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وذيُّ استفتح  سمعت أبابقوهل: « الورع»كتاب   أبو بكٍر املرُّ
: فقال ،الورعنيأخالق  ر  ك  وذ   عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل 

 ؟«أين حنن من هؤالء ،أسأل اهلل أن ال يمقتنا»



وفتح املوصيل  ،وعريه الفضل   :ذكرت أليب عبد اهلل: ( 86أيًضا )صوقال 
عند ذكر  :اكن يقال، : »وقال، فتغرغرت عينه ،وعريه وصربه

 «.ةالصاحلني تزنل الرمح



، ذكره «يه أحٌد من أهل اخلرياكن عزيًزا ىلع ابن املنكِدِر أن خيىف عل»قيل: 
(.5/356« )السري»اذلهيبُّ يف 
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مة اتلهذيب  مقدِّ
احلمد هلل رب العاملني، وصىل اهلل وسلم ىلع نبيه األمني، وىلع آهل وصحابته 

أمجعني، واتلابعني هلم بإحسان إىل يوم ادلين، أما بعد:

فإن يف ذكر أخبار عباد اهلل الصاحلني، ومطالعة سري العلماء الربانيِّني من 
وذي ما جيلُّ عن العدِّ واحلرص، قال الفوائد العايلِة، واثلمرات ايلانعة،  أبو بكٍر املرُّ

  وعريه الفضل   ]أمحد بن حنبل[ : ذكرت أليب عبد اهلل« : الورع»يف كتاب، 
عند ذكر  :اكن يقال، : »وقال، فتغرغرت عينه ،وفتح املوصيل وعريه وصربه

 بل ، وذلا اكن إمامنا وإمام أهل السنة أمحد بن حن(1)«ةالصاحلني تزنل الرمح
متتبًِّعا ذللك، وربما رحل الرحلة يف طلب أخبار األئمة، كما رحل من بغداد قاصًدا 

رحل أمحد ، قال أمحد بن املصىفى احلميص: الشام ملعرفة أخبار سفيان اثلوري 
ا فأقام أيامً  ،فزنل عندنا حبمص ،لزيارة حممد بن يوسف الفريايب ؛بن حنبل إىل الشام

 قر  ي  
 
فقلت: هل يا أبا  ،فضاق صدره وحزن ذللك ،اخلرب بموت الفريايبثم ورد  ،عليه أ

احلديث »فقال:  ؟!فما هذا احلزن ..،عن سفيان ،قد كتبت عن األئمة الكبار ،عبد اهلل
 .(2)«ا بهفإنه اكن أنيسً  ،إال أين أردت أن أستخربه عن أخالق الرجل ،كثري

ري، وما جرى جمراها م ورٌد عذٌب هلذا انلوع وكتب الطبقات، والرتاجم، والسِّ
عن غريها « الطبقات»الرشيِف من العلم، وللكٍّ منها خصائٌص وسماٌت، وتمتاز كتب 

 (.86)ص( 1)
(.1/196« )طبقات احلنابلة( »2)
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جبمع أعالم الفنِّ الواحد يف ديواٍن يضم ذكرهم وأخبارهم، ويعرف بها مرتبة لكِّ واحد 
، منهم، ودرجته فيما هو منتسٌب إيله، مع أنها مرتعٌة بفوائد يف تاريخ العلم، وتكوينه

 ومسريته ال توجد يف غريها من املصنىفات.

للقايض أيب « طبقات احلنابلة»ومن هذه الكتب انلفيسة العظيمة، كتاب 
اء ابلغدادي احلنبيل  رمحة واسعًة، فإنه  احلسني حممد بن القايض أيب يعىل الفرى

ل ا إلمام أمحد مجع يف هذا ادليوان املبارك أخبار علماء احلنابلة، من دلن إمامهم املبجى
ه(، ويه السنة اليت تويف فيها قايض القضاة أبو 513، إىل وفيات سنة )بن حنبل 

، مرتِّبًا إياهم ىلع مخس طبقاٍت، فاألوىل لإلمام الوفاء ابن عقيل ابلغدادي 
أمحد، ومن أخذ عنه، واثلانية ملن أخذ عن تالميذه، واثلاثلة ملن أخذ عن تالميذ 

الميذهم، واخلامسة ذكر فيها وادله القايض أبا يعىل، وأفرده، اتلالميذ، والرابعة تل
ه، واخلامسة تلالميذ وادله القايض ومن يف رتبتهم، وبهم ختم  فجعله طبقة وحد 

 أمجعني. ( من العلماء واألعالم، 707الكتاب، فرتجم يف هذه الطبقات لـ)

اءة، بتحقيقه ثم قيىض اهلل بفضله هلذا الكتاب من يبعث فيه روًحا علميىة  وضى
، وهو العالم الشيخ أبو سليمان، عبد الرمحن بن (1)وخدمته، واتلعليق واتلذييل عليه

، حىت لو شاء أحٌد أن يؤلِّف تأيلًفا مستقالا -رمحة واسعة –سليمان العثيمني 
يكون ىلع حنو غزارة هذا اتلحقيق، لاكن صعب املنال، بعيد املرام، يلكون حتقيقه 

 جبني العلم، وشاهًدا بني أبناء الزمان ىلع أنه من ابلقيىة ابلاقية اليت هذا شامًة يف
ه خري قياٍم، ورعت شؤونه حق راعيتها، يف زمٍن كرث فيه  أخلصت للعلم، وقامت حبقِّ

                                                           

( وقد اعتمدت يف هذا العمل ىلع طبعته اعتماًدا، وىلع طبعة الشيخ الفيق اعتضاًدا، وربما ذكرت فروق الطبعتني يف 1)
 أثر يف املعىن.وجٌه واحلاشية، مما هل 
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 بواسطته دنيًا دنيةًة، دي أبنائها املتأكلني به، املبتغنياإلرضار برتاث هذه األمة، ىلع أي
 بعد. وهلل األمر من قبل ومن

ا منه التسديد-وقد قصدت   تقريب هذا الكتاب،  -مستعينًا باهلل، مستمدا
وتهذيبه، يلكون أعون ىلع قراءته، وأيرس ملطالعته، وأقرب إىل االنتفاع بموضواعته، 

باالقتداء بآثار الصاحلني،  -ملن شاء اهلل هدايته-واالتعاظ بها، ويلكون تذكرًة 
ىلع بصريةٍ بما اكن  -أمحد ابن حنبل –م األجلِّ ويلكون املنتسب  إىل هذا اإلما

 عليه إمامه، وأتباعه من بعده، ليسلك سابلتهم الغراء، وطريقتهم املرْضيىة.

وقد اكن من منهج الرتتيب: حذف أغلب أسانيد الكتاب، وحذف ما اكن 
م يلبني تلم ذته ذكره يف الرتمجِة عر ًضا، كإسناد األحاديث املرفوعة من طريق املرتج 

ل ِم )كتاريخ ميالده،  لشيخه، أو درجة علوه، وحنو ذلك، وكثري من موادِّ ترمجة الع 
 ، مما ليس حمله اتلهذيب املوضويع، وربما كررت الفائدةووفاته، وشيوخه، وتالميذه(

 يف غري ما موضٍع، إلفادتها فيها، وجعلت العزو إىل ط. العثيمني بني معكوفني ][.

( موضواًع، مرتِّبًا إياها ىلع 260ت، وقد بلغت أزيد من )ثم رتبته ىلع املوضواع
األحرف، مكتفيًا باألبواب اإلمجايلة، ولو قصدت إىل اتلفصيل لاكنت املوضواعت 

حباجٍة إىل مزيد وما تزال ، ىلع أنى هذه النرشة األوىل هلذا العمل، (1)ضعف هذا العدد
ذيول الحقٌة،  ذا العملوهل، -بإذن اهلل-ة حت  ىلى به يف نرشٍة قادممن الرتتيب، واتلتميم، 

 .-الواحد األحداهلل بإذن -تبااًع  نرش   وفصول تابعٌة، ت  

                                                           

 وكثري من هذا القبيل.، «تعليم العلم»و  ، «اإلسناد وعلوم احلديث»، و  «تقاد أهل السنة واجلماعةأصول اع»( مثال: 1)
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وىلع لكِّ حاٍل فما الفرع بمغٍن عن األصل، وال اتلهذيب بكاٍف عن مطالعة 
، وعىس فوائده الغزيرةغري مستوعٍب لالكتاب، وإنما دالٌّ إيله، ومرغٌب بانلظر فيه، 

 ، يستفيد منه، ويضيف إيله.لطالب العلم عند قراءته للطبقات أن يكون عونًا

وختاًما: فما أعظم فضل أهل العلم ىلع انلاس، وما أجل أثرهم عليهم يف 
دينهم ودنياهم، فهم محلة ادلين، ونقلة الويح، ومحاة امللة، وخري هذه األمة، وهم ورثة 

، فنسأل اهلل العظيم أن يتغمىدهم األنبياء واملرسلني، وبهم تقوم حجة اهلل ىلع العاملني
وهو اهلادي –برمحته ورضوانه، وأن يسلك بنا سبيلهم، وأن يلزمنا طريقهم، ونسأهل 

ين وال أن حييينا ىلع اإلسالم والسنة، وأن يميتنا ىلع اإلسالم والسنة، غري مغريِّ  -وحده
ويستجلب مزيد  لني، واحلمد هلل بكلِّ حمامده اليت يستحقها، محًدا يوجب رضاه،مبدِّ 

نعمته، ويستمطر علينا رمحته، وهو أهل احلمد اجلميل، واثلناء احلسن، ال هلإ إال هو ذو 
الفضل واملجد، وصىل اهلل ىلع نبينا حممد سيد األولني واآلخرين، وخري خلق اهلل 

 أمجعني، وىلع آهل الطيبني، وصحابته امليامني، واتلابعني هلم بإحساٍن إىل يوم ادلين.

 
 

 وكتبه                                                                                                      

 

 assuhim@hotmail.com 
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 حرف األلف

 االبتالء
 ، من الكم ابن أيب يعىل يف رسالٍة هل.[ ابتالء األنبياء3/395]

هو عندي أفضل »فقال:  -وذكر أمحد بن حنبل عنده-نيج قال ابلوش  [ 2/227]
من سفيان اثلوري، وذلك أن سفيان لم يمتحن يف الشدة وابللوى بمثل ما  (1)وأفقه

وال علم سفيان ومن تقدم من فقهاء األمصار كعلم  (2)امتحن به أمحد بن حنبل
ولقد بلغين ، وصدوقهم وكذوبهم ،وأبرص بمتقنهم واغلطهم ،ألنه اكن أمجع للعلم ؛أمحد

 .مقام األنبياء عن برش بن احلارث أنه قال: قام أمحد

بعضهم  :وتداوهل أربعة خلفاء ،وأمحد عندنا امتحن بالرساء والرضاء
تداوهل املأمون واملعتصم  ،ا باهلل فاكن فيها مستعصمً  ،وبعضهم بالرساء ،بالرضاء

فما اكن يف هذا احلال  ،وبعضهم باإلخافة والرتهيب ،والواثق بعضهم بالرضب واحلبس
 .هل من أجل رضب وال حبسغري تارك  ،إال سليم ادلين

وإفاضتها  ،ط ادلنيا عليهوبسْ  ،ثم امتحن أيام املتولك باتلكريم واتلعظيم 
 .وال رغبة يف اذلكر ،فما ركن إيلها وال انتقل من حاهل األوىل رغبة يف ادلنيا ،عنده

 .فهذه احلاالت لم يمتحن بمثلها سفيان

                                                           

 ليست يف ط. الفيق. (1)

وذي:  واكن إمامنا جيلُّ  (2) ه، ويعرف هل فضله، وحيفظ هل بالءه، وقال للمرُّ أتدري من اإلمام؟ اإلمام »اثلوريى ويقدمِّ
 (.1/195، ورحل يف طلب سريته )« قليبسفيان اثلوري، ال يتقدمه أحد يف
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يف  ...،اهلل عليه ةدله فرمحعن املتولك أنه قال: إن أمحد يمنعنا من بر و حيكو
 .«قصة طويلة ذكرها املتولك

كنت عند : القاسم عمر بن حممد األنصاري السمرقندي وأب[ قال 2/233]
ثم  ،«هو ذاك السيد»فقال: ]ادلاريم[، فذكر عبد اهلل بن عبد الرمحن  ،أمحد بن حنبل

 «.وعرض عليه ادلنيا فلم يقبل ،عرض يلع الكفر فلم أقبل: »قال أمحد
معك :  ]أمحد بن حنبل[ قلت أليب عبد اهلل :قال يعقوب ادلوريق[ 2/554]
فقال: ميع  ،-يعين من املجانبة واإلنكار- ؟ىلع هذا األمر اذلي أنت عليه ايلوم أحدٌ 

 عبد الوهاب.

]اإلمام أمحد بن ي قال: رضب أبو عبد اهلل قال ابن املنادي: حدثنا جدِّ [ 3/10]
وإنما قطع  ،قا بينه وبني األرض قبضةمعلى  ،اًط وثالثني سو سبعةً [ حنبل 

ففزع ذللك املعتصم  ،واسرتىخ رى ألنه غيش عليه فذهب عقله واصف   ؛الرضب عنه
 وامحلوه إىل مزنهل. ،وا القيود عنهوقال: حلُّ 

قاال: اكن رضب أيب عبد اهلل أمحد بن  قال: وحدثين أيب وجدي 
يوم األربعاء لست بقني من شهر  ،عتصميف دار امل ،حنبل بالسياط بمدينة السالم
 وبينه وبني األرض مقدار قبضة. ،رمضان سنة عرشين ومائتني

 ،اامً وس أقمنا أيى س  وقال: قال حنبل: سمعت أبا عبد اهلل يقول: ملا دخلنا طر  
 ،والقيد والضيق ،اذلي كنت فيه فظننت أين قد اسرتحت من الغمِّ  ،ومات املأمون

وقد أمر  ،يقال هل: ابن أيب دؤاد ر أنه صار مع أيب إسحاق رجٌل فذك ،فدخل علينا رجٌل 
قال حنبل:  ،فنالين من الغم واألذى أمر عظيم ،آخر فجاءين غمٌّ  ،وا إىل بغدادر  د  أن حت  
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ابن أيخ إسحاق بن -يف إسطبل ملحمد بن إبراهيم  س  بِ فلما قدم أبو عبد اهلل ح  
إىل  ل  ثم حوِّ  ،شهر رمضان والقيد يف رجله يف ض  ومرِ  ،ةار  م  وذلك يف دار ع   ،-إبراهيم

 ا.ا من ثالثني شهرً فمكث هناك حنوً  ،سجن العامة بابلغويني

 األبدال
[ قال املروذي: سمعت رجاًل يقول أليب عبد اهلل ]أمحد بن حنبل[: 1/147]

ر هل الصدق واإلخالص  ه  باألبدال-و ذ ك  بِّه   فقال أبو عبد اهلل: -واكن أبو عبد اهلل ي ش 
 «.بهذا ارتفع القوم»

ار بن [ قال عمر2/111]  إن»يقول:   حنبل بن أمحد القافاْلين: سمعت بكى
؛ احلديث أصحاب يكن لم  ؟«فمن األبدال 

ْذ يِع  محدون [ قدم2/58]  يف فرأى احلديث، الرازي لكتابه زرعة أيب ىلع الرب 
مى  ألخيه، ذلك واكن: قال كثرية، وفرًشا أواين   داره بعض ه   عنه، يكتب وال يرجع أن ف 
ة، شط ىلع كأنه رأى الليل من اكن فلما  أنت: فقال املاء، يف شخص ظل ورأى بِْرك 
 مات أن فلما األبدال؟ من اكن حنبل بن أمحد أن أعلمت زرعة؟ أيب يف زهدت اذلي
 زرعة؟ أبا ماكنه اهلل أبدل

ِ  :أبو جعفر]حممد بن أمحد[ قال [ 2/222]  ؟(1)رْشٍ قلت: ألمحد ما تقول يف ب
ما مثله عندي  ؟أو اعمر بن عبد قيس ؟سبعة من األبدال (2)سأتلين عن رابع»فقال: 

                                                           

 «.برش بن احلارث»استظهر العثيمني أنه  (1)

 «.كذا يف األصول، ويف خمترص انلابليس: سابع سبعة، وهو أيلق»قال العثيمني:  (2)
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ا فهل ترى ترك ألحد موضعً  ،ثم قعد منه ىلع السنان ،ا يف األرضإال مثل رجل ركز رحمً 
 «.يقعد فيه؟

معروف : »أن أمحد بن حنبل اكن يقول :ذكر أبو سعيد بن األعرايب[ 2/478]
 «.وهو جماب ادلعوة ،بدالالكريخ من األ

حدثنا أبو الفضل جعفر بن حممد الصنديل : وسف القواس[ قال ي3/34]
 .. .واكن يقال: إنه من األبدال. ،ومات فيها ،مائة األطروش سنة سبع عرشة وثالث

وذكرا أبا الفتح - : سمعت الربقاين واألزهرياخلطيب ابلغدادي قال[ 3/255]
 «.بدالاكن من األ»فقاال:  -اسالقوى 

 إبطال احليل
[ قال أبو احلارث الصائغ: سمعت أبا عبد اهلل ]أمحد بن حنبل[؛ وقد 1/178]

 ذكر هل قول أيب حنيفة وأصحابه يف احِلي ل؟ فأنكره.

 اكن من» يقول: حنبل بن أمحد [ قال عبد اخلالق بن منصور: سمعت2/106] 
 «. حممد ىلع اهلل لأنز بما اكفر = فهو به يفيت بيته يف «احليل» كتاب عنده

: يف حديث عمروٍ  ]أمحد بن حنبل[ قيل أليب عبد اهلل: األثرم [ قال3/269]
قال  ؟يرويه ابن عجالن ،«أن يستقيله منهما أن يفارق صاحبه خشية   ال حيل لواحدٍ »

 «.ث عبد اهلل بن عمرو: إبطال احليلويف حدي»أبو عبد اهلل: 
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قال:  ]أمحد بن حنبل[ أبا عبد اهللسمعت  :أبو احلارث الصائغ [ قال3/269]
فاحتالوا يف  ،عمدوا إىل السنن -أبو حنيفة وأصحابه-هذه احليل اليت وضعها هؤالء »

 «.وهاحتالوا فيه حىت أحلُّ  ؛أتوا اذلي قيل هلم: إنه حرام ،نقضها

من حلف ىلع  ]أمحد بن حنبل[، قلت: يا أبا عبد اهلل :قال امليموين [3/269]
 «حنن ال نرى احليلة ،ال»ل إلبطاهلا: هل جتوز تلك احليلة؟ قال: حتااثم  ،يمنيٍ 

]أمحد بن قال أبو عبد اهلل : بكر بن حممد بن احلكمقال [ 3/269[ ]1/320]
فقد صار إىل ذلك اذلي  ،فصار إيلها ،ثم احتال حبيلةٍ  إذا حلف ىلع يشءٍ »حنبل[ : 

 «.حلف عليه بعينه

فهو  =من احتال حبيلةٍ »أمحد بن حنبل[ : ]قال أبو عبد اهلل [ 3/270[ ]1/320]
 «.حانث

أصحاب  :يعين–ما أخبثهم »]أمحد بن حنبل[ : قال أبو عبد اهلل [ 3/270]
 «.-احليل

وذكر  ]أمحد بن حنبل[ سمعت أبا عبد اهلل : أبو داود السجستاين[ قال 3/270]
 «.حيتالون نلقض سنن رسول اهلل »فقال:  ،-ل من أصحاب الرأيي  احلِ 
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 بتاا اال
[ قال عبد الوهاب الوراق: ما رأيت مثل أمحد بن حنبل، قالوا هل: وأيش 1/13]

رجل سةل عن ستني ألف »اذلي بان لك من علمه وفضله ىلع سائر من رأيت؟ قال: 
 .(1)«أخربنا وحدثنا»مسألٍة؛ فأجاب فيها بأن قال: 

لشافيع، ال تكتب الكم مالك، وال سفيان، وال ا»[ قال اإلمام أمحد: 1/140]
 .(2)«وال إسحاق بن راهويه، وال أيب عبيد

قال عبد : »(3)[ قال أبو بكر ابن هاينء األثرم يف رساتله إىل أهل اثلغر1/166]
، وقال ابن «إنك لن ختطىء الطريق ما دمت ىلع األثر»اهلل بن عتبة بن مسعود: 

ع»عباس:  إياكم »ن جبل: ، وقال معاذ ب«عليك باالستقامة، وإياك وابلدع واتلىب دُّ
ع، وعليكم بالعتيق ع واتلىن طُّ ال ترضبوا كتاب اهلل بعضه »، وقال ابن عباس: «واتلىب دُّ

ما جعل اهلل يف هذه : »(4)، وقال إبراهيم«ببعض؛ فإن ذلك يوقع الشك يف قلوبكم
األهواء مثقال ذرة من خري، وما يه إال زينة من الشيطان، وما األمر إال األمر األول، 

ف  به العلماء، وي رْص ف به شبهات اخلطأ، وإن  وقد جعل اهلل ىلع احلق نوًرا ي ْكش 
بل نقذف باحلق ىلع ابلاطل فيدمغه فإذا هو }: ابلاطل ال يقوم للحق، قال اهلل 
ب  إىل يوم القيامة، وإن أعظم {زاهق ولكم الويل مما تصفون ذ  ، فهذه للك واصٍف ك 
 «.الكذب = أن تكذب ىلع اهلل

                                                           

 (.2/87مكررة يف )( 1)

 .«... حيح عن انليب لك هذا حمصوهل: عدم االشتغال بكل ما ليس حبديث يروى بالسند الص»( قال د. العثيمني: 2)
 .«ايا السلفوص»ولة، انظرها بتمامها حتت عنوان: ( رسالة مط3)
 ( هو انلخيع.4)
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 أصحاب قول هذا لكم: أقول يشء لك» احلريب: إبراهيم [ قال1/234]
 حديث اتِّب اع ِغلمانا كنىا منذ قلوبنا يف ألىق هو حنبل، بن أمحد قول فهو احلديث =

 .«باتلابعني واالقتداء الصحابة، ، وأقاويل انليب

 حنبل بن أمحد عندي اختىف انليسابوري: هاينء بن [ قال إبراهيم1/252]
  حىت اموضعً  يل اطلب»: قال ثم ،اليل ثالث

 
 !اهلل عبد أبا يا عليك آمن ال: قلت ،«ورد  أ

 رسول سنة نتبع أن ينبيغ وليس ،دار ثم ،أيام ثالثة الغار يف اختىف  انليب» :يل فقال
 «.الشدة يف ونرتكها ،الرخاء يف  اهلل

  يبانل طاعة» يقول: حنبل بن أمحد هاىنء: سمعت بن [ قال إبراهيم1/253]
 }فليحذر :  قال اهلل أمحد: قال ،«موضًعا وثالثني ثالث يف  اهلل كتاب يف

 «.فتنة{  تصيبهم أن أمره عن خيالفون اذلين

 هل: ]أمحد بن حنبل[ وقيل اهلل عبد أبا سمعت: [ قال احلسن بن أيوب1/351]
 .«والسنة»: قال اإلسالم، ىلع اهلل عبد أبا يا اهلل أحياك

م: و عبيد قال أب [2/218] هو  ،املتبع للسنة اكلقابض ىلع اجلمر»القاسم بن سالى
 «.ايلوم أفضل عندي من رضب السيف يف سبيل اهلل 

بعد ما -قالت امرأة أمحد بن حنبل ألمحد  :اب بن برشقال خطى [ 2/584]
لم  ،إال هذا انلعل اذلي تلبسينه ،ال :ا؟ فقال شيةً هل تنكر مينِّ  : -دخلت عليه بأيامٍ 

 فاكنت تلبسه. ،واشرتت مقطواًع  ،فباعته :قال ،ن ىلع عهد رسول اهلل يك
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 : -أمحد بن حنبل ،صاحب أيب عبد اهلل-الفضل بن زياد القطان [ قال 3/28]
 «.فهو ىلع شفا هلكة من رد حديث رسول اهلل »سمعت أبا عبد اهلل يقول: 

ما ىلع إنى »بل[ : [ قال أبو طالب: أمىل يلعى أبو عبد اهلل ]أمحد بن حن3/29]
ثم يتبعها إذا لم  ،ومعرفة صحيحها من سقيمها ،تباع اآلثار عن رسول اهلل اانلاس 

وأئمة اهلدى  ،األكابر ثم بعد ذلك قول أصحاب رسول اهلل  ،يكن هلا خمالف
إذا لم يكن قول  ،فونكذلك ال خيال   رسول اهلل وأصحاب  ،يتبعون ىلع ما قالوا
أي قوهلم اكن أشبه بالكتاب أخذ ففإذا اختلفوا نظر يف الكتاب:  ،ابعضهم بلعض خمالفً 

وال عن  رسول اهلل عن  فإن لم يأِت  ،أخذ به أو اكن أشبه بقول رسول اهلل  ،به
فأي قوهلم اكن أشبه بالكتاب  ،نظر يف قول اتلابعني: من أصحاب انليب  أحدٍ 

 «.وترك ما أحدث انلاس بعدهم ،والسنة أخذ به

أستعمل : »سمعت أبا عبد اهلل بن بطة يقول: بن شهاٍب ايلع  أبوقال: [ 3/261]
 «.ا رويت عن رسول اهلل عند منايم أربعني حديثً 

 ،والزاهد يف ادلنيا ،املجتهد يف العبادة :الفقيه  »[ وقال احلسن أيًضا: 3/267]
 «.املقيم ىلع سنة حممد 

 والصالة عليها ابتاا  اجلنائز
 لقبورينظر: القرب وزيارة ا

طوىب لك، صليت »[ قال املتولك ىلع اهلل ملحمد بن عبد اهلل بن طاهر: 1/34]
 .«بن حنبلىلع أمحد 
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ما بلغنا أنه اكن للمسلمني مجع أكرب منهم »[ قال عبد الوهاب الوراق: 1/34]
 .(1)«ىلع جنازة أمحد بن حنبل، إال جنازًة يف بين إرسائيل

أسلم يوم مات أمحد بن » :-د بن حنبلجار  اإلمام أمح– [ قال الوراكين1/34]
 .«ا من ايلهود وانلصارى واملجوسحنبل عرشون ألفً 

وقع املأتم وانلوح يف أربعة = يوم مات أمحد بن حنبل » :وقال الوراكين[ 1/35]
 .«واملجوس ،وانلصارى ،وايلهود ،املسلمني :أصناف من انلاس

 [1/127 (2)حاشية ]وِذيبن يلع  ملا تويف احلافظ أبو بكر أمحد رُّ ، صىل الم 
عليه أبو حفص عمر بن احلسن، وهو يومةٍذ القايض بدمشق، وكربى عليه مخًسا، فسأنلا 

 «.لفضل العلم»القايض عن تكبريه مخًسا؟ فقال: 

 يف حنبل بن أمحد : رأيت-امللقب: لؤلؤ– إبراهيم بن قال إسحاق [1/291]
: قال بك؟ اهلل فعل فما: قلت ،«بىل»: قال ؟ق ْد ِمتى  أليس اهلل، عبد أبا يا: فقلت انلوم،

: قال بدع؟ أصحاب فيهم اكن فقد اهلل عبد أبا يا: قلت ،«يلعى  صىلى  من وللك يل، غفر»
وا أوئلك» ر  خِّ

 
 .«(3)أ

 العبد به جيازى ما أول»: قال عباس ابن عن بإسناده اخلالل [ روى1/291]
 .«هجنازت تبع من جلميع يغفر أن موته: بعد املؤمن

                                                           

 (.2/88مكررة حبروفها يف )( 1)

 (.1/410ذكرها د. العثيمني يف احلاشية، نقاًل من تهذيب الكمال ) (2)

ِجروا»( يف ط. الفيق: 3)
 
 «.أ
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 حمتسبًا الصفني بني قتلت أين يرسين ما»حجاج ابن الشاعر:  قال [1/397]
 .«حنبل بن أمحد جنازة حضوري من بداًل  صابًرا

ال ء:قال إسحاق بن إبراهيم بن هاين[ 2/203]  ،ف ببغدادر  خْ مات فتح بن ش   ـمى
وعرشين ون مخسة عدُّ أقل قوم اكنوا يصلون عليه ي   ،عليه ثالث وثالثون مرة يلِّ ص  
 ا.ا إىل ثالثني ألفً ألفً 

يقرأ ىلع ]أمحد بن حنبل[: قلت أليب عبد اهلل [ قال محدان الوراق: 2/337]
 .«نعم»قال:  ؟اجلنازة بفاحتة الكتاب

وحرض جنازته  -املعروف بنفطويه-ملا تويف أبو عبد اهلل بن عرفة [ 3/78]
ين وادلنيا؛أماثل أبناء  ، وذلك يف الرببهاريُّ  :يف اإلمامةم ىلع مجاعتهم اكن املقدى  ادلِّ

 صفر، سنة ثالث وعرشين وثالث مائة، يف خالفة الرايض... .

وثمانني  تويف عبد اهلل بن أيب داود وهو ابن ستٍّ »[ قال ابن أيب يعىل: 3/102]
ثم أبو عمر محزة بن القاسم  ،ب اهلاشيموصىل عليه مطلِّ  ،سنة وستة أشهر وأيامٍ 

صوا حىت أنفذ املقتدر باهلل بنازوك فخلى  ، مرةً نيعليه ثمان يلِّ  ص   :وقيل ،اهلاشيم
من سنة ست  ،الثنيت عرشة يللة بقيت من ذي احلجة ودفنوه يوم األحد ،جنازته

مائة ألف   عليه زهاء ثالثوقيل: صىلى ، يف مقربة باب البستان ،مائة عرشة وثالث
  ،إنسان وأكرث

 
 «.الة الظهربعد ص ن  فِ ود   ،بعد صالة الغداة ج  خرِ وأ

ملا مات إبراهيم بن ثابت »قال القايض أبو يلع بن أيب موىس: [ 3/246]
فأفطر ذلك ايلوم خلق كثري من شدة ما  ،واكن رمضان ،اكن الزمان شديد احلر ،احلنبيل

 «.وعظم اخللق اذلين اكنوا معه ،حلقهم من اجلهد والعطش
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 اإلجازات العلميَّة
ا أن أبو حامد اإلسفرائيين يومً ]أي: ابن  سمعون الواعظ[  : سأهليُّ ارِ ش  قال الع  [ 3/287]

لو قنعنا باإلجازة ما سفرنا  ،يا أبا حامد»هل: ]ابن سمعون[ فقال  ،ا قد فاتهجيزي هل شيةً 
 «.األسفار ابلعيدة

 االحتضار
وِذي[ أبو بكر 1/137] رُّ ، هو املقدم من أصحاب اإلمام أمحد، وهو اذلي الم 

 ،وغسله.توىل إغماضه ملا مات

 البنه: يقول جعل الوفاة حرضته [ إبراهيم بن هاينء انليسابوري: ملا1/253]
 فجاء عطشان، أنا: قال مرفوع، السرت أبِت  يا: قال ،-مرتني– السرت ارفع إسحاق، يا
 العاملون{، فليعمل هذا }ملثل: قال ثم ، فردىه«ال»: قال الشمس؟ اغبت: فقال بماٍء، ابنه
 .روحه خرجت ثم

: حممد أبو يل [ قال1/346] يِْريُّ  وقت يف اجلنيد رأس ىلع واقًفا كنت اجل ر 
 ارفق القاسم، أبا يا هل: فقلت القرآن، يقرأ وهو ،-نريوز ويوم مجعة يوم واكن- وفاته

 ذا وهو الوقت، هذا يف مين إيله أحًدا أحوج رأيت ما حممد، أبا يا»: فقال بنفسك،
 .«صحيفيت تطوى

 لعامةاألخالق واآلداب ا
]أمحد  رأيت أبا عبد اهلل»[ قال أبو جعفر حممد بن احلسن بن ب ِدْين ا: 2/282]
 «.يكره أن يتبعه أحد إذا مىش يف طريٍق بن حنبل[ 
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قال: كنت يف بعض  ،يرِ هْ سمعت أبا احلسن انلى [ قال ابن أيب يعىل: 3/411]
فإنه ينسب  ؛مشيتفقال يل: ال تلتفت إذا  ،فاتلفتُّ  ،األيام أميش مع القايض وادلك

 فاعل ذلك إىل احلمق.

وأنا أميش -ا آخر : قال يل وادلك يومً يُّ رِ هْ قال انلى [ قال ابن أيب يعىل: 3/411]
 ،فقال: عن يمينه !أين تميش منه؟ فقلت: ال أدري ،: إذا مشيت مع من تعظمه-معه

 تنرث أو يزيل أذًى إذا أراد أن يس ؛ هل اجلانب األيرسوختيلِّ  ،تقيمه مقام اإلمام يف الصالة
 جعله يف اجلانب األيرس.

 االختالف
 هل فقال ،«االختالف» كتاب كتابه سىم قد بهلول بن إسحاق [ اكن1/297]

ه» أمحد: مِّ  .«السعة كتاب س 

 وجييبه ]بن حنبل[ األقاويل، أمحد ىلع [ اكن إسحاق بن ب هلول يعرض1/297]
 .(1)مذهبه ىلع أمحد

يم: بشار بن [ قال احلسني1/381]  يف مسألة عن حنبل بن أمحد سألت املخرِّ
 يف يل فكتب خبطك؟ يل اكتب اهلل، عبد أبا يا: فقلت ،«حنث فعل إن»: فقال الطالق؟
 إنسان أفتاين إن اهلل، عبد أبا يا: قلت ،«حنث فعل إن اهلل: عبد أبو قال» الرقعة: ظهر

 بن احلسني قال- نعم،: قلت ؟«املدنيني حلقة تعرف» يل: فقال ؟-حينث ال أن يعين:–

                                                           

 ناف.( وذلك أن إسحاق بن بهلول ىلع مذهب األح1)
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 يدخل؟ أفتوين فإن -اجلامع املسجد يف الرصافة يف عندنا حلقة للمدنيني واكنت بشار:
 .«نعم»: قال

 اإلخالص
 = ينظر: انلية.

إن الرجل »[ قال اإلمام أمحد: حدثنا عبد الرزاق قال: قال معمر: 1/107]
 «.يلطلب العلم لغري اهلل، فيأىب عليه العلم حىت يكون هلل 

وِذي: قلت أليب عبد اهلل أمحد بن حنبل: بم نال 1/141] رُّ [ قال أبو بكر الم 
ن نال ما نال حىت ذ كر به؟ فقال:   «.إن الصدق موصول اجلود»، ثم قال: «بالصدق»م 

[ قال املروذي: سمعت رجاًل يقول أليب عبد اهلل ]أمحد بن حنبل[: 1/147]
 :فقال أبو عبد اهلل -باألبدال ه  ه  بِّ ش  اهلل ي  واكن أبو عبد -ر هل الصدق واإلخالص ك  ذ  و  
 .«بهذا ارتفع القوم»

 عنه يبلغين الرجل ألمحد ]بن حنبل[: [ قال إبراهيم بن جعفر: قلت1/237]
 .«فافعله لقلبك أصلح هو ما أنظر» أمحد: يل قال خلفه؟ أصيل فأذهب صالح،

– برش ل[: حيبك]بن حنب ألمحد ي: قيلازِ الرى  الليث بن [ قال احلسن1/369]

نُّوا ال»: فقال ،-احلارث بن برش يعنون:  هل: قيل ،«إيله نذهب أن أحق حنن الشيخ، ت ع 
، به جياء أن أكره ال،»: قال به؟ نيجء  .«فنهلك هل؛ وأتصنع يل فيتصنع إيله، أذهب أو إيلى
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ا حيدث هلل تعاىل غري وكيع واهلل ما رأيت أحدً : »قال حيىي بن معني[ 2/500]
 «.يف زمانه اكألوزايع يف زمانه ، ووكيعا قط أحفظ من وكيعوما رأيت أحدً  ،راحبن اجل

أصلح اهلل  :فقال هل ،-وهو ىلع قضاء القضاة-حيىي بن أكثم  ليق رجٌل [ 2/550]
قال: حىت  ؟قال: فكم أضحك ،عب  قال: فوق اجلوع ودون الشِّ  ؟كم آكل ،القايض

 ،ابلاكء من خشية اهلل قال: ال تملى  ؟قال: فكم أبكي ،وال يعلو صوتك ،يسفر وجهك
  ،قال: ما استطعت   ؟قال: فكم أخيف من عميل

 
قال: ما يقتدي  ؟ظهر منهقال: فكم أ

 انلاس. ويؤمن عليك قول   ،اخلريِّ   بك الربُّ 

 األخوات
ِ ]أخت برٍش احلايف[،  ة  غ  ْض ا ماتت م  لمى  :قيل[ 2/581] ا عً توجُّ  رشٌ توجع عليها ب

 أنى  :قرأت يف بعض الكتب: »فقال ؟فقيل هل يف ذلك ،اشديدً  وبكى بكاءً  ،اشديدً 
 .«وهذه اكنت أنيسيت من ادلنيا ، يف خدمة ربه سلبه أنيسهإذا قرصى  العبد  

 ألذانا
[ قال أمحد بن م الِعب املخريم: سمعت أمحد بن حنبل ماال أحصيه، 1/195]

اهلل أكرب، »قلياًل قلياًل، قال: « اهلل أكرب، اهلل أكرب»واكن يكون  هو املؤذن، فإذا قال: 
 ، لكما قال لكمًة؛ قال مثلها قلياًل قلياًل، حىت يفرغ من األذان إىل آخره.«اهلل أكرب

 أبا رأيت ]أي: احلسن بن حممد األنمايط[ يقول: سمعته اخلالل: قال[ 1/371]
 إال هلإ ال» املؤذن: قال وقد- يديه رفع الصالة أقيمت ]أمحد بن حنبل[ إذا اهلل عبد
 .«املبني احلق اهلل إال هلإ ال» اهلل: عبد أبو فقال -«اهلل
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 االستنااطات
ا قال انليب 1/39] فردوه : »[ قال عبد الوهاب بن جعفر بن يلع امليداين: لمى
 .(2)ن أعلم أهل زمانهواك ،رددناه إىل أمحد بن حنبل؛ (1)«إىل اعمله

أيب عوف: حرضت أبا عبد  [ قال أمحد بن عبد الرمحن بن مرزوق ابن1/122]
وإين أريد اخلروج  ،إن أيم أذنت يل يف الغزو :وسأهل رجل خراساين ،اهلل أمحد بن حنبل

واحسب أبا عبد اهلل ذهب إىل قول اهلل  ،«اغز الرتك» :فقال هل ؟فما ترى ،إىل طرسوس
.}اِر فى ْم ِمن  الْك  ين  ي ل ون ك  ِ  : }ق اتِل وا اذلى

القاسم: سةل أبو عبد اهلل ]أمحد بن حنبل[ عن قول [ قال أمحد بن 1/135]
املؤمن ال  : أنإنما معىن هذا»؟ قال: (3)«مرتني رٍ حْ ال يلسع املؤمن من ج  : »انليب 

ال يكون منه  ،ثم يرجع يتوب ،وإذا عصاه فال ينبيغ هل أن يعود ،ينبيغ هل أن يعيص اهلل
 .(4)«قال: حيذرهم وينهاهم ،اليشء مرتني

يٌك ىلع املهدي، فقال هل: إن يف قليب ىلع عثمان شيةًا، فقال [ دخ1/146] ل َش 
َشيك: إن اكن يف قلبك؛ فإنك من أهل انلار. فاستوى قاعًدا غضبان، وقال: تلخرجن 
ه  
 
ْطأ ج  ش  ْخر 

 
ْرٍع أ ز  مما قلت، قال َشيك: أنا أوجدك ذلك يف القرآن، قال اهلل تعاىل: }ك 

                                                           

 (.7989( أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده )ح1)

 (.2/88وهذا القول مكرر يف )( 2)

، الكهما ( من حديث أيب هريرة 8928، و)ح( من حديث ابن عمر 5964( أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده )ح3)
 .«ال يدلغ...» بلفظ:

 (.1/337( كررت خمترصة يف ترمجة جعفر النسايئ )4)
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وقِِه{: عمر، }ي ْعِجب  ف آز ر ه { قال: هو ابن عمك، }ف   {: أبو بكر، }ف اْست و ى ىلع   س  اْست ْغل ظ 
{: يلع. ار  فى {: عثمان، }يِل ِغيظ  بِِهم  الْك  رىاع   الزُّ

 قال: فتجىل الغضب، أو قال: سكن عنه، وقال قد سكن ما بقليب.

 عما رجل وسأهل حنبل، بن أمحد الفقيه: حرضت آزر بن [ قال إبراهيم1/251]
 بين من رجل هو اهلل، عبد أبا يا هل: فقيل عنه، ، فأعرض ومعاوية يلع بني جرى
  وقال: عليه فأقبل هاشم؟

ْ
أ  كسبت{. ما هلا خلت قد أمة }تلك: اقْر 

 الفروج إباحة ]بن حنبل[ عن أمحد سألت الشانليج: إسماعيل [ قال1/274]
 أخيه حق من هل قطعت من: » اهلل رسول: قال ذلك، حمرم»: فقال الزور؟ بشهادة
 «.املال من أكرب واألهل ،«انلار من قطعة هل أقطع فإنما شيةًا

 :أوجب ادلاعء: »يقول]معروف الكريخ[ اكن : قال أبو ثابت[ 2/485]
قعدت »{، وقال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم: }يقول اهلل  ،االستغاثة

 ،«واغوثاه يا اهلل»: فلم يزل يقول ،يف مسجد اجلامع]الكريخ[ خلف معروف  ةً مرى 
 فأظنه قاهلا عرشة آالف مرة.

ل" : 3/223] ا وجدت عنه: أن رافضيا »[ قال ابن أيب يعىل يف ترمجة "غالم اخلالى
أبو بكر : »من هو؟ فقال هل {،واذلي جاء بالصدق وصدق به: }سأهل عن قوهل تعاىل

 ،«دعوه»فقال:  ،حاببه األص فهمى  !عليه وقال: بل هو يلع بن أيب طالب فردى  ،«الصديق
هلم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء املحسنني يلكفر اهلل : }اقرأ ما بعدها: »ثم قال

وىلع  ،ق ممن هل إساءة سبقتوهذا يقتيض أن يكون هذا املصدِّ  ...{،أسوأ اذلي عملوا
 .فقطعه ؛«لم يكن لعيل إساءةٌ  :قولك أيها السائل

 



ابن أبي يعلىللقاضي « طبقات احلنابلة»ـالتهذيب املوضوعي ل   

 [23 ] 

 

وحسن  ،وحلمه ،ىلع علمه فدلى  ،اءال يعقله إال العلم ،وهذا استنباط حسنٌ 
 «.وعدل إىل العلم ،فإنه لم يقابله ىلع جفائه جبفاءٍ  ؛خلقه

 االستسقاء
قال يل بعض أهل ابلادية: إذا »قال:  ،حىك أبو احلسني بن الطيوري[ 3/357]

 «.سىقفن   ؛قحطتنا استسقينا بابن العشاري

 االستغاثة
 :أوجب ادلاعء: »يقول ]معروف الكريخ[اكن : قال أبو ثابت[ 2/485]
قعدت »{، وقال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم: }يقول اهلل  ،االستغاثة

 ،«واغوثاه يا اهلل: »فلم يزل يقول ،يف مسجد اجلامع]الكريخ[ خلف معروف  ةً مرى 
 فأظنه قاهلا عرشة آالف مرة.

 األسماء
ما اسمك؟ قال يل أبو احلسني بن سمعون:  :قال أبو حممد اخلالل[ 3/279]

 «.فسله أن يعطيك املعىن ،قد أعطاك اهلل االسم»فقلت: حسن فقال: 
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 اإلسالم
أصول »[ قال أبو حامد أمحد بن سهل: سمعت أمحد بن حنبل يقول: 1/108]

من »، و  «احلالل بني واحلرام بني»، و  «األعمال بانلية»اإلسالم ىلع ثالثة أحاديث: 
 .(1)«أحدث يف أمرنا ما ليس منه فهو رد

عن الرجل ]بن حنبل[ أمحد  سألت   إسحاق بن منصور الكوسج: قال[ 1/307]
 ،ا رسول اهللوأن حممدً  ،ويشهد أن ال هلإ إال اهلل رُّ قِ ي   ،عرض عليه اإلسالم عند املوتي  

هؤالء يف مذهبهم ال ينبيغ أن  ؟!ومن يقول غري هذا ،نعم»قال:  ؟أيرثه وارثه املسلم
 «.واق  وافِ ال ي   ولكن العجب أن ،يكون هكذا

 يف يشءٍ ]أمحد بن حنبل[ أتيت أبا عبد اهلل [ قال حممد بن زهري: 2/303]
جزاك اهلل عن  :فقال هل ،أو لكمه يف يشءٍ  ،فأتاه رجل فسأهل عن يشءٍ  ،أسأهل عنه

من أنا حىت جيزيين اهلل عن اإلسالم : »وقال هل ،فغضب أبو عبد اهلل ،ااإلسالم خريً 
 «.ااإلسالم عين خريً بل جزى اهلل  ؟اخريً 

ِ - ة  بد  قالت ز  [ 2/583]  ،يللة من الليايل يلعى  دخل برشٌ :  -بن احلارث رشِ أخت ب
 ،ر حىت أصبحوبيق كذلك يتفكى  ،واألخرى خارج ،فوضع إحدى رجليه داخل ادلار

 ،تفكرت يف برش انلرصاين: »فقال ؟!طول يللتك ت  رفيماذا تفكى  :فلما أصبح قلت هل
ما اذلي سبق منك إيله  :فقلت !ونفيس واسيم برش ،وبرش املجويس ،وبرش ايلهودي

 «.وألبسين بلاس أحبابه ،أن جعلين من خاصته رت يف تفضله يلعى فتفكى  ؟؟ك  صى  خ  حىتى 

                                                           

 ، وينظر: جامع العلوم واحلكم البن رجب تعداد أيب داود «اإلسناد وعلوم احلديث»ان: ( ويأيت  حتت عنو1)
 (1/61 .)ط. األرناؤوط 
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 اإلرساف
ْو ذ ايِنُّ  العالء: داعين بن [ قال إسماعيل1/279]  فقدم موىس، بن اهلل رزق الَك 

 خيثمة، وأبو معني، بن وحيىي حنبل، بن أمحد قوم:ال يف واكن كثرًيا، طعاًما إيلنا
م ومجاعة، نج، فقدى  فقال إرساف، هذا خيثمة: أبو فقال درهًما، ثمانني عليها أنفق ل ْوز 
عت ادلنيا أن لو ال،» أمحد:  مسلم امرؤ أخذها ثم لقمة، مقدار يف تكون حىت مج 
 .اهلل عبد أبا يا دقتص حيىي: فقال ،«مرسفًا اكن ملا املسلم أخيه فم يف فوضعها

 بثلث الرحا هذه يف تسهر ادليليم: إلسماعيل األبزاري بن يلع [ قال1/282]
 فال اتلولك عزُّ  بنا يتصل لم ما بين: يا»: فقال درهم؟ ثلث يكيف يشء وأي درهم؟
 .«بالرسف اذلل نستعجل أن ينبيغ

 األرسى
ال: سألت أبا عبد اهلل ]أمحد بن 1/182] حنبل[ عن األسري [ قال أمحد الكحى

خيرج من بالد الروم، ومعه ِعلٌْج، فيقول العلج: أنا خرجت به، ويقول األسري: أنا 
 «.أوىل أن يقبل قول املسلم»خرجت به، قال: 

سوس لزم طر   ،رجل جليل»[ قال اخلالل عن الفضل بن عبد الصمد: 2/196]
ا يف واكن أسريً  ،قدمت طرسوس سنة سبعني أو إحدى وسبعني ،إىل أن مات يف األرس

ا يف آخر ا فمات أسريً ثم أرس أيًض  ،ثم قدمت بغداد فأخربت أنه فودي ،بالد الروم
 «.ا فيهممقدمً  ،واكن هل جاللة عندهم بطرسوس ،األرسين
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 وعلوم احلديث اإلسناد
[ قال ابن املنادي: امتنع أمحد من اتلحديث قبل أن يموت بثمان سنني 1/27]

ملتولك وجه يقرأ عليه السالم، ويسأهل أن جيعل املعزت يف أو أقل أو أكرث، وذلك أن ا
اقرأ ىلع أمري املؤمنني السالم، وأعلمه أن يلع »حجره، ويعلمه العلم، فقال للرسول: 

 .(1)«يمينًا أين ال أتم حديثًا حىت أموت، وقد اكن أعفاين مما أكره؛ وهذا مما أكره

وِذي[ قال أبو بكر 1/139] رُّ أما احلديث فقد »قول: : سمعت أمحد يالم 
 «.اسرتحنا منه، وأما املسائل فقد عزمت إن سألين أحد عن يشء أن ال أجيبه

 إىل اتلفت حيدث، ال أن اهلل عبد أبو حلف ملا املروذي: بكر [ قال أبو2/10]
 .«حيب ما احلديث من حيب هذا اكن وإن»: فقال ابنه اهلل عبد

نبل يقول: )حنن كتبنا احلديث [ قال أمحد ادلوريق: سمعت أمحد بن ح1/47]
من ستة وجوه وسبعة وحنوه؛ لم نضبطه، كيف يضبطه من كتبه من وجه واحد(؟ أو 

 حنو هذا الالكم.

                                                           

عن اتلحديث: أنهم أمروه باتلحديث، فخيش أن يكون حتديثه سببًا ملوافقة  ( من أسباب امتناع اإلمام أمحد 1)
إين »( أن اإلمام أمحد قال هلم: 106يف ترمجة وادله )ص، ذكر صالح ابنه أهوائهم، فامتنع، وهذا من عظيم ورعه 

: }يا أيها اذلين آمنوا أوفوا بالعقود{: أين ال أحدث حديثًا أعطي اهلل عهًدا، إن العهد اكن مسؤواًل، وقد قال اهلل 
ث فيكون هذا ابلدل حب يس، وإنما اكن سبب تاًما حىت ألىق اهلل، وال أستثين منكم أحًدا ...، وقال: إنما يريدون أن أحدِّ

اذلين أقاموا بهذا ابلدل: ملا أعطوا فقبلوا، وأمروا فحدثوا، واكن خيريونه فيتوجه ذللك، وجعل يقول: واهلل لقد تمنيت املوت 
يف األمر اذلي اكن، وإين ألتمىن املوت يف هذا وذاك، إن هذا فتنة ادلنيا واكن ذاك فتنة ادلين، ثم جعل يضم أصابع يده 

(، مناقب اإلمام أمحد البن 9/206، وينظر: حلية األويلاء )«اكنت نفيس يف يدي ألرسلتها، ثم يفتح أصابعهويقول: لو 
 (.11/277(، السري لذلهيب )498اجلوزي )ص
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[ قال أمحد بن جعفر الوكييع ألمحد بن حنبل: يا أبا عبد اهلل، لم يقع 1/53]
قد خرىجت  منها حديث سالم، خذ حىت »إيلنا من حديث الزهري يشء؟ قال أمحد: 

 ، قال إبراهيم: فأمىل علينا وهو جالس مغمِّض العينني من حفظه.«أمليه عليك

« مسند  ابن أيب شيبة»[ قال إبراهيم احلريب: عرضت ىلع أمحد الوكييع 1/54]
وإنما  ،ثما سمعت هذا من حمدِّ  :فيقول ؟لكه، فاكن يذكر احلديث، فأسأهل عنه

 سمعتكم يوم اجلمعة تذكرونه.

ن حفص السعدي: قرأت ىلع أمحد بن حنبل: حدثكم [ قال أمحد ب1/88]
قال: قال  أمحد األزرق، حدثنا َشيك، عن بيان، عن قيس، عن املغرية بن شعبة 

 «.أبردوا بالظهر فإن شدة احلر من فيح جهنم: »رسول اهلل 

قال أمحد بن حفص: )اكن ]اإلمام أمحد[ ي سأل عن هذا احلديث، وألجله 
 .(1)أهل أن حيدثه به فلم يفعل؛ فحدث به عنه(تكلم يف ابن احلماين، س

[ فقال صالح بن اإلمام أمحد: قلت أليب: إين بلغين أن إسحاق بن 1/95] 
يروي خبراسان هذه املسائل اليت سألك عنها، ويأخذ عليها  -يعين الكوسج-منصور 

يسألوين عن املسائل ثم »ادلراهم، فغضب أيب من ذلك، واغتم مما أعلمته، فقال: 
؟ وأنكر إنكاًرا شديًدا، فقلت هل: إن أبا نعيم الفضل «دثون بها، ويأخذون عليهاحي

 «.لو علمت هذا ما رويت عنه شيةًا»بن دكني اكن يأخذ ىلع احلديث؟ فقال: 

                                                           

اين حدث قال عبد اهلل: قلت أليب: إن ابن احلم»( نقل د. العثيمني من تهذيب الكمال ما يوضح هذه القصة، ونصه: 1)
فقلت: حكوا عنه أنه قال: قد « كذب، ما حدثته به»فذكر احلديث، فقال اإلمام أمحد:  «زرق...عنك، عن إسحاق األ

 «.كذب، إنما سمعته من إسحاق بعد ذلك ... »سمعته منه يف املذاكرة ىلع باب إسماعيل بن علية؟ فقال: 
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كتب أمحد بن صالح عن سالمة بن روح، واكن ال »[ قال أبو داود: 1/115]
ب ال ة مخسني ألف حديث،   «.واكن ال حيدث عنهحيدث عنه. وكتب عن ابن ز 

[ قال أمحد بن عمر بن هارون ابلخاري: كنت عند أمحد بن حنبل، 1/124]
فناوهل رجل مرصي كتابًا، وقال هل: يا أبا عبد اهلل، هذه أحاديثك، أرويها عنك؟ فنظر 

 «.إن اكن عين فاروه»يف الكتاب، وقال هل: 

ثة: حممد بن حيىي بيق ايلوم يف ادلنيا ثال»[ قال إبراهيم بن أرومة: 1/132]
اذلهيل خبراسان، وأبو مسعود بأصبهان، واحلسن بن يلع احللواين بمكة، فأكرثهم 
حديثًا حممد بن حيىي، وأحسنهم حديثًا أبو مسعود، وأرفعهم حديثًا احلسن بن يلع 

 «.احللواين
سألت أبا عبد اهلل عن مسألة يف فوات احلج، [ قال أمحد بن القاسم: 1/136]
والزائد أوىل أن يؤخذ »، قال أبو عبد اهلل: «ا روايتان؛ إحداهما فيه زيادة دمفيه»فقال: 
وهذا مذهبنا يف األحاديث، إذا اكنت الزيادة يف أحدهما = أخذنا بالزيادة، »، قال: «به

 أو حنو هذا قال: يل.« ولزمنا ذلك
وِذي[ قال 1/139] رُّ لك: إذا أعطيتك كتايب، وقلت »: قال أمحد ]بن حنبل[: الم 

 «.اروه عين، وهو من حدييث، فما تبايل سمعته أو لم تسمعه
[ قال اخلالل: اكن اعصم بن يلع بن اعصم ملا قدم بغداد طلب رجال 1/173]

ج هل فوائد يمليها، فلم جند هل يف ذلك الوقت غري أيب بكر األثرم، فكأنه ملا رآه لم  خيرِّ
 ،هذا احلديث خطأ :فجعل يقول هل ،كأخرج كتب :يقع منه بموقع؛ حلداثة سنِّه، فقال هل

ى ف   ،وأشياء حنو هذا ،وهذا غلط ،وهذا احلديث كذا ا من وأماله قريبً  ،اعصم به رس 
 .«هذه أحاديث صحاح»رضت ىلع أمحد بن حنبل فقال: فع   ،امخسني جملسً 
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[ قال أبو القاسم بن اجلييل: قدم رجل فقال: أريد رجاًل يكتب يل من 1/174]
ليس لك إال  :-فقالوا: أو–قال: فقلنا هل  ،ا ليس يف كتب ابن أيب شيبةكتاب الصالة م
قال:  ،فكتب ستمائة ورقة من كتاب الصالة ،اقال: فوجهوا إيله ورقً  ،أبو بكر األثرم

 فإذا ليس يف كتاب ابن أيب شيبة منه يشء. ؛فنظرنا
هؤالء ]أمحد بن حنبل[: قلت أليب عبد اهلل  الصائغ: [ قال أبو احلارث1/178]

 .«سوء (1)مةطغهذه »قال:  ؟املحدثون اذلين يأخذون ىلع احلديث
[ قال أمحد بن منيع ابلغوي: عرب يب أمحد بن حنبل وأنا قاعد ىلع 1/185]

، فقلت هل: كم يا أبا عبد «من الكوفة»ابلاب، فقلت: من أين يا أبا عبد اهلل؟ قال: 
بضع عرشة »ت الكوفة؟ قال يل: ، قلت هل: كم دخل«هو خري يا أبا جعفر»اهلل؟ قال: 

، قلت: جيزيء الرجل إذا أراد أن يتفقه باحلديث: أن يكتب مائة ألف «دخلة
، «ال»، قلت: فثالثمائة ألف؟ قال: «ال»، قلت: فمائيت ألف؟ قال: «ال»حديث؟ قال: 

 .(2)-ل ب هاق  –، قلت: فخمسمائة ألف؟ قال: بيده هكذا «ال»فقلت: فأربعمائة ألف؟ قال: 

 [1/240 قال عبد(3)حاشية ] ليم:  املروزي خاقان بن جعفر بن اهلل السُّ
 فقال ،الصديق  بكر أليب حديث عن اجلوهري سعيد بن إبراهيم سألت
 أليب يصح ال: هل فقلت بكر، أيب مسند من والعرشين اثلالث إيلى  أخريج: جلاريته
 يكن لم ديثح لك»: فقال جزًءا؟! وعرشين ثالثة أين من حديثا، مخسون بكر
 .«يتيم فيه فأنا وجه مائة من عندي

                                                           

 ( بالغني املعجمة يف ط. العثيمني، ويف ط. الفيق: باملهملة.1)

 «.أرجو»(، ويف آخرها: 1/350يء الرجل...( : بنحوها يف رواية احلسن بن إسماعيل )( من قوهل: )جيز2)

 ( يف ترمجة اجلوهري.6/618( نقلها العثيمني من تاريخ بغداد )3)
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 من» ]أمحد بن حنبل[ يقول: اهلل عبد أبا سمعت احلريب: إسحاق [ قال1/301]
ْقِنع   كم اهلل: عبد أليب قلت ،«خدمه احلديث أراد  احلديث؟ من يكتب أن الرجل   ي 
 انلظر»: قال خدمته؟ ما: قلت ،«طلبه من أصعب احلديث خدمة إسحاق، يا» يل: قال
 .«فيه

ذيل: حدثنا1/341]  أبو حدثنا حنبل بن أمحد [  قال جعفر بن حممد بن ه 
 وهو معاوية أيب عن حتدث اهلل، عبد أبا يا هل: قلت: قال ،-الرضير يعين:– معاوية
 .«داعية يكن لم»: قال مرىجء؟

]أمحد بن حنبل[  اهلل عبد أبا اإلساكيف: سألت يلع بن [ قال احلسن1/365]
 :يقول فالرجل :قلت ]ألمحد بن حنبل[، «لرجل عيبًا ترد لم إذا»: فقال الغيبة؟ معىن عن
 .«غريه من الصحيح يعرف لم هذا ركت   لو»: فقال ؟خيطىء وفالن ،يسمع لم فالن

 يل عيم ]يريد: اإلمام أمحد بن حنبل[ مجعنا إسحاق: بن حنبل [ قال1/385]
ا يعين:– منه سمعه وما ،«املسند» علينا وقرأ اهلل، ولعبد ولصالح  نلا: وقال غرينا، -تاما

 اختلف فما ألًفا، ومخسني سبعمائة من أكرث من وانتقيته مجعته قد الكتاب هذا إنى »
 فليس وإال فيه وجدتموه فإن إيله؛ فارجعوا  اهلل رسول حديث من فيه املسلمون
 .«حبجة

ثًا عن حرب الكرماين: 1/389] ل متحدِّ  عنده كبرًيا، رجاًل  اكن»[ قال اخلالى
 يل: قال ولكنه ذلك، من أكرب ِسنُّه واكن وغريهما، حرب بن وسليمان الويلد أيب عن
م فلم قديًما أتصوف كنت  «.السماع يف أتقدى
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بيش [ قال1/391]  ]أمحد بن حنبل[: هؤالء اهلل عبد أليب قيل ِسندي: بن ح 
ا»: قال عنهم؟ نكتب امت حنوا اذلين  قد إنه هل: قيل ،«منهم أحدٍ  عن أروي فال أنا أمى
يِك   : أنا» وقال: ذلك، فأنكر القواريري؟ عن بالكتاب تأمر أنك عنك ح   أروي ال أقول 
 «.عنهم؟! بالكتاب فآمر منهم، أحد عن

 أجاب عمن بن حنبل: أكتب   ألمحد حجاج ابن الشاعر: قلت [ قال1/397]
 الشاعر بن احلجاج اكن :أمحد نب اهلل عبد وقال، «عنهم أكتب ال أنا»: فقال املحنة؟ يف
 ، وقال احلجاج: القرآن الكم اهلل غري خملوق.أجاب عمن حيدث ال

 الكتب سمعت كيف حنبل: بن أمحد يل نافع: قال بن قال احلكم[ 1/399]
، قرأه وبعضه بعضه، عليه قرأت  : قلت محزة؟ أيب بن شعيب من  ،إجازة وبعضه يلعى

 .«شعيب أخربنا :لكه يف قل»: فقال .مناولة وبعضه

ْشن ام   [1/408]  يأخذ عمن احلديث نكتب: قلت أمحد سعد: سألت بن قال خ 
 «.عنه تكتب ال»: قال احلديث؟ ىلع ادلراهم

 احلديث؟ أعرف أن أريد حنبل: بن ألمحد قلت املروزِي: رجاء [ قال1/417]
 .«الكتاب من فأكرث احلديث تعرف أن أردت إن»: قال

سمع منه »عىل يف ترمجة اإلمام أيب داود صاحب السنن: [ قال ابن أيب ي1/428]
 ىلع وعرضه ]أي: كتابه السنن[ قديًما، صنفه إنه إمامنا أمحد حديثًا واحًدا...، يقال:

 .«واستحسنه فأجازه إمامنا؛
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أصول »[ قال أبو حامد أمحد بن سهل: سمعت أمحد بن حنبل يقول: 1/108]
من »، و  «احلالل بني واحلرام بني»، و  «بانليةاألعمال »اإلسالم ىلع ثالثة أحاديث: 

 «.أحدث يف أمرنا ما ليس منه فهو رد

 كتبت» السجستاين يقول: داود أبا سمعت داسة: بن بكر أبو [ قال1/431]
– الكتاب هذا ضمنته ما منها انتخبت حديث، ألف مخسمائة  اهلل رسول عن

: صحيح، حديث ئةوثمانما آالف أربعة فيه مجعت ،-السنن كتاب يعين:  ذكرت 
 أحدها: أحاديث: أربعة ذلك من دلينه اإلنسان ويكيف ويقاربه، يشبهه وما الصحيح،

 من: » قوهل واثلاين: ،«بانليات اإلعمال إنما: » قوهل
 املؤمن يكون ال: » قوهل واثلالث: ،«يعنيه ال ما تركه املرء إسالم حسن
 بني احلالل: » قوهل الرابع:و ،«نلفسه يرضاه ما ألخيه يرض حىت مؤمنًا
 .«احلديث «مشتبهات... أمور ذلك وبني بني، واحلرام

 تموت ال» اجلعيف: جلابر قال الشعيبى  أن خادل: أيب بن إسماعيل [ عن1/435]
 . اهلل رسول عن بالكذب أتاهم حىت مات فما: قال ،«بالكذب تأتيهم حىت

 اهلل، عبد أبا يا: ل[ قلت]بن حنب أمحد سألت شبيب: بن سلمة [ قال1/450]
 وال عنهم تكتب ال»: قال وحيدثون؟ ادلراهم يأخذون اذلين هؤالء عن نكتب
 .«كرامة

 يفلت ال اتلصحيف؟! من يفلت من»اإلمام أمحد بن حنبل:  [ قال1/472]
 .«منه أحد
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،  أيب ىلع احلديث أعرض أمحد: كنت بن اإلمام اهلل [ قال عبد2/7]
 .فرتكته «!أسمعه لم ما تطلب كأنك» ويقول: اتلغري، وجهه يف فأرى

 لك الزعفراين: حممد بن احلسن يل حنبل: قال بن أمحد بن اهلل [ قال عبد2/7]
 الشافيع: قال فإذا حارًضا، حنبل بن أمحد اهلل عبد أبو اكن الشافيع ىلع قرأت كتاب

 .حنبل بن أمحد أباك يعين «اثلقة حدثين»

بيد عن كتبت لم أليب: قيل حنبل: بن أمحد بن اهلل [ قال عبد2/9]  بن اهلل ع 
 مذهب ىلع وهما عنه، ورويت الرزاق عبد عن وكتبت عنه، الرواية تركت ثم موىس
 اكن أنه يبلغنا ولم شيةًا، عنه قيل مما منه سمعنا فما الرزاق: عبد أما»: فقال واحد؟
 الرواية فرتكت به؛ روجياه مذهبه، إىل يدعو اكن فإنه اهلل: عبيد وأما مذهبه، إىل يدعو
 .«ذللك عنه

 الصيب سماع جيوز مىت أيب: حنبل: سألت بن أمحد بن اهلل [ قال عبد2/11]
 .«وضبط عقل إذا»: قال احلديث؟ يف

 وضع كرهت لم : أليب بن حنبل: قلت أمحد بن اهلل [ قال عبد2/13]
 يف نلاسا اختلف إذا إماًما، الكتاب هذا عملت»: فقال املسند؟ عملت وقد الكتب
 .«إيله رجعوا  اهلل رسول سنة

ج حنبل: بن أمحد بن اهلل [ قال عبد2/13]  ألف سبعمائة من «املسند  » أيب خرى
 .حديث
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 يا معني: بن يلحىي يقول أيب سمعت حنبل:  بن أمحد بن اهلل [ قال عبد2/20]
 هكذا. أقول نعم، حيىي: فقال علية؟ بن إسماعيل حدثنا تقول: أنك بلغين زكريا، أبا
 إىل ينسب أن يكره اكن أنه بلغين فإنه إبراهيم، بن إسماعيل قل: تقله، فال أمحد: قال
 .اخلري معلم يا منك قبلنا قد أليب: حيىي قال أمه.

 فإذا احلديث، ىلع يتَكم قلىما منيع بن القاسم أبو اكن» ادلارقطين: [ قال2/32]
 .«الساج يف اكملسمار الكمه اكن تكلم

 حنبل، بن أمحد إىل رجل جاء « :فوران»امللقب  عبد اهلل بن حممد [ قال2/45]
 بن حممد عن تكتب لم إذا»: فقال الطويس؟ منصور بن عن حممد نكتب هل: فقال

 رجل» أمحد: فقال فيك! يتَكم إنه الرجل: هل فقال مراًرا، ذلك يقول ؟«فعمىن منصور
 ؟«نعمل فما ابتيِل  فينا صالح

 رجل فجاءه حنبل، بن أمحد عند ابن الرويم: كنت[ قال عبد اهلل 2/48]
 (1)زكريا بأيب عليك»: فقال خطأ؟ فيها فإن األحاديث، يف انظرْ  اهلل، عبد أبا يا: فقال
 .«اخلطأ يعرف فإنه

ث ]بن حنبل[ عن أمحد [ قال عبيد اهلل احلليب: سألت2/50]  يف كذب حمدِّ
 عنه يكتب ال تعاىل، اهلل بنيو بينه فيما توبته»: قال ورجع؟ تاب ثم واحد حديث
 «.أبًدا حديث

                                                           

 مجيًعا. ، ( كنية حيىي بن معني1)
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 عن ]أمحد بن حنبل[ وسةل اهلل عبد أبا عبيد اهلل احلليب: سمعت [ قال2/50]
لب لو هكذا، العلم يطلب ليس»: قال درجة؟ احلديث يف ويزنل ببدله، يقيم رجل  ط 
 .«األكابر عن العلم يؤخذ إنما العلم، مات هكذا العلم

 عن حديث: ألف مائيت رجلني عن كتبت»لرازي: زرعة ا أبو [ قال2/57]
 .«حديث ألف مائة شيبة أيب ابن وعن ألف، مائة الفراء إبراهيم

 جاوز ما» يقول: أيب بن حنبل: سمعت أمحد بن اهلل قال عبد[ 2/573][ 2/57]
 .«الرازي زرعة أيب من أحفظ وال راهويه، بن إسحاق من أفقه اجلرس

؟ من أحفظ   من شيبة: أيب بن بكر أليب [ قيل2/57]  رأيت ما»: قال رأيت 
 .«الرازي زرعة أيب من أحفظ أحًدا

 أطالعه ولم سنة، مخسني منذ كتبته ما يشٍء: زرعة الرازي يف أبو [ قال2/57]
 هو؟ سطر أي يف هو؟ ورقة أي يف هو؟ كتاب أي يف أعلم وإين كتبته، منذ

 حديث ألف مائةسبع احلديث من صح» حنبل: بن اإلمام أمحد قال [2/57]
 .«ألف ستمائة حفظ قد -زرعة أبا يعين:– الفىت وهذا وكسوٍر،

 ليس الرازي زرعة أبو يعرفه ال حديث لك» راهويه: بن إسحاق [ وقال2/57]
 .«أصل هل

 عن أسباط حديث عن حنبل بن أمحد الرازي: سألت زرعة أبو [ قال2/63]
 أسباًطا إن: فقلت عباس؟ ابن عن: قال عباس؟ ابن سمعت: قال إبراهيم عن الشيباين
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، قد»: فقال يقول؟ هكذا  وخلصت خلصته، فقد «عن»: قلت   إذا ولكن علمت 
 .املعىن هذا حنو أو «نفيس

 فقل: اهلل عبد أيب إىل اذهب شاذان: يل حيىي: قال بن الصمد [ قال عبد2/104]
 يف  ريب رأيت»: قال عباس ابن عن عكرمة عن قتادة حبديث أحدث أن يل ترى
... صورة دث هل: قل» يل: فقال هل، فقلت اهلل، عبد أبا فأتيت: قال ؟«شابٍّ  قد به؛ حي 
 .«العلماء به حدث

قال يل أمحد بن  ،ملا قدم سليمان الشاذكوين بغداد :انلاقد ورعمْ [ قال 2/113]
 .«اذهب بنا إىل سليمان نتعلم منه نقد الرجال» :حنبل

 أصحابنا أحد أحفظ لبأبواب من أمحد ما اكن يف :انلاقد ورقال عمْ [ 2/113]
ما قدر  ؛وال أعلم باإلسناد من حيىي ،وال أرسد للحديث من ابن الشاذكوين ،بن حنبل

 ا قط.أحد أن يقلب عليه إسنادً 

فلم حيدثين  ،سألت يلع بن املديين عن حديٍث : سهل بن املتولك[ قال 1/134]
 .«من كتاب نهاين سيدي أمحد بن حنبل أن أحدث إال» :وقال ،به

]أمحد بن حنبل[ سمعت أبا عبد اهلل  : يلع بن عثمان احلراين[ قال 2/140]
 .«وال يعتمد عليها ،َش احلديث الغرائب اليت ال يعمل بها» :يقول

إن أبا قتادة اكن ]بن حنبل[: قلت ألمحد : يلع بن عثمان احلراين[ قال 2/141]
من كذب أهل الصدق فهو »ال: فق ؟يتَكم يف وكيع وعيىس بن يونس وابن املبارك

 .«الاكذب
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 ىلع شابٌّ  وهو- حنبل بن أمحد العباس بن حممد ادلوري: سمعت [ قال2/158]
 بن حممد ويف عبيدة بن موىس يف تقول ما اهلل، عبد أبا يا هل: فقيل ،-انلرض أيب باب

 يعين- األحاديث هذه عنه ويكتب منه، يسمع رجل فهو حممد أما»: فقال إسحاق؟
 اهلل عبد عن روى ولكنه بأس، به يكن فلم عبيدة بن موىس وأما وحنوها، -ازياملغ
 أقواًما أردنا واحلرام احلالل جاء إذا فأما مناكري، أحاديث عمر ابن عن دينار بن

 عبد أيب فِعل العباس وأرانا اخلالل: بكر أبو قال بيده، وأرانا العباس: قال «.هكذا
 .بهاميهإ وأقام مجيًعا كفيه = قبض اهلل

 انتىه علم أصحاب رسول اهلل »[ قال العباس بن حممد ادلوري: 2/161]
وعبد اهلل  ،ويلع بن أيب طالب ،عمر بن اخلطاب: إىل ستة نفر من الصحابة 

 .فهؤالء طبقات الفقهاء ،وزيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل  ،وأيب بن كعب ،بن مسعود

وعبد اهلل  ،وجابر بن عبد اهلل ،نسوأ ،أبو هريرة :اوأما الرواة فستة نفر أيًض 
 . واعئشة ،وأبو سعيد اخلدري ،بن عمر

 ،عبد اهلل بن سالم :ة نفرتوأما طبقات أصحاب األخبار والقصص فس
وحممد  ،وحممد بن إسحاق بن يسار ،وطاوس ايلماين ،ووهب بن منبه ،وكعب األحبار
 .بن عمر الواقدي

 ،وسعيد بن جبري ، بن عباسعبد اهلل :اوأما طبقات اتلفسري فستة أيًض 
 .والسدي ،والضحاك بن مزاحم ،وقتادة ،وجماهد

وعبد الرمحن بن عمرو  ،أنس ومالك بن ،فاألعمش :وأما طبقات خزان العلم
 .وشعبة ،ومسعر بن كدام ،واثلوري ،األوزايع

 

 



ابن أبي يعلىللقاضي « طبقات احلنابلة»ـالتهذيب املوضوعي ل   

 [38 ] 

 

 ،وحيىي بن معني ،أمحد بن حممد بن حنبل :وأما طبقات احلفاظ فستة نفر
ومسلم بن  ،وحممد بن إسماعيل ابلخاري ،وأبو زرعة الرازي ،ويلع بن املديين

 .«احلجاج

، [ قال عبد اهلل بن اإلمام أمحد: جاء أبو تراب انلخشيب إىل أيب 2/183]
 !يا شيخ ال تغتاب العلماء :فقال أبو تراب ،فالن ثقة ،فالن ضعيف :فجعل أيب يقول
 .«هذا غيبةليس  ،هذا نصيحة ،وحيك» :وقال هل ،فاتلفت أيب إيله

وسةل عن احلديث -سمعت أمحد بن حنبل  :الفضل بن زياد[ قال 2/192]
 ،ىلع هذا أن أقوهل رس   ما أجْ » :فقال أمحد ،-«بإن السنة قاضية ىلع الكتا» ي:واذلي ر  

 .«هن  ولكن السنة تفرس الكتاب وتبيِّ 

: سمعت أمحد بن حنبل ويلع بن املديين فضل بن سهل األعرج قال[ 2/194]
 .«من لم يهب احلديث وقع فيه» :والنيق

أخربين أبو أمية الطرسويس قال: سألت أمحد بن حنبل [ قال اخلالل: 2/230]
أعطه لعل اهلل  ،نعم»قال:  ؟أعطيه سماعه ،وهو يرى رأي اخلوارج ،عن رجل سمع ميع

 «.ينفعه به

كنت عند أمحد بن »: « مربع»]يلقب بـ[ حممد بن إبراهيم [ قال 2/232]
 ،أن أكتب من حمربتهبفاستأذنته  ،افذكر أبو عبد اهلل حديثً  ،وبني يديه حمربة ،حنبل

 «.فهذا ورع مظلم ،اذفقال: اكتب يا ه
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 ،ا وأمحد بن حنبل يميلجةت يومً [ قال حيىي بن زكريا األحول: 2/545]
يا حيىي »فقال:  ،أمحد فنظر إيلى  ،فاستمددت من حمربة إنسان ،فجلست أكتب

 ؟«استأمرته

 ،عبد الغين احلافظ ناأخرب :ي رصذكر أبو إسحاق احلبال امل[ 2/246]
حدثنا أبو بكر عبيد اهلل بن  ،حدثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن املسور احلمريي

عن عمرو بن  :حممد بن عبد العزيز العمري قال: سألت حممد بن إسماعيل ابلخاري
 ،ويلع بن املديين ،بن حنبل رأيت أمحد»فقال:  ؟أحيتج به ،عن جده ،أبيه عن ،شعيب

 ،ما يكون ما تركه أحد من املسلمني ،حيتجون به ،وإسحاق بن راهويه ،واحلميدي
 «.ال أعلم تركه أحد ،واعمة أصحابنا ،وأبو عبيد ،(1)ةوصدق

[ قال محدان بن يلع الوراق: سةل ]أمحد بن حنبل[ عن عمرو بن 2/337]
 «.هجس يف القلب منه يشء وربما ،ربما احتججنا حبديثه»شعيب؟ فقال: 

حدثين إبراهيم بن حممد  ،وبه أخربنا عبد الغين احلافظ املرصي[ 2/246]
 ،-وهو عبد اهلل بن يلع-حدثنا أبو حممد اجلارودي  ،حدثنا دعلج بن أمحد ،عيينالرُّ 

: قال: سمعت حممد بن إسماعيل ابلخاري يقول ،حدثين حممد ابن إسماعيل الصائغ
 ،وشيوخ من شيوخ العلم ،وأبو خيثمة ،وأمحد ،وحيىي بن معني ،دييناجتمع يلع بن امل»

 «.وذكروا أنه حجة ،وهت  فتذاكروا حديث عمرو بن شعيب فثبى 

                                                           

م ابلخاري، فلم أجد ، وقد حبثت يف مراجع كثرية نقلت لكمة اإلما«كذا يف األصول»لفظ مشلك، قال د. العثيمني: ( 1)
 هذا احلرف.
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أخربنا أبو سعيد إسماعيل بن  ،أخربنا حممد بن أمحد األصفهاين [2/247]
قدم علينا قال: أخربنا عيم أبو عثمان  ،ي انليسابوريريعمرو بن أيب عمرو ابلح

قال: أخربنا أبو نرص أمحد بن احلسني بن أمحد  -إجازةً –عيد بن حممد انليسابوري س
قال: سمعت مسلم بن  ،حدثنا أبو حامد أمحد بن محدون بن رستم ،ويه الوراقبن محُّ 

دعين حىت  :وقال ،ل ما بني عينيهفقبى  -وجاء إىل حممد بن إسماعيل ابلخاري-احلجاج 
ثك حدى  .وطبيب احلديث يف علله ،وسيد املحدثني ،نأقبل رجليك يا أستاذ األستاذي

قال: حدثنا موىس  ،بن يزيد احلراين قال: أخربنا ابن جريج خمدلحدثنا  ،حممد بن سالم
 .عن انليب  ، عن أيب هريرة ،عن أبيه ،عن سهيل بن أيب صالح ،بن عقبة

د بن حدثنا أمحد بن حمم ،وحدثنا حممد بن إسماعيل ابلخاري :قال أبو حامد
 ج،عن ابن جري ،حدثنا حجاج بن حممد :قالوا ،وأبو خيثمة ،وحيىي بن معني ،حنبل

 عن أيب هريرة ،عن أبيه ،عن سهيل بن أيب صالح ،قال: حدثين موىس بن عقبة
،  عن انليب :ساحانك ربنا  :إذا قام من جملسه» يف الكفارة يف املجلس
 «.فهو كفاربته ؛وحبمدك

وال أعلم بهذا اإلسناد يف ادلنيا  ،هذا حديث مليح» :قال حممد بن إسماعيل
قال:  ،قال: حدثنا وهيب ،حدثنا به موىس بن إسماعيل ،إال أنه معلوٌل  ،ا غري هذاحديثً 

 ،أوىل :قال حممد بن إسماعيل .قوهل  ...بن علية  عن عون بن عبد اهلل ،حدثين سهيل
وهم  ،موىل جويرية ،كوانوهو سهيل بن ذ ، من سهيلذكر ملوىس بن عقبة سمااًع وال ي  
 «.وهو من أهل املدينة ،بنو أيب صالح ،وصالح ،وعثمان ،وسهيل ،سهل :إخوة

أخرجت هذا الكتاب »]ابلخاري[ :  قال حممد بن إسماعيل[ 2/252[ ]2/252]
 «.من زهاء ستمائة ألف حديث -«الصحيح» :يعين–
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إال ما  «اجلامع»ما أدخلت يف كتايب :»ابلخاري بن إسماعيل حممد[ قال 2/253]
 «.وتركت من الصحاح حلال الطوال ،صحى 

صنفت كتايب الصحيح لست : »حممد بن إسماعيل ابلخاري[ قال 2/255]
 «.وجعلته حجة فيما بيين وبني اهلل تعاىل ،خرجته من ستمائة ألف حديث ،عرشة سنة
ما  ،وأكرث كتبت عن ألف شيٍخ :»حممد بن إسماعيل ابلخاري[ قال 2/254]
 «.ديث إال أذكر إسنادهعندي ح
ما أخرجت : »سمعت أيب يقول :عبد اهلل بن أمحد بن حنبل[ قال 2/257]

 «.خراسان مثل حممد بن إسماعيل ابلخاري
قلت ألمحد بن حنبل : اك اجلرجاينبى حممد بن بندار السى [ قال 2/278]
 : إذا سكت : »قال أمحد !فالن كذاب ،فالن ضعيف :أن أقول إين ليشتد يلعى
 .؟« فمىت يعرف اجلاهل الصحيح من السقيم ،وسكت أنا ،أنت

اكن أيب يسمع من حممد بن جعفر  قال عبد اهلل بن اإلمام أمحد: [2/279]
رجم يهودياا  ملسو هيلع هللا ىلصأن انليب »الوراكين، فمرى ىلٰع حديث َشيك، عن سماك، عن عكرمة: 

اك، عن جابر بن أيب: يا أبا عمران، إنما هذا عن َشيك، عن سم فقال «.ويهودية... 
 فقال الوراكين: قد نظر حيىي بن معني يف هذا. فقال !ساقه لسانهسمرة، فلعل َشيًكا 

 أيب: وما يدري حيىي بن معني؟ فلك يشء يعرفه حيىي! ارضب عليه، فرضب عليه.
لك حديث ال يعرفه :»: سمعت أمحد بن حنبل يقولحممد بن رافع قال[ 2/300]

 «.حيىي بن معني فليس هو حبديث
وهم يذكرون  ،ا عند أمحد بن حنبلكنى : حممد بن داود املصييص[ قال 2/299]
ال نذكر » :فقال هل أمحد ،ا فيه ضعففذكر حممد بن حيىي انليسابوري حديثً  ،احلديث
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 إنما قلت هذا إجالاًل  : »فقال هل أمحد ،حممد بن حيىي دخله خجلةٌ  فكأنى  ،«مثل هذا
 «.لك يا أبا عبد اهلل

لك يشء : »أنه سمع شعبة يقول ،رادحدثنا ق  : أبو بكر األعني قال[ 2/309]
 «.وبقٌل  فهو خلٌّ  « =سمعت»ليس يف احلديث 

 :أبو احلسني أمحد بن جعفر بن حممد بن عبيد اهلل املنادي[ قال 2/318]
ي، قال:  عن عمر بن ذر  ،حدثين رجل ،حدثين أبو انلرض هاشم بن القاسمحدثين جدٍّ
ن ال هلإ إال أشهادة  :امهلل إنا أطعناك يف أحب األشياء إيلك» يقول: اهلمداين أنه اكن

 «.فاغفر نلا ما بينهما ،الرشك :ولم نعصك يف أبغض األشياء إيلك ،أنت
 فذكرت هذا احلديث لقومٍ  ،جنازة حرضت   :قال يل جدي :قال أبو احلسني

 فقال: ،عليه فسلمت ،فإذا هو حيىي بن معني فاتلفتُّ  ،فجذبين رجل من خليف ،ميع
فامتنعت من ذلك  ،«فإين ما كتبته عنه ،حدثين هذا عن أيب انلرض ،يا أبا جعفر»

 وكتبه عين يف ألواٍح  ،فما تركين حىت أجلسين يف ناحية من الطريق ، أليب زكرياإجالاًل 
 اكنت معه.
حدثنا عبد  ،حدثنا أمحد بن حنبل :حممد بن غسان العاليئقال  [2/347]
وعرض - سمعت إبراهيم بن الويلد يسأل الزهريى  :ا يقولعت معمرً قال: سم ،الرزاق

فمن حيدثكموه  ،نعم»قال:  ؟فقال: آخذ هذا عنك يا أبا بكر ،-ا من علمعليه كتابً 
: قال معمر ،«ورأيت أيوب السختياين يعرض عليه العلم فيجزيه» :قال معمر ،«غريي

 «.اواكن منصور بن املعتمر ال يرى بالعرض بأسً »
لم ]أمحد بن حنبل[ قلت: يا أبا عبد اهلل [ قال حممد بن مسلم بن واره: 2/370]

ث حدى  ،فعله رباح بن زيد» فقال: ؟فمن فعل هذا ؟قطعت احلديث وانلاس حمتاجون
 «.حدث ثم قطع ،ان أبو حبيببى وح ،ثم قطع
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»...  اص ابلغدادي:موىس بن عيىس اجلصى عن  أبو بكر اخلالل[ قال 2/403]
ويشء سمعه من أيب سليمان ]أمحد بن حنبل[، دث إال بمسائل أيب عبد اهلل اكن ال حي

 فحدثين بيشءٍ  ،واكنت عنده مسائل كثرية عن أيب عبد اهلل ،ادلاراين يف الزهد والورع
فمضيت إىل احلربية  ،إن ابلايق ضاع مين :وقال ،بن أمحد الوراق احلسن   :صالح منها

 .فلم نقدر منها ىلع يشءٍ  ،وحرصنا ىلع ذلك ،األصوللعلنا جند  :قلنا ،إىل مزنل ابنته
 ،عن الرجل حيفظ اليشء]بن حنبل[ سألت أمحد الشايم: قال مهنىا  [2/436]

وسألت أمحد عن الرجل ، «الكتاب»قال:  ؟أيهما أحب إيلك ،ويكون يف الكتاب يشء
كتايب كذا يف  :يقول»قال:  ؟فيقول هل انلاس خالف ما يف كتابه ،جيد يف كتابه اليشء

 «.ويقول انلاس كذا ،وكذا
 ،«ثقة إذ لم يدلس»فقال:  ؟سألت أمحد عن هشيمالشايم:  [ قال مهنىا2/436]
 «.نعم»قال:  ؟واتلدليس عيب هو :فقلت هل
عبد  سمعت  ]أمحد بن حنبل[ : قلت أليب عبد اهلل الشايم:  مهنىا[ قال 2/436]

 ،يا أبا عبد اهلل حدثنا كما سمعت :قال بعض أصحابنا لسفيان اثلوري :الرزاق يقول
 «.هو ذاك: »فقال أمحد ،«وما هو إال املعاين ،واهلل ما إيله سبيل»قال: 

واكن ، اكن أيب إذا ريض عن إنسان: »قال عبد اهلل بن أمحد بن حنبل[ 2/505]
وعن هيثم بن  ،فحدثنا عن احلكم بن موىس وهو يح ،حدث عنه وهو يح =عنده ثقة
 «.وهم أحياء، وشجاع ،حوصوأيب األ ،خارجة

وسجرنا به اتلنور وأخرجنا  ،ابنيكتبنا عن الكذى :»قال حيىي بن معني[ 2/532]
 «.اا نضيجً به خبً 

اإلسناد من :»: سمعت أمحد بن حنبل يقولقال أبو بكر الطرباين [2/573]
 «.ادلين
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سمعت أبا عبد اهلل أمحد بن حنبل : انلوفيل[ قال أبو عبد اهلل 2/577]
وإذا روينا  ،دنا يف األسانيدشدى  =يف احلالل واحلرام اهلل  إذا روينا عن رسول:»ليقو

 «.تساهلنا يف األسانيد =ا وال يرفعهال يضع حكمً  يف فضائل األعمال وما عن انليب 
اق إىل ابن الورى  اٍج قال أبو احلسني بن الصلت: كنا نميض مع ابن ق  [ 3/7]

وقالت: كم أنتم؟  ،هل ببابه خرجت إيلنا جاريةٌ  فإذا وقفنا ،املنادي لنسمع منه
وغالم  يٌّ وِ ل  فدخل معنا مرة إنسان ع   ،فيحدثنا ،ويؤذن نلا يف ادلخول ،فنخربها بعددنا

وما كنا حسبنا  ،قالت اجلارية: كم أنتم؟ فقلنا: حنو ثالثة عرش ،افلما استأذنى  ،هل
قال نلا:  ،انفسً  سة عرشفدخلنا عليه فلما رآنا مخ ،العلوي وال غالمه يف العدد

ثم عدنا إيله  ،فانرصفنا وظننا أنه عرض هل شغل ،«فلست أحدثكم !انرصفوا ايلوم»
فسأنلاه بعد ذلك عن السبب اذلي أوجب ترك  ،فرصفنا ولم حيدثنا ،اا ثانيً جملسً 

ثم  ،كنتم تذكرون عددكم يف لك مرة للجارية وتصدقون»اتلحديث نلا؟ فقال: 
ومن كذب يف هذا املقدار لم يؤمن أن يكذب فيما هو أكرب  ،خريةكذبتم يف املرة األ

 .-أو كما قال-نا ث  فحدى  ،فاعتذرنا إيله وقلنا: حنن نتحفظ فيما بعد «!منه
 ،املعرفة هل :ينبيغ ألهل العلم أن يتخذوا للعلم»قال أبو بكر اخلالل: [ 3/25]

أول من عين فقد اكن  ،فيهوانلظر  ،وتعاهده ،كرثة السماع :ومع ذلك ،واملذاكرة به
وتعاهد انلاس العلم بعد  ،ثم اكن بعده حييي القطان ،: شعبة بن احلجاجبهذا الشأن

وحييي بن  ،ثم اكن بعد هذين ثالثة لم يكن هلم رابع: أمحد بن حنبل ،ذلك بتعاهدهما
 ..«.ويلع بن املديين. ،معني

ما ىلع إنى »ن حنبل[ : [ قال أبو طالب: أمىل يلعى أبو عبد اهلل ]أمحد ب3/29]
ثم يتبعها إذا لم  ،ومعرفة صحيحها من سقيمها ،تباع اآلثار عن رسول اهلل اانلاس 

وأئمة اهلدى  ،األكابر ثم بعد ذلك قول أصحاب رسول اهلل  ،يكن هلا خمالف
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إذا لم يكن قول  ،فونكذلك ال خيال   رسول اهلل وأصحاب  ،يتبعون ىلع ما قالوا
أي قوهلم اكن أشبه بالكتاب أخذ ففإذا اختلفوا نظر يف الكتاب:  ،افً بعضهم بلعض خمال

وال عن  رسول اهلل عن  فإن لم يأِت  ،أخذ به أو اكن أشبه بقول رسول اهلل  ،به
فأي قوهلم اكن أشبه بالكتاب  ،نظر يف قول اتلابعني: من أصحاب انليب  أحدٍ 

 «.وترك ما أحدث انلاس بعدهم ،والسنة أخذ به

  :قال األزهري: سمعت أمحد بن إبراهيم بن شاذان يقول[ 3/98]
 
أبو  ج  خرِ أ

فاجتمع إيله أصحاب  ،بكر بن أيب داود إىل سجستان يف أيام عمرو بن الليث
فقالوا هل: ابن أيب داود  ،«ليس ميع كتاب: »وقال ،ثهم فأىبوسألوه أن حيدِّ  ،احلديث
 ،ثالثني ألف حديث من حفظيفأمليت عليهم  ،فأثاروين»قال أبو بكر:  !وكتاب؟

ثم  !مىض ابن أيب داود إىل سجستان ولعب بانلاس :قال ابلغداديون ،بغداد فلما قدمت  
 ،ويجء بها إىل بغداد ،فكتبت ،يلكتب هلم النسخة ،ا اكرتوه إىل سجستانيجً وا ف  ج  يى ف  
 ،ثت  دِّ ثت بها كما ح  منها ثالثة حدى  ،فخطةوين يف ستة أحاديث ،رضت ىلع احلفاظوع  

 «.وثالثة أحاديث أخطأت فيها

أخربنا أبو بكر املؤرخ من لطائف األسانيد: قال ابن أيب يعىل:  [3/121]
ثنا أبو احلسن ادلارقطين، حدثنا حدثنا أبو القاسم األزهريُّ ]اخلطيب ابلغدادي[،  ، حدى

، -إمالء يف جملس الرببهاريِّ -حممد بن أمحد بن صالح بن أمحد بن حممد بن حنبل 
عن  ،حدثنا روح بن عبادة ،حدثنا جدي أمحد بن حنبل ،حدثنا أيب أمحد بن صالح

عن اعئشة قالت:  ،عن عطاءٍ  ،عن ابن جريج ،عن سفيان اثلوري ،مالك بن أنس
 «.من إناء واحدٍ  كنت أغتسل أنا ورسول اهلل »
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لم يتَكم يف علم : »القاسم عبد الواحد بن برهان األسدي [ قال أبو3/129]
قال:  ،«]غالم ثعلب[ أحد من األولني واآلخرين أحسن من الكم أيب عمر الزاهد اللغة
يستحسنه وجعل  " «.مسند أمحد بن حنبل"فه ىلع صنى  "غريب احلديث"هل كتاب و»

ا.  جدا

-منه أنه رافيض رت  ذِّ وقد كنت ح  - جاءين رجٌل [ قال أبو يلع انلجاد: 3/251]
! ، بل معاوية وعمرو بن العاص ،ب أبا بكر وعمرثم قال: ال نس ،ب إيلى فأخذ يتقرى  ،

إنه لم يقاتل  :ا يقولونقومً  قلت هل: إنى ، افقلت هل: ومال معاوية؟ قال: ألنه قاتل عليا 
؟! « تقتلك الفةة ابلاغية»لعمار:  قال: فقول انليب ، وإنما قاتل قتلة عثمان ،اعليا 

قوهل عليه الصالة  :ولكن قلت ،وقعت منازعة ؛إن هذا لم يصحى  :قلت: إن أنا قلت
ألن أهل اللغة تسيم  ؛الطابلة ال الظاملة :يعين به «تقتلك الفةة ابلاغية»م: والسال

قالوا يا أبانا ما : }ومنه قوهل تعاىل ،طلبته :تقول ،بغيت اليشء :ومنه ،االطالب باغيً 
الطابلة  :فإنما يعين بذلك ،ومثل ذلك كثري {،وابتغوا من فضل اهلل: }وقوهل {،نبيغ

 .لقتلة عثمان 

واكن هل  ،اس: حرضت جملس القايض املحاميلالقوى أبو الفتح قال [ 3/254]
وكنت ال أكتب يف جملس اإلمالء إال ما أسمعه من  ،أربع مستملني يستملون عليه

فلما  ،ا عن املحاميل حبيث ال أسمع لفظهألين كنت بعيدً  ؛افقمت قائمً  ،ثلفظ املحدِّ 
فلما اكن من  ،رجوا يل وأجازوين حىت جلست مع املحاميل ىلع الرسيررآين انلاس أف

فقلت هل: مماذا؟  ،وقال يل: أسألك باهلل أن جتعلين يف حلٍّ  ،جاءين رجل فسلم يلعى  الغدِ 
إنك  فقلت يف نفيس: ،قال: رأيتك أمس قمت يف املجلس وختطيت رقاب انلاس

يف املنام  فرأيت رسول اهلل  !ثال لسماع احلدي ،خطي رقاب انلاسقصدت القيام تل
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فليسمعه كسماع أيب الفتح  من أراد سماع احلديث كأنه يسمعه مينِّ : »وهو يقول يل
 «.القواس

]ابن بطة  حرضت جملس أيب عبد اهلل :بن شهاٍب ايلع  وأب قال[ 3/262]
من  فقال هل: لو اشتغلت بيشءٍ  ، أبو إسحاق الرضيريِب حرضه مؤدِّ  وقد العكربي[،

 ،جزء شاءأي يأخذ أحدكم  "،مسند أمحد"فقال: هذا  ،-ا هذا معناهأو الكمً -بية العر
أو -فاحتشمناه أن نقول هل ذلك  ،أو املنت ألذكر اإلسناد ،اإلسناد ألذكر املنت ويقرأ يلعى 
 .-كما قال

  يل بعض أصحاب احلديث قال: قرىء  ىك  ح  »[ قال ابن أيب يعىل: 3/357]
فلما  ،يف جامع املنصور يف حلقته ،يُّ ارِ ش  ىلع أيب طالب الع   ،لدلارقطين "الرؤيا"كتاب 

 كر  ذ  و  - قال القارىء ...،وحديث ابن عباٍس  ،أم الطفيل بلغ القارىء إىل حديِث 
فلهذين احلديثني رجال مثل  ،فقال هل ابن العشاري: اقرأ احلديث ىلع وجهه ،احلديث  
 «.ريهذه السوا

ثًا عن شيخه أيب طالب [ قال أبو احلسني ابن الطي3/358] وري متحدِّ
فيقول:  ،ه  مى تِ فنحرص نل   ،ةفيبىق من اجلزء بقيى  ،ا نميش يف قراءة احلديثكنى »الع شاري: 

بلسانه ما  ، يتورىع  أن يقول«وا ىلع املوضعم  علِّ  ،وا عنديمس  أنا ال أقوهل لكم حىت ت  
 ليس يف نفسه.

ثًا عن وادل3/375] مع تقدمه يف هذه »ه القايض: [ قال ابن أيب يعىل متحدِّ
 ،وكرثة سماعه للحديث ،ابلدلة ىلع فقهاء زمانه بقراءته للقرآن بالقراءات العرش

، وهو يميل حديث رسول اهلل  ه  س  جملِ  ولقد حرض انلاس  ، إسناده يف املرويات وعلوِّ 
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واكن ، ىلع كريس عبد اهلل بن إمامنا أمحد  ،بعد صالة اجلمعة جبامع املنصور
واثلاين:  ،جابربن أحدهم: خايل أبو حممد  :غون عنه يف حلقته واملستملون ثالثةبلِّ امل

 .واثلالث: أبو يلع الربداين ،أبو منصور بن األنباري

وأخربين مجاعة من الفقهاء ممن حرض اإلمالء: أنهم سجدوا يف حلقة اإلمالء 
وما رأى انلاس يف ، ءيف صالة اجلمعة يف حلقة اإلمال لكرثة الزحام ؛ىلع ظهور انلاس
 والعدد الكثري. ،ا للحديث اجتمع فيه ذلك اجلم الغفريزمانهم جملسً 

وذلك مع نباهة من حرض من  ،العدد باأللوف ر  زِ وسمعت من يذكر: أنه ح  
ا يومً  واكن ،والفقهاء ،والشهود ،وقايض القضاة ،من انلقباء ،وأماثل الزمان ،األعيان
وبفضله  ،كونوبانلظر إيله يتربى  ،والكتبة يكتبون ،نوانلاس إذ ذاك يسمعو ،امشهودً 

 .ون ويشهدونرُّ يقِ 

 وأليخ أيب حازم وأجاز يل إجازةً ، ت أنا أكرث أمايله جبامع املنصوروحرض
 «.افأجاز نلا يف مرضه لفًظ  ،بن جابر سأهل اإلجازة نلا: خانلا أبو حممد ،-حفظه اهلل-

ل: سألين أمحد بن حنبل عن عن إسحاق بن راهويه أنه قا وي  ر  [ 3/424]
اكن يلحظ يف  أن : » -حديث ابن عباس -حديث الفضل بن موىس 

رواه  ،فقال رجل: يا أبا يعقوب ،قال: فحدثته، «وال يلوي عنقه خلف ظهره ،صالته
بو يعقوب أمري إذا حدثك أ ،اسكت»فقال هل أمحد بن حنبل:  ،وكيع خبالف هذا
 «.املؤمنني فتمسك به
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 لأسااب الزنو
وِذي: قال أبو عبد اهلل ]أمحد بن حنبل[ 1/141] رُّ أول يشء نزل : »[ قال الم 

{، وآخر يشء نزل من القرآن: املائدة
ْ
أ  .(1)«من القرآن: }اقْر 

وقد روي عن اعئشة أم املؤمنني، وأيب »قال ابن أيب يعىل معلًقا ىلع ذلك: 
: ىلع حممد رسول اهلل صالح، وقتادة، وجماهد ذلك، ولفظ جماهد: أول سورة أنزلت 

{، ثم:  بِّك   بِاْسِم ر 
ْ
أ  { «.نون}}اقْر 

]بن  أمحد األصبهاين: سمعت احلارث بن حممد بن [ قال إبراهيم1/249]
 اآلخرة: عشاء يف رمضان شهر من يللة أول يقرأ أن لإلمام أست ِحب» حنبل[ يقول:

 «.القرآن من نزلت سورة أول ألنها خلق{؛ اذلي ربك باسم }اقرأ

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (، وتعليق املصنف ىلع املوضع اثلاين.1/149( مكررة يف )1)
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 أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة
 القضاء والقدر ... . –القرآن  -الصحابة  –ينظر: اإليمان 

 «.صال: ... إمام يف السنةأمحد إمام يف ثمان خ»[ قال اإلمام الشافيع: 1/10]

ل»[ قال 3/275] حدثنا الربيع  ،حدثنا أبو حيىي السايج بابلرصة« : غالم اخلالى
 :ألن أتكلم يف العلم فأخطىء فيقال يل» معت الشافيع يقول:س :قال ،بن سليمان
 «.كفرت :من أن أتكلم يف الالكم فأخطىء فيقال يل خريٌ  ،أخطأت

[ قال أمحد بن إبراهيم ادلوريق: سألت أمحد بن حنبل قلت: هؤالء 1/46]
 اذلين يقولون: إن ألفاظنا بالقرآن خملوقة؟

هذا فقد زعم أن جربيل جاء هذا َش من قول اجلهمية، من زعم » فقال:
 «.تكلم بمخلوق بمخلوق، وأن انليب 

ِرييِْس يزعم أن القرآن »[ قال هارون أمري املؤمنني: 1/46] بلغين أن برًشا الم 
 «.ألقتلنه قتلة ما ق تلها أحد قط خملوق، هلل يلع إن أظفرين اهلل به
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فاريس [ قال أمحد بن جعفر بن يعقوب بن عبد اهلل ال74إىل ص 1/55]
 :(1)االصطخري: قال أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل

 ،(2)وأهل السنة املتمسكني بعروقها، مذاهب أهل العلم وأصحاب األثر هذا»
وأدركت  ،إىل يومنا هذا من دلن أصحاب انليب  ،بهم فيها املقتدى ،املعروفني بها

ا من هذه خالف شيةً فمن  ،من أدركت من علماء أهل احلجاز والشام وغريهم عليها
زائل عن  ،فهو مبتدع خارج من اجلماعة= أو اعب قائلها  ،أو طعن فيها ،املذاهب

 منهج السنة وسبيل احلق.

واإليمان يزيد  ،وتمسك بالسنة ،يمان قول وعمل ونيةإن اإل :فاكن قوهلم
ة إنما يه سنة ماضي ،غري أن ال يكون االستثناء شاكا  ؛ستثىن يف اإليمانوي   ،وينقص

 عند العلماء.

قال: وإذا سةل الرجل: أمؤمن أنت؟ فإنه يقول: أنا مؤمن إن شاء اهلل، أو 
 مؤمن أرجو، أو يقول: آمنت باهلل ومالئكته وكتبه ورسله.

ومن زعم أن اإليمان قول بال عمل: فهو مريجء، ومن زعم أن اإليمان هو 
د وال ينقص فقد قال ومن زعم أن اإليمان يزي ،ءمريجواألعمال َشائع فهو  ،القول

ومن زعم أن إيمانه كإيمان  ،ءمريجومن لم ير االستثناء يف اإليمان فهو  ،بقول املرجةة

                                                           

(، وقد 11/286، وينظر: سري أعالم انلبالء )«رسالة االصطخري: فيها نظر»( : 5/1062( قال اذلهيب يف تاريخ اإلسالم )1)
 (.1/421يمية وقفة يف ثبوتها، ينظر: االقتضاء )( يف نقدها، والبن ت3/311أطال ابن الوزير يف العواصم والقواصم )

 «.بعروتها»( يف نسخة: 2)
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ومن زعم أن املعرفة تنفع يف القلب ال يتَكم  ،ءمريججربيل ومياكئيل واملالئكة فهو 
 ء.مريجبها فهو 

وحمبوبه  ،وحلوه ومره ،وظاهره وباطنه ،وقليله وكثريه ،والقدر خريه وَشه :قال
ال  ،ره عليهما قدى وقدرً  ،قضاه قضاءً  ،من اهلل= وأوهل وآخره  ،وحسنه وسيةه ،ومكروهه

بل هم لكهم صائرون إىل ما  ،اءهقضوال جياوز  ،يعدو واحد منهم مشيةة اهلل 
 .وهو عدل منه عز ربنا وجل ،واقفون فيما قدر عليهم ألفعاهل ،خلقهم هل

والرشك  ،وأكل املال احلرام ،وقتل انلفس ،وَشب اخلمر ،والرسقة ،والزنا
من غري أن يكون ألحد من اخللق ىلع اهلل  ،بقضاء وقدر= واملعايص لكها  ،باهلل
{،بل هلل احلجة ابلالغة ىلع خلقه ،حجة ل ون 

 
ْم ي ْسأ ْفع ل  و ه  ا ي  مى ل  ع 

 
وعلم اهلل  ، }ال  ي ْسأ

  من دلن -غريه ممن عصاه قد علم من إبليس ومن  ،يف خلقه بمشيةة منه ماٍض
وعلم الطاعة من أهل  ،وخلقهم هلا ،املعصية   -إىل أن تقوم الساعة  يِص  أن ع  

ال يعدو  ،منه م  لِ عليه وع   يِض  ق  إىل ما وصائر  ،ولك يعمل ملا خلق هل ،الطاعة وخلقهم هلا
 ال ملا يشاء.عى الف   ،واهلل الفاعل ملا يريد ،واحد منهم قدر اهلل ومشيةته

وأن العباد شاءوا  ،زعم أن اهلل شاء لعباده اذلين عصوه اخلري والطاعةومن 
فقد زعم أن مشيةة العباد أغلظ من = فعملوا ىلع مشيةتهم  ،ألنفسهم الرش واملعصية

 ؟من هذا فأي افرتاء أكرث ىلع اهلل ، مشيةة اهلل 

 أرأيت هذه املرأة محلت من الزنا :قيل هل ،ومن زعم أن الزنا ليس بقدر
فإن  ؟وهل مىض يف سابق علمه ؟أن خيلق هذا الودل هل شاء اهلل  ،وجاءت بودل

 ا.احً وهذا هو الرشك ص   ،افقد زعم أن مع اهلل خالقً  ،ال :قال
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 = ليس بقضاء وقدر :وأكل املال احلرام ،وَشب اخلمر ،ومن زعم أن الرسقة
بل  ،قول املجوسية اح  وهذا ص   ،فقد زعم أن هذا اإلنسان قادر ىلع أن يأكل رزق غريه

 
 
 وقىض اهلل أن يأكله من الوجه اذلي أكله. ،رزقه ل  ك  أ

وأن ذلك بمشيةته يف  ،ومن زعم أن قتل انلفس ليس بقدر من اهلل 
بل ذلك  ؟وأي كفر أوضح من هذا ،فقد زعم أن املقتول مات بغري أجله ،خلقه

رى من سابق علمه وما ج ،وتدبريه فيهم ،وذلك بمشيةته يف خلقه ،بقضاء اهلل 
 .وهو العدل احلق اذلي يفعل ما يريد ،فيهم

 أ.م  غر والق  ومن أقر بالعلم لزمه اإلقرار بالقدر واملشيةة ىلع الصِّ 

 ،وال لكبرية أتاها ،وال نشهد ىلع أحد من أهل القبلة أنه يف انلار ذلنب عمله
وال  ،كما جاء ونعلم أنه ،كما جاء ىلع ما روي فنصدقه ،إال أن يكون يف ذلك حديث

إال أن  ،وال خبري أتاه ،وال نشهد ىلع أحد أنه يف اجلنة بصالح عمله ،الشهادة صُّ ن  ن  
 وال ننص الشهادة. ،كما جاء ىلع ما روي ،يكون يف ذلك حديث

ليس ألحد من انلاس أن  ،واخلالفة يف قريش ما بيق من انلاس اثنان
 .إىل قيام الساعة ،هم بهالغري رُّ قِ وال ن   ،وال خيرج عليهم ،ينازعهم فيها

وال عدل  ،ال يبطله جور جائر ،رواج  وا أو ف  رُّ ب   ،واجلهاد ماض قائم مع األئمة
 ، أتقياءعدواًل  وإن لم يكونوا بررةً  ،ع السلطانماجلمعة والعيدان واحلج (1)[و] ،اعدل

 ،ارواعدلوا فيها أم ج ،عشار واليفء والغنائم إىل األمراءواألودفع الصدقات واخلراج 

                                                           

 ( مثبتة يف ط. الفيق، ساقطة من ط. العثيمني.1)
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وال خترج عليه بسيفك حىت  ،ا من طاعتهال تزنع يدً  ،واالنقياد إىل من واله اهلل أمركم
 ،ث بيعةوال تنك   ،وتسمع وتطيع ،وال خترج ىلع السلطان ،اا وخمرجً جيعل اهلل لك فرجً 

 .مفارق للجماعة ،فمن فعل ذلك فهو مبتدع خمالف

تطيعه أبلتة، وليس  السلطان بأمر هو هلل معصية، فليس لك أن وإن أمرك
 لك أن خترج عليه، وال تمنعه حقه.

واإلمساك يف الفتنة سنة ماضية، واجب لزومها، فإن ابتليت فقدم نفسك 
دون دينك، وال تعن ىلع فتنة بيٍد وال لساٍن، ولكن اكفف يدك، ولسانك، وهواك، 

 واهلل املعني.

جه من وال ختر ،ا منهم بذنبوال تكفر أحدً  ،والكف عن أهل القبلة
 روي،فريوى احلديث كما جاء وكما  ؛إال أن يكون يف ذلك حديٌث  ،اإلسالم بعمل
 ،وما أشبه ذلك ،وَشب اخلمر ،ترك الصالة :حنو ،ويوتعلم أنه كما ر   ،وتصدقه وتقبله

فاتبع األثر يف ذلك ،واخلروج من اإلسالم ،أو يبتدع بدعة ينسب صاحبها إىل الكفر
 وال جتاوزه.

 وهو أكذب الاكذبني. ،خارج ال شك يف ذلك وال ارتياب واألعور ادلجال

 ،وعن انلار ،وعن اجلنة ،وعن ربه ،عن دينه :سأل العبدي   ،وعذاب القرب حقٌّ 
 نسأل اهلل اثلبات. ،انا القربوهما فتى  ،ومنكر ونكري حق

 .وهل آنية يرشبون بها منه ،ترده أمته ،حق وحوض حممد 
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واجلنة من وراء  ،ويمر انلاس عليه ،والرصاط حق يوضع ىلع سواء جهنم
 .نسأل اهلل السالمة ،ذلك

 .كما يشاء اهلل أن توزن ،توزن به احلسنات والسيةات ،واملزيان حق

ثم ينفخ فيه األخرى فيقومون  ،ينفخ فيه إرسافيل فيموت اخللق ،ر حقوْ والصُّ 
 .واجلنة وانلار ،واثلواب والعقاب ،وللحساب والقضاء ،لرب العاملني

ملا سبق فيه من املقادير  ،للوح املحفوظ تستنسخ منه أعمال العبادوا
 .والقلم حق كتب اهلل به مقادير لك يشء وأحصاه يف اذلكر  ،والقضاء

وخيرج  ،يشفع قوم يف قوم فال يصريون إىل انلار ،والشفاعة يوم القيامة حق
ا وبلثوا فيها ما وخيرج قوم من انلار بعد ما دخلوه ،قوم من انلار بشفاعة الشافعني

، واتلكذيب، ا وهم أهل الرشك،وقوم خيدلون فيها أبدً  ،ثم خيرجهم من انلار ،شاء اهلل
 .واجلحود، والكفر باهلل 

 ويذبح املوت يوم القيامة بني اجلنة وانلار.

لقت اجلنة وما فيها، وانلار وما فيها، خلقهما اهلل  ، وخلق اخللق وقد خ 
  ما فيهما أبًدا.هلما، ال يفنيان، وال يفىن

{، : }فإن احتج مبتدع أو زنديق بقول اهلل  ه  الٌِك إاِلى و ْجه  ٍء ه  ْ ُّ يش  لك 
 القرآن؟وبنحو هذا من متشابه 

واجلنة وانلار  ،مما كتب اهلل عليه الفناء واهلالك هالك يشءٍ  قيل هل: لكُّ 
واحلور العني ال يمنت  ،وهما من اآلخرة ال من ادلنيا ،خلقتا للبقاء ال للفناء وال للهالك
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 ،خلقهن للبقاء ال للفناء ألن اهلل ؛ اوال أبدً  ،وال عند انلفخة ،عند قيام الساعة
وقد ضل عن سواء  ،فمن قال خالف هذا فهو مبتدع ،ولم يكتب عليهن املوت

 السبيل.

 ،وسبع أرضني بعضها أسفل من بعض ،وخلق سبع سموات بعضها فوق بعض
وبني لك سماء إىل سماء  ،سماء ادلنيا مسرية مخسمائة اعموبني األرض العليا وال
فوق  وعرش الرمحن  ،واملاء فوق السماء العليا السابعة ،مسرية مخسمائة اعم

وهو يعلم ما يف السموات  ،موضع قدميه والكريسُّ  ،ىلع العرِش  واهلل ، املاء
منبت لك شعرة و ،وما يف قعر ابلحار ،واألرضني السبع وما ينهما وما حتت الرثى

 ،وعدد احلىص ،وعدد لك لكمة ،ومسقط لك ورقة ،ولك نبات ،ولك زرع ،وشجرة
ويعلم  ،والكمهم وأنفاسهم ،وأعمال العباد وآثارهم ،ومثاقيل اجلبال ،والرتاب ،والرمل
ودونه  ،وهو ىلع العرش فوق السماء السابعة ،ال خيىف عليه من ذلك يشءٌ  ،لك يشءٍ 

 وما هو أعلم به. ،لمةمن نور ونار وظ ٌب ج  ح  

بِْل فإن احتج مبتدع وخمالف بقول اهلل  ِْه ِمْن ح  قْر ب  إيِل 
 
ْن  أ حن  : }و 

ِريِد{،  نْت ْم{، وبقوهلالْو  ا ك  ْين  م 
 
ْم أ ع ك  و  م  و  وقوهل: }و ه  ث ٍة إاِلى ه  ْو ى ث ال  ون  ِمْن جن  ا ي ك  : }م 

ْم{،  ه  مْ  : إىل قوهلر ابِع  ه  ع  و  م  ن وا{،  }إاِلى ه  ا اك  ْين  م 
 
 ؟وحنو هذا من متشابه القرآنأ

فقل: إنما يعين بذلك العلم، ألن اهلل تعاىل ىلع العرش فوق السماء السابعة 
 العليا، ويعلم ذلك لكه، وهو بائن من خلقه، ال خيلو من علمه ماكن.

ىلع عرشه، ليس هل  عرش، وللعرش محلة حيملونه، واهلل  وهلل 
 حبده. حد، واهلل أعلم
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سميع ال يشك، بصري ال يرتاب، عليم ال جيهل، جواد ال يبخل،  واهلل 
 ،حليم ال يعجل، حفيظ ال ينىس، يقظان ال يسهو، قريب ال يغفل، يتحرك، ويتَكم

ويغضب  ،ويبغض ويرىض ،وحيب ويكره ،ويضحك ويفرح ،(1)ويبسطوينظر 
ة إىل سماء ادلنيا كيف ويزنل لك يلل ،ويمنع ويعطي ،فقروي   ،ويرحم ويعفو ،ويسخط
{،  ،يشاء ِميع  ابْل ِصري  و  السى ٌء و ه  ْ ِمثِْلِه يش  صبعني من أصابع أوقلوب العباد بني }ل يْس  ك 
 .ويوعيها ما أراد ،يقلبها كيف يشاء ،الرمحن

ويضع  ،هِ فِّ والسموات واألرض يوم القيامة يف ك   ،وخلق آدم بيده ىلع صورته
يرونه  ،وينظر أهل اجلنة إىل وجهه ،ا من انلار بيدهج قومً وخير وى،قدمه يف انلار فزت  

ويتوىل حسابهم  ،ض عليه العباد يوم القيامةر  عْ وي   ،ويتجىل هلم فيعطيهم ،فيكرمهم
 .ال ييل ذلك غريه  ،بنفسه

ومن زعم أن القرآن خملوق  ،ليس بمخلوق ،تكلم به ،والقرآن الكم اهلل
ليس بمخلوق فهو  :م اهلل ووقف ولم يقلومن زعم أن القرآن الك ،جهيم اكفر فهو

 :ومن زعم أن ألفاظنا به وتالوتنا هل خملوقة والقرآن الكم اهلل ،أخبث من قول األول
 ومن لم يكفر هؤالء القوم لكهم فهو مثلهم. ،فهو جهيم

ىم  اَّللى  م وىس  ت ْكِليًما{  َك  ولم يزل ، وناوهل اتلوراة من يده إىل يده ،يهمن فِ }و 
{.امتَكمً   اهلل ن  اخْل اِلِقني  ْحس 

 
ت ب ار ك  اَّللى  أ  ، }ف 

ا يف منامه ما ليس هو صاحبها شيةً  رأىويه حق إذا  ،والرؤيا من اهلل 
  ،فقصها ىلع اعلم وصدق فيها ،غثض

 
الصحيح ولم  هلا العالم ىلع أصل تأويلهاوى وأ

                                                           

 «.يبرص»( ويف نسخة: 1)
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فأي جاهل  ،ويح وقد اكنت الرؤيا من األنبياء  ،حق فالرؤيا حينةذٍ = حيرف 
من قال هذا القول ال  وبلغين أن ؟ويزعم أنها ليست بيشءٍ  ،أجهل ممن يطعن يف الرؤيا

أن رؤيا املؤمن الكم يكلم : »يرى االغتسال من االحتالم، وقد روي عن انليب 
ه  ، وباهلل اتلوفيق.»(2)إن الرؤيا من اهلل »، وقال: (1)«الربُّ عبد 

ابلينة املعروفة: ذكر حماسن أصحاب رسول اهلل ومن احلجة الواضحة اثلابتة 
 فمن سب  ،لكهم أمجعني، والكف عن ذكر مساويهم، واخلالف اذلي شجر بينهم

أو  ،ض بعيبهمرى أو ع   ،أو طعن عليهم ،أو تنقصه ،ا منهمأو أحدً  أصحاب رسول اهلل 
ا وال ال يقبل اهلل منه صفً  ،خبيث خمالف ،فهو مبتدع رافيض= ا منهم اعب أحدً 

 واألخذ بآثارهم فضيلة. ،واالقتداء بهم وسيلة ،وادلاعء هلم قربة ،بل حبهم سنة ،عداًل 

 ،وعثمان بعد عمر ،وعمر بعد أيب بكر ،أبو بكر: وخري األمة بعد انليب 
ثم أصحاب  ،وهم خلفاء راشدون مهديون ،ووقف قوم ىلع عثمان ،ويلع بعد عثمان

ا من ال جيوز ألحد أن يذكر شيةً  ،انلاس بعد هؤالء األربعة خري   رسول اهلل 
فمن فعل ذلك فقد وجب ىلع  ،وال يطعن ىلع أحد منهم بعيب وال بنقص ،مساويهم

ل بِ فإن تاب ق   ،بل يعاقبه ويستتيبه ،ليس هل أن يعفو عنه ،السلطان تأديبه وعقوبته
 ع.أو يراجِ  ،وخدله احلبس حىت يموت ،اعد عليه العقوبةأوإن ثبت  ،منه

                                                           

(، والرتمذي يف نوادر األصول 1532(، وادلواليب يف الكىن واألسماء )ح486( أخرجه ابن أيب اعصم يف السنة )ح1)
، قال اهليثيم يف ، من حديث عبادة بن الصامت -من طريق الطرباين–( 8/275 املختارة )(، والضياء يف1/390)

( ولم يعزه إال  إىل احلكيم يف نوادر 12/354، وضعفه ابن حجر يف الفتح )«فيه من لم أعرفه»( : 7/174جممع الزوائد )
 األصول.

 (.22525أخرجه أمحد يف مسنده )ح ( قطعة من حديث أيب قتادة 2)
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 : وحيبهم حلديث رسول اهلل  ،وسابقتها ،وفضلها ،للعرب حقها رف  ويع
وال يقول بقول الشعوبية وأراذل املوايل اذلين ال  ،(1)«وبغضهم نفاق ،حبهم إيمانفإن »

 ا.ا وخالفً فإن هلم بدعة ونفاقً  ،وال يقرون هلم بفضل ،حيبون العرب

 ،وأخطأ ،قد جهلف -من وجهه-م املاكسب واتلجارات وطيب املال رى ومن ح  
، فالرجل ورسوهل  فقد أحلها اهلل  ،حالل -من وجهها-بل املاكسب  ؛وخالف

ينبيغ هل أن يسىع ىلع نفسه وعياهل من فضل ربه، فإن ترك ذلك ىلع أنه ال يرى 
ويِص  هل به، أو 

 
الكسب فهو خمالف، ولك أحد أحق بماهل اذلي ورثه واستفاده، أو أ

 مون املخالفون.كِسبه، ال كما يقول املتَك

 ،وروايات صحاح عن اثلقات ،وآثار وسنن ،ين إنما هو كتاب اهلل وادلِّ 
حىت ينتيه ذلك إىل رسول  ،ايصدق بعضها بعًض  ،باألخبار الصحيحة القوية املعروفة

من  ،واتلابعني وتابيع اتلابعني ومن بعدهم ،وأصحابه رضوان اهلل عليهم اهلل 
فون عرِ ال ي   ،واملتمسكني بالسنة واملتعلقني باآلثار ،همب املقتدىاألئمة املعروفني 

 ؛وليسوا بأصحاب قياس وال رأي ،رمون خبالفوال ي   ،طعن فيهم بكذبوال ي   ،بدعة
وأصحاب الرأي والقياس يف  ،والرأي كذلك وأبطل منه ،ألن القياس يف ادلين باطل

 ن األئمة اثلقات.إال أن يكون يف ذلك أثر عمن سلف م ؛لالى ض   عةٌ ادلين مبتدِ 

                                                           

(، واحلاكم يف 2537(، والطرباين يف األوسط )ح4/355(، والعقييل يف الضعفاء )13/357( أخرجه البار يف مسنده )1)
، وقد أعله البار والعقييل (، لكهم من طريق اهليثم بن مجاز، عن ثابت ابلناين، عن أنس 4/97مستدركه )

 كم.والطرباين: بتفرد اهليثم بن مجاز، وهو مرتوك، وصححه احلا
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عند اهلل  فاسٍق  فهو قول   ؛اوال يقدل دينه أحدً  ،ومن زعم أنه ال يرى اتلقليد
 ،بالرأي واتلفرد   ،العلم والسنة طيل  عتو ،األثر إبطال   :إنما يريد بذلك ، ورسوهل
 .واخلالف   ،وابلدعة   ،والالكم  

اعة مذاهب أهل السنة واجلم = وهذه املذاهب واألقاويل اليت وصفت  
 ،وأخذنا عنهم احلديث ،ومحلة العلم اذلين أدركناهم ،وأصحاب الروايات ،واآلثار

ويؤخذ  ،أصحاب صدق يقتدى بهم ثقاٍت  ،واكنوا أئمة معروفني، وتعلمنا منهم السنن
وهو قول أئمتهم وعلمائهم  ،ولم يكونوا أصحاب بدعة وال خالف وال ختليط ،عنهم

 اذلين اكنوا قبلهم.

 وباهلل اتلوفيق. ،موهموه وعلِّ وتعلى  ،رمحكم اهللفتمسكوا بذلك 

وال العلماء من  ،ال تشبه أسماء الصاحلني ،وألصحاب ابلدع ألقاب وأسماء
 :فمن أسمائهم، أمة حممد 

اإليمان قول،  وأن ،وهم اذلين يزعمون أن اإليمان قول بال عمل :املرجةة
فاضلون يف إيمانهم، وأن إيمان واألعمال َشائع، وأن اإليمان جمرد، وأن انلاس ال يت

املالئكة واألنبياء واحد، وأن اإليمان ال يزيد وال ينقص، وأن اإليمان ليس فيه 
 استثناء، وأن من آمن بلسانه ولم يعمل فهو مؤمن حًقا.

 قول املرجةة: وهو أخبث األقاويل، وأضله وأبعده من اهلدى.

واملشيةة، والقدرة، وأنهم  وهم اذلين يزعمون أن إيلهم االستطاعة، والقدرية:
يملكون ألنفسهم اخلري والرش، والرض وانلفع، والطاعة واملعصية، واهلدى والضالل، 
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 ،أو يف علمه وأن العباد يعملون بدًءا من غري أن يكون سبق هل ذلك من اهلل 
 وهو أصل الزندقة. ،وقوهلم يضارع قول املجوسية وانلرصانية

بون بعذاب ويكذِّ  ،ويدينون بدينهم ،القدريةوهم يقولون بقول  :واملعزتلة
وال اجلمعة  ،وال يرون الصالة خلف أحد من أهل القبلة ،واحلوض ،والشفاعة ،القرب

 ويزعمون أن أعمال العباد ليست يف اللوح املحفوظ. ،إال وراء من اكن ىلع أهوائهم

من اذلين يزعمون أن  ،وهم أصحاب احلبة والقرياط ،وهم قدرية :وانلصريية
 قول اخلوارج. ء  وقوهلم يضايه ،ا فهو اكفرا حرامً ا أو دانقً أو قرياًط  أخذ حبةً 

 وأن اهلل  ،وهم اذلين يزعمون أن القرآن خملوق :واجلهمية أعداء اهلل
ا أكره ا كثريً والكمً  ،وال ينطق ،وال يتَكم ،وأن اهلل ليس بمتَكم ،لم يكلم موىس

 أعداء اهلل. ،وهم كفار زنادقة ،حاكيته

ولكن ألفاظنا بالقرآن وقراءتنا  ،وهم يزعمون أن القرآن الكم اهلل :والواقفة
 وهم جهمية فساق. ،هل خملوقة

، ويسبونهم، وهم اذلين يتربؤون من أصحاب حممد  والرافضة:
: عليًا، وعماًرا، واملقداد، (1)وينتقصونهم، ويكفرون األئمة ]والصحابة، إال أربعة[

 من اإلسالم يف يشء.وسلمان، وليست الرافضة 

من قتل أربعني  :وهم اذلين يقولون ،وهم رافضة من الروافض :واملنصورية
 ،ويستحلون أمواهلم ،وهم اذلين خييفون انلاس ،ا ممن خالف هواهم دخل اجلنةنفسً 

                                                           

 ، واملثبت مما استظهر املحقق صوابه.«كفرون األئمة األربعة: يلعٌّ ...وي»( يف ط. العثيمني: 1)
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وهذا هو الكفر الواضح اذلي ال يشوبه  ،بالرسالة أخطأ جربيل  :وهم اذلين يقولون
 هم.فنعوذ باهلل من ،إيمان

 ،كذابون ،خمالفون لبأئمة ،وهم قريب ممن ذكرت   ،وهم رافضة :والسبةية
وهذا كذب وزور  ،ويلع يبعث قبل يوم القيامة ،يف السحاب يلعٌّ  :وصنف منهم يقولون

 .وبهتان

 ،والزبري ،وطلحة ،عثمان :وهم اذلين يتربؤون من ،وهم رافضة :والزيدية
ب أو غلِ حىت ي   ،اا اكن أو فاجرً برا  ،ودل يلعٍّ ويرون القتال مع لك من خرج من  ،واعئشة

 ب.غل  ي  

ينتحلون حب آل  :وهم فيما يزعمون ،وهم يقولون بقول الزيدية :يةبِ ش  واخل  
 :إنما الشيعة آلل حممد ،دون انلاس بل هم املبغضون آلل حممد  ،وكذبوا ؛حممد 

ومجيع  آل حممد  اذلين حيبون ،من اكنوا وحيث اكنوا ،املتقون أهل السنة واألثر
ا فمن ذكر أحدً  ،وال منقصة ،وال عيب ،ا بسوءوال يذكرون أحدً  ،أصحاب حممد 

أو  ،أو سبهم ،أو تربأ من أحد منهم ،أو طعن عليهم ،بسوء  من أصحاب حممد 
 فهو رافيض خبيث خمبث.=  (1)بسبهمض عرى 

وشذوا  ،الموَشدوا عن اإلس ،وفارقوا امللة ،فمرقوا من ادلين :وأما اخلوارج
وسلوا السيف ىلع  ،وخرجوا ىلع السلطان، فضلوا عن السبيل واهلدى ؛عن اجلماعة

بقوهلم، واكن ىلع  ا من خالفهم إال من قالأبعدوو ،واستحلوا دماءهم وأمواهلم ،األمة
، مثل قوهلم ورأيهم، وثبت معهم يف بيت ضالتلهم، وهم يشتمون أصحاب حممد 

                                                           

 «.بعيبهم»( يف نسخة: 1)
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ن منهم، ويرمونهم بالكفر والعظائم، ويرون خالفهم يف وأصهاره، وأختانه، ويتربءو
َشائع اإلسالم، وال يؤمنون بعذاب القرب، وال احلوض، وال الشفاعة، وال خبروج أحد 
من انلار، ويقولون: من كذب كذبة أو أىت صغرية أو كبرية من اذلنوب فمات من غري 

ول ابلكرية يف احلبة والقرياط، توبة = فهو يف انلار خادًلا خمدًلا أبًدا، وهم يقولون بق
وهم: قدرية، جهمية، مرجةة، رافضة، ال يرون اجلماعة إال خلف إمامهم، وهم يرون 
تأخري الصالة عن وقتها، ويرون الصوم قبل رؤية اهلالل، والفطر قبل رؤيته، وهم 

ا ويرون ادلرهم بدرهمني يدً  ،يرون انلاكح بغري ويل وال سلطان، ويرون املتعة يف دينهم
 ،وال يرون للسلطان عليهم طاعة ،وال املسح عليها ،وال يرون الصالة يف اخلفاف ،بيدٍ 

وكىف بقوم  ،وأشياء كثرية خيالفون عليها اإلسالم وأهله ،وال لقريش عليهم خالفة
 .وليسوا من اإلسالم يف يشءٍ  ،ضاللة أن يكون هذا رأيهم ومذهبهم ودينهم

وهم  :واألزارقة .أصحاب حروراء وهم :احلرورية :ومن أسماء اخلوارج
 .وأبعده من اإلسالم والسنة ،وقوهلم أخبث األقاويل ،أصحاب نافع بن األزرق

وهم أصحاب عبد اهلل  :واإلباضية .وهم أصحاب جندة بن اعمر احلروري :وانلجدية
 :ةيى مِ رى واخل   ،واحلارثية ،واملهلبية .وهم أصحاب داود بن انلعمان :ةيى رِ فى والصُّ  .بن إباض

 .أهل بدعة وضاللة ،خارجون من امللة ،خمالفون للسنة ،لك هؤالء خوارج فساق

إن العرب واملوايل  :وهم يقولون ،وهم أصحاب بدعة وضاللة :والشعوبية
بل يبغضون  ،وال حيبونهم ،وال يعرفون هلم فضاًل  ،اال يرون للعرب حقً  ،عندنا واحد

ابتدعه رجل  ؛قبيح وهذا قول ،يف قلوبهم ويضمرون هلم الغل واحلسد وابلغضة ،العرب
 فقتل عليه. ،فتابعه عليه يسريٌ  ،من أهل العراق
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يبطلون  ،أعداء للسنة واألثر ،لالى وهم مبتدعة ض   :وأصحاب الرأي
قوهل بويتخذون أبا حنيفة ومن قال  ،ويردون ىلع الرسول  ،احلديث
 ؟قول الرسول وأصحابه ك  ر  وت   ؟وأي ضاللة أبني ممن قال بهذا ،ويدينون بدينهم ،اإمامً 

 ا.ا وطغيانً رديً ا م  فكىف بهذا غيً  ؟وأصحابه (1)]...[واتبع قول 

ونتربأ من  ،انتوىل فالنً  :وهم اذلين يقولون ،بدعة :والرباءة ،بدعة :والوالية
 فاحذروه. ؛وهذا القول بدعة ،فالن

 = أو أحبها ،أو رضيها ،أو صوبها ،أو رآها ،من هذه األقاويل فمن قال بيشءٍ 
 ،ودخل يف ابلدعة ،وقال باخلالف ،وترك األثر ،وخرج من اجلماعة ،فقد خالف السنة
 وما توفييق إال باهلل. ،وزال عن الطريق

يسمون بها  ،شنيعة قبيحة وقد رأيت ألهل األهواء وابلدع واخلالف أسماء  
زراء بهم عند واإل ،والوقيعة فيهم ،والطعن عليهم ،عيبهم :يريدون بذلك ،أهل السنة

 السفهاء واجلهال.

بل هم بالشك  ؛وكذبت املرجةة ،اكً اكى فإنهم يسمون أهل السنة ش   :أما املرجةة
 باتلكذيب أشبه.و ،أوىل

ْ  :فإنهم يسمون أهل السنة واإلثبات :وأما القدرية بل ؛ وكذبت القدرية ،ةرِب  جم 
ليس هل بأهل  :وقالوا ،عن خلقه ألغوا قدر اهلل  ،هم أوىل بالكذب واخلالف

. 

                                                           

 ( بياض يف األصول اخلطية، وبيض هلا الفيق والعثيمني.1)
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 ؛وكذبت اجلهمية أعداء اهلل ،هةاملشبِّ  :فإنهم يسمون أهل السنة :وأما اجلهمية
 ،وقالوا اإلفك والزور ،الكذب افرتوا ىلع اهلل  ،بل هم أوىل بالتشبيه واتلكذيب

 وكفروا بقوهلم.

وأما الرافضة: فإنهم يسمون أهل السنة: انلاصبة، وكذبت الرافضة؛ بل هم 
بالسب والشتم، وقالوا فيهم بغري احلق،  ذا؛ إلنصابهم ألصحاب رسول اهلل أوىل به

ْفًرا وظلًما، وجرأة ىلع اهلل  ، واستخفافًا حبق الرسول ونسبوهم إىل غري العدل، ك 
 أوىل باتلعيري واالنتقام منهم. -واهللِ –، وهم 

وارج وأما اخلوارج: فإنهم يسمون أهل السنة واجلماعة: مرجةة، وكذبت اخل
 يف قوهلم، بل هم املرجةة، يزعمون أنهم ىلع إيمان وحق دون انلاس، ومن خالفهم اكفر.

ْشوية، وكذب  وأما أصحاب الرأي: فإنهم يسمون أصحاب السنة: نابتًة وح 
وحديثه،  أصحاب الرأي أعداء اهلل، بل هم انلابتة واحلشوية، تركوا آثار الرسول 

وهم  ،وحكموا خبالف الكتاب والسنة ،ستحسانوقاسوا ادلين باال ،وقالوا بالرأي
 ب دنيا بالكذب وابلهتان.الوط ،ضالل جهلةٌ  ،أصحاب بدعةٍ 

 ،واقتدى بالصاحلني ،وتمسك بالسنة ،بع األثرا قال باحلق واتى رحم اهلل عبدً 
 وباهلل اتلوفيق.

 ،دولة الرافضة (1)لوأز ،وأوهن كيد القدرية ،امهلل ادحض باطل املرجةة
 وعجل االنتقام من اجلهمية. ،نة اخلارجيةؤْ واكفنا م   ،ه أصحاب الرأيواحمق شب

                                                           

 باذلال. «أذل»( يف نسخة: 1)
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من لم يربع بعيل بن أيب »[ قال أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل: 1/100]
 «.طالب يف اخلالفة؛ فال تكلموه وال تناكحوه

[ قال أمحد بن شاذان بن خادل اهلمذاين: سمعت أمحد بن حنبل يقول: 1/109]
وهذا »، ثم قال: «فظه بالقرآن خملوق = فهو جهيم، خمدٌل يف انلار، خادٌل فيهامن قال: ل»

 «.َشك باهلل العظيم

[ قال أمحد بن القاسم:قلت: يا أبا عبد اهلل ]أي: أمحد بن حنبل[، تقر 1/135]
نعم، سبحان اهلل! نقر بذلك »بمنكر ونكري، وما يروى من عذاب القرب؟ فقال: 

نقول »تقول هذا؟ أو تقول ملكني؟ قال: « منكر ونكري»ظة ، قلت: هذه اللف«ونقوهل
 «.منكر ونكري، وهما ملاكن، وعذاب القرب

وِذي[ قال أبو بكر 1/138] رُّ : سألت أمحد بن حنبل عن األحاديث اليت الم 
قد »تردها اجلهمية: يف الصفات، والرؤية، واإلرساء، وقصة العرش؟ فصححها، وقال: 

 «.تمر األخبار كما جاءتتلقتها األمة بالقبول، و

وِذي: سمعت أمحد 1/143] رُّ من زعم أن » :يقول]بن حنبل[ [ قال أبو بكر الم 
 .«رى يف اآلخرة فهو اكفراهلل ال ي  

يٌك ىلع املهدي، فقال هل: إن يف قليب ىلع عثمان شيةًا، فقال 1/146] [ دخل َش 
ضبان، وقال: تلخرجن َشيك: إن اكن يف قلبك؛ فإنك من أهل انلار. فاستوى قاعًدا غ

ه  
 
ْطأ ج  ش  ْخر 

 
ْرٍع أ ز  مما قلت، قال َشيك: أنا أوجدك ذلك يف القرآن، قال اهلل تعاىل: }ك 

وقِِه{: عمر، }ي ْعِجب   {: أبو بكر، }ف اْست و ى ىلع   س  ف آز ر ه { قال: هو ابن عمك، }ف اْست ْغل ظ 
:} ار  فى {: عثمان، }يِل ِغيظ  بِِهم  الْك  رىاع   يلع. الزُّ
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 قال: فتجىل الغضب، أو قال: سكن عنه، وقال قد سكن ما بقليب.

 «.عذاب القرب حق، ما ينكره إال ضال مضل»[ قال اإلمام أمحد: 1/149]

[ قال أبو بكر املروذي: قلت أليب عبد اهلل ]أمحد بن حنبل[: إن 1/149]
 «.ل هو الاكفرب»الكرابييس يقول: من لم يقل لفظه بالقرآن خملوق فهو اكفر؟ فقال: 

[ قال أبو احلارث الصائغ: سمعت أبا عبد اهلل ]أمحد بن حنبل[ وسةل 1/178] 
هذا »عن قول احلسني الكرابييس؟ فقيل هل: إنه يقول: لفظي بالقرآن خملوق؟ فقال: 

: }وإن أحد من املرشكني استجارك فأجره حىت يسمع الكم قول جهم، قال اهلل 
 «.؟ أهلكهم اهللاهلل{، فمن لم يسمع الكم اهلل

[ قال أمحد بن منيع ابلغوي: سمعت أمحد بن حنبل؛ وسةل عمن قال: 1/184]
فر »القرآن خملوق؟ فقال:   «.-وفتح الاكف-ك 

]أمحد بن حنبل[  اهلل عبد أبا [ قال إبراهيم بن أبان املوصيل: سمعت1/236]
 فأطرق نفسه؟ رةصو ىلع آدم خلق اهلل إن يقول: ثور أبا سمعت إين: فقال رجل، وجاءه
 جهيم، هذا جهم، الكم هذا سوء، الكم هذا»: قال ثم وجهه، ىلع بيده رضب ثم طوياًل 
 اإليمان: عن حنبل بن حممد بن أمحد [ قال إبراهيم القصار: سةل1/238].(1)«تقربوه ال

 عمل من اكن ما وأما خملوق، غري فهو مسموٍع  من اكن ما أما» :قال ال؟ أم خملوق
 .«خملوق فهو اخلوارح

                                                           

ذلا ال أدري مدى صحة هذا انلقل، ولم أجده يف »ثم قال:  ( نقل ادلكتور العثيمني بعض ثناء اإلمام أمحد ىلع  أيب ثور،1)
 ( ط. الفيق.1/309( و  )1/212، وقد تكرر حنو هذا: )«مصدر آخر
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 وابن الكرابييس إن اهلل، عبد أبا [ قال إبراهيم بن سعيد اجلوهري: يا1/242]
 بالقرآن اللفظ» أمحد: فقال اللفظ، يف: قلت ؟«فيم» أمحد: فقال تكلما، قد اثلليج
 .«جهيم فهو خملوق؛ بالقرآن لفظي: قال ومن خملوق، غري

ْطر وش1/243]
 
 قتل عن حنبل بن أمحد سألت: [ قال إبراهيم بن سعيد األ

 .«منهم ادلاعة قتل أرى»: فقال اجلهمية؟

ن حنبل: بن ألمحد األرمين: قلت سويد بن [ قال إبراهيم1/244]  اخللفاء؟ م 
 أحقُّ  أحد يكن لم»: قال فمعاوية؟: قلت ،« ويلع، وعثمان، وعمر، بكر، أبو»: قال

 .«معاوية اهلل ، ورحم يلع من يلع زمن يف باخلالفة

 انليسابوري اثلقيف مهران بن إبراهيم بن إسحاق بن قال إسماعيل[ 1/270]
 وسأتله«. اكفر»: فقال خملوق؟ القرآن يقول رجل عن أمحد بالرساج: سألت املعروف
 اإليمان»: قال اإليمان؟ عن وسأتله«. جهيم»: قال خملوق؟ بالقرآن لفظي يقول عمن
 «.وينقص يزيد وعمل، قول

 اهلل عبد أبا [ يسأل، عم اإلمام أمحد]إسحاق أيب سمعت [ قال حنبل:1/299]
 صاحب ،اجلهمية الكم هذا» :أليب اهلل عبد أبو فقال ؟أحدث وما الكرابييس الكم عن
 ؟!«بيق يشء فأي ؛خملوق بالقرآن لفظه إن: قال إذا ،جهم الكم إىل يدعو املقالة هذه

 يقول ]بن حنبل[: من ألمحد [ قال إسحاق بن منصور الكوسج: قلت1/307]
حْلِْق »: قال خملوق؟ القرآن

 
 .«واهلل إي»: قال كفر؟: قلت: قال ،«بلية لك به أ
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 اهلل الكم القرآن» يقول: حنبل بن أمحد زيد: سمعت بن [ قال أعني1/317]
 .«خملوق غري

 أهل إمام- حنبل بن أمحد يل قال :يِعُّ ب  الرى  إسماعيل بن قال احلسن [1/349]
 :-ةاملحن حتت والصابر السنة،

 وفقهاء السلف وأئمة املسلمني وأئمة اتلابعني من رجاًل  تسعون أمجع»
نة أنى  ىلع: األمصار  ، اهلل بقضاء الرضا ، أوهلا: اهلل رسول عليها تويف اليت السُّ
 اهلل نيه عما واالنتهاء به، اهلل أمر بما واألخذ حكمه، ىلع والصرب ألمره، والتسليم  

 اخلفني، ىلع واملسح، ادلين يف واجلدال املراء وترك وَشه، خريه بالقدر واإليمان ،عنه
 قول واإليمان القبلة، أهل من مات من ىلع والصالة وفاجر، ب رٍّ  خليفة، لك مع واجلهاد
 حممد نبيه قلب ىلع مزنل ،اهلل الكم والقرآن باملعصية، وينقص بالطاعة يزيد وعمل،
 أو عدل من فيه اكن ما ىلع السلطان واءل حتت والصرب ،يِل  ت   حيثما من ،خملوق غري 
 أهل من اأحدً  نكفر ال نأو ،جاروا وإن بالسيف األمراء ىلع خنرج ال وأن ،جور

 وأفضل ، اهلل رسول أصحاب بني شجر عما والكف الكبائر، عملوا وإن اتلوحيد
، - اهلل رسول عم ابن ويلعٌّ  وعثمان، وعمر، بكر، أبو :- اهلل رسول بعد- انلاس

 عليهم اهلل رضوان وأصهاره، (1)، وأزواجه اهلل رسول أصحاب مجيع ىلع الرتحم  و
 أمجعني.

نة فهذه ها تسلموا، الزموها السُّ  .«ضاللة وتركها هدى، أخذ 

                                                           

 «.وأوالده وأزواجه»( يف ط. الفيق زيادة: 1)
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 يقولون اذلين هؤالء: [ قال احلسن بن ثواب لإلمام أمحد بن حنبل1/354]
 اكفر»: قال دؤاد؟ أيب فابن: قلت ،«العظيم العيل باهلل كفار»: قال اإلمام خملوق؟ القرآن
 .«باهلل

نيِج عن احلسني بن يلع: 1/382]  ،«السنة» يف مصنف كتاب هل»[ قال أمحد السِّ
 جهيم، = فهو خملوق بلفظي القرآن أو خملوق، بالقرآن لفظي: قال من فيه ذكر

 اتلباًسا انلاس ىلع أشدهم وهم األمة، هذه زنادقة واللفظية كفار، عندنا واجلهمية
 .«وتشبيًها

 الكم متَكًما، والقرآن اهلل يزل لم: »[ قال اإلمام أمحد بن حنبل 1/386]
 نفسه به وصف مما أكرث بيشء اهلل يوصف وال جهٍة، لكِّ  وىلع خملوق، غري  اهلل
». 

 يف فرأيت وعرشين، إحدى سنة يف حنبل بن إسحاق: حججت [ قال1/386]
يب من ابليت كسوة احلرام املسجد  يف كتب وقد املسجد، صحن يف ختاط ويه اج،ادلِّ
ارات:  اهلل عبد أبو سألين قدمت فلما اخلبري(، اللطيف وهو يشء{ كمثله )}ليس ادلى

 إىل عمد اخلبيث اهلل، قاتله» اهلل: عبد أبو فقال بذلك، فأخربته األخبار، بعض عن
 .{ابلصري }السميع أزال يعين: دؤاد، أيب ابن يعين: ،«فغريه اهلل كتاب

 «قدمه يضع: » انليب يقول: قال اهلل عبد أبا سمعت حنبل: [ وقال1/386]
 اهلل قال الرسول، به جاء وبما باهلل، نؤمن قال، بل ما اهلل رسول ىلع نرد وال به نؤمن
فانتهوا{. عنه نهاكم وما فخذوه الرسول آتاكم : }وما 
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 اهلل شاء ما هلل، وةوالق هلل، االستطاعة»[ قال اإلمام أمحد بن حنبل: 1/387]
 .«إيلهم االستطاعة املعزتلة: يقول كما ليس يكن، لم يشأ لم وما اكن،

 فقد اآلخرة: يف ي ر ى ال اهلل أن زعم من»[ وقال اإلمام أمحد أيًضا: 1/387]
ب باهلل، كفر  تعاىل واهلل ق تل، وإال تاب فإن ي ستتاب؛ أمره، اهلل ىلع وردى  بالقرآن، وكذى
 .«اآلخرة يف وي ر ى ادلنيا، يف ي ر ى ال

 أجاب عمن بن حنبل: أكتب   ألمحد حجاج ابن الشاعر: قلت [ قال1/397]
 الشاعر بن احلجاج اكن أمحد: بن اهلل عبد ، وقال«عنهم أكتب ال أنا»: فقال املحنة؟ يف
 أجاب، وقال احلجاج: القرآن الكم اهلل غري خملوق. عمن حيدث ال

يع بن نافع: قلت ألمحد بن حنبل: إنا قد لقينا من [ قال أبو توبة الرب1/418]
أقول: »ضعف أهل العراق يف السنة، فأيش تقول فيمن زعم أن القرآن خملوق؟ فقال: 

، فقلت: أديتها «حالل بعد أن يستتاب»، قال: قلت: فما تقول يف دمه؟ قال: «إنه اكفر
 عراقية، قال أبو توبة: ال يستتاب ولكنه يقتل.

 عن فسألوه اجلعد، بن يلع عند كنت أيوب: بن بو هاشم زيادأ قال[ 1/422]
 فذكرت هاشم: أبو قال ،«أعنفه لم خملوق؛: قال ومن اهلل، الكم القرآن»: فقال القرآن؟
 .«هذا من أشد عنه بلغين ما»: فقال حنبل، بن ألمحد ذلك

 ،«فيه شك ال اكفر فهو خملوق؛ القرآن: قال من» أيوب: بن زياد [ قال1/422]
 منهم يل فإن هل: قيل ،«كرامة وال ال؛»: قال منه؟ ي سمع يكفرهم لم فمن هل: قيل

م قرابات؛ ب رُّه 
 
 .«تعدهم وال جنائزهم تشهد وال ال،»: قال عليهم؟ وأسلِّم أ
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 قيل: رجل: هل قال حنبل بن أمحد [ قال أبو داود السجتاين: سمعت1/431]
 فغضب اكفر؟ أو مؤمن إال انلاس هل يشء؟ ذلك يف يلع هل نعم،: قال أنت؟ مؤمن
اهلل{ من  ألمر مرجون : }وآخرون اهلل قال اإلرجاء، الكم هذا» وقال: أمحد،
 «.هؤالء؟

 عن وسةل حنبل بن أمحد سمعت األرطايئ: سعيد أيب بن [ قال سعيد1/446]
 احلديث: يردون اذلين الرافضة وأما فال، اجلهمية: أما»: فقال املبتدعة؟ خلف الصالة
 .«فال

 األهوازي، إبراهيم بن أمحد حدثنا حاتم: أيب بن الرمحن عبد [ قال1/451]
 = فهو خملوق القرآن أن زعم من: فقال القرآن؟ عن بمكة شبيب بن سلمة سألت: قال
 .-ثالثًا– العظيم العيل باهلل اكفر

: سمعت بن [ قال شاهني1/460] ع  يْد  م   يقول: حنبل بن أمحد اهلل عبد أبا السى
وقال شاهني  ،«اكفر = فهو خملوق بالقرآن لفظي: قال ومن اجلهمية، من أَشُّ  اقفةالو»

وقال شاهني  ،«مشةوم واقِيِفٌّ  أيب إرسائيل بن إسحاق» يقول: اهلل عبد أبا أيًضا: سمعت
 يف شاكٌّ  ذاك»: قال توراًع؟ القرآن يف أقف أنا يقول: عمن اهلل عبد أبا سألت  : أيًضا
 هذا خملوق، غري اهلل الكم القرآن أن ىلع املتقدمني: واألئمة اءالعلم إمجاع ادلين،
 .«هذا ىلع قبلهم اكن الشيوخ من وأدرك الشيوخ، عليه أدركت اذلي ادلين

 تصيل ال» قال: اجلهيم؟ خلف أصيل: قلت اهلل: عبد أبا أيًضا: سألت قالو
 «الرافيض خلف وال اجلهيم، خلف
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 يقول: حنبل بن أمحد اهلل عبد اأب وقال شاهني أيًضا: سمعت[ 1/461]
 .«اكفر عندنا الكرابييس احلسني»

 من» ]أمحد بن حنبل[ يقول: اهلل عبد أبا شاهني أيًضا: سمعت [ وقال1/461]
: قال من» يقول: اهلل عبد أبا سمعت ، وقال:«اكفر فهو خملوق؛ بالقرآن لفظي: قال

 .«اكفر فهو كفره؛ يف شك ومن اكفر، فهو خملوق؛ القرآن

 ضال إال ينكره ال حق، القرب عذاب»[ قال اإلمام أمحد بن حنبل: 1/465]
 .«مضل

عن عبد اهلل بن اإلمام أمحد بن « املعتمد»روى القايض أبو يعىل يف [ 2/7]
 يف واألبدان ،اجلنة يف املؤمنني وأرواح ،انلار يف الكفار أرواح»: قالأنه  أبيهحنبل عن 

 علم ىلع هما بل ،يفنيان إنهما :نقول وال ،يشاء من مويرح ،يشاء من اهلل يعذب ،ادلنيا
 وكذلك ،االنفراد ىلع وتنعم تعذب األرواح أن :هذا وظاهر»: أبو يعىل قال، «باقيان اهلل

 يف اهلل خيلق أن يمتنع وال ،استحالت اليت األجزاء إىل أو ،باقية اكنت إن األبدان
 رأى حىت رؤية هل جتىل ملا اجلبل يف خلق كما ؛والعذاب انلعيم به حتس إدرااكً  األبدان
، قال ابن أيب «ادلنيا يف اليراه أنه يف ملوىس عالمة ؛اعً ط  قِ  وجعله ،الرؤية بعد دكه ثم ،ربه

 اجلسد عذاب يستحل لم = املشوية اذلراع نطق يستحل لم المى  وألنه :أنا قلت»يعىل: 
 .«تعاىل اهلل بقدرة إيله األلم وإيصال ،ابلايل

 أهل قبور»: قال أيب، حدثنا أمحد، بن اهلل عبد حدثنا الطرباين: ل[ قا2/12]
 السنة أهل فساق حفرة، الزهاد من ابلدعة أهل وقبور روضة، الكبائر أهل من السنة
 .«اهلل أعداء ابلدعة أهل وزهاد اهلل، أويلاء
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: ]أمحد بن حنبل[ يقول اهلل عبد أبا بن إسحاق: سمعت [ قال حنبل2/13]
 هؤالء يقول كما ليس يكن، لم يشأ ومالم ذلك، من اكن اهلل شاء ما هلل، االستطاعة»

 .«إيلهم االستطاعة املعزتلة:

 ملا يقولون: قوم عن أيب بن حنبل: سألت أمحد بن اإلمام اهلل عبد [ قال2/15]
يب: فقال بصوت؟ يتَكم لم موىس اهلل لكم

 
 وهذه بصوٍت، وتعاىل تبارك اهلل تكلم» أ

يب: ، وقال«جاءت كما انرويه األحاديث
 
 بالويح اهلل تكلم إذا» مسعود: ابن حديث» أ

ِمع   رِّ  صوٌت  هل س  ج   أيب: قال ،«تنكره واجلهمية أيب: قال ،«الصفوان ىلع السلسلة ك 
 .«كفار وهؤالء»

دانة: سألت2/25] ْشك  اهلل ]أمحد  عبد أبا [ قال عبد اهلل بن عمر، امللقب م 
 «.بمخلوق وليس  اهلل الكم»: فقال القرآن؟ عن بن حنبل[

الرؤية،  يف  اهلل رسول عن اليت األخبار»الرازي:  زرعة أبو [ قال2/59]
 هذه من املعتقد األخبار، هذه وحنو الزنول، يف اليت واألحاديث صورته، ىلع آدم وخلق
 بن سفيان قال: قال األنصاري موىس أبو حدثين هلا. والتسليم ، انليب مراد األخبار
 أن ألحد ليس تفسري ه، (1)فقرآنه كتابه: يف نفسه به وتعاىل تبارك اهلل وصف ما :عيينة
 .«اهلل إال يفرسه

 هو الشك ىلع فيه يقف واذلي خملوق، غري اهلل الكم القرآن» زرعة: أبو وقال
 ثالث ىلع اجلهمية تفرقت يقول: حنبل بن أمحد واحد، يشء خملوق = يقول (2)واذلي

                                                           

 «.فقراءته»( يف ط. الفيق: 1)

 «.الشك واذلي يقول هو»كذا يف ط. الفيق، ويف ط. العثيمني:  (2)
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 بالقرآن لفظنا قالت: وصنف وقفت، وصنف خملوق، قرآنال قالت: صنف أصناف:
 .«خملوق

من لم يقل: إن اهلل خلق آدم ىلع صورة »[ قال عبد الوهاب الورىاق: 2/90]
 «.الرمحن = فهو جهيم

 الورىاق: الوهاب عبد قال: قال أيب حدثنا حاتم: أيب بن الرمحن عبد [ قال2/90]
 .«زنديق واهلل هو اكفر، = فهو خملوق: قال ومن خملوق، غري اهلل الكم القرآن»

 -اجلهم بن يلع وسأهل- أيب حنبل: سمعت بن أمحد بن اهلل [ قال عبد2/123] 
 أو اليعلم، اهلل إن: قال إذا العلم، جحد إذا» أيب: قال اكفًرا؟ يكون بالقدر: قال عمن
لق حىت اعلًما يكن لم  .«اكفر = فهو اهلل علم فجحد فعِلم، علًما خ 

القرآن »[ قال يلع بن الفرات األصبهاين: سمعت أمحد بن حنبل يقول: 2/141]
 «.الكم اهلل غري خملوق

 حنبل بن أمحد اهلل عبد أبا العطار: سمعت مالك بن [ قال عبدوس2/166]
 :اهلل رسول أصحاب عليه اكن بما اتلمسك عندنا: السنة أصول» يقول  ،

 اجللوس وترك ،اخلصومات وترك ،ضاللة فيه بدعة ولك ،ابلدع وترك ،بهم واالقتداء
 .ادلين يف واخلصومات واجلدال املراء وترك ،األهواء أصحاب مع

 ،القرآن دالئل ويه ،القرآن تفرس والسنة،  اهلل رسول آثار عندنا والسنة
 هو إنما ،األهواء وال بالعقول تدرك وال ،األمثال هلا ترضب وال ،قياس السنة يف وليس
 .هلوىا وترك االتباع
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 يكن لم بها يؤمن يقبلها لم خصلة منها ترك من اليت الالزمة السنة منو
 ال ،بها واإليمان ،فيه باألحاديث واتلصديق ،وَشه خريه بالقدر اإليمان = أهلها من
 احلديث تفسري يعرف لم ومن ،بها واإليمان اتلصديق هو إنما ؟كيف وال ؟لم :يقال

  ذلك يِف  ك   فقد ؛عقله ويبلغه
 
 حديِث  مثل ،هل والتسليم به باإليمان فعليه ،هل كمحوأ

 عن نبت وإن ،هالكِّ  الرؤية أحاديث ومثل ر،القد يف مثله اكن ، وما«املصدوق الصادق»
 احرفً  منها يرد ال وأن ،بها اإليمان عليه فإنما ؛عاملستمِ  منها واستوحش األسماع
 .اثلقات عن املأثورات األحاديث من وغريها ،اواحدً 

 القدر يف الالكم فإن ،اجلدال يتعلم وال ،يناظر وال اأحدً  خياصم ال وأن
 إن- صاحبه يكون ال ،عنه منيه ،مكروه=  السنن من وغريها والقرآن والرؤية
 .باآلثار ويؤمن ،مويسلِّ  اجلدال يدع حىت ،السنة أهل من -السنة   بكالمه أصاب

 ،بمخلوق ليس :يقول   أن يضعف وال ،بمخلوق وليس ،اهلل الكم والقرآن 
 ،فيه أحدث من ومناظرة وإياك ،خملوق منه يشءٌ  وليس ،منه ببائن ليس اهلل الكم وأن
 هو وإنما ؟بمخلوق ليس أو خملوق أدري ال: فقال فيه وقف ومن ،وغريه باللفظ وقال
 وليس اهلل الكم هو وإنما .خملوق هو: قال من مثل ،بدعة صاحب فهو ؛اهلل الكم

 .بمخلوق

 ،الصحاح األحاديث يف  انليب عن وي  ر   كما ،القيامة يوم الرؤيةب واإليمان
 عن قتادة :رواه قد ،صحيح   اهلل رسول عن مأثور فإنه ،ربه رأى قد  انليب وأن

 يلع ورواه .عباس ابن عن عكرمة عن أبان بن احلكم ورواه .عباس ابن عن عكرمة
 عن جاء كما ظاهره ىلع اعندن واحلديث .عباس ابن عن مهران بن يوسف عن زيد بن
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 (1)به نناظر وال ،ظاهره ىلع جاء كما به نؤمن ولكن ،بدعة فيه والالكم،  انليب
 .اأحدً 

 يزن فال القيامة يوم العبد يوزن: »جاء كما ،القيامة يوم باملزيان واإليمان
 ،واتلصديق به واإليمان ،األثر يف جاء كما ،العباد أعمال وتوزن ،«بعوضة جناح
 بينه ليس ،القيامة يوم العباد يكلم اهلل وأن ،جمادتله وترك ،ذلك رد عمن اضواإلعر
 .به واتلصديق ،به واإليمان ،انترمج   وبينهم

 ،أمته عليه د  رِ ت   ،القيامة يوم احوًض   اهلل لرسول وأن ،باحلوض واإليمان
 من األخبار به صحت ما ىلع ،السماء جنوم عدد آنيته ،شهر مسرية ؛طوهل مثل عرضه
 .وجه غري

 اإليمان عن سألوت   ،قبورها يف فنتت   األمة   هذه وأن ،القرب بعذاب واإليمان
 ،أراد وكيف اهلل شاء كيف ،ونكري منكر ويأتيه ؟نبيه ومن ؟ربه واإلسالم، ومن

 .به واتلصديق ،به واإليمان

 وصاروا ،احرتقوا ما بعد انلار من خيرجون قومٍ ، وب انليب بشفاعة واإليمان
 ،يشاء وكما ،اهلل شاء كيف ،األثر جاء كما ،اجلنة باب ىلع نهر إىل بهم ؤمريل ،افحمً 
 .به واتلصديق ،به اإليمان هو إنما

 واألحاديث ،«اكفر» :عينيه بني مكتوب ،خارج ادلجال املسيح أن واإليمان
ٍّ  بباب فيقتله يزنل عيىس وأن ،اكئن ذلك بأن واإليمان ،فيه جاءت اليت  .دل 

                                                           

 «.فيه»لعثيمني، ويف ط. الفيق: ( كذا يف ط. ا1)
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 اإيمانً  املؤمنني أكمل: »األثر يف جاء كما ،وينقص يزيد ،وعمل قول واإليمان
 كفر تركه يشءٌ  األعمال من وليس، «كفر فقد الصالة ترك من: »و  ، «اخلقً  أحسنهم

 .هقتل   اهلل   أحلى  وقد، اكفر فهو تركها من ،الصالة إال

 ثمانع ثم ،اخلطاب بن عمر ثم ،الصديق بكر أبو :نبيها بعد األمة هذه وخري
 ،ذلك يف خيتلفوا لم،  اهلل رسول أصحاب قدمهم كما اثلالثة هؤالء نقدم ،عفان بن
 ،وطلحة ،والزبري ،طالب أيب بن يلع :اخلمسة الشورى أصحاب :اثلالثة هؤالء بعد ثم

 ،إمام وَكهم ،للخالفة يصلح لكهم ،وقاص أيب بن وسعد ،عوف بن الرمحن وعبد
 وأصحابه يحٌّ   اهلل ورسول نعد كنا» :عمر ابن حديث إىل ذلك يف ونذهب
 أهل :الشورى أصحاب بعد ثم ،«نسكت ثم ،عثمان ثم ،عمر ثم ،بكر أبو :متوافرون

 قدر ىلع ، اهلل رسول أصحاب من األنصار من بدر أهل ثم ،املهاجرين من بدر
 القرن  اهلل رسول أصحاب :هؤالء بعد انلاس أفضل ثم ،فأواًل  أواًل  والسابقة اهلجرة
 من فهو=  رآه أو ساعةً  أو ايومً  أو اشهرً  أو سنةً  صحبه من لك ،فيهم بعث اذلي

 ،إيله ونظر ،منه وسمع ،معه سابقته واكنت ،ه  ب  حِ ص   ما قدر ىلع الصحبة من هل ،أصحابه
 كما ،األعمال جبميع اهلل لقوا ولو ؛يروه لم اذلين القرن من أفضل هو صحبة فأدناهم
ولو ساعًة =  به وآمن بعينه رآه ومن ،منه وسمعوا ورأوه  انليبى  صحبوا اذلين هؤالء
 اخلري. أعمال لكى  عملوا ولو اتلابعني، من بصحبته أفضل

 اخلالفة، ويل ممن والفاجِر، الربِّ  املؤمنني، وأمريِ  لبأئمة، والطاعة والسمع
وا عليه، انلاس واجتمع يم خليفًة، صار حىت بالسيف عليهم خرج ومن به، ورض   وس 
 وقسمة ،رتكي   ال ،والفاجرِ  الربِّ  القيامة، يوم إىل األمراء مع ماٍض  والغزو املؤمنني، أمري
 ودفع   ،ينازعهم وال ،عليهم يطعن أن ألحد ليس ماٍض  ،األئمة إىل احلدود وإقامة ،اليفءِ 
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 وصالة ،افاجرً  أو اكن ابرا  ،عنه أجزأت إيلهم دفعها ومن ،نافذةٌ  جائزةٌ  إيلهم الصدقات
 لآلثار تارك ،مبتدع فهو أاعدهما من ،ركعتان تامة جائزة و ىلى  من وخلف خلفه جلمعةا

 ؛اكنوا من األئمة خلف الصالة ير لم إذا ،يشء مجعته فضل من هل ليس ،للسنة خمالف
نْ  ال ،تامة بأنها ويدين ،ركعتني معهم يصيل أن فالسنة ،وفاجرهم برهم  صدرك يف ي ك 
 .كٌّ ش   ذلك من

 ،عليه أجتمعوا انلاس اكن وقد ،املسلمني أئمة من إمام ىلع خرج ومن
 ،املسلمني عصا اخلارج هذا شق فقد=  والغلبة بالرضا اكن وجه بأي باخلالفة هل وأقروا
 حيل وال ،جاهليةً  ميتةً  مات :عليه اخلارج مات فإن،  اهلل رسول عن اآلثار وخالف
 غري ىلع مبتدع فهو ذلك فعل منف ،انلاس من ألحد عليه اخلروج وال ،السلطان قتل
 ،وماهل نفسه يف للرجل واض  ر  ع   إذا ،جائز واخلوارج اللصوص وقتال ،والطريق السنة
 فارقوه إذا هل وليس ،يقدر ما بكل عنهما ويدفع ،وماهل نفسه عن يقاتل أن فله

 أن هل إنما ،املسلمني والة أو اإلمام إال ألحد ليس ،ثارهمآ يتبع وال يطلبهم أن وتركوه
 يف بدنه ىلع أىت فإن ،اأحدً  يقتل ال أن هدهجب   وينوي ،ذلك مقامه يف نفسه عن يدفع
 عن يدفع وهو احلال تلك يف هذا ل  تِ ق   وإن ،املقتول اهلل فأبعد ؛باملعركة نفسه عن دفعه
 إنما :هذا يف اآلثار ومجيع ،األحاديث يف جاء كما ،الشهادة هل رجوت=  وماهل نفسه
ِ  إن عليه هزجي   وال ،اتباعه وال بقتله تأمر لمو بقتاهل أمرت  وإن ،اجرحيً  اكن أو ع  ص 
 هوالى  من إىل أمره يرفع ولكن ،احلد عليه يقيم وال ،هيقتل   أن هل فليس اأسريً  أخذه
 .فيه فيحكم ؛اهلل

الِح  نرجو ناٍر، وال جبنةٍ  يعمله بعمل القبلة أهل من أحدٍ  ىلع نشهد وال  للصى
ب   بذنٍب  اهلل ليق ومن اهلل، رمحة هل ونرجو املذنب امليسء ىلع افوخن عليه، وخناف ِ

 جت 
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 عباده عن اتلوبة يقبل واهلل ،عليه يتوب اهلل فإن :عليه رِصٍّ م   غري اتائبً  انلار به هل
 ،كفارته فهو ؛ادلنيا يف اذلنب ذلك دُّ ح   عليه أقيم وقد لقيه ومن ،السيةات عن وويعف
 قد اليت اذلنوب من تائب غري امرصً  لقيه ومن ، اهلل رسول عن اخلرب جاء كما

 لقيه ومن .هل غفر شاء وإن ،عذبه شاء إن ،تعاىل اهلل إىل فأمره=  العقوبة بها استوجب
 .هل يغفر ولم ،عذبه :ااكفرً 

 وقد ،بينة عليه قامت أو اعرتف إذا ،أحصن وقد زىن من ىلع حقٌّ  والرجم
 .دونالراش األئمة ورمجت،  اهلل رسول رجم

 أو ،منه اكن حلدث أبغضه أو،  اهلل رسول أصحاب من اواحدً  انتقص ومن
 .اسليمً  هلم قلبه ويكون ،امجيعً  عليهم ميرتحى  حىت ،متبداًع  اكن=  مساويه ذكر

 ،العالنية يف اإلسالم ويظهر ،غريه ويعبد باهلل يكفر أن ،الكفر هو وانلفاق
 فهو فيه كن من ثالث: » وقوهل،  هللا رسول عهد ىلع اكنوا اذلين املنافقني مثل
 بعدي ترجعوا ال: »وقوهل ،نفرسها وال جاءت كما نرويها، اتلغليظ ىلع هذا...«  منافق
 فالقاتل بسيفيهما املسلمان اتلىق إذا: »ومثل، «بعض رقاب بعضكم يرضب اكفارً 

 :ألخيه الق من: »ومثل، «كفر وقتاهل ،فسوق املسلم سباب: »ومثل، «انلار يف واملقتول
 وحنو، «قى د   وإن ٍب س  ن   من تربأ من باهلل ر  ف  ك  : »ومثل، «أحدهما بها باء فقد ؛اكفر يا

 ،فيه نتَكم وال ،تفسريه نعلم لم وإن ،هل منسلِّ  فإنا=  ظ  فِ وح   صح قد مما األحاديث هذه
 .امنه بأجود إال نردها ال ،جاءت ما بمثل إال األحاديث هذه نفرس وال ،فيه جنادل وال
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 دخلت: » اهلل رسول عن جاء كما ،خلقتا قد ،خملوقتان وانلار واجلنة
 ،(1)النساء أهلها أكرث فرأيت انلار يف واطلعت ،الكوثر ورأيت، اقرصً  فرأيت اجلنة

 بالقرآن مكذب فهو ختلقا لم أنهما زعم فمن، «وكذا كذا فرأيت انلار يف واطلعت
 .نة وانلاروال أحسبه يؤمن باجل،  اهلل رسول وأحاديث

وال حيجب عنه  ،ستغفر هلوي   ،عليه صىلى ا ي  ومن مات من أهل القبلة موحدً 
أمره إىل اهلل  ،اا اكن أو كبريً وال نرتك الصالة عليه ذلنب أذنبه صغريً  ،االستغفار
». 

حرض رجل جملس أيب خليفة الفضل : يلع بن أمحد بن جعفر[ قال 2/187]
 :أبو خليفة، فقال اهلل أمحد بن حممد بن حنبل  فذكر أبا عبد ،بن احلباب اجلميح

 ،قتدي بهنومن  ،فهو إمامنا ،أيب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل رضوان اهلل ىلع»
 ،بدين اهلل  م  القيِّ  ،الصادق يف حاكيته ،املتقن لروايته ،الوايع للعلم ،ونقول بقوهل

فقال هل  ،«خوانه من املؤمننيوانلاصح إل ،إمام املسلمني، املسنت بسنة رسول اهلل 
صدق واهلل »فقال:  ؟القرآن الكم اهلل غري خملوق :ما تقول يف قوهل ،يا أبا خليفة :الرجل
 هو املأمون ىلع لكِّ  ،ومذهبه السداد ،قوهل الصواب ،لك بديع بمعرفته ع  م  وق   ،مقاتلهيف 

 القرآن: قال فمن ليفة،خ أبا : يافقال هل الرجل ،«به يف مجيع الفعال ىواملقتد ،األحوال
 ، اهلل إىل تقرًبا وأهجره ديانة، ألعنه مبتدع، ضال الرجل ذاك»: قال خملوق؟
 من وال املتقدمني أحد يقمه لم مقاًما  حنبل بن أمحد اهلل عبد أبو قام بذلك

 «.اجلزاء أفضل أهله وعن اإلسالم عن اهلل فجزاه املتأخرين،

                                                           

 اجلملة مثبتة من ط. الفيق. (1)
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حدثنا  ]أمحد بن حنبل[، أبو عبد اهلل حدثنابن زياد:  الفضل[ قال 2/191]
ما } :عن الضحاك ،عن مقاتل بن حيان ،حدثنا بكري بن معروف ،نوح بن ميمون

قال أبو  ،«وعلمه معهم ،هو ىلع العرش»قال: {، يكون من جنوى ثالثة إال هو رابعهم
 .«هذه السنة» :عبد اهلل

ل: سمعت أبا رجاء حدثنا أبو زرعة قا :قال عبد الرمحن بن أيب حاتم[ 2/207]
 ،اكفر باهلل العيل العظيم ،فهو زنديق= من قال: القرآن خملوق » :قتيبة بن سعيد يقول

 .«وال أعوده ،وال أتبع جنازته ،ال أصيل خلفه

نيج: سمعت أمحد ]بن حنبل[ يقول: [ قال أبو عبد الرمحن ابلوش  2/226]
 «.ق األعمال إيلناتقربوا إىل اهلل تعاىل ببغض أهل اإلرجاء، فإنه من أوث»

ىك عن حي   :قال: قلت ألمحد بن حنبل :حممد بن إبراهيم القييس[ قال 2/233]
ىلع عرشه  ،يف السماء السابعة»قال:  ؟كيف نعرف ربنا  :قيل هل (1)ابن املبارك أنه

 .«هكذا هو عندنا: »فقال أمحد ،«حيد

عروف امل-عمر أمحد بن نرص بن إبراهيم انليسابوري  وأب[ قال 2/257]
فجرى  ،ومعنا حممد بن نرص املروزي ،ا عند أيب إسحاق القييسا يومً كنى  : -افباخلفى 

من زعم أين : »سمعته يقول :فقال حممد بن نرص ،ذكر حممد بن إسماعيل ابلخاري
فقلت: يا أبا عبد اهلل قد  ،«فإين لم أقله ؛فهو كذاب= قلت: لفظي بالقرآن خملوق 
 «.وأحيك لك عنه ،ليس إال ما أقول لك»فقال:  !فيه خاض انلاس يف هذا وأكرثوا

                                                           

 من ط. الفيق. (1)
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فناظرته يف يشء من  ،فأتيت حممد بن إسماعيل :افقال أبو عمر اخلفى 
ههنا أحد حييك عنك أنك قلت  ،فقلت: يا أبا عبد اهلل ،طابت نفسه األحاديث حىت

س قوم  من زعم من أهل نيسابور و :احفظ ما أقول لك ،يا أبا عمر»فقال:  ؟هذه املقالة
لوان وبغداد والكوفة واملدينة ومكة وابلرصة أين قلت: لفظي ان وح  ذوالري وهم

 «.لم أقل هذه املقالةفإين  ؛ابفهو كذى  ،بالقرآن خملوق

 ]ابلخاري[، ت دفن حممد بن إسماعيلأنا تويلى :إبراهيم بن حممد[ قال 2/258]
فلم يرتكين صاحب  ،دفنه بهاأردت محله إىل مدينة سمرقند أن أ ،كنْ ت  رْ ملا أن مات خب  

قال يل صاحب  ،فلما أن فرغنا ورجعت إىل املزنل اذلي كنت فيه ،فدفناه فيها ،نلا
القرآن الكم اهلل » فقال: ؟ما تقول يف القرآن ،ه أمس فقلت: يا أبا عبد اهللسأتل   :القرص

 ،ليس يف املصاحف قرآن :إن انلاس يزعمون أنك تقول :قال: فقلت هل ،«غري خملوق
 ،لم تسمعه مين بيشءٍ  ستغفر اهلل أن تشهد يلعى ا»فقال: ؟! وال يف صدور انلاس قرآن
ويف  ،يف املصاحف قرآن :أقول{، والطور وكتاب مسطور} أقول لك كما قال اهلل تعاىل:

 «.فإن تاب وإال فسبيله سبيل الكفر ،فمن قال غري هذا يستتاب ،صدور انلاس قرآن

قلت أليب عبد اهلل أمحد بن  :يل ابلخاريحممد بن إسماع[ قال 2/259]
 افإن أنكرت شيةً  ،ولكن أقول ،قد أبتليت أن ال أقول لك ،أنا رجل مبتىل :حنبل
ومن قال: إنه  ،منه خملوق ليس يشءٌ  ،القرآن من أوهل إىل آخره الكم اهلل :ين عنهفردى 

فهو جهيم ومن زعم أن لفظه بالقرآن خملوق  ،فهو اكفر=خملوق أو يشء منه خملوق 
 قال: نعم. ؟اكفر

أبا عبد اهلل أمحد بن حنبل  أبو إسماعيل الرتمذي: سمعت[ قال 2/262]
 «.؟ ممن يسمع {حىت يسمع الكم اهلل} يقول اهلل تعاىل: ،اللفظية جهمية: »يقول
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[ قال ابن أيب يعىل يف ترمجة اإلمام الشافيعِّ بعدما ذكر مناقبه: 2/268]
أخربك حممد بن يلع بن  :قلت هل ،قرأت ىلع املباركقال: ، ثم «فلنذكر اآلن معتقده»

قال: حدثنا  ،عبد الرمحن بن أيب حاتم قال: أخربنا ،كد  رْ بن م   قال: أخربنا يلعُّ  ،الفتح
 قال: سمعت أبا عبد اهلل حممد بن إدريس الشافيع يقول ،يونس بن عبد األىلع املرصي

 ؟-وما ينبيغ أن يؤمن به ،وقد سةل عن صفات اهلل-

 وأخرب بها نبيه  ،هلل تبارك وتعاىل أسماء وصفات جاء بها كتابه» فقال:
عنه  وصحى  ،أن القرآن نزل به :ال يسمع أحد من خلق اهلل قامت عليه احلجة ،أمته

فإن خالف ذلك بعد ثبوت احلجة عليه فهو باهلل  ،فيما روى عنه العدل بقول انليب 
ألن علم ذلك ال  ؛جهة اخلرب فمعذور باجلهلفأما قبل ثبوت احلجة عليه من  ،اكفر

 .ة والفكريى وِ يدرك بالعقل وال بالرى 

: بقوهل ،وأن هل يدين ،أتانا أنه سميع ،أخبار اهلل سبحانه وتعاىل :وحنو ذلك
ا وأن هل وجهً {، والسموات مطويات بيمينه: }ا بقوهلوأن هل يمينً {، بل يداه مبسوطتان}

وأن {، ويبىق وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام: }وقوهل{، هلك يشء هالك إال وجه: }بقوهل
وأنه يضحك  ،-يعين جهنم- (1)«حىت يضع الرب فيها قدمه»: ا بقول انليب هل قدمً 

إنه ليق اهلل وهو يضحك »: يف سبيل اهلل ل  تِ لذلي ق   من عبده املؤمن بقول انليب 
وأنه ليس بأعور  ،بذلك اهلل وأنه يهبط لك يللة إىل سماء ادلنيا خبرب رسول ، (2)«إيله

وأن  ،(3)«وإن ربكم ليس بأعور ،إنه أعور»إذ ذكر ادلجال فقال:  بقول انليب 

                                                           

 (.2846(، وصحيح مسلم )ح4849صحيح ابلخاري )ح (1)

 (.1890(، وصحيح مسلم )ح2826صحيح ابلخاري )ح (2)

 (.2933(، وصحيح مسلم )ح4402صحيح ابلخاري )ح (3)
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 ،اوأن هل إصبعً  ،كما يرون القمر يللة ابلدر ،املؤمنني يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم
فإن  ،»(1)ما من قلب إال وهو بني إصاعني من أصابع الرمحن »: بقول انليب 

درك حقيقته مما ال ي   ووصفه بها رسوهل  ،ه املعاين اليت وصف اهلل بها نفسههذ
فإن اكن  ،إال بعد انتهاء اخلرب إيله بها فال يكفر باجلهل بها أحدٌ = ة يى وِ بالفكر والرى 

وجبت ادلينونة ىلع = ا يقوم يف الفهم مقام املشاهدة يف السماع الوارد بذلك خربً 
ولكن يثبت هذه  ،كما اعين وسمع من رسول اهلل  ،ة عليهوالشهاد ،سامعه حبقيقته

س كمثله لي} فقال: ،-تعاىل ذكره-ذلك عن نفسه  كما نىف ،وينيف التشبيه ،الصفات
 { «.يشء وهو السميع ابلصري

هذا ]الرازي[ قرأ علينا أبو حاتم : أبو القاسم حفص بن عمرقال  [2/273]
ونسأهل السالمة  ،وندين اهلل به ،وما نعتقده ،رناواختيا ،هذا مذهبنا: »وقال نلا ،الالكم

 :يف ادلين وادلنيا

 ،وعمل باألراكن ،وإقرار باللسان ،وتصديق بالقلب ،ن اإليمان قول وعملأ
وصوم شهر  ،-ملن استطاع إيله سبياًل -واحلج  ،-ملن اكن هل مال-مثل الصالة والزاكة 

واإليمان يزيد  ،مل بها من اإليمانعباده الع ومجيع فرائض اهلل اليت فرض ىلع ،رمضان
 .وينقص

ليس بمخلوق  =وأمره ونهيه ،وأسماؤه وصفاته ،وعلمه، والقرآن الكم اهلل
ومن  ،ا ينتقل به عن امللةومن زعم أنه خملوق جمعول فهو اكفر كفرً  ،جبهة من اجلهات

                                                           

 (.2654( صحيح مسلم )ح1)
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ن باحلق فإن أذع ،م  لِّ  ع  ومن اكن جاهاًل  ،فهو اكفر -ممن يفهم وال جيهل-شك يف كفره 
 
 
 .لزم الكفربتكفريه وإال أ

م أبو عبد اهلل أمحد بن حنبل إمامنا وإمام ه  م  جهى  ،والواقفية واللفظية جهمية
 .املسلمني

وعن اتلابعني بعدهم  ،وعن أصحابه، واتباع اآلثار عن رسول اهلل 
وترك من وضع الكتب  ،وهجرانهم ،وترك جمالستهم ،وترك الكم املتَكمني ،بإحسان

مثل أيب عبد  ،واتلمسك بمذاهب أهل األثر ،وانلظر يف موضع بدعتهم ،أي بال آثاربالر
 وذكر االعتقاد بطوهل. ،...«اهلل أمحد بن حممد بن حنبل

سألت أبا عبد : ان  يْ دِ أبو جعفر حممد بن احلسن بن هارون بن ب  [ قال 2/281]
 ،ل املوصلأنا رجل من أه ،يا أبا عبد اهلل :فقلت هل اهلل أمحد بن حنبل 

وقد وقعت مسألة  ،نفر يسري حيبونك ،ومنهم أهل سنة ،والغالب ىلع أهل بدلنا اجلهمية
: فقال يل أبو عبد اهلل ،لفظي بالقرآن خملوق :ففتنهم قول الكرابييس ،الكرابييس

أربع مرار أو -وال تكلم من يكلمه  ،ال تكلمه ،إياك وإياك وهذا الكرابييس»
وما شاعت  ،فهذا القول عندك ،فقلت: يا أبا عبد اهلل ،«-اأربعً إال أن يف كتايب  ،امخسً 
 «.هذا لكه من قول جهم»قال:  ؟يرجع إىل قول جهم ،(1)منه

سألت أبا عبد : ان  يْ دِ أبو جعفر حممد بن احلسن بن هارون بن ب  [ قال 2/285]
ر أكاف :إن اهلل لم يكلم موىس :وقال ؟عمن قال خبلق القرآن]أمحد بن حنبل[ اهلل 
 فذهب إىل أنه اكفر.؟ هو

                                                           

 «.وما نشأ عنه: »( يف ط. العثيمني1)
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، نقل عن إمامنا أشياء»، قال ابن أيب يعىل: حممد بن حبيب األندراين [2/293]
 :سمعت أمحد بن حنبل يقول قال: ،(1)رسالة يف السنةمنها 

من يشهد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال  :صفة املؤمن من أهل السنة واجلماعة
وعقد عليه  ،جبميع ما أتت به األنبياء والرسل وأقرى  ،ا عبده ورسوهلوأن حممدً  ،َشيك هل

ا من أهل اتلوحيد بذنٍب، وأرجأ ما ولم يكفر أحدً  ،ولم يشك يف إيمانه ،ىلع ما أظهر
، ولم يقطع باذلنوب ، وفوض أمره إىل اهلل اغب عنه من األمور إىل اهلل 

 ،اوالرش مجيعً واخلري  ،من عند اهلل، وعلم أن لك يشء بقضاء اهلل وقدره (2)العصمة
 ا من أمة حممد ولم يزنل أحدً  ،ف ىلع مسيةهموختوى ، ورجا ملحسن أمة حممد 

اذلي يزنل  حىت يكون اهلل  ،وال بذنب اكتسبه ،ا بإحسان اكتسبهوال نارً  جنةً 
 .خلقه حيث يشاء

 ،وعمر ،وقدم أبا بكر ،السلف اذلين اختارهم اهلل لصحبة نبيه وعرف حقى 
وسعد  ،وعبد الرمحن بن عوف ،والزبري ،وطلحة ،يلع بن أيب طالب وعرف حق ،وعثمان

فإن هؤالء  ،ىلع سائر الصحابة ،وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ،بن أيب وقاص
اسكن حراء فما : »فقال: انليب  ،ىلع جبل حراء التسعة اذلين اكنوا مع انليب 

ىلع مجيع أصحاب  رحم  وت ،اعَشهم وانليب ، «أو شهيد ،أو صديق ،عليك إال نيب
 .وأمسك عما شجر بينهم ،ث بفضائلهموحدى  ،حممد صغريهم وكبريهم

                                                           

مقدمة يف نقل عن إمامنا أشياء، منها: »، وقال: «حممد بن يونس الرسخيس»(، يف ترمجة 2/393كررها ابن أيب يعىل يف ) (1)
،ولم ينبه ىلع ثم ساقها تامة بإسناده إىل حممد بن يونس، عن اإلمام أمحد ، «صفة املؤمن من أهل السنة واجلماعة

 ذلك د. العثيمني.

 «.بالعصمة  »ط. العثيمني:  يف( 2)
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واملسح ، أو فاجرٍ  برٍّ  ،وصالة العيدين واخلوف واجلمعة واجلمااعت مع لك أمري
 .والقرص يف السفر ،واحلرض ىلع اخلفني يف السفر

يزيد  ،واإليمان قول وعمل ،وليس بمخلوق ،والقرآن الكم اهلل وتزنيله
ال  ،يقاتلون ادلجال صبةٍ إىل آخر ع   ا واجلهاد ماض منذ بعث اهلل حممدً  ،وينقص

 .يرضهم جور جائرٍ 

واتلكبري  ،ىلع حكم الكتاب والسنة ،والرشاء وابليع حالل إىل يوم القيامة
وال  ،وال خترج عليهم بسيفك ،وادلاعء ألئمة املسلمني بالصالح ،اىلع اجلنائز أربعً 

 .والزم بيتك ،ةتقاتل يف فتن

 ،واإليمان باحلوض ،واإليمان بمنكر ونكري ،واإليمان بعذاب القرب
واإليمان أن املوحدين  ،واإليمان أن أهل اجلنة يرون ربهم تبارك وتعاىل ،والشفاعة

كما جاءت األحاديث يف هذه األشياء عن انليب  ،خيرجون من انلار بعد ما امتحشوا
، تمع عليه العلماء يف مجيع هذا ما اج ،ا األمثالوال نرضب هل ،نؤمن بتصديقها

 «.اآلفاق

-سمعت أمحد بن حنبل : اد الصفديجعفر حممد بن شدى  [ قال أبو2/305]
واللفظ بالقرآن من  ،هو من حيث ترصف غري خملوق»فقال:  -وتذاكرنا أمر القرآن

 ،«يب منعوين أن أبلغ الكم ر» يقول: وانليب  ،قال هو خملوق فهذا من قول جهم
ال جيالس من قال: لفظي بالقرآن : »قال: وقال أمحد، «حىت يسمع الكم اهلل: »وقال اهلل
 «.فإن هذا من قول جهم ،خلفه وال يصىل ،خملوق
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سمعت أبا عبد اهلل أمحد بن  :قال حممد بن عبيد اهلل بن املنادي[ 2/320]
 «.ىلع هذا املصحف أمجع أصحاب رسول اهلل : »حنبل يقول

سمعت أمحد بن حنبل وذكر عنده  :محدان بن يلع الوراق[ قال 2/335]
فقال:  ؟بقلبه فهو مؤمن إذا عرف الرجل ربه  :فقلت: إنهم يقولون ،املرجةة

 «.اجلهمية تقول بهذا ،املرجةة ال تقول هذا»

 :أمحد بن حنبل أمىل يلعى [ قال حممد بن عوف: 2/339]

ليق اهلل بذنب جيب هل به  من»أنه قال:  ديث عن رسول اهلل احلجاء »
ومن لقيه وقد أقيم عليه حد  ،فإن اهلل يتوب عليه ،تائب منه غري مرص عليه ،انلار

ومن لقيه : »كما جاء احلديث عن رسول اهلل ، «ذلك اذلنب يف ادلنيا فهو كفارته
إن شاء  ،فأمره إىل اهلل ،ا غري تائب من اذلنوب اليت قد استوجب بها العقوبةمرصا 
 «.وإن شاء غفر هل إذا تويف ىلع اإلسالم والسنة ،عذبه

أو  ،أو أبغضه حلدث اكن منه ا من أصحاب رسول اهلل ومن تنقص أحدً 
ويكون  ،احىت يرتحم عليهم مجيعً  ،ا عن اجلماعةخارجً  ،اكن مبتداًع  =ذكر مساويه

 .اقلبه هلم بأمجعهم سليمً 

ويظهر اإلسالم يف  ،أن يكفر باهلل ويعبد غريه ،وانلفاق هو الكفر باهلل
فمن أظهر منهم الكفر  ،مثل املنافقني اذلين اكنوا ىلع عهد رسول اهلل  ،العالنية

هذا ، ...«فيه فهو منافق ثالث من كنى :»وليس بمثل هذه األحاديث اليت جاءت ،قتل
ال ترجعوا بعدي : »وقوهل ،ال جيوز ألحد أن يفرسها ،وتروى كما جاءت ،ىلع اتلغليظ

إذا اتلىق املسلمان بسيفيهما : »ومثل قوهل، «رضب بعضكم رقاب بعضا يكفارا 
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: ومثل قوهل، «سباب املسلم فسوق وقتاهل كفر:»ومثل قوهل، «فالقاتل واملقتول يف انلار
كفر باهلل من تربأ من : »ومثل قوهل، «فقد باء بها أحدهما ؛يا اكفر :ألخيه من قال»

م هلا وإن لم نعلم ا نسلِّ نى إف :ا قد صح وحفظمم ،وحنوه هذه األحاديث ،«وإن دقى  نسٍب 
 ،ولكنا نرويها كما جاءت ،وال نفرسها ،وال جنادل فيها ،وال نتَكم فيها ،تفسريها
 .م بها وال نردهاونسلِّ  ،كما قال رسول اهلل  ،ونعلم أنها حق ،بها (1)ونؤمن

إال أن  ،اريً أو كب امن أهل القبلة بذنب أذنبه صغريً  وال نرتك الصالة ىلع أحدٍ 
 ،ةواملرجة ،القدرية :من اإلسالم يكون من أهل ابلدع اذلين أخرجهم انليب 

 .«ال تصلوا معهم وال تصلوا عليهم» فقال: ،واجلهمية ،والرافضة

 أن انليب  :من األحاديث الصحيحة وكما جاء احلديث عن رسول اهلل 
 ،ن عكرمة عن ابن عباسرواه قتادة ع ،فإنه مأثور عن رسول اهلل  ،قد رأى ربه

ورواه يلع بن زيد عن  ،عن عكرمة عن ابن عباس العدين،ورواه احلكم بن أبان 
وأن أهل اجلنة يرون  ،واتلصديق به ،اإليمان بذلك .يوسف بن مهران عن ابن عباس

وأن  ،فمنهم من ال يزن جناح بعوضة ،وأن العباد يوزنون بأعماهلم ،اعيانً  اهلل 
 ،احوًض  وأن لرسول اهلل  ،ليس بينه وبينهم ترمجان ،يكلم العباد اهلل تبارك وتعاىل

سأل العبد عن ي   :وبفتنة القرب ،واإليمان بعذاب القرب ،آنيته أكرث من عدد جنوم السماء
 .ويمنكر ونكريٍ  ؟ومن نبيه ؟وما دينه ؟ومن ربه ،اإليمان واإلسالم

يمان بشفاعة واإل ،لقوم خيرجون من انلار واإليمان بشفاعة انليب 
كما جاء اخلرب عن رسول اهلل  ،قد خلقتا ،وأن اجلنة وانلار خملوقتان ،الشافعني

                                                           

 «.نؤمن»يف ط. العثيمني: ( 1)
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«: ًلعت يف انلار فرايت اطى »، «رأيت الكوثر»، و...«ادخلت اجلنة فرأيت فيها قرص
 ،وبالقرآن فمن زعم أنهما لم خيلقا فهو مكذب برسول اهلل ، «كذا وكذاأهلها أكرث 

وأنه إذا لم يبق ألحد شفاعة قال اهلل  ،يستتاب فإن تاب وإال قتل ،اراكفر باجلنة وبانل
ولو  ،فيخرج منها ماال حيصيه غريه ،فيدخل كفه يف جهنم، أنا أرحم الرامحني» تعاىل:

 ،فوضع كفه بني كتيفى : »وحديث عبد الرمحن بن اعمر احلرضيم ،«شاء أخرجهم لكهم
حىت يأتيها الرب تبارك  ؟هل من مزيد :قولجهنم ال تزال ت»و، «فوجدت بردها بني ثديي

كذا جاء اخلرب عن ، ه«حسيب حسيب ،قط قط :فزتوى فتقول ،فيضع قدمه فيها ،وتعاىل
 .رسول اهلل 

 إال من شهد هل رسول اهلل  ،اا من أهل القبلة جنة وال نارً وال نزنل أحدً 
 ،رمحن بن عوفوعبد ال ،والزبري ،وطلحة ،ويلع ،وعثمان ،وعمر ،أبو بكر :باجلنة

 .وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ،وسعد بن أيب وقاص

رواه ، كما جاء اخلرب عن رسول اهلل  ؛لق ىلع صورة الرمحنخ   وأن آدم 
ما من قلب » أنه قال: وكما صح اخلرب عن رسول اهلل  ،رسول اهلل  ابن عمر عن

فمن لم يؤمن  ،يمان بذلكاإل، «لكتا يديه يمني»و، «إال بني إصبعني من أصابع الرمحن
، فهو مكذب برسول اهلل = بذلك ويعلم أن ذلك حق كما قال رسول اهلل 

أن اهلل ملا خلق آدم : »ألن اخلرب قد صح عن رسول اهلل  ؛وإال قتل يستتاب فإن تاب
ىلع شق آدم  -وَكتا يديه يمني-ثم رضب بيده األخرى  ،رضب بيده شق آدم األيمن

 «.ويف األخرى من أهل انلار ،من أهل اجلنة :وىلفقال يف األ ،األيرس
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ينقص بقلة  ،يزيد وينقص ،واإليمان قول وعمل ،واإليمان بالقدر خريه وَشه
منه  ،والقرآن الكم اهلل غري خملوق من حيثما سمع وتيل ،ويزيد بكرثة العمل ،العمل
 .وإيله يعود أبد

 ،«ثم يلع ،ثمانثم ع ،ثم عمر ،أبو بكر :وخري انلاس بعد رسول اهلل 
كذبوا واهلل »فقال:  ؟إنك وقفت ىلع عثمان :فإنهم يقولون ،يا أبا عبد اهلل :فقلت هل

 :نقول، كنا نفاضل بني أصحاب رسول اهلل : »إنما حدثتهم حبديث ابن عمر ،يلعى 
ال ختايروا : ولم يقل انليب  ،«فال ينكره فبلغ انليب  ،ثم عثمان ،ثم عمر ،أبو بكر
= فمن وقف ىلع عثمان ولم يربع بعيل  ،ليس ألحد يف ذلك حجة ،ء بني أحدبعد هؤال

 «.فهو ىلع غري السنة يا أبا جعفر

سمعت حممد بن مصعب : حممد بن حممد بن عمر بن احلكم[ قال 2/360]
 ،ال يعرفك ،فهو اكفر بوجهك ،خرةرى يف اآلوال ت   ،من زعم أنك ال تتَكم: »الزاهد يقول

 «.ليس كما يقول أعداؤك الزنادقة ،فوق سبع سماوات ،شأشهد أنك فوق العر

فقال:  ؟سألت أمحد عن القرآن حممد بن مسلم بن وارة:وقال [ 2/370]
 «.القرآن الكم اهلل غري خملوق حيثما ترصف»

ن قال: م»قال أمحد بن حنبل:  حممد بن حيىي بن منده اإلصبهاين[ قال 2/391]
 «.فإن تاب وإال قتل ،تابيست ،فهو اكفر ؛لفظي بالقرآن خملوق

سمعت املعتصم يوم املحنة يقول ألمحد : ميمون بن األصبغ[ قال 2/407]
 ،أصلح اهلل أمري املؤمنني» :فقال هل ؟إن القرآن الكم اهلل غري خملوق :بلغين أنك تقول

غري خملوق » :قال: أقول ؟يش تقولأف :فقال هل أمري املؤمنني ،«ابلالاغت تزيد وتنقص
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عن  ،عن معمر ،حدثين عبد الرزاق»فقال:  ؟قال: ومن أين قلت ،«حلاالت اكنىلع أي ا
إن الكم اهلل اذلي اختص به موىس مائة : »قال: قال رسول اهلل  عن أنٍس  ،الزهري

واالستماع من  ،فاكن الالكم من اهلل، «وثالثة عرش لكمة ،ألف لكمة وثالثمائة
ولكن حق القول مين ألمبأن : }تعاىل قال اهلل» :إىل أن قال: قال أمحد ،...«موىس

 «.القول من اهلل فالالكم الكم اهللفإن يكن {، جهنم من اجلنة وانلاس أمجعني

القرآن : »سمعت أمحد بن حنبل يقول: حممود بن خادل اخلانقيين[ قال 2/420]
 «.ومن زعم أن القرآن خملوق فهو اكفر ،وليس بمخلوق ،الكم اهلل

ما ]أمحد بن حنبل[ : قلت: أليب عبد اهلل : يالنحممود بن غ[ قال 2/421]
فقلت  ،«أما أنا فما أحب أن آخذ عن أحد منهم»فقال:  ؟تقول فيمن أجاب يف املحنة

وال  ،وال جيالس ،ال يكلم ،فإن حيىي بن حيىي قال: من قال: القرآن خملوق فهو اكفر :هل
 «.ثبت اهلل قوهل: »فقال أمحد ،يناكح

ملا أشلك ىلع مسدد بن : حممد اتلمييم الزرنديأمحد بن [ قال 2/426]
 ،والرفض ،وما وقع انلاس فيه من االختالف يف القدر ،مرسهد بن مرسبل أمر الفتنة

بسنة رسول  إيلى  اكتب :كتب إىل أمحد بن حنبل ،واإلرجاء ،وخلق القرآن ،واالعزتال
 :وقال ،بكى ]بن حنبل[ فلما ورد كتابه ىلع أمحد بن حممد ،اهلل 

وهو  ،ا عظيمً يزعم هذا ابلرصي أنه قد أنفق ىلع العلم مااًل  ،إنا هلل وإنا إيله راجعون»
احلمد هلل  ،بسم اهلل الرمحن الرحيم»فكتب إيله: ، «ال يهتدي إىل سنة رسول اهلل 

وينهونه عن  ،يدعون من ضل إىل اهلدى ،بقايا من أهل العلم اذلي جعل يف لك زمانٍ 
 ،أهل اجلهالة والردى وبسنة رسول اهلل  ، تعاىل املو حييون بكتاب اهلل ،الردى

فما أحسن آثارهم ىلع  ،تائه قد هدوه وكم من ضالٍّ  ،فكم من قتيل إلبليس قد أحيوه
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وتأويل الضالني  ،وانتحال املبطلني ،حتريف الغالني ينفون عن دين اهلل  ،انلاس
تعاىل اهلل -ون ىلع اهلل ويف اهلل يقول ،وأطلقوا عنان الفتنة ،اذلين عقدوا ألوية ابلدع
 ،فنعوذ باهلل من لك فتنة مضلة ،ويف كتابه بغري علمٍ  -اا كبريً عما يقول الظاملون علوا 
 وصىل اهلل ىلع حممد.

 ،وجنبنا وإياكم ما فيه سخطه ،وفقنا اهلل وإياكم ملا فيه طاعته ،أما بعد
 املسةول ذلك. إنه ،اخلائفني منه ،واستعملنا وإياكم عمل العارفني به

بمن  فقد علمتم ما حلى  ،ولزوم السنة ،أوصيكم ونفيس بتقوى اهلل العظيم
يلدخل  إن اهلل » أنه قال: بلغنا عن انليب  ،وما جاء فيمن اتبعها ،خالفها

فإنه الكم اهلل  ،افآمركم أن ال تؤثروا ىلع القرآن شيةً ، «العبد اجلنة بالسنة يتمسك بها
، وما أخرب به عن القرون املاضية فغري  ،فليس بمخلوق وما تكلم اهلل به
وكيفما  ئ،وكيفما قر ،وتالوة انلاس ،وما يف املصاحف ،وما يف اللوح املحفوظ ،خملوق
ومن لم  ،فهو اكفر باهلل العظيم= فمن قال: خملوق  ،فهو الكم اهلل غري خملوق= يوصف 

 .يكفره فهو اكفر

 وعن املهديني أصحاِب  ،احلديث عنهو، ثم من بعد كتاب اهلل سنة انليب 
ويه اليت نقلها أهل  ،واتباع سنة انلجاة ،واتلصديق بما جاءت به الرسل، انليب 

 .ا عن اكبرٍ العلم اكبرً 

أمجع من  فقد ،والكم وخصومات ،فإنه صاحب رأي ،واحذروا رأي جهمٍ 
القرآن الكم  :فقالت طائفة منهم :أدركنا من أهل العلم أن اجلهمية افرتقت ثالث فرق

وقال  ،ويه الواقفة امللعونة ،القرآن الكم اهلل وسكتت :وقالت طائفة ،اهلل خملوق
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يستتابون فإن تابوا وإال  ،فلك هؤالء جهمية كفار ،ألفاظنا بالقرآن خملوقة :بعضهم
وال  ،ن هذه مقاتله إن لم يتب لم يناكحأن م   :وأمجع من أدركنا من أهل العلم ،قتلوا

 وال تؤلك ذبيحته. ،جيوز قضاؤه

 ،ونقصانه إذا أسأت ،زيادته إذا أحسنت ،يزيد وينقص ،واإليمان قول وعمل
وال خيرجه من اإلسالم يشء إال الرشك باهلل  ،وخيرج الرجل من اإليمان إىل اإلسالم

ا  أو تهاونً فإن تركها كساًل  ،ا بهاجاحدً  أو يرد فريضة من فرائض اهلل  ،العظيم
 .وإن شاء عفا عنه ،إن شاء عذبه ،اكن يف مشيةة اهلل

رون فقد أمجع من أدركنا من أهل العلم أنهم يكفِّ  :وأما املعزتلة امللعونة
وأن إخوة يوسف حني  ،اومن اكن منهم كذلك فقد زعم أن آدم اكن اكفرً  ،باذلنب

 فهو اكفرٌ  ةً وأمجعت املعزتلة أن من رسق حبى  ،انوا كفارً اك كذبوا أباهم يعقوب 
فهؤالء اذلين يقولون بهذه املقالة  ،-إن اكن حيج-ويستأنف احلج  ،امرأته تبني منه
 .وال تقبل شهادتهم ،ال يناكحون ،كفار

ن يلع بن أيب : إفقد أمجع من أدركنا من أهل العلم أنهم قالوا :وأما الرافضة
وأن إسالم يلع اكن أقدم من  ، أفضل من أيب بكر الصديق طالب 

الكتاب  عم أن يلع بن أيب طالب أفضل من أيب بكر فقد ردى فمن ز ،إسالم أيب بكر
أبا بكر بعد انليب  فقدم اهلل   {،حممد رسول اهلل واذلين معه:} لقول اهلل  ،والسنة
 ، وقال انليب« : ًولكن اهلل قد  ، الختذت أبا بكر خلياًل ا خلياًل لو كنت متخذ

أقدم من إسالم أيب  الم يلعٍّ فمن زعم أن إس ،«وال نيب بعدي ،اختذ صاحبكم خلياًل 
وهو  ،ألن أول من أسلم عبد اهلل بن عثمان عتيق ابن أيب قحافة ؛بكر فقد كذب
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ويلع ابن سبع سنني لم جتر عليه األحاكم والفرائض  ،يومةذ ابن مخس وثالثني سنة
 .واحلدود

وأن اهلل خلق اجلنة قبل  ،وحلوه ومره ،خريه وَشه ،ونؤمن بالقضاء والقدر
 ،فهو اكفر د من اجلنة يشءٌ يبومن زعم أنه ي   ،ونعيمها دائم ،وخلق هلا أهاًل  ،اخللق

ن أهل اجلنة يرون ربهم أو ،وعذابها دائم ،وخلق هلا أهاًل  ،وخلق انلار قبل خلق اخللق
م موىس وأن اهلل لكى ، وأن اهلل خيرج أقواما من انلار بشفاعة حممد  ،ال حمالة
 .ختذ إبراهيم خلياًل او ،اتكليمً 

بن مريم رسول اهلل اوعيىس  ،واألنبياء حقٌّ  ،واملزيان حقٌّ  ،الرصاط حقٌّ 
 ،وعذاب القرب ،واإليمان بمنكر ونكري ،واإليمان باحلوض والشفاعة ،وَكمته

 ،ثم ترد يف اإلجساد يف القبور ،يقبض األرواحأنه   واإليمان بملك املوت
قرن ينفخ فيه  :والصور ، الصورواإليمان بانلفخ يف ،فيسألون عن اإليمان واتلوحيد

وقلوب العباد  ،معه أبو بكر وعمر ،وأن القرب اذلي باملدينة قرب حممد  ،إرسافيل
ويزنل عيىس  ،وادلجال خارج يف هذه األمة ال حمالة ،بني إصبعني من أصابع الرمحن

 ٍّ  .بن مريم فيقتله بباب دل 

 وال عنيٌ  ،دع لكهاواحذروا ابل ،وما أنكرت العلماء من الشبهة فهو منكر
وال بعد أيب بكر عني ، ا من أيب بكر الصديق خريً  بعد انليب  (1)نظرت

وال بعد عثمان بن  ،ا من عثمانوال بعد عمر عني نظرت خريً  ،ا من عمرنظرت خريً 
هم واهلل : قال أمحد- أمجعني ا من يلع بن أيب طالب عفان عني نظرت خريً 

                                                           

 يف هذا املوضع وما بعده.« تطرف»يف ط. العثيمني: ( 1)
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 ،وعمر ،أبو بكر :وهم ،أن نشهد للعرشة باجلنةو ،-اخللفاء الراشدون املهديون
وأبو  ،وعبد الرمحن بن عوف الزهري ،وسعيد ،وسعد ،والزبري ،وطلحة ،ويلع ،وعثمان

 .هل باجلنة شهدنا هل باجلنة  ومن شهد انليب  ،عبيدة بن اجلراح

: عند قول اإلمام «آمني»ـواجلهر ب ،ورفع ايلدين يف الصالة زيادة يف احلسنات
 .وحسابهم ىلع اهلل  ،والصالة ىلع من مات من أهل هذه القبلة{، الضالنيوال }

والصالة خلفهم صالة اجلمعة  ،واخلروج مع لك إمام يف غزوة وحجة
وا ك  وأمسِ  ،ثوا بفضائلهمحتدى  ،والكف عن مساوئ أصحاب رسول اهلل  ،والعيدين

 .ترافقه يف سفرك وال ،ا من أهل ابلدع يف دينكوال تشاور أحدً ، عما شجر بينهم

 ،واملتعة حرام إىل يوم القيامة ،وشاهدي عدل ،وخاطب ،وال نكاح إال بويلٍّ 
ا حىت وال حتل هل أبدً  ،وحرمت عليه زوجته ،ا يف لفظ واحد فقد جهلومن طلق ثالثً 

 .ا غريهتنكح زوجً 

كرب ما : »قال ابن مسعود ،ا فكرب معه مخسً فإن كربى  ،واتلكبري ىلع اجلنائز أربع
إن زاد ىلع أربع تكبريات أاعد  :وقال ،خالفين الشافيع» :قال أمحد ،«رب إمامكك

 .فكرب عليه أربع تكبريات ،صىل ىلع انلجايش بأن انليب  حتج يلعى او ،الصالة

وإذا  ،ا ويللةوللمقيم يومً  ،واملسح ىلع اخلفني للمسافر ثالثة أيام ويلايلهن
واإلقامة  ،والوتر ركعة ،حتية املسجددخلت املسجد فال جتلس حىت تركع ركعتني 

 فرادى.
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 ،أماتنا اهلل وإياكم ىلع السنة واجلماعة ،أحبوا أهل السنة ىلع ما اكن منهم
 «.ووفقنا وإياكم ملا حيبه ويرضاه ،ورزقنا اهلل وإياكم اتباع العلم

 ،حدثنا يوسف بن إسحاق بن احلجاج :قال عبد الرمحن بن أيب حاتم[ 2/512]
 «.من قال: القرآن خملوق فهو واهلل اكفر: »ملستميلقال هارون ا

هارون بن عبد اهلل  اثلقة   :دثين عن أمحد: حأبو بكر األثرم[ قال 2/515]
أنه قال هل: أليس القرآن غري  -فقد اكن من اإلسالم بمزنل رفيع- الباز 

ظه وحىك عنه اإلنكار الشديد ىلع من قال: إن لف ،«بىل»فقال:  ؟خملوق يف لك حال
ى  ،بالقرآن كذا وكذا  اك الضال املضل.كما قال الرشى

 ،القرآن الكم اهلل ليس بمخلوق ىلع لك حال: »قال هارون احلمال[ 2/517]
قل هو اهلل : }ثم قرأ ،ومن زعم أن أسماء اهلل خملوقة فهو عندي اكفر ،وىلع لك جهة

 «.إىل آخر السورة ...{أحد

ملا ]بن حنبل[ سألت أمحد  :عكربيهارون بن عبد الرمحن ال[ قال 2/518]
 ،منه بدأ ،القرآن الكم اهلل غري خملوق ،قلت: يا أبا عبد اهلل ،قدم عكربا يف خان مليح

 «.وإيله يعود حكمه ،منه بدأ علمه»قال:  ؟وإيله يعود

ما  ،سألت أمحد بن حنبل فقلت: يا أبا عبد اهلل: حيىي بن زكريا[ قال 2/525]
 ولم يتعتع يف اجلواب. ،«اكفر»فقال:  ؟خملوق القرآن :تقول فيمن يقول

القرآن : »سمعت حيىي بن أكثم يقول :قال الفضل بن حممد الشعراين[ 2/549]
 «.فإن تاب وإال رضبت عنقه ،يستتاب =فمن قال: خملوٌق  ،الكم اهلل غري خملوق
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كر حيىي بن أكثم عند أيب فقال: ذ   :قال عبد اهلل بن أمحد بن حنبل[ 2/549]
 «.قطُّ  ما عرفين ببدعةٍ  ،صدق أبو عبد اهلل»فقال:  ،فبلغت حيىي ،«عرفت فيه بدعةً ما »

القرآن  :ن يقولسألت أمحد بن حنبل عمى  :قال يعقوب ادلوريق[ 2/553]
ولنئ اتبعت أهواءهم : }فقال: كنت ال أكفرهم حىت قرأت آيات من القرآن ؟خملوق

أنزهل : }وقوهل {،جاءك من العلم بعد اذلي: }وقوهل {،من بعدك ما جاءك من العلم
ومن زعم أنه ال  ،ومن زعم أن علم اهلل خملوق فهو اكفر ،فالقرآن من علم اهلل{، بعلمه
 ممن يقول القرآن خملوق. أَشُّ  ،فهو اكفرٌ  ؟علم اهلل خملوق أو ليس بمخلوق :يدري

ن عمى  ]أمحد بن حنبل[ قال: سةل أبو عبد اهلل :تانيعقوب بن خب   [ قال2/556]
 «.يتَكم سبحانه بصوٍت  ،بىل» قال: ؟لم يتَكم بصوٍت  زعم أن اهلل 

ار احلريب يوسف بن موىس[ عن 2/566] ]أمحد  قال: قيل أليب عبد اهلل العطى
 قال: نعم. ؟عذاب القرب حقٌّ  بن حنبل[

ان الكويف:  قال يوسف بن موىس[ 2/568] : سمعت أمحد بن حنبل يقولالقطى
 «.ما داموا يقيمونها ،الرب والفاجر ،ن جائزة خلف األئمةصالة اجلمعة والعيدي»

 ،ىلع عرشه ،اهلل تعاىل فوق السماء السابعة :قيل أليب عبد اهلل :اوقال أيًض 
من  ال خيلو يشءٌ  ،ىلع عرشه ،نعم»قال:  ؟وقدرته وعلمه بكل ماكن ،من خلقه بائنٌ 
 «.علمه

ثم قال:  «ول وعملق»عن اإليمان؟ فقال:  أبو جعفر القطييعسةل [ 3/13]
 . ؟«وهل يشك فيه»
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حدثنا حممد بن  ،حدثين هارون بن العباس :ادجى أبو بكر انلى [ قال 3/19]
عن  ،اتحدثنا أبو حيىي القتى  ،حدثنا أيب ،قال حدثنا عبد الرمحن بن َشيك ،برش

 .جماهدٍ 

د اد: وحدثنا معاذ بن املثىن، حدثنا خالد بن أسلم، قال حدثنا حممجى قال انلى 
عىس أن يبعثك : }قال يف قول اهلل  -(1)لكهم–بن فضل، عن يلٍث، عن جماهٍد 

 «.لسه معه ىلع العرشجي  » قال: {،اا حممودً ربك مقامً 

وعبد اهلل بن أمحد بن  ،ويعقوب املطويع ،جاد: وسألت أبا حييي انلاقدقال انلى 
 .عن جماهدٍ  عن يلٍث  ،فحدثوين حبديث حممد بن فضيل ؟من شيوخنا ومجاعةً  ،حنبل

ثم قال: سمعت  ،وسألت أبا احلسن العطار عن ذلك؟ فحدثين حبديث جماهد
 ،عند ربه  هذا حىت ترى اخلالئق مزنتله : »حممد بن مصعب العابد يقول

 ثم ينفرد  ،إىل غرفه وجناته وأزواجه ثم ينرصف حممد  ،وكرامته دليه
 «.بربوبيته

 ،وهو إمامنا-ي ذون احلجاج املرُّ جاد: ثم نظرت يف كتاب أمحد بقال انلى 
فوجدت فيه ما قد ذكره من رد حديث عبد اهلل بن  ،-واحلجة نلا يف ذلك ،وقدوتنا

 أو اعرضه. ،ذلك دى وذكر أسماء الشيوخ اذلين أنكروا ىلع من ر   ،سالم وجماهد

فاذلي ندين اهلل تعاىل به ونعتقده: ما قد رسمناه وبيناه من »جاد: قال انلى 
ومن بعده  ،وما قاهل عبد اهلل بن العباس ،ألحاديث املسندة عن رسول اهلل معاين ا

                                                           

 ( أي: القتات ويلث، الكهما يرويه عن جماهد بن جرب.1)
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يف  =إىل وقت شيوخنا ، عن جيٍل وجياًل  ،ا عن اكبرٍ وأخذوا به اكبرً  ،من أهل العلم
أن املقام املحمود: هو قعوده  {مقاما حمموداربك عىس أن يبعثك : }تفسري قوهل تعاىل
 ذلك وتكلم فيه باملعارضة: إنما يريد واكن من جحد ، مع ربه ىلع العرش

 .ر عنهوحيذى  ن  ويباي   ب  جيان   ،الكم اجلهمية بكالمه يف ذلك

من رد »عن أيب داود السجستاين أنه قال:  ،وكذلك أخربين أبو بكر الاكتب
 «.حديث جماهد فهو جهيم

عن حممد بن عبد امللك  ،وحدثنا حممد بن صهيب ومجاعة من شيوخنا
إنما  ،ا ينكرهما سمعت أحدً  ،معت هذا احلديث منذ مخسني سنةس»ادلقييق قال: 

 «.يكاذبه الزنادقة واجلهمية

اذلي رد فضيلة  الرتمذيِّ  ر  نلا أبو إسماعيل السليم أمْ  ر  ك  قال انلجاد: وذ  
 «.ال يؤمن بيوم احلساب» ر أمره وقال:وصغى  ،انليب 

عبد اهلل أمحد  وىلع ذلك من أدركت من شيوخنا أصحاب أيب»قال انلجاد: 
 اهلل ذلك ىلع ولقد بنيى  ،هذه الفضيلة فإنهم منكرون ىلع من ردى  ،بن حممد بن حنبل

، فال أحد ينكر ذلك وال (1)اه انلاس بالقبولفتلقى  ،ألسنة أهل العلم ىلع تقادم األيام
 «.هينازع في

                                                           

 (.6/216(، وبيان تلبيس اجلهميىة )4/374ينظر: جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية ) (1)
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قعد أن اهلل ي :اا حلف بالطالق ثالثً ولو أن حالفً  ،فبذلك أقول»قال انلجاد: 
وبررت يف  ،لقلت هل: صدقت يف قولك ،واستفتاين يف يمينه ،معه ىلع العرش ا حممدً 
 .وامرأتك ىلع حاهلا ،يمينك

إن -وحنن عليه إىل أن نموت  ،وعليه نشأنا ،فهذا مذهبنا وديننا واعتقادنا
وتلقوها  ،هذه الفضيلة اليت قاهلا العلماء فلزمنا اإلنكار ىلع من ردى  ،-شاء اهلل

 «.فمن ردها فهو من الفرق اهلالكة ،قبولبال

 :ا إال ويذكر فيهلم يكن الرببهاري جيلس جملسً »[ قال أبو القاسم: 3/76]
 «.معه ىلع العرش ا قعد حممدً ي   أن اهلل 

قال: حىك القايض أبو يلع  ،قرأت خبط الوادل السعيد[ قال ابن أيب يعىل: 3/22]
إحدى عرشة  ربه  رأى حممد »ال: عن أيب بكر انلجاد أنه ق ،بن أيب موىس

وبني  يف يللة املعراج حني اكن يرتدد بني موىس  ؛تسع مرات ةِ نى منها بالسُّ  ،مرة
يف تسع  ،وأربعني صالة افنقص مخسً  ،يسأهل أن خيفف عن أمته الصالة :ربه 

 .(1)«ومرتني بالكتاب ،مقامات

اثلقيف  حدثنا إسماعيل بن إسحاق :أبو بكر اخلالل قال [3/26]
يسلم  ،هل جار رافيضٌّ  سةل عن رجٍل  ]أمحد بن حنبل[ أن أبا عبد اهلل :انليسابوري
 «.م عليه ال يرد عليهوإذا سلى  ،ال» عليه؟ قال:

                                                           

 (.7/175ن تلبيس اجلهمية )ينظر: بيا (1)
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والشقاء ]أمحد بن حنبل[ قيل أليب عبد اهلل : قال: يوسف بن موىس[ 3/26]
ون إىل مشيةة اهلل قيل هل: وانلاس يصري ،«نعم»والسعادة مقدران ىلع العباد؟ قال: 

 نعم»؟ قال: ءفيهم من حسن أو يس». 

أليب « َشح السنة»رسالة  [ أورد املؤلف ابن أيب يعىل 3/38-76] 
 ، ويه مطبوعة مشتهرة.-عدا ورقة من أوهلا–اكملًة  حممد الرببهاري 

لإلمام « الرد ىلع اجلهمية»[ ذكر ابن أيب يعىل مقتصطفات من كتاب 3/86]
 . أمحد بن حنبل

قصيدة أيب بكر بن أيب داود السجستاين  [ ذكر املؤلِّف 3/100]
 ( بيتًا.33يف االعتقاد، وتقع يف )« احلائية»

[ قال ابن أيب يعىل: قرأت يف كتاب "الرد ىلع اجلهمية" ]البن أيب حاتم 3/105]
قال اهلل : »يقول قال سمعت أيب  ،الرازي[ : حدثنا صالح بن أمحد بن حنبل

فأخرب أن األمر غري  {،واألمر}فأخربنا باخللق ثم قال:  {،أال هل اخللق واألمر: }تعاىل
 «.اخللق

قد »سمعت أمحد بن سنان الواسطي يقول:  :وقال عبد الرمحن بن أيب حاتم
أال : }ق بينهما فقالوفرى  ،اوسيم هذا خلقً  ،افسىم هذا أمرً  ،مزي اهلل بني اخللق واألمر

قال  ،واألمر ليس بمخلوقٍ  ،وبيق األمر ،وق داخل يف اخللقولك خمل {،هل اخللق واألمر
 «.فأنزل الكمه غري خملوق {،ذلك أمر اهلل أنزهل إيلكم: }اهلل تعاىل
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بن بشار عن حديث أم الطفيل اقال أمحد الربميك: سألت أبا احلسن [ 3/111]
ث فقال: هذه األحادي فعارض رجٌل  ،«صحيحان»فقال:  ؟وحديث ابن عباس يف الرؤية
ا ىلع من منع منكرً ؟! «فيدرس اإلسالم»فقال ابن بشار:  !ال تذكر يف مثل هذا الوقت

 السؤال عن اخلربين.

 عبد اهلل بن بطة: سألت أبا عمر حممد بن عبد الواحد [ قال أبو3/130]
 ،ضحك ربنا من قنوط عباده: » عن قول انليبِّ  -]غالم ثعلب[ صاحب اللغة-
ِ غِ  ِب رْ وق   واالعرتاض بالطعن عليه  ،ةٌ وروايته سنى  ،احلديث معروٌف »ل: فقا؟ «(1)هِ ري 

ِ وقرب غِ »فأما قوهل:  ،ف وإحلادوتفسري الضحك تكلُّ  ،بدعة ، فرسعة رمحته لكم «هِ ري 
 «.وتغيري ما بكم من رض

: سةل أبو بكر بن األنباري عن االستثناء ةأبو عبد اهلل بن بط[ قال 3/135]
فراجعه السائل يف  ،حنن مؤمنون إن شاء اهلل :فنقول ،يف اإليمان؟ فقال: حنن نستثين

فقال هل أبو بكر بن  ،وتراجعا يف الالكم ،فأجابه أبو بكر ،ل عليه اجلوابوعلى  ،ذلك
قال ابن بطة: فرأيت اخلراساين . األنباري: هذا مذهب إمامنا أمحد بن حنبل 

 انرصف وهو يقول: استعدى الشيخ.

ترمجة القايض ابن أيب موىس: املقدمة  العقديىة  [ ذكر ابن أيب يعىل يف3/336]
 «.اإلرشاد»لكتابه 

                                                           

رْيِهِ »( ضبطها د. العثيمني: 1)
 (.7/98، وهذا بعيٌد، واملثبت الصواب، ينظر: اتلنوير للصنعاين )«غ 
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ثًا عن شيخه القايض ابن أيب موىس: 3/341] [ قال رزق اهلل اتلمييمُّ متحدِّ
فما  ،وال تشك يف عقيل ،فقال يل: اسمع مين االعتقاد ،حرضته وهو يف مرض موته»

 «.رأيت امللكني بعد

، للقايض أيب يعىل « اتلأويالت إبطال»ذكر كتاب [ 392و  3/370]
 وتوقيع العلماء باعتباره واعتقاد ما فيه.

 [ رسالة ابن أيب يعىل يف ذكر اعتقاد السلف.3/386]

قلت أنا: ومعتقدنا ومعتقد الوادل السعيد ومن »[ قال ابن أيب يعىل: 3/416]
يف  يف"وعن "ك ،يف أفعاهل " تقدمه من أئمتنا: مبين ىلع حرفني: السكوت عن "لم

 «.أوصافه 

 أصول الفقه
 = ينظر: الرتخص / اتلقليد

أليس أمر ]بن حنبل[ : سألت أمحد : حممد بن هبرية ابلغوي[ قال 2/373]
فعله »قال:  ؟ففعله :قلت هل ،«إال أن نهيه أشد ،نعم»قال:  ؟ونهيه واحد رسول اهلل 

 ال جتب عااًل ويفعل أف ،م قدماهوذاك أنه اكن يقوم حىت ترِ  ،ليس عليك بواجب
 «.عليك

]أمحد بن حنبل[: سمعت أبا عبد اهلل  :الفضل بن زياد القطان[ قال 3/28]
 وسةل عن الرجل ي  

 
يسأهل  فريشد صاحب املسألة إىل رجٍل  ،من املسائل عن اليشءِ  ل  سأ

قيل  ،«ا أرشده إيله فال بأسإذا اكن الرجل متبعً »عنها: هل عليه يشء يف ذلك؟ فقال: 
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وما روي عن  ،وآثاره إال بسنة رسول اهلل  ،ال» ول مالك وهؤالء؟ قال:هل: فيفيت بق
 «.فعن اتلابعني فإن لم يكن روى عن أصحابه يشءٌ  ،أصحابه

ما ىلع إنى »[ قال أبو طالب: أمىل يلعى أبو عبد اهلل ]أمحد بن حنبل[ : 3/29]
يتبعها إذا لم ثم  ،ومعرفة صحيحها من سقيمها ،تباع اآلثار عن رسول اهلل اانلاس 

وأئمة اهلدى  ،األكابر ثم بعد ذلك قول أصحاب رسول اهلل  ،يكن هلا خمالف
إذا لم يكن قول  ،فونكذلك ال خيال   رسول اهلل وأصحاب  ،يتبعون ىلع ما قالوا
أي قوهلم اكن أشبه بالكتاب أخذ ففإذا اختلفوا نظر يف الكتاب:  ،ابعضهم بلعض خمالفً 

وال عن  رسول اهلل عن  فإن لم يأِت  ،أخذ به رسول اهلل أو اكن أشبه بقول  ،به
فأي قوهلم اكن أشبه بالكتاب  ،نظر يف قول اتلابعني: من أصحاب انليب  أحدٍ 

 «.وترك ما أحدث انلاس بعدهم ،والسنة أخذ به

[3/292 : ِيُّ هل »[ قال ابن أيب يعىل يف ترمجة أيب حفص عمر بن إبراهيم الع كرب 
ألمته فبأمر  سنة سنها رسول اهلل  لكى  أنى : منها"، املسائل املشالكت االختيارات يف"

 ىلع عهد انلاس   أصاب  »قال:  نضلةبما رواه بإسناده عن ابن  :ذللك واحتجى  ،اهلل
ال يسألين اهلل عن سنة »فقال:  ،ر نلاعِّ يا رسول اهلل س   :فقالوا ،ةٌ ن  س   رسول اهلل 

 { «.وما ينطق عن اهلوى: }وبقوهل تعاىل، «هاأحدثتها فيكم لم يأمرين اهلل ب

اذلي اختاره الوادل السعيد وابن بطة أنه قال: اكن جيوز و»قال ابن أيب يعىل: 
أنه  :فادليلل هلما، االجتهاد فيما يتعلق بأمر الرشع -صلوات اهلل وسالمه عليه-نلبينا 

  ، بعضهاأنه قد عوتب ىلع :وأنها اكنت بآرائه واختياره ،قد اكن بغري ويٍح 
 
بها  ر  مِ ولو أ

ما : }فزنل قوهل تعاىل ،حكمه يف أسارى بدر وأخذه الفدية :ومن ذلك، ملا عوتب عليها
ة تبوك اإذنه يف غز :ومنه {،اكن نليب أن يكون هل أرسى حىت يثخن يف األرض
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عفا اهلل عنك لم : }فأنزل اهلل  ،ف من ال عذر هللى ختحىت  ،للمتخلفني بالعذر
 ا لم يشاور فيه.ولو اكن وحيً {، وشاورهم يف األمر: }ومنه قوهل تعاىل {،أذنت هلم

زِيُّ ابلغدادي: 3/301] أنه ال جماز يف من مجلة اختياراته: »[ أبو احلسن اخل ر 
 «.وأنه جيوز ختصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس ،القرآن

ىلع واتلخريج [ ما العمل إذا اختلفت الروايات عن اإلمام أمحد؟ 3/315]
 .أقواهل؟ ترمجة ابن حامد 

 أطفال املرشكني واملؤمنني
 إحدى هل واكن ابٌن، احلريب إلبراهيم وكيٌع: اكن خلٍف  بن [ قال حممد  1/227]

نه القرآن، حفظ قد سنة، عرشة يه، فجةت فمات؛: قال كثرًيا، شيةًا الفقه من ولقى  أعزِّ
 ادلنيا اعلم أنت إسحاق، أبا يا: قلت: قال هذا! ابين موت أشتيه كنت يل: فقال: قال
 انلوم يف رأيت ؛نعم: قال ؟والفقه احلديث ولقنته ،أجنب قد صيب يف هذا مثل تقول
 انلاس يستقبلون ،ماء فيها الٌل قِ  بأيديهم اصبيانً  وكأنى  ،قامت قد القيامة كأنى 

: قال اء،امل هذا من اسقين :ألحدهم فقلت ،هرُّ ح   شديد حار يومٌ  ايلوم وكأنى  ،يسقونهم
 دار يف ِمتنا اذلين الصبيان حنن: فقال أنتم؟ فأيٍش : فقلت أيب، لست وقال: إيلى  فنظر
 .موته يتتمنى  فلهذا: قال املاء، فنسقيهم نستقبلهم، آباءنا فخلىْفن ا ادلنيا،
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 االعتذار
واكن إذا - سمعت أبا احلسن بن بشار يقول: احلسن بن مقسم وأب[ قال 3/109]

 فقال ذات يوم: ،- حاهل كذا وكذاا قال: أعرف رجاًل عن نفسه شيةً  أراد أن خيرب
 «. منذ ثالثني سنة ما تكلم بكلمة يعتذر منهاأعرف رجاًل »

ينفذ إىل  ،من دار كعب «مايس ابن  »اكن : بانز  ا احلسن بن املروأب [ قال3/127]
ة ذلك مدى  فقطع عنه ،ه ملا ينفق نلفسهكفايت   ا بعد وقٍت وقتً  «غالم ثعلب» أيب عمر
وكتب إيله رقعة يعتذر إيله من  ،ما اكن يف رسمه ثم أنفذ إيله بعد ذلك مجلة   ،لعذرٍ 

 ،أكرمتنا فملكتنا: »ن بني يديه أن يكتب ىلع ظهر رقعتهه وأمر م  فردى  ،تأخر ذلك عنه
 «.ا فأرحتناثم أعرضت عنى 

 آل ابليت
د بن حنبل[ يقول: [ قال أبو احلارث الصائغ: سمعت أبا عبد اهلل ]أمح1/179]

ِب، ولو اكن » إنما العلم مواهب، يؤتيه اهلل من أحب من خلقه، وليس يناهل أحد باحل س 
 «.لعلىِة احلسب لاكن أوىل انلاس به: أهل بيت انليب 

 إىل يلعٍّ  سألت عما يذكرون من وصية انليب »الشعيب: قال [ 2/239]
 ، وحبثت عن ذلك فلم أجد هل أصاًل.» 

ما » سمعت أمحد بن حنبل يقول:: حممد بن املنصور الطويس قال[ 3/216]
 باألسانيد الصحاح ما روي عن يلعِّ  روي يف فضائل أحد من أصحاب رسول اهلل 

 .« بن أيب طالب
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 االفرتاق
 انلاس؟ تصحب ال لم أيب: بن حنبل: سةل اإلمام أمحد بن اهلل [ قال عبد2/17]

 .«الفراق لوحشة»: قال

 إكرام الضيف
ْو ذ ايِنُّ  العالء: داعين بن [ قال إسماعيل1/279]  فقدم موىس، بن اهلل رزق الَك 

 خيثمة، وأبو معني، بن وحيىي حنبل، بن أمحد القوم: يف واكن كثرًيا، طعاًما إيلنا
م ومجاعة، نج، فقدى  فقال إرساف، هذا خيثمة: أبو فقال درهًما، ثمانني عليها أنفق ل ْوز 
عت نياادل أن لو ال،» أمحد:  مسلم امرؤ أخذها ثم لقمة، مقدار يف تكون حىت مج 
 .اهلل عبد أبا يا صدقت حيىي: فقال ،«مرسفًا اكن ملا املسلم أخيه فم يف فوضعها

 أكل احلالل
 / الورع.= الكسب احلالل

]أمحد بن حنبل[:  اهلل عبد أبا سألت صالح ابلغدادي: بن عمر [ قال2/108]
، أبرص ثم ،إيلى  فأبرص   القلوب؟ تلني بم  بأكل يشٍء؟ بأي»: فقال ساعةً  إيلى  أطرق ثم إيلى

 «.احلالل

 تلني يشءٍ  بأي نرص، أبا يا هل: فقلت برِْشٍ ]احلايف[، ن رْصٍ  أيب إىل فذهبت
 اهلل. عبد أبا سألت قد فإين هل: القلوب{، فقلت تطمنئ اهلل بذكر }أال :فقال القلوب؟
 يل: قال: قلت هيه،: قال نعم،: قلت سأتل ه؟: قال اهلل، عبد أليب ذلكري وجهه فتهلل

 «.قال كما باألصل، جاءك»: قال ،«احلالل بأكل»
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 القلوب؟ تلني بم احلسن، أبا يا: فقلت الوهاب ]الوراق[، عبد إىل فذهبت
 من وجهه فامحرى  اهلل. عبد أبا سألت   قد: فقلت القلوب{، تطمنئ اهلل بذكر }أال: فقال
 بأكل» يل: قال: قلت هيه،: قال نعم،: قلت اهلل؟ عبد أبا سألت: فقال بأمحد، فرحه
 كما األصل باجلوهر، أجابه باجلوهر، أجابه تسمعون؟ أما»ألصحابه:  فقال ،«احلالل
 «.قال كما األصل قال،

 داود بن رشيد قال: أنشدين حيىي بن معني:[ قال 2/536]

 ا وتبىق يف غد آثامه  طرا  * املال يذهب حله وحرامه  

  يطيب َشابه وطعامه  حىتى إلهلِه *  ليس اتليق بمتٍق 

 احلديث الكمه   ِن سْ ويكون يف ح  *  ب كفه  ويطيب ما حيوي ويكسِ 

 فعىل انليب صالته وسالمه  *  به عن ربهِ  نطق انليب نلا

يف سنة إحدى  سمعت مجاعة من أهل حيكون: أنى [ قال ابن أيب يعىل: 3/413]
وانتقل الوادل السعيد  ،انلهب ببغداد باجلانب الغريب منها ا وقعلمى  ،مائة ومخسني وأربع

ِج ن درب ادلى م  ،فنقله معه ،يابس خبٌ  ادليزجواكن يف داره بدرب  ،إىل باب ابلرصة يز 
واكن  ،واختار محل اخلب ايلابس ىلع الرحل انلفيس ،من حيمله رِ ذُّ وترك نقل رحله تلع  

من ذلك  وال أطعم   ،األطعمة ايلوم نهوب وغصوبوقال: هذه  ،باملاء ه  لُّ يقتات منه ويب  
إىل أن  هِ مِ عْ ويتقلل من ط   ،من ذلك اخلب ايلابس املبلول ت  فبيق ما شاء اهلل يتقوى  ،اشيةً 
 .ض  رِ واكن قد م   ،من ذلك اخلب ايلابس املبلول مرٌض  السعيد   وحلق الوادل   ،نفد
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 األلقاب
 صل(.= ينظر: فهرس األلقاب )من فهارس الكتاب األ 

نىة»[ عبد الرمحن ابلغدادي، املتطبب، يعرف بـ2/81]  «.طبيب السُّ

إنما سيم  :وقيل، يعرف بصاعقة، حممد بن عبد الرحيم البار[ 2/322]
ألنه اكن لكما قدم بدلة  ؛إنما لقب بهذا -وهو املشهور-: وقيل ،جلودة حفظه ؛صاعقة

 للقاء شيخ إذا به قد مات بالقرب.

 يِق ر  وادل أيب القاسم اخلِ  ،أبو يلع اخلريق ،عبد اهلل بن أمحد احلسني بن[ 3/80]
وأكرث من صحبة  ،حرب :منهم ،صحب مجاعة من أصحاب أمحد ،«صاحب املخترص»

 «.خليفة املروذي» واكن يدىع ،وذياملرُّ 

 ،اللغوي الزاهد ،أبو عمر ،حممد بن عبد الواحد بن أيب هاشم[ 3/126]
 «.غالم ثعلب»ـاملعروف ب

واكن  ،شيخ اإلسالم :دىع  اكن ي  » أبو إسماعيل اهلروي األنصاري:[ 3/458]
 «.ونبله ،وفصاحته ،علمه رِ تلبحُّ  "عجمالخطيب : "سىمى وي   ،إمام أهل السنة بهراة

 اإلمامة
 ممن والفاجر الرب مع عندنا واجلهاد اجلمعة»زرعة الرازي:  أبو [ قال2/60]

 .«الوالة من ذلك يتوىل

 

 



ابن أبي يعلىللقاضي « طبقات احلنابلة»ـالتهذيب املوضوعي ل   

 [112 ] 

 

 والية يف اهلل عبد أيب إىل بغداد فقهاء ل بن إسحاق: اجتمعحنب [ قال1/387]
 يف بانلُّكرة عليكم» هلم: فقال وسلطانه، بإمرته الرضا ترك يف وشاوروه الواثق،

 دماءكم تسفكوا وال املسلمني، عصا تشقوا وال طاعة، من يًدا ختلعوا قلوبكم، وال
 .«بالصرب أمر ؛«اصربف رضبك إن: » انليب عن احلديث وذكر املسلمني، ودماء

 األمر باملعروف وانليه عن املنكر
بعد موت إمامنا  [ ذ ِكر  ألمري املؤمنني جعفر املتولك ىلع اهلل 1/33]

: أن أصحاب إمامنا يأتون ىلع أهل ابلدع حىت يكون بينهما -غفر اهلل نلا وهل-أمحد 
دى ىلع أيديهم؛ فإنهم ال ترفع إيلى من خربهم شيةًا، و ش  »الرش. فقال لصاحب اخلرب: 

 .«وصاحبهم من سادات أمة حممد 

بُّْوي ه: قدمت بغداد ىلع أن أدخل ىلع اخلليفة وآمره 1/111] [ قال أمحد بن ش 
إين أخاف عليك أن ال »وأنهاه، فدخلت ىلع أمحد بن حنبل، فاسترشته يف ذلك، فقال: 

 «.تقوم بذلك

 زمانكم يف الغريب تعدون من» عنده: جلماعة احلريب إبراهيم [ قال1/227]
 فارق من الغريب آخر: وقال وطنه، عن نأى من الغريب منهم: واحد فقال ؟«هذا

 اعش صالح رجل زماننا: يف الغريب» إبراهيم: فقال شيةًا، منهم واحد لك وقال أحبابه،
 إىل احتاج وإن أاعنوه، املنكر عن نىه وإن آزروه، باملعروف أمر إن صاحلني، قوم بني
 .«وتركوه ماتوا ثم مان وه = ادلنيا من سبب

ْدِخلت بن احلسن قال [1/358]
 
ىار: أ  مرات، ثالث املأمون ىلع الصباح الب 

فِع   خذت   بمعروٍف، أحدٌ  يأمر أن ن ىه واكن باملعروف، يأمر أنه مرة أول إيله ر 
 
 ف أ

 



ابن أبي يعلىللقاضي « طبقات احلنابلة»ـالتهذيب املوضوعي ل   

 [113 ] 

 

دخلت  
 
 وتأمر: الق املؤمنني، أمري يا نعم: قلت البار؟ احلسن أنت: فقال عليه، ف أ

 ورضبين رجٍل، ظهر ىلع فرفعين: قال املنكر، عن أنىه ولكين ال؛ :قلت باملعروف؟
 سبييل. وخىل ِدر ٍر، مخس

فع اثلانية: املرة عليه وأدخلت  فلما: قال طالب، أيب بن يلع أشتم أين إيله ر 
 أيب بن يلعى  وتشتم: قال املؤمنني، أمري يا نعم: قلت احلسن؟ أنت يل: قال يديه بني قمت  
 بن يزيد أشتم ال أنا املؤمنني، أمري يا يلعٍّ  وسيدي موالي ىلع اهلل صىل: فقلت طالب؟
لُّوا: قال وسيدي؟ موالي أشتم فكيف ابن عمك، ألنه معاوية؛  سبيله. خ 

ْون   إىل الروم، أرض إىل مرة وذهبت   نْد  فِْعت   املحنة، يف ب د   ،(1)أشناس   إىل ف د 
يلِّ   مات فلما   .سبييل خ 

 والية يف اهلل عبد أيب إىل بغداد فقهاء حنبل بن إسحاق: اجتمع [ قال1/387]
 يف بانلُّكرة عليكم» هلم: فقال وسلطانه، بإمرته الرضا ترك يف وشاوروه الواثق،

 دماءكم تسفكوا وال املسلمني، عصا تشقوا وال طاعة، من يًدا ختلعوا قلوبكم، وال
 .«بالصرب أمر ؛«فاصرب رضبك إن: » انليب عن احلديث وذكر املسلمني، ودماء

 والطبل، والطنبور العود عن أمحد املرصي: سألت احلسن بن [ قال يلع2/122]
 يكون وادل، هل يكون رجل عن وسأتله: قال «.يكرسه»: قال مكشوفًا؟ الرجل يراه

: قلت ،«عليه يدخل ال»: قال عليه؟ يلدخل يدعوه بادليباج، مفروش بيت يف جالًسا
 .«ويدخل رجله حتت من البساط يقلب»: قال يدخل؟ أن إال وادله عليه ىبيأ

                                                           

ر من قواد املأمون»( قال د. العثيمني: 1)  «.هو أشناس الرتيك، قائد مظفى
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فلما دخل  ،فجاء أمحد بن حنبل ،ا يف ويلمةٍ كنى : يلع بن أيب صبح[ قال 2/150]
فنفض يده يف  ،فخرج فلحقه صاحب املزنل ،نظر إىل كريس يف ادلار عليه صورة

 وخرج. ،«زي املجوس ،زي املجوس» :وقال ،وجهه
ممن حيرض جملسه من - ني للرببهاريِّ قال ابن بطة: اجتاز بعض املحبِّ [ 3/76]
وقال:  ،قال: فرجع إيله ...،ةفقال ابلديع: هؤالء احلنبليى  ،وهو سكران ىلع بديعٍّ  -العوام

يكتبون  وصنٌف  ،زهاد يصومون ويصلون صنٌف  :احلنبلية ىلع ثالثة أصناف»
 فعه وأوجعه.وص ،«وصنف يصفعون للك خمالف مثلك ،ويتفقهون
 ...مائة  يف صفر سنة ثالث وعرشين وثالث»[ قال ابن أيب يعىل: 3/78]

وانترشوا يف اإلنكار ىلع  ،وظهر أصحابه ،وعلت لكمته ،ازدادت حشمة الرببهاري
 ،فشمته أصحابه ،اجتاز باجلانب الغريب فعطس أن الرببهاريى  :فبلغنا ،املبتدعة

  ه،وهو يف روشنتهم حىت سمعها اخلليفة فارتفعت ضجى 
 
 ؛خرب بهافسأل عن احلال؟ فأ

 .فاستهوهلا
 ،ىلع الرببهاري ]اخلليفة العبىايس[ ايِض ولم تزل املبتدعة ينقلون قلب الرى 

بالركوب وانلداء ببغداد: أن ال  -صاحب الرشطة- اخلرشينفتقدم الرايض إىل بدر 
ل باجلانب الغريب واكن يزنالرببهاري، فاسترت  ،جيتمع من أصحاب الرببهاري نفسان

فتويف يف االستتار يف رجب سنة تسع  ،افانتقل إىل اجلانب الرشيق مسترِتً  ،«لباب حموى »ـب
 مائة. وعرشين وثالث

ة العكربي: 3/257]  ،واثلغور ،إىل مكة ،سافر الكثري»[ أبو عبد اهلل بن بطى
ملا : »د ادللويالقايض أبو حامد أمحد بن حمم قالو، ..«وغري ذلك من ابلالد. ،وابلرصة

 ،ا منها يف سوقفلم ير يومً  ،رجع أبو عبد اهلل ابن بطة من الرحلة الزم بيته أربعني سنةً 
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 ولم يبلغه خرب منكرٍ  ،ا باملعروفارً واكن أمى  ،ا إال يف يوم األضىح والفطريئ مفطرً وال ر  
 أو كما قال. «هإال غريى 

ترى للرجل :  -إمامنا أمحد :يعين–وذي: قلت أليب عبد اهلل قال املرُّ [ 3/400]
وقال:  ،ويسكت عن الالكم يف أهل ابلدع؟ فَكح وجهه ،أن يشتغل بالصوم والصالة

 :فإذا تكلم»؟ قلت: بىل قال: «أليس إنما هو نلفسه ،إذا هو صام وصىل واعزتل انلاس»
 «.يتَكم أفضل ؛اكن هل ولغريه

ثًا عن شيخه أيب جعفر 3/440] عبد اخلالق بن [ قال ابن أيب يعىل متحدِّ
وعرف فيه الكراهة  ،اعليه ذلك جدا  م  ظ  ع   :اكن إذا بلغه منكر قد ظهر»عيىس: 
ودحض  ،والقمع بلاطلهم ،واكن شديد القول واللسان يف أصحاب ابلدع، الشديدة

وأصحابه متظاهرين ىلع أهل ابلدع ال ، ولم تزل لكمته اعيلة عليهم، لكمتهم وإبطاهلا
 «.يرد يدهم عنهم أحد

[3/473 : ل يِبُّ اكن يف حداثته يعمل صنعة اجلص »[ أبو بكر أمحد بن يلع الع 
 يل: أنه ىك  وح  ، اع عن ذلكنى وينىه الصُّ  ،ويتزنه من عمل الصور وانلقوش ،اجذواالسفي

  ،اِع نى ا مع مجلة من الصُّ ملا دخل إىل دار بعض السالطني مكرهً 
 
إىل بيت يف  ل  دخِ أنه أ

فقيل هل: تعمل يف هذا ابليت؟  ،اج جمسمةذت صور من االسفيواكن يف ابلي ،دار تعمر
اليت تكون  (1)أخذ الفأس وعمد إىل األداة ،فلما خرجوا عنه وخال بنفسه ،فقال: نعم

ورأوا ما فعل: استعظموا ذلك  اء  ف  ر  فلما جاء الع   ،وكرس الصور لكها بها ،للصناع للعمل
  ؟هذا السلطان وقيل هل: كيف أقدمت ىلع فعل هذا يف دار !منه

 
ىلع هذه  نفق  وقد أ

                                                           

 «.صد بها الساللملم يتوجه هلا معىن، إال أن يق»، وقال: «وعال اإلبرار»( ط. العثيمني: 1)
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 من اإلنكار واآلن قد فعلت ما تعني يلعى  ،واهلل أمر بكرسه ،فقال: هذا منكر !؟مااًل 
وقيل هل: هذا رجل صالح مشهور  ،أمره إىل السلطان فانتىه ،-ا هذا معناهأو الكمً -

يضيق  يشءٌ ال يقال هل و ،م  كلى وال ي   ج  ر  فقال: خي   ،اءِ وهو من أصحاب ابن الفرى  ،بادليانة
  ،وال جياء به إىل عندنا ،به صدره

 
والزم املسجد يقرىء  ،خرج ترك عمل اجلصفلما أ

 «.ويؤم انلاس ،القرآن

 االنتساب للحناليَّة
 مىن إىل مكة من املرأة حتج ألمحد ]بن حنبل[ : [ قال امليموين: قلت2/96]

 مع إال سفًرا امرأةٌ  تسافر ال مذهبنا: ألنى »: لم؟ قال: قلت ،«يعجبين ال»: قال حمرم؟ بغري
 .«حمرم ذي

 وجييبه ]بن حنبل[ األقاويل، أمحد ىلع [ اكن إسحاق بن ب هلول يعرض1/297]
 .(1)مذهبه ىلع أمحد

ما » قال أبو يلع انلجاد: سمعت أبا احلسن بن بشار يقول:[ 3/252[ ]3/118]
إىل بعض سواري  أن يستند ،أعيب ىلع رجل حيفظ ألمحد بن حنبل مخس مسائل

 «.املسجد ويفيت انلاس بها

أحد أوالد أيب بكر -مسعود أمحد بن حممد ابلجيل احلافظ  وأب[ قال 3/260]
 «.أحببت احلنبلية مذ رأيت أبا عبد اهلل بن بطة»يقول:  -إلسماعييلا

                                                           

 ( وذلك أن إسحاق بن بهلول ىلع مذهب األحناف.1)
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اٍر: قال [ 3/146] أنه اكن ذات  بلغين عن املتولك أبو احلسن ابن بشى
 وأنا فقال: خذها مينِّ  ،فرضب أحدهما اآلخر ،هل يلعبان بني يديه وودلان ،ايوم جالسً 
خذها مين وأنا الغالم  :ثم قال ،ثم إنهما لعبا فرضبه اآلخر ،اهلاشيم العبايسالغالم 
ى  ،احلنبيل  وأقطعه. ،بذلك املتولك فرس 

ا  قال: لمى : سمعت أبا إسحاق بن شاقالى العكربي قال أبو حفص[ 3/293]
فقال: إذا حفظ الرجل مائة  : سأهلرجاًل  أنى  رويت عن أمحد   ،مع املنصورجلست يف جا

مائة  قال: فثالث ،«ال»قال: فمائيت ألف؟ قال:  ،«ال»ا؟ قال: ألف حديث يكون فقيهً 
 .-وحرك يده-مائة ألف حديث؟ قال: فقال بيده هكذا بع قال: فأر ،«ال»ألف؟ قال: 

 :حىت هو ذا تفيت انلاس؟ فقلت ،دارفقال يل رجل: فأنت هو ذا حتفظ هذا املق
فإين هو ذا أفىت بقول من اكن حيفظ  ،إن كنت أنا ال أحفظ هذا املقدار ،اعفاك اهلل»

 «.وأكرث منه ،هذا املقدار

أخذ السلطان من تركة ابن شهاب ما قدره ألف »: قال األزهريُّ [ 3/344]
 ؛ماهل ملتفقهة احلنابلة واكن قد أوىص بثلث ،سوى ما خلفه من الكروم والعقار ،دينار
 «.اوا شيةً عط  فلم ي  

حنو أربعة  ،اكن يقيض بني عسكر بغداد»[ القايض املوقّر احلنبيل: 3/347]
وهو أبو عبد اهلل بن  ،م عليهاملقدى  ءِ تميض قضاياه بهم أبلغ من قضا ،آالف غالم

 «.ىلع مذهب إمامناوال يربم األحاكم بينهم إال  ،ينملا اكن هل يف نفوسهم من ادلِّ  ؛ماكوال

ال: 3/350] هل املقامات املشهودة بدار »[ أمحد بن عبد اهلل، أبو طالب ابلقى
، خلالفة بيضة"ا :والوزير ابن صاحب انلعمان ،قوهل بادليوان :من ذلك، اخلالفة
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 ،اخلالفة خيمة ،(1)فاسدٍ  حٍّ ولنئ انفقشت ابليضة تلنفقشن عن م   ،اه  ان  ضى واحلنبليون ح  
 «.وغري ذلك "،تلهوين اخليمة ب  ن  ولنئ سقطت الطُّ  ،ن أطنابهاواحلنبليو

ي أبو عبد اهلل قد درس ىلع أيب بكر »[ قال ابن أيب يعىل: 3/364] اكن جدِّ
اص[ مذهب أيب حنيفة...، وتويف يف سنة تسعني وثالث مائة، واكن سن  الرازي ]اجلصى

يام، واكن وِصيُّه رجل يعرف الوادل ]القايض أيب يعىل[ يف ذلك الوقت: عرش سنني إال أ
 ،إىل شارع دار القزِّ  ،الوادل السعيد من باب الطاقِ  ل  ق  فن   ،يسكن بدار القزِّ  بـ"احلريب"، 
 ،القرآن قرىء  ي   ،قرىءالم   قدحةبابن م :عرفي   ،صالحٌ   فيه شيخٌ يصيلِّ  وفيه مسجدٌ 

السعيد ما جرت اعدته  الوادل   ن  فلقى  "،خمترص اخلريق"ن من يقرأ عليه العبارات من ويلقِّ 
فقال هل ذلك الشيخ: هذا القدر اذلي  ،السعيد   فاسزتاده الوادل   ،بتلقينه من العبادات

حِسن ه،
 
فإنه شيخ هذه  ،عليه فعليك بالشيخ أيب عبد اهلل بن حامد فإن أردت زيادةً  أ

يف  إىل أن تويف ابن حامد وصحبه ،فمىض الوادل إيله ،ومسجده بباب الشعري ،الطائفة
 ،بهواكن ذلك من لطف اهلل تعاىل  ،وبرع يف ذلك ،ه عليهوتفقى  ،مائة سنة ثالث وأربع

 «.وإرادته تعاىل حفظ هذا املذهب

امتدح بعض أهل العلم »[ قال ابن أيب يعىل يف ترمجة وادله القايض: 3/377]
 بأبيات منها: السعيد   الوادل  

 واتلقوى إذا ذكروا يف ادلين والزهد*  ال شبيه هلم احلنبليون قومٌ 

 وباحلديث وما جاءت به انلذر* خلقوا  ذْ أحاكمهم بكتاب اهلل م  

                                                           

: صفار ابليض، ومنه قول ابن الزبعرى: 1) اكنت قريٌش بيضًة فتفلىقت * فاملح خالصها لعبد »( قال د. العثيمني: املحُّ
 «.مناِف 
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 بما يأيت وما يذر وٌف ر  حرب ع  * إن اإلمام أبا يعىل فقيههم 

 مثل يقظان به سهر ما نائمٌ *  فلك املسطور إن فخروا ،فاقتدر ْل ِص 

قرأ عليه ي   ،انً ديِّ  ،ثقةً  -أعين ابن اخلياط-اكن هو »[ قال ابن أي يعىل: 3/433]
ويكرث عنده  ،ويف جامع املنصور ،ويف مسجده ،القرآن واحلديث يف لك يوم يف بيته

: كتب يف آخر  أو قراءةً أو سمااًع  واكن من شدة حتنبله: أنه اكن إذا كتب إجازةً ، انلاس
 «.نسبه "احلنبيل"

قال:  ،أنشدنا حممد بن أمحد بن أمحد األصفهاين[ قال ابن أيب يعىل: 3/461]
 ،قال: أنشدنا عبد اهلل بن حممد األنصاري اهلروي ،-بها–اهلمذاين  حدثنا حممد بن يلعٍّ 

 هل يف السنة: نلفسه من قصيدةٍ  ،شيخ اإلسالم ،احلنبيل

 فوصييت ذاكم إىل إخواين* أنا حنبيل ما حييت فإن أمت 

 عة هل دينانِ ما كنت إمى *  وديين دينه ،إذ دينه ديين

أحد احلنابلة املشهورين يف »بن عبد الوهاب اتلمييم:  [ رزق اهلل3/464]
 «.هو وأبوه وعمه وجده ،احلنبلية

 األنس باهلل
 ؟عن األنس باهلل [ أبو احلسن يلع بن حممد بن بشار: سأهل رجٌل: 3/113]

 «.وساوس األنس سُّ ال يتَكم يف األنس إال من انقطع عن قلبه حِ »قال: 
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قيل هل:  ، من اجلبلإبراهيم بن أدهم مقباًل  يِئ  قال برش بن احلارث: ر  [ 3/275]
 »من أين أقبلت؟ قال: 

 
 ثم قال: ،«اهلل  نِس من أ

 ااس جانبً انلى  ودِع * ا مؤنسً  اهلل   اختذِ 

 فايف ذكره الشِّ  إنى *  وتشاغل بذكرهِ 

 ان  يف ذلك الغِ  إنى * منه بما قىض  وارض  

 اإلنصاف
 جعل: عليىة ابن عن الكمه يف دأمح اإلمام عن زياد بن الفضل قال [1/265]

 ال اكن كيف: قلت ،«احلديث يف ينصف ال اكن» :قال ثم يتلهف، كأنه لسانه؛ حيرك
 .«يشءٍ  لك يف اإلنصاف أحسن ما بالشفااعت، حيدث اكن»: قال ينصف؟

 االنتاكسة
 أدخل وقد حنبل بن أمحد حرضت: احلسن بن حممد بن [ قال إبراهيم1/250]

 العزيز عبد بن حيىي بن أمحد الرمحن عبد وأبو دؤاد، أيب ابن ده:وعن اخلليفة، ىلع
جِلس الشافيع،

 
 عن حتفظ يشء أي» الرمحن: عبد أليب فقال اخلليفة، يدي بني ف أ
م   ذا هو رجاًل  انظروا دؤاد: أيب ابن قال ؟«املسح يف الشافيع دى ق   يف يناظر العنق لرضب ي 
 الفقه؟

 إىل وذهب تغري ثم القديم، من الشافيع عن يأخذ اكن الرمحن؛ عبد أبو هذا
 .االعزتال
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 أهل احلديث وفضلهم
يا أبا عبد اهلل كنت  :فقال ،ا ىلع أمحد بن حنبلدخل الشافيع يومً [ 1/13]

فدفع ، فلو اكن ميع حديث عن رسول اهلل  ،ايلوم مع أهل العراق يف مسألة كذا
 .اجزاك اهلل خريً  :فقال هل ،أحاديث ةإيله أمحد ثالث

[ قال عبد الرمحن بن أيب حاتم: سمعت عبد اهلل بن احلسني بن موىس 1/41]
يقول: رأيت رجاًل من أهل احلديث تويف فرأيته فيما يرى انلائم، فقلت هل: باهلل عليك 

فقلت: بماذا غفر  ،باهلل إنه غفر يل :ما فعل اهلل بك؟ قال غفر يل، فقلت: باهلل؟ قال
أنا يف راحة  :فتبسم وقال ؟فقلت: فأنت يف راحة ،نبلبمحبيت ألمحد بن ح :فقال ؟لك

 وفرحة.

قال أبو إسماعيل الرتمذي: كنت أنا وأمحد بن احلسن [ 2/262و][ 1/79]
الرتمذي عند أيب عبد اهلل بن حممد بن حنبل، فقال هل أمحد بن احلسن الرتمذي: يا أبا 

ت يْل ة بمكة أصحاب احلديث، فق ال: أصحاب احلديث قوم عبد اهلل؛ ذكروا البن أيب ق 
، ودخل «زنديق، زنديق، زنديق»سوء! فقام أبو عبد اهلل وهو ينفض ثوبه، ويقول: 

 ابليت.

 أصحاب قول هذا لكم: أقول يشء لك» احلريب: إبراهيم [ قال1/234]
 حديث اتِّب اع ِغلمانا كنىا منذ قلوبنا يف ألىق هو حنبل، بن أمحد قول احلديث = فهو

 .«باتلابعني واالقتداء الصحابة، يل، وأقاو انليب

 يظهر الشأن، هلذا اهلل خلقه رجل ههنا»حنبل:  بن أمحد [ قال1/452]
 .معني بن حيىي يعين: «الكذابني
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[ قال حفص بن عبيد اهلل: اشتهيت أن أرحل إىل أيب زرعة الرازي، فلم 2/58]
ر يل، فدخلت إىل الري بعد موته، فرأيته يف انلوم يصيل يف  السماء ادلنيا يقدى

باملالئكة، فقلت: عبيد اهلل بن عبد الكريم؟ قال: نعم. قلت: بم نلت هذا؟ قال: 
:  ، وقد قال رسول اهلل كتبت بيدي ألف ألف حديٍث أقول فيها عن رسول اهلل 

 .(1)«من صىلى يلع صالة صىلى اهلل عليه عرًشا»

ار بن [ قال عمر2/111]  إن»يقول:   حنبل بن أمحد القافاْلين: سمعت بكى
؛ احلديث أصحاب يكن لم  ؟«فمن األبدال 

ي:  نيساحممد بن ي[ قال 2/383] ِ ]أمحد بن حنبل[ سألت أبا عبد اهلل ابل دل 
صاحب حديث  ،يا أبا عبد اهلل :فقلت هل ،«عليك بالسنة»فقال:  ؟عن انلظر يف الرأي

 «.يك بالسنةعل»فقال:  ؟إنما يريد أن يعرف رأي من خالفه ،ينظر يف الرأي

بن حنبل فقال: أكتب  أمحد   سأل رجٌل  :حممد بن يزيد املستميل[ قال 2/392]
إن عبد اهلل بن  :فقال هل السائل ،«عليك باآلثار واحلديث ،ال تفعل»قال:  ؟كتب الرأي

إنما أمرنا أن نأخذ  ،ابن املبارك لم يزنل من السماء: »فقال هل أمحد ؟املبارك قد كتبها
 «.العلم من فوق

اكن هل  ،سألت أمحد عن عبد الرزاق[ قال حممد بن يزيد الطرسويس: 2/392]
 «.ما أقل الفقه يف أصحاب احلديث»فقال:  ؟فقه

 

                                                           

 (.384ح 1/288( أخرجه مسلم يف صحيحه )1)
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: نعيم بن طريف عن أمحد بن حنبل يف تفسري حديث انليب [ نقل 2/497]
 «.هم أصحاب احلديث»قال:  ،(1)...«اال يزال اهلل يغرس يف هذا ادلين غرسً »

السماع مع حيىي بن : »سمعت أمحد بن حنبل يقول :قال أبو عمرو[ 2/534]
 «.معني شفاء ملا يف الصدور

كم كتبت من احلديث  :سألت حيىي بن معني :قال أمحد بن عقبة[ 2/535]
 :وقال أمحد بن عقبة، «مائة ألف حديث كتبت بيدي هذه ست»قال:  ؟يا أبا زكريا

 .مائة ألف وست ،مائة ألف وإين أظن أن املحدثني قد كتبوا هل ست

وأربعة  ،امائة قمطر وأربعة عرش قمطر   :ف حيىي بن معني من الكتبوخلى 
 ا.مملوءة كتبً َشابية 

ما  ،اف وعرشين حديثً أخطأ عفان يف نيِّ » بن معني: قال حيىي[ 2/535]
فقال:  ،خلف بن سالم ولقد طلب إيلى  ،فيما بيين وبينه( 2)وأعلمته ،اأعلمت بها أحدً 

                                                           

(، وغريهم، من حديث أيب عنبة اخلوالين عن انليب 326(، وابن حبان )ح8(، وابن ماجه )ح17787( أخرجه أمحد )ح1)
 :جامع اتلحصيل»(، و3/424لإلمام أمحد برواية ابنه عبد اهلل )« العلل»، وأبو عنبة: خمتلف يف صحبته، ينظر »
نقله ابن عبد الرب  وهذا املعىن عن اإلمام أمحد:«. إسناده صالح( : »134)ص« املعجم املختص»(، وقال اذلهيب يف 314)ص
 (.65مثله عن ابن املبارك )ص« َشف أصحاب احلديث»(، ونقل اخلطيب يف 2/1034« )جامع بيان العلم وفضله»يف 

 «.وأحلمته»( يف ط. العثيمني: 2)
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  وما رأيت ىلع رجل قطُّ  ،(1)فما قلت هل ؟يه ءٍ يل أي يش قل
ً
وأحببت  ،إال سرتته خطأ

ولكن أبني هل خطأه فيما  ،يكرهه  يف وجهه بأمرٍ وما استقبلت رجاًل  ،ن أمرهأن أزيى 
 «.(2)بيين وبينه

 :وقيل هلبن حنبل، سمعت أبا عبد اهلل أمحد  :قال الفضل بن زياد[ 2/570]
 ة؟بن عليى اف :فقيل هل ،وأفهمه ،وأذاكه ،فقال: نعم ما اكن أفطنه ؟قهٌ يزيد بن هارون هل ف
ما اكن أمجع من يزيد بن  ،إال أين لم أخربه خربي يزيد بن هارون ،فقال: اكن هل فقهٌ 

 وحسن مذهب. ،يف صامةٍ  ،حافظ متقن للحديث ،صاحب صالة :هارون

وقد  ،احلديِث  أمحد بن حنبل أصحاب   ىرأ[ قال أبو عمران الصويف: 2/578]
فال  ،إن لم يكن هؤالء انلاس: »فقال أمحد ،واملحابر بأيديهم ،ٍث خرجوا من عند حمدِّ 

 ؟«أدري من انلاس

جاد ييجء معنا إىل قال أبو يلع بن الصواف: اكن أمحد بن سلمان انلى [ 3/17]
قال: فقيل هل: لم ال تلبس نعلك؟  ،ونعله يف يده ،إىل برش بن موىس وغريه، ثنياملحدِّ 

 «.وأنا حاٍف   أحب أن أميش يف طلب حديث رسول اهلل »

يوم  -احساب   :يعين–انلاس  أال أنبئكم بأخفِّ »: فلعله ذهب إىل قوهل 
أخربين  ،اا ىلع قدميه حافي  القيامة بني يدي امللك اجلاار: املسار  إىل اخلريات ماشي  

 «.ا يف طلب اخلريناظر إىل عاد يميش حافي   جربيل: أن اهلل 

                                                           

 «.واكن حيبُّ أن جيد عليه( : »16/263زاد يف تاريخ بغداد )( 1)

 «.وإال تركتهفإن قبل ذلك، ( : »16/263زاد يف تاريخ بغداد )( 2)
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]الوزير  سمعت األستاذ ابن العميد :قال أبو احلسني بن فارس اللغوي[ 3/94]
 ،ما كنت أظن أن يف ادلنيا حالوة أذل من الرياسة والوزارة اليت أنا فيها: »يقول الشهري[

 بكرثة يبفاكن الطرباين يغلب اجلعا ،حبرضيت يِبِّ اع  حىت شاهدت مذاكرة الطرباين واجلِ 
 ،حىت ارتفعت أصواتهما ، يغلب الطرباين بفطنة وذاكء أهل بغداديبواكن اجلعا ،احلفظ

ليس يف ادلنيا إال  : عندي حديٌث يبفقال اجلعا ،وال يكاد أحدهما يغلب صاحبه
- ...حدثنا سليمان بن أيوب ،فقال: حدثنا أبو خليفة !: هاتهالطرباين فقال عندي  
 ، سمعه أبو خليفةومينِّ  ،أيوبأخربنا سليمان بن  :فقال الطرباين ،-ث باحلديثوحدى 

 ،يبل اجلعافخجِ  !فإنك تروي عن أيب خليفة عينِّ  ،فاسمعه مين حىت يعلو إسنادك
 .وغلبه الطرباين

 وكنت   ،فوددت يف ماكن الوزارة والرياسة يلتها لم تكن يل :قال ابن العميد
 ألجل احلديث. ؛وفرحت مثل الفرح اذلي فرح به الطرباين ،الطرباين

سمعت عبد اهلل بن أمحد بن حنبل يقول: سمعت أيب  :قال الطرباين[ 3/94]
 احلديث عندكم عن رسول اهلل  إذا صحى  ،يا أبا عبد اهلل»يقول: قال الشافيع: 

 «.نرجع إيله ؛فأخربونا

سنة إحدى وأربعني عن حممد بن  أول ما كتبت  »[ قال ايب أيب داود: 3/102]
ى  ،ا صاحلً واكن رجاًل  ،واكن بطوس ،أسلم الطويس  :وقال يل ،عنه  أيب ملا كتبت  يِب  ورس 
 «.صالٍح  عن رجٍل  كتبت   أول ما كتبت  
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أبو إسحاق إبراهيم بن هاىنء انليسابوري قال: سمعت أبا [ 2/189][ 3/106]
فقال  ،«ليس ابليعان باخليار» عبد اهلل يقول: بلغ ابن أيب ذئب أن مالك بن أنس قال:

 «.فإن تاب وإال رضبت عنقه ،يستتاب مالك» ابن أيب ذئب:

احلديث، ولكن تأوهل ىلع غري  دى ر  ومالك لم ي  »قال اإلمام أمحد: [ 2/189]
 «.ذلك

حدثين عبد الواحد بن يلع العكربي قال: اخلطيب ابلغدادي: قال [ 3/258]
 «.يف شيوخ أصحاب احلديث وال يف غريهم أحسن هيةة من ابن بطة لم أر  »

ة عبد اهللقال الشيخ أبو [ 3/259]  ،ببغداد َشاكء  : اكن أليبابن بطى
 ،ليسمع احلديث ؛ابعث بابنك إىل بغداد :فقال أليب ،واكن فيهم رجل يعرف بأيب بكر

فجةت إىل ابن  ،فحملين إىل بغداد ،فقال أبو بكر: أنا أمحله ميع ،فقال: إنه صغري
 قر  منيع وهو ي  

 
 "؛معجمه"رج إيلك خي  أن  الشيخ   فقال يل بعضهم: سِل  ،عليه احلديث أ
 "،املعجم"يف باب  -أو ابن ابنته-فسألت ابنه  "،امعجمً "ولم أعلم أن هل  ،تلقرأه عليه

ثم قرأنا  ،فآخذه منها وأبيعه ،مٌ لح  م   أليم طاٌق  :فقلت ،فقال: إنه يريد دراهم كثرية
آخر  وذلك يف ،-أو أكرث ،أو أقل-خاص يف مدة عرشة أيام  يف نفرٍ  "املعجم"عليه كتاب 

أذكره وقد قال: حدثنا إسحاق بن  :قال الشيخ، وأول سنة ست عرشة ،سنة مخس عرشة
خذوا هذا قبل أن "فقال املستميل:  ،إسماعيل الطالقاين سنة أربع وعرشين ومائتني

واسمه أبو عبد اهلل بن -قال: وسمعت املستميل "، ىلع وجه األرض ايلوم ٍث يودل لك حمدِّ 
 اإلسالم؟. بت  رت يا ثيقول هل: مىت ذك -مهران
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ثًا عن شيخه أيب طالب 3/358] [ قال أبو احلسني ابن الطيوري متحدِّ
فيقول:  ،ه  مى تِ فنحرص نل   ،ةفيبىق من اجلزء بقيى  ،ا نميش يف قراءة احلديثكنى »الع شاري: 

بلسانه ما  ، يتورىع  أن يقول«وا ىلع املوضعم  علِّ  ،وا عنديمس  أنا ال أقوهل لكم حىت ت  
 س يف نفسه.لي

ثًا عن وادله القايض: 3/375] مع تقدمه يف هذه »[ قال ابن أيب يعىل متحدِّ
 ،وكرثة سماعه للحديث ،ابلدلة ىلع فقهاء زمانه بقراءته للقرآن بالقراءات العرش

، وهو يميل حديث رسول اهلل  ه  س  جملِ  ولقد حرض انلاس  ، إسناده يف املرويات وعلوِّ 
واكن ، ىلع كريس عبد اهلل بن إمامنا أمحد  ،املنصوربعد صالة اجلمعة جبامع 

واثلاين:  ،جابربن أحدهم: خايل أبو حممد  :غون عنه يف حلقته واملستملون ثالثةاملبلِّ 
 .واثلالث: أبو يلع الربداين ،أبو منصور بن األنباري

وأخربين مجاعة من الفقهاء ممن حرض اإلمالء: أنهم سجدوا يف حلقة اإلمالء 
وما رأى انلاس يف ، يف صالة اجلمعة يف حلقة اإلمالء لكرثة الزحام ؛ور انلاسىلع ظه

 والعدد الكثري. ،ا للحديث اجتمع فيه ذلك اجلم الغفريزمانهم جملسً 

وذلك مع نباهة من حرض من  ،العدد باأللوف ر  زِ وسمعت من يذكر: أنه ح  
ا يومً  واكن ،والفقهاء ،دوالشهو ،وقايض القضاة ،من انلقباء ،وأماثل الزمان ،األعيان
وبفضله  ،كونوبانلظر إيله يتربى  ،والكتبة يكتبون ،وانلاس إذ ذاك يسمعون ،امشهودً 

 .ون ويشهدونرُّ يقِ 

 وأليخ أيب حازم وأجاز يل إجازةً ، ت أنا أكرث أمايله جبامع املنصوروحرض
 «.امرضه لفًظ فأجاز نلا يف  ،بن جابر سأهل اإلجازة نلا: خانلا أبو حممد ،-حفظه اهلل-
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 أوائل
معت بعد موِت »[ قال اخلالل عن عصمة بن أيب عصمة: 2/174] أول مسائل س 

 «.أيب عبد اهلل ]أمحد بن حنبل[ مسائله

سنة إحدى وأربعني عن حممد بن  أول ما كتبت  »[ قال ايب أيب داود: 3/102]
ى  ،ا صاحلً واكن رجاًل  ،واكن بطوس ،أسلم الطويس  :وقال يل ،عنه  أيب ملا كتبت  يِب  ورس 
 «.صالٍح  عن رجٍل  كتبت   أول ما كتبت  

 اإليثار
 الطعام يؤلك» يقول: حنبل بن أمحد املرصي: سمعت حممد بن [ قال يلع2/142]
 .«باملروءة ادلنيا أبناء ومع باإليثار، الفقراء ومع بالرسور، األخوان مع ثلالث:

يللة ىلع  ويفطر لكى  ،ادلهريصوم  اد  جى اكن انلى » قال أبو إسحاق الطربي:[ 3/17]
وأكل تلك اللقم  ،فإذا اكن يللة اجلمعة تصدق بذلك الرغيف ،ويرتك منه لقمة ،رغيف

 «.اليت استفضلها

 اإليمان
 اإليمان: عن حنبل بن حممد بن أمحد [ قال إبراهيم القصار: سةل1/238]
 عمل من ناك ما وأما خملوق، غري فهو مسموٍع  من اكن ما أما» :قال ال؟ أم خملوق
 .«خملوق فهو اخلوارح
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 انليسابوري اثلقيف مهران بن إبراهيم بن إسحاق بن [ قال إسماعيل1/270]
 يزيد وعمل، قول اإليمان»: قال اإليمان؟ عن بالرساج: سألت أمحد بن حنبل املعروف
 «.وينقص

 ما يل: فقال طاهر بن اهلل عبد ىلع دخلت راهويه: بن إسحاق [ قال1/289]
 أستجزي ما واهللِ  جربيل، كإيمان إيماين أحدهم: يقول املرجةة! هؤالء من بأعج رأيت
 .حنبل بن أمحد كإيمان وال حيىي، بن حيىي كإيمان إيماين أقول: أن

ع: سمعت [ قال1/461] ميْد  ]أمحد بن حنبل[  اهلل عبد أبا شاهني بن السى
 .«باألراكن وعمل باللسان، قول وعمٌل، قوٌل  اإليمان:» يقول:

 ومن وينقص، يزيد وعمل، قول عندنا: اإليمان»زرعة الرازي:  أبو [ قال2/59]
 .«مرِج  مبتدع فهو ذلك: غري قال

اهلل ]أمحد بن  عبد أبا يا: قلت: قال امليموين حدثين [ قال اخلالل:2/93]
ق حنبل[،  اعمة»: قال حتتج؟ يشء بأي: قلت ،«نعم»: قال واإليمان؟ اإلسالم بني تفرِّ

 حني يرسق وال مؤمن، وهو يزين حني الزاين يزين ال»: قال ثم ،«هذا ىلع تدلُّ  األحاديث
 قولوا ولكن تؤمنوا لم قل آمنا األعراب }قالت :تعاىل اهلل وقال ،(1)«مؤمن وهو يرسق

ق اكن زيد بن ومحاد أسلمنا{،  ،احلراين سلمة أبو حدثنا: قال واإليمان، اإلسالم بني يفرِّ
 ،واإليمان اإلسالم بني قرى ف   -زيد بن محاد وقول قوهلم وذكر- نسأ بن مالك قال: قال
 إىل فتذهب :ألمحد قلت ،«احسنً  اكن هذا إال اإليمان يف جيةنا لم لو» :حنبل ابن قال
اإلسالم هو  :قلت: فإذا اكنت املرجةة تقول ،«نعم»قال: الكتاب مع السنن؟  ظاهر

                                                           

 (، ويه يف الصحيحني.8895اإلمام أمحد يف مسنده )ح( أخرجه 1)
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ىلع إيمان  ،اا واحدً ا مؤمنً علونه مسلمً وجي ،اون هذا لكه واحدً هم يصريِّ »قال:  ؟القول
 .«نعم»قال:  ؟قلت: فمن ههنا حجتنا عليهم ،«مستكمل اإليمان ،جربيل

 يقول: حنبل بن أمحد اهلل عبد أبا بن فريوز: سمعت عيىس قال [2/182]
 .«وعمل قول اإليمان»

سمعت أبا عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل : الفضل بن زياد[ قال 2/191]
 .«يزيد وينقص ،اإليمان قول وعمل» :مرة يقولغري 

سمعت أبا عبد اهلل أمحد بن  ابلغدادي: قال القاسم بن عبد اهلل[ 2/210]
 يبلغ حىت يزيد»: فقال ؟-اإليمان يعين- ونقصانه زيادته عن رجل وقد سأهل ،حنبل
 .«السبع السافلني أسفل إىل يصري حىت وينقص السبع، السماوات أىلع

سألت أبا عبد : ان  يْ دِ أبو جعفر حممد بن احلسن بن هارون بن ب   [ قال2/282]
قد استثىن ابن مسعود  ،نعم»فقال:  ؟يمانعن االستثناء يف اإل]أمحد بن حنبل[ اهلل 
قال أبو عبد  ،«ا للعملواحتياًط  خمافةً  ،استثناء ىلع غري شكٍّ  ،وهو قول اثلوري ،وغريه
 :قال أبو عبد اهلل ، {«احلرام إن شاء اهلل آمنني تلدخلن املسجد} قال اهلل تعاىل:» :اهلل
 «.إين ألرجو أن أكون أتقاكم هلل ألصحابه: قال انليب »

سألت أبا عبد اهلل أمحد بن : حممد بن يلع بن احلسن بن شقيق[ قال 2/329]
حدثنا احلسن بن موىس  فقال: ؟حممد بن حنبل عن اإليمان يف معىن الزيادة وانلقصان

عن جده عمر بن  ،عن أبيه ،يِم طْ عن أيب جعفر اخل   ،نا محاد بن سلمةحدث ،األشيب
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إذا ذكرنا اهلل »فقال:  ؟وما زيادته ونقصانه :قيل ،«اإليمان يزيد وينقص» قال: (1)حبيب
 «.وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه ،فحمدناه وسبحناه فتلك زيادته

يا أبا عبد : -وأنا أسمع-د قيل ألمحل حممد بن موىس انلهرتريي: قا[ 2/368]
 «.نعم»قال:  ؟اهلل يستثين يف اإليمان

]أمحد سألت أبا عبد اهلل  :حممد بن احلسن بن هارون بن بدينا [ قال3/216]
 خمافةً  ،االستثناء ىلع غري معىن الشك ،نعم»يمان؟ قال: عن االستثناء يف اإلبن حنبل[ 
 «.وهو مذهب اثلوري ،وقد استثىن ابن مسعود وغريه ،ا للعملواحتياًط 

: نقول إنا ]أمحد بن حنبل[  أبو بكراملروذي: قيل أليب عبد اهلل [ قال3/26]
 .«ولكن نقول: إنا مسلمون ،ال»مؤمنون؟ قال: 

 

                                                           

، وحبث د. العثيمني تسميته، ولكن نقل ابلخاري يف اتلاريخ الكبري )( 1) (، وابن أيب خيثمة 6/541كذا يف املطبوع، مكربى
، فزال اللبس، وهو صحايبٌّ «ري بن حبيباسمه عمري بن يزيد بن عم»( عن اإلمام أمحد أنه قال: 1/385يف اتلاريخ )اثلاين 

 -1141 (، وأبو بكر اخلالل يف السنة )ح624أنصاري، وهذا األثر عنه قد أخرجه عبد اهلل بن اإلمام أمحد يف السنة )ح
(، وابن 30327(، وابن أيب شيبة يف املصنف )ح4/381( عن اإلمام أمحد به. وأخرجه أيًضا ابن سعد يف الطبقات )1582

(، وغريهم، من طرٍق متوافرٍة عن محاد بن سلمة به، قال ابن 215 (، واآلجري يف الرشيعة )ح433  يف املعجم )حاألعرايب
يعرف فيه خمالف من  ثبت لفظ الزيادة وانلقصان منه عن الصحابة، ولم( : »176تيمية يف كتاب اإليمان )ط. األبلاين ص

 ، ثم ساق اآلثار.«الصحابة
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 حرف ابلاء

 ابلخل
[1/392 : بيش  بن مب رشِّ قعدت مع أمحد بن حنبل وحيىي بن معني »[  قال ح 

 «.ن رجاًل صاحلًا خبياًل وانلاس متوافرون؛ فأمجعوا أنهم ال يعرفو

 ابلد 
 = ينظر: أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة

وذكر عنده أمحد بن -[ قال أبو عمري عيىس بن حممد بن عيىس 1/23]
؛ عن ادلنيا ما اكن أصربه، وباملاضني ما اكن أشبهه، وبالصاحلني »فقال:  -حنبل

 «. ادلنيا فأباها، وابلدع فنفاهاما اكن أحلقه، عرضت هل

إمامنا، من لم يرض به فهو أمحد بن حنبل »[ قال قتيبة بن سعيد: 1/32]
 «.مبتدع

بُّْوي ه: سمعت قتيبة بن سعيد يقول: 1/35] لوال اثلوري ملات »[ قال أمحد بن ش 
، قلت لقتيبة: تضم أمحد بن حنبل إىل «الورع، ولوال أمحد بن حنبل ألحدثوا يف ادلين

 .(1)«اتلابعنيإىل كبار »أحد اتلابعني؟ فقال: 

بعد موت إمامنا أمحد   [ ذ ِكر  ألمري املؤمنني جعفر املتولك ىلع اهلل 1/33]
 .أن أصحاب إمامنا يأتون ىلع أهل ابلدع حىت يكون بينهما الرش :-غفر اهلل نلا وهل-

                                                           

 (.2/207( مكررة يف )1)
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فإنهم وصاحبهم  ؛ىلع أيديهم دى ش  و   ،امن خربهم شيةً  ال ترفع إيلى » :فقال لصاحب اخلرب
 «.ت أمة حممد من سادا

حنبل  من سمعتموه يذكر أمحد بن»[ قال أمحد بن إبراهيم ادلوريق: 1/40]
 «.بسوء فاتهموه ىلع اإلسالم

[ قال أبو حيىي زكريا بن الفرج البار: جةت يوًما إىل أيب بكر 1/141]
وِذي رُّ وإذا عنده عبد اهلل بن أمحد، فقال هل أبو بكر: أحب أن خترب أبا حيىي بما  الم 

ا قدم داود من خراسان جاءين  سمعت من أبيك يف داود األصبهاين، فقال عبد اهلل: لمى
فسلم يلعى فسلمت عليه، فقال: قد علمت  شدة حمبيت لكم وللشيخ، وقد بلغه عين 
 ،الكم، فأحب أن تعذرين عنده، وتقول هل: أْن ليس هذا مقاليت، أو ليس كما قيل لك

فأخربته أن داود جاء فقال: إنه ال يقول  ،ت إىل أيبفإين قد دخل ،ال يريد :فقلت هل
 ،افأخرج منها كتابً  ،فجةه بها ،«ارة الكتبب  جةين بتلك الضُّ »قال:  !بهذه املقالة وأنكر

وذكر  ،يف بدلنا احلال واملحل أحلى  :وفيه ،هذا كتاب حممد بن حيىي انليسابوري»فقال: 
حممد بن حيىي »فقال:  ؟إنه ينكر ذلك :فقلت هل ،«يف كتابه أنه قال: إن القرآن حمدث

 أو حنو ما قال أبو حيىي. «ال تقبل قول العدو هلل ،أصدق منه

ه حسني »[ قال املروذي: قال اإلمام أمحد: 1/150] ل ف  ثار برش املرييس، وخ 
هذا قد جتهم وأظهر اجلهمية، ينبيغ أن حيذر عنه، وعن لك من »، وقال يل: «الكرابييس

 «.اتبعه

قال أبو بكر املروذي: إن أبا عبد اهلل ]أمحد بن حنبل[ ذكر حارثًا  [1/150]
، ما اآلفة إال حارث، -: حوادث الكم جهميعين–حارث أصل ابللية »املحاسيب، فقال: 
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روا عن حارث أشد  ؛ إال ابن العالف، فإنه مات مستوًرا، حذِّ اعمة من صحبه انْب ت ك 
نتقدم إيلهم، لعلهم ال يعرفون بدعته، »قال: ، قلت: إن قوًما خيتلفون إيله؟ «اتلحذير

ِجروا، ليس للحارث توبة، ي شهد عليه وجيحد، إنما اتلوبة ملن  فإن قِبلوا وإال ه 
 «.اعرتف

[ قال األثرم: كنت عند خلف البار يوم مجعة، فلما قمنا من املجلس 1/165]
ا أتقرب به إىل صت إىل قرن الرصاة، فأردت أن أغتسل للجمعة فغرقت، فلم أجد شيةً 

-امهلل إن حتيين ألتوبن من صحبة حارث »اهلل جل ثناؤه أكرث عندي من أن قلت: 
 «.-يعين املحاسيب

قال عمر : »(1)[ قال أبو بكر ابن هاينء األثرم يف رساتله إىل أهل اثلغر1/166]
إياك وما أحدث املْحِدثون؛ فإنه لم تكن بدعة إال وقد مىض قبلها »بن عبد العزيز: 

عصمة، وإن  -بإذن اهلل-ا هو ديلل عليها، وعربة منها، فعليك بلزوم السنة؛ فإنها لك م
ق،  مُّ نىها من قد علم ما جاء يف خالفها من اخلطأ والزلل، واحل ْمق واتلىع  السنة: إنما س 
ْوا ف  ، (2)وارض  نلفسك بما ريض به القوم ألنفسهم؛ فإنهم عن علم وقفوا، وببرص ناقٍد ك 

م  ل ه  أحرى، إنهم هلم السابقون؛  -لو اكن فيها-ىلع كشف األمور اكنوا أقوى، وبفضٍل و 
فلنئ اكن اهلدى ما أنتم عليه فقد سبقتموهم إيله، وإن قلتم: حدث ما حدث بعدهم؛ 
ما أحدثه إال من اتبع غري سبيلهم، ورغب بنفسه عنهم، ولقد تكلموا منه بما 

، لقد قرصى دونهم يكيف، ووصفوا منه ما يشيف، فما دونهم مق ، وال فوقهم حمرسِّ رصِّ
ل وا، وإنهم مع ذلك لعىل هدى مستقيم ح  آخرون عنهم فغ  م  واْ، وط  ف   «.أقوام ف ج 

                                                           

 .«وصايا السلف»( رسالة مطولة، انظرها بتمامها حتت عنوان: 1)
 ( كذا ضبطها العثيمني، وفيه نظر.2)
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 برش فإذا الطريق، يف : مررت-امللقب: لؤلؤ– إبراهيم بن [ قال إسحاق1/291]
 كمعلي يفسد )ال يقول: سمعته فأنا يهودي فمرى  جمتمعون، عليه وانلاس املرييس
 .يهوديًا اكن أباه أن يعين: اتلوراة(، علينا أبوه أفسد كما كتابكم

بيش [ قال1/391]  ]أمحد بن حنبل[: هؤالء اهلل عبد أليب قيل ِسندي: بن ح 
ا»: قال عنهم؟ نكتب امت حنوا اذلين  قد إنه هل: قيل ،«منهم أحدٍ  عن أروي فال أنا أمى
يِك   : أنا» وقال: ذلك، فأنكر ؟القواريري عن بالكتاب تأمر أنك عنك ح   أروي ال أقول 
 «.عنهم؟! بالكتاب فآمر منهم، أحد عن

 أرى حنبل: بن أمحد اهلل عبد أليب السجستاين: قلت داود [ قال أبو1/429]
 أن تعلمه أو ال،»: قال الكمه؟ أترك ابلدعة، أهل من رجٍل  مع السنة أهل من رجاًل 
 ابن قال به؛ فأحلقه وإال فَكمه، الكمه كتر فإن بدعة، صاحب معه رأيته اذلي الرجل
 «.خبدنه املرء» مسعود:

 عند رجل يشهد ال» [ قال صالح بن اإلمام أمحد بن حنبل: قال أيب:1/464]
 إىل فدعوه شهادة، شهد قد يكون رجل عن أيب سةل آخر: لفظ ويف ،«جهيم قاض

 است عِدي   فإن: تقل: قال ،«إيله يذهب ال»: قال جهيم؟ والقايض إيله يذهب القايض،
 به يرضب تراب من كًفا يأخذ كرامة، وال جييب ال»: قال فامت حن؟ به فذهب عليه،
 .«وجهه
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 قال حيبه، فهو املبتدع ىلع الرجل سلم إذا»بن حنبل:  اإلمام أمحد [ قال2/47]
 .(1)«بينكم السالم أفشوا حتاببتم؟ فعلتموه إذا يشء ىلع أدلكم أال: » انليب

 اثلوري سفيان ىلع يطعن الكويف رأيت إذا»الرازي:  زرعة بو[ قال أ2/56]
 فال واألوزايع مكحول ىلع يطعن الشايم رأيت وإذا رافيض، أنه تشك فال: وزائدة
 أنه تشك فال املبارك بن اهلل عبد ىلع يطعن اخلراساين رأيت وإذا ناصيب، أنه تشك

 منهم ما ألن ؛حنبل نب أمحد بغض ىلع جممعة لكها الطوائف هذه أنمرج، واعلم 
 .«هل برء ال سهم منه قلبه ويف إال أحد

 ،مسحت يدي ىلع أمحد بن حنبل: يلع بن عبد اهلل الطياليس[ قال 2/138]
وجعل ينفض نفسه  ،اا شديدً فغضب غضبً  ،ثم مسحت يدي ىلع بدين وهو ينظر

 ا.ا شديدً وأنكره إنكارً ؟ «عمن أخذتم هذا» :ويقول

 ،ا جيتمعونسألت أمحد قلت: إن عندنا قومً هران: قال الفضل بن م [2/199]
يقرأ يف » :فقال يل أمحد ؟فما ترى فيهم ،ويذكرون اهلل ،ن القرآنوعون ويقرؤفيدْ 

قلت: فأخ يل يفعل ، «ويطلب حديث رسول اهلل  ،ويذكر اهلل يف نفسه ،املصحف
 ،فإن هذا حمدث ،بىل إن شاء اهلل»قال:  ؟قلت: فإن لم يقبل ،«نعم»قال:  ؟فأنهاه ،هذا

 .«االجتماع واذلي تصف

كر حيىي بن أكثم عند أيب فقال: ذ   :قال عبد اهلل بن أمحد بن حنبل[ 2/549]
 «.قطُّ  ما عرفين ببدعةٍ  ،صدق أبو عبد اهلل»فقال:  ،فبلغت حيىي ،«ما عرفت فيه بدعةً »

                                                           

 (.10431( أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده )ح1)
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 !سبحان اهلل !سبحان اهلل»فقال:  ؟كر هل ما يرميه انلاس بهوذ   :قال[ 2/549]
 ا.ا شديدً إنكارً  وأنكر ذلك أمحد   ،«؟!ومن يقول هذا

يدفنون رؤوسهم  ،مثل أصحاب ابلدع مثل العقارب: »قال الرببهاري[ 3/77]
وكذلك أهل ابلدع هم  ،فإذا تمكنوا دلغوا ،وأبدانهم يف الرتاب وخيرجون أذنابهم

 «.فإذا تمكنوا بلغوا ما يريدون ،خمتفون بني انلاس

 ...مائة  يف صفر سنة ثالث وعرشين وثالث» يعىل: [ قال ابن أيب3/78]
وانترشوا يف اإلنكار ىلع  ،وظهر أصحابه ،وعلت لكمته ،ازدادت حشمة الرببهاري

 ،فشمته أصحابه ،اجتاز باجلانب الغريب فعطس أن الرببهاريى  :فبلغنا ،املبتدعة
 فسأل عن احلال؟  ه،تهم حىت سمعها اخلليفة وهو يف روشنفارتفعت ضجى 

 
 ؛خرب بهافأ

 .فاستهوهلا
 ،ىلع الرببهاري ]اخلليفة العبىايس[ ايِض ولم تزل املبتدعة ينقلون قلب الرى 

بالركوب وانلداء ببغداد: أن ال  -صاحب الرشطة- اخلرشينفتقدم الرايض إىل بدر 
واكن يزنل باجلانب الغريب الرببهاري، فاسترت  ،جيتمع من أصحاب الرببهاري نفسان

فتويف يف االستتار يف رجب سنة تسع  ،افانتقل إىل اجلانب الرشيق مسترِتً  ،«لباب حموى »ـب
 مائة. وعرشين وثالث

كتبت عن »[ قال أبو عبد اهلل حممد بن إسحاق ابن منده األصبهاين: 3/300]
فلم أتقرب إىل لك  ،الرشق والغرب مرتني فت  ط  »، وقال: «ألف شيٍخ وسبع مائة شيٍخ 

 «.اا واحدً بتدعني حديثً ولم أسمع من امل ،مذبذب
أقام أيخ أبو اخلطاب ميع يف »العكربي: يلع ابن شهاب  وأب [ قال3/344]

 .فِض نسب إىل الرى ه ي  أنى  وأشار إىل ،«ادلار عرشين سنة ما لكمته
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ترى للرجل :  -إمامنا أمحد :يعين–وذي: قلت أليب عبد اهلل قال املرُّ [ 3/400]
وقال:  ،عن الالكم يف أهل ابلدع؟ فَكح وجهه ويسكت ،أن يشتغل بالصوم والصالة

 :فإذا تكلم»؟ قلت: بىل قال: «أليس إنما هو نلفسه ،إذا هو صام وصىل واعزتل انلاس»
 «.يتَكم أفضل ؛اكن هل ولغريه

 بر الوادلين
[ قال أمحد بن عبد الرمحن بن مرزوق ابن أيب عوف: حرضت أبا عبد 1/122]

راساين: إن أيم أذنت يل يف الغزو، وإين أريد اخلروج اهلل أمحد بن حنبل، وسأهل رجل خ
، واحسب أبا عبد اهلل ذهب إىل قول اهلل «اغز الرتك»إىل طرسوس، فما ترى؟ فقال هل: 

.}اِر فى ْم ِمن  الْك  ين  ي ل ون ك  ِ  : }ق اتِل وا اذلى

زى 1/155] ْويِن [ قال أبو العباس الرب  ايث: ملا مات أيب كنت صبيًا، فجاء انلاس ع 
 وأكرثوا، وجاءين فيمن جاءين: برش بن احلارث، فقال يل: يا بين إن أباك اكن رجاًل 

يا بين والزم  ،وال ختالفها ،بر وادلتك وال تعقها ،ا منهوأرجو أن تكون خلفً  ،اصاحلً 
 ،فلما قام برش قام إيله رجل ،وال تصحب من ال خري فيه ،فإنها من العافية ؛السوق

 وال قرابة. فقال: وكيف ال حتبين ولست يل جبارٍ  ،أنا واهلل أحبكفقال: يا أبا نرص 

 العلم، أطلب إين حنبل: بن ألمحد قلت البار: اهليثم بن [ قال احلسن1/376]
ا» يل: قال باتلجارة؟ أشتغل أن مين تريد ذلك، من تمنعين أيم وإن ارِه  ا؟ د  رِْضه 

 
 وال وأ

 .«الطلب تدع
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: ]أمحد بن حنبل[ قال اهلل عبد أبا رجٌل  سأل يم:ِسنِْدي اخلواتي [ قال1/456]
 أن اهلل عبد ابنه أمر عمر أليس: قال ،«تطلقها ال»: قال أمرأيت؟ أطلق أن يأمرين أيب إن

 .« عمر مثل أبوك يكون حىت»: قال امرأته؟ يطلق

دواء -فوصف هل الرتفق  ،مرض شاب: هارون عبد اهلل السمسار[ قال 2/517]
فحلف  ،واكنت هل معرفة ،فامتنع الشاب أن يرشب ،-املسكريصب عليه من هذا 

 فأتيت أبا ،فجاءوين :قال أبو موىس ،ا إن لم يرشبهأمه طالق ثالثً  :عليه أبوه وقال
تريد مين أن »ثم قال:  ،افاتلفت إيل مغضبً  ،فسأتله ،عبد اهلل أسأهل عن هذه املسألة

 «.أرخص هل يف َشب احلرام؟ ال يرشبه

إذا أراد الرجل أن حيج عن أبويه فليبدأ »بن حنبل: أمحد إلمام اقال [ 2/567]
 «.إال أن يكون األب قد وجب عليه ،باألم

 واتلربك الربكة
 ،مسحت يدي ىلع أمحد بن حنبل: يلع بن عبد اهلل الطياليس[ قال 2/138]

وجعل ينفض نفسه  ،اا شديدً فغضب غضبً  ،ثم مسحت يدي ىلع بدين وهو ينظر
 ا.ا شديدً وأنكره إنكارً ؟ «ذتم هذاعمن أخ» :ويقول

 ابلاكء
ِ ]أخت برٍش احلايف[،  ة  غ  ْض ا ماتت م  لمى  :قيل[ 2/581] ا عً توجُّ  رشٌ توجع عليها ب

 أنى  :قرأت يف بعض الكتب: »فقال ؟فقيل هل يف ذلك ،اشديدً  وبكى بكاءً  ،اشديدً 
 .«نياوهذه اكنت أنيسيت من ادل ، يف خدمة ربه سلبه أنيسهإذا قرصى  العبد  
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 ابلالء
 دخل وقد- يقول احلريب إبراهيم سمعت البار: احلسن بن يلع [ وقال1/231]

 الشاعر: قال كما أجدين قال: -إسحاق؟ أبا يا جتدك كيف فقالوا: يعودونه، قوم عليه

ْفاًل  ابلالء   يفى  دبى  ا س  ل وا راين * وع 
 
ْضًوا أذوب وأ ْضًوا ع  ع   ف 

يِت  ب ِلي ْت   نِْضًوا اهلل طاعة فتذكرت   * نفيس بطاعةِ  ِجدى

 وهو عليه فدخلت حنبل، بن أمحد   يوًما أتيت جهم العكربي: [ قال1/347]
 فدمعت الرضب، موضع إىل فنظرت منكبه، عن إزاره ِعطيف أحد فوقع: قال متشح،
، ففطن عيين،  فحدثته احلارث، بن برش إىل صت ثم: قال منكبه، إىل اثلوب فرد أمحد 

 .اإلسالم يف وعنانها خبطامها طار أمحد إن وحيك، :يل فقال احلديث،

 فقلت ،املحنة بعد حنبل بن أمحد ىلع دخلتاحلسن بن عرفة:  [ قال1/377]
 يبيعون انلاس رأيت فإين ؛سكتا :يل فقال .األنبياء مقام قمت   ،اهلل عبد أبا يا :هل

 وما ؟أنا وما ؟اأن من: فقلت ،ويميلون يقولون ميع اكن ممن العلماء ورأيت ،أديانهم
 ؟غريك باعه كما دينك بعت :يل فقال ؟ يديه بني وقفت إذا اغدً  أقول لريب
 صت مت أنا إن: وقلت ،فاخرتتهما والسوط السيف إىل ونظرت ،أمري يف ففكرت

 ؛أقل فلم خملوقة :صفاتك من صفة يف قولأ أن إىل دعيت :فأقول ، ريب إىل
 .مرح شاء وإن عذب شاء إن ،إيله فاألمر
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 جاوزت أن إىل وجتدلت ،نعم :يل قال ؟األمً  ألسواطهم وجدت وهل: فقلت
 وصليت، األمً  هل أجد لم كأين (1)اناب  ق  الع   لى ح   فلما ،ذلك بعد أدر لم ثم ،العرشين
: قال !بك نزل مما بكيت: قلت ؟يبكيك ما :يل فقال ،فبكيت   :احلسن قال .اقائمً  الظهر

 .«لفتت لو أبايل ما ؟أكفر لم أليس»

اهلل ]أمحد بن  عبد أبا وذكر- الطويس مسلم بن يلع احلسن [ قال أبو2/88]
 هذا ألهل وحجة قدوة وهو فصرب، به بيل ما بمثل ب يِل   أحًدا أعلم ما: حنبل[، فقال

 .بعدهم ييجء ومن العرص،

 بناء الكنائس وابلَِيعِ 
ا ال بن أبياتً  نقلت من خط الوادل السعيد [ قال ابن أيب يعىل: 3/345]
 ا:كرب   بع   ةِ يع  ا اعون عرب طور سيناء ىلع بناء ابل  لمى  ،شهاٍب 

  فكنتم نصاهلاى عينِّ د  نبال العِ * ا تلدفعوا ا حصينً أردتكم حصنً 

 فكنتم ال عليها وال هلا ،وقفتم*  فيا يلت إذ لم حتفظوا يل موديت

 ودولة آل هاشم وكماهلا*  عن هدى ب  فيا سيف دين اهلل ال تنْ 

 اه  ال  ق  لن ت   فتلك لعمري عرثةٌ * ك بالرمحن أن تنرص اهلوى أعيذ

 !تلتلو كفرها وضالهلا ،صارىـ ـ *أيف حكم حق الشكر إنشاء بيعة انلى 

                                                           

، «اعمتا القبيلة من ناحيتها مجيًعاالقبيلة: صخرة ىلع رأس ابلرئ، والعقابان: د»( : 9/142( قال يف تهذيب اللغة )1)
 خشبتان علق عليهما اإلمام أمحد يل رضب.فاملقصود هنا: 
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 !تبنيها هل يلناهلا ،بأرضك*  ادلمشيق بيعةً مرزينا د يشيِّ 

 سيب رجاهلايا وفتحها قرسً يو* ها ان والرُّ حرى  وينفق فيها مال  

 لزمهم شنآنها ووباهلايو* مني بأرسهم أنف املسل رغم  ي  و

 فتعرف منها حرمها وحالهلا* سورة  ذاك ما تتلوه يف لكِّ  أىب

 باهلاقد أطالت سِ  رومٍ  بأعالِج * ا ويركب يف أسواقنا متبخرتً 

 اه  وقال   الكريم   بذا أمر اهلل  *  واستصف حاهل ،واقتله ،فخذ ماهل

 يكذبون مقاهلا بغاةٌ  طغاةٌ * قول الشهود فإنهم  وال تسمعنْ 

اا منك مال  وحىت حيفظ ،لريضوك* فون دنياهم بإتالف دينهم روي  ه 

 ابليع والرشاء
الرشاء وابليع حالل إىل يوم و»قال اإلمام أمحد يف رسالة السنة: [ 2/293]

 «.القيامة، ىلع حكم الكتاب والسنة

كما  ،بورك فيه -لو برأس املالو-من اشرتى وباع : »قال معروف[ 2/487]
 «.بارك يف الزرع بماء املطري

 «.ا فاشرت أجودهإذا اشرتيت شيةً » عن أيب العايلة قال:[ 2/555]

ميمونة بنت ]أمحد بن حنبل[ أليب عبد اهلل  ر  كِ ذ  : يُّ وذِ املرُّ  [ قال2/579]
إذا بعت هذا  :الِ فقالت للغزى  ،اهل  إنها أرادت أن تبيع غزْ  :فقلت هل ،دةاألقرع املتعبِّ 
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 يلعى  ردى  :ورجعت فقالت ،ثم ذهبت ،فأريخ يدي فيه ،صائمةً  ما كنت  إين ربى  :الغزل فقل
قد جاءتين  :وقال ،فرتحم أبو عبد اهلل عليها هذا، الأخاف أن ال يبني الغزى  ،ل  الغزْ 

 ا يف غسل امليت.هلا شيةً  وكتبت  

 ]العكربي[ اكن أليب حفص بن رجاء» بن شهاب:اقال أبو يلع [ 3/107]
 ،ا بيدٍ ألن الرصف املباح يدً  ؛فهجره ،ا للحسابفبلغه أنه قد اختذ دفرتً  ،صرييِفُّ  صديٌق 

 «.ا فإنما يعطى نسيةةفرتً وملا اختذ د
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 حرف اتلاء

 الرتخُّص
 اتلقليد -= أصول الفقه 

]أمحد بن  اهلل عبد أبا السكري: سألت بكر بن [ قال إسماعيل1/268]
 من وقعت تكون أن يمكن: فقال السكر؟ ماء فيه إناء يف وقعت فأرة حنبل[ عن
ر ت األرض من تكون أن ويمكن السقف، ف   تكون أن يمكن أو فيه، وقعت ط 
ْب »: فقال إناء؟ إىل إناء من أخرجتها  أرخص أو عليك أسهل فإنهم ابلرصيني؛ إىل ِاْذه 
 .إسماعيل شك« عليك

يم: بشار بن [ قال احلسني1/381]  يف مسألة عن حنبل بن أمحد سألت املخرِّ
 يف يل فكتب خبطك؟ يل اكتب اهلل، عبد أبا يا: فقلت ،«حنث فعل إن»: فقال الطالق؟
 إنسان أفتاين إن اهلل، عبد أبا يا: قلت ،«حنث فعل إن اهلل: عبد أبو قال» الرقعة: ظهر

 بن احلسني قال- نعم،: قلت ؟«املدنيني حلقة تعرف» يل: فقال ؟-حينث ال أن يعين:–
 ؟يدخل أفتوين فإن -اجلامع املسجد يف الرصافة يف عندنا حلقة لمدنينيل واكنت بشار:
 .«نعم»: قال

]أمحد بن حنبل[: سمعت أبا عبد اهلل  :الفضل بن زياد القطان[ قال 3/28]
 وسةل عن الرجل ي  

 
يسأهل  فريشد صاحب املسألة إىل رجٍل  ،من املسائل عن اليشءِ  ل  سأ

قيل  ،«ا أرشده إيله فال بأسذا اكن الرجل متبعً إ»عنها: هل عليه يشء يف ذلك؟ فقال: 
وما روي عن  ،وآثاره إال بسنة رسول اهلل  ،ال» هل: فيفيت بقول مالك وهؤالء؟ قال:

 «.فعن اتلابعني فإن لم يكن روى عن أصحابه يشءٌ  ،أصحابه
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 والطب اتلداوي
 ينظر: الطب= 

ْوي ه املتطبب، [ ملا طالت علة اإلمام أمحد، اكن املتولك يبعث باب1/26] اس  ن م 
وحيك؛ »فيصف هل األدوية فال يتعالج، فدخل ابن ماسويه يلع املتولك، فقال هل املتولك: 

؟ فقال هل: يا أمري املؤمنني إن أمحد بن حنبل ليست به «ما جنح فيه ادلواء بن حنبلا
 فسكت املتولك. .والعبادة ،وكرثة الصيام ،علة يف بدنه، إنما هذا من قلة الطعام

أمحد: ما تقول يف  اإلمام [ قال أمحد بن برش بن سعيد الكندي: سألت51]/
 احلقنة للرجل املريض؟ فرخص فيها.

قد وقع، فقرأت  (1)[ قال أمحد بن نرص اخلزايع: رأيت مصابًا ]بالرصع[1/200] 
 يف أذنه، فَكمتين اجِلنِّيىة من جوفه، فقالت: يا أبا عبد اهلل، دعين أخنقه؛ فإنه يقول:

 القرآن خملوق.

: حممد بن عيىس [ قال1/230] ارِيُّ ْوم   وهو احلريب إبراهيم ىلع دخلت الطُّ
ل   اكن وقد مريض، ْحم   اجلارية فجاءت ويعاجله، إيله ييجء واكن الطبيب، إىل ماؤه يـ 
 :يقول أنشأ ثم فبىك الطبيب، مات وقالت: املاء، ور دىِت 

امٍ  من املعاِلج مات إذا ق   يموت   أن معال جلل فيوشك * س 

 أمحد ىلع : دخلت-السنة بطبيب يعرف- املتطبب الرمحن قال عبد [2/81]
 دخلت ثم ،«اهلل بعني أنا إيلك، اهلل أمحد»: فقال جتدك؟ كيف: فقلت أعوده، حنبل بن

                                                           

 ( زيادة يف ط. الفيق، وليست يف ط. العثيمني، وذكر أنها ليست يف األصول اخلطية.1)
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 ،كذا أجد ،كذا أجد ،إيلك اهلل أمحد: فقال ؟جتدك كيف: فقلت ،احلارث بن برش ىلع
 سفيان عن ،عمران بن املعاىف حدثنا: فقال ؟شكوى هذا يكون أن ختىش أما: فقلت
 بن اهلل عبد سمعنا :قاال واألسود علقمة عن ،إبراهيم عن ،منصور عن ،سعيد بن

، «بشاكٍ  فليس الشكوى قبل الشكر اكن إذا: » اهلل رسول: قال يقول مسعود
 كذا أجد ،إيلك اهلل أمحد»: قال سأتله إذا فاكن ،فحدثته حنبل بن أمحد ىلع فدخلت
 .«وكذا

 اتلطو 
[ قال أبو بكر اخلالل: حدثنا أمحد بن برش بن سعيد الكندي قال: 1/50]

سألت أبا عبد اهلل أمحد بن حنبل قلت: رجل قرأ القرآن وحفظه، وهو يكتب 
 وي قِريء، ويفوته احلديث أن يطلبه، فإن طلب 

 
احلديث، خيتلف إىل املسجد، ويقرأ

بذا »د املسجد فاته طلب احلديث، فما تأمره؟ قال: احلديث فاته املسجد، وإن قص
 «.وبذا ،بذا»، فأعدت عليه القول مراًرا، لك ذلك جييبين جوابًا واحًدا: «وبذا

 أفضل بن حنبل: أيما أمحد عيىس بن عفر الوراق: سألت [ قال2/180]
- ههنا اكن إذا»: قال اتلطوع؟ الصالة أو والفروسية، والرمح بالسيف العمل عندك:
 اتلطوع، من أفضل بذلك فاشتغاهل باثلغر اكن وإذا وهذا، هذا من فينال -ببغداد يعين
 .«اخليل رباط ومن قوة من استطعتم ما هلم وأعدوا» يقول: تعاىل اهلل ألن

عت أمحد بن حنبل يوم اجلمعة تبِ : أبو بكر بن عنرب اخلراساين[ قال 2/575]
فاكن يتطوع  ،حةواألبواب مفتى  ،يركع الشعراء ةِ فقام عند قبى  ،إىل مسجد اجلامع
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بني  وأراد السائل أن يمرى  ،اا شديدً فمنعه منعً  بني يديه سائٌل  فمرى  ،(1)[ركعتني]ركعتني 
 .يناه  فقمنا إيله فنحى  ،يديه

يللة  ويفطر لكى  ،يصوم ادلهر اد  جى اكن انلى » قال أبو إسحاق الطربي:[ 3/17]
وأكل تلك  ،اكن يللة اجلمعة تصدق بذلك الرغيف فإذا ،ويرتك منه لقمة ،ىلع رغيف

 «.اللقم اليت استفضلها

إال وجدته  اس قطُّ ما أتيت يوسف القوى »يلع بن حممد السمسار:  [ قال3/255]
 «.يصيل

 بتربية األوالد
[ قال احلسن بن عيىس: اكن املبارك أبو عبد اهلل يكىن بأيب مالك، 1/93]

هل سبع بنات، ولم يكن هل ذكر غري عبد اهلل، واكن واكن بزاًزا، واكن مورًسا، واكن 
، ملا يرى من يلنه وسكونه وحيائه؛ كأنه «يل سبع بنات، وثامنهن عبد اهلل»يقول: 
 .جارية

بُّويه: سمعت أمحد يقول: 1/111] إذا اكن الرجل كفًوا للمرأة »[ قال أمحد بن ش 
 «.تزوج به؛ ليس كفًوا هلايف املال واحلسب، إال أنه يرشب املسكر = فإن املرأة ال 

إذا اكن هل عيال أعطى لك واحد منهم مخسني »[ قال اإلمام أمحد: 1/133]
 «.فإن نفدت من عنده أعطاه أيًضا»قال: « درهًما

                                                           

 ( زيادة من ط. الفيق، ولست يف ط. العثيمني.1)
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ْويِن 1/155] زى [ قال أبو العباس الرب  ايث: ملا مات أيب كنت صبيًا، فجاء انلاس ع 
، فقال يل: يا بين إن أباك اكن رجاًل وأكرثوا، وجاءين فيمن جاءين: برش بن احلارث

صاحلًا، وأرجو أن تكون خلًفا منه، بر وادلتك وال تعقها، وال ختالفها، يا بين والزم 
السوق؛ فإنها من العافية، وال تصحب من ال خري فيه، فلما قام برش قام إيله رجل، 

 ٍر وال قرابة.فقال: يا أبا نرص أنا واهلل أحبك، فقال: وكيف ال حتبين ولست يل جبا

[ قال ابن أيب يعىل يف ترمجة ابن هاينء األثرم: اكن معه تيقظ عجيب، 1/174]
 «.أحد أبوي األثرم جين: »(1)حىت نسبه حيىي بن معني وحيىي بن أيوب املقابري فقال

 إحدى هل واكن ابٌن، احلريب إلبراهيم وكيٌع: اكن خلٍف  بن [ قال حممد  1/227]
نه ن،القرآ حفظ قد سنة، عرشة يه، فجةت فمات؛: قال كثرًيا، شيةًا الفقه من ولقى  أعزِّ
 ادلنيا اعلم أنت إسحاق، أبا يا: قلت: قال هذا! ابين موت أشتيه كنت يل: فقال: قال
 انلوم يف رأيت نعم؛: قال والفقه؟ احلديث ولقنته أجنب، قد صيب يف هذا مثل تقول
 انلاس يستقبلون ماء، فيها قاِلٌل  مبأيديه صبيانًا وكأنى  قامت، قد القيامة كأنى 

رُّه، شديد حار يومٌ  ايلوم وكأنى  يسقونهم، : قال املاء، من هذا اسقين ألحدهم: فقلت ح 
 دار يف ِمتنا اذلين الصبيان حنن: فقال أنتم؟ فأيٍش : فقلت أيب، لست وقال: إيلى  فنظر
 .موته تمنيت ذافله: قال املاء، فنسقيهم نستقبلهم، آباءنا فخلىْفن ا ادلنيا،

 إبراهيم إىل امض» يقول: أيب اكن حنبل: بن أمحد بن اهلل عبد [ قال1/225]
 .«الفرائض عليك ي ليق حىت احلريب

                                                           

 حبروفها. ، ألن هذه الَكمة منسوبة إيلهما، ونقل املؤلف يف الصفحة اليت تليها لكمة ابن معني«فقاال»( لعلها: 1)
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 [1/241 قال اخلطيب ابلغدادي يف ترمجة إبراهيم بن سعيد (1)حاشية ]
 فذللك العلماء، ىلع (2)فضاٌل أو ادلنيا، من اتساعٌ  -إبراهيم وادل- لسعيد اكن»اجلوهري: 
 «.الشيوخ عن اإلكثار ىلع وقدر السماع، من ابنه تمكن

 ومعه ،حنبل بن أمحد اهلل عبد أيب إىل رجل جاء جنيٌد: يقول [ قال1/344]
 مرة معك به تيجء ال أمحد فقال ،ابين: قال ؟هذا من :هل فقال ،الوجه حسن غالم
 اذلي :أمحد فقال ؟منه أفضل وابنه ،مستور رجل ،الشيخ اهلل أيد :قيل قام فلما ،أخرى
 عن خربونا وبه ،أشياخنا رأينا هذا ىلع ،سرتهما منه يمنع ليس هذا من إيله قصدنا
 .أسالفهم

 العلم، أطلب إين حنبل: بن ألمحد قلت البار: اهليثم بن [ قال احلسن1/376]
ا» يل: قال باتلجارة؟ أشتغل أن مين تريد ذلك، من تمنعين أيم وإن ارِه  ا د  رِْضه 

 
 وال ؟وأ

 .«الطلب تدع

 يف فجعلتها رغيف، مائة أيم يل [ قال حجاج ابن الشاعر: مجع ْت 1/397]
ب اب ة  » إىل واحندرت جراب،  برغيف أيجء يوم لك يوم، مائة ببابه فأقمت باملدائن، «ش 
ت فلما فآلكه، دجلة يف فأغمسه  .خرجت   نِفد 

حنبل يقول: قال [ قال حممد بن يلع: سمعت صالح بن اإلمام أمحد بن 1/46]
ف تلنظر إيله؛ رجاء أن يرسخ يف »أيب:  أنا أدعوك وأبعث خلفك إذا جاءنا رجل متقشِّ

قال: فلما صار صالٌح إىل أصبهان، وكنت معه أخرجين هو، « قلبك إذا نظرت إىل مثله

                                                           

 ( يف ترمجة إبراهيم بن سعيد اجلوهري.6/618( نقلها د. العثيمني من تاريخ بغداد )1)

 «.وإفضاٌل ». العثيمني يف نقله: ( كذا ضبطها د. بشار يف طبعته، وضبطها د2)
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سمعته ملا دخل أصبهان بدأ بمسجدها اجلامع، فدخله وصىل ركعتني، واجتمع انلاس 
ه  اذلي كتب هل اخلليفة؛ جعل يبيك بكاًء والشيوخ عليه، و ْهد  جلس وقريء عليه ع 

ب وا منه، فلما فرغ من قراءة العهد جعل املشايخ  حىت غلبه، فبىك الشيوخ اذلين ق ر 
يدعون هل، ويقولون: ما يف بدلنا أحد إال وهو حيب أبا عبد اهلل، ويميل إيلك؟ فقال هلم: 

قال: واكن عليه -يراين يف مثل هذا احلال  أن تدرون ما اذلي أبكاين؟ ذكرت أيب 
حيب  ،، قال: اكن أيب يبعث خليف إذا جاءه رجل زاهد متقشف ألنظر إيله-(1)السواد

ين ولكن اهلل يعلم ما دخلت يف هذا األمر إال دل   ،أو يراين مثلهم ،أن أكون مثلهم
 أمحد اهلل تعاىل. ،وكرثة عيال ،غلبين

ل: سمعت2/10] ]أمحد بن  اهلل عبد أبو خرج يقول: ًبا الكرماينحر [ قال اخلالى
: فقال ابنه، اهلل عبد فجاء: قال ،-األَشبة كتاب: قال أحسبه: قال-يلعى  حنبل[ يلقرأ

ه، اهلل عبد أبو فجعل: قال ؟-غالم ذاك إذ وهو- يلعى  تقرأ أن وعدتين أليس : قال يصربِّ
 فدخل: قال عليه، أقرأ أدخل حىت يل اصرب اهلل: عبد أبو يل فقال: قال اهلل، عبد فبىك
 حرب، عن اهلل عبد سألين كرمان من قدمت فلما وخرج، عليه فقرأ اهلل عبد أبو
 أيب مسائل من مجعت عما يسألين وجعل ؟والعلل واألحاكم املسائل من عنده وعما
 .-لكرثتها :يعين– ديوان إىل أحوج أنت :يل فقال ؟اهلل عبد

قد رزق  ]بن حيىي بن خاقان[ عيم عبد الرمحن اكن: »قال أبو مزاحم[ 2/79]
 .«مائة وستة :من الودل لصلبه

                                                           

 ( وهذا يعين أنه دخل يف خدمة بين العباس.1)
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 :أيما أحب إيلك أبدأ ابين]بن حنبل[: سألت أمحد  :قال امليموين[ 2/95]
إال أن يعرس »قال:  ؟هقلت: أعلمه لكى  ،«القرآن ،بالقرآن ،ال»قال:  ؟بالقرآن أو باحلديث

 .« تعود القراءة ولزمهااًل وى إذا قرأ»ثم قال:  ،«فتعلمه منه ؛عليه

ا هل وقد خرج من ة رأي ابنً م  ْص بلغين أن عِ  :قال أبو حفص العكربي [2/176]
هذا إذا  :وقال ،فحبسه يف مزنهل حىت خرج الشيب يف حليته ،واكن ويضء الوجه ،اماحلمى 

إىل  ولم يكن يرتكه خيرج إالى  ،وإذا اكن هل حلية فنت النساء ،ا فنت الرجالاكن صبيا 
 .اجلمعة واجلمااعت

ْسن قالت [ 2/586]  ،انً س  ح   ت  ملا ودلْ :  -جارية لإلمام أمحد، ويه أم ودله–ح 
جار -اذهيب إىل ابن شجاع : »وقال هلا ،ادرهمً  ختدم حسن   مسنةً  موالي امرأةً  ىأعط

فقال  ،وجاءت به فأكلنا ،افاشرتى نلا رأسً  :قالت ،«ابهذا رأسً  يشرتي لِك  ،-ابنلا قصى 
اكن إذا لم يكن عند موالي : »اوقالت أيًض ، «ما أملك غري هذا ادلرهم ،ن  سْ يا ح  : »يل

 «.ح  رِ ف   أيب عبد اهلل يشءٌ 

قيل: إن عبد اهلل بن اإلمام أمحد بن حنبل اكن ي قِعد  ]أمحد بن جعفر  [3/13]
ِطييع[ يف حجره، وهو يقرأ عليه احلديث، فيقال هل: يؤملك؟! فيقول: إين أحبه.  الق 

سنة إحدى وأربعني عن حممد بن  أول ما كتبت  »[ قال ايب أيب داود: 3/102]
ى  ،ا صاحلً واكن رجاًل  ،واكن بطوس ،أسلم الطويس  :وقال يل ،عنه  أيب ملا كتبت  يِب  ورس 
 «.صالٍح  عن رجٍل  كتبت   أول ما كتبت  

ار: [ أبو بكر 3/135] ِتب  »بن األنباري، حممد بن القاسم بن حممد بن بشى ك 
، واكن يميل يف ناحية املسجد، ووادله يف ناحيٍة أخرى  «.عنه ووادله يحٌّ
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ة قال الشيخ أبو عبد اهلل[ 3/259]  ،ببغداد َشاكء  : اكن أليبابن بطى
 ،ليسمع احلديث ؛ابعث بابنك إىل بغداد :فقال أليب ،واكن فيهم رجل يعرف بأيب بكر

فجةت إىل ابن  ،فحملين إىل بغداد ،فقال أبو بكر: أنا أمحله ميع ،فقال: إنه صغري
 قر  منيع وهو ي  

 
 "؛معجمه"رج إيلك أن خي   الشيخ   فقال يل بعضهم: سِل  ،عليه احلديث أ
 "،املعجم"يف باب  -أو ابن ابنته-فسألت ابنه  "،امعجمً "ولم أعلم أن هل  ،تلقرأه عليه

ثم قرأنا  ،أبيعهفآخذه منها و ،مٌ لح  م   أليم طاٌق  :فقلت ،فقال: إنه يريد دراهم كثرية
وذلك يف آخر  ،-أو أكرث ،أو أقل-خاص يف مدة عرشة أيام  يف نفرٍ  "املعجم"عليه كتاب 

أذكره وقد قال: حدثنا إسحاق بن  :قال الشيخ، وأول سنة ست عرشة ،سنة مخس عرشة
خذوا هذا قبل أن "فقال املستميل:  ،إسماعيل الطالقاين سنة أربع وعرشين ومائتني

واسمه أبو عبد اهلل بن -قال: وسمعت املستميل "، ىلع وجه األرض ايلوم ٍث يودل لك حمدِّ 
 اإلسالم؟. بت  يقول هل: مىت ذكرت يا ث -مهران

قال يل أبو احلسني بن سمعون: ما اسمك؟  :قال أبو حممد اخلالل[ 3/279]
 «.فسله أن يعطيك املعىن ،قد أعطاك اهلل االسم»فقلت: حسن فقال: 

ه وادله أبو فذأن» :يُّ ارِ ب  ن حممد بن أمحد أبو الغنائم بن الغ  هبة اهلل ب[ 3/349]
وجلس بعد موت أبيه يف  ،وناظر ،وأفىت ،وأجنب ،فدرس عليه ،طاهر إىل الوادل السعيد

 «.حلقته

ثًا عن شيخه القايض أيب يعىل: هري قال انلى [ 3/411] ا قدم الوزير ابن لمى »متحدِّ
  ت  رب  دراست ع  

 
تتفضل  ،فلما حرضت قلت: يا سيدنا ،درس ذلك ايلومففاتين  ،ه  برِص  أ

 ،وتعيد يل ادلرس؟ فقال: أين كنت يف أمسنا؟ فقلت: مضيت أبرصت ابن دارست
فين ىلع وقال: وحيك تميض وتنظر إىل الظلمة؟ وعنى  ،اا شديدً ذلك إنكارً  فأنكر يلعى 
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أو كما -، «يماننور اإل انلظر إىل الظاملني يطىفء  » أنه قال: وروى عن انليب  ،ذلك
واالجتماع  ،وانلظر إيلهم ،ا عن خمالطة أبناء ادلنيا: واكن ينهانا دائمً انلهري قال، -قال
 وخمالطة الصاحلني. ،ويأمرنا باالشتغال بالعلم ،بهم

 الرتف
[ قال احلسن بن عيىس: اكن املبارك أبو عبد اهلل يكىن بأيب مالك، 1/93]

سبع بنات، ولم يكن هل ذكر غري عبد اهلل، واكن  واكن بزاًزا، واكن مورًسا، واكن هل
، ملا يرى من يلنه وسكونه وحيائه؛ كأنه «يل سبع بنات، وثامنهن عبد اهلل»يقول: 
 جارية(.

 بثلث الرحا هذه يف تسهر ادليليم: إلسماعيل األبزاري بن يلع [ قال1/282]
 فال اتلولك عزُّ  بنا يتصل لم ما بين: يا»: فقال درهم؟ ثلث يكيف يشء وأي درهم؟
 .«بالرسف اذلل نستعجل أن ينبيغ

 اتلصاوير
[3/473 : ل يِبُّ اكن يف حداثته يعمل صنعة اجلص »[ أبو بكر أمحد بن يلع الع 
 يل: أنه ىك  وح  ، اع عن ذلكنى وينىه الصُّ  ،ويتزنه من عمل الصور وانلقوش ،اجذواالسفي

  ،اِع نى صُّ ا مع مجلة من الملا دخل إىل دار بعض السالطني مكرهً 
 
إىل بيت يف  ل  دخِ أنه أ

فقيل هل: تعمل يف هذا ابليت؟  ،اج جمسمةذواكن يف ابليت صور من االسفي ،دار تعمر
اليت تكون  (1)أخذ الفأس وعمد إىل األداة ،فلما خرجوا عنه وخال بنفسه ،فقال: نعم

                                                           

 «.عىن، إال أن يقصد بها الساللملم يتوجه هلا م»، وقال: «وعال اإلبرار»( ط. العثيمني: 1)
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استعظموا ذلك  ورأوا ما فعل: اء  ف  ر  فلما جاء الع   ،وكرس الصور لكها بها ،للصناع للعمل
  ؟وقيل هل: كيف أقدمت ىلع فعل هذا يف دار هذا السلطان !منه

 
ىلع هذه  نفق  وقد أ

 من اإلنكار واآلن قد فعلت ما تعني يلعى  ،واهلل أمر بكرسه ،فقال: هذا منكر !؟مااًل 
وقيل هل: هذا رجل صالح مشهور  ،أمره إىل السلطان فانتىه ،-ا هذا معناهأو الكمً -

يضيق  يشءٌ وال يقال هل  ،م  كلى وال ي   ج  ر  فقال: خي   ،اءِ هو من أصحاب ابن الفرى و ،بادليانة
  ،وال جياء به إىل عندنا ،به صدره

 
والزم املسجد يقرىء  ،خرج ترك عمل اجلصفلما أ

 «.ويؤم انلاس ،القرآن

 بتصنيف انلاس
 [1/235 (1)حاشية« ] قال ابن بشكوال يف أخبار إبراهيم احلريب: نقلت من

اب ابن عتاب: اكن إبراهيم احلريب رجاًل صاحلًا، من أهل العلم، بلغه أن قوًما من كت
اذلين اكنوا جيالسونه: يفضلونه ىلع أمحد بن حنبل، فوقفهم ىلع ذلك، فأقروا به، فقال: 
قسم 

 
ظلمتموين بتفضيلكم يل ىلع رجل ال أشبهه، وال أحلق به يف حال من أحواهل، فأ

 .«من العلم أبًدا، فال تأتوين بعد يومكمباهلل ال أسمعكم شيةًا 

 حسينًا إن هل: وقيل معني، بن حيىي سمعت الطياليس: جعفر [ قال1/335]
 إنما اهلل، لعنه الكرابييس؟ حسني ومن»: قال حنبل؟ بن أمحد يف يتَكم الكرابييس

ل   أشاكهلم، انلاس يف يتَكم نْط   يزنل. يعين ينطل جعفر: قال ،«أمحد ويرتفع حسني ي 

                                                           

أقول وىلع اهلل أعتمد: هذا واهلل الرب »(، ثم علىق ادلكتور بقوهل: 9/172( نقلها د. العثيمني عن سري أعالم انلبالء )1)
بالشيوخ، وتبجيل العلماء، واإلخالص ألهل الفضل، ومعرفة مقاديرهم ومنازهلم، وهذه يه ادليانة واألمانة، يتجىل فيها 

 . ويف هذه القصة فوائد جليلة أخرى، فلتتأمل.«وغفر هل وفاء بأروع صوره، ال
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 أفضل» يقول: حنبل بن أمحد احلاريث: سمعت بن [ قال عثمان2/116]
 ،املسيب بن سعيد»: فقال واألسود؟ فعلقمة رجل: هل فقال ،«املسيب بن سعيد اتلابعني
 .«واألسود ،وعلقمة

إذا رأيت ابلغدادي حيب أمحد بن حنبل : »قال أبو حاتم الرازي[ 2/532]
 «.ض حيىي بن معني فاعلم أنه كذاببغوإذا رأيته ي ،فاعلم أنه صاحب سنة

كر حيىي بن أكثم عند أيب فقال: ذ   :قال عبد اهلل بن أمحد بن حنبل[ 2/549]
 «.قطُّ  ما عرفين ببدعةٍ  ،صدق أبو عبد اهلل»فقال:  ،فبلغت حيىي ،«ما عرفت فيه بدعةً »

 !سبحان اهلل !سبحان اهلل»فقال:  ؟كر هل ما يرميه انلاس بهوذ   :قال[ 2/549]
 ا.ا شديدً إنكارً  وأنكر ذلك أمحد   ،«؟!من يقول هذاو

 «.انلاس يف خداع متصل»: الرببهاريُّ قال [ 3/77]

 بتصنيف الكتب
وِذي[  نقل 1/140] رُّ وقال أبو عبيد ملا أنكرت »عن اإلمام أمحد أنه قال:  الم 

أنك تكرهها ما  فلو علمت   ،ولم أعلم ،قال: لم تنصحوين ؛عليه وضع هذه الكتب
 .«قد ندم :قال أمحد ،وال وضعتها ،هلا تعرضت

 رأًسا العلم، يف إماًما اكن»[ قال ابن أيب يعىل يف ترمجة إبراهيم احلريب: 1/219]
 منها: كثرية، كتبًا وصنف للحديث، حافًظا باألحاكم، بصرًيا بالفقه، اعرفًا الزهد، يف

ام، وكتاب انلبوة، ودالئل احلديث، غريب  عن وانليه الغيبة، موذ القرآن، وسجود احلمى
 .«ذلك وغري واملناسك، الكذب،
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ت ب  1/186] ت ب  ك  [ قال أمحد بن املستنري: سةل أمحد ]بن حنبل[: لو أن رجاًل ك 
ه  بها؟ قال:  ه  بها؟ قال: «ال»وكيع، اكن يتفقى ت ب  ابن املبارك اكن يتفقى ت ب  ك  ، قال: فلو ك 

 «.نعم»

 بن أمحد يل فقال خراسان، من دمتق القاص: مدرك بن [ قال عمر2/110]
 وال بها، حسبك»: فقال املبارك، ابن كتب ىلع أقمت: قلت ،«رحلتك يف أبطأت» حنبل:
 .«غريها تسمع أن تبايل

عليكم »[ قال تميم بن حممد الطويس: سمعت أمحد بن حنبل يقول: 1/330]
 «.بمصنفات وكيع بن اجلراح

 يل يريد: اإلمام أمحد بن حنبل[عيم ] مجعنا إسحاق: بن حنبل [ قال1/385]
ا يعين:– منه سمعه وما ،«املسند» علينا وقرأ اهلل، ولعبد ولصالح  نلا: وقال غرينا، -تاما

 اختلف فما ألًفا، ومخسني سبعمائة من أكرث من وانتقيته مجعته قد الكتاب هذا إنى »
 فليس وإال فيه وجدتموه فإن إيله؛ فارجعوا  اهلل رسول حديث من فيه املسلمون
 .«حبجة

 النسخة إىل فأشار األعرايب، ابن ىلع قرئت داود أيب سنن أن [ ر وي  1/434]
 فيه اذلي املصحف إال العلم من عنده يكن لم رجاًل  أن لو وقال: يديه، بني ويه
 .ب تىةً  العلم من يشء إىل معهما حيتج لم الكتاب = هذا ثم  اهلل كتاب

 أليب كتاب السنن تفسري عن سةل وقد- ايباخلطى  سليمان أبو [ ذكر1/434]
ا احلريب إبراهيم قال: قال الزاهد عمر أيب عن فحىك ،-داود  هذا داود أبو صنف لمى

 .«احلديد دلاود ألني كما احلديث داود أليب ألني» الكتاب:
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 قليل صالح : اكن-وصالح اهلل عبد وذكر- املنادي بن احلسني [ قال أبو2/11]
 أروى أحد ادلنيا يف يكن فلم اهلل: عبد فأما ]اإلمام أمحد بن حنبل[،أبيه  عن الكتاب
 ألف مائة وهو «اتلفسري»و ألًفا، ثالثون وهو «املسند» سمع ألنه منه؛  أبيه عن

 ،«واملنسوخ انلاسخ» وسمع: وجادة، وابلايق ألًفا، ثمانني منها سمع ألًفا؛ وعرشون
 ،«القرآن جوابات»و ،«اهلل كتاب يف ؤخروامل املقدم»و ،«شعبة حديث»و ،«اتلاريخ»و
 الشيوخ ... . وحديث اتلصانيف من ذلك وغري والصغري، الكبري «املناسك»و

 وضع كرهت لم : أليب بن حنبل: قلت أمحد بن اهلل [ قال عبد2/13]
 يف انلاس اختلف إذا إماًما، الكتاب هذا عملت»: فقال املسند؟ عملت وقد الكتب
 .«إيله عوارج  اهلل رسول سنة

 أحب أيما حنبل: بن أمحد خاقان: سألت بن حيىي بن الرمحن [ قال عبد2/79]
 .«باألثر عليك ذا، وال ذا، ال»: قال ؟«مالك موطأ» أو «سفيان جامع »إيلك

 تفسري» عن: حنبل بن أمحد سةل الفضل: بن الصمد [ قال عبد2/105]
 .«ال»: فقال فيه؟ انلظر فيحل هل: فقيل ،«كذب آخره إىل أوهل من» أمحد: فقال ؟«الَكيب

 اكن من» يقول: حنبل بن أمحد [ قال عبد اخلالق بن منصور: سمعت2/106]
 «. حممد ىلع اهلل أنزل بما اكفر = فهو به يفيت بيته يف «احليل» كتاب عنده

وصنف  ،ا من العلمممن مجع صنوفً : »ويه انلحويت  سْ ر  ابن د  [ قال 2/214]
وروى انلاس من ...، مأبو عبيد القاسم بن سالى = لعلوم واآلداب الكتب يف لك فن من ا

وغريب  ،وغريب احلديث ،والفقه ،ا يف القرآنكتبه املصنفة بضعة وعرشين كتابً 
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ا أهداه إىل ف كتابً وبلغنا أنه اكن إذا ألى  ،وغري ذلك ،ومعاين الشعر ،واألمثال ،املصنف
 «.ا ذللكاستحسانً  ا خطريً فيحمل إيله مااًل  ،عبد اهلل بن طاهر

عرضه ىلع عبد اهلل بن  «غريب احلديث»ل أبو عبيد كتاب مِ ا ع  مى ـل[ 2/217]
 بعث صاحبه ىلع عمل هذا الكتاب حلقيق أن ال إن عقاًل  :فاستحسنه وقال ،طاهر

 فأجرى هل عرشة آالف درهم يف لك شهر. ؛حيوج إىل طلب املعاش
وضعت يف كتاب الصحيح ما : »حممد بن إسماعيل ابلخاري[ قال 2/249]

 «.ا إال اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتنيحديثً 
سمع كتاب الصحيح ملحمد بن :»حممد بن يوسف الفربري[ قال 2/250]

 «.يفما بيق أحد يرويه عنه غري ،إسماعيل تسعون ألف رجل
 :يعين–أخرجت هذا الكتاب »]ابلخاري[ :  قال حممد بن إسماعيل[ 2/252]

 «.تمائة ألف حديثمن زهاء س -«الصحيح»
رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلم بن »أمحد بن سلمة: [ قال 2/413]

 «.احلجاج يف معرفة الصحيح ىلع مشايخ عرصهما
صنفت هذا املسند الصحيح من : »مسلم[ قال أمحد بن سلمة، قال 2/414]

 «.ثالثمائة ألف حديث مسموعة
ف كتبًا كثريًة، ومجع علوًما [ أبو احلسني أمحد بن جعفر املنادي: صنى 2/6]

مجىة، قيل: إنى مصنفاته حنًوا من أربع مائة مصنىف، ولم يسمع انلاس من مصنفاته إال 
 أقلىها.

ل: هل 3/24] اتلصانيف ادلائرة والكتب السائرة من ذلك: [ أبو بكر اخلالى
 ،خالق أمحدوأ ،واألدب ،وتفسري الغريب ،والعلم ،والطبقات ،والسنة ،والعلل ،اجلامع

 وغري ذلك.
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نقل عن عبد اهلل بن  ،خرض بن مثىن الكندي»[ قال ابن أيب يعىل: 3/86]
فيما قرأته ىلع املبارك بن عبد  ،«الرد ىلع اجلهمية» منها ،أشياء إمامنا أمحد 

أخربين خرض بن مثىن  ،عن عبد العزيز أبو بكر اخلالل ،عن إبراهيم ،اجلبار
بيان ما أنكرت »قال: قال أيب:  ، بن أمحد بن حنبلحدثنا عبد اهلل :قال ،الكندي
 فذكر من نصوص الكتاب... . .(1) ...«اجلهمية
حفٍص، أبو  القافالين،عمر بن حممد بن بكار »قال ابن أيب يعىل:  [3/105]

 ،فيما أنبأنا الوادل السعيد ،انليسابوري ءٍ ث بمسائل أيب إسحاق إبراهيم بن هاينحدى 
أخربنا أبو حفص عمر بن  ،أخربنا عمر بن بدر املغازيل ،نا أبو يلعأخرب ،عن ابن شهاب

فذكر من ...«. ء انليسابوريُّ حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن هاين ،حممد بن بكار
 «.... .املسائل»نصوص كتاب 

قط أحفظ  ر  من الرواة اذلين لم ي  »عن أبيه قال:  بن أيب يلعٍّ  يلعُّ  [ روى3/129]
أمىل من حفظه ثالثني ألف ورقة  ،«بغالم ثعل»بن عبد الواحد  أبو عمر حممد :منهم
 «.ومجيع كتبه اليت يف أيدي انلاس إنما أمالها بغري تصنيف ،-فيما بلغين- لغةً 

لم يتَكم يف علم : »القاسم عبد الواحد بن برهان األسدي [ قال أبو3/129]
قال:  ،«]غالم ثعلب[ اللغة أحد من األولني واآلخرين أحسن من الكم أيب عمر الزاهد

يستحسنه وجعل  " «.مسند أمحد بن حنبل"فه ىلع صنى  "غريب احلديث"هل كتاب و»
ا.  جدا

                                                           

، وربما جاء عنوانه: "الرد ىلع الزنادقة واجلهمية"، كتاب مشهور لإلمام أمحد : »قال د. العثيمني ( 1)
، ووقفت ىلع نسخة ونسخته املخطوطة يف املكتبة الظاهرية بدمشق، وطبع طبعات خمتلفة، لكنها غري موثقة، وال حمررة

 « ! .-ساحمه اهلل وعفا عنا وعنه–أصلية من الكتاب خبط قديم، دلى بعض اإلخوة يف الرياض، ولم يأذن بتصويره 
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قال حممد بن جعفر: مات ابن األنباري ولم جند من تصنيفه إال [ 3/138]
إنه  :قيل "،غريب احلديث"وقد أمىل كتاب  ،وذاك أنه اكن يميل من حفظه ،اا يسريً شيةً 

 "اهلاءات"وكتاب  ،وهو حنو ألف ورقة "َشح الاكيف"وكتاب  ،ف ورقةمخس وأربعون أل
 ،أماله "املشلك"وكتاب  ،وما رأيت أكرب منه "األضداد"وكتاب  ،وهو حنو ألف ورقة
ما  "املذكر واملؤنث"و ،مائة ورقة تسع "اجلاهليات"و ،وما أتمه {،طه}وبلغ إىل سورة 
 .اا لقوهلموتقصى  ،ا ىلع ابن قتيبة وأيب حاتمردا  "رسالة املشلك"وعمل  ،عمل أحد أتم منه

هل املصنفات الكثرية »[ قال ابن أيب يعىل يف ترمجة أيب القاسم اخلريق: 3/148]
ه خرج عن مدينة السالم ملا ألنى  "؛املخترص يف الفقه"لم ينترش منها إال  ،يف املذهب

 ،ب سليمانوأودع كتبه يف در ،-رضوان اهلل عليهم أمجعني-ظهر سب الصحابة 
 «.بلعده عن ابلدل ؛ولم تكن انترشت ،ار اليت اكنت فيها الكتبفاحرتقت ادلى 

فوجد  ،ا من كتبهوقد أخرج جزءً  ،اس: كنت عند القوى قال أبو ذرٍّ [ 3/255]
 ،فسقطت من سقف ابليت فأرةٌ  ،فداع اهلل ىلع الفأرة اليت قرضته ،فيه قرض الفأرة

 ولم تزل تضطرب حىت ماتت.

ة  [3/271] قيل: إنها تزيد ىلع مائة : »مصنفات أيب عبد اهلل ابن بطى
 .«مصنىٍف 

رأيت بعض من يزعم أنه منتسب إىل »[ قال أبو عبد اهلل ابن حامد: 3/316]
إن أبا عبد اهلل رجع  :إنه يقال :ويقول ،يلني القول يف كتاب إسحاق بن منصور :الفقه
 ،ا من أصحابنا قال بما ذكرهأعلم أن أحدً  إذ ال ؛وهذا قول من ال ثقة هل باملذهب !عنه

 «.وال أشار إيله
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: كسبت يف الوراقة مخسة وعرشين العكربي ابن شهابأبو يلع قال [ 3/343]
يف  «ديوان املتنيب»كتب فيه أف ،ا خبمسة دراهموكنت أشرتي اكغذً  ،ألف درهم راضية

 .اوأقله بمائة ومخسني درهمً  ،وأبيعه بمائيت درهم ،ثالث يلالٍ 

ثًا عن مصنفات وادله القايض: 3/385] من نظر يف »[ قال ابن أيب يعىل متحدِّ
 ما يدخل ىلع البرش من الى إِ  ،ا وال مقااًل تصانيفه حقيقة انلظر: علم أن ما وراءه مرامً 

عن  ويتمزي به املتأخر ،وخيرج به العالم عن منازل األنبياء ،اتلقصري عن الكمال
 «.ءمراتب أهل اتلقدم من العلما

 اتلضحية
لوال أمحد بن »[ قال أمحد بن إسحاق بن راهويه: سمعت أيب يقول: 1/29]

ا بذهلا = ذلهب اإلسال  «.محنبل وبذل نفسه لِم 

أراد انلاس منىا أن »[ قال العباس ادلروي: سمعت حيىي بن معني يقول: 1/30] 
ينظر  «.أمحددر ىلع أمحد، وال ىلع طريق نكون مثل أمحد بن حنبل! ال واهلل ال نق

[3/26] 

وذي: سمعت أبا عبد اهلل ]أمحد بن حنبل[، وذكر أمحد بن 1/202] رُّ [ قال الم 
 «.ما اكن أسخاه، لقد جاد بنفسه »نرص، فقال: 

 اتلعامل مع انلاس
شكوت إىل أيب اعصم انلبيل  :حفص عمرو بن يلع الفالس وأب[ قال 3/123]

 فأنشدين أبو اعصم: !ركته اسرتحت  وإذا ت ،فقلت: إذا أنا لكمته أثمت   ،رجاًل 
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 سواك كثري   ويف انلاس أبداٌل *  ويف الصوم راحةٌ  ويف األرض منجاةٌ 

قالت: حدثتين  ،ةليق أم احلصني العابسيى ثتين زينب بنت أيب ط  ثم قال: حدى 
ويل قرابات  ،: إنه يف جرياين قوم يكرموينقالت: قلت لعائشة  ،الصحيحة
 «.وأهيين من أهانك ،من أكرمكأكريم : »فقالت ،يهينوين

يقول:  "غالم اخلالل": سمعت عبد العزيز العكربي قال أبو حفص[ 3/296]
 .(1)«جتوز =اء  هلأيِط ط  لكمة السوء ت  »: قال عمر بن اخلطاب 

قال:  ،ثنا صالح بن أمحد بن حنبلحدى ، عبد الرمحن بن أيب حاتم[ قال 3/353]
ى فقال: يا ب   ،ٌل رج -عند أبيه :يعين–ا يومً  ر  كِ ذ  »  ولم يكن ألحدٍ  ،االفائز من فاز غدً  ،ين 

 «.عنده تبعةٌ 

ثًا عن خصال وادله القايض: 3/367] الصرب ىلع »[ قال ابن أيب يعىل متحدِّ
وتعطفه  ،وزلل إن جرى من صديق ،واحتماهل للك جريرة إن حلقته من عدو ،املاكره

ومداراته  ،ىل ادلاين والقايصواصطناع املعروف إ ،باإلحسان ىلع الكبري والصغري
ِ ا ىلع س  جاريً  ،للنظري واتلابع  «.حذو القذة بالقذة، اإلمام أمحد  نن 

إنما يعرف الفضل ألهله من اكن يف نفسه »[ قال ابن أيب يعىل: 3/378]
ا زً و  اجلوهر أشد ع   د  اقى وقد قيل: ن   ،ويشهد بالعقل ألهله من اكن يف نفسه اعقاًل  ،فاضاًل 

 «.من اجلوهر

                                                           

اك، أو قال: جتوزك»،  وعنده: (، بسنٍد صحيٍح إىل عمر 12/356( أخرجها اخلطيب ابلغدادي يف تارخيه )1)  «.ختطى
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 عىص  لوال أين أكره أن ي  »روى عن عبد الرمحن بن مهدي أنه قال: ي  [ 3/398]
أشىه من حسنة  يشءٍ  وأيُّ  ،إال اغتابين أحدٌ  رْصِ ين أن ال يبىق يف المِ لرسى  اهلل 
 «.دها املرء يف صحيفته لم يعملهاجي

فاتك قيام فقال هل أهله:  ،فاته ورده يف السحر ا ابللِخى أن شقيقً  ر  كِ ذ  [ 3/398]
قالت:  ،«!أكرث من ألف نفس ٍخ  يل من أهل بلْ فقد صىلى  ،إن فات ذلك»فقال:  !الليلة

 «.فإذا أصبحوا اغتابوين ،باتوا يصلون»كيف؟ قال: 

إال أن  ،م فيكتكلى ال تعبأ بكالم من » قال برش بن احلارث:[ 3/398]
 ؟!« ال يعرف فكيف ما ،واتليق ال يقول ما يعرف ،ايكون تقيا 

 اتلعزية
أتاين »قال أمحد بن حنبل: حدثنا حيىي بن سعيد قال: قال شعبة:  [1/99]

 «.سليمان اتلييم وابن عون يعزياين بأيب

عزاين أمحد بن حنبل، فقال: آجرنا اهلل وإياك »قال أمحد بن الشهيد:  [1/112]
 .(1)«يف هذا الرجل

ْويِن [ قال أبو العباس الرب  ايث: ملا مات أيب كنت صبيً 1/155] زى ا، فجاء انلاس ع 
وأكرثوا، وجاءين فيمن جاءين: برش بن احلارث، فقال يل: يا بين إن أباك اكن رجاًل 
صاحلًا، وأرجو أن تكون خلًفا منه، بر وادلتك وال تعقها، وال ختالفها، يا بين والزم 

                                                           

 (.3/405نقل فقهاء األصحاب أيًضا دون بيان، ينظر: الفروع )( لم أتبني املراد بهذا الرجل، وي1)
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، السوق؛ فإنها من العافية، وال تصحب من ال خري فيه، فلما قام برش قام إيله رجل
 فقال: يا أبا نرص أنا واهلل أحبك، فقال: وكيف ال حتبين ولست يل جباٍر وال قرابة.

اوِي: رأيت أبا عبد اهلل ]أمحد بن حنبل[ 1/188] [ قال أمحد بن حممود السى
وأحسن  ،عظم اهلل أجركم»فقال:  ،جاء يعزي أبا طالب، فوقف بباب املسجد

 .«ا منهمولم يقصد أحدً  ،ثم جلس ،عزاءكم

[ قال أمحد بن الم ِكنِي األنطايك: سمعت أمحد بن حنبل وقال لرجل: 1/193]
 «.أعظم اهلل أجرك»؟ قال: توفيت يا أبا عبد اهلل، فقال هل أمحد: «ما فعلت الوادلة»

 بن أمحد إىل احلريب إبراهيم جاء حنبل، بن أمحد بن سعيد مات [ ملا1/226]
 أيب رآك لو وهلل أقوم؟ ال لم اهلل: عبد فقال ؟إيلى  تقوم: فقال اهلل، عبد إيله فقام حنبل،
 .إيله لقام أباك عينية ابن   رأى لو واهلل احلريب: فقال إيلك، لقام

 بتعظيم اهلل 
 «.هرت  سِ  ك  ه هت  ل قدر  من جهِ : »انلون املرصي وذ[ قال 2/562]

 بتعظيم احلرمات
ي يعرف إن ذا انلون املرص :قيل يل الرازي: قال يوسف بن احلسني[ 2/564]

وميع ركوة  ،فبرص يب وأنا طويل اللحية ،فذهبت إيله ،رص  فدخلت مِ  ،اسم اهلل األعظم
 ذي انلون رجٌل  جاء إىل   فلما اكن بعد أيامٍ  ،منظري ولم يلتفت إيلى  فاستشنع   ،طويلة

 قال: فاجتذبته إيلى  ،فلم يقم ذو انلون باحلجج عليه ،فناظر ذا انلون ،صاحب الكم
وهو - وجلس بني يديى  ،واعنقين فقام إيلى  ،فعرف ذو انلون ماكين ،تهفقطع ،وناظرته
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فلما اكن  ،واحدة وخدمته سنةً  ،فعذرته ،اعذرين فلم أعرفك :وقال ،-شيخ وأنا شابٌّ 
 :وقيل يل ،وقد وجب حيق عليك، إين قد خدمتك ،يا أستاذ :هل ىلع رأس السنة قلت

مين فأحب أن تعلِّ  ،ا مثيلجتد هل موضعً  وال ،وقد عرفتين ،إنك تعرف اسم اهلل األعظم
قال: فرتكين بعد  ،أنه خيربين وكأنه أومأ إيلى  ،ولم جيبين ،قال: فسكت عين ذو انلون ،إياه

واكن ذو انلون  ،مشدودة يف منديل ةً بى ك  ومِ  ،اثم أخرج إيل من بيته طبقً  ،ذلك ستة أشهر
فقال: أحب  ،قلت: نعم ؟طا صديقنا من الفسطايسكن يف اجلزية فقال: تعرف فالنً 

مثل ذي انلون يوجه إىل فالن  ،قال: فأخذت الطبق وأنا متفكر فيه ،إيله هذا أن تؤدي  
 ،ة  بى ك  المِ  ت  لْ فحللت املنديل وشِ  ،فلم أصرب إىل أن بلغت اجلرس ؟!يش يهأترى  ؟!بهديةٍ 

ون يسخر وقلت: ذو انل ،اا شديدً قال: فاغتظت غيًظ  ،تفإذا فأرة نفرت من الطبق ومرى 
فلما رآين عرف ما يف  ،فرجعت ىلع ذلك الغيظ !،ويوجه مع مثيل فأرة إىل فالن !يب

أفأئتمنك ىلع اسم اهلل  ،فخنتين ائتمنتك ىلع فأرةٍ  ،إنما جربناك ،يا أمحق :وقال ،وجيه
 .ا آخر   فال أراك شيةً عينِّ  رْ م   :وقال ؟!األعظم

 بتعظيم العلم
جْن وْ 1/116]  ي ه: قدمت مرص، فأتيت أمحد بن صالح، [ قال أبو بكر بن ز 

فسألين: من أين أنت؟ قلت: من بغداد. قال: أين مزنلك من مزنل أمحد بن حنبل؟ 
قلت: أنا من أصحابه. فقال: تكتب يل موضع مزنلك، فإين أريد أن أوايف العراق، 
ة حىت جتمع بيين وبني أمحد بن حنبل، فكتبت هل، فواىف أمحد  بن صالح سنة اثنيت عرش
إىل عفان، فسأل عين فلقيين، فقال: املوعد اذلي بيين وبينك، فذهبت به إىل أمحد بن 
حنبل، فاستأذنت هل فقلت: أمحد بن صالح بابلاب. فأذن هل، فقام إيله، ورحب به، 

بلغين عنك أنك مجعت حديث الزهري، فتعال حىت نتذاكر ما روى »وقربه، وقال هل: 
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عال يتذاكران، ال يغرب أحدهما ىلع اآلخر حىت ، فج«الزهري عن أصحاب انليب 
فراغ. قال: وما رأيت أحسن من مذاكرتهما، ثم قال أمحد بن حنبل ألمحد بن صالح: 

، فجعال «تعال حىت نتذاكر ما روى الزهري عن أوالد أصحاب رسول اهلل »
: يتذاكران وال يغرب أحدهما ىلع اآلخر، إىل أن قال أمحد بن حنبل ألمحد بن صالح

عند الزهري: عن حممد بن جبري بن مطعم، عن عبد الرمحن بن عوف قال: قال انليب »
« :فقال أمحد بن صالح ألمحد « ما يرسين أن يل محْر انلىعم، وأن يل حلف املطيبني

رواه عن »بن حنبل: أنت األستاذ وتذكر مثل هذا؟! فجعل أمحد يتبسم، ويقول: 
، فقال: من رواه عن عبد «رمحن بن إسحاقالزهري رجل مقبول أو صالح: عبد ال

، فقال «حدثناه رجالن ثقتان: إسماعيل بن علية، وبرش بن املفضل»الرمحن؟ فقال: 
، فقال أمحد:  من »أمحد بن صالح ألمحد بن حنبل: سأتلك باهلل إال ما أمليته يلعى

بن ، فقام ودخل وأخرج الكتاب، وأمىل عليه، فقال أمحد بن صالح ألمحد «الكتاب
 حنبل: لو لم أستفد بالعراق إال هذا احلديث اكن كثرًيا، ثم ودىعه وخرج.

يىان بن حيىي بن [ قال أمحد1/213]  حممد بن أمحد اهلل عبد أبو سةل الريق: ح 
 بني ذل»: فقال الصالة؟ يف الشمال ىلع ايلمني وضع معىن ما :-حارض وأنا- حنبل بن
 .«هذا من أحسن العلم يف عندي يصح لم» املرصي: احلسن أبو ، قال«عز يدي

 أصحاب قول هذا لكم: أقول يشء لك» احلريب: إبراهيم [ قال1/234]
 حديث اتِّب اع ِغلمانا كنىا منذ قلوبنا يف ألىق هو حنبل، بن أمحد قول فهو احلديث =

 .«باتلابعني واالقتداء الصحابة، ، وأقاويل انليب
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 عند الرازي نزل زرعة أبو قدم ملا :حنبل بن أمحد بن اهلل [ قال عبد2/55]
 استأثرت الفرض غري صليت ما» يقول: يوًما أيب سمعت هل، املذاكرة كثري فاكن أيب،

 .«نوافيل ىلع زرعة أيب بمذاكرة

عرضه ىلع عبد اهلل بن  «غريب احلديث»ل أبو عبيد كتاب مِ ا ع  مى ـل[ 2/217]
ل هذا الكتاب حلقيق أن ال  بعث صاحبه ىلع عمإن عقاًل  :فاستحسنه وقال ،طاهر

 فأجرى هل عرشة آالف درهم يف لك شهر. ؛حيوج إىل طلب املعاش
: سمعت أمحد بن حنبل يقول: حممد بن إبراهيم املاستوي[ قال 2/234]

 «.حىت فهمته ،يف كتاب احليض تسع سنني تبت  ك»

 ؟أيضع الرجل الكتب حتت رأسه :أمحد[ قال نعيم بن ناعم: سألت 2/497]
وأما أن يتخذها وسادة  ،إذا خاف أن ترسق فال بأس ؟كتب احلديث ؟أي كتب»قال: 
 «.فال

جاد ييجء معنا إىل اف: اكن أمحد بن سلمان انلى قال أبو يلع بن الصوى [ 3/17]
فقيل هل: لم ال تلبس نعلك؟ قال:  ،ونعله يف يده ،إىل برش بن موىس وغريه، ثنياملحدِّ 

 «.وأنا حاٍف   اهلل  أن أميش يف طلب حديث رسول أحبُّ »

يوم  -احساب   :يعين–انلاس  أال أنبئكم بأخفِّ »: فلعله ذهب إىل قوهل 
أخربين  ،اا ىلع قدميه حافي  القيامة بني يدي امللك اجلاار: املسار  إىل اخلريات ماشي  

 «.ا يف طلب اخلريناظر إىل عاد يميش حافي   جربيل: أن اهلل 
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 ، وصفابتهمبتعظيم العلماء
 صفة الفقيه/ الفقه و هيبة العلماء = ينظر:

إنما يعرف الفضل ألهله من اكن يف نفسه »[ قال ابن أيب يعىل: 3/378]
ا زً و  اجلوهر أشد ع   د  اقى وقد قيل: ن   ،ويشهد بالعقل ألهله من اكن يف نفسه اعقاًل  ،فاضاًل 

 «.من اجلوهر

وكىف  ،اعلمً  اهللِ  كىف خبشيةِ : » قال عبد اهلل ابن مسعود[ 3/265]
 «.باالغرتار باهلل جهاًل 

ال يكون العالم : »قال أبو حازم: عبد الرمحن بن عمر العمري[ قال 3/266]
 ،وال حيسد من فوقه ،ال حيقر من دونه يف العلم :ا حىت يكون فيه ثالث خصالاعلمً 

 «.وال يأخذ ىلع علمه دنيا

فون بها؟ سةل ابن املبارك: هل للعلماء عالمة يعر :بن مسلما [ قال3/269]
ورغب يف علم  ،من نفسه (1)العلمكثري  واستقلى  ،بعلمه ل  من عمِ  :عالمة العالم»قال: 
فهذه عالمة العالم  ،حيث وجده وأخذ العلم   ،من لك من أتاه به ل احلقى وقبِ  ،غريه

هكذا  :فقال ]أمحد بن حنبل[، فذكرت ذلك أليب عبد اهلل»وذي: قال املرُّ ،  «وصفته
 «.هو

قيل البن :  ]أمحد بن حنبل[ وذي: قلت أليب عبد اهللاملرُّ  ال[ ق3/268]
ل ىلع أمر قبِ وي   ،اذلي يزهد يف ادلنيا»كيف تعرف العالم الصادق؟ فقال:  :املبارك
 «.هكذا يريد أن يكون ،نعم»فقال:  ،«آخرته

                                                           

 «.العمل»( يف ط. الفيق: 1)
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حدثنا محاد  ،حدثنا عفان ،حدثين أيب :أمحداإلمام عبد اهلل بن [ قال 3/269]
 «.ينبيغ للعالم أن يضع الرتاب ىلع رأسه تواضعا هلل »قال:  ،أيوب عن ،بن زيد

[ قال األثرم: قلت يوًما وحنن عند أيب عبيد القاسم بن سالم يف مسألة، 1/15]
فقال بعض من حرض: هذا قول من؟ فقلت: من ليس بغرب وال َشق أكرب منه؛ أمحد 

 بن حنبل! قال أبو عبيد: صدق.

من أبغض أمحد بن حنبل فهو »ليمان: قال الشافيع: [ قال الربيع بن س1/29]
نعم، من أبغض أمحد بن حنبل اعند »، فقلت: تطلق عليه اسم الكفر؟ فقال: «اكفر

، ومن السنة، ومن اعند السنة قصد الصحابة، ومن قصد الصحابة أبغض انليب 
 «.كفر باهلل العظيم أبغض انليبى 

جة أمحد بن حنبل ح» ]ابن راهويه[: [  قال إسحاق بن إبراهيم احلنظيل1/36]
 «.بني اهلل وبني عبيده يف أرضه

 .(1) «أمحد بن حنبل سيدنا»وقال يلع بن املديين: 

لو أن أمحد »: يقول الويلد الطياليس اأبقال اإلمام ابلخاري: سمعت [ 1/38]
ِتب ت هل سرية بن حنبل   .(2)«يف بين إرسائيل ك 

 

                                                           

 (.2/135مكررة يف )( 1)

 «.تهذيب الكمال: لاكن أحدوثة يف» ( قال حمقق الطبقات:2)
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[[ قال  أبو جعفر أمحد ب1/104] أبو عبد اهلل  (1)ن سعيد ادلاريم: كتب ]إيلى
 «.من أمحد بن حنبل ،-أكرمه اهلل-أليب جعفر »أمحد بن حنبل: 

جْن ْوي ه: قدمت مرص، فأتيت أمحد بن صالح، 1/116] [ قال أبو بكر بن ز 
فسألين: من أين أنت؟ قلت: من بغداد. قال: أين مزنلك من مزنل أمحد بن حنبل؟ 

ه. فقال: تكتب يل موضع مزنلك، فإين أريد أن أوايف العراق، قلت: أنا من أصحاب
حىت جتمع بيين وبني أمحد بن حنبل، فكتبت هل، فواىف أمحد  بن صالح سنة اثنيت عرشة 
إىل عفان، فسأل عين فلقيين، فقال: املوعد اذلي بيين وبينك، فذهبت به إىل أمحد بن 

فأذن هل، فقام إيله، ورحب به،  حنبل، فاستأذنت هل فقلت: أمحد بن صالح بابلاب.
بلغين عنك أنك مجعت حديث الزهري، فتعال حىت نتذاكر ما روى »وقربه، وقال هل: 

، فجعال يتذاكران، ال يغرب أحدهما ىلع اآلخر حىت «الزهري عن أصحاب انليب 
فراغ. قال: وما رأيت أحسن من مذاكرتهما، ثم قال أمحد بن حنبل ألمحد بن صالح: 

، فجعال « نتذاكر ما روى الزهري عن أوالد أصحاب رسول اهلل تعال حىت»
يتذاكران وال يغرب أحدهما ىلع اآلخر، إىل أن قال أمحد بن حنبل ألمحد بن صالح: 

عند الزهري: عن حممد بن جبري بن مطعم، عن عبد الرمحن بن عوف قال: قال انليب »
« :فقال أمحد بن صالح ألمحد « بنيما يرسين أن يل محْر انلىعم، وأن يل حلف املطي

رواه عن »بن حنبل: أنت األستاذ وتذكر مثل هذا؟! فجعل أمحد يتبسم، ويقول: 
، فقال: من رواه عن عبد «الزهري رجل مقبول أو صالح: عبد الرمحن بن إسحاق

، فقال «حدثناه رجالن ثقتان: إسماعيل بن علية، وبرش بن املفضل»الرمحن؟ فقال: 
، فقال أمحد: أمحد بن صالح أل من »محد بن حنبل: سأتلك باهلل إال ما أمليته يلعى

                                                           

 ًعا ذللك.( القتضاء السياق هلا، وليست يف الطبقات؛ فاختلت عالمات الرتقيم تب5/272( أثبتُّها من تاريخ بغداد )1)
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، فقام ودخل وأخرج الكتاب، وأمىل عليه، فقال أمحد بن صالح ألمحد بن «الكتاب
 حنبل: لو لم أستفد بالعراق إال هذا احلديث اكن كثرًيا، ثم ودىعه وخرج.

 [1/127 ملا تويف احلافظ أبو بكر أمحد بن يلع(1)حاشية ] وِذي، صىل رُّ  الم 
عليه أبو حفص عمر بن احلسن، وهو يومةٍذ القايض بدمشق، وكربى عليه مخًسا، فسأنلا 

 «.لفضل العلم»القايض عن تكبريه مخًسا؟ فقال: 

وِذي[  قال أبو بكر اخلالل: خرج أبو بكر 1/140] رُّ إىل الغزو، فشيعته  الم 
ا، فجعل ير دُّهم فال يرجعو رى ام  ِزروا؛ فإذا هم بسامرا انلاس إىل س  سوى من -ن، فح 

حنو مخسني ألف إنسان، فقيل هل: يا أبا بكر امحد اهلل؛ فهذا علم قد نرش لك،  -رجع
 قال: فبىك ثم قال: ليس هذا العلم يل، إنما هذا علم أمحد بن حنبل.

رأيت رجاالت ادلنيا، فلم أر  مثل ثالثة: رأيت »[ قال إبراهيم احلريب: 1/219]
ه إىل قدمه نِ ن قرْ ورأيت برش بن احلارث مِ  ،حنبل يعجز النساء أن يدلن مثله أمحد بن
 .«ملْ خ فيه عِ فِ ورأيت أبا عبيد كأنه جبل ن   ،ا عقاًل مملوءً 

[ ملا مات سعيد بن أمحد بن حنبل، جاء إبراهيم احلريب إىل أمحد بن 1/226]
؟ فقال عبد اهلل: لم ال أقوم؟ وهلل لو رآك أيب  حنبل، فقام إيله عبد اهلل، فقال: تقوم إيلى

 لقام إيلك، فقال احلريب: واهلل لو رأى ابن  عينية أباك لقام إيله.

يقول انلاس: أمحد بن حنبل؛ باتلوهم، واهلل ما »[ قال إبراهيم احلريب: 1/234]
ره قْدر ه، وال يعرف من  أعرف ألحد من اتلابعني عليه مزية، وال أعرف أحًدا يقدِّ

                                                           

 (.1/410ذكرها د. العثيمني يف احلاشية، نقاًل من تهذيب الكمال ) (1)
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ا وبرًدا، ويلاًل ونهاًرا = اإلسالم حمله،  ولقد صحبته عرشين سنة؛ صيًفا وشتاًء، وحرا
م  أئمة العلماء من  دى فما لقيته لقاءًة يف يوم إال وهو زائد عليه باألمس، ولقد اكن ت ق 
لك بدل، وإمام لك مرص، فهم جبالتلهم ما دام الرجل خارًجا عن املسجد؛ فإذا دخل 

 «.املسجد صار غالًما متعلًما

[ سةل إبراهيم احلريب: كيف سمعت أمحد ]بن حنبل[ يقول يف القراءة 1/234]
يقرأ فيما خافت، »خلف اإلمام؟ فقال: إما ألف مرة إن لم أقل، فقد سمعته يقول: 

أنا ذاك عل ّمين، وعنه »، قلت إلبراهيم احلريب: فأيش ترى أنت؟ قال: «وينصت إذا جهر
، فأنا (1)قيه إيلنا أخذته عنه، وتمسك به قليبأخذت، وصحبته وأنا غالم، ولك يشٍء يل

 إذا لم أسمع، وإذا جهر استمعت، ومن خالفين أهونت  به
 
 .«عليه: أقرأ

[ قيل إلسحاق بن إبراهيم ]بن راهويه[: من أكرب؟ أنت أو أمحد بن 1/288]
 .حنبل؟ قال: هو أكرب مين يف السن وغريه

ني، وقيل هل: إن حسينًا [ قال جعفر الطياليس: سمعت حيىي بن مع1/335]
ومن حسني الكرابييس؟ لعنه اهلل، إنما »الكرابييس يتَكم يف أمحد بن حنبل؟ قال: 

ل  حسني ويرتفع أمحد نْط   ، قال جعفر: ينطل يعين يزنل.«يتَكم يف انلاس أشاكهلم، ي 

                                                           

قال ابن بشكوال يف أخبار إبراهيم احلريب: نقلت من »( ما نصه: 9/172( نقل د. العثيمني عن سري أعالم انلبالء )1)
من اذلين اكنوا جيالسونه: يفضلونه ىلع  كتاب ابن عتاب: اكن إبراهيم احلريب رجاًل صاحلًا، من أهل العلم، بلغه أن قوًما

أمحد بن حنبل، فوقفهم ىلع ذلك، فأقروا به، فقال: ظلمتموين بتفضيلكم يل ىلع رجل ال أشبهه، وال أحلق به يف حال من 
قسم باهلل ال أسمعكم شيةًا من العلم أبًدا، فال تأتوين بعد يومكم

 
اهلل  أقول وىلع»، ثم علىق ادلكتور بقوهل: «أحواهل، فأ

أعتمد: هذا واهلل الرب بالشيوخ، وتبجيل العلماء، واإلخالص ألهل الفضل، ومعرفة مقاديرهم ومنازهلم، وهذه يه ادليانة 
 . ويف هذه القصة فوائد جليلة أخرى، فلتتأمل.«وغفر هل واألمانة، يتجىل فيها الوفاء بأروع صوره، 
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ر  هل -[ قال احلسن بن أمحد الرازي: سمعت أمحد بن حنبل 1/348] وذ ك 
ث، يقال هل: أبو زرعة، يكتب عنه؟إنسان، فقال: بال فقال أمحد جميبًا هل  -ري رجل حيدِّ
أبو زرعة؟ أبو زرعة؟ أستودعه اهلل، حفظه اهلل، أىلع اهلل كعبه، نرصه »اكملنكِر عليه: 

، مع داعء كثري داع هل به، فذكرت ذلك أليب زرعة بعد قدويم عليه، «اهلل ىلع أعدائه...
 ذكرت هذا ادلاعء، فيخلصين اهلل ويسلمين منهم، فقال: ما وقعت بعد يف بلية إال

 وأجنو بربكة داعء أمحد يل.

ما يرسين أين قتلت بني الصفني حمتسبًا »[ قال حجاج ابن الشاعر: 1/397]
 «.صابًرا بداًل من حضوري جنازة أمحد بن حنبل

أنا وحيىي بن -[ قال اإلمام أمحد بن حنبل: ملا قدمت صنعاء ايلمن 2/9]
وقت صالة العرص، فسأنلا عن مزنل عبد الرزاق؟ فقيل نلا: بقرية يقال هلا  يف -معني

ادة، فمضيت لشهويت للقائه، وختلىف حيىي بن معني، وبينها وبني صنعاء قريب،  م  الرى
اه  حىت إذا سألت عن مزنهل قيل يل: هذا مزنهل، فلما ذهبت أدق ابلاب قال يل بقال جت 

ْه ال تدق، فإن الشيخ  مه وب، فجلست حىت إذا اكن قبل صالة املغرب خرج داره: م 
للصالة، فوثبت إيله ويف يدي أحاديث قد انتقيتها، فقلت هل: سالم عليكم، حتدثين 
بهذه رمحك اهلل؟ فإنين رجل غريب، فقال يل: ومن أنت؟ فقلت: أنا أمحد بن حنبل، 

يِن إيله، وقال: باهلِل أنت أبو عبد اهلل؟ ثم  أخذ األحاديث، فلم يزل فتقاص ورجع، وضمى
يقرؤها حىت أشلك عليه الظالم، فقال للبقال: هلم باملصباح، حىت خرج وقت صالة 

، قال عبد اهلل: فاكن أيب إذا ذ كر أنه ن وِّه  باسمه عند عبد الرزاق -واكن يؤخرها-املغرب 
 بكى.
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 كنت مع أمحد ]بن»[ قال اخلالل: أخربين عبد الكريم بن اهليثم قال: 2/101]
حنبل[ فجعلت أتأخر عنه يف الصف إجالاًل هل، فوضع يده ىلع يدي فقدمين إىل 

 «.الصف

م: زرت أمحد بن حنبل، فلما دخلت 2/212] [ قال أبو عبيد القاسم بن سالى
عليه بيته قام فاعتنقين، وأجلسين يف صدر جملسه، فقلت: يا أبا عبد اهلل، أليس 

نعم، يقعد، »بيته أو جملسه؟ قال:  أحق بصدر -أو املجلس-يقال: صاحب ابليت 
 ، قال: فقلت يف نفيس: خذ إيلك أبا عبيد فائدة.«وي قِعد من يريد

ثم قلت: يا أبا عبد اهلل، لو كنت آتيك ىلع حق ما تستحق، ألتيتك لك يوم، 
ال تقل ذاك؛ فإن يل إخوانًا ما ألقاهم يف لك سنة إال مرة، أنا أوثق يف مودتهم ممن »فقال: 
 ، قال: قلت: هذه أخرى يا أبا عبيد.«يوم ألىق لك

قال »فلما أردت القيام قام ميع، قلت: ال تفعل يا أبا عبد اهلل، قال: فقال: 
، قال: «ي مىش معه إىل باب ادلار، ويؤخذ براكبه (1)الشعيب: من تمام زيارة الزائر ]أن[

ن عن الشعيب؟ قال:  ، «ادل، عن الشعيبابن أيب زائدة، عن جم»قلت: يا أبا عبد اهلل، م 
 قال: قلت: يا أبا عبيد هذه ثاثلة.

ثم علىق ابن أيب يعىل ىلع ذلك: بأن أخرج من طريق أيب قاِلبة عن ابن عباس 
  عن انليب  :فر هل»مرفواًع ، وقال «من أخذ براكب رجٍل ال يرجوه وال خيافه غ 

ت ابن عم أتمسك يب وأن»الشعيب: أمسك ابن عباس براكب زيد بن ثابت، فقال: 
 «.إنا هكذا نصنع بالعلماء»؟ قال: «رسول اهلل 

                                                           

 أثبتها من ط. الفيق. (1)
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[ قال أبو القاسم عمر بن حممد األنصاري السمرقندي: كنت عند 2/233]
، ثم «هو ذاك السيد»أمحد بن حنبل، فذكر عبد اهلل بن عبد الرمحن ]ادلاريم[، فقال: 

 .«عرض يلع الكفر فلم أقبل، وعرض عليه ادلنيا فلم يقبل»قال أمحد: 
إنما »[ قال حممد بن إسماعيل ابلخاري: سمعت أمحد بن حنبل يقول: 2/249]

 ؟ «من العيش (1)انلاس بشيوخهم، فإذا ذهب الشيوخ فمع
كنت وأمحد بن حنبل وإسحاق عند عبد »[ قال حممد بن أبان: 2/276]
فيسأل أمحد حىت  ،واكن إذا استفهمه واحد منا قال: أنا ال أحدثكم ،الرزاق

 «.ا ألمحداحتشامً  ،فيجيبنا ؛(2)يستفهمه
سمعت أمحد بن حنبل وقد شيعته  : حممد بن نرص بن منصورقال  [2/376]
انرصفوا »اتلفت إيلنا فقال:  ،فلما ركب املحمل ،وهو خيرج إىل املتولك ،إىل الربدان

 «.مأجورين إن شاء اهلل
 ]هشام بن عبد امللكقال يل أبو الويلد : شجاع بن خمدل[ قال 2/504]

 «.من أمحد بن حنبل ما باملرصين رجل أحب إيلى »الطياليس[ : 
 ،اهليثم بن خارجة :رأيت علماءنا مثل:»إدريس بن عبد الكريم[ قال 2/532]

 ،وعثمان بن أيب شيبة، وأيب بكر بن أيب شيبة ،وحيىي بن معني ،ومصعب بن الزبري
 ،ويلع بن املديين ،شواربوحممد بن عبد امللك بن أيب ال ،وعبد األىلع بن محاد الرنيس
وحممد  ،وأيب معمر القطييع ،وأيب خيثمة زهري بن حرب ،وعبد اهلل بن عمر القواريري

 ،وحممد بن بكار ،-صاحب املغازيل-وأمحد بن حممد بن أيوب  ،بن جعفر الوراكين
وخلف بن هشام  ،وَشيح بن يونس ،وحيىي بن أيوب املقابري ،وعمرو بن حيىي انلاقد

                                                           

 .«تودع»يف ط. الفيق: ( 1)
 «.نسأل ... نستفهمه»يف ط. العثيمني: ( 2)
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يعظمون أمحد بن  =فيما ال أحصيهم من أهل العلم والفقه ،أيب الربيع الزهراينو ،البار
 «.ويقصدونه للسالم عليه ،ويبجلونه ،ويوقرونه ،حنبل

 ...مائة  يف صفر سنة ثالث وعرشين وثالث»[ قال ابن أيب يعىل: 3/78]
 وانترشوا يف اإلنكار ىلع ،وظهر أصحابه ،وعلت لكمته ،ازدادت حشمة الرببهاري

 ،فشمته أصحابه ،اجتاز باجلانب الغريب فعطس أن الرببهاريى  :فبلغنا ،املبتدعة
  ه،تهم حىت سمعها اخلليفة وهو يف روشنفارتفعت ضجى 

 
 ؛خرب بهافسأل عن احلال؟ فأ

 .فاستهوهلا
أبو إسحاق إبراهيم بن هاىنء انليسابوري قال: سمعت أبا [ 2/189[ ]3/106]

فقال  ،«ليس ابليعان باخليار» ذئب أن مالك بن أنس قال:عبد اهلل يقول: بلغ ابن أيب 
 «.فإن تاب وإال رضبت عنقه ،يستتاب مالك» ابن أيب ذئب:

ومالك لم ي ر دى احلديث، ولكن تأوهل ىلع غري »[ قال اإلمام أمحد: 2/189]
 «.ذلك

ة وقد صىل صالة رأيت أبا عبد اهلل بن بطى : بن شهاٍب ايلع  وأب قال[ 2/261]
فمىش يف الصحن اذلي ييل  ،وخرج بعد الصالة ،-أو يف جامع املنصور-ة ببغداد اجلمع
 فرأيت انلاس يهرعون إيله. ؛ابن بطة :فقال انلاس يف الرواق وما يليه ،املنرب
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 بتعليم العلم
، (1)بكرت يوًما ألاعرض أمحد بالزهد»[ قال إسحاق بن هانئ: 1/23]

؟ قلت: تلجلس «ما هذا»واملخدة فقال:  فبسطت هل حصرًيا وخمدًة، فنظر إىل احلصري
 «.فرفعته، وجلس ىلع الرتاب« الزهدارفعه، الزهد ال حيسن إال ب»عليه، فقال: 

[ قال أبو بكر اخلالل: أخربين احلسن بن اهليثم: قال سمعت أمحد بن 1/87]
بان القطييع يقول: دخلت ىلع أيب عبد اهلل أمحد بن حنبل فقلت: أتوضأ بماء  ح 

، قلت: «ما أحب ذلك»، قلت: أتوضأ بماء ابلاقالء؟ قال: «ما أحب ذلك»ة؟ فقال: انلُّْور  
رْد ِج  أيش »، قال: فقمت، فتعلق بثويب، ثم قال: «ما أحب ذلك»؟ قال: (2)أتوضأ بماء الزى

، فقال: «تقول إذا دخلت املسجد ؟ «وأيش تقول إذا خرجت من املسجد»؟ فسكتُّ
، فقال:   .«اذهب فتعلم هذا»فسكتُّ

قرأت القرآن ىلع اعصم » :[ اكن أبو بكر بن عياش يقول البن املبارك1/92]
إن هذا » :ويقول ،فاكن يأمرين أن أقرأ عليه لك يوم آية ال أزيد عليها ،بن أيب انلجود

ه فما زلت أطلب إيل ،فلم آمن أن يموت الشيخ قبل أن أفرغ من القرآن ،«أثبت لك
 «.حىت أذن يل يف مخس آيات لك يوم

[ قال أمحد بن سعيد ادلاريم: قلت ألمحد بن حنبل: أقول لك قويل، 1/104]
وإن أنكرت منه شيةًا فقل: إين أنكره، قلت هل: حنن نقول: )القرآن الكم اهلل، من 

                                                           

، وهو من مؤلفات اإلمام أمحد، مشهور، «الزهد»( قال د. العثيمني حمقق الطبقات: )املقصود هنا: أن يقرأ عليه كتاب: 1)
 وتعبري اإلمام أمحد هذا: هو ما يعرف عند علماء ابلالغة: باجلناس اتلام(.

 )ماء الورد(. ( هو ماء الزعفران، ويف ط. الفيق:2)
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أوهل إىل آخره، ليس منه يشء خملوق، ومن زعم أن شيةًا منه خملوق فهو اكفر(؟ فما 
 أنكر منه شيةًا، ورضيه.

 د بن صالح ولم يبلغ األربعني.[ حدث أمح1/115]

جْن ْوي ه: قدمت مرص، فأتيت أمحد بن صالح، 1/116] [ قال أبو بكر بن ز 
فسألين: من أين أنت؟ قلت: من بغداد. قال: أين مزنلك من مزنل أمحد بن حنبل؟ 
قلت: أنا من أصحابه. فقال: تكتب يل موضع مزنلك، فإين أريد أن أوايف العراق، 

بني أمحد بن حنبل، فكتبت هل، فواىف أمحد  بن صالح سنة اثنيت عرشة حىت جتمع بيين و
إىل عفان، فسأل عين فلقيين، فقال: املوعد اذلي بيين وبينك، فذهبت به إىل أمحد بن 
حنبل، فاستأذنت هل فقلت: أمحد بن صالح بابلاب. فأذن هل، فقام إيله، ورحب به، 

الزهري، فتعال حىت نتذاكر ما روى بلغين عنك أنك مجعت حديث »وقربه، وقال هل: 
، فجعال يتذاكران، ال يغرب أحدهما ىلع اآلخر حىت «الزهري عن أصحاب انليب 

فراغ. قال: وما رأيت أحسن من مذاكرتهما، ثم قال أمحد بن حنبل ألمحد بن صالح: 
، فجعال «تعال حىت نتذاكر ما روى الزهري عن أوالد أصحاب رسول اهلل »

يغرب أحدهما ىلع اآلخر، إىل أن قال أمحد بن حنبل ألمحد بن صالح: يتذاكران وال 
عند الزهري: عن حممد بن جبري بن مطعم، عن عبد الرمحن بن عوف قال: قال انليب »
« :فقال أمحد بن صالح ألمحد « ما يرسين أن يل محْر انلىعم، وأن يل حلف املطيبني

رواه عن »أمحد يتبسم، ويقول: بن حنبل: أنت األستاذ وتذكر مثل هذا؟! فجعل 
، فقال: من رواه عن عبد «الزهري رجل مقبول أو صالح: عبد الرمحن بن إسحاق

، فقال «حدثناه رجالن ثقتان: إسماعيل بن علية، وبرش بن املفضل»الرمحن؟ فقال: 
، فقال أمحد:  من »أمحد بن صالح ألمحد بن حنبل: سأتلك باهلل إال ما أمليته يلعى
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فقام ودخل وأخرج الكتاب، وأمىل عليه، فقال أمحد بن صالح ألمحد بن ، «الكتاب
 حنبل: لو لم أستفد بالعراق إال هذا احلديث اكن كثرًيا، ثم ودىعه وخرج.

[ قال أبو احلارث الصائغ: سمعت أبا عبد اهلل ]أمحد بن حنبل[ يقول: 1/179]
ِب، ولو اكن إنما العلم مواهب، يؤتيه اهلل من أحب من خلقه، وليس ينا» هل أحد باحل س 

 «.لعلىِة احلسب لاكن أوىل انلاس به: أهل بيت انليب 

 واحدة؛ (1)مرة إال أجًرا قطُّ  علمٍ  ىلع أخذت ما» احلريب: إبراهيم [ قال1/224]
اٍل، باب ىلع وقفت فإين  فقال فأجبته، مسألة عن فسألين فلًسا، إال قرياًطا هل فوزنت بقى

 .فلًسا فزاداين شيةًا؛ تنقصه وال بقرياٍط  أعطه للغالم:

 بن أمحد اهلل عبد أبا جنالس كنا املروزي: جابر بن [ قال إبراهيم1/237]
 الكتاب»: قال نكتبه أن أردنا فإذا ونتقنه، وحنفظه احلديث فنذكر: قال ، حنبل
 .بالكتاب وييجء وثبة فيثب: قال ،«أحفظ

]أمحد  اهلل عبد أيب إىل رسلتأ :-امللقب: شاذان–[ قال أسود بن اعمر 1/316]
ث أن يف بن حنبل[ أستأذنه  ابن عباس عن عكرمة عن قتادة عن محاد حبديث: أحدِّ

ث قد هل: قل»: ، فقال«ريب  رأيت: » انليب عن ث العلماء، به حدى  «.به حدِّ

 فجاء علينا يقرأ وهو يوما اهلل عبد أبا حرضت: [ قال جعفر األنمايط1/342]
 فسمع أعطك، لم سمعت   وإن ال،: قال معك؟ أسمع: فقال نسخة، معه رجٍل  إىل رجٌل 
 فعل إنما أنه املانع   الرجل   ظن حىت وسكت، رأسه وطأطأ الكتاب، فأطبق الكمه، أمحد

                                                           

وهلا حظ من الصحة، ألن احلافظ اخلطيب ذكر اخلرب يف تاريخ بغداد ويف « وال مرة واحدة»( قال العثيمني: )يف ط: 1)
 آخره: أنه لم يقبل ذلك(.
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: قال تعطيين؟ معك سمعت أين إن ىلع هل: قال ميع، اسمع تعال هل: فقال لالكمه، ذلك
 .وقرأ الكتاب فتح قوهل أمحد سمع فلما أعطيك، نعم،

 أن فسأتله حنبل، بن أمحد إىل حجاج ابن الشاعر: جةت [ قال1/397]
 يف رجعت ثم الرزاق، عبد إىل فخرجت حيدثين، أن فأىب ومائتني، ثالث سنة يف حيدثين
 .سنة أربعون ايلوم هذا يف ألمحد واكن عليه، انلاس واستوى حدث وقد أربع سنة

 عن ]أمحد بن حنبل[ فسأتله هللا عبد أبا يونس: أتيت بن [ قال حريم1/404]
 يدقُّ  رجل إذا انلهار نصف يف اكن فلما: قال ،«لك أخرجه حىت نعم،»: فقال حديٍث،

: قلت ،«نعم»: قال حاجة؟: فقلت: قال اهلل، عبد أبو فإذا فخرجت،: قال ابلاب، يلعى 
، فقرأها أحاديث، فيها رقعة إيلى  فأخرج فدخل، ،«نعم»: قال تدخل؟  عندي ردأب ثم يلعى
 .ومىض

 ،-يسأهل وإنسانٌ - حنبل بن أمحد انلاقد: سمعت حيىي بن [ قال زكريا1/424]
 .«يعلم من سْل  يعلم، من سْل » هل: يقول فجعل

 ببغداد، داود أيب مع كنت :-داود أيب خادم- جابر بن بكر أبو [ قال1/433]
 املوفق أمحد أبو رياألم هذا يقول: خادم فإذا ففتحته، ابلاب، ق رع إذ املغرب، فصلينا
 أبو عليه أقبل ثم ،وقعد فدخل هل فأذن ،بماكنه فأخربته دداو أيب إىل فدخلت يستأذن،
: قال ؟يه وما: فقال ،ثالث خالل: فقال ؟الوقت هذا مثل يف باألمري جاء ما: فقال ،داود
 ،بك رم  عْ فت   األرض أقطار من العلم طلبة إيلك لريحل اوطنً  فتتخذها ابلرصة إىل تنتقل
 هاِت  ،واحدة هذه: فقال ؟نجالزِّ  حمنة من جرى ملا ؛انلاس عنها وانقطع خربت قد فإنها
 هلم وتفرد: قال ،اثلاثلة هات ،نعم: فقال ؟السنن كتاب ألوالدي وتروي: قال ،اثلانية
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 ؛إيلها سبيل فال هذه أما: فقال ؟العامة مع يقعدون ال اخللفاء أوالد فإن ،للرواية اجملسً 
 ،ذلك بعد حيرضون واكنوا :جابر ابن قال، سواء العلم يف وضيعهمو َشيفهم سانلا ألن

 .العامة مع فيسمعون رتسِ  انلاس وبني بينهم رضبوي   ،يٍّ رْيِ حِ  مٍّ ك   يف ويقعدون

 اهلل، عبد أبا يا: ]بن حنبل[ قلت أمحد سألت شبيب: بن سلمة [ قال1/450]
 وال عنهم تكتب ال»: قال وحيدثون؟ ادلراهم يأخذون اذلين هؤالء عن نكتب
 .«كرامة

ل: سمعت2/10] ]أمحد بن  اهلل عبد أبو خرج يقول: حرًبا الكرماين [ قال اخلالى
: فقال ابنه، اهلل عبد فجاء: قال ،-األَشبة كتاب: قال أحسبه: قال-يلعى  حنبل[ يلقرأ

ه،يص اهلل عبد أبو فجعل: قال ؟-غالم ذاك إذ وهو- يلعى  تقرأ أن وعدتين أليس : قال ربِّ
 فدخل: قال عليه، أقرأ أدخل حىت يل اصرب اهلل: عبد أبو يل فقال: قال اهلل، عبد فبىك
 حرب، عن اهلل عبد سألين كرمان من قدمت فلما وخرج، عليه فقرأ اهلل عبد أبو
 أيب مسائل من مجعت عما يسألين وجعل والعلل؟ واألحاكم املسائل من عنده وعما
 .-لكرثتها يعين:– ديوان إىل أحوج تأن يل: فقال اهلل؟ عبد

 ربما يقول: ادلوري حممد بن العباس اخلالل: سمعت بكر [ قال أبو2/157]
 ،وحيدثهم عليهم فيقبل ،احلجاج من أقوام فيجيةه ،احلج أيام حنبل بن أمحد عند كنا
 .«خيرجون أيام وإىل ،غرباء قوم هؤالء» :فيقول ،ذلك يف هل قلنا فربما

كنت آيت أبا عبد اهلل  :بو الرسي عبدوس بن عبد الواحدقال أ[ 2/165]
 ،واكن للشاب هيةة وسمت وخشوع ،فسأهل عن يشءٍ  فجاءه شابٌّ ]أمحد بن حنبل[، 

 ؟«جييئين مثل هذا فال أجيبه» :فلما قام قال أبو عبد اهلل ،فأجابه
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 أيب خرج يقول: أيب سمعت املديين: بن يلع بن حممد بن جعفر قال [2/218]
 مجاعة وذكر- معني بن حيىي وعنده إيله، فدخل: قال معه، وأنا يعوده حنبل بن أمحد إىل
م، بن القاسم عبيد أبو فدخل: قال ،-املحدثني من  معني: اقرأ بن حيىي هل فقال سالى

 بالكتاب، فجاءوا هاتوه،: فقال ،«احلديث غريب» للمأمون عملته اذلي كتابك علينا
 يا أيب: هل فقال: قال الغريب، تفسري ويدع األسانيد، رأيق يبدأ فجعل عبيد أبو فأخذه
 املديين: بن لعيل معني بن حيىي فقال منك، بها أحذق حنن األسانيد، من دعنا عبيد أبا
 نسمعه أن فنحتاج وحنن معك، حممًدا ابنك فإن الوجه، ىلع يقرأ الوجه، ىلع يقرأ دعه
 فاقرؤوه، تقرؤوه أن أحببتم فإن أمون،امل ىلع إال قرأته ما عبيد: أبو فقال الوجه، ىلع
 أبو يعرف فيه، ولم نلا حاجة فال وإال علينا، قرأته إن املديين: بن يلع هل فقال: قال
 فالزتمه املديين، بن يلع: قال هذا؟ من معني: بن يلحىي فقال املديين، بن يلعى  عبيد
 .يقول فال ذلك وغري ،«حدثنا» يقول: أن جاز املجلس ذلك حرض فمن علينا، وقرأه

: سمعت أمحد بن حنبل يقول: حممد بن إبراهيم املاستوي[ قال 2/234]
 «.حىت فهمته ،يف كتاب احليض تسع سنني تبت  ك»

ا حيدث هلل تعاىل غري وكيع واهلل ما رأيت أحدً : »قال حيىي بن معني[ 2/500]
 «.يع يف زمانهيف زمانه اكألوزا ، ووكيعا قط أحفظ من وكيعوما رأيت أحدً  ،بن اجلراح

تدري ما قال » :: سمعت أمحد بن حنبل يقولهشام بن منصور قال[ 2/507]
فاقرأ عليه لك  ؛الرجل ممن أبغضه وأكره جميةهجييئين »قلت: ال قال:  ؟«يل حيىي بن آدم

  ،يشء معه حىت اسرتيح منه
 
 «.ه حىت يرجع إيلد  فأردِّ  :هدُّ و  وييجء الرجل اذلي أ
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من  اكن أمحد بن حنبل ربما أخرج إيلى : نطايكهارون األ[ قال 2/519]
يعين - ؟فانظر كيف ،هذه خيط رقبيت :يا أبا جعفر: »قال: فيقول يل ،أحاديث السلطان

 «.-ال تشهرها

فقال:  ،عن مسألةٍ ]بن حنبل[ سألت أمحد يعقوب بن خبتان: قال [ 2/556]
 .«دعين حىت أنظر فيها ،واملسألة تفتحه ،إن العلم خزائن :يقال»

جلس شعبة : »: سمعت أمحد بن حنبل يقوليوسف بن حبرٍ  قال[ 2/566]
وهو يستميل ويكتب وهو  ،ببغداد وليس يف جملسه أحد يكتب إال آدم بن أيب إياس

 «.قائم

 :هل لوجاءه رجل فقا ،كنت عند أيب عبد اهلل :داود الاكذي وأب[ قال 2/573]
يف الورع ما يكون »فأظنه قال:  ؟فال يستسيق ،ا وهو بني انلاسالرجل يكون عطشانً 

 «.أمحق

اكن أبو احلسني املنادي صلب ادلين، خشن »[ قال اخلطيب ابلغدادي: 2/7]
 «.الطريقة، َشس األخالق، فذللك لم تنترش الرواية عنه

اق إىل ابن الورى  اٍج قال أبو احلسني بن الصلت: كنا نميض مع ابن ق  [ 3/7]
وقالت: كم أنتم؟  ،هل ابه خرجت إيلنا جاريةٌ فإذا وقفنا بب ،املنادي لنسمع منه

وغالم  يٌّ وِ ل  فدخل معنا مرة إنسان ع   ،فيحدثنا ،ويؤذن نلا يف ادلخول ،فنخربها بعددنا
وما كنا حسبنا  ،قالت اجلارية: كم أنتم؟ فقلنا: حنو ثالثة عرش ،افلما استأذنى  ،هل

قال نلا:  ،انفسً  عرش فدخلنا عليه فلما رآنا مخسة ،العلوي وال غالمه يف العدد
ثم عدنا إيله  ،فانرصفنا وظننا أنه عرض هل شغل ،«فلست أحدثكم !انرصفوا ايلوم»
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فسأنلاه بعد ذلك عن السبب اذلي أوجب ترك  ،فرصفنا ولم حيدثنا ،اا ثانيً جملسً 
ثم  ،كنتم تذكرون عددكم يف لك مرة للجارية وتصدقون»اتلحديث نلا؟ فقال: 
ومن كذب يف هذا املقدار لم يؤمن أن يكذب فيما هو أكرب  ،ةكذبتم يف املرة األخري

 .-أو كما قال-ا ن  ث  فحدى  ،فاعتذرنا إيله وقلنا: حنن نتحفظ فيما بعد «!منه
[ قيل: إن عبد اهلل بن اإلمام أمحد بن حنبل اكن ي قِعد  ]أمحد بن جعفر 3/13]

ِطييع[ يف حجره، وهو يقرأ عليه احلديث، فيقال هل: يؤمل  ك؟! فيقول: إين أحبه.الق 

اد اكن[ 3/16] قبل الصالة  :هل يف جامع املنصور حلقتان أبو بكر انلجى
ى  ،وبعد الصالة إلمالء احلديث ،للفتوى ىلع مذهب إمامنا أمحد  ،سعت رواياتهات

 .وانترشت أحاديثه ومصنفاته

قلت أنا: واكن إذا أمىل احلديث يف جامع املنصور يكرث قال ابن أيب يعىل: 
واكن يميل يف  ،حىت يغلق ابلابان من أبواب اجلامع مما يليان حلقته ،انلاس يف حلقته

 ]أبو بكر الق طييع[. وفيها اكن يميل ابن مالك ،حلقة عبد اهلل ابن إمامنا

بن بشار عن حديث أم الطفيل اقال أمحد الربميك: سألت أبا احلسن [ 3/111]
فقال: هذه األحاديث  فعارض رجٌل  ،«صحيحان»فقال:  ؟وحديث ابن عباس يف الرؤية
ا ىلع من منع منكرً ؟! «فيدرس اإلسالم»فقال ابن بشار:  !ال تذكر يف مثل هذا الوقت

 السؤال عن اخلربين.

سمعت غري واحد حييك « : »غالم ثعلب»[ قال اخلطيب ابلغدادي عن 3/129]
عنده ليسمعوا أن األَشاف والكبار وأهل األدب اكنوا حيرضون  :عن أيب عمر الزاهد

فضائل "يف ى قد مجع فيه األحاديث اليت ترو واكن هل جزءٌ  ،وغريها "كتب ثعلب"منه 
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ثم يقرأ  ،ا حىت يبدأ بقراءة ذلك اجلزءمنهم يقرأ عليه شيةً  احدً أفاكن ال يرتك  "،معاوية
 «.بعده ما قصد هل

ار: 3/143]  يف ادلور اكن يزنل»[ قال ابن أيب يعىل يف ترمجة حممد بن خمدل العطى
ا بعض أصحاب فقال هل يومً  ،-باجلانب الرشيق يف أىلع بغداد ،ويه حملة يف آخر بغداد-

 !ويشق علينا امليجء إيلك يف لك وقت ،فإن موضعك بعيد ؟احلديث: لو زدتنا يف القراءة
 «.أو كما قال ،فأسمع منهم ،فقال ابن خمدل: من هذا املوضع كنت أميض إىل املحدثني

ل" :  [ قال3/223] ا وجدت عنه: أن رافضيا »ابن أيب يعىل يف ترمجة "غالم اخلالى
أبو بكر : »من هو؟ فقال هل {،واذلي جاء بالصدق وصدق به: }سأهل عن قوهل تعاىل

 ،«دعوه»فقال:  ،به األصحاب فهمى  !عليه وقال: بل هو يلع بن أيب طالب فردى  ،«الصديق
عند ربهم ذلك جزاء املحسنني يلكفر اهلل  هلم ما يشاءون: }اقرأ ما بعدها: »ثم قال

وىلع  ،ق ممن هل إساءة سبقتوهذا يقتيض أن يكون هذا املصدِّ  ...{،أسوأ اذلي عملوا
 .فقطعه ؛«لم يكن لعيل إساءةٌ  :قولك أيها السائل

وحسن  ،وحلمه ،ىلع علمه فدلى  ،ال يعقله إال العلماء ،وهذا استنباط حسنٌ 
 «.وعدل إىل العلم ،جفائه جبفاءٍ فإنه لم يقابله ىلع  ؛خلقه

بلغين أنه اكن »[ قال ابن أيب يعىل يف ترمجة أيب عبد اهلل ابن حامد: 3/320]
 :فسيم ،ثم ينسخ بيده ويقتات من أجرته ،ثم باتلدريس ،جملسه بإقراء القرآن يء  يبتد

 «.اقابن حامد الورى 
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ثًا عن شيخه القايض3/341] ابن أيب موىس:  [ قال رزق اهلل اتلمييمُّ متحدِّ
فما  ،وال تشك يف عقيل ،فقال يل: اسمع مين االعتقاد ،حرضته وهو يف مرض موته»

 «.رأيت امللكني بعد

ه وادله أبو فذأن» :يُّ ارِ ب  هبة اهلل بن حممد بن أمحد أبو الغنائم بن الغ  [ 3/349]
بيه يف وجلس بعد موت أ ،وناظر ،وأفىت ،وأجنب ،فدرس عليه ،طاهر إىل الوادل السعيد

 «.حلقته

اكن جدي أبو عبد اهلل قد درس ىلع أيب بكر »قال ابن أيب يعىل:  [3/364]
اص[ الرازي وأن املطيع  ،أيب بكر الرازي حملُّ  خاٍف  وغري   ،مذهب أيب حنيفة ]اجلصى

 جدي أيب عبد اهلل منه: واكن حملُّ  ،فامتنع "قضاء القضاة"هلل ومعز ادلولة خاطباه يليل 

إيله من اجلانب  يعرب    ،افعاده أبو بكر الرازي مخسني يومً  ،ئة يومٍ ما ض  رِ أنه م  
فلما عويف وحرض  ،إىل باب الطاق باجلانب الرشيق ،من درب عبدة ،ِخ الغريب بالكرْ 

فعدناك  ،قال هل أبو بكر الرازي: يا أبا عبد اهلل مرضت مائة يومٍ  ،عنده يف جملسه
 يف حقك. وذاك قليٌل  ،امخسني يومً 

ي أبو عبد اهلل قد درس ىلع أيب بكر »قال ابن أيب يعىل:  [3/364] اكن جدِّ
اص[ مذهب أيب حنيفة...، وتويف يف سنة تسعني وثالث مائة، واكن سن  الرازي ]اجلصى
الوادل ]القايض أيب يعىل[ يف ذلك الوقت: عرش سنني إال أيام، واكن وِصيُّه رجل يعرف 

 ،إىل شارع دار القزِّ  ،الوادل السعيد من باب الطاقِ  ل  ق  فن   ،يسكن بدار القزِّ  بـ"احلريب"، 
 ،القرآن قرىء  ي   ،قرىءالم   قدحةبابن م :عرفي   ،صالحٌ   فيه شيخٌ يصيلِّ  وفيه مسجدٌ 

السعيد ما جرت اعدته  الوادل   ن  فلقى  "،خمترص اخلريق"ن من يقرأ عليه العبارات من ويلقِّ 
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فقال هل ذلك الشيخ: هذا القدر اذلي  ،يد  السع فاسزتاده الوادل   ،بتلقينه من العبادات
حِسن ه،

 
فإنه شيخ هذه  ،عليه فعليك بالشيخ أيب عبد اهلل بن حامد فإن أردت زيادةً  أ

إىل أن تويف ابن حامد يف  وصحبه ،فمىض الوادل إيله ،ومسجده بباب الشعري ،الطائفة
 ،بهطف اهلل تعاىل واكن ذلك من ل ،وبرع يف ذلك ،ه عليهوتفقى  ،مائة سنة ثالث وأربع

 «.وإرادته تعاىل حفظ هذا املذهب

ثًا عن شيخه القايض أيب يعىل: هري قال انلى [ 3/411] ا قدم الوزير ابن لمى »متحدِّ
  ت  رب  دراست ع  

 
تتفضل  ،فلما حرضت قلت: يا سيدنا ،ففاتين درس ذلك ايلوم ،ه  برِص  أ

 ،أبرصت ابن دارستوتعيد يل ادلرس؟ فقال: أين كنت يف أمسنا؟ فقلت: مضيت 
فين ىلع وقال: وحيك تميض وتنظر إىل الظلمة؟ وعنى  ،اا شديدً ذلك إنكارً  فأنكر يلعى 

أو كما -، «نور اإليمان انلظر إىل الظاملني يطىفء  » أنه قال: وروى عن انليب  ،ذلك
ماع واالجت ،وانلظر إيلهم ،ا عن خمالطة أبناء ادلنيا: واكن ينهانا دائمً انلهري قال، -قال
 وخمالطة الصاحلني. ،ويأمرنا باالشتغال بالعلم ،بهم

قرأ عليه ي   ،انً ديِّ  ،ثقةً  -أعين ابن اخلياط-اكن هو »[ قال ابن أي يعىل: 3/433]
ويكرث عنده  ،ويف جامع املنصور ،ويف مسجده ،القرآن واحلديث يف لك يوم يف بيته

: كتب يف آخر  أو قراءةً سمااًع  أو واكن من شدة حتنبله: أنه اكن إذا كتب إجازةً ، انلاس
 «.نسبه "احلنبيل"

اكن مبارك اتلعليم، لم »[ القايض أبو يلع يعقوب بن إبراهيم الربزبيين: 3/454]
 «.يدرس عليه أحٌد إال أفلح، وصار فقيًها
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قرأ القرآن ىلع أيب نرص بن مرسور »[ أبو منصور اخليىاك املقرئ: 3/471]
...، واكن حسن اتللقني واتلالوة ،ن إىل حني وفاتهء ويلقِّ ولم يزل يقرى ،وغريه ،املقرىء

ا بالغرباء واألمراء اذلين يعلمهم واكن رحيمً  ،ان أممً ولقى  ،ا وستني سنةأقرأ القرآن بضعً 
 «.اا وقاعدً ا من القرآن قائمً عً بْ واكن هل ورد بني العشاءين يقرأ فيه س   ،القرآن

 اتلغافل
يقول:  "غالم اخلالل"معت عبد العزيز : سالعكربي قال أبو حفص[ 3/296]

 .(1)«جتوز =اء  هلأيِط ط  لكمة السوء ت  »: قال عمر بن اخلطاب 

 ا مع علمه بتقصريه يف لك معىن: الالواحد منى »[ قال ابن أيب يعىل: 3/397]
 «.تسوءه ينبيغ هل أن يقلق لَكمةٍ 

 وعلوم القرآن اتلفسري
 :يف القرآن]بن حنبل[ أمحد  صنف»[ قال أبو احلسني بن املنادي: 1/20]
واملقدم  ،وانلاسخ واملنسوخ ،-ايعين حديثً -ا وهو مائة ألف وعرشون ألفً  اتلفسري  

 .«وغري ذلك ،وجواب القرآن ،واملؤخر يف كتاب اهلل تعاىل

وِذي: قال أبو عبد اهلل ]أمحد بن حنبل[ 1/141] رُّ أول يشء نزل : »[ قال الم 
{، وآخر 

ْ
أ  .(2)«يشء نزل من القرآن: املائدةمن القرآن: }اقْر 

                                                           

اك، أو قال: جتوزك»،  وعنده: (، بسنٍد صحيٍح إىل عمر 12/356( أخرجها اخلطيب ابلغدادي يف تارخيه )1)  «.ختطى
 (، وتعليق املصنف ىلع املوضع اثلاين.1/149ة يف )( مكرر2)
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وقد روي عن اعئشة أم املؤمنني، وأيب »قال ابن أيب يعىل معلًقا ىلع ذلك: 
: صالح، وقتادة، وجماهد ذلك، ولفظ جماهد: أول سورة أنزلت ىلع حممد رسول اهلل 

{، ثم: }اقْ  بِّك   بِاْسِم ر 
ْ
أ  .{ «نون}ر 

 {،وال تمنن تستكرث: } يب عبد اهللبو بكر املروذي: ق رىء ىلع أأ[ قال 1/143]
 .«فتأخذ أكرث ،تمن بما أعطيت»قال: 

يٌك ىلع املهدي، فقال هل: إن يف قليب ىلع عثمان شيةًا، فقال 1/146] [ دخل َش 
َشيك: إن اكن يف قلبك؛ فإنك من أهل انلار. فاستوى قاعًدا غضبان، وقال: تلخرجن 

ه  مما قلت، قال َشيك: أنا أوجدك ذلك يف القرآ
 
ْطأ ج  ش  ْخر 

 
ْرٍع أ ز  ن، قال اهلل تعاىل: }ك 

وقِِه{: عمر، }ي ْعِجب   {: أبو بكر، }ف اْست و ى ىلع   س  ف آز ر ه { قال: هو ابن عمك، }ف اْست ْغل ظ 
{: يلع. ار  فى {: عثمان، }يِل ِغيظ  بِِهم  الْك  رىاع   الزُّ

 .قال: فتجىل الغضب، أو قال: سكن عنه، وقال قد سكن ما بقليب

: -يف رواية املروذي-[ قال اإلمام أمحد 1/149] : }يا أيها اذلين آمنوا{ باملدينة، و 
 }يا أيها انلاس{ بمكة نزلت.

 :وقال: أربع سور نزلت باملدينة: ابلقرة، وآل عمران، والنساء، واملائدة، وقال
يهم تأتيهم الساعة بغتة أو يأت: }أربع آيات آخرها {وما أرسلنا من قبلك من رسول}

 وابلايق باملدينة. ،هذه نزلت بمكة {عذاب يوم عقيم

[ قال سعيد بن جبري يف قوهل تعاىل: }وقد اكنوا يدعون إىل السجود 1/158]
 «.الصالة يف اجلماعة»وهم ساملون{، قال: 
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[ قال األثرم: سألت أمحد ]بن حنبل[ عن مقاتل بن سليمان؟ فقال يل: 1/165]
 «.باتلفسري من مقاتل بن سليمان ما أقول؟ ما رأيت أحًدا أعلم»

قال : »(1)[ قال أبو بكر ابن هاينء األثرم يف رساتله إىل أهل اثلغر1/166]
أي أرض تقلين؟ وأي سماء تظلين؟ إذا قلت: يف كتاب اهلل ما ال : »الصديق 
 «أعلم

الفطرة اليت فطر اهلل العباد عليها: من »[ قال اإلمام أمحد بن حنبل: 1/178]
 «.والسعادةالشقاوة 

  انليب طاعة» يقول: حنبل بن أمحد هاىنء: سمعت بن [ قال إبراهيم1/253]
 }فليحذر :  قال اهلل أمحد: قال ،«موضًعا وثالثني ثالث يف  اهلل كتاب يف

 «.فتنة{  تصيبهم أن أمره عن خيالفون اذلين

 «.به عملال تركوا»: قال فيه{ ما تعاىل: }ودرسوا قوهل يف اجل نيد [ قال1/345]

 يف والقيد السجن، يف حنبل بن أمحد حممد: حدثنا بن [ قال طاهر1/476]
 تعاىل: }إنا قوهل يف- سفيان عن األشجيع، عن أصحابنا، بعض حدثين: قال رجله،
ْفناه»: قال عربيًا{ قرآنا جعلناه  .«وص 

 تفسري» عن: حنبل بن أمحد سةل الفضل: بن الصمد [ قال عبد2/105]
 .«ال»: فقال فيه؟ انلظر فيحل هل: فقيل ،«كذب آخره إىل أوهل من» أمحد: لفقا ؟«الَكيب

                                                           

 ( رسالة مطولة، انظرها بتمامها حتت عنوان: )وصايا السلف(.1)
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 انتىه علم أصحاب رسول اهلل »[ قال العباس بن حممد ادلوري: 2/161]
وعبد اهلل بن  ،ويلع بن أيب طالب ،عمر بن اخلطاب: إىل ستة نفر من الصحابة 

 .ؤالء طبقات الفقهاءفه ،وزيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل  ،وأيب بن كعب ،مسعود

وعبد اهلل  ،وجابر بن عبد اهلل ،وأنس ،أبو هريرة :اوأما الرواة فستة نفر أيًض 
 . واعئشة ،وأبو سعيد اخلدري ،بن عمر

 ،عبد اهلل بن سالم :ة نفرتوأما طبقات أصحاب األخبار والقصص فس
وحممد  ،وحممد بن إسحاق بن يسار ،وطاوس ايلماين ،ووهب بن منبه ،وكعب األحبار
 .بن عمر الواقدي

 ،وسعيد بن جبري ،عبد اهلل بن عباس :اوأما طبقات اتلفسري فستة أيًض 
 .والسدي ،والضحاك بن مزاحم ،وقتادة ،وجماهد

وعبد الرمحن بن عمرو  ،أنس ومالك بن ،فاألعمش :وأما طبقات خزان العلم
 .وشعبة ،ومسعر بن كدام ،واثلوري ،األوزايع

 ،وحيىي بن معني ،أمحد بن حممد بن حنبل :تة نفروأما طبقات احلفاظ فس
ومسلم بن  ،وحممد بن إسماعيل ابلخاري ،وأبو زرعة الرازي ،ويلع بن املديين

 .«احلجاج

حدثنا  ]أمحد بن حنبل[، حدثنا أبو عبد اهللبن زياد:  الفضل[ قال 2/191]
ما } :عن الضحاك ،عن مقاتل بن حيان ،حدثنا بكري بن معروف ،نوح بن ميمون
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قال أبو  ،«وعلمه معهم ،هو ىلع العرش»قال: {، يكون من جنوى ثالثة إال هو رابعهم
 .«هذه السنة» :عبد اهلل

وسةل عن احلديث -سمعت أمحد بن حنبل  :الفضل بن زياد[ قال 2/192]
 ،ىلع هذا أن أقوهل رس   ما أجْ » :فقال أمحد ،-«بإن السنة قاضية ىلع الكتا» ي:واذلي ر  

 .«هن  تفرس الكتاب وتبيِّ  ولكن السنة

املهاجرون األولون  :قيل أليب عبد اهلل :قال الفضل بن عبد الصمد[ 2/197]
 .«اذلين صلوا إىل القبلتني»قال:  ؟من هم

حدثنا حممد بن  ،حدثين هارون بن العباس :ادجى أبو بكر انلى [ قال 3/19]
عن  ،اتحيىي القتى  حدثنا أبو ،حدثنا أيب ،قال حدثنا عبد الرمحن بن َشيك ،برش

 .جماهدٍ 

اد: وحدثنا معاذ بن املثىن، حدثنا خالد بن أسلم، قال حدثنا حممد جى قال انلى 
عىس أن يبعثك : }قال يف قول اهلل  -(1)لكهم–بن فضل، عن يلٍث، عن جماهٍد 

]ينظر تتمة الالكم ىلع األثر حتت «. لسه معه ىلع العرشجي  » قال: {،اا حممودً ربك مقامً 
 ان: أصول اعتقاد أهل السنة[عنو

[ قال ابن أيب يعىل: قرأت يف كتاب "الرد ىلع اجلهمية" ]البن أيب حاتم 3/105]
قال اهلل : »يقول قال سمعت أيب  ،الرازي[ : حدثنا صالح بن أمحد بن حنبل

                                                           

 ( أي: القتات ويلث، الكهما يرويه عن جماهد بن جرب.1)
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فأخرب أن األمر غري  {،واألمر}فأخربنا باخللق ثم قال:  {،أال هل اخللق واألمر: }تعاىل
 «.اخللق

قد »سمعت أمحد بن سنان الواسطي يقول:  :وقال عبد الرمحن بن أيب حاتم
أال : }ق بينهما فقالوفرى  ،اوسيم هذا خلقً  ،افسىم هذا أمرً  ،مزي اهلل بني اخللق واألمر

قال  ،واألمر ليس بمخلوقٍ  ،وبيق األمر ،ولك خملوق داخل يف اخللق {،هل اخللق واألمر
 «.فأنزل الكمه غري خملوق {،أنزهل إيلكم ذلك أمر اهلل: }اهلل تعاىل

قرأت يف كتاب أيب جعفر حممد بن أمحد بن صالح [ قال ابن أيب يعىل: 3/122]
أيب صالح بن  قال: قرأ يلعى  ،زهري بن صالح حدثين عيمِّ  ،بن أمحد بن حممد بن حنبل

 جى ا ىلع من احتردا  ،يف جملسه هذا كتاب عمله أيب : »وقال ،أمحد هذا الكتاب
 تباعه اوما يلزم من  ،ىلع معناه ودلى ، وترك ما فرسه رسول اهلل  ،بظاهر القرآن

 ، ثم ذكر مجاًل من الكتاب....«وأصحابه رمحة اهلل عليهم

عن سعيد بن  ،حدثنا عطاء بن السائب :فضيل بن عياض[ قال ال3/125]
ويعلم ما  ، نفسكيف يعلم ما ترِسُّ » قال:{، يعلم الرس وأخىف} عن ابن عباس:، جبري

 «.اتعمل غدً 

يف  ا كثريةً ف كتبً صنى »[ حممد بن القاسم، أبو بكر بن األنباري: 3/135]
 ...«.والرد ىلع من خالف مصحف العامة ،والوقف واالبتداء ،شلكم  وال ،علوم القرآن

 -ر  كِ فيما ذ  -اكن أبو بكر بن األنباري حيفظ : »لقايلاقال أبو يلع [ 3/136]
 «.يف القرآن شاهدٍ  لف بيٍت مائة أ ثالث
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قد أكرث [ قال أبو احلسن العرويض: قلت أليب بكر ابن األنباري: 3/137]
 . اانلاس يف حفظك فكم حتفظ؟ قال: أحفظ ثالثة عرش صندوقً 

 ،قال حممد بن جعفر اتلمييم انلحوي: وهذا ما ال حيفظ ألحد قبله وال بعده
ثت أنه اكن حيفظ عرشين دِّ فح   ،وقرآنوتفسري  ،وشعر ،وحنو ،واكن أحفظ انلاس للغة

 ومائة تفسري من تفاسري القرآن بأسانيدها.

ل" : 3/223] ا وجدت عنه: أن رافضيا »[ قال ابن أيب يعىل يف ترمجة "غالم اخلالى
أبو بكر : »من هو؟ فقال هل {،واذلي جاء بالصدق وصدق به: }سأهل عن قوهل تعاىل

 ،«دعوه»فقال:  ،به األصحاب فهمى  ! بن أيب طالبعليه وقال: بل هو يلع فردى  ،«الصديق
هلم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء املحسنني يلكفر اهلل : }اقرأ ما بعدها: »ثم قال

وىلع  ،ق ممن هل إساءة سبقتوهذا يقتيض أن يكون هذا املصدِّ  ...{،أسوأ اذلي عملوا
 .فقطعه ؛«لم يكن لعيل إساءةٌ  :قولك أيها السائل

وحسن  ،وحلمه ،ىلع علمه فدلى  ،ال يعقله إال العلماء ،نباط حسنٌ وهذا است
 «.وعدل إىل العلم ،فإنه لم يقابله ىلع جفائه جبفاءٍ  ؛خلقه

ل[ شيخنا أبا بكر  : سأل رجٌل ابن شاقاِلى  قال[ 3/245] عن قول ]غالم اخلالى
قل : }قال اهللو {،اهلل يتوىف األنفس حني موتها واليت لم تمت يف منامها: }اهلل تعاىل

 { ؟توفته رسلنا: }وقال تعاىل {،يتوفاكم ملك املوت اذلي ولك بكم
فقيل هل: ، «فإذا بلغت منتهاها قبضها اهلل  ،ملك املوت يعاجلها» :فقال

ا لم يكن لمى : »فقال ؟فما فضله عليه ،قد استوى يف ذلك الفاضل والاكفر واملسلم
وكذلك لم  ،فكذلك يف االنتهاء يف قبضها ،حبينهما فرق يف ابتداء اخللق يف نفخ الرو
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وهذا معىن ما  ،«وكذلك يف املوت يف االنتهاء ،يكن بينهما فرق يف اتلكوين يف االبتداء
 قال.

: ف كتابصنى  «:ابن السايج»ـيعرف ب ،أبو القاسم ،إبراهيم بن جعفر[ 3/248]
قامت عليه أدلة وما  ،وما جاء فيه من صفات الرمحن ،ابليان ىلع من خالف القرآن»

 «.الربهان
 ،إذ دخل رجل من أهل ابلدع ،بينا أنا ذات يوم:  انلجادقال أبو يلع [3/251]

وقرن : }إىل هذه اآلية فلما انتىه ،فجعل يقرأ فيه يف سورة األحزاب ،ومعه مصحف
واعئشة قد خرجت؟ قلت:  ؟يش نعمل يف هذاأوقال:  ،أطبق املصحف {،يف بيوتكن

 «.ألن بيوت أبنائها بيتها»قال: وكيف ذاك؟ قلت: ، «بيتهاإنها لم خترج من »
عن آية من  ابن أيب مليكة: سةل أبو بكر الصديق [ قال 3/263]

 ؟أو كيف أصنع ؟وأين أذهب ؟سماء تظلين ة  وأيى  ،قلينت ة ارٍض أيى »كتاب اهلل؟ فقال: 
 «.إذا أنا قلت يف آية من كتاب اهلل بغري ما أراد اهلل بها

أن عمر بن اخلطاب قرأ ىلع  :عن أنس بن مالك ،محيد الطويلعن [ 3/263]
ثم رجع إىل  :قال ؟«فما األب ،هذه الفاكهة قد عرفناها: »فقال {،اوفاكهة وأبا : }املنرب
 «.ف يا عمرلعمرك إن هذا هلو اتلَكُّ : »فقال ،نفسه

شيخ بقلت أنا: حسبك »معلًِّقا ىلع هذين األثرين:  قال ابن أيب يعىل 
وتوقفهما  ،اهلاديني الراشدين وخليفيت رسول اهلل  ،وإمايم اهلدى ،إلسالما

-  وهما أعلم اخللق باهلل  ،وإحجامهما عن تفسري آية من كتاب اهلل جل وعز
فماذا عىس أن نقول يف جسارة ، وبكتاب اهلل وتأويله ،وبرسوهل، -بعد رسول اهلل 

اليت  ،يف تأويل صفات الرمحن  ،لنيوبقية املتَكمني الضا ،واألشاعرة ،املعزتلة
 «.والعلماء اثلقات ،نطق بها القرآن ونقلها األئمة األثبات
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اإلنكار ىلع من أخذ القرآن »[ من مصنفات أيب عبد اهلل بن بطة: 3/270]
 «.من الصحف
سنفرغ : }: سألت ابن جماهد عن قوهل املقريء أبو حممد [ قال3/276]

 وأنشدنا: ،«يف معناه سنقبل: »فقال يل {؟لكم أيها اثلقالن
 افهذا حني صت هلا عذابً ن مرٍي * إىل  فرغت  وقد اآلن 

]غالم عن أيب عمر  ،-عليه قراءةً -قال الربميك: وأخربنا شيخنا أبو حممد 
 «.يعين اجلن واإلنس :سنقصد لكم أيها اثلقالن:»ثعلب[ 

والزيتون : }قال أبو يلع الغضائري: سةل ابن سمعون عن قوهل تعاىل[ 3/288]
هذا جالء  ،خمتلف املذاق ،مشتبه األوراق: »فقال {،ا وغري متشابهٍ والرمان مشتبهً 

 «.قاموهذا شفاء للسى  ،المللظى 
زِيُّ ابلغدادي: 3/301] أنه ال جماز يف من مجلة اختياراته: »[ أبو احلسن اخل ر 
 «.وأنه جيوز ختصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس ،القرآن

 اتلفكر
وأكرث  ،أيهم أفضل رجل أكل فشبع :سألت أبا عبد اهلل :قال مثىن[ 2/413]

فذكر ما جاء يف  ؟كرةففاكن أكرثه  ،األكل فقلت نوافله أو رجل أقلى  ،الصالة والصيام
يعين -فرأيت هذا عنده أكرث  ،و كما قال، أ«تفكر ساعة خري من قيام يللة: »الفكرة
 .-الفكرة
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 اتلقليد
 لرتخصا -= أصول الفقه 

ومن زعم أنه ال يرى »[ قال اإلمام أمحد يف رسالة االصطخري: 1/65]
، إنما يريد بذلك: اتلقليد، وال يقدل دينه أحًدا؛ فهو قول  فاسٍق عند اهلل ورسوهل 

، واخلالف    «.إبطال  األثر، وتعطيل  العلم والسنة، واتلفرد  بالرأي، والالكم ، وابلدعة 

ب ايط: قدمت ىلع أمحد بن حنبل فجعل ال  قال أمحد بن سعيد [1/102] الرِّ
، فقلت: يا أبا عبد اهلل، إنه ي كت ب  عين خبراسان، وإن اعملتين بهذه  يرفع رأسه إيلى

يا أمحد، هل ب دٌّ يوم القيامة من أن يقال: أين عبد اهلل »املعاملة رموا حبدييث! فقال يل: 
: قلت: يا أبا عبد اهلل، إنما والين ، قال«بن طاهر وأتباعه؟ انظر أين تكون أنت منه

 : يا أمحد، هل بدٌّ يوم القيامة »أمر الرباط، ذللك دخلت فيه، قال: فجعل يكرر يلعى
 .«من أن يقال: أين عبد اهلل بن طاهر وأتباعه؟ فانظر أين تكون أنت منه

 بطرسوس   ]أمحد بن حنبل[: إن اهلل عبد أليب [ قال عبد السالم: قلت2/102]
 يقدل الرجل، علم ضيق من هذا»: قال به؟ يفيت املبارك، بن اهلل عبد رأي سمع قد رجاًل 
 .«العلم يف واسًعا يكون ال رجاًل، دينه

ما » قال أبو يلع انلجاد: سمعت أبا احلسن بن بشار يقول: [3/252] [3/118]
أن يستند إىل بعض سواري  ،أعيب ىلع رجل حيفظ ألمحد بن حنبل مخس مسائل

 «.فيت انلاس بهااملسجد وي
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 اتلقايل
أخربنا أبو سعيد إسماعيل بن  ،أخربنا حممد بن أمحد األصفهاين[ 2/247]

قدم علينا قال: أخربنا عيم أبو عثمان  ،ي انليسابوريريعمرو بن أيب عمرو ابلح
قال: أخربنا أبو نرص أمحد بن احلسني بن أمحد  -إجازةً –سعيد بن حممد انليسابوري 

قال: سمعت مسلم بن  ،حدثنا أبو حامد أمحد بن محدون بن رستم ،ويه الوراقبن محُّ 
دعين حىت  :وقال ،ل ما بني عينيهفقبى  -وجاء إىل حممد بن إسماعيل ابلخاري-احلجاج 

ثك حدى  .وطبيب احلديث يف علله ،وسيد املحدثني ،أقبل رجليك يا أستاذ األستاذين
قال: حدثنا موىس  ،أخربنا ابن جريج بن يزيد احلراين قال: خمدلحدثنا  ،حممد بن سالم

 .عن انليب  ، عن أيب هريرة ،عن أبيه ،عن سهيل بن أيب صالح ،بن عقبة

حدثنا أمحد بن حممد بن  ،وحدثنا حممد بن إسماعيل ابلخاري :قال أبو حامد
 ج،عن ابن جري ،حدثنا حجاج بن حممد :قالوا ،وأبو خيثمة ،وحيىي بن معني ،حنبل

 عن أيب هريرة ،عن أبيه ،عن سهيل بن أيب صالح ، بن عقبةقال: حدثين موىس
،  عن انليب :ساحانك ربنا  :إذا قام من جملسه» يف الكفارة يف املجلس
 «.فهو كفاربته ؛وحبمدك

وال أعلم بهذا اإلسناد يف ادلنيا  ،هذا حديث مليح: »قال حممد بن إسماعيل
قال:  ،قال: حدثنا وهيب ،بن إسماعيل حدثنا به موىس ،إال أنه معلوٌل  ،ا غري هذاحديثً 

 ،أوىل :قال حممد بن إسماعيل .قوهل  ...بن علية  عن عون بن عبد اهلل ،حدثين سهيل
وهم  ،موىل جويرية ،وهو سهيل بن ذكوان ، من سهيلذكر ملوىس بن عقبة سمااًع وال ي  
 «.وهو من أهل املدينة ،بنو أيب صالح ،وصالح ،وعثمان ،وسهيل ،سهل :إخوة
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صحبة القايض  ،زرت قرب اإلمام أمحد»: [ قال رزق اهلل اتلمييم3/340]
فقال يل: أمحد يف  ؟!فقلت هل: يف هذا أثر ،القرب ل  جْ فرأيته يقبل رِ  ،الرشيف أيب يلع

 «. -أو كما قال- وما أظن أن اهلل تعاىل يؤاخذين بهذا ،عظيمٌ  نفيس يشءٌ 

 اتلقوى
خرجت من بغداد وما » يقول: [ قال حرملة بن حيىي: سمعت الشافيع1/40]

 «.من أمحد بن حنبل -قال: وال أعلمأظنه -خلفت بها أحًدا أتىق وال أروع وال أفقه 

: أحببت أن أرى -امللقب: ثعلب–[ قال أبو العباس أمحد بن حيىي 1/211]
؟ قلت: يف انلحو «فيم تنظر»أمحد بن حنبل، فرصت إيله، فلما دخلت عليه قال يل: 

 شدين أبو عبد اهلل أمحد بن حنبل:والعربية، فأن

 إذا ما خلوت ادلهر يوًما فال تقل * خلوت ولكن قل: يلعى رقيب

ْيِف عليه يغيب (1)وال حتسنب اهلل يغفل ما مىض  * وال أنى ما خن 

 هلونا عن األيام حىت تتابعْت * ذنوٌب ىلع آثارهنى ذنوب

 توبفيا يلت أن اهلل يغفر ما مىض * ويأذن يف توباتنا فن

إين ألحب أن أصحبك » :قال يل أمحد بن حنبل :قال يلع بن املديين[ 2/134]
فلما ودعته قلت: يا أبا عبد  ،«فما يمنعين إال أين أخاف أن أملك أو تملين ،إىل مكة

  ،نعم»قال:  ؟توصيين بيشءٍ  ،اهلل
 
ْ أ  .«واجعل اآلخرة أمامك ،كم اتلقوى قلب  زِ ل

                                                           

 ( يف نسخة: )يغفل ساعًة(.1)
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 :]الرازي[  أنشد أبو حاتم[ 2/273]

 هاباتلقوى من اهلل حدى  لت  وذلى  *تفكرت يف ادلنيا فأبرصت رشدها 

 موالها وقد كنت عبدها وأصبحت   *وعدها  ا فأخلفت  بها ظنا  ت  أأس

 لم يشِف  من خاف اهلل : »قال عمر بن اخلطاب [ 3/275]
 «.ولوال يوم القيامة اكن غري ما ترون ،لم يصنع ما يريد تىق اهلل اومن  ،غيظه

 واضعاتل
[ قال إسحاق عم اإلمام أمحد: دخلت ىلع أمحد ويده حتت خده، فقلت 1/27]

 «.هطوىب ملن أمخل اهلل ذكر»هل: يا ابن أيخ: أي يشء هذا احلزن؟ فرفع رأسه وقال: 

أبو عبد اهلل  (1)[إيلى ][ قال  أبو جعفر أمحد بن سعيد ادلاريم: كتب 1/104]
 «.من أمحد بن حنبل -أكرمه اهلل-أليب جعفر »أمحد بن حنبل: 

وِذي[  قال أبو بكر اخلالل: خرج أبو بكر 1/140] رُّ إىل الغزو، فشيعته  الم 
ِزروا؛ فإذا هم بسامرا  ا، فجعل ير دُّهم فال يرجعون، فح  رى ام  سوى من -انلاس إىل س 

 ،فهذا علم قد نرش لك ؛محد اهللاحنو مخسني ألف إنسان، فقيل هل: يا أبا بكر  -رجع
 إنما هذا علم أمحد بن حنبل. ، ثم قال: ليس هذا العلم يلقال: فبىك

 عن ]أمحد بن حنبل[ فسأتله اهلل عبد أبا يونس: أتيت بن [ قال حريم1/404]
 يدقُّ  رجل إذا انلهار نصف يف اكن فلما: قال ،«لك أخرجه حىت نعم،»: فقال حديٍث،

                                                           

 فاختلت عالمات الرتقيم تبًعا ذللك. ( القتضاء السياق هلا، وليست يف الطبقات؛5/272( أثبتُّها من تاريخ بغداد )1)
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: قلت ،«نعم»: قال اجة؟ح: فقلت: قال اهلل، عبد أبو فإذا فخرجت،: قال ابلاب، يلعى 
، فقرأها أحاديث، فيها رقعة إيلى  فأخرج فدخل، ،«نعم»: قال تدخل؟  عندي أبرد ثم يلعى
 .ومىض

 ،-يسأهل وإنسانٌ - حنبل بن أمحد انلاقد: سمعت حيىي بن [ قال زكريا1/424]
 .«يعلم من سْل  يعلم، من سْل » هل: يقول فجعل

]بن  أمحد مع كنت»: م بن اهليثم قالعبد الكري [ قال اخلالل: أخربين2/101]
 إىل فقدمين يدي ىلع يده فوضع هل، إجالاًل  الصف يف عنه أتأخر حنبل[ فجعلت

 .«الصف

]أمحد بن حنبل[،  اهلل عبد أبا يا هل: [ قال أبو انلعمان ابلرصي: قلت2/183]
 ومق حنن انلعمان، أبا يا» يل: فقال أنت؟ العرب أي فمن العرب، من رجل أنك بلغين

 ؟«بهذا نصنع وما مساكني،

]أمحد  رأيت أبا عبد اهلل»[ قال أبو جعفر حممد بن احلسن بن ب ِدْين ا: 2/282]
 «.يكره أن يتبعه أحد إذا مىش يف طريٍق بن حنبل[ 

 يف يشءٍ ]أمحد بن حنبل[ أتيت أبا عبد اهلل [ قال حممد بن زهري: 2/303]
جزاك اهلل عن  :فقال هل ،ه يف يشءٍ أو لكم ،فأتاه رجل فسأهل عن يشءٍ  ،أسأهل عنه

من أنا حىت جيزيين اهلل عن اإلسالم : »وقال هل ،فغضب أبو عبد اهلل ،ااإلسالم خريً 
 «.ابل جزى اهلل اإلسالم عين خريً  ؟اخريً 
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جلس شعبة : »: سمعت أمحد بن حنبل يقوليوسف بن حبرٍ  قال[ 2/566]
وهو يستميل ويكتب وهو  ،ياسببغداد وليس يف جملسه أحد يكتب إال آدم بن أيب إ

 «.قائم

جاد ييجء معنا إىل قال أبو يلع بن الصواف: اكن أمحد بن سلمان انلى [ 3/17]
فقيل هل: لم ال تلبس نعلك؟ قال:  ،ونعله يف يده ،إىل برش بن موىس وغريه، ثنياملحدِّ 

 «.وأنا حاٍف   أحب أن أميش يف طلب حديث رسول اهلل »

يوم  -احساب   :يعين–انلاس  أال أنبئكم بأخفِّ »: فلعله ذهب إىل قوهل 
أخربين  ،اا ىلع قدميه حافي  القيامة بني يدي امللك اجلاار: املسار  إىل اخلريات ماشي  

 «.ا يف طلب اخلريناظر إىل عاد يميش حافي   جربيل: أن اهلل 

واكن إذا - سمعت أبا احلسن بن بشار يقول: احلسن بن مقسم وأب[ قال 3/109]
 فقال ذات يوم: ،- حاهل كذا وكذاا قال: أعرف رجاًل أن خيرب عن نفسه شيةً  أراد
 «. منذ ثالثني سنة ما تكلم بكلمة يعتذر منهاأعرف رجاًل »

قرأت خبط أيب حفص الربميك قال: سمعت أبا [ قال ابن أيب يعىل: 3/225]
رشين ل حنو ع اخلالى سمع مينِّ »يقول:  ]غالم اخلالل[ بكر عبد العزيز بن جعفر

 «.ها يف كتابهوأثبت   ،مسألة

ل قال[ 3/226] إال أخذت دون  ،فعت فيهفر   ما دخلت إىل جملٍس »: اخلالى
 «.الغالب أنه حىك هذا عن نفسه»قال الربميك: ، «حيق فيه
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حدثنا محاد  ،حدثنا عفان ،حدثين أيب :أمحداإلمام عبد اهلل بن [ قال 3/269]
 «.م أن يضع الرتاب ىلع رأسه تواضعا هلل ينبيغ للعال»قال:  ،عن أيوب ،بن زيد

سةل ابن املبارك: هل للعلماء عالمة يعرفون بها؟  :بن مسلما [ قال3/269]
ورغب يف علم  ،من نفسه (1)العلمكثري  واستقلى  ،بعلمه ل  من عمِ  :عالمة العالم»قال: 
ة العالم فهذه عالم ،حيث وجده وأخذ العلم   ،من لك من أتاه به ل احلقى وقبِ  ،غريه

هكذا  :فقال ]أمحد بن حنبل[، فذكرت ذلك أليب عبد اهلل»وذي: قال املرُّ ،  «وصفته
 «.هو

ال يكون العالم : »قال أبو حازم: عبد الرمحن بن عمر العمري[ قال 3/266]
 ،وال حيسد من فوقه ،ال حيقر من دونه يف العلم :ا حىت يكون فيه ثالث خصالاعلمً 

 «.اوال يأخذ ىلع علمه دنيً 

اب قال عمر [ 3/378] ن  دوى حني الفاريس لسلمان بن اخلطى
ريدون علوا يف األرض وال مع اذلين ال ي}؟ قال: « مع من تريد أن أكتبك: »ادلواوين
 {.فسادا

ثًا عن خصال وادلهِ: 3/380] مع هذا العلم -إصغاؤه »[ قال ابن أيب يعىل متحدِّ
 «.من صغري أو كبري ،إىل لكمة تستفاد -الكثري

 

                                                           

 «.العمل»( يف ط. الفيق: 1)
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 اتلوبة
[ قال أمحد بن القاسم: سةل أبو عبد اهلل ]أمحد بن حنبل[ عن قول 1/135]

ْحٍر مرتني: »انليب  إنما معىن هذا: أن املؤمن ال »؟ قال: (1)«ال يلسع املؤمن من ج 
ينبيغ هل أن يعيص اهلل، وإذا عصاه فال ينبيغ هل أن يعود، ثم يرجع يتوب، ال يكون منه 

 .(2)«حيذرهم وينهاهم اليشء مرتني، قال:

[ قال أبو بكر املروذي: إن أبا عبد اهلل ]أمحد بن حنبل[ ذكر حارثًا 1/150]
، ما اآلفة إال حارث، -: حوادث الكم جهميعين–حارث أصل ابللية »املحاسيب، فقال: 

روا عن حارث أشد  ؛ إال ابن العالف، فإنه مات مستوًرا، حذِّ اعمة من صحبه انْب ت ك 
نتقدم إيلهم، لعلهم ال يعرفون بدعته، »قلت: إن قوًما خيتلفون إيله؟ قال: ، «اتلحذير

ِجروا، ليس للحارث توبة، ي شهد عليه وجيحد، إنما اتلوبة ملن  فإن قِبلوا وإال ه 
 .«اعرتف

[ قال األثرم: كنت عند خلف البار يوم مجعة، فلما قمنا من املجلس 1/165]
ل للجمعة فغرقت، فلم أجد شيةًا أتقرب به إىل صت إىل قرن الرصاة، فأردت أن أغتس

-امهلل إن حتيين ألتوبن من صحبة حارث »اهلل جل ثناؤه أكرث عندي من أن قلت: 
 «.-يعين املحاسيب

                                                           

، الكهما ( من حديث أيب هريرة 8928، و)ح( من حديث ابن عمر 5964( أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده )ح1)
 بلفظ: )ال يدلغ...(.

 (.1/337( كررت خمترصة يف ترمجة جعفر النسايئ )2)
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: أحببت أن أرى -امللقب: ثعلب–[ قال أبو العباس أمحد بن حيىي 1/211]
قلت: يف انلحو  ؟«فيم تنظر»أمحد بن حنبل، فرصت إيله، فلما دخلت عليه قال يل: 

 والعربية، فأنشدين أبو عبد اهلل أمحد بن حنبل:

 إذا ما خلوت ادلهر يوًما فال تقل * خلوت ولكن قل: يلعى رقيب

ْيِف عليه يغيب (1)وال حتسنب اهلل يغفل ما مىض  * وال أنى ما خن 

 هلونا عن األيام حىت تتابعْت * ذنوٌب ىلع آثارهنى ذنوب

 ما مىض * ويأذن يف توباتنا فنتوبفيا يلت أن اهلل يغفر 

 وقد البار، هشام بن خلف ىلع الكسايئ: دخلت حيىي بن [ قال حممد1/411]
 يل: فقال معني، بن وحيىي خيثمة، أبو حرب بن وزهري حنبل، بن أمحد عنده: من خرج
ايم قنينة اكن إنه: فقال وفالن، وفالن فالن: قلت عندي؟ من خرج رأيت ه من  فيها ق دى
 هؤالء جاء موالي يا فقالت: هذا؟ لم: فقلت تشيلها، جاءت اجلارية رأتهم فلما يذ،نب

 شيةًا  اهلل يرى أخرى: إيلها أضييف: فقلت عندك؟! هذا فريون الصاحلون،
]بن حنبل[  أمحد :يعين– الفىت هذا عقل إىل أنظر أن وأردت انلاس؟ عن فأكتمه
 بني من االنرصاف أراد امى ل- هل فقلت ،دهيير عما يسألين يلعى  وأقبل ،إيلها ظهره لفحوى 
 ،«إيلك ذاك ،إيلى  ذاك ليس»: فقال ؟اهلل عبد أبا يا هذا يف تقول يشءٍ  أيُّ  :-لكهم القوم
 والرجل ،«رعيته عن مسةول وَككم راع لككم: » انليب قال»: فقال ؟كيف: فقلت

                                                           

 ( يف نسخة: )يغفل ساعًة(.1)
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 فلما: قال ،«اشيةً  دلاخلا ىلع يغريى  أن للخارج وليس ،فيه عما ومسةول مزنهل يف راع
  حىت أذوقه ال أن ىلع اهلل واعهدت ،خابيتني سكبت خرج

 
 . اهلل ىلع عرضأ

 أتناول كنت سنة أربعني صالة أعدت» [ قال خلف بن هشام البىار:1/413]
 .«الكوفيني مذهب ىلع الرشاب فيها

ار: 3/118] ما ك»كيف الطريق إىل اهلل؟ فقال: [ قيل لعيل بن حممد بن بشى
 «.دخل إىل قلبك طرائف الربتحىت  ،اتطيعه رسا  ،ارسا  عصيت اهلل  

 اتلوفيق
وِذي: [ قال2/89]  ]أمحد بن حنبل[ يقول: اهلل عبد أبا سمعت املرُّ

 .«احلق إلصابة يوفق مثله صالح، رجل الوراق الوهاب عبد»

فذكروا  بن حنبل، ا عند أمحدكنت يومً قال أبو عبد اهلل بن أيب هشام: 
 «.إنما هو اتلوفيق»فقال:  ،ودقة ذهنهم ،تابالك

 اتلولك
 بثلث الرحا هذه يف تسهر ادليليم: إلسماعيل األبزاري بن يلع [ قال1/282]
 فال اتلولك عزُّ  بنا يتصل لم ما بين: يا»: فقال درهم؟ ثلث يكيف يشء وأي درهم؟
 .«بالرسف اذلل نستعجل أن ينبيغ

فتكونوا  ،نوا باملضمون مهمومنيال تكو»بن جامع: مثىن [ قال 2/411]
 «.ولقسمته غري راضني ،للضامن متهمني
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هو »فقال:  ؟سمعت أمحد وسةل عن اتلولكيعقوب بن خبتان: قال [ 2/556]
إبراهيم ملا وضع يف » فقال: ؟ما احلجة :فقيل هل ،«قطع االسترشاف باإلياس من اخللق

 ؟ألك حاجةٌ  ،ل: يا إبراهيمفقا، فاعرتضه جربيل  ،رح إىل انلارثم ط   ،املنجنيق
 =فقال: أحب األمرين إيله .سل من لك إيله حاجةٌ  :فقال هل ،ا إيلك فالفقال: أمى 

 أحبهما إيل.

اكن يلوسف بن احلسني خمالة مكتوب [ قال أبو بكر القريش: 2/564]
 عليها:

 وال رزقك يعدواك   *اليومك ينساك 

 يكن للناس مملواك   ِس  *ومن يطمع يف انلا 

 اهلل يكفياك   فإنى ـ * ـه كن سعيك للفلي
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 حرف اثلاء

 اثلاات ىلع احلق
أيىد اهلل هذا ادلين برجلني ال ثالث هلما: أبو »[ قال يلع بن املديين: 1/28]

 .(1) «بكر الصديق يوم الردة، وأمحد بن حنبل يف يوم املحنة

ما  اهلل  ما قام أحد بأمر اإلسالم بعد رسول»[ قال يلع بن املديين: 1/36]
وال أبو بكر »، فقيل هل: يا أبا احلسن، وال أبو بكر الصديق؟ قال: «قام أمحد بن حنبل

حنبل لم يكن هل الصديق؛ إن أبا بكر الصديق اكن هل أعوان وأصحاب، وأمحد بن 
 «.أعوان وال أصحاب

ِب  اإلمام أمحد: قد وجب عليك أن 1/29] [ قيل لبرش بن احلارث يوم رض 
: تريدون مين مقام األنبياء؟ ليس هذا عندي، حفظ اهلل أمحد بن حنبل تتَكم، فقال

ِب  أمحد-من بني يديه ومن خلفه، ثم قال  ْدِخل الكري  فخرج ذهبة -بعد ما رض 
 
: لقد أ

 محراء.

 دخلت ىلع أمحد احلبس  أمحد بن داود أبو سعيد احلداد الواسطي: [ قال 1/94]
وأنت  ،ولك صبيان ،عليك عيال ،أبا عبد اهلل يا :فقلت هل يف بعض الكيم ،قبل الرضب

إن اكن هذا عقلك يا أبا » :فقال يل أمحد بن حنبل ،كأين أسهل عليه اإلجابة ،معذور
 .«سعيد فقد اسرتحت

                                                           

 (.2/136ا اخلرب واذلي بعده مكرران يف )هذ( 1)
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قد »[ ذكر حيىي بن  معني أمحد  بن نرص اخلزايع؛ فرتحم عليه، وقال: 1/200]
تم هل بالشهادة  «.خ 

ه عن القول خبلق القرآن، سنة إحدى وق تل يف خالفة الواثق؛ المتناع
، «الكم اهلل»وثالثني ومائتني، واكن قد أخذه الواثق فقال هل: ما تقول يف القرآن؟ فقال: 

، فداع الواثق بالصمصامة، «كذا جاءت الرواية به»قال: أفرتى ربك يوم القيامة؟ قال: 
هذا الاكفر اذلي  وقال: إذا قمت إيله فال يقومنى أحٌد ميع؛ فإين أحتسب خطاي إىل

ْجِلس عليه، 
 
يعبد رًبا ال نعبده، وال نعرفه بالصفة اليت وصفه بها، ثم أمر بانلِّْطع فأ

مر بشدِّ رأسه حببل، وأمرهم أن يمدوه، ومىش إيله حىت رضب عنقه، 
 
وهو مقيد، وأ

 ا.وأمر حبمل رأسه إىل بغداد، فن ِصب يف اجلانب الرشيق أياًما، ويف اجلانب الغريب أيامً 

قال جعفر بن حممد الصائغ: برص عيين وإال فعميتا، وسمع أذين وإال [ 1/202]
بت عنقه يقول رأسه:   «.ال اهلل إال اهلل»فصمتا: أمحد بن نرص اخلزايع حيث رض 

وذي: سمعت أبا عبد اهلل ]أمحد بن حنبل[، وذكر أمحد بن 1/202] رُّ [ قال الم 
 «.جاد بنفسه رمحه اهلل ما اكن أسخاه، لقد»نرص، فقال: 

، فلما 1/202] [ قال إبراهيم بن إسماعيل بن خلف: اكن أمحد بن نرص ِخيلِّ
خربت أن الرأس يقرأ القرآن! فمضيت  ف ِبتُّ بقرب الرأس 

 
لب رأسه أ ق تل يف املحنة وص 

الٌة وفرسان حيفظونه، فلما هدأت العيون سمعت الرأس  مرشفًا عليه، واكن عنده ر جى
انلاس أن يرتكوا أن يقولوا آمنا وهم ال يفتنون{، فاقشعر جدلي،  يقول: }الم * أحسب

ثم رأيته بعد ذلك يف املنام، وعليه السندس واإلستربق، وىلع رأسه تاٌج، فقلت هل: ما 
 «.غفر يل وأدخلين اجلنة»فعل اهلل بك يا أيخ؟ قال: 
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 أدخل وقد حنبل بن أمحد حرضت: احلسن بن حممد بن [ قال إبراهيم1/250]
 العزيز عبد بن حيىي بن أمحد الرمحن عبد وأبو دؤاد، أيب ابن وعنده: اخلليفة، ىلع

جِلس الشافيع،
 
 عن حتفظ يشء أي» الرمحن: عبد أليب فقال اخلليفة، يدي بني ف أ
م   ذا هو رجاًل  انظروا دؤاد: أيب ابن قال ؟«املسح يف الشافيع دى ق   يف يناظر العنق لرضب ي 
 الفقه؟

 إىل وذهب تغري ثم القديم، من الشافيع عن يأخذ اكن رمحن؛ال عبد أبو هذا
 .االعزتال

 فقلت املحنة، بعد حنبل بن أمحد ىلع [ قال احلسن بن عرفة: دخلت1/377]
 يبيعون انلاس رأيت فإين اسكت؛ يل: فقال األنبياء. مقام قمت   اهلل، عبد أبا يا هل:

 وما أنا؟ وما أنا؟ من: فقلت ون،ويميل يقولون ميع اكن ممن العلماء ورأيت أديانهم،
 غريك؟ باعه كما دينك بعت يل: فقال ؟ يديه بني وقفت إذا غًدا أقول لريب
 صت مت أنا إن: وقلت فاخرتتهما، والسوط السيف إىل ونظرت أمري، يف ففكرت

 أقل؛ فلم خملوقة صفاتك: من صفة يف أقول أن إىل دعيت فأقول: ، ريب إىل
 رحم. شاء وإن عذب شاء إن إيله، فاألمر

 جاوزت أن إىل وجتدلت نعم، يل: قال ألًما؟ ألسواطهم وجدت وهل: فقلت
لى  فلما ذلك، بعد أدر لم ثم العرشين، اب ان ح  ق   ألًما، وصليت هل أجد لم كأين (1)الع 
، احلسن: قال قائًما. الظهر : قال بك! نزل مما بكيت: قلت يبكيك؟ ما يل: فقال فبكيت 

 .«تلفت لو أبايل ما ؟أكفر لم أليس»
                                                           

، « القبيلة: صخرة ىلع رأس ابلرئ، والعقابان: داعمتا القبيلة من ناحيتها مجيًعا»( : 9/142( قال يف تهذيب اللغة )1)
 فاملقصود هنا: خشبتان علق عليهما اإلمام أمحد يل رضب.
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 عنده، فجلست الوفاة   أيب بن أمحد بن حنبل: حرضت صالح [ قال1/466]
هكذا:  بيده ويقول عينيه، ويفتح ي فيق ثم يعرق فجعل حلييه، بها ألشد اخلرقة وبيدي

 الوقت؟ هذا يف به هلجت قد اذلي هذا أيش أبِت، يا: فقلت ،«مرات ثالث-بعد   ال»
ا حبذايئ قائم -اهلل لعنه- إبليس»: قال ال،: قلت   ؟«ريتد ما بين، يا»: قال  ىلع اعضا

تىيِن، أمحد يا يقول: أنامله،  .«أموت حىت ال، فأقول: ف 

م: قال أبو عبيد [ 2/218] هو  ،املتبع للسنة اكلقابض ىلع اجلمر»القاسم بن سالى
 «.ايلوم أفضل عندي من رضب السيف يف سبيل اهلل 

اسم عمر بن حممد األنصاري السمرقندي: كنت عند الق[ قال أبو 2/233]
ثم  ،«هو ذاك السيد»فقال: ]ادلاريم[، أمحد بن حنبل فذكر عبد اهلل بن عبد الرمحن 

 «.وعرض عليه ادلنيا فلم يقبل ،عرض يلع الكفر فلم أقبل: »أمحد قال

عبد اهلل بن  :فقلت هل ،أتيت آدم العسقالين: حممد بن أيب عتابقال [ 2/396]
 :فقلت هل ،قال: ال تقرئه مين السالم ،يقرئك السالم -اكتب الليث بن سعد-الح ص
وأخرب  ،وأنه أظهر انلدامة ،قال: فأخربته بعذره ،قال: ألنه قال: القرآن خملوق ؟لم

 .فقال: فأقرئه مين السالم ،انلاس بالرجوع

أتيت إذا  ،قال: نعم ؟فلك حاجة ،إين أريد أن أخرج إىل بغداد :بعد فقلت هل
ب إىل اهلل وتقرى  ،يا هذا اتق اهلل :وقل هل ،بغداد فائت أمحد بن حنبل فأقرئه مين السالم

حدثنا  :وقل هل ،فإنك إن شاء اهلل مرشف ىلع اجلنة ،وال يستفزنك أحد ،بما أنت فيه
 ،عن أيب هريرة ،عن األعرج ،عن أيب الزناد ،حدثنا حممد بن عجالن ،الليث بن سعد
فأتيت أمحد بن ، «من أرادكم ىلع معصية اهلل فال تطيعوه: »اهلل قال: قال رسول 
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وقلت هل هذا الالكم  ،وأقرأته السالم ،فسلمت عليه ،فدخلت عليه ،حنبل يف السجن
فلقد أحسن  ،اا وميتً حيا  »ثم رفع رأسه فقال:  ،فأطرق أمحد إطراقةً  ،واحلديث

 «.يف انلصيحة

ا أن أراد انلاس منى :»ىي بن معني يقولسمعت حي: العباس ادلوري [ قال2/531]
ينظر  «.وال ىلع طريق أمحد ،ال واهلل ال نقدر ىلع أمحد ،نكون مثل أمحد بن حنبل

[3/26] 

معك :  ]أمحد بن حنبل[ قلت أليب عبد اهلل :قال يعقوب ادلوريق[ 2/554]
ال: ميع فق ،-يعين من املجانبة واإلنكار- ؟ىلع هذا األمر اذلي أنت عليه ايلوم أحدٌ 

 عبد الوهاب.
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 حرف اجليم

 اجلار
 فلما داري، فبعت مكة، إىل انلُّْقل ة ىلع شبيب: عزمت بن سلمة [ قال1/450]
 جوارنا، فأحسنتم جاورناكم ادلار، أهل يا: فقلت بابها ىلع وقفت وسلمتها، فرغتها
 ورمحة سالمال وعليكم مكة، إىل انلقلة ىلع وحنن ادلار، بعنا وقد خرًيا، اهلل جزاكم

 رأينا ما خرًيا، اهلل فجزاكم وأنتم: فقال جميب ادلار من فأجابين: قال وبراكته، اهلل
 يشتم رافيض ادلار   منكم اشرتى اذلي فإن أيًضا، انلُّقلة ىلع وحنن خرًيا، إال منكم

 . والصحابة وعمر بكر أبا

حدثنا إسماعيل بن إسحاق اثلقيف  :أبو بكر اخلالل قال [3/26]
يسلم  ،هل جار رافيضٌّ  سةل عن رجٍل  ]أمحد بن حنبل[ أن أبا عبد اهلل :يسابوريانل

 «.م عليه ال يرد عليهوإذا سلى  ،ال» عليه؟ قال:

شكوت إىل أيب اعصم انلبيل  :حفص عمرو بن يلع الفالس وأب[ قال 3/123]
 فأنشدين أبو اعصم: !وإذا تركته اسرتحت   ،فقلت: إذا أنا لكمته أثمت   ،رجاًل 

 سواك كثري   ويف انلاس أبداٌل *  ويف الصوم راحةٌ  ويف األرض منجاةٌ 

قالت: حدثتين  ،ةليق أم احلصني العابسيى ثتين زينب بنت أيب ط  ثم قال: حدى 
ويل قرابات  ،: إنه يف جرياين قوم يكرموينقالت: قلت لعائشة  ،الصحيحة
 «.وأهيين من أهانك ،أكريم من أكرمك: »فقالت ،يهينوين
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 ل واملراءااجلد
يا أبا  :قلت ألمحد بن حنبل: العباس بن اغلب اهلمداين الوراققال [ 2/156]
أرد  ،فيتَكم مبتدع فيه ،أكون يف املجلس ليس فيه من يعرف السنة غريي ،عبد اهلل
 ،فأعدت عليه القول ،«أخربه بالسنة وال ختاصم ،ال تنصب نفسك هلذا»فقال:  ؟عليه
 .«اما أراك إال خماصمً »فقال: 

= وجه قول إمامنا  :قلت أنا: »قال ابن أيب يعىل معلًقا ىلع الكم اإلمام أمحد 
، وقيل «وخزن عنهم العمل ،ا ألىق بينهم اجلدلإذا أراد اهلل بقوم َشً : »قول انليب 

لكما  :وقال مالك بن أنس .فقال: لست يف شك من ديين ؟جنادلك :للحسن ابلرصي
: وقال انليب  ؟جلدهل نزل به جربيل ىلع حممد  رجل أجدل من رجل تركنا ما ءجا
 ذ،وا عليها بانلواجضُّ ع   ،عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي»

 ،عليك بآثار من سلف» :، وقال األوزايع«فإن لك حمدثة بدعة ،وإياكم واملحدثات
يحذر لك مسةول فل «.وإن زخرفوا لك القول ،وإياك وآراء الرجال ،وإن رفضك انلاس

واجتناب  ،ويلجتهد يف اتباع السنة ،ومناظر من ادلخول فيما ينكره ىلع غريه
 
 
 .«مراملحدثات كما أ

 «.الكم العبد فيما ال يغنيه خذالن من اهلل هل»[ قال معروف الكريخ: 2/481]

 ،ا فتح هل باب العملإذا أراد اهلل بعبد خريً »الكريخ: قال معروف [ 2/483]
وأغلق عنه باب  ،ا فتح هل باب اجلدلوإذا أراد بعبد َشا  ،اب اجلدلوأغلق عنه ب

 «.العمل
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جاء إىل  ،ملا دخل األشعري إىل بغداد: عبد اهلل احلمراين وأبقال [ 3/37]
وىلع  ،ونقضت عليهم ،وىلع أيب هاشم ،اجلبايئ الرببهاري فجعل يقول: رددت ىلع

فلما سكت قال  ،كرث الالكم يف ذلكوأ ،وقلت هلم وقالوا ،ايلهود وانلصارى واملجوس
وال نعرف إال ما قاهل أبو عبد اهلل أمحد  ،ا وال كثريً قلياًل  الرببهاري: ما أدري مما قلت  

ولم يظهر  ،فلم يقبله منه ،وصنف كتاب "اإلبانة" ،قال: فخرج من عنده ،بن حنبل
 ببغداد إىل أن خرج منها.

 اجلمعة
 ممن والفاجر الرب مع عندنا واجلهاد ةاجلمع»زرعة الرازي:  أبو [ قال2/60]

 .«الوالة من ذلك يتوىل

عت أمحد بن حنبل يوم اجلمعة تبِ : أبو بكر بن عنرب اخلراساين[ قال 2/575]
فاكن يتطوع  ،حةواألبواب مفتى  ،الشعراء يركع ةِ فقام عند قبى  ،إىل مسجد اجلامع

بني  وأراد السائل أن يمرى  ،اشديدً ا فمنعه منعً  بني يديه سائٌل  فمرى  ،(1)[ركعتني]ركعتني 
 .يناه  فقمنا إيله فنحى  ،يديه

يللة  ويفطر لكى  ،يصوم ادلهر اد  جى اكن انلى » قال أبو إسحاق الطربي:[ 3/17]
وأكل تلك  ،فإذا اكن يللة اجلمعة تصدق بذلك الرغيف ،ويرتك منه لقمة ،ىلع رغيف

 «.اللقم اليت استفضلها

                                                           

 ( زيادة من ط. الفيق، ولست يف ط. العثيمني.1)
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 ،وا من انلاس فراركم من السبع الضاريرُّ فِ »أدهم: قال إبراهيم بن [ 3/275]
 «.وال تتخلفوا عن اجلمعة واجلمااعت

 اجلن
قد وقع، فقرأت  (1)[ قال أمحد بن نرص اخلزايع: رأيت مصابًا ]بالرصع[1/200]

يف أذنه، فَكمتين اجِلنِّيىة من جوفه، فقالت: يا أبا عبد اهلل، دعين أخنقه؛ فإنه يقول: 
 القرآن خملوق.

 فلما داري، فبعت مكة، إىل انلُّْقل ة ىلع شبيب: عزمت بن سلمة [ قال1/450]
 جوارنا، فأحسنتم جاورناكم ادلار، أهل يا: فقلت بابها ىلع وقفت وسلمتها، فرغتها
 ورمحة السالم وعليكم مكة، إىل انلقلة ىلع وحنن ادلار، بعنا وقد خرًيا، اهلل جزاكم

 رأينا ما خرًيا، اهلل فجزاكم وأنتم: فقال جميب ادلار من فأجابين: قال وبراكته، اهلل
 يشتم رافيض ادلار   منكم اشرتى اذلي فإن أيًضا، انلُّقلة ىلع وحنن خرًيا، إال منكم

 . والصحابة وعمر بكر أبا

 ىلع السجن دخل « :فوران»[ قال عبد اهلل بن حممد بن املهاجر امللقب 2/45]
 راحئة راحئته ماء فيها قارورة ومعه ،-رضبه بعد- بٌّ شا اهلل ]أمحد بن حنبل[ عبد أيب

ع ب، اثلالث ايلوم يف الرضب عليه هاج وقد املسك، : فقال الشاب فأتاه: قال وص 
 ذلك عليه فصب اهلل، عبد أبو فرتكه عالجك، من مكنتين إال باهلل عليك أقسمت
 لو: فقال ،الشابى  تبع السجان   ذلك رأى فلما وسكن، الرضب فهدأ ومسحه، املاء

 آدم لعقبهِ  أنزهل اجلنة، ماء من إنه يستقيم، ال ذلك إن: فقال املاء؟ هذا من أعطيتين
                                                           

 ط. الفيق، وليست يف ط. العثيمني، وذكر أنها ليست يف األصول اخلطية. ( زيادة يف1)
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 السجان فأقبل عينه، عن اغب ثم اجلن، من املاكن ذلك ساكن من وأنا اهلند، بأرض
 .مذعوًرا

 بن حممد بن أمحد اهلل عبد أيب مسجد يف كنت: [ قال يلع بن الم كِري2/148]
 اهلل يدعو أن وسأهل صع، بها جارية هل أن يعلمه هل بصاحب املتولك إيله فأنفذ حنبل،
 هل، صاحب إىل فدفعه للوضوء، خوص برشاك خشٍب  نعل   أمحد هل فأخرج بالعافية، هلا

 لك يقول هل: وتقول اجلارية، رأس عند وجتلس املؤمنني، أمري دار إىل تميض» هل: وقال
 فمىض ؟«انلعل بهذه اآلخر أصفع أو اجلارية، هذه من خترج إيلك؛ أحب أيما أمحد:
 أمرنا لو والطاعة، السمع اجلارية: لسان ىلع املارد فقال أمحد، قال ما مثل هل وقال إيله
 يشء، لك أطاعه اهلل أطاع ومن اهلل، أطاع إنه به، أقمنا ما العراق يف نقيم ال أن أمحد
 املارد، اعودها أمحد مات فلما أوالًدا، ورزقت وزوجت وهدأت اجلارية، من وخرج
فه املروذي، بكر أيب صاحبه إىل املتولك فأنفذ  ومىض انلعل املروذي فأخذ احلال، وعرى
 وال أطيعك، وال اجلارية، هذه من أخرج ال لسانها: ىلع العفريت فَكمه اجلارية، إىل
  اهلل أطاع حنبل بن أمحد منك، أقبل

 
 .بطاعته رنامِ فأ

 اجلنة
: حرضت أبا عبد اهلل أمحد بن -صاحب األدم-ن حسنويه حممد بقال [ 2/290]
قصدتك من خراسان  ،وجاءه رجل من أهل خراسان فقال: يا أبا عبد اهلل ،حنبل

عند أول قدم »قال:  ؟قال: مىت جيد العبد طعم الراحة ،«سل: »قال هل ،أسألك عن مسألةٍ 
فقام  ،افلم يكن حارضً  ،«يا صالح ،يا صالح: »ثم قال أبو عبد اهلل ،«يضعها يف اجلنة
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أما منك يا : »فقال اخلراساين ،فدفعهما إيله ،فأخرج هل رغيفني ،هل أبو عبد اهلل إىل سلةٍ 
 «.وأما أنهما زادي إىل الرقة ،أبا عبد اهلل فنعم

أبو بكر عبد العزيز: رأيت أبا بكر اخلالل يف ]غالم اخلالل[ قال [ 3/27]
أما علمت  ،ا أكلت منذ فارقتكم إال بعض فرٍخ م»فقال:  ؟ا يأكلفسأتله عمى  ،املنام

 ؟ .« أن طعام اجلنة ال ينفد

 اجلهاد
[ قال أمحد بن عبد الرمحن بن مرزوق ابن أيب عوف: حرضت أبا عبد 1/122]

اهلل أمحد بن حنبل، وسأهل رجل خراساين: إن أيم أذنت يل يف الغزو، وإين أريد اخلروج 
، واحسب أبا عبد اهلل ذهب إىل قول اهلل «الرتكاغز »إىل طرسوس، فما ترى؟ فقال هل: 

.}اِر فى ْم ِمن  الْك  ين  ي ل ون ك  ِ  : }ق اتِل وا اذلى

  ابلاريق عروة عن أيب: بن اإلمام أمحد بن حنبل: قال اهلل عبد [ قال2/15]
 .واملغنم األجر يريد: ،«القيامة يوم إىل اخلري نواصيها يف معقود اخليل» :قال  انليب أن

 ممن والفاجر الرب مع عندنا واجلهاد اجلمعة»زرعة الرازي:  أبو [ قال2/60]
 .«الوالة من ذلك يتوىل

 أفضل بن حنبل: أيما أمحد عيىس بن عفر الوراق: سألت [ قال2/180]
 ههنا اكن إذا»: قال اتلطوع؟ الصالة أو والفروسية، والرمح بالسيف العمل عندك:

 اتلطوع، من أفضل بذلك فاشتغاهل باثلغر اكن وإذا ا،وهذ هذا من فينال -ببغداد يعين-
 .«اخليل رباط ومن قوة من استطعتم ما هلم وأعدوا» يقول: تعاىل اهلل ألن
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أال » فقال للسائل: .عن اجلهاد : سةل عبد اهلل بن عباس[ 3/415]
 ،هوالفق ،وتعلم فيه القرآن ،اتبين مسجدً »قال:  ،؟ قال: بىل«اجلهادمن أدلك ىلع أفضل 

 «.والسنة

 معليهوادلخول  نيطجوائز السال
[ قال أبو عبد اهلل السمسار: اكنت ألم عبد اهلل بن اإلمام أمحد دار 1/24]

معنا يف ادلرب يأخذ منها أمحد درهًما حبق مرياثه، فاحتاجت إىل نفقة تلصلحها، 
د أفسده ق»فأصلحها ابنه عبد اهلل، فرتك اإلمام أمحد ادلرهم اذلي اكن يأخذه، وقال: 

، قال ابن أيب يعىل:إنما تورع من أخذ حقه من األجرة خشية أن يكون ابنه انفق «يلع
 ىلع ادلار مما يصل إيله من مال اخلليفة.

نىه اإلمام أمحد ودليه وعمه عن أخذ العطاء من »[ قال ابن أيب يعىل: 1/24]
 «.اجة؛ فهجرهم شهًرا ألخذ العطاءمال اخلليفة، فاعتذروا باحل

[ وصف لإلمام أمحد يف علته قرعة تشوى ويؤخذ ماؤها، فلما جاءوا 1/24]
قال بعض من حرض: اجعلوها يف تنور صالح فإنهم قد خبوا، فقال اإلمام  بالقرعة

 أمحد بيده: ال، وأىب أن يوجه بها إىل مزنل صالح.

قال: ملا  -يعين إسحاق، عم أمحد-[ قال حنبل بن إسحاق: أخربين أيب 1/25]
، ولم يعلم أبو عبد اهلل، فسأل بعد (2)، أنزنلا السلطان داًرا إليتاخ(1)لعسكروصلنا ا

                                                           

ى من رأى–( : )العسكر 1/47( قال ابن أيب يعىل )1)  (.-ويه رس 

 ( قال حمقق الطبقات: )إيتاخ: أمري تريك من أمراء ادلولة العباسية(، وذكر مصادر ترمجته.2)
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لوين واكرتوا يل دارً »؟ فقالوا: هذه دار إليتاخ، فقال: «ملن هذه ادلار»ذلك:   :قالوا ،«احوِّ
وحتول  ،ا غريهافاكرتينا هل دارً  ،«ال أبيت ها هنا» :فقال ،هذه دار أنزلكها أمري املؤمنني

 .عنها

 ،والفاكهة ،فيها ألوان الطعام ،أمر بها املتولك نت تأتينا يف لك يوم مائدةٌ واك
واكنت نفقه املائدة  ،اوال ذاق منها شيةً  ،فما نظر إيلها أبو عبد اهلل ،وغري ذلك ،واثللج

 .فما نظر إيلها أبو عبد اهلل ،امائة وعرشين درهمً  :يف لك يوم

د وأهله أربعة آالف درهم يف لك [ أجرى املتولك ىلع ودل اإلمام أمح1/25]
، فبعث إيله املتولك: إنما هذا لودلك، «إنهم يف كفاية»، فبعث إيله أبو عبد اهلل: شهر

؛ ما بيق من أعمارنا؟! كأنك باألمر قد نزل »مال ك  وهلذا؟ فقال هل اإلمام أمحد:  يا عمِّ
لون بنا، وإن ؛ فإن أوالدنا إنما يريدون يتأكى ما يه أيام قالئل، لو كشف بنا، فاهلل  اهلل 

ٌل وثواٌب طويٌل، للعبد عما قد حجب عنه؛ لعرف ما هو عليه من خري أو َش، صرٌب قلي
 «.إنما هذه فتنة

حيِص  ما رد أمحد  بن حنبل حني يجء به »[ قال إسماعيل بن حرب: 1/27]
 
أ

 «.بعون ألًفاإىل العسكر؛ فإذا هو س

 إبراهيم إىل املعتضد أصحاب من رجٌل  جاء الرازي: عثمان أبو [ قال1/222]
 ،ذلك قيفرِّ  أن -املؤمنني أمري عن- يسأهل ،املعتضد عند من درهم آالف بعرشة احلريب
 ،جريانك يف تفرقه أن يسألك املؤمنني أمري إن: فقال ،اعد ثم الرسول فانرصف ،هفردى 
 ألمري قل ،هبتفرقت نشغلها فال ،جبمعه أنفسنا نشغل لم ماٌل  هذا ،اهللاعفاك »: فقال

 .«جوارك من حتونلا وإال تركتنا إن :املؤمنني
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: بن القاسم أبو [ قال1/223]  ىلع فيها أَشف علة احلريب إبراهيم اعتل اجل بُّيِلُّ
 قال ثم ابنيت، مع عظيم أمر يف أنا القاسم، أبا يا يل: فقال يوًما، عليه فدخلت املوت،
 هذا إبراهيم: هلا فقال مخارها، وجهها ىلع فألقت فخرجت عمك، إىل اخريج قويم هلا:

 وادلهر الشهر اآلخرة، يف وال ادلنيا، يف ال عظيم؛ أمر يف حنن يل: فقالت لكِّميه، عمك
ِدْمن ا وربما وملًحا، يابسةً  كرًسا إال طعام ما نلا  إيله وجه قد وباألمس امللح، ع 

 منهما يأخذ فلم النوف فالن إيله ووجه يأخذها، فلم دينار؛ ألف (1)بدر مع املعتضد
م، إيلها احلريب فاتلفت عليل! وهو شيةًا،  قالت: الفقر؟ خفِت  إنما بنيىة، يا وقال: وتبسى
ت ب، فإذا فنظرت الزاوية، تلك إىل انظري هلا: قال نعم،  ألف عرش إثنا هناك: فقال ك 
يه ِمت إذا خبطي، كتبته -وغريٌب  لغةٌ - جزءٍ   فمن درهم،ب تبيعينه جبزءٍ  يوم لك يف فوجِّ
 .فقرًيا هو ليس درهم ألف عرش إثنا عنده اكن

[1/261 : ْرت  ِ
، ويقول: لوال مخسة ما جت  ِّ [ اكن عبد اهلل بن املبارك يتىِجر يف الب 

اك، وابن  مى سفيان اثلوري، وسفيان بن عيينة، والفضيل بن عياض، وحممد بن السى
ل يىة، واكن خيرج يتجر إىل خراسان، فَكما ربح م ن يشٍء أخذ القوت للعيال ونفقة ع 

؛  ِدم  سنًة فقيل هل: قد ويل ابن علية القضاء  ق  احلج. وابلايق يصل به إخوانه اخلمسة، ف 
ِة اليت اكن يصله بها يف لك سنة، فبلغ  ابن  علية أن ابن املبارك  ى فلم يأته ولم ي ِصلْه  بالرصُّ

به عبد اهلل بن املبارك رأًسا، ولم قد ق ِدم ، فركب إيله وتنكىس ىلع رأسه، فلم يرفع 
 يكلمه، فانرصف، فلما اكن من غد كتب إيله رقعًة:

                                                           

 ( موىل اخلليفة املعتضد.1)
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بسم اهلل الرمحن الرحيم، أسعدك اهلل بطاعته، وتوالك حبفظه، وحاطك »
أتربىك بها، وجةتك أمس فلم تكلمين،  (1)حبياطته: قد كنت منتظًرا لرِِبِّك  وِصل ِتك

، فأيُّ يشءٍ   ؟«رأيت مين حىت أعتذر إيلك منه ورأيتك واجًدا يلعى

فلما وردت الرقعة ىلع عبد اهلل بن املبارك داع بادلواة والقرطاس، وقال: يأىب 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم»هذا الرجل إال أن ن ْقرِش  هل العصا، ثم كتب إيله: 

 يا جاعل ادلين هل بازياا * يصطاد أموال املساكني

 ذهب بادليناحتلت لدلنيا وذلاتها * حبيلة ت

 فرصت جمنونًا بها بعدما * كنت دواء للمجانني

 أين رواياتك يف رسدها * عن ابن عون وابن سريين؟

 أين رواياتك يف رسدها * لرتك أبواب السالطني؟

كِرهت  فذا باطٌل * زلى محار العلم يف الطني
 
: أ  إن قلت 

يطء  بساط فلما وقف ابن علية ىلع هذه األبيات؛ قام من جملس القضاء، فو
، ارحم شيبيت، فإِينِّ ال أصرب للخطأ»هارون، وقال:  ، فقال هل «يا أمري املؤمنني: اهلل  اهلل 

، أنقذين أنقذك اهلل  »؟ فقال: «لعل هذا املجنون أغرى بقلبك»هارون:  ، فأعفاه «اهلل  اهلل 
ة. ى ه  إيله بالرصُّ  من القضاء، فلما اتصل بعبد اهلل بن املبارك ذلك و جى

                                                           

 «.ربكة صلتكل»( يف ط. الفيق: 1)
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 هذه إيله املبارك بن اهلل عبد كتب ؛ابلرصة صدقات علية ابن   يِل  و   ملا قيل:و
 .ويبيك يقرأها علية ابن فجعل ،األبيات

: سمعت1/280] وِذيُّ رُّ ]أي:  يكلمه املبارك ابن أخت بن إسماعيل [ قال الم 
– خالك قال قد: »اهلل عبد أبو هل فقال ،اخلليفة ىلع ادلخول يف يكلم اإلمام أمحد[ 

 .«أصدقهم ال أن أخاف فأنا ،فاصدقهم أتيتهم فإن ،تأتهم ال :-املبارك ابن :يعين

 دخلت لو عمه: هل وقال- اهلل عبد أبا املروذي: سمعت بكر [ قال أبو1/299]
م   فإنك اخلليفة، إىل  .«عليه كراميت من غيم إنما»: قال -عليه ت ْكر 

 أبا يناشد -بالعسكر وحنن- حنبل بن إسحاق سمعت :املروذي قال[ 1/299]
 هذا ،منك يقبل إنه :هل وقال ،وينهاه يلأمره اخلليفة ىلع ادلخول ويسأهل ،اهلل عبد

 يلعى  حتتج» :اهلل عبد أبو هل فقال ،وينهاه فيأمره طاهر ابن ىلع يدخل راهويه بن إسحاق
 لوقا ،«خري رؤيته يف يل وال ،خري رؤييت يف هل ما ،بفعاهل راٍض  غري فأنا ؟بإسحاق
 آمره أن -اخلليفة :يعين– رأيته إذا يلع جيب» :يقول اهلل عبد أبا سمعت :املروذي
 .«وأنهاه

 رجالن ]بن حنبل[ فجاءه أمحد عند كنىا: [ قال إسحاق بن اجلراح1/300]
 .جيبهما فلم مسألة عن فسأاله ،-جند أنهما أظن- أقبية عليهما

 نازاًل  عبدة أبوك اكن عبدة: بن ملحمد قلت: [ قال احلسن بن زياد1/355]
 أبو فقال بقدومه، عليه يسلمون احللْقة وأهل حنبل، بن أمحد ببغداد، فجاءه عندي
 يسلم السلطان عمل يف يدخل أحدٌ  يكون -لعبدة يعين:– حممد أبا يا احلداد: سعد
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 أيب الكم ي كتب أن ينبيغ»حنبل:  بن أمحد فقال ،«ال» عبدة: أبوك فقال ادلماء؟ من
 «.حممد

 اهلل بسم»بن حنبل:  أمحد إيلى  يعقوب الطال قاين: كتب بن [ قال سعيد1/447]
 داء، ادلنيا فإن بعد: أما يعقوب، بن سعيد إىل حممد بن أمحد من الرحيم، الرمحن

 = فاحذره، نفسه إىل ادلاء جير الطبيب رأيت فإذا طبيب، والعالم داء، والسلطان
 .«عليك والسالم

: سمعت صالح بن اإلمام أمحد بن حنبل يقول: قال [ قال حممد بن يلع1/46]
ف تلنظر إيله؛ رجاء أن يرسخ يف »أيب:  أنا أدعوك وأبعث خلفك إذا جاءنا رجل متقشِّ

قال: فلما صار صالٌح إىل أصبهان، وكنت معه أخرجين هو، « قلبك إذا نظرت إىل مثله
، واجتمع انلاس سمعته ملا دخل أصبهان بدأ بمسجدها اجلامع، فدخله وصىل ركعتني

ه  اذلي كتب هل اخلليفة؛ جعل يبيك بكاًء  ْهد  والشيوخ عليه، وجلس وقريء عليه ع 
ب وا منه، فلما فرغ من قراءة العهد جعل املشايخ  حىت غلبه، فبىك الشيوخ اذلين ق ر 
يدعون هل، ويقولون: ما يف بدلنا أحد إال وهو حيب أبا عبد اهلل، ويميل إيلك؟ فقال هلم: 

قال: واكن عليه -أن يراين يف مثل هذا احلال  ما اذلي أبكاين؟ ذكرت أيب  تدرون
، قال: اكن أيب يبعث خليف إذا جاءه رجل زاهد متقشف ألنظر إيله، حيب -(1)السواد

ين  أن أكون مثلهم، أو يراين مثلهم، ولكن اهلل يعلم ما دخلت يف هذا األمر إال دل 
 .غلبين، وكرثة عيال، أمحد اهلل تعاىل

                                                           

 ( وهذا يعين أنه دخل يف خدمة بين العباس.1)
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رصف من جملس احلكم: يرتك اإلمام أمحد إذا ان [ اكن صالح بن1/464]
 ، ويقول: تراين أموت وأنا ىلع هذا؟(1)سواده

]بن  أمحد فسألت ِشْسيِع، عبد اهلل بن حممد بن املهاجر: انقطع [ قال2/45]
ةٍ  ضوء يف حنبل[: أصلحه اط   «.ال»: قال ؟(2)إبراهيم بن إسحاق باب ىلع ن فى

 نفيس أنزِّه» يقول: أمحد ل عبيد اهلل بن حيىي بن خاقان: سمعت[ قا2/67]
 .«حبرام وليس السلطان، مال عن

 فركبه حنبل، بن ألمحد صديًقا أيب اكن :زياد بن احلسن بن [ قال يلع2/123]
ين، ه ادلى  فرتى ادلين، ركبين قد اهلل، عبد أبا يا هل: قل: فقال حنبل، بن أمحد إىل يب فوجى
 وال بدينه يموت ،ال :هل قل» :يل فقال: قال ؟ديين أقيض ما بقدر هؤالء مع أعمل أن يل

 .«معهم يعمل وال  اهلل يلىق: هل قل ،معهم يعمل

قلت: رجل حج ]أمحد بن حنبل[ سألت أبا عبد اهلل  :قال عبدوس[ 2/165]
 .«نعم»قال:  ؟أترى هل أن يعيد ،من ادليوان

وما  ،ه ابن أيب ذئب بسعيد بن املسيبشبى اكن ي  » :ال محاد بن خادل[ ق2/189]
اكن ابن أيب ذئب ومالك يف موضع عند السلطان إال تكلم ابن أيب ذئب باحلق واألمر 

ابن أيب ذئب وسعد بن إبراهيم أصحاب أمر  :وإنما اكن يقال ،ومالك ساكت ،وانليه
 «ونيه

                                                           

 ( أي: بلاسه األسود، وهو شعار بين العباس.1)

 ( أمري بغداد للمأمون، وىلع يديه امتحن العلماء يف فتنة القول خبلق القرآن. قاهل د. العثيمني.2)
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نيج عن اإلمام أمحد بن حنبل: 2/228] املتولك  ثم امتحن أيام»...[ قال ابلوش 
فما ركن إيلها وال انتقل من  ،وإفاضتها عنده ،ط ادلنيا عليهوبسْ  ،باتلكريم واتلعظيم

عن املتولك أنه قال: إن أمحد  حيك...، ووال رغبة يف اذلكر ،حاهل األوىل رغبة يف ادلنيا
 .«يف قصة طويلة ذكرها املتولك ...،اهلل عليه ةيمنعنا من بر ودله فرمح

ا عند أمحد مجاعة من أصحاب احلديث حرض يومً  :نيجقال ابلوش  [ 2/228]
وصرب ىلع مقدار ربع  ،فاشرتى هلم بما اكن عنده من انلفقة وأطعمهم ،من إخوانه

ال  ،ا بذلك حىت أتته انلفقة من بغدادمكتفيً  ،ا بعسكر املتولكسويق ثمانية عرش يومً 
 ا.يذوق من مائدة املتولك شيةً 

ن اعصم قال: اكن حيىي بن أيب وائل قد عن أيب بكر بن عياش ع[ 2/415]
يا فالنة دعيين وال تطعميين  :قال: واكن أبو وائل يقول جلاريته ،ويل قضاء الكناسة

 ا ييجء به حيىي.شيةً 

قد جاءين حيىي ]أمحد بن حنبل[ : قال يل أبو عبد اهلل  :يذوقال املرُّ [ 2/524]
 ،إنه ألف دينار :قالوا :قلت هل ،بد اهلله أبو عل  ، فجعل يقلِّ (2)يٌّ و  ومعه ش   (1)بن خاقان

فقال: إن جاءك أحد من  ،فبلغ ابلاب ثم رجع ،فرددتها عليه ،هكذا قال :وقال
أليب  قلت ،قال: إنما أريد أن أخرب اخلليفة بهذا ،«ال»قلت:  ؟تقبله أصحابك بيشءٍ 

                                                           

، وهذا املال اذلي جاء به حيىي هو من «ىل إمامنا كثرًياحيىي بن خاقان: اكن ينفذه املتولك ىلع اهلل إ»( قال ابن أيب يعىل: 1)
 مال املتولك.

ي يْيٌء، ال شويٌء، ومع تصغريه هذا: سهىل اهلمزة: »قال د. العثيمني ( 2)  «.تصغري يشٍء، وتصغريه: ش 
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 :قسمتها إذا أنا:»وقال ،فَكح وجهه ؟اكن عليك لو أخذتها فقسمتها ءٍ أي يش :عبد اهلل
 «.؟ (1)اأكون هل قهرمانً  ؟كنت ءٍ أي يش

حىك يل بعض الشيوخ « : »غالم اخلالل»[ قال ابن أيب يعىل يف ترمجة 3/218]
ادلولة  معزِّ  أخِت  عند   ر  كِ أن أبا بكر ذ   :فذكر ،-واكن هل صحبة بأيب بكر-عن وادله 

 ،تَكمني ملناظرتهومجعت من امل ،فاستدعته ،من يلع بن أيب طالب وأنه يغضُّ  ،بسوءٍ 
حىت شهدت هل  ،واألخت حبيث تسمع الكمه ،وحجته ظاهرة دليهم ،فاكن صوته عليهم

ا وبذلت هل شيةً  ،وأضافوه إيله ،واكن منها اإلنكار عليهم فيما كذبوه عليه ،بالفضل
 «.ا ووراًع زهدً  ؛فامتنع من قبوهل مع خفة حاهل وقلة ماهل ،من املال

هل املقام املشهود يف األيام »يف ترمجة ابن حامد: [ قال ابن أيب يعىل 3/320]
ر أبا حامد اإلسفرائيين يف وجوب الصيام يللة ظوقد نا، -رضوان اهلل عليهما-القادرية 

فخرجت اجلائزة السنية  ،حبيث يسمع اخلليفة الالكم ،الغمام يف دار اإلمام القادر باهلل
 «.اا وتزنهً تعففً  ؛ عن مجيعهافضاًل  ،فردها مع حاجته إىل بعضها ،هل من أمري املؤمنني

اكن من قضاء اهلل تعاىل: أن تويف قايض القضاة »[ قال ابن أيب يعىل: 3/372]
فراسل  ،زاهدٍ  اعلمٍ  القائم بأمر اهلل احتياج احلريم إىل قاٍض   لإلمامفتبنيى  ،ابن ماكوال

 يِل  وخوطب يِل   ،رئيس الرؤساء بالشيخ أيب منصور بن يوسف وبغريه إىل الوادل السعيد
فلما لم جيد  ،عليه السؤال ر  رِّ فك   ،فامتنع من ذلك ،القضاء بدار اخلالفة واحلريم أمجع

وال  ،أنه ال حيرض أيام املواكب الرشيفة منها:: ا من ذلك اشرتط عليهم َشائطدا ب  
 ،ا يومً ىلى ع  شهر يقصد نهر الم   ويف لكِّ  ،وال يقصد دار السلطان ،خيرج يف االستقباالت

                                                           

، وهو من يكون من أمناء امللك وخاصته، والقائم بأموره، ينظر: تاج العروس )( 1)  .(33/322لفظ فاريسٌّ
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  ؛يمويستخلف من ينوب عنه يف احلر ،ايومً  ِج وباب األز  
 
وقد اكن ، جيب إىل ذلكفأ

 ،فعدل عنه إىل الوادل السعيد ،القايض أبو الطيب الطربي :لوالية القضاء باحلريم ح  ترشى 
ثم أضيف إىل واليته باحلريم: قضاء حران  ،القضاء يف ادلماء والفروج واألموال دلِّ  وق  

فأحيا اهلل بالوادل السعيد من صناعة القضاء ما أميت من  ،اب فيهماواستن ،وحلوان
والقضاء بتدبريه  ،افعاد احلكم بموضعه جديدً  ،من أعالمها يونرش ما طو ،رسومها
 ..«.ا.رشيدً 

ثًا عن أبيه القايض: 3/380] ما خصه اهلل  معلومٌ »[ قال ابن أيب يعىل متحدِّ
 ،واملروءة الظاهرة ،والصيانة ،اتلعففِعزِّ من  :-مع موهبة العلم وادليانة-تعاىل به 

وامتناعه ىلع ممر السنني: أن  ،مع هجرانه ألبواب السالطني ،واملحاسن الكثرية الوافرة
 «.ةيى ولم تزل ديانته ومروءته ملا هذا سبيله أبِ  ،منهم صلة وعطية يقبل ألحدٍ 

ثًا عن شيخه القايض أيب يعىل: هري قال انلى [ 3/411] ا قدم الوزير ابن لمى »متحدِّ
  ت  رب  دراست ع  

 
تتفضل  ،فلما حرضت قلت: يا سيدنا ،ففاتين درس ذلك ايلوم ،ه  برِص  أ

 ،وتعيد يل ادلرس؟ فقال: أين كنت يف أمسنا؟ فقلت: مضيت أبرصت ابن دارست
فين ىلع وقال: وحيك تميض وتنظر إىل الظلمة؟ وعنى  ،اا شديدً ذلك إنكارً  فأنكر يلعى 

أو كما -، «نور اإليمان انلظر إىل الظاملني يطىفء  » أنه قال: عن انليب  وروى ،ذلك
واالجتماع  ،وانلظر إيلهم ،ا عن خمالطة أبناء ادلنيا: واكن ينهانا دائمً انلهري قال، -قال
 وخمالطة الصاحلني. ،ويأمرنا باالشتغال بالعلم ،بهم

 سمعت خايليض: [ قال ابن أيب يعىل ذاكًرا بعض مناقب وادله القا3/411]
بعد  ،يف دار رئيس الرؤساء "وادلك"يقول: حرضت مع القايض اإلمام  عبد اهلل 
وزاد  ،به رئيس الرؤساءفلما حرض قرى  ،وقد أنفذ إيله غري مرة يلحرض ،كبلِ غر  ميجء ط  
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ه، ه وأجلسه حىت مس بعض   ،يف إكرامه وإعظامه ما سمعه - وقال هل ،ةجبنب املخدى بعض 
فما هذا  ،ممزتجني خمتلطني "الفراء"وبيت  "املسلمة"لم يزل بيت  : -أهل املجلس

اسزتاره  يروى عن شيخنا إبراهيم احلريب: أنه»االنقطاع؟ فقال هل القايض اإلمام: 
 ،وال خترب بما فعلنا بك ،كتم جملسناافقال هل:  ،فرد جائزته ،به وأجازهوقرى  ،املعتضد

فقال هل  ،«إخوان لو علموا باجتمايع معك هجروينفقال هل احلريب: يل  ،وبما قابلتنا به
 رئيس الرؤساء الكمً 

 
ى ا أ وسمعته  ،فتأخر القايض اإلمام عنه ،-ومد كمه إيله-إيله  ه  رس 

من  قال يل: ميع يشءٌ »فقلت هل: يا سيدنا ما قال لك؟ قال:  ،ةٍ ع  ود   ةٍ يقول: أنا يف كفاي  
فأحب أن تأخذه  ،ثنا به من ادلنياوليس مما قد تلو ،ذلك اإلرث املستطاب ةِ بقيى 

 .-أو كما قال- ةٍ ع  ود   فقلت هل: أنا يف كفايةٍ  ك،وترصفه يف بعض حواجئ

حرض  ،وعويف، اإلمام القائم باهلل ب  أنه ملا حصى  :وسمعت بعض أصحابنا حييك
عليك أن تميض إىل  ل  وقال هل: لو سه   ،الشيخ أبو منصور بن يوسف عند الوادل السعيد

ومعه  ،د الوكيلفخرج إيله حممى  ،تلهىنء اإلمام بالعافية؟ فمىض إىل هناك ربةِ الغ  باب 
قال: فواهلل  ،ويسأهل قبول ذلك ،وتربكه بأدعيته ،شكر اإلمام لسعيه فه  وعرى  ،ةٌ يى نِ س   جائزةٌ 
 .-أو كما قال-فأىب  ،فروجع يف ذلك ،هال  وال قبِ  ،هاما مسى 

 اجلو 
ْوي ه املتطبب، [ ملا طالت علة اإلمام أمح1/26] اس  د، اكن املتولك يبعث بابن م 

فيصف هل األدوية فال يتعالج، فدخل ابن ماسويه يلع املتولك، فقال هل املتولك: )وحيك؛ 
ما جنح فيه ادلواء(؟ فقال هل: يا أمري املؤمنني إن أمحد بن حنبل ليست به  بن حنبل

 والعبادة. فسكت املتولك.علة يف بدنه، إنما هذا من قلة الطعام، وكرثة الصيام، 
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 إىل وال أخيت، إىل وال أيم، إىل شكوت ما»احلريب:  إبراهيم [ قال1/219]
ىمى  بنايت؛ إىل امرأيت، وال  ي ِغمُّ  وال نفسه ىلع غمه يدخل اذلي هو الرجل وجدتها، قط ح 

 سنة عرشون ويل قط، أحًدا بها أخربت ما سنة؛ وأربعني مخًسا شقيقةٌ  يب واكن عياهل،
 
 
 إن برغيفني؛ سنة ثالثني عمري من وأفنيت قط، أحًدا بها أخربت ما عني بفرد برِص أ

 وأفنيت اثلانية، الليلة إىل عطشانًا جائعاً  بقيت وإال أكلت، أخيت أو أيم بهما جاءتين
 بنايت إحدى أو امرأيت به جاءتين إن والليلة، ايلوم يف برغيف عمري من سنة ثالثني

 رغيف نصف آكل واآلن األخرى، الليلة إىل عطشانًا ائًعاج بقيت وإال به أكلته،
 فمضت ابنيت ومرضت د ق اًل، اكن إن وعرشين نيًفا أو ب ْرِنياا، اكن إن تمرة عرشة وأربع
 ونصف، ودانقني بدرهم الشهر: هذا يف إفطاري فقام شهًرا، عندها فأقامت امرأيت
ام ودخلت  بدرهم لكه: رمضان شهر نفقة متفقا بدانقني، صابونًا هلم واشرتيت احلمى
 .ونصف دوانيق وأربعة

 يوم يف واحد يشءٍ  من أكلت وال ر وِّْحت  قط، تروىحت  وال ما ]واكن[ يقول:
 .«مرتني

 بعبد يصيل حنبل بن أمحد يعقوب اجلوزجاين: اكن بن [ قال إبراهيم1/258]
 ثالث. منذ شيةًا يطعم مل أنه فأخربه: الرزاق؟ عبد فسأهل صالته، يف يوًما فسها الرزاق،

 حنبل، بن أمحد اهلل عبد أبو حدثنا موىس: بن برش يلع [ قال أبو1/328]
 اذلي يذهب من رأي إىل» وقال: عليه، حيضُّ  ورأيته ،«أراه»: فقال الزتوج؟ عن وسأتله

 ، ورأيته ال يرخص يف تركه.«واكنوا جيوعون نسوة، تسع هل   انليب اكن وقد يزتوج؟ ال

 

 



ابن أبي يعلىللقاضي « طبقات احلنابلة»ـالتهذيب املوضوعي ل   

 [231 ] 

 

 اءحرف احل

 احلب يف اهلل
 / الصحبة والصداقة. = ينظر: حمبة الصاحلني

[ قال املروذي: سمعت أبا عبد اهلل ]أمحد بن حنبل[ يقول: أنشدين 1/147]
 رجل من أهل الشاش:

 ولك صديق ليس يف اهلل وده * فإين به يف وده غري واثق

 احلج
ةل اإلمام أمحد: إ1/51] ذا اكن مع [ قال أمحد بن برش بن سعيد الكندي: س 

الرجل مال؛ فإن تزوج به لم يبق معه فضل حيج به، وإن حج خيش ىلع نفسه؟ قال 
 «.إذا لم يكن هل صرب عن الزتوج: تزوج وترك احلج»أمحد: 

[ قال األثرم: سمعت أمحد ]بن حنبل[ وذكر سفيان بن عيينة، فقال: ما 1/165]
نة ثنتني وسبعني حجًة، مات رأينا حنن مثله، وقال يلع بن املديين: حج سفيان بن عيي

عطاء سنة مخس عرشة ومائة، وحج سفيان بعد موته بسنة، وهو ابن تسع سنني، فلم 
 يزل حيج حىت مات.

 حنبل، بن أمحد عند مطر: بِتُّ  أيب بن سليمان بن الصمد [ قال عبد2/103]
ة   يل فوضع اِخر   يٍث حد صاحب»: فقال أستعمله، لم وجدين أصبحت   فلما: قال ماٍء، ص 
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 نام فما مرسوق حج مسافًرا، كنت   وإن»: قال مسافر،: قلت ؟!«بالليل ورد هل يكون ال
 .«ساجًدا إال

قرأت يف بعض »[ قال ابن أيب يعىل يف ترمجة يلع بن املوفق العابد: 2/145]
 «.الكتب أنه حج ستني حجة

قال  : نقلت من حلية األويلاء أليب نعيم بإسناده[ قال ابن أيب يعىل: 2/146]
 ،وأليب بكر ،فجعلت ثوابها للنيب  ،ا ومخسني حجةنيفً  حججت   :يلع بن موفق

 ،فنظرت إىل أهل املوقف بعرفات ،وبقيت حجة ،وألبويى  ،ويلع ،وعثمان ،وعمر
امهلل إن اكن يف هؤالء أحد لم تقبل حجته فقد وهبت هل »فقلت:  ،وضجيج أصواتهم

يف  فرأيت ريب  ،ك الليلة باملزدلفةقال: فبت تل ،«هذه احلجة يلكون ثوابها هل
ى  :يا يلع بن موفق» :املنام فقال يل  ،قد غفرت ألهل املوقف ومثلهم ؟ّخى تتس   يلع  
وأنا أهل اتلقوى  ،ت لك رجل منهم يف أهل بيته وخاصته وجريانهعوشف ،وأضعاف ذلك
 .«وأهل املغفرة
 ربما يقول: يادلور حممد بن العباس اخلالل: سمعت بكر [ قال أبو2/157]

 وحيدثهم، عليهم فيقبل احلجاج، من أقوام فيجيةه احلج، أيام حنبل بن أمحد عند كنا
 .«خيرجون أيام وإىل غرباء، قوم هؤالء» فيقول: ذلك، يف هل قلنا فربما

إذا أراد الرجل أن حيج عن أبويه فليبدأ »بن حنبل: أمحد اإلمام قال [ 2/567]
 «.جب عليهإال أن يكون األب قد و ،باألم
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ْسن 2/585] جاءتين امرأة من :  -جاريٌة لإلمام أمحد، ويه أم ودله–[ قالت ح 
ال حتج : »فقال أبو عبد اهلل ،وأريد أن أحج ، من القلفد مجعت مااًل : قفقالت ،جرياننا

 «.وليس ههنا أحل من الغزل ،به

ه حج إنى  :قيل: »عبد العزيز بن احلارث بن أسد أبو احلسن اتلمييم[ 3/247]
 «.ةً جى ا وعرشين ح  ثالثً 

فعوتب يف كرثة  ،اكن كثري احلج»[ أبو عبد اهلل احلسن بن حامد: 3/320]
 «.راهم اجليدةرهم الزيف خيرج مع ادلى لعل ادلِّ »فقال:  !هسفره وحجه مع كرب سنِّ 

[3/475]  : ل يِبُّ ثًا عن أيب بكر أمحد بن يلعِّ الع  وصل »قال ابن أيب يعىل متحدِّ
واكن قد وقع عن  ،مائة من سنة ثالث ومخس ،فات يوم اثلالثاء ثامن ذي احلجةإىل عر

ا يوم وأنه شهد عرفة حمرمً  ،واكن معه بقية ألم من الوقوع ،اجلمل يف الطريق دفعتني
 ،إىل مكة ل  مِ فح   ، ابال عرفات حمرمً حايلوم ىلع  فتويف عشية ذلك ،األربعاء

عند  ،وهو يوم اخلميس بمقربة أهل مكة ،رودفن يف يوم انلح ،وطيف به حول ابليت
 ا.وَشفً  فكفاك بهذه الوفاة فضيلةً ، قرب الفضيل بن عياض الزاهد

وخصوا املسجد اجلامع للصالة  ،عليه داء  ذلك عندنا: حصل انلِّ  فلما صحى 
فحرض انلاس وأصحاب دولة اإلمام املستظهر باهلل أمري املؤمنني  ،عليه صالة الغائب

وصليت  ،ا للصالة عليهوتقدم بعض أصحاب الوادل السعيد إمامً  ،-فيقهأدام اهلل تو-
 عليه يف يلِّ  وكذلك ص   ،وصىل ميع مجاعة ،لعذرٍ  ؛أنا عليه يف مسجدي بباب املراتب
 «.املسجد اجلامع من اجلانب الغريب
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 احلسد
ال يكون العالم : »قال أبو حازم: عبد الرمحن بن عمر العمري[ قال 3/266]

 ،وال حيسد من فوقه ،ال حيقر من دونه يف العلم : يكون فيه ثالث خصالا حىتاعلمً 
 «.وال يأخذ ىلع علمه دنيا

 حسن اخلابتمة
 ينظر: املوت وسكراته.

قد »[ ذكر حيىي بن  معني أمحد  بن نرص اخلزايع؛ فرتحم عليه، وقال: 1/200]
تم هل بالشهادة  .(1)«خ 

 البنه: يقول جعل الوفاة حرضته [ إبراهيم بن هاينء انليسابوري: ملا1/253]
 فجاء عطشان، أنا: قال مرفوع، السرت أبِت  يا: قال ،-مرتني– السرت ارفع إسحاق، يا
 العاملون{، فليعمل هذا }ملثل: قال ثم ، فردىه«ال»: قال الشمس؟ اغبت: فقال بماٍء، ابنه
 .روحه خرجت ثم

: حممد أبو يل [ قال1/346] يِْريُّ  وقت يف اجلنيد رأس ىلع واقًفا كنت اجل ر 
 ارفق القاسم، أبا يا هل: فقلت القرآن، يقرأ وهو ،-نريوز ويوم مجعة يوم واكن- وفاته

 ذا وهو الوقت، هذا يف مين إيله أحًدا أحوج رأيت ما حممد، أبا يا»: فقال بنفسك،
 .«صحيفيت تطوى

                                                           

 «.اثلبات ىلع احلق»( انظر قصة مقتله اكملة حتت عنوان: 1)
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 عنده، فجلست الوفاة   أيب بن أمحد بن حنبل: حرضت صالح [ قال1/466]
هكذا:  بيده ويقول عينيه، ويفتح ي فيق ثم يعرق فجعل حلييه، بها ألشد اخلرقة يديوب
 الوقت؟ هذا يف به هلجت قد اذلي هذا أيش أبِت، يا: فقلت ،«مرات ثالث-بعد   ال»

ا حبذايئ قائم -اهلل لعنه- إبليس»: قال ال،: قلت   ؟«تدري ما بين، يا»: قال  ىلع اعضا
 .«أموت حىت ال، فأقول: تىيِن،ف   أمحد يا يقول: أنامله،

 ينظر، موته عند أيب بن حنبل: رأيت أمحد بن اإلمام اهلل عبد [ قال2/15]
 بكل إين يقول: حبذايئ قائم املوت ملك هذا»: قال تنظر؟ يشء أي إىل أبت، يا: قلت
 .«رفيٌق  سخٍّ 

 «.ااكن يصيل فخر ميتً »[ حممد بن عبد اهلل بن جعفر، 2/314]

 ،تلقينا حيىي بن معني عند قدومه من مكة :حيىي األحولقال [ 2/536]
يا أبا  :فقال: أحدثكم أنه ملا اكن بآخر رمق قال يل ؟فسأنلاه عن احلسني بن حيان

 :اأرى مكتوبً  ،بىل»قال:  !اقلت: ما أرى شيةً  ؟أترى ما هو مكتوب ىلع اخليمة ،زكريا
 «.نفسهثم خرجت  ،بني الظاملني -لصأو يف- حيىي بن معني يقيض

ماذا  :فقيل هل ،يف املنام بعد موتهيوسف بن احلسني الرازي رؤي [ 2/565]
ها قلت   -أو بكلمات- فقال: بكلمةٍ  ؟بماذا :فقيل ،قال: غفر يل ورمحين ؟فعل اهلل بك
فهب خيانة فعيل  ،وخنت نفيس فعاًل  ،قلت: امهلل إين نصحت قواًل  ،عند املوت

 نلصيحة قويل.
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ثًا عن شيخه القايض ابن أيب موىس:  [ قال رزق اهلل3/341] اتلمييمُّ متحدِّ
فما  ،وال تشك يف عقيل ،فقال يل: اسمع مين االعتقاد ،حرضته وهو يف مرض موته»

 «.رأيت امللكني بعد

[3/475]  : ل يِبُّ ثًا عن أيب بكر أمحد بن يلعِّ الع  وصل »قال ابن أيب يعىل متحدِّ
واكن قد وقع عن  ،مائة من سنة ثالث ومخس ،إىل عرفات يوم اثلالثاء ثامن ذي احلجة

ا يوم وأنه شهد عرفة حمرمً  ،واكن معه بقية ألم من الوقوع ،اجلمل يف الطريق دفعتني
 ،إىل مكة ل  مِ فح   ، ابال عرفات حمرمً حايلوم ىلع  فتويف عشية ذلك ،األربعاء

عند  ،كةوهو يوم اخلميس بمقربة أهل م ،ودفن يف يوم انلحر ،وطيف به حول ابليت
 ا.وَشفً  فكفاك بهذه الوفاة فضيلةً ، قرب الفضيل بن عياض الزاهد

وخصوا املسجد اجلامع للصالة  ،عليه داء  ذلك عندنا: حصل انلِّ  فلما صحى 
فحرض انلاس وأصحاب دولة اإلمام املستظهر باهلل أمري املؤمنني  ،عليه صالة الغائب

وصليت  ،ا للصالة عليهالسعيد إمامً وتقدم بعض أصحاب الوادل  ،-أدام اهلل توفيقه-
 عليه يف يلِّ  وكذلك ص   ،وصىل ميع مجاعة ،لعذرٍ  ؛أنا عليه يف مسجدي بباب املراتب
 «.املسجد اجلامع من اجلانب الغريب

ا واكن مداومً  ،كثريٍ  م القرآن خللٍق ختى »[ جعفر بن احلسن املقرئ: 3/477]
واكنت وفاته ة، تم لك ختمة منها يف ركعخي ،وهل ختمات كثرية ،واتلهجد بالليل ،للقيام

 «.دوهو ساج ،يف الصالة :يل يِك  ىلع ما ح  
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 حفظ األرسار
]أمحد بن  اهلل عبد أيب إىل دخلت إذا احلسن بن ث واب: كنت [ قال1/353]
 لك» هل: فأقول ،«غريهم إىل وال ،ودلي إىل أفشيه ماال إيلك أفيش إين» يل: حنبل[ يقول

مك؛ يكرمك اخلطاب بن عمر إن»اهلل:  عبد البنه العباس قال ما عندي  فال ويقدِّ
ا هل تفشني ، فقد أمت فإن ،«رسا  ،«اهلل عبد أبا يا عنك بها أحدث فلن أعش وإن ذ ه ب 
 كثرية. أشياء إيله فيفيش

إن ذا انلون املرصي يعرف  :قيل يل الرازي: قال يوسف بن احلسني[ 2/564]
وميع ركوة  ،فبرص يب وأنا طويل اللحية ،ذهبت إيلهف ،رص  فدخلت مِ  ،اسم اهلل األعظم

 ذي انلون رجٌل  جاء إىل   فلما اكن بعد أيامٍ  ،منظري ولم يلتفت إيلى  فاستشنع   ،طويلة
 قال: فاجتذبته إيلى  ،فلم يقم ذو انلون باحلجج عليه ،فناظر ذا انلون ،صاحب الكم

وهو - وجلس بني يديى  ،نقينواع فقام إيلى  ،فعرف ذو انلون ماكين ،فقطعته ،وناظرته
فلما اكن  ،واحدة وخدمته سنةً  ،فعذرته ،اعذرين فلم أعرفك :وقال ،-شيخ وأنا شابٌّ 

 :وقيل يل ،وقد وجب حيق عليك، إين قد خدمتك ،يا أستاذ :ىلع رأس السنة قلت هل
مين فأحب أن تعلِّ  ،ا مثيلوال جتد هل موضعً  ،وقد عرفتين ،إنك تعرف اسم اهلل األعظم

قال: فرتكين بعد  ،أنه خيربين وكأنه أومأ إيلى  ،ولم جيبين ،قال: فسكت عين ذو انلون ،إياه
واكن ذو انلون  ،مشدودة يف منديل ةً بى ك  ومِ  ،اثم أخرج إيل من بيته طبقً  ،ذلك ستة أشهر

فقال: أحب  ،قلت: نعم ؟ا صديقنا من الفسطاطيسكن يف اجلزية فقال: تعرف فالنً 
مثل ذي انلون يوجه إىل فالن  ،قال: فأخذت الطبق وأنا متفكر فيه ،ذاإيله ه أن تؤدي  
 ،ة  بى ك  المِ  ت  لْ فحللت املنديل وشِ  ،فلم أصرب إىل أن بلغت اجلرس ؟!يش يهأترى  ؟!بهديةٍ 

وقلت: ذو انلون يسخر  ،اا شديدً قال: فاغتظت غيًظ  ،تفإذا فأرة نفرت من الطبق ومرى 
فلما رآين عرف ما يف  ،فرجعت ىلع ذلك الغيظ !،نويوجه مع مثيل فأرة إىل فال !يب
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أفأئتمنك ىلع اسم اهلل  ،فخنتين ائتمنتك ىلع فأرةٍ  ،إنما جربناك ،يا أمحق :وقال ،وجيه
 .ا آخر   فال أراك شيةً عينِّ  رْ م   :وقال ؟!األعظم

 حفظ اللسان
 فيما ال يعين.الالكم  -املناظرة  –املراء واجلدل  –ينظر: الصمت 

ابن أيب »ذكر إبراهيم  احلريبُّ أمحد  بن عبد الرمحن بن مرزوق، فقال: [ 1/123]
 «.عوف: عفيف اللسان، عفيف الفرج، عفيف الكف

[ قال اخلالل عن أيب بكر بدر املغازيل: كنت إذا رأيت مزنهل، ورأيت 1/189]
قعوده  =شهدت هل بالصالح، والصرب ىلع الفقر. واكن ]اإلمام[ أمحد خيرج اليشء 

؛ يعين: أحاديث الزهد وحنو ذلك، فاكن «هذه من ب اب ِتك  »؟ ثم يقول: «أين بدر»ل: فيقو
 «.من مثل بدر قد ملك لسانه»إمامنا يتعجب منه، ويقول: 

 عما رجل وسأهل حنبل، بن أمحد الفقيه: حرضت آزر بن [ قال إبراهيم1/251]
 بين من رجل هو اهلل، عبد أبا يا هل: فقيل عنه، ، فأعرض ومعاوية يلع بني جرى
  وقال: عليه فأقبل هاشم؟

ْ
أ  كسبت{. ما هلا خلت قد أمة }تلك: اقْر 

 ورعه يف حنبل بن أمحد مثل عيين رأت ما انلون: ذي بن [ قال محدان1/406]
 .لسان ه وحفظه

 يا معني: بن يلحىي يقول أيب سمعت حنبل:  بن أمحد بن اهلل [ قال عبد2/20]
 هكذا. أقول نعم، حيىي: فقال علية؟ بن إسماعيل حدثنا تقول: أنك بلغين زكريا، أبا
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 إىل ينسب أن يكره اكن أنه بلغين فإنه إبراهيم، بن إسماعيل قل: تقله، فال أمحد: قال
 .اخلري معلم يا منك قبلنا قد أليب: حيىي قال أمه.

 حنبل، بن أمحد إىل رجل جاء « :فوران»امللقب  عبد اهلل بن حممد [ قال2/45]
 بن حممد عن تكتب لم إذا»: فقال الطويس؟ منصور بن عن حممد نكتب :هل فقال

 رجل» أمحد: فقال فيك! يتَكم إنه الرجل: هل فقال مراًرا، ذلك يقول ؟«فعمىن منصور
 ؟«نعمل فما ابتيِل  فينا صالح

فقال  ،يعودهبن حنبل جماهد بن موىس ىلع أمحد دخل  :املروذي[ قال 2/494]
 فأشار أبو عبد اهلل إىل لسانه. ؟د اهللأوصين يا أبا عب :هل

واكن إذا - سمعت أبا احلسن بن بشار يقول: احلسن بن مقسم وأب[ قال 3/109]
 فقال ذات يوم: ،- حاهل كذا وكذاا قال: أعرف رجاًل أراد أن خيرب عن نفسه شيةً 

 «. منذ ثالثني سنة ما تكلم بكلمة يعتذر منهاأعرف رجاًل »

لم صار اإلمساك عن فضل الالكم  :ارٍ سةل ابن بشى  اد:انلجى قال أبو [ 3/250]
والطعام  ،مدحته بعده إن الالكم تبىق» أشد من اإلمساك عن فضل الطعام؟ فقال:

 أو كما قال. «تزول منفعته بزواهل
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 حفظ اهلل للعاد
ِب  اإلمام أمحد: قد وجب عليك أن 1/29] [ قيل لبرش بن احلارث يوم رض 

مين مقام األنبياء؟ ليس هذا عندي، حفظ اهلل أمحد بن حنبل تتَكم، فقال: تريدون 
ِب  أمحد-من بني يديه ومن خلفه، ثم قال  ْدِخل الكري  فخرج ذهبة -بعد ما رض 

 
: لقد أ

 محراء.

 احلق
وِذي: [ قال2/89]  ]أمحد بن حنبل[ يقول: اهلل عبد أبا سمعت املرُّ

 .«حلقا إلصابة يوفق مثله صالح، رجل الوراق الوهاب عبد»

 احلكمة
 حكيًما الرجل يكون ال» ميرسة: بن يزيد قال زرعة الرازي: أبو [ قال2/60]
 .«لكها اجلسد شهوات يدع حىت اكماًل 

 احللم
ل" : 3/223] ا وجدت عنه: أن رافضيا »[ قال ابن أيب يعىل يف ترمجة "غالم اخلالى

أبو بكر : »هل من هو؟ فقال {،واذلي جاء بالصدق وصدق به: }سأهل عن قوهل تعاىل
 ،«دعوه»فقال:  ،به األصحاب فهمى  !عليه وقال: بل هو يلع بن أيب طالب فردى  ،«الصديق
هلم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء املحسنني يلكفر اهلل : }اقرأ ما بعدها: »ثم قال

وىلع  ،ق ممن هل إساءة سبقتوهذا يقتيض أن يكون هذا املصدِّ  ...{،أسوأ اذلي عملوا
 .فقطعه ؛«لم يكن لعيل إساءةٌ  :ها السائلقولك أي
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وحسن  ،وحلمه ،ىلع علمه فدلى  ،ال يعقله إال العلماء ،وهذا استنباط حسنٌ 
 «.وعدل إىل العلم ،فإنه لم يقابله ىلع جفائه جبفاءٍ  ؛خلقه

يقول:  "غالم اخلالل": سمعت عبد العزيز العكربي قال أبو حفص[ 3/296]
 .(1)«جتوز =اء  هلأيِط ط  السوء ت  لكمة »: قال عمر بن اخلطاب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

اك، أو قال: جتوزك»،  وعنده: (، بسنٍد صحيٍح إىل عمر 12/356( أخرجها اخلطيب ابلغدادي يف تارخيه )1)  «.ختطى
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 حرف اخلاء

 اخلشو  يف الصالة
يىان بن حيىي بن [ قال أمحد1/213]  حممد بن أمحد اهلل عبد أبو سةل الريق: ح 

 بني ذلٌّ »: فقال الصالة؟ يف الشمال ىلع ايلمني وضع معىن ما :-حارض وأنا- حنبل بن
 .«هذا من أحسن العلم يف عندي يصح لم» املرصي: احلسن أبو ، قال«عزٍّ  يدي

ذيل: سمعت1/342]  يعلِّق أن ي كره» يقول: أمحد [  قال جعفر بن حممد بن ه 
 .وحنوه املصحف املسجد يف يضع أن يكره ولم ،«القبلة وبني بينه حيول شيةًا القبلة يف

 إبليس أن اعلم بين: يا» أيب: يل حنبل: قال بن أمحد بن قال صالح [1/466]
 أخرجها للصالة وقفوا فإذا لكهم، آدم بين حوائِج  رقاع   فيه ِخْرجٌ  معه باملسلمني، مولكى 

 و لكِّ   قد أنه واعلم قلوبهم، فيشغل الصالة، حدِّ  من املصلني يل خِرج   عليهم، فعرضها
 صليت قد أمحد يا يل: قال ركعتني صليت فإذا حبذايئ، وقف للصالة وقفت فإذا يب،

 .«الصالة تنقيض حىت كذلك يقول يزال فال الكم، بال ي: ال،بيد هل فأقول ثالثًا!

 وكنت اهلل ]أمحد بن حنبل[، عبد أيب خلف صليت امليموين: [ قال2/95]
 .وأكرث تسبيحات عرش والسجود الركوع يف أسبح

فسبحت  ،صىل بنا أمحد العرص: حممد بن عبد امللك ادلقييق[ قال 2/327]
 مخس تسبيحات. ،بيحاتخلفه يف الركوع والسجود أربع تس

 ،اكن حممد بن إسماعيل ابلخاري يصيل ذات يوم: بكر بن منري[ قال 2/255]
يش هذا اذلي آذاين أانظروا »فلما قىض صالته قال:  ،فلسعته الزنبور سبع عرشة مرة

 ولم يقطع صالته. ،امه يف سبعة عرش موضعً فإذا الزنبور قد ورى  ،فنظروا ؟«يف صاليت
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 خشية اهلل
وِذي[ قال 1/27] رُّ أكل  اخلوف قد منعين»: سمعت أمحد ]بن حنبل[ يقول: الم 

 «.الطعام والرشاب فما أشتهيه

وِذي: [ قال2/89]  عبد» ]أمحد بن حنبل[ يقول: اهلل عبد أبا سمعت املرُّ
 .«احلق إلصابة يوفق مثله صالح، رجل الوراق الوهاب

ن بالل ع -ابلغداديمن طريق اخلطيب –[ ساق ابن أيب يعىل بإسناد 2/360]
 «.نظر من عصيتاولكن  ،ال تنظر إىل صغر املعصية»قال: أنه بن سعد 

فقال بعض من  ،الكريخ معروف  ]بن حنبل[ كر يف جملس أمحد ذ  [ 2/478]
وهل يراد من العلم إال ما وصل  ،أمسك اعفاك اهلل: »قال أمحد !هو قصري العلم :حرضه

 ؟« إيله معروف

دثت عن عبد اهلل بن أمحد بن ح   :ن زكريا اجلريريب قال املعاىف[ 2/478]
اكن  ،يا بين: »فقال يل ؟هل اكن مع معروف يشء من العلم :حنبل أنه قال: قلت أليب

 «.خشية اهلل تعاىل ،معه رأس العلم

أصلح اهلل  :فقال هل ،-وهو ىلع قضاء القضاة-حيىي بن أكثم  ليق رجٌل [ 2/550]
قال: حىت  ؟قال: فكم أضحك ،عب  ع ودون الشِّ قال: فوق اجلو ؟كم آكل ،القايض

 ،ابلاكء من خشية اهلل قال: ال تملى  ؟قال: فكم أبكي ،وال يعلو صوتك ،يسفر وجهك
  ،قال: ما استطعت   ؟قال: فكم أخيف من عميل

 
قال: ما يقتدي  ؟ظهر منهقال: فكم أ

 انلاس. ويؤمن عليك قول   ،اخلريِّ   بك الربُّ 
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وكىف  ،اكىف خبشية اهلل علمً : » بن مسعودقال عبد اهلل ا[ 3/265]
 «.باالغرتار باهلل جهال

حممد بن أيب علقمة اللييث قال: كتب عمر بن اخلطاب [ عن 3/266]
 ما الفقه خشية وإنى  ،وكرثة الرواية ،رذإن الفقه ليس بسعة اهل:»إىل أيب موىس

 «.اهلل

وأسكتته  ،ته اخلشيةما الفقيه اذلي أنطقإنى : »الفضيل بن عياض[ قال 3/267]
وإن اشتبه  ،نةبالكتاب والسُّ  سكت   وإن سكت   ،نةبالكتاب والسُّ  قال   إن قال   ،اخلشية

 «.ورده إىل اعمله ،وقف عنده عليه يشءٌ 

 ة،واهلل املحمود هقلت أنا: هذ»قال ابن أيب يعىل معلًِّقا ىلع الكم الفضيل: 
فيا ويح من يديع مذهبه  ،-ا هممى  وقليٌل -ومن سلك طريقه  ،صفة إمامنا أمحد

اهلل املستعان ىلع وحشة  ،عون ملن خالفه ،ملن حاربه مٌ لْ وهو سِ  : بالفتوى عنهويتحىلى 
 « !هذا الزمان

 لم يشِف  من خاف اهلل : »قال عمر بن اخلطاب [ 3/275]
 «.ولوال يوم القيامة اكن غري ما ترون ،لم يصنع ما يريد تىق اهلل اومن  ،غيظه

 اخلطابة
اب بن برش:  [1/406] ل يف ترمجته خلطى  ىلع يقصُّ  صاحلًا، رجاًل  اكن»قال اخلالى
 أنه وأحسب قوم، نذير كأنه الكمه سمعت إذا وكنت حديثًا، منه سمعت وقد انلاس،
 «.بقوهلم وي عتد بهم، يفرح اذلين القصاص آخر اكن
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 ،ة عيد الفطرالرايض باهلل يلل : وجه إيلى يِبُّ ط  اخل  أبو حممد قال [ 3/211]
فقال يل: يا  ،ودخلت عليه وهو جالس يف الشموع ،ا ىلع بغلةملت إيله راكبً فح  

فما اذلي أقول إذا  ،ىلع الصالة بانلاس يف املصىل إين قد عزمت يف غدٍ  ،إسماعيل
رب أوزعين أن أشكر نعمتك اليت : }فقلت: تقول انتهيت يف اخلطبة إىل ادلاعء نلفيس؟

ثم أمرين ، اآلية فقال يل: حسبك ...{،ي وأن أعمل صاحلا ترضاهأنعمت يلع وىلع وادل
واكنت ادلنانري  ،مائة دينار فيها أربع خريطةً  فدفع إيلى  ،وأتبعين خبادم ،باالنرصاف

 .-أو كما قال-فأخذ اخلادم منها نلفسه مائة دينار  ،مائة مخس

واكن  ،مشيخ اإلسال :دىع  اكن ي  » أبو إسماعيل اهلروي األنصاري:[ 3/458]
 «.ونبله ،وفصاحته ،علمه رِ تلبحُّ  "عجمالخطيب : "سىمى وي   ،إمام أهل السنة بهراة

 اخللوات
: أحببت أن أرى -امللقب: ثعلب–[ قال أبو العباس أمحد بن حيىي 1/211]

؟ قلت: يف انلحو «فيم تنظر»أمحد بن حنبل، فرصت إيله، فلما دخلت عليه قال يل: 
 بد اهلل أمحد بن حنبل:والعربية، فأنشدين أبو ع

 إذا ما خلوت ادلهر يوًما فال تقل * خلوت ولكن قل: يلعى رقيب

ْيِف عليه يغيب (1)وال حتسنب اهلل يغفل ما مىض  * وال أنى ما خن 

 هلونا عن األيام حىت تتابعْت * ذنوٌب ىلع آثارهنى ذنوب

                                                           

 ( يف نسخة: )يغفل ساعًة(.1)
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 فيا يلت أن اهلل يغفر ما مىض * ويأذن يف توباتنا فنتوب

ار: 3/118] كما »كيف الطريق إىل اهلل؟ فقال: [ قيل لعيل بن حممد بن بشى
 «.دخل إىل قلبك طرائف الربتحىت  ،اتطيعه رسا  ،ارسا  عصيت اهلل  

 ،أحد الزهاد املتعبدين عثمان بن عيىس أبو عمرو ابلاقالين[ اكن 3/306]
مس إذا اكن وقت غروب الش»واكن يقول:  ،مالزما للخلوة ،ا عن اخللقمنقطعً 

 الشتغاهل يف تلك الساعة باإلفطار عن اذلكر. :يعين «!أحسست برويح كأنها خترج

 اخلمر
بُّويه: سمعت أمحد يقول: 1/111] إذا اكن الرجل كفًوا للمرأة »[ قال أمحد بن ش 

 «.يف املال واحلسب، إال أنه يرشب املسكر = فإن املرأة ال تزوج به؛ ليس كفًوا هلا

د الرمحن بن مرزوق: سمعت أبا عبد اهلل ]أمحد بن [ قال أمحد بن عب1/123]
 حنبل[ وسةل عن بيع الرنجس ممن يرشب املسكر؟ فكرهه.

دواء -فوصف هل الرتفق  ،مرض شاب: هارون عبد اهلل السمسار[ قال 2/517]
فحلف  ،واكنت هل معرفة ،فامتنع الشاب أن يرشب ،-يصب عليه من هذا املسكر

فأتيت أبا عبد  ،فجاءوين :قال أبو موىس ،ا إن لم يرشبهثً أمه طالق ثال :عليه أبوه وقال
تريد مين أن أرخص »ثم قال:  ،افاتلفت إيل مغضبً  ،فسأتله ،اهلل أسأهل عن هذه املسألة
 «.هل يف َشب احلرام؟ ال يرشبه
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 اخلوف
وِذي[ قال 1/27] رُّ أكل  اخلوف قد منعين»: سمعت أمحد ]بن حنبل[ يقول: الم 

 «.ما أشتهيهالطعام والرشاب ف

 اخلوارج
[ قال أبو بكر املروذي: سمعت أبا عبد اهلل ]أمحد بن حنبل[ وذكر 1/142]

ٍّ فقال:  وقد اكن ابن يح قعد -، «ال نرىض مذهبه، وسفيان أحب إيلنا»احلسن بن يح 
لقد »، وقال: «قد فنت انلاس بسكوته وورعه»، وقال: -عن اجلمعة، واكن يرى السيف

 «.أردت أن أذكره (1)فسه، وقال: ماذكر رجاًل فلطم فم ن

 حنبل بن أمحد حدثنا: الطياليس الفضل أبو حممد، بن جعفر [ قال1/335]
 اتلحليق سيماهم»اخلوارج يف  اهلل رسول حديث فذكر... خادل بن إبراهيم حدثنا

 يشبه ،الشديد احللق»: قال التسبيت؟ ما ألمحد: قلت جعفر: ، قال(2)«والتسبيت
 .«ةالسبتي انلعال

أخربين أبو أمية الطرسويس قال: سألت أمحد بن حنبل [ قال اخلالل: 2/230]
أعطه لعل اهلل  ،نعم»قال:  ؟أعطيه سماعه ،وهو يرى رأي اخلوارج ،عن رجل سمع ميع

 «.ينفعه به

 
                                                           

 ( كذا يف طبعة الفيق، ويف طبعة العثيمني: )لم(.1)

 ( حدثنا إبراهيم بن خادل، حدثنا رباح، قال: حدثين معمر، عن قتادة، عن أنس 13036نده )ح( أخرجه أمحد يف مس2)
 به مرفواًع.

 

 



ابن أبي يعلىللقاضي « طبقات احلنابلة»ـالتهذيب املوضوعي ل   

 [248 ] 

 

 حرف ادلال

 ادلاعء
، قال ابن أيب (1)«إن داع يف الصالة حبواجئه أرجو»[ قال اإلمام أمحد: 1/47]

ذا حممول ىلع ما اعد بمصالح دينه، يوضح ذلك ما نقله عنه ابن عمه حنبل: ه»يعىل: 
جيوز أن يدعو » :ا للشافيع يف قوهلخالفً  ...، «ال يكون من داعئه رغبة يف ادلنيا»

 «.« حبوائج دنياه

 القرآن خيتم الرجل ]بن حنبل[ عن أمحد سةل احلريب: إبراهيم [ قال1/233]
 بعد ويدعو ويسلم يركع أم الصالة؟ يف قائًما دعوأي الصالة: يف رمضان شهر يف

 يف فيدعو هل: قيل ،«اخلتمة بعد قائم وهو الصالة يف يدعو بل ال،»: فقال السالم؟
 .«نعم»: قال القرآن؟ يف ما بغري الصالة

كم بيننا  :سألت أمحد بن حنبل: اح الكندي[ قال أمحد بن الصبى 1/120]
 .(2)«جييب اهلل دعوتهدعوة مسلم » :قال ؟وبني عرش ربنا

 إىل أنظر وأنا املحنة، يوم ادلار يف كنت اهلل: عبيد أيب بن [ قال أمحد1/216]
 اخليط فانقطع خيط، فيه رساويل وعليه كتفيه، أخذ قد والسوط حنبل، بن أمحد
طى  فلما اكن، كما الرساويل فعاد شفتيه، حرك وقد فلحظته الرساويل، ونزل  من ح 

 إليه امهلل: قلت اخليط انقطع ملىا» يل: فقال ذلك؟ عن وسأتله ه،إيل قمت اهلنبارين

                                                           

 ( أي: أرجو أن ال بأس به.1)

 (.1/402( مكررة يف ترمجة محيد بن الصبىاح )2)
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 كما الرساويل فعاد اخلالئق؛ رؤوس ىلع تهتكين فال املوقف؛ هذا أوقفتين وسيدي،
 .«اكن

 بالسياط يلرضب حنبل بن أمحد ق دم القريش: ملا حممد بن [ قال يلع2/143]
رِّد، وقد حارًضا، كنت املحنة أيام  حيرك فجعل ،الرسوال احنل إذ رضبي هو فبينا ج 
 فلما ،رسواهل ات  دى فش   برْض  ي   وهو حتته من خرجتا يدين فرأيت ،مرات ثالث فتيهش

 احنل حني تقول كنت ما ،اهلل عبد أبا يا: وقلت ،إيله قمت وهوحطُّ  الرضب من فرغوا
 ىلع أين تعلم كنت إن ،هو إال هو أين العرش يعلم ال من يا»: قلت: قال ؟ويلاالرس
 .(1)«عوريت تبد فال احلق

فلما  ،«بسم اهلل»ا قال: ملا رضب أمحد سوًط  :قال ميمون بن األصبغ[ 2/408]
 فلما رضب اثلالث قال: ،«وال حول وال قوة إال باهلل ،احلمد هلل»قال:  ،رضب اثلاين

لن يصيبنا إال ما كتب اهلل }فلما رضب الرابع قال:  ،«القرآن الكم اهلل غري خملوق»
فزنلت  ،فانقطعت ،كة أمحد حاشية ثوبواكنت تِ  ،افرضبوه تسعة وعرشين سوًط  {،انل

فما اكن بأرسع أن بيق  ،وحرك شفتيه ،فرىم بطرفه حنو السماء ،الرساويل إىل اعنته
وذكر الالكم إىل أن قال: فدخلت إىل أمحد بعد سبعة أيام من  ،الرساويل فلم يزنل

رأيتك يوم رضبوك وقد  ،فقلت: يا أبا عبد اهلل ،وهو يقرأ يف مصحف بني يديه ،رضبه
قال:  ؟يش قلتأف ،شفتيك ورأيتك حترك ،حنو السماء ،فرفعت طرفك ،احنل رساويلك

إن كنت تعلم أين ىلع الصواب  ،امهلل إين أسألك باسمك اذلي مبأت به العرش»قلت: 
 «.افال تهتك يل سرتً 

                                                           

 (.2/164( تكرر حنو هذا أيًضا: يف ترمجة عباس بن مشكويه )1)

 

 



ابن أبي يعلىللقاضي « طبقات احلنابلة»ـالتهذيب املوضوعي ل   

 [250 ] 

 

: بن حنبل ي يقول: سةل أمحدوذسمعت املرُّ [ قال أبو الفرج اهلندباين: 3/31]
عظمة ما هو  هيا من ال يعلم كن !قلت: سبحانك»يش قلت ملا انقطع رساويلك؟ قال: أ

 «.فيه إال هو

 وقد خراسان، بباب املدينة يف كنت: زاذان بن الرمحن [ قال عبد2/72]
 أو هوى ىلع اكن من امهلل» يقول: فسمعته حارض، حنبل بن وأمحد قعود، وحنن صلينا،
 به اليضل حىت احلق إىل = فرده احلق ىلع هو وليس احلق ىلع أنه يظن وهو رأٍي، ىلع
لت   بما قلوبنا تشغل ال امهلل أحد، األمة هذه من  رزقك يف جتعلنا وال ،به نلا تكفى
ِ  عندك ما خري تمنعنا وال ،لغريك خواًل  ِّ ب  وال ،نهيتنا حيث ترانا وال ،عندنا ما رش 
  ،أمرتنا حيث من تفقدنا

 
 «.باملعايص تذنلا والبالطاعة،  نازى عِ أ

]بن حنبل[،  ]الورىاق[ ألمحد الوهاب عبد ذكرت األنباري: مثىن [ قال2/89]
 عبد عليه يقوى ما ىلع يقوى ومن» أمحد: قال آخر: لفظ ويف ،«هل اهلل ألدعو إين»: فقال

 ؟«الوهاب

 ،ا جيتمعونسألت أمحد قلت: إن عندنا قومً [ قال الفضل بن مهران: 2/199]
يقرأ يف » :فقال يل أمحد ؟فما ترى فيهم ،ويذكرون اهلل ،ن القرآنوعون ويقرؤفيدْ 

قلت: فأخ يل يفعل ، «ويطلب حديث رسول اهلل  ،ويذكر اهلل يف نفسه ،املصحف
 ،فإن هذا حمدث ،بىل إن شاء اهلل»قال:  ؟قلت: فإن لم يقبل ،«نعم»قال:  ؟فأنهاه ،هذا

 .«االجتماع واذلي تصف

ح بن سعيد قال: اكن حممد بن إسماعيل ابلخاري إذا اكن بِّ مس[ عن 2/254]
ويقرأ يف لك ركعة عرشين  ،بهم فيصيل ،أول يللة من شهر رمضان جيمع إيله أصحابه
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واكن يقرأ يف السحر ما بني انلصف إىل اثللث من  ،وكذلك إىل أن خيتم القرآن ،آية
 ،واكن خيتم بانلهار لك يوم ختمة ،لفيختم عند السحر يف لك ثالث يلا ،القرآن

 «.دعوة مستجابة عند لك ختمٍ :»يقول ،ويكون ختمه عند اإلفطار لك يللة
 ،استة أدعو هلم سحرً :»سمعت أمحد بن حنبل يقول :قال امليموينُّ [ 2/268]

 «.أحدهم الشافيع
 :أبو احلسني أمحد بن جعفر بن حممد بن عبيد اهلل املنادي[ قال 2/318]
ي، قال: حدثين ج عن عمر بن ذر  ،حدثين رجل ،حدثين أبو انلرض هاشم بن القاسمدٍّ

ن ال هلإ إال أشهادة  :امهلل إنا أطعناك يف أحب األشياء إيلك» اهلمداين أنه اكن يقول:
 «.فاغفر نلا ما بينهما ،الرشك :ولم نعصك يف أبغض األشياء إيلك ،أنت

 ذكرت هذا احلديث لقومٍ ف ،جنازة حرضت   :قال يل جدي :قال أبو احلسني
 فقال: ،فسلمت عليه ،فإذا هو حيىي بن معني فاتلفتُّ  ،فجذبين رجل من خليف ،ميع
فامتنعت من ذلك  ،«فإين ما كتبته عنه ،حدثين هذا عن أيب انلرض ،يا أبا جعفر»

 وكتبه عين يف ألواٍح  ،فما تركين حىت أجلسين يف ناحية من الطريق ، أليب زكرياإجالاًل 
 عه.اكنت م

حممد بن عمران اخلياط قال: سمعت أمحد بن حممد بن حنبل [ عن 2/346]
امهلل قد أحاطت بنا : »بلغين عن أيخ منصور بن عمار أنه اكن يقول: »يف مزنهل يقول

 ،سيدي قد أريتنا قدرتك ،قادر وىلع العف كوأنى  ،فال تعذبنا ،وأنت ذخر هلا ،الشدائد
 «.زل تعفوفأرنا عفوك ولم ت ،اولم تزل قادرً 

ب الكم بأن إمامنا أمحد حمفوظ عنه انليه عن كتْ  :فإن اعرتض معرتض
 ،بكالمه نْي  جِ هِ إنما رأي إمامنا أمحد انلاس ل   :قيل؟ واالستماع للقصاص به ،منصور

ويكرثون فيما  ،لوه جمالس يتحفظونها ويلقنونهاوفصى  ،قد اشتهروا به حىت دونوه
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ويشتغلوا به عن حفظ  ،ا بذلك عن كتاب اهلل تعاىلفكره هلم أن يلهو ،بينهم دراستها
 «.ال غري ،السنة وأحاكم امللة

ال اذلي أطاعك استغىن  :إليه: » ]الكريخ[ اكن من داعء معروف[ 2/482]
 :سيدي ،دونك وال استبدل بيشءٍ  ،وال اذلي عصاك غلبك ،وال عن فضلك ،عنك

بك  ؟وال توجد إال عندك وكيف يل باحلياة ؟كيف يل بانلجاة وال توجد إال دليك
امهلل إين أعوذ  ،وال هلإ غريك ،وتقدست أسماؤك ،جل ثناؤك ،ال هلإ إال أنت ،عرفتك

 «.بك من طول أمل يمنع خري العمل
 :أوجب ادلاعء: »يقول]معروف الكريخ[ اكن : قال أبو ثابت[ 2/485]
عدت ق»{، وقال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم: }يقول اهلل  ،االستغاثة

 ،«واغوثاه يا اهلل: »فلم يزل يقول ،يف مسجد اجلامع]الكريخ[ خلف معروف  ةً مرى 
 فأظنه قاهلا عرشة آالف مرة.

 : حيىي بن نعيم[ قال 2/541]
 
إىل  خرج أبو عبد اهلل أمحد بن حنبل ملا أ

 ليس بصابر من داع»قال:  ،ادع ىلع ظاملك : بهاملولكى  قال هل العون   ،بيوم رض   ،املعتصم
ل يف ذلك ... ]فذكر إسناده[ قال رسول : تأوى قلت  »قال ابن أيب يعىل معلًِّقا: . «ىلع ظالم

، ثم ساق بإسناه أيًضا إىل سالم بن أيب «من داع ىلع من ظلمه فقد انترص: » اهلل
فإن  ؛فقال: ال تديع عليه ،فجعلت امرأته تدعو عليه ،ا رضبهأن سلطانً : »اجلعد

 «.ادلاعء قصاص

ماذا  :فقيل هل ،يف املنام بعد موتهيوسف بن احلسني الرازي رؤي [ 2/565]
ها قلت   -أو بكلمات- فقال: بكلمةٍ  ؟بماذا :فقيل ،قال: غفر يل ورمحين ؟فعل اهلل بك
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فهب خيانة فعيل  ،وخنت نفيس فعاًل  ،قلت: امهلل إين نصحت قواًل  ،عند املوت
 نلصيحة قويل.

يلع بن حممد بن بشار العابد  لسحرضت جم[ قال أمحد الربميك: 3/115]
ال هلإ إال » واكن خيتم جملسه يقول: ،وجلست يف أقىص ادلار ،يف يوم األربعاء العارف
أسألك بما سألك به عبدك الصالح  :ويقول...{، اآلية، اهب مغاضبً ذ ذإوذا انلون ، }اهلل

نت سبحانك فنادى يف الظلمات أن ال هلإ إال أ: }ذو انلون إذ حبسته يف بطن احلوت
فاستجبنا هل فنجيناه من الغم وكذلك : }وقولك احلق فقلت   {،إين كنت من الظاملني

وخلصنا كما  ،وجننا كما جنيته ،امهلل فاستجب نلا كما استجبت هل {ننيج املؤمنني
 ... . إنك أنت أرحم الرامحني ،خلصته برمحتك

يقول يف ر[ ]أبو احلسن ابن بشا: كنت أسمعه أمحد الربميك قال[ 3/146]
وكرثت علينا منك  ،واعفيت فرصفت ابلالء ،أعطيت فأجزلت العطاء»داعئه إذا داع: 
أم قبيح  ؟ظهرتأفأي أياديك نذكر؟ أم أي نعمائك نشكر؟ مجيل ما  ،الآلالء وانلعماء

  ،ونعصيك فتسرت ،ما سرتت؟ نطيعك فتشكر
 
فلك  ،فتكيف (1)ونستكيف ي،فتعطِ  ل  ونسأ

كيف  ،ا ملن عرفكعجبً  ،ولك احلمد ىلع قبيح ما سرتت ،هرتاحلمد ىلع مجيل ما أظ
رك حق قدرك؟ من ذا اذلي عرفك حق معرفتك؟ أم من ذا اذلي قدى  !يألف غريك؟
 «.سبحانك

 ،الرايض باهلل يللة عيد الفطر : وجه إيلى يِبُّ ط  اخل  أبو حممد قال [ 3/211]
فقال يل: يا  ،الشموعودخلت عليه وهو جالس يف  ،ا ىلع بغلةملت إيله راكبً فح  

                                                           

 هذا الفرق.، وذكر «ونسكت»( ط. العثيمني: 1)
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فما اذلي أقول إذا  ،ىلع الصالة بانلاس يف املصىل إين قد عزمت يف غدٍ  ،إسماعيل
رب أوزعين أن أشكر نعمتك اليت : }فقلت: تقول انتهيت يف اخلطبة إىل ادلاعء نلفيس؟

ثم أمرين ، اآلية فقال يل: حسبك ...{،أنعمت يلع وىلع وادلي وأن أعمل صاحلا ترضاه
واكنت ادلنانري  ،مائة دينار فيها أربع خريطةً  فدفع إيلى  ،وأتبعين خبادم ،افباالنرص
 .-أو كما قال-فأخذ اخلادم منها نلفسه مائة دينار  ،مائة مخس

 «.اكن أبو الفتح ]القوىاس[ جماب ادلعوة»[ قال األزهري: 3/255]

فوجد  ،ا من كتبهوقد أخرج جزءً  ،اس: كنت عند القوى قال أبو ذرٍّ [ 3/255]
 ،فسقطت من سقف ابليت فأرةٌ  ،فداع اهلل ىلع الفأرة اليت قرضته ،فيه قرض الفأرة

 ولم تزل تضطرب حىت ماتت.

 ادلعوة إىل ادلين 
ار ياكن يوسف [ 2/566] أسلم ىلع يدي أيب عبد اهلل ، فاهوديا بن موىس العطى

ورحل  ،اِب ت  لكِ وأكرث من ا ،ولزم العلم ،فحسن إسالمه ،-ٌث د  وهو ح  - أمحد بن حنبل
من كرثة  م بهِ ما يتربى حىت اكن ربى  ،ولزم أبا عبد اهلل ،ةٍ لى جِ  وسمع من قومٍ  ،يف طلب العلم

 لزومه هل.

فكنت  "،شهريار"اكن يل جار جمويس اسمه : يلع بن املوفق[ قال 3/130]
 ،فرأيته يف انلوم ،فمات ىلع املجوسية ،فيقول: حنن ىلع احلقِّ  ،أعرض عليه اإلسالم

 ،قال: قلت: حتتكم قوم؟ قال: نعم ،ميف قعر جهنى قوٌم فقلت هل: ما اخلرب؟ فقال: حنن 
 القرآن خملوق. :اذلين يقولون :ا؟ قالقال: قلت: من أي الطوائف منى  !قوم منكم
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 ين والوفاء بهادلَّ 
[ قال أبو بكر اخلالل عن عبد اهلل بن حممد بن املهاجر امللقب 2/44]

 ،اذلين يقدمهم ويأنس بهم]أمحد بن حنبل[ ن أصحاب أيب عبد اهلل اكن م» « :ف ور ان»
أوىص أبو  ،اومات أبو عبد اهلل وهل عنده مخسون دينارً  ،ويستقرض منهم ،وخيلو معهم

 «.ه منهاوأحلى  ،ان بعد موتهروفلم يأخذها ف   ،من غلته ىعبد اهلل أن تعط

 فركبه حنبل، بن محدأل صديًقا أيب اكن :زياد بن احلسن بن [ قال يلع2/123]
ين، ه ادلى  فرتى ادلين، ركبين قد اهلل، عبد أبا يا هل: قل: فقال حنبل، بن أمحد إىل يب فوجى
 وال بدينه يموت ال، هل: قل» يل: فقال: قال ديين؟ أقيض ما بقدر هؤالء مع أعمل أن يل

 .«معهم يعمل وال اهلل  هل: يلىق قل معهم، يعمل
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 حرف اذلال

  ذكر اهلل
 [1/260 اكن ه شيم بن ب شري كثري التسبيح بني احلديث، يقول: (1)حاشية ]

 يمد بها صوته.« ال هلإ إال اهلل»

يُّ 1/344]  لك يف ورده واكن سوقه، يف اكن أنه اجلنيد: عن بلغين: [ قال اخل دْلِ
 .تسبيحة ألف وثالثني ركعة، ثالثمائة يوم

 املجلِس  يف يلكون إنه يقال:» أسلم: بن زيد بن الرمحن [ قال عبد1/364]
 .«لكهم حواجئهم املجلس ذلك ألهل اهلل فيقيض اهلل، حيمد   الواحد   الرجل  

 :أوجب ادلاعء: »يقول]معروف الكريخ[ اكن : قال أبو ثابت[ 2/485]
قعدت »{، وقال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم: }يقول اهلل  ،االستغاثة

 ،«واغوثاه يا اهلل: »فلم يزل يقول ،مسجد اجلامعيف ]الكريخ[ خلف معروف  ةً مرى 
 فأظنه قاهلا عرشة آالف مرة.

نذكر اهلل ، ادلرداء  إىل أمِّ  س  ا جنلِ كنى : عون بن عبد اهلل[ قال 2/580]
 فقد طلبت   !تزعمون أنكم قد أمللتموين :قالت ؟لعلنا قد أمللناكِ  :فقالوا ،عندها
به اذلي  (2)يب  وال أحرى أن أص ،ا أشىف لصدريفما وجدت شيةً  ،يشءٍ  يف لكِّ  العبادة  
 «.من جمالس اذلكر =أريد

                                                           

 (.16/130( نقلها ادلكتور العثيمني من تاريخ بغداد )1)

 «.أصبت  »( يف ط. العثيمني: 2)
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 اذلل
 بثلث الرحا هذه يف تسهر ادليليم: إلسماعيل األبزاري بن يلع [ قال1/282]
 فال اتلولك عزُّ  بنا يتصل لم ما بين: يا»: فقال درهم؟ ثلث يكيف يشء وأي درهم؟
 .«بالرسف اذلل نستعجل أن ينبيغ

 ذم ادلنيا
ما أهون »[ قال املروذي: سمعت أبا عبد اهلل ]أمحد بن حنبل[ يقول: 1/147]

 «.ادلنيا ىلع أويلائه

 اهلل بسم»بن حنبل:  أمحد إيلى  يعقوب الطال قاين: كتب بن [ قال سعيد1/447]
 داء، ادلنيا فإن بعد: أما يعقوب، بن سعيد إىل حممد بن أمحد من الرحيم، الرمحن

 = فاحذره، نفسه إىل ادلاء جير الطبيب رأيت فإذا طبيب، لموالعا داء، والسلطان
 .«عليك والسالم

 ]الرازي[ : أنشد أبو حاتم[ 2/273]

 هاباتلقوى من اهلل حدى  لت  وذلى  *تفكرت يف ادلنيا فأبرصت رشدها 

 موالها وقد كنت عبدها وأصبحت   *وعدها  ا فأخلفت  بها ظنا  ت  أأس

: يقول]أمحد بن حنبل[ سمعت أبا عبد اهلل :راينعأبو حممد الش[ قال 2/578]
واكنت ادلنيا أهون عليه من  ،اكن إبراهيم بن أدهم يبيع ثيابه وينفقها ىلع أصحابه»

 «.ذاك العود
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حدثنا أبو  ،عن ابن بطة ،أنبأنا أبو القاسم ابلندار[ قال ابن أيب يعىل: 3/108]
 ،بن احلسني القنطريحدثنا العباس  ،حدثنا عصمة ابن أيب عصمة ،حفص بن رجاء

قال العباس فأماله  ...،ا أمحد بن حنبل الكمً حدثنا حممد بن احلجاج قال: كتب عينِّ 
 ،ال ينبيغ للرجل أن ينصب نفسه للفتوى حىت يكون فيه مخس خصال» قال: ،علينا
وال ىلع الكمه  ،ة لم يكن عليه نورفإنه إن لم تكن هل نيى  ،فأن تكون هل نية :أوهلاأما 
ا ىلع ما هو فيكون قويا  اثلاثلةوأما  ،فيكون عليه حلم ووقار وسكينةاثلانية وأما  ،نور
 «.معرفة انلاس اخلامسةو ،اسوإال مضغه انلى  ،فالكفاية الرابعةوأما  ،وىلع معرفته ،فيه

 ، أنعم نظره اعقاًل رجاًل  لو أنى  -واهلل العالم-فأقول أنا »قال ابن أيب يعىل معلًِّقا: 
يف أحد من فقهاء  واحدةً  ا خصلةً طابلً  ؛واستقىص جبهده ،فهوسما بطرْ  ،ه فكرومزيى 

ا  وعفوً ا مجياًل واهلل نسال صفحً  ،أخىش أن ال جيدها ،وقتنا واملتصدرين للفتوى
 «.اكثريً 

 ذم الرأي
 ينظر: الرأي

=  (1)من دل ىلع صاحب رأٍي أو فتنةٍ »[ قال اإلمام أمحد بن حنبل: 1/133]
 «.اإلسالمفقد أاعن ىلع هدم 

 

                                                           

 ( كذا يف طبعة العثيمني، ويف طبعة الفيق: )رأٍي يلفتنه(.1)
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قال : »(1)[ قال أبو بكر ابن هاينء األثرم يف رساتله إىل أهل اثلغر1/166]
لِْقه يف احل شِّ »الشعيب: 

 
 «.ما حدثوك عن رأيهم فأ

يْل  1/325]  اجلوهري سعيد بن وإبراهيم أنا أسد: دخلت بن حممد بن [ قال ب د 
 اليت الليلة تلك يف مات أو فيه، مات اذلي ايلوم يف  حنبل بن أمحد ىلع

 باألثر، عليكم بالسنة، عليكم» نلا: يقول أمحد فجعل: قال ايلوم، ذلك تستقبل
 أصحاب فسىم- فالن ورأي فالن رأي تكتبوا ال باحلديث، عليكم
 قد اثلليج وابن الكرابييس إن اهلل، عبد أبا يا سعيد: بن إبراهيم هل قال ثم ، «-الرأي

 غري بالقرآن اللفظ» أمحد: فقال اللفظ، يف: الق ؟«تكلموا فيم» أمحد: فقال تكلما،
 لقيت ثم طاهر: أبو قال ،«اكفر جهيم فهو خملوق؛ بالقرآن لفظي: قال ومن خملوق،
دٍّ  بعد إال عليه دخلت وما ببغداد، سعيد بن إبراهيم  أخربين: فقلت فسأتله داره، يف ك 
 أنه إبراهيم خربينفأ بالقرآن؟ اللفظ عن حنبل بن سألت  أمحد أنك حممد بن ب ديل
 فهو خملوق؛ بالقرآن لفظي: قال ومن خملوق، غري بالقرآن اللفظ»: فقال أمحد سأل
ْرب ةٍ  يف ذلك بعد عليه دخلت ، ثم«اكفر  كما بها فأخربين اللفظة؟ هذه عن فسأتله ز 

 .مرة أول أخربين

 :يقول حممد بن أمحد بن واصل سمعت :قال أبو بكر اخلالل[ 2/223]
ال تكتب » :فرفع صوته وقال ؟ةل عن الرأيس  ]أمحد بن حنبل[ بد اهلل سمعت أبا ع

 .«ا من الرأيشيةً 

                                                           

 «.وصايا السلف»( رسالة مطولة، انظرها بتمامها حتت عنوان: 1)
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 ويل لو أن رجاًل : »سمعت أمحد بن حنبل يقول: حممد بن روح[ قال 2/302]
 .«د أحاكمهرلرأيت أن أ ،ثم سةلت عنه ،ثم حكم برأي أيب حنيفة ،القضاء

ي:  نيساحممد بن ي[ قال 2/383] ِ ]أمحد بن حنبل[ ا عبد اهلل سألت أبابل دل 
صاحب حديث  ،يا أبا عبد اهلل :فقلت هل ،«عليك بالسنة»فقال:  ؟عن انلظر يف الرأي

 «.عليك بالسنة»فقال:  ؟إنما يريد أن يعرف رأي من خالفه ،ينظر يف الرأي

بن حنبل فقال: أكتب  أمحد   سأل رجٌل  :حممد بن يزيد املستميل[ قال 2/392]
إن عبد اهلل بن  :فقال هل السائل ،«عليك باآلثار واحلديث ،ال تفعل»قال:  ؟كتب الرأي

إنما أمرنا أن نأخذ  ،ابن املبارك لم يزنل من السماء: »فقال هل أمحد ؟املبارك قد كتبها
 «.العلم من فوق

ا كثرية وترك كتبً  ،عن رجل مات]بن حنبل[ سألت أمحد  :مهنىاقال [ 2/436]
، قلت: إن عليه دينًا! «ال»ترى أن تباع الكتب؟ قال:  ،انً وترك عليه دي ،يأمن كتب الر

 «.تدفن»قال:  ؟فأي يشء يصنع بالكتب :فقلت هل، «وإن اكن عليه دينٌ »قال: 

يعين -قدم علينا أمحد بن حنبل ههنا  :حيىي بن صالح الوحايظ[ قال 2/530]
: (1)حيىي وذلك أنه ملا قدم محص وجه إىل ،فكتب عن الصبيان وترك املشايخ ،-محص

واكن يذهب  ،وذلك أن حيىي اكن يسمع كتب أهل الرأي ،«إن تركت الرأي أتيتك»
 ،فسمعته تكلم بشئ من اإلرجاء ،اوكنت عند حيىي يومً  ،فلم يأته أمحد ،مذهبهم

 .فذللك لم أكتب عنه ،فرتكت االختالف إيله

                                                           

، قال د. العثيمني معلًقا: «-اذلي امتنع إمامنا من إتيانه-جلوزجاين هو أبو سليمان ا :وهذا حيىي»قال ابن أيب يعىل:  (1)
 «.ليس اسمه حيىي كما ظنى املؤلف، بل هو موىس بن سليمان»
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يذكر  ،فجاءه كتاب أمحد بن حنبل ،وقال الوحايظ: كنت عند أيب سليمان
 «.فسمعنا كتب عبد اهلل بن املبارك أتيناك ؛لو تركت رواية كتب أيب حنيفة:»فيه

 ذم انلاس
 «.انلاس يف خداع متصل»: الرببهاريُّ قال [ 3/77]

 وب واملعايصاذلن
ن بالل ع -من طريق اخلطيب ابلغدادي– ه[ ساق ابن أيب يعىل بإسناد2/360]
 «.نظر من عصيتاكن ول ،ال تنظر إىل صغر املعصية»قال: أنه بن سعد 

ار قال[ 3/118] ا ينبيغ ملن عصا اهلل أن يستكرث نقم م»: يلع بن حممد بن بشى
 «.اهلل

ار: 3/118] كما »كيف الطريق إىل اهلل؟ فقال: [ قيل لعيل بن حممد بن بشى
 «.دخل إىل قلبك طرائف الربتحىت  ،اتطيعه رسا  ،ارسا  عصيت اهلل  

من  :أال أخربكم بالفقيه لك الفقيه: »يلع بن أيب طالب  [ قال3/265]
 ،ولم يرخص هل يف معايص اهلل ،ولم يؤمنهم من مكر اهلل ،لم يقنط انلاس من رمحة اهلل

 «.وذكر الالكم بطوهل ...ولم يدع القرآن رغبة عنه إىل غريه

رأيت املعايص »سمعت ابن سمعون يقول: : عبد الواحد بن عمر[ قال 3/280]
 «.فاستحالت ديانة ،ءةً فرتكتها مرو ،نذالةً 

 

 

 



ابن أبي يعلىللقاضي « طبقات احلنابلة»ـالتهذيب املوضوعي ل   

 [262 ] 

 

  حرف الراء

 الراحة
: حرضت أبا عبد اهلل أمحد بن -صاحب األدم-حممد بن حسنويه [ قال 2/290]
قصدتك من خراسان  ،وجاءه رجل من أهل خراسان فقال: يا أبا عبد اهلل ،حنبل

 عند أول قدم»قال:  ؟قال: مىت جيد العبد طعم الراحة ،«سل: »قال هل ،أسألك عن مسألةٍ 
فقام  ،افلم يكن حارضً  ،«يا صالح ،يا صالح: »ثم قال أبو عبد اهلل ،«يضعها يف اجلنة

أما منك يا : »فقال اخلراساين ،فدفعهما إيله ،فأخرج هل رغيفني ،هل أبو عبد اهلل إىل سلةٍ 
 «.وأما أنهما زادي إىل الرقة ،أبا عبد اهلل فنعم

 الرأي
 ينظر: ذم الرأي.

 بطرسوس   ]أمحد بن حنبل[: إن اهلل عبد أليب : قلت[ قال عبد السالم2/102]
 يقدل الرجل، علم ضيق من هذا»: قال به؟ يفيت املبارك، بن اهلل عبد رأي سمع قد رجاًل 
 .«العلم يف واسًعا يكون ال رجاًل، دينه

ألصحاب  ٌب ج  ع  » :سمعت أمحد بن حنبل يقول :قال عباس ادلوري[ 2/161]
 دى حىت ع  -وطاوس  ،وعطاء ،وابن سريين ،ها عن احلسنتزنل بهم املسألة في ،احلديث

 ؟«أال ينظرون إىل علمهم فيتفقهون به ،فيسألونهم ،فيذهبون إىل أصحاب الرأي -دةعِ 
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 الرؤى
ابِري: اكن يف نفيس ىلع أمحد بن حنبل، فرأيت يف 1/30] ق  [ قال صدقة الم 

وهما يمشيان ىلع  ،يميش يف طريق وهو آخذ بيد أمحد بن حنبل انلوم: كأن انليب 
فلما استيقظت ذهب  ،فما أقدر ،وأنا خلفهما أجهد نفيس يف أن أحلق بهما ،تؤدة ورفق

 .ما اكن يف نفيس

يف املوسم، وكأن انلاس جمتمعون، فنادى مناٍد: الصالة  كأين د  ثم رأيت بعْ 
 جامعة، فاجتمع انلاس، فنادى: يؤمكم أمحد بن حنبل، فصىل بانلاس.

أمحد بن  :يعين ،قلت: عليكم باإلمام ؟ةلت عن يشءٍ وكنت بعد إذا س  
 حنبل.

رأيت كأنى انلاس قد مجعوا إىل »[ قال إسحاق بن إبراهيم املدائين: 1/39]
أمحد بن حنبل » :فقيل يل ؟فقلت: ما هذا ،فخرج منه لواء ،احلجر انصدع وكأنى  ،مكة

 «.بايع اهلل 

د بن حنبل، فجاءه رجل [ قال سلمة بن شبيب: كنا جلوًسا عند أمح1/40]
ِمز  بنا، فدق ثانية وثاثلة، فقال  فدق ابلاب، وكنا قد دخلنا عليه خفية، فظننا أنه قد غ 

، قال: فسلىم، وقال: أيكم أمحد؟ فأشار بعضنا إيله، قال: جةت من «ا دخل»أمحد: 
سل ائت أمحد بن حنبل، و»ابلحر من مسرية أربعمائة فرسخ؛ أتاين آٍت يف منايم فقال: 

عنه فإنك تدل عليه، وقل هل: إن اهلل عنك راض، ومالئكة سمواته ومالئكة أرضه 
 ، قال: ثم خرج، فما سأهل عن حديث وال مسألة.«عنك راضون
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[ قال أمحد بن حممد الكندي: رأيت أمحد بن حنبل يف املنام، فقلت: يا 1/41]
بت يفى يا »يل، ثم قال:  ر  ف  أبا عبد اهلل، ما صنع اهلل بك؟ قال: غ   قال قلت:  ؟«أمحد رض 

 .«فقد أحبتك انلظر إيله ،هذا وجيه فانظر إيله ،يا أمحد» :قال ،نعم يارب

[ قال عبد الرمحن بن أيب حاتم: سمعت عبد اهلل بن احلسني بن موىس 1/41]
يقول: رأيت رجاًل من أهل احلديث تويف فرأيته فيما يرى انلائم، فقلت هل: باهلل عليك 

ك؟ قال غفر يل، فقلت: باهلل؟ قال: باهلل إنه غفر يل، فقلت: بماذا غفر ما فعل اهلل ب
لك؟ فقال: بمحبيت ألمحد بن حنبل، فقلت: فأنت يف راحة؟ فتبسم وقال: أنا يف راحة 

 وفرحة.

، ويه الرؤيا من اهلل »[ قال اإلمام أمحد يف رسالة االصطخري: 1/63] 
هو ضغث، فقصها ىلع اعلم وصدق فيها، حق إذا رأى صاحبها شيةًا يف منامه ما ليس 

هلا العالم ىلع أصل تأويلها الصحيح ولم حيرف = فالرؤيا حينةٍذ حق، وقد اكنت  وى
 
وأ

ويح، فأي جاهل أجهل ممن يطعن يف الرؤيا، ويزعم أنها  الرؤيا من األنبياء 
 ؟«ليست بيشءٍ 

يامة قد قامت، [ قال أبو بكر املروذي: رأيت ريب يف املنام، وكأنى الق1/147]
قد أفلح »ورأيت اخلالئق واملالئكة حول بين آدم، فسمعت املالئكة تقول: 

 «.الزاهدون ايلوم يف ادلنيا

يا أمحد بن حنبل هلم إىل العرض ىلع »وسمعته يقول:  قال: ورأيت انليب 
 ، فرأيت أمحد بن حنبل واملروذي خلفه.«اهلل 
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ت: رأيت أمحد بن حنبل يف انلوم [ قال الشيخ الصالح أبو حممد د وس1/147]
ىلع باب بيٍت، وعنده مجاعٌة، وليس عليه رداء، فقلت: يا أبا عبد اهلل، أين رداؤك؟ 

 «.عند املروذي»فقال: 

يف املنام، فقلت: يا رسول  [ قال أمحد بن نرص اخلزايع: رأيت انليب 1/200] 
 .«عليك بأمحد بن حنبل»اهلل، بمن نقتدي يف عرصنا هذا؟ قال: 

 يف حنبل بن أمحد : رأيت-امللقب: لؤلؤ– إبراهيم بن قال إسحاق [1/291]
؟ أليس اهلل، عبد أبا يا: فقلت انلوم، : قال بك؟ اهلل فعل فما: قلت ،«بىل»: قال ق ْد ِمتى

: قال بدع؟ أصحاب فيهم اكن فقد اهلل عبد أبا يا: قلت ،«يلعى  صىلى  من للكو يل، غفر»
وا أوئلك» ر  خِّ

 
 .«(1)أ

 ممن واكن ،رجل حنبل بن أمحد جوار يف اكن الصائغ: [ قال جعفر1/338]
 فكأنى  ،عليه مفسلى  حنبل بن أمحد جملس إىل ايومً  فجاء ،والقاذورات املعايص يمارس
 ؟عين تنقبض لم ،اهلل عبد أبا يا :هل فقال ،عنه وانقبض ،اتاما  امردا  عليه هدى ير   لم أمحد
: قال ،«متقدى  ؟رأيت   يشء وأي»: قال ،رأيتها ابرؤيً  مينِّ  عهدت كنت عما انتقلت قد فإين
 ،جلوٌس  منه أسفل   كثريٌ  وناٌس  ،األرض من وٍّ عل   ىلع كأنه ،انلوم يف  انليب رأيت
: قال ،غريي القوم من يبق لم حىت ،هل فيدعو يل ادع :فيقول ،إيله رجل فيقوم: قال

 تقوم ال لم   ،فالن يا» :يل فقال: قال ،عليه كنت ما قبيح من فاستحييت أقوم أن فأردت
: فقال ،عليه أنا ما لقبح احلياء يقطعين ،اهلل رسول يا: قلت: قال ؟«لك أدعو تسألين إيلى 

                                                           

ِجروا(.1)
 
 ( يف ط. الفيق: )أ
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 فقمت: قال ،«أصحايب من اأحدً  تسب ال فإنك ،لك أدعو فسلين فقم ؛احلياء   اكن إن»
 .يل فداع

 :اهلل عبد أبو نلا فقال: الق ،عليه كنت ما إيلى  اهلل ضبغى  وقد فانتبهت: قال
 .«به نتفعي   فإنه واحفظوا، بهذا حدثوا :فالن يا ،جعفر يا»

 يا» يل: فقال انلوم، يف تعاىل العزة رب هارون: رأيت بن [ قال يزيد1/445]
 يا»: خرًيا، فقال إال عنه علمت ما ربِّ  يا :فقلت ،«عثمان؟ بن حريز عن تكتب يزيد:
 «. علياا سبي فإنه عنه؛ تكتب ال يزيد:

ْذ يِع  محدون [ قدم2/58]  يف فرأى احلديث، الرازي لكتابه زرعة أيب ىلع الرب 
مى  ألخيه، ذلك واكن: قال كثرية، وفرًشا أواين   داره بعض ه   عنه، يكتب وال يرجع أن ف 
ة، شطِّ  ىلع كأنه رأى الليل من اكن فلما  أنت: فقال املاء، يف شخص ظل ورأى بِْرك 
 مات أن فلما األبدال؟ من اكن حنبل بن أمحد أن أعلمت زرعة؟ أيب يف زهدت اذلي
 زرعة؟ أبا ماكنه اهلل أبدل

[ قال حفص بن عبيد اهلل: اشتهيت أن أرحل إىل أيب زرعة الرازي، فلم 2/58]
ر يل، فدخلت إىل الري بعد موته، فرأيته يف انلوم يصيل يف السماء ادلنيا  يقدى

قال:  ؟قلت: بم نلت هذا .قال: نعم ؟بن عبد الكريم باملالئكة، فقلت: عبيد اهلل
:  وقد قال رسول اهلل ، أقول فيها عن رسول اهلل  كتبت بيدي ألف ألف حديٍث 

 .(1)«ا اهلل عليه عرشً  يلع صالة صىلى من صىلى »

                                                           

 (.384ح 1/288( أخرجه مسلم يف صحيحه )1)
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 ،زرعة أبا يا: فقلت ،املنام يف زرعة أبا رأيت :املرادي العباس أبو قال[ 2/58]
  إين زرعة أبا يا» :يل فقال ،ريب لقيت: قال ؟بك اهلل فعل ما

 
 إىل به فآمر بالطفل و   أ

 تبوى  ؟عبادي ىلع السنن حفظ بمن فكيف ،اجلنة
ْ
 .«شةت حيث اجلنة من أ

رأت كأن  :الشافيع به ملا أن محلت أمُّ  :قال ابن عبد احلكم[ 2/267]
فتأوهل  ة،شظيى ثم وقع يف لك بدل منه  ،بمرص حىت انقضى  ،خرج من فرجها ياملشرت

 .ثم يتفرق يف سائر ابلدلان ،أنه خيرج اعلم خيص علمه أهل مرص :أصحاب الرؤيا

رأيت : »سمعت أمحد بن حنبل يقول:حممد بن منصور الطويس[ قال 2/357]
 «.قال: نعم ؟لك ما روى عنك أبو هريرة حق ،فقلت: يا رسول اهلل ،يف املنام انليب 

ماذا  :فقيل هل ،يف املنام بعد موتهلرازي يوسف بن احلسني ارؤي [ 2/565]
ها قلت   -أو بكلمات- فقال: بكلمةٍ  ؟بماذا :فقيل ،قال: غفر يل ورمحين ؟فعل اهلل بك
فهب خيانة فعيل  ،وخنت نفيس فعاًل  ،قلت: امهلل إين نصحت قواًل  ،عند املوت

 نلصيحة قويل.

كر اخلالل يف أبو بكر عبد العزيز: رأيت أبا ب]غالم اخلالل[ قال [ 3/27]
أما علمت  ،ما أكلت منذ فارقتكم إال بعض فرٍخ »فقال:  ؟ا يأكلفسأتله عمى  ،املنام

 ؟ .« أن طعام اجلنة ال ينفد

 :رأيت ابلارحة يف انلوم: »عبد اهلل بن أمحد بن حنبل: قال أيب[ قال 3/123]
 «.واعصم عصمه اهلل ،اا علوا عليا  :فأولت ذلك ،بن اعصم يلعى 
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فكنت  "،شهريار"اكن يل جار جمويس اسمه : يلع بن املوفقال [ ق3/130]
 ،فرأيته يف انلوم ،فمات ىلع املجوسية ،فيقول: حنن ىلع احلقِّ  ،أعرض عليه اإلسالم

 ،قال: قلت: حتتكم قوم؟ قال: نعم ،ميف قعر جهنى قوٌم فقلت هل: ما اخلرب؟ فقال: حنن 
 القرآن خملوق. :اذلين يقولون :لا؟ قاقال: قلت: من أي الطوائف منى  !قوم منكم

 ،ايضإىل أوالد الرى  قال أبو احلسني العرويض: اكن يرتدد ابن األنباريِّ [ 3/138]
ثم  ،فقال: أنا حاقنٌ  ،من تفسري الرؤياٍء عن يش :ا من األيام وقد سأتله جاريةفاكن يومً 
ً  ،اعد فلما اكن من غدٍ  ،مىض ن يومه وقد وذاك أنه مىض م ،ا للرؤياوقد صار معربِّ
 وجاء. "كتاب الكرماين"درس 

  يل بعض أصحاب احلديث قال: قرىء  ىك  ح  »[ قال ابن أيب يعىل: 3/357]
فلما  ،يف جامع املنصور يف حلقته ،يُّ ارِ ش  ىلع أيب طالب الع   ،لدلارقطين "الرؤيا"كتاب 

 كر  ذ  و  - قال القارىء ...،وحديث ابن عباٍس  ،أم الطفيل بلغ القارىء إىل حديِث 
فلهذين احلديثني رجال مثل  ،فقال هل ابن العشاري: اقرأ احلديث ىلع وجهه ،احلديث  
 «.ريهذه السوا

 رؤية اهلل
[ قال أمحد بن حممد الكندي: رأيت أمحد بن حنبل يف املنام، فقلت: يا 1/41]

ر  يل، ثم قال:  ف  بت يفى »أبا عبد اهلل، ما صنع اهلل بك؟ قال: غ  : ؟ قال قلت«يا أمحد رض 
 «.يا أمحد، هذا وجيه فانظر إيله، فقد أحبتك انلظر إيله»نعم يارب، قال: 
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وِذي[ قال أبو بكر 1/138] رُّ : سألت أمحد بن حنبل عن األحاديث اليت الم 
قد »تردها اجلهمية: يف الصفات، والرؤية، واإلرساء، وقصة العرش؟ فصححها، وقال: 

 «.تتلقتها األمة بالقبول، وتمر األخبار كما جاء

وِذي: سمعت أمحد ]بن حنبل[ يقول: 1/143] رُّ من زعم أن »[ قال أبو بكر الم 
 «.اهلل ال ي رى يف اآلخرة فهو اكفر

 كذب من»]بن حنبل[ :  [ قال إبراهيم بن زياد الصائغ: قال أمحد1/245]
 .«زنديق فهو بالرؤية

 فقد خرة:اآل يف ي ر ى ال اهلل أن زعم من»[ وقال اإلمام أمحد أيًضا: 1/387]
ب باهلل، كفر  تعاىل واهلل ق تل، وإال تاب فإن ي ستتاب؛ أمره، اهلل ىلع وردى  بالقرآن، وكذى
 .«اآلخرة يف وي ر ى ادلنيا، يف ي ر ى ال

 »أمحد بن حنبل يقول اهلل عبد أبا سمعت داود السجستاين: أبو [ قال1/431]
 .«اكفر = فهو اآلخرة يف ي رى ال اهلل إن: قال من

ع: سألت [ قال1/461] ميْد   ]أمحد بن حنبل[ عمن اهلل عبد أبا شاهني بن السى
 من اجلهمية، من هذا»: فقال القيامة؟ يف ي رى ال  اهلل إن ويقول الرؤية، يبطل
 «.اهلل  رسول حديث أبطل فقد القيامة يف ي رى ال اهلل أن زعم
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 أبو حدثنا ،بكار بن حممد بن حنبل: حدثين أمحد بن اهلل عبد [ قال2/16]
 ال يللة أربعني موىس مكث»: قال معاوية، بن الرمحن عبد أيب احلويرث عن معرش،
 .(1)«العاملني رب نور من مات إال أحد يراه

عن رجل أنه قال:  -بن حنبليعين أمحد -بلغه بن زياد: قال الفضل [ 2/193]
وجوه } أليس اهلل يقول: ،لعنه اهلل من اكن من انلاس»فقال:  ،رى يف القيامةن اهلل ال ي  إ

 { «.إنهم عن ربهم يومةذ ملحجوبون الك: }وقال{، إىل ربها ناظرة* يومةذ نارضة 

 باالرِّ 
]أمحد بن حنبل[  اهلل عبد أبا قال بكر بن حممد النسايئ: سألت[ 1/318]

 عند اشهد تعال: فقال جاءين ثم بالربا، يبيع وهو شهادة ىلع استشهدين رجل عن
 .«بالربا معاملته اكن إذا هل؛ تشهد ال»: قال السلطان؟
 ]العكربي[ اكن أليب حفص بن رجاء» بن شهاب:اقال أبو يلع [ 3/107]
 ،ا بيدٍ ألن الرصف املباح يدً  ؛فهجره ،ا للحسابفبلغه أنه قد اختذ دفرتً  ،صرييِفُّ  صديٌق 

 «.ا فإنما يعطى نسيةةفرتً وملا اختذ د
 

                                                           

ث؛ ىلع ضعف أيب احلويرث أيًضا، ولم يذكر ( أبو معرش: جنيح بن عبد الرمحن، ضعيف، ولم أر هل سمااًع من أيب احلوير1)
 مستنده يف هذا اخلرب أيًضا.
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 الرحلة يف طلب العلم
سافرت »د بن شاذان العجيل: سمعت أمحد بن حنبل يقول: [ قال أمح1/109]

يف طلب العلم والسنة إىل: اثلغور، والشامات، والسواحل، واملغرب، واجلزائر، ومكة، 
ْوران، وفارس، وخراسان،  واملدينة، واحلجاز، وايلمن، والعراقني مجيًعا، وأرض ح 

 «.واجلبال، واألطراف

جْن ْوي  1/116] ه: قدمت مرص، فأتيت أمحد بن صالح، [ قال أبو بكر بن ز 
فسألين: من أين أنت؟ قلت: من بغداد. قال: أين مزنلك من مزنل أمحد بن حنبل؟ 
قلت: أنا من أصحابه. فقال: تكتب يل موضع مزنلك، فإين أريد أن أوايف العراق، 
حىت جتمع بيين وبني أمحد بن حنبل، فكتبت هل، فواىف أمحد  بن صالح سنة اثنيت عرشة 
إىل عفان، فسأل عين فلقيين، فقال: املوعد اذلي بيين وبينك، فذهبت به إىل أمحد بن 

 ،ورحب به ،فقام إيله ،فأذن هل .فاستأذنت هل فقلت: أمحد بن صالح بابلاب ،حنبل
فتعال حىت نتذاكر ما روى  ،بلغين عنك أنك مجعت حديث الزهري» :وقال هل ،وقربه

ال يغرب أحدهما ىلع اآلخر حىت  ،يتذاكران فجعال ،«الزهري عن أصحاب انليب 
 :ثم قال أمحد بن حنبل ألمحد بن صالح ،وما رأيت أحسن من مذاكرتهما :قال .فراغ
فجعال  ،«تعال حىت نتذاكر ما روى الزهري عن أوالد أصحاب رسول اهلل »

 :إىل أن قال أمحد بن حنبل ألمحد بن صالح ،خراآليتذاكران وال يغرب أحدهما ىلع 
قال انليب  :عن عبد الرمحن بن عوف قال ،عن حممد بن جبري بن مطعم :عند الزهري»
« : ْفقال أمحد بن صالح ألمحد  «وأن يل حلف املطيبني ،عمر انلى ما يرسين أن يل مح

رواه عن » :ويقول ،فجعل أمحد يتبسم ؟!أنت األستاذ وتذكر مثل هذا :بن حنبل
من رواه عن عبد  :فقال ،«ن بن إسحاقعبد الرمح :الزهري رجل مقبول أو صالح

فقال  ،«وبرش بن املفضل علية،إسماعيل بن  :حدثناه رجالن ثقتان» :فقال ؟الرمحن
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من : »فقال أمحد ،سأتلك باهلل إال ما أمليته يلعى  :أمحد بن صالح ألمحد بن حنبل
فقال أمحد بن صالح ألمحد بن  ،وأمىل عليه ،فقام ودخل وأخرج الكتاب ،«الكتاب
 عه وخرج.ثم ودى  ،الو لم أستفد بالعراق إال هذا احلديث اكن كثريً  :حنبل

عبد  (1)روى عنه»[ يف كتاب حممد بن إبراهيم الكناين األصفهاين: 1/131]
باحلفظ وإظهار  الرزاق، ورحل إيله أبو داود السجستاين، وذكره أمحد بن حنبل 

 «.السنة بأصبهان

: عرب يب أمحد بن حنبل وأنا قاعد ىلع [ قال أمحد بن منيع ابلغوي1/185]
، فقلت هل: كم يا أبا عبد «من الكوفة»ابلاب، فقلت: من أين يا أبا عبد اهلل؟ قال: 

بضع عرشة »، قلت هل: كم دخلت الكوفة؟ قال يل: «هو خري يا أبا جعفر»اهلل؟ قال: 
 ، قلت: جيزيء الرجل إذا أراد أن يتفقه باحلديث: أن يكتب مائة ألف«دخلة

، «ال»، قلت: فثالثمائة ألف؟ قال: «ال»، قلت: فمائيت ألف؟ قال: «ال»حديث؟ قال: 
 .(2)-ل ب هاق  –، قلت: فخمسمائة ألف؟ قال: بيده هكذا «ال»فقلت: فأربعمائة ألف؟ قال: 

[ قال أمحد بن املصىفى احلميص: رحل أمحد بن حنبل إىل الشام لزيارة 1/195]
عندنا حبمص، فأقام أياًما ي قرأ عليه، ثم ورد اخلرب  حممد بن يوسف الفريايب، فزنل

ِزن ذللك، فقلت هل: يا أبا عبد اهلل، قد كتبت عن  بموت الفريايب، فضاق صدره وح 
احلديث كثري؛ إال أين أردت أن »األئمة الكبار عن سفيان، فما هذا احلزن؟ فقال: 

 أنه اكن يقرتض منه وقت ؛ فإنه اكن أنيًسا به، وقد بلغين(3)أستخربه عن أخالق الرجل
                                                           

 ( أي: عن أيب مسعود الرازي.1)

 «.أرجو»(، ويف آخرها: 1/350( من قوهل: )جيزيء الرجل...( : بنحوها يف رواية احلسن بن إسماعيل )2)

 ( : )يعين: اثلوري(.1/194( يف املقصد األرشد )3)
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احلاجة، ويقول هل: يا حممد، ما أقرتض منك إال ألنك ما تقتضيين، فإذا قضيتك 
 «.اقرتضت منك

ْشن ام  1/408]  حيىي بن حيىي أكان حنبل: بن ألمحد قلت سعد: بن [ قال خ 
 .«حيىي بن حيىي إىل لرحلت نفقة عندي اكنت ولو إماًما، عندي اكن»: قال إماًما؟

 ببغداد، داود أيب مع كنت :-داود أيب خادم- جابر بن بكر أبو [ قال1/433]
 املوفق أمحد أبو األمري هذا يقول: خادم فإذا ففتحته، ابلاب، ق رع إذ املغرب، فصلينا
 أبو عليه أقبل ثم وقعد، فدخل هل فأذن بماكنه، فأخربته داود أيب إىل فدخلت يستأذن،
: قال يه؟ وما: فقال ثالث، خالل: فقال الوقت؟ هذا لمث يف باألمري جاء ما: فقال داود،
ر األرض أقطار من العلم طلبة إيلك لريحل وطنًا فتتخذها ابلرصة إىل تنتقل  بك، فت ْعم 
نج؟ حمنة من جرى ملا انلاس؛ عنها وانقطع خربت قد فإنها  هاِت  واحدة، هذه: فقال الزِّ

 هلم وتفرد: قال اثلاثلة، هات نعم،: فقال السنن؟ كتاب ألوالدي وتروي: قال اثلانية،
 إيلها؛ سبيل فال هذه أما: فقال العامة؟ مع يقعدون ال اخللفاء أوالد فإن للرواية، جملًسا
 ذلك، بعد حيرضون واكنوا جابر: ابن سواء، قال العلم يف ووضيعهم َشيفهم انلاس ألن

مٍّ  يف ويقعدون ، ك   .العامة مع عونفيسم ِسرت انلاس وبني بينهم وي رضب ِحرْيِيٍّ

 مكة إىل اخلروج ىلع أيب عزم أمحد بن حنبل: بن اإلمام صالح [ قال1/465]
 حجتنا، فنقيض اهلل شاء إن نميض: فقال معني، بن حيىي ورافق اإلسالم، حجة يلقيض
 الرزاق، عبد يعرف معني بن حيىي واكن منه، نسمع صنعاء إىل الرزاق عبد إىل ونميض
 يطوف، الطواف يف الرزاق عبد فإذا الورود، طواف وطفنا ةمك فوردنا منه، سمع وقد

ْمنا وجلس، ركعتني فصىل املقام إىل وخرج فطاف  وعبد وجةنا وأمحد، أنا طوافنا فتمى
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 شهر مسرية اهلل أرحبك قد الرزاق، عبد هذا ألمحد: فقلت املقام، عند جالس الرزاق
 «.أدعها وال أفسدها نية هل نويت وقد يراين اهلل اكن ما»: فقال وانلفقة، وجائيًا ذاهبًا

 بن وحيىي أنا- ايلمن صنعاء قدمت [ قال اإلمام أمحد بن حنبل: ملا2/9]
 هلا يقال بقرية نلا: فقيل الرزاق؟ مزنل عبد عن فسأنلا العرص، صالة وقت يف -معني

ادة، م   قريب، صنعاء وبني وبينها معني، بن حيىي وختلىف للقائه، لشهويت فمضيت الرى
اه بقال يل قال ابلاب أدق ذهبت فلما مزنهل، هذا يل: قيل مزنهل عن سألت إذا حىت  جت 
هْ  داره:  خرج املغرب صالة قبل اكن إذا حىت فجلست مه وب، الشيخ فإن تدق، ال م 

 حتدثين عليكم، سالم هل: فقلت انتقيتها، قد أحاديث يدي ويف إيله فوثبت للصالة،
 حنبل، بن أمحد أنا: فقلت أنت؟ ومن يل: فقال ريب،غ رجل فإنين اهلل؟ رمحك بهذه

يِن  ورجع، فتقاص  يزل فلم ،األحاديث أخذ ثم ؟اهلل عبد أبو أنت باهللِ  :وقال إيله، وضمى
 صالة وقت خرج حىت ،باملصباح هلم :للبقال فقال ،الظالم عليه أشلك حىت هاؤيقر

 الرزاق عبد عند باسمه ه  وِّ ن   أنه ركذ   إذا أيب فاكن :اهلل عبد قال، -يؤخرها واكن- املغرب
 .بكى

ل عن عبدوس2/166]  اهلل عبد أيب عن روى»العطار:  مالك بن [ قال اخلالى
ج ولم مات لكها، إيلنا تقع ولم غريه، يروها لم مسائل  يشء، منها إيلنا ووقع عنه، خت  رى
 لاكن طلبها يف الصني إىل رجل رحل ما لو السنة، أبواب مجاع يف اهلل عبد أبو أخرجه
 .«إيله ودفعه اهلل عبد أبو أخرجه قلياًل،

ما  ،وأكرث كتبت عن ألف شيٍخ :»حممد بن إسماعيل ابلخاري[ قال 2/254]
 «.عندي حديث إال أذكر إسناده
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أول سنة خرجت يف طلب احلديث أقمت » ]الرازي[ : قال أبو حاتم[ 2/273]
أحيص حىت ملا زاد يلع ألف لم أزل  ،أحصيت ما مشيت ىلع قديم ألف فرسخ ،سنني

 «.فرسخ تركته
عنده عن أيب »عن يعقوب بن العباس اهلاشيم: قال أبو بكر اخلالل [ 2/559]

 هوقد كنت سألت ابن ،عنها أبا عبد اهلل سأل   ،حسان مشبعة ،عبد اهلل مسائل صاحلة
فسمعتها من احلسن بن صالح  ،سوسثم خرجت إىل طر   ،يند  واكن يعِ  ،هارون غري مرة

 «.وقدمت وقد مات هارون ،عن أبيه ،عنه ،ارالعطى 
ار ياكن يوسف [ 2/566] أسلم ىلع يدي أيب عبد اهلل ، فاهوديا بن موىس العطى

ورحل  ،اِب ت  وأكرث من الكِ  ،ولزم العلم ،فحسن إسالمه ،-ٌث د  وهو ح  - أمحد بن حنبل
من كرثة  م بهِ ما يتربى ربى  حىت اكن ،ولزم أبا عبد اهلل ،ةٍ لى جِ  وسمع من قومٍ  ،يف طلب العلم

 لزومه هل.

ل رحل[ 3/24] وسماعها  ،إىل أقايص ابلالد يف مجع مسائل أمحد أبو بكر اخلالى
وسبق إىل ما لم  ،فنال منها ،وممن سمعها ممن سمعها من أمحد ،ممن سمعها من أمحد
 واكن شيوخ املذهب يشهدون هل بالفضل ،ولم يلحقه بعده الحق ،يسبقه إيله سابق

 واتلقدم.

ار: 3/143]  اكن يزنل يف ادلور»[ قال ابن أيب يعىل يف ترمجة حممد بن خمدل العطى
ا بعض أصحاب فقال هل يومً  ،-باجلانب الرشيق يف أىلع بغداد ،ويه حملة يف آخر بغداد-

 !ويشق علينا امليجء إيلك يف لك وقت ،فإن موضعك بعيد ؟احلديث: لو زدتنا يف القراءة
 «.أو كما قال ،فأسمع منهم ،: من هذا املوضع كنت أميض إىل املحدثنيفقال ابن خمدل
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ة العكربي: 3/257]  ،واثلغور ،إىل مكة ،سافر الكثري»[ أبو عبد اهلل بن بطى
ملا : »القايض أبو حامد أمحد بن حممد ادللوي قالو، ..«وغري ذلك من ابلالد. ،وابلرصة

 ،ا منها يف سوقفلم ير يومً  ،بيته أربعني سنةً رجع أبو عبد اهلل ابن بطة من الرحلة الزم 
 ولم يبلغه خرب منكرٍ  ،ا باملعروفارً واكن أمى  ،ا إال يف يوم األضىح والفطريئ مفطرً وال ر  
 أو كما قال. «هإال غريى 

ة قال الشيخ أبو عبد اهلل[ 3/259]  ،ببغداد َشاكء  : اكن أليبابن بطى
 ،ليسمع احلديث ؛ابعث بابنك إىل بغداد :يبفقال أل ،واكن فيهم رجل يعرف بأيب بكر

فجةت إىل ابن  ،فحملين إىل بغداد ،فقال أبو بكر: أنا أمحله ميع ،فقال: إنه صغري
 قر  منيع وهو ي  

 
 "؛معجمه"رج إيلك أن خي   الشيخ   فقال يل بعضهم: سِل  ،عليه احلديث أ
 "،املعجم"يف باب  -تهأو ابن ابن-فسألت ابنه  "،امعجمً "ولم أعلم أن هل  ،تلقرأه عليه

ثم قرأنا  ،فآخذه منها وأبيعه ،مٌ لح  م   أليم طاٌق  :فقلت ،فقال: إنه يريد دراهم كثرية
وذلك يف آخر  ،-أو أكرث ،أو أقل-خاص يف مدة عرشة أيام  يف نفرٍ  "املعجم"عليه كتاب 

أذكره وقد قال: حدثنا إسحاق بن  :قال الشيخ، وأول سنة ست عرشة ،سنة مخس عرشة
خذوا هذا قبل أن "فقال املستميل:  ،ماعيل الطالقاين سنة أربع وعرشين ومائتنيإس

واسمه أبو عبد اهلل بن -قال: وسمعت املستميل "، ىلع وجه األرض ايلوم ٍث يودل لك حمدِّ 
 اإلسالم؟. بت  يقول هل: مىت ذكرت يا ث -مهران

حامد أبو ]أي: ابن  سمعون الواعظ[ : سأهل يُّ ارِ ش  قال الع  [ 3/287]
لو قنعنا  ،يا أبا حامد»هل: ]ابن سمعون[ فقال  ،ا قد فاتها أن جيزي هل شيةً اإلسفرائيين يومً 

 «.باإلجازة ما سفرنا األسفار ابلعيدة
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كتبت عن »[ قال أبو عبد اهلل حممد بن إسحاق ابن منده األصبهاين: 3/300]
فلم أتقرب إىل لك  ،الرشق والغرب مرتني فت  ط  »، وقال: «ألف شيٍخ وسبع مائة شيٍخ 

 «.اا واحدً ولم أسمع من املبتدعني حديثً  ،مذبذب

 الرزق
[ قال أبو حممد اجل ريري: كنت يوًما عند بدر املغازيل، وقد باعت 1/190]

زوجته داًرا هلا بثالثني ديناًرا، فقال هلا بدر: نفرق هذه ادلنانري يف إخواننا، ونأكل رزق 
 تزهد أنت ونرغب حنن؟ هذا ما ال يكون. يوم بيوم؟ فأجابته إىل ذلك، وقالت:

ِضْقت   القطييع: سليمان بن أمحد [ قال1/221]
 
 إبراهيم إىل فمضيت إضاقًة، أ

 وإين املعونة، وراء من اهلل فإن صدرك؛ يضق ال يل: فقال فيه، أنا ما ألبثه احلريب
ِضْقت  

 
ِدم   أن إىل اإلضاقة: يف أمري انتيه حىت مرةً  أ  الزوجة: يل قالتف قوت هم، عيايل ع 

 حىت كتبك من شيةًا فهاِت  الصبيتني؟ بهاتني نصنع فكيف نصرب، وإياك أنا أين هب
 والليلة، ايلوم بقية وأنِظريين شيةًا، هلما اقرتيض: وقلت بذلك، فضننت نرهنه، أو نبيعه
 يف اكن فلما وللنظر، للنسخ فيه أجلس فكنت كتيب، فيه داري، دهلزي يف بيت يل واكن
: فقلت اجلريان، من رجل: فقال هذا؟ من: فقلت ابلاب، يدقُّ  داقٌّ  إذا ليلةال تلك
 ادخل،: وقلت شيةًا، الرساج ىلع فكببت أدخل. حىت الرساج أطيفء: فقال ادخل.
 هل منديل فإذا الرساج ونظرت؛ عن فكشفت وانرصف، شيةًا جانيب إىل وترك فدخل
 أنِبيِه : وقلت الزوجة فدعوت درهم، ئةمخسما فيه واكغد الطعام، من أنواع وفيه قيمٌة،

 واكن ادلراهم، تلك من علينا اكن دينًا قضينا الغد من اكن وملا يأكلوا، حىت الصبيان
ىاٌل  فإذا الليلة، تلك غد من بايب ىلع فجلست خراسان، من احلاج ميجء وقت  يقود مج 
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 أنا: فقلت ،إيلى  فانتىه ؟احلريب مزنل عن يسأل وهو ،اورقً  النمِحْ  عليهما مجلني
: فقلت ،خراسان من رجل لك أنفذهما احلمالن هذان :وقال ،ملنياحلِ  طى ح  ف   ،إبراهيم
 .هو من أقول ال أن استحلفين قد: فقال ؟هو من

: بن القاسم أبو [ قال1/223]  ىلع فيها أَشف علة احلريب إبراهيم اعتل اجل بُّيِلُّ
 قال ثم ابنيت، مع عظيم أمر يف أنا لقاسم،ا أبا يا يل: فقال يوًما، عليه فدخلت املوت،
 هذا إبراهيم: هلا فقال مخارها، وجهها ىلع فألقت فخرجت عمك، إىل اخريج قويم هلا:

 وادلهر الشهر اآلخرة، يف وال ادلنيا، يف ال عظيم؛ أمر يف حنن يل: فقالت لكِّميه، عمك
 إيله وجه قد وباألمس ،حاملل ان  مْ دِ ع   وربما ،اوملحً  يابسةً  اكرسً  إال طعام نلا ما

 منهما يأخذ فلم وفالن فالن إيله ووجه ،يأخذها فلم ؛دينار ألف (1)بدر مع املعتضد
 :قالت ؟الفقر خفِت  إنما ،ةبنيى  يا :وقال ،موتبسى  إيلها احلريب فاتلفت !عليل وهو ،اشيةً 
 ألف عرش ثناإ هناك: فقال ،بت  ك   فإذا فنظرت ،الزاوية تلك إىل نظريا :هلا قال ،نعم
 فمن ،بدرهم تبيعينه جبزءٍ  يوم لك يف يهفوجِّ  تمِ  إذا ،خبطي كتبته -وغريٌب  لغةٌ - جزءٍ 
 .افقريً  هو ليس درهم ألف عرش ثناإ عنده اكن

 وقد خراسان، بباب املدينة يف كنت: زاذان بن الرمحن [ قال عبد2/72]
 أو هوى ىلع اكن نم امهلل» يقول: فسمعته حارض، حنبل بن وأمحد قعود، وحنن صلينا،
 به اليضل حىت احلق إىل = فرده احلق ىلع هو وليس احلق ىلع أنه يظن وهو رأٍي، ىلع
لت   بما قلوبنا تشغل ال امهلل أحد، األمة هذه من  رزقك يف جتعلنا وال به، نلا تكفى
ِّ  عندك ما خري تمنعنا وال لغريك، خواًل   وال نهيتنا، حيث ترانا وال عندنا، ما برِش 
نا أمرتنا، حيث من دناتفق ِعزى

 
 «.باملعايص تذنلا بالطاعة، وال أ

                                                           

 تضد.( موىل اخلليفة املع1)
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كما  ،بورك فيه -لو برأس املالو-من اشرتى وباع : »قال معروف[ 2/487]
 «.يبارك يف الزرع بماء املطر

 داود بن رشيد قال: أنشدين حيىي بن معني:[ قال 2/536]

 ا وتبىق يف غد آثامه  طرا  * املال يذهب حله وحرامه  

  يطيب َشابه وطعامه  حىتى *  إلهلهِ  اتليق بمتٍق  ليس

 احلديث الكمه   ِن سْ ويكون يف ح  *  ب كفه  ويطيب ما حيوي ويكسِ 

 فعىل انليب صالته وسالمه  *  به عن ربهِ  نطق انليب نلا

فمضيت إىل إبراهيم  ،ا من الزمانوقتً  ت  قْ اد: ِض جى قال أبو بكر انلى [ 3/17]
 ،حىت لم يبق ميع إال قرياط ،اأنين ضقت يومً  علمْ ا»: فقال ،احلريب فذكرت هل قصيت

فلما صليت العشاء اآلخرة  ،ه  عْ وانظر ما ال حتتاج إيله فبِ  ،ش كتبكفقالت الزوجة: فتِّ 
 ،مينفقلت: من هذا؟ فقال: لكِّ  ،طارٌق  إذ طرق ابلاب   ،هلزي أكتبجلست يف ادلِّ 
وقال  ،دخل ادلهلزي فوضع فيه اكرةً ف ،يتهافطفى  ،الرساج فقال يل: أطىفءِ  ،ففتحت ابلاب

 ،ا فأحببنا أن يكون لك وللصبيان فيه نصيبيل: اعلم أننا أصلحنا للصبيان طعامً 
وأنا ال  ،وقال: ترصفه يف حاجتك ،فوضعه إىل جانب الاكرة ،ا يشء آخروهذا أيًض 

فأرسجت  ،وقلت هلا: أرسيج ،فدعوت الزوجة ،وتركين وانرصف ،أعرف الرجل
 ،يف لك وسط لون من الطعام ،اًط س  وفيه مخسون و   ،منديل هل قيمة :الاكرة وإذا ،وجاءت

 «.وإىل جانب الاكرة كيس فيه ألف دينار
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 ،ثم انرصفت ،ومضيت إىل قرب أمحد فزرته ،فقمت من عنده :ادجى قال انلى 
 ،فقالت يل: يا أمحد ،من جرياننا عجوزٌ  فبينما أنا أميش ىلع جانب اخلندق إذ لقيتين

فقالت يل: اعلم أن أمك أعطتين قبل موتها  ،تها فقالت: ما لك مغموم؟ فأخربتهافأجب
ا ا مغمومً فإذا رأيت ابين مضيقً  ،فقالت يل: أخبيئ هذه عندك ،مائة درهم ثالث

 .فدفعتها إيلى  ،فمضيت معها ،فتعال ميع حىت أعطيك إياها ،فأعطيه إياها

 ضاالرِّ 
 يف أن العلم: أهل بعض ذكر» سلم:أ بن زيد بن الرمحن [ قال عبد1/364] 

وا: قال  اهلل : إن اهلل أنزل اليت الكتب بعض  ال املؤمن: فاكن عبدي برشِّ
 عبدي ر وِّعوا اهلل: قال اهلل، شاء ما هلل، احلمد هلل، احلمد: قال إال حيبه يشء يأتيه

 اهلل فقال هلل، احلمد: قال إال املكروه طالئع من طليعة عليه تطلع فال: قال املؤمن،
كما- عبدي = أدخلوا رسرته حني حيمدين كما روعته حني حيمدين عبدى : إن 
 «.اجلنة -حاالته لك ىلع حيمدين

 «.من اإليمان كتمان املصائب»]الكريخ[ : قال معروف [ 2/487]

 ،بسكوته "معروف" ة  لى ا نعرف عِ كنى : »حسني بن فهم الاكتب[ قال 3/276]
 «.وصحته بأنينه

قيل هل:  ، من اجلبلإبراهيم بن أدهم مقباًل  يِئ  قال برش بن احلارث: ر  [ 3/275]
 »من أين أقبلت؟ قال: 

 
 ثم قال: ،«اهلل  نِس من أ

 ااس جانبً انلى  ودِع * ا مؤنسً  اهلل   اختذِ 
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 فايف ذكره الشِّ  إنى *  وتشاغل بذكرهِ 

 ان  يف ذلك الغِ  إنى * منه بما قىض  وارض  

 الرفق
ما  ،اف وعرشين حديثً أخطأ عفان يف نيِّ » معني: بن قال حيىي[ 2/535]

فقال:  ،خلف بن سالم ولقد طلب إيلى  ،فيما بيين وبينه( 1)وأعلمته ،اأعلمت بها أحدً 
  وما رأيت ىلع رجل قطُّ  ،(2)فما قلت هل ؟يه ءٍ قل يل أي يش

ً
وأحببت  ،إال سرتته خطأ

ولكن أبني هل خطأه فيما  ،يكرهه  يف وجهه بأمرٍ وما استقبلت رجاًل  ،ن أمرهأن أزيى 
 «.(3)بيين وبينه

 َق الرُّ 
 بن حممد بن أمحد اهلل عبد أيب مسجد يف كنت: [ قال يلع بن الم كِري2/148]
 اهلل يدعو أن وسأهل صع، بها جارية هل أن يعلمه هل بصاحب املتولك إيله فأنفذ حنبل،
 هل، صاحب إىل دفعهف للوضوء، خوص برشاك خشٍب  نعل   أمحد هل فأخرج بالعافية، هلا

 لك يقول هل: وتقول اجلارية، رأس عند وجتلس املؤمنني، أمري دار إىل تميض» هل: وقال
 فمىض ؟«انلعل بهذه اآلخر أصفع أو اجلارية، هذه من خترج إيلك؛ أحب أيما أمحد:
 أمرنا لو والطاعة، السمع اجلارية: لسان ىلع املارد فقال أمحد، قال ما مثل هل وقال إيله

                                                           

 «.وأحلمته»( يف ط. العثيمني: 1)

 «.واكن حيبُّ أن جيد عليه( : »16/263زاد يف تاريخ بغداد )( 2)

 «.فإن قبل ذلك، وإال تركته( : »16/263زاد يف تاريخ بغداد )( 3)
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 يشء، لك أطاعه اهلل أطاع ومن اهلل، أطاع إنه به، أقمنا ما العراق يف نقيم ال أن محدأ
 املارد، اعودها أمحد مات فلما أوالًدا، ورزقت وزوجت وهدأت اجلارية، من وخرج
فه املروذي، بكر أيب صاحبه إىل املتولك فأنفذ  ومىض انلعل املروذي فأخذ احلال، وعرى
 وال أطيعك، وال اجلارية، هذه من أخرج ال لسانها: ىلع فريتالع فَكمه اجلارية، إىل
ِمرنا اهلل أطاع حنبل بن أمحد منك، أقبل

 
 .بطاعته فأ

يوم ]أي: يلع بن حممد بن بشار[ : حرضت جملسه أمحد الربميك قال[ 3/117]
ويده ىلع  ،فدخل إيله وهو صارخ ،فوسع هل ،وقد جاء رجل صارخ مستغيث ،األربعاء
 ،قد أكلتها ةلكألن اآل ،هل الشيخ: ما لك؟ فقال: يدي يريدون أن يقطعوها فقال ،رأسه

! ين األطباءوقد أيأس  ،فرفع الشيخ رأسه إىل السماء ،ليس غري قطعها :وقالوا الطبى
فتقدم فقرأ  ،ثم قال هل: تقدم ،فال تؤيسه أنت ،إليه إن عبيدك قد أيأسوا عبدك :وقال
 واحلمد هلل. ،حرض ويده يف اعفية فلما اكن يف املجلس اآلخر ،عليه

 رمضان
[ قال عبد اهلل بن اإلمام أمحد بن حنبل: قال أيب: حديث أيب هريرة عن 2/14]

إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرمحة، وسلسلت فيه الشياطني، وغلقت : »انليب 
هكذا احلديث، »قلت أليب: قد نرى املجنون يرصع يف رمضان؟ فقال: « أبواب جهنم

 «.كلم يف هذاوال ت

عمرة : »يقول ]بن حنبل[ سمعت أمحد[ قال حممد بن أمحد بن واصل: 2/223]
 «.ا من رمضان فقد أدرك عمرة يف رمضانفإن أدرك يومً  ،يف شهر رمضان تعدل حجة
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ح بن سعيد قال: اكن حممد بن إسماعيل ابلخاري إذا اكن بِّ مس[ عن 2/254]
ويقرأ يف لك ركعة عرشين  ،بهم فيصيل ،أول يللة من شهر رمضان جيمع إيله أصحابه

واكن يقرأ يف السحر ما بني انلصف إىل اثللث من  ،وكذلك إىل أن خيتم القرآن ،آية
 ،واكن خيتم بانلهار لك يوم ختمة ،فيختم عند السحر يف لك ثالث يلال ،القرآن

 «.دعوة مستجابة عند لك ختمٍ :»يقول ،ويكون ختمه عند اإلفطار لك يللة
 أن أبا :الأخربين حممد بن حيىي الكحى قال أبو بكر اخلالل:  [2/384]
لك »قال:  ؟قلت: رمضان وغريه ،«ليس يف الصوم رياء»قال: ]أمحد بن حنبل[ عبد اهلل 
 «.إنما يرتك أكل اخلب وَشب املاء ؟كيف يكون الرياء: »وقال ،«الصوم

بن ثابت  ملا مات إبراهيم»قال القايض أبو يلع بن أيب موىس: [ 3/246]
فأفطر ذلك ايلوم خلق كثري من شدة ما  ،واكن رمضان ،اكن الزمان شديد احلر ،احلنبيل

 «.وعظم اخللق اذلين اكنوا معه ،حلقهم من اجلهد والعطش

 «.إنه صىل سبعني سنة الرتاويح :قيل»[ أبو يلع ابن شهاب العكربي: 3/344]

 اءيَ الرِّ 
– برش ]بن حنبل[: حيبك ألمحد الرازي: قيل الليث بن [ قال احلسن1/369]

نُّوا ال»: فقال ،-احلارث بن برش يعنون:  هل: قيل ،«إيله نذهب أن أحق حنن الشيخ، ت ع 
، به جياء أن أكره ال،»: قال به؟ نيجء  .«فنهلك هل؛ وأتصنع يل فيتصنع إيله، أذهب أو إيلى

با عبد أن أ :الأخربين حممد بن حيىي الكحى [ قال أبو بكر اخلالل: 2/384]
لك »قال:  ؟قلت: رمضان وغريه ،«ليس يف الصوم رياء»قال: ]أمحد بن حنبل[ اهلل 
 «.إنما يرتك أكل اخلب وَشب املاء ؟كيف يكون الرياء: »وقال ،«الصوم
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 حرف الزاي

 الزاكة
 يستشفع رجل [ قال حيىي بن خاقان: حرضت احلسن بن سهل وجاءه2/68]

 تشكرنا؟ عالم سهل: بن احلسن هل فقال شكره،ي الرجل فأقبل فقضاها، حاجة؛ يف به
 :يقول أنشأ ثم زاكًة، للمال أن كما زاكةً  للجاه أن نرى حنن

عني أن جايه وزاكه * يدي ما ملكت زاكة   يلع ف رضت
 
شفعا أ

 
 وأ

د، مل ْكت   فإذا  تنفعا أن لكه بوسعك فاجهد * تستطع لم فإن فج 

 الزهد
 .«الزهد ام يف ثمان خصال: ... إمام يفأمحد إم»[ قال اإلمام الشافيع: 1/10]

قليل ادلنيا جيزيء، وكثريها ال »[ اكن اإلمام أمحد بن حنبل يقول: 1/23]
إنما هو طعام دون »، ويقول: «أنا أفرح إذا لم يكن عندي يشء»، ويقول: «جيزيء

 .(1)«طعام، وبلاس دون بلاس، وأيام قالئل

ْسن قالت [ 2/586]  ،انً س  ح   ت  ملا ودلْ :  -يه أم ودلهجارية لإلمام أمحد، و–ح 
جار -اذهيب إىل ابن شجاع : »وقال هلا ،ادرهمً  ختدم حسن   مسنةً  موالي امرأةً  ىأعط

فقال  ،وجاءت به فأكلنا ،افاشرتى نلا رأسً  :قالت ،«ابهذا رأسً  يشرتي لِك  ،-ابنلا قصى 

                                                           

دل عن اإلمام أمحد )1)  (.1/458( هذه اجلملة األخرية: مذكورة يف ترمجة شجاع بن خم 
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لم يكن عند موالي اكن إذا : »اوقالت أيًض ، «ما أملك غري هذا ادلرهم ،ن  سْ يا ح  : »يل
 «.ح  رِ ف   أيب عبد اهلل يشءٌ 

فبسطت هل  ،(1)ا ألاعرض أمحد بالزهدبكرت يومً »ئ: وقال إسحاق بن هان
 :فقال ،قلت: تلجلس عليه ؟ما هذا :فنظر إىل احلصري واملخدة فقال ،ا وخمدةً حصريً 

 وجلس ىلع الرتاب. ،فرفعته ،«الزهد ال حيسن إال بالزهد ،ارفعه»

ين: سةل ]اإلمام[ أمحد وأنا [ قال أ1/82] يد الم ْشاك  بو طالب أمحد بن مح 
 «.قرص األمل، واإلياس مما يف أيدي انلاس»شاهد: ما الزهد يف ادلنيا؟ قال: 

[ قال أبو بكر املروذي: رأيت ريب يف املنام، وكأنى القيامة قد قامت، 1/147]
قد أفلح »ول: ورأيت اخلالئق واملالئكة حول بين آدم، فسمعت املالئكة تق

 «.الزاهدون ايلوم يف ادلنيا

يا أمحد بن حنبل هلم إىل العرض ىلع »وسمعته يقول:  قال: ورأيت انليب 
 ، فرأيت أمحد بن حنبل واملروذي خلفه.«اهلل 

[ قال اخلالل عن أيب بكر بدر املغازيل: كنت إذا رأيت مزنهل، ورأيت 1/189]
الفقر. واكن ]اإلمام[ أمحد خيرج اليشء قعوده  =شهدت هل بالصالح، والصرب ىلع 

؛ يعين: أحاديث الزهد وحنو ذلك، فاكن «هذه من ب اب ِتك  »؟ ثم يقول: «أين بدر»فيقول: 
 «.من مثل بدر قد ملك لسانه»إمامنا يتعجب منه، ويقول: 

                                                           

، وهو من مؤلفات اإلمام أمحد ، مشهور، «الزهد»قق الطبقات: )املقصود هنا: أن يقرأ عليه كتاب: ( قال د. العثيمني حم1)
 وتعبري اإلمام أمحد هذا: هو ما يعرف عند علماء ابلالغة: باجلناس اتلام(.
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[ قال أبو حممد اجل ريري: كنت يوًما عند بدر املغازيل، وقد باعت 1/190]
الثني ديناًرا، فقال هلا بدر: نفرق هذه ادلنانري يف إخواننا، ونأكل رزق زوجته داًرا هلا بث

 يوم بيوم؟ فأجابته إىل ذلك، وقالت: تزهد أنت ونرغب حنن؟ هذا ما ال يكون.

 إىل وال أخيت، إىل وال أيم، إىل شكوت ما»احلريب:  إبراهيم [ قال1/219]
ىمى  بنايت؛ إىل امرأيت، وال  ي ِغمُّ  وال نفسه ىلع غمه يدخل اذلي هو الرجل وجدتها، قط ح 

 سنة عرشون ويل قط، أحًدا بها أخربت ما سنة؛ وأربعني مخًسا شقيقةٌ  يب واكن عياهل،
برِص 
 
 إن برغيفني؛ سنة ثالثني عمري من وأفنيت قط، أحًدا بها أخربت ما عني بفرد أ

 وأفنيت اثلانية، الليلة إىل عطشانًا جائعاً  بقيت وإال أكلت، أخيت أو أيم بهما جاءتين
 بنايت إحدى أو امرأيت به جاءتين إن والليلة، ايلوم يف برغيف عمري من سنة ثالثني

 رغيف نصف آكل واآلن األخرى، الليلة إىل عطشانًا جائًعا بقيت وإال به أكلته،
 فمضت ابنيت ومرضت د ق اًل، اكن إن وعرشين نيًفا أو ب ْرِنياا، اكن إن تمرة عرشة وأربع
 ونصف، ودانقني بدرهم الشهر: هذا يف إفطاري فقام شهًرا، عندها فأقامت امرأيت
ام ودخلت  بدرهم لكه: رمضان شهر نفقة فقامت بدانقني، صابونًا هلم واشرتيت احلمى
 .ونصف دوانيق وأربعة

 يوم يف واحد يشءٍ  من أكلت وال ر وِّْحت  قط، تروىحت  وال ما ]واكن[ يقول:
 .«مرتني

 أمحد ق ِدم وقد- حنبل بن أمحد ىلع دخلت: إسماعيل بن قتيبة[ قال 1/281]
 زهده من: قلت ؟«قدم اذلي اخلراساين هذا من» أمحد: يل ، فقال-مكة من حرب بن
 نفسه يدخل أن يدعيه ما يديع ملن ينبيغ ال»: فقال وكذا، كذا ورعه ومن وكذا، كذا
 .«الفتيا يف
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 فإذا حنبل، بن أمحد عند ابليت يف كنت ادليليم: إسماعيل [ قال1/283]
  عليه بفىت أنا فإذا إيله، فخرجت: قال ابلاب، يدقُّ  بداقٍّ  حنن

 
 ما: فقلت ،رٍ عْ ش   را  م  طْ أ

 بابلاب ،اهلل عبد أبا يا: فقلت ،إيله فدخلت: قال ،حنبل بن أمحد أريد: فقال ؟حاجتك
 ،اهلل عبد أبا يا :هل فقال ،عليه فسلم ،إيله فخرج: قال ،يطلبك شعر أطمار عليه شاب
 يف الزهد أن :الزهري عن سفيان حدثنا» :أمحد هل فقال ؟ادلنيا يف الزهد ما أخربين
 يف اقائمً  الفىت واكن-: قال ؟يل صفه ،اهلل عبد أبا يا :هل فقال ،«األمل رص   قِ  ادلنيا

 ثم: قال ،«اليفء إىل الشمس من تبلغ ال أن هو»: فقال ،-يديه بني واليفء ،الشمس
 يا: فقال ،إيله صة فدفعها هل فأخرج فدخل: قال ،«قف» :أمحد هل فقال ،يلِّ يلو   ذهب
 .ووىلى  تركه ثم ؟!بهذه يعمل يشأ اليفء إىل الشمس من يبلغ ال من ،اهلل عبد أبا

: [ قال1/283] رْد ان   وأبلغت حلواء، اشتهيت ادليليم: إسماعيل يل قال ك 
، شهوته اِوين   الطريق جنبيت فإذا ألبول، بالليل املسجد من فخرجت إيلى خ 

 
 حلواء، أ

، اذلي هذا إسماعيل: يا» فنوديت:  .فرتكته ؛«لك خريٌ  تركت ه وإن اشتهيت 

]أمحد بن  اهلل عبد أبو مات»إسحاق بن إبراهيم بن هاينء:  [ قال1/286]
لىف   حنبل[ وما  قدر وجهه، بها يمسح اكن خرقة يف اكنت سبًعا، أو قطع ست إال خ 

 .«نيدانق

[ قال حممد بن يلع: سمعت صالح بن اإلمام أمحد بن حنبل يقول: قال 1/46]
ف تلنظر إيله؛ رجاء أن يرسخ يف »أيب:  أنا أدعوك وأبعث خلفك إذا جاءنا رجل متقشِّ

قال: فلما صار صالٌح إىل أصبهان، وكنت معه أخرجين هو، « قلبك إذا نظرت إىل مثله
ا اجلامع، فدخله وصىل ركعتني، واجتمع انلاس سمعته ملا دخل أصبهان بدأ بمسجده

ه  اذلي كتب هل اخلليفة؛ جعل يبيك بكاًء  ْهد  والشيوخ عليه، وجلس وقريء عليه ع 
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ب وا منه، فلما فرغ من قراءة العهد جعل املشايخ  حىت غلبه، فبىك الشيوخ اذلين ق ر 
ويميل إيلك؟ فقال هلم: يدعون هل، ويقولون: ما يف بدلنا أحد إال وهو حيب أبا عبد اهلل، 

قال: واكن عليه -أن يراين يف مثل هذا احلال  تدرون ما اذلي أبكاين؟ ذكرت أيب 
، قال: اكن أيب يبعث خليف إذا جاءه رجل زاهد متقشف ألنظر إيله، حيب -(1)السواد

ين  أن أكون مثلهم، أو يراين مثلهم، ولكن اهلل يعلم ما دخلت يف هذا األمر إال دل 
 وكرثة عيال، أمحد اهلل تعاىل.غلبين، 

ْذ يِع  محدون [ قدم2/58]  يف فرأى احلديث، الرازي لكتابه زرعة أيب ىلع الرب 
مى  ألخيه، ذلك واكن: قال كثرية، وفرًشا أواين   داره بعض ه   عنه، يكتب وال يرجع أن ف 
ة، شط ىلع كأنه رأى الليل من اكن فلما  أنت: فقال املاء، يف شخص ظل ورأى بِْرك 
 مات أن فلما األبدال؟ من اكن حنبل بن أمحد أن أعلمت زرعة؟ أيب يف زهدت اذلي
 زرعة؟ أبا ماكنه اهلل أبدل

 والشهرين الشهر يأكل ال اتلييم إبراهيم اكن» الرازي: زرعة أبو [ قال2/60]
 سفيان وقال سبًعا، يواصل الزبري وابن عرشة، مخس يواصل نعيم أيب ابن واكن شيةًا،

ة بن احلجاج عند بِتُّ  اثلوري: افِص   وال َشب وال أكل أره فلم يللة، عرشة ثالث ف ر 
 عليه عرضت وقد ذمها، وقد هلا، واجد وهو ادلنيا  انليبُّ  ترك» زرعة: أبو ، وقال«نام

 بيده: نفيس واذلي: » ، وقال ذلك فأىب ؛اجلنة ثم فيها واخلدل   ادلنيا خزائن مفاتيح  
 «.وفضة ذهبًا ادلنيا جبال ميع لسارت شةت لو

                                                           

 ( وهذا يعين أنه دخل يف خدمة بين العباس.1)

 



ابن أبي يعلىللقاضي « طبقات احلنابلة»ـالتهذيب املوضوعي ل   

 [289 ] 

 

قلت:  ]أمحد بن حنبل[ سألت أبا عبد اهلل: عقبة بن مكرم[ قال 2/178]
 الرمحن عبد سمعت يعجبين، ما»: فقال مطعمهم؟ ويقللون قلياًل، هؤالء اذلين يأكلون

ع ل يقول: مهدي بن  .«الفرض عن فقطعهم هكذا قوم ف 

 فأخرج إيلى  ،بن حنبل جةت إىل أمحد : اقحيىي بن هالل الورى [ قال 2/542]
 «.هذا مجيع ما أملك: »وقال يل ،أربعة دراهم أو مخسة دراهم

: يقول]أمحد بن حنبل[ سمعت أبا عبد اهلل :راينعأبو حممد الش[ قال 2/578]
واكنت ادلنيا أهون عليه من  ،اكن إبراهيم بن أدهم يبيع ثيابه وينفقها ىلع أصحابه»

 «.ذاك العود
سةل عن الزاهد: يكون ]بن حنبل[ : بلغين أن أمحد لقال اخلالى [ 3/26]

 «.وإذا نقصت لم حيزن ،ىلع َشيطة إذا زادت لم يفرح ،نعم»ا ومعه دينار؟ قال: زاهدً 
ل قال[ 3/26]  قال سفيان: حبُّ »قال: ]بن حنبل[ : بلغين أن أمحد اخلالى

 انلاسومن أحب الرياسة طلب عيوب  ،الرياسة أعجب إىل الرجل من اذلهب والفضة
 «. -حنو هذا :أو ،اعب انلاس :أو–

حدثنا  :قال ،أخربين يزيد بن عبد اهلل األصبهاين: لقال اخلالى [ 3/27]
قال سمعت الفضيل  ،حدثنا إبراهيم بن األشعث :قال ،إسماعيل بن يزيد األصبهاين

 وإن ،ولم يبال بمذمتهم ،عالمة الزهد يف انلاس: إذا لم حيب ثناء انلاس عليه»يقول: 
 .عرف فافعلأن ال ت   ت  رْ قد  

وما عليك أن تكون  ،ثىن عليكوما عليك أن ال ي   ،عرفوما عليك أن ال ت  
 ا عند اهلل  إذا كنت حممودً  :ا عند انلاسمذمومً 

 «.ر  كِ ذ   ر  ذك  ومن كره أن ي   ،رذك  ر لم ي  ذك  ومن أحب أن ي  
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 ،اهد يف ادلنياوالز ،املجتهد يف العبادة :الفقيه  »[ قال احلسن ابلرصي: 3/267]
 «.املقيم ىلع سنة حممد 

 ،الزاهد يف ادلنيا :إنما الفقيه !ا قطُّ ما رأيت فقيهً »: أيًضا قال[ و3/267]
 «.املتمسك بالسنة ،ادلائب ىلع العبادة ،الراغب يف اآلخرة

قيل البن :  ]أمحد بن حنبل[ وذي: قلت أليب عبد اهللاملرُّ  [ قال3/268]
ل ىلع أمر قبِ وي   ،اذلي يزهد يف ادلنيا»لم الصادق؟ فقال: كيف تعرف العا :املبارك
 «.هكذا يريد أن يكون ،نعم»فقال:  ،«آخرته

تدعو  ،أيها الشيخ :قلت أليب احلسني بن سمعون :الربقاين[ قال 3/279]
 ،وتأكل أطيب الطعام ،وتلبس أحسن اثلياب ،والرتك هلا ،انلاس إىل الزهد يف ادلنيا

إذا صلح حالك مع اهلل بلبس لني  ،صلحك هلل فافعلهيما  لكُّ » فكيف هذا؟ فقال:
 .«فال يرضك ؛اثلياب وأكل طيب الطعام

 وحسن العرشة الزواج
ةل اإلمام أمحد: إذا اكن مع 1/51] [ قال أمحد بن برش بن سعيد الكندي: س 

الرجل مال؛ فإن تزوج به لم يبق معه فضل حيج به، وإن حج خيش ىلع نفسه؟ قال 
 «.ا لم يكن هل صرب عن الزتوج: تزوج وترك احلجإذ»أمحد: 

بُّويه: سمعت أمحد يقول: 1/111] إذا اكن الرجل كفًوا للمرأة »[ قال أمحد بن ش 
 «.يف املال واحلسب، إال أنه يرشب املسكر = فإن املرأة ال تزوج به؛ ليس كفًوا هلا
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 «.تزوجت إال بعد األربعني (1)ما»[ قال اإلمام أمحد: 1/151]

 إىل وال أخيت، إىل وال أيم، إىل شكوت ما»احلريب:  إبراهيم [ قال1/219]
ىمى  بنايت؛ إىل امرأيت، وال  ي ِغمُّ  وال نفسه ىلع غمه يدخل اذلي هو الرجل وجدتها، قط ح 

 سنة عرشون ويل قط، أحًدا بها أخربت ما سنة؛ وأربعني مخًسا شقيقةٌ  يب واكن عياهل،
برِص 
 
 إن برغيفني؛ سنة ثالثني عمري من وأفنيت قط، أحًدا بها أخربت ما عني بفرد أ

 وأفنيت اثلانية، الليلة إىل عطشانًا جائعاً  بقيت وإال أكلت، أخيت أو أيم بهما جاءتين
 بنايت إحدى أو امرأيت به جاءتين إن والليلة، ايلوم يف برغيف عمري من سنة ثالثني

 رغيف نصف آكل واآلن خرى،األ الليلة إىل عطشانًا جائًعا بقيت وإال به أكلته،
 فمضت ابنيت ومرضت د ق اًل، اكن إن وعرشين نيًفا أو ب ْرِنياا، اكن إن تمرة عرشة وأربع
 ونصف، ودانقني بدرهم الشهر: هذا يف إفطاري فقام شهًرا، عندها فأقامت امرأيت
ام ودخلت  مبدره لكه: رمضان شهر نفقة فقامت بدانقني، صابونًا هلم واشرتيت احلمى
 .ونصف دوانيق وأربعة

 يوم يف واحد يشءٍ  من أكلت وال ر وِّْحت  قط، تروىحت  وال ما ]واكن[ يقول:
 .«مرتني

ْت  أهيل، [ قال إسحاق بن حسان: ماتت1/303] ك   أمحد إىل فكتبت   ودًلا، وت ر 
: فكتب الزتوج، يف أشاوره حنبل بن  هلا يكون ال أن ىلع واحرص بِبكٍر، تزوىج» إيلى
 .«أم

                                                           

 ( يف املطبوع: )وال تزوجت...( ضمن سياق.1)
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 يأيت الرجل: ألمحد ]بن حنبل[ [ قال إسحاق بن منصور الكوسج: قلت1/308]
 إن: قلت ،«الودل حيتسب واهلل، إي»: قال ذلك؟ ىلع أيؤجر النساء، شهوة هل وليس أهله،
 ؟«يؤجر ال لم » :قال شابة؟ امرأة هذه: يقول أنه إال الودل؛ يرد لم

 حنبل، بن أمحد اهلل بدع أبو حدثنا موىس: بن برش يلع [ قال أبو1/328]
 اذلي يذهب من رأي إىل» وقال: عليه، حيضُّ  ورأيته ،«أراه»: فقال الزتوج؟ عن وسأتله

 ، ورأيته ال يرخص يف تركه.«واكنوا جيوعون نسوة، تسع هل   انليب اكن وقد يزتوج؟ ال

 ىلع ابنته زوج املسيب بن [ عن احلسن بن الوضاح: أن سعيد1/378]
 .درهمني

فقلت:  الكريخ، رأيت فيما يرى انلائم معروف :قال بعض السادات [2/487]
 ،ولكن خرجت من ادلنيا حبرسةٍ  ،إىل لك خري صت  »قال:  ؟يش حالكأ ،يا أبا حمفوظ

 «.خرجت منها وأنا أعزب

اب: 2/579] فكنت إذا أردت أن أدنو منها  ،امرأةً  تزوجت  [ قال أبو ثابت اخلطى
: قلت ،فسأتله ،فأتيت أمحد بن حنبل ،احتقن :فقال يل ،فوصفت ذلك إلنسانٍ  ،ت  لْ أنز  
 قال: احتقن. ؟ترى يٍش أ

فما  ،أقامت أم صالح ميع عرشين سنةً »بن حنبل: أمحد اإلمام قال [ 2/583]
 «.اختلفت أنا ويه يف لكمة

قال أمحد  ،ا ماتت أم صالح بن أمحد بن حنبللمى  :أمحد بن عنرب[ قال 2/584]
 ،فأتتها ،فاخطبيها يل من نفسها -هِ عمِّ  بنِت -اذهيب إىل فالنة  :تكون عندهم المرأةٍ 

 



ابن أبي يعلىللقاضي « طبقات احلنابلة»ـالتهذيب املوضوعي ل   

 [293 ] 

 

 ،-واحدةٍ  واكنت بعنيٍ  :قال- ؟أختها اكنت تسمع الكمك :ا رجعت إيله قالفلمى  ،فأجابته
ويه أم عبد  ،فأجابته ،فأتتها ،ك اليت بفرد عنيياذهيب فاخطيب تف :قال ،نعم :فقالت هل
 :قال ؟اأنكرت شيةً  ؟كيف رأيت يا ابن عيم :الت هلثم ق ،افأقام معها سبعً  ،اهلل ابنه

 إِ  ،ال
 .رِصُّ  نعلك هذه ت  الى

بعد ما -قالت امرأة أمحد بن حنبل ألمحد  :اب بن برشقال خطى [ 2/584]
لم  ،إال هذا انلعل اذلي تلبسينه ،ال :ا؟ فقال شيةً هل تنكر مينِّ  : -دخلت عليه بأيامٍ 

 فاكنت تلبسه. ،واشرتت مقطواًع  ،عتهفبا :قال ،يكن ىلع عهد رسول اهلل 

[ قال أبو عبد اهلل السمسار: اكنت ألم عبد اهلل بن اإلمام أمحد دار 1/24]
معنا يف ادلرب يأخذ منها أمحد درهًما حبق مرياثه، فاحتاجت إىل نفقة تلصلحها، 

 قد أفسده»فأصلحها ابنه عبد اهلل، فرتك اإلمام أمحد ادلرهم اذلي اكن يأخذه، وقال: 
، قال ابن أيب يعىل:إنما تورع من أخذ حقه من األجرة خشية أن يكون ابنه انفق «يلع

 ىلع ادلار مما يصل إيله من مال اخلليفة.

يقول: سمعت أبا بكر بن مليح  "غالم اخلالل"قال عبد العزيز [ 3/296]
تمع فأراد أن جت ،ج رجاًل إذا أراد الرجل أن يزوِّ »أنه قال:  بلغين عن أمحد  :يقول

ِ  ،دت سأل عن ادلينفإن مح   ،فليبدأ فيسأل عن ادلنيا ،هل ادلنيا وادلين فقد  د  فإن مح 
 وال يبد ،نيا من أجل ادليناكن فيه رد ادلُّ  :دم  فإن لم حي   ،جتمعاا

 
فإن  ،ينسأل عن ادلِّ في   أ

 ِ  «.ين ألجل ادلنيااكن فيه رد ادلِّ  :فإن لم حيمد انيعن ادلُّ  أل  س  ثمى  د  مح 

ايِع: 3/334] قى واكنت حلقته ،فتوى ونظر  صاحب»[ أبو عبد اهلل ابن الف 
 «.وتزوج ببنت شيخه ابن حامد ،وهل تصانيف يف األصول والفروع ،جبامع املدينة
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 الزيارة يف اهلل
أما حممد بن أسلم فلو أمكنين زيارته »...[ قال اإلمام أمحد بن حنبل: 2/196]

 «.لزرته

م: زرت أمحد بن حنبل، فلما دخلت [ قال أبو عبيد القاس2/212] م بن سالى
عليه بيته قام فاعتنقين، وأجلسين يف صدر جملسه، فقلت: يا أبا عبد اهلل، أليس 

نعم، يقعد، »أحق بصدر بيته أو جملسه؟ قال:  -أو املجلس-يقال: صاحب ابليت 
 ، قال: فقلت يف نفيس: خذ إيلك أبا عبيد فائدة.«وي قِعد من يريد

أبا عبد اهلل، لو كنت آتيك ىلع حق ما تستحق، ألتيتك لك يوم،  ثم قلت: يا
ال تقل ذاك؛ فإن يل إخوانًا ما ألقاهم يف لك سنة إال مرة، أنا أوثق يف مودتهم ممن »فقال: 

 ، قال: قلت: هذه أخرى يا أبا عبيد.«ألىق لك يوم
قال : »فلما أردت القيام قام ميع، قلت: ال تفعل يا أبا عبد اهلل، قال: فقال

، قال: «ي مىش معه إىل باب ادلار، ويؤخذ براكبه (1)الشعيب: من تمام زيارة الزائر ]أن[
ن عن الشعيب؟ قال:  ، «ابن أيب زائدة، عن جمادل، عن الشعيب»قلت: يا أبا عبد اهلل، م 

 قال: قلت: يا أبا عبيد هذه ثاثلة.
البة عن ابن عباس ثم علىق ابن أيب يعىل ىلع ذلك: بأن أخرج من طريق أيب قِ 

  عن انليب  :فر هل»مرفواًع ، وقال «من أخذ براكب رجٍل ال يرجوه وال خيافه غ 
أتمسك يب وأنت ابن عم »الشعيب: أمسك ابن عباس براكب زيد بن ثابت، فقال: 

 «.إنا هكذا نصنع بالعلماء»؟ قال: «رسول اهلل 

                                                           

 ط. الفيق. أثبتها من (1)
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 حرف السني

 السؤال عما ال يعين
 «.الكم العبد فيما ال يغنيه خذالن من اهلل هل»ريخ: [ قال معروف الك2/481]

 سؤال انلاس
 بن أمحد وذ ِكر  - الرزاق عبد الرمادي: سمعت منصور بن [ قال أمحد2/85]
 هذا خلف فأقمته بيده فأخذت نفدت، نفقته أن بلغين: فقال -عيناه فدمعت حنبل،
 وإذا ادلنانري، عندنا تمعجي ال إنه: فقلت أحد، ومعه ميع وما ،-بابه إىل وأشار- ابلاب
 أن فأرجو دنانرٍي فخذها، عرشة النساء عند وجدت وقد يشٍء، يف شغلناها الغلىة بعنا
 انلاس من شيةًا قبلت   لو بكر، أبا يا» يل: فقال: قال يشٌء، عندنا يتهيأ حىت تنفقها ال

 .«منك قبلت  

انلاس  أكذب» :سمعت أمحد بن حنبل يقولبن زياد: قال الفضل [ 2/193]
 .«ال والقصاصؤى السُّ 

]أمحد سمعت أبا عبد اهلل : قال أبو عبد اهلل حممد بن محدان العطار[ 2/287]
 ،فصىل خلفه مجاعة ،انون إيلهفنظر اتلبى  ، يف مسجد باب اتلنبوقد صىلى بن حنبل[ 

فسمعته وهو  ،تصدقوا يلعى  : من الصف اثلاين أو اثلالث وهو قاعد يقولفسمعت رجاًل 
املسألة يف وجهك  حىت يرى إخوانك ذلى  ،ا اعفاك اهللقم قائمً  ،أيها الشاب» :ليقو

فظاهر هذا أن : »قال الوادل السعيد، قال ابن أيب يعىل: «فيكون لك عذر عند اهلل 
 «.ثماملسكني إذا امتنع عن املسألة فمات أ
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]أمحد بن حنبل[ كنت عند أيب عبد اهلل  :داود الاكذي وأب[ قال 2/573]
 .أما للناس فال :فقال هل ؟يا أبا عبد اهلل أغسل ثويب :فقال هل ،فجاءه رجل

الرجل يكون  :هل لوجاءه رجل فقا ،كنت عند أيب عبد اهلل :اقال أيًض و
 «.يف الورع ما يكون أمحق»فأظنه قال:  ؟فال يستسيق ،ا وهو بني انلاسعطشانً 

 الزاهد العارف يلع بن حممد بن بشار : سمعتأمحد الربميك قال[ 3/112]
هل هاون يف  :فقوم يقولون !قد أكرث انلاس :؟ فقال-من أين املطعم :وقد سةل-يقول 
يأكل من مغزل  :وقال قوم آخرون ،ولك عقار وقف ،ولك هاون يل صدقة ،ارينالعطى 
 {،الرجال قوامون ىلع النساء: }قال اهلل تعاىل ،فعجبت من ذلك :قال ابن بشار !أخته

يضيعين أنا  ،-وهو اكفر- (1)هو ال يضيع اجلاثليق !ء قوامون ىلع الرجالالنسا :ولم يقل
 :من قال لكم من أهل األرض ،من رغيف آكله وأنا مسلم؟ ثم قال: يا أهل املجلس

إن البن  :ومن قال لكم ،(2)(فقد كذب ؛إنه يعرف مطعم ابن بشار منذ أربعني سنة)
أو قال لكم أحد من أهل  ،فقد كذب ؛بشار حاجة إىل خملوق منذ أربعني سنة

 !فقد كذب ؛ا حاجة منذ أربعني سنةإن ابن بشار سأل خملوقً  :األرض

ينفذ إىل  ،من دار كعب «مايس ابن  »اكن : بانز  ا احلسن بن املروأب [ قال3/127]
ة فقطع عنه ذلك مدى  ،ه ملا ينفق نلفسهكفايت   ا بعد وقٍت وقتً  «غالم ثعلب» أيب عمر
وكتب إيله رقعة يعتذر إيله من  ،ما اكن يف رسمه بعد ذلك مجلة   ثم أنفذ إيله ،لعذرٍ 

                                                           

بمدينة السالم،  ،: رئيس للنصارى يف بالد اإلسالم-بفتح اثلاء املثلثة-اجلاثليق ( : »1/871( قال يف القاموس املحيط )1)
 «.ويكون حتت يد بطريق أنطاكية

 ( زيادة من ط. الفيق، وليست يف ط. العثيمني.2)
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 ،أكرمتنا فملكتنا: »ن بني يديه أن يكتب ىلع ظهر رقعتهه وأمر م  فردى  ،تأخر ذلك عنه
 «.ا فأرحتناثم أعرضت عنى 

اقبل مين ما  :: سمعت أبا احلسن بن بشار يقولأمحد الربميك قال[ 3/146]
فإنه يقيض  ؛فال تسأل سوى اهلل ،اا أو باردً  حارا الى باقِ انظر إن اشتهيت ، أقول لك
 وال تسأل سواه. ،حاجتك

 السرت ىلع انلاس
 إىل أنظر وأنا املحنة، يوم ادلار يف كنت اهلل: عبيد أيب بن [ قال أمحد1/216]

 اخليط فانقطع خيط، فيه رساويل وعليه كتفيه، أخذ قد والسوط حنبل، بن أمحد
طى  فلما اكن، كما الرساويل فعاد شفتيه، حرك وقد ظتهفلح الرساويل، ونزل  من ح 

 إليه امهلل: قلت اخليط انقطع ملىا» يل: فقال ذلك؟ عن وسأتله إيله، قمت اهلنبارين
 كما الرساويل فعاد اخلالئق؛ رؤوس ىلع تهتكين فال املوقف؛ هذا أوقفتين وسيدي،

 .«اكن

 السخرية واالستهزاء
وين عن الكرابييس[ وقال أبو طالب ا1/84] ين: أخرب  أنه ذكر قول  (1)لم ْشاك 

م   م  اإْلِْسال  يِت و ر ِضيت  ل ك  ْم نِْعم  ل يْك  ْمت  ع  ْتم 
 
ْم و أ ْم ِدين ك  لْت  ل ك  ْكم 

 
اهلل: }ايْل ْوم  أ

: -يعين أمحد بن حنبل-ِدينًا{، قال: لو أكمل نلا ديننا ما اكن هذا االختالف؟ فقال 
 «.هذا الكفر صاحة»

                                                           

املقريء سأل اإلمام أمحد عن الكرابييس؟ فقال: ( أن أمحد بن أيب بكر 1/88( ذكر ابن أيب يعىل يف الطبقات )1)
 «.جهيم»
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 رسعة ابلديهة
 ينظر: الفطنة واذلاكء

خرج سفيان بن عيينة إىل أصحاب احلديث  :قال يلع بن املديين[ 2/547]
أبا  وجالس   ،ضمرة بن سعيد فقال: أليس من الشقاء أن أكون جالست   ،رٌ جِ وهو ض  

عبد  وجالست   ؟وجالس جابر بن عبد اهلل ،عمرو بن دينارٍ  وجالست   ؟سعيد اخلدري
د حىت عدى  ؟وجالس أنس بن مالك ،الزهري وجالست   ؟وجالس ابن عمر ،راهلل بن دينا

قال: إن ؟! صف يا أبا حممدأنت :يف املجلس ٌث د  فقال هل ح   ؟ثم أنا أجالسكم ...،مجاعةً 
من شقائك  أشدُّ  بك   من جالس أصحاب رسول اهلل  واهلل لشقاء   :قال هل ،شاء اهلل

 :اٍس و  وتمثل بشعر أيب ن   ،فأطرق! بنا

 بسالمْ  عنه   امِض * و جنبيك لرامٍ  لِّ خ  

 من داء الالكمْ  لك   رٌ ـ * ـمت خيبداء الصى  ْت م  

هذا الغالم يصلح  :فقال سفيان ،حيىي بن أكثم :فقالوا ؟من الفىت :فسأل  
 .-يعين السلطان- لصحبة هؤالءِ 
فاستصغره  ،عرشون أو حنوها ه  نُّ ابلرصة وسِ  قضاء  حيىي بن أكثم ويل [ 2/549]

فقال: أنا أكرب  ،فعلم أنه قد استصغره ؟القايض كم سنُّ  :فقال هل أحدهم ،ابلرصة أهل
 من عتى 

 
وأنا أكرب  ،ا ىلع أهل مكة يوم الفتحقاضيً  انليب  هِ ه بِ سيد اذلي وجى اب بن أ

وأنا أكرب من كعب بن  ،ا ىلع أهل ايلمنقاضيً  ه به انليب من معاذ بن جبل اذلي وجى 
 .ا ىلع أهل ابلرصةر بن اخلطاب قاضيً اذلي وجه به عم سور
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أصلح اهلل  :فقال هل ،-وهو ىلع قضاء القضاة-حيىي بن أكثم  ليق رجٌل [ 2/550]
قال: حىت  ؟قال: فكم أضحك ،عب  قال: فوق اجلوع ودون الشِّ  ؟كم آكل ،القايض

 ،ابلاكء من خشية اهلل قال: ال تملى  ؟قال: فكم أبكي ،وال يعلو صوتك ،يسفر وجهك
  ،قال: ما استطعت   ؟: فكم أخيف من عميلقال

 
قال: ما يقتدي  ؟ظهر منهقال: فكم أ

 انلاس. ويؤمن عليك قول   ،اخلريِّ   بك الربُّ 

ل" : 3/223] ا وجدت عنه: أن رافضيا »[ قال ابن أيب يعىل يف ترمجة "غالم اخلالى
و بكر أب: »من هو؟ فقال هل {،واذلي جاء بالصدق وصدق به: }سأهل عن قوهل تعاىل

 ،«دعوه»فقال:  ،به األصحاب فهمى  !عليه وقال: بل هو يلع بن أيب طالب فردى  ،«الصديق
هلم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء املحسنني يلكفر اهلل : }اقرأ ما بعدها: »ثم قال

وىلع  ،ق ممن هل إساءة سبقتوهذا يقتيض أن يكون هذا املصدِّ  ...{،أسوأ اذلي عملوا
 .فقطعه ؛«لم يكن لعيل إساءةٌ  :لقولك أيها السائ

وحسن  ،وحلمه ،ىلع علمه فدلى  ،ال يعقله إال العلماء ،وهذا استنباط حسنٌ 
 «.وعدل إىل العلم ،فإنه لم يقابله ىلع جفائه جبفاءٍ  ؛خلقه

ا  قال: لمى : سمعت أبا إسحاق بن شاقالى العكربي قال أبو حفص[ 3/293]
فقال: إذا حفظ الرجل مائة  : سأهلرجاًل  أنى  رويت عن أمحد   ،جلست يف جامع املنصور
مائة  قال: فثالث ،«ال»قال: فمائيت ألف؟ قال:  ،«ال»ا؟ قال: ألف حديث يكون فقيهً 

 .-وحرك يده-مائة ألف حديث؟ قال: فقال بيده هكذا بع قال: فأر ،«ال»ألف؟ قال: 
 :س؟ فقلتحىت هو ذا تفيت انلا ،فقال يل رجل: فأنت هو ذا حتفظ هذا املقدار

فإين هو ذا أفىت بقول من اكن حيفظ  ،إن كنت أنا ال أحفظ هذا املقدار ،اعفاك اهلل»
 «.وأكرث منه ،هذا املقدار
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 السالم
حدثنا إسماعيل بن إسحاق اثلقيف  :أبو بكر اخلالل قال [3/26]
يسلم  ،هل جار رافيضٌّ  سةل عن رجٍل  ]أمحد بن حنبل[ أن أبا عبد اهلل :انليسابوري

 «.م عليه ال يرد عليهوإذا سلى  ،ال» ؟ قال:عليه

 السواك
 :وهو نافع من ابللغم ،ثالث من أخالق انلبوة: »ابن سريين[ قال 2/571]
 «.والصالة من آخر الليل ،والسواك ،الصيام

 السوق
ْويِن 1/155] زى [ قال أبو العباس الرب  ايث: ملا مات أيب كنت صبيًا، فجاء انلاس ع 

فيمن جاءين: برش بن احلارث، فقال يل: يا بين إن أباك اكن رجاًل وأكرثوا، وجاءين 
صاحلًا، وأرجو أن تكون خلًفا منه، بر وادلتك وال تعقها، وال ختالفها، يا بين والزم 
السوق؛ فإنها من العافية، وال تصحب من ال خري فيه، فلما قام برش قام إيله رجل، 

 وكيف ال حتبين ولست يل جباٍر وال قرابة.فقال: يا أبا نرص أنا واهلل أحبك، فقال: 
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 حرف الشني

 الشااب
ما شبهت »[ قال أمحد بن حممد الورىاق: سمعت أمحد بن حنبل يقول: 1/183]

 «.الشباب إال بيشٍء اكن يف كيم فسقط

ل يىة ابن اكن» عفان بن مسلم: [ قال1/264]  .«بابلرصة العباد من شاب وهو ع 

: قال احلفاظ؟ من أبِت  يا محد بن حنبل: قلت أليب:أ بن اهلل [ قال عبد2/56]
: قال أبِت؟ يا هم من: قلت ،«تفرقوا وقد خراسان، أهل من عندنا اكنوا شباب بين: يا»
 اهلل وعبد الرازي، ذاك الكريم عبد بن اهلل وعبيد ابلخاري، ذاك إسماعيل بن حممد»
 .«ابللخ ذاك شجاع بن واحلسن السمرقندي، ذاك الرمحن عبد بن

ر   كالرشِّ
[ قال أمحد بن شاذان بن خادل اهلمذاين: سمعت أمحد بن حنبل يقول: 1/109]

وهذا »، ثم قال: «من قال: لفظه بالقرآن خملوق = فهو جهيم، خمدٌل يف انلار، خادٌل فيها»
 «.َشك باهلل العظيم
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 عرالشِّ 
 ينظر: املرايث

نبل[ يقول: أنشدين [ قال املروذي: سمعت أبا عبد اهلل ]أمحد بن ح1/147]
 رجل من أهل الشاش:

 غري واثِق  هِ  به يف ودِّ * فإينِّ  ه  دُّ ليس يف اهلل و   ولك صديٍق 

: أحببت أن أرى -امللقب: ثعلب–[ قال أبو العباس أمحد بن حيىي 1/211]
؟ قلت: يف انلحو «فيم تنظر»أمحد بن حنبل، فرصت إيله، فلما دخلت عليه قال يل: 

 بو عبد اهلل أمحد بن حنبل:والعربية، فأنشدين أ

 إذا ما خلوت ادلهر يوًما فال تقل * خلوت ولكن قل: يلعى رقيب

ْ ما  * وال أنى  (1)وال حتسنب اهلل يغفل ما مىض  عليه يغيب يِف خن 

 ذنوب ىلع آثارهنى  * ذنوٌب  هلونا عن األيام حىت تتابعْت 

 فيا يلت أن اهلل يغفر ما مىض * ويأذن يف توباتنا فنتوب

 يزيد بن حممد عند ايومً  كنت :الاكتب اهلل ديعب بن حممد [ قال1/228]
 :فأنشد ،(2)داملربِّ 

 وطِن  يف والروح غربةٍ  يف فاجلسم * عندكم   الروح أن غري ،ميع جسيم
                                                           

 ( يف نسخة: )يغفل ساعًة(.1)

 «.الاكمل يف اللغة واألدب»( العالم املشهور، صاحب كتاب: 2)
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  مين انلاس بج  عْ فلي  
 
 بدنِ  بال روحٌ  ويل ،فيه روح ال * ابدنً  يل نى أ

: قال ؟اآلخر قول وال: تقل !هذا من أحسن الشعراء قالت أظن ما: قال ثم
 :يقول اذلي: قلت ،هِ يْ هِ 

 جيب   اذلي اكن هكذا ما * بعدكم   ييت  وح   ،فارقتكمْ 

 ب  ي  غِ  وأنتم   أعيش   أن من * امعتذرً  انلاس   ألىق فاآلن

 :الاكتب خادل قول وال: قلت ،هذا وال :قال

 بدل   حازها وأخرى جسدٌ *  تضمنها روح: يل روحان

 أجد اذلي جتد بماكنها * كغائبيت شاهديت وأظن

 ،غريه إىل تعدل ولم ،إيله ت  لْ مِ  اليشء   هويت إذا أنت: قلت ،هذا وال :قال
 :هأنشدت   أال :ثعلب فقال ،فأخربته اثعلبً  فأتيت .احلقُّ  ولكنه ،ال: قال

 ايا ف   هل العني تنظر ما * بعدهم من اجلسم فصار اغبوا

 احيا  بعدهم رأوين إذا * أتلقاهم   وجهٍ  بأيِّ 

ى  ما*  قوهلم ومن منهم خجليت يا  ! اشيةً  نلا الفقد   ك  رض 

 :(1)أنشدته أال: فقال ،فأخربته احلريب إبراهيم فأتيت :قال

                                                           

 ( يف ط. الفيق: )أنشدتهم(.1)
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 ييت  ح   إين :الفراق بعد قال ما * إذا أحبُّ  ممن حيايئ يا

 ن   اـمى ـل ةـ * ـحى الصِّ  ىلع اهلوى صدقت   لو
 
 تموت   لكنت   ىأ

 بييت :يعين– ابليتني هذين إال ؛اهلل أستغفر: فقال ،املربد إىل فرجعت :قال
 .-احلريب إبراهيم

 }قل بعده: قرأت إال الشعر من بيتًا أنشدت ما» احلريب: إبراهيم [ قال1/230]
 «.مرات ثالث أحد{، اهلل هو

: حممد بن عيىس [ قال1/230] ارِيُّ ْوم   وهو احلريب إبراهيم ىلع دخلت الطُّ
ل   اكن وقد مريض، ْحم   اجلارية فجاءت ويعاجله، إيله ييجء واكن الطبيب، إىل هماؤ يـ 
 :يقول أنشأ ثم فبىك الطبيب، مات وقالت: املاء، ور دىِت 

امٍ  من املعاِلج مات إذا ق   يموت   أن للمعال ج فيوشك * س 

 دخل وقد- يقول احلريب إبراهيم سمعت البار: احلسن بن يلع [ وقال1/231]
 :(1)الشاعر قال كما أجدين قال: -إسحاق؟ أبا يا جتدك فكي فقالوا: يعودونه، قوم عليه

ْفاًل  ابلالء   يفى  دبى  ا س  ل وا راين * وع 
 
ْضًوا أذوب وأ ْضًوا ع  ع   ف 

يِت  ب ِلي ْت   نِْضًوا اهلل طاعة فتذكرت   * نفيس بطاعةِ  ِجدى

                                                           

 وبعدها:  ( أفاد د. العثيمني يف تعليقه: أن األبيات أليب نواس، قاهلا يريث نفسه يف علته اليت مات فيها،1)
 لْهف نفيس ىلع يلاٍل وأيا * ٍم جتاوزتهن ِلْعبًا ولْهًوا

ْفًرا وعْفًوا  قد أسأنا لك اإلساءة  فالـ * ـلهم صفًحا عنها وغ 
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رْ 1/261] ِ
، ويقول: لوال مخسة ما جت  ِّ : [ اكن عبد اهلل بن املبارك يتىِجر يف الب  ت 

اك، وابن  مى سفيان اثلوري، وسفيان بن عيينة، والفضيل بن عياض، وحممد بن السى
ل يىة، واكن خيرج يتجر إىل خراسان، فَكما ربح من يشٍء أخذ القوت للعيال ونفقة  ع 
؛  ِدم  سنًة فقيل هل: قد ويل ابن علية القضاء  ق  احلج. وابلايق يصل به إخوانه اخلمسة، ف 

ِة اليت اكن يصله بها يف لك سنة، فبلغ  ابن  علية أن ابن املبارك فلم يأته ولم ي   ى ِصلْه  بالرصُّ
قد ق ِدم ، فركب إيله وتنكىس ىلع رأسه، فلم يرفع به عبد اهلل بن املبارك رأًسا، ولم 

 يكلمه، فانرصف، فلما اكن من غد كتب إيله رقعًة:

ك حبفظه، وحاطك بسم اهلل الرمحن الرحيم، أسعدك اهلل بطاعته، وتوال»
أتربىك بها، وجةتك أمس فلم تكلمين،  (1)حبياطته: قد كنت منتظًرا لرِِبِّك  وِصل ِتك

، فأيُّ يشٍء رأيت مين حىت أعتذر إيلك منه  ؟«ورأيتك واجًدا يلعى

فلما وردت الرقعة ىلع عبد اهلل بن املبارك داع بادلواة والقرطاس، وقال: يأىب 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم»هل العصا، ثم كتب إيله:  هذا الرجل إال أن ن ْقرِش  

 يا جاعل ادلين هل بازياا * يصطاد أموال املساكني

 احتلت لدلنيا وذلاتها * حبيلة تذهب بادلين

 فرصت جمنونًا بها بعدما * كنت دواء للمجانني

 أين رواياتك يف رسدها * عن ابن عون وابن سريين؟

 بواب السالطني؟أين رواياتك يف رسدها * لرتك أ
                                                           

 «.لربكة صلتك»( يف ط. الفيق: 1)
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كِرهت  فذا باطٌل * زلى محار العلم يف الطني
 
: أ  إن قلت 

فلما وقف ابن علية ىلع هذه األبيات؛ قام من جملس القضاء، فويطء  بساط 
، ارحم شيبيت، فإِينِّ ال أصرب للخطأ»هارون، وقال:  ، فقال هل «يا أمري املؤمنني: اهلل  اهلل 

، أنقذين أنقذك اهلل  »؟ فقال: «قلبكلعل هذا املجنون أغرى ب»هارون:  ، فأعفاه «اهلل  اهلل 
ة. ى ه  إيله بالرصُّ  من القضاء، فلما اتصل بعبد اهلل بن املبارك ذلك و جى

يِل   ملا وقيل:  هذه إيله املبارك بن اهلل عبد كتب ابلرصة؛ صدقات علية ابن   و 
 .ويبيك يقرأها علية ابن فجعل األبيات،

 رض إسماعيل العجيل:[ قال أبو انل1/277]

ر أين: اآلمال ختربين ر عين أخشاه اذلي * وأنى  معمى  مؤخى

 ي غريى  ال قاطعٍ  حبكمٍ  قضيٌة * يلعى  األربعني ومرُّ  فكيف

 ومعرب   املنايا ألسباب أسريٌ  * فإنه األربعني جاز املرء إذا

 إذ حيىي، بن أمحد العباس أيب عند كنت ِمْقِسٍم: بن احلسني بن [ قال حممد1/310]
، قد إدريس واكن ساعة، وحادثه فأكرمه احلداد، إدريس جاء  وهو جملسه من فقام أسنى

 يقول: وأنشأ بعينه، العباس أبو فلحظه يتساند،

 يقرص   اهنى د  م   عن وطريف لُّ كِ ي   * ويللة يوم لك يف برصي أرى

ْ غ  ي   * حجةً  تسعني األيام يصحب ومن  يتغري   ال وادلهر هن  ريِّ

 أكرث   القيد مطلق أميش كنت ام  ل   * ادً مقيى  أميش أصبحت لنئ لعمري
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 ؟عنه يكتبه يشء يفأيوب  بن إسحاق بن سافري  محيد أبو [ سأل1/314]
 :(1)إيله فكتب

 ِب د  ج   ويف ٍب ْص خِ  يف انلاس   أصبح ما * مٍ ع  نِ  من يت  رِّ ع   ال ،سليمان أبا

 ِب ن  باذلى  يأت لم كمن امليسء ليس * إساءته بانت كمن ينِّ ل  جتع   ال

ِ  كيما * ننسخه اجلزء بذاك إيلنا فابعث  ِب ت  الك   من يبىق ملا دُّ جن 

 [ قال أبو يلع برش بن موىس:1/328]

 يعرف   اكن ما لك منه وينكر * يضعف اثلمانني جاز ومن ضعفت

 ف  ويرس   احلديد يف خطاه تداىن * مقيدا اكألسري ارويدً  ويميش

 ن شاكر، أبو ابلخرتي العنربي:[ قال عبد اهلل بن حممد ب2/29]

 العيب من عندي أعرفه * اذلي غريي عيب من يمنعين

 ريب يف عييب   من * ولست هلم مين بالظن هلم عييب

 الغيب اعلم (2)ذنويب أحىص * فقد عنهم اغب عييب اكن إن

 جييب؟ يف أنظر ال كيف أم * مهجيت بسوى شغيل فكيف

 الشيب عظة كفاين إذن * واعظ من أقبل أنين لو
                                                           

 يله...(.( : )سأهل أبو محيد يف يشء يكتبه عنه من األخبار، فمطله، واكن شاعًرا، فكتب إ7/458( يف تاريخ بغداد )1)

 ( يف ط. الفيق: )عيويب(.2)
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 يستشفع رجل [ قال حيىي بن خاقان: حرضت احلسن بن سهل وجاءه2/68]
 تشكرنا؟ عالم سهل: بن احلسن هل فقال يشكره، الرجل فأقبل فقضاها، حاجة؛ يف به
 :يقول أنشأ ثم زاكًة، للمال أن كما زاكةً  للجاه أن نرى حنن

عني أن جايه وزاكه * يدي ما ملكت زاكة   يلع ف رضت
 
شفعا أ

 
 وأ

د، مل ْكت   فإذا  تنفعا أن لكه بوسعك فاجهد * تستطع لم فإن فج 

 ]الرازي[ : أنشد أبو حاتم[ 2/273]

 هاباتلقوى من اهلل حدى  لت  وذلى  *تفكرت يف ادلنيا فأبرصت رشدها 

 موالها وقد كنت عبدها وأصبحت   *وعدها  ا فأخلفت  بها ظنا  ت  أأس

 ا بعض  أمحد بن حنبل يومً  : ذاكرت  القايض حيىي بن أكثم قال[ 2/547]
 أبو عبد اهلل يقول: أفأنش !إخواننا وتغريه علينا

 إذا غبت عنه باعين خبليِل  *وال اذلي  وليس خلييل بامللولِ 
 ي عند لك دخيِل وحيفظ رِسِّ * خلييل من يدوم وصاهل  ولكنْ 

خرج سفيان بن عيينة إىل أصحاب احلديث  :قال يلع بن املديين[ 2/547]
أبا  وجالس   ،ضمرة بن سعيد فقال: أليس من الشقاء أن أكون جالست   ،رٌ جِ وهو ض  

عبد  وجالست   ؟وجالس جابر بن عبد اهلل ،عمرو بن دينارٍ  وجالست   ؟سعيد اخلدري
د حىت عدى  ؟وجالس أنس بن مالك ،الزهري وجالست   ؟وجالس ابن عمر ،اهلل بن دينار

قال: إن ؟! صف يا أبا حممدأنت :املجلسيف  ٌث د  فقال هل ح   ؟ثم أنا أجالسكم ...،مجاعةً 
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من شقائك  أشدُّ  بك   من جالس أصحاب رسول اهلل  واهلل لشقاء   :قال هل ،شاء اهلل
 :اٍس و  وتمثل بشعر أيب ن   ،فأطرق! بنا

 بسالمْ  عنه   امِض * و جنبيك لرامٍ  لِّ خ  

 من داء الالكمْ  لك   رٌ ـ * ـمت خيبداء الصى  ْت م  

هذا الغالم يصلح  :فقال سفيان ،حيىي بن أكثم :فقالوا ؟من الفىت :فسأل  
 .-يعين السلطان- لصحبة هؤالءِ 
 هل: حيىي بن أكثم إىل صديٍق  القايض كتب[ 2/548]

 عنك يغفل   هِ فِ لْ من لم ت   وأغفلت  * وما فيما مىض كنت تفعل  جفوت  
 تعجل   يف ذاك   ت  دْ أو كِ  ،ال حدٍث بِ *  ان  لت قطع الوصل يف ذات بينِ وعجى 

 ل  صابر متجمِّ  -عليك بودي*  ٍف لوال أنين ذو تعطُّ - حت  وأصب
 لواملعوى  إىل اهلل فيها املشتىك ى *من أيخ ندً  أو قسوةً  أرى جفوةً 
 
 
 مولكى    بالوفاءِ وأينِّ  يلعى *  ك واجٌب لوال أن حقى  قسم  فأ

 عن ذاك أمجل   زوف انلفِس ع   وبعض  *  رٍ مدبِ  عن لكِّ  انلفِس  عزوف   لكنت  
 ما ليس حيمل   دِّ من ذي الو   ل  وأمحِ *   احلقوق وأستيِحْ ولكنين أرىع

 ل  من اكن يعقِ  عند   عظيمٌ  بالءٌ *  هِ دِّ يف أهل و   املرءِ  مصاب   نى فإِ 
ل»قيل يف مدح  [3/224]  واثلناء عليه أبيات، منها:« غالم اخلالى

 ِحني  يفيت اكلصوارمْ  بعلمٍ *  مقامٌ  فعبد العزيز هل
 بال دراهمْ  طري الشافيعى وي    *يتيزين احلنبلية ِحني  يف
ِ لقد أضىح يرشِّ  *ملوىس  وأقسم باذلي ناىج  مْ ف لك اعل

 مْ أليقن أنه حصن املحارِ  * ولو اعش ابْن حنبل يك يراه  

 

 



ابن أبي يعلىللقاضي « طبقات احلنابلة»ـالتهذيب املوضوعي ل   

 [310 ] 

 

 ن حنبل باملاكرمْ قرب اب ىلع *نا ترسي وتعلو فرمحة ربِّ 
 ،أيب ي قال: وجدت خبطكرب  حىك يل أبو الفتح الع  [ قال ابن أيب يعىل: 3/262]

 ،فشق ذلك عليه ،فقام هل ،اجتاز الشيخ أبو عبد اهلل بن بطة باألحنف العكربي :قال
 فأنشا يقول:

 القياما حني تبدو أن ال أملى  *ال تلمين يلع القيام فحيق 
 الكراما أن أجلى  ومن احلقِّ * ة عندي أنت من أكرم الربيى 
 :فقال ،هل جواب هذه ْف تكلى  :فقال ابن بطة البن شهاب

 ا وتظهر اإلعظاماحقا  يل   *ترىع  -كدمتال ع  -أنت إن كنت 
 منك احتشاما م ولسنا حنبُّ * ـ ـفلك الفضل يف اتلقدم والعل
 يك بالقيام قيامازِ فسأجْ  * ال   فاعفين اآلن من قيامك أو
 قً فيه تملُّ  إنى * ا وأنا اكره ذللك جدا 

 
 اماث  ا وأ

 فيه احلراما بما يستحلُّ * ك  ال تكلف أخاك أن يتلقا
 األجساما ب  تعِ اكتفينا أن ن  * ا الضمائر منى  ِت فإذا صحى 

 ففيما انزاعجنا وعالما؟فيـ * ـِه لكنا واثق بود مصا
: كسبت يف الوراقة مخسة وعرشين العكربي ابن شهابأبو يلع قال [ 3/343]

يف  «ديوان املتنيب»كتب فيه أف ،ا خبمسة دراهموكنت أشرتي اكغذً  ،ألف درهم راضية
 .اوأقله بمائة ومخسني درهمً  ،وأبيعه بمائيت درهم ،ثالث يلالٍ 

-من مكة  ،كتب أبو نرص عبيد اهلل بن سعيد السجزي احلافظ[ 3/379]
 ا عن كتابه فقال:جوابً  ،اا ذكر فيه أبياتً كتابً  ،-اها اهلل  حيى 

 ارسرت به وجدد يل ابتهاجً *  سيدي ملا أتاين كتابك  
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 انا ولم نمزج مزاجً يقدلِّ * ل وذكرك باجلميل نلا مجي

 ايف توددك اعوجاجً  فلم نر  *  ادٍ د  جللت عن اتلصنع يف وِ 

 وداجابمن راءى فال حتفل * ايئ رِ  والم  ايِج د  وقد كرث الم  

 وعشت دلين ذي اتلقوى رساجا* ا خريً  ا وجزيت  رً مى ع  م   يت  يِ ح  

 وزهده. ،ودينه ،وناهيك بأيب نرص السجزي مع علمه

 تالشفااع
 يستشفع رجل [ قال حيىي بن خاقان: حرضت احلسن بن سهل وجاءه2/68]

 تشكرنا؟ عالم سهل: بن احلسن هل فقال يشكره، الرجل فأقبل فقضاها، حاجة؛ يف به
 :يقول أنشأ ثم زاكًة، للمال أن كما زاكةً  للجاه أن نرى حنن

عني أن جايه وزاكه * يدي ما ملكت زاكة   يلع ف رضت
 
شفعا أ

 
 وأ

د، ْكت  مل   فإذا  تنفعا أن هلكِّ  بوسعك فاجهد * تستطع لم فإن فج 

سمعت أبا عمر حممد بن عبد الواحد : بن عمر الَكوذاين [ قال عبىاس3/128]
ويف قضاء حقوقهم  ،ةٌ ترك قضاء حقوق اإلخوان مذلى :»يقول «غالم ثعلب»الزاهد 
 «.ا عليهتكافؤ   ،مهوسارعوا إىل قضاء حواجئهم ومسارِّ  ،فامحدوا اهلل ىلع ذلك ،رفعةٌ 
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 واحلمد الشكر
: [ قال1/344] ِيُّ  سألين اجل ن يْد  : الرسى ْقِطيُّ  ال أن»: فقلت الشكر؟ ما السى
 ذاك. هو: فقال ،«معاصيه ىلع بنعمه يستعان

ِ  يدي بني يوًما كنت اجلنيد: وقال  ،سنني سبع ابن وأنا ألعب يطِ قْ السى  يُّ الرسى
 ال أن»: فقلت ؟الشكر ما ،غالم يا :يل فقال ،كرالش يف يتَكمون مجاعة يديه وبني
 فال» :اجلنيد قال ،لسانك اهلل من حظك يكون أن أخىش :يل فقال ،«بنعمه اهلل يعىص
 «.يل الرسي قاهلا اليت الَكمة هذه ىلع أبكي أزال

 يف أن العلم: أهل بعض ذكر» أسلم: بن زيد بن الرمحن [ قال عبد1/364]
وا: قال  اهلل : إن اهلل أنزل اليت الكتب بعض  ال املؤمن: فاكن عبدي برشِّ
 عبدي ر وِّعوا اهلل: قال اهلل، شاء ما هلل، احلمد هلل، احلمد: قال إال حيبه يشء يأتيه

 اهلل فقال هلل، احلمد: قال إال املكروه طالئع من طليعة عليه تطلع فال: قال املؤمن،
كما- عبدي = أدخلوا رتهرس حني حيمدين كما روعته حني حيمدين عبدى : إن 
 «.اجلنة -حاالته لك ىلع حيمدين

 أمحد ىلع : دخلت-السنة بطبيب يعرف- املتطبب الرمحن [ قال عبد2/81]
 دخلت ثم ،«اهلل بعني أنا إيلك، اهلل أمحد»: فقال جتدك؟ كيف: فقلت أعوده، حنبل بن
 كذا، أجد كذا، أجد إيلك، اهلل أمحد: فقال جتدك؟ كيف: فقلت احلارث، بن برش ىلع

 سفيان عن عمران، بن املعاىف حدثنا: فقال شكوى؟ هذا يكون أن ختىش أما: فقلت
 بن اهلل عبد سمعنا قاال: واألسود علقمة عن إبراهيم، عن منصور، عن سعيد، بن

، «بشاكٍ  فليس الشكوى قبل الشكر اكن إذا: » اهلل رسول: قال يقول مسعود
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 كذا أجد إيلك، اهلل أمحد»: قال سأتله إذا فاكن ،فحدثته حنبل بن أمحد ىلع فدخلت
 .«وكذا

ِ - ة  بد  قالت ز  [ 2/583]  ،يللة من الليايل يلعى  دخل برشٌ :  -بن احلارث رشِ أخت ب
 ،ر حىت أصبحوبيق كذلك يتفكى  ،واألخرى خارج ،فوضع إحدى رجليه داخل ادلار

 ،كرت يف برش انلرصاينتف: »فقال ؟!طول يللتك ت  رفيماذا تفكى  :فلما أصبح قلت هل
ما اذلي سبق منك إيله  :فقلت !ونفيس واسيم برش ،وبرش املجويس ،وبرش ايلهودي

 «.وألبسين بلاس أحبابه ،أن جعلين من خاصته رت يف تفضله يلعى فتفكى  ؟؟ك  صى  خ  حىتى 

 شهادة الشهود
[ ذكر أمحد بن حممد اخلالل: أن بعض القضاة أنفذ إىل أمحد يسأهل عن 1/91]

نسب رجل قد شهد عنده به شاهد واحد، واكن أمحد اعرفًا بذلك الرجل، فقال أمحد 
ين:  ، فشهدا عند «هذا فالن بن فالن الفالين، أعرفه باسمه وعينه ونسبه»للشاِهد 

م خصمك»احلاكم بما قال أمحد، فقال هل احلاكم:  دى ، قال أبو يعىل: «ث ب ت  نسبك، ف ق 
 «.النسب دون احللية فاقترص أمحد يف الشهادة ىلع»

]أمحد بن حنبل[  اهلل عبد أبا قال بكر بن حممد النسايئ: سألت[ 1/318]
 عند اشهد تعال: فقال جاءين ثم بالربا، يبيع وهو شهادة ىلع استشهدين رجل عن

 .«بالربا معاملته اكن إذا هل؛ تشهد ال»: قال السلطان؟
 عند رجل يشهد ال» يب:[ قال صالح بن اإلمام أمحد بن حنبل: قال أ1/464]

 إىل فدعوه شهادة، شهد قد يكون رجل عن أيب سةل آخر: لفظ ويف ،«جهيم قاض
 است عِدي   فإن: قلت: قال ،«إيله يذهب ال»: قال جهيم؟ والقايض إيله يذهب القايض،
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 به يرضب تراب من كًفا يأخذ كرامة، وال جييب ال»: قال فامت حن؟ به فذهب عليه،
 .«وجهه

 أن للحاكم جيوز مىت حارض: وأنا أمحد سةل: ال الفضل بن مرض[ ق2/198]
 .«يؤديها حيسن الشهاد، يتحمل حيسن اكن إذا»: فقال الرجل؟ شهادة يقبل

 اكن ثقةً »[ قال اخلطيب ابلغدادي عن أمحد بن سعيد الشييح: 3/324]
 «.اثم ترك الشهادة تزهدً  ،وعدل ،وشهد عند القضاة ،ا حسن املذهبنً ديِّ  ،اصاحلً 

ه )وادل القايض( : 3/363] ثًا عن جدِّ أحد شهود »[ قال ابن أيب يعىل متحدِّ
 ،-قايض اإلمام الطائع هلل- رْبٍ حرض عنده يف داره: حممد بن ص   ،احلرضة بمدينة السالم

فشهد  ،ا قصده من يشهد بني يديهأحدً  ولم نسمع أنى  ،فشهد عنده يف خالفة الطائع هلل
  ،واكن ابن معروف معزواًل  ،قايض قضاة م يكن يومةذٍ ول ،سواه   عنده يف دارهِ 

 
 ل  هِّ وقد أ

 «.لقضاء القضاة رْبٍ ابن ص  

 الشهرة
[ قال إسحاق عم اإلمام أمحد: دخلت ىلع أمحد ويده حتت خده، فقلت 1/27]

 .«ذكرهطوىب ملن أمخل اهلل »هل: يا ابن أيخ: أي يشء هذا احلزن؟ فرفع رأسه وقال: 

وقد : »(1)ابن هاينء األثرم يف رساتله إىل أهل اثلغر[ قال أبو بكر 1/166]
ظننت  أن آخرين يلتمسون الشهرة، وحيبون أن ي ذكروا، وقد ذ كر قبلهم قوم بألوان من 
ابلدع فافت ِضحوا، وألن يكون الرجل تابًعا يف اخلري خرٌي من أن يكون رأًسا يف الرش، 

                                                           

 ( رسالة مطولة، انظرها بتمامها حتت عنوان: )وصايا السلف(.1)
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أيها »، وقال: «يتم، لك بدعة ضاللةاتبعوا وال تبتدعوا؛ فقد كف»وقد قال ابن مسعود: 
ث ًة فعليكم باألمر األول ث  لكم، فإذا رأيتم حمد  ْد  ت ِحدثون وحي  ، «انلاس: إنكم س 

ال يزال انلاس خبري ما أخذوا »، وقال ابن مسعود: «الربكة مع أكابركم: »وقال انليب 
، وقال «حسنة لك بدعة ضاللة؛ وإن رآها انلاس»، وقال ابن عمر: «العلم عن أكابرهم

 ...«.(1)«أال هلك املتنطعون: »انليب 

 .«الشهرة أحبى  عبدٌ  اهلل   صدق ما» أدهم: بن إبراهيم [ قال1/293]

ل قال[ 3/26]  قال سفيان: حبُّ »قال: ]بن حنبل[ : بلغين أن أمحد اخلالى
 ومن أحب الرياسة طلب عيوب انلاس ،الرياسة أعجب إىل الرجل من اذلهب والفضة

 «. -حنو هذا :أو ،اعب انلاس :أو–
حدثنا  :قال ،أخربين يزيد بن عبد اهلل األصبهاين: لقال اخلالى [ 3/27]

قال سمعت الفضيل  ،حدثنا إبراهيم بن األشعث :قال ،إسماعيل بن يزيد األصبهاين
 وإن ،ولم يبال بمذمتهم ،عالمة الزهد يف انلاس: إذا لم حيب ثناء انلاس عليه»يقول: 
 .عرف فافعلال ت   أن ت  رْ قد  

وما عليك أن تكون  ،ثىن عليكوما عليك أن ال ي   ،عرفوما عليك أن ال ت  
 ا عند اهلل  إذا كنت حممودً  :ا عند انلاسمذمومً 

 «.ر  كِ ذ   ر  ذك  ومن كره أن ي   ،رذك  ر لم ي  ذك  ومن أحب أن ي  
]الوزير  سمعت األستاذ ابن العميد :قال أبو احلسني بن فارس اللغوي[ 3/94]

 ،ما كنت أظن أن يف ادلنيا حالوة أذل من الرياسة والوزارة اليت أنا فيها: »يقول لشهري[ا
 بكرثة يبفاكن الطرباين يغلب اجلعا ،حبرضيت يِبِّ اع  حىت شاهدت مذاكرة الطرباين واجلِ 
                                                           

 (.2670( صحيح مسلم )ح1)
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 ،حىت ارتفعت أصواتهما ، يغلب الطرباين بفطنة وذاكء أهل بغداديبواكن اجلعا ،احلفظ
ليس يف ادلنيا إال  : عندي حديٌث يبفقال اجلعا ،ا يغلب صاحبهوال يكاد أحدهم

- ...حدثنا سليمان بن أيوب ،فقال: حدثنا أبو خليفة !: هاتهالطرباين فقال عندي  
 ، سمعه أبو خليفةومينِّ  ،أخربنا سليمان بن أيوب :فقال الطرباين ،-ث باحلديثوحدى 

 ،يبل اجلعافخجِ  !ليفة عينِّ فإنك تروي عن أيب خ ،فاسمعه مين حىت يعلو إسنادك
 .وغلبه الطرباين

 وكنت   ،فوددت يف ماكن الوزارة والرياسة يلتها لم تكن يل :قال ابن العميد
 ألجل احلديث. ؛وفرحت مثل الفرح اذلي فرح به الطرباين ،الطرباين

 الشهوة
 يأيت الرجل: ألمحد ]بن حنبل[ [ قال إسحاق بن منصور الكوسج: قلت1/308]
 إن: قلت ،«الودل حيتسب واهلل، إي»: قال ذلك؟ ىلع أيؤجر النساء، شهوة هل يسول أهله،
 ؟«يؤجر ال لم » :قال شابة؟ امرأة هذه: يقول أنه إال الودل؛ يرد لم

 حكيًما الرجل يكون ال» ميرسة: بن يزيد قال زرعة الرازي: أبو [ قال2/60]
 .«لكها اجلسد شهوات يدع حىت اكماًل 
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 حرف الصاد

 الصرب
وذكر عنده أمحد بن -[ قال أبو عمري عيىس بن حممد بن عيىس 1/23]

؛ عن ادلنيا ما اكن أصربه، وباملاضني ما اكن أشبهه، وبالصاحلني »فقال:  -حنبل
 «. ادلنيا فأباها، وابلدع فنفاهاما اكن أحلقه، عرضت هل

 [ قال أمحد بن داود أبو سعيد احلداد الواسطي: دخلت ىلع أمحد احلبس  1/94]
قبل الرضب، فقلت هل يف بعض الكيم: يا أبا عبد اهلل، عليك عيال، ولك صبيان، وأنت 

إن اكن هذا عقلك يا أبا »معذور، كأين أسهل عليه اإلجابة، فقال يل أمحد بن حنبل: 
 «.سعيد فقد اسرتحت

 إىل وال أخيت، إىل وال أيم، إىل شكوت ما»احلريب:  إبراهيم [ قال1/219]
ىمى  بنايت؛ إىل امرأيت، وال  ي ِغمُّ  وال نفسه ىلع غمه يدخل اذلي هو الرجل وجدتها، قط ح 

 سنة عرشون ويل قط، أحًدا بها أخربت ما سنة؛ وأربعني مخًسا شقيقةٌ  يب واكن عياهل،
برِص 
 
 إن ؛برغيفني سنة ثالثني عمري من وأفنيت ،قط اأحدً  بها أخربت ما عني بفرد أ

 وأفنيت ،اثلانية الليلة إىل اعطشانً  جائعاً  بقيت إالو ،أكلت أخيت أو أيم بهما جاءتين
 بنايت إحدى أو امرأيت به جاءتين إن ،والليلة ايلوم يف برغيف عمري من سنة ثالثني
 رغيف نصف آكل واآلن ،األخرى الليلة إىل اعطشانً  اجائعً  بقيت وإال ،أكلتهبه 

 فمضت ابنيت ومرضت ،اًل ق  د   ناك إن وعرشين انيفً  أو ،ايا نِ رْ ب   اكن إن تمرة عرشة وأربع
 ،ونصف ودانقني بدرهم :الشهر هذا يف إفطاري فقام ،اشهرً  عندها فأقامت امرأيت
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 بدرهم :لكه رمضان شهر نفقة فقامت ،بدانقني اصابونً  هلم واشرتيت اماحلمى  ودخلت
 .ونصف دوانيق وأربعة

 يوم يف واحد يشءٍ  من أكلت وال ،قطر وِّْحت   والروىحت  ت ما :يقول]واكن[ 
 .«مرتني

 دخل وقد- يقول احلريب إبراهيم سمعت البار: احلسن بن يلع [ وقال1/231]
 الشاعر: قال كما أجدين قال: -إسحاق؟ أبا يا جتدك كيف فقالوا: يعودونه، قوم عليه

ْفاًل  ابلالء   يفى  دبى  ا س  ل وا راين * وع 
 
ْضًوا أذوب وأ ْضًوا ع  ع   ف 

يِت  ب ِلي ْت   نِْضًوا اهلل طاعة فتذكرت   * نفيس اعةِ بط ِجدى

 وهو عليه فدخلت حنبل، بن أمحد   يوًما أتيت جهم العكربي: [ قال1/347]
 فدمعت الرضب، موضع إىل فنظرت منكبه، عن إزاره ِعطيف أحد فوقع: قال متشح،
، ففطن عيين،  فحدثته احلارث، بن برش إىل صت ثم: قال منكبه، إىل اثلوب فرد أمحد 
 .اإلسالم يف وعنانها خبطامها طار أمحد إن وحيك، يل: فقال ث،احلدي

 ]إىل اإلمام أمحد بن حنبل[ رجٌل  إيله جاء: زاذان بن الرمحن [ قال عبد2/72]
 وإن الكرب، مع والفرج الصرب، مع انلرص فإن اصرب،»: هل فقال أفهمه، لم شيةًا هل فقال
 عن ثابت، عن همام، أخربنا ل:يقو مسلم بن عفان سمعت: قال ثم يرًسا، العرس مع
 العرس مع وإن الكرب، مع والفرج الصرب، مع وانلرص»: قال أنه  انليب عن  أنس
 .(1)«يرًسا العرس مع إن يرًسا،

                                                           

 ( من طريق آخر.2803 أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده )ح (1)
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اهلل ]أمحد بن  عبد أبا وذكر- الطويس مسلم بن يلع احلسن [ قال أبو2/88]
 هذا ألهل وحجة قدوة هوو فصرب، به بيل ما بمثل ب يِل   أحًدا أعلم ما: حنبل[، فقال

 .بعدهم ييجء ومن العرص،

 يلعى  أسهل عون وابن يونس ملخالفيت واهلل» العنربي: [ قال العباس2/154]
 الرضاء بفتنة بلينا: قال عون بن الرمحن عبد إن»: قال ثم ،«حنبل بن أمحد خاليف من

 .«فصرب مجيًعا نتنيبالفت بيل قد اهلل عبد وأبو نصرب، فلم الرساء بفتنة وبلينا فصربنا،

 «.من اإليمان كتمان املصائب»]الكريخ[ : قال معروف [ 2/487]

 : حيىي بن نعيم[ قال 2/541]
 
إىل  خرج أبو عبد اهلل أمحد بن حنبل ملا أ

ليس بصابر من داع »قال:  ،ادع ىلع ظاملك : بهاملولكى  قال هل العون   ،بيوم رض   ،املعتصم
ل يف ذلك ... ]فذكر إسناده[ قال رسول : تأوى قلت  »معلًِّقا: قال ابن أيب يعىل . «ىلع ظالم

، ثم ساق بإسناه أيًضا إىل سالم بن أيب «من داع ىلع من ظلمه فقد انترص: » اهلل
فإن  ؛فقال: ال تديع عليه ،فجعلت امرأته تدعو عليه ،ا رضبهأن سلطانً : »اجلعد

 «.ادلاعء قصاص

فما  ،قامت أم صالح ميع عرشين سنةً أ»بن حنبل: أمحد اإلمام قال [ 2/583]
 «.اختلفت أنا ويه يف لكمة

فدخلنا ىلع  ،من الفقهاء اجتمعنا مجاعةٌ : أبو يلع بن شوكة[ قال 3/340]
 ؛فقال نلا: اصربوا ،فذكرنا هل فقرنا وشدة رضنا ،القايض أيب يلع بن أيب موىس اهلاشيم
ما تطيب به قلوبكم: وأحدثكم يف مثل هذا ب ،فإن اهلل سريزقكم ويوسع عليكم

ونفد  ،داري ل  حْ حىت بعت ر ،وقد ضاق يب األمر يشء عظيم ،أذكر سنة من السنني
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وقعدت  ،ت بثمنهاوتقوى  ،وبعت أخشابها ،ونقضت الطبقة الوسطى من داري ،مجيعه
 ،قُّ د  قالت يل املرأة: ابلاب ي   ،فلما اكن بعد سنةٍ  ،وبقيت سنةً  ،يف ابليت فلم أخرج

فلما رأى حايل لم جيلس  ،فسلم يلعى  فدخل رجٌل  ،ففعلت ،تيح ابلاباف :فقلت هلا
 حىت أنشدين وهو قائم:

 سوف تميض وسوف تكشف كشفا* ليس من شدة تصيبك إال 

 يعلو هليبها ثم تطفاانلـ * ـار  حيب فإن ذرعك الرى  ال يضْق 

 فوافت جناته حني أشىف   كِ * قد رأينا من اكن أشىف ىلع اهلال 

  حىت جاءينعينِّ  فلم خيرج ايلوم   ،فتفاءلت بقوهل ،ولم يقعد ثم خرج عين
 ،ثم قال يل: أجب أمري املؤمنني ،وبغلة بمركب ،ومعه ثياب ودنانري ،رسول القادر باهلل

وصت إىل  ،امودخلت احلمى  ،عن حايل ت  فغريى  ،ادلنانري واثلياب وابلغلة إيلى  م  وسلى 
 .-أو كما قال-وأثرى حايل  ،فة وأعماهلاالكو قضاء   فرد إيلى  ،القادر باهلل

ا مع الواحد منى »[ قال ابن أيب يعىل بعد الكمه عن ابتالء األنبياء: 3/397]
 وإذا اكن القيام باذلبِّ ، تسوءه ينبيغ هل أن يقلق لَكمةٍ  علمه بتقصريه يف لك معىن: ال

 «.حتسابفالصرب ىلع ما يصيبه هو من تمام اال ،اا واحتسابً عن أهل احلق دينً 

ثًا عن شيخه أيب جعفر عبد اخلالق بن عيىس 3/443] [ قال ابن أيب يعىل متحدِّ
ِبس  ألجلها:  واكنوا قد عرضوا  ،لم يزل عندهم مدة أشهر»يف الفتنة اليت وقعت وح 
وداوم  ،ا مدة مقامه عندهمولم يأكل هلم طعامً  ،عليه أشياء من دنياهم فلم يقبلها

فرأيته يقرأ يف املصحف  ،لت عليه ذات يوم من تلك األيامودخ، الصيام يف تلك األيام
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 !تدري ما الصرب؟ فقلت: ال {،واستعينوا بالصرب والصالة}فقال يل: قال اهلل تعاىل: 
 ولم يفطر حىت بلغ منه املرض نهايته. ،فقال: هو الصوم

 الصحابة
تة ومن احلجة الواضحة اثلاب» [ قال اإلمام أمحد يف رسالة االصطخري:1/63]

لكهم أمجعني، والكف عن ذكر  ابلينة املعروفة: ذكر حماسن أصحاب رسول اهلل 
أو أحًدا  مساويهم، واخلالف اذلي شجر بينهم، فمن سب أصحاب رسول اهلل 

رىض بعيبهم، أو اعب أحًدا منهم = فهو مبتدع  منهم، أو تنقصه، أو طعن عليهم، أو ع 
فًا وال عداًل، بل حبهم سنة، وادلاعء هلم رافيض، خبيث خمالف، ال يقبل اهلل منه ص

 قربة، واالقتداء بهم وسيلة، واألخذ بآثارهم فضيلة.

: أبو بكر، وعمر بعد أيب بكر، وعثمان بعد عمر، وخري األمة بعد انليب 
ويلع بعد عثمان، ووقف قوم ىلع عثمان، وهم خلفاء راشدون مهديون، ثم أصحاب 

خري  انلاس، ال جيوز ألحد أن يذكر شيةًا من  بعد هؤالء األربعة رسول اهلل 
مساويهم، وال يطعن ىلع أحد منهم بعيب وال بنقص، فمن فعل ذلك فقد وجب ىلع 
السلطان تأديبه وعقوبته، ليس هل أن يعفو عنه، بل يعاقبه ويستتيبه، فإن تاب ق ِبل 

 «.خدله احلبس حىت يموت، أو يراِجعمنه، وإن ثبت أاعد عليه العقوبة، و

من لم يربع بعيل بن أيب »[ قال أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل: 1/100]
 «.طالب يف اخلالفة؛ فال تكلموه وال تناكحوه
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 [1/107 ذهب أمحد بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن عبد (1)حاشية ]
ا الرمحن بن عوف الزهري إىل أمحد بن حنبل فسلم عليه، فلما رآه وثب إيله وقام قائمً 

وتعمل به هذا  ،رمه، فلما أن مىض قال هل ابنه عبد اهلل: يا أبت، أبو إبراهيم شابٌّ وأك
بن عبد ايا بين، ال تعارضين يف مثل هذا، أال أقوم إىل »وتقوم إيله! فقال هل:  ،العمل

 ؟«الرمحن بن عوف

فقال  ،اشيةً عثمان إن يف قليب ىلع  :فقال هل ، املهديىلع يٌك [ دخل َش  1/146]
تلخرجن  :وقال ،ا غضبانفاستوى قاعدً  .فإنك من أهل انلار ؛ن اكن يف قلبكإ :َشيك
ه   :قال اهلل تعاىل ،أنا أوجدك ذلك يف القرآن :قال َشيك ،مما قلت

 
ْطأ ج  ش  ْخر 

 
ْرٍع أ ز  }ك 

{:  ،قال: هو ابن عمك ف آز ر ه { وقِِه{: أبو بكر}ف اْست ْغل ظ  }ي ْعِجب   ،عمر، }ف اْست و ى ىلع   س 
{:الزُّ  {:  ،عثمان رىاع  ار  فى  .يلع}يِل ِغيظ  بِِهم  الْك 

 قليب.بوقال قد سكن ما  ،أو قال: سكن عنه ،قال: فتجىل الغضب

 أصحاب قول هذا لكم: أقول يشء لك» احلريب: إبراهيم [ قال1/234]
 حديث اتِّب اع ِغلمانا كنىا منذ قلوبنا يف ألىق هو حنبل، بن أمحد قول فهو احلديث =

 .«باتلابعني واالقتداء الصحابة، ، وأقاويل يبانل

 ؟اخللفاء نم   :حنبل بن ألمحد األرمين: قلت سويد بن [ قال إبراهيم1/244]
 أحد يكن لم»: قال ؟فمعاوية: قلت ،« ،ويلع ،وعثمان ،وعمر ،بكر أبو»: قال
 .«معاوية اهلل ورحم،  يلع من يلع زمن يف باخلالفة أحقُّ 

                                                           

 (.5/296( ذكره املحقق د. العثيمني يف احلاشية، نقاًل عن أخبار بغداد )1)
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 عما رجل وسأهل حنبل، بن أمحد الفقيه: حرضت آزر بن يم[ قال إبراه1/251]
 بين من رجل هو اهلل، عبد أبا يا هل: فقيل عنه، ، فأعرض ومعاوية يلع بني جرى
  وقال: عليه فأقبل هاشم؟

ْ
أ  كسبت{. ما هلا خلت قد أمة }تلك: اقْر 

]أمحد بن  اهلل عبد أبا بن هاينء: سمعت إبراهيم بن [ قال إسحاق1/285]
 .«كرامة وال ال،»: قال خلفه؟ نصيل معاوية، يشتم اذلي عن ل[ ي سألحنب

 اعئشة عنده مسري وذ كر- اهلل عبد أبا احلريب: سمعت قال إسحاق[ 1/301]
-طالب أيب بن يلع من أعدل يريدان والزبري، تراهما اكنا طلحة يف فكرت  »: فقال ؟ 

 ؟«أمجعني عليهم اهلل رضوان

 ممن واكن رجل، حنبل بن أمحد جوار يف اكن :الصائغ [ قال جعفر1/338]
 فكأنى  عليه، فسلىم حنبل بن أمحد جملس إىل يوًما فجاء والقاذورات، املعايص يمارس
ه لم أمحد ا عليه ير دى ا، مردا  عين؟ تنقبض لم اهلل، عبد أبا يا هل: فقال عنه، وانقبض تاما
؟ يشء وأي»: قال رأيتها، برؤًيا مينِّ  تعهد كنت عما انتقلت قد فإين م رأيت  : قال ،«تقدى
 جلوٌس، منه أسفل   كثريٌ  وناٌس  األرض، من عل وٍّ  ىلع كأنه انلوم، يف  انليب رأيت
: قال غريي، القوم من يبق لم حىت هل، فيدعو يل ادع فيقول: إيله، رجل فيقوم: قال

 تقوم ال لم   ،فالن يا» فقال يل:: قال عليه، كنت ما قبيح من فاستحييت أقوم أن فأردت
: فقال عليه، أنا ما لقبح احلياء يقطعين اهلل، رسول يا: قلت: قال ؟«لك أدعو تسألين إيلى 
؛ اكن إن»  فقمت: قال ،«أصحايب من أحًدا تسب ال فإنك لك، أدعو فسلين فقم احلياء 

 يل. فداع
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 :اهلل عبد أبو نلا فقال: قال عليه، كنت ما إيلى  اهلل بغىض وقد فانتبهت: قال
 .«به ي نتفع فإنه واحفظوا، بهذا حدثوا فالن: يا جعفر، يا»

 ىلع علياا يقدم رجل خلف أنصيل ألمحد: الكرماين: قلت [ قال حرب1/389]
 «.هذا خلف تصلِّ  ال»: قال ؟وعمر بكر أيب

 يا» يل: فقال انلوم، يف تعاىل العزة رب هارون: رأيت بن [ قال يزيد1/445]
 يا»: خرًيا، فقال إال عنه علمت ما ربِّ  يا :فقلت ،«عثمان؟ بن حريز عن تكتب يزيد:
 «. علياا يسب فإنه عنه؛ تكتب ال يزيد:

 فلما داري، فبعت مكة، إىل انلُّْقل ة ىلع شبيب: عزمت بن سلمة [ قال1/450]
 جوارنا، فأحسنتم جاورناكم ادلار، أهل يا: فقلت بابها ىلع وقفت وسلمتها، فرغتها
 ورمحة السالم وعليكم مكة، إىل انلقلة ىلع وحنن ادلار، بعنا وقد ا،خريً  اهلل جزاكم

 رأينا ما خرًيا، اهلل فجزاكم وأنتم: فقال جميب ادلار من فأجابين: قال وبراكته، اهلل
 يشتم رافيض ادلار   منكم اشرتى اذلي فإن أيًضا، انلُّقلة ىلع وحنن خرًيا، إال منكم

 . والصحابة وعمر بكر أبا

ع: سمعت [ قال1/461] ميْد  ]أمحد بن حنبل[  اهلل عبد أبا شاهني بن السى
م من» يقول:  .«األولني املهاجرين ىلع أزرى = فقد بكر أيب ىلع علياا قدى

 خري» يقول: املنرب ىلع  علياا حريث: سمعت بن [ قال عمرو1/474]
 «. وعثمان وعمر، بكر، أبو :  نبيها بعد األمة هذه
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 اذلي»: قال الرافيض؟ عن أيب حنبل: سألت بن أمحد بن اهلل بد[ قال ع2/10]
 «. وعمر بكر أبا يسب

 يوم، ذات جالًسا أيب يدي بني حنبل: كنت بن أمحد بن اهلل [ قال عبد2/16]
 اخلطاب، بن عمر وخالفة بكر، أيب خالفة فذكروا الكرخيني، من طائفة فجاءت
  طالب أيب بن يلع الفةخ وذكروا فأكرثوا،  عفان بن عثمان وخالفة
 واخلالفة، يلعٍّ  يف القول أكرثتم قد هؤالء: يا»: فقال إيلهم رأسه أيب فرفع فطالوا، وزادوا
: قال ،«زيىن ها يلعٌّ  بل علياا، تزيِّن لم اخلالفة أن ىلع يىارِيُّ  احلديث بهذا فحدثت السى
 من حنبل بن محدأ ىلع قليب يف اكن ما نصف أخرجت قد» يل: فقال الشيعة، بعض
 .«ابلغض

 بتفضيل طالب أيب بن يلعِّ  ىلع شهد اذلي الرازي: من زرعة أليب [ قيل2/60]
 : أبو انليب أصحاب عنه من ذلك روى» زرعة: أبو قال ؟ وعمر بكر أيب

حيفة. وأبو حريث، بن وعمرو هريرة، وأبو موىس،  احلنفية، بن حممد اتلابعني: ومن ج 
 .«الع يكِّ  هالل أبوو وعلقمة، خرٍي، وعبد  

 اخلالفة؟ يف تذهب إالم   هل: وقيل حنبل بن أمحد امليموين: سمعت [ قال2/97]
 إىل تذهب كأنك :هل فقيل: قال، «ويلع،  وعثمان، وعمر، بكر، أبو»: فقال

 أيب زمن يف اعليا  رأيت :خرآ يشء وإىل ،سفينة حديث إىل أذهب»: قال ؟سفينة حديث
 قتل بعد رأيته ثم ،واحلدود اجلمع يقم ولم ،املؤمنني أمري مى يس لم وعثمان وعمر بكر
 هل وجب قد يكن لم ما الوقت ذلك يف هل وجب قد إنه: فقلت ،ذلك فعل قد عثمان

 .«قبل ذلك
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املهاجرون األولون  :قيل أليب عبد اهلل :قال الفضل بن عبد الصمد[ 2/197]
 .«اذلين صلوا إىل القبلتني»قال:  ؟من هم

سألت أبا عبد : ان  يْ دِ أبو جعفر حممد بن احلسن بن هارون بن ب  قال [ 2/282]
 «.أنا أشهد للعرشة باجلنة»فقال:  ؟عن الشهادة للعرشة ]أمحد بن حنبل[ اهلل

لم حتدث  :قيل لزييد بن هارون املقرئ: أبو بكر بن محاد[ قال 2/289]
 ،مونون ىلع يلعٍّ إن أصحاب عثمان مأ» قال: ؟وال حتدث بفضائل يلع ،بفضائل عثمان
 «.ليسوا بمأمونني ىلع عثمان وأصحاب يلعٍّ 

رأيت : »سمعت أمحد بن حنبل يقول:حممد بن منصور الطويس[ قال 2/357]
 «.قال: نعم ؟لك ما روى عنك أبو هريرة حق ،فقلت: يا رسول اهلل ،يف املنام انليب 

من :»سمعت أمحد بن حنبل يقول :قال حممد بن منصور الطويس[ 2/357]
فقد افرتى  =خري من أيب بكر فواله رسول اهلل  زعم أنه اكن يف أصحاب انليب 

فيكون ذلك  ،بأن زعم أن اهلل يقر املنكر بني أنبيائه يف انلاس ،وكفر ،ىلع رسوهل 
 «. هلمإضالاًل 

ما » :سمعت أمحد بن حنبل يقول: حممد بن منصور الطويس قال [2/357]
 «.لعيل بن أيب طالب يا روروي ألحد من الفضائل أكرث مم

 ،عن اإلقعاء يف الصالة]بن حنبل[ سألت أمحد الشايم:  مهنىا[ قال 2/437]
 ،«أليس يروى عن العبادلة أنهم اكنوا يفعلون ذلك»قال:  ؟قلت: ما تقول أنت فيه
وعبد اهلل بن  ،وعبد اهلل بن عمر ،عبد اهلل بن عباس»قال:  ؟قلت: ومن العبادلة
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ليس عبد »قال:  ؟وابن مسعود :قلت ألمحد ،«اهلل بن عمرو بن العاصوعبد  ،الزبري
 «.اهلل بن مسعود من العبادلة

دخلت يلع أيب عبد اهلل أمحد بن حنبل : بن حممد احلميص ة  ز  يْ رِ و  قال [ 2/502]
يا أبا عبد اهلل إن هذا لطعن ىلع طلحة  :فقلت هل، حني أظهر الرتبيع بعيل 

 ،فقلت: أصلحك اهلل ؟!«وما حنن وحرب القوم وذكرها ،ما قلتبئسما »فقال:  !والزبري
: فقال يل ،وما جيب لبأئمة قبله ،وأوجبت هل اخلالفة ،إنما ذكرناها حني ربعت بعيل

قد  ،عمر خري من ابنه: »فقال يل ،قال: قلت: حديث ابن عمر ؟«وما يمنعين من ذلك»
قد  ويلع بن أيب طالب  ،وأدخله يف الشورى ،ا للخالفة ىلع املسلمنيريض عليا 

 فانرصفت عنه. ؟!«ليس للمؤمنني بأمري :فأقول أنا ،أمري املؤمنني : نفسهسىمى 

ن أمحد بن حنبل : إقيل يلحىي بن معني: أمحد بن أيب خيثمة[ قال 2/531]
 :فقال حيىي ،-يعين يف اتلفضيل-قال: من قال: أبو بكر وعمر وعثمان لم أعنفه 

أقول أبو بكر وعمر وعثمان »فقال:  ؟فقلت: ما تقول ،انخلوت بأمحد ىلع باب عف
 أمجعني.» 

ما ىلع إنى »[ قال أبو طالب: أمىل يلعى أبو عبد اهلل ]أمحد بن حنبل[ : 3/29]
ثم يتبعها إذا لم  ،ومعرفة صحيحها من سقيمها ،تباع اآلثار عن رسول اهلل اانلاس 

وأئمة اهلدى  ،األكابر  ثم بعد ذلك قول أصحاب رسول اهلل ،يكن هلا خمالف
إذا لم يكن قول  ،فونكذلك ال خيال   رسول اهلل وأصحاب  ،يتبعون ىلع ما قالوا
أي قوهلم اكن أشبه بالكتاب أخذ ففإذا اختلفوا نظر يف الكتاب:  ،ابعضهم بلعض خمالفً 

وال عن  رسول اهلل عن  فإن لم يأِت  ،أخذ به أو اكن أشبه بقول رسول اهلل  ،به
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فأي قوهلم اكن أشبه بالكتاب  ،يف قول اتلابعني ر  ظِ ن  : من أصحاب انليب  أحدٍ 
 «.وترك ما أحدث انلاس بعدهم ،والسنة أخذ به

سمعت غري واحد حييك « : »غالم ثعلب»قال اخلطيب ابلغدادي عن  [3/129]
أن األَشاف والكبار وأهل األدب اكنوا حيرضون عنده ليسمعوا  :عن أيب عمر الزاهد

فضائل "يف ى قد مجع فيه األحاديث اليت ترو واكن هل جزءٌ  ،وغريها "كتب ثعلب" منه
ثم يقرأ  ،ا حىت يبدأ بقراءة ذلك اجلزءمنهم يقرأ عليه شيةً  احدً أفاكن ال يرتك  "،معاوية

 «.بعده ما قصد هل

هل املصنفات الكثرية »[ قال ابن أيب يعىل يف ترمجة أيب القاسم اخلريق: 3/148]
ه خرج عن مدينة السالم ملا ألنى  "؛املخترص يف الفقه"لم ينترش منها إال  ،بيف املذه

 ،وأودع كتبه يف درب سليمان ،-رضوان اهلل عليهم أمجعني-ظهر سب الصحابة 
 «.بلعده عن ابلدل ؛ولم تكن انترشت ،ار اليت اكنت فيها الكتبفاحرتقت ادلى 

حنبل وسةل عن سمعت أمحد بن  :حممد بن عوف احلميص [ قال3/215]
ومن قدمه ، ا ىلع أيب بكر فقد طعن ىلع رسول اهلل م عليا ن قدى م: »اتلفضيل؟ فقال

ومن قدمه ىلع عثمان فقد طعن  ،وىلع أيب بكر ىلع عمر فقد طعن ىلع رسول اهلل 
 «.وىلع أهل الشورى واملهاجرين واألنصار ، عثمانوىلع   ،وعمر ىلع أيب بكرٍ 

ما » سمعت أمحد بن حنبل يقول:: نصور الطويسحممد بن امل [ قال3/216]
 باألسانيد الصحاح ما روي عن يلعِّ  روي يف فضائل أحد من أصحاب رسول اهلل 

 .« بن أيب طالب
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حىك يل بعض الشيوخ « : »غالم اخلالل»[ قال ابن أيب يعىل يف ترمجة 3/218]
ادلولة  معزِّ  أخِت  عند   ر  كِ أن أبا بكر ذ   :فذكر ،-واكن هل صحبة بأيب بكر-عن وادله 

 ،ومجعت من املتَكمني ملناظرته ،فاستدعته ،من يلع بن أيب طالب وأنه يغضُّ  ،بسوءٍ 
حىت شهدت هل  ،واألخت حبيث تسمع الكمه ،وحجته ظاهرة دليهم ،فاكن صوته عليهم

ا وبذلت هل شيةً  ،وأضافوه إيله ،واكن منها اإلنكار عليهم فيما كذبوه عليه ،بالفضل
 «.ا ووراًع زهدً  ؛فامتنع من قبوهل مع خفة حاهل وقلة ماهل ،المن امل

ل" : 3/223] ا وجدت عنه: أن رافضيا »[ قال ابن أيب يعىل يف ترمجة "غالم اخلالى
أبو بكر : »من هو؟ فقال هل {،واذلي جاء بالصدق وصدق به: }سأهل عن قوهل تعاىل

 ،«دعوه»فقال:  ،به األصحاب همى ف !عليه وقال: بل هو يلع بن أيب طالب فردى  ،«الصديق
هلم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء املحسنني يلكفر اهلل : }اقرأ ما بعدها: »ثم قال

وىلع  ،ق ممن هل إساءة سبقتوهذا يقتيض أن يكون هذا املصدِّ  ...{،أسوأ اذلي عملوا
 .فقطعه ؛«لم يكن لعيل إساءةٌ  :قولك أيها السائل

وحسن  ،وحلمه ،فدل ىلع علمه ،له إال العلماءال يعق ،وهذا استنباط حسنٌ 
 «.وعدل إىل العلم ،فإنه لم يقابله ىلع جفائه جبفاءٍ  ؛خلقه

 ،إذ دخل رجل من أهل ابلدع ،بينا أنا ذات يوم:  انلجاد[ قال أبو يلع3/251]
وقرن : }إىل هذه اآلية فلما انتىه ،فجعل يقرأ فيه يف سورة األحزاب ،ومعه مصحف
واعئشة قد خرجت؟ قلت:  ؟يش نعمل يف هذاأوقال:  ،طبق املصحفأ {،يف بيوتكن

 «.ألن بيوت أبنائها بيتها»قال: وكيف ذاك؟ قلت: ، «إنها لم خترج من بيتها»
حلف بالطالق  عن رجٍل  قال أبو حفص العكربي: سألين سائٌل  [3/294]
 .نكاحهفليقم ىلع  ،إن زوجته لم تطلق :فأجبته ؟يف اجلنة معاوية  نى : إاثلالث
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فأجاب  ،عن هذه املسألة بعينها ل  ةِ وذكرت هل أن أبا بكر حممد بن عسكر س  
فأظنه ذكر  ؟-حبرضيت-شيخنا ابن بطة عن هذه املسألة  ل  ةِ قال: وس   بهذا اجلواب.

 جواب حممد بن عسكر فيها.
وسمعت الشيخ ابن بطة يقول: سمعت أبا بكر بن أيوب يقول: سمعت 

 «.ىلع نكاحه مْ قِ فلي   ،لم تطلق زوجته» فقال: -ن هذه املسألةةل عوس  -إبراهيم احلريب 
يقول  قال: وادليلل ىلع ذلك ما روى العرباض بن سارية أنه سمع انليب 

جماب   فانليب، «وقه العذاب ،واحلساب ،امهلل علمه الكتاب»ملعاوية بن أيب سفيان: 
 .العذاب فهو من أهل اجلنة يِق  فإذا و   ،ادلاعء

وروى ، «ما تزوجت وال زوجت إال من أهل اجلنة»قال:  نليب وروي عن ا
فجعل رسول  ،ٌب ط  وبني أيدينا ر   ا عند انليب ا جلوسً قال: كنى  أنس بن مالك 

هكذا نفعل يف  ،نعم»فقال:  !تأكل وتلقمنا ،فقلت: يا رسول اهلل ،يأكل ويلقمنا اهلل 
 «.ايلقم بعضنا بعًض  ،اجلنة

ا أريد أن يف رقبيت عهدً  إنى  ،يا أهل الكوفة»: أنه قال وروى عن يلع 
ثم  ،أبو بكر: خري انلاس بعد رسول اهلل  نى إأال  ،أخرجه من رقبيت إىل رقابكم

 ،ثم قال: يا أهل الكوفة .ذلك من تلقاء نفيس ثم قال: واهلل ما قلت   ،ثم عثمان ،عمر
اعلموا أين كنت  :ابكموأجعله يف رق ،ا أريد أن أخرجه من رقبيتيف رقبيت شيةً  إنى 

فأخذ القلم من يدي  ،فزنل عليه الويح ،وعنده معاوية ،ا عند رسول اهلل جالسً 
اهلل أمره  ألين علمت أنى  ؛فو اهلل ما وجدت من ذلك يف نفيس ،فوضعه يف يد معاوية

 «.من سلم من قصيت وقصته (1)املسلم إنى أال  ،بذلك

                                                           

 «.السليم»: ( يف ط. العثيمني1)
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سني املعدل، املعروف بابن [ قال اخلطيب ابلغدادي عن أيب احل3/305]
 فسمع سبى  ،ا يف سوق الكرخسمعت من يذكر عنه: أنه اجتاز يومً »السوسنجري: 
 «.فجعل ىلع نفسه أن ال يميش قط يف الكرخ ،بعض الصحابة

يِق أيب بكٍر  [ وصف أمنا اعئشة 3/421]  .ألبيها الصدِّ

 والصداقة الصحاة
]أمحد بن حنبل[ يقول: أنشدين  [ قال املروذي: سمعت أبا عبد اهلل1/147]

 رجل من أهل الشاش:

 ولك صديق ليس يف اهلل وده * فإين به يف وده غري واثق

وِذي: قيل أليب عبد اهلل ]أمحد بن حنبل[: ما  (1)[1/139] رُّ قال أبو بكر الم 
 «.هو أن ال حتبه لطمع يف دنياه»احلب يف اهلل؟ قال: 

ْويِن [ قال أبو العباس الرب  ايث: مل1/155] زى ا مات أيب كنت صبيًا، فجاء انلاس ع 
وأكرثوا، وجاءين فيمن جاءين: برش بن احلارث، فقال يل: يا بين إن أباك اكن رجاًل 
صاحلًا، وأرجو أن تكون خلًفا منه، بر وادلتك وال تعقها، وال ختالفها، يا بين والزم 

ام برش قام إيله رجل، السوق؛ فإنها من العافية، وال تصحب من ال خري فيه، فلما ق
 فقال: يا أبا نرص أنا واهلل أحبك، فقال: وكيف ال حتبين ولست يل جباٍر وال قرابة.

                                                           

 ( بلفظ: )لطمع دنيا(.1/146( مكررة يف )1)

 

 



ابن أبي يعلىللقاضي « طبقات احلنابلة»ـالتهذيب املوضوعي ل   

 [332 ] 

 

اكن إمامنا حيرض عنده، »[ يف ترمجة أيب إسحاق إبراهيم انليسابوري: 1/216]
 «.ويفطر عنده، وينسبط يف مزنهل

 زمانكم يف الغريب تعدون من» عنده: جلماعة احلريب إبراهيم [ قال1/227]
 فارق من الغريب آخر: وقال وطنه، عن نأى من الغريب منهم: واحد فقال ؟«هذا

 اعش صالح رجل زماننا: يف الغريب» إبراهيم: فقال شيةًا، منهم واحد لك وقال أحبابه،
 إىل احتاج وإن أاعنوه، املنكر عن نىه وإن آزروه، باملعروف أمر إن صاحلني، قوم بني
 .«وتركوه ماتوا ثم وه =مان   ادلنيا من سبب

]أمحد بن  اهلل عبد أيب إىل دخلت إذا احلسن بن ث واب: كنت [ قال1/353]
 لك» هل: فأقول ،«غريهم إىل وال ودلي، إىل أفشيه ماال إيلك أفيش إين» يل: حنبل[ يقول

مك؛ يكرمك اخلطاب بن عمر إن»اهلل:  عبد البنه العباس قال ما عندي  فال ويقدِّ
، فقد أمت فإن ،«ارسا  هل تفشني  ،«اهلل عبد أبا يا عنك بها أحدث فلن أعش وإن ذ ه ب 
 كثرية. أشياء إيله فيفيش

 من أضىح يوم يف احلارث بن برش مع انرصفت املثىن: بن حممد [ قال1/410]
، خداش بن خادل   فليق املصىل، ث   فقال السالم، رد يف برشٌ  فقرصى  عليه، فسلم املحدِّ
 اتلغري؟ هذا فما عليك، تغريت   ما سنة، ستني من أكرث من مودة وبينك بيين خادل:
 عندي وما اهلدايا، فيه تستحب يوم هذا ولكن تقصري، وال تغري ههنا ما برش: فقال
ر ِض  من  اكن اتلقيا إذا املسلمني إن» احلديث: يف روي وقد لك، أهدي يشء ادلنيا ع 

 .ثوابًا لأفض تلكون فرتكتك ؛«بصاحبه أبشهما ثوابا أكرثهما
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 أرى حنبل: بن أمحد اهلل عبد أليب السجستاين: قلت داود [ قال أبو1/429]
 أن تعلمه أو ال،»: قال الكمه؟ أترك ابلدعة، أهل من رجٍل  مع السنة أهل من رجاًل 
 ابن قال به؛ فأحلقه وإال فَكمه، الكمه ترك فإن بدعة، صاحب معه رأيته اذلي الرجل
 «.خبدنه املرء» مسعود:

 [1/475 قال (1)حاشية ]اكن أليب محدون صحيفة : أبو عبد اهلل بن اخلطيب
قال: واكن يدعو هلم لك يللة، فرتكهم يللة فنام، ، فيها مكتوب ثالث مائة من أصدقائه

، ج  قال: فقعد فأرس   ؟!ترسج مصابيحك الليلة لمْ لم  فقيل هل يف نومه: يا أبا محدون 
 فرغ.وأخذ الصحيفة فداع لواحد واحد حىت 

 انلاس؟ تصحب ال لم أيب: بن حنبل: سةل اإلمام أمحد بن اهلل [ قال عبد2/17]
 .«الفراق لوحشة»: قال

ِطيع  2/36]  شيخ سمعتىلع املنرب يوم عيٍد:  (2)هلل [ قال اخلليفة العبايس الم 
 أصدقاء مات إذا»: يقول حنبل بن أمحداإلمام  سمعت: يقولعبد اهلل بن حممد ابلغوي 

 .«لذ الرجل
]بن حنبل[،  ]الورىاق[ ألمحد الوهاب عبد ذكرت األنباري: مثىن [ قال2/89]

 عبد عليه يقوى ما ىلع يقوى ومن» أمحد: قال آخر: لفظ ويف ،«هل اهلل ألدعو إين»: فقال
 ؟«الوهاب

                                                           

 ( يف ترمجة أيب محدون، طيِّب بن إسماعيل.10/493( نقلها د. العثيمني من تاريخ بغداد )1)

 (، ويف طبقات احلنابلة: )املطيع(، وضبطها: بكرس امليم.14/356( كذا يف تاريخ بغداد )2)
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إين ألحب أن أصحبك » :قال يل أمحد بن حنبل :قال يلع بن املديين[ 2/134]
فلما ودعته قلت: يا أبا عبد  ،«أين أخاف أن أملك أو تملينفما يمنعين إال  ،إىل مكة

  ،نعم»قال:  ؟توصيين بيشءٍ  ،اهلل
 
ْ أ  .«واجعل اآلخرة أمامك ،كم اتلقوى قلب  زِ ل

 الطعام يؤلك» يقول: حنبل بن أمحد املرصي: سمعت حممد بن [ قال يلع2/142]
 .«باملروءة ادلنيا أبناء ومع باإليثار، الفقراء ومع بالرسور، األخوان مع ثلالث:

فلما دخلت  ،زرت أمحد بن حنبل :م[ قال أبو عبيد القاسم بن سالى 2/212]
أليس  ،فقلت: يا أبا عبد اهلل ،وأجلسين يف صدر جملسه ،عليه بيته قام فاعتنقين

 ،يقعد ،نعم»قال:  ؟أحق بصدر بيته أو جملسه -أو املجلس-صاحب ابليت  :يقال
 .خذ إيلك أبا عبيد فائدة :ت يف نفيسقال: فقل ،«د من يريدقعِ وي  

 ،ألتيتك لك يوم ،لو كنت آتيك ىلع حق ما تستحق ،ثم قلت: يا أبا عبد اهلل
أنا أوثق يف مودتهم ممن  ،ا ما ألقاهم يف لك سنة إال مرةفإن يل إخوانً  ؛ال تقل ذاك»فقال: 

 .قال: قلت: هذه أخرى يا أبا عبيد ،«ألىق لك يوم
قال »قال: فقال:  ،قلت: ال تفعل يا أبا عبد اهلل ،ميع فلما أردت القيام قام

قال:  ،«هويؤخذ براكب ،معه إىل باب ادلار مىشي   (1)[أن]من تمام زيارة الزائر  :الشعيب
 ،«عن الشعيب ،عن جمادل ،ابن أيب زائدة»قال:  ؟ن عن الشعيبم   ،قلت: يا أبا عبد اهلل

 قال: قلت: يا أبا عبيد هذه ثاثلة.
بأن أخرج من طريق أيب قاِلبة عن ابن عباس ابن أيب يعىل ىلع ذلك: ثم علىق 
  عن انليب  :فر هل»مرفواًع ، وقال «من أخذ براكب رجٍل ال يرجوه وال خيافه غ 

                                                           

 أثبتها من ط. الفيق. (1)
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أتمسك يب وأنت ابن عم »الشعيب: أمسك ابن عباس براكب زيد بن ثابت، فقال: 
 «.إنا هكذا نصنع بالعلماء»؟ قال: «رسول اهلل 
 ،استة أدعو هلم سحرً :»سمعت أمحد بن حنبل يقول :قال امليموينُّ [ 2/268]

 «.أحدهم الشافيع
 ،دخلت ىلع أمحد بن حنبل أنا وأيب[ قال حممد بن جعفر القطييع: 2/280]

 ،«ايلوم عندي تغدى » :قال أمحد أليب ،قال: فتحدثا فأطاال احلديث ،واكن أمحد يأنس بأيب
قال:  ،انقباض ملوضع أمحد قال: فجعلت آكل ويفى  ،ةفقدم كشكية وقلي ،قال: فأجابه
 :ثم قال يف اثلاثلة -ا أو مرتنيقاهلا ثالثً -قال: فجعلت آكل  ،«لك وال حتتشم» :فقال يل

 «.فإن الطعام أهون مما حيلف عليه ،يا بين لك وال حتتشم»
ا ألمحد بن اكن صديقً : »حممد بن روح العكربيعن قال ادلارقطين [ 2/301]
 «.اكن أمحد بن حنبل إذا خرج إىل عكرباء يزنل عليه ،حنبل

فإذا  ،إن الرجل يلجفوين: »قال بعض العقالء: حممد بن املصىفى  [ قال2/372]
 «.ا ىلع كبديذكرت استغنايئ عنه وجدت جلفائه بردً 

 ا بعض  أمحد بن حنبل يومً  : ذاكرت  القايض حيىي بن أكثم قال[ 2/547]
 أبو عبد اهلل يقول: أنشفأ !إخواننا وتغريه علينا

 إذا غبت عنه باعين خبليِل  *وال اذلي  وليس خلييل بامللولِ 
 ي عند لك دخيِل وحيفظ رِسِّ * خلييل من يدوم وصاهل  ولكنْ 

 هل: حيىي بن أكثم إىل صديٍق  القايض كتب [2/548]
 عنك يغفل   هِ فِ لْ من لم ت   وأغفلت  * وما فيما مىض كنت تفعل  جفوت  
 تعجل   يف ذاك   ت  دْ أو كِ  ،ال حدٍث بِ *  ان  وصل يف ذات بينِ لت قطع الوعجى 

 ل  صابر متجمِّ  -عليك بودي*  ٍف لوال أنين ذو تعطُّ - وأصبحت  
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 لواملعوى  إىل اهلل فيها املشتىك ى *من أيخ ندً  أو قسوةً  أرى جفوةً 
 
 
 مولكى    بالوفاءِ وأينِّ  يلعى *  ك واجٌب لوال أن حقى  قسم  فأ

 عن ذاك أمجل   زوف انلفِس ع   وبعض  *  رٍ مدبِ  عن لكِّ  انلفِس  عزوف   لكنت  
 ما ليس حيمل   دِّ من ذي الو   ل  وأمحِ *  ولكنين أرىع احلقوق وأستيِحْ 

 ل  من اكن يعقِ  عند   عظيمٌ  بالءٌ *  هِ دِّ يف أهل و   املرءِ  مصاب   نى فإِ 
: يقول]أمحد بن حنبل[ سمعت أبا عبد اهلل :راينعأبو حممد الش[ قال 2/578]

واكنت ادلنيا أهون عليه من  ،إبراهيم بن أدهم يبيع ثيابه وينفقها ىلع أصحابه اكن»
 «.ذاك العود
 «.انلاس يف خداع متصل»: الرببهاريُّ قال [ 3/77]

 ]العكربي[ اكن أليب حفص بن رجاء» بن شهاب:اقال أبو يلع [ 3/107]
 ،ا بيدٍ رصف املباح يدً ألن ال ؛فهجره ،ا للحسابفبلغه أنه قد اختذ دفرتً  ،صرييِفُّ  صديٌق 

 «.ا فإنما يعطى نسيةةفرتً وملا اختذ د

شكوت إىل أيب اعصم انلبيل  :حفص عمرو بن يلع الفالس وأب[ قال 3/123]
 فأنشدين أبو اعصم: !وإذا تركته اسرتحت   ،فقلت: إذا أنا لكمته أثمت   ،رجاًل 

 سواك كثري   ويف انلاس أبداٌل *  ويف الصوم راحةٌ  ويف األرض منجاةٌ 

قالت: حدثتين  ،ةليق أم احلصني العابسيى ثتين زينب بنت أيب ط  ثم قال: حدى 
ويل قرابات  ،: إنه يف جرياين قوم يكرموينقالت: قلت لعائشة  ،الصحيحة
 «.وأهيين من أهانك ،أكريم من أكرمك: »فقالت ،يهينوين
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احد سمعت أبا عمر حممد بن عبد الو: بن عمر الَكوذاين [ قال عبىاس3/128]
ويف قضاء حقوقهم  ،ةٌ ترك قضاء حقوق اإلخوان مذلى :»يقول «غالم ثعلب»الزاهد 
 «.ا عليهتكافؤ   ،هموسارعوا إىل قضاء حواجئهم ومسارِّ  ،فامحدوا اهلل ىلع ذلك ،رفعةٌ 

 ،ي قال: وجدت خبط أيبكرب  حىك يل أبو الفتح الع  [ قال ابن أيب يعىل: 3/262]
 ،فشق ذلك عليه ،فقام هل ، بن بطة باألحنف العكربياجتاز الشيخ أبو عبد اهلل :قال

 فأنشا يقول:
 القياما حني تبدو أن ال أملى  *ال تلمين يلع القيام فحيق 

 الكراما أن أجلى  ومن احلقِّ * ة عندي أنت من أكرم الربيى 
 فقال: ،هل جواب هذه ْف تكلى  :فقال ابن بطة البن شهاب

 ا وتظهر اإلعظاماحقا  يل   *ترىع  -كدمتال ع  -أنت إن كنت 
 منك احتشاما م ولسنا حنبُّ * ـ ـفلك الفضل يف اتلقدم والعل
 يك بالقيام قيامازِ فسأجْ  * ال   فاعفين اآلن من قيامك أو
 قً فيه تملُّ  إنى * ا وأنا اكره ذللك جدا 

 
 اماث  ا وأ

 فيه احلراما بما يستحلُّ * ك  ال تكلف أخاك أن يتلقا
 األجساما ب  تعِ اكتفينا أن ن  * ا الضمائر منى  ِت فإذا صحى 

 ففيما انزاعجنا وعالما؟فيـ * ـِه لكنا واثق بود مصا
 [ قال أبو يلع ابن شهاب العكربي:3/345]

  فكنتم نصاهلاى عينِّ د  نبال العِ * ا تلدفعوا ا حصينً أردتكم حصنً 

 فكنتم ال عليها وال هلا ،وقفتم*  فيا يلت إذ لم حتفظوا يل موديت
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 «.بناء الكنائس وابليع»صة وتتمة حتت عنوان: ولبأبيات ق

-من مكة  ،كتب أبو نرص عبيد اهلل بن سعيد السجزي احلافظ[ 3/379]
 ا عن كتابه فقال:جوابً  ،اا ذكر فيه أبياتً كتابً  ،-اها اهلل  حيى 

 ارسرت به وجدد يل ابتهاجً *  سيدي ملا أتاين كتابك  

 اج مزاجً نا ولم نمزيقدلِّ * وذكرك باجلميل نلا مجيل 

 ايف توددك اعوجاجً  فلم نر  *  ادٍ د  جللت عن اتلصنع يف وِ 

 وداجابمن راءى فال حتفل * ايئ رِ  والم  ايِج د  وقد كرث الم  

 وعشت دلين ذي اتلقوى رساجا* ا خريً  ا وجزيت  رً مى ع  م   يت  يِ ح  

 وزهده. ،ودينه ،وناهيك بأيب نرص السجزي مع علمه

ثًا هري قال انلى [ 3/411] ا اكن ينهانا دائمً »عن شيخه القايض أيب يعىل: متحدِّ
 ،ويأمرنا باالشتغال بالعلم ،واالجتماع بهم ،وانلظر إيلهم ،عن خمالطة أبناء ادلنيا

 «.وخمالطة الصاحلني

 الصد  باحلق
[ قال أمحد بن داود أبو سعيد احلداد الواسطي: دخلت ىلع أمحد احلبس  1/94]

يا أبا عبد اهلل، عليك عيال، ولك صبيان، وأنت  قبل الرضب، فقلت هل يف بعض الكيم:
إن اكن هذا عقلك يا أبا »معذور، كأين أسهل عليه اإلجابة، فقال يل أمحد بن حنبل: 

 «.سعيد فقد اسرتحت
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ا مع الواحد منى »[ قال ابن أيب يعىل بعد الكمه عن ابتالء األنبياء: 3/397]
 وإذا اكن القيام باذلبِّ ، تسوءه لَكمةٍ  ينبيغ هل أن يقلق علمه بتقصريه يف لك معىن: ال

 «.فالصرب ىلع ما يصيبه هو من تمام االحتساب ،اا واحتسابً عن أهل احلق دينً 

ترى للرجل :  -إمامنا أمحد :يعين–وذي: قلت أليب عبد اهلل قال املرُّ [ 3/400]
وقال:  ،ويسكت عن الالكم يف أهل ابلدع؟ فَكح وجهه ،أن يشتغل بالصوم والصالة

 :فإذا تكلم»؟ قلت: بىل قال: «أليس إنما هو نلفسه ،إذا هو صام وصىل واعزتل انلاس»
 «.يتَكم أفضل ؛اكن هل ولغريه

 الصدق
وِذي: قلت أليب عبد اهلل أمحد بن حنبل: بم نال 1/141] رُّ [ قال أبو بكر الم 

 .«إن الصدق موصول اجلود»ثم قال:  ،«بالصدق»فقال:  ؟كر بهن نال ما نال حىت ذ  م  

[ قال املروذي: سمعت رجاًل يقول أليب عبد اهلل ]أمحد بن حنبل[: 1/147]
ر هل الصدق واإلخالص  ه  باألبدال-و ذ ك  بِّه  فقال أبو عبد اهلل:  -واكن أبو عبد اهلل ي ش 

 «.بهذا ارتفع القوم»

 ،وعيىس بن يونس ،إن أبا قتادة اكن يتَكم يف وكيع :قيل إلمامنا أمحد[ 2/500]
 «.من كذب ىلع أهل الصدق فهو الكذاب»فقال:  !باركوابن امل

 

 



ابن أبي يعلىللقاضي « طبقات احلنابلة»ـالتهذيب املوضوعي ل   

 [340 ] 

 

 الصدقات
[ قال أبو حممد اجل ريري: كنت يوًما عند بدر املغازيل، وقد باعت 1/190]

زوجته داًرا هلا بثالثني ديناًرا، فقال هلا بدر: نفرق هذه ادلنانري يف إخواننا، ونأكل رزق 
 رغب حنن؟ هذا ما ال يكون.يوم بيوم؟ فأجابته إىل ذلك، وقالت: تزهد أنت ون

 الفطر، صدقة عن اهلل عبد أبو [ قال إبراهيم بن سعيد اجلوهري: سةل1/242]
 عمر ابن اكن»: قال خرج؟ فإن هل: قيل ،«الصالة إىل خيرج أن قبل»: قال تعطى؟ مىت
 .(1)«يومني أو بيوم ذلك قبل يعطي

 أبا يعين:– نًافال إن ألمحد بن حنبل: قلت زهري: أيب بن [ قال زهري1/425]
 نفسه ال،» أمحد: يل فقال واآلبار؟ واملساجد املصانع مثل األمور، يف سىع ربما -يوسف
 .ووجهه نفسه الرجل يبذل أن وكره ن«به أوىل

يللة  ويفطر لكى  ،يصوم ادلهر اد  جى اكن انلى » قال أبو إسحاق الطربي:[ 3/17]
وأكل تلك  ،ة تصدق بذلك الرغيففإذا اكن يللة اجلمع ،ويرتك منه لقمة ،ىلع رغيف

 «.اللقم اليت استفضلها

 صفات الصاحلني
وِذي: [ قال2/89]  عبد» ]أمحد بن حنبل[ يقول: اهلل عبد أبا سمعت املرُّ
 .«احلق إلصابة يوفق مثله صالح، رجل الوراق الوهاب

                                                           

 (، يف ترمجة: إبراهيم بن عبد اهلل بن مهران ادلينوري.1/246 )( ومكررة يف1)
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 الصالة
-2/437الشايم عن اإلمام أمحد ) مهنىابطوهلا من رواية  رسالة الصالةتنظر 

475.) 

إذا »[ قال أمحد بن شاكر: سمعت أبا عبد اهلل ]أمحد بن حنبل[ يقول: 1/112]
 «.يف الصالة فهو ناقص الصالة -: يديهيعين–لم يرفع 

[ قال أمحد بن يلع األبار: رأيت أبا عبد اهلل ]أمحد بن حنبل[ يقرأ يف 1/128]
 صالة العرص خلف اإلمام.

يىا بن حيىي بن [ قال أمحد1/213]  حممد بن أمحد اهلل عبد أبو سةل الريق: نح 
 بني ذل»: فقال الصالة؟ يف الشمال ىلع ايلمني وضع معىن ما :-حارض وأنا- حنبل بن
 .«هذا من أحسن العلم يف عندي يصح لم» املرصي: احلسن أبو ، قال«عز يدي

 ،عن اإلقعاء يف الصالة]بن حنبل[ سألت أمحد الشايم:  مهنىا[ قال 2/437]
 ،«أليس يروى عن العبادلة أنهم اكنوا يفعلون ذلك»قال:  ؟ما تقول أنت فيهقلت: 

وعبد اهلل بن  ،وعبد اهلل بن عمر ،عبد اهلل بن عباس»قال:  ؟قلت: ومن العبادلة
ليس عبد »قال:  ؟وابن مسعود :قلت ألمحد ،«وعبد اهلل بن عمرو بن العاص ،الزبري

 «.اهلل بن مسعود من العبادلة
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ن وقد أذى  ،ىلع أمحد بن حنبل اد ابلرصي: دخلت  ايلمان بن عبى  [ قال2/568]
 .(1)«ال»فقال:  ؟صليتم ،فقلت: يا أبا عبد اهلل ،ن  املؤذِّ 

إال وجدته  اس قطُّ ما أتيت يوسف القوى »يلع بن حممد السمسار:  [ قال3/255]
 «.يصيل

 صالة اجلماعة
]أمحد بن حنبل[ يقرأ يف  [ قال أمحد بن يلع األبار: رأيت أبا عبد اهلل1/128]

 صالة العرص خلف اإلمام.

  ]بن حنبل[: ةل أمحد[ قال املروذي: س  1/143]
 
 :يف الطريق فأسمع اإلقامة رُّ م  أ

إال خلف من  فأما إذ كرثت ابلدع فال تصلِّ  ،لقد كنت أسهِّ »فقال:  ؟ترى أن أصيل
 .«تعرف

دعون إىل السجود [ قال سعيد بن جبري يف قوهل تعاىل: }وقد اكنوا ي1/158]
 «.الصالة يف اجلماعة»وهم ساملون{، قال: 

إذا ع رف الرجل بالكذب فيما بينه وبني »[ قال اإلمام أمحد بن حنبل: 1/179]
انلاس، وال يتوَّقى يف منِطِقِه، فكيف يؤتمن هذا ىلع ما استرت فيما بينه وبني اهلل تعاىل؟ 

 «.مثل هذا ال يكون إماًما، وال ي صىل خلفه

                                                           

يف قول الرجل: ما صلينا، وقد بوىب  ( مقصود العلماء من حفظ هذه الفائدة اإلشارة إىل اختيار اإلمام أمحد 1)
اإلمام أمحد يف  ( اختيار5/438، وذكر ابن رجب يف فتح ابلاري )«: ما صلينالباب قول الرج»عليه ابلخاري يف الصحيح: 

 هذه املسألة بنحو ما هنا، واهلل أعلم.
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الأدري، ولكن أحب »ل هل: يا أبا عبد اهلل، فيعيد من ي صيلِّ خلفه؟ قال: قي
 «.أن يعزتل الصالة خلفه

 مجاعة، يف صىل رجل ]بن حنبل[ عن أمحد سةل احلريب: إبراهيم [ قال1/233]
 فيه»: قال معاذ؟ فحديث هل: قيل ،«يعيد خلفه صىل ومن ال،»: قال الصالة؟ بتلك أيؤم

 .«ايلوم مثله جيوز ال دقيق، معىن فله ثبت: وإذا اضطراب،

 بعبد يصيل حنبل بن أمحد يعقوب اجلوزجاين: اكن بن [ قال إبراهيم1/258]
 ثالث. منذ شيةًا يطعم لم أنه فأخربه: الرزاق؟ عبد فسأهل صالته، يف يوًما فسها الرزاق،

 بن إسماعيل رأينا» هشام: بن وحممد عون أيب بن بكر [ قال أبو1/266]
ل يى   .«يتقدم هل قولوا حنبل؟ بن أمحد ههنا: قال الصالة أقيمت إذا ةع 

 يف وأنا إال سنة ثالثني منذ املؤذن أذىن ما»: املسيب بن [ قال سعيد1/378]
 .«املسجد

: أمحد اإلمام [ وقال1/404] يِمٍّ  انلاس عند الصالة فضل كم حريم: يا» حِل ر 
 عبد سمعت إين» أمحد: فقال عرشون،و مخسة حريم: فقال ؟«اجلماعة إىل الفرادى من

 يف صىل ومن وعرشون، مخسة فيه ادلايع أجاب من صالة، مائة إنها يقول: الرزاق
 يف صىل ومن وسبعون، مخسة فيه اإلمام يمنة صىل ومن مخسون، فيه األول الصف
ةِ   .«صالة مائة فيه اإلمام ن ْقر 

 ،ركم من السبع الضاريوا من انلاس فرارُّ فِ »قال إبراهيم بن أدهم: [ 3/275]
 «.وال تتخلفوا عن اجلمعة واجلمااعت
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وشاين قال اخلطيب[ 3/326]  ،كتبت عنه يف قريته»: عن أمحد بن موىس الرُّ
واكن هل بيت إىل جنب مسجده يدخله  ،ا وعبادةً وصالحً  ، وديانةً فضاًل  ،ونعم العبد اكن
 «.لصالة اجلماعة وال خيرج منه إال ،ويشتغل فيه بالعبادة ،ويغلقه ىلع نفسه

 الغائبصالة 
[3/475]  : ل يِبُّ ثًا عن أيب بكر أمحد بن يلعِّ الع  وصل »قال ابن أيب يعىل متحدِّ

واكن قد وقع عن  ،مائة من سنة ثالث ومخس ،إىل عرفات يوم اثلالثاء ثامن ذي احلجة
يوم  اوأنه شهد عرفة حمرمً  ،واكن معه بقية ألم من الوقوع ،اجلمل يف الطريق دفعتني

 ،إىل مكة ل  مِ فح   ، ابال عرفات حمرمً حايلوم ىلع  فتويف عشية ذلك ،األربعاء
عند  ،وهو يوم اخلميس بمقربة أهل مكة ،ودفن يف يوم انلحر ،وطيف به حول ابليت

 ا.وَشفً  فكفاك بهذه الوفاة فضيلةً ، قرب الفضيل بن عياض الزاهد

ا املسجد اجلامع للصالة وخصو ،عليه داء  ذلك عندنا: حصل انلِّ  فلما صحى 
فحرض انلاس وأصحاب دولة اإلمام املستظهر باهلل أمري املؤمنني  ،عليه صالة الغائب

وصليت  ،ا للصالة عليهوتقدم بعض أصحاب الوادل السعيد إمامً  ،-أدام اهلل توفيقه-
 عليه يف يلِّ  وكذلك ص   ،وصىل ميع مجاعة ،لعذرٍ  ؛أنا عليه يف مسجدي بباب املراتب

 «.سجد اجلامع من اجلانب الغريبامل
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 الصمت
 = حفظ اللسان

 يف أمحد ركوب ركويب وافق: [ قال طلحة بن عبيد اهلل ابلغدادي1/477]
 .«والسنة اإلسالم ىلع أمتنا امهلل»: قال تكلم فإذا السكوت، يطيل فاكن السفينة،

خرج سفيان بن عيينة إىل أصحاب احلديث  :قال يلع بن املديين[ 2/547]
أبا  وجالس   ،ضمرة بن سعيد فقال: أليس من الشقاء أن أكون جالست   ،رٌ جِ هو ض  و

عبد  وجالست   ؟وجالس جابر بن عبد اهلل ،عمرو بن دينارٍ  وجالست   ؟سعيد اخلدري
د حىت عدى  ؟وجالس أنس بن مالك ،الزهري وجالست   ؟وجالس ابن عمر ،اهلل بن دينار

قال: إن ؟! صف يا أبا حممدأنت :يف املجلس ٌث د  فقال هل ح   ؟ثم أنا أجالسكم ...،مجاعةً 
من شقائك  أشدُّ  بك   من جالس أصحاب رسول اهلل  واهلل لشقاء   :قال هل ،شاء اهلل

 :اٍس و  وتمثل بشعر أيب ن   ،فأطرق !بنا

 بسالمْ  عنه   امِض * و جنبيك لرامٍ  لِّ خ  

 من داء الالكمْ  لك   رٌ ـ * ـمت خيبداء الصى  ْت م  

هذا الغالم يصلح  :فقال سفيان ،حيىي بن أكثم :فقالوا ؟من الفىت :فسأل  
 .-يعين السلطان- لصحبة هؤالءِ 
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 صنائع املعروف
 [1/241 قال اخلطيب ابلغدادي يف ترمجة إبراهيم بن سعيد (1)حاشية ]
 فذللك العلماء، ىلع (2)وأفضاٌل  ادلنيا، من اتساعٌ  -إبراهيم وادل- لسعيد اكن»اجلوهري: 
 «.الشيوخ عن اإلكثار ىلع وقدر السماع، من ابنه تمكن

[1/261 : ْرت  ِ
، ويقول: لوال مخسة ما جت  ِّ [ اكن عبد اهلل بن املبارك يتىِجر يف الب 

اك، وابن  مى سفيان اثلوري، وسفيان بن عيينة، والفضيل بن عياض، وحممد بن السى
ل يىة، واكن خيرج يتجر إىل خراسان، فَكما ربح من يشٍء أخذ القو ت للعيال ونفقة ع 

؛  ِدم  سنًة فقيل هل: قد ويل ابن علية القضاء  ق  احلج. وابلايق يصل به إخوانه اخلمسة، ف 
ِة اليت اكن يصله بها يف لك سنة، فبلغ  ابن  علية أن ابن املبارك  ى فلم يأته ولم ي ِصلْه  بالرصُّ

املبارك رأًسا، ولم قد ق ِدم ، فركب إيله وتنكىس ىلع رأسه، فلم يرفع به عبد اهلل بن 
 يكلمه، فانرصف، فلما اكن من غد كتب إيله رقعًة:

بسم اهلل الرمحن الرحيم، أسعدك اهلل بطاعته، وتوالك حبفظه، وحاطك »
أتربىك بها، وجةتك أمس فلم تكلمين،  (3)حبياطته: قد كنت منتظًرا ِلرِبِّك  وِصل ِتك

، فأيُّ يشٍء رأيت مين حىت أ  ؟«عتذر إيلك منهورأيتك واجًدا يلعى

فلما وردت الرقعة ىلع عبد اهلل بن املبارك داع بادلواة والقرطاس، وقال: يأىب 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم»هذا الرجل إال أن ن ْقرِش  هل العصا، ثم كتب إيله: 

                                                           

 ( يف ترمجة إبراهيم بن سعيد اجلوهري.6/618( نقلها د. العثيمني من تاريخ بغداد )1)

 ( كذا ضبطها د. بشار يف طبعته، وضبطها د. العثيمني يف نقله: )وإفضاٌل(.2)

 «.لربكة صلتك»( يف ط. الفيق: 3)
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 يا جاعل ادلين هل بازياا * يصطاد أموال املساكني

 احتلت لدلنيا وذلاتها * حبيلة تذهب بادلين

 جمنونًا بها بعدما * كنت دواء للمجانني فرصت

 أين رواياتك يف رسدها * عن ابن عون وابن سريين؟

 أين رواياتك يف رسدها * لرتك أبواب السالطني؟

كِرهت  فذا باطٌل * زلى محار العلم يف الطني
 
: أ  إن قلت 

فلما وقف ابن علية ىلع هذه األبيات؛ قام من جملس القضاء، فويطء  بساط 
، ارحم شيبيت، فإِينِّ ال أصرب للخطأ»، وقال: هارون ، فقال هل «يا أمري املؤمنني: اهلل  اهلل 
، أنقذين أنقذك اهلل  »؟ فقال: «لعل هذا املجنون أغرى بقلبك»هارون:  ، فأعفاه «اهلل  اهلل 

ة. ى ه  إيله بالرصُّ  من القضاء، فلما اتصل بعبد اهلل بن املبارك ذلك و جى

يِل   ملا وقيل:  هذه إيله املبارك بن اهلل عبد كتب ابلرصة؛ صدقات علية ابن   و 
 .ويبيك يقرأها علية ابن فجعل األبيات،

سمعت أبا عمر حممد بن عبد الواحد : بن عمر الَكوذاين [ قال عبىاس3/128]
ويف قضاء حقوقهم  ،ةٌ ترك قضاء حقوق اإلخوان مذلى :»يقول «غالم ثعلب»الزاهد 
 «.ا عليهتكافؤ   ،هموسارعوا إىل قضاء حواجئهم ومسارِّ  ،ىلع ذلكفامحدوا اهلل  ،رفعةٌ 
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 الصوفية
 عن ولكن والقيل، القال عن اتلصوف أخذنا ما» اجل نيد: [ قال1/345]

 مع املعاملة صفاء هو اتلصوف ألن واملستحسنات؛ املألوفات وقطع ادلنيا، وترك اجلوع
 فأسهرت ادلنيا، عن نفيس فتعز حارثة: قال كما ادلنيا، عن العزوف وأصله اهلل،
 .«نهاري وأظمأت يليل

لْوان: بن عمرو أبو [ قال1/345]  حاجٍة، يف الرحبة سوق إىل يوًما خرجت ع 
 فوقعت انلاس، مجلة يف امليت يدفن حىت ووقفت عليها، ألصيل فتبعتها جنازة فرأيت
 ،اهلل رتواستغف واسرتجعت بانلظر (1)حلحتفأ تعمد، غري من مسفرة أمرأة ىلع عيين
 املرآة فأخذت ؟أسود وجهك أرى مايل سيدي يا :عجوز يل فقالت ،مزنيل إىل وعدت
 انلظرة فذكرت ؟ت  د هي أين من أنظر يرِسِّ  إىل فرجعت ،أسود وجيه فإذا فنظرت
 رز   أن قليب يف فخطريوًما،  اإلقالة أربعني وأساهل اهلل أستغفر موضع يف فانفردت
 ،ابلاب طرقت فيها هو اليت احلجرة جةت فلما غدادب إىل فاحندرت ،اجلنيد شيخك
 ؟«ببغداد لك ونستغفر ،بالرحبة أتذنب ،عمرو أبا يا ادخل» :يل فقال

: [ قال1/346] يُّ : قال بك؟ اهلل فعل ما: فقلت انلوم، يف اجل نيد رأيت اخل دْلِ
 تلك ونفدت العلوم، تلك وفنيت العبارات، تلك واغبت اإلشارات، تلك طاحت»

 .«األسحار يف نركعها كنا ركيعات إال نفعنا وما وم،الرس

                                                           

 «.فأحجمت»، ويف ط. الفيق: ( كذا يف ط. العثيمني1)
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ثًا عن حرب الكرماين: 1/389] ل متحدِّ  عنده كبرًيا، رجاًل  اكن»[ قال اخلالى
 يل: قال ولكنه ذلك، من أكرب ِسنُّه واكن وغريهما، حرب بن وسليمان الويلد أيب عن
م فلم قديًما أتصوف كنت  «.السماع يف أتقدى

ة: بن [ قال طالب1/477] رى  املريد عالمة» فقال: حنبل بن أمحد حرضت ح 
 .«تريد ما يريد ال خليط لك قطيعة

فقال:  ،يِن ثْ حدِّ  :قلت ألمحد بن حنبل :يزيوسف بن احلسني الراقال  [2/563]
عن  ،فقال: حدثنا مروان الفزاري ،حدثين ،بدى فقلت: ال ؟ما تصنع باحلديث يا صويف

 »قال:  عن أنٍس  ،-أبو املعىلى  :وإنما هو ،ايلينُّ امل كذا قال-أيب العالء  هاللٍ 
 
هدي إىل أ

فقدم  ؟فلما أصاح قال: هل عندكم من غداء ،م إيله أحدهمافقدِّ  ،طائران انليب 
ال  ،يا بالل :فقال ،أبته لك يا رسول اهللخاَ  :بالل فقال ؟فقال: من أين ذا، إيله اآلخر  

 «.غد   زق كِّ إن اهلل يأيت بر ،ختف من ذي العرش إقالال  

 ،كنت أتيت أمحد بن حنبل يف أول أيام املتولك وقال يوسف الرازيُّ أيًضا:
 ،فقلت: تلحدثين ؟إيلى  جةت   يشءٍ  ويف أيِّ  ؟ما حاجتك :فقال يل ،فسألين عن بدلي

 ثين بيشءٍ ولكن حدِّ  ،فقلت: بىل ؟فقال: أما بلغك أين قد أمسكت عن اتلحديث
 .ثم قال: هذا من بابتك يا صويف ،ثين بهذا احلديثفحدى  ،م عليك بهِ وأترحى  ،به ذكرك  أ

 الصوم
ثًا عن أيام بقاء اإلمام أمحد يف 1/25] [ قال إسحاق عم اإلمام أمحد متحدِّ

العسكر: اكن اإلمام أمحد يواصل الصوم، فمكث ثمانية أيام مواصاًل ال يأكل وال 
اق عم اإلمام أمحد: فقلت: يا يرشب، فلما اكن يف ايلوم اثلامن اكد أن يطفأ، قال إسح
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إين »أبا عبد اهلل؛ ابن الزبري اكن يواصل سبعة أيام، وهذا لك ايلوم ثمانية أيام! فقال: 
، فأتيته بسويق «إذ حلفتين حبقك فإين أفعل»، قلت: حبيق عليك، فقال: «مطيق
 .(1)فرشب

ال: [ قال أبو بكر املروذي: حدثنا أبو مصعب، وأمحد بن إسماعيل، قا1/151]
مكث مالك بن أنس ستني سنة يصوم يوًما ويفطر يوًما، واكن يصيل يف لك يوم ثمانمائة 

 ركعة، واكن يرى صوم انلذر متتابًعا، وال ي قطع.

 البنه: يقول جعل الوفاة حرضته [ إبراهيم بن هاينء انليسابوري: ملا1/253]
 فجاء عطشان، أنا: لقا مرفوع، السرت أبِت  يا: قال ،-مرتني– السرت ارفع إسحاق، يا
 العاملون{، فليعمل هذا }ملثل: قال ثم ، فردىه«ال»: قال الشمس؟ اغبت: فقال بماٍء، ابنه
 .روحه خرجت ثم

[ سأل احلسن  بن ثواٍب اإلمام  أمحد بن حنبل عن الغيبة تفطر 1/354]
 .«صوم نلا اكن ما بالغيبة الفطر اكن لو» وقال: إثًما، إال شيةًا ذلك ير قال: فلمالصائم؟ 

أن أبا عبد  :الأخربين حممد بن حيىي الكحى [ قال أبو بكر اخلالل: 2/384]
لك »قال:  ؟قلت: رمضان وغريه ،«ليس يف الصوم رياء»قال: ]أمحد بن حنبل[ اهلل 
 «.إنما يرتك أكل اخلب وَشب املاء ؟كيف يكون الرياء: »وقال ،«الصوم

فاكن يصوم  ،ا يف السفر واحلرضوكيعً  صحبت  : »قال حيىي بن أكثم[ 2/500]
 «.وخيتم القرآن لك يللة ،ادلهر

                                                           

 (.88)ص ( ينظر يف بيان هذه احلادثة بشلك مفصل: الورع للمروذي 1)
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 :وهو نافع من ابللغم ،ثالث من أخالق انلبوة: »ابن سريين[ قال 2/571]
 «.والصالة من آخر الليل ،والسواك ،الصيام

يللة  ويفطر لكى  ،يصوم ادلهر اد  جى اكن انلى » قال أبو إسحاق الطربي:[ 3/17]
وأكل تلك  ،فإذا اكن يللة اجلمعة تصدق بذلك الرغيف ،نه لقمةويرتك م ،ىلع رغيف

 «.اللقم اليت استفضلها

ة العكربي: 3/257]  ،واثلغور ،إىل مكة ،سافر الكثري»[ أبو عبد اهلل بن بطى
ملا : »القايض أبو حامد أمحد بن حممد ادللوي قالو، ..«وغري ذلك من ابلالد. ،وابلرصة

 ،ا منها يف سوقفلم ير يومً  ،ن الرحلة الزم بيته أربعني سنةً رجع أبو عبد اهلل ابن بطة م
 ولم يبلغه خرب منكرٍ  ،ا باملعروفارً واكن أمى  ،ا إال يف يوم األضىح والفطريئ مفطرً وال ر  
 أو كما قال. «هإال غريى 

يف  ،دخلت ىلع أيب عبد اهلل ابن بطة وهو صائم: نرص بن الفرج قال[ 3/261]
 د بذلك.يتربى  ،يته وقد وضع صدره ىلع طوابق مغسولةفرأ ،شديد احلر يومٍ 

 ،أحد الزهاد املتعبدين عثمان بن عيىس أبو عمرو ابلاقالين[ اكن 3/306]
إذا اكن وقت غروب الشمس »واكن يقول:  ،مالزما للخلوة ،ا عن اخللقمنقطعً 

 الشتغاهل يف تلك الساعة باإلفطار عن اذلكر. :يعين «!أحسست برويح كأنها خترج

ثًا عن شيخه أيب جعفر عبد اخلالق بن عيىس 3/443] [ قال ابن أيب يعىل متحدِّ
ِبس  ألجلها:  واكنوا قد عرضوا  ،لم يزل عندهم مدة أشهر»يف الفتنة اليت وقعت وح 
وداوم  ،ا مدة مقامه عندهمولم يأكل هلم طعامً  ،عليه أشياء من دنياهم فلم يقبلها

فرأيته يقرأ يف املصحف  ،ذات يوم من تلك األيام ودخلت عليه، الصيام يف تلك األيام
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 !تدري ما الصرب؟ فقلت: ال {،واستعينوا بالصرب والصالة}فقال يل: قال اهلل تعاىل: 
 ولم يفطر حىت بلغ منه املرض نهايته. ،فقال: هو الصوم

واتللقني  ،كثري اتلالوة ،ااكن صاحلً » أبو احلسن بن زفر العكربي: [3/469]
 «.، ومات وِسنُّه تسعون سنةا وسبعني سنةغين أنه رسد الصوم مخسً وبل، رآنللق
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 حرف الضاد

 الضحك
 أواكن يقر ،بِتُّ عند إسماعيل بن علية يللة»[ قال يلع بن املديين: 1/261]
 «.وما رأيته ضحك قط ،ثلث القرآن

 إال قط ضاحاًك  أيب رأيت [ قال احلسن بن عبد الوهاب بن احلكم: ما2/87]
 يقول: فجعل أيم، مع (1)أضحك وأنا مرة رآين ولقد قط، مازًحا رأيته وما متبسًما،

 .أيم مع كنت وإنما «!الضحك هذا يضحك قرآن صاحب»

أصلح اهلل  :فقال هل ،-وهو ىلع قضاء القضاة-حيىي بن أكثم  ليق رجٌل [ 2/550]
قال: حىت  ؟قال: فكم أضحك ،عب  قال: فوق اجلوع ودون الشِّ  ؟كم آكل ،القايض

 ،ابلاكء من خشية اهلل قال: ال تملى  ؟قال: فكم أبكي ،وال يعلو صوتك ،يسفر وجهك
  ،قال: ما استطعت   ؟قال: فكم أخيف من عميل

 
قال: ما يقتدي  ؟ظهر منهقال: فكم أ

 انلاس. ويؤمن عليك قول   ،اخلريِّ   بك الربُّ 

 

                                                           

 يف ط. العثيمني: )أضحكك(.( 1)

 

 



ابن أبي يعلىللقاضي « طبقات احلنابلة»ـالتهذيب املوضوعي ل   

 [354 ] 

 

 حرف الطاء

 طاقات انلاس
 بكر أيب أربعة: إىل العلم انتىه»سالم:  قال أبو عبيد القاسم بن[ 2/137] 

 به، أعلمهم املديين بن ويلع فيه، أفقههم حنبل بن وأمحد هل، أرسدهم شيبة أيب بن
 .(1)«هل أكتبهم معني بن وحيىي

 «.د بن حنبل أعلم من اثلوري وأفقهأمح»: (2)[ قال أبو ثور1/15]
ضل عندي من أف (3)أمحد بن حنبل»قال زكريا بن حيىي السايج:  [1/39]

ظراء وأمحد بن حنبل فال نظري مالك واألوزايع واثلوري والشافيع؛ وذلك أن هلؤالء ن
 «.هل

أمحد بن حنبل سألت أبا عبد اهلل  :[ قال أمحد بن احلسن الرتمذي1/79]
رواه  ،(4)«إيلهما أقل ما حيتاج صاحب حديث » :فقال ؟اكتب كتب الشافيع :وقلت هل

 عن أمحد بن احلسن الرتمذي. ،عن حممد بن املنذر ،«مالعل»أبو بكر اخلالل يف 
 «.يزيد بن زريع رحيانة ابلرصة: » [ قال أمحد بن حنبل1/105]

                                                           

 (.1/12مكررة باختصار يف )( 1)

 «.أبو ثور: لقب ال كنية»( قال حمقق الطبقات: 2)

صواب من حيث املعىن، وأشار العثيمني إىل اتفاق  ، والكهما«بن حنبل»ويف ط. الفيق:  «،بن حممد»( يف ط. العثيمني: 3)
.  النسخ ىلع ما أثبت 

وِذي: قلت أليب عبد اهلل: أترى يكتب الرجل كتب الشافيع؟ قال: 1/139( ويف )4) رُّ ، قلت: أترى «ال»( قال أبو بكر الم 
ا؟ قال: «ال تسألين عن يشء حمدث»أن يكتب الرسالة؟ قال:  حممد بن حممد قال ( : »2/354، ويف )«معاذ اهلل»، قال: كت بْت ه 

 «.اما كتبت منها شيةً »فقال:  ؟إنك كتبت من كتب الشافيع :قيل نلا :قال رجل ألمحد بن حنبل: بن أبو الورد
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بيق ايلوم يف ادلنيا ثالثة: حممد بن حيىي »[ قال إبراهيم بن أرومة: 1/132]
اذلهيل خبراسان، وأبو مسعود بأصبهان، واحلسن بن يلع احللواين بمكة، فأكرثهم 

ا حممد بن حيىي، وأحسنهم حديثًا أبو مسعود، وأرفعهم حديثًا احلسن بن يلع حديثً 
 «.احللواين

أبو »[ قال أبو بكر بن صدقة: سمعت إبراهيم بن األصبهاين يقول: 1/175]
 «.بكر األثرم أحفظ من أيب زرعة الرازي وأتقن

 «.انلاس يف خداع متصل»: الرببهاريُّ قال [ 3/77]

 الطعام
 ،دخلت ىلع أمحد بن حنبل أنا وأيبمد بن جعفر القطييع: [ قال حم2/280]

 ،«ايلوم عندي تغدى » :قال أمحد أليب ،قال: فتحدثا فأطاال احلديث ،واكن أمحد يأنس بأيب
قال:  ،انقباض ملوضع أمحد قال: فجعلت آكل ويفى  ،فقدم كشكية وقلية ،قال: فأجابه
 :ثم قال يف اثلاثلة -ا أو مرتنيا ثالثً قاهل-قال: فجعلت آكل  ،«لك وال حتتشم» :فقال يل

 «.فإن الطعام أهون مما حيلف عليه ،يا بين لك وال حتتشم»
]أمحد بن حنبل[ حرضت أبا عبد اهلل : بيححممد بن سعيد بن ص  [ قال 2/306]
فإن  ،األرز إن أكل يف أول الطعام أشبع: »فقال أبو عبد اهلل ،فجاءوا بأرز ،ىلع طعام

 «.ام هضمأكل يف آخر الطع
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 الطالق
 حنبل، بن أمحد وخريهم: خري، لكهم اتلابعون» احلريب: إبراهيم [ قال1/233]

لِّهم؛ يقولون: من عندي وهو ج 
 
=  ناسيًا فعله ثم شيةًا، يفعل ال أن بالطالق حلف من أ

 .«الطالق يلزمونه فَكهم

: [ قال]أمحد بن حنبل اهلل عبد أبا رجٌل  سأل ِسنِْدي اخلواتييم: [ قال1/456]
 أن اهلل عبد ابنه أمر عمر أليس: قال ،«تطلقها ال»: قال أمرأيت؟ أطلق أن يأمرين أيب إن

 .« عمر مثل أبوك يكون حىت»: قال امرأته؟ يطلق

 طلب العلم
أال » فقال للسائل: .عن اجلهاد : سةل عبد اهلل بن عباس[ 3/415]

 ،والفقه ،وتعلم فيه القرآن ،ادً تبين مسج»قال:  ،؟ قال: بىل«اجلهادمن أدلك ىلع أفضل 
 «.والسنة

إن الرجل »[ قال اإلمام أمحد: حدثنا عبد الرزاق قال: قال معمر: 1/107]
 «.يلطلب العلم لغري اهلل، فيأىب عليه العلم حىت يكون هلل 

[ قال أبو احلارث الصائغ: سمعت أبا عبد اهلل ]أمحد بن حنبل[ يقول: 1/179]
ِب، ولو اكن إنما العلم مواهب، يؤت» يه اهلل من أحب من خلقه، وليس يناهل أحد باحل س 

 «.لعلىِة احلسب لاكن أوىل انلاس به: أهل بيت انليب 

[ قيل: إن أمحد بن أيب احلواري: رىم بكتبه يف ابلحر، وقال: نِْعم  1/191]
 ادليلل كنِت، واالشتغال بادليلل بعد الوصوِل حماٌل.
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فلما بلغ منه  ،ثالثني سنة العلم   -احلواري أمحد بن أيب-وقيل: إنه طلب 
وال  ،ا بكلم أفعل هذا تهاونً  ؛م  لْ يا عِ  :وقال ،محل كتبه لكها فغرقها يف ابلحر ؛الغاية

فلما اهتديت بك إىل ريب  ،ولكن كنت أكتب ألهتدي بك إىل ريب ،ا حبقكاستخفافً 
 .ألدب اخلدمة وإنما العلم يطلب ،ال ديلل ىلع اهلل سواه :وقال، استغنيت عنك

 مخسني لغة أو حنو جملس من احلريب إبراهيم فقدت ما» [ قال ثعلٌب:1/224]
 .«سنة

 واحدة؛ (1)مرة إال أجًرا قطُّ  علمٍ  ىلع أخذت ما» احلريب: إبراهيم [ قال1/224]
اٍل، باب ىلع وقفت فإين  فقال ،فأجبته مسألة عن فسألين فلًسا، إال قرياًطا هل فوزنت بقى

 .افلسً  فزاداين ؛اشيةً  تنقصه وال بقرياٍط  عطهأ :للغالم

 إبراهيم إىل امض» :يقول أيب اكن :حنبل بن أمحد بن اهلل عبد قال[ 1/225]
 .«الفرائض عليك ليقي   حىت احلريب

 [1/241 قال اخلطيب ابلغدادي يف ترمجة إبراهيم بن سعيد (2)حاشية ]
 فذللك العلماء، ىلع (3)وأفضاٌل  نيا،ادل من اتساعٌ  -إبراهيم وادل- لسعيد اكن»اجلوهري: 
 «.الشيوخ عن اإلكثار ىلع وقدر السماع، من ابنه تمكن

                                                           

وهلا حظ من الصحة، ألن احلافظ اخلطيب ذكر اخلرب يف تاريخ بغداد ويف « وال مرة واحدة»( قال العثيمني: )يف ط: 1)
 ذلك(. آخره: أنه لم يقبل

 ( يف ترمجة إبراهيم بن سعيد اجلوهري.6/618( نقلها د. العثيمني من تاريخ بغداد )2)

 ( كذا ضبطها د. بشار يف طبعته، وضبطها د. العثيمني يف نقله: )وإفضاٌل(.3)
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 تعليم من اإلنسان ىلع جيب اذلي» اهلل: عبد أبو قال الشانليج: [ قال1/275]
 تعليم من الرجل ىلع جيب ما وأقل دينه، وإقامة صالته يف منه بد ماال والعلم: القرآن
 .«وسورتان بالكتا فاحتة القرآن:

 للخلق وجعل علًما، األرض إىل اهلل   أخرج ما» يوم: ذات [ قال اجلنيد1/344]
 .«ونصيبًا حًظا فيه يل جعل وقد = إال سبياًل  إيله

 مىت إىل حنبل: بن ألمحد اجلصاص: قلت منصور بن [ قال احلسن1/375]
 .«يموت حىت»: قال الرجل؟ يكتب

 العلم، أطلب إين حنبل: بن ألمحد قلت :البار اهليثم بن [ قال احلسن1/376]
ا» يل: قال باتلجارة؟ أشتغل أن مين تريد ذلك، من تمنعين أيم وإن ارِه  ا؟ د  رِْضه 

 
 وال وأ

 .«الطلب تدع

 يف فجعلتها رغيف، مائة أيم يل [ قال حجاج ابن الشاعر: مجع ْت 1/397]
ب اب ة  » إىل واحندرت جراب،  برغيف أيجء يوم لك يوم، مائة ببابه فأقمت باملدائن، «ش 
ت فلما فآلكه، دجلة يف فأغمسه  .خرجت   نِفد 

 حيتاجون انلاس» يقول: حنبل بن أمحد الكرماين: سمعت حرب [ قال1/390]
 يوم لك يف واملاء واخلب ساعة، لك يف إيله حيتاج العلم ألن واملاء، اخلب مثل العلم إىل
 .«مرتني أو مرة
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 [2/22 قال عبد(1)حاشية ] اين:  برش بن هللا الْق   اهلل أمر يأتيين أن أرجو»الطى
 «.واملحربة القلم يفارقين ولم يدي، بني واملحربة

وِذي: [ قال2/89]  عبد» ]أمحد بن حنبل[ يقول: اهلل عبد أبا سمعت املرُّ
 .«احلق إلصابة يوفق مثله صالح، رجل الوراق الوهاب

صحبت أبا »أمحد بن حنبل:  [ قال امليموين متحدثًا عن صحبته لإلمام2/93]
 إىل سنة سبع وعرشين. ،عبد اهلل ىلع املالزمة من سنة مخس ومائتني

قال: واكن أبو عبد  ،وكنت بعد ذلك أخرج وأقدم عليه الوقت بعد الوقت :قال
ما أصنع بأحد ما » :ويقول يل ،من كرثة ما أسأهل اهلل يرضب يل مثل ابن جريج يف عطاءٍ 

 «.أصنع بك
 كثري، العلم» ]أمحد بن حنبل[ يقول: اهلل عبد أبا سمعت امليموين: قال[ 2/98]
 «.ينقطع لم تقطعه لم إن أمر وهو القليل، منه انقطع وربما

 ؛فيفتيين ألن أسأل أمحد بن حنبل عن مسألةٍ : »يلع بن املديين[ قال 2/136]
العلم  إن ،إن العلم ليس بالسن ،أحب إيل من أن أسال أبا اعصم انلبيل وابن داود

 .«ليس بالسن
وقد أقبل أصحاب -سمعت أمحد بن حنبل : الفضل بن أمحد[ قال 2/184]

 .يعين املحابر «هذه رسج اإلسالم» :وقال ،فأومأ إيلها ،-احلديث بأيديهم املحابر
 ابلرصة حنبل بن أمحد علينا اجلميح: قدم احلباب بن قال الفضل [2/187]
 أهل هل فاسترشف اهلل، شاء إن عرشة اثنيت سنة الطياليس، الويلد أيب من ليسمع
 عندنا فأقام فأجابه، يضيفه؛ أن فسأهل قديمة، صحبة بينهما واكن أيب فلقيه ابلرصة،

                                                           

 (.27/168( نقلها د. العثيمني يف احلاشية يف ترمجة عبد اهلل بن برش الطالْقاين، من تاريخ دمشق )1)

 

 



ابن أبي يعلىللقاضي « طبقات احلنابلة»ـالتهذيب املوضوعي ل   

 [360 ] 

 

سمعت  أبا الويلد  اهلل، عبد أبا يا هل: فقلت كثرًيا، بالليل أذاكره فكنت أيام، ثالثة
 وعن ،اهلل كرذ عن يصدكم احلديث هذا إن» يقول: احلجاج بن شعبة يقول: سمعت

 فال حنن اأمى »: قال ثم ،ساعة فأطرق: قال ،«منتهون أنتم فهل ،الرحم صلة وعن ،الصالة
 .«أعلم فهو اشيةً  نفسه من يعرف شعبة اكن فإن ،أنفسنا من هذا نعرف

يف تصنيف هذا الكتاب  مكثت» :أبو عبيد: قال قال حممد بن وهب[ 2/217]
دة من أفواه الرجال فأضعها يف موضعها من هذا ستفيد الفائأوربما كنت  ،أربعني سنة
وأحدكم جييئين فيقيم عندي أربعة  ،ا مين بتلك الفائدةحً ا فر  فأبيت ساهرً  ،الكتاب
 «!قد أقمت الكثري :فيقول ،ومخسة أشهر ،أشهر

 :سمعت أمحد بن حنبل يقول: حممد بن إبراهيم املاستوي[ قال 2/234]
 «.ىت فهمتهح ،يف كتاب احليض تسع سنني تبت  ك»

]أمحد بن دخلت ىلع أيب عبد اهلل ابن راهويه: قال حممد بن إسحاق [ 2/237]
أما إنك لو لزمته اكن أكرث » قال: ،؟ قلت: بىل(1)«أنت ابن أيب يعقوب»فقال: حنبل[، 
 «.فإنك لم تر مثله ؛لفائدتك

سمع كتاب الصحيح ملحمد بن :»حممد بن يوسف الفربري[ قال 2/250]
 «.يفما بيق أحد يرويه عنه غري ،ون ألف رجلإسماعيل تسع
أحفظ مائة ألف حديث »]ابلخاري[ : حممد بن إسماعيل  [ قال2/252]
 «.حديث غري صحيح وأحفظ مائيت ألف ،صحيح

                                                           

 نية إسحاق بن راهويه، واملسؤول هو ابنه.( ك1)
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ما  ،وأكرث كتبت عن ألف شيٍخ :»حممد بن إسماعيل ابلخاري[ قال 2/254]
 «.عندي حديث إال أذكر إسناده

منذ ودلت ما اشرتيت :»ابلخاريحممد بن إسماعيل عبد اهلل  وأب[ قال 2/254]
فسألوه عن َشاء احلرب  ،«ابدرهم شيةً  وال بعت من أحدٍ  ،ا قطمن أحد بدرهم شيةً 

 «.ا يشرتي يلكنت آمر إنسانً » فقال: ؟والكواغد
واحفظ أحسن ما  ،اكتب أحسن ما تسمع: » ]الرازي[ قال أبو حاتم[ 2/273]
 «.وذاكر بأحسن ما حتفظ ،تكتب

 :أبو احلسني أمحد بن جعفر بن حممد بن عبيد اهلل املنادي[ قال 2/318]
ي، قال:  عن عمر بن ذر  ،حدثين رجل ،حدثين أبو انلرض هاشم بن القاسمحدثين جدٍّ

ن ال هلإ إال أشهادة  :امهلل إنا أطعناك يف أحب األشياء إيلك» اهلمداين أنه اكن يقول:
 «.فاغفر نلا ما بينهما ،الرشك :ولم نعصك يف أبغض األشياء إيلك ،أنت

 فذكرت هذا احلديث لقومٍ  ،جنازة حرضت   :قال يل جدي :قال أبو احلسني
 فقال: ،فسلمت عليه ،فإذا هو حيىي بن معني فاتلفتُّ  ،فجذبين رجل من خليف ،ميع
فامتنعت من ذلك  ،«فإين ما كتبته عنه ،حدثين هذا عن أيب انلرض ،يا أبا جعفر»

 وكتبه عين يف ألواٍح  ،فما تركين حىت أجلسين يف ناحية من الطريق ،كريا أليب زإجالاًل 
 اكنت معه.
 ،العلم مواهب من اهلل»]بن حنبل[ :  قال أمحد :قال ابن مشيش[ 2/366]

 «.ليس لك أحد يناهل
بن حنبل فقال: أكتب  أمحد   سأل رجٌل  :حممد بن يزيد املستميل[ قال 2/392]
إن عبد اهلل بن  :فقال هل السائل ،«عليك باآلثار واحلديث ،ال تفعل»قال:  ؟كتب الرأي
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إنما أمرنا أن نأخذ  ،ابن املبارك لم يزنل من السماء: »فقال هل أمحد ؟املبارك قد كتبها
 «.العلم من فوق

حىت  ،يسأل أيب مهنىاكنت أرى »[ قال عبد اهلل بن اإلمام أمحد: 2/433]
وكنت أشبهه بابن جريج حني اكن  ،وضجر حىت ربما قام ،اويكرر عليه جدا  ،يضجره

 «.يسأل عطاء

قال:  ؟ما أفضل األعمال :قلت ألمحد بن حنبل الشايم: مهنىاقال [ 2/476]
ينوي يتواضع »قال:  ؟تصحيح انلية يشءٍ  قلت: وأيُّ  ،«ملن صحت نيته طلب العلم»

 «.وينيف عنه اجلهل ،فيه

فقال يل  ؟العلم طلبت  [ : ]الكريخقلت ملعروف  :قال أسود بن سالم[ 2/487]
 «.؟ من لم يعلم كيف خياف اهلل   ؟من لم يعلم كيف خياف اهلل  : »معروف

ثم صار  ،ا لعبد اهلل بن مالكاكن أبوه اكتبً »[ يف ترمجة حيىي بن معني: 2/534]
 ،بنه حيىي ألف ألف درهم ومخسني ألف درهمفمات فخلف ال ،ىلع خراج الري

 «.لم يبق هل نعل يلبسه حىت ،فأنفقه لكه ىلع احلديث

فقال:  ،عن مسألةٍ ]بن حنبل[ سألت أمحد يعقوب بن خبتان: قال [ 2/556]
 «.دعين حىت أنظر فيها ،واملسألة تفتحه ،إن العلم خزائن :يقال»

ار ياكن يوسف [ 2/566] أسلم ىلع يدي أيب عبد اهلل ، فاهوديا بن موىس العطى
ورحل  ،اِب ت  وأكرث من الكِ  ،ولزم العلم ،هفحسن إسالم ،-ٌث د  وهو ح  - أمحد بن حنبل
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من كرثة  م بهِ ما يتربى حىت اكن ربى  ،ولزم أبا عبد اهلل ،ةٍ لى جِ  وسمع من قومٍ  ،يف طلب العلم
 لزومه هل.

نذكر اهلل ، ادلرداء  إىل أمِّ  س  ا جنلِ كنى : عون بن عبد اهلل[ قال 2/580]
 فقد طلبت   !ون أنكم قد أمللتموينتزعم :قالت ؟لعلنا قد أمللناكِ  :فقالوا ،عندها
به اذلي  (1)يب  وال أحرى أن أص ،ا أشىف لصدريفما وجدت شيةً  ،يشءٍ  يف لكِّ  العبادة  
 «.من جمالس اذلكر =أريد

جاد ييجء معنا إىل اف: اكن أمحد بن سلمان انلى قال أبو يلع بن الصوى [ 3/17]
فقيل هل: لم ال تلبس نعلك؟ قال:  ،ونعله يف يده ،إىل برش بن موىس وغريه، ثنياملحدِّ 

 «.وأنا حاٍف   أحب أن أميش يف طلب حديث رسول اهلل »

يوم  -احساب   :يعين–انلاس  أال أنبئكم بأخفِّ »: فلعله ذهب إىل قوهل 
أخربين  ،اا ىلع قدميه حافي  القيامة بني يدي امللك اجلاار: املسار  إىل اخلريات ماشي  

 «.ا يف طلب اخلرياد يميش حافي  ناظر إىل ع جربيل: أن اهلل 

 ،املعرفة هل :ينبيغ ألهل العلم أن يتخذوا للعلم»قال أبو بكر اخلالل: [ 3/25]
فقد اكن أول من عين  ،وانلظر فيه ،وتعاهده ،كرثة السماع :ومع ذلك ،واملذاكرة به

وتعاهد انلاس العلم بعد  ،ثم اكن بعده حييي القطان ،بهذا الشأن: شعبة بن احلجاج
وحييي بن  ،ثم اكن بعد هذين ثالثة لم يكن هلم رابع: أمحد بن حنبل ،ذلك بتعاهدهما

 ..«.ويلع بن املديين. ،معني

                                                           

 «.أصبت  »( يف ط. العثيمني: 1)
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حدثين أيب قال:  ،ل: أخربنا عبد اهلل بن أمحداخلالى أبو بكر قال [ 3/27]
إال ازداد من اهلل  =اا فازداد من ادلنيا قربً ما ازداد رجل علمً » سمعت سفيان يقول:

 «.ابعدً 

 يِق ر  وادل أيب القاسم اخلِ  ،أبو يلع اخلريق ،احلسني بن عبد اهلل بن أمحد[ 3/80]
وأكرث من صحبة  ،حرب :منهم ،صحب مجاعة من أصحاب أمحد ،«صاحب املخترص»

 «.خليفة املروذي» واكن يدىع ،وذياملرُّ 

 ،وميع درهم واحد ،دخلت الكوفة:»بكر ابن أيب داود وأب[ قال 3/99]
أألف  وأكتب عن أيب سعيد األشج ،اوكنت آكل منه مدا  ،ا باقالى ه ثالثني مدا فاشرتيت ب
 «.فلما اكن الشهر حصل ميع ثالثون ألف حديثحديٍث، 

ار: 3/135] تِب  »[ أبو بكر بن األنباري، حممد بن القاسم بن حممد بن بشى ك 
، واكن يميل يف ناحية املسجد، ووادله يف ناحيٍة أخر  «.ىعنه ووادله يحٌّ

ثت دِّ ح  [ قال حممد بن جعفر انلحوي عن أيب بكر بن األنباري: 3/138]
قال: فوقعت  ،حسنة اكملة الوصف ،ض  عر  وجارية ت   ،ا إىل انلخاسنيأنه مىض يومً  :عنه

فقال يل: أين كنت إىل الساعة؟  ،ثم مضيت إىل دار أمري املؤمنني الرايض ،يف قليب
فعلمت  ،فجةت فوجدتها ،ومحلها إىل مزنيل ،رتاهافأمر بعض أسبابه فمىض فاش ،فتهفعرى 

أطلب مسألة قد  وكنت   ، قال:فقلت هلا: كوين فوق إىل أن أستربئك ،األمر كيف جرى
 ،بها إىل انلخاسني مِض ا ،فقلت للخادم: خذها ،فاشتغل قليب عن عليم ،ت يلعى اختلى 

دعين أكلمه  فأخذها الغالم فقالت: ،فليس قدرها أن يشتغل بها قليب عن عليم
فإذا أخرجتين ولم تبني يل ذنيب لم آمن أن  ،وعقٌل  لٌّ فقالت: أنت رجل لك حم   ،حبرفني
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 ،عندي عيٌب  فقلت هلا: مالِك  ؟يه قبل أن خترجينفنِ فعرِّ  ،اا قبيحً يظن انلاس يب ظنا 
ال »فقال:  ،فبلغ الرايض أمره :قال .عندي فقالت: هذا سهٌل  ،ين عن عليميشغلت إنك

 «.أحىل منه يف صدر هذا الرجل يكون العلم يف قلب أحدٍ  ينبيغ أن

قرأت خبط أيب حفص الربميك قال: سمعت أبا قال ابن أيب يعىل: [ 3/225]
ل حنو عرشين  اخلالى سمع مينِّ »يقول:  ]غالم اخلالل[ بكر عبد العزيز بن جعفر

 «.ها يف كتابهوأثبت   ،مسألة

ل: سمعت قال[ 3/225][ 3/225] ل يقول:  غالم اخلالى من لم »أبا بكر اخلالى
 «.يعارض لم يدِر كيف يضع رجله

كتبت عن »[ قال أبو عبد اهلل حممد بن إسحاق ابن منده األصبهاين: 3/300]
فلم أتقرب إىل لك  ،الرشق والغرب مرتني فت  ط  »، وقال: «ألف شيٍخ وسبع مائة شيٍخ 

 «.اا واحدً ولم أسمع من املبتدعني حديثً  ،مذبذب

ل عن "غالم الزىجاج" ؟ فقال:  [3/302] ياا »قال أبو طالب: سألت اخلالى اكن أمِّ
 «.ال يكتب، واكن قد جالس أهل العلم، وليق الشيوخ فحفظ عنهم

سمعت بعض الشيوخ الصاحلني يقول: اكن »[ قال اخلطيب ابلغدادي: 3/322]
 ،خت جبهتهوانتف ،أبو عبد اهلل بن ابلغدادي ال يزال خيرج علينا وقد انشق رأسه

ولم يكن خيلو أن يكون بني  ،قال: اكن ال ينام إال عن غلبةٍ  ؟فقيل هل: وكيف ذاك
فإذا غلبه انلوم سقط ىلع ما يكون  ،من األشياء موضواًع  يديه حمربة أو قدح أو يشءٌ 

 .«افيؤثر يف وجهه أثرً  ؛بني يديه
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ثًا عن أبيه القايض: 3/380] يلله لكه اكن يقسم »[ قال ابن أيب يعىل متحدِّ
 «.وقسم تلصنيف احلالل واحلرام ،وقسم للقيام ،فقسم للمنام :اأقسامً 

 طول األمل
وقت مىض عنك فلن  :انلاس ىلع ثالثة أوقات: »قال اخلليل بن أمحد[ 2/280]

 «.ووقت أنت منتظره وقد ال تبلغ إيله ،نظر كيف خيرج عنكاووقت أنت فيه ف ،يعود
كر عنده وذ  ]الكريخ[، ا سمعت معروفً : حيىي بن أكثم القايضقال  [2/478]

ا سمعته يقول الكمً  ،فقال: رأيت أمحد بن حنبل فىت عليه آثار النسك ،أمحد بن حنبل
 «.ءأحسن ولم ييس= يسمن علم أنه إذا مات ن  : »سمعته يقول ،مجع فيه اخلري
ال اذلي أطاعك استغىن  :إليه: » ]الكريخ[ اكن من داعء معروف[ 2/482]

 :سيدي ،دونك وال استبدل بيشءٍ  ،وال اذلي عصاك غلبك ،عن فضلكوال  ،عنك
بك  ؟وكيف يل باحلياة وال توجد إال عندك ؟كيف يل بانلجاة وال توجد إال دليك

امهلل إين أعوذ  ،وال هلإ غريك ،وتقدست أسماؤك ،جل ثناؤك ،ال هلإ إال أنت ،عرفتك
 «.بك من طول أمل يمنع خري العمل
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 حرف الظاء

 الظلم
 الفروج إباحة ]بن حنبل[ عن أمحد سألت الشانليج: إسماعيل [ قال1/274]
 أخيه حق من هل قطعت من: » اهلل رسول: قال ذلك، حمرم»: فقال الزور؟ بشهادة
 «.املال من أكرب واألهل ،«انلار من قطعة هل أقطع فإنما شيةًا

 : حيىي بن نعيم[ قال 2/541]
 
إىل  ل خرج أبو عبد اهلل أمحد بن حنبملا أ

من داع  ليس بصابرٍ »قال:  ،ادع ىلع ظاملك : بهاملولكى  قال هل العون   ،بيوم رض   ،املعتصم
 .«ىلع ظالم

 ل يف ذلك ... ]فذكر إسناده[ قال رسول اهلل: تأوى قلت  »قال ابن أيب يعىل معلًِّقا: 
« :جلعدا، ثم ساق بإسناه أيًضا إىل سالم بن أيب «من داع ىلع من ظلمه فقد انترص :
فإن ادلاعء  ؛فقال: ال تديع عليه ،فجعلت امرأته تدعو عليه ،ا رضبهأن سلطانً »

 «.قصاص

جماهدات ومقامات يف ادلين  اكنت للرببهاريِّ قال ابن أيب يعىل:  [3/77]
 فيف سنة إحدى وعرشين وثالث ،ون قلب السلطان عليهظواكن املخالفون يغي ،كثرية

 ض  بِ وق   ،فاسترت ،م بالقبض ىلع الرببهارية تقدى قل  ابن م  ووزيره  رِ مائة يف خالفة القاهِ 
 .لوا إىل ابلرصةومح   ،ىلع مجاعة من كبار أصحابه

وهرب  ،بأن أسخط عليه القاهر ؛واعقب اهلل تعاىل ابن مقلة ىلع فعله ذلك
 .وطرح يف داره انلار ،وعزهل القاهر عن وزارته ،ابن مقلة
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سنة  ،اآلخرة ىمن شهر مجاد بعاء لستٍّ ىلع القاهر باهلل يوم األر ض  بِ ق  ف
ت عيناه يف هذا ايلوم حىت ساتلا ل  مِ وس   ،ع  لِ وخ   ،س  بِ وح   ،مائة اثنتني وعرشين وثالث

 .يِم  فع   ،امجيعً 

 حىت إنه ملا تويف ،ل اهلل تعاىل وأاعد الرببهاري إىل حشمته وزادتثم تفضى 
ين وادلنيا؛أماثل أبناء  وحرض جنازته -املعروف بنفطويه-أبو عبد اهلل بن عرفة   ادلِّ

، وذلك يف صفر، سنة ثالث وعرشين الرببهاريُّ  :م ىلع مجاعتهم يف اإلمامةاكن املقدى 
 .. .وثالث مائة، يف خالفة الرايض.

ثًا عن شيخه القايض أيب يعىل: هري قال انلى [ 3/411] ا قدم الوزير ابن لمى »متحدِّ
  ت  رب  دراست ع  

 
تتفضل  ،فلما حرضت قلت: يا سيدنا ،ذلك ايلومففاتين درس  ،ه  برِص  أ

 ،وتعيد يل ادلرس؟ فقال: أين كنت يف أمسنا؟ فقلت: مضيت أبرصت ابن دارست
فين ىلع وقال: وحيك تميض وتنظر إىل الظلمة؟ وعنى  ،اا شديدً ذلك إنكارً  فأنكر يلعى 

أو كما -، «ننور اإليما انلظر إىل الظاملني يطىفء  » أنه قال: وروى عن انليب  ،ذلك
واالجتماع  ،وانلظر إيلهم ،ا عن خمالطة أبناء ادلنيا: واكن ينهانا دائمً انلهري قال، -قال
 وخمالطة الصاحلني. ،ويأمرنا باالشتغال بالعلم ،بهم
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 حرف العني

 العاادة
اكن أيب يقرأ القرآن يف لك أسبوع »[ قال عبد اهلل بن اإلمام أمحد: 1/20]
وقد ختم إمامنا أمحد »قال ابن أيب يعىل: ، «األخرى بانلهار، إحداهما بايلل وختمتني

 «.القرآن يف يللة بمكة مصليًا به

ثًا عن أيام بقاء اإلمام أمحد يف [ 1/25] قال إسحاق عم اإلمام أمحد متحدِّ
اكن اإلمام أمحد يواصل الصوم، فمكث ثمانية أيام مواصاًل ال يأكل وال العسكر: 

اثلامن اكد أن يطفأ، قال إسحاق عم اإلمام أمحد: فقلت: يا يرشب، فلما اكن يف ايلوم 
إين » أبا عبد اهلل؛ ابن الزبري اكن يواصل سبعة أيام، وهذا لك ايلوم ثمانية أيام! فقال:

، فأتيته بسويق «إذ حلفتين حبقك فإين أفعل»، قلت: حبيق عليك، فقال: «مطيق
 .(1)فرشب

ْوي ه املتطبب، [ ملا طالت علة اإلمام أمحد، اكن ا1/26] اس  ملتولك يبعث بابن م 
وحيك؛ »يلع املتولك، فقال هل املتولك:  فيصف هل األدوية فال يتعالج، فدخل ابن ماسويه

؟ فقال هل: يا أمري املؤمنني إن أمحد بن حنبل ليست به «ما جنح فيه ادلواء بن حنبلا
 . فسكت املتولك.علة يف بدنه، إنما هذا من قلة الطعام، وكرثة الصيام، والعبادة

                                                           

 (.88)ص ( ينظر يف بيان هذه احلادثة بشلك مفصل: الورع للمروذي 1)
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[ قال أبو بكر املروذي: حدثنا أبو مصعب، وأمحد بن إسماعيل، قاال: 1/151]
 مكث مالك بن أنس ستني سنة يصوم يوًما ويفطر يوًما، واكن يصيل يف لك يوم ثمان

 مائة ركعة، واكن يرى صوم انلذر متتابًعا، وال ي قطع.

فيان بن عيينة، فقال: ما [ قال األثرم: سمعت أمحد ]بن حنبل[ وذكر س1/165]
رأينا حنن مثله، وقال يلع بن املديين: حج سفيان بن عيينة ثنتني وسبعني حجًة، مات 
عطاء سنة مخس عرشة ومائة، وحج سفيان بعد موته بسنة، وهو ابن تسع سنني، فلم 

 يزل حيج حىت مات.

 هناه خمتفيًا حنبل بن أمحد بن إبراهيم بن هاينء: اكن [ قال إسحاق1/252]
 قد أمحد واكن، «العبادة من :يعين– أبوك يطيق ما أطيق ليس»يل:  فقال ادلار، يف عندنا
 .مزنهل إىل رجع ثم ،أيام ثالثة الواثق أيام يف عنده اختىف

 أإسماعيل بن علية يللة، واكن يقر بِتُّ عند»[ قال يلع بن املديين: 1/261]
 «.ثلث القرآن، وما رأيته ضحك قط

ل يىة ابن اكن» فان بن مسلم:ع [ قال1/264]  .«بابلرصة العباد من شاب وهو ع 

يُّ 1/344]  لك يف ورده واكن سوقه، يف اكن أنه اجلنيد: عن بلغين: [ قال اخل دْلِ
 .تسبيحة ألف وثالثني ركعة، ثالثمائة يوم

 «.سنة أربعني منذ للفراش ثويب نزعت ما»اجلنيد:  [ قال1/344]

 ابن ىلع يأيت ما» يقول: حنبل بن أمحد سمعت خرض: بن حممد [ قال1/357]
ارِ  ى ث فالن إىل خنتلف كنا ولقد خرًيا، فيه يعمل وهو إال يومٌ  الب  : قال ،-وسماه– املحدِّ
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 الشيخ، خروج إىل يصيل قائمٌ  البار وابن الشيخ، خروج إىل احلديث نتذاكر نقعد كنا
 .«اخلري فيه يعمل وهو إال يومٌ  عليه أىت وما

 يف وأنا إال سنة ثالثني منذ املؤذن أذىن ما»: املسيب بن قال سعيد [1/378]
 .«املسجد

=  تموت غًدا انلاقد: حيىي أليب قيل لو» ساٍم: بن جعفر بن حممد [ قال1/424]
 .«عمله يف ازداد ما

 آالف بأربعة حوراء تعاىل اهلل من اشرتيت» انلاقد:  حيىي أبو [ قال1/424]
اب   سمعت مةخت آخر اكن فلما ختمة،  فها بعهدك؛ وفىيت تقول: ويه احلوراء من اخِلط 
 .قريب عن مات إنه :فيقال ؛«اشرتيتين قد اليت أنا

 حنبل، بن أمحد عند مطر: بِتُّ  أيب بن سليمان بن الصمد [ قال عبد2/103]
ة   يل فوضع اِخر   حديٍث  صاحب»: فقال أستعمله، لم وجدين أصبحت   فلما: قال ماٍء، ص 
 نام فما مرسوق حج مسافًرا، كنت   وإن»: قال مسافر،: قلت ؟!«بالليل ورد هل يكون ال
 .«ساجًدا إال

واكن قد  ،سمعت فتح بن أيب الفتح العابد: أبو بكر املروذي [ قال2/202]
قال: قال يل  (1)زيعبيد بن ب  وذاك أن ع   ،أو أكرث أقلى  ،ختم القرآن أربعني ألف ختمة

فسمعته  ؟ ختم القرآن أربعني ألف ختمةرجاًل  اهلل   يعذب   أترى :الفتح بن أيب الفتح

                                                           

 ( كذا ضبطه ابن حجر: )بزيع: بفتح املوحدة، وكرس الزاي(، وضبطت يف ط. العثيمني: بضم املوحدة.1)

 

 



ابن أبي يعلىللقاضي « طبقات احلنابلة»ـالتهذيب املوضوعي ل   

 [372 ] 

 

مثله يوفق إلصابة  ،سلوا عبد الوهاب»فقال:  ؟من نسأل بعدك :يقول أليب عبد اهلل
 .«احلق

أن أبا عبد  :الأخربين حممد بن حيىي الكحى [ قال أبو بكر اخلالل: 2/384]
لك »قال:  ؟رمضان وغريهقلت:  ،«ليس يف الصوم رياء»قال: ]أمحد بن حنبل[ اهلل 
 «.إنما يرتك أكل اخلب وَشب املاء ؟كيف يكون الرياء: »وقال ،«الصوم

ابن  :يعين–كنت أنا ويزيد بن هارون عند قيس  :قال اعصم بن يلع[ 2/570]
ا حىت يصيل فأما يزيد فاكن إذا صىل العتمة ال يزال قائمً  ،سنة إحدى وستني -الربيع

وأما أنا  ،وأما قيس فاكن يقوم ويصيل وينام ،ا وأربعني سنةفً الغداة بذلك الوضوء نيِّ 
 فكنت أصيل أربع ركعات وأقعد أسبح.

نذكر اهلل ، ادلرداء  إىل أمِّ  س  ا جنلِ كنى : عون بن عبد اهلل[ قال 2/580]
 فقد طلبت   !تزعمون أنكم قد أمللتموين :قالت ؟لعلنا قد أمللناكِ  :فقالوا ،عندها
به اذلي  (1)يب  وال أحرى أن أص ،ا أشىف لصدريفما وجدت شيةً  ،ءٍ يش يف لكِّ  العبادة  
 «.من جمالس اذلكر =أريد

إال وجدته  اس قطُّ ما أتيت يوسف القوى »يلع بن حممد السمسار:  [ قال3/255]
 «.يصيل

ة العكربي: 3/257]  ،واثلغور ،إىل مكة ،سافر الكثري»[ أبو عبد اهلل بن بطى
ملا : »القايض أبو حامد أمحد بن حممد ادللوي قالو، ..«الد.وغري ذلك من ابل ،وابلرصة

 ،ا منها يف سوقفلم ير يومً  ،رجع أبو عبد اهلل ابن بطة من الرحلة الزم بيته أربعني سنةً 
                                                           

 «.أصبت  »( يف ط. العثيمني: 1)
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 ولم يبلغه خرب منكرٍ  ،ا باملعروفارً واكن أمى  ،ا إال يف يوم األضىح والفطريئ مفطرً وال ر  
 أو كما قال. «هإال غريى 

يف  ،دخلت ىلع أيب عبد اهلل ابن بطة وهو صائم: نرص بن الفرج قال[ 3/261]
 د بذلك.يتربى  ،فرأيته وقد وضع صدره ىلع طوابق مغسولة ،شديد احلر يومٍ 

 ،والزاهد يف ادلنيا ،املجتهد يف العبادة :الفقيه  »[ قال احلسن ابلرصي: 3/267]
 «املقيم ىلع سنة حممد 

 ،الزاهد يف ادلنيا :إنما الفقيه !ا قطُّ يت فقيهً ما رأ»: أيًضا قال[ و3/267]
 «.املتمسك بالسنة ،ادلائب ىلع العبادة ،الراغب يف اآلخرة

 ،أحد الزهاد املتعبدين عثمان بن عيىس أبو عمرو ابلاقالين[ اكن 3/306]
إذا اكن وقت غروب الشمس »واكن يقول:  ،مالزما للخلوة ،ا عن اخللقمنقطعً 

 الشتغاهل يف تلك الساعة باإلفطار عن اذلكر. :يعين «!رجأحسست برويح كأنها خت

وشاين قال اخلطيب[ 3/326]  ،كتبت عنه يف قريته»: عن أمحد بن موىس الرُّ
واكن هل بيت إىل جنب مسجده يدخله  ،ا وعبادةً وصالحً  ، وديانةً فضاًل  ،ونعم العبد اكن
 «.لصالة اجلماعةوال خيرج منه إال  ،ويشتغل فيه بالعبادة ،ويغلقه ىلع نفسه

 العدالة
[ قال يلع بن سعيد النسوي: سمعت أمحد ]بن حنبل[ وسةل عن 2/128] 

ذبة واحدة، هل يكون يف موضع العدالة؟ قال:  ال، الكذب أشد من »الرجل يعرف بك 
إن اكن قد تاب »، فقيل هل: فإذا تاب عنه بعد ذلك، وطال عليه األمد؟ قال: «ذلك
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[ قال معاذ بن املثىن: 2/418«.]ه الرجوع، الكذب شديدوظهرت منه اتلوبة وعرف من
هذا رجل سوء، يرتك سنة »قيل ألمحد ]بن حنبل[ : الرجل يرتك الوتر متعمًدا؟ قال: 

 «.هذا ساقط العدالة إذا ترك الوتر متعمًدا»، ثم قال: « سنها انليب

 ؟-عدولا من أمر الهل شيةً  وذكرت  -سألت أمحد البار: أبو حممد [ قال 2/574]
 ،ازاهدً  ،ااعلمً  ،افقيهً  :خصالٍ  ينبيغ للعدل أن يكون فيه ستُّ : »فقال أمحد بن حنبل

 «.ا بما يذربصريً  ،ا بما يأيتبصريً  ،اعفيفً  ،وراًع 

 العزة
 بثلث الرحا هذه يف تسهر ادليليم: إلسماعيل األبزاري بن يلع [ قال1/282]
 فال اتلولك عزُّ  بنا يتصل لم ام بين: يا»: فقال درهم؟ ثلث يكيف يشء وأي درهم؟
 .«بالرسف اذلل نستعجل أن ينبيغ

 أبا يعين:– فالنًا إن ألمحد بن حنبل: قلت زهري: أيب بن [ قال زهري1/425]
 نفسه ال،» أمحد: يل فقال واآلبار؟ واملساجد املصانع مثل األمور، يف سىع ربما -يوسف
 .ووجهه نفسه الرجل يبذل أن وكره ن«به أوىل

 نفيس أنزِّه» يقول: أمحد [ قال عبيد اهلل بن حيىي بن خاقان: سمعت2/67]
 .«حبرام وليس السلطان، مال عن

 إذا الوهاب عبد أيب [ قال احلسن بن عبد الوهاب بن احلكم: اكن2/86]
 أبِت  يا يوًما: هل فقلت يأخذها، أن أحًدا يأمر وال يأخذها، ال فأكرث قطعة منه وقعت
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 أعود ال ولكين رأيتها، قد: فقال تأخذها؟ ال فلم القطعة هذه منك سقطت الساعة
 .لغريي أو يل اكن األرض، من شيةًا أخذ أن نفيس

 العزلة
 اهلل عبد أليب: السجستاين: قلت احلارث بن حممد بن [ قال احلسن1/371]

يلِّ   انليب عن ي روى وقال: علم، ىلع اتلخيل»: فقال إيلك؟ أعجب ]أمحد بن حنبل[: اتلىخ 
 شعبة رواية اهلل: عبد أبو قال ، ثم«أذاهم ىلع ويصرب انلاس خيالط اذلي»: قال أنه 
 «.أذاهم؟ ىلع يصرب من: قال ثم األعمش. عن

أبا عبد اهلل : سأل أبو الصقر حيىي يزداد حممد بن أيب هارون[ قال 2/543]
خري انلاس مؤمن » ثم قال: ،-وذكر الفنت- عن حديث انليب ]أمحد بن حنبل[ 

مع أهله وودله يف  ،أن يلحق جببل هل ىلع الرجل بأٌس ، «عزتل يف شعب من الشعابم
يعبد اهلل  ،ويعزتل انلاس ،ويؤدي زاكته ،يقيم صالته ،إىل ماءٍ  ينتقل من ماءٍ  ،نيمة هلغ  

ويف  ،أو يقيم بمرص من األمصار ؟هذا عندك أفضل ؟حىت يأتيه املوت وهو ىلع ذلك
إذا اكنت الفتنة » فقال: ؟لة من السالمة ما قد علمتويف العز ،انلاس ما قد علمت

 «.ما إذا لم تكن فتنة فاألمصار خريوأ ،فال بأس أن يعزتل الرجل حيث شاء

ة العكربي: 3/257]  ،واثلغور ،إىل مكة ،سافر الكثري»[ أبو عبد اهلل بن بطى
ملا : »دللويالقايض أبو حامد أمحد بن حممد ا قالو، ..«وغري ذلك من ابلالد. ،وابلرصة

 ،ا منها يف سوقفلم ير يومً  ،رجع أبو عبد اهلل ابن بطة من الرحلة الزم بيته أربعني سنةً 
 ولم يبلغه خرب منكرٍ  ،ا باملعروفارً واكن أمى  ،ا إال يف يوم األضىح والفطريئ مفطرً وال ر  
 أو كما قال. «هإال غريى 
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 ،ركم من السبع الضاريوا من انلاس فرارُّ فِ »قال إبراهيم بن أدهم: [ 3/275]
 «.وال تتخلفوا عن اجلمعة واجلمااعت

قيل هل:  ، من اجلبلإبراهيم بن أدهم مقباًل  يِئ  قال برش بن احلارث: ر  [ 3/275]
 »من أين أقبلت؟ قال: 

 
 ثم قال: ،«اهلل  نِس من أ

 ااس جانبً انلى  ودِع * ا مؤنسً  اهلل   اختذِ 

 فايف ذكره الشِّ  إنى *  وتشاغل بذكرهِ 

 ان  يف ذلك الغِ  إنى * منه بما قىض  رض  وا

وشاين قال اخلطيب[ 3/326]  ،كتبت عنه يف قريته»: عن أمحد بن موىس الرُّ
واكن هل بيت إىل جنب مسجده يدخله  ،ا وعبادةً وصالحً  ، وديانةً فضاًل  ،ونعم العبد اكن
 «.وال خيرج منه إال لصالة اجلماعة ،ويشتغل فيه بالعبادة ،ويغلقه ىلع نفسه

ترى للرجل :  -إمامنا أمحد :يعين–وذي: قلت أليب عبد اهلل قال املرُّ [ 3/400]
وقال:  ،ويسكت عن الالكم يف أهل ابلدع؟ فَكح وجهه ،أن يشتغل بالصوم والصالة

 :فإذا تكلم»؟ قلت: بىل قال: «أليس إنما هو نلفسه ،إذا هو صام وصىل واعزتل انلاس»
 «.يتَكم أفضل ؛اكن هل ولغريه

 العفة
ابن أيب »[ ذكر إبراهيم  احلريبُّ أمحد  بن عبد الرمحن بن مرزوق، فقال: 1/123]

 «.عوف: عفيف اللسان، عفيف الفرج، عفيف الكف
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 نفيس أنزِّه» يقول: أمحد [ قال عبيد اهلل بن حيىي بن خاقان: سمعت2/67]
 .«حبرام وليس السلطان، مال عن

 بن أمحد وذ ِكر  - الرزاق دعب الرمادي: سمعت منصور بن [ قال أمحد2/85]
 هذا خلف فأقمته بيده فأخذت نفدت، نفقته أن بلغين: فقال -عيناه فدمعت حنبل،
 وإذا ادلنانري، عندنا جيتمع ال إنه: فقلت أحد، ومعه ميع وما ،-بابه إىل وأشار- ابلاب
 أن فأرجو دنانرٍي فخذها، عرشة النساء عند وجدت وقد يشٍء، يف شغلناها الغلىة بعنا
 انلاس من شيةًا قبلت   لو بكر، أبا يا» يل: فقال: قال يشٌء، عندنا يتهيأ حىت تنفقها ال

 .«منك قبلت  

:  -يف علة املوت-[ قال حممد بن يلعِّ ابن مهران، املعروف بـحمدان 2/336]
 «.ما لصق جدلي جبدل ذكر وال أنىث قط»

ينفذ إىل  ،من دار كعب «مايس ابن  »اكن : بانز  ا احلسن بن املروأب [ قال3/127]
ة فقطع عنه ذلك مدى  ،ه ملا ينفق نلفسهكفايت   ا بعد وقٍت وقتً  «غالم ثعلب» أيب عمر
وكتب إيله رقعة يعتذر إيله من  ،ما اكن يف رسمه ثم أنفذ إيله بعد ذلك مجلة   ،لعذرٍ 

 ،اأكرمتنا فملكتن: »ن بني يديه أن يكتب ىلع ظهر رقعتهه وأمر م  فردى  ،تأخر ذلك عنه
 «.ا فأرحتناثم أعرضت عنى 
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 العقل
 رأيت ثالثة: مثل أر   فلم ادلنيا، رجاالت رأيت»احلريب:  إبراهيم [ قال1/219]

 قدمه إىل قْرنِه ِمن احلارث بن برش ورأيت مثله، يدلن أن النساء يعجز حنبل بن أمحد
 .«ِعلْم فيه ن ِفخ جبل كأنه عبيد أبا ورأيت عقاًل، مملوًءا

 علم الالكم
[ قال أبو بكر املروذي: سمعت أبا عبد اهلل ]أمحد بن حنبل[ يقول: 1/149]

 «.من تعاىط الالكم ال يفلح، ومن تعاىط الالكم ال خيلو من بدعة»

[ قال أبو احلارث الصائغ: سمعت أبا عبد اهلل ]أمحد بن حنبل[ يقول: 1/178]
 «.من أحب الالكم لم خيرج من قلبه»

ال جتالس : »يقول سمعت أمحد بن هارون: موىسقال أبو عمران [ 2/405]
 «.ةأصحاب الالكم وإن ذبوا عن السن

 علو اهلمة
سافرت »[ قال أمحد بن شاذان العجيل: سمعت أمحد بن حنبل يقول: 1/109]

يف طلب العلم والسنة إىل: اثلغور، والشامات، والسواحل، واملغرب، واجلزائر، ومكة، 
ْوران، وفارس، وخراسان، واملدينة، واحلجاز، وايلمن، والعر اقني مجيًعا، وأرض ح 

 «.واجلبال، واألطراف
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 [1/210 قال أبو العباس أمحد بن حيىي (1)حاشية ]-امللقب: ثعلب- :
طلبت العربية سنة ست عرشة ومائتني، وابتدأت بانلظر وعمري ثمان عرشة سنة، »

اء إال  وأنا أحفظها، وأحفظ وملا بلغت مخًسا وعرشين سنة ما بيق يلعى مسألة للفرى
اء يف هذا الوقت إال قد حفظته ، «موضعها من الكتاب، ولم يبق يشٌء من كتب الفرى

 «.سمعت من القواريري مائة ألف حديث»واكن يقول: 
 مخسني لغة أو حنو جملس من احلريب إبراهيم فقدت ما» [ قال ثعلٌب:1/224]

 .«سنة
 [1/240 قال عبد(2)حاشية ] ليم:  املروزي خاقان بن جعفر بن اهلل السُّ

 فقال ،الصديق  بكر أليب حديث عن اجلوهري سعيد بن إبراهيم سألت
 أليب يصح ال: هل فقلت بكر، أيب مسند من والعرشين اثلالث إيلى  أخريج: جلاريته
 يكن لم حديث لك»: فقال جزًءا؟! وعرشين ثالثة أين من حديثا، مخسون بكر
 .«يميت فيه فأنا وجه مائة من عندي

 للخلق وجعل ،اعلمً  األرض إىل اهلل   أخرج ما» يوم: ذات [ قال اجلنيد1/344]
 .«اونصيبً  احًظ  فيه يل جعل وقد إال=  سبياًل  إيله

 مىت إىل حنبل: بن ألمحد اجلصاص: قلت منصور بن [ قال احلسن1/375]
 .«يموت حىت»: قال الرجل؟ يكتب

                                                           

 .-ثعلب–كرها العثيمني يف ترمجة أمحد بن حيىي ( ذ1)
 ( يف ترمجة اجلوهري.6/618( نقلها العثيمني من تاريخ بغداد )2)
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 يف فجعلتها رغيف، مائة أيم يل [ قال حجاج ابن الشاعر: مجع ْت 1/397]
ب اب ة  » إىل واحندرت جراب،  برغيف أيجء يوم لك يوم، مائة ببابه فأقمت باملدائن، «ش 
ت فلما فآلكه، دجلة يف فأغمسه  .خرجت   نِفد 

 مكة إىل اخلروج ىلع أيب عزم أمحد بن حنبل: بن اإلمام صالح [ قال1/465]
 حجتنا، فنقيض اهلل شاء إن نميض: فقال معني، بن حيىي ورافق اإلسالم، حجة يلقيض
 الرزاق، عبد يعرف معني بن حيىي واكن منه، نسمع صنعاء إىل الرزاق عبد إىل ونميض
 يطوف، الطواف يف الرزاق عبد فإذا الورود، طواف وطفنا مكة فوردنا منه، سمع وقد

ْمنا وجلس، ركعتني فصىل املقام إىل وخرج فطاف  وعبد وجةنا وأمحد، أنا طوافنا فتمى
 شهر مسرية اهلل أرحبك قد الرزاق، عبد هذا ألمحد: فقلت املقام، عند جالس الرزاق
 «.أدعها وال أفسدها نية هل نويت وقد يراين اهلل اكن ما»: فقال وانلفقة، وجائيًا ذاهبًا

 يف والقيد السجن، يف حنبل بن أمحد حممد: حدثنا بن [ قال طاهر1/476]
 تعاىل: }إنا قوهل يف- سفيان عن األشجيع، عن نا،أصحاب بعض حدثين: قال رجله،
ْفناه»: قال عربيًا{ قرآنا جعلناه  .«وص 

ل: سمعت2/10] ]أمحد بن  اهلل عبد أبو خرج يقول: حرًبا الكرماين [ قال اخلالى
: فقال ابنه، اهلل عبد فجاء: قال ،-األَشبة كتاب: قال أحسبه: قال-يلعى  حنبل[ يلقرأ

ه، اهلل عبد أبو فجعل: قال ؟-غالم ذاك إذ وهو- يلعى  أتقر أن وعدتين أليس : قال يصربِّ
 فدخل: قال عليه، أقرأ أدخل حىت يل اصرب اهلل: عبد أبو يل فقال: قال اهلل، عبد فبىك
 حرب، عن اهلل عبد سألين كرمان من قدمت فلما وخرج، عليه فقرأ اهلل عبد أبو
 أيب مسائل من مجعت عما يسألين لوجع والعلل؟ واألحاكم املسائل من عنده وعما
 .-لكرثتها يعين:– ديوان إىل أحوج أنت يل: فقال اهلل؟ عبد
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 قليل صالح : اكن-وصالح اهلل عبد وذكر- املنادي بن احلسني قال أبو [2/11]
 أروى أحد ادلنيا يف يكن فلم اهلل: عبد فأما أبيه ]اإلمام أمحد بن حنبل[، عن الكتاب
 ألف مائة وهو «اتلفسري»و ألًفا، ثالثون وهو «املسند» سمع ألنه منه؛  أبيه عن

 ،«واملنسوخ انلاسخ» وسمع: وجادة، وابلايق ألًفا، ثمانني منها سمع ألًفا؛ وعرشون
 ،«القرآن جوابات»و ،«اهلل كتاب يف واملؤخر املقدم»و ،«شعبة حديث»و ،«اتلاريخ»و
 نرى زنلا وما الشيوخ، وحديث اتلصانيف من ذلك وغري والصغري، الكبري «املناسك»و

 والكىن، واألسماء احلديث، وعلل الرجال، بمعرفة هل يشهدون شيوخنا من األكابر
 بعضهم إن حىت بذلك، هل أسالفهم اإلقرار عن ويذكرون احلديث، طلب ىلع واملواظبة
 -بلغين فيما- واكن ،أبيه عن للحديث السماع وزيادة باملعرفة إياه تقريظه يف أرسف
 ؛حديث ألف ألف يعرف  أيب اكن :-بلغين فيما- ايومً  فقال ،أشبهه وما ذلك يكره
 لك اهلل: عبد وقال .أبيه ىلع السماع يف يفضلونه اذلين املرسفني قول ىلع بذلك يرد
 .مرة وأقله وثالثًا، مرتني سمعته فقد «قال أيب» أقول: يشءٍ 

 [2/22 (1)حاشية] اين برش بن اهلل قال عبد الْق   اهلل أمر يأتيين أن أرجو: »الطى
 «.واملحربة القلم يفارقين ولم يدي، بني واملحربة

 عن حديث: ألف مائيت رجلني عن كتبت»زرعة الرازي:  أبو [ قال2/57]
 .«حديث ألف مائة شيبة أيب ابن وعن ألف، مائة الفراء إبراهيم

 أطالعه مول سنة، مخسني منذ كتبته ما يشٍء: زرعة الرازي يف أبو [ قال2/57]
 هو؟ سطر أي يف هو؟ ورقة أي يف هو؟ كتاب أي يف أعلم وإين كتبته، منذ

                                                           

 (.27/168( نقلها د. العثيمني يف احلاشية يف ترمجة عبد اهلل بن برش الطالْقاين، من تاريخ دمشق )1)
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صحبت أبا »[ قال امليموين متحدثًا عن صحبته لإلمام أمحد بن حنبل: 2/93]
 إىل سنة سبع وعرشين. ،عبد اهلل ىلع املالزمة من سنة مخس ومائتني

ال: واكن أبو عبد ق ،وكنت بعد ذلك أخرج وأقدم عليه الوقت بعد الوقت :قال
ما أصنع بأحد ما » :ويقول يل ،من كرثة ما أسأهل اهلل يرضب يل مثل ابن جريج يف عطاءٍ 

 «.أصنع بك
منذ ودلت ما اشرتيت :»ابلخاريحممد بن إسماعيل عبد اهلل  وأب[ قال 2/254]

فسألوه عن َشاء احلرب  ،«ابدرهم شيةً  وال بعت من أحدٍ  ،ا قطمن أحد بدرهم شيةً 
 «.ا يشرتي يلكنت آمر إنسانً » فقال: ؟غدوالكوا

 ،زروا مآزر احلذرإن اذلين اتى »: أبو احلسن يلع بن حممد بن بشار قال[ 3/116]
فعند هؤالء  ،وحثو اجلد باالرحتال ،واتبعوا الالكل ،أقاموا ىلع نفوسهم سوط الغضب

 «.حتط الرحال إال بقرب ذي اجلالل واإلكرام
 ،ايضإىل أوالد الرى  رويض: اكن يرتدد ابن األنباريِّ قال أبو احلسني الع[ 3/138]
ثم  ،فقال: أنا حاقنٌ  ،من تفسري الرؤياٍء عن يش :ا من األيام وقد سأتله جاريةفاكن يومً 
ً  ،اعد فلما اكن من غدٍ  ،مىض وذاك أنه مىض من يومه وقد  ،ا للرؤياوقد صار معربِّ
 وجاء. "كتاب الكرماين"درس 

بن األنباري يأخذ الرُّطب فيشمه، ويقول: أما إنك [ اكن أبو بكر 3/138]
 لطيٌِّب، واكن أطيب منك حفظ ما وهب اهلل يل من العلم.

ثت دِّ ح  [ قال حممد بن جعفر انلحوي عن أيب بكر بن األنباري: 3/138]
قال: فوقعت  ،حسنة اكملة الوصف ،ض  عر  وجارية ت   ،ا إىل انلخاسنيأنه مىض يومً  :عنه

فقال يل: أين كنت إىل الساعة؟  ،ت إىل دار أمري املؤمنني الرايضثم مضي ،يف قليب

 



ابن أبي يعلىللقاضي « طبقات احلنابلة»ـالتهذيب املوضوعي ل   

 [383 ] 

 

فعلمت  ،فجةت فوجدتها ،ومحلها إىل مزنيل ،فأمر بعض أسبابه فمىض فاشرتاها ،فتهفعرى 
أطلب مسألة قد  وكنت   ، قال:فقلت هلا: كوين فوق إىل أن أستربئك ،األمر كيف جرى

 ،بها إىل انلخاسني مِض ا ،للخادم: خذهافقلت  ،فاشتغل قليب عن عليم ،ت يلعى اختلى 
فأخذها الغالم فقالت: دعين أكلمه  ،فليس قدرها أن يشتغل بها قليب عن عليم

فإذا أخرجتين ولم تبني يل ذنيب لم آمن أن  ،وعقٌل  لٌّ فقالت: أنت رجل لك حم   ،حبرفني
 ،عندي عيٌب  فقلت هلا: مالِك  ؟يه قبل أن خترجينفنِ فعرِّ  ،اا قبيحً يظن انلاس يب ظنا 

ال »فقال:  ،فبلغ الرايض أمره :قال .عندي فقالت: هذا سهٌل  ،ين عن عليميشغلت إنك
 «.أحىل منه يف صدر هذا الرجل ينبيغ أن يكون العلم يف قلب أحدٍ 

كتبت عن »[ قال أبو عبد اهلل حممد بن إسحاق ابن منده األصبهاين: 3/300]
فلم أتقرب إىل لك  ،رشق والغرب مرتنيال فت  ط  »، وقال: «ألف شيٍخ وسبع مائة شيٍخ 

 «.اا واحدً ولم أسمع من املبتدعني حديثً  ،مذبذب

ل عن "غالم الزىجاج" ؟ فقال: 3/302] ياا »[ قال أبو طالب: سألت اخلالى اكن أمِّ
 «.ال يكتب، واكن قد جالس أهل العلم، وليق الشيوخ فحفظ عنهم

ثًا عن أبيه3/380] اكن يقسم يلله لكه »القايض:  [ قال ابن أيب يعىل متحدِّ
 .«وقسم تلصنيف احلالل واحلرام ،وقسم للقيام ،فقسم للمنام :اأقسامً 
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 العمل الصالح
 = العبادة

 -ف ر  خْ قال الفتح بن ش  [ 2/147]
 
ر تطرح ىلع جنازة يلع بن ز  وقد رأي األ

 .«ما أحسن هذه املزامحات لو اكنت ىلع األعمال» :وقال ،-موفق فضحك

 العلم
فقال بعض من  ،الكريخ معروف  ]بن حنبل[ كر يف جملس أمحد ذ  [ 2/478]
وهل يراد من العلم إال ما وصل  ،أمسك اعفاك اهلل: »قال أمحد !هو قصري العلم :حرضه

 ؟« إيله معروف

دثت عن عبد اهلل بن أمحد بن ح   :بن زكريا اجلريري قال املعاىف[ 2/478]
اكن  ،يا بين: »فقال يل ؟روف يشء من العلمهل اكن مع مع :حنبل أنه قال: قلت أليب

 «.خشية اهلل تعاىل ،معه رأس العلم
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 العمل بالعلم
، فبسطت (1)رت يوًما ألاعرض أمحد بالزهد[ قال إسحاق بن هانئ: بكى 1/23]

؟ قلت: تلجلس عليه، «ما هذا»هل حصرًيا وخمدًة، فنظر إىل احلصري واملخدة فقال: 
 .فرفعته، وجلس ىلع الرتاب« بالزهدسن إال ارفعه، الزهد ال حي»فقال: 

[ قال احلريب: سمعت أمحد بن حنبل يقول ألمحد الوكييع: يا أبا عبد 1/53]
قال:  الرمحن، إين ألحبك، حدثنا حيىي، عن ثور، عن حبيب بن عبيد، عن املقدام 

 .(2)«إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه: »قال انليب 

األثرم: سمعت أبا عبد اهلل ]أمحد بن حنبل[  [ قال أبو بكر بن هاينء1/175]
، حىت أرى شفتيه «سبحانك امهلل وحبمدك...»مراًرا: يقول إذا قام من املجلس: 

 تتحراكن، فال أفهم بقية الكمه.

[ قال اخلالل عن أيب بكر بدر املغازيل: كنت إذا رأيت مزنهل، ورأيت 1/189]
واكن ]اإلمام[ أمحد خيرج اليشء  قعوده  =شهدت هل بالصالح، والصرب ىلع الفقر.

؛ يعين: أحاديث الزهد وحنو ذلك، فاكن «هذه من ب اب ِتك  »؟ ثم يقول: «أين بدر»فيقول: 
 «.من مثل بدر قد ملك لسانه»إمامنا يتعجب منه، ويقول: 

                                                           

، وهو من مؤلفات اإلمام أمحد، مشهور، «الزهد»يه كتاب: ( قال د. العثيمني حمقق الطبقات: )املقصود هنا: أن يقرأ عل1)
 وتعبري اإلمام أمحد هذا: هو ما يعرف عند علماء ابلالغة: باجلناس اتلام(.

 ( بهذا اإلسناد.17171( وأخرجه اإلمام أمحد يف املسند أيًضا )ح2)

 

 



ابن أبي يعلىللقاضي « طبقات احلنابلة»ـالتهذيب املوضوعي ل   

 [386 ] 

 

[ قال أمحد بن م الِعب املخريم: سمعت أمحد بن حنبل ماال أحصيه، 1/195]
اهلل أكرب، »قلياًل قلياًل، قال: « اهلل أكرب، اهلل أكرب»ا قال: واكن يكون  هو املؤذن، فإذ

 ، لكما قال لكمًة؛ قال مثلها قلياًل قلياًل، حىت يفرغ من األذان إىل آخره.«اهلل أكرب

 أصحاب قول هذا لكم: أقول يشء لك» احلريب: إبراهيم [ قال1/234]
 حديث اتِّب اع ِغلمانا كنىا منذ قلوبنا يف ألىق هو حنبل، بن أمحد قول احلديث = فهو

 .«باتلابعني واالقتداء الصحابة، ، وأقاويل انليب

 حنبل بن أمحد عندي اختىف انليسابوري: هاينء بن [ قال إبراهيم1/252]
د ور حىت موضًعا يل اطلب»: قال ثم يلال، ثالث

 
 اهلل! عبد أبا يا عليك آمن ال: قلت ،«أ

 رسول سنة نتبع أن ينبيغ وليس دار، ثم أيام، ثالثة الغار يف اختىف  انليب» يل: فقال
 «.الشدة يف ونرتكها الرخاء، يف  اهلل

 «.به العمل تركوا»: قال فيه{ ما تعاىل: }ودرسوا قوهل يف اجل نيد [ قال1/345]

 شبيب بن سلمة فقال -العمرة إىل احلج فسخ عن وسةل-احلريب  [ قال إبراهيم1/450]
لة غري حسن منك يشء لك ألمحد ]بن حنبل[ :  تقول: قال يه؟ وما واحدة! قال: خ 

 حديثًا عرش ثمانية عندي عقاًل! لك أرى كنت» أمحد: قال العمرة، إىل احلج بفسخ
 .«لقولك؟ أتركها صحاًحا،

- حنبل بن أمحد سمعت اتلاجر: جعفر بن اهلل عبد بكر [ قال أبو2/23]
 قدر ىلع به العمل يكرث أن ينبيغ»: قال -فيكرث؟ احلديث يكتب الرجل عن وسةل
 .«زاكته زادت زاد إذا املال إن املال، سبيل مثل العلم سبيل»: قال ثم ،«الطلب يف زيادته
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وِذي: [ قال2/89]  عبد» ]أمحد بن حنبل[ يقول: اهلل عبد أبا سمعت املرُّ
 .«احلق إلصابة يوفق مثله صالح، رجل الوراق الوهاب

 حنبل، بن أمحد عند مطر: بِتُّ  أيب بن نسليما بن الصمد [ قال عبد2/103]
ة   يل فوضع اِخر   حديٍث  صاحب»: فقال أستعمله، لم وجدين أصبحت   فلما: قال ماٍء، ص 
 نام فما مرسوق حج مسافًرا، كنت   وإن»: قال مسافر،: قلت ؟!«بالليل ورد هل يكون ال
 .«ساجًدا إال

بن حنبل يوم اجلمعة عت أمحد تبِ : أبو بكر بن عنرب اخلراساين[ قال 2/575]
فاكن يتطوع  ،حةواألبواب مفتى  ،الشعراء يركع ةِ فقام عند قبى  ،إىل مسجد اجلامع

بني  وأراد السائل أن يمرى  ،اا شديدً فمنعه منعً  بني يديه سائٌل  فمرى  ،(1)[ركعتني]ركعتني 
 .يناه  فقمنا إيله فنحى  ،يديه

 : -أمحد بن حنبل ،اهلل صاحب أيب عبد-الفضل بن زياد القطان [ قال 3/28]
 «.فهو ىلع شفا هلكة من رد حديث رسول اهلل »سمعت أبا عبد اهلل يقول: 

 ،إن اهلل خلق ادلنيا»يقول: التسرتي  قال الرببهاري: سمعت سهاًل [ 3/36]
 ،والعلم لكه حجة إال ما عمل به ،وأفضل العلم ما عمل به ، وعلماءااًل وجعل فيها جهى 

 «.ما شاء اهلل: وما صح: فلست أقطع به إال باستثناء ،ما صح والعمل به هباء إال

ة العكربي: 3/257]  ،واثلغور ،إىل مكة ،سافر الكثري»[ أبو عبد اهلل بن بطى
ملا : »القايض أبو حامد أمحد بن حممد ادللوي قالو، ..«وغري ذلك من ابلالد. ،وابلرصة

 ،ا منها يف سوقفلم ير يومً  ،عني سنةً رجع أبو عبد اهلل ابن بطة من الرحلة الزم بيته أرب
                                                           

 ( زيادة من ط. الفيق، ولست يف ط. العثيمني.1)
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 ولم يبلغه خرب منكرٍ  ،ا باملعروفارً واكن أمى  ،ا إال يف يوم األضىح والفطريئ مفطرً وال ر  
 أو كما قال. «هإال غريى 

أستعمل : »سمعت أبا عبد اهلل بن بطة يقول: بن شهاٍب ايلع  أبوقال: [ 3/261]
 «. ا رويت عن رسول اهللعند منايم أربعني حديثً 

 عيادة املريض
اكن جدي أبو عبد اهلل قد درس ىلع أيب بكر »قال ابن أيب يعىل:  [3/364]
اص[ الرازي وأن املطيع  ،أيب بكر الرازي حملُّ  خاٍف  وغري   ،مذهب أيب حنيفة ]اجلصى

 جدي أيب عبد اهلل منه: واكن حملُّ  ،فامتنع "قضاء القضاة"هلل ومعز ادلولة خاطباه يليل 

إيله من اجلانب  يعرب    ،افعاده أبو بكر الرازي مخسني يومً  ،مائة يومٍ  ض  رِ أنه م  
فلما عويف وحرض  ،إىل باب الطاق باجلانب الرشيق ،من درب عبدة ،ِخ الغريب بالكرْ 

فعدناك  ،قال هل أبو بكر الرازي: يا أبا عبد اهلل مرضت مائة يومٍ  ،عنده يف جملسه
 يف حقك. وذاك قليٌل  ،امخسني يومً 

 عيدال
ألنه يعود يف لك سنة  ؛االعيد عيدً  يمِّ ما س  إنى »قال أبو حفص الربميك:  [3/277]

 «.بفرٍح 

 من أضىح يوم يف احلارث بن برش مع انرصفت املثىن: بن حممد [ قال1/410]
، خداش بن خادل   فليق املصىل، ث   فقال السالم، رد يف برشٌ  فقرصى  عليه، فسلم املحدِّ
 اتلغري؟ هذا فما عليك، تغريت   ما سنة، ستني من أكرث من ةمود وبينك بيين خادل:
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 عندي وما اهلدايا، فيه تستحب يوم هذا ولكن تقصري، وال تغري ههنا ما برش: فقال
ر ِض  من  اكن اتلقيا إذا املسلمني إن» احلديث: يف روي وقد لك، أهدي يشء ادلنيا ع 

 .وابًاث أفضل تلكون فرتكتك ؛«بصاحبه أبشهما ثوابا أكرثهما
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 حرف الغني

 الغربة
 زمانكم يف الغريب تعدون من» عنده: جلماعة احلريب إبراهيم [ قال1/227]

 فارق من الغريب آخر: وقال وطنه، عن نأى من الغريب منهم: واحد فقال ؟«هذا
 اعش صالح رجل زماننا: يف الغريب» إبراهيم: فقال شيةًا، منهم واحد لك وقال أحبابه،
 إىل احتاج وإن أاعنوه، املنكر عن نىه وإن آزروه، باملعروف أمر إن صاحلني، قوم بني
 .«وتركوه ماتوا ثم مان وه = ادلنيا من سبب

 اهلل عبد أليب: السجستاين: قلت احلارث بن حممد بن [ قال احلسن1/371]
يلِّ   انليب عن ي روى وقال: علم، ىلع اتلخيل»: فقال إيلك؟ أعجب ]أمحد بن حنبل[: اتلىخ 

 شعبة رواية اهلل: عبد أبو قال ، ثم(1)«أذاهم ىلع ويصرب انلاس خيالط اذلي»: قال أنه 
 «.أذاهم؟ ىلع يصرب من: قال ثم األعمش. عن

 الغياة
سأل احلسن  بن ثواٍب اإلمام  أمحد بن حنبل عن الغيبة تفطر [ 1/354]
 .«صوم نلا اكن ما بالغيبة فطرال اكن لو» وقال: إثًما، إال شيةًا ذلك ير قال: فلمالصائم؟ 

]أمحد بن حنبل[  اهلل عبد أبا اإلساكيف: سألت يلع بن [ قال احلسن1/365]
 يقول: ، قلت ]ألمحد بن حنبل[: فالرجل«لرجل عيبًا ترد لم إذا»: فقال الغيبة؟ معىن عن
 .«غريه من الصحيح يعرف لم هذا لو ت رك»: فقال خيطىء؟ وفالن يسمع، لم فالن

                                                           

 (.5022عن األعمش )ح( رواية أمحد من طريق شعبة 1)
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، قال عبد اهلل بن اإلمام أمحد: جاء أبو تراب انلخشيب إىل أيب  [2/183]
 !يا شيخ ال تغتاب العلماء :فقال أبو تراب ،فالن ثقة ،فالن ضعيف :فجعل أيب يقول
 .«ليس هذا غيبة ،هذا نصيحة ،وحيك» :وقال هل ،فاتلفت أيب إيله

حياسبين  أرجو أن ألىق اهلل وال: »حممد بن إسماعيل ابلخاري[ قال 2/255]
 .«اأين اغتبت أحدً 

واكن هل  ،اس: حرضت جملس القايض املحاميلالقوى أبو الفتح قال [ 3/254]
وكنت ال أكتب يف جملس اإلمالء إال ما أسمعه من  ،أربع مستملني يستملون عليه

فلما  ،ا عن املحاميل حبيث ال أسمع لفظهألين كنت بعيدً  ؛افقمت قائمً  ،ثلفظ املحدِّ 
فلما اكن من  ،أفرجوا يل وأجازوين حىت جلست مع املحاميل ىلع الرسيررآين انلاس 

فقلت هل: مماذا؟  ،وقال يل: أسألك باهلل أن جتعلين يف حلٍّ  ،جاءين رجل فسلم يلعى  الغدِ 
إنك  فقلت يف نفيس: ،قال: رأيتك أمس قمت يف املجلس وختطيت رقاب انلاس

يف املنام  فرأيت رسول اهلل  !ديثال لسماع احل ،خطي رقاب انلاسقصدت القيام تل
 فليسمعه كسماع أيب الفتح من أراد سماع احلديث كأنه يسمعه مينِّ : »وهو يقول يل

 «.القواس

 عىص  لوال أين أكره أن ي  »روى عن عبد الرمحن بن مهدي أنه قال: ي  [ 3/398]
ىه من حسنة أش يشءٍ  وأيُّ  ،إال اغتابين أحدٌ  رْصِ ين أن ال يبىق يف المِ لرسى  اهلل 
 «.دها املرء يف صحيفته لم يعملهاجي
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فقال هل أهله: فاتك قيام  ،فاته ورده يف السحر ا ابللِخى أن شقيقً  ر  كِ ذ  [ 3/398]
قالت:  ،«!أكرث من ألف نفس ٍخ  يل من أهل بلْ فقد صىلى  ،إن فات ذلك»فقال:  !الليلة

 «.فإذا أصبحوا اغتابوين ،باتوا يصلون»كيف؟ قال: 

إال أن  ،م فيكتكلى ال تعبأ بكالم من » قال برش بن احلارث: [3/398]
 ؟!« ال يعرف فكيف ما ،واتليق ال يقول ما يعرف ،ايكون تقيا 
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 حرف الفاء

 الفأل
فدخلنا ىلع  ،من الفقهاء اجتمعنا مجاعةٌ : أبو يلع بن شوكة[ قال 3/340]

 ؛فقال نلا: اصربوا ،ا وشدة رضنافذكرنا هل فقرن ،القايض أيب يلع بن أيب موىس اهلاشيم
وأحدثكم يف مثل هذا بما تطيب به قلوبكم:  ،فإن اهلل سريزقكم ويوسع عليكم

ونفد  ،داري ل  حْ حىت بعت ر ،وقد ضاق يب األمر يشء عظيم ،أذكر سنة من السنني
وقعدت  ،ت بثمنهاوتقوى  ،وبعت أخشابها ،ونقضت الطبقة الوسطى من داري ،مجيعه

 ،قُّ د  قالت يل املرأة: ابلاب ي   ،فلما اكن بعد سنةٍ  ،وبقيت سنةً  ،أخرج يف ابليت فلم
فلما رأى حايل لم جيلس  ،فسلم يلعى  فدخل رجٌل  ،ففعلت ،افتيح ابلاب :فقلت هلا

 حىت أنشدين وهو قائم:

 سوف تميض وسوف تكشف كشفا* ليس من شدة تصيبك إال 

 يبها ثم تطفايعلو هلانلـ * ـار  حيب فإن ذرعك الرى  ال يضْق 

 فوافت جناته حني أشىف   كِ * قد رأينا من اكن أشىف ىلع اهلال 

رسول   حىت جاءينعينِّ  فلم خيرج ايلوم   ،فتفاءلت بقوهل ،ثم خرج عين ولم يقعد
 م  وسلى  ،ثم قال يل: أجب أمري املؤمنني ،وبغلة بمركب ،ومعه ثياب ودنانري ،القادر باهلل

وصت إىل القادر  ،امودخلت احلمى  ،عن حايل ت  فغريى  ،لةادلنانري واثلياب وابلغ إيلى 
 .-أو كما قال-وأثرى حايل  ،الكوفة وأعماهلا قضاء   فرد إيلى  ،باهلل
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 الفنت
اإلمساك يف الفتنة سنة »[ قال اإلمام أمحد يف رسالة االصطخري: 1/58]

ة بيٍد وال ماضية، واجب لزومها، فإن ابتليت فقدم نفسك دون دينك، وال تعن ىلع فتن
 .«لساٍن، ولكن اكفف يدك، ولسانك، وهواك، واهلل املعني

=  (1)من دل ىلع صاحب رأٍي أو فتنةٍ »[ قال اإلمام أمحد بن حنبل: 1/133]
 «.فقد أاعن ىلع هدم اإلسالم

[ قال أبو بكر املروذي: سمعت أبا عبد اهلل ]أمحد بن حنبل[ وذكر 1/142]
ٍّ فقال:  وقد اكن ابن يح قعد -، «ذهبه، وسفيان أحب إيلناال نرىض م»احلسن بن يح 

لقد »، وقال: «قد فنت انلاس بسكوته وورعه»، وقال: -عن اجلمعة، واكن يرى السيف
 «.أردت أن أذكره (2)ذكر رجاًل فلطم فم نفسه، وقال: ما

إن يف : »(3)[ قال أبو بكر ابن هاينء األثرم يف رساتله إىل أهل اثلغر1/166]
يك نلا: أن كثري من الالك م فتنة، وحبسب الرجل ما بلغ به من الالكم حاجته، ولقد ح 

عة، وربما اكن من األمور ما يطيق  ف ْضاًل اكن يتالكن يف الكمه، فإن يف السكوت ل س 
عنه السكوت، وذلك ملا أوجب اهلل من انلصيحة، وندب العلماء من القيام بها 

من اخلمول أصوب  يف دهٍر قلى فيه من للخاصة والعامة، ولوال ذلك اكن ما داع إيله 
ي سرتاح إيله، ونشأ فيه من ي رغب عنه، وحنن يف موضِع انقطاع عن األمصار، فربما 
 «.انتىه إيلنا اخلرب اذلي يزعجنا، فنحرص ىلع الصرب؛ فنخاف وجوب احلجة من العلم

                                                           

 ( كذا يف طبعة العثيمني، ويف طبعة الفيق: )رأي يلفتنه(.1)

 ( كذا يف طبعة الفيق، ويف طبعة العثيمني: )لم(.2)

 ( رسالة مطولة، انظرها بتمامها حتت عنوان: )وصايا السلف(.3)
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ت [ قال اخلالل عن أيب بكر بدر املغازيل: كنت إذا رأيت مزنهل، ورأي1/189]
قعوده  =شهدت هل بالصالح، والصرب ىلع الفقر. واكن ]اإلمام[ أمحد خيرج اليشء 

؛ يعين: أحاديث الزهد وحنو ذلك، فاكن «هذه من ب اب ِتك  »؟ ثم يقول: «أين بدر»فيقول: 
 «.قد ملك لسانه من مثل بدرٍ »إمامنا يتعجب منه، ويقول: 

 ه عن اإلمام أمحد بن[ ذكر اخلالل أن عمر بن صالح ابلغدادي أخرب2/108]
 ما: قلت ،«فليفعل ِحلًْسا يكون أن استطاع إن زماٌن؛ املؤمن ىلع يأيت»: أنه قال حنبل

 .«ملىقً  ابليت يف ِمْسٍح  قطعة»: قال احللس؟

 يلعى  أسهل عون وابن يونس ملخالفيت واهلل» العنربي: [ قال العباس2/154]
 الرضاء بفتنة بلينا: قال عون بن نالرمح عبد إن»: قال ثم ،«حنبل بن أمحد خاليف من

 .«فصرب مجيًعا بالفتنتني بيل قد اهلل عبد وأبو نصرب، فلم الرساء بفتنة وبلينا فصربنا،

الفتنة : »: سمعت أمحد بن حنبل يقول[ قال حممد بن عوف احلميص2/339]
 «.(1)إذا لم يكن إمام يقوم بأمر املسلمني

أبا عبد اهلل أبو الصقر حيىي يزداد : سأل حممد بن أيب هارون[ قال 2/543]
خري انلاس مؤمن » ثم قال: ،-وذكر الفنت- عن حديث انليب ]أمحد بن حنبل[ 

مع أهله وودله يف  ،أن يلحق جببل هل ىلع الرجل بأٌس ، «معزتل يف شعب من الشعاب
اهلل يعبد  ،ويعزتل انلاس ،ويؤدي زاكته ،يقيم صالته ،إىل ماءٍ  ينتقل من ماءٍ  ،نيمة هلغ  

ويف  ،أو يقيم بمرص من األمصار ؟هذا عندك أفضل ؟حىت يأتيه املوت وهو ىلع ذلك

                                                           

 «.انلاس»يف ط. العثيمني: ( 1)

 

 



ابن أبي يعلىللقاضي « طبقات احلنابلة»ـالتهذيب املوضوعي ل   

 [396 ] 

 

إذا اكنت الفتنة » فقال: ؟ويف العزلة من السالمة ما قد علمت ،انلاس ما قد علمت
 «.وأما إذا لم تكن فتنة فاألمصار خري ،فال بأس أن يعزتل الرجل حيث شاء

ثًا 3/443] عن شيخه أيب جعفر عبد اخلالق بن عيىس [ قال ابن أيب يعىل متحدِّ
ِبس  ألجلها:  واكنوا قد عرضوا  ،لم يزل عندهم مدة أشهر»يف الفتنة اليت وقعت وح 
وداوم  ،ا مدة مقامه عندهمولم يأكل هلم طعامً  ،عليه أشياء من دنياهم فلم يقبلها

يف املصحف فرأيته يقرأ  ،ودخلت عليه ذات يوم من تلك األيام، الصيام يف تلك األيام
 !تدري ما الصرب؟ فقلت: ال {،واستعينوا بالصرب والصالة}فقال يل: قال اهلل تعاىل: 

 ولم يفطر حىت بلغ منه املرض نهايته. ،فقال: هو الصوم

 الفتوى
 أمحد ق ِدم وقد- حنبل بن أمحد ىلع دخلت: [ قال إسماعيل بن قتيبة1/281]

 زهده من: قلت ؟«قدم اذلي اسايناخلر هذا من» أمحد: يل ، فقال-مكة من حرب بن
 نفسه يدخل أن يدعيه ما يديع ملن ينبيغ ال»: فقال وكذا، كذا ورعه ومن وكذا، كذا
 .«الفتيا يف

وسةل ]أمحد بن حنبل[ : سمعت أبا عبد اهلل  [ قال حممد بن انلقيب:2/395]
ل أبو وقا، «يروي عن أيب موىس قال: يمرق من دينه»قال:  ؟عن الرجل يفيت بغري علم

 د يف ذلك.وشدى ، «؟! ويفيت بغريها ،يكون عند الرجل سنة عن نبيه :»عبد اهلل

: نوح بن حبيب القو[ قال 2/496] رأيت أمحد بن حنبل يف مسجد ِميِسُّ
 وهو يفيت فتيا واسعة. ،وابن عيينة يح ،اخليف سنة ثمان وتسعني
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اد اكن[ 3/16] قبل الصالة  :هل يف جامع املنصور حلقتان أبو بكر انلجى
ى  ،وبعد الصالة إلمالء احلديث ،للفتوى ىلع مذهب إمامنا أمحد  ،سعت رواياتهات

 .وانترشت أحاديثه ومصنفاته

قلت أنا: واكن إذا أمىل احلديث يف جامع املنصور يكرث قال ابن أيب يعىل: 
 واكن يميل يف ،حىت يغلق ابلابان من أبواب اجلامع مما يليان حلقته ،انلاس يف حلقته

 ]أبو بكر الق طييع[. وفيها اكن يميل ابن مالك ،حلقة عبد اهلل ابن إمامنا

]أمحد بن حنبل[: سمعت أبا عبد اهلل  :الفضل بن زياد القطان[ قال 3/28]
 وسةل عن الرجل ي  

 
يسأهل  فريشد صاحب املسألة إىل رجٍل  ،من املسائل عن اليشءِ  ل  سأ

قيل  ،«ا أرشده إيله فال بأسن الرجل متبعً إذا اك»عنها: هل عليه يشء يف ذلك؟ فقال: 
وما روي عن  ،وآثاره إال بسنة رسول اهلل  ،ال» هل: فيفيت بقول مالك وهؤالء؟ قال:

 «.فعن اتلابعني فإن لم يكن روى عن أصحابه يشءٌ  ،أصحابه

حدثنا أبو  ،عن ابن بطة ،أنبأنا أبو القاسم ابلندار[ قال ابن أيب يعىل: 3/108]
 ،حدثنا العباس بن احلسني القنطري ،حدثنا عصمة ابن أيب عصمة ،ءحفص بن رجا

قال العباس فأماله  ...،ا أمحد بن حنبل الكمً حدثنا حممد بن احلجاج قال: كتب عينِّ 
 ،ال ينبيغ للرجل أن ينصب نفسه للفتوى حىت يكون فيه مخس خصال» قال: ،علينا
وال ىلع الكمه  ،ة لم يكن عليه نوريى فإنه إن لم تكن هل ن ،فأن تكون هل نية :أوهلاأما 
ا ىلع ما هو فيكون قويا  اثلاثلةوأما  ،فيكون عليه حلم ووقار وسكينةاثلانية وأما  ،نور
 «.معرفة انلاس اخلامسةو ،اسوإال مضغه انلى  ،فالكفاية الرابعةوأما  ،وىلع معرفته ،فيه
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 ، أنعم نظره اعقاًل رجاًل  و أنى ل -واهلل العالم-فأقول أنا »قال ابن أيب يعىل معلًِّقا: 
يف أحد من فقهاء  واحدةً  ا خصلةً طابلً  ؛واستقىص جبهده ،فهوسما بطرْ  ، فكرهومزيى 

ا  وعفوً ا مجياًل واهلل نسال صفحً  ،أخىش أن ال جيدها ،وقتنا واملتصدرين للفتوى
 «.اكثريً 

 ا قال: لمى : سمعت أبا إسحاق بن شاقالى العكربي قال أبو حفص[ 3/293]
فقال: إذا حفظ الرجل مائة  : سأهلرجاًل  أنى  رويت عن أمحد   ،جلست يف جامع املنصور
مائة  قال: فثالث ،«ال»قال: فمائيت ألف؟ قال:  ،«ال»ا؟ قال: ألف حديث يكون فقيهً 

 .-وحرك يده-مائة ألف حديث؟ قال: فقال بيده هكذا بع قال: فأر ،«ال»ألف؟ قال: 
 :حىت هو ذا تفيت انلاس؟ فقلت ،فظ هذا املقدارفقال يل رجل: فأنت هو ذا حت

فإين هو ذا أفىت بقول من اكن حيفظ  ،إن كنت أنا ال أحفظ هذا املقدار ،اعفاك اهلل»
 «.وأكرث منه ،هذا املقدار

 الفراسة
 تموت ال» اجلعيف: جلابر قال الشعيبى  أن خادل: أيب بن إسماعيل [ عن1/435]

 . اهلل رسول عن بالكذب أتاهم حىت اتم فما: قال ،«بالكذب تأتيهم حىت

 



ابن أبي يعلىللقاضي « طبقات احلنابلة»ـالتهذيب املوضوعي ل   

 [399 ] 

 

 الفرح
قليل ادلنيا جيزيء، وكثريها ال »[ اكن اإلمام أمحد بن حنبل يقول: 1/23]
إنما هو طعام دون »، ويقول: «أنا أفرح إذا لم يكن عندي يشء»، ويقول: «جيزيء

 .(1)«طعام، وبلاس دون بلاس، وأيام قالئل

ْسن قالت [ 2/586]  ،انً س  ح   ت  ملا ودلْ :  -د، ويه أم ودلهجارية لإلمام أمح–ح 
جار -اذهيب إىل ابن شجاع : »وقال هلا ،ادرهمً  ختدم حسن   مسنةً  موالي امرأةً  ىأعط

فقال  ،وجاءت به فأكلنا ،افاشرتى نلا رأسً  :قالت ،«ابهذا رأسً  يشرتي لِك  ،-ابنلا قصى 
إذا لم يكن عند موالي  اكن: »اوقالت أيًض ، «ما أملك غري هذا ادلرهم ،ن  سْ يا ح  : »يل

 «.ح  رِ ف   أيب عبد اهلل يشءٌ 

يف تصنيف هذا الكتاب  مكثت» :أبو عبيد: قال قال حممد بن وهب[ 2/217]
ستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها يف موضعها من هذا أوربما كنت  ،أربعني سنة
عندي أربعة  وأحدكم جييئين فيقيم ،ا مين بتلك الفائدةحً ا فر  فأبيت ساهرً  ،الكتاب
 « !قد أقمت الكثري :فيقول ،ومخسة أشهر ،أشهر

ألنه يعود يف لك سنة  ؛االعيد عيدً  يمِّ ما س  إنى »[ قال أبو حفص الربميك: 3/277]
 «.بفرٍح 

 الِفرق
[ الكم اإلمام أمحد يف الفرق املبتدعة، يف رسالة االصطخري، تقدم 1/55]

 «.سنة واجلماعةأصول اعتقاد أهل ال»نقلها بطوهلا يف عنوان: 
                                                           

دل عن اإلمام أمحد )( هذه اجلملة األخرية: مذكورة يف ترمجة شجاع ب1)  (.1/458ن خم 
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ما أحد ىلع أهل اإلسالم أرضُّ من »[ قال اإلمام أمحد بن حنبل: 1/108]
 «.اجلهمية؛ ما يريدون إال إبطال القرآن وأحاديث رسول اهلل 

[ قال أمحد بن شاذان بن خادل اهلمذاين: سمعت أمحد بن حنبل يقول: 1/109]
وهذا »، ثم قال: «انلار، خادٌل فيهامن قال: لفظه بالقرآن خملوق = فهو جهيم، خمدٌل يف »

 «.َشك باهلل العظيم

: قال املرجةة؟ يل فرسِّ  الكوسج: قلت ألمحد: منصور بن [ قال إسحاق1/307]
 .«قول اإليمان يقول: اذلي املرجةة»

از: عن أيب احلسن بن الفرات: [ 3/85] ر  »يف ترمجة حبيب بن احلسن القزى وذ ك 
من قربه يلاًل، وسلبوه كفنه، إىل أن أاعد هل ابنه كفنًا،  قوًما من الرافضة، أخرجوهأن 

 «.وأاعد دفنه

 فضل العلماء
أسلم يوم مات »: -جار  اإلمام أمحد بن حنبل–قال الوراكين [ 2/279و ][ 1/34]

 «.ًفا من ايلهود وانلصارى واملجوسأمحد بن حنبل عرشون أل

املأتم وانلوح يف أربعة  يوم مات أمحد بن حنبل = وقع»[ وقال الوراكين: 1/35]
 «.ني، وايلهود، وانلصارى، واملجوسأصناف من انلاس: املسلم

حجيت فيما بيين وبني  ،شيٍخ  عن ألِف  كتبت  : يعقوب بن سفيان[ قال 2/557]
بن  انِ بى وح   عن األنصاريِّ  وقد كتبت   ؟يا أبا يوسف من حجتك :قيل هل ،اهلل رجالنِ 

  ،هالل
 
 «.وأمحد بن صالح املرصي ،أمحد بن حنبل :حجيت»فقال:  ؟ةِ لى جِ واأل

 



ابن أبي يعلىللقاضي « طبقات احلنابلة»ـالتهذيب املوضوعي ل   

 [401 ] 

 

 الفطرة
الفطرة اليت فطر اهلل العباد عليها: من »[ قال اإلمام أمحد بن حنبل: 1/178]

 «.الشقاوة والسعادة

]ألمحد بن حنبل[ :  قلت أليب عبد اهلل :القال حممد بن حيىي الكحى [ 2/384]
 ،الفطرة اليت فطر اهلل انلاس عليهايه »قال:  ؟ما تفسريها ،لك مولود يودل ىلع الفطرة

 «.دشيق أو سعي

 الفطنة واذلاكء
 ينظر: رسعة ابلديهة

 :وقيل هلبن حنبل، سمعت أبا عبد اهلل أمحد  :قال الفضل بن زياد[ 2/570]
 ة؟بن عليى اف :فقيل هل ،وأفهمه ،وأذاكه ،فقال: نعم ما اكن أفطنه ؟يزيد بن هارون هل فقهٌ 

ما اكن أمجع من يزيد بن  ، أين لم أخربه خربي يزيد بن هارونإال ،فقال: اكن هل فقهٌ 
 وحسن مذهب. ،يف صامةٍ  ،حافظ متقن للحديث ،صاحب صالة :هارون

فذكروا  بن حنبل، ا عند أمحدكنت يومً قال أبو عبد اهلل بن أيب هشام: 
 «.إنما هو اتلوفيق»فقال:  ،ودقة ذهنهم ،الكتاب

 ،ايضإىل أوالد الرى  : اكن يرتدد ابن األنباريِّ قال أبو احلسني العرويض[ 3/138]
ثم  ،فقال: أنا حاقنٌ  ،من تفسري الرؤياٍء عن يش :ا من األيام وقد سأتله جاريةفاكن يومً 
ً  ،فلما اكن من غد اعد ،مىض وذاك أنه مىض من يومه وقد  ،ا للرؤياوقد صار معربِّ
 وجاء. "كتاب الكرماين"درس 
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ل يقول: غالم  قال[ 3/225[ ]3/225] ل: سمعت أبا بكر اخلالى من لم »اخلالى
 «.يعارض لم يدِر كيف يضع رجله

 "العلل" : سةل اخلالل: يكتيف الرجل بكتابغالم اخلالل قال[ 3/226]
 .«إذا اكن هل قرحية» ؟ قال:"املبسوط"عن 

 ،-وىل الطائع هللد ىج  محىك يل : أبو يلع بن أيب موىس اهلاشيم[ قال 3/281]
ورأيت الطائع  ،فأحرضه إىل دار اخلالفة ،ين الطائع أن أوجه إىل ابن سمعونأمر :قال

إىل ابن  فبعثت   ،ةٍ دى ألنه اكن ذا حِ  ؛تلك احلال  يفيق  تى واكن ي   ،من الغضب ىلع صفةٍ 
فجلس  ،حضوره فلما حرض أعلمت الطائع   ،-وأنا مشغول القلب ألجله-سمعون 
فأول ما بدأ  ،ثم أخذ يف وعظه ،م عليه باخلالفةفدخل وسلى  ،وأذن هل يف ادلخول ،جملسه

وذكر عنه  ،...«-م اهلل وجههكرى -عن أمري املؤمنني يلع بن أيب طالب  ي  ور  »به أن قال: 
وابتل  ،مع شهيقهوس   ،ولم يزل جيري يف ميدان الوعظ حىت بكى الطائع هلل ،اخربً 

ا فيه طيب الطائع درجً  ودفع إيلى  ،فأمسك ابن سمعون حينةذٍ  ،منديل بني يديه بدموعه
رأيتك ىلع  ،فقلت: يا موالي ،إىل حرضة الطائع وعدت   ،فدفعته إيله وانرصف ،وغريه

فما  ،ثم انتقلت إىل تلك الصفة عند حضوره ،ة الغضب ىلع ابن سمعونصفة من شدى 
 ،لكن ذفأحببت أن أتيقى  ،ابن أيب طالب يلعى  ه ينتقص  أنى  عنه   فع إيلى ر  »فقال:  ؟السبب

افتتح الكمه بذكر يلع بن أيب  فلما حرض بني يديى  ،ذلك عنه ألقابله عليه إن صحى 
 ،وقد اكن هل مندوحة يف الرواية عن غريه ،وأاعد وأبدى يف ذلك ،والصالة عليه ،طالب

ولعله كوشف  ،وتربأ ساحته ،ملا تزول به عنه الظنة ق  فِّ أنه و   فعلمت   ،وترك االبتداء به
 قال. أو كما ،«بذلك
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 الفقر
 «. ثمان خصال: ... إمام يف الفقرأمحد إمام يف»[ قال اإلمام الشافيع: 1/10]

يف قوهل تعاىل: }أوئلك جيزون الغرفة{ قال: اجلنة، }بما  (1)[ عن أيب جعفر1/20]
 صربوا{ قال: ىلع الفقر يف ادلنيا.

ورأيت [ قال اخلالل عن أيب بكر بدر املغازيل: كنت إذا رأيت مزنهل، 1/189]
قعوده  =شهدت هل بالصالح، والصرب ىلع الفقر. واكن ]اإلمام[ أمحد خيرج اليشء 

؛ يعين: أحاديث الزهد وحنو ذلك، فاكن «هذه من ب اب ِتك  »؟ ثم يقول: «أين بدر»فيقول: 
 «.من مثل بدر قد ملك لسانه»إمامنا يتعجب منه، ويقول: 

فمضيت إىل إبراهيم  ،من الزمانا وقتً  ت  قْ اد: ِض جى قال أبو بكر انلى  [3/17]
 ،حىت لم يبق ميع إال قرياط ،اأنين ضقت يومً  علمْ ا»فقال:  ،احلريب فذكرت هل قصيت

فلما صليت العشاء اآلخرة  ،ه  عْ وانظر ما ال حتتاج إيله فبِ  ،ش كتبكفقالت الزوجة: فتِّ 
 ،مينفقلت: من هذا؟ فقال: لكِّ  ،طارٌق  إذ طرق ابلاب   ،هلزي أكتبجلست يف ادلِّ 
وقال  ،فدخل ادلهلزي فوضع فيه اكرةً  ،يتهافطفى  ،الرساج فقال يل: أطىفءِ  ،ففتحت ابلاب

 ،ا فأحببنا أن يكون لك وللصبيان فيه نصيبيل: اعلم أننا أصلحنا للصبيان طعامً 
وأنا ال  ،وقال: ترصفه يف حاجتك ،فوضعه إىل جانب الاكرة ،ا يشء آخروهذا أيًض 

فأرسجت  ،وقلت هلا: أرسيج ،فدعوت الزوجة ،نرصفوتركين وا ،أعرف الرجل
 ،يف لك وسط لون من الطعام ،اًط س  وفيه مخسون و   ،منديل هل قيمة :وإذا الاكرة ،وجاءت

 «.وإىل جانب الاكرة كيس فيه ألف دينار
                                                           

( هو: حممد بن يلع بن احلسني بن يلع بن أيب طالب القرىش اهلاشيم املدين، أبو جعفر ابلاقر، ينظر: تفسري ابن أيب 1)
 (.8/2744حاتم )
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 ،ثم انرصفت ،ومضيت إىل قرب أمحد فزرته ،فقمت من عنده :ادجى قال انلى 
 ،فقالت يل: يا أمحد ،من جرياننا عجوزٌ  ندق إذ لقيتينفبينما أنا أميش ىلع جانب اخل

فقالت يل: اعلم أن أمك أعطتين قبل موتها  ،فأجبتها فقالت: ما لك مغموم؟ فأخربتها
ا ا مغمومً فإذا رأيت ابين مضيقً  ،فقالت يل: أخبيئ هذه عندك ،مائة درهم ثالث

 .عتها إيلى فدف ،فمضيت معها ،فتعال ميع حىت أعطيك إياها ،فأعطيه إياها

فدخلنا ىلع  ،من الفقهاء اجتمعنا مجاعةٌ : أبو يلع بن شوكة[ قال 3/340]
 ؛فقال نلا: اصربوا ،فذكرنا هل فقرنا وشدة رضنا ،القايض أيب يلع بن أيب موىس اهلاشيم
وأحدثكم يف مثل هذا بما تطيب به قلوبكم:  ،فإن اهلل سريزقكم ويوسع عليكم

ونفد  ،داري ل  حْ حىت بعت ر ،يب األمر يشء عظيم وقد ضاق ،أذكر سنة من السنني
وقعدت  ،ت بثمنهاوتقوى  ،وبعت أخشابها ،ونقضت الطبقة الوسطى من داري ،مجيعه

 ،قُّ د  قالت يل املرأة: ابلاب ي   ،فلما اكن بعد سنةٍ  ،وبقيت سنةً  ،يف ابليت فلم أخرج
أى حايل لم جيلس فلما ر ،فسلم يلعى  فدخل رجٌل  ،ففعلت ،افتيح ابلاب :فقلت هلا

 حىت أنشدين وهو قائم:

 سوف تميض وسوف تكشف كشفا* ليس من شدة تصيبك إال 

 يعلو هليبها ثم تطفاانلـ * ـار  حيب فإن ذرعك الرى  ال يضْق 

 فوافت جناته حني أشىف   كِ * قد رأينا من اكن أشىف ىلع اهلال 

  حىت جاءينعينِّ  فلم خيرج ايلوم   ،فتفاءلت بقوهل ،ثم خرج عين ولم يقعد
 ،ثم قال يل: أجب أمري املؤمنني ،وبغلة بمركب ،ومعه ثياب ودنانري ،رسول القادر باهلل
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وصت إىل  ،امودخلت احلمى  ،عن حايل ت  فغريى  ،ادلنانري واثلياب وابلغلة إيلى  م  وسلى 
 .-أو كما قال-وأثرى حايل  ،الكوفة وأعماهلا قضاء   فرد إيلى  ،القادر باهلل

 صفة الفقيه، والفقه
 وصفاتهمينظر: تعظيم العلماء، 

من  :أال أخربكم بالفقيه لك الفقيه: »يلع بن أيب طالب  [ قال3/265]
 ،ولم يرخص هل يف معايص اهلل ،ولم يؤمنهم من مكر اهلل ،لم يقنط انلاس من رمحة اهلل

 «.وذكر الالكم بطوهل ...ولم يدع القرآن رغبة عنه إىل غريه

بن أيب علقمة اللييث قال: كتب عمر بن اخلطاب حممد [ عن 3/266]
 ما الفقه خشية وإنى  ،وكرثة الرواية ،رذإن الفقه ليس بسعة اهل:»إىل أيب موىس

 «.اهلل

يل من أن أحب إ ألن أجلس ساعة فأتفقه: » قال أبو هريرة[ 3/415]
 «.أحيي يللة إىل الغداة

أال » للسائل: فقال .عن اجلهاد : سةل عبد اهلل بن عباس[ 3/415]
 ،والفقه ،وتعلم فيه القرآن ،اتبين مسجدً »قال:  ،؟ قال: بىل«اجلهادمن أدلك ىلع أفضل 

 «.والسنة

 «.لفقيه من خياف اهلل ا: »جماهد  [ قال3/265]
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قال: سألت احلسن عن  ،حدثنا مطر الوراق :جعفر بن سليمان[ قال 3/266]
 فقال احلسن: !خيالفونك ، عليك الفقهاءيأىب ،فقلت: يا أبا سعيد ،فقال فيها ،مسألةٍ 

 ،وهل تدري من الفقيه؟ الفقيه: الورع ؟ا قطوهل رأيت فقيهً  !(1)مطرثكلتك أمك »
 ،وال يهزأ بمن فوقه ،من أسفل منهباذلي ال يسخر ،  املقيم ىلع سنة حممدٍ  ،الزاهد

 «.امه اهلل حطامً على  وال يأخذ ىلع علمٍ 

 ،والزاهد يف ادلنيا ،املجتهد يف العبادة :الفقيه  »[ وقال احلسن أيًضا: 3/267]
 «.املقيم ىلع سنة حممد 

ما رأيت »سمعت احلسن يقول:  ، قال: سمعت أيوب[ قال ابن عيينة: 3/267]
 تدى وإن ر   ،اهلل   د  لت محِ بِ فإن ق   ،إنما ينرش حكمته ،يداري وال يماري ا قطُّ فقيهً 

 «.محد اهلل

 :إنما الفقيه !ا قطُّ ما رأيت فقيهً »حلسن يقول: : سمعت اأيًضا قال[ و3/267]
 «.املتمسك بالسنة ،ادلائب ىلع العبادة ،الراغب يف اآلخرة ،الزاهد يف ادلنيا

وأسكتته  ،ما الفقيه اذلي أنطقته اخلشيةإنى : »الفضيل بن عياض[ قال 3/267]
وإن اشتبه  ،نةبالكتاب والسُّ  سكت   وإن سكت   ،نةبالكتاب والسُّ  قال   إن قال   ،اخلشية

 «.ورده إىل اعمله ،وقف عنده عليه يشءٌ 

 ة،واهلل املحمود هقلت أنا: هذ»قال ابن أيب يعىل معلًِّقا ىلع الكم الفضيل: 
فيا ويح من يديع مذهبه  ،-ا هممى  وقليٌل -ومن سلك طريقه  ،صفة إمامنا أمحد

                                                           

 «.مطر»، ماكن: «انظر»( يف ط. الفيق: 1)
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هلل املستعان ىلع وحشة ا ،عون ملن خالفه ،ملن حاربه مٌ لْ وهو سِ  : بالفتوى عنهويتحىلى 
 « !هذا الزمان

أنتم أعلم باحلديث »قال الشافيع لإلمام أمحد يوًما: [ 2/265و][ 1/13] 
ا حىت أو شاميً  ،اإن شاء يكون كوفيً  ،فإذا اكن احلديث الصحيح فأعلموين ،والرجال

 .«اأذهب إيله إذا اكن صحيحً 

يقول: سمعت أيب  سمعت عبد اهلل بن أمحد بن حنبل :قال الطرباين[ 3/94]
 احلديث عندكم عن رسول اهلل  إذا صحى  ،يا أبا عبد اهلل»يقول: قال الشافيع: 

 «.نرجع إيله ؛فأخربونا

فأخذ  ،بمكة الشافيعى  جالس أمحد  »بن زياد: الفضل  قال[ 2/264و][ 2/191]
 يف كتاب ولك يشءٍ  ،وأخذ الشافيع عن أمحد معرفة احلديث ،عنه اتلفتيق والكم قريش

د بن حنبل فهو عن أمح= بال حدثنا  ،إسماعيل بن علية ،سفيان بن عيينة :الزعفراين
 «.أخذه

خرجت من بغداد وما »[ قال حرملة بن حيىي: سمعت الشافيع يقول: 1/40]
 .«من أمحد بن حنبل -أظنه قال: وال أعلم-خلفت بها أحًدا أتىق وال أروع وال أفقه 

]أبو حاتم الرازي[ سمعت أيب : اتمعبد الرمحن بن أيب ح[ قال 2/264]
تعلم الشافيع أشياء من معرفة احلديث من  ،أكرب من الشافيع أمحد بن حنبل:»يقول

 :فربما قال ألمحد ،ولم تكن هل معرفة باحلديث ،اواكن الشافيع فقيهً  ،أمحد بن حنبل
 «. وبين عليهجعله أصاًل  ؛نعم :فإذا قال أمحد ؟حمفوظ هذا احلديث قويٌّ 
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[ قال عبد الوهاب الوراق: ما رأيت مثل أمحد بن حنبل، قالوا هل: وأيش 1/13]
رجل سةل عن ستني ألف »اذلي بان لك من علمه وفضله ىلع سائر من رأيت؟ قال: 

 «.«أخربنا وحدثنا»فيها بأن قال: مسألٍة؛ فأجاب 

[ قال أمحد بن احلسني بن حسان: قال رجل أليب عبد اهلل ]اإلمام أمحد 1/80]
ال تكتب »نبل[: أريد أن أكتب هذه املسائل، فإين أخاف النسيان. قال هل أمحد: بن ح

 «.شيةًا؛ فإين أكره أن أكتب رأيي

ال تكتب رأيي؛ »وأحس مرة بإنسان يكتب، ومعه ألواح يف كمه، فقال: 
 «.لعيل أقول الساعة بمسألة، ثم أرجع غًدا عنها

ي عين مسائل خبراسان، بلغين أن الكوسج يرو»[ قال اإلمام أمحد: 1/95]
، قال ابن أيب يعىل: قلت أنا: وقد روى أبو نعيم بن «اشهدوا أين قد رجعت عن ذلك لكه

ِدي احلافظ قال: قلت لصالح بن أمحد بن حنبل: عندنا شيخ يروي حاكية عن أيب  ع 
 ، وذكرت هل هذه احلاكية؟«عنه قد رجعت عما رواه إسحاق الكوسج»عبد اهلل، أنه قال: 

 -يعين الكوسج-يل صالح: قلت أليب: إين بلغين أن إسحاق بن منصور فقال 
يروي خبراسان هذه املسائل اليت سألك عنها، ويأخذ عليها ادلراهم، فغضب أيب من 

؟ «يسألوين عن املسائل ثم حيدثون بها، ويأخذون عليها»ذلك، واغتم مما أعلمته، فقال: 
م الفضل بن دكني اكن يأخذ ىلع احلديث؟ وأنكر إنكاًرا شديًدا، فقلت هل: إن أبا نعي

، قال صالح: ثم إن إسحاق بن منصور قدم «لو علمت هذا ما رويت عنه شيةًا»فقال: 
بعد ذلك بغداد، فصار إىل أيب، فأعلمته أنه ىلع ابلاب، فأذن هل، ولم يتَكم معه بيشٍء 

 من ذلك.
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صور سمعت مشاخينا يذكرون أن إسحاق بن من(1)وقال حسان بن حممد: 
بلغه أن أمحد بن حنبل رجع عن بعض تلك املسائل اليت علقها عنه، قال: فجمع 
إسحاق بن منصور تلك املسائل يف جراب، ومحلها ىلع ظهره، وخرج راجاًل إىل بغداد، 
ويه ىلع ظهره، وعرض خطوط أمحد عليه يف لك مسألة استفتاه فيها؛ فأقرى هل بها ثانيًا، 

عجب بذلك أمحد من شأنه
 
 .وأ

 [1/104  قال أمحد بن سعيد ادلاريم: بكرت يوًما ىلع أيب عبد اهلل ]حاشية
وا ذكرك، فقال أيب:  ْجر 

 
ما قدم يلعى خراساين أفقه »أمحد بن حنبل، فقال يل ابنه صالح: أ

 .(2)«بدنًا منه

ألن أِخرى من السماء إىل األرض »[ قال أبو بكر ابلوراين القايض: 1/153]
 «.احلق ما اكن املروذي عليه» ، وقال: «عن مذهب أمحد بن حنبل أحب إيل من أزول

[ قال ابن أيب يعىل يف ترمجة أيب بكر ابن هاينء األثرم: اكن يعرف 1/174]
احلديث وحيفظه، ويعلم العلوم واألبواب واملسند، فلما صحب أمحد بن حنبل ترك 

 عبد اهلل. ىلع مذهب أيبذلك، فأقبل 

يعين: الفقه –يقول: قال األثرم: كنت أحفظ فسمعت أبا بكر املروذي 
 فلما صحبت أمحد بن حنبل تركت ذلك لكه. -واالختالف

[ قال أبو احلارث الصائغ: سمعت أبا عبد اهلل ]أمحد بن حنبل[؛ وقد 1/178]
 ذكر هل قول أيب حنيفة وأصحابه يف احِلي ل؟ فأنكره.

                                                           

 (.1/306( قول حسان بن حممد هذا: مكرر حبروفه يف ترمجة الكوسج )1)

 (.5/272( ذكرها املحقق يف احلاشية، لعالقتها خبرب املرتجم مع اإلمام أمحد، ويه يف )تاريخ بغداد 2)
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بل وأنا قاعد ىلع [ قال أمحد بن منيع ابلغوي: عرب يب أمحد بن حن1/185]
، فقلت هل: كم يا أبا عبد «من الكوفة»ابلاب، فقلت: من أين يا أبا عبد اهلل؟ قال: 

بضع عرشة »، قلت هل: كم دخلت الكوفة؟ قال يل: «هو خري يا أبا جعفر»اهلل؟ قال: 
، قلت: جيزيء الرجل إذا أراد أن يتفقه باحلديث: أن يكتب مائة ألف «دخلة

، «ال»، قلت: فثالثمائة ألف؟ قال: «ال»لت: فمائيت ألف؟ قال: ، ق«ال»حديث؟ قال: 
 .(1)-ل ب هاق  –، قلت: فخمسمائة ألف؟ قال: بيده هكذا «ال»فقلت: فأربعمائة ألف؟ قال: 

ت ب  1/186] [ قال أمحد بن املستنري: سةل أمحد ]بن حنبل[: لو أن رجاًل ك 
ه  بها؟ قال:  ت ب  وكيع، اكن يتفقى ه  بها؟ ، قال: ف«ال»ك  ت ب  ابن املبارك اكن يتفقى ت ب  ك  لو ك 

 «.نعم»قال: 

عليكم »[ قال تميم بن حممد الطويس: سمعت أمحد بن حنبل يقول: 1/330]
 «.بمصنفات وكيع بن اجلراح

 مسائل، عن فسأتله زرعة، أيب عند كنت: عبدة أيب بن أمحد [ قال1/214]
-حنبل بن أمحد يعين:– صاحبك فيها وليق ما يل: فقال املتشابه؟ عن سأتله واكن فيما

 سبحان: فقال ، «القلوب حواز اإلثم» مسعود: بن اهلل عبد حديث إىل يذهب: قلت ؟
بِّه   ما اهلل، ش 

 
 .فوق من الصيد ىلع ينق ضُّ  بابلازيِّ  إال حنبل بن أمحد أ

 أدخل وقد حنبل بن أمحد حرضت: احلسن بن حممد بن [ قال إبراهيم1/250]
 العزيز عبد بن حيىي بن أمحد الرمحن عبد وأبو دؤاد، أيب ابن وعنده: ،اخلليفة ىلع

جِلس الشافيع،
 
 عن حتفظ يشء أي» الرمحن: عبد أليب فقال اخلليفة، يدي بني ف أ

                                                           

 «.أرجو»(، ويف آخرها: 1/379ومكررة يف  1/350( من قوهل: )جيزيء الرجل...( : بنحوها يف رواية احلسن بن إسماعيل )1)
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م   ذا هو رجاًل  انظروا دؤاد: أيب ابن قال ؟«املسح يف الشافيع دى ق   يف يناظر العنق لرضب ي 
 الفقه؟

 إىل وذهب تغري ثم القديم، من الشافيع عن يأخذ اكن الرمحن؛ عبد أبو هذا
 .االعزتال

 وجييبه ]بن حنبل[ األقاويل، أمحد ىلع [ اكن إسحاق بن ب هلول يعرض1/297]
 .(1)مذهبه ىلع أمحد

 هل فقال ،«االختالف» كتاب كتابه سىم قد هلولب   بن إسحاق [ اكن1/297] 
ه» أمحد: مِّ  .«السعة كتاب س 

 قاعد حنبل بن وأمحد عفان، باب ىلع كنت عطار:ال إدريس [ قال1/309]
ة   وابن اد  جى  احلديث إىل ال انلاس؟! من أنتم أيش» حنبل: بن أمحد هل فقال بكر، أبو س 

 ابن هل فقال: قال ،«أنتم؟ أيش أدري ما استحسان؟ إىل وال القياس، إىل وال تذهبون،
ادة:  .اهلل عبد أبا يا (2)ت اِرِكيىة إذن فنحن سجى

 جاوز ما» يقول: أيب بن حنبل: سمعت أمحد بن اهلل قال عبد[ 2/573][ 2/57]
 .«الرازي زرعة أيب من أحفظ وال راهويه، بن إسحاق من أفقه اجلرس

اإلمام  يف »[ ذكر اخلالل  عبد  امللك بن عبد احلميد امليموين، فقال: 2/92]
 «.ابلدن... أصحاب أمحد، جليل القدر، اكن سنه يوم مات: دون املائة، فقيه

                                                           

 ( وذلك أن إسحاق بن بهلول ىلع مذهب األحناف.1)

 «.اتلاركية: فرقة من املرجةة»ل د. العثيمني: ( قا2)
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عن مسائل ]أمحد بن حنبل[ أبا عبد اهلل  سألت   :قال امليموين[ 2/94]
وإنه  ،فلوال احلياء منك ما تركتك تكتبها ؟يش تكتب يا أبا احلسنأ»فقال:  ،فكتبتها

أنك  :قلت: إنما تطيب نفيس يف احلمل عنك، «منها واحلديث أحب إيلى  ،لشديد يلعى 
 أصحاٌب  ثم لم يزل يكون للرجِل  ،ه قومٌ د لزم أصحاب  ق  تعلم منذ مىض رسول اهلل

واكن عبد اهلل بن عمرو »أبو هريرة قال:  ت:قل ؟«من كتب»قال:  .يلزمونه ويكتبون
فما املسائل  :فقلت هل ،«هذا احلديث» :فقال يل ،«وضيعت   فحفظ   ،يكتب ولم أكتب

 ،«ه لم يكتبه القومس  علم أن احلديث نفا» :قال يل !قُّ شت  ومن احلديث ت   ،إال حديٌث 
ويكتبون السنن إال الواحد بعد  ،إنما اكنوا حيفظون ،ال»قال:  ؟قلت: لم ال يكتبون

= كتب يف ديوان ادلفاتر ن وت  فأما هذه املسائل تدوى  ،اليسري منه اليشء   ،الواحد
ثم  ،«وينتقل عنه إىل غريه ،العله قد يدعه غدً  وإنما هو رأيٌ  ،افلست أعرف فيها شيةً 

كم فيها من  ،انظر إىل سفيان ومالك حني أخرجا ووضعا الكتب واملسائل» :يل الق
فإذا صار  ،«والرأي قد خيطىء ،اعنه غدً  وينتقل   ،اشيةً  يرى ايلوم   ،وإنما هو رأي ؟اخلطأ

 إىل هذا املوضع دار هذا الالكم بيين وبينه غري مرة.

أكتب  ما كنت   ،با احلسنيا أ :-وأنا أكتب عنه املسائل-وقال يل أبو عبد اهلل 
 ربما كتبت املسألة. ؛ا عن عبد الرمحنا يسريً إال شيةً  ،امن هذا شيةً 

 ىلع قرأت فيها: يقول كثري يشءٌ  «امليموين مسائل» ويف اخلالل: بكر أبو قال
 .-اجلواب يعين- كذا يلعى  فأمىل وكذا؛ كذا اهلل عبد أيب

 لم أصحاب رسول اهلل انتىه ع»[ قال العباس بن حممد ادلوري: 2/161]
وعبد اهلل  ،ويلع بن أيب طالب ،عمر بن اخلطاب:  إىل ستة نفر من الصحابة

 .فهؤالء طبقات الفقهاء ،وزيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل  ،وأيب بن كعب ،بن مسعود
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وعبد اهلل  ،وجابر بن عبد اهلل ،وأنس ،أبو هريرة :اوأما الرواة فستة نفر أيًض 
 . واعئشة ،اخلدريوأبو سعيد  ،بن عمر

 ،عبد اهلل بن سالم :ة نفرتوأما طبقات أصحاب األخبار والقصص فس
وحممد  ،وحممد بن إسحاق بن يسار ،وطاوس ايلماين ،ووهب بن منبه ،وكعب األحبار
 .بن عمر الواقدي

 ،وسعيد بن جبري ،عبد اهلل بن عباس :اوأما طبقات اتلفسري فستة أيًض 
 .والسدي ،ن مزاحموالضحاك ب ،وقتادة ،وجماهد

وعبد الرمحن بن عمرو  ،أنس ومالك بن ،فاألعمش :وأما طبقات خزان العلم
 .وشعبة ،ومسعر بن كدام ،واثلوري ،األوزايع

 ،وحيىي بن معني ،بن حنبلأمحد بن حممد  :وأما طبقات احلفاظ فستة نفر
بن ومسلم  ،وحممد بن إسماعيل ابلخاري ،وأبو زرعة الرازي ،ويلع بن املديين

 .«احلجاج

ألصحاب  ٌب ج  ع  » :سمعت أمحد بن حنبل يقول :قال عباس ادلوري[ 2/161]
 دى حىت ع  -وطاوس  ،وعطاء ،وابن سريين ،تزنل بهم املسألة فيها عن احلسن ،احلديث

 ؟«أال ينظرون إىل علمهم فيتفقهون به ،فيسألونهم ،فيذهبون إىل أصحاب الرأي -دةعِ 

سعيد  :اكن فقهاء املدينة أربعة: »اهلل بن ذكوانبد [ قال أبو الزناد ع2/182]
 .«وعبد امللك بن مروان ،وعروة بن الزبري ،وقبيصة بن ذؤيب ،بن املسيب
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 تبت  ك:»سمعت أمحد بن حنبل يقول: حممد بن إبراهيم املاستوي[ قال 2/234]
 «.حىت فهمته ،يف كتاب احليض تسع سنني

يأيت أبا  اكن الشافيعُّ »أمحد[ :  ]ابن عم اإلمام إسحاق بن حنبل[ قال 2/264]
 وما أخرج الشافيعُّ  ،عندنا ههنا اعمة انلهار يتذاكران الفقه]أمحد بن حنبل[ عبد اهلل 
 ،وأيب معاوية، عن إسماعيل ،حدثين بعض أصحابنا :-عن أيب عبد اهلل :يعين–يف كتبه 

 «.فهو عن أيب عبد اهلل اكن يأخذه...، والعراقيني 

اكن عنده »ذكره أبو بكر اخلالل فقال: موىس انلهرتريي، [ حممد بن 2/368]
فسأتله عنها فقال: قدم  ،كبار جياد ،جزء مسائل]أمحد بن حنبل[ عن أيب عبد اهلل 

وكتبناها حنن من  ،فأمىل أبو عبد اهلل اجلواب ،رجل من خراسان ومعه مسائل
 «.اخلراساين

 :وقيل هلبن حنبل، د سمعت أبا عبد اهلل أمح :قال الفضل بن زياد[ 2/570]
 ة؟بن عليى اف :فقيل هل ،وأفهمه ،وأذاكه ،فقال: نعم ما اكن أفطنه ؟يزيد بن هارون هل فقهٌ 

ما اكن أمجع من يزيد بن  ،إال أين لم أخربه خربي يزيد بن هارون ،فقال: اكن هل فقهٌ 
 وحسن مذهب. ،يف صامةٍ  ،حافظ متقن للحديث ،صاحب صالة :هارون

أبو بكر عبد العزيز: سمعت الشيخ أبا احلسن م اخلالل[ ]غالقال  [3/25]
فقال:  ؟وقد سةل عن مسألة ،-وأبو بكر اخلالل حبرضته يف مسجده-بن بشار الزاهد 

سمعته يقول هذا  «يف مذهب أمحد إمامٌ  ،-أبا بكر اخلالل :يعين–هذا  سلوا الشيخ  »
 ا.مرارً 
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ما أعيب ىلع » بشار يقول:قال أبو يلع انلجاد: سمعت أبا احلسن بن [ 3/118]
أن يستند إىل بعض سواري املسجد ويفيت  ،رجل حيفظ ألمحد بن حنبل مخس مسائل

 «.انلاس بها

أن عدد مسائل »قرأت خبط أيب إسحاق الربميك: [ قال ابن أيب يعىل: 3/149]
 «.مائة مسألة ألفان وثالث]خمترص أيب القاسم اخلريق[ املخترص 

 قرأت خبط أيب بكر عبد العزيز ىلع نسخةِ : [ قال ابن أيب يعىل3/149]
ولم ، «يف ستني مسألة "خمترصه" يقول عبد العزيز: خالفين اخلريق يف" : »خمترص اخلريق"

 . ]ثم ذكر هذه املسائل[.فوجدته يف ثمانية وتسعني مسألة ،أنا اختالفها عت  فتتبى  ،هايسمِّ 

 "العلل" لرجل بكتابل: يكتيف ا: سةل اخلالى لغالم اخلالى  قال[ 3/226]
 .«إذا اكن هل قرحية» ؟ قال:"املبسوط"عن 

ل»[ قال 3/275] حدثنا الربيع  ،حدثنا أبو حيىي السايج بابلرصة« : غالم اخلالى
 :ألن أتكلم يف العلم فأخطىء فيقال يل» سمعت الشافيع يقول: :قال ،بن سليمان
 «.فرتك :من أن أتكلم يف الالكم فأخطىء فيقال يل خريٌ  ،أخطأت

ا  قال: لمى : سمعت أبا إسحاق بن شاقالى العكربي قال أبو حفص[ 3/293]
فقال: إذا حفظ الرجل مائة  : سأهلرجاًل  أنى  رويت عن أمحد   ،جلست يف جامع املنصور
مائة  قال: فثالث ،«ال»قال: فمائيت ألف؟ قال:  ،«ال»ا؟ قال: ألف حديث يكون فقيهً 

 .-وحرك يده-ئة ألف حديث؟ قال: فقال بيده هكذا مابع قال: فأر ،«ال»ألف؟ قال: 
 :حىت هو ذا تفيت انلاس؟ فقلت ،فقال يل رجل: فأنت هو ذا حتفظ هذا املقدار
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فإين هو ذا أفىت بقول من اكن حيفظ  ،إن كنت أنا ال أحفظ هذا املقدار ،اعفاك اهلل»
 «.وأكرث منه ،هذا املقدار

يت بعض من يزعم أنه منتسب إىل رأ»[ قال أبو عبد اهلل ابن حامد: 3/316]
إن أبا عبد اهلل رجع  :إنه يقال :ويقول ،يلني القول يف كتاب إسحاق بن منصور :الفقه
 ،ا من أصحابنا قال بما ذكرهإذ ال أعلم أن أحدً  ؛وهذا قول من ال ثقة هل باملذهب !عنه

 «.وال أشار إيله

قام املشهود يف األيام هل امل»[ قال ابن أيب يعىل يف ترمجة ابن حامد: 3/320]
ر أبا حامد اإلسفرائيين يف وجوب الصيام يللة ظوقد نا، -رضوان اهلل عليهما-القادرية 

فخرجت اجلائزة السنية  ،حبيث يسمع اخلليفة الالكم ،الغمام يف دار اإلمام القادر باهلل
 «.اتزنهً ا وتعففً  ؛ عن مجيعهافضاًل  ،فردها مع حاجته إىل بعضها ،هل من أمري املؤمنني

ايِع: 3/334] قى واكنت حلقته  ،فتوى ونظر صاحب»[ أبو عبد اهلل ابن الف 
 «.وتزوج ببنت شيخه ابن حامد ،وهل تصانيف يف األصول والفروع ،جبامع املدينة

ي أبو عبد اهلل قد درس ىلع أيب بكر »[ قال ابن أيب يعىل: 3/364] اكن جدِّ
اص[ مذهب أيب حنيفة...، وت ويف يف سنة تسعني وثالث مائة، واكن سن الرازي ]اجلصى

الوادل ]القايض أيب يعىل[ يف ذلك الوقت: عرش سنني إال أيام، واكن وِصيُّه رجل يعرف 
 ،إىل شارع دار القزِّ  ،الوادل السعيد من باب الطاقِ  ل  ق  فن   ،يسكن بدار القزِّ  بـ"احلريب"، 
 ،القرآن قرىء  ي   ،قرىءالم   ةقدحبابن م :عرفي   ،صالحٌ   فيه شيخٌ يصيلِّ  وفيه مسجدٌ 

السعيد ما جرت اعدته  الوادل   ن  فلقى  "،خمترص اخلريق"ن من يقرأ عليه العبارات من ويلقِّ 
فقال هل ذلك الشيخ: هذا القدر اذلي  ،السعيد   فاسزتاده الوادل   ،بتلقينه من العبادات
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حِسن ه،
 
فإنه شيخ هذه  ،مدعليه فعليك بالشيخ أيب عبد اهلل بن حا فإن أردت زيادةً  أ

إىل أن تويف ابن حامد يف  وصحبه ،فمىض الوادل إيله ،ومسجده بباب الشعري ،الطائفة
 ،بهواكن ذلك من لطف اهلل تعاىل  ،وبرع يف ذلك ،ه عليهوتفقى  ،مائة سنة ثالث وأربع

 «.وإرادته تعاىل حفظ هذا املذهب
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 حرف القاف

 القرآن
أال » فقال للسائل: .عن اجلهاد : اسسةل عبد اهلل بن عب[ 3/415]

 ،والفقه ،وتعلم فيه القرآن ،اتبين مسجدً »قال:  ،؟ قال: بىل«اجلهادمن أدلك ىلع أفضل 
 «.والسنة

سمعت أبا عبد اهلل أمحد بن  :قال حممد بن عبيد اهلل بن املنادي[ 2/320]
 «.ىلع هذا املصحف أمجع أصحاب رسول اهلل : »حنبل يقول

 «.ثمان خصال: ... إمام يف القرآنأمحد إمام يف »اإلمام الشافيع: [ قال 1/10]

[ قال أمحد بن سعيد ادلاريم: قلت ألمحد بن حنبل: أقول لك قويل، 1/104]
القرآن الكم اهلل، من »وإن أنكرت منه شيةًا فقل: إين أنكره، قلت هل: حنن نقول: 
؟ فما «منه خملوق فهو اكفرأوهل إىل آخره، ليس منه يشء خملوق، ومن زعم أن شيةًا 

 أنكر منه شيةًا، ورضيه.

[ قال أمحد بن شاذان بن خادل اهلمذاين: سمعت أمحد بن حنبل يقول: 1/109]
وهذا »، ثم قال: «من قال: لفظه بالقرآن خملوق = فهو جهيم، خمدٌل يف انلار، خادٌل فيها»

 «.َشك باهلل العظيم

 واملوت القرآن يردعه لم من»: يم[ قال احلسن بن عبد العزيز اجل ذا1/362]
 .«يرتدع لم يديه بني اجلبال تناطحت فلو
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من  :أال أخربكم بالفقيه لك الفقيه: »يلع بن أيب طالب  [ قال3/265]
 ،ولم يرخص هل يف معايص اهلل ،ولم يؤمنهم من مكر اهلل ،لم يقنط انلاس من رمحة اهلل

 «.الكم بطوهلوذكر ال ...ولم يدع القرآن رغبة عنه إىل غريه

 القراءات
 من خلف ايلوم صليت إين ألمحد: قلت املتطبب: الرمحن عبد [ قال2/80]

 .«مأثم عليك ما» يل: فقال قال: الصالة؟ فأعدت محزة قراءة يقرأ

أنا »[ قال أبو احلارث الصائغ: ذ كر أليب عبد اهلل قراءة محزة، فقال: 1/178]
هذا اإلداغم واإلضجاع الشديد، مثل: » ، قيل هل: وما تكرهه منها؟ قال:«أكرهها

 «.جآب، وطآب، وحآق

أخربنا يلع بن عبد الصمد الطياليس قال: سألت أمحد  :لقال اخلالى [ 2/139]
قلت: يا أبا عبد  ،«أكرهه»فقال:  ؟بن حنبل عن الصالة خلف من يقرأ بقراءة محزة

فال = اإلضجاع  إذا لم يدغم ولم يضجع ذلك»قال:  ؟إذا لم يدغم ولم يكرس ،اهلل
 .«بأس به

 اهلمز عن ي سأل حنبل بن أمحد سمعت الوراق: يزيد بن [ قال أمحد1/213]
 .«الشديد اهلمز يعجبين ال»: فقال الشديد؟

 يف اهلمز عن يسأل حنبل بن أمحد سمعت الوراق: يزيد بن [ قال أمحد1/213]
 .«السهلة القراءة تعجبين»: فقال القرآن؟

 .فكرهه عن اإلداغم رماين: سألت أمحدالك حرب [ قال1/390]
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 ال»: فقال محزة؟ قراءة عن أمحد الكرماين: سألت حرب [ قال1/390]
. شديدًة، كراهيةً  وكرهها ؛«تعجبين  والكسايئِّ

 }والضىح{، و   مثل: اإلمالة، يكره أمحد سمعت حرب: [ قال1/390]
 «.واإلداغم الشديد اخلفض أكره» وضحاها{، وقال: }والشمس

بيش [ وقال1/391]  ]أمحد بن حنبل[ عن اهلل عبد أبو بن ِسندي: سةل ح 
 قراءة يه»: قال منها؟ تكره ما هل: قيل ،«الكراهية أشد نعم أكرهها»: فقال محزة؟ قراءة
 .«وآه إيه، يه: إنما أحد، بها قرأ ما حمدثة،

 من تكره ]أي: لإلمام أمحد[: ما هل [ قال أبو محدون املقريء: قلت1/476]
 األلف أين «الرحيم الرمحن اهلل بسم» هل: فقلت ،«واإلداغم الكرس»: قال محزة؟ ءةقرا

 .«بأس فال هكذا اكن إن» :فقال والالم؟

أحب القراءات إيل » :قال أمحد بن حنبلالوراق: قال عبد الوهاب [ 2/92]
 .«فإن لم فعاصم ،نافع

ما تكره :  بل[]بن حن أمحد : سألت(1)حممد بن اهليثم املقريء[ قال 2/374] 
قال: كنت  ،حدثنا خلف بن تميم :فقلت هل ،«الكرس واإلداغم»قال:  ؟من قراءة محزة
يا أبا : »فقال هل ،وسأهل عن مسألةٍ  ،فجلس إيله ،فمر به سفيان اثلوري ،أقرأ ىلع محزة

                                                           

قايض عكربا، ضابط »( أنه قال عنه: 2/274نقل د. العثيمني عن اغية انلهاية يف طبقات القراء البن اجلزري )( 1)
 «.حاذق يف قراءة محزة ،مشهور
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أنتم أهل القرآن وأنتم : »قال أمحد ،«أما القرآن والفرائض فقد سلمناها لك ،(1)عمارة
 «.هأعلم ب

 :فظاهر هذا« : »نقل القرآن ونظمه»قال الوادل السعيد يف قال ابن أيب يعىل: 
وكراهته ليس خيرجها عن أن  ،الكراهة :واذلي عليه أصحابنا ،الرجوع عن الكراهة

اختالف  :ومثل هذا ،لكن غريها من اللغات أفصح وأظهر ،مأثورةً  تكون قراءةً 
وكذلك االختالف يف  ،اتلمتع :واالختيار ،عنه مرويٌّ  ولكٌّ  ،انلاس يف حج انليب 

 ،واستفتاح عمر ،تشهد ابن مسعود :واالختيار ،مروي عنه ولكٌّ  ،واالستفتاح ،التشهد
 «.وحنو ذلك

ثًا عن وادله القايض: 3/375] مع تقدمه يف هذه »[ قال ابن أيب يعىل متحدِّ
 ،رثة سماعه للحديثوك ،(2)ابلدلة ىلع فقهاء زمانه بقراءته للقرآن بالقراءات العرش

 ...«.وعلو إسناده يف املرويات

 

 

                                                           

 .هذه كنية محزة الزيات، والقائل هو سفيان اثلوري ( 1)
رمحًة واسعًة، وذلا سلك  ب من ذ ِكر  يف ترمجته أنه قرأ بالعرش سوى القايض أيب يعىل لم يمرى يب يف هذا الكتا( 2)

( ترمجة ابن 3/450(، ويف )3/437(، وابنه اآلخر أبو القاسم )3/431ابنه املصنِّف بعض سبيله، فقرأ ببعضها، كما يف )
 «.قرأ القرآن ىلع أيب احلسن احلمايم بالقراءات»ابلناء: 
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 ، وإقراؤهوبتالوبته ،القرآن قراءة
سمعت أبا عبد اهلل أمحد بن  :قال حممد بن عبيد اهلل بن املنادي[ 2/320]
 «.ىلع هذا املصحف أمجع أصحاب رسول اهلل : »حنبل يقول

يف لك أسبوع  اكن أيب يقرأ القرآن»[ قال عبد اهلل بن اإلمام أمحد: 1/20]
، وقد ختم إمامنا أمحد القرآن يف يللة بمكة «ختمتني، إحداهما بايلل واألخرى بانلهار

 مصليًا به.

[ قال أبو بكر اخلالل: حدثنا أمحد بن برش بن سعيد الكندي قال: 1/50]
سألت أبا عبد اهلل أمحد بن حنبل قلت: رجل قرأ القرآن وحفظه، وهو يكتب 

 وي قِريء، ويفوته احلديث أن يطلبه، فإن طلب احلديث، خيتلف إىل امل
 
سجد، ويقرأ

بذا »احلديث فاته املسجد، وإن قصد املسجد فاته طلب احلديث، فما تأمره؟ قال: 
 «.بذا وبذا»، فأعدت عليه القول مراًرا، لك ذلك جييبين جوابًا واحًدا: «وبذا

رآن ىلع اعصم قرأت الق»[ اكن أبو بكر بن عياش يقول البن املبارك: 1/92]
إن هذا »بن أيب انلجود، فاكن يأمرين أن أقرأ عليه لك يوم آية ال أزيد عليها، ويقول: 

ه ، فلم آمن أن يموت الشيخ قبل أن أفرغ من القرآن، فما زلت أطلب إيل«أثبت لك
 «.حىت أذن يل يف مخس آيات لك يوم

 «. تسمعبدعة ال»[ سةل اإلمام أمحد عن القرآن باألحلان؟ فقال: 1/139]

عن القراءة ]أمحد بن حنبل[ ال األثرم: سألت أبا عبد اهلل ق[ 1/164]
حمدث فإنه ال يعجبين، إال أن يكون صوت الرجل ال  لك يشءٍ »باألحلان؟ فقال: 

 «.يتَكفه
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[ قال أبو احلارث الصائغ: سةل أبو عبد اهلل ]أمحد بن حنبل[ عن قراءة 1/178]
 «.بدعة»األحلان؟ فقال: 

 حنبل بن أمحد يسأل رجاًل  العكربي: سمعت يزيد بن اهلل ال عبد[ ق2/49]
: قال حممد،: فقال اسمك؟ ما اهلل: عبد أبو فقال باألحلان؟ القراءة يف تقول ما: فقال

(1)ياموحاماد لك: يقال أن فيرسك
 ؟ -ممدوًدا– 

 تقول ما: فقلت اهلل، عبد أيب ىلع [ قال عبد الرمحن املتطبب: دخلت2/79]
 .«بدعةٌ  بدعٌة،»: قال األحلان؟ ةقراء يف

 ؟سألت أبا عبد اهلل عن القراءة باألحلان[ قال يلع بن سعيد النسوي: 2/129]
 .«هو حمدث ،ال يعجبين»فقال: 

 يقول: املتطبب الرمحن عبد سمعت: قال املروذي اخلالل: أخربين [ قال2/80]
 اختذوه أاغنيًا، اختذوه الفضل أبا يا»: فقال األحلان؟ قراءة يف اهلل: عبد أليب قلت
 .«أاغنيًا

 عبدان سمعت: قال الوراق هارون أيب بن حممد اخلالل: أخربين [ قال2/80]
 األحلان؟ هذه عن اهلل عبد أبا سألت: قال املتطبب الرمحن عبد سمعت: قال احلذاء
 .«هؤالء من تسمع ال ،اأاغنيً  اختذوه »:فقال

 القرآن خيتم الرجل ]بن حنبل[ عن أمحد سةل احلريب: إبراهيم [ قال1/233] 
 بعد ويدعو ويسلم يركع أم الصالة؟ يف قائًما أيدعو الصالة: يف رمضان شهر يف

                                                           

 . الفيق، ويف ط. العثيمني: )يا مومحىد(( كذا يف ط1)
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 يف فيدعو هل: قيل ،«اخلتمة بعد قائم وهو الصالة يف يدعو بل ال،»: فقال السالم؟
 .«نعم»: قال القرآن؟ يف ما بغري الصالة

 اهلل عبد أبو سةل: ادة بن الصامت [ قال إبراهيم بن احلارث من ودل عب1/239]
 ال وقريش همز، أصحاب الكوفيون»: فقال القراءة؟ يف اهلمز ]أمحد بن حنبل[ عن

 عيىس عن سفيان، عن ايلمان، بن حيىي حدثنا شيبة، أيب بن بكر أبو ، حدثنا«تهمز
ة أيب بن زى  .«حلن القرآن يف اهلمز» يقول: الشعيب سمعت قال: ع 

 أإسماعيل بن علية يللة، واكن يقر بِتُّ عند»بن املديين: [ قال يلع 1/261]
 «.ثلث القرآن، وما رأيته ضحك قط

 تعليم من اإلنسان ىلع جيب اذلي» اهلل: عبد أبو قال الشانليج: [ قال1/275]
 تعليم من الرجل ىلع جيب ما وأقل دينه، وإقامة صالته يف منه بد ماال والعلم: القرآن
 .«وسورتان بالكتا فاحتة القرآن:

: حممد أبو يل [ قال1/346] يِْريُّ  وقت يف اجلنيد رأس ىلع واقًفا كنت اجل ر 
 ارفق القاسم، أبا يا هل: فقلت القرآن، يقرأ وهو ،-نريوز ويوم مجعة يوم واكن- وفاته

 ذا وهو الوقت، هذا يف مين إيله أحًدا أحوج رأيت ما حممد، أبا يا»: فقال بنفسك،
 .«صحيفيت تطوى

 آالف بأربعة حوراء تعاىل اهلل من اشرتيت» انلاقد:  حيىي أبو [ قال1/424]
اب   سمعت ختمة آخر اكن فلما ختمة،  فها بعهدك؛ وفىيت تقول: ويه احلوراء من اخِلط 
 .قريب عن مات إنه فيقال: ؛«اشرتيتين قد اليت أنا
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 إال قرب إىل انتهيت فما اجلمعة، يوم املقابر احلفار: دخلت [ قال أمحد1/451]
 .القرآن قراءة فيه وسمعت

 القراءة عن وسةل أيب [ قال عبد اهلل بن اإلمام أمحد بن حنبل: سمعت2/11] 
 .«حمدث»: فقال باألحلان؟

 ،ا جيتمعونسألت أمحد قلت: إن عندنا قومً [ قال الفضل بن مهران: 2/199]
يقرأ يف » :محدفقال يل أ ؟فما ترى فيهم ،ويذكرون اهلل ،ن القرآنوعون ويقرؤفيدْ 

قلت: فأخ يل يفعل ، «ويطلب حديث رسول اهلل  ،ويذكر اهلل يف نفسه ،املصحف
 ،فإن هذا حمدث ،بىل إن شاء اهلل»قال:  ؟قلت: فإن لم يقبل ،«نعم»قال:  ؟فأنهاه ،هذا

 .«االجتماع واذلي تصف

واكن قد  ،سمعت فتح بن أيب الفتح العابد: أبو بكر املروذي [ قال2/202]
قال: قال يل  (1)زيعبيد بن ب  وذاك أن ع   ،أو أكرث أقلى  ،القرآن أربعني ألف ختمةختم 

فسمعته  ؟ ختم القرآن أربعني ألف ختمةرجاًل  اهلل   أترى يعذب   :الفتح بن أيب الفتح
مثله يوفق إلصابة  ،سلوا عبد الوهاب»فقال:  ؟من نسأل بعدك :يقول أليب عبد اهلل

 .«احلق

ن سعيد قال: اكن حممد بن إسماعيل ابلخاري إذا اكن ح ببِّ مس[ عن 2/254]
ويقرأ يف لك ركعة عرشين  ،بهم فيصيل ،أول يللة من شهر رمضان جيمع إيله أصحابه

واكن يقرأ يف السحر ما بني انلصف إىل اثللث من  ،وكذلك إىل أن خيتم القرآن ،آية

                                                           

 ، وضبطت يف ط. العثيمني: بضم املوحدة.«بزيع: بفتح املوحدة، وكرس الزاي»( كذا ضبطه ابن حجر: 1)
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 ،لك يوم ختمة واكن خيتم بانلهار ،فيختم عند السحر يف لك ثالث يلال ،القرآن
 «.دعوة مستجابة عند لك ختمٍ :»يقول ،ويكون ختمه عند اإلفطار لك يللة

فإذا  ،اكن الشافيع خيتم يف لك يللة ختمة: »قال الربيع بن سليمان[ 2/268]
فاكن خيتم يف شهر  ،ويف لك يوم ختمة ،اكن يف شهر رمضان ختم يف لك يللة ختمة

 «.رمضان ستني ختمة

فاكن يصوم  ،ا يف السفر واحلرضصحبت وكيعً : »بن أكثمقال حيىي [ 2/500]
 «.وخيتم القرآن لك يللة ،ادلهر

سمعت أيب سأل أبا عبد اهلل أمحد  :هارون بن يعقوب اهلاشيم[ قال 2/513]
قلت: تكرهه يا أبا عبد  ،«وحمدثة ،هو بدعة»قال:  ؟عن القراءة باألحلان :بن حنبل

 :فأما من تعلمه ،كما اكن أبو موىس األشعري ،إال ما اكن من طبعٍ  ،نعم»قال:  ؟اهلل
 «.فأحلان مكروهة

اكن الوادل السعيد يف لك يللة مجعة خيتم اخلتمة يف »قال ابن أيب يعىل:  [3/413]
بهذا  ما أخلى  ،ويدعو ويؤمن احلارضون ىلع داعئه ،بعد صالة العشاء اآلخرة ،املسجد

 «.ا اكن خيتمه يف غري تلك الليلةم سوى ،إال ملرض أو لعذر مستفيض ؛سنني عديدة

م وختى  ،واإلقراء هل ،واكن كثري القراءة للقرآن»[ أبو بكر الرزىاز: 3/448]
 «.(1)خلًقا كثرًيا

                                                           

 «.وختم ختماٍت كثرية»الفيق:  .يف ط( 1)
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واتللقني  ،كثري اتلالوة ،ااكن صاحلً » أبو احلسن بن زفر العكربي:[ 3/469]
 «.ون سنة، ومات وِسنُّه تسعا وسبعني سنةوبلغين أنه رسد الصوم مخسً ، رآنللق

قرأ القرآن ىلع أيب نرص بن مرسور »[ أبو منصور اخليىاك املقرئ: 3/471]
...، واكن حسن اتللقني واتلالوة ،ن إىل حني وفاتهولم يزل يقرىء ويلقِّ  ،وغريه ،املقرىء

ا بالغرباء واألمراء اذلين يعلمهم واكن رحيمً  ،ان أممً ولقى  ،ا وستني سنةأقرأ القرآن بضعً 
 «.اا وقاعدً ا من القرآن قائمً عً بْ ن هل ورد بني العشاءين يقرأ فيه س  واك ،القرآن

ا واكن مداومً  ،كثريٍ  م القرآن خللٍق ختى »[ جعفر بن احلسن املقرئ: 3/477]
واكنت وفاته ة، خيتم لك ختمة منها يف ركع ،وهل ختمات كثرية ،واتلهجد بالليل ،للقيام

 «.دوهو ساج ،يف الصالة :يل يِك  ىلع ما ح  

قال يل: أقرأ يف لك »[ قال ابن أيب يعىل يف ترمجة طلحة العاقويل: 3/482]
 «.أسبوٍع ختمتني

 وزياربتها روالقا
 ينظر: اتباع اجلنائز والصالة عليها.

[ قال أمحد بن القاسم:قلت: يا أبا عبد اهلل ]أي: أمحد بن حنبل[، تقر 1/135]
، سبحان اهلل! نقر بذلك نعم»بمنكر ونكري، وما يروى من عذاب القرب؟ فقال: 

نقول »تقول هذا؟ أو تقول ملكني؟ قال: « منكر ونكري»، قلت: هذه اللفظة «ونقوهل
 «.منكر ونكري، وهما ملاكن، وعذاب القرب

 «.عذاب القرب حق، ما ينكره إال ضال مضل»[ قال اإلمام أمحد: 1/149]
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ِكنِي: أن رجاًل قال ألمحد بن حنبل1/192] : أوصين؟ فقال هل [ ذكر أمحد بن الم 
انظر إىل أحب ما تريد أن جياورك يف قربك؛ فاعمل به، واعلم أن اهلل يبعث »أمحد: 

 العباد يوم القيامة ىلع ثالث خصال:

 حمسن: ما عليه من سبيل؛ ألن اهلل تعاىل يقول: }ما ىلع املحسنني من سبيل{.

 ر جهنم{، اآلية.واكفر: يف انلار؛ ألن اهلل تعاىل يقول: }واذلين كفروا هلم نا

وأصحاب اذلنوب واخلطايا: فأمرهم إىل اهلل، إن شاء عذب، وإن شاء غفر؛ 
 «.ألن اهلل تعاىل يقول: }إن اهلل ال يغفر أن يرشك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء{ 

اف: سةل أمحد ]بن حنبل[ عن القبور: مرتفعة 1/205] [ قال أبو حامد اخلفى
حد؛ مسنمة حىثً مس»أحب إيلك أو مسنمة؟ قال: 

 
 «.نمة، مثل قرب أ

 إال قرب إىل انتهيت فما اجلمعة، يوم املقابر احلفار: دخلت [ قال أمحد1/451]
 .القرآن قراءة فيه وسمعت

 زيارة يف قال أنه أبيه بن اإلمام أمحد بن حنبل عن اهلل [ روى عبد2/7]
 .«ويدعو ويسلم ييجء: »القرب الرجل

 اتلنب، بباب بالقطيعة يدفن د بن حنبل أنعبد اهلل بن أمح [ أوىص2/20]
 يف أكون وأن مدفونًا، نبياا بالقطيعة أن عندي صح قد: فقال ذاك؟ قلت فقيل هل: لم

 .أيب جوار يف أكون من إيل أحب نيب جوار

 املوصيل أمحد بن عن عثمان« املجموع»[ نقل أبو حفص الربميك يف 2/115]
 يقرأ رجاًل  رأى القرب إىل انتىه فلما جنازة، يف حنبل بن أمحد اهلل عبد أبو اكن: قال
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 عبد أبا يا :هل فقال ،اجلوهري قدامة بن حممد جنبه إىل وقائم ،«أقيموه»: فقال قرب، ىلع
 الرمحن عبد عن حدثنا فإنه: فقال ،«ثقة»: فقال ؟عندك إسماعيل بن مبرشِّ  كيف ،اهلل
 ،قربي وِّ س  ف   ،حلدي يف فوضعتين مت أنا إذا :أيب يل قال: قال ،(1)جال  جْ اللى  بن العالء بن

 ،ذلك يفعل عمرابن  رأيت فإين ؛وخاتمتها ابلقرة سورة فاحتة واقرأ ،قربي عند واقعد
 .«فردوه ذلك إىل ابعثوا» :اهلل عبد أبو فقال

سمعت  :وذيرُّ قال حممد بن أمحد املرو   «:الشايف»روى أبو بكر يف [ 2/224]
: وثالث مراٍت  ،إذا دخلتم املقابر فاقرؤا آية الكريس»: أمحد بن حممد بن حنبل يقول

 «.امهلل إن فضله ألهل املقابر :ثم قولوا {،قل هو اهلل أحد}

واجعلوا ثواب »، وقال: «فاقرؤوا بفاحتة الكتاب واملعوذتني»وزاد يف رواية: 
 «.ذلك ألهل املقابر فإنه يصل إيلهم

عبد اهلل أمحد بن حنبل يف  كنت مع أيب :البارحبيب حممد بن [ قال 2/291]
فلما فرغ انلاس من دفنه وانقىض ادلفن جاء إىل  ،فأخذ بيدي وقمنا ناحية ،جنازة
امهلل إنك قلت: يف كتابك »فقال:  ،ووضع يده ىلع القرب ،وأخذ بيدي وجلس ،القرب
فأما إن اكن من املقربني فروح ورحيان وجنة نعيم، وأما إن اكن من أصحاب } احلق:
فسالم لك من أصحاب ايلمني، وأما إن اكن من املكذبني الضالني فزنل من ايلمني 

ما  ،هذا فالن بن فالن إىل آخر السورة، امهلل وأنا أشهد أن ...{محيم وتصلية جحيم
 ،وداع هل ،«امهلل فاقبل شهادتنا هل ، ولقد اكن يؤمن بك وبرسولك ،ب بككذى 

 وانرصف.

                                                           

 لجالج: مقبول.حممد بن قدامة اجلوهري: ضعفه األئمة اكبن معني، وأيب داود. وعبد الرمحن بن العالء بن ال( 1)
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از: عن أيب احلسن بن الفرات: [ يف ترمجة حبيب بن احلسن الق3/85] ر  »زى وذ ك 
أن قوًما من الرافضة، أخرجوه من قربه يلاًل، وسلبوه كفنه، إىل أن أاعد هل ابنه كفنًا، 

 «.وأاعد دفنه

لسةل [ 3/244] قدرة »هل تضغطه األرض؟ فقال:  ،ن املصلوب: عغالم اخلالى
ى ت  اهلل ال ي    ومات يف بدلٍ  يف بدلٍ  ،أو لسانه ،و رجلهأ، لو قطعت يده أرأيت رجاًل  ،عليها م  َك 
 «.يف معىن اتلبع وايلد   ،وهذا يف القدرة ؟هل يزنل امللاكن ىلع اللك منه ،آخر

صحبة القايض  ،زرت قرب اإلمام أمحد»: [ قال رزق اهلل اتلمييم3/340]
 فقال يل: أمحد يف ؟!فقلت هل: يف هذا أثر ،القرب ل  جْ فرأيته يقبل رِ  ،الرشيف أيب يلع

 «. -أو كما قال- وما أظن أن اهلل تعاىل يؤاخذين بهذا ،عظيمٌ  نفيس يشءٌ 

 ،اتلمييم: أنفذ اخلليفة املطيع هلل بمال عظيمٍ رز اهلل قال أبو حممد [ 3/466]
فقال هل جدي وأبو بكر عبد العزيز: أليس تريد أن  ،يلبين ىلع قرب أمحد بن حنبل قبة

 ،بىن عليه يشءٌ مذهبه أن ال ي   فقاال هل: إنى  ،ىلتتقرب إىل اهلل تعاىل بذلك؟ فقال: ب
 فتصدق   ،فقاال هل: بل تصدق به ىلع من تريد أنت ،فقال: تصدقوا باملال ىلع من ترونه

 به.
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 قاض العلم
ولقد : »(1)[ قال أبو بكر ابن هاينء األثرم يف رساتله إىل أهل اثلغر1/166]

، أيب عبد اهلل أمحد شيخنا  تبني عند أهل العلم عظم املصيبة بما فقدنا من
بن حممد بن حنبل، إماِمنا ومعلِمنا، ومعلم من اكن قبلنا منذ أكرث من ستني سنة، 
وموت العالم مصيبة ال جترب، وثلمة ال تسد، وما اعلم كعالٍم؛ إنهم يتفاضلون 

قد  -إبليس وجنوده-ويتباينون بونًا بعيًدا، فقد ظننت أن عدو اهلل وعدو املسلمني 
 «.وا من الفنت أسبابًا، انتظروا بها فقده؛ ألنه اكن يقمع باطلهم ويزهق أحزابهمأعد

رعة  الق 
]أمحد بن حنبل[  اهلل عبد أبا الصمد: سمعت عبد بن [ قال الفضل2/197]

 اهلل قال موضعني، يف اهلل كتاب يف» ويقول: أمرها، يقوي فجعل القرعة؟ عن وسةل
 أبو قال ، ثم«أقالمهم{  يلقون وقال: }إذاملدحضني{،  من فاكن }فساهم :تعاىل
 وأقرع نسائه، بني أقرع  وانليب قمار، القرعة يقولون: اذلين جهال قوم» اهلل: عبد
 .(2)«: استهما انليب وقال مملوكني، ستة يف  انليب

 

                                                           

 «.وصايا السلف»( رسالة مطولة، انظرها بتمامها حتت عنوان: 1)

 تأخذ أن فأرادت زوجها، طلقها قد  انليب إىل امرأة جاءت هريرة  أيب ( عن15/480أخرج أمحد يف مسنده ) (2)
 « ... .فيه استهما: » اهلل رسول فقال ودلها،
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 اصصَّ الق  
أكذب انلاس » :سمعت أمحد بن حنبل يقولبن زياد: قال الفضل [ 2/193]

 .«صاصال والقؤى السُّ 
 .«اصصى يقص ىلع ق   من الكبائر قاصٌّ : »أمحد بن حنبل[ قال 2/165]

حممد بن عمران اخلياط قال: سمعت أمحد بن حممد بن حنبل [ عن 2/346]
امهلل قد أحاطت بنا : »بلغين عن أيخ منصور بن عمار أنه اكن يقول: »يف مزنهل يقول

 ،سيدي قد أريتنا قدرتك ،قادر وعفىلع ال كوأنى  ،فال تعذبنا ،وأنت ذخر هلا ،الشدائد
 «.فأرنا عفوك ولم تزل تعفو ،اولم تزل قادرً 

بأن إمامنا أمحد حمفوظ عنه انليه عن  :فإن اعرتض معرتضقال اخلياط: 
 نْي  جِ هِ إنما رأي إمامنا أمحد انلاس ل   :قيل؟ واالستماع للقصاص به ،ب الكم منصوركتْ 

 ،لوه جمالس يتحفظونها ويلقنونهاوفصى  ،قد اشتهروا به حىت دونوه ،بكالمه
 ،فكره هلم أن يلهوا بذلك عن كتاب اهلل تعاىل ،ويكرثون فيما بينهم دراستها

 «.ال غري ،ويشتغلوا به عن حفظ السنة وأحاكم امللة

سمعت أيب ذكر حممد بن مصعب  :عبد اهلل بن أمحد بن حنبل[ قال 2/360]
ربما »ثم قال:  ،«ا يف املسجدويدعو قائمً  صُّ يق  واكن  ،ااكن رجال صاحلً »فقال:  ،ءاعى ادلى 

: قال أيب :قال عبد اهلل بن أمحد ،«اكن ابن علية جيلس إيله يف املسجد يسمع داعءه
 «.وجلس يف جملسك هذا يف الصفة ،جاءين فكتب عين أحاديث»
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وقد هلك  ،قال شكر العضدي: ملا دخل عضد ادلولة إىل بغداد[ 3/283]
اآلفة »فقال:  ،للفنت اليت اتصلت بني السنة والشيعة ،اا وخوفً وحرقً  ،ا ونهبً أهلها قتاًل 
 ...«.وال طريٍق  يف جامعٍ  أحدٌ  صى أن ال يق  : »فنادى يف ابلدل، «القصاص

 قضاء احلوائج
 = صنائع املعروف.

سمعت أبا عمر حممد بن عبد الواحد : بن عمر الَكوذاين [ قال عبىاس3/128]
ويف قضاء حقوقهم  ،ةٌ ترك قضاء حقوق اإلخوان مذلى :»يقول «غالم ثعلب»الزاهد 
 «.ا عليهتكافؤ   ،هموسارعوا إىل قضاء حواجئهم ومسارِّ  ،فامحدوا اهلل ىلع ذلك ،رفعةٌ 

 

 القضاء وآداب القايض
يٍك بالكوفة، واكنت امرأة من 1/143] [ قال أبو مروان ادلقييق: كنت جاًرا لرش 

اًزا هلا  د وا الغلة، وحيسبوا هلا، قال: العرب جارة نلا رهنت ِطر 
ْ
عند قوم ىلع أن يست أ

فاستأدوا حىت استوفوا ما اكن هلم، فطابلتهم بالطراز، فقالوا: الطراز نلا، والرشاء 
َشاؤنا، فصاروا إىل َشيك، وشهد الشهود عند َشيك بأنه َشاء، فوجه َشيك إىل 

ه فسأل  عن الشهود؟ فعدلوهم، الساكن: أن أوقفوا الغلة حىت يأتيكم أمري، ثم وجى
فقامت املرأة إىل  ،فحكم لذلي ادىع أنه َشاء، وحكم وكتب ىلع املرأة بالقضية

 .وقطع أرزاقهم من السماء كما قطعت رزق ودلي ،أيتم اهلل ودلك :َشيك فقالت هل
–ا طرً ا وه  زا فبعث إىل جار هل يلبس خ   ،فوقع يف قلب َشيك من قوهلا ما أزعجه وأقلقه
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فقال للحائك  ،رازوجاء إىل ذلك الطِّ  ،فاستعار كساءه ولبسه ،-والقطن الصوف :يعين
فسأهل  ،فدخل ،فأذن هل احلائك بادلخول ؟أتأذن يل أن أدخل أتربد عندك :اذلي فيه

 :وذلك ،كنا يف حديث هذا الطراز قبل دخولك إيلنا :فقال هل ،َشيك عن خرب الطراز
أة من العرب احتاجت، فرهنته عند ثالثني سنة، وهو المر أين ساكن يف هذا منذ

هؤالء القوم ىلع أن يأخذوا من الغلة ما أعطوها، ثم يطلقوا هلا الطراز، فحكم فيه 
هلؤالء القوم الظاملني، وقد علمت  أن هذا  -أعىم اهلل قلبه، وقطع اهلل رزقه-القايض 

ضع، فقم بنا اليشء هلذه املرأة املسكينة، وقلت لودلي: ال حيل يل الصالة يف هذا املو
 نتحول.

ه إىل القوم وأحرضهم، وأحرض   ابلينة،فقام َشيك، فتوجه إىل مزنهل، ثم وجى
وقد  ،أما أنتم فقد شهدتم بما علمتم ؟شهدونيكيف  ،تفقدوا الشهادات :لبينةلفقال 
 كتبت إيل وإالى  ،إن استقلمتوين أقلتكم :وقال لذلين حكم هلم ،خرب الطراز وقع إيلى 

-فيحكم بما يرى  ،ورفعتكم مع ابلينة إىل اخلليفة ،ستقر عندياني بما أمري املؤمن
فأخربهم بالقصة اليت سأل عنها  ؟ما وقع إيلك أيها القايض :فقالوا .-واكن املهدي

 فهو لورثة املرأة إىل هذه الغاية. ،فاستقالوه فأقاهلمَشيٌك، 

 عند رجل هديش ال» [ قال صالح بن اإلمام أمحد بن حنبل: قال أيب:1/464]
 إىل فدعوه شهادة، شهد قد يكون رجل عن أيب سةل آخر: لفظ ويف ،«جهيم قاض

 است عِدي   فإن: قلت: قال ،«إيله يذهب ال»: قال جهيم؟ والقايض إيله يذهب القايض،
 به يرضب تراب من كًفا يأخذ كرامة، وال جييب ال»: قال فامت حن؟ به فذهب عليه،
 .«وجهه
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 ويل لو أن رجاًل : »سمعت أمحد بن حنبل يقول: روح حممد بن[ قال 2/302]
 .«د أحاكمهرلرأيت أن أ ،ثم سةلت عنه ،ثم حكم برأي أيب حنيفة ،القضاء

فاستصغره  ،عرشون أو حنوها ه  نُّ ابلرصة وسِ  قضاء  حيىي بن أكثم ويل [ 2/549]
نا أكرب فقال: أ ،فعلم أنه قد استصغره ؟القايض كم سنُّ  :فقال هل أحدهم ،أهل ابلرصة

 من عتى 
 
وأنا أكرب  ،ا ىلع أهل مكة يوم الفتحقاضيً  انليب  هِ ه بِ سيد اذلي وجى اب بن أ

وأنا أكرب من كعب بن  ،ا ىلع أهل ايلمنقاضيً  ه به انليب من معاذ بن جبل اذلي وجى 
 .ا ىلع أهل ابلرصةه به عمر بن اخلطاب قاضيً اذلي وجى  سور

حنو أربعة  ،اكن يقيض بني عسكر بغداد» [ القايض املوقّر احلنبيل:3/347]
وهو أبو عبد اهلل بن  ،م عليهاملقدى  ءِ تميض قضاياه بهم أبلغ من قضا ،آالف غالم

 «.وال يربم األحاكم بينهم إال ىلع مذهب إمامنا ،ينملا اكن هل يف نفوسهم من ادلِّ  ؛ماكوال

 قايض القضاة اكن من قضاء اهلل تعاىل: أن تويف»[ قال ابن أيب يعىل: 3/372]
فراسل  ،زاهدٍ  اعلمٍ  القائم بأمر اهلل احتياج احلريم إىل قاٍض   لإلمامفتبنيى  ،ابن ماكوال

 يِل  وخوطب يِل   ،رئيس الرؤساء بالشيخ أيب منصور بن يوسف وبغريه إىل الوادل السعيد
م جيد فلما ل ،عليه السؤال ر  رِّ فك   ،فامتنع من ذلك ،القضاء بدار اخلالفة واحلريم أمجع

وال  ،أنه ال حيرض أيام املواكب الرشيفة منها:: ا من ذلك اشرتط عليهم َشائطدا ب  
 ،ا يومً ىلى ع  شهر يقصد نهر الم   ويف لكِّ  ،وال يقصد دار السلطان ،خيرج يف االستقباالت

  ؛يمويستخلف من ينوب عنه يف احلر ،ايومً  ِج وباب األز  
 
وقد اكن ، جيب إىل ذلكفأ

 ،فعدل عنه إىل الوادل السعيد ،القايض أبو الطيب الطربي :القضاء باحلريملوالية  ح  ترشى 
ثم أضيف إىل واليته باحلريم: قضاء حران  ،القضاء يف ادلماء والفروج واألموال دلِّ  وق  

فأحيا اهلل بالوادل السعيد من صناعة القضاء ما أميت من  ،واستناب فيهما ،وحلوان
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والقضاء بتدبريه  ،افعاد احلكم بموضعه جديدً  ،امن أعالمه يونرش ما طو ،رسومها
 ..«.ا.رشيدً 

ثًا عن أبيه القايض: 3/380] ما خصه اهلل  معلومٌ »[ قال ابن أيب يعىل متحدِّ
 ،واملروءة الظاهرة ،والصيانة ،اتلعففِعزِّ من  :-مع موهبة العلم وادليانة-تعاىل به 

وامتناعه ىلع ممر السنني: أن  ،طنيمع هجرانه ألبواب السال ،واملحاسن الكثرية الوافرة
 «.ةيى ولم تزل ديانته ومروءته ملا هذا سبيله أبِ  ،منهم صلة وعطية يقبل ألحدٍ 

 القضاء والقدر
 ينظر: أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة.

 -اجلهم بن يلع وسأهل- أيب حنبل: سمعت بن أمحد بن اهلل قال عبد[ 2/123]
 أو اليعلم، اهلل إن: قال إذا العلم، جحد إذا» أيب: قال اكفًرا؟ يكون بالقدر: قال عمن
لق حىت اعلًما يكن لم  .«اكفر = فهو اهلل علم فجحد فعِلم، علًما خ 

 القلوب وأحواهلا
 عنه يبلغين الرجل ألمحد ]بن حنبل[: [ قال إبراهيم بن جعفر: قلت1/237]
 .«فافعله بكلقل أصلح هو ما أنظر» أمحد: يل قال خلفه؟ أصيل فأذهب صالح،

]أمحد بن حنبل[:  اهلل عبد أبا سألت صالح ابلغدادي: بن عمر [ قال2/108]
، فأبرص   القلوب؟ تلني بم ، أبرص ثم إيلى  بأكل يشٍء؟ بأي»: فقال ساعةً  إيلى  أطرق ثم إيلى

 «.احلالل
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 تلني يشءٍ  بأي نرص، أبا يا هل: فقلت برِْشٍ ]احلايف[، ن رْصٍ  أيب إىل فذهبت
 اهلل. عبد أبا سألت قد فإين هل: القلوب{، فقلت تطمنئ اهلل بذكر }أال :فقال القلوب؟
 يل: قال: قلت هيه،: قال نعم،: قلت سأتل ه؟: قال اهلل، عبد أليب ذلكري وجهه فتهلل

 «.قال كما باألصل، جاءك»: قال ،«احلالل بأكل»

 قلوب؟ال تلني بم احلسن، أبا يا: فقلت الوهاب ]الوراق[، عبد إىل فذهبت
 من وجهه فامحرى  اهلل. عبد أبا سألت   قد: فقلت القلوب{، تطمنئ اهلل بذكر }أال: فقال
 بأكل» يل: قال: قلت هيه،: قال نعم،: قلت اهلل؟ عبد أبا سألت: فقال بأمحد، فرحه
 كما األصل باجلوهر، أجابه باجلوهر، أجابه تسمعون؟ أما»ألصحابه:  فقال ،«احلالل
 «.لقا كما األصل قال،

تدعو  ،أيها الشيخ :قلت أليب احلسني بن سمعون :الربقاين[ قال 3/279]
 ،وتأكل أطيب الطعام ،وتلبس أحسن اثلياب ،والرتك هلا ،انلاس إىل الزهد يف ادلنيا

إذا صلح حالك مع اهلل بلبس لني  ،صلحك هلل فافعلهيما  لكُّ » فكيف هذا؟ فقال:
 .«فال يرضك ؛اثلياب وأكل طيب الطعام

 قوامةال
 مىن إىل مكة من املرأة حتج ألمحد ]بن حنبل[ : [ قال امليموين: قلت2/96]

 مع إال سفًرا امرأةٌ  تسافر ال مذهبنا: ألنى »: لم؟ قال: قلت ،«يعجبين ال»: قال حمرم؟ بغري
 .«حمرم ذي

قال أمحد  ،ا ماتت أم صالح بن أمحد بن حنبللمى  :أمحد بن عنرب[ قال 2/584]
 ،فأتتها ،فاخطبيها يل من نفسها -هِ عمِّ  بنِت -اذهيب إىل فالنة  :عندهمتكون  المرأةٍ 
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 ،-واحدةٍ  واكنت بعنيٍ  :قال- ؟أختها اكنت تسمع الكمك :ا رجعت إيله قالفلمى  ،فأجابته
ويه أم عبد  ،فأجابته ،فأتتها ،ك اليت بفرد عنييفاذهيب فاخطيب ت :قال ،نعم :فقالت هل
 :قال ؟اأنكرت شيةً  ؟كيف رأيت يا ابن عيم :ثم قالت هل ،افأقام معها سبعً  ،اهلل ابنه

 إِ  ،ال
 .رِصُّ  نعلك هذه ت  الى

بعد ما -قالت امرأة أمحد بن حنبل ألمحد  :اب بن برشقال خطى [ 2/584]
لم  ،إال هذا انلعل اذلي تلبسينه ،ال :ا؟ فقال شيةً هل تنكر مينِّ  : -دخلت عليه بأيامٍ 

 فاكنت تلبسه. ،واشرتت مقطواًع  ،فباعته :لقا ،يكن ىلع عهد رسول اهلل 

 يلع بن حممد بن بشار الزاهد العارف : سمعتأمحد الربميك قال[ 3/112]
هل هاون يف  :فقوم يقولون !قد أكرث انلاس :؟ فقال-من أين املطعم :وقد سةل-يقول 
يأكل من مغزل  :وقال قوم آخرون ،ولك عقار وقف ،ولك هاون يل صدقة ،ارينالعطى 
 {،الرجال قوامون ىلع النساء: }قال اهلل تعاىل ،فعجبت من ذلك :قال ابن بشار !تهأخ

يضيعين أنا  ،-وهو اكفر- (1)هو ال يضيع اجلاثليق !النساء قوامون ىلع الرجال :ولم يقل
 :من قال لكم من أهل األرض ،من رغيف آكله وأنا مسلم؟ ثم قال: يا أهل املجلس

إن البن  :ومن قال لكم ،(2)(فقد كذب ؛أربعني سنة إنه يعرف مطعم ابن بشار منذ)
أو قال لكم أحد من أهل  ،فقد كذب ؛بشار حاجة إىل خملوق منذ أربعني سنة

 !فقد كذب ؛ا حاجة منذ أربعني سنةإن ابن بشار سأل خملوقً  :األرض

                                                           

بمدينة السالم،  ،: رئيس للنصارى يف بالد اإلسالم-بفتح اثلاء املثلثة-اثليق اجل( : »1/871( قال يف القاموس املحيط )1)
 «.ويكون حتت يد بطريق أنطاكية

 ( زيادة من ط. الفيق، وليست يف ط. العثيمني.2)
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 قوة احلفظ
كأن اهلل قد مجع هل علم »: -وقد ذكر أمحد-إبراهيم احلريب [ قال 1/14]

 «.صنف، يقول ما يرى ويمسك ما شاء ني من لكاألول

حزرنا حفظ أمحد بن حنبل باملذاكرة ىلع »[ قال أبو زرعة الرازي: 1/14]
اكن أمحد حيفظ ألف »، ويف لفظ آخر قال أبو زرعة الرازي: «سبعمائة ألف حديث

 .«ذاكرته فأخذت عليه األبواب»فقيل هل: وما يدريك؟ قال:  «ألف

 ألف سبعمائة حيفظ حنبل بن أمحد الرازي: اكن [ قال أبو زرعة2/55]
 جوابه واكن ،واملسائل احلديث يف نتناظر كنا»: قال ؟علمت وكيف :هل ليفق حديث،
 .«القدر هذا (1)حيفظ من جواب

يش : وأقالوا هل ،ما رأيت مثل أمحد بن حنبل :[ قال عبد الوهاب الوراق1/13]
رجل سةل عن ستني ألف » :قال ؟يتاذلي بان لك من علمه وفضله ىلع سائر من رأ

 «.« أخربنا وحدثنا» :فأجاب فيها بأن قال ؛مسألةٍ 

[ حفظ القرآن: قال أبو بكر اخلالل: حدثنا أمحد بن برش بن سعيد 1/50]
الكندي قال: سألت أبا عبد اهلل أمحد بن حنبل قلت: رجل قرأ القرآن وحفظه، وهو 

 وي  
 
قِريء، ويفوته احلديث أن يطلبه، فإن يكتب احلديث، خيتلف إىل املسجد، ويقرأ

طلب احلديث فاته املسجد، وإن قصد املسجد فاته طلب احلديث، فما تأمره؟ قال: 
 «.بذا وبذا»، فأعدت عليه القول مراًرا، لك ذلك جييبين جوابًا واحًدا: «بذا وبذا»

                                                           

 ( كذا يف ط. الفيق، ويف ط. العثيمني: )حيظ(.1)
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، «ما رأيت رضيًرا أحفظ من أمحد بن جعفر الوكييع»[ قال أبو نعيم: 1/52]
 «.ن الوكييع حيفظ العلم ىلع الوجهاكن أبو عبد الرمح»ال أبو داود: وق

[ قال أمحد بن جعفر الوكييع ألمحد بن حنبل: يا أبا عبد اهلل، لم يقع 1/53]
قد خرىجت  منها حديث سالم، خذ حىت »إيلنا من حديث الزهري يشء؟ قال أمحد: 

 الس مغمِّض العينني من حفظه.: فأمىل علينا وهو جاحلريب ، قال إبراهيم«أمليه عليك

ما أحسبه  ،اكن الوكييع حيفظ مائة ألف حديث»[ قال إبراهيم احلريب: 1/54]
 .«ا قط إال حفظهسمع حديثً 

قرأت القرآن ىلع اعصم »[ اكن أبو بكر بن عياش يقول البن املبارك: 1/92]
إن هذا »ويقول: بن أيب انلجود، فاكن يأمرين أن أقرأ عليه لك يوم آية ال أزيد عليها، 

ه ، فلم آمن أن يموت الشيخ قبل أن أفرغ من القرآن، فما زلت أطلب إيل«أثبت لك
 «.حىت أذن يل يف مخس آيات لك يوم

ر سويس: 1/131] ما حتت أديم السماء أحد أحفظ ألخبار »[ قال أبو عمران الطى
 «.من أيب مسعود الرازي رسول اهلل 

 ،عبد الرزاق (1)روى عنه» :اين األصفهاينكتاب حممد بن إبراهيم الكنويف  -
باحلفظ وإظهار السنة  وذكره أمحد بن حنبل  ،ورحل إيله أبو داود السجستاين

 «.بأصبهان

                                                           

 ( أي: عن أيب مسعود الرازي.1)
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[ قال اخلالل: اكن اعصم بن يلع بن اعصم ملا قدم بغداد طلب رجال 1/173]
ج هل فوائد يمليها، فلم جند هل يف ذلك الوقت غري أيب بكر األثرم، ف كأنه ملا رآه لم خيرِّ

يقع منه بموقع؛ حلداثة سنِّه، فقال هل: أخرج كتبك، فجعل يقول هل: هذا احلديث خطأ، 
ى اعصم به، وأماله قريبًا من  وهذا احلديث كذا، وهذا غلط، وأشياء حنو هذا، ف رس 

 «.هذه أحاديث صحاح»مخسني جملًسا، فع رضت ىلع أمحد بن حنبل فقال: 
م بن اجلييل: قدم رجل فقال: أريد رجاًل يكتب يل من [ قال أبو القاس1/174]

: ليس لك إال -أو: فقالوا–كتاب الصالة ما ليس يف كتب ابن أيب شيبة، قال: فقلنا هل 
أبو بكر األثرم، قال: فوجهوا إيله ورقًا، فكتب ستمائة ورقة من كتاب الصالة، قال: 

 فنظرنا؛ فإذا ليس يف كتاب ابن أيب شيبة منه يشء.
قال احلسن بن يلع بن عمر الفقيه: قدم شيخان من خراسان للحج،  [1/175]

يعين: إىل –فحدثا، فلما خرجا طلب قوم من أصحاب احلديث أحدهما، قال: فخرج 
، فقعد هذا الشيخ ناحية، معه خلق من أصحاب احلديث واملستميل، وقعد -الصحراء

 ه هذا، وما أماله هذا.اآلخر ناحيًة، قال: وقعد األثرم بينهما، فكتب ما أمال
أبو »[ قال أبو بكر بن صدقة: سمعت إبراهيم بن األصبهاين يقول: 1/175]

 «.بكر األثرم أحفظ من أيب زرعة الرازي وأتقن
 [1/210 (1)حاشية]  امللقب: ثعلب-قال أبو العباس أمحد بن حيىي- :

رشة سنة، طلبت العربية سنة ست عرشة ومائتني، وابتدأت بانلظر وعمري ثمان ع»
اء إال وأنا أحفظها، وأحفظ  وملا بلغت مخًسا وعرشين سنة ما بيق يلعى مسألة للفرى

اء يف هذا الوقت إال قد حفظته  «.موضعها من الكتاب، ولم يبق يشٌء من كتب الفرى

                                                           

 .-ثعلب–ن حيىي ( ذكرها العثيمني يف ترمجة أمحد ب1)
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ل يىة   البن رأيت ما» أيوب: بن زياد [ قال1/260]  ابن يقال: واكن قط، كتابًا ع 
 «.احلروف يعد علية

ر  »[ قال أبو احلسني املنادي متحدثًا عن إسماعيل ادليليم: 1/282]  أنه يل: ذ ك 
 أشاكب بن حممد قاصًدا الرشيق اجلانب إىل يعرب واكن حديث، ألف أربعني حيفظ اكن

 «.باملسند فيذاكره احلافظ؛
 يذاكر اكن إنه قيل:»[ قال ابن أيب يعىل يف ترمجة إسماعيل ادليليم: 1/284]
 «.حديث ألف (1)بتسعني

 أيب عن أحفظ يقول: وكيع بن سفيان أمحد بن حنبل: سمعت بن اهلل [ قال عبد1/454]
 ي روى»: فقال انلاكح؟ قبل الطالق عن سةل سنة؛ أربعني من حنوٍ  منذ مسألة اهلل عبد
، ، وعن انليبِّ  عن  ونيف املسيب، بن وسعيد حسني، بن ويلع عباٍس، ابن وعن يلعٍّ

 سفيان، بقول وأخربته ذلك؟ عن أيب فسألت ،«بأًسا به يروا لم عني =اتلاب من وعرشين
 .«قلت كذا صدق»: فقال

: قال احلفاظ؟ من أبِت  يا أمحد بن حنبل: قلت أليب: بن اهلل [ قال عبد2/56]
: قال أبِت؟ يا هم من: قلت ،«تفرقوا وقد خراسان، أهل من عندنا اكنوا شباب بين: يا»
 اهلل وعبد الرازي، ذاك الكريم عبد بن اهلل وعبيد بلخاري،ا ذاك إسماعيل بن حممد»
 .«ابللخ ذاك شجاع بن واحلسن السمرقندي، ذاك الرمحن عبد بن

 أطالعه ولم سنة، مخسني منذ كتبته ما» يشٍء: زرعة الرازي يف أبو [ قال2/57]
 «. هو؟ سطر أي يف هو؟ ورقة أي يف هو؟ كتاب أي يف أعلم وإين كتبته، منذ

                                                           

 ( كذا يف ط. الفيق، ويف ط. العثيمني: )يذاكر تسعني(.1)
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 حديث ألف سبعمائة احلديث من صح» حنبل: بن اإلمام أمحد قال [2/57]
 .«ألف ستمائة حفظ قد -زرعة أبا يعين:– الفىت وهذا وكسوٍر،

نيج: سمعت ]أبا عبد اهلل أمحد بن حنبل[ [ 2/227] قال أبو عبد الرمحن ابلوش 
ه اكن رضيًرا ألن»، قال أبو عبد اهلل: «قال حممد بن املنهال: ما كتبت حديثًا قط»يقول: 

 «.(1)حافًظا متقنًا أمينًا، واكن عنده ستة آالف حديث عن زيد بن زريع

أحفظ مائة ألف حديث »]ابلخاري[ : حممد بن إسماعيل  [ قال2/252]
 «.حديث غري صحيح وأحفظ مائيت ألف ،صحيح

ما  ،وأكرث كتبت عن ألف شيٍخ :»حممد بن إسماعيل ابلخاري[ قال 2/254]
 «.ذكر إسنادهعندي حديث إال أ

اكن أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل :حاشد بن إسماعيل[ قال 2/256]
فال يكتب حىت أىت  ،وهو غالم ،ابلخاري خيتلف معنا إىل مشايخ احلديث يف ابلرصة

 ؟فما معناك فيما تصنع ،إنك ختتلف معنا وال تكتب :ا نقول هلفكنى  ،ذلك أيام ىلع
ما  فأعرضا يلعى  ،وأحلحتما ،ما قد أكرثتما يلعى إنك: »افقال نلا بعد ستة عرش يومً 

فقرأها لكها عن  ،فزاد ىلع مخسة عرش ألف حديٍث  ،فأخرجنا ما اكن عندنا ،«كتبتما
ا أترون أين أختلف هدرً » ثم قال: ،م كتبنا ىلع حفظهكِ جعلنا حن   حىت ،قلٍب الظهر 

 .فعرفنا أنه ال يتقدمه أحد ؟«وأضيع أيايم

                                                           

 ( واكن ابن املنهال جاًرا البن زريع.1)
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ون خلفه يف طلب احلديث وهو رفة من أهل ابلرصة يعد  قال: واكن أهل املع
أكرثهم  ،فيجتمع عليه ألوف ،ه يف بعض الطريقنحىت يغلبوه ىلع نفسه وجيلسو ،شاب

 ا لم خيرج وجهه.قال: واكن عند ذلك شابا  ،ممن يكتب عنه
واحفظ أحسن ما  ،اكتب أحسن ما تسمع: » ]الرازي[ قال أبو حاتم[ 2/273]
 «.سن ما حتفظوذاكر بأح ،تكتب

  :قال األزهري: سمعت أمحد بن إبراهيم بن شاذان يقول[ 3/98]
 
أبو  ج  خرِ أ

فاجتمع إيله أصحاب  ،بكر بن أيب داود إىل سجستان يف أيام عمرو بن الليث
فقالوا هل: ابن أيب داود  ،«ليس ميع كتاب: »وقال ،ثهم فأىبوسألوه أن حيدِّ  ،احلديث
 ،فأمليت عليهم ثالثني ألف حديث من حفظي ،ينفأثارو»قال أبو بكر:  !وكتاب؟

ثم  !مىض ابن أيب داود إىل سجستان ولعب بانلاس :قال ابلغداديون ،بغداد فلما قدمت  
 ،ويجء بها إىل بغداد ،فكتبت ،يلكتب هلم النسخة ،ا اكرتوه إىل سجستانيجً وا ف  ج  يى ف  
 ،ثت  دِّ ثت بها كما ح  منها ثالثة حدى  ،فخطةوين يف ستة أحاديث ،رضت ىلع احلفاظوع  

 «.وثالثة أحاديث أخطأت فيها

قط أحفظ  ر  من الرواة اذلين لم ي  »عن أبيه قال:  بن أيب يلعٍّ  يلعُّ  [ روى3/129]
أمىل من حفظه ثالثني ألف ورقة  ،«بغالم ثعل»أبو عمر حممد بن عبد الواحد  :منهم
 «.أمالها بغري تصنيفومجيع كتبه اليت يف أيدي انلاس إنما  ،-فيما بلغين- لغةً 

 -ر  كِ فيما ذ  -اكن أبو بكر بن األنباري حيفظ : »لقايلاقال أبو يلع [ 3/136]
 «.يف القرآن شاهدٍ  مائة ألف بيٍت  ثالث
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كتبه  يميلاكن أبو بكر بن األنباري »اق: ققال محزة بن طاهر ادل[ 3/136]
لك ذلك من  ،ألشعارفة وجمالسه املشتملة ىلع احلديث واألخبار واتلفاسري وااملصنى 
 «.حفظه

أن أبا بكر بن  :عن جدي ،: حدثين أيببن طاهر ادلقاق قال محزة[ 3/136]
فرأوا من انزاعج ابنه وقلقله عليه  ،فدخل عليه أصحابه يعودونه ،األنباري مرض

فقال هلم: كيف ال أقلق وأنزعج  ،بوا نفسه ورجوه اعفية أيب بكرفطيى  ،اا عظيمً أمرً 
 ا.ا كتبً مملوءً ِحرييٍّ وأشار هلم إىل  ؛مجيع ما ترونمن حيفظ  لعلةِ 

أبو احلسن العرويض:  حممد بن جعفر اتلمييم انلحوي: قال قال[ 3/136]
باخ ما واكن قد عرف الطى  ،ايض ىلع الطعاماجتمعت أنا وأبو بكر بن األنباري عند الرى 

 ،ن من ألوان الطعام وأطايبهفأكلنا حن :قال ،يابسة ةً يى لِ ي هل ق  فاكن يسوِّ  ،يأكل أبو بكر
وقام وقمنا إىل  ،افلم يأكل منها شيةً  ،ثم فرغنا وأتينا حبلواء ،ةِ يى لِ وهو يعالج تلك الق  

 ،إىل العرص ولم يرشب ماءً فنام بني اخليشني، ونمنا حنن يف خيٍش ينافس فيه،  يش،اخل
 ل  وترك املاء املزمى  ،بِّ فجاءه بماء من احل   "،الوظيفة" :فلما اكن من العرص قال للغالم

وقال: ما قصتك؟  ،حضاريإفأمر أمري املؤمنني ب ،فصحت صيحةً  ،فغاظين أمره ،باثللج
ألنه  ؛وقلت: هذا يا أمري املؤمنني حيتاج أن حيال بينه وبني تدبري نفسه ،فأخربته
وقد جرت به العادة  ،يف هذا ذلة :وقال هل ،قال: فضحك ،ال حيسن عرشتها ،يقتلها
 : »لم تفعل هذا بنفسك؟ فقال ،ثم قلت: يا أبا بكر ،فلن يرضه ،افً فصار إل

 
 ىلع بيِق أ

فقلت هل: قد أكرث انلاس يف حفظك فكم حتفظ؟ قال: أحفظ ثالثة عرش  ،(1)«حفظي

                                                           

قرأت يف بعض اتلواريخ: أن أبا بكر بن األنباري أكل يف علة موته لك ما اكن »( قال ابن أيب يعىل: 3/139( ويف )1)
 «.يشتيه، وقال: يه علة املوت
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 ،قال حممد بن جعفر اتلمييم انلحوي: وهذا ما ال حيفظ ألحد قبله وال بعده.  اصندوقً 
ثت أنه اكن حيفظ عرشين دِّ فح   ،وتفسري وقرآن ،وشعر ،وحنو ،واكن أحفظ انلاس للغة

 ومائة تفسري من تفاسري القرآن بأسانيدها.

 وقال نلا أبو العباس بن يونس: اكن آيًة من آيات اهلل يف احلفظ.

 ،ب يشمهط  : اكن ابن األنباري يأخذ الرُّ أبو احلسن العرويض قال [3/138]
 .«وهب اهلل يل من العلمواكن أطيب منك حفظ ما  ،بأما إنك لطيِّ »ويقول: 

]ابن بطة  حرضت جملس أيب عبد اهلل :بن شهاٍب ايلع  وأب قال[ 3/262]
من  فقال هل: لو اشتغلت بيشءٍ  ، أبو إسحاق الرضيريِب حرضه مؤدِّ  وقد العكربي[،
 ،جزء شاءأي يأخذ أحدكم  "،مسند أمحد"فقال: هذا  ،-ا هذا معناهأو الكمً -العربية 
أو -فاحتشمناه أن نقول هل ذلك  ،أو املنت ألذكر اإلسناد ،ألذكر املنت اإلسناد ويقرأ يلعى 
 .-كما قال

ا  قال: لمى : سمعت أبا إسحاق بن شاقالى العكربي قال أبو حفص[ 3/293]
فقال: إذا حفظ الرجل مائة  : سأهلرجاًل  أنى  رويت عن أمحد   ،جلست يف جامع املنصور
مائة  قال: فثالث ،«ال»ل: فمائيت ألف؟ قال: قا ،«ال»ا؟ قال: ألف حديث يكون فقيهً 

 .-ك يدهوحرى -مائة ألف حديث؟ قال: فقال بيده هكذا بع قال: فأر ،«ال»ألف؟ قال: 
 :حىت هو ذا تفيت انلاس؟ فقلت ،فقال يل رجل: فأنت هو ذا حتفظ هذا املقدار

اكن حيفظ  فإين هو ذا أفىت بقول من ،إن كنت أنا ال أحفظ هذا املقدار ،اعفاك اهلل»
 «.وأكرث منه ،هذا املقدار
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ل عن "غالم الزىجاج" ؟ فقال: 3/302] ياا »[ قال أبو طالب: سألت اخلالى اكن أمِّ
 «.ال يكتب، واكن قد جالس أهل العلم، وليق الشيوخ فحفظ عنهم

 والوبتر قيام الليل
 «.بهختم إمامنا أمحد القرآن يف يللة بمكة مصليًا »[ قال ابن أيب يعىل: 1/20]

يصيل »[ قال أمحد بن أصم: سمعت اإلمام أمحد ي سأل عن الوتر؟ فقال: 1/49]
 «.م يسلم، ثم يوتر بركعة؛ أحب إيلركعتني، ث

 القرآن خيتم الرجل ]بن حنبل[ عن أمحد سةل احلريب: إبراهيم [ قال1/233]
 بعد ويدعو ويسلم يركع أم الصالة؟ يف قائًما أيدعو الصالة: يف رمضان شهر يف

 يف فيدعو هل: قيل ،«اخلتمة بعد قائم وهو الصالة يف يدعو بل ال،»: فقال السالم؟
 .«نعم»: قال القرآن؟ يف ما بغري الصالة

]بن  أمحد األصبهاين: سمعت احلارث بن حممد بن [ قال إبراهيم1/249]
 :اآلخرة عشاء يف رمضان شهر من يللة أول يقرأ أن لإلمام ِحبأست  » حنبل[ يقول:

 «.القرآن من نزلت سورة أول ألنها {؛خلق اذلي ربك باسم أاقر}

]أمحد بن  اهلل عبد أبا سمعت: [ قال أبو انلرض إسماعيل العجيل1/277]
 كم فالوتر هل: ، قيل«الغداة يصيل أن قبل يعيده»: قال فات، إذا الوتر يف حنبل[ يقول

 «.تطوع قبلها اكن إذا ركعة»: قال هو؟
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يُّ  [ قال1/346] : قال بك؟ اهلل فعل ما: فقلت انلوم، يف اجل نيد رأيت :اخل دْلِ
 تلك ونفدت العلوم، تلك وفنيت العبارات، تلك واغبت اإلشارات، تلك طاحت»

 .«األسحار يف نركعها كنا ركيعات إال نفعنا وما الرسوم،

 اكن»: فقال الوتر؟ ]بن حنبل[ عن أمحد سألت[ قال زياد بن أيوب: 1/421]
 ثبت، عندنا وهذا بواحدة، فيوتر يقوم ثم احلاجة، يقيض ثم اثلنتني، يف يسلم عمر ابن
  انليب أصحاب من مخسة عن ر وي   ركعة، الوتر» زياد أيًضا: ، وقال«به نأخذ وحنن
 .«بركعة يوترون اكنوا أنهم

 اثلوري سفيان علينا قِدم: قال الرزاق، عبد حدثنا [ قال اإلمام أمحد:1/474]
،  عبد يا»: قال ثم فأكل، الطائف بزبيب أتيته ثم فأكل، ِسْكب اٍج  قِْدر   هل وطبخت صنعاء 
ه   احلمار أعلف الرزاق: دى  .الصباح حىت يصيل قام ثم ،«وك 

وأكرث  ،أيهم أفضل رجل أكل فشبع :سألت أبا عبد اهلل :قال مثىن[ 2/413]
كر ما جاء يف فذ ؟كرةففاكن أكرثه  ،األكل فقلت نوافله أو رجل أقلى  ،الصالة والصيام

يعين -فرأيت هذا عنده أكرث  ،و كما قال، أ«تفكر ساعة خري من قيام يللة: »الفكرة
 .-الفكرة

 حنبل، بن أمحد عند مطر: بِتُّ  أيب بن سليمان بن الصمد [ قال عبد2/103]
ة   يل فوضع اِخر   حديٍث  صاحب»: فقال أستعمله، لم وجدين أصبحت   فلما: قال ماٍء، ص 
 نام فما مرسوق حج مسافًرا، كنت   وإن»: قال مسافر،: قلت ؟!«بالليل دور هل يكون ال
 .«ساجًدا إال
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رأيت أمحد بن حنبل إذا سةل : يلع بن عبد الصمد الطياليس[ قال 2/139]
كأنه سيل يزنل  كذا، قال فالن ،قال فالن ،قال الشعيب ،قال إبراهيم: »لة يقولأعن مس

 .«احلفظوالفهم و ،من حضور جوابه ؛من السماء

ح بن سعيد قال: اكن حممد بن إسماعيل ابلخاري إذا اكن بِّ مس[ عن 2/254]
ويقرأ يف لك ركعة عرشين  ،بهم فيصيل ،أول يللة من شهر رمضان جيمع إيله أصحابه

واكن يقرأ يف السحر ما بني انلصف إىل اثللث من  ،وكذلك إىل أن خيتم القرآن ،آية
 ،واكن خيتم بانلهار لك يوم ختمة ،الث يلالفيختم عند السحر يف لك ث ،القرآن

 «.دعوة مستجابة عند لك ختمٍ :»يقول ،ويكون ختمه عند اإلفطار لك يللة
الرجل يرتك الوتر ]بن حنبل[ : : قيل ألمحد معاذ بن املثىن قال[ 2/418]
هذا ساقط العدالة »ثم قال:  ،«يرتك سنة سنها انليب  ،هذا رجل سوء»قال:  ؟امتعمدً 
 «.ارك الوتر متعمدً إذا ت

عن ]أمحد بن حنبل[ أبا عبد اهلل  سألت  [ قال أبو بكر األحول: 2/573]
 .«ال يكون عداًل » فقال: ؟الرجل يرتك الوتر

ابن  :يعين–كنت أنا ويزيد بن هارون عند قيس  :قال اعصم بن يلع[ 2/570]
ا حىت يصيل ئمً فأما يزيد فاكن إذا صىل العتمة ال يزال قا ،سنة إحدى وستني -الربيع

وأما أنا  ،وأما قيس فاكن يقوم ويصيل وينام ،ا وأربعني سنةفً الغداة بذلك الوضوء نيِّ 
 فكنت أصيل أربع ركعات وأقعد أسبح.

 :وهو نافع من ابللغم ،ثالث من أخالق انلبوة: »ابن سريين[ قال 2/571]
 «.والصالة من آخر الليل ،والسواك ،الصيام

 «.إنه صىل سبعني سنة الرتاويح :قيل»اب العكربي: [ أبو يلع ابن شه3/344]
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ثًا عن أبيه القايض: 3/380] اكن يقسم يلله لكه »[ قال ابن أيب يعىل متحدِّ
 «.وقسم تلصنيف احلالل واحلرام ،وقسم للقيام ،فقسم للمنام :اأقسامً 

يل من أن أحب إ ألن أجلس ساعة فأتفقه: » قال أبو هريرة[ 3/415]
 «.الغداةأحيي يللة إىل 

ا واكن مداومً  ،كثريٍ  م القرآن خللٍق ختى »[ جعفر بن احلسن املقرئ: 3/477]
واكنت وفاته ة، خيتم لك ختمة منها يف ركع ،وهل ختمات كثرية ،واتلهجد بالليل ،للقيام

 «.دوهو ساج ،يف الصالة :يل يِك  ىلع ما ح  
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 حرف الاكف

 الكذب
ذا ع رف الرجل بالكذب فيما بينه وبني إ»[ قال اإلمام أمحد بن حنبل: 1/179]

انلاس، وال يتوَّقى يف منِطِقِه، فكيف يؤتمن هذا ىلع ما استرت فيما بينه وبني اهلل تعاىل؟ 
 «.مثل هذا ال يكون إماًما، وال ي صىل خلفه

الأدري، ولكن أحب »قيل هل: يا أبا عبد اهلل، فيعيد من ي صيلِّ خلفه؟ قال: 
 .«أن يعزتل الصالة خلفه

 الكذب أن لو ثقة،»: عن إسحاق احلريب؟ فقال احلريب إبراهيم [ سةل1/300]
 «.إسحاق كذب ما حالل

وسةل عن ]بن حنبل[ سمعت أمحد [ قال يلع بن سعيد النسوي: 2/128]
الكذب أشد من  ،ال»قال:  ؟وضع العدالةم هل يكون يف ،ذبة واحدةالرجل يعرف بك  

إن اكن قد تاب »قال:  د؟وطال عليه األم ،لكفإذا تاب عنه بعد ذ :فقيل هل ،«ذلك
 .«الكذب شديد ،وظهرت منه اتلوبة وعرف منه الرجوع

إن أبا قتادة اكن ]بن حنبل[: قلت ألمحد : يلع بن عثمان احلراين[ قال 2/141]
من كذب أهل الصدق فهو »فقال:  ؟يتَكم يف وكيع وعيىس بن يونس وابن املبارك

 .«الاكذب
 ،وعيىس بن يونس ،إن أبا قتادة اكن يتَكم يف وكيع :نا أمحدقيل إلمام[ 2/500]

 «.من كذب ىلع أهل الصدق فهو الكذاب»فقال:  !وابن املبارك
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اق إىل ابن الورى  اٍج قال أبو احلسني بن الصلت: كنا نميض مع ابن ق  [ 3/7]
وقالت: كم أنتم؟  ،هل فإذا وقفنا ببابه خرجت إيلنا جاريةٌ  ،املنادي لنسمع منه

وغالم  يٌّ وِ ل  فدخل معنا مرة إنسان ع   ،فيحدثنا ،ويؤذن نلا يف ادلخول ،نخربها بعددناف
وما كنا حسبنا  ،قالت اجلارية: كم أنتم؟ فقلنا: حنو ثالثة عرش ،افلما استأذنى  ،هل

قال نلا:  ،انفسً  فدخلنا عليه فلما رآنا مخسة عرش ،العلوي وال غالمه يف العدد
ثم عدنا إيله  ،فانرصفنا وظننا أنه عرض هل شغل ،«حدثكمفلست أ !انرصفوا ايلوم»

فسأنلاه بعد ذلك عن السبب اذلي أوجب ترك  ،فرصفنا ولم حيدثنا ،اا ثانيً جملسً 
ثم  ،كنتم تذكرون عددكم يف لك مرة للجارية وتصدقون»اتلحديث نلا؟ فقال: 
فيما هو أكرب ومن كذب يف هذا املقدار لم يؤمن أن يكذب  ،كذبتم يف املرة األخرية

 .-أو كما قال-ا ن  ث  فحدى  ،فاعتذرنا إيله وقلنا: حنن نتحفظ فيما بعد «!منه
ا قدم عسكر مى ل»قال ابن الطيوري عن شيخه أيب طالب العشاري:  [3/358]

يش معك يا شيخ؟ فقال: أ فقال هل: ،العشاري يف يوم اجلمعة ليق بعضهم ابن   ،كبلِ غر  ط  
وأخرج ما يف  ،فنادى بذلك القائل هل ،ثم ذكر ، جيبه نفقةً يف ونيس أنى  "،ما ميع يشء"

 «.ولم يأخذه ،مهوعظى  ،فهابه ذلك الشخص "،هذا ميع"وتركه بيده وقال:  ،جيبه

 الكرم
وذي: سمعت أبا عبد اهلل ]أمحد بن حنبل[، وذكر أمحد بن 1/202] رُّ [ قال الم 
 «.ما اكن أسخاه، لقد جاد بنفسه  »نرص، فقال: 

ْو ذ ايِنُّ  العالء: داعين بن [ قال إسماعيل1/279]  فقدم موىس، بن اهلل رزق الَك 
 خيثمة، وأبو معني، بن وحيىي حنبل، بن أمحد القوم: يف واكن كثرًيا، طعاًما إيلنا
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م ومجاعة، نج، فقدى  فقال إرساف، هذا خيثمة: أبو فقال درهًما، ثمانني عليها أنفق ل ْوز 
 مسلم امرؤ أخذها ثم لقمة، مقدار يف تكون حىت عتمج   ادلنيا أن لو ال،» أمحد:
 .اهلل عبد أبا يا صدقت حيىي: فقال ،«مرسفًا اكن ملا املسلم أخيه فم يف فوضعها

 يطول ،اسخيً  اكن»[ قال ابن أيب يعىل يف ترمجة صالح بن اإلمام أمحد: 1/463]
 ،تصداف قد لحصا اكن: »الفقيه يلع بن احلسن، وقال «كتاب يف يرسم أن سخائه ذكر
 .«وغريه طيب يف ادينارً  عرشين من احنوً  ايلوم ذلك يف وأنفق ،إخوانه فداع

ا عند أمحد مجاعة من أصحاب احلديث حرض يومً » :نيجقال ابلوش  [ 2/228]
وصرب ىلع مقدار ربع  ،فاشرتى هلم بما اكن عنده من انلفقة وأطعمهم ،من إخوانه

ال  ،ا بذلك حىت أتته انلفقة من بغدادمكتفيً  ،ا بعسكر املتولكسويق ثمانية عرش يومً 
 «.ايذوق من مائدة املتولك شيةً 

 ،دخلت ىلع أمحد بن حنبل أنا وأيب[ قال حممد بن جعفر القطييع: 2/280]
 ،«ايلوم عندي تغدى » :قال أمحد أليب ،قال: فتحدثا فأطاال احلديث ،واكن أمحد يأنس بأيب

قال:  ،انقباض ملوضع أمحد ل: فجعلت آكل ويفى قا ،فقدم كشكية وقلية ،قال: فأجابه
 :ثم قال يف اثلاثلة -ا أو مرتنيقاهلا ثالثً -قال: فجعلت آكل  ،«لك وال حتتشم» :فقال يل

 «.فإن الطعام أهون مما حيلف عليه ،يا بين لك وال حتتشم»
: يقول]أمحد بن حنبل[ سمعت أبا عبد اهلل :راينعأبو حممد الشقال  [2/578]

واكنت ادلنيا أهون عليه من  ،راهيم بن أدهم يبيع ثيابه وينفقها ىلع أصحابهاكن إب»
 «.ذاك العود
ينفذ إىل  ،من دار كعب «مايس ابن  »اكن : بانز  ا احلسن بن املروأب [ قال3/127]
ة فقطع عنه ذلك مدى  ،ه ملا ينفق نلفسهكفايت   ا بعد وقٍت وقتً  «غالم ثعلب» أيب عمر
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وكتب إيله رقعة يعتذر إيله من  ،ما اكن يف رسمه عد ذلك مجلة  ثم أنفذ إيله ب ،لعذرٍ 
 ،أكرمتنا فملكتنا: »ن بني يديه أن يكتب ىلع ظهر رقعتهه وأمر م  فردى  ،تأخر ذلك عنه
 «.ا فأرحتناثم أعرضت عنى 

 الكسب احلالل
 الورع/ أكل احلالل. ينظر:

عنها اخلراج اذلي داره اليت يسكنها، وخيرج  (1)[ اكن اإلمام أمحد يذرع1/27]
 .(2)ىلع السواد وظفه عمر 

 حنبل بن أمحد السدويس: سمعت حفص بن عمر بكر [ قال أبو2/107]
 خرجوا إن»: قال عيال؟ بها ويل غْصٍب  بأرض حنن: فقال أرمينيىة أهل من رجل وسأهل
 .«أنت فاخرج وإال معك،

م امل»[ قال اإلمام أمحد يف رسالة االصطخري: 1/64] رى اكسب ومن ح 
من -فقد جهل، وأخطأ، وخالف؛ بل املاكسب  -من وجهه-واتلجارات وطيب املال 

، فالرجل ينبيغ هل أن يسىع ىلع نفسه ورسوهل  حالل، فقد أحلها اهلل  -وجهها
وعياهل من فضل ربه، فإن ترك ذلك ىلع أنه ال يرى الكسب فهو خمالف، ولك أحد 

ويِص  
 
 كما يقول املتَكمون  هل به، أو كِسبه، الأحق بماهل اذلي ورثه واستفاده، أو أ

 «.املخالفون

                                                           

 العثيمني، ويف نسخة: )يزرع( بالزاي. ( باذلال يف ط.1)

 (.2/213( ينظر أيًضا: )2)
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[1/261 : ْرت  ِ
، ويقول: لوال مخسة ما جت  ِّ [ اكن عبد اهلل بن املبارك يتىِجر يف الب 

اك، وابن  مى سفيان اثلوري، وسفيان بن عيينة، والفضيل بن عياض، وحممد بن السى
ل يىة، واكن خيرج يتجر إىل خراسان، فَكما رب ح من يشٍء أخذ القوت للعيال ونفقة ع 

؛  ِدم  سنًة فقيل هل: قد ويل ابن علية القضاء  ق  احلج. وابلايق يصل به إخوانه اخلمسة، ف 
ِة اليت اكن يصله بها يف لك سنة، فبلغ  ابن  علية أن ابن املبارك  ى فلم يأته ولم ي ِصلْه  بالرصُّ

فع به عبد اهلل بن املبارك رأًسا، ولم قد ق ِدم ، فركب إيله وتنكىس ىلع رأسه، فلم ير
 يكلمه، فانرصف، فلما اكن من غد كتب إيله رقعًة:

بسم اهلل الرمحن الرحيم، أسعدك اهلل بطاعته، وتوالك حبفظه، وحاطك »
أتربىك بها، وجةتك أمس فلم تكلمين،  (1)حبياطته: قد كنت منتظًرا لرِِبِّك  وِصل ِتك

، فأيُّ يش  ؟«ٍء رأيت مين حىت أعتذر إيلك منهورأيتك واجًدا يلعى

فلما وردت الرقعة ىلع عبد اهلل بن املبارك داع بادلواة والقرطاس، وقال: يأىب 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم»هذا الرجل إال أن ن ْقرِش  هل العصا، ثم كتب إيله: 

 يا جاعل ادلين هل بازياا * يصطاد أموال املساكني

 ة تذهب بادليناحتلت لدلنيا وذلاتها * حبيل

 فرصت جمنونًا بها بعدما * كنت دواء للمجانني

 أين رواياتك يف رسدها * عن ابن عون وابن سريين؟

 أين رواياتك يف رسدها * لرتك أبواب السالطني؟
                                                           

 «.لربكة صلتك»( يف ط. الفيق: 1)
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كِرهت  فذا باطٌل * زلى محار العلم يف الطني
 
: أ  إن قلت 

فويطء  بساط  فلما وقف ابن علية ىلع هذه األبيات؛ قام من جملس القضاء،
، ارحم شيبيت، فإِينِّ ال أصرب للخطأ»هارون، وقال:  ، فقال هل «يا أمري املؤمنني: اهلل  اهلل 

، أنقذين أنقذك اهلل  »؟ فقال: «لعل هذا املجنون أغرى بقلبك»هارون:  ، فأعفاه «اهلل  اهلل 
ة ى ه  إيله بالرصُّ  .من القضاء، فلما اتصل بعبد اهلل بن املبارك ذلك و جى

يِل   ملا وقيل:  هذه إيله املبارك بن اهلل عبد كتب ابلرصة؛ صدقات علية ابن   و 
 .ويبيك يقرأها علية ابن فجعل األبيات،

 بثلث الرحا هذه يف تسهر ادليليم: إلسماعيل األبزاري بن يلع [ قال1/282]
 فال اتلولك عزُّ  بنا يتصل لم ما بين: يا»: فقال درهم؟ ثلث يكيف يشء وأي درهم؟
 .«بالرسف اذلل نستعجل أن ينبيغ

 حالل فيه واكن املال، اختلط إذا: »[ قال اإلمام أمحد بن حنبل 2/46]
 مال من عندي هذا فلكُّ  واحلرام احلالل اختلط إذا قاال: ومكحول فالزهري وحرام:

 السلطان فمال ،«والطيب اخلبيث يدخله املال بيت: » يلع قال كما السلطان،
 من وحراًما حالاًل  اكن إذا فأما منه، فيؤلك الرجل إىل فيوصل احلرام،و احلالل يدخله
 ولم يعرفهم لم فإن أصحابه، ىلع ي رد فإنه وحالاًل  حراًما مااًل  رجٌل  أفاد أو مرياٍث،
 أن يرى ما بقدر يتصدق واحلرام؟ احلالل كم يعلم لم فإن به، تصدق عليهم: يقدر
 .«ابلايق ويأكل احلرام، من فيه

يف سنة إحدى  سمعت مجاعة من أهل حيكون: أنى [ قال ابن أيب يعىل: 3/413]
وانتقل الوادل السعيد  ،ا وقع انلهب ببغداد باجلانب الغريب منهالمى  ،مائة ومخسني وأربع
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ِج ن درب ادلى م  ،فنقله معه ،يابس خبٌ  ادليزجواكن يف داره بدرب  ،إىل باب ابلرصة يز 
واكن  ،واختار محل اخلب ايلابس ىلع الرحل انلفيس ،ملهمن حي رِ ذُّ وترك نقل رحله تلع  

من ذلك  وال أطعم   ،وقال: هذه األطعمة ايلوم نهوب وغصوب ،باملاء ه  لُّ يقتات منه ويب  
إىل أن  هِ مِ عْ ويتقلل من ط   ،من ذلك اخلب ايلابس املبلول ت  فبيق ما شاء اهلل يتقوى  ،اشيةً 
 .ض  رِ واكن قد م   ،خلب ايلابس املبلول مرٌض من ذلك ا السعيد   وحلق الوادل   ،نفد

 الكفر
من أبغض أمحد بن حنبل فهو »[ قال الربيع بن سليمان: قال الشافيع: 1/29]

نعم، من أبغض أمحد بن حنبل اعند »، فقلت: تطلق عليه اسم الكفر؟ فقال: «اكفر
 ، ومنالسنة، ومن اعند السنة قصد الصحابة، ومن قصد الصحابة أبغض انليب 

 «.كفر باهلل العظيم أبغض انليبى 

وين عن الكرابييس أنه ذكر قول اهلل: 1/84] ين: أخرب  [ وقال أبو طالب الم ْشاك 
م  ِدينًا{،  م  اإْلِْسال  يِت و ر ِضيت  ل ك  ْم نِْعم  ل يْك  ْمت  ع  ْتم 

 
ْم و أ ْم ِدين ك  لْت  ل ك  ْكم 

 
}ايْل ْوم  أ

هذا : »-يعين أمحد بن حنبل-الختالف؟ فقال قال: لو أكمل نلا ديننا ما اكن هذا ا
 «.الكفر صاحة

[ قال أبو بكر املروذي: قلت أليب عبد اهلل ]أمحد بن حنبل[: إن 1/149]
 «.بل هو الاكفر»الكرابييس يقول: من لم يقل لفظه بالقرآن خملوق فهو اكفر؟ فقال: 

ك قويل، [ قال أمحد بن سعيد ادلاريم: قلت ألمحد بن حنبل: أقول ل1/104]
القرآن الكم اهلل، من »وإن أنكرت منه شيةًا فقل: إين أنكره، قلت هل: حنن نقول: 
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؟ فما «أوهل إىل آخره، ليس منه يشء خملوق، ومن زعم أن شيةًا منه خملوق فهو اكفر
 أنكر منه شيةًا، ورضيه.

[ قال أمحد بن شاذان بن خادل اهلمذاين: سمعت أمحد بن حنبل يقول: 1/109]
وهذا »، ثم قال: «ال: لفظه بالقرآن خملوق = فهو جهيم، خمدٌل يف انلار، خادٌل فيهامن ق»

 «.َشك باهلل العظيم

وِذي: سمعت أمحد ]بن حنبل[ يقول: 1/143] رُّ من زعم أن »[ قال أبو بكر الم 
 «.اهلل ال ي رى يف اآلخرة فهو اكفر

ل عمن قال: [ قال أمحد بن منيع ابلغوي: سمعت أمحد بن حنبل؛ وسة1/184]
فر »القرآن خملوق؟ فقال:   «.-وفتح الاكف-ك 

 يقول ]بن حنبل[: من ألمحد [ قال إسحاق بن منصور الكوسج: قلت1/307]
حْلِْق »: قال خملوق؟ القرآن

 
 .«واهلل إي»: قال كفر؟: قلت: قال ،«بلية لك به أ

 يقولون اذلين هؤالء: [ قال احلسن بن ثواب لإلمام أمحد بن حنبل1/354]
 اكفر»: قال دؤاد؟ أيب فابن: قلت ،«العظيم العيل باهلل كفار»: قال اإلمام خملوق؟ القرآن
 .«باهلل

 ،«فيه شك ال اكفر فهو خملوق؛ القرآن: قال من» أيوب: بن زياد [ قال1/422]
 منهم يل فإن هل: قيل ،«كرامة وال ال؛»: قال منه؟ ي سمع يكفرهم لم فمن هل: قيل

م قرابات؛ ب رُّه 
 
 .«تعدهم وال جنائزهم تشهد وال ال،»: قال عليهم؟ وأسلِّم أ
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كنت عند  :القاسم عمر بن حممد األنصاري السمرقندي وأب[ قال 2/233]
ثم  ،«هو ذاك السيد»فقال:  ]ادلاريم[، أمحد بن حنبل فذكر عبد اهلل بن عبد الرمحن

 «.وعرض عليه ادلنيا فلم يقبل ،عرض يلع الكفر فلم أقبل: »أمحد قال

 الالكم فيما ال يعين
 املناظرة -املراء واجلدل  –آفات اللسان  -ينظر: حفظ اللسان 

 «.الكم العبد فيما ال يغنيه خذالن من اهلل هل»[ قال معروف الكريخ: 2/481]
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 حرف الالم

 والعناية به اللااس
 .(1)اإلزار ]بن حنبل[ حملول أمحد رأيت منصور: بن إسحاق [ قال1/308]

 تعجبنا ال»: فقال اثلعالب؟ جلود عن أمحد أيوب: سالت بن زياد [ قال1/420]
 .«فيها الصالة

حدثين عبد الواحد بن يلع العكربي قال: اخلطيب ابلغدادي: قال [ 3/258]
 «.يف شيوخ أصحاب احلديث وال يف غريهم أحسن هيةة من ابن بطة لم أر  »

تدعو  ،أيها الشيخ :قلت أليب احلسني بن سمعون :الربقاين[ قال 3/279]
 ،وتأكل أطيب الطعام ،وتلبس أحسن اثلياب ،والرتك هلا ،انلاس إىل الزهد يف ادلنيا

إذا صلح حالك مع اهلل بلبس لني  ،صلحك هلل فافعلهيما  لكُّ » فكيف هذا؟ فقال:
 .«فال يرضك ؛اثلياب وأكل طيب الطعام

 والفصاحةاللحن 
وِذي[ قال 1/16] رُّ اهلل ]اإلمام أمحد بن حنبل[ اليلحن يف اكن أبو عبد »: الم 

 «.ة اكن يقول: كيف أقول ما لم يقلالالكم، وملا نوظر بني يدي اخلليف

من  كتبت  »:  -فيما رواه عنه حممد بن حبيب-قال أمحد [ 2/292و ][ 1/16]
 «.كرث مما كتب أبو عمرو بن العالءالعربية أ

                                                           

 (.1/430( وقاهل أبو داود السجستاين أيًضا )1)
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 [1/370 قال احلسن(1)حاشية ] قرأت الزعفراين: ملا حالصبا بن حممد بن 
 أنا وما بعريب، أنا ما: فقلت أنت؟ العرب أي من: يل قال الشافيع، ىلع الرسالة كتاب
 .القرية هذه سيد فأنت: يل فقال الزعفرانية،: هلا يقال قرية، من إال

فأخذ  ،بمكة الشافيعى  جالس أمحد  بن زياد: الفضل  [ قال2/264[ و]2/191]
يف كتاب  ولك يشءٍ  ،وأخذ الشافيع عن أمحد معرفة احلديث ،عنه اتلفتيق والكم قريش

فهو عن أمحد بن حنبل = بال حدثنا  ،إسماعيل بن علية ،سفيان بن عيينة :الزعفراين
 أخذه.

فأخذ  ،بمكة الشافيعى  جالس أمحد  بن زياد: الفضل  قال[ 2/264و][ 2/191]
يف كتاب  ولك يشءٍ  ،حلديثوأخذ الشافيع عن أمحد معرفة ا ،عنه اتلفتيق والكم قريش

فهو عن أمحد بن حنبل = بال حدثنا  ،إسماعيل بن علية ،سفيان بن عيينة :الزعفراين
 أخذه.

 اللعن
ن عمى ]أمحد بن حنبل[ سألت أبا عبد اهلل [ قال عصمة بن أيب عصمة: 2/175]

املؤمن ن لعْ : »قال انليب  ،ال تتَكم يف هذا»فقال:  ؟بن معاوية يزيد   قال: لعن اهلل  
فأرى  ،وقد اكن يزيد فيهم ،«ثم اذلين يلونهم ،خري انلاس قرين» :وقال ،«كقتله

 .«اإلمساك أحب إيل

 
                                                           

( عن ابن عبد الرب أنه 2/318(، ونقل ابن حجر يف تهذيب اتلهذيب )8/421( نقلها د. العثيمني من تاريخ بغداد )1)
 «.لم يكن يف وقته أفصح منه، وال أبرص باللغة؛ وذللك اختاروه لقراءة كتب الشافيع)يقال: إنه »قال:
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 حرف امليم

 املال
ينفذ إىل  ،من دار كعب «مايس ابن  »اكن : بانز  ا احلسن بن املروأب [ قال3/127]
ة ذلك مدى  فقطع عنه ،ه ملا ينفق نلفسهكفايت   ا بعد وقٍت وقتً  «غالم ثعلب» أيب عمر
وكتب إيله رقعة يعتذر إيله من  ،ما اكن يف رسمه ثم أنفذ إيله بعد ذلك مجلة   ،لعذرٍ 

 ،أكرمتنا فملكتنا: »ن بني يديه أن يكتب ىلع ظهر رقعتهه وأمر م  فردى  ،تأخر ذلك عنه
 «.ا فأرحتناثم أعرضت عنى 

 املتشابه
 ،مسائل عن هسأتلف ،زرعة أيب عند كنت: عبدة أيب بن أمحد [ قال1/214]

-حنبل بن أمحد يعين:– صاحبك فيها يقول ما يل: فقال املتشابه؟ عن سأتله فيما واكن
 سبحان: فقال ، «القلوب حواز اإلثم» مسعود: بن اهلل عبد حديث إىل يذهب: قلت ؟

بِّه   ما اهلل، ش 
 
 .فوق من الصيد ىلع ينق ضُّ  بابلازيِّ  إال حنبل بن أمحد أ

 ولطائف متفرقات
[ قال أمحد بن يلع، أبو العباس انلخشيب: سمعت أبا عبد اهلل ]أمحد 1/127]

لِشأنك إذا دريت  »بن حنبل[ وقال هل رجل: حلفت  بيمني ما أدري أيش يه؟ فقال: 
 «.دريت  أنا
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قد وقع، فقرأت  (1)[ قال أمحد بن نرص اخلزايع: رأيت مصابًا ]بالرصع[1/200]
ه، فقالت: يا أبا عبد اهلل، دعين أخنقه؛ فإنه يقول: يف أذنه، فَكمتين اجِلنِّيىة من جوف

 القرآن خملوق.

 ي درى ال  طالب أيب بن يلع قرب» احلريب: إبراهيم [ قال1/235] 
 .«هو أين

اهلل ]أمحد بن  عبد أبا بن هاينء: سمعت إبراهيم بن [ قال إسحاق1/286]
بلت ابلهائم إن: قال أنه سابط ابن عن ي روى» يقول: حنبل[  ىلع إال يشء لك ىلع ج 
 وتأتيها، وتطلب واألنىث اذلكر وتعرف املوت، وختاف ربها، تعرف أنها ىلع أربع:
 .(2)«رزقها

 تعاهًدا وأشد بالصالة أقوم العباس ودل»[ قال اإلمام أمحد بن حنبل: 1/386]
 .«غريهم من للصالة

 ودل» يقول: حنبل بن أمحد داود السجستاين: سمعت [ قال أبو1/430] 
 .«ثنيتان وهل مزاحم بن الضحاك

وزياد بن أيب  ،املغرية بن شعبة :اكن دهاة العرب: »أبو معاوية[ قال 2/182]
 .«ومعاوية بن أيب سفيان ،وعمرو بن العاص ،سفيان

                                                           

 ( زيادة يف ط. الفيق، وليست يف ط. العثيمني، وذكر أنها ليست يف األصول اخلطية.1)

 ( وفيه: )ونيس املروذي الرابعة(.1/143( مكررة يف موضع سابق من الطبقات: يف ترمجة املروذي )2)
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[2/226 ]  ، ، حنبيلٌّ من احلاشية: حممد بن إبراهيم ابلوشنيج: ماليكٌّ، شافيعٌّ
 بل اختالف املذاهب وتباينها.إلفادته من علم اثلالثة، وهو متقدم ق

 «.انلاس يف خداع متصل»: الرببهاريُّ قال [ 3/77]

از: عن أيب احلسن بن الفرات: 3/85] ر  »[ يف ترمجة حبيب بن احلسن القزى وذ ك 
أن قوًما من الرافضة، أخرجوه من قربه يلاًل، وسلبوه كفنه، إىل أن أاعد هل ابنه كفنًا، 

 «.وأاعد دفنه

قد رزق  ]بن حيىي بن خاقان[ اكن عيم عبد الرمحن: »و مزاحمقال أب[ 2/79]
 .«مائة وستة :من الودل لصلبه

اٍر: قال [ 3/146] أنه اكن ذات  بلغين عن املتولك أبو احلسن ابن بشى
 وأنا فقال: خذها مينِّ  ،فرضب أحدهما اآلخر ،وودلان هل يلعبان بني يديه ،ايوم جالسً 
خذها مين وأنا الغالم  :ثم قال ،إنهما لعبا فرضبه اآلخرثم  ،اهلاشيم العبايسالغالم 
ى  ،احلنبيل  وأقطعه. ،بذلك املتولك فرس 

 ،أنا عندكم إىل يوم اجلمعة»قال أبو بكر عبد العزيز يف علته: [ 3/224]
ا هذا أو الكمً - !فقيل هل: يعافيك اهلل ،مائة سنة ثالث وستني وثالث ،وذلك يف شوال

 :وذي يقولبا بكر اخلالل يقول: سمعت أبا بكر املرُّ فقال: سمعت أ ،-هامعن
ودفن بعد  ،ومات يوم اجلمعة ،ا وسبعني سنةً اعش أمحد بن حنبل ثمانً »
 .الصالة

ودفن بعد  ،ومات يوم اجلمعة ،ا وسبعني سنةً وذي ثمانً واعش أبو بكر املرُّ 
 «.الصالة
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ودفن بعد  ،ومات يوم اجلمعة ،ا وسبعني سنةً واعش أبو بكر اخلالل ثمانً 
 .الصالة

فلما اكن يوم اجلمعة  ،ويل ثمان وسبعون سنة ،وأنا عندكم إىل يوم اجلمعة
 ودفن بعد الصالة. ،مات

واكن يوم  ،ث بيوم موتهفإنه حدى  ،وهذه كرامة حسنة هل»قال ابن أيب يعىل: 
 «.لكرثة اجلمع ؛اا عظيمً موته يومً 
أحد أوالد أيب بكر -فظ مسعود أمحد بن حممد ابلجيل احلا وأبقال  [3/260]
 «.أحببت احلنبلية مذ رأيت أبا عبد اهلل بن بطة»يقول:  -اإلسماعييل
ل عن "غالم الزىجاج" ؟ فقال: 3/302] ياا »[ قال أبو طالب: سألت اخلالى اكن أمِّ

 «.ال يكتب، واكن قد جالس أهل العلم، وليق الشيوخ فحفظ عنهم

ايِع 3/334] قى واكنت حلقته ،فتوى ونظر  صاحب: »[ أبو عبد اهلل ابن الف 
 «.وتزوج ببنت شيخه ابن حامد ،وهل تصانيف يف األصول والفروع ،جبامع املدينة

 جمالس العلماء وآداب طالب العلم
: : »(1)[ قال أبو بكر ابن هاينء األثرم يف رساتله إىل أهل اثلغر1/166] قال يلعٌّ

، وقال أبو موىس: «لم أن يقول: ال أعلمما أبردها ىلع الكبد إذا سةل الرجل عما ال يع» 
من علىمه اهلل علًما فليعلِّمه انلاس، وإياه أن يقول ما ال علم هل به؛ فيصري  من »

إذا سةل أحدكم عما ال يعلم: فلْي ِقرى »، وقال ابن مسعود: «املتَكفني، ويمرق  من ادلين
ن يعيش الرجل جا»...، وقال القاسم بن حممد: «وال يستيح هاًل خرٌي هل من أن يقول أل 

                                                           

 طولة، انظرها بتمامها حتت عنوان: )وصايا السلف(.( رسالة م1)
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إن من العلم إذا سةل الرجل عما ال يعلم أن »، وقال ابن مسعود: «ىلع اهلل ما ال يعلم
، «العلم ثالٌث: آية حمكمة، وسنة ماضية، و ال أدري»، وقال ابن عمر: «يقول: اهلل أعلم
ث يٍْم: «ال أدري = نصف العلم»وقال الشعيب:  قول الرجل: إياك أن ي»، وقال الربيع بن خ 

م  هذا، ون يِه  عن هذا؛ فيقول اهلل هل: كذبت رِّ : «ح  ِيُّ ، وقال أمحد بن عبد الرمحن احِلْمري 
ه  » رِد 

 
ه (1)ألن أ بىًة أحبُّ إيل من أن أتكلىف  غ  ا »، وقال الشعيب: «م  واهلل ما أبايل؛ سةلت عمى

ا ال أعلم  «.علم، يقول: إنه يسهل يلعى أن أقول: ال أ«أعلم، أو عمى

 [1/235 (2)حاشية« ] قال ابن بشكوال يف أخبار إبراهيم احلريب: نقلت من
كتاب ابن عتاب: اكن إبراهيم احلريب رجاًل صاحلًا، من أهل العلم، بلغه أن قوًما من 
اذلين اكنوا جيالسونه: يفضلونه ىلع أمحد بن حنبل، فوقفهم ىلع ذلك، فأقروا به، فقال: 

قسم ظلمتموين بتفضيلكم يل ىلع
 
 رجل ال أشبهه، وال أحلق به يف حال من أحواهل، فأ

 .«باهلل ال أسمعكم شيةًا من العلم أبًدا، فال تأتوين بعد يومكم

 إال قط ضاحاًك  أيب رأيت [ قال احلسن بن عبد الوهاب بن احلكم: ما2/87]
 :يقول فجعل أيم، مع (3)أضحك وأنا مرة رآين ولقد قط، مازًحا رأيته وما متبسًما،

 .أيم مع كنت وإنما «!الضحك هذا يضحك قرآن صاحب»

                                                           

 ( كذا ضبطها العثيمني.1)

(، ثم علىق ادلكتور بقوهل: )أقول وىلع اهلل أعتمد: هذا واهلل الرب 9/172( نقلها د. العثيمني عن سري أعالم انلبالء )2)
وهذه يه ادليانة واألمانة، يتجىل فيها  بالشيوخ، وتبجيل العلماء، واإلخالص ألهل الفضل، ومعرفة مقاديرهم ومنازهلم،

 وغفر هل(. ويف هذه القصة فوائد جليلة أخرى، فلتتأمل. الوفاء بأروع صوره، 

 يف ط. العثيمني: )أضحكك(.( 3)
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]بن  أمحد مع كنت»: عبد الكريم بن اهليثم قال [ قال اخلالل: أخربين2/101]
 إىل فقدمين يدي ىلع يده فوضع هل، إجالاًل  الصف يف عنه أتأخر حنبل[ فجعلت

 .«الصف

ن حنبل أخربين أبو أمية الطرسويس قال: سألت أمحد ب[ قال اخلالل: 2/230]
أعطه لعل اهلل  ،نعم»قال:  ؟أعطيه سماعه ،وهو يرى رأي اخلوارج ،عن رجل سمع ميع

 «.ينفعه به

 ،دخلت بغداد آخر ثمان مرات: »حممد بن إسماعيل ابلخاري [ قال2/257]
ترتك العلم  ،يا أبا عبد اهلل» :فقال يل يف آخر ما ودعته ،لك ذلك أجالس أمحد بن حنبل

 «.فأنا اآلن أذكر قوهل: »قال ابلخاري ؟«خراسانوتصري إىل  ،وانلاس

نذكر اهلل ، ادلرداء  إىل أمِّ  س  ا جنلِ كنى : عون بن عبد اهلل[ قال 2/580]
 فقد طلبت   !تزعمون أنكم قد أمللتموين :قالت ؟لعلنا قد أمللناكِ  :فقالوا ،عندها
به اذلي  (1)يب  صوال أحرى أن أ ،ا أشىف لصدريفما وجدت شيةً  ،يشءٍ  يف لكِّ  العبادة  
 «.من جمالس اذلكر =أريد

أبو إسحاق إبراهيم بن هاىنء انليسابوري قال: سمعت أبا [ 2/189[ ]3/106]
فقال  ،«ليس ابليعان باخليار» عبد اهلل يقول: بلغ ابن أيب ذئب أن مالك بن أنس قال:

 «.فإن تاب وإال رضبت عنقه ،يستتاب مالك» ابن أيب ذئب:

ومالك لم ي ر دى احلديث، ولكن تأوهل ىلع غري »أمحد:  [ قال اإلمام2/189]
 «.ذلك

                                                           

 «.أصبت  »( يف ط. العثيمني: 1)
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ة قال[ 3/261] ثًا عن أيب عبد اهلل بن بطى : سمعت من أبو يلع بن شهاٍب متحدِّ
واكن  ،وانلاس بني يديه ،ا إىل القبلةهً متوجِّ  ،أنه اكن جيلس يف جملسه يوم اجلمعة :يذكر

من حديث أو  ،ا يظهر من حلقتهنكر شيةً فربما است ،ىلع رأسه عٍ مربى  يتطيلس بإزارٍ 
 وا.وينكفُّ  ،فيحتشم انلاس ذلك ؛«أحسنوا األدب: »فيوىمء فيقول ،حنوه

]ابن بطة  حرضت جملس أيب عبد اهلل :بن شهاٍب ايلع  وأب قال[ 3/262]
من  فقال هل: لو اشتغلت بيشءٍ  ، أبو إسحاق الرضيريِب حرضه مؤدِّ  وقد العكربي[،
 ،جزء شاءأي يأخذ أحدكم  "،مسند أمحد"فقال: هذا  ،-هذا معناه اأو الكمً -العربية 
أو -فاحتشمناه أن نقول هل ذلك  ،أو املنت ألذكر اإلسناد ،اإلسناد ألذكر املنت ويقرأ يلعى 
 .-كما قال

من  :أال أخربكم بالفقيه لك الفقيه: »يلع بن أيب طالب  [ قال3/265]
 ،ولم يرخص هل يف معايص اهلل ،هم من مكر اهللولم يؤمن ،لم يقنط انلاس من رمحة اهلل

 «.وذكر الالكم بطوهل ...ولم يدع القرآن رغبة عنه إىل غريه

وكىف  ،اكىف خبشية اهلل علمً : » قال عبد اهلل ابن مسعود[ 3/265]
 «.باالغرتار باهلل جهاًل 

حممد بن أيب علقمة اللييث قال: كتب عمر بن اخلطاب [ عن 3/266]
 ما الفقه خشية وإنى  ،وكرثة الرواية ،رذإن الفقه ليس بسعة اهل:»ىسإىل أيب مو

 «.اهلل

 «.لفقيه من خياف اهلل ا: »جماهد  [ قال3/265]
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ال يكون العالم : »قال أبو حازم: عبد الرمحن بن عمر العمري[ قال 3/266]
 ،هوال حيسد من فوق ،ال حيقر من دونه يف العلم :ا حىت يكون فيه ثالث خصالاعلمً 

 «.وال يأخذ ىلع علمه دنيا

قال: سألت احلسن عن  ،حدثنا مطر الوراق :جعفر بن سليمان[ قال 3/266]
 فقال احلسن: !خيالفونك ،يأىب عليك الفقهاء ،فقلت: يا أبا سعيد ،فقال فيها ،مسألةٍ 

 ،وهل تدري من الفقيه؟ الفقيه: الورع ؟ا قطوهل رأيت فقيهً  !(1)مطرثكلتك أمك »
 ،وال يهزأ بمن فوقه ،من أسفل منهباذلي ال يسخر ،  قيم ىلع سنة حممدٍ امل ،الزاهد

 «.امه اهلل حطامً على  وال يأخذ ىلع علمٍ 

 ،والزاهد يف ادلنيا ،املجتهد يف العبادة :الفقيه  »[ وقال احلسن أيًضا: 3/267]
 «.املقيم ىلع سنة حممد 

ما رأيت »يقول:  سمعت احلسن ، قال: سمعت أيوب[ قال ابن عيينة: 3/267]
 تدى وإن ر   ،اهلل   د  لت محِ بِ فإن ق   ،إنما ينرش حكمته ،يداري وال يماري ا قطُّ فقيهً 

 «.محد اهلل

 :إنما الفقيه !ا قطُّ ما رأيت فقيهً »: سمعت احلسن يقول: أيًضا قال[ و3/267]
 «.املتمسك بالسنة ،ادلائب ىلع العبادة ،الراغب يف اآلخرة ،الزاهد يف ادلنيا

وأسكتته  ،ما الفقيه اذلي أنطقته اخلشيةإنى : »الفضيل بن عياض[ قال 3/267]
وإن اشتبه  ،نةبالكتاب والسُّ  سكت   وإن سكت   ،نةبالكتاب والسُّ  قال   إن قال   ،اخلشية

 «.ورده إىل اعمله ،وقف عنده عليه يشءٌ 
                                                           

 «.مطر»، ماكن: «انظر»( يف ط. الفيق: 1)
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 ة،واهلل املحمود هقلت أنا: هذ»قال ابن أيب يعىل معلًِّقا ىلع الكم الفضيل: 
فيا ويح من يديع مذهبه  ،-ا هممى  وقليٌل -ومن سلك طريقه  ،صفة إمامنا أمحد

اهلل املستعان ىلع وحشة  ،عون ملن خالفه ،ملن حاربه مٌ لْ وهو سِ  : بالفتوى عنهويتحىلى 
 « !هذا الزمان

سةل ابن املبارك: هل للعلماء عالمة يعرفون بها؟  :بن مسلما [ قال3/269]
ورغب يف علم  ،من نفسه (1)العلمكثري  واستقلى  ،بعلمه ل  من عمِ  :عالمة العالم»قال: 
فهذه عالمة العالم  ،حيث وجده وأخذ العلم   ،من لك من أتاه به ل احلقى وقبِ  ،غريه

هكذا  :فقال ]أمحد بن حنبل[، فذكرت ذلك أليب عبد اهلل»وذي: قال املرُّ ،  «وصفته
 «.هو

قيل البن :  ]أمحد بن حنبل[ اهللوذي: قلت أليب عبد املرُّ  [ قال3/268]
ل ىلع أمر قبِ وي   ،اذلي يزهد يف ادلنيا»كيف تعرف العالم الصادق؟ فقال:  :املبارك
 «.هكذا يريد أن يكون ،نعم»فقال:  ،«آخرته

حدثنا محاد  ،حدثنا عفان ،حدثين أيب :أمحداإلمام عبد اهلل بن [ قال 3/269]
 «.ن يضع الرتاب ىلع رأسه تواضعا هلل ينبيغ للعالم أ»قال:  ،عن أيوب ،بن زيد

بلغين أنه اكن »[ قال ابن أيب يعىل يف ترمجة أيب عبد اهلل ابن حامد: 3/320]
 :فسيم ،ثم ينسخ بيده ويقتات من أجرته ،ثم باتلدريس ،جملسه بإقراء القرآن يء  يبتد

 «.اقابن حامد الورى 

                                                           

 «.العمل»( يف ط. الفيق: 1)
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ثًا عن خصال وادلهِ 3/380] مع هذا العلم -إصغاؤه : »[ قال ابن أيب يعىل متحدِّ
 «.من صغري أو كبري ،إىل لكمة تستفاد -الكثري

وأنا أميش -ا آخر : قال يل وادلك يومً يُّ رِ هْ قال انلى [ قال ابن أيب يعىل: 3/411]
 ،فقال: عن يمينه !أين تميش منه؟ فقلت: ال أدري ،: إذا مشيت مع من تعظمه-معه

 إذا أراد أن يستنرث أو يزيل أذًى  ؛ اجلانب األيرس هلوختيلِّ  ،تقيمه مقام اإلمام يف الصالة
 جعله يف اجلانب األيرس.

ثًا عن شيخه القايض أيب يعىل: هري قال انلى [ 3/411] ا قدم الوزير ابن لمى »متحدِّ
  ت  رب  دراست ع  

 
تتفضل  ،فلما حرضت قلت: يا سيدنا ،ففاتين درس ذلك ايلوم ،ه  برِص  أ

 ،ت يف أمسنا؟ فقلت: مضيت أبرصت ابن دارستوتعيد يل ادلرس؟ فقال: أين كن
فين ىلع وقال: وحيك تميض وتنظر إىل الظلمة؟ وعنى  ،اا شديدً ذلك إنكارً  فأنكر يلعى 

أو كما -، «نور اإليمان انلظر إىل الظاملني يطىفء  » أنه قال: وروى عن انليب  ،ذلك
واالجتماع  ،وانلظر إيلهم ،اا عن خمالطة أبناء ادلني: واكن ينهانا دائمً انلهري قال، -قال
 وخمالطة الصاحلني. ،ويأمرنا باالشتغال بالعلم ،بهم

عن إسحاق بن راهويه أنه قال: سألين أمحد بن حنبل عن  وي  ر  [ 3/424]
اكن يلحظ يف  أن : » -حديث ابن عباس -حديث الفضل بن موىس 

رواه  ،با يعقوبفقال رجل: يا أ ،قال: فحدثته، «وال يلوي عنقه خلف ظهره ،صالته
بو يعقوب أمري إذا حدثك أ ،اسكت»فقال هل أمحد بن حنبل:  ،وكيع خبالف هذا
 «.املؤمنني فتمسك به
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 وآدابها لسااملج
[ قال أبو بكر بن هاينء األثرم: سمعت أبا عبد اهلل ]أمحد بن حنبل[ 1/175]

شفتيه ، حىت أرى «سبحانك امهلل وحبمدك...»مراًرا: يقول إذا قام من املجلس: 
 تتحراكن، فال أفهم بقية الكمه.

 بن أمحد إىل احلريب إبراهيم جاء حنبل، بن أمحد بن سعيد مات [ ملا1/226]
؟ تقوم: فقال اهلل، عبد إيله فقام حنبل،  أيب رآك لو وهلل أقوم؟ ال لم اهلل: عبد فقال إيلى
 .إيله لقام أباك عينية ابن   رأى لو واهلل احلريب: فقال إيلك، لقام

  حنبل بن أمحد ىلع دخلت: [ قال إبراهيم بن سعيد اجلوهري1/241]
 هذا أدب أحسن ما» :قال خرجت أن فلما ،فصافحين إيله يدي فمددت ،عليه مأسلِّ 
 «.نقوم أن حنتاج كنا علينا نكبى ا لو ،الفىت

ُّ الضى  [ قال املغرية1/311]  أن أراد إذا فاكن ،ارٌ مى س   العزيز عبد بن لعمر اكن: يبِّ
 .«شئتم إذا»: قال يقوم

 رجل هل قام اهلل ]أمحد بن حنبل[ عبد أبا رأيت ِسنِْديُّ اخلواتييم: [ قال1/456]
 إىل الرجل فرجع ،«موضعك إىل ارجع» للرجل: وقال فيه، يقعد أن فأىب موضٍع، من

 .يديه بني اهلل عبد أبو وقعد موضعه،

فلما دخل  ،جاء أمحد بن حنبلف ،ا يف ويلمةٍ كنى : يلع بن أيب صبح[ قال 2/150]
فنفض يده يف  ،فخرج فلحقه صاحب املزنل ،نظر إىل كريس يف ادلار عليه صورة

 وخرج. ،«زي املجوس ،زي املجوس» :وقال ،وجهه
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م: زرت أمحد بن حنبل، فلما دخلت 2/212] [ قال أبو عبيد القاسم بن سالى
يا أبا عبد اهلل، أليس  عليه بيته قام فاعتنقين، وأجلسين يف صدر جملسه، فقلت:

نعم، يقعد، »أحق بصدر بيته أو جملسه؟ قال:  -أو املجلس-يقال: صاحب ابليت 
 ، قال: فقلت يف نفيس: خذ إيلك أبا عبيد فائدة.«وي قِعد من يريد

ثم قلت: يا أبا عبد اهلل، لو كنت آتيك ىلع حق ما تستحق، ألتيتك لك يوم، 
ما ألقاهم يف لك سنة إال مرة، أنا أوثق يف مودتهم ممن  ال تقل ذاك؛ فإن يل إخوانًا»فقال: 

 ، قال: قلت: هذه أخرى يا أبا عبيد.«ألىق لك يوم
قال »فلما أردت القيام قام ميع، قلت: ال تفعل يا أبا عبد اهلل، قال: فقال: 

، قال: «ي مىش معه إىل باب ادلار، ويؤخذ براكبه (1)الشعيب: من تمام زيارة الزائر ]أن[
ن عن الشعيب؟ قال: قلت ، «ابن أيب زائدة، عن جمادل، عن الشعيب»: يا أبا عبد اهلل، م 

 قال: قلت: يا أبا عبيد هذه ثاثلة.
ثم علىق ابن أيب يعىل ىلع ذلك: بأن أخرج من طريق أيب قاِلبة عن ابن عباس 

  عن انليب  :فر هل»مرفواًع ، وقال «من أخذ براكب رجٍل ال يرجوه وال خيافه غ 
أتمسك يب وأنت ابن عم »الشعيب: أمسك ابن عباس براكب زيد بن ثابت، فقال: 

 «.إنا هكذا نصنع بالعلماء»؟ قال: «رسول اهلل 
 بابه ىلع فجلست حنبل، بن أمحد أتيت: [ قال حممد بن أمحد بن املثىن2/222]
 بأحمن : »قال  انليب أن علمت أما يل: فقال إيله، قمت خرج فلما خروجه، أنتظر
 أقم ولم إيلك قمت إنما هل: فقلت ؟«انلار من مقعده فليتبوأ قياًما الرجال هل يتمثل أن
 .ذاك فاستحسن لك!

                                                           

 أثبتها من ط. الفيق. (1)
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ل قال[ 3/226] إال أخذت دون حيق  ،فعت فيهفر   ما دخلت إىل جملٍس »: اخلالى
 «.الغالب أنه حىك هذا عن نفسه»قال الربميك: ، «فيه

 ،ي قال: وجدت خبط أيبكرب  الفتح الع   حىك يل أبو[ قال ابن أيب يعىل: 3/262]
 ،فشق ذلك عليه ،فقام هل ،اجتاز الشيخ أبو عبد اهلل بن بطة باألحنف العكربي :قال

 فأنشا يقول:
 القياما حني تبدو أن ال أملى  *ال تلمين يلع القيام فحيق 

 الكراما أن أجلى  ومن احلقِّ * ة عندي أنت من أكرم الربيى 
 فقال: ،هل جواب هذه ْف تكلى  :هابفقال ابن بطة البن ش
 ا وتظهر اإلعظاماحقا  يل   *ترىع  -كدمتال ع  -أنت إن كنت 

 منك احتشاما م ولسنا حنبُّ * ـ ـفلك الفضل يف اتلقدم والعل
 يك بالقيام قيامازِ فسأجْ  * ال   فاعفين اآلن من قيامك أو
 قً فيه تملُّ  إنى * ا وأنا اكره ذللك جدا 

 
 اماث  ا وأ

 فيه احلراما بما يستحلُّ * ك  أخاك أن يتلقاال تكلف 
 األجساما ب  تعِ اكتفينا أن ن  * ا الضمائر منى  ِت فإذا صحى 

 ففيما انزاعجنا وعالما؟فيـ * ـِه لكنا واثق بود مصا
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 حماة الصاحلني
صليت  ،لك طوىب» :[ قال املتولك ىلع اهلل ملحمد بن عبد اهلل بن طاهر1/34]
 «.بن حنبلىلع أمحد 

قال حممد بن احلسني األنمايط: كنا يف جملس فيه حيىي بن [ 2/532][ 1/41]
فجعلوا يثنون ىلع أمحد بن  ،معني وأبو خيثمة زهري بن حرب ومجاعة من كبار العلماء

فقال حيىي بن  ،بعض هذا القول ،ال تكرثوا :فقال رجل ،ويذكرون فضائله ،حنبل
لو جلسنا جملسنا باثلناء عليه ما  !وكرثة اثلناء ىلع أمحد بن حنبل تستكرث :معني

 ذكرنا فضائله بكماهلا.

[ قال عبد الرمحن بن أيب حاتم: سمعت عبد اهلل بن احلسني بن موىس 1/41]
يقول: رأيت رجاًل من أهل احلديث تويف فرأيته فيما يرى انلائم، فقلت هل: باهلل عليك 

نه غفر يل، فقلت: بماذا غفر ما فعل اهلل بك؟ قال غفر يل، فقلت: باهلل؟ قال: باهلل إ
لك؟ فقال: بمحبيت ألمحد بن حنبل، فقلت: فأنت يف راحة؟ فتبسم وقال: أنا يف راحة 

 وفرحة.

[ قال احلريب: سمعت أمحد بن حنبل يقول ألمحد الوكييع: يا أبا عبد 1/53]
قال:  الرمحن، إين ألحبك، حدثنا حيىي، عن ثور، عن حبيب بن عبيد، عن املقدام 

 .(1)«إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه: »انليب قال 

[ قال أبو زرعة ادلمشيق: سألين أمحد بن حنبل قديًما: من بمرص؟ 1/116]
ى بذلك، وداع هل.  قلت: بها أمحد بن صالح، فرس 

                                                           

 ( بهذا اإلسناد.17171( وأخرجه اإلمام أمحد يف املسند أيًضا )ح1)
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وِذيقال أبو بكر  (1)[1/139] رُّ : قيل أليب عبد اهلل ]أمحد بن حنبل[: ما الم 
 «.به لطمع يف دنياههو أن ال حت»احلب يف اهلل؟ قال: 

لو أن اخلليقة احنازت عن قول أمحد بن »[ قال أبو بكر املروذي: 1/147]
 «.حنبل ما حتاشيت أن أجفوها

[ قال أمحد بن املصىفى احلميص: رحل أمحد بن حنبل إىل الشام لزيارة 1/195]
اخلرب ثم ورد  ،قرأ عليها ي  فأقام أيامً  ،فزنل عندنا حبمص ،حممد بن يوسف الفريايب

قد كتبت عن  ،يا أبا عبد اهلل :فقلت هل ،ن ذللكزِ فضاق صدره وح   ،بموت الفريايب
إال أين أردت أن  ؛احلديث كثري»فقال:  ؟فما هذا احلزن ،األئمة الكبار عن سفيان
وقد بلغين أنه اكن يقرتض منه وقت  ،ا بهفإنه اكن أنيسً  ؛(2)أستخربه عن أخالق الرجل

فإذا قضيتك  ،ما أقرتض منك إال ألنك ما تقتضيين ،حممديا  :ويقول هل ،احلاجة
 .«اقرتضت منك

إذا رأيت ابلغدادي حيب أمحد بن حنبل : »قال أبو حاتم الرازي[ 2/532]
 «.وإذا رأيته يبغض حيىي بن معني فاعلم أنه كذاب ،فاعلم أنه صاحب سنة

يب بكر أحد أوالد أ-مسعود أمحد بن حممد ابلجيل احلافظ  وأب[ قال 3/260]
 «.أحببت احلنبلية مذ رأيت أبا عبد اهلل بن بطة»يقول:  -اإلسماعييل

                                                           

 ( بلفظ: )لطمع دنيا(.1/146( مكررة يف )1)

 ( : )يعين: اثلوري(.1/194( يف املقصد األرشد )2)
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 حماة اهلل
 ،إذا أقبل العبد بقلبه إىل اهلل تعاىل» روي عن حممد بن واسع أنه قال: [3/414]

 «.أقبل إيله بقلوب املؤمنني

 ، وطاعته، وابتااعهحماة انليب 
  انليب طاعة» يقول: حنبل بن أمحد هاىنء: سمعت بن [ قال إبراهيم1/253]

 }فليحذر :  قال اهلل أمحد: قال ،«موضًعا وثالثني ثالث يف  اهلل كتاب يف
 «.فتنة{  تصيبهم أن أمره عن خيالفون اذلين

 : -أمحد بن حنبل ،صاحب أيب عبد اهلل-الفضل بن زياد القطان [ قال 3/28]
 «.و ىلع شفا هلكةفه من رد حديث رسول اهلل »سمعت أبا عبد اهلل يقول: 

]أمحد بن حنبل[: سمعت أبا عبد اهلل  :الفضل بن زياد القطان[ قال 3/28]
 وسةل عن الرجل ي  

 
يسأهل  فريشد صاحب املسألة إىل رجٍل  ،من املسائل عن اليشءِ  ل  سأ

قيل  ،«ا أرشده إيله فال بأسإذا اكن الرجل متبعً »عنها: هل عليه يشء يف ذلك؟ فقال: 
وما روي عن  ،وآثاره إال بسنة رسول اهلل  ،ال» مالك وهؤالء؟ قال:هل: فيفيت بقول 

 «.فعن اتلابعني فإن لم يكن روى عن أصحابه يشءٌ  ،أصحابه

 املداراة
 العلم، أطلب إين حنبل: بن ألمحد قلت البار: اهليثم بن [ قال احلسن1/376]

ا» يل: قال باتلجارة؟ أشتغل أن مين تريد ذلك، من تمنعين أيم وإن ارِه  ا؟ د  رِْضه 
 
 وال وأ

 .«الطلب تدع
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ما رأيت »سمعت احلسن يقول:  ، قال: سمعت أيوب[ قال ابن عيينة: 3/267]
 تدى وإن ر   ،اهلل   د  لت محِ بِ فإن ق   ،إنما ينرش حكمته ،يداري وال يماري ا قطُّ فقيهً 

 «.محد اهلل

 املداومة ىلع العمل
 مخسني لغة أو حنو جملس من احلريب إبراهيم فقدت ما» [ قال ثعلٌب:1/224]

 .«سنة
 ما واهلل باتلوهم، حنبل؛ بن أمحد انلاس: يقول» احلريب: [ قال إبراهيم1/234] 
ره أحًدا أعرف وال مزية، عليه اتلابعني من ألحد أعرف  من يعرف وال قْدر ه، يقدِّ
ا وشتاًء، صيًفا سنة؛ عرشين صحبته ولقد حمله، اإلسالم  هاًرا =ون ويلاًل  وبرًدا، وحرا

م   اكن ولقد باألمس، عليه زائد وهو إال يوم يف لقاءةً  لقيته فما دى  من العلماء أئمة ت ق 
 دخل فإذا املسجد؛ عن خارًجا الرجل دام ما جبالتلهم فهم مرص، لك وإمام بدل، لك

 .«متعلًما غالًما صار املسجد

 ابن ىلع يأيت ما» يقول: حنبل بن أمحد سمعت خرض: بن حممد [ قال1/357]
ارِ  ى ث فالن إىل خنتلف كنا ولقد خرًيا، فيه يعمل وهو إال يومٌ  الب  : قال ،-وسماه– املحدِّ
 الشيخ، خروج إىل يصيل قائمٌ  البار وابن الشيخ، خروج إىل احلديث نتذاكر نقعد كنا
 .«اخلري فيه يعمل وهو إال يومٌ  عليه أىت وما

 مىت إىل حنبل: بن دألمح اجلصاص: قلت منصور بن [ قال احلسن1/375]
 .«يموت حىت»: قال الرجل؟ يكتب
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 يف وأنا إال سنة ثالثني منذ املؤذن أذىن ما»: املسيب بن [ قال سعيد1/378]
 .«املسجد

صحبت أبا »[ قال امليموين متحدثًا عن صحبته لإلمام أمحد بن حنبل: 2/93]
 ين.إىل سنة سبع وعرش ،عبد اهلل ىلع املالزمة من سنة مخس ومائتني

قال: واكن أبو عبد  ،وكنت بعد ذلك أخرج وأقدم عليه الوقت بعد الوقت :قال
ما أصنع بأحد ما » :ويقول يل ،من كرثة ما أسأهل اهلل يرضب يل مثل ابن جريج يف عطاءٍ 

 «.أصنع بك
أبو عبيد » :يقول]بن حنبل[ سمعت أمحد العباس ادلوري: قال [ 2/162]

قال:  ؟ن أبو عبيدم   :قلت للعباسقال حممد بن خمدل:  «.اعندنا ممن يزداد لك يوم خريً 
 .(1)«مالقاسم بن سالى »

يف تصنيف هذا الكتاب  مكثت» :أبو عبيد: قال قال حممد بن وهب[ 2/217]
ستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها يف موضعها من هذا أوربما كنت  ،أربعني سنة
وأحدكم جييئين فيقيم عندي أربعة  ،ئدةا مين بتلك الفاحً ا فر  فأبيت ساهرً  ،الكتاب
 ! «قد أقمت الكثري :فيقول ،ومخسة أشهر ،أشهر

إال وجدته  اس قطُّ ما أتيت يوسف القوى »يلع بن حممد السمسار:  [ قال3/255]
 «.يصيل

ة العكربي: 3/257]  ،واثلغور ،إىل مكة ،سافر الكثري»[ أبو عبد اهلل بن بطى
ملا : »القايض أبو حامد أمحد بن حممد ادللوي قالو، ..«وغري ذلك من ابلالد. ،وابلرصة

 ،ا منها يف سوقفلم ير يومً  ،رجع أبو عبد اهلل ابن بطة من الرحلة الزم بيته أربعني سنةً 
                                                           

 (.2/219( مكررة يف )1)
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 ولم يبلغه خرب منكرٍ  ،ا باملعروفارً واكن أمى  ،ا إال يف يوم األضىح والفطريئ مفطرً وال ر  
 أو كما قال. «هإال غريى 

اكن الوادل السعيد يف لك يللة مجعة خيتم اخلتمة يف »ل ابن أيب يعىل: [ قا3/413]
بهذا  ما أخلى  ،ويدعو ويؤمن احلارضون ىلع داعئه ،بعد صالة العشاء اآلخرة ،املسجد

 «.ما اكن خيتمه يف غري تلك الليلة سوى ،إال ملرض أو لعذر مستفيض ؛سنني عديدة

 املدح
أن بعض القضاة أنفذ إىل أمحد يسأهل عن [ ذكر أمحد بن حممد اخلالل: 1/91]

نسب رجل قد شهد عنده به شاهد واحد، واكن أمحد اعرفًا بذلك الرجل، فقال أمحد 
ين:  ، فشهدا عند «هذا فالن بن فالن الفالين، أعرفه باسمه وعينه ونسبه»للشاِهد 

م خصمك»احلاكم بما قال أمحد، فقال هل احلاكم:  دى أبو يعىل: ، قال «ث ب ت  نسبك، ف ق 
 «.فاقترص أمحد يف الشهادة ىلع النسب دون احللية»

 قليل صالح : اكن-وصالح اهلل عبد وذكر- املنادي بن احلسني [ قال أبو2/11]
 أروى أحد ادلنيا يف يكن فلم اهلل: عبد فأما أبيه ]اإلمام أمحد بن حنبل[، عن الكتاب
 ألف مائة وهو «اتلفسري»و ،ألًفا ثالثون وهو «املسند» سمع ألنه منه؛  أبيه عن

 ،«واملنسوخ انلاسخ» وسمع: وجادة، وابلايق ألًفا، ثمانني منها سمع ألًفا؛ وعرشون
 ،«القرآن جوابات»و ،«اهلل كتاب يف واملؤخر املقدم»و ،«شعبة حديث»و ،«اتلاريخ»و
 نرى زنلا وما الشيوخ، وحديث اتلصانيف من ذلك وغري والصغري، الكبري «املناسك»و
 والكىن، واألسماء احلديث، وعلل الرجال، بمعرفة هل يشهدون شيوخنا من كابراأل

 بعضهم إن حىت بذلك، هل أسالفهم اإلقرار عن ويذكرون احلديث، طلب ىلع واملواظبة
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 -بلغين فيما- واكن أبيه، عن للحديث السماع وزيادة باملعرفة إياه تقريظه يف أرسف
 حديث؛ ألف ألف يعرف  أيب اكن :-بلغين يماف- يوًما فقال أشبهه، وما ذلك يكره
 لك اهلل: عبد وقال .أبيه ىلع السماع يف يفضلونه اذلين املرسفني قول ىلع بذلك يرد
 .مرة وأقله وثالثًا، مرتني سمعته فقد «قال أيب» أقول: يشءٍ 

قيل: إذا اضطر اإلنسان ملدح نفسه فال بأس »[ قال ابن أيب يعىل: 3/419]
 أفاض يف تقرير ذلك.، ثم «بذلك...

 مذاكرة العلم
حزرنا حفظ أمحد بن حنبل باملذاكرة ىلع »[ قال أبو زرعة الرازي: 1/14]

اكن أمحد حيفظ ألف »، ويف لفظ آخر قال أبو زرعة الرازي: «سبعمائة ألف حديث
 «.ذاكرته فأخذت عليه األبواب»فقيل هل: وما يدريك؟ قال:  «ألف

 ألف سبعمائة حيفظ حنبل بن أمحد اكن[ قال أبو زرعة الرازي: 2/55]
 جوابه واكن واملسائل، احلديث يف نتناظر كنا»: قال علمت؟ وكيف فقيل هل: حديث،
 .«القدر هذا (1)حيفظ من جواب

جْن ْوي ه: قدمت مرص، فأتيت أمحد بن صالح، 1/116] [ قال أبو بكر بن ز 
زنل أمحد بن حنبل؟ فسألين: من أين أنت؟ قلت: من بغداد. قال: أين مزنلك من م

قلت: أنا من أصحابه. فقال: تكتب يل موضع مزنلك، فإين أريد أن أوايف العراق، 
حىت جتمع بيين وبني أمحد بن حنبل، فكتبت هل، فواىف أمحد  بن صالح سنة اثنيت عرشة 

                                                           

 ( كذا يف ط. الفيق، ويف ط. العثيمني: )حيظ(.1)
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إىل عفان، فسأل عين فلقيين، فقال: املوعد اذلي بيين وبينك، فذهبت به إىل أمحد بن 
تأذنت هل فقلت: أمحد بن صالح بابلاب. فأذن هل، فقام إيله، ورحب به، حنبل، فاس

بلغين عنك أنك مجعت حديث الزهري، فتعال حىت نتذاكر ما روى »وقربه، وقال هل: 
، فجعال يتذاكران، ال يغرب أحدهما ىلع اآلخر حىت «الزهري عن أصحاب انليب 

محد بن حنبل ألمحد بن صالح: فراغ. قال: وما رأيت أحسن من مذاكرتهما، ثم قال أ
، فجعال «تعال حىت نتذاكر ما روى الزهري عن أوالد أصحاب رسول اهلل »

يتذاكران وال يغرب أحدهما ىلع اآلخر، إىل أن قال أمحد بن حنبل ألمحد بن صالح: 
عند الزهري: عن حممد بن جبري بن مطعم، عن عبد الرمحن بن عوف قال: قال انليب »
« :فقال أمحد بن صالح ألمحد « ن يل محْر انلىعم، وأن يل حلف املطيبنيما يرسين أ

رواه عن »بن حنبل: أنت األستاذ وتذكر مثل هذا؟! فجعل أمحد يتبسم، ويقول: 
، فقال: من رواه عن عبد «الزهري رجل مقبول أو صالح: عبد الرمحن بن إسحاق

، فقال «برش بن املفضلحدثناه رجالن ثقتان: إسماعيل بن علية، و»الرمحن؟ فقال: 
، فقال أمحد:  من »أمحد بن صالح ألمحد بن حنبل: سأتلك باهلل إال ما أمليته يلعى

، فقام ودخل وأخرج الكتاب، وأمىل عليه، فقال أمحد بن صالح ألمحد بن «الكتاب
 حنبل: لو لم أستفد بالعراق إال هذا احلديث اكن كثرًيا، ثم ودىعه وخرج.

 يزيد بن حممد عند يوًما كنت الاكتب: اهلل عبيد نب حممد [ قال1/228]
 :فأنشد ،(1)املربِّد

 وطِن  يف والروح غربةٍ  يف فاجلسم * عندكم   الروح أن غري ميع، جسيم

                                                           

 «. اللغة واألدبالاكمل يف»( العالم املشهور، صاحب كتاب: 1)
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نى  مين انلاس فلي ْعج ب
 
 بدنِ  بال روحٌ  ويل فيه، روح ال * بدنًا يل أ

: قال ؟اآلخر قول وال: قلت هذا! من أحسن الشعراء قالت أظن ما: قال ثم
 :يقول اذلي: قلت ِهيِْه،

ييت   فارقتكْم،  جيب   اذلي اكن هكذا ما * بعدكم   وح 

 ِغي ب   وأنتم   أعيش   أن من * معتذًرا انلاس   ألىق فاآلن

 :الاكتب خادل قول وال: قلت هذا، وال قال:

 بدل   حازها وأخرى * جسدٌ  تضمنها روح: يل روحان

 أجد ياذل جتد بماكنها * كغائبيت شاهديت وأظن

 غريه، إىل تعدل ولم إيله، ِملْت   اليشء   هويت إذا أنت: قلت هذا، وال قال:
 :أنشدت ه أال ثعلب: فقال فأخربته، ثعلبًا فأتيت احلق. ولكنه ال،: قال

ياا هل العني تنظر ما * بعدهم من اجلسم فصار اغبوا  ف 

 حياا بعدهم رأوين إذا * أتلقاهم   وجهٍ  بأيِّ 

ىك   * ما قوهلم نوم منهم خجليت يا  شيةًا ! نلا الفقد   رض 

 :(1)أنشدته أال: فقال فأخربته، احلريب إبراهيم فأتيت قال:

                                                           

 ( يف ط. الفيق: )أنشدتهم(.1)
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ييت   إين الفراق: بعد قال ما * إذا أحب ممن حيايئ يا  ح 

ـا الصحـ * ـة ىلع اهلوى صدقت   لو ى لـمى
 
 تموت   لكنت ن أ

 بييت يعين:– بليتنيا هذين إال اهلل؛ أستغفر: فقال املربد، إىل فرجعت قال:
 .-احلريب إبراهيم

 أدخل وقد حنبل بن أمحد حرضت: احلسن بن حممد بن [ قال إبراهيم1/250]
 العزيز عبد بن حيىي بن أمحد الرمحن عبد وأبو دؤاد، أيب ابن وعنده: اخلليفة، ىلع

جِلس الشافيع،
 
 عن حتفظ يشء أي» الرمحن: عبد أليب فقال اخلليفة، يدي بني ف أ

م   ذا هو رجاًل  انظروا دؤاد: أيب ابن قال ؟«املسح يف يعالشاف دى ق   يف يناظر العنق لرضب ي 
 الفقه؟

 إىل وذهب تغري ثم القديم، من الشافيع عن يأخذ اكن الرمحن؛ عبد أبو هذا
 .االعزتال

ر  »[ قال أبو احلسني املنادي متحدثًا عن إسماعيل ادليليم: 1/282]  أنه يل: ذ ك 
 بن حممد قاصًدا الرشيق اجلانب إىل يعرب واكن حديث، ألف أربعني حيفظ اكن

 «.باملسند فيذاكره احلافظ؛ (1)أشاكب
 يذاكر اكن إنه قيل:»[ قال ابن أيب يعىل يف ترمجة إسماعيل ادليليم: 1/284]
 «.حديث ألف (2)بتسعني

                                                           

 ( يف الطبعتني: )أشاكب( بفتح اهلمزة، ولعل الصواب: كرسها.1)

 ( كذا يف ط. الفيق، ويف ط. العثيمني: )يذاكر تسعني(.2)
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 ابن ىلع يأيت ما» يقول: حنبل بن أمحد سمعت خرض: بن حممد [ قال1/357]
ارِ  ى ث فالن إىل خنتلف كنا ولقد خرًيا، فيه يعمل وهو إال يومٌ  الب  : قال ،-وسماه– املحدِّ
 الشيخ، خروج إىل يصيل قائمٌ  البار وابن الشيخ، خروج إىل احلديث نتذاكر نقعد كنا
 .«اخلري فيه يعمل وهو إال يومٌ  عليه أىت وما

 عند ازي نزلالر زرعة أبو قدم ملا حنبل: بن أمحد بن اهلل [ قال عبد2/55]
 استأثرت الفرض غري صليت ما» يقول: يوًما أيب سمعت هل، املذاكرة كثري فاكن أيب،

 .«نوافيل ىلع زرعة أيب بمذاكرة

 ابلرصة حنبل بن أمحد علينا اجلميح: قدم احلباب بن [ قال الفضل2/187]
 أهل هل فاسترشف اهلل، شاء إن عرشة اثنيت سنة الطياليس، الويلد أيب من ليسمع
 عندنا فأقام فأجابه، يضيفه؛ أن فسأهل قديمة، صحبة بينهما واكن أيب فلقيه ابلرصة،
سمعت  أبا الويلد  اهلل، عبد أبا يا هل: فقلت كثرًيا، بالليل أذاكره فكنت أيام، ثالثة

 وعن اهلل، ذكر عن يصدكم احلديث هذا إن» يقول: احلجاج بن شعبة يقول: سمعت
ا»: قال ثم ساعة، فأطرق: قال ،«منتهون أنتم لفه الرحم، صلة وعن الصالة،  فال حنن أمى
 .«أعلم فهو شيةًا نفسه من يعرف شعبة اكن فإن أنفسنا، من هذا نعرف

 ،دخلت بغداد آخر ثمان مرات: »حممد بن إسماعيل ابلخاري [ قال2/257]
ك العلم ترت ،يا أبا عبد اهلل» :فقال يل يف آخر ما ودعته ،لك ذلك أجالس أمحد بن حنبل

 «.فأنا اآلن أذكر قوهل: »قال ابلخاري ؟«وتصري إىل خراسان ،وانلاس

يأيت أبا  اكن الشافيعُّ »]ابن عم اإلمام أمحد[ :  إسحاق بن حنبل[ قال 2/264]
 وما أخرج الشافيعُّ  ،عندنا ههنا اعمة انلهار يتذاكران الفقه]أمحد بن حنبل[ عبد اهلل 
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 ،وأيب معاوية، عن إسماعيل ،حدثين بعض أصحابنا :-عن أيب عبد اهلل :يعين–يف كتبه 
 «.فهو عن أيب عبد اهلل اكن يأخذه...، والعراقيني 

واحفظ أحسن ما  ،اكتب أحسن ما تسمع: » ]الرازي[ قال أبو حاتم[ 2/273]
 «.وذاكر بأحسن ما حتفظ ،تكتب

ن وهم يذكرو ،ا عند أمحد بن حنبلكنى : حممد بن داود املصييص[ قال 2/299]
ال نذكر » :فقال هل أمحد ،ا فيه ضعففذكر حممد بن حيىي انليسابوري حديثً  ،احلديث
 إنما قلت هذا إجالاًل  : »فقال هل أمحد ،حممد بن حيىي دخله خجلةٌ  فكأنى  ،«مثل هذا

 «.لك يا أبا عبد اهلل
]أمحد بن  رأيت يزيد بن هارون يسأل أبا عبد اهلل[ قال ابن زجنويه: 2/570]
 ،حدثنا حجاج :فقال هل يزيد ،مؤداة :فقال أبو عبد اهلل ؟يش تقول يف العاريةأ:  حنبل[

استعار من  أليس انليب  :فقال أبو عبد اهلل ،ا لم يضمن العاريةأن عليا  :عن احلكم
 فسكت يزيد. ،«بل اعرية مؤداة»فقال:  ؟فقال: أغصب يا حممد ،اًع صفوان بن أمية أدر  

 ،املعرفة هل :ينبيغ ألهل العلم أن يتخذوا للعلم» قال أبو بكر اخلالل:[ 3/25]
فقد اكن أول من عين  ،وانلظر فيه ،وتعاهده ،كرثة السماع :ومع ذلك ،واملذاكرة به

وتعاهد انلاس العلم بعد  ،ثم اكن بعده حييي القطان ،بهذا الشأن: شعبة بن احلجاج
وحييي بن  ،د بن حنبلثم اكن بعد هذين ثالثة لم يكن هلم رابع: أمح ،ذلك بتعاهدهما

 ..«.ويلع بن املديين. ،معني

 «.ةاملجالسة للمناظرة تغلق باب الفائد: »الرببهاري[ قال أبو حممد 3/76]
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]الوزير  سمعت األستاذ ابن العميد :قال أبو احلسني بن فارس اللغوي[ 3/94]
 ،اليت أنا فيهاما كنت أظن أن يف ادلنيا حالوة أذل من الرياسة والوزارة : »يقول الشهري[

 بكرثة يبفاكن الطرباين يغلب اجلعا ،حبرضيت يِبِّ اع  حىت شاهدت مذاكرة الطرباين واجلِ 
 ،حىت ارتفعت أصواتهما ، يغلب الطرباين بفطنة وذاكء أهل بغداديبواكن اجلعا ،احلفظ

ليس يف ادلنيا إال  : عندي حديٌث يبفقال اجلعا ،وال يكاد أحدهما يغلب صاحبه
- ...حدثنا سليمان بن أيوب ،فقال: حدثنا أبو خليفة !: هاتهالطرباين فقال عندي  
 ، سمعه أبو خليفةومينِّ  ،أخربنا سليمان بن أيوب :فقال الطرباين ،-ث باحلديثوحدى 

 ،يبل اجلعافخجِ  !فإنك تروي عن أيب خليفة عينِّ  ،فاسمعه مين حىت يعلو إسنادك
 .وغلبه الطرباين

 وكنت   ،ماكن الوزارة والرياسة يلتها لم تكن يلفوددت يف  :قال ابن العميد
 ألجل احلديث. ؛وفرحت مثل الفرح اذلي فرح به الطرباين ،الطرباين

فقال: اكن  ،ذكره الوادل السعيد، يِتُّ أبو احلسن الرِب »قال ابن أيب يعىل:  [3/252]
 «.ويتذاكرون عنده ،ا جيتمع عنده املشايخشيخً 

يل من أن أحب إ ن أجلس ساعة فأتفقهأل: » قال أبو هريرة[ 3/415]
 «.أحيي يللة إىل الغداة
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 املرايث
 ينظر: الشعر.

 كما قيل: [3/401]

 الزمن ىلعيعديين  اكنومات من *  ِن س  ايلوم مات نظام الفهم واللى 

 من الكفن شمس املاكرم يِف غيمٍ *  بتجِ ح   وأظلمت سبل اآلداب إذْ 

 قيل:وكما [ 3/401]

 ف  ولكنه ذاك اثلناء املخلى * نوطه ح   ح  وليس نسيم املسك رشْ 

 ف  صى ولكنها أصالب قوم تق  * وليس صير انلعش ما تسمعونه 

 قيل: [3/401]

 ف  ل  خ   ا ما هلحكيمً  يومٍ   لكِّ * يف هِ تِ جبدى  بيلللموت كم ي  ال أمى 

 وحبر منطقه ما ليس يغرتف  *  يِف تكامله الاًل ا هِ أصاب قصدً 

 والصحف   مجعها األحشاء   ىلعتطوي * ت بدائعه ادلهر ما دام هِ بلِ لم ي  

 كما قيل:[ 3/402]

 ِن ف  واستدرج املوت حبر الفضل يف ك  *  ِن طِ الف   ة  رى مات ابلديع واغرت د  

 !وما تضمنت األكفان من بدن؟ * هلل در املنايا ما صنعن به
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 وكما قيل:[ 3/402]

 علم  وال وودعنا إذ ودع األنس  * ت بشاشات املجالس بعده ضى تق

 فلما انقضت أيامه أفل انلجم  * العلم فينا حياته  وقد اكن جنم  

 وكما قيل:[ 3/402]

 اس منه وال من علمه خلفايف انلى * عش ما بدا لك يف ادلنيا فلست ترى 

 مراقاة اهلل
: أحببت أن أرى -امللقب: ثعلب–[ قال أبو العباس أمحد بن حيىي 1/211]

؟ قلت: يف انلحو «فيم تنظر»دخلت عليه قال يل: أمحد بن حنبل، فرصت إيله، فلما 
 والعربية، فأنشدين أبو عبد اهلل أمحد بن حنبل:

 إذا ما خلوت ادلهر يوًما فال تقل * خلوت ولكن قل: يلعى رقيب

ْيِف عليه يغيب (1)وال حتسنب اهلل يغفل ما مىض  * وال أنى ما خن 

 ذنوب هلونا عن األيام حىت تتابعْت * ذنوٌب ىلع آثارهنى 

 فيا يلت أن اهلل يغفر ما مىض * ويأذن يف توباتنا فنتوب

                                                           

 ( يف نسخة: )يغفل ساعًة(.1)
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 املروءة
 الطعام يؤلك» يقول: حنبل بن أمحد املرصي: سمعت حممد بن [ قال يلع2/142]
 .«باملروءة ادلنيا أبناء ومع باإليثار، الفقراء ومع بالرسور، األخوان مع ثلالث:

 إىل وال أخيت، إىل وال أيم، إىل شكوت ما»احلريب:  إبراهيم [ قال1/219]
ىمى  بنايت؛ إىل امرأيت، وال  ي ِغمُّ  وال نفسه ىلع غمه يدخل اذلي هو الرجل وجدتها، قط ح 

 سنة عرشون ويل قط، أحًدا بها أخربت ما سنة؛ وأربعني مخًسا شقيقةٌ  يب واكن عياهل،
برِص 
 
 إن رغيفني؛ب سنة ثالثني عمري من وأفنيت قط، أحًدا بها أخربت ما عني بفرد أ

 وأفنيت اثلانية، الليلة إىل عطشانًا جائعاً  بقيت وإال أكلت، أخيت أو أيم بهما جاءتين
 بنايت إحدى أو امرأيت به جاءتين إن والليلة، ايلوم يف برغيف عمري من سنة ثالثني

 رغيف نصف آكل واآلن األخرى، الليلة إىل عطشانًا جائًعا بقيت وإال به أكلته،
 فمضت ابنيت ومرضت د ق اًل، اكن إن وعرشين نيًفا أو ب ْرِنياا، اكن إن رةتم عرشة وأربع
 ونصف، ودانقني بدرهم الشهر: هذا يف إفطاري فقام شهًرا، عندها فأقامت امرأيت
ام ودخلت  بدرهم لكه: رمضان شهر نفقة فقامت بدانقني، صابونًا هلم واشرتيت احلمى
 .ونصف دوانيق وأربعة

 يوم يف واحد يشءٍ  من أكلت وال ر وِّْحت  قط، تروىحت  وال ما ]واكن[ يقول:
 .«مرتني

فما  ،أقامت أم صالح ميع عرشين سنةً »بن حنبل: أمحد اإلمام قال [ 2/583]
 «.اختلفت أنا ويه يف لكمة
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رأيت املعايص »سمعت ابن سمعون يقول: : عبد الواحد بن عمر[ قال 3/280]
 «.ديانةفاستحالت  ،فرتكتها مروءةً  ،نذالةً 

 ضاملر
مرضت فاكن حيملين »وذي عن حممد بن يزيد الطرسويس: [ قال املرُّ 2/392]
 «.ىلع ظهره

يف  ا من األياممع أيب يومً  كنت  : قال عبد اهلل بن أمحد بن حنبل[ 2/582]
 ،فإذا امرأةٌ  ،فخرجت   :قال ،«فانظر من بابلاب ،اخرج: »قال يل ،ابلاب   داقٌّ  فدقى  ،املزنل

 ،«اه  لْ أدخِ :»فقال ،فاستأذنته :قال ،-أباه :عينت–يل ىلع أيب عبد اهلل  نْ استأذِ  :قالت يل
بالليل يف  ل  أغزِ  أنا أمرأةٌ  ،يا أبا عبد اهلل :وقالت هل ،مت عليهفسلى  ،فجلست ،فدخلت
غزل القمر من غزل  أن أبنيِّ   فعيلى  ،فربما طيفء الرساج فأغزل يف القمر ،الرساج
يا أبا  :قالت هلف ،«ين ذلكفعليك أن تبيِّ  إن اكن عندك بينهما فرٌق : »فقال هلا ؟الرساج
ولكنه اشتاكء إىل  ،أرجو أن ال يكون شكوى: »قال ؟أنني املريض شكوى ،عبد اهلل

ا يسأل عن مثل إنسانً  ما سمعت قطُّ  ،يا بينى : »فقال يل ،عته وخرجتفودى  :قال ،«اهلل
فإذا يه قد دخلت إىل بيت برش  ،فاتبعتها :قال ؟«اتبع هذه املرأة فانظر أين تدخل !هذا

حمال أن تكون مثل هذه إال :»فقال ،فرجعت فقلت هل ،وإذا يه أخته ،بن احلارث
 «.أخت برش

دواء -فوصف هل الرتفق  ،مرض شاب: هارون عبد اهلل السمسار[ قال 2/517]
ف فحل ،واكنت هل معرفة ،فامتنع الشاب أن يرشب ،-يصب عليه من هذا املسكر

 فأتيت أبا ،فجاءوين :قال أبو موىس ،ا إن لم يرشبهأمه طالق ثالثً  :عليه أبوه وقال
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تريد مين أن »ثم قال:  ،افاتلفت إيل مغضبً  ،فسأتله ،عبد اهلل أسأهل عن هذه املسألة
 «.أرخص هل يف َشب احلرام؟ ال يرشبه

 ،وتهبسك "معروف" ة  لى ا نعرف عِ كنى : »حسني بن فهم الاكتب[ قال 3/276]
 «.وصحته بأنينه

 املزاح وآدابه
، متحدثًا (1)[ قال أبو بكر ابن هاينء األثرم يف رساتله إىل أهل اثلغر1/166]

ل يىة: »عن اإلمام أمحد بن حنبل  خربت أن إسماعيل بن ع 
 
اكن يهابه، وقال يل  (2)أ

ث مى أمحد بن حنبل، فجةنا بعد إىل إسماعيل ف وجدناه شيٌخ مرةً: ضحكنا من يشء، و 
 ؟«غضبانًا، فقال: تضحكون وعندي أمحد بن حنبل

أصلح اهلل  :فقال هل ،-وهو ىلع قضاء القضاة-حيىي بن أكثم  ليق رجٌل [ 2/550]
قال: حىت  ؟قال: فكم أضحك ،عب  قال: فوق اجلوع ودون الشِّ  ؟كم آكل ،القايض

 ،خشية اهلل ابلاكء من قال: ال تملى  ؟قال: فكم أبكي ،وال يعلو صوتك ،يسفر وجهك
  ،قال: ما استطعت   ؟قال: فكم أخيف من عميل

 
قال: ما يقتدي  ؟ظهر منهقال: فكم أ

 انلاس. ويؤمن عليك قول   ،اخلريِّ   بك الربُّ 

اٍر: قال [ 3/146] أنه اكن ذات  بلغين عن املتولك أبو احلسن ابن بشى
 وأنا ل: خذها مينِّ فقا ،فرضب أحدهما اآلخر ،وودلان هل يلعبان بني يديه ،ايوم جالسً 

                                                           

 ( رسالة مطولة، انظرها بتمامها حتت عنوان: )وصايا السلف(.1)

 علية: من شيوخ اإلمام أمحد.( إسماعيل بن 2)
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خذها مين وأنا الغالم  :ثم قال ،ثم إنهما لعبا فرضبه اآلخر ،اهلاشيم العبايسالغالم 
ى  ،احلنبيل  وأقطعه. ،بذلك املتولك فرس 

 املسابقة إىل اخلريات
[ قال أبو بكر اخلالل: حدثنا أمحد بن برش بن سعيد الكندي قال: 1/50]

ت: رجل قرأ القرآن وحفظه، وهو يكتب سألت أبا عبد اهلل أمحد بن حنبل قل
 وي قِريء، ويفوته احلديث أن يطلبه، فإن طلب 

 
احلديث، خيتلف إىل املسجد، ويقرأ

بذا »احلديث فاته املسجد، وإن قصد املسجد فاته طلب احلديث، فما تأمره؟ قال: 
 «.بذا وبذا»، فأعدت عليه القول مراًرا، لك ذلك جييبين جوابًا واحًدا: «وبذا

 حنبل بن أمحد اهلل عبد أبا سمعت الصائغ: حممد بن جعفر [ قال1/339]
 .«به رباد  ي   اخلري من يشءٍ  لكُّ » يقول:

 وآدابهااملساجد 
ذيل: سمعت أمحد يقول: [  قال جعفر بن حممد 1/342] ي كره أن يعلِّق »بن ه 

 .وحنوهصحف ، ولم يكره أن يضع يف املسجد امل«يف القبلة شيةًا حيول بينه وبني القبلة

اًرا باملعروف، مالزًما »[ أبو الوفاء ابن القوىاس: 3/451] اكن ثقًة، صاحلًا، أمى
 «.ملسجده، وأقام فيه مخسني سنة تقريبًا

ثًا عن أيب منصور اخليىاط: [ قال ابن أيب3/472] اكن الوادل إذا » يعىل متحدِّ
، صيل خلفهوييقصد اجللوس للحكم يف مسجد ـه جلس للحكم بنهر املعىلى 

واجتمع انلاس: حرضت  ،فسمعته يقول: أول يوم جلس وادلك القايض اإلمام للقضاء
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تقدم يا أبا "فقال يل:  ،فتأخرت وقلت: يا سيدنا نتجمل بالصالة وراءك ،صالة الظهر
 «."، فغرس هل يف قلوب العامة واخلاصة نباهة وجاللةمجالك صاليت وراءك ،منصور

 املصائب
ِ ]أخت برٍش احلايف[،  ة  غ  ْض ا ماتت م  لمى  :قيل[ 2/581] ا عً توجُّ  رشٌ توجع عليها ب

 أنى  :قرأت يف بعض الكتب: »فقال ؟فقيل هل يف ذلك ،اشديدً  وبكى بكاءً  ،اشديدً 
 .«وهذه اكنت أنيسيت من ادلنيا ، يف خدمة ربه سلبه أنيسهإذا قرصى  العبد  

 املصافحة
 أسلِّم  حنبل بن أمحد ىلع دخلت: [ قال إبراهيم بن سعيد اجلوهري1/241]

 الفىت، هذا أدب أحسن ما» :قال خرجت أن فلما فصافحين، إيله يدي فمددت عليه،
 «.نقوم أن حنتاج كنا علينا انكبى  لو

 املناظرة وآدابها
وِذي[ قال 1/16] رُّ اكن أبو عبد اهلل ]اإلمام أمحد بن حنبل[ اليلحن يف »: الم 

 .«يقليفة اكن يقول: كيف أقول ما لم الالكم، وملا نوظر بني يدي اخلل

 أدخل وقد حنبل بن أمحد حرضت: احلسن بن حممد بن [ قال إبراهيم1/250]
 العزيز عبد بن حيىي بن أمحد الرمحن عبد وأبو دؤاد، أيب ابن وعنده: اخلليفة، ىلع

جِلس الشافيع،
 
 عن حتفظ يشء أي» الرمحن: عبد أليب فقال اخلليفة، يدي بني ف أ
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م   ذا هو رجاًل  انظروا دؤاد: أيب ابن قال ؟«املسح يف الشافيع دى ق   يف يناظر العنق لرضب ي 
 الفقه؟

 إىل وذهب تغري ثم القديم، من الشافيع عن يأخذ اكن الرمحن؛ عبد أبو هذا
 .االعزتال

يا أبا  :قلت ألمحد بن حنبل: العباس بن اغلب اهلمداين الوراققال [ 2/156]
أرد  ،فيتَكم مبتدع فيه ،جلس ليس فيه من يعرف السنة غرييأكون يف امل ،عبد اهلل
 ،فأعدت عليه القول ،«أخربه بالسنة وال ختاصم ،ال تنصب نفسك هلذا»فقال:  ؟عليه
 .«اما أراك إال خماصمً »فقال: 

= وجه قول إمامنا  :قلت أنا: »قال ابن أيب يعىل معلًقا ىلع الكم اإلمام أمحد 
، وقيل «وخزن عنهم العمل ،ا ألىق بينهم اجلدلاهلل بقوم َشً إذا أراد : »قول انليب 

لكما  :وقال مالك بن أنس .فقال: لست يف شك من ديين ؟جنادلك :للحسن ابلرصي
: وقال انليب  ؟جلدهل رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جربيل ىلع حممد  ءجا
 ذ،وا عليها بانلواجضُّ ع   ،عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي»

 ،عليك بآثار من سلف» :، وقال األوزايع«فإن لك حمدثة بدعة ،وإياكم واملحدثات
فليحذر لك مسةول  «.وإن زخرفوا لك القول ،وإياك وآراء الرجال ،وإن رفضك انلاس

واجتناب  ،ويلجتهد يف اتباع السنة ،ومناظر من ادلخول فيما ينكره ىلع غريه
 
 
 .«مراملحدثات كما أ

 

 



ابن أبي يعلىللقاضي « طبقات احلنابلة»ـالتهذيب املوضوعي ل   

 [496 ] 

 

 ،ا فتح هل باب العملإذا أراد اهلل بعبد خريً »الكريخ: قال معروف [ 2/483]
وأغلق عنه باب  ،ا فتح هل باب اجلدلوإذا أراد بعبد َشا  ،وأغلق عنه باب اجلدل

 «.العمل

]أمحد بن  رأيت يزيد بن هارون يسأل أبا عبد اهلل[ قال ابن زجنويه: 2/570]
 ،حدثنا حجاج :فقال هل يزيد ،مؤداة :ل أبو عبد اهللفقا ؟يش تقول يف العارية: أ حنبل[

استعار من  أليس انليب  :فقال أبو عبد اهلل ،ا لم يضمن العاريةأن عليا  :عن احلكم
 فسكت يزيد. ،«بل اعرية مؤداة»فقال:  ؟فقال: أغصب يا حممد ،اًع صفوان بن أمية أدر  

 «.ةتغلق باب الفائدجالسة للمناظرة امل: »الرببهاريقال أبو حممد [ 3/76]

حىك يل بعض الشيوخ « : »غالم اخلالل»[ قال ابن أيب يعىل يف ترمجة 3/218]
ادلولة  معزِّ  أخِت  عند   ر  كِ أن أبا بكر ذ   :فذكر ،-واكن هل صحبة بأيب بكر-عن وادله 

 ،ومجعت من املتَكمني ملناظرته ،فاستدعته ،من يلع بن أيب طالب وأنه يغضُّ  ،بسوءٍ 
حىت شهدت هل  ،واألخت حبيث تسمع الكمه ،وحجته ظاهرة دليهم ،عليهمفاكن صوته 
ا وبذلت هل شيةً  ،وأضافوه إيله ،واكن منها اإلنكار عليهم فيما كذبوه عليه ،بالفضل
 «.ا ووراًع زهدً  ؛فامتنع من قبوهل مع خفة حاهل وقلة ماهل ،من املال

ل" : 3/223] ا وجدت عنه: أن رافضيا »[ قال ابن أيب يعىل يف ترمجة "غالم اخلالى
أبو بكر : »من هو؟ فقال هل {،واذلي جاء بالصدق وصدق به: }سأهل عن قوهل تعاىل

 ،«دعوه»فقال:  ،به األصحاب فهمى  !عليه وقال: بل هو يلع بن أيب طالب فردى  ،«الصديق
هلم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء املحسنني يلكفر اهلل : }اقرأ ما بعدها: »ثم قال
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وىلع  ،ق ممن هل إساءة سبقتوهذا يقتيض أن يكون هذا املصدِّ  ...{،وأ اذلي عملواأس
 .فقطعه ؛«لم يكن لعيل إساءةٌ  :قولك أيها السائل

وحسن  ،وحلمه ،ىلع علمه فدلى  ،ال يعقله إال العلماء ،وهذا استنباط حسنٌ 
 «.وعدل إىل العلم ،فإنه لم يقابله ىلع جفائه جبفاءٍ  ؛خلقه

ل»ل [ قا3/275] حدثنا الربيع  ،حدثنا أبو حيىي السايج بابلرصة« : غالم اخلالى
 :ألن أتكلم يف العلم فأخطىء فيقال يل» سمعت الشافيع يقول: :قال ،بن سليمان
 «.كفرت :من أن أتكلم يف الالكم فأخطىء فيقال يل خريٌ  ،أخطأت

يف األيام  هل املقام املشهود»[ قال ابن أيب يعىل يف ترمجة ابن حامد: 3/320]
ر أبا حامد اإلسفرائيين يف وجوب الصيام يللة ظوقد نا، -رضوان اهلل عليهما-القادرية 

فخرجت اجلائزة السنية  ،حبيث يسمع اخلليفة الالكم ،الغمام يف دار اإلمام القادر باهلل
 «.اا وتزنهً تعففً  ؛ عن مجيعهافضاًل  ،فردها مع حاجته إىل بعضها ،هل من أمري املؤمنني

 اعظوم
؛ ما بيق من أعمارنا؟! كأنك باألمر قد نزل »[ قال اإلمام أمحد: 1/26] يا عمِّ

لون بنا، وإنما يه أيام قالئل، لو كشف  ؛ فإن أوالدنا إنما يريدون يتأكى بنا، فاهلل  اهلل 
للعبد عما قد حجب عنه؛ لعرف ما هو عليه من خري أو َش، صرٌب قليٌل وثواٌب طويٌل، 

 .«إنما هذه فتنة

ين: قال رجل لإلمام أمحد: كيف 1/82] ْشاك  يد الم  [ قال أبو طالب أمحد بن مح 
 «.أدخل املقربة، وامسح رأس ايلتيم»يرق قليب؟ قال: 
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ب ايط: قدمت ىلع أمحد بن حنبل فجعل ال 1/102] [ قال أمحد بن سعيد الرِّ
، فقلت: يا أبا عبد اهلل، إنه ي كت ب  عين خبراسان، وإن اعملتين بهذه  يرفع رأسه إيلى

يا أمحد، هل ب دٌّ يوم القيامة من أن يقال: أين عبد اهلل »املعاملة رموا حبدييث! فقال يل: 
، قال: قلت: يا أبا عبد اهلل، إنما والين «بن طاهر وأتباعه؟ انظر أين تكون أنت منه

 : مة يا أمحد، هل بدٌّ يوم القيا»أمر الرباط، ذللك دخلت فيه، قال: فجعل يكرر يلعى
 .«من أن يقال: أين عبد اهلل بن طاهر وأتباعه؟ فانظر أين تكون أنت منه

[ قال أمحد بن القاسم: سةل أبو عبد اهلل ]أمحد بن حنبل[ عن قول 1/135]
ْحٍر مرتني: »انليب  إنما معىن هذا: أن املؤمن ال »؟ قال: (1)«ال يلسع املؤمن من ج 

بيغ هل أن يعود، ثم يرجع يتوب، ال يكون منه ينبيغ هل أن يعيص اهلل، وإذا عصاه فال ين
 .(2)«اليشء مرتني، قال: حيذرهم وينهاهم

وِذي[ قال أبو بكر 1/140] رُّ : دخلت  يوًما ىلع أمحد ]بن حنبل[، فقلت: الم 
كيف أصبح من ربه يطابله بأداء الفرض، ونبيه يطابله بأداء »كيف أصبحت؟ فقال: 

العمل، ونفسه تطابله بهواها، وإبليس يطابله السنة، وامللاكن يطابلانه بتصحيح 
 ؟!«وعياهل يطابلونه بنفقتهم ،بالفحشاء، وملك املوت يطابله بقبض روحه

وِذي: قلت أليب عبد اهلل أمحد بن حنبل: بم نال 1/141] رُّ [ قال أبو بكر الم 
ن نال ما نال حىت ذ كر به؟ فقال:   «.إن الصدق موصول اجلود»، ثم قال: «بالصدق»م 

                                                           

، الكهما ( من حديث أيب هريرة 8928، و)ح( من حديث ابن عمر 5964( أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده )ح1)
 بلفظ: )ال يدلغ...(.

 (.1/337( كررت خمترصة يف ترمجة جعفر النسايئ )2)
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ِكنِي: أن رجاًل قال ألمحد بن حنبل: أوصين؟ فقال هل 1/192] [ ذكر أمحد بن الم 
انظر إىل أحب ما تريد أن جياورك يف قربك؛ فاعمل به، واعلم أن اهلل يبعث »أمحد: 

 العباد يوم القيامة ىلع ثالث خصال:

 حمسن: ما عليه من سبيل؛ ألن اهلل تعاىل يقول: }ما ىلع املحسنني من سبيل{.

 اكفر: يف انلار؛ ألن اهلل تعاىل يقول: }واذلين كفروا هلم نار جهنم{، اآلية.و

وأصحاب اذلنوب واخلطايا: فأمرهم إىل اهلل، إن شاء عذب، وإن شاء غفر؛ 
 «.ألن اهلل تعاىل يقول: }إن اهلل ال يغفر أن يرشك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء{ 

: أحببت أن أرى -مللقب: ثعلبا–[ قال أبو العباس أمحد بن حيىي 1/211]
؟ قلت: يف انلحو «فيم تنظر»أمحد بن حنبل، فرصت إيله، فلما دخلت عليه قال يل: 

 والعربية، فأنشدين أبو عبد اهلل أمحد بن حنبل:

 إذا ما خلوت ادلهر يوًما فال تقل * خلوت ولكن قل: يلعى رقيب

ْيِف  (1)وال حتسنب اهلل يغفل ما مىض  عليه يغيب * وال أنى ما خن 

 هلونا عن األيام حىت تتابعْت * ذنوٌب ىلع آثارهنى ذنوب

 فيا يلت أن اهلل يغفر ما مىض * ويأذن يف توباتنا فنتوب

 [ قال أبو انلرض إسماعيل العجيل:1/277]

                                                           

 ( يف نسخة: )يغفل ساعًة(.1)
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ر أين: اآلمال ختربين ر عين أخشاه اذلي * وأنى  معمى  مؤخى

 ي غريى  ال قاطعٍ  حبكمٍ  قضيٌة * يلعى  األربعني ومرُّ  فكيف

 ومعرب   املنايا ألسباب أسريٌ  * فإنه األربعني جاز املرء إذا

 واملوت القرآن يردعه لم من»: [ قال احلسن بن عبد العزيز اجل ذايم1/362]
 .«يرتدع لم يديه بني اجلبال تناطحت فلو

 أصبح ما واهلل» يقول: احلسن ابلرصي سمعت السختياين: [ قال أيوب2/52]
 .«نفسه ىلع انلفاق خياف وهو إال نمؤم أمىس وال

رأيت رب العزة  :يقول ٍف ر  خْ سمعت الفتح بن ش   :قال الرببهاري[ 2/203]
يف اجلبال  ت  هْ قال: فتِ  ،«ةٍ ريا فتح احذر ال آخذك ىلع غ»تبارك وتعاىل يف انلوم فقال: 

 .سبع سنني

ده كر عنوذ  ]الكريخ[، ا سمعت معروفً : حيىي بن أكثم القايض[ قال 2/478]
ا سمعته يقول الكمً  ،فقال: رأيت أمحد بن حنبل فىت عليه آثار النسك ،أمحد بن حنبل
 «.ءأحسن ولم ييس= يسمن علم أنه إذا مات ن  : »سمعته يقول ،مجع فيه اخلري
فلنذكر اآلن شذرة »[ قال ابن أيب يعىل يف ترمجة ابن سمعون الواعظ: 3/284]
 من الكمه:

أال غيور  ؟من قصده هِ قدِ لعِ  فٍّ ص  أال م   ؟تهإلخالصه من شخصي فٍّ ص  أال م  
أال فهم  ؟أال البس حلة ذتله ؟أال مستشعر ملراقبته يف خلوته ؟ىلع صيانته من شهوته
ىلع  أال باكٍ  ؟من بذتله هِ دِّ أال غيور ىلع و   ؟أال تائب من حوبته ؟عنه ما أراد يف خماطبته
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أال هارب إىل أمنه من  ؟فقتهأال معتذر إىل ربه من تقصريه عن موا ؟سآمته وفرتته
 ؟خمافته

ى  أال اكتمٌ  ؟قبل الرحيل أال نادٌب  ؟من قلبه العليل أال باكٍ  أال  ؟والغليل ه  رض 
 ؟ىلع أثر ادليلل ساٍع 

أال تائب من  ؟أال حذر من امللل ؟من الزلل زعٌ أال ف ؟أال باك من مرض اخللل
 ؟أال منتظر لقدوم األجل ؟أال جمتهد يف العمل ؟اخلطل

أال ناظر ملا هو  ؟للعادات أال تاركٌ  ؟أال هاجر للشهوات ؟يف اخللوات ال باكٍ أ
 ؟آِت 

 ؟للغيب بال عيب مٌ أال مسلِّ  ؟من العيب أال فارٌّ  ؟يِب أال حاذر من الرى 

أال  ؟هل من سيده من اهلدى ق  ب  أال ذاكر ملا س   ؟عن املبأ رِت  ملا س   أال مستذكرٌ 
ىلع ما فات من  أال آسٌف  ؟أال راث جلسده من ابلال ؟حذر من حتكم املنايا يف األعضا

 ؟ىن  أوقات الم  

ىلع الصفا من  أال غيورٌ  ؟يف طلب األخرى أال ساٍع  ؟أال زاهد يف األوىل
 ؟الورى ادىاكرأال تارك  ؟أال معتنق للتقوى ؟الوال قدِ أال مناج لربه يف حفظ ع   ؟اهلوى

أال  ؟عن ربه حكم ربه مٌ هِ ف  أال  ؟أال طالب لقربه ؟بذكر ربه (1)أال مستهرت
 أال طالب فضاًل  ؟ا لسفرتهزادً  دٌّ عِ أال م   ؟لعلته أال طالب دواءً  ؟ناظر يف صحيفته

أال طالب  ؟أال منفرد بمعاملته ؟ىلع غربته أال باكٍ  أئمته؟أال متعلق بأذيال  ؟ملعرفته
                                                           

ث بغريه، وال يفعل غريه، قاهل ابن األثري يف انلهاية )( املستهرت: هو اذلي أولع باليشء، ال يت1)  (.5/243حدى
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  ؟ا لظلمتهرساجً 
 
ا لب أنسً أال طا ظحلفرته أال طالب ضياءً  ؟ا لوحشتهنسً أال طالب أ

 ؟حدته لو  أال طالب خلياًل  ؟لوحشته

أال اكتم لرضه  ؟أال ذاكر لزنعه حني الرحيل ؟اذليلل بسة  ال عبد يلبس لربه لِ أ
 ٌث أال حمدِ  ؟أيامه وانقضاء مدته يِضِّ ىلع م   أال باكٍ  ؟أال متذكر خشونة املقيل ؟والغليل

 ؟إىل ربه توبة من غفلته

 من ادلخول بني صحابة انليب  خائٌف أال  ؟وصحابته بانليب  أال مقتدٍ 
أال  ؟لشفاعته من املعايص راٍج  أال هارٌب  ؟(1)زوجتهثياب أال جممع ىلع طهارة  ؟وقرابته

 ؟مزتود من حياته ملنيته

 .«وفيما ذكرناه فائدة ،والكم كثريٌ 

قال:  ،ثنا صالح بن أمحد بن حنبلحدى ، عبد الرمحن بن أيب حاتم[ قال 3/353]
ى فقال: يا ب   ،رجٌل  -عند أبيه :يعين–ا يومً  ر  كِ ذ  »  ولم يكن ألحدٍ  ،االفائز من فاز غدً  ،ين 

 .«عنده تبعةٌ 

 

 

 

                                                           

 .( يريد: أمنا وأم املؤمنني اعئشة 1)
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 املوت وسكرابته
ين: قال رجل لإلمام أمحد: كيف 1/82] ْشاك  يد الم  [ قال أبو طالب أمحد بن مح 

 «.أدخل املقربة، وامسح رأس ايلتيم»يرق قليب؟ قال: 

:الطُّ  حممد بن عيىس [ قال1/230] ارِيُّ  وهو احلريب إبراهيم ىلع دخلت ْوم 
ل   اكن وقد مريض، ْحم   اجلارية فجاءت ويعاجله، إيله ييجء واكن الطبيب، إىل ماؤه يـ 
 :يقول أنشأ ثم فبىك الطبيب، مات وقالت: املاء، ور دىِت 

امٍ  من املعاِلج مات إذا ق   يموت   أن للمعال ج فيوشك * س 

 يل العجيل:[ قال أبو انلرض إسماع1/277]

ر أين: اآلمال ختربين ر عين أخشاه اذلي * وأنى  معمى  مؤخى

 ي غريى  ال قاطعٍ  حبكمٍ  قضيٌة * يلعى  األربعني ومرُّ  فكيف

 ومعرب   املنايا ألسباب أسريٌ  * فإنه األربعني جاز املرء إذا

 قبض وأما» راهويه: بن إسحاق قال منصور الكوسج: بن إسحاق [ قال1/308]
 أنه عباس: ابن عن حديث يف أخربنا بقيىة فإن ادلواب: وسائر وابلهائم سباعال أرواح
ةل  آخر: حديث يف ذ كر وقد ،«املوت ملك»: فقال يقبضها؟ من ابلهائم أرواح عن س 
 .«جاء قد ، ولكٌّ «خترج أنفاس أنها»

يْل  1/325]  اجلوهري سعيد بن وإبراهيم أنا أسد: دخلت بن حممد بن [ قال ب د 
 اليت الليلة تلك يف مات أو فيه، مات اذلي ايلوم يف  حنبل بن دأمح ىلع

 باألثر، عليكم بالسنة، عليكم» نلا: يقول أمحد فجعل: قال ايلوم، ذلك تستقبل
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 ثم ، «-الرأي أصحاب فسىم- فالن ورأي فالن رأي تكتبوا ال باحلديث، عليكم
 فقال تكلما، قد اثلليج وابن الكرابييس إن اهلل، عبد أبا يا سعيد: بن إبراهيم هل قال

 ومن خملوق، غري بالقرآن اللفظ» أمحد: فقال اللفظ، يف: قال ؟«تكلموا فيم» أمحد:
 بن إبراهيم لقيت ثم طاهر: أبو قال ،«اكفر جهيم فهو خملوق؛ بالقرآن لفظي: قال

دٍّ  بعد إال عليه دخلت وما ببغداد، سعيد  بن ب ديل أخربين: فقلت فسأتله داره، يف ك 
 أمحد سأل أنه إبراهيم فأخربين بالقرآن؟ اللفظ عن حنبل بن سألت  أمحد أنك حممد
 ، ثم«اكفر فهو خملوق؛ بالقرآن لفظي: قال ومن خملوق، غري بالقرآن اللفظ»: فقال

ْرب ةٍ  يف ذلك بعد عليه دخلت  أول أخربين كما بها فأخربين اللفظة؟ هذه عن فسأتله ز 
 .مرة

 عنده، فجلست الوفاة   أيب محد بن حنبل: حرضتبن أ صالح [ قال1/466]
هكذا:  بيده ويقول عينيه، ويفتح ي فيق ثم يعرق فجعل حلييه، بها ألشد اخلرقة وبيدي

 ؟الوقت هذا يف به هلجت قد اذلي هذا يشأ ،أبِت  يا: فقلت ،«مرات ثالث-بعد   ال»
 ىلع ااعضا  حبذايئ مقائ -اهلل لعنه- إبليس»: قال ،ال: قلت   ؟«تدري ما ،بين يا»: قال

 .«أموت حىت ،ال :فأقول ،يِن تى ف   أمحد يا :يقول ،أنامله

 ينظر، موته عند أيب بن حنبل: رأيت أمحد بن اإلمام اهلل عبد [ قال2/15]
 بكل إين يقول: حبذايئ قائم املوت ملك هذا»: قال تنظر؟ يشء أي إىل أبت، يا: قلت
 .«رفيٌق  سخٍّ 

كر عنده وذ  ]الكريخ[، ا سمعت معروفً : القايض حيىي بن أكثم[ قال 2/478]
ا سمعته يقول الكمً  ،فقال: رأيت أمحد بن حنبل فىت عليه آثار النسك ،أمحد بن حنبل
 «.ءأحسن ولم ييس= يسمن علم أنه إذا مات ن  : »سمعته يقول ،مجع فيه اخلري
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 ،أنا عندكم إىل يوم اجلمعة»قال أبو بكر عبد العزيز يف علته: [ 3/224]
ا هذا أو الكمً - !فقيل هل: يعافيك اهلل ،مائة سنة ثالث وستني وثالث ،وذلك يف شوال

 :وذي يقولفقال: سمعت أبا بكر اخلالل يقول: سمعت أبا بكر املرُّ  ،-هامعن
ودفن بعد  ،ومات يوم اجلمعة ،ا وسبعني سنةً اعش أمحد بن حنبل ثمانً »
 .الصالة

ودفن بعد  ،ومات يوم اجلمعة ،سنةً ا وسبعني وذي ثمانً واعش أبو بكر املرُّ 
 «.الصالة

ودفن بعد  ،ومات يوم اجلمعة ،ا وسبعني سنةً واعش أبو بكر اخلالل ثمانً 
 .الصالة

فلما اكن يوم اجلمعة  ،ويل ثمان وسبعون سنة ،وأنا عندكم إىل يوم اجلمعة
 ودفن بعد الصالة. ،مات

واكن يوم  ،يوم موتهث بفإنه حدى  ،وهذه كرامة حسنة هل»قال ابن أيب يعىل: 
 «.لكرثة اجلمع ؛اا عظيمً موته يومً 
ل[ شيخنا أبا بكر  : سأل رجٌل ابن شاقاِلى  قال[ 3/245] عن قول ]غالم اخلالى
قل : }وقال اهلل {،اهلل يتوىف األنفس حني موتها واليت لم تمت يف منامها: }اهلل تعاىل

 { ؟رسلنا توفته: }وقال تعاىل {،يتوفاكم ملك املوت اذلي ولك بكم
فقيل هل: ، «فإذا بلغت منتهاها قبضها اهلل  ،ملك املوت يعاجلها» :فقال

ا لم يكن لمى : »فقال ؟فما فضله عليه ،قد استوى يف ذلك الفاضل والاكفر واملسلم
وكذلك لم  ،فكذلك يف االنتهاء يف قبضها ،بينهما فرق يف ابتداء اخللق يف نفخ الروح

وهذا معىن ما  ،«وكذلك يف املوت يف االنتهاء ،يف االبتداء يكن بينهما فرق يف اتلكوين
 قال.
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ا من أن إنسانً  يِك  ح  »[ قال ابن أيب يعىل يف ترمجة احلسن ابن حامد: 3/321]
فأومأ إىل اجلايئ  ،ِف ل  وقد أَشف ىلع اتلى  ،رٍ ج  وهو مستند إىل ح   ،جاءه بقليل ماءٍ  احلاجِّ 
 ،هذا وقته ،أن نعم :فأومأ !فقال هل: هذا وقته؟ ؟وأي يشء وجهه ؟من أين هو :هل باملاء

 ؟ أو كما قال.«عند لقاء اهلل تعاىل أحتاج إىل أن أدري ما وجهه

ثًا عن شيخه القايض ابن أيب موىس: 3/341] [ قال رزق اهلل اتلمييمُّ متحدِّ
فما  ،وال تشك يف عقيل ،فقال يل: اسمع مين االعتقاد ،حرضته وهو يف مرض موته»

 «.لكني بعدرأيت امل
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 حرف انلون

 انلار
فكنت  "،شهريار"اكن يل جار جمويس اسمه : يلع بن املوفققال [ 3/130]

 ،فرأيته يف انلوم ،فمات ىلع املجوسية ،فيقول: حنن ىلع احلقِّ  ،أعرض عليه اإلسالم
 ،قال: قلت: حتتكم قوم؟ قال: نعم ،ميف قعر جهنى قوٌم فقلت هل: ما اخلرب؟ فقال: حنن 

 القرآن خملوق. :اذلين يقولون :ا؟ قالقال: قلت: من أي الطوائف منى  !قوم منكم

 انلصيحة
 ما عرب هذا اجلرس أنصح ألمة حممد »[ قال اإلمام أمحد بن حنبل: 1/214]

 «.يعين جرس انلهروان»، قال اخلالل: «من أمحد بن أيب عبدة

، انلخشيب إىل أيب [ قال عبد اهلل بن اإلمام أمحد: جاء أبو تراب 2/183]
 !يا شيخ ال تغتاب العلماء :فقال أبو تراب ،فالن ثقة ،فالن ضعيف :فجعل أيب يقول
 .«ليس هذا غيبة ،هذا نصيحة ،وحيك» :وقال هل ،فاتلفت أيب إيله

عبد اهلل بن  :فقلت هل ،أتيت آدم العسقالين: حممد بن أيب عتاب[ قال 2/396]
 :فقلت هل ،قال: ال تقرئه مين السالم ،السالميقرئك  -اكتب الليث بن سعد-صالح 

وأخرب  ،وأنه أظهر انلدامة ،قال: فأخربته بعذره ،قال: ألنه قال: القرآن خملوق ؟لم
 .فقال: فأقرئه مين السالم ،انلاس بالرجوع

إذا أتيت  ،قال: نعم ؟فلك حاجة ،إين أريد أن أخرج إىل بغداد :بعد فقلت هل
ب إىل اهلل وتقرى  ،يا هذا اتق اهلل :وقل هل ،أقرئه مين السالمبغداد فائت أمحد بن حنبل ف
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حدثنا  :وقل هل ،فإنك إن شاء اهلل مرشف ىلع اجلنة ،وال يستفزنك أحد ،بما أنت فيه
 ،عن أيب هريرة ،عن األعرج ،عن أيب الزناد ،حدثنا حممد بن عجالن ،الليث بن سعد

فأتيت أمحد بن ، «هلل فال تطيعوهمن أرادكم ىلع معصية ا: »قال: قال رسول اهلل 
وقلت هل هذا الالكم  ،وأقرأته السالم ،فسلمت عليه ،فدخلت عليه ،حنبل يف السجن

فلقد أحسن  ،اا وميتً حيا  »ثم رفع رأسه فقال:  ،فأطرق أمحد إطراقةً  ،واحلديث
 «.يف انلصيحة

ما  ،اف وعرشين حديثً أخطأ عفان يف نيِّ » بن معني: قال حيىي[ 2/535]
فقال:  ،خلف بن سالم ولقد طلب إيلى  ،فيما بيين وبينه( 1)وأعلمته ،اأعلمت بها أحدً 
  وما رأيت ىلع رجل قطُّ  ،(2)فما قلت هل ؟يه ءٍ قل يل أي يش

ً
وأحببت  ،إال سرتته خطأ

ولكن أبني هل خطأه فيما  ،يكرهه  يف وجهه بأمرٍ وما استقبلت رجاًل  ،ن أمرهأن أزيى 
 «.(3)بيين وبينه

أصلح اهلل  :فقال هل ،-وهو ىلع قضاء القضاة-حيىي بن أكثم  ليق رجٌل [ 2/550]
قال: حىت  ؟قال: فكم أضحك ،عب  قال: فوق اجلوع ودون الشِّ  ؟كم آكل ،القايض

 ،ابلاكء من خشية اهلل قال: ال تملى  ؟قال: فكم أبكي ،وال يعلو صوتك ،يسفر وجهك
 قال ،قال: ما استطعت   ؟قال: فكم أخيف من عميل

 
قال: ما يقتدي  ؟ظهر منه: فكم أ

 انلاس. ويؤمن عليك قول   ،اخلريِّ   بك الربُّ 

 
                                                           

 «.وأحلمته»( يف ط. العثيمني: 1)

 «.واكن حيبُّ أن جيد عليه( : »16/263زاد يف تاريخ بغداد )( 2)

 «.فإن قبل ذلك، وإال تركته( : »16/263زاد يف تاريخ بغداد )( 3)
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 انلفاق
املنافقون ايلوم َش منهم ىلع عهد »قال:  [ عن حذيفة بن ايلمان 1/134]
خيفونه، وهم  إنهم اكنوا ىلع عهد رسول اهلل »، قيل: وكيف؟ قال: «رسول اهلل 

 .(1)«ايلوم يظهرونه

 أصبح ما واهلل» يقول: احلسن ابلرصي سمعت السختياين: ب[ قال أيو2/52]
 .«نفسه ىلع انلفاق خياف وهو إال مؤمن أمىس وال

وال يكون  ،فيما مىض ما اكن مؤمن قطُّ » قال احلسن ابلرصي: [3/397]
 «.يؤذيه إال إىل جنبه منافٌق  ،مؤمن فيما بيق

 نكاح املتعة
قال: كنا مع املأمون يف  : دؤادحدثنا أمحد بن أيب :قال أبو العيناء[ 2/551]
 :فقال حيىي بن أكثم يل وملحمد بن منصور ،فأمر فنودي بتحليل املتعة ،طريق الشام

قال: فدخلنا  ، فاسكتا إىل أن أدخلوإالى  ،ا فقوالوجهً  فإن رأيتما للقولِ  ،ا إيلهرا غدً بكِّ 
وىلع عهد ،  متعتان اكنتا ىلع عهد رسول اهلل :ويقول وهو مغتاظ ،إيله وهو يستاك

وأبو  ومن أنت يا أحول حىت تنيه عما فعله انليب  ؟عنهما وأنا أنىه ،أيب بكرٍ 
نكلمه  ،يقول يف عمر بن اخلطاب ما يقول رجٌل  ؛فأومأت إىل حممد بن منصور ؟!بكر
ً  :املأمون يلحىي فقال ،وجاء حيىي فجلس وجلسنا ،فأمسكنا ؟حنن  ؟امايل أراك متغريِّ

ِ ا أمري املؤمنني ي فقال: هو غمٌّ  ال قال: انلداء  ؟قال: وما حدث فيه !حدث يف اإلسالم م 
قال: من  ؟قال: ومن أين قلت هذا ،املتعة زىن ،قال: نعم ؟!قال: الزنا ،بتحليل الزنا

                                                           

 (، وعزاه العثيمني إىل الفريايب يف صفة انلفاق.7113ح 9/58أخرجه ابلخاري يف صحيحه ) (1)
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اذلين هم يف * د أفلح املؤمنون : }ققال: اهلل تعاىل، وحديث رسوهل  ،كتاب اهلل
إال ىلع أزواجهم أو ما  * هم لفروجهم حافظونواذلين : }إىل قوهل {،صالتهم خاشعون

يا أمري {، فمن ابتىغ وراء ذلك فأوئلك هم العادون* ملكت أيمانهم فإنهم غري ملومني 
ترث  قال: فيه الزوجة اليت عين اهلل  ،قال: ال ؟زوجة املتعة ملك يمني :املؤمنني
ر متجاوز هذين من قال: فقد صا ،قال: ال ؟وهلا َشائطها ،ويلحق بها الودل ،وتورث
ابين حممد بن -روى عن عبد اهلل واحلسن  -يا أمري املؤمنني-وهذا الزهري  ،العادين
أن أنادي  أمرين رسول اهلل »عن يلع بن أيب طالب قال:  ،عن أبيهما حممدٍ  ،-احلنفية

فقال: أحمفوظ  ،فاتلفت إيلنا املأمون ،«بعد أن اكن أمر بها ،بانليه عن املتعة وحتريمها
فقال:  ،منهم مالك ،رواه مجاعةٌ  ،نعم يا أمري املؤمنني :فقلنا ؟هذا من حديث الزهري

 فنادوا بها. ؛نادوا بتحريم املتعة ،أستغفر اهلل

 انلوافل
 اجلمعة بعد يصيل حنبل بن أمحد رأيت املؤدِّب: حممد بن [ قال جعفر1/332]

 ركعتني. لك يف ويفصل ركعات، ست

 عند الرازي نزل زرعة أبو قدم ملا حنبل: بن محدأ بن اهلل [ قال عبد2/55]
 استأثرت الفرض غري صليت ما» يقول: يوًما أيب سمعت هل، املذاكرة كثري فاكن أيب،

 .«نوافيل ىلع زرعة أيب بمذاكرة

]أمحد رأيت أبا عبد اهلل »حممد بن احلسن بن ب ِدْين ا: [ قال أبو جعفر 2/282]
ولم أر أبا عبد اهلل يتطوع  ،يت الفجر يف مزنهليصيل ركعيت املغرب وركعبن حنبل[ 
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لما انتصف ف ،فإين رأيته يتطوع يف مسجد اجلامع ،ا يف املسجد إال يوم اجلمعةشيةً 
 «.انلهار أمسك عن الصالة

إال وجدته  اس قطُّ ما أتيت يوسف القوى »يلع بن حممد السمسار:  [ قال3/255]
 «.يصيل

واضع اليت يستحب إذا صىل الرجل امل»قال أبو حفص العكربي: [ 3/293]
 :ركعتني خففهما

خيففهما  ن انليب اك: »قالت اعئشة  ،ركعتا الفجر :فأول ذلك -1
 «.أم ال ؟من القرآن هل قرأ فيهما بيشءٍ  :حىت أقول

إذا قام أحدكم : »قال انليب  ،وركعتان يستفتح بهما الرجل صالة الليل -2
 «.ني خفيفتنييصيل من الليل فليفتتح صالته بركعت

 .وركعتا الطواف -3

إذا أىت أحدكم اجلمعة : »قال انليب  ،ن عند اخلطبةاوالركعت -4
 «.خيطب فلريكع ركعتني خفيفتني (1)"واإلمام"

 «.وركعتان حتية املسجد -5

                                                           

 «.اجلمعة اإلمام»( يف ط. العثيمني: 1)
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 انلوم
يكره »[ قال املروذي: سمعت أبا عبد اهلل ]أمحد بن حنبل[ يقول: 1/145]

 «.اف ىلع عقلهللرجل أن ينام بعد العرص؛ خي   

 «.سنة أربعني منذ للفراش ثويب نزعت ما»اجلنيد:  [ قال1/344]

أستعمل : »سمعت أبا عبد اهلل بن بطة يقول: بن شهاٍب ايلع  أبوقال: [ 3/261]
 «.ا رويت عن رسول اهلل عند منايم أربعني حديثً 

 سمعت بعض الشيوخ الصاحلني يقول: اكن»[ قال اخلطيب ابلغدادي: 3/322]
 ،وانتفخت جبهته ،أبو عبد اهلل بن ابلغدادي ال يزال خيرج علينا وقد انشق رأسه

ولم يكن خيلو أن يكون بني  ،قال: اكن ال ينام إال عن غلبةٍ  ؟فقيل هل: وكيف ذاك
فإذا غلبه انلوم سقط ىلع ما يكون  ،من األشياء موضواًع  يديه حمربة أو قدح أو يشءٌ 

 .«افيؤثر يف وجهه أثرً  ؛بني يديه

ثًا عن أبيه القايض: 3/380] اكن يقسم يلله لكه »[ قال ابن أيب يعىل متحدِّ
 «.وقسم تلصنيف احلالل واحلرام ،وقسم للقيام ،فقسم للمنام :اأقسامً 

 انلية
 = ينظر: اإلخالص.

 مكة إىل اخلروج ىلع أيب عزم بن حنبل: أمحد اإلمام بن صالح [ قال1/465]
 ،حجتنا فنقيض اهلل شاء إن نميض: فقال ،معني بن ىيحي ورافق ،اإلسالم حجة يلقيض
 ،الرزاق عبد يعرف معني بن حيىي واكن ،منه نسمع صنعاء إىل الرزاق عبد إىل ونميض
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 ،يطوف الطواف يف الرزاق عبد فإذا ،الورود طواف وطفنا مكة فوردنا ،منه سمع وقد
 وعبد وجةنا ،أمحدو ناأ نافطوا نامْ فتمى  ،وجلس ركعتني فصىل املقام إىل وخرج فطاف
 شهر مسرية اهلل كأرحب قد ،الرزاق عبد هذا :ألمحد فقلت ،املقام عند جالس الرزاق
 «.أدعها وال أفسدها نية هل نويت وقد يراين اهلل اكن ما»: فقال ،وانلفقة اوجائيً  اذاهبً 

حدثنا أبو  ،عن ابن بطة ،أنبأنا أبو القاسم ابلندار[ قال ابن أيب يعىل: 3/108]
 ،حدثنا العباس بن احلسني القنطري ،حدثنا عصمة ابن أيب عصمة ،حفص بن رجاء

قال العباس فأماله  ...،ا أمحد بن حنبل الكمً حدثنا حممد بن احلجاج قال: كتب عينِّ 
 ،ال ينبيغ للرجل أن ينصب نفسه للفتوى حىت يكون فيه مخس خصال» قال: ،علينا
وال ىلع الكمه  ،ة لم يكن عليه نورم تكن هل نيى فإنه إن ل ،فأن تكون هل نية :أوهلاأما 
ا ىلع ما هو فيكون قويا  اثلاثلةوأما  ،فيكون عليه حلم ووقار وسكينةاثلانية وأما  ،نور
 «.معرفة انلاس اخلامسةو ،اسوإال مضغه انلى  ،فالكفاية الرابعةوأما  ،وىلع معرفته ،فيه

 ، أنعم نظره اعقاًل رجاًل  لو أنى  -العالم واهلل-فأقول أنا »قال ابن أيب يعىل معلًِّقا: 
يف أحد من فقهاء  واحدةً  ا خصلةً طابلً  ؛واستقىص جبهده ،فهوسما بطرْ  ، فكرهومزيى 

ا  وعفوً ا مجياًل واهلل نسال صفحً  ،أخىش أن ال جيدها ،وقتنا واملتصدرين للفتوى
 «.اكثريً 
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 حرف اهلاء

 اهلجر
محد ودليه وعمه عن أخذ العطاء من نىه اإلمام أ»[ قال ابن أيب يعىل: 1/24]

 «.اجة؛ فهجرهم شهًرا ألخذ العطاءمال اخلليفة، فاعتذروا باحل

ن  1/415]  السالم؛ يلعى  يرد فلم حنبل بن أمحد ىلع الرازي: سلمت [ قال ِدالى
 .سوداء جبة يلعى  واكنت

أتيت آدم العسقالين فقلت: هل عبد اهلل بن : حممد بن أيب عتاب[ قال 2/396]
 :فقلت هل ،قال: ال تقرئه مين السالم ،يقرئك السالم -اكتب الليث بن سعد-صالح 

وأخرب  ،وأنه أظهر انلدامة ،قال: فأخربته بعذره !قال: ألنه قال: القرآن خملوق ؟لم
 . «...فقال: فأقرئه مين السالم ،انلاس بالرجوع

هجر اكن مذهبه أن ي»قال أبو بكر اخلالل عن مثىن بن جامع: [ 2/411]
 «.يعرف قدره وحقه ]أمحد بن حنبل[ واكن أبو عبد اهلل ،ويباين أهل ابلدع

ما ]أمحد بن حنبل[ : قلت: أليب عبد اهلل : حممود بن غيالن[ قال 2/421]
فقلت  ،«أما أنا فما أحب أن آخذ عن أحد منهم»فقال:  ؟تقول فيمن أجاب يف املحنة

وال  ،وال جيالس ،ال يكلم ،لوق فهو اكفرفإن حيىي بن حيىي قال: من قال: القرآن خم :هل
 «.ثبت اهلل قوهل: »فقال أمحد ،يناكح

فدخل ىلع أمحد بن  ،جاء حيىي بن معني: بكر املروذي وأب[ قال 2/533]
واكن أمحد قد حلف بالعهد أن ال يكلم  ،م فلم يرد فسلى  ،حنبل وهو مريض
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: وقال اهلل تعاىل ،حديث عمار :ويقول ،فما زال يعتذر ،أحد ممن أجاب حىت يلىق اهلل
فقال  ،فقلب أمحد وجهه إىل اجلانب اآلخر{، إال من أكره وقلبه مطمنئ باإليمان}

يش قال أمحد أفقال:  ،وهو جالس ىلع ابلاب ،فخرجت بعده !اال تقبل عذرً  :حيىي
مررت بهم وهم يسبونك :»وحديث عمار !حيتج حبديث عمار» قلت: قال: ؟بعدي

فسمعت حيىي بن معني  ،! «نريد أن نرضبكم :وأنتم قيل لكم ،«فنهيتهم فرضبوين
أديم سماء أفقه يف دين اهلل  فما رأيت واهلل حتت ،-غفر اهلل لك-يا أمحد  رى م  :»يقول
 «.منك

حدثنا إسماعيل بن إسحاق اثلقيف  :أبو بكر اخلالل قال [3/26]
يسلم  ،جار رافيضٌّ  هل سةل عن رجٍل  ]أمحد بن حنبل[ أن أبا عبد اهلل :انليسابوري
 «.م عليه ال يرد عليهوإذا سلى  ،ال» عليه؟ قال:

]العكربي[ اكن أبو حفص بن رجاء »اط: قال حممد بن عبد اهلل اخليى [ 3/107]
 «.إىل عرشة ...ام من يكلم رافضيً ال يكلِّ 

 ]العكربي[ اكن أليب حفص بن رجاء» بن شهاب:اقال أبو يلع [ 3/107]
 ،ا بيدٍ ألن الرصف املباح يدً  ؛فهجره ،ا للحسابغه أنه قد اختذ دفرتً فبل ،صرييِفُّ  صديٌق 

 «.ا فإنما يعطى نسيةةفرتً وملا اختذ د

أن ابن رجاء اكن  :قرأت يف بعض كتب أصحابنا»[ قال ابن أيب يعىل: 3/107]
أو  ، غسلهأو اغساًل  ،اا باع هل كفنً ازً فبلغه أن بزى  ،من الرافضة رجٌل ا إذا مات بعكرب

 «.هجره ىلع ذلك = محلهحاماًل 
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كتبت عن »[ قال أبو عبد اهلل حممد بن إسحاق ابن منده األصبهاين: 3/300]
فلم أتقرب إىل لك  ،الرشق والغرب مرتني فت  ط  »، وقال: «ألف شيٍخ وسبع مائة شيٍخ 

 «.اا واحدً ولم أسمع من املبتدعني حديثً  ،مذبذب

ملعدل، املعروف بابن قال اخلطيب ابلغدادي عن أيب احلسني ا [3/305]
 فسمع سبى  ،ا يف سوق الكرخسمعت من يذكر عنه: أنه اجتاز يومً »السوسنجري: 
 .«ىلع نفسه أن ال يميش قط يف الكرخفجعل  ،بعض الصحابة

أقام أيخ أبو اخلطاب ميع يف »العكربي: يلع ابن شهاب  وأب [ قال3/344]
 .فِض إىل الرى  نسبه ي  أنى  وأشار إىل ،«ادلار عرشين سنة ما لكمته

 اهلجرة
هل املصنفات الكثرية »[ قال ابن أيب يعىل يف ترمجة أيب القاسم اخلريق: 3/148]
ه خرج عن مدينة السالم ملا ألنى  "؛املخترص يف الفقه"لم ينترش منها إال  ،يف املذهب

 ،وأودع كتبه يف درب سليمان ،-رضوان اهلل عليهم أمجعني-ظهر سب الصحابة 
 «.بلعده عن ابلدل ؛ولم تكن انترشت ،ار اليت اكنت فيها الكتبفاحرتقت ادلى 

غالم »[ قال ابن أيب يعىل عن أيب بكر عبد العزيز، املعروف بـ3/225]
ل وهذا يدل ىلع قوة دينه  ،السلف إىل غريها هاجر من داره ملا ظهر سبُّ « : »اخلالى

 .«وصحة عقيدته 
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ني املعدل، املعروف بابن [ قال اخلطيب ابلغدادي عن أيب احلس3/305]
 فسمع سبى  ،ا يف سوق الكرخسمعت من يذكر عنه: أنه اجتاز يومً »السوسنجري: 
 «.فجعل ىلع نفسه أن ال يميش قط يف الكرخ ،بعض الصحابة

ثًا عن أخيه أيب القاسم: 3/437] ا ظهرت ابلدع لمى »[ قال ابن أيب يعىل متحدِّ
واكنت وفاته يف مضيه إىل ، اهللِ  مِ ر  بدلنا إىل ح  هاجر من  ،مائة يف سنة تسع وستني وأربع

 «.مكة

 اهلدية
 أيش اهلل عبد أبا يا حنبل: بن ألمحد الق ِصري: قلت [ قال سليمان1/443]

 هلم؟ ويهدي يقرتض أن ترى ويلمة، عندهم قرابة وهل يشء، عنده ليس رجل يف تقول
 .«نعم»: قال

 اهلم
]أمحد بن  اهلل عبد أبا سألت: لقا: اإلساكيف يلع بن احلسن قال[ 1/365]
ان اهلم: »فقال اهلم؟ حنبل[ عن  .«إصار وهم خطرات، هم: همى
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 هياة العلماء
 = ينظر: تعظيم العلماء.

، متحدثًا (1)[ قال أبو بكر ابن هاينء األثرم يف رساتله إىل أهل اثلغر1/166]
ل يىة: »عن اإلمام أمحد بن حنبل  خربت أن إسماعيل بن ع 

 
اكن يهابه، وقال يل  (2)أ

ث مى أمحد بن حنبل، فجةنا بعد إىل إسماعيل فوجدناه  شيٌخ مرةً: ضحكنا من يشء، و 
 ؟«غضبانًا، فقال: تضحكون وعندي أمحد بن حنبل

 ووهيب، اثلقيف خالفه إذا يعبأ ال زيد بن محاد اكن» أمحد: اإلمام [ قال1/260]
 .«الفهخ إذا علية بن إسماعيل يتهيب أو يهاب واكن

 [1/260 قال اإلمام أمحد بن حنبل: (3)حاشية ]« ،لزمت ه شيًما أربع سنني
 «.سأتله عن يشء إال مرتني؛ هيبة هلما 

ما استصغرت نفيس عند : »حممد بن إسماعيل ابلخاري[ قال اإلمام 2/137]
 .«أحد إال عند يلع بن املديين

وري قال: سمعت إسحاق حدثين أبو عبد اهلل انليساب :وذيقال املرُّ [ 2/521]
قال: من قال ، «ابليعان باخليار مالم يتفرقا»يف  (4)لكمت حيىي بن آدم :بن راهويه يقول

 ،«وقال به أمحد بن حنبل ،وقال به ابن املبارك ،قال به سفيان بن عيينة»: لتفق ؟به

                                                           

 ( رسالة مطولة، انظرها بتمامها حتت عنوان: )وصايا السلف(.1)

 ( إسماعيل بن علية: من شيوخ اإلمام أمحد.2)

 (.16/130داد )( نقلها ادلكتور العثيمني من تاريخ بغ3)

 «.أمحد بن حنبل إمامنا: »سمعت حيىي بن آدم يقول :إسحاق بن راهويه[ قال 2/521] (4)
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قلت:  ؟قاهل أمحد :يل لفقا ،«إال ألكرسه ؛أمحد بن حنبل :ما قلت هل: »قال إسحاق
 «.نعم»
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 حرف الواو

 الوراقة
بلغين أنه اكن »[ قال ابن أيب يعىل يف ترمجة أيب عبد اهلل ابن حامد: 3/320]

 :فسيم ،ثم ينسخ بيده ويقتات من أجرته ،ثم باتلدريس ،جملسه بإقراء القرآن يء  يبتد
 «.اقابن حامد الورى 

اقة مخسة وعرشين : كسبت يف الورالعكربي ابن شهابأبو يلع قال [ 3/343]
يف  «ديوان املتنيب»كتب فيه أف ،ا خبمسة دراهموكنت أشرتي اكغذً  ،ألف درهم راضية

 .اوأقله بمائة ومخسني درهمً  ،وأبيعه بمائيت درهم ،ثالث يلالٍ 

 الور 
 ينظر: الكسب احلالل.

 .«الورع أمحد إمام يف ثمان خصال: ... إمام يف»[ قال اإلمام الشافيع: 1/10]

قال أبو عبد اهلل السمسار: اكنت ألم عبد اهلل بن اإلمام أمحد دار [ 1/24]
معنا يف ادلرب يأخذ منها أمحد درهًما حبق مرياثه، فاحتاجت إىل نفقة تلصلحها، 

قد أفسده »فأصلحها ابنه عبد اهلل، فرتك اإلمام أمحد ادلرهم اذلي اكن يأخذه، وقال: 
حقه من األجرة خشية أن يكون ابنه انفق ، قال ابن أيب يعىل:إنما تورع من أخذ «يلع

 ىلع ادلار مما يصل إيله من مال اخلليفة.
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[ ملا تويف اإلمام أمحد وجه الوزير ابن طاهر باألكفان، فردت عليه، 1/26]
ه، يعين: خشية أن أكون  وِّح  وقال عم أمحد للرسول: قل هل: أمحد لم يدع غاليم ي ر 

 بمالك؟ اشرتيته من مال السلطان، فكيف تكفنه

بُّْوي ه: سمعت [ قال 1/35] : )لوال اثلوري ملات يقول قتيبة بن سعيدأمحد بن ش 
تضم أمحد بن حنبل إىل  :قلت لقتيبة (،الورع، ولوال أمحد بن حنبل ألحدثوا يف ادلين

 إىل كبار اتلابعني. :فقال ؟أحد اتلابعني

اد وما [ قال حرملة بن حيىي: سمعت الشافيع يقول: )خرجت من بغد1/40]
 من أمحد بن حنبل(. -أظنه قال: وال أعلم-خلفت بها أحًدا أتىق وال أروع وال أفقه 

[ قال أبو بكر املروذي: سمعت أبا عبد اهلل ]أمحد بن حنبل[ وذكر 1/142]
ٍّ فقال:  وقد اكن ابن يح قعد -، «ال نرىض مذهبه، وسفيان أحب إيلنا»احلسن بن يح 

لقد » :وقال ،«قد فنت انلاس بسكوته وورعه» :قال، و-عن اجلمعة، واكن يرى السيف
 .«أردت أن أذكره (1)ما :وقال ، فلطم فم نفسهذكر رجاًل 

رحم اهلل يزيد »[ قال أبو بكر املروذي: سمعت أمحد بن حنبل يقول: 1/148]
ةً   «.، فلم يأخذ منها شيةًا، وتورع عنها(2)بن زريع، مات أبوه وخلف هل أربعني ب ْدر 

 ورعه يف حنبل بن أمحد مثل عيين رأت ما انلون: ذي بن محدان [ قال1/406]
 .لسان ه وحفظه

                                                           

 ( كذا يف طبعة الفيق، ويف طبعة العثيمني: )لم(.1)

 ( نقل العثيمني عن اللسان: )كيس فيه ألف، أو عرشة آالف(.2)
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 ف اِمياا، أىت حنبل بن أمحد [ قال سليمان بن داود الشاذكوين: رأيت1/437]
 أخرج» وقال: الرهن، فاكك يف أتاه شاهدته ثم يقوته، يشء ىلع سطاًل  عنده فرهن
 السطل من أنت»: فقال منهما، فخذه يلعى  سطلك اشتبه قد وقال: بسطلني فأتاه ،«سطيل
، يف ، فخاصمت عنه، وانرصف ،«ِحلٍّ  يف الفاكك ومن حلٍّ  ىلع محلته لم هل: وقلت الفايِمى

 .أمتحنه أن أردت ولكين أعرفه، وأنا سطله، واهلل هو ناوتله اذلي: فقال هذا؟

]بن  دأمح فسألت ،ِشْسيِع  عبد اهلل بن حممد بن املهاجر: انقطع [ قال2/45]
 «.ال»: قال ؟(1)إبراهيم بن إسحاق باب ىلع ةٍ اط  فى ن   ضوء يف أصلحهحنبل[: 

 نفيس أنزِّه» يقول: أمحد [ قال عبيد اهلل بن حيىي بن خاقان: سمعت2/67]
 .«حبرام وليس السلطان، مال عن

 بن أمحد وذ ِكر  - الرزاق عبد الرمادي: سمعت منصور بن [ قال أمحد2/85]
 هذا خلف فأقمته بيده فأخذت نفدت، نفقته أن بلغين: فقال -اهعين فدمعت حنبل،
 وإذا ادلنانري، عندنا جيتمع ال إنه: فقلت أحد، ومعه ميع وما ،-بابه إىل وأشار- ابلاب
 أن فأرجو دنانرٍي فخذها، عرشة النساء عند وجدت وقد يشٍء، يف شغلناها الغلىة بعنا
 انلاس من شيةًا قبلت   لو بكر، أبا يا» يل: قالف: قال يشٌء، عندنا يتهيأ حىت تنفقها ال

 .«منك قبلت  

كنت عند أمحد بن »: « مربع»]يلقب بـ[ حممد بن إبراهيم [ قال 2/232]
 ،أن أكتب من حمربتهبفاستأذنته  ،افذكر أبو عبد اهلل حديثً  ،وبني يديه حمربة ،حنبل

 «.فهذا ورع مظلم ،اذفقال: اكتب يا ه
                                                           

 قول خبلق القرآن. قاهل د. العثيمني.( أمري بغداد للمأمون، وىلع يديه امتحن العلماء يف فتنة ال1)
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ا إىل جنب أمحد بن كنت جالسً : ارق ابلغداديحممد بن ط قال [2/306]
لم يبلغ وريع : »وقال فنظر إيلى  ؟من حمربتك أستمدُّ  ،عبد اهلل فقلت: يا أبا ،حنبل

 «.هذا (1)ورعكو

 ،ا وأمحد بن حنبل يميلجةت يومً حيىي بن زكريا األحول: [ قال 2/545]
يا حيىي »ل: فقا ،أمحد فنظر إيلى  ،فاستمددت من حمربة إنسان ،فجلست أكتب

 ؟«استأمرته

أرجو أن ألىق اهلل وال حياسبين : »حممد بن إسماعيل ابلخاري[ قال 2/255]
 .«اأين اغتبت أحدً 

قد جاءين حيىي ]أمحد بن حنبل[ : قال يل أبو عبد اهلل  :يذوقال املرُّ [ 2/524]
 ،نه ألف دينارإ :قالوا :قلت هل ،ه أبو عبد اهللل  فجعل يقلِّ  ،(3)يٌّ و  ومعه ش   (2)بن خاقان

فقال: إن جاءك أحد من  ،فبلغ ابلاب ثم رجع ،فرددتها عليه ،هكذا قال :وقال
أليب  قلت ،قال: إنما أريد أن أخرب اخلليفة بهذا ،«ال»قلت:  ؟تقبله أصحابك بيشءٍ 

 :إذا أنا قسمتها:»وقال ،فَكح وجهه ؟اكن عليك لو أخذتها فقسمتها ءٍ أي يش :عبد اهلل
 «.ا؟ ن هل قهرمانً أكو ؟كنت ءٍ أي يش

                                                           

، وبه ينقلب املعىن، ووالصواب ما أثبته، وفاقًا ملا يف «وريع ورعك هذا( : »2/419يف طبعيت الكتاب واملقصد األرشد )( 1)
(، وفيها 1/32(، وحاشية اللبدي ىلع نيل املآرب )366(، ومناقب اإلمام أمحد البن اجلوزي )ص3/373)تاريخ بغداد 

 «.وتبسم: »زيادة

، وهذا املال اذلي جاء به حيىي هو من «حيىي بن خاقان: اكن ينفذه املتولك ىلع اهلل إىل إمامنا كثرًيا»( قال ابن أيب يعىل: 2)
 مال املتولك.

ي يْيٌء، ال شويٌء، ومع تصغريه هذا: سهىل اهلمزة: »قال د. العثيمني ( 3)  «.تصغري يشٍء، وتصغريه: ش 
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كر عن أيب نعيم قال: ذ   ،حدثنا أمحد بن حنبل[ قال ياسني بن سهٍل: 2/572]
قال:  ،فقال: ذاك رجل يرى السيف ىلع هذه األمة ،احلسن بن صالح عند اثلوري

 فقال: فأين الورع؟ فأين الورع؟ ،فحدث ذلك احلسن

د بن حنبل[ ]أمحكنت عند أيب عبد اهلل  :داود الاكذي وأب[ قال 2/573]
 .أما للناس فال :فقال هل ؟يا أبا عبد اهلل أغسل ثويب :فقال هل ،فجاءه رجل

الرجل يكون  :هل لوجاءه رجل فقا ،كنت عند أيب عبد اهلل :اقال أيًض و
 «.يف الورع ما يكون أمحق»فأظنه قال:  ؟فال يستسيق ،ا وهو بني انلاسعطشانً 

ميمونة بنت ]أمحد بن حنبل[ عبد اهلل أليب  ر  كِ ذ  : يُّ وذِ املرُّ  قال [2/579]
إذا بعت هذا  :الِ فقالت للغزى  ،اهل  إنها أرادت أن تبيع غزْ  :فقلت هل ،دةاألقرع املتعبِّ 
 يلعى  ردى  :ورجعت فقالت ،ثم ذهبت ،فأريخ يدي فيه ،صائمةً  ما كنت  إين ربى  :الغزل فقل

قد جاءتين  :وقال ،اهلل عليهافرتحم أبو عبد  هذا، الأخاف أن ال يبني الغزى  ،ل  الغزْ 
 ا يف غسل امليت.هلا شيةً  وكتبت  

ى  بن حنبل: قال عبد اهلل بن أمحد[ 2/581] أخت برش بن - ة  جاءت خم 
 أشرتي القطن ف   ،إين امرأة رأس مايل دانقني :فقالت هل ،إىل أيب -احلارث

 
فأبيعه  ،ه  ن  دِّ ر  أ

ومعه  ،طاهر الطائف   ابن   فمرى  ،ةمن اجلمعة إىل اجلمع ت بدانٍق فأتقوى  ،بنصف درهم
ثم  ،فغزلت طاقاٍت  ،فاستغنمت ضوء املشعل ،فوقف يكلم أصحاب املصالح ،شعٌل مِ 

ني جِ رِ خت  : »فقال هلا ،اهلل   صك  صين خلى فخلِّ  ،مطابلةٌ  فعلمت أن هلل يفى  ،اغب عين املشعل
يا  :اهلل: فقلت أليب قال عبد، «اخريً   يعوضك اهلل  حىتى  ،وتبقني بال رأس مالٍ  ،ادلانقني
سؤاهلا ال  ،يا بينى » :فقال ؟«اذلي أدركت فيه الطاقات لو أخرجِت » :هلا لو قلت   ،أبِت 
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ى  :قلت ؟«من هذه: »ثم قال «!حيتمل اتلأويل من ههنا : »فقال ،أخت برش بن احلارث ة  خم 
 
 
 .«يت  تِ أ

يف  ياما من األمع أيب يومً  كنت  : قال عبد اهلل بن أمحد بن حنبل[ 2/582]
 ،فإذا امرأةٌ  ،فخرجت   :قال ،«فانظر من بابلاب ،اخرج: »قال يل ،ابلاب   داقٌّ  فدقى  ،املزنل

 ،«اه  لْ أدخِ :»فقال ،فاستأذنته :قال ،-أباه :عينت–يل ىلع أيب عبد اهلل  نْ استأذِ  :قالت يل
ليل يف بال ل  أغزِ  أنا أمرأةٌ  ،يا أبا عبد اهلل :وقالت هل ،مت عليهفسلى  ،فجلست ،فدخلت
غزل القمر من غزل  أن أبنيِّ   فعيلى  ،فربما طيفء الرساج فأغزل يف القمر ،الرساج
يا أبا  :قالت هلف ،«ين ذلكفعليك أن تبيِّ  إن اكن عندك بينهما فرٌق : »فقال هلا ؟الرساج
ولكنه اشتاكء إىل  ،أرجو أن ال يكون شكوى: »قال ؟أنني املريض شكوى ،عبد اهلل

ا يسأل عن مثل إنسانً  ما سمعت قطُّ  ،يا بينى : »فقال يل ،عته وخرجتفودى  :قال ،«اهلل
فإذا يه قد دخلت إىل بيت برش  ،فاتبعتها :قال ؟«اتبع هذه املرأة فانظر أين تدخل !هذا

ال أن تكون مثل هذه إال حم:»فقال ،فرجعت فقلت هل ،وإذا يه أخته ،بن احلارث
 «.أخت برش

وقال  ،اكنت لبرش أخت صوامة قوامة: طيبقال أبو عبد اهلل القح[ 2/583]
 ِ  «.فإنها اكنت جتتهد أن ال تأكل ما للمخلوق فيه صنع ،تعلمت الورع من أخيت» :رشٌ ب

ا خبت يومً :  -جارية لإلمام أمحد، ويه أم ودله– نسْ قالت ح  [ 2/585]
 يف بيت :قلت ؟«أين خبتيه: »فقال ،يف مرضه اذلي تويف فيه عٌ جِ وهو و   ،ملوالي
 ولم يأكل منه. ،«ارفعيه: »قال ،د اهللعب
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قال: نقلت  نقلت من خط الوادل السعيد : ىلعقال ابن أيب ي [3/77]
تزنه الرببهاري من »حفص الربميك قال: ذكر أبو احلسن بن بشار قال:  من خط أيب

 «.مرياث أبيه عن سبعني ألف درهم

ا من أن إنسانً  يِك  ح  »[ قال ابن أيب يعىل يف ترمجة احلسن ابن حامد: 3/321]
فأومأ إىل اجلايئ  ،ِف ل  وقد أَشف ىلع اتلى  ،رٍ ج  وهو مستند إىل ح   ،جاءه بقليل ماءٍ  احلاجِّ 
 ،هذا وقته ،أن نعم :فأومأ !فقال هل: هذا وقته؟ ؟وأي يشء وجهه ؟من أين هو :هل باملاء

 ؟ أو كما قال.«عند لقاء اهلل تعاىل أحتاج إىل أن أدري ما وجهه

يف سنة إحدى  سمعت مجاعة من أهل حيكون: أنى قال ابن أيب يعىل: [ 3/413]
وانتقل الوادل السعيد  ،ا وقع انلهب ببغداد باجلانب الغريب منهالمى  ،مائة ومخسني وأربع

ِج ن درب ادلى م  ،فنقله معه ،يابس خبٌ  ادليزجواكن يف داره بدرب  ،إىل باب ابلرصة يز 
واكن  ،واختار محل اخلب ايلابس ىلع الرحل انلفيس ،همن حيمل رِ ذُّ وترك نقل رحله تلع  

من ذلك  وال أطعم   ،وقال: هذه األطعمة ايلوم نهوب وغصوب ،باملاء ه  لُّ يقتات منه ويب  
إىل أن  هِ مِ عْ ويتقلل من ط   ،من ذلك اخلب ايلابس املبلول ت  فبيق ما شاء اهلل يتقوى  ،اشيةً 
 .ض  رِ واكن قد م   ، ايلابس املبلول مرٌض من ذلك اخلب السعيد   وحلق الوادل   ،نفد

 اسالوسو
 فقال ،يصيل  حنبل بن أمحد رأيت إسحاق بن راهويه: [ قال1/288]

: قال ؟صالتك يف قلت ما ،اهلل عبد أبا يا: قلت مسلى  افلمى  ،-بإصبعيه شريي- هكذا بيده
 .«دلنيع شاهدين: فقلت !طهارة غري ىلع إنك: فقال إبليس فجاء ،طهارة ىلع كنت»
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 عن سةل حنبل: بن أمحد األعمش: سمعت حية بن [ قال إسحاق1/302]
 .«اتلابعون وال الصحابة فيها تكلم ما»: فقال واخلطرات؟ الوساوس

]أمحد بن  اهلل عبد أبا سألت: قال: اإلساكيف يلع بن احلسن قال[ 1/365]
ان اهلم: »فقال اهلم؟ حنبل[ عن  .«إصار وهم خطرات، هم: همى

 إبليس أن اعلم بين: يا» أيب: يل حنبل: قال بن أمحد بن [ قال صالح1/466]
 أخرجها للصالة وقفوا فإذا لكهم، آدم بين حوائِج  رقاع   فيه ِخْرجٌ  معه باملسلمني، مولكى 

 و لكِّ   قد أنه واعلم قلوبهم، فيشغل الصالة، حدِّ  من املصلني يل خِرج   عليهم، فعرضها
 صليت قد أمحد يا يل: قال ركعتني صليت فإذا حبذايئ، وقف للصالة وقفت فإذا يب،

 .«الصالة تنقيض حىت كذلك يقول يزال فال الكم، بال بيدي: ال، هل فأقول ثالثًا!

 اياالوص
يْل  1/325]  اجلوهري سعيد بن وإبراهيم أنا أسد: دخلت بن حممد بن [ قال ب د 

 اليت الليلة تلك يف مات أو فيه، مات اذلي ايلوم يف  حنبل بن أمحد ىلع
 باألثر، عليكم بالسنة، عليكم» نلا: يقول أمحد فجعل: قال ايلوم، ذلك تستقبل
 ثم ، «-الرأي أصحاب فسىم- فالن ورأي فالن رأي تكتبوا ال باحلديث، عليكم

 لفقا تكلما، قد اثلليج وابن الكرابييس إن اهلل، عبد أبا يا سعيد: بن إبراهيم هل قال
 ومن خملوق، غري بالقرآن اللفظ» أمحد: فقال اللفظ، يف: قال ؟«تكلموا فيم» أمحد:
 بن إبراهيم لقيت ثم طاهر: أبو قال ،«اكفر جهيم فهو خملوق؛ بالقرآن لفظي: قال

دٍّ  بعد إال عليه دخلت وما ببغداد، سعيد  بن ديلب   أخربين: فقلت فسأتله داره، يف ك 
 أمحد سأل أنه إبراهيم فأخربين بالقرآن؟ اللفظ عن بلحن بن أمحد سألت   أنك حممد
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 ، ثم«اكفر فهو خملوق؛ بالقرآن لفظي: قال ومن خملوق، غري بالقرآن اللفظ»: فقال
ْرب ةٍ  يف ذلك بعد عليه دخلت  أول أخربين كما بها فأخربين اللفظة؟ هذه عن فسأتله ز 
 .مرة

شهاب ما قدره ألف  أخذ السلطان من تركة ابن»: قال األزهريُّ [ 3/344]
 ؛واكن قد أوىص بثلث ماهل ملتفقهة احلنابلة ،سوى ما خلفه من الكروم والعقار ،دينار
 «.اوا شيةً عط  فلم ي  

قال:  ،أنشدنا حممد بن أمحد بن أمحد األصفهاين[ قال ابن أيب يعىل: 3/461]
 ،صاري اهلرويقال: أنشدنا عبد اهلل بن حممد األن ،-بها–اهلمذاين  حدثنا حممد بن يلعٍّ 

 هل يف السنة: نلفسه من قصيدةٍ  ،شيخ اإلسالم ،احلنبيل

 فوصييت ذاكم إىل إخواين* أنا حنبيل ما حييت فإن أمت 

 عة هل دينانِ ما كنت إمى *  وديين دينه ،إذ دينه ديين

 وصايا السلف
؛ ما بيق من أعمارنا؟»قال اإلمام أمحد: [ 1/26] ! كأنك باألمر قد نزل يا عمِّ

لون بنا، وإنما يه أيام قالئل، لو كشف  ؛ فإن أوالدنا إنما يريدون يتأكى بنا، فاهلل  اهلل 
ٌل وثواٌب طويٌل، للعبد عما قد حجب عنه؛ لعرف ما هو عليه من خري أو َش، صرٌب قلي

 «.إنما هذه فتنة
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اإلمساك يف الفتنة سنة »: [ قال اإلمام أمحد يف رسالة االصطخري1/58]
ماضية، واجب لزومها، فإن ابتليت فقدم نفسك دون دينك، وال تعن ىلع فتنة بيٍد وال 

 «.ك، ولسانك، وهواك، واهلل املعنيلساٍن، ولكن اكفف يد

ين1/82] ْشاك  يد الم  قال رجل لإلمام أمحد: كيف  :[ قال أبو طالب أمحد بن مح 
 «.أدخل املقربة، وامسح رأس ايلتيم»يرق قليب؟ قال: 

إن الرجل »[ قال اإلمام أمحد: حدثنا عبد الرزاق قال: قال معمر: 1/107]
 «.يلطلب العلم لغري اهلل، فيأىب عليه العلم حىت يكون هلل 

اهلل وإياكم من لك أاعذنا » :-يف أثناء كتاب إىل اثلغر- (1)قال األثرم [1/166]
نا  ك  سى موبقة، وأنقذنا وإياكم من لك مهلكة، وسلمنا وإياكم من لك شبهة، وم 

 وإياكم بصالح ما مىض عليه أسالفنا وأئمتنا.

وحنن يف نعم متواصلة نسأل اهلل تمامها، ونرغب إيله يف -كتايب إيلكم 
م فتنة، وحبسب : إن يف كثري من الالك-الزيادة من فضله، والعون ىلع بلوغ رضاه

يك نلا: أن ف ْضاًل اكن يتالكن يف الكمه،  الرجل ما بلغ به من الالكم حاجته، ولقد ح 
عة، وربما اكن من األمور ما يطيق عنه السكوت، وذلك ملا أوجب  فإن يف السكوت ل س 
اهلل من انلصيحة، وندب العلماء من القيام بها للخاصة والعامة، ولوال ذلك اكن ما 

من اخلمول أصوب  يف دهٍر قلى فيه من ي سرتاح إيله، ونشأ فيه من ي رغب عنه، داع إيله 
وحنن يف موضِع انقطاع عن األمصار، فربما انتىه إيلنا اخلرب اذلي يزعجنا، فنحرص 

 ىلع الصرب؛ فنخاف وجوب احلجة من العلم.
                                                           

 ، صاحب املسائل املشهورة املصنفة.«ابن هاينء»ام أيب بكر األثرم، املشهور: بـ( الرسالة لإلم1)
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، أيب ولقد تبني عند أهل العلم عظم املصيبة بما فقدنا من شيخنا 
 أمحد بن حممد بن حنبل، إماِمنا ومعلِمنا، ومعلم من اكن قبلنا منذ أكرث من عبد اهلل

ستني سنة، وموت العالم مصيبة ال جترب، وثلمة ال تسد، وما اعلم كعالٍم؛ إنهم 
إبليس -يتفاضلون ويتباينون بونًا بعيًدا، فقد ظننت أن عدو اهلل وعدو املسلمني 

انتظروا بها فقده؛ ألنه اكن يقمع باطلهم ويزهق قد أعدوا من الفنت أسبابًا،  -وجنوده
أحزابهم، واكنت أول بدعة علمت ها فاشية من الفنت املضلة، ومن العماية بعد اهلدى، 
وقد رأيت قوًما يف حياة أيب عبد اهلل اكنوا لزموا ابليت ىلع أسباٍب من النسك، وقلة 

، فدخلهم الع جب مع من العلم، فأكرمهم انلاس ببعض ما ظهر هلم من حبهم للخري
-قلِة العلم؛ فاكن ال يزال أحدهم يتَكم باألمر العجيب، فيدفع اهلل ذلك بقول الشيخ 

، وال يكون من أحد منهم من ذلك يشء إال -جزاه اهلل أفضل ما جزى من تعلمنا منه
اكن سبب  فضيحته، وهتك  ما مىض من سرته، فأنا حافظ من ذلك ألشياء كثرية، وإنما 

ْل قد قال هذا من م ق  ، ومن مثلك؟ ف  اكيد إبليس مع جنوده، يقول ألحدهم: أنت  أنت 
غريك، ثم يليق يف قلبه اليشء؛ وليس هناك سعة يف علٍم، فزيين عنده أن يبتدئه 

 «.وإنى لكى حمدثة بدعة، ولكى بدعة ضاللة، ولكى ضاللة يف انلار»ليشمت به، 

ون أن ي ذكروا، وقد ذ كر قبلهم وقد ظننت  أن آخرين يلتمسون الشهرة، وحيب
قوم بألوان من ابلدع فافت ِضحوا، وألن يكون الرجل تابًعا يف اخلري خرٌي من أن يكون 

اتبعوا وال تبتدعوا؛ فقد كفيتم، لك بدعة »رأًسا يف الرش، وقد قال ابن مسعود: 
ث  لكم، فإذا رأيتم حمد  »، وقال: «ضاللة ْد  ت ِحدثون وحي  ث ًة أيها انلاس: إنكم س 

ال »، وقال ابن مسعود: «الربكة مع أكابركم: »، وقال انليب «فعليكم باألمر األول
لك بدعة ضاللة؛ وإن »، وقال ابن عمر: «يزال انلاس خبري ما أخذوا العلم عن أكابرهم
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: ، وقال الصديق (1)«أال هلك املتنطعون: »، وقال انليب «رآها انلاس حسنة
: «تظلين؟ إذا قلت: يف كتاب اهلل ما ال أعلمأي أرض تقلين؟ وأي سماء » » ، وقال يلعٌّ

، وقال أبو موىس: «ما أبردها ىلع الكبد إذا سةل الرجل عما ال يعلم أن يقول: ال أعلم
من علىمه اهلل علًما فليعلِّمه انلاس، وإياه أن يقول ما ال علم هل به؛ فيصري  من »

إذا سةل أحدكم عما ال يعلم: فلْي ِقرى »عود: ، وقال ابن مس«املتَكفني، ويمرق  من ادلين
من أحدث حدثًا فعليه لعنة »يف أحاديث أنه قال:  ، ور وي  عن انليب «وال يستيح

ِْدٍث يف اإلسالم»، ويف بعضها: «اهلل واملالئكة وانلاس أمجعني ، ويف «ال جتوز شهادة حم 
نفًسا بغري نفٍس، ومن امتثل من قتل »بعضها: أنه قيل: يا رسول اهلل، وما احلدث؟ قال: 
ثْل ًة بغري ق و ٍد، أو ابتدع بدعة بغري سنة ، فقرن ذلك بقتل انلفس، ولعنة اهلل «م 

لِْقه يف احل شِّ »واملالئكة، وقال الشعيب: 
 
 «.ما حدثوك عن رأيهم فأ

إياك وما أحدث املْحِدثون؛ فإنه لم تكن بدعة »وقال عمر بن عبد العزيز: 
-ما هو ديلل عليها، وعربة منها، فعليك بلزوم السنة؛ فإنها لك  إال وقد مىض قبلها

نىها من قد علم ما جاء يف خالفها من اخلطأ  -بإذن اهلل عصمة، وإن السنة: إنما س 
ق، وارض  نلفسك بما ريض به القوم ألنفسهم؛ فإنهم عن علم  مُّ والزلل، واحل ْمق واتلىع 

ْوا ف  ل ه  (2)وقفوا، وببرص ناقٍد ك   -لو اكن فيها-م ىلع كشف األمور اكنوا أقوى، وبفضٍل ، و 
أحرى، إنهم هلم السابقون؛ فلنئ اكن اهلدى ما أنتم عليه فقد سبقتموهم إيله، وإن 
قلتم: حدث ما حدث بعدهم؛ ما أحدثه إال من اتبع غري سبيلهم، ورغب بنفسه 

، وال عنهم، ولقد تكلموا منه بما يكيف، ووصفوا منه ما يشيف، فما دونهم  مقرصِّ

                                                           

 (.2670( صحيح مسلم )ح1)

 ( كذا ضبطها العثيمني، وفيه نظر.2)
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ل وا، وإنهم مع ذلك  ح  آخرون عنهم فغ  م  واْ، وط  ف  ، لقد قرصى دونهم أقوام ف ج  فوقهم حمرسِّ
 «.لعىل هدى مستقيم

ن يعيش الرجل جاهاًل خرٌي هل من أن يقول ىلع اهلل »وقال القاسم بن حممد:  أل 
لم أن يقول: اهلل إن من العلم إذا سةل الرجل عما ال يع»، وقال ابن مسعود: «ما ال يعلم

، وقال «العلم ثالٌث: آية حمكمة، وسنة ماضية، و ال أدري»، وقال ابن عمر: «أعلم
ث يٍْم: «ال أدري = نصف العلم»الشعيب:  م  »، وقال الربيع بن خ  رِّ إياك أن يقول الرجل: ح 

ِيُّ «هذا، ون يِه  عن هذا؛ فيقول اهلل هل: كذبت ألن : »، وقال أمحد بن عبد الرمحن احِلْمري 
ه   رِد 
 
ه (1)أ بىًة أحبُّ إيل من أن أتكلىف  غ  ا »، وقال الشعيب: «م  واهلل ما أبايل؛ سةلت عمى

ا ال أعلم  ، يقول: إنه يسهل يلعى أن أقول: ال أعلم.«أعلم، أو عمى

إنك لن ختطىء الطريق ما دمت ىلع »وقال عبد اهلل بن عتبة بن مسعود: 
ععليك »، وقال ابن عباس: «األثر ، وقال معاذ بن «باالستقامة، وإياك وابلدع واتلىب دُّ
ع، وعليكم بالعتيق»جبل:  ع واتلىن طُّ ال ترضبوا »، وقال ابن عباس: «إياكم واتلىب دُّ

ما جعل : »(2)، وقال إبراهيم«كتاب اهلل بعضه ببعض؛ فإن ذلك يوقع الشك يف قلوبكم
إال زينة من الشيطان، وما األمر إال اهلل يف هذه األهواء مثقال ذرة من خري، وما يه 

ف  به العلماء، وي رْص ف به شبهات  األمر األول، وقد جعل اهلل ىلع احلق نوًرا ي ْكش 
}بل نقذف باحلق ىلع ابلاطل :  اخلطأ، وإن ابلاطل ال يقوم للحق، قال اهلل 

ب  إىل يفيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون{ ذ  وم ، فهذه للك واصٍف ك 
 «.القيامة، وإن أعظم الكذب = أن تكذب ىلع اهلل

                                                           

 ( كذا ضبطها العثيمني.1)

 ( انلخيع.2)
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فقد تقدمت إمامته، ولم  -وإن اكن قريبًا موته- وإن أبا عبد اهلل 
خيلِّف فيكم شبهة، وإنما أبقاه اهلل يلنفع به، فعاش ما اعش محيًدا، ومات حبمد اهلل 

يعرفون هل ورعه مغبوًطا، يشهد هل خيار عباد اهلل اذلين جعلهم اهلل شهداء يف أرضه، و
وتقواه، واجتهاده وزهده، وأمانته يف املسلمني، وفضل علمه، ولقد انتىه إيلنا أن 
مه ويصفه:  األئمة اذلين لم ندركهم اكن منهم من ينتيه إىل قوهل ويسأهل، ومنهم من يقدِّ

خربت أن وكيع بن اجلراح اكن ربما سأهل، وأن عبد الرمحن بن مهدي 
 
ولقد أ
خربت أن اكن حييك عنه، و

 
حيتج به، ويقدمه يف العلم، ويصفه، وذلك حنو ستني سنة، وأ

ل يىة  خربت أن إسماعيل بن ع 
 
الشافيع اكنت أكرث معرفته باحلديث مما تعلم منه، ولقد أ

ث مى أمحد بن حنبل، فجةنا بعد إىل  اكن يهابه، وقال يل شيٌخ مرًة: ضحكنا من يشء، و 
خربت أن إسماعيل فوجدناه غضبانًا، فقال: 

 
تضحكون وعندي أمحد بن حنبل؟ وأ

خربت أن يزيد اعده يف مزنهل، وأخربت أن أبا اعصم (1)يزيد بن هارون
 
 (2)ذكره فبىك، وأ

 «.قال: ما جاءنا مثله، وكم بلغنا مثل هذا

 ]هنا تنتيه رسالة األثرم[. وذكر تمام الرسالة بطوهلا.

ِكنِي: أن رجاًل قال أل1/192] محد بن حنبل: أوصين؟ فقال هل [ ذكر أمحد بن الم 
انظر إىل أحب ما تريد أن جياورك يف قربك؛ فاعمل به، واعلم أن اهلل يبعث »أمحد: 

 العباد يوم القيامة ىلع ثالث خصال:

 حمسن: ما عليه من سبيل؛ ألن اهلل تعاىل يقول: }ما ىلع املحسنني من سبيل{.

                                                           

 ( من شيوخ اإلمام أمحد.1)

 ( انلبيل، الضحاك بن خمدل.2)
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 كفروا هلم نار جهنم{، اآلية.واكفر: يف انلار؛ ألن اهلل تعاىل يقول: }واذلين 

وأصحاب اذلنوب واخلطايا: فأمرهم إىل اهلل، إن شاء عذب، وإن شاء غفر؛ 
 «.ألن اهلل تعاىل يقول: }إن اهلل ال يغفر أن يرشك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء{ 

يْل  1/325]  اجلوهري سعيد بن وإبراهيم أنا أسد: دخلت بن حممد بن [ قال ب د 
 اليت الليلة تلك يف مات أو فيه، مات اذلي ايلوم يف  حنبل بن أمحد ىلع

 باألثر، عليكم بالسنة، عليكم» نلا: يقول أمحد فجعل: قال ايلوم، ذلك تستقبل
 ثم ، «-الرأي أصحاب فسىم- فالن ورأي فالن رأي تكتبوا ال باحلديث، عليكم

 فقال تكلما، قد اثلليج وابن الكرابييس إن اهلل، عبد أبا يا سعيد: بن إبراهيم هل قال
 ومن خملوق، غري بالقرآن اللفظ» أمحد: فقال اللفظ، يف: قال ؟«تكلموا فيم» أمحد:
 بن إبراهيم لقيت ثم طاهر: أبو قال ،«اكفر جهيم فهو خملوق؛ بالقرآن لفظي: قال

دٍّ  بعد إال عليه دخلت وما ببغداد، سعيد  بن ب ديل أخربين: فقلت فسأتله داره، يف ك 
 أمحد سأل أنه إبراهيم فأخربين بالقرآن؟ اللفظ عن حنبل بن سألت  أمحد أنك حممد
 ، ثم«اكفر فهو خملوق؛ بالقرآن لفظي: قال ومن خملوق، غري بالقرآن اللفظ»: فقال

ْرب ةٍ  يف ذلك بعد عليه دخلت  أول أخربين كما بها فأخربين اللفظة؟ هذه عن فسأتله ز 
 .مرة

 اهلل بسم»بن حنبل:  أمحد إيلى  لطال قاين: كتبيعقوب ا بن [ قال سعيد1/447]
 ،داء ادلنيا فإن :بعد أما يعقوب، بن سعيد إىل حممد بن أمحد من الرحيم، الرمحن

 ،فاحذره=  نفسه إىل ادلاء جير الطبيب رأيت فإذا ،طبيب والعالم ،داء والسلطان
 .«عليك والسالم
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 ه عن اإلمام أمحد بن[ ذكر اخلالل أن عمر بن صالح ابلغدادي أخرب2/108]
 ما: قلت ،«فليفعل ِحلًْسا يكون أن استطاع إن زماٌن؛ املؤمن ىلع يأيت»: أنه قال حنبل

 .«ملىقً  ابليت يف ِمْسٍح  قطعة»: قال احللس؟

]أمحد بن حنبل[:  اهلل عبد أبا سألت صالح ابلغدادي: بن عمر [ قال2/108]
، فأبرص   القلوب؟ تلني بم ، أبرص ثم إيلى  بأكل يشٍء؟ بأي»: فقال ساعةً  إيلى  أطرق ثم إيلى

 «.احلالل

 تلني يشءٍ  بأي نرص، أبا يا هل: فقلت برِْشٍ ]احلايف[، ن رْصٍ  أيب إىل فذهبت
 اهلل. عبد أبا سألت قد فإين هل: القلوب{، فقلت تطمنئ اهلل بذكر }أال :فقال القلوب؟
 يل: قال: قلت هيه،: قال م،نع: قلت سأتل ه؟: قال اهلل، عبد أليب ذلكري وجهه فتهلل

 «.قال كما باألصل، جاءك»: قال ،«احلالل بأكل»

 القلوب؟ تلني بم احلسن، أبا يا: فقلت الوهاب ]الوراق[، عبد إىل فذهبت
 من وجهه فامحرى  اهلل. عبد أبا سألت   قد: فقلت القلوب{، تطمنئ اهلل بذكر }أال: فقال
 بأكل» يل: قال: قلت هيه،: قال نعم،: لتق اهلل؟ عبد أبا سألت: فقال بأمحد، فرحه
 كما األصل باجلوهر، أجابه باجلوهر، أجابه تسمعون؟ أما»ألصحابه:  فقال ،«احلالل
 «.قال كما األصل قال،

إين ألحب أن أصحبك » :قال يل أمحد بن حنبل :قال يلع بن املديين[ 2/134]
لما ودعته قلت: يا أبا عبد ف ،«فما يمنعين إال أين أخاف أن أملك أو تملين ،إىل مكة

  ،نعم»قال:  ؟توصيين بيشءٍ  ،اهلل
 
ْ أ  .«واجعل اآلخرة أمامك ،كم اتلقوى قلب  زِ ل
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 ىلع اهلل، وأكرث ذكر املوت تولكى »فقال: ، «أوصين: »قال رجل ملعروف[ 2/481]
حىت ال يكون لك جليس غريه، واعلم أن الشفاء من ابلالء إذا نزل بك: كتمانه، وأن 

 «. ينفعونك وال يرضونك، وال يعطونك وال يمنعونكانلاس ال

أصلح اهلل  :فقال هل ،-وهو ىلع قضاء القضاة-حيىي بن أكثم  ليق رجٌل [ 2/550]
قال: حىت  ؟قال: فكم أضحك ،عب  قال: فوق اجلوع ودون الشِّ  ؟كم آكل ،القايض

 ،ية اهللابلاكء من خش قال: ال تملى  ؟قال: فكم أبكي ،وال يعلو صوتك ،يسفر وجهك
  ،قال: ما استطعت   ؟قال: فكم أخيف من عميل

 
قال: ما يقتدي  ؟ظهر منهقال: فكم أ

 انلاس. ويؤمن عليك قول   ،اخلريِّ   بك الربُّ 

 ؟-ا من أمر العدولهل شيةً  وذكرت  -سألت أمحد البار: أبو حممد قال  [2/574]
 ،ازاهدً  ،ااعلمً  ،ايهً فق :خصالٍ  ينبيغ للعدل أن يكون فيه ستُّ : »فقال أمحد بن حنبل

 «.ا بما يذربصريً  ،ا بما يأيتبصريً  ،اعفيفً  ،وراًع 

 الوضوء
يستيق هل  اكن أيب ال يدع أحًدا»[ قال صالح بن اإلمام أمحد بن حنبل: 1/28]
 .«املاء لوضوئه

 الوفاء
 ،استة أدعو هلم سحرً :»سمعت أمحد بن حنبل يقول :قال امليموينُّ [ 2/268]

 «.أحدهم الشافيع
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 لوقتا
منذ ودلت ما اشرتيت :»ابلخاريحممد بن إسماعيل عبد اهلل  وأب[ قال 2/254]

فسألوه عن َشاء احلرب  ،«ابدرهم شيةً  وال بعت من أحدٍ  ،ا قطمن أحد بدرهم شيةً 
 «.ا يشرتي يلكنت آمر إنسانً » فقال: ؟والكواغد
فلن وقت مىض عنك  :انلاس ىلع ثالثة أوقات: »قال اخلليل بن أمحد[ 2/280]

 «.وقت أنت منتظره وقد ال تبلغ إيلهو ،نظر كيف خيرج عنكاووقت أنت فيه ف ،يعود

 الوالء والرباء
اكن اإلمام أمحد إذا نظر إىل نرصاين غمىض عينيه، فقيل هل يف ذلك؟  (1)[1/27]
 .«عليهال أقدر أنظر إىل من افرتى ىلع اهلل وكذب »فقال: 

وِذيقال أبو بكر  (2)[1/139] رُّ قيل أليب عبد اهلل ]أمحد بن حنبل[: ما  :الم 
 «.هو أن ال حتبه لطمع يف دنياه»احلب يف اهلل؟ قال: 

[ قال أبو عبد الرمحن ابلوشنيج: سمعت أمحد ]بن حنبل[ يقول: 2/226]
 «.تقربوا إىل اهلل تعاىل ببغض أهل اإلرجاء، فإنه من أوثق األعمال إيلنا»

                                                           

 (.1/136( مكررة حبروفها يف )1)

 ( بلفظ: )لطمع دنيا(.1/146ررة يف )( مك2)
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 الويلمة
فلما دخل  ،فجاء أمحد بن حنبل ،ا يف ويلمةٍ كنى  :يلع بن أيب صبح[ قال 2/150]

فنفض يده يف  ،فخرج فلحقه صاحب املزنل ،نظر إىل كريس يف ادلار عليه صورة
 وخرج. ،«زي املجوس ،زي املجوس» :وقال ،وجهه
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 حرف ايلاء

 ايلتيم
ين: قال رجل لإلمام أمحد: كي1/82] ْشاك  يد الم  ف [ قال أبو طالب أمحد بن مح 

 «.أدخل املقربة، وامسح رأس ايلتيم»يرق قليب؟ قال: 

 ايلقني
[ قال أبو حممد اجل ريري: كنت يوًما عند بدر املغازيل، وقد باعت 1/190]

زوجته داًرا هلا بثالثني ديناًرا، فقال هلا بدر: نفرق هذه ادلنانري يف إخواننا، ونأكل رزق 
 ونرغب حنن؟ هذا ما ال يكون.يوم بيوم؟ فأجابته إىل ذلك، وقالت: تزهد أنت 

 ايلمني
يف الرجل حيلف ايلمني، وينوي  -يف رواية أيب طالب-[ قال اإلمام أمحد 1/83]

فايلمني ىلع نية ما حيلِّفه صاحبه إذا لم يكن مظلوًما، فإذا اكن »ىلع غري ذلك؟ 
 «.مظلوًما حلف يلع نيته، ولم يكن هل من نية اذلي حلىفه يشء

بن يلع، أبو العباس انلخشيب: سمعت أبا عبد اهلل ]أمحد [ قال أمحد 1/127]
لِشأنك إذا دريت  »بن حنبل[ وقال هل رجل: حلفت  بيمني ما أدري أيش يه؟ فقال: 

 «.دريت  أنا

من حلف ىلع  ]أمحد بن حنبل[، قلت: يا أبا عبد اهلل :قال امليموين[ 3/269]
 «حنن ال نرى احليلة ،ال»ل: حتال إلبطاهلا: هل جتوز تلك احليلة؟ قااثم  ،يمنيٍ 

 

 



ابن أبي يعلىللقاضي « طبقات احلنابلة»ـالتهذيب املوضوعي ل   

 [540 ] 

 

]أمحد بن قال أبو عبد اهلل : بكر بن حممد بن احلكم[ قال 3/269[ ]1/320]
فقد صار إىل ذلك اذلي  ،فصار إيلها ،ثم احتال حبيلةٍ  إذا حلف ىلع يشءٍ »حنبل[ : 

 «.حلف عليه بعينه

فهو  =من احتال حبيلةٍ »]أمحد بن حنبل[ : قال أبو عبد اهلل [ 3/269[ ]1/320]
 «.حانث

حلف بالطالق  عن رجٍل  قال أبو حفص العكربي: سألين سائٌل [ 3/294]
 .فليقم ىلع نكاحه ،إن زوجته لم تطلق :فأجبته ؟يف اجلنة معاوية  نى : إاثلالث

فأجاب  ،عن هذه املسألة بعينها ل  ةِ وذكرت هل أن أبا بكر حممد بن عسكر س  
فأظنه ذكر  ؟-حبرضيت-عن هذه املسألة شيخنا ابن بطة  ل  ةِ قال: وس   بهذا اجلواب.

 جواب حممد بن عسكر فيها.
وسمعت الشيخ ابن بطة يقول: سمعت أبا بكر بن أيوب يقول: سمعت 

 «.ىلع نكاحه مْ قِ فلي   ،لم تطلق زوجته» فقال: -ةل عن هذه املسألةوس  -إبراهيم احلريب 
يقول   قال: وادليلل ىلع ذلك ما روى العرباض بن سارية أنه سمع انليب

جماب   فانليب، «وقه العذاب ،واحلساب ،امهلل علمه الكتاب»ملعاوية بن أيب سفيان: 
 . ... ]هلا تتمة يف عنوان: الصحابة[.العذاب فهو من أهل اجلنة يِق  فإذا و   ،ادلاعء

 يوم عرفة
عن الرجل ]أمحد بن حنبل[ سألت أبا عبد اهلل  :قال يعقوب ادلوريق[ 2/554]

 ،فيحرض داعء املسلمني ،قال: ال بأس أن حيرض املسجد ؟د يوم عرفةحيرض يف املسج
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 ؛فيحرض داعء املسلمني املسجد   فال بأس أن يأيت الرجل   ،عباس بابلرصة ف ابن  قد عرى 
 إنما هو داعء. ،لعل اهلل أن يرمحه

قد حرض  ،رأيت حيىي بن معني عشية عرفة يف مسجد اجلامع :وقال يعقوب
 .ولم يكن بصائمٍ  ب ماءً ورأيته يرش ،مع انلاس

 يوم القيامة
 لم يشِف  من خاف اهلل : »قال عمر بن اخلطاب [ 3/275]

 «.ولوال يوم القيامة اكن غري ما ترون ،لم يصنع ما يريد تىق اهلل اومن  ،غيظه

قال:  ،ثنا صالح بن أمحد بن حنبلحدى ، عبد الرمحن بن أيب حاتم[ قال 3/353]
ى فقال: يا ب   ،رجٌل  -ند أبيهع :يعين–ا يومً  ر  كِ ذ  »  ولم يكن ألحدٍ  ،االفائز من فاز غدً  ،ين 

 «.عنده تبعةٌ 

 ، آمني.-بمنِّه وكرمه–وهذا مسك اخلتام، جعلنا اهلل من الفائزين 
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 خابتمة اتلهذيب
يوم ( 1.30)ظهرية  -حبمد اهلل وتوفيقه وحسن اثلناء عليه– واكن الفراغ

ه(، فامهلل لك احلمد كما ينبيغ 1438ن، من اعم )السبت، السابع عرش من شهر شعبا
جلالل وجهك، وعظيم سلطانك، محًدا يكايفء نعمتك، وفضلك، ويستوجب رضاك 

 وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد وىلع آهل وصحبه أمجعني.عنىا، 

وريض اهلل عن إمامنا أيب عبد اهلل، ورمحة رمحًة واسعًة، ورحم اهلل مؤلف هذه 
وعلماء مذهبنا، ووادلينا، وأزواجنا، وذرياتنا، اتعة انلافعة، ومجيع شيوخنا، الطبقات امل
 واحلمد هلل رب العاملني.واملسلمني، 
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 فهرس املوضواعت

مة اتلهذيب  3 مقدِّ

 7 حرف األلف

 7 االبتالء

 9 األبدال

 10 إبطال احليل

 12 االبتاا 

 14 ابتاا  اجلنائز والصالة عليها

 17 اإلجازات العلميَّة

 17 االحتضار

 17 األخالق واآلداب العامة

 18 االختالف
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 19 اإلخالص

 20 األخوات

 20 األذان

 21 االستنااطات

 23 االستسقاء

 23 االستغاثة

 23 األسماء

 24 اإلسالم

 25 اإلرساف

 25 األرسى

 26 اإلسناد وعلوم احلديث

 49 أسااب الزنول
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 50 أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة

 105 أصول الفقه

 107 أطفال املرشكني واملؤمنني

 108 االعتذار

 108 آل ابليت

 109 االفرتاق

 109 إكرام الضيف

 109 أكل احلالل

 111 األلقاب

 111 اإلمامة

 112 ملعروف وانليه عن املنكراألمر با

 116 االنتساب للحناليَّة
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 119 األنس باهلل

 120 اإلنصاف

 120 االنتاكسة

 121 أهل احلديث وفضلهم

 128 أوائل

 128 اإليثار

 128 اإليمان

 132 حرف ابلاء

 132 ابلخل

 132 ابلد 

 138 بر الوادلين

 139 الربكة واتلربك
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 139 ابلاكء

 140 ابلالء

 141 بلَِيعِ بناء الكنائس وا

 142 ابليع والرشاء

 144 حرف اتلاء

ص  144 الرتخُّ

 145 اتلداوي والطب

 146 اتلطو 

 147 بتربية األوالد

 153 الرتف

 153 اتلصاوير

 154 بتصنيف انلاس
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 155 بتصنيف الكتب

 161 اتلضحية

 161 اتلعامل مع انلاس

 163 اتلعزية

  164بتعظيم اهلل 

 164 بتعظيم احلرمات

 165 بتعظيم العلم

 168 بتعظيم العلماء، وصفابتهم

 177 بتعليم العلم

 188 اتلغافل

 188 اتلفسري وعلوم القرآن

 196 اتلفكر
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 197 اتلقليد

 198 اتلقايل

 199 اتلقوى

 200 اتلواضع

 204 اتلوبة

 206 اتلوفيق

 206 اتلولك

 208 حرف اثلاء

 208 اثلاات ىلع احلق

 213 حرف اجليم

 213 اجلار

 214 اجلدال واملراء
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 215 اجلمعة

 216 اجلن

 217 اجلنة

 218 اجلهاد

 219 جوائز السالطني وادلخول عليهم

 229 اجلو 

 231 حرف احلاء

 231 احلب يف اهلل

 231 احلج

 234 احلسد

 234 حسن اخلابتمة

 237 حفظ األرسار
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 238 حفظ اللسان

 240 حفظ اهلل للعاد

 240 احلق

 240 احلكمة

 240 احللم

 242 حرف اخلاء

 242 اخلشو  يف الصالة

 243 خشية اهلل

 244 اخلطابة

 245 اخللوات

 246 اخلمر

 247 اخلوف
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 247 اخلوارج

 248 حرف ادلال

 248 ادلاعء

 254 ادلعوة إىل ادلين

ين وال  255 وفاء بهادلَّ

 256 حرف اذلال

  256ذكر اهلل 

 257 اذلل

 257 ذم ادلنيا

 258 ذم الرأي

 261 ذم انلاس

 261 اذلنوب واملعايص
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 262 حرف الراء

 262 الراحة

 262 الرأي

 263 الرؤى

 268 رؤية اهلل

با  270 الرِّ

 271 الرحلة يف طلب العلم

 277 الرزق

 280 الرِّضا

 281 الرفق

َق   281 الرُّ

 282 رمضان
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يَاء  283 الرِّ

 284 حرف الزاي

 284 الزاكة

 284 الزهد

 290 الزواج وحسن العرشة

 294 الزيارة يف اهلل

 295 حرف السني

 295 السؤال عما ال يعين

 295 سؤال انلاس

 297 السرت ىلع انلاس

 297 السخرية واالستهزاء

 298 رسعة ابلديهة
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 300 السالم

 300 السواك

 300 السوق

 301 حرف الشني

 301 شاابال

رك  301 الرشِّ

عر  302 الشِّ

 311 الشفااعت

 312 الشكر واحلمد

 313 شهادة الشهود

 314 الشهرة

 316 الشهوة
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 317 حرف الصاد

 317 الصرب

 321 لصحابةا

 331 الصحاة والصداقة

 338 الصد  باحلق

 339 الصدق

 340 الصدقات

 340 صفات الصاحلني

 341 الصالة

 342 صالة اجلماعة

 344 صالة الغائب

 345 الصمت
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 346 صنائع املعروف

 348 الصوفية

 349 الصوم

 353 حرف الضاد

 353 الضحك

 354 حرف الطاء

 354 طاقات انلاس

 355 الطعام

 356 الطالق

 356 طلب العلم

 366 طول األمل

 367 حرف الظاء
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 367 الظلم

 369 حرف العني

 369 العاادة

 373 العدالة

 374 العزة

 375 العزلة

 376 العفة

 378 العقل

 378 علم الالكم

 378 علو اهلمة

 384 العمل الصالح

 384 العلم
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 385 العمل بالعلم

 388 عيادة املريض

 388 العيد

 390 حرف الغني

 390 الغربة

 390 الغياة

 393 حرف الفاء

 393 الفأل

 394 الفنت

 396 الفتوى

 398 الفراسة

 993 الفرح
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 399 الِفرق

 400 فضل العلماء

 401 الفطرة

 401 الفطنة واذلاكء

 403 الفقر

 405 الفقه، وصفة الفقيه

 418 حرف القاف

 418 القرآن

 419 القراءات

 422 قراءة القرآن، وبتالوبته، وإقراؤه

 427 االقاور وزياربته

 431 قاض العلم
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رعة  431 الق 

اص صَّ  432 الق 

 433 قضاء احلوائج

 433 القضاء وآداب القايض

 436 القضاء والقدر

 436 القلوب وأحواهلا

 437 القوامة

 439 قوة احلفظ

 447 قيام الليل والوبتر

 451 حرف الاكف

 451 الكذب

 452 الكرم
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 454 الكسب احلالل

 457 الكفر

 459 الالكم فيما ال يعين

 460 حرف الالم

 460 اللااس والعناية به

 460 اللحن والفصاحة

 461 اللعن

 462 حرف امليم

 462 املال

 462 املتشابه

 462 متفرقات ولطائف

 465 جمالس العلماء وآداب طالب العلم
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 472 املجالس وآدابها

 475 حماة الصاحلني

  477حماة اهلل

 477 ، وطاعته، وابتااعهحماة انليب 

 477 املداراة

 478 املداومة ىلع العمل

 480 املدح

 481 مذاكرة العلم

 488 املرايث

 489 مراقاة اهلل

 490 املروءة

 491 املرض
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 492 املزاح وآدابه

 493 املسابقة إىل اخلريات

 493 املساجد وآدابها

 494 املصائب

 494 املصافحة

 494 املناظرة وآدابها

 497 مواعظ

 503 املوت وسكرابته

 507 حرف انلون

 507 انلار

 507 انلصيحة

 509 انلفاق
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 509 نكاح املتعة

 510 انلوافل

 512 انلوم

 512 انلية

 514 حرف اهلاء

 514 اهلجر

 516 اهلجرة

 517 اهلدية

 517 ماهل

 518 هياة العلماء

 520 حرف الواو

 520 الوراقة
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520 الور 

526 الوسواس

527 الوصايا

528 وصايا السلف

536 الوضوء

536 الوفاء

537 الوقت

537 الوالء والرباء

538 الويلمة

539 حرف ايلاء

539 ايلتيم

539 ايلقني

 



ابن أبي يعلىللقاضي « طبقات احلنابلة»ـالتهذيب املوضوعي ل   

 [567 ] 

 

 953 ايلمني

 540 يوم عرفة

 541 يوم القيامة

 542 خابتمة اتلهذيب

 543 فهرس املوضواعت
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