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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله عىل ما أنعم وأوىل ، وصىل الله وسلم عىل نبينا محمد أجلِّ من َحِمَد وأوىل ، وعىل آله 

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 .

وبيان   ، بذكرهم  والتنويه   ، اإلسالم  أعالم  بخدمة  الكرمية  املنحة  بهذه  اختصنا  أن  سبحانه  ونحمده 

قدرهم ورشفهم ، والكشف عن جهودهم يف خدمة دينهم وأمتهم.

االجتامع  أثر ذلك  ، ووجدنا جميعا  الله  البخاري رحمه  اإلمام  املايض يف رحاب  العام  اجتمعنا  وكام 

الطيب عىل النفوس ، وفائدته العلمية والسلوكية الكبرية ؛ فإننا نواصل هذا اللقاء ذلك العام مع إمام 

 : ، أال وهو اإلمام  العقيدة والحديث والفقه والزهد والسلوك  ميهم يف  جليل من أمئة السلف ومقدَّ

أحمد بن حنبل رحمه الله تعاىل .

املحارضين  انتقاء  عىل  شهور  ستة  من  أكرث  طيلة  اإلسالم  أعالم  مللتقى  العلمية  اللجنة  عملت  لقد 

والضيوف املشاركني يف هذا امللتقى العلمي بعناية كبرية ، فحاولت - قدر اإلمكان -  دعوة العلامء 

فعاليات  ووزعت   ، والعقدية  والفقهية  الحديثية  املجاالت  ، يف شتى  وتراثه  أحمد  باإلمام  املختصني 

امللتقى عىل هذا األساس من التنوع والرثاء .

واستقبلت أبحاث امللتقى املتعلقة بتلك املجاالت من علامء متخصصني ، مشهود لهم بالكفاءة واإلتقان 

للتحكيم  البحوث  تلك  ، وأخضعت  باإلمام أحمد خصوصا  يتعلق  ، وفيام  يف موضوع بحثهم عموما 

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 .

وألنه مل يشكر اللَه من مل يشكر الناَس ؛ فال يفوتنا تقديم الشكر لكل من ساهم يف إقامة هذا امللتقى 

وإنجاحه ، وعىل رأسهم : معايل وزير األوقاف والشئون اإلسالمية بدولة الكويت عىل رعايته للملتقى 

السعيد«  و»وقف   ، امللتقى  أبحاث  طباعة  يف  الكرمية  رعايتها  عىل  لألوقاف«  العامة  و»األمانة   ،

عىل   ، الكويت  بدولة  واألصحاب«  اآلل  و»مربة   ، امللتقى  لهذا  كرمية  رعاية  من  بذلوه  ما  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 .

نرجو من الله تعاىل أن ينفع بهذا امللتقى كلَّ من أعد له ، وشارك فيه باملحارضة ، أو الحضور ، أو 

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 .... عضًوا

•  محمد سامل الخرض .... عضًوا

• بدر باقر ............. عضًوا

• عمرو بسيوين ....... عضًوا، ومقرًرا



السيرة .
ا�خالق والعبادة .

اف الكتب : تصانيفه وما كتب حوله. كشَّ

المدخل إلى شخصية ا مام أحمد


أستاذ بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،
 جامعة طيبة باملدينة املنورة .
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 المدخل إلى شخصية اإلمام أحمد رحمه اهلل تعالى

3 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

وأشارهه  ،وال أحيص ثناا  عيها  ،أمحده تعاىل بأعىل املحامد ،إَّن احلمد هلل

  .وصحب  ،وآل  ،وأصِّلي وأسييم عىل خري خيق  ،وعظهم منن  ،عىل سوابغ نعم 

 : أما بعد

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

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

 . راجهًا من اهلل تعاىل اإلخالص والتوفهق والسداد

 : وكاّن الرتتهب وفق العنارص اآلتهة

 : وتتضمن املطالب اآلتية ،السرية

 . االسم والنسب :املطيب األول

 . واألرسة ،املولد :املطيب الثاين

 . النشأة والتروين العيمي :املطيب الثالث

 . والتالمهذ ،أشهه الشهوخ :املطيب الهابع

 . املنزلة واملرانة :املطيب اخلامس

 . االمتحاّن واالبتال  :املطيب السادس

 . الوفاة :املطيب السابع
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 : االعتقاد

 : مطلبانوفيه  ،األخالق والعبادة

 . أخالق ربانهة :املطيب األول

 . العبادة والتأل  :املطيب الثاين

 : وفيه ثالثة مطالب ،(تصانيفه وما كتب حوله)كَّشاف الكتب 

 . موقف اإلمام من التدوين والتألهف :املطيب األول

 . تصانهف اإلمام :املطيب الثاين

 . وعيوم اجلهود العيمهة املعارصة حول اإلمام  :املطيب الثالث
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 (1)بني يدي سرية اإلمام

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

وا بهكبها نحو النجاة در  ،ورَوادها الناصحني الذين سيروا هبا مسالك االتيباع ،حر

ْههرعِة ردًى  ً  ،ونأوا هبا عن مر أخاذوا و ،محياوا أماناة العيام بصادق ،أو موطئ بىِلر

وآثارهم مسيسيٌة بالعمل بام يبنيي كاامل  ،فأسانهدهم متصية بالعيم ،املرياث بحق

 ،وورع  وزهادت  ،اإلمام جممع عىل جاللت  وأمانت )فهذا ، ومتام الديانة ،الصدق

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

 ،ومن مل ته عنٌي مثي  عيااًم وزهادًا ودياناة وأماناة ،والصابه يف املحنة ،عن السنة

ومن أمجع أئمة الدين عىل تقدم   ،والفحل الذي ال يبارى ،اإلمام الذي ال جيارى

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

عقااهبم مقامًا لواله لضاعف اإلساالم وانادرس العيام ومشاا النااس عاىل أ

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

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

ينتقاد الطهياب مان  ،فهاو صارييف احلاديث ،األمصار استنارة الشمس يف النهار

                                                
عَد الشهخ العالمة بره أبو زيد الرتب التي أفاهد  يف تهمجاة أمحاد فبيأاث أكثاه مان أربعاني  (1)  

أَّن بني يادي كتاابني عان اإلماام   ، كام أوّد التنبه  إىل(724/ 1)املدخل املفَصل : ينظه. مصنَفاً 

اإلمام أمحد ا سرية وخرب ومانه  ا، وهاذا صات  : اجلامع يف سرية اإلمام أمحد، والثاين: األول

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

 . األول
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ويف الهقاائق والادقائق باذي  ،م باحلسن البرصايِقهْسر يف الزهد والعي ،اخلبهث

ويف التشدد عىل أهل البدع  ،ويف تفسري القهآّن ومعانه  بابن عباس ،النوّن املرصي

اْدر كهاف يمران  ،(بعمه بن اخلطا  الشديد الباس وإماٌم هبذه املنزلة وهذا القر

صاول لرن  مدخٌل أرجو أّن يروّن مستوفهًا أل ،اإلحاطة بشامئي  يف هذه الُعجالة

 . لهُزدلف من  إىل تفاصهيها  السرية

  :االسم والنسب :املطلب األول

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

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

بن قاسط بن مازّن بن شهباّن بن ُذْهاِل  ،بن أنس بن عوف ،بن حهَاّن بن عبد اهللا

بن  ،بن قاسط بن ُهنْب ،بن بره بن وائل ،بن ُعَرابرة بن صعب بن عِّل ،بن ثعيبةا

ِدْيية ابن أسد ،أفىص بن ُدْعِمي دي بن عدناّن ،بن ربهعة بن نزار ،بن جر عر  . (1)ابن مر

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

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

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

  .السالم
                                                

، مناازل (8/ 1)، طبقاا  احلنابياة (22/ 6)داد ، تاريخ بأا(03)سرية اإلمام أمحد ص : ينظه (1)  

، البداياة (148ا  144/ 11)، السري (08)، مناقب اإلمام أمحد ص (207)األئمة األربعة ص 

 (. 6ا  5)، اجلوهه املحَصل ص (081ا  083/ 17)والنهاية 

 (. 2/ 1)طبقا  احلنابية : وينظه( 23/ 1)وفها  األعهاّن  (2)  
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ورتباة عظهماة مان  ،وهذا النسب فه  منقباة عمهقاة)) :قال ابُن أيب يعىل

  :وجهني

 :ّن لا  ابنااّنألَّن نازارًا كاا  ملسو هيلع هللا ىلصحهث تالقا يف نسب رسول اهلل  :أحدمها

  .واآلخه ربهعة وإمامنا من ولده ،من ولدهملسو هيلع هللا ىلص ونبهنا  ،أحدمها مرض

  .(1)((أن  عهيب صحهح النسب :والثاين

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

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

 ،ما افتخه عيهنا قط بالعهبهة ،ما رأيُث خريًا من أمحد)) :ها بن معنيقال حي

 . (3)((وال ذكهها

نحان قاوم )) :قاال ليساائل ؟من أيي العاه  هاو :وملا سئل اإلمام أمحد

 . (4)((؟وما نصنع هبذا ،مساكني

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

 . ول صالحواأل ،لإلمام

  ولعل سبب ترنهت  بأيب عبد اهلل ا وهو ابن  الثاين ا دوّن صالح وهو األول

                                                
 (. 23/ 1)وفها  األعهاّن    (1)

 (. 782/ 1)الرامل يف التاريخ البن األثري : ينظه   (2)

َصل ص (20/ 6)تاريخ بأداد : ينظه   (3)  (. 5)، اجلوهه امُلحر

 (. 1310/ 5)، تاريخ اإلسالم (258/ 5)، وتاريخ دمشق (187ا  180/ 2)طبقا  احلنابية : ينظه (4)  
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 . (1)واهلل أعيم ،فأيبث عيه  ،كوهنا كنهت  قبل أّن يتزوج

أسامه  ،رقهقااً  ،فراّن رمح  اهلل تعاىل ربعًة من الهجال :وأما صفته وملبسه

 ،ابًا لهس بالقااينصضب رأس  وحلهت  باحلنَا  خض ،حسن الوج  ،شديد السمهة

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

 . (2)ويتزر ويعتم ،غالظاً 

وال أشَد تعاهدًا لنفس   ،ما أعيم أين رأيث أحدًا أنظفر بدناً )) :قال املهموين

بان مان أمحاد  ،وال أنقا ثوبًا بشدة بهاا  ،وشعه بدن  ،وشعه رأس  ،يف شارب 

ى ميحفت  مخسة عرشا درمهاا ،كانث ثهاب  بني الثوبني ،حنبل وكااّن ثاو   ،ترْسور

وكاناث  ،وال غيا  ينراه ،مل ترن ل  رقاة تنراه ،قمهص  يؤخذ بالدينار ونحوه

 . (3)((ميحفتة مهذبة

إنام هاو إزار  ،وال ردا  ،ما رأيُث أبا عبد اهلل عيه  طهيساّن قط :وقال أيضاً 

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

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

وكساً   ،ورأيت  عيه  عاممًة فوق القينسوة ،وربام قمهصًا وفهوًا ثقهالً  ،ميونة بهنهام

                                                
 (. 003/ 1)املدخل املفَصل : ينظه   (1)

 (. 16)، اجلوهه املحَصل ص (187/ 11)، السري (262)، املناقب ص (25/ 6)تاريخ بأداد : ينظه   (2)

 (. 238/ 11)، السري (022)املناقب ص : ينظه   (3)

 (. 228، 223/ 11)السري : ينظه   (4)
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هاذا اليبااس  ،ا عباد اهلليا أبا :فسمعث أبا عمهاّن الوركاين يقول ل  يوماً  ،ثقهالً 

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

 ،رأيث عىل أيب عبد اهلل يف الصهف قمهصًا ورساويل وردا )) :وقال الفضل أيضاً 

 . (1)((وكاّن كثريًا ما يتشح فوق القمه 

ورأياث عيها  مان  ،كنث أرى أزرار أيب عبد اهلل حميولة)) :وقال أبو داود

ورأيُث  ،وال شهئًا ل  ِقبراالّن ،فام رأيث فه  خمرضاً  ،النعال ومن اخلفاف غري زوج

 . (2)((عىل أيب عبد اهلل نعيني محهاوين هلام ِقبراٌل واحد

  :واألرسة ،املولد :املطلب الثاين

فولاد هباا يف  ،انتقيث أرسة اإلمام من مهو إىل بأداد وهو محل يف بطن أم 

  .(3)بهع األول عام أربع وستني ومئةشهه ر

يف  ،يف أوهلا ،ولدُ  يف سنة أربع وستني ومئة)) :وقد أفصح عن ذاك بقول 

ْالً من مهو ،ربهع األول   .(4)((وجي  يب محر

وولدُ   ،ُقِدمر يب من خهاساّن وأنا محل)) :ونقل عن  أبو بره املُهوِذي قول 

                                                
 (. 223/ 11)، السري (022)املناقب ص : ينظه   (1)

 (. 223/ 11)السري : ينظه   (2)

، ساري أعاالم النابال  (204ا  205)، منازل األئماة األربعاة ص (27/ 6)تاريخ بأداد : هينظ   (3)

 (. 41/ 1)، املنه  األمحد (081/ 17)، البداية والنهاية (701/ 2)، تذكهة احلفاظ (142/ 11)

 (. 22)سرية اإلمام أمحد البن  صالح ص : ينظه   (4)
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ي ،هاهنا   .(1)((وال أيب ،ومل أر جدي

 ول  ،وتويف أبو أمحد بن حنبل ،وجي  ب  محالً من مهو)) :ال ابن  صالحوق

لِهرتْ  أُم  ،ثالثوّن سنة ا ألبه  :أي ا  . (2)((فور

 : وأما ما يتصل بأرسته

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

ثام  ،رسخس لبني أمهةإىل بالد خهاساّن لهروّن والهًا عىل بيدة  ا األرسة األصِّل

 . (3)بعد ذلك كاّن من دعاة بني العباس

 : وحلنبل أربعة من الولد

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

 . ول  ثالثوّن سنة ،تقهيباً  ه164وقد تويف سنة 

ل   ،ما  شاباً  ،وكاّن حممد والد أيب عبد اهلل من أجناد مهو)) :قال الذهبي

 . (4)((وُريبي أمحد يتهامً  ،حو من ثالثني سنةن

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

وكانث ل  مشاركة يف الرثري من األحداث التي مَه  عىل اإلمام السهام يف فارتة 

                                                
 (. 06)املناقب ص : ينظه   (1)

 (. 142/ 11)، السري (06)ناقب ص امل: ينظه   (2)

 (. 1312/ 5)، تاريخ اإلسالم (252/ 5)تاريخ دمشق : ينظه   (3)

 (. 701/ 2)، تذكهة احلفاظ (142/ 11)السري    (4)
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 . (1) ه250وقد تويف سنة ، إذ كاّن يستشريه ويأنس بهأي   املحنة

 ،وكاّن مالزمًا يف أكثه أوقات  جميس أمحاد)) :يف الطبقا  قال ابن أيب يعىل

لر عن  أشها ر كثرية  . (2)((ونرقر

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

 . (3)يسرية

 . (4)وهو والد رحيانة زوِج اإلمام وأمي ولده عبد اهلل: عمر

ة الشاهباينصفهة بنث مهمو :فهي وأما أُم اإلمام ادر  ،ّن بن عبد امليك بن سور

اشاتهه  ،وكاّن جد أم  عبد امليك من وجوه بني شاهباّن ،فاإلمام شهباين األبوين

  .(5)بالرهم والضهافة

سمعُث أمحد بان )) :فقال أبو بره املُهوذي :وفيام يتعلق بزواجه وزوجاته

  .((ما تزوجُث إالَ بعد األربعني :حنبل يقول

كاّن سببًا يف تأخهه حتا  ،ام أمحد بطيب العيم وتحصهي ولعل اشتأال اإلم

 : مهاوزوجتاه  ،وقد تزوج وتّرَسى ،سني األربعني

                                                
 (. 272/ 1)، واملقصد األرشد (222ا  228/ 1)طبقا  احلنابية : ينظه   (1)

(2)   (1 /222 .) 

 (. 126)، واملناقب ص (121ا  123/ 1)طبقا  احلنابية : ينظه   (3)

 (. 587/ 2)طبقا  احلنابية : ينظه   (4)

 (. 2)، خمترص املناقب ليُعبرْهد ص (6)، اجلوهه املحَصل ص (72)مناقب اإلمام أمحد ص : ينظه   (5)
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ومل  ،وكانث من العه  ،وهي ُأوىل زوجات  ،أم صالح عبَاسة بنث الفضل

قاال ُمثْنهاًا عيههاا  .يرن لإلمام منها إال صالح رغم أهنا أقامث مع  ثالثني سانة

أقامث معي أم صالح ثالثني سنة فام اختيفُث أنا وهاي )) :هتاومثمنا طِهْبر ِعرْش 

 . (1)((يف كيمة

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

 . (2)عبد اهلل

 ،وُتْرنراا أَم عاِّلّ  (ُحسان)وقد تّرَسى اإلمام بجارياة اشارتاها يقاال هلاا 

 . وولد  ل  مخسة بنني وبنتاً 

 . ومل يثبث ،رحيانة :إن  تّرَسى بأخهى يقال هلا :قهلو

 : وقد ولد له أوالد وهم

وكااّن اإلماام أمحاد حيبا   ،وهو أكرب أوالد اإلمام ،أبو الفضل صالحـ  1

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

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

 . (3)ول  ثالث وستوّن سنة ،يف رمضاّن ،ه266تويف سنة 

                                                
 (. 1307/ 5)، وتاريخ اإلسالم (580/ 2)طبقا  احلنابية : ينظه   (1)

 (. 002، 185/ 11)، السري (045ا  040)املناقب ص : ينظه   (2)

، سري أعالم (700/ 13)، تاريخ بأداد (081)، املناقب ص (762/ 1)طبقا  احلنابية : ينظه   (3)

 (. 251/ 1)، املنه  األمحد (777/ 1)، املقصد األرشد (522/ 12)النبال  
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 . ((وهو صدوق ثقة ،كتبث عن  بأصبهاّن)) :قال ابن أيب حاتم

وسامع معظام  ،كاّن أروى الناس عان أبها  ،أبو عبد الهمحن عبد اهللـ  2

وكاّن لا  حا  وافاه مان  ،ه210سنة  ،ولد يف مجادى األوىل ،تصانهف  وحديث 

 ،(1)((ابني عبد اهلل حمظوظ من عيم احلديث)) :مما جعل اإلمام يقول عن  ، احلف

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

 . (2)وكاّن سنُ  يوم ما  كأبه  سبعًا وسبعني سنة ،ه223

 . احلسنـ  3

  .حممدـ  4

  .(3)((ارمها شهئاً فأما احلسن وحممد فال نعهف من أخب)) :قال ابن اجلوزي

وما  قبل مو  أخه  عبد اهلل  ،ولد قبل مو  أبه  بمدة يسرية ،سعهدـ  5

  .بدهه

 . (4)((فسامه سعيدا   ،وقد كان ولد قبل موته بنحو مخسني يوما  )) :قال حنبل

                                                
 (. 080)مناقب اإلمام أمحد ص : ينظه   (1)

، هتاذيب الراامل (10/ 11)، تاريخ بأداد (080)املناقب ص  ،(5/ 2)طبقا  احلنابية : ينظه   (2)

، (0222)، تقهياب التهاذيب (516/ 10)، الساري (665/ 2)، تذكهة احلفااظ (285/ 17)

 (. 010/ 1)، املنه  األمحد (5/ 2)املقصد األرشد 

 (. 080)مناقب اإلمام أمحد ص    (3)

 (. 080)مناقب اإلمام أمحد ص : ينظه   (4)
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  .(1)((وسعيد بن أمحد ويل قضاء الكوفة)) :وقال الَسَلاَميس

وكانث تأبا أّْن  ،الَيْحِن ويرضهباكاّن أبوها ينتههها عىل  ،زينب أُم عِّلّ ـ  6

 . (2)إَّن أيب هناين :وتقول ،تصل املاشطُة شعهها

والظاهه  ،وقد ُرِوير لنا أن  كانث ل  بنث اسمها فاطمة)) :قال ابن اجلوزي

فهحتمل  ،إال أنا قد ذكهنا عن زهري عدد أوالده ومل يذكهها فههم ،أهنا غري زينب

  .(3)((وحيتمل أّْن تروّن غريها ،قد تسما باسمنيألَّن املهأة   أّن تروّن هي زينب

 . (4)((إّْن صَح ذلك ،ول  بنث اسمها فاطمة)) :وقال الذهبي

ِقٌب  ،ومل يتزوج إال اثنتني وجاريًة واحدًة عىل الهاجح قال  ؟وهل بقي ل  عر

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

  :لميالنّشأة والتكوين الع :املطلب الثالث

تيك األم  ا فقامث أم  ،إذ تويف والده وعمهه ثالث سنني ،نشأ اإلمام يتهامً 

فُشاِأف  ،عىل تهبهت  يف حاضنة العيم والعيام  بأداد ا الهؤوم الصاحلة الناصحة

 . مشتههاً بالنباهة واحلهص ،وتهعهع مقبالً عىل التعيم ،بجمع العيم منذ نعومة أظفاره

                                                
 (. 208)زل األئمة األربعة ص منا   (1)

 (. 087)مناقب اإلمام أمحد ص : ينظه   (2)

 (. 087)املناقب ص  (3)  

 (. 000/ 11)، السري (087ا  042)املناقب ص : ، وينظه(1305/ 5)تاريخ اإلسالم    (4)

 (. 000/ 11)السري    (5)
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ْث هناكفيام قر )) :قال الُعيرهْمي عر ضر ْث بأدادر ور  ،فولهتا  أما  ،ونشأ هباا ،ِدمر

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

 ،فتأخذ أما  بثهابا  ،وربام كاّن يهيد البرور يف احلديث ،وعيم  ب  متوافهاً  ،غزيهاً 

ُف وكاّن يف الُرتَ  ،أو حتا يصبحوا ،حتا يؤذيّن الناس :وتقول ا  وهو غالم ُيْعهر

 . (1)((فضي 

كنُث وأنا ُغيراهيم )) :قال أبو عبد اهلل :وقد حرا حالر  بنفس  فقال املُهوذي

 ا ومراّن الُرتَا  ،جممع الصحف ا ثم اختيفث إىل الديواّن ،أختيف إىل الُرتَا 

 . (2)((وأنا ابن أربع عرشة سنة

وكاّن  ،(3)سَث عرشةر سنة فسمع  وهو ابن ،وقد بَره اإلمام بطيب احلديث

ثم  ،القايض أبو يوسف صاحُب اإلمام أيب حنهفة أولر شهخ ل  يرتب عن  احلديث

 . لزم شهخ  هشهم بن بشري من سنة تسع وسبعني حتا ثالث وثامنني

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

ويف  ،حال اجلهابذة أينام حُيوا ،نهم وأفادوالتقا بالشهوخ فاستفاد كثريًا م ،العيم

ّن رئهٌس ليتحصهل ،أيي مراٍّن نزلوا ولقا  األئماة  ،وعيوي اإلسناد ،والهحية مروي

ثًا حتا يهحل ،احلَفاظ ُد الهجل حمدي  . بل كاّن ال ُيعر

                                                
 (. 53)املناقب ص ، (03)سرية اإلمام أمحد ص : وينظه(. 42/ 1)املنه  األمحد    (1)

 (. 185/ 11)، السري (77)املناقب ص : ينظه   (2)

 (. 01)سرية اإلمام أمحد ص : ينظه   (3)
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اّم الناس يسمع منهم :وقد قال هو عن رحية طالب احلديث  . (1)يهحُل ُيشر

ثم رحل بعدها  ،ومرانًا الروفة ،زمانًا سنة ثالث وثامننيوكاّن مبدأ رحيت  

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

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

بهَنهاا إىل أقطاار كثارية  اا أيضااً  ا ورحل ،قد ح  ثالث مها  ماشهًا عىل قدمه 

 ،والساواحل ،والشااما  ،سافهُ  يف طيب العيم والسانَة إىل الثأاور)) :بقول 

وأر   ،والعهاقني مجهعاً  ،والهمن ،واحلجاز ،واملدينة ،ومرة ،واجلزائه ،واملأه 

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

 ،هباافولدتا  ونشاأ  ،قدمث ب  أم  بأداد وهاي حامال)) :وقال اخلطهب

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

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

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

 ،والشاام ،الاهمنو ،واملديناة ،ومراة ،والبرصاة ،ثام رحال إىل الروفاة ،بأداد

 . (4)((وكتب عن عيام  كل بيد ،واجلزيهة

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

 (. 88)الهحية يف طيب احلديث ليخطهب ص : ينظه   (1)

 (. 42/ 1)، واملنه  األمحد (132/ 1)طبقا  احلنابية : ينظه   (2)

 (. 21/ 6)تاريخ بأداد    (3)

 (. 132/ 1)طبقا  احلنابية : ، وينظه(76)املناقب ص    (4)

20
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 . وغريمها ،إىل بعض الشهوخ كجهيٍه الَضبيي وحيها بن حيها

 . وخهج يف مجية منها ماشهاً  ،وقد كاّن يف رحالت  يعاين املشاَق والصعا 

ُسوس ماشهًا عىل قدمها )) :قال ابن  عبد اهلل وخاهج إىل  ،خهج أيب إىل طرهر

 . (1)((الهمن ماشهاً 

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

ملا قدم أمحد بن حنبل مان )) :فقد قال أمحد الَدْورقي ،كاّن يستيذ هذه املصاعب

ب والتَعربوقد تبنّي  ،عند عبدالهزاق رأيُث ب  شحوبًا بمرة فرَيمتُا   ، عيه  النَصر

  .(2)((هنيي فهام استفدنا من عبد الهزاق :فقال

ماا أخارب با  ابنا   ،ومما يدل عىل شدة حهص  عالوًة عىل رحالت  العيمهة

ةً )) :فقال صالح أناثر بيأاثر هاذا  !يا أبا عبد اهلل :فقال ،رأى رجٌل مع أيب حِمرْبر

 . (3)((مع املحربة إىل املقربة :قالف ؟وأنثر إمام املسيمني ،املبيغ

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

  :والتالميذ ،أشهر الّشيوخ :املطلب الرابع

م  ،واتسعث رقعة البيداّن التاي دخيهاا ،كيام كثه  رحية العامل ماع الانَهر

                                                
 (. 211، 122/ 11)، السري (228/ 5)، تاريخ دمشق (187/ 2)حيهة األولها  : ينظه   (1)

 (. 215/ 11)سري أعالم النبال  : ينظه   (2)

 (. 55)املناقب ص : ينظه (3)  

 (. 55)املناقب ص : ينظه   (4)
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ث ما شئث عن  ،واجِلدي واملثابهة والتبرري بالطيب وهرذا هم  ،كثهة شهوخ فحدي

ُشُق إحصااؤها ،فهم أعداٌد يطول ذكهها ،شهوخ أيب عبد اهلل كاام قاال   وأسام  ير

 . (1)اخلطهب

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

فره عىل تحصهي  الزماّنر الطويل ،البعهد ٍٍ حتاا  ،وترور ومل يتشاغل برسٍب وال نراا

 . (2)((ا أرادبيغ من  م

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

وتحَصل أَّن عددهم  ،والذهبي يف سري أعالم النبال  ،واملزي يف التهذيب ،املناقب

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

 . أو ترهار ،أو تداخل ،من تصحهف

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

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

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

طاي يف إكاامل وعن ابن اجلوزي نقل ُمُأيْ  ،(4)ورَتبهم عىل حهوف املعجم ،واحدة

                                                
 (. 21/ 6)تاريخ بأداد : ينظه   (1)

 (. 87)مناقب اإلمام أمحد ص    (2)

 . بترصف يسري جداً ( 15)املصعد األمحد ص   ( 3)

 (. 81ا  58)مناقب اإلمام أمحد ص    (4)
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 . هتذيب الرامل

 . (1)(شهخاً  124)وذكه املزي يف هتذيب الرامل 

فعدة )) :وقال الذهبي عن شهوخ  يف املسند بعد أّن ذكه ستة وثامنني شهخاً 

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

مما أكسب  ،وفنوّن خمتيفة ،وكاّن شهوخ  من العيام  واألئمة يف عيوم شتا

نَاً  ففههم أئمة النقد وأطبا  عيال  ،وجمتهدًا مطيقاً  ،اإلمام وأفاده أّن يروّن عاملًا ِمفر

ويربز منهم وييماع فقهاا  املحادثني  ،ومنهم املفّرسوّن وعيام  التأويل ،احلديث

 . واشتهه  طائفة أخهى بالزهد والعبادة والديانة ،وأساطني الفهم والدراية

  :فمن أشهر شيوخه

هَةإسامـ  1  . (3)عهل ابن ُعير

 . (4)اإلمام الشافعيـ  2

                                                
 (. 773ا  704/ 1)   (1)

 (. 15)املصعد األمحد ص : ، وينظه(181/ 11)السري    (2)

َهة األسدي موالهم، أباو برشا ا: هو   (3) َهاة ابن إبهاههم بن مقسم ابن ُعير لبرصاي، مشاهور باابن ُعير

َهة سهد املحدثني: ))وهي أم ، كاّن ثقة ورعًا تقهًا، قال شعبة كااّن : ))، وقال ابان معاني((ابن ُعير

، (20/ 0)هتاذيب الراامل : ينظاه. ه120، تاويف سانة ((ثقة مأمونًا صدوقًا مسياًم ورعاًا تقهااً 

 (. 723)يب ، التقه(053)، الراشف (134/ 2)، السري (022/ 1)التذكهة 

 (. 56)ستأيت ل  تهمجة مفَصية يف ص    (4)
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21 

 . (1)جهيه بن عبد احلمهدـ  3

 . (2)روٍ بن عبادةـ  4

 . (3)سفهاّن بن عههنةـ  5

 . (4)سيهامّن بن حه ـ  6

                                                
جهيه بن عبد احلمهد بن ُقْهط الضبي القايض، أبو عبد اهلل الهازي، ثقة متفق عيه ، صاحهح : هو   (1)

، (573 /7)هتذيب الرامل : ينظه. ه188كاّن يف آخه عمهه هيم من حفظ ، تويف سنة : الرتا ، وقهل

 (. 227)، التقهيب (441)، الراشف (2/ 2)لسري ، ا(262/ 1)تذكهة احلفاظ 

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

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

، صانَف ((روٍ بن عبادة: م صنَفوا، ثم حَدثوا، منهماحلديث، مل ُيْشأيوا عن ، نشؤوا، فطيبوا، ث

، (072 /1)، التاذكهة (208/ 2)هتذيب الرامل : ينظه. ه235كتبًا يف السنن واألحرام، تويف سنة 

 (. 1240)، التقهيب (1520)، الراشف (732/ 2)السري 

وأحاد األئماة احلفااظ  ابن أيب عمهاّن اهلاليل موالهم، أبو حممد نزيل مرة، شهخ احلجااز،: هو   (3)

هتاذيب : ينظه. ه128، تويف سنة ((ما رأيث أحدًا أعيم بالسنن من : ))الربار املتقنني، قال أمحد

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

 (. 2767)التقهيب 

داد وتاوىل القضاا  فههاا، وهاو ابن بجهل األزدي الواشحي، أبو أيو  البرصي، سرن بأ: هو   (4)

. ه227إمام من األئمة، كاّن ال يدلس، ثقة حجة، وصف بأن  ال حيدث إالَ عن ثقة، تاويف سانة 

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

 (. 2563)، التقهيب (2342)
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21 

 . (1)شبابة بن سَوارـ  7

 . (2)عبد الهمحن بن مهديـ  8

 . (3)عبد الهزاق الصنعاينـ  9

 . (4)عَفاّن بن مسيمـ  11

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

، (061/ 1)، تاذكهة احلفااظ (070/ 12)هتاذيب الراامل : ينظاه. ه237بعضهم، تويف سنة 

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

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

، تاويف ((ما رأيث أعيام منا : ))الهجال، وكاّن رأسًا يف العيم والعمل، قال ابن املدينيعارف ب

، (122 /2)، الساري (022/ 1)، تاذكهة احلفااظ (703/ 14)هتذيب الراامل : ينظه. ه128سنة 

 (. 7377)، التقهيب (0020)الراشف 

 حلاااف  العاَلمااة و برااه احلمااريي مااوالهم، اااباان مَهااام باان نااافع الصاانعاين، أباا: هااو   (3)

 صاحب التصانهف، التي أشههها املصنف، رحل إله  األئمة، كااّن ثقاة مان أوعهاة العيام، إالَ 

 هتااذيب الرااامل : ينظااه. ه211أناا  تأاارَي قيااهاًل يف آخااه عمااهه، وكاااّن يتشااهع، تااويف ساانة 

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

(7322 .) 

، وقد ((لزمت  عرش سنني: ))ابن عبد اهلل الصَفار، أبو عثامّن البرصي، نزيل بأداد، قال أمحد: هو   (4)

، (163/ 23)هتاذيب الراامل : ينظاه. ه212أكثه عن  اإلمام جدًا، ثقة ثبث حاف ، تويف سانة 

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

(7652 .) 
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22 

نْي ـ  11  . (1)الفضل بن ُدكر

 . (2)حممد بن جعفهـ  12

 . (3)مه بن سيهامّن التهميمعتـ  13

هْم بن بشريـ  14  . (4)ُهشر

                                                
 ، ثقاة ((ثقاة، كااّن يقظااّن يف احلاديث عارفاًا با : ))أبو نعهم املالئاي الراويف، قاال أمحاد: هو   (1)

 هتااذيب الرااامل : ينظااه. ه212: ، وقهااله218ثبااث حجااة، يقااارّن بااابن عههنااة، تااويف ساانة 

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

(5706 .) 

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

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

، الساري (033/ 1)، تذكهة احلفاظ (5/ 25)هتذيب الرامل : ينظه. ه127: ، وقهله122سنة 

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

ما كاّن أحف  من معتمه بان سايهامّن، : ))ابن طهخاّن التهمي، أبو حممد البرصي، قال أمحد: هو   (3)

: ينظاه. ه184، ثقة مرثه من احلديث، تويف سانة ((قَل ما كنا نسأل  عن يشٍ  إالَ عنده فه  يش ٌ 

، الراشااف (744/ 8)، السااري (266/ 1)، تااذكهة احلفاااظ (253/ 28)هتااذيب الرااامل 

 (. 6800)، التقهيب (5576)

الُسيرمي، أبو معاوية الواسطي، حمدث بأداد، من احلفاظ األثبا  املتقنني، إالَ أن  كاّن كثاري : هو   (4)

هتاذيب : ينظه. ه180التدلهس واإلرسال اخلفي، ومن أحف  الهواة حلديث الثوري، تويف سنة 

، (5242)، الراشااف (284/ 8)، السااري (278/ 1)تااذكهة احلفاااظ ، (242/ 03)الرااامل 

 (. 4062)التقهيب 
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حممد بن جعفه اهلذيل موالهم، أبو عبد اهلل البرصي املعهوف بأندر، أحف  الناس حلاديث : هو   (2)

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

، الساري (033/ 1)، تذكهة احلفاظ (5/ 25)هتذيب الرامل : ينظه. ه127: ، وقهله122سنة 

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

ما كاّن أحف  من معتمه بان سايهامّن، : ))ابن طهخاّن التهمي، أبو حممد البرصي، قال أمحد: هو   (3)

: ينظاه. ه184، ثقة مرثه من احلديث، تويف سانة ((قَل ما كنا نسأل  عن يشٍ  إالَ عنده فه  يش ٌ 
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الُسيرمي، أبو معاوية الواسطي، حمدث بأداد، من احلفاظ األثبا  املتقنني، إالَ أن  كاّن كثاري : هو   (4)

هتاذيب : ينظه. ه180التدلهس واإلرسال اخلفي، ومن أحف  الهواة حلديث الثوري، تويف سنة 
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 . (1)وكهع بن اجلَهاٍـ  15

 . (2)حيها بن سعهد القطاّنـ  16

 . (3)يزيد بن هاروّنـ  17

 . (4)أبو داود الطهال ـ  18

                                                
ما رأيث أوعاا : ))وكهع بن اجلَهاٍ بن ميهح الهؤايس، أبو سفهاّن الرويف احلاف ، قال أمحد: هو   (1)

: وقهل، ه126، وقد أكثه اإلمام عن  يف مسنده جدًا، تويف سنة ((ليعيم من وكهع، وال أحف  من 

، (173 /2)، السااري (036/ 1)، تااذكهة احلفاااظ (762/ 03)هتااذيب الرااامل : ينظااه. ه124

 (. 4767)، التقهيب (6356)الراشف 

ابن فُهوخ، أبو سعهد التمهمي البرصي، احلاف  أحد األعالم، ومان أئماة النقاد يف اجلاهٍ : هو   (2)

ثقة، كاّن الثوري يتعجاب  ، كاّن ال حيدث إال عن((ما رأيث بعهني مثي : ))والتعديل، قال أمحد

، الساري (228/ 1)، التاذكهة (022/ 01)هتذيب الرامل : ينظه. ه128من حفظ ، تويف سنة 

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

ابن زاذاّن الُسيرمي موالهم، أبو خالد البرصي، كاّن ثقة ثبتًا، متعبدًا متنسرًا، حسن الصالة : هو   (3)

هتاذيب الراامل : ينظاه. ه236، تويف سنة ((كاّن حافظًا ليحديث: ))إلمام أمحدجدًا، قال عن  ا

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

(4872 .) 

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

. ه237: ، وقهاله230ث، بسبب اترال  عىل حفظ  أحهاناًا، تاويف سانة حاف ، غيط يف أحادي

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

 (. 2565)، التقهيب (2382)
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 . (1)أبو عاصم النبهلـ  19

 . (2)أبو معاوية الرضيهـ  21

  :وأما ما يتعلق بتالميذه وطالبه

الأفري فيا  مان التالمهاذ فإذا كاّن لإلمام من الشهوخ العدد الرثري واجلم 

 ،وطار  عند أهل اخلالف والوفااق ،فقد طبَقث شههت  اآلفاق  أضعاف ذلك

بال قصاده العياام   ،فهحل إلها  طاال  العيام ،السهام بعد املحنة وفك الوثاق

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

 . (3)د  والسمث والورع والصالٍوقاصد حسن األ ،الفق  والفهم

                                                
الضحاك بن خميد بن الضحاك بن مسيم الشهباين، أبو عاصم النبهال البرصاي، إماام ثباث : هو   (1)

ما دَلسث قط، وما اغتبث أحدًا منذ عيمث : ))عيه  زهدًا وعياًم وديانة وإتقانًا، قال حجة، متفق

، (066/ 1)، التاذكهة (281/ 10)هتذيب الرامل : ينظه. ه210، تويف سنة ((أَّن الأهبة حهام

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

لرويف، من أحف  الناس حلديث األعمش، وربام وهام حممد بن خازم، أبو معاوية الرضيه ا: هو   (2)

. ه125، تويف سنة ((لزمث األعمش عرشين سنة: ))يف حديث غريه، وقد رمي باإلرجا ، قال

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

 (. 5848)، التقهيب (7816)

أَّن الذين قصدوا أمحاد لهساتفهدوا (: 612/ 2)يف املدخل املفَصل وقد ذكه الشهخ بره أبو زيد    (3)

طياب الهواياة، وتيقاي السانة، : الصنف األول: من  وينهيوا من عيم  كانوا عىل أربعة أصناف

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

 . املستفتوّن من عامة املسيمني
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الأفري فيا  مان التالمهاذ فإذا كاّن لإلمام من الشهوخ العدد الرثري واجلم 
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الضحاك بن خميد بن الضحاك بن مسيم الشهباين، أبو عاصم النبهال البرصاي، إماام ثباث : هو   (1)
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 (. 2227)، التقهيب (2706)، الراشف (783/ 2)السري 

لرويف، من أحف  الناس حلديث األعمش، وربام وهام حممد بن خازم، أبو معاوية الرضيه ا: هو   (2)

. ه125، تويف سنة ((لزمث األعمش عرشين سنة: ))يف حديث غريه، وقد رمي باإلرجا ، قال

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

 (. 5848)، التقهيب (7816)

أَّن الذين قصدوا أمحاد لهساتفهدوا (: 612/ 2)يف املدخل املفَصل وقد ذكه الشهخ بره أبو زيد    (3)

طياب الهواياة، وتيقاي السانة، : الصنف األول: من  وينهيوا من عيم  كانوا عىل أربعة أصناف

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

 . املستفتوّن من عامة املسيمني

29

 المدخل إلى شخصية اإلمام أحمد رحمه اهلل تعالى

25 

فاهام  اا وقد كاّن جيتمع يف جميس  ،ويظهه ذلك جيهًا يف كثهة من روى عن 

والباقي يتعيموّن  ،أقُل من مخس مئة يرتبوّن ،زها  مخسة آالف أو يزيدوّن ا قهل

 . (1)من  حسن األد  والسمث

وهيم وال  ،ال حُيصههم عددٌ )) :قال الرشيف أبو جعفه عن تالمهذ اإلمام حير

أكثههم  ،وروى الفق  عن  أكثه من مئتي نفس ،أو يزيدوّن ،ولعيهم مئُة ألف ،بيدٌ 

 . (2)((أئمٌة أصحاُ  تصانهف

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

ُة الفق  منهم عن  أكثه من عرشين ومئة نفس ير قر فًا بهنام ذكه املرْهداوي منهم نهي  ،(3)ونر

 . (4)وثالثني ومئة

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

 ،عبادالهمحن بان مهادي :وقد أخذ عـن اإلمـام بعـشي شـيوخه ومـنهم

وحيها  ،ويزيد بن هاروّن ،ووكهع بن اجلهاٍ ،والشافعي ،وعبدالهزاق الصنعاين
                                                

، وقد مجع اخلالل جز ا يف تسامهة الاهواة عان (016/ 11)، والسري (214)املناقب ص : ينظه   (1)

 (. 180/ 11)اإلمام، وعَد فه  مجية من شهوخ ، وأقهان   كام يف السري 

 (. 83ا  42)صفة الفتوى البن محداّن ص : ينظه   (2)

 (. 45/ 1)املنه  األمحد ليعيهمي : ، وينظه(15/ 1)الطبقا     (3)

 (. 712ا  022/ 03)اإلنصاف    (4)

ا  612/ 2)، وينظه يف هذا ما قهره العاَلمة بره أبو زيد يف املادخل (177ا  125)املناقب ص    (5)

622 .) 
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  .(1)وغريهم ،بن آدما

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

اري ،وعِّل بن املديني ،بن معنيا وزياد  ،واحلسني بن منصور ،وأمحد بن أيب احلرور

هْم ،بن أيو ا  . وعبدالهمحن بن إبهاههم املعهوف بُدحر

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

وقد أكثاها عنا  الساهام  ،وأبو داود ،ومسيم ،سطةالصحهح حديثني أحُدمها بوا

 . رووا عن  يف كتبهم بواسطة ،وابن ماج  ،والرتمذي والنسائي ،األخري

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

 . (3)إبهاههم احلهيبـ  1

 . (4)األثهمـ  2
                                                

 (. 127ا  115)مناقب اإلمام أمحد ص : ينظه   (1)

 (. 651ا  612/ 2)املدخل املفَصل : ينظه   (2)

، كااّن إماماًا يف مجهاع ه128، أبو إسحاق احلاهيب، ولاد سانة إبهاههم بن إسحاق بن بشري: هو   (3)

الفنوّن، متقنًا مصنفًا حمتسبًا عابدًا زاهدًا، نقل عن اإلمام مسائل كثرية، وهو من أجية أصاحاب ، 

تااريخ : ينظه. ه285غهيب احلديث، واملناسك، ودالئل النبوة، وغريها، تويف سنة : ومن آثاره

، (587/ 2)، التااذكهة (612، 124)، املناقاب ص (218/ 1)، الطبقاا  (522/ 6)بأاداد 

 (. 032/ 1)، املنه  األمحد (211/ 1)، املقصد األرشد (056/ 10)السري 

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

  مام مسائل كثارية، ورَتبهاا عاىل األباوا ،احلديث، كاّن إمامًا جيهاًل وحافظًا يقظًا، نقل عن اإل

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

 . (2)إسامعهل الشالنجيـ  4

 . (3)حه  الرهماينـ  5

 . (4)احلسن بن ثوا ـ  6

                                                
، هتاذيب (621، 126)، املناقاب ص (162/ 1)، طبقاا  احلنابياة (225/ 6)تاريخ بأاداد  =      

، (161 /1)، املقصاد األرشاد (620/ 12)ري ، الس(543/ 2)، تذكهة احلفاظ (746/ 1)الرامل 

 (. 273/ 1)املنه  األمحد 

، خدم اإلمام وهاو ه218إسحاق بن إبهاههم بن هانئ، أبو يعقو  النهسابوري، ولد سنة : هو   (1)

، ((كاّن أخا دين وورع، ونقل عن أمحد مسائل كثرية ستة أجازا : ))ابن تسع سنني، قال اخلاَلل

، (22)، املناقاب ص (287/ 1)، الطبقاا  (737/ 4)تاريخ بأاداد  :ينظه. ه245تويف سنة 

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

عنده مسائل كثرية، ماا أحساب : ))إسامعهل بن سعهد، أبو إسحاق الشالنجي، قال اخلاَلل: هو   (2)

روى هذا، وال أشبع، وال أكثه مساائل منا ، أحدًا من أصحا  أيب عبد اهلل روى عن  أحسن مما 

، (240 /1)الطبقاا  : ينظاه. ه203، تاويف سانة ((وكاّن عاملًا بالهأي، كبري القدر عندهم، معهوفاً 

 (. 40/ 2)، املنه  األمحد (261/ 1)، املقصد األرشد (128)املناقب ص 

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

، التذكهة (102)، املناقب ص (088/ 1)الطبقا  : ينظه. ه283ورحل يف الطيب، تويف سنة 

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

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

تااريخ : ينظاه. ه268، تويف سانة ((إين أفيش إلهك ما ال أفيش إىل ولدي، وال إىل غريهم: ))ل 

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

 . (2)ابن  صالحـ  8

 . (3)راوية املسند ،ابن  عبد اهللـ  9

 . (4)عِّل بن سعهد النسويـ  11

 . (5)الفضل بن زيادـ  11
                                                

 (. 255/ 1)املنه  األمحد      =  

ين، ابن عم اإلمام، وهو ثقاة ثباث، مان حفااظ حنبل بن إسحاق بن حنبل، أبو عِّل الشهبا: هو   (1)

بمساائل  احلديث، سمع املسند من اإلمام، ل  مسائل شبَهها اخلاَلل يف حسانها وإشاباعها وجودهتاا

، (080/ 1)الطبقاا  : ينظه. ه240الفتن، وحمنة اإلمام أمحد، تويف سنة : األثهم، ل  كتب منها

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

 (. 267/ 1)، املنه  األمحد (065/ 1)األرشد 

 . تقدمث تهمجت    (2)

 . تقدمث تهمجت    (3)

كبري القدر، صااحب حاديث، : ))عِّل بن سعهد بن جهيه النسوي، أبو احلسن، قال اخلاَلل: هو   (4)

الطبقاا  : ينظاه((. د اهلل جازأين مساائلكاّن يناظه أبا عبد اهلل مناظهة شافهة، روى عن أيب عب

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

 (. 100/ 2)املنه  األمحد 

كاّن مان املتقادمني عناد أيب : ))الفضل بن زياد، أبو العباس القطاّن البأدادي، قال اخلاَلل: هو   (5)

اهلل   يعهف قدره ويرهم ، وكاّن يصِّل بأيب عبد اهلل، فوقاع لا  عان أيب عبادعبد اهلل، وكاّن أبو عبد اهلل

، مناقاب اإلماام (188/ 2)، الطبقاا  (003/ 17)تاريخ بأداد : ينظه((. مسائل كثرية جهاد

 (. 178/ 2)، املنه  األمحد (012/ 2)، املقصد األرشد (108)أمحد ص 
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  .(1)الروس ـ  12

 . (2)مهنا الشاميـ  13

 . (3)املهموينـ  14

 . (4)يعقو  بن ُبْختراّنـ  15

                                                
، دَوّن مساائل ه143يعقو  املهوزي، ولد سنة  إسحاق بن منصور بن هبهام الروس  أبو: هو   (1)

كثرية عن اإلمام أمحد وعن ابن راهوي ، فيام بيأ  أَّن أمحد رجع عان تياك املساائل، وضاعها يف 

جها ، ومحيها عىل ظههه، وخهج راجاًل إىل بأداد، وعه  خطوط أمحد عيه  فأقَه ل  هبا ثانهًا، 

، املناقاب (030/ 1)، الطبقاا  (085/ 4)داد خ بأااتاري: هاينظ. ه251تويف بنهسابور سنة 

، املقصاد األرشاد (258/ 12)، سري أعالم النابال  (527/ 2)اظ اهة احلفا، تذك(615)ص 

 (. 212/ 1)، املنه  األمحد (252/ 1)

مهنا بن حيها الشامي أبو عبد اهلل الُسيرمي، نقل عن اإلمام مساائل، وكااّن اإلماام يرهما ، : هو   (2)

صاحبث أباا عباد اهلل فتعيماث منا  العيام، واألد ، : ))ق الصاحبة، قاال مهنااويعهف ل  ح

، لزم اإلمام ثالثًا وأربعني سنة، ورحل مع  إىل عبد الهزاق، وصاحب  إىل أّْن ((واكتسبث ب  ماالً 

، 172)، مناقب اإلمام أمحاد ص (702/ 2)، الطبقا  (058/ 15)تاريخ بأداد : ينظه. ما 

 (. 161/ 2)، املنه  األمحد (70/ 0)، املقصد األرشد (614

، عامل الهقاة ه181عبد امليك بن عبد احلمهد بن مههاّن املهموين أبو احلسن الهقي، ولد سنة : هو   (3)

يرهما ،  ومفتهها يف زمان ، من جية أصحا  أمحد، وسمع من  مسائل كثرية حساّن، وقد كاّن اإلماام

، 105)، املناقاب ص (22/ 2)الطبقاا  : هينظ. ه247وصص  بام ال ص  ب  غريه، تويف سنة 

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

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

 =  اراً او يوسف، كاّن من الصاحلني الثقا ، وكاّن جااّن، أبان ُبْختر ااق بايعقو  بن إسح: هو   (4)
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 . (1)أبو بره املُهوذيـ  16

 . (2)أبو داود السجستاينـ  17

 . (3)أبو زرعة الدمشقيـ  18

                                                
تااريخ بأاداد : ينظاه. ة كثرية يف الورع مل يهوهاا غاريها  مسائل صاحلا عبد اهلل، وروى عنأليب=       

، املنه  (121/ 0)، املقصد األرشد (170)، املناقب ص (557/ 2)، الطبقا  (725/ 16)

 (. 145/ 2)األمحد 

، كاّن ه233سنة  أمحد بن حممد بن احلجاج بن عبد العزيز، أبو بره املُهوذي، ولد يف حدود: هو   (1)

املقدم من أصحا  اإلمام، ومن أقههبم إله   لورع  وفضي ، وكاّن اإلماام ياأنس با ، وينبساط 

إله ، وهو الذي توىَل إغامض  ملا ما  وغَسي ، وقد روى عن اإلمام مسائل كثرية جدًا، تويف سنة 

، (104/ 1) ، الطبقاا (137/ 6)تااريخ بأاداد : ينظاه. ، ودفن عند ِرْجل قرب اإلمامه245

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

 (. 252/ 1)املنه  األمحد 

اإلمام املحدث سيهامّن بن األشعث بن برش بن شَداد األزدي، أباو داود السجساتاين، ولاد : هو   (2)

عان اإلماام مساائل كثارية يف  ، صاحب السنن، رحل وطَوف ومجع وصنَف، روىه232سنة 

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

، (055/ 11)، هتذيب الرامل (181، 100)، املناقب ص (724/ 1)الطبقا  : ينظه. ه245

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

(1 /246 .) 

، إمام ه233عبد الهمحن بن عمهو بن صفواّن النرصي، أبو زرعة الدمشقي، ولد قبل سنة : هو   (3)

حاف ، عارف بالهجال واحلديث، وقد سمع من أمحد وابان معاني كثاريًا، وسامع مان اإلماام 

 =  د املعيية،افوائالتاريخ، وال:   من الرتباة  كام قال اخلاَلل، ولاة حمرماخاصة مسائل مشبع
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  .(1)أبو طالب املشراينـ  19

 . (2)أبو القاسم البأويـ  21

  :املنزلة واملكانة :املطلب اخلامس

 ،يف عيما  وساعت  ،منزلة هذا اإلمام وثنا  العيام  عيه  أكثه من أّْن حيرص

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

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

تسنم بسببها مراناًة  ،فضائل وحمامد كثرية ا بفضل اهلل وتوفهق  ا فقد مجع ،ذلك

  .وجعل اهلل ل  لساّن صدق يف اآلخهين ،رفهعًة يف األمة

                                                
، هتاذيب الراامل (105)، املناقاب ص (40/ 2)الطبقاا  : ينظاه. ه283وغريمها، تويف سنة  =      

، (133/ 2)، املقصاد األرشاد (011/ 10)، السري (627/ 2)، تذكهة احلفاظ (031/ 14)

 (. 221/ 1)املنه  األمحد 

م يرهم  ويعظم ، كااّن رجااًل صااحلًا فقاريًا، أمحد بن محهد، أبو طالب املشراين، كاّن اإلما: هو   (1)

تااريخ بأاداد : ينظاه. ه277صبورًا عىل الفقه، وقد روى عن اإلمام مسائل كثرية، تاويف سانة 

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

 (. 124/ 1)املنه  األمحد 

عزيز بن املهزباّن بن سابور، أبو القاسم البأاوي، بأادادي الادار عبد اهلل بن حممد بن عبد ال: هو   (2)

، إمام حاف  حجاة، سامع العيام ه210واملولد، وهو ابن أخث اإلمام أمحد بن منهع، ولد سنة 

تااريخ بأاداد : ينظاه. ه014مبرهًا، روى عن اإلمام كتا  األرشبة، ومسائل فقههة، تويف سنة 

، املقصاد (773/ 17)، الساري (404/ 2)احلفااظ  ، تذكهة(03/ 2)، الطبقا  (025/ 11)

 (. 006/ 1)، املنه  األمحد (72/ 2)األرشد 
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وماا خَيفاُث هباا أحادًا  ،خهجُث من بأاداد)) :فقد قال اإلمام الشافعي

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

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

ماا رأيتُهاا يف  ،كاّن يف أمحدر بن حنبل سُث خصال)) :وقال حيها بن معني

امِل قط وكااّن  ،وكاّن زاهداً  ،وكاّن ورعاً  ،وكاّن عاملاً  ،وكاّن حافظاً  ،كاّن حمدثاً  :عر

  .(3)((قالً عا

واهلل ما نقوى  ،أراد الناس منَا أّْن نروّن مثل أمحد بن حنبل)) :وقال أيضاً 

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

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

  .(5)((أمحد

فسمعُث أبا  ،بالبرصة ملا ُُضِ ر أمحد بن حنبل ُكنَا)) :وقال اإلمام البخاري

 . (6)((لو كاّنر أمحُد يف بني إرسائهل لراّن ُأْحدوثة :الولهد الطهال  يقول

 :اا أحد تالمهذ ابن عيهة ولهس اإلمام املشاهور ا وقال عبد اهلل بن املبارك

                                                
 (. 125/ 11)، سري أعالم النبال  (73/ 1)الطبقا  : ينظه   (1)

 (. 26)املناقب ص : ينظه   (2)

 (. 738/ 17)البداية والنهاية : ينظه   (3)

 (. 732/ 17)البداية والنهاية : ينظه   (4)

 (. 035/ 11)السري : ينظه (5)  

 (. 736/ 17)، البداية والنهاية (133)املناقب ص : ينظه (6)  
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هَة فتريم إنساّن فضحك بعضنا))  ،وثرَم أمحد بن حنبل ،كنُث عند إسامعهل بن ُعير

أتضاحروّن وعنادي أمحاد ابان  :فقاال ،هل فوجدناه غضاباّنفأتهنا إسامع: قال

 . (1)((؟حنبل

يعني أن  شا  مل يظهه  ا ما رأيُث أسود الهأس)) :وقال أبو زرعة الهازي

وال أعيام بفقها  ومعانها  مان أيب ملسو هيلع هللا ىلص أحف  حلاديث رساول اهلل  ا فه  الشهب

  .(2)((أمحد بن حنبل ،عبداهلل

 ؟وما يادريك :فقهل ل  .حديث كاّن أمحد حيف  ألف ألف)) :وقال أيضاً 

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

 . (4)((يف سعة عيم أيب عبد اهلل

وأرْيٍش  :قالوا ل  .ما رأيث مثل أمحد بن حنبل)) :وقال عبد الوَها  الوَراق

ْن رأيث ُسِئلر عن ساتني  رجٌل  :قال ؟الذي باّن لك من عيم  وفضي  عىل سائه مر

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

يف الدين ما كااّن )) :ا وقد ذكه اإلمام أمحد يوماً  ا وقال أبو عمه النَحاس

                                                
 (. 26)املناقب ص : ينظه (1)  

 (. 713/ 17)، البداية والنهاية (160)املناقب ص : ينظه   (2)

 (. 184/ 11)، السري (17/ 1)الطبقا  : ينظه   (3)

 (. 184/ 11)السري    (4)

 (. 17ا  10/ 1)لطبقا  ا: ينظه   (5)
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34 

ه ر ه ،أرْبرصر ر ه ،وعن الدنها ما كاّن أرْصربر ر وبالصاحلني ما كاّن  ،ويف الزهد ما كاّن أرْخربر

ْث عيه  الدنها فأباها ،برهر وباملاضني ما كاّن أرْش  ،أرحْلرق    .(1)((والبدع فنفاها ،ُعِهضر

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

  .(2)((والصرب ،والزهد

ويف  ،ويف الفق  ،رأسًا يف احلديث ،كاّن أمحد عظهم الشأّن)) :وقال الذهبي

وكااّن مههباًا يف  ؟ظن بإخوان  وأقهانا فام ال ،أثنا عيه  خيق من خصوم  ،التَأُل 

ما هبُث أحادًا يف مساألة ماا هباث أمحاد بان  :حتا لقد قال أبو عبهد ،ذا  اهلل

 . (3)((حنبل

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

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

ألَّن   وهاي غاهض مان فاهض ،هذه نامذج يسرية من أقوال أهال العيامف

ً ليسنة  ،استقصا  مثل ذلك يطول ب  املقام يرامر ويرفي أبا عبد اهلل رشفًا أن  أصبح عر

إذا رأيثر الهجلر حيب أمحاد  :حتا قهل ،وحمنًة ملن خالف  أو تريم فه  ،وأصحاهبا

  .أمحد فاعيم أن  صاحب بدعة وإذا رأيثر الهجلر يبأض ،فاعيم أن  صاحب سنة

                                                
 (. 734/ 17)، البداية والنهاية (128/ 11)السري : ينظه   (1)

 (. 12/ 11)السري : ينظه   (2)

 (. 230/ 11)السري    (3)

 (. 080/ 17)البداية والنهاية    (4)



 رحمه اهلل تعالى اإلمام أحمد المدخل إلى شخصية
 

34 

ه ر ه ،أرْبرصر ر ه ،وعن الدنها ما كاّن أرْصربر ر وبالصاحلني ما كاّن  ،ويف الزهد ما كاّن أرْخربر

ْث عيه  الدنها فأباها ،برهر وباملاضني ما كاّن أرْش  ،أرحْلرق    .(1)((والبدع فنفاها ،ُعِهضر

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

  .(2)((والصرب ،والزهد

ويف  ،ويف الفق  ،رأسًا يف احلديث ،كاّن أمحد عظهم الشأّن)) :وقال الذهبي

وكااّن مههباًا يف  ؟ظن بإخوان  وأقهانا فام ال ،أثنا عيه  خيق من خصوم  ،التَأُل 

ما هبُث أحادًا يف مساألة ماا هباث أمحاد بان  :حتا لقد قال أبو عبهد ،ذا  اهلل

 . (3)((حنبل

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

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

ألَّن   وهاي غاهض مان فاهض ،هذه نامذج يسرية من أقوال أهال العيامف

ً ليسنة  ،استقصا  مثل ذلك يطول ب  املقام يرامر ويرفي أبا عبد اهلل رشفًا أن  أصبح عر

إذا رأيثر الهجلر حيب أمحاد  :حتا قهل ،وحمنًة ملن خالف  أو تريم فه  ،وأصحاهبا

  .أمحد فاعيم أن  صاحب بدعة وإذا رأيثر الهجلر يبأض ،فاعيم أن  صاحب سنة

                                                
 (. 734/ 17)، البداية والنهاية (128/ 11)السري : ينظه   (1)

 (. 12/ 11)السري : ينظه   (2)

 (. 230/ 11)السري    (3)

 (. 080/ 17)البداية والنهاية    (4)

39

 المدخل إلى شخصية اإلمام أحمد رحمه اهلل تعالى

35 

 ،حتا صار أهل العيم بعد ظهاور املحناة)): قال شهخ اإلسالم ابن تهمهة

 . (1)((وإالَ كاّن بِْدعهًا ،فمن وافق  كاّن ُسنيهاً  ،يمتحنوّن الناس ب 

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

إذ اجتمع مجاعة من العيام  يف جمياس   ها بن معنيصاِحب  األخ ي أيب زكهيا حي

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

لو جيسنا جميسانا بالثناا   ؟وكثهة الثنا  عىل أمحد تسترثه :فقال ابن معني .القول

  .(2)عيه  ما ذكهنا فضائي  برامهلا

  :(3)االمتحان واالبتالء :املطلب السادس

 ،لألقدام وتثبهتاً  ،اختباراً لإليامّن  واالبتال  سبهل الصاحلني ،املحنة سنَة األنبها 

وقد قَدر اليطهف اخلبري عاىل اإلماام حمناًا  ،ومتحهصًا ليصفوف ،وتقوية ليعزائم

 . وسوف أعه  بإجياز هلذه املحنة ،أشههها حمنة القول بخيق القهآّن ،متفاوتة

ومتهز عرصه  ،وأدرك ثامنهة من خيفائها ،ي العباسعاش اإلمام يف دولة بن

                                                
 (. 28/ 1)إعالم املوقعني : ، وينظه(550/ 5)جمموع الفتاوى    (1)

 (. 115)املناقب ص : ينظه   (2)

، وكتا  ذكه حمنة اإلمام أمحاد (25ا  80، 65ا  78)سرية اإلمام أمحد ص : ينظه يف خرب املحنة    (3)

، وحمنة اإلمام أمحاد ليمقاديس، ومناازل األئماة (126/ 2)حلنبل بن إسحاق، وحيهة األولها  

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

، (62)، واجلوهه املحَصل ص (020/ 17)، والبداية والنهاية (1360ا  1306/ 5)إلسالم ا

 (. 133/ 1)واملنه  األمحد 
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والبدعة  ،فالسنة ظاههة ،وكاّن الناس عىل عقهدة السيف ،بحهكة عيمهة مزدههة

ر احلااف  الاذهبي ذلاك  ،حتا حصل ما أحال احلالر إىل وبال ،مقموعة ويصاوي

 فيااَم  ،ودينهم قاائاًم يف خالفاة أيب براه وعماه ،كاّن الناس أمة واحدة)) :بقول 

قام رؤوس الرش  ،وانرّرس البا  ا ريض اهلل عن ا  عمه  استُشهد قفُل باِ  الفتنة

ثام  ،ومتاث وقعاة اجلمال ،وتفهقث الريمة ،عىل الشههد عثامّن حتا ُذبح صرباً 

ثم ظهاه  الاهوافض  ،وكّفه  سادةر الصحابة ،فظهه  اخلوارج ،وقعة ِصفيني

رياة ،والنواصب در ثام ظهاه  املعتزلاة  ،ويف آخاه زمان الصاحابة ظهاه  القر

مة بخهاساّن يف أثنا  عرص التابعني مع ظهاور السانة  ،بالبرصة واجلهمهة واملجسي

 ،فظهه املأموّن اخليهفة وكاّن ذكهًا مترياًم ل  نظه يف املعقول ،وأهيها إىل بعد املائتني

وخاَب  ،وقام يف ذلاك وقعاد ،وعَه  حرمة الهوناّن ،فاستجيب كتب األوائل

وآلر  ،فإن  كاّن كذلك ،بل والشهعة ،همهة واملعتزلة رؤوسهاورفعث اجل ،ووضع

رلر األمة عىل القول بخيق القهآّن  ،فيام يمهال ،واماتحن العياام  ،ب  احلال أّْن محر

فإَّن األمة ما زالث عىل أّن القهآّن  ،وخىَل بعده رشًا وبالً  يف الدين ،وهيك لعام 

حتاا نباغ هلام  ،عهفوّن غري ذلكال ي ،ووحه  وتنزيي  ا تعاىلا  العظهم كالم اهلل

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

ومل ترن اجلهمهة يظهاهوّن يف  ،فأنره ذلك العيام  ،وناقة اهلل ،كبهث اهلل ،ترشيف

 . (1)((فيام ويل املأموّن كاّن منهم وأظهه املقالة ،دولة املهدي والهشهد واألمني

                                                
 (. 62)، واجلوهه املحَصل ص (026/ 17)البداية والنهاية : ، وينظه(204ا  206/ 11)السري    (1)
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 (. 62)، واجلوهه املحَصل ص (026/ 17)البداية والنهاية : ، وينظه(204ا  206/ 11)السري    (1)
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قاَه  أهال البادع مان املعتزلاة ( ه128)أموّن ملَا توىل اخلالفاة سانة فامل

ْيل العاالَف وهاو مان رؤوس   واملتريمة والفالسفة ألن  كاّن تيمهذًا أليب اهلُاذر

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

أمحاد بان أيب دؤاد بامتحااّن  أقنع ( ه218)حتا كانث سنة  ،عىل الناس بالقوة

فأمه إسحاقر بن إبهاههم اخلزاعَي نائبرا   ،العيام  واألئمة عىل القول بخيق القهآّن

وقطاِع  ،فامتحنهم فمن مل يستجب أمه بحبس  وُضب  وعزلا  ،عىل بأداد بذلك

 . (2)رزق  من بهث املال

بان  وحيها ،حممد بن سعد :وهم ،ثم أمهه ثانهًة بامتحاّن أشخاٍص معهنني

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

ثم امتحن طائفة  ،فأجابوا مجهعًا خوفًا عىل أنفسهم ،فامتحنهم ،وخيف املخزومي

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

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

وقتهباة بان  ،وذَياال ابان اهلهاثم ،وعِّل بن أيب مقاتال ،وإسحاق بن أيب إرسائهل

فقد امتنعا  ،وحممد بن نوٍ ،فأجابوا أيضًا عدا إمام أهل السنة ،وسعدوي  ،سعهد

ُسوس ،فحبسهام أياماً  ،من القول بذلك وكااّن  ،ثم أمهه املأموّن أّن يهسيهام إله  بطرهر

                                                
، والساري (086ا  085) ب صا، واملناقا(62ا  02)محاد ليمقاديس ص أحمناة اإلماام : ينظه   (1)

 (. 026/ 17)، والبداية والنهاية (206/ 11)

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

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

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

ُسوس أقمنا أياماً  قد ماا   !يا أبا عبد اهلل :فقال يل ،رجل قد دخل عيهنافإذا  ،طرهر

ج ،فحمد  اهلل ا يعني املأموّن ا الهجل هر فاإذا رجال قاد دخال  ،وظننث أن  الفر

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

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

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

فُساِجنر  ،وبعد املأموّن توىل املعتصم ويف زمن  عظم األماه واشاتد الابال 

مهاوٌل  ونال  من األذى أمهٌ  ،وُُضِ ر ُضبًا شديدًا حتا ختيعث يداه ،اإلمام ببأداد

نحوًا  :وقهل ،ههاً وبقي يف السجن نحوًا من ثامنهة وعرشين ش ،وهو صابه حمتسب

يوم  وكاّن اخليهفة يهسل إله  كل ،وكاّن يصِّل وينام والقهد يف رجي  ،من ثالثني شههاً 

 ،وثبث ثبو  الهوايس ،من يناظهه فيم يستطهعوا ل  تحويالً وال رصفًا إىل بدعتهم

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

                                                
 (. 272/ 11)، السري (020ا  022)املناقب ص : ينظه (1)  

ا  026 /17)لنهاياة ، البداية وا(020ا  084)، املناقب ص (72ا  78)سرية اإلمام أمحد ص : ينظه   (2)

 (. 42ا  66)، اجلوهه املحصل ص (024

، البداياة والنهاياة (52ا  51)، حمنة اإلمام ليمقديس ص (02)ذكه حمنة اإلمام أمحد ص : ينظه    (3)

 (. 42ا  66)، اجلوهه املحصل ص (064ا  026/ 17)
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 (. 272/ 11)، السري (020ا  022)املناقب ص : ينظه (1)  

ا  026 /17)لنهاياة ، البداية وا(020ا  084)، املناقب ص (72ا  78)سرية اإلمام أمحد ص : ينظه   (2)

 (. 42ا  66)، اجلوهه املحصل ص (024

، البداياة والنهاياة (52ا  51)، حمنة اإلمام ليمقديس ص (02)ذكه حمنة اإلمام أمحد ص : ينظه    (3)

 (. 42ا  66)، اجلوهه املحصل ص (064ا  026/ 17)
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حتا يقف بنفس  عىل شدة يدي   وأمه برضب  بني ،وهدده وشتم  ،املعتصمذلك عىل 

 :حتا لقد قال أحد جالَدي  ا عيههم من اهلل ما يستحقوّن ا وهرذا صنعوا ،الرض 

برْث فهالً هلَدْت ُ  ،لقد ُضبُث أمحدر بنر حنبل ثامنني سوطاً ))   .(1)((لو ُُضِ

وأقام ببهت  يتعال  من آثار  ،أمه اخليهفة بإطالق ( ه221)ويف رمضاّن سنة 

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

 . (ه224)وبدأ بالتدريس والفتوى حتا ما  املعتصم سنة  ،اجلمعة واجلامعة

ِْيا  إىل املاأموّن إىل أّْن ُضبا   :وعيه  فمدة حبس  رمح  اهلل منذ أرْخاِذه ومحر

 . (2)وأربعة أشههاملعتصم وخىَل عن  سنتاّن 

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

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

اد إال أنا  أماه أالَ  ،ومل يتعه  لإلمام أمحاد، فأمه بامتحاّن األئمة واملؤذنني ،ُدؤر

 ،فااختفا اإلماام يف بهتا  ،يسرنر بأر  أو مدينة هو فههااوال  ،جيتمع إله  أحد

 . (3)(ه202)إىل أّن تويف الواثق سنة  ،واستمه ب  ذلك قهابة مخس سنني

                                                
ا  42) وهه املحصال ص، اجلا(723ا  024)، املناقاب ص (65ا  51)سرية اإلمام أمحد ص : ينظه   (1)

20 .) 

، الساري (101ا  40)د ليمقاديس ص اة اإلماام أمحاا، حمنا(728ا  721)ب ص ااملناقا: ينظه   (2)

 (. 730ا  024/ 17)، البداية والنهاية (260/ 11)

، الساري (145ا  166)ديس ص ا، حمناة اإلماام أمحاد ليمقا(704ا  722)املناقاب ص : ينظه   (3)

 (. 133ا  20)، اجلوهه املحصل ص (712ا  711/ 17)والنهاية ، البداية (267/ 11)
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 ،فخالف هن  أسالف  ،(ه202)ثم ويل األمه من بعده اخليهفة املتوكل سنة 

راها ،ووفق  اهلل تعاىل فأبطل املحنة ّن حياَدث بل أماه أ ،وأطفأ نار الفتنة وأمخد ُأور

وباالغ باإكهام اإلماام  ،بأحاديث الصفا  والهؤية وأّْن تنرش العقهدة الصحهحة

وطيب من  أّن  ،حتا إن  كاّن ال يويل أحدًا واليًة إال بمشورت  ،وتعظهم  وتبجهي 

  .(1)فّرُسَ املسيموّن بذلك وابتهجث نفوسهم  ،يقهم مع  فأبا

 ،بعاد صاربه منترصااً وقد خهج منها اإلماام  ،فهذه أحداث املحنة جممية

حتا أصبح إمامًا ألهال  ،فجعل اهلل ل  قبوالً يف األر  ،وعقب مرابدت  مظَفهاً 

 . وحمنًة ألهل األهوا  والبدعة ،اجلامعة والسنة

برأ اهلل هذه املحنة ل  امتحانا لهتَم تتوجي  إمامااً  وصادق برشا بان  ،ولقد خر

بًا أمحهإَّن أمحد ُأدْ )) :إذ يقول ا أحد أصحاب  ا احلارث هر   .(2)((ِخلر الرري فخهج ذر

َدة)) :وقال ابن املديني يق ياوم الاهي وبأمحادر ياوم  ،أعاَز اهلل الادين بالصادي

  .(3)((املحنة

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

وذهبث إىل  ،يداً فعجبث من هذا عجبًا شد .أحد يف اإلسالم ما قام أمحد بن حنبل
                                                

اإلماام  ، حمناة(762ا  708)، مناقاب اإلماام أمحاد ص (22ا  87)ذكه حمنة اإلمام أمحد ص : ينظه   (1)

، البداياة والنهاياة (283ا  265/ 11)، سري أعالم النابال  (120ا  146)أمحد ليمقديس ص 

 (. 112ا  111/ 1)، املنه  األمحد (111ا  131)ص  ، اجلوهه املحصل(723ا  712/ 17)

 (. 734/ 17)، البداية والنهاية (121/ 11)، السري (28/ 1)الطبقا  : ينظه   (2)

 (. 126/ 11)، السري (28/ 1)الطبقا  ص : ينظه   (3)
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 ،فخالف هن  أسالف  ،(ه202)ثم ويل األمه من بعده اخليهفة املتوكل سنة 

راها ،ووفق  اهلل تعاىل فأبطل املحنة ّن حياَدث بل أماه أ ،وأطفأ نار الفتنة وأمخد ُأور

وباالغ باإكهام اإلماام  ،بأحاديث الصفا  والهؤية وأّْن تنرش العقهدة الصحهحة

وطيب من  أّن  ،حتا إن  كاّن ال يويل أحدًا واليًة إال بمشورت  ،وتعظهم  وتبجهي 

  .(1)فّرُسَ املسيموّن بذلك وابتهجث نفوسهم  ،يقهم مع  فأبا

 ،بعاد صاربه منترصااً وقد خهج منها اإلماام  ،فهذه أحداث املحنة جممية

حتا أصبح إمامًا ألهال  ،فجعل اهلل ل  قبوالً يف األر  ،وعقب مرابدت  مظَفهاً 

 . وحمنًة ألهل األهوا  والبدعة ،اجلامعة والسنة

برأ اهلل هذه املحنة ل  امتحانا لهتَم تتوجي  إمامااً  وصادق برشا بان  ،ولقد خر

بًا أمحهإَّن أمحد ُأدْ )) :إذ يقول ا أحد أصحاب  ا احلارث هر   .(2)((ِخلر الرري فخهج ذر

َدة)) :وقال ابن املديني يق ياوم الاهي وبأمحادر ياوم  ،أعاَز اهلل الادين بالصادي

  .(3)((املحنة

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

وذهبث إىل  ،يداً فعجبث من هذا عجبًا شد .أحد يف اإلسالم ما قام أمحد بن حنبل
                                                

اإلماام  ، حمناة(762ا  708)، مناقاب اإلماام أمحاد ص (22ا  87)ذكه حمنة اإلمام أمحد ص : ينظه   (1)

، البداياة والنهاياة (283ا  265/ 11)، سري أعالم النابال  (120ا  146)أمحد ليمقديس ص 

 (. 112ا  111/ 1)، املنه  األمحد (111ا  131)ص  ، اجلوهه املحصل(723ا  712/ 17)

 (. 734/ 17)، البداية والنهاية (121/ 11)، السري (28/ 1)الطبقا  : ينظه   (2)

 (. 126/ 11)، السري (28/ 1)الطبقا  ص : ينظه   (3)
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إَّن أبا  ،صدق :فقال ،فحرهث ل  مقالة عِّل بن املديني ،أيب عبهد القاسم بن سالَم

 ،أعواّن وإَّن أمحد بن حنبل مل يرن ل  أنصار وال ،بره وجد يوم الهدة أنصارًا وأعواناً 

  .(1)((لسُث أعيم يف اإلسالم مثي  :ثم أخذ أبو عبهد ُيْطِهي أمحد ويقول

  :الوفاة :بعاملطلب السا

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

فاستمه ب  املاه  دوناام  ،ومئتني ُحَم مًحا شديدًة حتا كاّن يتنفس تنفسًا صعباً 

 . (2)بل دامث عيت  أياماً  ،تحُسنٍ 

 ،سوكااّن رباام ُأِذّنر ليناا ،مه  أمحد تسعةر أيام)) :قال أبو بره املُهوذي

ييموّن ويهُد بهده ،فهدخيوّن عيه  أفواجاً   . (3)((ُيسر

 ،وما إّن بيغ الناسر اخلرُب حتا امتأل  هبم الطهقا  وُساَد باا  الُزقااق

وِحهرل بهنهم وبني البهاع  ،وتعطل بعض الباعة ،واجتمعوا يف الشوارع واملساجد

 ،بهاث اإلماام حتا أمه السيطاّن برتتهب الادخول إىل ،والرشا  من كثهة الُعَواد

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

 . وجا  مجاعة من القضاة وغريهم فيم يأذّن هلم ،املؤمنني أعفاين مما أكهه
                                                

 (. 738/ 17)، البداية والنهاية (121/ 11)، السري (06/ 1)الطبقا  : ينظه   (1)

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

ا  007 /11)، السري (213)، حمنة اإلمام أمحد ص (727ا  788)، املناقب ص (130ا  132/ 6)

 (. 127)، اجلوهه املحصل ص (721ا  723/ 17)، البداية والنهاية (005

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

وكااّن  ،صىل قائاًم يترُئ عىل ابن  صاالحوربام  ،ويهفع يدي  إيام  ليهكوع ،الصالة

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

 . فأقَهها عىل حاهلا ،فقهأهتا عيه 

وملا اشتد ب  املاه  وأحاَس  ،وكاّن يبول دمًا عبهطًا من شدة حزن  وغم 

فياام كااّن  ،ال أبهٍ :فقال املُهوذي .التربٍ قد تأرَيُ   :بدنو أجي  قال ليمُهوذي

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

ُقلر جداً  اْدر النَهاار ،ثر أمطاه املاوىل ُضحيا  بوابال الهمحاة  اا حتا ُقابِضر يف صر

 . (1)وغَسي  ،فتوىل املُهوذي إغام  عهنه  ،ا والهضواّن

فجعيوا ُيقبييوّن بني  ،من بهث اخلالفة من بني هاشم وحرض غسي  نحو مئة

فاأبا  ،وبعث نائب بأداد بأكفاّن وطِهٍْب رجا ر أّن يرَفن فههاا ،عهنه  ويدعوّن ل 

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

وُصِّلي عيه   ،اشمهوّنوبعد غسي  صىل عيه  داخل الدار أوالده واهل ،لهأَسل فهها

 . (2)مهارًا قبل دفن 

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

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

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

 (. 128)املحصل ص 

 (. 236/ 11)، السري (125ا  127)  صالح ص سرية اإلمام البن: ينظه   (2)
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ويصِّل وهو مضطجع ال يراد يفرت عان  ،وكاّن يف تيك احلال يصِّل قاعداً 

وكااّن  ،صىل قائاًم يترُئ عىل ابن  صاالحوربام  ،ويهفع يدي  إيام  ليهكوع ،الصالة

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

 . فأقَهها عىل حاهلا ،فقهأهتا عيه 

وملا اشتد ب  املاه  وأحاَس  ،وكاّن يبول دمًا عبهطًا من شدة حزن  وغم 

فياام كااّن  ،ال أبهٍ :فقال املُهوذي .التربٍ قد تأرَيُ   :بدنو أجي  قال ليمُهوذي

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

ُقلر جداً  اْدر النَهاار ،ثر أمطاه املاوىل ُضحيا  بوابال الهمحاة  اا حتا ُقابِضر يف صر

 . (1)وغَسي  ،فتوىل املُهوذي إغام  عهنه  ،ا والهضواّن

فجعيوا ُيقبييوّن بني  ،من بهث اخلالفة من بني هاشم وحرض غسي  نحو مئة

فاأبا  ،وبعث نائب بأداد بأكفاّن وطِهٍْب رجا ر أّن يرَفن فههاا ،عهنه  ويدعوّن ل 

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

وُصِّلي عيه   ،اشمهوّنوبعد غسي  صىل عيه  داخل الدار أوالده واهل ،لهأَسل فهها

 . (2)مهارًا قبل دفن 

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

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

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

 (. 128)املحصل ص 

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

 ،ياوم اجلمعاة ،وتويف سنة إحدى وأربعني ومئتني ببأاداد)) :قال املُهوذي ،يوماً 

  .(1)((ُ  يوم ما  سبعًا وسبعني سنةفرانث ِسنُ 

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

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

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

وأَمهم ابن طاهه نائب  ،والعدد الرثري ،صىل عىل اإلمام اجلمع الأفريو ،الوضو 

 . (2)بأداد

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

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

  .(3)((بهث سو 

ر من صىل عيها   ،إلسالم املشهودةفراّن يوُم موت  من أيام أهل ا حهث ُقدي

براين وهو ممن حرض املشهد ،بمئا  اآلالف صر وُحِزرر من )) :يقول بناّن بن أمحد القر

 . (4)((ومن النسا  ستني ألف امهأة ،حرضها من الهجال ثامّن مئة ألف

                                                
 (. 724)، املناقب ص (023)الورع رقم : ينظه   (1)

 (. 127)سرية اإلمام البن  صالح ص : ينظه   (2)

 (. 511)املناقب ص : ينظه   (3)

 (. 002/ 11)، السري (537ا  530)املناقب ص : ينظه   (4)
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إَّن أمحاد ملاا ماا  مساحث األمرناة  :يقاال)) :وقال موسا بن هااروّن

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

واملواضاع  ،والسطوٍ ،واحلواري ،سوى ما كاّن يف األطهاف ،مئة ألف أو أكثه

  .(1)((املتفهقة أكثه من ألف ألف

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

  .(2)((اجلنائز

فإن  كاّن إماام السانة يف  ،ق اهلل قول أمحد يف هذاوقد صدَ )) :قال ابن كثري

ترفل بموت  ،وهو قايض القضاة ،وعهوُّن خمالفه  أمحد بن أيب دؤاد ،زمان  ومل  ،مل حُيْ

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

 ،ثة أو أربعة من الناسمل يصلي عيه  إال ثال ...وورع  ،مع زهده ،أسد املحاسبي

فيي  األمه من  ،وكذلك برش بن غهاث املهي  مل يصل عيه  إال طائفة يسرية جداً 

  .(3)((قبل ومن بعد

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

 . (4)تعهف فهام بعد بمقربة اإلمام أمحد

                                                
 (. 002/ 11)، السري (537)املناقب ص : ينظه   (1)

 (. 725/ 17)، البداية والنهاية (073/ 11)، السري (535)املناقب ص : ينظه   (2)

 (. 726ا  725/ 17)البداية والنهاية    (3)

 (. 115/ 1)املنه  األمحد : ينظه   (4)
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إَّن أمحاد ملاا ماا  مساحث األمرناة  :يقاال)) :وقال موسا بن هااروّن

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

واملواضاع  ،والسطوٍ ،واحلواري ،سوى ما كاّن يف األطهاف ،مئة ألف أو أكثه

  .(1)((املتفهقة أكثه من ألف ألف

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

  .(2)((اجلنائز

فإن  كاّن إماام السانة يف  ،ق اهلل قول أمحد يف هذاوقد صدَ )) :قال ابن كثري

ترفل بموت  ،وهو قايض القضاة ،وعهوُّن خمالفه  أمحد بن أيب دؤاد ،زمان  ومل  ،مل حُيْ

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

 ،ثة أو أربعة من الناسمل يصلي عيه  إال ثال ...وورع  ،مع زهده ،أسد املحاسبي

فيي  األمه من  ،وكذلك برش بن غهاث املهي  مل يصل عيه  إال طائفة يسرية جداً 

  .(3)((قبل ومن بعد

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

 . (4)تعهف فهام بعد بمقربة اإلمام أمحد

                                                
 (. 002/ 11)، السري (537)املناقب ص : ينظه   (1)

 (. 725/ 17)، البداية والنهاية (073/ 11)، السري (535)املناقب ص : ينظه   (2)

 (. 726ا  725/ 17)البداية والنهاية    (3)

 (. 115/ 1)املنه  األمحد : ينظه   (4)
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كشف قرب أمحد حني )) :الزاغوينومما قهل يف كهامات  ما قال أبو احلسن ابن 

وجنب   ،دفن الرشيف أبو جعفه بن أيب موسا إىل جنب  فوجد كفن  صحهحًا مل يبل

 . (1)((وذلك بعد موت  بمئتني وثالثني سنة ،مل يتأري

استفا  وثبث أّن الأهق الرائن بعد العرشين وسبع مئة )) :وقال الذهبي

ووقاف  ،ا  دخل يف الدهيهز عيَو ذراعوأّن امل ،عامر عىل مقابه مقربة أمحد ،ببأداد

 . (2)((وكاّن ذلك آية ،وبقهث احلرُُص حول قرب االمام بأبارها ،بقدرة اهلل

                                                
 (. 65/ 1)هتذيب التهذيب : ينظه   (1)

 (. 201/ 11)السري : ينظه   (2)
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 االعتقاد

والناس إنام يمتحنوّن بموافقاة معتقاده  ،اداام االعتقاو إماوعبد اهلل هاأب

ا لان ولاذ  وأصبح عىل األمة حمنًة حبَاًا وُبْأضااً  ،  يف أصول الديناوما كاّن عيه

ّن هنا أصول اعتقاده ْن ابُن حنبل يف هذا  ،أدوي وإنام أكتفي هبذه النقول التي تبني مر

 ! ؟الشأّن

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

 . (1)((فاهتموه عىل اإلسالم

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

 . (2)((قالزندي

مي هي إذا رأيث الهجل يقع يف أمحد بن حنبل )): وقال حممد بن هاروّن املُخر

 . (3)((فاعيم أن  مبتدع

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

 . (4)((فاسق

 : وقال ابن أيب يعىل يف تعداد خصال اخت  هبا اإلمام

                                                
 (. 20/ 1)، املنه  األمحد (526)، املناقب ص (021/ 5)تاريخ دمشق : ينظه   (1)

 (. 754/ 1)، هتذيب الرامل (022/ 5)تاريخ دمشق : ينظه   (2)

 (. 227/ 5)، تاريخ دمشق (038/ 1)اجلهٍ والتعديل : ينظه   (3)

 (. 00/ 2)، طبقا  الشافعهة (022/ 5)تاريخ دمشق : ينظه   (4)
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 االعتقاد

والناس إنام يمتحنوّن بموافقاة معتقاده  ،اداام االعتقاو إماوعبد اهلل هاأب

ا لان ولاذ  وأصبح عىل األمة حمنًة حبَاًا وُبْأضااً  ،  يف أصول الديناوما كاّن عيه

ّن هنا أصول اعتقاده ْن ابُن حنبل يف هذا  ،أدوي وإنام أكتفي هبذه النقول التي تبني مر

 ! ؟الشأّن

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

 . (1)((فاهتموه عىل اإلسالم

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

 . (2)((قالزندي

مي هي إذا رأيث الهجل يقع يف أمحد بن حنبل )): وقال حممد بن هاروّن املُخر

 . (3)((فاعيم أن  مبتدع

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

 . (4)((فاسق

 : وقال ابن أيب يعىل يف تعداد خصال اخت  هبا اإلمام

                                                
 (. 20/ 1)، املنه  األمحد (526)، املناقب ص (021/ 5)تاريخ دمشق : ينظه   (1)

 (. 754/ 1)، هتذيب الرامل (022/ 5)تاريخ دمشق : ينظه   (2)

 (. 227/ 5)، تاريخ دمشق (038/ 1)اجلهٍ والتعديل : ينظه   (3)

 (. 00/ 2)، طبقا  الشافعهة (022/ 5)تاريخ دمشق : ينظه   (4)
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واألخذ بصحة األخبار التي  ،اعتقدها اإلمجاع عىل أصول  التي :إحداها))

وإّن كاناث كاذلك  ،ووقفث دون  املحجة ،فانتهث إله  فهها احلجة ،...اعتمدها

يراًم ُميترِمعاً  ،فصار إماماً متبعاً  ،مذاهب املتقدمني من أهل السنة والدين أشبه   وما ،وعر

 . فثم انتهث إىل القها  السبعة خري اخلي ،بالقها ا  املأثورة عن السيف

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

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

 ... أمحد رجل من أهل احلديث صالح :قالوا

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

وأظهه ل  عنادًا وبأضًا إال  ،وال انزوى عن  رفضا ،وأضهفث إله  السنن ،ّنالظنو

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

 ... من مل يه  ب  فهو مبتدع ،أمحد بن حنبل إمامنا

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

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

م العاايل يف رشٍ فسااد ماذاهبهم ،النطق بضالهلم ادر وبهااّن قباهح  ،لرن لا  القر

 . (1)((والتحذيه من ضالهلم ،مقالتهم

يرض  ب  املثل يف املحنة  ،اإلمام أمحد صار مثالً سائهاً )): ويقول ابن تهمهة

حتاا صاار  اإلماماة  ،فإن  مل يرن يأخذه يف اهلل لومة الئام ،لصرب عىل احلقوا

                                                
 . بترصف (07ا  01/ 1)طبقا  احلنابية : ينظه   (1)
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وهذا ماذهب اإلماام  ،قال اإلمام أمحد :فهقال ،مقهونة باسم  يف لساّن كل أحد

چ چ چ چ  ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ﴿: لقولاا  تعاااىل ،أمحااد

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

ومعهم من  ،تداول  ثالثة خيفا  مسَيطوّن من رشق األر  إىل غههباوقد  ،الدين

ن ال حيصههم  ،والسعاة واألمها  ،والقضاة والوزرا  ،العيام  املتريمني والوالة مر

وبالرتغهب  ،وبعضهم بالتهديد الشديد بالقتل وبأريه ،فبعضهم باحلبس ،إال اهلل

وقد خذل   ،م بالترشيد والنفيوبالرض  وبعضه ،ما شا  اهلل ،يف الهياسة واملال

وهاو  ،واألباهار ،والصاحلوّن ،حتا أصحاب  العيام  ،يف ذلك عامة أهل األر 

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

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

 ،نظهائ  ما مل يتأ  مثي  لعامل من ،ودرفع من البدع املخالفة لذلك ،ارهعيه  وسيم وآث

مل ُيْظِهه أحد ما جا  با  الهساول صاىل اهلل عيها   :وهلذا قال بعض شهوخ الشام

 . (1)((وسيم كام أظههه أمحد بن حنبل

وصار اإلمام أمحد عياًم ألهل السنة اجلائني بعاده )) :وقال يف موضع آخه

ألن  حف  عاىل   كيهم يوافق  يف مجل أقوال  وأصول مذاهب  ،فمن مجهع الطوائ

اْع  ،واألصول النبوية ممن أراد أّن حيهفها ويبادهلا ،األمة اإليامّن املوروث رْشر ومل ير

حتاا إَّن  ،والذي قال  هو الذي يقول  ساائه األئماة األعهااّن ،دينًا مل يأذّن اهلل ب 

                                                
 (. 702/ 12)جمموع الفتاوى    (1)
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48 

وهذا ماذهب اإلماام  ،قال اإلمام أمحد :فهقال ،مقهونة باسم  يف لساّن كل أحد

چ چ چ چ  ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ﴿: لقولاا  تعاااىل ،أمحااد

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

ومعهم من  ،تداول  ثالثة خيفا  مسَيطوّن من رشق األر  إىل غههباوقد  ،الدين

ن ال حيصههم  ،والسعاة واألمها  ،والقضاة والوزرا  ،العيام  املتريمني والوالة مر

وبالرتغهب  ،وبعضهم بالتهديد الشديد بالقتل وبأريه ،فبعضهم باحلبس ،إال اهلل

وقد خذل   ،م بالترشيد والنفيوبالرض  وبعضه ،ما شا  اهلل ،يف الهياسة واملال

وهاو  ،واألباهار ،والصاحلوّن ،حتا أصحاب  العيام  ،يف ذلك عامة أهل األر 

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

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

 ،نظهائ  ما مل يتأ  مثي  لعامل من ،ودرفع من البدع املخالفة لذلك ،ارهعيه  وسيم وآث

مل ُيْظِهه أحد ما جا  با  الهساول صاىل اهلل عيها   :وهلذا قال بعض شهوخ الشام

 . (1)((وسيم كام أظههه أمحد بن حنبل

وصار اإلمام أمحد عياًم ألهل السنة اجلائني بعاده )) :وقال يف موضع آخه

ألن  حف  عاىل   كيهم يوافق  يف مجل أقوال  وأصول مذاهب  ،فمن مجهع الطوائ

اْع  ،واألصول النبوية ممن أراد أّن حيهفها ويبادهلا ،األمة اإليامّن املوروث رْشر ومل ير

حتاا إَّن  ،والذي قال  هو الذي يقول  ساائه األئماة األعهااّن ،دينًا مل يأذّن اهلل ب 

                                                
 (. 702/ 12)جمموع الفتاوى    (1)

53

 المدخل إلى شخصية اإلمام أحمد رحمه اهلل تعالى

49 

وأظهاه  ،وجاهد خمالفها ،فهقهالرن مجع مت ،أعهاّن أقوال  منصوصة عن أعهاهنم

 . (1)((داللة الرتا  والسنة عيهها

                                                
 (. 058/ 12)جمموع الفتاوى    (1)
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 األخالق والعبادة

 : وفيه مطلبان

  :أخالق ربانية :املطلب األول

وطبع فههم مجهل  ،هذا اإلمام من نوادر الناس الذين مجع اهلل هلم الرامال 

الماُ  الديانة وقد بد  عيه  ع ،واخلُُيق املرِرني ،وصبأهم بالدين املتني ،العادا 

ف حسُن خيق  ومجهُل تعامي   ،وأماراُ  النجابة وهو يف سن التمههز وقد كاّن ُيْعهر

ْهور فالهجل جعل حهات  كيها هلل تعاىل، منذ نعومة أظفاره بتوفهق  ا فيهس ل  ،وال غر

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

 . (1)((الم أّن يروّن إمامًا يف بطن أم كاد هذا الأ)) :يقول شهخ  ابن مهدي

كاّن أمحد بن حنبل كأن  رجل قاد وفياق )) :ويقول تيمهذه إبهاههم احلهيب

د باحليم ،لألد   . (2)((وُميئ بالعيم ،وسدي

يرم املُْفهد من خالل املظاهه اآلتهة  : ويتضح ذلك يف شخصهة هذا العر

  :تعظيمه للسنةـ 

ه السنة إال وتق  ،فقد كاّن عظهم الأرية عيههاا ،هّن باإلمام أمحدال تراد ُتْذكر

 . وكهف ال يروّن وهو الذي يهى اهليرة يف تهكها وردها ،شديد الفهٍ هبا وبأهيها

                                                
 (. 20)املناقب ص : ينظه(1)   

 (. 174/ 2)اآلدا  الرشعهة : ينظه   (2)
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 األخالق والعبادة

 : وفيه مطلبان

  :أخالق ربانية :املطلب األول

وطبع فههم مجهل  ،هذا اإلمام من نوادر الناس الذين مجع اهلل هلم الرامال 

الماُ  الديانة وقد بد  عيه  ع ،واخلُُيق املرِرني ،وصبأهم بالدين املتني ،العادا 

ف حسُن خيق  ومجهُل تعامي   ،وأماراُ  النجابة وهو يف سن التمههز وقد كاّن ُيْعهر

ْهور فالهجل جعل حهات  كيها هلل تعاىل، منذ نعومة أظفاره بتوفهق  ا فيهس ل  ،وال غر

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

 . (1)((الم أّن يروّن إمامًا يف بطن أم كاد هذا الأ)) :يقول شهخ  ابن مهدي

كاّن أمحد بن حنبل كأن  رجل قاد وفياق )) :ويقول تيمهذه إبهاههم احلهيب

د باحليم ،لألد   . (2)((وُميئ بالعيم ،وسدي

يرم املُْفهد من خالل املظاهه اآلتهة  : ويتضح ذلك يف شخصهة هذا العر

  :تعظيمه للسنةـ 

ه السنة إال وتق  ،فقد كاّن عظهم الأرية عيههاا ،هّن باإلمام أمحدال تراد ُتْذكر

 . وكهف ال يروّن وهو الذي يهى اهليرة يف تهكها وردها ،شديد الفهٍ هبا وبأهيها

                                                
 (. 20)املناقب ص : ينظه(1)   

 (. 174/ 2)اآلدا  الرشعهة : ينظه   (2)
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من رَد حديث رساول اهلل صاىل اهلل عيها  وسايم فهاو عاىل شافا )) :قال

يررةٍ   . (1)((هر

 . وحال  تطبهقًا واتباعًا شهري ،وكالم اإلمام يف هذا البا  كثري

 ؟الهأي سمعث أبا عبد اهلل وسئل عن :قال حممد بن أمحد بن واصل املقهي

 ،واحلاديث ،عياهرم باالقهآّن ،ال يثباث يشٌ  مان الاهأي)) :فهفع صوت  وقال

 . (2)((واآلثار

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

قصُة جاره الاذي  ،وق وأهنا جتهي يف عه ،ومن أعظم صور تعظهم  ليسنة

ب حلهت  ضر إين ألرى الهجال حُيهاي  :فقال ،دخل عيه  يف مه  موت  وكاّن قد خر

 . (4)شهئًا من السنة فأفهٍ ب 

  :صدق اتباع يف كل حالـ 

 . وهرذا كاّن هذا اإلمام ،وبصدق االتباع يهتفع الشأّن ،العمل ثمهة ليعيم

 ،ُث حديثًا إالَ وقد عمياُث با ما كتب)): قال يل أمحد :قال أبو بره املُهوذيي

 ،احاتجم وأعطاا أباا طهباة دينااراً  ا صىل اهلل عيه  وسيما  حتا مَه يب أَّن النبَي 

                                                
 (. 28/ 0)، طبقا  احلنابية (703/ 0)رشٍ أصول اعتقاد أهل السنة : ينظه   (1)

 (. 733)الطهق احلرمهة  ،(223/ 5)طبقا  الشافعهة الرربى : ينظه   (2)

 (. 064) ، املسَودة ص(704/ 14)هتذيب الرامل : ينظه   (3)

 (. 005/ 11)السري : ينظه   (4)
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 . (1)((فأعطهث احلَجام دينارًا حني احتجمُث 

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

ُل اهلل صىل اهلل عيه  وسيم كتب إىل رسو :فقال ؟فسألت  عن ذلك ،فالّن إىل فالّن

وهذا الذي يرتب الهوم لفالٍّن  ،...وكتب كل ما كتب عىل ذلك ،كّرسى وقهرص

ٌث ال أعهف   . (2)((حُمْدر

 ،طيباًا لالتيبااع  استأذّن أمحد زوجترا  يف أّن يتّرساى)): وقال ابن املنادي

سول اهلل صىل اهلل استنانًا به  وسامها رحيانة ،فاشرتى جارية بثمن يسري ،فأذنث ل 

 . (3)((عيه  وسيم

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

اطياب يل موضاعًا )) :ثم قال ،اختفا عندي أمحد بن حنبل ثالثة أيام :بن هانئا

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

اختفاا رساول اهلل صاىل اهلل )) :فيام خهج قال يل ،  موضعاً فطيبث ل ،((أفْدُتكر 

ولهس ينبأي أّن نتبع رسول اهلل صىل اهلل  ،ثم تحول ،عيه  وسيم يف الأار ثالثة أيام

 . (4)((عيه  وسيم يف الهخا  ونرتك  يف الشدة

                                                
 (. 226/ 11)، السري (177/ 1)اجلامع ألخالق الهاوي وآدا  السامع : ينظه   (1)

 (. 067/ 1)اآلدا  الرشعهة : ينظه   (2)

 (. 048)املناقب ص : ينظه   (3)

 (. 27/ 2)، اآلدا  الرشعهة (183/ 2)حيهة األولها  : ينظه   (4)
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 . (1)((فأعطهث احلَجام دينارًا حني احتجمُث 

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

ُل اهلل صىل اهلل عيه  وسيم كتب إىل رسو :فقال ؟فسألت  عن ذلك ،فالّن إىل فالّن

وهذا الذي يرتب الهوم لفالٍّن  ،...وكتب كل ما كتب عىل ذلك ،كّرسى وقهرص

ٌث ال أعهف   . (2)((حُمْدر

 ،طيباًا لالتيبااع  استأذّن أمحد زوجترا  يف أّن يتّرساى)): وقال ابن املنادي

سول اهلل صىل اهلل استنانًا به  وسامها رحيانة ،فاشرتى جارية بثمن يسري ،فأذنث ل 

 . (3)((عيه  وسيم

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

اطياب يل موضاعًا )) :ثم قال ،اختفا عندي أمحد بن حنبل ثالثة أيام :بن هانئا

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

اختفاا رساول اهلل صاىل اهلل )) :فيام خهج قال يل ،  موضعاً فطيبث ل ،((أفْدُتكر 

ولهس ينبأي أّن نتبع رسول اهلل صىل اهلل  ،ثم تحول ،عيه  وسيم يف الأار ثالثة أيام

 . (4)((عيه  وسيم يف الهخا  ونرتك  يف الشدة

                                                
 (. 226/ 11)، السري (177/ 1)اجلامع ألخالق الهاوي وآدا  السامع : ينظه   (1)

 (. 067/ 1)اآلدا  الرشعهة : ينظه   (2)

 (. 048)املناقب ص : ينظه   (3)

 (. 27/ 2)، اآلدا  الرشعهة (183/ 2)حيهة األولها  : ينظه   (4)
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ث عن موقف آخه ولن ينقطع عجب سامعك  . وحدي

 :قال ؟ا أي معاينة املو ا  عاينةهل عقل أبوك عند امل :قهل البن  عبد اهلل))

هو ذا  :فقيُث  ؟أُي يشٍ  يقوُل  :فقال يل صالح ،فجعل يشري بهده ،كنا نوضئ  ،نعم

 . (1)((فام  من ساعت  ،ثم تهك اإلشارة ،فخَيينا أصابع  ،خيييوا أصابعي :يقول

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

 . تطبهق سنة املصطفا صىل اهلل عيه  وسيمتأفل عن 

  :ورع الّصِديقنيـ 

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

وهذا اإلمام ملا حَفت  العناية اإلهلهاة تادثه   ،صأريها وكبريها ،غدوها وآصاهلا

 . أعامل  بالورع مذ كاّن صبهاً 

كااّن يف  :فقال ا وذكه أمحد بن حنبلا  ل يل أبو عفهفقا)): يقول املرُهوذي

فهرتاب النااس إىل  ،وكاّن اخليهفة بالَهَقاة ،الُرتَا  معنا وهو غيهيم نعهف فضي 

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

 ،جاواهبن فراّن جيي  إلههن مطأطئ الاهأس فهرتاب ،فهبعث  ،هلم جوا  كتبهم

 . (2)((فهبام أميني عيه  اليش  من املنره فال يرتب  هلن

حهنام أرسل مع  عُم  أوراقاًا إىل دياواّن  ،وصورة أخهى من ورع  صأرياً 
                                                

 (. 072/ 11)، السري (180/ 2)حيهة األولها  : ينظه   (1)

 (. 006/ 2)صفة الصفوة : ينظه   (2)
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ما كنث ألرفاع )) :فقال ؟فيقه  عم  وسأل  عن األوراق ،فأا  طويالً  ،اخليهفة

هاذا غاالم  :ولفجعل عم  يسرتجع ويق ،لقد ألقهث هبا يف البحه ،تيك األخبار

 . (1)((!يتورع فرهف نحن

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

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

مرث أيب بالعسره عند اخليهفة ستة عرش يومًا ماا ذاق )): قال ابن  عبداهلل

ويٍق  ويف كل ثالث لهال يساُف  ،كل لهية كاّن يرش  رشبة ما  ،إال مقدار ربع سر

 ،فهجع إىل البهث ومل تهجاع إلها  نفسا  إال بعاد ساتة أشاهه ،حفنة من السويق

هِْ  دخيتا يف حدقته   . (2)((ورأيث موقر

فعه  عيه  شهخ  عبد الهزاق مل  كف   ،وقد نفد  نفقت  وهو يف الهمن

ورسقث ثهاب  بالهمن فجيس يف بهت  ورد  .هاومل يقبي ،نحن يف كفاية :فقال ،دنانري

فعهضوا عيه  ذهبًا  ،فأخربهم ،فافتقده أصحاب  فجاؤوا إله  فسألوه ،عيه  البا 

 . (3)فرتب هلم باألجه ،لهرتب هلم ب  ;ومل يأخذ منهم إال دينارًا واحدًا  ،فيم يقبي 

 حرض  أمحد وقد رهن سطالً ل  عناد فاامّي )): وقال سيهامّن الشاذكوين

فاشتب  عيه  أهيام  .خذ متاعك :فيام جا ه بفراك  أخهج إله  سطيني فقال ،بالهمن

                                                
 (. 75ا  77)املناقب ص : ينظه   (1)

 . (752/ 1)، هتذيب الرامل (031/ 5)، تاريخ دمشق (142/ 2)حيهة األولها  : ينظه   (2)

 (. 082/ 17)البداية والنهاية : ينظه   (3)
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ما كنث ألرفاع )) :فقال ؟فيقه  عم  وسأل  عن األوراق ،فأا  طويالً  ،اخليهفة

هاذا غاالم  :ولفجعل عم  يسرتجع ويق ،لقد ألقهث هبا يف البحه ،تيك األخبار

 . (1)((!يتورع فرهف نحن

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

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

مرث أيب بالعسره عند اخليهفة ستة عرش يومًا ماا ذاق )): قال ابن  عبداهلل

ويٍق  ويف كل ثالث لهال يساُف  ،كل لهية كاّن يرش  رشبة ما  ،إال مقدار ربع سر

 ،فهجع إىل البهث ومل تهجاع إلها  نفسا  إال بعاد ساتة أشاهه ،حفنة من السويق

هِْ  دخيتا يف حدقته   . (2)((ورأيث موقر

فعه  عيه  شهخ  عبد الهزاق مل  كف   ،وقد نفد  نفقت  وهو يف الهمن

ورسقث ثهاب  بالهمن فجيس يف بهت  ورد  .هاومل يقبي ،نحن يف كفاية :فقال ،دنانري

فعهضوا عيه  ذهبًا  ،فأخربهم ،فافتقده أصحاب  فجاؤوا إله  فسألوه ،عيه  البا 

 . (3)فرتب هلم باألجه ،لهرتب هلم ب  ;ومل يأخذ منهم إال دينارًا واحدًا  ،فيم يقبي 

 حرض  أمحد وقد رهن سطالً ل  عناد فاامّي )): وقال سيهامّن الشاذكوين

فاشتب  عيه  أهيام  .خذ متاعك :فيام جا ه بفراك  أخهج إله  سطيني فقال ،بالهمن

                                                
 (. 75ا  77)املناقب ص : ينظه   (1)

 . (752/ 1)، هتذيب الرامل (031/ 5)، تاريخ دمشق (142/ 2)حيهة األولها  : ينظه   (2)

 (. 082/ 17)البداية والنهاية : ينظه   (3)
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 . (1)((وتهك  ،أنث يف حل من  ومن الفراك :فقال ل  ،الذي ل 

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

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

ْن هوو قال يعقو  بن  ،كاّن ذا ورع يف ُفتهاه فيمهرن يستعجل فهها وهو مر

 ،إَّن العيم خزائن واملساألة تفتحا  :يقال :سألُث أمحد عن مسألة فقال)): ُبْختراّن

 . (3)((دعني حتا أنظه فهها

أجىل  ،ومن تأمل يف فتاواه وأجوبت  رأى عجبًا عجابًا من ورع هذا اإلمام

جر  اُت صوره توقفاُت  ورر  . (4)عر

  :زهد القلب قبل اجلوارحـ 

 . تهك ما الينفع يف اآلخهة :الزهد ا كام يقول ابن تهمهة ا

 ،وقد بَز كبار الزَهاد يف عرصه ،وهذا اإلمام زهد بام هو أعظم من هذا كيي 

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

ال يذكه فهها يش  من  ،كانث جمالس أمحد جمالسر اآلخهة)): قال أبو داود

                                                
 (. 082ا  088/ 17)، البداية والنهاية (230/ 11)، السري (031/ 5)تاريخ دمشق : ينظه   (1)

 (. 084/ 17)البداية والنهاية : ينظه   (2)

 (. 556/ 2)طبقا  احلنابية : ينظه   (3)

ا  اإلمام وتوقفات  رسا   (4) عر جر لتاّن عيمهتاّن، تأيت اإلشارة إلههام ضمن اجلهود حول وقد ُكتِبر يف رر

 . عيوم اإلمام



60

 رحمه اهلل تعالى اإلمام أحمد المدخل إلى شخصية
 

56 

 . (1)((وما رأيث أمحد ذكه أمه الدنها قط ،أمه الدنها

أرُس أيامي إيَل يوٌم أصبح )) :وكهف ال يصدق زهده وهو الصادق يف قول 

أنا أفهٍ إذا مل يران  ،ما أعِدُل بالفقه شهئاً )) :وقال أيضاً  ،(2)((ولهس عندي يش 

 . (3)((أخاف أّن أفتن يف الدنها ،إين ألمتنا املو  صباحًا ومسا  ، عندي يش

ر ال يزهد وهو يهى الدنها بعني بصريت  أيامًا يسرية إنام هو طعام دوّن )): ومِل

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

فر دخيث منزل أمحد بن حنبل فام شبَهتُ  بهت  إال بام ُوِص )): قال ابن املديني

ية من زهده وتواضع  فر  . (5)((ب  بهث سويد ابن غر

ما رأيث أحدًا أمجعر لرلي خري من أمحاد بان )): وقال صاحب  مهنا الشامي

وقد رأيث سفهاّن بن عههنة ووكهعًا وِعَدًة من العيام  فام رأيث مثل أمحد يف  ،حنبل

 . (6)((وورع  ،وزهده ،وفقه  ،عيم 

الاهمحن  سألث أبا حممد عبد اهلل بن عبد)): نديوقال إبهاههم بن متَة السمهق

                                                
 (. 082/ 17)، البداية والنهاية (122/ 11)السري : ينظه   (1)

 (. 075/ 2)، صفة الصفوة (16)، الورع ليمهوذي رقم (2313)مسائل ابن هانئ رقم : ينظه   (2)

 (. 283، 152، 16)الورع ليمهوذي رقم : ينظه   (3)

، (075/ 2)، صافة الصافوة (148)، أخبار الشهوخ وأخالقهم رقم (275)الورع رقم : ينظه   (4)

 (. 202/ 2)، اآلدا  الرشعهة (215/ 11)السري 

 (. 147/ 2)حيهة األولها  : ينظه   (5)

 (. 42/ 7)، والسري (147/ 2)حيهة األولها  : ينظه   (6)
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 . (1)((وما رأيث أمحد ذكه أمه الدنها قط ،أمه الدنها

أرُس أيامي إيَل يوٌم أصبح )) :وكهف ال يصدق زهده وهو الصادق يف قول 

أنا أفهٍ إذا مل يران  ،ما أعِدُل بالفقه شهئاً )) :وقال أيضاً  ،(2)((ولهس عندي يش 

 . (3)((أخاف أّن أفتن يف الدنها ،إين ألمتنا املو  صباحًا ومسا  ، عندي يش

ر ال يزهد وهو يهى الدنها بعني بصريت  أيامًا يسرية إنام هو طعام دوّن )): ومِل

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

فر دخيث منزل أمحد بن حنبل فام شبَهتُ  بهت  إال بام ُوِص )): قال ابن املديني

ية من زهده وتواضع  فر  . (5)((ب  بهث سويد ابن غر

ما رأيث أحدًا أمجعر لرلي خري من أمحاد بان )): وقال صاحب  مهنا الشامي

وقد رأيث سفهاّن بن عههنة ووكهعًا وِعَدًة من العيام  فام رأيث مثل أمحد يف  ،حنبل

 . (6)((وورع  ،وزهده ،وفقه  ،عيم 

الاهمحن  سألث أبا حممد عبد اهلل بن عبد)): نديوقال إبهاههم بن متَة السمهق

                                                
 (. 082/ 17)، البداية والنهاية (122/ 11)السري : ينظه   (1)

 (. 075/ 2)، صفة الصفوة (16)، الورع ليمهوذي رقم (2313)مسائل ابن هانئ رقم : ينظه   (2)

 (. 283، 152، 16)الورع ليمهوذي رقم : ينظه   (3)

، (075/ 2)، صافة الصافوة (148)، أخبار الشهوخ وأخالقهم رقم (275)الورع رقم : ينظه   (4)

 (. 202/ 2)، اآلدا  الرشعهة (215/ 11)السري 

 (. 147/ 2)حيهة األولها  : ينظه   (5)

 (. 42/ 7)، والسري (147/ 2)حيهة األولها  : ينظه   (6)

61

 المدخل إلى شخصية اإلمام أحمد رحمه اهلل تعالى

57 

إَّن أمحاد  ،وكام يراوّن اإلماام ،إي واهلل: قال ؟هو إمام :عن أمحد بن حنبل قيث

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

بريرة كنث عىل با  أمحد بن حنبل والباُ  جمااف وأم ولاده )): وقال ابن جر

 :وهو يقول ،منزل صالح يأكيوّن ويفعيوّن ،أنا معك يف ضهق :وتقول ل  ،تريم 

 :قال ،زبهب :قال ؟أَي يشٍ  تهيد :فقال ل  ،وخهج الصبي مع  فبرا ،قويل خرياً 

 . (2)((اذهب فخذ من البَقال حبة

فيام  ،فبا  عنده لهية ،فجئت  ب  ،استعمل أليب عبداهلل خٌف  :وقال املُهوذي

عامة اليهل ا قد شأل عَِّل  :ُأراه قال ا أمه هذا اخلفقد فره  يف  :أصبح قال يل

فادفع إيَل  ،الذي مىض أكثه مما بقاي ؟كم تهى بقي ،قد عَن يل أّْن ال ألبس  ،قيبي

اً  ِيقر د خهوق  :فقال ،خفًا ل  خر تدري  :ثم قال ،اُض  عىل هذا املوضع رقاعًا وسدي

 ،صار إيّل روهاو لباهس وإنام ،نحوًا من ستة عرش سنة ؟منذ كم هذا اخلف عندي

  .(3)فيو كاّن يل مقطوعًا كاّن كثرياً  ا يعني اجلديد ا وهذا قد شأل عَِّل قيبي

 . ومن ذلك زهده باملناصب والواليا  حتا لو كانث رشعهة

لي  إياها: ذكه الشافعُي أّن الهشهد قال ل   يعني قضا  الهمن ا اخرت رجالً ُنور

ْن يأخذ عن وه ا فقال الشافعي ألمحد بن حنبلا  أال تقبل  :ا و يرتدد إله  يف مجية مر

                                                
 (. 282/ 5)مشق ، تاريخ د(146/ 2)حيهة األولها  : ينظه   (1)

 (. 025/ 11)، السري (075/ 2)صفة الصفوة : ينظه   (2)

 (. 027)، املناقب ص (287)الورع ليمهوذي : ينظه(3)   
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إين إنام أختيف إلهك ألجال  :وقال ،فامتنع من ذلك امتناعًا شديداً  ،قضا  الهمن

د يف الدنها  ،ولوال العيم مل أكيمك بعد الهوم ؟أفتأمهين أّْن أريلر القضا  ،العيم املزهي

 . (1)فاستحها الشافعي من 

 !. م نفس ومع كل هذا ينره حال  وهيض

أبو عبد اهلل  :إّن بعض املحدثني قال يل :قيث أليب عبد اهلل)): قال املرُهوذي

اْن أناا حتاا أزهاد يف  :فقاال ؟مل يزهد يف الدراهم وحدها قد زهد يف الناس ومر

 . (2)((الناس يهيدوّن أّْن يزهدوا يفَ  !؟الناس

 . (3)!؟أرِمن الزَهاد أنا :وملا ُوِصفر مهة بيش  من الزهد قال

  :تواضع الكِبَار الُرَفعاءـ 

ْعِهُف قراْدرر نفِسا  ال يمران أّن يترارب أو  العامل حقًا واملوَفُق صدقًا الذي ير

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

والنفاوس  ،األر  املنخفضة أكثه البقاع ماا ً  :وكام قهل ،عياًم كاّن أشد تواضعاً 

 . تواضعك يف رشفك أعظم من رشفك :وقهل .املتواضعة أكثهها عهفاناً 

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

قاال حيهاا بان  ،وهذا اإلمام أبعد الناس عان ذلاك ،هي عيه  من عيم أو عمل

                                                
 (. 002)املناقب ص : ينظه   (1)

 (. 704/ 0)، اآلدا  الرشعهة (216/ 11)السري : ، وينظه(727)الورع رقم    (2)

 (. 620)قم الورع أليب بره املهوذي ر: ينظه   (3)
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إين إنام أختيف إلهك ألجال  :وقال ،فامتنع من ذلك امتناعًا شديداً  ،قضا  الهمن

د يف الدنها  ،ولوال العيم مل أكيمك بعد الهوم ؟أفتأمهين أّْن أريلر القضا  ،العيم املزهي

 . (1)فاستحها الشافعي من 

 !. م نفس ومع كل هذا ينره حال  وهيض

أبو عبد اهلل  :إّن بعض املحدثني قال يل :قيث أليب عبد اهلل)): قال املرُهوذي

اْن أناا حتاا أزهاد يف  :فقاال ؟مل يزهد يف الدراهم وحدها قد زهد يف الناس ومر

 . (2)((الناس يهيدوّن أّْن يزهدوا يفَ  !؟الناس

 . (3)!؟أرِمن الزَهاد أنا :وملا ُوِصفر مهة بيش  من الزهد قال

  :تواضع الكِبَار الُرَفعاءـ 

ْعِهُف قراْدرر نفِسا  ال يمران أّن يترارب أو  العامل حقًا واملوَفُق صدقًا الذي ير

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

والنفاوس  ،األر  املنخفضة أكثه البقاع ماا ً  :وكام قهل ،عياًم كاّن أشد تواضعاً 

 . تواضعك يف رشفك أعظم من رشفك :وقهل .املتواضعة أكثهها عهفاناً 

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

قاال حيهاا بان  ،وهذا اإلمام أبعد الناس عان ذلاك ،هي عيه  من عيم أو عمل

                                                
 (. 002)املناقب ص : ينظه   (1)

 (. 704/ 0)، اآلدا  الرشعهة (216/ 11)السري : ، وينظه(727)الورع رقم    (2)

 (. 620)قم الورع أليب بره املهوذي ر: ينظه   (3)
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بيشا  صحبناه مخسني سنة ما افتخه عيهنا   ما رأيث مثل أمحد بن حنبل)): معني

 . (1)((مما كاّن فه  من الصالٍ واخلري

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

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

 . (2)((فهحمي  بهده

ئاذّن يل أقبيال ا :قيث أليب عبد اهلل أولر ما رأيتا )): وقال إسامعهل الثقفي

 . (3)((مل أبيغ أنا ذلك :فقال .رأسك

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

 . (4)((!ومن أنا ؟أُي يش  ذا ،اقعد :قال ،الذي رأيتك

بال  :قال ،جزاك اهلل عن اإلسالم خرياً )) :وقد أثنا عيه  شخ  وقال ل 

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

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

وقاال  .ُأمهنا أّن نتواضع ملن نتعيم من  ،أجيُس بني يديك ،ال :فأبا وقال ،أرفع 

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

 (. 281/ 5)، تاريخ دمشق (181/ 2)حيهة األولها  : ينظه   (1)

 (. 232/ 11)السري : ينظه   (2)

 (. 278/ 2)اآلدا  الرشعهة : ينظه   (3)

 (. 708/ 0)، اآلدا  الرشعهة (225/ 11)السري : ينظه   (4)

 (. 225/ 11)، السري (030/ 2)طبقا  احلنابية : ينظه   (5)
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 . (1)عمه بالهكا 

أيان  ،أسأل اهلل أّن ال يمقتنا)) :فقال ،ذكه مهًة أخالق بعض أهل الورعو

 . (2)((!؟نحن من هؤال 

  .اذهبوا اكتبوا احلديث ؟من أنا حتا جتهئوّن إيلَ  :وكاّن يقول

وإذا سائل عان يشٍ  مان  .سايوا العياام  :يقول ،وكاّن إذا ُسِئل عن يش 

 . و كاّن برِْشٌ حهًا تريم يف هذال ،أنا ال حيل يل أّن أتريم يف الورع :الورع يقول

أُي يش  نحان جتاي   ،اذهب إىل الزَهاد :وسئل مهة عن اإلخالص فقال

  ؟إلهنا

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

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

فجا  يومًا وقد جتاا   ،وم خيف اإلمامكاّن أبو عبد اهلل يق :وقال املهوذي

قاد  :وقال ،فاعتزل وقام يف طهف الصف ،الناس أّن يصِّل أحد يف ذلك املوضع

تَِخذر الهجل مصالَه مثل مهبض البعري  . (4)هُنِي أّْن ير

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

                                                
، (004/ 2)، صافة الصافوة (027/ 52)، تااريخ دمشاق (127/ 13)تااريخ بأاداد : هينظ   (1)

 (. 25/ 2)اآلدا  الرشعهة 

 (. 226/ 11)، السري (1)الورع ليمهوذي رقم : ينظه   (2)

 (. 250/ 1)جمموع رسائل ابن رجب : ينظه   (3)

 (. 126/ 7)بدائع الفوائد : ينظه   (4)
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 . (1)عمه بالهكا 

أيان  ،أسأل اهلل أّن ال يمقتنا)) :فقال ،ذكه مهًة أخالق بعض أهل الورعو

 . (2)((!؟نحن من هؤال 

  .اذهبوا اكتبوا احلديث ؟من أنا حتا جتهئوّن إيلَ  :وكاّن يقول

وإذا سائل عان يشٍ  مان  .سايوا العياام  :يقول ،وكاّن إذا ُسِئل عن يش 

 . و كاّن برِْشٌ حهًا تريم يف هذال ،أنا ال حيل يل أّن أتريم يف الورع :الورع يقول

أُي يش  نحان جتاي   ،اذهب إىل الزَهاد :وسئل مهة عن اإلخالص فقال

  ؟إلهنا

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

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

فجا  يومًا وقد جتاا   ،وم خيف اإلمامكاّن أبو عبد اهلل يق :وقال املهوذي

قاد  :وقال ،فاعتزل وقام يف طهف الصف ،الناس أّن يصِّل أحد يف ذلك املوضع

تَِخذر الهجل مصالَه مثل مهبض البعري  . (4)هُنِي أّْن ير

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

                                                
، (004/ 2)، صافة الصافوة (027/ 52)، تااريخ دمشاق (127/ 13)تااريخ بأاداد : هينظ   (1)

 (. 25/ 2)اآلدا  الرشعهة 

 (. 226/ 11)، السري (1)الورع ليمهوذي رقم : ينظه   (2)

 (. 250/ 1)جمموع رسائل ابن رجب : ينظه   (3)

 (. 126/ 7)بدائع الفوائد : ينظه   (4)
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حتا إّن كاّن لهشااور مان هاو   إذا كاّن يف أمه كاّن أبو عبداهلل ال يدع املشورة))

 . (1)((دون 

: قال عِّل بن أيب فازارة ،ويأضب أّن ُيظَن ب  خرياً  ،وكاّن صفي ذلك جداً 

اذهاب إىل أمحاد بان  :فقالث يل يوماً  ،كانث أمي مقعدة من نحو عرشين سنة))

 ؟امان هاذ :فقاال ،فدققث عيه  وهو يف دهيهزه ،فأتهت  ،حنبل فسي  أّن يدعو يل

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

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

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

اهلل  قد وهب :فقالث ،جيهها متيشفجئث إىل بهتنا ودققث البا  فخهجث أمي عىل ر

  .(2)((يل العافهة

  :خوف العارفنيـ 

فمان كااّن بهبا  أعاهف كااّن لا   ،اخلوف الصادق معهار العهفاّن الواثق

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

إذا فا ،اخلوف منعني عن أكل الطعام فام أشاتهه )) :يقول خمربًا عن خوف 

 . (3)((ذكه  املو  هاّن عَِّل كل يش 

                                                
 (. 072/ 1)اآلدا  الرشعهة : ينظه   (1)

 (. 1321/ 5)، تاريخ اإلسالم (033ا  222/ 5)، تاريخ دمشق (186/ 2)حيهة األولها  : ينظه   (2)

 (. 1327/ 5)، تاريخ اإلسالم (025/ 5)تاريخ دمشق : ينظه   (3)
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دخيث عىل أمحد بن حنبل فهأيث رجالً هتُم  نفُس  ال حيب )): وقال ثعيب

ه  بني يدي   أّْن ُتْرثه عيه    .(1)((كأّن النرياّن قد ُسعي

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

 . (2)اليهم سييم سييم :كنث أسمع  كثريا يقولو .األعامل بخواتهمها ،حفهُت 

 . (3)((ال عَِّل وال يل  ودد  أين أنجو من هذا األمه كفافاً )) :وقال عن نفس 

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

 :لوقا ،فتأهغه  عهناه !ما أكثه الداعني لك :قيث أليب عبد اهلل)): بره املرُهوذي

 . (4)((أخاف أّْن يروّن هذا استدراجاً 

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

هاذا رجال قاد فتَاث الأاُم ا أو  :فقاال ،فأري  الطبهب ،مه  املو  دمًا عبهطاً 

 . (5)اخلوف ا جوفر 

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

إّن )) :فقال ا وكاّن رجالً صاحلاً ا  دخل إبهاههم احلرُْصي عىل أيب عبد اهلل

إّن ساهل بان  ،يا أخي :فقال ،وذكه  اجلنة ،هو كذا وكذا ،أمي رأ  لك مناماً 
                                                

 (. 032/ 5)تاريخ دمشق : ينظه   (1)

 (. 22/ 2)هة ، اآلدا  الرشع(226/ 11)، السري (181/ 2)حيهة األولها  : ينظه   (2)

 (. 27/ 2)، اآلدا  الرشعهة (1374/ 5)تاريخ اإلسالم : ينظه   (3)

 (. 704/ 0)اآلدا  الرشعهة : ، وينظه(721)الورع رقم    (4)

 (. 224/ 11)، السري (074/ 2)صفة الصفوة : ينظه   (5)
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دخيث عىل أمحد بن حنبل فهأيث رجالً هتُم  نفُس  ال حيب )): وقال ثعيب

ه  بني يدي   أّْن ُتْرثه عيه    .(1)((كأّن النرياّن قد ُسعي

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

 . (2)اليهم سييم سييم :كنث أسمع  كثريا يقولو .األعامل بخواتهمها ،حفهُت 

 . (3)((ال عَِّل وال يل  ودد  أين أنجو من هذا األمه كفافاً )) :وقال عن نفس 

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

 :لوقا ،فتأهغه  عهناه !ما أكثه الداعني لك :قيث أليب عبد اهلل)): بره املرُهوذي

 . (4)((أخاف أّْن يروّن هذا استدراجاً 

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

هاذا رجال قاد فتَاث الأاُم ا أو  :فقاال ،فأري  الطبهب ،مه  املو  دمًا عبهطاً 

 . (5)اخلوف ا جوفر 

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

إّن )) :فقال ا وكاّن رجالً صاحلاً ا  دخل إبهاههم احلرُْصي عىل أيب عبد اهلل

إّن ساهل بان  ،يا أخي :فقال ،وذكه  اجلنة ،هو كذا وكذا ،أمي رأ  لك مناماً 
                                                

 (. 032/ 5)تاريخ دمشق : ينظه   (1)

 (. 22/ 2)هة ، اآلدا  الرشع(226/ 11)، السري (181/ 2)حيهة األولها  : ينظه   (2)

 (. 27/ 2)، اآلدا  الرشعهة (1374/ 5)تاريخ اإلسالم : ينظه   (3)

 (. 704/ 0)اآلدا  الرشعهة : ، وينظه(721)الورع رقم    (4)

 (. 224/ 11)، السري (074/ 2)صفة الصفوة : ينظه   (5)
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الهؤيا ترّرُسُ  :وقال ،وخهج إىل سفك الدما  ،سالمة كاّن الناس صربون  بمثل هذا

 . (1)((املؤمن وال ترُأُهه

  :مع قلة وعدم جودـ 

فرهف بمن  ،يوصف الهجل باجلود والرهم مع أن  إنام جاد ببعض ما وجد

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

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

هلل أمحد بن حممد بن حنبل فأخهج إيَل أربعة دراهم وجئث مهة إىل أيب عبد ا :قال

 . (2)((هذه مجهع ما أميك :وقال

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

 . (3)((ما عندنا غريها :وقال ،دراهم

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

 . (4)ت واسا من ُقوْ 

  :حلم وصفح مجيلـ 

واملشتأل  ،النفوس الربرية أبعدها عن االنتقام وأقههبا إىل العفو والصفح

                                                
 (. 706/ 0)، اآلدا  الرشعهة (224/ 11)السري : ينظه   (1)

 (. 036)ب ص املناق: ينظه    (2)

 (. 036)املناقب ص : ينظه (3)  

 (. 212/ 11)السري : ينظه   (4)
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وإنام يتبع ما أمهه ب   ،أو مناكفة صأري ،ث إىل جهل جاهلاور ال ييتفابمعايل األم

 . ويف سرية أيب عبد اهلل نامذج مضهئة ،مواله بأخذ العفو واإلعها  عن اجلاهيني

ور صفح  ما جهى ل  يف املحنة من النرال واحلابس واألذى من أظهه ص

وقاد جعياث أباا  ،كل من ذكهين ففي ِحّل إال مبتدعاً )): ومع هذا يقول ،البالغ

ڈ ڈژ ژ  ...﴿ :ورأياث اهلل يقاول ،يف ِحّل  ا يعني املعتصما  إسحاق

أباا برااه باالعفو يف قصااة  ملسو هيلع هللا ىلص وأماه النبااي ﴾ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ

  .(1)((ّن يعذ  اهلل أخاك املسيم بسببكوما ينفعك أ ،مسطح

قولك فه  خالف قولا   :قهل ل  ،ما أعيم إال خرياً )) :فقال ،وُذِكهر ل  رجل

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

هخ أراك ش :فقال الهجل لسامل ،رحم اهلل ساملًا زمحث راحيت  راحية رجل :وقال

 . (2)((ما أبعد  :قال ،سو 

 ؟من أين أقبياتم :كنث يف جميس أمحد بن حنبل فقال)) :وقال ابن الوَراق

إن  يطعان  :فقينا ،فإن  شهخ صالح  اكتبوا عن  :فقال ،من جميس أيب كهيب :قينا

 . (3)((شهخ صالح قد بِّل يب ،فأي يش  حهيتي :قال ؟عيهك

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

                                                
 (. 1378/ 5)، تاريخ اإلسالم (261/ 11)السري : ينظه   (1)

 (. 618)الورع ليمهوذي رقم : ينظه   (2)

 (. 014/ 11)، السري (58/ 55)تاريخ دمشق : ينظه   (3)
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وإنام يتبع ما أمهه ب   ،أو مناكفة صأري ،ث إىل جهل جاهلاور ال ييتفابمعايل األم

 . ويف سرية أيب عبد اهلل نامذج مضهئة ،مواله بأخذ العفو واإلعها  عن اجلاهيني

ور صفح  ما جهى ل  يف املحنة من النرال واحلابس واألذى من أظهه ص

وقاد جعياث أباا  ،كل من ذكهين ففي ِحّل إال مبتدعاً )): ومع هذا يقول ،البالغ

ڈ ڈژ ژ  ...﴿ :ورأياث اهلل يقاول ،يف ِحّل  ا يعني املعتصما  إسحاق

أباا برااه باالعفو يف قصااة  ملسو هيلع هللا ىلص وأماه النبااي ﴾ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ

  .(1)((ّن يعذ  اهلل أخاك املسيم بسببكوما ينفعك أ ،مسطح

قولك فه  خالف قولا   :قهل ل  ،ما أعيم إال خرياً )) :فقال ،وُذِكهر ل  رجل

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

هخ أراك ش :فقال الهجل لسامل ،رحم اهلل ساملًا زمحث راحيت  راحية رجل :وقال

 . (2)((ما أبعد  :قال ،سو 

 ؟من أين أقبياتم :كنث يف جميس أمحد بن حنبل فقال)) :وقال ابن الوَراق

إن  يطعان  :فقينا ،فإن  شهخ صالح  اكتبوا عن  :فقال ،من جميس أيب كهيب :قينا

 . (3)((شهخ صالح قد بِّل يب ،فأي يش  حهيتي :قال ؟عيهك

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

                                                
 (. 1378/ 5)، تاريخ اإلسالم (261/ 11)السري : ينظه   (1)

 (. 618)الورع ليمهوذي رقم : ينظه   (2)

 (. 014/ 11)، السري (58/ 55)تاريخ دمشق : ينظه   (3)
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لعي  يروّن ل  صبهاّن حيازهنم  :وقال ،فعفا عن  ،وأرسي  إىل أمحد لهقول فه  رأي 

 . (1)قتي 

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

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

هثر عان زياد بان  :فقال أليب عبد اهلل ،هو واخلتِّل يف املسجد ما معنا رابعأنا و هنر

 ،فرتباث إلاههم ،كتب إيَل أهل الثأه يساألوين عان أماهه :قال ؟خيف أال يرَيم

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

فقال يل أبو  ،يف كالم كثري... ألدقَن أضالعكو ،واهلل ألردَنك إىل حمبسك :فقال

السراّن  ُمه :وقال ،وأخذ أبو عبد اهلل نعيه  وقام فدخل ،ال تريم  وال جتب  :عبد اهلل

 . (2)((ثم خهج ،فام زال يصهح ،أال يريموه وال يهدوا عيه 

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

جتعيا  يف حال وقاد  :فقياث لا  .أنث يف حل إّن مل ترُعادْ  :قال ،ي يف حّل فاجعين

 . (3)((أمل تهين اشرتطث عيه  :قال ؟اغتابك

  :مجيل عرشة ولني جانبـ 

 ،وأكهمهم نفساً  ،من أشدي الناس حها ً  ا باتفاق من عهف  ا كاّن هذا اإلمام

                                                
 (. 285)املناقب ص : ينظه   (1)

 (. 221/ 11)، السري (286)املناقب ص : ينظه   (2)

 (. 285)، املناقب ص (147/ 2)احليهة : ينظه   (3)
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كااّن  ،وال احلقود ،وال اجلهول ،لهس بالعجول ،وأحسنهم أدباً  ،وأمجيهم عرشةً 

أو ِذْكاه  ،ال يسمع من  إال مذاكهة العيم ،كثري اإلطهاق ،لنيي اجلانب ،دائم البرِْشِ 

ومعاين  ،وإّن تريم فألفاظ حسنة ،إّْن سرث فوقار وسروّن وإخبا  ،الصاحلني

 . (1)مفهدة

فراانوا  ،وقع بني عم أيب عبد اهلل وجريان  منازعة)): قال أبو بره املرُهوذي

وييقاهم بام  ،وال يأضب لعم  ،إىل أيب عبد اهلل فال ُيظهه هلم مهير  إىل عم جيهئوّن 

 . (2)((يعهفون  من الرهامة

كثريًا ماا أساأل أباا عباد اهلل عان )) :ا وهو أحد أصحاب ا  وقال املهموين

 . (3)((لبهك ،لبهك :فهقول ،اليش 

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

فراّن حيهاا  :قال ،فرتكُث سامعي ورجعُث مع  إىل بأداد :قال ،بالروفة فمه 

 . (4)يشره يل ذلك

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

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

عمان  ؟من أمهكم هبذا :فقال ،زنادقة قد حرض املجيسهذا عدو اهلل كبش ال :فقيث
                                                

 (. 215/ 11)، السري (281ا  283)املناقب ص : ينظه   (1)

 (. 283)املناقب ص : ينظه   (2)

 (. 1302/ 5)، تاريخ اإلسالم (218/ 11)، السري (283)املناقب ص : ينظه   (3)

 (. 121/ 2)  الرشعهة اآلدا: ينظه   (4)



 رحمه اهلل تعالى اإلمام أحمد المدخل إلى شخصية
 

66 

كااّن  ،وال احلقود ،وال اجلهول ،لهس بالعجول ،وأحسنهم أدباً  ،وأمجيهم عرشةً 

أو ِذْكاه  ،ال يسمع من  إال مذاكهة العيم ،كثري اإلطهاق ،لنيي اجلانب ،دائم البرِْشِ 

ومعاين  ،وإّن تريم فألفاظ حسنة ،إّْن سرث فوقار وسروّن وإخبا  ،الصاحلني

 . (1)مفهدة

فراانوا  ،وقع بني عم أيب عبد اهلل وجريان  منازعة)): قال أبو بره املرُهوذي

وييقاهم بام  ،وال يأضب لعم  ،إىل أيب عبد اهلل فال ُيظهه هلم مهير  إىل عم جيهئوّن 

 . (2)((يعهفون  من الرهامة

كثريًا ماا أساأل أباا عباد اهلل عان )) :ا وهو أحد أصحاب ا  وقال املهموين

 . (3)((لبهك ،لبهك :فهقول ،اليش 

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

فراّن حيهاا  :قال ،فرتكُث سامعي ورجعُث مع  إىل بأداد :قال ،بالروفة فمه 

 . (4)يشره يل ذلك

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

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

عمان  ؟من أمهكم هبذا :فقال ،زنادقة قد حرض املجيسهذا عدو اهلل كبش ال :فقيث
                                                

 (. 215/ 11)، السري (281ا  283)املناقب ص : ينظه   (1)

 (. 283)املناقب ص : ينظه   (2)

 (. 1302/ 5)، تاريخ اإلسالم (218/ 11)، السري (283)املناقب ص : ينظه   (3)

 (. 121/ 2)  الرشعهة اآلدا: ينظه   (4)
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 . (1)((لعل اهلل ينفعهم ب   دعوا الناس يأخذوّن العيم وينرصفوّن ؟أخذتم هذا

أمحد  زر )): قال أبو عبهد ،وفهٍ بيقهاه وأكهم  ،وكاّن إذا لقي أحدًا بَش ب 

 ،اهلل أبا عبديا  :فقيث ؟وجيس دوين ،فأجيسني يف صدر داره ،بن حنبل يومًا يف بهت ا

ْقُعدُ  ،نعم :فقال ؟صاحب البهث أحق بصدر بهت  :ألهس يقال ن يهيد ،ير  . وُيْقِعُد مر

 . خذ إلهك يا أبا عبهد فائدة :فقيث يف نف  :قال

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

أنا أوثق بمودهتم  ، كل سنة مهةإّن يل إخوانًا ال ألقاهم إال يف ،ال تقل :فقال ،يوم

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

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

فمشا  :قال ،هذه ثالثة ،يا أبا عبهد :قيث :قال ،وتأخذ بهكاب  ،مع  إىل با  الدار

 . (2)((وأخذ بهكايب ،معي إىل با  الدار

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

 ؟عطساث كهف تقاول إذا :قال ل  أبو عبد اهلل ،فيام أراد أّن يقوم ،فيم حيمد ،فهشمت 

 . (3)يهمحك اهلل :فقال أبو عبد اهلل ،احلمد هلل :أقول :قال

سمعث أباا عباد اهلل )): يف حسن عرشت  مع أهي  فهام نقل املرُهوذي وتأمل

                                                
 (. 2ا  8/ 2( )252/ 1)اآلدا  الرشعهة : ينظه   (1)

 (. 224/ 0)، اآلدا  الرشعهة (212ا  211/ 2)طبقا  احلنابية : ينظه   (2)

 (. 022ا  028/ 2)اآلدا  الرشعهة : ينظه   (3)
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 . (1)((أقامث معي أم صالح ثالثني سنة فام اختيفث أنا وهي يف كيمة: يقول

  :العبادة والتألُه :املطلب الثاين

وحصاٌن مراني مان  ،وقوٌة ليبدّن ،صدق التعبد وكثهة التأل  أٌس ليثبا 

 . وقد ُعِهف هذا اإلمام بتنسر  مذ كاّن يافعاً ،   املُِذَلةوالشهوا ،الشبها  املضَية

وهو  ا وهو غالم ا كنث أعهف أمحد بن حنبل)): يقول إبهاههم بن شاَمس

 . (2)((حيهي اليهل

 . وعبادت  قد أذهيث شهوخ  فضالً عَمن دوهنم

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

 . ومما عهف عن  كثهة الصالة

فياام  ،كاّن أيب يصِّل يف كل يوم ولهية ثالثر مئة ركعة)): يقول ابن  عبد اهلل

مه  من تيك األسواط أضعفت  فراّن يصِّل يف كال ياوم ولهياة مئاة ومخساني 

صتم يف كل سبعة  ،وكاّن يقهأ يف كل يوم ُسبعاً  ،وقد كاّن قرُه ر من الثامنني ،ركعة

وكاّن سااعة يصاِّل  ،سوى صالة النهار ،تمة يف كل سبع لهالوكانث ل  خ ،أيام

 . (4)((ثم يقوم إىل الصباٍ يصِّل ويدعو ،العشا  اآلخهة ينام نومة خفهفة

                                                
 (. 002/ 11)، السري (040)املناقب ص : ينظه   (1)

 (. 160/ 2)، اآلدا  الرشعهة (228/ 11)، السري (074 /2)صفة الصفوة : ينظه   (2)

 (. 243/ 5)تاريخ دمشق : ينظه   (3)

 (. 054)، املناقب ص (033/ 5)، تاريخ دمشق (181/ 2)احليهة : ينظه   (4)



 رحمه اهلل تعالى اإلمام أحمد المدخل إلى شخصية
 

68 

 . (1)((أقامث معي أم صالح ثالثني سنة فام اختيفث أنا وهي يف كيمة: يقول

  :العبادة والتألُه :املطلب الثاين

وحصاٌن مراني مان  ،وقوٌة ليبدّن ،صدق التعبد وكثهة التأل  أٌس ليثبا 

 . وقد ُعِهف هذا اإلمام بتنسر  مذ كاّن يافعاً ،   املُِذَلةوالشهوا ،الشبها  املضَية

وهو  ا وهو غالم ا كنث أعهف أمحد بن حنبل)): يقول إبهاههم بن شاَمس

 . (2)((حيهي اليهل

 . وعبادت  قد أذهيث شهوخ  فضالً عَمن دوهنم

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

 . ومما عهف عن  كثهة الصالة

فياام  ،كاّن أيب يصِّل يف كل يوم ولهية ثالثر مئة ركعة)): يقول ابن  عبد اهلل

مه  من تيك األسواط أضعفت  فراّن يصِّل يف كال ياوم ولهياة مئاة ومخساني 

صتم يف كل سبعة  ،وكاّن يقهأ يف كل يوم ُسبعاً  ،وقد كاّن قرُه ر من الثامنني ،ركعة

وكاّن سااعة يصاِّل  ،سوى صالة النهار ،تمة يف كل سبع لهالوكانث ل  خ ،أيام

 . (4)((ثم يقوم إىل الصباٍ يصِّل ويدعو ،العشا  اآلخهة ينام نومة خفهفة

                                                
 (. 002/ 11)، السري (040)املناقب ص : ينظه   (1)

 (. 160/ 2)، اآلدا  الرشعهة (228/ 11)، السري (074 /2)صفة الصفوة : ينظه   (2)

 (. 243/ 5)تاريخ دمشق : ينظه   (3)

 (. 054)، املناقب ص (033/ 5)، تاريخ دمشق (181/ 2)احليهة : ينظه   (4)
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وكثاهة  ،رأيث أيب ملا كرب وأسَن اجتهد يف قها ة القهآّن)) :ا أيضاً  ا ويقول

 ،تريام ورباام ،فإذا دخْيُث عيه  انفتل مان الصاالة ،الصالة بني الظهه والعرص

ورأيت  وهاو خمتاٍف أكثاه  ،فإذا رأيث ذلك خهجث فهعود لصالت  ،وربام سرث

 . (1)((ذلك يقهأ القهآّن

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

ْهد النَْفس من أيب عبد اهلل كاّن يصوم النهاار  :قال ،أقوى عىل الزهد والعبادة وجر

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

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

رأيتا   وماا ،وكنث ال أقوى مع  عىل العباادة ،ما رأيت  فرت لهية واحدة ،مقام  عندي

 . (2)أفطه واحتجم ،مفطهًا إال يومًا واحداً 

رأيث أبا عبداهلل يقوم لورده قهيبًا من نصف اليهال حتاا  :املهوذيوقال 

ه كنث مع أيب عبداهلل  :وقال. ورأيت  يهكع فهام بني املأه  والعشا  ،يقار  الَسحر

فاام عيماُث  ،واليدع قهام اليهال وقاها ة النهاار ،نحوًا من أربعة أشهه بالعسره

 . (3)وكاّن ُيّرِسُ ذلك ،بختمة ختمها

 ،ورأيت  كثريًا يصِّل قبل الظهاه ثاامّن ركعاا )) :الروس  وقال إسحاق

                                                
 (. 063)املناقب ص : ينظه (1)  

 (. 052)املناقب ص : ينظه   (2)

 (. 282/ 2)عهة ، واآلدا  الرش(002/ 2)صفة الصفوة : ينظه   (3)
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 . (1)((يسييم يف كل ركعتني

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

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

 . (2)الرسوف

 القهآّن يف النهاار يف كال سابع يقاهأ كال ياوم كاّن أيب صتم  :ال أيضاً اوق

كاّن أباو عباداهلل صاتم مان اجلمعاة إىل  :وقال حنبل .ال يراد يرتك  نظهاً  ،سبعاً 

 . (3)اجلمعة

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

 ختمُث القهآّن :سمعُث أمحد بن حنبل يقول)): وقال جعفه بن أيب هاشم

 . (5)((فعددُ  موضع الصرب فإذا هو نهيف وتسعوّن ،يوماً 

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

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

                                                
 (. 732)مسائل الروس  رقم    (1)

 (. 601)مسائل عبد اهلل رقم    (2)

 (. 611/ 2)املأني البن قدامة : ينظه   (3)

 (. 262/ 5)فتح الباري البن رجب : ينظه   (4)

 (. 052)املناقب ص : ينظه   (5)

 (. 23/ 1)طبقا  احلنابية : ينظه   (6)
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وأنفاق يف بعضاها  ،منها ثاالٌث عاىل قدمها  ،وح  رمح  اهلل مخس حج 

 . (1)عرشين درمهاً  :وقهل ،ثالثني
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 (تصانيفه وما كتب حوله)كَّشاف الكتب 

 : وفيه ثالثة مطالب

  :موقف اإلمام من التدوين والتأليف :املطلب األول

وإناام كااّن راغباًا عان  ،مل يرن اإلمام أمحد كارهًا لوضع الرتاب مطيقااً 

  يث من غريهاويهى أَّن األوىل أّْن جتهد األحاد ،تصنهف الرتب يف الفهوع والفق 

الرتاا   لئال ينرصف الناس عان  ولذا هنا عن كتابة كالم  ومسائي  دوّن احلديث

 . استدالالً واستنباطاً  ،وحتا ييتفث أهل العيم إلههام ،واألخذ منهام ،والسنة

وأيضًا ملا يرتتب عىل اجلمع بني النصوص وكالم العيام  يف مسااق واحاد 

 . أو أيي نوع من أنواع رصف الداللة ،ختصه  أو ،بتقههد  من التأثري عىل الن ي 

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

 . ذلك

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

ولاوال )) :قال أمحد ؟لو مل يرتب ذهب العيم :قيث .ورخ  فه  قوم ،قوم كثري

 . (1)((!يشٍ  كنا نحن كتابت  أُي 

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

 . ومزج  باخلالف واألقوال ،بأقوال الهجال

 ،عن أيب بره األثاهم ا يعني اإلمام أمحد ا وسألت )) :قال أبو بره املُهوذي
                                                

 (. 123/ 1)، ورشٍ عيل الرتمذي (115)تقههد العيم    (1)
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إنام أكهه هاذه  ،حلديثمل أقل إن  ال يرتب عن  ا :قال ؟هنهثر أّْن يرتب عن  :قيُث 

 . (1)((املسائل

تهكوا آثار رسول اهلل صىل اهلل عيها   ،أهيرهم وضع الرتب)): وقال أيضاً 

 . (2) ((وسيم وأقبيوا عىل الرالم

ال يعجبني يشٌ  من وضاع )) :يقول :سمعُث أبا عبد اهلل :وقال الروس 

ْن وضع شهئًا من الرتب فهو مبتدع ،الرتب  . (3)((مر

هذا أبو  ،أكههها :فقال ا وذكه وضع كتب ا سمعث أيب)): هللوقال عبد ا

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

 ،وهذا مالاك وضاع كتابااً  ،كيام جا  رجل وضع كتاباً  ،فهذا ال انقضا  ل  ،كتاباً 

كيام  ،ْضُعها بدعةٌ وهذه الرتب ور  ا يعني أبا ثور ا وجا  هذا ،وجا  الشافعي ايضاً 

وياارتك حااديث رسااول اهلل صااىل اهلل عيهاا  وساايم  ،جااا  رجاال وضااع كتاباااً 

 . (4)((وأصحاب 

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

  ،وال مالااك ،وال الشااافعي ،وال ساافهاّن ،وال فااهام وضااع إسااحاق ،عبهااد

                                                
 (. 036)رقم ( 103)من كالم اإلمام أيب عبد اهلل أمحد بن حنبل يف عيل احلديث ص    (1)

 (. 733/ 1)الطهق احلرمهة : ينظه   (2)

 (. 733/ 1)الطهق احلرمهة : ينظه   (3)

 (. 1582)مسائل عبد اهلل رقم    (4)
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  .(1)((وعيهك باألصل

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

حتاا إّن أئماة احلاديث  ،أمحد بن حنبل الذي مأل األر  عياًم وحاديثًا وسانةً 

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

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

 ،فعيم اهلل حسن نهت  وقصده فرتب من كالم  وفتواه أكثه من ثالثني سفهاً  ،جداً 

ومجع اخلالَل نصوصا   ،فيم يفتنا منها إال القيهل ،ومَن اهلل سبحان  عيهنا بأكثهها

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

ث هبا قهنًا بعد قهّنو فصاار  إماماًا وقادوة ألهال السانة عاىل اخاتالف  ،ُحدي

حتا إّن املخالفني ملذهب  باالجتهاد واملقيدين لأريه يعظيموّن نصوصا   ،طبقاهتم

 . (2)((ويعهفوّن هلا حقها وقههبا من النصوص وفتاوي الصحابة ،وفتاواه

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

رأيث رجالً خهاسانهًا قد جاا  إىل أيب عباد اهلل فأعطااه )): وقال املهوذي

فأضب فهماا الرتاا   ،فإذا فه  كالم أليب عبد اهلل ،فنظه فه  أبو عبد اهلل ،جز ا

  .(4)((من يده
                                                

 (. 252)ص : ، وينظه(278)مناقب اإلمام أمحد ص : ينظه(1)   

 (. 28/ 1)إعالم املوقعني    (2)

 (. 251)مناقب اإلمام أمحد ص : ينظه   (3)

 (. 251)مناقب اإلمام أمحد ص : ينظه   (4)
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 ،ذلاك بل كاّن ينها عن ،ولذا مل يصنف كتاباً مستقالً يف الفق  كام فعل بعض األئمة

حسن  إىل ا تعاىل ا فنظه اهلل ،وكاّن ينها الناس عن كتابة كالم )) :ال ابن اجلوزيق

فقَل أّْن تقع مسألة إال ول  فهها ن  من الفهوع  ،فنقيث ألفاظ  وحفظث ،قصده

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

  :تصانيف اإلمام :املطلب الثاين

 ،وقهمتهاا العيمهاة ،غني عن البهاّن احلديث عن أمههاة مصانفا  اإلماام

  .فشههت  العيمهة املستفهضة وإمامت  يف الدين أكرب دلهل وخري بههاّن

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

يرة الهوا  فمن الباحثني  يا  عن وأيضًا وجود احتامل التداخل بني كتب  وكتب تالمهذه نرقر

وفهام  ،(2)بهنام فهيق آخه منهم ينسبها إىل تالمهذه ،من ينسب تيك الرتب إىل اإلمام

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

                                                
 (. 278)مناقب اإلمام أمحد ص    (1)

، (001ا  024/ 11)، الساري (202)منازل األئمة األربعة ص : رتب إىلفهنظه يف نسبة هذه ال   (2)

، ويف هذا املجاال (24ا  26/ 2)، معجم املؤلفني (224ا  215/ 0/ 1)تاريخ الرتاث العهيب 

أشهد باجلهد الذي بذل  فضاهية الشاهخ الادكتور عباد اهلل بان حمماد الطهيقاي يف كتابا  الناافع 

كاّن قد فات  يش  من ذلك  ال سهام ما تتضمن  كتاب شاهخي وإّن (( معجم مصنفا  احلنابية))

اإلسالم ابن تهمهة وتيمهذه ابن القهيم، ففي كتابهام ماادة موَثقاة عان كتاب اإلماام والهواياا  

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

 . هةلسؤاال  أيب داود السجستاين احلديث
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 . (1)اإلرجا ـ  1

 . (2)األسامي والرناـ  2

 . (3)األرشبةـ  3

 . (4)اإلمامةـ  4

 . (5)اإليامّنـ  5

 . (6)التاريخـ  6

                                                
 (. 270/ 11)، والسري (73)املحنة حلنبل ص : ينظه   (1)

 . ه1736وقد طبع يف مرتبة األقىص بالرويث عام    (2)

األرشباة ))، و((األرشباة الرباري))، ولا  يف ذلاك كتابااّن (030/ 1)اجلهٍ والتعاديل : ينظه   (3)

، ويف (185/ 21)وى ، وقد أشار إىل ذلك شهخ اإلسالم ابن تهمهاة يف جمماوع الفتاا((الصأري

، وقد طباع األرشباة (2)، ويف القواعد النورانهة ص (082/ 7)، (017/ 1)الفتاوى الرربى 

، ((األرشباة))الصأري بهواية البأوي ثاالث طبعاا ، األوىل بتحقهاق صابحي جاسام باسام 

 ، والثالثة بتحقهق نشأ  بن كامل املرصي، وطبعت ه1721والثانهة بتحقهق زهري الشاويش عام 

 . ه1720عام (( األرشبة الصأري))تحمل عنواّن 

 (. 003/ 11)ذكهه الذهبي يف السري    (4)

ٍ والتعديل نقالً عان أبها     (5) ، (260 /0)، وأباو يعاىل يف العادة (030/ 1)ذكهه ابن أيب حاتم يف اجله

 يف إّن خمطوطتا  يف املتحاف الربيطااين  كاام: ، ويقاال(02) والرتاين يف الهسالة املستطهفة ص

 (. 226/ 0)تاريخ الرتاث العهيب 

 . يهى بعض الفضال  أن  كتا  العيل ومعهفة الهجال، واهلل أعيم   (6)
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 . (3)األرشبةـ  3

 . (4)اإلمامةـ  4

 . (5)اإليامّنـ  5

 . (6)التاريخـ  6

                                                
 (. 270/ 11)، والسري (73)املحنة حلنبل ص : ينظه   (1)

 . ه1736وقد طبع يف مرتبة األقىص بالرويث عام    (2)

األرشباة ))، و((األرشباة الرباري))، ولا  يف ذلاك كتابااّن (030/ 1)اجلهٍ والتعاديل : ينظه   (3)

، ويف (185/ 21)وى ، وقد أشار إىل ذلك شهخ اإلسالم ابن تهمهاة يف جمماوع الفتاا((الصأري

، وقد طباع األرشباة (2)، ويف القواعد النورانهة ص (082/ 7)، (017/ 1)الفتاوى الرربى 

، ((األرشباة))الصأري بهواية البأوي ثاالث طبعاا ، األوىل بتحقهاق صابحي جاسام باسام 

 ، والثالثة بتحقهق نشأ  بن كامل املرصي، وطبعت ه1721والثانهة بتحقهق زهري الشاويش عام 

 . ه1720عام (( األرشبة الصأري))تحمل عنواّن 

 (. 003/ 11)ذكهه الذهبي يف السري    (4)

ٍ والتعديل نقالً عان أبها     (5) ، (260 /0)، وأباو يعاىل يف العادة (030/ 1)ذكهه ابن أيب حاتم يف اجله

 يف إّن خمطوطتا  يف املتحاف الربيطااين  كاام: ، ويقاال(02) والرتاين يف الهسالة املستطهفة ص

 (. 226/ 0)تاريخ الرتاث العهيب 

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

 ،واملاهوذي ،رواياة ابنا  عباداهلل ،اجلامع يف العيل ومعهفاة الهجاالـ  8

 . (2)وابن  صالح ،واملهموين

واملوجود منا  الرتاب  ،مجع اخلالل ،اجلامع الربري لعيوم اإلمام أمحدـ  9

  :التالهة

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

 . (4)أحكام النساء *

  .(5)لرتجلا *

                                                
صاحت ، ووافقا  العالماة براه أباو زياد يف ( 522/ 10( )028/ 11) أنره الذهبي يف الساري   (1)

زجاج يف معاين ، وخولفا يف هذا، ولعل الصوا  إثبات ، فقد ذكهه ال(057/ 1)املدخل املفَصل 

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

 (. 233/ 2)، وابن حجه يف التهذيب (278)

، رواياة ه1738وقد طبعث عدة طبعا  من أوثقها التي بتحقهق الدكتور ويص اهلل عباس عام    (2)

 . لباقني يف جميدعبد اهلل مفهدة يف أربع جميدا ، ورواية ا

، يف رساالة ه1716طبع طبعتني أجودمها التي بتحقهق الدكتور إبهاههم بن محد السايطاّن عاام    (3)

 . عيمهة لدرجة الدكتوراه يف املعهد العايل ليقضا  بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمهة

بع طبعة جهدة بتحقهق عماهو وقد طبع قدياًم طبعة ممسوخة حمهفة بتحقهق عبد القادر عطا، ثم ط   (4)

 . ، واملوجود جز  من الرتا ه1720عبد املنعم سيهم عام 

 . ه1716طبع بتحقهق الشهخ الدكتور عبد اهلل بن حممد املطيق عام    (5)
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  .(1)الوقوف* 

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

 . (3)جوابا  القهآّن ـ 11

 . (4)حديث شعبة ـ 12

 . (5)حديث الشهوخ ـ 13

 . (6)الهد عىل اجلهمهة والزنادقة ـ 14

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

                                                
 . ه1713طبع بتحقهق الدكتور عبد اهلل بن أمحد الزيد عام    (1)

 (. 228/ 0)املستدرك : ينظه   (2)

 (. 045/ 2)تاريخ بأداد  ذكهه اخلطهب يف (3)  

 (. 278)، وابن اجلوزي يف املناقب ص (045/ 2)ذكهه اخلطهب البأدادي    (4)

 (. 278)، وابن اجلوزي يف املناقب ص (045/ 2)ذكهه اخلطهب البأدادي    (5)

، وآخههاا ه1732وقد طبع طبعا  كثرية، أشههها طبعة الدكتور عباد الاهمحن عمارية، عاام    (6)

، ه1726غهاس يف الرويث العامهة، بتحقهق الشهخ دغش بن شبهب العجماي، عاام طبعة دار 

 . وهي أفضل الطبعا  وأتقنها

ومجهع هذه الهسائل موجودة ضمن كتا  طبقاا  احلنابياة البان أيب يعاىل، وقاد قاام الشاهخ    (7)

ه الدكتور صالح بن عبدالعزيز التاوجيهي بتقاديم أطهوحتا  العيمهاة ليامجساتري لدراساة هاذ

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

، مقدمة لريهة أصول الدين بجامعة اإلمام حممد بن ساعود اإلساالمهة، ه1711عام (( وتعيهق

 . وهي قهد الطبع
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  .(1)الزهد ـ 16

 . (2)السنة الربري ـ 17

 . (3)الصالة ـ 18

 . (4)عيه  وسيمطاعة الهسول صىل اهلل  ـ 19

 . الفتن ـ 21

 . (5)فضائل أهل البهث ـ 21

 . (6)فضائل الصحابة ـ 22

  .(7)مسند أهل البهث ـ 23
                                                

الادكتور عاامه ، ويعمل األستاذ ه1738وقد طبع طبعا  جتارية متعددة، منها بدار الهياّن عام    (1)

 . إن  يبيغ ثيث املسند: حسن صربي عىل تحقهق ، وهو كتا  كبري جدًا حتا قهل

 . وبعضهم يهى أن  كتا  السنة ليخاَلل الذي طبع من  بعض األجزا    (2)

الصوا  صحة نسبتها إىل اإلمام، وقد طبعث طبعاا  كثارية، مفاهدة وضامن جماامهع، وهاي    (3)

 . البن أيب يعىل ضمن كتا  طبقا  احلنابية

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

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

 . الدار األثهية

 . من كتا  فضائل الصحابة والظاهه أن  جز ( 154/ 0)ذكهه احلاكم يف املستدرك  (5)  

 . وهو مطبوع يف جميدين، بتحقهق الدكتور ويص اهلل عباس، يف دار ابن اجلوزي   (6)

، يف مؤسسة الرتاب الثقافهاة، ه1738وهو مطبوع يف جز  صأري، بتحقهق عبد اهلل اليهثي، عام    (7)

 . وهو جز  من املسند
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 . (1)الفهائض ـ 24

  .(2)املسند ـ 25

  .(3)املقدم واملؤخه يف القهآّن ـ 26

  .(4)املناسك الصأري ـ 27

  .(5)املناسك الربري ـ 28

 . (6)الناسخ واملنسوخ ـ 29

 . (7)نفي التشبه  ـ 31

 . (8)النوادر ـ 31
                                                

، والاذهبي يف (610)ن اجلوزي يف املناقاب ص ، واب(023)ذكهه ابن النديم يف الفههسث ص    (1)

 (. 028/ 11)السري 

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

الرتكي، طبعث يف مخسني جميدًا بمؤسسة الهسالة، والثانهة طبعة املرنز اإلسالمي والتاي أرشف 

 . معبد عيهها شهخنا العالمة أمحد

 (. 045/ 2)ذكهه اخلطهب يف تاريخ بأداد    (3)

 . ذكهه اخلطهب يف تاريخ بأداد، وابن أيب يعىل يف الطبقا ، وابن اجلوزي يف املناقب   (4)

 (. 278)، وابن اجلوزي ص (023)ذكهه ابن النديم ص    (5)

بة الشهخ محاد األنصااري   يف مرتاإّن صورت: لا، وقه(278)ب ص اذكهه ابن اجلوزي يف املناق (6)  

 . ا رمح  اهلل ا ولهس األمه كذلك

 (. 003/ 11)ذكهه الذهبي يف السري    (7)

 =  أماله عَِّل أيب: ))فهقول عبد اهلل( 752/ 07)، (156/ 28)ذكهه عبد اهلل عن أبه  يف املسند    (8)
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 (. 045/ 2)ذكهه اخلطهب يف تاريخ بأداد    (3)

 . ذكهه اخلطهب يف تاريخ بأداد، وابن أيب يعىل يف الطبقا ، وابن اجلوزي يف املناقب   (4)

 (. 278)، وابن اجلوزي ص (023)ذكهه ابن النديم ص    (5)

بة الشهخ محاد األنصااري   يف مرتاإّن صورت: لا، وقه(278)ب ص اذكهه ابن اجلوزي يف املناق (6)  

 . ا رمح  اهلل ا ولهس األمه كذلك

 (. 003/ 11)ذكهه الذهبي يف السري    (7)

 =  أماله عَِّل أيب: ))فهقول عبد اهلل( 752/ 07)، (156/ 28)ذكهه عبد اهلل عن أبه  يف املسند    (8)
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 . (1)الورع ـ 32

  .(2)ديثهة والفقههة عن سؤاال  تالمهذهأجوبة املسائل احل ـ 33

فبيأاث اثناي عرشا مِحْاالً  ،ُحزرْ  كتُب أمحد يوم ما )) :قال أبو زرعة

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

 . (3)((ذلك كاّن حيفظ 

  :اجلهود العلمية املعارصة حول اإلمام وعلومه :املطلب الثالث

وإمام هبذا اإلبداع واإلنجاز أَنا يتأَتا لنا إحصا   ،شخصهة هبذا الوصف

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

وبعاض هاذه اجلهاود مماا يساتحق  ،مع ذكه املطبوع منهاا ،أو عىل عنوان  ،عيه 

                                                
= 

 . لفوائد، ويسما ا((وجدت  يف كتا  النوادر: ))وربام قال(( يف النوادر=       

يهى بعض الباحثني أَّن املهاد ب  كتا  الورع أليب بره املُهوذي، وقد طبع أكثاه مان طبعاة، ويف    (1)

 . بعضها نسب إىل اإلمام أمحد

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

والبأوي، بعضها كامية وأخهى أجزا  منها، ومجعث من مسائل األثهم، وابن هانئ، وأيب داود، 

مجية من املسائل التي مل توجد خمطوطتها يف أبحاث عيمهة حمَرمة  كمسائل األثاهم، واملهماوين، 

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

 . ُبْختراّن، وحيها الرَحال، والفضل بن زياد

 (. 188/ 11)سري أعالم النبال  : ينظه   (3)
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 : فمن ذلك ،ا يتعيق برتمجة اإلمامومل أذكه منها م ،اإلشادة والتنوي  ب  لتمهزه

 . ليباحث عبد الهمحن بن عبد الفتاٍ الزغبي ،أثه اإلمام أمحد يف السنة *

 . ليباحث عهسا بن حممد املسمِّل ،األحاديث التي أعَيها اإلمام أمحد *

ليدكتور خالد بان  ،آرا  اإلمام أمحد بن حنبل يف التفسري وعيوم القهآّن *

 . سيهامّن املزيني

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

 . إبهاههم بن عبد العزيز الأنَام

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

 . سيهامّن اجلارس

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

 . جمدي بن محدي بن أمحدليباحث  ،القهيم

 . (ط) عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي ،أصول مذهب اإلمام أمحد بن حنبل *

 . ليباحث عبد اهلل بن سعد الأامدي ،اإلمام أمحد بن حنبل حمتسباً  *

 خالد الوقهثليباحث  ،يف بعض ما نسب إىل إمام أهل األثه إعادة النظه *

 . (ط)

ليباحاث ختاام بان حمماود  ،ه يف الرتبهاةاإلمام أمحد بان حنبال وآراؤ *

 . القهعاّن

اهلل  ليباحث عطا ،تعار  أقوال اإلمام أمحد بن حنبل يف اجلهٍ والتعديل *



 رحمه اهلل تعالى اإلمام أحمد المدخل إلى شخصية
 

82 

 : فمن ذلك ،ا يتعيق برتمجة اإلمامومل أذكه منها م ،اإلشادة والتنوي  ب  لتمهزه

 . ليباحث عبد الهمحن بن عبد الفتاٍ الزغبي ،أثه اإلمام أمحد يف السنة *

 . ليباحث عهسا بن حممد املسمِّل ،األحاديث التي أعَيها اإلمام أمحد *

ليدكتور خالد بان  ،آرا  اإلمام أمحد بن حنبل يف التفسري وعيوم القهآّن *

 . سيهامّن املزيني

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

 . إبهاههم بن عبد العزيز الأنَام

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

 . سيهامّن اجلارس

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

 . جمدي بن محدي بن أمحدليباحث  ،القهيم

 . (ط) عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي ،أصول مذهب اإلمام أمحد بن حنبل *

 . ليباحث عبد اهلل بن سعد الأامدي ،اإلمام أمحد بن حنبل حمتسباً  *

 خالد الوقهثليباحث  ،يف بعض ما نسب إىل إمام أهل األثه إعادة النظه *

 . (ط)

ليباحاث ختاام بان حمماود  ،ه يف الرتبهاةاإلمام أمحد بان حنبال وآراؤ *

 . القهعاّن

اهلل  ليباحث عطا ،تعار  أقوال اإلمام أمحد بن حنبل يف اجلهٍ والتعديل *
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 . بن طالل محداّنا

تهمجة اإلمام أمحد بن حنبل وقصت  مع املسند وبهاّن اجلهود املبذولاة يف  *

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

 . (ط)جمموعة من الباحثني يف دار الفالٍ بمرص  ،اجلامع لعيوم اإلمام أمحد *

 ،احلرم املوافق ألصل اإلمام أمحد أو نصي  عند ابن تهمهاة يف العباادا  *

 . ليباحث فهصل بن حيها بن عِّل املعايف

  .ليباحث عثامّن بن إبهاههم املهشد ،الهأي عند اإلمام أمحد بن حنبل *

ليادكتور حمماد بان عباد اهلل  ،الهأي يف مذهب اإلمام أمحد بان حنبال *

 . العجالّن

ليادكتور عاِّل بان ناارص  ،رجعا  اإلمام أمحد الفقههاة يف العباادا  *

 . الشيعاّن

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

 . ليباحث عبده كَداف الرد ،األلف إىل حهف الظا 

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

 . ليباحث خالد بن حممد القناوي ،إىل حهف الها 

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

 . خالد بن حسن احلارثي

ليباحاث حمماد بان ساعود  ،روايا  اإلمام أمحد بن حنبل يف األصول *
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 . هيباحل

اهلل  ليباحث رشكاتو بن عبد ،عقهدة احلنابية وصيتها باإلمام أمحد بن حنبل *

 . بره سيبار

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

 . بن عبدالعزيز حممدا

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

  .ا قهد العمل ا سالمهة باملدينة املنورةاجلامعة اإل

 . ليباحث مهنا بن سيهامّن املهنا ،فق  اإلمام أمحد يف االحتسا  *

ليباحث مجعاّن بن أمحاد بان  ،الفره الرتبوي عند اإلمام أمحد بن حنبل *

 . صالح الدب 

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

  .(ط) الأامدي

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

 . عبد اهلل التوجيهي

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

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

 . (ط)الفوزاّن  ليدكتور عبد اهلل بن فوزاّن ،خمتيف احلديث عند اإلمام أمحد *

 . (ط)ليعالمة بره أبو زيد  ،املدخل املفصل إىل فق  اإلمام أمحد بن حنبل *
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ملعايل  ،املذهب احلنبِّل دراسة يف تارص  وسامت  وأشهه أعالم  ومؤلفات  *

 . (ط)الدكتور عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي 

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

نْي   . أبو ُدجر

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

 . ليباحث عائض بن فدغوش احلارثي ،(العبادا 

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

 . ليباحث عبد الهمحن بن صالح الأفهِّل ،(العبادا 

ليباحث ريا  بان أمحاد  ،ائل الفقههة التي توقف فهها اإلمام أمحداملس *

 . (ط)ديا  الضمريي 

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

 . (ط)جالو بن حممد 

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

 . (ط)اإلل  األمحدي  عبد

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

 . الطهابهيش

ليدكتور  ،مصطيحا  الفق  احلنبِّل وطهق استفادة األحرام من ألفاظ  *

 . (ط) سامل بن عِّل الثقفي
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 . (ط)ليدكتور سامل بن عِّل الثقفي  ،مفاتهح الفق  احلنبِّل *

 . ليباحث عبد اهلل بن محود الفهاج ،ال مفهدا  اإلمام أمحد يف املعام *

ليبااحثني  ،امليتقط يف دفع ما ذكه عن اإلمام أمحد من الراذ  والأياط *

 . (ط) وعمه األمحد ،عِّل أبو احلسن

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

 . (ط) بن عمها

 ،عهوف والنهاي عان املنراهمنه  اإلمام أمحد بن حنبال يف األماه باامل *

 . ليباحث احلسن بن احلسني الهحهاوي

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

 . الهمحن بن عبد اهلل الرتكي عبد

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

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

ليباحث حممد بن سهد بن أمحد  ،منه  اإلمام أمحد يف الدعوة اإلسالمهة *

 . عامه

 ،منه  اإلمام أمحد يف عيم العيل من خالل كتاب  العيل ومعهفة الهجال *

 . ليباحث عبد اهلل بن حممد احلسباّن

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

  :وبعدي 

وإّن خطاًأ  ،فاإّْن صاوابًا فاحلماد هلل ،وقَدر كتابترا ُ  ،فهذا ما يّرَس اهلل رقمر ُ 

وصىَل اهلل وسَيم عىل نبهناا حمماد وآلا  وصاحب   ،واهلل تعاىل أعيم ،فأستأفه اهلل

 . أمجعني
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 فهرس أهم املصادر واملراجع

عاام  .الهابعاة /ط .ي الادقهعبد الأن .أمحد بن حنبل إمام أهل السنةـ  1

 . دار القيم ا دمشق .ه1723

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

 . املرتبة التجارية الرربى ا مرص .ه1083عام  .األوىل/ ط

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

 . بريو  ،دار ابن كثري ا دمشق .ه1718

 :تحقهاق .(ه245  )أليب براه املاهوذي  .أخبار الشهوخ وأخالقهمـ  4

 . بريو  .دار البشائه .ه1726عام  .األوىل /ط .عامه حسن صربي

 :تحقهق .(ه271 ) .اإلمام أمحد بن حنبل الشهباين .األسامي والرناـ  5

  .يثمرتبة دار األقىص ا الرو .ه1736عام  .األوىل /ط .عبداهلل بن يوسف اجلديع

مطبعة العاين ا  .صبحي جاسم :تحقهق .اإلمام أمحد بن حنبل .األرشبةـ  6

  .بأداد

 :تحقهق .(ه271  )اإلمام أمحد بن حممد بن حنبل  .األرشبة الصأريـ  7

اا  دار الضاها  .ه1720عاام  .األوىل /ط .أيب يعقو  نشأ  بن كامل املرصاي

  .طنطا

د بن حممد نبها  الوله :تحقهق .عبدوس بن مالك العطار. أصول السنةـ  8

  .ا القاههة مرتبة ابن تهمهة .ه1716عام  .األوىل /ط .بن يوسف النرصا
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خالاد  .إعادة النظه يف بعض مانسب إىل إمام أهل األثه أمحد بن حنبلـ  9

  .دار اخلضريي ا املدينة املنورة .ه1720عام  .األوىل /ط .بن صالح الوقهثا

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

هيسا   .دار أطيس اخلرضا  ا الهيا  .ه1720عام . األوىل /ط .بن عبدالهمحن اخلُمر

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

أرشف  أيب املنذر النقاش :تحقهق .(ه713  )بن عبدالعزيز بن احلارث التمهمي ا

  .لبناّن ،دار الرتب العيمهة ا بريو  .ه1722عام  .األوىل /ط .صالٍ عِّل

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

حمماد حمهاي الادين  :املحقاق .(ه451 ) .أيب بره املعهوف بابن قهم اجلوزياة

  .املرتبة العرصية ا بريو  .ه1734عام  .عبداحلمهد

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

  .مرتبة املدرسة .دار الرتا  اليبناين .ه1737

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

مشهور حسن حممود سايامّن وهشاام بان  :تحقهق .(ه011  ) .هاروّن اخلالل

 ،عامر ا األردّناملرتب االسالمي دار  .ه1713عام  .األوىل /ط .إسامعهل السقا

 . عامّن

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

 .حممد مصاطفا أرُباوه الشانقهطي /د :قاتحقه .(ه758  ) .ها  احلنبِّلابن الفا
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 . ا املدينة املنورة دار البخاري .ه1718عام  .األوىل /ط

أيب بره أمحاد . اللأهل امليل والهدة والزنادقة من كتا  اجلامع ليخـ  16

 إبهاههم /د :تحقهق .(ه011 ) .بن حممد بن هاروّن بن يزيد البأدادي احلنبِّلا

اا  مرتبة املعارف لينرش والتوزياع .ه1716عام  .األوىل /ط .ابن محد السيطاّن

  .الهيا 

 .(ه447  ) .ابن كثري إسامعهل بن عماه القاهيش .البداية والنهايةـ  17

 . دار هجه .ه1712عام  .األوىل /ط .ملحسن الرتكيعبد اهلل بن عبد ا /د :املحقق

 .بشاار عاواد :املحقق .(ه478  )لإلمام الذهبي  .تاريخ اإلسالمـ  18

  .لبناّن .دار الأه  اإلسالمي .ه1727عام  .األوىل /ط

 .(ه760  ) .أبو بره أمحد بن عِّل اخلطهب البأدادي .تاريخ بأدادـ  19

  .لبناّن .ار الأه  اإلسالميد .ه1722عام  .األوىل /ط .بشار عواد :املحقق

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

 . ه1711عام  .اإلسالمهة

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

 . دار الفره ا لبناّن .ه1711عام  .الثانهة /ط .(ه256  ). البخاري

 .(ه478  ) .م أبو عبد اهلل شمس الدين الاذهبياإلما .تذكهة احلفاظـ  22

 . لبناّن ،دار إحها  الرتاث العهيب .األوىل /ط

أباو براه أمحاد بان  .الرتجل من اجلامع لعيوم اإلمام أمحد بن حنبلـ  23
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 .ه1716عاام  .األوىل /ط .عبداهلل بن حمماد املطياق /د :تحقهق .حممد اخلالل

  .مرتبة املعارف لينارش والتوزيع ا الهيا 

 .(ه852  ) .احلاف  أمحد بن عِّل ابن حجه العسقالين .تقهيب التهذيبـ  24

دار  .ه1716عام  .األوىل /ط .أيب األشبال صأري أمحد شاغف الباكستاين :تحقهق

 . العاصمة ا الهيا 

عباد العزياز بان  :تحقهاق .(ه730  )هتذيب األجوبة البن حامد ـ  25

بوعااا  اجلامعااة مط ،ه1703عااام  .األوىل /ط .حممااد باان عهسااا القائاادي

 . اإلسالمهة باملدينة املنورة

 .(ه852  ) .احلاف  أمحد بن عِّل ابن حجه العسقالين .هتذيب التهذيبـ  26

  .جميس دائهة املعارف النظامهة ا اهلند .ه1026عام  .األوىل /مصَور عن ط

مجال الادين أباو احلجااج يوساف  ،هتذيب الرامل يف أسام  الهجالـ  27

 .ه1710عام  .األوىل /ط .بشار عَواد معهوف /د :تحقهق .(ه472  ) .املزي

  .مؤسسة الهسالة ا بريو 

عاام  .األوىل /ط .عمهو عبد املنعم سيهم .ثالث رسائل يف االعتقادـ  28

 . دار العاصمة ا الهيا  .ه1722

الارب  اإلمام املحدث أبو عمه يوسف ابن عبد .جامع بهاّن العيم وفضي ـ  29

 .ه1717عام  .األوىل /شبال الزهريي طأيب األ :تحقهق .(ه760  ) .القهطبي

 . الدمام ا دار ابن اجلوزي
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زين الدين أبو الفهج عبد الهمحن ابن رجاب  .جامع العيوم واحلرمـ  31

 .األوىل /ط .شعهب األرناؤوط وإبهاههم بااجس :تحقهق .(ه425  ) .احلنبِّل

  .مؤسسة الهسالة ا بريو  .ه1711عام 

 .(ه024  ) .ن بن أيب حاتم الهازيأبو حممد عبد الهمح .اجلهٍ والتعديلـ  31

 . دار إحها  الرتاث العهيب ا بريو  .ه1041عام  .األوىل /مصَور عن ط

أبو احلسني حممد ابن القايض  .جز  فه  املسائل التي حيف عيهها أمحدـ  32

 .األوىل /ط .أيب عبد اهلل حممود بن حممد احلاداد :تحقهق .(ه526  ) .أيب يعىل

 . ة ا الهيا دار العاصم .ه1734عام 

احلاف   .(ه271  ) .جز  فه  مسائل عن أيب عبداهلل أمحد بن حنبلـ  33

أيب عبد اهلل حمماود  :تحقهق .(ه014  ) .عبداهلل بن حممد بن عبدالعزيز البأوي

  .ا الهيا  دار العاصمة .ه1734 /ط .بن حممد احلدادا

 ملحمد بن أيب براه .اجلوهه املحصل يف مناقب اإلمام أمحد بن حنبلـ  34

 .األوىل /ط .عبداهلل بن عبد املحسن الرتكي /د :تحقهق .(ه233 ) .السعدي احلنبِّل

 . هجه .ه1734عام 

الفتاٍ  عبد :تحقهق .احلث عىل التجارة والصناعة والعمل من جامع اخلاللـ  35

 . مرتب املطبوعا  اإلسالمهة ا بحيب .ه1715عام  .األوىل /ط .أبو غدة

األصفهاين  أليب نعهم أمحد بن عبد اهلل :حيهة األولها  وطبقا  األصفها ـ  36

  .بريو  ا لبناّن ،دار الرتا  العهيب .ه1048عام  .الثانهة /ط .(ه703  )
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املرتب  .ه1736عام  .األوىل /ط .حممد بن حممود .احلنابية يف بأدادـ  37

 . لبناّن ،االسالمي ا بريو 

  .دار الفره العهيب .حممد أبو زههة .حهات  وعرصه ا ا ابن حنبلـ  38

الشاهخ عباد اهلل بان  .لدر املنضد يف أسام  كتب مذهب اإلمام أمحداـ  39

 .جاسم بن حممد الفههد الادورسي :تحقهق .(ه1076  ) .عىل بن محهد احلنبِّل

  .لبناّن ،ا بريو . دار البشائه اإلسالمهة .ه1713عام  .األوىل /ط

 .(ه240  ) حلنبال بان إساحاق .ذكه حمنة اإلمام أمحد بان حنبالـ  41

 . مطبعة سعدي ا مرص .ه1730عام  .الثانهة /ط .مد نأشحم /د :تحقهق

 .(ه271  )لإلماام أمحاد بان حنبال  .الهد عىل اجلهمهة والزنادقةـ  41

  .دار اليوا  ا الهيا  .1732عام  .الثانهة /ط .عبد الهمحن عمرية /د :تحقهق

املرتبة السايفهة ا  .(ه271  )اإلمام أمحد بن حنبل  .رسالة الصالةـ  42

 . القاههة

حممد بن جعفاه  .سالة املستطهقة لبهاّن مشهور كتب السنة املرشفةالهـ  43

 . دار البشائه اإلسالمهة .ه1736عام  .الرتاين

الشهخ إبهاههم بن حممد بن سامل  .رفع النقا  عن تهاجم األصحا ـ  44

حماب الادين أيب ساعهد عماهو بان غهاماة  :تحقهاق .(ه1050  )ابن ضوياّن 

  .لبناّن ،ر الفره ا بريو دا .ه1718عام  .األوىل /ط .العمهوي

عام  .األوىل /ط .(ه271 ) .لإلمام أمحد بن حنبل الشهباين .الزهدـ  45
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  .دار الهياّن ليرتاث ا القاههة .ه1738

حممد  /د :تحقهق .ا (ه223  ) .لإلمام عبداهلل بن أمحد بن حنبل .السنةـ  46

 . دار عامل الرتب .ه1716عام  .الهابعة /ط .بن سعهد بن سامل القحطاينا

 .(ه011  ) .أليب بره أمحد بن حمماد بان هااروّن اخلاالل .السنةـ  47

 . دار الهاية ا الهيا  .ه1713عام  .األوىل /ط .عطهة الزههاين /د :تحقهق

قطعاة يسارية مان  ا (ه261)أليب بره أمحد بن حممد األثهم  .السننـ  48

ا  دار البشاائه .ه1725عام  .األوىل /ط .عامه حسن صربي :تحقهق ا أول الرتا 

  .ريو ب

اإلمام سيهامّن بن األشعث  .سؤاال  أيب داود لإلمام أمحد بن حنبلـ  49

 .ه1717عام  .األوىل /ط .زياد حممد منصور :تحقهق .(ه245  ) .السجستاين

 . مرتبة العيوم واحلرم ا املدينة املنورة

ليحاف  شمس الدين حممد بن أمحاد بان عاثامّن  .سري أعالم النبال ـ  51

عاام  .الساابعة /ط .شعهب األرنؤوط وآخاهين :تحقهق .(ه478  ) .الذهبي

 . مؤسسة الهسالة ا بريو  .ه1713

أليب الفضل صالح بن اإلمام أمحاد بان  .سرية اإلمام أمحد بن حنبلـ  51

عاام . الثالثاة /ط .فاؤاد بان عباداملنعم أمحاد /د :تحقهاق .(ه265  ) .حنبل

 . دار السيف ا الهيا  .ه1715

و العامد احلنبِّل عبد احلي بان أب .شذرا  الذهب يف أخبار من ذهبـ  52
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عاام  .األوىل /ط .حمماود األرنااؤوط :تحقهاق .(ه1382  ) .أمحد الدمشقي

  .بريو  ،دار ابن كثري ا دمشق .ه1736

 .جمدي بن محدي بن أمحد بن حممد .رشٍ أصول فتاوى اإلمام أمحدـ  53

  .ه1722عام  .األوىل /ط

ر عان مرتباة مصو .خمطوط .رشٍ اعتقاد اإلمام أمحد لعِّل بن شرهـ  54

 . الشهخ محاد األنصاري

أبو بره أمحد بن عاِّل املعاهوف باخلطهاب  .رشف أصحا  احلديثـ  55

دار إحهاا   .ه1022عاام  .حممد سعهد أوغاِّل :تحقهق .(ه760  ) .البأدادي

 . السنة النبوية ا تهكها

أبو احلساني حمماد بان أيب يعاىل الفاها  البأادادي  .طبقا  احلنابيةـ  56

  .ه1712 عام .عبدالهمحن بن سيهامّن العثهمني /د :قهقتح .(ه526  ). احلنبِّل

 .(ه478  )شمس الدين حممد بن أمحاد الاذهبي  .العرب يف خرب من غربـ  57

 . دائهة املطبوعا  والنرش ا الرويث .م1261عام  .فؤاد سهد :تحقهق

القايض أباو يعاىل حمماد بان احلساني الفاها   .العدة يف أصول الفق ـ  58

 .األوىل /ط .أمحد عِّل سري املباركي /د :تحقهق .(ه758  ) .البأدادي احلنبِّل

 . لبناّن ،مؤسسة الهسالة ا بريو  .ه1733عام 

رواياة ) .(ه271)لإلماام أمحاد بان حنبال  .العيل ومعهفة الهجالـ  59

 .األوىل /ط .وىص اهلل بن حممد عباس /د :تحقهق .(واملهموين ،وصالح ،املهوذي
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  .نداهل ،الدار السيفهة ا بومباي .ه1738عام 

رواياة ) .(ه271  )لإلمام أمحد بن حنبال  .العيل ومعهفة الهجالـ  61

املرتااب  .ه1738عااام  .األوىل /ط .ويص اهلل عباااس :تحقهااق .(ابناا  عبااد اهلل

 . لبناّن ،اإلسالمي ا بريو 

مرتبااة  .(ه1188  ) .الشااهخ حممااد الساافاريني .غااذا  األلبااا ـ  61

 . الهيا  احلديثة ا الهيا 

 :تحقهق .(ه428  ) .ام تقي الدين ابن تهمهةاإلم .الفتاوى الرربىـ  62

 . دار الرتب احلديثة ا مرص .حسنني حممد خميوف

 .(ه425  ) .احلاف  زين الدين أبو الفهج ابن رجاب .فتح الباريـ  63

 .مرتبة الأهباا  األثهياة .ه1714عام  .األوىل /جمموعة من املحققني ط :تحقهق

 . املدينة النبوية

 .(ه852  ) .بن عِّل بن حجه العسقاليناحلاف  أمحد  .فتح الباريـ  64

 .البااقي حممد فؤاد عبد :تهقهم .سامحة الشهخ عبد العزيز ابن باز :تحقهق وتصحهح

 . املطبعة السيفهة ا القاههة .ه1043عام 

 .(ه271  ) .اإلمام أمحاد بان حمماد بان حنبال .فضائل الصحابةـ  65

اا  دار ابن اجلوزي .ه1723عام  .الثانهة /ط .ويص اهلل بن حممد عباس :تحقهق

 . الهيا 

إبهاههم بان عباد اهلل الأامادي  .فوائد وشواهد من حمنة اإلمام أمحدـ  66
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أبو بره أمحد بان عاِّل بان ثاباث املعاهوف  .الرفاية يف عيم الهوايةـ  69
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 .األوىل /ط .عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي /د :تحقهق .(ه633  ) .املقديس

  .دار هجه .ه1734عام 

 .الشهخ حممد بن عماه البأادادي آل شاطا .خمترص طبقا  احلنابيةـ  73
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عاام  .الثانهاة /ط .عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي /د :تحقهق .بدراّن الدمشقي
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  .لبناّن ،ا بريو  مؤسسة الهسالة .ه1720
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 .(ه266  ) .مسائل اإلمام أمحاد بهواياة ابنا  أيب الفضال صاالحـ  81

  .ا اهلند الدار العيمهة .ه1712عام  .الثانهة /ط .فضل الهمحن دين حممد /د :تحقهق
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مكانة ا
مام أحمد في الجرح والتعديل .
ألفاظ الجرح والتعديل ومراتبها عند ا
مام أحمد.

الجرح والتعديل عند ا
مام أحمد


أستاذ احلديث وعلومه املشارك في جامعة الشارقة
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 املقدمة

ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿ ،ُيعّز من يشاء وُيذّل من يشاء ،احلمد هلل رب العاملني

عىل  والصالة والسالم ،[12: النور]﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ٹ ٹ ٹ ڤ

ک  ڑ ڑ ڈ ژ ژ ڎ ڈ﴿ ،ياءإمام املَُزِّكني خاَتم األنبياء وسيِد األتق

صىل اهلل عليه وعىل آله األنقيااء وصاباه ه  ،[12: النسااء]﴾ک ک ک گ

 . ومن ارتىض سبيلهم إىل يوم الدين ،األوفياء

  :أما بعد

وموضاوعه نناا  ،فإن جاللة الببث يف األصل تنبثق من جاللة موضوعه

 هه الادين وناو وَعَلم أعّز اهلل ،ِعلم اخ ُصت هه نذه األمة ونو اجلرح وال عديل

 . فرُشف الببث هبذا الَعَلم وذاك الِعْلم ،اإلمام أمحد هن حنبل
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ولاو  .ن112وامل وىف هبا سنة  ،ن261املولود هبغداد سنة  ،املَْروزي ثم البغدادي
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 . لقُُصت وَعَجَزت ؛هشامئله
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إمام يف  ،إمام يف الزند ،إمام يف الَفْقر ،إمام يف القرآن ،إمام يف اللغة ،إمام يف الفقه

نّة ،الَوَرع  . (1)((إمام يف السيل

والورع العايل الذي اتصف هه نذا اإلمام مل ُُيجمه عن اخلاو  يف علام 

ه من رضورات حفظ الدين والاذّب ألن ،اجلرح وال عديل ّكغهه من ّكبار النقاد

 .هل نو النبصيبة واألماناة ،وليس نو من الِغيبة املنهي عنها ،ملسو هيلع هللا ىلص عن سنة النبي

بّاك إنه ليش ّد عاّل أن  :بلت ألمحد هن حنبل)) :بال حممد هن ُهنْدار اجلُْرجاي السب

فم ى  ،إذا سكتب أنت وسكتيل أنا :فقال أمحد .فالن ّكذاب ،فالن ضعيف :أبول

قيميَ  ونقل اخلالل عان احلسان هان عال  .(2)((!؟ْعِرف اجلانُل الصبيَح من السب

 ؟عان معناى الِغيباة ا يعني أمحد هن حنبلا  سألت أها عبد اهلل)) :اإلسكايف بال

 ؟وفالن ُُيطئ ،فالن مل َيْسَمع :فالرجل يقول :بلت .إذا مل ُترد عيب الرجل :بال

 . (3)((الصبيُح من غهه لو َتَرَك الناُس نذا مل ُيْعَرف :بال

وهلام يف ذلا   ،ونذا الذي اخ اره اإلمام أمحد نو مذنب النقاد من ببله

 :باال اهناه عباد اهلل ،أب ُص منها عىل خرب رواه اإلمام أمحاد نفُساه ،أبوال ّكثهة

                                                
 . 21/ 2طبقات احلناهلة الهن أيب يعىل    (1)

، ويف اجلاامع 271ا  271/ 2أخرجه أهو هكر اخلطيب يف الكفاية يف معرفة أصول علم الرواية   ( 2)

 . 111/ 1ألخالق الراوي وآداب السامع 

ة رواية أخرى عان أمحا. 052ا  051/ 2رشح علل الرتمذي الهن رجب احلنبل   ( 3) د يف ناذا وثمب

، أعرضات عان ذّكرناا ا ماع أمياة مضامو ا ا 271/ 2املعنى، أخرجها اخلطيب يف الكفاية 

 . لضعف إسنادنا
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 ا (يعناي القطاان)اا  حدثنا ُييى هن سعيد :حدثنا عّفان بال :حدثني أيب بال))

َن هَن سعيد وسفياَن هان ُعييناة ومالاَ  هان أناس عان سألت شعبَة وسفيا :بال

 . (1)((هنِي َأْمَره :فقالوا يل مجيعا   ؟الرجل ال َُيْفظ أو ُي ّهم يف احلديث

فكل نذا يدّل عىل وجوب الكالم يف الارواة جرحاا  وتعاديال  ملان تأنال 

 ،وبد بام هبذا األمر اإلماُم أمحاد خاَه بياام .ونو من فرو  الكفايات ،لذل 

باال  .وّكذل  فعل األئمة من ببل ومان هعاد ،وتصدى له هعلم وحكمة وحزم

للرضاورة الداعياة  ،هل واجب هاالتفاق ،اعلم أن جرح الرواة جائز)) :النووي

هل نو من النصيبة  ،وليس نو من الغيبة املبرمة ،لصيانة الرشيعة املكرمة ،إليه

ة وأخيارنم وأنل الاورع ومل يزل فضالء األئم ،واملسلمني ملسو هيلع هللا ىلصهلل تعاىل ورسوله 

 . (2)((منهم يفعلون ذل 

من خالل عنوانني  ،وأحتدث عن اإلمام أمحد يف موضوع اجلرح وال عديل

ألفاا  اجلارح وال عاديل ومراتبهاا عناده  :واآلخار ،مكان ه فيه :أوهلام ،ّكبهين

 . ومنهجه يف نقد الرواة

 

                                                
وينظر مقدمة الصبيح ملسالم هان (. 1611)العلل ومعرفة الرجال عن أمحد رواية اهنه عبد اهلل    (1)

، والكفاياة 111ا  110/ 6، والعلال الصاغه للرتماذي ا آخار جامعاه ا 21ا  7/ 2احلجاج 

 . 271ا  211/ 2هاب وجوب تعريف املزِّكي ما عنده من حال املسؤول عنه : للخطيب

 . 211/ 2رشح صبيح مسلم   ( 2)
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 املبحث األول

 مكانة اإلمام أمحد يف اجلرح والتعديل

ونم أنال  ،ع درجات حفا  احلديث من هلغ منزلة االن قاد واجلهبذةأرف

 وُيشرتط لبلوغ نذه املنزلاة الرفيعاة رشوط ّكثاهة  ،(1)اجلرح وال عديل وال عليل

يف  والكالم)) :َأمْجََلها شمس الدين الذنبي هقوله ،ال يس طيعها إال القلة من الرجال

وبد هلغ اإلمام أمحد يف نذه املنزلة  .(2)((َوَرعتاّم ال ،الرجال ال جيوز إال ل اّم املعرفة

ل من النّقاد ال ي مل ينلها إال الواحد هعد الواحد من األئمة  . املُنيفة مرتبة الُكمب

 :اجتهاد اإلمام أمحد املطلق يف اجلرح والتعديل :املطلب األول* 

نقاد ونو ّكائن يف ال ،أعالنا االج هاد املطلق ،االج هاد له مراتب م فاوتة

واخا الف )) :بال زّكاي الادين املناذري ،احلديثي ّكام نو معروف عند الفقهاء

وهلاوغ اإلماام أمحاد  .(3)((ّكل ذل  يق ضيه االج هاد ،نؤالء ّكاخ الف الفقهاء

 : ومن أمها ،مرتبة االج هاد املطلق له أسباهه

  :أصالة عرصه :أولا 

ثار ّكباه يف نباوغهم الش  أن عُص النبغاء البارعني وهيئ هم العلمية هلا أ

                                                
 . 21، 6/ 2تنظر مقدمة اجلرح وال عديل الهن أيب حاتم   ( 1)

ومان رام ال وساع فلينظار مباحاث يف علام اجلارح . 16/ 0ميزان االع دال يف نقاد الرجاال    (2)

 . 261ا  205ال عديل لقاسم سعد و

 . 17رسالة يف اجلرح وال عديل    (3)
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 ،الذي عاش العُص الذنبي للسنة املطهرة ،وبد ّكان نذا لإلمام أمحد ،وهراع هم

واس فرغوا ُوْسعهم يف الذّب  ،الذي تفانى أنله يف حفظ السنة وتدوينها وان قائها

 ،عنهااا ومواجهااة ال بااديات الكثااهة امل مثلااة أساسااا  هالوضاااعني واملب دعااة

 . وباهلم ل بقى السنة غضة طرية نقية واس نهضوا اهِلمم هباهلم

 : أمثال ،ففي عُص اإلمام أمحد ّكان أبرانه اجلهاهذة األفراد

الذي فاق  ،ونو اإلمام الفرد يف اجلرح وال عديل :حييى بن معني البغدادي

وهه ُتْسا َربأ أحاوال )) :بال فيه اهن عدي ،ح ى صار ميزانا   ،فيه ّكل أنل عُصه

 .(2)((ان هى علم الناس إىل ُييى هن معني)) :قه اهن املدينيوبال رفي .(1)((الضعفاء

ُيظِهار ّكاذب  !نهنا رجل خلقه اهلل هلذا الشأن)) :ونذا أمحد هن حنبل يقول فيه

اهني هال باال  .(4)((ّكان أعَلَمنا هالرجال ُييى هاُن معاني)) :وبال أيضا   .(3)((الَكذب

ما بدم علينا مثل )) :لقطانشيخ نذه الطبقة يف اجلرح وال عديل ُييى هن سعيد ا

  .(5)((أمحد هن حنبل وُييى هن معني :نذين الرجلني

اإلمام املطلق يف )) :وأخ م احلديث عن اهن معني هقول اهن رجب احلنبل
                                                

 . 121ا  121/ 2مقدمة الكامل يف ضعفاء الرجال    (1)

 . 166/ 26أخرجه أهو هكر اخلطيب يف تاريخ مدينة السالم   ( 2)

 . 161/ 26املصدر الساهق   ( 3)

 . 56/ 21املصدر الساهق    (4)

وبد أخرجه من ببل اهن حباان . 12/ 65هن عساّكر يف تاريخ مدينة دمشق أخرجه أهو القاسم   ( 5)

 . همعناه 51/ 2يف مقدمة املجروحني من املبدثني 
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... وعىل ّكالماه فياه ُيَعِولاون ،وإىل بوله يف ذل  يرجع الناس ،اجلرح وال عديل

 ،هل يصدع هه يف وجه صاحبه ،أحدا   وال ُيايب ،وّكان ُييى يوِسع القول يف اجلرح

ّكل من سكت عناه ُيياى هان معاني فهاو  :وهلذا بال عبد اهلل هن أمحد الدوربي

 . (1)((ثقة

م يف علم ال عليل :وعيل بن املديني البرصي باال شايخه  ،ونو اإلمام املَُقدب

ل شيخه وّكذل  با .(2)((واهلل ملا أتعلم منه أّكثُر مما ي علُم مني)) :سفيان هن ُعيينة

وبال تلميذه الَفّذ  .(3)((وأنا أتعلم من عٍل أّكثَر مما ي علم عّل مني)) :ُييى القطان

ماا اْس َْصاَغْرُت نفعا عناد أحاد إال عناد عال هان )) :أهو عباد اهلل البخااري

ّكان عل هن املديني َعَلاام  )) :وبال أهو حاتم الرازي منِونا  هام متيز هه .(4)((املديني

  .(5)((يف معرفة احلديث والعلليف الناس 

وّكأن عاّل )) :وأخ م الكالم يف اهن املديني هقول أيب عبد الرمحن النسائي

 . (6)((هن املديني ُخلق للبديثا

 :من أباران أمحاد واهان معاني واهان املاديني ،ومن ِجّلة أئمة هذا العرص
                                                

 . 111، 111/ 2رشح علل الرتمذي   ( 1)

 . 120/ 2أخرجه اهن عدي يف مقدمة الكامل   ( 2)

 . 120/ 2املصدر الساهق   ( 3)

 . 120/ 2املصدر الساهق    (4)

 . 021/ 2رجه اهن أيب حاتم يف اجلرح وال عديل أخ   (5)

 (. 1110)السنن، تعليقا  عىل حديث    (6)
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وأهاو  ،ماهوحممد هن عباد اهلل هان نُ  ،وأهو هكر هن أيب شيبة ،إسباق هن رانويه

 . َخيْثمة زنه هن حرب

وَذْودا  عن السنة  ،فقد مأل نؤالء مجيعا  زما م رحلة وعلام  وإتقانا  وحفظا  

ومتّس  هرّكااهبم  ،ف برّكت هبم مجوع املبدثني ،ودفعا  للبدع وفضبا  للكذاهني

 . وجّدد اهلل هبم معامل الدين ،أنل األثر

من ذل  باول أيب هكار  ،عالموألمحد هن حنبل نقدات هلؤالء األبران األ

وذي إن ُييى هن  :بلت .ثقة :فقال ؟سألت أها عبد اهلل عن عاصم األحول)) :املريل

وذي أيضا   .(1)((ثقة :وبال ،فعجب ،معني تكلم فيه ما تقول  :بلت له)) :وبال املريل

ُيروى عن ُييى القطان أنه سئل عنه فلم  :بلت... ثقة :فقال ؟يف سعيد هن مُجْهان

سمعت  ما ،ما بال نذا أحد غه عل هن املديني :وبال ،وغضب ،هاطل :فقال ؟يرضه

 . (2)((ُييى ي كلم فيه هيشء

  :جاللة شيوخه النقاد :ثانياا 

ال ي هلا  ،إن أصالة العُص يف العلم تنبثق أساسا  من معني املشيخة الفريدة

فسه ال ُتْصقل إال وهراعة اإلنسان يف ن .الفضل ه وفيق اهلل تعاىل يف البعث العلمي

وأمحد هن حنبل حظي ناو وأبراناه هنخباة ناادرة مان األئماة  .هأس اذية راسخة

وتاأدهوا  ،و لاوا مان علاومهم ،وت لمذوا عليهم ،تلقوا عنهم ،األساتذة النقاد

                                                
وذي   ( 1)  (. 70)العلل ومعرفة الرجال عن أمحد للمريل

وذي   ( 2)  (. 270)العلل ومعرفة الرجال عن أمحد للمريل
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 ،والنقاد وال عليال ،ومن أهرز نؤالء الشيوخ يف علم اجلرح وال عاديل ،هآداهبم

 : الذين أّكثر عنهم اإلمام أمحد

لازم  ،ونو شيخ نذه الصانعة يف عُصاه :حييى بن سعيد القطّان البرصي

بال اهن حبان وناو ي بادث عان أنال ناذه  ،(1)شعبة هن احلجاج عرشين سنة

وأتارّكهم للضاعفاء  ،إال أن من أّكثارنم تنقاها  عان شاأن املبادثني)) :الطبقة

الدين  مع لزوم ،ح ى جعلوا نذا الشأن صناعة هلم مل ي عدونا إىل غهنا ،واملرتوّكني

وعبد الارمحن  ،ُييى هن سعيد القطان :والورع الشديد وال فقه يف السنن رجالن

سئل أمحد هن حنبل عان  :حدثني أيب بال)) :وبال اهن أيب حاتم .(2)((هن مهديا

ّكاان ُيياى أهُصانم  :فقاال ؟ُييى هن سعيد وعبد الرمحن هان مهادي ووّكياع

 . (3)((وأثب هم ا :وأظنه بالا  ،وأنقانم حديثا   ،هالرجال

ّكام يف رواياة عباد اهلل هان ا  وبال اإلمام أمحد يف شيخه ُييى القطان أيضا  

 :وبال عبد اهلل هن أمحد .(4)((إليه املن هى يف ال ثبت هالبُصة)) :ا حممد هن الفضل

ناو  ا، يعني يف احلاديثا  وما رأينا مثل ُييى هن سعيد يف نذا الشأن :بال أيب))

ّكام يف رواية عبد الصمد هن ساليامن ا  وبال اإلمام أمحد .(5)((صاحب نذا الشأن
                                                

 . 115/ 26تاريخ مدينة السالم   ( 1)

 . 11/ 2مقدمة املجروحني من املبدثني   ( 2)

 . 10ا  11/ 1، 100/ 2اجلرح وال عديل    (3)

 . 251/ 1، 116/ 2أخرجه اهن أيب حاتم يف اجلرح وال عديل    (4)

 (. 2212)، وينظر فيه (716)العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل    (5)
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 . 115/ 26تاريخ مدينة السالم   ( 1)

 . 11/ 2مقدمة املجروحني من املبدثني   ( 2)

 . 10ا  11/ 1، 100/ 2اجلرح وال عديل    (3)
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وال أشد تثب اا  يف أماور  ،وما رأيت رجال  أوزن هقوم من غه حماهاة)) :ا البلخي

  .(1)((الرجال من ُييى هن سعيد

 ،العلم والقائم هعده مقامه يف نذا ،خليفة شعبة)) :وبال فيه اهن رجب احلنبل

وبد ّكان شعبة ُُيَِكمه  ،ّكأمحد وعل وُييى ونبونم ،الشأنوعنه تلقاه أئمة نذا 

وبد لزم اإلمام أمحد يف دخل ه الثالثة إىل البُصة سنة  .(2)((عىل نفسه يف نذا العلم

 . (4)ووصفه هأنه ال يروي إال عن ثقة ،(3)شيخه القطان س ة أشهر ن211

بال أهو  ،ونو برين ُييى القطان ّكام تقدم :عبد الرمحن بن مهدي البرصي

وممن هرع  ،وأحد املذّكورين هاحلفظ ،وّكان من الرّهانيني يف العلم)) :هكر اخلطيب

 :وبال شمس الدين الذنبي .(5)((يف علم األثر وطرق الروايات وأحوال الشيوخ

ونانيا  هباام جاللاة  ،وّكان نو وُييى القطان املذّكوُر بد ان ََدها لنقد الرجال))

ومن وّثقاه فهو  ،َينَْدِمل ُجْرحه ا واهللا  َجَرحاه ال يكاد فمن ،وُنبال  وعلام  وفضال  

ونازل عان درجاة الصابيح إىل  ،ومن اخ لفا فيه اج هد يف أمره ،احلجة املقبول

  .(6)((وضّعفا آخرين ،وبد وّثقا خلقا  ّكثها   ،احلسن

                                                
 . 170/ 01هتذيب الكامل يف أسامء الرجال   ( 1)

 . 161/ 2رشح علل الرتمذي    (2)

 (. 221)العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل   ( 3)

 (. 161)سؤاالت أيب داود السجس اي لإلمام أمحد يف جرح الرواة وتعديلهم   ( 4)

 . 520/ 22تاريخ مدينة السالم    (5)

 . 211ذّكر من ُيع مد بوله يف اجلرح وال عديل    (6)
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هصاورة  ومن أبوال األئمة الساهقني ال ي تُظهر مكانة نذا اإلمام يف علم احلديث

 :ا يف رواياة عباد اهللاا  بول اإلمام أمحد ،مة دون تقييد هعلم اجلرح وال عديلعا

يف رواياة حمماد هان أيب اا  وبال عل هن املاديني .(1)((ّكان من معادن الصدق))

حللفت هاهلل عز وجال أي مل  ،لو ُأخذُت فُأحلفت هني الرّكن واملقام)) :ا صفوان

وبال عل هن أمحد هن  .(2)((هن مهديأر أحدا  بط أعلم هاحلديث من عبد الرمحن 

الرمحن  وّكان عبد ،ّكان ُييى هن سعيد أعلم هالرجال :بال عل هن املديني)) :النرض

 .(3)((وما َشبّهُت علم عبد الرمحن هاحلديث إال ّكِساْبر :بال عل .أعلم هاحلديث

أمحد  وبد أّكثر اإلمام .(4)وذّكر اإلمام أمحد أن اهن مهدي ّكان ال ُيدث إال عن ثقة

 . (5)أمحد من األخذ عنه

ولعل وّكيعا  نو الرجل الثالث الذي تلقاى عناه  :َوكِيع بن اجَلّراح الكويف

ويف احلاديث  ،وبد ّكان وّكيع إماماا  يف ذلا  ،اإلمام أمحد علم اجلرح وال عديل

بال اهن حباان  .(6)ومل يك ب اإلمام أمحد عن أحد أّكثر مما ّك ب عنه ،هصورة عامة

ثام أخاذ عان )) :وّكيع يف النقد عند ذّكره لطبقات النقاد العلياُملمعا  إىل مكانة 
                                                

 (. 1211)هنه عبد اهلل العلل ومعرفة الرجال عن أمحد ال   (1)

 . 151/ 2أخرجه اهن أيب حاتم يف مقدمة اجلرح وال عديل   ( 2)

 . 511/ 22أخرجه اخلطيب يف تاريخ مدينة السالم   ( 3)

 . 527/ 22، وتاريخ مدينة السالم (510)سؤاالت أيب داود السجس اي لإلمام أمحد   ( 4)

 (. 2616)اهلل العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد   ( 5)

 (. 1222)مسائل اإلمام أمحد هن حنبل إلسباق هن إهرانيم هن نانئ   ( 6)
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نؤالء هعدنم الرسم يف احلديث وال نقه عن الرجال وال ف اي  عان الضاعفاء 

عبد اهلل هن املباارك وُيياى هان ساعيد  :منهم ،والببث عن أسباب النقل مجاعة

ذل  أيضاا  ومما يشه إىل  .(1)((القطان ووّكيع هن اجلراح وعبد الرمحن هن مهدي

ما ّكاان هالكوفاة يف زماان وّكياع هان اجلاراح أفقاه وال أعلام )) :بول اهن عامر

يف رواية هرِْش هن ا  وبال أمحد هن حنبل .(2)((ّكان وّكيع ِجْهبذا   ،هاحلديث من وّكيع

 ،ما رأيت رجال  بط مثل وّكيع يف العلم واحلفظ واإلسناد واألهواب)) :ا موسى

أشهد عىل أمحد هن حنبل أنه )) :هن أيب احلواري وبال أمحد .(3)((مع خشوع وورع

وّكيع هن اجلراح وُييى هن سعيد وعباد الارمحن هان  :الثببْت عندنا هالعراق :بال

 . (4)((مهدي

وملا مل يكن وّكيع مشهورا  هال قدم يف علام اجلارح وال عاديل يف عصاورنا 

ذّكر هعا  أردت أن أ ،هخالف ُييى القطان واهن مهدي اللذين تقدما ،امل أخرة

وذل  مما رواه عنه تلميذه أمحد هن  ،وال ي ُتظهر شيئا  من منهجه ،أبواله يف ذل 

ّكان وّكيع إذا أتى عىل حديث أهان هن أيب  :بال أيب)) :بال عبد اهلل هن أمحد ،حنبل

ّكان وّكيع إذا أتى  :سمعت أيب يقول .ال ُيَسِميه اس ضعافا  له .رجل :عياش يقول

 :ثم بال أيب... ال ُيسميه اس ضعافا  له .سفيان عن رجل :عىل حديث ُجويرب بال
                                                

 . 11/ 2مقدمة املجروحني من املبدثني   ( 1)

 . 651/ 25أخرجه أهو هكر اخلطيب يف تاريخ مدينة السالم   ( 2)

 . 657/ 25املصدر الساهق   ( 3)

 . 102/ 2عديل أخرجه اهن أيب حاتم يف مقدمة اجلرح وال   ( 4)
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أِجاز  :ّكان وّكيع إذا أتى عىل حديث عبد اهلل هن جعفر أيب عل هان املاديني باال

وإذا أتى عىل احلسن هن  .أِجز :وّكان وّكيع إذا أتى عىل احلسن هن دينار بال .عليه

  .ا يعني عليها  أِجز :ُعامرة بال

حدثنا حنظلة هان  :ع إذا أتى عىل حنظلة يقولّكان وّكي :سمعت أيب يقول

 .حدثنا سلمة هن ُنبيط أهو فراس وّكان ثقة ثقة :ويقول .وّكان ثقة ثقة ،أيب سفيان

ّكاذا  .حدثنا وّكيع عن سفيان عن أيب عمر البزار وّكان ثقة ثقاة :حدثني أيب بال

 . (1)((بال وّكيع

وال عديل إىل  تلقى عنهم اإلمام أمحد علم اجلرح وثّمة شيوخ آخرون كبار

لقياه  ،منهم سفيان هن ُعيينة الكويف ثم املكاي ،جانب احلديث وغهه من العلوم

هال أباام همكاة سانة  ،اإلمام أمحد وسمع منه يف أرهعة مواسم من مواسم احلا 

ومما يدل عىل جاللة سفيان يف ناذا الفان شاهادة ُيياى  ،(2)يسمع منه ومن أنلها

 ا، أو ّك ب هه إيلّ ا  وسمعت اهن خالّد)) :حنبل بال عبد اهلل هن أمحد هن ،القطان

وّكناا نظان  :بال .؟ممن تعلمت نذا الكالم يف الناس :بيل ليبيى هن سعيد :بال

 . (3)((من سفيان هن ُعيينة :وبال :بال .أنه من شعبة

وأمحاد أروى )) :باال اهان عادي ،ومنهم أيضا  َعّفان هن مسلم البُصي

                                                
 . 516ا  515/ 1العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل    (1)

 (. 1622)العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل    (2)

 (. 1111)املصدر الساهق    (3)
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 . 516ا  515/ 1العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل    (1)

 (. 1622)العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل    (2)

 (. 1111)املصدر الساهق    (3)
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 .(1)((ّكالما  يف الرجال مما حفظه عان عفاانالناس عن عفان مسندا  وحكايات و
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 :بال حنبل هان إساباق ،ومنهم ّكذل  أهو ُنعيم الفضل هن ُدَّكني الكويف

أهاو نعايم  :باال ؟فوّكيع وأهو ُنعيم :بيل له ا، (يعني أمحد)ا  سئل أهو عبد اهلل))

وبرناه اإلماام أمحاد مارة  .(3)((ووّكيع أفقاه ،أعلم هالشيوخ وأنساهبم وهالرجال

 .(4)((ُييى وعبد الرمحن وأهو ُنعايم احلجاة الثببْات)) :فقال هالقطان واهن مهدي

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 َسَلمة منصور هن َسَلمة اخلُزاعي وأهو ّكامال املظفار 

 :بال يعقوب الَفَسوي عن الفضل هن زياد عن اإلمام أمحد ،اديانهن مدرك البغدا

ومل  ،وهلام هُصا هاحلاديث والرجاال... مل يكن هبغداد من أصباب احلديث))
                                                

 . 215/ 7الكامل يف ضعفاء الرجال    (1)

 . 160/ 6أخرجه اهن أيب حاتم يف اجلرح وال عديل    (2)

 . 021/ 21أخرجه اخلطيب يف تاريخ مدينة السالم    (3)

وذي    (4) وبد صنّف أهو نعيم ّك اب ال ااريخ والطبقاات، . 52العلل ومعرفة الرجال عن أمحد للمريل

 . 27/ 1، 61/ 1، 12/ 5، 077/ 0ّكام يف إّكامل هتذيب الكامل يف أسامء الرجال 
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إال أهو سلمة اخلُزاعي واهليثم هان مَجيال وأهاو ... يكونوا يك بون إال عن الثقات

د هن حنبل وُييى روى عنه أمح)) :وبال أهو هكر اخلطيب يف أيب ّكامل .(1)((ّكامل

يعناي صانعة اا  ّكنت آخذ عنه ناذه الصانعة :وبال ُييى هن معني... هن معنيا

أهاو سالمة اخلُزاعاي أحاد )) :وبال الاداربطني .(2)((ومعرفة الرجال ا احلديث

فعاء  ،ويؤخذ هقولاه فايهم ،الذين ّكانوا ُيسألون عن الرجال ،الثقات احلفا  الريل

 . (3)((عني وغهما ِعلم ذل أخذ عنه أمحد هن حنبل وُييى هن م

فناني  ه ل  املشيخة اجلليلة ال ي شاارّكت هقاوة يف وضاع دعاائم ناذا 

وّكانت مدرسة مل يزل نورنا يسطع  ،وّكان هلا األثر امل ميز يف  ض ه ،العلم الفريد

 ا وناو امل بِفاز النبياها  فليس عجبا  هعُد أن يبلغ أمحد هن حنبل .إىل نذا الزمان

ورهياب تلا   ،ونو َسليل نذه املدرسة العريقة ،يف اجلرح وال عديلتل  املنزلة 

 . املشيخة النجيبة

  :استقالليته يف النقد :ثالثاا 

 ،ال ُتن   إمامة وال ُتكسب أصالة ،هراعة املشيخة من غه هراعة يف امل لقي

فاأدرك اجلهاهاذة الكباار يف  ،وبد نيّأ اهلل تعاىل لإلمام أمحد اجلمع هني احلسانيني

ف بققت له اإلمامة  ،واتصف يف نفسه هالنبوغ ومتام االس عداد ،املشيخة ّكام تقدم

                                                
 . 211/ 1املعرفة وال اريخ    (1)

 . 251/ 25وينظر فيه أيضا  . 257/ 25دينة السالم تاريخ م   (2)

 . 71/ 25أخرجه اخلطيب يف تاريخ مدينة السالم    (3)
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  .ال ي ال َتْعرف ال قليد والرّكون إىل االتباع ،العالية

 ،فبع  اجلّلة من مشاُيه ّكان يع ز هاتباعه ألمحد يف هع  أحكامه ونقده

مربندي عان  ا (اجلاراح يعني اهن)ا  سألنا وّكيعا  )) :بال إهرانيم هن َشاّمس السب

ِدُثنا عنه  اي أمحد هن حنبل أن  ،لست ُأحِدث عنه :فقال ،خارجة هن ُمْصَعب ُُيَ

ونذا اإلمام حممد هن إدريس الشافعي الذي ُيعّد من أئمة النقد  .(1)((أحِدَث عنه

أنا م أعلام )) :يقول ل لميذه أمحد هان حنبال ،وغهه (2)الكبار ّكام ذّكر اهن حبان

إن شااء يكاون  ،فإذا ّكان احلديث صابيبا  فاأعلموي ،ال منيهاحلديث والرج

وُذّكر الشاافعي  .(3)((إذا ّكان صبيبا   ،ّكوفيا  أو هُصيا  أو شاميا  ح ى أذنب إليه

 . (4)((ما اس فاد منا أّكثر مما اس فدنا منه)) :مرة عند أمحد فقال

هم وّكان اإلمام أمحد ين قد هع  أحكام مشيخ ه الكبار مع إبراره هجالل 

فانظر إىل تُصفه مع شيخه األجل يف نذا الفن ُيياى  ،وعلو ّكعبهم يف نذا العلم

باال )) :بال عبد اهلل هن أمحد ،وذل  من خالل هع  النامذج ،هن سعيد القطانا

فجعال ّكأناه  ،وذّكرنا عند ُييى هن سعيد ُعَقيل هن خالد وإهرانيم هن سعد :أيب

ّكأناه  ،!ُعقيال وإهارانيم ،!عدُعقيال وإهارانيم هان سا :فجعل يقول ،يضعفهام

                                                
 . 111/ 1أخرجه اهن أيب يعىل يف طبقات احلناهلة    (1)

 . 11/ 2مقدمة املجروحني من املبدثني    (2)

 (. 2155)أخرجه عبد اهلل هن أمحد يف العلل ومعرفة الرجال عن أهيه    (3)

 (. 2112)املصدر الساهق    (4)
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 .(1)((مل َُيْرُبما ُييى ،نؤالء ثقات ؟وأي  ينفع ُييى ِمن نذا :بال أيب .يضعفهام

سهيل هن أيب  :سمعت أمحد هن حنبل سئل فقيل له)) :وبال حممد هن عل الوراق

إن ُييى القطان يقدم حممد هان عمارو  :بيل .صالح :فقال ؟صالح ّكيف حديثه

 . (2)((وبد ّكان جالس حممد هن عمرو ،مل يكن له هسهيل علم :فقال ،عىل سهيل

ونذا ال يمنع من ارتضاء اإلمام أمحد للكثه جدا  من أباوال مشايخ ه إذا 

وال ُيارج فياه عان ّكوناه  ،فهو يف ذل  غاه مقِلاد ،ترجح له صواب حكمهم

ن ُيياى وّكاا ا (يعني أمحد)ا  بال يل)) :ّكام يدل بول أيب احلسن امليموي ،جم هدا  

وّكاان جااهر  :بال أهو عباد اهلل .وعبد الرمحن ال ُيدثان عن جاهر اجلعفي هيشء

نو ) ا عن أيب َحِريز ا (يعني أمحد)ا  وسئل)) :وبول َحْرب الَكْرماي .(3)((أنال  لذاك

 :وبال ،ّكان ُيمل عليه ا (يعني القطان)ا  فذّكر أن ُييى ا؟ (عبد اهلل هن احلسني

سمعت أمحد )) :وّكذل  بول أيب داود السجس اي .(4)((ل ُييىوال ُأراه إال ّكام با

باال  .وّكان ثقة.. .ا يعني اهن أيب سفيانا  حدثنا حنظلة :ّكان وّكيع يقول :يقول

 . (5)((وّكذل  ّكان :أمحد

واملقارناة  ،فنقد اإلمام أمحد وحكمه عىل الرجال بائم عىل َسرْب أحااديثهم
                                                

 (. 111)، وشبهه يف (1175)العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل    (1)

 . 516/ 1أخرجه العقيل يف الضعفاء    (2)

 (. 061)العلل ومعرفة الرجال عن أمحد للميموي   ( 3)

 . 2111/ 0إسامعيل الَكْرماي  مسائل اإلمامني أمحد هن حنبل وإسباق هن رانويه حلرب هن   (4)

 (. 102)سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد يف جرح الرواة وتعديلهم   ( 5)
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 (. 111)، وشبهه يف (1175)العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل    (1)

 . 516/ 1أخرجه العقيل يف الضعفاء    (2)
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125 

 الجرح والتعديل عند اإلمام أحمد

19 

باال  ،جلرح وال عديل هبذا ثمارة لل عليالفيكون ا ،هني رواياهتم ورواية أبرا م

 ،فذّكرنا أثبت من يروي عان الزناري ،ّكنت أنا وعل هن املديني)) :اإلمام أمحد

مال  أبال خطاأ  :وبلت ،مال  هن أنس :وبلت أنا ،سفيان هن ُعيينة :فقال عل

حديث يف  ،واهن ُعيينة ُُيطئ يف نبو من عرشين حديثا  عن الزنري ،عن الزنري

أخطاأ فياه  ناات ماا :وبلات ،فذّكرت منها ثامنية عرش حاديثا   ،يث ّكذاوحد ،ّكذا

فإذا ني  ،فرجعت فنظرت فيام أخطأ فيه اهن ُعيينة ،فجاء هبديثني أو ثالثة ،مال 

 . (1)((أّكثر من عرشين حديثا  

إهارانيم  بال ،وَثّمة خرب آخر يؤّكد اس قاللية اإلمام أمحد يف اجلرح وال عديل

 ،عبيدة ال حتل الرواية عن موسى هن :سمعت أمحد يقول)) :هن يعقوب اجلوزجايا

موسى هن فإن سفيان يروي عن  :بلت .عندي :بال ؟ال ُيل ،يا أها عبد اهلل :بيل

 . (2)((روى عنه لو هان لشعبة ما هان لغهه ما :بال... ويروي عن شعبة عنه ،عبيدة

 :مرتبته بني النّقاد :رابعاا 

 : د املَُقَدمني واملكثرينكونه أحد أفراد النُّقا ـ أ

 ،ّكل من حتّدث عن طبقات النقاد وتصدى لذّكر أئماة اجلارح وال عاديل

                                                
وعلم اجلرح وال عاديل (. ب1510)أخرجه عبد اهلل هن أمحد يف العلل ومعرفة الرجال عن أهيه   ( 1)

 معرفة علاوم ليس ثمرة لل عليل فبسب، هل نو ثمرة علوم احلديث، بال أهو عبد اهلل احلاّكم يف

ونو ثمرة ناذا العلام (... معرفة اجلرح وال عديل)نذا النوع من علم احلديث : ))51احلديث 

 ((. واملرباة الكبهة منه

 . 2020ا  2021/ 1أخرجه العقيل يف الضعفاء    (2)
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 : هل جعله صدرا  فيهم ،سّمى اإلمام أمحد هينهم ،م وِسعا  ّكان أو خم ُصا  

فصالح هن حممد احلافظ النابد املعروف هصالح َجَزَرة أملع إىل أنم طبقات 

أول من تكّلام يف الرجاال )) :فقال ،ا الزانرةالنقاد وأشهر رجاهلا عرب عصورن

ثم هعده أمحد هن حنبل وُييى  ،ثم تبعه ُييى هن سعيد القّطان ،شعبة هن احلجاج

 . (1)((هن معني ونؤالءا

واهن أيب حاتم يف مقدمة ّك اهه اجلرح وال عديل اب ُص عىل ذّكر هضعة عرش 

ونّوه  ،وترجم هلم ا، قد العايلوما زمان النا  ِجهبذا  من أنل القرن الثاي والثالث

ومن العلامء اجلهاهذة النقاد من الطبقاة )) :واس هّل ترمجة اإلمام أمحد هقوله ،هبم

وجعله عاىل رأس  ،(2)((الثالثة من أنل هغداد أهو عبد اهلل أمحد هن حممد هن حنبل

 . نذه الطبقة

ت وحتّدث اهن حبان يف مقدمة ّك اهه املجروحني من املبادثني عان طبقاا

وملا هلغ طبقة اإلمام أمحد بّدماه عاىل  ،ّكبار األئمة النقاد يف القرون الثالثة األوىل

مسال   ا (يعني عن ُييى القطان وطبق ه)ا  ثم أخذ عن نؤالء)) :وبال ،أنلها

                                                
 أول: )وبد أراد صالح َجَزَرة هقوله. 112/ 1اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع للخطيب   ( 1)

يعناي أناه : ))011معنى خاصا ، بال اهن الصالح يف علوم احلديث ( من تكّلم يف الرجال شعبة

وفّّسا ذلا  اهان ((. أول من تصّدى لذل  وُعني هه، وإال فالكالم فيهم جرحا  وتعديال  م قدم

ونو أول من وّسع الكاالم يف : ))هقوله 111/ 2رجب يف ترمجة شعبة من رشح علل الرتمذي 

 ((.  عديلاجلرح وال

(2)   2 /111 . 
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ح اى رحلاوا يف مجاع السانن إىل  ،وان قاء الرجال يف اآلثار ،احلديث واالخ بار

ح ى صاروا أعالماا   ،وأطلقوا عىل املرتوّكني ،وف ّشوا املدن واألبطار ،األمصار

أمحد هان  :منهم ،مجاعة   ،وأئمة ُيسل  َمْسَلُكهم يف األخبار ،ُيق دى هبم يف اآلثار

وإسباق هن  ،وأهو هكر هن أيب شيبة ،وعل هن املديني ،وُييى هن معني ، حنبل

يف  ،يثماةوزنه هن حرب أهو خ ،وعبيد اهلل هن عمر القواريري ،إهرانيم احلنظل

 ،وأّكثرنم تف يشا  عىل املرتوّكني ،إال أن من أورعهم يف الدين ،مجاعة من أبرا م

منهم ّكان أمحد هن حنبل وُيياى هان  ،وألزمهم هلذه الِصناعة عىل دائم األوبات

 . (1)((رمحة اهلل عليهم أمجعني ،معني وعل هن املديني

ذّكر اإلمام أمحد ُمَقّدم ّكام أن اهن عدي يف مقدمة الكامل يف ضعفاء الرجال 

 . (2)أنل طبق ه النقاد

أهو احلسن  ،وَذَّكر اإلمام أمحد فيهم ،وممن تعّر  أيضا  لذّكر طبقات النقاد

ل املقديس يف ّك اهه األرهعني املرتبة عىل طبقات األرهعني اب ُصا  ،(3)عل هن املَُفضب

وباد باال يف  ،امسفيه عىل أرهعني إماما  من أنل القرن الثاي فمن هعاده إىل اخلا

جة من حاديث أرهعاني حافظاا  مان حفاا  )) :مقدم ه فهذه أرهعون حديثا  خمرب

 ،الذين ان دهوا لل باديث والرواياة ،وأئمة الرشيعة املاضني ،اإلسالم امل قدمني

                                                
 . 51ا  52/ 2   (1)

(2 )  2 /121 . 

(3)   110 . 
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واشا غلوا هال ساقيم  ،وُعناوا هال عاديل وال جاريح ،واش هروا هالعلم والدراية

 . (1)((من ّكل عُص أرهعة من احلفا  الثقات ،مرتبة عىل عرش طبقات ،وال صبيح

 ،وتبع نؤالء يف ِذّكر اإلمام أمحد ضمن ّكبار أنال النقاد م اأخرو األئماة

والذنبي يف رسال ه ِذّكر مان  ،(2)ّكاهن رجب احلنبل يف ّك اهه رشح علل الرتمذي

 . وغِهما ،(3)ُيع مد بوله يف اجلرح وال عديل

س درك بد أّلف ّك اهه املشهور هُمَزِّكي وّكان أهو عبد اهلل احلاّكم صاحب امل

 ،(4)(اجلامع لذّكر أئمة األعصار املزِّكني لرواة األخباار) :وسامه الذنبي ،األخبار

وال ريب أنه ذّكار  ،وأورد فيه طبقات ّكبار النقاد من أنل القرون األرهعة األُوىل

معرفاة وعن نذا الك اب يقول احلاّكم نفسه يف ّك اهاه  ،اإلمام أمحد ضمن طبق ه

يف  ،ثم ذّكرت يف ّك اب املَُزِّكني لرواة األخبار عىل عرش طبقات)) :علوم احلديث

وهبثاوا  ،فإ م بد جّرحوا وعّدلوا... ونم أرهعون رجال   ،ّكل عُص منهم أرهعة

 . (5)((عن صبة الروايات وسقيمها

وأناه مان ّكباار أئماة اجلارح  ،فكل نذا ُيربز منزلة اإلمام أمحد هني النقاد

ميهموال ع  . ومن مكثرهيم وم وسعيهم ،ديل وُمَقدب
                                                

(1)   222 . 

(2)   2 /171 . 

 . 71وينظر املوبظة للذنبي . 215   (3)

 . 77/ 20سه أعالم النبالء    (4)

(5)   51 . 
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وباد )) :ومما يؤّكد تل  املكانة ال ي تبّوأنا يف علم النقد بول اهن اجلوزي

ّكان أمحد ريض اهلل عنه يذّكر اجلرح وال عديل والعلل من حفظه إذا سئل ّكام يقرأ 

 . (1)((ومن نظر يف ّك اب العلل أليب هكر اخلالّل َعَرف ذل  ،الفاحتة

يدل عىل إّكثار اإلمام أمحد يف نذا الفن ّكثرة سؤاالت نبهاء تالمذته له ومما 

وّكذل  ماا ُأفارد ماؤخرا  مان ّك اب جامعاة  ا، ّكام سيأيت إن شاء اهلل تعاىلا  فيه

والرجاُل الذين تكلم  ،ألبوال اإلمام أمحد يف ال واريخ الرجالية واجلرح وال عديل

ولو اع ربناا الرواياات  ،ملئات الكثهةفيهم اإلمام أمحد جرحا  وتعديال  يعدون ها

 . لبلغت أبواله عدة آالف ،امل عددة عن أمحد يف الرجل الواحد

 : اتصافه بالعتدال يف اجلرح والتعديل ـ ب

وت عادد  ،وت باين منانجهم ،خت لف أحوال النقاد يف أحكامهم عىل الرواة

ّكاام  ،ملُ ََسِمحومنهم امل سانل ا ،فمنهم من رشطه صعب وطبعه شديد ،أنظارنم

 :بال اهن نارص الدين الدمشقي ،وخه األمور الوسط ،أن منهم امل وسط املع دل

 :ّكالُمهم منقسم يف اجلارح وال عاديل إىل ،وأئمة أنل اإلسناد ،ومجهور النقاد))

 . (2)((وّكالٍم فيه تسهيل ،وم وسط ،بوّي 

وناذا  ،وبد ُعّد اإلمام أمحاد هان حنبال يف صانف املع ادلني امل وساطني

 :بال يعقوب هان سافيان الَفَساوي ،االع دال يس وجب حتّريا  عاليا  وورعا  تاما  

                                                
 . 117منابب اإلمام أمحد هن حنبل    (1)

 . 12اهن تيمية شيخ اإلسالم ّكافر  الرد الوافر عىل من زعم أن من سّمى  ( 2)
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وال شا  أن  .(1)((َمْذنبه أمحُد من َمْذنب غهه ،وأهو عبد اهلل ُم ََبٍر يف َمْذنبه))

والعادل ي طلاب  ،ال ال ساانل وال االع سااف ،املبمود نو العدل واإلنصاف

وبال الذنبي يف اع دال أمحد هان حنبال يف  .يف ال عديلحتريا  وتثب ا  يف اجلرح ّكام 

 ،وجواهاه هإنصااف واع ادال ،سأله مجاعة من تالمذته عن الرجال)) :نذا الفن

 . (2)((وورع يف املقال

وبد بام الاذنبي هوضاع تصانيف إمجاايل ألئماة اجلارح وال عاديل عاىل 

اع دال اإلمام  مؤّكدا  فيه ،من تعنت وتوسط وتسانل ،األحوال الثالثة املذّكورة

 : والكل أيضا  عىل ثالثة أبسام)) :فقال ،أمحد

َيغماز الااراوي  ،ُم َثَبِات يف ال عاديل ،بسام مانهم ُم ََعنِات يف اجلاارحـ  1

فهذا إذا وّثق شخصا  فعّ  عىل بولاه  .وُيَلنِي هذل  حديثه ،هالغلط ني والثالث

قاه غاُهه عاىل وإذا ضاّعف رجاال  فاانظر نال واف ،ومتسب  ه وثيقاه ،هناِجَذي 

وإن وّثقاه أحاد  ،فإن وافقه ومل ُيَوِثق ذاك أحد  من احلُّذاق فهو ضعيف ،تضعيفه

واهان معاني وأهاو حااتم ... ال ُيقبال ررُياه إال مفّساا   :فهذا الذي بالوا فياه

 . واجلُْوَزجاي م عن ون

ّكأيب عيسى الرتماذي وأيب عباد اهلل احلااّكم ا  وبسم يف مقاهلة نؤالءـ  2

 . م سانلون ا لبيهقيوأيب هكر ا

                                                
 . 11/ 0املعرفة وال اريخ   ( 1)

 . 215ذّكر من ُيع مد بوله يف اجلرح وال عديل    (2)
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مع دلون  ا ّكالبخاري وأمحد هن حنبل وأيب زرعة واهن عديا  وبسم  ـ  3

 . (1)((منصفون

فمنهم من َنَفُسه حااد  )) :وأّّكد الذنبي نذا ال صنيف يف موضع آخر فقال

 . ومنهم من نو م سانل ،ومنهم من نو مع ِدل ،يف اجلرح

 . وغُهنم ،و حاتم واهُن ِخراشُييى هُن سعيد واهُن معني وأه :فاحلاديل فيهم

 . أمحُد هن حنبل والبخارييل وأهو ُزرعة :واملع دُل فيهم

 . (2)((والداربطنِي يف هع  األوبات ،ّكالرتمذِي واحلاّكم :وامل سانُل 

لذا  ،فهم م فاوتون فيه ِجبِّلة ،ونذا ال صنيف مرتبط يف األصل هطبع البرش

ماع  ،وبد أملح إىل ذل  اهن حجر ، نوعال ُيلو عُص من عصور النقد من نذا ال

وذل  أن ّكلب طبقة )) :بال ،واإلشارة إىل حال اإلمام أمحد ،ِذّكر املسل  العام فيه

 . من ُنّقاد الرجال ال ختلو من م شدد وم وسط

 . وشعبة أشد منه ،شعبة وسفيان الثوري :فمن األوىل

 . أشد من عبد الرمحنوُييى  ،ُييى القطان وعبد الرمحن هن مهدي :ومن الثانية

 . وُييى أشد من أمحد ،ُييى هن معني وأمحد :ومن الثالثة

 . وأهو حاتم أشد من البخاري ،أهو حاتم والبخاري :ومن الراهعة

فأما  .(ال يرتك الرجل عندي ح ى جي مع اجلميع عىل ترّكه) :وبال النسائي
                                                

 . 271ا  272مقدمة ذّكر من ُيع مد بوله يف اجلرح وال عديل    (1)

 . 10امُلوبظة    (2)
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26 

ملا ُعرف من تشديد  ،كفإنه ال ُيرت ،إذا وّثقه اهن مهدي وضّعفه ُييى القطان مثال  

 . (1)((ُييى ومن نو مثُله يف النقد

ينبغاي  ،فعند اخ الف النقاد يف احلكم عىل الراوي هني اجلارح وال عاديل

وّكذا امل شّدد يف اجلرح إال  ،ورنّب ّكالم امل سانل يف ال عديل ،اع امد بول املع دل

 اج ماع ُيياى هاُن ساعيد إذا )) :بال عل هن املاديني ،إذا فّّس َجْرحه هام ال ُيدفع

فإذا اخ لفا أخذُت هقاول  ،وعبد الرمحن هن مهدي عىل ترِك رجل مل أحِدث عنه

فالقطان ّكثها  ما ُتوباف يف  .(2)((وّكان يف ُييى تشّدد ،عبد الرمحن ألنه أبصُدما

 :ومثله يف رنب جرح امل شدد ما ذّكره أهو عبيد اآلجري بال ،ّكالمه حلال الشدة

حادثني  :فقاال ؟هلغ  عن عفان أنه ُيَكِذب ونب هن جريار :ودبلت أليب دا))

أهو نعيم وعفاان  :يقول ا (يعني اهن املديني)ا  سمعت عليا   :عباس العنربي بال

 .(3)((نؤالء ال َيَدعون أحدا  إال وبعوا فياه ،صدوبان ال أببل ّكالمهام يف الرجال

فقد ُتوبف  ،جرح امل شددفكام ُرنب  ،وّكذل  ُيفعل مع امل سانلني هطريق األوىل

ولوجود امل شِدد ومقاهِِله نشأ ال وبيلاُف يف )) :بال السخاوي ،يف تعديل امل سانل

 . (4)((أشياَء من الطبرفني

                                                
 . 111/ 2النيلَكت عىل ّك اب اهن الصالح    (1)

 . 526/ 22يف تاريخ مدينة السالم  أخرجه اخلطيب   (2)

وأهو نعيم وعفان ّكالما من شيوخ اإلمام أمحد يف اجلرح وال عاديل . 261/ 11هتذيب الكامل    (3)

 . وغهما ا ّكام تقدم ا

 . 111/ 1ف ح املغيث هرشح ألفية احلديث   ( 4)
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واع داله يف اجلارح  ،فمن خالل ما سبق ي بني توسط اإلمام أمحد يف النقد

  ،الفان ونو أمر م فق عليه هني أئماة ناذا ،وسلوّكه طريق اإلنصاف ،وال عديل

وال ينايف نذا االتفاق ما ُذّكر عن اهن معني من وصف اإلمام أمحاد هال شادد يف 

اهلل  بال عبد ،ألن اهن معني نفسه اعرتف هأن اإلمام أمحد رجع عن ذل  ،أول أمره

يعني ) ا بال حسني هن ِحبّان وعباس :سمعت أها مال  بال)) :هن أمحد هن حنبلا

فاإن أمحاد ي اوّبى  ،مسكت لسان  عن النااسلو أ :ليبيى هن معني ا (الدوري

ولكناه الياوم ناو ذا  ،نو واهلل ّكان أشد يف الكالم يف الرجال مناي :فقال ،ذل 

ويؤّكده  ،فهذا يدل عىل أن اإلمام أمحد صار إىل ال ورع يف النقد .(1)((يمس  نفسه

هام عان الكاالم يف ،وأوَرعهام ،وّكان أفقه أبرانه)) :بول أيب يعىل اخلليل  وأّكفب

  .(2)((املبدثني إال عند االضطرار

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 

هاأبوال  ،مما وجد فياه للنقااد اآلخارين ّكالماا   ،وتعديل يف السؤاالت املذّكورة

وخلص الدّك ور زياد إىل ن يجة  .(012)عدد الرواة املقارنني  وهلغ ،نؤالء النقاد

وموافقاة  ،%(10)مفادنا موافقة بول اإلمام أمحد ألبوال النقاد اآلخرين هنسبة 

ومقارهاة ألفاظاه ألفااظهم يف  ،%(0. 6)البع  وخمالفة البع  اآلخار هنسابة 

                                                
 (. 616)العلل ومعرفة الرجال عن أمحد    (1)

 . 517/ 1امء احلديث اإلرشاد يف معرفة عل   (2)
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28 

ويف  .فقاط%( 1)وأما خمالف ه للنقاد اآلخرين فنساب ها  ،%(7. 1)الداللة هنسبة 

 . نذا داللة واضبة عىل اع دال اإلمام أمحد يف اجلرح وال عديل وتوسطه يف النقد

 : حرصه عىل الرواية عن املقبولني دون غريهم ـ ج

 ،مرتباة عملياة يف الناباد ،إن االب صار عىل الرواية عن الثقات واملقبولني

واة وتُصفاته معهام ورعل أحكامه عىل الر ،وتوسع دائرة نقده ،ترفع من شأنه

 ،ّكسعيد هن املسايب ،وبد َحَرص عىل نذا املبدأ عدد من ّكبار األئمة .أّكثر ببوال  

ْخ ياي ،وحممد هن سهين  ،ومالا  هان أناس ،وشعبة هن احلجااج ،وأيوب السب

 ،وأيب داود الِسِجساا اي ،وأيب زرعااة الاارازي ،واهاان مهاادي ،وُييااى القطااان

 . (1)والنّسائي

واملقبولون بد ال يكونون هبذه الصفة عند غه من اخ اار ونؤالء الثقات 

( فالن ال يروي إال عن ثقة أو مقبول) :وّكذل  فإنه ال يراد هقوهلم ،نذا السبيل

من ) :لذا فإن األوىل يف ال عبه عن حال نؤالء األئمة أن يقال ،االل زام املطلق هه

 . (ا  يف النادرأو إالا  ّكان ال يروي إال عن ثقة أو مقبول عنده غالبا  

واإلمام أمحد أحد نؤالء اجلهاهاذة الاذين ُذّكاروا هالرواياة عان الثقاات 

وشاايوخه  ،وبااد روى عنااه أمحااد)) :بااال اهليثمااي يف راو ،واملقبااولني خاصااة

هل ي عدى ذل   ،وليس املقصود هالثقات ننا أنل الطبقة العالية فقط .(2)((ثقات

                                                
 . 51ا  11/ 2ينظر منه  اإلمام أيب عبد الرمحن النسائي يف اجلرح وال عديل لقاسم سعد    (1)

 . 211/ 2جممع الزوائد ومنبع الفوائد    (2)
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 . 211/ 2جممع الزوائد ومنبع الفوائد    (2)
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ن أي أن املراد هالثقات املقباولني عاىل  ،حديثهم إىل أنل املرتبة ال الية الذين ُُيَسب

أمحاد وعال هان )) :ونذا ما فّّسه اهن حجر هقوله ،اخ الف مراتبهم يف القبول

 . (1)((املديني ال يرويان إال عن مقبول

ولعل الذنبي ّكان أبرب إىل احلقيقة عندما أشار إىل أن اإلماام أمحاد رهاام 

باال يف ترمجاة  ،نه ال يروي عن مرتوك عندهَهيْد أ ،تعدى املقبولني إىل من دو م

 ،ونذا راوز يف احلد .مرتوك احلديث :وبال أهو داود)) :خالد هن نافع األشعري

ث عنه أمحد هن حنبل وُمَسّدد  . (2)((فال يس بق الرتك ،فإن الرجل بد حدب

وأوضح من ذل  ّكِله يف نذا املقام ما ذّكره شمس الدين هن عبد اهلاادي 

ويف هعا  األحياان ينازل إىل  ،ام أمحد ياروي عان املقباولني غالباا  من أن اإلم

رواية )) :بال ،الضعفاء الذين مل يش د ضعفهم عىل سبيل االع بار ال االح جاج

ّكام نو املعروف  ،واألّكثر من عمله ،اإلمام أمحد عن الثقات نو الغالب من فعله

د القطاان من طريقة شعبة ومال  وعباد الارمحن هان مهادي وُيياى هان ساعي

وبد يروي اإلمام أمحد بليال  يف هع  األحياان عان مجاعاة ُنسابوا إىل  .وغهنم

ال عاىل طرياق االج هااد  ،الضعف وبلة الضبط عىل وجه االع بار واالس شهاد

 . (3)((واالع امد

                                                
 . 221/ 1هتذيب ال هذيب    (1)

 . 611/ 2ميزان االع دال يف نقد الرجال    (2)

ْبكي الصارم املنكي يف الرّد عىل ا   (3)  . 11لسيل
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31 

تنوهيه هأساتذته الذين ال يروون  ،ومما يدّل عىل ان امم أمحد هان قاء شيوخه

بال اإلمام أمحد يف رواية أيب  ،(1)ّكاهن مهدي ومجاعة غهه ،ادإال عن الثقات واجِلي

 . (2)((إذا حّدث عبد الرمحن هن مهدي عن رجل فهو حجة)) :هكر األثرم

 :بال اهن حجر ،ّكام ّكان يوِجه اهنه عبد اهلل وغَهه إىل الرواية عن املقبولني

وهلذا  ،الك اهة عنه وبد ّكان عبد اهلل هن أمحد ال يك ب إال عمن يأذن له أهوه يف))

إال أن  ،حكم شيوخ عبد اهلل القبول)) :وبال أيضا   .(3)((ّكان معظم شيوخه ثقات

 . (4)((ألنه ّكان ال يك ب إال عمن أذن له أهوه فيه ،يثبت فيه جرح مفّسب 

فهو  ،إن اإلمام أمحد ّكاد يق ُص عىل الرواية عن املقبولني :وُبصارى القول

ونذه منقبة ترفاع مان شاأن صااحبها هاني  ،الغالبال يروي إال عن مقبول يف 

 . النّقاد

العتناء بجمع أقوال اإلمام أمحد يف اجلرح والتعديل والعـتدد  :املطلب الثاين* 

 :عىل أحكامه

ومجع أحكامه يف اجلرح  ،اع نى العلامء ه دوين ّكالم اإلمام أمحد يف الرجال

ادة منهااا يف نقاادنم لإلفاا ،وَحَرصااوا عااىل حُصاانا واساا يعاهبا ،وال عااديل

                                                
 . 212ا  211/ 1ينظر املعرفة وال اريخ للَفَسوي    (1)

ومثله يف سؤاالت أيب داود لإلماام . 527ا  526/ 22أخرجه اخلطيب يف تاريخ مدينة السالم   ( 2)

 (. 510)أمحد هن حنبل يف جرح الرواة وتعديلهم 

 . 261/ 1تعجيل املنفعة هزوائد رجال األئمة األرهعة    (3)

 . 270/ 1املصدر الساهق    (4)
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 . النّقاد

العتناء بجمع أقوال اإلمام أمحد يف اجلرح والتعديل والعـتدد  :املطلب الثاين* 

 :عىل أحكامه

ومجع أحكامه يف اجلرح  ،اع نى العلامء ه دوين ّكالم اإلمام أمحد يف الرجال

ادة منهااا يف نقاادنم لإلفاا ،وَحَرصااوا عااىل حُصاانا واساا يعاهبا ،وال عااديل

                                                
 . 212ا  211/ 1ينظر املعرفة وال اريخ للَفَسوي    (1)

ومثله يف سؤاالت أيب داود لإلماام . 527ا  526/ 22أخرجه اخلطيب يف تاريخ مدينة السالم   ( 2)

 (. 510)أمحد هن حنبل يف جرح الرواة وتعديلهم 

 . 261/ 1تعجيل املنفعة هزوائد رجال األئمة األرهعة    (3)

 . 270/ 1املصدر الساهق    (4)
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وأهادأ هاحلاديث عان اع ناائهم  .ول يسهنا هني يدي أنل العلام ،وترجيباهتم

 . وُأتبعه هالكالم عن اع امدنم أحكامه فيه ،هجمع ّكالم اإلمام أمحد يف نذا الفن

 :العتناء بجمع أقوال اإلمام أمحد يف اجلرح والتعديل :أولا 

إلمام أمحد هجمع أحكامه عىل الرجاال السيام تالمذة اا  ان م العلامء بديام  

 : ودون  البيان ،وتبعهم عىل ذل  امل أخرون واملعارصون ،ونقده للرواة

ِحرص تالمذة اإلمام أمحد ومن قـارمم عـىل حرصـ أقوالـه يف اجلـرح  ـ أ

 : والتعديل

وأرتبهم حسب منزل هم العلمية إضافة إىل مكانة ما مجعاوه  :فأما ال المذة

 . مما نو م وافر اليوم ّكله أو هعضه ،ديل عن اإلمام أمحد واتساعهيف اجلرح وال ع

لاه ساؤاالت  :(ن175ت)أهو داود سليامن هن األشعث الِسجْسا اي ـ  1

عان النساخة الظانرياة  (1)ُنرشت يف جملد ،لإلمام أمحد يف جرح الرواة وتعديلهم

 ،الرجاال وبد تناول فيها اإلمام أمحد الكالم عىل مئاات ،مع نقص فيها ،الفريدة

 ،ّكام أن أّكثرنا من اج هاادات اإلماام أمحاد نفساه ،وأغلبها يف اجلرح وال عديل

 . وهعضها مما اس فاده من شيوخه أو من فوبهم

وأليب عبيااد اآلُجااّري سااؤاالت أليب داود السجساا اي يف اجلاارح  ،نااذا

 ،اش ملت إىل جانب األصل ونو اج هادات أيب داود يف نقد الرجاال ،وال عديل

وأّكثرنم يف ذل  أمحاد هان  ،نقول أيب داود عن شيوخه يف اجلرح وال عديلعىل 

                                                
 . وذل  يف مك بة العلوم واحلكم هاملدينة املنورة، ه بقيق الدّك ور زياد منصور  ( 1)
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 . وبد ُنرش القسم الذي هقي من نذه السؤاالت .حنبل

لاه ّك ااب العلال  :(ن111ت)عبد اهلل هن أمحد هن حمماد هان حنبال ـ  2

عن نساخة أياا صاوفيا الكاملاة  (1)ُنرش يف عدة جملدات ،ومعرفة الرجال عن أهيه

ّكام أ ا بديمة تعود إىل النصاف األول  ،سة ومصببة ومقاهلةوني نفي ،الفريدة

وموضوعها علل األحاديث ومعرفة الرجال ّكام نو ظانر مان  ،من القرن الراهع

وصال  وُيعد نذا الك اب أوسع ماا .ومعرفة الرجال تشمل ال اريخ والنقد ،عنوا ا

ال أهاو هكار با .إلينا من الروايات املفردة عن اإلمام أمحد يف ناذه املوضاوعات

وجاء عنه هام مل جيائ هاه  ا، (يعني عن أهيه)ا  فأما العلل فقد جّود عنه)) :اخلالّل

  .ويشار ننا إىل أن لعبد اهلل هن أمحد يف نذا الك اب زيادات عن غه أهيه .(2)((غهه

وختّلل نذا الك اب أباوال  ،ّكام أن مسند اإلمام أمحد رواه عنه اهنه عبد اهلل

 . اجلرح وال عديل لإلمام أمحد يف

وذي  :5ـ  3 وأهاو  ،(ن175ت )أهو هكر أمحد هن حممد هان احلجااج املَاريل

وصاالح هان أمحاد هان  ،(ن171ت )احلسن عبد املل  هن عبد احلميد املَيُْموي 

وبد مجعُت نؤالء الثالثة ألن مسائلهم لإلمام أمحد  :(ن166أو  165ت )حنبل 

وم يف جازء واحاد حمفاو  يف املك باة يف اجلرح وال عديل والعلال موجاودة اليا

وذي وُخ م هرواية امليموي ،الظانرية وأبلها َبْدرا  ما ذّكر من  ،ُهدئ فيه هرواية املريل

                                                
 . وذل  يف دار القبس هالريا ، ه بقيق األس اذ الدّك ور ويّص اهلل عباس  ( 1)

 . 22/ 1طبقات احلناهلة الهن أيب يعىل   ( 2)
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ويبدو أن نذا اجلزء من تأليف أيب َعَواناة يعقاوب هان إساباق  .(1)رواية صالح

مع زيادات  ،سمعه من نؤالء الثالثة ،اإلسفراييني صاحب املس خرج عىل مسلم

جزء فيه مان ّكاالم أيب عباد اهلل ) :وُسمي نذا اجلزء يف املخطوط ،ه عن غهنمل

مما رواه عنه أهو هكر  ،يف علل احلديث ومعرفة الرجال أمحد هن حممد هن حنبل 

وذي وأهو احلسن عبد املل  هن عبد احلميد امليموي  أمحد هن حممد هن احلجاج املريل

 ،(وأحاديث وحكاياات غاه ذلا  ،هللوأهو الفضل صالح هن أمحد اهنه رمحهم ا

 . ويش مل عىل مئات األبوال يف اجلرح وال عديل عن اإلمام أمحد ،(2)ونو منشور

له ساؤاالت  :(ن161ت هعد )أهو هكر أمحد هن حممد هن نانئ األَْثرم  ـ 6

 (3)وهقي منها جزء ُنرش ،وني ّكبهة ،عن اإلمام أمحد يف اجلرح وال عديل وال اريخ

ونذا اجلزء يش مل عاىل مجلاة مان أباوال  ،يدة يف املك بة الظانريةعن نسخة فر

 .إىل جانب أشياء من ال واريخ الرجالية والعلل ،اإلمام أمحد يف اجلرح وال عديل
                                                

وربة ي األف منهاا املخطاوط، وال يوجاد ( 10)حدة فقط، ضمن ونذه الرواية تقع يف وربة وا  ( 1)

فيها يشء من اج هادات اإلمام أمحد يف اجلرح وال عديل، وإنام ني روايات روانا عمن فوباه يف 

وأنبه نناا إىل أن صاالح . ولو مل تكن نذه الرواية ضمن املجموع املذّكور ألّخرت ذّكرنا. النقد

ب األسامي والكنى، وبد هقي ناذا الك ااب وُنرشا، لكناه هن أمحد هن حنبل روى عن أهيه ّك اا

 . خال من اجلرح وال عديل

وتيّّس يل عند ّك اهة نذا البباث الوباوف . حققه مجاعة، منهم األس اذ الدّك ور ويّص اهلل عباس  ( 2)

عىل إحدى نرشاته، وني ه بقيق حممد هن عل األزنري، وصدرت عان دار الفااروق احلديثاة 

 . هالقانرة

 . وذل  يف دار البشائر اإلسالمية هبهوت، ه بقيق األس اذ الدّك ور عامر صربي  ( 3)
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وله ّك اب )) :وبد أثنى أهو هكر اخلطيب عىل نذه السؤاالت فقال يف ترمجة األثرم

وناذا  .(1)((ومعرف اه تدل عاىل علماه ،يف علل احلديث ومسائل أمحد هن حنبل

 :وذّكار النباديم لألثارم ،الكالم ُي مل أن علل احلديث واملسائل ّك ااب واحاد

وال أسا بعد أن يكاون ال ااريخ والعلاال  .(2)((ّك ااب العلال ،ّك ااب ال ااريخ))

يش مل عىل اجلرح وال عديل وعلل األحادياث واألساامء  ،واملسائل ّك اها  واحدا  

  .واهلل أعلم .والوفيات ونبونا

نقلها عنه مجاعة  ،وبد ُنرشت عدة ّك ب يف مسائل اإلمام أمحد غه ما سبق

وإن ّكان أّكثر تل  الك ب مشا مل  ،لكنها يف األصل مسائل فقهية ،من تالمذته

أيضا  عىل مادة يف العقيدة واجلرح وال عديل وتواريخ الرجاال والعلال والزناد 

أو بليلة أماام اجلاناب ونذه املوضوعات تكاد تكون مغمورة  ،واألدب والورع

 . الفقهي الغالب عىل تل  الك ب

نجد  ،(3)فك اب مسائل اإلمام أمحد هن حنبل إلسباق هن إهرانيم هن نانئ

وناذه  ،(هاب براءة احلاديث)ثم  ،(ّك اب العلل)ثم  ،(ّك اب ال اريخ) :يف آخره

 . الفصول الثالثة حت وي عىل مادة جليلة يف اجلرح وال عديل

                                                
 . 111/ 6وينظر فيه . 116/ 6تاريخ مدينة السالم   ( 1)

 . 212/ 2/ 1الِفْهِرْست   ( 2)

وإهرانيم هن نانئ والد إسباق نو من تالمذة اإلمام أمحد أيضا ، وبد نقل عن اإلمام أمحد مادة   ( 3)

وانا م أهاو القاسام . ة يف ال اريخ ومعرفة الرجال، هينها أبوال بليلاة يف اجلارح وال عاديلّكثه

 . البغوي يف ّك اهه اجلعديات هنقل مجلة من ذل  عنه عن اإلمام أمحد
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إلمامني أمحد هن حنبل وإسباق هان رانوياه حلَاْرب هان وّك اب مسائل ا

الذي اش مل عىل ( هاب مسألة أصباب الرأي)ُخ م هعنوان  ،إسامعيل الَكْرماي

 . مجلة حسنة من أبوال اإلمام أمحد يف اجلرح وال عديل

تضّمن يف طياته أباواال   ،وّك اب مسائل اإلمام أمحد هن حنبل الهنه صالح

 . محد يف اجلرح وال عديلليست بليلة لإلمام أ

ُذّكارت يف  ،وّك اب مسائل اإلمام أمحد هان حنبال أليب داود السجسا اي

 . أواخره أبوال بليلة لإلمام أمحد هن حنبل يف اجلرح وال عديل

ختلل اه عادة  ،وّك اب مسائل اإلمام أمحد هن حنبل أليب القاسام البغاوي

 . أبوال يف اجلرح وال عديل عن اإلمام أمحد

سائل اإلمامني أمحد هن حنبل وإسباق هن رانويه إلسباق هان وّك اب م

 . ُذّكرت فيه أبوال بليلة لإلمام أمحد يف اجلرح وال عديل ،منصور الَكْوَس 

 . (1)فهذه الك ب الس ة املنشورة ني يف األصل مسائل فقهية ّكام تقدم

ومما ُيلفت إليه أن العرشات مان تالماذة اإلماام أمحاد اآلخارين صانفوا 

ونذا ظانر يف تراجم الطبقة األوىل ممن روى عان اإلماام أمحاد يف  ،ل عنهمسائ

ورهاام  ،ويبدو أن أّكثر تلا  املصانفات يف الفقاه ،طبقات احلناهلة الهن أيب يعىل

 . وّكذل  يف العقيدة والزند ونبو ذل  ،تضمنت أيضا  مادة يف اجلرح وال عديل
                                                

وثّمة ّك اب آخر يف املسائل عن اإلمام أمحد تم نرشه، ونو مسائل اإلمام أمحاد هان حنبال الهناه    (1)

 . يه جرحا  وال تعديال ، وإنام نو يف الفقهعبد اهلل، مل أجد ف
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وباد  ا همسائل أمحدويبدو ّكذل  أن هع  نؤالء ال المذة هلم ّك ب خاصة 

يف اجلارح  ا السايام اهان معاني ،يضم إليه غهه مان األئماة يف هعا  األحياان

 : فمن نؤالء ،وال عديل والعلل ونبونا

وّكانت عنده عن أيب )) :بال اهن أيب يعىل :حممد هن َعْوف الطائي احلميص

ن يساأله هل إن اإلمام أمحد نفسه ّكا .(1)((عبد اهلل مسائل صاحلة يف العلل وغهنا

إناه  :برأت يف ّك اب اخلالل باال)) :بال اهن أيب يعىل أيضا   ،عن رجال أنل هلده

وّكاان ... معروف هال قدم يف العلم واملعرفة عىل أصاباهه ،إمام يف زمانه ،حافظ

 . (2)((يسأله عن الرجال من أنل هلده ،وَيْقبل منه ،أمحد هن حنبل َيْعرف له ذل 

حتت فصال  ،اهن حجر يف تعداد مروياته بال :وخّطاب هن هرش البغدادي

سؤاالت خطااب هان هرشا اإلماام )) :ا ويندرج فيه اجلرح وال عديلا  (العلل)

 . (3)((أمحد

ُجالَي وبد سّمى مغلطااي ّك اهاه يف ناذا الشاأن  :وحممد هن احلُسني الرُبْ

سؤاالت أيب جعفر حممد هن احلسني البغادادي أليب عباد اهلل أمحاد هان )) :فقال

 . (4)((حنبل

وبد روى عان ُيياى هان )) :بال اهن عدي :وأمحد هن أيب ُييى األنامطي

                                                
 . 001/ 1طبقات احلناهلة    (1)

 . 001/ 1املصدر الساهق    (2)

 (. 512)املعجم املفهرس    (3)

 . 66/ 0إّكامل هتذيب الكامل   ( 4)
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ويف الكامل الهن عدي أبوال ّكثاهة  .(1)((معني وأمحد هن حنبل تارُيا  يف الرجال

 . جدا  يف اجلرح وال عديل يروهيا اهن أيب ُييى عن أمحد واهن معني

يل ونقد الرجال وممن يرتجح أن يكون هلم مسائل خاصة يف اجلرح وال عد

 ،َحْرب هان إساامعيل الَكرمااي :ا لكثرة ما ُنقل عنهم يف ذل ا  عن اإلمام أمحد

فاألول ُيكثر اهن أيب حاتم يف اجلرح وال عديل مان نقال  .ومهنا هن ُييى الشامي

ّكام ا  وأما الثاي فإن أها هكر اخلالل يف ّك اهه العلل ،أبواله عن أمحد يف نقد الرجال

ُيكثر من نقل أبواله عن أمحد يف اجلرح  ا وفق الدين هن بدامة املقديسيف من خبه مل

 . وال عديل

وباد رواه  ،(2)(ال اريخ)ومما ردر اإلشارة إليه ننا أن اإلمام أمحد له ّك اب 

ْعراي ،عنه مجاعة من أصباهه  :بال اهن ماّكوال ،ّكالفضل هن حممد هن املسيب الشب

وعبياد اهلل هان أمحاد هان عبياد اهلل  .(3)((عنهوّكان عنده تاريخ أمحد هن حنبل ))

وّكانات  ،سمع من أمحد ال اريخ سنة أرهعة عرش)) :بال أهو هكر اخلالل ،احللبي

وعال هان احلسان  .(4)((عنده مسائل ّكبار جدا  ُيغرب هباا عاىل أصاباب أمحاد

وباسم  .(5)((روى عن أمحد ال اريخ ،حمدث جليل)) :بال اهن أيب يعىل ،اهِلَسنْجاي

                                                
 . 011/ 2الكامل يف ضعفاء الرجال    (1)

  .هالكبه 111/ 1وصفه مغلطاي يف إّكامل هتذيب الكامل    (2)

 . 572/ 1اإلّكامل يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملخ لف يف األسامء والكنى واألنساب    (3)

 . 51/ 1طبقات احلناهلة الهن أيب يعىل    (4)

 . 211ا  212/ 1املصدر الساهق   ( 5)
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 ،من أصباب أيب عباد اهلل امل قادمني)) :بال أهو هكر اخلالل ،هن حممد املَْرَوزيا

 :وّكذل  حرب هان إساامعيل الَكْرمااي .(1)((سمع من أيب عبد اهلل ال اريخ بديام  

وّكان يمل الك ب مان حفظاه عاىل )) :بال أهو يعىل اخلليل يف ترمجة اإلمام أمحد

الَكرمااي تارُياا  ومساائل مئاة وثالثاني أمىل عىل حرب هن إساامعيل  ،تالمذته

حمماد هان عباد اهلل هان  :وممن روى تاريخ أمحد هن حنبل أيضاا  عناه .(2)((جزءا  

 . (3)يوسف واهن هكه

إىل جانب  ،فهذا ال اريخ لإلمام أمحد رهام تضمن ّكالما  يف اجلرح وال عديل

 ب ال ااريخ يف األسامء والشيوخ وال الميذ والوفيات ونبونا مما تش مل عليه ّك

 . األصل

نقلوا  ،وثّمة مجاعة من تالمذة اإلمام أمحد صنفوا ّك با  ألنفسهم يف ال اريخ

وما ُنرشا منهاا ي ضامن  ،فيها عن شيوخهم الكثه من الكالم يف معرفة الرجال

الذي ُنرش بسم  ،ّك اريخ اهن أيب خيثمة :شيئا  من اجلرح وال عديل عن اإلمام أمحد

أخذ علم احلديث عان ُيياى هان معاني )) :اخلطيب يف ترمج هبال أهو هكر  ،منه

أعرف  وال... وله ّك اب ال اريخ الذي أحسن تصنيفه وأّكثر فائدته... وأمحد هن حنبل

 . (4)((أغزر فوائد من ّك اب ال اريخ الذي صنّفه اهن أيب خيثمة

                                                
 . 111/ 1طبقات احلناهلة الهن أيب يعىل    (1)

 . 517/ 1اإلرشاد يف معرفة علامء احلديث    (2)

 . 211/ 21، 075/ 1إّكامل هتذيب الكامل   ( 3)

 . 166/ 5تاريخ مدينة السالم   ( 4)
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باال أهاو  ،ونو منشور ،وتاريخ أيب زرعة عبد الرمحن هن عمرو الدمشقي

وّكاان ... ومجع ّك اها  لنفسه يف ال اريخ وعلال الرجاال)) :الل يف ترمج ههكر اخل

 . (1)((وسمع منهام سامعا  ّكثها   ،عاملا  هأمحد هن حنبل وُييى هن معني

رآه أهو القاسام البغاوي ونقال  ،وتاريخ أيب طالب أمحد هن مُحيد املُْشكاي

 . (2)عنه

باال أهاو هكار  ،أمحاداهن عم اإلمام  ،وتاريخ حنبل هن إسباق هن حنبل

ُيكي فيه عن أمحد هن حنبل  ،وله ّك اب مصنّف يف ال اريخ)) :اخلطيب يف ترمج ه

 . (3)((وُييى هن معني وغهما

 . (4)وللبريب أيضا  ّك اب العلل ،وتاريخ إهرانيم احلَْريب

 . (5)وتاريخ حممد هن عبد اهلل هن سليامن املعروف همطنّي 

وبد ا  ن أيب عبد اهلل اهلَْمَداي املعروف هَم يلْوَيهومما جيدر ذّكره ننا أن حممد ه

 ،ّكان له اع ناء ّكبه هجمع أبوال اإلمام أمحد ومسائله ا، (6)ُعّد ضمن تالمذة أمحد
                                                

 . 71/ 1طبقات احلناهلة الهن أيب يعىل    (1)

 . 021/ 21تاريخ مدينة السالم    (2)

 . 761/ 1ونبوه يف ّك اب املؤتلف واملخ لف للداربطني . 127/ 1املصدر الساهق   ( 3)

، 011/ 1، 110، 116، 101/ 2ريب املاذّكورين إّكاامل هتاذيب الكاامل وينظر عن ّك ايب احلا   (4)

 . ، وغهنا161، 11/ 1، 111، 12/ 0، 051

 . 2101/ 6تاريخ اإلسالم للذنبي    (5)

 . 017ا  016/ 1طبقات احلناهلة الهن أيب يعىل   ( 6)
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وال ُيدرى نل اب ُص فيه عاىل ال لقاي عان  ،وال ُيعرف اليوم يشء عن مجعه نذا

 ؟سائل الفقهياةونل نو خاص هامل ؟أم أنه مجعه أيضا  من مسائل أصباهه ؟أمحد

 . أم أنه يش مل ّكذل  عىل غهنا من جرح وتعديل وتعليل ونبو ذل 

والعمدة يف ال بدث عن مجع َم يلْوَيه ما باله أهو هكر اخلالل يف ّك اهه أخالق 

مل يكن أحد  علمُت ُعني همسائل أيب عبد اهلل )) :ا ّكام نقله الذنبيا  أمحد هن حنبل

وذي رمحه اهلل يقول يلوّكذل  ّك ،بط ما ُعنيت هبا أنا إنه مل ُيْعاَن ) :ان أهو هكر املريل

 ،(َم يلْوَياه)إال رجل هبمدان يقال لاه  ،أحد همسائل أيب عبد اهلل ما ُعنيَت هبا أنت

 . (1)((.(واسمه حممد هن أيب عبد اهلل مجع سبعني جزءا  ّكبارا  

ام ممن ان م هجماع أباوال اإلما :وأما من بارب نؤالء ال المذة يف الزمن

فهاو تلمياذ  ،وبصد حُصانا ،وحرص عىل اس يعاهبا ،أمحد يف اجلرح وال عديل

املعاروف  ،أهو هكر أمحاد هان حمماد هان ناارون البغادادي ،تالمذة اإلمام أمحد

 . (ن022ت )هاخلالل 

وتلقاى عانهم  ،(2)فقد سمع من نبو مئة نفس مان تالماذة اإلماام أمحاد

وذي وامليماوي وَحاْرب  ،ّكعبد اهلل هان أمحاد وأخياه صاالح ،مسائلهم له واملاريل

الَكْرماي وأيب داود السجس اي وإهرانيم احلريب وحنبل هن إساباق وأيب زرعاة 

 :باال اهان أيب يعاىل .وغاهنم الكثاه ،الدمشقي وحمماد هان َعاْوف احلميصا

                                                
 . 002/ 22سه أعالم النبالء   ( 1)

 . 002/ 22املصدر الساهق   ( 2)
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وذيب إىل أن ماات)) وسامع مجاعاة مان أصاباب إمامناا  ،وصبب أها هكر املريل

وساامعها ممان  ،ىل أبايص البالد يف مجع مسائل أمحادورحل إ... مسائَلهم ألمحد

فنال منهاا وَسابَق إىل ماا مل  ،وممن سمعها ممن سمعها من أمحد ،سمعها من أمحد

فكاان شايوخ املاذنب يشاهدون لاه  ،ومل يلبقه هعده الحاق ،يسبقه إليه ساهق

 . (1)((هالفضل وال قدم

ماع  ،حماولة اس يعاهباو ،فأهو هكر اخلالل ّكان آية يف مجع علوم اإلمام أمحد

وّكان ممن رصف عناي ه إىل اجلماع )) :بال اخلطيب البغدادي ،تصنيفها وترتيبها

 ،وصنّفها ّك با   ،وّك بها عالية ونازلة ،وسافر ألجلها ،لعلوم أمحد هن حنبل وطلبها

لاه )) :وبال اهن أيب يعىل .(2)((ومل يكن فيمن ين بل مذنب أمحد أمجع منه لذل 

 ،والسانة ،والعلال ،اجلاامع :مان ذلا  ،والك اب الساائرة ،رةال صانيف الدائ

 وغااه ،وأخااالق أمحااد ،واألدب ،وتفسااه الغريااب ،والعلاام ،والطبقااات

 . (3)((ذل  

وت خّلله َعَرضاا  هعا  أباوال ناذا  ،فك اب اجلامع نو يف الفقه عن أمحد

جعلاه  هال ،(4)ويقع يف عرشين جملدا  ّكام ذّكر الذنبي ،اإلمام يف اجلرح وال عديل

                                                
 . 15ا  11/ 0قات احلناهلة طب  ( 1)

 . 011/ 6تاريخ مدينة السالم   ( 2)

 . 11ا  10/ 0طبقات احلناهلة   ( 3)

يف هضاعة عرشا : ))002/ 22وبال الذنبي يف موطن آخر مناه . 117/ 21سه أعالم النبالء    (4)

 ((. جملدا  أو أّكثر
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وباد  .ومل يبق من نذا الك اب إال اليشاء القليال ،(1)اهن تيمية نبو أرهعني جملدا  

 ،ويسوبه هاألسانيد إىل اإلمام أمحاد ،صنّفه اخلالل عىل الك ب واألهواب الفقهية

ّكال ذلا  ماع  ،من خالل مسموعاته ملسائل تالمذتاه أو تلقيهاا عمان هعادنم

 . ذا الك اب تشّكل املذنب احلنبلوهب ،ال بقيق وال برير والنقد والرتجيح

 ،وتفاربهم يف األبطاار ،ولكثرة تالمذة اإلمام أمحد ممن سمع منه املساائل

السيام  ،رأى اهن تيمية صعوهة حُص أبوال نذا اإلمام من ببل واحد مهام اج هد

بال اهن تيمية عقب ذّكره  ،وأنه َوَجد مسائل ّكثهة يف الفقه ليست يف نذا الك اب

ثم أشار إىل ذل  اهن القيّم  .(2)((وفاته أمور ّكثهة ليست يف ّك به)) :اللجلامع اخل

فُك ِب من ّكالمه وف واه أّكثر من ثالثني )) :فقال عند حديثه عن فقه اإلمام أمحد

ومجاع اخلاالل  ،فلم يف نا منها إال القليال ،وَمّن اهلل سببانه علينا هأّكثرنا ،ِسْفرا  

 . (3)((بو عرشين ِسْفرا  أو أّكثرنصوصه يف اجلامع الكبه فبلغ ن

مرتباة عاىل أهاواب  ،وأما ّك اب العلل عن أمحد فهو يف علال األحادياث

ويش مل نذا الك اب عىل أباوال ّكثاهة لإلماام  .(4)ويقع يف ثالثة جملدات ،الفقه

                                                
ل بااين يف الَقاْدر راجاع إىل وناذا ا. 222/ 01جمموع ف اوى شايخ اإلساالم أمحاد هان تيمياة    (1)

 . االخ الف يف حجم املجلد

 . 222/ 01جمموع ف اوى شيخ اإلسالم أمحد هن تيمية   (2)

 . 10/ 2إعالم املوبعني عن رب العاملني    (3)

ا  117 /21، 002/ 22، وسه أعالم النبالء 221/ 01جمموع ف اوى شيخ اإلسالم أمحد هن تيمية    (4)

 . 001/ 2رتمذي الهن رجب ، ورشح علل ال111
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 ،ّكام يظهر من من خبه ملوفق الدين هن بداماة املقاديس ،أمحد يف اجلرح وال عديل

 . وتم نرشما ،خب اجلزء العارش واحلادي عرشوهقي من نذا املن 

 ،فكال واحاد مانهام يف ثالثاة جملادات ،وأما ّك اب السنة وّك اب العلام

وّك اب  .(1)والثاي يف أصول الفقه ،واألول مُجعت فيه أبوال أمحد يف أصول الدين

  .الطبقات نو يف طبقات أصباب اإلمام أمحد

ساامه اهان أيب يعاىل يف ّكالماه  وأليب هكر اخلالل غهنا من ال صانيف مما

 . الساهق أو مل يسمه

وإن ّكانات هعا  ا  وأنّوه ننا هذّكر أنم ّك اب للخالل ي علق هموضوعنا

ونو مجعه ّكالم اإلماام أمحاد يف  ا الك ب الساهقة ورهام أّكثرنا ت علق منه هطرف

بال اهن تيمية ضمن تعداده ألنم جوامع اخلاالل مان  ،وبد ُفقد ،معرفة الرجال

فهو مع ّكثرته مل َيْس وعب  ،ومن ّكالمه يف الرجال وال اريخ)) :م اإلمام أمحدّكال

 . (2)((ما نقله الناس عنه

ال يمنع من أن تكون تصانيف  ،وتأّكيدات اهن تيمية عىل عدم االس يعاب

 . أمجع الك ب يف علم اإلمام أمحد ا عنده وعند غهها  اخلالل

فقد يكون هيناه وهاني اإلماام  ،وّك ب اخلالل عن أمحد بائمة عىل اإلسناد

                                                
، 112 /22، وسه أعاالم النابالء 221/ 01، 011/ 7جمموع ف اوى شيخ اإلسالم أمحد هن تيمية    (1)

21 /111 . 

 . 221/ 01جمموع ف اوى شيخ اإلسالم أمحد هن تيمية   ( 2)
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ألن اإلماام أمحاد  ،ونذا أعىل ما عنادها  ونم تالمذة أمحد ،أمحد واسطة واحدة

وينزل يف هع   ،وّكثها  ما يكون هينه وهني اإلمام واسط ان ا، تويف واخلالل صبي

 . األحيان ليكون هينه وهني اإلمام أمحد ثالث وسائط

حرص أقوال اإلمام أمحد يف اجلرح  ِحرص املتأخرين واملعارصين عىل ـ ب

 :والتعديل

اهلادي  فإن مجال الدين أها املباسن يوسف هن احلسن اهن عبد :أما املتأخرون

د  ،املقديس احلنبل هبر الدم فيمن تكلم )له ّك اب ( ن111ت )املعروف هاهن املرِْبَ

( 2011)ويش مل همجموعاه عاىل  ،ونو يف جملد ،(فيه اإلمام أمحد همدح أو ذم

 . ترمجة

وناو القسام  ،وبد اه دأه مؤلفه هاألسامء مرتبا  هلاا عاىل حاروف املعجام

 :ومل يع ن هعد ذل  هالرتتيب املعجمي يف األهاواب ال الياة ،األعظم من الك اب

 . وغهنا ،واأللقاب ،والنساء ،ومن ُنسب إىل أهيه ،الكنى

 : ويف الك اب بصور من نواح

 ، ي تكلم فيها اإلمام أمحد هجرح وتعاديلعدم اس يعاهه للرتاجم ال :أوهلا

 . إذ فاته منها الكثه جدا  

عدم اس يعاهه ألبوال اإلمام أمحد يف الرتمجاة الواحادة مان خاالل  :ثانيها

 . وتفريطه يف نذا واسع جدا   ،الروايات املشهورة

وبد أدى نذا يف هع  األحياان إىل  ،اف قاره إىل ال برير وال بقيق :ثالثها
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ونسبة بول أمحد العجال ألمحاد  ،وتفريق الرتمجة الواحدة ،نقل األسامءاخلطأ يف 

 . (1)وغهنا ،هن حنبلا

فياذّكره حيناا  ويرتّكاه  ،بلة االن امم هذّكر راوي القول عن أمحاد :راهعها

 . أحيانا  

 ،عدم اع نائه يف ّكثه من األحيان هذّكر بول اإلمام أمحاد هلفظاه :خامسها

 . (وثقه أمحد) :ّكأن يقول

 ،وبّللت مان شاأنه ،ذه املالحظات وغهنا أضعفت من بيمة الك ابون

 ،ورغم ما سبق فإن الك ااب ساّد ثغارة وإن مل ُُيكمهاا .مع أن موضوعه جليل

 . وان فع هه الناس

موسوعة أباوال اإلماام )فمنذ هضع عرشة سنة صدرت  :وأما املعارصون

أهو املعاطي النوري مجع وترتيب السيد  ،(أمحد هن حنبل يف رجال احلديث وعلله

 . يف أرهعة جملدات ،وأمحد عيد وحممود خليل

ّكل  ،ترمجة من الرجال والنساء( 0115)وبد اش ملت نذه املوسوعة عىل 

ام  إىل أسامء وّكنى وتواهعهام ،عىل حدة مع ترتيب ّكال بسام عاىل حاروف  ،ُمَقسب

ب يف تفسه ها ،ثم ُعقدت يف  اية املوسوعة عدة أهواب بصهة وم فربة .املعجم

 ،وهاب فيام جاء يف مصطلح احلاديث ،وهاب يف علل احلديث ،القرآن واحلديث

وخ امهاا هااب فايام جااء يف الغازوات  ،وهاب فيام جاء يف أنل األنواء والبادع

                                                
 . 01مقدمة حتقيق هبر الدم للدّك ور ويص اهلل عباس    (1)
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 . والف ن واملالحم

ومُجعت أبوال اإلمام أمحد يف ّكل ذل  مان سا ة عرشا ّك اهاا  ُساِميت يف 

وُميِازت  .وأرهعة م أخرة غه مسندة ،دة م قدمةعرشة منها أصول مسن ،املقدمة

 . ّكل رواية عن غهنا حتت ّكل ترمجة

والرتاجم ال ي ي ألف منها القسم األعظم مان املوساوعة ليسات خاصاة 

فبعضها اب ُُص فيه عىل ال عريف هشخصية املارتجم مان غاه  ،هاجلرح وال عديل

 . تعّر  إىل النقد

 : يها عدة مالحظاتومع جودة نذه املوسوعة فإن يل عل

فاهتا هع  األبوال عن اإلمام أمحاد ماع وجودناا يف املصاادر ال اي ـ  1

وأما الفوت هسبب حمدودياة املصاادر فهاو ّكثاه يف األباوال ضامن  ،اع مدهتا

 . ويكون يف هع  األحيان يف الرتاجم نفسها ،الرتمجة

 . إيرادنا أحيانا  معلومات حتت الرتمجة ال عالبة هلا هاملوضوعـ  2

 . ا امل كرر عن مصادر م عددة مل تذّكر يف بائمة الك ب املع مدةنقلهـ  3

مع البدء هاام يف  ،عدم ترتيب املواد حتت ّكل ترمجة عىل أي نظام علميـ  4

وحماولة اجلمع امل وايل ملا يف  ،ّك اب العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل

 . الرواية الواحدة عن أمحد

تاأليف  ،(اجلامع لعلوم اإلماام أمحاد) ثم صدر منذ سنوات بالئل ّك اب

ّهاط وسيد عيد ومشارّكة الباحثني هدار الفالح للببث العلمي وحتقياق  خالد الرب
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أوهلا مقدمات يف ال عريف هالك اب  .ويقع يف اثنني وعرشين جملدا   ،الرتاث همُص

وثانيها يف ترمجاة  ،وذّكر مصادره وهيان منهجه مع ال عريف همذنب اإلمام أمحد

ماع الرتتياب  ،وأما الثالث والراهع فُأفردا ملوضوع العقيدة عن أمحد ،اإلمام نذا

مان  ،واخ ُصت املجلدات ال سعة ال الية ،عىل األهواب املعهودة يف ّك ب العقيدة

 ،مرتبة عىل األهاواب الفقهياة ،همسائل الفقه عن أمحد ،اخلامس إىل الثالث عرش

ِردا لذّكر أحكام اإلمام أمحاد عاىل وأما املجلدان الراهع عرش واخلامس عرش فجُ 

وُأحلق يف آخرما هاب يف  ،مرتبة عىل األهواب عىل طريقة الصبيبني ،األحاديث

ُخِصصت  ّكام ،وهاب آخر يف علوم احلديث عنده ،رشح األحاديث واآلثار عند أمحد

ثام ّكاان  ،من السادس عرش إىل ال اسع عرش ملوضوع الرجال ،املجلدات ال الية

مرتبا  عىل األهواب املعهودة يف ناذا  ،لعرشون يف موضوع األدب والزنداملجلد ا

 . وُخ م الك اب هعد ذل  همجلدين اش مال عىل االس دراّكات والفهارس ،النوع

هلغت  ،وبد مُجعت مادة نذا الك اب الواسع امل فنن من مصادر ّكثهة جدا  

 . ُسميت يف املقدمة ،مصدرا  ( 112)

وال اي  ،ملقام املجلدات األرهعاة املخ صاة هالرجاالوالذي يعنينا يف نذا ا

اش ملت عىل الرواة الذين عّرف هبم اإلمام أمحد هن حنبل وتكلم فايهم هجارح 

مع البدء  ،مرتبني عىل حروف املعجم ،ترمجة( 0111)والبالغ عددنم  ،وتعديل

وباد  .ويلايهم ساائر الارواة ّكاذل  ،أسامء ثم ّكنى ،رجاال  ثم نساء ،هالصباهة

واع ني هرتتيب تل  الرواياات حتات  ،ردت أبوال اإلمام أمحد فيهم هرواياهتاُأو
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 . (1)ّكل ترمجة حسب تاريخ وفاة مصنف املسائل والك اب

هساعة املصاادر  ،وي ميز نذا القسم من اجلامع عىل املوسوعة ال ي سابق ه

فة ونذه السعة أدت إىل إضا ا، وإن فاته أحد مصادرنا املهمةا  واملراجع وتنوعها

وأما الزيادات فيه من األبوال والرواياات ضامن  ،هع  الرتاجم عىل املوسوعة

 . الرتمجة الواحدة فكثهة جدا  

 : لكن يؤخذ عىل نذا القسم من اجلامع عدة أمور مؤثرة

 ،مما تسبّب يف فوات تراجم ّكثهة ،عدم اس يعاب ما يف املصادر املقررةـ  1

 . وأبوال وفهة

ما يش مل عليه القول الواحد لإلمام أمحد من  عدم ال فريغ أحيانا  لكلـ  2

فيق ُص عاىل ذّكاره يف  ،أحكام عىل عدد من الرواة حتت ّكل ترمجة تعر  هلا فيه

 . مكان دون آخر

ماع وباوع هعا  األخطااء يف  ،وجود تقصه يف سيابة اسم املرتجمـ  3

ة وحصول اجلمع أحيانا  هني هع  الرتاجم امل فربة وال فريق هني الرتمج ،األسامء

 . الواحدة

ماع اسا عامل االخ صاار  ،اب طاع الكاالم عناد النقال وعادم إّكاملاهـ  4

وّكذل  حذف هع  اإلسناد املوصل إىل باول  ،وال ُصف أحيانا  ومن غه تنبيه

 . اإلمام أمحد
                                                

ّهاط وآخرين  اجلامع لعلوم اإلمام   (1)  . 16/ 2أمحد خلالد الرب
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 ،وأخطااء يف النقال ويف العاازو ،وجاود خلال يف الرتتياب املعجمايـ  5

 . وهع  السقط

واملوضاوع ّكلاه باائم  ،سامءعدم االل فات إىل ضبط ما ُيشكل من األـ  6

 . عىل األسامء

 . إيراده روايات ال معنى لذّكرنا يف الرتاجمـ  7

أضبط وأحسان حااال   ا مع ما عليها من مآخذا  وبد تبني يل أن املوسوعة

 . إذ ال ّسع يف األخه واضح ال ُيفى ،من نذا القسم من اجلامع

 :لتعديلاعتدد األئمة أحكام اإلمام أمحد يف اجلرح وا :ثانياا 

حسبي يف هداية احلديث عن اع امد األئماة أحكاام اإلماام أمحاد يف نقاده 

 ،أن أشه إىل مدى ارتضاء هع  شيوخه الكبار يف نذا العلم ألحكامه ،للرجال

عان خارجاة هان  ا (يعني اهن اجلاراح)ا  سألنا وّكيعا  )) :بال إهرانيم هن َشاّمس

ِدُثنا عنه  اي أمحاد هان حنبال أن أحاِدث  ،ث عنهلست ُأَحدِ  :فقال ،ُمْصَعب ُُيَ

 . (1)((عنه

ثم إن نؤالء األئمة الذين هلم مسائل يف اجلرح وال عديل عن اإلمام أمحد 

وعبد اهلل هن أمحاد  ،ّكأيب داود السجس اي يف سؤاالته ،ممن سبقت اإلشارة إليهم

وذي وامليموي ،هن حنبل يف العلل ومعرفة الرجال عن أهيها  ،واألثرم وّكذل  املَريل

مل يُصفوا جهودنم الكبهة يف تصنيف تل  املسائل لو مل يكان  ،وغهنم الكثه

                                                
 . 111/ 1طبقات احلناهلة الهن أيب يعىل    (1)
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 . وإماما  ُيق دى يف اجلرح وال عليل ،اإلمام أمحد حجة عندنم يف النقد

وأذّكر ننا مجاعة من األئمة الذين اع مدوا ّكاالم اإلماام أمحاد يف اجلارح 

 معرفة الرجال والنقد وال عليال مق ُصا  عىل هع  ّك بهم املنشورة يف ،وال عديل

وال اي ساجلوا  ا، سوى ّك ب السؤاالت عن أمحدا  وغهنا من الفنون احلديثية

 . وأرتبهم عىل سني وفياهتم ،ّكثها  ّكان أم بليال   ،فيها ما اس فادوه من ذل 

ال ااريخ  :يف ّك به( ن156ت )أهو عبد اهلل حممد هن إسامعيل البخاري ـ  1

 . ط والضعفاء الصغهالكبه وال اريخ األوس

اْعدي اجلُوزجااي ـ  2 يف ( ن151ت)أهو إسباق إهرانيم هن يعقوب السب

 . ّك اهه أحوال الرجال

وري ـ  3  ،معني يف تارُيه عن اهن( ن172ت )أهو الفضل العباس هن حممد الديل

 . وتارة هواسطة ،تارة هسامعه منه مبارشة ،يروي فيه جرحا  وتعديال  عن أمحد

 . يف سننه( ن175ت )األشعث الِسِجْس اي  أهو داود سليامن هنـ  4

يف ّك اهاه املعرفاة ( ن177ت )أهو يوسف يعقوب هن سفيان الَفَسوي ـ  5

وأشاهرنا  ،روى أبوال أمحد يف اجلرح وال عديل من أّكثر مان طرياق ،وال اريخ

وّكذل  ما رواه  ،عنده ما رواه عن شيخه الفضل هن زياد القطان عن شيخه أمحد

 . ن أيب طالب أمحد هن مُحيد عن أمحدعن الفضل هن زياد ع

يف ( ن171ت )أهو هكر أمحد هن أيب َخيْثمة زنه هن َحْرب البغادادي ـ  6

 . تارُيه



 اإلمام أحمدالجرح والتعديل عند 
 

51 

 . وإماما  ُيق دى يف اجلرح وال عليل ،اإلمام أمحد حجة عندنم يف النقد

وأذّكر ننا مجاعة من األئمة الذين اع مدوا ّكاالم اإلماام أمحاد يف اجلارح 

 معرفة الرجال والنقد وال عليال مق ُصا  عىل هع  ّك بهم املنشورة يف ،وال عديل

وال اي ساجلوا  ا، سوى ّك ب السؤاالت عن أمحدا  وغهنا من الفنون احلديثية

 . وأرتبهم عىل سني وفياهتم ،ّكثها  ّكان أم بليال   ،فيها ما اس فادوه من ذل 

ال ااريخ  :يف ّك به( ن156ت )أهو عبد اهلل حممد هن إسامعيل البخاري ـ  1

 . ط والضعفاء الصغهالكبه وال اريخ األوس

اْعدي اجلُوزجااي ـ  2 يف ( ن151ت)أهو إسباق إهرانيم هن يعقوب السب

 . ّك اهه أحوال الرجال

وري ـ  3  ،معني يف تارُيه عن اهن( ن172ت )أهو الفضل العباس هن حممد الديل

 . وتارة هواسطة ،تارة هسامعه منه مبارشة ،يروي فيه جرحا  وتعديال  عن أمحد

 . يف سننه( ن175ت )األشعث الِسِجْس اي  أهو داود سليامن هنـ  4

يف ّك اهاه املعرفاة ( ن177ت )أهو يوسف يعقوب هن سفيان الَفَسوي ـ  5

وأشاهرنا  ،روى أبوال أمحد يف اجلرح وال عديل من أّكثر مان طرياق ،وال اريخ

وّكذل  ما رواه  ،عنده ما رواه عن شيخه الفضل هن زياد القطان عن شيخه أمحد

 . ن أيب طالب أمحد هن مُحيد عن أمحدعن الفضل هن زياد ع

يف ( ن171ت )أهو هكر أمحد هن أيب َخيْثمة زنه هن َحْرب البغادادي ـ  6

 . تارُيه

157

 الجرح والتعديل عند اإلمام أحمد

51 

 ،اجلاامع :يف ّك اهياه( ن171ت )أهو عيسى حممد هن عيسى الرِتمذي ـ  7

  .ا هرتتيب أيب طالب القايضا  والعلل الكبه

 .  تارُيهيف( ن112ت )أهو زرعة عبد الرمحن هن عمرو الدمشقي ـ  8

َذعي ـ  9 يف سؤاالته أليب زرعة ( ن111ت )أهو عثامن سعيد هن عمرو الرَبْ

ّكاام  ،نقل فيها عن أيب زرعة عن اإلمام أمحد أبواال  يف اجلرح وال عاديل ،الرازي

ّكاأيب حااتم  ،نقل عن مجاعة من شيوخه اآلخرين عن اإلمام أمحد شيئا  من ذل 

وثمة نقول من ذل   ،لدمشقي وغهنمالرازي وإهرانيم اجلوزجاي وأيب زرعة ا

 . هينه وهني تالمذة اإلمام أمحد واسطة

يف ( ن027ت )أهو القاسم عبد اهلل هن حممد هن عبد العزيز البغاوي ـ  11

روى أبواال  لإلمام أمحاد يف اجلارح وال عاديل عان عادد مان  ،ّك اهه اجلعديات

ومل أجد له رواية  .ّكإهرانيم هن نانئ وحممد هن عل اجلُْوَزجاي ،شيوخه عن أمحد

 . مبارشة عن اإلمام أمحد يف نذا الك اب ت علق هنقد الرواة

الرتماذي  :ونام ،ساوى ثالثاة ،ومجيع مان سابق تالماذة لإلماام أمحاد

َذعي فإ م رووا عن اإلمام أمحاد أباواال  يف اجلارح وال عاديل  ،والفسوي والرَبْ

 . هواسطة عدد من شيوخهم

وبد  ،يف ّك اهه الضعفاء( ن011ت )ل أهو جعفر حممد هن عمرو الُعَقيْ ـ  11

أّكثر فيه من نقل أبوال اإلمام أمحد يف اجلرح وال عديل من طريق مجاعة ّكبهة من 

ّكام أنه أّكثر  ،إذ يروي عنه مبارشة ،أوسعها ما ّكان عن عبد اهلل هن أمحد ،تالمذته
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 ثام مان طرياق إهارانيم ،الرواية عن اإلمام أمحد من طريق عبد املل  امليماوي

 . اجلُْوَزجاي

( ن017 ت)أهو حممد عبد الرمحن هن أيب حاتم حممد هن إدريس الرازي ـ  12

وُأَمثِل ننا هالك اب األول اجلرح وال عديل  ،يف ّك اهيه اجلرح وال عديل واملراسيل

فقد حشد فيه مئات األباوال لإلماام أمحاد يف  ،ألنه األوسع يف ذل  واألوضح

إذ يروي عن مجاعة من  ،لكثه من تالمذتهمن خالل ا ،موضوع اجلرح وال عديل

وأشاهر ناؤالء  ،ويروي عن هعضهم هواساطة واحادة ،نؤالء ال المذة مبارشة

اهلل  عبد ،ال المذة الذين روى عنهم أو من طريقهم أبوال اإلمام أمحد يف نقد الرجال

يد ثم يليه يف الكثرة أهو طالب أمحد هن مُح  ،(1)هن أمحد هن حنبل فقد أّكثر عنه جدا  ا

( والاده)ّكام أنه أّكثر عن صالح هن أمحد هن حنبل واألَْثرم وأيب حااتم  ،املُْشَكاي

وبد نقل الكثه من أباوال اإلماام أمحاد أيضاا  عان إهارانيم  ،وَحْرب الَكْرماي

 . اجلُوزجاي

املجاروحني  :يف ّك اهيه( ن051ت )أهو حاتم حممد هن ِحبّان البُْس ي ـ  13

خه أبل من األول يف نقال اجلارح وال عاديل عان واأل ،والثقات ،من املبدثني

لكناه  ،وّكثها  ما يذّكر اهن حبان رأي أمحد يف الراوي من غه إسناد ،اإلمام أمحد

من طريق مجاعة ّكبهة مان  ا السيام يف ّك اب املجروحنيا  أسند يف أماّكن وفهة

                                                
: 7/ 5بال اهن أيب حاتم يف ترمجاة عباد اهلل هان أمحاد هان حنبال مان ّك اهاه اجلارح وال عاديل    (1)

 ((. وّك ب إيّل همسائل أهيه وهعلل احلديث... لقي ه))



 اإلمام أحمدالجرح والتعديل عند 
 

52 

 ثام مان طرياق إهارانيم ،الرواية عن اإلمام أمحد من طريق عبد املل  امليماوي

 . اجلُْوَزجاي

( ن017 ت)أهو حممد عبد الرمحن هن أيب حاتم حممد هن إدريس الرازي ـ  12

وُأَمثِل ننا هالك اب األول اجلرح وال عديل  ،يف ّك اهيه اجلرح وال عديل واملراسيل

فقد حشد فيه مئات األباوال لإلماام أمحاد يف  ،ألنه األوسع يف ذل  واألوضح

إذ يروي عن مجاعة من  ،لكثه من تالمذتهمن خالل ا ،موضوع اجلرح وال عديل

وأشاهر ناؤالء  ،ويروي عن هعضهم هواساطة واحادة ،نؤالء ال المذة مبارشة

اهلل  عبد ،ال المذة الذين روى عنهم أو من طريقهم أبوال اإلمام أمحد يف نقد الرجال

يد ثم يليه يف الكثرة أهو طالب أمحد هن مُح  ،(1)هن أمحد هن حنبل فقد أّكثر عنه جدا  ا

( والاده)ّكام أنه أّكثر عن صالح هن أمحد هن حنبل واألَْثرم وأيب حااتم  ،املُْشَكاي

وبد نقل الكثه من أباوال اإلماام أمحاد أيضاا  عان إهارانيم  ،وَحْرب الَكْرماي

 . اجلُوزجاي

املجاروحني  :يف ّك اهيه( ن051ت )أهو حاتم حممد هن ِحبّان البُْس ي ـ  13

خه أبل من األول يف نقال اجلارح وال عاديل عان واأل ،والثقات ،من املبدثني

لكناه  ،وّكثها  ما يذّكر اهن حبان رأي أمحد يف الراوي من غه إسناد ،اإلمام أمحد

من طريق مجاعة ّكبهة مان  ا السيام يف ّك اب املجروحنيا  أسند يف أماّكن وفهة

                                                
: 7/ 5بال اهن أيب حاتم يف ترمجاة عباد اهلل هان أمحاد هان حنبال مان ّك اهاه اجلارح وال عاديل    (1)

 ((. وّك ب إيّل همسائل أهيه وهعلل احلديث... لقي ه))
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وبد أّكثار  ،تالمذة اإلمام أمحد ّكعل هن سعيد هن جرير النبَسوي وجعفر هن أهان

وروى أيضا  من طريق أيب زرعة الدمشقي وزياد هن أيوب املعروف  ،عنهام نسبيا  

ْوَيه وحاتم هن الليث اجلَْونري  . وغهنم الكثه ،هَدليل

يف ّك اهه الكامل يف ( ن065ت )أهو أمحد عبد اهلل هن عدي اجلُرجاي ـ  14

إلمام أمحد فقد أسند اجلرح وال عديل عن عرشات من تالمذة ا ،ضعفاء الرجال

وأّكثره عىل اإلطالق ما رواه من طريق أيب طالب أمحد هن مُحيد املُْشكاي ثم  ،عنه

 ،أمحد هن أيب ُييى ثم عبد اهلل هن أمحد هن حنبل وإهرانيم هن يعقوب اجلوزجااي
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 :يف ّك باه الثالثاة( ن015ت )أهو احلسن عل هان عمار الاداربطني ـ  15
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ه عيني شخصية الراوي من أسامء وّكنى ووفيات ونبوناا  أّكثر اهن عدي جدا  من نقل ما ُي ص  ( 1)

من طريق الفضل هن زياد عن أمحد، وّكأن للفضل تارُياا  عان أمحاد َضاّمنه شايئا  مان اجلارح 

وممن ُيكثر أيضا  من الرواية عن الفضل هن زياد عن اإلماام أمحاد الَفَساوييل يف ّك اهاه . وال عديل

 . املعرفة وال اريخ
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 . يغلب عليها عدم اإلسناد ،لإلمام أمحد يف اجلرح وال عديل ا ّكانت بليلة

( ن015ت )عمر هن أمحد البغدادي املعروف هاهن شانني أهو حفص ـ  16

وتاريخ أسامء الضعفاء  ،تاريخ أسامء الثقات ممن نقل عنهم العلم :يف ّك به الثالثة

إذ نقال فيهاا عان اإلماام أمحاد أباواال  يف اجلارح  ،واملخ لف فيهم ،والكذاهني

 . ويعلقها تارة أخرى ،يسندنا تارة ،وال عديل

 ،يف ّك اهه الضاعفاء( ن101ت )عبد اهلل األصبهاي أهو نعيم أمحد هن ـ  17

 . فقد نقل عن اإلمام أمحد أبواال  يف اجلرح وال عديل خالية من اإلسناد

( ن160 ت)أهو هكر أمحد هن عل هن ثاهت البغدادي املعروف هاخلطيب ـ  18

فقد ُشبن نذا الك اب هاملئات من أبوال اإلمام  ،(هغداد)يف تاريخ مدينة السالم 

وال ي روانا العرشات الكثهة من تالمذة اإلمام  ،يف اجلرح وال عديل مسندةأمحد 

ح ى فاق ناذا الك ااب مجياع الك اب السااهقة  ،أمحد هني مكثر ومقل وم وسط

وذلا   ،(اع امد األئمة ألحكام اإلمام أمحد يف اجلرح وال عديل)ضمن موضوع 

وأوسع تل  الروايات  .اليف ّكثرة الروايات املنقولة عن نذا اإلمام يف نقده للرج

عن اإلمام أمحد ما ّكان من طريق اهنه عبد اهلل هن أمحد ثم أيب داود الِسِجْس اي ثم 

وذي ثم أيب هكر األثرم  ثم َحنْبل هن إسباق والفضل هن زياد القطان ،أيب هكر املريل

 ،نثم أيب احلسن امليموي وعبد الرمحن هن ُييى هن خابا ا، هرواية الَفَسوي عنها 

ذعي عناها  ثم أيب القاسم البغوي ومهنا هن ُييى وأيب زرعة الرازي  ا هرواية الرَبْ

وري وأمحد هن احلسن الرتمذي وأيب زرعة الدمشقي  وإهرانيم احلريب وعباس الديل
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 . وغهنم الكثه ،وحممد هن موسى هن ُمَشيْ 

( ن572 ت)أهو القاسم عل هن احلسن الدمشقي املعروف هاهن عساّكر ـ  19

إذ حشد نذا الك اب َبْدرا  عظيام  من أباوال اإلماام  ،ّك اهه تاريخ مدينة دمشق يف

 ،وذل  من طرق ّكثهة ّكطريق عبد اهلل هن أمحد ،أمحد يف اجلرح وال عديل مسندة

وأيب داود الِسِجس اي واألثرم واملّروذي وامليموي وحنبل  ،وأخيه صالح هن أمحد

م هن نانئ وإهرانيم اجلُوزجاي والفضل هن هن إسباق وإهرانيم احلريب وإهرانيا

زياد وأيب طالب أمحد هن مُحيد وأيب زرعة الرازي وأيب زرعة الدمشاقي وحارب 

واس فاد اهن عساّكر مجلاة وفاهة مان  .وغهنم الكثه ،الَكْرماي وُمَهنّا هن ُييى

 ،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 

إضافة إىل ما أخذه عن ّك ب مساائل أصاباب اإلماام  ،هغداد للخطيب وغهنا

 . أمحد مبارشة عرب رواي ه هلا

ثم إن امل أخرين هعد نؤالء تاهعونم يف اع امد ّكالم اإلمام أمحد هن حنبال 

 ،ّكاهن اجلوزي يف الضعفاء واملرتوّكاني ،من غه إسناد لكن ،يف اجلرح وال عديل

والذنبي يف سه أعالم النبالء وميزان  ،واملزي يف هتذيب الكامل يف أسامء الرجال

 ،ومغلطاي يف إّكامل هتذيب الكاامل يف أساامء الرجاال ،االع دال يف نقد الرجال

راوي عان وّكثه من نؤالء ُيسمون ال .وغهنم ،واهن حجر يف هتذيب ال هذيب

 . ويغفلونه تارة أخرى ،اإلمام أمحد تارة
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 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

ة زاخارة يف نقاد وبد بّدم للناس ماادة وافار ،وامل وسعني يف احلكم عىل الرجال

تقوم عىل منهجية دبيقة تنبعاث مان علام غزيار وخاربة واساعة وورع  ،الرواة

 . وإنصاف

 :ألفاظ اجلرح والتعديل ومراتبها عند اإلمام أمحد :املطلب األول* 

وباد  ،ألفا  اجلرح وال عديل عند اإلمام أمحد هبر واسع وفضاء شاساع

 بع تل  األلفا  عىل املجلدات واع مدت يف ت ،اج هد يف مجعها هع  املعارصين

األرهعة املخ صة هالرجال من ّك اب اجلامع لعلوم اإلمام أمحد ال ي سبق ال عريف 

 ،وذل  لساعة مصاادرنا ا، مع ما يل عليها من مالحظات سجل ها من ببلا  هبا

وبد برأت تل  املجلدات واس خرجت ما فيها من ألفاا  عاماة ّكلياة ال تفياد 

وراعيات يف ال عاداد  ،ل عداد هناء عىل ما يف تلا  املجلاداتوأبمت ا ،(1)النسبية

لو روى  :فعىل سبيل املثال ،الروايات املخ لفة عن اإلمام أمحد يف الرجل الواحد

جلعلات ناذه  ،(ثقة) :عبد اهلل هن أمحد واألثرم وامليموي عن أمحد بوله يف رجل

 . اللفظة يف العدد ثالثا  

                                                
 . ه املجلدات عند النقل، هل رجعت إىل األصول ال ي أحالت إليهاومل أع مد نذ   (1)
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 اب بمت ه صنيفها وتنظيمها عىل مراتب وهعد ت بعي لأللفا  من ذاك الك

ماع تقاارب هعضاها  ،وأثب ها عىل حاهلا ،مخس لل عديل ومثلها للجرح ،م عددة

وراعيت يف ال نزيل  .ليُوبف عىل عامة عبارات نذا اإلمام يف نذا الشأن ،وتشاهبه

مع اع بار ما بّعده املبادثون  ،عىل املراتب أبوال اإلمام أمحد األخرى يف الرجل

 . وبد جعلت الفاصلة أداة لل مييز هني اللفظة وأخ ها .ذل  يف

وأماا  ،ومراتب ال عديل األرهعة األوىل عند اإلمام أمحد ُيا   هأصاباهبا

ومنهم من يك ب حديثاه  ،أنل املرتبة اخلامسة فيك ب حديثهم الخ بار ضبطهم

 . لالع بار

ج حديث أ  ،نلها لالع بااروأما مراتب اجلرح عنده فإن األوليني منها ُُيَرب

ثم تس وي هعد املراتب ال الية يف ّكون أصباهبا ال يك ب حديثهم ال لالح جااج 

 . وال لالع بار

 : مراتب التعديل وألفاظها

 ،الوصـ  بـد دل عـىل املبالغـة يف التوثيـق لفوـاا أو معنـى :املرتبة األوىل

 : وألفاظها عنده هي

ُدّرة  ،ِجهبذ ،نو الُعقدة ،(1)هّكان َنِسي  َوْحدِ  ،ّكان أمة وحده يف نذا الشأن
                                                

وباد سابقه يف . اس عملها اإلمام أمحد يف رجل واحد، ونو شيخه عبد اهلل هان إدرياس األَْودي   (1)

 011/ 22اس عامهلا شيخه عبد الرمحن هن مهدي، فقد أخرج اخلطيب يف تاريخ مديناة الساالم 

هل إن نذه الكلمة ُذّكرت ببُل ((. اهن املبارك وّكان نسي  َوْحدهحدثني : ))عن اهن مهدي بوله

 . عىل لسان هع  الصباهة رضوان اهلل عليهم
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 ،!؟نل يف الدنيا مثل فالن ،أمه املؤمنني ،شيخ اإلسالم ،رُيانة البُصة ،العراق

ّكان  ما ،ال َيْعدله أحد ،!؟من مثل فالن ،!؟من ّكان مثل فالن ،!؟يف الدنيا مثل فالن

 ،م أحادال يقاساه يف العلا ،مل يكن يف زمنه مثله يف احلديث ،يف زمانه أحد َيْعدله

مان أئماة  ،إمام من أئماة املسالمني ،إمام املسلمني يف وب ه ،خلقه اهلل هلذا الشأن

مثال فاالن ُيساأل  ،من رضا الناس ،من معادن الصدق ،إمام ،اإلمام ،املسلمني

َتْلاق  مل ،مل ُير مثله ،!؟أي ف ى نو ،!؟تسأل عن مثل فالن ،!؟فالن ُيسأل عنه ،!؟عنه

أخرجات  ما ،الثبت عندنا هالعراق فالن ،ه هالعراق نظها  ال أعلم وال أعرف ل ،مثله

إلياه  ،إليه املن هى يف ال ثبات ،ما أخرجت ُخراسان هعد فالن مثله ،ُخراسان مثله

ماا رأيناا مثلاه يف ناذا  ،إليه يرجع ال ثبت يف البُصة ،املن هى يف ال ثبت هالبُصة

ماا رأيات مثلاه يف  ،ما رأيت يف نذا الشأن مثلاه ،الشأن نو صاحب نذا الشأن

ُباّرة عاني يف  ،ما رأيات أحادا  أثبات مناه ،ما رأيت هعيني مثله ،الثبت وال ثبت

ِمن أثبت  ،أثبت الناس ،!؟ثقة وزيادة تسأل عن مثله ،ما رأى مثل نفسه ،احلديث

 ،ِمن أوثق الناس ثقة ،ِمن أثبت الناس ،ِمن أثبت الناس حديثا   ،الناس يف احلديث

 !ما أتقنه وما أحفظه ،أعلم أحدا  أثبت منه إال أن يكون فالنا  ال  ،ِمن أوثق الناس

 . أتقنهم فالن ،ال تكاد رد مثله ،يا ل  من صبة حديثه

وال تصال  ،ومل يكثر اإلمام أمحد من اس عامل أي عبارة من نذه العبارات

ونذا أمر طبيعي يف املرتبة األوىل ال ي ال يبلغهاا إال  ،واحدة منها إىل عرش مرات

 . لقلة من األئمةا
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 . أتقنهم فالن ،ال تكاد رد مثله ،يا ل  من صبة حديثه

وال تصال  ،ومل يكثر اإلمام أمحد من اس عامل أي عبارة من نذه العبارات

ونذا أمر طبيعي يف املرتبة األوىل ال ي ال يبلغهاا إال  ،واحدة منها إىل عرش مرات

 . لقلة من األئمةا
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وألفاظهـا عنـده  ،تكرير صفة التوثيق العالية لفواا أو معنـى :املرتبة الثانية

 : هي

 ثقاة ثبات  ،ثبات ثبات ثبات ،ثبت ثبت م قن ال يؤخذ عليه حرف واحد

 ثبات ثبات  ،ثبات صابيح احلاديث مل ُيادث هيشاء إال أتقناه ،ثبت احلاديث

  ،ثقاة ثقاة ثقاة ،احلاديثثقة ثقاة ثبات صاالح  ،ثبت ثقة ثقة ،صبيح احلديث

 هاخ هاخ  ،(1)هاخ هاخ هاخ ،ثقة صدوق ثبت يف ّكال املشاايخ ،ثقة ثقة من الثقات

 ّكااان م قنااا  للبااديث م قنااا   ،ثقااة ثقااة صااالح احلااديث ،نقااي احلااديث جاادا  

 هاخ  ،ثبات هاخ هاخ ،ثقاة ثقاة وزياادة ،م قن عجاب !ما أتقنه للبديث ،عجبا  

 ،ثقة خيار حديثه حديث أنال الصادق ،هخ ثقة ثقة ،ثقة هخ هخ ،ثقة من الثقات

ثقاة حلاو  ،ثقة ضاهط حلديثاه صادوق ،صدوق ثقة موضع للبجة يف احلديث

صبيح احلديث ما أصح حديثه  ،!ثقة ما أصح حديثه وأوثقه ،احلديث شيخ ثقة

ثقاة ماا أثبات حديثاه ماا أصاح  ،ثقة وّكان يقظان يف احلديث عارفا  هه ،!وأثب ه

 !. حديثه

                                                
وبد اب بسها . اس عملها اإلمام أمحد هبذا ال كرار يف رجل واحد، ونو ُييى هن ُييى النيساهوري   (1)

دح ّكالم ضمن حاديث طويال هبذا ال كرار يف مملسو هيلع هللا ىلص اإلمام أمحد من لسان النبوة، إذ باهلا النبي 

يف مادح باوم، ونام َعنَازة، ملسو هيلع هللا ىلص ، ّكام رويت عن النبي (11211)أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده 

حتات ّك ااب )، لكان اهان حجار يف فا ح البااري (6061)أخرجه الطرباي يف املعجم الكباه 

: باال( 160ا  161/ 1﴾، ڄڄڄڄ﴿: أحاديث األنبياء، هاب بول اهلل تعااىل

 ((. ي، ويف إسناده جمانيلأخرجه الطربا))
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هاخ ثبات يف  ،ّكيس ي برى الصدق ، احلديث ّكيسثبت يف ،احلجة الثبت

 ،ثقة ثبت احلاديث ،ثبت ثقة ،ثبت يف حديثه جدا   ،ثبت ثقة يف احلديث ،احلديث

ماا علمات إال  ،ثقة من ّكبار أصاباب احلاديث ،ثقة ثبت ،ثقة ثبت يف احلديث

ثبات  ،هاخ هاخ ،هخ ثقاة ،!ما أثب ه !ّكان ثب ا  ال يكاد ُيطئ ،خها  نو عندي إمام

ثقاة ثقاة حسان  ،ّكاان ثقاة وزياادة ،ثقة وزيادة ،صدوق ثبت ،احلديث صالح

فاوق  ،ّكان ثقة يف حديثاه ضااهطا   ،ثقة ريض ،ثقة ثقة ،ثقة من الثقات ،احلديث

ثقاة  ،ثقة ليس هه هاأس ثقاة ،ثقة احلديث جدا   ،ثقة جدا   ،ثقة ال يش  فيه ،الثقة

من احلفا   ،الثقات ليس فيه اخ الف نو من ،!ما أثب ه وأّكيسه ،مس قيم احلديث

ّكاان ثقاة صااحب  ،ثقة وّكاام يكاون الثقاة ،ثقة صبيح احلديث ،للبديث ثقة

 . ثقة صالح احلديث حديثه حديث رجل َّكيِس ،حديث

يف نباو مخاس ( ثقة ثقاة) :لفظة ،وأّكثر العبارات اس عامال  يف نذه املرتبة

 . يف نبو مخس عرشة مرة( هخ ثقة)ثم  ،وأرهعني مرة

 وألفاظهـا عنـده  ،إفراد صفة التوثيق العالية لفوـاا أو معنـى :ثةاملرتبة الثال

 : هي

 ،من م ثبّ ي هغداد ،ّكان ي ثبت ،م ثبت ،مس ثبت ،حجة يف احلديث ،حجة

 ،ثبت يف ّكال املشاايخ ،!ما أّكيسه ،!ما ّكان أثب ه ،حديثه شفاء ،ّكان َّكيّسا   ،َّكيّس

 مان  ،ثبات ،احلاديث ثبات ،ثبات يف احلاديث ،ّكاان ثب اا   ،ّكان ثب ا  يف احلديث

  ،مان الثقاات ،ّكان مان الثقاات ،الثقة ،!ما أصح حديثه ،أنل األمانة والصدق
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 . (1)أحد الثقات

 ،ثقاة صادوق ،ثقة صدوق صالح ،هخ ،ثبت إال أن يف هع  حديثه شيئا  

ّكان ثقة  ،ثقة احلديث ،ثقة يف احلديث ،ثقة ،ثقة جيد احلديث ،ثقة بوي احلديث

ّكان ّكام شاء اهلل أن  ،ال أعلمه إال ثقة ،نو عندي ثقة ،ثقةّكان  ،يف حديثه صدوبا  

ثقاة حسان  ،ّكان ثقة مقارب احلديث ،ثقة وُي   هبديثه ،!ّكام شاء اهلل ،!يكون

ثقة ليس هه هأس حديثه حاديث أنال  ،ثقة صالح ،ثقة صالح احلديث ،احلديث

رب ثقاة ماا أبا ،ثقة مقارب احلديث ،ثقة ال هأس هه ،ثقة ليس هه هأس ،الصدق

ال أعلم إال خاها   ،صدوق ثقة ،جيد احلديث ثقة ،ثقة ال أعلم إال خها   ،!حديثه

 ،(2)ُأرى شيخ ثقة ،ُأراه شيخ ثقة ،ثقة ُيَعدّ  ،ثقة ما هه هأس ،ثقة مل يكن هه هأس ،ثقة

 !. ما أحسن أحاديثه وأشد اس قام ها ،!ما أحسن حديثه وأصبه ،صبيح احلديث

وناي  ،(ثقاة)ة اس عامال  عند اإلمام أمحاد عباارة وأّكثر ألفا  املرتبة الثالث

هل ني أّكثر األلفا  املس خدمة يف  ،أيضا  أّكثر العبارات تداوال  يف ال عديل عنده

 ،وبد هلغ عددنا نبو اخلمسني وست مئاة ،احلكم عىل الرجال عند اإلمام أمحد

ا تعادد وداخل يف نذا العدد تكررنا عىل لسان اإلمام أمحد يف الرجل الواحاد إذ

ومل تبلاغ لفظاة أخارى مان  .أو اخ لف املوضع يف الرواية الواحدة ،الراوي هلا

                                                
ني أرفع عند اإلمام أمحاد ( أحد الثقات)، و(من الثقات)، و(ّكان من الثقات)، و(الثقة: )لفظة   (1)

 . جمردة، لذا عددهتا يف الفئة األوىل من املرتبة الثالثة( ثقة: )من عبارة

 . نظائر عنده نذه العبارة وال ي ببلها وردتا نكذا عىل لسان اإلمام أمحد، وهلام   (2)
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 . ألفا  نذه املرتبة العرشين يف العدد

 : وألفاظها عنده هي ،الوص  بد ييل التوثيق املطلق :املرتبة الرابعة

ال هأس  ،ال هأس هه ثقة ،ليس هه هأس نو ثقة ،مل يكن هه هأس ّكان مس ثب ا  

أرجو أن يكون ثقة  ،أرجو أن يكون ثقة ،ثقة إن شاء اهلل ،صبيح احلديثهه ونو 

ثقة إال أنه ّكاان  ،ثقة ورهام غلط ،أرجو إن شاء اهلل أن يكون ثقة ،صالح احلديث

صالح أرجو أن يكاون  ،صالح ثقة ونو صدوق ،صالح احلديث ثقة ،رهام أخطأ

 . هخ من أصباب احلديث ليس هه هأس ،ثقة

ما هلغني عنه إال  ،ما علمت إال خها   ،ال أعلم إال خها   ،(1)ا  ما أعلم إال خه

ما أعلم  ،ما أعلم إال خها  حديثه حديث مقارب ،ما هلغني عنه إال اجلميل ،خه

 . ال أعلم إال خها  مل يكن هه هأس ،إال خها  أحاديثه أحاديث مقارهة

                                                
عنده، ولعل وضعها ( ثقة)يكثر اإلمام أمحد من اس عامل نذه الصيغة، وني بريبة جدا  من لفظة    (1)

ساأل ه (: ))0215)ننا نو األحوط، وبول عبد اهلل هن أمحد هن حنبل يف العلل ومعرفة الرجال 

وبول َحرب الَكرماي ، ((نعم: ثقة؟ بال: ما أعلم إال خها ، بلت: عن إسامعيل هن جعفر؟ بال

نعم، ثقاة : عمر هن إهرانيم، تعرفه؟ بال: هاشيخ يقال ل: ت ألمحدابل: ))2162/ 0يف مسائله 

 . ّكالما ال يفيد ال امثل هني العبارتني جزما  ((. ال أعلم إال خها  

وأشه ننا إىل أن أصل نذه العبارة ورد عىل لسان النبوة وعىل لسان الصاباهة، وذلا  ضامن 

أخرجه البخاري يف صبيبه، ّك اب الشاهادات، هااب تعاديل النسااء . اإلف  الطويلحديث 

، ومسلم يف صبيبه، ّك اب ال وهة، هااب يف حاديث اإلفا  وبباول (1662)هعضهن لبع  

 (. 1771)توهة القاذف 
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 ،ما هه هاأس ،هه هأسمل يكن  ،ال هأس هه ،(2)ما أرى هه هأسا   ،(1)ليس هه هأس

ماا أرى  ،ما أعلم هه هأسا   ،ال أعلم هه هأسا   ،ما أرى هبديثه هأسا   ،ما ّكان هه هأس

ال أرى هاه  ،ال هاأس هبديثاه ،ليس هبديثه هأس ،ما هبديثه هأس ،ّكان هه هأس

مل يكان هباذا  ،ليس هبذا هأس ،ما رأيت ّكان هه هأس ،ما أعلم هبديثه هأسا   ،هأسا  

ما أرى هه هأسا  ما علمات إال  ،وحديثه حديث أنل الصدق ليس هه هأس ،هأس

ليس  ،ليس هبديثه هأس ونو صالح احلديث ،ليس هه هأس صالح احلديث ،خها  

                                                
فاي ، ومنهم اإلمام أمحد هن حنبل، ف(ثقة)وعبارة ( ليس هه هأس)برر عامة النقاد فربا  هني عبارة   ( 1)

سمعت أها عبد اهلل ُيسأل عن أيب مُتَْيَلة ُييى هن واضح، ّكياف (: ))15)سؤاالت أيب هكر األثرم 

(: 101)ويف العلل ومعرفة الرجال عن أمحاد الهناه عباد اهلل ((. ليس هه هأس: نو؟ ثقة؟ فقال

اا ( ساكنييعني أيوب هن أيب م)ا أوثق من أيب العالء ا ( يعني اهن َحْوَشب)العوام ا : بال أيب))

وال تعار  هينه وهني ما نقله عباد اهلل ((. وأّكثر حديثا ، العوام ثقة إال أن أها العالء ليس هه هأس

: فقلات حفص هن ميّسة ليس هه هأس،: ))عن أهيه بال( 0211)هن أمحد يف العلل ومعرفة الرجال ا
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 . ال هأس هه مقارب احلديث ،هه هأس حديثه مقارب

ّكاان  ،(1)ّكانت عجاوز صادق ،ّكان صدوبا   ،صدوق يف احلديث ،صدوق

 . ّكان ي برى الصدق ،امرأ صدق

صاالح احلاديث لايس  ،صالح ليس هه هاأس ،ديث ال هأس ههصالح احل

ّكان صااحلا  يف  ،(2)صالح ،صالح احلديث ،صالح احلديث صدوق ،هبديثه هأس

 . احلديث

 ،مقاارب ،مقارب احلديث ،مقارب احلديث ال هأس هه ،مس قيم احلديث
                                                

ومل أجاد لإلماام (. ما أرى هباا هاأس: )باهلا يف امرأة واحدة، وني ال ي بال فيها يف موضع آخر   (1)

 . أمحد حكام  عىل امرأة سوانا

جمردة، يف ال عديل احلديثي، وعنادما يرياد الصاالح ( صالح)ل اإلمام أمحد نذه الكلمة اس عم  ( 2)

رواياة  ، ورهام رصح فقال ا ّكام يف(شيخ صالح: )، وبد يقول(رجل صالح: )الديني يقول يف الغالب

: ا 60/ 1، وبال أيضا  ا ّكام يف اجلرح وال عديل ((نو يف هدنه رجل صالح: ))ا( 161)امليموي 

وبد ُيفّس هع  الرواة عن أمحد مراده نذا من إفراده عباارة ((. حب خه وصالح يف هدنهصا))

طلباة هان : سمع ه يقول(: ))0111)، بال عبد اهلل هن أمحد يف العلل ومعرفة الرجال (صالح)

 ((. ُييى وعمرو هن عثامن، عمرو أحب إيل من طلبة، وطلبة صالح ا يعني احلديث ا

يف املرتباة، ففاي ساؤاالت أيب داود لإلماام أمحاد ( ثقاة)هعاد لفظاة  ني عنده( صالح)وعبارة 

، وال يغارت هظاانر ((نو صالح: محيد هن بيس أخو عمر، نو ثقة؟ بال: بلت ألمحد(: ))125)

أهاو اجلبااف اسامه : ))اا( 1551)بول اإلمام أمحد يف رواية عبد اهلل ا العلل ومعرفة الرجال 

وامل  بع للرتاجم ال اي باال فيهاا اإلماام ((. نعم، صالح: لثقة؟ با: داود هن أيب عوف، بلت له

مع مقارن ها هأبواله األخرى يف الرجل الواحد، يظهار لاه أن ( صالح احلديث)و( صالح)أمحد 

 . مكان ناتني العبارتني يكون عنده يف املرتبة الراهعة ال دو ا
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 ،حديثه حاديث مقاارب ،حديثه مقارب ،حاله مقارب ،مقارب احلديث صالح

 !ما أبرب حديثه ،!ما أبرب حديثه ،مقارب حديث أنل الصدقحديثه حديث 

 . وحديثه حديث أنل الصدق

ماا أصالح  ،!ماا ّكاان أصالح حديثاه ،حسن احلديث صبيبه ،ُي   هه

 . حسن احلديث ،!ما أحسن حديثه ،!حديثه

 ،(ليس هاه هاأس)وأّكثر ألفا  نذه املرتبة اس عامال  عند اإلمام أمحد عبارة 

وتعادادنا ( ما أرى هه هأساا  )وتليها لفظة  ،مسني ومئة مرةفقد تكررت نبو اخل

وّكل واحدة مانهام  ،(ال هأس هه)وعبارة ( صالح احلديث)ودو ا عبارة  ،س ون

مل ) ثم لفظاة ،وبد وردت أّكثر من ثالثني مرة( صالح)ثم عبارة  ،راوزت اخلمسني

 . عىل العرشين إذ نافت ّكل واحدة منهام( ما أعلم إال خها  )ولفظة ( يكن هه هأس

الوصـ  بـد ل يـدل عـىل الحتجـاج املطلـق أو اجلـ م  :املرتبة اخلامسة

 : وألفاظها عنده هي ،بالحتجاج

هاه  يف هع  حديثه يشء وليس ،ليس هه هأس يف نفسه ،ما هه هأس إن شاء اهلل

هأس  أرجو أنه ال ،أرجو أن ال يكون هه هأس ،يف نفسه هأس ا ُأرىا  مل يكن هه ،هأس

 . أرجو إن شاء اهلل أن ال يكون هه هأس ،هه

ما هه هأس إال أنه ّكاان  ،ليس هه هأس ونو ّكذا وّكذا ،ال هأس هه وّكان هيم

 . ال هأس هه إال أنه حدث أحاديث مناّكه ،رهام أخطأ

ّكاان  ،أرجو أن يكون صدوبا   ،يقع يف بلبي أنه صدوق ،صدوق فيام أرى
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ّكان عندي إن شااء اهلل  ،اهلل صدوبا   ّكان إن شاء ،صدوبا  يف احلديث إن شاء اهلل

أرجو أن يكون صادوبا  إن  ،ما ُأراه ّكان إال صدوبا   ،ما ُأراه إال صدوبا   ،صدوبا  

 . شاء اهلل

أرجاو أن يكاون صاالح  ،صالح إن شااء اهلل ،صالح احلديث إن شاء اهلل

 . جائز احلديث ،صالح وليس نو هذاك ،صالح ُي مل ،احلديث

 ،ّكاان صادوبا  ولكان ّكاان ّكثاه اخلطاأ ،اإلسنادصدوق ولكنه ال يقيم 

حديثاه حاديث  ،حديثه يشبه حديث أنل الصدق ،حديثه حديث أنل الصدق

ّكاان حديثاه مقاارب فياه يشء مان  ،أنل الصدق وأرجو أن ال يكون هه هاأس

 . (2)ال يشبه القراء ،(1)اخلطأ

                                                
 . نذه العبارة وردت نكذا عىل لسان اإلمام أمحد   (1)

يس عمل اإلمام أمحد نذه اللفظة إال يف رجل واحد، ونو منصور هان أيب مازاحم البغادادي،  مل  ( 2)

 . 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، 

ه، سأله ُييى هن سعيد القطان عنه، فقال ا ّكام يف الطبقات الكربى الهن سعد وأراد هذل  جرح

، والكامال يف (1611( )0111)، والعلل ومعرفة الرجال عان أمحاد الهناه عباد اهلل 111/ 5

وُرويات عان القطاان عان مالا  هلفظاني ((. مل يكن يشبه القراء: ))ا 07/ 5ضعفاء الرجال 

تااريخ الادوري عان اهان معاني (. لايس ناو مان القاراء)، و(مل يكن من القاراء: )آخرين ما

ّكام سأل القطان مالكا  عان . 07/ 5، والكامل 10/ 2، واجلرح وال عديل (2221)، (2222)

العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهناه ((. مل يكن من القراء: ))صالح موىل ال وأمة فأجاهه هقوله

 =                                                                                                                 (. 5156)عبد اهلل 



 اإلمام أحمدالجرح والتعديل عند 
 

66 

ّكان عندي إن شااء اهلل  ،اهلل صدوبا   ّكان إن شاء ،صدوبا  يف احلديث إن شاء اهلل

أرجو أن يكون صادوبا  إن  ،ما ُأراه ّكان إال صدوبا   ،ما ُأراه إال صدوبا   ،صدوبا  

 . شاء اهلل

أرجاو أن يكاون صاالح  ،صالح إن شااء اهلل ،صالح احلديث إن شاء اهلل

 . جائز احلديث ،صالح وليس نو هذاك ،صالح ُي مل ،احلديث

 ،ّكاان صادوبا  ولكان ّكاان ّكثاه اخلطاأ ،اإلسنادصدوق ولكنه ال يقيم 

حديثاه حاديث  ،حديثه يشبه حديث أنل الصدق ،حديثه حديث أنل الصدق

ّكاان حديثاه مقاارب فياه يشء مان  ،أنل الصدق وأرجو أن ال يكون هه هاأس

 . (2)ال يشبه القراء ،(1)اخلطأ

                                                
 . نذه العبارة وردت نكذا عىل لسان اإلمام أمحد   (1)

يس عمل اإلمام أمحد نذه اللفظة إال يف رجل واحد، ونو منصور هان أيب مازاحم البغادادي،  مل  ( 2)

 . 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، 

ه، سأله ُييى هن سعيد القطان عنه، فقال ا ّكام يف الطبقات الكربى الهن سعد وأراد هذل  جرح

، والكامال يف (1611( )0111)، والعلل ومعرفة الرجال عان أمحاد الهناه عباد اهلل 111/ 5

وُرويات عان القطاان عان مالا  هلفظاني ((. مل يكن يشبه القراء: ))ا 07/ 5ضعفاء الرجال 

تااريخ الادوري عان اهان معاني (. لايس ناو مان القاراء)، و(مل يكن من القاراء: )آخرين ما

ّكام سأل القطان مالكا  عان . 07/ 5، والكامل 10/ 2، واجلرح وال عديل (2221)، (2222)

العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهناه ((. مل يكن من القراء: ))صالح موىل ال وأمة فأجاهه هقوله

 =                                                                                                                 (. 5156)عبد اهلل 

173

 الجرح والتعديل عند اإلمام أحمد

67 

 . شيخ ،ليس له حالوة ،(1)يس دل هه يع رب هه

إذ مل  ،من اس عامل أي لفاظ مان ألفاا  ناذه املرتباةومل يكثر اإلمام أمحد 

 . ي جاوز يشء منها عرشا  

 : مراتب اجلرح وألفاظها

 : وألفاظها عند اإلمام أمحد هي ،الوص  باللني لفواا أو معنى :املرتبة األوىل

مل يكان  ،ليس هذاك يف احلاديث ،ليس نو هذاك ،ليس هذاك ،لني احلديث

شايخ باد  ،حديثه ليس هذاك ،ليس حديثه هذاك ،مل يكن يف احلديث هذاك ،هذاك

لايس ناو  ،ليس نو هذاك حديثه ليس هاذاك ،اح مله الناس وليس حديثه هذاك

 . هذاك يف احلديث ليس هالقوي يف احلديث

لايس ناو  ،ما أراه بويا  يف احلديث ،أخشى أن ال يكون هقوي يف احلديث

ليس ناو  ،ي يف احلديثليس هالقو ،ليس هقوي يف احلديث ،(2)هقوي يف احلديث

                                                
اجلرح  ويشار ننا إىل أن أها نعيم الفضل هن ُدّكني شيخ اإلمام أمحد اس عمل تل  العبارة يف غه مساق=        

: ا 067/ 6ربى الهان ساعد وال عديل، فقد بال يف داود هن ُنصه الطائي ا ّكام يف الطبقات الكا

((. ّكنت إذا رأيت داود الطائي ال يشبه القراء، عليه َبَلنُْسوة سوداء طويلة مماا يلابس ال جاار))

 . ولعله أراد أنه يف نيئ ه ال يشبه أنل العلم

فّرق اإلمام أمحد هني درجة االع بار ودرجة االح جااج، فقاال يف رواياة امليماوي ا ّكاام أخارج    (1)

عمرو هن شعيب له أشياء مناّكه، إنام نك اب حديثاه نع اربه، : ))ا 112/ 0يف الضعفاء العقيل 

 . 015/ 2وينظر رشح علل الرتمذي الهن رجب ((. فأما أن يكون حجة فال

 = ، وّكو ام أسهل وأخف من(ليس هذاك)للفظة ( ليس نو هالقوي)ومما يدل عىل مساواة لفظة   ( 2)



174

 اإلمام أحمدالجرح والتعديل عند 
 

68 

ليس نو  ،ليس نو هالقوي احلديث ،ليس نو هالقوي يف احلديث ،هقوي احلديث

 ،مل يكن هالقوي يف احلديث ،ليس هقوي يف احلديث تعرف فيه الضعف ،هالقوي

ليس نو هقوي يع رب هبديثه ولكن ما ّكان من  ،ليس نو عندي هقوي يف احلديث

 . حديثه ليس هالقوي ،ربائق

مل  ،ليس هبجة وال بوي يف احلديث ،ليس هبجة يف احلديث ،ةليس هبج

 ،احلديث ّكان ُيَضّعف يف ،يف حديثه هع  الضعف ،مل يكن هاحلافظ ،يكن هالضاهط

هبجة  ما حديثه ،أراه ضعيف احلديث ،أخشى أن يكون ضعيف احلديث ،ُيَضّعف

 ،احلديثليس همبكم  ،مل يكن يقيم احلديث ،ليس نو ممن يرتك حديثه ،أع رب هه

 . (3)ّكذا وّكذا ،(2)َفْسل ،(1)مل يكن من النقد اجليد ،ليس نو حمكم احلديث

                                                
: باال( 751ا  752)ه عباد اهلل هان أمحاد يف العلال ومعرفاة الرجاال ، ما ذّكار(ضعيف)عبارة  =     

َبخي؟ فقال)) : ناو ضاعيف؟ باال: ليس نو هقوي يف احلديث، بلت: سألت أيب عن َفْرَبد السب

: نو ضاعيف؟ باال: ليس نو هالقوي، بلت: وسأل ه عن نشام هن ُحجه فقال. ليس نو هذاك

 ((. ليس نو هذاك

هتاذيب الكاامل يف . شيخه جرير هن عبد احلميد يف اس عامل نذه اللفظة النادرةاتبع اإلمام أمحد    (1)

 . 011/ 10أسامء الرجال 

اهلل  العلال ومعرفاة الرجاال لعباد. اتبع اإلمام أمحد شعبة هن احلجاج يف اس خدام نذه اللفظة النادرة   (2)

 (. 1157)هن أمحد ا

فيقول ا ّكام يف العلال ومعرفاة الرجاال الهناه عباد اهلل  ويزيد اإلمام أمحد يف نذه الصيغة أحيانا     (3)

ذّكر عبد اهلل هن أمحد حال أهيه عند ( 0211)ويف املصدر نفسه (. ّكذا وّكذا، وّكأنه: )ا( 0001)

 ((. ّكان ُيّرك يده( ّكذا وّكذا: )الذي يقول أيب: ))ذّكره ل ل  العبارة، بال
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ليس نو  ،ليس نو هالقوي احلديث ،ليس نو هالقوي يف احلديث ،هقوي احلديث

 ،مل يكن هالقوي يف احلديث ،ليس هقوي يف احلديث تعرف فيه الضعف ،هالقوي

ليس نو هقوي يع رب هبديثه ولكن ما ّكان من  ،ليس نو عندي هقوي يف احلديث

 . حديثه ليس هالقوي ،ربائق

مل  ،ليس هبجة وال بوي يف احلديث ،ليس هبجة يف احلديث ،ةليس هبج
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هبجة  ما حديثه ،أراه ضعيف احلديث ،أخشى أن يكون ضعيف احلديث ،ُيَضّعف

 ،احلديثليس همبكم  ،مل يكن يقيم احلديث ،ليس نو ممن يرتك حديثه ،أع رب هه

 . (3)ّكذا وّكذا ،(2)َفْسل ،(1)مل يكن من النقد اجليد ،ليس نو حمكم احلديث

                                                
: باال( 751ا  752)ه عباد اهلل هان أمحاد يف العلال ومعرفاة الرجاال ، ما ذّكار(ضعيف)عبارة  =     

َبخي؟ فقال)) : ناو ضاعيف؟ باال: ليس نو هقوي يف احلديث، بلت: سألت أيب عن َفْرَبد السب

: نو ضاعيف؟ باال: ليس نو هالقوي، بلت: وسأل ه عن نشام هن ُحجه فقال. ليس نو هذاك

 ((. ليس نو هذاك

هتاذيب الكاامل يف . شيخه جرير هن عبد احلميد يف اس عامل نذه اللفظة النادرةاتبع اإلمام أمحد    (1)

 . 011/ 10أسامء الرجال 

اهلل  العلال ومعرفاة الرجاال لعباد. اتبع اإلمام أمحد شعبة هن احلجاج يف اس خدام نذه اللفظة النادرة   (2)

 (. 1157)هن أمحد ا

فيقول ا ّكام يف العلال ومعرفاة الرجاال الهناه عباد اهلل  ويزيد اإلمام أمحد يف نذه الصيغة أحيانا     (3)

ذّكر عبد اهلل هن أمحد حال أهيه عند ( 0211)ويف املصدر نفسه (. ّكذا وّكذا، وّكأنه: )ا( 0001)

 ((. ّكان ُيّرك يده( ّكذا وّكذا: )الذي يقول أيب: ))ذّكره ل ل  العبارة، بال
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 ،(ّكذا وّكذا)وأّكثر العبارات اس عامال  عند اإلمام أمحد يف نذه املرتبة لفظة 

وال يبلغ يشء العرش يف ال عداد  .(ليس نو هذاك)وّكذل   ،(ليس هذاك)ثم عبارة 

 . (1)هعد ذل 

 ،صـ  بالعـع  املطلـق غـري ال ـديد لفوـاا أو معنـىالو :املرتبة الثانية

 : وألفاظها عنده هي

ضعيف ّكان ُيطئ  ،ما ُأراه إال ضعيف احلديث ،ضعيف ،ضعيف احلديث

لايس  أحاديثه ضعاف ،حديثه ضعيف ،حديثه حديث ضعيف ونو ضعيف ،ّكثها  

 . ضعيف احلديث مضطرب ،ضعيف ليس هالقوي ومل يش ه الناس حديثه ،هصباح

مضطرب احلديث بال مان روى عناه إال  ،مضطرب ،حلديثمضطرب ا

 ،مضاطرب األحادياث منكارة ،مضطرب احلديث روى منااّكه ،اخ ََلف عليه

حديثه ليس هذاك  ،حديثه مضطرب ،حديثه حديث مضطرب ،أحاديثه مضطرهة

 . حديثه عندي مضطرب ال يقيم اإلسناد ولكن أّك ب حديثه أع رب هه ،مضطرب

 ،ضعيف منكار احلاديث ،منكر احلديث ضعيف ،منكر ،(2)منكر احلديث
                                                

ال ليني للاراوي، وناي يف حقيقاة األمار ليسات وثمة ألفا  اس عملها اإلمام أمحد بد يظن هبا    (1)

ّكأنه لايس )و( ليس همشهور العلم)و( ليس هاملشهور: )جرحا  وال تعديال ، وتل  العبارات ني

 (. همشهور

، (ضاعيف احلاديث)ونبونا عناد اإلماام أمحاد لفظاة ( منكر احلديث)ّكثها  ما تساوي عبارة    (2)

ولاو روعاي املعناى . يعنون هه أن ّكال ماا رواه منكارواحلكم عىل الراوي هأنه منكر احلديث ال 

 =  ة وني ال ي يوصفالكان حملها يف املرتبة ال الي( منكر احلديث)االصطالحي املشهور لعبارة 
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 ،أحاديثاه أحادياث منااّكه ال ُيعارف ،أحاديثه أحاديث مناّكه ،أحاديثه مناّكه

 . (1)وليس هذاك بد حدث هأحاديث مناّكه ،أحاديثه أحاديث منكرة وال أعرفه

                                                
صاحبها هالضعف الشديد، واإلمام أمحد بد يس عملها أحيانا  هباذا املعناى، لكان هعا  األئماة  =     

سعوا يف اس عامل نذه الكلمة، فاش ملت عنادنم أيضاا  عاىل امل قدمني ا ومنهم اإلمام أمحد ا تو

تفرد أنل املرتبة األخهة من مراتب ال عديل، بال اهن حجر يف النكت عىل ّك اب اهان الصاالح 

فقد أطلق اإلمام أمحد والنسائي وغه واحد من النقاد لفظ املنكار عاىل جمارد ال فارد، : ))671

 ((. كم حلديثه هالصبة هغه عاضد يعضدهلكن حيث ال يكون امل فرد يف وزن من ُُي 

، ((وبد ُيَعّد ُمْفرد الصدوق منكارا  : ))11وبد وّسع الذنبي الدائرة عند نؤالء فقال يف املوبظة 

هال ((. وإن تفرد الصدوق ومن دونه ُيَعاّد منكارا  : ))212ا  211/ 0وبال يف ميزان االع دال 

يف يزيد هن عبد اهلل هن ُخصيفة يف ندي السااري جعل اهن حجر األمر عندنم أّكثر اتساعا  فقال 

ناذه : بلات. منكار احلاديث: وروى أهو عبيد اآلجري عن أيب داود عن أمحد أنه بال: ))711

اللفظة يطلقها أمحد عىل من ُيغرب عىل أبرانه هاحلديث، عرف ذل  هاالس قراء من حالاه، وباد 

ثال ناذا اهان رجاب يف رشح علال وسابقه إىل م((. اح   هاهن ُخصيفة مال  واألئماة ّكلهام

ونذا ّكال ُصيح هأن ّكل ما ينفرد هه ثقة عن ثقة وال يعرف امل ن من : ))فقال 650/ 1الرتمذي 

 ((. غه ذل  الطريق فهو منكر، ّكام باله اإلمام أمحد يف حديث عبد اهلل هن دينار

ومنهم  ، ألن األئمة ا(منكر احلديث)ومل أجعل بول أمحد يف اهن ُخصيفة ضمن تعداد أبواله يف لفظة 

 . اإلمام أمحد نفسه يف غه ما بول له ا اتفقوا عىل ثقة الرجل

ياروي أحادياث )، أو (ُيادث همنااّكه)، أو (عنده مناّكه: )ّكثها  ما يقول اإلمام أمحد يف الرواة  ( 1)

أحاديث  ذو)، أو (روى أحاديث منكرة)، أو (له أحاديث منكرة)، أو (له أحاديث مناّكه)، أو (مناّكه

( منكر احلديث)، أو نبونا، وني همجردنا ال تق يض الضعف املطلق الذي تفيده لفظة (مناّكه

الاذي  يف غالب تُصفات اإلمام أمحد، فضال  عن ّكون تل  العبارات ال تدل عىل الضاعف الشاديد

 =           . إذا روعي املعنى االصطالحي املشهور للكلمة األخهة( منكر احلديث)تق ضيه ّكلمة 
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 =           . إذا روعي املعنى االصطالحي املشهور للكلمة األخهة( منكر احلديث)تق ضيه ّكلمة 
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 . ال ُي   هبديثه ،ليس ممن ُي   هه

أعلام  ما ،ليس يعرف ،ليس همعروف ،جمهول ال يعرف ،ال يعرف ،ال أعرفه

 . ونبونا ،روى عنه غه فالن

ليس نو  ،ليس هالقوي عندي نو ضعيف ،ليس هالقوي ضعيف احلديث

 . ليس هقوي يف احلديث ضعيف احلديث ،هالقوي نو ضعيف

ساوى هعا  صايغ اا  وأّكثر ألفا  نذه املرتبة اس عامال  عند اإلمام أمحد

وتليهاا  ،أّكثر من أرهعني مارةفقد تكررت  ،(ضعيف احلديث)عبارة  ا ال جهيل

                                                
: 116 /1وبد لفت إىل نذا عدد من األئمة ّكاهن دبيق العيد والذنبي، بال السخاوي يف ف ح املغيث =        

روى مناّكه، ال يق يض همجارده تارك رواي اه، : بوهلم: )وبال اهن دبيق العيد يف رشح اإلملام))

يث، ألن منكر احلديث وصاف منكر احلد: ح ى تكُثر املناّكه يف رواي ه، وين هي إىل أن يقال فيه

، والعبارة األخرى ال تق يض الديمومة، ّكيف وبد بال أمحاد (يف الرجل يس بق هه الرتك حلديثه

ونو ممن اتفاق علياه الشايخان، ( يروي أحاديث منكرة: )هن حنبل يف حممد هن إهرانيم ال يميا

االع دال يف نقد الرجال  وبال الذنبي يف ميزان((. .(األعامل هالنيات: )وإليه املرجع يف حديث

ّكام أملع الذنبي إىل أن تلا  األلفاا  ال ت نااىف ((. ما ّكل من روى املناّكه يضعف: ))221/ 2

مع وصف الراوي هال وثيق العايل أو ما دونه، فقال يف طانر هن خالاد األيال مان ّك اهاه ميازان 

َلاد الَقَطاَواي مان الك ااب وبال يف خالد هن خَمْ ((. صدوق، وله ما ُينَْكر: ))001/ 1االع دال 

وبال يف عبد الرمحن هن حمماد ((. وخالد ذو مناّكه عدة، لكنه بفز القنطرة: ))625/ 1الساهق 

ثقاة نبيال، روى : ))210املباريب من رسال ه الرواة الثقات امل كلم فيهم هام ال يوجاب ردنام 

ثقاة : ))256رساالة السااهقة وبال يف حممد هن إهرانيم ال يماي ّكاام يف ال((. مناّكه عن جمانيل

 ((. يف حديثه يشء، روى مناّكه: نبيل، حديثه يف ّك ب اإلسالم، بال أمحد
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 ،إذ راوزت ّكل واحدة منهام الثالثني ،(منكر احلديث)وعبارة ( ضعيف)عبارة 

 . وبد وردت مخس عرشة مرة( مضطرب احلديث)ثم لفظة 

الذي هو أسهل من درجة الرتك ـ  الوص  بالعع  ال ديد :املرتبة الثالثة

 : وألفاظها عنده هي ،لفواا أو معنى ـ املطلق

. .!.ماا أضاعف حديثاه ،ضعيف جادا   ،ف احلديث جدا  ّكثه اخلطأضعي

 ،ضاعيف ال يك اب حديثاه ،ضعيف احلديث ليس هيشء ضعيف ،وضعفه جدا  

 ،ضعيف ال يسوى حديثه شيئا   ،ضعيف احلديث ليس هيشء ،ضعيف ليس هيشء

ال يك اب  ،وذنب إىل أنه مارتوك ...ضعيف يف احلديث روى عجائب منكرات

ليس هيشء ونو ضاعيف  ،ليس هيشء ضعيف احلديث ،ثحديثه ضعيف احلدي

 . ليس هيشء نو ضعيف احلديث ليس يسوى حديثه شيئا   ،احلديث

 . واني احلديث ،ال ُيفرح هبديثه ،َطَرح الناس حديثه ،مطروح احلديث

 . شبه ال يشء ،ليس هيشء شبه املرتوك ،يشبه املرتوك ،شبه املرتوك

لايس  ،شيئا  مضطرب احلاديث ال يسوى حديثه ،مضطرب احلديث جدا  

 . ترّكت حديثَه حديثُه حديث مضطرب ،حديثه هيشء مضطرب احلديث

منكر احلديث شبه ال يشء  ،منكر احلديث ليس هيشء ،منكر احلديث جدا  

ّكان منكار احلاديث تارك  ،منكر احلديث مرتوك احلديث ،ال يدري ما احلديث

 . ليس هيشء منكر احلديث ،حديثه

ُأراه  ما ،ما ُأراه هيشء ،ما ُأراه ّكان هيشء ،أظنه ال يشء ،هيشء ما ُأراه إال ليس
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 . ال يش غل هبديثه ،ال ُيش غل هه ،ُأرى الناس بد ترّكوا حديثه ،يسوى شيئا  

 ،ليس نو ممن يروى عنه ،ال أرى الرواية عنه ،ال ُيل ألحد أن ُيدث عنه
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ما يس أنل أن  ،ال ُيدث عنه ،ال يعجبني أن أحدث عنه ،ال ينبغي أن ُيدث عنه

 ،ما نو هأنل أن ُيمل عنه وال يروى عنه ،ُيدث عنه هيشء روى أحاديث مناّكه

 . ما نذا هأنل أن ُُيدث عنه ،ما ّكان هأنل أن ُُيدث عنه

ال ينبغي ألحد  ،حديثه ال أّك ب ،ليس ممن يك ب حديثه ،ال يك ب حديثه

ّكراماة  ال نك ب عن أحد منهم وال ،ال ينبغي أن يك ب حديثه ،أن يك ب عنه حديثا  

 . ارضب عىل حديثه ،هلم

 وأبصاانا  ،ومل يكثر اإلمام أمحد من اس عامل أي عبارة من نذه العباارات

 . ال ي جاوز اخلمس مرات

وألفاظهـا  ،اا أو معنـىلفو ،الوص  بالرتك املطلق للراوي :املرتبة الرابعة

 : عنده هي

مارتوك  ،مرتوك احلاديث تارك النااس حديثاه ،مرتوك ،مرتوك احلديث

تارك  ،مرتوك احلديث حديثه موضوع ّكاذب ،احلديث ليس يسوى حديثه شيئا  

ُتارك  ،ُتارك حديثاه مارتوك احلاديث ،ترك الناس حديثه مرتوك ،الناس حديثه

ترّكات أناا  ،ترّك اه ،ديثاه وخربنااهترّكنا ح ،ترّكنا حديثه وترّكه الناس ،حديثه

مل يكن هيشء حديثه حديث ضعيف ومل يكن هيشء مرتوك  ،ترّكت حديثه ،حديثه
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 . ال يشء مرتوك احلديث ،ليس هيشء مرتوك احلديث ،احلديث

ليس هثقة ّكان ُيدث هباليا وعامة  ،ليس نو ثقة ،ليس نو هثقة ،ليس هثقة

 . مل يكن عندي ثقة ،حديثه هواطيل

 ،ليس حديثاه هيشاء ،ليس يف احلديث هيشء ،ليس نو هيشء ،ليس هيشء

 ،ال يشء ،حديثه ليس هيشء ،ليس حديثه عندي هيشء ،ليس نو يف احلديث هيشء

ليس  ،ليس يسوى فلسا   ،ليس يسوى شيئا   ،ال يسوى حديثه شيئا   ،ال يسوى شيئا  

يس ل ،ليس هيشء ليس يسوى شيئا   ،مل يكن هيشء ليس هيشء ،يسوى حديثه شيئا  

ال يسوى حديثه  ،ليس يسوى حديثه شيئا  ليس هيشء ،يسوى حديثه ليس هيشء

لايس  ،ليس حديثه هيشء بد ّك بنا عنه ثم ترّكناه ليس نو هيشء ،شيئا  ليس هيشء

ن األحاديث ،هيشء وبد سمعت منه ثم مزب ه  ،ليس هيشء خربنا حديثه ّكان ُيَلقب

 يس هيشاء خربناا حديثاه لا ،ليس هيشء خربنا حديثه وترّكنا حديثه مناذ دنار

 ليس يسوى حديثاه شايئا  خربناا حديثاه سامعت مناه ثام  ،منذ دنر من الدنر

 . ترّكناه

 ،ليس هيشء ال يك ب عنه ،ليس هيشء يسقط حديثه ،ليس هيشء ليس هثقة

لايس  ،ليس يسوى حديثه شيئا  أحاديث هواطيال ،ليس هيشء وال يك ب حديثه

ليس هيشء ُيدث  ،وى شيئا  ال يروى عنهال يس ،حديثه هيشء ال أروي عنه شيئا  

 . أحاديث مناّكه ليس هلا أصل

يرّكااب  ،يّسااق األحاديااث أو ي لقطهااا أو ي لقفهااا ،أسااقطوا حديثااه



 اإلمام أحمدالجرح والتعديل عند 
 

74 

 . ال يشء مرتوك احلديث ،ليس هيشء مرتوك احلديث ،احلديث

ليس هثقة ّكان ُيدث هباليا وعامة  ،ليس نو ثقة ،ليس نو هثقة ،ليس هثقة

 . مل يكن عندي ثقة ،حديثه هواطيل

 ،ليس حديثاه هيشاء ،ليس يف احلديث هيشء ،ليس نو هيشء ،ليس هيشء

 ،ال يشء ،حديثه ليس هيشء ،ليس حديثه عندي هيشء ،ليس نو يف احلديث هيشء

ليس  ،ليس يسوى فلسا   ،ليس يسوى شيئا   ،ال يسوى حديثه شيئا   ،ال يسوى شيئا  

يس ل ،ليس هيشء ليس يسوى شيئا   ،مل يكن هيشء ليس هيشء ،يسوى حديثه شيئا  

ال يسوى حديثه  ،ليس يسوى حديثه شيئا  ليس هيشء ،يسوى حديثه ليس هيشء

لايس  ،ليس حديثه هيشء بد ّك بنا عنه ثم ترّكناه ليس نو هيشء ،شيئا  ليس هيشء

ن األحاديث ،هيشء وبد سمعت منه ثم مزب ه  ،ليس هيشء خربنا حديثه ّكان ُيَلقب

 يس هيشاء خربناا حديثاه لا ،ليس هيشء خربنا حديثه وترّكنا حديثه مناذ دنار

 ليس يسوى حديثاه شايئا  خربناا حديثاه سامعت مناه ثام  ،منذ دنر من الدنر

 . ترّكناه

 ،ليس هيشء ال يك ب عنه ،ليس هيشء يسقط حديثه ،ليس هيشء ليس هثقة

لايس  ،ليس يسوى حديثه شيئا  أحاديث هواطيال ،ليس هيشء وال يك ب حديثه

ليس هيشء ُيدث  ،وى شيئا  ال يروى عنهال يس ،حديثه هيشء ال أروي عنه شيئا  

 . أحاديث مناّكه ليس هلا أصل

يرّكااب  ،يّسااق األحاديااث أو ي لقطهااا أو ي لقفهااا ،أسااقطوا حديثااه

181

 الجرح والتعديل عند اإلمام أحمد

75 

 . ّكان يقلب األحاديث ُيلقي حديث فالن عىل فالن ،(1)األسانيد

 ،أحاديثاه ّكلهاا موضاوعة منااّكه ،أحاديثه أحاديث هواطيل ليس هيشاء

منكار احلاديث أحاديثاه  ،أحاديثه موضاوعة ،وعة ّكذبأحاديثه أحاديث موض

ماا أرى  ،حديثه حديث منكار أحاديثاه موضاوعة ،موضوعة وال يك ب حديثه

خربناا  ،خربات حديثاه مناذ دنار ،ذاك عجب جييئ  هالطامات ،البالء إال منه

ارضب  ا، موضاوعة :أو بالا  ارضب عىل أحاديثه ني ّكذب ،مزبنا حديثه ،حديثه

 . يثه موضوعةعىل حديثه أحاد

 لااايس علياااه  ،(3)لااايس ناااو مااان عيالناااا ،(2)ُأّف ُأّف لااايس هيشاااء

                                                
يف ترمجاة  511/ 22ترّكيب األسانيد مثل رسبة األحاديث، بال الذنبي يف سه أعالم النابالء    (1)

 اهان دخلت عاىل: سمعت فضل  يقول: بال أهو أمحد العسال: ))احلافظ حممد هن مُحيد الرازي

آف ه نذا الفعل، وإال فام أع قد فيه أناه يضاع م ناا ، : بلت. محيد ونو يرّكب األسانيد عىل امل ون

فّسبة احلديث وترّكيب األسانيد وتساوي ها أخاف ((. فالن رسق احلديث: ونذا معنى بوهلم

ة رسب: ))121/ 5سوءا  من الوضع، بال الذنبي يف تاريخ اإلسالم ووفيات املشانه واألعالم 

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

( ثبات هاخ هاخ)وعبارة ( ثقة هخ هخ)قاهل عند اإلمام أمحد عبارة نذه العبارة يف اجلرح الشديد ت  ( 2)

 . يف ال وثيق الرفيع

اس عمل اإلمام أمحد هن حنبل نذه العبارة يف رجل واحد، ونو ّكوثر هن حكايم، وباد اب بساها   ( 3)

 = من شيخه أيب ُنعيم الفضل هن ُدّكني، بال أهو طالب أمحد هن مُحيد امُلْشكاي ا ّكام يف الكامل يف
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 . (2)ذانب احلديث ،(1)بياس

مارتوك )وأّكثر عبارات ناذه املرتباة اسا عامال  عناد اإلماام أمحاد لفظاة 

ويال ذلا   ،إذ هلغت ّكل واحدة منهام الثالثاني ،(ليس هيشء)ولفظة ( احلديث

وماا تبقاى فهاو دون  ،هضع عرشاة مارة فقد وردت( ترك الناس حديثه)عبارة 

 . العرش

                                                
: باال. ليس نو من عيالنا: سألت أمحد هن حنبل عن ّكوثر؟ فقال: ))ا 127/ 7ضعفاء الرجال     =  

 ((. ليس نو من عيالنا مرتوك احلديث: ّكان أهو ُنعيم إذا مل يرو عن إنسان بال

ثياق يف ال و( ال يقايسه يف العلام أحاد)نذه اللفظة يف اجلرح النازل تقاهل عند اإلمام أمحد لفظة    (1)

 . العايل

اس عمل اإلمام أمحد نذه العبارة يف رجل واحد، ونو هكه هن معروف األسدي، ّكام يف رواياة،   ( 2)

وناذا الرجال باد ((. ما أرى هاه هأساا  : ))لكن روى عدد من ّكبار تالمذة اإلمام أمحد بوله فيه

ُرماي : ))ا 151/ 17امل عّدله أّكثر األئمة، ومل جيرحه إال اهن املبارك هقوله ا ّكام يف هتذيب الكا

فال أدري، نل اخ لف رأي أمحد فيه يف هع  األوبات؟ أم أنه وصفه هذل  لقلة حديثاه ((. هه

وهكه هن معاروف لايس : ))111/ 1مع وجود يشء من النكارة فيه، بال اهن عدي يف الكامل 

، أم أنه ((كر جدا  ونو بليل الروايات، وأرجو أنه ال هأس هه، وليس حديثه هاملن... هكثه الرواية

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 

روح هان : سمعت علياا  يقاول(: ))211)سؤاالت حممد هن عثامن هن أيب شيبة لعل هن املديني 

 ((. يعني ضاع. أسلم ذنب حديثه

يف نذه املرتبة ألن عاماة أنال احلاديث ذّكروناا فيهاا، ومل ( ذانب احلديث)وبد أوردت لفظة 

 . ي بني يل بصد اإلمام أمحد منها، فلين به
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 : وألفاظها عنده هي ،الوص  الرصيح بالكذب :املرتبة اخلامسة

ّكاان ّكاذاها  يضاع  ،ّكذاب يضع احلاديث ،ّكذاب أّفاك ،من أّكذب الناس

ّكذاب ّكاان  ،ّكذاب خبيث يضع احلديث ،ّكان يضع احلديث ويكذب ،احلديث

 ،يشء ّكان يكذب ويضع احلديثليس حديثه ه ،يضع احلديث ترك الناس حديثه

 . خربنا حديثه منذ دنر وّكان من الكذاهني وّكان يضع احلديث

عمادا  ّكاان  ،يكذب جهاارا   ،ّكان يكذب ،ّكان ّكذوها   ،ّكان ّكذاها   ،ّكذاب

ّكذاب خربنا حديثه  ،ّكذاب يروي أحاديث موضوعة ،ّكان يضع احلديث ،يضع

 ،مناّكه ّكان ّكاذاها  خربت حديثه منذ دنر ليس هيشء حديثه أحاديث  ،مذ حني

 ،ليس هيشء ّكان يضاع احلاديث ،يكذب أحاديثه أحاديث موضوعة ليس هيشء

ال يك ب حديثاه لايس  ،ّكان يضع األحاديث الكاذهة ،ليس هيشء يضع احلديث

 . هيشء وّكان يضع احلديث

إذ  ،(ّكاذاب)وأّكثر عبارات نذه املرتبة اس عامال  عند اإلماام أمحاد لفظاة 

 . ترددت عرش مرات

 :منهج اإلمام أمحد يف اجلرح والتعديل :ملطلب الثاينا* 

وجم هاد مطلاق يف ناذا  ،وجهبذ هصاه ،الش  أن اإلمام أمحد نابد هارع

وياا لمس  .ومنهجياة دبيقاة ،وخاربة واساعة ،يصادر عان علام ثاباب ،الفان

 والطريقااة  ،املساا عر  ألبوالااه يف اجلاارح وال عااديل تلاا  املنهجيااة القويمااة

 . اجلامعة
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ومل  ،الـذي مل ُحـّده اجل ئيـة ،وهو املنهج األغلبي ، منهجه العامفمن معامل

 : ُتَقيِده النسبية

 :أن أحكامه عىل الرواة تدور بني احلكم املطلق واحلكم املقيـد أو اخلـاص

فأما احلكم املطلق فهو الذي اع مدته أساساا  يف اخ يااري  ،وّكالما واسع عنده

ّكأن  ،ألنه هعيد عن النسبية واخلصوص ،أللفا  اإلمام أمحد يف اجلرح وال عديل

يكون هه  أو أرجو أن ال ،أو ليس هه هأس ،أو ثقة ،أو ثقة ثقة ،فالن نسي  وحده :يقول

و مارتوك أ ،أو مطاروح احلاديث ،أو ضاعيف احلاديث ،أو لايس هاذاك ،هأس

 . فمثل نذه األحكام ال خت ص هجانب دون آخر .أو ّكذاب ،احلديث

 وهاملفارباة  ،وأما احلكم املقياد أو اخلااص فيكاون هاملوازناة هاني الارواة

 ويف ّكاال احلاالني يكاون األمار باائام  عاىل النسابية  ،هني حديث الراوي الواحد

 . ال الكلية

 : مثل ،فاحلكم اخلاص هاملقارنة هني الرواة

سامعت )) :بال عل هان ساعيد النبَساوي :ِذّْكره أثبت الناس يف هلد معني

 . (1)((أثبت أنل الكوفة ا (يعني اهن املع مر)ا  منصور :أمحد هن حنبل يقول

سامعت )) :بال أهو داود السجسا اي :وِذّْكره أثبت الناس يف شيخ معني

وباد  .(2)((ن ُجاري اهن ُعيينة ثم اها :أثبت الناس يف عمرو هن دينار :أمحد يقول
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 . (1)ي وسع يف ذّكر مراتب أصباب هع  األئمة الكبار ّكالزنري مثال  

وبال أمحد )) :بال أهو القاسم البغوي :ومقارن ه هني راويني عن شيخ معني

أثبت يف حديث ُييى هان أيب ّكثاه  ا (يعني اهن عبد الرمحن)ا  شيبان :هن حنبلا

 . (2)((من األوزاعي

امللا   أشعث هن عبد)) :بال الفضل هن زياد عن أمحد :يبنيومقارن ه هني َسمِ 

وال يعني هبذا تعديل اهن َسّوار ألنه ضعيف عند  .(3)((أثبت من أشعث هن َسّوار

 . أمحد والنقاد

باال الفضال هان  :وترجيبه هني راويني عن شيخ معنّي ّكل هام ُي ص هاه

أماا يف العادد  :فقاال ؟من ُتقدم من أصباب شعبة :وسألت أها عبد اهلل)) :زياد

 ،ولكن ّكان ُيياى هان ساعيد أثبات ،صبب ه عرشين سنة :بال ،والكثرة فُغنْدر

 . (4)((وّكان ُغندر صبيح الك اب

بال صالح هن أمحد هن حنبل  :ومقارن ه حال الرواة عن شيخ هني هلد وآخر

ألنه  ،يزيد هن نارون من سمع منه هواسط نو أصح ممن سمع هبغداد)) :عن أهيه

 . (5)((هواسط ُيَلّقن فهجع إىل ما يف الك بّكان 
                                                

 (. 1510)ينظر العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل   ( 1)

 . 020/ 1معجم الصباهة   ( 2)

 . 265/ 1رواه الَفَسوي يف املعرفة وال اريخ    (3)

 . 111/ 1رواه الَفَسوي يف املصدر الساهق    (4)

 (. 2615)مسائل اإلمام أمحد الهنه صالح    (5)
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وسيأيت احلديث عنه عناد  :ومقارن ه حال الرواة عن شيخ هني زمن وآخر

 . الكالم عىل االخ الط إن شاء اهلل تعاىل

 : مثل ،وأما احلكم اخلاص هاملفاربة هني حديث الراوي الواحد

سمعت أمحد )) :بال أهو داود السجس اي :متييزه هني حفظ الراوي وّك اهه

وماا ّكاان مان  ،ما ّكان من حفظه ففيه ختليط :بال ؟عبد األعىل السامي :بيل له

 . (1)((وّكان ُيفظ حديث يونس مثل سورة من القرآن ،ّك اب فال هأس هه

مطار  :باال أيب)) :بال عباد اهلل هان أمحاد :تضعيفه الراوي يف شيخ معني

 . (2)((الوراق يف عطاء ضعيف احلديث

سمعت أمحاد )) :بال أمحد هن أيب ُييى :ي يف هلد دون آخرتضعيفه الراو

روى  وماا ،إسامعيل هن َعيّاش ما روى عن الشاميني فهو صابيح :هن حنبل يقولا

 . (3)((يغلط ،عن أنل املدينة وأنل العراق ففيه ضعف

 :باال أهاو هكار األثارم :تليينه الراوي عن شيخ معني يف مكان دون آخار

همكاة  ا (يعناي الثاوري)اا  ع عبد الارزاق مان سافيانسام :بال أهو عبد اهلل))

ّكاان  ،فاذاك صابيح جادا   ا أرى أماىل علايهما  فأما سامعه هاليمن ،مضطرب

 . (4)((القايض يك ب وّكانوا ُيَصِبُبون

                                                
 (. 501)مام أمحد سؤاالت أيب داود لإل  ( 1)

 (. 1116)وشبهه يف (. 2201)العلل ومعرفة الرجال عن أمحد    (2)

 . 171/ 21رواه اهن عدي يف الكامل يف ضعفاء الرجال   ( 3)

 (. 1)سؤاالت األثرم ألمحد    (4)
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وسيأيت إن شاء اهلل تعاىل عند احلاديث  :تضعيفه الراوي يف زمن دون آخر

 . عن االخ الط

ويف مواضع  :ي بكالمه هو النابع من اجتهادهأنه يف الغالب حيكم عىل الراو

فمن شيوخه  ،وّكثها  ما جيمع هني األمرين ،وفهة يذّكر أبوال شيوخه فمن فوبهم

ُييى القطان واهن مهدي ووّكياع هان اجلاراح واهان  :الذين أّكثر نقل أحكامهم

ثر ّكام أّك .وغهنم ،وُنشيم هن َهشه ،ثم إسامعيل هن ُعَليّة ،عيينة وعفان هن مسلم

من رواية اجلرح وال عديل عن طبقة شيوخ شيوخه ّكشعبة والثوري ومال  هان 

ال يقِلد أحادا  مانهم  ،لكنه يف ذل  ،هل بد يروي عن طبقة أعىل .وغهنم ،أنس

 . من غه هرنان

وناذا واضاح مان ّكثارة  :وأنه يتفنن يف اختيار عبارات اجلرح والتعديل

مان ناذا ال فانن اخ يااره للعباارات و .إذ هلغت العرشات يف ّكل مرتبة ،ألفاظه

 ،وَّكيِس ،وهخ هخ هخ ،ّكنَِسي  وحده ،النادرة والقليلة االس عامل يف أّكثر املراتب

 ،ومل يكن من النقد اجلياد ،وليس له حالوة ،وال يشبه القراء ،وما أعلم إال خها  

وأف أف لايس  ،ولايس علياه بيااس ،وليس نو من عيالنا ،وّكذا وّكذا ،وَفْسل

هال اب ابس  ،وبد اس فاد هع  نذه العبارات من شيوخه أو من فاوبهم .هيشء

 . هعضها من لسان النبوة

ُيَسِوي  وال :ومنهم من ُُيدر ،وأن الععفاء منهم من ُيكتب حديثهم لالعتبار

باد  :باال ؟فالضعفاء :بيل له)) :بال إسباق هن إهرانيم هن نانئ ،هني الفريقني
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 :ويف رواية امليموي عنه .(1)((ر هالك اب عنهم هأسا  ّكأنه مل ي .ُُي اج إليهم يف وبت

فأما أن يكون حجة  ،إنام نك ب حديثه نع ربه ،عمرو هن شعيب له أشياء مناّكه))

 :عناه ا صاحب أيب ُعبيد القاسم هن َساالّما  ويف رواية أمحد هن القاسم .(2)((فال

إنام  ،ار واالس داللوما أّك ب حديثه إال لالع ب ،اهن هليعة ما ّكان حديثه هذاك))

ال أناه حجاة إذا  ،بد أّك ب حديث الرجل ّكأي أس دل هه مع حديث غهه يشده

 . (3)((انفرد

والذي ي باني مان )) :وأوضح اهن رجب منه  اإلمام أمحد يف ذل  فقال

والذين ّكثار خطاؤنم  ،أنه يرتك الرواية عن امل همني ،عمل اإلمام أمحد وّكالمه

 ،مثل من يف حفظاه يشء ،عمن دو م يف الضعف وُيدث ،للغفلة وسوء احلفظ

 . (4)((وُي لف الناس يف تضعيفه وتوثيقه

 ،ونبونا ويقبل اإلمام أمحد حديث هع  امللينني إذا ّكان يف فضائل األعامل

يعناي )اا  ِرْشِدين :بال يل أهو عبد اهلل)) :بال أهو احلسن امليموي ،ال يف األحكام

 . (5)((اديث الِرباقليس هه هأس يف األح ا (اهن سعد

                                                
 (. 2116)مسائل اإلمام أمحد إلسباق هن إهرانيم هن نانئ   ( 1)

 . 112/ 0أخرجه العقيل يف الضعفاء    (2)

وذي . 015/ 2رشح علل الرتمذي الهن رجب    (3) وينظر العلل ومعرفة الرجال عان أمحاد للماريل

(75 .) 

 . 016/ 2رشح علل الرتمذي    (4)

 = 11/ 1ويف تاريخ مدينة السالم للخطيب (. 112)العلل ومعرفة الرجال عن أمحد للميموي    (5)
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إن قّل حديثه جداا  ،وأنه من الصعوبة اجل م بحال الراوي أو إطالق توثيقه

ألن نقاد الرجاال مبناي عاىل َسارْب أحااديثهم  :أو كان ل يروي إل عن ضعي 

يعني ) اسألت أيب عن أيب نُص )) :بال عبد اهلل هن أمحد ،همقارن ها هأحاديث أبرا م

نذا شيخ روى عناه سافيان الثاوري واهان عييناة واهان  :بال ا (الضبي الكويف

 ؟ّكياف حديثاه :بلت ،ونو شيخ بديم ،واسمه عبد اهلل هن عبد الرمحن ،ُفضيل

لكنه وثقه يف موضع آخر  .(1)((إنام يعرف الرجل هكثرة حديثه ،وأي  حديثه :بال

 :الهلغني عن أمحد هن حنبل أنه با)) :وبال أهو زرعة الرازي .(2)فكأنه عرفه هعد

ولاو  ،ومل يكن عنده إال حديث أهيه ،ال هأس هه ا (يعني النوفل)ا  ُييى هن يزيد

ساأل ه عان )) :وبال عبد اهلل هن أمحاد .(3)((ّكان عنده غه حديث أهيه ل بني أمره

ُيروى عناه حاديثان أو  ،وّكم ُيروى عنه :فقال ؟نو ثقة :فقلت... ُعقبة هن ُعبيد

سأل ه عن األشعث والنعامن وسعيد هني أيب )) :وذيوبال أهو هكر املريل  .(4)((ثالثة

 ا (يعني اهن أيب خالاد)ا  بد روى إسامعيل :وبال .سعيد ال أعرفه :فقال ؟خالد

                                                
سمعت عبد اهلل هن أمحد ا وساأله رجال عان حمماد هان : ))بال هسنده إىل أيب العباس هن ُعْقدة=        

مل يكن ُي   هاه يف : َُيْ   هه؟ بال: بيل له... ّكان أيب ي  بع حديثه ويك به ّكثها  : إسباق؟ ا فقال

 ((. السنن

 (. 1610)العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل    (1)

 (. 1615)ينظر املصدر الساهق    (2)

 . 211/ 1واه اهن أيب حاتم يف اجلرح وال عديل ر   (3)

 (. 1125)العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل    (4)
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إناام روى عانهم  ،ليس هبم هاأس :بال ؟ّكيف نم :بلت .عن النعامن واألشعث

 . (1)((حديثا  أو حديثني

مـع ككـره  ،احلالوجمهول  ،جمهول العني :وأن املجهول عنده عىل قسمني

فهو يف األصل من مل يارو عناه  :أما جمهول العني :بعض التفاصيل يف أمر اجلهالة

أو ما أعلام روى عناه غاه  ،أو ال يعرف ،ال أعرفه :ويعرِب عنه هقوله ،إال واحد

حادثني أيب )) :بال عبد اهلل هن أمحد .ونبو ذل  ،جمهول :ورهام عرب هلفظ ،فالن

ناذا  :باال أيب .حدثنا حصني هن عبد الرمحن :ث بالحدثنا حفص هن غيا :بال

 . (2)((مل يرو عنه غه حفص... رجل آخر ال يعرف

وترتفع جهالة العني عند أمحد وتثبت العدالة إذا َعَرف الراوي هالثقة مان 

سمعت )) :بال عبد اهلل هن أمحد ،ولو مل يرو عنه إال واحد ،خالل فبص حديثه

ما سمعت أحادا  حادث عناه  ،ّيال ثقة صالح احلديثَسْلم هن أيب الذب  :أيب يقول

 . (3)((غه مع مر

ّكام ترتفع عنده جهالة عاني الاراوي وتثبات عدال اه إذا روى عناه أحاد 

بال  ،ّكامل  والقطان واهن مهدي ،اجلهاهذة الذين ال يروون عادة إال عن الثقات

عرف فهو مال  هن أنس إذا روى عن رجل ال يُ )) :أهو زرعة الدمشقي عن أمحد

                                                
 (. 211)العلل ومعرفة الرجال عن أمحد للمروذي   ( 1)

 (. 011)العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل    (2)

 (. 1015) العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل   (3)
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الارمحن  إذا روى ُييى أو عبد :بلت ألمحد)) :وبال أهو داود السجس اي .(1)((حجة

 :وبال األثرم .(2)((ُي   هبديثه :بال ؟ُي   هبديثه ،هن مهدي عن رجل جمهولا

إذا حدث عبد الرمحن هن مهدي عن رجل فهاو  :سمعت أمحد هن حنبل يقول))

 . (3)((حجة

 ،مل ي بني حالاه ممان روى عناه عادالن فاأّكثرفهو من  :وأما جمهول احلال

 ،لايس ُيعارف :ومنهاا ،ال أعرفاه :ويعرِب اإلمام أمحد عنه هألفا  ّكثهة أشاهرنا

 . ونبونا

 أو  ،أو ال أدري َمان ناو ،ال أعرفاه :وّكثها  ما يس عمل اإلمام أمحد عبارة

اهان أيب  ّكام فّس ،فيمن مل ُيرب أمره ومل يكشف حاله ،ونبونا ،ال أدري َمن نذا

سألت أمحد عن  :أخربنا حرب هن إسامعيل فيام ّك ب إيّل بال)) :حاتم ذل  هقوله

 . (4)((ا يعني ما أعرف حقيقة أمرها  ما أعرفه :أظنه بال ؟متام هن نجيح

                                                
وبال إساباق هان إهارانيم هان ناانئ يف مساائله اإلماام أمحاد . 077/ 2رشح علل الرتمذي    (1)

ما روى مال  عن أحد إال ونو ثقة، ّكل من روى عنه مال  فهاو : وسمع ه يقول(: ))1067)

 ((. ثقة

 (. 207)سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد    (2)

وباال أهاو داود السجسا اي يف ساؤاالته . 527/ 22لساالم أخرجه اخلطيب يف تاريخ مدينة ا   (3)

الارمحن  أهان هن خالد شيخ هُصي ال هأس هاه، ّكاان عباد: سمعت أمحد بال(: ))510)لإلمام أمحد 

 ((. ُيدث عنه، وّكان ال ُيدث إال عن ثقة

 . 2111/ 0وتنظر مسائل حرب . 115/ 1اجلرح وال عديل    (4)
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فكان يقبل  :رغم بغعه للبدع ،وأن حكمه عىل املبتدعة قائم عىل العتدال

وال ُيا   هرواياة  ،رجئاة ونباونمرواية غه الداعية من الشيعة والقدرياة وامل

  ؟عمان نك اب العلام :سائل أمحاد هان حنبال)) :بال احلسني هن منصور ،الداعية

 أو ّكاذاب فإناه  ،صاحب نوى يدعو إلياه :عن الناس ّكلهم إال عن ثالثة :فقال

وباال  .(1)((أو عن رجل يغلط فهد عليه فاال يقبال ،ال يك ب عنه بليل وال ّكثه

 ماا تقاول يف أصاباب احلاديث ياأتون الشايخ  :بلت أليب)) :عبد اهلل هن أمحد

 أينبغاي أن أساكت  ؟لعله يكون مرجئا  أو شيعيا  أو فيه يشء من خاالف السانة

 إن ّكاان يادعو إىل هدعاة وناو إماام فيهاا  :باال ؟فال أحذر عنه أم أحاذر عناه

 نبان)) :وبال إهرانيم احلريب عن أمحاد .(2)((حتذر عنه ،نعم :بال .ويدعو إليها

 وباال  .(3)((لو ف شت أنل البُصاة وجادت ثلاثهم بدرياة ،نبدث عن القدرية

إذا مل يكان  :باال ؟يك اب عان القادري :بلات ألمحاد)) :أهو داود السجس اي

  :ساألت أمحاد هان حنبال)) :وبال حممد هن عبد العزياز األَهِيْاَوردي .(4)((داعيا  

  .(5)((يكان داعياا  يك اب عناه إذا مل  ،نعام :باال ؟أيك ب عن املرجئ والقادري

اح ملااوا املرجئااة يف  :ساامعت أمحااد يقااول)) :وبااال أهااو داود السجساا اي
                                                

 . 111/ 2 الكفاية يف معرفة أصول علم الرواية أخرجه اخلطيب البغدادي يف   (1)

 (. 2512)مسائل أمحد هن حنبل الهنه عبد اهلل    (2)

 . 215/ 21أخرجه اخلطيب يف تاريخ مدينة السالم    (3)

 (. 205)سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد    (4)

 . 015/ 2أخرجه اخلطيب يف الكفاية    (5)
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وّكان أهو عبد اهلل ُيدث عن املرجائ إذا مل يكان )) :وبال املروذي .(1)((احلديث

 . (2)((داعية أو خماصام  

 : واألمثلة عىل نذا ّكثهة

 :فقاال ؟َهِذيماةسأل ه عن عل هان )) :بال عبد اهلل هن أمحد :ففي امل شيعة

أيب  ساألت)) :وبال عبد اهلل أيضاا   .(3)((ولكن ّكان رأسا  يف ال شيع ،صالح احلديث

إال أنه  ،حديثه حديث رجل َّكيِس ،ثقة صالح احلديث :فقال ؟عن فِْطر هن خليفة

 . (5)((فِْطر ّكان يغل يف ال شيع)) :ووصفه يف رواية أيب طالب هقوله .(4)((ي شيع

 ،وغهماترك رواية غالة الرافضة الذين يسبون الشيخني  لكن اإلمام أمحد

حساني  :اهلل بلت أليب عبد)) :بال األثرم ،أو يروون ما ُيفرتى عليهم من مثالب

 احلديث مل يكن عندي ممن يكذب يف :فقال يل ا، ّكاملنكر لذل ا  ؟األشقر حتدث عنه

 ،ث يف أيب هكر وعمرَحدّ  :فقال له العباس هن عبد العظيم ا، وذّكر عنه ال شيعا 

ما نذا هأنل  :فقال ،صنّف هاها  فيه معايب أيب هكر وعمر ،يا أها عبد اهلل :فقلت له

ساألت )) :وبال مهنا هن ُيياى .(6)((ما نو هأنل أن ُيدث عنه... أن ُُيدث عنه

                                                
 (. 206)محد سؤاالت أيب داود لإلمام أ   (1)

 (. 120)العلل ومعرفة الرجال عن أمحد للمروذي    (2)

 (. 1111)العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل   ( 3)

 (. 110)املصدر الساهق    (4)

 . 275/ 1املعرفة وال اريخ    (5)

 . 161/ 2أخرجه العقيل يف الضعفاء   ( 6)
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ّكاام  :بال ؟فكيف نو :فقلت ،ّكويف :فقال ،أمحد عن ُعبيد اهلل هن موسى الَعبْع

 :بلات .ال ُيعجبني أن أحِدث عنه :بال ؟ّكيف نو يا أها عبد اهلل :بلت !.شاء اهلل

 . (1)((ملسو هيلع هللا ىلصُيدث هأحاديث فيها َتنَّقص ألصباب رسول اهلل  :بال ؟مل

زّكرياا هان  ،ثقاة... سايف :بال أيب)) :بال عبد اهلل هن أمحد :ويف القدرية

بدرياة أصباب اهن أيب َنِجايح  ،وإهرانيم هن نافع ثقة... ِشبل ثقة ،إسباق ثقة

وبال  .(2)((ال أدري ،إال أن يكون شبل ،ولكن ليسوا نم أصباب ّكالم ،عام هم

إال أناه ّكاان يارى  ،إساباق هان حاازم شايخ ثقاة :بال أيب)) :صالح هن أمحد

سامعت  ،يا أها عبد اهلل :بيل ألمحد هن حنبل)) :وبال إهرانيم احلريب .(3)((القدر

ولاو ّكاان  ،مل أره داعياة :بال ؟لقدريا ا (يعني عمرو هن اهليثم)ا  من أيب َبَطن

ما ّكان عمرو هن عبياد  :وسمع ه يقول)) :وبال امليموي .(4)((داعية مل أسمع منه

اهلل  وسمعت أها عباد)) :وبال إسباق هن إهرانيم هن نانئ .(5)((هأنل أن ُيدث عنه

 . (6)((وأوهلم يف االع زال ،ّكان عمرو هن عبيد رأس املع زلة :يقول

                                                
 (. 117)أخرجه أهو هكر اخلالل يف السنة    (1)

وينظر سؤاالت أيب داود لإلماام أمحاد (. 5211)العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل    (2)

(111 .) 

 (. 2211)مسائل اإلمام أمحد الهنه صالح    (3)

 . 015/ 2أخرجه اخلطيب يف الكفاية    (4)

 (. 521)العلل ومعرفة الرجال عن أمحد للميموي    (5)

 (. 1167)مام أمحد هن حنبل إلسباق هن إهرانيم هن نانئ مسائل اإل   (6)
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(111 .) 
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عثامن هان غيااث  :سمعت أيب يقول)) :بال عبد اهلل هن أمحد :ةويف املرجئ

 :وباال امليماوي عان أمحاد .(1)((إال أناه ّكاان مرجئاا   ،ثبت احلاديث ،ثقة ثبت

وباال  .(2)((وّكان ثقة يف حديثه ضااهطا   ،وعلقمة هن َمْرَثد ّكان ي هم هاإلرجاء))
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 :فقاال ؟وأهاو معاوياة ،يا أها عبد اهلل :فقيل له .مل أرو عنه لإلرجاء ،ترّك ه :فقال

 سألت أمحد هن حنبل عن حممد هن أهان)) :وبال أهو طالب .(3)((شباهة ّكان داعية

فارتك  ،وّكان رئيسا  من رؤسائهم ،ّكان يقول هاإلرجاء :فقال ا (يعني الكويف)ا 

سامعت أمحاد هان )) :وبال أمحد هن أيب ُيياى .(4)((ذل الناس حديثه من أجل 

وّكان فيه غلو  ،ال هأس هه :حنبل يقول يف عبد املجيد هن عبد العزيز هن أيب رواد

 . (5)((يف اإلرجاء

وعّلال  ،فام سبق يؤّكد تفريق اإلمام أمحد هني الداعية لبدع ه وغه الداعية

 منعوا أن ُيك ب عن الادعاة إنام)) :اخلطيب البغدادي ترك حديث الداعية هقوله

 . (6)((خوفا  أن حتملهم الدعوة إىل البدعة والرتغيب فيها عىل وضع ما ُيّسنها

                                                
 (. 2111)العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل    (1)

 (. 061)العلل ومعرفة الرجال عن أمحد للميموي    (2)

 . 72/ 5أخرجه اهن عدي يف الكامل يف ضعفاء الرجال    (3)

 . 117ا  116/ 7املصدر الساهق    (4)

 . 17/ 7أخرجه اهن عدي يف الكامل يف ضعفاء الرجال    (5)

 . 016/ 2الكفاية    (6)
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وأما من رنب اإلمام أمحد حديثهم من رؤساء املب دعة فإنام ناو لكاو م 

ذوا رؤساء ،دعاة  . ولو مل يكونوا دعاة ملا اختيل

فكان ُيذر  ،اش د مع اجلهمية ومل يش د اإلمام أمحد مع أحد من املب دعة ّكام

لذا مل يفرق هني داعية وغه  ،ولعله اع رب هدع هم غليظة ،وال يروي عنهم ،منهم

ومل نقف له عىل نص يف اجلهمي أنه يروي عناه )) :بال اهن رجب احلنبل ،داعية

 ومن األمثلة عىل ذلا   .(1)((هل ّكالمه فيه عام أنه ال ُيروى عنه ،إذا مل يكن داعيا  

 ؟سألت أيب عن احلكم هن عبد اهلل أيب مطيع البلخاي)) :باله عبد اهلل هن أمحدما 

هل إنه  .(2)((ال ُيروى عنه يشء ،ونذا ّكالم جهم... ال ينبغي أن ُيروى عنه :فقال

هالغ يف الشدة عندما ترك الرواية عن هع  ّكبار األئمة أل م أجاهوا يف حمنة خلق 

أمحاد  ّكان :سمعت أها زرعة يقول)) :ل الرَبْذعيبا ،القرآن مع أ م فعلونا خائفني

ورأيت يف ّك اهه  ،هن حنبل ال يرى الك اهة عن عل هن اجلعد وال سعيد هن سليامنا

وال يرى الك اهة عن أيب نُص ال امر وال عن أيب معمر وال ُيياى  ،مرضوها  عليهام

 . (3)((وال أحد ممن ام بن فأجاب ،هن معنيا

 . (4)يف ال شديد هبقهم أصباب الرأي وممن هالغ اإلمام أمحد
                                                

 . 051/ 2رشح علل الرتمذي    (1)

 (. 5002)العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل   ( 2)

 . 517ا  516/ 1سؤاالت الربذعي أليب زرعة الرازي    (3)

، ومسائل اإلماام أمحاد هان حنبال (5001)ه عبد اهلل ينظر العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهن  ( 4)

 . 077/ 7، والكامل يف ضعفاء الرجال (1011)و( 2101)إلسباق هن إهرانيم هن نانئ 
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 . (1)وُيشار إىل أنه هالغ أيضا  فيمن ويل للسالطني والقضاة أو َتبَِعهم

ورأى اإلمام أمحد أن من ُعرف هسف  الدماء ظلام  مان امللاوك واألماراء 

  .(2)والوالة وغهنم ال ينبغي ألحد أن يك ب حديثهم أو يروي عنهم

ومما يوضاح رأي  :مع كراهيته للتدليس ،لسنيوكذلك اعتداله يف أمر املد

وذي وباال  .(3)((ال دليس من الريبة)) :اإلمام أمحد يف ال دليس بوله يف رواية املريل

 :فقلت له .ثقة إذا مل يدلس :فقال ؟سألت أها عبد اهلل عن ُنشيم)) :مهنّا هن ُييى

 :يف ال دليسوبال أمحد )) :وبال اهن رجب .(4)((نعم :بال ؟أو ال دليس عيب نو

ونبن ناروي  ،بد دّلس بوم ،ال :بال أمحد .نو ّكذب :بال شعبة :بيل له .أّكرنه

ّكااان شااعبة ي شاادد يف )) :وبااال اإلمااام أمحااد يف روايااة املااّروذي .(5)((عاانهم

 . (6)((ال دليس

                                                
، والعلل ومعرفة الرجال عن أمحاد (5151)ينظر العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل    (1)

الرشاعية  ، واآلداب172/ 5الم للخطياب ، وتاريخ مدينة السا(116)، (110)، (22)للمروذي 

ويقاهل هالعلل ومعرفة الرجاال عان أمحاد الهناه عباد اهلل . 176/ 0واملِنَح املرعية الهن ُمفلح 

(161 .) 

 (. 115)و( 112)ينظر السنة أليب هكر اخلاَّلل   ( 2)

 (. 01)العلل ومعرفة الرجال عن أمحد للمروذي    (3)

د هبر الدم فيمن تكلم في   (4) ه اإلمام أمحد همدح أو ذم ليوسف هن عباد اهلاادي امللقاب هااهن املِارْبَ

(2211 .) 

 . 511/ 1رشح علل الرتمذي   ( 5)

 (. 06)العلل ومعرفة الرجال عن أمحد للمروذي   ( 6)
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 ،لكنه ال يؤثر عنده يف ثقاة الاراوي ،فهذا يدل عىل ّكرانية أمحد لل دليس

ّكاام يادل عاىل أن مان ضاعف الاراوي  ،من الرواياتوإن ّكان مؤثرا  فيام دّلس 

 . هال دليس فقد تشدد

وبد أشار اإلمام أمحد ضمن نقده للرجال إىل أبسام ال دليس وهع  أنواع 

 : وأملع إىل حكم رواية املدلس ،ونبّه عىل املكثرين من ال دليس ،نذه األبسام

وأن  ا، ديعني تدليس اإلسناا  فقد وصف حممد هن إسباق هكثرة ال دليس

وأن ّك اب تلميذه إهرانيم هن  ،(1)ما رواه هصيغة االتصال الُصُية نو املعّول عليه

تقول  ما :بلت أليب عبد اهلل)) :بال األثرم ،سعد عنه فيه فصل هني السامع وال دليس

 :بال فكان أحسن حديثه عندي ما ،نو ّكثه ال دليس جدا   :بال ؟يف حممد هن إسباق

إال أن  ،ّكان اهن إسباق يدِلس)) :وبال املروذي عن أمحد .(2)((أخربي وسمعت

 :وإذا مل يكان باال ،حادثني :إذا ّكاان ساامعا  باال ،ّك اب إهرانيم هن سعد ُيبنَِي 

 . (3)((بال

وأشار اإلمام أمحد يف ّكالمه عن تدليس ُنشيم هن َهشه إىل نوع غريب من 

يكاد  أملح إىل أن نشيام  ال ّكام ،ونو ما يسمى ه دليس العطف ،أنواع تدليس اإلسناد

وذي ،يدلس عن حصني هن عبد الرمحن ّكان يدلس تدليساا  )) :بال يف رواية املريل
                                                

ماع رشح ( 201)ينظار ساؤاالت أيب داود لإلماام أمحاد . توبف اإلمام أمحد يف نذا احلكم مرة  ( 1)

 . 510/ 1هن رجب علل الرتمذي ال

 . 211ا  210/ 7رواه اهن أيب حاتم يف اجلرح وال عديل    (2)

 (. 2)العلل ومعرفة الرجال عن أمحد للمروذي    (3)
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إذا انقطاع  ،فيذّكره يف حاديث آخار ،ورهام جاء هاحلرف الذي مل يسمعه ،وحشا  

يكااد  نشايم ال :وبال أمحد يف رواية األثرم)) :وبال اهن رجب .(1)((الكالم يوصله

 . (2)((وال يكاد يدلس عن حصني ،من حديث حصني يسقط عليه يشء

اهلل  بال عبد ،ّكام ذّكر اإلمام أمحد صورة من أشد صور تدليس الشيوخ سوءا  

 :باال أيب .نو ضعيف احلاديث :سمعت أيب ذّكر عطية العويف فقال)) :هن أمحدا

 :فيقاول وّكان يكنيه هأيب ساعيد ،هلغني أن عطية ّكان يأيت الكلبي فيأخذ عنه ال فسه

 . أي يونم أنه الصبايب أهو سعيد اخلدري ريض اهلل عنه .(3)((بال أهو سعيد

 ،وحديد زمن اختالطهم ومكانـه ،وأنه اعتنى بذكر املختلطني من الثقات

 :مع وضعه ضـواب  يف كلـك ،والتميي  بني من سمع منهم قبل الختالط وبعده

الارمحن هان عباد اهلل سعيد هن أيب َعروهة البُصي وعبد  :ومن نؤالء املخ لطني

 : املَْسعودي الكويف

وذي :فأما سعيد هن أيب َعروهة  :بلات ،وساأل ه)) :فقد بال أهو هكار املَاريل

سامعهم  ،ال :بال ؟سمعوا منه ونو خم ِلط ،سعيد هن أيب عروهة حني بدم الكوفة

ومن سمع من سعيد  :بال أيب)) :وبال عبد اهلل هن أمحد .(4)((مل يكن خم لطا   ،جيد

                                                
 (. 02)العلل ومعرفة الرجال عن أمحد للمروذي    (1)

 . 701/ 1رشح علل الرتمذي    (2)

 (. 2016)العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل    (3)

وذي   ( 4)  (. 151)العلل ومعرفة الرجال عن أمحد للمريل
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فسامعه  ا (وّكانت اهلزيمة سنة مخس وأرهعني ومئة)ا  هن أيب عروهة ببل اهلزيمةا

 ؟ّكان ساعيد اخا لط :فقلت له .ّكأن أيب ضّعفهما  ومن سمع هعد اهلزيمة ،جيد

ثام  .من سمع منه هالكوفة مثل حممد هن هرش وَعبدة فهو جيد :ثم بال .نعم :بال

 . (1)((بدم سعيد الكوفة مرتني ببل اهلزيمة :بال

 :فقاد باال أهاو احلسان امليماوي :وأما عبد الرمحن هن عبد اهلل املَْسُعودي

ومن أخذ عناه أول فهاو صاالح  ،املسعودي صالح احلديث :بال أهو عبد اهلل))

واملسعودي مان سامع مناه هاَأَخرة )) :وبال امليموي أيضا  عن أمحد .(2)((األخذ

ساامع  :سامعت أيب يقاول)) :دوبال عبد اهلل هن أمحا .(3)((يطعن يف سامعهم منه

وإناام اخا لط املساعودي  ،وأهو نعايم أيضاا   ،وّكيع من املسعودي هالكوفة بديام  

سمعت )) :وبال أيضا   .(4)((ومن سمع منه هالبُصة والكوفة فسامعه جيد ،هبغداد

وأماا  ،ّكل من سمع املسعودي هالكوفة فهو جيد مثل وّكيع وأيب نعيم :أيب يقول

إال من سامع  ،ج ومن سمع منه هبغداد ونو يف االخ الطيزيد هن نارون وحجا

 . (5)((منه هالكوفة

 . فاإلمام أمحد ّكغهه من األئمة يرى عدم ببول رواية املخ لط هعد اخ الطه

                                                
 (. 2221)، وّكذل  (16)العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل    (1)

 (. 071)العلل ومعرفة الرجال عن أمحد للميموي    (2)

 (. 111)املصدر الساهق    (3)

 (. 575)العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل   ( 4)

 (. 1221)العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل   ( 5)
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 :فقاد باال أهاو احلسان امليماوي :وأما عبد الرمحن هن عبد اهلل املَْسُعودي

ومن أخذ عناه أول فهاو صاالح  ،املسعودي صالح احلديث :بال أهو عبد اهلل))

واملسعودي مان سامع مناه هاَأَخرة )) :وبال امليموي أيضا  عن أمحد .(2)((األخذ

ساامع  :سامعت أيب يقاول)) :دوبال عبد اهلل هن أمحا .(3)((يطعن يف سامعهم منه

وإناام اخا لط املساعودي  ،وأهو نعايم أيضاا   ،وّكيع من املسعودي هالكوفة بديام  

سمعت )) :وبال أيضا   .(4)((ومن سمع منه هالبُصة والكوفة فسامعه جيد ،هبغداد

وأماا  ،ّكل من سمع املسعودي هالكوفة فهو جيد مثل وّكيع وأيب نعيم :أيب يقول

إال من سامع  ،ج ومن سمع منه هبغداد ونو يف االخ الطيزيد هن نارون وحجا

 . (5)((منه هالكوفة

 . فاإلمام أمحد ّكغهه من األئمة يرى عدم ببول رواية املخ لط هعد اخ الطه

                                                
 (. 2221)، وّكذل  (16)العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل    (1)

 (. 071)العلل ومعرفة الرجال عن أمحد للميموي    (2)

 (. 111)املصدر الساهق    (3)

 (. 575)العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل   ( 4)

 (. 1221)العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل   ( 5)
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وإن ّكانات  :وأنه راعى املسائل التي خال  فيها أهُل بعض الـبالد تـأولا 

فلم جيرح نؤالء هسبب  ،ورشهبم له ،ّكإهاحة أنل الكوفة للنبيذ ،شديدة يف نفسها

أل م فعلوا ذلا   ،هل مل يزحزح الثقة منهم عن رتب ه ،ومل يسقط عدال هم ،ذل 

أمحاد هان حنبال مان  ا (ّكذا)ا  جاريت)) :بال أهو حاتم الرازي ،تدينا  ال تفل ا  

 ،نذه زالّت هلم :فقال ا؟ وسميت له عددا  منهما  رشب النبيذ من حمدثي الكوفة

 . (1)((عدال هم وال تسقط هزالهّتم

وري بوال  لإلمام أمحد يف نذا البااب ي علاق هخلاف هان  ونقل عباس الديل

ولكن حدثني أصباهنا أ م ذّكاروا خلفاا  )) :بال الدوري ،نشام البزار املقرئ

بد ان هى إلينا علم ناذا  :فقال ؟إنه يرشب ،يا أها عبد اهلل :فقيل ،البزار عند أمحد

 . (2)((رشب أو مل يرشب ،ا الثقة األمنيعندن ا واهللا  ولكن نو ،عنه

بال أهاو داود  :وأن َبَلدّي الرجل أعرف به من غريه يف األصل وأدّق حكدا 

 :وبال املروذي .(3)((مال  أعرف هأنل هالده :سمعت أمحد يقول)) :السجس اي

 .ال أعرفه إال هام روى عنه مغهة :فقال ؟سأل ه عن َبَطن الذي روى عنه مغهة))

 .(4)((جرير أعارف هاه وهبلاده ،ال أدري :بال ؟إن جريرا  ذّكره هذّكٍر سوء :بلت

ّكان أمحد هن حنبل وُييى هن معني يقوالن يف )) :وبال عل هن احلسني هن اجلنيد

                                                
 . 16/ 1رواه اهن أيب حاتم يف اجلرح وال عديل   ( 1)

 . 176ا  175/ 1أخرجه اخلطيب البغدادي يف تاريخ مدينة السالم    (2)

 (. 211)سؤاالت أيب داود السجس اي لإلمام أمحد   ( 3)

 (. 11)عن أمحد للمروذي  العلل ومعرفة الرجال  ( 4)
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 . (1)((شيوخ الكوفيني ما يقول اهن نمه فيهم

ومن املبال أن )) :ّكام بال اهن حبان :وأنه ل َيقبل جرح الععفاء للعدول

 . (2)((العدل هكالم املجروح جُيرح

ال أعلام  :باال ؟ُعمه هن سعيد :بلت ألمحد)) :بال أهو داود الِسجس اي

تسلني عن  :بال ا (يعني عبد الغفار هن القاسم)ا  فإن أها مريم :بلت له .هه هأسا  

ح ى يكون أهو ماريم  :فقال أمحد ا، وّكان عاملا  هاملشايخ :بالا  !؟ُعمه الكذاب

 :وأما رأي اإلمام أمحد يف أيب ماريم فقاد باال األثارم .(3)((كّلم هكالمهثم ت ،ثقة

أو مان ِببَال  ،من ِببَال رأياه :أهو مريم من أين جاء ضعفه :بلت أليب عبد اهلل))

أحادياث  ،وباد حاّدث هبالياا يف عاثامن :ثام باال .من ِببَل رأياه :بال ؟حديثه

 :فقال ،هن حنبل أهو مريم ُذّكر ألمحد)) :وبال حممد هن عوف احلميص .(4)((سوء

 . (5)((وعامة حديثه هواطيل ،ّكان ُيدث هباليا يف عثامن ريض اهلل عنه ،ليس هثقة

ألنه ال يسلم أحد مان  :وأن اخلطأ اليسري من اإلمام الكبري ل يؤثر فيه أبداا 

 :باال حنبال هان إساباق ،وجّلات فياه رتب اه ،مهام عال شأنه يف العلام ،اخلطأ

                                                
 . 017/ 7، 011/ 2أخرجه اهن أيب حاتم يف اجلرح وال عديل   ( 1)

 . 661نقال  عن ندي الساري رشح صبيح البخاري الهن حجر    (2)

 (. 011)سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد    (3)

 . 150/ 0أخرجه العقيل يف الضعفاء   ( 4)

 . 50/ 6ح وال عديل أخرجه اهن أيب حاتم يف اجلر  ( 5)
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 . 017/ 7، 011/ 2أخرجه اهن أيب حاتم يف اجلرح وال عديل   ( 1)
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يعني )ا  ما رأيت أحدا  أبل خطأ من ُييى هن سعيد :هلل يقولسمعت أها عبد ا))

ومن َيْعارى مان اخلطاأ  :ثم بال أهو عبد اهلل .ولقد أخطأ يف أحاديث ا، (القطان

 . (1)((!؟وال صبيف

اهلل  بال عباد :وأنه إكا حدث عن أحد وهو حي كان كلك توثيقاا أو تعديالا له

 ،ّكان عنده ثقة حدث عنه وناو حايّكان أيب إذا ريض عن إنسان و)) :هن أمحدا

وعن نيثم هن خارجاة وأيب األحاوص  ،فبدثنا عن احلكم هن موسى ونو حي

 . (2)((ونم أحياء ،وخلف وشجاع

سألت )) :بال عبد اهلل هن أمحد :وأنه يغري حكمه عىل الراوي إكا تغري حاله

أظناه اا  ثم بال .وبت ما رأيناه مل يكن هه هأس :فقال ؟أيب عن إهرانيم هن احلكم

سئل عن )) :وبال عبد اهلل أيضا   .(3)((ا ومل َُيمدها  ّكان حديثه يزيد هعدنا :ا بال

ثم أخرج ّك اها  عن ُييى هان أيب ... ّكان شيخا  ليس هه هأس :بال ؟َدْنثَم هن ُبّران

سمعت أها عبد اهلل ُيسأل )) :وبال األثرم .(4)((مرتوك احلديث ،فرُتك حديثه ،ّكثه

ما أعلم أحدا  روى عنه غه محااد  ،ال أعرفه :بال ؟ّكيف نو ،َريبعن الزهه هن عَ 

 . (5)((أراه ال هأس هه :ثم بال .هن زيد

                                                
 . 122ا  121/ 26أخرجه اخلطيب يف تاريخ مدينة السالم   ( 1)

 (. 021)العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل   ( 2)

 (. 0121)املصدر الساهق   ( 3)

 (. 0107)املصدر الساهق   ( 4)

 (. 77)سؤاالت أيب هكر األثرم   ( 5)
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ومل  ،وأعني املـنهج الـذي مل يتصـ  بال ـمول ،وأما معامل منهجه اخلاص

  :يأخذ الطابع األغلبي املُطَِرد

يف الرجال ويظهر نذا جليا  عند مجع أبواله  :كاعتنائه كثرياا بتفسري اجلرح

واألحكام اخلاصة ال ي سبق احلديث عنها بريبا  هاام تشا مل علياه مان  .الواحد

مقارنة هني الرواة ومفاربة هني حديث الراوي الواحد ُتَقِدم يف ّكثه من األحياان 

 . تفسهات مهمة للجرح

ما ذّكره يف حمماد هان ّكثاه  :ومن تفسهات اإلمام أمحد الكثهة يف اجلرح

حممد هن ّكثاه مل يكان  :بال أيب)) :بال صالح هن أمحد ،املِِصيصة الصنعاي نزيل

 ،سمعت منه هاليمن :بال ؟ّكيف سمعت من َمْعَمر :هلغني أنه بيل له ،عندي ثقة

ذّكار أيب حمماد هان )) :وبال عبد اهلل هن أمحد .(1)((!هعث هبا إيّل إنسان من اليمن

م هعاث إىل الايمن فأخاذنا سمع من معمر ثا :ّكثه املِِصييص فضّعفه جدا  وبال

يروي  :أو بالا  نو منكر احلديث :وضّعف حديثه عن معمر جدا  وبال ،فروانا

 . (2)((ا أشياء منكرة

واستعدله بعض عبارات اجلرح والتعديل يف غري املرتبـة املقـررة  ـا عـىل 

 ،ويظهر نذا من خالل مجع أبوال اإلمام أمحد يف الرجال :امل هور عند املحدثني

  :فمن ذل  ،ارن ها هأبواله األخرى يف الرجل الواحدومق

                                                
 . 61/ 1رح وال عديل أخرجه اهن أيب حاتم يف اجل  ( 1)

 (. 5211)العلل ومعرفة الرجال عن أمحد   ( 2)
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( أحد الثقات)و( من الثقات)و( ّكان من الثقات)وّكذل   ،(الثقة) :عبارة

 . جمردة( ثقة)ّكلها أرفع عنده من لفظة 

ني أبرب عند اإلمام أمحد للفظة  ،وما شاهبها( ما أعلم إال خها  ) :وعبارة

 . نو عىل سبيل االح ياط وذّكري هلا يف املرتبة ال الية ،(ثقة)

 . وليست دو ا ،(ليس هه هأس)تساوي عنده لفظة ( ما أرى هه هأسا  ) :وعبارة

 . ال الصالح الديني ،يريد هبا ال عديل احلديثي ،جمردة( صالح) :وعبارة

ّكل واحادة مانهام  ،(مقارب احلديث)وّكذل  ( صالح احلديث) :وعبارة

 . عديلأرفع من املرتبة األخهة من مراتب ال 

بد يس عملها اإلمام أمحد فيمن يغرب عىل أبرانه ( منكر احلديث) :وعبارة

 . وإن ّكان يس عملها ّكثها  يف الضعفاء ،ولو ّكان ثقة

أو إشارته  ،وحديده ملراتب بعض عباراته يف اجلرح والتعديل ومتيي ه بينها

 ،(ال خاها  ما أعلام إ) :وبد مثلت له عند احلديث عن العبارات اآلتية :إىل كلك

ليس )و ،(يس دل هه يع رب هه)و ،(صالح)و ،(ما أرى هه هأسا  )و ،(ليس هه هأس)و

 . (نو هقوي يف احلديث

أو كان من  ،عىل من َتَكنّى بكنية معينة ـ أحياناا ـ  وإطالقه التعديل أو تغليبه

آل ّكعب هن  :وسمع ه يقول)) :بال إسباق هن إهرانيم هن نانئ :آل رجل معني

يعناي )) :بال اهن رجب مفّسا   .(1)((ّكل مروي عنه احلديث ،م ثقاتمال  ّكله
                                                

 (. 1251)مسائل اإلمام أمحد إلسباق هن إهرانيم هن نانئ   ( 1)
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وباال  .(1)((ّكل من روي عنه احلديث من أوالد ّكعب هن مال  وذري ه فهو ثقاة

إال أهاا فاروة  ،ّكل أيب فروة ثقة :بال أمحد يف رواية اهن نانئ)) :اهن رجب أيضا  

محاد عان أهياه يف مجاعاة وبال عبد اهلل هن أ .(2)((ا يعني يزيد هن سنانا  اجلزري

 . (3)((ا يعني من ّكني ه أهو حازما  ّكلهم ثقات)) :يكنون هأيب حازم

واستعدله التورية يف بعض األوقات عندما ُيسأل عن حال بعض املرتوكني 

 : ويف بعض األحيان يطلب من السائل إعفاءه من اجلواب ،والععفاء

 ا يعني عند أمحد هن حنبال ا وُذّكر عنده)) :فقد بال امليموي :فأما ال ورية

لايس هاأيب غساان  :فقاال ا (نو أهو زّكريا ُييى هان عباد احلمياد)ا  اهن احِلاّمي

سألت أمحد هن حنبل عن حممد هان معاوياة )) :وبال َسَلمة هن شبيب .(4)((هأس

وعلق عليه اهن  .(5)((نِعم الرجل ُييى هن ُييى النيساهوري :فقال يل ؟النيساهوري

فاإن حمماد هان  ،إنام ورى عن ذّكر نذا املذموم هذاك املمدوح)) :اجلوزي هقوله

لكنه ّكان جي ناب  ،وبد بدح فيه يف رواية أخرى عنه ،معاوية معدود يف الكذاهني

نبان  :فقاال ؟سأل ه عن هرش هن حرب)) :وبال املروذي .(6)((القدح يف أوبات
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 . (1)((ا وضّعفها  صيام

 :سباق هان إهارانيم هان ناانئفقد بال إ :وأما طلب اإلعفاء من السائل

ُيدث الرجل عن الضعفاء مثل عمرو هن مرزوق وعمرو هان حكاام  :بيل له))

 :بيل له .ال يعجبني أن ُيدث عن هعضهم :بال أهو عبد اهلل... وحممد هن معاوية

فيبادث  :بيال لاه .(2)إن ُييى هن ُيياى ّكاان ناافرا  مناه :بال ؟حممد هن معاوية

... باد رووا همكاة عان باوم ثقاات ،أعفني مناه :بال ؟هالصبيح من حديثهم

يعني )ا  سألت أها عبد اهلل أمحد هن حنبل)) :وبال أهو طالب .(3)((أحاديث مناّكه

ّكياف أعفيا  وأناا  :بلت ،أعفني منه :بال ا؟ (عن ُييى هن عبد احلميد احلامي

باد باال لناا  :بلات .ّكان احلسن هن الرهيع ّك ب إيّل هيشء :بال !؟أريد أن أعلم

  ،فاأملي هام علياه ،إنه جاءي فسألني عن حديثني من حديث اهن املبارك :احلسن

باد ّك اب  :باال .إنه حدثهم عن اهان املباارك هاحلاديثني :فقالوا ،ثم جاءي بوم

 . (4)((إيلّ 

ّكالماا ال يعناي أن اإلماام  ،وال ورية وطلب اإلعفاء من اجلواب أحيانا  

باال أهاو  ،نو من أهعد النااس عان ذلا  هل ،أمحد ّكان جيامل يف النقد أو ُيايب

                                                
 . 251العلل ومعرفة الرجال عن أمحد للمروذي    (1)

 مد، وال صويب مان ّك ااب هبار الادم فايمن تصبفت نذه الكلمة وال ي ببلها يف املصدر املع  ( 2)

 (. 107)تكلم فيه اإلمام أمحد همدح أو ذم 

 (. 1026ا  1021)مسائل اإلمام أمحد إلسباق هن إهرانيم هن نانئ   ( 3)

 . 012/ 21إّكامل هتذيب الكامل   ( 4)
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يعناي َوْناب هان )اا  ّكان أهو البَْخارَتي :سمعت أمحد هن حنبل يقول)) :طالب

وّكنت عند أيب عباد اهلل وجااءه رجال فساّلم ... يضع احلديث وضعا  ا  (َوْنب

ّكاان ّكاذاها   :فقال ؟ّكيف ّكان حديث أيب البَْخرَتي ،يا أها عبد اهلل :وبال... عليه

ولكن ليس  ،اهلل املس عان :بال أهو عبد اهلل ،أنا اهن عمه حلّا   :فقال .يضع احلديث

  .(1)((يف احلديث حماهاة

وتفسريه عند احلاجة ألقـوال النقـاد الـذين اعتمـد أحكـامهم يف اجلـرح 

 : سواء ّكانوا ِمن شيوخه أو َمْن فوبهم :والتعديل

ّكاان  :باال أيب)) :فقد بال عبد اهلل هن أمحاد :أما تفسهه لعبارات شيوخه

ورهاام  .سافيان عان رجال :وّكيع إذا حّدث عن سفيان عن مسلم األعور يقول

 :باال ؟مل ال يساميه :بلات .ونو مسلم ،سفيان عن أيب عبد اهلل عن جماند :بال

وذّكرنا عند ُييى هن سعيد ُعقيل هن  :بال أيب)) :وبال عبد اهلل أيضا   .(2)((يضّعفه

ُعقيل وإهرانيم هن  :فجعل يقول ،يضّعفهام فجعل ّكأنه ،خالد وإهرانيم هن سعد

 :وباال أهاو طالاب أمحاد هان مُحياد .(3)((ّكأنه يضاّعفهام !ُعقيل وإهرانيم ،سعد

ّكان أهو نعيم  :بال .ليس نو من عيالنا :فقال ؟سألت أمحد هن حنبل عن ّكوثر))

                                                
 . 000/ 1أخرجه اهن عدي يف الكامل يف ضعفاء الرجال    (1)

ّكاام ينظار نباو (. 1710)، وينظار فياه (2211)ل عن أمحد الهنه عبد اهلل العلل ومعرفة الرجا  ( 2)

جاللاة شايوخ اإلماام : )ذل  أوائل نذا الببث عند احلديث عن َوّكيع هن اجلَّراح حتت عنوان

 (. أمحد النقاد

 (. 111)، وشبهه يف (1175)العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل   ( 3)
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 . (1)((ليس نو من عيالنا مرتوك احلديث :إذا مل يرو عن إنسان بال

باال )) :فقد بال عبد اهلل هن أمحد :عبارات من فوق شيوخهوأما تفسهه ل

ّكأناه  :بلت أليب .وأهو الزهه أهو الزهه ،حدثنا أهو الزهه :وّكان أيوب يقول :أيب

وباال اهان  :ا (يعناي أهااه)ا  بال)) :وبال عبد اهلل أيضا   .(2)((نعم :بال ؟يضعفه

 :بال أيب .إال َحيَْوة ،ما وصف يل عن رجل إال وجدته دون ما وصف يل :املبارك

 . (3)((يعني يف الصالح

كثرة اسـتعدل اإلمـام أمحـد حلركـات  :ومما ُيلحق باملنهج وإن مل يكن منه

 : وقطع الكالم ،واستخدام الرموز ،واحلل  ،وكذلك التأّوه والتأف  ،اجلسد

 ،فإنه يكون عناد اجلارح وال لياني خاصاة :فأما اس عامله حلرّكات اجلسد

أو  ،أو حتريا  الارأس ،أو ال شني  هني العيناني ،اليد أو نفضهاوذل  ه بري  

  :ومن أمثلة ذل  ،ال بسم

ابَخي)) :بال عبد اهلل هن أمحد ّكأناه مل  ،فباّرك ياده ؟سأل ه عن َفْرَبد السب

وذي .(4)((يرضه ... وعرضت عىل أيب عبد اهلل ّك اها  فيه نذه األسامء)) :وبال املريل

 ،وعبد األعىل هن عبد اهلل هن أيب فروة ،هلل هن أيب َفْروةعبد احلكيم هن عبد ا :وفيه

                                                
 . 127/ 7 الكامل يف ضعفاء الرجال أخرجه اهن عدي يف  ( 1)

 (. 2115)العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل    (2)

 (. 1211)املصدر الساهق   ( 3)

 (. 0111)العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل   ( 4)
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فإنه نف   .إال إسباق ،ليس هبم هأس :فقال ،وإسباق هن عبد اهلل هن أيب فروة

 :حدثنا أهو عبد اهلل باال)) :وبال أهو احلسن امليموي .(1)((وأنكره ،وضّعفه ،يده

ّكان صدوبا  يف احلاديث  :ثم بال لنا ،حدثنا عبد احلميد هن عبد الرمحن أهو ُييى

ثم نف  يده يف  ،ال أدري :بال ا (يعني ُييى)ا  فاهنه نذا :فقلت له ...إن شاء اهلل

حاديث  :بيال أليب عباد اهلل)) :وباال أهاو طالاب .(2)((وجهي غه مرة يدفعاه

وبال عال  .(3)((ا يضعفه ،وشن  هني عينيها  بال ُخَصيْف أضعفهم... ؟ُخَصيْف

وحّرك  ،فضعفه ،سئل أمحد هن حنبل عن يزيد هن أيب زياد)) :هن سعيد النسائيا

 ؟عباد الكاريم اخلاّراز :وذّكار أليب عباد اهلل)) :وبال أهو هكر األثرم .(4)((رأسه

 . (5)((وتبسم .ذاك الذي يروي عن أيب إسباق :وبال ،فبمل عليه

وسأل ه عن الوابادي وأيب )) :فقال َحْرب الَكْرماي :وأما ال أوه وال أفف

وسأله اهناه  .(6)((آه آه :وبال .نبن هعد يف أيب البخرتي :وبال ،فزهري ؟بَْخرتيال

 . (7)((هيشء ليس ،ُأّف ُأّف )) :عبد اهلل عن القاسم هن عبد اهلل هن عمر الُعمري فقال

                                                
وذي    (1)  (. 117، 110)العلل ومعرفة الرجال عن أمحد للمريل

 (. 017)لرجال عن أمحد للميموي العلل ومعرفة ا  ( 2)

 . 275/ 1املعرفة وال اريخ   ( 3)

 . 151/ 1أخرجه اهن حبان يف املجروحني   ( 4)

 (. 16)سؤاالت أيب هكر األثرم   ( 5)

 . 2111/ 0مسائل َحْرب   ( 6)

 (. 0206)العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل    (7)
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إسباق  :ا (يعني ألمحد)ا  بيل)) :فقال أهو داود السجس اي :وأما احللف

ّكام ا  وبال اإلمام أمحد يف أيب الوليد الطيالع .(1)((إي واهلل ثقة :بال ؟األزرق ثقة

 . (2)((إي لعمري إنه لشيخ اإلسالم)) :ا يف رواية الفضل هن زياد

اهلل  بال عبد ،(ّكذا وّكذا)فإنه أّكثر من اس عامل عبارة  :وأما اس عامل الرموز

ْنجي)) :هن أمحدا  الاذي :باال عباد اهلل .نو ّكذا وّكذا :بال ؟مسلم هن خالد الزب

سأل ه عن عمار )) :وبال عبد اهلل أيضا   .(3)((ّكان ُيرك يده ،ّكذا وّكذا :يقول أيب

 ،له أحادياث منااّكه ،ناه :فقال ؟نو ضعيف :فقلت له... هن إهرانيم العبديا

 . (4)((ّكان عبد الصمد ُُيدث عنه

 :فقال عبد اهلل هن أمحاد :ا ولعله يقرتن هاإلشارة عندها  وأما بطع الكالم

بلت )) :وبال أيضا   .(5)((ثقة ا يعني هأسا  وجويرية هن أسامء ليس هه :بال أيب))

العزيز  فأيام أحب إلي  عبد :بلت .يف حديثه ّكأنه :بال ؟فيبيى هن أيب إسباق :أليب

ُييى يف  ،عبد العزيز من الثقات ،عبد العزيز أوثق حديثا  من ُييى :بال ؟أو ُييى

 . (6)((ا يعني الضعفا  حديثه هع 

                                                
 (. 101)ي لإلمام أمحد سؤاالت أيب داود السجس ا  ( 1)

 . 211/ 1أخرجه الفسوي يف املعرفة وال اريخ   ( 2)

 (. 0211)العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل   ( 3)

 (. 1100)املصدر الساهق    (4)

 (. 0611)العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل    (5)

 (. 121)عبد اهلل العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه   ( 6)
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تادل عاىل  ،معامل من منه  اإلمام أمحد هن حنبل يف اجلرح وال عديلفهذه 
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 اخلامتة

إذ ّكان إماماا  يف  ،تبوأ اإلمام أمحد هن حنبل يف نفوس املسلمني مكانا  َعليّا  

 .وتنوعات حماسانه ،عت فضاائلهواتسا ،ّكثرت مناببه ،وبدوة يف العمل ،العلم

وناو اجلارح  ،وهبثي نذا م خصص يف فرع علمي واحد من علوم نذا اإلماام

 . وال عديل

ومرجعاا   ،وإماما  حجاة ،فقد ّكان اإلمام أمحد جم هدا  مطلقا  يف نذا العلم

ّكااهن  ،عاي  األبران الناهغني يف علم احلديث والرجاال والعلال ،حافال  م ببَعا  

و ضوا هبذا العلم  ،وتعاظمت علومهم ،ف الببت فهومهم ،ملدينيمعني واهن ا

 . وصار دنر نؤالء ُيعرف هالعُص الذنبي للسنة ،ح ى أهلغوه القمة

 ،وجهاهاذة َأْلاواذ ،وتلقى اإلمام أمحد وِجيله نذا العلم عان أئماة أفاذاذ

ح ى ترساخت يف  ،واهن ُعيينة ،ووّكيع هن اجلراح ،واهن مهدي ،ّكيبيى القطان

 . وأئمة ّكاملني ،وصاروا َنَقدة هارعني ،وانصقلت هه موانبهم ،علم أذنا مال

مني  ،وال ُي لف اثنان يف ّكاون أمحاد هان حنبال أحاد أفاراد النقااد املَُقادب

 ،والورع يف املقال ،ّكام اتصف نذا اإلمام يف نقده هاالع دال ،واجلهاهذة املكثرين

وباد  .سلكي ال سانل واالع سافوجمانبا  م ،سالكا  فيه سبيل العدل واإلنصاف

إذ حرص عىل الرواية عن  ،اتسعت دائرة نقده ل شمل تُصفاته فضال  عن أبواله

 . الثقات واملقبولني دون من سوانم

وتل  املنزلة الفريدة ال ي هلغها اإلمام أمحد دفعت العرشات من تالمذتاه 
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وممن بام هذل   ،هالنجباء عىل تلقي نذا العلم عنه وحفظه وتدوينه وحتريره ونقل

وذي وأهو احلسان  أهو داود السجس اي وعبد اهلل هن أمحد هن حنبل وأهو هكر املريل

إذ َدّون ّكل واحد منهم ّك اهاا  عناه يف معرفاة الرجاال  ،امليموي وأهو هكر األثرم

ّكام ُنقلت أبوال  .وان فعوا هبا جيال  هعد جيل ،وروى الناس نذه الك ب ،والعلل

دية عن ّكثه غه نؤالء ّكإسباق هن إهرانيم هان ناانئ وَحاْرب نذا اإلمام النق

وَثّمة مجاعة من تالمذة اإلمام  .وغهنم الكثه ،الَكْرماي ومهنا هن ُييى الشامي

واش ملت توارُيهم تل  عىل جانب واسع من أحكاام  ،أمحد صنّفوا يف ال اريخ

 ،طالب أمحد هن مُحيد اإلمام أمحد الرجالية ّك اريخ أيب زرعة الدمشقي وتاريخ أيب

 . وغهما

ثم اج هد تلميذ تالمذة اإلمام أمحد ونو أهاو هكار اخلاالل يف مجاع علام 

وسامع مان  ،وغهنا من الفنون ،فقها  ورجاال  وعلال  وعقيدة :اإلمام أمحد ّكله

وّك بهاا عالياة  ،ورحال يف ناذا السابيل ،نبو مئة نفس من تالمذة اإلمام أمحد

ومما  ،لكن ضاع اليوم أّكثر نذا اجلمع ،وحّررنا ّكل حترير ،وصنّفها ّك با   ،ونازلة

 . ُفقد ّكامال  مجعه ّكالم اإلمام أمحد يف معرفة الرجال

وحرص هع  امل أخرين عىل مجع من تكلم فياه اإلماام أمحاد هجارح أو 

ثم رام ذل  هع  املعاارصين فجمعاوا  .لكن ان اب عمله بصور شديد ،تعديل

عوزنم الدبة واألناة واملنهجية وحسن ال  باع وجاودة إال أ م ّكانت تُ  ،وأّكثروا

 . ال صنيف
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اع ماد  ،وتبباره يف النقاد ،وملكانة اإلمام أمحد يف علم اجلرح وال عاديل

 ،وتالمذته مل جُيهدوا أنفساهم يف مساائلهم لاه ،وارتضونا ،األئمة هعده أحكامه

وإماما   ، النقدلو مل يكن اإلمام أمحد عندنم حجة يف ،وتدوين أبواله يف توارُيهم

وأما من هعد نؤالء ال المذة فإن ّك بهم اليوم شاندة  .يق دى يف اجلرح وال عديل

وذل  هام شابنونا مان أبوالاه يف اجلارح  ،عىل منزلة نذا اإلمام يف نقد الرجال

واجلارح وال عاديل الهان أيب  ،الضعفاء للُعقايل :وأهرز تل  الك ب ،وال عديل

وتاريخ  ،وتاريخ هغداد للخطيب ،لرجال الهن عديوالكامل يف ضعفاء ا ،حاتم

 . وّكلها مسندة ،مدينة دمشق الهن عساّكر

غّطت مجيع مراتاب  ،وألفا  اجلرح وال عديل عند اإلمام أمحد ّكثهة جدا  

وبد َصنبْفُت تلا  األلفاا  عاىل مخاس مراتاب  .اجلرح وال عديل هصورة وافية

يا لل عديل ُي   هأصاباهبا عناد واملراتب األرهعة العل ،لل عديل ومخس للجرح

يك ب  ومنهم من ،وأنل املرتبة اخلامسة يك ب حديثهم الخ بار ضبطهم ،اإلمام أمحد

ج حديث أنلهاا  .حديثه لالع بار وأما مراتب اجلرح عنده فإن األوليني منها ُُيَرب

 . وما ّكان دون ذل  ال يك ب حديث أصباهبا ال اح جاجا  وال اع بارا   ،لالع بار

وطريقاة بويماة يف نقاد  ،إلمام أمحد منهجية دبيقة يف اجلرح وال عديلول

 : الرجال

ومل  ،الذي مل حُتاده اجلزئياة ،ونو املنه  األغلبي ،فمن معامل منهجه العام

 : ُتقيِده النسبية
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 ،أنه ّكثها  ما ُيكم عىل الاراوي هبكام مطلاق غاه مقياد وال نسابيـ  1

وذل  عند موازن ه هني  ،بائمة عىل النسبيةوّكثها  أيضا  ما تكون أحكامه مقيدة و

 . الرواة أو مفارب ه هني حديث الراوي الواحد

من غاه نقال عمان  ،وأن غالب أحكامه صادرة عن اج هاده املطلقـ  2

 . سبقه من النقاد

 . وأنه ي فنن يف اخ يار عبارات اجلرح وال عديلـ  3

 واآلخار ،صنف يك ب حديثهم لالع باار ،وأن الضعفاء عىل صنفنيـ  4

 . هُيْدر

إن بّل حديثه  ،وأنه من الصعوهة اجلزم هبال الراوي أو إطالق توثيقهـ  5

 . جدا  أو ّكان ال يروي إال عن ضعيف

ماع ذّكاره  ،وجمهاول احلاال ،جمهول العني :وأن املجهول عىل بسمنيـ  6

 . هع  ال فاصيل يف أمر اجلهالة

 . رغم هغضه للبدع ،وأن حكمه عىل املب دعة بائم عىل االع دالـ  7

 . مع ّكراني ه لل دليس ،ذل  اع داله يف أمر املدلسنيوّكـ  8

وحتدياد زمان اخا الطهم  ،وأنه اع نى هذّكر املخ لطاني مان الثقااتـ  9

 . وال مييز هني من سمع منهم ببل االخ الط وهعده ،ومكانه

وإن  ،وأنه راعى املسائل ال ي خالف فيها أنُل هعا  الابالد تاأوال   ـ  11

 . ّكانت شديدة يف نفسها
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 . الرجل أعرف هه من غهه يف األصل وأدق حكام   وأن َهَلدّي  ـ  11

 . وأنه ال يقبل جرح الضعفاء للعدول ـ  12

 . وأن اخلطأ اليسه من اإلمام الكبه ال يؤثر فيه هبال ـ  13

 . وأنه إذا حّدث عن أحد ونو حّي ّكان ذل  توثيقا  أو تعديال  له ـ  14

 . وأنه يغِه حكمه عىل الراوي إذا تغّه حاله ـ  15

ومل  ،وأعني املنه  الاذي مل ي صاف هالشامول ،هجه اخلاصوأما معامل من

 : يأخذ الطاهع األغلبي املُّطرد

 . فكاع نائه ّكثها  ه فسه اجلرحـ  1

واس عامله هع  عبارات النقد يف غه املرتبة املقررة هلا عاىل املشاهور ـ  2

 . عند املبدثني

 . وحتديده ملراتب هع  عباراته يف اجلرح وال عديل ومتييزه هينهاـ  3

أو  ،عىل من َتَكنّاى هكنياة معيناة ا أحيانا  ا  إطالبه ال عديل أو تغليبهوـ  4

 . ّكان من آل رجل معني

واس عامله ال ورية يف هع  األوبات عنادما ُيساأل عان حاال هعا  ـ  5

 . ويف هع  األحيان يطلب من السائل إعفاءه من اجلواب ،املرتوّكني والضعفاء

 مد أحكاامهم يف اجلارح وتفسهه عند احلاجة ألبوال النقاد الذين اعـ  6

 . وال عديل
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 ،ّكثارة اسا عامله حلرّكاات اجلساد :ومما يلبق هاملنه  وإن مل يكن منهـ  7

 . وبطع الكالم ،واس خدام الرموز ،واحللف ،وّكذل  ال أّوه وال أّفف

الاذي هيادف إىل  ،فهذه خالصة ما توصلت إليه يف نذا الببث امل واضع

 . وإمام ه يف نقد الرجال ،عديلإظهار مكانة اإلمام أمحد يف اجلرح وال 

وعىل آله وأصاباهه  ،وصىل اهلل وسلم وهارك عىل سيدنا حممد هن عبد اهلل

 . وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني .أمجعني
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 (1)فِْهِرس املصادر واملراجع

 ،(ن760ت)اآلداب الرشعية واملنح املرعية لشمس الدين هن ُمْفلاح ـ  1

 . عامل الك ب هبهوت

ل املقديس ـ  2  ،(ن622 ت)األرهعون املرتبة عىل طبقات األرهعني الهن املفضب

 . أضواء السلف هالريا  ،حتقيق حممد سامل العبادي

حتقيق  ،(ن116ت)اإلرشاد يف معرفة علامء احلديث أليب يعىل اخلليل ـ  3

 . ن2111الطبعة األوىل  ،مك بة الرشد هالريا  ،حممد إدريس

حتقيق حمماد  ،(ن752ت)عاملني الهن القيّم إعالم املوبعني عن رب الـ  4

 . م2112/ ن2122الطبعة األوىل  ،دار الك ب العلمية هبهوت ،إهرانيم

حتقياق  ،(ن761ت)إّكامل هتذيب الكامل يف أسامء الرجاال ملغلطااي ـ  5

الطبعااة األوىل  ،دار الفااروق احلديثااة ،عاادل هاان حممااد وأساامة هاان إهاارانيم

 . م1112/ ن2111

ع االرتياب عن املؤتلف واملخ لف يف األساامء والكناى اإلّكامل يف رفـ  6

الطبعاة  ،دار الك ب العلمية هبهوت ،(ن175بو ت ن)واألنساب الهن ماّكوال 

 . م2111/ ن2122األوىل 

                                                
اب ُصت فيه عىل املصادر واملراجع ال ي عزوت إىل صافباهتا، علاام  هاأي اسا فدت ّكثاها  مان    (1)

 . مصادر أخرى م عددة
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114 

اهلادي  هبر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أمحد همدح أو ذم جلامل الدين هن عبدـ  7

د   ،دار الراياة هالرياا  ، عباسحتقيق ويّص اهلل ،(ن111ت)املعروف هاهن املرِْبَ

 . م2111 /ن2111الطبعة األوىل 

 ،(ن711ت)تاريخ اإلساالم وَوَفياات املشاانه واألعاالم للاذنبي ـ  8

الطبعاة األوىل  ،دار الغارب اإلساالمي هباهوت ،حتقيق هشاار عاواد معاروف

 . م1110 /ن2111

وري ـ  9 ضامن ّك ااب ُيياى هان ) ،عن اهن معني( ن172ت)تاريخ الديل

مرّكاز  ،(دراسة وترتيب وحتقيق أمحد حممد ناور سايف. ..اهه ال اريخمعني وّك 

الطبعة  ،الببث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي هجامعة أم القرى همكة املكرمة

 . م2171/ ن2011األوىل 

حتقيق عمر  ،(ن572ت)تاريخ مدينة دمشق أليب القاسم هن عساّكر  ـ  11

  .م2115/ ن2125 ،دار الفكر هبهوت ،الَعْمروي

تاريخ مدينة السالم وأخبار حمدثيها وذّكر بّطا اا العلاامء مان غاه  ـ  11

حتقياق هشاار عاواد  ،(ن160ت)أنلها وواردهيا أليب هكر اخلطياب البغادادي 

 . م1112/ ن2111الطبعة األوىل  ،دار الغرب اإلسالمي ،معروف

 ،(ن151ت)ل األئمة األرهعة الهن حجر تعجيل املنفعة هزوائد رجا ـ  12

الطبعاة األوىل  ،دار البشاائر اإلساالمية هباهوت ،اهلل إماداد احلاق حتقيق إّكرام

 . م2116
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دائارة املعاارف النظامياة  ،(ن151ت)ال هذيب الهن حجر هتذيب  ـ  13

 . ن2016الطبعة األوىل  ،هاهلند

حتقيق  ،(ن711ت)هتذيب الكامل يف أسامء الرجال أليب احلّجاج املِِزي  ـ  14

 . م2115/ ن2116الطبعة الراهعة  ،هبهوتمؤسسة الرسالة  ،هشار َعّواد معروف

اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع أليب هكر اخلطيب البغدادي  ـ  15

 . م2110/ ن2110 ،مك بة املعارف هالريا  ،حتقيق حممود الطبان ،(ن160ت)

ّهاط وآخرين ـ  16 دار الفالح للببث  ،اجلامع لعلوم اإلمام أمحد خلالد الرب

 . م1111/ ن2101الطبعة األوىل  ،العلمي وحتقيق الرتاث همُص

حتقيق عبد الرمحن هن  ،(ن017ت)اجلرح وال عديل الهن أيب حاتم  ـ  17

مصورة دار الك اب العلمياة هباهوت عان النرشاة األوىل  ،ُييى املعلمي وغهه

 . ملطبعة جملس دائرة املعارف العثامنية هبيدرآهاد الدّكن يف اهلند

اع ناء  ،(ن711ت)ديل للذنبي ذّكر من ُيع مد بوله يف اجلرح وال ع ـ  18

مك اب  ،(ضمن ّك ااب أرهاع رساائل يف علاوم احلاديث) ،عبد الف اح أهو ُغّدة

 . م2111/ ن2121الطبعة اخلامسة  ،املطبوعات اإلسالمية هبلب

ر الرد الوافر عىل من زعم أن من سمى اهن تيمية شيخ اإلسالم ّكااف ـ  19

املك ااب  ،اوي حتقياق زنااه الشا ،(ن111ت)الهان نااارص الادين الدمشااقي 

 . ن2010الطبعة األوىل  ،اإلسالمي هبهوت

حتقيق  ،(ن656ت)رسالة يف اجلرح وال عديل لزّكي الدين املنذري  ـ  21
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 . ن2116الطبعة األوىل  ،مك بة دار األبىص هالكويت ،عبد الرمحن الفريوائي

الظانر  مطبعة ،الرواة الثقات امل كلم فيهم هام ال يوجب ردنم للذنبي ـ  21

 . ن2011 ،همُص

ذعي  ـ  22 حتقياق ساعدي  ،أليب زرعة الارازي( ن111ت)سؤاالت الرَبْ

املجلاس  ،(أهو زرعة الرازي وجهوده يف السنة النبوياة :ضمن ّك اب) ،اهلاشمي

 . م2111/ ن2111الطبعة األوىل  ،العلمي هاجلامعة اإلسالمية هاملدينة املنورة

هان  هن حممدأها عبد اهلل أمحد ( ن161ت هعد )سؤاالت أيب هكر األثرم  ـ  23

 ،(وال عاديل ضمن ّك اب ثالث رسائل يف علم اجلرح) ،حتقيق عامر صربي ،حنبل

 . م1111/ ن2115الطبعة األوىل  ،دار البشائر اإلسالمية هبهوت

لإلمام أمحد هن حنبال يف ( ن175ت)سؤاالت أيب داود السجس اي  ـ  24

هاملدينة املنورة مك بة العلوم واحِلكم  ،حتقيق زياد منصور ،جرح الرواة وتعديلهم

 . م1111/ ن2110الطبعة الثانية  ،ودار العلوم واحِلَكم هدمشق

 ،لعل هان املاديني( ن117ت)سؤاالت حممد هن عثامن هن أيب شيبة  ـ  25

 . ن2111الطبعة األوىل  ،مك بة املعارف هالريا  ،حتقيق موفق عبد القادر

ار الراية د ،حتقيق عطية الزنراي ،(ن022ت)السنة أليب هكر اخلالل  ـ  26

 . م2111/ ن2121الطبعة األوىل  ،هالريا 

الف اح  اع ناء عبد ،(ن010ت)أليب عبد الرمحن النسائي ( املج بى)السنن  ـ  27

 ،مك ب املطبوعات اإلسالمية هبلب ودار البشائر اإلسالمية هباهوت ،أهو غدة
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 . م2111 /ن2121الطبعة الثالثة 

شاعيب  مجاعة هإرشاف حتقيق ،(ن711ت)سه أعالم النبالء للذنبي  ـ  28

 . م1112/ ن2111الطبعة احلادية عرشة  ،مؤسسة الرسالة هبهوت ،األرنؤوط

 . دار الفكر هبهوت ،(ن676ت)رشح صبيح مسلم للنووي  ـ  29

اام  ،(ن715ت)رشح علل الرتمذي الهن رجب احلنابل  ـ  31 حتقياق َمّ

 . م1115/ ن2116الطبعة الراهعة  ،مك بة الرشد هالريا  ،سعيد

بْكي لشمس الدين هان عباد اهلاادي  الصارم ـ  31 املُنْكي يف الرد عىل السيل

الطبعة األوىل  ،مؤسسة الريان هبهوت ،حتقيق عقيل هن حممد اليامي ،(ن711ت)

 . م1110/ ن2111

 ملسو هيلع هللا ىلصاجلامع املسند الصبيح املخ ُص من أمور رسول اهلل )الصبيح  ـ  32

 ،د الساالم عّلاوشاع ناء عب ،(ن156ت)أليب عبد اهلل البخاري ( وسننه وأيامه

 . م1116 /ن2117الطبعة الثانية  ،مك بة الرشد هالريا 

املسند الصبيح املخ ُص مان السانن هنقال العادل عان )الصبيح  ـ  33

مك بااة الرشااد  ،(ن162ت)ملساالم هاان احلجاااج ( ملسو هيلع هللا ىلصالعاادل عاان رسااول اهلل 

 . م1116 /ن2117 ،هالريا 

َلفي ،(ن011ت)الضعفاء للُعقيل  ـ  34 الصاميعي  دار ،حتقيق محدي السب

 . م1111/ ن2111الطبعة األوىل  ،هالريا 

حتقياق عباد الارمحن  ،(ن516ت)طبقات احلناهلاة الهان أيب يعاىل  ـ  35
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 . م2111/ ن2121 ،دارة املل  عبد العزيز هالريا  ،العثيمني

دار  ،حتقيق إحسان عباس ،(ن101ت)الطبقات الكربى الهن سعد  ـ  36

 . م2161الطبعة األوىل  ،صادر هبهوت

آخار ّك ااب اا  (ن171ت)أليب عيساى الرتماذي ( الصغه) العلل ـ  37

الطبعاة  ،دار الرسالة العاملية هدمشاق ،حتقيق شعيب األرنؤوط وغهه ا، اجلامع

 . م1111/ ن2101األوىل 

العلل ومعرفة الرجال عن اإلمام أمحد لعبد اهلل هن أمحاد هان حنبال  ـ  38

بعااة الثانيااة الط ،دار القاابس هالريااا  ،حتقيااق ويّص اهلل عباااس ،(ن111ت)

 . م1116/ ن2117

وذي  ـ  39 وصالح  ،(ن175ت)العلل ومعرفة الرجال عن اإلمام أمحد للمريل

حتقيق حممد هن  ،(ن171ت)وامليموي  ،(ن166أو  165ت)هن أمحد هن حنبل ا

 . م1111/ ن2101الطبعة األوىل  ،دار الفاروق احلديثة هالقانرة ،عل األزنري

دار  ،حتقيق نور الدين عرت ،(ن610ت)علوم احلديث الهن الصالح  ـ  41

 . م2116/ ن2116 ،الفكر هدمشق

حتقيق  ،(ن151ت)ف ح الباري هرشح صبيح البخاري الهن حجر  ـ  41

/ ن2126الطبعة األوىل  ،دار أيب حيان هالقانرة ،سيد اجلليمي وأيمن الدمشقي

 . م2116

الكاريم  حتقيق عبد ،(ن111ت)ف ح املغيث هرشح ألفية احلديث للسخاوي  ـ  42
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119 

 .ن2101الطبعة الثانية  ،مك بة دار املنهاج هالريا  ،ضه وحممد آل فهيداخلُ 

مؤسساة  ،حتقياق أيمان فاؤاد سايد ،(ن011ت)الِفْهِرْست للنبديم  ـ  43

 . م1111/ ن2101 ،الفربان للرتاث اإلسالمي هلندن

 حتقياق عاادل  ،(ن065ت)الكامل يف ضعفاء الرجال الهان عادي  ـ  44

/ ن2121الطبعاة األوىل  ،العلمياة هباهوت دار الك اب ،عبد املوجاود وغاهه

 . م2117

الكفاية يف معرفة أصول علم الرواية أليب هكار اخلطياب البغادادي  ـ  45

الطبعااة األوىل  ،دار اهلاادى همُصاا ،حتقيااق إهاارانيم الاادمياطي ،(ن160ت)

 . م1110/ ن2110

 ،القادر حتقيق موفق عبد ،(ن015ت)املؤتلف واملخ لف للداربطني  ـ  46

 . م2116/ ن2116الطبعة األوىل  ،سالمي هبهوتدار الغرب اإل

دار البشائر اإلسالمية  ،مباحث يف علم اجلرح وال عديل لقاسم سعد ـ  47

 . م2111/ ن2111الطبعة األوىل  ،هبهوت

حتقياق محادي  ،(ن051ت)املجروحون من املبدثني الهان حباان  ـ  48

لفي  . م1111/ ن2111الطبعة األوىل  ،دار الصميعي هالريا  ،السب

حتقيق  ،(ن117ت)جممع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين اهليثمي  ـ  49

 . م2111/ ن2121 ،مك بة القديس هالقانرة ،حسام الدين القديس

مجع وترتيب عبد الرمحن  ،جمموع ف اوى شيخ اإلسالم أمحد هن تيمية ـ  51
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121 

وزارة الشاؤون اإلساالمية واألوبااف  ،هن حممد هن باسم همساعدة اهنه حممادا

 . م2115/ ن2126 ،واإلرشاد هالسعودية والدعوة

حتقيق  ،(ن111ت)مسائل أمحد هن حنبل لعبد اهلل هن أمحد هن حنبل  ـ  51

 . م2112/ ن2112الطبعة األوىل  ،املك ب اإلسالمي هبهوت ،زنه الشاوي 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ،والصالة والسالم عىل من بعثه اهلل رمحة  لععةاملني ،احلمد هلل رب العاملني

ومن  ،وعىل آله وصحبه األخيار واألبرار الطيبني ،لنبينيوخاتم ا ،سيد املرسعني

 . تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

 : وبعد

ومسند اإلمام  ،فهذا بحث موجز عن منهج املسانيد عند املحدثني عموما

 ،وأعظمهةا دةدرا ،الذي هو أكرب كتب السةن  التةو وصةعل إلينةا ،أمحد خاص 

ومرجع وثيق  ،هذا الكتاب أصل كبريو) :دال أبو موسى املدينو ،وأغزرها مادة

فجععةه إمامةا  ،ومسموعات وافةر  ،انتقو من حديث كثري ،ألصحاب احلديث

وذلك لعمشارك  يف فعاليةات املةر ر  ،(1)(وعند التنازع معجأ ومستندا ،ومعتمدا

مجةةاد  02ة  02بتةةاري   املنعقةةد بدولةة  الكويةةل ،الثةةاأل ألعةةالم اإلسةةالم

مقةدما  ،يف مةربة الل واألصةحاب ،0224إبريل  0ة  2املوافق  ،2141األوىل

كام ة  شكري اجلزيل ملن كان سببا يف إدام  هذ  الندوة الععمي  املبارك  التو أرجو

وسن  حسن  يكتب  ،وتكون فاحت  خري ،أن تريس دواعد من الععمة  يرجو اجلميع

 . ألصحاب هذ  الندوة أجرها وأجر من عمل هبا إىل يوم القيام 

ثةم  ،تناولل فيه تعريفةا مةوجزا باملسةانيد ،حلديث فيه عىل  هيدويدور ا

                                                
 . 24خصائص مسند اإلمام أمحد ص   (1)



232

 اإلمام أحمد دمسن
 

4 

 . خصصل احلديث بعد ذلك عن مسند اإلمام وجععته يف ثالث  عرش مبحثا

 . واهلل املوفق واهلادي إىل سواء السبيل
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 متهيد

 . وأشهر املسانيد التو وصعتنا ،وتارخيها ،وفيه تعريف باملسانيد ومنهجها

  :يف املسندتعر :أوال

 . (1)ما ارتفع من األرض وعال عن السطح :املسند لغ 

 : يطعقه املحدثون عىل معنيني :ويف االصطالح

أم غري  ،سواء كان مرفوعا   ،احلديث املسند هو الذي ُأسند إىل راويه :األول

لكةن الةذي ععيةه أكثةر املحةدثني يف ععةم  ،أو منقطعةا   ،أو كان متصال   ،مرفوع

دال  ،سند هو الذي اتصل إسناد  إىل رسول اهلل صىل اهلل ععيه وسّعماحلديث أن امل

ُيِريُدوَن َأَن إِْسنَاَدُ  ُمتَِصل  َبنْيَ  ،َوْصُفُهْم لِْعَحِديِث بَِأَنُه ُمْسنَد  ) :اخلطيب البغدادي

ْم َهِذِ   ،َراِويِه َوَبنْيَ َمْن َأْسنََد َعنْهُ  َعةِن  اْلِعبَاَرَة ُهَو فِةياَم ُأْسةنِدَ إِالَ َأَن َأْكثََر اْستِْعاَمهِلِ

َواِتَصاُل اإِلْسنَاِد فِيِه َأْن َيُكوَن ُكُل َواِحةد  ِمةْن  ،َعَعيِْه َوَسَعَم َخاَص    النَبِِو َصىَل اهللُ

يةِه الَسةاَمُع َبةِل َوإِْن ََلْ ُيبَةنَيْ فِ  ،َحتَى َينْتَِهَو َذلَِك إِىَل آِخةِر ِ  ،ُرَواتِِه َسِمَعُه مِِمَْن َفْوَدهُ 

 . (2)(اْدتَََصَ َعىَل اْلَعنَْعنَ ِ 

كةام أطعةق  ،وعىل هذا املعنى أطعةق بعةا املصةنفني عةىل كتابةه مسةندا

املْسةند ) :وعىل صحيح مسعم ،(اجلامع الصحيح املسند)البخاري عىل صحيحه 

هلل صىل اهلل َعَعيِْه الَصِحيح املُْْختََص من الّسنَن بِنَْقل اْلعْدل َعن اْلعْدل َعن َرُسول ا
                                                

 . 002/ 4( سند)لسان العرب، مادة    (1)

 . 525/ 2، ونقعه احلافظ ابن حجر يف النكل عىل ابن الصالح 02 ععم الرواي  صالكفاي  يف   (2)
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 ،(مسةند الةدارمو)وعىل سنن الةدارمو  ،(1)كام سام  ابن خري يف فهرسته( َوسعم

وعىل صحيح أيب عوان  اإلسفرايينو الذي عمعه مستخرجا عىل صةحيح مسةعم 

 . ألن أحاديثه مسندة إىل رسول اهلل صىل اهلل ععيه وسعم( مسند أيب عوان )

واملسند يعرف بأنه الكتةاب الةذي  ،رادة هناوهو امل ،كتب املسانيد :الثاأل

دون النظةر إىل ترتيبهةا  ،ُرتبل فيه األحاديث املروي  عىل أسامء الصحاب  الةرواة

 . املوضوعو

  :تاريخ نشأهتا :ثانيا  

بدأ تصنيف هذا النوع يف أواخر القرن الثاأل اهلجري ومطعع القرن الثالث 

الفةةة ممةع األحاديةث والثةار  وكانل املصنفات احلديثي  دبل هذ  ،اهلجري

وهلذا فإن كتب املسةانيد كةان هلةا ف ةل  ،وأدوال األئم  من الصحاب  والتابعني

ودةّدمل بةذلك خدمة   ،السبق يف إفراد حديث رسول اهلل صىل اهلل ععيه وسعم

وغةريهم الةذين اعتمةدوا عةىل  ،والسةنن ،وملصةنفو الصةحاح ،عظيم  لألم 

ومسند  ،ومسند إسحاق ،ملسانيد الكبرية كمسند أمحدال سيام ا ،أحاديث املسانيد

 . ابن أيب شيب  وغريهم

رأ  بعا األئم  منهم أن ُيفرد ) :دال أبو عبد اهلل حممد بن جعفر الكتاأل

اهلل  فصنَف عبيد ،حديث النبو صىل اهلل ععيه وسعم خاص  وذلك عىل رأس املائتني

 ،بن مرسةهد البَصةي مسةنداوصنف مسّدد  ،بن موسى الَعبيْس الكويف مسنداا

                                                
 . 55فهرس  ابن خري اإلشبييل ص    (1)
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وصنَف ُنَعيم بةن محةاد اخلَُزاعةو نزيةل  ،وصنف أسد بن موسى األُموي مسندا

ثم ادتفى األئم  بعد ذلك اثرهم فقَل إمام من احلفاظ االَ وصةنَف  ،مَص مسندا

وأيب بكر بةن  ،وإسحاق بن راهويه ،حديث عىل املسانيد كاإلمام أمحد بن حنبل

وأيب بكةر البةزار  ،واحلسةن بةن سةفيان ،وأيب خيثم  ،منيعوأمحد بن  ،أيب شيب 

  .(1)(...وغريهم

وهةذ  املسةانيد التةو ) :ودال احلاكم النيسابوري يف املدخل إىل اإلكعيةل

صنفل يف اإلسالم روايات الصحاب  ريض اهلل عنهم أمجعني مشتمع  عىل رواية  

وأيب  ،هلل بةن موسةىكمسند عبيد ا ،املعِدلني من الرواة وغريهم من املجروحني

ومها أول من صنَف املسند عىل تراجم الرجةال  ،داود سعيامن بن داود الطياليس

وأبو خيثمة   ،وإسحاق بن إبراهيم احلنظيل ،وبعدمها أمحد بن حنبل ،يف اإلسالم

ثم كثرت املسانيد املخَرج  عةىل  ،وعبيد اهلل بن عمر القواريري ،زهري بن حرب

 . (2)(مُِمَيَِزة  بني الصحيح والسقيم تراجم الرجال كعها غري

  :مميزاهتا :ثالثا  

 : تتميز املسانيد بميزات

وإنام يكون ترتيبهةا  ،أهنا ال تراعو ترتيب األحاديث عىل املوضوعاتـ  1

 . عىل حسب أسامء الصحاب  الرواة

                                                
 . 7الرسال  املستطرف  لبيان مشهور كتب السن  املرشف  لععالم  حممد بن جعفر الكتاأل ص    (1)

 . 42اكم النيسابوري ص املدخل إىل اإلكعيل أليب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل احل   (2)
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فقل أن مد فيهةا آثةار  ،أهنا تقتَص يف الغالب عىل األحاديث املرفوع ـ  2

 . الصحاب  والتابعني

أهنا ال تستوعب مجيع األحاديث كةام هةو حةال بقية  كتةب احلةديث ـ  3

 . فعم تستقص كاف  مرويات الصحايب ،األخر 

وهةو ة  بل يوجد فيهةا الصةحيح ،َل تقتَص عىل األحاديث الصحيح ـ  4

دال ابن الصالح يف  ،بل املوضوع أحيانا ،كام يوجد فيها احلسن وال عيفة  كثري

ِرُجوا يِف ُمْسنَِد ُكةِل ) :سانيدوهو يتحدث عن املة  املقدم  َفَهِذِ  َعاَدُُتُْم فِيَها َأْن خُيْ

ةا بِةهِ  ،َصَحايِبٍ َما َرَوْوُ  ِمْن َحِديثِهِ  َفِعَهةَذا  ،َغرْيَ ُمتََقيِِديَن بَِأْن َيُكةوَن َحةِديث ا حُمْتَج 

اْلتََحةَق  ْن َمْرَتبَِ  اْلُكتُِب اخْلَْمَسِ  َوَماعَ ة  َوإِْن َجَعْل جِلاَلََلِ  ُمَرِلِفيَهاة  َتَأَخَرْت َمْرَتبَتَُها

 . (1)(هِبَا ِمَن اْلُكتُِب املَُْصنََفِ  َعىَل األَْبَواِب 

  :طريقة تأليفها :رابعا  

 : لعععامء يف طريق  ترتيب املسانيد طرق ثالث 

فيبدأ  ،ترتيب أسامء الصحاب  عىل حروف املعجم من أوائل األسامء :األوىل

وهكةذا إىل آخةر  ،ثةم أنةب بةن مالةك ،ثم أسام  بةن زيةد ،يب بن كعبمثال بأ

 . احلروف

( 462سعيامن بن أمحد املتوىف سن  )اإلمام الطرباأل  :ومِمن هنج هذ  الطريق 

حممد بن عبد الواحةد املتةوىف سةن  )وكاإلمام ال ياء املقديس  ،يف املعجم الكبري

                                                
 . 45مقدم  ابن الصالح ص    (1)
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 .  أو أحدمهايف األحاديث املختارة مِما ليب يف الصحيحني( 614

ثم األدرب إىل رسةول اهلل  ،فيبدأ ببنو هاشم ،الةتيب عىل القبائل :الثاني 

 . ثم من يعيهم ،صىل اهلل ععيه وسعم يف النسب

 ،الةتيب عىل ددر سوابق الصحاب  يف اإلسالم وحمعهةم يف الةدين :الثالث 

ملتقدمني مةن أهةل ثم ا ،ثم بقي  العرشة املبرشين باجلن  ،فيبدأ باخلعفاء الراشدين

ثةم أحاديةث  ،ثةم مسةعم  الفةتح ،ثم من يعيهم من أهةل بيعة  الرضةوان ،بدر

مقةدما أوال مسةند أم املةرمنني  ،الصحابيات مقدما أوال مسانيد أمهات املرمنني

 . ثم بقي  أمهات املرمنني وسواهن ،عائش 

ََتِْريِج املُْْسنَِد َفيَبْةَدُأ  َوَهِذِ  الَطِريَقُ  َأَحُب إَِليْنَا يِف ) :دال اخلطيب البغدادي

ِة ِرْضَواُن اهللَِ َعَعيِْهمْ   . (1)(ُثَم ُيتْبُِعُهْم بِاملَُْقَدِمنَي ِمْن َأْهِل َبْدر   ،بِاْلَعرَشَ

فقد راعى مع املسانيد السةابق   ،ودريب من هذ  الطريق  جاء مسند أمحد

 . ه الحقاوسيأيت الكالم ععي ،وضع مسانيد مجاعي  بةتيب األمصار

  :أهم املسانيد التي وصلتنا :خامسا  

بوضةع دائمة  بأسةامء (2)ودام أحد البةاحثني ،ألف املحدثون مسانيد كثرية

 ،استخرجها من كتب الةاجم واألثبةات وغريهةا ،املسانيد التو ألفها املحدثون

                                                
 . 090/ 0اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع    (1)

وهو الدكتور حسني أمحد الباكري يف مقدم  حتقيقةه لكتةاب بغية  الباحةث عةن زوائةد مسةند    (2)

 . 72ة  54/ 2احلارث 
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بدأها بمسند أيب حنيف  املتوىف  ،مائ  وتسع  وعرشين مسندا( 209)وأوصعها إىل 

وختمهةا بمسةند  ،الذي مجعه بعا تالمذته ومن جاء من بعةدهم( 252)  سن

وفيام ييل نشري  ،(1)يف مسند الشهاب( 151)حممد بن سالم  الق اعو املتوىف سن  

 : إىل أهم املسانيد التو وصعتنا

مسند أيب داود سعيامن بن داود الطياليس القريش موىل الزبري البَصي ـ  1

 ،إنه أول مسند صنف باعتبار تقدم وفاتةه :ديل ،(021)تويف سن   ،احلافظ الثق 

فقةد دةام بعةا  ،لكن اجلامع غةري  ،ورد بأن هذا صحيح لو كان هو اجلامع له

احلفاظ اخلراسانيني بجمع ما روا  يونب بن حبيب األصةبهاأل خاصة  عةن أيب 

 . فرو  بعا أحاديثه ،داود

َفَقْد َكاَن ََيَْفةُظ  ،بَِ  ملَِا َكاَن ِعنَْد ُ َوَهَذا املُْْسنَُد َيِسري  بِالنِْس ) :ودال السخاوي

                                                
ن دد مجةع كتابةا يف أحاديةث احلكةم والوصةايا مسند الشهاب ليب مرتبا عىل املسانيد، وإنام كا   (1)

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 

: عةن مرلفةه، فقةال( الشةهاب)ية  كتةاب كان احلميدي يقصد كثةريا روا: )201/ 29النبالء 

الكاتةب  ، ودال ضياء الدين ابةن األثةري يف كتابةه املثةل السةائر يف أدب(صرَيأل الشهاب شهابا

إنك أول ما حتفظه من األخبار هو كتةاب الشةهاب، فإنةه كتةاب  تَصة، : )219/ 2والشاعر 

ته وتدّربل باستعامله كام أريتك ههنا ومجيع ما فيه يستعمل، ألنه يت َمن ِحَكام  وآدابا ، فإذا حفظ

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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إَِناَم َتَوىَل مَجَْعُه َبْعةُا  ،َوالَسبَُب يِف َذلَِك َعَدُم َتْصنِيِفِه ُهَو َلهُ  ،َأْرَبِعنَي َأْلَف َحِديث  

 . (1)(ُحَفاِظ األَْصبََهانِينَِي ِمْن َحِديِث ُيوُنَب ْبِن َحبِيب  الَراِوي َعنْهُ 

 ،إسحاق بن إبراهيم احلنظيل املةروزي املعةروف بةابن راهويةهمسند ـ  2

إال أنه  ،ومسند  من أكرب املسانيد ،(045)املتوىف سن   ،اإلمام احلافظ الثق  املتقن

ولكنه دد  ،ومن مِميزاته أنه خرج فيه أحسن ما ورد عن ذلك الصحايب ،فقد أكثر 

بل إنه يف  ،د األمثلي طر إىل َتريج بعا األحاديث بأسانيد ضعيف  حيث ال جي

 . (2)بعا األحيان دد خيرج عن بعا املتهمني كام دال حمققه

كام أنه أشةهرها  ،وهو أكرب املسانيد التو وصعتنا ،مسند أمحد بن حنبلـ  3

 . وسوف يأيت احلديث عنه مفصال ،عىل اإلطالق

املتوىف سن   ،مسند أيب بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق البزار احلافظـ  4

 ،ومسند كبري وهو املسند املععل ،وهو مفقود ،مسند صغري ،له مسندان ،(090)

وحرص  ،وبني عععها ،حكم فيه عىل كثري من األحاديث ،ويسمى البحر الزخار

 . (3)ودد وصعنا وطبع يف ثامني  عرش جمعدا ،ومواضع الغراب  ،عىل بيان التفرد

                                                
ودد طبع مسةند أيب داود طبعتةه . 226/ 2ح الفي  احلديث لععرادو لعسخاوي فتح املغيث برش   (1)

، يف جمعد، وصّور يف بريوت، ثم طبع طبعة  حمققة  2402األوىل يف حيدر آباد الدكن باهلند سن  

 . يف أربع  جمعدات

ي ، وطبةع فقد أكثر الكتاب، وَل يصعنا منه سو  املجعد الرابع، وهو حمفوظ يف دار الكتب املَص   (2)

 . بتحقيق الدكتور عبد الغفور البعويش، وصدر يف ست  جمعدات

 =  بإفراد زوائد  عىل الكتب( 527)دام احلافظ أبو احلسن عيل بن أيب بكر اهليثمو املتوىف سن     (3)
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املتةوىف  ،الثقة احلةافظ  ،مسند أيب يعىل أمحد بن عيل بن املثنى املوصيلـ  5

ودةد اعتمةد   ،فأما الكبري فهةو مفقةود ،كبري وصغري ،له مسندان ،(427)سن  

وكذا احلافظ  ،(املطالب العالي  بزوائد املسانيد الثامني )احلافظ ابن حجر يف كتابه 

 يف كتابه ،(512)أمحد بن أيب بكر بن إسامعيل البوصريي الكناأل الشافعو املتوىف 

 ،وأما مسند  الصغري فقةد وصةعنا .(هرة بزوائد املسانيد العرشةإحتاف اخلرية امل)

وتقةع يف ثالثة   ،ومنها طبع  بتحقيق األستاذ حسني أسةد ،وطبع أكثر من طبع 

 . (1)عرش جمعدا

املتةوىف سةن   ،احلةافظ الثقة  ،مسند أيب بكر حممد بن هارون الُروياألـ  6

ودةد  ،(2)(يف الُرتبة  إنةه لةيب دون السةنن) :دال عنه احلافظ ابن حجر ،(427)

 . وطبع يف ثالث  جمعدات ،وصعنا نادصا

وراء  احلافظ الثق  حمِدث بالد ما ،مسند أيب سعيد اهليثم بن ُكَعيب الَشايشـ  7

 . وطبع يف ثالث  جمعدات ،ودد وصعنا نادصا ،(445)املتوىف سن   ،النهر

*   *   * 

                                                
وطبع يف أربعة  جمعةدات، ودةام تعميةذ  ( كشف األستار عن زوائد البزار: )الست  يف كتاب سام  =     

بإفراد زوائد  عىل الكتب الست  ومسةند أمحةد، ( 550)ظ ابن حجر العسقالأل املتوىف سن  احلاف

 . وطبع يف جمعدين

املسةند العةيل يف : )دام احلافظ أبو احلسن اهليثمو بإفراد زوائد  عىل الكتب الست  يف كتاب سةام    (1)

 . وطبع يف جمعدين( زوائد مسند أيب يعىل املوصيل

 . 70 يف الرسال  املستطرف  صنقعه الكتاأل   (2)
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 . (1)عرش جمعدا

املتةوىف سةن   ،احلةافظ الثقة  ،مسند أيب بكر حممد بن هارون الُروياألـ  6
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 . وطبع يف ثالث  جمعدات ،ودد وصعنا نادصا ،(445)املتوىف سن   ،النهر

*   *   * 

                                                
وطبع يف أربعة  جمعةدات، ودةام تعميةذ  ( كشف األستار عن زوائد البزار: )الست  يف كتاب سام  =     

بإفراد زوائد  عىل الكتب الست  ومسةند أمحةد، ( 550)ظ ابن حجر العسقالأل املتوىف سن  احلاف

 . وطبع يف جمعدين

املسةند العةيل يف : )دام احلافظ أبو احلسن اهليثمو بإفراد زوائد  عىل الكتب الست  يف كتاب سةام    (1)

 . وطبع يف جمعدين( زوائد مسند أيب يعىل املوصيل

 . 70 يف الرسال  املستطرف  صنقعه الكتاأل   (2)
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  :التعريف بمؤلفه :املبحث األول* 

احلافظ القدوة الزاهةد أبةو  ،وسيد املسعمني يف عَص  ،هو شي  اإلسالم

 ،(261)ولد سن   ،عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل الشيباأل املروزي ثم البغدادي

 . (012)وتويف سن  

وكان لةه مةن العمةر سةت  عرشة  ،(279)طعب احلديث منذ صغر  سن  

فرحةل إىل  ،ثم ارحتل إىل األمصار لطعب الععةم ،فسمع من شيوخ بغداد ،(1)سن 

ويبعة  شةيوخه يف  ،والشام وغريها ،واليمن ،واملدين  ،ومك  ،والكوف  ،البَصة

 وامةةرأة  ،أربعةة  عرشةة وأربعامئةة  شةةي ( 121)إحصةةاء احلةةافظ ابةةن اجلةةوزي 

 . (2)واحدة

 . وخعق ،والبغوي ،وأبو زرع  ،وأبو داود ،بخاريال :رو  عنه

رأيل أمحد كأّن اهلل مجع له ِعْعم األّولةني ) :دال أبو إسحاق إبراهيم احلريب

 . (3)(والخرين

فام خَعفل هبا رجال أف ل وال أععم  ،خرجل من بغداد) :ودال الشافعو

                                                
َماَت َخالِةُد ْبةُن َعْبةِد اهللِ َيْعنِةو الَطَحةاَن، : )َداَل َأيِب َرمِحَُه اهللُ: 124/ 25َداَل َعْبُد اهللِ يف املسند    (1)

، َوأَُبو األَْحَوِص، َومَحَاُد ْبُن َزْيد  يِف َسنَِ  تِْسع  َوَسبِْعنَي إاِلَ  ا َماَت َدْبَل  َوَمالُِك ْبُن أََنب  مَحَاِد ْبةِن  أََن َمالِك 

، َداَل َأيِب  َويِف تِْعَك الَسنَِ  َطَعْبُل احْلَِديَث، ُكنَا َعىَل َباِب ُهَشْيم  َوُهةَو ُيْمةيِل َعَعْينَةا، إَِمةا : َزْيد  بَِقعِيل 

ٌي َفَقاَل : َداَل   (. َت مَحَاُد ْبُن َزْيد  َرمْحَُ  اهللِ َعَعْيِهْم َأمْجَِعنيَ َما: اجْلَنَائَِز َأِو امْلَنَاِسَك، َفَجاَء َرُجل  َبَْصِ

  .منادب اإلمام أمحد بن حنبل البن اجلوزي   (2)

 . 2224/ 5ذكر  الذهبو يف تاري  اإلسالم    (3)
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 . (1)(وال أفقه وال أتقى من أمحد بن حنبل

 ،الِزمةا لعةورع اخْلَفةو ،اَن َحافِظ ا متقنا ورعا َفِقيهةاَوكَ ) :ودال ابن حبان

بِِه أغاث اهلل جةّل َوعةال أمة  حُمََمةد َصةىَل اهللَُ َعَعيْةِه  ،مواظبا عىل اْلِعبَاَدة الدائم 

وبذل َنفسه هلل عز َوجل َحتَةى بب بالسةياط  ،َوَذاَك َأنه َثبل يِف املحن  ،َوَسَعمَ 

 . (2)(َوجععه ععام يْقتَد  بِِه ومعجأ يعتجأ إليه ،اْلكْفر لْعَقتْل فعصمه اهلل َعن

ودةد أفةرد بعةا  ،ومنادب هذا اإلمام وشهرته تغنو عةن اإلطالة  فيهةا

وابةن  ،والبيهقةو ،ابةن أيب حةاتم :مةنهم ،املحِدثني تصانيف يف منادبه وأخبار 

 . اجلوزي وغريهم

ولكنه لشدة ورعةه  ،ةأما مصنفاته فقد ترك لنا هذا اإلمام اجلعيل كتبا كثري

ألنه يريد أن يعتمةد النةاس عةىل كتةاب اهلل  ،و سكه باألثر يكر  تدوين الكتب

ولكن اهلل تعاىل من عىل األم  بحفظ كثري من  ،وسن  رسوله صىل اهلل ععيه وسعم

 ،وكان ريض اهلل عنه شديد الكراهة  لتصةنيف الكتةب) :دال ابن القيم ،مسائعه

فععةم اهلل  ،ويشتد ععيه جدا ،ويكر  أن يكتب كالمه ،وكان َيُب مريد احلديث

ومةَن اهلل  ،فكتب من كالمه وفتوا  أكثةر مةن ثالثةني سةفرا ،حسن نيته ودصد 

ومجع اخلالَل نصوصه يف اجلامع  ،فعم يفتنا منها إالَ القعيل ،سبحانه ععينا بأكثرها

وحَدث هبا درنا ورويل فتاويه ومسائعه  ،الكبري فبع  نحو عرشين سفرا أو أكثر

                                                
 . 295/ 22ذكر  الذهبو يف سري أعالم النبالء    (1)

 . 29/ 5الثقات البن حبان    (2)
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حتةى إن  ،فصارت إماما وددوة ألهل السةن  عةىل اخةتالف طبقةاُتم ،بعد درن

ويعرفون  ،املخالفني ملذهبه باالجتهاد واملقعدين لغري  ليعظمون نصوصه وفتاوا 

 . (1)(...هلا حقها ودرهبا من النصوص وفتاو  الصحاب 

 ،ععل وغريهةاوال ،وف ائل الصحاب  ،ومن كتبه التو وصعل إلينا الزهد

 . (2)ودد استعرضها الشي  شعيب األرناووط ورفاده يف مقدم  املسند

*   *   * 

  :تأريخ تأليفه :املبحث الثاين* 

وذلك  ،وهو يف السادس  عرش ،بدأ اإلمام أمحد طعب الععم يف سن مبكرة

ِن َسِمْعُل ِمةْن َعةيِلِ ْبة) :فقد رو  يف املسند أنه دال ،يف سن  تسع وسبعني ومائ 

ا ُثَم ُعْدُت  يِد يِف َسنَِ  تِْسع  َوَسبِْعنَي يِف َأَوِل َسنَ   َطَعبُْل احْلَِديَث جَمِْعس  َهاِشم  اْبِن اْلرَبِ

 . (3)(َوِهَو الَسنَُ  اَلتِو َماَت فِيَها َمالُِك ْبُن َأَنب   ،َوَدْد َماَت  ،َمْجِعَب الَخرَ ةإَِليِْه الْ 

فه مةن اإلمةام عبةد الةرزاق بةن مهةام ورشع بتأليف املسةند بعةد منَصة

وهو يف السادس  والثالثني من عمر  كام دال أبو ( 022)أي نحو سن   ،الصنعاأل
                                                

 . 04/ 2البن القيم  أعالم املودعني   (1)

، ولكنه َل يصب يف عّد  لكتةاب الفةتن مةن مرلفاتةه، ودةد تبةع يف ذلةك 52/ 2مقدم  املسند    (2)

الدكتور ويص اهلل بن حممد عباس يف حتقيقه لكتاب ف ائل الصحاب ، فةإن هةذا الكتةاب لةيب 

دة املحفوظ  يف لإلمام أمحد وإنام هو البن عمه حنبل بن إسحاق، ودد حققته عىل نسخته الوحي

 . عن دار البشائر يف بريوت( 2995)املكتب  الظاهري ، وصدر يف سن  

 . 062/ 22مسند أمحد    (3)
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ومجعه وانتقا   ،وبقو جيمع املسند وينتقو أحاديثه إىل هناي  حياته ،(1)موسى املدينو

حو وكان يكتبه يف أوراق منفردة وأجزاء عىل ن ،من أكثر من سبعامئ  ومخسني ألفا

ومات دبل تنقيحه  ،فعام أحب بدنو أجعه بادر بإسامعه أهل بيته ،ما تكون املسودة

عبةد اهلل  :مجعنا أمحد أنا وابنةا ) :دال حنبل بن إسحاق ،وُتذيبه فبقو عىل حاله

ا :ودال ،وصالح فةام اختعةف فيةه  ،انتقيته من أكثر من سبعامئ  ألف ومخسني ألف 

فإن وجد و   ،اهلل ععيه وسعم فارجعوا إليهاملسعمون من حديث رسول اهلل صىل 

 . (2)(وإالّ فعيب بحج 

*   *   * 

  :طريقة تأليف اإلمام أمحد للمسند وترتيبه :املبحث الثالث* 

يبدو أن اإلمام أمحد صةنف أحاديةث املسةند عةىل حسةب مةا روا  عةن 

ثم كةان يةأمر أوالد   ،أو عىل حسب ما روا  املكثرون من غري شيوخه ،شيوخه

وهةذا يف مسةند فةالن  ،وتالمذته أن ي عوا هذا يف مسند فةالن مةن الصةحاب 

َحةّدَثنِو َأيِب هِبَةَذا ) :فقد رو  عبد اهلل يف مسند عبةد اهلل بةن عمةر دةال ،وهكذا

َكاَن  :ألََنهُ  ،[بن عبد اهلل بن عمر]َعْن َساَِل   ،احْلَِديِث يِف املُْْسنَِد يِف َحِديِث الُزْهِرِي 

 َعةْن حُمََمةِد ْبةِن  ،َفَحَدَثنَا بِِه يِف َحةِديِث َسةاَِل   ،َعْن َساَِل   ،َع َحِديَث الُزْهِرِي َدْد مَجَ 

                                                
 . 02خصائص املسند أليب موسى املدينو ص   (1)

، ويف حاشيته مصادر أخر ، وسوف نوضةح 42روا  ابن عساكر يف ترتيب أسامء الصحاب  ص   (2)

 . مراد اإلمام من توجيهه هذا
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  .(1)(َيِزيَد بِتاََمِمهِ 

فهذا النص يوضح أنه كان جيمةع الروايةات يف بةدء أمةر  عةىل الشةيوخ 

 ودام ،ثم كان يأمر بوضع األحاديث عىل حسب املسانيد ،املكثرين كالزهري مثال

  .ولد  عبد اهلل بعد وفاة أبيه بةتيبه عىل الطريق  التو وصعل إلينا

ة  يف كثةري مةن األحيةانة  ودد راعى عبد اهلل بن أمحد يف ترتيةب املسةانيد

 : وذلك عىل النحو التايل ،سابق  الصحايب إىل اإلسالم

 . ثم بقي  العرشة املبرشة باجلن  ،بدأ بمسانيد اخلعفاء األربع ـ  1

واحلةارث بةن  ،وزيد بن خارجة  ،عبد الرمحن بن أيب بكرثم مسانيد ـ  2

 . ثم سعد موىل أيب بكر ،خزيم 

 . مسانيد أهل البيلـ  3

 . مسانيد بنو هاشمـ  4

 :عةىل هةذا الةتيةب ،مسانيد املكثرين يف رواي  احلديث من الصحاب ـ  5

ومسند عبد اهلل بن عمرو بن  ،ومسند عبد اهلل بن عمر ،مسند عبد اهلل بن مسعود

ومسةند  ،ومسةند أنةب ،ومسند أيب سعيد اخلةدري ،ومسند أيب هريرة ،العاص

 . جابر بن عبد اهلل

أو مِمةن نةزل  ،مسندا من الصحاب  املكيني( 050)وفيه  ،مسند املكينيـ  6

 . مك 

                                                
 . 056/ 5مسند أمحد    (1)
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 . مسندا من الصحاب  املدنيني( 217)وفيه  ،مسند املدنينيـ  7

ام مسندا من الصحاب  الذين نزلوا الشة( 294)وفيه  ،مسند الشامينيـ  8

 . واستوطنوها
 . مسندا من الصحاب  الذي سكنوا الكوف ( 262)وفيه  ،مسند الكوفينيـ  9

 . مسندا من الصحاب  الذي نزلوا البَصة( 252)وفيه  ،مسند البَصينيـ  11

 . مسندا من صحاب  األنصار( 277)وفيه  ،مسند األنصارـ  11

 . من نساء الصحاب ( 90)وفيه  ،مسند النساءـ  12

 . مسند القبائلـ  13

ووضةع  ،الةتيب فإنه دد ودع فيه تداخل كبري يف هةذ  املسةانيدومع هذا 

وتكراِر احلديِث الواحد بإسناد  ومتنه لِغري  ،كثري من األحاديث يف غري موضعها

 ،وتفريق أحاديث الصحايب الواحد يف أكثر من موضع من املسند ،فائدة  يف إعادته

بةني روايةات الكةوفيني  وعدم التمييز ،واخلعط بني أحاديث الشاميني واملدنيني

واختالط مسانيد  ،وتداخل بعا أحاديث الرجال بأحاديث النساء ،والبَصيني

والسبب يف ذلك أن اإلمام أمحد َل يرتب الكتةاب  ،القبائل بمسانيد أهل البعدان

كام أن عبد اهلل َل َيرر  فودع فيةه هةذا التةداخل والتكةرار  ،بنفسه كام ذكرنا آنفا

 ،ودد أشار إىل ذلك احلافظ ابن عسةاكر الدمشةقو ،املسند الذي يعحظ كثريا يف

 ،وحسةن مودعةه عنةد ذوي األلبةاب ،ومع جاللة  دةدر هةذا الكتةاب) :فقال

ألنةه  ،والظفر باملطعوب منه بغري تعب متعذر ،فالودوف عىل املقصود منه متعرس

 ،وال مهذب عىل حروف املعجم لتقريةب السةنن ،غري مرتب عىل أبواب السنن
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ال يسعم من طعةب منةه  ،هو جمموع عىل مسانيد الرواة من الرجال والنساءوإنام 

 ،إذ دد خعط فيه بني أحاديث الشاميني واملدنيني ،حديثا من نوع من املعل والعناء

بةل دةد امتةزج يف  ،وَل َيصل التمييز يف مجيعه بني روايات الكوفيني والبَصيني

وكنل دد ذكرت يف مقدم   ،(1)(ل إ... بع ه أحاديث الرجال بأحاديث النسوان

 ،حتقيق كتاب ابن عساكر هذا األحاديث التو أدرجل يف غري موضعها يف املسند

ولكن ينبغو أن أشري إىل أن تكرار احلةديث  ،معتمدا  عىل الطبع  امليمني  القديم 

وهذا التكرار ودع يف كثري من كتةب  ،فيه ال خيعو غالبا من فائدة إسنادي  أو متني 

وسةوف نشةري إىل هةذا  ،وصحيح مسعم وغريمهةا ،كصحيح البخارياحلديث 

 . األمر الحقا

*   *   * 

  :أقسام أحاديث املسند :املبحث الرابع* 

وكان عبد اهلل دد توىل مجعةه  ،وصل إلينا املسند من رواي  عبد اهلل عن أبيه

ن وهلةذا فةإ ،وأدخل فيه أي ا بعا األحاديث التو رواها عن غري أبيه ،وترتيبه

ومن خالل تتبعنا وجدنا أهنا  ،وإنام هو أدسام ،أحاديث املسند ليسل دسام واحدا

  :(2)وإليك ذكرها ،ت م سبع  أنواع
                                                

لعحةافظ ابةن ( ترتيب أسامء الصحاب  الذين أخرج هلم أمحد بن حنبةل يف املسةند)مقدم  كتاب    (1)

 . عساكر بتحقيقنا

سبقنو إىل بيان بعا هذ  األنواع الشي  أمحد بن عبد الرمحن البنا السةاعاأل رمحةه اهلل تعةاىل يف    (2)

 . 29/ 2الفتح الرباأل 
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وهذا القسم هو  ،ما روا  عبد اهلل بن أمحد عن أبيه سامعا منه :القسم األول

 . ولععه يزيد عن ثالث  أرباع الكتاب ،أكثر األدسام عددا

ويعةد  ،سمى عند املحدثني بالسامع مةن الشةي وهذا النوع من التحمل ي

 ،(حةدثنا)و ،(حدثنو)ودد استعمل عبد اهلل صيغ   ،أعىل أنواع التحمل وأرفعه

حدثنا حممد بةن  ،حدثنو أيب :دوله ،ومن امثعته .(سمعل) :ودد يستعمل صيغ 

  .(1)(ل إحدثنا أبو نوح  :سمعل أيب يقول) :ودوله ،ل إجعفر 

ويسمى هذا النةوع مةن  ،وهو دعيل ،أ  عبداهلل عىل أبيهما در :القسم الثاين

 :كقولةه مةثال ،(درأت) :ويستعمل عبداهلل صيغ  ،التحمل بالعرض عىل الشي 

 . (2)(ل إحدثنو مهدي بن جعفر  :دال ،درأت عىل أيب هذا احلديث فأدّر به)

وبةني  ،ومن ددته أنه يفصل يف روايته عن أبيه بني روايتةه بطريةق السةامع

دةرأت عةىل أيب مةن ههنةا إىل الةبال  ) :فمن ذلةك دولةه ،يته بطريق القراءةروا

ومةن هنةا  ،إىل هنةا دةرأت عةىل أيب) :ثم دال بعد مخس  عرش حةديثا... (فأدَربه

  .(3)ثم بدأ ذكر األحاديث التو سمعها من أبيه (حدثنو أيب

النسب  وهو دعيل أي ا ب ،ما روا  عبداهلل عن أبيه وعن غري  :القسم الثالث

 :دةاال :حَدثنو أيب وأبو خيثمة  زهةري بةن حةرب) :ومن أمثعته دوله ،إىل االول

                                                
 . 060/ 5، و276/ 4ملسند ا   (1)

 . 217/ 5املسند    (2)

 . 115/ 2املسند    (3)
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 ،حدثنو أيب) :ومن أمثع  ذلك أي ا دوله ،(1)(ل إ... حدثنا عبدالرمحن بن مهدي

وسةمعته أنةا مةن  :ثةم يقةول عبةداهلل ،حدثنا عبداهلل بن حممد بن أيب شيب  :دال

 . (2)(ل إ... عبداهلل بن حممد دال

 ،فعم يقرأها ععيةه ،ما وجد  عبداهلل يف كتاب أبيه بخِط يد  :لقسم الرابعا

وكان  ،(الوجادات يف مسند أمحد) وهو املسامة عند املحدثني بة ،وَل يسمعها منه

وجدت يف كتاب أيب بخِط ) :عبداهلل إذا أراد أن يرو  من هذا الطريق يقول مثال

وبعغةل هةذ  األحاديةث يف املسةند  (إلة  ... حدثنا زيد بن احلُبةاب :يد  دال

 . (3)أحاديث( 222)

وهو كثري بالنسةب  لألدسةام  ،ما روا  عبداهلل عن غري أبيه: اخلامس القسم

ودد بعغل  ،(زوائد عبد اهلل) وهذا القسم هو املسمى بة ،كعها عدا القسم األول

ر حةدثنو حممةد بةن أيب بكة) :ومن أمثعتةه دولةه ،حديثا وأثرا( 044)يف املسند 

عن حممةد بةن  ،حدثنا القاسم بن عبدالرمحن ،حدثنا هارون بن مسعم ،املقَدمو

َأْسةبِ   ،دال رسول اهلل صىل اهلل ععيه وسعم يةا عةيلٌ  :عن عيل دال ،عن أبيه ،عيل

  .(4)(احلديث ...الُوضوء وإْن ُشَق ععيك
                                                

 . 005/ 0املسند    (1)

 . 020/ 2املسند    (2)

 . ودد استخرجتها ورتبتها وخرجتها، وصدرت يف جمعد لطيف  ( 3)

 .  جمعد، وهذا القسم هو الذي مجعته ورتبته وخّرجته عىل األبواب الفقهي  وصدر يف75/ 2املسند   ( 4)

 = فكالمها يف( زوائد)، و(زيادات)فرق يف االستعامل بني ةه ال ةدة نشري إىل أنةةومن باب الفائ
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وهو راوي املسند عن عبداهلل ة  ما روا  أبو بكر القطيعو :القسم السادس

وهو  ،(زيادات القطيعو يف املسند)وتسمى  ،عن غري عبداهلل عن أبيهة  بن أمحدا

  .(1)دعيع  ال تزيد عن أربع  أحاديث فقط
                                                

إبةراهيم )األحاديث الزائدة عىل مرِلف أو كتاب، وذهب األخ الدكتور عبد اهلل دمفةو يف كتابةه  =     

إىل التفريةق بيةنهام،  45ص( بن حممد بن سفيان ة روايته وزياداته وتععيقاته عىل صحيح مسعما

فخّص 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 

ن غةري أبيةه َثَم فقد غمزأل ألأل سميُل األحاديث التو رواها عبةد اهلل بةن أمحةد بةن حنبةل عة

، وكةان حقهةا أن تسةمى (زوائد عبد اهلل بن أمحد بن حنبل يف املسةند)بالزوائد، وذلك يف كتايب 

مِمارسات األئم  تدل عىل عدم التفريةق بةني العفظتةني، ففةو َتةريج أحاديةث : زيادات، أدول

ر يف ، ودال احلةافظ ابةن حجة(روا  عبد اهلل يف زوائد املسند: )دال 2062اإلحياء لععرادو ص 

: 472 /2، ودال يف تعجيل املنفع  (ويف زوائد عبد اهلل بن أمحد يف مسند أبيه: )229/ 22فتح الباري 

بن  رو  عبد اهللَ: )524/ 1، ودال يف اإلصاب  ...(خَرج طريقه عبد اهلل بن أمحد يف زوائد املسند)

، 041/ 2خةيص احلبةري ، ويف التع44، وكذا دال يف القول املسدد ص...(أمحد يف زوائد املسند

، 054، وكةةذا دةةال أي ةةا احلةةافظ السةةخاوي يف املقاصةةد احلسةةن  ص452ويف الدرايةة  ص

، 055/ 7، واملتقةو اهلنةدي يف كنةز العةامل 271/ 0، و065/ 2والعجعوأل يف كشف اخلفاء 

، ودال العالم  صةالح الُفةاَلأل يف َثَبتةه دطةف الثمةر 410والشوكاأل يف الفوائد املجموع  ص

وأما مسند اإلمام أمحد بن حنبل مع زوائد عبد اهلل فأرويه دراءة من أولةه إىل : )بتحقيقنا 71ص

، وهناك أي ا عدد آخر من الععامء ال يفِردةون بةني العفظتةني، ...(مسند املكيني وإجازة لسائر 

ا هةو ، وهةذ(زيةادات)، كام أطعقوا ععيها أي ا (زوائد: )وأطعقوا عىل زيادات عبد اهلل يف املسند

 . الصحيح

 = ودةودد سقطل من طبع  املسند القديم ، وَل يبق سو  حديث واحد وهو حديث أيب مسع   (1)
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أحاديث رواها عبداهلل عن أبيه يف غري املسند ثم نقعهةا إىل  :القسم السابع

و َأيِب َحَدَثنِ ) :دال عبد اهلل :ومها ،يوجد منه حديثان فقط ،وهو دعيل نادر ،املسند

َحةَدَثنَا  :َداَل  ،َكتََب إِيَلَ َأُبو َتْوَبَ  الَربِيُع ْبُن َنافِع   :َأْمالَُ  َعَعيْنَا يف النََواِدِر َداَل  ،إِْمالَء  

َعةْن  ،َعْن َكثِرِي ْبِن ُمةَرةَ  ،َعْن ُسَعياَْمَن ْبِن ُموَسى ،َعْن َزْيِد ْبِن َواِدد   ،اهْلَيْثَُم ْبُن مُحَيْد  

 ،َمْن َدَرَأ باِِمَئِ  آَي   يِف َليَْعة    :َداَل َرُسوُل اهللِ َصىَل اهللُ َعَعيِْه َوَسَعمَ  :َداَل  ،الَداِرِي  َ ِيم  

 . (1)(ُكتَِب َلُه ُدنُوُت َليَْع   

                                                
َحَدَثنَا اْلَفْ ُل ْبُن احْلَُبةاِب، َحةَدَثنَا اْلَقْعنَبِةُو، َحةَدَثنَا ُشةْعَبُ ، َحةَدَثنَا : )074/ 5البدري، دال يف  =     

، َعْن ِرْبِعٍو، َعنْ  إَِن مِِمَا َأْدَرَك النَاُس ِمةْن : َأيِب َمْسُعود ، َعِن النَبِِو َصىَل اهللُ َعَعْيِه َوَسَعَم َداَل  َمنُْصور 

وبقي  األحاديث ذكرها احلافظ ابةن حجةر يف (. إَِذا ََلْ َتْسَتِح َفاْصنَْع َما ِشْئَل : َكاَلِم النُُبَوِة األُوىَل 

الكتاب يف مقدمته، كةام ذكرهةا أي ةا الةدكتور دخيةل بةن  املسند املعتيل، وذكرها جمتمع  حمقق

( زيادات القطيعو عىل مسند اإلمام أمحةد دراسة  وَترجيةا)صالح العحيدان يف بحث له بعنوان 

 (2100)ونرش  يف جمع  اجلامع  اإلسالمي  باملدين  املنورة سن  

عبةاس، وهةو مةن  استدرك حمققو طبع  املكنز لعمسند عرشة أحاديث يف مسند ابةن: معحوظ 

 . زيادات القطيعو، كام جاء يف مقال  حممود أبو عبد اهلل املنشورة عىل شبك  االنةنل

( 9ظ)جاء هنا بعد هذا احلديث يف نسخ  : )ما نصه 242/ 5وجاء يف حاشي  طبع  دار الرسال  

ا، وردة  بني اجلزء الثامن وبني اجلةزء السةابع بتقسةيمه[ وهو نسخ  املكتب  الظاهري  التاسع ]

ومن فوائد أيب بكر أمحةد بةن جعفةر بةن محةدان وهةو : فيها ما نصه[ يعنو جذاذة ورد ]طيارة 

ثةم سةاق عرشةة أحاديةث اكثرهةا مةن رواية  ( القطيعو أحاديُث كانل يف آخر اجلزء الثةامن

القطيعو عن غري اإلمام عبد اهلل، وهذ  األحاديث ال عالد  هلةا باملسةند وإنةام هةو مةن فوائةد 

 . عوالقطي

 . 256/ 05( طبع  الرسال )مسند أمحد    (1)
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َحةَدَثنَا َعةيِلُ ْبةُن َثابِةل  [ َحةَدَثنِو َأيِب )] :دةاَل َعبْةُد اهللِ :واحلديث الخر

َأَن  ،َعْن َجابِِر ْبةِن َسةُمَرةَ  ،َعْن ِساَمِك ْبِن َحْرب   ،َناِصح  َأيِب َعبِْد اهللِ َعنْ  ،اجْلََزِرُي 

َخرْي  َلُه  ،َأْو َأَحُدُكْم َوَلَد ُ  ،ألَْن ُيَرِدَب الَرُجُل َوَلَد ُ  :النَبَِو َصىَل اهللُ َعَعيِْه َوَسَعَم َداَل 

ِرْجُه َأيِب ) :َداَل َعبُْد اهللِ .(َصاع   ِمْن َأْن َيتََصَدَق ُكَل َيْوم  بِنِْصِف  َوَهَذا احْلَِديُث ََلْ خُيَ

 . (1)(َوَأْمالَُ  َعيَلَ يِف النََواِدرِ  ،ألََنُه َضِعيف  يِف احْلَِديِث  ،يِف ُمْسنَِدِ  ِمْن َأْجِل َناِصح  

*   *   * 

  :انتقاء املسند: املبحث اخلامس* 

د كبري من األحاديث النبوي  التو رواهةا انتقى اإلمام أمحد مسند  من عد

وجاءت نتيج  عمل شاق ورحالت كثرية الدى فيها ما الدةى مةن  ،عن شيوخه

  .تعب وجهد

 . (2)(َخَرج أيب املسند من سبعامئ  ألف حديث) :دال عبداهلل بن اإلمام أمحد

 :ودةال ،عبةد اهلل وصةالح :مجعنا أمحد أنا وابنا ) :ودال حنبل بن إسحاق

اانتق فةام اختعةف فيةه املسةعمون مةن  ،يته من أكثر من سبعامئ  ألف ومخسني ألف 

فإن وجةد و  وإالّ فعةيب  ،حديث رسول اهلل صىل اهلل ععيه وسعم فارجعوا إليه

 ،وهذ  احلكاي  دد ذكرها حنبل يف تارخيه) :دال اإلمام ابن ديِم اجلوزي  .(3)(بحج 
                                                

وما بني املعقوفتني سقط مةن املسةند، وهةو سةهو فةيام . 159/ 41( طبع  الرسال )مسند أمحد    (1)

 . أر 

 . 42/ 0، وطبقات الشافعي  الكرب  لعسبكو 00خصائص املسند أليب موسى املدينو ص   (2)

 . 42الصحاب  البن عساكر ص ، وترتيب أسامء 02خصائص املسند ص   (3)
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 . (1)(وهو صحيح  بال شك

 (فإن كان فيه وإالَ لةيب بحجة ) :ء يف دول اإلمام أمحدودد اختعف الععام

فإَنه مةا مةن حةديث  ،وهو صحيح ،يريد أصول األحاديث) :فقال ابن اجلََزري

ودةد استشةكل بعةا ) :ودال ابن ديم اجلوزي  ،(2)(غالبا إالّ وله أصل يف املسند

وأجيب عن  ،يف الصحيحني أحاديث ليسل يف املسند :ودال ،احلَُفاظ هذا من أمحد

 ،وشواهد بأن تعك األلفاظ بعينها وإن خال عنها املسند فعها فيه أصول ونظائر :هذا

فةال ة  وأما أن يكون متن صحيح ال مطعن فيه ليب له يف املسند أصل وال نظةري

  .(3)(يكاد يوجد البت 

سئل  ولذلك عندما ،وهبذا يتبني أن املسند مشتمل عىل أصول األحاديث النبوي 

 ،أحفظها أحفظها وما) :فقال ؟أبو احلسني اليُونينو أنل حتفظ الكتب الست احلافظ 

وما يفوت املسند مةن الكتةب  ،أنا أحفظ مسند أمحد :فقال ؟كيف هذا :فقيل له

فإنه حمتةو  عةىل أكثةر ) :ودال اإلمام الذهبو وهو يتحدث عنه .(4)(الست  إال دعيل

                                                
 . 69الفروسي  البن القيم ص   (1)

 . 42املصعد األمحد البن اجلزري ص    (2)

 . 69الفروسي  البن القيم ص   (3)

وأبو احلسني الُيونينو هو عيل بن حممد بن أمحد احلنبيل، اإلمةام احلةافظ . 40املصعد االمحد ص    (4)

ا ُحُعَو امْلَُجاَلَسِ  : )12/ 0ه الكبري املحدث الزاهد، دال الذهبو يف معجم ا َمِهيب ا ُمنََور  َوَكاَن َشْيخ 

ة َمعِةيَح الَتَواُضةِع، َأْكَثةْرُت َعنْةُه بَِبْعَعَبة َك َكثرَِي اإِلَفةاَدِة َدةِوَي امْلَُشةاَرَكِ  يِف اْلُعُعةوِم َحَسةَن اْلبرِْشِ

 =خاري وحَرر ، وتعد نسخته أعظموهو الذي نس  صحيح الب(. 722)، تويف سن  (َوبِِدَمْشَق 
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ودةَل َأن َمِةد فِيةِه َخةربا  ...هو فيةهوَدَل أن َيثبُل حديث  إال و ،احلديث النبوي

 . (1)(َساِدطا

*   *   * 

  :رشط اإلمام أمحد يف املسند :املبحث السادس* 

وأنه انتقا  من مجعة  كبةرية مةن  ،ذكرنا سابقا أن اإلمام أمحد اهتم بمسند 

فقد  ،وألجل ذلك َل يرو يف املسند لرواة ير  عدم االحتجاج بحديثهم ،احلديث

عن سعيد  ،عن حبيب بن أيب ثابل ،ديث عمرو بن خالد الواسطوبب عىل ح

أن النبو صىل اهلل ععيه وسعم هنو ان يميش يف خةف ) :عن ابن عباس ،بن جبريا

ري  َغرْيُ َهَذا) :دال عبداهلل ،احلديث (...واحد
ِدْثنَا بِهِ  ،َويِف احْلَِديِث َكالم  َكثِ  ،َفَعْم َُيَ

َب َعَعيِْه يِف ِكتَابِهِ  ِمْن َأْجِل َأَنُه َرَو  َعةْن َعْمةِرو ْبةِن  ،َفَظنَنُْل َأَنُه َتَرَك َحِديثَهُ  ،َبَ

 . (2)(َوَعْمُرو ْبُن َخالِد  الَ ُيَساِوي َشيْئ ا ،َخالِد  اَلِذي َُيَِدُث َعْن َزْيِد ْبِن َعيِلٍ 

 ُأَخِرْج َل :َداَل  ،َسَألل أيب َعن عبد اْلَعِزيز بن أبان) :ودال عبداهلل يف الععل

ُمنُْذ حَدث بَِحِديث  ،َودد َأْخَرَجُل َعنُه عىل غري َوجه احلَِديث ،َعنُه يِف املْسند َشيْئا
                                                

أصل يوثق به، ألنه مجع لعصحيح أصوال  معتمدة، وعقةد جمةالب يف دمشةق إلسةامعه بح ةة  =      

ومجاع  من األفاضل غري ، ودد طبعل فةروع  األلفَي صاحب  ابن مالكاإلمام العالم  العغوي 

 . من هذ  النسخ ، واحلمد هلل رب العاملني

 . 41املصعد األمحد    (1)

: ، واحلةديث أدخعةه عبةد اهلل يف املسةند وهةو مِمةا وجةد  يف كتةب أبيةه، ينظةر402/ 2سند امل   (2)

 . وعبد العزيز بن أبان هذا مةوك احلديث(. 74)الوجادات يف مسند أمحد ردم 
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  .(1)(املََْواِديل َحِديث ُسْفيَان َعن َعْعَقَم  بن مْرَثد تركته

 ،ِريةر  َحةَدَثنَا َج  ،َحَدَثنِو ُعثاَْمُن ْبُن َأيِب َشيْبَ َ ) :ودال عبداهلل يف زوائد املسند

َدةاَل  :َدةاَل  ،َعْن َعيِلٍ  ،َعْن َعاِصِم ْبِن َضْمَرةَ  ،َعْن َأيِب إِْسَحاَق  ،َعْن حُمََمِد ْبِن َساَِل  

َوَما ُسِقَو بِاْلَغْرِب  ،فِياَم َسَقِل الَساَمُء َفِفيِه اْلُعرْشُ  :َرُسوُل اهللِ َصىَل اهللُ َعَعيِْه َوَسَعمَ 

َعْن  ،َفَحَدْثُل َأيِب بَِحِديِث ُعثاَْمنَ  :َداَل َأُبو َعبِْد الَرمْحَنِ  .ُف اْلُعرْشِ َوالَدالِيَِ  َفِفيِه نِْص 

ِدُثنَا َعْن حُمََمةِد ْبةِن َسةاَِل  لَِ ةْعِفِه ِعنْةَدُ  َوإِْنَكةاِرِ   ،َفَأْنَكَر ُ  ،َجِرير   َوَكاَن َأيِب الَ َُيَ

 . (2)(حِلَِديثِهِ 

إلمام أمحد يف املسند وأنه أدو  مةن وذكر شي  اإلسالم ابن تيمي  رشط ا

 ،رشط املسند أدو  من رشط أيب داود يف سةننه) :فقال ،رشط أيب داود يف السنن

وهلةذا كةان  ،ودد رو  أبو داود يف سننه عن رجال أعرض عنهم أمحد يف املسند

اإلمام أمحد ال يروي يف املسند عّمن يعرف أنةه يكةذب مثةل حممةد بةن سةعيد 

فإنه يكتب حديثه  ،لكن دد يروي عمن ي عف لسوء حفظهو ،املصعوب ونحو 

 . (3)(ليعت د به ويعترب به

ورشطةه يف املسةند أن ال يةروي عةن املعةروفني ) :ودال يف موضع آخةر

                                                
 . 26/ 4، وال عفاء لععقييل 095/ 4الععل ومعرف  الرجال لعبد اهلل بن أمحد    (1)

 (. 62)اب زوائد عبداهلل يف املسند ردم ، وهو يف كت215/ 2املسند    (2)

ودد جاءت رواي  واحدة فقط لعكذاب حممد بن سةعيد املصةعوب، . 06/ 25فتاو  ابن تيمي     (3)

 (. الرواة املةوكون يف املسند)ذكرُتا يف بحث 
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ورشطه يف املسند أمثل مةن رشط أيب  ،وإن كان يف ذلك ما هو ضعيف ،بالكذب

 . (1)(داود يف سننه

 إَن  :ىل أيب موسةى املةدينو دولةهودال تعميذ  ابن ديم اجلوزي  وهو يرد ع

إن أمحد َل يورد يف مسند  عةّدة أحاديةث ) :ما سكل عنه أمحُد يف املسند صحيح

كام رو  حديث العالء بةن عبةدالرمحن  ،ُسئل هو عنها ف ّعفها بعينها وأنكرها

إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عةن الصةيام  :عن أبيه عن أيب هريرة يرفعه

وَل  ،هةذا حةديث منكةر :سمعل أمحد يقول :دال حرب .(2)حتى يكون رم ان

 (...وكان عبد الرمحن بن مهدي ال َيّدث به ،َيِدث العالء بحديث أنكر من هذا

وهةذا بةاب ) :إىل أن دةال ،ثم ساق العالم  ابن القيم أمثعه كثرية من هذا النةوع

وسةكل عنةه  واملقصود أنه ليب كةل مةا روا  ،واسع لو تتبعنا  جلاء كتابا كبريا

حتى لو كان صحيحا عند  وخالفه غةري  يف تصةحيحه َل  ،يكون صحيحا عند 

إن  :وهبذا يعرف وهم احلافظ أيب موسى املدينو يف دوله ،حج  عىل نظري يكن دوله 

  ،فةإن أمحةد َل يقةل ذلةك دةط ،اإلمام أمحد يف مسند  فهو صحيح عنةد خّرجه  ما

 . (3)( خالف ذلكبل دال ما يدل عىل ،يدل ععيه وال دال ما

*   *   * 

                                                
 . 07/ 1منهاج السن  النبوي    ( 1)

 . 110/ 0احلديث يف املسند    (2)

 . 69ة  61الفروسي  ص   (3)



258

 اإلمام أحمد دمسن
 

31 

  :درجة أحاديث املسند :املبحث السابع* 

  :فقةال ،ذكر العالمة  شةعيب األرنةاووط مراتةب األحاديةث يف املسةند

 تنقسةةم  ،وهةةذا املسةةند الةةذي ينةةتظُم نحةةو ثالثةةني ألةةَف حةةديث  ُمْسةةنَدة  )

 نهةا وم ،منهةا مةا هةو صةحيح  لذاتةه ،أحاديثُه بطريق االستقراء إىل ست  أدسةام

ومنهةا  ،ومنها ما هو حسن لغري  ،ومنها ما هو حسن لذاته ،ما هو صحيح  لغري 

يكةاد يقةةُب مةن  ،ومنها ما هةو شةديُد ال ةعف ،ما هو ضعيف  ضعفا  خفيفا  

 . (1)(املوضوع

إن فيه  :فمنهم من دال ،ودد اختعف الععامء دديام يف درج  أحاديث املسند

وتوسةط  ،إن كل مةا فيةه صةحيح :الومنهم من د ،أحاديث ضعيف  وموضوع 

ولكنهةا دعيعة  مقارنة  بعةدد أحاديةث  ،فيه أحاديث ضعيف  :أناس منهم فقالوا

  .الكتاب وينفون وجود األحاديث املوضوع  فيه

 : وإليك التفصيل يف ذلك

فهو احلافظ أبو موسى املدينو  ،فأما من دال بأن كل أحاديثه صحيح ـ  1

فمةن  ،وهذا دول غةري مسةَعم بةه ،السابق كام تقدم كالمه يف املطعب( 552ت)

ودةد  ،املععوم أن املسند احتو  عىل عدد من األحاديةث الصةحيح  وال ةعيف 

عمل شي  بعا شيوخنا العالم  أمحد شاكر إحصاء لعدد األحاديث الصحيح  

حديثا صحيحا ( 7016)بعغل يف هناي  حتقيقه لعمجعد اخلامب عرش  ،وال عيف 

                                                
 . 65/ 2مقدم  املسند طبع  مرسس  الرسال     (1)
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  .(1)ضعيفاحديثا ( 554)و ،وحسنا

 وأمةةا ) :فقةةال اإلمةةام ابةةن كثةةري ،ودةةد تعقةةب الععةةامء دةةول أيب موسةةى

  ،فقةول ضةعيف ،دول احلافظ أيب موسى عن مسةند اإلمةام أمحةد إنةه صةحيح

 كأحاديةةث ف ةةائل مةةرو  ،بةةل وموضةةوع  ،فةةإن فيةةه أحاديةةث ضةةعيف 

وغري ذلك كام دةد نبّةه ععيةه طائفة  مةن  ،والرَبُْث األمحر عند محص ،وعسقالن

  .(2)(احلفاظ

إىل أنةه توجةد فيةه ( 597ت)وذهب احلافظ أبو الفرج ابن اجلةوزي ـ  2

وذكرها  ،وألجل ذلك فقد حكم عىل بعا أحاديثه بالوضع ،أحاديث موضوع 

                                                
حتقيق الشي  أمحد شاكر رمحه اهلل تعاىل، وينبغو اإلشارة إىل أن العالمة   017/ 25املسند : انظر   (1)

أمحد شاكر معروف عند املشتغعني باحلديث بأنه دد يتساهل يف التصحيح، فقد وّثق رواة وجعل 

يك بةن : هنم مطعون فيهم عند أكثر املحدثني، ومن هرالءأحاديثهم صحيح  أو حسن  مع أ رَشِ

يع ، وعيل بن زيد بن ُجةدعان وغةريهم، كةام أنةه َل يةراع بعةا  عبداهلل النخعو، وعبداهلل بن هَلِ

ويرخذ عىل . 215/ 2( طبع  الرسال )دواعد املحدثني يف الععل، وينظر الطبع  اجلديدة لعمسند

ي ا اعتبار  ملن َل يذكر فيه البخاري يف التاري  الكبري، وال ابن أيب العالم  أمحد شاكر رمحه اهلل أ

ا وال تعديال أنه ثقة  عنةدمها، وبنةاء عةىل ذلةك صةحح بعةا  حاتم يف اجلرح والتعديل جرح 

 . األحاديث التو َل ُيسبق إىل تصحيحها، وهذا تساهل بنّي 

ث ف ائل مرو يف املسةند مةن وحدي. 42اختصار ععوم احلديث مع رشحه الباعث احلثيث ص    (2)

االمحةر  وحةديث الةربث(. احلةديث... ستكون بعدي بعوث كثرية: )بعفظ 457/ 5حديث بريدة 

وليبعثن اهلل منها يوم القيام  سةبعني ألفةا ال حسةاب )، بعفظ 29/ 2عند محص من مسند عمر 

 . األرض العين (: الرَبْث)، ومعنى (احلديث... وال عذاب ععيهم
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  .(1)يف كتاب  املوضوعات

وهلةذا ) :فقةال ،وحقق شي  اإلسالم ابن تيمي  هذ  املسأل  حتقيقا ععميةا

هل يف املسةند حةديث  ،ي  أبو الفرج بن اجلوزيتنازع أبو العالء اهلََمداأل والش

                                                
ة وهو يستغرب ما صدر من بعا معارصيه من أن  424بن اجلوزي يف صيد اخلاطر صودال ا  ( 1)

 هل يف مسةند أمحةد : كان دد سألنو بعا أصحاب احلديث: )يكوَن يف املسند ما ليب بصحيح

أهنم  فحمعل أمرهم عىل! فعظم ذلك عىل مجاع  ينسبون إىل املذهب. نعم: ما ليب بصحيح؟ فقعل

منهم  إذا هبم دد كتبوا فتاو ، فكتب فيها مجاع  من أهل خراسان، ةو. عوام، وأمهعل فكر ذلك

ةا ! أبو العالء اهلََمداأل ة يعظمون هذا القول، ويردونه، ويقبحةون دةول مةن دالةه فبقيةل دهش 

ةا! وا عجب ا: متعجب ا، ودعل يف نفيس ومةا ذاك إال أهنةم ! صةار املنتسةبون إىل الععةم عامة  أي  

عن صحيحه وسقيمه، وظنوا أن من دال ما دعته تعرض لعطعن فيام  سمعوا احلديث، وَل يبحثوا

ا ! أخرجه أمحد، وليب كذلك فإن اإلمام أمحد رو  املشهور واجليد والرديء، ثم هو دد رد كثري 

! جمهول؟: أليب هو القائل يف حديث الوضوء بالنبيذ. مِما رو ، وَل يقبل به، وَل جيععه مذهب ا له

الذي صنفه أبو بكر اخلالل، رأ  أحاديث كثرية، كعها يف املسند، ودةد ومن نظر يف كتاب الععل 

: ونقعل من خط القايض أيب يعىل حممد بن احلسني الفراء يف مسأل  النبيذ، دةال. طعن فيها أمحد

إنام رو  أمحد يف مسند  ما اشتهر، وَل يقصد الصحيح وال السقيم ويدل عىل ذلةك أن عبةد اهلل 

الذي يرويه عبد العزيةز : ول يف حديث ربعو بن حراش عن حذيف ؟ دالما تق: دعل أليب: دال

دصدت يف : فقد ذكرته يف املسند؟ دال: دعل. األحاديث بخالفه: دال. نعم: بن أيب رواد؟ دعلا

املسند املشهور، فعو أردت أن أدصد ما صح عندي، َل أرد هبةذا املسةند إال اليشةء بعةد اليشةء 

طريقتو يف احلديث، لسل أخالف ما ضةعف مةن احلةديث إذا َل اليسري؛ ولكنك يا بنو تعرف 

ودد أخرب عن نفسه كيف طريقه يف املسند؛ فمن جععةه : دال القايض. يكن يف الباب يشء يدفعه

 (. أصال  لعصح ، فقد خالفه، وترك مقصد 
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  .(1)يف كتاب  املوضوعات
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ة وهو يستغرب ما صدر من بعا معارصيه من أن  424بن اجلوزي يف صيد اخلاطر صودال ا  ( 1)

 هل يف مسةند أمحةد : كان دد سألنو بعا أصحاب احلديث: )يكوَن يف املسند ما ليب بصحيح
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وأثبةل  ،فأنكر احلافظ أبو العالء أن يكون يف املسند حديث موضةوع ؟موضوع

وإن كةان  ،وبنَي أن فيه أحاديث دد دةام دليةل عةىل أهنةا باطعة  ،ذلك أبو الفرج

وهلةذا رو  يف كتابة  املوضةوعات  ،بل غعةط فيةه ،املحِدث به َل يتعمد الكذب

 ،ودد نازع  طائف  مةن الععةامء يف كثةري مِمةا ذكةر  ،كثرية من هذا النوع أحاديث

لكةن  ،بل بيَنوا ثبوت بعةا ذلةك ،إنه ليب مِما يقوم دليل عىل أنه باطل :ودالوا

وأمةا احلةافظ أبةو  ،الغالب عىل ما ذكر  يف املوضوعات أنه باطل باتفاق الععةامء

املصةنوع الةذي تعمةد صةاحبه  العالء وأمثاله فإنام يريدون باملوضةوع املختعةق

 . (1)(والكذب كان دعيال يف السعف ،الكذب

ففيةه مجعة  ) :فقال ،ودد بنَي الذهبو أن يف املسند أحاديث موضوع  دعيع 

وفيه أحاديةث  ،وال جيب االحتجاج هبا ،من األحاديث ال عيف  مِما يسو  نقعها

 . (2)(ولكنها دطرة يف بحر ،معدودة شب  موضوع 

ولكنهةا  ،(3)حلافظ العرادو بةأن يف املسةند أحاديةث موضةوع وكذا ذكر ا

وأَلةف ألجةل ذلةك  ،ودد تعقب احلافظ ابن حجر هذا القول من شةيخ  ،دعيع 

ذكر فيةه األحاديةث ( القول املسدد يف الذب عن مسند االمام أمحد) :كتابا سام 

ثم أضةاف إليهةا مخسة  عرشة  ،وهو تسع  أحاديث ،التو ذكرها شيخ  العرادو

                                                
 . 52داعدة جعيع  يف التوسل والوسيع  ص    (1)

 . 409/ 22سري أعالم النبالء    (2)

 . 14التفييد واإلي اح ص    (3)
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 . (1)ورد ععيه ،حديثا أوردها ابن اجلوزي يف كتابه املوضوعات

ذكةر فيةه ( الةذيل املمهةد) :ثم جاء احلافظ السيوطو وألةف كتابةا سةام 

وهةو يف موضةوعات ابةن ( القول املسةدد)أحاديث فاتل احلافظ ابن حجر يف 

فيكةون مةا انتقةد بالوضةع يف  ،وعدُتا أربع  عرش حديثا ،وذب عنها ،اجلوزي

  .(2)حديثا( 45)د املسن

 ،وكةذا يف شةيوخه ،ومسند أمحد ادعى دوم فيه الصح ) :ودال ابن حجر

واحلةق أن أحاديثةه غالبهةا  ،وصنف احلافظ أبو موسى املدينو يف ذلك تصةنيفا

وفيه القعيل من ال عاف والغرائةب  ،وال عاف منها إنام يوردها ملتابعات ،جياد

 . (3)(ا  فشيئا  وبقو منها بعد  بقي واألفراد أخرجها ثم صار ي ب ععيها شيئ

وبع ها أشةد يف  ،واحلق أن فيه أحاديث كثرية ضعيف ) :ودال السخاوي

ولكن  ،حتى أن ابن اجلوزي أدخل كثريا منها يف موضوعاته ،ال عف من بعا

ة  يعنو ابن حجرة  ويف سائرها شيخناة  يعنو العرادوة  دد تعقبه يف بع ها الشارح

وأنه أحسن انتقاء وحتريةرا  ،نه نفو الوضع عن مجيع أحاديثهوحقق كام سمعته م

وليسل األحاديةث الزائةدة فيةه  :دال ،من الكتب التو َل تعتزم الصح  يف مجعها

عىل ما يف الصةحيحني بةأكثر ضةعفا مةن األحاديةث الزائةدة يف سةنن أيب داود 

                                                
 . 150/ 2القول املسدد، ودد خلصه احلافظ يف كتابه النكل عىل ابن الصالح : انظر كتابه   (1)

 . 270/ 2تدريب الراوي : انظر   (2)

 . 6تعجيل املنفع  ص   (3)
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  .(1)(والةمذي وغريمها

وغالب هذ   ،حاديث ضعيف ومن هذا العرض السابق يتبني أن يف املسند أ

كام أن فيه أحاديث منكر   ،األحاديث َيتج هبا إذا وجدت املتابعات أو الشواهد

وكان اإلمام يأمر بال ةب  ،وبعا األحاديث املوضوع  وهو نادرة ،ومةوك 

  .أو هو مِما أدخعه عبداهلل بعد ذلك ،ولكنه غفل عنها وذهل ،ععيها

لكن  ،أمر بال ب عىل بعا األحاديثومن األمثع  عىل أن اإلمام أمحد 

 : (2)هذ  األحاديثة  عبداهلل ذكرها يف املسند بعد ال ب

ذكر عبةداهلل أنةه وجةد يف كتةب أبيةه حةديثني مةن طريةق فائةد بةن ـ  1

ثةم دةال  ،عبدالرمحن عن عبداهلل بن أيب أوىف ريض اهلل عنةه ثةم ذكةر احلةديثني

ألنةه َل يةرض  ،عةيهام مةن كتابةهَل َيدثنا أيب هبذين احلديثني بب ع) :عبداهلل

 . (3)(أو كان عند  مةوك احلديث ،حديث فائد بن عبدالرمحن

حدثنا بكر  :وجدت هذا احلديث يف كتاب أيب بخط يد ) :دال عبداهللـ  2

 ،وكان بكر ينةزل املدينة  ،وأظننو دد سمعته منه يف املذاكرة فعم أكتبهة  بن يزيدا

 . (4)(ل إ... هذا احلديث يف كتابهكان دد بب عىل  ،أظنه كان يف املحن 

                                                
 . 115/ 2، وانظر كالم ابن حجر يف النكل عىل ابن الصالح 221/ 2فتح املغيث    (1)

عددا مةن األحاديةث التةو طعةن  017د استعرض اإلمام ابن القيم يف كتاب الفروسي  صود   (2)

 . 70/ 2بصحتها وهو موجودة يف املسند، وذكرها الشي  شعيب ورفاده يف مقدمته لعمسند 

 . 450/ 1املسند    (3)

 . 96/ 1املسند    (4)
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هنى رسول اهلل صىل اهلل ععيه  :رو  عبداهلل عن أبيه حديث ابن عباسـ  3

فظننةل أنةه  ،بب ععيه أيب يف كتابه) :ثم دال ،وسعم أن يمشى يف خف واحد

 . (1)(ترك حديثه من أجل أنه رو  عن عمرو بن خالد

*   *   * 

  :سندمراتب الرواة يف امل :املبحث الثامن* 

  :وفيه مطلبان

 . مراتب شيوخه يف املسند :املطعب األول

 . مراتب بقي  الرواة يف املسند من غري شيوخه :املطعب الثاأل

*   *   * 

 : مراتب شيوخه يف املسند :املطلب األول

حديثا بام فيها املكرر واألحاديةث ( 05212)رو  اإلمام أمحد يف املسند 

كام جاء يف كتايب  ،شيخا( 090)رواها عن  ،(2)ه وجادةالتو رواها عبد اهلل عن أبي

وأكثر األحاديث فيه رواها عن كبار أئم   ،(3)(معجم شيوخ اإلمام أمحد يف املسند)

 : وإليك تفصيل القول فيهم ،احلديث

                                                
 . 402/ 2املسند    (1)

 . سنذكر هذا األمر الحقا   (2)

 . الععم أن هناك بعا املسانيد الصغرية سقطل من املسند مع   (3)
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 ،حةةديث( 06522)وعةدد أحةاديثهم  ،شةيوخه الثقةةات :املرتبـة األوى

 : (1)وهم

 ،وعةددهم سةبع  ،حةديثا( 22552)رو  عةنهم  :أصحاب األلفـ  1

ووكيةع بةن  ،حةديثا(2950)عفان بن مسعم بعغل أحاديثةه  :وهم عىل التوايل

وعبةةد  ،حةةديثا( 2761)وحممةةد بةةن جعفةةر غنةةدر ،حةةديثا(2595)اجلةةراح

ويزيةد بةن  ،حةديثا( 2442)وَييى بن سعيد القطةان ،حديثا( 2562)الرزاق

 . حديثا( 2245)وعبد الرمحن بن مهدي ،حديثا( 2052)هارون

( 05)وعةةددهم  ،حةةديثا( 22472)رو  عةةنهم  :أصةةحاب املةةائنيـ  2

ثم احلسن بةن  ،حديثا( 759)رو  عنه  ،سفيان بن عيين  :أكثرهم رواي  ،شيخا

 ،إىل آخرهم... حديثا( 691)ثم روح بن عبادة  ،حديثا( 712)موسى األشيب 

ثةم ابةن أيب عةدي  ،حةديث( 022)َييى بن إسحاق رو  عنةه  :وأدعهم رواي 

 . حديثا( 027)ثم أبو كامل  ،أحاديث (022)

 ،شةيخا( 20)وعددهم  ،حديثا( 2766)رو  عنهم  ،أصحاب املائ ـ  3

وأدعهم  ،إىل آخرهم... (295)رو  عنه  ،أكثرهم رواي  عبد اهلل بن يزيد املقرئ

 . حديثا( 220)رو  عنه  ،يعىل بن عبيد :رواي 

وعةةدد أحةةاديثهم  ،شةةيخا( 95)وعةةددهم  ،أصةةحاب العرشةةاتـ  4

                                                
معجم شيوخ اإلمام أمحد يف املسةند )أصحاب القوائم الثالث  األوىل ذكرُتم بالتفصيل يف كتايب    (1)

 . ، ولذلك َل أذكرهم هنا لالختصار77ة  75ص
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 ،(90)وعدد مروياته  ،أكثرهم رواي  عبد األعىل بن عبد األعىل ،حديثا( 4157)

وأبو  ،ومحيد بن عبد الرمحن ،وحفص بن غياث ،أنب بن عياض :وأدعهم رواي 

  :وهم ،رواي ( 22)وعدد مرويات كل واحد منهم  ،بكر بن عياش
 

 عدد مروايته اسم الشيخ تسلسل

 90 عبد األعىل بن عبد األعىل  .1

 59 الوهاب بن عطاء عبد  .2

 55 إسحاق بن يوسف  .3

 55 عبد الوهاب بن عبد املجيد  .4

 54 حممد بن ف يل بن غزوان  .5

 52 محاد بن خالد  .6

 75 عتاب بن زياد  .7

 77 محاد بن أسام   .8

 77 سعيامن بن داود  .9

 74 عبد اهلل بن حممد بن أيب شيب   .11

 64 وهب بن جرير  .11

 64 َييى بن أيب بكري  .12

 60 ينوعيل بن املد  .13
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 55 عبد الوهاب بن عبد املجيد  .4

 54 حممد بن ف يل بن غزوان  .5

 52 محاد بن خالد  .6

 75 عتاب بن زياد  .7

 77 محاد بن أسام   .8

 77 سعيامن بن داود  .9

 74 عبد اهلل بن حممد بن أيب شيب   .11

 64 وهب بن جرير  .11

 64 َييى بن أيب بكري  .12

 60 ينوعيل بن املد  .13
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39 

 عدد مروايته اسم الشيخ تسلسل

 62 أمحد بن عبد املعك  .14

 62 حممد بن برش بن الفرافص   .15

 62 حجني بن املثنى  .16

 59 إبراهيم بن خالد  .17

 59 عيل بن بحر  .18

 55 إبراهيم بن العباس  .19

 57 عمرو بن اهليثم  .21

 56 عبد اهلل بن الوليد  .21

 56 عبدة بن محيد  .22

 51 الوليد بن مسعم  .23

 51 َييى بن زكريا بن أيب زائدة  .24

 51 يى بن غيالنَي  .25

 54 احلسن بن عيل اجلعفو  .26

 54 ال حاك بن  عد أبو عاصم  .27

 50 عبد اهلل بن بكر السهمو  .28

 17 عبد الواحد بن واصل  .29
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41 

 عدد مروايته اسم الشيخ تسلسل

 15 إسامعيل بن عمر  .31

 15 حممد بن الف ل عارم  .31

 14 جرير بن عبد احلميد  .32

 14 زكريا بن عدي  .33

 14 حممد بن يزيد الواسطو  .34

 12 أسباط بن حممد  .35

 12 بد اهلل بن احلارثع  .36

 45 عيل بن حفص املدائنو  .37

 45 معتمر بن سعيامن  .38

 47 سعيامن بن حرب  .39

 47 عبدة بن سعيامن الكاليب  .41

 46 حممد بن عبد اهلل بن املثنى  .41

 45 يزيد بن عبد ربه  .42

 41 عبد اهلل بن إدريب األودي  .43

 44 عيل بن عياش  .44

 44 حممد بن سعم  احلراأل  .45



 اإلمام أحمد دمسن
 

41 

 عدد مروايته اسم الشيخ تسلسل

 15 إسامعيل بن عمر  .31

 15 حممد بن الف ل عارم  .31

 14 جرير بن عبد احلميد  .32

 14 زكريا بن عدي  .33

 14 حممد بن يزيد الواسطو  .34

 12 أسباط بن حممد  .35

 12 بد اهلل بن احلارثع  .36

 45 عيل بن حفص املدائنو  .37

 45 معتمر بن سعيامن  .38

 47 سعيامن بن حرب  .39

 47 عبدة بن سعيامن الكاليب  .41

 46 حممد بن عبد اهلل بن املثنى  .41

 45 يزيد بن عبد ربه  .42

 41 عبد اهلل بن إدريب األودي  .43

 44 عيل بن عياش  .44

 44 حممد بن سعم  احلراأل  .45
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41 

 عدد مروايته اسم الشيخ تسلسل

 44 عك الطياليسهشام بن عبد امل  .46

 42 حيوة بن رشيح  .47

 42 صفوان بن عيسى  .48

 42 كثري بن هشام  .49

 09 معاوي  بن هشام  .51

 09 هوذة بن خعيف   .51

 05 َييى بن محاد  .52

 07 مكو بن إبراهيم  .53

 07 هشام بن سعيد الطالقاأل  .54

 07 هيثم بن خارج   .55

 06 عبد الكبري بن عبد املجيد  .56

 06 عثامن بن حممد بن أيب شيب   .57

 05 مروان بن معاوي  الفزاري  .58

 01 عصام بن خالد  .59

 01 معاذ بن معاذ العنربي  .61

 04 أمحد بن احلجاج  .61
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42 

 عدد مروايته اسم الشيخ تسلسل

 04 عبد الرمحن بن غزوان  .62

 00 إسحاق بن سعيامن  .63

 00 احلكم بن موسى  .64

 00 سعيد بن منصور  .65

 02 عمر بن سعد  .66

 02 ربعو بن إبراهيم بن مقسم  .67

 29 سعد بن إبراهيم الزهري  .68

 29 بن سابقحممد   .69

 25 معمر بن سعيامن  .71

 25 َييى بن سعيد األموي  .71

 25 يعمر بن برش  .72

 27 محاد بن مسعدة  .73

 26 برش بن املف ل  .74

 25 برش بن شعيب بن أيب محزة  .75

 25 احلسن بن سوار  .76

 25 نوح بن ميمون  .77
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42 

 عدد مروايته اسم الشيخ تسلسل

 04 عبد الرمحن بن غزوان  .62

 00 إسحاق بن سعيامن  .63

 00 احلكم بن موسى  .64

 00 سعيد بن منصور  .65

 02 عمر بن سعد  .66

 02 ربعو بن إبراهيم بن مقسم  .67

 29 سعد بن إبراهيم الزهري  .68

 29 بن سابقحممد   .69

 25 معمر بن سعيامن  .71

 25 َييى بن سعيد األموي  .71

 25 يعمر بن برش  .72

 27 محاد بن مسعدة  .73

 26 برش بن املف ل  .74

 25 برش بن شعيب بن أيب محزة  .75

 25 احلسن بن سوار  .76

 25 نوح بن ميمون  .77

271

 اإلمام أحمد مسند

43 

 عدد مروايته اسم الشيخ تسلسل

 21 زياد بن عبد اهلل البكائو  .78

 21 سويد بن عمرو  .79

 21 حممد بن إدريب الشافعو  .81

 24 امعيل بن حممدإس  .81

 24 بكر بن عيسى  .82

 24 شجاع بن الوليد  .83

 24 عباد بن عباد  .84

 24 عبد العزيز بن عبد الصمد  .85

 24 حممد بن جعفر الرازي  .86

 24 حممد بن الصباح  .87

 24 مروان بن شجاع  .88

 24 معاذ بن هشام  .89

 20 عبد اجلبار بن حممد  .91

 20 دران بن  ام  .91

 22 أنب بن عياض  .92

 22 حفص بن غياث  .93
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44 

 عدد مروايته اسم الشيخ تسلسل

 22 محيد بن عبد الرمحن  .94

 22 أبو بكر بن عياش  .95

وعدد أحاديثهم  ،شيخا( 99)وعددهم  ،أصحاب العرشة ومن دوهنمـ  5

وعيل  ،وعبد القدوس بن بكر ،أكثرهم رواي  إسحاق بن إبراهيم ،حديثا( 456)

 ،وحممد بن ربيعة  ،وحممد بن إسامعيل بن أيب فديك ،وعمر بن عبيد ،بن ثابلا

كةام يف  ،وأدعهم رواي  إبراهيم بن حبيب وغري  ،أحاديث( 22)م وعدد مروياُت

 : اجلدول التايل

 عدد األحاديث اسم الشيخ تسلسل

 22 إسحاق بن إبراهيم  .1

 22 عبد القدوس بن بكر  .2

 22 عيل بن ثابل  .3

 22 عمر بن عبيد الطنافيس  .4

 22 حممد بن إسامعيل بن أيب فديك  .5

 22 حممد بن ربيع   .6

 9 زيد بن َييى  .7

 9 سكن بن نافع  .8



 اإلمام أحمد دمسن
 

44 

 عدد مروايته اسم الشيخ تسلسل

 22 محيد بن عبد الرمحن  .94

 22 أبو بكر بن عياش  .95

وعدد أحاديثهم  ،شيخا( 99)وعددهم  ،أصحاب العرشة ومن دوهنمـ  5

وعيل  ،وعبد القدوس بن بكر ،أكثرهم رواي  إسحاق بن إبراهيم ،حديثا( 456)

 ،وحممد بن ربيعة  ،وحممد بن إسامعيل بن أيب فديك ،وعمر بن عبيد ،بن ثابلا

كةام يف  ،وأدعهم رواي  إبراهيم بن حبيب وغري  ،أحاديث( 22)م وعدد مروياُت

 : اجلدول التايل

 عدد األحاديث اسم الشيخ تسلسل

 22 إسحاق بن إبراهيم  .1

 22 عبد القدوس بن بكر  .2

 22 عيل بن ثابل  .3

 22 عمر بن عبيد الطنافيس  .4

 22 حممد بن إسامعيل بن أيب فديك  .5

 22 حممد بن ربيع   .6

 9 زيد بن َييى  .7

 9 سكن بن نافع  .8
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45 

 عدد األحاديث اسم الشيخ تسلسل

 9 عبيد بن أيب درة  .9

 5 جعفر بن عون  .11

 5 سهل بن يوسف  .11

 5 عبيد اهلل بن حممد العييش  .12

 5 عيل بن احلسن بن شقيق  .13

 5 غسان بن الربيع  .14

 5 َييى بن عبد املعك  .15

 7 إسحاق بن إسامعيل  .16

 7 شعيب بن حرب  .17

 6 حسن بن الربيع  .18

 6 داود بن عمرو املسيبو  .19

 6 عبد احلميدمهنأ بن   .21

 6 أبو القاسم بن أيب الزناد  .21

 5 أمي  بن خالد  .22

 5 أيوب بن النجار  .23

 5 حرمو بن عامرة  .24
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46 

 عدد األحاديث اسم الشيخ تسلسل

 5 سعيد بن عامر ال بعو  .25

 5 شباب  بن سوار  .26

 5 القاسم بن مالك  .27

 5 موسى بن طارق  .28

 1 إسامعيل بن أبان  .29

 1 داود بن مهران  .31

 1 الربيع بن نافع أبو توب   .31

 1 اليحمدي زياد بن الربيع  .32

 1 عاصم بن عيل بن عاصم  .33

 1 عبد الرمحن بن حممد املحاريب  .34

 1 عيل بن هاشم بن الربيد  .35

 1 حممد بن احلسن بن عمران  .36

 1 حممد بن محيد  .37

 1 حممد بن عبد اهلل بن كناس   .38

 1 حممد بن مقاتل  .39

 1 مهدي بن جعفر  .41
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46 

 عدد األحاديث اسم الشيخ تسلسل

 5 سعيد بن عامر ال بعو  .25

 5 شباب  بن سوار  .26

 5 القاسم بن مالك  .27

 5 موسى بن طارق  .28

 1 إسامعيل بن أبان  .29

 1 داود بن مهران  .31

 1 الربيع بن نافع أبو توب   .31

 1 اليحمدي زياد بن الربيع  .32

 1 عاصم بن عيل بن عاصم  .33

 1 عبد الرمحن بن حممد املحاريب  .34

 1 عيل بن هاشم بن الربيد  .35

 1 حممد بن احلسن بن عمران  .36

 1 حممد بن محيد  .37

 1 حممد بن عبد اهلل بن كناس   .38

 1 حممد بن مقاتل  .39

 1 مهدي بن جعفر  .41
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 عدد األحاديث اسم الشيخ تسلسل

 1 َييى بن واضح  .41

 وجادة 4 سعيد بن سعيامن سعدويه  .42

 4 د بن العوامعبا  .43

 4 عبد اهلل بن إبراهيم  .44

 4 فياض بن حممد  .45

 4 دريش بن إبراهيم  .46

 4 حممد بن احلسن بن أتش  .47

 4 حممد بن النوشجان  .48

 4 مرحوم بن عبد العزيز  .49

 4 املطعب بن زياد  .51

 4 يزيد بن أيب حكيم  .51

 0 إبراهيم بن سعد  .52

 0 أزهر بن سعد  .53

 0 إسحاق بن منصور  .54

 0 ريازكريا بن أيب زك  .55

 0 طعق بن غنام  .56
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48 

 عدد األحاديث اسم الشيخ تسلسل

 0 عبد السالم بن حرب  .57

 0 عبد الصمد بن حسان  .58

 0 عثام بن عيل  .59

 0 عثامن بن عثامن  .61

 0 عمر بن أيوب  .61

 0 عمر بن حفص  .62

 0 عمرو بن حممد العنقزي  .63

 0 غسان بن املف ل  .64

 0 غسان بن م   .65

 0 حممد بن صبيح  .66

 0 مسكني بن بكري  .67

 0 موسى بن هالل  .68

 0 قوبيوسف بن يع  .69

 2 إبراهيم بن حبيب  .71

 2 أمحد بن جناب  .71

 2 أمحد بن جناح  .72
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48 

 عدد األحاديث اسم الشيخ تسلسل

 0 عبد السالم بن حرب  .57

 0 عبد الصمد بن حسان  .58

 0 عثام بن عيل  .59

 0 عثامن بن عثامن  .61

 0 عمر بن أيوب  .61

 0 عمر بن حفص  .62

 0 عمرو بن حممد العنقزي  .63

 0 غسان بن املف ل  .64

 0 غسان بن م   .65

 0 حممد بن صبيح  .66

 0 مسكني بن بكري  .67

 0 موسى بن هالل  .68

 0 قوبيوسف بن يع  .69

 2 إبراهيم بن حبيب  .71

 2 أمحد بن جناب  .71

 2 أمحد بن جناح  .72
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 عدد األحاديث اسم الشيخ تسلسل

 2 إسامعيل بن إبراهيم  .73

 2 إسامعيل بن عبد الكريم  .74

 2 برش بن الرسي  .75

 2 بكر بن يزيد احلميص  .76

 2 ثابل بن الوليد  .77

 وجادة 2 احلارث بن النعامن  .78

 2 احلارث بن مرة  .79

 2 احلسن بن عيسى بن مارسجب  .81

 2 ن سخربةحفص بن عمر ب  .81

 وجادة 2 سعيد بن َييى األموي  .82

 2 عائذ بن حبيب  .83

 2 عبد املعك بن عبد الرمحن  .84

 2 عبد الوهاب بن مهام الصنعاأل  .85

 2 عقب  بن خالد  .86

 2 عمر بن عاصم  .87

 2 عمر بن عيل بن مقدم  .88
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51 

 عدد األحاديث اسم الشيخ تسلسل

 2 مبرش بن إسامعيل  .89

 2 حممد بن سواء  .91

 2 حممد بن كثري العبدي  .91

 2 حممد بن يوسف الفريايب  .92

 2 منصور بن وردان  .93

 2 نوح بن يزيد  .94

 2 اهليثم بن مجيل  .95

 2 َييى بن أيوب  .96

 2 َييى بن حبيب  .97

 وجادة 2 َييى بن معني  .98

 2 يعقوب بن عيسى  .99

لكن يقع الوهم  ،روايته عن شيوخ من أهل العدال  واحلفظ :املرتبة الثانية

م توبعةل مةن طةرق وأكثةر روايةاُت ،كثريا يف أحاديثهم لغفعتهم وعدم إتقاهنم

 : وهم ،حديثا( 411)شيخا وعدد أحاديثهم ( 00)وعددهم  ،أخر 

 عدد األحاديث صدوق خيطئ تسلسل

 50 إبراهيم بن إسحاق 1



 اإلمام أحمد دمسن
 

51 

 عدد األحاديث اسم الشيخ تسلسل

 2 مبرش بن إسامعيل  .89

 2 حممد بن سواء  .91

 2 حممد بن كثري العبدي  .91

 2 حممد بن يوسف الفريايب  .92

 2 منصور بن وردان  .93

 2 نوح بن يزيد  .94

 2 اهليثم بن مجيل  .95

 2 َييى بن أيوب  .96

 2 َييى بن حبيب  .97

 وجادة 2 َييى بن معني  .98

 2 يعقوب بن عيسى  .99

لكن يقع الوهم  ،روايته عن شيوخ من أهل العدال  واحلفظ :املرتبة الثانية

م توبعةل مةن طةرق وأكثةر روايةاُت ،كثريا يف أحاديثهم لغفعتهم وعدم إتقاهنم

 : وهم ،حديثا( 411)شيخا وعدد أحاديثهم ( 00)وعددهم  ،أخر 

 عدد األحاديث صدوق خيطئ تسلسل

 50 إبراهيم بن إسحاق 1
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51 

 عدد األحاديث صدوق خيطئ تسلسل

 22 إبراهيم بن مهدي 2

 22 أحوص بن جواب 3

 02 أزهر بن القاسم 4

 6 احلسني بن احلسن 5

 0 سعيد بن خثيم 6

 29 سعيامن بن حيان 7

 7 حاتمسيار بن  8

 2 عبد احلميد بن عبد الرمحن احلامأل 9

 92 عيل بن عاصم الواسطو 11

 20 عامر بن حممد 11

 5 عمرو بن جممع 12

 0 حماب بن املورع 13

 26 حممد بن عبد الرمحن الطفاوي 14

 55 حممد بن مصعب القرفسائو 15

 4 حممد بن ميمون 16

 0  عد بن يزيد 17
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52 

 عدد األحاديث صدوق خيطئ تسلسل

 22 مصعب بن سالم 18

 1 مصعب بن املقدام 19

 1 الن  بن إسامعيل 21

 1 الوليد بن القاسم 21

 4 َييى بن يامن 22

وعةدد  ،شةيوخ( 5)وعةددهم  ،رو  عن بعا املجاهيةل :املرتبة الثالثة

  :وهم ،حديثا( 06)أحاديثهم 

 عدد مروياته اسم الشيخ تسلسل

 2 إسامعيل بن زيد الكويف 1

 0 هبعول بن حكيم 2

 2 بن عمرحفص  3

 1 عبد املتعال بن عبد الوهاب 4

 2 عبيد اهلل بن زياد اهلمداأل 5

 7 فزارة بن عمر 6

 2 هذيل بن ميمون 7

 6 أبو عبيدة بن عبيد اهلل بن عبد الرمحن األشجعو 8



 اإلمام أحمد دمسن
 

52 

 عدد األحاديث صدوق خيطئ تسلسل

 22 مصعب بن سالم 18

 1 مصعب بن املقدام 19

 1 الن  بن إسامعيل 21

 1 الوليد بن القاسم 21

 4 َييى بن يامن 22

وعةدد  ،شةيوخ( 5)وعةددهم  ،رو  عن بعا املجاهيةل :املرتبة الثالثة

  :وهم ،حديثا( 06)أحاديثهم 

 عدد مروياته اسم الشيخ تسلسل

 2 إسامعيل بن زيد الكويف 1

 0 هبعول بن حكيم 2

 2 بن عمرحفص  3

 1 عبد املتعال بن عبد الوهاب 4

 2 عبيد اهلل بن زياد اهلمداأل 5

 7 فزارة بن عمر 6

 2 هذيل بن ميمون 7

 6 أبو عبيدة بن عبيد اهلل بن عبد الرمحن األشجعو 8
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( 29)وعةددهم  ،رو  عةن بعةا ال ةعفاء واملةوكةني :املرتبة الرابعة

 : وهم ،رها مِما توبعوا ععيهوأكث ،حديثا( 55)وعدد أحاديثهم  ،شيخا

 عدد مروياته اسم الشيخ تسلسل

 2 تعيد بن سعيامن 1

 2 حجاج بن نصري 2

 9 احلسن بن َييى املروزي 3

 2 احلكم بن مروان ال ير 4

 0 سعيد بن حممد الوراق 5

 2 سفيان بن وكيع 6

 02 (1)وهو مةوك احلديث ،عامر بن صالح 7

 2 عبد اهلل بن معاوي  8

 4 عبد اهلل بن ميمون 9

 0 (2)وهو مةوك احلديث ،عبد اهلل بن وادد 11

                                                
ماله ُجةن، ودةال : فقالإن أمحد حدث عن عامر، : هذا الراوي مِمن وثقه أمحد، وديل البن معني   (1)

 . أساء ابن معني القول فيه، وَل يتبني أمر  عند أمحد وهو مدأل يةك عندي: الداردطنو
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 عدد مروياته اسم الشيخ تسلسل

 0 (1)وهو مةوك احلديث ،عمر بن هارون 11

 2 كثري بن مروان 12

 5 حمبوب بن احلسن 13

 2 حممد بن عثامن اجلمحو 14

 2 (2)وهو مةوك احلديث ،حممد بن القاسم 15

 1 حممد بن كثري 16

 6 حممد بن ميرس 17

 02 وهو مةوك احلديث ،نَص بن باب 18

 4 َييى بن يزيد 19

 : مراتب بقية الرواة يف املسند من غري شيوخه :املطلب الثاين

ذكرت يف كتاب خصصته يف رواة املسند من غري شيوخه أن هرالء الرواة 

 : عىل أربع مراتب

وأكثر  ،وهم احلفاظ املتقنون الذين يندر فيهم اخلطأ أو يقل :املرتبة األوى

                                                
مةةوك، وكةان : يف التقريةب ودةال ابةن حجةر. ال أروي عنه شيئا، ودد أكثرت عنه: دال أمحد   (1)

 . حافظا

 . كذبو : تكعم فيه أمحد وضعفه، ودال ابن حجر يف التقريب: دال الةمذي   (2)
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 :ومن هةرالء ،ودد تصل أحاديث بع هم إىل املئني ،رواة املسند من هذ  املرتب 
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وعبةد اهلل بةن حممةد بةن  ،وعبداهلل بن هليع  ،رشيك بن عبد اهلل النخعو :هرالء
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وثوير  ،إدريب بن منبه :ومنهم ،وحديثهم ضعيف ال يصعح لالحتجاج ،لعثقات

وزمع  بةن  ،واحلارث بن عبداهلل األعور ،وجابر بن يزيد اجلعفو ،بن أيب فاخت 

وعبدالرمحن بةن  ،ورشدين بن كريب ،ورشدين بن سعد ،وزيد العمو ،صالح

وفردةد بةن يعقةوب  ،وعيل بن زيةد بةن ُجةدعان ،وعطي  العويف ،زيد بن أسعم

وأبةو بكةر بةن أيب مةريم  ،مد بن ثابل العبةديوحم ،وجمالد بن سعيد ،السبخو

  .وغريهم

وحةديثهم أشةد ضةعفا مةن  ،من حكم ععيه النقاد بالةك :املرتبة الرابعة

الةرواة ) :ونرشة بعنةوان ،وهةرالء مجعةتهم يف بحةث ،أصحاب املرتب  السةابق 

وهةم عةىل ثالثة   ،راويةا( 44)وعةددهم  (1)(املةوكون يف مسند أمحد بن حنبل

  :أدسام

تسةع  ( 9)وعةددهم  ،املةوكون بسبب تعمدهم الكةذب :لقسم األولا

 ،حسني بن دةيب حةنش :وهم ،ودد رو  لكل واحد منهم حديثا واحدا ،رواة

وعطةاء بةن  ،وعبد الغفةار بةن القاسةم ،والرسي بن إسامعيل ،وُرشيد اهلجري

وحممةد بةن سةعيد  ،وعمةرو بةن جةابر ،وعامرة بةن جةوين العبةدي ،عجالن

 . الل بن زيدوه ،املصعوب

املةوكةون لعةدم معةرفتهم بصةناع  احلةديث واشةتغاهلم  :القسم الثةاأل

                                                
وذكرت يف هةذا البحةث . 0221ة  2105نرش يف جمع  األمحدي  بديب يف العدد الثامن عرش سن     (1)

 . طرق أخر  أحاديث كل واحد منهم، ثم خرجتها، وتبني أن أكثرها هلا متابعات من
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وألجةل هةذا رمةاهم بعةا  ،فودع الكذب يف حديثهم ومها ال تعمدا ،بالعبادة

 ،ورو  لكل واحد مةنهم حةديثا واحةدا ،أربع  رواة( 1)وهم  ،النقاد بالكذب

 ،الواحد بن زيد القاص وعبد ،وخالد بن عبيد العتكو ،أبان بن أيب عياش :وهم

 . وحممد بن عبيد اهلل العرزمو

ولةذلك ودةع اخلطةأ  ،املةوكون بسبب عدم احلفظ بمةرة :القسم الثالث

إسحاق  :منهم ،ذكرُتم يف البحث ،عرشون راويا( 02)وهم  ،الكثري يف حديثهم

وعبةد اهلل بةن سةعيد بةن أيب سةعيد  ،وأوس بن عبد اهلل بن بريدة ،بن أيب فروةا

 . ربي وغريهماملق

*   *   * 

  :منهج اإلمام أمحد يف روايته لألحاديث :املبحث التاسع* 

من خالل تتبعنا ألحاديث املسند وجدنا لإلمةام أمحةد منهجةا يف روايتةه 

وإليك بيان ذلك عةىل أربعة   ،سواء كان ذلك يف اإلسناد أو يف املتن ،لألحاديث

 : مطالب

 سناد عند تعدد طرق احلديثبيان فروق املتن واإل :املطعب األول

 . اختصار املرويات :املطعب الثاأل

 . التععيق عىل بعا رواة احلديث :املطعب الثالث

 . اضافته لبعا القرائن التو تركد السامع :املطعب الرابع

*   *   * 
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  :بيان فروق املتن واإلسناد عند تعدد طرق احلديث :املطلب األول

  :ألحاديث وطردها عىل النحو التايلكان اإلمام أمحد يبني ألفاظ ا

إذا كان لعحديث أكثر من إسناد وأراد اجلمع بينها فإنه يراعةو ألفةاظ ـ  1

ودةد نبةه إىل ذلةك  ،ولو كانل يسرية ال ترثر يف املعنى ،شيوخه كام رواها عنهم

جا ببيان اختالف ألفاظ مشةاخيه) :فقال ،اي ا احلافظ ابن حجر  ،(1)(كان أمحد هَلِ

َنا ِهَشاُم ْبُن َأيِب ِهَشام   :َداالَ  ،َوَعبَاُد ْبُن َعبَاد   ،َحَدَثنَا َيِزيدُ ) :دال :ومن أمثعته  ،َأْخرَبَ

َعْن َأبِيَهةا احْلَُسةنْيِ ْبةِن  ،َعْن َفاطَِمَ  اْبنَِ  احْلَُسنْيِ  ،َعْن ُأِمهِ : ة اْبُن ِزَياد   :َداَل َعبَاد  ة 

َوال ُمْسةِعَم   ُيَصةاُب  ،َمةا ِمةْن ُمْسةِعم   :َعيِْه َوَسَعَم َدةاَل َعِن النَبِِو َصىَل اهللُ عَ  ،َعيِلٍ 

َفيُْحةِدُث لِةَذلَِك ة  َدةُدَم َعْهةُدَها :َداَل َعبَاد  ة  َفيَْذُكُرَها َوإِْن َطاَل َعْهُدَها ،بُِمِصيبَ   

ا َجاع   . (2)(َها َيْوَم ُأِصيَب هِبَاَفَأْعَطاُ  ِمثَْل َأْجرِ  ،إِالَ َجَدَد اهللُ َلُه ِعنَْد َذلَِك  ،اْسِةْ

اي أن عباد بن عباد حةني سةمى ( ابن زياد :دال عباد) :فقول اإلمام أمحد

وأن يزيةد بةن  ،(هشام بن زيةاد) :فقال ،شيخه يف الرواي  ذكر اسم أبيه ال كنيته

َوإِْن ) :ودال يزيد يف حديثه ،(هشام بن أيب هشام) :فقال ،هارون ذكر الكني  فقط

ولكن اإلمةام أمحةد  ،وطال بمعنى ددم( َدُدَم َعْهُدَها) :ودال عباد ،(ُدَهاَطاَل َعهْ 

وهذا يدل عىل مد  ددتةه وأمانتةه يف  ،َيرص عىل  ييز األلفاظ يف السند واملتن

  .حتى لو كان ذلك يسريا ال يرثر يف املعنى ،التزام ألفاظ شيوخه دون تغيري

                                                
 . 92تعجيل املنفع  ص: انظر  ( 1)

 . 057/ 4، وطبع  دار الرسال  022/ 2املسند    (2)
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 . 057/ 4، وطبع  دار الرسال  022/ 2املسند    (2)
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وهةو ( ح) آخةر حةرف دد يستعمل أحيانا عند االنتقال من إسناد إىلـ  2

ثم يسوق احلديث مع مراعة  الفةروق بةني  ،حرف حتويل اإلسناد عند املحدثني

َحَدَثنَا َعبُْد الَرمْحَِن ْبةُن  ،َحَدَثنَا إِْسَحاُق ْبُن ِعيَسى) :دال :ومن أمثعته ،األحاديث

ْيج  َوُحَسنْي  ( ح)َأيِب الِزَناِد  َعةْن َعةاِمِر  ،َعْن َأبِيهِ  ،الِزَنادِ َحَدَثنَا اْبُن َأيِب  :َداال ،َورُسَ

 :ُل ُعثاَْمَن ْبَن َعَفاَن َيُقوُل ةَسِمعْ  :َداَل ة  اص  ةةاْبُن َأيِب َودَ  :َداَل ُحَسنْيُ ة  د  ةْبِن َسعْ ا

َما َيْمنَُعنِو َأْن ُأَحِدَث َعْن َرُسوِل اهللِ َصةىَل اهللُ َعَعيْةِه َوَسةَعَم َأْن الَ َأُكةوَن َأْوَعةى 

َمْن َداَل َعيَلَ َما ََلْ أَُدْل َفْعيَتَبَةَوْأ َمْقَعةَدُ   :َوَلِكنِو َأْشَهُد َلَسِمْعتُُه َيُقوُل  ،َحابِِه َعنْهُ َأْص 

  .(1)(َأْوَعى َصَحاَبتِِه َعنْهُ  :َوَداَل ُحَسنْي   .ِمَن النَارِ 

 :هةم ،فة  يف هذا احلديث أن اإلمام أمحد سمعه من ثالث  مةن شةيوخه

وإنام فصل األخريين  ،وحسني بن حممد ،ُورسيج بن النعامن ،ن عيسىإسحاق ب

 ،بينام الخران َل يذكرا  ،(عبدالرمحن) :عن إسحاق ألنه ذكر اسم ابن أيب الِزناد

 :ومعنةا ( اْبُن َأيِب َوَداص   :َداَل ُحَسنْيُ ) :ويف اإلسناد أي ا ،فبنَي رواي  كل منهم

وأمةا  ،(َعْن َعةاِمِر ْبةِن َسةْعِد ْبةِن َأيِب َوَدةاص  )أن حسني بن حممد دال يف حديثه 

وكذلك فةإن حسةينا دةال يف  ،فقط( َعْن َعاِمِر ْبِن َسْعد  ) :إسحاق ورسيح فقاال

وهذا ( َأْوَعى َأْصَحابِِه َعنْهُ ) :ودال إسحاق ورُسيج( َأْوَعى َصَحاَبتِِه َعنْهُ ) :حديثه

 ،حد من شيوخه ما دال بةاحلرفإذ ينسب لكل وا ،من ضبط اإلمام أمحد وحتريه

  .وإن كان املراد واحدا
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  :اختصار املرويات :املطلب الثاين

وذلةك عةىل  ،من األمور املالحظ  يف منهج اإلمام أمحد اختصار املرويات

 : النحو التايل

 ،إذا وجد اإلمام روايتني متوافقتني يف العفظ أو يف املعنى جاء بةاألوىلـ  1

فةذكر  )أو ( فذكر  بمثعه) :ثم يقول يف هنايته ،أو كعهثم أورد سند الثاني  بع ه 

ولكو يكون كالم   ،فهاتان العبارتان أغنتا  عن إعادة احلديث( أو بمعنا  ،بنحو 

أمةا دولةه  ،منبها عىل أنه ال يوجد فرق لفظو بني الةروايتني( بمثعه) :دال ،دديقا

 . املعنىفهو ليبني أن هناك فردا لفظيا بينهام ال يرثر يف ( بنحو )

َعةْن إِْبةَراِهيَم  ،َحةَدَثنَا األَْعَمةُش  ،َحَدَثنَا َأُبةو ُمَعاِوَية َ ) :ومن أمثعته دوله

َدَخْعُل َعىَل النَبِِو َصىَل اهللُ َعَعيِْه  :َداَل  ،َعْن َعبِْد اهللِ ،َعْن احْلَاِرِث ْبِن ُسَوْيد   ،التَيِْمِو 

ا ،َيا َرُسوَل اهللِ :َفُقْعُل  ،َوَسَعَم َوُهَو ُيوَعُك َفَمِسْستُهُ  ةا َشةِديد   ؟إَِنَك َلتُوَعُك َوْعك 

 ،َنَعمْ  :َداَل  ؟إَِن َلَك َأْجَرْينِ  :ُدْعُل  ،إأِِل ُأوَعُك َكاَم ُيوَعُك َرُجالَِن ِمنُْكمْ  ،َأَجْل  :َداَل 

إِالَ  ،ض  َفةاَم ِسةَوا ُ ِمْن َمرَ  ،َما َعىَل األَْرِض ُمْسِعم  ُيِصيبُُه َأذ   ،َواَلِذي َنْفيِس بِيَِد ِ 

ُط الَشَجُر َوَرَدَها َحةَدَثنَا  ،َحةَدَثنَاُ  َيْعةىَل ) :ثم دةال( َحَط اهللُ َعنُْه بِِه َخَطاَياُ  َكاَم حَتُ

 . (1)(ِمثَْعهُ  ،األَْعَمُش 

فةال فةرق بةني  ،أي أن رواي  يعىل بن عبيد مثل رواي  أيب معاوي  ال ةير

  .(مثعه) ولذلك أتى بعفظه ،ألفاظهام
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 :دولةه :ومةن أمثعتةه ،عند مجعه بةني روايتةني( معنا )ودد يأيت بعفظ ـ  2

َعْن َعبِْد الَرمْحَِن ْبةِن  ،َعْن ُعاَمَرةَ  ،َعْن األَْعَمشِ  ،َعْن ُسْفيَانَ  ،َحَدَثنَا َعبُْد الَرمْحَنِ )

َعَعيِْه َوَسَعَم َصىَل َصالَة  إِالَ  َما َرَأْيُل َرُسوَل اهللِ َصىَل اهللُ :َداَل  ،َعْن َعبِْد اهللِ ،َيِزيدَ 

َوَصةىَل الُصةبَْح َيْوَمِئةذ  لَِغةرْيِ  ،إِالَ َأَنُه مَجََع َبنْيَ املَْْغةِرِب َواْلِعَشةاِء بَِجْمةع   ،ملِِيَقاُِتَا

 . (1)(نَا ُ َمعْ  ،َعْن ُعاَمَرةَ  ،َحَدَثنَا األَْعَمُش  ،َحَدَثنَا َأُبو ُمَعاِوَي َ ) :ثم دال ،(ِميَقاُِتَا

يريد اإلمام أمحد أن رواي  أيب معاوي  تشبه رواي  عبةدالرمحن بةن مهةدي 

  .بمعناها

ويريةد أن  ،(املَْْعنَةى)كام أنه من أجل هذا الغرض دد يسةتعمل لفةظ ـ  3

وأما رواي  الشي  الثاأل فهو توافقه باملعنى  ،العفظ الذي أورد  هو لعشي  األول

َحةَدَثنِو  ،َحةَدَثنِو ُعةاَمَرةُ  ،َعةِن األَْعَمةشِ  ،َحَدَثنَا ََيْيَى) :دال :ومن أمثعته ،فقط

 .َعةْن ُعةاَمَرةَ  ،َحَدَثنَا األَْعَمُش  ،َوَأُبو ُمَعاِوَي َ  .َداَل َعبُْد اهللِ :َداَل  ،األَْسَوُد ْبُن َيِزيدَ 

 ،اهللِ  َعْن َعبْدِ  ،َعِن األَْسَودِ  ،ُعاَمَرةَ َسِمْعُل  :َداَل  ،َعْن ُسَعياَْمنَ  ،َحَدَثنَا ُشْعبَ ُ  ،َواْبُن َجْعَفر  

ا :َداَل  ،(املَْْعنَى) الَ َيَر  إِالَ َأَن َحتاْم  َعَعيِْه  ،الَ جَيَْعْل َأَحُدُكْم لِعَشيَْطاِن ِمْن َنْفِسِه ُجْزء 

َف َعْن َيِمينِهِ  ةافِِه َفَعَقْد َرَأْيُل َرُسوَل اهللِ َصىَل اهللُ َعَعيِْه وَ  ،َأْن َينََْصِ َسَعَم َأْكثَُر اْنَِصَ

  .(2)(َعْن َيَساِر ِ 

 وهو القطانة  يريد أن لفظ احلديث الذي ساد  هو لشيخيه َييى بن سعيد
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وأما رواي  حممد بن جعفر غنةدر ة  وهو حممد بن خازم ال يرة  وأليب معاوي ة 

  .فهو توافقهام يف املعنى

كسةفيان   ا كثري من املُحِدثنيوهذا الذي ذهب إليه اإلمام أمحد ذهب إليه أي

 ،وهو مذهب اإلمام مسعم وأيب داود والةمةذي وغةريهم ،وابن معني ،الثوري

إَن مِِمَا َيْعزُم احلَةِدْيثَِو ِمةَن الَ ةبِْط واإلْتَقةاِن أْن ) :ودال اإلمام أبوعبد اهلل احلاكم

ِمثَْعُه إالَ َبْعةَد أْن  :فال ََيُِل لُه أْن َيُقوَل  ،َنْحَو ُ  :أو َيُقوَل  ،ِمثَْعهُ  :ُيَفِرَق َبنْيَ أْن َيُقوَل 

  .(1)(َنْحَوُ  إذا كاَن َعىَل ِمثِْل َمَعانيهِ  :وََيُِل لُه أْن َيُقوَل  ،واحد   َيْعَعَم أهَناُم َعىَل َلْفظ  

 : التعليق عىل بعض رواة احلديث :املطلب الثالث

التععيق عةىل بعةا الةرواة من الق ايا التو سعكها اإلمام أمحد يف املسند 

وهةذا التعريةف يةأيت بةه تةارة بعةد رسد  ،والتعريف هبم بام يزيل اإلشكال عنه

لئال يظةن أنةه مةن  ،ولكنه يذكر  مفصوال مِميزا ،وتارة يف أثناء اإلسناد ،احلديث

وكنل دةد  ،(وهو) :أو كعم ( يعنو)ولذلك يستعمل كعم   ،زيادة الراوي نفسه

 . (2)ونرشُتا يف بحث ،د يف املسندمجعل تععيقات اإلمام أمح

 ،َحَدَثنَا ُعَمةُر ْبةُن َفةُروَخ  ،َحَدَثنَا َعبُْد الَصَمدِ ) :ومن األمثع  يف ذلك دوله

                                                
ومن املحدثني من منع ذلك كشعب  بن احلجاج، نقعه عنه . 412سرالت السجزي لعحاكم ص    (1)

 . 024، واخلطيب يف الكفاي  ص (512)الرامهرمزي يف املحدث الفاصل 

، نرشة يف جمعة  كعية  (معجم بالرجال الذين وردت فيهم أدوال يف مسند أمحةد: )عنوان البحث   (2)
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َحَدَثنَا َعاَمُر ) :ودوله أي ا .(1)(ل إ... َعْن ِعْكِرَم َ  ،َحَدَثنِو َحبِيب  َيْعنِو اْبَن الُزَبرْيِ 

 . (2)(إل ... َعْن َمنُْصور   ،ُن ُأْخِل ُسْفيَاَن الثَْوِرِي َوُهَو ابْ  ،ْبُن حُمََمد  ا

فمةن ذلةك دةول اإلمةام  ،ويعحق هبذا ما يرد من توثيق وت عيف لعرواة

اهللِ  َوُهَو َعبْدُ  :َداَل أيَِب  :َحَدَثنَا أَُبو َعِقيل  َداَل َعبُْد اهللِ ْبُن َأمْحَدَ  ،َحَدَثنَا أَُبو النَْ ِ ) :أمحد

  .(3)(...َحَدَثنَا ُعَمُر ْبُن مَحْزةَ ة  ثَِق    ،َعِقيل  َصالُِح احْلَِديِث ْبُن ا

اِئيَل ) :دال أمحد ،ومن ذلك أي ا َسةَأْلُل َأيِب  :َدةاَل ، َحَدَثنَا َعيِلُ ْبُن َأيِب إِرْسَ
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 . 402/ 46املسند طبع  دار الرسال     (1)

 . 149/ 25املسند طبع  دار الرسال    ( 2)

 . 156/ 9املسند طبع  دار الرسال     (3)

 . 101/ 02املسند طبع  دار الرسال     (4)
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 . (1)(َعىَل النَِكاِح األََولِ 

اهللِ  َحَدَثنَا أَُبو َعْون  حُمََمُد ْبُن ُعبَيْةدِ  ،َحَدَثنَا ُسْفيَانُ  ،َحَدَثنَا َوِكيع  ) :ودوله أي ا

 :َدةاَل  ،َُيَةِدُث َمةْرَوانَ  ،َسِمْعُل َأَبةا ُهَرْيةَرةَ  :َداَل  ،َعْن َعبِْد اهللِ ْبِن َشَداد   ،الثََقِفُو 

هَنَةَب  :َفَقاَلةْل  ،َفَسَأهَلَا ،ُأِم َسَعَم َ َفَأْرَسَل َمْرَواُن إِىَل  :َداَل  ،َتَوَضئُوا مِِمَا َمَسِل النَارُ 

ا ثةم ( َوََلْ َيَمَب َمةاء   ،ُثَم َخَرَج إِىَل الَصاَلةِ  ،النَبُِو َصىَل اهللُ َعَعيِْه َوَسَعَم ِعنِْدي َكتِف 

 . (2)(ََلْ َيْسَمْع ُسْفيَاُن ِمْن َأيِب َعْون  إِالَ َهَذا احْلَِديَث  :وَداَل َأيِب ) :دال عبد اهلل

 :دةال ،فمن ذلك ما روا  عن أبيةه ،ودد يكون التععيق صادرا من عبد اهلل

َحَدَثنِو َأُبو ُعبَيَْدَة ْبُن حُمََمِد ْبِن َعاَمِر  ،َعِن اْبِن إِْسَحاَق  ،َحَدَثنَا َأيِب  ،َحَدَثنَا َيْعُقوُب )

ثم  ،(...َداَل  ،هللِ ْبِن احْلَاِرِث ْبِن َنْوَفل  َمْوىَل َعبِْد ا ،ْبِن َيارِس  َعْن ِمْقَسم  َأيِب اْلَقاِسمِ ا

َأُبةو  :[ُهَو َعبُْد اهللِ ْبةُن َأمْحَةدَ ]داَل َأُبو َعبِْد الَرمْحَِن ) :دال عبد اهلل يف آخر احلديث

نُْه إِالَ َعيِلُ ْبُن ََلْ َيْرِو عَ  ،َوَأُخوُ  َسَعَمُ  ْبُن حُمََمِد ْبِن َعاَمر   ،ثَِق    ،ُعبَيَْدَة َهَذا اْسُمُه حُمََمد  

 . (3)(َوِمْقَسم  َليَْب بِِه َبْأس   ،َوالَ َنْعَعُم َخرَبَ ُ  ،َزْيد  

 . ودد مجعتها يف املذكور آنفا ،واألمثع  يف ذلك كثرية

  :إضافته لبعض القرائن التي تؤكد السامع :املطلب الرابع

 ،ن شيخهدد ي يف اإلمام أمحد بعا القرائن التو تركد سامع احلديث م

                                                
 . 542/ 22املسند طبع  دار الرسال     (1)

 . 005ة  007/ 11ملسند طبع  دار الرسال  ا   (2)

 . 625/ 22املسند طبع  دار الرسال     (3)
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ويةذكر  ،ويذكر كذلك زمن سامعه منه ،ودد يذكر أحيانا  مكان سامعه من شيخه

كةام يةذكر  ،وأهنا كانل دراءة أو سامعا من لفظةه ،أي ا طريق  سامعه من شيخه

  :واألمثع  توضح ذلك ،أحيانا درائن تدل عىل سامع الرواة من شيوخهم

 َثنَا َعَفةاُن ِمةةْن َحةدَ ) :دولةه ،فمةن القةرائن التةو يركةد فيهةا السةامعـ  1

 . (2)(ل إ... يِف َتْفِسرِي َشيْبَانَ  َحَدَثنَا ُحَسنْي  ) :ودال ،(1)(ل إ... ِكتَابِهِ 

 َحةَدَثنَا َعبْةُد اهللِ ) :فمن ذلةك دولةه ،ومن القرائن ذكر  ملكان السامعـ  2

  ،ِزيةُد ْبةُن َهةاُرونَ َحةَدَثنَا يَ ) :ودةال ،(3)(لة إ... بَِمَكة َ  ،ْبُن احْلَاِرِث املَْْخُزوِمةُو ا

 . (4)(ل إ... بِبَْغَدادَ 

َحةَدَثنَا َعةيِلُ ْبةُن ) :ومن ذلك دوله ،ومن القرائن ذكر  لتاري  السامعـ  3

يدِ  َحَدَثنَا َعبُْد اجْلَبَةاِر ْبةُن ) :ودال ،(5)(ل إ... يِف َسنَِ  َسبْع  َوَسبِْعنيَ  ،َهاِشِم ْبِن اْلرَبِ

 . (6)(...َسنَِ  َثاَمن  َوِماَئتنَْيِ  يِف  ،حُمََمد  اخْلََطايِبُ 

 :ومن ذلك دوله ،ودد يذكر بعا درائن السامع لشيوخه أو من فودهمـ  4

 ،َيْعنِو َعبَْد اْلَوَهاِب ة  :َداَل  ،َعْن ُحَسنْي  املَُْعِعمِ  ،َحَدَثنَا َسِعيد   ،َحَدَثنَا َعبُْد اْلَوَهاِب )
                                                

 . 067/ 42، وطبع  دار الرسال  444/ 1املسند    (1)

 . 75/ 1، وطبع  دار الرسال  015/ 2املسند    (2)

 . 019/ 21، وطبع  دار الرسال  110/ 0املسند    (3)

 . 020/ 05املسند طبع  دار الرسال     (4)

 . 095/ 14، وطبع  دار الرسال  060/ 6املسند    (5)

 . 09/ 11، وطبع  دار الرسال  051/ 6املسند    (6)
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 . (1)(...َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعيْب  ة  اَوَدْد َسِمْعتُُه ِمنُْه َيْعنِو ُحَسيْن  

َعةْن  ،َحَدَثنَا َمالِك   ،َوَحَدَثنَا َرْوح   ،َمالِك   :َدَرْأُت َعىَل َعبِْد الَرمْحَنِ ) :ودوله

 . (2)(َوَدْد َسِمْعتُُه ِمْن َمالِك   :َداَل َعبُْد الَرمْحَنِ ) :ثم دال اإلمام (...ُموَسى ْبِن ُعْقبَ َ 

*   *   * 

  :العلو والنزول يف املسند :ملبحث العارشا* 

ودد يععو  ،تةاوح أسانيد اإلمام أمحد يف املسند ما بني أربع  رواة اىل مخس 

  .كام أنه دد ينزل يف أحيان أخر  فيزيد العدد ،أحيانا فينقص العدد

 ،ما دل عدد رواته إىل رسول اهلل صىل اهلل ععيه وسعم :واإلسناد العايل هو

  .يسمى بالععو املطعقوهو الذي 

وهو اإلسناد الذي َكثُةر عةدد  ،الذي يقابل العايل :أما اإلسناد النازل فهو

  .رواته بالنسب  لسند آخر

كةام يقةول ابةن ة  ألن الععو ،وكان املحِدثون َيرصون عىل اإلسناد العايل

ل ألَن كّل رجل من رجاله َيتمل أن يقع اخلع ،ُيبعد اإلسناد من خعل)ة  الصالح

ويف كثرُتم كثرة جهات  ،ففو دّعتهم دّع  جهات اخلعل ،من جهته سهوا أو عمدا

 ،ولكن ال بد من القول بأن الععو والنزول ال يرثر عىل درجته احلديثي  ،(3)(اخلعل

                                                
 . 594/ 22املسند طبع  دار الرسال     (1)

 . 012/ 9املسند طبع  دار الرسال     (2)

 . 75/ 1، وطبع  دار الرسال  015/ 2املسند   ( 3)
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 . إالَ أن الععو فيه احتامل بأن اخلطأ فيه أدل

 ،ب الععموألجل هذ  الفائدة يف الععو حرص املحِدثون عىل الِرحع  يف طع

فقد رو  اخلطيب بإسناد  إىل حرب بن إسامعيل  ،لعحصول عىل األسانيد العالي 

َطَعُب اإِلْسةنَاِد  :َداَل  ،ُسِئَل َأمْحَُد َعِن الَرُجِل َيْطُعُب اإِلْسنَاَد الَعايِلَ  :َداَل  ،اْلِكْرَماأِلّ 

َكةاُنوا َيْرَحُعةوَن ِمةَن اْلُكوَفةِ  إِىَل  ألََن َأْصَحاَب َعبْةِد اهللَِ ،الَعايِل ُسنَ   َعَمْن َسَعَف 

ورو  أي ةا بإسةناد  إىل َعةاَمر بةن ( َوَيْسَمُعوَن ِمنْةهُ  ،املَِْدينَِ  َفيَتََعَعُموَن ِمْن ُعَمرَ 

 ،(1)(َطَعُب إِْسةنَاِد اْلُعُعةِو ِمةَن الُسةنَ ِ ) :يقول ،َسِمْعُل َأمحد بن حنبل :دال ،َرَجاء  

  .د يف األمصار لعسامع من أئم  احلديثوهلذا طّوف اإلمام أمح

 رو  اإلمام أمحد عددا من األحاديث العالي  وهةو التةو تعةرف بةة ودد

أي األحاديث التو بينه وبةني رسةول اهلل صةىل اهلل ععيةه  ،(الثالثيات يف املسند)

ودد مجعها  ،حديثا( 442)وتبع   ،وهو أعىل أسانيد  يف املسند ،وسعم ثالث  رواة

 ،لكنه تويف دبل إكامهلةا ،(624ت )ب الدين إسامعيل بن عمر املقديس اإلمام حم

رمحهةام اهلل ( 614ت)فأكمعها رفيقه اإلمام احلافظ الععم ضياء الةدين املقةديس 

 :وسام  ،(2255ت )ثم رشحها الشي  العالم  حممد بن أمحد السفارينو  ،تعاىل

ودال  ،(2)(ثيات مسند اإِلمام أمحدَنَفثات صدر املُْكَمد ودّرة عني املُْسَعد برشح ثال)

                                                
 . 204/ 2ي وآداب السامع لعخطيب البغدادي اجلامع ألخالق الراو   (1)

، بتحقيق الشي  العالم  (2452)طبع هذا الرشح يف جمعدين باملكتب االسالمو يف بريوت ست     (2)

 . عبد القادر األرنروط رمحه اهلل تعاىل، ثم أعاد طبعه أكثر من مرة
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فال جرم بعد عزمنا بعةد الةديةد وجزمنةا بعةد التقييةد عةىل رشح ) :يف مقدمته

 ،ثالثيات مسند موالنا وددوتنا وإمامنا وعمدتنا اإلمام أمحد بن حممد بن حنبةل

مِما أخرجه اإلمام العاَل املحقق جمةد الةدين إسةامعيل بةن عمةر  ،إمام كل حنبيل

 . (اإلمام احلافظ ضياء الدين املقديس رمحهام اهللو ،املقديس

 ،َعْن َعبِْد اهللِ ْبةِن ِدينَةار   ،َحَدَثنَا ُسْفيَانُ ) :دال اإلمام أمحد :ومن الثالثيات

  ،الَ آُكُعةهُ  :ُسِئَل النَبِةُو َصةىَل اهللُ َعَعيْةِه َوَسةَعَم َعةِن الَ ةِب َفَقةاَل  ،َعِن اْبِن ُعَمرَ 

  .(1)(هُ َوالَ ُأَحِرمُ 

فإن اإلمام أمحد دد يروي سندا فيه ست  رواة  ،أما األسانيد النازل  يف املسند

  .إالَ أن هذا دعيل ،أو سبع 

اهلل  ما جاء يف مسند ابن مسعود ريض ،ومن أمثع  اإلسناد الذي فيه ست  رواة

َعةْن  ،َعِن احْلََسنِ  ،َدتَاَدةَ َعْن  ،َحَدَثنَا ِهَشام   ،َحَدَثنَا َعبُْد الَصَمدِ ) :دال اإلمام ،عنه

َدْثنَا َليَْع   ِعنْةَد َرُسةوِل اهللِ  :َأَنُه َداَل  ،َعْن َعبِْد اهللِ ْبِن َمْسُعود   ،ِعْمَراَن ْبِن ُحَصنْي   حَتَ

 . (2)(احلديث... ُثَم َرَجْعنَا إِىَل َأْهِعنَا ،َصىَل اهللُ َعَعيِْه َوَسَعَم َحتَى َأْكَرْينَا احْلَِديَث 

ما جاء يف مسند أيب بكر الصديق  ،ومن أمثع  اإلسناد الذي فيه سبع  رواة

َحَدَثنِو النَْ ُ ْبُن  :َداَل  ،َحَدَثنَا إِْبَراِهيُم ْبُن إِْسَحاَق الَطاْلَقاأِلُ )دال  ،ريض اهلل عنه

اُء ْبُن َنْوَفل  َحَدَثنِ  :َداَل  ،َحَدَثنِو َأُبو َنَعاَم َ  :َداَل  ،ُشَميْل  املَْاِزأِلُ  َعْن  ،و َأُبو ُهنَيَْدَة اْلرَبَ

                                                
 . 9/ 0املسند    (1)

 . 102/ 2املسند    (2)
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 . 9/ 0املسند    (1)

 . 102/ 2املسند    (2)
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َأْصةبََح  :َدةاَل  ،َريِضَ اهللُ َعنْةهُ  ،َعْن َأيِب َبْكر  الِصِديِق  ،َعْن ُحَذْيَف َ  ،َواالََن اْلَعَدِوِي 

 . (1)(احلديث ...َرُسوُل اهللِ َصىَل اهللُ َعَعيِْه َوَسَعَم َذاَت َيْوم  َفَصىَل اْلَغَداةَ 

وهةو اإلسةناد  ،فهو إسةناد تسةاعو ،أنزل إسناد لإلمام أمحد يف املسند أما

الَرمْحَِن  َحَدَثنَا َعبْدُ ) :دال اإلمام أمحد يف مسند أيب أيوب ،الوحيد يف املسند فيام أععم

بِيِع ْبِن َعِن الرَ  ،َعْن ِهالَِل ْبِن ِيَساف   ،َعْن َمنُْصور   ،َعْن َزاِئَدَة ْبِن ُدَداَم َ  ،ْبُن َمْهِدٍي ا

 ،َعِن اْمَرَأة  ِمَن األَْنَصارِ  ،َعْن َعبِْد الَرمْحَِن ْبِن َأيِب َليىَْل  ،َعْن َعْمِرو ْبِن َميُْمون   ،ُخثَيْم  

َأُيْعِجُز َأَحُدُكْم َأْن َيْقةَرَأ ُثُعةَث  :َعِن النَبِِو َصىَل اهللُ َعَعيِْه َوَسَعَم َداَل  ،َعْن َأيِب َأُيوَب 

َفإَِنُه َمْن َدَرَأ ُدْل ُهَو اهللُ َأَحد  اهللُ الَصَمُد يِف َليَْع   َفَقْد َدَرَأ َليَْعتَِئذ  ُثُعَث  ،ِن يِف َليَْع   اْلُقْرآ

 . (2)(اْلُقْرآنِ 

 مةن ( معجةم الشةيوخ الكبةري)واحلديث روا  احلافظ الةذهبو يف كتابةه 

وال نععةم  ،األفرادمن  ،هذا حديث صالح اإلسناد) :ثم دال ،طريق اإلمام أمحد

 حديثا بني أمحد بن حنبل فيةه وبةني النبةو صةىل اهلل ععيةه وسةعم تسةع  أنفةب 

 يروي بع ةهم عةن بعةا وهةذا  ،وهو مِما اجتمع يف سند  ست  تابعيون ،سوا 

  .(3)(ال نظري له

*   *   * 

                                                
 . 5ة  1/ 2املسند    (1)

 . 125/ 5املسند    (2)

 . 059/ 0معجم الشيوخ لعذهبو    (3)
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  :تكرر األحاديث واملسانيد يف املسند :املبحث احلادي عرش* 

 : وفيه مطلبان

 . عَدة أحاديث املسند :األولاملطعب 

 عةةدد الصةةحاب  والصةةحابيات املخَرجةة  أحةةاديثهم يف  :املطعةةب الثةةاأل

  :املسند

*   *   * 

  :عَدة أحاديث املسند :املطلب األول

فمةن دائةل إهنةا  ،اختعف الععامء يف عدد أحاديث املسةند اختالفةا كبةريا

ودال احلافظ ابةن  ،(2)ديثإهنا أربعون ألف ح :ومن دائل ،(1)ثالثون ألف حديث

تبعة  عةدد  ،مشهور عند أرباب الععةم ،والكتاب كبري العدد واحلجم) :عساكر

وغةري مةا أحلةق بةه ابنةه عبةداهلل مةن عةايل ، سةو  املعةاد ،أحاديثه ثالثني ألفا

 . (3)(اإلسناد

هو ) :ودال األستاذ العالم  شي  بعا مشاخينا أمحد حممد شاكر رمحه اهلل

 . (4)(ودد ال يبع  األربعني ألفا ،ر من ثالثني ألفاعىل اليقني أكث

                                                
 . 292منادب اإلمام أمحد البن اجلوزي ص    (1)

 . 04خصائص املسند أليب موسى املدينو ص   (2)

 . 42يف ترتيب أسامء الصحاب  البن عساكر ص   (3)

 . 04/ 2مقدم  املسند    (4)
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ألةف ( 09)اىل ( 05)وذكر مرلفو دائرة املعارف االسالمي  بأهنا مةا بةني 

  .(1)حديث

 . (2)(07617)ووصل العدد يف طبع  مرسس  الرسال  لعمسند 

ودد دمُل بعّد حديثه حديثا حديثا عىل الطبع  امليمني  القديمة  فوجةدُتا 

 . (3)ديثا باملكرر وبزيادات عبداهلل يف املسند تزيد أو تنقص دعيال  ح( 05212)

وهةذا مةا يفرسة وجةود التكةرار  ،ودد تويف اإلمام أمحد دبل إ ام تنقيحه

ُخعةط فيةه بةني ) :فقد دال احلةافظ ابةن عسةاكر ،والتداخل يف مسانيد  الرئيس 

لرجال بأحاديث بل دد امتزج يف بع ه أحاديث ا ...أحاديث الشاميني واملدنيني

حتى ربام  ،وَكثُر فيه تكرار احلديث املعاد املروي بعينه باملتن واإلسناد ...النسوان

 ،بةل جمةرد تكةرار ،أعيد احلديث الواحد فيه ثالث مرار لغةري فائةدة يف إعادتةه

فإن حمعه يف هذا  ،ولسل أظن ذلك إن شاء اهلل ودع من جه  أيب عبد اهلل رمحه اهلل

 ،(4)(وترتيبه ...ودد نرا  تويف دبل ُتذيبه ،ل هذا عىل مثعه ال خيفىومث ،الععم أوىف

                                                
  .299/ 2دائرة املعارف اإلسالمي     (1)

َل يةراع اإلسةناد الةذي ، ويالحةظ أن هةذا العةدد624/ 15مسند أمحد طبع  مرسس  الرسال     (2)

 . يرويه اإلمام أمحد عن شيخني فأكثر متتابعني

ذكرت سابقا أن هناك بعا املسانيد سقطل من طبع  املسند القديمة  وكةذلك احلديثة  طبعة     (3)

لتفاوت يف العدد بني ما دمل به، وبني ما انتهةل الرسال ، هذا وال أستطيع أن أحتقق من سبب ا

 . إليه طبع  الرسال 

 . 44ترتيب أسامء الصحاب  البن عساكر ص    (4)
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ودةال احلةافظ ابةن  ،(1)(مات دبل تنقيحه وُتذيبه) :ودال أبو الفرج ابن اجلوزي

 ،فرتبها َوَلد  عبةد اهلل ،َوَكاَن َأمْحد َرمَحه اهلل َتَعاىَل َل يرتب مسانيد املقِعني) :حجر

 . (2)(من جعل املْدأِل يِف الَشامو َوَنْحو َذلِكَفَودع ِمنُْه إغفال َكبِري 

مةا ، ومن أمثع  رواي  احلديث من غري فائدة يف اإلسناد أو يف املتن أو فيهام

َعْن  ،َحَدَثنَا ِهَشام  َيْعنِو اْبَن َسْعد   ،َحَدَثنَا َعبُْد املَِْعِك ) :روا  يف مسند ابن عمر دال

 :َدَخْعُل َمَع اْبِن ُعَمَر َعىَل َعبْةِد اهللِ ْبةِن ُمطِيةع  َفَقةاَل  :َداَل  َعْن َأبِيهِ  ،َزْيِد ْبِن َأْسَعمَ 

إَِناَم ِجئْتَُك ألَُحِدَثَك َحِديث ا َسِمْعتُُه  :َفَقاَل  ،َمْرَحب ا بَِأيِب َعبِْد الَرمْحَِن َضُعوا َلُه ِوَساَدة  

َرُسةوَل اهللِ َصةىَل اهللُ َعَعيْةِه َوَسةَعَم  َسِمْعُل  ،ِمْن َرُسوِل اهللِ َصىَل اهللُ َعَعيِْه َوَسَعمَ 

ا َمْن َطاَعِ  اهللِ :َيُقوُل  َوَمْن َماَت َوُهَو  ،َفإَِنُه َيْأيِت َيْوَم اْلِقيَاَمِ  الَ ُحَجَ  َلهُ  ،َمْن َنَزَع َيد 

من مسند ابن  ثم روا  يف موضع آخر ،(َفإَِنُه َيُموُت ِميتَ   َجاِهِعيَ    ،َمَفاِرق  لِْعَجاَمَع ِ 

 . (3)عمر هبذا اإلسناد واملتن

وعةىل رأسةهم  ،ودد ودع مثل هذا التكرار لةبعا كبةار املحةدثني :دعل

فقد ذكر احلافظ ابن حجر بأن مجع  ما كةرر  البخةاري بسةند   ،اإلمام البخاري

 . (4)ومتنه نحو عرشين حديثا  

                                                
 42املصعد األمحد    (1)

 209املعجم املفهرس أو مريد أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة البن حجر ص    (2)

 . 251/ 0، و54/ 0مسند أمحد    (3)

وال يوجد فيه حديث واحد مذكور بتاممه سندا ومتنا يف موضةعني أو : )دال 26/ 2فتح الباري    (4)

 (. أكثر إال نادرا، فقد عنو بعا من لقيته بتتبع ذلك فحصل منه نحو عرشين موضعا



 اإلمام أحمد دمسن
 

72 

ودةال احلةافظ ابةن  ،(1)(مات دبل تنقيحه وُتذيبه) :ودال أبو الفرج ابن اجلوزي

 ،فرتبها َوَلد  عبةد اهلل ،َوَكاَن َأمْحد َرمَحه اهلل َتَعاىَل َل يرتب مسانيد املقِعني) :حجر

 . (2)(من جعل املْدأِل يِف الَشامو َوَنْحو َذلِكَفَودع ِمنُْه إغفال َكبِري 

مةا ، ومن أمثع  رواي  احلديث من غري فائدة يف اإلسناد أو يف املتن أو فيهام

َعْن  ،َحَدَثنَا ِهَشام  َيْعنِو اْبَن َسْعد   ،َحَدَثنَا َعبُْد املَِْعِك ) :روا  يف مسند ابن عمر دال

 :َدَخْعُل َمَع اْبِن ُعَمَر َعىَل َعبْةِد اهللِ ْبةِن ُمطِيةع  َفَقةاَل  :َداَل  َعْن َأبِيهِ  ،َزْيِد ْبِن َأْسَعمَ 

إَِناَم ِجئْتَُك ألَُحِدَثَك َحِديث ا َسِمْعتُُه  :َفَقاَل  ،َمْرَحب ا بَِأيِب َعبِْد الَرمْحَِن َضُعوا َلُه ِوَساَدة  

َرُسةوَل اهللِ َصةىَل اهللُ َعَعيْةِه َوَسةَعَم  َسِمْعُل  ،ِمْن َرُسوِل اهللِ َصىَل اهللُ َعَعيِْه َوَسَعمَ 

ا َمْن َطاَعِ  اهللِ :َيُقوُل  َوَمْن َماَت َوُهَو  ،َفإَِنُه َيْأيِت َيْوَم اْلِقيَاَمِ  الَ ُحَجَ  َلهُ  ،َمْن َنَزَع َيد 

من مسند ابن  ثم روا  يف موضع آخر ،(َفإَِنُه َيُموُت ِميتَ   َجاِهِعيَ    ،َمَفاِرق  لِْعَجاَمَع ِ 

 . (3)عمر هبذا اإلسناد واملتن

وعةىل رأسةهم  ،ودد ودع مثل هذا التكرار لةبعا كبةار املحةدثني :دعل

فقد ذكر احلافظ ابن حجر بأن مجع  ما كةرر  البخةاري بسةند   ،اإلمام البخاري

 . (4)ومتنه نحو عرشين حديثا  

                                                
 42املصعد األمحد    (1)

 209املعجم املفهرس أو مريد أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة البن حجر ص    (2)

 . 251/ 0، و54/ 0مسند أمحد    (3)

وال يوجد فيه حديث واحد مذكور بتاممه سندا ومتنا يف موضةعني أو : )دال 26/ 2فتح الباري    (4)

 (. أكثر إال نادرا، فقد عنو بعا من لقيته بتتبع ذلك فحصل منه نحو عرشين موضعا
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عتها فوجدت ودد تتب ،ودد يكون التكرار ألسباب تتععق باألسانيد واملتون

  :مع ذكر مثال لكل فائدة ،وإليك ذكرها ،أن فيها فوائد جعيع 

وهذ  الفائدة هةو األكثةر  ،االختالف يف شي  اإلمام أمحد :الفائدة األوى

 . وأمثعتها ظاهرة وكثرية جدا ،يف التكرار

فقد ذكرنا آنفا حديث ابن عمر عةن النبةو  ،وال بأس من ذكر مثال واحد

ا ِمْن َطاَع   ) :عم دالصىل اهلل ععيه وس َفإَِنُه َيْأيِت َيْوَم اْلِقيَاَمةِ  الَ ُحَجةَ   ،َمْن َنَزَع َيد 

وذكرنا أنه روا  عن أيب عامر الَعَقدي عن هشام بن سعد عن زيد  ،احلديث (...َلهُ 

ولكةن  ،ثم كرر  بدون فائدة يف موضع آخةر ،بن أسعم عن أبيه عن ابن عمر بها

 : وإليك بيان ذلك ،طرق أخر  احلديث روا  من أربع 

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 

 . بن أسعم بها

 . (1)ا  عن عيل بن عياش عن حممد بن مطِرف عن زيد بن أسعم بهورو

وهةو بةاملعنى االصةطالحو لةيب  ،فتبني أن هذا التكرار يف غاي  األمهي 

 . تكرارا

                                                
 . 427، و044، و22/ 22، و051/ 9املسند طبع  الرسال    ( 1)
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َعْن اْبةِن  ،َحَدَثنَا ََيْيَى) :ومن أمثعته دوله :الععو يف اإلسناد :الفائدة الثانية

أِل َعْمُرو ْبُن ِدينَ  ،ُجَرْيج   ُ  َأَن اْبَن َعبَاس  َأْخةرَبَ ُ  ،َأَن َأَبا الَشْعثَاءِ  ،ار  َأْخرَبَ َأَنةُه  :َأْخرَبَ

ا َوَوَجَد  :َوُهَو َيُقوُل  ،َسِمَع َرُسوَل اهللِ َصىَل اهللُ َعَعيِْه َوَسَعَم خَيُْطُب  َمْن ََلْ جَيِْد إَِزار 

اِويَل َفْعيَْعبَْسَها ثةم أعةاد  ،(1)(...َوَوَجَد ُخَفةنْيِ َفْعيَْعبَْسةُهاَم  ،َوَمْن ََلْ جَيِْد َنْعَعنْيِ  ،رَسَ

َنةا اْبةُن ُجةَرْيج   ،َحَدَثنَا حُمََمُد ْبُن َبْكر  ) :دال ،احلديث هبذا اإلسناد  ،َوَرْوح   ،َأْخرَبَ

أِل َعْمُرو ْبُن ِدينَار   :َداَل  ،َحَدَثنَا اْبُن ُجَرْيج   :َداَل  ُ  َداَل أْخ  ،َأَن َأَبا الَشْعثَاءِ  ،َأْخرَبَ  :رَبَ

 :َيُقوُل  ،َأَنُه َسِمَع َرُسوَل اهللِ َصىَل اهللُ َعَعيِْه َوَسَعَم َوُهَو خَيُْطُب  ،َحَدَثنِو اْبُن َعبَاس  

ا اِويَل  ،َمْن ََلْ جَيِْد إَِزار   ،َوَوَجةَد ُخَفةنْيِ  ،َوَمْن ََلْ جَيِْد َنْعَعةنْيِ  ،َفْعيَْعبَْسَها ،َوَوَجَد رَسَ

َنا َعْمُرو ْبةُن ِدينَةار   ،َحَدَثنَا ُهَشيْم  ) :عاليا فقالثم روا   ،(2)(ُهاَم َفْعيَْعبَْس  َعةْن  ،َأْخرَبَ

 :َوَدةاَل  ،َخَطَب َرُسوُل اهللِ َصىَل اهللُ َعَعيِْه َوَسةَعمَ  :َداَل  ،َعِن اْبِن َعبَاس   ،َجابِِر ْبِن َزْيد  

ا َفْعيَْعبَبِ  اِويَل  إَِذا ََلْ جَيِِد املُْْحِرُم إَِزار   . (3)(َوإَِذا ََلْ جَيِِد النَْعَعنْيِ َفْعيَْعبَِب اخْلَُفنْيِ  ،الرَسَ

وحممةد بةن  ،بينام روا  َييى القطةان ،فقد روا  ُهشيم عاليا بإسناد رباعو

 . وروح بإسناد مخايس ،بكر

ودد ذكرنا آنفةا أن اإلمةام كةان  ،االختالف يف صي  األداء :الفائدة الثالثة

فقةد روا  َييةى  ،ما جاء يف احلديث السابق ،ومن أمثعته ،االختالفهلجا بذكر 

                                                
 . 160/ 4، وطبع  مرسس  الرسال  005/ 2املسند    (1)

 . 005/ 5املسند طبع  مرسس  الرسال     (2)
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َعْن اْبةِن  ،َحَدَثنَا ََيْيَى) :ومن أمثعته دوله :الععو يف اإلسناد :الفائدة الثانية

أِل َعْمُرو ْبُن ِدينَ  ،ُجَرْيج   ُ  َأَن اْبَن َعبَاس  َأْخةرَبَ ُ  ،َأَن َأَبا الَشْعثَاءِ  ،ار  َأْخرَبَ َأَنةُه  :َأْخرَبَ

ا َوَوَجَد  :َوُهَو َيُقوُل  ،َسِمَع َرُسوَل اهللِ َصىَل اهللُ َعَعيِْه َوَسَعَم خَيُْطُب  َمْن ََلْ جَيِْد إَِزار 

اِويَل َفْعيَْعبَْسَها ثةم أعةاد  ،(1)(...َوَوَجَد ُخَفةنْيِ َفْعيَْعبَْسةُهاَم  ،َوَمْن ََلْ جَيِْد َنْعَعنْيِ  ،رَسَ

َنةا اْبةُن ُجةَرْيج   ،َحَدَثنَا حُمََمُد ْبُن َبْكر  ) :دال ،احلديث هبذا اإلسناد  ،َوَرْوح   ،َأْخرَبَ

أِل َعْمُرو ْبُن ِدينَار   :َداَل  ،َحَدَثنَا اْبُن ُجَرْيج   :َداَل  ُ  َداَل أْخ  ،َأَن َأَبا الَشْعثَاءِ  ،َأْخرَبَ  :رَبَ

 :َيُقوُل  ،َأَنُه َسِمَع َرُسوَل اهللِ َصىَل اهللُ َعَعيِْه َوَسَعَم َوُهَو خَيُْطُب  ،َحَدَثنِو اْبُن َعبَاس  

ا اِويَل  ،َمْن ََلْ جَيِْد إَِزار   ،َوَوَجةَد ُخَفةنْيِ  ،َوَمْن ََلْ جَيِْد َنْعَعةنْيِ  ،َفْعيَْعبَْسَها ،َوَوَجَد رَسَ

َنا َعْمُرو ْبةُن ِدينَةار   ،َحَدَثنَا ُهَشيْم  ) :عاليا فقالثم روا   ،(2)(ُهاَم َفْعيَْعبَْس  َعةْن  ،َأْخرَبَ

 :َوَدةاَل  ،َخَطَب َرُسوُل اهللِ َصىَل اهللُ َعَعيِْه َوَسةَعمَ  :َداَل  ،َعِن اْبِن َعبَاس   ،َجابِِر ْبِن َزْيد  

ا َفْعيَْعبَبِ  اِويَل  إَِذا ََلْ جَيِِد املُْْحِرُم إَِزار   . (3)(َوإَِذا ََلْ جَيِِد النَْعَعنْيِ َفْعيَْعبَِب اخْلَُفنْيِ  ،الرَسَ

وحممةد بةن  ،بينام روا  َييى القطةان ،فقد روا  ُهشيم عاليا بإسناد رباعو

 . وروح بإسناد مخايس ،بكر

ودد ذكرنا آنفةا أن اإلمةام كةان  ،االختالف يف صي  األداء :الفائدة الثالثة

فقةد روا  َييةى  ،ما جاء يف احلديث السابق ،ومن أمثعته ،االختالفهلجا بذكر 
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وروا  حممةد بةن بكةر عةن ابةن جةريج بصةيغ   ،القطان عن ابن جريج معنعنا

  .(حدثنا)وروا  عن روح بن عبادة بصيغ   ،(أخربنا)

 :دولةه ،ومةن أمثعتةه :بيان االختالف يف لفةظ الروايةات :الفائدة الرابعة

يْ ) َأَنةُه َكةاَن َيْرُمةُل َثالََثةَ   ،َعِن اْبِن ُعَمةرَ  ،َعْن َنافِع   ،َحَدَثنَا َعبُْد اهللِ ،ج  َحَدَثنَا رُسَ

رِبُ َأَن النَبَِو َصىَل اهللُ َعَعيِْه َوَسَعَم  ،َوَيْميِش َأْرَبَع    ،َأْشَواط  ِمَن احْلََجِر إِىَل احْلََجرِ  َوخُيْ

ْيج   ،َحَدَثنَا ُيوُنُب ) :آخر فقال ثم روا  يف مكان ،(1)(َكاَن َيْفَعُعهُ  َحَدَثنَا  :َداالَ  ،َورُسَ

 َسَعى النَبُِو َصىَل اهللُ َعَعيِْه َوَسَعَم َثالََثَ  َأْطَواف   :َعِن اْبِن ُعَمَر َداَل  ،َعْن َنافِع   ،ُفَعيْح  

ْيج  ة   . (2)(اْلُعْمَرةِ َوَمَشى َأْرَبَع   يِف احْلَِج وَ ة  َثالََثَ  َأْشَواط   :َوَداَل رُسَ

ثالثة  )أو ( ثالثة  أشةواط)فقد كرر احلديث بسبب االخةتالف يف لفةظ 

 . (أطواف

َحَدَثنَا ) :ومن أمثعته دوله ،بيان االختالف يف رفع  وودف  :الفائدة اخلامسة

َعْن  ،َأيِب ُمَعيَْك َ َعِن اْبِن  ،َعْن َأُيوَب  ،َحَدَثنَا َجِرير  َيْعنِو اْبَن َحاِزم   ،ُحَسنْيُ ْبُن حُمََمد  

 :َداَل َرُسةوُل اهللِ َصةىَل اهللُ َعَعيْةِه َوَسةَعمَ  :َداَل  ،َعبِْد اهللِ ْبِن َحنَْظَعَ  َغِسيِل املاَْلَِئَك ِ 

ا َيْأُكُعُه الَرُجُل َوُهَو َيْعَعمُ  ثةم روا  بعةد   ،(3)(َأَشُد ِمْن ِستَ   َوَثالَثنَِي َزْنيَ    ،ِدْرَهم  ِرب 

َعْن اْبةِن َأيِب  ،َعْن َعبِْد اْلَعِزيِز ْبِن ُرَفيْع   ،َحَدَثنَا ُسْفيَانُ  ،َحَدَثنَا َوِكيع   :فقال مودوفا
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 . فذكر  من دوله :َداَل  ،َعِن اْبِن َحنَْظَعَ  ْبِن الَراِهِب َعْن َكْعب   ،ُمَعيَْك َ 

ومةن  ،ثبوت زيادة يف لفةظ أحةد الطةريقني أو الطةرق :الفائدة السادسة

َسةِمَع  ،َعْن َأَنِب ْبِن ِسةرِيينَ  ،َحَدَثنَا ُشْعبَ ُ  ،َحَدَثنَا حُمََمُد ْبُن َجْعَفر  ) :دوله :تهأمثع

َوُيوتُِر  ،َأَن َرُسوَل اهللِ َصىَل اهللُ َعَعيِْه َوَسَعَم َكاَن ُيَصيِل بِالَعيِْل َمثْنَى َمثْنَى ،اْبَن ُعَمرَ 

 . (1)(بَِرْكَع   ِمْن آِخِر الَعيْلِ 

َسِمَع اْبَن ُعَمَر بةأطول  ،إىل َأَنِب ْبِن ِسرِيينَ  ثم روا  يف مكان آخر بإسناد 

 ؟وفيه سراله إيا  عن رجةل أو  باملةه يف سةبيل اهلل أينفةق منةه يف احلةج ،منه

أيقوم إىل د ائها دبل  ،وسراله أي ا عن رجل تفوته ركع  مع اإلمام فسَعم اإلمام

 . (2)؟له عن رجل يأخذ بالَدين أكثر من مالهوكذلك سرا ؟أن يقوم اإلمام

 :دولةه ،ومةن أمثعتةه ،بيان االختالف يف رجال اإلسةناد :الفائدة السابعة

 ،اهللِ َعْن َعبْدِ  ،َعْن َطاِرق   ،َعْن َسيَار  أيَِب احْلََكمِ  ،َحَدَثنَا َبِشرُي ْبُن َسْعاَمنَ  ،َحَدَثنَا َوِكيع  )

 . (3)(احلديث ...َمْن َنَزَلْل بِِه َفاَد    :َصىَل اهللُ َعَعيِْه َوَسَعمَ َداَل َرُسوُل اهللِ  :َداَل 

َنا ُسْفيَانُ )ثم روا  بعد  عن عبدالرزاق دال   ،َعْن َبِشري  َأيِب إِْسةاَمِعيَل  ،َأْخرَبَ

ُب َسيَار  َأُبو َوُهَو الَصَوا :َداَل عبد اهلل بن أمحد َداَل َأيِب  .َفَذَكَر ُ  ،َعْن َسيَار  َأيِب مَحَْزةَ 

ء   ،ََلْ َُيَِدْث َعْن َطاِرِق ْبِن ِشَهاب   ،َوَسيَار  َأُبو احْلََكمِ  :مَحَْزَة َداَل   . (بيَِشْ

                                                
 . 52/ 9، وطبع  مرسس  الرسال  15/ 0املسند    (1)

 . 220/ 9، وطبع  مرسس  الرسال  19/ 0املسند    (2)

 . 064/ 7، وطبع  مرسس  الرسال  110/ 2املسند   ( 3)
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 . 52/ 9، وطبع  مرسس  الرسال  15/ 0املسند    (1)

 . 220/ 9، وطبع  مرسس  الرسال  19/ 0املسند    (2)
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فتارة  ،دد يكون احلديث مرويا عن اثنني أو أكثر من الصحاب  :الفائدة الثامنة
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 ،َوُعبَاَدَة ْبَن الَصةاِمِل  ،َأَن َفَ اَلَ  ْبَن ُعبَيْد   ،َعْن َعْمِرو ْبِن َمالِك  اجْلَنْبِِو  ،اخْلَْوالأَِلُ 

َوَفَرَ  اهللُ ِمْن  ،إَِذا َكاَن َيْوُم اْلِقيَاَم ِ   :َحَدَثاُ  َأَن َرُسوَل اهللِ َصىَل اهللُ َعَعيِْه َوَسَعَم َداَل 

 ،ة بن الصاملفهذا احلديث روا  يف مسند عباد ،(...َدَ اِء اخْلَْعِق َفيَبَْقى َرُجالَنِ 

 . (1)وأعاد  بإسناد  يف مسند ف ال  بن عبيد

  :عدد الصحابة املخَرجة أحاديثهم يف املسند :املطلب الثاين

فأمةا عةدد ) :فقال ،ذكر أبو موسى املدينو عدد الصحاب  الرواة يف املسند

  .(2)(ل إ... ومن النساء مائ  ونيف ،الصحاب  فنحو سبعامئ  رجل

ودد عةددُتم فبعغةوا سةتامئ  ونيفةا وتسةعني سةو  ) :يودال ابن اجلََزر

واشتمل املسند عىل نحو ثامنامئ  من  ،وعددت النساء فبعغن ستا وتسعني ،النساء

 . (3)(سو  ما فيه مِمن َل يسم األبناء واملبهامت وغريهم ،الصحاب 

فبعة  عةدد الصةحاب  الةذين  ،ودمُل بعّد عدد الصحاب  الذين هلم رواي 

                                                
 . 456/ 49، و151/ 47املسند طبع  مرسس  الرسال     (1)

 . 04خصائص املسند أليب موسى املدينو ص    (2)

 . 41د البن اجلزري صاملصعد األمح   (3)
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وبعة  عةةدد  ،(651)هم أو كنةةاهم أو مةن نسةةب مةنهم إىل أبيةةه ذكةروا بأسةامئ

 ،(071)وعةدد املبهمةني مةن الصةحاب   ،(90)الصحابيات بأسامئهن وكناهن 

 . (1)(44)واملبهامت من الصحابيات 

*   *   * 

  :رواية املسند :املبحث الثاين عرش* 

ن طريةق عىل الرغم من شهرة املسند واعتناء األم  بةه فإنةه َل يةرو إالَ مة

وتفسري ذلك يرجع إىل أن اإلمام أمحد دطع الرواي  دبل ُتةذيب  ،عبداهلل بن أمحد

كةام دةال  ،وهلذا َل يسمعه غةري أهةل بيتةه ،ودبل وفاته بثالث عرشة سن  ،املسند

 ،مجعنا اإلمام أمحد أنا وصالح وعبةداهلل) :دال ،حنبل بن إسحاق ابن عم اإلمام

  .(2)(ه غريناوما سمعه من ،ودرأ ععينا املسند

أشهرهم  ،وروا  عنه مجاع  ،ودد وصل املسند إلينا بطريق عبداهلل بن أمحد

 ،وروا  عنةه مجاعة  أي ةا ،أبو بكر أمحد بن جعفر بن محدان بن مالك القطيعةو

وعنه أبو القاسم هب  اهلل بن حممد بن  ،أشهرهم أبو عيل احلسن بن عيل بن املُذهب

 : وإليك ترمجتهم باختصار ،(3)إل ... عبد الواحد بن احلُصني الشيباأل

ولد  ،اإلمام احلافظ احلج  ،فأما عبداهلل فهو أبو عبدالرمحن بن اإلمام أمحد

                                                
 . 26مقدم  ترتيب أسامء الصحاب  البن عساكر ص    (1)

 . 02املصعد األمحد البن اجلزري ص    (2)

 . ينظر إسناد مسند أمحد بتفصيل يف كتب املشيخات واألثبات والةاجم وغريها   (3)
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 ،ودد أثنى ععيه والد  ،طعب احلديث يف حداثته ،(092)وتويف سن  ( 024)سن  

  .(1)(كان ثق  فهام) :ودال اخلطيب البغدادي ،(إن أبا عبدالرمحن وعى ععام كثريا) :فقال

فهو أبو بكر أمحد بن جعفر بن محدان بن مالةك البغةدادي  ،وأما القطيعو

وسةامع  ،ودد اختعط دبل وفاتةه ،وكان زاهدا مستجاب الدعوة ،كان ثق  مأمونا

 . (2)(465)مات سن   ،ابن املذِهب منه كان دبل اختالطه

بةن فهو مسند الفاق أبو حممد احلسن بن عيل بن حممد  ،وأما ابن املُذهب

 ،(464)ولةد سةن   ،اإلمام املحِدث الثقة  الةواعظ ،املُذهب التميمو البغدادي

  .(3)ودد عاش نيفا وتسعني سن ( 151)وتويف سن  

فهو أبو القاسم هب  اهلل بن حممد بن عبد الواحد بن أمحد  ،وأما ابن احلُصني

اإلمةام  ،بالكاتة ،البغدادي ،اهلََمَداأل األصل ،بن العباس بن احلصني الشيباألا

وعنةه اشةتهرت روايةُ   ،(505)وتةويف سةن   ،(140)ولد سن   ،املحدث الثق 

وتصةدوا  ،وروا  الَعَدُد اجلَُم من احلّفاظ الثقةات ،وذاع يف مجيع البعدان ،املسند

 . (4)إلسامعه وروايته

*   *   * 

                                                
 . 526/ 24ينظر سري أعالم النبالء    (1)

 . 022/ 26ينظر سري أعالم النبالء    (2)

 . 65/ 25ينظر سري أعالم النبالء   ( 3)

، ودد استعرض الشي  العالم  شعيب األرناووط ومن معةه 546/ 29ينظر سري أعالم النبالء    (4)

 . 225ة  99/ 2مقدم  املسند : بعا من رو  املسند من الععامء املتأخرين، وترمجوا لبع هم، ينظر
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 : عناية األمة بمسند اإلمام أمحد :املبحث الثالث عرش* 

يف ( 2424)ول مرة يف املطبع  امليمني  بالقةاهرة سةن  طبع كتاب املسند أل

وسةقط منهةا  ،وهذ  الطبع  ودع فيهةا حتريةف  كثةري وتصةحيف   ،ست  جمعدات

 ،ثم دام العالم  أمحد شاكر رمحه اهلل بنرش  نرشة  ععمي  حمقق  ،أحاديُث ومسانيدُ 

ثم دام  ،ه ال  ثل إال ُرْبع الكتابونرشتُ  ،إذ اخَةَمتْه املنيُ  دبل إ امه ،إال أَنه َل ُيتَِمهُ 

ورجعوا إىل  ،العالم  شعيب األرناووط مع فريق معه بخدمته خدم  ععمي  رائق 

وضةبطو   ،ومنهةا  طوطةات ذات ديمة  ععمية  عالية  ،عدد من املخطوطات

فصدر من مرسس  الرسةال  يف  ،وخدمو  من ناحي  التخريج والتععيق ،بالشكل

 . (1)الفهارس أكثر من مخسني جمعدا مع

َل أدةف ععيهةا  ،ودد صدرت لعمسند طبع  جديدة دامل به مجعي  املكنةز

ودد ودفةل ة  حرسها اهلل وسائر بالد املسعمنية ألهنا َل تصل إىل بعدنا البحرين 

منشورة عىل شبك  االنةنل حتدث فيها عن  ،عىل مقال  لعشي  حممود أيب عبد اهلل

هةذ  بعةا ) :فقال حفظه اهلل مةا معّخصةه ،هوإليك تعخيصا ملقالت ،هذ  الطبع 

 : املميزات التو تتجىل يف طبع  مجعي  املكنز ملسند أمحد

حيث تةم حتقيةق املسةند  ،االعتامد عىل أهم  طوطات املسند وأوثقهاـ  1

                                                
كفاي  النس  التو اعتمدوها يف حتقيق املسند، وخصوصا تعةك لكن يرخذ عىل هذ  الطبع  عدم   ( 1)

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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فيها ددر صالح من نفائب النس  اخلطي  بالغ  اإلتقةان  ،عىل ثامن وثالثني نسخ 

مثل املسند الكبري حنبةل بةن  ،الرواة واملسنديناملقروءة عىل غري واحد من أبرز 

ومسةند الشةام يوسةف بةن خعيةل  ،ه621عبد اهلل الرصايف املُكرّب املتوىف سةن  

ومسند الديار املَصي  عبد العطيف بن عبد املةنعم  ،ه615الدمشقو املتوىف سن  

ويف املتة ،ومسند الدنيا فخر الدين بن مجاع  البخاري ،ه670احلراأل املتويف سن  

 ،املقروءة أي ا عةىل األئمة  احلفةاظ األعةالم وععيهةا خطةوطهم ،ه692سن  

واحلافظ أيب الفرج بةن  ،واحلافظ حممد بن نارص السالمو ،كاحلافظ ابن عساكر

 . وغريهم ،واحلافظ عبد الغنو املقديس ،اجلوزي
 

 . التفرد بسل عرشة نسخ  نادرة يطبع ععيها املسند ألول مرةـ  2
 

 . ع الطبعات السابق استدراك عىل مجيـ  3
 

االستعان  يف توثيق النص وتقوي  االختيار فةيام اختعفةل فيةه النسة  ـ  4

وبعا تعك املصادر يعد نسخ  فرعية  مةن املسةند  ،بعدد من املصادر الوسيط 

 . موثق  بمراجع  أحد احلفاظ املعتربين
 

أوضةح  ،وهو حاشي  مهم  ،االعتامد عىل حاشي  السندي عىل املسندـ  5

 ،مةن أول املسةند إىل آخةر  ،دي كثريا من مشكالت األسانيد واملتةونفيها السن

 . واهتم فيها ببيان تعدد النُس  واختالفها
 

بحيث ال ي يع عىل القارئ يشء  ،ذكر أهم فروق النس  يف اهلوامشـ  6

  .ل إ... مِما يف األصول اخلطي  من الفوائد
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ومةن أشةهر  ،ذلك ودد اعتنى الععامء باملسند رشحا وترتيبا  وحتقيقا وغري

 : (1)هذ  اجلهود

( ترتيب أسامء الصحاب  الذين أخرج حديثهم أمحد بن حنبل يف املسند)ـ  1

ودد رتةب  ،(572ت )لعحافظ أيب القاسم عىل بن هب  اهلل بن عساكر الدمشقو 

ورتب أي ا من َل يسم منهم  ،أسامء الصحاب  والصحابيات الرواة ترتيبا هجائيا

وهةذا  ،وبني أمام كل صةحايب مودةع حديثةه يف املسةند ،عىل أسامء الرواة عنهم

وخدمته بعزو مسانيد الصحاب  إىل النسخ   ،الكتاب كان يل رشف حتقيقه وضبطه

 . عن دار البشائر اإلسالمي ( 2959)وصدر سن   ،املطبوع  من املسند

لعحافظ أيب بكر حممد بن عبداهلل بن املحب الصةامل ( ترتيب املسند)ـ  2

وكذا الرواة عنهم مةن التةابعني  ،صحاب  عىل حروف املعجمرتب ال( 759ت )

ورَتب الرواة كذلك  ،رتبه عىل معجم الصحاب ) :دال ابن اجلزري ،ومن بعدهم

وتوجةد  ،ودد فقد أكثر الكتاب ،(2)(َتِعَب فيه تعبا  كثريا   ،كةتيب كتاب األطراف

 . تب املَصي ودطع  يف دار الك ،منه دطع  يف املكتب  السعيامني  باستنبول

أخذ هذا الكتاب املرَتَب من مرلفه اإلمام احلافظ إسامعيل بن عمر بن ـ  3
                                                

ما ودفةل ( جهود الععامء والباحثني يف خدم  مسند اإلمام أمحد)بعنوان ذكرت يف بحث مستقل   ( 1)

ععيه من خدم  الععامء لعمسند، ودد نرشة البحةث يف كعية  الداب بجامعة  اإلمةارات العربية  

، ويف مقدم  املسند طبع  الرسال  استعراض آخر جلهود الععامء يف خدم  (2990)املتحدة، سن  

 . 95ة  92/ 2املسند 

 . 49ينظر امُلصَعد األمحد البن اجلزري ص    (2)
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 ،ومعجم الطةرباأل الكبةري ،وأضاف إليه أحاديَث الكتب الست  ،(771ت)كثري 

وضم كتبا أخةر  ربةام تصةل أربعامئة   ،ومسند أيب يعىل املوصيل ،ومسند البزار

وتعب  ،وأجَهَد نفسه كثريا  ) :بن اجلزريدال تعميُذ  ا ،كتاب كام يف مقدم  املحقق

فإنه  ،وأكمعه إال بعا مسند أيب هريرة ،فجاء ال نظرَي له يف العاَل ،فيه تعبا  عظيام  

جامع املسانيد والسةنن )وسام   ،(1)(فإنه ُعوِجَل بكِف بَص  ،مات دبل أن ُيكِمَعه

 ،بةن دهةيشودد طبع بتحقيق الشي  الدكتور عبةد املعةك  ،(اهلادي ألدوم سنن

 . الطبع  الثالث ( 2105)وصدر بمك  سن  

 :عةىل األطةراف وسةام ( 550ت )رتبه احلافظ ابن حجر العسقالأل ـ  4

وطبةع بتحقيةق الةدكتور زهةري  ،(إطراف املسند املعتيل بأطراف املسند احلنبيل)

إحتةاف املهةرة )ثم ضم املسند مع الكتب العرشة يف كتاب   ،(2121)النارص سن  

وطبةع هةذا الكتةاب بتحقيةق مجاعة  مةن ( ملبتكرة من أطراف العرشةبالفوائد ا

  .وصدر عن اجلامع  اإلسالمي  باملدين  النبوي  املنورة ،املحققني

زوائةد  عةن الكتةب ( 527ت)أفرد احلافظ عيل بن أيب بكر اهليثمةو ـ  5

وطبعته مكتبة  البةاز بمكة  سةن   ،(غاي  املقصد يف زوائد املسند)الست  يف كتابه 

 . وكان دبل ذلك دد حقق يف جامع  أم القر  بمك  املكرم  ،(2102)

( 2245ت)رشحه املحدث أبو احلسن حممد بن عبد اهلادي السندي ـ  6

 ،وطبع بتحقيق نور الةدين طالةب( حاشي  مسند اإلمام أمحد بن حنبل)يف كتابه 

                                                
 . 12امُلصَعد األمحد ص ينظر    (1)
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 . (2105)وصدر يف دطر سن  

كتابةه يف ( 765ت )ترجم لرجاله احلةافظ شةمب الةدين احلسةينو ـ  7

اإلكامل يف ذكر من له رواي  يف مسند أمحد سةو  مةن ذكةر يف ُتةذيب الكةامل )

وأجود طبع  له هةو الطبعة  التةو حققهةا عبةداهلل  ،طبع أكثر من مرة ،(لعمزي

  .وصدرت يف جمعدين عن دار العواء بالرياض ،رسور بن فتح اهلل

ينو كام ترجم لرجاله أي ا احلافظ ابن حجر معتمدا عىل كتةاب احلسةـ  8

وطبةع  ،(تعجيل املنفع  بزوائد رجةال األئمة  األربعة ) :وغري  وذلك يف كتابه

 . (1)وصدر عن دار البشائر االسالمي  ،بتحقيق الدكتور إكرام إمداد اهلل

*   *   * 

  :وبعد

ونختم حديثنا  ،فهذا ما وفقنا اهلل تعاىل يف احلديث عن هذا الكتاب العظيم

هو كتاب  َل ُيْرَو عىل وجه األرض ) :ري وهو يصفهبقول اإلمام احلافظ ابن اجلز

ودال اإلمام الذهبو وهو يستنها مِهَم مةن يةأيت  .(2)(منه كتاب  يف احلديث أعىل

                                                
كنل دد بدأت بجمع رواة املسند من غري رواته من الصحاب ، ومن غري شيوخه، ورتبةتهم عةىل    (1)

حروف املعجم، مع ذكر شيوخ الراوي وتالمذته من رواي  املسند نفسه، ودد اسةتدركل كثةريا 

عىل احلافظ املزي يف ُتذيب الكامل، ثم تكعمل عىل الرواة جرحا وتعديال، وسميته مِمن األسامء 

 . ولعل اهلل يوفقنو إىل إكامله بمنه وكرمه( رواة مسند اإلمام امحد يف ميزان اجلرح والتعديل)

 . 09امُلصَعد األمحد ص : ينظر   (2)
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 ،فععَل اهلل ُيَقيُِا هلذا الِديوان العظةيم مةن ُيَرِتبُةه وُّذَِذُبةه) :بعد  من أهِل الععم

وينبِةُه  ،وُيوِضح حاَل كثري  من رجالةه ،وُيصِعح ما تَصَحَف  ،وَيِذُف ما ُكِرَر فيه

وكذلك  ،ويرِتُب الصحابَ  عىل املعجم ،وُيوِهُن ما ينبغو من مناكري  ،عىل ُمرَسِعه

وإن رَتبَه  ،وَيرُمُز عىل رؤوِس احلديث بأسامء الكتب الست  ،أصحاهبم عىل املعجم

 عِف البَص وَعَدِم ولوال أأل دد َعِجْزُت عن ذلك لِ  ،عىل األبواب فَحَسن  مجيل  

 . (1)(لَعِمْعُل يف ذلك ،وُدْرب الرحيل ،الني 

وآخر دعوانةا  ،وصىل اهلل وسعم عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسعم

 . أن احلمد هلل رب العاملني

 

*   *   * 

                                                
 . 505/ 24 سري أعالم النبالء: ينظر   (1)
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ترجمة موجزة ل�مام أحمد رحمه ا� تعالى. 
ة وجهود ا�ئمة في ذلك.  نَّ مقدمة في أهمية حفظ الس�

تعريف العلة وأسبابها. 
كتب ا�مام أحمد في العلل. 

هل ل�مام أحمد منهٌج متميٌز في العلل؟ 
 أمثلة من تعليالت ا�مام أحمد. 
عناية ا�مة بمسند ا�مام أحمد.

العلل عند ا�مام أحمد بن حنبل


املدرس باملسجد احلرام واألستاذ بجامعة أم القرى
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 تعاىل رمحه اهللالعلل عند اإلمام أمحد بن حنبل 

وعىل آلهه ، والصالُة والسالم عىل خري خلقه حممد  ، احلمد هلل رِّب العاملني

 . ن تبعهم بإحسان إىل يوم الدينوصحبه وم

 : أما بعد

اآلل  رةهمن مب هم اهلل خرًيا هجزاه ه تها يف الكويهوان لنهه إّيّل أخهفقد وّج 

، الثهاين ((ملتقى أعالم اإلسالم))ة يف هه للمشاركهواألصحاّب خطاًبا دَعوين في

موضوع  وسيكون. تعاىل رمحه اهللول اإلمام الَعَلم أمحد بن حنبل هالذي يدور ح

مهن خهالل ، ((تعهاىل رمحه اهللد هام أمحهد اإلمهالعلل عن)) هبإذن اهلل  هحمارضيت 

 : العنارص التالية

 . تعاىل رمحه اهللترمجة موجزة لإلمام أمحد  *

 . مقدمة يف أمهية حفظ الُسنّة وجهود األئمة يف ذلك *

 . تعريف العلة وأسباهبا *

 . كتب اإلمام أمحد يف العلل *

 ؟ لإلمام أمحد منهٌج متميٌز يف العلل هل *

 . أمثلة من تعليالت اإلمام أمحد *
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4 

اِم هد ُوِفقت إلبراز جهود هذا العهاِمِ الرباهايِن اإلمههون قهوأرجو اهلل أن أك

 . أمحد بِن حنبل الشيباين

 

 ويص اهلل بن حممد عباس

 مكة املكرمة

 ه1434ربيع األول  7



 مام أحمد بن حنبل رحمه اهلل تعالىالعلل عند اإل
 

4 

اِم هد ُوِفقت إلبراز جهود هذا العهاِمِ الرباهايِن اإلمههون قهوأرجو اهلل أن أك

 . أمحد بِن حنبل الشيباين

 

 ويص اهلل بن حممد عباس

 مكة املكرمة

 ه1434ربيع األول  7

319

 العلل عند اإلمام أحمد بن حنبل رحمه اهلل تعالى

5 

(1) 

 تعاىل محه اهللر ترمجة موجزة لإلمام أمحد

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

صالح  اههه ابنها روى عنهمهة كهن ومئهع  وستيهَة أربهع  األوِل سنهولد يف ربي

 . ه تربية حسنةهفتولته أمه وربت؛ غريمات والده وهو ص. (1)وعبد اهلل بن أمحد

ب هدأ بهالرحالت للطلههثهم به، دادهوخ بغهب العلم من شيهدأ يف طلهابت

ة هان هلا األثر الكبري يف حتصيل احلديث والعلم عامهألهنا هي التي ك؛ والتحصيل

ة والبرصة ومكهة واملدينهة والهيمن والشهام هفدخل إىل الكوف، من علامء البلدان

فلم تكن الرحالت سههلة يف ذلهك ، د نال يف الرحالت عناًء كبرًياوق. واجلزيرة

ام، العرص الغابر ما أهوَن املشهقة فهيام )): وقال بعد رحلته إىل عبد الرزاق بن مها

 . (2)((استفدنا من عبد الرزاق

قهال : قال صالح بهن أمحهد، وكتب اإلمام أمحد من احلديث اليشء الكثري

بهن اوقال عبهد اهلل . (3)((حديث سوى ما ُكتِب ّيل كتبت بخِطي ألَف ألِف )): أيب

وتهر  لقهوم م يهرِو عهنهم مئتهي ألهف ، كتب أيب ألهَف ألهِف حهديث)): أمحد
                                                

 . 4: 414، تاريخ بغداد 622رسالة صالح بن أمحد ص   (1)

 . 4: 416تاريخ بغداد    (2)

 . 9: 184حلية األولياء    (3)
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 . (1)ونحُوه قوُل أيب ُزرعَة الرازي فيه. ((حديث

كبرًيا  من العلم والتقوى والورع والزهد قسًطا تعاىل رمحه اهللوقد مجع اهلل له 

خّلفهُت  خرجت من بغداد ومها)): تعاىل رمحه اهللام الشافعي قال اإلم، وحًّظا وافًرا

 . (2)((من أمحد بن حنبل هوال أعلَم : قال الراوي ه هبا أحًدا أورَع وال أتقى وال أَْفَقهَ 

ِِ القهرآن التهي هوأبرُز يشء يف حياة اإلمام هو موقفه الباسُل من فتن ة َخْله

وُفهتن ، ونهد املأمها يف عههحل أمرهواستف، دهد هارون الرشيهَنَجَم قرهُنا يف عه

اًل هفأقّر اجلميع َتِقيًّة وعمه، وُعِذبوا وامتُحنوا، ث خاصةههبا العلامُء وأهُل احلدي

 . [102: النحل]﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿: ىهالهه تعهة بقولهبالرخص

ة كاجلبهل األشهِم تصهطدُم هوبقي اإلمام صامًدا عىل متن العزيمة الصادق

ُيرضهُّب بالسهيا  ، ه احلهِهل وال تقِدُر أن تزحزحه عن موفقه أمواج الباطهعلي

دينهيقول شاباص أح! وأّي رضّب  ، وُيرضُّب  د بن حنبل هرضبُت أمح)): د اجلالا

 . (3)((ثامنني سوًطا لو رضبتُه فياًل هلدمته

ة هة الثاين عرشه مهن شههر ربيهع  األوِل سنههد يوم اجلمعهتويف اإلمام أمح

  .(4)سبع  وسبعني سنةإحدى وأربعني ومئتني عن 

                                                
 . 1: 480مذي البن رجب رشح علل الرت   (1)

 . 141مناقب اإلمام أمحد البن اجلوزي ص   (2)

 . 1: 41املنهج األمحد    (3)

 . 1: 41املنهج األمحد    (4)
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(2) 

 مقدمة يف أمهية حفظ السنة وجهود األئمة يف ذلك

وبهّث ، وخلِ منهها زوجهها،  خلِ اهلل اإلنسان من نفس واحدة آدم

 . منهام رجااًل كثرًيا ونساءً 

جعل اهلل اإلنسان خليفًة للقوم السابقني يف األرض ليَْعُمروا األرض عهىل 

ِِ مرضاة اهلل عز وجل دوا ههذا هأرسل الرسل وأوحى إليهم ما أوحى ليَْههف، َوْف

اإلنساَن إىل الرصا  املستقيم الهذي ارتاهاه اهلل هلهم يف حيهايم دينًها ومعيشهًة 

 . وعقيدًة وعماًل وُخلًقا

 ٹٹ پڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿ﴿: قهههال تعهههاىل

 . [44: املؤمنون]﴾ٹڤڤڤڤڦ ٹ

 ۀ ۀ ڻ ڻ﴿: ىهال تعالههق، وكان جيب عىل األمم اتباُع أنبيائهم

 . [24: النساء]﴾ہہہھ ہ

 ۆ ۇ ڭڭۇ ڭڭ ۓۓ ے ے ھ ھ﴿: وقال تعهاىل

 ىى ې ې ۉېې  ۅۉ ۅۋ ۋ ٴۇ ۈ ۆۈ

 . [52ه  51: األعراف]﴾ەئ ائ ائ

 ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀ﴿: وقهههال تعهههاىل

 ٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹ
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ڃڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڤڤڤڤ

 . [124ه  125: النساء]﴾چچچ

، اّبهاء وأقهوامهم م يكهن هلهم كتههًرا من األنبيهى يقني  أن كثيهونحن عل

الذي يكهون مهن َقبيهِل : يعني، وكان الوحي إليهم من قسم الوحي غري الكتاّب

أقواله وأفعاله وتقريراته التهي ُيطِلهِ  من ملسو هيلع هللا ىلصاحلديِث والسنِّة من سنة نبينا حممد 

وكان وجب عىل أممهم ، ((الوحُي غرُي املتلِو يف الصالة)): ر من الناسهعليها كثي

ِ  بني الهوحيني كتهاّب  متلهو  أن يطيعوا أنبياءهم يف كِل م ا جاؤوا به من غري تفري

 . وغرِي متلو  يف الصالة

وء هان يف ضهلفرعون وملئه ك  ُح هذا املعنى أن مواجهة موسىويوِض 

ل أن يهؤَتى هه قبهون وقومهان هال  فرعهوك، ِر املتلِو من غري كتاّبهي غيهالوح

 ائ ائ ى ېېېېى﴿: ال تعهاىلهق. التوراة  موسى

 . [45: القصص]﴾ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ

وكان تسليط الذل واهلوان واهلال  عىل األمم ملخالفتهم لرسهلهم وعهدم 

 . طاعتهم

 ڈڈژژڑڑککک﴿، ليس بِْدًعا من الرسهل ملسو هيلع هللا ىلصونبيُنا حممد 

 . [9: األحقاف]﴾گگگڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻ گ ک

جيب عىل  ملسو هيلع هللا ىلصه حممد هوإن السنّة الصحيحة والثابتة وحٌي من اهلل إىل رسول

ة عن املقدام بهن معهديكرّب هملَا روى األئم؛ م اِتباعها كام جيُب اِتباُع القرآناملسل
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أال يوشهُك ، وِمثَْلهه معهه، أاَل إيِن ُأوتيُت الكتهاَّب )): أنه قال ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهلل 

فام وجدتم فيه مهن حهالل  ، عليكم هبذا القرآن: ه يقولهرجٌل شبعاُن عىل أريكت

، أال ال حيُل لكم حلُم احلامر األههيِ . حرام فحِرموهوما وجدُتم فيه من ، فأِحُلوه

وَمن ، وال ُلقطُة معاَهد  إال أن يستغني عنها صاحبُها، وال كُل ذي ناّب  من الّسبُع

 . (1)((فإن م َيْقُروه فله أن ُيعِقبَهم بمثل ِقَراهُ ، نزل بقوم فعليهم أن َيْقُروه

 ٿٹٹٹٹڤ﴿ :قال تعهاىل، والسنة بياُن القرآن الكريم

 . [44: النحل]﴾ڦ ڤ ڤ ڤ

 . [9: احلجر]﴾ڳڳڳڱڱڱڱ﴿: وقال تعاىل

 حب يئجب ىئمئ یجئحئیېئىئىئىئیی﴿: وقال تعهاىل

 . [19ه  12: القيامة]﴾ىبيبجتحتمبخب

إىل  ملسو هيلع هللا ىلصة حمفوًظا بحفهظ اهلل مهن زمهن النبهي هوملّا كان القرآن باتفاق األم

ال يقدُر ، ا طرًياورثه املسلمون أًبا عن جد  غًا ، يومنا هذا بحروفه ونطقه وأدائه

اقتىض الرشُع والعقُل أن يكهون بياُنهه ، أحٌد أن ُيْسِقَط منه شيئًا أو يزيَد فيه حرًفا

 . وهو السنُّة املطّهرةُ ، وتوضيُحه أيًاا حمفوًظا يف األمة

كهام  ملسو هيلع هللا ىلصينبغي لنا أن نحفظ حديث رسهول اهلل : قال إسامعيل بن عبيد اهلل

 ﴾ہہ ۀہ ڻڻۀ ڻڻ﴿: ولألن اهلل تعاىل يقه؛ نحفظ القرآن

                                                
 . ، وهو حديث صحيح4204سنن أيب داود رقم    (1)
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 . (1)[7: احلرش]

ث هسّمى العمل بحديه وحتى إن الصحايب اجلليَل عبَد اهلل بَن مسعود 

: تهفقال ه امرأةهحينام جاءت، ِمثَْل العمل بكتاّب اهلل كام يف الصحيحني ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

واملتنِمصهات ، اتهَت الواشامت واملستوشمهك أنك لعنْ هي عنهٌث بلغنها حديهم

َِ اهللفِلجات للُحْسِن املغرِي واملت وما ّيل ال ألعُن َمهن لعهن : فقال عبد اهلل؟ اِت َخْل

لقهد قهرأُت مها بهني لهوحي : فقالهت املهرأة؟ اّب اهللهوهو يف كت ملسو هيلع هللا ىلصرسوُل اهلل 

: قهال اهلل عهز وجهل، لئن كنِت قرأتيه لقد وجدتيهه: فقال. املصحف فام وجدُته

 . (2)[7: احلرش]﴾ہہہ ۀ ڻڻڻڻۀ﴿

، ر اهلل تعاىل أن يكون يف حفّظها وصيانتها امتحاُن األمة وابتالؤهاوقد قدّ 

ام ناٌس صهاحلون مهن األمهة هوق، ملسو هيلع هللا ىلصذّب عىل رسول اهلل هفنشأ ناٌس أرادوا الك

ن اهلل بإرادته الكونيهوق، ملسو هيلع هللا ىلصة الرسول هفَذُبوا عن سن : ههة كهاًل عهىل عملههد مكا

 . [84: اإلرساء]﴾ۉۉېېېېىىائائەئ﴿

أمتَه مهن الكهذّب عليهه  ملسو هيلع هللا ىلصممكنًا حّذر  ملسو هيلع هللا ىلصىل الرسول وملّا كان الكذُّب ع

 . (3)((َمن َكَذَّب عّي متعِمًدا فليتبّوْأ مقعَده من النار)): فقال

ة الصهحيح مهن هَد ملعرفههفوضعوا قواع ملسو هيلع هللا ىلصة حممد هِ اهلل أمهوكذلك وفّ 

                                                
 . 16الكفاية للخطيب البغدادي ص   (1)

 . 6161، وصحيح مسلم 4882صحيح البخاري رقم    (2)

 . 1: 511انّظر صحيح اجلامع . ديث متواتر من أحاديث كثري من الصحابة من طرق كثريةح   (3)
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وهذه القواعُد مأخوذٌة من كتهاّب اهلل ، عامة ملسو هيلع هللا ىلصالاعيف من حديث رسول اهلل 

أهنهم بتوفيهِ اهلل  كام، يف متحيص األخبار والتبنُيِ والتثبُِت فيها ملسو هيلع هللا ىلصسوله وسنِّة ر

ألهنم عرفوا أهنا ؛ وتسديده رضبوا ُمثاًُل رائعة للِجِد والَكِد واحلرِص حلفظ السنة

، فهال يقهوم الهدين إال عهىل أسهاس القهرآن والسهنة، هي األصل يف فهم القرآن

ا ثهم بّلغهها هاهلل عبًدا سمع مقالتي فوعاهه نرّض )): هلم ملسو هيلع هللا ىلصوستناهلم دعوة النبي 

 . (1)وُرّّب حامِل فقه  إىل من هو أفقُه منه، فُرّّب حامِل فقه  غرِي فقيه  ، عني

فوجب عىل ، ملسو هيلع هللا ىلصوال حجة يف السنة إال إذا كانت صحيحَة النسبة إىل النبِي 

 د التصهحيح والتعليهلها مهن يهتعلم قواعههاألمة وجوًبا كفائيًها أن يكهون فيهه

 . والتاعيف حتى يميز الصادق من األحاديث واألخبار من الكاذّب منها

، فإنه َمن َيِعْش منكم فسريى اختالًفا كثهرًيا)): ملسو هيلع هللا ىلصقال ابن ِحبّان يف قوله 

ت ملسو هيلع هللا ىلصه هدليٌل صحيٌح عىل أن: ((فعليكم بسنّتي ة الاهعفاء مهنهم هه بمعرفهأمر أما

خالطها من الكهذّب واألباطيهل إال  ِة مع ماهألنه ال يتهيأ لزوُم السنّ ؛ من الثقات

بام يكون مهن ذلهك يف أمتهه إذ  ملسو هيلع هللا ىلصوقد َعِلَم النبي ، بمعرفة الاعفاء من الثقات

نعوُذ باهلل من حالة  تقِربنا  ((َمن َكَذَّب عّي متعِمًدا فليتبّوْأ مقعده من النار)): قال

 . (2)إىل َسَخطِه وأليِم عذابه

                                                
وما بعده، عن أنس وزيهد بهن ثابهت وابهن  2721رقم  6: 1141انّظر صحيح اجلامع الصغري    (1)

 . مسعود بألفاظ متقاربة

 . 1: 10مقدمة كتاّب املجروحني البن حبان    (2)
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، وّي الذاكرِة ويصاُّب بعاهة تذهب بحفّظهوقد يكون اإلنسان بَقَدِر اهلل ق

ي هفيدخل الاهعف فه، ههه فيهُط وينسى حديثهغ من العمر ِعتِيًا فيختلهد يبلهوق

ُِ ل، ة بالكتاّب ويذهُب كتابههوقد يعتِمُد عىل الرواي، احلديث ه أن يروَي هفهل حي

 ؟ وهو ال حيفُظ حديثه

ولكن ، ثقًة عند الناس وقد يكون الرجُل ، فيدُخُل الاعُف عىل كِل هؤالء

أو قد يكون ثقًة معروًفا م يطهرأ عليهه ، قد يروي بعد االختال  فياّعف حديثه

ة املعهروَف قهد هُة النّقهاُد أن الثقههفلم ينس األئمه، الاعُف يف الّظاهر لكنه َبرَش 

ل وضهعوا حتهت البحهث والتمحهيص هبه، ههوم ُيدِخلوا ُحْسَن الّظِن به، ُُيْطُِئ 

 . ملسو هيلع هللا ىلصقات أيًاا حلامية سنِة املصطفى أحاديَث الث

ِِ يأيت عمهل اجلهابهذة مهن أئمه فيَنخلهون ، ثهة احلديههوملثِل هذا التحقي

حديَث الثقات والاعفاء فيُخرجهون منهها حرًفها حرًفها مهن األخطهاء أو مهن 

فوا احلديث الصحيح فقالوا. الصواّب متصهُل ، ما رواه عدٌل تهاُم الاهبط: وعرا

 .  شاذ  غرُي معّلل  وال، السند

و تعريف العلة ههذا ه، والعلة هي السبب اخلفُي القادُح يف صحة احلديث

وإال فيُطَلِ لفظ العلهة عهىل كهِل ، يف هذا املوضع من تعريف احلديث الصحيح

 . سبب  قادح  للصحة جليًا كان أم خفيًا

ا يتعلهِ هوم اإلسالم ه وخاصهًة فيمههه أدنى بصرية  يف علهفال يشُك َمن ل

علم احلديث ه أن األئمة الذين تصّدوا لبيان العلل القادحة املاهِعفة للحهديث ب
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، وّي الذاكرِة ويصاُّب بعاهة تذهب بحفّظهوقد يكون اإلنسان بَقَدِر اهلل ق

ي هفيدخل الاهعف فه، ههه فيهُط وينسى حديثهغ من العمر ِعتِيًا فيختلهد يبلهوق

ُِ ل، ة بالكتاّب ويذهُب كتابههوقد يعتِمُد عىل الرواي، احلديث ه أن يروَي هفهل حي

 ؟ وهو ال حيفُظ حديثه

ولكن ، ثقًة عند الناس وقد يكون الرجُل ، فيدُخُل الاعُف عىل كِل هؤالء

أو قد يكون ثقًة معروًفا م يطهرأ عليهه ، قد يروي بعد االختال  فياّعف حديثه

ة املعهروَف قهد هُة النّقهاُد أن الثقههفلم ينس األئمه، الاعُف يف الّظاهر لكنه َبرَش 

ل وضهعوا حتهت البحهث والتمحهيص هبه، ههوم ُيدِخلوا ُحْسَن الّظِن به، ُُيْطُِئ 

 . ملسو هيلع هللا ىلصقات أيًاا حلامية سنِة املصطفى أحاديَث الث

ِِ يأيت عمهل اجلهابهذة مهن أئمه فيَنخلهون ، ثهة احلديههوملثِل هذا التحقي

حديَث الثقات والاعفاء فيُخرجهون منهها حرًفها حرًفها مهن األخطهاء أو مهن 

فوا احلديث الصحيح فقالوا. الصواّب متصهُل ، ما رواه عدٌل تهاُم الاهبط: وعرا

 .  شاذ  غرُي معّلل  وال، السند

و تعريف العلة ههذا ه، والعلة هي السبب اخلفُي القادُح يف صحة احلديث

وإال فيُطَلِ لفظ العلهة عهىل كهِل ، يف هذا املوضع من تعريف احلديث الصحيح

 . سبب  قادح  للصحة جليًا كان أم خفيًا

ا يتعلهِ هوم اإلسالم ه وخاصهًة فيمههه أدنى بصرية  يف علهفال يشُك َمن ل

علم احلديث ه أن األئمة الذين تصّدوا لبيان العلل القادحة املاهِعفة للحهديث ب
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ون يف التعليهل هوا يتكّلمهها كانههفمه، اهم هلل يف زماهنمهوا أورَع الناس وأتقهكان

قال . ل بالعلم واخلرب والسربهب، وى النفسهوالتاعيف والتصحيح بالتشِهي وه

 . (1)ال أدري، ليس َأْخرَبُ أمَره: قال، عن ِرْشِدين( أمحد بن حنبل)سألته : املَُروِذُي 

وال يتكّلمون إال لسبب  من األسباّب التي يقتيض الرشُع والعقل قبوهَلا يف 

وما َعّلل األئمُة حديثًا إال وله سبٌب واضٌح مقنٌع للتعليل ، حتقيِ األخبار وتثبيتها

قال ، يل احلديث إهلاٌم وَكهانةٌ ولكن قد اْشتََهَرْت أقوال أئمتنا أن تعل، والتاعيف

لهو قلهت ! وصدق: وقال ابن نمري  . معرفُة احلديث إهلامٌ : عبد الرمحن بن َمْهدي  

 . م يكن له جواّب؟ من أين قلَت : له

 . إنكاُرنا احلديَث عند اجلّهاِل َكهانةٌ : وقال ابن َمْهدي  أيًاا

وآَخهَر ، ه مئهُة دينهارهنَمثَُل معرفة احلديث كَمثَِل فص  ثم: وقال أبو حاتم

 . (2)ِمثِْلِه عىل لونه ثمنُه عرشُة دراهم

لإلمام (( العلل ومعرفة الرجال))وأنقُل هنا تنبيًها ذكرُته يف مقدمة كتاّب 

 . أمحد برواية عبد اهلل

ذا هوغهريه يف هه)د الهرمحن بهن مههدي هينبغي أن نفهم كالم عب: تنبيه *

 ((ُة احلديث إهلامٌ همعرف)): ههوُده من قوله ليس مقصهوهو أن، ههعىل وجه( املعنى

أنه حتّصهل ( إن صح عنه هذا القول)إنام مقصوُده ، ههأنه قد يعِلل وال حجَة له في

                                                
 . 125رقم  106العلل برواية املروذي ص   (1)

 . 1: 588مقدمة كتاّب العلل البن أيب حاتم    (2)
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له ملكٌة قويٌة راسخٌة حتى إنه بمجرد النّظر يف إسهناد احلهديث ومتنهه تّظههر لهه 

ذا ثهم إ. فيحكم يف أول وهلة ببصريته أنه صهحيح أو معلهول، صحتُه أو ضعُفه

 . طلبت منه احلجة ال بد وأن يذكر تفصيلها

لكْن قد ُيترِصُ املعِلهل يف ، وال يمكن أن نجد حديثًا معلاًل إال دونه سبٌب 

 . احلكم فيذكر حكمه بدون إبداء السبب

، وقد استََدّل بقوِل ابِن مهدي  هذا بعُض َمن له ههًوى يف إنكهار احلهديث

َِ عىل : الفق، فتوسع يف تفسريه واالستدالِل به إن املحِدث قد يرى احلديَث املتف

وههو ، ة عهىل ذلهكهوال يستطيع إقامهة احلجه، وبالعكس، ه ضعيٌف هه أنهصحت

د حيكم عىل الدارهم بالزيِف والصهالِح هكالصرييِف الناق؛ ه هذاهمعذور يف حكم

 . ويعجُز عن إبانة السبب

فههذه كتهُب العلهل ، ههفهالواقُع ُيهالف قوَله، ليس األمر كام َذَكرَ : فنقول

د التفصيل وبيان هففي اآلَخر جت، َد اإلجياُز واالختصاُر يف بعاهاهإن ُوجِ ، أمامنا

فَمثَُله كَمثَِل الطبيب احلهاذق إذا َعهَرَض لهه شهخٌص ظهاهُره ، السبب والتعليل

ه هفينّظر إليهه أول نّظهرة ويبهدي رأيه، ه لعامة الناسهالسالمُة ال َيّْظَهُر املرض في

، فإذا أجري عليه الفحص والفرس والتحليل واألشهعة، فيه مرض كذاإمجااًل أن 

 . يّظهر بوضوح ِصْدُق قوله

كيف تعهرُف صهحيح احلهديث : قلت البن مهدي  : كام قال ُنَعيم بن محاد
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له ملكٌة قويٌة راسخٌة حتى إنه بمجرد النّظر يف إسهناد احلهديث ومتنهه تّظههر لهه 

ذا ثهم إ. فيحكم يف أول وهلة ببصريته أنه صهحيح أو معلهول، صحتُه أو ضعُفه

 . طلبت منه احلجة ال بد وأن يذكر تفصيلها

لكْن قد ُيترِصُ املعِلهل يف ، وال يمكن أن نجد حديثًا معلاًل إال دونه سبٌب 

 . احلكم فيذكر حكمه بدون إبداء السبب

، وقد استََدّل بقوِل ابِن مهدي  هذا بعُض َمن له ههًوى يف إنكهار احلهديث

َِ عىل : الفق، فتوسع يف تفسريه واالستدالِل به إن املحِدث قد يرى احلديَث املتف

وههو ، ة عهىل ذلهكهوال يستطيع إقامهة احلجه، وبالعكس، ه ضعيٌف هه أنهصحت

د حيكم عىل الدارهم بالزيِف والصهالِح هكالصرييِف الناق؛ ه هذاهمعذور يف حكم

 . ويعجُز عن إبانة السبب

فههذه كتهُب العلهل ، ههفهالواقُع ُيهالف قوَله، ليس األمر كام َذَكرَ : فنقول

د التفصيل وبيان هففي اآلَخر جت، َد اإلجياُز واالختصاُر يف بعاهاهإن ُوجِ ، أمامنا

فَمثَُله كَمثَِل الطبيب احلهاذق إذا َعهَرَض لهه شهخٌص ظهاهُره ، السبب والتعليل

ه هفينّظر إليهه أول نّظهرة ويبهدي رأيه، ه لعامة الناسهالسالمُة ال َيّْظَهُر املرض في

، فإذا أجري عليه الفحص والفرس والتحليل واألشهعة، فيه مرض كذاإمجااًل أن 

 . يّظهر بوضوح ِصْدُق قوله

كيف تعهرُف صهحيح احلهديث : قلت البن مهدي  : كام قال ُنَعيم بن محاد
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 . (1)كام يعرف الطبيب املجنون: قال؟ وسقيمه

ه إال اجلهابهذُة هوال يقهوم به، فِعْلُم علِل احلديث من أهم علهوم احلهديث

وانتقاد ، الذين ينتقدون احلديث انتقاَد الصرييِف احلاذِق للنقِد البهرَج من اخلالص

 . اجلوهري احلاذق للجواهر مما دِلس هبا

 . (2)ربام أدركُت علة حديث بعد أربعني سنة: وقال عي بن املديني

ولهه يف ، وقد كان اإلمام أمحد عىل رأس َمن ُيْذَكر يف معرفة علل احلهديث

 . تعاىل رمحه اهللود كثرية ذلك جه

ونحن يف هذه العجالة نذكر جهود اإلمام أمحهد يف معرفهة العلهل وبياهنها 

 . حسب وسعنا وعىل اهلل التكالن

                                                
 . 1: 51مقدمة كتاّب العلل ومعرفة الرجال برواية عبد اهلل    (1)

 . 1778رقم  6: 617اجلامع ألخالق الراوي وآداّب السامع    (2)
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 تعريف العلة وأسباهبا

، تعليالته وأمثلةِ ، يف العلل تعاىل رمحه اهللقبل أن نتطرق إىل مؤلفات اإلمام أمحد 

 . قَة علم العلل بتصحيح وتاعيف األحاديثنذكر تعريف احلديث الصحيح وعال

 : تعريف الصحيح

فوا الصحيح من األخبار به د غرُي ـما رواه عدٌل تاُم الضبط متصُل السن: عرا

 . معَلٍل وال شاذّ 

إذا م يكن ضابًطا ملَها يرويهه جعلهوا حديثهه ، نًاومهام كان املسلم عداًل ديِ 

فوا حديثههوإذا كان تاّم الابط لكنه كا، ضعيًفا نًها ، فٌر أو فاسِ ضعا وإذا كهان ديا

َِ من ذك أو ؛ كهان اخلهرب ضهعيًفا، ه اخلربهر عنهصيانًا وصاحب ضبط ولكْن م َيْل

ِ  ؟ كان مدِلًسا م يرِصح بالتحديث فِمّمن يكون قد سمعه أِمن عدل  أم من فاسه

 ؟ أِمن قوي  أم من ضعيف، وممّن َضبََطه؟ أو كافر  

ولكن ظهر أنهه م يسهمع ، تاّم الابط متصَل السند ظاهًرا وإذا كان عداًل 

ولكن ال بد أن يّظهر ملن ه وخفي عىل عامة الناس هذا ، حديثًا بذاته ممن روى عنه

 . كان احلديث ضعيًفا هوهبه اهلل ذكاء وحذاقة 

ام ابهن هال اإلمهها قههولكن كمه، وإذا م يّظهر سبُب ضعف  يف أول األمر

ج ، (1)((الباّب إذا م جُتمع طرُقه م َيتبنّي خطؤه)): عاىلت رمحه اهللاملديني  فهإذا ُخهرا

                                                
 . 5: 615علوم احلديث البن الصالح    (1)
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 تعريف العلة وأسباهبا

، تعليالته وأمثلةِ ، يف العلل تعاىل رمحه اهللقبل أن نتطرق إىل مؤلفات اإلمام أمحد 

 . قَة علم العلل بتصحيح وتاعيف األحاديثنذكر تعريف احلديث الصحيح وعال

 : تعريف الصحيح

فوا الصحيح من األخبار به د غرُي ـما رواه عدٌل تاُم الضبط متصُل السن: عرا

 . معَلٍل وال شاذّ 

إذا م يكن ضابًطا ملَها يرويهه جعلهوا حديثهه ، نًاومهام كان املسلم عداًل ديِ 

فوا حديثههوإذا كان تاّم الابط لكنه كا، ضعيًفا نًها ، فٌر أو فاسِ ضعا وإذا كهان ديا

َِ من ذك أو ؛ كهان اخلهرب ضهعيًفا، ه اخلربهر عنهصيانًا وصاحب ضبط ولكْن م َيْل

ِ  ؟ كان مدِلًسا م يرِصح بالتحديث فِمّمن يكون قد سمعه أِمن عدل  أم من فاسه

 ؟ أِمن قوي  أم من ضعيف، وممّن َضبََطه؟ أو كافر  

ولكن ظهر أنهه م يسهمع ، تاّم الابط متصَل السند ظاهًرا وإذا كان عداًل 

ولكن ال بد أن يّظهر ملن ه وخفي عىل عامة الناس هذا ، حديثًا بذاته ممن روى عنه

 . كان احلديث ضعيًفا هوهبه اهلل ذكاء وحذاقة 

ام ابهن هال اإلمهها قههولكن كمه، وإذا م يّظهر سبُب ضعف  يف أول األمر

ج ، (1)((الباّب إذا م جُتمع طرُقه م َيتبنّي خطؤه)): عاىلت رمحه اهللاملديني  فهإذا ُخهرا

                                                
 . 5: 615علوم احلديث البن الصالح    (1)
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أو ، احلديث بإسناده ومتنه بطرقه ظهر خطأ بعض الثقات خمالًفا لآلخرين الثقات
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 . السبب اخلفي القادح يف صحة احلديث: العلة هي

، ههارٌة عن أسباّب  خفيهة  قادحهة  فيههوهي عب: قال، صالحارة ابن الهوعب

فاحلديث املعلل هو احلديث الذي اُطلع فيه عهىل علهة تقهدح يف صهحته مهع أن 

 . (1)ظاهره السالمة منها

 . لو م نكتب احلديث من ثالثني وجًها ما َعَقْلناه: وقال ابن معني

واحلهديث يفرِسه ، ههنفهمهاحلديُث إذا م جُتمع طرُقه م : وقال اإلمام أمحد

 . (2)بعُاه بعًاا

فإّن ، وإنام يعّلل احلديُث من أوجه  ليس للجرح فيها مدخٌل : وقال احلاكم
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 . (3)ال غري

واالنقطهاُع يف ، فالاعُف يف الراوي علٌة يف اخلهرب، وأما يف اإلطالق العام

                                                
 . 5: 192علوم احلديث البن الصالح (   1)

 . 6: 616اجلامع ألخالق الراوي وآداّب السامع    (2)

 . 6: 710معرفة علوم احلديث للحاكم وانّظر النكت البن حجر    (3)
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وجهالُة حاِل الراوي علهٌة يف ، وعنعنُة املدِلس علٌة يف اخلرب، اإلسناد علٌة يف اخلرب

 . (1)اخلرب

فالسهبيُل : قال ابن حجر، ومدار التعليل يف الغالب االختالُف بني الرواة

ه املصنف عن اخلطيب ه أن جيمع هة ه كام نقلهة سالمة احلديث من العلهإىل معرف

وإن اختلفهوا َأْمَكهَن ظههوُر ، ههفإن اتفقت رواته واستووا ظهرت سالمت، طرقه

وهذا الفُن أغمُض أنواع ... ان االختالفهفمداُر التعليل يف احلقيقة عىل بي، العلة

به إال من منحه اهلل تعاىل فهاًم غايًصا واِطالًعها وال يقوم ، احلديث وأدُقها مسلًكا

وهلذا م يتكلم فيه إال أفراد أئمة هذا ، وإدراًكا ملراتب الرواة ومعرفًة ثاقبة، حاوًيا

اقهم ة ذلهك هملَا جعل اهلل فهيهم مهن معرفه؛ وإليهم املرجُع يف ذلك، الشأن وُحذا

 . (2)لكه دون غريهم ممن م يامرس ذهى غواماهواالِطالِع عل

بمعرفة  تعاىل رمحه اهللوقد أكرم اهلل اإلمام أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين 

عىل ما تشهُد له الروايات ويشههُد ، العلل وبيان خفياات أسباّب ضعف احلديث

 . ه أئمُة هذا الشأنهل

 

                                                
 . 1: 407النكت البن حجر    (1)
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(4) 

 كتب اإلمام أمحد يف العلل

دة هطريهِ عه ث عهنها أقوال اإلمام أمحد يف تعليل األحاديههد وصلتنهلق

 : منها، مؤلفات

وقد طبهع لهه منهها ثالثهة ، الكتب التي مجعت أقواله يف العلل خاصة .1

 : ومها، كتابان منها كان ّيل رشف حتقيقهام، كتب

د طبع هوق، كتاّب العلل ومعرفة الرجال برواية عبد اهلل ابن اإلمام أمحد .أ

ثم طبعته ، (ه1408)طبعه املكتب اإلسالمي يف سنة ، منذ قديم يف أربع جملدات

 . (ه1467)دار القبس بالرياض سنة 

، العلل ومعرفة الرجال برواية املُروذِي وصالِح بهن أمحهد وامليمهوين .ب

 . (ه1408)وقد طبعت الطبعة األوىل منه سنة 

وهذان الكتابان عبارة عن أسئلة وجهها إىل اإلمام أمحد كٌل مهن عبهد اهلل 

وأجهاّب ، وهم مجيًعها مهن تالمذتهه، ينوامليمو، واملروذي، وصالح ابني اإلمام

 . واألصل أن هذين الكتابني من تأليف اإلمام أمحد نفسه، عليها اإلمام أمحد

وإنهام ، إنه م يكن كتاّب مؤلف لإلمام أمحد هبذا املعنهى: ولعل قائاًل يقول

فينبغهي نسهبة ، ه فأجاّب عليهها أبهوههإىل أبي همثاًل  ها عبد اهلل ههي أسئلة وجهه

 . إىل عبد اهللالكتاّب 

إن من مجلة طرق انتشار التأليف يف تلك األيهام أن التلميهذ كهان : فنقول
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فيجيبهه ، أو يسأله التلميذ يف بعهض األحيهان، يكتب عن الشيخ وهو يمي عليه

وهبذه الطريقة . فينترش الكتاّب من طريِ التلميذ، الشيخ من حفّظه أو من كتابه

 . وصلت إلينا أكثر كتب السلف

ثهم زاد فيهه ، الطريقة نفسها نقل عبهد اهلل عهن أبيهه ههذا الكتهاّبوهبذه 

وهذا ال يعني أنهه م يكهن عنهد اإلمهام كتهاّب أو تهأليف منهه يف ههذا ، زيادات

 . املوضوع

ه كان عنده كتاّب يف العلل ومعرفة الرجال بخهط يهده هفالذي نتصوره أن

 فأجابهه مهن وبعاهه سهأله عبهد اهلل، فأمىل بعاه عىل عبهد اهلل، كاملسند وغريه

 . أو من كتابه يف بعض األحيان، حفّظه

أمهىل )): ا عبهد اهللهول فيهههي يقهرة التهه تلك الروايات الكثيهوتدل علي

ده وم هي بخهط يههاّب أبههوجهدت يف كته)): اهول يف بعاهههويق، ((يهعّي أب

ة كتاّب العلل هومما يدل عىل ذلك أيًاا ما جاء عن األئمة من نسب. ((...أسمعها

وقهد نسهب غهريهم إليهه ، كالعقيي وابن الصالح وابهن حجهر، ىل اإلمام أمحدإ

 . (1)((التاريخ))الكتاّب نفسه باسم 

فهال حهرج يف ، وإذا فرضنا أن هذه أسئلة من تالميذه أجاّب عليها اإلمام

كهام ههو الشهأن يف ، نسبة العلامء هذه الكتب إىل اإلمام أمحد بروايات الرواة عنه

 . ((يف تاريخ ابن معني برواية فالن وفالن)): فيقال ،تواريخ ابن معني

                                                
 . 91ه  1: 87انّظر مقدمة حتقيِ كتاّب العلل برواية عبد اهلل    (1)
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مجع فيه اخلاّلُل ما وجد من الروايات يف  ((املنتخب من العلل))كتاّب  .ج

 . العلل عن اإلمام أمحد

 :كتب املسائل عامة .2

ومن املؤلفات التي نقلت إلينا أقوال اإلمام أمحد يف تعليل األحاديث كتب 

 : ومنها، تالميذه وأبناؤهاملسائل العامة التي رواها عنه 

 . املسائل برواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ  .أ

 . املسائل برواية صالح بن اإلمام أمحد .ب

 . املسائل برواية أيب داود السجستاين .ج

وال ها بعهض أقههولكن نجهد فيهه، ة بالعللهوهذه املؤلفات ليست خاص

 . أمحد مبثوثة يف أثناء الكالم عىل املسائل واألحاديث

 :ات اإلمام أمحد األخرىمؤلف .3

 . كام نجد بعض أقوال اإلمام أمحد يف إعالل األحاديث يف كتابه املسند

ف يف باّب العلل أو هفكُل َمن ألّ ، ة العللهوملا كان اإلمام أمحد علاًم يف معرف

، كالبخهاري يف التهاريخ؛ تكلم عىل احلديث عرًضا نقل كهالم اإلمهام يف العلهل

، وابن عدي يف الكامل، ديلهوابن أيب حاتم يف اجلرح والتع، والعقيي يف الاعفاء

 . وابن رجب وغريهم، ههواخلطيب يف كتب، والدارقطني يف العلل
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(5) 

 ؟هل لإلمام أمحد منهج متميز يف العلل

د تطلِ عىل سبب ضعف احلهديث ولهو كهان هِ القول أن العلة قهقد سب

 . أسباّب خفية وظاهرةوما من إمام عّلل احلديثَإال وعلله ب، ظاهًرا

س اإلمهام منفهرًدا بمهنهج خهاص يف هولي، دهو منهج اإلمام أمحهوهذا ه

د يف إعهالل هت باسم مهنهج اإلمهام أمحههي أِلفهفالكتب الت، ي نّظريهلل فهالع

فاملنهج فيام أفهم يطلِ عهىل ، يبدو ّيل أن هذه التسمية ليست بصحيحة، احلديث

له آراء ختالف يف أفراد احلديث ، نعم. ةوليس ألمحد طريقٌة خاص، طريقة خاصة

 . وال يعني ذلك أن له منهًجا خاًصا وطريقة خاصة، آراء اآلخرين
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(6) 

 أمثلة من تعليالت اإلمام أمحد

ونسهعى أن ، ونوضح أسهباهبا، ونذكر فيام يي بعض تعليالت اإلمام أمحد

صهحة  ولنأخذ من كالم اإلمهام أمحهد مها يتعلهِ برشه ، تكون األسباّب خفية

 : وهي، احلديث

 . عدالة الراوي .1

 . متام ضبط الراوي .2

 . اتصال السند .3

 . خلو الرواية من العلة التي خترم هذه الرشو  .4

 . عدم الشذوذ .5

 . ونجعل هذه املحارضة عىل هذه الرشو  يف فصول خاصة هبا

 :العدالة: أوالا 

 :ومثال ذلك قهول عبهد اهلل، قد يكون احلديث معلاًل بخرم عدالة الراوي

، ليس بثقة: فقال، ر حبيبًا الذي كان يقرأ هلم عىل مالك بن أنسهسمعت أيب وذك

من خراسان ه كتب عن حبيب كتاًبا عن ابن أخي : ه قالهقدم علينا رجل ه أحسب

عهن ، ُث ابهن هليعهةهوإذا هي أحاديه، عن سام والقاسم، ههعن عم، ابن شهاّب

أحاهَلها عهىل ابهن أخهي ابهن  :فقهال أيب، عن القاسم وسام، خالد بن أيب عمران

ل احلديث ويكذّب وأثنى عليه هان حبيب حُييهوك: قال أيب، ...ههشهاّب عن عم
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24 

 . (1)رًشا وسوًءا

، ألن أصله مهن أحاديهث ابهن هليعهة؛ فها هنا علل اإلمام الكتاّب بكامله

فجعلها حبيهب ، وابن هليعة خمتلط ماّعف إذا روى عنه غري العبادلة وابن قتيبة

وههو )بيب كاتُب مالك كذًبا وزوًرا عن ابن أخي ابن شهاّب الزهري بن أيب حا

صدوق له ، حممد بن عبد اهلل بن مسلم بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن شهاّب الزهري

 . عن عمه حممد بن مسلم ابن شهاّب الزهري( أوهام

ه ابن معني وأبو هد كّذبهوق، وقال أمحد كان حبيب حييل احلديث ويكذّب

 . (2)داود وتركوه

عهن ، قدم علينا رجل ومعه كتاّب عن ابن أخي ابن شههاّب: وقال اإلمام

ابهن : فجعلت انّظر فيها فإذا هي مسائل خالهد ه يعنهي، عن القاسم وسام، عمه

مهن : فقهال؟ ممهن سهمعت ههذا: فقلت للرجل، أيب عمران ه عن القاسم وسام

ذا رجهل هه، دعهها أو خرقهها: فقلهت. حبيب الذي كان يقرأ للناس عىل مالك

 . (3)وإذا هو قد أحاهلا وقلبها عىل ابن أخي ابن شهاّب عن عمه، كذاّب

 :اهتام الراوي برسقة احلديث

 . ايام الراوي برسقة احلديث: ومن نوع التعليل بفقد عدالة الراوي

                                                
 . 1168، رقم 6: 16ة عبد اهلل العلل برواي   (1)

 . 6: 181، التهذيب 1: 416، امليزان 5: 100اجلرح والتعديل    (2)

 . 1158رقم  6: 12العلل برواية عبد اهلل    (3)
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ين : قال عبد اهلل وهو حييى بن عبد احلميد )أخربين رجل أنه سمع ابن احِلاما

: حيهدث عهن رشيهك عهن منصهور عهن إبهراهيم( نيد الرمحن بن َبْشمِ هبن عبا

، كهانوا يكرههون ُيسهتَذلوا: قهال [59: الشورى]﴾ۀہہہہھ﴿

هذا احلديث عندنا يف كتاّب ابن املبار  عن رشيهك عهن احلكهم : فقال له رجل

ين. النرصي عن منصور حّدَثناه رشيك عن احلكم النرصي عهن : فقال ابن احِلاما

 . منصور

مها : وقهال، وم يعجبه ذلك، هذه جرأة شديدة! رأهما كان أج: ثم قال أيب

فها طها أو يتلقا  . (1)زلنا نعرفه أنه يرسق األحاديث أو يتلقا

 :الطعن يف الراوي لبدعته

ه ألجهل بدعتهه يف الهتجهم هوقد كان يطعن اإلمام يف الراوي ويف حديثه

 . خاصة

: فقال، خيي عن احلكم بن عبد اهلل أيب مطيع البَلْ هسألت أب: ال عبد اهللهق

، اجلنة والنار خلقتها فسهتفنيان: حكوا عنه أنه كان يقول، ال ينبغي أن يروى عنه
                                                

وينّظر املزيد مهن األمثلهة لتعليهل اإلمهام بهالطعن يف . 4079رقم  5: 41العلل برواية عبد اهلل    (1)

: 697، 4244رقم  5: 142، 6712رقم  6: 595، 1499م رق 6: 44العلل : عدالة الراوي

ل ص1566رقم  5  188، وص74رقهم  116، وص1رقهم  58، واملنتخب من العلل للخالا

: حتى كان حيكم عهىل بعهض أوههام الثقهات يف احلهديث بالوضهع، قهال عبهد اهلل. 104رقم 

إىل  1555رقهم  1: 119العلل رواية عبههد اهلل ...(( وعرضت عىل أيب حديًثا حدثناه عثامن))

 ((. اللهم سلم: ))قوله
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26 

 . (1)ال يروى عنه يشء، وهذا كالُم َجْهم  

وأما التشيع وبعض البدع األخرى فام كان رأي اإلمام فيهها شهديًدا فهيام 

قهال . داعيةأنه كان يرت  الرواية عن ال تعاىل رمحه اهللويبدو من ترصفاته ، يّظهر

 هذا: وقال، وم يرضه، فتكلم فيه، وذكر أليب عبد اهلل يونُس بن خباّب: املُروذي

 . (2)كان يقع يف عثامن

ولكن كان ، صالح احلديث: فقال، سألته عن عي بن بذيمة: وقال عبد اهلل

 . (3)رأًسا يف التشيع

 حديثهه، ثقة صهالح احلهديث: فقال، سألت أيب عن فطر بن خليفة: وقال

 . (4)حديُث رجل كياس إال أنه يتشيع

ة يف هد بالداعيههى تقييههه علههد لههم أج: ةهال شيخ اإلسالم ابن تيميهوق

 . (5)اجلهمي

ر ههنا أن اإلمام أمحد قد غري رأيه يف بعض الرواة بعهد هومن اجلدير بالذك

قبهل  قال اإلمام أمحد يف إسامعيل ابهن ُعَلياهةَ ، فعىل سبيل املثال، حمنة خلِ القرآن

اهلل  فاتني مالك فهَأْخَلَف )): وقال أيًاا ((ه املنتهى يف التثبت بالبرصةهإلي)): ةهاملحن

                                                
 . 1551رقم  5: 699العلل ومعرفة الرجال برواية عبد اهلل    (1)

 . 108رقم  80العلل برواية املروذي وغريه ص   (2)

 . 4490رقم  5: 112العلل برواية عبد اهلل    (3)

 . 995رقم  1: 445العلل برواية عبد اهلل    (4)

 . 1: 641بشري .  عن منهج اإلمام أمحد داملسودة نقاًل    (5)



 مام أحمد بن حنبل رحمه اهلل تعالىالعلل عند اإل
 

26 

 . (1)ال يروى عنه يشء، وهذا كالُم َجْهم  

وأما التشيع وبعض البدع األخرى فام كان رأي اإلمام فيهها شهديًدا فهيام 

قهال . داعيةأنه كان يرت  الرواية عن ال تعاىل رمحه اهللويبدو من ترصفاته ، يّظهر

 هذا: وقال، وم يرضه، فتكلم فيه، وذكر أليب عبد اهلل يونُس بن خباّب: املُروذي

 . (2)كان يقع يف عثامن

ولكن كان ، صالح احلديث: فقال، سألته عن عي بن بذيمة: وقال عبد اهلل

 . (3)رأًسا يف التشيع

 حديثهه، ثقة صهالح احلهديث: فقال، سألت أيب عن فطر بن خليفة: وقال

 . (4)حديُث رجل كياس إال أنه يتشيع

ة يف هد بالداعيههى تقييههه علههد لههم أج: ةهال شيخ اإلسالم ابن تيميهوق

 . (5)اجلهمي

ر ههنا أن اإلمام أمحد قد غري رأيه يف بعض الرواة بعهد هومن اجلدير بالذك

قبهل  قال اإلمام أمحد يف إسامعيل ابهن ُعَلياهةَ ، فعىل سبيل املثال، حمنة خلِ القرآن

اهلل  فاتني مالك فهَأْخَلَف )): وقال أيًاا ((ه املنتهى يف التثبت بالبرصةهإلي)): ةهاملحن

                                                
 . 1551رقم  5: 699العلل ومعرفة الرجال برواية عبد اهلل    (1)

 . 108رقم  80العلل برواية املروذي وغريه ص   (2)

 . 4490رقم  5: 112العلل برواية عبد اهلل    (3)

 . 995رقم  1: 445العلل برواية عبد اهلل    (4)

 . 1: 641بشري .  عن منهج اإلمام أمحد داملسودة نقاًل    (5)

341

 العلل عند اإلمام أحمد بن حنبل رحمه اهلل تعالى

27 

 . (1)((بن عليةاوفاتني محاد بن زيد فأخلف اهلل عي إسامعيل ، عي سفيان

: ة فقهالهاد عن وهيهب وابهن عليههه املفّال بن زيهفقد سأل، اهأما بعده

علية وضيًعا من الكهالم الهذي تكلهم بهه إىل أن ما زال ابن ، وهيب أحُب إّيلّ ))

 . (2)((مات

وكان اإلمام أمحد يرجو ويطلب من أصحابه الذين هلم مكانة معروفة بني 

وأن ال يوافقهوا يف القهول بخلهِ ، الناس علاًم وديانهة أن ال يسهارعوا يف التِّقيّهة

ة وم هاملحنه وكان نقمة اإلمام باألخص عىل أولئك الذين م يهدخلوا يف، القرآن

فلام رأى اإلمام أهنم ، بل خافوا يف املستقبل وختاذلوا، يصابوا بأًذى قليل  وال كثري

كهان مهن الطبيعهي أن ، ههب احلِ ونرصتههة الدعوة والقياِم بجانهفّرطوا يف أمان

 . ولذلك تر  الرواية عمن أجاّب يف املحنة، ينبعث الغاب هلل يف نفسه

وقد اختاروا ، ا التقية هلم عذُرهم وهو اإلكراهإن الذين اختارو: وقد يقال

: وزي فقهالهر ابهن اجلههفأجاّب عن هذا األمه؟ دهًرا مباًحا فِلَم هجرهم أمحهأم

 : اجلواّب من ثالثة أوجه

 . والتوُعد ليس بإكراه، أن القوم ُتُوِعدوا وم ُيرضبوا فأجابوا: أحدها

يم القول الذي أجهابوا ليُعلم تعّظ، أنه هجرهم عىل وجه التأديب: والثاين

 . فيكون ذلك حفًّظا هلم من الزيغ، عليه

                                                
 . 1: 672يذيب التهذيب    (1)

 . 1: 678يذيب التهذيب    (2)
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28 

وتهرددوا إىل ، ا أجهابوا قبلهوا األمهوالهإن معّظم القوم مله: والثالث يقال

 . فلهذا استحقوا الذم واهلجر، ففعلوا ما ال جيوز، وتقربوا منهم، القوم

يًعا ة م يكهن إال تأديبًها وتشهنهواحلِ أن هجر اإلمهام للمجيبهني يف املحنه

بل إن تركه للرواية عن بعاهم كان ، وم يكن جترحًيا يف عدالتهم بحال، لفعلهم

 . (1)مؤقتًا ثم روى عنهم فيام بعد

 :الضبط: ثانياا

وخاصة يف املوازنة بني ، وأما يف الابط فقد أعّل اإلمام أمحد روايات كثرية

وكهام ، كثهر عهدًداِة الراوي َمن هو أوثِ منهه أو أهالرواة يف حال اخلالف وخمالف

 . أرشنا سابًقا إن أكثر تعليل األئمة لألحاديث يأيت من باّب االختالف بني الرواة

 :سوء احلفظ

حدثنا : سألت أيب عن حديث الرباء بن عازّب يف الرفع فقال: قال عبد اهلل

أيب  سهمعت ابهن: حدثنا شعبة عن يزيد بن أيب زياد قال: قال، حممد بن جعفر غندر

 ملسو هيلع هللا ىلص رأيهُت رسهول اهلل: معت الرباء حيدث قوًما فيهم كعُب بن ُعْجرَة قالس: ليىل يقول

سهمعناه مهن : وكان سفيان بن عيينة يقول: قال أيب، حني فتح الصالة رفع يديه

قال ، ...ثم م َيُعدْ : و يقولهثم قدمت الكوفة قدمة فإذا ه: قال سفيان، يزيد هكذا

 . (2)بن أيب زياد باحلافظام يكن يزيد و، كان سيائ احلفظ( حممد)ابن أيب ليىل : أيب

                                                
 . 84ه  1: 80ينّظر التفصيل يف مقدمة حتقيِ كتاّب العلل برواية عبد اهلل    (1)

 . 708رقم  1: 528العلل ومعرفة الرجال برواية عبد اهلل    (2)
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29 

ماطرّب : ه عن حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليىل فقالهسألت: قال عبد اهلل

 . احلديث

 . (1)حديثُه فيه اضطراّب، فقه ابن أيب ليىل أحُب إلينا من حديثه: قال أيب

 : ومن أمثلته

ل ا عبد اهلل عهن أنه سأل أب، نا أبو طالب: أخربنا زكريا بن حييى: قال اخلالا

عن عهي بهن ، رهعن عبيد اهلل بن َزْح ، ى بن أيوّبهعن حيي، ث ابن املبار هحدي

ي املغنيهات ملسو هيلع هللا ىلصهنى النبي )): قال، عن أيب أمامة، عن القاسم، دهيزي . ((عن رَشْ

 . (2)كان ُيطىء كثرًيا، حييى بن أيوّب ضعيف: قال

وقهد  ،ُل بالاهبطوهو ما ُي، فقد أعل اإلمام هذه الروايات لسوء حفظ الراوي

بني  إال أنه علاله لوجود عي بن يزيد، وافِ الدارقطنُي أمحَد يف تاعيف هذا احلديث

 . (3)وقد نقل الرتمذي عن البخاري تعليله بعي بن يزيد، عبيد اهلل بن زحر والقاسم

 :َمن ضَعَف إذا روى من حفظه دون كتابه

ولكهن ، إذا روى من حفّظههه هومن هذا النوع َمن كان يعلل اإلماُم حديثَ 

ِِ بذات. ههكان يصحح حديثه إذا رواه من كتاب ه أمٌر حيتاج إىل هوَكْشُف هذا التفري

 . حذق وذكاء وعناء يف البحث والتفتيش

                                                
 . 826رقم  1: 411رواية عبد اهلل العلل ومعرفة الرجال    (1)

ل ص   (2)  . 45رقم  104املنتخب من العلل للخالا

 . 1: 189العلل للرتمذي    (3)
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قهال : اده عهن األثهرم قهالهم يف اجلرح والتعديل بإسنههأورد ابن أيب حات

زعموا أن حامتًا ، َوْرِدِي أحُب إّيل من الّدَرا( ابن إسامعيل)حاتم : د بن حنبلهأمح

 . (1)إال أن كتابه صالح، كان رجاًل فيه غفلة

ده عنهد االنفهراد هه عنههأن حديثه: ههومفهوم، فقد نسبه اإلمام إىل الغفلة

 . إال أن روايته عن كتابه صحيحة، يكون ضعيًفا

 :شدة الغفلة والتلّقن

ه هُأدخهل عليهان ضعيف احلفظ مغّفاًل إىل حهدا إذا هومن هذا النوع من ك

 . حديث م يتفطن له

وقد كان بعض ضعاف النفوس ُيدخل عىل الشيوخ أحاديث وههم عهدد 

 . كبري يف الرواة

اح، وعرضت عليه حديثًا: قال املروذي عهن ، رووه عهن حممهد بهن اجلهرا

ومهن قهرأ ، من صىل كذا فله كذا)): عن عي مرفوًعا، عن سفيان الثوري، شعبة

اح، ا باطل موضوعهذ: فقال، ((كذا فله كذا فرأيهت عنهده ، قد رأيت ابن اجلهرا

 . (2)م يكن يدري ما احلديث، أحاديث وضعت له

ولكهن الهذي ، وم يّظهر من كالم اإلمام من هو الواضع عىل ابن اجلهراح

ال ضبَط ، ُعلم من منهج اإلمام أنه ضّعَف حديثه هنا ألنه م يكن ضابًطا ألحاديثه

                                                
 . 5: 619اجلرح والتعديل    (1)

 . 671، رقم 114العلل برواية املروذي وغريه ص   (2)
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ن غريه من ، يبدو أنه كان يلقنه الناس فيتلقنألنه ، َصْدر  وال ضبط كتاّب أو يمكا

 . كتابه فيدخل فيه بعض األحاديث

 :من روى من حفظه ومل يكتب

، وم يكن يروي من الكتهاّب، ومن كان يروي بحفّظه وم يكتب احلديث

 . فكان اإلمام يغمز يف ضبطه

لم ال أع: ة فقالهسئل أمحد عن احلكم بن عطي: ذكر ابن حجر عن امليموين

كان مهر أم : عن أنس قال، عن ثابت، حدثني فالن عنه: فقال له رجل. إال خرًيا

 . سلمة متاًعا قيمتُه عرشة دراهم

هؤالء الشهيوخ م يكونهوا يكتبهون إنهام : وقال، فأقبل أبو عبد اهلل يتعجب

 . (1)أحدهم يسمع اليشء فيتوهم فيه، وُنسبوا إىل الوهم، كانوا حيفّظون

 : الضبطمن قرائن اخللل يف

وا يف حفظ الشيخ أو هومن هذا الباّب كان اإلمام وغريه من األئمة إذا شكُ 

وهذا من أعّظم القرائن إلثبات ، يف حفظ أحد الرواة عنه رجعوا إىل كتاّب الشيخ

 : فمن قرائن العلة يف الابط عند اإلمام أمحد وغريه من األئمة، اخلطأ والصواّب

ـا ملـ .1 وخاصـة إذا مل يكـن ، ا يف كتابـهأن يروي الراوي من حفظه خالفا

 : الراوي حافظاا متقناا

، عن محاد، ةهحدثنا شعب: در قالهحدثنا غن: حدثني أيب قال: قال عبد اهلل

                                                
 . 6: 452التهذيب    (1)



346

 مام أحمد بن حنبل رحمه اهلل تعالىالعلل عند اإل
 

32 

وليس هو مما سهمعه شهعبة : قال أيب. د قصاصهليس بني العبي: عن إبراهيم قال

: م يقلفل، وكان يف نسختنا عن غندر عن شعبة عن عبد اخلالِ أو اهليثم، من محاد

 . (1)حدثنا شعبة عن محاد: وقال

وأن ، خطهأ( ادهة عهن محههشعبه)فنجد اإلمام أمحد رأى أن هذا اإلسهناد 

 . 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

والشيُخ بنفسه روى ، ان يف كتاّب الشيخ يشءٌ هك إذا، وهذا أمر واضح جًدا

ان اإلمام عنده جرٌح وإشارة إىل جرح  يف هذا كهول، خطاؤوا الشيخ، خالف كتابه

 . الراوي إذا م يكن له كتاّب

بهن احهدثنا حممهد : حدثني جماهد بن موسى قال: قال عبد اهلل: مثال آخر

بهواكي  ملسو هيلع هللا ىلصأتت النبّي : ر  قالهجابعن ، عن يزيَد الفقريِ ، حدثنا ِمْسَعرٌ : عبيد قال

عاجاًل غرَي ، نافًعا غرَي ضار، ا غيثًا مغيثًا مريئًا مريًعاهاللهم اسقن)): فقال، (ذاهك)

 . فأطبقت عليهم: قال، ((آجل

أعطانا حممد بن عبيد كتابه عن مسعر : فقال أيب، فحدثت هبذا احلديث أيب

ث هه أنكره مهن حديههكأن. ءليس هذا بيش، وم يكن هذا احلديث فيه، فنسخناه

 . حممد بن عبيد

                                                
 . 1888رقم  6: 127العلل برواية عبد اهلل    (1)
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حهدثنا مسهعر عهن يزيهد الفقهري : قال، وحدثناه يعىل أخو حممد: قال أيب

 . (1)خالفه، بواكي: وم يقل، مرساًل 

وههذا أمهر ، ة ألهنا م تكن يف كتهاّب الشهيخها علل اإلمام الروايها هنهفه

 . عة يف األئمةوقد كانت هذه الطريقة يف التعليل شائ، واضح يف التعليل

 : ومثاله عن غري اإلمام أمحد

، حهدثنا احلكهم بهن موسهى: قال، أخربنا عمرو بن منصور: قال النسائي

عهن أيب ، حدثني الزههري: قال، عن سليامن بن داود، حدثنا حييى بن محزة: قال

كتب إىل  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل )): عن جده، عن أبيه، بكر بن حممد بن عمرو بن حزم

، بهن حهزماوبعث به مع عمرو ، ابا فيه الفرائض والسنن والدياتأهل اليمن كت

ْحبيَل بن عبد  ملسو هيلع هللا ىلصي همن حممد النب)): هذه نسختها، فُقِرئت عىل أهل اليمن إىل رُشَ

أن )): ههوكان يف كتابه ((...واحلارث بن عبد ُكاَلل  ، وُنعيِم بن عبد ُكاَلل  ، ُكالل  

خالفه حممد بن بّكار  : ي بعدههالنسائ وقال، ...((ةهط مؤمنًا قتاًل عن بينهمن اعتب

د هحدثنا حمم: قال، أخربنا اهليثم بن مروان بن اهليثم بن عمران العنيس، بن باللا

حدثني : قال، حدثنا سليامن بن أرقم: قال، حدثنا حييى: قال، ار بن باللهبن بكا

أن )): عهن جهده، عهن أبيهه، بن عمرو بن حزماعن أيب بكر بن حممد ، الزهري

 . ((...ملسو هيلع هللا ىلصسول اهلل ر

وسليامن بهن أرقهم ، وهذا أشبه بالصواّب واهلل أعلم: قال أبو عبد الرمحن

                                                
 . 1151و 1150رقم  1: 542العلل برواية عبد اهلل    (1)
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 . (1)عن الزهري مرساًل ، وقد روى هذا احلديث يونس، مرتو  احلديث

بهن انّظرت يف أصل كتاّب حييى بن محزة حديث عمرو : قال صالح جزرة

 ... حزم يف الصدقات فإذا هو عن سليامن بن أرقم

قرأت يف كتاّب حييى بن محزة بخطه عن : افظ أبو عبد اهلل بن مندةوقال احل

 . (2)سليامن بن أرقم عن الزهري

 فُحهِدثت أنهه ُوجهد يف أصهل حييهى : وقال أبو زرعة وأبو أمحد بن عهدي

ن احلكهم بهن موسهى م هلكه، عهن الزههري، ان بن أرقهمهعن سليم، بن محزةا

 . (3)يابط

والهذي يف ، ُأسند هذا احلهديث وال يصهح قد: وقال أبو داود يف املراسيل

: ع آخرهي موضهال فهوق. و سليامن بن أرقمهإنام ه؛ إسناده سليامن بن داود َوَهمٌ 

 . (4)سليامن بن داود: وقد َوِهَم احلكم بن موسى يف قوله، ال أحِدث به

وهـو الـ ي ، ه ملا هو معروفـه وخمالفتـتفرد الراوي وتومهه يف روايت .2

 . ويأيت بيانه يف فصل خاص به، ند األكثرينيسمى شاًذا ع

عن ، عن أبيه، عن العالء، وذكرت له حديث زهري بن حممد: قال املَُروذي

                                                
 . 4814و 4815سنن النسائي رقم    (1)

 . 4: 189يذيب التهذيب    (2)

 . 6: 601ميزان االعتدال    (3)

 . 615، وهو يف املراسيل ص4: 17نقاًل عن التلخيص احلبري    (4)
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، فأنكره ((كان نصُف شعبان فال صوم إذا)): ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل : قال، أيب هريرة

: اهلل ثم قال أبهو عبهد. اههوكان يتوق، ههفلم حيدثني ب، ههسألت ابَن مهدي  عن: وقال

 . (1)ملسو هيلع هللا ىلصهذا خالف األحاديث التي رويت عن النبي 

 . ال حيِدث به( ابن مهدي: يعني)كان عبد الرمحن : وقال أبو داود

 يصل كان ملسو هيلع هللا ىلصألنه كان عنده أن النبي : قال؟ م: قلت ألمحد: قال أبو داود

 . (2)خالفه ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن وقال، برماان شعبان

حنبل وسهئل عهن حهديث أيب د بن هسمعت أمح: قال امليموين: مثال آخر

ه مسهح عهىل هأنه: ملسو هيلع هللا ىلصعهن النبهي ، ةهمما روى عن املغرية بن شعب، قيس األودي

، ه مسهح عهىل اخلفهنيهأن ملسو هيلع هللا ىلصي هاملعروف عن النب: ال ّيلهفق، النعلني واجلوربني

 . (3)إن له أشياء مناكري، ليس هذا إال من أيب قيس

مالن ههذا مهع أبو قيس األودي وُهَزيل بن رشحبيل ال حيهت: وقال مسلم

 . (4)مسح عىل اخلفني: خمالفتهام األَِجّلَة الذين رووا هذا اخلرب عن املغرية فقالوا

 : وهذا احلديث رواه عن املغرية عدد كثري فلم يذكروا فيه إال اخلفني

 . (78و 77رقم  1: 669)أخرجه مسلم ، مرسوق ـ 1

                                                
 . 678رقم  119العلل رواية املروذي ص   (1)

 . 6557يب داود رقم سنن أ   (2)

 . 417رقم  619العلل برواية املروذي ص   (3)

 . 1: 684السنن الكربى للبيهقي    (4)
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، (127رقهم  1: 101)أخرجه النسهائي يف الكهربى ، محزة بن املغرية ـ 2

 . (717رقم  6: 554)واحلميدي يف مسنده 

ومسهلم ، (605رقهم  1: 82)ه البخهاري هأخرجه، عروة بن املغرية ـ 3

 . (674رقم  1: 668)

 . (77رقم  1: 669)أخرجه مسلم ، األسود بن هالل ـ 4

وم َيهِرْد يف ، وغريهم م يذكروا يف روايايم إال املسهح عهىل اخلفهني فقهط

 . اجلوربنيروايايم ذكر 

وتفرد أبو قيس عبُد الهرمحن بهن َثهْرَواَن األَْودُي فهرواه عهن ُهَزيهل بهن 

َحبيل األَْودِي عن املغرية بن شعب  عهىل ومسهح توضهأ ملسو هيلع هللا ىلصأن رسهول اهلل : ةهرُشْ

والنسهائي يف ، (99رقم  1: 127)أخرجه الرتمذي  وحديثه. والنعلني اجلوربني

 . (4: 616)وأمحد ، (119قم ر)وابن ماجه ، (150رقم  1: 96)الكربى 

يف هذا التعليل ابُن املبار  كام نقل عنه مسلم يف كتهاّب  ووافق اإلماَم أمحَد 

حديث املغرية من : يعني هعرضت هذا احلديث : قال عبد اهلل بن املبار : التمييز

ا، م جَيِئ به غرُيه: رواية أيب قيس ه عىل الثوري فقال  . (1)فعسى أن يكون َومَهً

ألن ؛ كان عبد الرمحن بن مهدي ال حيهدث هبهذا احلهديث: أبو داودوقال 

 . (2)مسح عىل اخلفني ملسو هيلع هللا ىلصاملعروف عن املغرية أن النبي 

                                                
 . 112التمييز ملسلم ص   (1)

 . 119سنن أيب داود رقم    (2)
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ة يف املسح رواه عهن املغهرية هحديث املغرية بن شعب: وقال عي بن املديني

، ُل بن رُشحبيل عن املغريةهورواه ُهَزيْ ، ة وأهل البرصةهة وأهل الكوفهأهل املدين

 ... وخالف الناس، ومسح عىل اجلوربني:  أنه قالإال

 . (1)الناس كلهم يروونه عىل اخلفني غري أيب قيس: وقال ابن املديني

 :خمالفة الثقة من هو أوثق منه .3

و هة مهن هههكذلك كان اإلمام أمحد ينكر األحاديث التي خالف فيها الثق

 . أوثِ منه

حهدثنا حفهص بهن : ني قالحدثنا بعض الكوفي: امهقال عبد اهلل ابن اإلم

ّمِخروا وجوَه )): ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي ، عن ابن عباس، عن عطاء  ، عن ابن ُجريج  ، غياث

هذا أخطأ فيه حفص : وقال، فحدثت به أيب فأنكره، ((موتاكم وال َتَشبّهوا بيهود

 . فرفعه

ج عهن عطهاء هور عن ابن جريهاج األعهي عن حجهوحدثن: قال عبد اهلل

 . (2)مرسل

اث وعهي بهن عاصهم هج حفُص بن غيهث رواه عن ابن جريوهذا احلدي

 . (3)وروايُة من روى مرساًل أقوى، وسفيان وَحّجاٌج األعور

                                                
 . 1: 684السنن الكربى للبيهقي    (1)

 . 6709رقم  6: 585العلل برواية عبد اهلل    (2)

 . 6: 266اديث التي أعلها اإلمام أمحد للدكتور عيسى حممد املسمي انّظر رسالة األح   (3)
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( ُهشهياًم : يعنهي)ا هحدثنه: ولهي يقههسمعت أبه: قال عبد اهلل: مثال آخر

عن ، عن جابر، عن عطاء، (ابن أيب سليامن)حديث عبد امللك ، بحديث الشفعة

 . (1)ديث منكرهذا ح: وقال، ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

ِّ بُشْفعِة جاره: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل : قال: واحلديث هو ُينتَّظُر هبا ، اجلاُر أح

 . (2)وإن كان غائبًا إذا كان طريقهام واحداً 

من طريِ  5118رقم  5: 787و داود هوأب، 5: 505رواه عن هشيم أمحد 

 . أمحد

، هلل الواسهطيخالد بهن عبهد : ِعنْيَ هلشيمورواه أيًاا عن عبد امللك متابِ 

، رهمهوهشهام الّدْسهتَوائي وغيه، َدُة بهن سهليامنهوَعبْ ، د الرزاق الّصنْعاينهوعب

 . وليس هذا موضَع التفصيل

 :إطالق املنكر عند اإلمام أمحد

وكان اإلمام أمحد يصف الرواية بالنكارة إذا كان الراوي ثقهة وتفهرد هبها 

 . تفرًدا

أمها : فقال أيب؟ كيف حال احلسني: اىلتع رمحه اهللسألت أيب : قال عبد اهلل

 (3)وحديثُهه الهذي روى يف املواقيهت، احلسني فهو أخو أيب جعفر حممد بهن عهي
                                                

 . 6612رقم  6: 681العلل برواية عبد اهلل    (1)

 . 1: 555خرجته يف حتقيِ العلل برواية عبد اهلل    (2)

والنسهائي ( 1: 618)أخرجهه الرتمهذي ملسو هيلع هللا ىلص حديهث مواقيت الصالة التي بينها جربيل للنبهي    (3)

 (. 412ه  414رقم  1: 191)اكم واحل( 1: 625)
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 . ألنه قد وافقه عىل بعض صفاته غريه؛ حديٌث ليس باملنكر

ُد بالنكهارة عهىل هر عدة رواة  َحَكهَم اإلمهاُم أمحههثم ذك، أورده ابن رجب

 . م يف الصحيحروايايم الذين ُخِرجت أحاديثه

رواه  وأن ما، وأما ترصف الشيخني واألكثرين فيدل عىل خالف هذا: ثم قال

 . (1)فليس بمنَكر  ، الثقة عن الثقة إىل منتهاه وليس له علة

والذي يّظهر من كالم ابن رجب أن اإلمام جيعل حديث الراوي منكًرا إذا 

ّخَص مهن ههذا أن فهتَلَ : وقد رصح بذلك ابن رجب فقال، تفرد به عىل اإلطالق

ى القطان واإلمهام أمحهد وغهريهم مهن املتقهدمني إال هد حييهالنكارة ال تزوُل عن

 . (2)باملتابعة وكذلك الشذوذ

ا نجهد اإلمهام أمحهد يصهحح هألننه؛ ههويبدو ّيل أن األمر ليس عىل إطالق

 . بعض الروايات التي تفرد هبا بعض الرواة وم يوافقه عليها أحد من الرواة

أطلِ ابن حجر القوَل بالنكارة عىل الفرد ناسبًا ذلهك إىل اإلمهام وكذلك 

 . أمحد

ووثقهه ، ثقة حجة: قال ابن حجر يف يزيد بن عبد اهلل بن ُخَصيفة الكندي

وروى أبهو عبيهد  ، وكذا أبو حاتم والنسهائي وابهن سهعد، أمحد يف رواية األثرم

لفّظُة يطلقها أمحد عىل َمهن هذه ال: قلت. اآلُجِرُي عن أيب داود أنه منكر احلديث

                                                
 . وما بعده 1: 411رشح العلل البن رجب    (1)

 . 1: 426رشح العلل البن رجب    (2)
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وقهد احهتج بهابن ، عرف ذلك باالستقراء من حاله، ُيْغِرُّب عىل أقرانه باحلديث

 . (1)ُخَصيفَة مالك واألئمُة كلهم

والذي يّظهر ّيل أن اإلمام أمحد ال يعلل الرواية بكِل ما تفرد به أو بكِل َمن 

د أن جيد يف الروايهة هوال ب، ه حكٌم خاٌص بكِل فرد  وبكِل َمن تفردهل لهب، تفرد

: ألننا نجد اإلمام يسهتدل بحهديث، ة وسببًا آخر أيًااهالتي تفرد هبا املتفرد قرين

وقد اتفِ األئمة علامء احلديث أن ههذا احلهديث فهرد ، ((إنام األعامل بالنيات))

 . غريب

 إال ملسو هيلع هللا ىلصم َيِصّح مسنًدا عن النبهي : قال اخلطايب يف رشح صحيح البخاري

 . (2)رواية عمر بن اخلطاّب من

بن اه عي هكذا قال، ليس له طريِ تصح غري هذه الطريِ: وقال ابن رجب

 . (3)ث يف ذلكهل احلديهال أعلم خالًفا بني أه: وقال اخلطايب، رههي وغيهاملدين

سهئل أيب عهن رجهل قهال : دهد فقد قال عبد اهلل بهن أمحههوأما اإلمام أمح

فسهبِ لسهانه ، إنام أنت مملوكة: فأراد أن يقول هلا ،جلاريته وهو يعاتبها يف خدمة

ة: فقال  ... وم ُيِرْد بذلك العتِ وال نوى عتقها، إنام أنت ُحرا

: ملسو هيلع هللا ىلصحديث النبهي : ُأخربُت عن أيب أنه سئل عن ذلك فقال: قال عبد اهلل

                                                
 . 251هدي الساري ص   (1)

 . 1: 110أعالم احلديث    (2)

 . 1: 20جامع العلوم احلكم    (3)
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 . (1)((وإنام لكِل امرئ ما نوى، إنام األعامل بالنيات))

أبيه  عن، حدثونا عن عبد اهلل بن أمحد: م قالوذكر ابن رجب أيًاا عن احلاك

َِ )): وقوله ((األعامل بالنيات)): أنه ذكر قوله عليه الصالة والسالم أحهدكم  إّن َخْل

، ((َردٌ  ه فهوهَمن َأْحدث يف ديننا ما ليس من)): وقوله ((جيمع يف بطن أمه أربعني يوًما

 . (2)ف فإهنا أصول احلديثينبغي أن ُيبدأ هبذه األحاديث يف كِل تصني: فقال

ة هلم نّظر خاص يف هام وغريه من األئمهأن اإلم هواهلل أعلم  هفالذي يّظهر 

فإذا ترّجَح لدهيم بالقرائن ، وهلم يف كل رواية نّظٌر خاص أيًاا، تعليل الروايات

 . أن هذا احلديث خطأ خّطؤوه ولو كان رواته من الرواة الثقات

د يف تعليل هو املنطبِ عىل قول اإلمام أمحهوه، وهو الذي ذكره ابن رجب

 . رواية املتفرد من الثقات وتسميته منكًرا

وأما أكثر احلفاظ املتقدمني فهإهنم يقولهون يف احلهديث إذا تفهرد بهه : قال

اللهم ، وجيعلون ذلك علًة فيه، إنه ال ُيتاَبع عليه: إن م يرو الثقات خالفه، واحد

وربهام ، شتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوهوا، إال أن يكون ممن كثر حفًّظا

، وهلم يف كل حديث نقد خهاص، يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيًاا

 . (3)وليس عندهم لذلك ضابط يابطه

                                                
 . 1161، ورواية صالح رقم 1458مسائل اإلمام أمحد رواية عبد اهلل رقم    (1)

 . 1: 21جامع العلوم واحلكم    (2)

 . 515ه  1: 516رشح العلل البن رجب    (3)
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فالذي يطلقون القول يف نسبته إىل اإلمام بأنه ال يقبل ما تفرد بهه الهراوي 

 . وإن كان ثقة ليس بصحيح

 :اجلادةخمالفة الثقات يف سلوك   .4

ويدخل يف عدم الابط عامًة تفهُرُد الهراوي وخمالفتهه للثقهات يف سهلو  

ونجد هلذه اجلوانب أمثلة كثرية عند ، وما روى حال االختال  وم يتميز، اجلادة

 . اإلمام

عهن عمهرو بهن ، عن حصني، سألت أيب عن حديث هشيم: قال عبد اهلل

ن هع، رواه شعبة:  الرفع قاليف ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي ، عن أبيه، عن علقمة بن وائل، مرة

عن ، عن وائل، د الرمحن اليَْحصبِي هعن عب، رِي هي البَْختَ هعن أب، رةهرو بن مهعم

شهعبة أثبهت يف عمهرو بهن مهرة مهن : فقهال، ةَ هف حصنٌي شعبهخال. ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

من أين يقع شعبة عىل أيب البخرتي عن عبد الهرمحن ، ةهالقوُل قول شعب، حصني

 (1)؟اليحصبي عن وائل

، ه إال حهافظٌ هب ال حيفّظههى أن هذا إسهناد غريههيشري إل: قال ابن رجب

 . (2)فإنه طريِ مشهور، عن أبيه، بخالف علقمة بن وائل

 :اتصال السند: ثالثاا

وقد أعهّل اإلمهام ، اتصال السند رش  من رشو  كون احلديث صحيًحا
                                                

 1018رقم  1: 425العلل برواية عبد اهلل    (1)

 . 6: 820: وأمثلة أخرى يف الكتاّب نفسه عن اإلمام أمحد. 6: 845رشح العلل البن رجب    (2)
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 . أحاديث كثرية بعدم سامع الراوي من شيخه مدِلًسا كان أو غريه

 رواة من شيوخهمهان عدم سامع بعض الهة يف بيهى اإلمام كثرًيا خاصهد اعتنهوق

اهلل  وقد وجدت يف رواية عبد، وباألخص عن شيخه ُهَشيم بن َبشري  ، يف كتاّب العلل

 . ممن روى عنه: يعني، م يسمعه هشيم: أكثر من ستني حديثًا ذكرها اإلمام وقال

فهذكر ، ع أن فالًنا م يسمع من فالن شيئًاوقد يذكر اإلمام قاعدة بعد التتب

 . (1)أن احلسن الُعَرين م يسمع من ابن عباس شيئًا

روى عن األسود عن ، خيثمة م يسمع من عبد اهلل بن مسعود شيئًا: وقال

 . (2)عبد اهلل

 . (3)ونحوه قول ابن املديني يف خيثمة

 . (4)م يسمع وكيٌع من عبيد اهلل بن عمر شيئًا: وقال أمحد

 . (5)م يسمع مالك بن أنس من ُبَكري بن عبد اهلل شيئًا: وقال

إنام يروي عن إسامعيل بن مسلم ، مطِرف م يسمع من احلسن شيئًا: وقال

 . (6)عنه

                                                
 . 51رقم  1: 145العلل برواية عبد اهلل    (1)

 . 56رقم  1: 144العلل برواية عبد اهلل    (2)

 . 172رقم  101العلل البن املديني ص   (3)

 . 44رقم  1: 147العلل برواية عبد اهلل    (4)

 . 615رقم  1: 619العلل برواية عبد اهلل    (5)

 . 202رقم  1: 551العلل برواية عبد اهلل    (6)
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 . (1)م يسمع منصور من نافع شيئًا: وقال

 . ة أيًاا يف عدم سامعه من بعض شيوخههه سفيان بن عيينهوقد أخد عىل شيخ

ى هحدثنا عمرو بن حيي: قال، حدثنا سفيان: قال، حدثني أيب: قال عبد اهلل

 ملسو هيلع هللا ىلصأن النبهي : دهعن عبهد اهلل بهن زيه، ههعن أبي، بن عامرة بن أيب حسن املازينا

 ... توضأ

حدثناه حييى بن سعيد عن عمرو بن حييى منذ أربع وسهبعني : قال سفيان

 . فسألت بعد ذلك بقليل فكان حييى أكرب منه، سنة

 . سمعت منه ثالثة أحاديث: قال سفيان: قال أيب

قهال : قهال أيب. ان ثالث مرارهوسمعت أنا هذا احلديث من سفي: قال أيب

يف احلهاّمم  ملسو هيلع هللا ىلصه عن النبهي هى عن أبيهه حديث عمرو بن حييهم أسمع من: سفيان

 . واملقربة

 . (2)قد حدثنا به سفيان دلاسه: قال أيب

واحلرص ملا رواه الراوي من شيخ  االستيعاّب ومن أعّظم عنايته حماولتُه يف

 . خاص لبيان العلة وإثبايا

الذي يصحُح احلََكهم عهن ِمْقَسهم  أربعهُة : سمعت أيب يقول: قال عبد اهلل
                                                

، 261، 202، 615، 44: وينّظهر األرقهام التاليهة. 6158رقهم  6: 647العلل برواية عبد اهلل    (1)

241 ،289 ،765 ،721 ،726 ،855 ،1091 ،1608 ،1616 ،1641 ،1649 ،1675 ،

 . ، وذلك فهي اجلهزء األول من العلل برواية عبد اهلل فقط1574، 1575، 1562، 1505، 1690

 . 172رقم  1: 191العلل برواية عبد اهلل    (2)
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وحهديث عزيمهة الطهالق عهن ، كان يهوتر ملسو هيلع هللا ىلصحديث الوتر أن النبي : أحاديَث 

 ... والَفْيء واجلامع، مقسم عن ابن عباس يف عزيمة الطالق

ي هة التههههذه األربعه: ةهقال شعبه: ي مرًة يقولهسمعت أب :قال عبد اهلل

 . (1)صححها احلكم سامٌع من مقسم

م يسمع هشيٌم عن حممد بن ُجحادة إال : سمعت أيب يقول: وقال عبد اهلل

 . حدثنا هشيم عن حممد بن ُجحادة: حدثني أيب قال: هذا احلديث الواحد

ان ال يهرى بأًسها هه كههأنه: ه عن احلارث عن إبراهيمهه منهسمع: قال أيب

 . (2)للمريض والشيخ الكبري أن يعتمدا يف الصالة ويكرهه لغريمها

 . واحلارث هو ابن يزيد الُعْكي

ا صهح مهن سهامع هشهيم عهن همه: ... قال أبو عبهد اهلل: وقال أبو طالب

، احلديث الطويل حديُث الرجم؛ حدثنا الزهري: يقول، الزهري أربعُة أحاديث

مها استيرسه مهن )): ث ابن عمهرهوحدي، ةهث املجادلهوحدي ،ةهوحديث صفي

ال أدري ِمن سهفيان بهن حسهني سهمعته أو : وما كان غري ذلك يقول. ((اهلدي

إنهام ، ليس ههذا بيشهء، ال: قال؟ إن شعبة ريض بكتابه: يقولون: قلت. الزهري

 . (3)سمع باملوسم فنيس

                                                
 . وينّظر تعليقي عليه 1629رقم  1 :152العلل    (1)

 . 6649رقم  6: 679العلل برواية عبد اهلل    (2)

 . 6: 601املعرفة والتاريخ (   3)
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بهدل حهديث  وذكره يف رشح علل الرتمذي جمماًل بذكر حديث السهقيفة

 . (1)صفية

 :عدم سامع الراوي مع الترصيح بالتحديث

ه اإلمام أمحد بعدم سامع هه ما علال بومن أدِق ما يكون من التعليل وأغمِا 

وهذا ال يأيت إال بعد معرفة تامة ألقهوال األئمهة . الراوي مع ترصحيه بالتحديث

 . املحققني وبعد مجع الطرق يف الغالب

بهن اعن عاصم ، عن رشيك، حدثنا حجاج: أيب قال حدثني: قال عبد اهلل

 ... سمعت عي بن أيب طالب: عن حممد بن كعب قال، كليب

، حممد بن كعب حيدث عن عبد اهلل بن شداد عن عي، وهذا وهم: قال أيب

 . وعن شبث بن ربعي عن عي

 . (2)وم أر أيب يصحح أن حممد بن كعب سمع من عي

 :التعمد يف التدليس

وقد علل اإلمام أمحهد ، ن التعُمد يف التدليس من الراوي املدلسوقد يكو

 . (3)روايات كثرية لشيخه هشيم وخاصة يف رواية عبد اهلل كام أشرَي إليه

                                                
 . 6: 710رشح علل الرتمذي (   1)

 . 1652رقم  1: 167العلل برواية عبد اهلل    (2)

، 525، 62: يهة عبهد اهللوينّظر روايات هشيم عىل سبيل املثهال باألرقهام اآلتيهة يف العلهل بروا   (3)

 . ، وغريها6156، 6169، 6167، 1815، 1419، 244
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 . ، وغريها6156، 6169، 6167، 1815، 1419، 244
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الشيباين  عن( ابن غياث)ث حفص هي يقول يف حديهسمعت أب: وقال عبد اهلل

 ترضهعه ال: قال؟ ُسئل عن امرأة تزوجت وهلا ولد رضيع: عن عبد اهلل بن عتبة

 . وإن مات

، كان يدلاسه ليس فيه شك، هذا مما م يسمعه حفص من الشيباين: قال أيب

 . (1)واحلديث حدثني به أيب سمعه من حفص

 :عدم اللقاء

 . وكذلك كان ينص اإلمام يف عدم السامع بعدم اللقاء

ا رافهع هم يلِ قتادة أبه: قال شعبة: سمعت أبا عبد اهلل يقول: قال امليموين

 . ام كتب عن ِخالس عنهإن

 . (2)إن قتادة م يسمع من معاذة: يقولون: وسمعته يقول

ا  : ومن أمثلته أيضا

د سهليامن بهن حهرّب فهذكرنا املسهح عهىل هكنا عنه: قال أيب: قال عبد اهلل

وذا ، لهذا ال حيتمه: ولهل سليامن بن حرّب يقهفجع، ثها أحاديهفذكرن، اخلفاني

يمسح حتى : قال، خالد عن أيب عثامن عن عمر :قال؟ إيش عند : قلنا. ما أدري

يقهول ذلهك بعهض ، خالد م يسمع مهن أيب عهثامن شهيئًا: قلنا. يأوي إىل فراشه

كأنهه ؟ خالد عن أيب عثامن: ويقول، أنه كان يوقات ملسو هيلع هللا ىلصوُيروى عن النبي ، الناس

                                                
 . 1941رقم  6: 184العلل رواية عبد اهلل    (1)

 . 510رقم  197العلل برواية املروذي وغريه ص   (2)
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 . (1)م يرض منه بذلك

اهو ابهن فاإلمام أمحد أعلا هذا احلديث الذي ظهاهره الصهحة ألن خالهدً 

اء أحد الثقات و عبد الهرمحن بهن ُمهل  النّْههدُي مهن هو عثامن ههوأب، مهران احلذا

والعلة اخلفية القادحة هنا يف عدم سامع خالد احلذاء ، املخرضمني الثقات األثبات

ولعلا حجة اإلمام أمحد يف ذلك أن أبا عثامن متقدم الوفاة إذ تهويف ، من أيب عثامن

 . 141سنة وخالد تويف  91سنة 

سمع من الكوفيني مهن رجهل أَْقهَدَم مهن أيب ( خالًدا)ما أراه : وقال أمحد

ه عىل هفيستدل ب، 100وأبو الاحى مسلم بن ُصبَيح الكويف مات سنة ، الاحى

 . (2)أنه م يسمع من أيب عثامن

عهن ، أخربنا شعيب: قال، أخربنا أبو اليامن: حدثني أيب قال: قال عبد اهلل

وسمع منه وذكر  ملسو هيلع هللا ىلصسهل بن سعد األنصاري وكان قد رأى النبي قال ، الزهري

 . (3)ملسو هيلع هللا ىلصأنه ابن ّمخس عرشة سنة يوم تويف رسول اهلل 

أن الفتيا التي كهانوا يفتهون : حدثني أيُب بن كعب: (سهل بن سعد)وقال 

َترّخَص فيها أول اإلسهالم ثهم َأَمَرنها  ملسو هيلع هللا ىلصأن املاء من املاء رخصة كان النبي : هبا

 . (4)عدباالغتسال ب
                                                

 . 5121رقم  6: 141العلل برواية عبد اهلل    (1)

 . 5: 166انّظر التهذيب    (2)

 . 1778رقم  5: 404اهلل العلل برواية عبد    (3)

 . 1779رقم  5: 404العلل برواية عبد اهلل    (4)
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 . (1)م يرض منه بذلك

اهو ابهن فاإلمام أمحد أعلا هذا احلديث الذي ظهاهره الصهحة ألن خالهدً 

اء أحد الثقات و عبد الهرمحن بهن ُمهل  النّْههدُي مهن هو عثامن ههوأب، مهران احلذا

والعلة اخلفية القادحة هنا يف عدم سامع خالد احلذاء ، املخرضمني الثقات األثبات

ولعلا حجة اإلمام أمحد يف ذلك أن أبا عثامن متقدم الوفاة إذ تهويف ، من أيب عثامن

 . 141سنة وخالد تويف  91سنة 

سمع من الكوفيني مهن رجهل أَْقهَدَم مهن أيب ( خالًدا)ما أراه : وقال أمحد

ه عىل هفيستدل ب، 100وأبو الاحى مسلم بن ُصبَيح الكويف مات سنة ، الاحى

 . (2)أنه م يسمع من أيب عثامن

عهن ، أخربنا شعيب: قال، أخربنا أبو اليامن: حدثني أيب قال: قال عبد اهلل

وسمع منه وذكر  ملسو هيلع هللا ىلصسهل بن سعد األنصاري وكان قد رأى النبي قال ، الزهري

 . (3)ملسو هيلع هللا ىلصأنه ابن ّمخس عرشة سنة يوم تويف رسول اهلل 

أن الفتيا التي كهانوا يفتهون : حدثني أيُب بن كعب: (سهل بن سعد)وقال 

َترّخَص فيها أول اإلسهالم ثهم َأَمَرنها  ملسو هيلع هللا ىلصأن املاء من املاء رخصة كان النبي : هبا

 . (4)عدباالغتسال ب
                                                

 . 5121رقم  6: 141العلل برواية عبد اهلل    (1)

 . 5: 166انّظر التهذيب    (2)

 . 1778رقم  5: 404اهلل العلل برواية عبد    (3)

 . 1779رقم  5: 404العلل برواية عبد اهلل    (4)
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ا هحدثنه: ا حييهى بهن َغهياْلَن قهالهحدثن: ي أيب قالهحدثن: وقال عبد اهلل

حهدثني : عن ابن شهاّب قهال، حدثني عمرو بن احلارث: ِرْشِديُن بن سعد قال

أن : ههد الساعدي أن أيّب بهن كعهب حدثههل بن سعهى عن سههبعض َمن أرض

هنهى  ملسو هيلع هللا ىلصإن رسول اهلل ثم ، ة ثياهبمهة للمؤمنني لقلهجعلها رخص ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 . (1)((املاء من املاء)): يعني قوله؛ عنه

ه مهن سههل هة األخرية عىل أن الزههري م يسمعههفاستدل اإلمام بالرواي

 . بل بواسطة من يرضاه، مبارشة

إن الزهري سمعه بواسطة مهن يرضهاه أواًل ثهم : وكان من املمكن القول

ر عليه كون الزهري قد ، سمعه مبارشة وهنها يف ، وصهف بالتهدليسولكن يعكا

 . اإلسناد األول رواه بصيغة التدليس

 :التعليل باإلرسال ملا روي متصالا 

حهدثنا حفهص بهن : ا بعض الكوفيني قهالهحدثن: د الرمحنهو عبهقال أب

ّمِخهروا وجهوه )): ملسو هيلع هللا ىلصاء عن ابن عباس عن النبي هغياث عن ابن جريج عن عط

 . ((موتاكم وال َتَشبّهوا بيهودَ 

وحدثني عن ، ه حفص فرفعهههذا أخطأ في: فأنكره وقال، أيب فحدثت به

 . (2)حجاج األعورعن ابن جريج عن عطاء مرسل

                                                
 . 1780رقم  5: 404العلل برواية عبد اهلل    (1)

 . 6709رقم  6: 585العلل برواية عبد اهلل    (2)



364

 مام أحمد بن حنبل رحمه اهلل تعالىالعلل عند اإل
 

51 

إن حفًصا نفَسه رواه : ة وقالهة عىل املوصولهام املرسلهح اإلمها رجهفهاهن

 . ّيل مرساًل 

ورد  ه أمثلة كثرية يف مهاهول، ويدخل يف إخالل االتصال مجيع أنواع التدليس

 . تعاىل رمحه اهللأمحد  عن اإلمام

ا  :عدم العلة يف السند أو املتن: رابعا

د هوهذا اجلانب وإن كان عاًما يف مجيهع رشو  الصهحة إال أن األئمهة قه

أنه وإن دلت  ه واهلل أعلم ه وسبب ذلك، جعلوه رشًطا رابًعا من رشو  الصحة

 : أمثلته ومن. أمثلتها عىل ضبط الراوي إال أنه قد يكون خافيًا أشد اخلفاء

 :التصحيفات التي حتصل من األئمة .1

ة إىل هة مهن هيئتهها املتعارفههحتويهل الكلمه: التصهحيف: قال السخاوي

 .(1)غريها

 . والتصحيف يقع يف اإلسناد ويف املتن

 : مثال التصحيف يف اإلسناد .أ

بن اعن عمرو ، حدثنا زكريا بن إسحاق، حدثنا وكيع: قال أمحد يف مسنده

اسهتعمل ابهن علقمهة أيب عهىل : قهال، ه عن مسلم بن َثِفنةهنسمعه م، أيب سفيان

ه هة آلتيههي طائفههي فههي أبههفبعثنه: قهال، فهأمره أن ُيَصهِدقهم، ههة قوِمههِعراف

 ... بَصَدقتهم

                                                
 . 4: 12فتح املغيث    (1)
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 :التصحيفات التي حتصل من األئمة .1

ة إىل هة مهن هيئتهها املتعارفههحتويهل الكلمه: التصهحيف: قال السخاوي

 .(1)غريها

 . والتصحيف يقع يف اإلسناد ويف املتن

 : مثال التصحيف يف اإلسناد .أ

بن اعن عمرو ، حدثنا زكريا بن إسحاق، حدثنا وكيع: قال أمحد يف مسنده
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، صهّحف، مسلم بن ثفنهة: كذا قال وكيع: سمعت أيب يقول: قال عبد اهلل

ِي وقال : وقال أيب، وهو الصواّب، ابن ُشعبةَ : وقال َرْوٌح  ! اهلل ال إله إال: برش بن الرّسِ

 . (1)مسلم بن شعبة: يعني؛ هو ذا ولده هاهنا

بن احدثنا وكيع بحديث سفيان عن املغرية : حدثني أيب قال: وقال عبد اهلل

: وقال ابن مههدي، ى بن آدمهذا قال حييهوك( بالزاي)النعامن عن هانئ بن حزام 

ف عبد الرمحن، (بالراء املهملة)حرام   . (2)هو حزام: وإنام صحا

، ةهان عهن ابهن أيب عتبههو عاصم عن سفيههحدثهم أب: سمعت أيب يقول

ف  . (3)ابن أيب عتبة: ابن أيب غنية فقال: أراد أن يقول، صحا

 : مثال التصحيف يف املتن  .ب

ُسِئَل عهن املهاء : ملسو هيلع هللا ىلصر عن النبي هث ابن عمهقال أيب يف حدي: قال عبد اهلل

 . (4)وصّحف فيه، وما يثوبه: ابن املبار وقال ، وما ينوبه من الدواّب

يعني  هد عن سليامن هى بن سعيهحدثنا حيي: ي أيب قالهحدثن: وقال عبد اهلل

ا هوأمه ،وقّص احلديث... ى الشمُس هُتْدنَ : ان عن سلامن قالهعن أيب عثم هي هالتيم

 . ِغِ ِغِ: فأما أجوافهم فتقول، فإهنا تطبخهم هاآلخرون : أو قال هالكفار 
                                                

حلديث للدكتور بشري نقاًل عن منهج اإلمام أمحد يف إعالل ا 11462رقم  64: 115مسند أمحد    (1)

 . 6: 975بن عي 

 . مع التعليِ عليه 476رقم  1: 695العلل برواية عبد اهلل    (2)

 . 1421رقم  6: 54وينّظر أيًاا . 1646رقم  1: 169العلل برواية عبد اهلل    (3)

 . 6895رقم  6: 469العلل برواية عبد اهلل    (4)
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 . ِغِ ِغِ: وإنام هو، ُعوُعو: بلغني أن شعبة كان يقول عن التيمي: قال أيب

ف يف هذا احلرف، غهوكان شعبة ألث: قال أيب أم ِمن ِقبَهل ، فال أدري صحا

 . (1)لثغته

اجلهر ))فقد صحف عبد امللك بن سهليامن ، وأما التصحيف ألجل اللثغة

 . ((اجلي األخيض))إىل  ((األخرض

د امللهك ه ها عبههأخربنه: قهال، د بن هارونهحدثنا يزي: دهقال اإلمام أمح

. ل يدعوين وسعيد بن جبري شهر رماان كلهههكان رج: بن سليامن ه قال: يعني

ال أرى به بأًسا يف السقاء وأكرههه يف اجلهر : فقال سعيد، فذكروا ليلًة النبيذَ : قال

. ي األخيضههي اجلههلنرشهبن فه، كهإذن واهلل ال نطيع: تهفقل: الهق. األخرض

وكان : قال يزيد. يعني عبد امللك، اجلي األخيض حيكي لغته: فقال ّيل سعيد: قال

 . (2)عبد امللك ألثغ

 :القلب .2

أو تكون يف اسهتبدال ، وقد تكون العلة يف القلب يف الرواية إسناًدا أو متنًا

إال أهنها ضهارة يف ، وههذه العلهة وإن م ترّضه يف الروايهة، صحايب بصحايب آخر

 : وقد تكون العلة يف. اوي بحيث يؤخذ عليه خفة الابطالر

                                                
، 1969 رقهم 6: 179وينّظر أيًاا العلل برواية عبهد اهلل . 6104رقم  6: 559العلل برواية عبد اهلل    (1)

 . 620، والعلل برواية املروذي رقم 1548رقم  5: 505، و4750رقم  5: 125و

 . 4101رقم  5: 42انّظر العلل برواية عبد اهلل    (2)
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أو تكون يف اسهتبدال ، وقد تكون العلة يف القلب يف الرواية إسناًدا أو متنًا

إال أهنها ضهارة يف ، وههذه العلهة وإن م ترّضه يف الروايهة، صحايب بصحايب آخر

 : وقد تكون العلة يف. اوي بحيث يؤخذ عليه خفة الابطالر

                                                
، 1969 رقهم 6: 179وينّظر أيًاا العلل برواية عبهد اهلل . 6104رقم  6: 559العلل برواية عبد اهلل    (1)

 . 620، والعلل برواية املروذي رقم 1548رقم  5: 505، و4750رقم  5: 125و

 . 4101رقم  5: 42انّظر العلل برواية عبد اهلل    (2)
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 : قلب راو براو آخر .أ

عن  احلديث الذي رواه وكيع عن ابن أيب ذئب: سمعت أيب يقول: قال عبد اهلل

 . يف اجلمع بني الّظهر والعرص ملسو هيلع هللا ىلصصالح موىل التوأمة عن ابن عباس عن النبي 

 . (1)ابن أيب ذئب ليس هو من حديث، إنام هو حديث داود بن قيس: قال أيب

و كان هول، (2)و سليامن القرشري ه ثقةهوداود بن قيس ه وهو الفراء الدباغ أب

ل، ضعيًفا لكان يرض يف صحة احلديث ، ولكن يؤخذ هذا اخلطأ عىل وكيع ويسجا

وقد يّظهر أثر مثل هذه األخطاء عند األئمة عند الرتجيح واملوازنة بهني احلهافظ 

 . واألحفظ

حهدثني أبهو موسهى : ي ختفى أشّد اخلفاء ما قال عبهد اهللومن األمثلة الت

بن اأخربين معمر : أخربين عيسى بن يونس قال: اهلروي إسحاق بن إبراهيم قال

 ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي: راشد عن الزهري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب سعيد اخلدري

 . فرأيت أثر جبينه وَأْرنبته يف املاء والطني، صىل يف ماء وطني

إنام رواه معمر عن حييى بن أيب كثري ، أخطأ فيه عيسى: حدثت به أيب فقالف

وليس هو عن الزهري إنام هو عن حييى ، عن أيب سلمة عن أيب سعيد قصة طويلة

 . (3)بن أيب كثريا

                                                
 . 1415رقم  6: 50العلل برواية عبد اهلل    (1)

 . 5255رقم  6: 117لل برواية عبد اهلل ، وينّظر أيًاا الع5: 198التهذيب    (2)

 . 1156رقم  5: 547العلل برواية عبد اهلل    (3)
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 . (1)واحلديث عىل الصواّب رواه عبد الرزاق يف مصنفه من طريِ معمر

 . (2)بن أيب كثري والبخاري من طريِ عي بن املبار  عن حييى

والصهواِّب ، فهذا يدل عىل أعجب يشء من حفظ اإلمام لطرق احلهديث

 . منها من اخلطأ

 : قلب إسناد إىل إسناد آخر .ب

ُت محاد هحدث: حدثنا إسحاق بن عيسى قال: حدثني أيب قال: قال عبد اهلل

إذا : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل : بن زيد بحديث جرير بن حازم عن ثابت عن أنس قالا

 . ت الصالة فال تقوموا حتى تروينأقيم

إنام سمعه من حجاج الصواف عن حييى عن عبد اهلل بن أيب : فأنكره وقال

 . (3)من ثابت: يعني؛ قتادة عن أبيه يف جملس ثابت فّظنا أنه سمعه

ثابت : سمعت أمحد وقيل له: وقال أبو داود: ووضحه الدكتور بشري فقال

، ((تهروين ىهأقيمت الصالة فال تقوموا حت إذا)): ه ملسو هيلع هللا ىلصي عن النبي هيعن هعن أنس 

كنا عند ثابت وعنده حجاج بهن أيب : هذا زعموا أن محاد بن زيد قال: فقال أمحد

اف) عثامن حدثنا حييى بن أيب كثري عن ابن أيب قتهادة عهن : فقال حجاج، (الصوا

 . فرواه، فّظن جرير أنه حدث به ثابت عن أنس، فذكر احلديث، أبيه

                                                
 . 7281رقم  4: 648املصنف    (1)

 . 6052رقم  5: 49العلل برواية عبد اهلل    (2)

 . 1261رقم  6: 85العلل برواية عبد اهلل    (3)
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 . (1)واحلديث عىل الصواّب رواه عبد الرزاق يف مصنفه من طريِ معمر

 . (2)بن أيب كثري والبخاري من طريِ عي بن املبار  عن حييى

والصهواِّب ، فهذا يدل عىل أعجب يشء من حفظ اإلمام لطرق احلهديث

 . منها من اخلطأ

 : قلب إسناد إىل إسناد آخر .ب

ُت محاد هحدث: حدثنا إسحاق بن عيسى قال: حدثني أيب قال: قال عبد اهلل

إذا : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل : بن زيد بحديث جرير بن حازم عن ثابت عن أنس قالا

 . ت الصالة فال تقوموا حتى تروينأقيم

إنام سمعه من حجاج الصواف عن حييى عن عبد اهلل بن أيب : فأنكره وقال

 . (3)من ثابت: يعني؛ قتادة عن أبيه يف جملس ثابت فّظنا أنه سمعه

ثابت : سمعت أمحد وقيل له: وقال أبو داود: ووضحه الدكتور بشري فقال

، ((تهروين ىهأقيمت الصالة فال تقوموا حت إذا)): ه ملسو هيلع هللا ىلصي عن النبي هيعن هعن أنس 

كنا عند ثابت وعنده حجاج بهن أيب : هذا زعموا أن محاد بن زيد قال: فقال أمحد

اف) عثامن حدثنا حييى بن أيب كثري عن ابن أيب قتهادة عهن : فقال حجاج، (الصوا

 . فرواه، فّظن جرير أنه حدث به ثابت عن أنس، فذكر احلديث، أبيه

                                                
 . 7281رقم  4: 648املصنف    (1)

 . 6052رقم  5: 49العلل برواية عبد اهلل    (2)
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من حديث حييى بن أيب كثري  ملسو هيلع هللا ىلصاه جرير معروف عن النبي فاملتن الذي رو

أخرجه مسلم والنسائي وأمحد من طرق  ؛ ادةهعن عبد اهلل بن أيب قتادة عن أيب قت

 . عن حجاج بن أيب عثامن عن حييى

وقهد تفهرد جريهر ، وحديث جرير أخرجه الطياليس والرتمذي والطرباين

حديث  له من حديث ثابت وال منوال أصل ، تهة هذا املتن من حديث ثابهبرواي

 . (1)أنس

 : القلب باستبدال صحايب بصحايب آخر .ج

عهن ، عن إبراهيم، سمعت أمحد سئل عن حديث أيب معرش: قال أبو داود

أراه  ما: قال. ((فليتزوج، من استطاع منكم الباءة)): ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي ، عن عثامن، علقمة

، علقمهة عهن، عن إبراهيم: هو إنام، عن عثامن وهم: يعني، ي معرشهإال وهم من أب

عن عبهد الهرمحن ، وعن إبراهيم. ملسو هيلع هللا ىلصقال لنا النبي : ه قال لعثامنهأن، عن عبد اهلل

 . (2)ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي ، عن عبد اهلل، بن يزيد

 : القلب يف متن احلديث .د

حهدثنا سهعيد : حدثنا روح قهال: حدثني أيب قال: ما رواه عبد اهلل: مثاله
                                                

: 466ديهث أيب قتادة يف صهحيح مسهلم وح. 6: 988منهج اإلمام أمحد يف إعالل األحاديهث    (1)

رقههم  57: 618، ومسههند اإلمههام أمحههد 117رقههم  151، وسههنن النسههائي ص204رقههم  1

، وعلهل الرتمههذي الكبهري 6068رقم  671وحديث جريهر يف مسند الطياليس ص. 66155

 . 9587رقم  9: 110، واملعجم األوسط 1: 672

 . 6002رقم 452مسائل اإلمام أمحد رواية أيب داود ص(   2)
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يهأيت  كان معاوية ال: عن قتادة عن أيب الطفيل قالد هحدثنا سعي: وعبد الوهاّب قال

يستلم  إنام كان نبي اهلل: فقال ابن عباس، ههن من أركان البيت إال استلمهعىل رك

 . ليس من أركانه مهجور: وفيه قال معاوية... هذين الركنني

حهدثني : حدثنا حييى بن سعيد عهن شهعبة قهال: حدثني أيب قال: ثم قال

فجعهل ابهن عبهاس يسهتلم ، حج ابن عباس ومعاوية: يل قالقتادة عن أيب الطف

. هذين الهركنني األيمنهني ملسو هيلع هللا ىلصإنام استلم رسول اهلل : فقال معاوية، األركان كلها

 . (1)ليس من أركانه مهجور: فقال ابن عباس

الناس ُيهالفوين يف ههذا : حتى قال شعبة، وكان شعبة خمالًفا لغريه يف هذا

ولكنهي ، ليس من البيت يشء مهجور: الذي قال وهة ههون معاويهاحلديث يقول

 . (2)حفّظته من قتادة هكذا

 :أسباب أخرى للعلل اخلفية .3

ع هد مجههوقه، (3)ه الذين ُضهِعف فهيهمهرواية الراوي عن بعض شيوخ *

 . بعض األفاضل يف ذلك كتاًبا

                                                
 . 1408ه  1405األرقام  512ه  5: 511انّظر العلل برواية عبد اهلل    (1)

 . 1402رقم  5: 512العلل برواية عبد اهلل    (2)

، خطهأ اإلمههام روايههة إسحههاق األزرق عهن 1428رقهم  6: 54ينّظر العلل بروايهة عبد اهلل    (3)

جعفهر بهن برقهان ضهِعف يف  4191رقهم  5: 105، و1549رقم  5: 505سفيان الثوري، و

 . الزهري
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 . (1)َمن ضِعفت رواياته يف شيوخ بعض البلدان *

 . (2)فيخالف يف رأيه وعمله روايته، اهأن يروي الراوي حديثًا ثم ينس *

 . (3)رجوع الراوي عن روايته *

 : فائدة

َع أحببهت أن ُأْتبِه)): ه لعلل الرتمهذيهي آخر رشحهوقد قال ابن رجب ف

وأردت بذلك . وقواعَد كِلية  تكون للكتاّب تتمةً ، كتاّب العلل بفوائد ُأَخَر مهمة  

إىل أن  ((...م قد هجر يف هذا الزمانفإنه عل، تقريب علم العلل عىل من ينّظر فيه

 : اعلم أن معرفة صحة احلديث وسقمه حتصل من وجهني)): قال

ألن الثقهات ، هذا ههنِي  ومعرفةُ ، معرفُة رجالِِه وثقتِِهم وَضْعِفِهم: أحدمها

د اشهتهرت برشهح أحهواهلم هوق، فهر من التصانيهد ُدِونوا يف كثيهوالاعفاء ق

 . التواليف

ب الثقات وترجيح بعاهم عهىل بعهض عنهد همعرفة مرات: والوجه الثاين

ف والرفع هوإما يف الوق، الهوإما يف الوصل واإلرس، ادهإما يف اإلسن، االختالف

وهذا هو الذي حيصل من معرفته وإتقانه وكثرة ممارسهته الوقهوف ، ونحو ذلك
                                                

تاهعيف أمحههد إلسامعيههل بهن عيههاي يف غيههر  1: 689ينّظر الكامل يف ضهعفاء الرجهال     (1)

تبطيله وإنكهاره عهىل حهديث إسهامعيل  1271رقم  5: 581الشاميني، والعلل رواية عبد اهلل 

 . الذي رواه عن موسى بن عقبة املدين

 . 890ه  6: 888بن رجب ينّظر رشح العلل ال   (2)

 . رجوع مهام عن حديثه فيام بعد 562رقم  1: 22انّظر مسائل ابن هانئ    (3)



372

 مام أحمد بن حنبل رحمه اهلل تعالىالعلل عند اإل
 

58 

 . (1)((عىل دقائِ علل احلديث

 : ثم ذكر قسمني

، وتفهاويم، اتهب كثهري مهن أعيهان الثقههراتة مهيف معرف: القسم األول

 . وقوِل َمن يرّجُح منهم عند االختالف، وُحْكِم اختالفهم

د ِذْكهُر كثهري مهنهم أو هة قوم من الثقات ال يوجههيف معرف: والقسم الثاين

أو يف بعهض ، إما يف بعض األماكن، قد ضِعف حديثهم، أكثِرهم يف كتب اجلرح

 . خ دون بعضأو عن بعض الشيو، األزمان

ر َمهن ههو أقهواهم هوذك، ة من األمصارهأصحاّب األئم: ثم ذكر عناوين

، أصحاّب عبد اهلل بن عمر: قال، ومن هم املاّعفون فيهم، وأثبتهم يف هذا اإلمام

أصحاّب ، أصحاّب عبد اهلل بن دينار موىل ابن عمر، أصحاّب نافع موىل ابن عمر

، أصهحاّب حييهى بهن أيب كثهري، ريأصحاّب الزهه، سعيد بن أيب سعيد املِْقرُبي

 . أصحاّب عمرو بن دينار، أصحاّب ابن جريج، أصحاّب هشام بن عروة

، (البرصهي)أصهحاّب احلسهن بهن أيب احلسهن : ذكر أصهحاّب البرصهة

الطبقهة األوىل : وفيهم كثهرة وههم عهىل ثهالث طبقهات، أصحاّب ثابت البُنَاين

الطبقهة الثالثهة الاهعفاء  ،ة الشيوخ مثل احلكم بن عطيهةهة الثانيهالطبق، الثقات

 . واملرتوكون وفيهم كثرة وغريهم

ثم أورد القسم الثهاين يف ، ل الشام ومرصهثم ذكر أه، ثم ذكر أهل الكوفة
                                                

 . 6: 224رشح علل الرتمذي البن رجب    (1)
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 . 6: 224رشح علل الرتمذي البن رجب    (1)
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د ضهِعف هر أكثهُرهم غالبًها يف كتهب اجلهرح وقههوم من الثقات ال ُيذكههر قهذك

، أو عهن بعهض الشهيوخ، أو يف بعض األماكن، إما يف بعض األوقات، حديثهم

 . وذكر يف كل هذه األقسام الثالثة مجاعًة كثريةً 

 . وذكر عن اإلمام أمحد خاصة وعن األئمة عامة أقواهَلم

وهذه العناوين وما ذكر فيها من القواعد والفوائد من أهم ما جيهب عهىل 

وهي تدل عىل علم اإلمام ابن رجب الواسع يف علهل احلهديث ، احلديثي معرفته

 . قوال األئمة يف هذا اجلانبواستقرائه وجهده املاني أل

ة ههذا كله يدخل يف العلة اخلفية التهي انتفاؤهه: أقول ا مهن رشو  صهحا

، ذة الهذين أكهرمهم اهلل بفههم ثاقهبها إال اجلهابههوال ينهض ملعرفتهه، احلديث

 . واستيعاّب  لروايات الرواة املختلفني، وحفظ تام

ا  :الش وذ: خامسا

والشهذوذ ههو ، الشهذوذُ : احلهديِث  ومن العلل اخلفية القادحة يف صهحة

 . أو لعدد من الرواة هم باملجموع أقوى منه، ههُِ منهو أوثهخمالفة الراوي ملن ه

وليس له ، إن الشاذ هو احلديث الذي ينفرد به ثقة من الثقات: قال احلاكم

 . (1)أصل بمتابع لذلك الثقة

يه أكثر األئمهة والصواّب الذي عل، وهذا يدل عىل أن الشاذ هو تفُرُد الثقة

ث أن يروي الثقة هليس الشاذ من احلدي: اذ عىل ما قال الشافعيهف الشهيف تعري
                                                

 . 119معرفة علوم احلديث ص   (1)
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 . (1)إنام الشاذ أن يروي الثقة حديثًا ُيالف ما روى الناس، ما ال يرويه غريه

ه مهدار تعليهل أكثهر هو الذي عليهوعليه فالشذوذ عىل تعريف الشافعي ه

 . األحاديث

ا هكهدنا أن ال نجهد فيهه، األئمة لروايات الثقات ولو رجعنا إىل تعليالت

ة عهىل هوأكثر من اسهتعمل ههذه الطريقه. ة لآلخرينهسببًا إال الشذوذ واملخالف

فقد حيشد األدلة عىل إثبات املخالفة من أقوال األئمة ، التفصيل اإلمام الدارقطني

د هوقه. تعهاىل رمحه اهلله وضطبه ها يقف اإلنسان حريان أمام حفّظهوروايايم م

وأما األئمة املتقدمون أمحد وابن . يورد روايات ال نجدها يف الكتب املتوفرة لدينا

ا فنحن عىل يقني أهنم كانوا حيرصون الروايات وحيفّظون ما شذ هاملديني وغريمه

 . وإن م يذكروا التفاصيل إال نادًرا، ومن شذ

وقهد ، وهذه الطريقة ُتّظِهر خطأ الراوي املخالف لآلخرين بكل وضهوح

الباّب إذا م : ذكرت يف مقدمة هذا البحث قول األئمة ابن املديني وغريه ما معناه

 . جتمع طرقه م يتبني خطؤه

 : تقديم اإلمام أمحد رواية األوثق واألحفظ وتثبيتها. 1

مهن : ملسو هيلع هللا ىلصث سمرة عهن النبهي هيصح حدي: سألت أيب قلت: قال عبد اهلل

دامة بهن وبهرة هقه: فقال؟ ههدق بهيتصار هه دينار أو نصف دينهتر  اجلمعة علي

، ه مّههامهو العالء فلم َيِصْل إسناَده كهام وصلههورواه أيوّب أب، ال ُيْعَرُف ، يرويه

                                                
 . حتقيِ طارق عوض اهلل 5: 9علوم احلديث البن الصالح : انّظر   (1)
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 . (1)إنام الشاذ أن يروي الثقة حديثًا ُيالف ما روى الناس، ما ال يرويه غريه

ه مهدار تعليهل أكثهر هو الذي عليهوعليه فالشذوذ عىل تعريف الشافعي ه

 . األحاديث

ا هكهدنا أن ال نجهد فيهه، األئمة لروايات الثقات ولو رجعنا إىل تعليالت
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وأما األئمة املتقدمون أمحد وابن . يورد روايات ال نجدها يف الكتب املتوفرة لدينا
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 . وإن م يذكروا التفاصيل إال نادًرا، ومن شذ

وقهد ، وهذه الطريقة ُتّظِهر خطأ الراوي املخالف لآلخرين بكل وضهوح

الباّب إذا م : ذكرت يف مقدمة هذا البحث قول األئمة ابن املديني وغريه ما معناه

 . جتمع طرقه م يتبني خطؤه
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 . (1)خالفه يف احلكم وقرصا يف اإلسناد، نصف درهم أو درهم: قال

و هوأيهوّب أبه، ه مّهاًمهاهة أيوّب أيب العهالء ملخالفتههفهنا علال اإلمام رواي

اّبهيوّب بن مسكني التيمو أهالعالء ه د هه اإلمهام أمحههوثقه، ي الواسطي القصا

و حاتم وابن عهدي والهدارقطني هوضعفه أب، وحسن حاله ووثقه النسائي أيًاا

 . (2)وابن حبان واحلاكم أبو أمحد نسبه إىل االضطراّب

ه هه األكثهرون وومهههوثقه، ار العهوذيهى بن دينهو ابن حييهوأما مهام فه

 . (3)اياتبعاهم يف بعض الرو

 . فهامم أعىل عند اإلمام أمحد من أيوّب أيب العالء وأوثِ

 . وقد اعتنى اإلمام هبذا اجلانب يف إجاباته وأقواله كثرًيا

 : مثال آخر

ف وكيٌع ابَن مهدي يف نحو  من ستني هخال: سمعت أيب يقول: قال عبد اهلل

الرمحن  ن حيكيه عبدفكا، د الرمحن بن مهديهذا لعبهفقلت ه، حديثًا من حديث سفيان

 . عني

وأكثر ، وأكثر من ستني، هي أكثر من ستني: ثم سمعت أيب يقول بعد ذلك

 . من ستني
                                                

 . 527رقم  1: 612العلل برواية عبد اهلل    (1)

 . 466ه  1: 461التهذيب    (2)

 . 70ه  11: 27التهذيب    (3)
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كان عبد الرمحن بهن مههدي عنهد أيب : (عبد اهلل: أي)قال أبو عبد الرمحن 

 . (1)يعني يف حديث سفيان خاصة، أكثر إصابة من وكيع

 : خمالفة اجلامعة .1

عن ُنَسهري عهن أيب : ع يف حديث سفيانهل لنا وكيقا: قال أيب: قال عبد اهلل

: قال لنا. ليس للميت من الكفن يشء إنام هو تكرمة للحي: يعىل عن ابن احلنفية

 . عن ابن احلنفية: فرجع وقال، عن الربيع بن خثيم

ان إذا هأن عمر كه: عن منصور عن جماهد: ع يف حديث سفيانهوقال وكي

ِي . ر النساءال ُتعِرْض بذك: سمع احلادي قال : قال حييى بن سعيد وبرش بن الرّسِ

 . ((ابن عمر)): قالوا هيعني وكيًعا  هخالفوه ، وابُن يامن أيًاا ((أن ابن عمر))

والصهواّب قهول ، ففيه خمالفة وكيع جلامعة يف جعل هذا األثهر عهن عمهر

 . (2)اجلامعة عن ابن عمر

ى الهرواة باخلطهأ هلهون عهومعلوم أن أئمتنا رمحهم اهلل حني كهانوا حيكمه

 فاألئمهة، بل بعد البحث واالستقراء والسرب يف أحاديثهم، فليس ظنًا وال ختمينًا

فكهانوا يقهارنون ويقهابلون ، ع شهيوخهمهعندهم مجيع أحاديث الرواة عن مجيه

                                                
 . 940رقم  1: 467العلل برواية عبد اهلل    (1)

: 425، 780رقم  1: 416، 111رقم  1: 502، وينّظر 1522رقم  6: 2العلل برواية عبد اهلل    (2)

رقهم  6: 617، 1828م رق 6: 120، 1114رقم  6: 21، 1528رقم  6: 8، و1018رقم  1

 . وغريها كثري يف رواية عبد اهلل فقط 6159رقم  6: 548، 6162رقم  6: 544، 6171



 مام أحمد بن حنبل رحمه اهلل تعالىالعلل عند اإل
 

62 

كان عبد الرمحن بهن مههدي عنهد أيب : (عبد اهلل: أي)قال أبو عبد الرمحن 

 . (1)يعني يف حديث سفيان خاصة، أكثر إصابة من وكيع

 : خمالفة اجلامعة .1
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ِي . ر النساءال ُتعِرْض بذك: سمع احلادي قال : قال حييى بن سعيد وبرش بن الرّسِ

 . ((ابن عمر)): قالوا هيعني وكيًعا  هخالفوه ، وابُن يامن أيًاا ((أن ابن عمر))

والصهواّب قهول ، ففيه خمالفة وكيع جلامعة يف جعل هذا األثهر عهن عمهر

 . (2)اجلامعة عن ابن عمر

ى الهرواة باخلطهأ هلهون عهومعلوم أن أئمتنا رمحهم اهلل حني كهانوا حيكمه
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 . 940رقم  1: 467العلل برواية عبد اهلل    (1)

: 425، 780رقم  1: 416، 111رقم  1: 502، وينّظر 1522رقم  6: 2العلل برواية عبد اهلل    (2)
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أنه أخطأ يف كهذا مهن ، أحاديث بعاهم مع بعض فكانوا ُيرجون بنتيجة صائبة

 . األحاديث وأصاّب يف كذا

فال ، ةهة املتقدمني معروف لدى األمهد وغريه من األئمهإلمام أمحوورع ا

 . يأثْم أحد أن يّظن هبؤالء األئمة ظن الَسْوء باهلوى والتشهي

أيام : قلت له، ثقة مطرف: فقال، سألته عن ُمَطِرف بن طريف: قال عبد اهلل

؟ ثهم مهن: قلت لهه، سفيان الثوري أحبهم إّيل: فقال؟ أثبُت أصحاِّب األعمش

 . يعني عاملًِا باألعمش هأبو معاوية يف الكثرة والعلم : فقال

إال ، ةهلكل واحد منهم عل: فقال؟ ا أثبُت أصحاِّب الزهريهأيم: قلت له

، وليس هم مثل َمْعَمهر  ، وشعيب بن أيب محزة، أن يونس وُعقياًل يؤديان األلفاظ

 . معمٌر يقارهبم يف اإلسناد

كهم ، ولكهن هلهؤالء الكثهرة، ل يشءمالك أثبت يف ك: قال؟ فاملك: قلت

ة هة نحهٌو مهن ثالثامئههوابهن عيينه، ث أو نحهو ذاهة حديههثالثامئه؟ د مالكهعن

 . (1)...حديث

فذكرنا أثبهت ، كنت أنا وعي بن املديني: سمعت أيب يقول: وقال عبد اهلل

، بن أنهسامالك : وقلت أنا، سفيان بن عيينة: فقال عي، من يروي عن الزهري

ة ُيطئ يف نحو عرشهين حهديثًا هوابن عيين، ك أقل خطأ عن الزهريمال: وقلت

، فهذكرت منهها ثامنيهة عرشه حهديثًا، ث كذاهعن الزهري يف حديث كذا وحدي

                                                
 . 6145رقم  6: 548العلل برواية عبد اهلل    (1)
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فرجعت فنّظهرت فهيام . فجاء بحديثني أو ثالثة. هات ما أخطأ فيه مالك: وقلت

 . (1)فإذا هي أكثر من عرشين حديثًا، أخطأ فيه ابن عيينة

 

 

                                                
 . 125العلل برواية املروذي رقم : وينّظر أيًاا. ّب6145رقم  6: 548العلل برواية عبد اهلل    (1)
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 اقرتاح

ون هف يكههث الرشيههز كبري للحديههذه املناسبة أقرتح أن يؤسس مركهب

 : ختصصه

ب هوترتيبُهها عهىل كته، اهة بأسانيدهههث من كتب السنههمجع األحادي .1

 . وأبواّب الفقه حتى يتيرس عىل الباحثني االطالع عليها واالستفادة منها

مجع عدد كبري من املتخصصهني بالسهنة لتحقيهِ األحاديهث واحلكهم  .2

 . عليها بالصحة والاعف واحلسن

 . ويستفاد من حكم األئمة السابقني والعلامء املعارصين .3

ثم تنرش هذه األحاديث يف مجيهع وسهائل النرشه يف جملهدات والشهبكات 

 . والسيدهيات وغريها

وقد تنفِ األموال يف أمور غري ، وقد أكرم اهلل املسلمني بأموال طائلة هائلة

فريشد أصحاّب األموال باإلنفهاق يف سهبيل سهنّة ، رشعيةمهمة أو يف أمور غري 

 . فسينفقوهنا وتكون هلم ذخًرا عند اهلل ونفًعا للمسلمني، ملسو هيلع هللا ىلصرسوهلم 

 هوبمناسبة الكالم عهىل علهل األحاديهث  هفعىل األقل ، فإن م يتيرّسْ هذا

إنه ينبغي أن ُيصص العمل يف ههذا اجلانهب بالعمهل الهدقيِ يف تبويهب : أقول

فقهد يكهون احلهديث ؛ وبيان موضع العلة فيها سنًدا ومتنًا، يث وحتقيقهااألحاد

ث عهن هل احلديههويكون أصه، ادهات وببعض رواة اإلسنهمعلاًل ببعض الكلم

 . الصحايب نفسه يف الصحاح
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ب هل املذاهههد بهني أهههونّظًرا ملا حصل وحيصل من االخهتالف الشديه

أقهرتح أن ُيصهص ، األمهة وقد أكل وال يزال يأكل التعصهب وحهدة، املختلفة

ة هة والفقهيهههل العقديهههوحيققههوا املسائهه، متخصصههون يف السههنة ويف املههذاهب

ول إمام فقد هف الرتجيح قهفإن خال، ويرجحوا ما ترجح بالدليل، املختَلَف فيها

 . وكلهم أئمتنا، يوافِ أقوال األئمة اآلخرين

ه من هستنبط منوالواجب عىل املسلمني األخذ بالدليل والتمسك به وبام ا

وهذا مقتىض حب اهلل عز وجهل وحهب ، ال التعصب ألحد من األئمة، املسائل

ة اجليل عىل هذا النهج مهن التفقهه ختفهف مهن حهدة هل تربيهولع، ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

ومها أريهد إال ، التعصب البغيض املفرق للمسهلمني وحهديم إن م يعهدم كليًها

 . اإلصالح
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اليوم الثاني
كتاب ا�بحاث

الجزء الثاني

فقة ا�مام أحمد
أ.د. محمد الطريقي

أثر ا�مام أحمد في فقه المعامالت
أ.د. فهد بن عبدالرحمن اليحيى

االعتقاد عند ا�مام أحمد
د. أحمد بن عبدالرحمن القاضي

المسائل المروية عن ا�مام أحمد بن
 حنبل  في الصحابة وأهل البيت

د. وليد بن محمد بن عبدا� العلي



تمت الطباعة على نفقة

 شكر وتقدير
 لألمانة العامة لألوقاف
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3

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله عىل ما أنعم وأوىل ، وصىل الله وسلم عىل نبينا محمد أجلِّ من َحِمَد وأوىل ، وعىل آله 

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 

ميهم يف العقيدة والحديث والفقه والزهد والسلوك ، أال وهو اإلمام :  جليل من أمئة السلف ومقدَّ

أحمد بن حنبل رحمه الله تعاىل .

املحارضين  انتقاء  أكرث من ستة شهور عىل  أعالم اإلسالم طيلة  العلمية مللتقى  اللجنة  لقد عملت 

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 .

بالكفاءة  لهم  مشهود   ، متخصصني  علامء  من  املجاالت  بتلك  املتعلقة  امللتقى  أبحاث  واستقبلت 

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 

العلمية  للجنة  العلمي  املستشار   ، العجمي  نارص  بن  محمد   : الفاضل  للشيخ  حنبل«  بن  أحمد 
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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 .

وألنه مل يشكر اللَه من مل يشكر الناَس ؛ فال يفوتنا تقديم الشكر لكل من ساهم يف إقامة هذا امللتقى 

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 

اللجنة  إمدادها  عىل  اإلسالمية  واملكتبات  املخطوطات  وإدارة   ، للملتقى  تنظيمها  عىل   ، الكويت 

الدين  الشيخ: نور  ، لصاحبها  النوادر«  ، و»دار  بامللتقى  العلمية مبا طلبته من مخطوطات تتعلق 

طالب عىل إهدائها للملتقى مجموعة نفيسة من الكتب املتعلقة باإلمام أحمد ومذهبه ، وفضيلة 

األستاذ محمد يوسف املزيني املنسق العام للملتقى عىل جهوده املربورة .

نرجو من الله تعاىل أن ينفع بهذا امللتقى كلَّ من أعد له ، وشارك فيه باملحارضة ، أو الحضور ، أو 

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 .... عضًوا

•  محمد سامل الخرض .... عضًوا

• بدر باقر ............. عضًوا

• عمرو بسيوين ....... عضًوا، ومقرًرا
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 فقه اإلمام أمحد

 ،لهُباإلمامةة مشهود   ،نةيف الس   إمام   ،نةأهل الس   إمام   ،حنبل   بن   أمحد   اإلمام  

 . ..والورع ،والزهد ،قىوالت   ،والفضل ،والعلم

يفُ إمام   أمحد   :(ه402تُ) إدريس   بن   حممد   الشافعي   قال عنه شيخه اإلمام  

 إمةام   ،يفُالقةآنن إمام   ،يفُاللغة إمام   ،يفُالفقه إمام   ،يفُاحلديث إمام   :ثامنُخصال

 . ( )انتهى ،نةيف الس   إمام   ،يفُالورع إمام   ،يفُالزهد إمام   ،يفُالفقآ

 . ناهو إمام   :قالوا ،وتالميذه ،وأقآانه ،مشاخيه وقال عنه بعض  

 . (4) (ه402تُ)ندمُالكويفُ قال ذلك حييى بن  

 . (2) (ه442تُ) م  بن ساَل  القاسم   وأبو عبيد  

 . (2) (ه422تُ)ينيُاهلل بن جعفآ بن امل د  وعيلُبنُعبدُ

ْل د بن راهويه   . ( ) (ه422تُ)وإسحاق بن إبآاهيم بن َم 

                                                 
 . 0 /  : طبقاتُاحلنابلة   ( )

 . 04 : ،ُمناقبُاإلمامُأمحدُالبنُاجلوزي 44/  : يخُدمشق،ُتار4 2/ 2: تاريخُبغداد  ( 4)

 . 4  : مناقبُاإلمامُأمحدُالبنُاجلوزي   (2)

 . 22 ةُ 24 : ،ُمناقبُاإلمامُأمحد4 2/ 2: ،ُتاريخُبغداد 4 ،ُ 6 / 9: احلليةُأليبُنعيم   (2)

 . 6  : ،ُمناقبُاإلمامُأمحد4 2/ 2: تاريخُبغداد   ( )

7
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 حمدفقه اإلمام أ
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 . ( ) (ه420تُ)وإبآاهيمُبنُخالدُالكلبيُأبوُثورُ

 . (4) (ه420تُ)يُبنُسعيدُبنُمجيلُالثقف يبة  ت  وق  

 . (2) (ه4 4تُ)يُْص دي الب  زْ وحممد بن حييى األ  

 . (2) (ه  4تُ) مي  وعبد اهلل بن عبد الآمحن الدار  

 . ( ) (ه2 4تُ)سابوريُيْ النَ  يل  هْ وحممد بن حييى بن عبد اهلل الذ  

 . (6) (ه460تُ)ارُاح البزَ بَ وحسن بن حممد بن الَص 

 . (4) (ه444تُ)الآازيُوحممدُبنُإدريسُأبوُحاتمُ

وعملةهُ ،اُرأىُمنُعلمهُوزهدهُوتقةواهمل   ؛وغري هؤالء ممن جعله إمامًا له

 . وحماربتهُللبدعة ،ةبالسنَ 

بنُ كان اإلمام أمحد   :(ه220تُ)قالُأبوُنعيمُأمحدُبنُعبدُاهللُاألصبهاينُ

 ،يةارالزمتهُلألخوم   ،هُباآلثارةلقدوت ،هُمنُاإلمامةُموضعُالدعامةحنبل موضع  

 كان يف حفة  اآلثةار اجلبةل   ،وال يآى للآأي معقالً  ،ال يآى له عن اآلثار معدالً 
                                                 

 . 62 : ،ُمناقبُاإلمامُأمحد424/  : ،ُتاريخُدمشق4 2/ 2 :تاريخُبغداد   ( )

 .  9 /   : ،ُسريُأعالمُالنبالء446/  : ،ُتاريخُدمشق4 2/ 2: تاريخُبغداد   (4)

 . 44 : مناقبُاإلمامُأمحد   (2)

 . 422/  : ،ُتاريخُدمشق46 / 9: حليةُاألولياء  ( 2)

 . 66 : ،ُمناقبُاإلمامُأمحد490/  : تاريخُدمشق   ( )

 .  4 : مناقبُاإلمامُأمحد  ( 6)

 . 492/  : تاريخُدمشق   (4)
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 فقه اإلمام أحمد

5 

 . ( )انتهى ،العميم ويف العلل والتعليل البحآ   ،العظيم

 ،انتهتُإليةهُاإلمامةةُيفُالفقةه :(ه422تُ)حممدُبنُأمحدُ ،وقالُالذهبي

 . (4)إمام ،حجة ،وأمجعواُعىلُأنهُثقة ،والورع ،واإلخالص ،واحلديث

ومفتةيُ ،ثُالةدنياوحمةد   ،وزاهةدُالوقةت ،عةا ُالعصة :وقال أيضًا فيةه

كان رأسًا  ،وق َل أن تآى العيون  مْثل ه ،وباذلُنفسهُيفُاملحنة ،ةالسنَ  م  ل  وع   ،العآاق

وإخةالصُ ،وصةدقُمتةن ،ذاُعقةلُرزيةن ،والتمسكُباألثآ ،يفُالعلمُوالعمل

 ،وسعةُعلةم ،وحف ُوفهم ،وذكاءُوفطنة ،وخشيةُومآاقبةُللعزيزُالعليم ،نك  م  

 . (2)انتهى ،وهُبذكآهُبفميف  وأن أ   ،ميل  من أن ي مدح بك   هو أجل  

مونُمةنهمُاملتقةد   ،علةامءُاإلسةالم ه يف الفقه فقد شهد هبةا كبةار  أما إمامت  

ة ،هوتالميةذ   ،هوأقآان   ،لهُهباُمشاخيه د  ه  ش   ،آونواملتأخ   هُبةل مذهب ة ،نُبعةدهموم 

 . الآابعُمنُاملذاهبُاإلسالميةُاألربعةُاملعتربة هو املذهب   الفقهي  

َيةة  ،احلاف  ،فاإلمام ل  مةنُ( ه92 تُ)الثبت إسامعيل بن إبةآاهيم بةن ع 

ههناُأمحدُبنُحنبلُقولواُلهُيتقةدمُ) :قيمتُالصالةُقالا أ  وملَ  ،شيوخُاإلمامُأمحد

وتُبنحوُمخسةنُسةنةُأوُقالُهذاُواإلمامُأمحدُيفُشبابهُقبلُأنُيم ،(2)(يصيلُبنا

 . أكثآ
                                                 

 .  44/ 9: حليةُاألولياء   ( )

 . 9 : املصعدُاألمحد   (4)

 . 40: املصعدُاألمحد   (2)

 . 92 /   : ،ُسريُأعالمُالنبالء96: مناقبُاإلمامُأمحد   (2)
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معُجاللتهُيفُالعلةمُ( ه402تُ)واإلمامُالفقيهُحممدُبنُإدريسُالشافعيُ

 . ( )إمامُيفُالفقه ،إمامُيفُاحلديث :والفقهُيقولُعنُاإلمامُأمحد

 ،والُأعلةم ،هبا رجةاًل أفضةل فت  من بغداد فام خلَ  خآجت   :ويقول أيضاً 

 . (4)انتهى ،والُأتقىُمنُأمحدُبنُحنبل ،والُأفقه

إنامُقالُهذاُإمامناُأبوُعبدُاهللُحممدُبنُإدريسُالشافعيُعةنُ :قالُالبيهقي

 . (2)انتهى ،رمحهُاهللجتآبةُومعآفةُمنهُبحالُأيبُعبدُاهللُ

عنُحالُاإلمامُأمحدُعنةدُخآوجةهُ اً إخبار الشافعي   قال هذا اإلمام   :أقول

فةامذاُلةوُرنهُيفُ ،(ه402)وماتُسةنةُ ،(ه99 )وقدُخآجُمنهاُسنةُ ،منُبغداد

وكثةآةُفتةاواهُيفُاملسةا لُ ،وحنُنضوجهُالعلميُوسعةُحفظهُللحديث ،املحنة

 . الكبار

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل إذاُصحُعندكمُاحلديثُعنُرسول ،ياُأباُعبدُاهلل :وقال الشافعي أيضاً 

 . (2)انتهى ،فأخربوناُحتىُنآجعُإليه

 َ مةعُإمامتةهُيفُ( ه  4تُ)عاينُنْ الَص م  اواحلاف  الكبري عبد الآزاق بن ه 

ةي   إنْ  :يقةولُعةنُاإلمةامُأمحةد ،وهوُمنُشيوخُاإلمامُأمحةد ،احلديث هةذاُ ْش ع 
                                                 

 . 0 /  : طبقاتُاحلنابلة   ( )

،ُمناقةب20ُ/  : ،ُطبقةاتُاحلنابلةة442ةُ 444/  : ،ُتاريخُدمشةق9 2/ 2: تاريخُبغداد   (4)

 .  9 /   : ،ُسريُأعالمُالنبالء 2 : اإلمامُأمحد

 . 442/  : تاريخُدمشق   (2)

 .  60: ،ُمناقبُاإلمامُأمحد2 /  : ،ُطبقاتُاحلنابلة40 / 9: حليةُاألولياء  ( 2)
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 فقه اإلمام أحمد

7 

 . ( )انتهى ،فًا من العلامءل  يكون خ   الآجل  

 . (4)انتهى ،والُأورعُمنُأمحدُبنُحنبل أحدًا أفقه ما رأيت   :ويقول أيضاً 

نُأمحةدُبةنُكةا :(ه9 4تُ)وزجاينُيقول احلاف  إبآاهيم بن يعقوب اجل  

خربُأنةهُ ُيأكةلُمنةذُفةأ   ،فسألُعنهُعبدُالآزاق ،فسها ،حنبلُيصيلُبعبدُالآزاق

 . (2)انتهى ،ثالثة أيام شيئاً 

ْل ةد  صمُالضحاكُبةنأبوُعا ،شيخُاملحدثنُاألثبات ،احلاف  ،وقالُاإلمام َم 

يُيعنةُ إالُذلكُالآجلةُ يعنيُببغدادةُ ليس ث مَ  :فقال ،فقهكآُالوذ   ،(ه4 4تُ)

َم أحد  ما جاءنا م  ةُ أمحدُبنُحنبل  ،ينيد  بةن امل ة كآ له عيل  فذ   ،سنُالفقهغريه حي   ْن ث 

 . (2)انتهى ،ونفضها ،فقالُبيده

انتهةىُ :(ه442تُ)مُاملجتهد أبو عبيد القاسم بن ساَل  ،احلاف  ،وقالُاإلمام

ُبنُحنبل ،العلمُإىلُأربعة ُابنُأيبُشي ،وهوُأفقههمُفيه ،إىلُأمحد  ،لةه بةُوهوُأحفظهموإىل

 . ( )انتهى ،وهوُأكتبهمُله ،وإىلُحييىُبنُمعن ،وهوُأعلمهمُبه ،وإىلُعيلُبنُاملديني

                                                 
 . 92 /   : سريُأعالمُالنبالء   ( )

،ُطبقةاتُ 9 /   : ،ُسةريُأعةالمُالنةبالء96: ،ُمناقبُاإلمامُأمحد440/  : خُدمشقتاري   (4)

 . 42/ 4: الشافعية

 . 92 /   : سريُأعالمُالنبالء   (2)

 . 440/  : ،ُتاريخُدمشق9 2/ 2: ،ُتاريخُبغداد64 / 9: حليةُاألولياء   (2)

،ُ   : بُاإلمةةامُأمحةةد،ُمناقةة426،ُ 42/  : ،ُتةةاريخُدمشةةق442/  : طبقةةاتُاحلنابلةةة  (  )

 . 96ُ،400 /   : سريأعالمُالنبالء
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كنةتُأجةالسُ :(ه422تُ)وقالُاإلمامُشيخُاملرشقُإسحاقُبنُراهويهُ

فكنةاُنتةذاكآُاحلةديثُمةنُ ،وأصحابنا ،وحييىُبنُمعن ،بالعآاقُأمحدُبنُحنبل

أليسُ :فأقول ؟وطآيقُكذا :ابنُمعنُمنُبينهمفيقولُ ،وثالثة ،وطآيقن ،طآيق

 ؟مةاُفقهةه ؟ماُتفسةريه ؟ماُمآاده :فأقول ،نعم :فيقولون ؟قدُصحُهذاُبإمجاعنا

 . ( )حنبل بن   هم إال أمحد  فيقفون كل  

 . (4)إال أمحد بن حنبل فإنه يتكلم بكالم له قوي   :ويفُرواية

بآاهيمُبنُخالدُالكلبةيُوقالُاإلمامُاحلاف ُاحلجةُاملجتهدُمفتيُالعآاقُإ

 . أمحدُبنُحنبلُأعلمُوأفقهُمنُالثوري :(ه420تُ)أبوُثورُ

 . (2)أعلمُأوُأفقهُمنُالثوري :أوُقال

ةم  وْ وقال نوح بن حبيةب الق    
رأيةتُأمحةدُبةنُحنبةلُيفُ :(ه424تُ) س 

 . وهوُيفتيُفتياُواسعة (ه92 )سنةُ ف  يْ مسجد ال  

 مهةةمُالفقةةهُعةةل يعل  وجةةاءهُأهةةلُاحلةةديثُفج :ويفُروايةةةُأخةةآى

 . (2)واحلديث

منُأمحةدُيفُ ما رأيت رجاًل أمجع   :(ه422تُ)وقالُمهناُبنُحييىُالشاميُ
                                                 

 . 90: ،ُمناقبُاإلمامُأمحد 49/  : ،ُتاريخُدمشق9 2/ 2: تاريخُبغداد   ( )

 .  49/  : تاريخُدمشق   (4)

 .  6 : مناقبُاإلمامُأمحد  ( 2)

 .  9 /   : ،ُسريُأعالمُالنبالء422: مناقبُاإلمامُأمحد   (2)



13

 فقه اإلمام أحمد
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 . ( )انتهى ،وزهده علمه

 :عةنُاإلمةامُأمحةد( ه  4تُ)راقُعبد احلكم الوَ  اب بن  وقال عبد الوهَ 

 . (4)هىانت ،وأخربنا ،ثناحدَ  :فأجابُفيهاُبأنُقال مسألةً  رجل سئل عن ستن ألف  

أسودُالةآأ ُأحفة ُ ما رأيت   :(ه2 4تُ)وقالُأمحدُبنُسعيدُالدارميُ

 ،والُأعلمُبفقههُومعانيهُمنُأيبُعبدُاهللُأمحدُبةنُحنبةل ،ملسو هيلع هللا ىلص حلديثُرسولُاهلل

 . (2)انتهى

أمحةدُ :(ه 46تُ)يلُجْ وقال اإلمام احلاف  أمحد بن عبد اهلل بن صالح الع  

سةهم سدوسي  ،ىُأباُعبدُاهللن  كْ بن حممد بن حنبل ي  ا مةنُأهةلُ ،يي ْصةب   ،مةن أ ْنف 

فقيةهُيفُ ،الةنفس   ه  زْ ن ة ،ثقةةُثبةتُيفُاحلةديث ،ونشةأُهبةا ،ولدُببغداد ،خآاسان

تَ  ،احلديث  . (2)انتهى ،وخري ة  صاحب سنَ ،ُيتبعُاألثآب ع م 

ْرعة عبيد اهلل بن عبد الكآيم الآازي احلفَ  وقال اإلمام سيد    :(ه462 ت)اظ أبو ز 

 ،يفُالعلةمُوالزهةد :فقةال ؟يفُالعلم :فقيلُله ،محدُبنُحنبلعينيُمثلُأ ماُرأت

 . ( )هما رأت عيناي مثل   ،خري وكل   ،واملعآفة ،والفقه

                                                 
،ُسةريُ 2 : ،ُمناقةبُاإلمةامُأمحةد422/  : ،ُتاريخُدمشةق42 ،ُ 6 / 9: لياءحليةُاألو   ( )

 .  9 /   : أعالمُالنبالء

 . ه9 2 طُ 24/ 2ُ،4 /  طُدارُاملعآفة،ُ 400/  : طبقاتُاحلنابلة  ( 4)

 . 490/  : ،ُتاريخُدمشق9 2/ 2: تاريخُبغداد   (2)

 . 424/  : ،ُتاريخُدمشق  2/ 2: تاريخُبغداد   (2)

 . 64 : ،ُمناقبُاإلمامُأمحد426/ 2: ،ُوَمتصهُالبنُمنظور492/  : تاريخُدمشق  (  )
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وقدُرأيتُالشيوخُفةامُ ،أمحدُبنُحنبلُأكربُمنُإسحاقُوأفقه :وقال أيضاً 

 . ( )وأشياءُكثرية ،وفقه ،وفضل ،اجتمعُفيهُزهد ،رأيت أحدًا أكمل منه

 :فقيةلُلةه ،ث  ةةةحدي ف  ةأل ف  ةانُأمحدُبنُحنبلُحيف ُألةةك :أيضاً وقالُ

 . (4)انتهى ،هُفأخذتُعليهُاألبوابت  آْ ذاك   :قال ؟وماُيدريك

ةوقالُاحل عةنُ( ه440تُ)الةآازيُ اف  اإلمام حممةد بةن مسةلم بةن وار 

 . (2)انتهى ،معآفة   وصاحب   ،حف    وصاحب   ،فقه   كان صاحب   :اإلمامُأمحد

مُاحلاف ُالناقدُشةيخُاملحةدثنُأبةوُحةاتمُحممةدُبةنُإدريةسُوقالُاإلما

كاناُ :قال ؟أهيام كان أحف    :الآازيُوقدُسئلُعنُعيلُبنُاملدينيُوأمحدُبنُحنبل

 . (2)انتهى ،وكانُأمحدُأفقه ،يفُاحلف ُمتقاربن

ُاحلاف ُاحلجةُشيخُاإلسالمُإبآاهيمُبنُإسحاقُاحلآيبُ  :(ه 42تُ)وقالُاإلمام

ة م  لْ فآأيت كأن اهلل مجع له ع   ،حنبل رأيتُأمحدُبن مةنُكةلُ ،آيناألولةن واآلخ 

 . ( )انتهى ،ويمسكُماُشاء ،يقولُماُشاء ،صنف  

 ،هموتالميةذ   ،هوتالميةذ   ،وهؤالءُاملةذكورونُمةنُمشةايخُاإلمةامُأمحةد
                                                 

 . 92 /   : ،ُسريُأعالمُالنبالء62 : مناقبُاإلمامُأمحد   ( )

 .  2: ،ُمناقبُاإلمامُأمحد2 /  : ،ُطبقاتُاحلنابلة240ةُ 9 2/ 2: تاريخُبغداد  ( 4)

 440 ة  46،ُتةاريخُاإلسةالم،ُوفيةات99ُ /   : النةبالء ،ُسريُأعالم40 : مناقبُاإلمامُأمحد   (2)

 .  4صُ

 . 92 /   : ،ُسريُأعالمُالنبالء62 : مناقبُاإلمامُأمحد   (2)

 . 22 /   : ،ُسريُأعالمُالنبالء29: مناقبُاإلمامُأمحد   ( )
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وشةهدواُلةهُ ،قدُأثنواُعىلُعلمهُوفقهةه ،وغريهمُكثري ،آينُعنهماملتأخ   وبعض  

 بل علامء العا  اإلسالمي أمجع قد اعتربوا مذهبه الفقهَي  ،وغريه باإلمامةُيفُالفقه

 . الآابعُمنُاملذاهبُالفقهيةُاملعتربةُحسبُالرتتيبُالزمني هو املذهب  

املذهبُاحلنبيلُهوُاملذهبُالآابعُمنُاملذاهبُالفقهيةُاألربعةُاملشةهورةُو

فكأنةهُجةاءُوقةتُ ،وألنهُجاءُبعدُاملذاهبُالثالثةُقبلةه ؛حسبُالرتتيبُالزمني

لكنه   ينترش كثريًا كام حصل للمذاهب الثالثة  ،النضجُالعلميُللمسا لُالفقهية

لكنةةهُانترشةةُبكثةةآةُالعلةةامءُوالفقهةةاءُ ،ألهنةةاُسةةبقتهُباالنتشةةارُواألتبةةاع ؛قبلةةه

واملةذاهبُتنمةوُوتزدهةآُ ،بخالفُالسوادُالعامُواالنتشارُاألفقي ،واملجتهدين

 . وكثآةُتآليفهمُوكتبهمُوروايتهاُعنهمُوانتشارها ،وسعةُعلمهم ،بعددُعلام ها

تباعُهذاُأنُمنُأسبابُقلةُأ( ه2  تُ)عقيلُوقدُذكآُأبوُالوفاءُعيلُبنُ

ّ   هم إىل الورع والعبادة والزهد  وميل   ،املذهبُهوُزهدُعلام ه  عن املناصةب وتةو

 ،لفتةوىبةالعلمُوا للتةدريس واالشةتغال   ه الواليةة  القضاء الذي يكون ملن تواَل 

 . ( )وإدارةُاملدار 

ة أمةا الشةام   ،وهذاُالذيُذكآهُأبوُالوفاءُقدُيكونُيفُالعةآاق فقةدُ ومص 

 . واُفيهاُالقضاءُوالتدريستولَ 

وحصةوممُعةىلُ ،وختآجيةاهتمُواسةتنباطاهتم ،ومؤلفاهتم ،وعلامءُاملذهب

  .منُأهمُاألمورُلقوةُاملذهبُوسعةُانتشارهُالعلمي ،عظيمُمنُاألدلة ر  دْ ق  

                                                 
 . 0   :،ُاملدخلُالبنُبدران4  /  : ،ُالذيلُعىلُطبقاتُاحلنابلة609: مناقبُاإلمامُأمحد   ( )
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ُُ:يقولُالشيخُأبوُزهآة ةُوكانُمنُاملخآجنُوأصحاب  ُُنُالالوجوهُم  ةحي  ونُص 

ُوكأنُاهللُعوضهُعنُعددُالعوامُالةذينُيعتنقونةهُبعةددُ ُ،يفُذلكُاملذهبُاجلليل

ُ،مةةنُالعلةةامءُذويُالقةةدمُالآاسةةخةُيفُالبحةةثُواالسةةتنباطُوالتخةةآيجُعظةةيمُ 

ُ.ُ( )انتهى

والُبسةعةُُ، ُبعةددُاألتبةاعفالعلمُالةذيُخَلفةهُعلةامءُاملةذهبُالُيقةا

بخالفُالعلةمُالةذيُُ،التيُرسعانُماُتتالشىُوتنقبضُ،املساحاتُمنُاألرض

ُ.ُويستفيدُمنهُعلامءُاألمةُوطالبُالعلمُ،يبقىُمدىُالعصور

ووصةلُُ،ومعُهذاُفقدُانترشُاملذهبُأيضًاُيفُعددُمنُاألقاليمُواألقطةار

ذلكُعنةدُالكةالمُعةنُانتشةارُُآُ هُ ظُْويُ ُ،إىلُالرشقُوالغآبُمنُالعا ُاإلسالمي

ُ.ُاملذهب

                                                 
ُ.ُ 22:ُابنُحنبلُُُ( )
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 مصادر فقه اإلمام أمحد

 والوقوف   ،ةع النصوص من الكتاب والسنَ بتتب   أمحدُرمحهُاهلل اإلمام   آ  ه  ت  اْش 

وقةدُاجتمةعُلةهُمةنُ ،األوىلُيفُاالسةتدالل فلهةا املكانةة   ،هبةا والعمةل   ،عندها

منهةاُ الصةحيح   ،ةلسةنَ وقدُحفة ُا ،أنُجيتمعُألحد الكثري قَل  النصوص اليشء  

ةُوكان شةديد املتابعةة للسةنَ  ،األسانيد ومعآفة   ،التامةُبالعلل وله املعآفة   ،هوغري  

فيةهُ :وأحيانةًا يقةول يف اإلجابةة ،وكثريًا ما يفتي السا ل بةن  احلةديث ،واألثآ

 . أوُأكثآ ،أوُثالثة ،حديثان

لُسئلُعنُسةتنُرج :اقاب بن عبد احلكم الورَ قال عنه تلميذه عبد الوهَ 

 . ( )انتهى ،وأخربنا ،حدثنا :فأجابُفيهاُبأنُقال ،ألفُمسألة

ت ةب الةآأي وحفظهةا :لويقول أبو بكآ الاَل  ت ةب  ك  ثةمُ ُ ،كان أمحد قد ك 

 . (4)يلتفتُإليها

ة ،بالآأي وقد كان يكآه وضع الكتب واالشتغال   ةُك بالسةنَ وحيةب التمس 

 . (2)واألثآ

فقدُكانُيستحرضةُ ،ستداللُعندُاإلمامُأمحدُتتسعوهذاُماُجعلُدا آةُاال

فةإذاُاجتمةعُاألصةلُ ،وهذاُهوُاملآادُبفقهُالدليل ،النصوصُووجهُاالستدالل
                                                 

 . 24/ 2ُ،4 /  : طبقاتُاحلنابلة   ( )

 .  9: مناقبُاإلمامُأمحد  ( 4)

 . 429: مناقبُاإلمامُأمحد  ( 2)
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يفُرجةلُاكتملةتُلةهُُ،وهةوُالفقةهُوالفةآعُ ُ،وهوُالدليلُمةنُالكتةابُوالسةنة

ُ.ُوالقولُيفُاملسا لُالفقهيةُعىلُعلمُوبصريةُ،متطلباتُاإلفتاء

رأيتُأهلُالعلةمُيفُزماننةاُقةدُحصةلواُُ:ايبامنُالطَُيقولُاإلمامُأبوُسلي

ُُ،فقةهُونظةآوأهةلُُ،أصحابُحديثُوأثةآُ،فآقتنوانقسمواُإىلُُ،حزبن ُوكةل 

ىُعنهاُيفُدركُماُتنحةوهُمةنُالبغيةةُستغن ُوالُيُ ُ،واحدةُمنهامُالُتتميزُعنُأختها

بنةاءُوالفقةهُبمنزلةةُالُ،ألنُاحلديثُبمنزلةُاألسا ُالذيُهوُاألصةلُ،واإلرادة

ُُ،الذيُهوُلهُكالفآع ُُ،بناءُ ُيوضعُعىلُقاعةدةُوأسةا ُفهةوُمنهةارُوكل  ُوكةل 

ُُآُ فُْأسا ُخالُعنُبناءُوعامرةُفهوُقُ  ُ.ُ( )انتهىُ،وخآاب 

مماُُ،كامُحظيُبكثريُمنُالتالميذُ،منُالشيوخُبكثريُ ُي ُظ ُواإلمامُأمحدُقدُح ُ

ومةعُُ،آةُاألدلةُلديهلذاُكثآتُعنهُالآواياتُلكثُ،جعلُدا آةُاألدلةُلديهُواسعة

ُ.ُأنُتكونُلغريهُقَلُُ،أسئلةُيفُالفآوعُكثريةُ ُامهُبالسنةُواآلثارُفقدُأجابُعنإمل

ُ

                                                 
ُ.2ُ/ُ :ُمعا ُالسننُُ(ُ )

18
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 أصول مذهب اإلمام أمحد

 :النصوص من الكتاب والسنة :األصل األول

ُالقآننُوالسنة ُالتتبعُلنصوص ُاإلمامُأمحدُكانُشديد وجدُ،تقدمُأن الن ُُفهوُإذُا

ةوالُمُ ُ،ُيعبأُبامُخالفهو ُ، ُيلتفتُإىلُغريه بةالن ُُفاألخةذُ ُ،نُكةاننُخالفةهُكا نةًاُم 

ُ يفُُفلمُيلتفتُاإلمامُأمحدُإىلُخةالفُعمةآُُ،عندُاحلنابلةُوتقديمهُعىلُالآأيُأصل 

ُ ُُ،ىُوالُنفقةُ ن ُكُْأنهُالُجيبُللمبتوتةُس  ُُحيثُثبتُعنةدهُحةديث  ُُ،( )قةيسُفاطمةةُبنةت 

ُ.ُ(4)ثبتُعندهُحديثُعامرُبنُيارسيفُجوازُالتيممُللجنبُحيثُُهوالُإىلُخالف

ةُالقةآننَُمالفةًاُللسةنَُُفةإذاُكةانُهةاهآُ ُ،لةهُوتفسةريُ ُ،للقآننُبيانُ ُةُ والسنَُ

ُ،السنةُثبتتُبطآيةقُالقةآننُيةُ جُ وح ُُ،للقآننُنةُ ةُألهناُمبيُ ونُالسنَُفاحلنابلةُالُيآدُ 

ُعةدمُ بةنُاألدلةةُأوىلُمةنُاألخةذُببعضةهاُوُبمسلكُالرتجيحُواجلمعُ ُواألخذُ 

ُ.ُ(2)األخذُبالبعضُاآلخآ

آُالقةآننُعةنُنُيزعمُاالسةتغناءُبظةاهيفُالآدُعىلُمُ ُولإلمامُأمحدُرسالةُ 

ُ.ُ(2)ملسو هيلع هللا ىلصتفسريُسنةُرسولُاهللُ

ُبةاعُ واتُ ُ،بَنُفيهُوجوبُطاعتهُ،( )ملسو هيلع هللا ىلصطاعةُالآسولُفُأيضًاُكتابًاُيفُوصنَُ
                                                 

ُ.ُمتفقُعليهُُُ( )

ُ.ُمتفقُعليهُُ(4ُ)

ُ.422ُةُُ 4ُ/44:ُ،ُإعالمُاملوقعن49ة2ُ/44ُُ :ُفتاوىُابنُتيميةُُُ(2)

ُ.ُ 4ُ/6:ُطبقاتُاحلنابلةُُُ(2)

ُ.ُ 2ة22ُُ/ُ :ُمعجمُمصنفاتُاحلنابلةُُُ( )
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ةُ،ماُجاءُبهُوإنُ ُيكنُيفُالقآنن   ّ ُُ،ملجملةهنةةُةُومبيُ وأنُالسةنةُمف ُصةةُ وَمص 

ه ُ.ُقهدةُملطلُ ومقيُ ُ،لعام 

يكةونُُ:قيةلُأليبُعبةدُاهللُ:( )ويفُمسا لُإسحاقُبةنُإبةآاهيمُبةنُهةان 

يفتةيُبةامُُ:قالُاإلمامُأمحةدُ؟لُعنُاليشءُالذيُفيهُاختالفأُ ْسُيُ الآجلُيفُقآيةُفُ 

ُ.ُوما ُيوافقُالكتابُوالسنةُأمسكُعنهُ،يفتيُبهُ،يوافقُالكتابُوالسنة

ُُمُكالمُ القيُ ُينُابنُ سُالدُ ولشم ُ،(4)ُ(إعةالمُاملةوقعن)يفُكتابهُاملفيدُُنفيس 

ُ.ُوبَنُمآتبتهاُمنهُ،بَنُفيهُأنُالسنةُالُتعارضُالقآنن

 :اإلمجاع :األصل الثاين

ُاإلمجاعُ ُُهوُاتفاق  منُالعصورُُيفُعص ُُملسو هيلع هللا ىلصوالعقدُمنُأمةُحممدُُأهلُاحل ل 
ُ.ُ(2)يندهُبأمورُالدُ نُقيَُومنهمُمُ ُ،منُاألمورُعىلُأمآُ 

واإلمامُأمحةدُأطلةقُالقةولُبصةحةُاإلمجةاعُيفُروايةةُابنةهُعبةدُاهللُوأيبُ

لةهُأنُُ،يةتُإنُأمجعةواأأرُ،احلارثُيفُالصحابةُإذاُاختلفواُ ُخيآجُمنُأقاويلهم

ُُ،هذاُقولُخبيثُ؟خيآجُمنُأقاويلهم أنُخيةآجُُألحةدُ ُالُينبغيُ،أهلُالبدعُقول 

ُ.ُ(2)تلفوامنُأقاويلُالصحابةُإذاُاخ

                                                 
ُ(.944ُ )64ُ /4ُ:ُمسا لُإسحاقُبنُإبآاهيمُبنُهان ُُُ( )

ُ.ُ 24ة4ُ/204ُُ:ُإعالمُاملوقعنُُُ(4)

ُ.ُ 22/ُ :ُروضةُالناهآُمعُرشحهاُُ(2ُ)

ُ.ُ  2:ُ،ُاملسودة060 ة9ُُ 0 /2ُ:ُالعدةُُ(2ُ)
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ُُ:ويفُروايةُاحلسنُبنُثوابُقال يفُالتكبريُمنُغداةُيةومُعآفةةُإىلُُأذهب 

ُ.ُ( )...باإلمجاعُ:قالُ؟إىلُأيُيشءُتذهبُ:فقيلُلهُ،نخآُأيامُالترشيق

 ُ ُومعُهذاُفقدُاعرت  وقةالُيفُُ،دُيفُذلةكوشةدَُُ،عىُاإلمجةاعنُادَُعىلُمُ ُض 

ُ.ُلعلُالنا ُقدُاختلفواُ،عىُاإلمجاعُفهوُكاذبنُادَُمُ ُ:روايةُعبدُاهلل

ُ.ُ(4)جازُ،الُأعلمَُمالفاًُُ:لوُقالُ:وذيآُ وقالُيفُروايةُامل ُ

ولكنةهُمةنُشةدةُُ،يأخذُباإلمجةاعرمحهُاهللُومنُذلكُنعلمُأنُاإلمامُأمحدُ

هُكثةريُمةنُكبةارُاأل مةةُل ةعُ وهةذاُفُ ُ،اإلمجاعُعيُنقلُ دُالقولُعىلُمدَُورعهُيشدُ 

ُ.ُ(2)كالشافعيُوغريه

وحتةآمُُ،جيةبُاملصةريُإليهةاُ،اإلمجاعُحجةةُمقطةوعُعليهةاُ:قالُالقايض

ُ.ُ(2)َمالفته

 :قول الصحايب :األصل الثالث

ُ ُ.ُ( )فهوُيفُحكمُاملآفوعُقولُالصحايبُإذاُ ُيكنُللآأيُفيهُجمال 

ُ،هآُخالفُ هُ ظُْوقالُقوالًُوانترشُيفُالباقنُو ُيُ ُ،وأماُإذاُكانُللآأيُفيهُجمال

                                                 
ُ.ُ 06 ة060ُُ /2ُ:ُالعدةُُُ( )

ُ.ُ  2:ُ،ُاملسودة060 ة9ُُ 20/ُ :ُ،ُالعدة222:ُمسا لُعبدُاهللُُ(4ُ)

،ُاإلحكامُيفُأصولُاألحكامُ(9   ،429ُ ،422ُ )22ُ ،4ُ 2:ُالآسالةُلإلمامُالشافعيُُُ(2)

ُ.24ُ /ُ :ُالبنُحزم

ُ.2ُ 0 /2ُ:ُالعدةُُُ(2)

ُ.222ُ:ُاملسودةُُُ( )
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 . ( )ويكونُحجة ،أنهُإمجاعكالمُاإلمامُأمحدُ فظاهآ  

نقةلُعةنُصةحايبُو  ي   ،إذا قةال الصةحايب قةوالً  :وقالُاملجدُابنُتيميةة

نة ُعليةهُأمحةدُيفُ ،فهةوُحجةة واالجتهاد   وهو ما جيآي بمثله القيا    ،هخالف  

 . (4)مهُعىلُالقيا وقدَ  ،مواضع

 :استصحاب احلال :األصل الرابع

عىلُأنهُكةانُ زمان احلارض بناءً يفُال هو احلكم بثبوت حكم   :االستصحاب

 . (2)ثابتًا يف الزمن املايض إىل أن يوجد الدليل املغري  

توجةدُ وذلكُحيةنامُال ،ون من طآق االستدالل االستصحاب  د  ع  واحلنابلة ي  

كنُإليةهُإالُبعةدُالتحةآيُولكن ال يةآ   ،وفتاواهم ،وأقوالُالصحابة ،النصوص

 . هوُطآيقُمنُطآقُإعاملُاألدلةف ،واستفآاغُالوسعُيفُاألدلةُاألخآى

فاألصلُفيهةاُاإلباحةةُمةاُ ُ ،ويتوسعونُفيهُيفُجانبُالعقودُواملعامالت

 . (2)مانع   دْ آ  ي  

 :املصالح املرسلة :األصل اخلامس

أوُ ،منفعة   هي الوصف الذي يكون يف تآتيب احلكم عليه جلب   :املصلحة

                                                 
 .  22: املسودة   ( )

 . 226: ملسودةا   (4)

 . 4 4: أصولُالفقهُاإلسالمي   (2)

 . 242: أصولُمذهبُاإلمامُأمحد   (2)



23

 فقه اإلمام أحمد

19 

 : واملصالحُثالثةُأقسام ،سدة  فْ م   درء  

 . باتفاق وهذه معتربة   ،رشعُباعتبارهاماُشهدُالـ  1

 . باالتفاق وهذه ملغاة   ،ماُشهدُالرشعُبإلغا هاـ  2

وكانةتُيفُ ،وال بإلغةاء بةدليل معةَن  ،ماُ ُيشهدُمةاُالرشةعُباعتبةارـ  3

وهةوُ ،(املصةالحُاملآسةلة) ىُبةةوهذا ما يسةمَ  ،األمورُالتيُيدركُالعقلُمعناها

 . ( )األحكامُعليهالذيُاختلفُالعلامءُيفُصالحيتهُلرتتيبُ

 ،أصولُفتاوىُاإلمامُأمحد دَ م حينام ع  واملصالح املآسلة   يذكآها ابن القي  

ةم ومصةالح العبةاد يف  إنُالرشةيعةُمبناهةاُوأساسةها :لكنهُيذكآهاُويقول ك  احل 

 . (4)ومصالحُكلها ،كلها وهي عدل   ،املعاشُواملعاد

عةامالتُالتةيُالُنة ُوقدُاختذهاُبعضُعلامءُاحلنابلةُحجةُيفُأبوابُامل

 . (2)فيهاُوالُإمجاع

 :سد الذرائع وإبطال احليل :األصل السادس

 . إىل فعل حمآم   ية  ض  فْ الوسيلة امل   :الذريعة

ة موصاًل إىل اسةتحالل وهي ما يكون من الطآق الفيَ  ،مجعُحيلة :واحليل

 . املحآم

                                                 
 . 9 2: ،ُأصولُمذهبُاإلمامُأمحد29 /  : ،ُاملستصفى4 2/  : روضةُالناهآ   ( )

 . 2 / 2: إعالمُاملوقعن   (4)

 . 22 : املدخلُالبنُبدران   (2)
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ُ:ُموتنقسمُالذريعةُباعتبارُإفضا هاُإىلُاملفسدةُإىلُثالثةُأقسا

ُ.ُوقدُأمجعُالعلامءُعىلُسدهاُ،ذريعةُتفيضُإىلُاملفسدةُقطعاًُـ  1

 .ُوهيُمعتربةُعندُاإلمامُأمحدُ،ذريعةُتفيضُإىلُاملفسدةُغالباًُـ  2

وهةذهُُ،وإفضاؤهاُإىلُاملصلحةُأرجةحُ،ذريعةُتفيضُإىلُمفسدةُنادراًُـ  3

ُ.ُ( )غريُمعتربة

 :نال  ب  ن ق  م   رشع   :األصل السابع

ُ:ُوايتانُعنُاإلمامُأمحديفُالعملُبرشعُمنُقبلناُر

أنُكلُماُ ُيثبتُنسخهُمنُرشا عُمنُكانُقبلناُفهةوُرشعُُ:الآوايةُاألوىل

ُ.ُلنا

ُ.ُدينُإالُبامُثبتُأنهُرشعُلناأنناُغريُمتعبَُُ:الآوايةُاألخآى

ُُمُ قُ لناُماُ ُيُ ُنُقبلناُرشعُ ومجهورُاحلنابلةُيآجحونُأنُرشعُمُ  عةىلُُالةدليل 

ُ.ُ(4)نفيهُعنا

 :االستحسان :امناألصل الث

ُ.ُ(2)هوُالعدولُعنُموجبُالقيا ُإىلُدليلُهوُأقوىُمنهُ:االستحسان

وينقلونُعنهُصورًاُقالُفيهاُُ،مذهبُاإلمامُأمحدُهواحلنابلةُينصونُعىلُأن
                                                 

ُ.ُ 0 :ُ،ُأصولُمذهبُاإلمامُأمحد 2 /2ُ:ُوقعن،ُإعالمُامل6 2ُ/4:ُفتاوىُابنُتيميةُُُ( )

ُ.22ُ :ُ،ُأصولُمذهبُاإلمامُأمحد6 2ُ/4:ُالعدةُُُ(4)

ُ.ُ   :ُأصولُمذهبُاإلمامُأمحدُُُ(2)



 حمدفقه اإلمام أ
 

21 

ُ:ُموتنقسمُالذريعةُباعتبارُإفضا هاُإىلُاملفسدةُإىلُثالثةُأقسا

ُ.ُوقدُأمجعُالعلامءُعىلُسدهاُ،ذريعةُتفيضُإىلُاملفسدةُقطعاًُـ  1

 .ُوهيُمعتربةُعندُاإلمامُأمحدُ،ذريعةُتفيضُإىلُاملفسدةُغالباًُـ  2

وهةذهُُ،وإفضاؤهاُإىلُاملصلحةُأرجةحُ،ذريعةُتفيضُإىلُمفسدةُنادراًُـ  3

ُ.ُ( )غريُمعتربة

 :نال  ب  ن ق  م   رشع   :األصل السابع

ُ:ُوايتانُعنُاإلمامُأمحديفُالعملُبرشعُمنُقبلناُر

أنُكلُماُ ُيثبتُنسخهُمنُرشا عُمنُكانُقبلناُفهةوُرشعُُ:الآوايةُاألوىل

ُ.ُلنا

ُ.ُدينُإالُبامُثبتُأنهُرشعُلناأنناُغريُمتعبَُُ:الآوايةُاألخآى

ُُمُ قُ لناُماُ ُيُ ُنُقبلناُرشعُ ومجهورُاحلنابلةُيآجحونُأنُرشعُمُ  عةىلُُالةدليل 

ُ.ُ(4)نفيهُعنا

 :االستحسان :امناألصل الث

ُ.ُ(2)هوُالعدولُعنُموجبُالقيا ُإىلُدليلُهوُأقوىُمنهُ:االستحسان

وينقلونُعنهُصورًاُقالُفيهاُُ،مذهبُاإلمامُأمحدُهواحلنابلةُينصونُعىلُأن
                                                 

ُ.ُ 0 :ُ،ُأصولُمذهبُاإلمامُأمحد 2 /2ُ:ُوقعن،ُإعالمُامل6 2ُ/4:ُفتاوىُابنُتيميةُُُ( )

ُ.22ُ :ُ،ُأصولُمذهبُاإلمامُأمحد6 2ُ/4:ُالعدةُُُ(4)

ُ.ُ   :ُأصولُمذهبُاإلمامُأمحدُُُ(2)
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هاُعىلُوإنام من باب تآجيح األدلة بعض   ،وال جيعلونه دلياًل مستقالً  ،باالستحسان

 . ( )بعض

 :رفالع   :األصل التاسع

 . وصار عندهم شا عاً  ،ماُتعارفُعليهُالنا  :لعآفا

 ْ  ،وخاصةُيفُبابُاملعةامالت ،آونُالعآفُيفُكثريُمنُفتاواهمواحلنابلة جي 

والُيقفونُعنةدُ ،ويعتربونُاملعاينُواملقاصد ،فهمُيتوسعونُفيهاُأكثآُمنُغريهم

 ويفُالرشةوطُيف ،النةا  ويفُصيغُالعقودُينظآونُإىلُماُتعارفُعليةه ،األلفاظ

ة ،واألنكحة يعتربون املرشوط عآفًا كاملرشوط رشعاً  املعامالت آونُالعةآفُوجي 

نْث فيها مآجعها عندهم إىل العآف ،آىُالنطقجم    . (4)ويف األيامن واحل 

 :القياس :األصل العارش

وقدُ ،رواياتُفيهاُالعملُبالقيا ُوالقولُبه ن قل عن اإلمام أمحد رمحه اهلل

 . ُالقيا ُمنُأصولُاألدلةرب  ت  عْ ه ي  ذلكُبعضُاألصحابُأن عدَ 

ةوج   ،عمةلُبالقيةا ُوالُيقةولُبةهون قل عنه ما هاهآه أنةه ال ي   ذلةكُ ل  ع 

 . بعضهمُروايةُأخآىُعنُاإلمام

وقةالواُ ،وأكثآ األصحاب تأولوا مةا ن قةل عنةه يف عةدم العمةل بالقيةا 

 . بالقيا 

                                                 
 . 4 2ةُ  2 : ،ُاملسودة229/  26ُ،2/ 2: فتاوىُابنُتيمية  (  )

 .  49: ،ُالقواعدُالبنُرجب492/ 4: إعالمُاملوقعن   (4)
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ربُأنُيفُواعتة ،وبعضهم   يتأول ما ن قل عنةه مةن عةدم العمةل بالقيةا 

 ،عةدمُالعمةلُبالقيةا  :واألخةآى ،العملُبالقيةا  :إحداها ،مذهبهُروايتن

 . ( )العلة ط  واألخآى فيام هو مستنب   ،وجعل األوىل فيام ن   عىل علته

 

                                                 
،ُأصولُمذهبُاإلمةامُ 20: ،ُاملدخلُالبنُبدران 26: ،ُاملسودة 42 ةُ 442 / 2 :العدة   ( )

 .  64ةُ 640: أمحد
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ربُأنُيفُواعتة ،وبعضهم   يتأول ما ن قل عنةه مةن عةدم العمةل بالقيةا 

 ،عةدمُالعمةلُبالقيةا  :واألخةآى ،العملُبالقيةا  :إحداها ،مذهبهُروايتن

 . ( )العلة ط  واألخآى فيام هو مستنب   ،وجعل األوىل فيام ن   عىل علته

 

                                                 
،ُأصولُمذهبُاإلمةامُ 20: ،ُاملدخلُالبنُبدران 26: ،ُاملسودة 42 ةُ 442 / 2 :العدة   ( )

 .  64ةُ 640: أمحد
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 االجتهاد والتقليد

ويةآونُأنُُ،احلنابلةُيآونُعدمُخلوُالعصةُمةنُجمتهةدُيقةومُهللُباحلجةة

والُيوجبةونُاالجتهةادُعةىلُُ،ليدُجا زُيفُاجلملةوالتقُ،االجتهادُجا زُيفُاجلملة

ُ،مونُاالجتهادوالُيوجبونُالتقليدُعىلُكلُأحدُوحيآُ ُ،مونُالتقليدكلُأحدُوحيآُ 

ُ.ُ( )والتقليدُجا زُللعاجزُعنُاالجتهادُ،ويآونُأنُاالجتهادُجا زُللقادرُعليه

                                                 
ُ.40ُ/402ُ:ُفتاوىُابنُتيميةُُُ( )
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 مميزات املذهب احلنبيل وخصائصه

وهةوُنخآهةاُمةنُُ،هيةُاألربعةُاملشهورةاملذهبُاحلنبيلُأحدُاملذاهبُالفق

ُُ،الناحيةُالزمنية مذهبُمةنُهةذهُاملةذاهبُاألربعةةُلةهُخصةا  ُُوقدُكانُكل 

ُ.ُخيت ُهباُوميزاتُمتيزهُعنُغريهُمنُبقيةُاملذاهب

ُ:ُأماُخصا  ُوميزاتُاملذهبُاحلنبيلُفكثريةُمنها

 :اجلمع بني احلديث والفقهـ  1

مشةهودُلةهُبةذلكُمةنُعلةامءُُ،ةُالسةنَُإمامُاملذهبُأمحدُبنُحنبلُإمامُيف

ُشتمُ وتُ ُ،ةُهيُاملصدرُالثاينُللترشيعُبعدُالقآننُالكآيموالسنَُُ،األمة عةىلُأكثةآُُل 

ُُ،فهيُكالقاعدةُللبناءُ،فهيُاألسا ُلألحكامُ،أدلةُاألحكامُالتفصيلية بناءُُوكل 

ُُثابتةُ ُ ُيوضعُعىلُقواعدُ  ُ.ُفهوُخآابُقويةُ ُوأساسات 

ُ،األوفآُمنُمعآفةُالسننُواآلثةارُواحل َُُلُالنصيبُاألكربواإلمامُأمحدُنا

يقةولُُوكثريًاُمةاُ،بامُصحُمنُالسنةُومذاُجاءتُإجاباتهُعىلُاملسا لُالفقهيةُمقآونةًُ

ُ.ُأربعةُ:أوُ،فيهُثالثةُأحاديثُ:أوُ،فيهُحديثانُ:يفُإجاباته

ئلُرجةلُسةُ:اقُعنُاإلمةامُأمحةدابُبنُاحلكمُالورَُقالُتلميذهُعبدُالوهَُ
ُ.ُ( )انتهىُ،حدثناُوأخربناُ:قالُفأجابُفيهاُبأنُُْ،عنُستنُألفُمسألةُ 

ُمةةاُرأيةةُ:وقةةالُبعضةةهم ُأحةةدًاُأعلةةمُبفقةةهُاحلةةديثُومعانيةةهُمةةنُُت 

                                                 
ُ.ُطُدارُاملعآفة400ُ/ُ :ُطبقاتُاحلنابلةُُُ( )
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 مميزات املذهب احلنبيل وخصائصه
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 . ( )انتهى ،أمحد

ويفُ ،وإىل اإلمام أمحد املنتهى يف معآفةة السةنة علةاًم وعمةالً  :قالُالذهبي

 ،والةورع ،وكان رأسًا يف الزهد ،ويفُمعآفةُالفقهُوفآوعه ،معآفةُاحلديثُوفنونه

 . (4)انتهى ،والصدق ،والعبادة

 ،باالجتهةادةُ مذهبُاإلمامُأمحد :أيةُ إنُاملخالفنُملذهبه :قالُابنُالقيم

آهبةاُمةنُوق   ،هةاويعآفةون مةا حقَ  ،مونُنصوصهُوفتةاواهليعظ   ،دينُلغريهواملقل  

 صةحابة رأى مطابقةة  وفتةاوىُال وم ن تأمل فتاواه ،وفتاوىُالصحابة ،النصوص

حتةىُإنُ ،ورأىُاجلميعُكأهناُختآجُمةنُمشةكاةُواحةدة ،منهامُعىلُاألخآى كل  

وكانُحتآيةهُلفتةاوىُ ،الصحابةُإذاُاختلفواُعىلُقولنُجاءُعنهُيفُاملسألةُروايتان

 . (2)انتهى ،الصحابةُكتحآيُأصحابهُلفتاويهُونصوصهُبلُأعظم

 إذ جيةد   ؛ملدرسةةُالةن  قبلةة   ق  هذاُاملذهبُبح :وقالُالشيخُبكآُأبوُزيد

 ،والسةنة ،الناهآ يف كتب املسا ل عن اإلمام أمحد حشدًا مهةاًم مةن أدلةة الكتةاب

وهذاُيدلُعىلُمتيزُفقهُاإلمامُأمحدُباالعتامدُعةىلُ ،وفتاواهم وأقوالُالصحابةُ

 . (2)انتهى ،وعدم االلتفات إىل غريه ما وجد إليه سبيالً  ،الدليل

ي حصل عليه اإلمام أمحد قد أثآ تةأثريًا بالغةًا يف تالميةذه وهذاُالتميزُالذ
                                                 

 . 22 /   : سريُأعالمُالنبالء   ( )

 . 494ةُ  49/   : سريُأعالمُالنبالء   (4)

 . 2 /  : املوقعنإعالمُ   (2)

 . 24 /  : املدخلُاملفصل  ( 2)
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 عىل كتب املذهب جيد املسألة مقآونةً  ع  ل  طَ فامل   ،نُجاءُبعدهمُمنُعلامءُاملذهبوم  

هاُدليةلُروايةة مصةدر   وكل   ،منُالآوايات بل قد يكون يف املسألة عدد   ،بالدليل

 . منُاألدلة

وروايةةُ ،ثةآ النةا  حفظةًا للسةنةوهمُأك :يقولُابنُخلدونُعنُاحلنابلة

 . ( )انتهى ،احلديث

عىلُسريةُعلامءُاحلنابلةةُمةنُ لقد وقفت   :ويقولُاألستاذُسعديُأبوُجيب

 ،حتىُمنتصفُالقةآنُالثةامنُامجةآي ،ومنُجاءُبعدهم ،أصحابُاإلمامُأمحد

 . (4)انتهى ،ونظآةُللحياة ،ومنهجاً  ،فوجدت أمحد يف كل واحد منهم فكآاً 

ومنُكثآةُماُعةاشُمةعُ :تورُأمحدُبكريُحممودُعنُاإلمامُأمحدويقولُالدك

 ،والعقيةةدة ،واملعةةامالت ،احلةةديثُالرشةةيفُكانةةتُنراءُاإلمةةامُيفُالعبةةادات

فهيُعبةارةُعةنُبحةآُعميةقُ ...معلميةُمطولةُتفيدُالباحثنُوالعلامء ،واألدب

إذاُكةانُإالُ ،الُيستطيعُالداخلُفيهُأنُخيآجُمنهُبسةهولة ،واسعُاألرجاء ،الغور

 . (2)انتهى ،منُالعلامءُاملوهوبن

وقدُجاءتُفتاوىُعلامءُاحلنابلةةُاملتةأخآينُعةىلُمةاُكانةتُعليةهُأقةوالُ

مةاُيآجحةهُالةدليلُ من احلآص عىل تتبع الةدليل وتةآجيح   ،املتقدمنُوفتاواهم

                                                 
 . 222: مقدمةُابنُخلدون   ( )

 . م992 طُدارُابنُكثريُعامُ  26: أمحدُبنُحنبلُالسريةُواملذهب   (4)

 .   : إسهامُيفُتاريخُاملذهبُاحلنبيل   (2)
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 . 222: مقدمةُابنُخلدون   ( )

 . م992 طُدارُابنُكثريُعامُ  26: أمحدُبنُحنبلُالسريةُواملذهب   (4)

 .   : إسهامُيفُتاريخُاملذهبُاحلنبيل   (2)
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 . دُمنُاملذهبحتى ولو خالف املعتم  

 :االهتامم باملسائل االعتقاديةـ  2

 آةُاألدلةُعندُإمامُاملذهبُفقدُكثةآُيفُإجاباتةهُومؤلفاتةهُنظآًا التساع دا

وهةذاُيفُاملةذهبُاحلنةبيلُأكثةآُمنةهُيفُغةريهُمةنُ ،الكالمُعنُمسا لُاالعتقةاد

فمسةا لُاإلمةامُأمحةدُ ،املذاهب األخآى التي غالبًا ما تكون املسا ل فيها فقهيةةً 

 . ( )يُرويتُعنهيفُمسا لهُالت متناثآة   التي أجاب عليها كثرية   االعتقادية  

عةىلُ والةآد   ،ملسو هيلع هللا ىلصوطاعةةُالآسةولُ ،يفُاإليةامن واإلمام أمحد له مصةنفات  

وفضةا لُ ،والفةتن ،واإلمامة ،ونفيُالتشبيه ،اجلهميةُوالزنادقةُوجواباتُالقآنن

 . إلخ... ورسا لُيفُالسنةُوالعقيدة ،ومناقبُعيل ،أهلُالبيت

 يض عنةه كتابةًا يف الةآد  ور وقدُصنفُاإلمامُأمحدُرمحهُاهلل :قالُابنُمفلح

 ،...واحةتجُبةدال لُالعقةول ،عىلُالزنادقةُوالقدريةةُيفُمتشةابهُالقةآننُوغةريه

 . (4)انتهى

أهةلُامللةلُ مسا ل اإلمام فيه ما خية    ل الذي حوى جَل ويف جامع الاَل 

 . (2)والآدةُوالزندقةُوتاركُالصالةُوالفآا ض
                                                 

( اإلمامُأمحةدُيفُالعقيةدةالآسا لُواملسا لُاملآويةُعنُ: )للدكتورُعبدُاإللهُبنُسلامنُاألمحدي   ( )

 . ه209 رسالةُدكتوراهُمنُاجلامعةُاإلسالميةُباملدينةُعامُ

 . 444/  : اآلدابُالرشعية  ( 4)

تمُحتقيقهُيفُرسالةُدكتوراهُيفُجامعةُاإلمامُحممدُبنُسعودُاإلسالمية،ُوطبعُيفُجملةدينُعةامُ  ( 2)

 . ه6 2 
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قهيةُنقلةواُمسةا لُيفُالعقيةدةُوتالميذُاإلمامُأمحدُمعُنقلهمُللمسا لُالف

بةدُاهللُبةنُاإلمةامُأمحةدُلةهُكتةابُفعُ،وممُمؤلفاتُيفُذلكُأيضاًُُ،عنُشيخهم

ُوالاَلُُ،( )((السنة)) وغةريهمُكةابنُُ،(4)أيضاًُُ((السنة))جامعُمسا لُاإلمامُلهُُل 

ُ.ُ(2)وابنُأيبُحاتمُوالطرباينُأيبُالدنيا

ُإجاباهتمُعةىلُمسةا لُالفقةهُوقدُسارُعىلُهذاُمجاعةُمنُعلامءُاحلنابلةُيف

فشيخُاملذهبُالقايضُأبوُيعةىلُيفُكتةابُالةآوايتنُوالةوجهنُذكةآُُ،والعقيدة

ُ.ُ(2)عددًاُمنُاملسا لُالعقدية

جةدًاُلةيسُهةذاُُالعقيدةُالتيُأّلفهاُعلامءُاحلنابلةُكثةريةُ بُوالكتبُاملتعلقة

ُُ،ذكآهاُمكانُ  بُليستُيفُاملسا لُاإلشارةُإىلُأنُإجاباتُعلامءُاملذهُوإنامُأردت 

بعونُمةنهجُإمةامُاملةذهبُيفُفهمُمتَُُ،بلُويفُاملسا لُالعقديةُأيضاًُُ،الفقهيةُفقط

ُ.ُذلك

ويفُجامعةُاإلمامُحممدُبةنُسةعودُاإلسةالميةُبالآيةاضُرسةالتانُمجعتةاُ

ورسالتانُأيضةًاُُ،مسا لُالعقيدةُاملذكورةُيفُكتابُطبقاتُاحلنابلةُالبنُأيبُيعىل

ُ.ُهيةمجعتاُاملسا لُالفق
                                                 

ُ.ُه6 2 القآى،ُوطبعُيفُجملدينُعامُتمُحتقيقهُيفُرسالةُدكتوراهُيفُجامعةُأمُُُ(ُ )

ُ.ُبتحقيقُالدكتورُعطيةُبنُعتيقُالزهآاينهُ  2 مطبوعُعنُدارُالآايةُبالآياضُعامُُُُ(4)

ُ.0ُ 42ُ،422ُ،2 /ُ :ُيآاجعُمعجمُمصنفاتُاحلنابلةُُُ(2)

(ُاملسةا لُالعقديةةُمةنُكتةابُالةآوايتنُوالةوجهن:ُ)للدكتورُسعودُبنُعبدُالعزيزُاللةفُُُ(2)

ُ.ُه9 2 لقايضُأيبُيعىلُمطبوعُعامُل



 حمدفقه اإلمام أ
 

28 

قهيةُنقلةواُمسةا لُيفُالعقيةدةُوتالميذُاإلمامُأمحدُمعُنقلهمُللمسا لُالف

بةدُاهللُبةنُاإلمةامُأمحةدُلةهُكتةابُفعُ،وممُمؤلفاتُيفُذلكُأيضاًُُ،عنُشيخهم

ُوالاَلُُ،( )((السنة)) وغةريهمُكةابنُُ،(4)أيضاًُُ((السنة))جامعُمسا لُاإلمامُلهُُل 

ُ.ُ(2)وابنُأيبُحاتمُوالطرباينُأيبُالدنيا

ُإجاباهتمُعةىلُمسةا لُالفقةهُوقدُسارُعىلُهذاُمجاعةُمنُعلامءُاحلنابلةُيف

فشيخُاملذهبُالقايضُأبوُيعةىلُيفُكتةابُالةآوايتنُوالةوجهنُذكةآُُ،والعقيدة

ُ.ُ(2)عددًاُمنُاملسا لُالعقدية

جةدًاُلةيسُهةذاُُالعقيدةُالتيُأّلفهاُعلامءُاحلنابلةُكثةريةُ بُوالكتبُاملتعلقة

ُُ،ذكآهاُمكانُ  بُليستُيفُاملسا لُاإلشارةُإىلُأنُإجاباتُعلامءُاملذهُوإنامُأردت 

بعونُمةنهجُإمةامُاملةذهبُيفُفهمُمتَُُ،بلُويفُاملسا لُالعقديةُأيضاًُُ،الفقهيةُفقط

ُ.ُذلك

ويفُجامعةُاإلمامُحممدُبةنُسةعودُاإلسةالميةُبالآيةاضُرسةالتانُمجعتةاُ

ورسالتانُأيضةًاُُ،مسا لُالعقيدةُاملذكورةُيفُكتابُطبقاتُاحلنابلةُالبنُأيبُيعىل

ُ.ُهيةمجعتاُاملسا لُالفق
                                                 

ُ.ُه6 2 القآى،ُوطبعُيفُجملدينُعامُتمُحتقيقهُيفُرسالةُدكتوراهُيفُجامعةُأمُُُ(ُ )

ُ.ُبتحقيقُالدكتورُعطيةُبنُعتيقُالزهآاينهُ  2 مطبوعُعنُدارُالآايةُبالآياضُعامُُُُ(4)

ُ.0ُ 42ُ،422ُ،2 /ُ :ُيآاجعُمعجمُمصنفاتُاحلنابلةُُُ(2)

(ُاملسةا لُالعقديةةُمةنُكتةابُالةآوايتنُوالةوجهن:ُ)للدكتورُسعودُبنُعبدُالعزيزُاللةفُُُ(2)

ُ.ُه9 2 لقايضُأيبُيعىلُمطبوعُعامُل
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عةىلُ( ه0  تُ)وقدُكانُاحلاف ُأبوُالفضلُحممدُبةنُنةااُالسةالميُ

فانتقلُإىلُمذهبُاإلمامُأمحدُبنُحنبلُمنُأجلُاألمورُ ،مذهبُاإلمامُالشافعي

 . ( )االعتقادية

 :التيسري يف كثري من األحكامـ  3

ھ ھ ھ ھ ﴿ :قالُاهللُتعةاىل ،يفُالترشيعُاإلسالميُتيسريُعىلُاألمة

 ويف املذاهب الفقهية جوانب   ،(4)واملشقةُجتلبُالتيسري ،[42: جاحل]﴾ے ے ۓۓ

ويفُاملذهبُاحلنبيلُتيسريُيفُكثريُمنُاألحكامُيفُغالبُأبةوابُ ،منُهذاُالتيسري

 : ومنُذلك ،الفقه

 ،والةدواجن ،كبيهمةةُاألنعةام ،القولُبطهارةُبولُوروثُمأكولُاللحم ـ

 . (2)ودفعُللحآجُواملشقة ويفُهذاُتيسري ،ونحوُذلكُمماُتعمُبهُالبلوى

ويفُهةذاُ ،يابسةه بةه وحةك  طْ غسل ر   واستحباب   ،(2)طهارةُمنيُاآلدمي ـ

 . تيسري أيضاً 

ويفُجوازُمسحهُ ،وهوُاملنترشُيفُهذاُالزمن ،( )جوازُاملسحُعىلُاجلورب ـ

                                                 
 . 420/  : ذيلُطبقاتُاحلنابلة   ( )

 . 22: ،ُاألشباهُوالنظا آُالبنُنجيم22: األشباهُوالنظا آُللسيوطي  ( 4)

 . 24/  : ،ُاملحآر294/ 4: املغني  ( 2)

 . 294/ 4: املغني  ( 2)

 . 242/  : املغني  (  )
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وإالُلضاقُاألمآُعةىلُالنةا ُبخلعةهُوغسةلُالةآجلنُعنةدُكةلُُ،تيسريُهاهآ

 .ُوضوء

ةل مُللبةا عُُيأخذُ ُوذلكُكأنُُْ،( )املعاطاةصحةُالبيعُبُـ املشةرتيُاملبيةعُوي س 
ُُالثمنُدونُصيغةُ  ُُبعت  ولوالُالقةولُُ،وهذاُمنترشُبكثآةُيفُاألسواقُ،واشرتيت 

خاصةُيفُهذاُالعصُالذيُكثةآتُفيةهُمتطلبةاتُُ،بالصحةُحلصلُمشقةُوحآج

 .ُطآقُالبيعُوالرشاءُوتنوعتُوتعددتُ،النا 

ُ:قالُشيخُاإلسالمُابنُتيميةةُ،(4)دُوالرشوطُالصحةأنُاألصلُيفُالعقوُـ

والُحيآمُفيهاُويبطلُإالُماُوردُُ،إنُاألصلُيفُالعقودُوالرشوطُاجلوازُوالصحة

ةُ،نصةاًُُ،الرشعُبتحآيمةهُوإبطالةه وأصةولُأمحةدُُ،نُيقةولُبةهأوُقياسةًاُعنةدُم 

 .ُ(2)انتهىُ،املنصوصةُعنهُأكثآهاُجيآيُعىلُهذاُالقول

ُاملعتربُيفُالتقاُـ ةويُ ُ،بهبضُيفُاملعامالتُأنُقبضُكلُيشءُبحس  عُفيةهُآج 

ويفُهذاُالعصُتوسعتُاملعةامالتُُ،ويفُهذاُتيسريُكبريُعىلُاألمةُ.(2)إىلُالعآف

ُ.ُويفُهذاُالقولُتيسريُعظيمُيفُهذاُالتعاملُ،التجاريةُوتنوعتُوتعددتُجماالهتا

ُآُ ْعةاألسةامءُتُ ُ:قالُشةيخُاإلسةالمُابةنُتيميةة بالرشةعُهاُتةارةُحةدودُ ُف 

                                                 
ُ.2ُ/2ُ:ُ،ُالفآوع460/ُ :ُ،ُاملحآر2ُ/224:ُرشحُالزركيشُُ(ُ )

ُ.4ُ /4ُ:ُ،ُالقواعدُالبنُرجب24 /49ُ:ُجمموعُفتاوىُابنُتيميةُُُ(4)

ُ.24ُ /49ُ:ُجمموعُفتاوىُابنُتيميةُُُ(2)

ُ.26ُ /6ُ:ُاملغنيُُُ(2)
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31 

وإالُلضاقُاألمآُعةىلُالنةا ُبخلعةهُوغسةلُالةآجلنُعنةدُكةلُُ،تيسريُهاهآ

 .ُوضوء

ةل مُللبةا عُُيأخذُ ُوذلكُكأنُُْ،( )املعاطاةصحةُالبيعُبُـ املشةرتيُاملبيةعُوي س 
ُُالثمنُدونُصيغةُ  ُُبعت  ولوالُالقةولُُ،وهذاُمنترشُبكثآةُيفُاألسواقُ،واشرتيت 

خاصةُيفُهذاُالعصُالذيُكثةآتُفيةهُمتطلبةاتُُ،بالصحةُحلصلُمشقةُوحآج

 .ُطآقُالبيعُوالرشاءُوتنوعتُوتعددتُ،النا 

ُ:قالُشيخُاإلسالمُابنُتيميةةُ،(4)دُوالرشوطُالصحةأنُاألصلُيفُالعقوُـ

والُحيآمُفيهاُويبطلُإالُماُوردُُ،إنُاألصلُيفُالعقودُوالرشوطُاجلوازُوالصحة

ةُ،نصةاًُُ،الرشعُبتحآيمةهُوإبطالةه وأصةولُأمحةدُُ،نُيقةولُبةهأوُقياسةًاُعنةدُم 

 .ُ(2)انتهىُ،املنصوصةُعنهُأكثآهاُجيآيُعىلُهذاُالقول

ُاملعتربُيفُالتقاُـ ةويُ ُ،بهبضُيفُاملعامالتُأنُقبضُكلُيشءُبحس  عُفيةهُآج 

ويفُهذاُالعصُتوسعتُاملعةامالتُُ،ويفُهذاُتيسريُكبريُعىلُاألمةُ.(2)إىلُالعآف

ُ.ُويفُهذاُالقولُتيسريُعظيمُيفُهذاُالتعاملُ،التجاريةُوتنوعتُوتعددتُجماالهتا

ُآُ ْعةاألسةامءُتُ ُ:قالُشةيخُاإلسةالمُابةنُتيميةة بالرشةعُهاُتةارةُحةدودُ ُف 

                                                 
ُ.2ُ/2ُ:ُ،ُالفآوع460/ُ :ُ،ُاملحآر2ُ/224:ُرشحُالزركيشُُ(ُ )

ُ.4ُ /4ُ:ُ،ُالقواعدُالبنُرجب24 /49ُ:ُجمموعُفتاوىُابنُتيميةُُُ(4)

ُ.24ُ /49ُ:ُجمموعُفتاوىُابنُتيميةُُُ(2)

ُ.26ُ /6ُ:ُاملغنيُُُ(2)

35

 فقه اإلمام أحمد

31 

ُكالشةمس ،واحلج ،والصيام ،والزكاة ،كالصالة ُباللغةة  ،والةرب ،والقمةآ ،وتارة

 . ( )انتهى ،والتفآق ،وتارةُبالعآفُكالقبض ،والبحآ

يفُاللغةُ حيث   يكن له حدي  ،هُإىلُعآفُالنا ع  ج  آْ م   فالقبض   :وقال أيضاً 

 . (4)انتهى ،والُيفُالرشع

ويفُهةذاُتضةييقُلةدا آةُ ،(2)الطةالقالُيةنق ُبةهُعةددُ لع فسخ  أن ال   ـ

 . الفآاق

وفيه تضييق أيضًا  ،(2)عدمُوقوعُالطالقُمنُالسكآانُيفُإحدىُالآوايتن ـ

 . لدا آةُالفآاق

ويفُهذاُ ،( )جوازُوقفُاإلنسانُعىلُنفسهُمدةُحياتهُيفُإحدىُالآوايتن ـ

 . توسيعُلدا آةُعملُالربُواإلحسان

 . (6)توريثُذويُاألرحام ـ

 . (4)نُ ُيبلغُمنُولدهبإسالم م   م  ك  الكافآ إذا مات ح  أنُ ـ
                                                 

 . 222/ 49: جمموعُفتاوىُابنُتيمية  (  )

 .  44/ 20: جمموعُفتاوىُابنُتيمية  ( 4)

 . 442/ 0 : املغني   (2)

 . 224/ 0 : املغني  ( 2)

 . 92 / 2: املغني   ( )

 . 24/ 9: املغني   (6)

 . 426/ 4 : املغني   (4)
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 :البعد عن التفريع والتقدير وفرض ما مل يقعـ  4

ينهىُعنُالنظآُيفُكتةبُأهةلُالةآأيُخشةيةُأنُرمحهُاهللُكانُاإلمامُأمحدُ

 ملسو هيلع هللا ىلصيشتغلُأهلُالعلمُبالتفآيعاتُوالالفاتُواالفرتاضاتُعنُسنةُرسةولُاهللُ

 . األصلُيفُاحلكمُعىلُاملسا لُالفقهيةوأقوالُالصحابةُالتيُهيُ

ةُفهو يتمشى مع السنَ  ،وعىل هذا فقد كان املذهب احلنبيل يتتبع الدليل دا امً 

ضُاملسا لُالتيُ ُتقعُملعآفةُوصفهاُثمُاحلكمُعليهاُفةيامُآْ وال يشتغل بف   ،واألثآ

 . وهذاُهوُاملنهجُالذيُسارُعليهُاإلمامُأمحد ،لوُوقعت

إياكُأنُتتكلمُيفُمسةألةُ !ياُأباُاحلسن :الُُّأمحدُبنُحنبلق :قالُامليموين

 . ( )انتهى ،ليسُلكُفيهاُإمام

دعناُمةنُهةذهُ :فقالُله ،وسألهُرجلُعنُمسألة ،ونقلُأبوُداودُعنُأمحد

 . (4)انتهى ،ثةد  املسا ل املحْ 

جةاءُ مةا ن  س  حْ دعنا ليت أّنا ن   :قال ،سئلُعنُمسألة ،سمعتُأمحد :وقالُاألثآم

 . (2)انتهى ،األثآ فيه

كانُأمحدُيكآهُوضعُالكتبُالتيُتشةتملُعةىلُالتفآيةعُ :قالُابنُاجلوزي

 . (2)انتهى ،وحيبُالتمسكُباألثآ ،والآأي

                                                 
 . 424/ 2: ،ُإعالمُاملوقعنُالبنُالقيم 42: املناقبُالبنُاجلوزي  (  )

 . 44/ 4: اآلدابُالرشعيةُالبنُمفلح   (4)

 . املآجعُالسابق  ( 2)

 . 429: املناقب  ( 2)
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 :البعد عن التفريع والتقدير وفرض ما مل يقعـ  4

ينهىُعنُالنظآُيفُكتةبُأهةلُالةآأيُخشةيةُأنُرمحهُاهللُكانُاإلمامُأمحدُ

 ملسو هيلع هللا ىلصيشتغلُأهلُالعلمُبالتفآيعاتُوالالفاتُواالفرتاضاتُعنُسنةُرسةولُاهللُ

 . األصلُيفُاحلكمُعىلُاملسا لُالفقهيةوأقوالُالصحابةُالتيُهيُ

ةُفهو يتمشى مع السنَ  ،وعىل هذا فقد كان املذهب احلنبيل يتتبع الدليل دا امً 

ضُاملسا لُالتيُ ُتقعُملعآفةُوصفهاُثمُاحلكمُعليهاُفةيامُآْ وال يشتغل بف   ،واألثآ

 . وهذاُهوُاملنهجُالذيُسارُعليهُاإلمامُأمحد ،لوُوقعت

إياكُأنُتتكلمُيفُمسةألةُ !ياُأباُاحلسن :الُُّأمحدُبنُحنبلق :قالُامليموين

 . ( )انتهى ،ليسُلكُفيهاُإمام

دعناُمةنُهةذهُ :فقالُله ،وسألهُرجلُعنُمسألة ،ونقلُأبوُداودُعنُأمحد

 . (4)انتهى ،ثةد  املسا ل املحْ 

جةاءُ مةا ن  س  حْ دعنا ليت أّنا ن   :قال ،سئلُعنُمسألة ،سمعتُأمحد :وقالُاألثآم

 . (2)انتهى ،األثآ فيه

كانُأمحدُيكآهُوضعُالكتبُالتيُتشةتملُعةىلُالتفآيةعُ :قالُابنُاجلوزي

 . (2)انتهى ،وحيبُالتمسكُباألثآ ،والآأي

                                                 
 . 424/ 2: ،ُإعالمُاملوقعنُالبنُالقيم 42: املناقبُالبنُاجلوزي  (  )

 . 44/ 4: اآلدابُالرشعيةُالبنُمفلح   (4)

 . املآجعُالسابق  ( 2)

 . 429: املناقب  ( 2)
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ُ،فمنهمُمنُسةدُبةابُاملسةا لُ،والنا ُيفُهذاُاملسلكُعىلُمناهجَُمتلفة

ومنهمُمةنُُ،أوُماُالُيمكنُأنُيقعُ،ومنهمُمنُتوسعُفيهاُحتىُافرتضُماُ ُيقع

حتىُالُيشتغلُأهلُالعلمُبذلكُعنُُ،دونُماُ ُيقعُ،فتحُبابُاملسا لُللواقعات

ُ.ُالسنةُواألثآ

ُ:ُانقسمُالنا ُيفُهذاُالبابُأقساماًُُ:قالُابنُرجب

فقههُوعلمهُبحدودُُنُسدُبابُاملسا لُحتىُقَلُنُأتباعُأهلُاحلديثُمُ فمُ 

ُ.ُوصارُحاملُفقهُغريُفقيهُ،ملسو هيلع هللا ىلصماُأنزلُاهللُعىلُرسولهُ

ماُيقةعُيفُُ،فقهاءُأهلُالآأيُمنُتوسعُيفُتوليدُاملسا لُقبلُوقوعهاُومن

ُ...ُالعادةُمنهاُوماُالُيقع

وأماُفقهاءُأهلُاحلديثُالعاملونُبهُفإنُمعظمُههمُالبحةثُعةنُمعةاينُ

وكالمُالصةحابةُوالتةابعنُمةمُُ،وماُيفّهُمنُالسننُالصحيحةُ،كتابُاهللُ

فيهةاُُثمُالتفقةهُ ُ،صحيحهاُوسقيمهاُفةُ ومعآُ،ملسو هيلع هللا ىلصوعنُسنةُرسولُاهللُُ،بإحسان

ُُ،هامُ وتفهُ  ثمُمعآفةُكالمُالصحابةُوالتابعنُممُبإحسانُُ،عىلُمعانيهاُوالوقوف 

ُ،وأصولُالسةنةُ،ومسا لُاحلاللُواحلآامُ،يفُأنواعُالعلومُمنُالتفسريُواحلديث

ُوهذاُهوُطآيقةُاإلمامُأمحدُومنُوافقهُمنُعلةامءُ،وغريُذلكُ،والزهدُوالآقا ق

ُُ،احلديثُالآبانين ُُويفُمعآفةُهذاُشغل  عنُالتشاغلُبامُأ حدثُمنُالآأيُُشاغل 

ُرُ وُْوإنامُيُ ُ،مماُالُينتفعُبهُوالُيقع ُُث  ُُالتجادل  ُُ،فيهُالصةومات  ُوكثةآةُ ُ،واجلةدال 

ُعةنُيشءُمةنُاملسةا لُاملوَلةُ،القيلُوالقال ئ ل  داتُوكانُاإلمامُأمحدُكثريًاُإذاُس 
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34 

ُ.ُ( )انتهىُ،ثةمنُهذهُاملسا لُاملحدُ ُدعوناُ:التيُالُتقعُيقول

 :اجلمع بني العلم والعملـ  5

تُُْ،باعُلآلثاراالتُ ُشديدُ ُرمحهُاهللُكانُاإلمامُأمحدُ  ُُعُالعلمُ ب ُي  فعةنُأيبُُ،العمل 

ةزوجت ةُاسةتأذنُأمحةدُ ُ:احلسنُابنُاملناديُأنهُقال َّ ُ،بةاعىُطلبةًاُلالتُ هُيفُأنُيت

ُ.ُ(4)ملسو هيلع هللا ىلصاستنانًاُبآسولُاهللُُ،ريُوسامهاُرحيانةفاشرتىُجاريةُبثمنُيسُ،فأذنتُله

ُُ:قالُُّأمحدُ:وذيآَُوقالُامل ُ ُُملسو هيلع هللا ىلصحديثًاُعنُالنبيُُماُكتبت  ُإالُوقدُعملةت 

ةَآُيبُيفُاحلةديثُأنُالنبةيُُ،به ُ،(2)احةتجمُوأعطةىُأبةاُطيبةةُدينةاراًُُملسو هيلع هللا ىلصحتةىُم 

ُ.ُ(2)امُدينارًاُحنُاحتجمتفأعطيتُاحلجَُ

وذيُُمحدُ أُوتلميذُاإلمامُأمحدُأبوُبكآُ  (ُه 44ُت)بنُحممةدُبةنُاحلجةاجُاملةآ 

ُ.ُ( )انتهىُ،باعتُ كانُإمامًاُيفُالسنةُشديدُاالُ:بيقالُعنهُالذه

                                                 
ُ.429ُة422ُُ/ُ :ُه9 2 واحلكمُطُُجامعُالعلومُُ(ُ )

،ُجامعُالعلوم2ُ/424ُ:ُ،ُإعالمُاملوقعن20ة4ُ/46ُُ:ُاآلدابُالرشعية:ُويآاجعُيفُاملوضوع

،ُاملةةدخل229ُ،4ُ/204ُ/ُ :ُاحلةةديثُالتاسةةع،ُالفقةةهُالسةةامي4ُ 4ة422ُُ/ُ :ُواحلكةةم

ُ.ُ 20:ُ،ُاملنهجُالفقهيُالعامُلعلامءُاحلنابلة22 /ُ :ُاملفصل

ُ.449ُ:ُناقباملُُ(4ُ)

هملسو هيلع هللا ىلصُاحةتجمُرسةولُاهللُ:ُ)يفُالصحيحنُعنُابنُعبا ُبلفة ُُُ(2) ُعنةد(ُوأعطةىُاحلجةامُأ ْجةآ 

ُ(.404ُ )،ُوعندُمسلمُبآقمُ(4442)البخاريُبآقمُ

ُ.424ُ:ُاملناقبُُُ(2)

ُ.42ُ /2ُ :ُسريُأعالمُالنبالءُُ(ُ )
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 ،العلمُمنُعلامءُاملذهبُكانواُحيآصةونُعةىلُقةآنُالعلةمُبالعمةل وأهل  

كةانُمةعُ( ه99 تُ)الدينُأبوُاحلسنُعيلُبنُإبآاهيمُبنُنجةاُبةنُنجيةةُ فزين  

مجعةُأقيمتُبعةدُالفةتحُ وتكلم أول   ،ه22 لقد ُعامُصالحُالدينُعندُفتحُا

 . ( )عىلُكآسُالوع 

حرضُفتحُالقد ُ( ه604تُ)وأبوُعمآُحممدُبنُأمحدُبنُحممدُبنُقدامةُ

إالُوحيفظةهُيفُالغالةبُ كةان ال يسةمع دعةاءً  :قةالُالةذهبي ،(4)معُصالحُالدين

 . (2)انتهى ،هوال جهادًا إال وخآج في ...وال حديثًا إال وعمل به ،ويدعوُبه

حرضُفةتحُ( ه640تُ)وأخوهُاملوفقُعبدُاهللُبنُأمحدُبنُحممدُبنُقدامةُ

كةانُيتقةدمُإىلُ :وقةال ،ووصةفهُالبهةاءُبالشةجاعة ،(2)القد ُمعُصالحُالدين

 . ( )انتهى ،وكان ي آامي العدو ،وجآحُيفُكفه ،العدو

( ه649تُ)وأبوُموسىُعبدُاهللُبنُعبدُالغنيُبنُعبدُالواحةدُاملقةدسُ

 . (6)حرضُللغزاةُبثغآُدمياط

                                                 
ُاألنةسُاجلليةل 2 / 4: ،ُذيلُطبقاتُاحلنابلةة49صُه22ُ تاريخُاإلسالمُحوادثُ   ( ) ةُ 224 / : ،

2 0 . 

 . 6 / 4: ذيلُطبقاتُاحلنابلة   (4)

 . 6/ 44: سريُأعالمُالنبالء   (2)

 . 6 / 4: ذيلُطبقاتُاحلنابلة   (2)

 .  4 / 44: سريُأعالمُالنبالء   ( )

 . 26 / 4: ذيلُطبقاتُاحلنابلة   (6)
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قةالُعنةهُ( ه622تُ)واحلاف ُضياءُالدينُحممدُبنُعبدُالواحدُاملقدسُ

 . ( )كان جماهدًا يف سبيل اهلل :ابنُالنجار

الآمحنُبنُأيبُعمآُحممدُبنُأمحدُبةنُحممةدُ وشمس الدين أبو الفآج عبد  

 . (4)حرضُالفتوحات :قالُعنهُالذهبي( ه624تُ)بنُقدامةُا

الدينُأبوُالعبا ُأمحدُبنُعبدُالآمحنُبنُأيبُعمآُحممدُبنُأمحدُبنُ ونجم

 ،وحرضةُالغةزوات ،ولةبسُالسةالح ،ركبُاليةل( ه629تُ)حممدُبنُقدامةُ

 . (2)وشهدُفتحُطآابلسُمعُالسلطانُامللكُاملنصور

( ه690 ت)وفخآُالدينُعيلُبنُأمحدُبنُعبدُالواحدُاملقةدسُبةنُالبخةاريُ

 . (2)لكُالنااحدثُبالغزواتُأيامُامل

دُالواحةدُبةنُالكةاملُةوضياءُالدينُحممدُبنُأمحدُبنُعبدُالآحيمُبنُعبة

 . ( )كانُحيرضُالغزوات ،(ه2 4تُ)

وأمةاُ :قةالواُعنةه( ه442تُ)وأبوُالعبا ُأمحدُبنُعبدُاحلليمُبنُتيميةةُ

ولقةدُأقامةهُاهللُيفُ ،وببعضهاُيتشبهُأكابآُاألبطال ،رضبُاألمثالشجاعته فبها ت  

                                                 
 . 424/ 4: ذيلُطبقاتُاحلنابلة  (  )

 .  20/ 4: ،ُذيلُطبقاتُاحلنابلة02 صُه690ُةُ  62مُوفياتُتاريخُاإلسال  ( 4)

 . 244/ 4: ،ُذيلُطبقاتُاحلنابلة2 2صُه690ُةُ  62تاريخُاإلسالمُوفياتُ   (2)

 . 244/ 4: ذيلُطبقاتُاحلنابلة   (2)

 . 92 / 2: الدررُالكامنة  (  )
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 . 424/ 4: ذيلُطبقاتُاحلنابلة  (  )
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ى أعباء األمآ بنفسه نوبة  . ( )غازان واْلت ق 

وحماربةةُ ،واألمةآُبةاملعآوفُوالنهةيُعةنُاملنكةآ ،أماُيفُجمالُاالحتساب

 :ففةيُمبحةث ،والتقآبُإىلُاهللُيفُأعةاملُالطاعةاتُوعمةلُالصةاحلات ،البدع

 . احلنابلةُواألمآُباملعآوفُوالنهيُعنُاملنكآ

وشـد  التمسـ   ،بـة البـدعوحمار ،األمر باملعروف والنهي عن املنكـرـ  6

 :باع مذهب السلفبالسنة وات  

بُأروعُاألمثلةُيفُمتيز احلنابلة هبذه األمور منذ عهد اإلمام أمحد الذي رض  

 . (4)وحماربةُالبدعة ،باعُالسنةوات   ،والصربُوالثبات ،الورعُوالزهد

مُقةدُعند إلقاء نظآة عىل تآاجم علامء احلنابلة يظهآ لنا أن عددًا كبريًا مةنه

صف بأنه صاحب سنَ   ،للسةنة واملآاد ما يتضةمنه ذلةك الوصةف مةن اتبةاع   ،ةو 

فكانُمؤالءُالعلةامءُنصةيبُ ،وعربُالعصورُههآُكثريُمنُالبدع ،للبدعة وحماربة  

 ،بخلةقُالقةآنن القول   :ومنُأعظمُماُههآ ،والقضاءُعليها ،منُالتصديُواملحاربةُما

 ،الثبةاتُوالصةرب لذيُرضبُأروعُاألمثلةُيفوقدُتصدىُمذهُالبدعةُإمامُاملذهبُا

وقدُكانُملنُجاءُبعدهُمنُ ،وبقيُيفُاملحنةُسنواتُحتىُههآُاحلقُوزهقُالباطل

 . علامءُاملذهبُأثآُيفُحماربةُالبدعُعىلُمآُالعصورُوحتىُالعصُاحلارض

                                                 
 .  46: ،ُويآاجعُذيلُتاريخُاإلسالم 29/ 4: ذيلُطبقاتُاحلنابلة  (  )

، فقد عقدت  املبحث السةاد  عةن احلنابلةة واألمةآ  4 /  : احلنابلة خالل ثالثة عرش قآناً    (4)

 . باملعآوف والنهي عن املنكآ ذكآت فيه ما خي  ذلك مفصالً 



42

 حمدفقه اإلمام أ
 

38 

وذي  ( ه 44تُ)فتلميذ اإلمام أمحد أبو بكآ أمحد بن حممد بن احلجاج املآ 

 . ( )يفُالسنة كان إماماً 

كةانُعةىلُ :قالُعنةهُالةذهبي( ه 44تُ)وأبوُداودُسليامنُبنُاألشعثُ

 . (4)وتآكُالوضُيفُمضايقُالكالم ،باعُالسنةمذهب السلف يف ات  

اًم متقنًا ه  كان ف   :قالُعنهُالطيب( ه420تُ)وحممدُبنُإسامعيلُالرتمذيُ

 . (2)مشهورًا بمذهب السنة

كةانُ :قالُعنةهُالطيةب( ه242تُ)نباريُوأبوُبكآُحممدُبنُالقاسمُاأل

 . (2)منُأهلُالسنة

كةانُ :قةالُعنةهُالةذهبي( ه260تُ)يُوأبو بكآ حممد بن احلسن اآلجآ  

 . ( )باعصاحب سنة وات  

صنفُيفُالعقيدةُ( القآنُالآابع)وأبوُبكآُحممدُبنُحممدُبنُمحدانُبنُبطةُ

 . السلفية
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 . ( )كان حسن االعتقاد شديدًا يف السنة :الطيب
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 . 424/ 2: تاريخُبغداد   ( )

 . 4  /  : ذيلُطبقاتُاحلنابلة   (4)
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كةان متمسةكًا بالسةنة ( ه660تُ)نيُع  ْسةوعبد الةآازق بةن رزق اهلل الآَ 

 . ( )يصدعُبالسنةُعندُاملخالفن ،واآلثار

ْلثي وعبدُالآحي كةان عابةدًا ( ه 62تُ)م بن حممد بن أمحد بن فار  الع 

 . (4)شديدًا عىل أهل البدع ،أثآيًا صلبًا يف السنة

وغةريُهةؤالءُ ،وحةاربُالبدعةة ،هذهُأمثلةُملنُصدعُبالسنةُومتسكُهبةا

بالصةفاتُ واالتصةاف   ،كثريونُجيدُذلكُالقارئُعندُالنظآُيفُسريهمُوتآامجهم

كامُكةانُمةمُأثةآُهةاهآُيفُالقضةاءُعةىلُ ،ريُمنُاحلنابلةاملتقدمةُقدُغلبُعىلُكث

احلنابلةُيفُذلةكُ ومصنفات   ،املبتدعاتُواألمورُاملحدثةُاملخالفةُللرشعُاحلنيف

 . (2)وهيُكثرية ،عىلُذلك شاهد  

 :تعدد الرواياتـ  7

يتميزُاملذهبُاحلنبيلُبتعددُالآواياتُوكثآةُاألقوالُيفُاملسألةُالواحدةُمماُ

إذُالُختآجُروايةُيفُاملذهبُعةنُ ؛للمذاهبُاألخآىُمنُغريه آ موافقةً جيعلهُأكث

وهذاُملاُيتمتعُبهُإمامُاملذهبُ ،أنُتكونُهيُاملذهبُيفُاملذاهبُالفقهيةُاألخآى

 . بالكتابُوالسنةُوأقوالُالصحابةُوالتابعن من إملام  

ةُمنُغةريهُبالكتةابُوالسةن كان أعلم   أمحد   :يقولُشيخُاإلسالمُابنُتيمية

                                                 
 .  44/ 4: ذيلُطبقاتُاحلنابلة   ( )

 . 442صُه690ُةُ 620تاريخُاإلسالمُوفياتُ   (4)

 . وهيُمذكورةُومفصلةُيفُمعجمُمصنفاتُاحلنابلة  ( 2)
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ُُ؛وأقوالُالصحابةُوالتابعنُممُبإحسان خيالفُنصةًاُُومذاُالُيكادُيوجدُلهُقول 

والُيوجدُلهُقولُضعيفُيفُالغالبُإالُويفُمذهبهُقولُيوافةقُُ،كامُيوجدُلغريه

ُ.ُ( )انتهىُ،القولُاألقوى

فهةوُُ،إنُلةهُخاصةيتهُ:ويقولُالدكتورُأمحدُبكريُحممودُعنُالفقهُاحلنةبيل

ُ.ُ(4)انتهىُ،اهبُكلهاالفقهُاجلامعُللمذ

ولقدُوسةعُاحلنابلةةُعةىلُأنفسةهمُيفُاختيةارُاألقةوالُكةامُُ:ويقولُأيضاًُ

ُ.ُ(2)انتهىُ،وسعواُعىلُاملسلمنُيفُالعملُالصحيح

بةدليلهاُمةنُُمقآونةُ ُ(2)ومنُثمآاتُفقهُاإلمامُأمحدُأنهُأفتىُبمسا لُكثرية

ُ،ذاُهوُالفقةهُالةدقيقهُ،وفقهُالدليلُ،الكتابُوالسنةُوأقوالُالصحابةُوالتابعن

وعةدمُُ،عىلُفقهُالتعليلُالذيُالُيصارُإليهُإالُعندُعدمُفقةهُالةدليلُمُ وهوُمقدَُ

ُ.ُوليسُكذلكُ،وقدُهنُالبعضُأنُالفقهُهوُفقهُالتعليلُ،قولُاملتقدمن

ُ:ُوهذهُاملسا لُالتيُأفتىُهباُاإلمامُأمحدُقدُرواهاُعنهُتالميذهُوهمُكثآ

وهمُيفُاحللقةُزهةاءُُ،يسمعُشيئًاُمنُالفقهفمنهمُمنُيأخذُعنهُاحلديثُو

ُ.ُمخسةُنالفُتلميذ

                                                 
ُ.4ُ/449ُ:ُجمموعُفتاوىُابنُتيميةُُُ( )

ُ.6ُ  :ُإسهامُيفُتاريخُاملذهبُاحلنبيلُُ(4ُ)

ُ.2ُ :ُسابقاملآجعُالُُ(2ُ)

تقدمتُروايةُعبدُالوهابُبنُعبدُاحلكمُالوراقُأنُاإلمامُأمحدُسئلُعنُسةتنُألةفُمسةألةُُُُ(2)

ُ.6ُ صُ
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ةُ،وإنُ ُيتمةذهبواُبمذهبةهُ،ومنهمُالذينُروواُاحلديثُوالفقةه همُرُ دَُوق 

ُ.ُتلميذاًُُوثامنيةُوسبعنُمئةُ ُبخمسُالعليمي ُ

وذكآهمُُ،ونقلواُعنهُالفقهُومتذهبواُبمذهبهُ،نُروواُعنهُاحلديثومنهمُمُ 

ُ.ُ( )وهمُمئةُوثالثونُتلميذاًُُ،يامل ْآداويُوالعليم

أُاهللُكثريُمنُالتالميذُهيَُُومسا لُاإلمامُأمحدُالتيُأفتىُهباُورواهاُعنهُجمُي

ُ 
بجمعهاُمنُكتبُالةآواةُُالذيُأخذُعىلُنفسهُالعنايةُ ُالفذَُُماُقبلُأنُتضيعُالعا  

وهوُأبةوُبكةآُأمحةدُبةنُحممةدُبةنُهةارونُُ،وسافآُألجلهاُوصنفهاُ،وأفواههم

ُ.ُ(ه  2تُ)لُاَلُال

ُ،افُعنايتةهُإىلُمجةعُعلةومُاإلمةامُأمحةدُبةنُحنبةلُ:قالُابنُاجلوزي

مةنُُمنهاُكتابُاجلةامعُنحةوُ ُ،وصنفهاُكتباًُُ،وكتبهاُعاليةُونازلةُ،وسافآُألجلها

ُ.ُ(4)انتهىُ،و ُيقاربهُأحدُمنُأصحابُأمحدُيفُذلكُ،مئتيُجزء

يثُاقرتنةتُهةذهُاملسةا لُحُ،وقدُكانُمذهُاملسا لُأثآُيفُالفقهُبوجهُعام

عظيمُمةنُُرُ دُْقُ ُدُ قُْومعُفُ ُ،وأقوالُالصحابةُوالتابعنُ،باألدلةُمنُالكتابُوالسنة

إالُأنُهذهُاملسا لُقدُتفآقةتُيفُبطةونُالكتةبُالتةيُُ((اجلامع))لُكتابُالاَلُ

ةتُُ،وكذلكُيفُالكتبُالتيُانفآدتُبتأليفهاُ،الكتابُدُ قُْقبلُفُ ُتضمنتها وقدُمج  ع 

ُ.ُلكثريُمنهاُوطبعقُاوحقُ 

                                                 
ُ.94ُ /4ُ،ُ 4/ُ :ُ،ُاملنهجُاألمحد492ة4ُ/444ُُ :ُاإلنصافُُُ( )

ُ.4ُ  /ُ :ُ،ُويآاجعُتاريخُبغداد2 6:ُمناقبُاإلمامُأمحدُُُ(4)
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 : اُحيرضينُمنُهذهُاملسا لمل   ولتامم الفا دة هذا رسد  

يفُرسةالةُعلميةةُ ق  حمَقة ،مسا لُاإلمامُأمحدُبنُحنبلُروايةُابنهُصةالح ـ

 . ومطبوعُيفُثالثةُجملدات

 ،حمققُيفُرسةالةُعلميةة ،مسا لُاإلمامُأمحدُبنُحنبلُروايةُابنهُعبدُاهلل ـ

 . ومطبوعُيفُثالثةُجملدات

مطبةوعُ ،مسا لُاإلمامُأمحدُبنُحنبلُروايةُإسحاقُبنُإبآاهيمُبنُهان  ـ

 . يفُجملدين

 . مطبوعُيفُجملد ،مسا لُاإلمامُأمحدُبنُحنبلُروايةُأيبُداودُالسجستاين ـ

وقةدُ ،(جامعُالالل)لُمسا ل اإلمام أمحد بن حنبل رواية أيب بكآ الاَل  ـ

 : طبعُمنه

 . أحكامُأهلُاملللُيفُجملدين

 . كتابُالوقوفُيفُجملدين

 . كتابُالرتجلُيفُجملد

 . األمآُباملعآوف

 . أحكامُالنساء

مسا لُاإلمامُأمحدُوإسةحاقُبةنُراهويةهُروايةةُإسةحاقُبةنُمنصةورُ ـ

 . ومطبوعُيفُعرشةُجملدات ،حمققُيفُرسا لُعلمية ،الكوسج
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حمقةقُيفُرسةالةُ ،مسا لُاإلمامُأمحدُبنُحنبةلُروايةةُحةآبُالكآمةاين ـ

 . ميةُومطبوعُيفُجملدينعل

حمققُيفُأربعُرسةا لُ ،مسا لُاإلمامُأمحدُبنُحنبلُروايةُأيبُبكآُاألثآم ـ

 . علمية

حمقةقُيفُسةبعُ ،اينك  ْشةمسا ل اإلمام أمحد بن حنبل رواية أيب طالةب امل   ـ

 . رسا لُعلمية

 ،قُيفُرسالةُعلميةةحمقَ  ،اُالشاميمسا ل اإلمام أمحد بن حنبل رواية مهنَ  ـ

 . طبوعُيفُجملدينوم

حمقةقُيفُرسةالةُ ،مسا لُاإلمامُأمحدُبنُحنبلُروايةُعبدُامللكُامليمةوين ـ

 . علمية

حمقةقُيفُرسةا لُ ،آوذيمسا ل اإلمام أمحد بن حنبل روايةة أيب بكةآ املَة ـ

 . علمية

حمقةقُيفُرسةالةُ ،مسا لُاإلمامُأمحدُبنُحنبلُروايةُحنبلُبةنُإسةحاق ـ

 . علمية

 ،دُبنُحنبلُوإسحاقُبنُراهويهُروايةُحآبُالكآماينمسا لُاإلمامُأمح ـ

 . مطبوعُيفُجملد

 . حمققُيفُرسالتن ،مسا لُاإلمامُأمحدُاملنصوصةُيفُطبقاتُاحلنابلة ـ

 . حمققُيفُرسالةُعلمية ،مسا لُاإلمامُأمحدُالتيُرواهاُاجلامعة ـ



 حمدفقه اإلمام أ
 

44 

حمقةقُيفُرسةالةُ ،مسا لُاإلمامُأمحدُبنُحنبةلُروايةةُحةآبُالكآمةاين ـ

 . ميةُومطبوعُيفُجملدينعل

حمققُيفُأربعُرسةا لُ ،مسا لُاإلمامُأمحدُبنُحنبلُروايةُأيبُبكآُاألثآم ـ

 . علمية

حمقةقُيفُسةبعُ ،اينك  ْشةمسا ل اإلمام أمحد بن حنبل رواية أيب طالةب امل   ـ

 . رسا لُعلمية

 ،قُيفُرسالةُعلميةةحمقَ  ،اُالشاميمسا ل اإلمام أمحد بن حنبل رواية مهنَ  ـ

 . طبوعُيفُجملدينوم

حمقةقُيفُرسةالةُ ،مسا لُاإلمامُأمحدُبنُحنبلُروايةُعبدُامللكُامليمةوين ـ

 . علمية

حمقةقُيفُرسةا لُ ،آوذيمسا ل اإلمام أمحد بن حنبل روايةة أيب بكةآ املَة ـ

 . علمية

حمقةقُيفُرسةالةُ ،مسا لُاإلمامُأمحدُبنُحنبلُروايةُحنبلُبةنُإسةحاق ـ

 . علمية

 ،دُبنُحنبلُوإسحاقُبنُراهويهُروايةُحآبُالكآماينمسا لُاإلمامُأمح ـ

 . مطبوعُيفُجملد

 . حمققُيفُرسالتن ،مسا لُاإلمامُأمحدُاملنصوصةُيفُطبقاتُاحلنابلة ـ

 . حمققُيفُرسالةُعلمية ،مسا لُاإلمامُأمحدُالتيُرواهاُاجلامعة ـ

49

 فقه اإلمام أحمد

45 

 . مطبوع ،مسا لُاإلمامُأمحدُروايةُأيبُالقاسمُالبغوي ـ

حمقةقُيفُرسةالةُ ،لفقهيةُالتيُ ُخيتلفُفيهةاُقةولُاإلمةامُأمحةداملسا لُا ـ

 . علمية

 . مطبوع ،املسا لُالتيُحلفُعليهاُاإلمامُأمحدُالبنُأيبُيعىلُالشهيد ـ

 . حمققُيفُرسالةُعلمية ،املسا لُالتيُتوقفُفيهاُاإلمامُأمحد ـ

ت وية)مةدُبةنُأيبُعبةدُاهللُاممةداينُمجعُحم ،مسا لُاإلمامُأمحد ـ قةالُ( هم 

 . سبعن جزءاً  :الالل

 ،الكثةآة ملسا ل اإلمام أمحد بن حنبل   تصةل مسةا لهم حةدَ  وهناك رواة  

 : وهم

 . (ه9 4تُ)جاينُز  وْ إبآاهيم بن يعقوب اجل  

وقدُمجعتُودرستُ ،(ه420تُ)جيُنْ ال  إسامعيل بن سعيد الكسا ي الَش 

 . يفُجامعةُاإلمامُيفُرسالةُعلمية

 . (ه 46تُ)يسابوريُإبآاهيمُبنُهان ُالن

 . (ه 42تُ)إبآاهيمُبنُإسحاقُاحلآيبُ

 . (ه424تُ)جعفآُبنُحممدُالنسا يُ

 . (ه462تُ)احلسنُبنُثوابُالتغلبيُ

 . (ه442تُ)حممدُبنُاحلكمُأبوُبكآُاألحولُ

 . (ه422تُ)لُهارون بن عبد اهلل احلاَم 
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 . (ه444تُ)تانُخْ يعقوب بن إسحاق بن ب  

 . (ه422تُ)برشُبنُموسىُبنُصالحُ

 . (القآنُالثالث)أمحدُبنُحممدُالصا غُأبوُاحلارثُ

 . (القآنُالثالث)بكآُبنُحممدُالنسا يُ

 . (القآنُالثالث)احلسنُبنُزيادُ

 . (القآنُالثالث)سنديُالواتيميُ

 . (القآنُالثالث)انُالفضل بن زياد القطَ 

 . (القآنُالثالث)ىُبنُجامعُاألنباريُمثنَ 

 . (القآنُالثالث)الُحممد بن حييى الكحَ 

 . (القآنُالثالث)حييىُبنُيزدادُالوراقُأبوُالصقآُ

وتقدم أن امل ْآداوي والعليمي ذكآا أصةحاب املسةا ل عةن  ،وغريهمُكثري

 . وهم مئة وثالثون نفساً  ،اإلمامُأمحدُممنُمتذهبُبمذهبه

 ورووهةا كتابةةً  ،مهممةنُالتالميةذُالةذينُنقلةواُفتةاوىُإمةا ر  دْ وهذا الق  

وهذاُ ُيتيُّلغريُاإلمةامُأمحةدُ ،ونازلة ثم تيّ ذلك ملن مجعها عاليةً  ،ومشافهةً 

 ،فعلمُاهللُحسنُنيتهُوقصدهُيفُهنيهُعنُكتابةُإجاباتةهُوفتةاواه ،منُكبارُالفقهاء

 َّ  . الكبري ر  دْ  اهلل ما من يكتب منها هذا الق  فصار أن ي

 ،كانُأمحدُشديدُالكآاهةُلتصةنيفُالكتةب :يقولُشمسُالدينُابنُالقيم
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فعلةمُاهللُُ،ويشتدُعليهُجةداًُُ،ويكآهُأنُي كتبُكالمهُ،وكانُحيبُجتآيدُاحلديث

تبُمنُكالمهُوفتاواهُأكثةآُمةنُثالثةنُسةفآاًُُ،نيتهُوقصدهُنُ ْسُح ُ ةَنُاهللُُ،فك  وم 

ُ،يُالصةحابةلُفتاويةهُوفتةاونُتأمَُومُ ُ...ناُمنهاُإالُالقليلتُْفُ فلمُيُ ُ،عليناُبأكثآها

ُ،ورأىُاجلميعُكأهناُختآجُمنُمشكاةُواحدةُ،رأىُمطابقةُكلُمنهامُعىلُاألخآى

ُ.ُ( )انتهىُ،حتىُإنُالصحابةُإذاُاختلفواُعىلُقولنُجاءُعنهُيفُاملسألةُروايتان

ُ

                                                 
ُ.42ُ/ُ :ُإعالمُاملوقعنُُُ( )
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 نشأ  املذهب

ُ،نشأُاملذهبُاحلنبيلُيفُمآحلةُالتأسيسُيفُبغةدادُعاصةمةُالعلةمُننةذاك

يفُوقةتُاالزدهةارُُفكانتُهذهُالنشةأةُقويةةًُُ،لمُوالعلامءفنشأُيفُقلبُجممعُالع

ُ.ُوالنضج

وكانُشديدُالتمسكُُ،وقدُكانُلإلمامُأمحدُكثريُمنُالتالميذُيأخذونُعنه

وكةانُينهةىُتالميةذهُعةنُكتابةةُُ،فهوُمنُكبارُاملحدثنُ،بالسنةُوعلمُاحلديث

ْسألُعنها هُمةنُحيفة ُعنةهُهةذهُلكنُاهللُهَيةأُلةُ،فتاواهُيفُاملسا لُالفقهيةُالتيُي 

قيُ ُ،املسا لُواإلجاباتُعليها َمُي  حتىُقَيضُاهللُمنُُ،دهاُأوُيآوهياُملنُبعدهومنُث 

فيجمعهةاُمةنُأفةواهُُ،ويطوفُاآلفةاقُمةذاُالغةآضُ،جيمعُشتاتُهذهُاملسا ل

ُ،(ه  2تُ)لُوهوُأبوُبكةآُالةاَلُُ،دينُماومنُأوراقُالكاتبنُواملقيُ ُ،الآجال

وهةذهُاملسةا لُكانةتُاألسةا ُُ،(اجلامعُملسةا لُاإلمةامُأمحةد)وذلكُيفُكتابهُ

واملصدرُملنُجاءُبعدُاإلمامُحيةثُجةاءُدورُالتأصةيلُوالتقعيةدُألصةولُهةذاُ

ُ.ُاملذهب

ُ ُآُْالكُ ُويفُبغدادُكانُأبآزُمشايخُوأقآانُاإلمامُأمحةدُأمثةالُمعةآوف  ُخةي 

ُبنُساَلُُعبيدُ ُوأيبُ،(ه400تُ) ُبنُمُ ُ،(ه442تُ)مُالقاسم ُ،(ه422ُت)ُنُ عةوحييى

ُ.ُوغريهمُ،(ه422تُ)وإسحاقُبنُراهويهُُ،(ه422تُ)ينيُدُ بنُامل ُُوعيلُ 

ث آ بلُكثريُمةنهمُخةارجُُ،وهمُمنُبغدادُومنُغريهاُ،أماُتالميذُاإلمامُفك 

ُ.ُوقدُكانُذلكُمنُأسبابُانتشارُاملذهبُخارجُالعآاقُ،العآاق
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 ،(ه422 ت)دُبنُمنيعُوأمح ،(ه422تُ) ل  احلاَم  ومن أقدمهم يف العآاق هارون  

وأبوُ ،(ه6 4فورانُتُ)وعبدُاهللُبنُمهاجآُ ،(ه  4تُ)وإسحاقُبنُمنصورُ

 ،(ه466تُ)صةالحُ ،وأبناءُاإلمامُأمحد ،(ه460تُ)بكآُأمحدُبنُحممدُاألثآمُ

وأبوُبكآُأمحدُبنُحممدُ ،(ه442تُ)وحنبلُبنُإسحاقُ ،(ه490تُ)وعبدُاهللُ

ونخآهم موتةًا  ،(ه 42تُ)سحاقُاحلآيبُوإبآاهيمُبنُإ،ُ(ه 44تُ)وذيُاملآ  

 . (ه4 2تُ)أبوُالقاسمُعبدُاهللُبنُحممدُالبغويُ

 ،(ه  2 ت)لُثم جاء دور من أخذ عمن أخذ عن اإلمام أمحد كأيب بكآ الاَل 

 ،(ه222تُ)قةيُآ  وعمآ بةن احلسةن ال   ،الذيُمجعُمسا لُاإلمامُمنُأصحابه

وأيبُبكآُ ،(ه226تُ)بنُاملناديُوأيبُاحلسنُأمحدُبنُجعفآُ ،صاحبُاملختص

والطبقاتُ ،صاحبُناسخُالقآننُومنسوخه ،(ه222تُ)ادُأمحد بن سلامن النجَ 

غةالمُالةاللُ ،(ه262تُ)والفقيهُأيبُبكآُعبةدُالعزيةزُبةنُجعفةآُ ،واملواع 

وزادُ ،جةزء 00 مةنُأههةاُالشةايفُنحةوُ ،صاحبُاملؤلفةاتُيفُالفقةهُوغةريه

واختياراتةهُالتةيُ ،والسةنة ،والتنبةه ،والقةولن ،والالفُمعُالشةافعي ،املسافآ

وأيبُاحلسةنُعبةدُالعزيةزُبةنُ ،اللوالتي خالف فيهةا الَة ،قيآ  ال  خالفُفيهاُ

صةةاحبُاملصةةنفاتُيفُاألصةةولُوالفةةآوعُ ،(ه 24تُ)احلةةارثُالتميمةةيُ

 . وغريهم ،والفآا ض

بةنُحامةدُ ثم يف املآحلة التالية كان من أبآز علامء احلنابلة يف بغداد احلسن  

وابنُأيبُموسىُ ،الذي أّلف هتذيب األجوبة يف أصول اإلمام أمحد ،(ه202تُ)
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ورشحَُمتصةُ ،صاحبُاإلرشادُيفُالفقةه ،(ه242تُ)حممدُبنُأمحدُاماشميُ

شةيخُ ،(ه2 2تُ)اءُأبةوُيعةىلُوالقايض حممد بن احلسن الفآَ  ،وغريها الآقي

واجلامعُوغريهةاُتفةوقُ ،وجهنوالآوايتنُوال ،املذهبُصاحبُالتعليقُالكبري

 . مؤلفاً  60

والقآنُالساد ُكانُيفُبغدادُأبوُالطابُحمفوظُ ويفُنخآُالقآنُالامس

 ،والتمهيةةد ،والتهةةذيب ،واالنتصةةار ،صةةاحبُامدايةةة( ه0  تُ)بةةنُأمحةةدُا

وأبةوُالوفةاءُ ،وغريهاُيفُالفقهُواألصةول ،والعباداتُالمس ،ورؤو ُاملسا ل

   :قالُالةذهبي ،الفنون  صاحب  من أذكياء العا    يعد   (ه2  تُ)عيلُبنُعقيلُ

والواضحُيفُأصةولُ ،وعمدةُاألدلة ،الفصول وكتاب ،يفُالدنياُأكربُمنه ي صنَف

وأبوُاحلسنُحممدُبةنُالقةايضُأيبُيعةىلُ ،وغريها ،قيآ  ال  ورشحَُمتصُ ،الفقه

 ،واملفةةآدات ،ورؤو ُاملسةةا ل ،صةةاحبُاملجمةةوعُيفُالفةةآوع ،(ه46 تُ)

 ،(ه44 تُ)وأبوُخازمُحممدُبنُالقةايضُأيبُيعةىلُ ،والطبقاتُوغريها ،والتامم

وأبةوُ ،ورشحَُمتصةُالآقةي ،ورؤو ُاملسةا ل ،صاحبُالتبصةُيفُالةالف

 ،صةةاحبُاإلقنةةاعُيفُالفقةةه ،(ه44 تُ)احلسةةنُعةةيلُبةةنُعبيةةدُاهللُالزاغةةوينُ

والتلخةي ُ ، لوعوي ُاملسا ،واملفآدات ،والالفُالكبري ،والواضحُيفُالفقه

 ،وغآرُالبيانُيفُأصولُالفقةهُوغريهةا ،واإليضاحُيفُأصولُالدين ،يفُالفآا ض

 ،عنُمعةاينُالصةحاحُوغةريه صاحبُاإلفصاح ،(ه60 تُ)والوزيآُبنُهبريةُ

صاحبُاملؤلفاتُالكثريةُتزيدُعنُألفُعنوانُذكآهُ ،(ه94 تُ)وابنُاجلوزيُ
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ثةمُتتةابعُاحلنابلةةُالعآاقيةونُيفُُ،ابنُتيميةُفيامُحكاهُعنُابنُرجبُيفُالطبقات

ُ.ُبغداد

ُةةوكانُاحلنابلةُق جةةنُسكفمنهمُمُ ُ،دادةبغُدُانترشواُيفُحمال  ُنُبابُاأل ز 

كانُهباُأكثآُمنُأربعةُنالفُُ:قيلُ،حملةُكبريةُببغدادُ:قالُالسمعاينةُُبالتحآيكةُ

ُلُ وكُ،ادُوالصاحلنةةُكثريةُمنُالعلامءُوالزهَُةةوكانُفيهاُمجاعُ،طاحون إالُةُهةم

ُ.ُ( )انتهىُ،عىلُمذهبُأمحدُةُماُشاءُاهلل

وقةدُتفةآقُُ،وباقيُمدنُالعآاقُأنُاملذهبُقدُانترشُيفُبغدادُ:والالصة

ُ.ُوكانُكبارُعلامءُاملذهبُيفُبغدادُ،احلنابلةُيفُهذهُاملدنُوانترشُعنهمُاملذهب

الغلبةةُُ:عةنُاملةذهبُيفُبغةداد(ُه290تُ)يقولُحممدُبنُأمحدُاملقدسُ

ُ.ُ(4)بغدادُللحنابلةب

ُ.ُ(2)انتهىُ،وفيهُحنابلةُ...ومجاعةُةُ ومذاهبهمُسنَُُ:ثمُقال

رمحةهُاهللُوأماُمةذهبُأمحةدُبةنُحنبةلُُ:(ه449تُ)ويقولُابنُفآحونُ

ُ.ُ(2)انتهىُ،ثمُانترشُبكثريُمنُبالدُالشامُوغريهاُ،فظهآُببغداد

اقُوأكثةآهمُبالشةامُوالعةآُ:عنُاحلنابلة(ُه202تُ)ويقولُابنُخلدونُ

                                                 
ُ.44ُ /ُ :ُاألنسابُُُ( )

ُ.4ُ  :ُأحسنُالتقاسيمُيفُمعآفةُاألقاليمُُُ(4)

ُ.46ُ :ُاملآجعُالسابقُُُ(2)

ُ.2ُ :ُالديباجُاملذهبُُُ(2)
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ُ.ُ( )انتهىُ،وروايةُللحديثُ،وهمُأكثآُالنا ُحفظًاُللسنةُ،يفُبغدادُونواحيها

ُ،القادرُمنهاُمدرسةُالشيخُعبدُ،(4)وقدُأنشأُاحلنابلةُيفُبغدادُعددًاُمنُاملدار 

ثمُعمآهاُالشيخُعبدُالقادرُُ،(ه2  تُ)ميُآُ خُ بناهاُأبوُسعدُاملباركُبنُعيلُامل ُ

ُ.ُ(ه 6 تُ)اجلييلُ

ببةابُالبصةةُ(ُه60 تُ)رسةُالوزيآُابنُهبريةُحييىُبنُحممدُومنهاُمد

ُ.ُببغداد

بناهاُعبدُالآمحنُبنُعةيلُبةنُاجلةوزيُُ،ومنهاُمدرسةُابنُاجلوزيُببغداد

ُ.ُ(ه94 تُ)احلاف ُ

ُفُْن ُوقفُاجلهةُالصاحلةُبُ ُ،ومنهاُاملدرسةُالشاطئيةُببغداد اُبنةتُعبةدُاهللُش 

ُ.ُ(ه92 تُ)

ارُالالفةةُببغةدادُبناهةاُجماهةدُالةدينُأيبةكُومنهاُاملدرسةُاملجاهديةُبد

ُ.ُ(ه624)واكتملُبناؤهاُسنةُ(ُه6 6تُ)الدويدارُالصغريُ

إىلُوجةودُ(ُه290ةُُ 22)وقدُأشارُاملقدسُالذيُعاشُيفُالقآنُالآابعُ

ُ،وذكآُأنُيفُإقليمُالآحةابُأهةلُاحلةديثُحنابلةةُ،حنابلةُشاملُورشقُالعآاق

ُ.ُ(2)بةوأنُيفُإقليمُالآيُحنابلةُممُجل
                                                 

ُ.222ُ:ُاملقدمةُُُ( )

تمُتفصيلُالكالمُعنُهذهُاملدار ُيفُاملبحثُالسابع،ُالاصُباملدار ُعندُاحلنابلةُمنُكتابُُُُ(4)

ُ.ُوماُبعدها0ُ 4/ُ :ُقآناًُُاحلنابلةُخاللُثالثةُعرش

ُ.ُ 424ُ،49:ُأحسنُالتقاسيمُُُ(2)
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ُ.222ُ:ُاملقدمةُُُ( )

تمُتفصيلُالكالمُعنُهذهُاملدار ُيفُاملبحثُالسابع،ُالاصُباملدار ُعندُاحلنابلةُمنُكتابُُُُ(4)
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ُ.ُ 424ُ،49:ُأحسنُالتقاسيمُُُ(2)
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 احلنابلة يف الشام

تعتربُدمشقُمآكزُالعلةمُوالعلةامءُمنةذُوصةلُإليهةاُالصةحابةُيفُالفةتحُ

وقدُكانُفيهاُمنُتالميذُاإلمامُأمحدُأمثةالُإبةآاهيمُبةنُيعقةوبُ ،اإلسالميُما

 ،وكةانُأمحةدُيكاتبةه ،تفقهُباإلمةامُأمحةد ،نزيلُدمشق ،(ه9 4تُ)اجلوزجاينُ

ْرعة عبد الةآمحن بةن  ،(ه462تُ)شعآيُومعاويةُبنُصالحُاأل ،ويكآمه وأبو ز 

ومنُتالميذُاإلمامُأمحدُمنُ ،وغريهم ،روىُعنُاإلمامُأمحد( ه 42تُ)عمآوُ

 . (ه 42تُ)ماتُبدمشقُكأمحدُبنُأامُبنُخزيمةُالبصيُ

قي عمآ بن احلسن  آ  ( ه222 ت)ومن أقدم الوفيات لفقهاء احلنابلة بدمشق ال 

 . ( )شقفقدُماتُبدم ،صاحبُاملختص

ويفُدمشةقُ ومن العلامء الذين كان مم أثآ يف نرش املذهب يف الشةام عامةةً 

 ،ثةمُاملقةدس ،أبوُالفآجُعبدُالواحدُبنُحممدُبنُعيلُبنُأمحدُالشريازي خاصةً 

 ،صةاحبُاملةبهج ،(ه226تُ)شيخُالشةامُيفُوقتةهُ ،الزاهد ،الفقيه ،الدمشقي

وَمتصةُاحلةدودُيفُ ،لُالةدينوالتبصةةُيفُأصةو ،كالهاُيفُالفقةه ،واإليضاح

 . (ابنُاحلنبيل) ةوتعآفُذريتهُفيامُبعدُب ،وغريها ،أصولُالفقه

وحصةةلُلةةهُاألصةةحابُ ،سةةافآُإىلُالآحبةةةُوالشةةام :قةةالُابةةنُأيبُيعةةىل
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 . ( )انتهى ،األشاعآة

 ،فنرشُمذهبُاإلمامُأمحدُفيامُحوله ،سكنُبيتُاملقد  :وقالُابنُرجب

 . (4)انتهى ،وختَآج به األصحاب ،فنرشُاملذهب ،ثمُأقامُبدمشق

وتولةواُ ،فقدُجعةلُاهللُفةيهمُبآكةة ،وبيتُابنُاحلنبيلُيفُالشامُمنُذريته

 . املدار ُوالتدريسُيفُدمشقُأزمنةُمتتابعة

 ،(ه26  ت)دُابُبةنُعبةدُالواحةثم جاء بعده ابنه رشف اإلسالم عبد الوهَ 

 ،والتفسةري ،ودّر  الفقةه ،وأفتةى ،ونةاهآ ،وبآع ،تفقه ،املفّ ،الواع  ،الفقيه

وبنةىُبدمشةقُمدرسةةُداخةلُبةابُالفةآاديسُ ،وصنف ،وتتلمذُعليهُكثريون

 . توىلُعليهاُكثريُمنُذريتهُفيامُبعد( احلنبلية) ت ْعآف بة

شةهآُ ففةي ،ويفُوسطُالقآنُالساد ُكانتُهجةآةُاملقادسةةُإىلُدمشةق

هاجآُإىلُدمشقُبسببُجورُاإلفةآنجُيفُبيةتُاملقةد ُ (ه   )منُسنةُ رجب  

 : وماُجاورهُكلُمن

 . (ه2  والدُاملوفقُتُ)أمحدُبنُحممدُبنُقدامةُبنُمقدامُبنُنصُ

الفقيهُأخةوُمةآيمُزوجةةُ)حممدُبنُأيبُبكآُبنُعبدُاهللُبنُسعدُبنُمفلحُ

 . (املوفق

 . (حلاف ُعبدُالغنيوالدُا)عبدُالواحدُبنُعيلُبنُرسورُ
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 . ( )(والدُالضياءُحممدُاحلاف )عبدُالواحدُبنُأمحدُبنُعبدُالآمحنُالسعديُ

ثمُكتبُوالدُاملوفقُبنُقدامةُإىلُابنهُأيبُعمآُحممةدُيةأمآهمُبالسةفآُمةنُ

فخآجةواُعةىلُ ،وأنُالُيبقواُحتتُأيةديُاإلفةآنج ،مّجاعيل وما حوما إىل دمشق

ومةنُ ،وإخوانه ،(ه604تُ)نُأمحدُبنُقدامةُوممنُخآجُأبوُعمآُحممدُب ،خفية

ُبنُأمحد ُاهلل ُاملغني ،املوفق ،أبآزهمُعبد ُالدينُ ،مؤلف  :السالم بنُعبدالذيُقالُعنهُعز

ومةن مصةنفاته أيضةًا يف  ،ماُطابتُنفسُبالفتياُحتىُصارُعنديُنسةخةُاملغنةي

مخسةنُ وتزيدُمصنفاتهُعةن ،وغريها ،والعمدة ،وامادي ،واملقنع ،الكايف :الفقه

 . وهاجآُمعهمُكثريُمنُنلُابنُقدامة ،كتاباً 

ونلُ ،ونلُرسور ،ثةةمُتوالةةتُهجةةآةُاملقادسةةةُإىلُدمشةةقُمةةنُنلُقدامةةة

واجتمعةواُيفُدمشةقُيفُمسةجدُأيبُ ،ونلُابنُسعدُبنُمفلحُوغريهم ،السعدي

ثةمُانتقلةواُإىلُسةفحُجبةلُ ،داخلُدمشق( ه220تُ)صالحُمفلحُبنُعبدُاهللُ

وبنواُفيهُديآُاحلنابلةُالذيُاتسةعُ ،املرشفُعىلُمدينةُدمشقوهوُاجلبلُ ،قاسيون

 . التيُأصبحتُمدينةُذاتُأسواق( الصاحلية) فيامُبعدُوصارُيسمىُبة

عنُالصاحليةُوقةدُزارهةاُ( ه449تُ)يقولُابنُبطوطةُحممدُبنُعبدُاهللُ

 ،وفيهةاُمسةجدُجةامع ،هيُمدينةُعظيمةُماُسوقُالُنظةريُحلسةنه :ه446سنةُ

 . (4)انتهى ،وأهلُالصاحليةُكلهمُعىلُمذهبُاإلمامُأمحدُبنُحنبل ،ومارستان

                                                 
 . 62/  : القال دُاجلوهآية   ( )

 . 2 /  : رحلةُبنُبطوطة  ( 4)
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ُ،وماُذكآهُمنُأهنمُعىلُمذهبُاإلمامُأمحدُيفُزمنهُوحسةبُمبلةغُعلمةه

ُ.ُلكنهاُقدُسكنهاُعندُاتساعهاُوازدهارهاُبعضُالشافعيةُواحلنفية

وقدُامتدتُنثارُاحلنابلةُإىلُداخلُدمشقُفصارُممُحمآابُيفُجامعُدمشقُ

ْوما)ومنُأعاملُدمشقُُ،ميعآفُهب اختصةتُُ،بضمُالدالُ:قالُالكاملُالغزي(ُد 

وامتةدتُنثةارهمُإىلُُ،( )انتهةىُ،منُدونُسا آُالقآىُبكونُمجيعُأهلهةاُحنابلةة

ُ،ومحةاةُ،وحلةبُ،وباقيُمدنُالشامُكحم ُ،قآونُطويلةُيفُالصاحليةُودمشق

ُ،والقةد ُ،ل سونةابُ ُ،بلُإىلُخارجُالشامُإىلُديةارهمُيفُمّجاعيةلُ،وشاملُالشام

ُ،ثةمُإىلُاجلزيةآةُالعآبيةةُ،وبغةدادُ،وإربةلُ،وحةآانُ،واإلسكندريةُ،وإىلُمص

ُ.ُوغريها

ُ:ُويفُدمشقُوالصاحليةُأنشأُاحلنابلةُعددًاُمنُاملدار 

منهاُاملدرسةُاحلنبليةُاملتقدمةُالتيُأنشأهاُعبدُالوهابُبنُعبدُالواحدُبةنُ

ُ.ُ(ه26 تُ)احلنبيلُ

ُقُْوُ ُومنهاُاملدرسةُاملسامرية ُّ ُمسامرُ ُف  ُ.ُ(ه26 تُ)احلوراينُُامال

ُ.ُ(ه 6 تُ)ومنهاُمدرسةُأيبُحكيمُالنهآواينُالتيُبناهاُعمآُبنُثابتُبنُعيلُ

هاُحممةدُبةنُفُ واقُ ُ،(العمآية)ومنهاُمدرسةُالشيخُأيبُعمآُبجبلُقاسيونُ

ُ.ُ(ه604تُ)أمحدُبنُقدامةُ

نابلةُامللةكُاألرشفُبناهاُللحُ،ومنهاُدارُاحلديثُاألرشفيةُبجبلُقاسيون
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 . (ه 62تُ)موسىُبنُالعادلُ

هاُضياءُالدينُحممدُواقف   ،ومنهاُاملدرسةُالضيا يةُاملحمديةُبسفحُقاسيون

 . (ه622)بنُعبدالواحدُا

بسةةفحُ ،(ه622تُ)أنشةةأهتاُربيعةةةُخةةاتونُ ،ومنهةةاُاملدرسةةةُالصةةاحبية

 . قاسيون

ناصحُعبدُالآمحنُوقفُالشيخةُأمةُاللطيفُبنتُال ،ومنهاُاملدرسةُالعاملة

 . (ه2 6تُ)بنُنجمُبنُاحلنبيلُا

وقفُحمييُالدينُيوسفُبنُعبدُالةآمحنُ ،ومنهاُاملدرسةُاجلوزيةُبدمشق

 . (ه6 6تُ)بنُاجلوزيُا

ىُها صدر الدين عثامن بن أسةعد بةن املنَجةف  واق   ،ومنهاُاملدرسةُالصدرية

 . (ه4 6تُ)

آُين عمآ بن حممد بةن املظَفةهاُرشفُالدف  واق   ،آيةكَ ومنها دار احلديث الس  

 . (ه 64تُ)السلميُالسكآيُ

 : بعض بيوت احلنابلة يف الشام

حنبلية كبرية امتدت قآونًا ههآ فيها  رس  أ   ويف دمشق خاصةً  ،يف الشام عامةً 

 ،واإلفتةاء ،والتةدريس ،وتولةواُالقضةاء ،خةدمواُاإلسةالم ،علامءُوأهةلُعلةم

 : ومنهم ،ةوعامةُاألمورُالرشعي ،والطابة ،والوع 

ابةنُ)ونلُالشريازيُ ،هاجآُكثريُمنهمُإىلُدمشق ،وهمُمقادسة ،نلُقدامة
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ونلُمفلحُاملنتسبونُإىلُشمسُالدينُحممدُبنُ ،ونلُرسور ،ىونل املنجَ ،ُ(احلنبيل

 ،صاحبُالفةآوعُواآلدابُورشحُاملقنةعُوالنكةتُوغريهةا( ه462تُ)مفلحُ

 . علامءوفيهمُ ،لهُرشحُاملقنع( ه202تُ)وابنهُإبآاهيمُ
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ان رَّ  احلنابلة يف ح 

َآان شامل الشام  وكثةريُمةنُأهلهةاُعةىلُمةذهبُ ،ومةاُتةاريخُحافةل ،ح 

 وفيهةاُكثةريُمةنُالبيةوتُ ،ومنُأهلهاُبعةضُتالميةذُاإلمةامُأمحةد ،اإلمامُأمحد

وابةنُ ،وابنُمحةدان ،ونلُابنُأيبُالفهم ،احلنبليةُأمثالُنلُتيميةُونلُقايضُحآان

ةْيخوابةنُ ،وابنُعبةدو  ،ابنُشقريو ،وابنُالصيقل ،كليب بةادة ،ب خ   ،وابةن ع 

 . وغريهم

شةيخُ( ه644تُ)ونلُتيميةُمنهمُفخآُالدينُحممدُبنُأيبُالقاسمُالرضُ

 ،ختلةي ُاملطلةبُيفُتلخةي ُاملةذهب :منها ،املؤلفات صاحب ،حآانُومفتيها

بلغةةُ :وأصةغآها ،تآغيبُالقاصدُيفُتقآيةبُاملقاصةد :وأوسطها ،وهوُأكربها

 . وغريها ،كلهاُيفُالفقه ،غبُوبغيةُالآاغبالسا

 ،(ه4 6تُ)وابنُأخيهُجمدُالدينُعبدُالسالمُبنُعبدُاهللُبنُأيبُالقاسةمُ

 ،ومنتهةةىُالغايةةةُرشحُامدايةةةُأليبُالطةةاب ،العةةا ُاملشةةهورُصةةاحبُاملحةةآر

 . وغريها ،واملسودةُيفُأصولُالفقه

( ه442تُ)ميةةُوحفيدُاملجدُشيخُاإلسالمُأمحدُبنُعبةدُاحللةيمُبةنُتي

التةيُقيةلُ ،املحققُصاحبُاملؤلفاتُاملشهورةُوالفتاوىُاملةأثورة ،العا  ،اإلمام

 . ( )ملاُقدروا الوُأرادُمؤلفهاُأوُغريهُحصه :عنهاُمنُكثآهتا

                                                 
 . 22: العقودُالدرية  (  )



64

 حمدفقه اإلمام أ
 

61 

صاحبُالآعايةةُ( ه 69تُ)ومنُأهلُحآانُنجمُالدينُأمحدُبنُمحدانُ

 . ( )والوايفُيفُأصولُالفقه ،يفُالفقه ،والصغآى ،الكربى

 

                                                 
 . 64ةُ  6/  : احلنابلة خالل ثالثة عرش قآناً    ( )
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صاحبُالآعايةةُ( ه 69تُ)ومنُأهلُحآانُنجمُالدينُأمحدُبنُمحدانُ

 . ( )والوايفُيفُأصولُالفقه ،يفُالفقه ،والصغآى ،الكربى
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61 

 احلنابلة يف القدس وما جاورها

أولُمنُنرشُمذهبُاإلمامُأمحدُيفُالقد ُومةاُجاورهةاُهةوُأبةوُالفةآجُ

 ،تفقةهُببغةدادُوقةدمُبيةتُاملقةد ( ه226تُ)عبدالواحدُبنُحممدُالشريازيُ

ولةهُمصةنفاتُيفُ ،ونرشُاملذهبُفيهةا ،ثمُأقامُبدمشق ،ونرشُاملذهبُفيامُحوله

 . واألصول ،الفقه

وبعةدُتطهةريُالقةد ُ ،هاجآُكثريُمنُاملقادسةُإىلُدمشق ه   ويفُسنةُ

 ،وكثآُعلامءُاملةذهب ،اتسعتُاحلآكةُالعلميةُفيها ه22 منُأيديُاإلفآنجُعامُ

 ،ومنُبيوتُاحلنابلةةُفيهةاُنلُالسةعدي ،واُاملدار ُيفُالقد ُوماُحوماؤوأنش

 ،وابةنُاألعمةى ،وابةنُحةازم ،وابةنُسةعد ،ونلُعوض ،ونلُخلفُبنُراجح

 . وغريهم ،وابنُمايض ،وابنُعبدُاجلبار ،والشويكي ،احلَجاويو

مةنهمُ ،وفيهةاُكثةريُمةنُاحلنابلةةُكةآلُرسور ،ومنُبالدُفلسطنُنةابلس

ْآدا ،احلاف ُعبدالغنيُصاحبُالعمدةُيفُاحلديث ومنهةاُ ،ومن مدن هذه البالد م 

 ،صاحبُاإلنصةاف( ه 22تُ)اويُد  آْ شيخ املذهب ومنقحه عيل بن سليامن امل  

منُمنهةاُبيةتُاور ،وطوركآم ،وغريها ،وتصحيحُالفآوع ،والتحآيآ ،والتنقيح

ْون ْيني ،وبعلبك ،نلُمفلح َجةة ،( )وي  منهةاُرشفُالةدينُأبةوُ ،ومن قآى نابلس ح 

مؤلةفُزادُاملسةتقنعُيفُاختصةارُ ،(ه962تُ)اويَُجةالنجا موسى بن أمحد احل  

 . وغريها ،واإلقناعُلطالبُاالنتفاع ،املقنع

                                                 
 . 42ةُ 64/  : احلنابلة خالل ثالثة عرش قآناً    ( )
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62 

 بالد الرتك

بالدُالرتكُالواقعةُشاملُوغآبُالشامُوصلُإليهةاُبعةضُأتبةاعُاملةذهبُ

تةوىلُ وبعضةهم ،فمنُتالميذهُمنُتوىلُالقضةاء ،زمنُاإلمامُأمحدُبنُحنبلُوماُبعده

( ه  2تُ)لُوقد رحل حممد بن هارون الةاَل  ،همُسكنُفيهاوبعض   ،التدريس

نْهم م نْ  ،دبقيُيفُهذهُالبال نْ هم م  نْ وم   ،سو آ  إىل ط    . ( )رجعُمنها وم 

 

                                                 
 .  4ةُ 42/  : احلنابلة خالل ثالثة عرش قآناً    ( )
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 بالد الرتك

بالدُالرتكُالواقعةُشاملُوغآبُالشامُوصلُإليهةاُبعةضُأتبةاعُاملةذهبُ

تةوىلُ وبعضةهم ،فمنُتالميذهُمنُتوىلُالقضةاء ،زمنُاإلمامُأمحدُبنُحنبلُوماُبعده

( ه  2تُ)لُوقد رحل حممد بن هارون الةاَل  ،همُسكنُفيهاوبعض   ،التدريس

نْهم م نْ  ،دبقيُيفُهذهُالبال نْ هم م  نْ وم   ،سو آ  إىل ط    . ( )رجعُمنها وم 

 

                                                 
 .  4ةُ 42/  : احلنابلة خالل ثالثة عرش قآناً    ( )
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63 

 احلنابلة يف بالد احلجاز

وفيهاُعلامءُكثةآُمةنُأتبةاعُاملةذاهبُ ،احلجازُفيهاُاحلآمانُالرشيفانبالدُ

ويفُ ،نصيبُوافآُيفُتلةكُالةديارُاملقدمةةوأتباعُاملذهبُاحلنبيلُممُ ،اإلسالمية

لةُكانُممُأثآُيفُتلكُاًم من احلنابل  ع   2  ( احلنابلة خالل ثالثة عرش قآناً )كتابُ

 . ( )والوع ُواإلرشاد ،والتأليف ،واإلفتاء ،والتدريس ،البالدُمنُتوُّالقضاء

 

                                                 
 . 24ةُ  4/  : احلنابلة خالل ثالثة عرش قآناً    ( )
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64 

 احلنابلة يف بالد فارس وما حوهلا

وينتسبُإليهاُكثريونُمنُاحلنابلةُمةنهمُنلُُ،منُمدنُتلكُالبالدُأصبهان

ُ ُ،ومنهمُمنُينتسبُإىلُشريازُ،منده ُ.ُآُ خُْطُ ْصُوإُ،انادبَُوعُ ُ،واألهوازُ،ذانوه 

ُ فهةمُيفُاملنطقةةُاملحاذيةةُللخلةيجُالعةآيبُمةنُاجلانةبُُأماُعآبُفةار  

ُُويفُهذهُاملنطقةُمدنُ ُ،والشامُّالرشقي ُ،وفيهمُكثريُمنُاحلنابلةُ،ةسنَُُوقآىُأهل 

ُ.ُوباوردانُالتيُأهلهاُكلهمُحنابلةُ،منُذلكُمدينةُلنجة

ُ ُوالعُوللحنابلةُوجودُيفُاملرشقُفيامُوراءُفار   وراءُُوالشامُمةنُبةالدُمةاُآاق 

ُ ُيفُخ  ُلُْوبُ ُ،آاسانُ النهآ ُُ،اغُ وبُ ُ،آاةُ وهُ ُ،اشوالَشُُ،خ  ةُ، وُْوط ةُ،خةسورس  ُ،وآُْوم 

ةة ُُ،زمارُ وُ وخ  ةةُ،جةةانزُ وُْوج ُُ،تانْسةةجُ وس  ةةونُ ُ،قندآُْمُ وس  ُ،خةةارىوبُ ُ،ي ُوالةةآَُُ،اس 

ُونُ ُ،ونيسابور ُ.ُ( )والطاْلقانُ،وأذربيجانُ،فس 

ُ

                                                 
ُ.90ُة22ُُ/ُ :ُجعُالسابقاملآُُ(ُ )
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64 

 احلنابلة يف بالد فارس وما حوهلا

وينتسبُإليهاُكثريونُمنُاحلنابلةُمةنهمُنلُُ،منُمدنُتلكُالبالدُأصبهان

ُ ُ،ومنهمُمنُينتسبُإىلُشريازُ،منده ُ.ُآُ خُْطُ ْصُوإُ،انادبَُوعُ ُ،واألهوازُ،ذانوه 

ُ فهةمُيفُاملنطقةةُاملحاذيةةُللخلةيجُالعةآيبُمةنُاجلانةبُُأماُعآبُفةار  

ُُويفُهذهُاملنطقةُمدنُ ُ،والشامُّالرشقي ُ،وفيهمُكثريُمنُاحلنابلةُ،ةسنَُُوقآىُأهل 

ُ.ُوباوردانُالتيُأهلهاُكلهمُحنابلةُ،منُذلكُمدينةُلنجة

ُ ُوالعُوللحنابلةُوجودُيفُاملرشقُفيامُوراءُفار   وراءُُوالشامُمةنُبةالدُمةاُآاق 

ُ ُيفُخ  ُلُْوبُ ُ،آاسانُ النهآ ُُ،اغُ وبُ ُ،آاةُ وهُ ُ،اشوالَشُُ،خ  ةُ، وُْوط ةُ،خةسورس  ُ،وآُْوم 

ةة ُُ،زمارُ وُ وخ  ةةُ،جةةانزُ وُْوج ُُ،تانْسةةجُ وس  ةةونُ ُ،قندآُْمُ وس  ُ،خةةارىوبُ ُ،ي ُوالةةآَُُ،اس 

ُونُ ُ،ونيسابور ُ.ُ( )والطاْلقانُ،وأذربيجانُ،فس 

ُ

                                                 
ُ.90ُة22ُُ/ُ :ُجعُالسابقاملآُُ(ُ )
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65 

 احلنابلة يف بالد مرص

تالميذُاإلمامُأمحةدُمةنُُفبعضُ،مُ لمذهبُوجودُيفُبالدُمصُمتقدُ كانُل

وقدُأشارُاملقدسُالةذيُعةاشُيفُالقةآنُالآابةعُأنُاملةذهبُاحلنةبيلُُ،املصين

ُ.ُ( )موجودُيفُمص

ُُ،وقدُرحلُبعضُاحلنابلةُإىلُمص وقدُُ،املصينُقدمواُإىلُبغدادُوبعض 

أمثالُأمحدُبةنُحممةدُُ،منُاحلنابلةنُوُّالقضاءُيفُمصُكانُيفُالقآنُالامسُمُ 

ولةدُ(ُه2 2تُ)بنُاحلارثُبنُالعةوامُالسةعديُابنُعبداهللُبنُأمحدُبنُحييىُا

ويفُالقآنُالسةاد ُزادُُ،ثمُوُّقضاءُمصُإىلُأنُماتُ،ونابُيفُاحلكمُ،بمص

ُُ،عددُاحلنابلةُالذينُدخلواُبالدُمص الغنةيُُهمُاستوطنهاُمنهمُاحلةاف ُعبةدوبعض 

ُ.ُصاحبُالعمدةُوغريها(ُه600تُ)حدُبنُعبدالواا

ُ،نةاًُويفُالقآنُالسابعُوماُبعدهُههةآُاملةذهبُاحلنةبيلُيفُمصةُههةورًاُبيُ 

وانترشةُُ،وعظةمُشةأهنمُ،والةواع ُ،واملةدر ُ،واملفتةيُ،وصارُفيهمُالقةايض

(ُه 64ُت)ومنُاحلنابلةُيفُهذهُالفرتةُحممدُبنُإبةآاهيمُبةنُعبةدُالواحةدُُ،املذهب

صةاحبُ(ُه 69تُ)ونجمُالدينُأمحدُبةنُمحةدانُُ،ذهبالذيُأصبحُشيخُامل

ُ،كةةانُإمامةةًاُيفُاملةةذهب(ُه409تُ)وحممةةدُبةةنُأيبُالفةةتحُالةةبعيلُُ،الآعةةايتن

ُ.ُكانُمنُأعيانُالعلامءُبمص(ُه  4تُ)ومسعودُبنُأمحدُاحلارثيُ

أمثةالُُومنُأهلُمصُوالواردينُإليهاُمنُأَلفُواشتهآتُمؤلفاتهُيفُاملةذهب

                                                 
ُ.44ُ :ُأحسنُالتقاسيمُُُ( )
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66 

وعةالءُُ،والةوجيزُ،واملحآرُ،قيآُ الُ ُحشار(ُه444تُ)ُالزركيشُحممدُبنُعبدُاهلل

القواعةدُُومؤلفُ،شيخُاحلنابلةُيفُوقته(ُه202تُ)الدينُعيلُبنُحممدُبنُاللحامُ

ُْسةوحمبُالدينُأمحدُبنُنصةُاهللُالتُ ُ،وجتآيدُالعنايةُ،األصولية (ُه222تُ)يُرت 

آوعُوالوجيزُوالآعايةةُوصاحبُاحلوايشُعىلُاملحآرُوالفُ،مفتيُالديارُاملصية

(ُه246تُ)وعزُالدينُأمحدُبنُإبآاهيمُبنُنصُاهللُالكناينُالعسقالينُُ،وغريها

وحممدُبنُأمحدُبنُعبدُالعزيزُبةنُالنجةارُُ،صاحبُاملؤلفاتُيفُالفقهُواألصول

ُ،ورشحةةهُمعونةةةُأوُّالنهةةىُيفُالفقةةهُ،صةاحبُمنتهةةىُاإلرادات(ُه944تُ)

(ُه022 تُ)ومآعيُبنُيوسفُالكآمةيُُ،لوالكوكبُاملنريُورشحهُيفُاألصو

بةنُيةونسُومنصورُُ،وغايةُاملنتهىُ،الطالبُصاحبُاملؤلفاتُالكثريةُمنهاُدليل

ودقةا قُأوُُّ،مؤلفُكشافُالقنةاعُ،شيخُاحلنابلةُبمص(ُه  0 تُ)البهويتُ

ُ،وحةوايشُعةىلُاإلقنةاعُواملنتهةىُ،واملةنحُالشةافياتُ،والآوضُاملآبةعُ،النهى

ُُ.( )وغريهمُكثريون

ُ

                                                 
،ُ 62ُ،46 /2ُ:ُ،ُمعجةمُمصةنفاتُاحلنابلةة02 ةُُ 9/ُ :ُاحلنابلةُخاللُثالثةُعرشُقآناًُُُُ( )

ُ.9ُ 4ةُُ  402ُ،4ة20ُُ ،ُ 6 /ُ ،ُ 26ة2ُ،260ُُ 2ةُُ  2
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ُ

                                                 
،ُ 62ُ،46 /2ُ:ُ،ُمعجةمُمصةنفاتُاحلنابلةة02 ةُُ 9/ُ :ُاحلنابلةُخاللُثالثةُعرشُقآناًُُُُ( )

ُ.9ُ 4ةُُ  402ُ،4ة20ُُ ،ُ 6 /ُ ،ُ 26ة2ُ،260ُُ 2ةُُ  2
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67 

 احلنابلة يف األندلس وشامل أفريقيا

ولكةنُُ،فيهاُقلةُ ُواحلنابلةُ ُ،هذهُالبالدُيغلبُعليهاُمذهبُإمامُدارُامجآة

ُُ،ممُوجودُفيها ْل دُُفبقي  يةُ كانُ(ُه446تُ)بنَُم  وعبدُاهللُُ،باإلمامُأمحدُذاُخاص 

مةدُوحمُ،دخلُاألندلسُوأجازُألهلها(ُه242كانُحيًاُسنةُ)بنُحسنُاملآوزيُا

يُا وكةانُواسةعُُ،نةدلسقةدمُاأل(ُه220كةانُحيةًاُسةنةُ)بنُعبدامللكُالت ْسرت 

ثةمُإىلُُ،خآجُإىلُالقةريوان(ُه2 2تُ)بنُعبدُالواحدُالتميميُوحممدُُ،الآواية

ُ.ُ( )وغريهمُ،وكانُذاُعلمُوأدبُ،ةلوماتُبطليطُ،األندلس

ُ

                                                 
ُ.02ُ ة02ُُ /ُ :ُاحلنابلةُخاللُثالثةُعرشُقآناًُُُُ( )
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68 

 احلنابلة يف نجد

ويةآىُُ،نُاإلمامُأمحةديآىُبعضهمُأنُاملذهبُاحلنبيلُدخلُبالدُنجدُزم

بيةنامُيةآىُفآيةقُثالةثُأنةهُُ،بعضهمُأنهُدخلُبالدُنجدُيفُالقآنُالآابعُامجآي

ُ.ُدخلُبالدُنجدُيفُالقآنُالسابع

ُجُْأنُاملذهبُاحلنبيلُموجودُيفُالديارُالنَُُ:والتحقيق بلُيفُُ،ديةُبالُخالف 

ُ.ُ( )القآونُاملتأخآةُهوُالسا دُبالُمنازعُلهُمنُاملذاهبُاألخآى

نُْوأق وممةنُُ:ذكآهُابنُنااُالةدينُقةالُدمُمنُذ كآُمنُاحلنابلةُيفُنجدُم 

ينسبُإىلُنجدُالفقيهُوُّالدينُسا ُبنُنافعُبنُرضوانُالنجةديُاحلنةبيلُسةمعُ

ُ.ُ(4)ه 62سنةُُ...بالبصة

ُ

                                                 
ُ.2ُ  ةُُ 0 /ُ :ُخاللُثالثةُعرشُقآناًُاحلنابلةُُُُ( )

ُ.9ُ/22ُ:ُاملشتبهُُُ(4)
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ُ

                                                 
ُ.2ُ  ةُُ 0 /ُ :ُخاللُثالثةُعرشُقآناًُاحلنابلةُُُُ( )

ُ.9ُ/22ُ:ُاملشتبهُُُ(4)
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69 

 احلنابلة يف األحساء

ومةنُ ،ومنهاُاملذهبُاحلنةبيل ،فيهاُاملذاهبُالفقهيةُاألربعةبالدُاألحساءُ

وقدُكانُكثريُمةنُ ،وغريهم ،ونلُجميل ،ونلُعفالق ،يوتُاحلنابلةُفيهاُنلُفريوزب

 . ( )ويأخذونُعنُعلام ها ،حنابلةُنجدُيآحلونُإىلُاألحساء

 

                                                 
 . 2  ةُ 2  /  : احلنابلة خالل ثالثة عرش قآناً    ( )
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71 

 احلنابلة يف اخلليج

تقدمُأنهُيوجدُحنابلةُيفُالضةفةُالرشةقيةُمةنُاللةيجُعنةدُالكةالمُعةنُ

 . احلنابلةُيفُبالدُفار 

ومنهةاُ ،مةنُاللةيجُففيهةاُبعةضُاملةذاهبُالفقهيةةأماُالناحيةُاجلنوبيةةُ

ام   ،املذهبُاحلنبيل وخاصةُعندُنكبةُالدرعيةةُ ،نوقد كان كثري من احلنابلة قدم ع 

 . ومنهمُمنُوُّالقضاءُوالتدريسُواإلفتاء ،ه422 عامُ

 ،وعجةامن ،ويفُدولةُاإلماراتُالعآبيةُاملتحدةُيآتكزُاملذهبُيفُالشةارقة

 . ليمةورأ ُا ،وأمُالقيوين

 ،وكثةريُمةنهمُيفُالزبةارة ،ويفُقطآُالقآيبُمنُاألحساءُكثريُمنُاحلنابلةة

وكانُأمريُقطآُقاسمُبنُحممدُبةنُ ،والتدريس ،واإلفتاء ،ومنهمُمنُتوىلُالقضاء

 ،واإلمامةةة ،واإلفتةةاء ،وقةةدُتةةوىلُالقضةةاء ،حنةةبيلُاملةةذهب( ه 22 تُ)ثةةاينُ

 . منُالقصيم ْذن بامل  ووقفُمزارعُعىلُطلبةُالعلمُيفُ ،والطابة

ويفُالبحآينُتوىلُبعضُاحلنابلةُالقضاءُوالتعليمُأمثالُعبدُالعزيزُبنُمحدُ

وابنةهُحممةدُ ،(ه 42 تُ)وأمحدُبنُعثامنُبنُجامعُ ،(ه422 تُ)بنُمعمآُا

 . وغريهم ،(ه 42 تُ)

ويفُالكويتُكانُأولُمنُتوىلُالقضاءُهباُالشةيخُحممةدُبةنُعبةدُاهللُبةنُ

ونظآًا لقآب الكويت من بلد الزبري فقد كةان  ،وُحنبيلوه ،(ه 2  تُ)فريوزُ

 ،كثريُمنُأهلُالعلمُمنُاحلنابلةُيرتددونُمنُنجدُإىلُالزبريُعنُطآيةقُالكويةت
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ُ.ُوالتدريسُوالطابةُ،ومنهمُمنُتوىلُالقضاءُ،وبعضُهؤالءُيبقونُيفُالكويت

ُخاصةةُبعةدُأنُتأسسةتُهبةاُ،فقدُكانُمآكزًاُعلميةًاُللحنابلةةُبريأماُالز

ومتيةزتُبتةدريسُالفقةهُُ،هاُحنبيلُيوواقفُ ُ،ه26  مدرسةُدوحيسُالشام ُعامُ

والثالةثُُ،وختآجُفيهاُكثريُمنُعلامءُاملذهبُخاللُالقةآنُالثةاينُعرشةُ،احلنبيل

ُ،ميةةُفا قةةوقدُكةانُللمتخةآجنُفيهةاُمكانةةُعلُ،والآابعُعرشُامجآيُ،عرش

ويفُالعةآاقُُ،نُدولُاللةيجوالتعليمُوالطابةُيفُكثريُمُومنهمُمنُتوىلُالقضاء

ُ.ُ( )ويفُسوقُالشيوخُ،يفُالزبري

ُ

                                                 
ُ.26ُ ة2ُُ  /ُ :ُاحلنابلةُخاللُثالثةُعرشُقآناًُُُُ( )
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72 

 مفردات اإلمام أمحد الفقهية

املفآداتُهيُاملسا لُالفقهيةُالتيُانفآدُهباُاملذهبُبقولُمشهورُ ُيوافقهُ

 . فيهُقولُمشهورُيفُأيُمذهبُمنُاملذاهبُالفقهيةُالثالثة

 ،فقهيةُانفآدُهبا ه مسا ل  ويفُمفآداتُاإلمامُأمحدُالتيُ ُخيتلفُفيهاُمذهب

 . وقدُأيدُاإلمامُعىلُقولهُعلامءُكبارُمنُأتباعُاملذاهبُاألخآى ،لدليلُقوي

 : وقدُكانُمنُأسبابُهذاُاالنفآاد

ةُلدىُإمامُاملةذهبُوتالميةذهُومةنُحكثآةُاألحاديثُالنبويةُالصحيـ  1

 . بعدهم

 . كثآةُنثارُالصحابةُلدهيمـ  2

 . تقديمُخربُالواحدُعىلُالقيا ـ  3

أوُيةدلُ ،قويةُتصةفهُعةنُهةاهآه قآينة   دْ آ  خذ بظاهآ الن  ما   ي  األـ  4

 . دليلُعىلُنسخه

 . ( )الالفُيفُبعضُالقواعدُاألصوليةـ  5

 :أمهية املفردات عند احلنابلة

 ،موهاوقد اعتنى هبا احلنابلة فنظ   ،غالبُأبوابُالفقهوردتُاملفآداتُيفُ ـ

لُالتيُانفآدُهباُاملذهبُنظآةُدراسةُولوُنظآناُإىلُهذهُاملسا  ،وأفآدوهاُبالتأليف

                                                 
 . 24ةُ 26/  (: مقدمةُاملحقق)املنحُالشافياتُ   ( )
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 . 24ةُ 26/  (: مقدمةُاملحقق)املنحُالشافياتُ   ( )
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ويفُكتةابُ ،ومتابعةةُالةدليل ،والتيسةري ،وتأمل لوجدنا يف الكثري منها الوسطية  

 ،والتقةابض ،املذهبُمنُأيُّاملذاهبُالفقهيةُيفُاملبايعةات املعامالت مثاًل يعد  

ةةوقةةد و   ،والصةةف ت فيةةه البنةةوك اإلسةةالمية املعةةااة جمةةاالً للتوسةةعة يف د  ج 

 . عامالتُاملعااةامل

 : ومنُهذهُالكتبُاملؤلفةُيفُاملفآدات

 . (ه2  تُ)أليبُالوفاءُعيلُبنُعقيلُالبغداديُ ،املفآدات ـ

 . (ه46 تُ)اءُالشهيدُالبن أيب يعىل حممد بن حممد بن احلسن الفآَ  ،املفآدات ـ

 . (ه44 تُ)أليبُاحلسنُعيلُبنُعبدُاهللُبنُالزاغوينُ ،املفآدات ـ

 . (ه26 تُ)البنُاحلنبيلُعبدُالوهابُبنُعبدُالواحدُالشريازيُ ،اتاملفآد ـ

اءُأليب يعىل الصغري حممد بن حممد بن حممد بةن احلسةن الفةآَ  ،املفآدات ـ

 . (ه60 تُ)

 . (ه69 تُ)ارُأليب العالء احلسن بن أمحد العطَ  ،املفآدات ـ

 . (ه0 6 ت)لغالم ابن املن ي إسامعيل بن عيل البغدادي  ،املفآدات ـ

 . (ه699تُ)نظمُاملفآداتُالبنُبدرانُاملقدسُحممدُبنُعبدُالقويُ ـ

لعةزُالةدينُحممةدُبةنُعةيلُ ،النظمُاملفيدُاألمحدُيفُمفآداتُاإلمامُأمحد ـ

 . (ه240تُ)العمآيُ

ألمحةدُبةنُعبةدُاملةنعمُ ،الفتحُالآبةاينُبمفةآداتُابةنُحنبةلُالشةيباين ـ
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 . ( ) (ه94  تُ)الدمنهوريُ

دراسةُهذهُاملفآداتُدراسةُعلميةُفقهيةُمقارنةُيفُسبعُرسا لُوقدُمتتُ ـ

علميةُيفُجامعةُاإلمامُحممدُبنُسعودُاإلسالميةُبالآياضُشملتُمجيعُأبةوابُ

 . الفقه

 

                                                 
،90ُ ،44ُ ،62ُ ،4ُ  / 4: لةةُعةىلُالرتتيةبيآاجعُعنُاملفآداتُمعجمُمصةنفاتُاحلناب   ( )

449ُ،46 ُ،2 / 4ُ،422ُ،2 /42 ُ،  /260 . 
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 . ( ) (ه94  تُ)الدمنهوريُ

دراسةُهذهُاملفآداتُدراسةُعلميةُفقهيةُمقارنةُيفُسبعُرسا لُوقدُمتتُ ـ

علميةُيفُجامعةُاإلمامُحممدُبنُسعودُاإلسالميةُبالآياضُشملتُمجيعُأبةوابُ

 . الفقه

 

                                                 
،90ُ ،44ُ ،62ُ ،4ُ  / 4: لةةُعةىلُالرتتيةبيآاجعُعنُاملفآداتُمعجمُمصةنفاتُاحلناب   ( )

449ُ،46 ُ،2 / 4ُ،422ُ،2 /42 ُ،  /260 . 
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 نامذج من املفردات

 :نقض الوضوء من حلوم اإلبل

قةالُاإلمةامُأمحةدُُ،انفآدُاملذهبُبنقضُالوضوءُمةنُأكةلُحلةومُاإلبةل

ُ.ُ( )فيهُحديثانُصحيحانُ:وإسحاقُبنُراهويه

ُُ:داويُعنُنقضُالوضوءُمنُحلومُاإلبلآُْقالُامل ُ مطلقةًاُبةالُُهذاُاملةذهب 

ُ.ُ(4)انتهىُ،وهوُمنُاملفآداتُ،وعليهُعامةُاألصحابُ،ون ُعليهُ،ريب

ُ،حديثُحلمُاإلبلُصحيحُهاهآُمشةهورُ:العآيبُاملالكيُبنُ اقالُأبوُبكآُ

ُ.ُ(2)تهىانُ،ىُعنديُتآكُالوضوءُمنهوُ قُْوليسُيُ 

ُُ:وقالُالنووي أقةوىُدلةياًلُةُُالوضوءُمنُحلومُاإلبلُ:أيةُُوهذاُاملذهب 

ُ.ُ(2)انتهىُ،وإنُكانُاجلمهورُعىلُخالفه

 :الفطر باحلجامة

ُ:قالُاملآداويُيفُاإلنصةافُ،منُمفآداتُاملذهبُاحلنبيلُالفطآُباحلجامة

ُ،صةحابوعليهُمجةاهريُاألُ،هذاُاملذهبُ،أوُحجمُأوُاحتجمُفسدُصومهُ:قوله

ُ.ُ( )انتهىُ،وهوُمنُاملفآداتُ،ون ُعليه

                                                 
ُ.ُ   /ُ :ُ،ُاملغني   /ُ :ُجامعُالرتمذيُُُ( )

ُ.2ُ /4ُ:ُاإلنصافُُُ(4)

ُ.4ُ  /ُ :ُعارضةُاألحوذيُُُ(2)

ُ.29ُ/ُ :ُرشحُصحيحُمسلمُُُ(2)

ُ.246ُ/ُ :ُ،ُوينظآُاملنحُالشافيات9 4ُ/2:ُاإلنصافُُُ( )
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أخآجهُمجاعةُمةنُ ،((أفطآُاحلاجمُواملحجوم)) :ملسو هيلع هللا ىلصودليلُاملذهبُقولهُ

الةذيُحصةلتُ للعام   وفيه بيان واضح   ،مخسة عرش صحابياً  ،ملسو هيلع هللا ىلصأصحابُالنبيُ

 ،وهوُالثامنُعرش ،ولليوم ،وهوُرمضان ،وللشهآ ،وهوُزمنُالفتح ،فيهُالواقعة

ممةاُيؤكةدُهةذهُ ،خةذُبيةدُشةدادن ملسو هيلع هللا ىلصوللصفةُوهةيُأنةهُ ،لبقيعنُوهوُاوللمكا

 . معُماُفيهُمنُبيانُللحكمُوهوُاإلفطارُمنُاحلجامة ،الواقعة

 :فسخ احلج إىل العمر 

من أحآم مفآدًا أو قارنًا و  يسق هةديًا يسةتحب لةه أن يفسةخ نيةة احلةج 

 . ( )بعآفة وجيعلها عمآة فيقص وحيل من إحآامه ليصري متمتعًا إن   يكن وقف

مسةتحبُ اعلمُأنُفسخُالقارنُواملفةآدُحجهةامُإىلُالعمةآة :قالُيفُاإلنصاف

 . (4)انتهى ،وهوُمنُاملفآدات ...وعليهُاألصحابُقاطبة ،ن ُعليه ،برشطه

عندي ثامنية عرش حديثًا صةحاحًا جيةادًا كلهةا يف فسةخ  :قالُاإلمامُأمحد

 . (2)احلج

تلفُفيهةاُاريد اإلمام أمحد التي   خي  وأكثآُمف :قالُشيخُاإلسالمُابنُتيمية

 ،كقولهُبجوازُفسخُاإلفةآادُوالقةآانُإىلُالتمتةع ،ه فيها راجحاً مذهبه يكون قول  

 . (2)انتهى

                                                 
 . 222/  : ،ُمنحُالشافيات4 4/  : املغني   ( )

 .  2 / 2: اإلنصاف   (4)

 .  22/  : ،ُمنحُالشافيات2 4/  : املغني   (2)

 . 449/ 40: جمموعُالفتاوى   (2)
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 :بيع العربون

وهوُأنُيشةرتيُالسةلعةُويةدفعُُ،املذهبُعندُاحلنابلةُصحةُبيعُالعآبون

وإنُ ُيأخذهاُفهةوُُ،للبا عُدرهًاُمثاًلُعىلُأنهُإنُأخذُالسلعةُاحتسبُمنُالثمن

ُ.ُوهوُماُعليهُعملُالنا ُاليومُ،( )للبا ع

وعليةهُُ،الصحيحُمنُاملذهبُأنُبيعُالعآبةونُصةحيحُ:قالُيفُاإلنصاف

ُ.ُ(4)املذهبُوهوُمنُمفآداتُ...ون ُعليهُ،أكثآُاألصحاب

فعةنُنةافعُبةنُعبةدُُ،تعاىلُبفعةلُعمةآُُواستدلُاإلمامُأمحدُرمحهُاهلل

نُريضُعمةآُإفةُ،دارُالسجنُمنُصفوانُبنُأميةةُُأنهُاشرتىُلعمآُ:احلارث

ُ.ُ(2)وإالُفلهُكذاُوكذا

واستدلُاجلمهورُعىلُبطالنُبيعُالعآبونُبحديثُعمآوُبنُشةعيبُعةنُ

ُ.ُ(2)ُ(هنىُعنُبيعُالعآبانُملسو هيلع هللا ىلصأنُالنبيُ)ُ:أبيهُعنُجده

                                                 
ُ.ُ 6ُ/22:ُاملغنيُُُ( )

ُ.4ُ 4ةُُ  4/ُ  :ُاإلنصافُُُ(4)

الصةومات،ُبةابُالةآبطُواحلةبسُيفُُأوردهُالبخاريُيفُالصحيحُمعلقًاُبصيغةُاجلزم،ُكتابُُ(2ُ)

ُ.ُ 2ُ/9:ُاحلآم

،ُوأبةةوُداودُيفُ(6442)224ُ/ُ  :ُ،ُوأمحةةدُيفُاملسةةند4ُ/609:ُأخآجةةهُمالةةكُيفُاملوطةةأُُ(2ُ)

،ُوإسةةنادهُ(92 4ة94ُُ 4)4ُ/422ُ:ُ،ُوابةةنُماجةةهُيفُالسةةنن(04 2)2ُ/462ُ:ُالسةةنن

ويقةالُإنُ:ُ 24 /2ُ:ُامةلضعيفُإلهبامُالثقةُالذيُرواهُعنهُمالك،ُقالُابةنُعةديُيفُالك

ُ.ُمالكًاُسمعُهذاُاحلديثُمنُابنُميعةُعنُعمآوُبنُشعيبُو ُيسمهُلضعفه
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هةذاُالُحيةتجُبةهُعنةدُُ:قالُالنوويُعنُحديثُعمةآوُبةنُشةعيبُهةذا

ُ.ُ( )انتهىُ،لعلامءأصحابناُوالُعندُمجاهريُا

 :شهاد  أهل الذمة عىل املسلمني

الصحيحُمنُاملذهبُاحلنبيلُقبولُشةهادةُأهةلُالذمةةُعةىلُاملسةلمنُيفُ

ُ.ُ(4)الوصيةُيفُالسفآُإذاُ ُيوجدُغريهم

ُ.ُ(2)وهبذاُقالُأكابآُاملاضنُ:قالُابنُاملنذر

ةُالصحيحُمنُاملذهبُقبولُشهادةُأهلُالكتابُبالوصيُ:قالُيفُاإلنصاف

ونقلةهُاجلامعةةُعةنُُ،وجزمُبهُكثةريُمةنهمُ،وعليهُاألصحابُ،يفُالسفآُبرشطه

ُ.ُ(2)انتهىُ،وهوُمنُاملفآداتُ...رمحهُاهللاإلمامُأمحدُ

ُ،وأصةحابهُملسو هيلع هللا ىلصوقدُقىضُبهُرسولُاهللُُ،وهذاُن ُالكتابُ:قالُيفُاملغني

ُ.ُ( )انتهى

                                                 
ُ.9ُ/222ُ:ُاملجموعُُ(ُ )

ُ.49ُ/244ُ:ُ،ُاإلنصاف 4 /2ُ :ُاملغنيُُُ(4)

ُ.ُ 4 /2ُ :ُاملغنيُُُ(2)

ُ.49ُ/244ُ:ُاإلنصافُُُ(2)

ُ.ُ 4 /2ُ :ُاملغنيُُُ( )

خصائص المذهب الحنبلي في المعامالت إجماال.

مظاهر السعة في الفقه الحنبلي في المعامالت .
أسباب السعة في الفقه الحنبلي في المعامالت.

دور الفقه الحنبلي في المعامالت المعاصرة.

أثر ا�مام أحمد في فقه المعامالت


أستاذ الفقه في جامعة القصيم
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منزلة ا�مام أحمد في العقيدة. 

مصادره. 
مؤلفاته. 

أهم مسائل االعتقاد عند ا�مام أحمد.

االعتقاد عند ا�مام أحمد
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 مقدمة

ُسل بقاياا مان ل ال الع ا   ،احلمُد هلل الذي جعل يف كل زمان فرتًة من الرُّ

 ،ُُيُْيون بكتاب اهلل املوتى ،ذىويصربون منه  عىل األ ،يدعون َمْن َضلَّ إىل اهلُدى

وَن بنور اهلل ل َل العمى ُ وك  من ضااٍّ   ،فك  من قتيٍل إلب يَس قد َلْحَيْوه ،وُيَبِّصر

ينفون عان  !ولقبَح لثَر الناس ع يه  ،فام لحسَن َلَثَر   عىل الناس ،تائٍه قد َ َدْوه

الاذين َعَقاُدوا  ،اجلاا  نيوتأوياَل  ،وانتحاٍَّ املُْبط اني ،كتاب اهلل حتريَف الَغالنِي

 ،خُمَاالفون ل كتااب ،فه  خمت فون يف الكتاب ،ولط قوا ِعَقاٍَّ الفتنة ،للويَة البدعة

 ،ويف كتاب اهلل بغري ع ا  ،ويف اهلل ،يقولون عىل اهلل ،ُُمِْمُعون عىل مفارقة الكتاب

اٍَّ الناس بام ُيَشبرهون  ،يتك َّمون باملُتشابه من الكالم فنعاوُذ  ،ع يه وخيدعون ُجهَّ

 . باهلل من فتن املُِض رني

 : أما بعد

َل  ٌٌ راساخ يف  ،َعَ ٌ  شامخ :لمحَد بَن حممد بن حنبل ،فإنَّ اإلماَم املُبجَّ وَطاْو

َع ع مها ،والَعَم يَّة ،ومسريِِتا الِعْ ميَّة ،تاريخ األمة اإلسالمية ٌَ وَعْيبَة  ،كان ُمستو

ُبل ،ٌهلَمَّت اخلُُطوُب ورساَجها الَوقَّاٌ ملَّا ا ،ُنْصِحها  . واشتبهِت السُّ

ق يف غريه واياة ،مجع اهلل له من الكامالت ما تفرَّ ِِ  ،فكان إمامًا يف الرر وِحْفا

َراية وفقه النَّوازٍّ ،احلديث ْ د والَوَرع والتَُّقى ،إمامًا يف الدر إماماًا يف  ،إمامًا يف الزُّ

رب والثَّبات ْدق والصَّ نَّ  ،الصر ِِ قواعد املِ َّة ،ةإمامًا يف السُّ  . وِحْف

ٌُ ُيذكُر اسُ   رًا ب قب  :(لمحد)فال يكا فًا با  ،(اإلمام)إال ُمَصدَّ إماام )لو ُمعرَّ
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4 

نَّة ين ،(ل ل السُّ ٌة يف الدر وقد لطبق  ،ال يف َفن  من ُفنُونِه َفَحْسُب  ،فإمامُته إمامٌة عامَّ

نَّة ق فيه معنى  ،ون ع يه فيهاال خيت ف ،من خمت ف املذا ب ،عىل ذلك ل ل السُّ وحَتقَّ

 ﴾چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴿ :قولِااه تعاااىل

ين ،[42 :السجدة] رْبِ واليقني ُتنَاٍُّ اإلمامُة يف الدر  . فبالصَّ

واحلديُث عن منزلِة اإلمام لمحَد يف الَعِقيدة ٌخاوٌٍّ عاىل األساد يف َعاِرين 

ٌٌ عاىل لِِف الُعُ اوم مان ووُ  ،وارتشاٌف لصايف احلَقر من َمِعني ِرَضابِه ،غابه ُلاو

وِعْقاُده الفرياُد الاذي  ،فالعقيدُة ِحْصنُه املَنِيع الذي لحك  َلْساواَره ،لوسع لبوابِه

نَهاا  ،وبذٍَّ يف سبي ِها ُمْهَجَة ق باه ،قد لحاطها بوافِر ِعنَايته ،وُنَثاَره ،نظ  آللَِئهُ  وَزيَّ

 . إماماً فكان ل ناس  ،وَوَرِعه ،ولٌبِه ،وَسْمتِه ،بجاللتِه

 ،امتزجت فيها املعاين الساابقةُ  ،وال ريَب لنَّ شخصيَة لمحَد شخصيٌة فريدةٌ 

ْت وَرَبْت  ه  ،ال انفكاَك بني ِعْ ِمه وَعَم ه ،ولنبتت من ُكلر زوٌ ََبِيج ،فا تزَّ وَصارْبِ

ياه ،وُزْ ِده وُنْصِحه ،ووَرِعه اُره وُيَزكر  ،بل كان بعُضها َيْ َقُح بعضًا وُيَغذر  ،ياهوُيطهر

َر ع ياه  ؛ُيتاٌ إىل طائفٍة من الباحثني ،وُكلُّ جانب من  ذه اجلوانب املُضيئة ليتوفَّ

 ،غرَي لنَّ بحثنا سينََصبُّ عىل جانِب االعتقاٌ يف سريِة  ذا اإلمام ،ويستنبَط فوائَدهُ 

 : وذلك من خالٍّ

 . منزلُة اإلماِم لمحَد يف العقيدة :املبحث األوٍّ *

 . صاٌُرهم :املبحُث الثاين *

فاُته :املبحُث الثالث *  . مؤلَّ
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 . ل  ُّ مسائِل االعتقاٌ عند اإلماِم لمحدَ  :املبحُث الرابع *

انَّة  ،لقد كان لمحُد بَحق  َعَ اًم من لعالم اإلسالم ال ِغنًَى لساالِك سابيل السُّ

ابتِه ،من املُُرور حتت َمْتنِه  ،ُه عالمَة ُسنَّةحتى صار ُحبُّ  ،وَنْيِل َخْتِمه ،واجلََواز من بوَّ

 : قاٍّ ابُن َلْعنيَ  .وُبْغُضُه ِشَيَة بِْدعةٍ 

وَرةً  ااًة َماارْبُ  لضااحى ابااُن َحنَْبااَل ُحجَّ

  

اااُك   وبُِحااابر َلمْحاااَد ُيْعاااَرُف املَُتنَسر

صااااااً     َوإذا رلياااااَت ألمَْحَاااااٍد ُمَتنَقر

  

 فااااع ْ  باااَأنَّ ُساااُتوَرُه َساااَتَهتَُّك 

ين   نيا والدر ااُه يف ٌار كرامتِاه ،لمحُد إماُم الدُّ ولحلقناا بساالِف  ،مجعناا اهللُ وإيَّ

 . َصالِح املُؤِمنني

  :كتبه

 أمحد بن عبد الرمحن القايض .د

  كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية .قسم العقيدة

 جامعة القصيم
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 املبحث األول

 منزلة اإلمام أمحد يف العقيدة

اياٌة ،شهد ألمحاَد باإلماماة يااٌةوال ،والسر اة حمماد  ،رر مان  ؛ملسو هيلع هللا ىلصوجاوُه ُلمَّ

ثني وظ َّات  اذه  ،وتالمياِذه ،ولقراناه ،مان ُشاُيوخه ؛والُعبَّااٌ ،والُفقهاء ،املُحدر

انَّة ،الشهاٌُة ساريًة مرفوعةً  عاَء إىل السُّ  ،وعالماًة فارقاةً  ،ينِصُبها كلُّ َمْن لراٌ الادُّ

ُز ا ُكلُّ َمن لراٌ لن َُيْطَِ  البدعةَ   . نا  ذاإىل يومِ  ،ُيرْبِ

ين ة له باإلمامة يف الدِّ  : شهادُة األُمَّ

ُخ اإلسالم ،و ذه طائفٌة من َشهاٌات الكَِبار ين  ،التي نق ها ُمؤرر شمُس الدر

َر ا بقولاه ،الذ بيُّ يف ترمجتِاه وشايُخ اإلساالم  ، او اإلمااُم حقااً ) :التاي َصادَّ
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لنِي واآلِخرينكأ ،رليُت لبا عبد اهلل :إبرا يُ  احلربُّ   . نَّ اهللَ مجع له ع َ  األوَّ

 . لمحُد بُن حنبل إماُمنا :ُييى بُن آٌمَ 
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 . فإنَّه عندنا إمامٌ  ؟كذا

 ُِ ًة عىل ل ل زمانِه :اهليثُ  بُن مَجِيل احلاف  . إن عاَش لمحُد سيكوُن ُحجَّ

                                                 
شمس الدين لب عبد اهلل حممد بن لمحد بن عثامن بن  :، تأليف(11 /   )« سري لعالم النبالء»   ( )

َقاْيامز الذ بي، حتقيق ُمموعة من املحققني بإِاف الشيخ شعيب األرناؤوط، طبعاة مؤسساة 

 . م891 /   241 الثالثة، : الرسالة، الطبعة
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لمحاَد  :يعناي ؛ث   ذا الشاابُّ  ،خرُي ل ل زماننا ابُن املُباَرك :ُقتيبُة بُن سعيد
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ق  . لمحدَ  :يعني ؛شابٌّ يف ناحية املَْْشِ

افعيُّ  ٌَ شاباً  :الشَّ ثنا :إذا قاٍّ ،رليُت ببغدا  ،َصاَدق :قاٍّ النااُس ُك ُّها  ،َحدَّ

ٌَ  :وقاٍّ .لمحُد بُن حنبل :قاٍّ ؟وَمْن  و :قاٍّ املُزينُّ  فاام خ َّفاُت  ،خرجُت من بغدا

 . وال لتقى من لمحَد بن حنبل ،وال لفقهَ  ،وال لع  َ  ،َبا رجاًل لفضَل 

ٌة بني اهلل وبني َخْ ِقهلمح :إسحاُق بُن َراُ وَيهْ   . ُد ُحجَّ

ألنَّ سعيدًا  ؛لمحُد لفضُل عندي من سعيد بن ُجبري يف زمانِه :عيلُّ بُن املَِدينير 

ة :وقاٍّ .كان لُه ُنَظَراءُ  ٌَّ يق يوم الرر در يَن بالصر وقاٍّ  .وبأمحَد يوم املِْحنَة ،لعزَّ اهللُ الدر

ُة اهلل عىل َخ  :ليضاً   . ْ ِقهلمحُد اليوم ُحجَّ

 . ما رليُت مثَل لمحدَ  :ُييى بُن َمِعني

ين :النَُّفييلُّ   . كان لمحُد بُن حنبل من لعالم الدر

لبو عبد اهلل لمحُد بُن حنبال شايُخنا وإماُمناا  :وقد ُسِئل عن مسألةٍ  ،لبو ثور
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 . وكذا ،كذا ،فيها

 . وال لشدَّ منُه ق باً  ،ما رليُت مثَل لمحدَ  :لبو َخْيَثمةَ 

ِخاَل الكِاريَ  !؟لنا ُلْسأٍُّ عن لمحَد بان حنبال :بُن احلَارث بِْْشُ  ٌْ  ،إنَّ لمحاَد ُل

َب لمحدُ  ،وقيل لهُ  .فخرٌ ذ بًا لمحرَ  إينر عاىل  :فق اُت  ؟لو لنَّك خرجَت  :حني ُُضِ

 !. ؟َلُتِريُدوَن لن لقوَم مقاَم األنبياء :فقاٍّ ،قوٍّ لمحدَ 

 . يعني لمحَد بَن حنبل ؟ليُّ يشٍء حاٍُّ سيردنا :ذو النُّون املِّصيُّ 

 . لمحُد لفضُل ل ل زمانِه :نِّص بن عيل  اجلَْهَضميُّ 

ٌُ بُن الشاعر ا وما كنُت ُلِحابُّ لن ُلقتاَل يف  ،ما رليُت لفضَل من لمحدَ  :َحجَّ

يف اإلماماة لكارَب مان مب ا  سافياَن  ا واهلل ا ب ا َ  ،ومل ُلَصلر عىل لمحادَ  ،سبيل اهلل

 . ومالٍك 

ُِ  ،ولمحَد بِن حنبل ،عن عيلر بن املَِدينير  ُسِئَل  :لبو حات  ام لحفا  :فقااٍّ ؟لُّيُّ

ِِ ُمتقاِرَبني فااع   لنَّاُه  ،إذا رليَت َماْن ُُيِابُّ لمحادَ  .وكان لمحُد لفقهَ  ،كانا يف احِلْف

 . صاحُب ُسنَّةٍ 

ما رلياُت لحادًا لكماَل  .ولفقهُ  ،لمحُد بُن حنبل لكرُب من إسحاَق  :لبو ُزْرعةَ 

 . من لمحدَ 

ْ يلُّ  ُد بن ُييى الذُّ  . جع ُت لمحَد إمامًا فيام بيني وبني اهلل :حُممَّ

  ،مان لمحاَد بان حنبال ،ما رليُت لمجَع يف ُكلر يشءٍ  :لبو عبد اهلل الُبوَشنِْجيُّ 

 . وال لعقَل منه
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ْ ادِ  ،والاَوَرع ،والفقهِ  ،مجَع لمحُد بُن حنبل املعرفَة باحلديث :النَّسائيُّ   ،والزُّ

رْبِ   . والصَّ

اُق  اب الَورَّ وُه إىل عاملِه» :ملسو هيلع هللا ىلصملَّا قاٍّ  :عبُد الَو َّ ٌُّ نااُه إىل لمحاَد بان  ،«فُر ٌْ ٌَ َر

 . وكان لع َ  ل ل زمانِه ،حنبل

ة ،لمحُد بُن حنبل يوم املِْحنَة :املُزينُّ  ٌَّ اِقيَفةِ  ،لبو بكٍر يوَم الرر  ،وُعَمُر ياوَم السَّ

ارِ   . نيَ وعيلٌّ يوَم ِصفر  ،وُعْثامُن يوَم الدَّ

 . لكان آيةً  ،لو كان لمحُد بُن حنبل يف بني إرسائيَل  :إسامعيُل بُن اخلَ يلِ 

اأن) :قائالً  ،ُث َّ ختَ  الذَّ بيُّ  ويف  ،رلساًا يف احلاديث ،كاَن لمحُد عظايَ  الشَّ

 !؟ولقرانِاه ،فاام الظانُّ بإخوانِاه ،لثنى ع يه خ ٌق مان ُخُصاوِمه .ويف التَّألُّه ،الفقهِ 

ماا  باُت  ،ما  بُت لحادًا يف مساألةٍ  :حتَّى قاٍّ لبو ُعبيد ،يف ذات اهلل وكان َمِهيباً 

 . ( )( لمحد بن حنبل

اة عاىل عظايِ  َفْضا ِه الَّ ِماه ،ومن النُُّصوص الدَّ ماا رواُه لباو عاثامن  :وتقدُّ

ابوينُّ  ُِ  :قاٍّ :الصَّ ثنا لبو عبد اهلل احلاف  ثناا حمماُد بانُ  ،َلْسكنَُه اهللُ وإيانا اجلنةَ  ،حدَّ

قتيباُة بان  ،قارل ع يناا لباو َرَجااءٍ  ،ثنا لمحُد بُن سا مةَ  ،إبرا ي  لبو الَفْضل املُزكري

ُجاَل ُُيِابُّ ُساْفياَن ) :فكاان يف آخاِره ،لهُ « كتاَب اإليامن» :سعيد فاإذا رلياَت الرَّ

 ،ولباا األَْحاَوص ،واباَن املَُبااَرك ،وُشعبةَ  ،واألوزاعيَّ  ،ومالَك بَن لنس ،الثَّوِريَّ 

                                                 
 . باختصار، وتِّصف يسري( 442ا  99 /   )« سري لعالم النبالء»: انظر   ( )
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 ِ َِ محن بَن َمْهِدي   ،وُييى بَن سعيد ،وَوكِيعاً  ،يكاً و ُه صااحُب  ،وعبَد الرَّ فاع   لنَّ

 . (ُسنَّةٍ 

 ،ولمحَد بَن حنبل ،وُييى بَن ُييى :فأحلقُت بَخطري حتَتهُ  :قاٍّ لمحُد بن س مة

 :وقااٍّ ،نظَر إلينا ل ُل نيساابورَ  ،ف امَّ انتهينا إىل  ذا املوِضع .وإسحاَق بَن َراُ وَيه

بون ليحيى بن ُييى  ؟ما ُييى باُن ُيياى :يا لبا َرَجاءٍ  :فق نا له . ؤالء القوم يتعصَّ

ولمحاُد باُن حنبال  ،وإسحاُق بُن إبرا يَ  إماامٌ  ،إماُم املُس مني ،رجٌل صالٌح  :قاٍّ

يُته  ُك ُّه   ! اهلل لكرب ( )(!لكرُب ِِمَّن سمَّ

ُة عىل َساَعِة ِعْ ِماه الَّ  ،وُحْساِن َخْ ِقاه ،وُزْ اِده ،َوَرِعاهو ،ولما املقاالُت الدَّ

َِّصَ  ين ،فأكثُر ِمْن لن حُتْ ٌُ ما يتع َُّق بمنزلتِه يف الدر  . وإمامتِه ل ناس ،وإنَّام َقْصُدنا إيرا

 : وانتساُُبم إليه ،تعويُل الُعَلامء عليه

نَّة املَْحَضةِ  :باَت لمحدُ  َلاَف املُنتِسابون  ،ٌلياًل إليهاا ،َعَ اًم عىل السُّ ٌَ  ،إليهااو

َرُجوا يف لعتابِه ،من بابِه ،بعَدهُ  ٌَ  . و

ٌَ  :لي ا وكان َبا) :قاٍّ ابُن الَقير  نَّة عىل اإلطالق لمحُد  ا ببغدا إماُم ل ل السُّ

نَّة  ،وُسنَّةً  ،وَحِديثاً  ،الذي مأل األرَض ِعْ امً  ،بُن حنبلا َة احلَِديث والسُّ حتى إنَّ لئمَّ

 . (4) (...امةبعَدُه ُ   لتباُعه إىل يوم القي
                                                 

، تأليف إسامعيل بن عباد الارمحن الصاابوين، (99: ص)« الس ف ولصحاب احلديثعقيدة »   ( )

مكتباة االماام الاواٌعي : املجيد الشمريي، طبعة حتقيق وتع يق لب عبد اهلل عبد الرمحن بن عبد

 .  249 اليمن، الطبعة االوىل 

 =حممد بن بن ليوبشمس الدين لب بكر : تأليف (.42/  )« إعالم املوقعني عن رب العاملني»   (4)
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مكتباة االماام الاواٌعي : املجيد الشمريي، طبعة حتقيق وتع يق لب عبد اهلل عبد الرمحن بن عبد

 .  249 اليمن، الطبعة االوىل 

 =حممد بن بن ليوبشمس الدين لب بكر : تأليف (.42/  )« إعالم املوقعني عن رب العاملني»   (4)
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نَّة واالعتقاٌ وَيْساُ ُك  ،إالَّ وَينِْمي نفَسُه إىل إماِمهاا ،وما من ُمصنٍَّف يف السُّ
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باريوت،  حممد عبد السالم إبرا ي ، طبعة ٌار الكتب الع مياة ا: بن سعد ابن قي  اجلوزية، حتقيقا =     

 .    2 األوىل، : الطبعة

لب جعفر حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بان غالاب : ، تأليف(42ا  41: ص)« رصيح السنة»   ( )

 .  241 ٌار اخل فاء : طبعة. قبدر املعتو: اآلميل، الطربي، حتقيق
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َ اهللُ ا بن حنبلا وملِاا خاالَف  ،قاائ ون اا ورفَع ٌرجَتُه وَلْجَزٍّ َمُثوبَتهُ  ،وجَههُ  َنَّضَّ

ئيُس الكامُل  ،ألنَُّه اإلماُم الفاضُل  ؛قوَلُه خُمالِفون  ،الاذي لباان اهللُ باه احلاقَّ  ،والرَّ

الٍَّ  ٌَ  ،وٌفَع بِه الضَّ ائِغني ،وَقَمع به بَِدَع املُبتادِعني ،ولوضح به املنها  ،وَزْياَ  الازَّ

اكرنيوَشكَّ ال م ،شَّ  . ( )(وكبري ُمْفه  ،وج يٍل ُمعظَّ  ،فرمحُة اهلل ع يه من إماٍم ُمَقدَّ

اِريني ـ  3 فَّ  : (ه1188ـ  1114)حممد بن أمحد السَّ

ِهرية  :قاٍّ ة املُِضيَّة يف َعْقِد الِفْرَقة املَْرِضيَّة»يف َمْطَ ع منظومتِه الشَّ رَّ   :«الدُّ

ة املُِضااااايَّةِ  رَّ ْيُتها بالااااادُّ  وَسااااامَّ

  

 يف َعْقاااِد َلْ اااِل الِفْرَقاااِة املَْرِضااايَّةِ 

ٌِ احلَنْااَبيِل    ااَدا ٌِ ِذي السَّ  عااىل اْعتَِقااا

  

 إماااِم ل ااِل احلَااقر ِذي الَقااْدِر الَعاايِل 

بَّااااين   ٌِ الُعاااىَل الرَّ  َحااارْب املَاااال َفاااْر

  

اْيَباين َجى الشَّ  َربر احِلَجى َماحي الادُّ

 فإنَّاااااُه إمااااااُم َلْ اااااِل األََثااااارِ   

  

 ْن َنَحااا َمنَْحاااُه فُهااَو األََثااريفَماا

ة ،لوامع األهنار الَبِهيَّة» :يف ِِحه احلَافِل :ُث َّ إنَّه   « وَسَواطع األرسار األََثريَّ

ٌَ إشكاالً   : ننقُ ه بطوله ،ولجاب عنُه بجواٍب َسِديٍد ُمِفيد ،لور

نَّة بال حَمَ  ،اإلماُم لمحدُ  ،وعىل ُكلر َحاٍٍّ ) فهاو املُبايرُ   ،الاة و إماُم ل ِل السُّ

نَّة  . فُكلُّ ُسنري  لثري  فهو إماُمه ،النافُ  عن وجِهها ُغَباَر البدعة ،وجَه السُّ

                                                 
لب احلسن عيل بن إسامعيل بن إسحاق بن ساامل : ، تأليف(44/  )« اإلبانة عن لصوٍّ الديانة»   ( )

فوقية حسني . ٌ: بن إسامعيل بن عبد اهلل بن موسى بن لب برٌة بن لب موسى األشعري، حتقيقا

 .  281  األوىل،: ٌار األنصار ا القا رة، الطبعة: حمموٌ، طبعة
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ُة مَجِيًعا :فإن ق ت َ ف  و ما ع يه األِئمَّ تبًعاا ل تاابعني  ،إذا كان مذ ُب السَّ

َحابة الكرامِ  ُد و او الاذي كاان ع ياه َساير  ،رضاواُن اهلل ع ايه  لمجعاني ا والصَّ

َمُه  ،فكيف ينسُب  ذا املذ ُب لإلمام لمحدَ  ،وخاتُ  النبيرني ،املُرس ني ٌون من تقدَّ

ين ة الدر  ؟ من لئمَّ

و ذه املقالاُة  اي الْشايعُة  ،واحلقُّ كام استخربت ،األمُر كام ذكرت :ق ُت 

اء ورلٍي  ،وال يرتااُب ذو ُلاب  َلبِياب ،ومقالُة ل ل الِفْرقة الناجية باال حمالاة ،الَغرَّ

ا  ي التاي كاان ع يهاا النبايُّ احلبياُب  ولصاحاُبه ل اُل  ،ملسو هيلع هللا ىلصَصِحيح ُمِصيب لهنَّ

ولكان  .والتابعني هل  بإحساٍن من ل ل التفصيل والتبويب ،اإلصابة والتصويب

وقاماْت ٌولاُة  ،واستع نت البدُع واملَِحانْ  ،اَِلبَِّت الِفَتنُ  ،ملا كان يف املائة الثالثة

اغائن والنرفااق ،قل ِل االبتداع عىل سا  ،ولع ن بقواعِد ل ل االعتازاٍّ ذوو الضَّ

ُة اجلَاْور ااق ،وساعد   عىل ذلك لئمَّ قاام اإلمااُم لمحاُد كاالنَِّمر  ،واخل فااء الُفسَّ

ْئَبااٍِّ اجلَُساور ،بل كالبحر الطامي ،ال ،اهلَُصور ٌَّ كياَدُ   يف ُنُحاوِر   ،والرر  ،فاَر

َفها ع يه  ،َع مقالَته فَقمَ  ،وللقى بالبَِ ُه  يف ُصُدوِر   ُ   بُكالر  ،وَزيَّ ٌَ َ فسا وَبنيَّ

ٌَّ   عىل لعقاَِب  خائبني ،حاٍّ فاال  .وكفى اهللُ املؤمنني القتااٍَّ  ،مل ينالوا خرياً  ،فر

ٌُ إذ ذاك بالذات ;َجَرَم ُنِسَب املذ ُب إليه ٍُّ ع ياه ،ألنَُّه املقصو فإنَّاه  او  ،واملُعاوَّ

هُ  ،الذي انتِّص ل َحقر ونَِّصهُ  َ الصحيَح مان  ،وَشَدَخ رلَس ل ل البَِدع وَ َِّصَ وَبنيَّ

ِمني ،الفاسد ْدَق من املنَْي  ،واحلَقَّ من الباطل ،والَغثَّ من السَّ  . والصر

َ  ، و الذي َفلَّ مضاارََبُ  ا ريض اهلل تعاىل عنه ا ف ام كان اإلماُم لمحدُ  وَبانيَّ
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ٌََحَ  ت وينَ  ،وكشَف عن َزْيِغه  ،معاِيَبُه  وانتَِّص ملِا كان ع ياه  ،وحتريَفُه  ،ُه و

وُمُرور اآليات املَُتشاَبات  ،ومن التَّنزيِه بال تعطيل ،السَّ ُف من اإلثباِت بال متثيل

 ،ُنِسبت له املقالاةُ  ،ولقام ع يها ُكلَّ ُبْر ان وٌاللة ،وٌعا إىل  ذه املقالة ،بال تأويل

 . ( )(حالة وصار إماَم ل  ها يف ُكلر 

مذيُّ وقد لن   :شد إسامعيُل بُن فالن الرتر

 لَعْمااُرَك مااا َُّيْااوى ألمحااَد نكبااةً 

  

 من النَّااِس إالَّ نااقُ  الَعْقاِل ُمْعاِورُ 

  ااَو املِْحنااُة اليااوَم الااذي ُيبااتىل بااه  

  

اااانريُّ فينااااا وُيْساااارَبُ   فُيعَتاااارُب السُّ

اِق فِْعااُل اباان َحنَْباالٍ     َفَقااا َلْعاانُيَ املُاارَّ

  

 ْبِغااي الُعُيااوَب وَُيِْفاارُ َلْخااَرَس َمااْن يَ 

   

*  *  * 

 

                                                 
« لوامع األنوار البهية، وسواطع األرسار األثرية لْشح الدرة املضاية يف عقاد الفرقاة املرضاية»   ( )

شمس الدين، لب العون حممد بن لمحاد بان ساامل السافاريني احلنابيل : ، تأليف(22ا  21/  )

ا ٌمشاق مؤسساة اخلاافقني ومكتبتهاا : حممد مفيد اخليمي، طبعاة: ، حتقيق( 99  : املتوىف)

 . م894 ا   244 الثانية ا : الطبعة



  االعتقاد عند اإلمام أحمد
 

14 

ٌََحَ  ت وينَ  ،وكشَف عن َزْيِغه  ،معاِيَبُه  وانتَِّص ملِا كان ع ياه  ،وحتريَفُه  ،ُه و

وُمُرور اآليات املَُتشاَبات  ،ومن التَّنزيِه بال تعطيل ،السَّ ُف من اإلثباِت بال متثيل

 ،ُنِسبت له املقالاةُ  ،ولقام ع يها ُكلَّ ُبْر ان وٌاللة ،وٌعا إىل  ذه املقالة ،بال تأويل

 . ( )(حالة وصار إماَم ل  ها يف ُكلر 

مذيُّ وقد لن   :شد إسامعيُل بُن فالن الرتر

 لَعْمااُرَك مااا َُّيْااوى ألمحااَد نكبااةً 

  

 من النَّااِس إالَّ نااقُ  الَعْقاِل ُمْعاِورُ 

  ااَو املِْحنااُة اليااوَم الااذي ُيبااتىل بااه  

  

اااانريُّ فينااااا وُيْساااارَبُ   فُيعَتاااارُب السُّ

اِق فِْعااُل اباان َحنَْباالٍ     َفَقااا َلْعاانُيَ املُاارَّ

  

 ْبِغااي الُعُيااوَب وَُيِْفاارُ َلْخااَرَس َمااْن يَ 

   

*  *  * 

 

                                                 
« لوامع األنوار البهية، وسواطع األرسار األثرية لْشح الدرة املضاية يف عقاد الفرقاة املرضاية»   ( )

شمس الدين، لب العون حممد بن لمحاد بان ساامل السافاريني احلنابيل : ، تأليف(22ا  21/  )

ا ٌمشاق مؤسساة اخلاافقني ومكتبتهاا : حممد مفيد اخليمي، طبعاة: ، حتقيق( 99  : املتوىف)

 . م894 ا   244 الثانية ا : الطبعة

147

 االعتقاد عند اإلمام أحمد 

15 

 املبحُث الثَّاين

 مصادُر اإلمام أمحَد وأصوُله

َحاَبة :َكاَنت َطريَقُة اإلمام لمحد اة  ،َوالتَّابِِعنَي هَلُ  بِإِْحَسان ،طريقَة الصَّ ولئمَّ

 مجياِع يف ،وينُساُج عاىل ِمنْاَواهِل  ،ي زُم َغاْرَزُ   ؛اليتجاوُز ا إىَِل َغرِيَ ا ،احلديث

ين ُ وك ،واالستدالٍِّ  ،لبواب الدر ْ اد ،والُفْتياا ،والِفْقاهِ  ،يِف االعتقااٌ ؛والسُّ  ،والزُّ

 . ( )َويِف مَجِيع َحَركاتِه وَسَكناتِه ،والِعَباٌة ،والَوَرعِ 

 ،لنَّ موافقاَة اإلماام لمحاَد ل شاافعير  :وقد ذكر شيُخ اإلساالم اباُن تيمياةَ 

 ،ولصوُله بأصوهِلام لشبُه منها بُأُصوٍِّ غريمها ،لغريمهالكثُر من ُموافقتِه  ،وإسحاَق 

ُح ُلصوٍَّ مذا بِهام عاىل َماْن ليسات لصاوٍُّ  ،وُيَعظرُمهام ،وكان ُيْثنِي ع يهام وُيرجر

ومذ ُبه لنَّ لصوٍَّ ُفَقهاء احلاديث لصاحُّ مان ُلصاوٍّ  .مذا به كأصوٍّ مذا بهام

 . (4)ُفَقهاء احلديث يف عِِّصمها مُها عنده من َلَجلر  ،وإسحاُق  ،والشافعيُّ  ،غري  

                                                 
، تأليف عبد القاٌر بن لمحد بن (2  : ص)البن بدران « املدخل إىل مذ ب اإلمام لمحد»: انظر   ( )

عبد اهلل بن عبد املحسن . ٌ: ، حتقيق( 222 : املتوىف)مصطفى بن عبد الرحي  بن حممد بدران 

 .   24 الثانية، : طبعةمؤسسة الرسالة ا بريوت، ال: الرتكي، طبعة

َوَقْد لفرٌ الدكتور عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي لصوٍّ ماذ ب اإلماام َلمحاد بكتااب، و او 

« الرلي عناد اإلماام َلمحاد ابان حنبال»: ول شيخ عثامن بن إبرا ي  املرشد كتاب باس . مطبوع

ذكره العالمة . طبع بعدمل ت(  282 )عام ( ماجستري: )رسالة ُمعدة يف جامعة لم القرى ل عاملية

 (. 19 /  )« املدخل املفصل ملذ ب اإلمام لمحد»بكر لبو زيد يف كتابه 

 =تيمية، تقي الدين لب العباس لمحد بن عبد احل ي  ابن: ، تأليف(2  / 22)« ُمموع الفتاوى»   (4)
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فَخُ اَ  إىل لنَّ فتاوَياُه  ،والُفُروع ،طريقَتُه يف األُُصوٍّ :وقد َسرَب ابُن الَقير 

 : مبنيٌة عىل مخسة ُلصوٍّ

ومل ي تفات إىل ماا  ،فاإذا وجاد الان َّ لفتاى بُموَجباه :النُّصوُص  :لحد ا

 . نحو عْشة لمث ة وذكر ،( )كائنًا َمْن كان ا وال َمْن خالفه ،خالفه

فكان يقوٍُّ  ،وَبذه الُعْروة الُوْثقى استمسك ،وَبذا األصِل العظي  اعتص 

لعطوين شيئًا من كتااب اهلل  !يا لمرَي املؤمنني) :ملُنَاظِريه يف ُم ِس املُعتص  العباسر 

 . فينقطعون ،(4)(حتى لقوٍَّ به ملسو هيلع هللا ىلصلو سنة رسوٍِّ اهلل  ،َعزَّ وَجلَّ 

اِهريةَ  :ُم لمحدُ وقد اسَتهلَّ اإلما  ،لُعْبادوس بان مالاك الَعطَّاار ،رسالَته الشَّ

نَّة عندَنا) :فقاٍّ ،بتقرير  ذا األصِل العظي  اُك باام كاان ع ياه  :لُصوٍُّ السُّ التمسُّ

 ،وُكالُّ بِْدعاٍة فهاي ضااللةٌ  ،وترُك البَِدع ،واالقتداء َب  ملسو هيلع هللا ىلصلصحاُب رسوٍّ اهلل 

ينوترُك املَِراء واجِلَداٍّ واخلُُصومات يف  نَُّة عندنا .الدر  .ملسو هيلع هللا ىلصآثااُر رساوٍّ اهلل  :والسُّ

ُ القرآن نَُّة ُتفِّسر نَّة قياٌس  .و ي ٌالئُل القرآن ،والسُّ وال ُتََّضُب هلاا  ،وليس يف السُّ

باعُ  ،واأل واءِ  ،وال ُتْدَرُك بالُعُقوٍّ ،األمثاٍُّ   ... وترُك اهلََوى ،إنام  و االتر

 ،فقاد ُكِفاي ذلاك ولحكا  لاه ،عقُ هوَمْن مل يعرْف تفسرَي احلديث ويب ُغه 

                                                 
 .   29 نة مجع وترتيب عبد الرمحن بن حممد العاصمي النجدي، الطبعة األوىل بالرياض س =     

: ، حتقيق 242 ٌار ابن اجلوزي : ، ط(14/ 4: )البن القي « إعالم املوقعني عن رب العاملني»   ( )

 . مشهور حسن آٍّ س امن

 (.  24: ص: )، البن اجلوزي«مناقب اإلمام لمحد ابن حنبل»   (4)
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ٌِق املَْصُدوق ،والتس يُ  له ،فع يه اإِليامُن به ا وماا كااَن مثَ اُه يف  ،مثل َحديث الصَّ

ؤية ُك رهاا ،الَقْدر واساتوح  منهاا  ،وإِن َنباْت عان األساامع ،ومثُل لحاٌيث الرُّ

ٌَّ منها َحْرفً  ،فإِنَّام ع يه اإِليامُن َبا ،املُْسَتمع وغري ا من األحاٌيث  ،ا واحًداولال َيُر

 . ( )(املأثورات عن الثرَقات

حابةُ  :األصُل الثاين من لصوٍّ فتاوى اإلمام لمحد) ُه إذا  ،ما لفتى به الصَّ فإنَّ

 :ومل َيُقال ،مل َيْعُد ا إىل غرِي ا ،ُوِجَد لبعضه  فتوًى ال ُيعرُف لُه خُمالٌِف منه  فيها

 .لو نحَو  اذا ،ال لع ُ  شيئًا يدفُعه :العبارة يقوٍُّ  بل من ورِعه يف ،إنَّ ذلك إمجاعٌ 

ولحَد  ،وابن عمر ،ال لع ُ  شيئًا يدفُع قوٍَّ ابن عباس :كام قاٍّ يف رواية لب طالب

و كاذا  .عىل قبوٍّ شهاٌة العبد ،ول ل املدينة ،وُُما د ،َعطاء ؛عْش من التابعني

ٌَّ شاهاٌَة العبا :قاٍّ لنُس بن مالك   .حكااُه عناه اإلمااُم لمحادُ  ،دال لع ُ  لحادًا َر

ْم ع ياه عمااًل    ،وال َرلًياا ،وإذا وجد اإلماُم لمحُد  ذا النوَع عان الصاحابة مل ُيَقادر

 . (4)وال ِقَياًسا

َ ها ،لذلك ،فكانت فتاواهُ  َل فتااوى الصاحابة ،َمْن تأمَّ رلى ُمطابقاَة  ،وتأمَّ

ٌُ ما ،ُكل  منهام عىل األخرى ا ختر حتاى إنَّ  .ن ِمْشاَكاة واحادةورلى اجلميَع كأهنَّ

يه لفتاوى  !جاء عنُه يف املسألة روايتان ،الصحابَة إذا اخت فوا عىل قولني وكان حترر

                                                 
بن  الٍّ بن لساد  لب عبد اهلل لمحد بن حممد بن حنبل: ، تأليف(44ا  2 : ص)« لصوٍّ السنة»   ( )

 .    2 األوىل، : ، طبعة ٌار املنار ا اخلرٌ ا السعوٌية، الطبعة(  42: املتوىف)الشيباين 

 . ط ابن اجلوزي( 11ا  12/ 4)« إعالم املوقعني»   (4)
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ي لصحابِه لفتاواه ،الصحابة ُم فتاوا    ،وُنُصوِصه ،كَتحرر بل لعظُ  حتى إنَّه لُيَقدر

 . ( ) عىل احلديث املُرَسل

حاديٌث  :ق ُت ألب عبد اهلل :«ائ همس»قاٍّ إسحاُق بُن إبرا يَ  بن  انئ يف 

 ،لو حاديٌث عان الصاحابة ،لحابُّ إلياك ،عن رسوٍّ اهلل ُمْرساٌل برجااٍٍّ َثْباٍت 

حابة لعجُب إلَّ  :قاٍّ لبو عبِد اهلل ؟ُمتَِّصٌل برجاٍّ َثْبٍت  ،والتابعني  . (4)عِن الصَّ

نَّة  ،طبقااِت عاىل اخاتالِف  ،وِمن َث َّ صارْت فتاواُه إماًما وُقْدوًة أل ل السُّ

 ،َلُيعظرُماون ُنُصوَصاهُ  ،واملُق راِدين لغاريه ،حتى إنَّ املُخالِفني ملذ باه يف االجتهااٌ

ها ،وفتاواه  . (2) وفتاوى الصحابة ،وُقْرََبا من النُُّصوصِ  ،وَيْعِرُفوَن هلا َحقَّ

إذا اخت ف الصحابُة ختري من لقواهل  ماا كاان  :األصُل الثالُث من لصوله)

 : ومل خيرٌ عن لقواهل  ،الكتاب والسنةلقرََبا إىل 

ْ له موافقُة لحِد األقواٍّ حكى اخلالَف فيها قاٍّ  .ومل جيزْم بقوٍّ ،فإن مل يتبنيَّ

                                                 
 (. 2  ، 1  : ص)البن بدران « املدخل إىل مذ ب اإلمام لمحد»   ( )

: ، تأليف(844 )برق  ( 21 / 4)إبرا ي  النيسابوري رواية إسحاق بن« مسائل اإلمام لمحد»   (4)

لب يعقوب إسحاق بن إبرا ي  بن مهران الثقفي الِّساٌ النيسابوري، حتقيق ز اري الشااوي ، 

بدل ( ]4 2: ص)آٍّ تيمية : ، تأليف«املسوٌة يف لصوٍّ الفقه»: وينظر. طبعة املكتب اإلسالمي

عبد احل ي  ابان تيمياة، : تيمية، ولضاف إليها األب،ُمد الدين عبد السالم ابن : بتصنيفها اجلدُّ 

ٌار : حمماد حمياي الادين عباد احلمياد، طبعاة: حتقياق[ لمحد ابن تيمية: ث  لكم ها االبن احلفيد

 . الكتاب العرب

 (. 2  : ص)البن بدران « املدخل إىل مذ ب اإلمام لمحد»   (2)
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 . الكتاب العرب

 (. 2  : ص)البن بدران « املدخل إىل مذ ب اإلمام لمحد»   (2)
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جاُل يف  :قيل ألب عباد اهلل :«مسائ ه»إسحاُق ابُن إبرا ي  بن  انئ يف  يكاوُن الرَّ

انَّة ُيْفتي بام وافَق الكتاَب  :قاٍّ ،فيسأٍُّ عن اليشء فيه اختالٌف  ،قرية وماا مل  ،والسُّ

نَّة  . ( ) ال :قاٍّ ؟لفتخاُف ع يه :قيل له ،لمسك عنه ،يوافِق الكتاَب والسُّ

إذا مل يكان يف البااب  ،األخُذ باملرسل واحلديث الضاعيف :األصُل الرابعُ 

 : يشء يدفعه

َحُه عىل القيااس اِعيف عنادُه الباطاَل  ،و و الذي َرجَّ ٌُ بالضَّ   ،ولايس املارا

بال  ،والعمُل به ،بحيث ال يسوُغ الذ اُب إليه ،وال ما يف روايتِه ُمتََّه ٌ  ،وال املُنْكرَ 

حيُح  ومل يكن َيْقِسُ   .وقسٌ  من لقسام احلََسن ،احلديُث الضعيُف عنده َقِسيُ  الصَّ

والضاعيُف  .وضاعيف ،بل إىل صحيح ،وضعيف ،وحسن ،احلديَث إىل صحيح

وال إمجااٌع عاىل  ،وال قوٍُّ صاحب ،يدفُعهفإذا مل جيد يف الباب لثًرا  .عنده مراتُب 

ة األربعاة .كان العمُل به عنده لوىل من القياس ،خالفِه إال  ،وليس لحٌد من األئمَّ

م  ،من حيث اجلم ةُ  ،و و موافُقه عىل  ذا األصل فإنَّه ما منه  لحاٌد إال وقاد قادَّ

 . (4)احلديَث الضعيَف عىل القياس

 : ورةالقياُس عند الَّض :األصُل اخلامُس 

لو لحاٍد  ،وال قوٍُّ الصاحابة ،فإذا مل يكن عند اإلمام لمحَد يف املسألة َن ٌّ )

 ا و او القيااُس  ا َعاَدٍّ إىل األصال اخلاامس ،لو ضعيٌف  ،وال لثٌر مرسٌل  ،منه 

                                                 
 (. 844 )برق  ( 21 / 4)النيسابوري رواية إسحاق بن إبرا ي  « مسائل اإلمام لمحد»   ( )

 (. 2  : ص)البن بدران « املدخل»ط ابن اجلوزي، ( 12ا  11/ 4)« إعالم املوقعني»   (4)
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 ،ساألُت الشاافعيَّ عان القيااس :وقد قاٍّ يف كتاب اخلاَلٍَّّ ،فاستعمَ ُه ل َّضورة

ورةإنَّام ُيصاُر إليه عند ا :فقاٍّ ُ  . ( ) (لو ما  ذا معناه ،لَّضَّ

 :لنَّ املَْْيُماويِنَّ قااٍّ ،بإساناٌهِ  ،وقد ساَق لبو إساامعيَل األنصااريُّ اهلَاَرويُّ 

ااافِِعيَّ  :َسااِمْعُت َلمْحَااَد باان حنباال َيُقااوٍُّ  ِعنْااَد  :َعااِن اْلِقَياااِس َفَقاااٍَّ  :َسااَأْلُت الشَّ

وَراِت  ُ  . (4) الَّضَّ

والتوقياِع عان  ،َيصُدر عنها يف االساتدالٍّالتي  :ت ك ُلصوٍُّ اإلمام لمحدَ 

ين ،ويعتصُ  َبا ،َربر العاملني ٍّ ع يها يف ضبط ُلصوٍّ الدر و اي  ،وفروِعاه ،وُيعور

انَّة ؛نصوُص الاَوْحَيني احابة الكارام ،الكتااب والسُّ الاذين َشاِهُدوا  ،وفها  الصَّ

ع يف ٌعوى إمجاع ،وَفِقُهوا التَّأويَل  ،التنزيَل   :وكاان .اٍس لو تع يللو قي ،ٌون توسُّ

وُبْعاِد  ،لعظي  َخَطِر اا ،لشدَّ رَصامًة يف االلتزام َبذه األُصوٍّ يف مسائل االعتقاٌ

ٌَِخيل ،فَحَمى جناَب التَّوحيد ،َلَثِر ا نَّة لن خيرتَقها قوٍُّ   . وَسدَّ ُثُغوَر السُّ

*  *  * 

 

                                                 
 (. 1  : ص)البن بدران « املدخل»، (18/ 4)« إعالم املوقعني»   ( )

 األنصااري لب إسامعيل عبد اهلل بن حممد بان عايل: ، تأليف(24، 48/ 2)« ذم الكالم ول  ه»   (4)

 مكتبة الع اوم واحلكا  ا: عبد الرمحن عبد العزيز الشبل، طبعة: ، حتقيق(  29: املتوىف)اهلروي، 

 . م889 ا   9 2 األوىل، : املدينة املنورة، الطبعة
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 (. 1  : ص)البن بدران « املدخل»، (18/ 4)« إعالم املوقعني»   ( )

 األنصااري لب إسامعيل عبد اهلل بن حممد بان عايل: ، تأليف(24، 48/ 2)« ذم الكالم ول  ه»   (4)
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 املبحُث الثالُث 

 ُمؤلَّفاُت اإلمام أمحَد 

 ؛ومل يكن يكتُب إال الكتاَب احلَِديثياة ،كَرُه وضَع الُكُتبكان اإلماُم لمحُد يَ 

ساائل ىف العقيادة ،«فضاائل الصاحابة»و ،«الز اد»و ،«املُسند» كا  .وبعا  الرَّ

 ،واملطبوُع ِما ينسُب لإلمام لمحد من ُمؤلَّفات لغ ُبه وقع جوابًا ألسئ ٍة من ُطالَّبِاه

 . بالتأليف ق ي ٌة جًدا والكتُب التي قصد ا .لو رسائل منه لبع  لصحابه

وتالمذتِه جهٌد كبرٌي ىف إظهاِر  ،ولصحابه ،وصالح ،وقد كان البنَْيه عبد اهللَّ

شاديَد الكرا اة  اا ريض اهلل عنه ا وكان) :قاٍّ ابُن القي  .وَنْْشِ ما ُلثَِر عنهُ  ،ِعْ ِمه

شاتدُّ وي ،ويكارُه لن ُيْكتاَب كالُماه ،وكان ُيبُّ جتريَد احلاديث ،لتصنيف الُكُتب

لكثاُر مان  ،وفتاواهُ  ،فُكتَِب مان كالِماه ،وَقْصِده ،فع َ  اهلل ُحْسَن نيَّتِه ،ع يه جًدا

ومجاَع  ،ف   َيُفْتنا منها إال الق ياُل  ،ع ينا بأكثِر ا ،سبحانه ،ومنَّ اهلل ،ثالثني ِسْفًرا

ِوَياْت ورُ  ،فب َ  نحَو عْشين ِساْفًرا لو لكثارَ  ،«اجلامع الكبري»اخلاَلٍُّ ُنصوَصُه يف 

َث َبا َقْرًنا بعد قرن ،ومسائُ ه ،فتاويه انَّة ،وُحدر  ،فصارت إماًما وُقْدوًة أل ال السُّ

 . ( ) (عىل اختالِف َطَبقاِِت 

التي تض ُّ إجاباِت اإلماام لمحاَد بان  ،فإنَّ كتَب املسائل :وصدَق ابُن القير 

ماا ُيقااِرُب  :ُِ الاذَّ بيُّ ذكَر احلااف ،عىل لسئ ِة تالميِذه يف الُعُ وم املخت فة ،حنبل

موارٌ ابن القاي  » :يف كتابِه :كام ذكر الشيُخ بكر لبو زيد .سبعًة ولربعني جامعًا هلا
                                                 

 . ط ابن اجلوزي (28/ 4: )إعالم املوقعني عن رب العاملني   ( )
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 !. سبعني جامعًا هلا« يف كتبه

 : إىل لربعة لقسام ،من الناحية الفنرية ،ويمكُن تقسيُ  ُمؤلَّفات اإلمام لمحدَ 

 : و ي ،( )وطبعت ،كتب حققت :القسُم األول

و او موساوعٌة يف  ،ولعظُمهاا ،و و ل  ُّ كتاب اإلماام لمحاد :ملسنداـ  1

 . ومصدٌر لساسٌّ ال يمكن االستغناُء عنه ،احلديث النبوى

ة طبعات مان جهاة الِعناياة بضابط  ،لعالَّ لحسانَها ،وقد ُطبع الكتاب عدَّ

ث ٌ ،طبعة املكنز ،الكتاب ول    ،لمحد معبد عبد الكري  /بإِاف العالمة املُحدر

 : يزاِتاِم

ٌُ عىل ل   خمطوطات  ـ « املسند»حتقيُق  حيث َت َّ  ،ولوثِقها ،«املسند»االعتام

 ،اإلتقاان فيها َقْدٌر صالٌح من نفائِس النسخ اخلطية بالغةِ  ،عىل ثامن وثالثني نسخة

واة واملُسنِدين ٌ ،املقروءة عىل غري واحد من لبرز الرُّ بست عْشة نساخة  مع التفرُّ

 . ألوٍّ مرة« املسند»يها يطبع ع  ،ناٌرة

لكثاَر مان مائاِة  ،السابقة يف موضاع واحاد استدراك عىل مجيع الطبعات ـ

 ،تارقي  املكناز عاىل( 42141)إىل ( 42282)و اي األحاٌياُث مان  ،حاديث

ٍّ :واستدراك عْشاة لحاٌياث يف موضاعني آخارين ُمساند لب  يف :املوضاع األوَّ

                                                 
و ي يف الواقع جزء من مؤلف آخر، مثال جازء  ناك بع  املؤلفات التي نسبت لإلمام لمحد،    ( )

مسند ل ل البيات، ألمحاد ابان حنبال، : فيه لحاٌيث روا ا لمحد ابن حنبل عن الشافعى، ومثل

 . فإهنام جزءان من املسند
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يف  :واملوضاع الثااين ،(412  )إىل ( 421  )األحاٌيث مان  ،سعيد اخلُدري

 . (2421)إىل ( 2429)عباس األحاٌيث من  مسند ابن

 ،فايام اخت فات فياه النُّساُخ  ،وتقوية االختيار ،يف توثيق النَّ ر  االستعانةُ  ـ

 ،«املساند»وبع  ت ك املصاٌر ُيَعدُّ نسخة فرعية من  ،بعدٌ من املصاٌر الوسيطة

اِ املعترب  . ينموثقة بمراجعة لحد احلُفَّ

ٌُ  ـ ندي عىل  االعتام اة ،«املسند»عىل حاشية السر لوضاَح  ،و ي حاشية ُمِهمَّ

نديُّ كثرًيا من ُمشكالت ٍّ املُساند إىل آخاِره ،األساانيد واملتاون فيها السر  ،مان لوَّ

ٌ النَُّسخ  . واختالفها وا ت َّ فيها ببيان تعدُّ

لقارئ يشٌء ِمَّاا ا بحيُث ال يضيع عىل ،ذكر ل   ُفروق النسخ يف اهلوام  ـ

 . يف األُصوٍّ اخلطيَّة من الفوائد

مع االعتناء بذكر ما وجادوه مان  ،وَمْتنًا َسنًدا ؛ضبط الن ر ضبطًا كامالً  ـ

 . ع يها الضبط يف النُّسخ اخلطية املعتمد

وغري ذلك من املميرزات الكثارية التاي يمكان معرفُتهاا بمراجعاة مقدماة 

 . ( )التحقيق

حتات إِاف الشايخ  ،تحقيق ُمموعة مان ط باة الع ا كام طبع الكتاب ب

وَبا خدماٌة طيباة  ،والدكتور عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي ،شعيب األرناؤوط

                                                 
: لب عبداهلل لمحد بن حنبال الشايباين، طبعاة: ، تأليف(12: ص)« مسند اإلمام لمحد بن حنبل»   ( )

 . لمحد معبد عبد الكري / موعة من الباحثني، بإِاف ٌٌار املنهاٌ، حتقيق ُم
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 . واحلكُ  ع يها ،ل كتاب من حيث ختريُج لحاٌيثه

موافقاًة ل معجا  املفهارس أللفااِ  ،خمرجاة ،طبعًة حمققة ،كام طبع ليضاً 

 ،وطبعتاه مؤسساة قرطباة .وآخرين ،ن قطبحسن بن عباس ب :بعناية ،احلديث

 . ومكتبة اخلراز

قه الشيُخ ويصُّ اهلل عباس :فضائل الصحابةـ  2 وحصل بتحقيِقه  ،وقد حقَّ

 . وطبعته ٌار رماٌي .عىل ٌرجة الدكتوراه

لعالَّ لفضاَ ها التاي  ،طبع طبعاات كثارية :الرٌ عىل اجلهمية والزناٌقةـ  3

 :و و بتقادي  الشايخني ،غراس وطبعته ٌار ،بتحقيق ٌغ  ابن شبيب العجمي

عباد الارمحن  .ٌ ،وع اق ع ياه ،كاام حققاه .وصالح آٍّ الشايخ ،صالح الفوزان

 .  281 عام  ،عمرية

ا د :ُمموع رسائل لإلمام لمحاد يف العقيادةـ  4 ٌ بان ُمَِّسْ  ،برواياة ُمسادَّ

واحلسان بان إساامعيل  ،وحممد بان عاوف الطاائي ،وُعْبدوس بن مالك العطار

بعي  ،روا ا اخلالٍُّ  ،ولمحد بن جعفر اإلصطخري ،ن محيد األندراينوحممد ب ،الرَّ

واباُن  ،«مناقاب اإلماام لمحاد»وابُن اجلوزي يف  ،«الطبقات»وذكر ا لبو يعىل يف 

بدار قتيبة  ،بتحقيق عبد العزيز السريوان وقد طبعت ،«املقصد األرشد»مف ح يف 

 .  249 عام  ،بدمشق

ثا  يف  .بدون عناية(  224 )ة سن ،طبع ألوٍّ مرة يف القا رة :الورعـ  5

اعاتامًٌا عاىل النساخة  ،زيناب إبارا ي  القااروط :حققته الدكتورة  242 عام 
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حمماد  :ث  طبعه اعتامًٌا عىل  ذه النسخة املطبوعاة ليضااً  . 224 املطبوعة عام 

بتحقياق سامري  ،ث  طباع طبعاة جيادة . 242 السعيد بن بسيوين زغ وٍّ عام 

 . عاصمةوطبعتها ٌار ال ،الز ريي

ربيع  طبعة حديثة خرجت يف طبع طبعات كثرية من لحسنها :األِبةـ  6

 . عيل املرشد /بتحقيق الشيخ ٌ  222 األوٍّ 

إىل لن جااء  ،وقد طبع الكتاب عدة طبعات ٌون عناياة ع مياة :الز دـ  7

 ،ورق  نصوصه ،ث  حققه .وحققه حتقيقًا ال بأس به ،حممد جالٍّ ِف :األستاذ

ويعمال عاىل حتقيقاه مناذ  .مد السعيد بن بسايوين زغ اوٍّحم :وفهرسها األستاذ

 ،وقد ذكر لنه حققه عىل تساع خمطوطاات .عامر حسن صربي /سنوات الدكتور

 . ومن املتوقع طباعته قريًبا

لكنه  ،لإلمام لمحد« الز د» :ولجوٌ ما صنف يف ذلك) :قاٍّ شيخ اإلسالم

و ذه الكتب يذكر فيهاا  .ابن املبارك عىل األبواب« ز د»و ،مكتوب عىل األسامء

 . ( ) (والتابعني ،والصحابة ،ز د األنبياء

ْ د كتاًبا حافاًل َعظِياًم مل ُيْساَبق إىل مث ِاه) :وقاٍّ ابُن كثري  ،وقد َصنََّف يف الزُّ

 :بل املقطوُع به لنه كان يأخُذ باام لمكناه مان ذلاك ،واملظنونُ  .ومل ي حقه لحٌد فيه

 . (4) «رٌوس ُمنْق َبُه ومأواهوجعَل جنََّة الف ،ولكرم مثواه

                                                 
 (. 194/   )ُمموع الفتاوى    ( )

 =عبد اهلل بن: لب الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري، حتقيق: ، تأليف( 28/ 2 ) البداية والنهاية   (4)
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وطباع ماراًرا  ،«الطبقاات»نق هاا لباو يعاىل يف  :الصالُة وما ي زُم فيهاـ  8

 . منها طبعة قديمة بعناية مجاعة من الع امء ،طبعات مفرٌة

طباع بتحقياق الشايخ ويص اهلل  :الع ل ومعرفة الرجاٍّ رواية عبد اهللهـ  9

 . طبعته ٌار القبس ،عباس

احلاديث رواياة املاروزي وصاالح بان لمحاد معرفة الرجاٍّ وع ال  ـ  11

طبعتاه ٌار اإلماام  ،بتحقيق رائاع ل شايخ ويص اهلل عبااس طبع ليضاً  :وامليموين

 . لمحد

طباع  :سؤاالت لب ٌاوٌ ألمحد ابن حنبل يف جرح الرواة وتعادي ه  ـ  11

 . بتحقيق زياٌ املنصور

 ،طباع يف ٌار األق ا بالكويات :األسامي والكناى برواياة صاالح ـ  12

 . عبد اهلل اجلديع :قبتحقي

 ،عمرو عبد املنع  سا ي  :طبع بتحقيق :لحكام النساء برواية اخلالٍّ ـ  13

 . طبعته مؤسسة الريان ل نْش والتوزيع

إلساحاق بان  :مسائل اإلمام لمحد ابن حنبل وإسحاق بان را وياه ـ  14

وطبعتاه  ،حقق يف لرباع رساائل ٌكتاوراة .املعروف بالكوسج ،منصور بن َبرام

 . باجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية ،لع ميعامٌة البحث ا
                                                 

األوىل، : بعاةٌار  جر ل طباعاة والنْشا والتوزياع واإلعاالن، الط: عبد املحسن الرتكي، طبعة =     

 . م881 ا   9 2 
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 بتحقياق طبع :رواية ابنه لب الفضل صالح مسائل اإلمام لمحد ابن حنبل ـ  15

 ،لب معاذ :بإِاف ،وعيل بن إبرا ي  بن مصطفى ، شام بن عيل بن عبد الكري 

كاام طباع طبعاة  ،بمِّص ،وطبعته مكتبة ابن تيمية ،طارق بن عوض اهلل بن حممد

فضل الرمحن ٌين  :حتقيق وٌراسة وتع يق ، ي يف األصل رسالة ٌكتوراه ،لخرى

 . ا ت  بطبعه ولِف ع يه عبدالو اب عبدالواحد اخل جي ؛حممد

 ،لب معااذ :طباع بتحقياق :مسائل لمحد برواية لبى ٌاوٌ السجستاين ـ  16

 . بمِّص ،وطبعته مكتبة ابن تيمية ،طارق بن عوض اهلل بن حممد

ز اري  :طباع بتحقياق :نبال رواياة ابناه عباد اهللمسائل لمحد ابن ح ـ  17

 ،كاام حقاق يف رساالة ٌكتاوراه .باريوت ،وطبعه املكتب اإلساالمي ،الشاوي 

 . س يامن املهنا :بتحقيق الشيخ

مسائل لمحاد ابان حنبال رواياة إساحاق بان إبارا ي  النيساابوري  ـ  18

 ،وطبعاه املكتاب اإلساالمي ،ز اري الشااوي  :بتحقياق :املعروف باابن  اانئ

 . بريوت

 حققااه :مسااائل اإلمااام لمحااد يف اجلهاااٌ روايااة لب بكاار املااروزي ـ  19

طبع بمج ة جامعاة لم القارى لع اوم الْشايعة  .الرمحن بن عيل الطريقي عبد .ٌ

 .  241 ربيع األوٍّ (22)العدٌ ( 1 )املج د  ،العربية وآٌاَبا وال غة

 ،مسائل لمحاد برواياة عباد اهلله بان حمماد بان عباد العزياز البغاوي ـ  21

كاام طبعتاه  ،بتحقيق حمموٌ احلداٌ ،طبعته ٌار العاصمة :املعروف بابن بنت منيع
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 ،كام طبع يف ٌار الفاروق احلديثاة ،مؤسسة قرطبة بتحقيق عمرو عبد املنع  س ي 

 . حممد األز ري ،بتحقيق لب عمر

 وُيتاوي عاىل مساائل كثارية :مسائل حرب بن إسامعيل الكرمااين ـ  21

ساوى  ا الياوما  وال ُيعرف من الكتاب .حاق بن را ويهلإلمام لمحد واإلمام إس

 : قطعتني

وقاد  ،وتنتهي يف لثناء كتااب الصاالة ،تبدل يف لثناء كتاب الطهارة :األوىل

ومل يقاف الشايخ  ،لكنه ناق  ،وطبعته ٌار ابن األثري ،حققه الشيخ وليد الفريان

 . بن عبد اهلل الِّسيعث  طبع  ذا اجلزء كاماًل بتحقيق حممد  ،عىل املخطوطة كام ة

وقاد ُحققات  .بنهاياة الكتااب وتنتهي ،تبدل يف لثناء كتاب النكاح :الثانية

القطعُة  ث  ُطبعت ،فايز بن لمحد حابس .القطعة الثانية يف رسالٍة جامعية ل شيخ ٌ

 . نارص بن سعوٌ السالمة .نفُسها بعناية الشيخ ٌ

جزء مان كتااب  :ةكتاب ل ل امل ل والرٌة والزناٌقة وتاركي الصال ـ  22

 ،وقاد طبعتاه ٌار الكتاب الع مياة ،لمحد ألب بكار اخلاالٍّ اجلامع لع وم اإلمام

إبرا ي  بان محاد  :ٌكتوراه ل باحث وقد حقق يف رسالة ،بتحقيق سيد الكِّسوي

 . ومل يطبع بعد فيام لع   ،اإلسالمية بجامعة اإلمام حممد بن سعوٌ ،الس طان

وقاد حقاق يف  :اخلاالٍّ عان لمحادكتاب الوقوف والوصايا برواياة  ـ  23

 بجامعة اإلمام حممد بن ساعوٌ ،اهلل لمحد عيل الزيد عبد :ٌكتوراه ل باحث رسالة

 . وطبعته ٌار املعارف ،اإلسالمية
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بال إن  ،مجع يف معظمه نصوص اإلماام لمحاد :كتاب السنة ل خالٍّ ـ  24

حممد ابن املسند من مسائل لب عبد اهلل لمحد بن )االس  املوجوٌ عىل خمطوطته  و

رساالة ٌكتاوراه باجلامعاة  ،وقد حقاق قسا  مناه (!رواية لب بكر اخلالٍّ :حنبل

وطبعتاه ٌار  ،ثا  لكمال الكتااب ،عطية الز اراين /اإلسالمية بتحقيق الدكتور

َبااا الكثااري ماان األخطاااء  ،لألسااف ،و ااذه الطبعااة .الرايااة يف ساابعة ُم اادات

وقاد طباع الكتااب يف ٌار  .بل ال تكاٌ خت و صفحة منه من ذلك ،والتصحيفات

وإن كانات حتتااٌ ملزياد  ،و ي لفضل بكثري مان طبعاة الراياة ،الفاروق احلديثة

 . ضبط

 : و ي .فيام لع   ،كتب حققت ومل تطبع :القسم الثاين

من لوٍّ كتاب الطهارة إىل  ،اإلمام لمحد ابن حنبل برواية األثرم مسائل ـ 1

 . مها بنت س يامن بن نارص :إعداٌ :مجعًا وٌراسة :ِوط الصالة هناية

من صفة الصالة إىل آخار  ،اإلمام لمحد ابن حنبل برواية األثرم مسائل ـ 2

 . عبداهلل بن حممد املط ق نورة بنت :إعداٌ :مجعًا وٌراسة ومقارنة :كتاب الزكاة

إىل  من لوٍّ بااب الصايام ،اإلمام لمحد ابن حنبل برواية األثرم مسائل ـ 3

فاتن بنت حمماد بان عباد اهلل  :إعداٌ :مجعًا وٌراسة :واملزارعة هناية باب املساقاة

 . املْشف

من لوٍّ باب اإلجاارة إىل  ،اإلمام لمحد ابن حنبل برواية األثرم مسائل ـ 4

 . إعداٌ عبري بنت عيل املديفر :مجعًا وٌراسة :هناية كتاب اإلقرار
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عباد الكاري  بان  :ل باحاث ،(اياتكتاب اجلن)إىل هناية ( النكاح كتاب)من لوٍّ 

 . حممد بن عبد الرمحن بن س ي  املزيني

 :مسائل اإلمام لمحد ابن حنبل الفقهية برواية مهناا بان ُيياى الشاامي ـ 9
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 . عبدالرمحن بن صالح الغفييل .ٌ :ٌراسة وترتيب :يف غري العباٌات ،يعىل

 : املؤلفات املخطوطة :القسم الثالث

املساائل والرساائل املروياة » :ذكر الدكتور س يامن األمحديُّ يف كتابه القير 

ا من ُمؤلَّفات اإلماِم لمحا« عن اإلمام لمحد بن حنبل يف العقيدة ًٌ  :َد بان حنبالعد

ولغ ُب ما ذكره طبع بعد تأليِفاه لكتاباه وِماا  .التي ال تزاٍُّ يف عداٌ املخطوطات

 : ذكره ومل لقف ع يه مطبوعاً 

نَّةـ  1 ين والسُّ  . خمتِّص يف لصوٍّ الدر

 . الناسخ واملنسوخـ  2

 . املنام يفملسو هيلع هللا ىلص الثالثة لحاٌيث التي روا ا اإلمام لمحُد عن النبي ـ  3

اريوان لناه مباالٌ  فيهااوذكر املحقاُق عباُد العزياز  ولهناا لقارُب إىل  ،السر

 . ( )واحلكايات ،القص 

 . جواب اإلمام لمحد عن سؤاٍّ يف خ ق القرآنـ  4

 . قصيدة ىف املوت واآلخرةـ  5

 . السنة الصغريـ  6

                                                 
لب عبد اهلل لمحد بن حمماد بان حنبال بان : ، تأليف(44: ص) رواية لب بكر اخلالٍّ« العقيدة»   ( )

ا  ٌار قتيباة: عبد العزيز عز الدين السريوان، طبعة: حتقيق(   42: املتوىف) الٍّ بن لسد الشيباين 

 .  249 األوىل، : ٌمشق، الطبعة
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32 

 : كتب يظن لهنا مفقوٌة :القسم الرابع

ا مان املؤلفاات التاي  ًٌ ذكر الدكتور ُس يامن األمحدي يف كتابه املذكور عاد

ويظن لهناا  ،لو ذكر ا بع  من ترج  له ،ىف ثنايا بع  كتب اإلمام لمحدذكرت 

 : مفقوٌة و ي

 . اإلرجاءـ  1

 . اإلمامةـ  2

وبرواية احلسني بان احلسان  ،اإليامن برواية عبد اهلله بن لمحد ابن حنبلـ  3

 . الرازي

 . التاريخـ  4

 . ( )التفسريـ  5

                                                 
( التَّْفِسارْي )َماِزلنَاا َنْساَمُع َِبَاَذا : )اإلماُم الذ بيُّ لنَّ لإلمام لمحَد كتابًا يف التفسري فقاٍّوقد لنكر    ( )

، َقاْد َساِمعَ  ٌِي َ ِذِه، َوُ اَو َكبِارْيٌ َ َبة، َوُعْمَدَِتُ  ِحَكاَيُة اْبِن املُنَا  ِماْن الَكبرِْي ألمَْحََد، َعىَل َلْلِسنَة الطَّ

ِه، َوَعبَّاس الدُّ  ٌِ َ اَذا َجدر َناا َعاْن َوجاو ، َومن َعْبد اهللِ بن َلمْحََد، َلكِاْن َماا رَلينَاا َلَحادًا َلْخرَبَ ْوِرير

اٍء ِمنْاُه، َلنََساُخوُه، َوالعَتنَاى (التَّْفِسرْي ) اَسة ِمنُْه، َوَلْو َكاَن َلُه َوجوٌ، َلْو ليَِشْ ، َوالَ َبْعضه، َوالَ ُكرَّ

ا نْيَ يِف بَِذلَِك ط َبُة الِعْ  ، َوحَلَصَّ ٌِير  ُّوا َذلِاَك، َولنُِقال إَِلْينَاا، َوالْشاُتِهَر، َوَلَتنَااَفَس َلعَيااُن الَبْغاَدا

َوالَ ا َواهللِ ا َيْقَتِِض َلْن َيُكْوَن ِعنْد اإِلَماام . حَتِصي ه، َوَلنََقل ِمنُْه اْبُن َجِرْير َفَمْن َبْعَدُه يِف تَفاسرِيِ  

ْوَن َللف َحِدْيث، َفإِنَّ َ َذا َيُكاون يِف قادر  َلمْحَد يِف التَّْفِسرْي ماَئة ، َباْل َلْكَثار (ُمْسانَده)َلْلف َوِعْْشُ

بًا َعاِن املَشاا ري،  حاًا، مهاذَّ ْعف، ُث َّ اإِلَمام َلمْحَد، َلْو مَجََع َشْيئًا يِف َذلِاَك، لَكااَن َيُكاْوُن ُمنَقَّ بِالضَّ

ة آالَف َحِدْيث بِاجلَْهد، َبِل َلقاله َفَيْصُغر لَِذلَِك َحْجمه، َولَكاَن َيُكْوُن نَ  ُثا َّ اإِلَماام . ْحوًا ِمْن َعْْشَ

 =بَتْهِذْيبه، َلُه مَلْ يصنرفه ُ َو، َوالَ رتَّبه، َوالَ اعتنَى( املُْسنَد)لمَْحَد، َكاَن الَ يَرى التَّْصنِيْف، َوَ َذا كِتَاب 
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 . جوابات القرآنـ  6

 . حديث الشيوخـ  7

 . حديث شعبةـ  8

 . ة صالح بن لمحدطاعة الرسوٍّ بروايـ  9

 . الفرائ  ـ  11

 . فضائل ل ل البيت ـ  11

 . املقدم واملؤخر ىف كتاب اهلله ـ  12

 . املناسك ـ  13

 . نفى التشبيه ـ  14

*  *  * 

                                                 
. َلن َضْع َ َذا يِف ُمْسنَِد ُفاَلن، َوَ َذا يِف ُمْسانَد ُفااَلن: ًا، َوَيْأمرهَبْل َكاَن َيْرِوْيِه لَوَلده ُنَسخًا َوَلجَزاء =      

اَر اخلَُ َفااء، َوُقبَّاَة اإِلْسااَلم، ( التَّْفِسرْي )َوَ َذا  ٌَ ُه مَلْ َيُكْن، َفبغَداٌ مَلْ َتَزٍّ  الَ ُوجوٌ َلُه، َوَلَنا َلْعَتِقُد َلنَّ

نَن، َة السُّ اَر احلَِدْيث، َوحم َّ ٌَ َومَلْ َيَزٍّْ َلمْحَد فِْيَها ُمَعظَّااًم يِف َساائِِر األَعَصاار، َوَلاُه َتاَلِماَذٌة كَِباار،  َو

ا إىَِل بِاألَمس، ِحنْيَ اْستَباَحَها َجاْيُ  املَُغاوٍّ، َوَجاَرت َِبَاا ِماَن  َوَلْصَحاُب َلْصَحاٍب، َوَ ُ  َّ َجرَّ

 ٌَ َماء ُسيوٍّ، َوَقِد اْشُتِهَر بَِبْغَدا ِصي ه الُعَ اَمء، َوَسااَرْت بِاِه ( رْي َتْفِس )الدر اْبن َجِرْيٍر، َوَتَزاَحَ  َعىَل حَتْ

َدًة، َوَما ُيْ  ْيَن ُُمَ َّ ْكَبان، َومَلْ نعِرف مثَ ه يِف َمْعنَاُه، َوالَ ُللرف قبَ ه َلكرَبُ ِمنُْه، َوُ َو يِف ِعْْشِ َتمال َلْن الرُّ

ْيَن َلْلف َحِدْيث، َبْل َلعَ  ُه إِْن ِشْئَت َيُكْوَن ِعْْشِ ٌٍ، َفُخْذُه، َفُعدَّ ُه مَخَْسَة َعَْشَ َللف إِْسنَا سري لعالم »(  َّ

 . ويف  ذا التقرير مقنع(. 144/ 2 )ط الرسالة « النبالء
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ابعُ   املبحُث الرَّ

 أهمُّ مسائِل االعتقاد عند اإلمام أمحَد 

يف النرصف الثاين من القارن  ،(  42ا  22 ) :حني َحلَّ زمُن اإلمام لمحدَ 

ٍّ من القرن الثالثوالنصف  ،الثاين كانت البدُع الكباُر قاد للقات بجراهناا  ،األوَّ

 ،وٌخل املس مون يف ِسَجاٍّ ،واشتهرت مقاالُت لصحاَبا ،بني ظهراين املس مني

ُثون .وِجَداٍّ يف مفاصِل االعتقاٌ َم األماان ،وكان املُحادر ووثيقاَة  ،ُيمثر اون َصاامَّ

ة اَمن لعقيدة األُمَّ انَّةبفضل اعتصاِمه   ،الضَّ وتعظايِمه   ،بنُُصوص الكتااِب والسُّ

ي با  ،هلا  . وحتذيِر   منه ،(ع   الكالم)وَنْبِذ   ملِا ُسمر

ة(  9 4ا  89 )ويف زمن املأمون العباسر  انفتح باُب ترمجة ُكُتاب  ،خاصَّ

َفهاا شايوُخ االعتازاٍّ ،وتعريب ف سافة اإلغرياق ،اليونان وصااُغوا منهاا  ،فت قَّ

ثنيب ،منظومًة كالمية نَّة ،إزاء منهج املُحدر كام نشاأت طالئاُع الطُّاُرق  .وُمتون السُّ

وفيَّة ُ وك ،يف التقرير ،التي تنِزُع إىل لوٍن من النُُّسك األعجمير البِْدعير  ،الصُّ  ،والسُّ

ة العباٌة ،والتابعون ،خالف ما كان ع يه الصحابةُ   . وسالمة العبارة ،من ِصحَّ

ٌَ  :وُولَِد لمحادُ  املُكتظَّاة باملَقااالت  ،يف ت اك األجاواِء املحموماة ،يف بغادا

َجاالت ثني ،والسر اَ ف ،ولوى إىل حماضِن املُحادر ليكتساَب مناعاًة  ،وُماالِس السَّ

نَّة املحمدية مان لفاواه  ،طبيعيًة ِضدَّ عواٌي الَعْدَوى البدعية ويرتشَف رحيَق السُّ

ائغاون بَمْعاِزٍّ عان ال ََّغاطِ  :ومل يكان .الُعُدوٍّ الثرَقات ُثاه الزَّ  ،القاائ  الاذي ُُيدر

ه اإلياامينر العمياق ،املَُتتبرعون ل ُمتشابه قيق ،بل لٌركه بِحسر  ،وَفْهِماه الع ماير الادَّ
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 أهمُّ مسائِل االعتقاد عند اإلمام أمحَد 

يف النرصف الثاين من القارن  ،(  42ا  22 ) :حني َحلَّ زمُن اإلمام لمحدَ 
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ٌِه ومآالتِه ٌر ع يه ،وَسرْبِ لبعا ُلسوًة بَمْن سابقه مان  ،والتحذير منه ،ث  انتصَب ل رَّ

ين َ ف ،ُشيوخ الدر ة السَّ  ،َيْصاُدُرون عان قولِاه ،س إمامااً حتاى صاار ل ناا ،ولئمَّ

نَّة ُلوَن ع يه يف إصابة السُّ  . وُيَعور

ويكتفاي  ،بل كان ينِفاُر مناهُ  ،ا كام تقدم ا يشتهي التصنيَف  :ومل يكن لمحدُ 

واية ٌ الناوازٍّ ،غاري إن ُُمَْرياات احليااة ،ويارى فيهاا ُغنْياًة وكفاياةً  ،بالرر  ،وجتادُّ

اَفوية ،شااركة العفوياةوانبعاَث البدع فرَض نوعًا مان املُ  التاي  ،واملاأثورات الشَّ

اتِاه عان رساوٍِّ اهلل  ،حفظها لصحاُبه عنه ُعرفات باسا   ،ملسو هيلع هللا ىلصكام ُيفظاون مرويَّ

 . (املسائل)

ة)وكان نصيُب  ملاا متيَّاَز باه ذلاك العُِّصا مان  ،منها وفرياً ( املسائل الَعَقِديَّ

نَّ  .وقيٍل وقاٍٍّ  ،وِجَداٍّ ،ِسَجاٍّ هُ فَقيََّ  اهلل إماَم السُّ ٌَ واباتالُه  ،ة ل قوٍّ فيها فَسادَّ

لنِي .فثبََّته ،بِفْتنَتِها املشهورة َثه لآلخرين ،فكان بَحق  وارَث ع   األوَّ  . وُمَورر

 : جيُده وقع عىل ُضبني ،يف مسائل االعتقاٌ ،والناظُر يف املأثور عن لمحدَ 

ه يف كاام نق اوا ساائَر فتاويا ،نق هاا لصاحاُبه ،مساائُل منثاوراٌت  :أحدمها

 . األحكام

ُن  ،تتفاوُت طوالً وِقَِّصاً  ،رواياٌت مكتوبةٌ  :الثاين ٌِ )تتضمَّ  ،(ُُمَْمَل االعتقاا

 ،كتب َبا إىل َمْن سأله مان لصاحابِه ،وُس وك ،وآٌاٍب  ،وما ي تحُق به من وصايا

 : ولشهُر ا

َ د األسدير ـ  1 ٌ بن ُمَِّسْ  . ( 449)املتوىف سنة  ،روايُة ُمَسدَّ
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 . يد األندراينرواية حممد بن مُح ـ  2

 . ( 414)املتوىف سنة  ،رواية ُعْبُدوس بن مالك العطارـ  3

بعيـ  4  . رواية احلسن بن إسامعيل الرَّ

 . رواية لمحد بن جعفر اإلصطخريـ  5

املتاوىف سانة  ،عبد الواحد بن عبد العزياز التميماي ،رواية لب الفضلـ  6

(2 4 ) . 

وايااِت املُصانرُفون مان لصاحاب لمحادَ  كاأب يعاىل يف  ؛وقد لثبت  ذه الرر

 ،«املقصاد األرشاد»وابن مف ح يف  ،«مناقبه»وابن اجلوزي يف  ،«طبقات احلناب ة»

 . يف حكايته  لعقيدة لمحدَ  ،وغريه ،ولحاٍّ إليها شيُخ اإلسالم ابُن تيمية

*  *  * 

 : مسائُل اإليامن :املطلُب األول* 

 : تعريُف اإليامن :املسألُة األوىل

َف اإلماُم لمحُد ا  . ونيَّةٌ  ،وعمٌل  ،قوٌٍّ  :إليامَن بأنَّهعرَّ

 :اهلل لنَّه سأٍّ لباا عباد ،لخربين عبُد امل ك بُن عبد احلميد امليموينُّ  :قاٍّ اخلاَلٍُّ 

 ،وعماٌل  ،قاوٌٍّ  ،نعا  ،كيَف يكوُن بال نيَّاة) :فقاٍّ ل ؟ونيَّةٌ  ،وعمٌل  ،اإليامُن قوٌٍّ 

 . ( )(مةٌ النريَُّة متقدر  :قاٍّ ل ،ال ُبدَّ من النيَّة ،ونيَّةٌ 

                                                 
ٍّ : تأليف( 444 )برق  ( 118/ 2)« السنة»   ( ) لب بكر لمحد بن حممد بن  ارون بان يزياد اخلَاالَّ

 =ٌار الراية ا الرياض، : عطية الز راين، الناِ. ٌ: ، املحقق(   2: املتوىف)البغداٌي احلنبيل 
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َثه  قاٍّ ،لخربين حممُد بن لب  ارونَ  سامعُت  :لنَّ إسحاَق بن إبرا ي  حدَّ

 . ( ) (ونيٌَّة صاٌقةٌ  ،وعمٌل  ،اإليامُن قوٌٍّ ) :يقوٍُّ  ،لبا عبد اهلل

 اإلياامنُ  :لٌركنا النَّاَس يقولون) :وسمعُته يقوٍّ :وقاٍّ إسحاُق بُن إبرا ي َ 

 . (4)(صاٌقةٌ  ونيَّةٌ  ،يزيُد وينُقُ   ،قوٌٍّ وعمٌل 

اٌك  ،ونيَّاةٌ  ،وعماٌل  ،إنَّ اإلياامَن قاوٌٍّ ) :عنه ،ويف رواية اإلصطخري ومتسُّ

نَّة  . (2)(بالسُّ

قاوٌٍّ  :ونقَل عنُه مجاعاٌة مان لصاحابِه االقتصااَر يف تعرياِف اإلياامن بأنَّاهُ 

نَّة ،ومل يذكُروا النيَّة ،وعمٌل  ك بالسُّ  . وال التَّمسُّ

وذيُّ ولخربنا لب :قاٍّ اخلاَلٍَُّّ  ولباو ٌاوٌ  ،وعباُد امل اك امليماوينُّ  ،و بكر املَرُّ

ِجْستاينُّ  وحممُد بن لمحاَد  ،ويوسُف بُن موسى ،وَحْرُب بُن إسامعيَل الَكْرماينُّ  ،السر

ُه سمع لمحَد بَن حنبل :واحلسن بُن حممد ك ُّه  يقوٍُّ  ،بن واصلٍ ا اإليامُن ) :قاٍّ ،إنَّ

 . (2)(يزيٌد وَينُقُ   ،قوٌٍّ وعمٌل 

ٌَ و ياَمُن َقْوٌٍّ َوَعَمٌل ) :َيُقوٍُّ  ،َسِمْعُت َلمْحَدَ  :قاٍَّ لبو ٌاو  ،َيِزيُد َوَيانُْقُ   ،اإْلِ

                                                 
 . م898 ا   4 2 األوىل، : الطبعة=       

 (. 442 )برق  ( 194/ 2)ألب بكر بن اخلالٍّ « السنة»   ( )

 (. 982 )برق  ( 21 / 4) رواية إسحاق بن إبرا ي  النيسابوري« مسائل اإلمام لمحد»   (4)

 (. 12: ص)إلمام لمحد بن حنبل رواية اخلالٍّ ل« العقيدة»   (2)

 (. 4 4 ) برق  (194/ 2)السنة ألب بكر بن اخلالٍّ    (2)
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اَلةُ  َكاةُ  ،الصَّ ياَمنِ  ،َواحْلَجُّ  ،َوالزَّ ُه ِمَن اإْلِ ياَمنِ  ،َواْلرِبُّ ُك ُّ  . ( )(َواملََْعايِص ُتنِْقُ  ِمَن اإْلِ

َ د ٌ بن ُمَِّسْ  ؛يزياُد ويانقُ   ،يامُن قاوٌٍّ وعماٌل واإل) :وجاء يف كتابه ملُسدَّ

بعاي ،ونحُوه يف روايِة األنادراين ،(وُنْقَصاُنه إذا َلَسْأَت  ،زياٌُته إذا َلْحَسنَْت   ،والرَّ

  ...(4)واإلصطخري

                                                 
لب ٌاوٌ : ، تاأليف(111 )بارق  ( 222: ص)مسائل اإلمام لمحد رواية لب ٌاوٌ السجساتاين    ( )

ِجْساتاين  : ملتاوىفا)س يامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري بان شاداٌ بان عمارو األزٌي السر

: مكتبة ابن تيمية، مِّصا الطبعاة: لب معاذ طارق بن عوض اهلل بن حممد الناِ: حتقيق(  411

 . م888 ا   244 األوىل، 

 : قاٍّ شيخ اإلسالم(. 12، 14، 29،  2: ص) العقيدة لإلمام لمحد ابن حنبل رواية اخلالٍّ   (4)

 او قاوٍّ : فتاارة يقولاون ((إلياامنتفسري ا))ومن  ذا الباب، لقواٍّ الس ف، ولئمة السنة يف )

. قاوٍّ وعمال ونياة واتبااع السانة: وتارة يقولون.  و قوٍّ وعمل ونية: وتارة يقولون. وعمل

: فإذا قالوا. قوٍّ بال سان، واعتقاٌ بالق ب، وعمل باجلوارح، وكل  ذا صحيح: وتارة يقولون

املفهوم من لفاِ القاوٍّ  قوٍّ وعمل، فإنه يدخل يف القوٍّ قوٍّ الق ب وال سان مجيًعا؛ و ذا  و

اإلياامن قاوٍّ وعمال، : واملقصوٌ  نا لن من قاٍّ من الس ف... والكالم، ونحو ذلك إذا لط ق

يفها   لراٌ قوٍّ الق ب وال سان، وعمل الق ب واجلوارح؛ ومن لراٌ االعتقاٌ رلى لن لفِ القاوٍّ ال

: قوٍّ وعمل ونية، قااٍّ: ومن قاٍّ. منه إال القوٍّ الظا ر، لو خاف ذلك، فزاٌ االعتقاٌ بالق ب

ومان زاٌ . القوٍّ يتناوٍّ االعتقاٌ، وقوٍّ ال سان، ولما العمل فقد ال يفه  منه النية، فزاٌ ذلاك

ولولئاك مل يريادوا كال قاوٍّ . اتباع السنة، فألن ذلك ك ه ال يكون حمبوًبا هلل، إال باتباع السانة

كاان مقصاوٌ   الارٌ عاىل وعمل، إنام لراٌوا ما كان مْشوًعا من األقواٍّ واألعاامٍّ، ولكان 

لربعاة ))والاذين جع اوه . بال  او قاوٍّ وعمال: الذين جع وه قوالً فقط، فقالوا ((املرجئة))

 =  قوٍّ: فِّسوا مراٌ  ؛ كام سئل سهل بن عبد اهلل التسرتي عن اإليامن، ما  و؟ فقاٍّ ((لقسام
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لب ٌاوٌ : ، تاأليف(111 )بارق  ( 222: ص)مسائل اإلمام لمحد رواية لب ٌاوٌ السجساتاين    ( )

ِجْساتاين  : ملتاوىفا)س يامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري بان شاداٌ بان عمارو األزٌي السر

: مكتبة ابن تيمية، مِّصا الطبعاة: لب معاذ طارق بن عوض اهلل بن حممد الناِ: حتقيق(  411

 . م888 ا   244 األوىل، 

 : قاٍّ شيخ اإلسالم(. 12، 14، 29،  2: ص) العقيدة لإلمام لمحد ابن حنبل رواية اخلالٍّ   (4)

 او قاوٍّ : فتاارة يقولاون ((إلياامنتفسري ا))ومن  ذا الباب، لقواٍّ الس ف، ولئمة السنة يف )

. قاوٍّ وعمال ونياة واتبااع السانة: وتارة يقولون.  و قوٍّ وعمل ونية: وتارة يقولون. وعمل

: فإذا قالوا. قوٍّ بال سان، واعتقاٌ بالق ب، وعمل باجلوارح، وكل  ذا صحيح: وتارة يقولون

املفهوم من لفاِ القاوٍّ  قوٍّ وعمل، فإنه يدخل يف القوٍّ قوٍّ الق ب وال سان مجيًعا؛ و ذا  و

اإلياامن قاوٍّ وعمال، : واملقصوٌ  نا لن من قاٍّ من الس ف... والكالم، ونحو ذلك إذا لط ق

يفها   لراٌ قوٍّ الق ب وال سان، وعمل الق ب واجلوارح؛ ومن لراٌ االعتقاٌ رلى لن لفِ القاوٍّ ال

: قوٍّ وعمل ونية، قااٍّ: ومن قاٍّ. منه إال القوٍّ الظا ر، لو خاف ذلك، فزاٌ االعتقاٌ بالق ب

ومان زاٌ . القوٍّ يتناوٍّ االعتقاٌ، وقوٍّ ال سان، ولما العمل فقد ال يفه  منه النية، فزاٌ ذلاك

ولولئاك مل يريادوا كال قاوٍّ . اتباع السنة، فألن ذلك ك ه ال يكون حمبوًبا هلل، إال باتباع السانة

كاان مقصاوٌ   الارٌ عاىل وعمل، إنام لراٌوا ما كان مْشوًعا من األقواٍّ واألعاامٍّ، ولكان 

لربعاة ))والاذين جع اوه . بال  او قاوٍّ وعمال: الذين جع وه قوالً فقط، فقالوا ((املرجئة))

 =  قوٍّ: فِّسوا مراٌ  ؛ كام سئل سهل بن عبد اهلل التسرتي عن اإليامن، ما  و؟ فقاٍّ ((لقسام
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ٌَّ مقالَة املُْرِجئة  :فقااٍّ يف رواياة اإلصاطخري ،عىل اختالِف طبقاِتاا ،وَر

وَمْن زعا  لنَّ اإلياامَن ال يزياُد  ،ُمْرِجٌئ فهو  ،وَمْن زعَ  لنَّ اإليامَن قوٌٍّ بال عملٍ )

 ،فهاو ُمْرِجاٌئ  ،وَمْن مل يَر االستثناَء يف اإليامن ،فقد قاٍّ بقوٍّ املُْرِجئة ،وال ينُقُ  

وَماْن زعا  لنَّ املعرفاَة  ،فهو ُمْرِجاٌئ  ،وَمْن زع  لنَّ إيامَنُه كإيامِن جربيل واملاَلئكة

 . ( )(ُمْرِجٌئ  فهو ،ال يتك َُّ  َبا ،تنفُع يف الَقْ ب

 : زيادُة اإليامن ونقصانه :املسألة الثانية

َم  ،وذلاك يف مواضاَع كثاريةٍ  ،عىل زياٌِة اإليامن وُنْقَصاانِه َن َّ اإلمامُ  تقادَّ

 : ومنها ،بعُضها

ساألُت  :قااٍّ ،ثناا صاالٌح  :قاٍّ ،لخربنا حممُد بن عيل   :ما رواُه اخلالٍُّ قاٍّ

ِمْثاُل تركِاه  ،وُنْقصاُنه ترُك الَعَمال ،زياٌُته العمُل ) :قاٍّ ؟ما زياٌُته وُنقصاُنه ،لب

كاةَ  ،الصالةَ   :وقااٍّ .(ويزيُد بالعمال ،فهذا ينقُ   ،ولٌاَء الفرائ ِ  ،واحلَجَّ  ،والزَّ

ا) وقاد كاان  ،فكام يزياُد كاذا يانقُ   !؟فكيَف يزيُد التامُّ  ،إن كان قبل زياٌتِه تامًّ

اٌ مثَل إيام :وكيٌع قاٍّ  . (4)(؟ن لب بكر وعمَر رمحهام اهللترى إيامَن احلُجَّ

                                                 
 ا كاان قاوالً وعمااًل باال وعمل ونية وسنة، ألن اإليامن إذا كان قوالً باال عمال فهاو كفار، وإذ =     

، 14 / 1)ُمماوع الفتااوى  (نية فهو نفاق، وإذا كان قوالً وعماًل ونياة باال سانة فهاو بدعاة

 1  .) 

 (. 12: ص)لإلمام لمحد بن حنبل رواية اخلالٍّ « العقيدة»   ( )

 (. 199/ 2)ألب بكر بن اخلالٍّ « السنة»   (4)
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 : االستثناُء يف اإليامن :املسألُة الثالثة

 : اإليامن اإلماُم لمحُد يرى االستثناَء يف كان

 ٌَ  :َفُقْ اُت  ؟َلُماْؤِمٌن َلْناَت  :ِقيَل ِل  :َقاٍَّ َلُه َرُجٌل  ،َسِمْعُت َلمْحَدَ  :قاٍّ لبو ٌاو

ءٌ  ،َنَع ْ   :َوَقااٍَّ  ،َفَغِضَب َلمْحَادُ  ؟َ ِل النَّاُس إاِلَّ ُمْؤِمٌن َوَكافِرٌ  ؟َ ْل َعيَلَّ يِف َذلَِك يَشْ

ْرَجاااءِ ) َمااْن  [42  :التوبااة]﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ﴿ :َقاااٍَّ اهللُ ،َ ااَذا َكاااَلُم اإْلِ

ياَمُن َقْواًل َوَعَماًل  :ُث َّ َقاٍَّ َلمْحَدُ  !؟َ ُؤاَلءِ  ُجُل  (؟َلَلْيَس اإْلِ  َفِجْئنَاا :َقاٍَّ  .َبىَل  :َقاٍَّ الرَّ

إِْن  :َفَكْيَف َتِعيُب َلْن َتُقوٍَّ  :َقاٍَّ  .اَل  :َقاٍَّ  ؟َفِجْئنَا بِاْلَعَملِ  :َقاٍَّ  .َنَع ْ  :َقاٍَّ  ؟بِاْلَقْوٍِّ 

اِزيُّ  .(!؟َوَنْسَتْثنِي ،َشاَء اهللَُّ ْيٍج الرَّ يِن َلمْحَُد ْبُن َلِب رُسَ  ،َلنَّ َلمْحَاَد باَن حنبال ،َفَأْخرَبَ

يااَمَن َقاْوٌٍّ َوَعَماٌل ) :ملَْْساَأَلةِ َكَتَب إَِلْيِه يِف َ اِذِه ا َومَلْ َنِجاْئ  ،َفِجْئنَاا بِااْلَقْوٍِّ  ،إِنَّ اإْلِ

ُجاُل  ،َفَسِمْعُت َلمْحَدَ . (َفنَْحُن ُمْسَتْثنُِيوَن يِف اْلَعَملِ  ،بِاْلَعَملِ   َعايَلَّ  :َقاٍَّ َلاُه َ اَذا الرَّ

ٌّ َلْن َلُقوٍَّ  َِ اا :اَل َتُقْل ) :دُ َقاٍَّ َلمْحَ  ؟َلَنا ُمْؤِمنٌ  :يِف َ َذا    ،َواَل لْلَبتَّاةَ  ،َلَناا ُماْؤِمٌن َحقًّ

 . ( )(َواَل ِعنَْد اهللَِّ

ااا السااؤاٍّ نفسااه   فكااان اإلمااام لمحااد ياارى لنااه  ((؟لمااؤمن لناات))ولمَّ

 : بدعة

إذا سألني  :لن لبا عبد اهلل قيل له ،لخربين لمحُد بن لرصَم املُزينُّ  :قاٍّ اخلالٍُّ 

َنُشاكُّ  ال :لو قااٍّ ،ال ُيَشكُّ يف إيامنِك ،سؤاُله إيَّاك بدعةٌ ) :ٍّقا ؟الرجُل لمؤمٌن لنَت 

آمناُت ) :لقوٍُّ كام قاٍّ طاوٌس  :وحفظي لنَّ لبا عبد اهلل قاٍّ :قاٍّ املُزينُّ  .(يف إيامنِنا

                                                 
 (. 114 )برق   (222، 221: ص)لسجستاين مسائل اإلمام لمحد رواية لب ٌاوٌ ا   ( )
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 : االستثناُء يف اإليامن :املسألُة الثالثة
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 ٌَ  :َفُقْ اُت  ؟َلُماْؤِمٌن َلْناَت  :ِقيَل ِل  :َقاٍَّ َلُه َرُجٌل  ،َسِمْعُت َلمْحَدَ  :قاٍّ لبو ٌاو

ءٌ  ،َنَع ْ   :َوَقااٍَّ  ،َفَغِضَب َلمْحَادُ  ؟َ ِل النَّاُس إاِلَّ ُمْؤِمٌن َوَكافِرٌ  ؟َ ْل َعيَلَّ يِف َذلَِك يَشْ

ْرَجاااءِ ) َمااْن  [42  :التوبااة]﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ﴿ :َقاااٍَّ اهللُ ،َ ااَذا َكاااَلُم اإْلِ

ياَمُن َقْواًل َوَعَماًل  :ُث َّ َقاٍَّ َلمْحَدُ  !؟َ ُؤاَلءِ  ُجُل  (؟َلَلْيَس اإْلِ  َفِجْئنَاا :َقاٍَّ  .َبىَل  :َقاٍَّ الرَّ

إِْن  :َفَكْيَف َتِعيُب َلْن َتُقوٍَّ  :َقاٍَّ  .اَل  :َقاٍَّ  ؟َفِجْئنَا بِاْلَعَملِ  :َقاٍَّ  .َنَع ْ  :َقاٍَّ  ؟بِاْلَقْوٍِّ 

اِزيُّ  .(!؟َوَنْسَتْثنِي ،َشاَء اهللَُّ ْيٍج الرَّ يِن َلمْحَُد ْبُن َلِب رُسَ  ،َلنَّ َلمْحَاَد باَن حنبال ،َفَأْخرَبَ

يااَمَن َقاْوٌٍّ َوَعَماٌل ) :ملَْْساَأَلةِ َكَتَب إَِلْيِه يِف َ اِذِه ا َومَلْ َنِجاْئ  ،َفِجْئنَاا بِااْلَقْوٍِّ  ،إِنَّ اإْلِ

ُجاُل  ،َفَسِمْعُت َلمْحَدَ . (َفنَْحُن ُمْسَتْثنُِيوَن يِف اْلَعَملِ  ،بِاْلَعَملِ   َعايَلَّ  :َقاٍَّ َلاُه َ اَذا الرَّ

ٌّ َلْن َلُقوٍَّ  َِ اا :اَل َتُقْل ) :دُ َقاٍَّ َلمْحَ  ؟َلَنا ُمْؤِمنٌ  :يِف َ َذا    ،َواَل لْلَبتَّاةَ  ،َلَناا ُماْؤِمٌن َحقًّ

 . ( )(َواَل ِعنَْد اهللَِّ

ااا السااؤاٍّ نفسااه   فكااان اإلمااام لمحااد ياارى لنااه  ((؟لمااؤمن لناات))ولمَّ

 : بدعة

إذا سألني  :لن لبا عبد اهلل قيل له ،لخربين لمحُد بن لرصَم املُزينُّ  :قاٍّ اخلالٍُّ 

َنُشاكُّ  ال :لو قااٍّ ،ال ُيَشكُّ يف إيامنِك ،سؤاُله إيَّاك بدعةٌ ) :ٍّقا ؟الرجُل لمؤمٌن لنَت 

آمناُت ) :لقوٍُّ كام قاٍّ طاوٌس  :وحفظي لنَّ لبا عبد اهلل قاٍّ :قاٍّ املُزينُّ  .(يف إيامنِنا

                                                 
 (. 114 )برق   (222، 221: ص)لسجستاين مسائل اإلمام لمحد رواية لب ٌاوٌ ا   ( )
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ُده ما جاء يف رواية اإلصطخري .( )(وُرُس ِه ،وكتبِه ،ومالئكتِه ،باهلل  :قااٍّ) :ويؤير

ُجُل  ُه يقوٍُّ  ؟لمؤمٌن لنَت  :وإذا ُسِئَل الرَّ  ،لو مؤمٌن لرجو ،لنا مؤمٌن إن شاء اهلل :فإنَّ

 . (4)(وُرُس ِه ،وُكُتبِه ،ومالئكتِه ،آمنُت باهلل :لو يقوٍُّ 

َه لبو ُعبيد القاسُ  بُن سالم َ ف يف مسألِة االساتثناء يف  :وقد َوجَّ لجوبَة السَّ

وَمْن وافَقُه  ،كان يأخُذ ُسفيانُ ...) :فقاٍّ ،بعبارات كاشفةٍ  ،توجيهًا حسناً  ،اإليامن

هاٌَة باإليامنِ  ،االستثناَء فيه اَم كرا ُته  عندنا لن َيُبتُّوا الشَّ خمافَة ما لع مُتُك  يف  ؛وإنَّ

ٍّ من التزكيةِ  نيا ،واالستكامٍِّ عند اهلل ،الباب األوَّ ا عاىل لحكااِم الادُّ ُ   ،ولمَّ فاإهنَّ

                                                 
 (. 429 ) برق  ( 24/ 2)السنة ألب بكر بن اخلالٍّ    ( )

 : قاٍّ شيخ اإلسالم(. 12: ص) العقيدة لإلمام لمحد بن حنبل رواية اخلالٍّ   (4)

لماؤمن لنات؟ : وقد كان لمحد، وغريه من الس ف، مع  اذا، يكر اون ساؤاٍّ الرجال لغاريه)

ألن  ذه بدعة لحدثها املرجئة، ليحتجوا َبا لقوهل ؛ فإن الرجل يع ا  مان ويكر ون اجلواب؛ 

لناا ماؤمن، فيثبات لن : نفسه لنه ليس بكافر؛ بل جيد ق به مصدًقا بام جاء باه الرساوٍّ، فيقاوٍّ

اإليامن  و التصديق، ألنك جتزم بأنك مؤمن، وال جتزم بأنك فع ت كل ما لمرت به؛ ف اام ع ا  

فياه (( اإلياامن)) و ذا ألن لفِ. كر ون اجلواب، لو يفص ون يف اجلوابالس ف مقصد  ، صاروا ي

وهلذا . إطالق وتقييد، فكانوا جييبون باإليامن املقيد الذي ال يست زم لنه شا د فيه لنفسه بالكامٍّ

باام  لنا مؤمن بال استثناء، إذا لراٌ ذلك، لكن ينبغاي لن يقارن كالماه: كان الصحيح لنه جيوز لن يقاٍّ

. يقدماه وهلذا كان لمحد يكره لن جييب عىل املط اق باال اساتثناء. نه مل يرٌ اإليامن املط ق الكامليبني ل

وقااٍّ . نحان املسا مون: نقاوٍّ: نحن املؤمنون؟ فقااٍّ: قيل ألب عبد اهلل نقوٍّ: وقاٍّ املروذي

ينكر ومع  ذا ف   . إنا مس مون: ولكن نقوٍّ: نقوٍّ إنا مؤمنون؟ قاٍّ: ق ت ألب عبد اهلل: ليضا

عىل من ترك االستثناء، إذا مل يكن قصده قصد املرجئة؛ لن اإليامن ُمرٌ القوٍّ، بل يكره تركه ملاا 

 (. 228، 229/ 1)ُمموع الفتاوى  (يع   لن يف ق به إيامًنا وإن كان ال جيزم بكامٍّ إيامنه
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وَن ل ااَل املِ َّااِة مجيعااًا مااؤمنني  ،وشااهاٌاِِت  ،وذباااِئَحه  ،ألنَّ واليااَتُه  ؛ُيَساامُّ

وهلاذا كاان األوزاعايُّ يارى  ،إنَّام  ي عاىل اإلياامن ،ومجيَع ُسنَّتِه  ،وُمناكَحاِِت 

ثنا حممُد بن كثري .وتْرَكُه مجيعًا َواِسَعنْي  ،االستثناءَ  َماْن  :قااٍّ ،عن األوزاعير  ،حدَّ

لقاوٍِّ اهلل َعازَّ  ؛ٌن إن شااَء اهللُ َفَحَسانٌ لنا ُماؤمِ  :وَمْن قاٍّ ،لنا مؤمٌن فَحَسنٌ  :قاٍّ

ا   ،[41 :الفتح]﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴿ :وَجلَّ  وقاد َع ِا  لهنَّ

لمل  :فقااٍّ ،حني لتاُه صااحُب ُمعااذ ،و ذا عندي وجُه حديِث عبد اهلل .ٌاخ ون

 ،ومناافٌق  ،ُماؤمنٌ  :ثالثاَة لصاناف ملسو هيلع هللا ىلصتع   لنَّ النَّاَس كاُنوا عىل عهِد رساوٍّ اهلل 

لينر كناُت مان ل ال  اذا  :إنَّاام لراٌ .ِمان املُاؤمنني :قاٍّ ؟ِمْن لُّير  كنَت ف ،وكافرٌ 

ين ا الشهاٌُة َبا عناد اهلل .ال من اآلَخِرين ،الدر  ،فإنَّاه كاان عنادنا لع اَ  بااهلل ،فأمَّ

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ﴿ :واهللُ يقوٍُّ  ،فكيَف يكون ذلك ،ِمْن لن ُيريَدهُ  ،وَلْتَقى لهُ 

لناا  :لنَّاُه كاان قبال  اذا ال يقاوٍُّ  ،اِ ُد عىل ما َنُظنُّ والشَّ  .[24 :النج ]﴾ۋ ۅ

ُه كان ُينكُره عىل قائ ِه بأير َوْجاٍه  ،وال عىل غرِي ا ،ال عىل َتْزكيةٍ  ،ُمؤِمنٌ  وال نراُه لنَّ

و او  ،ال يزيُد عاىل  اذا ال َّفاِ ،وُرُس ِه ،وُكُتبِه ،آمنُت باهلل :إنَّام كان يقوٍُّ  ،كان

 . ( )(وابُن ِسريينَ  ،وطاوٌس  ،را ي ُ الذي كان لخَذ به إب

 : زيادة املعرفة ونقصاهنا :املسألة الرابعة

وذيُّ   ،يف معرفِة اهلل عاز وجال :ق ُت ألب عبد اهلل :قاٍّ ،لخربنا لبو بكر املَرُّ

                                                 
ماام لب عبياد اإل: ، تأليف(24ا  29: ص)« كتاب اإليامن ومعامله وسننه واستكامله وٌرجاته»   ( )

 .   24 مكتبة املعارف: طبعة. القاس  بن سالم، حتقيق حممد نارص الدين األلباين
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 .   24 مكتبة املعارف: طبعة. القاس  بن سالم، حتقيق حممد نارص الدين األلباين
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 . ( )(نع ) :قاٍّ ؟ويزيدُ  :ق ُت  ،(نع ) :قاٍّ ؟يتفاضُل فيه ،يف الق ِب 

 : ال تزيدُ  ويف روايٍة ُلخرى َن َّ لنَّ املعرفةَ 

ُد بُن عيل   َثُه  قااٍّ ،لنَّ يعقوَب بن ُبْخَتانَ  :لخربنا لبو بكر حُممَّ ساألُت  :َحدَّ

قاد ِجْئناا باالقوٍِّ  ،ال) :قااٍّ ؟تزياُد وتانقُ   ،لبا عبد اهلل عان املعرفاِة والقاوٍّ

 . (4)(وبقي العمُل  ،واملعرفةِ 

ُه باملعرفة املنفيَِّة ُ نا ٌَ عىل ما لخرَب اهللُ ورسوُله مان  لن يزيَد املرءُ  ،ولعلَّ مرا

ينَ  ،لمور الغيب ا اليقنيُ  .وَلَت َّ النرْعمةَ  ،وقد لكمل اهللُ الدر  :وتفاوُت النَّاس فياه ،لمَّ

 . فأمٌر مقطوٌع به

 : تعريف الكبرية :املسألة اخلامسة

نيا :اإلماُم لمحُد لنَّ الكبريَة  ي يرى يف لو وعياٌد  ،ما ترتََّب ع يه َحدٌّ يف الادُّ

 . اآلخرة

ثه  ،لخربين منصوُر بن الوليد :قاٍّ اخلالٍُّ   :قااٍّ ،لن جعفَر بن حممٍد َحادَّ

 ،[24 :الانج ]﴾ڻ ڻ﴿ :سمعُت ابَن ُعيينَة يقاوٍُّ يف قولِاه :سمعُت لبا عبد اهلل يقوٍُّ 

نيا :قاٍّ ٌِ اآلخرة والدُّ  . يريُد لنَّ اهلل يغفُر ال ََّم َ  ، و ما بني ُحُدو

نياُح  :قاٍّ لبو عبد اهلل ٌُ الدُّ اقة : او مثاُل  ؛ُدو ِ ناا ،الِّسَّ  ،وَعادَّ لشاياء ،والزر

                                                 
 (. 194/ 2)ألب بكر بن اخلالٍّ « السنة»   ( )

 (. 441 ) برق  (194/ 2)ألب بكر بن اخلالٍّ « السنة»   (4)
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ٌُ اآلخرة  . ( )فال ََّمُ  الذي بينَُهام ،ما جيُد يف اآلخرة :وُحُدو

والوعد  ،وأسامء الدين واإليامن ،يف حكم مرتكب الكبرية :املسألة السادسة

 : والوعيد

اَ د ٌ بان ُمَِّسْ ٌُ الرجاُل مان ) :جاء يف كتاب اإلمام لمحاَد إىل ُمَسادَّ وخيار

ُك  .فإن تاَب رجَع إىل اإليامن ،اإليامن إىل اإلسالم ْ وال خيرُجه من اإلسالم إال الْشر

ٌر فريضٍة من فرائ  اهلل ،باهلل العظي  لو  ،فاإن تركهاا َكَساالً  ،َجاِحادًا هلاا ،لو بَِر

َبهُ  ؛كان يف مشيئة اهلل ،ِتاُونًا َبا  . (4)(وإن شاء عفا عنه ،إن شاء َعذَّ

اْر لحادًا  ،والَكفُّ عن ل ال الِقْب اة) :ويف رواية اإلصطخري عنه وال ُتَكفر

فاريوى  ،إال لن يكاوَن يف ذلاك ،وال خترْجاُه مان اإلساالم بَعَمال ،منه  بَذْنب

ُقه ،وكام ُروي ،احلديُث كام جاءَ  نحاو تارِك  ؛ونع ُ  لنَّاه كاام ُرِوي ،وُنقبرُ ه ،وُنصدر

الة ِب اخلمر ،الصَّ ْ ُِ  ،لو يبتدُع بدعًة ُينَسُب صاحُبها إىل الُكْفر .وما لشبَه ذلك ،و

ٌِ من اإلسالم بِِع األثَر يف ذلك ،واخلرو  . (2)(وال تتجاوْزهُ  ،فاتَّ

مان  ،التاي حكا اا لباو الفضال التميمايُّ  ،وجاء يف ساياِق عقيادِة لمحادَ 

                                                 
اهلل  لب عباد: ، تاأليف(9) بارق ( 48: ص)لإلمام لمحد ابن حنبل رواية لب اخلالٍّ « لحكام النساء»   ( )

عمرو عباد املانع  : ، حتقيق(  42: املتوىف)لمحد بن حممد بن حنبل بن  الٍّ بن لسد الشيباين 

 . م4444ا   242 األوىل، : مؤسسة الريان ل نْش والتوزيع، الطبعة: س ي ، طبعة

 (.  2: ص) لإلمام لمحد ابن حنبل رواية اخلالٍّ« العقيدة»   (4)

 (. 12: ص) لإلمام لمحد ابن حنبل رواية اخلالٍّ« لعقيدةا»   (2)
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 . م4444ا   242 األوىل، : مؤسسة الريان ل نْش والتوزيع، الطبعة: س ي ، طبعة

 (.  2: ص) لإلمام لمحد ابن حنبل رواية اخلالٍّ« العقيدة»   (4)

 (. 12: ص) لإلمام لمحد ابن حنبل رواية اخلالٍّ« لعقيدةا»   (2)
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ه ،لصحابِه ُر لحدًا من ل ال الِقْب اة باَذْنب) :ما نصُّ كاان لو  ،كبارياً  ؛وكان ال ُيكفر

الة ،صغرياً   . ( )(وَحلَّ قتُ ه ،فَمْن تركها فقد َكَفرَ  ،إال برتِك الصَّ

وال نشهُد عاىل لحاٍد مان ل ال ) :جاء يف رسالة ُعْبدوس بن مالك العطَّار

الِح  ،بَجنَّة وال نارٍ  ،بعمل يعمُ ه ،الِقْب ة  ،ونخاُف عىل املُِِساء املُاْذنِب ،نرجو ل صَّ

ا  ،تائبااً  ،جتاُب لاُه باه النَّاارُ  ،ومن َلِقَي اهللَ باَذْنب .اهلل ونرجو لُه رمحةَ   غارَي ُمِِّص 

ٌِه ،فإنَّ اهلل يتاوُب ع ياه ،ع يه   .ويعفاو عان السايرئات ،ويقباُل التوباَة عان عباا

ْنب يف الدنياوقد  ،وَمْن لقيه ارُته ،ُلقِي  ع يه َحدُّ ذلك الذَّ كام جاَء اخلارُب عان  ،فهو كفَّ

ااً  .ملسو هيلع هللا ىلص رسوٍّ اهلل ُنوب التاي اساتوجَب َباا  ،وَمْن لقَيُه ُمِِّصَّ غارَي تائاٍب مان الاذُّ

َبهُ  ؛فأمُره إىل اهلل ،العقوبةَ  َباهُ  .وإن شاء غفر له ،إن شاء َعذَّ  ،وَمْن َلِقَيُه ِمْن كافر َعذَّ

 . (4)(ومل َيْغِفْر لهُ 

ة ه فقااٍّ يف كتابا ،واملُعتزلاة طاريقَته  ،مان اخلاوارٌ ؛ولنكَر عىل الَوِعيديَّ

َ د ٌ بن ُمَِّسْ  ،يف النَّاار ((2))ولمجعِت املُعتزلُة عىل لنَّ َمْن رسَق َحبًَّة فهو كافرٌ ) :ملَُسدَّ

فهؤالء الذين يقولون  اذه املقالاَة  .إن كان َحجَّ  ،ويستأنُف احلَجَّ  ،َتبنُِي منه امرلُته

ااارٌ  وال ُتقبااُل  ، وال ُتؤكااُل ذبااائُحه ،وال ُينَاااَكُحوا ،وحكُمهاا  لال ُيَك َُّمااوا ،ُكفَّ

                                                 
 (. 44 : ص) لإلمام لمحد ابن حنبل رواية اخلالٍّ« العقيدة»   ( )

 (. 442ا  441: ص) ، البن اجلوزي«مناقب اإلمام لمحد»   (4)

واملعروف لن املعتزلة ُيزي اون وصاَف اإلياامن عان مرتكاب الكبارية، .  كذا يف بع  النسخ   (2)

ف عل ذلك وقع بحك  الالزم؛ فمن . ع ونه يف منزلة بني منزلتني يف الدنيا، وخي دونه يف الناروجي

 . ليس غري= مل يكن مؤمنًا فهو كافر، 
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 . ( )(شهاٌُِت  حتَّى يتوبوا

*  *  * 

 : مسائل األسامء والصفات :املطلب الثاين* 

 : حكم من قال أسامء اهلل خملوقة :املسألة األوىل

إِنَّ َلْسااَمَء اهللَِّ  :َقااٍَّ  ،َذَكَر َلاُه َرُجاٌل َلنَّ َرُجااًل  ،َسِمْعُت َلمْحَدَ  :قاٍّ لبو ٌاوٌ

ٌ ) :َفَقاٍَّ َلمْحَدُ  ؟ْرآَن خَمُْ وٌق َواْلقُ  ،خَمُْ وَقةٌ   . (4)(ُكْفٌر َبنير

لتينا لبا  :قاٍّ ،ثنا لبو بكر األثرمُ  :قاٍّ ،ولخربنا حممُد بن عيل :وقاٍّ اخلالٍُّ 

ولخاربين ُموساى بان  ،فقااٍّ لناا العبااُس  ،لنا والعباُس بُن عبد العظي  ،عبد اهلل

ي إبارا يُ  بان احلاارث حادثن :قااٍّ ،ثنا حمماُد بان لمحاَد األسادي :قاٍّ ،َسْهل

فأخربُتاه باام  ،فأتيات عباًساا العناربيَّ  ،ُقْمُت من عند لب عبد اهلل :قاٍّ ،العباٌي

 ،ومعه لبو بكر بن  ااين ،ولبس ثيابه ،فُِّسَّ به ،تك َّ  لبو عبد اهلل يف لمر ابن معذٍّ
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 اؤالء َلَُضُّ مان اجلَْهِميَّاة عاىل ) :قاٍّ .وال غرُي خم وق ،ال نقوٍُّ خم وٌق  :يقولون

 :اهلل فقااٍّ لباو عباد ،(خم وق :فقولوا ،ليس بمخ وق :فإن مل تقولوا !وي ك  ،النَّاس

الذي لعتقُدُه ولذ ُب ) :فقاٍّ ؟ما تقوٍّ يا لبا عبد اهلل :فقاٍّ العباُس  .(كالُم ُسوء)

وَمْن َيُشاكُّ يف  ،ُسْبحاَن اهلل) :ث  قاٍّ .(لنَّ القرآَن غرُي خم وق ،ُشكُّ فيهوال لَ  ،إليه

                                                 
 (. 24ا   2: ص)لإلمام لمحد ابن حنبل رواية اخلالٍّ« العقيدة»   ( )

 (. 212: ص)رواية لب ٌاوٌ السجستاين « مسائل اإلمام لمحد»   (4)
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*  *  * 
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 (. 24ا   2: ص)لإلمام لمحد ابن حنبل رواية اخلالٍّ« العقيدة»   ( )
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كر يف ذلاك ،(؟ ذا يف  ،ُسابحان اهلل) :فقااٍّ ،ُث َّ تك ََّ  لبو عبد اهلل استعظاًما ل شَّ

ق بني اخل ق واألَْمر ﴾ں ں ڻ ڻ﴿ :قاٍّ اهللُ عزَّ وجلَّ  ؟ ذا َشكٌّ  قااٍّ  .ففرَّ

والقارآُن فياه  ﴾ڃ چ﴿ :لال تاراه يقاوٍُّ  ،فالقرآُن ِمن ع   اهلل :لبو عبداهلل

إنَّ لساامَء اهلل َعازَّ وَجالَّ غارُي  :لال تقولون ؟ليَّ يشٍء تقولون ،لسامُء اهلل َعزَّ وَجلَّ 

مل يازٍِّ اهللُ عازَّ وجالَّ  ،فقد كفار ،َمْن زع  لنَّ لسامَء اهلل َعزَّ وَجلَّ خم وقةٌ  ؟خم وقة

لسانا َنُشاكُّ لنَّ لساامَء اهلل ليسات  ،بصارًيا ،ساميًعا ،حكياًم  ،عزيًزا ،َع ِياًم  ،قديًرا

و و كالُم اهلل َعزَّ  ،ولسنا َنُشكُّ لنَّ ِعْ َ  اهلل تبارك وتعاىل ليس بمخ وق ،بمخ وقة

 !؟وليُّ ُكْفر لبنُي ِمْن  ذا :ث  قاٍّ لبو عبد اهلل .ومل يزٍِّ اهلل َعزَّ وَجلَّ َحكِياًم  ،وَجلَّ 

فقاد َزَعُماوا لنَّ لساامَء اهلل  ،إذا زعموا لنَّ القرآَن خم وٌق  !؟ْفر لكفُر ِمن  ذاوليُّ كُ 

 :إنام يقولاون :ولكن الناس يتهاونون َبذا ويقولون ،ولنَّ ع َ  اهلل خم وٌق  ،خم وقةٌ 

ٌ  ،فيتهاونون ،القرآُن خم وٌق   :قااٍّ .وال يدرون ما فيه من الُكْفار ،ويظنُّون لنه َ نير

 ،إينر لكرُه الكالَم يف  اذا :فأقوٍُّ  ،و   يسألوين ،لن لبوَح َبذا لُكلر َلَحدفأنا لكرُه 

ُعوَن عيلَّ لينر ُلْمِسُك  ُ  َيدَّ  ،القرآُن خم وٌق  :فَمْن قاٍّ :ق ُت ألب عبد اهلل .فب غني لهنَّ

ٌْ عىل  ذا ،(وال ِعْ ُمه ،لسامُء اهلل خم وقةٌ  :ال لقوٍُّ ) :فقاٍّ  ؟فرٌ  و كا :لقوٍُّ  ،ومل َيِز

ٌُ لن َنُشكَّ يف  ذا) :قاٍّ لبو عبد اهلل .( كذا  و عندنا) :فقاٍّ القرآُن  ؟نحن نحتا

فهاو عنادنا  ،خم اوٌق  :مان قااٍّ ،و و من ِعْ   اهلل ،عندنا فيه لسامُء اهلل َعزَّ وَجلَّ 

 ،وغارَي   ،وموسى باَن منصاور ،ب غني لنَّ لبا خالد :ث  قاٍّ لبو عبد اهلل .(كافرٌ 

 :لن ال يقااٍّ ،وَياْدُعون إىل  اذا القاوٍّ ،فَيِعيُبون قوَلنا ،ك اجلانبجي ُسوَن يف ذل
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 .(ويزعمون لنا نقوٍُّ بقاوٍِّ اخلاوارٌ ،وَيِعيُبون من َيكفرُ  ،خم وٌق وال غرُي خم وق

ُث َّ قااٍّ لباو عباِد اهلل  ،( ؤالِء قوُم ُسوءٍ ) :ث  قاٍّ ،ث  تبسَّ  لبو عبد اهلل كاملُْغتاِ

جِ ) :ل عبَّاس ب غناي لناه قاد  ،ذاك خبيٌث  ،الذي عندك  بالَبِّْصة ،ْستاينوذاك السر

ذاك  ،وذاك خبياٌث  ،وال غارُي خم اوق ،ال لقوٍُّ خم وٌق  :يقوٍّ ،وضَع يف  ذا يوًما

ة بقوٍّ َجْه  :فقاٍّ العباُس  .(األحوٍُّ  ُثا َّ صااَر إىل لن يقاوٍَّ  اذا  ،كان يقوٍُّ مرَّ

ُه كان ي) :فقاٍّ لبو عبِد اهلل .القوٍّ فاعةما يعني لنَّ  . ( )(قوٍُّ بقوٍّ َجْهٍ  إال الشَّ

 : منهج اإلمام أمحد يف صفات اهلل :املسألة الثانية

وذيُّ  :قاٍّ اخلالٍُّ  ثنا لبو بكر املَرُّ ساألُت لباا عباد اهلل عان  :قااٍّ :وقد حدَّ

َفات ٌُّ ا اجلهميُة يف الصر ؤية ،األحاٌيِث التي تر ِة الَعاْرش ،واإلرساءِ  ،والرُّ  ،وِقصَّ

َحها ْتهاا الع اامُء باالَقُبوٍّ) :وقاٍّ ،لبو عبد اهلل فَصحَّ ُنسا رُ  األخبااَر كاام  ،قد ت قَّ

 ،إنَّ َرُجاًل اعرتَض يف بعِ   اذه األخباار كاام جااءت :فق ُت له :قاٍّ ،(جاءت

 . (4)(ُيس رُ  األخباَر كام جاءت ؟ما اعرتاُضُه يف  ذا املوضع) :وقاٍّ ،(جُيَْفى) :فقاٍّ

ُنْؤِمُن « َيَضُع َقَدَمهُ » :ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيُّ  :َقاٍَّ ) :بد اهللَِّ يقوٍّوقاٍّ حنبٌل سمعُت لبا ع

ٌُّ َعىَل َرُسوٍّ اهللَِّ  ،بهِ  ساوٍُّ  ،بل ُنؤِمُن باهلل ،ما َقاٍَّ  ملسو هيلع هللا ىلصوال نر  َقااٍَّ  .وبام جاَء به الرَّ

                                                 
نق  اإلمام لب سعيد عثامن بن ساعيد عاىل »: وانظر(. 21 / 1)ألب بكر بن اخلالٍّ « السنة»   ( )

لب ساعيد : تأليف(19 /  )« املريِس اجلهمي العنيد فيام افرتى عىل اهلل عز وجل من التوحيد

مكتبة الرشاد : ، طبعة( 494: املتوىف)عثامن بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي السجستاين 

 . م889 ا   9 2 الطبعة األوىل : رشيد بن حسن األملعي، الطبعة: والتوزيع، حتقيق ل نْش
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 . ( )(﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴿ َعزَّ َوَجلَّ اهللُ

 :َفَقااٍَّ يِف ِرَواَياِة َحنَْبالٍ  ،ْشابِيهَ َوَقاْد َلْنَكاَر َلمْحَاُد التَّ  :قاٍّ القايض لبو يعاىل

ي :املَُْشبرَهُة َتُقوٍُّ ) َوَمْن َقاٍَّ َذلَِك َفَقْد َشبََّه  ،َوَقَدٌم َكَقَدِمي ،َوَيٌد َكَيِدي ،َبَِّصٌ َكَبَِّصِ

  .(4)(اهللََّ بَِخْ ِقهِ 

 .(لَِشانَاَعاٍت ُشانرَعْت  َوال ُنِزيُل َعنُْه ِصَفًة ِمْن ِصَفاتِهِ ) :َوَقاٍَّ يِف ِرَواَيِة َحنَْبلٍ 

وِذير  َفاِت مُتَرُّ َكاَم َجاَءْت ) :َوَقاٍَّ يِف ِرَواَيِة املَْرُّ ٌِيُث الصر  . (2)(َلَحا

يِن َلُبو اْلَقاِسِ  ُعَمُر ْباُن َلمْحَاَد اجْلَاابِِريُّ  :وقاٍّ اإلماُم ابُن َبطَّةَ   :َقااٍَّ  ،َوَلْخرَبَ

َثنَا َلُبو َبْكٍر َلمْحَُد ْبُن  َ  َثنِي ُعَبْيِد اهللَِّ بن حنبل :اُروَن َقاٍَّ َحدَّ َثنِي َلُبو  :َقاٍَّ  ،َوَحدَّ َحدَّ

اًم  ،مَلْ َياَزٍِّ اهللَُّ َعاملًِاا...) :َسِمْعُت َلَبا َعْبِد اهللَِّ يقاوٍّ :َحنَْبِل ْبُن إِْسَحاَق َقاٍَّ   ،ُماَتَك ر

ٌَةٍ   ،َغُفاوًرا ،َع ِياًم  ، باَِم َوَصَف بِِه َنْفَسُه َسِميًعاإاِلَّ  ،َواَل َمْعُ وَمةٍ  ،ُيْعبَُد بِِصَفاتِِه َغرْيِ حَمُْدو

ةِ  ،َرِحياًم  ٌَ َها َم اْلُغُيوِب  ،َعامِلَ اْلَغْيِب َوالشَّ  ،َفَهِذِه ِصَفاُت اهللَِّ َوَصَف َِبَاا َنْفَساهُ  .َعالَّ

 ٌُّ  ، اْلَعاْرِش َكْياَف َشااءَ َكاَم اْسَتَوى َعىَل  ،َوُ َو َعىَل اْلَعْرِش باَِل َحد   ،اَل ُتْدَفُع َواَل ُتَر

 ،[   :الشاورى]﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿َوااِلْستَِطاَعُة إَِليِْه  ،املَِْشيئَُة إَِليْهِ 
                                                 

لب احلسني، حمماد بان حمماد املعاروف باابن لب يعاىل : ، تأليف(22 /  )« طبقات احلناب ة»   ( )

 . ٌار املعرفة ا بريوت: قي، الناِحممد حامد الف: ، حتقيق( 142: املتوىف)

القايض لب يعىل حممد بن احلسني بن حممد بان خ اف : ، تأليف(22: ص)« إبطاٍّ التأويالت»   (4)

ٌار إيالف الدولياة ا : حممد بن محد احلموٌ النجدي، طبعة: ، حتقيق( 219: املتوىف)ابن الفراء 

 . الكويت

 (. 22: ص)« إبطاٍّ التأويالت»   (2)
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 ،حُمَْكِمااهِ  ؛ُنااْؤِمُن بِاااْلُقْرآنِ  ،َوُ ااَو َكاااَم َوَصااَف َنْفَسااهُ  ،اَل َتْبُ ُغااُه ِصااَفُة اْلَواِصااِفنيَ 

نَاا ،َوُمَتَشاَِبِهِ  ىئ ىئ ی ېئ ېئ ىئ ﴿ :َعازَّ َوَجالَّ  اهللُ َقااٍَّ  ،ُكلٌّ ِمْن ِعنِْد َربر

ٌٍِّْ َواَل مُتَااارِ  َواَل  ،َفاااْتُرِك اجْلَااَدٍَّ َواملِْااَراَء يِف اْلُقااْرآنِ  ،[29 :األنعااام]﴾ی ی ااا  ،جُتَ

ُه إىَِل َعاملِِهِ  ،َوُتْؤِمُن بِِه ُك رهِ  ٌُّ  . ( )(ٌُ ِمنُْه َبَدَل َوإَِلْيِه َيُعو ،َفُهَو َلْعَ ُ  بِهِ  ،إىَِل اهللَِّ ،َوَتُر

 : حتقيق إثبات الصفات :املسألة الثالثة

 اهللُ :فُقاْل لاه ،إذا لرٌَت لن تع   اجلَْهِمايَّ ال ُيِقارُّ بِعْ ا  اهلل) :قاٍّ اإلماُم لمحدُ 

گ  گ     ک     ک ک﴿ :وقاٍّ ،[411 :البقرة]﴾ى ائ ائ ەئ ەئ﴿ :يقوٍّ

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴿ :وقاااٍّ [22  :النساااء]﴾گ گ ڳ ڳ

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴿ :وقاٍّ ،[2  : وٌ]﴾ڤ ڤ

اَ ت]﴾ٿ  ،ُتِقرُّ بع   اهلل  ذا الذي لوقفك ع ياه بااألعالم :فيقاٍّ لهُ  .[21 :ُفصر

الالت لم ال  ،هلل ع ٌ  حُمَْدٌث كفار :وإن قاٍّ .كفر ،ليس له ع  ٌ  :فإن قاٍّ ...؟والدَّ

 حني زعَ  لنَّ اهلل قد كان يف وقت من األوقاات ال يع اُ  حتاى لحادَث لاه ع ااًم 

 . (4)(فع  

                                                 
لب عبد اهلل عبيد اهلل بن حممد بان حمماد بان : ، تأليف(442( )22، 24/ 2)« اإلبانة الكربى»   ( )

رضاا معطاي، وعاثامن : ، حتقياق( 291: املتوىف)محدان الُعْكرَبي املعروف بابن َبطَّة العكربي 

ٌار الراياة ل نْشا : األثيوب، ويوسف الوابل، والوليد بن سيف النِّص، ومحد التوجيري، طبعاة

 . والتوزيع، الرياض

لب عبد اهلل لمحد بان حمماد بان حنبال بان : ، تأليف(11 : ص)« الرٌ عىل اجلهمية والزناٌقة»   (4)

 = ٌار الثبات: صربي بن سالمة شا ني، طبعة: ، حتقيق(  42: املتوىف) الٍّ بن لسد الشيباين 
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َث بَِحاِديٍث َعاْن َلِب  ،َسِمْعُت َلمْحَدَ  :وقاٍّ لبو ٌاوٌ َوِقيَل َلُه يِف َرُجاٍل َحادَّ

ُث َِبَاَذا َلَعاَن اهللُ) :َفَقااٍَّ  ؟َلنَّ اهللََّ اَل ُياَرى يِف اآْلِخاَرةِ  :َيْعنِي ،اْلَعُطوِف   َماْن ُُيَادر

 . ( )(َذا  َ َلْخَزى اهللُ :ُث َّ َقاٍَّ  ،احْلَِديِث اْلَيْومَ 

فات فقااٍّ  :َوَقااٍَّ يِف ِرَواَياِة َلِب َطالِاٍب  :ونقل القايض لبو يعىل إثباَته ل صر

َم بَِيِدهِ ) ،(َقْ ُب اْلَعْبِد َبنْيَ ُلْصُبَعنْيِ ) ٌَ اَم َجاَء احْلَِديُث ِمْثَل َ اَذا ُقْ نَاا ) ،(َوَخَ َق آ َوُك َّ

 . (بِهِ 

تِي ُتْرَوىَوَقاٍَّ يِف ِرَواَيِة َحنَْبٍل يِف األَ  ٌِيِث الَّ  َتَباَرَك َوَتَعاىَل َينْاِزٍُّ إِنَّ اهللَ) :َحا

ْنَيا ُه َيَضُع َقَدَمهُ )وَ  ،( ُيَرىاهللُ)وَ  ،(إىَِل َساَمِء الدُّ  ،ُناْؤِمُن َِبَاا) :َوَما َلْشَبُه بِاَذلَِك  ،(َلنَّ

ُق َِبَا ٌُّ َشيْئًا ِمنْهَ  ،َوال َمْعنَى ،َوال َكيَْف  ،َوُنَصدر ُساوٍُّ  ،اَوال َنُر  ملسو هيلع هللا ىلص َوَنْعَ ُ  َلنَّ َما َقاَلُه الرَّ

 . (إَِذا َكاَنْت بَِأَسانِيَد ِصَحاح ،َحقٌّ 

َوال َنْعَ اُ  َكْياَف َذلِاَك إاِل بَِتْصاِديِق  ،َيْضاَحُك اهللُ) :َوَقاٍَّ يِف ِرَواَيِة َحنَْبلٍ 

ُسوٍِّ  ي :املَُْشبرَهُة َتُقوٍُّ  :َوَقاٍَّ  .الرَّ َوَماْن  ،َوَقاَدٌم َكَقاَدِمي ،َيِديَوَيٌد كَ  ،َبَِّصٌ َكَبَِّصِ

 . (4)( بَِخْ ِقهِ اٍَّ َذلَِك َفَقْد َشبََّه اهللَقَ 

ٌر عىل اجلَْهميَّة)وقاٍّ يف  اًم إذا شااءَ  :بال نقاوٍُّ ) :(الرَّ   ،إنَّ اهلل مل يازٍّْ ُماتك ر

 اُ  إنَّه قد كان ال يع :وال نقوٍُّ  .حتَّى خ َق الكالم ،إنَُّه كان وال يتك َّ ُ  :وال نقوٍُّ 

                                                 
 . األوىل: ل نْش والتوزيع، الطبعة =     

 (. 144 ( )212: ص)رواية لب ٌاوٌ السجستاين « دمسائل اإلمام لمح»   ( )

 (. 21: ص)« إبطاٍّ التأويالت»   (4)
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حتَّاى خ اَق لنفِساه  ،إنَّه قد كاان وال ُقادرَة لاه :وال نقوٍُّ  ،حتَّى خ َق ِعْ اًم فع  

ُه كان قد كان وال نوَر لهُ  :وال نقوٍُّ  ،الُقدرةَ   :وال نقوٍّ ،حتَّى خ َق لنفِسه نوًرا ،إنَّ

 . ( )(حتى خ قُه لنفِسه عظمة ،إنَّه قد كان وال عظمَة له

َ لمحاُد ) :لمحَد ث  ع َّق ع يه بقولِه وقد حكى شيُخ اإلسالم  ذا عن فقد َبنيَّ

كُ  وال ،يف  ذا الكالم اإلنكاَر عىل النَُّفاة الذي َشبَُّهوُه باجلاََمٌات التي ال تاتك َّ ُ   ،تتحارَّ

واإلنكاار عاىل  ،مثل األصنام املعبوٌة من ٌون اهلل ،وال تزوٍُّ من مكان إىل مكان

بااآلٌمير  فَشبََّههُ  ؛حتَّى خ ق الكالم ،ت ال يتك َّ ُ َمْن زع  لنَُّه كان يف وقت من األوقا

ٌَ الذي ال ياتك َّ  .الذي كان ال يتك َّ  حتى خ ق اهلل له كالماً   ،فأنكر تشبيَهُه اجلام

فكان قااٌرًا  ،حتى خ ق اهلل له الكالمَ  ،وباإلنسان الذي كان غرَي قاٌر عىل الكالم

 ْن وصَف اهلل ذلك فقد مجع بني الُكفاروبنيَّ لنَّ مَ  .عىل الكالم يف وقت ٌون وقت

ُه صفَة الكالم و ي من لعظ  صفاِت الكامٍّ ا وَجَحَد ما لخربت  ،حيُث س ب ربَّ

 . وبني التشبيه ا به النُّصوُص 

اًم إذا شاء :بل نقوٍُّ  :ُث َّ قاٍّ لمحدُ  إنَّاه كاان  :وال نقاوٍّ ،إنَّ اهلل مل يزٍّْ ُمتك ر

اًم إذا  ،لن الكالَم يتع َُّق بمشيئتِهفبنيَّ  ،...وال يتك َّ  حتى خ ق ولنَّاه مل يازٍّْ ُماتك ر

ٌَّ قوٍَّ َمْن ال جيعُل الكالَم ُمتع رقًا باملشيئةِ  ،شاء  ،كقوٍِّ الكاِلبيَّة وَمن وافقها  ،فَر

امياة ونحاو   ،كان وال يتك َُّ  حتَّى حدَث له الكاالمُ  :ومن يقوٍّ  ،كقاوٍّ الَكرَّ

يع ا   إنَّه قد كاان ال :ال نقوٍُّ  ،حتى خ ق كالًما ، يتك َّ إنَُّه كان وال :ال نقوٍُّ  :وقاٍّ

                                                 
 (. 28 : ص)« الرٌ عىل اجلهمية والزناٌقة»   ( )
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 ،حتى خ اق لنفساة ُقادرةً  ،إنه كان وال قدرَة له :وال نقوٍّ ،حتى خ ق ع اًم فع  

 إنَّاُه كاان  :وال نقاوٍّ ،حتى خ ق لنفِساه ناوراً  ،إنَّه قد كان وال نوَر له :وال نقوٍُّ 

ُه ُسبحانه عن َسْ ِب صافات الكاامٍِّ فنَزَّ َ  .وال عظمَة له حتى خ ق لنفِسه َعظمةً 

ٌت لاه صافاُت الكاامٍّ :وإناا ال نقاوٍُّ  ،يف وقت من األوقات بال مل يازٍّ  ،جتادَّ

يكاون  ال لن ،لنَُّه مل يزٍّ ُمتك راًم إذا شااء :ومن صفاِت الكامٍّ ،موصوفًا بصفاِت الكامٍّ

 :وال قااٍّ ،ذا شااءمل يزٍّْ عاملاًا إ :وهلذا مل يقل ،الكالُم خارًجا عن ُقدرتِه ومشيئتِه

مل يازٍِّ اهلل عاملاًا  :وقد قاٍّ يف موضع آخر فايام رواه عناه حنباٌل  ،يع   كيف شاء

اًم غفوراً  نَّة املشاا ري يف  اذا البااب ...متك ر ة السُّ َر كالَم لئمَّ ا   ،ومن تدبَّ ع ا  لهنَّ

 ،عقاوٍّورصيِح امل ،ولع َ  الناس يف  ذا الباب بصحيح املنقوٍّ ،كانوا لٌقَّ الناس نظراً 

وتتوافاُق  ،وهلاذا تاأت ُف وال ختت اُف  ،واملعقوٍّ ،ولنَّ لقواهَل   ي املوافقُة ل منصوص

اة ،وال تتناقُ   اَ ف واألئمَّ ف ا  يعرفاوا  ،والذين خالفو   مل يفهموا حقيقَة لقواٍّ السَّ

 ،وصااروا خُمت فاني يف الكتااب ،فتشاعَّبت َبا  الطارُق  ،حقيقَة املنصوص واملعقاوٍّ

 . ( ) ﴾ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ﴿ :اب وقد قاٍّ تعاىلخُمالفني ل كت

اَفات يف كتابِاه  وقد َفنََّد اإلماُم لمحُد ُحَجَج اجلَْهِميَّة يف إنكار كثارٍي مان الصر

ٌر عىل  . اجلَْهميَّة بام ال يتسُع املقاُم لذكره  نا الرَّ
*  *  * 

                                                 
تقي الدين لب العباس لمحد بن عبد احل ي  ابن : ، تأليف( 24/ 4)ٌرء تعارض العقل والنقل    ( )

سامل، طبعة جامعة اإلمام حممد بن سعوٌ اإلسالمية، الدكتور حممد رشاٌ : تيمية احلراين، حتقيق

 . م 88 ا     2 الثانية، : املم كة العربية السعوٌية، الطبعة
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 : مسائل القرآن الكريم :املطلب الثالث* 

 : وحكم من أنكر ذلك ،ليس بمخلوق ،م اهللالقرآن كال :املسألة األوىل

املَْْعُروُف  ،َوَسَأَلُه َعْبُد اهللَِّ ْبُن ُعَمرَ  ،َسِمْعُت َلِب  :قاٍّ عبُد اهلل بُن اإلمام لمحدَ 

 :وقااٍّ .(َوَلاْيَس بَِمْخُ اوٍق  ،َكاَلُم اهللَِّ َعزَّ َوَجالَّ ) :َفَقاٍَّ  ، ؟بُِمْشُكَداَنه َعِن اْلُقْرآنِ 

ًة ُلْخَرى ُسِئَل َعاِن اْلُقاْرآنِ  :َسِمْعُت َلِب  َلاْيَس  ،َكااَلُم اهللَِّ َعازَّ َوَجالَّ ) :َفَقااٍَّ  ،َمرَّ

الُِسوا َمْن خُيَاِص ُ  ،َواَل خُتَاِصُموا ،بَِمْخُ وٍق   . ( )(َواَل جُتَ

كاام يف رواياة لب ٌاوٌ  ،كفر بني وحك  اإلماُم لنَّ إنكاَر لن القرآن كالم اهلل

غرُي  :وتوقََّف ومل َيُقل ،القرآُن كالُم اهلل :كر اإلماُم عىل َمن قاٍّوكذلك لن .السابقة

اَلِة َخْ َف َماْن َيُقاوٍُّ  :ِقيَل َلهُ  ،َسِمْعُت َلمْحَدَ  :قاٍّ لبو ٌاوٌ :خم وق   َما َتَرى يِف الصَّ

 . (4)( اُيْعِجُبنِي َلْن جُيَْفوْ ) :َقاٍَّ  ؟،َوَيِقُف  ،َكاَلُم اهللَِّ :ا يِف اْلُقْرآنِ  :َيْعنِي ا

ُكوَن النااَس  ؛ُ   لشدُّ عىل الناس تزيينًاا مان اجلَْهميَّاة) :وقاٍّ  ، ا  ُيشاكر

ةَ  ،إنَّا ال نتك َّ ُ  :و ؤالء إذا قالوا ،وذلك لنَّ اجلَْهميََّة قد بان لمُر    ،استامُلوا العامَّ

 . ( )(إنَّام  ذا يصرُي إىل قوٍّ اجلَْهِميَّة

                                                 
لب عبد الرمحن عبد اهلل بان لمحاد بان حمماد بان حنبال : ، تأليف(94، 18( )24 /  )السنة    ( )

ٌار ابن القي  ا الادمام، : عةحممد بن سعيد بن سامل القحطاين، طب. ٌ: الشيباينه البغداٌي، حتقيق

 . م892 ا   242 : الطبعة األوىل

 (. 4 1 )برق  ( 212: ص)رواية لب ٌاوٌ السجستاين « مسائل اإلمام لمحد»   (4)

 (. 21 / 1)ل خالٍّ « السنة» (   )
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 :وقااٍّ .(َوَلاْيَس بَِمْخُ اوٍق  ،َكاَلُم اهللَِّ َعزَّ َوَجالَّ ) :َفَقاٍَّ  ، ؟بُِمْشُكَداَنه َعِن اْلُقْرآنِ 

ًة ُلْخَرى ُسِئَل َعاِن اْلُقاْرآنِ  :َسِمْعُت َلِب  َلاْيَس  ،َكااَلُم اهللَِّ َعازَّ َوَجالَّ ) :َفَقااٍَّ  ،َمرَّ

الُِسوا َمْن خُيَاِص ُ  ،َواَل خُتَاِصُموا ،بَِمْخُ وٍق   . ( )(َواَل جُتَ

كاام يف رواياة لب ٌاوٌ  ،كفر بني وحك  اإلماُم لنَّ إنكاَر لن القرآن كالم اهلل

غرُي  :وتوقََّف ومل َيُقل ،القرآُن كالُم اهلل :كر اإلماُم عىل َمن قاٍّوكذلك لن .السابقة

اَلِة َخْ َف َماْن َيُقاوٍُّ  :ِقيَل َلهُ  ،َسِمْعُت َلمْحَدَ  :قاٍّ لبو ٌاوٌ :خم وق   َما َتَرى يِف الصَّ

 . (4)( اُيْعِجُبنِي َلْن جُيَْفوْ ) :َقاٍَّ  ؟،َوَيِقُف  ،َكاَلُم اهللَِّ :ا يِف اْلُقْرآنِ  :َيْعنِي ا

ُكوَن النااَس  ؛ُ   لشدُّ عىل الناس تزيينًاا مان اجلَْهميَّاة) :وقاٍّ  ، ا  ُيشاكر

ةَ  ،إنَّا ال نتك َّ ُ  :و ؤالء إذا قالوا ،وذلك لنَّ اجلَْهميََّة قد بان لمُر    ،استامُلوا العامَّ

 . ( )(إنَّام  ذا يصرُي إىل قوٍّ اجلَْهِميَّة

                                                 
لب عبد الرمحن عبد اهلل بان لمحاد بان حمماد بان حنبال : ، تأليف(94، 18( )24 /  )السنة    ( )

ٌار ابن القي  ا الادمام، : عةحممد بن سعيد بن سامل القحطاين، طب. ٌ: الشيباينه البغداٌي، حتقيق
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ٌّ ماان اجلَْهِميَّااةُ اا) :وقاااٍّ يف روايااة احلساان باان ثااواب َِ اسااَترُتوا  ،  

 . ( )(بالوقف

َ د ،واجلَْهِميَّة ،وال َّفظيَّة ،فرقًا بني الواقفة :ومل يرَ  ٌ بن ُمَِّسْ  :ففي كتابِه ملَُسدَّ

افرتقاِت اجلَْهمياُة  :فقد لمجَع َمْن لٌركنا من ل ل الع   لهنَّ  قاالوا :ولما اجلَْهِميَّةُ )

 :وقااٍّ بعُضاه  !و او خم اوٌق  ،القرآُن كالُم اهلل : فقاٍّ بعُضه :عىل ثالث فَِرٍق 

 !للفاُظنا باالُقرآن خم وقاةٌ  :وقاٍّ بعُضه  ،و   الواقفةُ  !وسكت ،القرآُن كالُم اهلل

مل  ،إن مل يتاْب  ،فحكُماه ،ولمجُعوا عىل لنَّ من كان  ذا قوَله .فهؤالء ك ُُّه  َجْهميَّةٌ 

اارٌ ) :نساخة ويف .(4)(وال جتاوُز قضااياه ،حَتِلَّ ذبيحُته  ،فهاؤالء ك ُُّها  جهمياٌة ُكفَّ

عىل لنَّ َمْن  ذه  ،ولمجع َمْن لٌركنا من ل ل الع   .وإال ُقتِ وا ،فإن تابوا ،يستتابون

 . (2)(وال تؤكُل ذبيحُته ،وال جيوُز قضاُؤه ،مل يناَكْح  ،إن مل يتْب  ،مقالُته

ةَ  يِن َلُبو اْلَقاِس ِ  :وقاٍّ اإلماُم ابُن َبطَّ  :َقااٍَّ  ،ُعَمُر ْباُن َلمْحَاَد اجْلَاابِِريُّ  َوَلْخرَبَ

َثنَا َلُبو َبْكٍر َلمْحَُد ْبُن َ اُروَن َقاٍَّ  َثنِي ُعَبْيُد اهللَِّ ابُن حنبال :َحدَّ َثنِي  :َقااٍَّ  ،َوَحدَّ َحادَّ

 :َجلَّ يِف كَِتابِهِ َقاٍَّ اهللَُّ َعزَّ وَ ) :َيُقوٍُّ  ،َسِمْعُت َلَبا َعْبِد اهللِ :َلُبو َحنَْبِل ْبُن إِْسَحاَق َقاٍَّ 

يااااُل  ،[2 :التوبااااة]﴾ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ﴿ َفِجرْبِ

ياَل  ،َسِمَعُه ِمَن اهللَِّ  .َوَساِمَعُه َلْصاَحاُب النَّبِاير ِماَن النَّبِاير  ،َوَسِمَعُه النَّبِيُّ ِمْن ِجرْبِ

                                                 
 (. 48 / 1)ل خالٍّ « السنة» (   )

 (. 9 4: ص) البن اجلوزي« مناقب اإلمام لمحد»   (4)

مناقاب »، وانظار رواياات ِماث اة يف ( 2: ص)لإلمام لمحد ابن حنبل رواية اخلالٍّ « قيدةالع»   (2)

 (. 449ا  441: ص) البن اجلوزي« اإلمام لمحد
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َوَلْسااَمُء اهللَِّ يِف اْلُقاْرآِن  ،ياهِ َواَل َنُشاكُّ َواَل َنْرَتااُب فِ  ،َفاْلُقْرآُن َكاَلُم اهللَِّ َغرْيُ خَمُْ وٍق 

َفُهاَو  ،َفَمْن َزَعَ  َلنَّ اْلُقاْرآَن خَمُْ اوٌق  ،َوِصَفاُتُه ِمنْهُ  ،َواْلُقْرآُن ِمْن ِعْ ِ  اهللَِّ ،َوِصَفاُتهُ 

ٌُ  ،َواْلُقْرآُن َكاَلُم اهللَِّ َغرْيُ خَمُْ وٍق  ،َكافِرٌ  ا هَنَااُب اْلَكااَلَم يِف َفَقْد ُكنَّ  .ِمنُْه َبَدَل َوإَِلْيِه َيُعو

َعْوُ ْ   ،َوَقاُلوا َما َقاُلوا ،َحتَّى َلْحَدَث َ ُؤاَلِء َما َلْحَدُثوا ،َ َذا ٌَ َعُوا النَّاَس إىَِل َما  ٌَ َو

 . ( )(َوُ َو اْلُكْفُر بِاهللَِّ اْلَعظِي ِ  ،َفَباَن َلنَا َلْمُرُ  ْ  ،إَِلْيهِ 

 : دأ وإليه يعودمعنى قول السلف منه ب :املسألة الثانية

يِن َلُبو اْلَقاِس ِ  :قاٍّ اإلمام ابن بطة َثنَا َلمْحَادُ  :َقاٍَّ  ،َلْخرَبَ َثنَا  :َقااٍَّ  ،َحادَّ َحادَّ

ُسِئَل َلمْحَُد ابن حنبل َعاْن َتْفِسارِي  :َذَكَر َلُبو َبْكٍر اأْلَْعنُيُ َقاٍَّ  :َقاٍَّ  ،َعْبُد اهللَِّ ْبُن َلمْحَدَ 

ٌُ  اْلُقْرآُن َكاَلمُ  :َقْولِهِ  ٌَ َوإَِلْيِه َيُعو ٌَ ُ َو املَُْتَك رُ  بِاهِ ) :َقاٍَّ َلمْحَدُ  ؟اهللَِّ ِمنُْه َخَر  ،ِمنُْه َخَر

 ٌُ  . (4)(َوإَِلْيِه َيُعو

َ يف غري موضعٍ ) :قاٍّ شيُخ اإلسالم لنَّ الكتااَب والقارآَن العاربَّ  ،فقد َبنيَّ

ٍّ من اهلل َ ف .ُمنزَّ  ؛مناه بادل :لمحُد ابان حنبال قاٍّ .منُه بدل :و ذا معنى قوٍِّ السَّ

ُه خم وق :فإن الذين قالوا ، و املُتك رُ  به :لي فبادل مان  ،خ قاُه يف غاريه :قالوا ،إنَّ

 ،مل خيُ ْقاُه يف غارِيه ، او املُاتك رُ  باه :لي ؛مناه بادل :فقاٍّ السَّ ُف  !ذلك املخ وق

 . ( )(فيكون كالمًا لذلك املََحلر الذي خ َقُه فيه
                                                 

( مناقب اإلمام لمحد)وانظر روايات ِماث ة يف (. 442( )22، 24/ 2)اإلبانة الكربى البن بطة    ( )

 . 442ا   44: البن اجلوزي

 (. 442( )22/ 2)ى البن بطة اإلبانة الكرب   (4)

 (. 24/ 4 )ُمموع الفتاوى    ( )
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َعْوُ ْ   ،َوَقاُلوا َما َقاُلوا ،َحتَّى َلْحَدَث َ ُؤاَلِء َما َلْحَدُثوا ،َ َذا ٌَ َعُوا النَّاَس إىَِل َما  ٌَ َو
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( مناقب اإلمام لمحد)وانظر روايات ِماث ة يف (. 442( )22، 24/ 2)اإلبانة الكربى البن بطة    ( )
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و اذا معناى قاوٍِّ  .ليس ببائٍن منهُ  ،كالُم اهلل ِمن اهلل :حنبل وقاٍّ لمحُد ابن

َ ف ٌُ  ،ومنه خرٌ ،الُقرآُن كالُم اهلل منُه بدل :السَّ كام يف احلاديث الاذي  ،وإليه يعو

إنَُّك  لان ترِجُعاوا » :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قاٍّ رسوٍُّ  :وغرُيه عن ُجبري بن ُنَفري قاٍّ ،رواُه لمحدُ 

 ٌَ عن لب ُلماماَة  ،وقد ُروي ليًضا .القرآن :يعني ؛«منهُ  إىل اهلل بيشٍء لفضَل ِِمَّا خر

يُق  .مرفوًعا در اب ،وقاٍّ لبو بكر الصر ملَّاا سامع قارآَن  ،ألصاحاِب ُمَساْي مَة الكاذَّ
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پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿ :قاااٍّ تعاااىل ؟يكااوُن كااالُم اهلل
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 ،فاالقرآُن َلْوىَل باذلك ،ولصاواِِت  ،وقد ب َُّغوه بحركااِِت  ،ملسو هيلع هللا ىلصب غوه كالَم النبير 
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 ،يهوخرٌ من ذلك املََحلر الذي خ ق ف ،فيكوُن قد ابتدل ،القرآَن خ َقُه اهلل يف غرِيه

َجرة :كام يقولون ،ال من اهلل فبنيَّ الس ُف واألئمُة لنَّ  !كالُمه ملُوسى خرٌ من الشَّ
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ٌَ  ،القرآن من اهلل بدل فأخرب لنَّ القاوٍَّ  ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ﴿ :وذكروا قوله ،وخر

 . ( )( ي البتداء الغاية« من»و .ال من غريه من املخ وقات ،منه

*  *  * 

 : ومسألة أفعال العباد ،دريف اإليامن بالق :املطلب الرابع* 

ٌ ه ،خارِيه ؛وياؤمُن بالقضااِء والَقاَدر) :جاء يف رواية ُمسدَّ ِر  ،وُحْ اِوه ،و

ِه من اهلل نَّة الالزمة) :ويف رسالة ُعبدوس ،(4)(وُمرر التي َماْن تارك منهاا  ،ومن السُّ

ه ،رِيهخا ؛اإلياامُن بالَقاَدر :ويؤمْن َبا مل يكن من ل  هاا ،ومل َيْقَبْ ها ،َخْصَ ة ِر  ،و

َ  :ال يقاااٍّ .واإليااامُن َبااا ،والتصااديُق باألحاٌيااث فيااه إنَّااام  ااو  ؟وال كيااف ؟مِل

فقاد ُكِفاي  ،ويب غاه عقُ اه ،ومن مل يعرْف تفسرَي احلديث .واإليامُن َبا ،التصديُق 

ٌِق املصادوق ،والتس يُ  له ،فع يه اإليامُن به ،ولحك  له ،ذلك ا  ،مثُل حديث الصَّ

 . (2)(يف القدر وما كاَن مثَ هْ 

بعير  انَّة ،قاٍّ ل لمحُد ابن حنبل) :ويف رواية الرَّ والصاابُر هلل  ،إماُم ل ال السُّ

ة املسا مني ،لمجع سبعون رجاًل من التابعني :َعزَّ وَجلَّ حتَت املِْحنَة وُفقهااء  ،ولئمَّ

نَّة التي تويف ع يها رسوٍُّ اهلل  ،األمصار ضاا :ملسو هيلع هللا ىلصعىل لنَّ السُّ هُلا الرر  ،بقضااء اهلل لوَّ

رب حتت ُحْكِمه ،والتَّس ي  ألمِره والنَّْهاي عاام هناى  ،واألخذ بام لمر اهلل باه ،والصَّ

                                                 
 (. 9 1، 1 1/ 4 )« ُمموع الفتاوى»   ( )

 (. 8 4: ص) البن اجلوزي« مناقب اإلمام لمحد»   (4)

 (. 442ا  444: ص) البن اجلوزي« مناقب اإلمام لمحد»   (2)
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ه ،وإخالُص العمل هلل ،عنه ر َِ  . ( )(واإليامُن بالَقَدِر خرِيه و

هُ ) :ويف رواية اإلصطخرير  ُّ َِ وظاا ُره  ،ق يُ اه وكثارُيه ،والَقاَدُر خارُيه و

ُله وآخاُره ،وَحَسنُه وَقبِيُحه ،وحمبوُبه ومكروُ ه ،هُ وُحْ ُوه وُمرُّ  ،وباطنُه  ،اهلل مان ،ولوَّ

ره ع يه  ،قضاء خطَّهُ  جيااوُز  وال ،ال يعدو لحٌد منه  مشيئَة اهلل عزَّ وجالَّ  ،وقدرًا قدَّ

ر ع ايه  ألفعالِاه ،بل ُك ُّه  صائرون إىل ما خ قه  له ،قضاَءهُ   ،واقفاون فايام قادَّ

 . وجلَّ  و و َعْدٌٍّ منُه َعزَّ 

نا قة ،والزر ِ ُب اخلمر ،والِّسَّ ْ ُِ ك  ،ولكُل املاٍّ احلرام ،وقتُل النَّفس ،و والْشر

من غري لن يكاوَن ألحاٍد مان اخل اق عاىل اهلل  ،واملعايص ُك ُّها بقضاء وَقَدر ،باهلل

ة ُة البالغة عىل خ ِقه ،ُحجَّ  وع ُ  اهلل .ال ُيسأٍُّ عام يفعُل و   ُيسألون ،بل اهلل احلُجَّ

من  ،وِِمَّن عصاه ،ومن غريه ،قد ع   من إب يَس  ؛تعاىل ماٍض يف خ قه بمشيئة منه

وَع ِاَ   ،وخ قها  هلاا ،املعصيةَ  ،إىل لن تقوَم الساعةُ  ،تبارك وتعاىل ،َلُدْن لن ُعِصَ 

وصائٌر إىل ما قىضا  ،وكلٌّ يعمُل ملِا ُخ َِق له ،وخ قه  هلا ،الطاعَة من ل ل الطاعة

اٍُّ  ،واهللُ الفاعُل ملا يريدُ  .ال يعدو لحٌد منه  قدَر اهلل ومشيئَته وع   منه ،ع يه الَفعَّ

ٌِه الذين َعَصْوُه اخلرَي والطاعاات ،ملا يشاءُ  ٌَ  ،وَمْن زعَ  لنَّ اهلل شاَء لعبا ولنَّ العباا

َّ واملعصيةَ  فقد زع  لنَّ مشيئَة العبااٌ  ،فَعِمُ وا عىل مشيئتِه  ،شاؤوا ألنفِسه  الْشَّ

 !. ؟فأيُّ افرتاٍء لكرُب عىل اهلل َعزَّ وَجلَّ ِمن  ذا !ُِ من مشيئة اهلل تبارك وتعاىللغ 

نا ليس بَقَدِره لرلياَت  اذه املارلَة إن مح ات مان  :قيل له ،وَمْن زع  لنَّ الزر

                                                 
 (. 449: ص) البن اجلوزي« مناقب اإلمام لمحد»   ( )
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نا  ؟و ل مىض يف سابِق ع مه ، ل شاَء اهلل لن خي ق  ذا الولدَ  ،وجاءت بولد ،الزر

ُك رُصاًحا .  لن مع اهلل خالًقافقد زع ،ال :فإن قاٍّ ْ  . و ذا  و الْشر

َب اخلمار ،وَمْن زع  لنَّ الِّسقةَ  ْ ُِ لايَس بقضااٍء  ،ولكاَل املااٍّ احلارام ،و

و اذا لرصُح مان  .فقد زع  لنَّ  ذا اإلنساَن قاٌٌر عىل لن يأكَل رزَق غريه ،وَقَدر

 . لذي لك هوقىض اهلل لن يأكَ ه من الوجه ا ،بل لكل رزَقه !قوٍّ املجوسية

فقد زعَ  لنَّ املقتاوٍَّ  ،وَمْن زع  لنَّ قتل النفس ليس بَقَدر من اهلل َعزَّ وَجلَّ 

وذلك  ،بل ذلك بقضاِء اهلل َعزَّ وجلَّ  !؟وليُّ ُكفٍر لوضُح ِمن  ذا !مات بغري لج ِه

 ،و او العادٍُّ  ،وما جرى من سابِق ِعْ ِمه فايه  .وتدبرِيه فيه  ،بمشيئتِه يف خ قه

 . ( )(واملَِشيئة ،لزمُه اإلقراُر بالُقْدرة ،وَمْن َلقرَّ بالع   .الذي يفعُل ما يريدُ  ،احلقُّ 

*  *  * 

 : يف مسائل الصحابة :املطلب اخلامس* 

 : يف املفاضلة :املسألة األوىل

سمعُت  :قاٍّ ،عن يعقوَب بن إسحاَق البغداٌير  ،روى ابُن اجلوزير بسنِده

 ،لباو بكار ؛عىل حاديِث ابان ُعَمارَ ) :فقاٍّ ،لتفضيلِ وُسِئل عن ا ،لمحَد ابن حنبل

 .(وعايلٌّ  ،وعاثامنُ  ،وعمارُ  ،لبو بكر ؛واخلالفُة عىل حديِث َسِفينة ،وعثامنُ  ،وعمرُ 

 ،سمعت لبا عبد اهلل لمحَد ابن حنبال :قاٍّ ،وبسنِده عن ُعْبدوس بن مالك العطار

                                                 
 (. 11ا  12: ص) رواية اخلالٍّ لإلمام لمحد بن حنبل« العقيدة»   ( )
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 : يف املفاضلة :املسألة األوىل

سمعُت  :قاٍّ ،عن يعقوَب بن إسحاَق البغداٌير  ،روى ابُن اجلوزير بسنِده

 ،لباو بكار ؛عىل حاديِث ابان ُعَمارَ ) :فقاٍّ ،لتفضيلِ وُسِئل عن ا ،لمحَد ابن حنبل

 .(وعايلٌّ  ،وعاثامنُ  ،وعمارُ  ،لبو بكر ؛واخلالفُة عىل حديِث َسِفينة ،وعثامنُ  ،وعمرُ 

 ،سمعت لبا عبد اهلل لمحَد ابن حنبال :قاٍّ ،وبسنِده عن ُعْبدوس بن مالك العطار

                                                 
 (. 11ا  12: ص) رواية اخلالٍّ لإلمام لمحد بن حنبل« العقيدة»   ( )
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ة بعد نبيرها) :يقوٍّ ي ،خرُي  ِذه األُمَّ در ثا َّ  ،ُثا َّ عماُر باُن اخلطااب ،ُق لبو بكر الصر

ان ُم  ؤالء الثالثةَ  .عثامُن بُن َعفَّ م لصحاُب رسوٍّ اهلل  ،ُنقدر مل خيت فاوا  ،ملسو هيلع هللا ىلصكام َقدَّ

اورى اخلمساةُ  ،ث َّ بعاد  اؤالء الثالثاة .يف ذلك بريُ  ،عايلٌّ  :لصاحاُب الشُّ  ،والازُّ

محن بُن عوف ،وط حةُ   .وك ُّها  إماامٌ  ،ك ُّه  يص ُح ل ِخالفاة ،وسعدٌ  ،وعبُد الرَّ

 . ( )(يذ ُب يف ذلك إىل حديث ابن عمرَ 

 : يف فضل عيل وأهل البيت :املسألة الثانية

كناُت باني  :قاٍّ ،عن عبِد اهلل بن لمحَد ابن حنبل ،روى ابُن اجلوزير بسنِده

 ،فذكروا خالفاَة لب بكار ،فجاءت طائفٌة من الَكْرخيَّة ،يدي لب جالسًا ذات يوم

ٌُوا ،وذكروا خالفَة عيلر بن لب طالب ،فأكثُروا ،وخالفَة ُعثامن ،وخالفَة ُعمرَ   ،فزا

قاد لكثارُتُ  القاوٍَّ يف عايل   !ياا  اؤالء :فقااٍّ ،فرفع لب رلَساُه إلايه  ،ولطالوا

ْن ع ياً  ،واخلالفةِ  نهاا ،إنَّ اخلالفَة مل ُتزير لحاُد رجااٍّ اا  قااٍّ الساياري .بل عيلٌّ زيَّ

ثُت َبذا بع :ا السند قد لخرجت نصَف ما كان يف ق بي  :فقاٍّ ل ،َ  الشيعةفحدَّ

ث لب بحاديث  :ليضاً  ،وبسنِده عن عبد اهلل ،(عىل لمحَد ابن حنبل من الُبْغ ِ  حدَّ

 ،وعمارُ  ،لباو بكار :قااٍّ يف اخلالفاة ؟ما تقوٍُّ يف التفضيل ،يا لبة :فق ُت  ،َسِفينة

مان ل اِل  ، بان لب طالابعيلُّ  !يا ُبنيَّ  :قاٍّ ؟فعيلُّ بن لب طالب :فق ت .وعثامنُ 

ماا ألحاٍد مان الصاحابة مان ) :عناه ،ليضااً  ،وبسانِده ،(بيٍت ال يقاُس َب  لحدٌ 

َحاح ،الفضائل َماْن مل ) :وبسنِده عناه ،(مثُل ما لعيل  ريض اهلل عنه ،باألسانيِد الصر

                                                 
 (. 4 4ا  449: ص) مناقب اإلمام لمحد البن اجلوزي   ( )
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ق ُت  :ٍّقا ،عن حنبل ،ليضاً  ،وبسنِده ،(فهو لضلُّ من محاِر ل  ِه ،ُيْثبِْت إمامَة لعيل  

يقي   !ُسبحان اهلل) :فقاٍّ ؟ ل  ي ثابتةٌ  ،ريض اهلل عنه ،خالفُة عيل   :ألب عبد اهلل

 ٌَ دقةَ  ،ويقطعُ  ،عيلٌّ احلُدو لعاوُذ بااهلل  !؟بال َحق  وجَب له ،ويقِسُمها ،ويأخُذ الصَّ

ْوا خ َفاهُ  ،ملسو هيلع هللا ىلصخ يفاُة رضايُه لصاحاُب رساوٍّ اهلل  ،نعا  .من  ذه املقالة  ،وَصا َّ

وا ،وجا دوا ،مَعهُ وَغَزْوا  وَنُه لمرَي املاؤمنني ،وَحجُّ  ،راضاني باذلك ،وكانوا ُيسمُّ

 . ( )(فنحُن تبٌع هل  .غرَي ُمنْكِرين

 : فيام شجر بني الصحابة :املسألة الثالثة

ماا تقاوٍُّ فايام  !يا لبا عباد اهلل)) :لنَّ رجاًل سأله ،روى ابُن اجلوزير بسنِده

وبسنِده عان إبارا يَ   ،(ما لقوٍُّ فيه  إال احلُْسنَى) :فقاٍّ ؟كان بني عيل  ومعاويةَ 

 ،وسألُه رجٌل عامَّ جرى بني عيل  ومعاويةَ  ،حَّضُت لمحَد بَن حنبل :بن آزر الفقيهِ ا

 :فقااٍّ ،فأقبل ع ياه . و رجٌل من بني  اش  ،يا لبا عبد اهلل :فقيل ،فأعرض عنه

 ﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ﴿ :اقااااااارل

 . (4)(([22  :البقرة]

*  *  * 

 

                                                 
 (. 2 4ا  4 4: ص) مناقب اإلمام لمحد البن اجلوزي   ( )

 (. 2 4ا  2 4: ص)مناقب اإلمام لمحد البن اجلوزي    (4)
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 خامتة

قةٌ  تكشُف  ،ولسطٌر ٌمِضيئٌة من حياِة  ذا اإلمام الَعَ   ،ت ك صفحاٌت ُمْْشِ

إِنَّ َمَثَل َما َبَعَثنِى اهللَُّ بِِه َعزَّ َوَجالَّ » :يف احلديث الْشيف ملسو هيلع هللا ىلصعن معنى قوٍّ النبير 

َكاَنْت ِمنَْها َطاِئَفٌة َطيرَباٌة َقبَِ اِت املَْااَء ِمَن اهْلَُدى َواْلِعْ ِ  َكَمَثِل َغْيٍث َلَصاَب َلْرًضا فَ 

فقد وافق الع ُ  يف ق ب لمحاَد حمااًل  .رواه مس  ٌ  ،«َفَأْنَبَتِت اْلَكأَل َواْلُعْشَب اْلَكثرِيَ 

ْ دَ  ،والَوَرعَ  ،قاباًل فأثمَر الفقهَ  ْدَق  ،والزُّ  . والنُّْصَح  ،والصر

ومثاالً َُيَْتِذي به َماْن لراٌ  ،األرضحيًا يميش عىل ( منهجاً ) :لقد كان لمحدُ 

حابة والتابعني هل  بإحساان رْيَ عىل َسنَن الس ف من الصَّ لطباَق النااُس عاىل  .السَّ

 ،وخضعوا جلاللتِاه ،وطوائِفه  ،ومذا بِه  ،ونَِح ِه  ،عىل اختالف ِمَ  ِه  ،ُحبره

 . لم خالفوه ،وافقوه ؛وِصْدِقه ،وع ِمه

ري ةإنَّ إشهاَر  ذه السر ي حُلَْمتها ،ة الَعطِرة لُيْسِهَ  يف َرْلِب َصْدِع األمَّ  ،ويقور

لعظاُ   ،لَعْماُر اهلل ،وت اك ،ملَِا التزم به صاحُبها من االعتصااِم بالكتااب والسانة

ملَِاا  ،وَنْبِذ الُفْرقة واالخاتالف ،وَلْنَجُع وسي ة لتحقيق الوحدة واالئتالف ،ضامنة

ورة إىل ما لما رْيُ جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب ﴿ :ر اهلل باه عناد التناازعفيها من الصَّ

ولحَساُب  .[18 :النساء]﴾خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث

 . ولوفِر   حظاً  ،ِمْن لسعد النَّاس َبذه اآلية ،لنَّ لمحدَ 

صاة لاَدْرِس عقيادة لمحادَ   ،حِريٌّ باجلامعات لن ُتنِْشاَئ الكاراس املُتخصر

لن تطارَح املنافسااِت  ،واجلوائز العاملياة ،وَحِريٌّ باملراكز البحثية .وَوَرِعه ،وفقِهه
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وَحِريٌّ باآللة اإلعالمية لن توقَف الناَس عىل جواناب  .الع مية الستنباط منهِجه

 . وشيُخ اإلسالم صدقاً  ، ذا عاملُ املِ َّة حقاً  :وتقوٍَّ  ،سريته املُْشقة

َ  اهللُ ومجعناا باه ماع الاذين لنعا ،ورفع ٌرجَتُه يف املَْهِديني ،رح  اهللُ لمحدَ 

يقني ،ع يه  من النبيرني در هداء ،والصر احلني ،والشُّ  . وَحُسَن لولئك رفيقاً  ،والصَّ

 

*  *  * 
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*  *  * 
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 فهرس املراجع

لب عبد اهلل عبيد اهلل بان حمماد بان حمماد بان  :تأليف ،اإلبانة الكربى (1

رضاا  :حتقياق ،( 291 :املتاوىف)محدان الُعْكرَبي املعروف باابن َبطَّاة العكاربي 

ومحاد  ،والولياد بان سايف النِّصا ،ويوساف الوابال ،وعثامن األثيوب ،طيمع

 . الرياض ،ٌار الراية ل نْش والتوزيع :طبعة ،التوجيري

لب احلسان عايل بان إساامعيل بان  :تأليف ،اإلبانة عن لصوٍّ الديانة (2

إسحاق بن سامل بن إسامعيل بن عبد اهلل بن موسى بان لب بارٌة بان لب موساى 

 ا ٌار األنصار :طبعة ،فوقية حسني حمموٌ .ٌ :حتقيق ،( 242 :وىفاملت)األشعري 

 .  281  ،األوىل :الطبعة ،القا رة

القايض لب يعىل حممد بن احلسني بان حمماد  :تأليف ،إبطاٍّ التأويالت (3

 ،حممد بن محاد احلماوٌ النجادي :حتقيق ،( 219 :املتوىف)ابن الفراء  بن خ فا

 . يتالكو ا ٌار إيالف الدولية :طبعة

اهلل  لب عباد :تأليف ،لحكام النساء لإلمام لمحد بن حنبل رواية لب اخلالٍّ (4

 :حتقياق ،(  42 :املتاوىف)لمحد بن حممد بن حنبل بن  الٍّ بان لساد الشايباين 

 ،األوىل :الطبعاة ،مؤسسة الريان ل نْش والتوزياع :طبعة ،عمرو عبد املنع  س ي 

 . م4444 ا  242 

عبد اهلل لمحد بن حممد بن حنبل بن  الٍّ بن  لب :تأليف ،لصوٍّ السنة (5

 :الطبعاة ،الساعوٌية اا اخلارٌ اا طبعة ٌار املنار ،(  42 :املتوىف)لسد الشيباين 
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 .    2  ،األوىل

شمس الدين لب بكر حممد بن لياوب  ،إعالم املوقعني عن رب العاملني (6

ٌار الكتاب طبعاة  ،حممد عبد السالم إبارا ي  :حتقيق ،بن سعد ابن قي  اجلوزيةا

 . م 88  ا    2  ،األوىل :الطبعة ،يريوت ا الع مية

شمس الدين لب بكر حممد بن لياوب  ،إعالم املوقعني عن رب العاملني (7

ٌار ابن اجلوزي  :ط ،حممد عبد السالم إبرا ي  :حتقيق ،بن سعد ابن قي  اجلوزيةا

 . مشهور حسن آٍّ س امن :حتقيق ، 242 

 :حتقياق ،لب الفداء إسامعيل بن عمر بن كثاري :تأليف ،البداية والنهاية (8

ٌار  جار ل طباعاة والنْشا والتوزياع  :طبعاة ،عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكاي

 . م4442 ا  242  :سنة النْش ،م881  ا  9 2  ،األوىل :الطبعة ،واإلعالن

تقي الادين لب العبااس لمحاد بان  :تأليف ،ٌرء تعارض العقل والنقل (9

طبعاة جامعاة  ،الدكتور حمماد رشااٌ ساامل :حتقيق ،مية احلراينعبد احل ي  ابن تي

 ،الثانياة :الطبعاة ،املم كاة العربياة الساعوٌية ،اإلمام حممد بن سعوٌ اإلسالمية

 . م 88  ا    2 

لب إساامعيل عباد اهلل بان حمماد بان عايل  :تاأليف ذم الكالم ول  ه (11

 ،عباد العزياز الشابلعبد الارمحن  :حتقيق ،(  29 :املتوىف) ،األنصاري اهلروي

ااا   9 2  ،األوىل :الطبعااة ،املدينااة املنااورة ااا مكتبااة الع ااوم واحلكاا  :طبعااة

 . م889 
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تقي الادين لب العبااس لمحاد بان  :تأليف ،ٌرء تعارض العقل والنقل (9

طبعاة جامعاة  ،الدكتور حمماد رشااٌ ساامل :حتقيق ،مية احلراينعبد احل ي  ابن تي

 ،الثانياة :الطبعاة ،املم كاة العربياة الساعوٌية ،اإلمام حممد بن سعوٌ اإلسالمية

 . م 88  ا    2 

لب إساامعيل عباد اهلل بان حمماد بان عايل  :تاأليف ذم الكالم ول  ه (11

 ،عباد العزياز الشابلعبد الارمحن  :حتقيق ،(  29 :املتوىف) ،األنصاري اهلروي

ااا   9 2  ،األوىل :الطبعااة ،املدينااة املنااورة ااا مكتبااة الع ااوم واحلكاا  :طبعااة

 . م889 
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لب عبد اهلل لمحاد بان حمماد بان  :تأليف ،الرٌ عىل اجلهمية والزناٌقة (11

صاربي بان ساالمة  :حتقياق ،(  42 :املتاوىف)حنبل بن  الٍّ بن لسد الشيباين 

 . األوىل :الطبعة ،والتوزيعٌار الثبات ل نْش  :طبعة ،شا ني

ٍّ  :تأليف ،السنة (12 لب بكر لمحد بن حمماد بان  اارون بان يزياد اخلَاالَّ

 ا ٌار الراية :عطية الز راين الناِ .ٌ :املحقق(    2 :املتوىف)البغداٌي احلنبيل 

 . م898  ا  4 2  ،األوىل :الطبعة ،الرياض

حمماد بان حنبال  لب عبد الرمحن عبد اهلل بن لمحد بان :تأليف ،السنة (13

ٌار ابان  :طبعاة ،حممد بن سعيد بن سامل القحطاين .ٌ :حتقيق ،الشيباينه البغداٌي

 . م892  ا  242  :الطبعة األوىل ،الدمام ا القي 

شمس الدين لب عبد اهلل حممد بن لمحد بن  :تأليف ،سري لعالم النبالء (14

اف الشايخ شاعيب حتقيق ُمموعة مان املحققاني باإِ ،عثامن بن َقاْيامز الذ بي

 . م891  ا  241  ،الثالثة :الطبعة ،طبعة مؤسسة الرسالة ،األرناؤوط

لب جعفر حممد بن جرير بن يزيد بن كثاري بان  :تأليف ،رصيح السنة (15

الكويات  اا ٌار اخل فااء :طبعاة ،بادر املعتاوق :حتقياق ،الطاربي ،غالب اآلميل

 241  . 

حممد املعروف بابن لب  حممد بن ،لب احلسني :تأليف ،طبقات احلناب ة (16

 .بريوت ا ٌار املعرفة :الناِ ،حممد حامد الفقي :حتقيق ،( 142 :املتوىف)يعىل 

تأليف إسامعيل بن عباد الارمحن  ،عقيدة الس ف ولصحاب احلديث (17
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 :طبعة ،املجيد الشمريي حتقيق وتع يق لب عبد اهلل عبد الرمحن بن عبد ،الصابوين

 .  249 الطبعة األوىل  ،مكتبة اإلمام الواٌعي اليمن

لب عبد اهلل لمحد بن حمماد بان  :تأليف ،العقيدة رواية لب بكر اخلالٍّ (18

عبد العزيز عاز الادين  :حتقيق(   42 :املتوىف)حنبل بن  الٍّ بن لسد الشيباين 

 .  249  ،األوىل :الطبعة ،ٌمشق ا ٌار قتيبة :طبعة ،السريوان

اإلماام لب  :تاأليف ،وٌرجاتهكتاب اإليامن ومعامله وسننه واستكامله  (19

مكتباة  :طبعاة .حتقيق حممد نارص الدين األبااين األلبااين ،عبيد القاس  بن سالم

 .   24 املعارف

لوامع األنوار البهية وسواطع األرسار األثرية لْشح الدرة املضاية يف  (21

لب العون حمماد بان لمحاد بان ساامل  ،شمس الدين :تأليف ،عقد الفرقة املرضية

مؤسسة  :طبعة ،حممد مفيد اخليمي :حتقيق ،( 99   :املتوىف)ني احلنبيل السفاري

 . م894  ا  244 الثانية،  :ٌمشق الطبعة ا اخلافقني ومكتبتها

تقي الدين لب العباس لمحد بن عباد احل اي   :تأليف ،ُمموع الفتاوى (21

 الطبعاة األوىل ،مجع وترتيب عبد الرمحن بن حممد العاصمي النجادي ،ابن تيمية

 .   29 بالرياض 

 :املؤلاف ،املدخل املفصل ملذ ب اإلمام لمحد وخترجيات األصاحاب (22

بكر بن عبد اهلل لبو زيد بن حممد بن عبد اهلل بن بكر بن عثامن بن ُييى بن غيهاب 

مطبوعاات ُمماع الفقاه  اا ٌار العاصامة :النااِ ،( 248  :املتوىف)بن حممد ا



  االعتقاد عند اإلمام أحمد
 

68 

 :طبعة ،املجيد الشمريي حتقيق وتع يق لب عبد اهلل عبد الرمحن بن عبد ،الصابوين

 .  249 الطبعة األوىل  ،مكتبة اإلمام الواٌعي اليمن

لب عبد اهلل لمحد بن حمماد بان  :تأليف ،العقيدة رواية لب بكر اخلالٍّ (18

عبد العزيز عاز الادين  :حتقيق(   42 :املتوىف)حنبل بن  الٍّ بن لسد الشيباين 

 .  249  ،األوىل :الطبعة ،ٌمشق ا ٌار قتيبة :طبعة ،السريوان

اإلماام لب  :تاأليف ،وٌرجاتهكتاب اإليامن ومعامله وسننه واستكامله  (19

مكتباة  :طبعاة .حتقيق حممد نارص الدين األبااين األلبااين ،عبيد القاس  بن سالم

 .   24 املعارف

لوامع األنوار البهية وسواطع األرسار األثرية لْشح الدرة املضاية يف  (21

لب العون حمماد بان لمحاد بان ساامل  ،شمس الدين :تأليف ،عقد الفرقة املرضية

مؤسسة  :طبعة ،حممد مفيد اخليمي :حتقيق ،( 99   :املتوىف)ني احلنبيل السفاري

 . م894  ا  244 الثانية،  :ٌمشق الطبعة ا اخلافقني ومكتبتها

تقي الدين لب العباس لمحد بن عباد احل اي   :تأليف ،ُمموع الفتاوى (21

 الطبعاة األوىل ،مجع وترتيب عبد الرمحن بن حممد العاصمي النجادي ،ابن تيمية

 .   29 بالرياض 

 :املؤلاف ،املدخل املفصل ملذ ب اإلمام لمحد وخترجيات األصاحاب (22

بكر بن عبد اهلل لبو زيد بن حممد بن عبد اهلل بن بكر بن عثامن بن ُييى بن غيهاب 

مطبوعاات ُمماع الفقاه  اا ٌار العاصامة :النااِ ،( 248  :املتوىف)بن حممد ا

201

 االعتقاد عند اإلمام أحمد 

69 

  . 1 2  ،األوىل :الطبعة ،اإلسالمي بجدة

تأليف عبد القاٌر بان لمحاد  ،املدخل إىل مذ ب اإلمام لمحد البن بدران (23

بن  عبد اهلل .ٌ :حتقيق ،( 222  :املتوىف)بن مصطفى بن عبد الرحي  بن حممد بدران ا

 .   24  ،الثانية :الطبعة ،بريوت ا مؤسسة الرسالة :طبعة ،عبد املحسن الرتكي

لب ٌاوٌ  :تااأليف .تاينمساائل اإلماام لمحااد رواياة لب ٌاوٌ السجسا (24

ِجْساتاين ري بن شداٌ بن عمرو األزٌي السر س يامن بن األشعث بن إسحاق بن بش

مكتباة  :لب معاذ طارق بن عوض اهلل بن حمماد النااِ :حتقيق(  411 :املتوىف)

 . م888  ا  244  ،األوىل :مِّص الطبعة ،ابن تيمية

لب ٌاوٌ  :أليفتاا ،مساائل اإلماام لمحااد رواياة لب ٌاوٌ السجساتاين (25

ِجْساتاين  س يامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداٌ بن عمرو األزٌي السر

مكتباة  :لب معاذ طارق بن عوض اهلل بن حمماد النااِ :حتقيق(  411 :املتوىف)

 . م888  ا  244  ،األوىل :مِّص الطبعة ،ابن تيمية

 :تاأليف ،مسائل اإلمام لمحد رواية إسحاق بن إبارا ي  النيساابوري (26

حتقياق  ،لب يعقوب إسحاق بن إبرا ي  بن مهران الثقفاي الِّسااٌ النيساابوري

 . طبعة املكتب اإلسالمي ،ز ري الشاوي 

لب عباداهلل لمحاد ابان حنبال  :تاأليف ،مسند اإلمام لمحد بان حنبال (27

لمحد معباد  /بإِاف ٌ ،حتقيق ُمموعة من الباحثني ،ٌار املنهاٌ :طبعة ،الشيباين

 .  عبد الكري
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ُماد  :بدل بتصانيفها اجلاده ]آٍّ تيمية  :تأليف ،املسوٌة يف لصوٍّ الفقه (28

ثا   ،عبد احل اي  ابان تيمياة :،ولضاف إليها األب ،الدين عبد السالم ابن تيمية

 ،حمماد حمياي الادين عباد احلمياد :حتقياق[ لمحد ابن تيمية :لكم ها االبن احلفيد

 . ٌار الكتاب العرب :طبعة

 مجاٍّ الدين لب الفرٌ عبد الارمحن :تأليف ،بن حنبل مناقب اإلمام لمحد (29

 . ( 181 :املتوىف)بن عيل بن حممد اجلوزي ا

نق  اإلمام لب سعيد عثامن بن سعيد عىل املريِس اجلهمي العنيد فيام  (31

لب سعيد عثامن بن سعيد بان خالاد  :افرتى عىل اهلل عز وجل من التوحيد تأليف

مكتباة الرشاد ل نْشا  :طبعاة ،( 494 :تاوىفامل)بن سعيد الدارمي السجستاين ا

 اا  9 2 الطبعاة األوىل  :الطبعاة ،رشيد بن حسان األملعاي :حتقيق ،والتوزيع

 . م889 

 

*  *  * 
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*  *  * 

 

 
المسائل المروية في الصحابة وأهل البيت مما 

يتعلق بالدعاء لهم والتحدث بفضائلهم والنهي 
عن الغلو فيهم وا�مساك عما شجر بينهم .

المسائل المروية في الصحابة وأهل البيت مما 
يتعلق بالتفضيل والخالفة .

المسائل المروية عن ا�مام أحمد بن حنبل
 في الصحابة وأهل البيت


األستاذ املشارك في قسم العقيدة والدعوة بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة الكويت

 وإمام وخطيب املسجد الكبير في الكويت
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حيم ْحن الرَّ  بسم اهلل الرَّ

وأ فنف ،نحمده ونستعينه ونستغفره ،إنَّ احلمد هلل  ؛سانهللونعوذ باهللهلل ناُش ور

 . ونُش يرضلل فال ههللدي له ،نُش هيده اهلل فال نرضلَّ له ،ونُش سيِّئهللت فعاملنهلل

اداب ع ااده  ،وفشاددر فن    إلااه إ  اهلل و اده   وياا  لاه مَّ وفشاادد فنَّ مر

 . وأسوله

 .[102 :آل عمررررا ]﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿

ٺٿ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ﴿

ۀ ہ ہ ﴿ .[1: النسررا ]﴾ڦڤ  ٹٹ ڤ ڤ ڤ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

ۆ ۈ  ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ے ے ۓ ۓ ڭ ھہ ہ ھ ھ ھ 

 . [01ر  00: األحزاب]﴾ۈ ٴۇ

 : أما بعد

نَّة واجلامعةفإنَّ نُش  بَّ صحهللبة النَّ اِِّّ  :فرصول اعتقهللد فهل السُّ وفهال ملسو هيلع هللا ىلص  ر

يد  ؛بيته أضوان اهلل علايد   ؛وق اول ناهلل ءاهللن ناُش فضاهللولد  ونارات د  ؛وتاولِّ

والااان  ناُش يريقاة الاييُش ير غضاوس  ويسا ُّوس   ؛بياندر واإلنسهللك عامَّ شجر 

 . ويرؤذوس 

يُش ؛وجتَّلَّ هيا األصل املتني ة عُش إنهللم  :نُش فرصول هيا الدِّ يف املسهللول املرويَّ

نَّة واجلامعة ي هللينِّ أمحه اهلل تعهللىل ؛فهل السُّ د بُش  ن ٍل الشَّ مَّ كاام اا  اإلنهللم فمحد بُش مر
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4 

 . ا   حثسيأيت تقريرههلل يف هيا ال

سل بقهلليهلل نُش فهال العلا )هللحلمد هلل ف لِّ زنهللِن فرتٍ  نُش الرُّ  ،اليي ءعل يف كر

يون بكتهللب اهلل املوتى ،ويصاون نند  عَّل األذى ،يدعون نُش ضلَّ إىل اهلردى  ،ُير

ون بنوأ اهلل فهل العمى وك  نُش ضاهللل   ؟فك  نُش قتيٍل إلبليس قد ف يوه ،وير ِّصِّ

ينفون عاُش  ،وفق ح فثر النَّهللس عليد  ؛فثره  عَّل النَّهللس فام ف سُش ؟تهللوٍه قد هدوه

الاييُش عقادوا  ،وتأويال اجلاهللهلني ؛وانتحهللل املر طلاني ؛كتهللب اهلل حتريف الغهلللني

تلفون يف الكتهللب ،وفيلقوا ِعنهللن الفتنة ؛فلوية ال دعة اهلللفون للكتاهللب ؛فدر  ُمر  ؛ُمر

فهللأقة الكتهللب معون عَّل نر  ،ويف كتهللب اهلل بغري علا ٍ  ؛ويف اهلل ؛يقولون عَّل اهلل ،ُمر

هللل النَّهللس بام يرش ِّدون عليد  ؛يتكلَّمون بهللملرتشهللبه نُش الكالم دَّ فنعاوذ  ،وخيدعون ءر

 . ( )(بهللهلل نُش فتنة املرضلِّني

مت ال حث إىل نٍة ومتديٍد ون حثني  وخهللمتةٍ  :وقد قسَّ قدِّ وتفهللصايل ذلا   ،نر

 : عَّل النَّحو اآليت

مة البحث :أولا   : ُمقدي

طَّته ؛فهللحتة ال حث :وتتنهللول  . وخر

 : التَّمهيد :ثانياا 

نَّة واجلامعة اعتقهللد :ويتنهللول حهللبة وفهل ال ي ت اليي ذهاب  فهل السُّ يف الصَّ
                                                 

نهللدقة واجلدميَّة لإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل ص   ( ) دُّ عَّل الزَّ ننهللقب اإلناهللم فمحاد : ، وانظر71 ا  71 الرَّ

 . 221بُش  ن ٍل  بُش اجلوزيِّ صا
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تلفون يف الكتهللب ،وفيلقوا ِعنهللن الفتنة ؛فلوية ال دعة اهلللفون للكتاهللب ؛فدر  ُمر  ؛ُمر

فهللأقة الكتهللب معون عَّل نر  ،ويف كتهللب اهلل بغري علا ٍ  ؛ويف اهلل ؛يقولون عَّل اهلل ،ُمر

هللل النَّهللس بام يرش ِّدون عليد  ؛يتكلَّمون بهللملرتشهللبه نُش الكالم دَّ فنعاوذ  ،وخيدعون ءر

 . ( )(بهللهلل نُش فتنة املرضلِّني

مت ال حث إىل نٍة ومتديٍد ون حثني  وخهللمتةٍ  :وقد قسَّ قدِّ وتفهللصايل ذلا   ،نر

 : عَّل النَّحو اآليت

مة البحث :أولا   : ُمقدي

طَّته ؛فهللحتة ال حث :وتتنهللول  . وخر

 : التَّمهيد :ثانياا 

نَّة واجلامعة اعتقهللد :ويتنهللول حهللبة وفهل ال ي ت اليي ذهاب  فهل السُّ يف الصَّ
                                                 

نهللدقة واجلدميَّة لإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل ص   ( ) دُّ عَّل الزَّ ننهللقب اإلناهللم فمحاد : ، وانظر71 ا  71 الرَّ

 . 221بُش  ن ٍل  بُش اجلوزيِّ صا

207

 في الصحابة وأهل البيتالمسائل المروية عن اإلمام أحمد 

5 

 . إليه إنهللند  فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل

ل :ثالثاا  حابة وأهرل البْيرت اَّرا يتعلَّر   :املبحث األوَّ املسائل املرويَّة ِف الصَّ

ث بفضائلهم والنَّهي عن الُغُلوي فريهم واإلبالدُّ  مسراك عر َّ ررجر عا  هلم والتَّحدُّ

 : بينهم

 : املطهلللب التِّسعة اآلتية :ويتنهللول هيا امل حث

ل حبة وأهل البْيت :املطلب األوَّ  . حدُّ الصُّ

حابة وأهل البْيت :املطلب الثَّاين عا  للصَّ  . الدُّ

هادة باجل :املطلب الثَّالث حابةالشَّ  . نَّة للصَّ

ابع حابة وأهل البْيت أحد   :املطلب الرَّ  . ل ُيقاس بالصَّ

 . مناقب أهل البْيت :املطلب اخلامس

ادس حب واآلل :املطلب السَّ  . التَّعظيم واإلجالل بني الصَّ

ابع  . النَّهي عن الُغلوي ِف أهل البْيت :املطلب السَّ

حابةالكفُّ ع َّ جرى بني ال :املطلب الثَّامن  . صَّ

بي  :املطلب التَّاسع حابة بالثَّلب والسَّ  . التَّطاول عىل الصَّ

حابة وأهرل البْيرت اَّرا يتعلَّر   :املبحث الثَّاين :رابعاا  املسائل املرويَّة ِف الصَّ

 : بالتَّفضيل واخلالفة

 : املطهلللب األأبعة اآلتية :ويتنهللول هيا امل حث
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ل  . واخلالفة الفرق بني التَّفضيل :املطلب األوَّ

حابة :املطلب الثَّاين  . التَّفضيل والتَّقديم بني الصَّ

 . أولويَّة اخُللفا  باخلالفة :املطلب الثَّالث

ابع  . تقديم علٍّ عىل ُعث   بالتَّفضيل واخلالفة :املطلب الرَّ

 : خامتة البحث :خامساا 

لت إليداهلل يف هايا ال حاث :وتتنهللول ٌ  ااهللونر  ،فه َّ النَّتهللوج التِّ توصَّ  :لحا

 . وفدرس املوضوعهللت ،فدرس املراءع واملصهللدأ العلميَّة التِّ ت َّ ا ستفهللد  نندهلل

ل ؛واهلل س حهللنه وتعهللىل فسأل لَّدهلل  :وبأساموه احلرسنى فتوسَّ فن جيعل فعاملنهلل كر

وفن جيعاال هايا ال حاث تعهللوناهللب عاَّل الاااِّ  ،ولوءداه الكاري  خهلللصاة ،صاهللحلة

ٌِّ  ؛والتَّقوى ا وتواصيهللب بهللحل  . وتواصيهللب بهلللصَّ

 ،وصَّلَّ اهلل وسلَّ  عَّل خهللت  النَّ يِّني ،وآخر دعوانهلل فِن احلمد هلل أبِّ العهللملني

 . وعَّل آله وفزواءه وفصحهللبه فمجعني

 

*  *  * 
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 التَّمهيد

اة عاُش اإلناهللم فمحاد باُش  ن اٍل أمحاه اهلل تعاهللىل يف  منت املسهللول املرويَّ تضَّ

حهللبة وفهل ال ي ت نَّة واجلامعةفصٍل نُش تقرير  :الصَّ و ساالنة  ،فرصول فهل السُّ وهر

ٱ ٻ ٻ ﴿ :كام وصفد  اهلل تعهللىل به يف قوله تعاهللىل ،قرلوا  وفلسنتد  هل 

ٺ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ پ ٻ ٻ پ پ

 . [10: احلَّش]﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

فإ َّ أحدكم لو أنف   ،ل تسبُّوا أصحايب) :يف قوله ملسو هيلع هللا ىلصويف ذل  يهللعة النَّ ِِّّ 

 . ( )(هباا ما بلغ ُمدَّ أحدهم ول نصيفهمثل ُأحد  ذ

انَّة واإلمجاهلل   ،ناُش فضاهللولد  ونارات د  :وق وهل  نهلل ءهللن به الكتهللب والسُّ

لون نُش فنفٌ نُش ق ل الفتح لح احلردي يةا  فيرفضِّ و صر عَّل نُش فنفٌ نُش  :وقهللتل ا وهر

نون املردهللءريُش عَّل األنصهللأ ،بعده وقهللتل  . ويرقدِّ

 ا وكاهللنوا ثالثامواٍة وبضاعة ع اا  ايَّلع عَّل فهل بدأٍ ويرؤننون بأنَّ اهلل قد 

 . (2)(اعملوا ما رئتم فقد غفرت لكم) :فقهللل
                                                 

عُش فيب [ 31 ا  37 / 7 ا ( 171  )احلديث أق  ]نده فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف نرس   ( )

/ ملسو هيلع هللا ىلص كتهللب فضهللول فصحهللب النَّ اِِّّ ]سعيٍد اخلردأيِّ أيض اهلل عنه، وفخرءه ال رخهللأيُّ يف صحيحه 

سال   [31  / 3اا ( 3773)ا احلديث أق   (لو ُكنت ُمتَّخذاا خليالا : )ملسو هيلع هللا ىلصبهللب قول النَّ ِِّّ  ، ونر

حهللبة]يف صحيحه  حهللبة أيض اهلل عند / كتهللب فضهللول الصَّ ا احلديث أق   بهللب حتري  سبِّ الصَّ

 . [171 ا  177 / 1ا (  241)

سنده    (2)  =عُش عيلِّ بُش فيب[ 31ا  37/ 2ا ( 711)احلديث أق  ]فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف نر
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جر  وكهللنوا فكثر نُش فلف ا  ويرؤننون بأنَّه   يدخل النَّهللأ ف د  بهلليع حتت الشَّ

ل يدخل النَّرار أحرد  اَّرن برايع  رت ) :يف قوله ملسو هيلع هللا ىلصكام فخا به النَّ ُِّّ  ا وفأبعاموةٍ 

 . ( )(جرةالشَّ 

وغريه  نُش  ؛كهلللع   ،بهللجلنَّة ملسو هيلع هللا ىلصويشددون بهللجلنَّة ملُش شدد له أسول اهلل 

حهللبة  . الصَّ

ون بام تواتر به النَّقل عُش فنري املرؤننني عيلِّ بُش فيب يهلللٍب أيض اهلل عنه  ويرقرُّ

ة بعد ن يِّدهلل مار ؛فبوبكرٍ  :وعُش غريه نُش فنَّ خري هيه األرنَّ ا َّ عر اثام ،ثر ثلِّثاون بعر  ،نوير

ربِّعون بعيل  أيض اهلل عند  حهللبة أيض اهلل  ،كام دلَّت عليه اآلثهللأ ؛وير وكام فمجع الصَّ

ثامن يف ال يعة  . عند  عَّل تقدي  عر

مر ؛فبوبكرٍ  :ملسو هيلع هللا ىلصويرؤننون بأنَّ اخلليفة بعد أسول اهلل  اثامن ؛ثر َّ عر ا َّ  ؛ثر َّ عر ثر

ة ،عيلي  و :ونُش يعُش يف خالفة ف ٍد نُش هؤ ن األومَّ  . فضلُّ نُش محهللأ فهله فدر

                                                 
ري]يهلللٍب أيض اهلل عنه، وفخرءه ال رخهللأيُّ يف صحيحه     =   ا  ساوسباهللب اجلهلل/ كتهللب اجلدهللد والسِّ

حهللبة]، ونرسل   يف صحيحه [121/ 2ا ( 3117)احلديث أق   فضاهللول  باهللب ناُش/ كتهللب فضهللول الصَّ

ة  هلليب بُش فيب بلتعة ا   11 / 1اا ( 2111)ا احلاديث أقا   فهل بدٍأ أيض اهلل عند  وقصَّ

 112] . 

سنده    ( ) باُش  عاُش ءاهللبر[ 13/ 23اا ( 1771 )احلديث أق  ]فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف نر

ننه  انَّة]ع داهلل األنصهللأيِّ أيض اهلل عندام، وفخرءه فبوداود يف سر ا  باهللب يف اخلرلفاهللن/ كتهللب السُّ

ننه [711ا ص( 1743)احلديث أق   نييُّ يف سر بهللب يف فضل نُش باهلليع / كتهللب املنهللقب]، والرتِّ

جر   . [171ا ص( 3711)ا احلديث أق   حتت الشَّ
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ااوس  ملسو هيلع هللا ىلصوُير ُّااون فهاال بياات أسااول اهلل   وُيفظااون فاايد  وصاايَّة  ،ويتولَّ

رركم اهلل  ،ُأذكيركم اهلل ِف أهل بْيتي) : يث قهللل يوم غدير خر    ،ملسو هيلع هللا ىلصأسول اهلل  ُأذكي

 . ( )(ُأذكيركم اهلل ِف أهل بْيتي ،ِف أهل بْيتي

دهللت املر  ملسو هيلع هللا ىلصويتولَّون فزواج أسول اهلل  ُش فزواءه يف  ،ؤنننيفرنَّ ويرؤننون بأسَّ

 . (2)اآلخر 

احهللبة ويسا ُّوس  نرون نُش يريقة الييُش ير غضاون الصَّ وناُش يريقاة  ،ويتاَّ

 . الييُش يرؤذون فهل ال يت بقوٍل فو عملٍ 

حهللبة اة يف  :ويقولاون ،ويرمسكون عامَّ شجر بني الصَّ إنَّ هايه اآلثاهللأ املرويَّ

اريِّ عاُش وءداه ونندهلل ،نندهلل نهلل هو كيب   :نسهللوهي   ،نهلل قاد زياد فياه ونرقاُ وغر

حيح ننه ا  فياه نعايوأون :والصَّ تدادون نرصاي ون ،هر اهلل ُمر تدادون  ،إنَّ اهلل ُمر وإنَّ

طئون حهللبة نعصوم  عُش ك هللور  ،ُمر لَّ وا ٍد نُش الصَّ وهر  نع ذل    يعتقدون فنَّ كر

                                                 
سنده  فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن لٍ    ( ) عُش زيد بُش [   ا  1 / 32ا ( 1274 )احلديث أق  ]يف نر

سل   يف صحيحه  حهللبة]فأق  أيض اهلل عنه، وفخرءه نر بهللب نُش فضهللول عيلِّ / كتهللب فضهللول الصَّ

 . [173 / 1ا ( 2111)ا احلديث أق   بُش فيب يهلللٍب أيض اهلل عنها

نَّة    (2) : يب بكاٍر املاروذيِّ أمحاه اهلل تعاهللىل قاهلللعُش ف[ 174/ 2ا ( 741)أق  ]فخرج اخلالل يف السُّ

مت نهللوة ) هلل قسَّ هدههلل ووأعدهلل وعلمدهلل، فإسَّ سمعت فبهلل ع داهلل ا وذكر عهللوشة فرمِّ املرؤننني ا فيكر زر

اٍد علياه  مَّ فلٍف، كهللنت ترقع دأعدهلل، وكهللنت ابنة ثامن ع   سنة وكهللن األكهللبر ناُش فصاحهللب مر

الم يسألوسهلل ا يعنِّ عُش الفقه وال وسى األشعريِّ وغريه يسألوسهلل االسَّ : ، وانظار(عل  نثل فيب نر

هد لإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل  هد عهللوشة أيض اهلل عندهلل]الزُّ  [. 217ص: زر
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10 

نوب يف اجلرملة ؛اإلث  وصغهللوره وابٌ  ،بل جتوز عليد  اليُّ والفضهللول وهل  نُش السَّ

يِّئهللت نهلل   ،نهلل يروءب نغفر  نهلل يصدأ نند  إن صدأ يرغفار   تَّى إنَّه يرغفر هل  نُش السَّ

يِّئهللت نهلل ليس ملُش بعده  ،ملُش بعده  ثرا َّ إذا  ،ألنَّ هل  نُش احلسنهللت التِّ متحو السَّ

فو  ؛فو فتى بحسنهللٍت متحاوه ؛فيكون قد تهللب ننه :كهللن قد صدأ نُش ف ده  ذنب  

فر له بفض ٍد غر مَّ ٌُّ النَّهللس بشافهللعتها  ملسو هيلع هللا ىلصل سهللبقته فو بشفهللعة مر فو  ؛ا  اليي هر  ف 

ر به عنه فِّ نيهلل كر تريِلَ ب الٍن يف الدُّ قة ،اب  نوب املرحقَّ فكيف باهللألرنوأ  :فإذا كهللن هيا يف اليُّ

تدديُش  ؛وإن فخطئوا فلد  فءر  وا اد   ،إن فصهللبوا فلد  فءران ؟التِّ كهللنوا فيدهلل ُمر

ل بعضاد  ، واخلطأ نغفوأ  هل ن َكر نُش فِع  أ اليي ير قليال  نازأ  نغماوأ  يف  :ثر َّ الَقد 

 ؛واجلداهللد يف سا يله ؛ءنب فضهللول القوم ومهللساند  ناُش اإلياامن باهللهلل وأساوله

هلللح ؛واهلجر  والنُِّّص   . والعل  النَّهللفع والعمل الصَّ

 :هللولونهلل نُشَّ اهلل به عليد  نُش الفض ؛ونُش نظر يف سري  القوم بعلٍ  وبصري ٍ 

ا   ،و  يكاون ناثلد  ؛  كاهللن ،عل  يقينهللب فسَّ  خري اخللٌ بعد األن ياهللن ا  هر وفسَّ

ة فو  نُش قررون هيه األرنَّ  . ( )التِّ هِّ خري األرن  وفكرندهلل عَّل اهلل تعهللىل ؛الصَّ

فوجرد  :إ َّ اهلل نظر ِف ُقلوب العباد) :قهللل ع داهلل بُش نسعوٍد أيض اهلل عنه

د   ُثرمَّ نظرر ِف  ،فاصطفاه لنفسه فابتعثره برسرالته ،لوب العبادخري قُ  ملسو هيلع هللا ىلصقلب ُُممَّ

د   فجعلهرم  ،فوجد ُقلوب أصحابه خري ُقلوب العباد :ُقلوب العباد بعد قلب ُُممَّ

                                                 
ودعة  يف ُممو  فتهللوى شيخ اإلسالم فمحد بُش تيميَّاة)العقيد  الواسطيَّة : انظر   ( ) ا  42 / 3( أسهلللة  نر
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فو  ؛فو فتى بحسنهللٍت متحاوه ؛فيكون قد تهللب ننه :كهللن قد صدأ نُش ف ده  ذنب  

فر له بفض ٍد غر مَّ ٌُّ النَّهللس بشافهللعتها  ملسو هيلع هللا ىلصل سهللبقته فو بشفهللعة مر فو  ؛ا  اليي هر  ف 

ر به عنه فِّ نيهلل كر تريِلَ ب الٍن يف الدُّ قة ،اب  نوب املرحقَّ فكيف باهللألرنوأ  :فإذا كهللن هيا يف اليُّ

تدديُش  ؛وإن فخطئوا فلد  فءر  وا اد   ،إن فصهللبوا فلد  فءران ؟التِّ كهللنوا فيدهلل ُمر

ل بعضاد  ، واخلطأ نغفوأ  هل ن َكر نُش فِع  أ اليي ير قليال  نازأ  نغماوأ  يف  :ثر َّ الَقد 

 ؛واجلداهللد يف سا يله ؛ءنب فضهللول القوم ومهللساند  ناُش اإلياامن باهللهلل وأساوله

هلللح ؛واهلجر  والنُِّّص   . والعل  النَّهللفع والعمل الصَّ

 :هللولونهلل نُشَّ اهلل به عليد  نُش الفض ؛ونُش نظر يف سري  القوم بعلٍ  وبصري ٍ 

ا   ،و  يكاون ناثلد  ؛  كاهللن ،عل  يقينهللب فسَّ  خري اخللٌ بعد األن ياهللن ا  هر وفسَّ

ة فو  نُش قررون هيه األرنَّ  . ( )التِّ هِّ خري األرن  وفكرندهلل عَّل اهلل تعهللىل ؛الصَّ

فوجرد  :إ َّ اهلل نظر ِف ُقلوب العباد) :قهللل ع داهلل بُش نسعوٍد أيض اهلل عنه

د   ُثرمَّ نظرر ِف  ،فاصطفاه لنفسه فابتعثره برسرالته ،لوب العبادخري قُ  ملسو هيلع هللا ىلصقلب ُُممَّ

د   فجعلهرم  ،فوجد ُقلوب أصحابه خري ُقلوب العباد :ُقلوب العباد بعد قلب ُُممَّ

                                                 
ودعة  يف ُممو  فتهللوى شيخ اإلسالم فمحد بُش تيميَّاة)العقيد  الواسطيَّة : انظر   ( ) ا  42 / 3( أسهلللة  نر
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رأوا  ومرا ،فُهو عند اهلل حسرن   :ف  رأى املُسلمو  حسناا  ،ُوزرا  نبييه ُيقاتلو  عىل دينه

 . ( )(سييئاا فُهو عند اهلل سييئ  

نَّة واجلامعة اعتقهللد فديا حهللبة وفهل ال ي ت فهل السُّ اليي ذهب إليه  ؛يف الصَّ

ة عنه ؛إنهللند  فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل  . (2)كام سيأيت تقريره يف املسهللول املرويَّ

 

*  *  * 

 

                                                 
سنده  فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن لٍ    ( )  [. 11/ 7ا ( 3711)احلديث أق  ]يف نر

؛ وشاهللهني باُش : هنهلل نقله عن: انظر   (2) بعاِِّّ وسى بُش آزأ؛ واحلسُش بُش إسامعيل باُش الرَّ إبراهي  بُش نر

اد باُش عاوٍ   مَّ ؛ ومر د بُش   يب األندأايبُّ مَّ ؛ وع دوس بُش نهلللٍ  العطَّهللأ؛ ومر ميي  الع ديُّ السُّ

د بُش نررسه سدَّ ؛ ونر ، كاام يف ي قاهللت احلنهللبلاة  باُش فيب يعاَّل الطَّهللوُِّّ ؛  3 ؛ 17/  د ال ِّصيُّ

ننهللقب اإلنهللم فمحاد باُش  ن اٍل  باُش : ، وانظر311؛ 3 3ا    3؛ 211؛ 214ا  213؛ 73 

اة عاُش اإلناهللم فمحاد باُش  ن اٍل يف العقياد  ، 212ا  222اجلوزيِّ ص سهللول املرويَّ املسهللول والرَّ

 . 112ا  371/  لألمحديِّ 
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ل   املبحث األوَّ

حابة وأهل البْيت  املسائل املرويَّة ِف الصَّ

عا  هلرم وا ث بفضرائلهم والنَّهري عرن الُغُلروي فريهم اَّا يتعلَّر  بالردُّ لتَّحردُّ

 : مساك ع َّ رجر بينهمواإل

ة عناها  ذهب اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل إىل  ا كام يف املسهللول املرويَّ

حهللبة وفهل ال ي ت تقرير  دِّ  عهللن هل  ؛الصَّ دهللد  هلا  بهللجلنَّاة ؛والدُّ ار فنَّاه  ؛والشَّ  وِذك 

والنَّدِّ عُش  ؛وإظدهللأ التَّعظي  واإلءالل بيند  ؛وبيهللن ننهللق د  ؛  يرقهللس ا  ف د  

لوِّ فيد   . وحتري  التَّطهللول عليد  ؛والكفِّ عامَّ ءرى بيند  ؛الغر

وبيهللن نيهب اإلنهللم فمحاد باُش  ن اٍل أمحاه اهلل تعاهللىل يف هايا امل حاث يف 

 : املطهلللب اآلتية

ل*  حبة وأهل البْيت :املطلب األوَّ  :حدُّ الصُّ

ة عناها  ب اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىلذه إىل  ا كام يف املسهللول املرويَّ

ح ة وفهل ال يت  : يف نسألتني  ويرمكُش بيهللن نيه ه  ،وضع  د  للصُّ

ههلل يشن   :املسألة األروىل ح ة   ُيدُّ ولاو  ملسو هيلع هللا ىلصنُش صحب النَّ اَِّّ  وفنَّ  ،فنَّ الصُّ

و نُش فصحهللب لإلناهللم فمحاد باُش  وأ املاروزيُّ كام قهللل إسحهللق بُش ننصا ،هسهللعة فدر

ده :قرلتر ) :أمحدام اهلل تعهللىل  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل ادِّ ح ة  دي حتر  ،  :قاهللل ؟هل للصُّ

و نُش فصحهللب أسول اهلل  ا ولو سهللعةا  ملسو هيلع هللا ىلصونُش صحب النَّ َِّّ   . ( )(ملسو هيلع هللا ىلصفدر

                                                 
 =  وأ املروزيِّ اة إسحهللق بُش ننصاأواي: هاٍل وإسحهللق بُش أاهوياد بُش  ن اهللم فمحال اإلننسهللو  (  )
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ل   املبحث األوَّ

حابة وأهل البْيت ة ِف الصَّ  املسائل املرويَّ
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حهللبة وفهل ال ي ت تقرير  دِّ  عهللن هل  ؛الصَّ دهللد  هلا  بهللجلنَّاة ؛والدُّ ار فنَّاه  ؛والشَّ  وِذك 

والنَّدِّ عُش  ؛وإظدهللأ التَّعظي  واإلءالل بيند  ؛وبيهللن ننهللق د  ؛  يرقهللس ا  ف د  

لوِّ فيد   . وحتري  التَّطهللول عليد  ؛والكفِّ عامَّ ءرى بيند  ؛الغر

وبيهللن نيهب اإلنهللم فمحاد باُش  ن اٍل أمحاه اهلل تعاهللىل يف هايا امل حاث يف 

 : املطهلللب اآلتية

ل*  حبة وأهل البْيت :املطلب األوَّ  :حدُّ الصُّ

ة عناها  ب اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىلذه إىل  ا كام يف املسهللول املرويَّ

ح ة وفهل ال يت  : يف نسألتني  ويرمكُش بيهللن نيه ه  ،وضع  د  للصُّ

ههلل يشن   :املسألة األروىل ح ة   ُيدُّ ولاو  ملسو هيلع هللا ىلصنُش صحب النَّ اَِّّ  وفنَّ  ،فنَّ الصُّ

و نُش فصحهللب لإلناهللم فمحاد باُش  وأ املاروزيُّ كام قهللل إسحهللق بُش ننصا ،هسهللعة فدر

ده :قرلتر ) :أمحدام اهلل تعهللىل  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل ادِّ ح ة  دي حتر  ،  :قاهللل ؟هل للصُّ

و نُش فصحهللب أسول اهلل  ا ولو سهللعةا  ملسو هيلع هللا ىلصونُش صحب النَّ َِّّ   . ( )(ملسو هيلع هللا ىلصفدر

                                                 
 =  وأ املروزيِّ اة إسحهللق بُش ننصاأواي: هاٍل وإسحهللق بُش أاهوياد بُش  ن اهللم فمحال اإلننسهللو  (  )
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ٌ  عَّل ناُش أفى النَّ اَِّّ  :ظهللهر كالم فمحد أمحه اهلل)و طل حهلليبِّ نر فنَّ اس  الصَّ

المع َُّ به اختصهللص املصحوب ؛ليه السَّ  . ( )(و  أوى عنه احلديث ،وإن مل خيت

 ،عقيالٍ  وآل ،وآل الع َّاهللس ،هر  آل عيل   :ملسو هيلع هللا ىلصفنَّ فهل بيت النَّ ِِّّ  :املسألة الثَّهللنية

 إسحهللق بُش إبراهي  باُش هاهللنٍ  النَّيساهللبوأيُّ كام قهللل  ،أمحد  اهلل تعهللىل ،وآل ءعفرٍ 

ءل يرويص ألهل بيت النَّ اِِّّ  سألت) :أمحه اهلل تعهللىل بثرلاث  ملسو هيلع هللا ىلصفبهلل ع داهلل عُش الرَّ

ئل زيد بُش فأق  عُش فهل بيتاه :قهللل ؟نُش فهل بيته ،نهللله  ؟ا  ملسو هيلع هللا ىلصيعناِّ النَّ اَِّّ اا  سر

 . (2)(أمحة اهلل عليد  فمجعني ،وآل ءعفرٍ  ،وآل عقيلٍ  ،وآل الع َّهللس ،آل عيل   :قهللل

تهللن عُش اإلنهللم فمحد بُش   ادُّ   ن ٍل أمحاه اهلل تعاهللىل يففدهللتهللن نسألتهللن نرويَّ

ح ة وفهل ال ي ت  . أيض اهلل عندر  الصُّ

*  *  * 

حابة وأهل البْيت :املطلب الثَّاين*  عا  للصَّ  :الدُّ

ة عناها  ذهب اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل إىل  ا كام يف املسهللول املرويَّ

حهللبة وفهل ال ي ت أيض اهلل عندر  عهللن للصَّ  : يف نسألتني  كُش بيهللن نيه ه ويرم ،الدُّ

محة :املسألة األروىل عهللن هل  بهلللرَّ  كام قهللل إساحهللق باُش ننصاوأ املاروزيُّ  ،الدُّ

مار أيض اهلل عاندام) :أمحه اهلل تعهللىل ئل فمحد عاُش فيب بكاٍر وعر تار َّ   :فقاهللل ؟سر

                                                 
 [. 1771/ 1ا ( 3321)أق  ]=      

دَّ  يف فرصول الفقه أليب يعَّل    ( )  . 212، واملرسود  يف فرصول الفقه آلل تيميَّة ص117/ 3العر

 [. 42/ 2ا ( 313 )أق  ]أواية ابُش ههللن  : نسهللول اإلنهللم فمحد بُش  ن لٍ    (2)
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ف ممَُّش ينتقصدام ،عليدام  . ( )(وتاَّ

بعُِّّ أمحه اهلل قهللل يل فمحاد باُش  ن اٍل ) :تعهللىل وقهللل احلسُش بُش إسامعيل الرَّ

نَّة هللبر هلل عزَّ وءالَّ حتات املحناة ؛إنهللم فهل السُّ فمجاع سا عون أءاالب ناُش  :والصَّ

نَّة التِّ ترويفِّ عليدهلل أساول اهلل ة املرسلمني وفرقدهللن األنصهللأ عَّل فنَّ السُّ  :ملسو هيلع هللا ىلص التَّهللبعني وفومَّ

ا  ضهلل بقضهللن اهلل والتَّسلي  ألنره والصَّ هلهلل الرِّ كمهفوَّ وففضال ) :إىل فن قاهللل ،(حتت  ر

اثامن وعايلي اباُش عا ِّ أساول اهلل :ملسو هيلع هللا ىلصالنَّهللس بعد أسول اهلل  مار وعر  ،فباوبكٍر وعر

والاارتَّ ُّ  عااَّل مجيااع فزواج أسااول اهلل وفو ده وفصاادهللأه أضااوان اهلل علاايد  

نَّة الزنوههلل تسلموا ،فمجعني  . (2)(وتركدهلل ضاللة   ،فخيههلل بركة   ،فديه السُّ

اال  عاَّل ف اده  :لثَّهللنيةاملسألة ا إن مل يكاُش عاَّل سا يل اا  ن وعيَّة الصَّ

جستهللينُّ أمحه اهلل تعاهللىل ،ا  ا ختصهللص ليامن بُش األشعث السِّ  :كام قهللل فبوداود سر

ئل) فليس قهللل  :قهللل ؟ملسو هيلع هللا ىلصين غِّ فن يرصيلِّ ف د  عَّل ف ٍد إ  النَّ َِّّ  :سمعت فمحد سر

مر  . (3)(صَّلَّ اهلل علي  :عيلي لعر

                                                 
أقا  ]أواية إساحهللق باُش ننصاوأ املاروزيِّ : نسهللول اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل وإسحهللق بُش أاهويه   ( )

نَّة [1777ا  1777/ 1ا ( 3333)  [. 3 3/ 2ا ( 311)أق  ]، وفخرءه عنه اخلالل يف السُّ

 . 212ا   21فخرءه ابُش اجلوزيِّ يف ننهللقب اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل ص   (2)

نسهللول اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل وإساحهللق باُش : ، وانظر71ا  77نسهللول اإلنهللم فمحد أليب داود ص  ( 3)

: ، وانظار[1777ا  1777/ 1اا ( 3333)أقا  ]أواية إسحهللق بُش ننصوأ املاروزيِّ : أاهويه

اة ص الم عَّل خاري األناهللم  باُش قايِّ  اجلوزيَّ ال  والسَّ ا  473 ،441ءالن األفدهللم يف فضل الصَّ
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وي  اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل  يرون عُش ءهللبر بُش ع داهلل )إىل نهلل أر

ى فقهللل :أيض اهلل عندام و نرسجَّ مر وهر ا َّ  ،صَّلَّ اهلل عليا  :فنَّ عليًّهلل دخل عَّل عر ثر

ى :قهللل  . ( )(نهلل نُش النَّهللس ف د  ف بَّ إيلَّ فن فلقى اهلل بام يف صحيفته نُش هيا املرسجَّ

تهللن عُش اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل يففدهللتهللن نسألتهللن ن عهللن  رويَّ الدُّ

حهللبة  . وفهل ال ي ت أيض اهلل عندر  للصَّ

*  *  * 

حابة :املطلب الثَّالث*  هادة باجلنَّة للصَّ  :الشَّ

ة عناها  ذهب اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل إىل  ا كام يف املسهللول املرويَّ

حهللبة أ دهللد  للصَّ د لة  اديث ساعيد باُش زياٍد وذل  ل ،يض اهلل عند  بهللجلنَّةالشَّ

محُش باُش عاوٍ  أيض ،أيض اهلل عنه اليي فخرءه يف نرسنده اهلل  ود لة  ديث ع دالرَّ

سنده  . عنه اليي فخرءه يف نر

ل هلل احلديث األوَّ أ َّ املُغررية برن ) :أيهللح بُش احلهللأث أمحه اهلل تعهللىل فعُش :فأنَّ

فجرا ه  ،كرب وعنده أهل الُكوفة عن يمينره وعرن يسرارهُرعبة كا  ِف املسجد األ

رير ،رجل  ُيدعى سعيد بن زيد   فجرا   ،فحيَّاه املُغرية وأجلسه عند رجلْيه عىل الَّسَّ

                                                 
ستدأكه   (  ) حهللبة أيض اهلل تعهللىل عند ]فخرءه احلهللك  يف نر مر أيض اهلل / كتهللب نعرفة الصَّ نقتل عر

، وفخرج اإلنهللم فمحد باُش  ن اٍل [11 / 3ا ( 1423)ا احلديث أق   تعهللىل عنه عَّل ا ختصهللأ

سنده  مر باُش اخلطَّاهللب؛ بلفا[ 1 2ا  7 2/ 2ا ( 177)احلديث أق  ]يف نر : ظعُش ع داهلل بُش عر

 (. أمحة اهلل علي )
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 ؟ُمغررية من يسربُّ هرذا يرا :فقال ،رجل  من أهل الُكوفة فاستقبل املُغرية فسبَّ وسبَّ 

 ُررْعَب  يا ُمِغرَي بن ؛يا ُمِغرَي بن ُرْعَب  :قال .يسبُّ علَّ بن أيب طالب  ريض اهلل عنه :قال

فأنا  ،ل ُتنْكِر ول ُتَغريي  ؛ُيسبُّو  عندك ملسو هيلع هللا ىلصأل أسمع أصحاب رسول اهلل  ،ر  ثالثاا ر 

فإين مل  ،ملسو هيلع هللا ىلصب  سمعت ُأذناي ووعاه قلبي من رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصأرهد عىل رسول اهلل 

وُعمرر ِف  ،كر  ِف اجلنَّرةأبروب :أنَّره قرال ،أكن أروي عنه كذباا يسألني عنه إذا لقيته

بري ِف اجلنَّررة ،وطلحررة ِف اجلنَّررة ،وُعررث   ِف اجلنَّررة ،وعررليف ِف اجلنَّررة ،اجلنَّررة  ،والررزُّ

نة ْحن ِف اجلَّ لو رئت  ،وتاسع املُؤمنني ِف اجلنَّة ،وسعد بن مالك  ِف اجلنَّة ،وعبدالرَّ

يته يه لسمَّ مرن  ؛صاحب رسول اهلل يا :فضجَّ أهل املسجد ُيناردونه :قال .أ  ُأسمي

 ملسو هيلع هللا ىلصورسرول اهلل  ،أنا تاسرع املُرؤمنني ؛واهلل العظيم ؟ناردمتوين باهلل :قال ؟التَّاسع

ملشهد  ررهده رجرل  ُيغرربي فيره وجهره مرع  ؛واهللِ :ُثمَّ أتبع ذلك يميناا قال ،العارش

الم ؛أفضل من عمل أحدكم :ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  ر ُعمر نوح  عليه السَّ  . ( )(ولو ُعمي

ادهللد   سألت فيب أمحه اهلل عُش) :ع داهلل بُش فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىلقهللل  الشَّ

هلل يف اجلنَّة مر ُهر  :زيٍد فنَّه قهلللوفذهب إىل  ديث سعيد بُش  ،نع  :قهللل ؟أليب بكٍر وعر

 .عاهللوه  ملسو هيلع هللا ىلص يف اجلنَّة وكيل  فصحهللب النَّ اِِّّ التَّساعة والنَّ اُِّّ  ملسو هيلع هللا ىلصفشدد فنَّ النَّ َِّّ 

مر يف اجلنَّة و  فشدد :فنهلل فقول :قهللل نُش :قرلتر أليب  :يرقهللل له :قهللل .إنَّ فبهلل بكٍر وعر

                                                 

سند اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل    ( ) ، وفخرءاه فباوداود يف [74 ا  71 / 3ا ( 721 )احلديث أق  ]نر

ننه  نَّة]سر اننه [717ا ص( 1741)ا احلديث أق   بهللب يف اخلرلفهللن/ كتهللب السُّ ، وابُش نهللءاه يف سر

نة]   [.31ا ص( 33 )ا احلديث أق   ملسو هيلع هللا ىلصبهللب يف فضهللول فصحهللب أسول اهلل / املرقدِّ
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مر يف اجلنَّة و  فشدد :فنهلل فقول :قهللل نُش :قرلتر أليب  :يرقهللل له :قهللل .إنَّ فبهلل بكٍر وعر

                                                 

سند اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل    ( ) ، وفخرءاه فباوداود يف [74 ا  71 / 3ا ( 721 )احلديث أق  ]نر

ننه  نَّة]سر اننه [717ا ص( 1741)ا احلديث أق   بهللب يف اخلرلفهللن/ كتهللب السُّ ، وابُش نهللءاه يف سر

نة]   [.31ا ص( 33 )ا احلديث أق   ملسو هيلع هللا ىلصبهللب يف فضهللول فصحهللب أسول اهلل / املرقدِّ
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ٌي  ٌِّ ف  تشدد عَّل  :فيرقهللل له .نع  :فإن قهللل ؟هيا اليي تقول   او  ؟احل دهللد  هر والشَّ

أهل اجلنَّرة عَّشرو  ) :ملسو هيلع هللا ىلص وقهللل النَّ ُِّّ  .فإذا قهللل َشِدد ،و  تشدد  تَّى تقول ،القول

تيث نو  منه ،ومائة صفٍّ   . (2)(؟فمُش يكون ملسو هيلع هللا ىلصفإذا مل يكُش فصحهللب النَّ ِِّّ  ،( )(ا من أُمَّ

هلل احلديث الثَّهللين محُش بُش عوٍ  أيض اهلل عنه فنَّ النَّ اَِّّ  :وفنَّ  ملسو هيلع هللا ىلصفعُش ع دالرَّ

وطلحة ِف  ،وُعث   ِف اجلنَّة ،وعليف ِف اجلنَّة ،وُعمر ِف اجلنَّة ،بكر  ِف اجلنَّة أبو) :قهللل

بري ِف ،اجلنَّة ْحن بن عوف  ِف اجلنَّة ،اجلنَّة والزُّ ٍ  ِف ،وعبدالرَّ را  ،اجلنَّرة وسعد بن أيب وقَّ

اح ِف اجلنَّة ،وسعيد بن زيد بن عمرو بن ُنفيل  ِف اجلنَّة  . (3)(وأبوُعبيدة بن اجلرَّ

د بُش احلسُش بُش ههللأون أمحه اهلل تعاهللىل مَّ ساألت فباهلل ع اداهلل عاُش ) :قهللل مر

دهللد  للع    . (1)(دد للع   بهللجلنَّةفش ،نع  :قهللل .الشَّ

                                                 
سنده    ( ) عاُش بررياد  [ 21ا  23/ 31اا ( 22111)احلديث أق  ]فخرج اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف نر

، : )ملسو هيلع هللا ىلصقهللل أسول اهلل : قهللل بُش احلرصيب األسلمِِّّ أيض اهلل عنها أهل اجلنَّة عَّشو  ومائة صفٍّ
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دهللد  بهللجلنَّاة  يفويرمكُش بيهللن نيهب اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل  الشَّ

حهللبة  : يف املسهللول اآلتية أيض اهلل عند  للصَّ

حهللبة أيض اهلل عند  بهللجلنَّة فإنَّ قولاه قاول  :املسألة األروىل نُش مل يشدد للصَّ

ونٍ  فى ؛سر  :قرلتر أليب ع داهلل) :املروذيُّ أمحه اهلل تعهللىل كام قهللل فبوبكرٍ  ،وصهلل  ه جير

كِّ عنه فنَّه قهللل مل  :قهللل .  فشدد للع   فسَّ  يف اجلنَّة :إنَّ ابُش اهليث  املرقري قد  ر

هللنب صهلل ب هيه املقهلللة :قرلتر له .يرياكرين بيشنٍ  وقد  ،قد ءفهلله قوم   :قهللل ؟فال جير

هللل  .لقِّ فذى د بُش ُييى الكحَّ مَّ اُش  :يف هيه املسألةوقهللل مر  سألت فباهلل ع اداهلل عمَّ

ثامن بهللجلنَّة مر وعر ونٍ  :فقهللل .  يشدد أليب بكٍر وعر وقاد كاهللن عنادي  ،هيا قول سر

ني فيَّهللمٍ  ا عنه ايا ،نر و ذا خير  :قاهللل .ابُش اهليث  :قرلتر له .ولو علمت جلفوته ؟نُش هر

يٌ نُش واهلل نهلل  :وقهللل ،قد فخاوين فنَّه وضع يف هيا كتهللبهللب  ،نع  دِّ أيض فبوبكٍر الصِّ

دَّ   تَّى شددوا فنَّ قتالنهلل يف اجلنَّة وقتاله  يف النَّهللأ ثر َّ أءعت إىل نساألة  .فهل الرِّ

وأقِِّّ فمحَد قاهللل يل :قرلتر  ،املروذيِّ   ،إنَّاه ناهللظرك عاَّل باهللب إساامعيل :إنَّ ابَُش الدَّ

مَت جترُّ ثوب  غض هللب  فقر  . ( )(  فدأي :قهللل .نر

احهللبة أيض اهلل عاند   :هللنيةاملسألة الثَّ  تغليظ القول عاَّل ناُش مل يشادد للصَّ

ونحاُش عاَّل اا  سمعت فبهلل ع اداهلل) :كام قهللل فبوبكر األثرم أمحه اهلل تعهللىل ،بهللجلنَّة

دهللد  للييُش ءهللن عُش النَّ ِِّّ فسَّ  يف اجلنَّة هللن فيكروا الشَّ  :فقهللل فبوع اداهلل ا بهللب عفَّ

اترجَّ علياه  ،وا تجَّ بأشايهللن كثاري ٍ  ، يشددوغلَّظ القول عَّل نُش مل ،نع  نشدد وا  

                                                 
نَّة    ( )  [. 341ا  341/ 2ا ( 113)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ



 في الصحابة وأهل البيتالمسائل المروية عن اإلمام أحمد 
 

18 

دهللد  بهللجلنَّاة  يفويرمكُش بيهللن نيهب اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل  الشَّ

حهللبة  : يف املسهللول اآلتية أيض اهلل عند  للصَّ

حهللبة أيض اهلل عند  بهللجلنَّة فإنَّ قولاه قاول  :املسألة األروىل نُش مل يشدد للصَّ

ونٍ  فى ؛سر  :قرلتر أليب ع داهلل) :املروذيُّ أمحه اهلل تعهللىل كام قهللل فبوبكرٍ  ،وصهلل  ه جير

كِّ عنه فنَّه قهللل مل  :قهللل .  فشدد للع   فسَّ  يف اجلنَّة :إنَّ ابُش اهليث  املرقري قد  ر

هللنب صهلل ب هيه املقهلللة :قرلتر له .يرياكرين بيشنٍ  وقد  ،قد ءفهلله قوم   :قهللل ؟فال جير

هللل  .لقِّ فذى د بُش ُييى الكحَّ مَّ اُش  :يف هيه املسألةوقهللل مر  سألت فباهلل ع اداهلل عمَّ

ثامن بهللجلنَّة مر وعر ونٍ  :فقهللل .  يشدد أليب بكٍر وعر وقاد كاهللن عنادي  ،هيا قول سر

ني فيَّهللمٍ  ا عنه ايا ،نر و ذا خير  :قاهللل .ابُش اهليث  :قرلتر له .ولو علمت جلفوته ؟نُش هر

يٌ نُش واهلل نهلل  :وقهللل ،قد فخاوين فنَّه وضع يف هيا كتهللبهللب  ،نع  دِّ أيض فبوبكٍر الصِّ

دَّ   تَّى شددوا فنَّ قتالنهلل يف اجلنَّة وقتاله  يف النَّهللأ ثر َّ أءعت إىل نساألة  .فهل الرِّ

وأقِِّّ فمحَد قاهللل يل :قرلتر  ،املروذيِّ   ،إنَّاه ناهللظرك عاَّل باهللب إساامعيل :إنَّ ابَُش الدَّ

مَت جترُّ ثوب  غض هللب  فقر  . ( )(  فدأي :قهللل .نر

احهللبة أيض اهلل عاند   :هللنيةاملسألة الثَّ  تغليظ القول عاَّل ناُش مل يشادد للصَّ

ونحاُش عاَّل اا  سمعت فبهلل ع اداهلل) :كام قهللل فبوبكر األثرم أمحه اهلل تعهللىل ،بهللجلنَّة

دهللد  للييُش ءهللن عُش النَّ ِِّّ فسَّ  يف اجلنَّة هللن فيكروا الشَّ  :فقهللل فبوع اداهلل ا بهللب عفَّ

اترجَّ علياه  ،وا تجَّ بأشايهللن كثاري ٍ  ، يشددوغلَّظ القول عَّل نُش مل ،نع  نشدد وا  

                                                 
نَّة    ( )  [. 341ا  341/ 2ا ( 113)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ
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اترجَّ  !؟ص يهللن نحُش ليس نعر  هيه األ هللدياث : تَّى قهللل ؛فغضب ،بأشيهللن وا  

محُش بُش نددي   محُش بُش نددي  نُش هاو :فقهللل ،عليه بقول ع دالرَّ في ناع اا  ع دالرَّ

 . ( )(!؟ا  هيه األ هللديث

حهللب :املسألة الثَّهلللثة ر  يف اجلنَّاة نعت نُش مل يشدد للصَّ ة أيض اهلل عاند  باأسَّ

 :وقاهللل النَّ اُِّّ  :قهللل فبوع داهلل) :يعقوب بُش بختهللن أمحه اهلل تعهللىل كام قهللل ،بهللجلدل

م ِف اجلنَّة) ا  يف  :فقيال لاه .(2)(أرهد عىل عَّشة  من ُقريش  أَّنَّ إنَّ أءاالب يقاول هر

دهللد  إ  ،هيا أءل  ءهللهل   :فقهللل .و  فشدد ؛اجلنَّة  . (3)(!؟القول فيش الشَّ

ة عُش اإلنهللم فمحاد باُش  ن اٍل أمحاه اهلل تعاهللىل يف  فديه بعض املسهللول املرويَّ

حهللبة دهللد  بهللجلنَّة للصَّ  . (1)أيض اهلل عند  الشَّ

*  *  * 

                                                 
نَّة    ( )  [. 341/ 2ا ( 114)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

نُش الكاى    (2) نُش  ديث ساعيد باُش زياد باُش [ 331/ 7ا ( 43 1)أق  ]فخرءه النَّسهللوُِّّ يف السُّ

أبروبكر  : عَّشة  من ُقريش  ِف اجلنَّرة: يقولملسو هيلع هللا ىلص سمعت رسول اهلل : )ظهعمرٍو أيض اهلل عنه، ولف

بري ِف اجلنَّرة،  ِف اجلنَّة، وُعمر ِف اجلنَّة، وعليف ِف اجلنَّة، وُعرث   ِف اجلنَّرة، وطلحرة ِف اجلنَّرة، والرزُّ

ٍ  ِف اجلنَّة، وسعيد بن زيد بن عمرو   ا ْحن ِف اجلنَّة، وسعد بن أيب وقَّ  (. وعبدالرَّ

نَّة    (3)  [. 372/ 2ا ( 111)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

نَّة للخالل : انظر   (1) ، ننهللقب اإلناهللم فمحاد باُش  ن اٍل  باُش [371/ 2ا ( 417ا  414)أق  ]السُّ

 . 221 ،7 2ا  4 2اجلوزيِّ ص
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ابع*  حابة وأهل البْيت أحد   :املطلب الرَّ  :ل ُيقاس بالصَّ

ة عناهكام يف املسهللول ا  ذهب اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل  إىل ا املرويَّ

حهللبة وفهل ال ي ت أيض اهلل عندر    يرقهللس ا  ف د   ويرمكُش بيهللن نيه اه  ،فنَّ الصَّ

 : يف املسهللول اآلتية

ح ة أسول اهلل  :املسألة األروىل كاام قاهللل فبواحلاهللأث  ،ملسو هيلع هللا ىلصاختصهللصدر  بصر

هللوغ أمحه اهلل تعهللىل د الصَّ مَّ خرري ) :قاهللل :سامعت فباهلل ع اداهلل يقاول) :فمحد بُش مر

نُش تانقَُّ  :وقهللل فبوع داهلل .فال يرقهللس بأصحهللبه ف د  نُش التَّهللبعني .(النَّاس قرين

ونٍ  ؛فال ينطوي إ  عَّل بليَّةٍ  :ف داب نُش فصحهللب أسول اهلل إذا قصد  ،وله خ يئة سر

 . ( )( س   :ا  وهر  فصحهللب أسول اهللا  إىل خري النَّهللس

كاام قاهللل  ،ملسو هيلع هللا ىلصُش نسل أسول اهلل اختصهللصدر  بهللنحداأه  ن :املسألة الثَّهللنية

ث فيب بحاديث سافينة) :ع داهلل بُش فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل لاتر  ،(2) ادَّ   :فقر
                                                 

نَّة    ( )  [. 177/ 2ا ( 741)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

ة ت ُّ  سفينة أيض اهلل   (2) فخرءداهلل اإلناهللم فمحاد باُش  ن اٍل يف : ملسو هيلع هللا ىلص عنه بخدنة أساول اهلل قصَّ

سنده  محُش أيض اهلل عناه قاهللل[ 22/ 4ا ( 177 2)احلديث أق  ]نر : ، فعُش سفينة فبى ع دالرَّ

اننه (. ما عاشملسو هيلع هللا ىلص أعتقتني ُأمُّ سلمة، واررتطت علَّ أ  أخدم النَّبيَّ ) وفخرءه اباُش نهللءاه يف سر

 [. 477/ 3ا ( 2427)ا احلديث أق   اب واشرتط خدنتهبهللب نُش فعتٌ ع د/ كتهللب العتٌ]

ة تسمية أسول اهلل  سنده : له بسفينةملسو هيلع هللا ىلص وقصَّ احلاديث أقا  ]فخرءدهلل اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف نر

، فُكلَّر  ملسو هيلع هللا ىلص ُكنَّا مع رسول اهلل : )، فعُش سفينة أيض اهلل عنه قهللل[ 22/ 4ا ( 174 2) ِف سرفر 

: ملسو هيلع هللا ىلصرسه وُرُمه، حتَّى ْحلت من ذلك ريئاا كثرياا، فقال النَّبيُّ أعيا بعض القوم ألقى علَّ سيفه وتُ 

 . (أنت سفينة
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اثامن :قاهللل ؟ناهلل تقاول يف التَّفضايل ؛يهلل فباة مار وعر لاتر  .يف اخلالفاة فباوبكٍر وعر   :فقر

نَِّّ  :قهللل ؟بُش فيب يهلللٍب  فعيلُّ  قاهللس اا  عيلُّ بُش فيب يهلللٍب نُش فهال بي اٍت   ير  ؛يهلل بر

 . ( )(ف د  

رون :املسألة الثَّهلللثة ر  خري القر  :كام قهللل فبوبكٍر املروذيُّ أمحاه اهلل تعاهللىل ،فسَّ

ام ففضل :قرلتر أليب ع داهلل) مار باُش ع ادالعزيز :فيُّ عهللوية فو عر عهللوياة  :فقاهللل ؟نر نر

ذي خري النَّاس قرين ال) :قهللل النَّ ُِّّ  ،لسنهلل نقيس بأصحهللب أسول اهلل ف داب  ،ففضل

 . (3)((2)(ُبعثت فيهم

ة عُش اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل أمحاه اهلل تعاهللىل يف فنَّ  فديه بعض املسهللول املرويَّ

حهللبة وفهل ال ي ت أيض اهلل عندر    يرقهللس ا  ف د    . (1)الصَّ

*  *  * 

                                                 
 . 1 2فخرءه ابُش اجلوزيِّ يف ننهللقب اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل ص   ( )

سنده    (2) عاُش ع اداهلل باُش [ 371/  اا ( 3411)احلديث أق  ]فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف نر

خري النَّاس قرين، ُثمَّ الذين يلروَّنم، ُثرمَّ الرذين : )ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قهللل أسول: نسعوٍد أيض اهلل عنه قهللل

، (يلوَّنم، ُثمَّ الذين يلوَّنم، ُثمَّ يأيت بعد ذلك قوم  تسب  ررهادامم أي َّنرم؛ وأي َّنرم ررهادامم

دهللدات]وفخرءه ال رخهللأيُّ يف صحيحه  اِددَ / كتهللب الشَّ ٍأ إذا فرش  احلاديث  ا بهللب   يشدد عَّل شدهللد  َءو 

سل   يف صحيحه [227/ 3ا ( 2742)أق   حهللبة]، ونر حهللبة / كتهللب فضهللول الصَّ بهللب فضل الصَّ

 . [1  / 7ا ( 7743)ا احلديث أق   ثر َّ الييُش يلوس  ثر َّ الييُش يلوس 

نَّة    (3)  [. 131/ 2ا ( 771)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

نَّة للخالل : انظر   (1)  [. 137 ا 131/ 2ا ( 777ا   77)أق  ]السُّ
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 :مناقب أهل البْيت :املطلب اخلامس* 

ة عناهكام يف املسا  ذهب اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل  إىل ا هللول املرويَّ

 : يف نسألتني  ويرمكُش بيهللن نيه ه  ،( )تقرير ننهللقب فهل ال ي ت

حهللبة أيض اهلل عندر  نُش الفضهللول ناهلل :املسألة األروىل  ،هلا  ليس أل ٍد نُش الصَّ

نهلل أل ٍد نُش  :سمعت فيب يقول) :كام قهللل ع داهلل بُش فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل

حهللبة نُش الفضهللول  حهللحالصَّ  . (3)((2)نثل نهلل لعيل  أيض اهلل عنه :بهللألسهللنيد الصِّ

دوأه  نُش الغلِّ  :املسألة الثَّهللنية قهللل فبو  ي ة نوىل يلحة بُش كام  ،سالنة صر

فأءلساه عاَّل  ،ههلل هنهلل يهلل ابُش فخِّ :ءهللن عمران بُش يلحة إىل عيل  فقهللل) :عر يداهلل

 :كماُش قاهللل اهلل عازَّ وءالَّ إينِّ ألأءو فن فكاون فناهلل وفباوك  ؛واهلل :يرنفسة وقهللل
                                                 

ُش اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل يف كتهللبه    ( ) حهللبة)ضمَّ ، فبوابهللب يف فخ هللأ وفضهللول (فضهللول الصَّ

حهللبة عُش فهل ال ي ت أيض اهلل عند ، كاام يف األباواب اآلتياةملسو هيلع هللا ىلصفهل بي ت النَّ ِِّّ  : ؛ ممَّهلل أواه الصَّ

هده أضوان  اهلل عليه، نسب فنري املرؤننني عايلِّ باُش فيب فخ هللأ فنري املرؤننني عيلِّ بُش فيب يهلللب وزر

الم، فضهللول فهلليمة بنت أساول اهلل ، ملسو هيلع هللا ىلص يهلللٍب أيض اهلل عنه، اس  فرنِّه ونس دهلل، فضهللول عيل  عليه السَّ

فضهللول احلسُش واحلرسني  أيض اهلل عندام، فضهللول ءعفر بُش فيب يهلللٍب أيض اهلل عنه، فضاهللول فيب 

 . ، فضهللول ع داهلل بُش ع َّهللٍس أيض اهلل عنهملسو هيلع هللا ىلص  ِّأسول اهلل الفضل الع َّهللس بُش ع داملرطَّلب ع

د باُش  ن اٍل أمحاه اهلل بخا ِّ : )قهللل فمحد بُش إرساويل أمحه اهلل تعهللىل   (2) مَّ أفيت يف كتهللب فمحد بُش مر

محُش قهللل: يده ثنهلل فسود بُش عهللنٍر فبوع دالرَّ نيٍأ عُش فبيه قهللل:  دَّ بيع بُش نر ثنهلل الرَّ ساني  :  دَّ كاهللن  ر

(. اجلنَّاة فثاواه اهلل عازَّ وءالَّ : نُش دنعت عينهلله فينهلل دنعة ا فو قطرت عينهلله فينهلل قطر  ا : عيل  يقول بُشا

حهللبة لإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل : انظر  [.  11ا  111/ 2ا ( 41  )احلديث أق  ]فضهللول الصَّ

 . 221فخرءه ابُش اجلوزيِّ يف ننهللقب اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل ص   (3)
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فقهللل لاه اباُش  .[40: احلجر]﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى﴿

ان تاه ف ابه .اهلل فعدل ناُش ذلا  :الكوَّ فنات   فرمَّ لا   :فقاهللل ،فقاهللم إلياه بِدأَّ

نكرون هيا  . ( )(وفصحهللب  ير

تهللن عُش اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل يف  ننهللقب فدهللتهللن نسألتهللن نرويَّ

 . تفهل ال ي  

*  *  * 

ادس*  حب واآلل :املطلب السَّ  :التَّعظيم واإلجالل بني الصَّ

ة عناها  ذهب اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل إىل  ا كام يف املسهللول املرويَّ

حهللبة وفهل ال ي ت أيض اهلل عندر  ويرمكُش بيهللن  ،تقرير التَّعظي  واإلءالل بني الصَّ

 : يف نسألتني  نيه ه 

حهللبة ألهال ال ي ات أيض اهلل عاندر  :وىلاملسألة األر  وتفهللصايل  ،تعظي  الصَّ

 : ذل  فيام يأيت

يٌ ر 1 دِّ فعُش ع اداهلل باُش  ،ألهل ال ي ت أيض اهلل عندر  تعظي  فيب بكٍر الصِّ

يٌ فنَّه قاهللل دِّ ام عُش فيب بكٍر الصِّ مر بُش اخلطَّهللب أيض اهلل عندر را النَّراس) :عر  ؛يرا أهُّ

داا ِف أ  . (2)(هل بيتهارقبوا ُُممَّ

                                                 
حهللبة فخرءه اإل   ( ) : ، وانظر[132/ 2ا ( 214 )احلديث أق  ]نهللم فمحد بُش  ن ٍل يف فضهللول الصَّ

 [. 134؛ 777/ 2ا ( 311 ؛ 147 )احلديث أق  ]

حهللبة    (2)  =، [1 7ا  711/ 2ا (  17)احلديث أق  ]فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف فضهللول الصَّ
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 ملسو هيلع هللا ىلصأ َّ فاطمة بنت رسول اهلل ) :ملسو هيلع هللا ىلصوعُش عهللوشة أيض اهلل عندهلل زوج النَّ ِِّّ 

ي  ريض اهلل عنه تسأله مرياثهرا مرن رسرول اهلل  دي  اَّرا  ملسو هيلع هللا ىلصأرسلت إىل أيب بكر  الصي

فقال أبروبكر  ريض اهلل عنره  ،وما بقي من ُُخس خيرب ؛أفا  اهلل عليه باملدينة وفدك

د  ِف هذا املال ،ما تركنا صدقة ،ل ُنورث :قال ملسو هيلع هللا ىلصإ َّ رسول اهلل   ،إنَّ  يأكل آل ُُممَّ

عن حاهلا التي كانرت عليهرا ِف  ملسو هيلع هللا ىلصل ُأغريي ريئاا من صدقة رسول اهلل  ؛وإيني واهلل

فرأبى أبروبكر  أ   .ملسو هيلع هللا ىلصوألعملنَّ فيها ب  عمل به رسرول اهلل  ،ملسو هيلع هللا ىلصعهد رسول اهلل 

 :فقرال أبروبكر   ،مة عىل أيب بكر  ِف ذلركفوجدت فاط ،يدفع إىل فاطمة منها ريئاا 

وأما الذي  ،أحبَّ إيلَّ أ  أصل من قرابتي ملسو هيلع هللا ىلصلقرابة رسول اهلل  ؛والذي نفيس بيده

ومل أترك أمراا رأيرت  ،رجر بيني وبينكم من هذه األموال فإيني مل آل فيها عن احل ي 

 . ( )(يصنعه فيها إل صنعته ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

فعاُش  ،ألهل ال ي ت أيض اهلل عندر  مر بُش اخلطَّهللبتعظي  ع داهلل بُش عر  ر 2

محُش بُش فيب نرع  ال جيلِّ أمحه اهلل تعهللىل قهللل جا  رجل  إىل ابرن ُعمرر وأنرا ) :ع دالرَّ

                                                 
ملسو هيلع هللا ىلص  بهللب ننهللقب قراباة أساول اهلل/ ملسو هيلع هللا ىلصالنَّ ِِّّ كتهللب فضهللول فصحهللب ]وفخرءه ال رخهللأيُّ يف صحيحه =     

الم بنت النَّ ِِّّ   . [13  / 3ا ( 3 37)ا احلديث أق   ملسو هيلع هللا ىلصوننق ة فهلليمة عليدهلل السَّ

سنده    ( ) ، وفخرءه ال رخهللأيُّ يف [222/  ا ( 44)احلديث أق  ]فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف نر

وننق اة فهلليماة ملسو هيلع هللا ىلص قرابة أساول اهلل  بهللب ننهللقب/ ملسو هيلع هللا ىلصكتهللب فضهللول فصحهللب النَّ ِِّّ ]صحيحه 

الم بنات النَّ اِِّّ  سال   يف [13  / 3اا ( 2 37ا    37)ا احلاديث أقا   ملسو هيلع هللا ىلصعليدهلل السَّ ، ونر

رَي ]صحيحه  و صدقة  : )ملسو هيلع هللا ىلصبهللب قول النَّ ِِّّ / كتهللب اجلدهللد والسِّ ا احلديث  (  نروأث نهلل تركنهلل فدر

 . [ 31 ا  311 / 3ا ( 741 )أق  
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الم بنت النَّ ِِّّ   . [13  / 3ا ( 3 37)ا احلديث أق   ملسو هيلع هللا ىلصوننق ة فهلليمة عليدهلل السَّ

سنده    ( ) ، وفخرءه ال رخهللأيُّ يف [222/  ا ( 44)احلديث أق  ]فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف نر

وننق اة فهلليماة ملسو هيلع هللا ىلص قرابة أساول اهلل  بهللب ننهللقب/ ملسو هيلع هللا ىلصكتهللب فضهللول فصحهللب النَّ ِِّّ ]صحيحه 

الم بنات النَّ اِِّّ  سال   يف [13  / 3اا ( 2 37ا    37)ا احلاديث أقا   ملسو هيلع هللا ىلصعليدهلل السَّ ، ونر

رَي ]صحيحه  و صدقة  : )ملسو هيلع هللا ىلصبهللب قول النَّ ِِّّ / كتهللب اجلدهللد والسِّ ا احلديث  (  نروأث نهلل تركنهلل فدر

 . [ 31 ا  311 / 3ا ( 741 )أق  
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 :قرال .من أهل العرراق :قال ؟ِاَّن أنت :فقال له ،فسأله عن دم البعوض ،جالس  

وقرد  ،ملسو هيلع هللا ىلصسرول اهلل وقد قتلوا ابرن ر ؛يسأل عن دم البعوض ،انظروا إىل هذا ؛ها

نيا :يقول ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اهلل   . ( )(ُُها رحيانتيَّ من الدُّ

حهللبة أيض اهلل عندر  :ثَّهللنيةاملسألة ال وتفهللصيل ذل   ،تعظي  فهل ال يت للصَّ

 : فيام يأيت

حهللبة أيض اهلل عندر  ر 1 ُكنُت إذا ) :كام قهللل ،تعظي  عيل  بُش فيب يهلللٍب للصَّ

ثني عنره غرريي  ،اا نفعني اهلل ب  را  منهحديث ملسو هيلع هللا ىلصسمعت من رسول اهلل  وإذا حدَّ

قته ،استحلفته ثني وصردق أبرو ،فإذا حلف يل صدَّ  وإ َّ أبا بكر  ريض اهلل عنه حردَّ

أ فُيحسن الُوضو  ُثرمَّ  :قال ملسو هيلع هللا ىلصبكر  أنَّه سمع النَّبيَّ  ما من رجل  ُيذنب ذنباا فيتوضَّ

 . (2)(فر لهُيصلي ركعتنْي فيستغفر اهلل عزَّ وجلَّ إل غُ 

ل نُش مجع بني اللو ني   ؛أ   اهلل فبهلل بكرٍ ) :وقهللل و فوَّ إنَّ ) :ويف أوايةٍ  .(3)(هر
                                                 

سانده فخرءه اإلناهللم فمحا   ( ) ، وفخرءاه [111/ 1اا ( 4774)احلاديث أقا  ]د باُش  ن اٍل يف نر

عهللنقتاه/ كتاهللب األدب]ال رخهللأيُّ يف صاحيحه  ا احلاديث أقا   باهللب أمحاة الولاد وتق يلاه ونر

 . [111 / 1ا ( 4411)

سنده    (2) وفخرءاه فباوداود يف  ،،[71 /  ا ( 2)احلديث أق  ]فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف نر

ننه  ال كت]سر ناييُّ يف [231اا ص(  42 )ا احلديث أقا   بهللب يف ا ستغفهللأ/ هللب الصَّ ، والرتِّ

نن ال  عند التَّوب/ ال اهللب نواقيت الصَّ ااكت]ه اسر ا ( 117)ا احلديث أق   ةاابهللب نهلل ءهللن يف الصَّ

ننه [1  ص نَّة فيدهلل]، وابُش نهللءه يف سر لوات والسُّ ا/ كتهللب إقهللنة الصَّ ال  بهللب نهلل ءهللن يف فنَّ الصَّ

هللأ     . [211ا ص( 314 )ا احلديث أق   كفَّ

حهللبة    (3)  [. 213ا  212/  ا ( 211)احلديث أق  ]فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف فضهللول الصَّ
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يٌ :فعظ  النَّهللس فءراب يف املصهلل ف دِّ ارآن باني  ،فبوبكٍر الصِّ ل نُش مجع القر كهللن فوَّ

 . ( )(اللو ني  

 ُثرمَّ  ،وصرىلَّ أبروبكر  وثلَّرث ُعمرر ريض اهلل عنره ،ملسو هيلع هللا ىلصسب  النَّبريُّ ) :وقهللل

 . (2)(يعفو اهلل عمن يشا  ؛خبطتنا أو أصابتنا فتنة  

د ابُش احلنفيَّة أمحه اهلل تعهللىل مَّ رة  ؛يا أبت :ُقلُت ) :وقهللل مر من خري هرذه األُمَّ

فخشريت أ   :قرال .ُعمرر :قال ؟ُثمَّ من :ُقلُت  .أبوبكر   :قال ؟ملسو هيلع هللا ىلصبعد رسول اهلل 

أبروك رجرل  مرن  :قرالف ؟أنرت يرا أبرت :فُقلرُت  ،ُعرث   :فيقول ؟ُثمَّ من :أقول

 . (3)(املُسلمني

ُوِضَع ُعمر بن اخلطَّراب ريض اهلل ) :وقهللل ع داهلل بُش ع َّهللس أيض اهلل عندام

ه النَّاس يدعو  وُيصلُّو  قبل أ  ُيرفع فلرم  ،ر  وأنرا فريهمر  عنه عىل رسيره فتكنفَّ

طالرب   فالتفتُّ فإذا ُهو عرلُّ برن أيب ؛يرعني إل رجل  قد أخذ بمنكبي من ورائي

م عىل ُعمر ريض اهلل عنه فقال ،ريض اهلل عنه ما خلَّفت أحرداا أحربَّ إيلَّ أ   :فرتحَّ

إ  ُكنرُت ألنرنُّ ليجعلنَّرك اهلل مرع  ؛وايرم اهلل ،ألقى اهلل تعاىل بمثل عملره منرك

                                                 
حهللبة    ( )  [. 133/  ا ( 3 4)احلديث أق  ]فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف فضهللول الصَّ

سنده    (2)  [.  23ا  231/ 2ا ( 111)احلديث أق  ]فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف نر

حهللبة    (3) ، [11 ا  11 /  اا ( 37 )احلديث أقا  ]فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف فضهللول الصَّ

لرو : )ملسو هيلع هللا ىلصبهللب قاول النَّ اِِّّ / ملسو هيلع هللا ىلصكتهللب فضهللول فصحهللب النَّ ِِّّ ]وفخرءه ال رخهللأيُّ يف صحيحه 

 . [21  / 3ا (  377)ا احلديث أق   (ُكنت ُمتَّخذاا خليالا 
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26 

يٌ :فعظ  النَّهللس فءراب يف املصهلل ف دِّ ارآن باني  ،فبوبكٍر الصِّ ل نُش مجع القر كهللن فوَّ

 . ( )(اللو ني  

 ُثرمَّ  ،وصرىلَّ أبروبكر  وثلَّرث ُعمرر ريض اهلل عنره ،ملسو هيلع هللا ىلصسب  النَّبريُّ ) :وقهللل

 . (2)(يعفو اهلل عمن يشا  ؛خبطتنا أو أصابتنا فتنة  

د ابُش احلنفيَّة أمحه اهلل تعهللىل مَّ رة  ؛يا أبت :ُقلُت ) :وقهللل مر من خري هرذه األُمَّ

فخشريت أ   :قرال .ُعمرر :قال ؟ُثمَّ من :ُقلُت  .أبوبكر   :قال ؟ملسو هيلع هللا ىلصبعد رسول اهلل 

أبروك رجرل  مرن  :قرالف ؟أنرت يرا أبرت :فُقلرُت  ،ُعرث   :فيقول ؟ُثمَّ من :أقول

 . (3)(املُسلمني

ُوِضَع ُعمر بن اخلطَّراب ريض اهلل ) :وقهللل ع داهلل بُش ع َّهللس أيض اهلل عندام

ه النَّاس يدعو  وُيصلُّو  قبل أ  ُيرفع فلرم  ،ر  وأنرا فريهمر  عنه عىل رسيره فتكنفَّ

طالرب   فالتفتُّ فإذا ُهو عرلُّ برن أيب ؛يرعني إل رجل  قد أخذ بمنكبي من ورائي

م عىل ُعمر ريض اهلل عنه فقال ،ريض اهلل عنه ما خلَّفت أحرداا أحربَّ إيلَّ أ   :فرتحَّ

إ  ُكنرُت ألنرنُّ ليجعلنَّرك اهلل مرع  ؛وايرم اهلل ،ألقى اهلل تعاىل بمثل عملره منرك

                                                 
حهللبة    ( )  [. 133/  ا ( 3 4)احلديث أق  ]فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف فضهللول الصَّ

سنده    (2)  [.  23ا  231/ 2ا ( 111)احلديث أق  ]فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف نر

حهللبة    (3) ، [11 ا  11 /  اا ( 37 )احلديث أقا  ]فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف فضهللول الصَّ

لرو : )ملسو هيلع هللا ىلصبهللب قاول النَّ اِِّّ / ملسو هيلع هللا ىلصكتهللب فضهللول فصحهللب النَّ ِِّّ ]وفخرءه ال رخهللأيُّ يف صحيحه 

 . [21  / 3ا (  377)ا احلديث أق   (ُكنت ُمتَّخذاا خليالا 
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فرذهبت أنرا  :يقرول ملسو هيلع هللا ىلصوذلك أيني ُكنُت ُأكثرر أ  أسرمع رسرول اهلل  ،صاحبْيك

وإ   ،وخرجت أنا وأبروبكر  وُعمرر ،ا وأبوبكر  وُعمرودخلت أن ،وأبوبكر  وُعمر

 . ( )(ُكنُت ألننَّ ليجعلنَّك اهلل معه 

د بُش  هلليٍب أمحه اهلل تعهللىل مَّ ۉ ﴿ :يعناِّاا  سمعت عليًّهلل يقاول) :وقهللل مر

ثامن .[101: األنبيا ]﴾ې ې ې ې ۉ  . (2)(نند  عر

د ابُش احلنفيَّة أمحه اهلل تعهللىل مَّ اثامن إىل  :لعُش عيل  قهلل) :وعُش مر ين عر لو ساريَّ

 . (3)(لسمعت وفيعت :رضاأٍ 

محُش بُش فيب ليَّل أمحه اهلل تعاهللىل انَي ه ) :وقهللل ع دالرَّ أفيات عليًّاهلل أافعاهللب ِ ض 

ثامن :يقول  . (1)(اللد  إينِّ فبرف إلي  نُش دم عر

حهللبة أيض اهلل عندر  ر 2 كام قاهللل  ،تعظي  احلسُش بُش عيلِّ بُش فيب يهلللٍب للصَّ

                                                 
سنده    ( ) ، وفخرءه ال رخاهللأيُّ [232/ 2ا ( 111)احلديث أق  ]فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف نر

ٍُ / ملسو هيلع هللا ىلصكتهللب فضهللول فصحهللب النَّ اِِّّ ]يف صحيحه  مار باُش اخلطَّاهللب فيب  فا باهللب ننهللقاب عر

ريشِّ العدويِّ أيض اهلل عنه سال   يف صاحيحه [33  / 3اا ( 3714)ا احلديث أقا   القر ، ونر

حهللبةكت] مر أيض اهلل تعهللىل عنه/ هللب فضهللول الصَّ اا ( 2311)ا احلديث أقا   بهللب نُش فضهللول عر

 . [141 ا  141 / 1

حهللبة    (2)  [. 411/  ا (  77)احلديث أق  ]فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف فضهللول الصَّ

نَّة    (3)  [. 324/ 2ا ( 7 1)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

حهللبة فخرءه اإلنهللم فمح   (1) ، [443ا  442/  اا ( 727)احلديث أقا  ]د بُش  ن ٍل يف فضهللول الصَّ

نَّة للخالل : وانظر  [. 321/ 2ا (  12)أق  ]السُّ
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محُش أمحه اهلل تعهللىلفبوسلمة بُش  إنَّ فبهلل قتهللد  وأءالب آخر نعه نُش األنصهللأ ) :ع دالرَّ

و مصوأ   ثامن وهر نع نُش نكاون  :ثر َّ قهلل  ،فهللستأذنهلل يف احلجِّ فأذن هلام ،دخال عَّل عر

فأفيات إن فصاهللب  هاؤ ن  :قاهلل  .عليكر  بهللجلامعاة :قهللل ؟إن ظدر هؤ ن القوم

فخرءنهلل نُش  :قهللل .زنوا اجلامعة  يث كهللنتال :قهللل ؟وكهللنت اجلامعة فيد  ؛القوم

اأ لقينهلل احلسُش بُش عيل  داخالب  ؛عنده فرءعناهلل عاَّل فثار احلساُش  ،فلامَّ بلغنهلل بهللب الدَّ

ريد ارين  ،فنهلل يو  يدك ؛يهلل فنري املرؤننني :فلامَّ دخل احلسُش عليه قهللل ،لننظر نهلل ير فمر

ثامن ،بام شئت  ، تَّى يأيت اهلل بأنره اأءع فهللءلس يف بيت  ؛يهلل ابُش فخِّ :فقهللل له عر

نهللن  . ( )(فال  هللءة يل يف هراقة الدِّ

أ باُش ياهللرس أيض اهلل عاند  فعاُش فيب  ،وإقراأه بفضل عهللوشة كام  كهلله عامَّ

ملَّا بعث عليف ع راا واحلسن إىل الُكوفرة ) :واوٍل شقيٌ بُش سلمة أمحه اهلل تعهللىل قهللل

ر  فقال ،ليستنفراهم نيا واآلخررةإيني ألعلم أَّنَّ  :فخطب ع َّ ولكرنَّ  ،ا زوجته ِف الدُّ

اها  . (2)(اهلل عزَّ وجلَّ ابتالكم لتتَّبعوه أو إيَّ

حهللبة أيض اهلل عاندر  ر 3 فعاُش ع اداهلل باُش  ،تعظي  ع داهلل بُش ع َّهللٍس للصَّ

ام قهللل مر بُش اخلطَّهللب أيض اهلل عندر اثامن) :عر  ؛نهلل زال ابُش ع َّهللٍس يندى عاُش قتال عر
                                                 

حهللبة    ( ) : ، وانظار[477/  اا ( 743)احلديث أق  ]فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف فضهللول الصَّ

نَّة للخالل   [. 331ا  333/ 2ا ( 132)أق  ]السُّ

ال رخاهللأيُّ  ، وفخرءه[271/ 31ا (  133 )احلديث أق  ]ه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف نرسنده فخرء   (2)

ا احلاديث  بهللب فضال عهللوشاة أيض اهلل عنداهلل/ ملسو هيلع هللا ىلصكتهللب فضهللول فصحهللب النَّ ِِّّ ]يف صحيحه 

 . [44  / 3ا ( 3772)أق  
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ريد ارين  ،فنهلل يو  يدك ؛يهلل فنري املرؤننني :فلامَّ دخل احلسُش عليه قهللل ،لننظر نهلل ير فمر

ثامن ،بام شئت  ، تَّى يأيت اهلل بأنره اأءع فهللءلس يف بيت  ؛يهلل ابُش فخِّ :فقهللل له عر

نهللن  . ( )(فال  هللءة يل يف هراقة الدِّ

أ باُش ياهللرس أيض اهلل عاند  فعاُش فيب  ،وإقراأه بفضل عهللوشة كام  كهلله عامَّ

ملَّا بعث عليف ع راا واحلسن إىل الُكوفرة ) :واوٍل شقيٌ بُش سلمة أمحه اهلل تعهللىل قهللل

ر  فقال ،ليستنفراهم نيا واآلخررةإيني ألعلم أَّنَّ  :فخطب ع َّ ولكرنَّ  ،ا زوجته ِف الدُّ

اها  . (2)(اهلل عزَّ وجلَّ ابتالكم لتتَّبعوه أو إيَّ

حهللبة أيض اهلل عاندر  ر 3 فعاُش ع اداهلل باُش  ،تعظي  ع داهلل بُش ع َّهللٍس للصَّ

ام قهللل مر بُش اخلطَّهللب أيض اهلل عندر اثامن) :عر  ؛نهلل زال ابُش ع َّهللٍس يندى عاُش قتال عر
                                                 

حهللبة    ( ) : ، وانظار[477/  اا ( 743)احلديث أق  ]فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف فضهللول الصَّ

نَّة للخالل   [. 331ا  333/ 2ا ( 132)أق  ]السُّ

ال رخاهللأيُّ  ، وفخرءه[271/ 31ا (  133 )احلديث أق  ]ه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف نرسنده فخرء   (2)

ا احلاديث  بهللب فضال عهللوشاة أيض اهلل عنداهلل/ ملسو هيلع هللا ىلصكتهللب فضهللول فصحهللب النَّ ِِّّ ]يف صحيحه 

 . [44  / 3ا ( 3772)أق  
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 . ( )(ءعلت فلوم نفيس ف  فكون قرلتر نثل نهلل قهللل  تَّى ،ويرعظِّ  شأنه

أنَّه جرا  عبرداهلل برن عبَّراس  ) :وعُش ذكوان  هللءب عهللوشة أيض اهلل عندهلل

ْحن ،يستأذ  عىل عائشة  :فُقلُت  ،فجئت وعند رأسها ابن أخيها عبداهلل بن عبدالرَّ

برداهلل برن هرذا ع :فأكبَّ عليها ابن أخيها عبرداهلل فقرال ،هذا ابن عبَّاس  يستأذ 

تراه :فقال .دعني من ابن عبَّاس   :فقالت ،ر  وهي متوتر  عبَّاس  يستأذ  إ َّ  ؛يرا ُأمَّ

 :قرال .ائذ  له إ  رئت :فقالت .ليُسليم عليك وُيوديعك ،ابن عبَّاس  من صاحلي بنيك

مرا بينرك وبرني أ  تلقري  :فقال .أيضاا  :فقالت .أبَّشي :فل َّ جلس قال ،فأدخلته

داا  وح من اجلسد ملسو هيلع هللا ىلصُُممَّ  ملسو هيلع هللا ىلص ُكنت أحربَّ نسرا  رسرول اهلل ،واألحبة إل أ  خترج الرُّ

وسرقطت قالدترك ليلرة  ،حُيربُّ إل طييبراا  ملسو هيلع هللا ىلصومل يكن رسرول اهلل  ،إىل رسول اهلل

وأصبح النَّاس لريس معهرم  ،حتَّى ُيصبح ِف املنزل ملسو هيلع هللا ىلصاألبوا  فأصبح رسول اهلل 

موا صعيداا  فكا  ذلك ِف سببك وما أنرزل اهلل  .طيبًّا ما   فأنزل اهلل عزَّ وجلَّ أ  تيمَّ

خصة ة من الرُّ جرا   ،وأنزل اهلل برا تك من فوق سبع س وات   ،عزَّ وجلَّ هلذه األُمَّ

وح األمني فأصبح ليس هلل مسجد  من مساجد اهلل ُيذكر اهلل إل ُيتىل فيه آنا   ،به الرُّ

لروددت  ؛والذي نفيس بيده ،س  دعني منك يا ابن عبَّا :فقالت .اللَّيل وآنا  النَّهار

 . (2)(أيني ُكنت نسيًّا منسيًّا

                                                 
نَّة    ( ) ا  331/ 2اا ( 111)أقا  ]، وفخرج نحوه [321/ 2ا ( 122)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

331 .] 

 =وفخرءه ،[211ا  217/ 1ا ( 2117)احلديث أق  ]فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف نرسنده    (2)
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30 

احهللبة أيض اهلل عاندر  ر 4 كاام  ،تعظي  ع داهلل بُش ءعفر بُش فيب يهلللٍب للصَّ

وليناهلل فباوبكٍر ) :ويف أواياةٍ  .( )(فام ولينهلل ف د  نُش النَّهللس نثله ؛ولينهلل فبوبكرٍ ) :قهللل

ه وف نهلله علينهلل ؛خري خليفة اهلل  . (2)(فبرُّ

ٍد ال هللقر بُش عيل  زيُش العهللبديُش بُش احلرساني باُش عايلِّ باُش فيب  ر 5 مَّ تعظي  مر

حهللبة أيض اهلل عندر  مار)كام قهللل  ،يهلللٍب للصَّ فقاد  :نُش ءدل فضل فيب بكاٍر وعر

نَّة  . (3)(ءدل السُّ

ٍد ال هللقر بُش عيل  زيُش العهللبديُش بُش احلرسني  ر 6 مَّ هللدق بُش مر تعظي  ءعفٍر الصَّ

حهللبة أيض اهلل عندر بُش عيلِّ بُش فا ف ناُش ) :كام قهللل ،يب يهلللٍب للصَّ برئ اهلل ممَُّش تااَّ

مر  . (1)(فيب بكٍر وعر

سألت فبهلل ءعفٍر وءعفراب عُش فيب ) :وقهللل سهللمل ابُش فيب  فصة أمحه اهلل تعهللىل

مر ام ؛يهلل سهللمل :فقهلل  يل ؟بكٍر وعر ُههلل ،توهلَّ ادى ،وابرف نُش عدوِّ ام كهللنهلل إناهللنِّ  هر  .فإسَّ

ي ؛يهلل سهللمل :هللل يل ءعفر  وق :قهللل ه ،فبوبكٍر ءدِّ ءال ءادَّ   :وقاهللل :قاهللل ؟فيسبُّ الرَّ

                                                 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿بااهللب / كتااهللب التَّفسااري]ال رخااهللأيُّ يف صااحيحه  =     

 . [111 / 3ا ( 1743)﴾ ا احلديث أق  ۈۈ ٴۇ ۋ

حهللبة فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف ف   ( )  [. 11 /  ا ( 11 )احلديث أق  ]ضهللول الصَّ

حهللبة    (2)  [. 437/  ا ( 711)احلديث أق  ]فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف فضهللول الصَّ

حهللبة    (3)  [. 77 /  ا ( 11 )احلديث أق  ]فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف فضهللول الصَّ

، [17 ا  17 /  اا ( 13 )احلديث أقا  ]حهللبة فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف فضهللول الصَّ    (1)

نَّة   [. 447/ 2ا ( 312 )أق  ]وفخرءه عنه ابنه ع داهلل يف السُّ
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ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿بااهللب / كتااهللب التَّفسااري]ال رخااهللأيُّ يف صااحيحه  =     
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حهللبة    (2)  [. 437/  ا ( 711)احلديث أق  ]فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف فضهللول الصَّ
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، [17 ا  17 /  اا ( 13 )احلديث أقا  ]حهللبة فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف فضهللول الصَّ    (1)

نَّة   [. 447/ 2ا ( 312 )أق  ]وفخرءه عنه ابنه ع داهلل يف السُّ
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هلل ٍد يوم القيهللنة إن مل فكُش فتو ُهر مَّ ُههلل ؛  نهلللتنِّ شفهللعة مر  . ( )(وفبرف نُش عدوِّ

تهللن عُش اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل يف تقريار  فدهللتهللن نسألتهللن نرويَّ

ح  . هللبة وفهل ال ي ت أيض اهلل عندر التَّعظي  واإلءالل بني الصَّ

*  *  * 

ابع*   :النَّهي عن الُغلوي ِف أهل البْيت :املطلب السَّ

ة عناها  ذهب اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل إىل  ا كام يف املسهللول املرويَّ

لوِّ يف فهل ال ي ت أيض اهلل عندر   : يف نسألتني  ويرمكُش بيهللن نيه ه  ،النَّدِّ عُش الغر

لاوِّ  :ملسألة األروىلا عيلُّ باُش فيب يهلللاٍب أيض اهلل عناه وسا   باني فهال الغر

 ،ليرح ُّناِّ قاوم   تَّاى يادخلوا النَّاهللأ يف  ر ِّاِّ) :كام قاهللل أيض اهلل عناه ،واجلفهللن

 . (2)(ولير غضنِّ قوم   تَّى يدخلوا النَّهللأ يف برغيض

ة يف عيلِّ بُش فيب يهللل :املسألة الثَّهللنية ٍب أيض اهلل عنه كداالك هالك هيه األرنَّ

الم اع ُِّّ  ،فهل الكتهللب يف عيسى بُش نري  عليه السَّ كام قهللل عهللنر بُش وا يال الشَّ

ة :لقيت علقمة فقهللل) :أمحه اهلل تعهللىل  :قرلتر  :قهللل ؟فتدأي نهلل نثل عيل  يف هيه األرنَّ

وا يف  ر ِّه ،نثل عيسى بُش نري  :قهللل ؟ونهلل نثله قوم   وفبغضه ،ف  َّه قوم   تَّى هلكر

                                                 
حهللبة    ( ) ، [4 2ا  1 2/  اا ( 77 )احلديث أقا  ]فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف فضهللول الصَّ

نَّة   [. 441/ 2ا ( 313 )أق  ]وفخرءه عنه ابنه ع داهلل يف السُّ

حهللبة ف   (2)  [. 711/ 2ا ( 142)احلديث أق  ]خرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف فضهللول الصَّ
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وا يف برغضه  . ( )( تَّى هلكر

تهللن عُش اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل يف النَّداِّ  فدهللتهللن نسألتهللن نرويَّ

لوِّ يف فهل ال ي ت أيض اهلل عندر   . عُش الغر

*  *  * 

حابة :املطلب الثَّامن*   :الكفُّ ع َّ جرى بني الصَّ

ة عناهكا  ذهب اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل إىل  ا ام يف املسهللول املرويَّ

حهللبة أيض اهلل عندر  ويرمكُش بيهللن نيهب اإلناهللم فمحاد  ،الكفِّ عامَّ ءرى بني الصَّ

احهللبة أيض اهلل عاندر  يف  يفبُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل ا الكافِّ عاامَّ ءارى باني الصَّ

 : املسهللول اآلتية

انَّة  :املسألة األروىل الكافُّ عاامَّ  واجلامعاة هاِّفنَّ صفة املرؤنُش نُش فهل السُّ

حهللبة أيض اهلل عندر  د بُش   ياٍب األنادأايبُّ أمحاه اهلل  ،ءرى بني الصَّ مَّ كام قهللل مر

نَّة واجلامعة :قهللل فمحد بُش  ن لٍ ) :تعهللىل إلاه  نُش شادد فن   :صفة املرؤنُش نُش فهل السُّ

داب ع ده وأسوله ؛إ  اهلل و ده   وي  له مَّ ٌَّ ) :إىل فن قهللل ،(وفنَّ مر وعر   ا

ح ة ن يِّه  لف الييُش اختهللأه  اهلل لصر ثامن ،ملسو هيلع هللا ىلصالسَّ مر وعر م فبهلل بكٍر وعر وعر   ،وقدَّ

محُش باُش عاوٍ  وساعد باُش فيب  بري وع ادالرَّ ٌَّ عيلِّ بُش فيب يهلللٍب ويلحة والازُّ  

                                                 
حهللبة    ( ) ، [2 7ا    7/ 2اا ( 171)احلديث أقا  ]فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف فضهللول الصَّ

نَّة  قهللتل علقمة ناع عايل   تَّاى عارج : )بلفظ[ 211/ 2ا ( 342)أق  ]وفخرءه اخلالل يف السُّ

 . األثر( قهلللبصفِّني ف
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حهللبة    ( ) ، [2 7ا    7/ 2اا ( 171)احلديث أقا  ]فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف فضهللول الصَّ

نَّة  قهللتل علقمة ناع عايل   تَّاى عارج : )بلفظ[ 211/ 2ا ( 342)أق  ]وفخرءه اخلالل يف السُّ

 . األثر( قهلللبصفِّني ف
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حهللبة فإنَّ هؤ ن التِّساعة  ،وقَّهللٍص وسعيد بُش زيد بُش عمرو بُش نرفيٍل عَّل سهللور الصَّ

فر   ،اسرُكن حررا ) :ملسو هيلع هللا ىلصعَّل ء ل  اران فقاهللل النَّ اُِّّ  ملسو هيلع هللا ىلصنع النَّ ِِّّ  الييُش كهللنوا

ي   أو ررهيد   وتار َّ  عاَّل مجيااع  ،والنَّ ااُِّّ عاهللوه  ،( )(عليرك إل نبرييف أو صردي

ٍد صاغريه  وك اريه  مَّ ث بفضاهللولد  ،فصحهللب مر وفنسا  عاامَّ شاجر  ،و ادَّ

لف نُش ال) :إىل فن قهللل ،(بيند  لامن يف اآلفهللقهيا نهلل اءتمع عليه السَّ  . (2)(عر

أه ق ل اخلوض يف ناهلل ءارى باني :ثَّهللنيةاملسألة ال احهللبة  فن يعر  املرؤنُش َقد  الصَّ

نييُّ أمحه اهلل تعاهللىل ،أيض اهلل عندر  ساألت فباهلل ع اداهلل ) :كام قهللل فمحد بُش احلسُش الرتِّ

بري وعيل  وعهللوشة :قرلتر  عهللوياة وفظُشُّ ذكار ا نهلل تقول فيام كهللن نُش فنر يلحة والزُّ  ؟ا  نر

 . (3)(اهلل فعل  !؟نُش فنهلل فقول يف فصحهللب أسول اهلل كهللن بيند  يشن   :فقهللل

احهللبة أيض اهلل عاندر    يرقهللبال إ  بقاول  :ثَّهلللثةاملسألة ال نهلل ءرى بني الصَّ

ونحاُش اا  قيال أليب ع اداهلل) :كام قهللل فبوبكٍر املروذيُّ أمحاه اهلل تعاهللىل ،احلرسنى

و يعقوببهلللعسكر وقد ءهللن بعض أر  تقاول  ناهلل ؛يهلل فبهلل ع اداهلل :فقهللل ا سل اخلليفة وهر

عهللوية أمحدام اهلل  ؛نهلل فقول فيدهلل إ  احلرسانى :فقهللل فبوع داهلل ؟فيام كهللن نُش عيل  ونر

 . (1)(أمحد  اهلل فمجعني

                                                 
سنده    ( )  [. 74 / 3ا ( 731 )احلديث أق  ]فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف نر

 . 221ا  222فخرءه ابُش اجلوزيِّ يف ننهللقب اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل ص   (2)

نَّة    (3)  [. 171/ 2ا ( 1 7)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

نَّة    (1)  ننهللقاب اإلناهللم: ، وانظار[  4/ 3؛ 171/ 2اا (   4؛ 3 7)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

 .  22ا  221فمحد بُش  ن ٍل  بُش اجلوزيِّ ص
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ابعةاملسألة ال ل وصاف اهلل  :رَّ حهللبة أيض اهلل عندر    ير ادِّ نهلل ءرى بني الصَّ

نَّهلل عناد فيب ع اداهلل سانة ) :عقوب بُش الع َّهللس أمحه اهلل تعهللىلكام قهللل ي ،تعهللىل هل  كر

فلايس نارت َّ  عاَّل  :فقهللل له فباوءعفرٍ  ،س ٍع وع يُش فنهلل وفبوءعفر بُش إبراهي 

لِّد  وسى األشعريِّ  ؛فصحهللب أسول اهلل كر عهللوية وعمرو بُش العهللص وعَّل فيب نر نر

لُّد  وصفد  اهلل يف كتهللبه  ،نع  :قهللل ؟واملرغري  ٹٹ ٹ ٹ ﴿ :فقاهلللكر

 . ( )([29: الفتح]﴾ڤڤ ڤ

حهللبة أيض اهلل عندر    يدفع نهلل ءهللن نُش  :هللنسةاملسألة اخل نهلل ءرى بني الصَّ

اهلل  أمحاه إسحهللق بُش إبراهي  بُش هاهللن  النَّيساهللبوأيُّ كام قهللل  ،األ هللديث يف فضهللولد 

ف هللديااث ءااهللنت يف عاايل  يف  :ساامعت فبااهلل ع ااداهلل يقااول وقااهللل لااه فيب) :تعااهللىل

 .إ  خارياب  ملسو هيلع هللا ىلص  نقول يف فصاحهللب أساول اهلل  ،عَّل نهلل ءهللنت :فقهللل ،فضهللولال

مر وسعد ونُش كفَّ عُش تل  الفتنة :وقهللل او عناد بعاض النَّاهللس  :ابُش عر فليس هر

فكيف الياوم والنَّاهللس عاَّل هايا احلاهللل  ،هيا عيلي مل يض   النَّهللس :ثر َّ قهللل ؟فمحد

يف   يعج نِّ فصالب  ،ونحوه  . (2)(والسَّ

هللدسةلة الاملسأ حهللبة أيض اهلل عندر    ُيمل عَّل تاويلِّ  :سَّ نهلل ءرى بني الصَّ

ياٍد املشاكهللينُّ  ،بعضد  والتَّاِّي نُش ال عض اآلخر كام قهللل فبويهلللاٍب فمحاد باُش محر
                                                 

نَّة    ( ) نَّة للخاالل : ، وانظر[177ا  177/ 2ا ( 744)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ ا  747)أقا  ]السُّ

 .  22، ننهللقب اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل  بُش اجلوزيِّ ص[177/ 2ا ( 747

، وفخرءاه عناه [71 / 2اا ( 131 )أقا  ]أواياة اباُش هاهللن  : نهللم فمحد بُش  ن لٍ نسهللول اإل   (2)

نَّة   [. 317/ 2ا ( 147)أق  ]اخلالل يف السُّ
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34 

ابعةاملسألة ال ل وصاف اهلل  :رَّ حهللبة أيض اهلل عندر    ير ادِّ نهلل ءرى بني الصَّ

نَّهلل عناد فيب ع اداهلل سانة ) :عقوب بُش الع َّهللس أمحه اهلل تعهللىلكام قهللل ي ،تعهللىل هل  كر

فلايس نارت َّ  عاَّل  :فقهللل له فباوءعفرٍ  ،س ٍع وع يُش فنهلل وفبوءعفر بُش إبراهي 

لِّد  وسى األشعريِّ  ؛فصحهللب أسول اهلل كر عهللوية وعمرو بُش العهللص وعَّل فيب نر نر

لُّد  وصفد  اهلل يف كتهللبه  ،نع  :قهللل ؟واملرغري  ٹٹ ٹ ٹ ﴿ :فقاهلللكر

 . ( )([29: الفتح]﴾ڤڤ ڤ

حهللبة أيض اهلل عندر    يدفع نهلل ءهللن نُش  :هللنسةاملسألة اخل نهلل ءرى بني الصَّ

اهلل  أمحاه إسحهللق بُش إبراهي  بُش هاهللن  النَّيساهللبوأيُّ كام قهللل  ،األ هللديث يف فضهللولد 

ف هللديااث ءااهللنت يف عاايل  يف  :ساامعت فبااهلل ع ااداهلل يقااول وقااهللل لااه فيب) :تعااهللىل

 .إ  خارياب  ملسو هيلع هللا ىلص  نقول يف فصاحهللب أساول اهلل  ،عَّل نهلل ءهللنت :فقهللل ،فضهللولال

مر وسعد ونُش كفَّ عُش تل  الفتنة :وقهللل او عناد بعاض النَّاهللس  :ابُش عر فليس هر

فكيف الياوم والنَّاهللس عاَّل هايا احلاهللل  ،هيا عيلي مل يض   النَّهللس :ثر َّ قهللل ؟فمحد

يف   يعج نِّ فصالب  ،ونحوه  . (2)(والسَّ

هللدسةلة الاملسأ حهللبة أيض اهلل عندر    ُيمل عَّل تاويلِّ  :سَّ نهلل ءرى بني الصَّ

ياٍد املشاكهللينُّ  ،بعضد  والتَّاِّي نُش ال عض اآلخر كام قهللل فبويهلللاٍب فمحاد باُش محر
                                                 

نَّة    ( ) نَّة للخاالل : ، وانظر[177ا  177/ 2ا ( 744)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ ا  747)أقا  ]السُّ

 .  22، ننهللقب اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل  بُش اجلوزيِّ ص[177/ 2ا ( 747

، وفخرءاه عناه [71 / 2اا ( 131 )أقا  ]أواياة اباُش هاهللن  : نهللم فمحد بُش  ن لٍ نسهللول اإل   (2)

نَّة   [. 317/ 2ا ( 147)أق  ]اخلالل يف السُّ
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 .والشدهللد  بدعة ؛والو ية بدعة ؛الاان  بدعة :سألت فبهلل ع داهلل) :أمحه اهلل تعهللىل

ف نُش ف دٍ  :قهللل والو ياة فن تتاوىلَّ بعضاهللب  ،نُش فصحهللب أسول اهلل الاان  فن تتاَّ

دهللد  فن تشدد عَّل ف ٍد فنَّه يف النَّهللأ ،وترتك بعضهللب   . ( )(والشَّ

هللبعةاملسألة ال احهللبة  :سَّ احليأ نُش األ هللديث التِّ فيدهلل ذكر نهلل ءرى بني الصَّ

 : وتفهللصيل ذل  فيام يأيت ،أيض اهلل عندر 

اهلل  كام قهللل  ن ل بُش إساحهللق أمحاه ،أل هللديثعدم النَّظر يف يشٍن نُش هيه ا ر 1

ع اداهلل  فأتيت فباهلل ،فأدت فن فكتب كتهللب صفِّني واجلمل عُش خلف بُش سهللملٍ ) :تعهللىل

وقاد  !؟وليس فيه  الل  و   رام   ؛ونهلل تصنع بياك :فقهللل ،فركلِّمه يف ذاك وفسأله

 ،وكت داهلل خلاف   ،فكت ت األسهللنيد وتركات الكاالم ،كت ت نع خلف  يث كت ه

ندأ واءتمعنهلل عنده ع ةٍ  ،و  ت عند غر وكت دهلل خلف   ؛فكت ت فسهللنيد  ديث شر

فأدت فن فعار   :قهللل ؟ومل كت ت األسهللنيد وتركت الكالم :قرلتر له .عَّل وءددهلل

ع ة  نندهلل  :فقهللل أليب ؛ف لغ فبهلل ع داهلل ،فأتيت خلف فكت تدهلل :قهللل  ن ل   .نهلل أوى شر

ي الكتهللب فهلل  سه عنه  . (3)((2)فيهو  تدعه ينظر  ؛خر

                                                 
نَّة    ( )  [. 171/ 2ا ( 773)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

نَّة للخالل   (2) ان: )يف  هللشية األصل نُش كتهللب السُّ جلرازن وذكر يعقوب باُش شاي ة يف ا: قهللل ابُش الفرَّ

أ سند عامَّ ل نُش نر أٍ : األوَّ ئل عُش  اديث النَّ اِِّّ يف عاامَّ تقتلرك الفئرة : )سمعت فمحد بُش  ن ٍل سر

يف هيا غري  اديٍث صاحيٍح : وقهللل. كام قهللل أسول اهلل؛ قتلته الفئة ال هللغية: ؟ فقهللل فمحد(الباغية

، وكره فن يتكلَّ  يف هيا؛ بأكثر نُش هيا  (. عُش النَّ ِِّّ

نَّة فخرءه اخل   (3) نَّة للخالل : ، وانظر[171/ 2ا ( 723)أق  ]الل يف السُّ  [. 417/ 3ا (   1)أق  ]السُّ
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اهلل  كام قهللل فبوبكٍر املاروذيُّ أمحاه ،زءر وهجر نُش يكتب هيه األ هللديث ر 2

ديئاة يف  :سمعت فبهلل ع داهلل يقاول) :تعهللىل إنَّ قوناهللب يكت اون هايه األ هللدياث الرَّ

فنهلل   فنكر فن يكاون صاهلل ب  :وقد  كوا عن  فنَّ  قرلَت  ،فصحهللب أسول اهلل

 :وقاهللل ،فغضاب وفنكاره إنكاهللأاب شاديداب  . ديث يكتب هيه األ هللديث يعرفدهلل

فكياف يف  ،لو كهللن هيا يف ففنهللن النَّاهللس ألنكرتاه ،نعهللذ اهلل فن    فرنكر هيا ،بهلليل  

دٍ  مَّ عرفتاه  فماُش :قرلتر أليب ع داهلل .فنهلل مل فكتب هيه األ هللديث :وقهللل ؟فصحهللب مر

ديئة وجيمعدهلل هل صهلل ب هيه يستهلل ،نع  :قهللل ؟َفهير َجر :يكتب هيه األ هللديث الرَّ

ء  ديئة الرَّ لاتر  :وقهللل فبوع داهلل .األ هللديث الرَّ محُش بُش صاهلللٍح فقر ءهللنين ع دالرَّ

ث ايه األ هللديث :له دِّ ث اهلل فالن   :فجعل يقول ؟حتر ث اهلل فاالن   ؛قد  دَّ  ،و دَّ

و ُيتجُّ  ؛وفنهلل فأفٌ به  . ( )(ومل فركلِّمه ؛فرفيته بعد فأعرضت عنه ،وهر

واية عمَّ  ر 3 ث ايه األ هللديثعدم الرِّ دِّ دنَّاهلل باُش  ،ُش ُير كام قهللل فبوع داهلل نر

هللنُِّّ أمحه اهلل تعهللىل  :فقاهللل .سألت فمحد عُش عر يداهلل بُش نروسى الع يسِّ ) :ُييى الشَّ

ويفي  لتر  .كر و :فقر و يهلل فبهلل ع اداهلل :قرلتر  .كام شهللن اهلل :قهللل ؟فكيف هر  :قاهللل ؟كيف هر

ث عنااه ُ   :قااهللل ؟مل :قرلااتر  .  يرعج نااِّ فن فر اادِّ ث بأ هللديااث فيدااهلل تاانقُّ اادِّ ُير

 . (2)(ألصحهللب أسول اهلل

                                                 
نَّة    ( )  [.  41/ 3ا ( 711)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

نَّة    (2) كِّ عُش اإلنهللم فمحد باُش [411/ 3ا ( 117)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ ، وهيا بخال  نهلل  ر

م عايلِّ باُش فيب يهلللاٍب أيض اهلل عناه  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل ن اوي الايي يعتقاد تقادُّ ُش توثيٌ الارَّ

 [. 272/ 1 ]بهلللتَّفضيل واخلالفة، كام  كهلله اخلطيب ال غداديُّ عنه يف تهللأخيه 
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36 

اهلل  كام قهللل فبوبكٍر املاروذيُّ أمحاه ،زءر وهجر نُش يكتب هيه األ هللديث ر 2

ديئاة يف  :سمعت فبهلل ع داهلل يقاول) :تعهللىل إنَّ قوناهللب يكت اون هايه األ هللدياث الرَّ

فنهلل   فنكر فن يكاون صاهلل ب  :وقد  كوا عن  فنَّ  قرلَت  ،فصحهللب أسول اهلل

 :وقاهللل ،فغضاب وفنكاره إنكاهللأاب شاديداب  . ديث يكتب هيه األ هللديث يعرفدهلل

فكياف يف  ،لو كهللن هيا يف ففنهللن النَّاهللس ألنكرتاه ،نعهللذ اهلل فن    فرنكر هيا ،بهلليل  

دٍ  مَّ عرفتاه  فماُش :قرلتر أليب ع داهلل .فنهلل مل فكتب هيه األ هللديث :وقهللل ؟فصحهللب مر

ديئة وجيمعدهلل هل صهلل ب هيه يستهلل ،نع  :قهللل ؟َفهير َجر :يكتب هيه األ هللديث الرَّ

ء  ديئة الرَّ لاتر  :وقهللل فبوع داهلل .األ هللديث الرَّ محُش بُش صاهلللٍح فقر ءهللنين ع دالرَّ

ث ايه األ هللديث :له دِّ ث اهلل فالن   :فجعل يقول ؟حتر ث اهلل فاالن   ؛قد  دَّ  ،و دَّ

و ُيتجُّ  ؛وفنهلل فأفٌ به  . ( )(ومل فركلِّمه ؛فرفيته بعد فأعرضت عنه ،وهر

واية عمَّ  ر 3 ث ايه األ هللديثعدم الرِّ دِّ دنَّاهلل باُش  ،ُش ُير كام قهللل فبوع داهلل نر

هللنُِّّ أمحه اهلل تعهللىل  :فقاهللل .سألت فمحد عُش عر يداهلل بُش نروسى الع يسِّ ) :ُييى الشَّ

ويفي  لتر  .كر و :فقر و يهلل فبهلل ع اداهلل :قرلتر  .كام شهللن اهلل :قهللل ؟فكيف هر  :قاهللل ؟كيف هر

ث عنااه ُ   :قااهللل ؟مل :قرلااتر  .  يرعج نااِّ فن فر اادِّ ث بأ هللديااث فيدااهلل تاانقُّ اادِّ ُير

 . (2)(ألصحهللب أسول اهلل

                                                 
نَّة    ( )  [.  41/ 3ا ( 711)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

نَّة    (2) كِّ عُش اإلنهللم فمحد باُش [411/ 3ا ( 117)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ ، وهيا بخال  نهلل  ر

م عايلِّ باُش فيب يهلللاٍب أيض اهلل عناه  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل ن اوي الايي يعتقاد تقادُّ ُش توثيٌ الارَّ

 [. 272/ 1 ]بهلللتَّفضيل واخلالفة، كام  كهلله اخلطيب ال غداديُّ عنه يف تهللأخيه 
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ث ايه األ هللديث ر 4 دِّ كام قهللل فبواحلهللأث فمحاد باُش  ،حتيير النَّهللس ممَُّش ُير

هللوغ أمحه اهلل تعهللىل د الصَّ مَّ قَّة ( )ءهللننهلل عدد  ونعد ) :مر دناهلل  ،ذكروا فسَّ  نُش الرِّ فوءَّ

ُش زع  فنَّه نر هللح  له فن يتكلَّ  يف نسهللوئ فصاحهللب نهلل تقول فيم :اهلل إىل فيب ع داهلل

اوٍن أدين   :فقهللل فبوع اداهلل ؟أسول اهلل اهللن ون هاؤ ن القاوم ،هايا كاالم سر   ؛جير

هلللسون  . (2)(وير نيَّ فنره  للنَّهللس ،و  جير

ب عَّل هيه األ هللديث ر 5 اد باُش احلكا  أمحاه اهلل تعاهللىل ،ال َّ مَّ  :فعُش مر

ءل يروي احلديث فيه عاَّل عُش فيب ع داهلل وسأله عُش) فصاحهللب أساول اهلل  الرَّ

ءل  ديثهللب فياه عاَّل  :قهللل ؟فأويه كام سمعته :يقول ،يشن   نهلل يعج نِّ فن يروي الرَّ

وإينِّ ألرضب عاَّل غاري  اديٍث ممَّاهلل فياه عاَّل  :قاهللل .فصحهللب أساول اهلل يشن  

 . (3)(فصحهللب أسول اهلل يشن  

ترب هيه األ هللديث ر 6 فبوبكٍر املاروذيُّ أمحاه اهلل كام قهللل  ، رق وخرق كر

يعناِّ فياه اا  اساتعرت ناُش صاهلل ِب  اديٍث كتهللباهللب  :قرلتر أليب ع اداهلل) :تعهللىل

ديئة لقد استعهللأ سالم باُش  ،نع  :قهللل ؟ترى فن فر رقه فو فخرقه ،ا  األ هللديث الرَّ

طيٍع نُش فيب عوانة كتهللبهللب فيه هيه األ هللديث  :قرلاتر  .فأ رق ساالم  الكتاهللب :فيب نر

 . (1)(نع  :قهللل ؟فأ رقه

                                                 
 . هكيا يف النُّسخة املط وعة   ( )

نَّة    (2)  [. 2 4ا    4/ 3ا ( 124)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

نَّة فخرءه اخلالل يف   (3)  [. 412ا   41/ 3ا ( 111)أق  ] السُّ

نَّة    (1)  [. 1 4/ 3ا (  12)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ
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38 

ة عُش اإلنهللم فمحاد باُش  ن اٍل أمحاه اهلل تعاهللىل يف  فديه بعض املسهللول املرويَّ

حهللبة أيض اهلل عند   . ( )الكفِّ عامَّ ءرى بني الصَّ

*  *  * 

بي  :املطلب التَّاسع*  حابة بالثَّلب والسَّ  :التَّطاول عىل الصَّ

ة عناهكام يف ا  ذهب اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل إىل  ا املسهللول املرويَّ

ابِّ  حهللبة أيض اهلل عندر  بهلللثَّلب والسَّ رنة التَّطهللول عَّل الصَّ فقاد فخارج عاُش  ، ر

بري عاُش عهللوشاة أيض اهلل عنداهلل قهلللات رو  بُش الازُّ فرناروا فن  ؛ياهلل اباُش فختاِّ) :عر

دٍ  مَّ  . (2)(فس ُّوهر  :يستغفروا ألصحهللب مر

مر بُش اخلطَّهللب أيض اهلل ام قهلللوعُش ع داهلل بُش عر   تس ُّوا فصحهللب ) : عندر

دٍ  مَّ قهللم ف ده  سهللعة ،مر مره :فلمر  . (3)(خري  نُش عمل ف دك  عر

كا  ناُش  يفويرمكُش بيهللن نيهب اإلنهللم فمحد باُش  ن اٍل أمحاه اهلل تعاهللىل   ر

حهللبة أيض اهلل عندر  يف املسهللول اآلتية  : تطهللول عَّل الصَّ

                                                 
نَّة للخالل : انظر   ( ) ننهللقب اإلناهللم فمحاد باُش  ن اٍل [ 113ا  112/ 3ا ( 771ا  777)أق  ]السُّ

 .  22 بُش اجلوزيِّ ص

احهللب   (2) ، [77ا  77/  اا ( 1 )احلاديث أقا  ]ة فخرءه اإلنهللم فمحاد باُش  ن اٍل يف فضاهللول الصَّ

سل   يف صحيحه   . [7 23/ 1ا ( 3122)احلديث أق  / كتهللب التَّفسري]وفخرءه نر

حهللبة    (3) ، وفخرءه ابُش [77/  ا ( 4 )احلديث أق  ]فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف فضهللول الصَّ

ننه  نة]نهللءه يف سر اا ( 72 )حلاديث أقا  ا ا ملسو هيلع هللا ىلصباهللب يف فضاهللول فصاحهللب أساول اهلل / املرقدِّ

 . [11ص
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كا  ناُش تطاهللول عاَّل أءاٍل ناُش  :املسألة األروىل  ،ملسو هيلع هللا ىلصفصاحهللب النَّ اِِّّ  ر

 : وتفهللصيل ذل  فيام يأيت

دُّ  املرتطهللولفنَّ  ر 1 أ و  ُير باُش  كام قهللل ع اداهلل ،وفنَّه   خيرج نُش اإلسالم ،يرعزَّ

ُش شت  أءالب نُش فصحهللب النَّ اِِّّ ) :فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل  ؟ملسو هيلع هللا ىلصسألت عمَّ

لتر  .فأى فن ير ب :فقهللل فيب  :إ  فنَّه قهللل ،ف عَّل احلدِّ فل  نق :فقهللل ؟له  دي  :فقر

 . ( )(نهلل فأاه إ  عَّل اإلسالم :وقهللل .ير ب

 :فيمُش سبَّ صاحهللبيًّهلل) فهللملنصوص عُش اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل

لطهللن تأدي ه قيِّده بطلب واأٍث  ،جيب عَّل السُّ نع فنَّ فكثره  فو كثارياب ناند   ،ومل ير

 . (2)(له واأث  

بام فخرءاه عاُش فيب  د بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل عَّل ذل اإلنهللم فمح واستدلَّ 

ي  ريض اهلل عنره) :برز  األسلمِِّّ أيض اهلل عنه قهللل دي  ،أغلظ رجل  أليب بكر  الصي

مرا هري ألحرد  بعرد  :وقرال ،فرانتهره :قال ؟أل أرضب ُعنقه :فقال أبوبرزة :قال

 . (3)(ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

                                                 
، وفخرءاه [213 / 3اا ( 717 )أقا  ]أواياة ابناه ع اداهلل : نسهللول اإلنهللم فمحد باُش  ن الٍ    ( )

نَّة واجلامعة   [.  31 / 7ا ( 2317)أق  ]الاللكهللوُِّّ يف وح فرصول اعتقهللد فهل السُّ

رو   بُش نفلح ال   (2)  . 223/ 1 لح  د  وح املرقنع  بُش نفاملر : ، وانظر14 / 1 فر

اننه [1/  اا ( 41)احلديث أق  ]نرسند اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل    (3) حتاري   كتاهللب]، وفخرءاه النساهللوُِّّ يف سر

م ، [721ا  721اا ص( 1177ا   117)ا احلديث أق   ملسو هيلع هللا ىلصبهللب احلرك  فيمُش سبَّ النَّ َِّّ / الدَّ

 [. 213 ا  212 / 3ا ( 714 )أق  ]أواية ابنه ع داهلل : نسهللول اإلنهللم فمحد بُش  ن لٍ : وانظر
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40 

كام قهللل فبوبكٍر املروذيُّ أمحه اهلل  ،إلسالمليس له سد   يف ا املرتطهللولفنَّ  ر 2

مر وعهللوشة) :تعهللىل ناهلل أآه عاَّل  :قاهللل .سألت فبهلل ع داهلل عُش نُش يشت  فبهلل بكٍر وعر

اليي يشت  فصحهللب النَّ ِِّّ  :قهللل نهللل  :وسمعت فبهلل ع داهلل يقول :قهللل .اإلسالم

 . ( )(يف اإلسالم ا نصيب   :فو قهلللا  ليس هل  سد   

يُش هللولاملرتطفنَّ  ر 3 كاام قاهللل ع اداملل  باُش ع داحلمياد  ،قد نرق عُش الادِّ

خياهلل  عاَّل ناُش شات   :اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل أمحدام اهلل تعاهللىلامليموينُّ وقد سمع 

فر يُش) :ثر َّ قهللل ،الكر  . (2)(نُش شت  فصحهللب النَّ ِِّّ   نأنُش فن يكون قد نرق عُش الدِّ

ٌ   املرتطهللولفنَّ  ر 4 ياٍد املشاكهللينُّ أمحاه اهلل  فعُش فيب يهلللٍب فمحد ،زندي باُش محر

ثامن :فنَّه قهللل أليب ع داهلل) :تعهللىل ءل يشت  عر  .فأخاوين فنَّ أءالب تكلَّا  فياه ؛الرَّ

 . (3)(هيه زندقة   :فقهللل

عهللنلاة ناُش شات  أءاالب ناُش فصاحهللب النَّ اِِّّ  :املسألة الثَّهللنية  ،ملسو هيلع هللا ىلصكيفيَّة نر

 : وتفهللصيل ذل  فيام يأيت

هللن ة ُملسه ر 1 هللوغ أمحه اهلل تعهللىل كام ،ُمر د الصَّ مَّ  :قهللل فبواحلهللأث فمحد بُش مر

قعة إىل فيب ع داهلل) دنهلل أر عهللوياة  :نهلل تقول أمح  اهلل فيمُش قاهللل :وءَّ   فقاول إنَّ نر

ايف غصا هللب  ،و  فقول إنَّه خهللل املراؤننني ؛كهللتب الو ِّ قاهللل  ؟فإنَّاه فخايههلل بهلللسَّ

                                                 
نَّة    ( )  [. 113/ 3ا ( 771)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

نَّة    (2)  [. 113/ 3ا ( 711)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

نَّة    (3)  [. 113/ 3ا (  71)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ
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وٍن أدين   :فبوع داهلل اهللن ون ها ،هيا قول سر هلللساون ؛ؤ ن القاومجير ونر انيِّ  ،و  جير

 . ( )(فنره  للنَّهللس

ؤاكلته ر 2 ناتر فو ) :كام قهللل فباوبكر باُش ساندي أمحاه اهلل تعاهللىل ،عدم نر كر

يل خهللل  ذركر فنَّه ينتقُ  ؛يهلل فبهلل ع داهلل :  تر فو سمعتر فبهلل ع داهلل وسأله أءل  

بَّام فكلت نعه ؛نعهللوية  . (2)(  تأكل نعه :فقهللل فبوع د اهلل نر هللدأاب  ،وأر

الم عليه ر 3 ائل  ،عدم أدِّ السَّ كام قهللل إسامعيل بُش إسحهللق الثَّقفاُِّّ وقاد سر

 :ملسو هيلع هللا ىلصيشت  فصحهللب النَّ ِِّّ  عُش أءٍل له ءهللأ   اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل أمحدام اهلل تعهللىل

 . (3)(وإذا سلَّ  عليه   يردُّ عليه ، ) :قهللل ؟يرسلِّ  عليه

ر له ر 4 نت آيت فبهلل ع داهلل فيرق ال عايلَّ ) :فبواحلسُش العقييلُّ كام قهللل  ،التنكُّ كر

لتر يف نفيس ،فأتيته يونهللب فأنكرت لقهللنه ،ويلقهللين لقهللن مجيالب  س عت  ؛قد درهيت :فقر

لتر  ،عنده فقاهللل  !فقد فنكارت لقاهللنك الياوم ؟بلغ  عنِِّّ يشن   ؛يهلل فبهلل ع داهلل :فقر

وكاهللن ناُش فهال اا   ذاكفخااين :وفونأ إىل شهللب نهلل ية حتت دأءة املسجد فقهللل

احهللبة ا فو ذكرتا  فنَّ  س  ت ا اليامنة ناهلل سا  ت  ؛  واهلل :فقلات .بعاض الصَّ

ونٍ  حهللبة ق ُّ و  ذكرت ف داب نند  بسر ولكُش سمعت هيا ذكر عليًّهلل  ،ف داب نُش الصَّ

                                                 
نَّة    ( ) ا  133/ 2اا ( 741ا  747)أق  : ]، وانظر[131/ 2ا ( 741)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

131 .] 

نَّة    (2)  [. 111/ 2ا ( 713)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

نَّة    (3)  [. 111/ 3ا ( 711)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ
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ى بيندام عهللوية فسوَّ قد بنيَّ اهلل عزَّ وءلَّ هيا يف  :فقهللل .فرددت عليه :فرأاه قهللل ،ونر

 . ( )(و  تعد تكلَّ  يف هيا ،قد ق لت نن  :ثر َّ قهللل ،هللبهكت

واية عنه ر 5 ياٍد املشاكهللينُّ أمحاه اهلل كام  ،عدم الرِّ قهللل فبويهلللٍب فمحد باُش محر

ءال إذا قاهللل :سألت فبهلل ع داهلل) :تعهللىل نعهللوياة ناهللت عاَّل غاري  :يركتب عاُش الرَّ

ر أءل   :ثر َّ قهللل ،  :قهللل ؟فو كهللفر ؛اإلسالم  . (2)(نُش فصحهللب أسول اهلل   يركفَّ

لطهللن ر 6 إنَّ فبهلل ) :كام قهللل يروسف بُش نروسى أمحه اهلل تعهللىل ،تصيريه إىل السُّ

ئل عُش أءٍل شت  نعهللوية لطهللن ؛ع داهلل سر ه إىل السُّ ى  :قهللل ؟يرصريِّ فخلاٌ فن يتعادَّ

 . (3)(عليه

هللنه عَّل اإلسالم ر 0 أمحاه اهلل  كام قهللل ع داملل  بُش ع داحلميد امليموينُّ  ،اِّتِّ

فباهلل  ياهلل :وقاهللل يل ،فساأل اهلل العهللفياة ؟نهلل هل  ولنهلل :سمعت فمحد بُش  ن ٍل يقول) :تعهللىل

ون ملسو هيلع هللا ىلصإذا أفيت ف داب ييكر فصحهللب أسول اهلل  ؛احلسُش مه عَّل اإلسالم :بسر  . (1)(فهللِّتَّ

دود ءنهللزته ر 8 فعُش ع داملل  بُش ع داحلميد امليماوينُّ فنَّاه سامع  ،عدم شر

 فناهلل ) :ملسو هيلع هللا ىلصشت  فصاحهللب النَّ اِِّّ قهللل فيمُش ي  ن ٍل أمحدام اهلل تعهللىل اإلنهللم فمحد بُش

ي ُش :قد ترك النَّ اُِّّ عاَّل فقالِّ ناُش ذا ،يشدده نُش شهللن ،  فشدده لاول ؛الادَّ  ؛والغر

                                                 
نَّة    ( )  [. 311ا  311/ 2ا ( 173)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

نَّة    (2)  [. 111ا  117/ 2ا (  71)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

نَّة    (3)  [. 111/ 2ا ( 712)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

نَّة واجلامعاة    (1) ، [327 / 7اا ( 2341)أقا  ]فخرءه الاللكهللوُِّّ يف وح فرصول اعتقهللد فهل السُّ

 . 7 2ننهللقب اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل  بُش اجلوزيِّ ص: وانظر
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ى بيندام عهللوية فسوَّ قد بنيَّ اهلل عزَّ وءلَّ هيا يف  :فقهللل .فرددت عليه :فرأاه قهللل ،ونر

 . ( )(و  تعد تكلَّ  يف هيا ،قد ق لت نن  :ثر َّ قهللل ،هللبهكت

واية عنه ر 5 ياٍد املشاكهللينُّ أمحاه اهلل كام  ،عدم الرِّ قهللل فبويهلللٍب فمحد باُش محر

ءال إذا قاهللل :سألت فبهلل ع داهلل) :تعهللىل نعهللوياة ناهللت عاَّل غاري  :يركتب عاُش الرَّ

ر أءل   :ثر َّ قهللل ،  :قهللل ؟فو كهللفر ؛اإلسالم  . (2)(نُش فصحهللب أسول اهلل   يركفَّ

لطهللن ر 6 إنَّ فبهلل ) :كام قهللل يروسف بُش نروسى أمحه اهلل تعهللىل ،تصيريه إىل السُّ

ئل عُش أءٍل شت  نعهللوية لطهللن ؛ع داهلل سر ه إىل السُّ ى  :قهللل ؟يرصريِّ فخلاٌ فن يتعادَّ

 . (3)(عليه

هللنه عَّل اإلسالم ر 0 أمحاه اهلل  كام قهللل ع داملل  بُش ع داحلميد امليموينُّ  ،اِّتِّ

فباهلل  ياهلل :وقاهللل يل ،فساأل اهلل العهللفياة ؟نهلل هل  ولنهلل :سمعت فمحد بُش  ن ٍل يقول) :تعهللىل

ون ملسو هيلع هللا ىلصإذا أفيت ف داب ييكر فصحهللب أسول اهلل  ؛احلسُش مه عَّل اإلسالم :بسر  . (1)(فهللِّتَّ

دود ءنهللزته ر 8 فعُش ع داملل  بُش ع داحلميد امليماوينُّ فنَّاه سامع  ،عدم شر

 فناهلل ) :ملسو هيلع هللا ىلصشت  فصاحهللب النَّ اِِّّ قهللل فيمُش ي  ن ٍل أمحدام اهلل تعهللىل اإلنهللم فمحد بُش

ي ُش :قد ترك النَّ اُِّّ عاَّل فقالِّ ناُش ذا ،يشدده نُش شهللن ،  فشدده لاول ؛الادَّ  ؛والغر

                                                 
نَّة    ( )  [. 311ا  311/ 2ا ( 173)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

نَّة    (2)  [. 111ا  117/ 2ا (  71)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

نَّة    (3)  [. 111/ 2ا ( 712)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

نَّة واجلامعاة    (1) ، [327 / 7اا ( 2341)أقا  ]فخرءه الاللكهللوُِّّ يف وح فرصول اعتقهللد فهل السُّ

 . 7 2ننهللقب اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل  بُش اجلوزيِّ ص: وانظر
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 :يقولاون :قاهللل أءال  أليب ع اداهلل) :وقاهللل .(والقتيل مل يرصلِّ عليه ومل ياأنره 

ي اهللب  ؟نُش يشدده ،فأفيت إن نهللت يف قريٍة ليس فيدهلل إ  نصهللأى قاهللل فبوع اداهلل ُمر

 . ( )(يشدده نُش شهللن ،فنهلل   فشدده :له

قاهللل  ،ملسو هيلع هللا ىلصنُش فركره عاَّل شات  أءاٍل ناُش فصاحهللب النَّ اِِّّ  :املسألة الثَّهلللثة

ال ا  يأخايون  :قرلتر ) :أمحه اهلل تعهللىل إسحهللق بُش إبراهي  بُش ههللن  النَّيسهللبوأيُّ 

ثامن :أءالب فيقولون ف نُش عيل  وعر إذا  :قهللل ؟فكيف ترى فن يفعل ،وإ  قتلنهللك ؛تاَّ

ب ب ورضر يِّ  . (2)(واهلل يعل  ننه خالفه ،فليِّص إىل نهلل فأادوا :عر

ة عُش اإلنهللم فمحاد باُش  ن اٍل أمحاه اهلل تعاهللىل يف  فديه بعض املسهللول املرويَّ

بِّ  حهللبة أيض اهلل عندر  بهلللثَّلب والسَّ رنة التَّطهللول عَّل الصَّ  . (3) ر

*  *  * 

 
                                                 

نَّة    ( )  [. 111/ 3ا ( 713)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

، وفخرءاه عناه [74 / 2اا ( 147 )أقا  ]أواياة اباُش هاهللن  : نسهللول اإلنهللم فمحد بُش  ن لٍ    (2)

نَّة   [. 171/ 2ا ( 772)أق  ]اخلالل يف السُّ

انَّة واجلامعاة    (3) ا  332 / 7اا ( 2372)أقا  ]فخرج الاللكهللوُِّّ يف وح فرصول اعتقهللد فهل السُّ

هللوغ أمحه اهلل تعهلل[ 333  لة يف استئنهللس اإلنهللم فمحد باُش  ن اٍل أمحاه: ىلعُش ءعفر الصَّ ة نرطوَّ اهلل  قصَّ

ُش دهلل عليه ف د ءريانه؛ تتضمَّ ؤيهلل ننهللٍم قصَّ حهللبة أيض اهلل عند  تعهللىل برر رنة شت  الصَّ : ، وانظار ر

نَّة للخالل  ، ننهللقب اإلنهللم فمحد باُش [111ا  113/ 3ا ( 717ا  714؛ 713ا  712)أق  ]السُّ

 . 222ا   22ص  ن ٍل  بُش اجلوزيِّ 
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44 

 بحث الثَّاينامل

حابة وأهل البْيت اَّا يتعلَّ  بالتَّفضيل واخلالفة  املسائل املرويَّة ِف الصَّ

ة عناها  ذهب اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل إىل  ا كام يف املسهللول املرويَّ

حهللبة أيض اهلل عندر  تقرير التَّفضيل بني ة يف اخلالفة ؛الصَّ  . واألولويَّ

فمحاد باُش  ن اٍل أمحاه اهلل تعاهللىل يف هايا امل حاث يف  وبيهللن نيهب اإلنهللم

 : املطهلللب اآلتية

ل*   :الفرق بني التَّفضيل واخلالفة :املطلب األوَّ

 ؛نسألة التَّفضايل :ذهب اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل إىل الفرق بني

مار ،ونسألة اخلالفة باُش  فيهب يف نسألة التَّفضيل إىل د لة  ديث ع داهلل بُش عر

سانده وذهاب يف نساألة اخلالفاة إىل  ،اخلطَّهللب أيض اهلل عندام اليي فخرءه يف نر

سنده ملسو هيلع هللا ىلصد لة  ديث سفينة نوىل أسول اهلل   . اليي فخرءه يف نر

ل هلل احلديث األوَّ مر بُش اخلطَّهللب أيض اهلل عندام قهللل :فأنَّ  :فعُش ع داهلل بُش عر

ُثمَّ  ،أبوبكر  وُعمر وُعث   :ر  رو حييف وأصحابه ُمتواف ملسو هيلع هللا ىلصورسول اهلل ر  ُكنَّا نعدُّ )

 . ( )(نسكت

                                                 
سند اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل    ( ) ، وفخرءه ال رخهللأيُّ يف صحيحه [1 / 2ا ( 1727)احلديث أق  ]نر

اريشِّ أيض اهلل عناه/ ملسو هيلع هللا ىلصكتهللب فضهللول فصحهللب النَّ ِِّّ ] ثامن بُش عفَّهللن فيب عمارٍو القر ا  بهللب ننهللقب عر

ل نعدل برأيب بكرر  أحرداا، ُثرمَّ  :ملسو هيلع هللا ىلصُكنَّا ِف زمن النَّبيي : )بلفظ[ 1 / 4ا ( 3717)احلديث أق  

 (. ل ُنفاضل بينهم: ملسو هيلع هللا ىلصُعمر، ُثمَّ ُعث  ، ُثمَّ نرتك أصحاب النَّبيي 
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سانده وذهاب يف نساألة اخلالفاة إىل  ،اخلطَّهللب أيض اهلل عندام اليي فخرءه يف نر

سنده ملسو هيلع هللا ىلصد لة  ديث سفينة نوىل أسول اهلل   . اليي فخرءه يف نر

ل هلل احلديث األوَّ مر بُش اخلطَّهللب أيض اهلل عندام قهللل :فأنَّ  :فعُش ع داهلل بُش عر

ُثمَّ  ،أبوبكر  وُعمر وُعث   :ر  رو حييف وأصحابه ُمتواف ملسو هيلع هللا ىلصورسول اهلل ر  ُكنَّا نعدُّ )

 . ( )(نسكت

                                                 
سند اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل    ( ) ، وفخرءه ال رخهللأيُّ يف صحيحه [1 / 2ا ( 1727)احلديث أق  ]نر

اريشِّ أيض اهلل عناه/ ملسو هيلع هللا ىلصكتهللب فضهللول فصحهللب النَّ ِِّّ ] ثامن بُش عفَّهللن فيب عمارٍو القر ا  بهللب ننهللقب عر

ل نعدل برأيب بكرر  أحرداا، ُثرمَّ  :ملسو هيلع هللا ىلصُكنَّا ِف زمن النَّبيي : )بلفظ[ 1 / 4ا ( 3717)احلديث أق  

 (. ل ُنفاضل بينهم: ملسو هيلع هللا ىلصُعمر، ُثمَّ ُعث  ، ُثمَّ نرتك أصحاب النَّبيي 
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هلل احلديث الثَّهللين  ملسو هيلع هللا ىلص سرمعت رسرول اهلل) :فعُش سفينة أيض اهلل عنه قاهللل :وفنَّ

خالفة  :أمسك :قال سفينة .ُثمَّ يكو  بعد ذلك املُلك ،اخلالفة ثالثو  عاماا  :يقول

وخالفرة  ،نيوخالفة ُعمر ريض اهلل عنره عَّشر سرن ،أبى بكر  ريض اهلل عنه سنتني

اهلل  ريض ،وخالفة علٍّ ريض اهلل عنه ستَّ سرنني ،ُعث   ريض اهلل عنه اثني عَّش سنة

 . ( )(عنهم

إىل فيِّ يشٍن تيهب يف  :قرلتر ) :قهللل صهلللح بُش فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل

مر :قهللل ؟التَّفضيل  :قاهللل ؟وتايهب إىل  اديث سافينة :قرلتر  .إىل  ديث ابُش عر

فملا   ،(اخلالفرة ثالثرو  سرنة) : اديث سافينة ،اخلاي ُش مجيعاهللب نستعمل  ،نع 

مر ع اب  ،فبوبكٍر سنتني  وشيئهللب  ثامن اثنتِّ  ع  ،وعر أضاوان اهلل  ،وعايلي ساتًّهلل ،وعر

ربِّع به :فإن قهللل قهللول   :قرلتر  .عليد  إنَّام نتَّ ع  :قهللل .ين غِّ ملُش يرث ت خالفة عيل  فن ير

هلل قولنهلل نحُش ،نهلل ءهللن ى نفسه ، عندنهلل خليفة  عيلي  :وفنَّ ه  ،فنري املرؤننني :فقد سمَّ وسامَّ
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سند اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل    ( ) ، وكهللن اإلنهللم فمحد بُش  ن اٍل [221/ 4ا ( 171 2)احلديث أق  ]نر

كاام فخارج يف نسألة اخلالفاة، أمحه اهلل تعهللىل يرعظِّ   ديث سفينة أيض اهلل عنه هيا، ألنَّه فصل  

نَّة  : عُش فيب بكر بُش صدقة أمحاه اهلل تعاهللىل قاهللل[ 123ا  122/ 2ا ( 734)أق  ]اخلالل يف السُّ

ائل : سمعت غري وا ٍد نُش فصحهللبنهلل وفبهلل القهللس  بُش اجل يلِّ غري نرَّ ) فسَّ    وا فبهلل ع اداهلل سر

حه، فقهللل أءل   فهسعيد بُش مجداهللن، : عُش  ديث سفينة؟ فصحَّ  : فقاهللل فبوع اداهلل. كأنَّاه يرضاعِّ

ي بيده ، 727)أق  ]: وانظر. (فخرءه، هيا يرريد الطَّعُش يف  ديث سفينة: فرأاه قهللل. يهلل صهلللح؛ خر

 [. 123،  12ا  121، 1 1/ 2ا ( 731، 721ا  721
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46 

قاد جتاد اخلاهللأءَِّّ خيارج  :فإن قاهللل قهللوال   :قرلتر  .ويقطع ويرء  ؛وُيجُّ بهلللنَّهللس

ى بأنري املرؤننني يه النَّهللس ،فيرسمَّ وٍن خ يٍث  :قهللل .بأنري املرؤننني ويرسمِّ  ،هيا قول سر

هايا  ؟إىل سهللور النَّاهللس ملسو هيلع هللا ىلصويرقهللس فصحهللب النَّ ِِّّ  ،يرقهللس عيلي إىل أءٍل خهللأءِّ  

 . ( )(إذن بئس القول هيا !إنَّام كهللن عيلي خهللأءيًّهلل :فنقول ،قول  أدين  

 الفارق بانيويرمكُش بيهللن نيهب اإلنهللم فمحد بُش  ن اٍل أمحاه اهلل تعاهللىل يف 

 : التَّفضيل واخلالفة يف املسهللول اآلتية

قتىضا احلاديثني   :املسألة األروىل  :فهللملايهب يف نساألة التَّفضايل ،العمل بمر

مار باُش  ثامن أيض اهلل عندر  لد لة  ديث ع داهلل بُش عر مر وعر تفضيل فيب بكٍر وعر

ما :واملايهب يف نساألة اخلالفاة ،اخلطَّهللب أيض اهلل عاندام ر تقادي  فيب بكاٍر وعر

ثامن وعيل  أيض اهلل عندر  لد لة  ديث سفينة نوىل أسول اهلل   . (2)ملسو هيلع هللا ىلصوعر

حهللبة أيض اهلل عند  يف التَّفضيلال :املسألة الثَّهللنية كام قهللل  ن ل  ،تَّأِّسِّ بهلللصَّ

                                                 
ا  121/  ( 3 1ا  1 1)أقا  ]أواية ابناه فيب الفضال صاهلللح : نسهللول اإلنهللم فمحد بُش  ن لٍ    ( )

نَّة لع داهلل بُش فمحاد : ، وانظر[127 ؛ 471ا  473/ 2اا (  11 ؛ 311 ا  311 )أقا  ]السُّ

نَّة للخالل ، [411  . [121ا  123/ 2ا ( 731)أق  ]السُّ

ا  1 3 / 3اا ( 133 ا   13 )أقا  ]أواية ابنه ع داهلل : نسهللول اإلنهللم فمحد بُش  ن لٍ : انظر   (2)

أواية إسحهللق بُش ننصوأ املاروزيِّ : إسحهللق بُش أاهويهنسهللول اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل و، [321 

باُش  أواياة  ارب: نسهللول اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل وإسحهللق بُش أاهويه، [1711/ 1ا ( 3 31)أق  ]

نَّة للخالل 131إسامعيل الكرنهللينِّ ص ا    1 ، 37/ 2اا ( 731، 1 7، 1 7، 417)أق  ]، السُّ

ا  174 / 7ا (  277)أق  ]نَّة واجلامعة للاللكهللوِِّّ ، وح فرصول اعتقهللد فهل السُّ [ 12، 4 1، 2 1

 . 221؛ 4 2ا  1 2، ننهللقب اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل  بُش اجلوزيِّ ص[177 
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ائل عاُش التَّفضايلاا  سمعت فبهلل ع داهلل) :بُش إسحهللق أمحه اهلل تعهللىلا  :قاهللل ا وسر

مر قهللل نَّهلل نرفهللضل عَّل عدد النَّ ِِّّ فنقاول) :اذهب إىل  ديث ابُش عر مار  فباوبكرٍ  :كر وعر

ثامن ى األثر وا تِّ هلل  :قهللل فبوع داهلل .(وعر فهلل تِّ اهلل  لرساول اهلل وناُش  ،و  نتعدَّ

فإذا أيض فصحهللبه بيل  كهللنوا هر  يرفهللضلون بعضد  عَّل بعٍض  ،بعده ألصحهللبه

 . ( )(يه سلفنهلل ونقتدي ا فعلينهلل ا تِّ هلل  ملهلل نىض عل :و  يعيب بعضد  عَّل بعضٍ 

نُش ذهب يف نسألة التَّفضايل إىل تفضايل  عَّلعدم التَّعنيف  :املسألة الثَّهلللثة

ثامن ثر َّ أبَّع بعيل  أيض اهلل عندر  مر وعر اليامن باُش  ،فيب بكٍر وعر كام قهللل فباوداود سر

جستهللينُّ أمحه اهلل تعهللىل مار فباوبكٍر وعر  :سمعت فمحد قهللل له أءل  ) :األشعث السِّ

ثامن وعيلي  اثامن :فقهللل فمحد ؟يعنِّ يف التَّقدنة يف التَّفضيل ؛وعر مار وعر  ،فبوبكٍر وعر

ثامن وعايلي أيض اهلل  ،يعنِّ يرعدُّ عيلي يف اخلرلفهللن .وعيلي يف اخلرلفهللن مر وعر فبوبكٍر وعر

ثنهلل فبوداود قهللل .عندر  د بُش ُييى بُش فهللأٍس قهللل :قهللل  دَّ مَّ ثنهلل مر سألت فمحاد  : دَّ

ثامن :بُش  ن ٍل فقهلللا مر وعر يف  :يعناِّ ،مل فرعنِّفاه ؛وعيلي  :ولو قهللل قهللول   ،فبوبكٍر وعر

 . (2)(التَّفضيل

                                                 
نَّة    ( ) ، والاللكاهللوُِّّ يف وح فرصاول اعتقاهللد فهال [112/ 2ا ( 417)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

نَّة واجلامعة  أواياة اباُش : نسهللول اإلنهللم فمحد بُش  ن لٍ  :، وانظر[343 / 7ا ( 2724)أق  ]السُّ

انَّة للخاالل [71 / 2ا ( 134 )أق  ]ههللن   ، 317/ 2اا ( 411ا  411، 474)أقا  ]، السُّ

 [. 117ا  114

نَّة لع داهلل بُش فمحاد : ، وانظر277نسهللول اإلنهللم فمحد أليب داود ص   (2) ا  (317 ا  317 )أقا  ]السُّ

2 /473] . 
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ابعة راعهلل   :املسألة الرَّ نُش أبَّع بعيل  أيض اهلل عنه لقرابته وصدره وإسالنه نر

سامعت فيب ) :كام قهللل ع داهلل بُش فمحد بُش  ن اٍل أمحاه اهلل تعاهللىل ،القدي  وعدله

نَّة يف التَّفضيل اليي نيهب إليه :اهلل يقولأمحه  مر أيض :السُّ وي عُش ابُش عر اهلل  نهلل أر

مر ؛فبوبكرٍ  :عنه يقول ثامن ؛ثر َّ عر هلل اخلالفة ،ثر َّ عر  ،فنيهب إىل  اديث سافينة :وفنَّ

ثامن :فنقول مر وعر نعياب  و  ،فنستعمل احلديثني  مجيعهللب  ،وعيلي يف اخلرلفهللن ،فبوبكٍر وعر

 . ( )(لقرابته وصدره وإسالنه القدي  وعدله :بعيل  نُش أبَّع 

بيع بعيل    يردفع :املسألة اخلهللنسة حهللبة  ؛الرتَّ قو   يث وقف الصَّ لو  الور

ثنِّ ناُش ) :كام قهللل عيلُّ بُش سدل بُش املرغاري  أمحاه اهلل تعاهللىل ،أيض اهلل عندر   ادَّ

ثامن :فإن قهللل قهللول   :   ُملس عهللصٍ  فقهللل فمحد  . (2)(عيلي  :قرلتر  ؟نُش بعد عر

 ا وذكار التَّفضايلا  سمعت فبهلل ع داهلل) :وقهللل فبوبكٍر املروذيُّ أمحه اهلل تعهللىل

لاتر  ا وفبوعر يٍد  اهللرض  ا  كلَّمنِّ عهللص   يف التَّفضيل :فقهللل يل مار  :فقر فباوبكٍر وعر

ثامن مار :وفرأاه قهللل ،وعر نقاول فباوبكٍر  :فقاهللل عهللصا    .ا تججت بحديث ابُش عر

ث مر وعر لتر أليب عر يدٍ  :قهللل .ووافقه فبوعر يدٍ  ؛امن وعيلي وعر لست فدفع نهلل تقول  :فقر

 . (3)(ففرح اهلل :قهللل .يهلل فبهلل عر يدٍ 

                                                 
نَّة فخرءه ابنه ع داهلل   ( ) انَّة [411/ 2اا ( 111 )أقا  ] يف السُّ أقا  ]، وفخرءاه اخلاالل يف السُّ

 [. 111/ 2ا ( 412)

نَّة    (2)  [. 114/ 2ا ( 414)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

نَّة    (3)  [. 111/ 2ا ( 413)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ
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فين غاِّ  :فإن قهللل قهللول   :يف هيه املسألة) :وقهللل له ابنه صهلللح  أمحه اهلل تعهللىل

ربِّع به وعيلي  ؟قولنهلل نحُشونهلل  ،إنَّام نتَّ ع نهلل ءهللن :قهللل .ملُش ث َّت اخلالفة عَّل عيل  فن ير

ى نفسه ،عندي خليفة   ه فصاحهللب أساول اهلل ،فنري املرؤننني :قد سمَّ فناري  :وساامَّ

ونه ،املرؤننني توافرون يرسمُّ  . ( )(فنري املرؤننني :وفهل بدٍأ نر

اهلل  فديا قيد  ملهلل فريلٌ نُش تربيع اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل بعايل  أيض

طلقهللب  كهللن فمحاد باُش  ن اٍل ) :ل  هللند بُش ُييى ال لخُِّّ أمحه اهلل تعهللىلكام قهلل ،عنه نر

ثامن وعيلي  :ييهب يف التَّفضيل مر وعر  . (2)(فبوبكٍر وعر

مل  :فبهلل ع داهلل وقهللل له أءال  )وسمع الفضل بُش زيهللد القطَّهللن أمحه اهلل تعهللىل 

ثامن وعيلي  مر وعر  . (3)(يشن  نهلل يردُّ هيا  :فقهللل .يزل النَّهللس نعرفد  فبوبكٍر وعر

اهلل  ليا كهللن اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل يغت ُّ بدعوى تربيعه بعايل  أيض

طلقهللب   :قاهللل) :كام سأله ع داملل  باُش ع داحلمياد امليماوينُّ أمحاه اهلل تعاهللىل ،عنه نر

ثامن :قرلتر  مر وعر اهلل يف التَّخياري :قهللل ؟فليس تقول فبوبكٍر وعر مار  :فنَّ فاأبوبكٍر وعر

ثام كِّ يل عنا  فنَّا  تقاول :قرلتر  .نوعر مار وعايلي  :إذا قاهللل :فإنَّه  ر فباوبكٍر وعر

ثامن مر ؛وعر ا َّ  ،فتغاريَّ لوناه .فنَّ هيا عندك قريب  بعضه نُش بعضٍ  :وفبوبكٍر وعر ثر

                                                 
نَّة    ( )  [. 121ا  123/ 2ا ( 731)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

نَّة    (2)  [. 111/ 2ا ( 717)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

نَّة    (3) وح فرصاول اعتقاهللد فهال : ، وانظر[114ا  111/ 2ا ( 411)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

نَّة واجلامعة للاللكهللوِِّّ   [. 174 / 7ا ( 2771)أق  ]السُّ
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 ،و  داأ بينِّ وبني ف ٍد ناُش هايا قاول  هكايا ،نهلل قرلتر هيا ق ي  ؛  واهلل :قهللل يل

اثامن وفساكتفبوبكٍر وعر  :وفنهلل مل فزل فقول واغات َّ باام  كيات لاه ناُش  ،مار وعر

 . ( )(القول

د اخلالل أمحه اهلل تعاهللىل إىل نايهب اإلناهللم  مَّ وقد فشهللأ فبوبكٍر فمحد بُش مر

نيهب فمحد بُش ) :فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل يف نسألة التَّفضيل واخلالفة بقوله

ثام : ن ٍل أمحه اهلل اليي هو نيه ه مر وعر و املشادوأ عناه ،نفبوبكٍر وعر وقاد  ،وهر

لست فدفاع قاولك  يف  : كى املروذيُّ أمحه اهلل وغريه فنَّه قهللل لعهللص  وفيب عر يد

بيع بعيل   و كى بعد هيا فيضهللب مجهللعة أؤسهللن فءلَّة ك هللأ يف سانِّه وقرياٍب ناُش  ،الرتَّ

نَّةٍ  :ونُش قهللل :سنِّه فنَّه قهللل و صهلل ب سر واأي و كى عنه فمحد بُش فيب احلا ،عيلي فدر

ب فن يأخي عنه فهل الشاهللم ناهلل يتقلَّدوناه  ،وعيلي  :فنَّه قهللل وإنَّام هيا عندي فنَّه مل ُير

لِّد  يف زنهللنه ،عنه يف ذل  نكر ذل  ف د  ناُش النَّاهللس ،ألنَّه إنهللم النَّهللس كر فلا   ،مل ير

ب فن يرؤخي عنه إ  التَّوسُّ  نُش القول اثامن كاام ،ُير هللم يرغاهلللون يف عر  ألنَّ فهل الشَّ

وفة يف عيل   فيهللن الثَّوأيِّ أمحه اهلل نحو هيا ملَّاهلل قادم  ،يرغهلليل فهل الكر وقد كهللن نُش سر

شتدرون به :قهللل ،اليمُش ث يف  .يف النَّ يي ويف عيل   :قيل ؟يف فيِّ يشٍن هر  نر ادِّ فل  ُير

لامن هلهلل بصري   يف األشيهللن .ذل  بحديٍث إىل فن خرج نُش اليمُش تاراه  وختتاهللأ ناهلل ،فهلللعر

ةصوا لُّ هيا القول صحيح  ءيِّد   ،بهللب للعهللنَّ وُييى بُش نعنٍي أمحه اهلل وب ا باُش  ،وكر

واية عاندام واياة عاُش فيب ع اداهلل :احلهللأث ففِّ الرِّ أ عناه ؛كنحاو الرِّ نارَّ   ،يركارَّ

                                                 
نَّة    ( )   [.311/ 2ا ( 474)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ
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50 

 ،و  داأ بينِّ وبني ف ٍد ناُش هايا قاول  هكايا ،نهلل قرلتر هيا ق ي  ؛  واهلل :قهللل يل

اثامن وفساكتفبوبكٍر وعر  :وفنهلل مل فزل فقول واغات َّ باام  كيات لاه ناُش  ،مار وعر

 . ( )(القول

د اخلالل أمحه اهلل تعاهللىل إىل نايهب اإلناهللم  مَّ وقد فشهللأ فبوبكٍر فمحد بُش مر

نيهب فمحد بُش ) :فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل يف نسألة التَّفضيل واخلالفة بقوله

ثام : ن ٍل أمحه اهلل اليي هو نيه ه مر وعر و املشادوأ عناه ،نفبوبكٍر وعر وقاد  ،وهر

لست فدفاع قاولك  يف  : كى املروذيُّ أمحه اهلل وغريه فنَّه قهللل لعهللص  وفيب عر يد

بيع بعيل   و كى بعد هيا فيضهللب مجهللعة أؤسهللن فءلَّة ك هللأ يف سانِّه وقرياٍب ناُش  ،الرتَّ

نَّةٍ  :ونُش قهللل :سنِّه فنَّه قهللل و صهلل ب سر واأي و كى عنه فمحد بُش فيب احلا ،عيلي فدر

ب فن يأخي عنه فهل الشاهللم ناهلل يتقلَّدوناه  ،وعيلي  :فنَّه قهللل وإنَّام هيا عندي فنَّه مل ُير

لِّد  يف زنهللنه ،عنه يف ذل  نكر ذل  ف د  ناُش النَّاهللس ،ألنَّه إنهللم النَّهللس كر فلا   ،مل ير

ب فن يرؤخي عنه إ  التَّوسُّ  نُش القول اثامن كاام ،ُير هللم يرغاهلللون يف عر  ألنَّ فهل الشَّ

وفة يف عيل   فيهللن الثَّوأيِّ أمحه اهلل نحو هيا ملَّاهلل قادم  ،يرغهلليل فهل الكر وقد كهللن نُش سر

شتدرون به :قهللل ،اليمُش ث يف  .يف النَّ يي ويف عيل   :قيل ؟يف فيِّ يشٍن هر  نر ادِّ فل  ُير

لامن هلهلل بصري   يف األشيهللن .ذل  بحديٍث إىل فن خرج نُش اليمُش تاراه  وختتاهللأ ناهلل ،فهلللعر

ةصوا لُّ هيا القول صحيح  ءيِّد   ،بهللب للعهللنَّ وُييى بُش نعنٍي أمحه اهلل وب ا باُش  ،وكر

واية عاندام واياة عاُش فيب ع اداهلل :احلهللأث ففِّ الرِّ أ عناه ؛كنحاو الرِّ نارَّ   ،يركارَّ

                                                 
نَّة    ( )   [.311/ 2ا ( 474)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ
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ثامن :يقولون كِّ عنه نرَّ  يقولون ،وعر ثامن وعيلي  :و ر لُّ هايا صاحيح  عاَّل  ،عر  وكر

فبوبكٍر  :ليه نُش قول فيب ع داهلل أيض اهلل عنه فنَّه نُش قهلللواليي نيهب إ ،نهلل قهلللوا

ثامن فقد فصهللب مر وعر و اليي العمل عليه يف أواية األ هللديث وا تِّ اهلل  ،وعر  ،هلاهلل وهر

ثامن وعيلي أيض اهلل عند  فصحيح  ءيِّد    بأس به :ونُش قهللل مر وعر  . ( )(فبوبكٍر وعر

ة عُش اإلنهللم   فمحاد باُش  ن اٍل أمحاه اهلل تعاهللىل يففديه بعض املسهللول املرويَّ

 . (2)الفرق بني التَّفضيل واخلالفة

*  *  * 

حابة :املطلب الثَّاين*   :التَّفضيل والتَّقديم بني الصَّ

ة عناها  ذهب اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل  إىل ا كام يف املسهللول املرويَّ

ند  عَّل حهللبة أيض اهلل عندر  وتقدُّ ويرمكُش بيهللن نيه ه  ،بعضٍ  تفضيل بعض الصَّ

 : يف املسهللول اآلتية

حهللبة أيض اهلل عند  يف املنزلة :املسألة األروىل كام قهللل ع دوس  ،تفهللوت الصَّ

سمعت فبهلل ع داهلل فمحد بُش  ن ٍل أيض اهلل عنه ) :بُش نهللل  العطهللأ أمحه اهلل تعهللىلا

نَّة عندنهلل :يقول واإلقتادان  ملسو هيلع هللا ىلصسول اهلل التَّمسُّ  بام كهللن عليه فصحهللب أ :فرصول السُّ

ة بعد ن يِّدهلل) :إىل فن قهللل .(ا  يٌ :وخري هيه األرنَّ دِّ مر بُش ،فبوبكٍر الصِّ  ،اخلطَّهللب ثر َّ عر

هللن ثامن بُش عفَّ ند  فصاحهللب أساول اهلل  ،ثر َّ عر م هؤ ن الثَّالثة كاام قادَّ مل  ؛ملسو هيلع هللا ىلصنرقدِّ

                                                 
نَّة    ( )  [. 1 1ا  111/ 2ا ( 711)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

، فتح ال هللأي  بُش  جٍر : انظر   (2)  72/ 7ءهللنع بيهللن العل  وفضله  بُش ع دالاِّ
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ند  فصحا  ثر َّ بعد هؤ ن الثَّالثة ،خيتلفوا يف ذل  وأىكام قدَّ  :اخلمساة ا هللب الشُّ

محُش بُش عوٍ  وسعد باُش فيب وقَّاهللص بري ويلحة وع دالرَّ  ،عيلُّ بُش فيب يهلللٍب والزُّ

لُّد  يصلح للخالفة لُّد  إنهللم   ،كر مار ،وكر نَّاهلل ) :ونيهب يف ذل  إىل  ديث ابُش عر كر

توافرون ملسو هيلع هللا ىلصنعدُّ وأسول اهلل  مر ،فبوبكرٍ  : ِّي وفصحهللبه نر اثامن ،ثر َّ عر ا ،ثرا َّ عر  َّ ثر

وأى فهل بدٍأ نُش املردهللءريُش .(نسكت ثرا َّ فهال بادٍأ ناُش  ،ثر َّ بعد فصحهللب الشُّ

هللبقة فوَّ ب فاأوَّ ب  :ملسو هيلع هللا ىلصاألنصهللأ نُش فصحهللب أسول اهلل  ثرا َّ  ،عَّل قدأ اهلجر  والسَّ

الُّ  ،القرن اليي برعاث فايد  :ملسو هيلع هللا ىلصففضل النَّهللس نُش هؤ ن فصحهللب أسول اهلل  كر

لاه ناُش  ،فداو ناُش فصاحهللبه :فو ساهللعة فو أآه نُش صح ه سنة فو شادراب فو يوناهللب 

ح ة عَّل قدأ نهلل صح ه وكهللنت سهللبقته نعه وسمع ننه ونظار إلياه فأدناهلله   ،الصُّ

ح ة و ففضل نُش القرن الييُش مل يروه :صر كاام  ،ولاو لقاوا اهلل بجمياع األعاامل ؛هر

 ولوا  ونُش أآه بعينه وآنُش به ،وأفوه وسمعوا ننه ملسو هيلع هللا ىلصهؤ ن الييُش صح وا النَّ َِّّ 

لَّ فعامل اخلري :ا  سهللعة ح ته نُش التَّهللبعني ولو عملوا كر  . ( )(ففضل بصر

 :سمعت فباهلل ع اداهلل يرساأل عاُش ناُش يقاول) :وقهللل األثرم أمحه اهلل تعهللىل

وأى بعد عثامن ي بني اخلمسة فصحهللب الشُّ هلل فناهلل فاأقول :فقهللل ؟فرسوِّ فباوبكٍر  :فنَّ

ثامن يف التَّقدي  مر وعر  . (2)(عندنهلل نُش اخلرلفهللن ويف اخلالفة عيلي  ،وعر

                                                 
ادَّ  يف فرصاول الفقاه لاه : ، وانظر212/  ي قهللت احلنهللبلة  بُش فيب يعَّل   (  ) ، 111ا  117/ 3العر

 . 7 2ا  7 2 بُش اجلوزيِّ ص ننهللقب اإلنهللم فمحد بُش  ن لٍ 

نَّة    (2)  [. 3 1ا  2 1/ 2ا ( 2 7)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ
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52 

ند  فصحا  ثر َّ بعد هؤ ن الثَّالثة ،خيتلفوا يف ذل  وأىكام قدَّ  :اخلمساة ا هللب الشُّ

محُش بُش عوٍ  وسعد باُش فيب وقَّاهللص بري ويلحة وع دالرَّ  ،عيلُّ بُش فيب يهلللٍب والزُّ

لُّد  يصلح للخالفة لُّد  إنهللم   ،كر مار ،وكر نَّاهلل ) :ونيهب يف ذل  إىل  ديث ابُش عر كر

توافرون ملسو هيلع هللا ىلصنعدُّ وأسول اهلل  مر ،فبوبكرٍ  : ِّي وفصحهللبه نر اثامن ،ثر َّ عر ا ،ثرا َّ عر  َّ ثر

وأى فهل بدٍأ نُش املردهللءريُش .(نسكت ثرا َّ فهال بادٍأ ناُش  ،ثر َّ بعد فصحهللب الشُّ

هللبقة فوَّ ب فاأوَّ ب  :ملسو هيلع هللا ىلصاألنصهللأ نُش فصحهللب أسول اهلل  ثرا َّ  ،عَّل قدأ اهلجر  والسَّ

الُّ  ،القرن اليي برعاث فايد  :ملسو هيلع هللا ىلصففضل النَّهللس نُش هؤ ن فصحهللب أسول اهلل  كر

لاه ناُش  ،فداو ناُش فصاحهللبه :فو ساهللعة فو أآه نُش صح ه سنة فو شادراب فو يوناهللب 

ح ة عَّل قدأ نهلل صح ه وكهللنت سهللبقته نعه وسمع ننه ونظار إلياه فأدناهلله   ،الصُّ

ح ة و ففضل نُش القرن الييُش مل يروه :صر كاام  ،ولاو لقاوا اهلل بجمياع األعاامل ؛هر

 ولوا  ونُش أآه بعينه وآنُش به ،وأفوه وسمعوا ننه ملسو هيلع هللا ىلصهؤ ن الييُش صح وا النَّ َِّّ 

لَّ فعامل اخلري :ا  سهللعة ح ته نُش التَّهللبعني ولو عملوا كر  . ( )(ففضل بصر

 :سمعت فباهلل ع اداهلل يرساأل عاُش ناُش يقاول) :وقهللل األثرم أمحه اهلل تعهللىل

وأى بعد عثامن ي بني اخلمسة فصحهللب الشُّ هلل فناهلل فاأقول :فقهللل ؟فرسوِّ فباوبكٍر  :فنَّ

ثامن يف التَّقدي  مر وعر  . (2)(عندنهلل نُش اخلرلفهللن ويف اخلالفة عيلي  ،وعر

                                                 
ادَّ  يف فرصاول الفقاه لاه : ، وانظر212/  ي قهللت احلنهللبلة  بُش فيب يعَّل   (  ) ، 111ا  117/ 3العر

 . 7 2ا  7 2 بُش اجلوزيِّ ص ننهللقب اإلنهللم فمحد بُش  ن لٍ 

نَّة    (2)  [. 3 1ا  2 1/ 2ا ( 2 7)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ
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دَّ ناُش  :املسألة الثَّهللنية حهللبة أيض اهلل عندر  بل   بر عدم ا كتفهللن بمح َّة الصَّ

هللن أمحه اهلل تعهللىل ،التَّفضيل بيندر  إنَّ فبهلل ع داهلل ) :كام قهللل فمحد بُش احلرسني بُش  سَّ

بُّ فصحهللب أسول اهلل ئل عُش أءٍل ُير ل بعضاد  عاَّل بعاضٍ  ؛سر او  و  يرفضِّ وهر

ثامن :قهللل .ُير ُّد  مر وعر ل فبهلل بكٍر وعر نَّة فن يرفضِّ  . ( )(وعيلي نُش اخلرلفهللن ،السُّ

احهللبة أيض اهلل عاندر  عاَّل بعاٍض  :املسألة الثَّهلللثة ل بعاض الصَّ نُش مل يرفضِّ

نَّة فنَّاه قاهللل أليب ) :فعُش ع داملل  بُش ع داحلمياد أمحاه اهلل تعاهللىل ،فليس بتهللمِّ السُّ

مر وسكتنُش  :ع داهلل اثامن ؛قهللل فبوبكٍر وعر انَّة :ومل يقال عر اهلل يف السُّ  ؟يكاون تهللنًّ

ب وقهللل نَّة :فأق ل يتعجَّ هلل يف السُّ نَّة :يعنِّ !يكون تهللنًّ هلل يف السُّ  . (2)(  يكون تهللنًّ

ابعة  ؛ملسو هيلع هللا ىلصتقدي  املفضول عَّل الفهللضل فيه يعُش  عَّل أساول اهلل  :املسألة الرَّ

د بُش عوٍ  احلميصُّ  ، اهلل عندر وإزأان  عَّل املردهللءريُش واألنصهللأ أيض مَّ كام قهللل مر

ئل عُش التَّفضيل فقهللل) :أمحه اهلل تعهللىل م عليًّاهلل  :سمعت فمحد بُش  ن ٍل وسر نُش قادَّ

مر فقد يعُش عَّل أساول ،عَّل فيب بكٍر فقد يعُش عَّل أسول اهلل نه عَّل عر اهلل  ونُش قدَّ

ثامن فقد يعُش عَّل فيب  ،وعَّل فيب بكرٍ  نه عَّل عر مر وعَّل فهال ونُش قدَّ بكر وعَّل عر

وأى وعَّل املردهللءريُش واألنصهللأ  . (3)(الشُّ

                                                 
نَّة    ( ) ا  317 /2اا ( 471ا  472)أقا  ]، وفخرءاه يف [372/ 2اا ( 411)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

317 .] 

نَّة    (2)  [. 372/ 2ا ( 1 4)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

نَّة فخرءه    (3) ننهللقب اإلنهللم فمحد بُش  ن اٍل  باُش : ، وانظر[371/ 2ا ( 1 4)أق  ]اخلالل يف السُّ

 . 1 2اجلوزيِّ ص
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سمعت فبهلل ) :أمحه اهلل تعهللىل إسحهللق بُش إبراهي  بُش ههللن  النَّيسهللبوأيُّ وقهللل 

اثامن :ع داهلل يقاول ال عليًّاهلل عاَّل عر الُّ ناُش فضَّ فقاد فزأى عاَّل املرداهللءريُش  :فكر

ءل .واألنصهللأ ئل عُش الرَّ ثامن عَّل عيل   :وسر ل عر ل  :قهللل ؟  يرفضِّ ين غِّ له فن يرفضِّ

ثامن عَّل عيل   ثامن ففضل :ملسو هيلع هللا ىلصومل يكُش بني فصحهللب أسول اهلل  ،عر ناُش  اختال   فنَّ عر

وفيُّون وغريه ،عيل   الون    :و  إىل نهلل قهللل فهال املديناة ،و  فذهب إىل نهلل أآه الكر يرفضِّ

مر ،رٍ فبوبك :نقول :ثر َّ قهللل .ف داب عَّل ف دٍ  ثامن ،ثر َّ عر ا َّ نساكت ،ثر َّ عر هايا يف  ،ثر

مار ،فبوبكرٍ  :ثر َّ نقول يف اخلرلفهللن ،التَّفضيل ا َّ عر اثامن ،ثر ا َّ عر ا َّ عايلي  ،ثر هايا يف  ،ثر

 . ( )(ملسو هيلع هللا ىلصكهللن أفي فصحهللب النَّ ِِّّ  :عَّل هيا الطَّريٌ وعَّل ذا ،اخلرلفهللن

اونٍ القول بتقدي  املفضول عَّل الفهللضل  :املسألة اخلهللنسة كاام قاهللل  ،قول سر

ناُش زعا  فنَّ عليًّاهلل  :سمعت فبهلل ع داهلل يقاول) : ن ل بُش إسحهللق أمحه اهلل تعهللىل

ونٍ  :ففضل نُش فيب بكرٍ  و أءل سر  . (2)(  نرخهلللطه و  نرجهلللسه ،فدر

د النَّسهللوُِّّ أمحه اهلل تعهللىل مَّ سامعت فباهلل ع اداهلل يرساأل ) :وقهللل ءعفر بُش مر

ل عليًّهلل عَّل مر أمحدام اهلل عُش أءٍل يرفضِّ  . (3)(بئس القول هيا :قهللل .فيب بكٍر وعر

ة عُش اإلنهللم فمحاد باُش  ن اٍل أمحاه اهلل تعاهللىل يف  فديه بعض املسهللول املرويَّ

                                                 
، [72 ا   7 / 2اا ( 114 ا  111 )أقا  ]أواية ابُش هاهللن  : نسهللول اإلنهللم فمحد بُش  ن لٍ    ( )

نَّة   [. 312/ 2ا ( 441)أق  ]وفخرءه عنه اخلالل يف السُّ

نَّة فخرءه اخلالل يف   (2)  [. 377/ 2ا ( 421)أق  ] السُّ

نَّة    (3)  [. 371ا  377/ 2ا ( 424)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ
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 . ( )(ملسو هيلع هللا ىلصكهللن أفي فصحهللب النَّ ِِّّ  :عَّل هيا الطَّريٌ وعَّل ذا ،اخلرلفهللن

اونٍ القول بتقدي  املفضول عَّل الفهللضل  :املسألة اخلهللنسة كاام قاهللل  ،قول سر

ناُش زعا  فنَّ عليًّاهلل  :سمعت فبهلل ع داهلل يقاول) : ن ل بُش إسحهللق أمحه اهلل تعهللىل

ونٍ  :ففضل نُش فيب بكرٍ  و أءل سر  . (2)(  نرخهلللطه و  نرجهلللسه ،فدر

د النَّسهللوُِّّ أمحه اهلل تعهللىل مَّ سامعت فباهلل ع اداهلل يرساأل ) :وقهللل ءعفر بُش مر

ل عليًّهلل عَّل مر أمحدام اهلل عُش أءٍل يرفضِّ  . (3)(بئس القول هيا :قهللل .فيب بكٍر وعر

ة عُش اإلنهللم فمحاد باُش  ن اٍل أمحاه اهلل تعاهللىل يف  فديه بعض املسهللول املرويَّ

                                                 
، [72 ا   7 / 2اا ( 114 ا  111 )أقا  ]أواية ابُش هاهللن  : نسهللول اإلنهللم فمحد بُش  ن لٍ    ( )
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نَّة فخرءه اخلالل يف   (2)  [. 377/ 2ا ( 421)أق  ] السُّ

نَّة    (3)  [. 371ا  377/ 2ا ( 424)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ
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حهللبة أيض اهلل عندر   . ( )التَّفضيل والتَّقدي  بني الصَّ

*  *  * 

 :أولويَّة اخُللفا  باخلالفة :املطلب الثَّالث* 

ة عناها  ٍل أمحه اهلل تعهللىلذهب اإلنهللم فمحد بُش  ن  إىل  ا كام يف املسهللول املرويَّ

اشديُش للخالفة لِّ وا ٍد نُش اخلرلفهللن األأبعة الرَّ ة كر الِّ وا اٍد  ؛فولويَّ واستحقهللق كر

ة احلرنفهللن املدديِّني للو ية  : يف املسهللول اآلتيةويرمكُش بيهللن نيه ه  ،نُش األومَّ

ة فيب بكٍر الصِّ  :املسألة األروىل يٌ بهللخلالفةفولويَّ كام قهللل فباوبكٍر املاروذيُّ  ،دِّ

فلاامَّ نارض  ،ياؤمُّ القاوم فقارؤه  :قول النَّ ِِّّ  :قيل أليب ع داهلل) :أمحه اهلل تعهللىل

نوا فبهلل بكٍر يرصيلِّ بهلللنَّهللس :أسول اهلل قهللل وقد كهللن يف القوم ناُش فقارف ناُش فيب  ،قدِّ

 . (2)(إنَّام فأاد اخلالفة :فقهللل فبوع داهلل .بكرٍ 

مر بُش اخلطَّهللب بهللخلالفة :املسألة الثَّهللنية ة عر اواوُِّّ  ،فولويَّ كام قاهللل وهاب السُّ

رة بعرد نبييهرا :خطبنا عليف ريض اهلل عنه فقال) :أمحه اهلل تعهللىل  ؟من خري هرذه األُمَّ

ة بعد نبييها ،ل :قال .أنت يا أمري املُؤمنني :فُقلُت  أبروبكر  ُثرمَّ ُعمرر  :خري هذه األُمَّ

كينة تنط  عىل لسا  ُعمر ريض اهلل عنه ، عنهريض اهلل  . (3)(وما نبعد أ  السَّ
                                                 

نَّة للخالل : انظر   ( ) ننهللقاب اإلناهللم فمحاد باُش  ن اٍل  باُش [ 371ا  371/ 2ا ( 427)أق  ]السُّ

 . 227ا  227اجلوزيِّ ص

نَّة    (2) ننهللقب اإلنهللم فمحد بُش  ن اٍل  باُش : ، وانظر[ 31/ 2ا ( 374)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

 . 7 2اجلوزيِّ ص

سنده    (3)  [.  21ا  211/ 2ا ( 131)احلديث أق  ]فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف نر
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ٍ أمحه اهلل تعهللىل قرام عرليف ريض اهلل عنره عرىل املنررب فرذكر ) :وقهللل َع  د َخري 

 ،واْسرُتْخلِف أبروبكر  ريض اهلل عنره ملسو هيلع هللا ىلصُقربَِض رسرول اهلل  :فقال ؛ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

ُثمَّ اْسُتْخلِف ُعمرر  ،وجلَّ عىل ذلك فعمل بعمله وسار بسريته حتَّى قبضه اهلل عزَّ 

فعمل بعمله  وسار بسريم  حتَّى قبضره اهلل عرزَّ وجرلَّ  ،ريض اهلل عنه عىل ذلك

 . ( )(عىل ذلك

هللن بهللخلالفة :املسألة الثَّهلللثة ثامن بُش عفَّ ة عر  : وتفهللصيل ذل  فيام يأيت ،فولويَّ

هلل كهللنت بهللإلمجهلل  ر 1 د   ألسَّ ؤكَّ قهللل محدان بُش عايل  أمحاه اهلل  كام ،فنَّ بيعته نر

اثامن :سمعت فبهلل ع داهلل قهللل) :تعهللىل كهللنات  ،نهلل كهللن يف القاوم فوكاد بيعاة ناُش عر

 . (2)(بإمجهللعد 

حهللبة أيض اهلل عندر  ر 2 إسحهللق بُش إبراهي  كام قهللل  ،فنَّه خري نُش بقِّ الصَّ

 :أمحه اهلل تعهللىل فنَّاه أمحه اهلل تعهللىل عُش اإلنهللم فمحد بُش  ن لٍ  بُش ههللن  النَّيسهللبوأيُّ ا

مر :إنَّ أءالب يقول :قيل له) ثامن ؛وعليًّهلل نعد  ؛فبهلل بكٍر وعر ا َّ  ،ويرتك عر فغضاب ثر

نهلل خرينهلل) :(3)ابُش نسعودٍ  :قهللل ر  اونٍ  ،وبيعته سهللبقة   .(1)(ذا فوق ،فنَّ ا َّ  ،هيا أءل سر ثر

                                                 
سنده    ( )  [. 1 3ا  3 3/ 2ا ( 144 )احلديث أق  ]فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف نر

نَّة    (2)  [. 321/ 2ا ( 114)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

 . قهللل اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل  هللكيهللب قول ع داهلل بُش نسعوٍد أيض اهلل عنه: في   (3)

حهللبة    (1) عُش [ 373ا  372/  ا (  31)احلديث أق  ]فخرج اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف فضهللول الصَّ

هللب نُش املدينة، فصعد املنا؛ سهللأ إلينهلل ع داهلل بُش نسعوٍد س ع: )املرسيِّب بُش أافٍع أمحه اهلل تعهللىل قهللل

ؤلؤ  قت: فحمد اهلل وفثنى عليه، ثر َّ قهللل الم املرغري  فبهلل لر مراإنَّ غر  =   فضجَّ : قهللل. ل فنري املرؤننني عر
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 . قهللل اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل  هللكيهللب قول ع داهلل بُش نسعوٍد أيض اهلل عنه: في   (3)

حهللبة    (1) عُش [ 373ا  372/  ا (  31)احلديث أق  ]فخرج اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف فضهللول الصَّ

هللب نُش املدينة، فصعد املنا؛ سهللأ إلينهلل ع داهلل بُش نسعوٍد س ع: )املرسيِّب بُش أافٍع أمحه اهلل تعهللىل قهللل

ؤلؤ  قت: فحمد اهلل وفثنى عليه، ثر َّ قهللل الم املرغري  فبهلل لر مراإنَّ غر  =   فضجَّ : قهللل. ل فنري املرؤننني عر
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 . ( )(فخرج يل كتهللبهللب فيه هيا األ هللديث فقرفِّتهلل عليه

د باُش نررساهد وقهللل اإلنهللم فمح د بُش  ن ٍل يف الكتاهللب الايي فأساله ملسادَّ

و  بعد فيب بكاٍر  ،و  عني  تطر  بعد النَّ ِِّّ ففضل نُش فيب بكرٍ ) :أمحدام اهلل تعهللىل

مر ثامن ،عني تطر  ففضل نُش عر مر عني  تطر  ففضل نُش عر  . (2)(و  بعد عر

غ عي ه ر 3 هللق بُش إباراهي  باُش إسحكام قهللل  ،فنَّ اءتدهللده يف اخلالفة   يرسوِّ

اعيٍب قاهللل :قرفت عَّل فيب ع داهلل) :أمحه اهلل تعهللىل ههللن  النَّيسهللبوأيُّ   :ب  باُش شر

هريِّ قهللل ثنِّ فيب عُش الزُّ مار قاهللل : دَّ  :فخاين سهللمل بُش ع داهلل فنَّ ع اداهلل باُش عر

ثامن فكلَّمنِّ و يأنرين يف كالناه باأن  ،ءهللنين أءل  نُش األنصهللأ يف خالفة عر فإذا هر

ثامنفعي او انارؤ  يف لساهللنه ثقال  ا  فتكلَّ  كالنهللب يويالب  ،ب عَّل عر فلا  يكاد  ،ا  وهر

نَّهلل نقول :فلامَّ قىض كالنه قرلتر  ،يقيض كالنه يف رسيٍح   :ا   ِّي  ملسو هيلع هللا ىلصوأسول اهلل ا  إنَّهلل كر

ة أسول اهلل  مر ،فبوبكرٍ  :بعده ملسو هيلع هللا ىلصففضل فرنَّ ثامن ،ثر َّ عر ناهلل نعلا   ؛وإنَّاهلل واهلل .ثر َّ عر

ثامن  ٌ  عر او هايا املاهللل ،و  ءهللن نُش الك هللور شيئهللب  ،قتل نفسهللب بغري   فاإن  ،ولكُش هر

ريادون فن تكوناوا  ،وإن فعطاهلله فرويل قرابتاه ساخطت  ،فعطهللكموه أضايت  إنَّاام ير

                                                 
ه ، قهللل     =  ٍد : ثر َّ قهللل: النَّهللس وصهلل وا واشتدَّ بركهللؤر مَّ ثامن ملسو هيلع هللا ىلص إنَّهلل اءتمعنهلل فصحهللب مر رنهلل علينهلل عر فأنَّ

هللن؛ وملا نهلل ذا فروٍق بُش عفَّ َ  (.  نأل َخري 

، وفخرءاه عناه [71 / 2اا ( 137 )أقا  ]أواياة اباُش هاهللن  : نسهللول اإلنهللم فمحد بُش  ن لٍ    ( )

نَّة  أواياة اباُش : نسهللول اإلنهللم فمحد باُش  ن الٍ : ، وانظر[313/ 2ا ( 431)أق  ]اخلالل يف السُّ

نَّة للخالل [71 / 2ا (  11 ؛ 131 )أق  ]ههللن    [. 321/ 2ا ( 111)أق  ]، السُّ

 . 227ا  227ننهللقب اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل  بُش اجلوزيِّ ص: انظر   (2)
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وم نع :قهللل .  يرتكون فنرياب إ  قتلوه ،كفهللأس والرُّ  ،ففضهللت عينهلله بأأبٍع نُش الدَّ

  .( )(اللد    نرريد ذل  :ثر َّ قهللل

ه نهلل عمل يف خالفته ر 4 إسحهللق بُش إبراهي  باُش هاهللن  كام قهللل  ،فنَّه   ي ُّ

هللٍم إ   :سمعت فبهلل ع داهلل يقول) :أمحه اهلل تعهللىل النَّيسهللبوأيُّ  لو مل نسمع نُش فيب ُهَّ

هللن ثامن بُش عفَّ ثنهلل قهللل .كهللن  س   : ديث عر هللٍم  دَّ ثنهلل ضمر  بُش  :وكهللن فبوُهَّ  دَّ

محُش  ،عُش ع داهلل بُش القهللس  ،ُش شوذبعُش ع داهلل ب ،أبيعة عُش كثرٍي نوىل ع ادالرَّ

محُش بُش سمر  قهللل ،بُش سمر ا جا  ُعرث   ِف جريش الُعَّسرة برألف ) :عُش ع دالرَّ

را   :فجعل ُيدخل يده فيها ويقول ،ملسو هيلع هللا ىلصدينار  فصبَّها ِف حجر النَّبيي  ما رضَّ ابن عفَّ

ا  ما عمل بعد ا ،ما عمل بعد اليوم  . (3)((2)(ليومما رضَّ ابن عفَّ

ابعة ة عيلِّ بُش فيب يهلللاٍب بهللخلالفاة :املسألة الرَّ وتفهللصايل ذلا  فايام  ،فولويَّ

 : يأيت

كاام قاهللل اإلناهللم فمحاد باُش  ،فنَّ بيعة النَّهللس له كهللنت عالنية يف املسجد ر 1

                                                 
، وفخرءاه اإلناهللم [ 7 / 2اا ( 113 )أقا  ]أواية ابُش ههللن  : نسهللول اإلنهللم فمحد بُش  ن لٍ    ( )

حهللبة   . بلفٍظ نحوه[ 3  /  ا ( 71)احلديث أق  ]فمحد بُش  ن ٍل يف فضهللول الصَّ

سانده فخرءه اإلن   (2) ، [232ا   23/ 31اا ( 21731)احلاديث أقا  ]هللم فمحاد باُش  ن اٍل يف نر

ننه  نييُّ يف سر هللن أيض اهلل عنه/ كتهللب املنهللقب]وفخرءه الرتِّ ثامن بُش عفَّ ا احلديث  بهللب ننهللقب عر

 [. 131ا ص(  371)أق  

اخلاالل يف  ، وفخرءه[72 / 2ا ( 117 )أق  ]أواية ابُش ههللن  : نسهللول اإلنهللم فمحد بُش  ن لٍ    (3)

نَّة   [. 1 3/ 2ا ( 112)أق  ]السُّ
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وم نع :قهللل .  يرتكون فنرياب إ  قتلوه ،كفهللأس والرُّ  ،ففضهللت عينهلله بأأبٍع نُش الدَّ

  .( )(اللد    نرريد ذل  :ثر َّ قهللل

ه نهلل عمل يف خالفته ر 4 إسحهللق بُش إبراهي  باُش هاهللن  كام قهللل  ،فنَّه   ي ُّ

هللٍم إ   :سمعت فبهلل ع داهلل يقول) :أمحه اهلل تعهللىل النَّيسهللبوأيُّ  لو مل نسمع نُش فيب ُهَّ

هللن ثامن بُش عفَّ ثنهلل قهللل .كهللن  س   : ديث عر هللٍم  دَّ ثنهلل ضمر  بُش  :وكهللن فبوُهَّ  دَّ

محُش  ،عُش ع داهلل بُش القهللس  ،ُش شوذبعُش ع داهلل ب ،أبيعة عُش كثرٍي نوىل ع ادالرَّ

محُش بُش سمر  قهللل ،بُش سمر ا جا  ُعرث   ِف جريش الُعَّسرة برألف ) :عُش ع دالرَّ

را   :فجعل ُيدخل يده فيها ويقول ،ملسو هيلع هللا ىلصدينار  فصبَّها ِف حجر النَّبيي  ما رضَّ ابن عفَّ

ا  ما عمل بعد ا ،ما عمل بعد اليوم  . (3)((2)(ليومما رضَّ ابن عفَّ

ابعة ة عيلِّ بُش فيب يهلللاٍب بهللخلالفاة :املسألة الرَّ وتفهللصايل ذلا  فايام  ،فولويَّ

 : يأيت

كاام قاهللل اإلناهللم فمحاد باُش  ،فنَّ بيعة النَّهللس له كهللنت عالنية يف املسجد ر 1

                                                 
، وفخرءاه اإلناهللم [ 7 / 2اا ( 113 )أقا  ]أواية ابُش ههللن  : نسهللول اإلنهللم فمحد بُش  ن لٍ    ( )

حهللبة   . بلفٍظ نحوه[ 3  /  ا ( 71)احلديث أق  ]فمحد بُش  ن ٍل يف فضهللول الصَّ

سانده فخرءه اإلن   (2) ، [232ا   23/ 31اا ( 21731)احلاديث أقا  ]هللم فمحاد باُش  ن اٍل يف نر

ننه  نييُّ يف سر هللن أيض اهلل عنه/ كتهللب املنهللقب]وفخرءه الرتِّ ثامن بُش عفَّ ا احلديث  بهللب ننهللقب عر

 [. 131ا ص(  371)أق  

اخلاالل يف  ، وفخرءه[72 / 2ا ( 117 )أق  ]أواية ابُش ههللن  : نسهللول اإلنهللم فمحد بُش  ن لٍ    (3)

نَّة   [. 1 3/ 2ا ( 112)أق  ]السُّ
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ثنهلل ع اداملل  عاُش سالمة باُش  :ثنهلل إسحهللق بُش يروسف قهللل) : ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل

ديٍل عُش سهللمل بُش د بُش احلنفيَّة قاهللل كر مَّ نات ناع عايل  أمحاه اهلل  :فيب اجلعد عُش مر كر

ثامن مصوأ   ا َّ ءاهللن آخار  .إنَّ فنري املراؤننني نقتاول   :فأتهلله أءل  فقهللل :قهللل ،وعر ثر

اهللعة :فقهللل اد ،فقاهللم عايلي أمحاه اهلل :قاهللل .إنَّ فنري املرؤننني نقتاول  السَّ مَّ  :قاهللل مر

فهللب عليه اأ وقاد قرتال  .خلِّ   فرمَّ ل  :هلللفق ،فأخيت بوسطه ختوُّ قهللل فأتى عيلي الادَّ

ءل أمحه اهلل فأتهلله النَّهللس ف بوا عاَّل ال اهللب  ،فأتى داأه فدخلدهلل وفغلٌ بهللبه ،الرَّ

دَّ للنَّهللس نُش خليفةٍ  ،إنَّ هيا قد قرتل :فقهلللوا ،فدخلوا عليه و  نعلا  ف اداب  ،و  بر

ٌَّ اهلل نن   .فإينِّ لكا  وزيار  خاري  ننِّاِّ لكا  فناري   ،  ترريدوين :قهللل هل  عيل .ف 

ٌَّ اهلل نن  ؛  واهلل :فقهلللوا فإن فبيت  عيلَّ فاإن بيعتاِّ   تكاون  :قهللل .نهلل نعل  ف 

ا فخارج إىل  :قاهللل .ولكُش فخرج إىل املسجد فماُش شاهللن فن ير اهلليعنِّ باهلليعنِّ ،رسًّ

 اه ناُش ناهلل فعج ،ناهلل سامعته إ  نناه :قاهللل فبوع اداهلل .( )املسجد ف هلليعاه النَّاهللس

 . (2)( ديٍث 

نهللدروناه  ملسو هيلع هللا ىلصفنَّ فصحهللب أسول اهلل  ر 2 أضوا به واءتمعوا علياه وكاهللنوا ير

وذكار  اا سمعت فبهلل ع داهلل) :كام قهللل  ن ل بُش إسحهللق أمحه اهلل تعهللىل ،فنري املرؤننني

وكاهللن  ،فصاحهللب أساول اهلل أضاوا باه واءتمعاوا علياه :فقهللل ا عليًّهلل وخالفته

نكر ذاك ؛حلردودبعضد  ُي  وعيلي يرقي  ا ونه خليفة وخيطاب  ،فل  ير وكهللنوا يرسمُّ

                                                 
حهللبة    ( )  [. 77ا  77/  ا ( 171)احلديث أق  ]فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف فضهللول الصَّ

نَّة    (2)  [. 7 1ا  4 1/ 2ا ( 721)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ
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نكروا ذل  ؛ويقس  الغنهللو   :فقاهللل ؟خالفة عيل  ثهللبتاة   :قرلتر له :قهللل  ن ل   .فل  ير

ٌ   ؛سر حهللن اهلل دقة ويقسمدهلل باال  ا يرقي  عيلي أمحه اهلل احلردود ويقطع ويأخي الصَّ

 ،ة  أضايه فصاحهللب أساول اهللخليفا ؛نع  ،فعوذ بهللهلل نُش هيه املقهلللة ؟وءب له

اوا ونه فناري املراؤننني ،وصلُّوا خلفه وغزوا نعاه وءهللهادوا و جُّ  ،وكاهللنوا يرسامُّ

نكريُش ونحُش نرءوا نُش اهلل الثَّواب بهللتِّ هللعناهلل  ،فنحُش ت ع  هل  ،أاضني بيل  غري نر

سول ؛هل  إن شهللن اهلل اِّ فبوع اداهلل :قهللل  ن ل   .نع نهلل فنرنهلل اهلل به والرَّ  :قاهللل عمِّ

نه اهلل وأسوله م نُش قدَّ نه أسول اهلل :نرقدِّ فصَّلَّ بهلللنَّاهللس وأساول اهلل  ؛فبوبكر قدَّ

مار فضاالب  ،فهللختيهللأ أسول اهلل له فضل  نُش بني فصحهللبه ، ِّي  م فباوبكٍر عر ثر َّ قادَّ

مر بعد فيب بكرٍ  اوأىاا  ثر َّ اءتمع فصحهللب أسول اهلل يف املشوأ  ،لعر ا  الشُّ  ا وهر

مرفوقعت خريِّت  عَّل  ثامن :خري نُش بقِّ بعد عر ة ،عر وعيلي أمحه اهلل  ،فدؤ ن األومَّ

ٌَّ النَّاهللس  ،إنهللنته ثهللبتة  وف كهللنه نهللفي   وفنره ءهللوز   ،إنهللم  عدل  بعد هؤ ن كهللن ف ا

ثامن ة اهلردى أمحد  اهلل ،اهلل بعد عر ة فومَّ  . ( )(فدؤ ن األومَّ

كام سامع فبويهلللاٍب  ،الفِّن فنَّه كهللن ُيجُّ بهلللنَّهللس ويرقي  احلدود ويقس  ر 3

يٍد املشكهللينُّ أمحه اهلل تعهللىل  ؟حتتجُّ بحاديث سافينة :فبهلل ع داهلل قيل له) :فمحد بُش محر

 ،  تكلَّ  يف هايا :قهللل .خالفة عيلي غري نشوأٍ  و  فنرٍ  :قيل له ؟ونهلل يدفعه :قهللل

حهللب   يكاون خليفاة وفصا ،ويقسا  الفاِّن ،ويرقي  احلادود ،عيلي ُيجُّ بهلللنَّهللس

                                                 
نَّة    ( ) ا  1 1 /2اا ( 1 7)أقا  ]نَّة للخالل السُّ : ، وانظر[3 1/ 2ا ( 3 7)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

 . 221، ننهللقب اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل  بُش اجلوزيِّ ص[4 1
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مر بعد فيب بكرٍ  اوأىاا  ثر َّ اءتمع فصحهللب أسول اهلل يف املشوأ  ،لعر ا  الشُّ  ا وهر

مرفوقعت خريِّت  عَّل  ثامن :خري نُش بقِّ بعد عر ة ،عر وعيلي أمحه اهلل  ،فدؤ ن األومَّ

ٌَّ النَّاهللس  ،إنهللنته ثهللبتة  وف كهللنه نهللفي   وفنره ءهللوز   ،إنهللم  عدل  بعد هؤ ن كهللن ف ا

ثامن ة اهلردى أمحد  اهلل ،اهلل بعد عر ة فومَّ  . ( )(فدؤ ن األومَّ

كام سامع فبويهلللاٍب  ،الفِّن فنَّه كهللن ُيجُّ بهلللنَّهللس ويرقي  احلدود ويقس  ر 3

يٍد املشكهللينُّ أمحه اهلل تعهللىل  ؟حتتجُّ بحاديث سافينة :فبهلل ع داهلل قيل له) :فمحد بُش محر

 ،  تكلَّ  يف هايا :قهللل .خالفة عيلي غري نشوأٍ  و  فنرٍ  :قيل له ؟ونهلل يدفعه :قهللل

حهللب   يكاون خليفاة وفصا ،ويقسا  الفاِّن ،ويرقي  احلادود ،عيلي ُيجُّ بهلللنَّهللس

                                                 
نَّة    ( ) ا  1 1 /2اا ( 1 7)أقا  ]نَّة للخالل السُّ : ، وانظر[3 1/ 2ا ( 3 7)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

 . 221، ننهللقب اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل  بُش اجلوزيِّ ص[4 1
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نهللدونه  . ( )(؟يهلل فنري املرؤننني :أسول اهلل ير

ة العدل ر 4 كام  كى فبوبكٍر املروذيُّ أمحه اهلل تعهللىل عُش اإلنهللم  ،فنَّه نُش فومَّ

اثامن وعايلي ) :فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل قوله مار وعر اة  :فبوبكٍر وعر هاؤ ن فومَّ

هللن  :عيل  أمحه اهلل لقد بلغ نُش عدل ،نهلل فعطوا فعطيَّتد  ءهللوز    ،العدل نَّ فنه قس  الرُّ

 .ياهلل فناري املراؤننني :وكهللن فصاحهللب أساول اهلل يقولاون ،واألبزاأ وفقهللم احلردود

معون عليه ويقولون له  !ولايس هاو فناري املراؤننني ؛يهلل فناري املراؤننني :فدؤ ن جير

فصاحهللب أساول اهلل  :وقاهللل ،وءعل فبوع داهلل يرفحش عَّل نُش مل يقل إنَّه خليفة  

ونه فنري املرؤننني ث تون خالفتها  وهؤ ن ؛يرسمُّ كأن يعنِّ كالناه  ا يعنِّ الييُش   ير

 . (2)(فنَّ هؤ ن قد نس د  إىل فسَّ  قد كيبوا

نه ر 5 زيِّ قهللل ع داهلل بُش فمحد باُش  ن اٍل أمحاه اهلل  كام ،فنَّه زيَُّش اخلالفة ومل تر

نت بني يدي  فيب ءهلللسهللب ذات يومٍ ) :تعهللىل يهللوفة  نُش الكرخيَّاة فايكروا  فجهللنت ؛كر

ثامن فأكثروا مر وخالفة عر وذكروا خالفة عايلِّ باُش فيب  ،خالفة فيب بكٍر وخالفة عر

قد فكثرت  القاول يف  ؛يهلل هؤ ن :فرفع فيب أفسه إليد  فقهللل ،يهلللٍب فزادوا وفيهلللوا

ندهلل ؛إنَّ اخلالفة مل ترزيُِّش عليًّهلل ،عيل  واخلالفة ثت ايا  :يَّهللأيُّ قهللل السَّ  .بل عيلي زيَّ فحدَّ

يعة  قد فخرءت نصف نهلل كهللن يف قل ِّ عَّل فمحاد باُش  ن اٍل  :فقهللل يل ،بعض الشِّ

                                                 
نَّة    ( ) نَّة للخالل : ، وانظر[1 1/ 2ا ( 7 7)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ ا  1 1 /2اا ( 727)أقا  ]السُّ

 . 1 2/  ، ي قهللت احلنهللبلة  بُش فيب يعَّل [121

نَّة فخرءه اخلالل يف ا   (2) انَّة للخاالل : ، وانظار[1 1/ 2ا ( 727)أق  ]لسُّ  اا (   7)أقا  ]السُّ

2 /1 2 .] 
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 . ( )(نُش ال رغض

ٌِّ  ر 6 هلل بهللحل ىَل الطَّهللوفتني  بهللهلل وَفو  ُهر  :عُش فيب ساعيٍد اخلرادأيِّ قاهلللف ،فنَّه َفو 

 ر رجل  من بني متيم  ر  ذات يوم  يقسم مالا إذ أتاه ُذو اخُلويرصة ملسو هيلع هللا ىلصبينا رسول اهلل )

د :فقال ل جتردو   ؛واهلل :ملسو هيلع هللا ىلصفقال النَّبيُّ  .اعدل فواهلل ما عدلت ُمنذ اليوم ؛يا ُُممَّ

ات  ر  بعدي أعدل عليكم منيي أترأذ  يل  ؛يرا رسرول اهلل :فقرال ُعمرر .ر  ثالث مرَّ

 ؛إ َّ لره أصرحاباا حيقرر أحردكم صرالته مرع صرالمم ،ل :فقرال ؟فأرضب ُعنقه

ميَّرة ،ع صيامهموصيامه م رهم مرن الرَّ ين كر  يمررق السَّ ينظرر  ،يمرقو  من الردي

 ،آيتهم رجل  إحدى يدْيه كالَبْضَعة أو كثدي املرأة ،صاحبه إىل ُفوقه فال يرى ريئاا 

فأرهد  :قال أبوسعيد   .يقتلهم َأْوىَل الطَّائفتنْي باهلل ،خيرجو  عىل ُفرقتنْي من النَّاس

فرالتمس ِف  ،وأيني رهدت عليًّرا حرني قرتلهم ،ملسو هيلع هللا ىلصهلل أيني سمعت هذا من رسول ا

 . (2)(ملسو هيلع هللا ىلصالقتىل فوجد عىل النَّعت الذي نعت رسول اهلل 

لايس يشن  عنادي يف تث يات ) :قهللل اإلنهللم فمحد بُش  ن اٍل أمحاه اهلل تعاهللىل

هللك امل قِِّّ عُش فيب سعيدٍ  :خالفة عيل   حَّ ألنَّ يف  ،فث ت نُش  ديث فيب سلمة والضَّ

ٌِّ  : ديث بعضد  ىَل الطَّهللوفتني  بهللحل  . (3)(يقتلد  َفو 

                                                 
 . 1 2فخرءه ابُش اجلوزيِّ يف ننهللقب اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل ص   ( )

سند اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل   ( 2) سل   يف [74 ا  71 / 1 ا (  72  )احلديث أق  ]نر ، وفخرءه نر

كهلل ]صحيحه  [ 2  / 3اا ( 2414)ا احلاديث أقا   كر اخلواأج وصافهللِّت بهللب ذ/ كتهللب الزَّ

 . بلفٍظ نحوه

نَّة    (3)  [. 1 1ا  7 1/ 2ا ( 721)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ
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سند اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل   ( 2) سل   يف [74 ا  71 / 1 ا (  72  )احلديث أق  ]نر ، وفخرءه نر

كهلل ]صحيحه  [ 2  / 3اا ( 2414)ا احلاديث أقا   كر اخلواأج وصافهللِّت بهللب ذ/ كتهللب الزَّ

 . بلفٍظ نحوه

نَّة    (3)  [. 1 1ا  7 1/ 2ا ( 721)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ
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و فضلُّ نُش محهللأ فهلهفنَّ نُش  ر 0 قهللل فبوسعيٍد هشاهللم  كام ،مل يرث ت إنهللنته فدر

ث ات  :سمعت فمحد بُش  ن ٍل يقول) :بُش ننصوٍأ ال رخهللأيُّ أمحه اهلل تعهللىلا ناُش مل ير

و فضلُّ نُش محهللأ فهله :اإلنهللنة لعيل    . ( )(فدر

نيهلل وليس عَّل ظدرههلل خري  ننهفنَّه فهللأق ا ر 8 ا  ،لدُّ كام قهللل عمارو باُش   يش 

  :فقرال ر بعرد قترل عرلٍّ ريض اهلل عرنه ر  خطبنا احلسن بن علٍّ ) :أمحه اهلل تعهللىل

لرو  بعلرم    إ   ،ول أدركره اآلخررو  ؛لقد فارقكم رجل  براألمس مرا سربقه األوَّ

ايررة ملسو هيلع هللا ىلصكررا  رسررول اهلل    ،حتَّررى ُيفررتح لرره فررال ينرصررف ؛ليبعثرره وُيعطيرره الرَّ

كا  يرصدها خلرادم   ؛وما ترك من صفرا  ول بيضا  إل سبع ئة درهم  من عطائه

 . (2)(ألهله

ة عُش اإلنهللم فمحاد باُش  ن اٍل أمحاه اهلل تعاهللىل يف  فديه بعض املسهللول املرويَّ

ة اخلرلفهللن أيض اهلل عندر  بهللخلالفة  . فولويَّ

*  *  * 

ابع*   :عىل ُعث   بالتَّفضيل واخلالفةتقديم علٍّ  :املطلب الرَّ

ة عناها  ذهب اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل إىل  ا كام يف املسهللول املرويَّ

ام بهلللتَّفضايل واخلالفاة ثامن أيض اهلل عاندر رنة تقدي  عيل  عَّل عر ويرمكاُش بياهللن  ، ر

                                                 
 . 221فخرءه ابُش اجلوزيِّ يف ننهللقب اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل ص   ( )

سنده    (2)  . [217/ 3ا ( 721 )احلديث أق  ]فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف نر



266

 في الصحابة وأهل البيتالمسائل المروية عن اإلمام أحمد 
 

64 

 : يف نسألتني  نيه ه 

ثفنَّ القول ب :املسألة األروىل ام بهلللتَّفضايل تقدي  عيل  عَّل عر امن أيض اهلل عاندر

 : وتفهللصيل ذل  فيام يأيت ،شديد   واخلالفة قول  

ونٍ  ر 1 اهلل  أمحاه إسحهللق بُش إبراهي  بُش ههللن  النَّيساهللبوأيُّ كام قهللل  ،فنَّه قول سر

ثامن) :تعهللىل م عليًّهلل عَّل عر ُش قدَّ ونٍ  :فقهللل ؟سألته عمَّ فصاحهللب  ن دف بام قهللل ،هيا قول سر

لد  النَّ ُِّّ  ونُش ؛ملسو هيلع هللا ىلصالنَّ ِِّّ   . ( )(ملسو هيلع هللا ىلصفضَّ

ذكارت أليب ) :فبوبكٍر املروذيُّ أمحه اهلل تعهللىل قهلللكام  ،فنَّ قهللوله نزكوم   ر 2

وفيِّني فنَّه كاهللن يقاول يف التَّفضايل مار وعايلي  :ع داهلل عُش بعض الكر  .فباوبكٍر وعر

وفة ييه ون إىل هيا :قرلتر  ،فعجب نُش هيا القول ليس يقاول  :فقهللل ،إنَّ فهل الكر

ثامن عَّل عيل   ،هيا ف د  إ  نزكوم   ل عر  :وقهللل ،فيكر ابُش نسعودٍ  ،وا تجَّ بمُش فضَّ

نهلل خري نُش بقِّ :قهللل ابُش نسعودٍ  ر  مر .ومل نأل ،فنَّ وقاول عهللوشاة  ،وذكر قول ابُش عر

ثامن ة عر لته عَّل عيل   :أمحدهلل اهلل يف قصَّ هلل فضَّ  . (2)(فسَّ

ائل فيب) :هلللح  أمحه اهلل تعهللىلقهللل ابنه صكام  ،فنَّه فهل  فن ير دَّ  ر 3 وفناهلل اا  سر

ثامن نر تد    ا فسمع م عليًّهلل عَّل عر فصاحهللب  ،هيا فهل  فن ير ادَّ  :قهللل ؟عُش نُش يرقدِّ

                                                 
انَّة : ، وانظار[71 / 2اا ( 111 )أقا  ]أواياة اباُش هاهللن  : نسهللول اإلنهللم فمحد بُش  ن لٍ    ( ) السُّ

 [.  31/ 2ا ( 431)أق  ]للخالل 

نَّة    (2) أواية : نسهللول اإلنهللم فمحد بُش  ن لٍ : ، وانظر[313/ 2ا ( 473)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

 [.  7 / 2ا ( 112 )أق  ]ابُش ههللن  
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ثامن نر تد    ا فسمع م عليًّهلل عَّل عر فصاحهللب  ،هيا فهل  فن ير ادَّ  :قهللل ؟عُش نُش يرقدِّ

                                                 
انَّة : ، وانظار[71 / 2اا ( 111 )أقا  ]أواياة اباُش هاهللن  : نسهللول اإلنهللم فمحد بُش  ن لٍ    ( ) السُّ

 [.  31/ 2ا ( 431)أق  ]للخالل 

نَّة    (2) أواية : نسهللول اإلنهللم فمحد بُش  ن لٍ : ، وانظر[313/ 2ا ( 473)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

 [.  7 / 2ا ( 112 )أق  ]ابُش ههللن  
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ثامن نوا عر  . ( )(النَّ ِِّّ قدَّ
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نَّة    ( ) نَّة للخالل : ، وانظر[311/ 2ا ( 431)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ ا  (432،  43)أقا  ]السُّ

 . 1 2ا  1 2، ننهللقب اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل  بُش اجلوزيِّ ص[ 31ا  311/ 2

نَّة    (2)  [. 117ا  117/ 2ا (  71)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

نَّة    (3)  [. 312/ 2ا ( 437) أق ]فخرءه اخلالل يف السُّ
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تهللن عُش اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل يف رناة  فدهللتهللن نسألتهللن نرويَّ  ر

ام ثامن بهلللتَّفضيل واخلالفة أيض اهلل عندر  . ( )تقدي  عيل  عَّل عر

 

*  *  * 

 

                                                 
نَّة للخالل : انظر   ( ) ، ننهللقب اإلنهللم فمحد باُش  ن اٍل  باُش اجلاوزيِّ [111/ 2ا ( 713)أق  ]السُّ

 . 1 2ص
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 خامتة البحث

ناهلل هاِّ إ   :ونهلل اندأج حتتداهلل ناُش كلاامٍت  ؛إنَّ ُممو  نهلل يف هيه الوأقهللت

ولكُش  س نهلل فن نروءز يف  ،ووأانههلل نهلل وأانههلل نُش الع هللأات ؛ونضهللت  وإشهللأات  

ة عُش اإلنهللم فمحد باُش  ن اٍل يف ) :خهللمتة هيا ال حث اليي نوضوعه املسهللول املرويَّ

حهللبة وفهل ا  : بعض النَّتهللوج املرستفهللد  نُش ال حث وهِّ( ل ي تالصَّ

نَّة واجلامعةنُش  ر 1 احهللبة ساالنة قرلاوا  وفلسانتد   :فرصول فهل السُّ للصَّ

 . وفهل ال ي ت أيض اهلل عندر 

ههلل يشن   ر 2 ح ة   ُيدُّ او ناُش  ملسو هيلع هللا ىلصمُش صحب النَّ َِّّ ف ،الصُّ ولاو ساهللعة فدر

 . هفصحهللب

 وآل ءعفارٍ  ،وآل عقيلٍ  ،وآل الع َّهللس ،هر  آل عيل   :ملسو هيلع هللا ىلصفهل بيت النَّ ِِّّ  ر 3

 . أيض اهلل عندر 

حهللبة وفهل ال ي ت رتَّ ُّ  عَّلال ر 4  . والتاُّؤ ممَُّش ينتقصد  ،الصَّ

دهللد  للييُش ءهللن عُش النَّ ِِّّ  ر 5  . فسَّ  يف اجلنَّة ملسو هيلع هللا ىلصالشَّ

 . وفهل بي ته ف د   ملسو هيلع هللا ىلص  يرقهللس بأصحهللب النَّ ِِّّ  ر 6

ح ر 0 حهللحنهلل أل ٍد نُش الصَّ نثل ناهلل لعايل   :هللبة نُش الفضهللول بهللألسهللنيد الصِّ

 . أيض اهلل عنه

حهللبة ألهل ال ي ت ر 8 حهللبة ؛تعظي  الصَّ أيض اهلل  :وتعظي  فهل ال يت للصَّ

 . عندر 
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لوِّ يف فهل ال ي ت أيض اهلل عندر  ر 9  . النَّدِّ عُش الغر

ٍد  ر 10 مَّ  ،وك اريه  وفهل بي ته صغريه  ملسو هيلع هللا ىلصالرتَّ ُّ  عَّل مجيع فصحهللب مر

ث بفضهللولد   . واإلنسهللك عامَّ شجر بيند  ،والتَّحدُّ

احهللبة أيض اهلل  ر 11 احليأ نُش األ هللديث التِّ فيدهلل ذكر نهلل ءرى باني الصَّ

 . عندر 

بِّ  ر 12 حهللبة أيض اهلل عندر  بهلللثَّلب والسَّ رنة التَّطهللول عَّل الصَّ  .  ر

حهللبة أيض اهلل عندر  ر 13 أ املرتطهللول عَّل الصَّ جر يرعزَّ  . وهير

ثامن أيض اهلل عندر  لد لة  ديث ع داهلل ر 14 مر وعر باُش  تفضيل فيب بكٍر وعر

مر بُش اخلطَّهللب أيض اهلل عندام اثامن وعايل  أيض اهلل  ،عر مر وعر وتقدي  فيب بكٍر وعر

 . ملسو هيلع هللا ىلصعندر  لد لة  ديث سفينة نوىل أسول اهلل 

حهللبة أيض اهلل عند  يف التَّفضيال ر 15  . لتَّأِّسِّ بهلللصَّ

نُش ذهب يف نسألة التَّفضايل إىل تفضايل فيب بكاٍر  عَّلعدم التَّعنيف  ر 16

ثامن ثر َّ أبَّاع بعايل  أيض اهلل عاندر  مر وعر لقرابتاه وصادره وإساالنه القادي   وعر

 . وعدله

ة بعد ن يِّدهلل ر 10 يٌ :خري هيه األرنَّ دِّ مر بُش اخلطَّهللب ،فبوبكٍر الصِّ ا َّ  ،ثر َّ عر ثر

ثامن بُش عفَّ  وأى اخلمسة ،هللنعر بري ويلحة  :ثر َّ فصحهللب الشُّ عيلُّ بُش فيب يهلللٍب والزُّ

محُش بُش عوٍ  وسعد بُش فيب وقَّهللص بادٍأ  ثر َّ فهال ،ثر َّ فهل بدٍأ نُش املردهللءريُش ،وع دالرَّ

هللبقة فوَّ ب فأوَّ ب  :ملسو هيلع هللا ىلصنُش األنصهللأ نُش فصحهللب أسول اهلل   . عَّل قدأ اهلجر  والسَّ
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دَّ نُش التَّفضايل عدم ا كتفهللن بمح َّ  ر 18 حهللبة أيض اهلل عندر  بل   بر ة الصَّ

 . بيندر 

حهللبة أيض اهلل عندر  عَّل بعاٍض فلايس بتاهللمِّ  ر 19 ل بعض الصَّ نُش مل يرفضِّ

نَّة  . السُّ

وإزأان   ؛ملسو هيلع هللا ىلصتقدي  املفضول عَّل الفهللضل فيه يعاُش  عاَّل أساول اهلل  ر 20

 . عَّل املردهللءريُش واألنصهللأ أيض اهلل عندر 

اشديُش للخالفةفولو ر 21 لِّ وا ٍد نُش اخلرلفهللن األأبعة الرَّ ة كر واستحقهللق  ؛يَّ

ة احلرنفهللن املدديِّني للو ية لِّ وا ٍد نُش األومَّ  . كر

ام بهلللتَّفضيل واخلالفة ر 22 ثامن أيض اهلل عندر رنة تقدي  عيل  عَّل عر  .  ر

 وناهراا وباطناا  ؛واحلمد هلل أولا وآخراا 

 

*  *  * 
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 واملصادر العلميَّة فهرس املراجع

الم ر 1 داأ الكتاهللب  اا فمحد باُش عايلِّ اخلطياب :تاريخ بغداد أو مدينة السَّ

 . (ل نهللن /بريوت)العريبِّ 

يروسف بُش ع داهلل  :جامع بيا  العلم وفضله وما ينبغي ِف روايته وْحله ر 2

ج ف هللديثه وآثهللأه وعلٌَّ عليه ا بُش ع دالاِّ النََّمِريُّ ا قه وخرَّ از فمحد زنريل : قَّ  ا فوَّ

اهللن يَّ سة الرَّ ؤسَّ ا  ه121 )الطَّ عاة األروىل  اا (ل ناهللن /باريوت)داأ اباُش  ازٍم  ؛نر

 . (م2113

الم عىل خري األنرام ر 3 الة والسَّ اد باُش فيب  :جال  األفهام ِف فضل الصَّ مَّ مر

اة  اا زاواد باُش فمحاد النشاريي :حتقياٌ اا بكر بُش فيُّوب املعرو  بهللبُش قيِّ  اجلوزيَّ

اءحاِِّّ  ا بكر بُش ع داهلل فبوزيد :وا إ ليامن بُش ع دالعزيز الرَّ سة سر ؤسَّ متويل نر

ناة)داأ عاهللمل الفواواد للنَّ ا والتَّوزياع  اا اخلرييَّة اة املركرَّ اململكاة العربيَّاة  /نكَّ

ة عوديَّ  . (ه124 )الطَّ عة األروىل  ا (السُّ

نادقة واجلهميَّة في  ركَّت  ر 4 دُّ عىل الزَّ لتره الرَّ فيه من ُمتشرابه الُقررآ  وتأوَّ

اي هللينُّ  :عىل غري تأويله دغاش باُش شا يٍب  :دأاساة وحتقياٌ ا فمحد بُش  ن اٍل الشَّ

عهللية واإلعالن  ا العجمِِّّ  ويت)غراس للنَّ  والتَّوزيع والدِّ ويت /الكر  ا (دولة الكر

 . (م2114ا  ه127 )الطَّ عة األروىل 

هد ر 5 ي هلل :الزُّ اث  ا ينُّ فمحد بُش  ن ٍل الشَّ يَّهللن للرتُّ ة  /القهللهر )داأ الرَّ وأيَّ مجدر

 . (م117 ا  ه111 )الطَّ عة األروىل  ا (نِّص العربيَّة
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ة عوديَّ  . (ه124 )الطَّ عة األروىل  ا (السُّ

نادقة واجلهميَّة في  ركَّت  ر 4 دُّ عىل الزَّ لتره الرَّ فيه من ُمتشرابه الُقررآ  وتأوَّ

اي هللينُّ  :عىل غري تأويله دغاش باُش شا يٍب  :دأاساة وحتقياٌ ا فمحد بُش  ن اٍل الشَّ

عهللية واإلعالن  ا العجمِِّّ  ويت)غراس للنَّ  والتَّوزيع والدِّ ويت /الكر  ا (دولة الكر

 . (م2114ا  ه127 )الطَّ عة األروىل 

هد ر 5 ي هلل :الزُّ اث  ا ينُّ فمحد بُش  ن ٍل الشَّ يَّهللن للرتُّ ة  /القهللهر )داأ الرَّ وأيَّ مجدر

 . (م117 ا  ه111 )الطَّ عة األروىل  ا (نِّص العربيَّة
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01 

د بُش يزيد القزوينُِّّ املعرو  بهللبُش نهللءه :سنن ابن ماجه ر 6 مَّ عاَّل   كا  ا مر

يُش األل هللينُّ  :ف هللديثه وآثهللأه د نهللرص الدِّ مَّ  ا ننشدوأ بُش  سُش آل سلام :اعتنى به ا مر

يهللض)نكت ة املعهللأ   ة /الرِّ عوديَّ  . الطَّ عة األروىل ا (اململكة العربيَّة السُّ

جستهللينُّ  :ُسنن أيب داود ر 0 ليامن بُش األشعث السِّ  كا  عاَّل ف هللديثاه  ا سر

يُش األل هللينُّ  :وآثهللأه د نهللرص الدِّ مَّ نكت ة  ا نشدوأ بُش  سُش آل سلامن :اعتنى به ا مر

يهللض)املعهللأ   ةامل /الرِّ عوديَّ  . الطَّ عة األروىل ا (ملكة العربيَّة السُّ

مذيي  ر 8 نييُّ  :ُسنن الرتي د بُش عيسى الرتِّ مَّ  : ك  عَّل ف هللديثاه وآثاهللأه ا مر

يُش األل اهللينُّ  د نهللرص الدِّ مَّ نكت اة  ا نشادوأ باُش  ساُش آل سالامن :اعتناى باه ا مر

يهللض)املعهللأ   ة /الرِّ عوديَّ  .  عة األروىلالطَّ  ا (اململكة العربيَّة السُّ

نن الُكربى ر 9 عيب النَّسهللوُِّّ  :السُّ اعيب  :فو  عَّل حتقيقه ا فمحد بُش شر شر

ساهلللة  اا األأنؤوط ساة الرِّ ا  ه 12 )الطَّ عاة األروىل  اا (ل ناهللن /باريوت)نؤسَّ

 . (م 211

عيب النَّسهللوُِّّ  :ُسنن النَّسائيي  ر 10  : ك  عَّل ف هللديثاه وآثاهللأه ا فمحد بُش شر

د نهللرص مَّ يُش األل هللينُّ  مر نكت اة  اا نشادوأ باُش  ساُش آل سالامن :اعتناى باه ا الدِّ

يهللض)املعهللأ   ة /الرِّ عوديَّ  . الطَّ عة األروىل ا (اململكة العربيَّة السُّ

نَّة ر 11 ي هللينُّ  :السُّ كتوأ :حتقيٌ ودأاسة ا ع داهلل بُش فمحد بُش  ن ٍل الشَّ  /الدُّ

د بُش سعيٍد القحطهللينِّ  مَّ هللم)يِّ  داأ ابُش الق ا مر نَّ ة /الدَّ اعوديَّ  اا (اململكة العربيَّة السُّ

 . (م117  ا ه117 )الطَّ عة األروىل 
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02 

نَّة ر 12 د اخلاالل :السُّ مَّ كتوأ :دأاساة وحتقياٌ اا فمحد بُش مر عطيَّاة  /الادُّ

هراينِّ  اياة  ا الزَّ ياهللض)داأ الرَّ ة /الرِّ اعوديَّ الطَّ عاة األروىل  اا (اململكاة العربيَّاة السُّ

 . (م111  ا ه1 1 )

رنَّة وإارا   ر 13 نَّة واجل عة من الكتاب والسُّ رشح ُأصول اعتقاد أهل السُّ

حابة والتَّابعني من بعدهم كتوأ :حتقيٌ ا ه ة اهلل بُش احلسُش الاللكهللوِّ :الصَّ  /الادُّ

ياهللض)داأ يي ة للنَّ  والتَّوزياع  ا فمحد بُش سعٍد الغهللنديِّ  اململكاة العربيَّاة / الرِّ

عوديَّ   . (م2113ا  ه123 )الطَّ عة الثَّهللننة  ا (ةالسُّ

د بُش فمحد ال رخهللأيُّ  :صحيح البُخاريي  ر 14 مَّ د عيل القرطب :حتقيٌ ا مر مَّ  اا مر

ة   . (م 11 ا  ه  1 ) ا (ل نهللن /بريوت)املكت ة العِّصيَّ

شارييُّ  :صرحيح ُمسررلم   ر 15 اهللج القر سال  بااُش احلجَّ اٌ نرصوصااه  ا نر  قَّ

حه وأقَّمه د فرؤاد ع دال هللقِّمر  :وصحَّ نة)املكت ة الفيصليَّة  ا مَّ ة املركرَّ اململكة  /نكَّ

ة عوديَّ  . (العربيَّة السُّ

ان املعارو  باأيب يعاَّل :طبقات احلنابلة ر 16 د بُش احلرسني الفارَّ مَّ داأ  اا مر

 . (ل نهللن /بريوت)املعرفة 

ة ِف ُأصول الفقه ر 10 ان امل :الُعدَّ د بُش احلرسني الفرَّ مَّ  اا عرو  باأيب يعاَّلمر

ه ج نصَّ قه وعلٌَّ عليه وخرَّ كتوأ : قَّ يهللض) ا فمحد بُش عيل سري امل هللأكُِّّ  /الدُّ  /الرِّ

ة عوديَّ  . (م111  ا ه1 1 )الطَّ عة الثَّهللنية  ا (اململكة العربيَّة السُّ

فمحاد باُش عايلِّ باُش  جاٍر  :فرتح البراري بَّشرح صرحيح الُبخراري ر 18
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03 

ت ه  ا العسقالينُّ  د فرؤاد ع دال هللقِّ :وفبوابه وف هللديثهأقَّ  كر مَّ وتصاحيح  قهللم بإخراءه ؛مر

يُش اخلطيب :جتهللأبه بُّ الدِّ يُش اخلطياب :أاءعه ؛مر ابِّ الادِّ اهللن  اا قريصا مر يَّ داأ الرَّ

اث  ة نِّص العربيَّة /القهللهر )للرتُّ وأيَّ  . (م111 ا  ه111 )الطَّ عة الثَّهللنية  ا (مجدر

فل :الفرو  ر 19 د بُش نر مَّ كتوأ :حتقياٌ اا ح املقادِّسُّ مر ع اداهلل باُش  /الادُّ

كُِّّ  سهلللة  ا ع داملرحسُش الرتُّ سة الرِّ ؤسَّ ياهللض)داأ املرؤيَّاد  ؛(ل ناهللن /بريوت)نر  /الرِّ

ة عوديَّ  . (م2113 ا ه121 )الطَّ عة األروىل  ا (اململكة العربيَّة السُّ

حابة ر 20 ي هللينُّ  :فضائل الصَّ قاه وخا ا فمحد بُش  ن ٍل الشَّ ج ف هللديثاه قَّ  :رَّ

د ع َّهللس مَّ هللم)داأ ابُش اجلوزيِّ ا  ويصُّ اهلل بُش مر نَّ ة /الدَّ عوديَّ  ا (اململكة العربيَّة السُّ

 . (م111  ا ه121 )الطَّ عة الثَّهللنية 

فلح املقادِّسُّ  :املُبد  ِف رشح املُقنع ر 21 د بُش ع داهلل بُش نر مَّ املكتاب  اا مر

 . (ل نهللن /بريوت)اإلسالنُِّّ 

محُش  :مجع وترتيب :مو  فتاوى ريخ اإلسالم أْحد بن تيميَّةجم ر 22 ع دالرَّ

دا مَّ د بُش قهللس  وسهللعده ابنه مر مَّ ع املل  فدد لط هللعة املرصاحف ا بُش مر مَّ ايف  ُمر ال َّ

أ ) ة /املدينة املرنوَّ عوديَّ  . (م114  ا ه7 1 ) ا (اململكة العربيَّة السُّ

حتقياٌ  اا اية ابنه فيب الفضل صاهلللحأو :مسائل اإلمام أْحد بن حنبل   ر 23

كتوأ :ودأاسة وتعليٌ د /الدُّ مَّ محُش ديُش مر  :اهت َّ بط عه وفو  علياه ا فضل الرَّ

هللب ع دالوا د اخللجِّ اأ العلميَّة  ا ع دالوهَّ الطَّ عاة األروىل  اا (اهلناد /دهلِّ)الدَّ

 . (م111  ا ه111 )
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04 

 :حتقياٌ ودأاساة اا داهللأواية ابنه ع ا :مسائل اإلمام أْحد بن حنبل   ر 24

كتوأ ليامن املردنَّاهلل /الدُّ اأ  اا عيل سر أ )نكت اة الادَّ اململكاة العربيَّاة  /املديناة املرناوَّ

ة عوديَّ  . (م117  ا ه117 )الطَّ عة األروىل  ا (السُّ

جساتهللينُّ  :مسائل اإلمام أْحرد ر 25 اليامن باُش األشاعث السِّ  اا فباوداود سر

د أشيد أضهلل :تقدي  مَّ  . (ل نهللن /بريوت)املعرفة للطِّ هللعة والنَّ   داأ ا مر

أواية إسحهللق باُش إباراهي  باُش هاهللن   :مسائل اإلمام أْحد بن حنبل   ر 26

هللويش :حتقيٌ ا النَّيسهللبوأيِّ   اا (ل ناهللن /باريوت)املكتاب اإلساالنُِّّ  ا زهري الشَّ

 . (ه111 )الطَّ عة األروىل 

أواية إسحهللق باُش  :هويهمسائل اإلمام أْحد بن حنبل  وإسحاق بن را ر 20

كتوأ :حتقيٌ ا ننصوأ املروزيِّ  ليامن بُش ع داهلل العماري /الدُّ عاامد  ال حاث  اا سر

أ )العلمِِّّ بهللجلهللنعة اإلسالنيَّة  ة /املدينة املرنوَّ عوديَّ الطَّ عاة  اا (اململكة العربيَّة السُّ

 . (م2111 ا ه124 )األروىل 

أواياة  ارب باُش  :بن راهويهمسائل اإلمام أْحد بن حنبل  وإسحاق  ر 28

كتوأ :اعتنى بإخراءدهلل ا إسامعيل الكرنهللينِّ  النة /الدُّ عود السَّ نكت ة  ا نهللرص بُش سر

شااد  يااهللض)الرُّ ة /الرِّ ااعوديَّ  ا ه124 )الطَّ عااة األروىل  ااا (اململكااة العربيَّااة السُّ

 . (م2111

رة عرن اإلمرام أْحرد برن حنبرل  ِف الع ر 29 سائل املرويَّ  :قيردةاملسائل والرَّ

يهللض)داأ يي ة ا  ع داإلله بُش سلامن األمحديُّ  ة /الرِّ اعوديَّ  اا (اململكة العربيَّة السُّ
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 . (م 11  ا ه2 1 )الطَّ عة األروىل 

حيحني ر 30 د بُش ع داهلل احلهللك  :املُستدرك عىل الصَّ مَّ  :دأاسة وحتقيٌ ا مر

تب العلميَّة  ا نرصطفى ع دالقهللدأ عطهلل الطَّ عاة األروىل  اا (ل ناهللن/ بريوت)داأ الكر

 . (م111 ا  ه  1 )

ي هللينُّ  :ُمسند اإلمام أْحد بن حنبل   ر 31 ج  ا فمحد بُش  ن ٍل الشَّ قاه وخارَّ  قَّ

قني :ف هللديثه وعلٌَّ عليه عيب األأنؤوط :بإوا  ؛ُمموعة  نُش املرحقِّ سة  ا شر ؤسَّ نر

سهلللة   . (م113 ا  ه3 1 )الطَّ عة األروىل  ا (ل نهللن /بريوت)الرِّ

دة ِف ُأصول الفقه ر 32 اة آل تيميَّاة :املُسوَّ  :تتهللبع عَّل تصنيفدهلل ثالثة  نُش فومَّ

الم بُش ع داهلل ٌ فبصوله وفصله وض    ا وابنه فمحد ؛وابنه ع داحللي  ؛ع دالسَّ  قَّ

يُش ع داحلمياد :شكله وعلَّاٌ  واشايه ياِّ الادِّ اد مر مَّ داأ الكتاهللب العاريبِّ  اا مر

 . (ل نهللن /بريوت)

محُش بُش عيلِّ بُش اجلوزيِّ  :ب اإلمام أْحد بن حنبل  ناقم ر 33  :حتقيٌ ا ع دالرَّ

كتوأ كاُِّّ  /الدُّ هجار للطِّ هللعاة والنَّ ا والتَّوزياع  اا ع داهلل بُش ع داملرحساُش الرتُّ

ة نِّص العربيَّة /اجليز )واإلعالن  وأيَّ  . (م111  ا ه111 )الطَّ عة الثَّهللنية  ا (مجدر

 

*  *  * 
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