ،وتار َّ عاَّل مجيااع
نبري أو صردي ي أو ررهيد)  ،والنَّ ا ُّ
عليرك إل يف
عاام شاجر
فصحهللب رم َّم ٍد صاغريه وك اريه  ،و ادَّ ث بفضاهللولد  ،وفنسا
َّ
( )

السلف نُش ال رعلامن يف اآلفهللق) .
بيند ) ،إىل فن قهللل( :هيا نهلل اءتمع عليه َّ
()2

الصاحهللبة
املسألة ال َّثهللنية :فن يعر املرؤنُش َقدأه ق ل اخلوض يف ناهلل ءارى باني َّ

نيي أمحه اهلل تعاهللىل( :ساألت فباهلل ع اداهلل
عند  ،كام قهللل فمحد بُش احلسُش ِّ
الرت ُّ
أيض اهلل ر
والزبري وعيل وعهللوشة ا وفظ ُُّش ذكار رنعهللوياة ا ؟
رق ر
لت :نهلل تقول فيام كهللن نُش فنر يلحة ُّ
فقهللل :نُش فنهلل فقول يف فصحهللب أسول اهلل كهللن بيند يشن؟! اهلل فعل ) .
()3

عاند
الصاحهللبة أيض اهلل ر
املسألة ال َّثهلللثة :نهلل ءرى بني َّ

ريقهللبال إ بقاول

ٍ
املروذي أمحاه اهلل تعاهللىل( :قيال أليب ع اداهلل اا ونحاُش
فبوبكر
حلسنى ،كام قهللل
ُّ
ا ر

وهو يعقوب ا فقهللل :يهلل فبهلل ع اداهلل؛ ناهلل تقاول
بهلللعسكر وقد ءهللن بعض رأسل اخلليفة ر
حلسانى؛
فيام كهللن نُش عيل و رنعهللوية أمحدام اهلل؟ فقهللل فبوع داهلل :نهلل فقول فيدهلل إ ا ر

أمحد اهلل فمجعني) .
()1

( ) فخرءه اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل يف رنسنده [احلديث أق ( ) 731ا .] 74 /3
اجلوزي يف ننهللقب اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل ص 222ا .221
( )2فخرءه ابُش
ِّ
السنَّة [أق ( )7 1ا .]171 /2
( )3فخرءه اخلالل يف ُّ
السنَّة [أق (7 3؛
( )1فخرءه اخلالل يف ُّ

 )4اا 171 /2؛ /3

اجلوزي ص 221ا .22
فمحد بُش ن ٍل بُش
ِّ

235

 ،]4وانظار :ننهللقاب اإلناهللم

33

المسائل المروية عن اإلمام أحمد في الصحابة وأهل البيت
عند
الصحهللبة أيض اهلل ر
املسألة ال َّرابعة :نهلل ءرى بني َّ

ري ادِّ ل وصاف اهلل

تعهللىل هل  ،كام قهللل يعقوب بُش الع َّهللس أمحه اهلل تعهللىل ( :ركنَّهلل عناد فيب ع اداهلل سانة
ٍ
فباوءعفر :فلايس نارت َّ عاَّل
س ٍع وع يُش فنهلل وفبوءعفر بُش إبراهي  ،فقهللل له

األشعري
فصحهللب أسول اهلل رك ِّلد ؛ رنعهللوية وعمرو بُش العهللص وعَّل فيب رنوسى
ِّ

واملرغري ؟ قهللل :نع  ،رك ُّلد وصفد اهلل يف كتهللبه فقاهللل﴿ :ﭦﭧﭨ ﭩ
ﭪﭫﭬ﴾[الفتح. )]29 :
( )

عند
الصحهللبة أيض اهلل ر
املسألة اخلهللنسة :نهلل ءرى بني َّ

يدفع نهلل ءهللن نُش

هللبوأي أمحاه اهلل
األ هللديث يف فضهللولد  ،كام قهللل إسحهللق بُش إبراهي بُش هاهللن النَّيسا
ُّ
تعاهللىل( :ساامعت فباهلل ع ااداهلل يقااول وقاهللل لااه فيب :ف هللديااث ءاهللنت يف عاايل يف
الفضهللول ،فقهللل :عَّل نهلل ءهللنت ،نقول يف فصاحهللب أساول اهلل ﷺ إ خاري با.

كف عُش تل الفتنة :فليس رهاو عناد بعاض النَّاهللس
وقهللل :ابُش رعمر وسعد ونُش َّ
عيل مل يض
فمحد؟ رث َّ قهللل :هيا ي

النَّهللس ،فكيف الياوم والنَّاهللس عاَّل هايا احلاهللل

والسيف يعج نِّ فص ب
ال) .
ونحوهَّ ،
()2

عند ُيمل عَّل ِّ
تاويل
الصحهللبة أيض اهلل ر
املسألة ال َّسهللدسة :نهلل ءرى بني َّ
ٍ
اي نُش ال عض اآلخر ،كام قهللل فبوي ٍ
هللين
بعضد وال َّت ِّ
هلللاب فمحاد باُش رمحياد املشاك ُّ

السنَّة للخاالل [أقا ( 747ا
السنَّة [أق ( )744ا  177 /2ا  ،]177وانظرُّ :
( ) فخرءه اخلالل يف ُّ
اجلوزي ص .22
 )747ا  ،]177 /2ننهللقب اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل بُش
ِّ

( )2نسهللول اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل :أواياة اباُش هاهللن [أقا ( ) 131اا  ،] 71 /2وفخرءاه عناه
السنَّة [أق ( )147ا .]317 /2
اخلالل يف ُّ
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أمحه اهلل تعهللىل( :سألت فبهلل ع داهلل :الاان بدعة؛ والو ية بدعة؛ والشدهللد بدعة.
َّ
تتاوىل بعضا بهلل
اف نُش ف ٍد نُش فصحهللب أسول اهلل ،والو ياة فن
قهللل :الاان فن تت َّ
وترتك بعض بهللَّ ،
والشدهللد فن تشدد عَّل ف ٍد فنَّه يف النَّهللأ) .
( )

الصاحهللبة
املسألة ال َّسهللبعة :احليأ نُش األ هللديث التِّ فيدهلل ذكر نهلل ءرى بني َّ

عند  ،وتفهللصيل ذل فيام يأيت:
أيض اهلل ر
 1ر عدم النَّظر يف ٍ
يشن نُش هيه األ هللديث ،كام قهللل ن ل بُش إساحهللق أمحاه اهلل

تعهللىل( :فأدت فن فكتب كتهللب ص ِّفني واجلمل عُش خلف بُش سهللملٍ ،فأتيت فباهلل ع اداهلل
رفك ِّلمه يف ذاك وفسأله ،فقهللل :ونهلل تصنع بياك؛ وليس فيه الل و

رام؟! وقاد

كت ت نع خلف يث كت ه ،فكت ت األسهللنيد وتركات الكاالم ،وكت داهلل خلاف،
ت عند رغندأ واءتمعنهلل عنده ،فكت ت فسهللنيد ديث رشع ٍة؛ وكت دهلل خلف
و
لت له :ومل كت ت األسهللنيد وتركت الكالم؟ قهللل :فأدت فن فعار
عَّل وءددهلل .رق ر

نهلل أوى رشع ة نندهلل .قهللل ن ل :فأتيت خلف فكت تدهلل ،ف لغ فبهلل ع داهلل؛ فقهللل أليب:

رخي الكتهللب فهلل سه عنه؛ و تدعه ينظر فيه ) .
()3( )2

السنَّة [أق ( )773ا .]171 /2
( ) فخرءه اخلالل يف ُّ

الفران :وذكر يعقوب باُش شاي ة يف اجلرازن
السنَّة للخالل( :قهللل ابُش َّ
( )2يف هللشية األصل نُش كتهللب ُّ

عاام ٍأ( :تقتلرك الفئرة
َّ
اِّ يف َّ
عامأ :سمعت فمحد بُش ن ٍل رسئل عُش اديث النَّ ِّ
األول نُش رنسند َّ
ٍ
ٍ
صاحيح
اديث
الباغية)؟ فقهللل فمحد :كام قهللل أسول اهلل؛ قتلته الفئة ال هللغية .وقهللل :يف هيا غري
عُش النَّ ِِّّ ،وكره فن يتك َّل يف هيا؛ بأكثر نُش هيا).

السنَّة للخالل [أق (  )1ا .]417 /3
السنَّة [أق ( )723ا  ،]171 /2وانظرُّ :
( )3فخرءه اخلالل يف ُّ
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ٍ
املاروذي أمحاه اهلل
فبوبكر
 2ر زءر وهجر نُش يكتب هيه األ هللديث ،كام قهللل
ُّ

تعهللىل( :سمعت فبهلل ع داهلل يقاولَّ :
الرديئاة يف
إن قونا بهلل يكت اون هايه األ هللدياث َّ

لت :فنهلل فنكر فن يكاون صاهلل ب
فصحهللب أسول اهلل ،وقد كوا عن ف َّن رق َ
ديث يكتب هيه األ هللديث يعرفدهلل .فغضاب وفنكاره إنكاهللأ با شاديد با ،وقاهللل:

بهلليل ،نعهللذ اهلل فن رفنكر هيا ،لو كهللن هيا يف ففنهللن النَّاهللس ألنكرتاه ،فكياف يف
لت أليب ع داهلل :فماُش عرفتاه
فصحهللب رم َّم ٍد؟ وقهللل :فنهلل مل فكتب هيه األ هللديث .رق ر
الرديئة وجيمعدهللَ :ف رهي َجر؟ قهللل :نع  ،يستهللهل صهلل ب هيه
يكتب هيه األ هللديث َّ
لات
دالرمحُش بُش صاهلللحٍ ف رق ر
الرء  .وقهللل فبوع داهلل :ءهللنين ع َّ
الرديئة َّ
األ هللديث َّ

له :رحتدِّ ث ايه األ هللديث؟ فجعل يقول :قد دَّ ث اهلل فالن؛ و دَّ ث اهلل فاالن،
ُيتج ،فرفيته بعد فأعرضت عنه؛ ومل رفك ِّلمه) .
وفنهلل فأفٌ به؛ ر
وهو ُّ
( )

عمُش رُيدِّ ث ايه األ هللديث ،كام قهللل فبوع داهلل رندنَّاهلل باُش
الرواية َّ
 3ر عدم ِّ

ُييى َّ
يس .فقاهللل:
الش ُّ
هللنِّ أمحه اهلل تعهللىل( :سألت فمحد عُش رع يداهلل بُش رنوسى الع ِّ

لت :كيف رهو يهلل فبهلل ع اداهلل؟ قاهللل:
لت :فكيف رهو؟ قهللل :كام شهللن اهلل .رق ر
رويف .ف رق ر
ك ي
ات :مل؟ ق اهللل :رُياادِّ ث بأ هللديااث فيد اهلل تاان ُّقُ
ريعج نااِّ فن رف اادِّ ث عنااه .رقلا ر

ألصحهللب أسول اهلل) .
()2

السنَّة [أق ( )711ا .]41 /3
( ) فخرءه اخلالل يف ُّ

السنَّة [أق ( )117ا  ،]411 /3وهيا بخال نهلل ر كِّ عُش اإلنهللم فمحد باُش
( )2فخرءه اخلالل يف ُّ
عايل باُش فيب ي ٍ
هلللاب أيض اهلل عناه
ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل نُش توثيٌ َّ
الاراوي الايي يعتقاد تقادُّ م ِّ

غدادي عنه يف تهللأخيه [.]272 / 1
بهلللتَّفضيل واخلالفة ،كام كهلله اخلطيب ال
ُّ
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 4ر حتيير النَّهللس ممَُّش رُيدِّ ث ايه األ هللديث ،كام قهللل فبواحلهللأث فمحاد باُش

الصهللوغ أمحه اهلل تعهللىل( :ءهللننهلل عدد ونعد
رم َّمد َّ

( )

فوءدناهلل
الر َّقةَّ ،
ذكروا َّفس نُش ِّ

اهلل إىل فيب ع داهلل :نهلل تقول فيمُش زع فنَّه رن هللح له فن يتك َّل يف نسهللوئ فصاحهللب
أسول اهلل؟ فقهللل فبوع اداهلل :هايا كاالم س ٍ
اون أدين ،رجياهللن ون هاؤ ن القاوم؛
ر

و رجيهلللسون ،و ري َّني فنره للنَّهللس) .
()2

 5ر ال َّ ب عَّل هيه األ هللديث ،فعُش رم َّماد باُش احلكا أمحاه اهلل تعاهللىل:

الرءل يروي احلديث فيه عاَّل فصاحهللب أساول اهلل
(عُش فيب ع داهلل وسأله عُش َّ

الرءل ديث بهلل فياه عاَّل
يشن ،يقول :فأويه كام سمعته؟ قهللل :نهلل يعج نِّ فن يروي َّ
ٍ
اديث ممَّاهلل فياه عاَّل
وإين ألرضب عاَّل غاري
فصحهللب أساول اهلل يشن .قاهلللِّ :
فصحهللب أسول اهلل يشن) .
()3

ٍ
املاروذي أمحاه اهلل
فبوبكر
 6ر رق وخرق ركترب هيه األ هللديث ،كام قهللل
ُّ
ٍ
لت أليب ع اداهلل :اساتعرت ناُش صاهلل ِ
اديث كتهللبا بهلل اا يعناِّ فياه
ب
تعهللىل ( :رق ر
الرديئة ا  ،ترى فن رف رقه فو فخرقه؟ قهللل :نع  ،لقد استعهللأ سالم باُش
األ هللديث َّ
لات:
فيب رنطي ٍع نُش فيب عوانة كتهللب بهلل فيه هيه األ هللديث :فأ رق ساالم الكتاهللب .رق ر

فأ رقه؟ قهللل :نع ) .
()1

( ) هكيا يف النُّسخة املط وعة.

السنَّة [أق ( )124ا /3
( )2فخرءه اخلالل يف ُّ

 4ا .]4 2

السنَّة [أق ( )111ا  41 /3ا .]412
( )3فخرءه اخلالل يف ُّ
السنَّة [أق (  )12ا .]4 1 /3
( )1فخرءه اخلالل يف ُّ
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فديه بعض املسهللول املرو َّية عُش اإلنهللم فمحاد باُش ن ٍ
ال أمحاه اهلل تعاهللىل يف

الصحهللبة أيض اهلل عند .
ِّ
عام ءرى بني َّ
الكف َّ
( )

***

ب:
والس ي
* املطلب التَّاسع :التَّطاول عىل َّ
الصحابة بال َّثلب َّ

ذهب اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل ا كام يف املسهللول املرو َّية عناه ا إىل

اب ،فقاد فخارج عاُش
والس ِّ
الصحهللبة أيض اهلل ر
ر رنة ال َّتطهللول عَّل َّ
عند بهللل َّثلب َّ

الازبري عاُش عهللوشاة أيض اهلل عنداهلل قهلللات( :ياهلل اباُش فختاِّ؛ رفناروا فن
رعرو بُش ُّ
ٍ
وه ) .
يستغفروا ألصحهللب رم َّمد :فس ُّ ر
()2

عندام قهللل ( :تس ُّوا فصحهللب
وعُش ع داهلل بُش رعمر بُش اخل َّطهللب أيض اهلل ر

ٍ
فلمقهللم ف ده سهللعة :خري نُش عمل ف دك رعمره) .
رم َّمد ،ر
()3

و ريمكُش بيهللن نيهب اإلنهللم فمحد باُش ن ٍ
ال أمحاه اهلل تعاهللىل يف ر كا ناُش

عند يف املسهللول اآلتية:
الصحهللبة أيض اهلل ر
تطهللول عَّل َّ

السنَّة للخالل [أق ( 777ا  )771ا  112 /3ا  ]113ننهللقب اإلناهللم فمحاد باُش ن ٍ
ال
( ) انظرُّ :
اجلوزي ص .22
بُش
ِّ

( )2فخرءه اإلنهللم فمحاد باُش ن ٍ
الصاحهللبة [احلاديث أقا ( ) 1اا  77 /ا ،]77
ال يف فضاهللول َّ
وفخرءه رنسل يف صحيحه [كتهللب التَّفسري /احلديث أق ( )3122ا .]23 7 /1

الصحهللبة [احلديث أق ( ) 4ا  ،]77 /وفخرءه ابُش
( )3فخرءه اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل يف فضهللول َّ

نهللءه يف رسننه [املرقدِّ نة /باهللب يف فضاهللول فصاحهللب أساول اهلل ﷺ ا احلاديث أقا ( ) 72اا

ص.]11
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ٍ
اِّ ﷺ،
املسألة األروىل :ر كا ناُش تطاهللول عاَّل
أءال ناُش فصاحهللب النَّ ِّ

وتفهللصيل ذل فيام يأيت:

 1ر َّ
عزأ و رُيدُّ  ،وفنَّه خيرج نُش اإلسالم ،كام قهللل ع اداهلل باُش
فن املرتطهللول ري َّ

عمُش شت أء ب
اِّ ﷺ؟
ال نُش فصحهللب النَّ ِّ
فمحد بُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل( :سألت َّ
فقهللل فيب :فأى فن ري

ري

لت :له دي ؟ فقهللل :فل نقف عَّل احلدِّ  ،إ فنَّه قهللل:
ب .ف رق ر

ب .وقهللل :نهلل فأاه إ عَّل اإلسالم) .
( )

سب صاحهللب ًّيهلل:
فهللملنصوص عُش اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل (فيمُش َّ
ٍ
واأث ،نع َّ
فن فكثره فو كثاري با ناند
السلطهللن تأدي ه ،ومل ريق ِّيده بطلب
جيب عَّل ُّ

له واأث) .
()2

َّ
واستدل اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل عَّل ذل بام فخرءاه عاُش فيب

الصدي ي ريض اهلل عنره،
برز
األسلمِّ أيض اهلل عنه قهللل( :أغلظ رجل أليب بكر ي
ِّ

قال :فقال أبوبرزة :أل أرضب ُعنقه؟ قال :فرانتهره ،وقرال :مرا هري ألحرد بعرد
رسول اهلل ﷺ) .
()3

( ) نسهللول اإلنهللم فمحد باُش ن ٍ
ال :أواياة ابناه ع اداهلل [أقا ( ) 717اا  ،] 213 /3وفخرءاه
السنَّة واجلامعة [أق ( )2317ا .] 31 /7
هللوِّ يف وح رفصول اعتقهللد فهل ُّ
الاللك ُّ

( )2ال رفرو

بُش نفلح  ، 14 / 1وانظر :املر د وح املرقنع بُش نفلح .223 / 1

هللوِّ يف رساننه [كتاهللب حتاري
( )3رنسند اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل [احلديث أق ( )41اا  ،]1 /وفخرءاه النسا ُّ

سب النَّ َِّّ ﷺ ا احلديث أق (  117ا  )1177اا ص 721ا ،]721
الدَّ م /بهللب احلرك فيمُش َّ
وانظر :نسهللول اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل :أواية ابنه ع داهلل [أق ( ) 714ا  212 /3ا .] 213
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ٍ
 2ر َّ
املروذي أمحه اهلل
فبوبكر
فن املرتطهللول ليس له سد يف اإلسالم ،كام قهللل
ُّ

تعهللىل( :سألت فبهلل ع داهلل عُش نُش يشت فبهلل ٍ
بكر و رعمر وعهللوشة .قاهللل :ناهلل أآه عاَّل
اإلسالم .قهللل :وسمعت فبهلل ع داهلل يقول :قهللل نهللل  :اليي يشت فصحهللب النَّ ِِّّ

ليس هل سد ا فو قهللل :نصيب ا يف اإلسالم) .
( )

 3ر َّ
فن املرتطهللول قد نرق عُش الادِّ يُش ،كاام قاهللل ع اداملل باُش ع داحلمياد

امليموين وقد سمع اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل أمحدام اهلل تعاهللىل :خياهلل عاَّل ناُش شات
ُّ

الكرفر ،رث َّ قهللل( :نُش شت فصحهللب النَّ ِِّّ نأنُش فن يكون قد نرق عُش الدِّ يُش) .
ٍ
فن املرتطهللول زنديٌ ،فعُش فيب ي ٍ
 4ر َّ
هللين أمحاه اهلل
هلللب فمحد باُش رمحياد املشاك ُّ
()2

الرءل يشت رعثامن؛ فأخاوين َّ
فن أء ب
ال تك َّلا فياه.
تعهللىل( :فنَّه قهللل أليب ع داهللَّ :
فقهللل :هيه زندقة) .
()3

املسألة ال َّثهللنية :كيف َّية رنعهللنلاة ناُش شات أءا ب
اِّ ﷺ،
ال ناُش فصاحهللب النَّ ِّ

وتفهللصيل ذل فيام يأيت:

الصهللوغ أمحه اهلل تعهللىل:
 1ر رُمهللن ة ُملسه ،كام قهللل فبواحلهللأث فمحد بُش رم َّمد َّ

وءدنهلل رأقعة إىل فيب ع داهلل :نهلل تقول أمح اهلل فيمُش قاهللل :فقاول َّ
إن رنعهللوياة
( َّ

هلللسايف غصا بهلل؟ قاهللل
كهللتب الو ِّ؛ و فقول إنَّه خهللل املراؤننني ،فإنَّاه فخايههلل ب َّ
السنَّة [أق ( )771ا .]113 /3
( ) فخرءه اخلالل يف ُّ

السنَّة [أق ( )711ا .]113 /3
( )2فخرءه اخلالل يف ُّ

السنَّة [أق (  )71ا .]113 /3
( )3فخرءه اخلالل يف ُّ
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فبوع داهلل :هيا قول س ٍ
ون أدين ،رجياهللن ون هاؤ ن القاوم؛ و رجيهلللساون ،و رن ِّاني
ر

فنره للنَّهللس) .
( )

رنات فو
 2ر عدم رنؤاكلته ،كام قهللل فباوبكر باُش ساندي أمحاه اهلل تعاهللىل( :ك ر

سمعت فبهلل ع داهلل وسأله أءل :يهلل فبهلل ع داهلل؛ يل خهللل رذكر فنَّه ينتقُ
رت فو
ر

وأ َّبام فكلت نعه ،فقهللل فبوع د اهلل رن هللدأ با :تأكل نعه) .
نعهللوية؛ ر
()2

قفاِّ وقاد رسائل
السالم عليه ،كام قهللل إسامعيل بُش إسحهللق ال َّث ُّ
 3ر عدم أ ِّد َّ

ٍ
أءل له ءهللأ يشت فصحهللب النَّ ِِّّ ﷺ:
اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل أمحدام اهلل تعهللىل عُش

ريس ِّل عليه؟ قهللل ، ( :وإذا س َّل عليه ير ُّد عليه) .
()3

عايل
 4ر التنكُّر له ،كام قهللل فبواحلسُش
العقييل( :كرنت آيت فبهلل ع داهلل ف ريق ال َّ
ُّ

ويلقهللين لقهللن مجي ب
لت يف نفيس :قد ردهيت؛ س عت
ال ،فأتيته يون بهلل فأنكرت لقهللنه ،ف رق ر
لت :يهلل فبهلل ع داهلل؛ بلغ عنِِّّ يشن؟ فقد فنكارت لقاهللنك الياوم! فقاهللل
عنده ،ف رق ر
وفونأ إىل شهللب نهلل ية حتت دأءة املسجد فقهللل :فخااين ذاك اا وكاهللن ناُش فهال

الصاحهللبة .فقلات :واهلل؛ ناهلل سا ت
اليامنة ا ف َّن س ت ا فو ذكرت ا بعاض َّ
ف د با نُش الصحهللبة ق ُّ و ذكرت ف د با نند بس ٍ
ون ،ولكُش سمعت هيا ذكر عل ًّيهلل
َّ
ر
السنَّة [أق ( )741ا  ،]131 /2وانظر[ :أق ( 747ا  )741اا  133 /2ا
( ) فخرءه اخلالل يف ُّ
.]131

السنَّة [أق ( )713ا .]111 /2
( )2فخرءه اخلالل يف ُّ

السنَّة [أق ( )711ا .]111 /3
( )3فخرءه اخلالل يف ُّ
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عز َّ
وءل هيا يف
فسوى بيندام ،رفأاه قهللل :فرددت عليه .فقهللل :قد َّبني اهلل َّ
و رنعهللوية َّ
كتهللبه ،رث َّ قهللل :قد ق لت نن  ،و تعد تك َّل يف هيا) .
( )

ٍ
الرواية عنه ،كام قهللل فبوي ٍ
هللين أمحاه اهلل
 5ر عدم ِّ
هلللب فمحد باُش رمحياد املشاك ُّ

الرءال إذا قاهللل :نعهللوياة ناهللت عاَّل غاري
تعهللىل( :سألت فبهلل ع داهلل :ريكتب عاُش َّ
اإلسالم؛ فو كهللفر؟ قهللل ، :رث َّ قهللل :ريك َّفر أءل نُش فصحهللب أسول اهلل) .
()2

السلطهللن ،كام قهللل ريوسف بُش رنوسى أمحه اهلل تعهللىلَّ ( :
إن فبهلل
 6ر تصيريه إىل ُّ

ٍ
السلطهللن؟ قهللل :فخلاٌ فن يتعادَّ ى
ع داهلل رسئل عُش
صريه إىل ُّ
أءل شت نعهللوية؛ ري ِّ

عليه) .
()3

امليموين أمحاه اهلل
 0ر ِّاِّتهللنه عَّل اإلسالم ،كام قهللل ع داملل بُش ع داحلميد
ُّ

تعهللىل( :سمعت فمحد بُش ن ٍل يقول :نهلل هل ولنهلل؟ فساأل اهلل العهللفياة ،وقاهللل يل :ياهلل فباهلل
بسون :ف َّهللِّتمه عَّل اإلسالم) .
احلسُش؛ إذا أفيت ف د با ييكر فصحهللب أسول اهلل ﷺ ر
()1

امليماوين فنَّاه سامع
 8ر عدم رشدود ءنهللزته ،فعُش ع داملل بُش ع داحلميد
ُّ

اِّ ﷺ( :فناهلل
اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل أمحدام اهلل تعهللىل قهللل فيمُش يشت فصاحهللب النَّ ِّ
اِّ عاَّل ِّ
فقال ناُش ذا :الادَّ يُش؛ وال رغلاول؛
فشدده ،يشدده نُش شهللن ،قد ترك النَّ ُّ

السنَّة [أق ( )173ا  311 /2ا .]311
( ) فخرءه اخلالل يف ُّ

السنَّة [أق (  )71ا  117 /2ا .]111
( )2فخرءه اخلالل يف ُّ
السنَّة [أق ( )712ا .]111 /2
( )3فخرءه اخلالل يف ُّ

السنَّة واجلامعاة [أقا ( )2341اا ،] 327 /7
هللوِّ يف وح رفصول اعتقهللد فهل ُّ
( )1فخرءه الاللك ُّ
اجلوزي ص.2 7
وانظر :ننهللقب اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل بُش
ِّ
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والقتيل مل ري ِّ
صل عليه ومل ياأنره ) .وقاهللل( :قاهللل أءال أليب ع اداهلل :يقولاون:
فأفيت إن نهللت يف ٍ
قرية ليس فيدهلل إ نصهللأى ،نُش يشدده؟ قاهللل فبوع اداهلل رُمي ا بهلل

له :فنهلل فشدده ،يشدده نُش شهللن) .
( )

ٍ
اِّ ﷺ ،قاهللل
املسألة ال َّثهلللثة :نُش رفكره عاَّل شات
أءال ناُش فصاحهللب النَّ ِّ

لت :ال ا يأخايون
إسحهللق بُش إبراهي بُش ههللن النَّيس
هللبوأي أمحه اهلل تعهللىل ( :رق ر
ُّ

أء ب
اف نُش عيل و رعثامن؛ وإ قتلنهللك ،فكيف ترى فن يفعل؟ قهللل :إذا
ال فيقولون :ت َّ
ورضب :فليِّص إىل نهلل فأادوا ،واهلل يعل ننه خالفه) .
رع ِّيب ر
()2

فديه بعض املسهللول املرو َّية عُش اإلنهللم فمحاد باُش ن ٍ
ال أمحاه اهلل تعاهللىل يف

ب .
والس ِّ
الصحهللبة أيض اهلل ر
ر رنة ال َّتطهللول عَّل َّ
عند بهللل َّثلب َّ
()3

***

السنَّة [أق ( )713ا .]111 /3
( ) فخرءه اخلالل يف ُّ

( )2نسهللول اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل :أواياة اباُش هاهللن [أقا ( ) 147اا  ،] 74 /2وفخرءاه عناه
السنَّة [أق ( )772ا .]171 /2
اخلالل يف ُّ

السانَّة واجلامعاة [أقا ( )2372اا  332 /7ا
هللوِّ يف وح رفصول اعتقهللد فهل ُّ
( )3فخرج الاللك ُّ

طولة يف استئنهللس اإلنهللم فمحد باُش ن ٍ
ال أمحاه اهلل
قصة رن َّ
الصهللوغ أمحه اهلل تعهللىلَّ :
 ] 333عُش ءعفر َّ
الصحهللبة أيض اهلل عند  ،وانظار:
تتضمُش ر رنة شت
قصدهلل عليه ف د ءريانه؛
َّ
تعهللىل ربرؤيهلل ننهلل ٍم َّ
َّ

السنَّة للخالل [أق ( 712ا 713؛  714ا  )717ا  113 /3ا  ،]111ننهللقب اإلنهللم فمحد باُش
ُّ
اجلوزي ص  22ا .222
ن ٍل بُش
ِّ

245

43

المسائل المروية عن اإلمام أحمد في الصحابة وأهل البيت
املبحث ال َّثاين

الصحابة وأهل الب ْيت اَّا يتع َّل بالتَّفضيل واخلالفة
املسائل املرو َّية ِف َّ
ذهب اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل ا كام يف املسهللول املرو َّية عناه ا إىل

عند ؛ واألولو َّية يف اخلالفة.
الصحهللبة أيض اهلل ر
تقرير التَّفضيل بني َّ

وبيهللن نيهب اإلنهللم فمحاد باُش ن ٍ
ال أمحاه اهلل تعاهللىل يف هايا امل حاث يف

املطهلللب اآلتية:

األول :الفرق بني التَّفضيل واخلالفة:
* املطلب َّ

ذهب اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل إىل الفرق بني :نسألة التَّفضايل؛

ونسألة اخلالفة ،فيهب يف نسألة التَّفضيل إىل د لة ديث ع داهلل بُش رعمار باُش

اخل َّطهللب أيض اهلل عندام اليي فخرءه يف رنسانده ،وذهاب يف نساألة اخلالفاة إىل
د لة ديث سفينة نوىل أسول اهلل ﷺ اليي فخرءه يف رنسنده.

األول :فعُش ع داهلل بُش رعمر بُش اخل َّطهللب أيض اهلل عندام قهللل:
فأ َّنهلل احلديث َّ

حي وأصحابه ُمتوافرو ر  :أبوبكر و ُعمر و ُعث ُ ،ث َّم
( ُكنَّا نعدُّ ر ورسول اهلل ﷺ يف
نسكت) .
( )

هللأي يف صحيحه
( ) رنسند اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل [احلديث أق ( )1727ا  ،] 1 /2وفخرءه ال رخ ُّ
ٍ
اريش أيض اهلل عناه ا
[كتهللب فضهللول فصحهللب النَّ ِِّّ ﷺ /بهللب ننهللقب عرثامن بُش ع َّفهللن فيب عمارو ال رق ِّ

رم
َّبي ﷺ :ل نعدل برأيب بكرر أحرد ااُ ،ث َّ
احلديث أق ( )3717ا  ] 1 /4بلفظُ ( :كنَّا ِف زمن الن ي

َّبي ﷺ :ل نُفاضل بينهم).
ُعمرُ ،ث َّم ُعث ُ ،ث َّم نرتك أصحاب الن ي
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وف َّنهلل احلديث ال َّثهللين :فعُش سفينة أيض اهلل عنه قاهللل( :سرمعت رسرول اهلل ﷺ

يقول :اخلالفة ثالثو عام ااُ ،ث َّم يكو بعد ذلك املُلك .قال سفينة :أمسك :خالفة

أبى بكر ريض اهلل عنه سنتني ،وخالفة ُعمر ريض اهلل عنره عَّشر سرنني ،وخالفرة

ست سرنني ،ريض اهلل
عل ريض اهلل عنه َّ
ُعث ريض اهلل عنه اثني عَّش سنة ،وخالفة ٍّ
عنهم) .
( )

قهللل صهلللح بُش فمحد بُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل ( :رقلت :إىل في ٍ
يشن تيهب يف
ر
ِّ

لت :وتايهب إىل اديث سافينة؟ قاهللل:
التَّفضيل؟ قهللل :إىل ديث ابُش رعمر .رق ر

نع  ،نستعمل اخلايُش مجيعا بهلل ،اديث سافينة( :اخلالفرة ثالثرو سرنة) ،فملا

ٍ
وعايل سا ًّتهلل ،أضاوان اهلل
فبوبكر سنتني وشيئ بهلل ،و رعمر ع با ،و رعثامن اثنتِّ ع ،
ي

لت :فإن قهللل قهللول :ين غِّ ملُش ريث ت خالفة عيل فن رير ِّبع به .قهللل :إنَّام ن َّت ع
عليد  .رق ر
وسامه
سمى نفسه :فنري املرؤنننيَّ ،
عيل عندنهلل خليفة ،فقد َّ
نهلل ءهللن ،وف َّنهلل قولنهلل نحُش :ي
سمونه :فناري املراؤننني،
فصحهللب النَّ ِِّّ ﷺ :فنري املرؤننني ،وفهل بدأ رنتوافرون ري ُّ

( ) رنسند اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل [احلديث أق ( )2 171ا  ،]221 /4وكهللن اإلنهللم فمحد بُش ن ٍ
ال
أمحه اهلل تعهللىل ريع ِّظ

ديث سفينة أيض اهلل عنه هيا ،ألنَّه فصل يف نسألة اخلالفاة ،كاام فخارج

السنَّة [أق ( )734ا  122 /2ا  ]123عُش فيب بكر بُش صدقة أمحاه اهلل تعاهللىل قاهللل:
اخلالل يف ُّ
ٍ
وا فبهلل ع اداهلل رسائل
نر َّ :فس
(سمعت غري وا د نُش فصحهللبنهلل وفبهلل القهللس بُش اجل ِّيل غري َّ

فصححه ،فقهللل أءل :سعيد بُش مجداهللن ،كأنَّاه ريضا ِّعفه .فقاهللل فبوع اداهلل:
عُش ديث سفينة؟
َّ

يهلل صهلللح؛ رخي بيده .رفأاه قهللل :فخرءه ،هيا ريريد ال َّطعُش يف ديث سفينة) .وانظر[ :أق (،727

 721ا  )731 ،721ا  121 ،1 1 /2ا .]123 ،12
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هللأءِّ خيارج
لت :فإن قاهللل قهللوال :قاد جتاد اخلا
وُيج بهلللنَّهللس؛ ويقطع ويرء  .رق ر
ُّ
َّ
فيسمى بأنري املرؤننني ،ويسميه النَّهللس بأنري املرؤننني .قهللل :هيا قول س ٍ
ون خ ٍ
يث،
ر
ر ِّ
ر َّ

ٍ
أءل خهللأءِّ ،و ريقهللس فصحهللب النَّ ِِّّ ﷺ إىل سهللور النَّاهللس؟ هايا
عيل إىل
ريقهللس ي
عيل خهللأء ًّيهلل! إذن بئس القول هيا) .
قول أدين ،فنقول :إنَّام كهللن ي
( )

و ريمكُش بيهللن نيهب اإلنهللم فمحد بُش ن ٍ
ال أمحاه اهلل تعاهللىل يف الفارق باني

التَّفضيل واخلالفة يف املسهللول اآلتية:

بمقتىضا احلاديثني ،فهللملايهب يف نساألة التَّفضايل:
املسألة األروىل :العمل ر

تفضيل فيب ٍ
عند لد لة ديث ع داهلل بُش رعمار باُش
بكر و رعمر و رعثامن أيض اهلل ر
اخل َّطهللب أيض اهلل عاندام ،واملايهب يف نساألة اخلالفاة :تقادي فيب ٍ
بكار و رعمار

عند لد لة ديث سفينة نوىل أسول اهلل ﷺ .
و رعثامن وعيل أيض اهلل ر
()2

هلللصحهللبة أيض اهلل عند يف التَّفضيل ،كام قهللل ن ل
َّأِّس ب َّ
املسألة ال َّثهللنية :الت ِّ

( ) نسهللول اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل :أواية ابناه فيب الفضال صاهلللح [أقا ( 1 1ا  121 / )1 3ا
السنَّة لع داهلل بُش فمحاد [أقا ( 311ا  311؛  ) 11اا  473 /2ا 471؛
 ،]127وانظرُّ :
السنَّة للخالل [أق ( )731ا  123 /2ا .]121
ُّ ،]411

( )2انظر :نسهللول اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل :أواية ابنه ع داهلل [أقا (  13ا  ) 133اا  3 1 /3ا

املاروزي
 ،] 321نسهللول اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل وإسحهللق بُش أاهويه :أواية إسحهللق بُش ننصوأ
ِّ

[أق ( )31 3ا  ،]1711 /1نسهللول اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل وإسحهللق بُش أاهويه :أواياة ارب باُش

السنَّة للخالل [أق ( )731 ،7 1 ،7 1 ،417اا ،37 /2
هللين صُّ ،131
إسامعيل الكرن ِّ

 1ا

هللوِّ [أق (  )277ا  174 /7ا
السنَّة واجلامعة للاللك ِّ
 ،]12 ،1 4 ،1 2وح رفصول اعتقهللد فهل ُّ
اجلوزي ص 2 1ا 2 4؛ .221
 ،] 177ننهللقب اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل بُش
ِّ
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وسائل عاُش التَّفضايل ا قاهللل:
ابُش إسحهللق أمحه اهلل تعهللىل( :سمعت فبهلل ع داهلل اا ر

ٍ
فباوبكر و رعمار
اذهب إىل ديث ابُش رعمر قهللل ( :ركنَّهلل رنفهللضل عَّل عدد النَّ ِِّّ فنقاول:

و رعثامن) .قهللل فبوع داهلل :و نتعدَّ ى األثر وا ِّت هلل  ،فهلل ِّت اهلل لرساول اهلل وناُش
ٍ
بعض
بعده ألصحهللبه ،فإذا أيض فصحهللبه بيل كهللنوا ره ريفهللضلون بعضد عَّل

ٍ
بعض :فعلينهلل ا ِّت هلل ملهلل نىض عليه سلفنهلل ونقتدي ا ) .
و يعيب بعضد عَّل
( )

املسألة ال َّثهلللثة :عدم التَّعنيف عَّل نُش ذهب يف نسألة التَّفضايل إىل تفضايل

فيب ٍ
عند  ،كام قهللل فباوداود رساليامن باُش
بكر و رعمر و رعثامن رث َّ أ َّبع بعيل أيض اهلل ر
ٍ
فباوبكر و رعمار
هللين أمحه اهلل تعهللىل( :سمعت فمحد قهللل له أءل:
األشعث ِّ
السجست ُّ
ٍ
فبوبكر و رعمار و رعاثامن،
وعيل؛ يعنِّ يف التَّقدنة يف التَّفضيل؟ فقهللل فمحد:
و رعثامن
ي
ٍ
وعايل أيض اهلل
فبوبكر و رعمر و رعثامن
عيل يف اخلرلفهللن،
ي
وعيل يف اخلرلفهللن .يعنِّ ريعدُّ ي
ي
عند  .قهللل دَّ ثنهلل فبوداود قهللل :دَّ ثنهلل رم َّمد بُش ُييى بُش ف ٍ
هللأس قهللل :سألت فمحاد
ر
ٍ
وعيل؛ مل رفعنِّفاه ،يعناِّ :يف
فبوبكر و رعمر و رعثامن ،ولو قهللل قهللول:
ابُش ن ٍل فقهللل:
ي
التَّفضيل) .
()2

هللوِّ يف وح رفصاول اعتقاهللد فهال
السنَّة [أق ( )417ا  ،]112 /2والاللكا ُّ
( ) فخرءه اخلالل يف ُّ

السنَّة واجلامعة [أق ( )2724ا  ،] 343 /7وانظر :نسهللول اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل :أواياة اباُش
ُّ
السانَّة للخاالل [أقا ( 411 ،474ا  )411اا ،317 /2
ههللن [أق ( ) 134ا ُّ ،] 71 /2

 114ا .]117

السنَّة لع داهلل بُش فمحاد [أقا ( 317ا  ) 317ا
( )2نسهللول اإلنهللم فمحد أليب داود ص ،277وانظرُّ :
.]473 /2
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الرابعة :رنراعهلل نُش أ َّبع بعيل أيض اهلل عنه لقرابته وصدره وإسالنه
املسألة َّ

القدي وعدله ،كام قهللل ع داهلل بُش فمحد بُش ن ٍ
ال أمحاه اهلل تعاهللىل( :سامعت فيب

السنَّة يف التَّفضيل اليي نيهب إليه :نهلل رأوي عُش ابُش رعمر أيض اهلل
أمحه اهلل يقولُّ :
ٍ
فبوبكر؛ رث َّ رعمر؛ رث َّ رعثامن ،وف َّنهلل اخلالفة :فنيهب إىل اديث سافينة،
عنه يقول:

ٍ
وعيل يف اخلرلفهللن ،فنستعمل احلديثني مجيع بهلل ،و نعياب
فنقول :فبوبكر و رعمر و رعثامن ،ي
نُش أ َّبع بعيل :لقرابته وصدره وإسالنه القدي وعدله) .
( )

الوقو
املسألة اخلهللنسةَّ :
الرتبيع بعيل ريدفع؛ لو ر

الصحهللبة
يث وقف َّ

عيل بُش سدل بُش املرغاري أمحاه اهلل تعاهللىل ( :ادَّ ثنِّ ناُش
أيض اهلل ر
عند  ،كام قهللل ُّ
عيل) .
ُملس عهللص ٍ فقهللل فمحد :فإن قهللل قهللول :نُش بعد رعثامن؟ رق ر
لت :ي
()2

ٍ
املروذي أمحه اهلل تعهللىل( :سمعت فبهلل ع داهلل ا وذكار التَّفضايل ا
فبوبكر
وقهللل
ُّ
فقهللل يل :ك َّلمنِّ عهللص يف التَّفضيل ا وفبو رع ٍ
ٍ
فباوبكر و رعمار
لات:
يد اهللرض ا ف رق ر

ٍ
فباوبكر
و رعثامن ،و رفأاه قهللل :ا تججت بحديث ابُش رعمار .فقاهللل عهللصا  :نقاول
لت أليب رع ٍ
و رعمر و رعثامن وعيل؛ ووافقه فبو رع ٍ
يد :لست فدفع نهلل تقول
يد .قهللل :ف رق ر
ي
يهلل فبهلل رع ٍ
يد .قهللل :ففرح اهلل) .
()3

السانَّة [أقا
السنَّة [أقا ( ) 111اا  ،]411 /2وفخرءاه اخلاالل يف ُّ
( ) فخرءه ابنه ع داهلل يف ُّ
( )412ا .]111 /2

السنَّة [أق ( )414ا .]114 /2
( )2فخرءه اخلالل يف ُّ

السنَّة [أق ( )413ا .]111 /2
( )3فخرءه اخلالل يف ُّ
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وقهللل له ابنه صهلللح أمحه اهلل تعهللىل( :يف هيه املسألة :فإن قهللل قهللول :فين غاِّ

وعيل
ملُش ث َّت اخلالفة عَّل عيل فن رير ِّبع به .قهللل :إنَّام ن َّت ع نهلل ءهللن ،ونهلل قولنهلل نحُش؟
ي

وساامه فصاحهللب أساول اهلل :فناري
سمى نفسه :فنري املرؤننني،
َّ
عندي خليفة ،قد َّ
املرؤننني ،وفهل ٍ
سمونه :فنري املرؤننني) .
بدأ رنتوافرون ري ُّ
( )

فديا قيد ملهلل رفيلٌ نُش تربيع اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل بعايل أيض اهلل

لخِّ أمحه اهلل تعهللىل( :كهللن فمحاد باُش ن ٍ
ال
عنه رنطلق بهلل ،كام قهللل هللند بُش ُييى ال ُّ

ٍ
وعيل) .
فبوبكر و رعمر و رعثامن
ييهب يف التَّفضيل:
ي
()2

وسمع الفضل بُش زيهللد الق َّطهللن أمحه اهلل تعهللىل (فبهلل ع داهلل وقهللل له أءال :مل

ٍ
فبوبكر و رعمر و رعثامن
يزل النَّهللس نعرفد
وعيل .فقهللل :نهلل ير ُّد هيا يشن) .
ي
()3

ليا كهللن اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل يغت ُّ بدعوى تربيعه بعايل أيض اهلل

امليماوين أمحاه اهلل تعاهللىل( :قاهللل:
عنه رنطلق بهلل ،كام سأله ع داملل باُش ع داحلمياد
ُّ

ٍ
ٍ
فاأبوبكر و رعمار
فبوبكر و رعمر و رعثامن؟ قهللل :ف َّناهلل يف التَّخياري:
لت :فليس تقول
رق ر

ٍ
وعايل
فباوبكر و رعمار
لت :فإنَّه ر كِّ يل عنا فنَّا تقاول :إذا قاهللل:
و رعثامن .رق ر
ي
ٍ
ٍ
وفبوبكر و رعمرَّ :
بعض.
فن هيا عندك قريب بعضه نُش
و رعثامن؛
فتغاري لوناه ،رثا َّ
َّ
السنَّة [أق ( )731ا  123 /2ا .]121
( ) فخرءه اخلالل يف ُّ
السنَّة [أق ( )717ا .]111 /2
( )2فخرءه اخلالل يف ُّ

السنَّة [أق ( )411ا  111 /2ا  ،]114وانظر :وح رفصاول اعتقاهللد فهال
( )3فخرءه اخلالل يف ُّ
هللوِّ [أق ( )2771ا .] 174 /7
السنَّة واجلامعة للاللك ِّ
ُّ
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لت هيا ق ي  ،و داأ بينِّ وبني ف ٍد ناُش هايا قاول هكايا،
قهللل يل :واهلل؛ نهلل رق ر
ٍ
فبوبكر و رعمار و رعاثامن وفساكت ،واغات َّ باام كيات لاه ناُش
وفنهلل مل فزل فقول:

القول) .
( )

ٍ
فبوبكر فمحد بُش رم َّمد اخلالل أمحه اهلل تعاهللىل إىل نايهب اإلناهللم
وقد فشهللأ

فمحد بُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل يف نسألة التَّفضيل واخلالفة بقوله( :نيهب فمحد بُش

ٍ
وهو املشادوأ عناه ،وقاد
ن ٍل أمحه اهلل اليي هو نيه ه:
فبوبكر و رعمر و رعثامن ،ر

املروذي أمحه اهلل وغريه فنَّه قهللل لعهللص وفيب رع يد :لست فدفاع قاولك يف
كى
ُّ

ٍ
وقرياب ناُش
الرتبيع بعيل ،و كى بعد هيا فيض بهلل مجهللعة أؤسهللن فء َّلة ك هللأ يف سانِّه
َّ
فدو صهلل ب رسن ٍَّة ،و كى عنه فمحد بُش فيب احلاواأي
عيل ر
سنِّه فنَّه قهللل :ونُش قهللل :ي
وعيل ،وإنَّام هيا عندي فنَّه مل رُيب فن يأخي عنه فهل الشاهللم ناهلل يتق َّلدوناه
فنَّه قهللل:
ي
عنه يف ذل  ،ألنَّه إنهللم النَّهللس رك ِّلد يف زنهللنه ،مل رينكر ذل ف د ناُش النَّاهللس ،فلا

َّوس نُش القولَّ ،
ألن فهل َّ
الشهللم ريغاهلللون يف رعاثامن كاام
رُيب فن ريؤخي عنه إ الت ُّ

وأي أمحه اهلل نحو هيا ملَّاهلل قادم
ريغهلليل فهل الكروفة يف عيل ،وقد كهللن نُش رسفيهللن ال َّث ِّ
اليمُش ،قهللل :يف في ٍ
يشن ره رنشتدرون به؟ قيل :يف النَّ يي ويف عيل .فل رُيادِّ ث يف
ِّ
ٍ
بحديث إىل فن خرج نُش اليمُش .فهللل رعلامن هلهلل بصري يف األشيهللن ،وختتاهللأ ناهلل تاراه
ذل
ٍ
نعني أمحه اهلل وب ا باُش
صواب بهلل للعهلل َّنة ،وك ُّرل هيا القول صحيح ء ِّيد ،وُييى بُش
نار
كارأ عناهَّ ،
الرواياة عاُش فيب ع اداهلل؛ ري َّ
الرواية عاندام :كنحاو ِّ
احلهللأث ففِّ ِّ
السنَّة [أق ( )474ا .]311 /2
( ) فخرءه اخلالل يف ُّ
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وعيل ،وك ُّرل هايا صاحيح عاَّل
نر يقولون :رعثامن
يقولون :و رعثامن ،و ر كِّ عنه َّ
ي
ٍ
فبوبكر
نهلل قهلللوا ،واليي نيهب إليه نُش قول فيب ع داهلل أيض اهلل عنه فنَّه نُش قهللل:

وهو اليي العمل عليه يف أواية األ هللديث وا ِّت اهلل هلاهلل،
و رعمر و رعثامن فقد فصهللب ،ر

ٍ
وعيل أيض اهلل عند فصحيح ء ِّيد بأس به) .
ونُش قهللل :فبوبكر و رعمر و رعثامن ي
( )

فديه بعض املسهللول املرو َّية عُش اإلنهللم فمحاد باُش ن ٍ
ال أمحاه اهلل تعاهللىل يف

الفرق بني التَّفضيل واخلالفة .
()2

***
الصحابة:
* املطلب ال َّثاين :التَّفضيل والتَّقديم بني َّ

ذهب اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل ا كام يف املسهللول املرو َّية عناه ا إىل

ٍ
بعض ،و ريمكُش بيهللن نيه ه
عند وتقدُّ ند عَّل
الصحهللبة أيض اهلل ر
تفضيل بعض َّ
يف املسهللول اآلتية:

الصحهللبة أيض اهلل عند يف املنزلة ،كام قهللل ع دوس
املسألة األروىل :تفهللوت َّ

ابُش نهللل العطهللأ أمحه اهلل تعهللىل( :سمعت فبهلل ع داهلل فمحد بُش ن ٍل أيض اهلل عنه

َّمس بام كهللن عليه فصحهللب أسول اهلل ﷺ واإلقتادان
السنَّة عندنهلل :الت ُّ
يقول :رفصول ُّ
ٍ
الصدِّ يٌ ،رث َّ رعمر بُش اخل َّطهللب،
ا ) .إىل فن قهللل( :وخري هيه األر َّنة بعد ن ِّيدهلل:
فبوبكر ِّ
رث َّ رعثامن بُش ع َّفهللن ،نرقدِّ م هؤ ن ال َّثالثة كاام قادَّ ند فصاحهللب أساول اهلل ﷺ؛ مل
السنَّة [أق ( )711ا  111 /2ا .]1 1
( ) فخرءه اخلالل يف ُّ

ٍ
جر 72 /7
ا ،فتح ال هللأي بُش
( )2انظر :ءهللنع بيهللن العل وفضله بُش ع دال ِّ
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خيتلفوا يف ذل  ،رث َّ بعد هؤ ن ال َّثالثة ا كام قدَّ ند فصحهللب ُّ
الشوأى ا اخلمساة:
عيل بُش فيب ي ٍ
دالرمحُش بُش عو ٍ وسعد باُش فيب و َّقاهللص،
هلللب ُّ
والزبري ويلحة وع َّ
ُّ

رك ُّلد يصلح للخالفة ،و رك ُّلد إنهللم ،ونيهب يف ذل إىل ديث ابُش رعمار ( :ركنَّاهلل
ٍ
نعدُّ وأسول اهلل ﷺ يِّ وفصحهللبه رنتوافرون:
فبوبكر ،رث َّ رعمر ،رثا َّ رعاثامن ،رثا َّ
بدأ نُش املردهللءريُش ،رثا َّ فهال ٍ
الشوأى فهل ٍ
نسكت) .رث َّ بعد فصحهللب ُّ
بادأ ناُش
األنصهللأ نُش فصحهللب أسول اهلل ﷺ :عَّل قدأ اهلجر
والسهللبقة َّفو ب َّ
فاأو ب ،رثا َّ
َّ

ففضل النَّهللس نُش هؤ ن فصحهللب أسول اهلل ﷺ :القرن اليي ربعاث فايد  ،ك ُّ
رال

نُش صح ه سنة فو شادر با فو يونا بهلل فو ساهللعة فو أآه :فداو ناُش فصاحهللبه ،لاه ناُش
الصح ة عَّل قدأ نهلل صح ه وكهللنت سهللبقته نعه وسمع ننه ونظار إلياه ،فأدناهلله
ُّ

رصح ة :رهو ففضل نُش القرن الييُش مل يروه؛ ولاو لقاوا اهلل بجمياع األعاامل ،كاام
هؤ ن الييُش صح وا النَّ َِّّ ﷺ وأفوه وسمعوا ننه ،ونُش أآه بعينه وآنُش به ا ولو

بصح ته نُش ال َّتهللبعني ولو عملوا ك َّرل فعامل اخلري) .
سهللعة ا  :ففضل ر
( )

وقهللل األثرم أمحه اهلل تعهللىل( :سمعت فباهلل ع اداهلل ريساأل عاُش ناُش يقاول:

ٍ
سوي بني اخلمسة فصحهللب ُّ
فباوبكر
الشوأى بعد عثامن؟ فقهللل :ف َّنهلل فناهلل فاأقول:
رف ِّ

عيل عندنهلل نُش اخلرلفهللن) .
و رعمر و رعثامن يف التَّقدي  ،ويف اخلالفة ي
()2

( ) ي قهللت احلنهللبلة بُش فيب يعَّل  ،212 /وانظر :ال رعادَّ يف رفصاول الفقاه لاه  117 /3ا ،111
اجلوزي ص 2 7ا .2 7
ننهللقب اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل بُش
ِّ

السنَّة [أق ( )7 2ا  1 2 /2ا .]1 3
( )2فخرءه اخلالل يف ُّ
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عند بل ربدَّ ناُش
الصحهللبة أيض اهلل ر
املسألة ال َّثهللنية :عدم ا كتفهللن بمح َّة َّ

حلسني بُش َّسهللن أمحه اهلل تعهللىلَّ ( :
إن فبهلل ع داهلل
التَّفضيل ر
بيند  ،كام قهللل فمحد بُش ا ر
ٍ
ٍ
وهاو
فضل بعضاد عاَّل
رسئل عُش
ب فصحهللب أسول اهلل؛ و ري ِّ
بعاض ر
أءل رُي ُّ

فضل فبهلل ٍ
وعيل نُش اخلرلفهللن) .
بكر و رعمر و رعثامن،
السنَّة فن ري ِّ
رُي ُّد  .قهلللُّ :
ي
( )

ٍ
بعاض
عاند عاَّل
املسألة ال َّثهلللثة :نُش مل ري ِّ
الصاحهللبة أيض اهلل ر
فضل بعاض َّ

السنَّة ،فعُش ع داملل بُش ع داحلمياد أمحاه اهلل تعاهللىل( :فنَّاه قاهللل أليب
فليس بتهلل ِّم ُّ
ٍ
السانَّة؟
ع داهلل :نُش قهللل
فبوبكر و رعمر وسكت؛ ومل يقال رعاثامن :يكاون تهلل ًّناهلل يف ُّ

السنَّة) .
فأق ل َّ
السنَّة! يعنِّ :يكون تهلل ًّنهلل يف ُّ
يتعجب وقهللل :يكون تهلل ًّنهلل يف ُّ
()2

الرابعة :تقدي املفضول عَّل الفهللضل فيه يعُش عَّل أساول اهلل ﷺ؛
املسألة َّ
وإزأان عَّل املردهللءريُش واألنصهللأ أيض اهلل عند  ،كام قهللل رممد بُش عو ٍ
احلميص
ر
َّ
ُّ
وسئل عُش التَّفضيل فقهللل :نُش قادَّ م عل ًّياهلل
أمحه اهلل تعهللىل( :سمعت فمحد بُش ن ٍل ر

عَّل فيب ٍ
بكر فقد يعُش عَّل أسول اهلل ،ونُش قدَّ نه عَّل رعمر فقد يعُش عَّل أساول اهلل
وعَّل فيب ٍ
بكر ،ونُش قدَّ نه عَّل رعثامن فقد يعُش عَّل فيب بكر وعَّل رعمر وعَّل فهال
ُّ
الشوأى وعَّل املردهللءريُش واألنصهللأ) .
()3

السنَّة [أق ( )411اا  ،]372 /2وفخرءاه يف [أقا ( 472ا  )471اا  317 /2ا
( ) فخرءه اخلالل يف ُّ
.]317

السنَّة [أق ( )4 1ا .]372 /2
( )2فخرءه اخلالل يف ُّ

السنَّة [أق ( )4 1ا  ،]371 /2وانظر :ننهللقب اإلنهللم فمحد بُش ن ٍ
ال باُش
( )3فخرءه اخلالل يف ُّ
اجلوزي ص.2 1
ِّ
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هللبوأي أمحه اهلل تعهللىل( :سمعت فبهلل
وقهللل إسحهللق بُش إبراهي بُش ههللن النَّيس
ُّ

ع داهلل يقاول :فك ُّ
فضال عل ًّياهلل عاَّل رعاثامن :فقاد فزأى عاَّل املرداهللءريُش
رال ناُش َّ

فضل
فضل رعثامن عَّل عيل؟ قهللل :ين غِّ له فن ري ِّ
الرءل :ري ِّ
وسئل عُش َّ
واألنصهللأ .ر

رعثامن عَّل عيل ،ومل يكُش بني فصحهللب أسول اهلل ﷺ :اختال َّ
فن رعثامن ففضل ناُش

فضالون
عيل ،و فذهب إىل نهلل أآه الكروف ُّيون وغريه ،و إىل نهلل قهللل فهال املديناة :ري ِّ
ف د با عَّل ف ٍد .رث َّ قهللل :نقول :فبوبك ٍر ،رث َّ رعمر ،رث َّ رعثامن ،رثا َّ نساكت ،هايا يف
ٍ
عايل ،هايا يف
التَّفضيل ،رث َّ نقول يف اخلرلفهللن:
فبوبكر ،رثا َّ رعمار ،رثا َّ رعاثامن ،رثا َّ
ي
اخلرلفهللن ،عَّل هيا ال َّطريٌ وعَّل ذا :كهللن أفي فصحهللب النَّ ِِّّ ﷺ) .
( )

املسألة اخلهللنسة :القول بتقدي املفضول عَّل الفهللضل قول س ٍ
اون ،كاام قاهللل
ر

ن ل بُش إسحهللق أمحه اهلل تعهللىل( :سمعت فبهلل ع داهلل يقاول :ناُش زعا َّ
فن عل ًّياهلل
بكر :فدو أءل س ٍ
ون ،رنخهلللطه و رنجهلللسه) .
ففضل نُش فيب ٍ ر
ر
()2

هللوِّ أمحه اهلل تعهللىل( :سامعت فباهلل ع اداهلل ريساأل
وقهللل ءعفر بُش رم َّمد النَّس ُّ

فضل عل ًّيهلل عَّل فيب ٍ
ٍ
بكر و رعمر أمحدام اهلل .قهللل :بئس القول هيا) .
عُش
أءل ري ِّ
()3

فديه بعض املسهللول املرو َّية عُش اإلنهللم فمحاد باُش ن ٍ
ال أمحاه اهلل تعاهللىل يف
( ) نسهللول اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل :أواية ابُش هاهللن [أقا ( 111ا  ) 114اا  7 /2ا ،] 72
السنَّة [أق ( )441ا .]312 /2
وفخرءه عنه اخلالل يف ُّ

السنَّة [أق ( )421ا .]377 /2
( )2فخرءه اخلالل يف ُّ

السنَّة [أق ( )424ا  377 /2ا .]371
( )3فخرءه اخلالل يف ُّ
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عند .
الصحهللبة أيض اهلل ر
التَّفضيل والتَّقدي بني َّ
( )

***
* املطلب ال َّثالث :أولو َّية ُ
اخللفا باخلالفة:

ذهب اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل ا كام يف املسهللول املرو َّية عناه ا إىل
رال وا ٍ
ٍ
الراشديُش للخالفة؛ واستحقهللق ك ِّ
اد
فولو َّية ك ِّرل وا د نُش اخلرلفهللن األأبعة َّ
األومة احلرنفهللن املدد ِّيني للو ية ،و ريمكُش بيهللن نيه ه يف املسهللول اآلتية:
نُش َّ

ٍ
املسألة األروىل :فولو َّية فيب ٍ
املاروذي
فباوبكر
الصدِّ يٌ بهللخلالفة ،كام قهللل
ُّ
بكر ِّ

فلاام نارض
أمحه اهلل تعهللىل( :قيل أليب ع داهلل :قول النَّ ِِّّ :ياؤ ُّم القاوم فقارؤه َّ ،

أسول اهلل قهللل :قدِّ نوا فبهلل ٍ
بكر ري ِّ
صيل بهلللنَّهللس ،وقد كهللن يف القوم ناُش فقارف ناُش فيب

ٍ
بكر .فقهللل فبوع داهلل :إنَّام فأاد اخلالفة) .
()2

اواوِّ
الس ُّ
املسألة ال َّثهللنية :فولو َّية رعمر بُش اخل َّطهللب بهللخلالفة ،كام قاهللل وهاب ُّ
عل ريض اهلل عنه فقال :من خري هرذه األُ َّمرة بعرد نب ييهرا؟
أمحه اهلل تعهللىل( :خطبنا يف
رم ُعمرر
ف ُق ُ
لت :أنت يا أمري ا ُملؤمنني .قال :ل ،خري هذه األُ َّمة بعد نب ييها :أبروبكر ُث َّ
السكينة تنط عىل لسا ُعمر ريض اهلل عنه) .
ريض اهلل عنه ،وما نبعد أ َّ
()3

السنَّة للخالل [أق ( )427ا  371 /2ا  ]371ننهللقاب اإلناهللم فمحاد باُش ن ٍ
ال باُش
( ) انظرُّ :
اجلوزي ص 227ا .227
ِّ

السنَّة [أق ( )374ا  ،]31 /2وانظر :ننهللقب اإلنهللم فمحد بُش ن ٍ
ال باُش
( )2فخرءه اخلالل يف ُّ
اجلوزي ص.2 7
ِّ

( )3فخرءه اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل يف رنسنده [احلديث أق ( )131ا  211 /2ا .]21
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ٍ
عرل ريض اهلل عنره عرىل املنررب فرذكر
وقهللل َع د َخري أمحه اهلل تعهللىل( :قرام يف
واسرتُخْ لِف أبروبكر ريض اهلل عنره،
رسول اهلل ﷺ؛ فقالُ :قربِ َض رسرول اهلل ﷺ ْ
فعمل بعمله وسار بسريته حتَّى قبضه اهلل ع َّز َّ
وجل عىل ذلكُ ،ث َّم ْاستُخْ لِف ُعمرر
َّ
وجرل
ريض اهلل عنه عىل ذلك ،فعمل بعمله وسار بسريم حتَّى قبضره اهلل عر َّز

عىل ذلك) .
( )

املسألة ال َّثهلللثة :فولو َّية رعثامن بُش ع َّفهللن بهللخلالفة ،وتفهللصيل ذل فيام يأيت:

 1ر َّ
ألسهلل كهللنت بهللإلمجهلل  ،كام قهللل محدان بُش عايل أمحاه اهلل
فن بيعته رنؤكَّد َّ

تعهللىل( :سمعت فبهلل ع داهلل قهللل :نهلل كهللن يف القاوم فوكاد بيعاة ناُش رعاثامن ،كهللنات
بإمجهللعد ) .
()2

عند  ،كام قهللل إسحهللق بُش إبراهي
الصحهللبة أيض اهلل ر
 2ر فنَّه خري نُش بقِّ َّ

هللبوأي أمحه اهلل تعهللىل عُش اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل فنَّاه:
ابُش ههللن النَّيس
ُّ

ال يقول :فبهلل ٍ
(قيل لهَّ :
إن أء ب
بكر و رعمر؛ وعل ًّيهلل نعد ؛ ويرتك رعثامن ،فغضاب رثا َّ
ٍ
ٍ
قهللل :ابُش نسعود ( :ف َّنرنهلل خرينهلل ،ذا فوق)  .وبيعته سهللبقة ،هيا أءل رساون ،رثا َّ
()3

()1

( ) فخرءه اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل يف رنسنده [احلديث أق ( ) 144ا  3 3 /2ا .]3 1
السنَّة [أق ( )114ا .]321 /2
( )2فخرءه اخلالل يف ُّ

ٍ
نسعود أيض اهلل عنه.
( )3في :قهللل اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل هللكي بهلل قول ع داهلل بُش
الصحهللبة [احلديث أق (  )31ا  372 /ا  ]373عُش
( )1فخرج اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل يف فضهللول َّ
ٍ
نسعود س ع بهلل نُش املدينة ،فصعد املنا؛
املرس ِّيب بُش أاف ٍع أمحه اهلل تعهللىل قهللل( :سهللأ إلينهلل ع داهلل بُش
فحمد اهلل وفثنى عليه ،رث َّ قهلللَّ :
فضج =
إن رغالم املرغري فبهلل رلؤلؤ قتال فنري املرؤننني عرمر .قهللل:
َّ
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فخرج يل كتهللب بهلل فيه هيا األ هللديث فقرفِّتهلل عليه) .
( )

وقهللل اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل يف الكتاهللب الايي فأساله ملسادَّ د باُش رنرساهد

بكر ،و بعد فيب ٍ
أمحدام اهلل تعهللىل( :و عني تطر بعد النَّ ِِّّ ففضل نُش فيب ٍ
بكار
عني تطر ففضل نُش رعمر ،و بعد رعمر عني تطر ففضل نُش رعثامن) .
()2

 3ر َّ
سوغ عي ه ،كام قهللل إسحهللق بُش إباراهي باُش
فن اءتدهللده يف اخلالفة ري ِّ

هللبوأي أمحه اهلل تعهللىل( :قرفت عَّل فيب ع داهلل :ب
ههللن النَّيس
ُّ

باُش رش ٍ
اعيب قاهللل:

هري قهللل :فخاين سهللمل بُش ع داهلل َّ
فن ع اداهلل باُش رعمار قاهللل:
دَّ ثنِّ فيب عُش ُّ
الز ِّ

ءهللنين أءل نُش األنصهللأ يف خالفة رعثامن فك َّلمنِّ ،فإذا رهو يأنرين يف كالناه باأن

فعيب عَّل رعثامن ،فتك َّل كالن بهلل يوي ب
وهاو انارؤ يف لساهللنه ثقال ا  ،فلا يكاد
ال ا ر

لت :إ َّنهلل ركنَّهلل نقول ا وأسول اهلل ﷺ يِّ ا :
فلام قىض كالنه رق ر
يقيض كالنه يف رسيحٍ َّ ،
ٍ
فبوبكر ،رث َّ رعمر ،رث َّ رعثامن .وإ َّناهلل واهلل؛ ناهلل نعلا
ففضل رف َّنة أسول اهلل ﷺ بعده:

رعثامن قتل نفس بهلل بغري ٌ ،و ءهللن نُش الك هللور شيئ بهلل ،ولكُش رهاو هايا املاهللل ،فاإن
فعطهللكموه أضايت  ،وإن فعطاهلله رفويل قرابتاه ساخطت  ،إنَّاام ريريادون فن تكوناوا

= النَّهللس وصهلل وا واشتدَّ ربكهللؤر ه  ،قهللل :رث َّ قهللل :إنَّهلل اءتمعنهلل فصحهللب مر َّم ٍد ﷺ فأ َّنرنهلل علينهلل عرثامن
ابُش ع َّفهللن؛ ومل نأل َخرينهلل ذا رف ٍ
وق).
َ

( ) نسهللول اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل :أواياة اباُش هاهللن [أقا ( ) 137اا  ،] 71 /2وفخرءاه عناه

السنَّة [أق ( )431ا  ،]313 /2وانظر :نسهللول اإلنهللم فمحد باُش ن ٍ
ال :أواياة اباُش
اخلالل يف ُّ
السنَّة للخالل [أق ( )111ا .]321 /2
ههللن [أق ( 131؛  ) 11ا ُّ ،] 71 /2

اجلوزي ص 227ا .227
( )2انظر :ننهللقب اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل بُش
ِّ
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والروم ،يرتكون فنري با إ قتلوه .قهللل :ففضهللت عينهلله بأأب ٍع نُش الدَّ نع،
كفهللأس ُّ

رث َّ قهللل :اللد

نرريد ذل ) .
( )

 4ر فنَّه ي ُّ ه نهلل عمل يف خالفته ،كام قهللل إسحهللق بُش إبراهي باُش هاهللن

ُههلل ٍم إ
النَّيس
ُّ
هللبوأي أمحه اهلل تعهللىل( :سمعت فبهلل ع داهلل يقول :لو مل نسمع نُش فيب َّ

ُههلل ٍم دَّ ثنهلل قهللل :دَّ ثنهلل ضمر بُش
ديث رعثامن بُش ع َّفهللن :كهللن س  .وكهللن فبو َّ
أبيعة ،عُش ع داهلل بُش شوذب ،عُش ع داهلل بُش القهللس  ،عُش ٍ
ادالرمحُش
كثري نوىل ع
َّ
دالرمحُش بُش سمر قهللل( :جا ُعرث
ابُش سمر  ،عُش ع َّ

ِف جريش ال ُعَّسرة برألف

رض ابن ع َّفرا
دينار فص َّبها ِف حجر الن ي
َّبي ﷺ ،فجعل ُيدخل يده فيها ويقول :ما َّ

رض ابن ع َّفا ما عمل بعد اليوم) ) .
ما عمل بعد اليوم ،ما َّ
()3( )2

يأيت:

عيل بُش فيب ي ٍ
هلللاب بهللخلالفاة ،وتفهللصايل ذلا فايام
املسألة َّ
الرابعة :فولو َّية ِّ
 1ر َّ
فن بيعة النَّهللس له كهللنت عالنية يف املسجد ،كاام قاهللل اإلناهللم فمحاد باُش

( ) نسهللول اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل :أواية ابُش ههللن [أقا ( ) 113اا  ،] 7 /2وفخرءاه اإلناهللم
ٍ
بلفظ نحوه.
الصحهللبة [احلديث أق ( )71ا ] 3 /
فمحد بُش ن ٍل يف فضهللول َّ

( )2فخرءه اإلنهللم فمحاد باُش ن ٍ
ال يف رنسانده [احلاديث أقا ( )21731اا  23 /31ا ،]232

نيي يف رسننه [كتهللب املنهللقب /بهللب ننهللقب عرثامن بُش ع َّفهللن أيض اهلل عنه ا احلديث
وفخرءه ِّ
الرت ُّ
أق (  )371ا ص.]131

( )3نسهللول اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل :أواية ابُش ههللن [أق ( ) 117ا  ،] 72 /2وفخرءه اخلاالل يف
السنَّة [أق ( )112ا .]3 1 /2
ُّ
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ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل( :ثنهلل إسحهللق بُش ريوسف قهللل :ثنهلل ع اداملل عاُش سالمة باُش

ك ٍ
رديل عُش سهللمل بُش فيب اجلعد عُش رم َّمد بُش احلنف َّية قاهللل :كرنات ناع عايل أمحاه اهلل

و رعثامن مصوأ ،قهللل :فأتهلله أءل فقهلللَّ :
إن فنري املراؤننني نقتاول .رثا َّ ءاهللن آخار
فقهلللَّ :
عايل أمحاه اهلل ،قاهللل رم َّماد:
إن فنري املرؤننني نقتاول َّ
الساهللعة .قاهللل :فقاهللم ي
ختوف بهلل عليه ،فقهلللِّ :
عيل الادَّ اأ وقاد رقتال
فأخيت بوسطه ُّ
خل رف َّم ل  .قهللل فأتى ي

الرءل أمحه اهلل ،فأتى داأه فدخلدهلل وفغلٌ بهللبه ،فأتهلله النَّهللس ف
َّ

بوا عاَّل ال اهللب

ٍ
فدخلوا عليه ،فقهلللواَّ :
خليفة ،و نعلا ف اد با
إن هيا قد رقتل ،و ربدَّ للنَّهللس نُش

فإين لكا وزيار خاري ننِّاِّ لكا فناري.
ف ٌَّ اهلل نن  .قهللل هل عيل :ترريدوينِّ ،
عيل فاإن بيعتاِّ تكاون
فقهلللوا :واهلل؛ نهلل نعل ف ٌَّ اهلل نن  .قهللل :فإن فبيت
َّ

رسا ،ولكُش فخرج إىل املسجد فماُش شاهللن فن ري اهلليعنِّ باهلليعنِّ .قاهللل :فخارج إىل
ًّ
املسجد ف هلليعاه النَّاهللس  .قاهللل فبوع اداهلل :ناهلل سامعته إ نناه ،ناهلل فعج اه ناُش
ٍ
ديث) .
( )

()2

 2ر َّ
فن فصحهللب أسول اهلل ﷺ أضوا به واءتمعوا علياه وكاهللنوا رينهلل ردوناه

فنري املرؤننني ،كام قهللل ن ل بُش إسحهللق أمحه اهلل تعهللىل( :سمعت فبهلل ع داهلل اا وذكار

عل ًّيهلل وخالفته ا فقهللل :فصاحهللب أساول اهلل أضاوا باه واءتمعاوا علياه ،وكاهللن

بعضد ُي

سمونه خليفة وخيطاب
حلدود؛ فل رينكر ذاك ،وكهللنوا ري ُّ
وعيل ريقي ا ر
ي

الصحهللبة [احلديث أق ( )171ا  77 /ا .]77
( ) فخرءه اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل يف فضهللول َّ
السنَّة [أق ( )721ا  1 4 /2ا .]1 7
( )2فخرءه اخلالل يف ُّ
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لت له :خالفة عيل ثهللبتاة؟ فقاهللل:
ويقس الغنهللو ؛ فل رينكروا ذل  .قهللل ن ل :رق ر
الصدقة ويقسمدهلل باال اٌ
رس حهللن اهلل؛ ريقي
حلدود ويقطع ويأخي َّ
عيل أمحه اهلل ا ر
ي

وءب له؟ فعوذ بهللهلل نُش هيه املقهلللة ،نع ؛ خليفاة أضايه فصاحهللب أساول اهلل،
سامونه فناري املراؤننني،
وص ُّلوا خلفه وغزوا نعاه وءهللهادوا و ُّجاوا ،وكاهللنوا ري ُّ
أاضني بيل غري رننكريُش ،فنحُش ت ع هل  ،ونحُش نرءوا نُش اهلل ال َّثواب بهلل ِّت هللعناهلل

عماِّ فبوع اداهلل:
والرسول .قهللل ن ل :قاهللل ِّ
هل إن شهللن اهلل؛ نع نهلل فنرنهلل اهلل به َّ

نرقدِّ م نُش قدَّ نه اهلل وأسوله :فبوبكر قدَّ نه أسول اهلل؛ َّ
فصَّل بهلللنَّاهللس وأساول اهلل

ٍ
فباوبكر رعمار فضا ب
ال
يِّ ،فهللختيهللأ أسول اهلل له فضل نُش بني فصحهللبه ،رث َّ قادَّ م
ل رعمر بعد فيب ٍ
وها ُّ
الشاوأى ا
بكر ،رث َّ اءتمع فصحهللب أسول اهلل يف املشوأ اا ر

وعيل أمحه اهلل
األومة،
فوقعت خريِّت عَّل خري نُش بقِّ بعد رعمر :رعثامن ،فدؤ ن َّ
ي

اٌ النَّاهللس
إنهللم عدل بعد هؤ ن ،إنهللنته ثهللبتة وف كهللنه نهللفي وفنره ءهللوز ،كهللن ف َّ
فومة اهلردى أمحد اهلل) .
األومة َّ
اهلل بعد رعثامن ،فدؤ ن َّ
( )

ُيج بهلللنَّهللس و ريقي احلدود ويقس الفِّن ،كام سامع فبوي ٍ
هلللاب
 3ر فنَّه كهللن ُّ
ٍ
حتتج بحاديث سافينة؟
هللين أمحه اهلل تعهللىل( :فبهلل ع داهلل قيل لهُّ :
فمحد بُش رمحيد املشك ُّ
ٍ
فنر .قهللل :تك َّل يف هايا،
عيل غري نشوأ ٍ و
قهللل :ونهلل يدفعه؟ قيل له :خالفة ي

ُيج بهلللنَّهللس ،و ريقي احلادود ،ويقسا الفاِّن ،يكاون خليفاة وفصاحهللب
عيل ُّ
ي

السنَّة للخالل [أقا ( )7 1اا  1 1 /2ا
السنَّة [أق ( )7 3ا  ،]1 3 /2وانظرُّ :
( ) فخرءه اخلالل يف ُّ
اجلوزي ص.221
 ،]1 4ننهللقب اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل بُش
ِّ
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أسول اهلل رينهللدونه :يهلل فنري املرؤننني؟) .
( )

ٍ
املروذي أمحه اهلل تعهللىل عُش اإلنهللم
فبوبكر
فومة العدل ،كام كى
ُّ
 4ر فنَّه نُش َّ

ٍ
فوماة
فبوبكر و رعمار و رعاثامن
فمحد بُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل قوله( :
وعايل :هاؤ ن َّ
ي

الر َّنهللن
العدل ،نهلل فعطوا فعط َّيتد ءهللوز  ،لقد بلغ نُش عدل عيل أمحه اهلل :فنه قس ُّ

حلدود ،وكهللن فصاحهللب أساول اهلل يقولاون :ياهلل فناري املراؤننني.
واألبزاأ وفقهللم ا ر
فدؤ ن رجيمعون عليه ويقولون له :يهلل فناري املراؤننني؛ ولايس هاو فناري املراؤننني!

وءعل فبوع داهلل ريفحش عَّل نُش مل يقل إنَّه خليفة ،وقاهللل :فصاحهللب أساول اهلل

سمونه فنري املرؤننني؛ وهؤ ن ا يعنِّ الييُش ريث تون خالفته ا كأن يعنِّ كالناه
ري ُّ
َّ
فن هؤ ن قد نس د إىل َّفس قد كيبوا) .
()2

 5ر فنَّه ز َّيُش اخلالفة ومل ترز ِّينه ،كام قهللل ع داهلل بُش فمحد باُش ن ٍ
ال أمحاه اهلل

تعهللىل( :كرنت بني يدي فيب ءهلللس بهلل ذات يو ٍم؛ فجهللنت يهللوفة نُش الكرخ َّياة فايكروا
ٍ
عايل باُش فيب
خالفة فيب بكر وخالفة رعمر وخالفة رعثامن فأكثروا ،وذكروا خالفة ِّ

ي ٍ
هلللب فزادوا وفيهلللوا ،فرفع فيب أفسه إليد فقهللل :يهلل هؤ ن؛ قد فكثرت القاول يف
عيل واخلالفةَّ ،
هللأي :فحدَّ ثت ايا
الس َّي ُّ
عيل ز َّيندهلل .قهللل َّ
إن اخلالفة مل ترز ِّيُش عل ًّيهلل؛ بل ي

الشيعة ،فقهللل يل :قد فخرءت نصف نهلل كهللن يف قل ِّ عَّل فمحاد باُش ن ٍ
بعض ِّ
ال
السنَّة للخالل [أقا ( )727اا  1 1 /2ا
السنَّة [أق ( )7 7ا  ،]1 1 /2وانظرُّ :
( ) فخرءه اخلالل يف ُّ
 ،]121ي قهللت احلنهللبلة بُش فيب يعَّل .2 1 /

السانَّة للخاالل [أقا (
لسنَّة [أق ( )727ا  ،]1 1 /2وانظارُّ :
( )2فخرءه اخلالل يف ا ُّ
.]1 2 /2
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نُش ال رغض) .
( )

ٍ
ادأي قاهللل:
 6ر فنَّه َفو َىل ال َّطهللوفتني بهللهلل و َفو رُههلل ب ِّ
ِّ
هللحلٌ ،فعُش فيب ساعيد اخلر

(بينا رسول اهلل ﷺ ذات يوم يقسم مالا إذ أتاه ُذو ُ
اخلويرصة ر رجل من بني متيم ر
َّبي ﷺ :واهلل؛ ل جتردو
فقال :يا ُُم َّمد؛ اعدل فواهلل ما عدلت ُمنذ اليوم .فقال الن ُّ

مرات ر  .فقرال ُعمرر :يرا رسرول اهلل؛ أترأذ يل
بعدي أعدل عليكم منيي ر ثالث َّ

فأرضب ُعنقه؟ فقرال :ل ،إ َّ لره أصرحاب اا حيقرر أحردكم صرالته مرع صرالمم؛

الرم َّيرة ،ينظرر
السرهم مرن َّ
وصيامه مع صيامهم ،يمرقو من الردي ين كر يمررق َّ

صاحبه إىل ُفوقه فال يرى ريئ اا ،آيتهم رجل إحدى يد ْيه كال َب ْض َعة أو كثدي املرأة،

ائفتني باهلل .قال أبوسعيد :فأرهد
رقتني من النَّاس ،يقتلهم َأ ْو َىل ال َّط ْ
خيرجو عىل ُف ْ

وأين رهدت عل ًّيرا حرني قرتلهم ،فرالتمس ِف
يأين سمعت هذا من رسول اهلل ﷺ ،ي
القتىل فوجد عىل النَّعت الذي نعت رسول اهلل ﷺ) .
()2

قهللل اإلنهللم فمحد بُش ن ٍ
ال أمحاه اهلل تعاهللىل( :لايس يشن عنادي يف تث يات
ٍ
سعيدَّ ،
ألن يف
قِّ عُش فيب
والض َّحهللك امل
خالفة عيل :فث ت نُش ديث فيب سلمة َّ
ِّ
هللحلٌ) .
ديث بعضد  :يقتلد َفو َىل ال َّطهللوفتني ب ِّ
()3

اجلوزي يف ننهللقب اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل ص.2 1
( ) فخرءه ابُش
ِّ

( )2رنسند اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل [احلديث أق (  ) 72ا  71 / 1ا  ،] 74وفخرءه رنسل يف

صحيحه [كتهللب الزَّ كهلل  /بهللب ذكر اخلواأج وصافهللِّت ا احلاديث أقا ( )2414اا ] 2 /3
ٍ
بلفظ نحوه.

السنَّة [أق ( )721ا  1 7 /2ا .]1 1
( )3فخرءه اخلالل يف ُّ
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ٍ
فدو ُّ
 0ر َّ
فبوسعيد هشاهللم
فضل نُش محهللأ فهله ،كام قهللل
فن نُش مل ريث ت إنهللنته ر

ٍ
هللأي أمحه اهلل تعهللىل( :سمعت فمحد بُش ن ٍل يقول :ناُش مل ريث ات
ابُش
ننصوأ ال رخ ُّ
فدو ُّ
فضل نُش محهللأ فهله) .
اإلنهللنة لعيل :ر
( )

 8ر فنَّه فهللأق الدُّ نيهلل وليس عَّل ظدرههلل خري ننه ،كام قهللل عمارو باُش يشا

عرل ريض اهلل عرنه ر فقرال:
عل ر بعرد قترل ٍّ
أمحه اهلل تعهللىل( :خطبنا احلسن بن ٍّ
األولرو بعلرم؛ ول أدركره اآلخررو  ،إ
لقد فارقكم رجل براألمس مرا سربقه َّ

الرايررة؛ فررال ينرصررف حتَّررى ُيفررتح لرره،
كررا رسررول اهلل ﷺ ليبعثرره و ُيعطيرره َّ

وما ترك من صفرا ول بيضا إل سبع ئة درهم من عطائه؛ كا يرصدها خلرادم

ألهله) .
()2

فديه بعض املسهللول املرو َّية عُش اإلنهللم فمحاد باُش ن ٍ
ال أمحاه اهلل تعاهللىل يف

عند بهللخلالفة.
فولو َّية اخلرلفهللن أيض اهلل ر

***
عل عىل ُعث
* املطلب َّ
الرابع :تقديم ٍّ

بالتَّفضيل واخلالفة:

ذهب اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل ا كام يف املسهللول املرو َّية عناه ا إىل

عاندام بهلللتَّفضايل واخلالفاة ،و ريمكاُش بياهللن
ر رنة تقدي عيل عَّل رعثامن أيض اهلل ر
اجلوزي يف ننهللقب اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل ص.221
( ) فخرءه ابُش
ِّ

( )2فخرءه اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل يف رنسنده [احلديث أق ( ) 721ا .]217 /3

265

63

المسائل المروية عن اإلمام أحمد في الصحابة وأهل البيت
نيه ه يف نسألتني:
املسألة األروىلَّ :
عاندام بهلللتَّفضايل
فن القول بتقدي عيل عَّل رعثامن أيض اهلل ر

واخلالفة قول شديد ،وتفهللصيل ذل فيام يأيت:

 1ر فنَّه قول س ٍ
هللبوأي أمحاه اهلل
ون ،كام قهللل إسحهللق بُش إبراهي بُش ههللن النَّيسا
ُّ
ر
تعهللىل( :سألته عمُش قدَّ م عليهلل عَّل عثامن؟ فقهللل :هيا قول س ٍ
ون ،ن دف بام قهللل فصاحهللب
ر
ًّ
ر
َّ
فضلد النَّ ُِّّ ﷺ) .
النَّ ِِّّ ﷺ؛ ونُش َّ
( )

ٍ
 2ر َّ
املروذي أمحه اهلل تعهللىل( :ذكارت أليب
فبوبكر
فن قهللوله نزكوم ،كام قهللل
ُّ

ٍ
وعايل.
فباوبكر و رعمار
ع داهلل عُش بعض الكروف ِّيني فنَّه كاهللن يقاول يف التَّفضايل:
ي

لتَّ :
إن فهل الكروفة ييه ون إىل هيا ،فقهللل :ليس يقاول
فعجب نُش هيا القول ،رق ر
ٍ
نسعود ،وقهللل:
فضل رعثامن عَّل عيل ،فيكر ابُش
تج بمُش َّ
هيا ف د إ نزكوم ،وا َّ
ٍ
نسعود :ف َّنرنهلل خري نُش بقِّ ،ومل نأل .وذكر قول ابُش رعمر ،وقاول عهللوشاة
قهللل ابُش

فضلته عَّل عيل) .
قصة رعثامنَّ :فسهلل َّ
أمحدهلل اهلل يف َّ
()2

 3ر فنَّه فهل فن ري دَّ  ،كام قهللل ابنه صهلللح أمحه اهلل تعهللىل ( :رسائل فيب اا وفناهلل

فسمع ا عُش نُش ريقدِّ م عل ًّيهلل عَّل رعثامن رن تد ؟ قهللل :هيا فهل فن ري ادَّ  ،فصاحهللب
السانَّة
( ) نسهللول اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل :أواياة اباُش هاهللن [أقا ( ) 111اا  ،] 71 /2وانظارُّ :
للخالل [أق ( )431ا .]31 /2

السنَّة [أق ( )473ا  ،]313 /2وانظر :نسهللول اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل :أواية
( )2فخرءه اخلالل يف ُّ
ابُش ههللن [أق ( ) 112ا .] 7 /2
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النَّ ِِّّ قدَّ نوا رعثامن) .
( )

ٍ
اِّ أمحاه اهلل
 4ر فنَّه رنتَّد يف دينه ،كام قهللل فبوعيل احلسُش باُش
ثاواب ال َّثعل ُّ
ٍ
فبوبكر و رعمر و رعثامن
لت أليب ع داهلل :فمُش قهللل يف فصحهللب أسول اهلل:
تعهللىل ( :رق ر
ٍ
لتَّ :
وعايل و رعاثامن .قاهللل:
فباوبكر و رعمار
إن قون بهلل يقولاون:
وعيل؟ قهللل :نع  .رق ر
ي
ي
هؤ ن فهل ٍ
بدأ أيض اهلل عند ريقدِّ نون فبهلل ٍ
بكر و رعمر و رعثامن وعل ًّيهلل ،ريقادِّ نون

عل ًّيهلل عَّل رعثامن ،إ فن يكاون يف اديث ُيياى تقادي وتاأخري ،فأ َّناهلل احلاديث:

ٍ
اِّ:
فبوبكر و رعمر و رعثامن
وعيل .قلت :ديث ابُش رعمر :ركنَّهلل نقول وأسول اهلل ي
ي

ٍ
فبوبكر و رعمر و رعثامن ،رث َّ نسكت ،ففليس نُش قهللل ايا :فقد فصاهللب ،وناُش قاهللل
بأيب ٍ
وعيل :فقد فصهللب؟ قهللل :نعا قاد فصاهللب ،ناُش قاهللل ف َّي
بكر و رعمر و رعثامن
ي
ٍ
وعايل و رعاثامن :فقاد فخطاأ.
فبوبكر و رعمر
هييُش القولني فقد فصهللب ،ونُش قهللل
ي
لت له) .
ب نهلل رق ر
رق ر
لت :نتَّدمه يف دينه؟ فرفيت قد ف َّ
()2

عايل و رعاثامن) فن يكت اه
املسألة ال َّثهللنية :يسوغ َّ
للاراوي إذا ءاهللن احلاديث ( ي

وعيل) ،كام قهللل فبويعقوب ريوسف بُش رنوسى الق َّطهللنَّ ( :
إن فبهلل ع داهلل قيال
( رعثامن
ي

وعايل؟ قاهللل:
عيل و رعثامن ،فيكتب رهو رعثامن
لهَّ :
ي
الرءل يكتب؛ فيجِّن احلديث :ي
بأس) .
()3

السنَّة للخالل [أقا (  )432 ،43ا
السنَّة [أق ( )431ا  ،]311 /2وانظرُّ :
( ) فخرءه اخلالل يف ُّ
اجلوزي ص 2 1ا .2 1
 311 /2ا  ،]31ننهللقب اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل بُش
ِّ

السنَّة [أق (  )71ا  117 /2ا .]117
( )2فخرءه اخلالل يف ُّ
السنَّة [أق ( )437ا .]312 /2
( )3فخرءه اخلالل يف ُّ
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فدهللتهللن نسألتهللن نرو َّيتهللن عُش اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل يف ر رناة

عندام .
تقدي عيل عَّل رعثامن بهلللتَّفضيل واخلالفة أيض اهلل ر
( )

***

السنَّة للخالل [أق ( )713ا  ،]111 /2ننهللقب اإلنهللم فمحد باُش ن ٍ
اجلاوزي
ال باُش
ِّ
( ) انظرُّ :
ص.2 1

66

268

المسائل المروية عن اإلمام أحمد في الصحابة وأهل البيت
خامتة البحث
ٍ
َّ
كلاامت :ناهلل هاِّ إ
إن ُممو نهلل يف هيه الوأقهللت؛ ونهلل اندأج حتتداهلل ناُش

ونضهللت وإشهللأات؛ ووأانههلل نهلل وأانههلل نُش الع هللأات ،ولكُش س نهلل فن نروءز يف
خهللمتة هيا ال حث اليي نوضوعه( :املسهللول املرو َّية عُش اإلنهللم فمحد باُش ن ٍ
ال يف

الصحهللبة وفهل ال يت) بعض النَّتهللوج املرستفهللد نُش ال حث وهِّ:
َّ

للصاحهللبة
السنَّة واجلامعة :ساالنة رقلاوا وفلسانتد
َّ
 1ر نُش رفصول فهل ُّ

عند .
وفهل ال يت أيض اهلل ر

فداو ناُش
الصح ة ُيدُّ ههلل يشن ،فمُش صحب النَّ َِّّ ﷺ ولاو ساهللعة ر
 2ر ُّ

فصحهللبه.

ٍ
ٍ
ءعفار
عقيل ،وآل
 3ر فهل بيت النَّ ِِّّ ﷺ :ره آل عيل ،وآل الع َّهللس ،وآل

عند .
أيض اهلل ر

اؤ ممَُّش ينتقصد .
 4ر ال َّرت ُّ عَّل َّ
الصحهللبة وفهل ال يت ،والت ُّ
 5ر َّ
الشدهللد للييُش ءهللن عُش النَّ ِِّّ ﷺ َّفس يف اجلنَّة.

 6ر ريقهللس بأصحهللب النَّ ِِّّ ﷺ وفهل بيته ف د.

ٍ
الصحهللح :نثل ناهلل لعايل
الصحهللبة نُش الفضهللول بهللألسهللنيد ِّ
 0ر نهلل أل د نُش َّ

أيض اهلل عنه.
عند .
ر

للصحهللبة :أيض اهلل
 8ر تعظي
الصحهللبة ألهل ال يت؛ وتعظي فهل ال يت َّ
َّ
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عند .
لو يف فهل ال يت أيض اهلل ر
 9ر النَّدِّ عُش ال رغ ِّ

الرت ُّ عَّل مجيع فصحهللب رم َّم ٍد ﷺ وفهل بيته صغريه وك اريه ،
 10ر َّ

عام شجر بيند .
والتَّحدُّ ث بفضهللولد  ،واإلنسهللك َّ
عند .
ر

الصاحهللبة أيض اهلل
 11ر احليأ نُش األ هللديث التِّ فيدهلل ذكر نهلل ءرى باني َّ
ب.
والس ِّ
الصحهللبة أيض اهلل ر
 12ر ر رنة ال َّتطهللول عَّل َّ
عند بهللل َّثلب َّ

وهيجر.
عند ري َّ
الصحهللبة أيض اهلل ر
 13ر املرتطهللول عَّل َّ
عزأ ر

 14ر تفضيل فيب ٍ
عند لد لة ديث ع داهلل باُش
بكر و رعمر و رعثامن أيض اهلل ر

رعمر بُش اخل َّطهللب أيض اهلل عندام ،وتقدي فيب ٍ
بكر و رعمر و رعاثامن وعايل أيض اهلل
عند لد لة ديث سفينة نوىل أسول اهلل ﷺ.
ر

هلللصحهللبة أيض اهلل عند يف التَّفضيل.
َّأِّس ب َّ
 15ر الت ِّ

 16ر عدم التَّعنيف عَّل نُش ذهب يف نسألة التَّفضايل إىل تفضايل فيب ٍ
بكار

عاند لقرابتاه وصادره وإساالنه القادي
و رعمر و رعثامن رث َّ أ َّباع بعايل أيض اهلل ر

وعدله.

ٍ
 10ر خري هيه األر َّنة بعد ن ِّيدهلل:
فبوبكر ِّ
الصدِّ يٌ ،رث َّ رعمر بُش اخل َّطهللب ،رثا َّ

عيل بُش فيب ي ٍ
رعثامن بُش ع َّفهللن ،رث َّ فصحهللب ُّ
والزبري ويلحة
هلللب ُّ
الشوأى اخلمسةُّ :
بدأ نُش املردهللءريُش ،رث َّ فهال ٍ
دالرمحُش بُش عو ٍ وسعد بُش فيب و َّقهللص ،رث َّ فهل ٍ
بادأ
وع َّ
فأو ب.
نُش األنصهللأ نُش فصحهللب أسول اهلل ﷺ :عَّل قدأ اهلجر
والسهللبقة َّفو ب َّ
َّ
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بيند .
ر
السنَّة.
ُّ

عند بل ربدَّ نُش التَّفضايل
الصحهللبة أيض اهلل ر
 18ر عدم ا كتفهللن بمح َّة َّ
ٍ
بعاض فلايس بتاهلل ِّم
عند عَّل
 19ر نُش مل ري ِّ
الصحهللبة أيض اهلل ر
فضل بعض َّ
 20ر تقدي املفضول عَّل الفهللضل فيه يعاُش عاَّل أساول اهلل ﷺ؛ وإزأان

عند .
عَّل املردهللءريُش واألنصهللأ أيض اهلل ر

ٍ
الراشديُش للخالفة؛ واستحقهللق
 21ر فولو َّية ك ِّرل وا د نُش اخلرلفهللن األأبعة َّ
ٍ
حلنفهللن املدد ِّيني للو ية.
األومة ا ر
ك ِّرل وا د نُش َّ
عندام بهلللتَّفضيل واخلالفة.
 22ر ر رنة تقدي عيل عَّل رعثامن أيض اهلل ر
واحلمد هلل أولا وآخر اا؛ وناهر اا وباطن اا

***
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فهرس املراجع واملصادر العلم َّية
عايل اخلطياب اا داأ الكتاهللب
 1ر تاريخ بغداد أو مدينة َّ
السالم :فمحد باُش ِّ

يب (بريوت /ل نهللن).
العر ِّ

 2ر جامع بيا العلم وفضله وما ينبغي ِف روايته وْحله :ريوسف بُش ع داهلل

فواز فمحد زنريل ا
وخرج ف هللديثه وآثهللأه وع َّلٌ عليهَّ :
ا الن ََّم ِر ُّي ا َّققه َّ
ابُش ع دال ِّ
الر َّياهللن؛ داأ اباُش از ٍم (باريوت /ل ناهللن) اا ال َّط عاة األروىل ( 121ه ا
ؤسسة َّ
رن َّ
2113م).

والسالم عىل خري األنرام :رم َّماد باُش فيب
 3ر جال األفهام ِف فضل َّ
الصالة َّ

بكر بُش ف ُّيوب املعرو بهللبُش ق ِّي اجلوز َّياة اا حتقياٌ :زاواد باُش فمحاد النشاريي اا
اءحاِّ
الر
ِّ
ؤسسة رسليامن بُش ع دالعزيز َّ
إوا  :بكر بُش ع داهلل فبوزيد ا متويل رن َّ

كرناة /اململكاة العرب َّياة
اخلري َّية اا داأ عاهللمل الفواواد للنَّ ا والتَّوزياع (نكَّاة املر َّ

السعود َّية) ا ال َّط عة األروىل ( 124ه).
ُّ

وتأولتره
الر ُّد عىل الزَّنادقة واجلهم َّية في ركَّت فيه من ُمتشرابه ال ُقررآ
َّ
 4ر َّ

هللين ا دأاساة وحتقياٌ :دغاش باُش شا ٍ
عىل غري تأويله :فمحد بُش ن ٍ
ال َّ
يب
الشاي ُّ

العجمِّ ا غراس للنَّ
ِّ

والتَّوزيع والدِّ عهللية واإلعالن (الكرويت /دولة الكرويت) ا

ال َّط عة األروىل ( 127ه ا 2114م).

 5ر الزُّهد :فمحد بُش ن ٍل َّ
مجدوأ َّية
الر َّيهللن ُّ
للرتاث (القهللهر  /ر
الشي هلل ُّين ا داأ َّ

نِّص العرب َّية) ا ال َّط عة األروىل ( 111ه ا  117م).
00

272

المسائل المروية عن اإلمام أحمد في الصحابة وأهل البيت
القزوينِّ املعرو بهللبُش نهللءه ا كا عاَّل
 6ر سنن ابن ماجه :رم َّمد بُش يزيد
ُّ

هللين ا اعتنى به :نشدوأ بُش سُش آل سلامن ا
ف هللديثه وآثهللأه :رم َّمد نهللرص الدِّ يُش األل ُّ
السعود َّية) ا ال َّط عة األروىل.
الريهللض /اململكة العرب َّية ُّ
نكت ة املعهللأ ( ِّ

هللين ا كا عاَّل ف هللديثاه
 0ر ُسنن أيب داود :رسليامن بُش األشعث ِّ
السجست ُّ

هللين ا اعتنى به :نشدوأ بُش سُش آل سلامن ا نكت ة
وآثهللأه :رم َّمد نهللرص الدِّ يُش األل ُّ
السعود َّية) ا ال َّط عة األروىل.
الريهللض /اململكة العرب َّية ُّ
املعهللأ ( ِّ

نيي ا ك عَّل ف هللديثاه وآثاهللأه:
مذي :رم َّمد بُش عيسى ِّ
 8ر ُسنن ي
الرت ُّ
الرت ي

هللين ا اعتناى باه :نشادوأ باُش ساُش آل سالامن ا نكت اة
رم َّمد نهللرص الدِّ يُش األل ا ُّ

السعود َّية) ا ال َّط عة األروىل.
الريهللض /اململكة العرب َّية ُّ
املعهللأ ( ِّ

هللوِّ ا فو عَّل حتقيقه :رشاعيب
السنن الكُربى :فمحد بُش رشعيب النَّس ُّ
 9ر ُّ

الرساهلللة (باريوت /ل ناهللن) اا ال َّط عاة األروىل (  12ه ا
نؤسساة ِّ
األأنؤوط اا َّ
211م).

هللوِّ ا ك عَّل ف هللديثاه وآثاهللأه:
َّسائي :فمحد بُش رشعيب النَّس ُّ
 10ر ُسنن الن ي

هللين ا اعتناى باه :نشادوأ باُش ساُش آل سالامن اا نكت اة
رم َّمد نهللرص الدِّ يُش األل ُّ
السعود َّية) ا ال َّط عة األروىل.
الريهللض /اململكة العرب َّية ُّ
املعهللأ ( ِّ

السنَّة :ع داهلل بُش فمحد بُش ن ٍل َّ
هللين ا حتقيٌ ودأاسة :الدُّ كتوأ/
 11ر ُّ
الشي ُّ
ٍ
الساعود َّية) اا
هللين ا داأ ابُش الق ِّي (الدَّ َّنهللم /اململكة العرب َّية ُّ
رم َّمد بُش سعيد القحط ِّ
ال َّط عة األروىل ( 117ه ا  117م).
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السنَّة :فمحد بُش رم َّمد اخلاالل اا دأاساة وحتقياٌ :الادُّ كتوأ /عط َّياة
 12ر ُّ

الساعود َّية) اا ال َّط عاة األروىل
َّ
الرياهللض /اململكاة العرب َّياة ُّ
الراياة ( ِّ
هراين ا داأ َّ
الز ِّ

( 1 1ه ا  111م).

والسرنَّة وإارا
السنَّة واجل عة من الكتاب ُّ
 13ر رشح ُأصول اعتقاد أهل ُّ

الصحابة والتَّابعني من بعدهم :ه ة اهلل بُش احلسُش الاللكهللوِّ ا حتقيٌ :الادُّ كتوأ/
َّ
ٍ
الرياهللض /اململكاة العرب َّياة
فمحد بُش سعد الغ ِّ
هللندي ا داأ يي ة للنَّ والتَّوزياع ( ِّ
السعود َّية) ا ال َّط عة ال َّثهللننة ( 123ه ا 2113م).
ُّ

هللأي ا حتقيٌ :رم َّمد عيل ال رقطب اا
 14ر صحيح ال ُب
خاري :رم َّمد بُش فمحد ال رخ ُّ
ي

املكت ة العِّص َّية (بريوت /ل نهللن) ا (

 1ه ا  11م).

شاريي ا َّقاٌ نرصوصااه
احلجاهللج ال رق
ُّ
 15ر صرحيح ُمسررلم :رنسال بااُش َّ

كرنة /اململكة
َّ
وصححه وأ َّقمه :رم َّمد رفؤاد ع دال هللقِّ ا املكت ة الفيصل َّية (نكَّة املر َّ
السعود َّية).
العرب َّية ُّ

الفاران املعارو باأيب يعاَّل اا داأ
حلسني َّ
 16ر طبقات احلنابلة :رم َّمد بُش ا ر

املعرفة (بريوت /ل نهللن).

الفران املعرو باأيب يعاَّل اا
حلسني َّ
 10ر ال ُعدَّ ة ِف ُأصول الفقه :رم َّمد بُش ا ر

الريهللض/
نصه :الدُّ كتوأ /فمحد بُش عيل سري امل
وخرج َّ
هللأكِّ ا ( ِّ
ُّ
َّققه وع َّلٌ عليه َّ

السعود َّية) ا ال َّط عة ال َّثهللنية ( 1 1ه ا  111م).
اململكة العرب َّية ُّ

ٍ
جار
عايل باُش
 18ر فرتح البراري بَّشرح صرحيح ال ُبخراري :فمحاد باُش ِّ

02
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العسقالين ا أ َّق كرت ه وفبوابه وف هللديثه :رم َّمد رفؤاد ع دال هللقِّ؛ قهللم بإخراءه وتصاحيح
ُّ
الر َّياهللن
ب الدِّ يُش اخلطيب؛ أاءعه :رقيصا رم ِّ
جتهللأبه :رم ُّ
اب الادِّ يُش اخلطياب اا داأ َّ

مجدوأ َّية نِّص العرب َّية) ا ال َّط عة ال َّثهللنية ( 111ه ا  111م).
ُّ
للرتاث (القهللهر  /ر

املقادِّس اا حتقياٌ :الادُّ كتوأ /ع اداهلل باُش
 19ر الفرو  :رم َّمد بُش رنفلح
ُّ

الرياهللض/
ع داملرحسُش ُّ
الرسهلللة (بريوت /ل ناهللن)؛ داأ املرؤ َّياد ( ِّ
ؤسسة ِّ
كِّ ا رن َّ
الرت ُّ
السعود َّية) ا ال َّط عة األروىل ( 121ه ا 2113م).
اململكة العرب َّية ُّ

الصحابة :فمحد بُش ن ٍل َّ
هللين ا َّققاه وخا َّرج ف هللديثاه:
 20ر فضائل َّ
الشي ُّ

السعود َّية) ا
ويص اهلل بُش رم َّمد ع َّهللس ا داأ ابُش
ِّ
اجلوزي (الدَّ َّنهللم /اململكة العرب َّية ُّ
ُّ
ال َّط عة ال َّثهللنية ( 121ه ا  111م).

املقادِّس اا املكتاب
 21ر املُبد ِف رشح املُقنع :رم َّمد بُش ع داهلل بُش رنفلح
ُّ

اإلسالنِّ (بريوت /ل نهللن).
ُّ

دالرمحُش
 22ر جممو فتاوى ريخ اإلسالم أْحد بن تيم َّية :مجع وترتيب :ع َّ

ابُش رم َّمد بُش قهللس وسهللعده ابنه رم َّمد ا رُم َّمع املل فدد لط هللعة املرصاحف ال َّ ايف
السعود َّية) ا ( 1 7ه ا  114م).
(املدينة املر َّنوأ  /اململكة العرب َّية ُّ

 23ر مسائل اإلمام أْحد بن حنبل :أواية ابنه فيب الفضل صاهلللح اا حتقياٌ

الرمحُش ديُش رم َّمد ا اهت َّ بط عه وفو علياه:
ودأاسة وتعليٌ :الدُّ كتوأ /فضل َّ
دالوههللب ع دالوا د اخللجِّ ا الدَّ اأ العلم َّية (دهلِّ /اهلناد) اا ال َّط عاة األروىل
ع
َّ

( 111ه ا  111م).
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 24ر مسائل اإلمام أْحد بن حنبل :أواية ابنه ع اداهلل اا حتقياٌ ودأاساة:

ناوأ  /اململكاة العرب َّياة
الدُّ كتوأ /عيل رسليامن املردنَّاهلل اا نكت اة الادَّ اأ (املديناة املر َّ

السعود َّية) ا ال َّط عة األروىل ( 117ه ا  117م).
ُّ

هللين اا
 25ر مسائل اإلمام أْحرد :فباوداود رساليامن باُش األشاعث ِّ
السجسات ُّ

تقدي  :رم َّمد أشيد أضهلل ا داأ املعرفة لل ِّط هللعة والنَّ

(بريوت /ل نهللن).

 26ر مسائل اإلمام أْحد بن حنبل :أواية إسحهللق باُش إباراهي باُش هاهللن

هللبوأي ا حتقيٌ :زهري َّ
اإلساالنِّ (باريوت /ل ناهللن) اا
الشهللويش ا املكتاب
النَّيس
ِّ
ُّ
ال َّط عة األروىل ( 111ه).

 20ر مسائل اإلمام أْحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه :أواية إسحهللق باُش

املروزي ا حتقيٌ :الدُّ كتوأ /رسليامن بُش ع داهلل العماري اا عاامد ال حاث
ننصوأ
ِّ
السعود َّية) اا ال َّط عاة
العلمِّ بهللجلهللنعة اإلسالن َّية (املدينة املر َّنوأ  /اململكة العرب َّية ُّ
ِّ

األروىل ( 124ه ا 2111م).

 28ر مسائل اإلمام أْحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه :أواياة ارب باُش

السالنة ا نكت ة
هللين ا اعتنى بإخراءدهلل :الدُّ كتوأ /نهللرص بُش رسعود َّ
إسامعيل الكرن ِّ

السااعود َّية) ا ا ال َّط عااة األروىل ( 124ه ا
الري اهللض /اململكااة العرب َّيااة ُّ
الرشااد ( ِّ
ُّ
2111م).

والرسائل املرو َّيرة عرن اإلمرام أْحرد برن حنبرل ِف العقيردة:
 29ر املسائل َّ

الساعود َّية) اا
ع داإلله بُش سلامن
ُّ
الريهللض /اململكة العرب َّية ُّ
األمحدي ا داأ يي ة ( ِّ
04
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ال َّط عة األروىل ( 1 2ه ا  11م).
الصحيحني :رم َّمد بُش ع داهلل احلهللك ا دأاسة وحتقيٌ:
 30ر املُستدرك عىل َّ

رنصطفى ع دالقهللدأ عطهلل ا داأ الكرتب العلم َّية (بريوت /ل ناهللن) اا ال َّط عاة األروىل

(

 1ه ا  111م).

 31ر ُمسند اإلمام أْحد بن حنبل :فمحد بُش ن ٍل َّ
وخارج
هللين ا َّققاه
َّ
الشي ُّ

ؤسسة
ف هللديثه وع َّلٌ عليهُ :مموعة نُش املرح ِّققني؛ بإوا  :رشعيب األأنؤوط ا رن َّ

الرسهلللة (بريوت /ل نهللن) ا ال َّط عة األروىل ( 1 3ه ا  113م).
ِّ

فوماة آل تيم َّياة:
 32ر املُ َّ
سودة ِف ُأصول الفقه :تتهللبع عَّل تصنيفدهلل ثالثة نُش َّ

دالسالم بُش ع داهلل؛ وابنه ع داحللي ؛ وابنه فمحد ا َّقٌ بفصوله وفصله وض
ع َّ

يب
شكله وع َّلاٌ واشايه :رم َّماد رمياِّ الادِّ يُش ع داحلمياد اا داأ الكتاهللب العار ِّ

(بريوت /ل نهللن).

اجلوزي ا حتقيٌ:
عيل بُش
ِّ
 33ر مناقب اإلمام أْحد بن حنبل :ع َّ
دالرمحُش بُش ِّ

كاِّ اا هجار لل ِّط هللعاة والنَّ ا والتَّوزياع
الدُّ كتوأ /ع داهلل بُش ع داملرحساُش ُّ
الرت ُّ

مجدوأ َّية نِّص العرب َّية) ا ال َّط عة ال َّثهللنية ( 111ه ا  111م).
واإلعالن (اجليز  /ر
***
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