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

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

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

اﻟﺴﻴﺮة .
اﺧﻼق واﻟﻌﺒﺎدة .
ﱠ
ﻛﺸﺎف اﻟﻜﺘﺐ  :ﺗﺼﺎﻧﻴﻔﻪ وﻣﺎ ﻛﺘﺐ ﺣﻮﻟﻪ.
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المدخل إلى شخصية اإلمام أحمد رحمه اهلل تعالى
بسم اهلل الرمحن الرحيم
إ َّن احلمد هلل ،أمحده تعاىل بأعىل املحامد ،وال أحيص ثناا عيها  ،وأشارهه

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

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

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

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

()1

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

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

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

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

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

مقام ًا لواله لضاعف اإلساالم وانادرس العيام ومشاا النااس عاىل أعقااهبم

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

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

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

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

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

األول.
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المدخل إلى شخصية اإلمام أحمد رحمه اهلل تعالى
اخلبهثِ ،قهْ رس يف الزهد والعيم باحلسن البرصاي ،ويف الهقاائق والادقائق باذي

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

ٌ
مدخل أرجو أّن يروّن مستوفه ًا ألصاول
اإلحاطة بشامئي يف هذه ال ُعجالة ،لرن

السرية ل ُهزدلف من إىل تفاصهيها.

املطلب األول :االسم والنسب:

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

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

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

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

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

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

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

السالم.

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

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

وجهني:

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

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

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

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

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

وال ذكهها)) .
( )3

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

مساكني ،وما نصنع هبذا؟)) .
()4

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

لإلمام ،واألول صالح.

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

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

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

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

غالظ ًا ،ويتزر ويعتم .
( )2

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

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

 ،مان أمحاد بان

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

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

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

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

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

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

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

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

)) .
( )1

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

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

شهه ربهع األول عام أربع وستني ومئة .
( )3

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

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

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

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

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

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

وأما ما يتصل بأرسته:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

و رن رق رل عن أشها ر كثرية)) .
( )2

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

يسرية .
( )3

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

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

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

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

تزوجث إالَ بعد األربعني)).
حنبل يقول :ما
ُ

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

وتّرسى ،وزوجتاه مها:
س ين األربعني ،وقد تزوج
َ

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

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

يف كيمة)) .
( )1

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

عبد اهلل .
( )2

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

وولد ل مخسة بنني وبنت ًا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بدهه.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

فضي )) .
( )1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الهمن ماشه ًا)) .
( )1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

من تصحهف ،أو تداخل ،أو ترهار.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 2ـ اإلمام الشافعي .
()4

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

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

التذكهة ( ،)022 /1السري ( ،)134 /2الراشف ( ،)053التقهيب (.)723
مفصية يف ص (.)56
) (4ستأيت ل تهمجة َ

23

19

المدخل إلى شخصية اإلمام أحمد رحمه اهلل تعالى
 3ـ جهيه بن عبد احلمهد .
( )1

 4ـ روٍ بن عبادة .
( )2

 5ـ سفهاّن بن عههنة .
( )3

 6ـ سيهامّن بن حه

.

()4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 8ـ عبد الهمحن بن مهدي .
( )2

 9ـ عبد الهزاق الصنعاين .
( )3

 11ـ ع َفاّن بن مسيم .
()4

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

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

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

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

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

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

مهااام باان نااافع الصاانعاين ،أباااو برااه احلمااريي مااوالهم ،احلاااف العالَمااة
) (3هااو :اباان َ

صاحب التصانهف ،التي أشههها املصنف ،رحل إله األئمة ،كااّن ثقاة مان أوعهاة العيام ،إالَ
أن ا تأا َاري قيااه ً
ال يف آخااه عمااهه ،وكاااّن يتشااهع ،تااويف ساانة 211ه .ينظااه :هتااذيب الرااامل

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

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

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

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

 12ـ حممد بن جعفه .
( )2

 13ـ معتمه بن سيهامّن التهمي .
( )3

 14ـ ُه رش ْهم بن بشري .
()4

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

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

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

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

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

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

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

( ،)5576التقهيب (.)6800

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

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

 16ـ حيها بن سعهد القطاّن .
( )2

 17ـ يزيد بن هاروّن .
( )3

 18ـ أبو داود الطهال

.

()4

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

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

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

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

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

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

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

) (4هو :سيهامّن بن داود بن اجلارود أبو داود الطهال ا البرصاي ،صااحب املساند املشاهور ،ثقاة
حاف  ،غيط يف أحاديث ،بسبب اترال عىل حفظ أحهانا ًا ،تاويف سانة 230ه ،وقهال237 :ه.

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

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

 21ـ أبو معاوية الرضيه .
( )2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( ،)7816التقهيب (.)5848

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

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

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

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

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

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

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

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

وثالثني ومئة .
()4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 1ـ إبهاههم احلهيب .
( )3

 2ـ األثهم .
()4

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

) (3هو :إبهاههم بن إسحاق بن بشري ،أبو إسحاق احلاهيب ،ولاد سانة 128ه ،كااّن إماما ًا يف مجهاع
الفنوّن ،متقن ًا مصنف ًا حمتسب ًا عابد ًا زاهد ًا ،نقل عن اإلمام مسائل كثرية ،وهو من أجية أصاحاب ،

ومن آثاره :غهيب احلديث ،واملناسك ،ودالئل النبوة ،وغريها ،تويف سنة 285ه .ينظه :تااريخ

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

) (4هو :أمحد بن حممد بن هانئ األثهم ،أبو بره اإلسرايف الطائي ،ويقال :الريبي ،فقه مان حفااظ
احلديث ،كاّن إمام ًا جيه ً
ال وحافظ ًا يقظ ًا ،نقل عن اإلمام مسائل كثارية ،ورتَبهاا عاىل األباوا ،

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

 4ـ إسامعهل الشالنجي .
( )2

 5ـ حه الرهماين .
( )3

 6ـ احلسن بن ثوا

.

()4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 8ـ ابن صالح .
( )2

 9ـ ابن عبد اهلل ،راوية املسند .
( )3

 11ـ عِّل بن سعهد النسوي .
()4

 11ـ الفضل بن زياد .
( )5

= املنه األمحد (.)255 /1
) (1هو :حنبل بن إسحاق بن حنبل ،أبو عِّل الشهباين ،ابن عم اإلمام ،وهو ثقاة ثباث ،مان حفااظ
احلديث ،سمع املسند من اإلمام ،ل مسائل ش َبهها اخلالَل يف حسانها وإشاباعها وجودهتاا بمساائل
األثهم ،ل كتب منها :الفتن ،وحمنة اإلمام أمحد ،تويف سنة 240ه .ينظه :الطبقاا (،)080 /1

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

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

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

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

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

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

.

( )1

 13ـ مهنا الشامي .
( )2

 14ـ املهموين .
( )3

 15ـ يعقو بن ُب ْختراّن .
()4

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

فأقه ل هبا ثانه ًا،
خطوط أمحد عيه
َ

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

( ،)252 /1املنه األمحد (.)212 /1

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

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

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

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

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

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

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

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

 17ـ أبو داود السجستاين .
( )2

 18ـ أبو زرعة الدمشقي .
( )3

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

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

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

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

) (2هو :اإلمام املحدث سيهامّن بن األشعث بن برش بن شدَ اد األزدي ،أباو داود السجساتاين ،ولاد
وطوف ومجع وصنَف ،روى عان اإلماام مساائل كثارية يف
سنة 232ه ،صاحب السنن ،رحل َ
العيل واجلهٍ والتعديل ،ويف الفق  ،ول كتب :أشههها السنن ،ول أيض ًا املهاساهل ،تاويف سانة

245ه .ينظه :الطبقا ( ،)724 /1املناقب ص ( ،)181 ،100هتذيب الرامل (،)055 /11
تذكهة احلفاظ ( ،)521 /2السري ( ،)230 /10املقصاد األرشاد ( ،)736 /1املانه األمحاد

(.)246 /1

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

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

 21ـ أبو القاسم البأوي .
( )2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

أمحد)) .
( )5

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

الولهد الطهال

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

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

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

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

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

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

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

يف سعة عيم أيب عبد اهلل)) .
()4

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

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

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

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

والزهد ،والصرب)) .
( )2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

املطلب السادس :االمتحان واالبتالء :
( )3

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

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

بإجياز هلذه املحنة.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

من القول بذلك ،فحبسهام أيام ًا ،ثم أمهه املأموّن أّن يهسيهام إله ب رط ره ُسوس ،وكااّن
) (1ينظه :حمناة اإلماام أمحاد ليمقاديس ص ( 02ا  ،)62واملناقااب ص ( 085ا  ،)086والساري
( ،)206 /11والبداية والنهاية (.)026 /17

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

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

( )2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

لإلمام أمحاد ،إال أنا أماه أالَ

أو مدينة هو فههاا ،فااختفا اإلماام يف بهتا ،

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

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

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

) (3ينظه :املناقاب ص ( 722ا  ،)704حمناة اإلماام أمحاد ليمقااديس ص ( 166ا  ،)145الساري
( ،)267 /11البداية والنهاية ( 711 /17ا  ،)712اجلوهه املحصل ص ( 20ا .)133
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ثم ويل األمه من بعده اخليهفة املتوكل سنة (202ه) ،فخالف هن أسالف ،

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

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

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

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

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

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

اجلامعة والسنة ،وحمن ًة ألهل األهوا والبدعة.

 ،حتا أصبح إمام ًا ألهال

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

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

املحنة)) .
( )3

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

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

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

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

املطلب السابع :الوفاة:

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

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

تحس ٍن ،بل دامث عيت أيام ًا .
ُ

دوناام

( )2

املهوذي(( :مه
قال أبو بره ُ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

فأقهها عىل حاهلا.
فقهأهتا عيه َ ،

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

وأحاس
َ

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

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

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

وغسي .
عهنه َ ،
( )1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بأداد .
( )2

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

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

بهث سو )) .
( )3

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

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

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

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

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

اجلنائز)) .
( )2

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

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

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

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

قبل ومن بعد)) .

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

( )3

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

تعهف فهام بعد بمقربة اإلمام أمحد .
()4

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

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

وقال الذهبي(( :استفا

وثبث أّن الأهق الرائن بعد العرشين وسبع مئة

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

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

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

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

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

فاهتموه عىل اإلسالم)) .
( )1

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

الزنديق)) .
( )2

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

فاعيم أن مبتدع)) .
( )3

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

فاسق)) .
()4

وقال ابن أيب يعىل يف تعداد خصال اخت

هبا اإلمام:

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

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

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

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

قالوا :أمحد رجل من أهل احلديث صالح...

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

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

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

أمحد بن حنبل إمامنا ،من مل يه

ب فهو مبتدع...

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

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

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

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

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

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

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

الدين ،وقد تداول ثالثة خيفا مس َيطوّن من رشق األر

إىل غههبا ،ومعهم من

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

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

 ،حتا أصحاب العيام  ،والصاحلوّن ،واألباهار ،وهاو

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ه ري ٍ
رة)) .
ر
( )1

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

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

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

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

دخل عيه يف مه

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

شهئ ًا من السنة فأفهٍ ب .
()4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

أعامل بالورع مذ كاّن صبه ًا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

وقد نفد نفقت وهو يف الهمن ،فعه

عيه شهخ عبد الهزاق مل كف

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ور رج رعا ُت .
صوره توقفا ُت ر
()4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ومن ذلك زهده باملناصب والواليا حتا لو كانث رشعهة.

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

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

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

ومع كل هذا ينره حال وهيضم نفس !.

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

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

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

( )3

ِ
الر َفعاء:
ـ تواضع الك َبار ُ

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

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

عي ًام كاّن أشد تواضع ًا ،وكام قهل :األر

املنخفضة أكثه البقاع ماا ً  ،والنفاوس

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

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

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

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

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

فهحمي بهده)) .
( )2

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

رأسك .فقال :مل أبيغ أنا ذلك)) .
( )3

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

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

وقد أثنا عيه شخ

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

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

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

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

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

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

.

( )1

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

نحن من هؤال ؟!)) .
( )2

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

إلهنا؟

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

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

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

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

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

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

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

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

دون )) .
( )1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عِّل كل يش )) .
ذكه املو هاّن َ
( )3

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

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

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

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

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

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

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

مه

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

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

اخلوف ا جو رف .
( )5

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

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

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

املؤمن وال رتأ ُُهه)) .
( )1

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

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

فشرو إله  ،فأخهج إ َيل أربعة دراهم أو مخسة دراهم وقال :هذا نصف ما أمياك،
قال :وجئث مهة إىل أيب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل فأخهج إ َيل أربعة دراهم
وقال :هذه مجهع ما أميك)) .
( )2

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

دراهم ،وقال :ما عندنا غريها)) .
( )3

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

واسا من ُق ْوت .
()4

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

عن اجلاهيني ،ويف سرية أيب عبد اهلل نامذج مضهئة.

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

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

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

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

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

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

سو  ،قال :ما أبعد )) .
( )2

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

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

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

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

قتي .
( )1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مفهدة .
( )1

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

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

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

اليش  ،فهقول :لبهك ،لبهك)) .
( )3

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

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

بالروفة فمه

يشره يل ذلك .
()4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

حيهي اليهل)) .
( )2

عمن دوهنم.
وعبادت قد أذهيث شهوخ فضالً َ

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

ومما عهف عن كثهة الصالة.
مه

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

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

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

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

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

ذلك يقهأ القهآّن)) .
( )1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الرسوف .
( )2

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

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

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

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

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

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

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

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

ثالثني ،وقهل :عرشين درمه ًا .
( )1

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

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

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

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

من التأثري عىل الن ي بتقههد ،أو ختصه
ذلك.

أي نوع من أنواع رصف الداللة.
 ،أو ي

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

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

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

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

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

بأقوال الهجال ،ومزج باخلالف واألقوال.

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

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

وسيم وأقبيوا عىل الرالم)) .
( )2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

أمحد بن حنبل الذي مأل األر

عي ًام وحاديث ًا وسان ًة ،حتاا إّن أئماة احلاديث

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

من الفهوع

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

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

فشههت العيمهة املستفهضة وإمامت يف الدين أكرب دلهل وخري بههاّن.

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

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

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

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

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

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

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

 2ـ األسامي والرنا .
( )2

 3ـ األرشبة .
( )3

 4ـ اإلمامة .
()4

 5ـ اإليامّن .
( )5

 6ـ التاريخ .
( )6

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

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

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

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

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

تاريخ الرتاث العهيب (.)226 /0

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

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

واملهموين ،وابن صالح .
( )2

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

التالهة:

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

* أحكام النساء .
( )4

* الرتجل .
( )5

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

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

( ،)278وابن حجه يف التهذيب (.)233 /2

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

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

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

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

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

 11ـ جوابا القهآّن .
( )3

 12ـ حديث شعبة .
()4

 13ـ حديث الشهوخ .
( )5

 14ـ الهد عىل اجلهمهة والزنادقة .
( )6

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

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

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

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

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

 17ـ السنة الربري .
( )2

 18ـ الصالة .
( )3

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

 21ـ الفتن.

 21ـ فضائل أهل البهث .
( )5

 22ـ فضائل الصحابة .
( )6

 23ـ مسند أهل البهث .
()7

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

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

) (4ذكهه ابن النديم ص ( ،)023والداودي يف طبقا املفّرسين ( ،)41 /1والرتاا مفقاود ا حساب
عيمي ا وقد مجع بعض مادت الشهخ عبد العزيز السدحاّن يف رسالة صأرية ،وطبعث مؤخه ًا يف

الدار األثهية.

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

 25ـ املسند .
( )2

 26ـ املقدم واملؤخه يف القهآّن .
( )3

 27ـ املناسك الصأري .
()4

 28ـ املناسك الربري .
( )5

 29ـ الناسخ واملنسوخ .
( )6

 31ـ نفي التشبه .
()7

 31ـ النوادر .
( )8

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

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

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

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

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

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

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

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

ذلك كاّن حيفظ )) .
( )3

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

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

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

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

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

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

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

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

سيهامّن املزيني.

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

إبهاههم بن عبد العزيز الأنَام.

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

سيهامّن اجلارس.

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

القهيم ،ليباحث جمدي بن محدي بن أمحد.

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

(ط).

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

القهعاّن.

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

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

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

ليباحث فهصل بن حيها بن عِّل املعايف.

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

العجالّن.

* رجعا

الشيعاّن.

اإلمام أمحد الفقههاة يف العباادا  ،ليادكتور عاِّل بان ناارص

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

األلف إىل حهف الظا  ،ليباحث عبده كدَ اف الرد.

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

إىل حهف الها  ،ليباحث خالد بن حممد القناوي.

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

خالد بن حسن احلارثي.

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

بره سيبار.

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

ابن عبدالعزيز حممد.

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

اجلامعة اإلسالمهة باملدينة املنورة ا قهد العمل ا.

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

صالح الدب .

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

الأامدي (ط).

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

عبد اهلل التوجيهي.

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

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

* خمتيف احلديث عند اإلمام أمحد ،ليدكتور عبد اهلل بن فوزاّن الفوزاّن (ط).
* املدخل املفصل إىل فق اإلمام أمحد بن حنبل ،ليعالمة بره أبو زيد (ط).
84

88

المدخل إلى شخصية اإلمام أحمد رحمه اهلل تعالى
* املذهب احلنبِّل دراسة يف تارص وسامت وأشهه أعالم ومؤلفات  ،ملعايل

الدكتور عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي (ط).

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

أبو ُد رج ْني.

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

العبادا ) ،ليباحث عائض بن فدغوش احلارثي.

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

العبادا ) ،ليباحث عبد الهمحن بن صالح الأفهِّل.

* املسائل الفقههة التي توقف فهها اإلمام أمحد ،ليباحث ريا

ديا الضمريي (ط).

بان أمحاد

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

جالو بن حممد (ط).

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

عبد اإلل األمحدي (ط).

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

الطهابهيش.

* مصطيحا الفق احلنبِّل وطهق استفادة األحرام من ألفاظ  ،ليدكتور

سامل بن عِّل الثقفي (ط).

89

85

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

عِّل أبو احلسن ،وعمه األمحد (ط).

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

ابن عمه (ط).

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

ليباحث احلسن بن احلسني الهحهاوي.

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

عبد الهمحن بن عبد اهلل الرتكي.

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

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

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

ليباحث عبد اهلل بن حممد احلسباّن.

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

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

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

1723ه .دار القيم ا دمشق.

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

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

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

1718ه .دار ابن كثري ا دمشق ،بريو .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.

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

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

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

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

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

عبداحلمهد .عام 1734ه .املرتبة العرصية ا بريو .

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

1737ه .دار الرتا اليبناين .مرتبة املدرسة.

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

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

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

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

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

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

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

.

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

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

478ه) .املحقق :بشاار عاواد.

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

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

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

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

اإلسالمهة .عام 1711ه.

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

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

 22ـ تذكهة احلفاظ .اإلمام أبو عبد اهلل شمس الدين الاذهبي478 ( .ه).

ط /األوىل .دار إحها الرتاث العهيب ،لبناّن.

 23ـ الرتجل من اجلامع لعيوم اإلمام أمحد بن حنبل .أباو براه أمحاد بان
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حممد اخلالل .تحقهق :د /عبداهلل بن حمماد املطياق .ط /األوىل .عاام 1716ه.
مرتبة املعارف لينارش والتوزيع ا الهيا

.

 24ـ تقهيب التهذيب .احلاف أمحد بن عِّل ابن حجه العسقالين852 ( .ه).

تحقهق :أيب األشبال صأري أمحد شاغف الباكستاين .ط /األوىل .عام 1716ه .دار
العاصمة ا الهيا

.

 25ـ هتذيب األجوبة البن حامد ( 730ه) .تحقهاق :عباد العزياز بان

حممااد باان عهسااا القائاادي .ط /األوىل .عااام 1703ه ،مطبوعااا اجلامعااة

اإلسالمهة باملدينة املنورة.

 26ـ هتذيب التهذيب .احلاف أمحد بن عِّل ابن حجه العسقالين852 ( .ه).

مصور عن ط /األوىل .عام 1026ه .جميس دائهة املعارف النظامهة ا اهلند.
َ

 27ـ هتذيب الرامل يف أسام الهجال ،مجال الادين أباو احلجااج يوساف

املزي( .

عواد معهوف .ط /األوىل .عام 1710ه.
472ه) .تحقهق :د /بشار َ

مؤسسة الهسالة ا بريو .

 28ـ ثالث رسائل يف االعتقاد .عمهو عبد املنعم سيهم .ط /األوىل .عاام

1722ه .دار العاصمة ا الهيا

.

 29ـ جامع بهاّن العيم وفضي  .اإلمام املحدث أبو عمه يوسف ابن عبد الارب

القهطبي760 ( .ه) .تحقهق :أيب األشبال الزهريي ط /األوىل .عام 1717ه.
دار ابن اجلوزي ا الدمام.
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 31ـ جامع العيوم واحلرم .زين الدين أبو الفهج عبد الهمحن ابن رجاب

احلنبِّل425 ( .ه) .تحقهق :شعهب األرناؤوط وإبهاههم بااجس .ط /األوىل.
عام 1711ه .مؤسسة الهسالة ا بريو .

 31ـ اجلهٍ والتعديل .أبو حممد عبد الهمحن بن أيب حاتم الهازي024 ( .ه).

مصور عن ط /األوىل .عام 1041ه .دار إحها الرتاث العهيب ا بريو .
َ

 32ـ جز فه املسائل التي حيف عيهها أمحد .أبو احلسني حممد ابن القايض

أيب يعىل526 ( .ه) .تحقهق :أيب عبد اهلل حممود بن حممد احلاداد .ط /األوىل.
عام 1734ه .دار العاصمة ا الهيا

.

 33ـ جز فه مسائل عن أيب عبداهلل أمحد بن حنبل271 ( .ه) .احلاف

عبداهلل بن حممد بن عبدالعزيز البأوي014 ( .ه) .تحقهق :أيب عبد اهلل حمماود

ابن حممد احلداد .ط1734 /ه .دار العاصمة ا الهيا

.

 34ـ اجلوهه املحصل يف مناقب اإلمام أمحد بن حنبل .ملحمد بن أيب براه

السعدي احلنبِّل233 ( .ه) .تحقهق :د /عبداهلل بن عبد املحسن الرتكي .ط /األوىل.
عام 1734ه .هجه.

 35ـ احلث عىل التجارة والصناعة والعمل من جامع اخلالل .تحقهق :عبد الفتاٍ

أبو غدة .ط /األوىل .عام 1715ه .مرتب املطبوعا اإلسالمهة ا بحيب.

 36ـ حيهة األولها وطبقا األصفها  :أليب نعهم أمحد بن عبد اهلل األصفهاين

( 703ه) .ط /الثانهة .عام 1048ه .دار الرتا العهيب ،بريو ا لبناّن.
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 37ـ احلنابية يف بأداد .حممد بن حممود .ط /األوىل .عام 1736ه .املرتب

االسالمي ا بريو  ،لبناّن.

 38ـ ابن حنبل ا حهات وعرصه ا .حممد أبو زههة .دار الفره العهيب.
 39ـ الدر املنضد يف أسام كتب مذهب اإلمام أمحد .الشاهخ عباد اهلل بان

عىل بن محهد احلنبِّل1076 ( .ه) .تحقهق :جاسم بن حممد الفههد الادورسي.

ط /األوىل .عام 1713ه .دار البشائه اإلسالمهة .ا بريو  ،لبناّن.

 41ـ ذكه حمنة اإلمام أمحد بان حنبال .حلنبال بان إساحاق ( 240ه).

تحقهق :د /حممد نأش .ط /الثانهة .عام 1730ه .مطبعة سعدي ا مرص.

 41ـ الهد عىل اجلهمهة والزنادقة .لإلماام أمحاد بان حنبال ( 271ه).

تحقهق :د /عبد الهمحن عمرية .ط /الثانهة .عام  .1732دار اليوا ا الهيا

.

 42ـ رسالة الصالة .اإلمام أمحد بن حنبل ( 271ه) .املرتبة السايفهة ا

القاههة.

 43ـ الهسالة املستطهقة لبهاّن مشهور كتب السنة املرشفة .حممد بن جعفاه

الرتاين .عام 1736ه .دار البشائه اإلسالمهة.

 44ـ رفع النقا عن تهاجم األصحا  .الشهخ إبهاههم بن حممد بن سامل

ابن ضوياّن ( 1050ه) .تحقهاق :حماب الادين أيب ساعهد عماهو بان غهاماة

العمهوي .ط /األوىل .عام 1718ه .دار الفره ا بريو  ،لبناّن.

 45ـ الزهد .لإلمام أمحد بن حنبل الشهباين271 ( .ه) .ط /األوىل .عام
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1738ه .دار الهياّن ليرتاث ا القاههة.
 46ـ السنة .لإلمام عبداهلل بن أمحد بن حنبل223 ( .ه) ا .تحقهق :د /حممد

ابن سعهد بن سامل القحطاين .ط /الهابعة .عام 1716ه .دار عامل الرتب.

 47ـ السنة .أليب بره أمحد بن حمماد بان هااروّن اخلاالل011 ( .ه).

تحقهق :د /عطهة الزههاين .ط /األوىل .عام 1713ه .دار الهاية ا الهيا

.

 48ـ السنن .أليب بره أمحد بن حممد األثهم (261ه) ا قطعاة يسارية مان

أول الرتا ا تحقهق :عامه حسن صربي .ط /األوىل .عام 1725ه .دار البشاائه ا
بريو .

 49ـ سؤاال أيب داود لإلمام أمحد بن حنبل .اإلمام سيهامّن بن األشعث

السجستاين245 ( .ه) .تحقهق :زياد حممد منصور .ط /األوىل .عام 1717ه.
مرتبة العيوم واحلرم ا املدينة املنورة.

 51ـ سري أعالم النبال  .ليحاف شمس الدين حممد بن أمحاد بان عاثامّن

الذهبي( .

478ه) .تحقهق :شعهب األرنؤوط وآخاهين .ط /الساابعة .عاام

1713ه .مؤسسة الهسالة ا بريو .

 51ـ سرية اإلمام أمحد بن حنبل .أليب الفضل صالح بن اإلمام أمحاد بان

حنبل265 ( .ه) .تحقهاق :د /فاؤاد بان عباداملنعم أمحاد .ط /الثالثاة .عاام
1715ه .دار السيف ا الهيا

.

 52ـ شذرا الذهب يف أخبار من ذهب .أبو العامد احلنبِّل عبد احلي بان
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أمحد الدمشقي( .

1382ه) .تحقهاق :حمماود األرنااؤوط .ط /األوىل .عاام

1736ه .دار ابن كثري ا دمشق ،بريو .

 53ـ رشٍ أصول فتاوى اإلمام أمحد .جمدي بن محدي بن أمحد بن حممد.

ط /األوىل .عام 1722ه.

 54ـ رشٍ اعتقاد اإلمام أمحد لعِّل بن شره .خمطوط .مصور عان مرتباة

الشهخ محاد األنصاري.

 55ـ رشف أصحا احلديث .أبو بره أمحد بن عاِّل املعاهوف باخلطهاب

البأدادي( .

760ه) .تحقهق :حممد سعهد أوغاِّل .عاام 1022ه .دار إحهاا

السنة النبوية ا تهكها.

 56ـ طبقا احلنابية .أبو احلساني حمماد بان أيب يعاىل الفاها البأادادي

احلنبِّل526 ( .ه) .تحقهق :د /عبدالهمحن بن سيهامّن العثهمني .عام 1712ه.

 57ـ العرب يف خرب من غرب .شمس الدين حممد بن أمحاد الاذهبي ( 478ه).

تحقهق :فؤاد سهد .عام 1261م .دائهة املطبوعا والنرش ا الرويث.

 58ـ العدة يف أصول الفق  .القايض أباو يعاىل حمماد بان احلساني الفاها

البأدادي احلنبِّل( .

758ه) .تحقهق :د /أمحد عِّل سري املباركي .ط /األوىل.

عام 1733ه .مؤسسة الهسالة ا بريو  ،لبناّن.

 59ـ العيل ومعهفة الهجال .لإلماام أمحاد بان حنبال (271ه)( .رواياة

املهوذي ،وصالح ،واملهموين) .تحقهق :د /وىص اهلل بن حممد عباس .ط /األوىل.
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عام 1738ه .الدار السيفهة ا بومباي ،اهلند.
 61ـ العيل ومعهفة الهجال .لإلمام أمحد بن حنبال ( 271ه)( .رواياة

ابنا عبااد اهلل) .تحقهااق :ويص اهلل عباااس .ط /األوىل .عااام 1738ه .املرتااب
اإلسالمي ا بريو  ،لبناّن.
الهيا

 61ـ غااذا األلبااا  .الشااهخ حممااد الساافاريني1188 ( .ه) .مرتبااة
احلديثة ا الهيا

.

 62ـ الفتاوى الرربى .اإلمام تقي الدين ابن تهمهة428 ( .ه) .تحقهق:

حسنني حممد خميوف .دار الرتب احلديثة ا مرص.

 63ـ فتح الباري .احلاف زين الدين أبو الفهج ابن رجاب425 ( .ه).

تحقهق :جمموعة من املحققني ط /األوىل .عام 1714ه .مرتبة الأهباا األثهياة.

املدينة النبوية.

 64ـ فتح الباري .احلاف أمحد بن عِّل بن حجه العسقالين852 ( .ه).

تحقهق وتصحهح :سامحة الشهخ عبد العزيز ابن باز .تهقهم :حممد فؤاد عبد البااقي.
عام 1043ه .املطبعة السيفهة ا القاههة.

 65ـ فضائل الصحابة .اإلمام أمحاد بان حمماد بان حنبال271 ( .ه).

تحقهق :ويص اهلل بن حممد عباس .ط /الثانهة .عام 1723ه .دار ابن اجلوزي اا
الهيا

.

 66ـ فوائد وشواهد من حمنة اإلمام أمحد .إبهاههم بان عباد اهلل الأامادي
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ط /األوىل .عام 1723ه .دار القاسم ا بريو .
 67ـ القول األمحد يف بهاّن غيط من غيط عىل اإلمام أمحد .من كالم شاهخ

اإلسالم ابن تهمهة .مجع :مهاد شرهي .ط /األوىل .عام 1718ه .دار العاصمة ا
الهيا

.

 68ـ كشف الظنوّن عن أسامي الرتب والفناوّن .مصاطفا بان عباد اهلل

القسطنطهني املعاهوف بحااجي خيهفاة .عاام 1710ه .دار الرتاب العيمهاة ا

بريو  ،لبناّن.

 69ـ الرفاية يف عيم الهواية .أبو بره أمحد بان عاِّل بان ثاباث املعاهوف

باخلطهب البأدادي760 ( .ه) .دار الرتب العيمهة ا بريو .

 71ـ جمموعة الهسائل واملسائل .تقي الدين أمحد بن عبد احليهم ابن تهمهة

( 428ه) .تحقهااق :مجاعااة ماان العيااام بااإرشاف النااارش .ط /األوىل .عااام
1730ه .دار الرتب العيمهة ا بريو .

 71ـ جمموع فتاوى شهخ اإلسالم ابن تهمهة .مجع :عبد الهمحن بن حممد بن

قاسم احلنبِّل ،وابن حممد .ط /األوىل .عام 1028ه.

 72ـ حمنة اإلمام أمحد بن حممد بن حنبل .اإلمام عبد الأني بن عبد الواحد بن

املقديس633 ( .ه) .تحقهق :د /عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي .ط /األوىل.
عام 1734ه .دار هجه.

 73ـ خمترص طبقا احلنابية .الشهخ حممد بن عماه البأادادي آل شاطا.
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ط /األوىل .عام 1736ه .دار الرتا العهيب ا بريو  ،لبناّن.
 74ـ املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبال .الشاهخ عباد القاادر ابان

بدراّن الدمشقي .تحقهق :د /عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي .ط /الثانهاة .عاام
1731ه .مؤسسة الهسالة ا بريو .

 75ـ املدخل املفصل إىل فق اإلمام أمحد بن حنبل .براه بان عباد اهلل أباو

زيد .ط /األوىل .عام 1714ه .دار العاصمة.

 76ـ املذهب احلنبِّل .د /عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي .ط /األوىل .عام

1720ه .مؤسسة الهسالة ا بريو  ،لبناّن.

 77ـ املسائل والهسائل املهوية عن اإلمام أمحد بن حنبل يف العقهدة .عبد اإلل

ابن سيامّن بن سامل األمحدي .ط /األوىل .عام 1712ه .دار طهبة ا الهيا

.

 78ـ مسائل اإلمام أمحد بن حنبل بهواياة أيب داود سايهامّن بان األشاعث

السجستاين ( 245ه) .تحقهق :طارق بن عو

1723ه .مرتبة ابن تهمهة.

اهلل بن حممد .ط /األوىل .عام

 79ـ مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهوي بهواية الروس  .تحقهق عدد

من من األساتذة والباحثني وأعضا ههئة التدريس يف اجلامعة اإلسالمهة ،طباع
عامدة البحث العيمي يف اجلامعة ،ط /األوىل ،عام 1725ه.

 81ـ مسائل اإلمام أمحاد بهواياة ابنا أيب الفضال صاالح266 ( .ه).

تحقهق :د /فضل الهمحن دين حممد .ط /الثانهة .عام 1712ه .الدار العيمهة ا اهلند.
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 81ـ مسائل اإلمام أمحد بن حنبل بهواية ابن عباد اهلل (223ه) .تحقهاق:

عِّل بن سيهامّن املهنا .ط /األوىل .عام 1736ه .مرتبة الدار ا املدينة املنورة.

 82ـ مسائل اإلمام أمحد بن حنبل بهواية أيب القاسم البأوى املعهوف بابن

بنث منهع)014 ( .ه) .تحقهق :عماهو عباد املانعم سايهم .ط /األوىل .عاام
1710ه .مؤسسة قهطبة ا القاههة.

 83ـ املسائل الفقههة التي توقف فهها اإلمام أمحد .ريا

الضمريي .ط /األوىل .عام 1700ه .مرتبة دار املنهاج .الهيا

بن أمحاد دياا
.

 84ـ املسائل الفقههة التي مل صتيف فهها قول اإلمام أمحد .إباهاههم جاالو

حممد .ط /األوىل .عام 1721ه .مرتبة الهشد ا الهيا
 85ـ املسند .اإلمام أمحد بن حنبال( .

.

271ه) .تحقهاق :جمموعاة مان

املحققني باإرشاف .د /عباد اهلل بان عباد املحسان الرتكاي .ط /الثانهاة .عاام

1723ه .موسسة الهسالة ا بريو  ،لبناّن.

 86ـ معجم الرتب .جلامل الديان ابان عباد اهلادي املعهوف باابن املاربد

( 232ه) .تحقهق :يّرسى عبد الأني البرشى .مرتبة الساعي ا الهيا

.

 87ـ معجم مصنفا احلنابية .الشهخ الدكتور /عبد اهلل بن حممد بن أمحد

الطهيقي .ط /األوىل .عام 1722ه.

 88ـ معجم املؤلفني .عمه رضاا كحالاة .مرتباة املثناا ،ومرتباة إحهاا

الرتاث العهيب ا بريو  ،لبناّن.
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 89ـ مفاتهح الفق احلنبِّل .الدكتور سامل بن عِّل الثقفي .ط /األوىل .عاام

1028ه .مطابع األههام التجارية.

 91ـ املقصد األرشد يف ذكه أصحا اإلمام أمحد .اإلماام بههااّن الادين

إبهاههم ابن حممد ابن مفيح887 ( .ه) .تحقهق :د /عبد الاهمحن بان سايهامّن
العثهمني .ط /األوىل .عام 1713ه .مرتبة الهشد ا الهيا

.

السا ري راميس
 91ـ منازل األئمة األربعة .لإلمام أيب زكهيا حيها بن إباهاههم َ

( 553ه) .تحقهق :د /حممود قدٍ .ط /األوىل .عام 1722ه .عامدة البحاث
العيمي باجلامعة اإلسالمهة يف املدينة النبوية.

 92ـ مناقب اإلمام أمحد بن حنبل .ليحاف أيب الفاهج عباد الاهمحن ابان

اجلوزي ( 524ه) .تحقهق :د /عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكاي .ط /األوىل.

عام 1022ه .مرتبة اخلانجا ا مرص.

 93ـ مناقب الشافعي .أليب بره أمحد بن احلساني البههقاي758 ( .ه).

املحقق :السهد أمحد الصقه .ط /األوىل .عام 1023ه .دار الرتاث ا مرص.

 94ـ املنتخب من العيل ليخالَل .اإلماام عباد اهلل بان أمحاد ابان قداماة

املقديس623 ( .ه) .تحقهق :طارق بن عو

1712ه .دار الهاية ا الهيا

.

اهلل بن حمماد .ط /األوىل .عاام

 95ـ من سؤاال األثهم ألمحد بن حنبل .أبو براه األثاهم ( 263ه).

تحقهق :خري اهلل الرشيف .ط /األوىل .عام 1722ه .دار العاصمة ا الهيا
111
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 96ـ من كالم اإلمام أيب عبد اهلل أمحد بن حنبل يف عيل احلديث ومعهفاة

املهوذي ،واملهموين ،وابنا صاالح) .تحقهاق :صابحي البادري
الهجال( .رواية ُ
السامهائي .ط /األوىل .عام 1732ه .مرتبة املعارف ا الهيا

.

 97ـ املنه األمحد يف تهاجم أصحا اإلمام أمحد .ملجري الدين عبد الاهمحن

ابن حممد العيهمي ( 228ه) .عام 1224م .دار صادر بريو .

 98ـ املنه الفقهاي العاام لعياام احلنابياة ومصاطيحاهتم يف مؤلفااهتم.

تألهف :أ .د /عبد امليك بن عبد اهلل بن دههش .ط /الثانهاة .عاام 1722ه .دار
خرض ا بريو  ،لبناّن.

 99ـ هداية األريب األجمد .الشخ العالَمة سايهامّن بان عباد الاهمحن بان

محداّن1024 ( .ه) .تحقهق :بره بن عبداهلل أبو زيد .ط /األوىل عام 1718ه.

دار العاصمة .الهيا

.

املهوذي245 ( .ه).
 111ـ الورع .اإلمام أبو بره أمحد بن حممد بن احلجاج ُ

تحقهق :سمري بان أماني الازهريي .ط /األوىل .عاام 1718ه .دار العصاهمي ا

الهيا

.

 111ـ الورع عن اإلمام أيب عبد اهلل أمحد بن حنبل .لإلمام أيب بره أمحاد

ابن حممد بن هاروّن اخلالل ( 011ه) .ط /األوىل .عام 1732ه .دار الرتب
العهيب ا بريو  ،لبناّن.
 112ـ وفها

األعهااّن .البان خيرااّن681 ( .ه) .تحقهاق :إحسااّن

105

111

المدخل إلى شخصية اإلمام أحمد رحمه اهلل تعالى
عباس .دار الثقافة ا بريو .
(

 113ـ الوقوف من جامع أيب بره اخلالل .أبو بره أمحد بن حممد اخلاالَل

011ه) .تحقهق :الدكتور /عبد اهلل بن أمحد بن عِّل الزيد .ط /األوىل .عام

1713ه .مرتبة املعارف .الهيا

112

.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
املقدمة

عز من يشاء و ُي ّ
احلمد هلل رب العاملنيُ ،ي ّ
ذل من يشاء﴿ ،ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ﴾[النور ،]12 :والصالة والسالم عىل

إمام املُ َزّكِني خاتَم األنبياء وس ِيد األتقياء﴿ ،ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎ

ﮏﮐ ﮑ ﮒ﴾[النسااء ،]12 :صىل اهلل عليه وعىل آله األنقيااء وصاباه ه
األوفياء ،ومن ارتىض سبيلهم إىل يوم الدين.
أما بعد:
فإن جاللة الببث يف األصل تنبثق من جاللة موضوعه ،وموضاوعه نناا

أعز اهلل هه الادين وناو
ِعلم اخ ُصت هه نذه األمة ونو اجلرح وال عديل ،و َع َلم ّ
اإلمام أمحد هن حنبل ،فرشف الببث هبذا الع َلم وذاك ِ
الع ْلم.
َ
ُ

واإلمام أمحد نو أهو عبد اهلل أمحد هن حممد هان َحنْبال يل
الاذ ْنل ب
الشا ْيباي،

املَ ْروزي ثم البغدادي ،املولود هبغداد سنة 261ن ،وامل وىف هبا سنة 112ن .ولاو

ُج ِردت صفبات نذا الببث ّكلها لذّكر فضائله ،وال نوياه همنابباه ،واإلشاادة

لقُصت و َع َج َزت.
هشامئله؛ ُ

وبد هرع اإلمام أمحد يف علم اجلرح وال عديل ّكام هرع يف غاهه مان فناون
توس ِعه وتفنيلنِه ُ
بول شيخه اإلمام أيب
احلديث وعلو ِم اإلسالم وآداهه ،وحسبنا يف يل
عبد اهلل حممد هن إدريس الشافعي(( :أمحدُ إمام يف ِ
ثامن خصال :إمام يف احلديث،
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إمام يف الفقه ،إمام يف اللغة ،إمام يف القرآن ،إمام يف ال َف ْقر ،إمام يف الزند ،إمام يف
السنّة)) .
َ
الو َرع ،إمام يف يل
()1

والورع العايل الذي اتصف هه نذا اإلمام مل ُُيجمه عن اخلاو

يف علام

والاذب
اجلرح وال عديل ّكغهه من ّكبار النقاد ،ألنه من رضورات حفظ الدين
ّ
عن سنة النبي ﷺ ،وليس نو من ِ
الغيبة املنهي عنها ،هل نو النبصيبة واألماناة.

عال أن
السبّاك(( :بلت ألمحد هن حنبل :إنه ليش دّ
جل ْرجاي ب
بال حممد هن ُهنْدار ا ُ
ّ

وسكت أنا ،فم ى
سكت أنت
أبول :فالن ضعيف ،فالن ّكذاب .فقال أمحد :إذا
يل
ب

ُ
اجلانل
َي ْع ِرف
السقيم؟!))  .ونقل اخلالل عان احلسان هان عال
َ
الصبيح من ب
اإلسكايف بال(( :سألت أها عبد اهلل ا يعني أمحد هن حنبل ا عان معناى ِ
الغيباة؟
( )2

بال :إذا مل تُرد عيب الرجل .بلت :فالرجل يقول :فالن مل َي ْس َمع ،وفالن ُُيطئ؟
الناس نذا مل ُي ْع َرف
بال :لو ت ََر َك
الصبيح من غهه)) .
ُ
ُ
( )3

ونذا الذي اخ اره اإلمام أمحد نو مذنب النقاد من ببله ،وهلام يف ذلا

نفساه ،باال اهناه عباد اهلل:
أبوال ّكثهة ،أب ُص منها عىل خرب رواه اإلمام أمحاد ُ
( )1طبقات احلناهلة الهن أيب يعىل .21 /2
( )2أخرجه أهو هكر اخلطيب يف الكفاية يف معرفة أصول علم الرواية  271 /2ا  ،271ويف اجلاامع
ألخالق الراوي وآداب السامع .111 /1

وثمة رواية أخرى عان أمحاد يف ناذا
( )3رشح علل الرتمذي الهن رجب احلنبل  051 /2ا  .052ب
املعنى ،أخرجها اخلطيب يف الكفاية  ،271 /2أعرضات عان ذّكرناا ا ماع أمياة مضامو ا ا
لضعف إسنادنا.
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((حدثني أيب بال :حدثنا ع ّفان بال :حدثنا ُييى هن سعيد اا (يعناي القطاان) ا

بال :سألت شعب َة وسفيا َن ه َن سعيد وسفيا َن هان ُعييناة ومالا َ هان أناس عان
ُيفظ أو ُي ّهم يف احلديث؟ فقالوا يل مجيعاِ :هني َأ ْم َره)) .
الرجل ال َ ْ
()1

فكل نذا ّ
يدل عىل وجوب الكالم يف الارواة جرحاا وتعاديال ملان تأنال

خاه بياام،
الكفايات .وبد بام هبذا األمر اإلما ُم أمحاد
َ

لذل  ،ونو من فرو

وتصدى له هعلم وحكمة وحزم ،وّكذل فعل األئمة من ببل ومان هعاد .باال

النووي(( :اعلم أن جرح الرواة جائز ،هل واجب هاالتفاق ،للرضاورة الداعياة

إليه ،لصيانة الرشيعة املكرمة ،وليس نو من الغيبة املبرمة ،هل نو من النصيبة

هلل تعاىل ورسوله ﷺ واملسلمني ،ومل يزل فضالء األئمة وأخيارنم وأنل الاورع
منهم يفعلون ذل )) .
( )2

وأحتدث عن اإلمام أمحد يف موضوع اجلرح وال عديل ،من خالل عنوانني

ّكبهين ،أوهلام :مكان ه فيه ،واآلخار :ألفاا اجلارح وال عاديل ومراتبهاا عناده
ومنهجه يف نقد الرواة.

( )1العلل ومعرفة الرجال عن أمحد رواية اهنه عبد اهلل ( .)1611وينظر مقدمة الصبيح ملسالم هان
احلجاج  7 /2ا  ،21والعلال الصاغه للرتماذي ا آخار جامعاه ا  110 /6ا  ،111والكفاياة
للخطيب :هاب وجوب تعريف املز ِّكي ما عنده من حال املسؤول عنه  211 /2ا .271

( )2رشح صبيح مسلم .211 /2
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املبحث األول

مكانة اإلمام أمحد يف اجلرح والتعديل
أرفع درجات حفا احلديث من هلغ منزلة االن قاد واجلهبذة ،ونم أنال

اجلرح وال عديل وال عليل  ،و ُيشرتط لبلوغ نذه املنزلاة الرفيعاة رشوط ّكثاهة
()1

مج َلها شمس الدين الذنبي هقوله(( :والكالم يف
ال يس طيعها إال القلة من الرجالَ ،أ ْ َ

الرجال ال جيوز إال ل ا ّم املعرفة ،تا ّم ال َو َرع))  .وبد هلغ اإلمام أمحد يف نذه املنزلة
( )2

املُنيفة مرتبة الك بُمل من الن ّقاد ال ي مل ينلها إال الواحد هعد الواحد من األئمة.

* املطلب األول :اجتهاد اإلمام أمحد املطلق يف اجلرح والتعديل:

االج هاد له مراتب م فاوتة ،أعالنا االج هاد املطلق ،ونو ّكائن يف النقاد

احلديثي ّكام نو معروف عند الفقهاء ،بال زّكاي الادين املناذري(( :واخا الف

نؤالء ّكاخ الف الفقهاءّ ،كل ذل

يق ضيه االج هاد))  .وهلاوغ اإلماام أمحاد
( )3

مرتبة االج هاد املطلق له أسباهه ،ومن أمها:
أولا :أصالة عرصه:

الش أن عُص النبغاء البارعني وهيئ هم العلمية هلا أثار ّكباه يف نباوغهم
( )1تنظر مقدمة اجلرح وال عديل الهن أيب حاتم .21 ،6 /2
( )2ميزان االع دال يف نقاد الرجاال  .16 /0ومان رام ال وساع فلينظار مباحاث يف علام اجلارح
وال عديل لقاسم سعد  205ا .261

( )3رسالة يف اجلرح وال عديل .17
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وهراع هم ،وبد ّكان نذا لإلمام أمحد ،الذي عاش العُص الذنبي للسنة املطهرة،

الذب
الذي تفانى أنله يف حفظ السنة وتدوينها وان قائها ،واس فرغوا ُو ْسعهم يف ّ

عنهااا ومواجهااة ال بااديات الكثااهة امل مثلااة أساسااا هالوضاااعني واملب دعااة،
واس نهضوا ِ
اهلمم هباهلم وباهلم ل بقى السنة غضة طرية نقية.
ففي عُص اإلمام أمحد ّكان أبرانه اجلهاهذة األفراد ،أمثال:
حييى بن معني البغدادي :ونو اإلمام الفرد يف اجلرح وال عديل ،الذي فاق

فيه ّكل أنل عُصه ،ح ى صار ميزانا ،بال فيه اهن عدي(( :وهه ت ُْسا َربأ أحاوال
الضعفاء))  .وبال رفيقه اهن املديني(( :ان هى علم الناس إىل ُييى هن معني)) .
( )2

()1

ونذا أمحد هن حنبل يقول فيه(( :نهنا رجل خلقه اهلل هلذا الشأن! ُي ِ
ظهار ّكاذب

الك بَذاهني))  .وبال أيضاّ(( :كان أع َل َمنا هالرجال ُييى ها ُن معاني))  .هال باال
( )4

( )3

شيخ نذه الطبقة يف اجلرح وال عديل ُييى هن سعيد القطان(( :ما بدم علينا مثل

نذين الرجلني :أمحد هن حنبل وُييى هن معني)) .
( )5

وأخ م احلديث عن اهن معني هقول اهن رجب احلنبل(( :اإلمام املطلق يف
( )1مقدمة الكامل يف ضعفاء الرجال  121 /2ا .121
( )2أخرجه أهو هكر اخلطيب يف تاريخ مدينة السالم .166 /26
( )3املصدر الساهق .161 /26
( )4املصدر الساهق .56 /21
( )5أخرجه أهو القاسم هن عساّكر يف تاريخ مدينة دمشق  .12 /65وبد أخرجه من ببل اهن حباان
يف مقدمة املجروحني من املبدثني  51 /2همعناه.

113

7

الجرح والتعديل عند اإلمام أحمد
اجلرح وال عديل ،وإىل بوله يف ذل يرجع الناس ،وعىل ّكالماه فياه ُي َع ِولاون...

يوسع القول يف اجلرح ،وال ُيايب أحدا ،هل يصدع هه يف وجه صاحبه،
وّكان ُييى ِ

وهلذا بال عبد اهلل هن أمحد الدوربيّ :كل من سكت عناه ُيياى هان معاني فهاو

ثقة)) .
()1

وعيل بن املديني البرصي :ونو اإلمام املُ َقدب م يف علم ال عليل ،باال شايخه

علم مني))  .وّكذل بال شيخه
أّكثر مما ي ُ
سفيان هن ُعيينة(( :واهلل ملا أتعلم منه ُ
( )2

عل مني))  .وبال تلميذه ال َف ّذ
عل َ
أّكثر مما ي علم ّ
ُييى القطان(( :وأنا أتعلم من ٍ
( )3

اس َْصاغ َْر ُت نفعا عناد أحاد إال عناد عال هان
أهو عباد اهلل البخااري(( :ماا ْ

منونا هام متيز ههّ(( :كان عل هن املديني َع َلاام
املديني))  .وبال أهو حاتم الرازي ِ
( )4

يف الناس يف معرفة احلديث والعلل)) .
( )5

عال
وأخ م الكالم يف اهن املديني هقول أيب عبد الرمحن النسائي(( :وّكأن ّ

اهن املديني ُخلق للبديث)) .
( )6

ومن ِج ّلة أئمة هذا العرص ،من أباران أمحاد واهان معاني واهان املاديني:

( )1رشح علل الرتمذي .111 ،111 /2
( )2أخرجه اهن عدي يف مقدمة الكامل .120 /2
( )3املصدر الساهق .120 /2
( )4املصدر الساهق .120 /2
( )5أخرجه اهن أيب حاتم يف اجلرح وال عديل .021 /2
( )6السنن ،تعليقا عىل حديث (.)1110
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إسباق هن رانويه ،وأهو هكر هن أيب شيبة ،وحممد هن عباد اهلل هان ُنماه ،وأهاو
َخ ْيثمة زنه هن حرب.

فقد مأل نؤالء مجيعا زما م رحلة وعلام وإتقانا وحفظا ،و َذ ْودا عن السنة

ومتس هرّكااهبم
ودفعا للبدع وفضبا للكذاهني ،ف برّكت هبم مجوع املبدثنيّ ،

أنل األثر ،وجدّ د اهلل هبم معامل الدين.

وألمحد هن حنبل نقدات هلؤالء األبران األعالم ،من ذل باول أيب هكار

املروذي(( :سألت أها عبد اهلل عن عاصم األحول؟ فقال :ثقة .بلت :إن ُييى هن
يل
املروذي أيضا(( :بلت له :ما تقول
معني تكلم فيه ،فعجب ،وبال :ثقة))  .وبال يل
()1

مجهان؟ فقال :ثقة ...بلتُ :يروى عن ُييى القطان أنه سئل عنه فلم
يف سعيد هن ُ ْ

يرضه؟ فقال :هاطل ،وغضب ،وبال :ما بال نذا أحد غه عل هن املديني ،ما سمعت
ُييى ي كلم فيه هيشء)) .
( )2

ثانياا :جاللة شيوخه النقاد:
إن أصالة العُص يف العلم تنبثق أساسا من معني املشيخة الفريدة ،ال ي هلا

الفضل ه وفيق اهلل تعاىل يف البعث العلمي .وهراعة اإلنسان يف نفسه ال ت ُْصقل إال

هأس اذية راسخة .وأمحد هن حنبل حظي ناو وأبراناه هنخباة ناادرة مان األئماة

األساتذة النقاد ،تلقوا عنهم ،وت لمذوا عليهم ،و لاوا مان علاومهم ،وتاأدهوا

للمروذي (.)70
( )1العلل ومعرفة الرجال عن أمحد يل

للمروذي (.)270
( )2العلل ومعرفة الرجال عن أمحد يل
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هآداهبم ،ومن أهرز نؤالء الشيوخ يف علم اجلرح وال عاديل ،والنقاد وال عليال،
الذين أّكثر عنهم اإلمام أمحد:

حييى بن سعيد القطّان البرصي :ونو شيخ نذه الصانعة يف عُصاه ،لازم

شعبة هن احلجاج عرشين سنة  ،بال اهن حبان وناو ي بادث عان أنال ناذه
()1

الطبقة(( :إال أن من أّكثارنم تنقاها عان شاأن املبادثني ،وأتارّكهم للضاعفاء

واملرتوّكني ،ح ى جعلوا نذا الشأن صناعة هلم مل ي عدونا إىل غهنا ،مع لزوم الدين

والورع الشديد وال فقه يف السنن رجالنُ :ييى هن سعيد القطان ،وعبد الارمحن

اهن مهدي))  .وبال اهن أيب حاتم(( :حدثني أيب بال :سئل أمحد هن حنبل عان
( )2

ُييى هن سعيد وعبد الرمحن هان مهادي ووّكياع؟ فقاالّ :كاان ُيياى أهُصانم

هالرجال ،وأنقانم حديثا ،ا وأظنه بال :ا وأثب هم)) .
( )3

وبال اإلمام أمحد يف شيخه ُييى القطان أيضا ا ّكام يف رواياة عباد اهلل هان

حممد هن الفضل ا(( :إليه املن هى يف ال ثبت هالبُصة))  .وبال عبد اهلل هن أمحد:
( )4

((بال أيب :وما رأينا مثل ُييى هن سعيد يف نذا الشأن ا يعني يف احلاديث ا ،ناو

صاحب نذا الشأن))  .وبال اإلمام أمحد ا ّكام يف رواية عبد الصمد هن ساليامن
( )5

( )1تاريخ مدينة السالم .115 /26
( )2مقدمة املجروحني من املبدثني .11 /2
( )3اجلرح وال عديل  11 /1 ،100 /2ا .10
( )4أخرجه اهن أيب حاتم يف اجلرح وال عديل .251 /1 ،116 /2
( )5العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل ( ،)716وينظر فيه (.)2212
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البلخي ا(( :وما رأيت رجال أوزن هقوم من غه حماهاة ،وال أشد تثب اا يف أماور
الرجال من ُييى هن سعيد)) .
()1

وبال فيه اهن رجب احلنبل(( :خليفة شعبة ،والقائم هعده مقامه يف نذا العلم،

ُيكِمه
وعنه تلقاه أئمة نذا الشأنّ ،كأمحد وعل وُييى ونبونم ،وبد ّكان شعبة ُ َ

عىل نفسه يف نذا العلم))  .وبد لزم اإلمام أمحد يف دخل ه الثالثة إىل البُصة سنة
( )2

211ن شيخه القطان س ة أشهر  ،ووصفه هأنه ال يروي إال عن ثقة .
( )4

( )3

عبد الرمحن بن مهدي البرصي :ونو برين ُييى القطان ّكام تقدم ،بال أهو

هكر اخلطيب(( :وّكان من الر ّهانيني يف العلم ،وأحد املذّكورين هاحلفظ ،وممن هرع
يف علم األثر وطرق الروايات وأحوال الشيوخ))  .وبال شمس الدين الذنبي:
( )5

املذّكور بد ان َدَ ها لنقد الرجال ،ونانيا هباام جاللاة
((وّكان نو وُييى القطان
ُ
ونُبال وعلام وفضال ،فمن َج َرحاه ال يكاد ا واهلل ا َينْدَ ِمل ُج ْرحه ،ومن و ّثقاه فهو
احلجة املقبول ،ومن اخ لفا فيه اج هد يف أمره ،ونازل عان درجاة الصابيح إىل
احلسن ،وبد و ّثقا خلقا ّكثها ،وض ّعفا آخرين)) .
( )6

( )1هتذيب الكامل يف أسامء الرجال .170 /01
( )2رشح علل الرتمذي .161 /2
( )3العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل (.)221
( )4سؤاالت أيب داود السجس اي لإلمام أمحد يف جرح الرواة وتعديلهم (.)161
( )5تاريخ مدينة السالم .520 /22
( )6ذّكر من ُيع مد بوله يف اجلرح وال عديل .211
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ومن أبوال األئمة الساهقني ال ي تُظهر مكانة نذا اإلمام يف علم احلديث هصاورة

عامة دون تقييد هعلم اجلرح وال عديل ،بول اإلمام أمحد اا يف رواياة عباد اهلل ا:

((ّكان من معادن الصدق))  .وبال عل هن املاديني اا يف رواياة حمماد هان أيب
()1

خذت ف ُأحلفت هني الرّكن واملقام ،حللفت هاهلل عز وجال أي مل
صفوان ا(( :لو ُأ
ُ
أر أحدا بط أعلم هاحلديث من عبد الرمحن هن مهدي))  .وبال عل هن أمحد هن
( )2

النرض(( :بال عل هن املدينيّ :كان ُييى هن سعيد أعلم هالرجال ،وّكان عبد الرمحن
ِ
ابر)) .
أعلم هاحلديث .بال عل :وما َش ّب ُ
هت علم عبد الرمحن هاحلديث إال ّكس ْ
( )3

وذّكر اإلمام أمحد أن اهن مهدي ّكان ال ُيدث إال عن ثقة  .وبد أّكثر اإلمام أمحد
( )4

أمحد من األخذ عنه .
( )5

َوكِيع بن َ
اجل ّراح الكويف :ولعل وّكيعا نو الرجل الثالث الذي تلقاى عناه

اإلمام أمحد علم اجلرح وال عديل ،وبد ّكان وّكيع إماماا يف ذلا  ،ويف احلاديث

هصورة عامة ،ومل يك ب اإلمام أمحد عن أحد أّكثر مما ّك ب عنه  .بال اهن حباان
( )6

ُملمعا إىل مكانة وّكيع يف النقد عند ذّكره لطبقات النقاد العليا(( :ثام أخاذ عان
( )1العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل (.)1211
( )2أخرجه اهن أيب حاتم يف مقدمة اجلرح وال عديل .151 /2
( )3أخرجه اخلطيب يف تاريخ مدينة السالم .511 /22
( )4سؤاالت أيب داود السجس اي لإلمام أمحد ( ،)510وتاريخ مدينة السالم .527 /22
( )5العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل (.)2616
( )6مسائل اإلمام أمحد هن حنبل إلسباق هن إهرانيم هن نانئ (.)1222
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نؤالء هعدنم الرسم يف احلديث وال نقه عن الرجال وال ف اي

عان الضاعفاء

والببث عن أسباب النقل مجاعة ،منهم :عبد اهلل هن املباارك وُيياى هان ساعيد
القطان ووّكيع هن اجلراح وعبد الرمحن هن مهدي))  .ومما يشه إىل ذل أيضاا
()1

بول اهن عامر (( :ما ّكاان هالكوفاة يف زماان وّكياع هان اجلاراح أفقاه وال أعلام
هاحلديث من وّكيعّ ،كان وّكيع ِج ْهبذا))  .وبال أمحد هن حنبل ا يف رواية هِ ْرش هن
( )2

موسى ا(( :ما رأيت رجال بط مثل وّكيع يف العلم واحلفظ واإلسناد واألهواب،

مع خشوع وورع))  .وبال أمحد هن أيب احلواري(( :أشهد عىل أمحد هن حنبل أنه
( )3

بال :الثببْت عندنا هالعراق :وّكيع هن اجلراح وُييى هن سعيد وعباد الارمحن هان
مهدي)) .
( )4

وملا مل يكن وّكيع مشهورا هال قدم يف علام اجلارح وال عاديل يف عصاورنا

امل أخرة ،هخالف ُييى القطان واهن مهدي اللذين تقدما ،أردت أن أذّكر هعا

أبواله يف ذل  ،وال ي تُظهر شيئا من منهجه ،وذل مما رواه عنه تلميذه أمحد هن

حنبل ،بال عبد اهلل هن أمحد(( :بال أيبّ :كان وّكيع إذا أتى عىل حديث أهان هن أيب

عياش يقول :رجل .ال ُي َس ِميه اس ضعافا له .سمعت أيب يقولّ :كان وّكيع إذا أتى

عىل حديث ُجويرب بال :سفيان عن رجل .ال ُيسميه اس ضعافا له ...ثم بال أيب:

( )1مقدمة املجروحني من املبدثني .11 /2

( )2أخرجه أهو هكر اخلطيب يف تاريخ مدينة السالم .651 /25
( )3املصدر الساهق .657 /25

( )4أخرجه اهن أيب حاتم يف مقدمة اجلرح وال عديل .102 /2
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ّكان وّكيع إذا أتى عىل حديث عبد اهلل هن جعفر أيب عل هان املاديني باالِ :
أجاز

عليه .وّكان وّكيع إذا أتى عىل احلسن هن دينار بالِ :
أجز .وإذا أتى عىل احلسن هن
ُعامرة بالِ :
أجز ا يعني عليه ا.

سمعت أيب يقولّ :كان وّكيع إذا أتى عىل حنظلة يقول :حدثنا حنظلة هان

أيب سفيان ،وّكان ثقة ثقة .ويقول :حدثنا سلمة هن نُبيط أهو فراس وّكان ثقة ثقة.

حدثني أيب بال :حدثنا وّكيع عن سفيان عن أيب عمر البزار وّكان ثقة ثقاةّ .كاذا

بال وّكيع)) .
()1

وثمة شيوخ آخرون كبار تلقى عنهم اإلمام أمحد علم اجلرح وال عديل إىل
ّ

جانب احلديث وغهه من العلوم ،منهم سفيان هن ُعيينة الكويف ثم املكاي ،لقياه

اإلمام أمحد وسمع منه يف أرهعة مواسم من مواسم احلا  ،هال أباام همكاة سانة

يسمع منه ومن أنلها  ،ومما يدل عىل جاللة سفيان يف ناذا الفان شاهادة ُيياى
( )2

القطان ،بال عبد اهلل هن أمحد هن حنبل(( :وسمعت اهن خالّد ا أو ّك ب هه إ ّيل ا،

بال :بيل ليبيى هن سعيد :ممن تعلمت نذا الكالم يف الناس؟ .بال :وّكناا نظان
أنه من شعبة .بال :وبال :من سفيان هن ُعيينة)) .
( )3

ومنهم أيضا َع ّفان هن مسلم البُصي ،باال اهان عادي(( :وأمحاد أروى
( )1العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل  515 /1ا .516
( )2العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل (.)1622
( )3املصدر الساهق (.)1111
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الناس عن عفان مسندا وحكايات وّكالما يف الرجال مما حفظه عان عفاان)) .
()1

وّكان أمحد يصف َع ّفان هالشدة يف أحكامه عىل الرجال ،بال عبد اهلل هن حممد هن

الفضل األسدي(( :بال أمحد هن حنبل الهنه صالح حني بادم مان البُصاة :مل مل

تك ب عن عمرو هن مرزوق؟ فقال ُ :يت ،فقال :إن عفان ّكان يرىض عمرو هن
مرزوق ،ومن ّكان يرىض عفان؟!)) .
( )2

ومنهم ّكذل أهو نُعيم الفضل هن ُدّكَني الكويف ،بال حنبل هان إساباق:

((سئل أهو عبد اهلل ا (يعني أمحد) ا ،بيل له :فوّكيع وأهو نُعيم؟ باال :أهاو نعايم
أعلم هالشيوخ وأنساهبم وهالرجال ،ووّكيع أفقاه))  .وبرناه اإلماام أمحاد مارة
( )3

هالقطان واهن مهدي فقالُ(( :ييى وعبد الرمحن وأهو نُعايم احلجاة الثببْات)) .
( )4

وبد أّكثر حممد هن عثامن هن أيب شيبة يف مسائله شايوخه مان الرواياة عان أهياه

لعرشات من أبوال أيب نعيم يف اجلرح وال عديل.

ومن نؤالء أيضا أهو َس َلمة منصور هن َس َلمة اخلُزاعي وأهو ّكامال املظفار

اهن مدرك البغداديان ،بال يعقوب ال َف َسوي عن الفضل هن زياد عن اإلمام أمحد:

((مل يكن هبغداد من أصباب احلديث ...وهلام هُصا هاحلاديث والرجاال ،ومل
( )1الكامل يف ضعفاء الرجال .215 /7
( )2أخرجه اهن أيب حاتم يف اجلرح وال عديل .160 /6
( )3أخرجه اخلطيب يف تاريخ مدينة السالم .021 /21
للمروذي  .52وبد صنّف أهو نعيم ّك اب ال ااريخ والطبقاات،
( )4العلل ومعرفة الرجال عن أمحد يل
ّكام يف إّكامل هتذيب الكامل يف أسامء الرجال .27 /1 ،61 /1 ،12 /5 ،077 /0
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يكونوا يك بون إال عن الثقات ...إال أهو سلمة اخلُزاعي واهليثم هان َمجيال وأهاو

ّكامل))  .وبال أهو هكر اخلطيب يف أيب ّكامل(( :روى عنه أمحد هن حنبل وُييى
()1

اهن معني ...وبال ُييى هن معنيّ :كنت آخذ عنه ناذه الصانعة اا يعناي صانعة
احلديث ا ومعرفة الرجال))  .وبال الاداربطني(( :أهاو سالمة اخلُزاعاي أحاد
( )2

الرفعاء ،الذين ّكانوا ُيسألون عن الرجال ،ويؤخذ هقولاه فايهم،
الثقات احلفا يل
أخذ عنه أمحد هن حنبل وُييى هن معني وغهما ِعلم ذل )) .
( )3

فناني ه ل املشيخة اجلليلة ال ي شاارّكت هقاوة يف وضاع دعاائم ناذا

العلم الفريد ،وّكان هلا األثر امل ميز يف ض ه ،وّكانت مدرسة مل يزل نورنا يسطع

إىل نذا الزمان .فليس عجبا هعدُ أن يبلغ أمحد هن حنبل ا وناو امل ب ِفاز النبياه ا
تل املنزلة يف اجلرح وال عديل ،ونو َسليل نذه املدرسة العريقة ،ورهياب تلا
املشيخة النجيبة.

ثالثاا :استقالليته يف النقد:
هراعة املشيخة من غه هراعة يف امل لقي ،ال تُن

إمامة وال تُكسب أصالة،

وبد نيّأ اهلل تعاىل لإلمام أمحد اجلمع هني احلسانيني ،فاأدرك اجلهاهاذة الكباار يف

املشيخة ّكام تقدم ،واتصف يف نفسه هالنبوغ ومتام االس عداد ،ف بققت له اإلمامة
( )1املعرفة وال اريخ .211 /1
( )2تاريخ مدينة السالم  .257 /25وينظر فيه أيضا .251 /25
( )3أخرجه اخلطيب يف تاريخ مدينة السالم .71 /25
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العالية ،ال ي ال َت ْعرف ال قليد والرّكون إىل االتباع.
فبع

اجل ّلة من مشاُيه ّكان يع ز هاتباعه ألمحد يف هع

أحكامه ونقده،

السمربندي(( :سألنا وّكيعا ا (يعني اهن اجلاراح) ا عان
بال إهرانيم هن َش ّامس ب

ُيدِ ُثنا عنه ،فقال :لست ُأحدِ ث عنه ،اي أمحد هن حنبل أن
خارجة هن ُم ْص َعب ُ َ

أحدِ َ
ث عنه))  .ونذا اإلمام حممد هن إدريس الشافعي الذي ُيعدّ من أئمة النقد
()1

الكبار ّكام ذّكر اهن حبان وغهه ،يقول ل لميذه أمحد هان حنبال(( :أنا م أعلام
( )2

هاحلديث والرجال مني ،فإذا ّكان احلديث صابيبا فاأعلموي ،إن شااء يكاون
ّكوفيا أو هُصيا أو شاميا ح ى أذنب إليه ،إذا ّكان صبيبا))  .و ُذّكر الشاافعي
( )3

مرة عند أمحد فقال(( :ما اس فاد منا أّكثر مما اس فدنا منه)) .
( )4

وّكان اإلمام أمحد ين قد هع

أحكام مشيخ ه الكبار مع إبراره هجالل هم

وعلو ّكعبهم يف نذا العلم ،فانظر إىل تُصفه مع شيخه األجل يف نذا الفن ُيياى

اهن سعيد القطان ،وذل من خالل هع

النامذج ،بال عبد اهلل هن أمحد(( :باال

أيب :وذّكرنا عند ُييى هن سعيد ُع َقيل هن خالد وإهرانيم هن سعد ،فجعال ّكأناه

يضعفهام ،فجعل يقولُ :عقيال وإهارانيم هان ساعد!ُ ،عقيال وإهارانيم!ّ ،كأناه

( )1أخرجه اهن أيب يعىل يف طبقات احلناهلة .111 /1
( )2مقدمة املجروحني من املبدثني .11 /2
( )3أخرجه عبد اهلل هن أمحد يف العلل ومعرفة الرجال عن أهيه (.)2155
( )4املصدر الساهق (.)2112
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يضعفهام .بال أيب :وأي

ينفع ُييى ِمن نذا؟ نؤالء ثقات ،مل َُي ُْربما ُييى)) .
()1

وبال حممد هن عل الوراق(( :سمعت أمحد هن حنبل سئل فقيل له :سهيل هن أيب

صالح ّكيف حديثه؟ فقال :صالح .بيل :إن ُييى القطان يقدم حممد هان عمارو
عىل سهيل ،فقال :مل يكن له هسهيل علم ،وبد ّكان جالس حممد هن عمرو)) .
( )2

ونذا ال يمنع من ارتضاء اإلمام أمحد للكثه جدا من أباوال مشايخ ه إذا

ترجح له صواب حكمهم ،فهو يف ذل غاه مق ِلاد ،وال ُيارج فياه عان ّكوناه

جم هداّ ،كام يدل بول أيب احلسن امليموي(( :بال يل ا (يعني أمحد) ا وّكاان ُيياى

وعبد الرمحن ال ُيدثان عن جاهر اجلعفي هيشء .بال أهو عباد اهلل :وّكاان جااهر

أنال لذاك))  .وبول َح ْرب الك َْرماي(( :وسئل ا (يعني أمحد) ا عن أيب َح ِريز ا (نو
( )3

عبد اهلل هن احلسني) ا؟ فذّكر أن ُييى ا (يعني القطان) ا ّكان ُيمل عليه ،وبال:

وال ُأراه إال ّكام بال ُييى))  .وّكذل بول أيب داود السجس اي(( :سمعت أمحد
( )4

يقولّ :كان وّكيع يقول :حدثنا حنظلة ا يعني اهن أيب سفيان ا ...وّكان ثقة .باال

أمحد :وّكذل ّكان)) .
( )5

فنقد اإلمام أمحد وحكمه عىل الرجال بائم عىل َس ْرب أحااديثهم ،واملقارناة
( )1العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل ( ،)1175وشبهه يف (.)111
( )2أخرجه العقيل يف الضعفاء .516 /1
( )3العلل ومعرفة الرجال عن أمحد للميموي (.)061
( )4مسائل اإلمامني أمحد هن حنبل وإسباق هن رانويه حلرب هن إسامعيل ال َك ْرماي .2111 /0
( )5سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد يف جرح الرواة وتعديلهم (.)102
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هني رواياهتم ورواية أبرا م ،فيكون اجلرح وال عديل هبذا ثمارة لل عليال ،باال

اإلمام أمحدّ(( :كنت أنا وعل هن املديني ،فذّكرنا أثبت من يروي عان الزناري،

فقال عل :سفيان هن ُعيينة ،وبلت أنا :مال هن أنس ،وبلت :مال أبال خطاأ

عن الزنري ،واهن ُعيينة ُُيطئ يف نبو من عرشين حديثا عن الزنري ،يف حديث

ّكذا ،وحديث ّكذا ،فذّكرت منها ثامنية عرش حاديثا ،وبلات :ناات ماا أخطاأ فياه

مال  ،فجاء هبديثني أو ثالثة ،فرجعت فنظرت فيام أخطأ فيه اهن ُعيينة ،فإذا ني

أّكثر من عرشين حديثا)) .
()1

و َث ّمة خرب آخر يؤّكد اس قاللية اإلمام أمحد يف اجلرح وال عديل ،بال إهارانيم

اهن يعقوب اجلوزجاي(( :سمعت أمحد يقول :ال حتل الرواية عن موسى هن عبيدة،

بيل :يا أها عبد اهلل ،ال ُيل؟ بال :عندي .بلت :فإن سفيان يروي عن موسى هن
عبيدة ،ويروي عن شعبة عنه ...بال :لو هان لشعبة ما هان لغهه ما روى عنه)) .
( )2

رابعاا :مرتبته بني الن ّقاد:

أ ـ كونه أحد أفراد النُ ّقاد املُ َقدَ مني واملكثرين:

ّكل من حتدّ ث عن طبقات النقاد وتصدى لذّكر أئماة اجلارح وال عاديل،

( )1أخرجه عبد اهلل هن أمحد يف العلل ومعرفة الرجال عن أهيه (1510ب) .وعلم اجلرح وال عاديل
ليس ثمرة لل عليل فبسب ،هل نو ثمرة علوم احلديث ،بال أهو عبد اهلل احلاّكم يف معرفة علاوم

احلديث (( :51نذا النوع من علم احلديث (معرفة اجلرح وال عديل) ...ونو ثمرة ناذا العلام
واملرباة الكبهة منه)).

( )2أخرجه العقيل يف الضعفاء  2021 /1ا .2020
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سمى اإلمام أمحد هينهم ،هل جعله صدرا فيهم:
وسعا ّكان أو خم ُصاّ ،
م ِ

فصالح هن حممد احلافظ النابد املعروف هصالح َج َز َرة أملع إىل أنم طبقات

النقاد وأشهر رجاهلا عرب عصورنا الزانرة ،فقال(( :أول من تك ّلام يف الرجاال

شعبة هن احلجاج ،ثم تبعه ُييى هن سعيد الق ّطان ،ثم هعده أمحد هن حنبل وُييى
اهن معني ونؤالء)) .
()1

واهن أيب حاتم يف مقدمة ّك اهه اجلرح وال عديل اب ُص عىل ذّكر هضعة عرش

ونوه
ِجهبذا من أنل القرن الثاي والثالث ا وما زمان النقد العايل ا ،وترجم هلمّ ،

هبم ،واس ّ
هل ترمجة اإلمام أمحد هقوله(( :ومن العلامء اجلهاهذة النقاد من الطبقاة
الثالثة من أنل هغداد أهو عبد اهلل أمحد هن حممد هن حنبل))  ،وجعله عاىل رأس
( )2

نذه الطبقة.

وحتدّ ث اهن حبان يف مقدمة ّك اهه املجروحني من املبادثني عان طبقاات

ّكبار األئمة النقاد يف القرون الثالثة األوىل ،وملا هلغ طبقة اإلمام أمحد بدّ ماه عاىل

أنلها ،وبال(( :ثم أخذ عن نؤالء ا (يعني عن ُييى القطان وطبق ه) ا مسال

( )1اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع للخطيب  .112 /1وبد أراد صالح َجزَ َرة هقوله( :أول
من تك ّلم يف الرجال شعبة) معنى خاصا ،بال اهن الصالح يف علوم احلديث (( :011يعناي أناه
وفّسا ذلا اهان
أول من تصدّ ى لذل وعُني هه ،وإال فالكالم فيهم جرحا وتعديال م قدم))ّ .

وسع الكاالم يف
رجب يف ترمجة شعبة من رشح علل الرتمذي  111 /2هقوله(( :ونو أول من ّ

اجلرح وال عديل)).
(.111 /2 )2
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احلديث واالخ بار ،وان قاء الرجال يف اآلثار ،ح اى رحلاوا يف مجاع السانن إىل

األمصار ،وف ّشوا املدن واألبطار ،وأطلقوا عىل املرتوّكني ،ح ى صاروا أعالماا

ُيق دى هبم يف اآلثار ،وأئمة ُيسل َم ْس َلكُهم يف األخبار ،مجاعة ،منهم :أمحد هان
حنبل  ،وُييى هن معني ،وعل هن املديني ،وأهو هكر هن أيب شيبة ،وإسباق هن

إهرانيم احلنظل ،وعبيد اهلل هن عمر القواريري ،وزنه هن حرب أهو خيثماة ،يف

مجاعة من أبرا م ،إال أن من أورعهم يف الدين ،وأّكثرنم تف يشا عىل املرتوّكني،

الصناعة عىل دائم األوبات ،منهم ّكان أمحد هن حنبل وُيياى هان
وألزمهم هلذه ِ

معني وعل هن املديني ،رمحة اهلل عليهم أمجعني)) .
()1

ّكام أن اهن عدي يف مقدمة الكامل يف ضعفاء الرجال ذّكر اإلمام أمحد ُم َقدّ م

أنل طبق ه النقاد .
( )2

تعر
وممن ّ

أيضا لذّكر طبقات النقاد ،و َذّكَر اإلمام أمحد فيهم ،أهو احلسن

عل هن املُ َف بضل املقديس يف ّك اهه األرهعني املرتبة عىل طبقات األرهعني  ،اب ُصا
( )3

فيه عىل أرهعني إماما من أنل القرن الثاي فمن هعاده إىل اخلاامس ،وباد باال يف
خمرجة من حاديث أرهعاني حافظاا مان حفاا
مقدم ه(( :فهذه أرهعون حديثا ب

اإلسالم امل قدمني ،وأئمة الرشيعة املاضني ،الذين ان دهوا لل باديث والرواياة،

( 52 /2 )1ا .51
(.121 /2 )2
(.110 )3
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واش هروا هالعلم والدراية ،و ُعناوا هال عاديل وال جاريح ،واشا غلوا هال ساقيم

وال صبيح ،مرتبة عىل عرش طبقات ،من ّكل عُص أرهعة من احلفا الثقات)) .
()1

وتبع نؤالء يف ِذّكر اإلمام أمحد ضمن ّكبار أنال النقاد م اأخرو األئماة،
ّكاهن رجب احلنبل يف ّك اهه رشح علل الرتمذي  ،والذنبي يف رسال ه ِذّكر مان
( )2

ِ
وغهما.
ُيع مد بوله يف اجلرح وال عديل ،
( )3

هم َزّكِي
وّكان أهو عبد اهلل احلاّكم صاحب املس درك بد أ ّلف ّك اهه املشهور ُ

األخبار ،وسامه الذنبي( :اجلامع لذّكر أئمة األعصار املزّكِني لرواة األخباار) ،
( )4

وأورد فيه طبقات ّكبار النقاد من أنل القرون األرهعة األُوىل ،وال ريب أنه ذّكار

اإلمام أمحد ضمن طبق ه ،وعن نذا الك اب يقول احلاّكم نفسه يف ّك اهاه معرفاة

علوم احلديث(( :ثم ذّكرت يف ّك اب املُ َزّكِني لرواة األخبار عىل عرش طبقات ،يف

جرحوا وعدّ لوا ،وهبثاوا
ّكل عُص منهم أرهعة ،ونم أرهعون رجال ...فإ م بد ّ
عن صبة الروايات وسقيمها)) .
( )5

فكل نذا ُيربز منزلة اإلمام أمحد هني النقاد ،وأناه مان ّكباار أئماة اجلارح

وال عديل و ُم َقدب ميهم ،ومن مكثرهيم وم وسعيهم.
(.222 )1

(.171 /2 )2

( .215 )3وينظر املوبظة للذنبي .71
( )4سه أعالم النبالء .77 /20
(.51 )5
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تبوأنا يف علم النقد بول اهن اجلوزي(( :وباد
ومما يؤّكد تل املكانة ال ي ّ

ّكان أمحد ريض اهلل عنه يذّكر اجلرح وال عديل والعلل من حفظه إذا سئل ّكام يقرأ

الفاحتة ،ومن نظر يف ّك اب العلل أليب هكر اخلالّل َع َرف ذل )) .
()1

ومما يدل عىل إّكثار اإلمام أمحد يف نذا الفن ّكثرة سؤاالت نبهاء تالمذته له

فيه ا ّكام سيأيت إن شاء اهلل تعاىل ا ،وّكذل ماا ُأفارد ماؤخرا مان ّك اب جامعاة
ُ
والرجال الذين تكلم
ألبوال اإلمام أمحد يف ال واريخ الرجالية واجلرح وال عديل،

فيهم اإلمام أمحد جرحا وتعديال يعدون هاملئات الكثهة ،ولو اع ربناا الرواياات
امل عددة عن أمحد يف الرجل الواحد ،لبلغت أبواله عدة آالف.
ب ـ اتصافه بالعتدال يف اجلرح والتعديل:
خت لف أحوال النقاد يف أحكامهم عىل الرواة ،وت باين منانجهم ،وت عادد

أنظارنم ،فمنهم من رشطه صعب وطبعه شديد ،ومنهم امل سانل املُ ََس ِمحّ ،كاام

أن منهم امل وسط املع دل ،وخه األمور الوسط ،بال اهن نارص الدين الدمشقي:

((ومجهور النقاد ،وأئمة أنل اإلسنادّ ،كال ُمهم منقسم يف اجلارح وال عاديل إىل:

بوي ،وم وسط ،وّكال ٍم فيه تسهيل)) .
ّ
( )2

وبد ُعدّ اإلمام أمحاد هان حنبال يف صانف املع ادلني امل وساطني ،وناذا

حتريا عاليا وورعا تاما ،بال يعقوب هان سافيان ال َف َساوي:
االع دال يس وجب ّ
( )1منابب اإلمام أمحد هن حنبل .117
سمى اهن تيمية شيخ اإلسالم ّكافر .12
( )2الرد الوافر عىل من زعم أن من ّ
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((وأهو عبد اهلل ُم ََب ٍر يف َم ْذنبهَ ،م ْذنبه أمحدُ من َم ْذنب غهه))  .وال شا أن
()1

املبمود نو العدل واإلنصاف ،ال ال ساانل وال االع سااف ،والعادل ي طلاب

حتريا وتثب ا يف اجلرح ّكام يف ال عديل .وبال الذنبي يف اع دال أمحد هان حنبال يف

نذا الفن(( :سأله مجاعة من تالمذته عن الرجال ،وجواهاه هإنصااف واع ادال،
وورع يف املقال)) .
( )2

وبد بام الاذنبي هوضاع تصانيف إمجاايل ألئماة اجلارح وال عاديل عاىل

األحوال الثالثة املذّكورة ،من تعنت وتوسط وتسانل ،مؤّكدا فيه اع دال اإلمام

أمحد ،فقال(( :والكل أيضا عىل ثالثة أبسام:

 1ـ بسام مانهم ُم َ َعنِات يف اجلاارحُ ،م َثَبِات يف ال عاديلَ ،يغماز الااراوي

هالغلط ني والثالث ،و ُي َل ِني هذل حديثه .فهذا إذا و ّثق شخصا فع ّ عىل بولاه
ِ
غاهه عاىل
هناج َذي  ،ب
ومتس ه وثيقاه ،وإذا ضا ّعف رجاال فاانظر نال وافقاه ُ
حل ّذاق فهو ضعيف ،وإن و ّثقاه أحاد
تضعيفه ،فإن وافقه ومل ُي َو ِثق ذاك أحد من ا ُ

فهذا الذي بالوا فياه :ال ُيقبال ررُياه إال مفّساا ...واهان معاني وأهاو حااتم
جل ْو َزجاي م عن ون.
وا ُ

 2ـ وبسم يف مقاهلة نؤالء ا ّكأيب عيسى الرتماذي وأيب عباد اهلل احلااّكم

وأيب هكر البيهقي ا م سانلون.
( )1املعرفة وال اريخ .11 /0

( )2ذّكر من ُيع مد بوله يف اجلرح وال عديل .215
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 3ـ وبسم ا ّكالبخاري وأمحد هن حنبل وأيب زرعة واهن عدي ا مع دلون

منصفون)) .
()1

وأّكّد الذنبي نذا ال صنيف يف موضع آخر فقال(( :فمنهم من َن َف ُسه حااد
يف اجلرح ،ومنهم من نو مع ِدل ،ومنهم من نو م سانل.

وغهنم.
فاحلا يلد فيهمُ :ييى ه ُن سعيد واه ُن معني وأهو حاتم واه ُن ِخراش،
ُ
واملع ُ
والبخاري وأهو ُزرعة.
دل فيهم :أمحدُ هن حنبل
يل

ُ
والداربطني يف هع
ّكالرتمذي واحلاّكم،
سانل:
وامل
ِ
ِ

األوبات)) .
( )2

ونذا ال صنيف مرتبط يف األصل هطبع البرش ،فهم م فاوتون فيه ِجبِ ّلة ،لذا

ال ُيلو عُص من عصور النقد من نذا ال نوع ،وبد أملح إىل ذل اهن حجر ،ماع
ِذّكر املسل العام فيه ،واإلشارة إىل حال اإلمام أمحد ،بال(( :وذل أن ب
ّكل طبقة
من ُن ّقاد الرجال ال ختلو من م شدد وم وسط.

فمن األوىل :شعبة وسفيان الثوري ،وشعبة أشد منه.
ومن الثانيةُ :ييى القطان وعبد الرمحن هن مهدي ،وُييى أشد من عبد الرمحن.
ومن الثالثةُ :ييى هن معني وأمحد ،وُييى أشد من أمحد.
ومن الراهعة :أهو حاتم والبخاري ،وأهو حاتم أشد من البخاري.
وبال النسائي( :ال يرتك الرجل عندي ح ى جي مع اجلميع عىل ترّكه) .فأما
( )1مقدمة ذّكر من ُيع مد بوله يف اجلرح وال عديل  272ا .271
( )2ا ُملوبظة .10
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إذا و ّثقه اهن مهدي وض ّعفه ُييى القطان مثال ،فإنه ال ُيرتك ،ملا ُعرف من تشديد
ُييى ومن نو مث ُله يف النقد)) .
()1

فعند اخ الف النقاد يف احلكم عىل الراوي هني اجلارح وال عاديل ،ينبغاي

اع امد بول املع دل ،ورنّب ّكالم امل سانل يف ال عديل ،وّكذا امل شدّ د يف اجلرح إال

فّس َج ْرحه هام ال ُيدفع ،بال عل هن املاديني(( :إذا اج ماع ُيياى ها ُن ساعيد
إذا ّ
وعبد الرمحن هن مهدي عىل ِ
أخذت هقاول
ترك رجل مل أحدِ ث عنه ،فإذا اخ لفا
ُ
عبد الرمحن ألنه أبصدُ ما ،وّكان يف ُييى تشدّ د))  .فالقطان ّكثها ما تُوباف يف
( )2

ّكالمه حلال الشدة ،ومثله يف رنب جرح امل شدد ما ذّكره أهو عبيد اآلجري بال:
((بلت أليب داود :هلغ عن عفان أنه ُيك َِذب ونب هن جريار؟ فقاال :حادثني

عباس العنربي بال :سمعت عليا ا (يعني اهن املديني) ا يقول :أهو نعيم وعفاان
صدوبان ال أببل ّكالمهام يف الرجال ،نؤالء ال َيدَ عون أحدا إال وبعوا فياه)) .
( )3

وّكذل ُيفعل مع امل سانلني هطريق األوىل ،فكام ُرنب جرح امل شدد ،فقد تُوبف
اف يف
يف تعديل امل سانل ،بال السخاوي(( :ولوجود امل شدِ د ومقاهِ ِله نشأ ال و يلب ُ

أشيا َء من ال بطرفني)) .
( )4

( )1النيل َكت عىل ّك اب اهن الصالح .111 /2
( )2أخرجه اخلطيب يف تاريخ مدينة السالم .526 /22
( )3هتذيب الكامل  .261 /11وأهو نعيم وعفان ّكالما من شيوخ اإلمام أمحد يف اجلرح وال عاديل
وغهما ا ّكام تقدم ا.

( )4ف ح املغيث هرشح ألفية احلديث .111 /1
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فمن خالل ما سبق ي بني توسط اإلمام أمحد يف النقد ،واع داله يف اجلارح

وال عديل ،وسلوّكه طريق اإلنصاف ،ونو أمر م فق عليه هني أئماة ناذا الفان،
وال ينايف نذا االتفاق ما ُذّكر عن اهن معني من وصف اإلمام أمحاد هال شادد يف

أول أمره ،ألن اهن معني نفسه اعرتف هأن اإلمام أمحد رجع عن ذل  ،بال عبد اهلل
اهن أمحد هن حنبل(( :سمعت أها مال بال :بال حسني هن ِح ّبان وعباس ا (يعني
الدوري) ا ليبيى هن معني :لو أمسكت لسان عن النااس ،فاإن أمحاد ي او ّبى

ذل  ،فقال :نو واهلل ّكان أشد يف الكالم يف الرجال مناي ،ولكناه الياوم ناو ذا
يمس نفسه))  .فهذا يدل عىل أن اإلمام أمحد صار إىل ال ورع يف النقد ،ويؤّكده
()1

وأورعهام ،وأّك بفهام عان الكاالم يف
بول أيب يعىل اخلليل(( :وّكان أفقه أبرانهَ ،
املبدثني إال عند االضطرار)) .
( )2

وبد بارن الادّك ور زيااد منصاور يف مقدماة حتقيقاه لساؤاالت أيب داود

السجس اي لإلمام أمحد حال مجيع الرواة الذين تكلم فيهم اإلماام أمحاد هجارح

وتعديل يف السؤاالت املذّكورة ،مما وجد فياه للنقااد اآلخارين ّكالماا ،هاأبوال

نؤالء النقاد ،وهلغ عدد الرواة املقارنني ( .)012وخلص الدّك ور زياد إىل ن يجة

مفادنا موافقة بول اإلمام أمحد ألبوال النقاد اآلخرين هنسبة ( ،)%10وموافقاة

البع

وخمالفة البع

اآلخار هنسابة ( ،)%0 .6ومقارهاة ألفاظاه ألفااظهم يف

( )1العلل ومعرفة الرجال عن أمحد (.)616
( )2اإلرشاد يف معرفة علامء احلديث .517 /1
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الداللة هنسبة ( ،)%7 .1وأما خمالف ه للنقاد اآلخرين فنساب ها ( )%1فقاط .ويف
نذا داللة واضبة عىل اع دال اإلمام أمحد يف اجلرح وال عديل وتوسطه يف النقد.
ج ـ حرصه عىل الرواية عن املقبولني دون غريهم:
إن االب صار عىل الرواية عن الثقات واملقبولني ،مرتباة عملياة يف الناباد،

ترفع من شأنه ،وتوسع دائرة نقده ،ورعل أحكامه عىل الرواة وتُصفاته معهام

أّكثر ببوال .وبد َح َرص عىل نذا املبدأ عدد من ّكبار األئمةّ ،كسعيد هن املسايب،

الس ْخ ياي ،وشعبة هن احلجااج ،ومالا هان أناس،
وحممد هن سهين ،وأيوب ب

الس ِجس ا اي،
وُييااى القطااان ،واهاان مهاادي ،وأيب زرعااة الاارازي ،وأيب داود ِ
والنّسائي .
()1

ونؤالء الثقات واملقبولون بد ال يكونون هبذه الصفة عند غه من اخ اار

نذا السبيل ،وّكذل فإنه ال يراد هقوهلم( :فالن ال يروي إال عن ثقة أو مقبول)

االل زام املطلق هه ،لذا فإن األوىل يف ال عبه عن حال نؤالء األئمة أن يقال( :من

ّكان ال يروي إال عن ثقة أو مقبول عنده غالبا ا أو إال يف النادر ا).

واإلمام أمحد أحد نؤالء اجلهاهاذة الاذين ُذّكاروا هالرواياة عان الثقاات

واملقبااولني خاصااة ،بااال اهليثمااي يف راو(( :وبااد روى عنااه أمحااد ،وشاايوخه

ثقات))  .وليس املقصود هالثقات ننا أنل الطبقة العالية فقط ،هل ي عدى ذل
( )2

( )1ينظر منه اإلمام أيب عبد الرمحن النسائي يف اجلرح وال عديل لقاسم سعد  11 /2ا .51
( )2جممع الزوائد ومنبع الفوائد .211 /2
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ُي بسن حديثهم ،أي أن املراد هالثقات املقباولني عاىل
إىل أنل املرتبة ال الية الذين ُ َ

فّسه اهن حجر هقوله(( :أمحاد وعال هان
اخ الف مراتبهم يف القبول ،ونذا ما ّ
املديني ال يرويان إال عن مقبول)) .
()1

ولعل الذنبي ّكان أبرب إىل احلقيقة عندما أشار إىل أن اإلماام أمحاد رهاام

تعدى املقبولني إىل من دو مَ ،هيْد أنه ال يروي عن مرتوك عنده ،باال يف ترمجاة

خالد هن نافع األشعري(( :وبال أهو داود :مرتوك احلديث .ونذا راوز يف احلد،

فإن الرجل بد حدب ث عنه أمحد هن حنبل و ُم َسدّ د ،فال يس بق الرتك)) .
( )2

وأوضح من ذل ّك ِله يف نذا املقام ما ذّكره شمس الدين هن عبد اهلاادي

من أن اإلمام أمحد ياروي عان املقباولني غالباا ،ويف هعا

األحياان ينازل إىل

الضعفاء الذين مل يش د ضعفهم عىل سبيل االع بار ال االح جاج ،بال(( :رواية

اإلمام أمحد عن الثقات نو الغالب من فعله ،واألّكثر من عملهّ ،كام نو املعروف
من طريقة شعبة ومال وعباد الارمحن هان مهادي وُيياى هان ساعيد القطاان

وغهنم .وبد يروي اإلمام أمحد بليال يف هع

األحياان عان مجاعاة نُسابوا إىل

الضعف وبلة الضبط عىل وجه االع بار واالس شهاد ،ال عاىل طرياق االج هااد

واالع امد)) .
( )3

( )1هتذيب ال هذيب .221 /1
( )2ميزان االع دال يف نقد الرجال .611 /2
لس ْبكي .11
( )3الصارم املنكي يف الر ّد عىل ا يل
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ومما ّ
يدل عىل ان امم أمحد هان قاء شيوخه ،تنوهيه هأساتذته الذين ال يروون

إال عن الثقات ِ
واجليادّ ،كاهن مهدي ومجاعة غهه  ،بال اإلمام أمحد يف رواية أيب
()1

هكر األثرم(( :إذا حدّ ث عبد الرمحن هن مهدي عن رجل فهو حجة)) .
( )2

يوجه اهنه عبد اهلل
وغهه إىل الرواية عن املقبولني ،بال اهن حجر:
ّكام ّكان ِ
َ

(( وبد ّكان عبد اهلل هن أمحد ال يك ب إال عمن يأذن له أهوه يف الك اهة عنه ،وهلذا
ّكان معظم شيوخه ثقات))  .وبال أيضا(( :حكم شيوخ عبد اهلل القبول ،إال أن
( )3

مفّس ،ألنه ّكان ال يك ب إال عمن أذن له أهوه فيه)) .
يثبت فيه جرح ب
( )4

و ُبصارى القول :إن اإلمام أمحد ّكاد يق ُص عىل الرواية عن املقبولني ،فهو

ال يروي إال عن مقبول يف الغالب ،ونذه منقبة ترفاع مان شاأن صااحبها هاني

الن ّقاد.

* املطلب الثاين :العتناء بجمع أقوال اإلمام أمحد يف اجلرح والتعديل والعـتدد
عىل أحكامه:

اع نى العلامء ه دوين ّكالم اإلمام أمحد يف الرجال ،ومجع أحكامه يف اجلرح

وح َرصااوا عااىل حُصاانا واساا يعاهبا ،لإلفااادة منهااا يف نقاادنم
وال عااديلَ ،
( )1ينظر املعرفة وال اريخ لل َف َسوي  211 /1ا .212

( )2أخرجه اخلطيب يف تاريخ مدينة السالم  526 /22ا  .527ومثله يف سؤاالت أيب داود لإلماام
أمحد هن حنبل يف جرح الرواة وتعديلهم (.)510

( )3تعجيل املنفعة هزوائد رجال األئمة األرهعة .261 /1
( )4املصدر الساهق .270 /1
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وترجيباهتم ،ول يسهنا هني يدي أنل العلام .وأهادأ هاحلاديث عان اع ناائهم

هجمع ّكالم اإلمام أمحد يف نذا الفن ،و ُأتبعه هالكالم عن اع امدنم أحكامه فيه.
أولا :العتناء بجمع أقوال اإلمام أمحد يف اجلرح والتعديل:

ان م العلامء بديام ا السيام تالمذة اإلمام أمحد هجمع أحكامه عىل الرجاال

ونقده للرواة ،وتبعهم عىل ذل امل أخرون واملعارصون ،ودون البيان:

أ ـ ِحرص تالمذة اإلمام أمحد ومن قـارمم عـىل حرصـ أقوالـه يف اجلـرح

والتعديل:

فأما ال المذة :وأرتبهم حسب منزل هم العلمية إضافة إىل مكانة ما مجعاوه

يف اجلرح وال عديل عن اإلمام أمحد واتساعه ،مما نو م وافر اليوم ّكله أو هعضه.

جسا اي (ت175ن) :لاه ساؤاالت
الس ْ
 1ـ أهو داود سليامن هن األشعث ِ

لإلمام أمحد يف جرح الرواة وتعديلهم ،نُرشت يف جملد عان النساخة الظانرياة
()1

الفريدة ،مع نقص فيها ،وبد تناول فيها اإلمام أمحد الكالم عىل مئاات الرجاال،

وأغلبها يف اجلرح وال عديلّ ،كام أن أّكثرنا من اج هاادات اإلماام أمحاد نفساه،
وهعضها مما اس فاده من شيوخه أو من فوبهم.

اري سااؤاالت أليب داود السجس ا اي يف اجلاارح
نااذا ،وأليب عبيااد ُ
اآلجا ّ

وال عديل ،اش ملت إىل جانب األصل ونو اج هادات أيب داود يف نقد الرجاال،

عىل نقول أيب داود عن شيوخه يف اجلرح وال عديل ،وأّكثرنم يف ذل أمحاد هان
( )1وذل يف مك بة العلوم واحلكم هاملدينة املنورة ،ه بقيق الدّك ور زياد منصور.
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حنبل .وبد نُرش القسم الذي هقي من نذه السؤاالت.
 2ـ عبد اهلل هن أمحد هن حمماد هان حنبال (ت111ن) :لاه ّك ااب العلال

ومعرفة الرجال عن أهيه ،نُرش يف عدة جملدات عن نساخة أياا صاوفيا الكاملاة
()1

الفريدة ،وني نفيسة ومصببة ومقاهلةّ ،كام أ ا بديمة تعود إىل النصاف األول

من القرن الراهع ،وموضوعها علل األحاديث ومعرفة الرجال ّكام نو ظانر مان

عنوا ا ،ومعرفة الرجال تشمل ال اريخ والنقد .و ُيعد نذا الك اب أوسع ماا وصال

إلينا من الروايات املفردة عن اإلمام أمحد يف ناذه املوضاوعات .باال أهاو هكار

جود عنه ا (يعني عن أهيه) ا ،وجاء عنه هام مل جيائ هاه
اخلالّل(( :فأما العلل فقد ّ

غهه))  .ويشار ننا إىل أن لعبد اهلل هن أمحد يف نذا الك اب زيادات عن غه أهيه.
( )2

ّكام أن مسند اإلمام أمحد رواه عنه اهنه عبد اهلل ،وخت ّلل نذا الك اب أباوال

لإلمام أمحد يف اجلرح وال عديل.

اروذي (ت 175ن) ،وأهاو
 3ـ  :5أهو هكر أمحد هن حممد هان احلجااج املَ يل

احلسن عبد املل هن عبد احلميد املَ ْي ُموي (ت 171ن) ،وصاالح هان أمحاد هان

مجعت نؤالء الثالثة ألن مسائلهم لإلمام أمحد
حنبل (ت  165أو 166ن) :وبد
ُ

يف اجلرح وال عديل والعلال موجاودة الياوم يف جازء واحاد حمفاو يف املك باة

املروذي ُ
وخ م هرواية امليموي ،وأبلها َبدْ را ما ذّكر من
الظانريةُ ،هدئ فيه هرواية يل
( )1وذل يف دار القبس هالريا

ويص اهلل عباس.
 ،ه بقيق األس اذ الدّك ور
ّ

( )2طبقات احلناهلة الهن أيب يعىل .22 /1
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رواية صالح  .ويبدو أن نذا اجلزء من تأليف أيب َع َواناة يعقاوب هان إساباق
()1

اإلسفراييني صاحب املس خرج عىل مسلم ،سمعه من نؤالء الثالثة ،مع زيادات

وسمي نذا اجلزء يف املخطوط( :جزء فيه مان ّكاالم أيب عباد اهلل
له عن غهنمُ ،
أمحد هن حممد هن حنبل  يف علل احلديث ومعرفة الرجال ،مما رواه عنه أهو هكر

املروذي وأهو احلسن عبد املل هن عبد احلميد امليموي
أمحد هن حممد هن احلجاج يل

وأهو الفضل صالح هن أمحد اهنه رمحهم اهلل ،وأحاديث وحكاياات غاه ذلا )،

ونو منشور  ،ويش مل عىل مئات األبوال يف اجلرح وال عديل عن اإلمام أمحد.
( )2

 6ـ أهو هكر أمحد هن حممد هن نانئ األَ ْثرم (ت هعد 161ن) :له ساؤاالت

عن اإلمام أمحد يف اجلرح وال عديل وال اريخ ،وني ّكبهة ،وهقي منها جزء نُرش

( )3

عن نسخة فريدة يف املك بة الظانرية ،ونذا اجلزء يش مل عاىل مجلاة مان أباوال
اإلمام أمحد يف اجلرح وال عديل ،إىل جانب أشياء من ال واريخ الرجالية والعلل.

( )1ونذه الرواية تقع يف وربة واحدة فقط ،ضمن ( )10وربة ي األف منهاا املخطاوط ،وال يوجاد
فيها يشء من اج هادات اإلمام أمحد يف اجلرح وال عديل ،وإنام ني روايات روانا عمن فوباه يف

النقد .ولو مل تكن نذه الرواية ضمن املجموع املذّكور ّ
ألخرت ذّكرنا .وأنبه نناا إىل أن صاالح

اهن أمحد هن حنبل روى عن أهيه ّك اب األسامي والكنى ،وبد هقي ناذا الك ااب ونُرشا ،لكناه
خال من اجلرح وال عديل.

وتيّس يل عند ّك اهة نذا البباث الوباوف
( )2حققه مجاعة ،منهم األس اذ الدّك ور
ويص اهلل عباسّ .
ّ
عىل إحدى نرشاته ،وني ه بقيق حممد هن عل األزنري ،وصدرت عان دار الفااروق احلديثاة

هالقانرة.

( )3وذل يف دار البشائر اإلسالمية هبهوت ،ه بقيق األس اذ الدّك ور عامر صربي.
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وبد أثنى أهو هكر اخلطيب عىل نذه السؤاالت فقال يف ترمجة األثرم(( :وله ّك اب

يف علل احلديث ومسائل أمحد هن حنبل ،تدل عاىل علماه ومعرف اه))  .وناذا
()1

الكالم ُي مل أن علل احلديث واملسائل ّك ااب واحاد ،وذّكار النباديم لألثارم:

((ّك ااب ال ااريخّ ،ك ااب العلال))  .وال أسا بعد أن يكاون ال ااريخ والعلاال
( )2

واملسائل ّك اها واحدا ،يش مل عىل اجلرح وال عديل وعلل األحادياث واألساامء
والوفيات ونبونا .واهلل أعلم.

وبد نُرشت عدة ّك ب يف مسائل اإلمام أمحد غه ما سبق ،نقلها عنه مجاعة

من تالمذته ،لكنها يف األصل مسائل فقهية ،وإن ّكان أّكثر تل الك ب مشا مل
أيضا عىل مادة يف العقيدة واجلرح وال عديل وتواريخ الرجاال والعلال والزناد

واألدب والورع ،ونذه املوضوعات تكاد تكون مغمورة أو بليلة أماام اجلاناب

الفقهي الغالب عىل تل الك ب.

فك اب مسائل اإلمام أمحد هن حنبل إلسباق هن إهرانيم هن نانئ  ،نجد
( )3

يف آخرهّ( :ك اب ال اريخ) ،ثم (ّك اب العلل) ،ثم (هاب براءة احلاديث) ،وناذه
الفصول الثالثة حت وي عىل مادة جليلة يف اجلرح وال عديل.

( )1تاريخ مدينة السالم  .116 /6وينظر فيه .111 /6
(ِ ) 2
الف ْه ِر ْست .212 /2 /1

( )3وإهرانيم هن نانئ والد إسباق نو من تالمذة اإلمام أمحد أيضا ،وبد نقل عن اإلمام أمحد مادة
ّكثه ة يف ال اريخ ومعرفة الرجال ،هينها أبوال بليلاة يف اجلارح وال عاديل .وانا م أهاو القاسام
البغوي يف ّك اهه اجلعديات هنقل مجلة من ذل عنه عن اإلمام أمحد.
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ارب هان
حل ْ
وّك اب مسائل اإلمامني أمحد هن حنبل وإسباق هان رانوياه َ

إسامعيل الك َْرمايُ ،خ م هعنوان (هاب مسألة أصباب الرأي) الذي اش مل عىل
مجلة حسنة من أبوال اإلمام أمحد يف اجلرح وال عديل.

تضمن يف طياته أباواال
وّك اب مسائل اإلمام أمحد هن حنبل الهنه صالحّ ،

ليست بليلة لإلمام أمحد يف اجلرح وال عديل.

وّك اب مسائل اإلمام أمحد هان حنبال أليب داود السجسا ايُ ،ذّكارت يف

أواخره أبوال بليلة لإلمام أمحد هن حنبل يف اجلرح وال عديل.

وّك اب مسائل اإلمام أمحد هن حنبل أليب القاسام البغاوي ،ختلل اه عادة

أبوال يف اجلرح وال عديل عن اإلمام أمحد.

وّك اب م سائل اإلمامني أمحد هن حنبل وإسباق هن رانويه إلسباق هان

منصور الك َْو َس ُ ،ذّكرت فيه أبوال بليلة لإلمام أمحد يف اجلرح وال عديل.

فهذه الك ب الس ة املنشورة ني يف األصل مسائل فقهية ّكام تقدم .
()1

ومما ُيلفت إليه أن العرشات مان تالماذة اإلماام أمحاد اآلخارين صانفوا

مسائل عنه ،ونذا ظانر يف تراجم الطبقة األوىل ممن روى عان اإلماام أمحاد يف
طبقات احلناهلة الهن أيب يعىل ،ويبدو أن أّكثر تلا املصانفات يف الفقاه ،ورهاام

تضمنت أيضا مادة يف اجلرح وال عديل ،وّكذل يف العقيدة والزند ونبو ذل .

وثمة ّك اب آخر يف املسائل عن اإلمام أمحد تم نرشه ،ونو مسائل اإلمام أمحاد هان حنبال الهناه
(ّ )1
عبد اهلل ،مل أجد فيه جرحا وال تعديال ،وإنام نو يف الفقه.
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ويبدو ّكذل أن هع

نؤالء ال المذة هلم ّك ب خاصة همسائل أمحد ا وباد

يضم إليه غهه مان األئماة يف هعا

األحياان ،السايام اهان معاني ا يف اجلارح

وال عديل والعلل ونبونا ،فمن نؤالء:

حممد هن َع ْوف الطائي احلميص :بال اهن أيب يعىل(( :وّكانت عنده عن أيب

عبد اهلل مسائل صاحلة يف العلل وغهنا))  .هل إن اإلمام أمحد نفسه ّكان يساأله
()1

عن رجال أنل هلده ،بال اهن أيب يعىل أيضا(( :برأت يف ّك اب اخلالل باال :إناه

حافظ ،إمام يف زمانه ،معروف هال قدم يف العلم واملعرفة عىل أصاباهه ...وّكاان

أمحد هن حنبل َي ْعرف له ذل  ،و َي ْقبل منه ،يسأله عن الرجال من أنل هلده)) .
( )2

وخ ّطاب هن هرش البغدادي :بال اهن حجر يف تعداد مروياته ،حتت فصال

(العلل) ا ويندرج فيه اجلرح وال عديل ا(( :سؤاالت خطااب هان هرشا اإلماام

أمحد)) .
( )3

سمى مغلطااي ّك اهاه يف ناذا الشاأن
الرب ُجالَي :وبد ّ
وحممد هن احلُسني ُ ْ

فقال (( :سؤاالت أيب جعفر حممد هن احلسني البغادادي أليب عباد اهلل أمحاد هان
حنبل)) .
( )4

وأمحد هن أيب ُييى األنامطي :بال اهن عدي(( :وبد روى عان ُيياى هان

( )1طبقات احلناهلة .001 /1
( )2املصدر الساهق .001 /1
( )3املعجم املفهرس (.)512

( )4إّكامل هتذيب الكامل .66 /0
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معني وأمحد هن حنبل تارُيا يف الرجال))  .ويف الكامل الهن عدي أبوال ّكثاهة
()1

جدا يف اجلرح وال عديل يروهيا اهن أيب ُييى عن أمحد واهن معني.

وممن يرتجح أن يكون هلم مسائل خاصة يف اجلرح وال عديل ونقد الرجال

عن اإلمام أمحد ا لكثرة ما نُقل عنهم يف ذل

اَ :ح ْرب هان إساامعيل الكَرمااي،

ومهنا هن ُييى الشامي .فاألول ُيكثر اهن أيب حاتم يف اجلرح وال عديل مان نقال

أبواله عن أمحد يف نقد الرجال ،وأما الثاي فإن أها هكر اخلالل يف ّك اهه العلل ا ّكام

يف من خبه ملوفق الدين هن بدامة املقديس ا ُيكثر من نقل أبواله عن أمحد يف اجلرح
وال عديل.

ومما ردر اإلشارة إليه ننا أن اإلمام أمحد له ّك اب (ال اريخ)  ،وباد رواه
( )2

عنه مجاعة من أصباههّ ،كالفضل هن حممد هن املسيب ب
الش ْعراي ،بال اهن ماّكوال:

(( وّكان عنده تاريخ أمحد هن حنبل عنه))  .وعبياد اهلل هان أمحاد هان عبياد اهلل
( )3

احللبي ،بال أهو هكر اخلالل(( :سمع من أمحد ال اريخ سنة أرهعة عرش ،وّكانات

عنده مسائل ّكبار جدا ُيغرب هباا عاىل أصاباب أمحاد))  .وعال هان احلسان
ِ
اهل َسنْجاي ،بال اهن أيب يعىل(( :حمدث جليل ،روى عن أمحد ال اريخ))  .وباسم
( )4

( )5

( )1الكامل يف ضعفاء الرجال .011 /2
( )2وصفه مغلطاي يف إّكامل هتذيب الكامل  111 /1هالكبه.
( )3اإلّكامل يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملخ لف يف األسامء والكنى واألنساب .572 /1
( )4طبقات احلناهلة الهن أيب يعىل .51 /1
( )5املصدر الساهق  212 /1ا .211
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اهن حممد املَ ْر َوزي ،بال أهو هكر اخلالل(( :من أصباب أيب عباد اهلل امل قادمني،
سمع من أيب عبد اهلل ال اريخ بديام))  .وّكذل حرب هان إساامعيل الك َْرمااي:
()1

بال أهو يعىل اخلليل يف ترمجة اإلمام أمحد(( :وّكان يمل الك ب مان حفظاه عاىل

تالمذته ،أمىل عىل حرب هن إساامعيل الكَرمااي تارُياا ومساائل مئاة وثالثاني

جزءا))  .وممن روى تاريخ أمحد هن حنبل أيضاا عناه :حمماد هان عباد اهلل هان
( )2

يوسف واهن هكه .
( )3

فهذا ال اريخ لإلمام أمحد رهام تضمن ّكالما يف اجلرح وال عديل ،إىل جانب

األسامء والشيوخ وال الميذ والوفيات ونبونا مما تش مل عليه ّك ب ال ااريخ يف

األصل.

وثمة مجاعة من تالمذة اإلمام أمحد صنفوا ّك با ألنفسهم يف ال اريخ ،نقلوا
ّ

فيها عن شيوخهم الكثه من الكالم يف معرفة الرجال ،وما نُرشا منهاا ي ضامن

شيئا من اجلرح وال عديل عن اإلمام أمحدّ :ك اريخ اهن أيب خيثمة ،الذي نُرش بسم

منه ،بال أهو هكر اخلطيب يف ترمج ه(( :أخذ علم احلديث عان ُيياى هان معاني

وأمحد هن حنبل ...وله ّك اب ال اريخ الذي أحسن تصنيفه وأّكثر فائدته ...وال أعرف
أغزر فوائد من ّك اب ال اريخ الذي صنّفه اهن أيب خيثمة)) .
( )4

( )1طبقات احلناهلة الهن أيب يعىل .111 /1

( )2اإلرشاد يف معرفة علامء احلديث .517 /1

( )3إّكامل هتذيب الكامل .211 /21 ،075 /1
( )4تاريخ مدينة السالم .166 /5
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وتاريخ أيب زرعة عبد الرمحن هن عمرو الدمشقي ،ونو منشور ،باال أهاو

هكر اخلالل يف ترمج ه(( :ومجع ّك اها لنفسه يف ال اريخ وعلال الرجاال ...وّكاان
عاملا هأمحد هن حنبل وُييى هن معني ،وسمع منهام سامعا ّكثها)) .
()1

عنه .

وتاريخ أيب طالب أمحد هن ُمحيد املُ ْشكاي ،رآه أهو القاسام البغاوي ونقال

( )2

وتاريخ حنبل هن إسباق هن حنبل ،اهن عم اإلمام أمحاد ،باال أهاو هكار

اخلطيب يف ترمج ه(( :وله ّك اب مصنّف يف ال اريخُ ،يكي فيه عن أمحد هن حنبل
وُييى هن معني وغهما)) .
( )3

حل ْريب ،وللبريب أيضا ّك اب العلل .
وتاريخ إهرانيم ا َ
( )4

همطني .
وتاريخ حممد هن عبد اهلل هن سليامن املعروف
ّ
( )5

هم ْيلو َيه ا وبد
ومما جيدر ذّكره ننا أن حممد هن أيب عبد اهلل اهل َ ْمدَ اي املعروف َ

ُعدّ ضمن تالمذة أمحد اّ ،كان له اع ناء ّكبه هجمع أبوال اإلمام أمحد ومسائله،
( )6

( )1طبقات احلناهلة الهن أيب يعىل .71 /1
( )2تاريخ مدينة السالم .021 /21
( )3املصدر الساهق  .127 /1ونبوه يف ّك اب املؤتلف واملخ لف للداربطني .761 /1
( )4وينظر عن ّك ايب احلاريب املاذّكورين إّكاامل هتاذيب الكاامل ،011 /1 ،110 ،116 ،101 /2
 ،161 ،11 /1 ،111 ،12 /0 ،051وغهنا.

( )5تاريخ اإلسالم للذنبي .2101 /6
( )6طبقات احلناهلة الهن أيب يعىل  016 /1ا .017
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وال ُيعرف اليوم يشء عن مجعه نذا ،وال ُيدرى نل اب ُص فيه عاىل ال لقاي عان

أمحد؟ أم أنه مجعه أيضا من مسائل أصباهه؟ ونل نو خاص هاملسائل الفقهياة؟
أم أنه يش مل ّكذل عىل غهنا من جرح وتعديل وتعليل ونبو ذل .

والعمدة يف ال بدث عن مجع َم ْيلو َيه ما باله أهو هكر اخلالل يف ّك اهه أخالق

علمت ُعني همسائل أيب عبد اهلل
أمحد هن حنبل ا ّكام نقله الذنبي ا(( :مل يكن أحد
ُ

املروذي رمحه اهلل يقول يل( :إنه مل ُي ْعا َن
بط ما ُعنيت هبا أنا ،وّكذل ّكان أهو هكر يل

نيت هبا أنت ،إال رجل هبمدان يقال لاه ( َم ْيلو َياه)،
أحد همسائل أيب عبد اهلل ما ُع َ
واسمه حممد هن أيب عبد اهلل مجع سبعني جزءا ّكبارا). )).
()1

وأما من بارب نؤالء ال المذة يف الزمن :ممن ان م هجماع أباوال اإلماام

أمحد يف اجلرح وال عديل ،وحرص عىل اس يعاهبا ،وبصد حُصانا ،فهاو تلمياذ

تالمذة اإلمام أمحد ،أهو هكر أمحاد هان حمماد هان ناارون البغادادي ،املعاروف

هاخلالل (ت 022ن).

فقد سمع من نبو مئة نفس مان تالماذة اإلماام أمحاد  ،وتلقاى عانهم
( )2

ارب
مسائلهم لهّ ،كعبد اهلل هان أمحاد وأخياه صاالح،
واملاروذي وامليماوي َ
وح ْ
يل
الك َْرماي وأيب داود السجس اي وإهرانيم احلريب وحنبل هن إساباق وأيب زرعاة

اوف احلميصا ،وغاهنم الكثاه .باال اهان أيب يعاىل:
الدمشقي وحمماد هان َع ْ
( )1سه أعالم النبالء .002 /22
( )2املصدر الساهق .002 /22
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وذي إىل أن ماات ،وسامع مجاعاة مان أصاباب إمامناا
املر ب
((وصبب أها هكر يل

مسائ َلهم ألمحد ...ورحل إىل أبايص البالد يف مجع مسائل أمحاد ،وساامعها ممان

وسا َبق إىل ماا مل
سمعها من أمحد ،وممن سمعها ممن سمعها من أمحد ،فنال منهاا َ

يسبقه إليه ساهق ،ومل يلبقه هعده الحاق ،فكاان شايوخ املاذنب يشاهدون لاه

هالفضل وال قدم)) .
()1

فأهو هكر اخلالل ّكان آية يف مجع علوم اإلمام أمحد ،وحماولة اس يعاهبا ،ماع

تصنيفها وترتيبها ،بال اخلطيب البغدادي(( :وّكان ممن رصف عناي ه إىل اجلماع

لعلوم أمحد هن حنبل وطلبها ،وسافر ألجلها ،وّك بها عالية ونازلة ،وصنّفها ّك با،
ومل يكن فيمن ين بل مذنب أمحد أمجع منه لذل ))  .وبال اهن أيب يعىل(( :لاه
( )2

ال صانيف الدائرة ،والك اب الساائرة ،مان ذلا  :اجلاامع ،والعلال ،والسانة،

والطبقااات ،والعلاام ،وتفسااه الغريااب ،واألدب ،وأخااالق أمحااد ،وغااه
ذل )) .
( )3

فك اب اجلامع نو يف الفقه عن أمحد ،وت خ ّلله َع َرضاا هعا

أباوال ناذا

اإلمام يف اجلرح وال عديل ،ويقع يف عرشين جملدا ّكام ذّكر الذنبي  ،هال جعلاه
( )4

( )1طبقات احلناهلة  11 /0ا .15
( )2تاريخ مدينة السالم .011 /6
( )3طبقات احلناهلة  10 /0ا .11
( )4سه أعالم النبالء  .117 /21وبال الذنبي يف موطن آخر مناه (( :002 /22يف هضاعة عرشا
جملدا أو أّكثر)).
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اهن تيمية نبو أرهعني جملدا  ،ومل يبق من نذا الك اب إال اليشاء القليال .وباد
()1

صنّفه اخلالل عىل الك ب واألهواب الفقهية ،ويسوبه هاألسانيد إىل اإلمام أمحاد،

من خالل مسموعاته ملسائل تالمذتاه أو تلقيهاا عمان هعادنمّ ،كال ذلا ماع

ال بقيق وال برير والنقد والرتجيح ،وهبذا الك اب تشكّل املذنب احلنبل.

ولكثرة تالمذة اإلمام أمحد ممن سمع منه املساائل ،وتفاربهم يف األبطاار،

رأى اهن تيمية صعوهة حُص أبوال نذا اإلمام من ببل واحد مهام اج هد ،السيام

وأنه َو َجد مسائل ّكثهة يف الفقه ليست يف نذا الك اب ،بال اهن تيمية عقب ذّكره

جلامع اخلالل(( :وفاته أمور ّكثهة ليست يف ّك به))  .ثم أشار إىل ذل اهن الق ّيم
فقال عند حديثه عن فقه اإلمام أمحد(( :ف ُك ِب من ّكالمه وف واه أّكثر من ثالثني
( )2

ِس ْفرا ،و َم ّن اهلل سببانه علينا هأّكثرنا ،فلم يف نا منها إال القليال ،ومجاع اخلاالل
نصوصه يف اجلامع الكبه فبلغ نبو عرشين ِس ْفرا أو أّكثر)) .
( )3

وأما ّك اب العلل عن أمحد فهو يف علال األحادياث ،مرتباة عاىل أهاواب

الفقه ،ويقع يف ثالثة جملدات  .ويش مل نذا الك اب عىل أباوال ّكثاهة لإلماام
( )4

( )1جمموع ف اوى شايخ اإلساالم أمحاد هان تيمياة  .222 /01وناذا ال بااين يف ال َقادْ ر راجاع إىل
االخ الف يف حجم املجلد.

( )2جمموع ف اوى شيخ اإلسالم أمحد هن تيمية .222 /01
( )3إعالم املوبعني عن رب العاملني .10 /2
( )4جمموع ف اوى شيخ اإلسالم أمحد هن تيمية  ،221 /01وسه أعالم النبالء  117 /21 ،002 /22ا
 ،111ورشح علل الرتمذي الهن رجب .001 /2
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أمحد يف اجلرح وال عديلّ ،كام يظهر من من خبه ملوفق الدين هن بداماة املقاديس،
وهقي من نذا املن خب اجلزء العارش واحلادي عرش ،وتم نرشما.

وأما ّك اب السنة وّك اب العلام ،فكال واحاد مانهام يف ثالثاة جملادات،

واألول ُمجعت فيه أبوال أمحد يف أصول الدين ،والثاي يف أصول الفقه  .وّك اب
()1

الطبقات نو يف طبقات أصباب اإلمام أمحد.

وأليب هكر اخلالل غهنا من ال صانيف مما ساامه اهان أيب يعاىل يف ّكالماه

الساهق أو مل يسمه.

وأنوه ننا هذّكر أنم ّك اب للخالل ي علق هموضوعنا ا وإن ّكانات هعا
ّ

الك ب الساهقة ورهام أّكثرنا ت علق منه هطرف ا ونو مجعه ّكالم اإلماام أمحاد يف

معرفة الرجال ،وبد ُفقد ،بال اهن تيمية ضمن تعداده ألنم جوامع اخلاالل مان

ّكالم اإلمام أمحد(( :ومن ّكالمه يف الرجال وال اريخ ،فهو مع ّكثرته مل َي ْس وعب
ما نقله الناس عنه)) .
( )2

وتأّكيدات اهن تيمية عىل عدم االس يعاب ،ال يمنع من أن تكون تصانيف

اخلالل ا عنده وعند غهه ا أمجع الك ب يف علم اإلمام أمحد.

وّك ب اخلالل عن أمحد بائمة عىل اإلسناد ،فقد يكون هيناه وهاني اإلماام
( )1جمموع ف اوى شيخ اإلسالم أمحد هن تيمية  ،221 /01 ،011 /7وسه أعاالم النابالء ،112 /22
.111 /21

( )2جمموع ف اوى شيخ اإلسالم أمحد هن تيمية .221 /01
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أمحد واسطة واحدة ،ونم تالمذة أمحد ا ونذا أعىل ما عناده ،ألن اإلماام أمحاد

تويف واخلالل صبي ا ،وّكثها ما يكون هينه وهني اإلمام واسط ان ،وينزل يف هع
األحيان ليكون هينه وهني اإلمام أمحد ثالث وسائط.

ب ـ ِحرص املتأخرين واملعارصين عىل حرص أقوال اإلمام أمحد يف اجلرح

والتعديل:

أما املتأخرون :فإن مجال الدين أها املباسن يوسف هن احلسن اهن عبد اهلادي
ِ
ربد (ت 111ن) له ّك اب (هبر الدم فيمن تكلم
املقديس احلنبل ،املعروف هاهن امل ْ َ
فيه اإلمام أمحد همدح أو ذم) ،ونو يف جملد ،ويش مل همجموعاه عاىل ()2011

ترمجة.

وبد اه دأه مؤلفه هاألسامء مرتبا هلاا عاىل حاروف املعجام ،وناو القسام

األعظم من الك اب ،ومل يع ن هعد ذل هالرتتيب املعجمي يف األهاواب ال الياة:

الكنى ،ومن نُسب إىل أهيه ،والنساء ،واأللقاب ،وغهنا.
ويف الك اب بصور من نواح:

أوهلا :عدم اس يعاهه للرتاجم ال ي تكلم فيها اإلمام أمحد هجرح وتعاديل،

إذ فاته منها الكثه جدا.

ثانيها :عدم اس يعاهه ألبوال اإلمام أمحد يف الرتمجاة الواحادة مان خاالل

الروايات املشهورة ،وتفريطه يف نذا واسع جدا.

ثالثها :اف قاره إىل ال برير وال بقيق ،وبد أدى نذا يف هع
44
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الجرح والتعديل عند اإلمام أحمد
اخلطأ يف نقل األسامء ،وتفريق الرتمجة الواحدة ،ونسبة بول أمحد العجال ألمحاد

اهن حنبل ،وغهنا .
()1

راهعها :بلة االن امم هذّكر راوي القول عن أمحاد ،فياذّكره حيناا ويرتّكاه

أحيانا.

خامسها :عدم اع نائه يف ّكثه من األحيان هذّكر بول اإلمام أمحاد هلفظاه،

ّكأن يقول( :وثقه أمحد).

ونذه املالحظات وغهنا أضعفت من بيمة الك اب ،وب ّللت مان شاأنه،

مع أن موضوعه جليل .ورغم ما سبق فإن الك ااب سادّ ثغارة وإن مل ُُيكمهاا،
وان فع هه الناس.

وأما املعارصون :فمنذ هضع عرشة سنة صدرت (موسوعة أباوال اإلماام

أمحد هن حنبل يف رجال احلديث وعلله) ،مجع وترتيب السيد أهو املعاطي النوري
وأمحد عيد وحممود خليل ،يف أرهعة جملدات.

وبد اش ملت نذه املوسوعة عىل ( )0115ترمجة من الرجال والنساءّ ،كل

عىل حدةُ ،م َق بسام إىل أسامء وّكنى وتواهعهام ،مع ترتيب ّكال بسام عاىل حاروف

املعجم .ثم ُعقدت يف اية املوسوعة عدة أهواب بصهة وم فربة ،هاب يف تفسه

القرآن واحلديث ،وهاب يف علل احلديث ،وهاب فيام جاء يف مصطلح احلاديث،

وهاب فيام جاء يف أنل األنواء والبادع ،وخ امهاا هااب فايام جااء يف الغازوات

( )1مقدمة حتقيق هبر الدم للدّك ور ويص اهلل عباس .01
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والف ن واملالحم.
اميت يف
ُ
ومجعت أبوال اإلمام أمحد يف ّكل ذل مان سا ة عرشا ّك اهاا ُس ِ

املقدمة ،عرشة منها أصول مسندة م قدمة ،وأرهعة م أخرة غه مسندة .و ُميِازت
ّكل رواية عن غهنا حتت ّكل ترمجة.

والرتاجم ال ي ي ألف منها القسم األعظم مان املوساوعة ليسات خاصاة

هاجلرح وال عديل ،فبعضها اب ُُص فيه عىل ال عريف هشخصية املارتجم مان غاه

تعر
ّ

إىل النقد.

ومع جودة نذه املوسوعة فإن يل عليها عدة مالحظات:
 1ـ فاهتا هع

األبوال عن اإلمام أمحاد ماع وجودناا يف املصاادر ال اي

اع مدهتا ،وأما الفوت هسبب حمدودياة املصاادر فهاو ّكثاه يف األباوال ضامن

الرتمجة ،ويكون يف هع

األحيان يف الرتاجم نفسها.

 2ـ إيرادنا أحيانا معلومات حتت الرتمجة ال عالبة هلا هاملوضوع.
 3ـ نقله ا امل كرر عن مصادر م عددة مل تذّكر يف بائمة الك ب املع مدة.
 4ـ عدم ترتيب املواد حتت ّكل ترمجة عىل أي نظام علمي ،مع البدء هاام يف

ّك اب العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل ،وحماولة اجلمع امل وايل ملا يف

الرواية الواحدة عن أمحد.

ثم صدر منذ سنوات بالئل ّك اب (اجلامع لعلوم اإلماام أمحاد) ،تاأليف

الر ّهاط وسيد عيد ومشارّكة الباحثني هدار الفالح للببث العلمي وحتقياق
خالد ب
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الرتاث همُص ،ويقع يف اثنني وعرشين جملدا .أوهلا مقدمات يف ال عريف هالك اب

وذّكر مصادره وهيان منهجه مع ال عريف همذنب اإلمام أمحد ،وثانيها يف ترمجاة

نذا اإلمام ،وأما الثالث والراهع ف ُأفردا ملوضوع العقيدة عن أمحد ،ماع الرتتياب

عىل األهواب املعهودة يف ّك ب العقيدة ،واخ ُصت املجلدات ال سعة ال الية ،مان

اخلامس إىل الثالث عرش ،همسائل الفقه عن أمحد ،مرتبة عىل األهاواب الفقهياة،

فج ِردا لذّكر أحكام اإلمام أمحاد عاىل
وأما املجلدان الراهع عرش واخلامس عرش ُ

األحاديث ،مرتبة عىل األهواب عىل طريقة الصبيبني ،و ُأحلق يف آخرما هاب يف

رشح األحاديث واآلثار عند أمحد ،وهاب آخر يف علوم احلديث عندهّ ،كام ُخ ِصصت

املجلدات ال الية ،من السادس عرش إىل ال اسع عرش ملوضوع الرجال ،ثام ّكاان

املجلد العرشون يف موضوع األدب والزند ،مرتبا عىل األهواب املعهودة يف ناذا

النوعُ ،
وخ م الك اب هعد ذل همجلدين اش مال عىل االس دراّكات والفهارس.
وبد ُمجعت مادة نذا الك اب الواسع امل فنن من مصادر ّكثهة جدا ،هلغت

( )112مصدراُ ،سميت يف املقدمة.

والذي يعنينا يف نذا املقام املجلدات األرهعاة املخ صاة هالرجاال ،وال اي

عرف هبم اإلمام أمحد هن حنبل وتكلم فايهم هجارح
اش ملت عىل الرواة الذين ّ

وتعديل ،والبالغ عددنم ( )0111ترمجة ،مرتبني عىل حروف املعجم ،مع البدء

هالصباهة ،رجاال ثم نساء ،أسامء ثم ّكنى ،ويلايهم ساائر الارواة ّكاذل  .وباد

ُأوردت أبوال اإلمام أمحد فيهم هرواياهتا ،واع ني هرتتيب تل الرواياات حتات
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ّكل ترمجة حسب تاريخ وفاة مصنف املسائل والك اب .
()1

وي ميز نذا القسم من اجلامع عىل املوسوعة ال ي سابق ه ،هساعة املصاادر

واملراجع وتنوعها ا وإن فاته أحد مصادرنا املهمة ا ،ونذه السعة أدت إىل إضافة

هع

الرتاجم عىل املوسوعة ،وأما الزيادات فيه من األبوال والرواياات ضامن

الرتمجة الواحدة فكثهة جدا.

لكن يؤخذ عىل نذا القسم من اجلامع عدة أمور مؤثرة:
 1ـ عدم اس يعاب ما يف املصادر املقررة ،مما تس ّبب يف فوات تراجم ّكثهة،

وأبوال وفهة.

 2ـ عدم ال فريغ أحيانا لكل ما يش مل عليه القول الواحد لإلمام أمحد من

أحكام عىل عدد من الرواة حتت ّكل ترمجة تعر

مكان دون آخر.

هلا فيه ،فيق ُص عاىل ذّكاره يف

 3ـ وجود تقصه يف سيابة اسم املرتجم ،ماع وباوع هعا

األسامء ،وحصول اجلمع أحيانا هني هع
الواحدة.

األخطااء يف

الرتاجم امل فربة وال فريق هني الرتمجة

 4ـ اب طاع الكاالم عناد النقال وعادم إّكاملاه ،ماع اسا عامل االخ صاار

وال ُصف أحيانا ومن غه تنبيه ،وّكذل حذف هع

اإلمام أمحد.

الر ّهاط وآخرين .16 /2
( )1اجلامع لعلوم اإلمام أمحد خلالد ب
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وهع

 5ـ وجاود خلال يف الرتتياب املعجماي ،وأخطااء يف النقال ويف العاازو،
السقط.

 6ـ عدم االل فات إىل ضبط ما ُيشكل من األسامء ،واملوضاوع ّكلاه باائم

عىل األسامء.

 7ـ إيراده روايات ال معنى لذّكرنا يف الرتاجم.
وبد تبني يل أن املوسوعة ا مع ما عليها من مآخذ ا أضبط وأحسان حااال

من نذا القسم من اجلامع ،إذ ال ّسع يف األخه واضح ال ُيفى.
ثانياا :اعتدد األئمة أحكام اإلمام أمحد يف اجلرح والتعديل:

حسبي يف هداية احلديث عن اع امد األئماة أحكاام اإلماام أمحاد يف نقاده

للرجال ،أن أشه إىل مدى ارتضاء هع

شيوخه الكبار يف نذا العلم ألحكامه،

بال إهرانيم هن َش ّامس(( :سألنا وّكيعا ا (يعني اهن اجلاراح) ا عان خارجاة هان

ُيدِ ُثنا عنه ،فقال :لست ُأ َحدِ ث عنه ،اي أمحاد هان حنبال أن أحادِ ث
ُم ْص َعب ُ َ

عنه)) .
()1

ثم إن نؤالء األئمة الذين هلم مسائل يف اجلرح وال عديل عن اإلمام أمحد

ممن سبقت اإلشارة إليهمّ ،كأيب داود السجس اي يف سؤاالته ،وعبد اهلل هن أمحاد

اهن حنبل يف العلل ومعرفة الرجال عن أهيه ،وّكذل املَ يلروذي وامليموي واألثرم،

وغهنم الكثه ،مل يُصفوا جهودنم الكبهة يف تصنيف تل املسائل لو مل يكان

( )1طبقات احلناهلة الهن أيب يعىل .111 /1
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اإلمام أمحد حجة عندنم يف النقد ،وإماما ُيق دى يف اجلرح وال عليل.
وأذّكر ننا مجاعة من األئمة الذين اع مدوا ّكاالم اإلماام أمحاد يف اجلارح

وال عديل ،مق ُصا عىل هع

ّك بهم املنشورة يف معرفة الرجال والنقد وال عليال

وغهنا من الفنون احلديثية ا سوى ّك ب السؤاالت عن أمحد ا ،وال اي ساجلوا

فيها ما اس فادوه من ذل ّ ،كثها ّكان أم بليال ،وأرتبهم عىل سني وفياهتم.

 1ـ أهو عبد اهلل حممد هن إسامعيل البخاري (ت 156ن) يف ّك به :ال ااريخ

الكبه وال اريخ األوسط والضعفاء الصغه.

السا ْعدي اجلُوزجااي (ت151ن) يف
 2ـ أهو إسباق إهرانيم هن يعقوب ب

ّك اهه أحوال الرجال.

 3ـ أهو الفضل العباس هن حممد الديل وري (ت 172ن) يف تارُيه عن اهن معني،

يروي فيه جرحا وتعديال عن أمحد ،تارة هسامعه منه مبارشة ،وتارة هواسطة.
الس ِج ْس اي (ت 175ن) يف سننه.
 4ـ أهو داود سليامن هن األشعث ِ

 5ـ أهو يوسف يعقوب هن سفيان ال َف َسوي (ت 177ن) يف ّك اهاه املعرفاة

وال اريخ ،روى أبوال أمحد يف اجلرح وال عديل من أّكثر مان طرياق ،وأشاهرنا

عنده ما رواه عن شيخه الفضل هن زياد القطان عن شيخه أمحد ،وّكذل ما رواه

عن الفضل هن زياد عن أيب طالب أمحد هن ُمحيد عن أمحد.

 6ـ أهو هكر أمحد هن أيب َخيْثمة زنه هن َح ْرب البغادادي (ت 171ن) يف

تارُيه.
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الرتمذي (ت 171ن) يف ّك اهياه :اجلاامع،
 7ـ أهو عيسى حممد هن عيسى ِ

والعلل الكبه ا هرتتيب أيب طالب القايض ا.

 8ـ أهو زرعة عبد الرمحن هن عمرو الدمشقي (ت 112ن) يف تارُيه.
الرب َذعي (ت 111ن) يف سؤاالته أليب زرعة
 9ـ أهو عثامن سعيد هن عمرو َ ْ

الرازي ،نقل فيها عن أيب زرعة عن اإلمام أمحد أبواال يف اجلرح وال عاديلّ ،كاام

نقل عن مجاعة من شيوخه اآلخرين عن اإلمام أمحد شيئا من ذل ّ ،كاأيب حااتم
الرازي وإهرانيم اجلوزجاي وأيب زرعة الدمشقي وغهنم ،وثمة نقول من ذل

هينه وهني تالمذة اإلمام أمحد واسطة.

 11ـ أهو القاسم عبد اهلل هن حممد هن عبد العزيز البغاوي (ت 027ن) يف

ّك اهه اجلعديات ،روى أبواال لإلمام أمحاد يف اجلارح وال عاديل عان عادد مان

جل ْو َزجاي .ومل أجد له رواية
شيوخه عن أمحدّ ،كإهرانيم هن نانئ وحممد هن عل ا ُ
مبارشة عن اإلمام أمحد يف نذا الك اب ت علق هنقد الرواة.

ومجيع مان سابق تالماذة لإلماام أمحاد ،ساوى ثالثاة ،ونام :الرتماذي

والرب َذعي ،فإ م رووا عن اإلمام أمحاد أباواال يف اجلارح وال عاديل
والفسوي َ ْ

هواسطة عدد من شيوخهم.

 11ـ أهو جعفر حممد هن عمرو ال ُع َق ْيل (ت 011ن) يف ّك اهه الضعفاء ،وبد

أّكثر فيه من نقل أبوال اإلمام أمحد يف اجلرح وال عديل من طريق مجاعة ّكبهة من

تالمذته ،أوسعها ما ّكان عن عبد اهلل هن أمحد ،إذ يروي عنه مبارشةّ ،كام أنه أّكثر
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الرواية عن اإلمام أمحد من طريق عبد املل امليماوي ،ثام مان طرياق إهارانيم

جل ْو َزجاي.
ا ُ

 12ـ أهو حممد عبد الرمحن هن أيب حاتم حممد هن إدريس الرازي (ت 017ن)

يف ّك اهيه اجلرح وال عديل واملراسيل ،و ُأ َمثِل ننا هالك اب األول اجلرح وال عديل

ألنه األوسع يف ذل واألوضح ،فقد حشد فيه مئات األباوال لإلماام أمحاد يف

موضوع اجلرح وال عديل ،من خالل الكثه من تالمذته ،إذ يروي عن مجاعة من

نؤالء ال المذة مبارشة ،ويروي عن هعضهم هواساطة واحادة ،وأشاهر ناؤالء

ال المذة الذين روى عنهم أو من طريقهم أبوال اإلمام أمحد يف نقد الرجال ،عبد اهلل
اهن أمحد هن حنبل فقد أّكثر عنه جدا  ،ثم يليه يف الكثرة أهو طالب أمحد هن ُمحيد
()1

املُ ْشكَايّ ،كام أنه أّكثر عن صالح هن أمحد هن حنبل واألَ ْثرم وأيب حااتم (والاده)

وح ْرب الك َْرماي ،وبد نقل الكثه من أباوال اإلماام أمحاد أيضاا عان إهارانيم
َ

جلوزجاي.
ا ُ

 13ـ أهو حاتم حممد هن ِحبّان البُ ْس ي (ت 051ن) يف ّك اهيه :املجاروحني

من املبدثني ،والثقات ،واأل خه أبل من األول يف نقال اجلارح وال عاديل عان
اإلمام أمحد ،وّكثها ما يذّكر اهن حبان رأي أمحد يف الراوي من غه إسناد ،لكناه

أسند يف أماّكن وفهة ا السيام يف ّك اب املجروحني ا من طريق مجاعة ّكبهة مان
( )1بال اهن أيب حاتم يف ترمجاة عباد اهلل هان أمحاد هان حنبال مان ّك اهاه اجلارح وال عاديل :7 /5
((لقي ه ...وّك ب إ ّيل همسائل أهيه وهعلل احلديث)).
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تالمذة اإلمام أمحد ّكعل هن سعيد هن جرير الن َبسوي وجعفر هن أهان ،وبد أّكثار

عنهام نسبيا ،وروى أيضا من طريق أيب زرعة الدمشقي وزياد هن أيوب املعروف
جل ْونري ،وغهنم الكثه.
هدَ يلل ْو َيه وحاتم هن الليث ا َ

جلرجاي (ت 065ن) يف ّك اهه الكامل يف
 14ـ أهو أمحد عبد اهلل هن عدي ا ُ

ضعفاء الرجال ،فقد أسند اجلرح وال عديل عن عرشات من تالمذة اإلمام أمحد

عنه ،وأّكثره عىل اإلطالق ما رواه من طريق أيب طالب أمحد هن ُمحيد املُ ْشكاي ثم

أمحد هن أيب ُييى ثم عبد اهلل هن أمحد هن حنبل وإهرانيم هن يعقوب اجلوزجااي،

ّكام روى مجلة من طريق أيب هكر األثرم ،ومجلاة أخارى عان أمحاد هان حفاص

السعدي .وروى أيضا من طريق البخاري وعثامن الدارمي والفضال هان زيااد
ب
الس ِج ْس ا اي وأيب القاساام البغااوي وأيب زرعااة الدمشااقي
القطااان  ،وأيب داود ِ
()1

وعباس الديل وري ومعاوية هن صالح ،وغهنم الكثه.

 15ـ أهو احلسن عل هان عمار الاداربطني (ت 015ن) يف ّك باه الثالثاة:

حلق هبا ننا مسائل العلامء
الضعفاء واملرتوّكني ،والسنن ،واملؤتلف واملخ لف .و ُأ ُ

الربباي ،وسؤاالت أيب عباد اهلل احلااّكم،
للداربطني يف نقد الرجالّ ،كسؤاالت َ ْ

الس َلمي .فكل نذه الك ب اش ملت عىل أبوال ا وإن
وسؤاالت أيب عبد الرمحن يل

( )1أّكثر اهن عدي جدا من نقل ما ُي ص ه عيني شخصية الراوي من أسامء وّكنى ووفيات ونبوناا

امنه شايئا مان اجلارح
من طريق الفضل هن زياد عن أمحد ،وّكأن للفضل تارُياا عان أمحاد َض ّ
اوي يف ّك اهاه
وال عديل .وممن ُيكثر أيضا من الرواية عن الفضل هن زياد عن اإلماام أمحاد ال َف َس يل

املعرفة وال اريخ.
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ّكانت بليلة ا لإلمام أمحد يف اجلرح وال عديل ،يغلب عليها عدم اإلسناد.
 16ـ أهو حفص عمر هن أمحد البغدادي املعروف هاهن شانني (ت 015ن)

يف ّك به الثالثة :تاريخ أسامء الثقات ممن نقل عنهم العلم ،وتاريخ أسامء الضعفاء

والكذاهني ،واملخ لف فيهم ،إذ نقال فيهاا عان اإلماام أمحاد أباواال يف اجلارح
وال عديل ،يسندنا تارة ،ويعلقها تارة أخرى.

 17ـ أهو نعيم أمحد هن عبد اهلل األصبهاي (ت 101ن) يف ّك اهه الضاعفاء،

فقد نقل عن اإلمام أمحد أبواال يف اجلرح وال عديل خالية من اإلسناد.

 18ـ أهو هكر أمحد هن عل هن ثاهت البغدادي املعروف هاخلطيب (ت 160ن)

يف تاريخ مدينة السالم (هغداد) ،فقد ُشبن نذا الك اب هاملئات من أبوال اإلمام

أمحد يف اجلرح وال عديل مسندة ،وال ي روانا العرشات الكثهة من تالمذة اإلمام

أمحد هني مكثر ومقل وم وسط ،ح ى فاق ناذا الك ااب مجياع الك اب السااهقة

ضمن موضوع ( اع امد األئمة ألحكام اإلمام أمحد يف اجلرح وال عديل) ،وذلا

يف ّكثرة الروايات املنقولة عن نذا اإلمام يف نقده للرجال .وأوسع تل الروايات

الس ِج ْس اي ثم
عن اإلمام أمحد ما ّكان من طريق اهنه عبد اهلل هن أمحد ثم أيب داود ِ

املروذي ثم أيب هكر األثرم ،ثم َحنْبل هن إسباق والفضل هن زياد القطان
أيب هكر يل
ا هرواية ال َف َسوي عنه ا ،ثم أيب احلسن امليموي وعبد الرمحن هن ُييى هن خابان،

الربذعي عناه ا
ثم أيب القاسم البغوي ومهنا هن ُييى وأيب زرعة الرازي ا هرواية َ ْ
وإهرانيم احلريب وعباس الديل وري وأمحد هن احلسن الرتمذي وأيب زرعة الدمشقي
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وحممد هن موسى هن ُم َش ْي  ،وغهنم الكثه.
 19ـ أهو القاسم عل هن احلسن الدمشقي املعروف هاهن عساّكر (ت 572ن)

يف ّك اهه تاريخ مدينة دمشق ،إذ حشد نذا الك اب َبدْ را عظيام من أباوال اإلماام

أمحد يف اجلرح وال عديل مسندة ،وذل من طرق ّكثهة ّكطريق عبد اهلل هن أمحد،

ِ
واملروذي وامليموي وحنبل
السجس اي واألثرم ّ
وأخيه صالح هن أمحد ،وأيب داود ِ

جلوزجاي والفضل هن
اهن إسباق وإهرانيم احلريب وإهرانيم هن نانئ وإهرانيم ا ُ
زياد وأيب طالب أمحد هن ُمحيد وأيب زرعة الرازي وأيب زرعة الدمشاقي وحارب

الك َْرماي و ُم َهنّا هن ُييى ،وغهنم الكثه .واس فاد اهن عساّكر مجلاة وفاهة مان
تل النقول املروية عن أمحد من خالل ّك ب الرجال املشهورة وهإساناده إليهاا،

ّكالضعفاء للعقيل واجلرح وال عديل الهن أيب حاتم والكامل الهن عدي وتاريخ

هغداد للخطيب وغهنا ،إضافة إىل ما أخذه عن ّك ب مساائل أصاباب اإلماام
أمحد مبارشة عرب رواي ه هلا.

ثم إن امل أخرين هعد نؤالء تاهعونم يف اع امد ّكالم اإلمام أمحد هن حنبال

يف اجلرح وال عديل ،لكن من غه إسنادّ ،كاهن اجلوزي يف الضعفاء واملرتوّكاني،

واملزي يف هتذيب الكامل يف أسامء الرجال ،والذنبي يف سه أعالم النبالء وميزان

االع دال يف نقد الرجال ،ومغلطاي يف إّكامل هتذيب الكاامل يف أساامء الرجاال،

واهن حجر يف هتذيب ال هذيب ،وغهنم .وّكثه من نؤالء ُيسمون الراوي عان

اإلمام أمحد تارة ،ويغفلونه تارة أخرى.
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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،

وامل وسعني يف احلكم عىل الرجال ،وبد بدّ م للناس ماادة وافارة زاخارة يف نقاد

الرواة ،تقوم عىل منهجية دبيقة تنبعاث مان علام غزيار وخاربة واساعة وورع
وإنصاف.

* املطلب األول :ألفاظ اجلرح والتعديل ومراتبها عند اإلمام أمحد:

ألفا اجلرح وال عديل عند اإلمام أمحد هبر واسع وفضاء شاساع ،وباد

اج هد يف مجعها هع

املعارصين ،واع مدت يف ت بع تل األلفا عىل املجلدات

األرهعة املخ صة هالرجال من ّك اب اجلامع لعلوم اإلمام أمحد ال ي سبق ال عريف

هبا ا مع ما يل عليها من مالحظات سجل ها من ببل ا ،وذل لساعة مصاادرنا،

وبد برأت تل املجلدات واس خرجت ما فيها من ألفاا عاماة ّكلياة ال تفياد

النسبية  ،وأبمت ال عداد هناء عىل ما يف تلا املجلادات ،وراعيات يف ال عاداد
()1

الروايات املخ لفة عن اإلمام أمحد يف الرجل الواحد ،فعىل سبيل املثال :لو روى

عبد اهلل هن أمحد واألثرم وامليموي عن أمحد بوله يف رجل( :ثقة) ،جلعلات ناذه

اللفظة يف العدد ثالثا.

( )1ومل أع مد نذه املجلدات عند النقل ،هل رجعت إىل األصول ال ي أحالت إليها.
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وهعد ت بعي لأللفا من ذاك الك اب بمت ه صنيفها وتنظيمها عىل مراتب

م عددة ،مخس لل عديل ومثلها للجرح ،وأثب ها عىل حاهلا ،ماع تقاارب هعضاها

وتشاهبه ،ل ُيوبف عىل عامة عبارات نذا اإلمام يف نذا الشأن .وراعيت يف ال نزيل

عىل املراتب أبوال اإلمام أمحد األخرى يف الرجل ،مع اع بار ما ب ّعده املبادثون

يف ذل  .وبد جعلت الفاصلة أداة لل مييز هني اللفظة وأخ ها.
ومراتب ال عديل األرهعة األوىل عند اإلمام أمحد ُيا

هأصاباهبا ،وأماا

أنل املرتبة اخلامسة فيك ب حديثهم الخ بار ضبطهم ،ومنهم من يك ب حديثاه

لالع بار.

وأما مراتب اجلرح عنده فإن األوليني منها ُُي بَرج حديث أنلها لالع باار،

ثم تس وي هعد املراتب ال الية يف ّكون أصباهبا ال يك ب حديثهم ال لالح جااج

وال لالع بار.

مراتب التعديل وألفاظها:
املرتبة األوىل :الوصـ

وألفاظها عنده هي:

بـد دل عـىل املبالغـة يف التوثيـق لفوـاا أو معنـى،

ّكان أمة وحده يف نذا الشأنّ ،كان ن َِسي َو ْح ِده  ،نو ال ُعقدةِ ،جهبذُ ،د ّرة
()1

) (1اس عملها اإلمام أمحد يف رجل واحد ،ونو شيخه عبد اهلل هان إدرياس األَ ْودي .وباد سابقه يف

اس عامهلا شيخه عبد الرمحن هن مهدي ،فقد أخرج اخلطيب يف تاريخ مديناة الساالم 011 /22

عن اهن مهدي بوله(( :حدثني اهن املبارك وّكان نسي َو ْحده)) .هل إن نذه الكلمة ُذّكرت ُ
ببل
عىل لسان هع

الصباهة رضوان اهلل عليهم.
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العراق ،رُيانة البُصة ،شيخ اإلسالم ،أمه املؤمنني ،نل يف الدنيا مثل فالن؟!،

يف الدنيا مثل فالن؟! ،من ّكان مثل فالن؟! ،من مثل فالن؟! ،ال َي ْعدله أحد ،ما ّكان

يف زمانه أحد َي ْعدله ،مل يكن يف زمنه مثله يف احلديث ،ال يقاساه يف العلام أحاد،

خلقه اهلل هلذا الشأن ،إمام املسلمني يف وب ه ،إمام من أئماة املسالمني ،مان أئماة

املسلمني ،اإلمام ،إمام ،من معادن الصدق ،من رضا الناس ،مثال فاالن ُيساأل

عنه؟! ،فالن ُيسأل عنه؟! ،تسأل عن مثل فالن؟! ،أي ف ى نو؟! ،مل ُير مثله ،مل َت ْلاق

مثله ،ال أعلم وال أعرف له هالعراق نظها ،الثبت عندنا هالعراق فالن ،ما أخرجات

ُخراسان مثله ،ما أخرجت ُخراسان هعد فالن مثله ،إليه املن هى يف ال ثبات ،إلياه

املن هى يف ال ثبت هالبُصة ،إليه يرجع ال ثبت يف البُصة ،ماا رأيناا مثلاه يف ناذا

الشأن نو صاحب نذا الشأن ،ما رأيت يف نذا الشأن مثلاه ،ماا رأيات مثلاه يف

ارة عاني يف
الثبت وال ثبت ،ما رأيت هعيني مثله ،ما رأيات أحادا أثبات مناهُ ،ب ّ
احلديث ،ما رأى مثل نفسه ،ثقة وزيادة تسأل عن مثله؟! ،أثبت الناسِ ،من أثبت

الناس يف احلديثِ ،من أثبت الناس حديثاِ ،من أثبت الناسِ ،من أوثق الناس ثقة،
ِمن أوثق الناس ،ال أعلم أحدا أثبت منه إال أن يكون فالنا ،ما أتقنه وما أحفظه!
يا ل من صبة حديثه ،ال تكاد رد مثله ،أتقنهم فالن.

ومل يكثر اإلمام أمحد من اس عامل أي عبارة من نذه العبارات ،وال تصال

واحدة منها إىل عرش مرات ،ونذا أمر طبيعي يف املرتبة األوىل ال ي ال يبلغهاا إال

القلة من األئمة.
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هي:

املرتبة الثانية :تكرير صفة التوثيق العالية لفواا أو معنـى ،وألفاظهـا عنـده
ثبت ثبت م قن ال يؤخذ عليه حرف واحد ،ثبات ثبات ثبات ،ثقاة ثبات

ثبت احلاديث ،ثبات صابيح احلاديث مل ُيادث هيشاء إال أتقناه ،ثبات ثبات

صبيح احلديث ،ثبت ثقة ثقة ،ثقة ثقاة ثبات صاالح احلاديث ،ثقاة ثقاة ثقاة،
ثقة ثقة من الثقات ،ثقة صدوق ثبت يف ّكال املشاايخ ،هاخ هاخ هاخ  ،هاخ هاخ
()1

نقااي احلااديث جاادا ،ثقااة ثقااة صااالح احلااديثّ ،كااان م قنااا للبااديث م قنااا

عجبا ،ما أتقنه للبديث! م قن عجاب ،ثقاة ثقاة وزياادة ،ثبات هاخ هاخ ،هاخ

ثقة من الثقات ،ثقة هخ هخ ،هخ ثقة ثقة ،ثقة خيار حديثه حديث أنال الصادق،

صدوق ثقة موضع للبجة يف احلديث ،ثقة ضاهط حلديثاه صادوق ،ثقاة حلاو

احلديث شيخ ثقة ،ثقة ما أصح حديثه وأوثقه! ،صبيح احلديث ما أصح حديثه

وأثب ه! ،ثقة وّكان يقظان يف احلديث عارفا هه ،ثقاة ماا أثبات حديثاه ماا أصاح

حديثه!.

( )1اس عملها اإلمام أمحد هبذا ال كرار يف رجل واحد ،ونو ُييى هن ُييى النيساهوري .وبد اب بسها
اإلمام أمحد من لسان النبوة ،إذ باهلا النبي ﷺ هبذا ال كرار يف مدح ّكالم ضمن حاديث طويال

أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده (ّ ،)11211كام رويت عن النبي ﷺ يف مادح باوم ،ونام َعنَازة،

أخرجه الطرباي يف املعجم الكباه ( ،)6061لكان اهان حجار يف فا ح البااري (حتات ّك ااب

أحاديث األنبياء ،هاب بول اهلل تعااىل﴿ :ﭲﭳﭴﭵ﴾ 161 /1 ،ا  )160باال:

((أخرجه الطرباي ،ويف إسناده جمانيل)).
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احلجة الثبت ،ثبت يف احلديث ّكيسّ ،كيس ي برى الصدق ،هاخ ثبات يف

احلديث ،ثبت ثقة يف احلديث ،ثبت يف حديثه جدا ،ثبت ثقة ،ثقة ثبت احلاديث،

ثقة ثبت يف احلديث ،ثقة ثبت ،ثقة من ّكبار أصاباب احلاديث ،ماا علمات إال

خها نو عندي إمامّ ،كان ثب ا ال يكاد ُيطئ! ما أثب ه! ،هخ ثقاة ،هاخ هاخ ،ثبات

صالح احلديث ،صدوق ثبت ،ثقة وزيادةّ ،كاان ثقاة وزياادة ،ثقاة ثقاة حسان

احلديث ،ثقة من الثقات ،ثقة ثقة ،ثقة ريضّ ،كان ثقة يف حديثاه ضااهطا ،فاوق

الثقة ،ثقة ال يش فيه ،ثقة جدا ،ثقة احلديث جدا ،ثقة ليس هه هاأس ثقاة ،ثقاة
مس قيم احلديث ،ما أثب ه وأّكيسه! ،ليس فيه اخ الف نو من الثقات ،من احلفا

للبديث ثقة ،ثقة صبيح احلديث ،ثقة وّكاام يكاون الثقاةّ ،كاان ثقاة صااحب
حديث ،ثقة صالح احلديث حديثه حديث رجل َّكيِس.

وأّكثر العبارات اس عامال يف نذه املرتبة ،لفظة( :ثقة ثقاة) يف نباو مخاس

وأرهعني مرة ،ثم (هخ ثقة) يف نبو مخس عرشة مرة.
هي:

املرتبة الثالثة :إفراد صفة التوثيق العالية لفوـاا أو معنـى ،وألفاظهـا عنـده
حجة ،حجة يف احلديث ،مس ثبت ،م ثبتّ ،كان ي ثبت ،من م ثبّ ي هغداد،

َّكيّ سّ ،كان َّكيّسا ،حديثه شفاء ،ما ّكان أثب ه! ،ما أّكيسه! ،ثبت يف ّكال املشاايخ،

ّكان ثب ا يف احلديثّ ،كاان ثب اا ،ثبات يف احلاديث ،ثبات احلاديث ،ثبات ،مان

أنل األمانة والصدق ،ما أصح حديثه! ،الثقةّ ،كان مان الثقاات ،مان الثقاات،
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أحد الثقات .
()1

ثبت إال أن يف هع

حديثه شيئا ،هخ ،ثقة صدوق صالح ،ثقاة صادوق،

ثقة بوي احلديث ،ثقة جيد احلديث ،ثقة ،ثقة يف احلديث ،ثقة احلديثّ ،كان ثقة

يف حديثه صدوباّ ،كان ثقة ،نو عندي ثقة ،ال أعلمه إال ثقةّ ،كان ّكام شاء اهلل أن
يكون!ّ ،كام شاء اهلل! ،ثقة وُي

هبديثهّ ،كان ثقة مقارب احلديث ،ثقاة حسان

احلديث ،ثقة صالح احلديث ،ثقة صالح ،ثقة ليس هه هأس حديثه حاديث أنال

الصدق ،ثقة ليس هه هأس ،ثقة ال هأس هه ،ثقة مقارب احلديث ،ثقاة ماا أبارب

حديثه! ،ثقة ال أعلم إال خها ،جيد احلديث ثقة ،صدوق ثقة ،ال أعلم إال خاها
ثقة ،ثقة مل يكن هه هأس ،ثقة ما هه هأس ،ثقة ُي َعدّ ُ ،أراه شيخ ثقةُ ،أرى شيخ ثقة ،
( )2

صبيح احلديث ،ما أحسن حديثه وأصبه! ،ما أحسن أحاديثه وأشد اس قام ها!.

وأّكثر ألفا املرتبة الثالثة اس عامال عند اإلمام أمحاد عباارة (ثقاة) ،وناي

أيضا أّكثر العبارات تداوال يف ال عديل عنده ،هل ني أّكثر األلفا املس خدمة يف

احلكم عىل الرجال عند اإلمام أمحد ،وبد هلغ عددنا نبو اخلمسني وست مئاة،

وداخل يف نذا العدد تكررنا عىل لسان اإلمام أمحد يف الرجل الواحاد إذا تعادد

الراوي هلا ،أو اخ لف املوضع يف الرواية الواحدة .ومل تبلاغ لفظاة أخارى مان
( )1لفظة( :الثقة) ،و(ّكان من الثقات) ،و(من الثقات) ،و(أحد الثقات) ني أرفع عند اإلمام أمحاد
من عبارة( :ثقة) جمردة ،لذا عددهتا يف الفئة األوىل من املرتبة الثالثة.

( )2نذه العبارة وال ي ببلها وردتا نكذا عىل لسان اإلمام أمحد ،وهلام نظائر عنده.
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ألفا نذه املرتبة العرشين يف العدد.
املرتبة الرابعة :الوص

بد ييل التوثيق املطلق ،وألفاظها عنده هي:

مل يكن هه هأس ّكان مس ثب ا ،ليس هه هأس نو ثقة ،ال هأس هه ثقة ،ال هأس

هه ونو صبيح احلديث ،ثقة إن شاء اهلل ،أرجو أن يكون ثقة ،أرجو أن يكون ثقة

صالح احلديث ،أرجو إن شاء اهلل أن يكون ثقة ،ثقة ورهام غلط ،ثقة إال أنه ّكاان

رهام أخطأ ،صالح احلديث ثقة ،صالح ثقة ونو صدوق ،صالح أرجو أن يكاون

ثقة ،هخ من أصباب احلديث ليس هه هأس.

ما أعلم إال خها  ،ال أعلم إال خها ،ما علمت إال خها ،ما هلغني عنه إال
()1

خه ،ما هلغني عنه إال اجلميل ،ما أعلم إال خها حديثه حديث مقارب ،ما أعلم
إال خها أحاديثه أحاديث مقارهة ،ال أعلم إال خها مل يكن هه هأس.

( )1يكثر اإلمام أمحد من اس عامل نذه الصيغة ،وني بريبة جدا من لفظة (ثقة) عنده ،ولعل وضعها
ننا نو األحوط ،وبول عبد اهلل هن أمحد هن حنبل يف العلل ومعرفة الرجال ((( :)0215ساأل ه

عن إسامعيل هن جعفر؟ بال :ما أعلم إال خها ،بلت :ثقة؟ بال :نعم)) ،وبول َحرب ال َكرماي

يف مسائله (( :2162 /0بلات ألمحد :شيخ يقال لاه :عمر هن إهرانيم ،تعرفه؟ بال :نعم ،ثقاة
ال أعلم إال خها))ّ .كالما ال يفيد ال امثل هني العبارتني جزما.

وأشه ننا إىل أن أصل نذه العبارة ورد عىل لسان النبوة وعىل لسان الصاباهة ،وذلا ضامن

حديث اإلف الطويل .أخرجه البخاري يف صبيبهّ ،ك اب الشاهادات ،هااب تعاديل النسااء

هعضهن لبع

( ،)1662ومسلم يف صبيبهّ ،ك اب ال وهة ،هااب يف حاديث اإلفا وبباول

توهة القاذف (.)1771
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ليس هه هأس  ،ما أرى هه هأسا  ،ال هأس هه ،مل يكن هه هأس ،ما هه هاأس،
()1

( )2

ما ّكان هه هأس ،ما أرى هبديثه هأسا ،ال أعلم هه هأسا ،ما أعلم هه هأسا ،ماا أرى

ّكان هه هأس ،ما هبديثه هأس ،ليس هبديثه هأس ،ال هاأس هبديثاه ،ال أرى هاه

هأسا ،ما أعلم هبديثه هأسا ،ما رأيت ّكان هه هأس ،ليس هبذا هأس ،مل يكان هباذا
هأس ،ليس هه هأس وحديثه حديث أنل الصدق ،ما أرى هه هأسا ما علمات إال

خها ،ليس هه هأس صالح احلديث ،ليس هبديثه هأس ونو صالح احلديث ،ليس

( )1برر عامة النقاد فربا هني عبارة (ليس هه هأس) وعبارة (ثقة) ،ومنهم اإلمام أمحد هن حنبل ،ففاي
سؤاالت أيب هكر األثرم ((( :)15سمعت أها عبد اهلل ُيسأل عن أيب ُمت َ ْي َلة ُييى هن واضحّ ،كياف

نو؟ ثقة؟ فقال :ليس هه هأس)) .ويف العلل ومعرفة الرجال عن أمحاد الهناه عباد اهلل (:)101

((بال أيب :العوام ا (يعني اهن َح ْو َشب) ا أوثق من أيب العالء ا (يعني أيوب هن أيب مساكني) اا
وأّكثر حديثا ،العوام ثقة إال أن أها العالء ليس هه هأس)) .وال تعار

هينه وهني ما نقله عباد اهلل

اهن أمحد يف العلل ومعرفة الرجال ( )0211عن أهيه بال(( :حفص هن ميّسة ليس هه هأس ،فقلات:
إ م يقولون :عر

عىل زيد هن أسلم ،فقال :أال ترىض؟! ثقاة)) .وفياه أيضاا ( )0165عان

أمحد بال(( :أهو َج ْه َضم موسى هن سامل ليس هه هأس ،بلت له :ثقة؟ بال :نعم)) .فال اخا الف
هني نذا وهني ما سبق ،واملراد هاألخه ال وثيق العام ،ونو معروف يف اس عامالت النقاد.

( )2عبارة (ما أرى هه هأسا) ّكثها ما يذّكرنا اإلمام أمحد هلفظ( :ما أرى هه هأس) .وبد اسا عملها يف
الرجال ّكثها ،وباهلا مرة واحدة يف امرأة .ونذه اللفظة متاثل عنده فايام يبادو عباارة (لايس هاه

هأس) ،وّكالما دون صيغة (ثقة) ،بال عبد اهلل هن أمحد يف العلل ومعرفة الرجال ( )1152عان
أهيه(( :عطاء هن دينار ما أرى هه هأس ...فقلت له :نو ثقة؟ فقال :ما أرى هه هأس)) ،وفيه أيضا

((( :)1160سأل ه عن عامرة هن زاذان الصيدالي ،فقلت :نو ثقة؟ بال :حدث عنه وّكياع ،ماا أرى
هه هأس)).
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هه هأس حديثه مقارب ،ال هأس هه مقارب احلديث.

صدوق ،صدوق يف احلديثّ ،كان صدوباّ ،كانت عجاوز صادق ّ ،كاان
()1

امرأ صدقّ ،كان ي برى الصدق.

صالح احلديث ال هأس هه ،صالح ليس هه هاأس ،صاالح احلاديث لايس

هبديثه هأس ،صالح احلديث صدوق ،صالح احلديث ،صالح ّ ،كان صااحلا يف
( )2

احلديث.

مس قيم احلديث ،مقارب احلديث ال هأس هه ،مقارب احلديث ،مقاارب،

( )1باهلا يف امرأة واحدة ،وني ال ي بال فيها يف موضع آخر( :ما أرى هباا هاأس) .ومل أجاد لإلماام
أمحد حكام عىل امرأة سوانا.

( )2اس عمل اإلمام أمحد نذه الكلمة (صالح) جمردة ،يف ال عديل احلديثي ،وعنادما يرياد الصاالح
الديني يقول يف الغالب( :رجل صالح) ،وبد يقول( :شيخ صالح) ،ورهام رصح فقال ا ّكام يف رواياة
امليموي ( )161ا(( :نو يف هدنه رجل صالح)) ،وبال أيضا ا ّكام يف اجلرح وال عديل  60 /1ا:

((صاحب خه وصالح يف هدنه)) .وبد ُيفّس هع

الرواة عن أمحد مراده نذا من إفراده عباارة

(صالح) ،بال عبد اهلل هن أمحد يف العلل ومعرفة الرجال ((( :)0111سمع ه يقول :طلباة هان
ُييى وعمرو هن عثامن ،عمرو أحب إيل من طلبة ،وطلبة صالح ا يعني احلديث ا)).

وعبارة (صالح) ني عنده هعاد لفظاة (ثقاة) يف املرتباة ،ففاي ساؤاالت أيب داود لإلماام أمحاد

((( :)125بلت ألمحد :محيد هن بيس أخو عمر ،نو ثقة؟ بال :نو صالح)) ،وال يغارت هظاانر

بول اإلمام أمحد يف رواية عبد اهلل ا العلل ومعرفة الرجال ( )1551اا(( :أهاو اجلبااف اسامه

داود هن أيب عوف ،بلت له :ثقة؟ بال :نعم ،صالح)) .وامل بع للرتاجم ال اي باال فيهاا اإلماام

أمحد (صالح) و(صالح احلديث) مع مقارن ها هأبواله األخرى يف الرجل الواحد ،يظهار لاه أن
مكان ناتني العبارتني يكون عنده يف املرتبة الراهعة ال دو ا.
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مقارب احلديث صالح ،حاله مقارب ،حديثه مقارب ،حديثه حاديث مقاارب،

حديثه حديث مقارب حديث أنل الصدق ،ما أبرب حديثه! ،ما أبرب حديثه!
وحديثه حديث أنل الصدق.
ُي

هه ،حسن احلديث صبيبه ،ماا ّكاان أصالح حديثاه! ،ماا أصالح

حديثه! ،ما أحسن حديثه! ،حسن احلديث.

وأّكثر ألفا نذه املرتبة اس عامال عند اإلمام أمحد عبارة (ليس هاه هاأس)،

فقد تكررت نبو اخلمسني ومئة مرة ،وتليها لفظة (ما أرى هه هأساا) وتعادادنا

س ون ،ودو ا عبارة (صالح احلديث) وعبارة (ال هأس هه) ،وّكل واحدة مانهام

راوزت اخلمسني ،ثم عبارة (صالح) وبد وردت أّكثر من ثالثني مرة ،ثم لفظاة (مل
يكن هه هأس) ولفظة (ما أعلم إال خها) إذ نافت ّكل واحدة منهام عىل العرشين.
املرتبة اخلامسة :الوصـ

بالحتجاج ،وألفاظها عنده هي:

بـد ل يـدل عـىل الحتجـاج املطلـق أو اجلـ م

ما هه هأس إن شاء اهلل ،ليس هه هأس يف نفسه ،يف هع

حديثه يشء وليس هاه

هأس ،مل يكن هه ا ُأرى ا يف نفسه هأس ،أرجو أن ال يكون هه هأس ،أرجو أنه ال هأس
هه ،أرجو إن شاء اهلل أن ال يكون هه هأس.

ال هأس هه وّكان هيم ،ليس هه هأس ونو ّكذا وّكذا ،ما هه هأس إال أنه ّكاان

رهام أخطأ ،ال هأس هه إال أنه حدث أحاديث مناّكه.

صدوق فيام أرى ،يقع يف بلبي أنه صدوق ،أرجو أن يكون صدوباّ ،كاان
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صدوبا يف احلديث إن شاء اهللّ ،كان إن شاء اهلل صدوباّ ،كان عندي إن شااء اهلل

صدوبا ،ما ُأراه إال صدوبا ،ما ُأراه ّكان إال صدوبا ،أرجو أن يكون صادوبا إن
شاء اهلل.

صالح احلديث إن شاء اهلل ،صالح إن شااء اهلل ،أرجاو أن يكاون صاالح

احلديث ،صالح ُي مل ،صالح وليس نو هذاك ،جائز احلديث.

صدوق ولكنه ال يقيم اإلسنادّ ،كاان صادوبا ولكان ّكاان ّكثاه اخلطاأ،

حديثه حديث أنل الصدق ،حديثه يشبه حديث أنل الصدق ،حديثاه حاديث
أنل الصدق وأرجو أن ال يكون هه هاأسّ ،كاان حديثاه مقاارب فياه يشء مان

اخلطأ  ،ال يشبه القراء .
()1

( )2

( )1نذه العبارة وردت نكذا عىل لسان اإلمام أمحد.
( )2مل يس عمل اإلمام أمحد نذه اللفظة إال يف رجل واحد ،ونو منصور هان أيب مازاحم البغادادي،
وّكأنه أراد تليينه هيشء ال ُيرجه عن حد أنل العدالة ،واملراد هالقراء أنل احلديث.

وبد اس عمل نذه العبارة من ببل اإلمام مال هن أنس يف شاعبة هان ديناار ماوىل اهان عبااس،

وأراد هذل جرح ه ،سأله ُييى هن سعيد القطان عنه ،فقال ا ّكام يف الطبقات الكربى الهن سعد

 ،111 /5والعلل ومعرفة الرجال عان أمحاد الهناه عباد اهلل ( ،)1611( )0111والكامال يف
ورويات عان القطاان عان مالا هلفظاني
ضعفاء الرجال  07 /5ا(( :مل يكن يشبه القراء))ُ .

آخرين ما( :مل يكن من القاراء) ،و(لايس ناو مان القاراء) .تااريخ الادوري عان اهان معاني

( ،)2221( ،)2222واجلرح وال عديل  ،10 /2والكامل ّ .07 /5كام سأل القطان مالكا عان
صالح موىل ال وأمة فأجاهه هقوله(( :مل يكن من القراء)) .العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهناه

عبد اهلل (.)5156
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يس دل هه يع رب هه  ،ليس له حالوة ،شيخ.
()1

ومل يكثر اإلمام أمحد من اس عامل أي لفاظ مان ألفاا ناذه املرتباة ،إذ مل

ي جاوز يشء منها عرشا.

مراتب اجلرح وألفاظها:
املرتبة األوىل :الوص باللني لفواا أو معنى ،وألفاظها عند اإلمام أمحد هي:
لني احلديث ،ليس هذاك ،ليس نو هذاك ،ليس هذاك يف احلاديث ،مل يكان

هذاك ،مل يكن يف احلديث هذاك ،ليس حديثه هذاك ،حديثه ليس هذاك ،شايخ باد

اح مله الناس وليس حديثه هذاك ،ليس نو هذاك حديثه ليس هاذاك ،لايس ناو

هذاك يف احلديث ليس هالقوي يف احلديث.

أخشى أن ال يكون هقوي يف احلديث ،ما أراه بويا يف احلديث ،لايس ناو

هقوي يف احلديث  ،ليس هقوي يف احلديث ،ليس هالقوي يف احلديث ،ليس ناو
( )2

= ويشار ننا إىل أن أها نعيم الفضل هن ُدّكني شيخ اإلمام أمحد اس عمل تل العبارة يف غه مساق اجلرح
وال عديل ،فقد بال يف داود هن نُصه الطائي ا ّكام يف الطبقات الكاربى الهان ساعد  067 /6ا:

((ّكنت إذا رأيت داود الطائي ال يشبه القراء ،عليه َب َلن ُْسوة سوداء طويلة مماا يلابس ال جاار)).
ولعله أراد أنه يف نيئ ه ال يشبه أنل العلم.

(ّ )1فرق اإلمام أمحد هني درجة االع بار ودرجة االح جااج ،فقاال يف رواياة امليماوي ا ّكاام أخارج
العقيل يف الضعفاء  112 /0ا(( :عمرو هن شعيب له أشياء مناّكه ،إنام نك اب حديثاه نع اربه،
فأما أن يكون حجة فال)) .وينظر رشح علل الرتمذي الهن رجب .015 /2

( )2ومما يدل عىل مساواة لفظة (ليس نو هالقوي) للفظة (ليس هذاك) ،وّكو ام أسهل وأخف من =
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هقوي احلديث ،ليس نو هالقوي يف احلديث ،ليس نو هالقوي احلديث ،ليس نو

هالقوي ،ليس هقوي يف احلديث تعرف فيه الضعف ،مل يكن هالقوي يف احلديث،

ليس نو عندي هقوي يف احلديث ،ليس نو هقوي يع رب هبديثه ولكن ما ّكان من

ربائق ،حديثه ليس هالقوي.

ليس هبجة ،ليس هبجة يف احلديث ،ليس هبجة وال بوي يف احلديث ،مل

يكن هالضاهط ،مل يكن هاحلافظ ،يف حديثه هع

الضعفّ ،كان ُي َض ّعف يف احلديث،

ُي َض ّعف ،أخشى أن يكون ضعيف احلديث ،أراه ضعيف احلديث ،ما حديثه هبجة

أع رب هه ،ليس نو ممن يرتك حديثه ،مل يكن يقيم احلديث ،ليس همبكم احلديث،
ليس نو حمكم احلديث ،مل يكن من النقد اجليد َ ،ف ْسل ّ ،كذا وّكذا .
()1

( )2

( )3

= عبارة (ضعيف) ،ما ذّكاره عباد اهلل هان أمحاد يف العلال ومعرفاة الرجاال ( 752ا  )751باال:
الس َبخي؟ فقال :ليس نو هقوي يف احلديث ،بلت :ناو ضاعيف؟ باال:
((سألت أيب عن َف ْر َبد ب

ليس نو هذاك .وسأل ه عن نشام هن ُحجه فقال :ليس نو هالقوي ،بلت :نو ضاعيف؟ باال:

ليس نو هذاك)).

( )1اتبع اإلمام أمحد شيخه جرير هن عبد احلميد يف اس عامل نذه اللفظة النادرة .هتاذيب الكاامل يف
أسامء الرجال .011 /10

( )2اتبع اإلمام أمحد شعبة هن احلجاج يف اس خدام نذه اللفظة النادرة .العلال ومعرفاة الرجاال لعباد اهلل
اهن أمحد (.)1157

( )3ويزيد اإلمام أمحد يف نذه الصيغة أحيانا فيقول ا ّكام يف العلال ومعرفاة الرجاال الهناه عباد اهلل
( )0001اّ( :كذا وّكذا ،وّكأنه) .ويف املصدر نفسه ( )0211ذّكر عبد اهلل هن أمحد حال أهيه عند
ُيرك يده)).
ذّكره ل ل العبارة ،بال(( :الذي يقول أيبّ( :كذا وّكذا) ّكان ّ
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وأّكثر العبارات اس عامال عند اإلمام أمحد يف نذه املرتبة لفظة (ّكذا وّكذا)،

ثم عبارة (ليس هذاك) ،وّكذل (ليس نو هذاك) .وال يبلغ يشء العرش يف ال عداد
هعد ذل

.

()1

املرتبة الثانية :الوصـ

وألفاظها عنده هي:

بالعـع

املطلـق غـري ال ـديد لفوـاا أو معنـى،

ضعيف احلديث ،ضعيف ،ما ُأراه إال ضعيف احلديث ،ضعيف ّكان ُيطئ

ّكثها ،حديثه حديث ضعيف ونو ضعيف ،حديثه ضعيف ،أحاديثه ضعاف لايس
هصباح ،ضعيف ليس هالقوي ومل يش ه الناس حديثه ،ضعيف احلديث مضطرب.

مضطرب احلديث ،مضطرب ،مضطرب احلديث بال مان روى عناه إال

اخ َ َلف عليه ،مضطرب احلديث روى منااّكه ،مضاطرب األحادياث منكارة،

أحاديثه مضطرهة ،حديثه حديث مضطرب ،حديثه مضطرب ،حديثه ليس هذاك
مضطرب ،حديثه عندي مضطرب ال يقيم اإلسناد ولكن أّك ب حديثه أع رب هه.

منكر احلديث  ،منكر ،منكر احلديث ضعيف ،ضعيف منكار احلاديث،
( )2

( )1وثمة ألفا اس عملها اإلمام أمحد بد يظن هبا ال ليني للاراوي ،وناي يف حقيقاة األمار ليسات
جرحا وال تعديال ،وتل العبارات ني( :ليس هاملشهور) و(ليس همشهور العلم) و(ّكأنه لايس

همشهور).

(ّ )2كثها ما تساوي عبارة (منكر احلديث) ونبونا عناد اإلماام أمحاد لفظاة (ضاعيف احلاديث)،
واحلكم عىل الراوي هأنه منكر احلديث ال يعنون هه أن ّكال ماا رواه منكار .ولاو روعاي املعناى

االصطالحي املشهور لعبارة (منكر احلديث) لكان حملها يف املرتبة ال الياة وني ال ي يوصف =

175

69

الجرح والتعديل عند اإلمام أحمد
أحاديثه مناّكه ،أحاديثه أحاديث مناّكه ،أحاديثاه أحادياث منااّكه ال ُيعارف،
أحاديثه أحاديث منكرة وال أعرفه ،وليس هذاك بد حدث هأحاديث مناّكه .
()1

= صاحبها هالضعف الشديد ،واإلمام أمحد بد يس عملها أحيانا هباذا املعناى ،لكان هعا

األئماة

امل قدمني ا ومنهم اإلمام أمحد ا توسعوا يف اس عامل نذه الكلمة ،فاش ملت عنادنم أيضاا عاىل
تفرد أنل املرتبة األخهة من مراتب ال عديل ،بال اهن حجر يف النكت عىل ّك اب اهان الصاالح

 (( :671فقد أطلق اإلمام أمحد والنسائي وغه واحد من النقاد لفظ املنكار عاىل جمارد ال فارد،
لكن حيث ال يكون امل فرد يف وزن من ُُيكم حلديثه هالصبة هغه عاضد يعضده)).

وسع الذنبي الدائرة عند نؤالء فقال يف املوبظة (( :11وبد ُي َعدّ ُم ْفرد الصدوق منكارا))،
وبد ّ
وبال يف ميزان االع دال  211 /0ا (( :212وإن تفرد الصدوق ومن دونه ُي َعادّ منكارا)) .هال
جعل اهن حجر األمر عندنم أّكثر اتساعا فقال يف يزيد هن عبد اهلل هن ُخصيفة يف ندي السااري

 (( :711وروى أهو عبيد اآلجري عن أيب داود عن أمحد أنه بال :منكار احلاديث .بلات :ناذه
اللفظة يطلقها أمحد عىل من ُيغرب عىل أبرانه هاحلديث ،عرف ذل هاالس قراء من حالاه ،وباد

اح

هاهن ُخصيفة مال واألئماة ّكلهام)) .وسابقه إىل مثال ناذا اهان رجاب يف رشح علال

الرتمذي  650 /1فقال (( :ونذا ّكال ُصيح هأن ّكل ما ينفرد هه ثقة عن ثقة وال يعرف امل ن من
غه ذل الطريق فهو منكرّ ،كام باله اإلمام أمحد يف حديث عبد اهلل هن دينار)).

ومل أجعل بول أمحد يف اهن ُخصيفة ضمن تعداد أبواله يف لفظة (منكر احلديث) ،ألن األئمة ا ومنهم
اإلمام أمحد نفسه يف غه ما بول له ا اتفقوا عىل ثقة الرجل.

(ّ )1كثها ما يقول اإلمام أمحد يف الرواة( :عنده مناّكه) ،أو (ُيادث همنااّكه) ،أو (ياروي أحادياث

مناّكه) ،أو (له أحاديث مناّكه) ،أو (له أحاديث منكرة) ،أو (روى أحاديث منكرة) ،أو (ذو أحاديث

مناّكه) ،أو نبونا ،وني همجردنا ال تق يض الضعف املطلق الذي تفيده لفظة (منكر احلديث)

يف غالب تُصفات اإلمام أمحد ،فضال عن ّكون تل العبارات ال تدل عىل الضاعف الشاديد الاذي
تق ضيه ّكلمة (منكر احلديث) إذا روعي املعنى االصطالحي املشهور للكلمة األخهة.
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ليس ممن ُي هه ،ال ُي هبديثه.
ال أعرفه ،ال يعرف ،جمهول ال يعرف ،ليس همعروف ،ليس يعرف ،ما أعلام

روى عنه غه فالن ،ونبونا.

ليس هالقوي ضعيف احلديث ،ليس هالقوي عندي نو ضعيف ،ليس نو

هالقوي نو ضعيف ،ليس هقوي يف احلديث ضعيف احلديث.

وأّكثر ألفا نذه املرتبة اس عامال عند اإلمام أمحد اا ساوى هعا

صايغ

ال جهيل ا عبارة (ضعيف احلديث) ،فقد تكررت أّكثر من أرهعني مارة ،وتليهاا
= وبد لفت إىل نذا عدد من األئمة ّكاهن دبيق العيد والذنبي ،بال السخاوي يف ف ح املغيث :116 /1
((وبال اهن دبيق العيد يف رشح اإلملام( :بوهلم :روى مناّكه ،ال يق يض همجارده تارك رواي اه،
ح ى تك ُثر املناّكه يف رواي ه ،وين هي إىل أن يقال فيه :منكر احلديث ،ألن منكر احلديث وصاف

يف الرجل يس بق هه الرتك حلديثه) ،والعبارة األخرى ال تق يض الديمومةّ ،كيف وبد بال أمحاد

اهن حنبل يف حممد هن إهرانيم ال يمي( :يروي أحاديث منكرة) ونو ممن اتفاق علياه الشايخان،
وإليه املرجع يف حديث( :األعامل هالنيات) .)).وبال الذنبي يف ميزان االع دال يف نقد الرجال

(( :221 /2ما ّكل من روى املناّكه يضعف))ّ .كام أملع الذنبي إىل أن تلا األلفاا ال ت نااىف
مع وصف الراوي هال وثيق العايل أو ما دونه ،فقال يف طانر هن خالاد األيال مان ّك اهاه ميازان

اواي مان الك ااب
االع دال (( :001 /1صدوق ،وله ما ُينْ َكر)) .وبال يف خالد هن َخم ْ َلاد ال َق َط َ
الساهق (( :625 /1وخالد ذو مناّكه عدة ،لكنه بفز القنطرة)) .وبال يف عبد الرمحن هن حمماد
املباريب من رسال ه الرواة الثقات امل كلم فيهم هام ال يوجاب ردنام (( :210ثقاة نبيال ،روى

مناّكه عن جمانيل)) .وبال يف حممد هن إهرانيم ال يماي ّكاام يف الرساالة السااهقة (( :256ثقاة
نبيل ،حديثه يف ّك ب اإلسالم ،بال أمحد :يف حديثه يشء ،روى مناّكه)).
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عبارة (ضعيف) وعبارة (منكر احلديث) ،إذ راوزت ّكل واحدة منهام الثالثني،

ثم لفظة (مضطرب احلديث) وبد وردت مخس عرشة مرة.
املرتبة الثالثة :الوص

بالعع

ال ديد ـ الذي هو أسهل من درجة الرتك

املطلق ـ لفواا أو معنى ،وألفاظها عنده هي:

ضعيف احلديث جدا ّكثه اخلطأ ،ضعيف جادا ،ماا أضاعف حديثاه!...

وضعفه جدا ،ضعيف احلديث ليس هيشء ضعيف ،ضاعيف ال يك اب حديثاه،

ضعيف ليس هيشء ،ضعيف احلديث ليس هيشء ،ضعيف ال يسوى حديثه شيئا،

ضعيف يف احلديث روى عجائب منكرات ...وذنب إىل أنه مارتوك ،ال يك اب

حديثه ضعيف احلديث ،ليس هيشء ضعيف احلديث ،ليس هيشء ونو ضاعيف

احلديث ،ليس هيشء نو ضعيف احلديث ليس يسوى حديثه شيئا.

مطروح احلديثَ ،ط َرح الناس حديثه ،ال ُيفرح هبديثه ،واني احلديث.

شبه املرتوك ،يشبه املرتوك ،ليس هيشء شبه املرتوك ،شبه ال يشء.

مضطرب احلديث جدا ،ال يسوى حديثه شيئا مضطرب احلاديث ،لايس

حديثه هيشء مضطرب احلديث ،ترّكت حديثَه حديثُه حديث مضطرب.

منكر احلديث جدا ،منكر احلديث ليس هيشء ،منكر احلديث شبه ال يشء

ال يدري ما احلديث ،منكر احلديث مرتوك احلديثّ ،كان منكار احلاديث تارك

حديثه ،ليس هيشء منكر احلديث.

ما ُأراه إال ليس هيشء ،أظنه ال يشء ،ما ُأراه ّكان هيشء ،ما ُأراه هيشء ،ما ُأراه

72

178

الجرح والتعديل عند اإلمام أحمد
يسوى شيئاُ ،أرى الناس بد ترّكوا حديثه ،ال ُيش غل هه ،ال يش غل هبديثه.
ال ُيل ألحد أن ُيدث عنه ،ال أرى الرواية عنه ،ليس نو ممن يروى عنه،

ال ُيروى حديثه ،ال ينبغي أن ُيروى عنه ،ال ينبغي أن يروى عنه وال يك ب حديثاه،

ال ينبغي أن ُيدث عنه ،ال يعجبني أن أحدث عنه ،ال ُيدث عنه ،ما يس أنل أن

ُيدث عنه هيشء روى أحاديث مناّكه ،ما نو هأنل أن ُيمل عنه وال يروى عنه،

ما ّكان هأنل أن ُُيدث عنه ،ما نذا هأنل أن ُُيدث عنه.

ال يك ب حديثه ،ليس ممن يك ب حديثه ،ال أّك ب حديثه ،ال ينبغي ألحد

أن يك ب عنه حديثا ،ال ينبغي أن يك ب حديثه ،ال نك ب عن أحد منهم وال ّكراماة
هلم ،ارضب عىل حديثه.

ومل يكثر اإلمام أمحد من اس عامل أي عبارة من نذه العباارات ،وأبصاانا

ال ي جاوز اخلمس مرات.

املرتبة الرابعة :الوص

عنده هي:

بالرتك املطلق للراوي ،لفواا أو معنـى ،وألفاظهـا

مرتوك احلديث ،مرتوك ،مرتوك احلاديث تارك النااس حديثاه ،مارتوك

احلديث ليس يسوى حديثه شيئا ،مرتوك احلديث حديثه موضوع ّكاذب ،تارك

الناس حديثه ،ترك الناس حديثه مرتوك ،تُارك حديثاه مارتوك احلاديث ،تُارك

حديثه ،ترّكنا حديثه وترّكه الناس ،ترّكنا حديثاه وخربنااه ،ترّك اه ،ترّكات أناا

حديثه ،ترّكت حديثه ،مل يكن هيشء حديثه حديث ضعيف ومل يكن هيشء مرتوك
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احلديث ،ليس هيشء مرتوك احلديث ،ال يشء مرتوك احلديث.
ليس هثقة ،ليس نو هثقة ،ليس نو ثقة ،ليس هثقة ّكان ُيدث هباليا وعامة

حديثه هواطيل ،مل يكن عندي ثقة.

ليس هيشء ،ليس نو هيشء ،ليس يف احلديث هيشء ،ليس حديثاه هيشاء،

ليس نو يف احلديث هيشء ،ليس حديثه عندي هيشء ،حديثه ليس هيشء ،ال يشء،
ال يسوى شيئا ،ال يسوى حديثه شيئا ،ليس يسوى شيئا ،ليس يسوى فلسا ،ليس

يسوى حديثه شيئا ،مل يكن هيشء ليس هيشء ،ليس هيشء ليس يسوى شيئا ،ليس

يسوى حديثه ليس هيشء ،ليس يسوى حديثه شيئا ليس هيشء ،ال يسوى حديثه

شيئا ليس هيشء ،ليس حديثه هيشء بد ّك بنا عنه ثم ترّكناه ليس نو هيشء ،لايس

هيشء وبد سمعت منه ثم مزب ه ،ليس هيشء خربنا حديثه ّكان ُي َل بقن األحاديث،

ليس هيشء خربنا حديثه وترّكنا حديثه مناذ دنار ،لايس هيشاء خربناا حديثاه

منذ دنر من الدنر ،ليس يسوى حديثاه شايئا خربناا حديثاه سامعت مناه ثام

ترّكناه.

ليس هيشء ليس هثقة ،ليس هيشء يسقط حديثه ،ليس هيشء ال يك ب عنه،

ليس هيشء وال يك ب حديثه ،ليس يسوى حديثه شيئا أحاديث هواطيال ،لايس

حديثه هيشء ال أروي عنه شيئا ،ال يسوى شيئا ال يروى عنه ،ليس هيشء ُيدث
أحاديث مناّكه ليس هلا أصل.

أسااقطوا حديثااه ،يّسااق األحاديااث أو ي لقطهااا أو ي لقفهااا ،يرّكااب
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األسانيد ّ ،كان يقلب األحاديث ُيلقي حديث فالن عىل فالن.
()1

أحاديثه أحاديث هواطيل ليس هيشاء ،أحاديثاه ّكلهاا موضاوعة منااّكه،

أحاديثه أحاديث موضوعة ّكذب ،أحاديثه موضاوعة ،منكار احلاديث أحاديثاه

موضوعة وال يك ب حديثه ،حديثه حديث منكار أحاديثاه موضاوعة ،ماا أرى

البالء إال منه ،ذاك عجب جييئ هالطامات ،خربات حديثاه مناذ دنار ،خربناا

حديثه ،مزبنا حديثه ،ارضب عىل أحاديثه ني ّكذب ا أو بال :موضاوعة ا ،ارضب
عىل حديثه أحاديثه موضوعة.

ف لااايس هيشاااء  ،لااايس ناااو مااان عيالناااا  ،لااايس علياااه
ف ُأ ّ
ُأ ّ
( )3

( )2

( )1ترّكيب األسانيد مثل رسبة األحاديث ،بال الذنبي يف سه أعالم النابالء  511 /22يف ترمجاة
احلافظ حممد هن ُمحيد الرازي(( :بال أهو أمحد العسال :سمعت فضل يقول :دخلت عاىل اهان

محيد ونو يرّكب األسانيد عىل امل ون .بلت :آف ه نذا الفعل ،وإال فام أع قد فيه أناه يضاع م ناا،

ونذا معنى بوهلم :فالن رسق احلديث)) .فّسبة احلديث وترّكيب األسانيد وتساوي ها أخاف
سوءا من الوضع ،بال الذنبي يف تاريخ اإلسالم ووفيات املشانه واألعالم (( :121 /5رسبة
احلديث أنون من وضعه واخ البه ،ورسبة احلديث أن يكون حمدث ينفارد هباديث ،فيجايء

السارق ويدعي أنه سمعه أيضا من شيخ ذاك املبدث ،ولايس ذاك هّسابة األجازاء والك اب،
فإ ا أنبس هكثه من رسبة الرواية ،وني دون وضع احلديث يف اإلثم)).

( )2نذه العبارة يف اجلرح الشديد تقاهل عند اإلمام أمحد عبارة (ثقة هخ هخ) وعبارة (ثبات هاخ هاخ)
يف ال وثيق الرفيع.

( )3اس عمل اإلمام أمحد هن حنبل نذه العبارة يف رجل واحد ،ونو ّكوثر هن حكايم ،وباد اب بساها
من شيخه أيب نُعيم الفضل هن ُدّكني ،بال أهو طالب أمحد هن ُمحيد ا ُمل ْشكاي ا ّكام يف الكامل يف =
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بياس  ،ذانب احلديث .
()1

( )2

وأّكثر عبارات ناذه املرتباة اسا عامال عناد اإلماام أمحاد لفظاة (مارتوك

احلديث) ولفظة (ليس هيشء) ،إذ هلغت ّكل واحدة منهام الثالثاني ،ويال ذلا

عبارة (ترك الناس حديثه) فقد وردت هضع عرشاة مارة ،وماا تبقاى فهاو دون

العرش.

= ضعفاء الرجال  127 /7ا(( :سألت أمحد هن حنبل عن ّكوثر؟ فقال :ليس نو من عيالنا .باال:
ّكان أهو نُعيم إذا مل يرو عن إنسان بال :ليس نو من عيالنا مرتوك احلديث)).

( )1نذه اللفظة يف اجلرح النازل تقاهل عند اإلمام أمحد لفظة (ال يقايسه يف العلام أحاد) يف ال وثياق
العايل.

( )2اس عمل اإلمام أمحد نذه العبارة يف رجل واحد ،ونو هكه هن معروف األسديّ ،كام يف رواياة،

لكن روى عدد من ّكبار تالمذة اإلمام أمحد بوله فيه(( :ما أرى هاه هأساا)) .وناذا الرجال باد

عدّ له أّكثر األئمة ،ومل جيرحه إال اهن املبارك هقوله ا ّكام يف هتذيب الكاامل  151 /17اُ (( :رماي

هه)) .فال أدري ،نل اخ لف رأي أمحد فيه يف هع

األوبات؟ أم أنه وصفه هذل لقلة حديثاه

مع وجود يشء من النكارة فيه ،بال اهن عدي يف الكامل (( :111 /1وهكه هن معاروف لايس

هكثه الرواية ...ونو بليل الروايات ،وأرجو أنه ال هأس هه ،وليس حديثه هاملنكر جدا)) ،أم أنه

مل يرد هقوله ذاك جرحا ،وإنام أراد أن الرجل مل يرو الكثاه مماا عناده ،فاذنب حديثاه وضااع،
فيكون عىل شاّكلة ما فّسه حممد هن عثامن هان أيب شايبة مان باول لشايخه اهان املاديني ،ففاي

سؤاالت حممد هن عثامن هن أيب شيبة لعل هن املديني ((( :)211سمعت علياا يقاول :روح هان

أسلم ذنب حديثه .يعني ضاع)).

وبد أوردت لفظة (ذانب احلديث) يف نذه املرتبة ألن عاماة أنال احلاديث ذّكروناا فيهاا ،ومل
ي بني يل بصد اإلمام أمحد منها ،فلين به.
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املرتبة اخلامسة :الوص

الرصيح بالكذب ،وألفاظها عنده هي:

من أّكذب الناسّ ،كذاب أ ّفاكّ ،كذاب يضع احلاديثّ ،كاان ّكاذاها يضاع

احلديثّ ،كان يضع احلديث ويكذبّ ،كذاب خبيث يضع احلديثّ ،كذاب ّكاان

يضع احلديث ترك الناس حديثه ،ليس حديثه هيشء ّكان يكذب ويضع احلديث،
خربنا حديثه منذ دنر وّكان من الكذاهني وّكان يضع احلديث.

ّكذابّ ،كان ّكذاهاّ ،كان ّكذوهاّ ،كان يكذب ،يكذب جهاارا ،عمادا ّكاان

يضعّ ،كان يضع احلديثّ ،كذاب يروي أحاديث موضوعةّ ،كذاب خربنا حديثه

مذ حني ،خربت حديثه منذ دنر ليس هيشء حديثه أحاديث مناّكه ّكان ّكاذاها،

يكذب أحاديثه أحاديث موضوعة ليس هيشء ،ليس هيشء ّكان يضاع احلاديث،

ليس هيشء يضع احلديثّ ،كان يضع األحاديث الكاذهة ،ال يك ب حديثاه لايس
هيشء وّكان يضع احلديث.

وأّكثر عبارات نذه املرتبة اس عامال عند اإلماام أمحاد لفظاة (ّكاذاب) ،إذ

ترددت عرش مرات.

* املطلب الثاين :منهج اإلمام أمحد يف اجلرح والتعديل:
الش أن اإلمام أمحد نابد هارع ،وجهبذ هصاه ،وجم هاد مطلاق يف ناذا

الفان ،يصادر عان علام ثاباب ،وخاربة واساعة ،ومنهجياة دبيقاة .ويا لمس
املس ا عر

اجلامعة.

ألبوالااه يف اجلاارح وال عااديل تل ا املنهجيااة القويمااة ،والطريقااة
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فمن معامل منهجه العام ،وهو املنهج األغلبي ،الـذي مل ُحـدّ ه اجل ئيـة ،ومل

ُت َقيِده النسبية:

أن أحكامه عىل الرواة تدور بني احلكم املطلق واحلكم املقيـد أو اخلـاص:

وّكالما واسع عنده ،فأما احلكم املطلق فهو الذي اع مدته أساساا يف اخ يااري

أللفا اإلمام أمحد يف اجلرح وال عديل ،ألنه هعيد عن النسبية واخلصوصّ ،كأن

يقول :فالن نسي وحده ،أو ثقة ثقة ،أو ثقة ،أو ليس هه هأس ،أو أرجو أن ال يكون هه

هأس ،أو لايس هاذاك ،أو ضاعيف احلاديث ،أو مطاروح احلاديث ،أو مارتوك
احلديث ،أو ّكذاب .فمثل نذه األحكام ال خت ص هجانب دون آخر.

وأما احلكم املقياد أو اخلااص فيكاون هاملوازناة هاني الارواة ،وهاملفارباة

هني حديث الراوي الواحد ،ويف ّكاال احلاالني يكاون األمار باائام عاىل النسابية
ال الكلية.

فاحلكم اخلاص هاملقارنة هني الرواة ،مثل:

ِذّكْره أثبت الناس يف هلد معني :بال عل هان ساعيد الن َبساوي(( :سامعت

أمحد هن حنبل يقول :منصور ا (يعني اهن املع مر) ا أثبت أنل الكوفة)) .
()1

ِ
وذّكْره أثبت الناس يف شيخ معني :بال أهو داود السجسا اي(( :سامعت

أمحد يقول :أثبت الناس يف عمرو هن دينار :اهن ُعيينة ثم اهان ُجاري ))  .وباد
( )2

( )1سه أعالم النبالء .106 /6
( )2سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد يف جرح الرواة وتعديلهم (.)111
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ي وسع يف ذّكر مراتب أصباب هع

األئمة الكبار ّكالزنري مثال .
()1

ومقارن ه هني راويني عن شيخ معني :بال أهو القاسم البغوي(( :وبال أمحد

اهن حنبل :شيبان ا (يعني اهن عبد الرمحن) ا أثبت يف حديث ُييى هان أيب ّكثاه
من األوزاعي)) .
( )2

ومقارن ه هني َس ِم بيني :بال الفضل هن زياد عن أمحد(( :أشعث هن عبد امللا

أثبت من أشعث هن َس ّوار))  .وال يعني هبذا تعديل اهن َس ّوار ألنه ضعيف عند
( )3

أمحد والنقاد.

معني ّكل هام ُي ص هاه :باال الفضال هان
وترجيبه هني راويني عن شيخ ّ

زياد(( :وسألت أها عبد اهلل :من تُقدم من أصباب شعبة؟ فقاال :أماا يف العادد
والكثرة ف ُغنْدر ،بال :صبب ه عرشين سنة ،ولكن ّكان ُيياى هان ساعيد أثبات،
وّكان غُندر صبيح الك اب)) .
( )4

ومقارن ه حال الرواة عن شيخ هني هلد وآخر :بال صالح هن أمحد هن حنبل

عن أهيه (( :يزيد هن نارون من سمع منه هواسط نو أصح ممن سمع هبغداد ،ألنه

ّكان هواسط ُي َل ّقن فهجع إىل ما يف الك ب)) .
( )5

( )1ينظر العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل (.)1510
( )2معجم الصباهة .020 /1
( )3رواه ال َف َسوي يف املعرفة وال اريخ .265 /1

( )4رواه ال َف َسوي يف املصدر الساهق .111 /1
( )5مسائل اإلمام أمحد الهنه صالح (.)2615
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ومقارن ه حال الرواة عن شيخ هني زمن وآخر :وسيأيت احلديث عنه عناد

الكالم عىل االخ الط إن شاء اهلل تعاىل.

وأما احلكم اخلاص هاملفاربة هني حديث الراوي الواحد ،مثل:

متييزه هني حفظ الراوي وّك اهه :بال أهو داود السجس اي(( :سمعت أمحد

بيل له :عبد األعىل السامي؟ بال :ما ّكان من حفظه ففيه ختليط ،وماا ّكاان مان
ّك اب فال هأس هه ،وّكان ُيفظ حديث يونس مثل سورة من القرآن)) .
()1

تضعيفه الراوي يف شيخ معني :بال عباد اهلل هان أمحاد(( :باال أيب :مطار

الوراق يف عطاء ضعيف احلديث)) .
( )2

تضعيفه الراوي يف هلد دون آخر :بال أمحد هن أيب ُييى(( :سمعت أمحاد

اهن حنبل يقول :إسامعيل هن َعيّاش ما روى عن الشاميني فهو صابيح ،وماا روى
عن أنل املدينة وأنل العراق ففيه ضعف ،يغلط)) .
( )3

تليينه الراوي عن شيخ معني يف مكان دون آخار :باال أهاو هكار األثارم:

((بال أهو عبد اهلل :سامع عبد الارزاق مان سافيان اا (يعناي الثاوري) ا همكاة

مضطرب ،فأما سامعه هاليمن ا أرى أماىل علايهم ا فاذاك صابيح جاداّ ،كاان
القايض يك ب وّكانوا ُي َص ِب ُبون)) .
( )4

( )1سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد (.)501

( )2العلل ومعرفة الرجال عن أمحد ( .)2201وشبهه يف (.)1116
( )3رواه اهن عدي يف الكامل يف ضعفاء الرجال .171 /21
( )4سؤاالت األثرم ألمحد (.)1
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تضعيفه الراوي يف زمن دون آخر :وسيأيت إن شاء اهلل تعاىل عند احلاديث

عن االخ الط.

أنه يف الغالب حيكم عىل الراوي بكالمه هو النابع من اجتهاده :ويف مواضع

وفهة يذّكر أبوال شيوخه فمن فوبهم ،وّكثها ما جيمع هني األمرين ،فمن شيوخه

الذين أّكثر نقل أحكامهمُ :ييى القطان واهن مهدي ووّكياع هان اجلاراح واهان

ونشيم هن َهشه ،وغهنمّ .كام أّكثر
عيينة وعفان هن مسلم ،ثم إسامعيل هن ُع َل ّيةُ ،

من رواية اجلرح وال عديل عن طبقة شيوخ شيوخه ّكشعبة والثوري ومال هان

أنس ،وغهنم .هل بد يروي عن طبقة أعىل ،لكنه يف ذل  ،ال يق ِلد أحادا مانهم
من غه هرنان.

وأنه يتفنن يف اختيار عبارات اجلرح والتعديل :وناذا واضاح مان ّكثارة

ألفاظه ،إذ هلغت العرشات يف ّكل مرتبة .ومان ناذا ال فانن اخ يااره للعباارات
النادرة والقليلة االس عامل يف أّكثر املراتبّ ،كن َِسي وحده ،وهخ هخ هخ ،و َّك ِيس،

وما أعلم إال خها ،وال يشبه القراء ،وليس له حالوة ،ومل يكن من النقد اجلياد،

و َف ْسل ،وّكذا وّكذا ،وليس نو من عيالنا ،ولايس علياه بيااس ،وأف أف لايس

هيشء .وبد اس فاد هع

هعضها من لسان النبوة.

نذه العبارات من شيوخه أو من فاوبهم ،هال اب ابس

وأن الععفاء منهم من ُيكتب حديثهم لالعتبار ،ومنهم من ُُيدر :وال ُي َس ِوي

هني الفريقني ،بال إسباق هن إهرانيم هن نانئ(( :بيل له :فالضعفاء؟ باال :باد
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ُُي اج إليهم يف وبتّ .كأنه مل ير هالك اب عنهم هأسا))  .ويف رواية امليموي عنه:
()1

((عمرو هن شعيب له أشياء مناّكه ،إنام نك ب حديثه نع ربه ،فأما أن يكون حجة

فال))  .ويف رواية أمحد هن القاسم ا صاحب أيب ُعبيد القاسم هن َساالّم ا عناه:
( )2

((اهن هليعة ما ّكان حديثه هذاك ،وما أّك ب حديثه إال لالع بار واالس دالل ،إنام

بد أّك ب حديث الرجل ّكأي أس دل هه مع حديث غهه يشده ،ال أناه حجاة إذا

انفرد)) .
( )3

وأوضح اهن رجب منه اإلمام أمحد يف ذل فقال(( :والذي ي باني مان

عمل اإلمام أمحد وّكالمه ،أنه يرتك الرواية عن امل همني ،والذين ّكثار خطاؤنم

للغفلة وسوء احلفظ ،وُيدث عمن دو م يف الضعف ،مثل من يف حفظاه يشء،
وُي لف الناس يف تضعيفه وتوثيقه)) .
( )4

ويقبل اإلمام أمحد حديث هع امللينني إذا ّكان يف فضائل األعامل ونبونا،
ال يف األحكام ،بال أهو احلسن امليموي(( :بال يل أهو عبد اهللِ :ر ْش ِدين اا (يعناي

الرباق)) .
اهن سعد) ا ليس هه هأس يف األحاديث ِ
( )5

( )1مسائل اإلمام أمحد إلسباق هن إهرانيم هن نانئ (.)2116
( )2أخرجه العقيل يف الضعفاء .112 /0
للماروذي
( )3رشح علل الرتمذي الهن رجب  .015 /2وينظر العلل ومعرفة الرجال عان أمحاد
يل
(.)75

( )4رشح علل الرتمذي .016 /2
( )5العلل ومعرفة الرجال عن أمحد للميموي ( .)112ويف تاريخ مدينة السالم للخطيب = 11 /1

82

188

الجرح والتعديل عند اإلمام أحمد
وأنه من الصعوبة اجل م بحال الراوي أو إطالق توثيقه ،إن ّ
قل حديثه جد اا

ارب أحااديثهم
أو كان ل يروي إل عن ضعي  :ألن نقاد الرجاال مبناي عاىل َس ْ

همقارن ها هأحاديث أبرا م ،بال عبد اهلل هن أمحد(( :سألت أيب عن أيب نُص ا (يعني

الضبي الكويف) ا بال :نذا شيخ روى عناه سافيان الثاوري واهان عييناة واهان

ُفضيل ،واسمه عبد اهلل هن عبد الرمحن ،ونو شيخ بديم ،بلتّ :كياف حديثاه؟

بال :وأي

حديثه ،إنام يعرف الرجل هكثرة حديثه))  .لكنه وثقه يف موضع آخر
()1

فكأنه عرفه هعد  .وبال أهو زرعة الرازي(( :هلغني عن أمحد هن حنبل أنه باال:
( )2

ُييى هن يزيد ا (يعني النوفل) ا ال هأس هه ،ومل يكن عنده إال حديث أهيه ،ولاو

ّكان عنده غه حديث أهيه ل بني أمره))  .وبال عبد اهلل هن أمحاد(( :ساأل ه عان
( )3

ُعقبة هن ُعبيد ...فقلت :نو ثقة؟ فقال :وّكم ُيروى عنهُ ،يروى عناه حاديثان أو

املروذي(( :سأل ه عن األشعث والنعامن وسعيد هني أيب
ثالثة))  .وبال أهو هكر يل
( )4

خالد؟ فقال :سعيد ال أعرفه .وبال :بد روى إسامعيل ا (يعني اهن أيب خالاد) ا
= هسنده إىل أيب العباس هن ُع ْقدة بال(( :سمعت عبد اهلل هن أمحد ا وساأله رجال عان حمماد هان
ُي هه؟ بال :مل يكن ُي هاه يف
إسباق؟ ا فقالّ :كان أيب ي بع حديثه ويك به ّكثها ...بيل لهْ َ :

السنن)).

( )1العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل (.)1610
( )2ينظر املصدر الساهق (.)1615
( )3رواه اهن أيب حاتم يف اجلرح وال عديل .211 /1
( )4العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل (.)1125
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عن النعامن واألشعث .بلتّ :كيف نم؟ بال :ليس هبم هاأس ،إناام روى عانهم
حديثا أو حديثني)) .
()1

وأن املجهول عنده عىل قسمني :جمهول العني ،وجمهول احلال ،مـع ككـره

بعض التفاصيل يف أمر اجلهالة :أما جمهول العني :فهو يف األصل من مل يارو عناه

ويعرب عنه هقوله :ال أعرفه ،أو ال يعرف ،أو ما أعلام روى عناه غاه
إال واحدِ ،

فالن ،ورهام عرب هلفظ :جمهول ،ونبو ذل  .بال عبد اهلل هن أمحد(( :حادثني أيب

بال :حدثنا حفص هن غياث بال :حدثنا حصني هن عبد الرمحن .باال أيب :ناذا
رجل آخر ال يعرف ...مل يرو عنه غه حفص)) .
( )2

وترتفع جهالة العني عند أمحد وتثبت العدالة إذا َع َرف الراوي هالثقة مان

خالل فبص حديثه ،ولو مل يرو عنه إال واحد ،بال عبد اهلل هن أمحد(( :سمعت

أيب يقولَ :س ْلم هن أيب ب
الذ ّيال ثقة صالح احلديث ،ما سمعت أحادا حادث عناه
غه مع مر)) .
( )3

ّكام ترتفع عنده جهالة عاني الاراوي وتثبات عدال اه إذا روى عناه أحاد

اجلهاهذة الذين ال يروون عادة إال عن الثقاتّ ،كامل والقطان واهن مهدي ،بال

أهو زرعة الدمشقي عن أمحد(( :مال هن أنس إذا روى عن رجل ال ُيعرف فهو
( )1العلل ومعرفة الرجال عن أمحد للمروذي (.)211
( )2العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل (.)011
( )3العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل (.)1015
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حجة))  .وبال أهو داود السجس اي(( :بلت ألمحد :إذا روى ُييى أو عبد الارمحن
()1

اهن مهدي عن رجل جمهولُ ،ي هبديثه؟ بالُ :ي هبديثه))  .وبال األثرم:
( )2

((سمعت أمحد هن حنبل يقول :إذا حدث عبد الرمحن هن مهدي عن رجل فهاو

حجة)) .
( )3

وأما جمهول احلال :فهو من مل ي بني حالاه ممان روى عناه عادالن فاأّكثر،

ويعرب اإلمام أمحد عنه هألفا ّكثهة أشاهرنا :ال أعرفاه ،ومنهاا :لايس ُيعارف،
ِ

ونبونا.

وّكثها ما يس عمل اإلمام أمحد عبارة :ال أعرفاه ،أو ال أدري َمان ناو ،أو

ال أدري َمن نذا ،ونبونا ،فيمن مل ُيرب أمره ومل يكشف حالهّ ،كام فّس اهان أيب

حاتم ذل هقوله(( :أخربنا حرب هن إسامعيل فيام ّك ب إ ّيل بال :سألت أمحد عن
متام هن نجيح؟ أظنه بال :ما أعرفه ا يعني ما أعرف حقيقة أمره ا)) .
( )4

( )1رشح علل الرتمذي  .077 /2وبال إساباق هان إهارانيم هان ناانئ يف مساائله اإلماام أمحاد

((( :)1067وسمع ه يقول :ما روى مال عن أحد إال ونو ثقةّ ،كل من روى عنه مال فهاو
ثقة)).

( )2سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد (.)207
( )3أخرجه اخلطيب يف تاريخ مدينة الساالم  .527 /22وباال أهاو داود السجسا اي يف ساؤاالته

لإلمام أمحد ((( :)510سمعت أمحد بال :أهان هن خالد شيخ هُصي ال هأس هاهّ ،كاان عباد الارمحن
ُيدث عنه ،وّكان ال ُيدث إال عن ثقة)).

( )4اجلرح وال عديل  .115 /1وتنظر مسائل حرب .2111 /0
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وأن حكمه عىل املبتدعة قائم عىل العتدال ،رغم بغعه للبدع :فكان يقبل

رواية غه الداعية من الشيعة والقدرياة واملرجئاة ونباونم ،وال ُيا هرواياة

الداعية ،بال احلسني هن منصور(( :سائل أمحاد هان حنبال :عمان نك اب العلام؟

فقال :عن الناس ّكلهم إال عن ثالثة :صاحب نوى يدعو إلياه ،أو ّكاذاب فإناه
ال يك ب عنه بليل وال ّكثه ،أو عن رجل يغلط فهد عليه فاال يقبال))  .وباال
()1

عبد اهلل هن أمحد(( :بلت أليب :ماا تقاول يف أصاباب احلاديث ياأتون الشايخ

لعله يكون مرجئا أو شيعيا أو فيه يشء من خاالف السانة؟ أينبغاي أن أساكت

فال أحذر عنه أم أحاذر عناه؟ باال :إن ّكاان يادعو إىل هدعاة وناو إماام فيهاا
ويدعو إليها .بال :نعم ،حتذر عنه))  .وبال إهرانيم احلريب عن أمحاد(( :نبان
( )2

نبدث عن القدرية ،لو ف شت أنل البُصاة وجادت ثلاثهم بدرياة))  .وباال
( )3

أهو داود السجس اي(( :بلات ألمحاد :يك اب عان القادري؟ باال :إذا مل يكان

اوردي(( :ساألت أمحاد هان حنبال:
داعيا))  .وبال حممد هن عبد العزياز األَهِيْ َ
( )4

أيك ب عن املرجئ والقادري؟ باال :نعام ،يك اب عناه إذا مل يكان داعياا)) .
( )5

وبااال أهااو داود السجساا اي(( :ساامعت أمحااد يقااول :اح ملااوا املرجئااة يف

( )1أخرجه اخلطيب البغدادي يف الكفاية يف معرفة أصول علم الرواية .111 /2
( )2مسائل أمحد هن حنبل الهنه عبد اهلل (.)2512
( )3أخرجه اخلطيب يف تاريخ مدينة السالم .215 /21
( )4سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد (.)205
( )5أخرجه اخلطيب يف الكفاية .015 /2
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احلديث))  .وبال املروذي (( :وّكان أهو عبد اهلل ُيدث عن املرجائ إذا مل يكان
()1

داعية أو خماصام)) .
( )2

واألمثلة عىل نذا ّكثهة:

ففي امل شيعة :بال عبد اهلل هن أمحد(( :سأل ه عن عل هان َه ِذيماة؟ فقاال:

صالح احلديث ،ولكن ّكان رأسا يف ال شيع))  .وبال عبد اهلل أيضاا(( :ساألت أيب
عن فِ ْطر هن خليفة؟ فقال :ثقة صالح احلديث ،حديثه حديث رجل َّكيِس ،إال أنه
ي شيع))  .ووصفه يف رواية أيب طالب هقوله(( :فِ ْطر ّكان يغل يف ال شيع)) .
( )3

( )5

( )4

لكن اإلمام أمحد ترك رواية غالة الرافضة الذين يسبون الشيخني وغهما،

أو يروون ما ُيفرتى عليهم من مثالب ،بال األثرم(( :بلت أليب عبد اهلل :حساني

األشقر حتدث عنه؟ ا ّكاملنكر لذل ا ،فقال يل :مل يكن عندي ممن يكذب يف احلديث

ا وذّكر عنه ال شيع ا ،فقال له العباس هن عبد العظيمَ :حدّ ث يف أيب هكر وعمر،

فقلت له :يا أها عبد اهلل ،صنّف هاها فيه معايب أيب هكر وعمر ،فقال :ما نذا هأنل
أن ُُيدث عنه ...ما نو هأنل أن ُيدث عنه))  .وبال مهنا هن ُيياى(( :ساألت
( )6

( )1سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد (.)206
( )2العلل ومعرفة الرجال عن أمحد للمروذي (.)120
( )3العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل (.)1111
( )4املصدر الساهق (.)110
( )5املعرفة وال اريخ .275 /1
( )6أخرجه العقيل يف الضعفاء .161 /2
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أمحد عن ُعبيد اهلل هن موسى ال َعبْع ،فقالّ :كويف ،فقلت :فكيف نو؟ بالّ :كاام

شاء اهلل! .بلتّ :كيف نو يا أها عبد اهلل؟ بال :ال ُيعجبني أن أحدِ ث عنه .بلات:
مل؟ بالُ :يدث هأحاديث فيها َتنَ ّقص ألصباب رسول اهلل ﷺ)) .
()1

ويف القدرية :بال عبد اهلل هن أمحد(( :بال أيب :سايف ...ثقاة ،زّكرياا هان
إسباق ثقةِ ،شبل ثقة ...وإهرانيم هن نافع ثقة ،أصباب اهن أيب ن ِ
َجايح بدرياة
عام هم ،ولكن ليسوا نم أصباب ّكالم ،إال أن يكون شبل ،ال أدري))  .وبال
( )2

صالح هن أمحد(( :بال أيب :إساباق هان حاازم شايخ ثقاة ،إال أناه ّكاان يارى
القدر))  .وبال إهرانيم احلريب(( :بيل ألمحد هن حنبل :يا أها عبد اهلل ،سامعت
( )3

من أيب َب َطن ا (يعني عمرو هن اهليثم) ا القدري؟ بال :مل أره داعياة ،ولاو ّكاان
داعية مل أسمع منه))  .وبال امليموي(( :وسمع ه يقول :ما ّكان عمرو هن عبياد
( )4

هأنل أن ُيدث عنه))  .وبال إسباق هن إهرانيم هن نانئ(( :وسمعت أها عباد اهلل
( )5

يقولّ :كان عمرو هن عبيد رأس املع زلة ،وأوهلم يف االع زال)) .
( )6

( )1أخرجه أهو هكر اخلالل يف السنة (.)117
( )2العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل ( .)5211وينظر سؤاالت أيب داود لإلماام أمحاد
(.)111

( )3مسائل اإلمام أمحد الهنه صالح (.)2211
( )4أخرجه اخلطيب يف الكفاية .015 /2
( )5العلل ومعرفة الرجال عن أمحد للميموي (.)521
( )6مسائل اإلمام أمحد هن حنبل إلسباق هن إهرانيم هن نانئ (.)1167
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ويف املرجئة :بال عبد اهلل هن أمحد(( :سمعت أيب يقول :عثامن هان غيااث

ثقة ثبت ،ثبت احلاديث ،إال أناه ّكاان مرجئاا))  .وباال امليماوي عان أمحاد:
()1

((وعلقمة هن َم ْر َثد ّكان ي هم هاإلرجاء ،وّكان ثقة يف حديثه ضااهطا))  .وباال
( )2

أمحد هن أيب ُييى(( :سمعت أمحد هن حنبل ،وذّكر شباهة ا (يعني اهان ساوار) ا

فقال :ترّك ه ،مل أرو عنه لإلرجاء .فقيل له :يا أها عبد اهلل ،وأهاو معاوياة؟ فقاال:
شباهة ّكان داعية))  .وبال أهو طالب(( :سألت أمحد هن حنبل عن حممد هن أهان
( )3

ا (يعني الكويف) ا فقالّ :كان يقول هاإلرجاء ،وّكان رئيسا من رؤسائهم ،فارتك
الناس حديثه من أجل ذل ))  .وبال أمحد هن أيب ُيياى(( :سامعت أمحاد هان
( )4

حنبل يقول يف عبد املجيد هن عبد العزيز هن أيب رواد :ال هأس هه ،وّكان فيه غلو

يف اإلرجاء)) .
( )5

فام سبق يؤّكد تفريق اإلمام أمحد هني الداعية لبدع ه وغه الداعية ،وع ّلال

اخلطيب البغدادي ترك حديث الداعية هقوله(( :إنام منعوا أن ُيك ب عن الادعاة

ُيسنها)) .
خوفا أن حتملهم الدعوة إىل البدعة والرتغيب فيها عىل وضع ما ّ
( )6

( )1العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل (.)2111
( )2العلل ومعرفة الرجال عن أمحد للميموي (.)061
( )3أخرجه اهن عدي يف الكامل يف ضعفاء الرجال .72 /5
( )4املصدر الساهق  116 /7ا .117
( )5أخرجه اهن عدي يف الكامل يف ضعفاء الرجال .17 /7
( )6الكفاية .016 /2
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وأما من رنب اإلمام أمحد حديثهم من رؤساء املب دعة فإنام ناو لكاو م

دعاة ،ولو مل يكونوا دعاة ملا يلاختذوا رؤساء.

ومل يش د اإلمام أمحد مع أحد من املب دعة ّكام اش د مع اجلهمية ،فكان ُيذر

منهم ،وال يروي عنهم ،ولعله اع رب هدع هم غليظة ،لذا مل يفرق هني داعية وغه

داعية ،بال اهن رجب احلنبل (( :ومل نقف له عىل نص يف اجلهمي أنه يروي عناه

إذا مل يكن داعيا ،هل ّكالمه فيه عام أنه ال ُيروى عنه))  .ومن األمثلة عىل ذلا
()1

ما باله عبد اهلل هن أمحد(( :سألت أيب عن احلكم هن عبد اهلل أيب مطيع البلخاي؟

فقال :ال ينبغي أن ُيروى عنه ...ونذا ّكالم جهم ،ال ُيروى عنه يشء))  .هل إنه
( )2

ّكبار األئمة أل م أجاهوا يف حمنة خلق

هالغ يف الشدة عندما ترك الرواية عن هع

الربذعي(( :سمعت أها زرعة يقولّ :كان أمحاد
القرآن مع أ م فعلونا خائفني ،بال َ ْ
اهن حنبل ال يرى الك اهة عن عل هن اجلعد وال سعيد هن سليامن ،ورأيت يف ّك اهه

مرضوها عليهام ،وال يرى الك اهة عن أيب نُص ال امر وال عن أيب معمر وال ُيياى

اهن معني ،وال أحد ممن ام بن فأجاب)) .
( )3

وممن هالغ اإلمام أمحد يف ال شديد هبقهم أصباب الرأي .
( )4

( )1رشح علل الرتمذي .051 /2
( )2العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل (.)5002
( )3سؤاالت الربذعي أليب زرعة الرازي  516 /1ا .517
( )4ينظر العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل ( ،)5001ومسائل اإلماام أمحاد هان حنبال
إلسباق هن إهرانيم هن نانئ ( )2101و( ،)1011والكامل يف ضعفاء الرجال .077 /7
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و ُيشار إىل أنه هالغ أيضا فيمن ويل للسالطني والقضاة أو تَبِ َعهم .
()1

ورأى اإلمام أمحد أن من ُعرف هسف الدماء ظلام مان امللاوك واألماراء

والوالة وغهنم ال ينبغي ألحد أن يك ب حديثهم أو يروي عنهم .
( )2

وكذلك اعتداله يف أمر املدلسني ،مع كراهيته للتدليس :ومما يوضاح رأي

املروذي(( :ال دليس من الريبة))  .وباال
اإلمام أمحد يف ال دليس بوله يف رواية يل
( )3

مهنّا هن ُييى(( :سألت أها عبد اهلل عن ُنشيم؟ فقال :ثقة إذا مل يدلس .فقلت له:
أو ال دليس عيب نو؟ بال :نعم))  .وبال اهن رجب(( :وبال أمحد يف ال دليس:
( )4

أّكرنه .بيل له :بال شعبة :نو ّكذب .بال أمحد :ال ،بد د ّلس بوم ،ونبن ناروي
اروذيّ(( :كااان شااعبة ي شاادد يف
عاانهم))  .وبااال اإلمااام أمحااد يف روايااة املا ّ
( )5

ال دليس)) .
( )6

( )1ينظر العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل ( ،)5151والعلل ومعرفة الرجال عن أمحاد
للمروذي ( ،)116( ،)110( ،)22وتاريخ مدينة الساالم للخطياب  ،172 /5واآلداب الرشاعية
واملِنَح املرعية الهن ُمفلح  .176 /0ويقاهل هالعلل ومعرفة الرجاال عان أمحاد الهناه عباد اهلل

(.)161

( )2ينظر السنة أليب هكر اخلَالّل ( )112و(.)115

( )3العلل ومعرفة الرجال عن أمحد للمروذي (.)01

ِ
اربد
( )4هبر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أمحد همدح أو ذم ليوسف هن عباد اهلاادي امللقاب هااهن امل ْ َ
(.)2211

( )5رشح علل الرتمذي .511 /1
( )6العلل ومعرفة الرجال عن أمحد للمروذي (.)06

197

91

الجرح والتعديل عند اإلمام أحمد
فهذا يدل عىل ّكرانية أمحد لل دليس ،لكنه ال يؤثر عنده يف ثقاة الاراوي،

وإن ّكان مؤثرا فيام د ّلس من الرواياتّ ،كاام يادل عاىل أن مان ضاعف الاراوي

هال دليس فقد تشدد.

وبد أشار اإلمام أمحد ضمن نقده للرجال إىل أبسام ال دليس وهع

أنواع

نذه األبسام ،ون ّبه عىل املكثرين من ال دليس ،وأملع إىل حكم رواية املدلس:

فقد وصف حممد هن إسباق هكثرة ال دليس ا يعني تدليس اإلسناد ا ،وأن

املعول عليه  ،وأن ّك اب تلميذه إهرانيم هن
ما رواه هصيغة االتصال الُصُية نو ّ
()1

سعد عنه فيه فصل هني السامع وال دليس ،بال األثرم(( :بلت أليب عبد اهلل :ما تقول

يف حممد هن إسباق؟ بال :نو ّكثه ال دليس جدا ،فكان أحسن حديثه عندي ما بال:

أخربي وسمعت))  .وبال املروذي عن أمحدّ(( :كان اهن إسباق يد ِلس ،إال أن
( )2

ّك اب إهرانيم هن سعد ُيبَ ِني ،إذا ّكاان ساامعا باال :حادثني ،وإذا مل يكان باال:

بال)) .
( )3

وأشار اإلمام أمحد يف ّكالمه عن تدليس ُنشيم هن َهشه إىل نوع غريب من

أنواع تدليس اإلسناد ،ونو ما يسمى ه دليس العطفّ ،كام أملح إىل أن نشيام ال يكاد

املروذيّ(( :كان يدلس تدليساا
يدلس عن حصني هن عبد الرمحن ،بال يف رواية يل

( )1توبف اإلمام أمحد يف نذا احلكم مرة .ينظار ساؤاالت أيب داود لإلماام أمحاد ( )201ماع رشح
علل الرتمذي الهن رجب .510 /1

( )2رواه اهن أيب حاتم يف اجلرح وال عديل  210 /7ا .211
( )3العلل ومعرفة الرجال عن أمحد للمروذي (.)2

92

198

الجرح والتعديل عند اإلمام أحمد
وحشا ،ورهام جاء هاحلرف الذي مل يسمعه ،فيذّكره يف حاديث آخار ،إذا انقطاع

الكالم يوصله))  .وبال اهن رجب(( :وبال أمحد يف رواية األثرم :نشايم ال يكااد
()1

يسقط عليه يشء من حديث حصني ،وال يكاد يدلس عن حصني)) .
( )2

ّكام ذّكر اإلمام أمحد صورة من أشد صور تدليس الشيوخ سوءا ،بال عبد اهلل

اهن أمحد(( :سمعت أيب ذّكر عطية العويف فقال :نو ضعيف احلاديث .باال أيب:

هلغني أن عطية ّكان يأيت الكلبي فيأخذ عنه ال فسه ،وّكان يكنيه هأيب ساعيد فيقاول:
بال أهو سعيد))  .أي يونم أنه الصبايب أهو سعيد اخلدري ريض اهلل عنه.
( )3

وأنه اعتنى بذكر املختلطني من الثقات ،وحديد زمن اختالطهم ومكانـه،

والتميي بني من سمع منهم قبل الختالط وبعده ،مع وضعه ضـواب يف كلـك:

ومن نؤالء املخ لطني :سعيد هن أيب َعروهة البُصي وعبد الارمحن هان عباد اهلل

املَ ْسعودي الكويف:

اروذي(( :وساأل ه ،بلات:
فأما سعيد هن أيب َعروهة :فقد بال أهو هكار املَ يل
سعيد هن أيب عروهة حني بدم الكوفة ،سمعوا منه ونو خم ِلط؟ بال :ال ،سامعهم

جيد ،مل يكن خم لطا))  .وبال عبد اهلل هن أمحد(( :بال أيب :ومن سمع من سعيد
( )4

( )1العلل ومعرفة الرجال عن أمحد للمروذي (.)02
( )2رشح علل الرتمذي .701 /1
( )3العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل (.)2016
للمروذي (.)151
( )4العلل ومعرفة الرجال عن أمحد يل
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اهن أيب عروهة ببل اهلزيمة ا (وّكانت اهلزيمة سنة مخس وأرهعني ومئة) ا فسامعه

جيد ،ومن سمع هعد اهلزيمة ا ّكأن أيب ض ّعفهم .فقلت لهّ :كان ساعيد اخا لط؟

بال :نعم .ثم بال :من سمع منه هالكوفة مثل حممد هن هرش و َعبدة فهو جيد .ثام
بال :بدم سعيد الكوفة مرتني ببل اهلزيمة)) .
()1

وأما عبد الرمحن هن عبد اهلل املَ ْس ُعودي :فقاد باال أهاو احلسان امليماوي:

((بال أهو عبد اهلل :املسعودي صالح احلديث ،ومن أخذ عناه أول فهاو صاالح
األخذ))  .وبال امليموي أيضا عن أمحد(( :واملسعودي مان سامع مناه ها َأ َخرة
( )2

يطعن يف سامعهم منه))  .وبال عبد اهلل هن أمحاد(( :سامعت أيب يقاول :ساامع
( )3

وّكيع من املسعودي هالكوفة بديام ،وأهو نعايم أيضاا ،وإناام اخا لط املساعودي

هبغداد ،ومن سمع منه هالبُصة والكوفة فسامعه جيد))  .وبال أيضا(( :سمعت
( )4

أيب يقولّ :كل من سمع املسعودي هالكوفة فهو جيد مثل وّكيع وأيب نعيم ،وأماا

يزيد هن نارون وحجاج ومن سمع منه هبغداد ونو يف االخ الط ،إال من سامع

منه هالكوفة)) .
( )5

فاإلمام أمحد ّكغهه من األئمة يرى عدم ببول رواية املخ لط هعد اخ الطه.

( )1العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل ( ،)16وّكذل (.)2221
( )2العلل ومعرفة الرجال عن أمحد للميموي (.)071
( )3املصدر الساهق (.)111
( )4العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل (.)575
( )5العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل (.)1221
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وأنه راعى املسائل التي خال

فيها ُ
أهل بعض الـبالد تـأولا :وإن ّكانات

شديدة يف نفسهاّ ،كإهاحة أنل الكوفة للنبيذ ،ورشهبم له ،فلم جيرح نؤالء هسبب

ذل  ،ومل يسقط عدال هم ،هل مل يزحزح الثقة منهم عن رتب ه ،أل م فعلوا ذلا

تدينا ال تفل ا ،بال أهو حاتم الرازي(( :جاريت ا (ّكذا) ا أمحاد هان حنبال مان

رشب النبيذ من حمدثي الكوفة ا وسميت له عددا منهم ا؟ فقال :نذه زالّت هلم،
وال تسقط هزالّهتم عدال هم)) .
()1

ونقل عباس الديل وري بوال لإلمام أمحد يف نذا البااب ي علاق هخلاف هان

نشام البزار املقرئ ،بال الدوري(( :ولكن حدثني أصباهنا أ م ذّكاروا خلفاا

البزار عند أمحد ،فقيل :يا أها عبد اهلل ،إنه يرشب؟ فقال :بد ان هى إلينا علم ناذا

عنه ،ولكن نو ا واهلل ا عندنا الثقة األمني ،رشب أو مل يرشب)) .
( )2

دي الرجل أعرف به من غريه يف األصل ّ
وأدق حك اد :بال أهاو داود
وأن َب َل ّ

السجس اي(( :سمعت أمحد يقول :مال أعرف هأنل هالده))  .وبال املروذي:
( )3

((سأل ه عن َب َطن الذي روى عنه مغهة؟ فقال :ال أعرفه إال هام روى عنه مغهة.

بلت :إن جريرا ذّكره ٍ
هذّكر سوء؟ بال :ال أدري ،جرير أعارف هاه وهبلاده)) .
( )4

وبال عل هن احلسني هن اجلنيدّ(( :كان أمحد هن حنبل وُييى هن معني يقوالن يف

( )1رواه اهن أيب حاتم يف اجلرح وال عديل .16 /1

( )2أخرجه اخلطيب البغدادي يف تاريخ مدينة السالم  175 /1ا .176

( )3سؤاالت أيب داود السجس اي لإلمام أمحد (.)211
( )4العلل ومعرفة الرجال عن أمحد للمروذي (.)11
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شيوخ الكوفيني ما يقول اهن نمه فيهم)) .
()1

وأنه ل َيقبل جرح الععفاء للعدولّ :كام بال اهن حبان(( :ومن املبال أن

ُجيرح العدل هكالم املجروح)) .
( )2

السجس اي(( :بلت ألمحدُ :عمه هن سعيد؟ باال :ال أعلام
بال أهو داود ِ

هه هأسا .بلت له :فإن أها مريم ا (يعني عبد الغفار هن القاسم) ا بال :تسلني عن

ُعمه الكذاب؟! ا بال :وّكان عاملا هاملشايخ ا ،فقال أمحد :ح ى يكون أهو ماريم

ثقة ،ثم تك ّلم هكالمه))  .وأما رأي اإلمام أمحد يف أيب ماريم فقاد باال األثارم:
((بلت أليب عبد اهلل :أهو مريم من أين جاء ضعفه :من ِب َبال رأياه ،أو مان ِب َبال
حديثه؟ بال :من ِب َبل رأياه .ثام باال :وباد حادّ ث هبالياا يف عاثامن ،أحادياث
( )3

سوء))  .وبال حممد هن عوف احلميصُ (( :ذّكر ألمحد هن حنبل أهو مريم ،فقال:
( )4

ليس هثقةّ ،كان ُيدث هباليا يف عثامن ريض اهلل عنه ،وعامة حديثه هواطيل)) .
( )5

وأن اخلطأ اليسري من اإلمام الكبري ل يؤثر فيه أبد اا :ألنه ال يسلم أحد مان

اخلطأ ،مهام عال شأنه يف العلام ،وج ّلات فياه رتب اه ،باال حنبال هان إساباق:
( )1أخرجه اهن أيب حاتم يف اجلرح وال عديل .017 /7 ،011 /2
( )2نقال عن ندي الساري رشح صبيح البخاري الهن حجر .661
( )3سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد (.)011
( )4أخرجه العقيل يف الضعفاء .150 /0
( )5أخرجه اهن أيب حاتم يف اجلرح وال عديل .50 /6
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((سمعت أها عبد اهلل يقول :ما رأيت أحدا أبل خطأ من ُييى هن سعيد ا (يعني

القطان) ا ،ولقد أخطأ يف أحاديث .ثم بال أهو عبد اهلل :ومن َي ْعارى مان اخلطاأ
وال صبيف؟!)) .
()1

وأنه إكا حدث عن أحد وهو حي كان كلك توثيقاا أو تعديالا له :بال عباد اهلل

اهن أمحدّ(( :كان أيب إذا ريض عن إنسان وّكان عنده ثقة حدث عنه وناو حاي،

فبدثنا عن احلكم هن موسى ونو حي ،وعن نيثم هن خارجاة وأيب األحاوص
وخلف وشجاع ،ونم أحياء)) .
( )2

وأنه يغري حكمه عىل الراوي إكا تغري حاله :بال عبد اهلل هن أمحد(( :سألت

أيب عن إهرانيم هن احلكم؟ فقال :وبت ما رأيناه مل يكن هه هأس .ثم بال اا أظناه

بال اّ :كان حديثه يزيد هعدنا ا ومل َُيمده ا))  .وبال عبد اهلل أيضا(( :سئل عن
( )3

َد ْنثَم هن ُب ّران؟ بالّ :كان شيخا ليس هه هأس ...ثم أخرج ّك اها عن ُييى هان أيب

فرتك حديثه ،مرتوك احلديث))  .وبال األثرم(( :سمعت أها عبد اهلل ُيسأل
ّكثهُ ،
( )4

عن الزهه هن َع َريبّ ،كيف نو؟ بال :ال أعرفه ،ما أعلم أحدا روى عنه غه محااد

هن زيد .ثم بال :أراه ال هأس هه)) .
( )5

( )1أخرجه اخلطيب يف تاريخ مدينة السالم  121 /26ا .122
( )2العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل (.)021
( )3املصدر الساهق (.)0121
( )4املصدر الساهق (.)0107
( )5سؤاالت أيب هكر األثرم (.)77
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وأما معامل منهجه اخلاص ،وأعني املـنهج الـذي مل يتصـ

يأخذ الطابع األغلبي املُطَ ِرد:

بال ـمول ،ومل

كاعتنائه كثري اا بتفسري اجلرح :ويظهر نذا جليا عند مجع أبواله يف الرجال

الواحد .واألحكام اخلاصة ال ي سبق احلديث عنها بريبا هاام تشا مل علياه مان

مقارنة هني الرواة ومفاربة هني حديث الراوي الواحد ُت َقدِ م يف ّكثه من األحياان

تفسهات مهمة للجرح.

ومن تفسهات اإلمام أمحد الكثهة يف اجلرح :ما ذّكره يف حمماد هان ّكثاه
الصنعاي نزيل املِ ِصيصة ،بال صالح هن أمحد(( :بال أيب :حممد هن ّكثاه مل يكان

عندي ثقة ،هلغني أنه بيل لهّ :كيف سمعت من َم ْع َمر؟ بال :سمعت منه هاليمن،

هعث هبا إ ّيل إنسان من اليمن!))  .وبال عبد اهلل هن أمحد(( :ذّكار أيب حمماد هان
ّكثه املِ ِصييص فض ّعفه جدا وبال :سمع من معمر ثام هعاث إىل الايمن فأخاذنا
()1

فروانا ،وض ّعف حديثه عن معمر جدا وبال :نو منكر احلديث ا أو بال :يروي

أشياء منكرة ا)) .
( )2

واستعدله بعض عبارات اجلرح والتعديل يف غري املرتبـة املقـررة ـا عـىل

امل هور عند املحدثني :ويظهر نذا من خالل مجع أبوال اإلمام أمحد يف الرجال،

ومقارن ها هأبواله األخرى يف الرجل الواحد ،فمن ذل :
( )1أخرجه اهن أيب حاتم يف اجلرح وال عديل .61 /1
( )2العلل ومعرفة الرجال عن أمحد (.)5211
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عبارة( :الثقة) ،وّكذل (ّكان من الثقات) و(من الثقات) و(أحد الثقات)

ّكلها أرفع عنده من لفظة (ثقة) جمردة.

وعبارة( :ما أعلم إال خها) وما شاهبها ،ني أبرب عند اإلمام أمحد للفظة

(ثقة) ،وذّكري هلا يف املرتبة ال الية نو عىل سبيل االح ياط.

وعبارة( :ما أرى هه هأسا) تساوي عنده لفظة (ليس هه هأس) ،وليست دو ا.
وعبارة( :صالح) جمردة ،يريد هبا ال عديل احلديثي ،ال الصالح الديني.
وعبارة( :صالح احلديث) وّكذل (مقارب احلديث)ّ ،كل واحادة مانهام

أرفع من املرتبة األخهة من مراتب ال عديل.

وعبارة( :منكر احلديث) بد يس عملها اإلمام أمحد فيمن يغرب عىل أبرانه

ولو ّكان ثقة ،وإن ّكان يس عملها ّكثها يف الضعفاء.

وحديده ملراتب بعض عباراته يف اجلرح والتعديل ومتيي ه بينها ،أو إشارته

إىل كلك :وبد مثلت له عند احلديث عن العبارات اآلتية( :ما أعلام إال خاها)،

و(ليس هه هأس) ،و(ما أرى هه هأسا) ،و(صالح) ،و(يس دل هه يع رب هه) ،و(ليس

نو هقوي يف احلديث).

وإطالقه التعديل أو تغليبه ـ أحياناا ـ عىل من َت َكنّى بكنية معينة ،أو كان من

آل رجل معني :بال إسباق هن إهرانيم هن نانئ(( :وسمع ه يقول :آل ّكعب هن

مال ّكلهم ثقاتّ ،كل مروي عنه احلديث))  .بال اهن رجب مفّسا(( :يعناي
()1

( )1مسائل اإلمام أمحد إلسباق هن إهرانيم هن نانئ (.)1251
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ّكل من روي عنه احلديث من أوالد ّكعب هن مال وذري ه فهو ثقاة))  .وباال
()1

اهن رجب أيضا(( :بال أمحد يف رواية اهن نانئّ :كل أيب فروة ثقة ،إال أهاا فاروة
اجلزري ا يعني يزيد هن سنان ا))  .وبال عبد اهلل هن أمحاد عان أهياه يف مجاعاة
( )2

يكنون هأيب حازمّ(( :كلهم ثقات ا يعني من ّكني ه أهو حازم ا)) .
( )3

واستعدله التورية يف بعض األوقات عندما ُيسأل عن حال بعض املرتوكني

والععفاء ،ويف بعض األحيان يطلب من السائل إعفاءه من اجلواب:

فأما ال ورية :فقد بال امليموي(( :و ُذّكر عنده ا يعني عند أمحد هن حنبال ا

اهن ِ
احل ّامي ا (نو أهو زّكريا ُييى هان عباد احلمياد) ا فقاال :لايس هاأيب غساان

هأس))  .وبال َس َلمة هن شبيب(( :سألت أمحد هن حنبل عن حممد هان معاوياة
النيساهوري؟ فقال يل :نِعم الرجل ُييى هن ُييى النيساهوري))  .وعلق عليه اهن
( )4

( )5

اجلوزي هقوله(( :إنام ورى عن ذّكر نذا املذموم هذاك املمدوح ،فاإن حمماد هان

معاوية معدود يف الكذاهني ،وبد بدح فيه يف رواية أخرى عنه ،لكنه ّكان جي ناب

القدح يف أوبات))  .وبال املروذي(( :سأل ه عن هرش هن حرب؟ فقاال :نبان
( )6

( )1رشح علل الرتمذي  .176 /1وينظر العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل (.)2117
( )2رشح علل الرتمذي .176 /1
( )3العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل (.)0616
( )4هتذيب الكامل .111 /02
( )5أخرجه الفسوي يف املعرفة وال اريخ .271 /1
( )6منابب اإلمام أمحد هن حنبل .167
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صيام ا وض ّعفه ا)) .
()1

وأما طلب اإلعفاء من السائل :فقد بال إسباق هان إهارانيم هان ناانئ:

((بيل لهُ :يدث الرجل عن الضعفاء مثل عمرو هن مرزوق وعمرو هان حكاام

وحممد هن معاوية ...بال أهو عبد اهلل :ال يعجبني أن ُيدث عن هعضهم .بيل له:
حممد هن معاوية؟ بال :إن ُييى هن ُيياى ّكاان ناافرا مناه  .بيال لاه :فيبادث
( )2

هالصبيح من حديثهم؟ بال :أعفني مناه ،باد رووا همكاة عان باوم ثقاات...

أحاديث مناّكه))  .وبال أهو طالب(( :سألت أها عبد اهلل أمحد هن حنبل ا (يعني
( )3

عن ُييى هن عبد احلميد احلامي) ا؟ بال :أعفني منه ،بلتّ :كياف أعفيا وأناا

أريد أن أعلم؟! بالّ :كان احلسن هن الرهيع ّك ب إ ّيل هيشء .بلات :باد باال لناا

احلسن :إنه جاءي فسألني عن حديثني من حديث اهن املبارك ،فاأملي هام علياه،

ثم جاءي بوم ،فقالوا :إنه حدثهم عن اهان املباارك هاحلاديثني .باال :باد ّك اب

إ ّيل)) .
( )4

وال ورية وطلب اإلعفاء من اجلواب أحياناّ ،كالماا ال يعناي أن اإلماام

أمحد ّكان جيامل يف النقد أو ُيايب ،هل نو من أهعد النااس عان ذلا  ،باال أهاو
( )1العلل ومعرفة الرجال عن أمحد للمروذي .251

( )2تصبفت نذه الكلمة وال ي ببلها يف املصدر املع مد ،وال صويب مان ّك ااب هبار الادم فايمن
تكلم فيه اإلمام أمحد همدح أو ذم (.)107

( )3مسائل اإلمام أمحد إلسباق هن إهرانيم هن نانئ ( 1021ا .)1026
( )4إّكامل هتذيب الكامل .012 /21
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ارتي اا (يعناي َو ْناب هان
طالب(( :سمعت أمحد هن حنبل يقولّ :كان أهو البَ ْخ َ
َو ْنب) ا يضع احلديث وضعا ...وّكنت عند أيب عباد اهلل وجااءه رجال فسا ّلم

عليه ...وبال :يا أها عبد اهللّ ،كيف ّكان حديث أيب البَ ْخ َرتي؟ فقالّ :كاان ّكاذاها

حلا ،بال أهو عبد اهلل :اهلل املس عان ،ولكن ليس
يضع احلديث .فقال :أنا اهن عمه ّ
يف احلديث حماهاة)) .
()1

وتفسريه عند احلاجة ألقـوال النقـاد الـذين اعتمـد أحكـامهم يف اجلـرح
والتعديل :سواء ّكانوا ِمن شيوخه أو َم ْن فوبهم:

أما تفسهه لعبارات شيوخه :فقد بال عبد اهلل هن أمحاد(( :باال أيبّ :كاان

وّكيع إذا حدّ ث عن سفيان عن مسلم األعور يقول :سافيان عان رجال .ورهاام

بال :سفيان عن أيب عبد اهلل عن جماند ،ونو مسلم .بلات :مل ال يساميه؟ باال:

يض ّعفه))  .وبال عبد اهلل أيضا(( :بال أيب :وذّكرنا عند ُييى هن سعيد ُعقيل هن
( )2

خالد وإهرانيم هن سعد ،فجعل ّكأنه يض ّعفهام ،فجعل يقولُ :عقيل وإهرانيم هن

سعدُ ،عقيل وإهرانيم! ّكأنه يضا ّعفهام))  .وباال أهاو طالاب أمحاد هان ُمحياد:
( )3

((سألت أمحد هن حنبل عن ّكوثر؟ فقال :ليس نو من عيالنا .بالّ :كان أهو نعيم

( )1أخرجه اهن عدي يف الكامل يف ضعفاء الرجال .000 /1

( )2العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل ( ،)2211وينظار فياه (ّ .)1710كاام ينظار نباو
ذل أوائل نذا الببث عند احلديث عن َوّكيع هن اجلَ ّراح حتت عنوان( :جاللاة شايوخ اإلماام

أمحد النقاد).

( )3العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل ( ،)1175وشبهه يف (.)111
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إذا مل يرو عن إنسان بال :ليس نو من عيالنا مرتوك احلديث)) .
()1

وأما تفسهه لعبارات من فوق شيوخه :فقد بال عبد اهلل هن أمحد(( :باال

أيب :وّكان أيوب يقول :حدثنا أهو الزهه ،وأهو الزهه أهو الزهه .بلت أليبّ :كأناه
يضعفه؟ بال :نعم))  .وبال عبد اهلل أيضا(( :بال ا (يعناي أهااه) ا :وباال اهان
( )2

املبارك :ما وصف يل عن رجل إال وجدته دون ما وصف يل ،إال َحيْ َوة .بال أيب:
يعني يف الصالح)) .
( )3

ومما ُيلحق باملنهج وإن مل يكن منه :كثرة اسـتعدل اإلمـام أمحـد حلركـات

التأوه والتأف  ،واحلل  ،واستخدام الرموز ،وقطع الكالم:
اجلسد ،وكذلك ّ

فأما اس عامله حلرّكات اجلسد :فإنه يكون عناد اجلارح وال لياني خاصاة،

وذل ه بري اليد أو نفضها ،أو ال شني هني العيناني ،أو حتريا الارأس ،أو

ال بسم ،ومن أمثلة ذل :

فبارك يادهّ ،كأناه مل
السا َبخي؟
ّ
بال عبد اهلل هن أمحد(( :سأل ه عن َف ْر َبد ب

املروذي(( :وعرضت عىل أيب عبد اهلل ّك اها فيه نذه األسامء...
يرضه))  .وبال يل
( )4

وفيه :عبد احلكيم هن عبد اهلل هن أيب َف ْروة ،وعبد األعىل هن عبد اهلل هن أيب فروة،

( )1أخرجه اهن عدي يف الكامل يف ضعفاء الرجال .127 /7
( )2العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل (.)2115
( )3املصدر الساهق (.)1211
( )4العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل (.)0111
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وإسباق هن عبد اهلل هن أيب فروة ،فقال :ليس هبم هأس ،إال إسباق .فإنه نف

يده ،وض ّعفه ،وأنكره))  .وبال أهو احلسن امليموي(( :حدثنا أهو عبد اهلل باال:
()1

حدثنا عبد احلميد هن عبد الرمحن أهو ُييى ،ثم بال لناّ :كان صدوبا يف احلاديث

إن شاء اهلل ...فقلت له :فاهنه نذا ا (يعني ُييى) ا بال :ال أدري ،ثم نف

يده يف

وجهي غه مرة يدفعاه))  .وباال أهاو طالاب(( :بيال أليب عباد اهلل :حاديث
( )2

ُخ َص ْيف؟ ...بال ُخ َص ْيف أضعفهم ا وشن هني عينيه ،يضعفه ا))  .وبال عال
( )3

وحرك
اهن سعيد النسائي(( :سئل أمحد هن حنبل عن يزيد هن أيب زياد ،فضعفهّ ،

اخلاراز؟
رأسه))  .وبال أهو هكر األثرم(( :وذّكار أليب عباد اهلل :عباد الكاريم
ّ
( )4

فبمل عليه ،وبال :ذاك الذي يروي عن أيب إسباق .وتبسم)) .
( )5

وأما ال أوه وال أفف :فقال َح ْرب الك َْرماي(( :وسأل ه عن الوابادي وأيب

ال َب ْخرتي؟ فزهري ،وبال :نبن هعد يف أيب البخرتي .وبال :آه آه))  .وسأله اهناه
( )6

ف ،ليس هيشء)) .
ف ُأ ّ
عبد اهلل عن القاسم هن عبد اهلل هن عمر ال ُعمري فقالُ (( :أ ّ
()7

للمروذي (.)117 ،110
( )1العلل ومعرفة الرجال عن أمحد يل
( )2العلل ومعرفة الرجال عن أمحد للميموي (.)017
( )3املعرفة وال اريخ .275 /1
( )4أخرجه اهن حبان يف املجروحني .151 /1
( )5سؤاالت أيب هكر األثرم (.)16
( )6مسائل َح ْرب .2111 /0

( )7العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل (.)0206
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وأما احللف :فقال أهو داود السجس اي(( :بيل ا (يعني ألمحد) ا :إسباق

األزرق ثقة؟ بال :إي واهلل ثقة))  .وبال اإلمام أمحد يف أيب الوليد الطيالع ا ّكام
()1

يف رواية الفضل هن زياد ا(( :إي لعمري إنه لشيخ اإلسالم)) .
( )2

وأما اس عامل الرموز :فإنه أّكثر من اس عامل عبارة (ّكذا وّكذا) ،بال عبد اهلل

الزنْجي؟ بال :نو ّكذا وّكذا .باال عباد اهلل :الاذي
اهن أمحد(( :مسلم هن خالد ب
يقول أيبّ :كذا وّكذاّ ،كان ُيرك يده))  .وبال عبد اهلل أيضا(( :سأل ه عن عمار
( )3

اهن إهرانيم العبدي ...فقلت له :نو ضعيف؟ فقال :ناه ،له أحادياث منااّكه،
ّكان عبد الصمد ُُيدث عنه)) .
( )4

وأما بطع الكالم ا ولعله يقرتن هاإلشارة عنده ا :فقال عبد اهلل هن أمحاد:

((بال أيب :وجويرية هن أسامء ليس هه ا يعني هأس ا ثقة))  .وبال أيضا(( :بلت
( )5

أليب :فيبيى هن أيب إسباق؟ بال :يف حديثه ّكأنه .بلت :فأيام أحب إلي عبد العزيز

أو ُييى؟ بال :عبد العزيز أوثق حديثا من ُييى ،عبد العزيز من الثقاتُ ،ييى يف
حديثه هع

ا يعني الضعف ا)) .
( )6

( )1سؤاالت أيب داود السجس اي لإلمام أمحد (.)101
( )2أخرجه الفسوي يف املعرفة وال اريخ .211 /1
( )3العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل (.)0211
( )4املصدر الساهق (.)1100
( )5العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل (.)0611
( )6العلل ومعرفة الرجال عن أمحد الهنه عبد اهلل (.)121
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فهذه معامل من منه اإلمام أمحد هن حنبل يف اجلرح وال عديل ،تادل عاىل

جالل ه واتساعه يف نذا العلم ،وتُظهر حسن طريق ه واع داله وورعه فيه.
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اخلامتة
تبوأ اإلمام أمحد هن حنبل يف نفوس املسلمني مكانا َعل ّيا ،إذ ّكان إماماا يف

العلم ،وبدوة يف العملّ ،كثرت مناببه ،واتساعت فضاائله ،وتنوعات حماسانه.

وهبثي نذا م خصص يف فرع علمي واحد من علوم نذا اإلماام ،وناو اجلارح

وال عديل.

فقد ّكان اإلمام أمحد جم هدا مطلقا يف نذا العلم ،وإماما حجاة ،ومرجعاا

حافال م ب َبعا ،عاي

األبران الناهغني يف علم احلديث والرجاال والعلالّ ،كااهن

معني واهن املديني ،ف الببت فهومهم ،وتعاظمت علومهم ،و ضوا هبذا العلم

ح ى أهلغوه القمة ،وصار دنر نؤالء ُيعرف هالعُص الذنبي للسنة.

وتلقى اإلمام أمحد ِ
وجيله نذا العلم عان أئماة أفاذاذ ،وجهاهاذة َأ ْلاواذ،

ّكيبيى القطان ،واهن مهدي ،ووّكيع هن اجلراح ،واهن ُعيينة ،ح ى ترساخت يف
العلم أذنا م ،وانصقلت هه موانبهم ،وصاروا َن َقدة هارعني ،وأئمة ّكاملني.

وال ُي لف اثنان يف ّكاون أمحاد هان حنبال أحاد أفاراد النقااد املُ َقادب مني،

واجلهاهذة املكثرينّ ،كام اتصف نذا اإلمام يف نقده هاالع دال ،والورع يف املقال،

سالكا فيه سبيل العدل واإلنصاف ،وجمانبا مسلكي ال سانل واالع ساف .وباد

اتسعت دائرة نقده ل شمل تُصفاته فضال عن أبواله ،إذ حرص عىل الرواية عن
الثقات واملقبولني دون من سوانم.

وتل املنزلة الفريدة ال ي هلغها اإلمام أمحد دفعت العرشات من تالمذتاه
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النجباء عىل تلقي نذا العلم عنه وحفظه وتدوينه وحتريره ونقله ،وممن بام هذل

املروذي وأهو احلسان
أهو داود السجس اي وعبد اهلل هن أمحد هن حنبل وأهو هكر يل

امليموي وأهو هكر األثرم ،إذ َد ّون ّكل واحد منهم ّك اهاا عناه يف معرفاة الرجاال

والعلل ،وروى الناس نذه الك ب ،وان فعوا هبا جيال هعد جيلّ .كام نُقلت أبوال

ارب
نذا اإلمام النقدية عن ّكثه غه نؤالء ّكإسباق هن إهرانيم هان ناانئ َ
وح ْ

الك َْرماي ومهنا هن ُييى الشامي ،وغهنم الكثه .و َث ّمة مجاعة من تالمذة اإلمام

أمحد صنّفوا يف ال اريخ ،واش ملت توارُيهم تل عىل جانب واسع من أحكاام
اإلمام أمحد الرجالية ّك اريخ أيب زرعة الدمشقي وتاريخ أيب طالب أمحد هن ُمحيد،

وغهما.

ثم اج هد تلميذ تالمذة اإلمام أمحد ونو أهاو هكار اخلاالل يف مجاع علام

اإلمام أمحد ّكله :فقها ورجاال وعلال وعقيدة ،وغهنا من الفنون ،وسامع مان

نبو مئة نفس من تالمذة اإلمام أمحد ،ورحال يف ناذا السابيل ،وّك بهاا عالياة

وحررنا ّكل حترير ،لكن ضاع اليوم أّكثر نذا اجلمع ،ومما
ونازلة ،وصنّفها ّك باّ ،

ُفقد ّكامال مجعه ّكالم اإلمام أمحد يف معرفة الرجال.
وحرص هع

امل أخرين عىل مجع من تكلم فياه اإلماام أمحاد هجارح أو

تعديل ،لكن ان اب عمله بصور شديد .ثم رام ذل هع

املعاارصين فجمعاوا

وأّكثروا ،إال أ م ّكانت ُتعوزنم الدبة واألناة واملنهجية وحسن ال باع وجاودة

ال صنيف.
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وملكانة اإلمام أمحد يف علم اجلرح وال عاديل ،وتبباره يف النقاد ،اع ماد

األئمة هعده أحكامه ،وارتضونا ،وتالمذته مل ُجيهدوا أنفساهم يف مساائلهم لاه،

وتدوين أبواله يف توارُيهم ،لو مل يكن اإلمام أمحد عندنم حجة يف النقد ،وإماما

يق دى يف اجلرح وال عديل .وأما من هعد نؤالء ال المذة فإن ّك بهم اليوم شاندة

عىل منزلة نذا اإلمام يف نقد الرجال ،وذل هام شابنونا مان أبوالاه يف اجلارح

وال عديل ،وأهرز تل الك ب :الضعفاء لل ُعقايل ،واجلارح وال عاديل الهان أيب

حاتم ،والكامل يف ضعفاء الرجال الهن عدي ،وتاريخ هغداد للخطيب ،وتاريخ
مدينة دمشق الهن عساّكر ،وّكلها مسندة.

وألفا اجلرح وال عديل عند اإلمام أمحد ّكثهة جدا ،غ ّطت مجيع مراتاب

اجلرح وال عديل هصورة وافية .وبد َصنب ْف ُت تلا األلفاا عاىل مخاس مراتاب

لل عديل ومخس للجرح ،واملراتب األرهعة العليا لل عديل ُي

هأصاباهبا عناد

اإلمام أمحد ،وأنل املرتبة اخلامسة يك ب حديثهم الخ بار ضبطهم ،ومنهم من يك ب
حديثه لالع بار .وأما مراتب اجلرح عنده فإن األوليني منها ُُي بَرج حديث أنلهاا

لالع بار ،وما ّكان دون ذل ال يك ب حديث أصباهبا ال اح جاجا وال اع بارا.
ولإلمام أمحد منهجية دبيقة يف اجلرح وال عديل ،وطريقاة بويماة يف نقاد

الرجال:

فمن معامل منهجه العام ،ونو املنه األغلبي ،الذي مل ُحتاده اجلزئياة ،ومل

تُق ِيده النسبية:
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 1ـ أنه ّكثها ما ُيكم عىل الاراوي هبكام مطلاق غاه مقياد وال نسابي،

وّكثها أيضا ما تكون أحكامه مقيدة وبائمة عىل النسبية ،وذل عند موازن ه هني
الرواة أو مفارب ه هني حديث الراوي الواحد.

 2ـ وأن غالب أحكامه صادرة عن اج هاده املطلق ،من غاه نقال عمان

سبقه من النقاد.

 3ـ وأنه ي فنن يف اخ يار عبارات اجلرح وال عديل.
ُ ْهيدر.

 4ـ وأن الضعفاء عىل صنفني ،صنف يك ب حديثهم لالع باار ،واآلخار
 5ـ وأنه من الصعوهة اجلزم هبال الراوي أو إطالق توثيقه ،إن ّ
بل حديثه

جدا أو ّكان ال يروي إال عن ضعيف.
هع

 6ـ وأن املجهول عىل بسمني :جمهول العني ،وجمهاول احلاال ،ماع ذّكاره

ال فاصيل يف أمر اجلهالة.

 7ـ وأن حكمه عىل املب دعة بائم عىل االع دال ،رغم هغضه للبدع.
 8ـ وّكذل اع داله يف أمر املدلسني ،مع ّكراني ه لل دليس.
 9ـ وأنه اع نى هذّكر املخ لطاني مان الثقاات ،وحتدياد زمان اخا الطهم

ومكانه ،وال مييز هني من سمع منهم ببل االخ الط وهعده.
 11ـ وأنه راعى املسائل ال ي خالف فيها ُ
أنل هعا

ّكانت شديدة يف نفسها.
111
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دي الرجل أعرف هه من غهه يف األصل وأدق حكام.
 11ـ وأن َه َل ّ
 12ـ وأنه ال يقبل جرح الضعفاء للعدول.
 13ـ وأن اخلطأ اليسه من اإلمام الكبه ال يؤثر فيه هبال.
حي ّكان ذل توثيقا أو تعديال له.
 14ـ وأنه إذا حدّ ث عن أحد ونو ّ
تغه حاله.
يغه حكمه عىل الراوي إذا ّ
 15ـ وأنه ِ
وأما معامل منهجه اخلاص ،وأعني املنه الاذي مل ي صاف هالشامول ،ومل

يأخذ الطاهع األغلبي املُ ّطرد:

 1ـ فكاع نائه ّكثها ه فسه اجلرح.
 2ـ واس عامله هع

عند املبدثني.

عبارات النقد يف غه املرتبة املقررة هلا عاىل املشاهور

 3ـ وحتديده ملراتب هع

عباراته يف اجلرح وال عديل ومتييزه هينها.

 4ـ وإطالبه ال عديل أو تغليبه ا أحيانا ا عىل من َت َكنّاى هكنياة معيناة ،أو

ّكان من آل رجل معني.

 5ـ واس عامله ال ورية يف هع

املرتوّكني والضعفاء ،ويف هع

األوبات عنادما ُيساأل عان حاال هعا

األحيان يطلب من السائل إعفاءه من اجلواب.

 6ـ وتفسهه عند احلاجة ألبوال النقاد الذين اع مد أحكاامهم يف اجلارح

وال عديل.
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 7ـ ومما يلبق هاملنه وإن مل يكن منهّ :كثارة اسا عامله حلرّكاات اجلساد،

أوه وال أ ّفف ،واحللف ،واس خدام الرموز ،وبطع الكالم.
وّكذل ال ّ

فهذه خالصة ما توصلت إليه يف نذا الببث امل واضع ،الاذي هيادف إىل

إظهار مكانة اإلمام أمحد يف اجلرح وال عديل ،وإمام ه يف نقد الرجال.

وصىل اهلل وسلم وهارك عىل سيدنا حممد هن عبد اهلل ،وعىل آله وأصاباهه

أمجعني .وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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فِ ْه ِرس املصادر واملراجع

()1

 1ـ اآلداب الرشعية واملنح املرعية لشمس الدين هن ُم ْفلاح (ت760ن)،

عامل الك ب هبهوت.

املفضل املقديس (ت 622ن)،
 2ـ األرهعون املرتبة عىل طبقات األرهعني الهن ب

حتقيق حممد سامل العبادي ،أضواء السلف هالريا

.

 3ـ اإلرشاد يف معرفة علامء احلديث أليب يعىل اخلليل (ت116ن) ،حتقيق

حممد إدريس ،مك بة الرشد هالريا

 ،الطبعة األوىل 2111ن.

 4ـ إعالم املوبعني عن رب العاملني الهن الق ّيم (ت752ن) ،حتقيق حمماد

إهرانيم ،دار الك ب العلمية هبهوت ،الطبعة األوىل 2122ن2112 /م.

 5ـ إّكامل هتذيب الكامل يف أسامء الرجاال ملغلطااي (ت761ن) ،حتقياق

عاادل هاان حممااد وأساامة هاان إهاارانيم ،دار الفااروق احلديثااة ،الطبعااة األوىل

2111ن1112 /م.

 6ـ اإلّكامل يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملخ لف يف األساامء والكناى

واألنساب الهن ماّكوال (ت نبو 175ن) ،دار الك ب العلمية هبهوت ،الطبعاة

األوىل 2122ن2111 /م.

( )1اب ُصت فيه عىل املصادر واملراجع ال ي عزوت إىل صافباهتا ،علاام هاأي اسا فدت ّكثاها مان
مصادر أخرى م عددة.
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 7ـ هبر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أمحد همدح أو ذم جلامل الدين هن عبد اهلادي
ِ
ويص اهلل عباس ،دار الراياة هالرياا ،
ربد (ت111ن) ،حتقيق ّ
املعروف هاهن امل ْ َ
الطبعة األوىل 2111ن2111 /م.

وو َفياات املشاانه واألعاالم للاذنبي (ت711ن)،
 8ـ تاريخ اإلساالم َ

حتقيق هشاار عاواد معاروف ،دار الغارب اإلساالمي هباهوت ،الطبعاة األوىل

2111ن1110 /م.

 9ـ تاريخ الديل وري (ت172ن) عن اهن معني( ،ضامن ّك ااب ُيياى هان

معني وّك اهه ال اريخ ...دراسة وترتيب وحتقيق أمحد حممد ناور سايف) ،مرّكاز
الببث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي هجامعة أم القرى همكة املكرمة ،الطبعة

األوىل 2011ن2171 /م.

 11ـ تاريخ مدينة دمشق أليب القاسم هن عساّكر (ت572ن) ،حتقيق عمر

ال َع ْمروي ،دار الفكر هبهوت2125 ،ن2115 /م.

 11ـ تاريخ مدينة السالم وأخبار حمدثيها وذّكر ب ّطا اا العلاامء مان غاه

أنلها وواردهيا أليب هكر اخلطياب البغادادي (ت160ن) ،حتقياق هشاار عاواد

معروف ،دار الغرب اإلسالمي ،الطبعة األوىل 2111ن1112 /م.

 12ـ تعجيل املنفعة هزوائد رجال األئمة األرهعة الهن حجر (ت151ن)،

حتقيق إّكرام اهلل إماداد احلاق ،دار البشاائر اإلساالمية هباهوت ،الطبعاة األوىل

2116م.
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 13ـ هتذيب ال هذيب الهن حجر (ت151ن) ،دائارة املعاارف النظامياة

هاهلند ،الطبعة األوىل 2016ن.

احلجاج املِ ِزي (ت711ن) ،حتقيق
 14ـ هتذيب الكامل يف أسامء الرجال أليب ّ

هشار َع ّواد معروف ،مؤسسة الرسالة هبهوت ،الطبعة الراهعة 2116ن2115 /م.

 15ـ اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع أليب هكر اخلطيب البغدادي

(ت160ن) ،حتقيق حممود الطبان ،مك بة املعارف هالريا

2110 ،ن2110 /م.

الر ّهاط وآخرين ،دار الفالح للببث
 16ـ اجلامع لعلوم اإلمام أمحد خلالد ب

العلمي وحتقيق الرتاث همُص ،الطبعة األوىل 2101ن1111 /م.

 17ـ اجلرح وال عديل الهن أيب حاتم (ت017ن) ،حتقيق عبد الرمحن هن

ُييى املعلمي وغهه ،مصورة دار الك اب العلمياة هباهوت عان النرشاة األوىل
ملطبعة جملس دائرة املعارف العثامنية هبيدرآهاد الدّكن يف اهلند.

 18ـ ذّكر من ُيع مد بوله يف اجلرح وال عديل للذنبي (ت711ن) ،اع ناء

عبد الف اح أهو ُغدّ ة( ،ضمن ّك ااب أرهاع رساائل يف علاوم احلاديث) ،مك اب
املطبوعات اإلسالمية هبلب ،الطبعة اخلامسة 2121ن2111 /م.

 19ـ الرد الوافر عىل من زعم أن من سمى اهن تيمية شيخ اإلسالم ّكاافر

الهان نااارص الادين الدمشااقي (ت111ن) ،حتقياق زنااه الشااوي  ،املك ااب

اإلسالمي هبهوت ،الطبعة األوىل 2010ن.

 21ـ رسالة يف اجلرح وال عديل لزّكي الدين املنذري (ت656ن) ،حتقيق
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عبد الرمحن الفريوائي ،مك بة دار األبىص هالكويت ،الطبعة األوىل 2116ن.
 21ـ الرواة الثقات امل كلم فيهم هام ال يوجب ردنم للذنبي ،مطبعة الظانر

همُص2011 ،ن.

الربذعي (ت111ن) أليب زرعة الارازي ،حتقياق ساعدي
 22ـ سؤاالت َ ْ

اهلاشمي( ،ضمن ّك اب :أهو زرعة الرازي وجهوده يف السنة النبوياة) ،املجلاس
العلمي هاجلامعة اإلسالمية هاملدينة املنورة ،الطبعة األوىل 2111ن2111 /م.

 23ـ سؤاالت أيب هكر األثرم (ت هعد 161ن) أها عبد اهلل أمحد هن حممد هان

حنبل ،حتقيق عامر صربي( ،ضمن ّك اب ثالث رسائل يف علم اجلرح وال عاديل)،
دار البشائر اإلسالمية هبهوت ،الطبعة األوىل 2115ن1111 /م.

 24ـ سؤاالت أيب داود السجس اي (ت175ن) لإلمام أمحد هن حنبال يف
جرح الرواة وتعديلهم ،حتقيق زياد منصور ،مك بة العلوم ِ
واحلكم هاملدينة املنورة
ودار العلوم ِ
واحلكَم هدمشق ،الطبعة الثانية 2110ن1111 /م.

 25ـ سؤاالت حممد هن عثامن هن أيب شيبة (ت117ن) لعل هان املاديني،

حتقيق موفق عبد القادر ،مك بة املعارف هالريا
هالريا

 ،الطبعة األوىل 2111ن.

 26ـ السنة أليب هكر اخلالل (ت022ن) ،حتقيق عطية الزنراي ،دار الراية
 ،الطبعة األوىل 2121ن2111 /م.

 27ـ السنن (املج بى) أليب عبد الرمحن النسائي (ت010ن) ،اع ناء عبد الف اح

أهو غدة ،مك ب املطبوعات اإلسالمية هبلب ودار البشائر اإلسالمية هباهوت،
116
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الطبعة الثالثة 2121ن2111 /م.
 28ـ سه أعالم النبالء للذنبي (ت711ن) ،حتقيق مجاعة هإرشاف شاعيب

األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة هبهوت ،الطبعة احلادية عرشة 2111ن1112 /م.
 29ـ رشح صبيح مسلم للنووي (ت676ن) ،دار الفكر هبهوت.

ماام
 31ـ رشح علل الرتمذي الهن رجب احلنابل (ت715ن) ،حتقياق َ ّ

سعيد ،مك بة الرشد هالريا

 ،الطبعة الراهعة 2116ن1115 /م.

السبْكي لشمس الدين هان عباد اهلاادي
 31ـ الصارم املُنْكي يف الرد عىل يل

(ت711ن) ،حتقيق عقيل هن حممد اليامي ،مؤسسة الريان هبهوت ،الطبعة األوىل

2111ن1110 /م.

 32ـ الصبيح (اجلامع املسند الصبيح املخ ُص من أمور رسول اهلل ﷺ

وسننه وأيامه) أليب عبد اهلل البخاري (ت156ن) ،اع ناء عبد الساالم ع ّلاوش،
مك بة الرشد هالريا

 ،الطبعة الثانية 2117ن1116 /م.

 33ـ الصبيح (املسند الصبيح املخ ُص مان السانن هنقال العادل عان

العاادل عاان رسااول اهلل ﷺ) ملساالم هاان احلجاااج (ت162ن) ،مك بااة الرشااد

هالريا

هالريا

2117 ،ن1116 /م.

الس َلفي ،دار الصاميعي
 34ـ الضعفاء لل ُعقيل (ت011ن) ،حتقيق محدي ب
 ،الطبعة األوىل 2111ن1111 /م.

 35ـ طبقات احلناهلاة الهان أيب يعاىل (ت516ن) ،حتقياق عباد الارمحن
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2121 ،ن2111 /م.

العثيمني ،دارة املل عبد العزيز هالريا

 36ـ الطبقات الكربى الهن سعد (ت101ن) ،حتقيق إحسان عباس ،دار

صادر هبهوت ،الطبعة األوىل 2161م.

 37ـ العلل (الصغه) أليب عيساى الرتماذي (ت171ن) اا آخار ّك ااب

اجلامع ا ،حتقيق شعيب األرنؤوط وغهه ،دار الرسالة العاملية هدمشاق ،الطبعاة
األوىل 2101ن1111 /م.

 38ـ العلل ومعرفة الرجال عن اإلمام أمحد لعبد اهلل هن أمحاد هان حنبال

ويص اهلل عباااس ،دار القاابس هالريااا
(ت111ن) ،حتقيااق
ّ

2117ن1116 /م.

 ،الطبعااة الثانيااة

للمروذي (ت175ن) ،وصالح
 39ـ العلل ومعرفة الرجال عن اإلمام أمحد يل

اهن أمحد هن حنبل (ت 165أو 166ن) ،وامليموي (ت171ن) ،حتقيق حممد هن

عل األزنري ،دار الفاروق احلديثة هالقانرة ،الطبعة األوىل 2101ن1111 /م.
 41ـ علوم احلديث الهن الصالح (ت610ن) ،حتقيق نور الدين عرت ،دار

الفكر هدمشق2116 ،ن2116 /م.

 41ـ ف ح الباري هرشح صبيح البخاري الهن حجر (ت151ن) ،حتقيق

سيد اجلليمي وأيمن الدمشقي ،دار أيب حيان هالقانرة ،الطبعة األوىل 2126ن/

2116م.

 42ـ ف ح املغيث هرشح ألفية احلديث للسخاوي (ت111ن) ،حتقيق عبد الكاريم
118
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اخلُضه وحممد آل فهيد ،مك بة دار املنهاج هالريا

 ،الطبعة الثانية 2101ن.

 43ـ ِ
الف ْه ِر ْست للنبديم (ت011ن) ،حتقياق أيمان فاؤاد سايد ،مؤسساة

الفربان للرتاث اإلسالمي هلندن2101 ،ن1111 /م.

 44ـ الكامل يف ضعفاء الرجال الهان عادي (ت065ن) ،حتقياق عاادل

عبد املوجاود وغاهه ،دار الك اب العلمياة هباهوت ،الطبعاة األوىل 2121ن/

2117م.

 45ـ الكفاية يف معرفة أصول علم الرواية أليب هكار اخلطياب البغادادي

(ت160ن) ،حتقيااق إهاارانيم الاادمياطي ،دار اهلاادى همُصاا ،الطبعااة األوىل
2110ن1110 /م.

 46ـ املؤتلف واملخ لف للداربطني (ت015ن) ،حتقيق موفق عبد القادر،

دار الغرب اإلسالمي هبهوت ،الطبعة األوىل 2116ن2116 /م.

 47ـ مباحث يف علم اجلرح وال عديل لقاسم سعد ،دار البشائر اإلسالمية

هبهوت ،الطبعة األوىل 2111ن2111 /م.

 48ـ املجروحون من املبدثني الهان حباان (ت051ن) ،حتقياق محادي

السلفي ،دار الصميعي هالريا
ب

 ،الطبعة األوىل 2111ن1111 /م.

 49ـ جممع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين اهليثمي (ت117ن) ،حتقيق

حسام الدين القديس ،مك بة القديس هالقانرة2121 ،ن2111 /م.

 51ـ جمموع ف اوى شيخ اإلسالم أمحد هن تيمية ،مجع وترتيب عبد الرمحن
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اهن حممد هن باسم همساعدة اهنه حمماد ،وزارة الشاؤون اإلساالمية واألوبااف
والدعوة واإلرشاد هالسعودية2126 ،ن2115 /م.

 51ـ مسائل أمحد هن حنبل لعبد اهلل هن أمحد هن حنبل (ت111ن) ،حتقيق

زنه الشاوي  ،املك ب اإلسالمي هبهوت ،الطبعة األوىل 2112ن2112 /م.

 52ـ مسائل اإلماام أمحاد هان حنبال إلساباق هان إهارانيم هان ناانئ

(ت175ن) ،حتقيق زنه الشاوي  ،املك ب اإلسالمي هبهوت ،الطبعاة األوىل

2111ن.

 53ـ مسائل اإلمام أمحد هن حنبل لصالح هن أمحد هن حنبال (ت 165أو

166ن) ،حتقيااق فضاال الاارمحن حممااد ،الاادار العلميااة هاهلنااد ،الطبعااة األوىل
2111ن2111 /م.

ارب هان
 54ـ مسائل اإلمامني أمحد هن حنبل وإساباق هان رانوياه حلَ ْ

إسامعيل الك َْرماي (ت111ن) ،حتقيق فايز حاهس ،رساالة جامعياة هجامعاة أم
القرى 2111ن.

 55ـ املساند ألمحااد هاان حنباال (ت112ن) ،حتقيااق شااعيب األرنااؤوط

ومجاعة ،مؤسسة الرسالة هبهوت ،الطبعة الثانية 2111ن1111 /م.

 56ـ معجم الصاباهة أليب القاسام البغاوي (ت027ن) ،حتقياق حمماد

املنقوش وإهرانيم القايض ،ماربة اآلل واألصاباب هالكويات ،الطبعاة األوىل
2101ن1122 /م.
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السا َلفي ،مك باة
 57ـ املعجم الكبه للطرباي (ت061ن) ،حتقيق محدي ب

اهن تيمية هالقانرة ،الطبعة الثانية.

 58ـ املعجم املفهارس الهان حجار (ت151ن) ،حتقياق حمماد شاكور

املياديني ،مؤسسة الرسالة هبهوت ،الطبعة األوىل 2121ن2111 /م.

 59ـ معرفة علوم احلديث أليب عبد اهلل احلاّكم (ت115ن) ،حتقيق السيد

معظم حسني ،املك ب ال جاري هبهوت ،الطبعة الثانية 2177م.

 61ـ املعرفة وال اريخ لل َف َسوي (ت177ن) ،حتقيق أّكرم ضياء العماري،

مؤسسة الرسالة هبهوت ،الطبعة الثانية 2112ن2112 /م.

اوزي (ت517ن)،
جل ْ
 61ـ منابب اإلمام أمحد هن حنبل أليب الفرج هان ا َ

دار اآلفاق اجلديدة هبهوت ،الطبعة األوىل 2010ن2170 /م.

 62ـ منه اإلمام أيب عبد الرمحن النسائي يف اجلرح وال عديل ومجع أبواله

يف الرجال لقاسم سعد ،دار الببوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث هديب،
الطبعة األوىل 2111ن1111 /م.

 63ـ املوبظة للذنبي (ت711ن) ،اع ناء عبد الف ااح أهاو ُغادة ،مك اب

املطبوعات اإلسالمية هبلب ،الطبعة الثالثة 2121ن.

 64ـ ميزان االع دال يف نقد الرجاال للاذنبي (ت711ن) ،حتقياق عال

البجاوي ،دار املعرفة هبهوت ،الطبعة األوىل 2011ن2160 /م.

 65ـ النكت عىل ّك اب اهن الصالح الهن حجر (ت151ن) ،حتقيق رهيع
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اهن نادي عمه ،املجلس العلمي هاجلامعة اإلساالمية هاملديناة املناورة ،الطبعاة
األوىل 2111ن2111 /م.

 66ـ ندي الساري مقدمة ف ح البااري هرشاح صابيح البخااري الهان

حجر (ت151ن) ،حتقيق سيد اجلليمي وأيمن الدمشقي ،دار أيب حيان هالقانرة،
الطبعة األوىل 2126ن2116 /م.
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ﻣﺴﻨﺪ اﻣﺎم أﺣﻤﺪ


ﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺑﺎﺠﻤﻟﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸﺌﻮﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲟﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻣﺎم أﺣﻤﺪ.
ﺗﺄرﻳﺦ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﻤﺴﻨﺪ.
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﻟﻠﻤﺴﻨﺪ وﺗﺮﺗﻴﺒﻪ.
أﻗﺴﺎم أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻤﺴﻨﺪ.
اﻧﺘﻘﺎء اﻟﻤﺴﻨﺪ.
ﺷﺮط اﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻨﺪ.
درﺟﺔ أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻤﺴﻨﺪ.
ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺮواة ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻨﺪ.
ﻣﻨﻬﺞ اﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﻓﻲ رواﻳﺘﻪ ﻟﺣﺎدﻳﺚ.
اﻟﻌﻠﻮ واﻟﻨﺰول ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻨﺪ.
ﺗﻜﺮر اﺣﺎدﻳﺚ واﻟﻤﺴﺎﻧﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻨﺪ.
رواﻳﺔ اﻟﻤﺴﻨﺪ.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل من بعثه اهلل رمحة لععةاملني،

سيد املرسعني ،وخاتم النبيني ،وعىل آله وصحبه األخيار واألبرار الطيبني ،ومن
تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
وبعد:
فهذا بحث موجز عن منهج املسانيد عند املحدثني عموما ،ومسند اإلمام

أمحد خاص  ،الذي هو أكرب كتب السةن التةو وصةعل إلينةا ،وأعظمهةا دةدرا،

وأغزرها مادة ،دال أبو موسى املدينو( :وهذا الكتاب أصل كبري ،ومرجع وثيق

ألصحاب احلديث ،انتقو من حديث كثري ،ومسموعات وافةر  ،فجععةه إمامةا
ومعتمدا ،وعند التنازع معجأ ومستندا)  ،وذلك لعمشارك يف فعاليةات املةر ر
( )1

الثةةاأل ألعةةالم اإلسةةالم ،املنعقةةد بدول ة الكويةةل بتةةاري  02ة 02مجةةاد

األوىل ،2141املوافق  2ة  0إبريل  ،0224يف مةربة الل واألصةحاب ،مقةدما
شكري اجلزيل ملن كان سببا يف إدام هذ الندوة الععمي املبارك التو أرجو ة كام

يرجو اجلميع ة أن تريس دواعد من الععم ،وتكون فاحت خري ،وسن حسن يكتب
ألصحاب هذ الندوة أجرها وأجر من عمل هبا إىل يوم القيام .

ويدور احلديث فيه عىل هيد ،تناولل فيه تعريفةا مةوجزا باملسةانيد ،ثةم
( )1خصائص مسند اإلمام أمحد ص.24

231

3

مسند اإلمام أحمد
خصصل احلديث بعد ذلك عن مسند اإلمام وجععته يف ثالث عرش مبحثا.
واهلل املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.
***
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متهيد
وفيه تعريف باملسانيد ومنهجها ،وتارخيها ،وأشهر املسانيد التو وصعتنا.
أوال :تعريف املسند:

املسند لغ  :ما ارتفع من األرض وعال عن السطح .
( )1

ويف االصطالح :يطعقه املحدثون عىل معنيني:

األول :احلديث املسند هو الذي ُأسند إىل راويه ،سواء كان مرفوعا ،أم غري

مرفوع ،أو كان متصال ،أو منقطعةا ،لكةن الةذي ععيةه أكثةر املحةدثني يف ععةم

احلديث أن املسند هو الذي اتصل إسناد إىل رسول اهلل صىل اهلل ععيه وس ّعم ،دال
اخلطيب البغدادي( :وص ُفهم لِ ْعح ِد ِ
ني
يث بِ َأ َن ُه ُم ْسنَدُ ،ي ِريدُ و َن َأ َن إِ ْسنَا َد ُ ُمت َِصل َب ْ َ
َ ْ ُ ْ َ
ِ
ني من َأسنَدَ َعنْه ،إِالَ َأ َن َأ ْكثَر ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ةيام ُأ ْسةنِدَ َع ِ
ةن
ُ
َر ِاويه َو َب ْ َ َ ْ ْ
است ْع َامهل ْم َهذ ا ْلعبَ َار َة ُه َو ف َ
َ ْ

َاد فِ ِيه َأ ْن يكُو َن ك ُُل و ِ
اإلسن ِ
ِ
احةد ِمة ْن
َ
َ
النَبِ ِو َص َىل اهللُ َع َعيْه َو َس َع َم َخ َ
اص َ ،وات َِص ُال ِ ْ
ةر ِ ،وإِ ْن ََل يب ْ ِ ِ
ِ
ِ
ِِ ِ ِ
الس َةام ُع َب ِ
ةل
ةني فيةه َ
ُر َواته َسم َع ُه مِم َ ْن َف ْو َد ُهَ ،حتَى َينْت َِه َو َذل َك إِ َىل آخ ِ َ ْ ُ َ َ
ََص َع َىل ا ْل َعنْ َعنَ ِ ) .
ا ْدت َ َ
( )2

وعىل هذا املعنى أطعةق بعةا املصةنفني عةىل كتابةه مسةندا ،كةام أطعةق

البخاري عىل صحيحه (اجلامع الصحيح املسند) ،وعىل صحيح مسعم( :املْسةند
ِ
السنَن بِنَ ْقل ا ْلعدْ ل َعن ا ْلعدْ ل َعن َر ُسول اهلل صىل اهلل َع َعيْ ِه
َ
الصحيح املُْ ْختََص من ّ
( )1لسان العرب ،مادة (سند) .002 /4
( )2الكفاي يف ععم الرواي ص ،02ونقعه احلافظ ابن حجر يف النكل عىل ابن الصالح .525 /2
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َوسعم) كام سام ابن خري يف فهرسته  ،وعىل سنن الةدارمو (مسةند الةدارمو)،
( )1

وعىل صحيح أيب عوان اإلسفرايينو الذي عمعه مستخرجا عىل صةحيح مسةعم

(مسند أيب عوان ) ألن أحاديثه مسندة إىل رسول اهلل صىل اهلل ععيه وسعم.

الثاأل :كتب املسانيد ،وهو املرادة هنا ،واملسند يعرف بأنه الكتةاب الةذي

ُرتبل فيه األحاديث املروي عىل أسامء الصحاب الةرواة ،دون النظةر إىل ترتيبهةا

املوضوعو.

ثانيا :تاريخ نشأهتا:
بدأ تصنيف هذا النوع يف أواخر القرن الثاأل اهلجري ومطعع القرن الثالث

اهلجري ،وكانل املصنفات احلديثي دبل هذ الفةةة ممةع األحاديةث والثةار

وأدوال األئم من الصحاب والتابعني ،وهلذا فإن كتب املسةانيد كةان هلةا ف ةل
السبق يف إفراد حديث رسول اهلل صىل اهلل ععيه وسعم ،ودةدّ مل بةذلك خدمة

عظيم لألم  ،وملصةنفو الصةحاح ،والسةنن ،وغةريهم الةذين اعتمةدوا عةىل

أحاديث املسانيد ،ال سيام املسانيد الكبرية كمسند أمحد ،ومسند إسحاق ،ومسند
ابن أيب شيب وغريهم.

دال أبو عبد اهلل حممد بن جعفر الكتاأل( :رأ بعا األئم منهم أن ُيفرد

حديث النبو صىل اهلل ععيه وسعم خاص وذلك عىل رأس املائتني ،فصنَف عبيد اهلل

ابن موسى ال َع ْبيس الكويف مسندا ،وصنف مسدّ د بن مرسةهد البَصةي مسةندا،
( )1فهرس ابن خري اإلشبييل ص .55
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وصنف أسد بن موسى األُموي مسندا ،وصنَف ُن َعيم بةن محةاد اخلُ َزاعةو نزيةل

مَص مسندا ،ثم ادتفى األئم بعد ذلك اثرهم َ
فقل إمام من احلفاظ االَ وصةنَف

حديث عىل املسانيد كاإلمام أمحد بن حنبل ،وإسحاق بن راهويه ،وأيب بكر بةن

أيب شيب  ،وأمحد بن منيع ،وأيب خيثم  ،واحلسةن بةن سةفيان ،وأيب بكةر البةزار
وغريهم. )...
( )1

ودال احلاكم النيسابوري يف املدخل إىل اإلكعيةل( :وهةذ املسةانيد التةو

صنفل يف اإلسالم روايات الصحاب ريض اهلل عنهم أمجعني مشتمع عىل رواية

املعدِ لني من الرواة وغريهم من املجروحني ،كمسند عبيد اهلل بةن موسةى ،وأيب
داود سعيامن بن داود الطياليس ،ومها أول من صنَف املسند عىل تراجم الرجةال

يف اإلسالم ،وبعدمها أمحد بن حنبل ،وإسحاق بن إبراهيم احلنظيل ،وأبو خيثمة

املخرج عةىل
زهري بن حرب ،وعبيد اهلل بن عمر القواريري ،ثم كثرت املسانيد َ
تراجم الرجال كعها غري ُمِمَيِ َزة بني الصحيح والسقيم) .
( )2

ثالثا :مميزاهتا:
تتميز املسانيد بميزات:
 1ـ أهنا ال تراعو ترتيب األحاديث عىل املوضوعات ،وإنام يكون ترتيبهةا

عىل حسب أسامء الصحاب الرواة.

( )1الرسال املستطرف لبيان مشهور كتب السن املرشف لععالم حممد بن جعفر الكتاأل ص .7
( )2املدخل إىل اإلكعيل أليب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل احلاكم النيسابوري ص .42
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 2ـ أهنا تقتَص يف الغالب عىل األحاديث املرفوع  ،فقل أن مد فيهةا آثةار

الصحاب والتابعني.

 3ـ أهنا ال تستوعب مجيع األحاديث كةام هةو حةال بقية كتةب احلةديث

األخر  ،فعم تستقص كاف مرويات الصحايب.

 4ـ َل تقتَص عىل األحاديث الصحيح  ،بل يوجد فيهةا الصةحيح ة وهةو

كثري ة كام يوجد فيها احلسن وال عيف ،بل املوضوع أحيانا ،دال ابن الصالح يف
املقدم ة وهو يتحدث عن املسانيدَ ( :ف َه ِذ ِ َعا َد ُ ُُت ْم فِي َها َأ ْن ُخي ِْر ُجوا ِيف ُم ْسن َِد ك ِ
ُةل
ةديثا ُحمْتَجةا بِ ِ
صح ِايب ما روو ِمن ح ِديثِ ِه ،غَري متَ َقي ِدين بِ َأ ْن يكُةو َن ح ِ
ةهَ ،ف ِع َه َ
ةذا
َ
َ
َْ ُ ِ َ
َ َ ٍ َ َ َ ُْ ْ َ
جلالَ َل ِ ُم َر ِل ِفي َها ة َع ْن َم ْر َت َب ِ ا ْل ُكت ِ
ُب ْ
ةق
اخلَ ْم َس ِ َو َما ا ْلت ََح َ
َت َأ َخ َر ْت َم ْر َت َب ُت َها ة َو ِإ ْن َج َع ْل ِ َ
ُب املُْ َصنَ َف ِ َع َىل األَ ْب َو ِ
ِ َهبا ِم َن ا ْل ُكت ِ
اب) .
( )1

رابعا :طريقة تأليفها:

لعععامء يف طريق ترتيب املسانيد طرق ثالث :

األوىل :ترتيب أسامء الصحاب عىل حروف املعجم من أوائل األسامء ،فيبدأ

مثال بأيب بن كعب ،ثم أسام بةن زيةد ،ثةم أنةب بةن مالةك ،وهكةذا إىل آخةر
احلروف.

ومِمن هنج هذ الطريق  :اإلمام الطرباأل (سعيامن بن أمحد املتوىف سن )462

يف املعجم الكبري ،وكاإلمام ال ياء املقديس (حممد بن عبد الواحةد املتةوىف سةن
( )1مقدم ابن الصالح ص .45
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 )614يف األحاديث املختارة مِما ليب يف الصحيحني أو أحدمها.

الثاني  :الةتيب عىل القبائل ،فيبدأ ببنو هاشم ،ثم األدرب إىل رسةول اهلل

صىل اهلل ععيه وسعم يف النسب ،ثم من يعيهم.

الثالث  :الةتيب عىل ددر سوابق الصحاب يف اإلسالم وحمعهةم يف الةدين،

فيبدأ باخلعفاء الراشدين ،ثم بقي العرشة املبرشين باجلن  ،ثم املتقدمني مةن أهةل

بدر ،ثم من يعيهم من أهةل بيعة الرضةوان ،ثةم مسةعم الفةتح ،ثةم أحاديةث

الصحابيات مقدما أوال مسانيد أمهات املرمنني ،مقةدما أوال مسةند أم املةرمنني

عائش  ،ثم بقي أمهات املرمنني وسواهن.

ِ ِ
ب إِ َليْنَا ِيف ََت ِْر ِ
يج املُْ ْسن َِد َفيَبْةدَ ُأ
دال اخلطيب البغداديَ ( :و َهذ ال َط ِري َق ُ َأ َح ُ
ني ِم ْن َأ ْه ِل َبدْ ر) .
رش ِة ِر ْض َوا ُن اهللَِ َع َعيْ ِه ْمُ ،ث َم ُيتْبِ ُع ُه ْم بِاملُْ َقدَ ِم َ
بِا ْل َع َ َ
( )1

ودريب من هذ الطريق جاء مسند أمحد ،فقد راعى مع املسانيد السةابق

وضع مسانيد مجاعي بةتيب األمصار ،وسيأيت الكالم ععيه الحقا.
خامسا :أهم املسانيد التي وصلتنا:

ألف املحدثون مسانيد كثرية ،ودام أحد البةاحثني بوضةع دائمة بأسةامء
( )2

املسانيد التو ألفها املحدثون ،استخرجها من كتب الةاجم واألثبةات وغريهةا،
( )1اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع .090 /0
( )2وهو الدكتور حسني أمحد الباكري يف مقدم حتقيقةه لكتةاب بغية الباحةث عةن زوائةد مسةند
احلارث  54 /2ة .72

237

9

مسند اإلمام أحمد
وأوصعها إىل ( )209مائ وتسع وعرشين مسندا ،بدأها بمسند أيب حنيف املتوىف

سن ( )252الذي مجعه بعا تالمذته ومن جاء من بعةدهم ،وختمهةا بمسةند
حممد بن سالم الق اعو املتوىف سن ( )151يف مسند الشهاب  ،وفيام ييل نشري
( )1

إىل أهم املسانيد التو وصعتنا:

 1ـ مسند أيب داود سعيامن بن داود الطياليس القريش موىل الزبري البَصي

احلافظ الثق  ،تويف سن ( ،)021ديل :إنه أول مسند صنف باعتبار تقدم وفاتةه،

ورد بأن هذا صحيح لو كان هو اجلامع له ،لكن اجلامع غةري  ،فقةد دةام بعةا
احلفاظ اخلراسانيني بجمع ما روا يونب بن حبيب األصةبهاأل خاصة عةن أيب

داود ،فرو بعا أحاديثه.

ِ
ِ ِ
ِ
َي َف ُ
ةظ
ودال السخاويَ ( :و َه َذا املُْ ْسنَدُ َيسري بِالن ِْس َب َملا كَا َن عنْدَ ُ َ ،ف َقدْ كَا َن َ ْ

( )1مسند الشهاب ليب مرتبا عىل املسانيد ،وإنام كان دد مجةع كتابةا يف أحاديةث احلكةم والوصةايا
والداب واملواعظ بدون إسناد ،ثم أسندها يف هذا الكتاب مرتب عىل هذ األحاديث ،ودد أثنى

ععيه بعا األئم  ،دال الذهبو يف سري أعالم النبالء يف ترمج اإلمةام احلميةدي يف سةري أعةالم

النبالء ( :201 /29كان احلميدي يقصد كثةريا رواية كتةاب (الشةهاب) عةن مرلفةه ،فقةال:
صريأل الشهاب شهابا) ،ودال ضياء الدين ابةن األثةري يف كتابةه املثةل السةائر يف أدب الكاتةب
َ

والشاعر  ( :219 /2إنك أول ما حتفظه من األخبار هو كتةاب الشةهاب ،فإنةه كتةاب تَصة،
ِ
وتدربل باستعامله كام أريتك ههنا
ومجيع ما فيه يستعمل ،ألنه يت َمن حكَ ام وآدابا ،فإذا حفظته ّ
حصل عندك دوة عىل التَصف واملعرف بام يةدخل يف االسةتعامل ومةا ال يدخعةه ،وعنةد ذلةك

تتصفح كتاب صحيح البخاري ومسعم واملوطةأ والةمةذي وسةنن أيب داود وسةنن النسةائو،

وغريها من كتب احلديث ،وتأخذ ما َيتاج إليه.)...
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ني َأ ْل َ ِ
ةا
مج َع ُه َب ْع ُ
ب ِيف َذلِ َك َعدَ ُم ت َْصنِ ِيف ِه ُه َو َل ُه ،إِن ََام ت ََو َىل َ ْ
َأ ْر َب ِع َ
السبَ ُ
ف َحديثَ ،و َ
ِ ِ
اظ األَصبهانِي َ ِ
ح َف ِ
الر ِاوي َعنْ ُه) .
ْ ََ ِ
ُ
ني م ْن َحديث ُيون َُب ْب ِن َحبِيب َ
( )1

 2ـ مسند إسحاق بن إبراهيم احلنظيل املةروزي املعةروف بةابن راهويةه،

اإلمام احلافظ الثق املتقن ،املتوىف سن ( ،)045ومسند من أكرب املسانيد ،إال أنه

فقد أكثر  ،ومن مِميزاته أنه خرج فيه أحسن ما ورد عن ذلك الصحايب ،ولكنه دد
ي طر إىل َتريج بعا األحاديث بأسانيد ضعيف حيث ال جيد األمثل ،بل إنه يف

بعا األحيان دد خيرج عن بعا املتهمني كام دال حمققه .
( )2

 3ـ مسند أمحد بن حنبل ،وهو أكرب املسانيد التو وصعتنا ،كام أنه أشةهرها

عىل اإلطالق ،وسوف يأيت احلديث عنه مفصال.

 4ـ مسند أيب بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق البزار احلافظ ،املتوىف سن

( ،)090له مسندان ،مسند صغري ،وهو مفقود ،ومسند كبري وهو املسند املععل،

ويسمى البحر الزخار ،حكم فيه عىل كثري من األحاديث ،وبني عععها ،وحرص

عىل بيان التفرد ،ومواضع الغراب  ،ودد وصعنا وطبع يف ثامني عرش جمعدا .
( )3

( )1فتح املغيث برشح الفي احلديث لععرادو لعسخاوي  .226 /2ودد طبع مسةند أيب داود طبعتةه
وصور يف بريوت ،ثم طبع طبعة حمققة
األوىل يف حيدر آباد الدكن باهلند سن  ،2402يف جمعد،
ّ

يف أربع جمعدات.

( )2فقد أكثر الكتاب ،وَل يصعنا منه سو املجعد الرابع ،وهو حمفوظ يف دار الكتب املَصي  ،وطبةع
بتحقيق الدكتور عبد الغفور البعويش ،وصدر يف ست جمعدات.

( )3دام احلافظ أبو احلسن عيل بن أيب بكر اهليثمو املتوىف سن ( )527بإفراد زوائد عىل الكتب =
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 5ـ مسند أيب يعىل أمحد بن عيل بن املثنى املوصيل ،احلةافظ الثقة  ،املتةوىف

سن ( ،)427له مسندان ،كبري وصغري ،فأما الكبري فهةو مفقةود ،ودةد اعتمةد

احلافظ ابن حجر يف كتابه (املطالب العالي بزوائد املسانيد الثامني ) ،وكذا احلافظ

أمحد بن أيب بكر بن إسامعيل البوصريي الكناأل الشافعو املتوىف ( ،)512يف كتابه

(إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العرشة) .وأما مسند الصغري فقةد وصةعنا،
وطبع أكثر من طبع  ،ومنها طبع بتحقيق األستاذ حسني أسةد ،وتقةع يف ثالثة

عرش جمعدا .
( )1

الروياأل ،احلةافظ الثقة  ،املتةوىف سةن
 6ـ مسند أيب بكر حممد بن هارون ُ

الرتبة )  ،ودةد
( ،)427دال عنه احلافظ ابن حجر( :إنةه لةيب دون السةنن يف ُ
( )2

وصعنا نادصا ،وطبع يف ثالث جمعدات.

 7ـ مسند أيب سعيد اهليثم بن ُك َعيب َ
الشايش ،احلافظ الثق حمدِ ث بالد ما وراء

النهر ،املتوىف سن ( ،)445ودد وصعنا نادصا ،وطبع يف ثالث جمعدات.
* * *

= الست يف كتاب سام ( :كشف األستار عن زوائد البزار) وطبع يف أربعة جمعةدات ،ودةام تعميةذ

احلافظ ابن حجر العسقالأل املتوىف سن ( )550بإفراد زوائد عىل الكتب الست ومسةند أمحةد،
وطبع يف جمعدين.

( )1دام احلافظ أبو احلسن اهليثمو بإفراد زوائد عىل الكتب الست يف كتاب سةام ( :املسةند العةيل يف
زوائد مسند أيب يعىل املوصيل) وطبع يف جمعدين.

( )2نقعه الكتاأل يف الرسال املستطرف ص.70
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التعريف بمسند اإلمام أمحد
وفيه ثالث عرش مبحثا:
املبحث األول :التعريف باإلمام امحد.
املبحث الثاأل :تأري تأليفه.
املبحث الثالث :طريق تأليف اإلمام أمحد لعمسند وترتيبه.
املبحث الرابع :أدسام أحاديث املسند.
املبحث اخلامب :انتقاء املسند.
املبحث السادس :رشط اإلمام أمحد يف املسند.
املبحث السابع :درج أحاديث املسند
املبحث الثامن :مراتب الرواة يف املسند.
املبحث التاسع :منهج اإلمام أمحد يف روايته لألحاديث.
املبحث العارش :الععو والنزول يف املسند.
املبحث احلادي عرش :تكرر األحاديث واملسانيد يف املسند.
املبحث الثاأل عرش :رواي املسند.
املبحث الثالث عرش :عناي األم بمسند اإلمام أمحد
* * *
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* املبحث األول :التعريف بمؤلفه:

هو شي اإلسالم ،وسيد املسعمني يف عَص  ،احلافظ القدوة الزاهةد أبةو

عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل الشيباأل املروزي ثم البغدادي ،ولد سن (،)261

وتويف سن (.)012

طعب احلديث منذ صغر سن ( ،)279وكان لةه مةن العمةر سةت عرشة

سن  ،فسمع من شيوخ بغداد ،ثم ارحتل إىل األمصار لطعب الععةم ،فرحةل إىل
( )1

البَصة ،والكوف  ،ومك  ،واملدين  ،واليمن ،والشام وغريها ،ويبعة شةيوخه يف
إحصةةاء احلةةافظ ابةةن اجلةةوزي ( )121أربع ة عرشة وأربعامئ ة شةةي  ،وامةةرأة

واحدة .
( )2

رو عنه :البخاري ،وأبو داود ،وأبو زرع  ،والبغوي ،وخعق.
ِ
األولةني
دال أبو إسحاق إبراهيم احلريب( :رأيل أمحد كأ ّن اهلل مجع له ع ْعم ّ

والخرين) .
( )3

ودال الشافعو( :خرجل من بغداد ،فام خ َعفل هبا رجال أف ل وال أععم

ات َخالِةدُ بةن عَ ب ِ
ةد اهللِ َي ْعنِةو ال َط َح َ
ةان،
مح ُه اهللَُ ( :م َ
(َ )1د َال َع ْبدُ اهللِ يف املسند َ :124 /25د َال َأ ِيب َر ِ َ
ْ ُ ْ
ات َدب َل َمح ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َاد ْب ِ
َو َمال ِ ُك ْب ُن َأنَبَ ،و َأ ُبو األَ ْح َو ِ
ةن
صَ ،و َمحَا ُد ْب ُن زَ ْيد ِيف َسنَ ت ْسع َو َس ْبعنيَ إِالَ َأ َن َمالكا َم َ ْ
ِ
ِ
يث ،كُ نَا َع َىل َب ِ
احلَ ِد َ
السنَ ِ َط َع ْب ُل ْ
ةو ُي ْم ِةيل َع َع ْينَةا ،إِ َمةا
اب ُه َش ْيم َو ُه َ
زَ ْيد بِ َقعيلَ ،د َال َأ ِيبَ :و ِيف ت ْع َك َ
اجلنَائِزَ َأ ِو ا َْملن ِ
َاس َكَ ،ف َجا َء َر ُجل َب ْ ِ
مح ُ اهللِ عَ َع ْي ِه ْم َأ ْمج َِعنيَ ).
َص ٌي َف َق َالَ :ما َت َمحَا ُد ْب ُن زَ ْيد َر ْ َ
َد َالَ ْ :
( )2منادب اإلمام أمحد بن حنبل البن اجلوزي.
( )3ذكر الذهبو يف تاري اإلسالم .2224 /5

14

242

مسند اإلمام أحمد
وال أفقه وال أتقى من أمحد بن حنبل) .
ودال ابن حبانَ ( :و َكا َن َحافِظا متقنا ورعا َف ِقيهةاِ ،
الزمةا لعةورع ْ
اخلَفةو،
ةىل اهللَُ َع َعي ِ
مواظبا عىل ا ْل ِع َبا َدة الدائم  ،بِ ِه أغاث اهلل ّ
جةل َوعةال أمة ُحم َ َمةد َص َ
ةه
ْ
َو َس َع َمَ ،و َذ َ
اك َأنه َثبل ِيف املحن  ،وبذل نَفسه هلل عز َوجل َحتَةى بب بالسةياط
( )1

ل ْع َقتْل فعصمه اهلل َعن ا ْلك ْفرَ ،وجععه ععام ي ْقتَد بِ ِه ومعجأ يعتجأ إليه) .
( )2

ومنادب هذا اإلمام وشهرته تغنو عةن اإلطالة فيهةا ،ودةد أفةرد بعةا

املحدِ ثني تصانيف يف منادبه وأخبار  ،مةنهم :ابةن أيب حةاتم ،والبيهقةو ،وابةن
اجلوزي وغريهم.

أما مصنفاته فقد ترك لنا هذا اإلمام اجلعيل كتبا كثرية ،ولكنه لشدة ورعةه

و سكه باألثر يكر تدوين الكتب ،ألنه يريد أن يعتمةد النةاس عةىل كتةاب اهلل

وسن رسوله صىل اهلل ععيه وسعم ،ولكن اهلل تعاىل من عىل األم بحفظ كثري من

مسائعه ،دال ابن القيم ( :وكان ريض اهلل عنه شديد الكراهة لتصةنيف الكتةب،
َيب مريد احلديث ،ويكر أن يكتب كالمه ،ويشتد ععيه جدا ،فععةم اهلل
وكان ُ

حسن نيته ودصد  ،فكتب من كالمه وفتوا أكثةر مةن ثالثةني سةفرا ،ومة َن اهلل

سبحانه ععينا بأكثرها ،فعم يفتنا منها إالَ القعيل ،ومجع اخلالَل نصوصه يف اجلامع

الكبري فبع نحو عرشين سفرا أو أكثر ،ورويل فتاويه ومسائعه وحدَ ث هبا درنا

( )1ذكر الذهبو يف سري أعالم النبالء .295 /22
( )2الثقات البن حبان .29 /5
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بعد درن ،فصارت إماما وددوة ألهل السةن عةىل اخةتالف طبقةاُتم ،حتةى إن

املخالفني ملذهبه باالجتهاد واملقعدين لغري ليعظمون نصوصه وفتاوا  ،ويعرفون

هلا حقها ودرهبا من النصوص وفتاو الصحاب . )...
( )1

ومن كتبه التو وصعل إلينا الزهد ،وف ائل الصحاب  ،والععل وغريهةا،

ودد استعرضها الشي شعيب األرناووط ورفاده يف مقدم املسند .
( )2

* * *
* املبحث الثاين :تأريخ تأليفه:
بدأ اإلمام أمحد طعب الععم يف سن مبكرة ،وهو يف السادس عرش ،وذلك
ِ
ِ
ِ
ةيل ْبة ِن
يف سن تسع وسبعني ومائ  ،فقد رو يف املسند أنه دالَ ( :سم ْع ُل مة ْن َع ِ
اشم اب ِن ا ْل ِرب ِ
ه ِ
ِ
احل ِد َ
يث َجم ْ ِعسا ُث َم ُعدْ ُت
يد ِيف َسنَ ِ تِ ْسع َو َسبْ ِع َ
َ
ْ َ
ني ِيف َأ َول َسنَ َط َعبْ ُل ْ َ

ِ
الخر ،و َددْ م َ ِ
ِ
ات فِي َها َمالِ ُك ْب ُن َأنَب) .
السنَ ُ ا َلتِو َم َ
اتَ ،وه َو َ
إِ َليْه ا ْلة َم ْجع َب َ َ َ َ
( )3

ورشع بتأليف املسةند بعةد منَصةفه مةن اإلمةام عبةد الةرزاق بةن مهةام

الصنعاأل ،أي نحو سن ( )022وهو يف السادس والثالثني من عمر كام دال أبو
( )1أعالم املودعني البن القيم .04 /2
( )2مقدم املسند  ،52 /2ولكنه َل يصب يف عدّ لكتةاب الفةتن مةن مرلفاتةه ،ودةد تبةع يف ذلةك
الدكتور ويص اهلل بن حممد عباس يف حتقيقه لكتاب ف ائل الصحاب  ،فةإن هةذا الكتةاب لةيب
لإلمام أمحد وإنام هو البن عمه حنبل بن إسحاق ،ودد حققته عىل نسخته الوحيدة املحفوظ يف

املكتب الظاهري  ،وصدر يف سن ( )2995عن دار البشائر يف بريوت.
( )3مسند أمحد .062 /22
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موسى املدينو  ،وبقو جيمع املسند وينتقو أحاديثه إىل هناي حياته ،ومجعه وانتقا
( )1

من أكثر من سبعامئ ومخسني ألفا ،وكان يكتبه يف أوراق منفردة وأجزاء عىل نحو

ما تكون املسودة ،فعام أحب بدنو أجعه بادر بإسامعه أهل بيته ،ومات دبل تنقيحه

وُتذيبه فبقو عىل حاله ،دال حنبل بن إسحاق( :مجعنا أمحد أنا وابنةا  :عبةد اهلل

وصالح ،ودال :انتقيته من أكثر من سبعامئ ألف ومخسني ألفا ،فةام اختعةف فيةه
املسعمون من حديث رسول اهلل صىل اهلل ععيه وسعم فارجعوا إليه ،فإن وجد و

وإالّ فعيب بحج ) .
( )2

* * *
* املبحث الثالث :طريقة تأليف اإلمام أمحد للمسند وترتيبه:
يبدو أن اإلمام أمحد صةنف أحاديةث املسةند عةىل حسةب مةا روا عةن

شيوخه ،أو عىل حسب ما روا املكثرون من غري شيوخه ،ثم كةان يةأمر أوالد

وتالمذته أن ي عوا هذا يف مسند فةالن مةن الصةحاب  ،وهةذا يف مسةند فةالن
وهكذا ،فقد رو عبد اهلل يف مسند عبةد اهلل بةن عمةر دةالَ ( :حةدّ َثنِو َأ ِيب ِ َهب َ
ةذا
ِ ِ
ِ
ْ ِ ِ
الز ْه ِريَ ،عن س ِ
اَل [بن عبد اهلل بن عمر] ،ألَ َن ُه :كَا َن
احلديث ِيف املُْ ْسنَد ِيف َحديث ُ ِ
ْ َ
َ

ةاَلَ ،عةن ُحمَم ِ
ةد ِ
اَلَ ،فحدَ َثنَا بِ ِه ِيف ح ِ
يث س ِ
الز ْه ِريَ ،عن س ِ
ةد ْب ِ
مج َع َح ِد َ
ةن
َددْ َ َ
َ
َ
يث ُ ِ
ْ َ
َ
ْ َ
( )1خصائص املسند أليب موسى املدينو ص.02
( )2روا ابن عساكر يف ترتيب أسامء الصحاب ص ،42ويف حاشيته مصادر أخر  ،وسوف نوضةح
مراد اإلمام من توجيهه هذا.
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َي ِزيدَ بِت ََام ِم ِه) .
( )1

فهذا النص يوضح أنه كان جيمةع الروايةات يف بةدء أمةر عةىل الشةيوخ

املكثرين كالزهري مثال ،ثم كان يأمر بوضع األحاديث عىل حسب املسانيد ،ودام
ولد عبد اهلل بعد وفاة أبيه بةتيبه عىل الطريق التو وصعل إلينا.

ودد راعى عبد اهلل بن أمحد يف ترتيةب املسةانيد ة يف كثةري مةن األحيةان ة

سابق الصحايب إىل اإلسالم ،وذلك عىل النحو التايل:

 1ـ بدأ بمسانيد اخلعفاء األربع  ،ثم بقي العرشة املبرشة باجلن .

 2ـ ثم مسانيد عبد الرمحن بن أيب بكر ،وزيد بن خارجة  ،واحلةارث بةن

خزيم  ،ثم سعد موىل أيب بكر.
 3ـ مسانيد أهل البيل.
 4ـ مسانيد بنو هاشم.

 5ـ مسانيد املكثرين يف رواي احلديث من الصحاب  ،عةىل هةذا الةتيةب:

مسند عبد اهلل بن مسعود ،ومسند عبد اهلل بن عمر ،ومسند عبد اهلل بن عمرو بن

العاص ،ومسند أيب هريرة ،ومسند أيب سعيد اخلةدري ،ومسةند أنةب ،ومسةند
جابر بن عبد اهلل.

مك .

 6ـ مسند املكيني ،وفيه ( )050مسندا من الصحاب املكيني ،أو مِمةن نةزل

( )1مسند أمحد .056 /5
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 7ـ مسند املدنيني ،وفيه ( )217مسندا من الصحاب املدنيني.

 8ـ مسند الشاميني ،وفيه ( )294مسندا من الصحاب الذين نزلوا الشةام

واستوطنوها.
 9ـ مسند الكوفيني ،وفيه ( )262مسندا من الصحاب الذي سكنوا الكوف .

 11ـ مسند البَصيني ،وفيه ( )252مسندا من الصحاب الذي نزلوا البَصة.

 11ـ مسند األنصار ،وفيه ( )277مسندا من صحاب األنصار.
 12ـ مسند النساء ،وفيه ( )90من نساء الصحاب .

 13ـ مسند القبائل.

ومع هذا الةتيب فإنه دد ودع فيه تداخل كبري يف هةذ املسةانيد ،ووضةع
ِ
ِ
احلديث الواحد بإسناد ومتنه لِغري
وتكرار
كثري من األحاديث يف غري موضعها،

فائدة يف إعادته ،وتفريق أحاديث الصحايب الواحد يف أكثر من موضع من املسند،

واخلعط بني أحاديث الشاميني واملدنيني ،وعدم التمييز بةني روايةات الكةوفيني

والبَصيني ،وتداخل بعا أحاديث الرجال بأحاديث النساء ،واختالط مسانيد

القبائل بمسانيد أهل البعدان ،والسبب يف ذلك أن اإلمام أمحد َل يرتب الكتةاب

بنفسه كام ذكرنا آنفا ،كام أن عبد اهلل َل َيرر فودع فيةه هةذا التةداخل والتكةرار
الذي يعحظ كثريا يف املسند ،ودد أشار إىل ذلك احلافظ ابن عسةاكر الدمشةقو،

فقال( :ومع جاللة دةدر هةذا الكتةاب ،وحسةن مودعةه عنةد ذوي األلبةاب،

فالودوف عىل املقصود منه متعرس ،والظفر باملطعوب منه بغري تعب متعذر ،ألنةه

غري مرتب عىل أبواب السنن ،وال مهذب عىل حروف املعجم لتقريةب السةنن،
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وإنام هو جمموع عىل مسانيد الرواة من الرجال والنساء ،ال يسعم من طعةب منةه

حديثا من نوع من املعل والعناء ،إذ دد خعط فيه بني أحاديث الشاميني واملدنيني،

وَل َيصل التمييز يف مجيعه بني روايات الكوفيني والبَصيني ،بةل دةد امتةزج يف

بع ه أحاديث الرجال بأحاديث النسوان ...إل )  ،وكنل دد ذكرت يف مقدم
( )1

حتقيق كتاب ابن عساكر هذا األحاديث التو أدرجل يف غري موضعها يف املسند،

معتمدا عىل الطبع امليمني القديم  ،ولكن ينبغو أن أشري إىل أن تكرار احلةديث
فيه ال خيعو غالبا من فائدة إسنادي أو متني  ،وهذا التكرار ودع يف كثري من كتةب

احلديث كصحيح البخاري ،وصحيح مسعم وغريمهةا ،وسةوف نشةري إىل هةذا
األمر الحقا.

* * *

* املبحث الرابع :أقسام أحاديث املسند:

وصل إلينا املسند من رواي عبد اهلل عن أبيه ،وكان عبد اهلل دد توىل مجعةه

وترتيبه ،وأدخل فيه أي ا بعا األحاديث التو رواها عن غري أبيه ،وهلةذا فةإن

أحاديث املسند ليسل دسام واحدا ،وإنام هو أدسام ،ومن خالل تتبعنا وجدنا أهنا

ت م سبع أنواع ،وإليك ذكرها :
( )2

( )1مقدم كتاب ( ترتيب أسامء الصحاب الذين أخرج هلم أمحد بن حنبةل يف املسةند) لعحةافظ ابةن
عساكر بتحقيقنا.

( )2سبقنو إىل بيان بعا هذ األنواع الشي أمحد بن عبد الرمحن البنا السةاعاأل رمحةه اهلل تعةاىل يف
الفتح الرباأل .29 /2
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القسم األول :ما روا عبد اهلل بن أمحد عن أبيه سامعا منه ،وهذا القسم هو

أكثر األدسام عددا ،ولععه يزيد عن ثالث أرباع الكتاب.

وهذا النوع من التحمل يسمى عند املحدثني بالسامع مةن الشةي  ،ويعةد

أعىل أنواع التحمل وأرفعه ،ودد استعمل عبد اهلل صيغ (حدثنو) ،و(حةدثنا)،

ودد يستعمل صيغ ( :سمعل) .ومن امثعته ،دوله :حدثنو أيب ،حدثنا حممد بةن

جعفر

إل ) .

إل  ،ودوله( :سمعل أيب يقول :حدثنا أبو نوح

( )1

القسم الثاين :ما درأ عبداهلل عىل أبيه ،وهو دعيل ،ويسمى هذا النةوع مةن

التحمل بالعرض عىل الشي  ،ويستعمل عبداهلل صيغ ( :درأت) ،كقولةه مةثال:

فأدر به ،دال :حدثنو مهدي بن جعفر
(درأت عىل أيب هذا احلديث ّ

إل ) .
( )2

ومن ددته أنه يفصل يف روايته عن أبيه بني روايتةه بطريةق السةامع ،وبةني

روايته بطريق القراءة ،فمن ذلةك دولةه( :دةرأت عةىل أيب مةن ههنةا إىل الةبال

فأدربه) ...ثم دال بعد مخس عرش حةديثا( :إىل هنةا دةرأت عةىل أيب ،ومةن هنةا
َ
حدثنو أيب)

ثم بدأ ذكر األحاديث التو سمعها من أبيه .
( )3

القسم الثالث :ما روا عبداهلل عن أبيه وعن غري  ،وهو دعيل أي ا بالنسب

إىل االول ،ومن أمثعته دوله( :حدَ ثنو أيب وأبو خيثمة زهةري بةن حةرب :دةاال:
( )1املسند  ،276 /4و.060 /5
( )2املسند .217 /5
( )3املسند .115 /2
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حدثنا عبدالرمحن بن مهدي ...إل )  ،ومن أمثع ذلك أي ا دوله( :حدثنو أيب،
( )1

دال :حدثنا عبداهلل بن حممد بن أيب شيب  ،ثةم يقةول عبةداهلل :وسةمعته أنةا مةن
عبداهلل بن حممد دال ...إل ) .
( )2

القسم الرابع :ما وجد عبداهلل يف كتاب أبيه ِ
بخط يد  ،فعم يقرأها ععيةه،

وَل يسمعها منه ،وهو املسامة عند املحدثني بة (الوجادات يف مسند أمحد) ،وكان
عبداهلل إذا أراد أن يرو من هذا الطريق يقول مثال( :وجدت يف كتاب أيب ِ
بخط

حلبةاب  ...إلة ) وبعغةل هةذ األحاديةث يف املسةند
يد دال :حدثنا زيد بن ا ُ

( )222أحاديث .
( )3

القسم اخلامس :ما روا عبداهلل عن غري أبيه ،وهو كثري بالنسةب لألدسةام

كعها عدا القسم األول ،وهذا القسم هو املسمى بة (زوائد عبد اهلل) ،ودد بعغل

يف املسند ( )044حديثا وأثرا ،ومن أمثعتةه دولةه( :حةدثنو حممةد بةن أيب بكةر

املقدَ مو ،حدثنا هارون بن مسعم ،حدثنا القاسم بن عبدالرمحن ،عن حممةد بةن

عةيلَ ،أ ْسةبِ
عيل ،عن أبيه ،عن عيل دال :دال رسول اهلل صىل اهلل ععيه وسعم يةا ٌ
الوضوء وإ ْن ُش َق ععيك ...احلديث) .
ُ
()4

( )1املسند .005 /0
( )2املسند .020 /2
( )3ودد استخرجتها ورتبتها وخرجتها ،وصدرت يف جمعد لطيف.
وخرجته عىل األبواب الفقهي وصدر يف جمعد.
( )4املسند  ،75 /2وهذا القسم هو الذي مجعته ورتبته ّ
ومن باب الفائةةدة نشري إىل أنةه ال ةفرق يف االستعامل بني (زيادات) ،و(زوائد) فكالمها يف =
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القسم السادس :ما روا أبو بكر القطيعو ة وهو راوي املسند عن عبداهلل

ابن أمحد ة عن غري عبداهلل عن أبيه ،وتسمى (زيادات القطيعو يف املسند) ،وهو

دعيع ال تزيد عن أربع أحاديث فقط .
( )1

= األحاديث الزائدة عىل مر ِلف أو كتاب ،وذهب األخ الدكتور عبد اهلل دمفةو يف كتابةه (إبةراهيم
ابن حممد بن سفيان ة روايته وزياداته وتععيقاته عىل صحيح مسعم) ص 45إىل التفريةق بيةنهام،
فخص الزوائد بأحاديث زائدة يف كتاب عىل كتةاب آخةر ،وأن جامعهةا ال عالدة لةه بمرلةف
ّ
الكتاب املزيد ععيه ،وأما الزيادات فرشطها أن تكون من راوي الكتاب خاص عن مرلفه ،ومن

سميل األحاديث التو رواها عبةد اهلل بةن أمحةد بةن حنبةل عةن غةري أبيةه
َث َم فقد غمزأل ألأل
ُ

بالزوائد ،وذلك يف كتايب (زوائد عبد اهلل بن أمحد بن حنبل يف املسةند) ،وكةان حقهةا أن تسةمى

زيادات ،أدول :مِمارسات األئم تدل عىل عدم التفريةق بةني العفظتةني ،ففةو َتةريج أحاديةث

اإلحياء لععرادو ص  2062دال( :روا عبد اهلل يف زوائد املسند) ،ودال احلةافظ ابةن حجةر يف

فتح الباري ( :229 /22ويف زوائد عبد اهلل بن أمحد يف مسند أبيه) ،ودال يف تعجيل املنفع :472 /2
خرج طريقه عبد اهلل بن أمحد يف زوائد املسند ،)...ودال يف اإلصاب ( :524 /1رو عبد اهللَ بن
( َ
أمحد يف زوائد املسند ،)...وكذا دال يف القول املسدد ص ،44ويف التعخةيص احلبةري ،041 /2

ويف الدراي ة ص ،452وكةةذا دةةال أي ةةا احلةةافظ السةةخاوي يف املقاصةةد احلسةةن ص،054
والعجعوأل يف كشف اخلفاء  ،065 /2و ،271 /0واملتقةو اهلنةدي يف كنةز العةامل ،055 /7

والشوكاأل يف الفوائد املجموع ص ،410ودال العالم صةالح ال ُفةالَأل يف َث َبتةه دطةف الثمةر

ص 71بتحقيقنا ( :وأما مسند اإلمام أمحد بن حنبل مع زوائد عبد اهلل فأرويه دراءة من أولةه إىل

يفردةون بةني العفظتةني،
مسند املكيني وإجازة لسائر  ،)...وهناك أي ا عدد آخر من الععامء ال ِ
وأطعقوا عىل زيادات عبد اهلل يف املسند( :زوائد) ،كام أطعقوا ععيها أي ا (زيةادات) ،وهةذا هةو

الصحيح.

( )1ودد سقطل من طبع املسند القديم  ،وَل يبق سو حديث واحد وهو حديث أيب مسعةود =
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القسم السابع :أحاديث رواها عبداهلل عن أبيه يف غري املسند ثم نقعهةا إىل
املسند ،وهو دعيل نادر ،يوجد منه حديثان فقط ،ومها :دال عبد اهللَ ( :حدَ َثنِو َأ ِيب
ِ
الربِي ُع ْب ُن نَافِعَ ،د َالَ :حةدَ َثنَا
إِ ْمالَءَ ،أ ْمالَ ُ َع َعيْنَا يف الن ََواد ِر َد َالَ :كت َ
َب إِ َ َيل َأ ُبو ت َْو َب َ َ

ِ
ِ
ِ
ةر َةَ ،عة ْن
ْاهلَيْثَ ُم ْب ُن ُ َ
وسىَ ،ع ْن كَث ِري ْب ِن ُم َ
محيْدَ ،ع ْن َز ْيد ْب ِن َواددَ ،ع ْن ُس َعيْ َام َن ْب ِن ُم َ
َ ِيم الدَ ِار ِيَ ،د َالَ :د َال َر ُس ُ
ول اهللِ َص َىل اهللُ َع َع ْي ِه َو َس َع َمَ :م ْن َد َر َأ بِ ِام َئ ِ آ َي ِيف َل ْي َعة ،

ِ
ُوت َل ْي َع ) .
ب َل ُه ُدن ُ
كُت َ
( )1

احل َب ِ
ةوَ ،حةدَ َثنَا ُشة ْع َب ُ َ ،حةدَ َثنَا
ةابَ ،حةدَ َثنَا ا ْل َق ْعنَبِ ُ
= البدري ،دال يف َ ( :074 /5حدَ َثنَا ا ْل َف ْ ُل ْب ُن ْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ةن
َاس م ْ
َمن ُْصورَ ،ع ْن ِر ْبع ٍوَ ،ع ْن َأ ِيب َم ْس ُعودَ ،ع ِن النَبِ ِو َص َىل اهللُ َع َع ْيه َو َس َع َم َد َال :إِ َن مِمَا َأ ْد َر َك الن ُ
ال ِم النُ ُب َو ِة األُ َ
َك َ
اصن َْع َما ِشئ َْل) .وبقي األحاديث ذكرها احلافظ ابةن حجةر يف
وىل :إِ َذا ََل ْ ت َْس َتحِ َف ْ
املسند املعتيل ،وذكرها جمتمع حمقق الكتاب يف مقدمته ،كةام ذكرهةا أي ةا الةدكتور دخيةل بةن

صالح العحيدان يف بحث له بعنوان (زيادات القطيعو عىل مسند اإلمام أمحةد دراسة وَترجيةا)
ونرش يف جمع اجلامع اإلسالمي باملدين املنورة سن ()2100

معحوظ  :استدرك حمققو طبع املكنز لعمسند عرشة أحاديث يف مسند ابةن عبةاس ،وهةو مةن
زيادات القطيعو ،كام جاء يف مقال حممود أبو عبد اهلل املنشورة عىل شبك االنةنل.

وجاء يف حاشي طبع دار الرسال  242 /5ما نصه( :جاء هنا بعد هذا احلديث يف نسخ (ظ)9

[وهو نسخ املكتب الظاهري التاسع ] بني اجلزء الثامن وبني اجلةزء السةابع بتقسةيمها ،وردة

طيارة [يعنو جذاذة ورد ] فيها ما نصه :ومن فوائد أيب بكر أمحةد بةن جعفةر بةن محةدان وهةو
ُ
أحاديث كانل يف آخر اجلزء الثةامن) ثةم سةاق عرشةة أحاديةث اكثرهةا مةن رواية
القطيعو

القطيعو عن غري اإلمام عبد اهلل ،وهذ األحاديث ال عالد هلةا باملسةند وإنةام هةو مةن فوائةد

القطيعو.

( )1مسند أمحد (طبع الرسال ) .256 /05

24

252

مسند اإلمام أحمد
ِ
ِ
واحلديث الخرَ :
ةيل ْبة ُن َثابِةل
دةال َعبْةدُ اهللَِ [( :حةدَ َثنو َأ ِيب] َحةدَ َثنَا َع ُ
اجل َز ِريَ ،عن ن ِ
َاصح َأ ِيب َع ْب ِد اهللَِ ،ع ْن ِس َام ِك ْب ِن َح ْربَ ،ع ْن َجابِ ِر ْب ِ
ةم َر َةَ ،أ َن
ْ
َْ ُ
ةن َس ُ
ِ
الر ُج ُل َو َلدَ ُ َ ،أ ْو َأ َحدُ ك ُْم َو َلدَ ُ َ ،خ ْري َل ُه
النَبِ َو َص َىل اهللُ َع َع ْيه َو َس َع َم َد َال :ألَ ْن ُي َر ِد َب َ

ِ ِ
ِ
احل ِد ُ
يث ََل ْ ُخي َِر ْج ُه َأ ِيب
م ْن َأ ْن َيت ََصدَ َق ك َُل َي ْوم بِن ْصف َصاع)َ .د َال َع ْبدُ اهللَِ ( :و َه َذا ْ َ
يث ،و َأمالَ َع َيل ِيف النَو ِ
ِ
احل ِد ِ
ِ ِ ِ
ِ
اد ِر) .
َ
ِيف ُم ْسنَد م ْن َأ ْج ِل نَاصح ،ألَ َن ُه َضعيف ِيف ْ َ
َ ْ ُ َ
( )1

* املبحث اخلامس :انتقاء املسند:

* * *

انتقى اإلمام أمحد مسند من عدد كبري من األحاديث النبوي التو رواهةا

عن شيوخه ،وجاءت نتيج عمل شاق ورحالت كثرية الدى فيها ما الدةى مةن

تعب وجهد.

دال عبداهلل بن اإلمام أمحدَ ( :خ َرج أيب املسند من سبعامئ ألف حديث) .
( )2

ودال حنبل بن إسحاق( :مجعنا أمحد أنا وابنا  :عبةد اهلل وصةالح ،ودةال:

انتقيته من أكثر من سبعامئ ألف ومخسني ألفا ،فةام اختعةف فيةه املسةعمون مةن
حديث رسول اهلل صىل اهلل ععيه وسعم فارجعوا إليه ،فإن وجةد و وإالّ فعةيب

بحج )  .دال اإلمام ابن د ِيم اجلوزي ( :وهذ احلكاي دد ذكرها حنبل يف تارخيه،
( )3

( )1مسند أمحد (طبع الرسال )  .159 /41وما بني املعقوفتني سقط مةن املسةند ،وهةو سةهو فةيام
أر .

( )2خصائص املسند أليب موسى املدينو ص  ،00وطبقات الشافعي الكرب لعسبكو .42 /0
( )3خصائص املسند ص  ،02وترتيب أسامء الصحاب البن عساكر ص .42
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وهو صحيح بال شك) .
( )1

ودد اختعف الععامء يف دول اإلمام أمحد( :فإن كان فيه وإالَ لةيب بحجة )

جل َزري( :يريد أصول األحاديث ،وهو صحيح ،فإنَه مةا مةن حةديث
فقال ابن ا َ
غالبا إالّ وله أصل يف املسند)  ،ودال ابن ديم اجلوزي ( :ودةد استشةكل بعةا
( )2

حل َفاظ هذا من أمحد ،ودال :يف الصحيحني أحاديث ليسل يف املسند ،وأجيب عن
ا ُ

هذا :بأن تعك األلفاظ بعينها وإن خال عنها املسند فعها فيه أصول ونظائر وشواهد،

وأما أن يكون متن صحيح ال مطعن فيه ليب له يف املسند أصل وال نظةري ة فةال

يكاد يوجد البت ) .
( )3

وهبذا يتبني أن املسند مشتمل عىل أصول األحاديث النبوي  ،ولذلك عندما سئل

احلافظ أبو احلسني ال ُيونينو أنل حتفظ الكتب الست ؟ فقال( :أحفظها وما أحفظها،

فقيل له :كيف هذا؟ فقال :أنا أحفظ مسند أمحد ،وما يفوت املسند مةن الكتةب
الست إال دعيل)  .ودال اإلمام الذهبو وهو يتحدث عنه( :فإنه حمتةو عةىل أكثةر
()4

( )1الفروسي البن القيم ص.69
( )2املصعد األمحد البن اجلزري ص .42
( )3الفروسي البن القيم ص.69
( )4املصعد االمحد ص  .40وأبو احلسني ال ُيونينو هو عيل بن حممد بن أمحد احلنبيل ،اإلمةام احلةافظ
ان َشيخا م ِهيبا منَورا ح ُعو ا ُْملجا َلس ِ
ُ َ ُ َ َ َ
املحدث الزاهد ،دال الذهبو يف معجمه الكبري َ ( :12 /0و َك َ ْ َ
كَثِري ا ِ ِ
ةوي ا ُْمل َشةار َك ِ ِيف ا ْلع ُعةو ِم حسةن ا ْلبِ ْ ِ ِ
اضةعَِ ،أ ْك َث ْةر ُت َعنْة ُه بِ َب ْع َع َبة َك
ةيح الت ََو ُ
رشة َمع َ
َ َ َ
ُ
إل َفةا َدة َد ِ َ
َ
َ
ِ
وحرر  ،وتعد نسخته أعظم=
َوبِد َم ْش َق) ،تويف سن ( .)722وهو الذي نس صحيح البخاري َ
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مةد فِ ِ
ودةل َأن َ ِ
احلديث النبوي ،و َد َل أن َيثبُل حديث إال وهو فيةهَ ...
يةه َخةربا
َس ِادطا) .
( )1

* * *

* املبحث السادس :رشط اإلمام أمحد يف املسند:
ذكرنا سابقا أن اإلمام أمحد اهتم بمسند  ،وأنه انتقا من مجعة كبةرية مةن

احلديث ،وألجل ذلك َل يرو يف املسند لرواة ير عدم االحتجاج بحديثهم ،فقد

بب عىل حديث عمرو بن خالد الواسطو ،عن حبيب بن أيب ثابل ،عن سعيد

ابن جبري ،عن ابن عباس( :أن النبو صىل اهلل ععيه وسعم هنو ان يميش يف خةف
ِ
واحد )...احلديث ،دال عبداهلل( :و ِيف ْ ِ ِ
َيدِ ْثنَا بِ ِه،
َ
َري َه َذاَ ،ف َع ْم ُ َ
َ
احلديث كَالم كَثري غ ْ ُ
َب َب َع َع ْي ِه ِيف ِكتَابِ ِهَ ،ف َظنَن ُْل َأ َن ُه ت ََر َك َح ِديثَ ُهِ ،م ْن َأ ْج ِل َأ َن ُه َر َو َعة ْن َع ْم ِ
ةرو ْب ِ
ةن
َ
ِ ِ
ث َع ْن َز ْي ِد ْب ِن َع ِيلَ ،و َع ْم ُرو ْب ُن َخالِد الَ ُي َس ِ
َيدِ ُ
اوي َش ْيئا) .
َخالد ا َلذي ُ َ
ٍ
( )2

ودال عبداهلل يف الععلَ ( :س َألل أيب َعن عبد ا ْل َع ِزيز بن أبانَ ،د َالَ :ل ُأ َخ ِر ْج
حل ِديثُ ،من ُْذ حدَ ث بِ َح ِديث
َعن ُه ِيف املْسند َش ْيئاَ ،ودد َأ ْخ َر َج ُل َعن ُه عىل غري َوجه ا َ
= أصل يوثق به ،ألنه مجع لعصحيح أصوال معتمدة ،وعقةد جمةالب يف دمشةق إلسةامعه بح

ةة

اإلمام العالم العغوي ابن مالك صاحب األلف َي ومجاع من األفاضل غري  ،ودد طبعل فةروع
من هذ النسخ  ،واحلمد هلل رب العاملني.

( )1املصعد األمحد .41
( )2املسند  ،402 /2واحلةديث أدخعةه عبةد اهلل يف املسةند وهةو مِمةا وجةد يف كتةب أبيةه ،ينظةر:
الوجادات يف مسند أمحد ردم ( .)74وعبد العزيز بن أبان هذا مةوك احلديث.
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ِ
ِ
مر َثد تركته) .
املَْ َواديل َحديث ُس ْفيَان َعن َع ْع َق َم بن ْ
( )1

ودال عبداهلل يف زوائد املسندَ ( :حدَ َثنِو ُعثْ َام ُن ْب ُن َأ ِيب َش ْي َب َ َ ،حةدَ َثنَا َج ِريةر،
اقَ ،عن َع ِ
َعن ُحمَم ِد ب ِن س ِ
ةالَ :د َ
اص ِم ْب ِن َض ْم َر َةَ ،ع ْن َع ِ ٍيلَ ،د َ
اَلَ ،ع ْن َأ ِيب إِ ْس َح َ
ةال
ْ
ْ َ ْ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
رشَ ،و َما ُس ِق َو بِا ْلغ َْر ِ
َر ُس ُ
ب
ول اهللِ َص َىل اهللُ َع َع ْيه َو َس َع َم :ف َيام َس َقل َ
الس َام ُء َففيه ا ْل ُع ْ ُ
مح ِنَ :فحدَ ْث ُل َأ ِيب بِح ِد ِ
ِ
ف ا ْل ُع ْ ِ
يث ُعثْ َام َنَ ،ع ْن
َوالدَ الِيَ ِ َف ِف ِيه نِ ْص ُ
الر ْ َ
َ
َ
رشَ .د َال َأ ُبو َعبْد َ
َةار ِ
ِ
ةن س ِ
ةاَل لِ َ ة ْع ِف ِه ِعنْةدَ ُ َوإِ ْنك ِ
َيدِ ُثنَا َع ْن ُحم َ َمةد ْب ِ َ
َج ِريرَ ،ف َأ ْنك ََر ُ َ ،وكَا َن َأ ِيب الَ ُ َ
ِ
حل ِديثِ ِه) .
َ
( )2

وذكر شي اإلسالم ابن تيمي رشط اإلمام أمحد يف املسند وأنه أدو مةن

رشط أيب داود يف السنن ،فقال( :رشط املسند أدو من رشط أيب داود يف سةننه،

ودد رو أبو داود يف سننه عن رجال أعرض عنهم أمحد يف املسند ،وهلةذا كةان

عمن يعرف أنةه يكةذب مثةل حممةد بةن سةعيد
اإلمام أمحد ال يروي يف املسند ّ

املصعوب ونحو  ،ولكن دد يروي عمن ي عف لسوء حفظه ،فإنه يكتب حديثه
ليعت د به ويعترب به) .
( )3

ودال يف موضع آخةر ( :ورشطةه يف املسةند أن ال يةروي عةن املعةروفني
( )1الععل ومعرف الرجال لعبد اهلل بن أمحد  ،095 /4وال عفاء لععقييل .26 /4
( )2املسند  ،215 /2وهو يف كتاب زوائد عبداهلل يف املسند ردم (.)62
( )3فتاو ابن تيمي  .06 /25ودد جاءت رواي واحدة فقط لعكذاب حممد بن سةعيد املصةعوب،
ذكرُتا يف بحث (الرواة املةوكون يف املسند).
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بالكذب ،وإن كان يف ذلك ما هو ضعيف ،ورشطه يف املسند أمثل مةن رشط أيب
داود يف سننه) .
( )1

ودال تعميذ ابن ديم اجلوزي وهو يرد عىل أيب موسةى املةدينو دولةه :إ َن

ما سكل عنه أمحدُ يف املسند صحيح( :إن أمحد َل يورد يف مسند عةدّ ة أحاديةث

ُسئل هو عنها ف ّعفها بعينها وأنكرها ،كام رو حديث العالء بةن عبةدالرمحن

عن أبيه عن أيب هريرة يرفعه :إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عةن الصةيام

حتى يكون رم ان  .دال حرب :سمعل أمحد يقول :هةذا حةديث منكةر ،وَل
( )2

َيدِ ث العالء بحديث أنكر من هذا ،وكان عبد الرمحن بن مهدي ال َيدّ ث به)...

ثم ساق العالم ابن القيم أمثعه كثرية من هذا النةوع ،إىل أن دةال( :وهةذا بةاب

واسع لو تتبعنا جلاء كتابا كبريا ،واملقصود أنه ليب كةل مةا روا وسةكل عنةه

يكون صحيحا عند  ،حتى لو كان صحيحا عند وخالفه غةري يف تصةحيحه َل

يكن دوله حج عىل نظري  ،وهبذا يعرف وهم احلافظ أيب موسى املدينو يف دوله :إن

خرجه اإلمام أمحد يف مسند فهو صحيح عنةد  ،فةإن أمحةد َل يقةل ذلةك دةط،
ما ّ
وال دال ما يدل ععيه ،بل دال ما يدل عىل خالف ذلك) .
( )3

* * *
( )1منهاج السن النبوي .07 /1
( )2احلديث يف املسند .110 /0
( )3الفروسي ص 61ة .69
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* املبحث السابع :درجة أحاديث املسند:
ذكر العالمة شةعيب األرنةاووط مراتةب األحاديةث يف املسةند ،فقةال:

ألةةف حةةديث ُم ْسةةنَدة ،تنقسةةم
ينةةتظم نحةةو ثالثةةني
(وهةةذا املسةةند الةةذي
َ
ُ

أحاديثُه بطريق االستقراء إىل ست أدسةام ،منهةا مةا هةو صةحيح لذاتةه ،ومنهةا

ما هو صحيح لغري  ،ومنها ما هو حسن لذاته ،ومنها ما هو حسن لغري  ،ومنهةا

يقةةب مةن
ما هو ضعيف ضعفا خفيفا ،ومنها ما هةو شةديدُ ال ةعف ،يكةاد
ُ
املوضوع) .
( )1

ودد اختعف الععامء دديام يف درج أحاديث املسند ،فمنهم من دال :إن فيه

أحاديث ضعيف وموضوع  ،ومنهم من دال :إن كل مةا فيةه صةحيح ،وتوسةط

أناس منهم فقالوا :فيه أحاديث ضعيف  ،ولكنهةا دعيعة مقارنة بعةدد أحاديةث
الكتاب وينفون وجود األحاديث املوضوع فيه.
وإليك التفصيل يف ذلك:
 1ـ فأما من دال بأن كل أحاديثه صحيح  ،فهو احلافظ أبو موسى املدينو

(ت )552كام تقدم كالمه يف املطعب السابق ،وهذا دول غةري مسة َعم بةه ،فمةن

املععوم أن املسند احتو عىل عدد من األحاديةث الصةحيح وال ةعيف  ،ودةد

عمل شي بعا شيوخنا العالم أمحد شاكر إحصاء لعدد األحاديث الصحيح

وال عيف  ،بعغل يف هناي حتقيقه لعمجعد اخلامب عرش ( )7016حديثا صحيحا
( )1مقدم املسند طبع مرسس الرسال .65 /2
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وحسنا ،و( )554حديثا ضعيفا .
( )1

ودةةد تعقةةب الععةةامء دةةول أيب موسةةى ،فقةةال اإلمةةام ابةةن كثةةري( :وأمةةا

دول احلافظ أيب موسى عن مسةند اإلمةام أمحةد إنةه صةحيح ،فقةول ضةعيف،

فةةإن فيةةه أحاديةةث ضةةعيف  ،بةةل وموضةةوع  ،كأحاديةةث ف ةةائل مةةرو

والرب ُ
ث األمحر عند محص ،وغري ذلك كام دةد ن ّبةه ععيةه طائفة مةن
وعسقالنْ َ ،

احلفاظ) .
( )2

 2ـ وذهب احلافظ أبو الفرج ابن اجلةوزي (ت )597إىل أنةه توجةد فيةه

أحاديث موضوع  ،وألجل ذلك فقد حكم عىل بعا أحاديثه بالوضع ،وذكرها
( )1انظر :املسند  017 /25حتقيق الشي أمحد شاكر رمحه اهلل تعاىل ،وينبغو اإلشارة إىل أن العالمة

أمحد شاكر معروف عند املشتغعني باحلديث بأنه دد يتساهل يف التصحيح ،فقد و ّثق رواة وجعل

أحاديثهم صحيح أو حسن مع أ هنم مطعون فيهم عند أكثر املحدثني ،ومن هرالءِ َ :
رشيك بةن
عبداهلل النخعو ،وعبداهلل بن َ ِهليع  ،وعيل بن زيد بن ُجةدعان وغةريهم ،كةام أنةه َل يةراع بعةا

دواعد املحدثني يف الععل ،وينظر الطبع اجلديدة لعمسند(طبع الرسال )  .215 /2ويرخذ عىل

العالم أمحد شاكر رمحه اهلل أ ي ا اعتبار ملن َل يذكر فيه البخاري يف التاري الكبري ،وال ابن أيب
حاتم يف اجلرح والتعديل جرحا وال تعديال أنه ثقة عنةدمها ،وبنةاء عةىل ذلةك صةحح بعةا

األحاديث التو َل ُيسبق إىل تصحيحها ،وهذا تساهل ّبني.

( )2اختصار ععوم احلديث مع رشحه الباعث احلثيث ص  .42وحديث ف ائل مرو يف املسةند مةن
حديث بريدة  457 /5بعفظ( :ستكون بعدي بعوث كثرية ...احلةديث) .وحةديث الةربث االمحةر
عند محص من مسند عمر  ،29 /2بعفظ (وليبعثن اهلل منها يوم القيام سةبعني ألفةا ال حسةاب

الربث) :األرض العين .
وال عذاب ععيهم ...احلديث) ،ومعنى ( َ ْ
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يف كتاب املوضوعات .
( )1

وحقق شي اإلسالم ابن تيمي هذ املسأل حتقيقا ععميةا ،فقةال( :وهلةذا

تنازع أبو العالء اهل َ َمداأل والشي أبو الفرج بن اجلوزي ،هل يف املسةند حةديث
( )1ودال ابن اجلوزي يف صيد اخلاطر ص 424ة وهو يستغرب ما صدر من بعا معارصيه من أن
َ
يكون يف املسند ما ليب بصحيح( :كان دد سألنو بعا أصحاب احلديث :هل يف مسةند أمحةد

ما ليب بصحيح؟ فقعل :نعم .فعظم ذلك عىل مجاع ينسبون إىل املذهب! فحمعل أمرهم عىل أهنم
عوام ،وأمهعل فكر ذلك .و إذا هبم دد كتبوا فتاو  ،فكتب فيها مجاع من أهل خراسان ،ة منهم
أبو العالء اهل َ َمداأل ة يعظمون هذا القول ،ويردونه ،ويقبحةون دةول مةن دالةه! فبقيةل دهشةا

متعجبا ،ودعل يف نفيس :وا عجبا! صةار املنتسةبون إىل الععةم عامة أي ةا! ومةا ذاك إال أهنةم
سمعوا احلديث ،وَل يبحثوا عن صحيحه وسقيمه ،وظنوا أن من دال ما دعته تعرض لعطعن فيام
أخرجه أمحد ،وليب كذلك! فإن اإلمام أمحد رو املشهور واجليد والرديء ،ثم هو دد رد كثريا

مِما رو  ،وَل يقبل به ،وَل جيععه مذهبا له .أليب هو القائل يف حديث الوضوء بالنبيذ :جمهول؟!
ومن نظر يف كتاب الععل الذي صنفه أبو بكر اخلالل ،رأ أحاديث كثرية ،كعها يف املسند ،ودةد

طعن فيها أمحد .ونقعل من خط القايض أيب يعىل حممد بن احلسني الفراء يف مسأل النبيذ ،دةال:
إنام رو أمحد يف مسند ما اشتهر ،وَل يقصد الصحيح وال السقيم ويدل عىل ذلةك أن عبةد اهلل

دال :دعل أليب :ما تق ول يف حديث ربعو بن حراش عن حذيف ؟ دال :الذي يرويه عبد العزيةز

ابن أيب رواد؟ دعل :نعم .دال :األحاديث بخالفه .دعل :فقد ذكرته يف املسند؟ دال :دصدت يف
املسند املشهور ،فعو أردت أن أدصد ما صح عنديَ ،ل أرد هبةذا املسةند إال اليشةء بعةد اليشةء

اليسري؛ ولكنك يا بنو تعرف طريقتو يف احلديث ،لسل أخالف ما ضةعف مةن احلةديث إذا َل
يكن يف الباب يشء يدفعه .دال القايض :ودد أخرب عن نفسه كيف طريقه يف املسند؛ فمن جععةه

أصال لعصح  ،فقد خالفه ،وترك مقصد ).
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موضوع؟ فأنكر احلافظ أبو العالء أن يكون يف املسند حديث موضةوع ،وأثبةل

وبني أن فيه أحاديث دد دةام دليةل عةىل أهنةا باطعة  ،وإن كةان
ذلك أبو الفرجَ ،

املحدِ ث به َل يتعمد الكذب ،بل غعةط فيةه ،وهلةذا رو يف كتابة املوضةوعات

أحاديث كثرية من هذا النوع ،ودد نازع طائف مةن الععةامء يف كثةري مِمةا ذكةر ،

ودالوا :إنه ليب مِما يقوم دليل عىل أنه باطل ،بل ب َينوا ثبوت بعةا ذلةك ،لكةن

الغالب عىل ما ذكر يف املوضوعات أنه باطل باتفاق الععةامء ،وأمةا احلةافظ أبةو

العالء وأمثاله فإنام يريدون باملوضةوع املختعةق املصةنوع الةذي تعمةد صةاحبه

الكذب ،والكذب كان دعيال يف السعف) .
( )1

ودد َبني الذهبو أن يف املسند أحاديث موضوع دعيع  ،فقال( :ففيةه مجعة

من األحاديث ال عيف مِما يسو نقعها ،وال جيب االحتجاج هبا ،وفيه أحاديةث

معدودة شب موضوع  ،ولكنها دطرة يف بحر) .
( )2

وكذا ذكر احلافظ العرادو بةأن يف املسةند أحاديةث موضةوع  ،ولكنهةا
( )3

دعيع  ،ودد تعقب احلافظ ابن حجر هذا القول من شةيخ  ،وأ َلةف ألجةل ذلةك

كتابا سام ( :القول املسدد يف الذب عن مسند االمام أمحد) ذكر فيةه األحاديةث

التو ذكرها شيخ العرادو ،وهو تسع أحاديث ،ثم أضةاف إليهةا مخسة عرشة

( )1داعدة جعيع يف التوسل والوسيع ص .52
( )2سري أعالم النبالء .409 /22
( )3التفييد واإلي اح ص .14
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حديثا أوردها ابن اجلوزي يف كتابه املوضوعات ،ورد ععيه .
( )1

ثم جاء احلافظ السيوطو وألةف كتابةا سةام ( :الةذيل املمهةد) ذكةر فيةه

أحاديث فاتل احلافظ ابن حجر يف (القول املسةدد) وهةو يف موضةوعات ابةن

اجلوزي ،وذب عنها ،وعدُتا أربع عرش حديثا ،فيكةون مةا انتقةد بالوضةع يف

املسند ( )45حديثا .
( )2

ودال ابن حجر( :ومسند أمحد ادعى دوم فيه الصح  ،وكةذا يف شةيوخه،

وصنف احلافظ أبو موسى املدينو يف ذلك تصةنيفا ،واحلةق أن أحاديثةه غالبهةا

جياد ،وال عاف منها إنام يوردها ملتابعات ،وفيه القعيل من ال عاف والغرائةب
واألفراد أخرجها ثم صار ي

ب ععيها شيئا فشيئا وبقو منها بعد بقي ) .
( )3

ودال السخاوي( :واحلق أن فيه أحاديث كثرية ضعيف  ،وبع ها أشةد يف

ال عف من بعا ،حتى أن ابن اجلوزي أدخل كثريا منها يف موضوعاته ،ولكن

دد تعقبه يف بع ها الشارح ة يعنو العرادو ة ويف سائرها شيخنا ة يعنو ابن حجر ة

وحقق كام سمعته منه نفو الوضع عن مجيع أحاديثه ،وأنه أحسن انتقاء وحتريةرا

من الكتب التو َل تعتزم الصح يف مجعها ،دال :وليسل األحاديةث الزائةدة فيةه
عىل ما يف الصةحيحني بةأكثر ضةعفا مةن األحاديةث الزائةدة يف سةنن أيب داود

( )1انظر كتابه :القول املسدد ،ودد خلصه احلافظ يف كتابه النكل عىل ابن الصالح .150 /2
( )2انظر :تدريب الراوي .270 /2
( )3تعجيل املنفع ص.6
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والةمذي وغريمها) .
( )1

ومن هذا العرض السابق يتبني أن يف املسند أحاديث ضعيف  ،وغالب هذ

األحاديث َيتج هبا إذا وجدت املتابعات أو الشواهد ،كام أن فيه أحاديث منكر

ومةوك  ،وبعا األحاديث املوضوع وهو نادرة ،وكان اإلمام يأمر بال

ععيها ،ولكنه غفل عنها وذهل ،أو هو مِما أدخعه عبداهلل بعد ذلك.
ومن األمثع عىل أن اإلمام أمحد أمر بال

عبداهلل ذكرها يف املسند بعد ال

ةب

ب عىل بعا األحاديث ،لكن

ب ة هذ األحاديث :
( )2

 1ـ ذكر عبةداهلل أنةه وجةد يف كتةب أبيةه حةديثني مةن طريةق فائةد بةن

عبدالرمحن عن عبداهلل بن أيب أوىف ريض اهلل عنةه ثةم ذكةر احلةديثني ،ثةم دةال

عبداهللَ( :ل َيدثنا أيب هبذين احلديثني بب ععةيهام مةن كتابةه ،ألنةه َل يةرض
حديث فائد بن عبدالرمحن ،أو كان عند مةوك احلديث) .
( )3

 2ـ دال عبداهلل ( :وجدت هذا احلديث يف كتاب أيب بخط يد  :حدثنا بكر

ابن يزيد ة وأظننو دد سمعته منه يف املذاكرة فعم أكتبه ،وكان بكر ينةزل املدينة ،
أظنه كان يف املحن  ،كان دد بب عىل هذا احلديث يف كتابه ...إل ) .
()4

( )1فتح املغيث  ،221 /2وانظر كالم ابن حجر يف النكل عىل ابن الصالح .115 /2
( )2ود د استعرض اإلمام ابن القيم يف كتاب الفروسي ص 017عددا مةن األحاديةث التةو طعةن
بصحتها وهو موجودة يف املسند ،وذكرها الشي شعيب ورفاده يف مقدمته لعمسند .70 /2

( )3املسند .450 /1
( )4املسند .96 /1
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 3ـ رو عبداهلل عن أبيه حديث ابن عباس :هنى رسول اهلل صىل اهلل ععيه

وسعم أن يمشى يف خف واحد ،ثم دال( :بب ععيه أيب يف كتابه ،فظننةل أنةه

ترك حديثه من أجل أنه رو عن عمرو بن خالد) .
( )1

* * *
* املبحث الثامن :مراتب الرواة يف املسند:
وفيه مطلبان:
املطعب األول :مراتب شيوخه يف املسند.
املطعب الثاأل :مراتب بقي الرواة يف املسند من غري شيوخه.
* * *
املطلب األول :مراتب شيوخه يف املسند:
رو اإلمام أمحد يف املسند ( )05212حديثا بام فيها املكرر واألحاديةث

التو رواها عبد اهلل عن أبيه وجادة  ،رواها عن ( )090شيخا ،كام جاء يف كتايب
( )2

(معجم شيوخ اإلمام أمحد يف املسند)  ،وأكثر األحاديث فيه رواها عن كبار أئم
( )3

احلديث ،وإليك تفصيل القول فيهم:

( )1املسند .402 /2
( )2سنذكر هذا األمر الحقا.
( )3مع الععم أن هناك بعا املسانيد الصغرية سقطل من املسند.

36

264

مسند اإلمام أحمد
املرتبـة األوى :شةيوخه الثقةةات ،وعةدد أحةاديثهم ( )06522حةةديث،

وهم :
( )1

 1ـ أصحاب األلف :رو عةنهم ( )22552حةديثا ،وعةددهم سةبع ،

وهم عىل التوايل :عفان بن مسعم بعغل أحاديثةه ()2950حةديثا ،ووكيةع بةن

اجلةةراح()2595حةةديثا ،وحممةةد بةةن جعفةةر غنةةدر( )2761حةةديثا ،وعبةةد

الرزاق( )2562حديثا ،وَييى بن سعيد القطةان( )2442حةديثا ،ويزيةد بةن

هارون( )2052حديثا ،وعبد الرمحن بن مهدي( )2245حديثا.

 2ـ أصةةحاب املةةائني :رو عةةنهم ( )22472حةةديثا ،وعةةددهم ()05

شيخا ،أكثرهم رواي  :سفيان بن عيين  ،رو عنه ( )759حديثا ،ثم احلسن بةن
موسى األشيب ( )712حديثا ،ثم روح بن عبادة ( )691حديثا ...إىل آخرهم،

وأدعهم رواي َ :ييى بن إسحاق رو عنةه ( )022حةديث ،ثةم ابةن أيب عةدي

( )022أحاديث ،ثم أبو كامل ( )027حديثا.

 3ـ أصحاب املائ  ،رو عنهم ( )2766حديثا ،وعددهم ( )20شةيخا،

أكثرهم رواي عبد اهلل بن يزيد املقرئ ،رو عنه ( ...)295إىل آخرهم ،وأدعهم

رواي  :يعىل بن عبيد ،رو عنه ( )220حديثا.

 4ـ أصةةحاب العرشةةات ،وعةةددهم ( )95شةةيخا ،وعةةدد أحةةاديثهم

( )1أصحاب القوائم الثالث األوىل ذكرُتم بالتفصيل يف كتايب (معجم شيوخ اإلمام أمحد يف املسةند
ص 75ة  ،77ولذلك َل أذكرهم هنا لالختصار.
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( )4157حديثا ،أكثرهم رواي عبد األعىل بن عبد األعىل ،وعدد مروياته (،)90

وأدعهم رواي  :أنب بن عياض ،وحفص بن غياث ،ومحيد بن عبد الرمحن ،وأبو

بكر بن عياش ،وعدد مرويات كل واحد منهم ( )22رواي  ،وهم:

38

تسلسل

اسم الشيخ

عدد مروايته

.1

عبد األعىل بن عبد األعىل

90

.2

عبد الوهاب بن عطاء

59

.3

إسحاق بن يوسف

55

.4

عبد الوهاب بن عبد املجيد

55

.5

حممد بن ف يل بن غزوان

54

.6

محاد بن خالد

52

.7

عتاب بن زياد

75

.8

محاد بن أسام

77

.9

سعيامن بن داود

77

.11

عبد اهلل بن حممد بن أيب شيب

74

.11

وهب بن جرير

64

.12

َييى بن أيب بكري

64

.13

عيل بن املدينو

60
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تسلسل

اسم الشيخ

عدد مروايته

.14

أمحد بن عبد املعك

62

.15

حممد بن برش بن الفرافص

62

.16

حجني بن املثنى

62

.17

إبراهيم بن خالد

59

.18

عيل بن بحر

59

.19

إبراهيم بن العباس

55

.21

عمرو بن اهليثم

57

.21

عبد اهلل بن الوليد

56

.22

عبدة بن محيد

56

.23

الوليد بن مسعم

51

.24

َييى بن زكريا بن أيب زائدة

51

.25

َييى بن غيالن

51

.26

احلسن بن عيل اجلعفو

54

.27

ال حاك بن عد أبو عاصم

54

.28

عبد اهلل بن بكر السهمو

50

.29

عبد الواحد بن واصل

17
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41

تسلسل

اسم الشيخ

عدد مروايته

.31

إسامعيل بن عمر

15

.31

حممد بن الف ل عارم

15

.32

جرير بن عبد احلميد

14

.33

زكريا بن عدي

14

.34

حممد بن يزيد الواسطو

14

.35

أسباط بن حممد

12

.36

عبد اهلل بن احلارث

12

.37

عيل بن حفص املدائنو

45

.38

معتمر بن سعيامن

45

.39

سعيامن بن حرب

47

.41

عبدة بن سعيامن الكاليب

47

.41

حممد بن عبد اهلل بن املثنى

46

.42

يزيد بن عبد ربه

45

.43

عبد اهلل بن إدريب األودي

41

.44

عيل بن عياش

44

.45

حممد بن سعم احلراأل

44
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تسلسل

اسم الشيخ

عدد مروايته

.46

هشام بن عبد املعك الطياليس

44

.47

حيوة بن رشيح

42

.48

صفوان بن عيسى

42

.49

كثري بن هشام

42

.51

معاوي بن هشام

09

.51

هوذة بن خعيف

09

.52

َييى بن محاد

05

.53

مكو بن إبراهيم

07

.54

هشام بن سعيد الطالقاأل

07

.55

هيثم بن خارج

07

.56

عبد الكبري بن عبد املجيد

06

.57

عثامن بن حممد بن أيب شيب

06

.58

مروان بن معاوي الفزاري

05

.59

عصام بن خالد

01

.61

معاذ بن معاذ العنربي

01

.61

أمحد بن احلجاج

04

269

41

مسند اإلمام أحمد

42

تسلسل

اسم الشيخ

عدد مروايته

.62

عبد الرمحن بن غزوان

04

.63

إسحاق بن سعيامن

00

.64

احلكم بن موسى

00

.65

سعيد بن منصور

00

.66

عمر بن سعد

02

.67

ربعو بن إبراهيم بن مقسم

02

.68

سعد بن إبراهيم الزهري

29

.69

حممد بن سابق

29

.71

معمر بن سعيامن

25

.71

َييى بن سعيد األموي

25

.72

يعمر بن برش

25

.73

محاد بن مسعدة

27

.74

برش بن املف ل

26

.75

برش بن شعيب بن أيب محزة

25

.76

احلسن بن سوار

25

.77

نوح بن ميمون

25
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تسلسل

اسم الشيخ

عدد مروايته

.78

زياد بن عبد اهلل البكائو

21

.79

سويد بن عمرو

21

.81

حممد بن إدريب الشافعو

21

.81

إسامعيل بن حممد

24

.82

بكر بن عيسى

24

.83

شجاع بن الوليد

24

.84

عباد بن عباد

24

.85

عبد العزيز بن عبد الصمد

24

.86

حممد بن جعفر الرازي

24

.87

حممد بن الصباح

24

.88

مروان بن شجاع

24

.89

معاذ بن هشام

24

.91

عبد اجلبار بن حممد

20

.91

دران بن ام

20

.92

أنب بن عياض

22

.93

حفص بن غياث

22
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تسلسل

اسم الشيخ

عدد مروايته

.94

محيد بن عبد الرمحن

22

.95

أبو بكر بن عياش

22

 5ـ أصحاب العرشة ومن دوهنم ،وعددهم ( )99شيخا ،وعدد أحاديثهم

( )456حديثا ،أكثرهم رواي إسحاق بن إبراهيم ،وعبد القدوس بن بكر ،وعيل

ابن ثابل ،وعمر بن عبيد ،وحممد بن إسامعيل بن أيب فديك ،وحممد بن ربيعة ،

وعدد مروياُتم ( )22أحاديث ،وأدعهم رواي إبراهيم بن حبيب وغري  ،كةام يف

اجلدول التايل:

44

تسلسل

اسم الشيخ

عدد األحاديث

.1

إسحاق بن إبراهيم

22

.2

عبد القدوس بن بكر

22

.3

عيل بن ثابل

22

.4

عمر بن عبيد الطنافيس

22

.5

حممد بن إسامعيل بن أيب فديك

22

.6

حممد بن ربيع

22

.7

زيد بن َييى

9

.8

سكن بن نافع

9
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تسلسل

اسم الشيخ

عدد األحاديث

.9

عبيد بن أيب درة

9

.11

جعفر بن عون

5

.11

سهل بن يوسف

5

.12

عبيد اهلل بن حممد العييش

5

.13

عيل بن احلسن بن شقيق

5

.14

غسان بن الربيع

5

.15

َييى بن عبد املعك

5

.16

إسحاق بن إسامعيل

7

.17

شعيب بن حرب

7

.18

حسن بن الربيع

6

.19

داود بن عمرو املسيبو

6

.21

مهنأ بن عبد احلميد

6

.21

أبو القاسم بن أيب الزناد

6

.22

أمي بن خالد

5

.23

أيوب بن النجار

5

.24

حرمو بن عامرة

5
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46

تسلسل

اسم الشيخ

عدد األحاديث

.25

سعيد بن عامر ال بعو

5

.26

شباب بن سوار

5

.27

القاسم بن مالك

5

.28

موسى بن طارق

5

.29

إسامعيل بن أبان

1

.31

داود بن مهران

1

.31

الربيع بن نافع أبو توب

1

.32

زياد بن الربيع اليحمدي

1

.33

عاصم بن عيل بن عاصم

1

.34

عبد الرمحن بن حممد املحاريب

1

.35

عيل بن هاشم بن الربيد

1

.36

حممد بن احلسن بن عمران

1

.37

حممد بن محيد

1

.38

حممد بن عبد اهلل بن كناس

1

.39

حممد بن مقاتل

1

.41

مهدي بن جعفر

1
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تسلسل

اسم الشيخ

عدد األحاديث

.41

َييى بن واضح

1

.42

سعيد بن سعيامن سعدويه

 4وجادة

.43

عباد بن العوام

4

.44

عبد اهلل بن إبراهيم

4

.45

فياض بن حممد

4

.46

دريش بن إبراهيم

4

.47

حممد بن احلسن بن أتش

4

.48

حممد بن النوشجان

4

.49

مرحوم بن عبد العزيز

4

.51

املطعب بن زياد

4

.51

يزيد بن أيب حكيم

4

.52

إبراهيم بن سعد

0

.53

أزهر بن سعد

0

.54

إسحاق بن منصور

0

.55

زكريا بن أيب زكريا

0

.56

طعق بن غنام

0
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48

تسلسل

اسم الشيخ

عدد األحاديث

.57

عبد السالم بن حرب

0

.58

عبد الصمد بن حسان

0

.59

عثام بن عيل

0

.61

عثامن بن عثامن

0

.61

عمر بن أيوب

0

.62

عمر بن حفص

0

.63

عمرو بن حممد العنقزي

0

.64

غسان بن املف ل

0

.65

غسان بن م

0

.66

حممد بن صبيح

0

.67

مسكني بن بكري

0

.68

موسى بن هالل

0

.69

يوسف بن يعقوب

0

.71

إبراهيم بن حبيب

2

.71

أمحد بن جناب

2

.72

أمحد بن جناح

2
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تسلسل

اسم الشيخ

عدد األحاديث

.73

إسامعيل بن إبراهيم

2

.74

إسامعيل بن عبد الكريم

2

.75

برش بن الرسي

2

.76

بكر بن يزيد احلميص

2

.77

ثابل بن الوليد

2

.78

احلارث بن النعامن

 2وجادة

.79

احلارث بن مرة

2

.81

احلسن بن عيسى بن مارسجب

2

.81

حفص بن عمر بن سخربة

2

.82

سعيد بن َييى األموي

 2وجادة

.83

عائذ بن حبيب

2

.84

عبد املعك بن عبد الرمحن

2

.85

عبد الوهاب بن مهام الصنعاأل

2

.86

عقب بن خالد

2

.87

عمر بن عاصم

2

.88

عمر بن عيل بن مقدم

2
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تسلسل

اسم الشيخ

عدد األحاديث

.89

مبرش بن إسامعيل

2

.91

حممد بن سواء

2

.91

حممد بن كثري العبدي

2

.92

حممد بن يوسف الفريايب

2

.93

منصور بن وردان

2

.94

نوح بن يزيد

2

.95

اهليثم بن مجيل

2

.96

َييى بن أيوب

2

.97

َييى بن حبيب

2

.98

َييى بن معني

 2وجادة

.99

يعقوب بن عيسى

2

املرتبة الثانية :روايته عن شيوخ من أهل العدال واحلفظ ،لكن يقع الوهم

كثريا يف أحاديثهم لغفعتهم وعدم إتقاهنم ،وأكثةر روايةاُتم توبعةل مةن طةرق

أخر  ،وعددهم ( )00شيخا وعدد أحاديثهم ( )411حديثا ،وهم:

51

تسلسل

صدوق خيطئ

عدد األحاديث

1

إبراهيم بن إسحاق

50
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تسلسل

صدوق خيطئ

عدد األحاديث

2

إبراهيم بن مهدي

22

3

أحوص بن جواب

22

4

أزهر بن القاسم

02

5

احلسني بن احلسن

6

6

سعيد بن خثيم

0

7

سعيامن بن حيان

29

8

سيار بن حاتم

7

9

عبد احلميد بن عبد الرمحن احلامأل

2

11

عيل بن عاصم الواسطو

92

11

عامر بن حممد

20

12

عمرو بن جممع

5

13

حماب بن املورع

0

14

حممد بن عبد الرمحن الطفاوي

26

15

حممد بن مصعب القرفسائو

55

16

حممد بن ميمون

4

17

عد بن يزيد

0
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تسلسل

صدوق خيطئ

عدد األحاديث

18

مصعب بن سالم

22

19

مصعب بن املقدام

1

21

الن

بن إسامعيل

1

21

الوليد بن القاسم

1

22

َييى بن يامن

4

املرتبة الثالثة :رو عن بعا املجاهيةل ،وعةددهم ( )5شةيوخ ،وعةدد

أحاديثهم ( )06حديثا ،وهم:

52

تسلسل

اسم الشيخ

عدد مروياته

1

إسامعيل بن زيد الكويف

2

2

هبعول بن حكيم

0

3

حفص بن عمر

2

4

عبد املتعال بن عبد الوهاب

1

5

عبيد اهلل بن زياد اهلمداأل

2

6

فزارة بن عمر

7

7

هذيل بن ميمون

2

8

أبو عبيدة بن عبيد اهلل بن عبد الرمحن األشجعو

6
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املرتبة الرابعة :رو عةن بعةا ال ةعفاء واملةوكةني ،وعةددهم ()29

شيخا ،وعدد أحاديثهم ( )55حديثا ،وأكثرها مِما توبعوا ععيه ،وهم:
تسلسل

اسم الشيخ

عدد مروياته

1

تعيد بن سعيامن

2

2

حجاج بن نصري

2

3

احلسن بن َييى املروزي

9

4

ير

2

احلكم بن مروان ال

5

سعيد بن حممد الوراق

0

6

سفيان بن وكيع

2

7

عامر بن صالح ،وهو مةوك احلديث

8

عبد اهلل بن معاوي

2

9

عبد اهلل بن ميمون

4

11

عبد اهلل بن وادد ،وهو مةوك احلديث

( )1

( )2

02

0

( )1هذا الراوي مِمن وثقه أمحد ،وديل البن معني :إن أمحد حدث عن عامر ،فقال :ماله ُجةن ،ودةال
الداردطنو :أساء ابن معني القول فيه ،وَل يتبني أمر عند أمحد وهو مدأل يةك عندي.

( )2دال ابن حجر يف التقريب :مةوك ،وكان أمحد يثنةو ععيةه ،ودةال :لععةه كةرب واخةتعط ،وكةان
يدلب.
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عدد مروياته

تسلسل

اسم الشيخ

11

عمر بن هارون ،وهو مةوك احلديث

12

كثري بن مروان

2

13

حمبوب بن احلسن

5

14

حممد بن عثامن اجلمحو

2

15

حممد بن القاسم ،وهو مةوك احلديث

16

حممد بن كثري

1

17

حممد بن ميرس

6

18

نَص بن باب ،وهو مةوك احلديث

02

19

َييى بن يزيد

4

( )1

( )2

0

2

املطلب الثاين :مراتب بقية الرواة يف املسند من غري شيوخه:
ذكرت يف كتاب خصصته يف رواة املسند من غري شيوخه أن هرالء الرواة

عىل أربع مراتب:

املرتبة األوى :وهم احلفاظ املتقنون الذين يندر فيهم اخلطأ أو يقل ،وأكثر
( )1دال أمحد :ال أروي عنه شيئا ،ودد أكثرت عنه .ودةال ابةن حجةر يف التقريةب :مةةوك ،وكةان
حافظا.

( )2دال الةمذي :تكعم فيه أمحد وضعفه ،ودال ابن حجر يف التقريب :كذبو .
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رواة املسند من هذ املرتب  ،ودد تصل أحاديث بع هم إىل املئني ،ومن هةرالء:

إرسائيل ،واألعمش ،واحلامدان ،والزهري ،وجرير بن حازم ،وزهري بن معاوي ،

جلريري ،وشعب  ،وشةيبان بةن
وسفيان الثوري ،وسعيد بن أيب عروب  ،وسعيد ا ُ

فروخ ،وعبد اهلل بن املبارك ،وعبد املعك بن عبد العزيز بن جريج ،وعبد الوارث

ابن سعيد ،وعبيد اهلل بن عمر العمري ،وعمرو بن احلةارث املَصةي ،ودتةادة،

ومالك بن أنب ،وحممد بن عجالن ،ومسعر ،ومعمر ،ومنصور ،وموسى بن عقب ،

ونافع موىل ابن عمر ،ويزيد بن أيب حبيب ،ويزيد بن زريع ،وابن أيب ذئب ،وأبو

اسحاق السبيعو ،وأبو إسحاق الشيباأل ،وأبو إسحاق الفزاري ،وأبو عبةد الةرمحن
حلبُيل ،باإلضاف إىل فقهاء املدين السبع  ،وأعيان التابعني ،وغريهم كثري.
ا ُ

املرتبة الثانية :رواة من أهل الصدق واحلفظ ولكن يقع الوهم يف حديثهم،

وأحيانا يقع كثريا ،إال أنه ليب هو الغالب ععيهم ،وحديث هرالء ينةزل منزلة

احلديث احلسن ،أو منزل ال عيف الذي يصعح لالحتجاج بةه إذا توبةع ،ومةن

هرالء :رشيك بن عبد اهلل النخعو ،وعبداهلل بن هليع  ،وعبةد اهلل بةن حممةد بةن
عقيل ،وعبد الرمحن بن زياد بن أنعم االفريقو ،وعبةد الةرمحن بةن أيب الزنةاد،

وفعيح بن سعيامن ،وليث بن أيب سعيم ،وحممد بن إسحاق ،وحممد بن عمرو بةن

ععقم  ،وأبو الزبري حممد بن مسعم املكو ،وأبو هالل حممد بن سةعيم الراسةبو،
ومطر الوراق وغريهم مِمن هم من بابتهم.

املرتبة الثالثة :من غعب عىل حديث املناكري لغفعته وسوء حفظةه و الفتةه
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لعثقات ،وحديثهم ضعيف ال يصعح لالحتجاج ،ومنهم :إدريب بن منبه ،وثوير

بن أيب فاخت  ،وجابر بن يزيد اجلعفو ،واحلارث بن عبداهلل األعور ،وزمع بةن

صالح ،وزيد العمو ،ورشدين بن سعد ،ورشدين بن كريب ،وعبدالرمحن بةن

زيد بن أسعم ،وعطي العويف ،وعيل بن زيةد بةن ُجةدعان ،وفردةد بةن يعقةوب

السبخو ،وجمالد بن سعيد ،وحممد بن ثابل العبةدي ،وأبةو بكةر بةن أيب مةريم
وغريهم.

املرتبة الرابعة :من حكم ععيه النقاد بالةك ،وحةديثهم أشةد ضةعفا مةن

أصحاب املرتب السةابق  ،وهةرالء مجعةتهم يف بحةث ،ونرشة بعنةوان( :الةرواة
املةوكون يف مسند أمحد بن حنبل) وعةددهم ( )44راويةا ،وهةم عةىل ثالثة
( )1

أدسام:

القسم األول :املةوكون بسبب تعمدهم الكةذب ،وعةددهم ( )9تسةع

رواة ،ودد رو لكل واحد منهم حديثا واحدا ،وهم :حسني بن دةيب حةنش،

ورشيد اهلجري ،والرسي بن إسامعيل ،وعبد الغفةار بةن القاسةم ،وعطةاء بةن
ُ

عجالن ،وعامرة بةن جةوين العبةدي ،وعمةرو بةن جةابر ،وحممةد بةن سةعيد
املصعوب ،وهالل بن زيد.

القسم الثةاأل :املةوكةون لعةدم معةرفتهم بصةناع احلةديث واشةتغاهلم
( )1نرش يف جمع األمحدي بديب يف العدد الثامن عرش سن  2105ة  .0221وذكرت يف هةذا البحةث
أحاديث كل واحد منهم ،ثم خرجتها ،وتبني أن أكثرها هلا متابعات من طرق أخر .
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بالعبادة ،فودع الكذب يف حديثهم ومها ال تعمدا ،وألجةل هةذا رمةاهم بعةا

النقاد بالكذب ،وهم ( )1أربع رواة ،ورو لكل واحد مةنهم حةديثا واحةدا،

وهم :أبان بن أيب عياش ،وخالد بن عبيد العتكو ،وعبد الواحد بن زيد القاص،
وحممد بن عبيد اهلل العرزمو.

القسم الثالث :املةوكون بسبب عدم احلفظ بمةرة ،ولةذلك ودةع اخلطةأ

الكثري يف حديثهم ،وهم ( )02عرشون راويا ،ذكرُتم يف البحث ،منهم :إسحاق

ابن أيب فروة ،وأوس بن عبد اهلل بن بريدة ،وعبةد اهلل بةن سةعيد بةن أيب سةعيد

املقربي وغريهم.

* * *
* املبحث التاسع :منهج اإلمام أمحد يف روايته لألحاديث:
من خالل تتبعنا ألحاديث املسند وجدنا لإلمةام أمحةد منهجةا يف روايتةه

لألحاديث ،سواء كان ذلك يف اإلسناد أو يف املتن ،وإليك بيان ذلك عةىل أربعة
مطالب:

املطعب األول :بيان فروق املتن واإلسناد عند تعدد طرق احلديث
املطعب الثاأل :اختصار املرويات.
املطعب الثالث :التععيق عىل بعا رواة احلديث.
املطعب الرابع :اضافته لبعا القرائن التو تركد السامع.
* * *
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املطلب األول :بيان فروق املتن واإلسناد عند تعدد طرق احلديث:
كان اإلمام أمحد يبني ألفاظ األحاديث وطردها عىل النحو التايل:
 1ـ إذا كان لعحديث أكثر من إسناد وأراد اجلمع بينها فإنه يراعةو ألفةاظ

شيوخه كام رواها عنهم ،ولو كانل يسرية ال ترثر يف املعنى ،ودةد نبةه إىل ذلةك
اي ا احلافظ ابن حجر ،فقال( :كان أمحد َ ِهلجا ببيان اختالف ألفاظ مشةاخيه) ،
( )1

ربنَا ِه َشا ُم ْب ُن َأ ِيب ِه َشام،
ومن أمثعته :دالَ ( :حدَ َثنَا َي ِزيدُ َ ،و َعبَا ُد ْب ُن َعبَادَ ،داالََ :أ ْخ َ َ
ِ
ِ
ِ
احل َس ْ ِ
احل َس ْ ِ
ةني ْب ِ
ةن
نيَ ،ع ْن َأبِي َهةا ْ ُ
ة َد َال َعبَاد :ا ْب ُن ِز َياد ةَ :ع ْن ُأ ِمهَ ،ع ْن َفاط َم َ ا ْبنَ ْ ُ
ِ
ِ
ِ
َع ِ ٍيلَ ،ع ِن النَبِ ِو َص َىل اهللُ َع َعيْ ِه َو َس َع َم َد َ
ةاب
ةالَ :مةا مة ْن ُم ْسةعمَ ،وال ُم ْسةع َم ُي َص ُ

بِم ِصيب َ ،في ْذكُرها وإِ ْن َط َال َعهدُ ها ة َد َال َعبادَ :دةدُ م َعهةدُ ها ة َفيح ِ
ث لِ َ
ةد ُ
ةذلِ َك
َ ْ َ
ْ َ
ُ ْ
َ
ُ َ َ ُ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يب ِ َهبا) .
ة َجاعا ،إِالَ َجدَ َد اهللُ َل ُه عنْدَ َذل َكَ ،ف َأ ْع َطا ُ مثْ َل َأ ْج ِر َها َي ْو َم ُأص َ
ْ
اس ْ
( )2

فقول اإلمام أمحد( :دال عباد :ابن زياد) اي أن عباد بن عباد حةني سةمى

شيخه يف الرواي ذكر اسم أبيه ال كنيته ،فقال( :هشام بن زيةاد) ،وأن يزيةد بةن

هارون ذكر الكني فقط ،فقال( :هشام بن أيب هشام) ،ودال يزيد يف حديثهَ ( :وإِ ْن

َط َال َع ْهدُ َها) ،ودال عبادَ ( :ددُ َم َع ْهدُ َها) وطال بمعنى ددم ،ولكن اإلمةام أمحةد

َيرص عىل ييز األلفاظ يف السند واملتن ،وهذا يدل عىل مد ددتةه وأمانتةه يف

التزام ألفاظ شيوخه دون تغيري ،حتى لو كان ذلك يسريا ال يرثر يف املعنى.
( )1انظر :تعجيل املنفع ص.92
( )2املسند  ،022 /2وطبع دار الرسال .057 /4
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 2ـ دد يستعمل أحيانا عند االنتقال من إسناد إىل آخةر حةرف (ح) وهةو

حرف حتويل اإلسناد عند املحدثني ،ثم يسوق احلديث مع مراعة الفةروق بةني
ِ
األحاديث ،ومن أمثعته :دالَ ( :حدَ َثنَا إِ ْس َح ُ
مح ِن ْبة ُن
الر ْ َ
يسىَ ،حدَ َثنَا َع ْبدُ َ
اق ْب ُن ع َ
َأ ِيب ِ ِ
َادَ ،عن َأبِ ِيهَ ،عةن َع ِ
الزن ِ
ةام ِر
رس ْيج َو ُح َس ْنيَ ،داالَ :حدَ َثنَا ا ْب ُن َأ ِيب ِ
ْ
ْ
الزنَاد (ح) َو ُ َ
ني :ا ْب ُن َأ ِيب َو َدةةاص ة َد َالَ :س ِم ْعة ُل ُعثْ َام َن ْب َن َع َفا َن َي ُق ُ
ول:
ا ْب ِن َس ْعةد ة َد َال ُح َس ْ ُ
ةىل اهللُ َع َعي ِ
ث َع ْن رس ِ
َما َي ْمن َ ُعنِو َأ ْن ُأ َحدِ َ
ول اهللِ َص َ
ةه َو َسة َع َم َأ ْن الَ َأكُةو َن َأ ْو َعةى
ْ
َ ُ
َأ ْص َحابِ ِه َعنْ ُهَ ،و َل ِكنِو َأ ْش َهدُ َل َس ِم ْعتُ ُه َي ُق ُ
ةو ْأ َم ْق َعةدَ ُ
ولَ :م ْن َد َال َع َ َيل َما ََل ْ َأ ُد ْل َف ْعيَتَبَ َ
ِم َن الن َِارَ .و َد َال ُح َس ْنيَ :أ ْو َعى َص َحا َبتِ ِه َعنْ ُه) .
( )1

فة يف هذا احلديث أن اإلمام أمحد سمعه من ثالث مةن شةيوخه ،هةم:

إسحاق بن عيسىُ ،ورسيج بن النعامن ،وحسني بن حممد ،وإنام فصل األخريين

الزناد( :عبدالرمحن) ،بينام الخران َل يذكرا ،
عن إسحاق ألنه ذكر اسم ابن أيب ِ

ني :ا ْب ُن َأ ِيب َو َداص) ومعنةا :
فبني رواي كل منهم ،ويف اإلسناد أي اَ ( :د َال ُح َس ْ ُ
َ
أن حسني بن حممد دال يف حديثه ( َعن َع ِ
ةن َسة ْع ِد ْب ِ
ةام ِر ْب ِ
ةن َأ ِيب َو َدةاص) ،وأمةا
ْ
إسحاق ورسيح فقاالَ ( :ع ْن َع ِام ِر ْب ِن َس ْعد) فقط ،وكذلك فةإن حسةينا دةال يف
ِِ
ورسيجَ ( :أ ْو َعى َأ ْص َحابِ ِه َعنْ ُه) وهذا
حديثهَ ( :أ ْو َعى َص َحا َبته َعنْ ُه) ودال إسحاق ُ
من ضبط اإلمام أمحد وحتريه ،إذ ينسب لكل واحد من شيوخه ما دال بةاحلرف،
وإن كان املراد واحدا.

( )1املسند  ،65 /2وطبع دار الرسال .520 /2
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املطلب الثاين :اختصار املرويات:
من األمور املالحظ يف منهج اإلمام أمحد اختصار املرويات ،وذلةك عةىل

النحو التايل:

 1ـ إذا وجد اإلمام روايتني متوافقتني يف العفظ أو يف املعنى جاء بةاألوىل،

ثم أورد سند الثاني بع ه أو كعه ،ثم يقول يف هنايته( :فذكر بمثعه) أو (فةذكر

بنحو  ،أو بمعنا ) فهاتان العبارتان أغنتا عن إعادة احلديث ،ولكو يكون كالم

دديقا ،دال( :بمثعه) منبها عىل أنه ال يوجد فرق لفظو بني الةروايتني ،أمةا دولةه
(بنحو ) فهو ليبني أن هناك فردا لفظيا بينهام ال يرثر يف املعنى.

ةشَ ،عةن إِب ِ
ومن أمثعته دولهَ ( :حدَ َثنَا َأ ُبةو ُم َع ِ
او َية َ َ ،حةدَ َثنَا األَ ْع َم ُ
يم
ةراه َ
ْ ْ َ
ار ِ
ِ
احل ِ
ث ْب ِن ُس َو ْيدَ ،ع ْن َعبْ ِد اهللَِ ،د َالَ :د َخ ْع ُل َع َىل النَبِ ِو َص َىل اهللُ َع َعيْ ِه
التَيْم ِوَ ،ع ْن ْ َ
َك َلتُو َع ُك و ْعكةا َش ِ
َو َس َع َم َو ُه َو ُيو َع ُك َف َم ِس ْستُ ُهَ ،ف ُق ْع ُلَ :يا َر ُس َ
ول اهللِ ،إِن َ
ةديدا؟
َ

َد َالَ :أ َج ْل ،إِ ِأل ُأو َع ُك ك ََام ُيو َع ُك َر ُجال َِن ِمنْك ُْمُ ،د ْع ُل :إِ َن َل َك َأ ْج َر ْي ِن؟ َد َالَ :ن َع ْم،
ِ
ِ
وا َل ِذي َن ْف ِيس بِي ِد ِ  ،ما َع َىل األَر ِ ِ ِ
ةوا ُ  ،إِالَ
ض ُم ْسعم ُيصي ُب ُه َأذ  ،م ْن َم َرض َف َةام س َ
َ
َ
ْ
َ
الش َج ُر َو َر َد َها) ثم دةالَ ( :حةدَ َثنَا ُ َي ْع َ
َح َط اهللُ َعنْ ُه بِ ِه َخ َطا َيا ُ ك ََام َ ُحت ُط َ
ةىلَ ،حةدَ َثنَا
األَ ْع َم ُشِ ،مثْ َع ُه) .
( )1

أي أن رواي يعىل بن عبيد مثل رواي أيب معاوي ال

ألفاظهام ،ولذلك أتى بعفظه (مثعه).
( )1املسند طبع دار الرسال .226 /6
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 2ـ ودد يأيت بعفظ (معنا ) عند مجعه بةني روايتةني ،ومةن أمثعتةه :دولةه:
ِ
مح ِن ْب ِ
مح ِنَ ،ع ْن ُس ْف َيا َنَ ،ع ْن األَ ْع َم ِ
ةن
الر ْ َ
الر ْ َ
شَ ،ع ْن ُع َام َر َةَ ،ع ْن َع ْبد َ
( َحدَ َثنَا َع ْبدُ َ
ول اهللِ َص َىل اهللُ َع َع ْي ِه َو َس َع َم َص َىل َصالَة إِالَ
َي ِزيدَ َ ،ع ْن َع ْب ِد اهللَِ ،د َالَ :ما َر َأ ْي ُل َر ُس َ
ب وا ْل ِع َش ِ
ِ ِ
الصة ْب َح َي ْو َم ِئةذ لِغ ْ ِ
ني املَْغ ِ
ةاء بِ َج ْمةعَ ،و َص َ
َةري
مج َع َب ْ َ
اُتا ،إِالَ َأ َن ُه َ َ
ْةر ِ َ
ةىل ُ
ملي َق َ
ِ ِ
اُتا) ،ثم دالَ ( :حدَ َثنَا َأ ُبو ُم َع ِ
او َي َ َ ،حدَ َثنَا األَ ْع َم ُشَ ،ع ْن ُع َام َر َةَ ،م ْعنَا ُ ) .
مي َق َ
( )1

يريد اإلمام أمحد أن رواي أيب معاوي تشبه رواي عبةدالرمحن بةن مهةدي

بمعناها.

 3ـ كام أنه من أجل هذا الغرض دد يسةتعمل لفةظ (املَْ ْعنَةى) ،ويريةد أن

العفظ الذي أورد هو لعشي األول ،وأما رواي الشي الثاأل فهو توافقه باملعنى
َي َيىَ ،ع ِ
ةن األَ ْع َم ِ
ةشَ ،حةدَ َثنِو ُع َةام َر ُةَ ،حةدَ َثنِو
فقط ،ومن أمثعته :دالَ ( :حدَ َثنَا َ ْ
األَ ْس َو ُد ْب ُن َي ِزيدَ َ ،د َالَ :د َال َعبْدُ اهللَِ .و َأ ُبو ُم َع ِ
او َي َ َ ،حدَ َثنَا األَ ْع َم ُشَ ،عة ْن ُع َةام َر َة.

َوا ْب ُن َج ْع َفرَ ،حدَ َثنَا ُش ْعبَ ُ َ ،ع ْن ُس َعيْ َام َنَ ،د َالَ :س ِم ْع ُل ُع َام َر َةَ ،ع ِن األَ ْس َو ِدَ ،ع ْن َعبْ ِد اهللِ،
عشي َط ِ
ِ
ان ِم ْن َن ْف ِس ِه ُج ْزءا ،الَ َي َر إِالَ َأ َن َحتْام َع َعيْ ِه
جي َع ْل َأ َحدُ ك ُْم ل َ ْ
(املَْ ْعنَى)َ ،د َال :الَ َ ْ
ِ
ِ
َأ ْن َين َ ِ
ف َع ْن َي ِمينِ ِهَ ،ف َع َقدْ َر َأ ْي ُل َر ُس َ
َْصةافِ ِه
َْص َ
ول اهللِ َص َىل اهللُ َع َعيْه َو َس َع َم َأ ْكثَ ُر ان َ
َع ْن َي َس ِ
ار ِ ) .
( )2

يريد أن لفظ احلديث الذي ساد هو لشيخيه َييى بن سعيد ة وهو القطان

( )1املسند طبع دار الرسال .402 /46
( )2املسند  109 /2وطبع دار الرسال .260 /7
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ة وأليب معاوي ة وهو حممد بن خازم ال

فهو توافقهام يف املعنى.

ير ة وأما رواي حممد بن جعفر غنةدر

وهذا الذي ذهب إليه اإلمام أمحد ذهب إليه أي ا كثري من املُحدِ ثني كسةفيان

الثوري ،وابن معني ،وهو مذهب اإلمام مسعم وأيب داود والةمةذي وغةريهم،
ط واإل ْت َق ِ
ةديثِو ِمةن ال َ ةب ِ
ِ
ِ
ةان أ ْن
ْ
ودال اإلمام أبوعبد اهلل احلاكم( :إ َن مِمَا َي ْعز ُم احلَ ْ َ َ
ول :نَحو  ،فال َ ِ
ني أ ْن ي ُق َ ِ
َي ُل ل ُه أ ْن َي ُق َ
ولِ :مثْ َع ُه إالَ َب ْعةدَ أ ْن
ُي َف ِر َق َب ْ َ َ
ول :مثْ َع ُه ،أو َي ُق َ ْ َ ُ
ول :نَحو إذا كا َن َع َىل ِمثْ ِل مع ِ
يع َعم أهنام َع َىل َل ْفظ واحدِ َ ،
انيه) .
ََ
وَي ُل ل ُه أ ْن َي ُق َ ْ َ ُ
َ ْ َ َُ
( )1

املطلب الثالث :التعليق عىل بعض رواة احلديث:
من الق ايا التو سعكها اإلمام أمحد يف املسند التععيق عةىل بعةا الةرواة

والتعريف هبم بام يزيل اإلشكال عنه ،وهةذا التعريةف يةأيت بةه تةارة بعةد رسد

احلديث ،وتارة يف أثناء اإلسناد ،ولكنه يذكر مفصوال مِميزا ،لئال يظةن أنةه مةن

زيادة الراوي نفسه ،ولذلك يستعمل كعم (يعنو) أو كعم ( :وهو) ،وكنل دةد
مجعل تععيقات اإلمام أمحد يف املسند ،ونرشُتا يف بحث .
( )2

ِ
ةر َ
وخ،
ومن األمثع يف ذلك دولهَ ( :حدَ َثنَا َع ْبدُ َ
ةر ْبة ُن َف ُ
الص َمدَ ،حدَ َثنَا ُع َم ُ

( )1سرالت السجزي لعحاكم ص  .412ومن املحدثني من منع ذلك كشعب بن احلجاج ،نقعه عنه
الرامهرمزي يف املحدث الفاصل ( ،)512واخلطيب يف الكفاي ص .024

( )2عنوان البحث( :معجم بالرجال الذين وردت فيهم أدوال يف مسند أمحةد) ،نرشة يف جمعة كعية
الععوم اإلنساني  ،يف جامع اإلمارات العربي املتحدة ،سن 1996م.
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الز َب ْ ِريَ ،ع ْن ِعك ِْر َم َ ...إل )  .ودوله أي اَ ( :حدَ َثنَا َع َام ُر
َحدَ َثنِو َحبِيب َي ْعنِو ا ْب َن ُ
ابن ُحمَمد ،وهو ابن ُأ ْخ ِ
ل ُس ْف َيا َن الثَ ْو ِر ِيَ ،ع ْن َمن ُْصور ...إل ) .
ْ ُ َ َ َُ ْ ُ
( )1

( )2

ويعحق هبذا ما يرد من توثيق وت عيف لعرواة ،فمةن ذلةك دةول اإلمةام
أمحدَ ( :حدَ َثنَا َأ ُبو النَ ْ ِ َ ،حدَ َثنَا َأ ُبو َع ِقيل َد َال َعبْدُ اهللِ ْب ُن َأ ْمحَدَ َ :د َال َأ ِيبَ :و ُه َو َعبْدُ اهللِ
احل ِد ِ
ِ
ِ
محز َة. )...
يث ،ثِ َق ة َحدَ َثنَا ُع َم ُر ْب ُن َ ْ
ا ْب ُن َعقيل َصال ُح ْ َ
( )3

ِ
ِ
رس ِائ َيلَ ،د َ
ةالَ :سة َأ ْل ُل َأ ِيب
ومن ذلك أي ا ،دال أمحدَ ( :حدَ َثنَا َع ُيل ْب ُن َأ ِيب إ ْ َ
َعنْ ُه َف َق َالَ :شيْ ثِ َق . )...
()4

ودد يذكر اإلمام بعا الق ايا التو تتععق بععم ععل احلديث ،فمن ذلك

اج ْب ُن َأ ْر َطا َةَ ،ع ْن َع ْم ِرو ْب ِن ُشة َع ْيب،
احل َج ُ
دولهَ ( :حدَ َثنَا َي ِزيدُ ْب ُن َه ُارو َنَ ،أ ْخ َ َ
ربنَا ْ َ
ول اهللِ َص َىل اهللُ َع َع ْي ِه َو َسة َع َم َر َد ا ْبنَتَة ُه إِ َىل َأ ِيب ا ْل َع ِ
َع ْن َأبِ ِيهَ ،ع ْن َجدِ ِ َ ،أ َن َر ُس َ
ةاص
بِمهر ج ِديد ،ونِكَاح ج ِديد [ َد َال َعبدُ اهللِ بن َأ ْمحَدَ ]َ :د َال َأ ِيبِ :يف ح ِد ِ
يث َح َجةاح:
ْ ُ
ْ
َ
َ
َْ َ
َ

ِ
ِ
اج ِم ْن َع ْم ِرو
احل َج ُ
َر َد َز ْين ََب ا ْبنَتَ ُهَ ،د َالَ :ه َذا َحديث َضعيفَ ،أ ْو َد َالَ :وا َ ،و ََل ْ َي ْس َم ْع ُه ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ةو :الَ ُي َس ِ
ةاوي
ةوَ ،وا ْل َع ْر َزم ُ
ا ْب ِن ُش َعيْب إِن ََام َسم َع ُه م ْن ُحم َ َمد ْب ِن ُعبَيْةد اهللِ ا ْل َع ْر َزم ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
احل ِد ُ
مها
الصح ُ
يث َ
يح ا َلذي ُر ِو َيَ :أ َن النَبِ َو َص َىل اهللُ َع َعيْه َو َس َع َم َأ َد َر ُ َ
َحديثُ ُه َشيْئاَ ،و ْ َ

( )1املسند طبع دار الرسال .402 /46
( )2املسند طبع دار الرسال .149 /25
( )3املسند طبع دار الرسال .156 /9
( )4املسند طبع دار الرسال .101 /02
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َع َىل النِك ِ
َاح األَ َو ِل) .
( )1

ودوله أي ا( :حدَ َثنَا و ِكيع ،حدَ َثنَا س ْفيا ُن ،حدَ َثنَا َأبو َعون ُحمَمدُ بن ُعبي ِ
ةد اهللِ
َ ْ ُ َْ
ُ ْ
َ
ُ َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ةر َوا َنَ ،د َ
َيةدِ ُ
ةال:
ث َم ْ
ةر َةَ ُ ،
الثَ َقف ُوَ ،ع ْن َعبْد اهللِ ْب ِن َشدَ ادَ ،د َالَ :سم ْع ُل َأ َبةا ُه َر ْي َ
تَو َضئُوا ِمِما مس ِ
ةب
ل الن َُارَ ،د َالَ :ف َأ ْر َس َل َم ْر َوا ُن إِ َىل ُأ ِم َس َع َم َ َ ،ف َس َأ َهلَاَ ،ف َقا َل ْ
ةلَ :هن َ َ
َ
َ َ َ
ِ
ِ ِ
ِ
الص َال ِةَ ،و ََل ْ َي َم َب َمةاء) ثةم
النَبِ ُو َص َىل اهللُ َع َعيْه َو َس َع َم عنْدي كَتفاُ ،ث َم َخ َر َج إِ َىل َ
ِ
احل ِد َ
يث) .
دال عبد اهلل( :و َد َال َأ ِيبََ :ل ْ َي ْس َم ْع ُس ْفيَا ُن م ْن َأ ِيب َع ْون إِالَ َه َذا ْ َ
( )2

ودد يكون التععيق صادرا من عبد اهلل ،فمن ذلك ما روا عن أبيةه ،دةال:
وبَ ،حدَ َثنَا َأ ِيبَ ،ع ِن ا ْب ِن إِ ْس َح َ
اقَ ،حدَ َثنِو َأ ُبو ُعبَيْدَ َة ْب ُن ُحم َ َم ِد ْب ِن َع َام ِر
( َحدَ َثنَا َي ْع ُق ُ
ِ
ِ
ار ِ
ِ
ِ
احل ِ
ث ْب ِن ن َْو َفلَ ،د َال ،)...ثم
ا ْب ِن َيارس َع ْن م ْق َسم َأ ِيب ا ْل َقاس ِمَ ،م ْو َىل َعبْد اهللِ ْب ِن ْ َ
ِ
دال عبد اهلل يف آخر احلديثَ ( :
مح ِن [ ُه َو َع ْبدُ اهللِ ْبة ُن َأ ْمحَةدَ ]َ :أ ُبةو
الر ْ َ
دال َأ ُبو َع ْبد َ
اس ُم ُه ُحم َ َمد ،ثِ َق َ ،و َأ ُخو ُ َس َع َم ُ ْب ُن ُحم َ َم ِد ْب ِن َع َامرََ ،ل ْ َي ْر ِو َعنْ ُه إِالَ َع ِ ُيل ْب ُن
ُع َب ْيدَ َة َه َذا ْ
رب ُ َ ،و ِم ْق َسم َل ْي َب بِ ِه َب ْأس) .
َز ْيدَ ،والَ َن ْع َع ُم َخ َ َ
( )3

واألمثع يف ذلك كثرية ،ودد مجعتها يف املذكور آنفا.

املطلب الرابع :إضافته لبعض القرائن التي تؤكد السامع:
دد ي يف اإلمام أمحد بعا القرائن التو تركد سامع احلديث من شيخه،
( )1املسند طبع دار الرسال .542 /22
( )2املسند طبع دار الرسال  007 /11ة .005
( )3املسند طبع دار الرسال .625 /22
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ودد يذكر أحيانا مكان سامعه من شيخه ،ويذكر كذلك زمن سامعه منه ،ويةذكر

أي ا طريق سامعه من شيخه ،وأهنا كانل دراءة أو سامعا من لفظةه ،كةام يةذكر
أحيانا درائن تدل عىل سامع الرواة من شيوخهم ،واألمثع توضح ذلك:

 1ـ فمةن القةرائن التةو يركةد فيهةا السةامع ،دولةهَ ( :حةدَ َثنَا َع َفةا ُن ِمة ْن
ِكتَابِ ِه ...إل )  ،ودالَ ( :حدَ َثنَا ُح َس ْني ِيف َت ْف ِس ِري َش ْي َبا َن ...إل ) .
( )2

( )1

 2ـ ومن القرائن ذكر ملكان السامع ،فمن ذلةك دولةهَ ( :حةدَ َثنَا َع ْبةدُ اهللِ
ِ
احل ِ ِ
ةارو َن،
ارث املَْ ْخ ُزوم ُ
ا ْب ُن ْ َ
ةو ،بِ َمكَة َ ...إلة )  ،ودةالَ ( :حةدَ َثنَا َي ِزيةدُ ْبة ُن َه ُ
( )3

بِ َب ْغدَ ا َد ...إل ) .
()4

ِ
ةيل ْبة ُن
 3ـ ومن القرائن ذكر لتاري السامع ،ومن ذلك دولهَ ( :حةدَ َثنَا َع ُ
اش ِم ب ِن ا ْل ِرب ِ
ه ِ
اجلبَ ِ
ةار ْبة ُن
يدِ ،يف َسنَ ِ َسبْع َو َسبْ ِع َ
َ
ني ...إل )  ،ودالَ ( :حدَ َثنَا َعبْدُ ْ َ
ْ َ
( )5

ايبِ ،يف َسنَ ِ َث َامن َو ِما َئت ْ ِ
ُحم َ َمد ْ
َني. )...
اخلَ َط ِ ُ
( )6

 4ـ ودد يذكر بعا درائن السامع لشيوخه أو من فودهم ،ومن ذلك دوله:
ابَ ،حدَ َثنَا َس ِعيدَ ،ع ْن ُح َس ْني املُْ َع ِع ِمَ ،د َال :ة َي ْعنِو َعبْدَ ا ْل َو َه ِ
( َحدَ َثنَا َعبْدُ ا ْل َو َه ِ
اب،
( )1املسند  ،444 /1وطبع دار الرسال .067 /42
( )2املسند  ،015 /2وطبع دار الرسال .75 /1
( )3املسند  ،110 /0وطبع دار الرسال .019 /21
( )4املسند طبع دار الرسال .020 /05
( )5املسند  ،060 /6وطبع دار الرسال .095 /14
( )6املسند  ،051 /6وطبع دار الرسال .09 /11
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َو َددْ َس ِم ْعتُ ُه ِمنْ ُه َي ْعنِو ُح َسيْنا ة َع ْن َع ْم ِرو ْب ِن ُش َعيْب. )...
ِ
مح ِنَ :مالِكَ ،و َحدَ َثنَا َر ْوحَ ،حدَ َثنَا َمالِكَ ،عة ْن
الر ْ َ
ودولهَ ( :د َر ْأ ُت َع َىل َعبْد َ
مح ِنَ :و َددْ َس ِم ْعتُ ُه ِم ْن َمالِك) .
الر ْ َ
وسى ْب ِن ُع ْقبَ َ  )...ثم دال اإلمامَ ( :د َال َعبْدُ َ
ُم َ
( )1

( )2

* * *

* املبحث العارش :العلو والنزول يف املسند:
تةاوح أسانيد اإلمام أمحد يف املسند ما بني أربع رواة اىل مخس  ،ودد يععو

أحيانا فينقص العدد ،كام أنه دد ينزل يف أحيان أخر فيزيد العدد.

واإلسناد العايل هو :ما دل عدد رواته إىل رسول اهلل صىل اهلل ععيه وسعم،

وهو الذي يسمى بالععو املطعق.

أما اإلسناد النازل فهو :الذي يقابل العايل ،وهو اإلسناد الذي َكثُةر عةدد

رواته بالنسب لسند آخر.

وكان املحدِ ثون َيرصون عىل اإلسناد العايل ،ألن الععو ة كةام يقةول ابةن

الصالح ة ( ُيبعد اإلسناد من خعل ،أل َن ّ
كل رجل من رجاله َيتمل أن يقع اخلعل

من جهته سهوا أو عمدا ،ففو د ّعتهم د ّع جهات اخلعل ،ويف كثرُتم كثرة جهات

اخلعل)  ،ولكن ال بد من القول بأن الععو والنزول ال يرثر عىل درجته احلديثي ،
( )3

( )1املسند طبع دار الرسال .594 /22
( )2املسند طبع دار الرسال .012 /9
( )3املسند  ،015 /2وطبع دار الرسال .75 /1
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إالَ أن الععو فيه احتامل بأن اخلطأ فيه أدل.
الرحع يف طعب الععم،
وألجل هذ الفائدة يف الععو حرص املحدِ ثون عىل ِ

لعحصول عىل األسانيد العالي  ،فقد رو اخلطيب بإسناد إىل حرب بن إسامعيل
اإلسةن ِ
ِ
ِ ِ
ب ِ
َاد
ايلَ ،د َالَ :ط َع ُ
الر ُج ِل َي ْط ُع ُ
ب ِ ْ
األَ ،د َالُ :سئ َل َأ ْمحَدُ َع ِن َ
اإل ْسنَا َد ال َع ِ َ
ا ْلك ْر َم ّ
ف ،ألَ َن َأصحاب َعب ِ
ةد اهللَِ كَةانُوا َي ْر َح ُعةو َن ِمة َن ا ْلكُو َفة ِ إِ َىل
ال َع ِايل ُسنَ َع َم ْن َس َع َ
ْ َ َ ْ

ا َْمل ِدينَ ِ َف َيتَ َع َع ُمو َن ِم ْن ُع َم َرَ ،و َي ْس َم ُعو َن ِمنْة ُه) ورو أي ةا بإسةناد إىل َع َةامر بةن
َاد ا ْلع ُع ِ
رجاء ،دال :س ِمع ُل َأمحد بن حنبل ،يقولَ ( :ط َعب إِسةن ِ
السةنَ ِ ) ،
ُ ِ
َ ْ
َ َ
ةو مة َن ُ
ُ ْ
( )1

طوف اإلمام أمحد يف األمصار لعسامع من أئم احلديث.
وهلذا ّ

ودد رو اإلمام أمحد عددا من األحاديث العالي وهةو التةو تعةرف بةة

(الثالثيات يف املسند) ،أي األحاديث التو بينه وبةني رسةول اهلل صةىل اهلل ععيةه

وسعم ثالث رواة ،وهو أعىل أسانيد يف املسند ،وتبع ( )442حديثا ،ودد مجعها

اإلمام حمب الدين إسامعيل بن عمر املقديس (ت  ،)624لكنه تويف دبل إكامهلةا،

فأكمعها رفيقه اإلمام احلافظ الععم ضياء الةدين املقةديس (ت )614رمحهةام اهلل

تعاىل ،ثم رشحها الشي العالم حممد بن أمحد السفارينو (ت  ،)2255وسام :
ودرة عني املُ ْس َعد برشح ثالثيات مسند ِ
اإلمام أمحد)  ،ودال
( َن َفثات صدر املُك َْمد ّ
( )2

( )1اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع لعخطيب البغدادي .204 /2
( )2طبع هذا الرشح يف جمعدين باملكتب االسالمو يف بريوت ست ( ،)2452بتحقيق الشي العالم
عبد القادر األرنروط رمحه اهلل تعاىل ،ثم أعاد طبعه أكثر من مرة.
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يف مقدمته ( :فال جرم بعد عزمنا بعةد الةديةد وجزمنةا بعةد التقييةد عةىل رشح

ثالثيات مسند موالنا وددوتنا وإمامنا وعمدتنا اإلمام أمحد بن حممد بن حنبةل،

إمام كل حنبيل ،مِما أخرجه اإلمام العاَل املحقق جمةد الةدين إسةامعيل بةن عمةر
املقديس ،واإلمام احلافظ ضياء الدين املقديس رمحهام اهلل).

ومن الثالثيات :دال اإلمام أمحدَ ( :حدَ َثنَا ُس ْفيَا ُنَ ،ع ْن َعبْ ِد اهللِ ْب ِ
ةن ِدينَةار،
ةىل اهللُ َع َعي ِ
ِ
ةه َو َسة َع َم َع ِ
ةب َف َق َ
ةو َص َ
ةال :الَ آ ُك ُعة ُه،
ةن ال َ ِ
ْ
َع ِن ا ْب ِن ُع َم َرُ ،سئ َل النَبِ ُ
َوالَ ُأ َح ِر ُم ُه) .
( )1

أما األسانيد النازل يف املسند ،فإن اإلمام أمحد دد يروي سندا فيه ست رواة

أو سبع  ،إالَ أن هذا دعيل.

ومن أمثع اإلسناد الذي فيه ست رواة ،ما جاء يف مسند ابن مسعود ريض اهلل
ِ
ِ
احل َس ِنَ ،عة ْن
عنه ،دال اإلمامَ ( :حدَ َثنَا َعبْدُ َ
الص َمدَ ،حدَ َثنَا ه َشامَ ،ع ْن َدتَا َد َةَ ،ع ِن ْ َ
ِعمرا َن ْب ِن ُح َصنيَ ،ع ْن َعبْ ِد اهللِ ْب ِن مس ُعودَ ،أ َن ُه َد َالَ :حتَدَ ْثنَا َليْ َع ِعنْةدَ رس ِ
ةول اهللِ
َ ْ
ْ
َْ
َ ُ

ِ
احل ِد َ
يثُ ،ث َم َر َج ْعنَا إِ َىل َأ ْه ِعنَا ...احلديث) .
َص َىل اهللُ َع َع ْيه َو َس َع َم َحتَى َأك َْر ْينَا ْ َ
( )2

ومن أمثع اإلسناد الذي فيه سبع رواة ،ما جاء يف مسند أيب بكر الصديق
ِ
ِ
يم ْب ُن إِ ْس َح َ
األَ ،د َالَ :حدَ َثنِو النَ ْ ُ ْب ُن
ريض اهلل عنه ،دال ( َحدَ َثنَا إِ ْب َراه ُ
اق ال َطا ْل َق ُ
ِ
ِ
ُشم ْيل املَْ ِ ِ
ربا ُء ْب ُن ن َْو َفلَ ،ع ْن
از ُألَ ،د َالَ :حدَ َثنو َأ ُبو َن َعا َم َ َ ،د َالَ :حدَ َثنو َأ ُبو ُهنَ ْيدَ َة ا ْل َ َ
َ

( )1املسند .9 /0
( )2املسند .102 /2
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ِ ِ
يض اهللُ َعنْة ُهَ ،د َ
ةالَ :أ ْصةبَ َح
َواالَ َن ا ْل َعدَ ِو ِيَ ،ع ْن ُح َذ ْي َف َ َ ،ع ْن َأ ِيب َبكْر ِ
الصدِ يقَ ،ر َ
َر ُس ُ
ات َي ْوم َف َص َىل ا ْل َغدَ ا َة ...احلديث) .
ول اهللِ َص َىل اهللُ َع َع ْي ِه َو َس َع َم َذ َ
( )1

أما أنزل إسناد لإلمام أمحد يف املسند ،فهو إسةناد تسةاعو ،وهةو اإلسةناد

مح ِن
الر ْ َ
الوحيد يف املسند فيام أععم ،دال اإلمام أمحد يف مسند أيب أيوبَ ( :حدَ َثنَا َع ْبدُ َ
ِ
ِ
ِ ِ
الربِي ِع ْب ِن
ا ْب ُن َم ْهد ٍيَ ،ع ْن َزائدَ َة ْب ِن ُددَ ا َم َ َ ،ع ْن َمن ُْصورَ ،ع ْن هالَل ْب ِن ِي َسافَ ،ع ِن َ
ِ
مح ِن ْب ِن َأ ِيب َل ْي َىلَ ،ع ِن ا ْم َر َأة ِم َن األَن َْص ِ
ار،
الر ْ َ
ُخثَ ْيمَ ،ع ْن َع ْم ِرو ْب ِن َم ْي ُمونَ ،ع ْن َع ْبد َ
ِ
ِ
ةر َأ ُث ُع َ
ةث
َع ْن َأ ِيب َأ ُي َ
وبَ ،ع ِن النَبِ ِو َص َىل اهللُ َع َع ْيه َو َس َع َم َد َالَ :أ ُي ْعج ُز َأ َحدُ ك ُْم َأ ْن َي ْق َ
ِ
الص َمدُ ِيف َل ْي َع َف َقدْ َد َر َأ َل ْي َعت َِئذ ُث ُع َث
ا ْل ُق ْرآن ِيف َل ْي َع َ ،فإِ َن ُه َم ْن َد َر َأ ُد ْل ُه َو اهللُ َأ َحد اهللُ َ
ا ْل ُقر ِ
آن) .
ْ
( )2

واحلديث روا احلافظ الةذهبو يف كتابةه (معجةم الشةيوخ الكبةري) مةن

طريق اإلمام أمحد ،ثم دال( :هذا حديث صالح اإلسناد ،من األفراد ،وال نععةم
حديثا بني أمحد بن حنبل فيةه وبةني النبةو صةىل اهلل ععيةه وسةعم تسةع أنفةب

سوا  ،وهو مِما اجتمع يف سند ست تابعيون ،يروي بع ةهم عةن بعةا وهةذا
ال نظري له) .
( )3

* * *
( )1املسند  1 /2ة .5
( )2املسند .125 /5
( )3معجم الشيوخ لعذهبو .059 /0
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* املبحث احلادي عرش :تكرر األحاديث واملسانيد يف املسند:
وفيه مطلبان:
املطعب األول :عدَ ة أحاديث املسند.
املخرج ة أحةةاديثهم يف
املطعةةب الثةةاأل :عةةدد الصةةحاب والصةةحابيات َ

املسند:

* * *
املطلب األول :عدَ ة أحاديث املسند:
اختعف الععامء يف عدد أحاديث املسةند اختالفةا كبةريا ،فمةن دائةل إهنةا

ثالثون ألف حديث  ،ومن دائل :إهنا أربعون ألف حديث  ،ودال احلافظ ابةن
( )2

( )1

عساكر( :والكتاب كبري العدد واحلجم ،مشهور عند أرباب الععةم ،تبعة عةدد

أحاديثه ثالثني ألفا ،سةو املعةاد ،وغةري مةا أحلةق بةه ابنةه عبةداهلل مةن عةايل
اإلسناد) .
( )3

ودال األستاذ العالم شي بعا مشاخينا أمحد حممد شاكر رمحه اهلل( :هو

عىل اليقني أكثر من ثالثني ألفا ،ودد ال يبع األربعني ألفا) .
()4

( )1منادب اإلمام أمحد البن اجلوزي ص .292
( )2خصائص املسند أليب موسى املدينو ص.04
( )3يف ترتيب أسامء الصحاب البن عساكر ص.42
( )4مقدم املسند .04 /2
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وذكر مرلفو دائرة املعارف االسالمي بأهنا مةا بةني ( )05اىل ( )09ألةف

حديث .
( )1

ووصل العدد يف طبع مرسس الرسال لعمسند (. )07617
( )2

دمل بعدّ حديثه حديثا حديثا عىل الطبع امليمني القديمة فوجةدُتا
ودد ُ

( )05212حديثا باملكرر وبزيادات عبداهلل يف املسند تزيد أو تنقص دعيال .
( )3

ودد تويف اإلمام أمحد دبل إ ام تنقيحه ،وهةذا مةا يفرسة وجةود التكةرار

والتداخل يف مسانيد الرئيس  ،فقد دال احلةافظ ابةن عسةاكرُ ( :خعةط فيةه بةني

أحاديث الشاميني واملدنيني ...بل دد امتزج يف بع ه أحاديث الرجال بأحاديث
النسوان ...و َكثُر فيه تكرار احلديث املعاد املروي بعينه باملتن واإلسناد ،حتى ربام

أعيد احلديث الواحد فيه ثالث مرار لغةري فائةدة يف إعادتةه ،بةل جمةرد تكةرار،

ولسل أظن ذلك إن شاء اهلل ودع من جه أيب عبد اهلل رمحه اهلل ،فإن حمعه يف هذا

الععم أوىف ،ومثل هذا عىل مثعه ال خيفى ،ودد نرا تويف دبل ُتذيبه ...وترتيبه) ،
()4

( )1دائرة املعارف اإلسالمي .299 /2
( )2مسند أمحد طبع مرسس الرسال  ،624 /15ويالحةظ أن هةذا العةددَل يةراع اإلسةناد الةذي
يرويه اإلمام أمحد عن شيخني فأكثر متتابعني.

( )3ذكرت سابقا أن هناك بعا املسانيد سقطل من طبع املسند القديمة وكةذلك احلديثة طبعة

الرسال  ،هذا وال أستطيع أن أحتقق من سبب التفاوت يف العدد بني ما دمل به ،وبني ما انتهةل

إليه طبع الرسال .

( )4ترتيب أسامء الصحاب البن عساكر ص .44
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ودال أبو الفرج ابن اجلوزي( :مات دبل تنقيحه وُتذيبه)  ،ودةال احلةافظ ابةن
( )1

محه اهلل َت َع َاىل َل يرتب مسانيد املق ِعني ،فرتبها َو َلد عبةد اهلل،
حجرَ ( :وكَا َن َأ ْمحد َر َ
َف َودع ِمنْ ُه إغفال كَبِري من جعل املْ ِ
دأل ِيف َ
الشامو َون َْحو َذلِك) .
( )2

ومن أمثع رواي احلديث من غري فائدة يف اإلسناد أو يف املتن أو فيهام ،مةا
روا يف مسند ابن عمر دالَ ( :حدَ َثنَا َعبْدُ املَْ ِع ِكَ ،حدَ َثنَا ِه َشام َي ْعنِو ا ْب َن َس ْعدَ ،ع ْن
َزي ِد ب ِن َأس َعمَ ،عن َأبِ ِيه َد َال :د َخ ْع ُل مع اب ِن ُعمر َع َىل َعب ِ
ةد اهللِ ْب ِ
ةن ُمطِيةع َف َق َ
ةال:
ْ
َ َ ْ
َ
ْ ْ ْ َ ْ
ََ

ِ
مح ِن َض ُعوا َل ُه ِو َسا َدةَ ،ف َق َال :إِن ََام ِجئْت َُك ألُ َحدِ َث َك َح ِديثا َس ِم ْعتُ ُه
الر ْ َ
َم ْر َحبا بِ َأ ِيب َع ْبد َ
ةىل اهللُ َع َعي ِ
ِم ْن رس ِ
ول اهللِ َص َىل اهللُ َع َع ْي ِه َو َس َع َمَ ،س ِم ْع ُل َر ُس َ
ةول اهللِ َص َ
ةه َو َسة َع َم
ْ
َ ُ
َي ُق ُ
ات َو ُه َو
ولَ :م ْن ن ََز َع َيدا َم ْن َطا َع ِ اهللَِ ،فإِ َن ُه َي ْأ ِيت َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِ الَ ُح َج َ َل ُهَ ،و َم ْن َم َ
وت ِميتَ ج ِ
َم َف ِ
اه ِع َي ) ،ثم روا يف موضع آخر من مسند ابن
ارق لِ ْع َج َام َع ِ َ ،فإِ َن ُه َي ُم ُ
َ
عمر هبذا اإلسناد واملتن .
( )3

دعل :ودد ودع مثل هذا التكرار لةبعا كبةار املحةدثني ،وعةىل رأسةهم

اإلمام البخاري ،فقد ذكر احلافظ ابن حجر بأن مجع ما كةرر البخةاري بسةند
ومتنه نحو عرشين حديثا .
()4

( )1املصعد األمحد 42

( )2املعجم املفهرس أو مريد أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة البن حجر ص 209
( )3مسند أمحد  ،54 /0و.251 /0

( )4فتح الباري  26 /2دال( :وال يوجد فيه حديث واحد مذكور بتاممه سندا ومتنا يف موضةعني أو
أكثر إال نادرا ،فقد عنو بعا من لقيته بتتبع ذلك فحصل منه نحو عرشين موضعا).
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ودد يكون التكرار ألسباب تتععق باألسانيد واملتون ،ودد تتبعتها فوجدت

أن فيها فوائد جعيع  ،وإليك ذكرها ،مع ذكر مثال لكل فائدة:

الفائدة األوى :االختالف يف شي اإلمام أمحد ،وهذ الفائدة هةو األكثةر

يف التكرار ،وأمثعتها ظاهرة وكثرية جدا.

وال بأس من ذكر مثال واحد ،فقد ذكرنا آنفا حديث ابن عمر عةن النبةو
صىل اهلل ععيه وسعم دالَ ( :م ْن ن ََز َع َيدا ِم ْن َطا َع َ ،فإِ َن ُه َي ْأ ِيت َي ْو َم ا ْل ِق َيا َمة ِ الَ ُح َجة َ

َل ُه )...احلديث ،وذكرنا أنه روا عن أيب عامر ال َع َقدي عن هشام بن سعد عن زيد

ابن أسعم عن أبيه عن ابن عمر به ،ثم كرر بدون فائدة يف موضع آخةر ،ولكةن
احلديث روا من أربع طرق أخر  ،وإليك بيان ذلك:

فقد روا عن حسن بن موسى عن عبد الرمحن بن عبد اهلل بن دينةار عةن

زيد بن أسعم به.

وروا عن يونب بن حممد عن ليث عن حممد بن عجالن عن زيد بن أسعم به.
وروا عن هاشم بن القاسم عن عبد الرمحن بن عبد اهلل بن دينار عن زيد

ابن أسعم به.

مطرف عن زيد بن أسعم به .
وروا عن عيل بن عياش عن حممد بن ِ
( )1

فتبني أن هذا التكرار يف غاي األمهي  ،وهةو بةاملعنى االصةطالحو لةيب

تكرارا.

( )1املسند طبع الرسال  ،051 /9و ،22 /22و ،044و.427
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َييَىَ ،ع ْن ا ْب ِ
ةن
الفائدة الثانية :الععو يف اإلسناد :ومن أمثعته دولهَ ( :حدَ َثنَا َ ْ
جريجَ ،أ ْخرب ِأل عمرو بن ِدينَارَ ،أ َن َأبا َ ِ
ةرب ُ َ :أنَة ُه
َ
ََ َ ُْ ْ ُ
َُْ
رب ُ َأ َن ا ْب َن َعبَاس َأ ْخ َ َ
الش ْعثَاءَ ،أ ْخ َ َ
ولَ :م ْن ََل َ ِ
بَ ،و ُه َو َي ُق ُ
َس ِم َع َر ُس َ
ول اهللِ َص َىل اهللُ َع َعيْ ِه َو َس َع َم َ ْ
جيدْ إِ َزارا َو َو َجدَ
خي ُط ُ
ْ
نيَ ،و َو َجدَ ُخ َف ْ ِ
جيدْ َن ْع َع ْ ِ
َرس ِاو َيل َف ْعيَ ْعبَ ْس َهاَ ،و َم ْن ََل َ ِ
ةني َف ْعيَ ْعبَ ْسة ُه َام ، )...ثةم أعةاد
َ
ْ
( )1

ةر ْيجَ ،و َر ْوح،
ربنَةا ا ْبة ُن ُج َ
احلديث هبذا اإلسناد ،دالَ ( :حدَ َثنَا ُحم َ َمدُ ْب ُن َبكْرَ ،أ ْخ َ َ
الشعثَ ِ
ِ
اءْ ،
رب ُ َد َال:
رب ِأل َع ْم ُرو ْب ُن دينَارَ ،أ َن َأ َبا َ ْ
أخ َ َ
َد َالَ :حدَ َثنَا ا ْب ُن ُج َر ْيجَ ،د َالَ :أ ْخ َ َ
بَ ،ي ُق ُ
َحدَ َثنِو ا ْب ُن َع َباسَ ،أ َن ُه َس ِم َع َر ُس َ
ول:
ول اهللِ َص َىل اهللُ َع َع ْي ِه َو َس َع َم َو ُه َو َ ْ
خي ُط ُ
ةنيَ ،و َو َجةدَ ُخ َف ْ ِ
جيدْ َن ْع َع ْ ِ
جيدْ إِ َزاراَ ،و َو َجدَ َرس ِاو َيلَ ،ف ْع َي ْع َب ْس َهاَ ،و َم ْن ََل َ ِ
َم ْن ََل َ ِ
ةني،
َ
ْ
ْ
ربنَا َع ْم ُرو ْبة ُن ِدينَةارَ ،عة ْن
َف ْع َي ْع َب ْس ُه َام)  ،ثم روا عاليا فقالَ ( :حدَ َثنَا ُه َش ْيمَ ،أ ْخ َ َ
( )2

ول اهللِ َص َىل اهللُ َع َعيْ ِه َو َسة َع َمَ ،و َد َ
ب َر ُس ُ
ةال:
َجابِ ِر ْب ِن َز ْيدَ ،ع ِن ا ْب ِن َعبَاسَ ،د َالَ :خ َط َ
اخلُ َف ْ ِ
جي ِد النَ ْع َع ْ ِ
الرس ِاو َيلَ ،وإِ َذا ََل َ ِ
إِ َذا ََل َ ِ
ني َف ْعيَ ْعبَ ِ
جي ِد املُْ ْح ِر ُم إِ َزارا َف ْعيَ ْعبَ ِ
ب ْ
ني) .
ب ََ
ْ
ْ
( )3

فقد روا ُهشيم عاليا بإسناد رباعو ،بينام روا َييى القطةان ،وحممةد بةن

بكر ،وروح بإسناد مخايس.

الفائدة الثالثة :االختالف يف صي األداء ،ودد ذكرنا آنفةا أن اإلمةام كةان

هلجا بذكر االختالف ،ومن أمثعته ،ما جاء يف احلديث السابق ،فقةد روا َييةى
( )1املسند  ،005 /2وطبع مرسس الرسال .160 /4
( )2املسند طبع مرسس الرسال .005 /5
( )3املسند  ،025 /2وطبع مرسس الرسال .417 /4
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القطان عن ابن جريج معنعنا ،وروا حممةد بةن بكةر عةن ابةن جةريج بصةيغ

(أخربنا) ،وروا عن روح بن عبادة بصيغ (حدثنا).

الفائدة الرابعة :بيان االختالف يف لفةظ الروايةات :ومةن أمثعتةه ،دولةه:
ِ
ةرَ ،أنَة ُه كَةا َن َي ْر ُم ُ
ةل َثالَ َثة َ
رس ْيجَ ،حدَ َثنَا َعبْدُ اهللَِ ،ع ْن نَافعَ ،ع ِن ا ْب ِن ُع َم َ
( َحدَ َثنَا ُ َ
ِ
ِ
ْرب َأ َن النَبِ َو َص َىل اهللُ َع َعيْ ِه َو َس َع َم
احل َج ِرَ ،و َي ْميش َأ ْر َب َع َ ،و ُخي ِ ُ
َأ ْش َواط م َن ْ َ
احل َج ِر إِ َىل ْ َ

رس ْيجَ ،داالََ :حدَ َثنَا
كَا َن َي ْف َع ُع ُه)  ،ثم روا يف مكان آخر فقالَ ( :حدَ َثنَا ُيون ُُبَ ،و ُ َ
ُف َع ْيحَ ،ع ْن نَافِعَ ،ع ِن ا ْب ِن ُع َم َر َد َالَ :س َعى النَبِ ُو َص َىل اهللُ َع َع ْي ِه َو َس َع َم َثالَ َث َ َأ ْط َواف
احل ِج َوا ْل ُع ْم َر ِة) .
رس ْيجَ :ثالَ َث َ َأ ْش َواط ة َو َم َشى َأ ْر َب َع ِيف ْ َ
ة َو َد َال ُ َ
( )1

( )2

فقد كرر احلديث بسبب االخةتالف يف لفةظ (ثالثة أشةواط) أو (ثالثة

أطواف).

الفائدة اخلامسة :بيان االختالف يف رفع وودف  ،ومن أمثعته دولهَ ( :حدَ َثنَا
ني ْب ُن ُحم َ َمدَ ،حدَ َثنَا َج ِرير َي ْعنِو ا ْب َن َح ِ
وبَ ،ع ِن ا ْب ِن َأ ِيب ُم َعيْ َك َ َ ،ع ْن
ُح َس ْ ُ
ازمَ ،ع ْن َأ ُي َ
ةىل اهللُ َع َعي ِ
َعبْ ِد اهللِ ْب ِن َحنْ َظ َع َ غ َِس ِ
يل املَْال َِئ َك ِ َ ،د َالَ :د َال َر ُس ُ
ةول اهللِ َص َ
ةه َو َسة َع َم:
ْ
ِ
ني َز ْنيَ )  ،ثةم روا بعةد
الر ُج ُل َو ُه َو َي ْع َع ُمَ ،أ َشدُ ِم ْن ِستَ َو َثالَثِ َ
د ْر َهم ِربا َي ْأ ُك ُع ُه َ
( )3

مودوفا فقالَ :حدَ َثنَا َو ِكيعَ ،حدَ َثنَا ُس ْفيَا ُنَ ،ع ْن َعبْ ِد ا ْل َع ِز ِيز ْب ِن ُر َفيْعَ ،ع ْن ا ْب ِ
ةن َأ ِيب

( )1املسند  ،221 /0وطبع مرسس الرسال .261 /22
( )2املسند  ،205 /0وطبع مرسس الرسال .055 /22
( )3املسند  ،005 /5وطبع مرسس الرسال .055 /46
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م َعي َك َ َ ،ع ِن اب ِن حنْ َظ َع َ ب ِن الر ِ
اه ِ
ب َع ْن َك ْعبَ ،د َال :فذكر من دوله.
ْ َ
ُ ْ
ْ َ

الفائدة السادسة :ثبوت زيادة يف لفةظ أحةد الطةريقني أو الطةرق ،ومةن
ةريين ،س ِ
ِ
أمثعته :دولهَ ( :حدَ َثنَا ُحم َ َمدُ ْب ُن َج ْع َفرَ ،حدَ َثنَا ُش ْعبَ ُ َ ،ع ْن َأن ِ
ةم َع
َب ْب ِن س ِ َ َ
ا ْب َن ُع َم َرَ ،أ َن َر ُس َ
ول اهللِ َص َىل اهللُ َع َعيْ ِه َو َس َع َم كَا َن ُي َص ِيل بِال َعيْ ِل َمثْنَى َمثْنَىَ ،و ُيوتِ ُر
بِر ْكع ِمن ِ
آخ ِر ال َعيْ ِل) .
َ َ ْ
( )1

ثم روا يف مكان آخر بإسناد إىل َأن ِ
َب ْب ِن ِس ِريي َنَ ،س ِم َع ا ْب َن ُع َم َر بةأطول

منه ،وفيه سراله إيا عن رجةل أو

باملةه يف سةبيل اهلل أينفةق منةه يف احلةج؟

وسراله أي ا عن رجل تفوته ركع مع اإلمام فس َعم اإلمام ،أيقوم إىل د ائها دبل

أن يقوم اإلمام؟ وكذلك سراله عن رجل يأخذ بالدَ ين أكثر من ماله؟ .
( )2

الفائدة السابعة :بيان االختالف يف رجال اإلسةناد ،ومةن أمثعتةه ،دولةه:
ِ
ِ
احل َك ِمَ ،ع ْن َط ِارقَ ،ع ْن َعبْ ِد اهللِ،
( َحدَ َثنَا َوكيعَ ،حدَ َثنَا َبش ُري ْب ُن َس ْع َام َنَ ،ع ْن َسيَار َأ ِيب ْ َ
َد َالَ :د َال َر ُس ُ
ول اهللِ َص َىل اهللُ َع َعيْ ِه َو َس َع َمَ :م ْن ن ََز َل ْل بِ ِه َفا َد  ...احلديث) .
( )3

ربنَا ُس ْفيَا ُنَ ،ع ْن َب ِشري َأ ِيب إِ ْس َةام ِع َيل،
ثم روا بعد عن عبدالرزاق دال ( َأ ْخ َ َ

الص َوا ُب َسيَار َأ ُبو
َع ْن َسيَار َأ ِيب َ ْ
مح َز َةَ ،ف َذك ََر ُ َ .د َال عبد اهلل بن أمحد َد َال َأ ِيبَ :و ُه َو َ
ِ
ِ ِ
َيدِ ْ
يشء).
َْ
احل َك ِمََ ،ل ْ ُ َ
مح َز َة َد َالَ :و َسيَار َأ ُبو ْ َ
ث َع ْن َطارق ْب ِن ش َهاب ،بِ َ ْ
( )1املسند  ،15 /0وطبع مرسس الرسال .52 /9
( )2املسند  ،19 /0وطبع مرسس الرسال .220 /9
( )3املسند  ،110 /2وطبع مرسس الرسال .064 /7
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الفائدة الثامنة :دد يكون احلديث مرويا عن اثنني أو أكثر من الصحاب  ،فتارة

يذكر احلديث يف مسند كل واحد منهام ،وتارة يذكر يف مسند أحدمها دون الخر.

وإليك مثاال لعتكرار بسبب روايته احلديث يف مسند صحابيه ( َحدَ َثنَا َي ْع َم ُر
ابن بِ ْرش ،حدَ َثنَا َعبدُ اهللِ بن املُْبار ِكَ ،أ ْخربنَا ِر ْش ِدين بن سعد ،حدَ َثنِو َأبةو هةانِ
ُ َ
ُ ْ ُ َ ْ َ
ْ
َ
ْ ُ
ََ
ْ ُ َ َ

ةام ِ
اجلنْبِوَ ،أ َن َف َ ا َل َ بن ُعبيد ،و ُعباد َة بن الص ِ
ِ
ْ ِ
ل،
ْ َ َْ َ َ َ ْ َ َ
اخلَ ْوالَ ُألَ ،ع ْن َع ْم ِرو ْب ِن َمالك ْ َ ِ
َحدَ َثا ُ َأ َن َر ُس َ
ول اهللِ َص َىل اهللُ َع َع ْي ِه َو َس َع َم َد َال :إِ َذا كَا َن َي ْو ُم ا ْل ِق َيا َم ِ َ ،و َف َر َ اهللُ ِم ْن
َد ِ
اء ْ
اخلَ ْع ِق َف َي ْب َقى َر ُجال َِن ،)...فهذا احلديث روا يف مسند عبادة بن الصامل،
َ
وأعاد بإسناد يف مسند ف ال بن عبيد .
( )1

املخرجة أحاديثهم يف املسند:
املطلب الثاين :عدد الصحابة َ

ذكر أبو موسى املدينو عدد الصحاب الرواة يف املسند ،فقال( :فأمةا عةدد

الصحاب فنحو سبعامئ رجل ،ومن النساء مائ ونيف ...إل ) .
( )2

جل َزري ( :ودد عةددُتم فبعغةوا سةتامئ ونيفةا وتسةعني سةو
ودال ابن ا َ

النساء ،وعددت النساء فبعغن ستا وتسعني ،واشتمل املسند عىل نحو ثامنامئ من
الصحاب  ،سو ما فيه مِمن َل يسم األبناء واملبهامت وغريهم) .
( )3

ودمل بعدّ عدد الصحاب الذين هلم رواي  ،فبعة عةدد الصةحاب الةذين
ُ
( )1املسند طبع مرسس الرسال  ،151 /47و.456 /49
( )2خصائص املسند أليب موسى املدينو ص .04
( )3املصعد األمحد البن اجلزري ص.41
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ذكةروا بأسةامئهم أو كنةةاهم أو مةن نسةةب مةنهم إىل أبيةةه ( ،)651وبعة عةةدد

الصحابيات بأسامئهن وكناهن ( ،)90وعةدد املبهمةني مةن الصةحاب (،)071
واملبهامت من الصحابيات (. )44
( )1

* * *
* املبحث الثاين عرش :رواية املسند:
عىل الرغم من شهرة املسند واعتناء األم بةه فإنةه َل يةرو إالَ مةن طريةق

عبداهلل بن أمحد ،وتفسري ذلك يرجع إىل أن اإلمام أمحد دطع الرواي دبل ُتةذيب

املسند ،ودبل وفاته بثالث عرشة سن  ،وهلذا َل يسمعه غةري أهةل بيتةه ،كةام دةال

حنبل بن إسحاق ابن عم اإلمام ،دال ( :مجعنا اإلمام أمحد أنا وصالح وعبةداهلل،
ودرأ ععينا املسند ،وما سمعه منه غرينا) .
( )2

ودد وصل املسند إلينا بطريق عبداهلل بن أمحد ،وروا عنه مجاع  ،أشهرهم

أبو بكر أمحد بن جعفر بن محدان بن مالك القطيعةو ،وروا عنةه مجاعة أي ةا،

أشهرهم أبو عيل احلسن بن عيل بن املُذهب ،وعنه أبو القاسم هب اهلل بن حممد بن
حلصني الشيباأل ...إل
عبد الواحد بن ا ُ

 ،وإليك ترمجتهم باختصار:

( )3

فأما عبداهلل فهو أبو عبدالرمحن بن اإلمام أمحد ،اإلمام احلافظ احلج  ،ولد

( )1مقدم ترتيب أسامء الصحاب البن عساكر ص .26
( )2املصعد األمحد البن اجلزري ص .02
( )3ينظر إسناد مسند أمحد بتفصيل يف كتب املشيخات واألثبات والةاجم وغريها.
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سن ( )024وتويف سن ( ،)092طعب احلديث يف حداثته ،ودد أثنى ععيه والد ،

فقال( :إن أبا عبدالرمحن وعى ععام كثريا) ،ودال اخلطيب البغدادي( :كان ثق فهام) .
( )1

وأما القطيعو ،فهو أبو بكر أمحد بن جعفر بن محدان بن مالةك البغةدادي

كان ثق مأمونا ،وكان زاهدا مستجاب الدعوة ،ودد اختعط دبل وفاتةه ،وسةامع
ابن ِ
املذهب منه كان دبل اختالطه ،مات سن (. )465
( )2

وأما ابن املُذهب ،فهو مسند الفاق أبو حممد احلسن بن عيل بن حممد بةن

املُذهب التميمو البغدادي ،اإلمام املحدِ ث الثقة الةواعظ ،ولةد سةن (،)464
وتويف سن ( )151ودد عاش نيفا وتسعني سن .
( )3

حلصني ،فهو أبو القاسم هب اهلل بن حممد بن عبد الواحد بن أمحد
وأما ابن ا ُ

ابن العباس بن احلصني الشيباأل ،اهل َ َمدَ األ األصل ،البغدادي ،الكاتةب ،اإلمةام
املحدث الثق  ،ولد سن ( ،)140وتةويف سةن ( ،)505وعنةه اشةتهرت رواية ُ

جل ُم من احل ّفاظ الثقةات ،وتصةدوا
املسند ،وذاع يف مجيع البعدان ،وروا ال َعدَ ُد ا َ
إلسامعه وروايته .
()4

* * *

( )1ينظر سري أعالم النبالء .526 /24
( )2ينظر سري أعالم النبالء .022 /26
( )3ينظر سري أعالم النبالء .65 /25
( )4ينظر سري أعالم النبالء  ،546 /29ودد استعرض الشي العالم شعيب األرناووط ومن معةه
بعا من رو املسند من الععامء املتأخرين ،وترمجوا لبع هم ،ينظر :مقدم املسند  99 /2ة .225
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* املبحث الثالث عرش :عناية األمة بمسند اإلمام أمحد:
طبع كتاب املسند ألول مرة يف املطبع امليمني بالقةاهرة سةن ( )2424يف

ست جمعدات ،وهذ الطبع ودع فيهةا حتريةف كثةري وتصةحيف ،وسةقط منهةا

ُ
أحاديث ومسانيدُ  ،ثم دام العالم أمحد شاكر رمحه اهلل بنرش نرشة ععمي حمقق ،
اخة َمتْه املني ُ دبل إ امه ،ونرش ُته ال ثل إال ُر ْبع الكتاب ،ثم دام
إال أنَه َل ُيتِ َم ُه ،إذ َ

العالم شعيب األرناووط مع فريق معه بخدمته خدم ععمي رائق  ،ورجعوا إىل

عدد من املخطوطات ،ومنهةا طوطةات ذات ديمة ععمية عالية  ،وضةبطو

بالشكل ،وخدمو من ناحي التخريج والتععيق ،فصدر من مرسس الرسةال يف
أكثر من مخسني جمعدا مع الفهارس .
( )1

ودد صدرت لعمسند طبع جديدة دامل به مجعي املكنةزَ ،ل أدةف ععيهةا

ألهنا َل تصل إىل بعدنا البحرين ة حرسها اهلل وسائر بالد املسعمني ة ودد ودفةل

عىل مقال لعشي حممود أيب عبد اهلل ،منشورة عىل شبك االنةنل حتدث فيها عن

هذ الطبع  ،وإليك تعخيصا ملقالته ،فقال حفظه اهلل مةا ّ
معخصةه( :هةذ بعةا
املميزات التو تتجىل يف طبع مجعي املكنز ملسند أمحد:

 1ـ االعتامد عىل أهم طوطات املسند وأوثقها ،حيث تةم حتقيةق املسةند
( )1لكن يرخذ عىل هذ الطبع عدم كفاي النس التو اعتمدوها يف حتقيق املسند ،وخصوصا تعةك
النس القيم املحفوظ يف املكتب السعيامني وغريها من مكتبةات تركيةا ،فقةد ودةع يف طبعةتهم
سقط كبري يف أثناء مسند األنصار ،مِما دفعهم إىل حماول استكامله من الكتب التو اعتنل باملسند.

81

308

مسند اإلمام أحمد
عىل ثامن وثالثني نسخ  ،فيها ددر صالح من نفائب النس اخلطي بالغ اإلتقةان

املقروءة عىل غري واحد من أبرز الرواة واملسندين ،مثل املسند الكبري حنبةل بةن

كرب املتوىف سةن 621ه ،ومسةند الشةام يوسةف بةن خعيةل
عبد اهلل الرصايف املُ ّ

الدمشقو املتوىف سن 615ه ،ومسند الديار املَصي عبد العطيف بن عبد املةنعم

احلراأل املتويف سن 670ه ،ومسند الدنيا فخر الدين بن مجاع البخاري ،املتةويف

سن 692ه ،املقروءة أي ا عةىل األئمة احلفةاظ األعةالم وععيهةا خطةوطهم،

كاحلافظ ابن عساكر ،واحلافظ حممد بن نارص السالمو ،واحلافظ أيب الفرج بةن

اجلوزي ،واحلافظ عبد الغنو املقديس ،وغريهم.

 2ـ التفرد بسل عرشة نسخ نادرة يطبع ععيها املسند ألول مرة.
 3ـ استدراك عىل مجيع الطبعات السابق .
 4ـ االستعان يف توثيق النص وتقوي االختيار فةيام اختعفةل فيةه النسة

بعدد من املصادر الوسيط  ،وبعا تعك املصادر يعد نسخ فرعية مةن املسةند
موثق بمراجع أحد احلفاظ املعتربين.

 5ـ االعتامد عىل حاشي السندي عىل املسند ،وهو حاشي مهم  ،أوضةح

فيها السندي كثريا من مشكالت األسانيد واملتةون ،مةن أول املسةند إىل آخةر ،
واهتم فيها ببيان تعدد النُس واختالفها.

 6ـ ذكر أهم فروق النس يف اهلوامش ،بحيث ال ي يع عىل القارئ يشء

مِما يف األصول اخلطي من الفوائد ...إل .
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ودد اعتنى الععامء باملسند رشحا وترتيبا وحتقيقا وغري ذلك ،ومةن أشةهر

هذ اجلهود :
( )1

 1ـ (ترتيب أسامء الصحاب الذين أخرج حديثهم أمحد بن حنبل يف املسند)

لعحافظ أيب القاسم عىل بن هب اهلل بن عساكر الدمشقو (ت  ،)572ودد رتةب

أسامء الصحاب والصحابيات الرواة ترتيبا هجائيا ،ورتب أي ا من َل يسم منهم

عىل أسامء الرواة عنهم ،وبني أمام كل صةحايب مودةع حديثةه يف املسةند ،وهةذا
الكتاب كان يل رشف حتقيقه وضبطه ،وخدمته بعزو مسانيد الصحاب إىل النسخ

املطبوع من املسند ،وصدر سن ( )2959عن دار البشائر اإلسالمي .

 2ـ (ترتيب املسند) لعحافظ أيب بكر حممد بن عبداهلل بن املحب الصةامل

(ت  )759رتب الصحاب عىل حروف املعجم ،وكذا الرواة عنهم مةن التةابعني

ومن بعدهم ،دال ابن اجلزري( :رتبه عىل معجم الصحاب  ،ورتَب الرواة كذلك
ِ
ب فيه تعبا كثريا)  ،ودد فقد أكثر الكتاب ،وتوجةد
كةتيب كتاب األطراف ،تَع َ
( )2

منه دطع يف املكتب السعيامني باستنبول ،ودطع يف دار الكتب املَصي .

َب من مرلفه اإلمام احلافظ إسامعيل بن عمر بن
 3ـ أخذ هذا الكتاب املرت َ
( )1ذكرت يف بحث مستقل بعنوان ( جهود الععامء والباحثني يف خدم مسند اإلمام أمحد) ما ودفةل
ععيه من خدم الععامء لعمسند ،ودد نرشة البحةث يف كعية الداب بجامعة اإلمةارات العربية

املتحدة ،سن ( ، )2990ويف مقدم املسند طبع الرسال استعراض آخر جلهود الععامء يف خدم

املسند  92 /2ة .95

( )2ينظر ا ُملص َعد األمحد البن اجلزري ص .49
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َ
أحاديث الكتب الست  ،ومعجم الطةرباأل الكبةري،
كثري (ت ،)771وأضاف إليه
ومسند البزار ،ومسند أيب يعىل املوصيل ،وضم كتبا أخةر ربةام تصةل أربعامئة

ُ
تعميذ ابن اجلزري( :وأج َهدَ نفسه كثريا ،وتعب
كتاب كام يف مقدم املحقق ،دال

نظري له يف العاَل ،وأكمعه إال بعا مسند أيب هريرة ،فإنه
فيه تعبا عظيام ،فجاء ال َ
مات دبل أن ي ِ
كم َعه ،فإنه ُع ِ
بكف بَص )  ،وسام (جامع املسانيد والسةنن
وج َل ِ
ُ
( )1

اهلادي ألدوم سنن) ،ودد طبع بتحقيق الشي الدكتور عبةد املعةك بةن دهةيش،
وصدر بمك سن ( )2105الطبع الثالث .

 4ـ رتبه احلافظ ابن حجر العسقالأل (ت  )550عةىل األطةراف وسةام :

(إطراف املسند املعتيل بأطراف املسند احلنبيل) ،وطبةع بتحقيةق الةدكتور زهةري
النارص سن ( ،)2121ثم ضم املسند مع الكتب العرشة يف كتاب (إحتةاف املهةرة

بالفوائد املبتكرة من أطراف العرشة) وطبةع هةذا الكتةاب بتحقيةق مجاعة مةن
املحققني ،وصدر عن اجلامع اإلسالمي باملدين النبوي املنورة.

 5ـ أفرد احلافظ عيل بن أيب بكر اهليثمةو (ت )527زوائةد عةن الكتةب

الست يف كتابه (غاي املقصد يف زوائد املسند) ،وطبعته مكتبة البةاز بمكة سةن

( ،)2102وكان دبل ذلك دد حقق يف جامع أم القر بمك املكرم .

 6ـ رشحه املحدث أبو احلسن حممد بن عبد اهلادي السندي (ت)2245

يف كتابه (حاشي مسند اإلمام أمحد بن حنبل) وطبع بتحقيق نور الةدين طالةب،
( )1ينظر ا ُملص َعد األمحد ص .12
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وصدر يف دطر سن (.)2105
 7ـ ترجم لرجاله احلةافظ شةمب الةدين احلسةينو (ت  )765يف كتابةه

( اإلكامل يف ذكر من له رواي يف مسند أمحد سةو مةن ذكةر يف ُتةذيب الكةامل

لعمزي) ،طبع أكثر من مرة ،وأجود طبع له هةو الطبعة التةو حققهةا عبةداهلل
رسور بن فتح اهلل ،وصدرت يف جمعدين عن دار العواء بالرياض.

 8ـ كام ترجم لرجاله أي ا احلافظ ابن حجر معتمدا عىل كتةاب احلسةينو

وغري وذلك يف كتابه( :تعجيل املنفع بزوائد رجةال األئمة األربعة ) ،وطبةع

بتحقيق الدكتور إكرام إمداد اهلل ،وصدر عن دار البشائر االسالمي .
( )1

* * *
وبعد:
فهذا ما وفقنا اهلل تعاىل يف احلديث عن هذا الكتاب العظيم ،ونختم حديثنا

بقول اإلمام احلافظ ابن اجلزري وهو يصفه( :هو كتاب َل ُي ْر َو عىل وجه األرض
كتاب يف احلديث أعىل منه)  .ودال اإلمام الذهبو وهو يستنها ِمه َم مةن يةأيت
( )2

( )1كنل دد بدأت بجمع رواة املسند من غري رواته من الصحاب  ،ومن غري شيوخه ،ورتبةتهم عةىل
حروف املعجم ،مع ذكر شيوخ الراوي وتالمذته من رواي املسند نفسه ،ودد اسةتدركل كثةريا

مِمن األسامء عىل احلافظ املزي يف ُتذيب الكامل ،ثم تكعمل عىل الرواة جرحا وتعديال ،وسميته

(رواة مسند اإلمام امحد يف ميزان اجلرح والتعديل) ولعل اهلل يوفقنو إىل إكامله بمنه وكرمه.
( )2ينظر :ا ُملص َعد األمحد ص .09
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بعد من ِ
أهل الععمَ ( :
وّذ ِذ ُبةه،
فععل اهلل ُي َقيِ ُا هلذا الدِ يوان العظةيم مةن ُي َر ِتبُةه ُ َ
ِ
ِ
وضح َ
حال كثري من رجالةه ،وين ِبة ُه
تص َح َ
وَيذ ُ
ف ،و ُي ِ
ف ما ك ُِر َر فيه ،و ُيصعح ما َ
ِ
عىل م ِ
ِب الصحاب َ عىل املعجم ،وكذلك
رسعه ،و ُيوه ُن ما ينبغو من مناكري  ،ويرت ُ
ُ َ

ِ
رؤوس احلديث بأسامء الكتب الست  ،وإن ر َت َبه
أصحاهبم عىل املعجم ،و َير ُم ُز عىل
ِ
عىل األبواب فحسن مجيل ،ولوال أأل دد َع ِج ْز ُت عن ذلك لِ
عف البَص و َعدَ ِم
َ َ
الني  ،و ُد ْرب الرحيل ،ل َع ِم ْع ُل يف ذلك) .
( )1

وصىل اهلل وسعم عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسعم ،وآخر دعوانةا

أن احلمد هلل رب العاملني.

* * *

( )1ينظر :سري أعالم النبالء .505 /24

313

85

314

اﻟﻌﻠﻞ ﻋﻨﺪ اﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ


ﺍﳌﺪﺭﺱ ﺑﺎﳌﺴﺠﺪ ﺍﳊﺮﺍﻡ ﻭﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺮﻯ

ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﻮﺟﺰة ﻟﻣﺎم أﺣﻤﺪ رﺣﻤﻪ ا ﺗﻌﺎﻟﻰ.
اﻟﺴ ﱠﻨﺔ وﺟﻬﻮد اﺋﻤﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ.
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ أﻫﻤﻴﺔ ﺣﻔﻆ 
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﻠﺔ وأﺳﺒﺎﺑﻬﺎ.
ﻛﺘﺐ اﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻞ.
ﻣﻨﻬﺞ ﻣﺘﻤﻴ ٌﺰ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻞ؟
ﻫﻞ ﻟﻣﺎم أﺣﻤﺪ
ٌ
أﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻼت اﻣﺎم أﺣﻤﺪ.
ﻋﻨﺎﻳﺔ اﻣﺔ ﺑﻤﺴﻨﺪ اﻣﺎم أﺣﻤﺪ.
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العلل عند اإلمام أحمد بن حنبل رحمه اهلل تعالى
بسم اهلل الرمحن الرحيم

العلل عند اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهلل تعاىل
رّب العاملني ،والصال ُة والسالم عىل خري خلقه حممد ،وعىل آلهه
احلمد هلل ِ

وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
أما بعد:

خريا ه من مبهرة اآلل
فقد ّ
وجهه إ ّّيل أخهوان لنها يف الكويهت ه جزاههم اهلل ً

واألصحاّب خطا ًبا د َعوين فيهه للمشاركهة يف ((ملتقى أعالم اإلسالم)) الثهاين،

الذي يدور حهول اإلمام ال َع َلم أمحد بن حنبل رمحه اهلل تعاىل .وسيكون موضوع

حمارضيت ه بإذن اهلل ه ((العلل عنهد اإلمهام أمحهد رمحه اهلل تعهاىل)) ،مهن خهالل
العنارص التالية:

* ترمجة موجزة لإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل.
السنّة وجهود األئمة يف ذلك.
* مقدمة يف أمهية حفظ ُ
* تعريف العلة وأسباهبا.
* كتب اإلمام أمحد يف العلل.
متميز يف العلل؟
منهج
* هل لإلمام أمحد
ٌ
ٌ
* أمثلة من تعليالت اإلمام أمحد.
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ِ
هاين اإلمهها ِم
وأرجو اهلل أن أكهون قهد ُو ِفقت إلبراز جهود هذا العهامِ الر اب ِ

أمحد ِ
بن حنبل الشيباين.

ويص اهلل بن حممد عباس
مكة املكرمة

 7ربيع األول 1434ﻫ
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()1

ترمجة موجزة لإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل
هو أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد بن إدريس بهن عبهد اهلل بهن

حيان بن عبد اهلل بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان الشيباين.

ِ
األول سنه َة أربهع وستيهن ومئهة كهمها روى عنهه ابنهاه صالح
ولد يف ربيهع

وعبد اهلل بن أمحد  .مات والده وهو صغري؛ فتولته أمه وربتهه تربية حسنة.
( )1

ابتهدأ يف طلهب العلم من شيهوخ بغهداد ،ثهم بههدأ بهالرحالت للطلههب

والتحصيل؛ ألهنا هي التي كهان هلا األثر الكبري يف حتصيل احلديث والعلم عامهة

من علامء البلدان ،فدخل إىل الكوفهة والبرصة ومكهة واملدينهة والهيمن والشهام

كبريا ،فلم تكن الرحالت سههلة يف ذلهك
واجلزيرة .وقد نال يف الرحالت عنا ًء ً

مهام(( :ما أهو َن املشهقة فهيام
العرص الغابر ،وقال بعد رحلته إىل عبد الرزاق بن ا
استفدنا من عبد الرزاق)) .
( )2

وكتب اإلمام أمحد من احلديث اليشء الكثري ،قال صالح بهن أمحهد :قهال
ألف ِ
ألف حديث سوى ما كُتِب ّيل))  .وقال عبهد اهلل ابهن
أيب(( :كتبت بخ ِطي َ
( )3

ألهف ِ
ألهف حهديث ،وتهر لقهوم م ِ
يهرو عهنهم مئتهي ألهف
أمحد(( :كتب أيب
َ

( )1رسالة صالح بن أمحد ص ،622تاريخ بغداد .4 :414
( )2تاريخ بغداد .4 :416
( )3حلية األولياء .9 :184
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ونحوه ُ
قول أيب ُزرع َة الرازي فيه .
حديث)).
ُ
( )1

كبريا
وقد مجع اهلل له رمحه اهلل تعاىل من العلم والتقوى والورع والزهد قس ًطا ً

فهت
وافرا ،قال اإلمام الشافعي رمحه اهلل تعاىل(( :خرجت من بغداد ومها خ ّل ُ
وح ًّظا ً

أعلم ه من أمحد بن حنبل)) .
هبا أحدً ا أور َع وال أتقى وال َأ ْف َق َه ه قال الراوي :وال َ
( )2

الباسل من فتنهة َخ ْل ِ
ُ
هِ القهرآن التهي
وأبرز يشء يف حياة اإلمام هو موقفه
ُ

قرهنا يف عههد هارون الرشيهد ،واستفحل أمرهها يف عههد املأمهون ،و ُفهتن
ن ََج َم ُ
هبا العلام ُء ُ
فأقر اجلميع ت َِقيّ ًة وعمهه ًال
وأهل احلديهث خاصة ،و ُع ِذبوا وامتُحنواّ ،

بالرخصهة بقولهه تعهالهى﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾[النحل.]102 :

األشهم تصهطد ُم
وبقي اإلمام صامدً ا عىل متن العزيمة الصادقهة كاجلبهل
ِ
عليهه أمواج الباطل وال ِ
رضهّب بالسهيا
تقد ُر أن تزحزحه عن موفقهه احلهُِ ،ي
ُ

وأي رضّب! يقول شاباص أحهد ا
رضبت أمحهد بن حنبل
اجلالدين(( :
و ُي
ُ
رضّبّ ،
ُ

ثامنني سو ًطا لو رضبتُه ً
فيال هلدمته)) .
( )3

ِ
األول سنههة
تويف اإلمام أمحهد يوم اجلمعهة الثاين عرشه مهن شههر ربيهع

إحدى وأربعني ومئتني عن سبع وسبعني سنة .
()4

( )1رشح علل الرتمذي البن رجب .1 :480
( )2مناقب اإلمام أمحد البن اجلوزي ص.141
( )3املنهج األمحد .1 :41
( )4املنهج األمحد .1 :41
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()2

مقدمة يف أمهية حفظ السنة وجهود األئمة يف ذلك
ّ
وبهث
خلِ اهلل اإلنسان من نفس واحدة آدم  ،وخلِ منهها زوجهها،

ً
كثريا ونسا ًء.
منهام
رجاال ً

جعل اهلل اإلنسان خليف ًة للقوم السابقني يف األرض ليَ ْع ُمروا األرض عهىل

َو ْف ِِ مرضاة اهلل عز وجل ،فأرسل الرسل وأوحى إليهم ما أوحى ليَ ْهههدوا ههذا
اإلنسا َن إىل الرصا املستقيم الهذي ارتاهاه اهلل هلهم يف حيهايم دينًها ومعيشه ًة
ً
وعمال ُ
وخل ًقا.
وعقيد ًة

قهههال تعهههاىل﴿ :ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦﭧ

ﭨ ﭩﭪﭫﭬﭭﭮ﴾[املؤمنون.]44 :

وكان جيب عىل األمم اتبا ُع أنبيائهم ،قهال تعالههى﴿ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦﮧﮨﮩﮪ﴾[النساء.]24 :

وقال تعهاىل﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓﯔ ﯕﯖﯗ ﯘ ﯙ
ﯚﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ ﯧ ﯨﯩ

ﯪ ﯫﯬ﴾[األعراف 51 :ه .]52
وقهههال تعهههاىل﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
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ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ

ﭺﭻﭼ﴾[النساء 125 :ه .]124
ونحن علهى يقني أن كثيه ًرا من األنبيهاء وأقهوامهم م يكهن هلهم كتههاّب،

وكان الوحي إليهم من قسم الوحي غري الكتاّب ،يعني :الذي يكهون مهن َق ِ
بيهل
ِ
احلديث والسن ِّة من سنة نبينا حممد ﷺ من أقواله وأفعاله وتقريراته التهي ي ِ
طلهِ
ُ

املتلو يف الصالة)) ،وكان وجب عىل أممهم
عليها كثيهر من الناس(( :
غري ِ
ُ
الوحي ُ

أن يطيعوا أنبياءهم يف ِ
كل ما جاؤوا به من غري تفريِ بني الهوحيني كتهاّب متلهو
ِ
وغري متلو يف الصالة.

ويوض ُح هذا املعنى أن مواجهة موسى  لفرعون وملئه كهان يف ضهوء
ِ

املتلو من غري كتاّب ،وكهان هال فرعهون وقومهه قبهل أن يهؤتَى
الوحهي غيه ِر ِ
موسى  التوراة .قهال تعهاىل﴿ :ﯤﯥﯦﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾[القصص.]45 :

وكان تسليط الذل واهلوان واهلال عىل األمم ملخالفتهم لرسهلهم وعهدم

طاعتهم.

ونب ُينا حممد ﷺ ليس بِدْ ًعا من الرسهل﴿ ،ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ

ﮑﮒ ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ﴾[األحقاف.]9 :

وحي من اهلل إىل رسولهه حممد ﷺ جيب عىل
وإن السنّة الصحيحة والثابتة
ٌ

جيب اتِبا ُع القرآن؛ ملَا روى األئمهة عن املقدام بهن معهديكرّب
املسلم اتِباعها كام ُ
8
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وتيت الكتهاّبِ ،
ُ
يوشهك
ومثْ َلهه معهه ،أال
عن رسول اهلل ﷺ أنه قالَ (( :أال ِإين ُأ ُ
َ

ٌ
رجل شبعا ُن عىل أريكتهه يقول :عليكم هبذا القرآن ،فام وجدتم فيه مهن حهالل
ِ
فحرموه .أال ال ُ
األههي،
حلم احلامر
حيل لكم ُ
فأح ُلوه ،وما وجدتُم فيه من حرام ِ
ِ

وال ُ
معاهد إال أن يستغني عنها صاح ُبها ،و َمن
الس ُبع ،وال ُلقط ُة َ
كل ذي ناّب من ّ
نزل بقوم فعليهم أن ي ْقروه ،فإن م ي ْقروه فله أن ي ِ
عق َبهم بمثل ِق َرا ُه)) .
ُ
َ ُ
َ ُ
( )1

والسنة بيا ُن القرآن الكريم ،قال تعهاىل﴿ :ﭥﭦﭧﭨﭩﭪ

ﭫ ﭬﭭ ﭮ﴾[النحل.]44 :

وقال تعاىل﴿ :ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ﴾[احلجر.]9 :
وقال تعهاىل﴿ :ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁ ﰂﰃﰄﰅ ﰆ

ﰇﰈﰉﰊﰋﰌ﴾[القيامة 12 :ه .]19

وملّا كان القرآن باتفاق األمهة حمفو ًظا بحفهظ اهلل مهن زمهن النبهي ﷺ إىل

يقدر
يومنا هذا بحروفه ونطقه وأدائه ،ورثه املسلمون أ ًبا عن جد ً
غاا طر ًيا ،ال ُ
ُ
والعقل أن يكهون بيانُهه
أحدٌ أن ُي ْس ِق َط منه شيئًا أو يزيدَ فيه حر ًفا ،اقتىض الرش ُع
أياا حمفو ًظا يف األمة ،وهو السنّ ُة املط ّهر ُة.
وتوضيحه ً
ُ

قال إسامعيل بن عبيد اهلل :ينبغي لنا أن نحفظ حديث رسهول اهلل ﷺ كهام

نحفظ القرآن؛ ألن اهلل تعاىل يقهول﴿ :ﮠﮡ ﮢﮣﮤ ﮥﮦ ﮧﮨ﴾

( )1سنن أيب داود رقم  ،4204وهو حديث صحيح.
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[احلرش. ]7 :
( )1

َ
سمى العمل بحديههث
وحتى إن الصحايب
اجلليل عبدَ اهلل ب َن مسعود ّ 
رسول اهلل ﷺ ِمثْ َل العمل بكتاّب اهلل كام يف الصحيحني ،حينام جاءتهه امرأة فقالهت:

واملتنمصهات
مها حديه ٌث بلغنهي عنهك أنك لعنْه َت الواشامت واملستوشمهات،
ِ
واملتف ِلجات للحس ِن املغري ِ
ات َخ ْل َِ اهلل؟ فقال عبد اهلل :وما ّيل ال ألع ُن َمهن لعهن
ِ
ُ ْ

ُ
قهرأت مها بهني لهوحي
رسول اهلل ﷺ وهو يف كتهاّب اهلل؟ فقالهت املهرأة :لقهد
ُ
املصحف فام وجدتُه .فقال :لئن ِ
كنت قرأتيه لقد وجدتيهه ،قهال اهلل عهز وجهل:

﴿ﮠﮡﮢﮣﮤ ﮥ ﮦﮧﮨ﴾[احلرش. ]7 :
( )2

وقد قدّ ر اهلل تعاىل أن يكون يف حفّظها وصيانتها امتحا ُن األمة وابتالؤها،

ناس صهاحلون مهن األمهة
ناس أرادوا الكهذّب عىل رسول اهلل ﷺ ،وقهام ٌ
فنشأ ٌ

فذ ُبوا عن سنهة الرسول ﷺ ،وقهد مكان اهلل بإرادته الكونيهة ً
َ
كهال عهىل عملههه:
﴿ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ﴾[اإلرساء.]84 :

الكذّب عىل الرسول ﷺ ممكنًا ّ
حذر ﷺ أمتَه مهن الكهذّب عليهه
وملّا كان
ُ

متعمدً ا
فليتبو ْأ مقعدَ ه من النار)) .
ّ
عي ِ
فقالَ (( :من ك ََذ َّب ّ
( )3

وكذلك و ّفهِ اهلل أمهة حممد ﷺ فوضعوا قواعهدَ ملعرفههة الصهحيح مهن

( )1الكفاية للخطيب البغدادي ص.16
( )2صحيح البخاري رقم  ،4882وصحيح مسلم .6161
( )3حديث متواتر من أحاديث كثري من الصحابة من طرق كثرية .انّظر صحيح اجلامع .1 :511
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الاعيف من حديث رسول اهلل ﷺ عامة ،وهذه القواعدُ مأخوذ ٌة من كتهاّب اهلل
والتبني والتثب ِ
ُِ
ت فيها ،كام أهنهم بتوفيهِ اهلل
وسن ِّة رسوله ﷺ يف متحيص األخبار
ُ
وتسديده رضبوا مثُ ًال رائعة ِ
ِ
واحلرص حلفظ السنة؛ ألهنم عرفوا أهنا
للجدِ والكَدِ
ُ

هي األصل يف فهم القرآن ،فهال يقهوم الهدين إال عهىل أسهاس القهرآن والسهنة،

نرض اهلل عبدً ا سمع مقالتي فوعاههها ثهم ب ّلغهها
وستناهلم دعوة النبي ﷺ هلمّ (( :

حامل فقه ِ
ِ
ِ
ور ّّب
عنيُ ،فر ّّب
حامل فقه إىل من هو أفق ُه منه .
غري فقيهُ ،
( )1

النبي ﷺ ،فوجب عىل
وال حجة يف السنة إال إذا كانت صحيح َة النسبة إىل ِ

األمة وجو ًبا كفائيًها أن يكهون فيههها مهن يهتعلم قواعههد التصهحيح والتعليهل
والتاعيف حتى يميز الصادق من األحاديث واألخبار من الكاذّب منها.

كثهريا،
قال ابن ِح ّبان يف قوله ﷺ(( :فإنه َمن َي ِع ْش منكم فسريى اختال ًفا
ً

فعليكم بسنّتي))ٌ :
صحيح عىل أنهه ﷺ أمر أ امتهه بمعرفهة الاهعفاء مهنهم
دليل
ٌ
من الثقات؛ ألنه ال يتهيأ لزو ُم السنّه ِة مع ما خالطها من الكهذّب واألباطيهل إال
بمعرفة الاعفاء من الثقات ،وقد َع ِل َم النبي ﷺ بام يكون مهن ذلهك يف أمتهه إذ

تقربنا
متعمدً ا
ّ
فليتبو ْأ مقعده من النار)) نعو ُذ باهلل من حالة ِ
عي ِ
قالَ (( :من ك ََذ َّب ّ
إىل َس َخطِه وألي ِم عذابه .
( )2

( )1انّظر صحيح اجلامع الصغري  6 :1141رقم  2721وما بعده ،عن أنس وزيهد بهن ثابهت وابهن
مسعود بألفاظ متقاربة.

( )2مقدمة كتاّب املجروحني البن حبان .1 :10
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ِ
ويصاّب بعاهة تذهب بحفّظه،
الذاكرة
وي
ُ
وقد يكون اإلنسان ب َقدَ ِر اهلل ق ّ
وقهد يبلهغ من العمر ِعتِيًا فيختله ُط وينسى حديثهه فيهه ،فيدخل الاهعف فههي
احلديث ،وقد ِ
يروي
حيِ لهه أن
يعتمدُ عىل الروايهة بالكتاّب
ويذهب كتابه ،فهل ُ
َ
ُ
ُ
حيفظ حديثه؟
وهو ال

ُ
الاعف عىل ِ
ُ
الرجل ثق ًة عند الناس ،ولكن
كل هؤالء ،وقد يكون
فيدخ ُل
ُ

قد يروي بعد االختال فيا ّعف حديثه ،أو قد يكون ثق ًة معرو ًفا م يطهرأ عليهه

املعهروف قهد
الاعف يف الّظاهر لكنه َب َرش ،فلم ينس األئمهه ُة الن ّقها ُد أن الثقههة
َ
ُ
ُُيْطِئ ،وم ي ِ
دخلوا ُح ْس َن الّظ ِن بههه ،بههل وضهعوا حتهت البحهث والتمحهيص
ُ
ُ
أياا حلامية ِ
َ
سنة املصطفى ﷺ.
أحاديث الثقات ً
ِ
ِ
التحقيِ يأيت عمهل اجلهابهذة مهن أئمههة احلديههث ،ف َينخلهون
وملثل هذا

َ
حديث الثقات والاعفاء ف ُيخرجهون منهها حر ًفها حر ًفها مهن األخطهاء أو مهن

ُ
وعرفوا احلديث الصحيح فقالوا :ما رواه ٌ
متصهل
عدل تها ُم الاهبط،
الصواّب .ا
غري مع ّلل وال شاذ.
السندُ ،

القادح يف صحة احلديث ،هذا ههو تعريف العلة
اخلفي
والعلة هي السبب
ُ
ُ

يف هذا املوضع من تعريف احلديث الصحيح ،وإال فيُط َلِ لفظ العلهة عهىل ِ
كهل

سبب قادح للصحة جليًا كان أم خفيًا.

فال ُ
يشك َمن لهه أدنى بصرية يف علهوم اإلسالم ه وخاصه ًة فيمهها يتعلهِ

بعلم احلديث ه أن األئمة الذين تصدّ وا لبيان العلل القادحة املاه ِعفة للحهديث
12
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كانهوا أور َع الناس وأتقهاهم هلل يف زماهنم ،فمهها كانههوا يتك ّلمههون يف التعليهل
والتاعيف والتصحيح بالتش ِهي وههوى النفس ،بهل بالعلم واخلرب والسرب .قال
ِ
ِ
أمره ،ال أدري .
رب َ
املَ ُروذ ُي :سألته (أمحد بن حنبل) عن ِر ْشدين ،قال :ليس َأ ْخ َ ُ
( )1

وال يتك ّلمون إال لسبب من األسباّب التي يقتيض الرش ُع والعقل َ
قبوهلا يف

واضح مقن ٌع للتعليل
سبب
ٌ
حتقيِ األخبار وتثبيتها ،وما َع ّلل األئم ُة حديثًا إال وله ٌ

والتاعيف ،ولكن قد ْاشتَ َه َر ْت أقوال أئمتنا أن تعليل احلديث إهلا ٌم وكَهان ٌة ،قال

عبد الرمحن بن َم ْهدي :معرف ُة احلديث إهلا ٌم .وقال ابن نمري :وصدق! لهو قلهت

قلت؟ م يكن له جواّب.
له :من أين َ

احلديث عند اجل ّه ِ
َ
ال كَهان ٌة.
إنكارنا
أياا:
وقال ابن َم ْهدي ً
ُ

كمثَ ِل فص ثمنهه مئه ُة دينهارَ ،
هر
وآخ َ
وقال أبو حاتمَ :مثَ ُل معرفة احلديث َ

ِمثْ ِل ِه عىل لونه ثمنُه عرش ُة دراهم .
( )2

ُ
وأنقل هنا تنبي ًها ذكرتُه يف مقدمة كتاّب ((العلل ومعرفة الرجال)) لإلمام

أمحد برواية عبد اهلل.

* تنبيه :ينبغي أن نفهم كالم عبهد الهرمحن بهن مههدي (وغهريه يف هههذا

املعنى) عىل وجههه ،وهو أنهه ليس مقصو ُده من قولهه(( :معرفه ُة احلديث إهلا ٌم))

حتصهل
أنه قد يع ِلل وال حج َة له فيهه ،إنام مقصو ُده (إن صح عنه هذا القول) أنه ّ

( )1العلل برواية املروذي ص 106رقم .125
( )2مقدمة كتاّب العلل البن أيب حاتم .1 :588
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له ملك ٌة قوي ٌة راسخ ٌة حتى إنه بمجرد النّظر يف إسهناد احلهديث ومتنهه تّظههر لهه

صحتُه أو ضع ُفه ،فيحكم يف أول وهلة ببصريته أنه صهحيح أو معلهول .ثهم إذا
طلبت منه احلجة ال بد وأن يذكر تفصيلها.

معلال إال دونه سبب ،لكن قد ِ
وال يمكن أن نجد حديثًا ً
ُيترص املع ِلهل يف
ٌ
ْ
ُ

احلكم فيذكر حكمه بدون إبداء السبب.

ِ
بقول ِ
ههوى يف إنكهار احلهديث،
وقد استَدَ ّل
ابن مهدي هذا ُ
بعض َمن له ً

ِ
َ
املتفِ عىل
واالستدالل به ،فقال :إن املحدِ ث قد يرى
فتوسع يف تفسريه
احلديث َ

ضعيف ،وبالعكس ،وال يستطيع إقامهة احلجههة عهىل ذلهك ،وههو
صحتهه أنهه
ٌ
ِ
ِ
والصهالح
بالزيف
كالصرييف الناقهد حيكم عىل الدارهم
معذور يف حكمهه هذا؛
ِ
ويعجز عن إبانة السبب.
ُ

كتهب العلهل
فنقول :ليس األمر كام َذك ََر ،فهالواق ُع ُيهالف قو َلههه ،فههذه
ُ

واالختصار يف بعاها ،ففي َ
اآلخر جتهد التفصيل وبيان
اإلجياز
أمامنا ،إن ُو ِجهدَ
ُ
ُ
ظهاهره
شهخص
هر َض لهه
ٌ
ُ
كمثَ ِل الطبيب احلهاذق إذا َع َ
فمثَ ُله َ
السبب والتعليلَ ،

السالم ُة ال َي ّْظ َه ُر املرض فيهه لعامة الناس ،فينّظر إليهه أول نّظهرة ويبهدي رأيههه

ً
إمجاال أن فيه مرض كذا ،فإذا أجري عليه الفحص والفرس والتحليل واألشهعة،
يّظهر بوضوح ِصدْ ُق قوله.
تعهرف صهحيح احلهديث
كام قال ُن َعيم بن محاد :قلت البن مهدي :كيف
ُ

14
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وسقيمه؟ قال :كام يعرف الطبيب املجنون .
( )1

ِ
فع ْل ُم ِ
علل احلديث من أهم علهوم احلهديث ،وال يقهوم بههه إال اجلهابهذ ُة
احلاذق ِ
ِ
البهرج من اخلالص ،وانتقاد
للنقد
الصرييف
الذين ينتقدون احلديث انتقا َد
َ
ِ

اجلوهري احلاذق للجواهر مما د ِلس هبا.

أدركت علة حديث بعد أربعني سنة .
وقال عي بن املديني :ربام
ُ
( )2

وقد كان اإلمام أمحد عىل رأس َمن ُي ْذكَر يف معرفة علل احلهديث ،ولهه يف

ذلك جهود كثرية رمحه اهلل تعاىل.

ونحن يف هذه العجالة نذكر جهود اإلمام أمحهد يف معرفهة العلهل وبياهنها

حسب وسعنا وعىل اهلل التكالن.

( )1مقدمة كتاّب العلل ومعرفة الرجال برواية عبد اهلل .1 :51
( )2اجلامع ألخالق الراوي وآداّب السامع  6 :617رقم .1778
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()3

تعريف العلة وأسباهبا
ِ
وأمثلة تعليالته،
قبل أن نتطرق إىل مؤلفات اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل يف العلل،

نذكر تعريف احلديث الصحيح وعالق َة علم العلل بتصحيح وتاعيف األحاديث.
تعريف الصحيح:

عرفوا الصحيح من األخبار به :ما رواه ٌ
ُ
غري
عدل تا ُم الضبط
ا
متصل السنـد ُ

مع َل ٍل وال شا ّذ.

ومهام كان املسلم ً
عدال د ِينًا ،إذا م يكن ضاب ًطا ملَها يرويهه جعلهوا حديثهه

ضعي ًفا ،وإذا كان تا ّم الابط لكنه كا ٌفر أو فاسِ ض اعفوا حديثهه ،وإذا كهان د اينًها

صيانًا وصاحب ضبط ولك ْن م َي ْل َِ من ذكهر عنهه اخلرب ،كهان اخلهرب ضهعي ًفا؛ أو
كان مد ِلسا م يرصح بالتحديث ِ
فم ّمن يكون قد سمعه؟ ِأمن عدل أم من فاسهِ
ً
ِ
أو كافر؟ وممّن َضبَ َطهِ ،أمن قوي أم من ضعيف؟
َ
وإذا كان ً
ظاهرا ،ولكن ظهر أنهه م يسهمع
متصل السند
عدال تا ّم الابط
ً

حديثًا بذاته ممن روى عنه ،وخفي عىل عامة الناس هذا ه ولكن ال بد أن يّظهر ملن
وهبه اهلل ذكاء وحذاقة ه كان احلديث ضعي ًفا.

سبب ضعف يف أول األمر ،ولكن كمهها قههال اإلمههام ابهن
وإذا م يّظهر ُ

هرج
املديني رمحه اهلل تعاىل(( :الباّب إذا م ُجتمع طر ُقه م َي ّ
تبني خطؤه))  ،فهإذا ُخ ا
( )1

( )1علوم احلديث البن الصالح .5 :615
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احلديث بإسناده ومتنه بطرقه ظهر خطأ بعض الثقات خمال ًفا لآلخرين الثقات ،أو

ملن هو أوثِ منه ،كان اخلرب شا ًذا مردو ًدا.
تعريف العلة:

العلة هي :السبب اخلفي القادح يف صحة احلديث.
وعبهارة ابن الصالح ،قال :وهي عبهار ٌة عن أسباّب خفيهة قادحهة فيههه،

فاحلديث املعلل هو احلديث الذي ا ُطلع فيه عهىل علهة تقهدح يف صهحته مهع أن
ظاهره السالمة منها .
( )1

وقال ابن معني :لو م نكتب احلديث من ثالثني وج ًها ما َع َق ْلناه.

ُ
يفرسه
وقال اإلمام أمحد:
احلديث إذا م ُجتمع طر ُقه م نفهمههه ،واحلهديث ِ

بعاا .
بعاه ً
ُ
( )2

ٌ
ُ
مدخل ،فإ ّن
احلديث من أوجه ليس للجرح فيها
وقال احلاكم :وإنام يع ّلل

ٌ
ساقط واه ،وعل ُة احلديث َت ْكثُر يف أحاديث الثقهات أن حيهدِ ثوا
حديث املجروح

العلم والفهم واملعرف ُة
بحديث لهه عل ٌة فت َْخ َفى عليهم علتُهه ،واحلجه ُة فيهه عندنا
ُ
ال غري .
( )3

فالاعف يف الراوي عل ٌة يف اخلهرب ،واالنقطها ُع يف
وأما يف اإلطالق العام،
ُ
( )1علوم احلديث البن الصالح .5 :192
( )2اجلامع ألخالق الراوي وآداّب السامع .6 :616
( )3معرفة علوم احلديث للحاكم وانّظر النكت البن حجر .6 :710
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اإلسناد عل ٌة يف اخلرب ،وعنعن ُة املد ِلس عل ٌة يف اخلرب ،وجهال ُة ِ
حال الراوي عله ٌة يف
اخلرب .
( )1

ُ
فالسهبيل
االختالف بني الرواة ،قال ابن حجر:
ومدار التعليل يف الغالب
ُ

إىل معرفهة سالمة احلديث من العلهة ه كام نقلهه املصنف عن اخلطيب ه أن جيمع
ظههور
طرقه ،فإن اتفقت رواته واستووا ظهرت سالمتهه ،وإن اختلفهوا َأ ْمكَه َن
ُ

أغمض أنواع
فمدار التعليل يف احلقيقة عىل بيهان االختالف ...وهذا الف ُن
العلة،
ُ
ُ

غايصا وا ِطال ًعها
فهام
ً
احلديث وأد ُقها مسلكًا ،وال يقوم به إال من منحه اهلل تعاىل ً

حاو ًيا ،وإدراكًا ملراتب الرواة ومعرف ًة ثاقبة ،وهلذا م يتكلم فيه إال أفراد أئمة هذا
وح اذاقهم ،وإليهم املرج ُع يف ذلك؛ ملَا جعل اهلل فهيهم مهن معرفههة ذلهك
الشأن ُ

واال ِطال ِع علهى غواماهه دون غريهم ممن م يامرس ذلك .
( )2

وقد أكرم اهلل اإلمام أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين رمحه اهلل تعاىل بمعرفة

العلل وبيان خف ايات أسباّب ضعف احلديث ،عىل ما تشهدُ له الروايات ويشههدُ

لهه أئم ُة هذا الشأن.

( )1النكت البن حجر .1 :407
( )2النكت البن حجر  6 :710ه .711
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()4

كتب اإلمام أمحد يف العلل
لقهد وصلتنها أقوال اإلمام أمحد يف تعليل األحاديههث عهن طريهِ عههدة

مؤلفات ،منها:

 .1الكتب التي مجعت أقواله يف العلل خاصة ،وقد طبهع لهه منهها ثالثهة

كتب ،كتابان منها كان ّيل رشف حتقيقهام ،ومها:

أ .كتاّب العلل ومعرفة الرجال برواية عبد اهلل ابن اإلمام أمحد ،وقهد طبع

منذ قديم يف أربع جملدات ،طبعه املكتب اإلسالمي يف سنة (1408ه) ،ثم طبعته
دار القبس بالرياض سنة (1467ه).

ِ
وصالح بهن أمحهد وامليمهوين،
وذي
املر ِ
ب .العلل ومعرفة الرجال برواية ُ

وقد طبعت الطبعة األوىل منه سنة (1408ه).

وهذان الكتابان عبارة عن أسئلة وجهها إىل اإلمام أمحد ٌ
كل مهن عبهد اهلل

وصالح ابني اإلمام ،واملروذي ،وامليموين ،وهم مجي ًعها مهن تالمذتهه ،وأجهاّب

عليها اإلمام أمحد ،واألصل أن هذين الكتابني من تأليف اإلمام أمحد نفسه.

ولعل ً
قائال يقول :إنه م يكن كتاّب مؤلف لإلمام أمحد هبذا املعنهى ،وإنهام

هي أسئلة وجههها عبد اهلل ه ً
مثال ه إىل أبيهه فأجاّب عليهها أبهوه ،فينبغهي نسهبة
الكتاّب إىل عبد اهلل.

فنقول :إن من مجلة طرق انتشار التأليف يف تلك األيهام أن التلميهذ كهان
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يكتب عن الشيخ وهو يمي عليه ،أو يسأله التلميذ يف بعهض األحيهان ،فيجيبهه

الشيخ من حفّظه أو من كتابه ،فينترش الكتاّب من طريِ التلميذ .وهبذه الطريقة
وصلت إلينا أكثر كتب السلف.

وهبذه الطريقة نفسها نقل عبهد اهلل عهن أبيهه ههذا الكتهاّب ،ثهم زاد فيهه

زيادات ،وهذا ال يعني أنهه م يكهن عنهد اإلمهام كتهاّب أو تهأليف منهه يف ههذا

املوضوع.

فالذي نتصوره أنه ه كان عنده كتاّب يف العلل ومعرفة الرجال بخهط يهده

كاملسند وغريه ،فأمىل بعاه عىل عبهد اهلل ،وبعاهه سهأله عبهد اهلل فأجابهه مهن

حفّظه ،أو من كتابه يف بعض األحيان.

وتدل عليهه تلك الروايات الكثيهرة التهي يقهول فيههها عبهد اهلل(( :أمهىل

عي أبهي)) ،ويقهول يف بعاههها(( :وجهدت يف كتههاّب أبههي بخهط يههده وم
ّ

أياا ما جاء عن األئمة من نسبهة كتاّب العلل
أسمعها .))...ومما يدل عىل ذلك ً
إىل اإلمام أمحد ،كالعقيي وابن الصالح وابهن حجهر ،وقهد نسهب غهريهم إليهه
الكتاّب نفسه باسم ((التاريخ)) .
( )1

وإذا فرضنا أن هذه أسئلة من تالميذه أجاّب عليها اإلمام ،فهال حهرج يف

نسبة العلامء هذه الكتب إىل اإلمام أمحد بروايات الرواة عنه ،كهام ههو الشهأن يف

تواريخ ابن معني ،فيقال(( :يف تاريخ ابن معني برواية فالن وفالن)).
( )1انّظر مقدمة حتقيِ كتاّب العلل برواية عبد اهلل  1 :87ه .91
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ج .كتاّب ((املنتخب من العلل)) مجع فيه ّ
اخلال ُل ما وجد من الروايات يف

العلل عن اإلمام أمحد.

 .2كتب املسائل عامة:
ومن املؤلفات التي نقلت إلينا أقوال اإلمام أمحد يف تعليل األحاديث كتب

املسائل العامة التي رواها عنه تالميذه وأبناؤه ،ومنها:
أ .املسائل برواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ.
ب .املسائل برواية صالح بن اإلمام أمحد.
ج .املسائل برواية أيب داود السجستاين.

وهذه املؤلفات ليست خاصهة بالعلل ،ولكن نجهد فيههها بعهض أقههوال

أمحد مبثوثة يف أثناء الكالم عىل املسائل واألحاديث.
 .3مؤلفات اإلمام أمحد األخرى:

كام نجد بعض أقوال اإلمام أمحد يف إعالل األحاديث يف كتابه املسند.
علام يف معرفهة العللُ ،
فكل َمن أ ّلهف يف باّب العلل أو
وملا كان اإلمام أمحد ً

عرضا نقل كهالم اإلمهام يف العلهل؛ كالبخهاري يف التهاريخ،
تكلم عىل احلديث ً
والعقيي يف الاعفاء ،وابن أيب حاتم يف اجلرح والتعهديل ،وابن عدي يف الكامل،
والدارقطني يف العلل ،واخلطيب يف كتبهه ،وابن رجب وغريهم.
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()5

ﻫل لإلمام أمحد منهج متميز يف العلل؟
قد سبهِ القول أن العلة قهد تطلِ عىل سبب ضعف احلهديث ولهو كهان

ظاهرا ،وما من إمام ع ّلل احلديثَإال وعلله بأسباّب خفية وظاهرة.
ً

وهذا ههو منهج اإلمام أمحهد ،وليهس اإلمهام منفهر ًدا بمهنهج خهاص يف

العهلل فهي نّظري ،فالكتب التهي أ ِلفهت باسم مهنهج اإلمهام أمحههد يف إعهالل

احلديث ،يبدو ّيل أن هذه التسمية ليست بصحيحة ،فاملنهج فيام أفهم يطلِ عهىل

طريقة خاصة ،وليس ألمحد طريق ٌة خاصة .نعم ،له آراء ختالف يف أفراد احلديث

خاصا وطريقة خاصة.
آراء اآلخرين ،وال يعني ذلك أن له
منهجا ً
ً
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()6

أمثلة من تعليالت اإلمام أمحد
ونذكر فيام يي بعض تعليالت اإلمام أمحد ،ونوضح أسهباهبا ،ونسهعى أن

تكون األسباّب خفية ،ولنأخذ من كالم اإلمهام أمحهد مها يتعلهِ برشه صهحة
احلديث ،وهي:

 .1عدالة الراوي.

 .2متام ضبط الراوي.

 .3اتصال السند.

 .4خلو الرواية من العلة التي خترم هذه الرشو .

 .5عدم الشذوذ.

ونجعل هذه املحارضة عىل هذه الرشو يف فصول خاصة هبا.

أوالا :العدالة:

قد يكون احلديث ً
معلال بخرم عدالة الراوي ،ومثال ذلك قهول عبهد اهلل:

سمعت أيب وذكهر حبي ًبا الذي كان يقرأ هلم عىل مالك بن أنس ،فقال :ليس بثقة،

قدم علينا رجل ه أحسبهه قال :من خراسان ه كتب عن حبيب كتا ًبا عن ابن أخي
ابن شهاّب ،عن عمهه ،عن سام والقاسم ،وإذا هي أحاديهه ُث ابهن هليعهة ،عهن
خالد بن أيب عمران ،عن القاسم وسام ،فقهال أيبَ :
أحاهلها عهىل ابهن أخهي ابهن

شهاّب عن عمهه ،...قال أيب :وكهان حبيب ُحييهل احلديث ويكذّب وأثنى عليه
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رشا وسو ًءا .
ً
( )1

فها هنا علل اإلمام الكتاّب بكامله؛ ألن أصله مهن أحاديهث ابهن هليعهة،

وابن هليعة خمتلط ما ّعف إذا روى عنه غري العبادلة وابن قتيبة ،فجعلها حبيهب

وزورا عن ابن أخي ابن شهاّب الزهري (وههو
كاتب مالك كذ ًبا
ابن أيب حبيب
ُ
ً
حممد بن عبد اهلل بن مسلم بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن شهاّب الزهري ،صدوق له

أوهام) عن عمه حممد بن مسلم ابن شهاّب الزهري.

وقال أمحد كان حبيب حييل احلديث ويكذّب ،وقهد ّ
كذبهه ابن معني وأبو

داود وتركوه .
( )2

وقال اإلمام :قدم علينا رجل ومعه كتاّب عن ابن أخي ابن شههاّب ،عهن

عمه ،عن القاسم وسام ،فجعلت انّظر فيها فإذا هي مسائل خالهد ه يعنهي :ابهن

أيب عمران ه عن القاسم وسام ،فقلت للرجل :ممهن سهمعت ههذا؟ فقهال :مهن

حبيب الذي كان يقرأ للناس عىل مالك .فقلهت :دعهها أو خرقهها ،ههذا رجهل

كذاّب ،وإذا هو قد أحاهلا وقلبها عىل ابن أخي ابن شهاّب عن عمه .
( )3

اهتام الراوي برسقة احلديث:
ومن نوع التعليل بفقد عدالة الراوي :ايام الراوي برسقة احلديث.
( )1العلل برواية عبد اهلل  ،6 :16رقم .1168
( )2اجلرح والتعديل  ،5 :100امليزان  ،1 :416التهذيب .6 :181
( )3العلل برواية عبد اهلل  6 :12رقم .1158
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قال عبد اهلل :أخربين رجل أنه سمع ابن ِ
احل اامين (وهو حييى بن عبد احلميد
ابن عبهد الرمحن بن َب ْش ِمني) حيهدث عهن رشيهك عهن منصهور عهن إبهراهيم:

﴿ﮥﮦﮧﮨﮩﮪ﴾[الشورى ]59 :قهال :كهانوا يكرههون ُي َ
سهتذلوا،

فقال له رجل :هذا احلديث عندنا يف كتاّب ابن املبار عن رشيهك عهن احلكهم
النرصي عن منصور .فقال ابن ِ
احل اامين :حدّ َثناه رشيك عن احلكم النرصي عهن
منصور.

ثم قال أيب :ما كان أجرأه! هذه جرأة شديدة ،وم يعجبه ذلك ،وقهال :مها

زلنا نعرفه أنه يرسق األحاديث أو يتل اقطها أو يتل اقفها .
( )1

الطعن يف الراوي لبدعته:
وقد كان يطعن اإلمام يف الراوي ويف حديثههه ألجهل بدعتهه يف الهتجهم

خاصة.

قهال عبد اهلل :سألت أبهي عن احلكم بن عبد اهلل أيب مطيع ال َب ْلخي ،فقال:

ال ينبغي أن يروى عنه ،حكوا عنه أنه كان يقول :اجلنة والنار خلقتها فسهتفنيان،
( )1العلل برواية عبد اهلل  5 :41رقم  .4079وينّظر املزيد مهن األمثلهة لتعليهل اإلمهام بهالطعن يف

عدالة الراوي :العلل  6 :44رقم  6 :595 ،1499رقم  5 :142 ،6712رقم :697 ،4244

ا
للخالل ص 58رقهم  ،1وص 116رقهم  ،74وص188
 5رقم  ،1566واملنتخب من العلل

رقم  .104حتى كان حيكم عهىل بعهض أوههام الثقهات يف احلهديث بالوضهع ،قهال عبهد اهلل:

((وعرضت عىل أيب حدي ًثا حدثناه عثامن ))...العلل رواية عبههد اهلل  1 :119رقهم  1555إىل
قوله(( :اللهم سلم)).
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وهذا كال ُم َج ْهم ،ال يروى عنه يشء .
( )1

وأما التشيع وبعض البدع األخرى فام كان رأي اإلمام فيهها شهديدً ا فهيام

يّظهر ،ويبدو من ترصفاته رمحه اهلل تعاىل أنه كان يرت الرواية عن الداعية .قهال

يونس بن خباّب ،فتكلم فيه ،وم يرضه ،وقال :هذا
املروذي :وذكر أليب عبد اهلل ُ
ُ
كان يقع يف عثامن .
( )2

وقال عبد اهلل :سألته عن عي بن بذيمة ،فقال :صالح احلديث ،ولكن كان

رأسا يف التشيع .
ً
( )3

وقال :سألت أيب عن فطر بن خليفة ،فقال :ثقة صهالح احلهديث ،حديثهه

ُ
حديث رجل ك ايس إال أنه يتشيع .
()4

وقهال شيخ اإلسالم ابن تيميهة :م أجهد لههه علههى تقييههد بالداعيههة يف

اجلهمي .
( )5

ومن اجلدير بالذكه ر ههنا أن اإلمام أمحد قد غري رأيه يف بعض الرواة بعهد

حمنة خلِ القرآن ،فعىل سبيل املثال ،قال اإلمام أمحد يف إسامعيل ابهن ُع َلياه َة قبهل

ف اهلل
أياا(( :فاتني مالك فه َأ ْخ َل َ
املحنهة(( :إليهه املنتهى يف التثبت بالبرصة)) وقال ً
( )1العلل ومعرفة الرجال برواية عبد اهلل  5 :699رقم .1551
( )2العلل برواية املروذي وغريه ص 80رقم .108
( )3العلل برواية عبد اهلل  5 :112رقم .4490
( )4العلل برواية عبد اهلل  1 :445رقم .995
( )5املسودة ً
نقال عن منهج اإلمام أمحد د .بشري .1 :641
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عي سفيان ،وفاتني محاد بن زيد فأخلف اهلل عي إسامعيل ابن علية)) .
( )1

املفال بن زيهاد عن وهيهب وابهن عليههة فقهال:
أما بعدهها ،فقد سألهه ّ

أحب إ ّّيل ،ما زال ابن علية وضي ًعا من الكهالم الهذي تكلهم بهه إىل أن
((وهيب
ُ
مات)) .
( )2

وكان اإلمام أمحد يرجو ويطلب من أصحابه الذين هلم مكانة معروفة بني
علام وديانهة أن ال يسهارعوا يف الت ِّق ّيهة ،وأن ال يوافقهوا يف القهول بخلهِ
الناس ً

القرآن ،وكان نقمة اإلمام باألخص عىل أولئك الذين م يهدخلوا يف املحنههة وم
يصابوا بأ ًذى قليل وال كثري ،بل خافوا يف املستقبل وختاذلوا ،فلام رأى اإلمام أهنم

ّفرطوا يف أمانهة الدعوة والقيا ِم بجانهب احلِ ونرصتههه ،كهان مهن الطبيعهي أن
ينبعث الغاب هلل يف نفسه ،ولذلك تر الرواية عمن أجاّب يف املحنة.

عذرهم وهو اإلكراه ،وقد اختاروا
وقد يقال :إن الذين اختاروا التقية هلم ُ
أمهرا مباحا ِ
فل َم هجرهم أمحهد؟ فأجاّب عن هذا األمههر ابهن اجلههوزي فقهال:
ً
ً
اجلواّب من ثالثة أوجه:

أحدها :أن القوم ت ُُو ِعدوا وم ُيرضبوا فأجابوا ،والتو ُعد ليس بإكراه.
والثاين :أنه هجرهم عىل وجه التأديب ،ل ُيعلم تعّظيم القول الذي أجهابوا

عليه ،فيكون ذلك حف ًّظا هلم من الزيغ.
( )1يذيب التهذيب .1 :672
( )2يذيب التهذيب .1 :678
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والثالث يقال :إن معّظم القوم ملهها أجهابوا قبلهوا األمهوال ،وتهرددوا إىل

القوم ،وتقربوا منهم ،ففعلوا ما ال جيوز ،فلهذا استحقوا الذم واهلجر.

واحلِ أن هجر اإلمهام للمجيبهني يف املحنههة م يكهن إال تأديبًها وتشهني ًعا

حيا يف عدالتهم بحال ،بل إن تركه للرواية عن بعاهم كان
لفعلهم ،وم يكن جتر ً
مؤقتًا ثم روى عنهم فيام بعد .
( )1

ثانياا :الضبط:

وأما يف الابط فقد ّ
أعل اإلمام أمحد روايات كثرية ،وخاصة يف املوازنة بني
الرواة يف حال اخلالف وخمالفه ِة الراوي َمن هو أوثِ منهه أو أكثهر عهد ًدا ،وكهام

أرشنا ساب ًقا إن أكثر تعليل األئمة لألحاديث يأيت من باّب االختالف بني الرواة.
سوء احلفظ:

قال عبد اهلل :سألت أيب عن حديث الرباء بن عازّب يف الرفع فقال :حدثنا

حممد بن جعفر غندر ،قال :حدثنا شعبة عن يزيد بن أيب زياد قال :سهمعت ابهن أيب

رأيهت رسهول اهلل ﷺ
كعب بن ُع ْجر َة قال:
ُ
ليىل يقول :سمعت الرباء حيدث قو ًما فيهم ُ

حني فتح الصالة رفع يديه ،قال أيب :وكان سفيان بن عيينة يقول :سهمعناه مهن

يزيد هكذا ،قال سفيان :ثم قدمت الكوفة قدمة فإذا ههو يقول :ثم م َي ُعدْ  ،...قال

أيب :ابن أيب ليىل (حممد) كان سيائ احلفظ ،وم يكن يزيد ابن أيب زياد باحلافظ .
( )2

( )1ينّظر التفصيل يف مقدمة حتقيِ كتاّب العلل برواية عبد اهلل  1 :80ه .84
( )2العلل ومعرفة الرجال برواية عبد اهلل  1 :528رقم .708
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قال عبد اهلل :سألتهه عن حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليىل فقال :ماطرّب

احلديث.

أحب إلينا من حديثه ،حديثُه فيه اضطراّب .
قال أيب :فقه ابن أيب ليىل ُ
( )1

ومن أمثلته:
قال ا
اخلالل :أخربنا زكريا بن حييى :نا أبو طالب ،أنه سأل أبا عبد اهلل عهن

حديهث ابن املبار  ،عن حييهى بن أيوّب ،عن عبيد اهلل بن َز ْحهر ،عن عهي بهن
رشي املغنيهات)).
يزيهد ،عن القاسم ،عن أيب أمامة ،قال(( :هنى النبي ﷺ عن َ ْ

كثريا .
قال :حييى بن أيوّب ضعيف ،كان ُيطىء ً
( )2

فقد أعل اإلمام هذه الروايات لسوء حفظ الراوي ،وهو ما ُي ُل بالاهبط ،وقهد

الدارقطني أمحدَ يف تاعيف هذا احلديث ،إال أنه ع الله لوجود عي بن يزيد بني
وافِ
ُ

عبيد اهلل بن زحر والقاسم ،وقد نقل الرتمذي عن البخاري تعليله بعي بن يزيد .
( )3

َمن ض َعفَ إذا روى من حفظه دون كتابه:

ومن هذا النوع َمن كان يعلل اإلما ُم حديثَهه إذا روى من حفّظهه ،ولكهن

ِ
أمر حيتاج إىل
ف هذا
كان يصحح حديثه إذا رواه من كتابهه .وك َْش ُ
التفريِ بذاتهه ٌ
حذق وذكاء وعناء يف البحث والتفتيش.

( )1العلل ومعرفة الرجال رواية عبد اهلل  1 :411رقم .826
ا
للخالل ص 104رقم .45
( )2املنتخب من العلل
( )3العلل للرتمذي .1 :189
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أورد ابن أيب حاتهم يف اجلرح والتعديل بإسنههاده عهن األثهرم قهال :قهال
أحب إّيل من الدّ َرا َو ْر ِد ِي ،زعموا أن حامتًا
أمحهد بن حنبل :حاتم (ابن إسامعيل) ُ
كان ً
رجال فيه غفلة ،إال أن كتابه صالح .
( )1

فقد نسبه اإلمام إىل الغفلة ،ومفهومهه :أن حديثههه عنههده عنهد االنفهراد

يكون ضعي ًفا ،إال أن روايته عن كتابه صحيحة.
شدة الغفلة والتل ّقن:

ومن هذا النوع من كهان ضعيف احلفظ مغ ّف ًال إىل حهدا إذا ُأدخهل عليههه

حديث م يتفطن له.

وقد كان بعض ضعاف النفوس ُيدخل عىل الشيوخ أحاديث وههم عهدد

كبري يف الرواة.

اجلهراح ،عهن
قال املروذي :وعرضت عليه حديثًا ،رووه عهن حممهد بهن ا

شعبة ،عن سفيان الثوري ،عن عي مرفو ًعا(( :من صىل كذا فله كذا ،ومهن قهرأ

اجلهراح ،فرأيهت عنهده
كذا فله كذا)) ،فقال :هذا باطل موضوع ،قد رأيت ابن
ا
أحاديث وضعت له ،م يكن يدري ما احلديث .
( )2

وم يّظهر من كالم اإلمام من هو الواضع عىل ابن اجلهراح ،ولكهن الهذي

َ
ضبط
ف حديثه هنا ألنه م يكن ضاب ًطا ألحاديثه ،ال
ُعلم من منهج اإلمام أنه ض ّع َ
( )1اجلرح والتعديل .5 :619
( )2العلل برواية املروذي وغريه ص ،114رقم .671
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َصدْ ر وال ضبط كتاّب ،ألنه يبدو أنه كان يلقنه الناس فيتلقن ،أو يمكان غريه من
كتابه فيدخل فيه بعض األحاديث.

من روى من حفظه ومل يكتب:
ومن كان يروي بحفّظه وم يكتب احلديث ،وم يكن يروي من الكتهاّب،

فكان اإلمام يغمز يف ضبطه.

ذكر ابن حجر عن امليموين :سئل أمحد عن احلكم بن عطيهة فقال :ال أعلم

خريا .فقال له رجل :حدثني فالن عنه ،عن ثابت ،عن أنس قال :كان مهر أم
إال ً
سلمة متا ًعا قيمتُه عرشة دراهم.

فأقبل أبو عبد اهلل يتعجب ،وقال :هؤالء الشهيوخ م يكونهوا يكتبهون إنهام

كانوا حيفّظون ،ونُسبوا إىل الوهم ،أحدهم يسمع اليشء فيتوهم فيه .
( )1

من قرائن اخللل يف الضبط:
ومن هذا الباّب كان اإلمام وغريه من األئمة إذا ش ُكهوا يف حفظ الشيخ أو

يف حفظ أحد الرواة عنه رجعوا إىل كتاّب الشيخ ،وهذا من أعّظم القرائن إلثبات

اخلطأ والصواّب ،فمن قرائن العلة يف الابط عند اإلمام أمحد وغريه من األئمة:

 .1أن يروي الراوي من حفظه خال افـا ملـا يف كتابـه ،وخاصـة إذا مل يكـن

الراوي حافظاا متقناا:

قال عبد اهلل :حدثني أيب قال :حدثنا غنهدر قال :حدثنا شعبهة ،عن محاد،
( )1التهذيب .6 :452
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عن إبراهيم قال :ليس بني العبيهد قصاص .قال أيب :وليس هو مما سهمعه شهعبة
من محاد ،وكان يف نسختنا عن غندر عن شعبة عن عبد اخلالِ أو اهليثم ،فلم يقل:
وقال :حدثنا شعبة عن محاد .
( )1

فنجد اإلمام أمحد رأى أن هذا اإلسهناد (شعبههة عهن محههاد) خطهأ ،وأن

شعبة م يسمع هذا األثر عن محاد.

واستدل اإلمام عىل خطأ هذا اإلسناد بام كان يف نسهخته عهن غنهدر عهن

شعبة عن عبد اخلالِ أو اهليثم عن محاد.

ُ
والشيخ بنفسه روى
وهذا أمر واضح جدً ا ،إذا كهان يف كتاّب الشيخ يش ٌء،

جرح وإشارة إىل جرح يف
خالف كتابه ،خ اطؤوا الشيخ ،ولهذا كهان اإلمام عنده ٌ
الراوي إذا م يكن له كتاّب.

مثال آخر :قال عبد اهلل :حدثني جماهد بن موسى قال :حهدثنا حممهد ابهن
ِ
النبي ﷺ بهواكي
عبيد قال :حدثنا ِم ْس َع ٌر ،عن يزيدَ
الفقري ،عن جابهر قال :أتت ّ
ً
غري
غري ضار،
عاجال َ
(كهذا) ،فقال(( :اللهم اسقنها غيثًا مغيثًا مريئًا مري ًعا ،ناف ًعا َ

آجل)) ،قال :فأطبقت عليهم.

فحدثت هبذا احلديث أيب ،فقال أيب :أعطانا حممد بن عبيد كتابه عن مسعر

فنسخناه ،وم يكن هذا احلديث فيه ،ليس هذا بيشء .كأنهه أنكره مهن حديههث
حممد بن عبيد.

( )1العلل برواية عبد اهلل  6 :127رقم .1888
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قال أيب :وحدثناه يعىل أخو حممد ،قال :حهدثنا مسهعر عهن يزيهد الفقهري

ً
مرسال ،وم يقل :بواكي ،خالفه .
( )1

فهها هنها علل اإلمام الروايهة ألهنا م تكن يف كتهاّب الشهيخ ،وههذا أمهر

واضح يف التعليل ،وقد كانت هذه الطريقة يف التعليل شائعة يف األئمة.
ومثاله عن غري اإلمام أمحد:

قال النسائي :أخربنا عمرو بن منصور ،قال :حهدثنا احلكهم بهن موسهى،

قال :حدثنا حييى بن محزة ،عن سليامن بن داود ،قال :حدثني الزههري ،عهن أيب
بكر بن حممد بن عمرو بن حزم ،عن أبيه ،عن جده(( :أن رسول اهلل ﷺ كتب إىل

أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات ،وبعث به مع عمرو ابهن حهزم،

ِ
رش ْح َ
بيل بن عبد
ف ُقرئت عىل أهل اليمن ،هذه نسختها(( :من حممد النبهي ﷺ إىل ُ َ

كُالل ،ونُعي ِم بن عبد ك َُالل ،واحلارث بن عبد ك َُالل ))...وكان يف كتابههه(( :أن

من اعتبهط مؤمنًا ً
قتال عن بينهة ،))...وقال النسائهي بعده :خالفه حممد بن بكّار

ابن بالل ،أخربنا اهليثم بن مروان بن اهليثم بن عمران العنيس ،قال :حدثنا حممهد
ابن بكهار بن بالل ،قال :حدثنا حييى ،قال :حدثنا سليامن بن أرقم ،قال :حدثني
الزهري ،عن أيب بكر بن حممد ابن عمرو بن حزم ،عهن أبيهه ،عهن جهده(( :أن

رسول اهلل ﷺ.))...

قال أبو عبد الرمحن :وهذا أشبه بالصواّب واهلل أعلم ،وسليامن بهن أرقهم
( )1العلل برواية عبد اهلل  1 :542رقم  1150و.1151
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ً
مرسال .
مرتو احلديث ،وقد روى هذا احلديث يونس ،عن الزهري
( )1

قال صالح جزرة :نّظرت يف أصل كتاّب حييى بن محزة حديث عمرو ابهن

حزم يف الصدقات فإذا هو عن سليامن بن أرقم...

وقال احلافظ أبو عبد اهلل بن مندة :قرأت يف كتاّب حييى بن محزة بخطه عن

سليامن بن أرقم عن الزهري .
( )2

فحهدِ ثت أنهه ُوجهد يف أصهل حييهى
وقال أبو زرعة وأبو أمحد بن عهديُ :

ابن محزة ،عن سليمهان بن أرقهم ،عهن الزههري ،لكههن احلكهم بهن موسهى م
يابط .
( )3

وقال أبو داود يف املراسيل :قد ُأسند هذا احلهديث وال يصهح ،والهذي يف

إسناده سليامن بن داود َو َه ٌم؛ إنام ههو سليامن بن أرقم .وقهال فهي موضهع آخر:
ال أحدِ ث به ،وقد َو ِه َم احلكم بن موسى يف قوله :سليامن بن داود .
()4

 .2تفرد الراوي وتومهه يف روايتـه وخمالفتـه ملا ﻫو معروف ،وﻫـو الـ ي

يسمى شا ًذا عند األكثرين ،ويأيت بيانه يف فصل خاص به.

قال املَ ُروذي :وذكرت له حديث زهري بن حممد ،عن العالء ،عن أبيه ،عن
( )1سنن النسائي رقم  4815و.4814
( )2يذيب التهذيب .4 :189
( )3ميزان االعتدال .6 :601
(ً )4
نقال عن التلخيص احلبري  ،4 :17وهو يف املراسيل ص.615
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نصف شعبان فال صوم)) فأنكره،
أيب هريرة ،قال :قال رسول اهلل ﷺ(( :إذا كان
ُ

وقال :سألت اب َن مهدي عنهه ،فلم حيدثني بهه ،وكان يتوقهاه .ثم قال أبهو عبهد اهلل:
هذا خالف األحاديث التي رويت عن النبي ﷺ .
( )1

وقال أبو داود :كان عبد الرمحن (يعني :ابن مهدي) ال حيدِ ث به.
قال أبو داود :قلت ألمحد :م؟ قال :ألنه كان عنده أن النبي ﷺ كان يصل

شعبان برماان ،وقال عن النبي ﷺ خالفه .
( )2

مثال آخر :قال امليموين :سمعت أمحهد بن حنبل وسهئل عهن حهديث أيب

قيس األودي ،مما روى عن املغرية بن شعبهة ،عهن النبهي ﷺ :أنههه مسهح عهىل
النعلني واجلوربني ،فقهال ّيل :املعروف عن النبهي ﷺ أنهه مسهح عهىل اخلفهني،

ليس هذا إال من أيب قيس ،إن له أشياء مناكري .
( )3

وه َزيل بن رشحبيل ال حيهتمالن ههذا مهع
وقال مسلم :أبو قيس األودي ُ

خمالفتهام األَ ِج ّل َة الذين رووا هذا اخلرب عن املغرية فقالوا :مسح عىل اخلفني .
()4

وهذا احلديث رواه عن املغرية عدد كثري فلم يذكروا فيه إال اخلفني:
 1ـ مرسوق ،أخرجه مسلم ( 1 :669رقم  77و.)78
( )1العلل رواية املروذي ص 119رقم .678
( )2سنن أيب داود رقم .6557
( )3العلل برواية املروذي ص 619رقم .417
( )4السنن الكربى للبيهقي .1 :684
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 2ـ محزة بن املغرية ،أخرجه النسهائي يف الكهربى ( 1 :101رقهم ،)127

واحلميدي يف مسنده ( 6 :554رقم .)717

 3ـ عروة بن املغرية ،أخرجههه البخهاري ( 1 :82رقهم  ،)605ومسهلم

( 1 :668رقم .)674

 4ـ األسود بن هالل ،أخرجه مسلم ( 1 :669رقم .)77

وغريهم م يذكروا يف روايايم إال املسهح عهىل اخلفهني فقهط ،وم َي ِ
هر ْد يف

روايايم ذكر اجلوربني.

دي فهرواه عهن ُه َزيهل بهن
هر َوا َن األَ ْو ُ
وتفرد أبو قيس عبدُ الهرمحن بهن َث ْ

دي عن املغرية بن شعبهة :أن رسهول اهلل ﷺ توضهأ ومسهح عهىل
رش َحبيل األَ ْو ِ
ُْ

اجلوربني والنعلني .وحديثه أخرجه الرتمذي ( 1 :127رقم  ،)99والنسهائي يف
الكربى ( 1 :96رقم  ،)150وابن ماجه (رقم  ،)119وأمحد (.)4 :616

ووافق اإلما َم أمحدَ يف هذا التعليل اب ُن املبار كام نقل عنه مسلم يف كتهاّب

التمييز :قال عبد اهلل بن املبار  :عرضت هذا احلديث ه يعني :حديث املغرية من
ِ
مها .
غريه ،فعسى أن يكون َو َ ً
رواية أيب قيس ه عىل الثوري فقال :م َجيئ به ُ
( )1

وقال أبو داود :كان عبد الرمحن بن مهدي ال حيهدث هبهذا احلهديث؛ ألن

املعروف عن املغرية أن النبي ﷺ مسح عىل اخلفني .
( )2

( )1التمييز ملسلم ص.112
( )2سنن أيب داود رقم .119
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وقال عي بن املديني :حديث املغرية بن شعبهة يف املسح رواه عهن املغهرية

أهل املدينهة وأهل الكوفهة وأهل البرصة ،ورواه ُه َز ْيه ُل بن ُرشحبيل عن املغرية،

إال أنه قال :ومسح عىل اجلوربني ،وخالف الناس...

وقال ابن املديني :الناس كلهم يروونه عىل اخلفني غري أيب قيس .
( )1

 .3خمالفة الثقة من ﻫو أوثق منه:
كذلك كان اإلمام أمحد ينكر األحاديث التي خالف فيها الثقهة مهن هههو

أوثِ منه.

قال عبد اهلل ابن اإلمهام :حدثنا بعض الكوفيني قال :حهدثنا حفهص بهن

ّمخروا وجو َه
غياث ،عن ابن ُجريج ،عن عطاء ،عن ابن عباس ،عن النبي ﷺِ (( :
موتاكم وال ت ََشبّهوا بيهود)) ،فحدثت به أيب فأنكره ،وقال :هذا أخطأ فيه حفص

فرفعه.

قال عبد اهلل :وحدثنهي عن حجهاج األعهور عن ابن جريهج عهن عطهاء

مرسل .
( )2

حفص بن غيهاث وعهي بهن عاصهم
وهذا احلديث رواه عن ابن جريهج
ُ

ً
اج األعور ،ورواي ُة من روى
مرسال أقوى .
وح ّج ٌ
وسفيان َ
( )3

( )1السنن الكربى للبيهقي .1 :684
( )2العلل برواية عبد اهلل  6 :585رقم .6709
( )3انّظر رسالة األح اديث التي أعلها اإلمام أمحد للدكتور عيسى حممد املسمي .6 :266
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شهيام)
مثال آخر :قال عبد اهلل :سمعت أبههي يقههول :حدثنهها (يعنهيُ :ه ً

بحديث الشفعة ،حديث عبد امللك (ابن أيب سليامن) ،عن عطاء ،عن جابر ،عن

النبي ﷺ ،وقال :هذا حديث منكر .
( )1

بش ْف ِ
أحِ ُ
عة جارهُ ،ينت َّظ ُر هبا
اجلار ّ
واحلديث هو :قال :قال رسول اهلل ﷺُ :

وإن كان غائ ًبا إذا كان طريقهام واحد ًا .
( )2

أمحد.

رواه عن هشيم أمحد  ،5 :505وأبهو داود  5 :787رقم  5118من طريِ
ني هلشيم :خالد بهن عبهد هلل الواسهطي،
أياا عن عبد امللك متابِ ِع ْ َ
ورواه ً

الصنْعاين ،و َع ْبهدَ ُة بهن سهليامن ،وهشهام الدّ ْسهتَوائي وغيههرهم،
وعبهد الرزاق ّ
وليس هذا موض َع التفصيل.

إطالق املنكر عند اإلمام أمحد:

تفر ًدا.

وكان اإلمام أمحد يصف الرواية بالنكارة إذا كان الراوي ثقهة وتفهرد هبها

قال عبد اهلل :سألت أيب رمحه اهلل تعاىل :كيف حال احلسني؟ فقال أيب :أمها

احلسني فهو أخو أيب جعفر حممد بهن عهي ،وحديثُهه الهذي روى يف املواقيهت

( )3

( )1العلل برواية عبد اهلل  6 :681رقم .6612
( )2خرجته يف حتقيِ العلل برواية عبد اهلل .1 :555
( )3حديهث مواقيت الصالة التي بينها جربيل للنبهي ﷺ أخرجهه الرتمهذي ( )1 :618والنسهائي
( )1 :625واحلاكم ( 1 :191رقم  414ه .)412
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ٌ
حديث ليس باملنكر؛ ألنه قد وافقه عىل بعض صفاته غريه.

َهم اإلمها ُم أمحههدُ بالنكهارة عهىل
أورده ابن رجب ،ثم ذكهر عدة رواة َحك َ

روايايم الذين ُخ ِرجت أحاديثهم يف الصحيح.

ثم قال :وأما ترصف الشيخني واألكثرين فيدل عىل خالف هذا ،وأن ما رواه

الثقة عن الثقة إىل منتهاه وليس له علة ،فليس بمنكَر .
( )1

منكرا إذا
والذي يّظهر من كالم ابن رجب أن اإلمام جيعل حديث الراوي ً

ص مهن ههذا أن
تفرد به عىل اإلطالق ،وقد رصح بذلك ابن رجب فقال :فهتَ َل ّخ َ

النكارة ال ُ
تزول عنهد حييهى القطان واإلمهام أمحهد وغهريهم مهن املتقهدمني إال
باملتابعة وكذلك الشذوذ .
( )2

ويبدو ّيل أن األمر ليس عىل إطالقهه؛ ألننهها نجهد اإلمهام أمحهد يصهحح

بعض الروايات التي تفرد هبا بعض الرواة وم يوافقه عليها أحد من الرواة.
أمحد.

َ
القول بالنكارة عىل الفرد ناس ًبا ذلهك إىل اإلمهام
وكذلك أطلِ ابن حجر
قال ابن حجر يف يزيد بن عبد اهلل بن ُخ َصيفة الكندي :ثقة حجة ،ووثقهه

أمحد يف رواية األثرم ،وكذا أبو حاتم والنسهائي وابهن سهعد ،وروى أبهو عبيهد

اآلج ِر ُي عن أيب داود أنه منكر احلديث .قلت :هذه اللفّظ ُة يطلقها أمحد عىل َمهن
ُ
( )1رشح العلل البن رجب  1 :411وما بعده.
( )2رشح العلل البن رجب .1 :426
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ُيغ ِْر ُّب عىل أقرانه باحلديث ،عرف ذلك باالستقراء من حاله ،وقهد احهتج بهابن

ُخ َصيف َة مالك واألئم ُة كلهم .
( )1

بكل ما تفرد به أو ِ
والذي يّظهر ّيل أن اإلمام أمحد ال يعلل الرواية ِ
بكل َمن

ِ
خاص ِ
وبكل َمن تفرد ،وال بهد أن جيد يف الروايهة
بكل فرد
حكم
تفرد ،بهل لهه
ٌ
ٌ
أياا ،ألننا نجد اإلمام يسهتدل بحهديث:
التي تفرد هبا املتفرد قرينهة وسببًا آخر ً

((إنام األعامل بالنيات)) ،وقد اتفِ األئمة علامء احلديث أن ههذا احلهديث فهرد

غريب.

قال اخلطايب يف رشح صحيح البخاري :م َي ِص ّح مسندً ا عن النبهي ﷺ إال

من رواية عمر بن اخلطاّب .
( )2

وقال ابن رجب :ليس له طريِ تصح غري هذه الطريِ ،كذا قالهه عي ابن

املدينهي وغيهره ،وقال اخلطايب :ال أعلم خال ًفا بني أههل احلديهث يف ذلك .
( )3

وأما اإلمام أمحهد فقد قال عبد اهلل بهن أمحههد :سهئل أيب عهن رجهل قهال

جلاريته وهو يعاتبها يف خدمة ،فأراد أن يقول هلا :إنام أنت مملوكة ،فسهبِ لسهانه

فقال :إنام أنت ُح ارة ،وم ُي ِر ْد بذلك العتِ وال نوى عتقها...

خربت عن أيب أنه سئل عن ذلك فقال :حديث النبهي ﷺ:
قال عبد اهللُ :أ
ُ

( )1هدي الساري ص.251
( )2أعالم احلديث .1 :110
( )3جامع العلوم احلكم .1 :20
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((إنام األعامل بالنيات ،وإنام ِ
لكل امرئ ما نوى)) .
( )1

أياا عن احلاكم قال :حدثونا عن عبد اهلل بن أمحد ،عن أبيه
وذكر ابن رجب ً

أنه ذكر قوله عليه الصالة والسالم(( :األعامل بالنيات)) وقوله(( :إ ّن َخ ْل َِ أحهدكم

جيمع يف بطن أمه أربعني يو ًما)) وقولهَ (( :من َأ ْحدث يف ديننا ما ليس منهه فهو َر ٌد))،
فقال :ينبغي أن ُيبدأ هبذه األحاديث يف ِ
كل تصنيف فإهنا أصول احلديث .
( )2

فالذي يّظهر ه واهلل أعلم ه أن اإلمهام وغريه من األئمهة هلم نّظر خاص يف

ترج َح لدهيم بالقرائن
نّظر خاص ً
أياا ،فإذا ّ
تعليل الروايات ،وهلم يف كل رواية ٌ
أن هذا احلديث خطأ خ ّطؤوه ولو كان رواته من الرواة الثقات.

وهو الذي ذكره ابن رجب ،وههو املنطبِ عىل قول اإلمام أمحهد يف تعليل

منكرا.
رواية املتفرد من الثقات وتسميته ً

قال :وأما أكثر احلفاظ املتقدمني فهإهنم يقولهون يف احلهديث إذا تفهرد بهه

واحد ،إن م يرو الثقات خالفه :إنه ال ُيتا َبع عليه ،وجيعلون ذلك عل ًة فيه ،اللهم

إال أن يكون ممن كثر حف ًّظا ،واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه ،وربهام

أياا ،وهلم يف كل حديث نقد خهاص،
يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار ً
وليس عندهم لذلك ضابط يابطه .
( )3

( )1مسائل اإلمام أمحد رواية عبد اهلل رقم  ،1458ورواية صالح رقم .1161
( )2جامع العلوم واحلكم .1 :21
( )3رشح العلل البن رجب  1 :516ه .515
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فالذي يطلقون القول يف نسبته إىل اإلمام بأنه ال يقبل ما تفرد بهه الهراوي

وإن كان ثقة ليس بصحيح.

 .4خمالفة الثقات يف سلوك اجلادة:
تفهر ُد الهراوي وخمالفتهه للثقهات يف سهلو
ويدخل يف عدم الابط عام ًة ُ

اجلادة ،وما روى حال االختال وم يتميز ،ونجد هلذه اجلوانب أمثلة كثرية عند
اإلمام.

قال عبد اهلل :سألت أيب عن حديث هشيم ،عن حصني ،عهن عمهرو بهن

مرة ،عن علقمة بن وائل ،عن أبيه ،عن النبي ﷺ يف الرفع قال :رواه شعبة ،عهن

صبي ،عن وائل ،عن
عمهرو بن مهرة ،عن أبهي البَ ْختَه ِ
ري ،عن عبهد الرمحن اليَ ْح ِ

حصني شعبه َة ،فقهال :شهعبة أثبهت يف عمهرو بهن مهرة مهن
النبي ﷺ .خالهف
ٌ

ُ
القول قول شعبهة ،من أين يقع شعبة عىل أيب البخرتي عن عبد الهرمحن
حصني،
اليحصبي عن وائل؟

( )1

ٌ
حهافظ،
قال ابن رجب :يشري إلهى أن هذا إسهناد غريههب ال حيفّظههه إال

بخالف علقمة بن وائل ،عن أبيه ،فإنه طريِ مشهور .
( )2

ثالثاا :اتصال السند:
صحيحا ،وقد ّ
أعهل اإلمهام
اتصال السند رش من رشو كون احلديث
ً
( )1العلل برواية عبد اهلل  1 :425رقم 1018
( )2رشح العلل البن رجب  .6 :845وأمثلة أخرى يف الكتاّب نفسه عن اإلمام أمحد.6 :820 :
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أحاديث كثرية بعدم سامع الراوي من شيخه مد ِل ًسا كان أو غريه.

كثريا خاصهة يف بيهان عدم سامع بعض الهرواة من شيوخهم
وقهد اعتنهى اإلمام ً

يف كتاّب العلل ،وباألخص عن شيخه ُه َشيم بن َبشري ،وقد وجدت يف رواية عبد اهلل
أكثر من ستني حديثًا ذكرها اإلمام وقال :م يسمعه هشيم ،يعني :ممن روى عنه.

وقد يذكر اإلمام قاعدة بعد التتبع أن فالنًا م يسمع من فالن شيئًا ،فهذكر

أن احلسن ال ُع َرين م يسمع من ابن عباس شيئًا .
( )1

وقال :خيثمة م يسمع من عبد اهلل بن مسعود شي ًئا ،روى عن األسود عن

عبد اهلل .
( )2

ونحوه قول ابن املديني يف خيثمة .
( )3

وقال أمحد :م يسمع وكي ٌع من عبيد اهلل بن عمر شيئًا .
()4

وقال :م يسمع مالك بن أنس من ُبكَري بن عبد اهلل شيئًا .
( )5

عنه .

مطرف م يسمع من احلسن شيئًا ،إنام يروي عن إسامعيل بن مسلم
وقالِ :

( )6

( )1العلل برواية عبد اهلل  1 :145رقم .51
( )2العلل برواية عبد اهلل  1 :144رقم .56
( )3العلل البن املديني ص 101رقم .172
( )4العلل برواية عبد اهلل  1 :147رقم .44
( )5العلل برواية عبد اهلل  1 :619رقم .615
( )6العلل برواية عبد اهلل  1 :551رقم .202
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وقال :م يسمع منصور من نافع شيئًا .
( )1

أياا يف عدم سامعه من بعض شيوخه.
وقد أخد عىل شيخهه سفيان بن عيينهة ً

قال عبد اهلل :حدثني أيب ،قال :حدثنا سفيان ،قال :حدثنا عمرو بن حييهى

ابن عامرة بن أيب حسن املازين ،عن أبيهه ،عن عبهد اهلل بهن زيههد :أن النبهي ﷺ

توضأ...

قال سفيان :حدثناه حييى بن سعيد عن عمرو بن حييى منذ أربع وسهبعني

سنة ،فسألت بعد ذلك بقليل فكان حييى أكرب منه.

قال أيب :قال سفيان :سمعت منه ثالثة أحاديث.

قال أيب :وسمعت أنا هذا احلديث من سفيهان ثالث مرار .قهال أيب :قهال

احلهامم
سفيان :م أسمع منهه حديث عمرو بن حييهى عن أبيهه عن النبهي ﷺ يف ّ
واملقربة.

قال أيب :قد حدثنا به سفيان د السه .
( )2

ومن أعّظم عنايته حماولتُه يف االستيعاّب واحلرص ملا رواه الراوي من شيخ

خاص لبيان العلة وإثبايا.

حلكَهم عهن ِم ْق َسهم أربعه ُة
قال عبد اهلل :سمعت أيب يقول :الذي
ُ
يصحح ا َ

( )1العلل برواية عبد اهلل  6 :647رقهم  .6158وينّظهر األرقهام التاليهة،261 ،202 ،615 ،44 :
،1675 ،1649 ،1641 ،1616 ،1608 ،1091 ،855 ،726 ،721 ،765 ،289 ،241

 ،1574 ،1575 ،1562 ،1505 ،1690وذلك فهي اجلهزء األول من العلل برواية عبد اهلل فقط.
( )2العلل برواية عبد اهلل  1 :191رقم .172
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َ
أحاديث :حديث الوتر أن النبي ﷺ كان يهوتر ،وحهديث عزيمهة الطهالق عهن
مقسم عن ابن عباس يف عزيمة الطالق ،وال َف ْيء واجلامع...

قال عبد اهلل :سمعت أبهي مر ًة يقول :قال شعبههة :ههذه األربعههة التههي

صححها احلكم سام ٌع من مقسم .
( )1

هشيم عن حممد بن ُجحادة إال
وقال عبد اهلل :سمعت أيب يقول :م يسمع
ٌ

هذا احلديث الواحد :حدثني أيب قال :حدثنا هشيم عن حممد بن ُجحادة.

بأسها
قال أيب :سمعهه منهه عن احلارث عن إبراهيم :أنههه كههان ال يهرى ً

للمريض والشيخ الكبري أن يعتمدا يف الصالة ويكرهه لغريمها .
( )2

واحلارث هو ابن يزيد ال ُعكْي.
وقال أبو طالب :قال أبو عبهد اهلل ... :مهها صهح مهن سهامع هشهيم عهن

ُ
حديث الرجم،
الزهري أربع ُة أحاديث ،يقول :حدثنا الزهري؛ احلديث الطويل

وحديث صفيهة ،وحديهث املجادلهة ،وحديهث ابن عمهر(( :مها استيرسه مهن
اهلدي)) .وما كان غري ذلك يقول :ال أدري ِمن سهفيان بهن حسهني سهمعته أو
الزهري .قلت :يقولون :إن شعبة ريض بكتابه؟ قال :ال ،ليس ههذا بيشهء ،إنهام

سمع باملوسم فنيس .
( )3

( )1العلل  1 :152رقم  1629وينّظر تعليقي عليه.
( )2العلل برواية عبد اهلل  6 :679رقم .6649
( )3املعرفة والتاريخ .6 :601
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وذكره يف رشح علل الرتمذي ً
جممال بذكر حديث السهقيفة بهدل حهديث

صفية .
( )1

عدم سامع الراوي مع الترصيح بالتحديث:

ِ
ومن ِ
وأغماه ما ع الل بهه اإلمام أمحد بعدم سامع
أدق ما يكون من التعليل

الراوي مع ترصحيه بالتحديث .وهذا ال يأيت إال بعد معرفة تامة ألقهوال األئمهة
املحققني وبعد مجع الطرق يف الغالب.

قال عبد اهلل :حدثني أيب قال :حدثنا حجاج ،عن رشيك ،عن عاصم ابهن

كليب ،عن حممد بن كعب قال :سمعت عي بن أيب طالب...

قال أيب :وهذا وهم ،حممد بن كعب حيدث عن عبد اهلل بن شداد عن عي،

وعن شبث بن ربعي عن عي.

وم أر أيب يصحح أن حممد بن كعب سمع من عي .
( )2

التعمد يف التدليس:
التعمد يف التدليس من الراوي املدلس ،وقد علل اإلمام أمحهد
وقد يكون
ُ

أشري إليه .
روايات كثرية لشيخه هشيم وخاصة يف رواية عبد اهلل كام َ
( )3

( )1رشح علل الرتمذي .6 :710
( )2العلل برواية عبد اهلل  1 :167رقم .1652
( )3وينّظر روايات هشيم عىل سبيل املثهال باألرقهام اآلتيهة يف العلهل بروايهة عبهد اهلل،525 ،62 :
 ،6156 ،6169 ،6167 ،1815 ،1419 ،244وغريها.

46

360

العلل عند اإلمام أحمد بن حنبل رحمه اهلل تعالى
وقال عبد اهلل :سمعت أبهي يقول يف حديهث حفص (ابن غياث) عن الشيباين

عن عبد اهلل بن عتبةُ :سئل عن امرأة تزوجت وهلا ولد رضيع؟ قال :ال ترضهعه
وإن مات.

قال أيب :هذا مما م يسمعه حفص من الشيباين ،كان يد السه ليس فيه شك،

واحلديث حدثني به أيب سمعه من حفص .
( )1

عدم اللقاء:
وكذلك كان ينص اإلمام يف عدم السامع بعدم اللقاء.
قال امليموين :سمعت أبا عبد اهلل يقول :قال شعبة :م يلِ قتادة أبهها رافهع
إنام كتب عن ِخالس عنه.
وسمعته يقول :يقولون :إن قتادة م يسمع من معاذة .
( )2

أيضا:
ومن أمثلته ا
قال عبد اهلل :قال أيب :كنا عنههد سهليامن بهن حهرّب فهذكرنا املسهح عهىل

اخل افني ،فذكرنها أحاديهث ،فجعهل سليامن بن حرّب يقهول :ذا ال حيتمههل ،وذا

ما أدري .قلنا :إيش عند ؟ قال :خالد عن أيب عثامن عن عمر ،قال :يمسح حتى

يأوي إىل فراشه .قلنا :خالد م يسمع مهن أيب عهثامن شهيئًا ،يقهول ذلهك بعهض

الناس ،و ُيروى عن النبي ﷺ أنه كان يو اقت ،ويقول :خالد عن أيب عثامن؟ كأنهه
( )1العلل رواية عبد اهلل  6 :184رقم .1941
( )2العلل برواية املروذي وغريه ص 197رقم .510
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م يرض منه بذلك .
( )1

فاإلمام أمحد ا
أعل هذا احلديث الذي ظهاهره الصهحة ألن خالهدً اهو ابهن

مهران ا
هدي مهن
احلذاء أحد الثقات ،وأبهو عثامن ههو عبد الهرمحن بهن ُمهل النّ ْه ُ
املخرضمني الثقات األثبات ،والعلة اخلفية القادحة هنا يف عدم سامع خالد احلذاء

من أيب عثامن ،ا
ولعل حجة اإلمام أمحد يف ذلك أن أبا عثامن متقدم الوفاة إذ تهويف

سنة  91وخالد تويف سنة .141

وقال أمحد :ما أراه (خالدً ا) سمع من الكوفيني مهن رجهل َأ ْقهدَ َم مهن أيب

الاحى ،وأبو الاحى مسلم بن ُص َبيح الكويف مات سنة  ،100فيستدل بهه عىل

أنه م يسمع من أيب عثامن .
( )2

قال عبد اهلل :حدثني أيب قال :أخربنا أبو اليامن ،قال :أخربنا شعيب ،عهن

الزهري ،قال سهل بن سعد األنصاري وكان قد رأى النبي ﷺ وسمع منه وذكر
أنه ابن ّمخس عرشة سنة يوم تويف رسول اهلل ﷺ .
( )3

يب بن كعب :أن الفتيا التي كهانوا يفتهون
وقال (سهل بن سعد) :حدثني أ ُ

هبا :أن املاء من املاء رخصة كان النبي ﷺ ت ّ
ص فيها أول اإلسهالم ثهم َأ َم َرنها
َرخ َ
باالغتسال بعد .
()4

( )1العلل برواية عبد اهلل  6 :141رقم .5121
( )2انّظر التهذيب .5 :166
( )3العلل برواية عبد اهلل  5 :404رقم .1778
( )4العلل برواية عبد اهلل  5 :404رقم .1779
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وقال عبد اهلل :حدثنهي أيب قال :حدثنها حييهى بهن َغهيْال َن قهال :حدثنهها

ِر ْش ِدي ُن بن سعد قال :حدثني عمرو بن احلارث ،عن ابن شهاّب قهال :حهدثني

يب بهن كعهب حدثههه :أن
بعض َمن أرضهى عن سههل بن سعهد الساعدي أن أ ّ
رسول اهلل ﷺ جعلها رخصهة للمؤمنني لقلهة ثياهبم ،ثم إن رسول اهلل ﷺ هنهى

عنه؛ يعني قوله(( :املاء من املاء)) .
( )1

فاستدل اإلمام بالروايهة األخرية عىل أن الزههري م يسمعههه مهن سههل

مبارشة ،بل بواسطة من يرضاه.

وكان من املمكن القول :إن الزهري سمعه بواسطة مهن يرضهاه ً
أوال ثهم

سمعه مبارشة ،ولكن يعكار عليه كون الزهري قد وصهف بالتهدليس ،وهنها يف
اإلسناد األول رواه بصيغة التدليس.

التعليل باإلرسال ملا روي متصالا:
قال أبهو عبهد الرمحن :حدثنها بعض الكوفيني قهال :حهدثنا حفهص بهن

ّمخهروا وجهوه
غياث عن ابن جريج عن عطهاء عن ابن عباس عن النبي ﷺِ (( :

موتاكم وال ت ََش ّبهوا بيهو َد)).

فحدثت به أيب ،فأنكره وقال :هذا أخطأ فيهه حفص فرفعه ،وحدثني عن

حجاج األعورعن ابن جريج عن عطاء مرسل .
( )2

( )1العلل برواية عبد اهلل  5 :404رقم .1780
( )2العلل برواية عبد اهلل  6 :585رقم .6709
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نفسه رواه
فهاهنها رجهح اإلمهام املرسلهة عىل املوصولهة وقال :إن
ً
حفصا َ

ً
مرسال.
ّيل

ويدخل يف إخالل االتصال مجيع أنواع التدليس ،ولهه أمثلة كثرية يف مها ورد

عن اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل.

راب اعا :عدم العلة يف السند أو املتن:

وهذا اجلانب وإن كان عا ًما يف مجيهع رشو الصهحة إال أن األئمهة قههد

جعلوه رش ًطا راب ًعا من رشو الصحة ،وسبب ذلك ه واهلل أعلم ه أنه وإن دلت

أمثلتها عىل ضبط الراوي إال أنه قد يكون خاف ًيا أشد اخلفاء .ومن أمثلته:
 .1التصحيفات التي حتصل من األئمة:

قال السخاوي :التصهحيف :حتويهل الكلمههة مهن هيئتهها املتعارفههة إىل

غريها .
( )1

والتصحيف يقع يف اإلسناد ويف املتن.
أ .مثال التصحيف يف اإلسناد:
قال أمحد يف مسنده :حدثنا وكيع ،حدثنا زكريا بن إسحاق ،عن عمرو ابن
أيب سفيان ،سمعه منهه عن مسلم بن َث ِفنة ،قهال :اسهتعمل ابهن علقمهة أيب عهىل
ِعرافهة ِ
قومههه ،فهأمره أن ُي َصهدِ قهم ،قهال :فبعثنههي أبههي فههي طائفههة آلتيههه
بصدَ قتهم...
َ

( )1فتح املغيث .4 :12
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صهحف،
قال عبد اهلل :سمعت أيب يقول :كذا قال وكيع :مسلم بن ثفنهة،
ّ

وقال َر ْو ٌح :ابن ُشعب َة ،وهو الصواّب ،وقال أيب :وقال برش بن ّ ِ
الرس ِي :ال إله إال اهلل!
هو ذا ولده هاهنا؛ يعني :مسلم بن شعبة .
( )1

وقال عبد اهلل :حدثني أيب قال :حدثنا وكيع بحديث سفيان عن املغرية ابن

النعامن عن هانئ بن حزام (بالزاي) وكهذا قال حييهى بن آدم ،وقال ابن مههدي:

صحف عبد الرمحن وإنام :هو حزام .
حرام (بالراء املهملة) ،ا
( )2

سمعت أيب يقول :حدثهم أبهو عاصم عن سفيههان عهن ابهن أيب عتبههة،

صحف ،أراد أن يقول :ابن أيب غنية فقال :ابن أيب عتبة .
ا
( )3

ب .مثال التصحيف يف املتن:


قال عبد اهلل :قال أيب يف حديهث ابن عمهر عن النبي ﷺُ :س ِئ َل عهن املهاء

وصحف فيه .
وما ينوبه من الدواّب ،وقال ابن املبار  :وما يثوبه،
ّ
()4

وقال عبد اهلل :حدثنهي أيب قال :حدثنا حييهى بن سعيهد عن سليامن ه يعني

وقص احلديث ،وأمهها
التيمهي ه عن أيب عثمهان عن سلامن قال :تُدْ َنهى
الشمسّ ...
ُ
الكفار ه أو قال :اآلخرون ه فإهنا تطبخهم ،فأما أجوافهم فتقولِ :غِ ِغِ.
( )1مسند أمحد  64 :115رقم ً 11462
نقال عن منهج اإلمام أمحد يف إعالل احلديث للدكتور بشري
بن عي .6 :975

( )2العلل برواية عبد اهلل  1 :695رقم  476مع التعليِ عليه.
أياا  6 :54رقم .1421
( )3العلل برواية عبد اهلل  1 :169رقم  .1646وينّظر ً
( )4العلل برواية عبد اهلل  6 :469رقم .6895
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قال أيب :بلغني أن شعبة كان يقول عن التيميُ :عو ُعو ،وإنام هوِ :غِ ِغِ.

صحف يف هذا احلرف ،أم ِمن ِقبَهل
قال أيب :وكان شعبة ألثهغ ،فال أدري ا

لثغته .
( )1

وأما التصحيف ألجل اللثغة ،فقد صحف عبد امللك بن سهليامن ((اجلهر

األخرض)) إىل ((اجلي األخيض)).

قال اإلمام أمحهد :حدثنا يزيهد بن هارون ،قهال :أخربنهها عبههد امللهك ه

يعني :بن سليامن ه قال :كان رجهل يدعوين وسعيد بن جبري شهر رماان كلهه.

َ
بأسا يف السقاء وأكرههه يف اجلهر
قال :فذكروا ليل ًة
النبيذ ،فقال سعيد :ال أرى به ً

األخرض .قهال :فقلهت :إذن واهلل ال نطيعهك ،لنرشهبن فههي اجلههي األخيضه.

قال :فقال ّيل سعيد :اجلي األخيض حيكي لغته ،يعني عبد امللك .قال يزيد :وكان
عبد امللك ألثغ .
( )2

 .2القلب:
وقد تكون العلة يف القلب يف الرواية إسنا ًدا أو متنًا ،أو تكون يف اسهتبدال

ترضه يف الروايهة ،إال أهنها ضهارة يف
صحايب بصحايب آخر ،وههذه العلهة وإن م ّ
الراوي بحيث يؤخذ عليه خفة الابط .وقد تكون العلة يف:

أياا العلل برواية عبهد اهلل  6 :179رقهم ،1969
( )1العلل برواية عبد اهلل  6 :559رقم  .6104وينّظر ً
و 5 :125رقم  ،4750و 5 :505رقم  ،1548والعلل برواية املروذي رقم .620

( )2انّظر العلل برواية عبد اهلل  5 :42رقم .4101
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أ .قلب راو براو آخر:
قال عبد اهلل :سمعت أيب يقول :احلديث الذي رواه وكيع عن ابن أيب ذئب عن

صالح موىل التوأمة عن ابن عباس عن النبي ﷺ يف اجلمع بني الّظهر والعرص.
قال أيب :إنام هو حديث داود بن قيس ،ليس هو من حديث ابن أيب ذئب .
( )1

وداود بن قيس ه وهو الفراء الدباغ أبهو سليامن القرشري ه ثقة  ،ولهو كان
( )2

ويسجل،
ضعي ًفا لكان يرض يف صحة احلديث ،ولكن يؤخذ هذا اخلطأ عىل وكيع
ا

وقد يّظهر أثر مثل هذه األخطاء عند األئمة عند الرتجيح واملوازنة بهني احلهافظ

واألحفظ.

ومن األمثلة التي ختفى أشدّ اخلفاء ما قال عبهد اهلل :حهدثني أبهو موسهى

اهلروي إسحاق بن إبراهيم قال :أخربين عيسى بن يونس قال :أخربين معمر ابن

راشد عن الزهري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب سعيد اخلدري :أن النبي ﷺ
صىل يف ماء وطني ،فرأيت أثر جبينه و َأ ْرنبته يف املاء والطني.

فحدثت به أيب فقال :أخطأ فيه عيسى ،إنام رواه معمر عن حييى بن أيب كثري

عن أيب سلمة عن أيب سعيد قصة طويلة ،وليس هو عن الزهري إنام هو عن حييى

ابن أيب كثري .
( )3

( )1العلل برواية عبد اهلل  6 :50رقم .1415
أياا العلل برواية عبد اهلل  6 :117رقم .5255
( )2التهذيب  ،5 :198وينّظر ً
( )3العلل برواية عبد اهلل  5 :547رقم .1156
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واحلديث عىل الصواّب رواه عبد الرزاق يف مصنفه من طريِ معمر .
( )1

والبخاري من طريِ عي بن املبار عن حييى بن أيب كثري .
( )2

ِ
والصهواّب
فهذا يدل عىل أعجب يشء من حفظ اإلمام لطرق احلهديث،

منها من اخلطأ.

ب .قلب إسناد إىل إسناد آخر:
قال عبد اهلل :حدثني أيب قال :حدثنا إسحاق بن عيسى قال :حدثه ُت محاد

ابن زيد بحديث جرير بن حازم عن ثابت عن أنس قال :قال رسول اهلل ﷺ :إذا

أقيمت الصالة فال تقوموا حتى تروين.

فأنكره وقال :إنام سمعه من حجاج الصواف عن حييى عن عبد اهلل بن أيب

قتادة عن أبيه يف جملس ثابت فّظ ان أنه سمعه؛ يعني :من ثابت .
( )3

ووضحه الدكتور بشري فقال :وقال أبو داود :سمعت أمحد وقيل له :ثابت

عن أنس ه يعنهي عن النبي ﷺ ه(( :إذا أقيمت الصالة فال تقوموا حتهى تهروين))،
فقال أمحد :هذا زعموا أن محاد بن زيد قال :كنا عند ثابت وعنده حجاج بهن أيب

الصواف) ،فقال حجاج :حدثنا حييى بن أيب كثري عن ابن أيب قتهادة عهن
عثامن ( ا

أبيه ،فذكر احلديث ،فّظن جرير أنه حدث به ثابت عن أنس ،فرواه.
( )1املصنف  4 :648رقم .7281
( )2العلل برواية عبد اهلل  5 :49رقم .6052
( )3العلل برواية عبد اهلل  6 :85رقم .1261
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فاملتن الذي رواه جرير معروف عن النبي ﷺ من حديث حييى بن أيب كثري

عن عبد اهلل بن أيب قتادة عن أيب قتهادة؛ أخرجه مسلم والنسائي وأمحد من طرق

عن حجاج بن أيب عثامن عن حييى.

وحديث جرير أخرجه الطياليس والرتمذي والطرباين ،وقهد تفهرد جريهر

بروايهة هذا املتن من حديث ثابهت ،وال أصل له من حديث ثابت وال من حديث

أنس .
( )1

ج .القلب باستبدال صحايب بصحايب آخر:
قال أبو داود :سمعت أمحد سئل عن حديث أيب معرش ،عن إبراهيم ،عهن

علقمة ،عن عثامن ،عن النبي ﷺ(( :من استطاع منكم الباءة ،فليتزوج)) .قال :ما أراه

إال وهم من أبهي معرش ،يعني :عن عثامن وهم ،إنام هو :عن إبراهيم ،عهن علقمهة،

عن عبد اهلل ،أنهه قال لعثامن :قال لنا النبي ﷺ .وعن إبراهيم ،عن عبهد الهرمحن
بن يزيد ،عن عبد اهلل ،عن النبي ﷺ .
( )2

د .القلب يف متن احلديث:
مثاله :ما رواه عبد اهلل :حدثني أيب قال :حدثنا روح قهال :حهدثنا سهعيد
( )1منهج اإلمام أمحد يف إعالل األحاديهث  .6 :988وحديهث أيب قتادة يف صهحيح مسهلم :466
 1رقههم  ،204وسههنن النسههائي ص 151رقههم  ،117ومسههند اإلمههام أمحههد  57 :618رقههم

 .66155وحديث جريهر يف مسند الطياليس ص 671رقم  ،6068وعلهل الرتمههذي الكبهري
 ،1 :672واملعجم األوسط  9 :110رقم .9587

( )2مسائل اإلمام أمحد رواية أيب داود ص 452رقم.6002
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وعبد الوهاّب قال :حدثنا سعيهد عن قتادة عن أيب الطفيل قال :كان معاوية ال يهأيت
عىل ركهن من أركان البيت إال استلمهه ،فقال ابن عباس :إنام كان نبي اهلل يستلم

هذين الركنني ...وفيه قال معاوية :ليس من أركانه مهجور.

ثم قال :حدثني أيب قال :حدثنا حييى بن سعيد عهن شهعبة قهال :حهدثني

قتادة عن أيب الطفيل قال :حج ابن عباس ومعاوية ،فجعهل ابهن عبهاس يسهتلم
األركان كلها ،فقال معاوية :إنام استلم رسول اهلل ﷺ هذين الهركنني األيمنهني.

فقال ابن عباس :ليس من أركانه مهجور .
( )1

وكان شعبة خمال ًفا لغريه يف هذا ،حتى قال شعبة :الناس ُيهالفوين يف ههذا

احلديث يقولهون معاويهة ههو الذي قال :ليس من البيت يشء مهجور ،ولكنهي
حفّظته من قتادة هكذا .
( )2

 .3أسباب أخرى للعلل اخلفية:
* رواية الراوي عن بعض شيوخهه الذين ُضه ِعف فهيهم  ،وقههد مجههع
( )3

بعض األفاضل يف ذلك كتا ًبا.

( )1انّظر العلل برواية عبد اهلل  5 :511ه  512األرقام  1405ه .1408
( )2العلل برواية عبد اهلل  5 :512رقم .1402
( )3ينّظر العلل بروايهة عبد اهلل  6 :54رقهم  ،1428خطهأ اإلمههام روايههة إسحههاق األزرق عهن

سفيان الثوري ،و 5 :505رقم  ،1549و 5 :105رقهم  4191جعفهر بهن برقهان ضه ِعف يف

الزهري.
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* َمن ض ِعفت رواياته يف شيوخ بعض البلدان .
( )1

* أن يروي الراوي حديثًا ثم ينساه ،فيخالف يف رأيه وعمله روايته .
( )2

* رجوع الراوي عن روايته .
( )3

فائدة:

وقد قال ابن رجب فهي آخر رشحهه لعلل الرتمهذي(( :أحببهت أن ُأتْبِه َع

كتاّب العلل بفوائد ُأ َخ َر مهمة ،وقواعدَ ك ِلية تكون للكتاّب تتم ًة .وأردت بذلك
تقريب علم العلل عىل من ينّظر فيه ،فإنه علم قد هجر يف هذا الزمان ))...إىل أن

قال(( :اعلم أن معرفة صحة احلديث وسقمه حتصل من وجهني:

أحدمها :معرف ُة رجالِ ِه وثقتِ ِهم َ ِ
ههني ،ألن الثقهات
وض ْعف ِهم ،ومعرف ُة هذا ِ

والاعفاء قهد ُد ِونوا يف كثيهر من التصانيهف ،وقهد اشهتهرت برشهح أحهواهلم

التواليف.

والوجه الثاين :معرفة مراتهب الثقات وترجيح بعاهم عهىل بعهض عنهد

االختالف ،إما يف اإلسنهاد ،وإما يف الوصل واإلرسهال ،وإما يف الوقهف والرفع

ونحو ذلك ،وهذا هو الذي حيصل من معرفته وإتقانه وكثرة ممارسهته الوقهوف

( )1ينّظر الكامل يف ضهعفاء الرجهال  1 :689تاهعيف أمحههد إلسامعيههل بهن عيههاي يف غيههر
الشاميني ،والعلل رواية عبد اهلل  5 :581رقم  1271تبطيله وإنكهاره عهىل حهديث إسهامعيل

الذي رواه عن موسى بن عقبة املدين.

( )2ينّظر رشح العلل البن رجب  6 :888ه .890
( )3انّظر مسائل ابن هانئ  1 :22رقم  562رجوع مهام عن حديثه فيام بعد.
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عىل دقائِ علل احلديث)) .
( )1

ثم ذكر قسمني:
القسم األول :يف معرفهة مراتهب كثهري مهن أعيهان الثقههات ،وتفهاويم،

ِ
يرج ُح منهم عند االختالف.
وح ْك ِم اختالفهم،
وقول َمن ّ
ُ

ِ
ْهر كثهري مهنهم أو
والقسم الثاين :يف معرفهة قوم من الثقات ال يوجههد ذك ُ

ِ
أكثرهم يف كتب اجلرح ،قد ض ِعف حديثهم ،إما يف بعض األماكن ،أو يف بعهض
األزمان ،أو عن بعض الشيوخ دون بعض.

ثم ذكر عناوين :أصحاّب األئمهة من األمصار ،وذكهر َمهن ههو أقهواهم

وأثبتهم يف هذا اإلمام ،ومن هم املا ّعفون فيهم ،قال :أصحاّب عبد اهلل بن عمر،

أصحاّب نافع موىل ابن عمر ،أصحاّب عبد اهلل بن دينار موىل ابن عمر ،أصحاّب
سعيد بن أيب سعيد املِ ْق ُربي ،أصحاّب الزههري ،أصهحاّب حييهى بهن أيب كثهري،
أصحاّب هشام بن عروة ،أصحاّب ابن جريج ،أصحاّب عمرو بن دينار.

ذكر أصهحاّب البرصهة :أصهحاّب احلسهن بهن أيب احلسهن (البرصهي)،

أصحاّب ثابت البُنَاين ،وفيهم كثهرة وههم عهىل ثهالث طبقهات :الطبقهة األوىل

الثقات ،الطبقهة الثانيهة الشيوخ مثل احلكم بن عطيهة ،الطبقهة الثالثهة الاهعفاء
واملرتوكون وفيهم كثرة وغريهم.

ثم ذكر أهل الكوفة ،ثم ذكر أههل الشام ومرص ،ثم أورد القسم الثهاين يف
( )1رشح علل الرتمذي البن رجب .6 :224
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أكثهرهم غالبًها يف كتهب اجلهرح وقههد ضه ِعف
ذكهر قهوم من الثقات ال ُيذكههر ُ
حديثهم ،إما يف بعض األوقات ،أو يف بعض األماكن ،أو عهن بعهض الشهيوخ،
وذكر يف كل هذه األقسام الثالثة مجاع ًة كثري ًة.

َ
أقواهلم.
وذكر عن اإلمام أمحد خاصة وعن األئمة عامة
وهذه العناوين وما ذكر فيها من القواعد والفوائد من أهم ما جيهب عهىل

احلديثي معرفته ،وهي تدل عىل علم اإلمام ابن رجب الواسع يف علهل احلهديث
واستقرائه وجهده املاني ألقوال األئمة يف هذا اجلانب.

صهحة
أقول :هذا كله يدخل يف العلة اخلفية التهي انتفاؤههها مهن رشو
ا

احلديث ،وال ينهض ملعرفتههها إال اجلهابههذة الهذين أكهرمهم اهلل بفههم ثاقهب،
وحفظ تام ،واستيعاّب لروايات الرواة املختلفني.
خامسا :الش وذ:
ا

ِ
احلهديث :الشهذو ُذ ،والشهذوذ ههو
ومن العلل اخلفية القادحة يف صهحة

خمالفة الراوي ملن ههو أوثه ُِ منهه ،أو لعدد من الرواة هم باملجموع أقوى منه.

قال احلاكم :إن الشاذ هو احلديث الذي ينفرد به ثقة من الثقات ،وليس له

أصل بمتابع لذلك الثقة .
( )1

تفر ُد الثقة ،والصواّب الذي عليه أكثر األئمهة
وهذا يدل عىل أن الشاذ هو ُ

يف تعريهف الشهاذ عىل ما قال الشافعي :ليس الشاذ من احلديهث أن يروي الثقة
( )1معرفة علوم احلديث ص.119
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ما ال يرويه غريه ،إنام الشاذ أن يروي الثقة حديثًا ُيالف ما روى الناس .
( )1

وعليه فالشذوذ عىل تعريف الشافعي ههو الذي عليهه مهدار تعليهل أكثهر

األحاديث.

ولو رجعنا إىل تعليالت األئمة لروايات الثقات ،كهدنا أن ال نجهد فيههها

سب ًبا إال الشذوذ واملخالفهة لآلخرين .وأكثر من اسهتعمل ههذه الطريقههة عهىل
التفصيل اإلمام الدارقطني ،فقد حيشد األدلة عىل إثبات املخالفة من أقوال األئمة
وروايايم مها يقف اإلنسان حريان أمام حفّظهه وضطبه رمحه اهلل تعهاىل .وقههد

يورد روايات ال نجدها يف الكتب املتوفرة لدينا .وأما األئمة املتقدمون أمحد وابن

املديني وغريمهه ا فنحن عىل يقني أهنم كانوا حيرصون الروايات وحيفّظون ما شذ
نادرا.
ومن شذ ،وإن م يذكروا التفاصيل إال ً

وهذه الطريقة ت ِ
ُّظهر خطأ الراوي املخالف لآلخرين بكل وضهوح ،وقهد

ذكرت يف مقدمة هذا البحث قول األئمة ابن املديني وغريه ما معناه :الباّب إذا م

جتمع طرقه م يتبني خطؤه.

 .1تقديم اإلمام أمحد رواية األوثق واألحفظ وتثبيتها:
قال عبد اهلل :سألت أيب قلت :يصح حديهث سمرة عهن النبهي ﷺ :مهن

تر اجلمعة عليهه دينار أو نصف دينهار يتصهدق بهه؟ فقال :قههدامة بهن وبهرة
ِ
مههام،
يرويه ،ال ُي ْع َر ُ
ف ،ورواه أيوّب أبهو العالء فلم َيص ْل إسنا َده كهام وصلههه ّ
( )1انّظر :علوم احلديث البن الصالح  5 :9حتقيِ طارق عوض اهلل.
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وقرص يف اإلسناد .
قال :نصف درهم أو درهم ،خالفه يف احلكم ا
( )1

مها ًمها ،وأيهوّب أبههو
فهنا ع الل اإلمام روايهة أيوّب أيب العهالء ملخالفتههه ّ

القصاّب ،وثقههه اإلمهام أمحههد
العالء ههو أيوّب بن مسكني التيمهي الواسطي ا

أياا ،وضعفه أبهو حاتم وابن عهدي والهدارقطني
وحسن حاله ووثقه النسائي ً
وابن حبان واحلاكم أبو أمحد نسبه إىل االضطراّب .
( )2

وأما مهام فههو ابن حييهى بن دينهار العهوذي ،وثقههه األكثهرون وومهههه

بعاهم يف بعض الروايات .
( )3

فهامم أعىل عند اإلمام أمحد من أيوّب أيب العالء وأوثِ.
كثريا.
وقد اعتنى اإلمام هبذا اجلانب يف إجاباته وأقواله ً

مثال آخر:

قال عبد اهلل :سمعت أيب يقول :خالهف وكي ٌع اب َن مهدي يف نحو من ستني

حديثًا من حديث سفيان ،فقلت ههذا لعبهد الرمحن بن مهدي ،فكان حيكيه عبد الرمحن
عني.

ثم سمعت أيب يقول بعد ذلك :هي أكثر من ستني ،وأكثر من ستني ،وأكثر

من ستني.

( )1العلل برواية عبد اهلل  1 :612رقم .527
( )2التهذيب  1 :461ه .466
( )3التهذيب  11 :27ه .70
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قال أبو عبد الرمحن (أي :عبد اهلل) :كان عبد الرمحن بهن مههدي عنهد أيب

أكثر إصابة من وكيع ،يعني يف حديث سفيان خاصة .
( )1

 .1خمالفة اجلامعة:
قال عبد اهلل :قال أيب :قال لنا وكيهع يف حديث سفيان :عن ن َُسهري عهن أيب

يعىل عن ابن احلنفية :ليس للميت من الكفن يشء إنام هو تكرمة للحي .قال لنا:

عن الربيع بن خثيم ،فرجع وقال :عن ابن احلنفية.

وقال وكيهع يف حديث سفيان :عن منصور عن جماهد :أن عمر كههان إذا

ُعر ْض بذكر النساء .قال حييى بن سعيد وبرش بن ّ ِ
الرس ِي:
سمع احلادي قال :ال ت ِ
أياا ،خالفوه ه يعني وكي ًعا ه قالوا(( :ابن عمر)).
((أن ابن عمر)) واب ُن يامن ً

ففيه خمالفة وكيع جلامعة يف جعل هذا األثهر عهن عمهر ،والصهواّب قهول

اجلامعة عن ابن عمر .
( )2

ومعلوم أن أئمتنا رمحهم اهلل حني كهانوا حيكمههون علههى الهرواة باخلطهأ

فليس ظنًا وال ختمينًا ،بل بعد البحث واالستقراء والسرب يف أحاديثهم ،فاألئمهة

عندهم مجيع أحاديث الرواة عن مجيههع شهيوخهم ،فكهانوا يقهارنون ويقهابلون

( )1العلل برواية عبد اهلل  1 :467رقم .940
( )2العلل برواية عبد اهلل  6 :2رقم  ،1522وينّظر  1 :502رقم  1 :416 ،111رقم :425 ،780
 1رقم  ،1018و 6 :8رقم  6 :21 ،1528رقم  6 :120 ،1114رقم  6 :617 ،1828رقهم
 6 :544 ،6171رقم  6 :548 ،6162رقم  6159وغريها كثري يف رواية عبد اهلل فقط.
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أحاديث بعاهم مع بعض فكانوا ُيرجون بنتيجة صائبة ،أنه أخطأ يف كهذا مهن

األحاديث وأصاّب يف كذا.

وورع اإلمام أمحهد وغريه من األئمهة املتقدمني معروف لدى األمهة ،فال

الس ْوء باهلوى والتشهي.
يأثم أحد أن يّظن هبؤالء األئمة ظن َ
ْ

قال عبد اهلل :سألته عن ُم َط ِرف بن طريف ،فقال :ثقة مطرف ،قلت له :أيام

ِ
أصحاّب األعمش؟ فقال :سفيان الثوري أحبهم إّيل ،قلت لهه :ثهم مهن؟
أثبت
ُ
فقال :أبو معاوية يف الكثرة والعلم ه يعني عاملِ ًا باألعمش.

ِ
أصحاّب الزهري؟ فقال :لكل واحد منهم علهة ،إال
أثبت
قلت له :أيمها ُ

أن يونس و ُع ً
قيال يؤديان األلفاظ ،وشعيب بن أيب محزة ،وليس هم مثل َم ْع َمهر،
معمر يقارهبم يف اإلسناد.
ٌ

قلت :فاملك؟ قال :مالك أثبت يف كل يشء ،ولكهن هلهؤالء الكثهرة ،كهم

نحهو مهن ثالثامئههة
عنهد مالك؟ ثالثامئههة حديههث أو نحهو ذا ،وابهن عيينههة
ٌ
حديث. ...
( )1

وقال عبد اهلل :سمعت أيب يقول :كنت أنا وعي بن املديني ،فذكرنا أثبهت

من يروي عن الزهري ،فقال عي :سفيان بن عيينة ،وقلت أنا :مالك ابن أنهس،

وقلت :مالك أقل خطأ عن الزهري ،وابن عيينهة ُيطئ يف نحو عرشهين حهديثًا

عن الزهري يف حديث كذا وحديهث كذا ،فهذكرت منهها ثامنيهة عرشه حهديثًا،

( )1العلل برواية عبد اهلل  6 :548رقم .6145
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وقلت :هات ما أخطأ فيه مالك .فجاء بحديثني أو ثالثة .فرجعت فنّظهرت فهيام

أخطأ فيه ابن عيينة ،فإذا هي أكثر من عرشين حديثًا .
( )1

أياا :العلل برواية املروذي رقم .125
( )1العلل برواية عبد اهلل  6 :548رقم ّ6145ب .وينّظر ً
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اقرتاح
هبذه املناسبة أقرتح أن يؤسس مركهز كبري للحديههث الرشيههف يكههون

ختصصه:

 .1مجع األحاديهث من كتب السنههة بأسانيدههها ،وترتيبُهها عهىل كتههب

وأبواّب الفقه حتى يتيرس عىل الباحثني االطالع عليها واالستفادة منها.

 .2مجع عدد كبري من املتخصصهني بالسهنة لتحقيهِ األحاديهث واحلكهم

عليها بالصحة والاعف واحلسن.

 .3ويستفاد من حكم األئمة السابقني والعلامء املعارصين.
ثم تنرش هذه األحاديث يف مجيهع وسهائل النرشه يف جملهدات والشهبكات

والسيدهيات وغريها.

وقد أكرم اهلل املسلمني بأموال طائلة هائلة ،وقد تنفِ األموال يف أمور غري

مهمة أو يف أمور غري رشعية ،فريشد أصحاّب األموال باإلنفهاق يف سهبيل سهنّة

ذخرا عند اهلل ونف ًعا للمسلمني.
رسوهلم ﷺ ،فسينفقوهنا وتكون هلم ً

يتيرس هذا ،فعىل األقل ه وبمناسبة الكالم عهىل علهل األحاديهث ه
فإن م ّ ْ

أقول :إنه ينبغي أن ُيصص العمل يف ههذا اجلانهب بالعمهل الهدقيِ يف تبويهب

األحاديث وحتقيقها ،وبيان موضع العلة فيها سندً ا ومتنًا؛ فقهد يكهون احلهديث

ً
معلال ببعض الكلمهات وببعض رواة اإلسنهاد ،ويكون أصههل احلديههث عهن
الصحايب نفسه يف الصحاح.
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ونّظرا ملا حصل وحيصل من االخهتالف الشديههد بهني أهههل املذاهههب
ً

املختلفة ،وقد أكل وال يزال يأكل التعصهب وحهدة األمهة ،أقهرتح أن ُيصهص
متخصصههون يف السههنة ويف املههذاهب ،وحيققههوا املسائ ههل العقدي ههة والفقهي ههة

ف فيها ،ويرجحوا ما ترجح بالدليل ،فإن خالهف الرتجيح قهول إمام فقد
املخت َل َ
يوافِ أقوال األئمة اآلخرين ،وكلهم أئمتنا.

والواجب عىل املسلمني األخذ بالدليل والتمسك به وبام استنبط منهه من

املسائل ،ال التعصب ألحد من األئمة ،وهذا مقتىض حب اهلل عز وجهل وحهب

الرسول ﷺ ،ولعهل تربيه ة اجليل عىل هذا النهج مهن التفقهه ختفهف مهن حهدة

التعصب البغيض املفرق للمسهلمني وحهديم إن م يعهدم كل ًيها ،ومها أريهد إال

اإلصالح.
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املراجع
* األحاديث التي أعلها اإلمام أمحد .رسالة الهدكتوراه لعيسهى املسهمي،

جامعة أم القرى.

* تاريخ بغداد .للخطيب البغدادي ،أمحههد بهن عهي .مطبعههة السهعادة

بمرص.1549 ،

* التمييز .ملسلم بن احلجاج ،حتقيِ مصهطفى األعّظمهي .طبعهة جامعهة

الرياض.

* التلخيص احلبري .البن حجر العسقالين ،أمحهد بن عي ،تعليهِ عبد اهلل

هاشم.1584 ،

* هت يب الته يب .البن حجر العسقالين ،أمحهد بن علهي .الطبعة األوىل

بمطبعة دائرة املعارف حيدرآباد.1561 ،

* جامع العلوم واحلكم .البن رجب ،حتقيِ شعيب األرناؤو .1417 ،
* اجلــرح والتعــديل .البههن أيب حههاتم ،عبههد الههرمحن .دائههرة املع ههارف

حيدرآباد.1571 ،

* حلية األولياء .أليب نعيم األصهبهاين ،أمحهد بهن عبهد اهلل .دار الكتهاّب

العريب.1587 ،

* رسالة صالح بن اإلمام أمحـد .املطبوع مع كتاّب أمحهد بن حنبل ألمحهد

الدومي.
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* سنن أيب داود .حتقيِ حمي الدين عبد احلميد .دار إحياء السنة النبوية.
* السنن الكربى .للبيهقي ،أمحد بن احلسني .مصهور عهن الطبعهة األوىل

بدائرة املعارف.1512 ،

* رشح علل الرتم ي .البن رجب ،حتقيِ نور الدين عرت.
* صحيح البخاري مع فتح البهاري .ملحمهد بهن إسهامعيل .دار الكتهب

العلمية.1418 ،

* صحيح اجلامـع الصغري .لأللباين ،حممهد ناصهر الدين .املكتهب اإلسهالمي،

.1599

* العلل رواية عبد اهلل بن اإلمام أمحـد .حتقيِ ويص اهلل بن حممهد عباس.

املكتب اإلسالمي ودار اخلاين.1408 ،

* العلل ومعرفة الرجال رواية املروذي وغريه .حتقيهِ ويص اهلل بن حممد

عباس .الدار السلفية ،اهلند.1408 ،

* كتاب العلل .البن أيب حاتم ،عبد الرمحن ،حتقيِ فريِ مهن البهاحثني.

الطبعة األوىل.1467 ،

* علوم احلديث .البن الصالح ،حتقيِ طارق عوض اهلل.
* فتح املغيث .للسخاوي ،حممد بن عبد الرمحن ،حتقيِ عي حسني عهي.

دار اإلمام الطربي.1416 ،
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* الكامل يف ضعفاء الرجـال .البهن عهدي ،عبهد اهلل اجلرجانههي .دار الفكهر،

.1401

* الكفاية يف علم الرواية .للخطيهب البغهدادي ،أمحهد بهن عهي .مطبعهة

السعادة ،القاهرة.

* كتاب املجروحني .البن حبان البستي ،حممد .دار الوعي بحلب.
* مسائل اإلمام أمحد رواية ابن ﻫانئ .املكتب اإلسالمي.
* مسائل اإلمام أمحد رواية عبد اهلل .املكتب اإلسالمي.
* مسائل اإلمام أمحد رواية أيب داود .حتقيهِ طهارق عهوض اهلل .الطبعهة

األوىل.1461 ،

* مسند اإلمام أمحد بن حنبل .حتقيِ فريِ بإرشاف شهعيب األرنهاؤو .

.1409

* مسند الطياليس .دار املعرفة ،بريوت.
* املصنف .لعبد الرزاق الصنعاين ،حتقيِ حبيب الرمحن األعّظمي .الطبعة

األوىل.1590 ،

* املعجم األوسـط .للطربانهي ،سليامن بن أمحهد .حتقيهِ طهارق عوض اهلل.

دار احلرمني.

* معرفة علوم احلديث .للحاكم ،أيب عبد اهلل ،حتقيِ معّظم حسني .مصور

عن الطبعة اهلندية ببريوت.
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العلل عند اإلمام أحمد بن حنبل رحمه اهلل تعالى
* املعرفة والتاريخ .للفسوي ،يعقهوّب بهن سهفيان .حتقيهِ أكهرم ضهياء

العمري .مؤسسة الرسالة ،بريوت.

* مناقب اإلمام أمحد بن حنبل .البن اجلوزي ،عبد الرمحن بن عي ،حتقيِ

عبد اهلل الرتكي .مكتبة اخلانجي بمرص.1599 ،

* املنهج األمحـد يف تراجم أصحاب اإلمام أمحـد .للعليمههي ،أيب الهيمن

عبد الرمحن بن حممد ،حتقيِ حمي الدين عبد احلميد.

* منهج اإلمام أمحد يف إعالل األحاديـث .لبشري عي عمر .طبعهة وقهف

السالم اخلريي.1461 ،

* ميزان االعتدال يف نقد الرجال .للذهبي ،حممد بهن أمحهد ،حتقيهِ عهي

البجاوي .مرص.1586 ،

* النكت عىل كتاب ابن الصالح .البن حجر العسقالين ،أمحهد بن عهي،

حتقيِ ربيع بن هادي .نرش املجلس العلمي ،اجلامعة اإلسالمية.

* ﻫدي الساري .املطبوع مع صحيح البخاري .البن حجهر العسهقالين،

أمحد بن عي .دار الكتب العلمية.1418 ،
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