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 :مقدمة الكاتب   -١
  . تسليماً كثرياًصلى اهللا عليه وعلى آله وسلمبسم اهللا والصالة والسالم على حممد رسول اهللا 

 ،كرب مع املظلومني وال إله إال اهللا حممـد رسـول اهللا           أ اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب على الظاملني اهللا          
واهللا نشهد أنه أدى األمانة ونصح األمة وجاهد يف سبيل اهللا حق اجلهاد             ، صلوات ريب عليه وسالم     

ه الطاهرين وأصحابه املخلصني الذين أدوا األمانة وتابعوا املسرية فجزاهم اهللا ورضي اللهم عن آل بيت،
  .عن أمة اإلسالم أحسن اجلزاء 

أما بعد فإنين يف هذا املوضوع سوف أحدث نفسي وأحدثكم عن رجل ليس              :خوة اإلميان والعقيدة  إ
ذب وسـجن   ضرب وع سوف أتشرف باحلديث عن إمام      ، إمام وليس ككل األئمة   ، ككل الرجال 

ه ،فأصبح إماماً ألهل سنة   رب  ووحيف القرن   صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم      إمام جمدد لدين حممد      إن 
، التزكيات يف الفقه وإمام يف  احلديث وإمام يف علم الرجال وإمام يف الزهد و             إمام   ، الثالث اهلجري 
  . ألهل السنةكل من مسع منه أنه عامل وأنه إمامإمام شهد له 

ه اإلمام أمحد بن حنبل   ...كم يا إخويت عرفتم هذا اإلمام     أظنإمام أهل شيخ اإلسالم إمام أهل السنة إن 
 اإلمام الذي وقف مبفرده يف وجه أهـل         إنه ، رضي اهللا عنه وأرضاه وجزاه عنا خري اجلزاء       احلديث  

هل البدع قالوا يف زمانه     فجميع أ ، ولوال اإلمام أمحد لضلّت األمة اإلسالمية مجعاء        ، البدع يف زمانه    
 فجزا اهللا   ،خملوق هو كالم اهللا األزيل غري       القرآنإنّ  ! وبقي هو الوحيد الذي يقول ال        ، القرآنخبلق  

اهللا الدين بالصديق يوم الردة وبأمحـد       أعز   :حني قال  ابن املديين ولقد صدق   اإلمام أمحد خري اجلزاء     
  .١"يوم احملنة

 عن هذا اإلمام وأرجو من اهللا أن يبلغين غاييت يف هذا املوضـوع وأن          وأرجو اهللا أن يوفقين باحلديث    
  .يسدد خطاي فإن أحسنت فمن اهللا وإن أسأت فمن نفسي واهللا ويل التوفيق واحلمد هللا رب العاملني 

  املتواضع بتاريخوضوع مت االنتهاء من هذا امل
   ميالدي٢٠١٠ذي احلجة عام  هجري و املوافق 
  واملسلمني أخوكم خادم اإلسالم

  عبداهللا بن علي صغري.مأبو علي 
   وإبداء املالحظات للتواصل عرب االمييل

com.maktoob@engalep  

                                                
حممد نعيم ،  شعيب األرناؤوط : حتقيق -١١  اجلزء و عبد اهللاحممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب أبللحافظ سري أعالم النبالء  1

  .مؤسسة الرسالة:  دار النشر- العرقسوسي
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منهجيـة   الفوائد املرجوة من استعراض ودراسة تراجم األنبياء و الصاحلني واألئمة وسرية و            -٢
  :لنباإلمام أمحد بن ح

 الكـرمي   القرآنومن يقرأ   ، لعلم السرية والتراجم دور كبري يف حياة املسلم عامة و امللتزم خاصة              إنَّ
 فيه الكثري من قصص التراجم عن األنبياء والرسل والرجال الصاحلني وذلك ألنه من خالل       أنّ يالحظ

   : منها أذكر الفوائداً مندراسة تراجم األنبياء والرسل واألئمة ميكن أن جنين بعض
كانت قصص األنبياء والرسل عليهم السالم تأيت لتشحذ مهم الصحابة رضوان اهللا عليهم وتأيت  •

فكان رسـولنا الكـرمي   ، وسلمصلى اهللا عليه وعلى آله مسلية ومقوية لفؤاد رسولنا الكرمي  
 قـد أُوِذي  ،رِحم اُهللا موسـى ((......يقول عندما ينال منه املنافقون ويتكلمون عنه بسوء  

فوجد رسولنا الكرمي يف قصص موسى عليه الـسالم  ،   رواه خباري     ))كثر من هذا فصرب   بأ
  ،املذكورة يف القرآن الكرمي مواساة ملا يتعرض له من اامات و مهز وملز 

 ما يتعرضون له من مشقة يف سـبيل         ليبني اهللا عز و جلّ لنبيه وآل بيته ولصحابته الكرام أنَّ           •
 y  تعرض هلا سابقاً الصاحلني من األمم السابقة فال ييأس الصحابة          قد، الدعوة ونشر الدين  

هذا الطريق الذي قتل فيه حيـىي و        ، ويتذكرون أن طريق التوحيد أصعب الطرق وأخطرها        
على حتمل البالء  y فتتهيأ نفوس الصحابة، ... سجن فيه يوسف وصاح من أمله فيه أيوب        

   .والفنت يف سبيل نشر هذا الدين العظيم
تراجم الشخصيات املؤمنة وأئمة اهلدى تعطي قوة للمسلم امللتزم الذي يسري يف طريق االلتزام  •

 قدوتنا هي الرسول الكرمي صحيح أنَّ، فبطبيعة املسلم يبحث عن قدوة يقتدي ا    ، الشرعي  
 ومن مثّ آل بيته وأصحابه الكرام ولكن أحياناً يعتري املسلم           صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم     

صلى اهللا عليـه    فعندما يتذكر تضحيات الرسول الكرمي      : اطر وهواجس شيطانية خاطئة   خو
فعل ما فعلـه  أما أنا فال قدرة يل على        ! قد يقول يف نفسه إنه لنيب معصوم         وعلى آله وسلم  

كذلك األمر أيضاً عندما يتذكر املسلم الصحابة الكرام رضوان اهللا عليهم قد  و، ! r النيب 
فنحن ا لذ! ..... لقد كان معهم الرسول الكرمي أما أنا فلست مثل الصحابة           يقول يف نفسه    

حباجة لتسليط الضوء على سرية ومنهج رجال مؤمنني ليسوا أنبياء وليسوا صحابة بل هـم               
 وعندما يقرأ ويفهم املسلم صاحب القوة       ،علماء أتقياء فضالء قدموا لإلسالم الكثري الكثري        

 العلماء الذين ليسوا هم أنبياء وال صـحابة  أولئك غبطة ستعتريه منفإنّ ال  وااللتزام قصصهم 
  .فيحبهم ويتأسى بأفعاهلم واهللا ويل التوفيق
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 جداً للمسلم البسيط حىت يتعـرف       ةضروريية اإلمام أمحد بن حنبل      إن دراسة سرية ومنهج    •
فمـن  ....أو أحد الباحثني يف فقه      على هذا اإلمام الذي قد يكون هذا املسلم أحد مقلديه           

   .! امسهسوىعرف عنه شيء اجلهل أن نقلد إمام ال ن
اإلمام أمحد وأصـوله الفقهيـة وأصـوله         من دراسة سرية     أيضاًو إن طالب العلم يستفيد       •

 العلمـاء القـدماء      ويتعرف على أقـوال    وكذلك ،العقائدية وكيفية تصديه ألهل البدع      
اهلجري فتقوى عزمية ذلك    لث  ن الثا ويتعرف على جمدد القر   املعاصرين لإلمام أمحد بن حنبل      

 فأنا أحد املسلمني الذين كانوا ال يعلمون سوى القليل عن هذا اإلمـام     املسلم وتشحذ مهته  
 حباً لـه    تازدد، وبعد أن أيت هذا املوضوع وتعرفت على سريته ومنهجيته عنه           ، ادد  

  .  وازددت ثقة وقوة مبنهجيته العلمية فجزاه اهللا أحسن اجلزاء
إن دراسة سري األئمة الصاحلني تعطي للمسلم ثقة قوية بأمته وخصوصاً يف هـذه املرحلـة                 •

أمة ،الصعبة اليت متر فيها األمة اإلسالمية فيدرك املسلم أن األمة اإلسالمية أمة حية لن متوت                
  .ترفد البشرية على مر العصور والتاريخ برجال حيملون هذا الدين حق محله

 ونتعرف على عطائه لإلسالم فإننـا       أمحد بن حممد بن حنبل     سرية اإلمام    و أيضاً عندما نقرأ    •
من املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه فمنهم من قضى حنبـه         {نستحضر قوله تعاىل    

يف بيوت أذن اهللا أن ترفع      {وقوله تعاىل    ،٢٣األحزاب   } ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديال     
رجال ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر اهللا         ،ا بالغدو واآلصال  ويذكر فيها امسه يسبح له فيه     

   . ٣٧ -٣٦ النور}إقام الصالة وإيتاء الزكاة خيافون يوما تتقلب فيه القلوب واألبصار و
حفظاً من التبديل والتحريـف      ، القرآنونثق ونقتنع قناعة تامة بأنّ هذا الدين حمفوظ حبفظ           •

 ينشرون السنة ويف كل مكان جيددون هلذه األمة دينها    وحفظاً بوجود رجال على مر الزمان       
  . ٩احلجر }إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون {وهذا تصديقاً لقوله تعاىل،وحياربون البدعة

 اهلجري  لث نبدأ مشوارنا العلمي ورحلتنا الفكرية مع جمدد القرن الثا         ناكرام دعو الخويت  إواآلن  
  .عة هذا اهود املتواضع  متابمنوأمتىن يل ولكم الفائدة 

  
   :رضي اهللا عنه ووالدتهأمحد بن حنبل نسب اإلمام  -٣

 بـن اعبد اهللا أمحد بن حممد      أبو  "إمام أهل السنة مؤسس املذهب احلنبلي هو        أمحد بن حنبل هو     
 نس بن عوف بن قاسط    أسد بن ادريس بن عبد اهللا بن حيان بن عبد اهللا بن             أنبل بن هالل بن     ح
  شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر وائل الذهلي الشيباين                بن مازن بن  ا

 حد االئمة االعالم هكذا ساق نسبه ولده عبد اهللا واعتمده أبو بكر اخلطيب أاملروزي مث البغدادي 
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  .٢"يف تارخيه وغريه
 وقيـل  وريب أمحد يتيماً  له حنو من ثالثني سنةجناد مرو مات شاباًأوكان حممد والد أيب عبد اهللا من   

ربـع  أول سـنة     قال يل أيب ولدت يف ربيع األ       ٣صاحلوهي حامل به فقال     ، مه حتولت من مرو     أ نَّأ
مه  وقال عبد اهللا بن أمحـد        أبوه شابا فوليته    أوستني ومئة قال صاحل جيء بأيب محل من مرو فمات           

  انتهى . "٤5د اهللا قال حنبل مسعت أبا عب،وأمحد بن أيب خيثمة ولد يف ربيع اآلخر 
 وأمحد بن حنبل عاش ! والشافعي عاش يتيماً! الرسول الكرمي عاش يتيماً     ! سبحان اهللا   ! سبحان اهللا   

 حكمة يف ذلك وهنا جيب أن يدرك املسلم الذي يعيش يتيماً            عز وجلّ  ولعل هللا  وغريهم كثر     ! يتيماً
وصرباً وجلداً عن فقدك ألحد والـديك أو        اهللا عز وجلّ إن شاء اهللا سوف يعوضك فكراً وقوة            أنّ
،  عاشوا يتيمني  قد أئمة اهلدى الكثري منهما وحسبك أنّ الرسول الكرمي عاش يتيماً وحسبك أنّ     يكل

اليت فيها احلث على إكـرام اليتـيم   اآلثار  ببعض  وأخوايت يف اهللاوهنا أحب أن أذكِّر نفسي وإخويت  
فَـك   * لْعقَبةُٱومآ أَدراك ما  * لْعقَبةَٱ قتحمٱفَالَ {كم ترتيله عز وجلّ يف حم  منها قوله   ورعايته وكفله   

  ، )١٦ ـ ١١: البلد(}  أَو ِمسِكيناً ذَا متربٍة* يِتيماً ذَا مقْربٍة * أَو ِإطْعام ِفي يوٍم ِذي مسغبٍة * رقَبٍة 
  :وسالم  الرسول الكرمي صلوات ريب عليه وعلى آله وقول

 . يف صـحيحه خاريأخرجه الب " وقال بإصبعيِه السبابة والوسطى،أنا وكافلُ اليتيم يف اجلنِة هكذا   ": 
  .م ويعطفون عليهماكم ممن حيسنون لأليتام وحيبوإي جعلين اهللا و

  
  : وطلبه للعلمبن حنبل رضي اهللا عنه أساتذة اإلمام أمحد - ٤
مي بثويب وتقول حىت يـؤذن  أردت البكور يف احلديث فتأخذ أيقول رمبا   وقال عبد اهللا مسعت أيب      "

وقال عباس الدوري مسعت أمحد يقول      " ، ٦"املؤذن وكنت رمبا بكرت إىل جملس أيب بكر بن عياش         
ول ما طلبت اختلفت إىل أيب يوسف القاضي  قال عبد اهللا كتب أيب عن أيب يوسف وحممد الكتب                   أ

علم منـا  أسأله ليس ذا يف كتبهم فارجع اليهم فيقولون صاحبك إ كنت وكان حيفظها فقال يل مهين    
                                                                                ٧"بالكتب

                                                
،  شعيب األرناؤوط : حتقيق -١١  اجلزء رقم حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب أبو عبد اهللاللحافظ سري أعالم النبالء انظر  2

  .ة الرسالةمؤسس:  دار النشر- حممد نعيم العرقسوسي
 .أحد أبناء أمحد بن حنبل 3
 أبا عبداهللا:  كنية أمحد بن حنبل هي  4
،  شعيب األرناؤوط : حتقيق -١١  اجلزء رقم حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب أبو عبد اهللاللحافظ سري أعالم النبالء انظر  5

  .مؤسسة الرسالة:  دار النشر- حممد نعيم العرقسوسي
  .نفسهاملصدر  6
  .املصدر نفسه 7
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 طلب العلم وهو ابن مخس عشرة سنة يف العام الذي مات فيه مالك ومحاد بن زيد  فسمع مـن            "  
 ومن هشيم بن بشري فأكثر وجود ومن عباد بن عباد املهليب ومعتمر بن سليمان  ابراهيم بن سعد قليالً   

يوب بن النجار وحيىي بن أيب زائد وعلي بن هاشم بـن الربيـد           أو، التيمي وسفيان بن عيينة اهلاليل      
وقران بن متام وعمار بن حممد الثوري والقاضي أيب يوسف وجابر بن نوح احلماين وعلي بن غراب                 

مر بن عبيد الطنافسي وأخويه يعلي ومحد واملطلب بن زياد ويوسف بن املاجشون وجرير      القاضي وع 
وأيب بكر بن عياش وحممد بن      ، بن عبد احلميد وخالد بن احلارث وبشر بن املفضل وعباد بن العوام             

وحيىي بن عبد امللك بن     ، عبد الرمحن الطفاوي وعبد العزيز بن عبد الصمد العمي وعبدة بن سليمان             
أيب غنية والنصر بن إمساعيل البجلي وأيب خالد االمحر وعلي بن ثابت اجلزري وأيب عبيـدة احلـداد                  

وأيب معاوية الضرير وعبد اهللا بن ادريس ومروان بن    ،وعبيدة بن محيد احلذاء وحممد بن سلمة احلراين         
في وحممد بـن    معاوية وغندر وابن علية وخملد بن يزيد احلراين وحفص بن غياث وعبد الوهاب الثق             

 وحممد بن يزيـد   واحداًفضيل وعبد الرمحن بن حممد احملاريب والوليد بن مسلم وحيىي بن سليم حديثاً  
الواسطي وحممد بن احلسن املزين الواسطي ويزيد بن هارون وعلي ابن عاصم وشعيب بـن حـرب    

 االزرق ومعاذ   ووكيع فأكثر وحيىي القطان فبالغ ومسكني بن بكري وأنس بن عياض الليثي وإسحاق            
معاذ ومعاذ بن هشام وعبد االعلى السامي وحممد بن أيب عدي وعبد الرمحن بن مهدي وعبد اهللا  بن

وأيب عاصـم  ،وحممد بن ادريس الشافعي بن منري وحممد بن بشر وزيد بن احلباب وعبد اهللا بن بكر          
 آدم وأيب عبد الـرمحن      وعبد الرزاق وأيب نعيم وعفان وحسني بن علي اجلعفي وأيب النضر وحيىي بن            
وروح بن عبادة وأسود    ،املقرئ وحجاج بن حممد وأيب عامر العقدي وعبد الصمد بن عبد الوارث             

ويعقوب بن ابراهيم بـن سـعد       ،ابن عامر ووهب بن جرير ويونس بن حممد وسليمان بن حرب            
 أيب شيبة وهارون بن وخالئق إىل ان يرتل يف الرواية عن قتيبة بن سعيد وعلي بن املديين وأيب بكر بن               

   انتهى.٨ "معروف ومجاعة اقرانه  فعدة شيوخه الذين روى عنهم يف املسند مئتان ومثانون ونيف
فكان ) مؤسس املذهب الشافعي ( من أبرز أساتذة اإلمام أمحد اإلمام الشافعي ومما تقدم معنا جند أنه     

 إمـام  ألنـه  قلت فيها بقول الشافعي  سئلت عن مسألة ال اعرف فيها خربا    إذا": يقول اإلمام أمحد    
  . ٩"قرشي وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم انه قال عامل قريش ميأل األرض علماً

وكان اإلمام أمحد حيدث ابنته كثرياً عن الشافعي وعن تقواه و علمه و يف يوم نزل الشافعي ضـيفاً            "
وكان ،   إىل بغداد ، فأعطاه غرفة لينام فيها       عند أمحد و لعلّ ذلك كان يف رحلة الشافعي األخرية له          

                                                
،  شعيب األرناؤوط : حتقيق -١١  اجلزء رقم حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب أبو عبد اهللاللحافظ سري أعالم النبالء انظر  8

  .مؤسسة الرسالة:  دار النشر- حممد نعيم العرقسوسي
  سري أعالم النبالء للذهيب اجلزء العاشر 9

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٠

اإلمام أمحد كثري التعبد و كثري التنسك فأخذت ابنته تراقب الشافعي كيف تكـون عبادتـه ومـىت       
فالحظت أنَّ غرفة الشافعي بقيت مظلمة !  سيستيقظ من الليل وأيهما أكثر تعبداً والدها أم الشافعي؟

أهـذا هـو    : ويف الصباح قالت ألبيها   ، أمحد كان يقوم أكثر الليل    إىل قُبيل أذان الفجر بينما اإلمام       
كيف كانت ليلتك   : الشافعي الذي حدثتين عنه؟ فلم جيبها اإلمام أمحد ودخل على الشافعي فقال له            

لقد فكرت الليلة يف بضع آيات من كتاب اهللا تعاىل و روايٍة يف حديث النيب : يا أبا عبد اهللا ؟ فقال له   
 فقـال   - و يف رواية فوق الستني حكماً        -ه وسلم ، فاستخرجت منها أحكاماً كثرية        صلى اهللا علي  

  .١٠!أبيِك الليل كله لضجعة واحدة من اإلمام الشافعي خري من صالة: اإلمام أمحد البنته
لضجعة واحدة من اإلمام الشافعي خري مـن         "اإلمام أمحد يقول البنته     ! سبحان اهللا   !  سبحان اهللا   
ألنّ سلف األمة وأئمتها كانوا يعتربون أنّ العلم الشرعي مقدم على النوافل            ! "  الليل كله  صالة أبيكِ 

وكثرياً ما يـسألين    ، عبادة والعقيدة وبالعلم الشرعي تصح العبادة والعقيدة        ألنّ العلم أصل ال   ، كافة  
،  شابه ذلـك      أقرأ يف كتب الفقه واحلديث وما       أين فأجيبهم، أصدقائي كيف حتيي الليايل الفضيلة      

وطبعاً هـذا   ! وأرى البعض منهم قد يستغرب ذلك ألنّ البعض يظن أنّ قيام الليل هو فقط بالصالة                
خطأ صحيح أنَّ صالة النافلة يف جوف الليل هلا ثواب عظيم ولكن جيـب أن ال ننـسى أنّ العلـم             

عـن  احلديث الشريف  كما جاء يف الشرعي جالء للقلوب وتنويراً للعقول وشتان بني العامل والعابد  
: عاِبد واآلخر عاِلم، فَقَالَ رسـولُ اهللا  : ذُِكر ِلرسوِل اهللا رجالَِن أَحدهما «: أَيب أُمامةَ الْباِهلي ، قالَ    

ِئكَته وأَهلَ السمواِت ِإنَّ اهللا ومالَ: فَضلُ الْعاِلم علَى العاِبِد كَفَضِلي علَى أَدناكُم ، ثُم قَالَ رسولُ اهللا             
       رياِس الْخلِِّم النعلَى ملُّونَ عصلَي وتى الْحتحا وِرهحلَةَ يف جمى النتح ِضنياَألرأخرجه الترمـذي  »و 

   .وقال حديث حسن غريب صحيح
 باباً من األهواء     الشيطان فتح كلما   وويأمر الناس باخلري    ،  إغواء الشيطان ال يقبل       مل والعا ألن الفقيه 

،  ما يسد ذلك الباب خبالف ناسالعارف مبكائده للبني الفقيه ،على الناس وزين الشهوات يف قلوم      
وهذا لألسف كثري جتد الكثري من      العابد فإنه رمبا يشتغل بالعبادة وهو يف حبائل الشيطان وال يدري            

 ال يدرون ويقولون     ويف عبادم الكثري من البدع وهم      ادعقيدم فيها الكثري من الفس    املسلمني العباد   
قال شيخي وقال شيخ شيخي وهم ومشاخيهم يكونون من أصحاب البدع ومن أصحاب األقـوال               

دعون شيء جديد وأحياناً صالة جديدة وأحياناً ت كل يوم يب،الفاسدة ال مييزون بني السنة وبني البدعة 
، ! من النقص حىت جاء أولئك اجلهلة ليسدوا هـذا الـنقص؟           ذكر جديد وكأنَّ اإلسالم فيه الكثري     

  .وأهلهاسبحان اهللا أعاذين اهللا وإياكم من البدع 
 

                                                
  هيب اجلزء العاشرسري أعالم النبالء للذ 10
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 ١١

 حدث عنه البخاري    "  :ويف الكتب األخرى  ١١ الستة األصول   احلديث اإلمام أمحد يف الكتب    -٥
ملة وافـرة    وعن أمحد بن احلسن عنه حديثا آخر يف املغازي وحدث عنه مسلم وأبو داود جب               حديثاً

وروى أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة عن رجل عنه وحدث عنه ايضا ولداه صاحل وعبد اهللا  
واحلسن بن موسلى االشيب وأبو عبد اهللا الشافعي         وابن عمه حنبل بن إسحاق وشيوخه عبد الرزاق       

 معـني ودحـيم    بل قال حدثين الثقة وحدث عنه علي بن املديين وحيىي بن    ١٢لكن الشافعي مل يسمه   
وأمحد بن صاحل وأمحد بن أيب احلواري وحممد بن حيىي الذهلي وأمحد بن ابراهيم الدورقي وأمحد بن                 
الفرات واحلسن ابن الصباح البزار واحلسن بن حممد بن الصباح الزعفراين وحجاج بن الشاعر ورجاء 

مد بن منصور الطوسي بن مرجي وسلمة بن شبيب وأبو قالبة الرقاشي والفضل بن سهل االعرج وحم 
                                                

صحيح خباري وصحيح مسلم وسنن أيب داوود وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه و سنن : الكتب الستة األصول يف احلديث هي  11
 .النسائي 

 :على رسول اهللا وعلى آله وصحبه، أما بعـد احلمد هللا والصالة والسالم )نقالً عن موقع إسالم ويب (12
كثرياً، وهلذا أسـباب    من العبارات اليت يقصد ا إام الراوي، ترد يف كالم احملدثنيالثقة، أو غريها حدثين: فعبارة
  :متعددة
 - أي لسبب ال يضر بالرواية -تعيينه، أو أنه غري مرضي عنده  أن يكون الذي أمه قد نسى امسه أو شك يف: منها

  .ليس األخرى سوى ما ذكراحملدثني، أو أنه أراد تدليسه لسبب من أسباب التد أو عند غريه من
 .حملمد خلف سالمة :احملدثني لسان

فلقد تنوعت عباراته عمن أمه من شـيوخه   :فقد كان يكثر إام شيوخه يف كتبه :الشافعي وأما خبصوص اإلمام
أخربنـا الثقـة مـن     أخربنا بعض أصحابنا، أخربنا بعض أهل العلم، أخربنا الثقـة، : مسنده أنواعاً كثرية وهي يف
ثقات كلهم، أخربنا غري واحد، أخربنـا غـري    صحابنا، أخربنا الثقة من أهل العلم، أخربنا رجل، أخربنا عدد منأ

ثقات أهل العلم، أخربنا من أثق به من أهل املدينة، أخربنا من أثق به من  واحد من أهل العلم، أخربنا غري واحد من
  .أخربنا من مسع فالنا، أخربين من ال أم املشرقيني،

  .لسان احملدثني
وكان الـشافعي ـ    :يف توجيه ذلك البيهقي يف رواية احلديث، قال احلافظ الشافعي والظاهر أن ذلك من احتياط

فإن احلي ال يؤمن عليه النسيان، فيحتمل أنه كان حيتاط لنفسه فال يـسمي   ال حتدث عن حي،: رمحه اهللا ـ يقول 
عنده مل يوجـد   والذي ال بد من معرفته أن تعلم أنه مل حيدث عن ثقةوهو حي هلذا املعىن أو غريه،  من حيدث عنه

الثقة، ولذلك كان ال يطالـب بتـسمية    ذلك احلديث عند ثقة معروف بامسه وحاله، فاحلجة قائمة برواية املعروف
 مث  باحلديث، وكانوا يف القدمي يأخذون احلـديث أكثـره حفظـاً           يكتفى بشهرته فيما بني أهل العلم      الثقة عنده و  

الكتب اجلديدة مبصر مل يكن معه أكثر كتبه، وكذلك حني صنف الكتب القدميـة   يعلقونه، وحني صنف الشافعي
  .يكن معه أكثر كتبه، فرمبا كان يشك فيمن حدثه وال يشك يف ثقته فيقول أخربنا الثقة بالعراق مل

 .واهللا أعلم.104371 :ورقم ،55651 :وانظر للفائدة الفتويني رقم ،الشافعي انتهى من مناقب
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 وأبو زرعة وأبو حامت وحرب بن إمساعيـل الكرمـاين وإسـحاق    ،يوب وعباس الدوري أوزياد بن   
الكوسج وأبو بكر االثرم وابراهيم احلريب وأبو بكر املروذي وأبو زرعة الدمشقي وبقي بـن خملـد                 

أيب خيثمة وموسى   وأمحد بن اصرم املغفلي وأمحد ابن منصور الرمادي وأمحد بن مالعب وأمحد بن              
ابن هارون وأمحد بن علي األبار وحممد بن عبد اهللا مطني وأبو طالب أمحد بن محيد وابـراهيم بـن     
هانئ النيسابوري وولده إسحاق بن ابراهيم وبدر املغازيل وزكريا بن حيىي الناقد ويوسف بن موسى               

هين بن حيىي الشامي ومحدان احلريب وأبو حممد فوران وعبدوس بن مالك العطار ويعقوب بن خبتان وم  
بن علي الوراق وأمحد بن حممد القاضي الربيت واحلسني بن إسحاق التستري وابراهيم بن حممد ابـن           
احلارث االصبهاين وأمحد بن حيىي ثعلب وأمحد بن احلسن بن عبد اجلبار الصويف وادريس بن عبـد                 

ابراهيم البوشـنجي وحممـد بـن       الكرمي احلداد وعمر بن حفص السدوسي وأبو عبد اهللا حممد بن            
  .١٣…عبدالرمحن السامي وعبد اهللا بن حممد البغوي وأمم سواهم  

 هنا جنيب من يـسأل  ،! البعض أقوال أئمة احلديث يف توثيق اإلمام أمحد بن حنبل   يطلبقد  : تنويه  
وضحالة  اعلم أخي هداك اهللا أنّ من يطلب مثل هذا الطلب فإنه يظهر لنا جهله                : مثل هذا السؤال    

 ألنّ اإلمام أمحد أمجع عليه أهل زمانه على ثقتـه وعلـى     ،  ويف علم الرجال     فكره يف علم احلديث   
محد بن حنبل ثقة فمـن      أحجته وهو من أئمة أهل احلديث وهو إمام أهل السنة فإنّ مل يكن اإلمام               

لم له يف صحيحهما    اإلمام البخاري واإلمام مس   ومع ذلك نقول للسائل إن رواية       ،  ! يكون الثقة إذاً  
   ...الرواياتتكفي لتوثيقه ألنهما رمحهما اهللا قد وثقاه ذه 

 
 :وأوالدهزواج اإلمام  -٦
 .  كثرياًربعني سنة فرزق اهللا خرياًأمسعت أبا عبد اهللا يقول تزوجت وانا ابن  حنبلقال  " 

 بن أمحد تـزوج     ١٤ملى علي زهري بن صاحل    أخالق أمحد وهو جملد     أ قال أبو بكر اخلالل يف كتاب       
 وتوفيت فتزوج بعـدها    ) أي صاحل (  جدي عباسة بنت الفضل من العرب فلم يولد له منها غري أيب           
م علي زينب وولدت احلسن واحلسني أرحيانة فولدت عبد اهللا عمي مث توفيت فاشترى حسن فولدت      

ربعـني  أإىل حنو من     فعاشا حىت صارا من السن       تواما وماتا بقرب والدما مث ولدت احلسن وحممداً       
  انتهى. ١٥".  قيل كانت والدة عبد اهللا عوراء وأقامت معه سننيسنة مث ولدت سعيداً

 

                                                
حممد ،  شعيب األرناؤوط : حتقيق -١١  اجلزء رقم عثمان بن قامياز الذهيب أبو عبد اهللاحممد بن أمحد بن للحافظ سري أعالم النبالء  13

  مؤسسة الرسالة:  دار النشر- نعيم العرقسوسي
  هو ابن اإلمام أمحد بن جنبل 14
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 ١٣

   :عقيدة أمحد حنبل  -٧
فال نقبل أن نتعلم العلم الشرعي الـصحيح إال ممـن           ، إنّ دين حممد دين عزيز ودين القول والفعل         

ا الـذين آمنـوا مل تقولـون مـا ال           يا أيه {فاهللا عز وجل يقول     ، وحسن عمله   ، صحت عقيدته   
فمن الذنوب العظيمة أن يقـول        ،٣-٢الصف   } عند اهللا أن تقولوا ما ال تفعلون       كرب مقتاً ،تفعلون

  وهو ويقول أحد التابعني  ،  أعاذنا وإياكم من ذلك      ،أو أن يبتغي بعلمه غري اهللا     ، اإلنسان ماال يفعل    
ماُء ثالثَةٌ عاِلم باللَِّه خيشى اللَّه ليس بعاِلٍم بأمِر اللَِّه، وعاِلم باللَِّه كانَ يقالُ العلَ":  رضي اهللا عنه سفْيانَ

          فـذِلك بأمِر اللَِّه ليس بعاِلٍم باللَِّه ال خيشى اللَّه الكاملُ، وعاِلم العاِلم فذاك ى اللَّهشخِر اللَِّه يبأم عاِلم
سنن الدرامي."العاملُ الفاِجر   
 اهللا ولديه مـن     يمنا ويفيدنا حنن كطالب علم وحق وحقيقة هو العامل الكامل الذي يتق           و الذي يه  

  .العلم ما يذهب به اجلهل عن قلوبنا وعقولنا
أمور الـدين   عن   يتحدث   بأحدوقد رأيت الكثري من املسلمني يتساهلون بطلب العلم فكلّما مسعوا           

  .!!أصغوا له دون معرفة علمه واستقامته
حبجة أنه مييز بني اخلبيـث  !  نأخذ ما يف رؤوس العلماء وندع ما يف النفوس   : ويقول وهناك من خيطأ  

 لعلّ ذلك العامل املدلس أو غري الثقة الذي تتعلم منه            له املسلم املخطئ ونقول  هذا  وجنيب  ، والطيب  
فقد تستطيع أن متيـز     ، !خيدعك بقضية فقهية أو مبسألة عقائدية فكيف سوف تعرف أنك خمدوع ؟           

  .الصواب من اخلطأ يف األمور األخرى واب من اخلطأ يف بعض األمور وقد ال تستطيع أن متيز الص
إنَّ هذا الِعلْـم ِدين فـانظروا عن من تأخذونَ        ":  يقول وكان الصحايب اجلليل مالك بن أنس يقول      

 خذوا العلم - اللهم اجعلنا من طالب العلم–لذلك دوماً يقول العلماء األتقياء لطالم ،   ١٦"دينكُم
  .ن الغش والكذب والتدليس موخشية من اهللا تعصمه ، من رجل لديه علم يعصمه عن اجلهل

وتعترب عقيدة اإلمـام  ،  إمام أهل السنة والتوحيد رضي اهللا عنهمام أمحد بن حنبل  نعود إىل عقيدة اإل   
 واملرج وكثرت البدع نه حيث كثر يف زمنه اهلرج     اأمحد بن حنبل هي املمثلة لعقيدة أهل السنة يف زم         

  . مستغلني تأييد الدولة العباسية للمعتزلة وألصحاب األهواء أهلهاوكثر 
عاش اإلمام أمحد بن حنبل يف عصر استقرت األمور فيه للدولة العباسية، اليت ظهر فيها بشكلٍ                "فقد  

فرس، واملعتصم  فاعتمد املأمون على ال   . جلي اعتماد الوالة على العناصر األعجمية، لتثبيت حكمهم       
  . حىت بدأ الضعف يطغى شيئاً فشيئاً على الدولة العباسية. على الترك

  : ومن املالمح العامة اليت تميز املدة اليت عاشها اإلمام أمحد
  .  البدء يف ترمجة الكتب الفلسفية من يونانية، ورومانية، وفارسية، وهندية، بدعم من الوالة-

                                                
  .٣٤٢ صقحة ١٦ذيب الكمال جزء انظر  16
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  . ر البدع يف عقائد الناس، وعبادام بشكل سريعانتشا:  نتج من جراء هذا-
 وأصـاب   ،القرآن انتشرت الرافضة واملعتزلة، ودعم الوالة املذهب االعتزايل خاصة، والقول خبلق            -

  . املسلمني حمنةً وبالء
  .  الطغيان املادي اجلامح، ليس يف قصور الوالة واألمراء فحسب، بل حىت عند عامة الناس-

ويلخص لنا املقريـزي  . ح الرئيسية اليت متيز البيئة اليت عاش فيها اإلمام أمحد بن حنبل   هذه بعض املالم  
  : رمحه اهللا تعاىل اآلثار الناجتة من ترمجة كتب الفلسفة فيقول

:  لكتب الفلسفة انتشرت مذاهب الفالسفة يف الناس، واشتهرت مذاهب الفرق من           املأمونوبتعريب  "
الروافض والقرامطة والباطنية، حـىت      الكرامية واخلوارج و   األشعرية و   و اجلهمية واملعتزلة  القدرية و 

مألت األرض، وما منهم إال من نظر يف الفلسفة، وسلك من طرقها ما وقع عليه اختيـاره، فـاجنر                  
  . ". بذلك على اإلسالم وأهله من علوم الفالسفة ما ال يوصف من البالء واحملنة يف الدين

ولد اإلمام أمحد بن حنبل لينصر اهللا به الدين، ويعز به أهل السنة واجلماعـة،               يف هذه الفترة احلرجة     
إن اهللا يبعث هلذه األمة على رأس كل         : " مرفوعاً – رضي اهللا عنه     –لينطبق عليه حديث أيب هريرة      
   .  انتهى١٨".١٧"مائة سنة من يجدد هلا دينها

 من عقيدة هذا اإلمام ونبدأ أوالً بقوله يف خلـق     واآلن إخويت وأخوايت الكرام دعونا نستعرض بعضاً      
   :القرآن

  : اإلمام أمحد  من عقيدة
  :القرآنقوله يف خلق  -أ

 الشافعي رضي اهللا عنه ولكن هذه        اإلمام  عهد  أواخر  كانت ظاهرة يف   القرآن فتنة القول يف خلق      إنَّ
وكما عودونا أئمة احلق واخلري ، بعد وفاة هارون الرشيد املأمونالفتنة قويت واشتد ساعدها يف عهد      

 القرآنف،على عدم سكوم على احلق وخصوصاً  فيما يتعلق حبدود اهللا وما ميس العقيدة اإلسالمية                
 خملوق يفضي والعياذ باهللا إىل وصف إحدى        القرآنوإنّ القول بأنّ    ، كالم اهللا األزيل وليس مبخلوق      

لذلك ، بعض أهل البدع والفنت     قول  ل املعتزلة و  صفات اهللا بأنها خملوقة وهذا كفر صريح وهذا قو        
  . هو كالم اهللا األزيل وليس مبخلوق القرآنإنّ أهل السنة واجلماعة يقولون أنّ 

 غـري  القرآنهو أن  : القرآنالرأي الواضح والصريح لإلمام أمحد رضوان اهللا عليه يف مسألة خلق إنَّ  
  الذي استقر احلـال  "و يقول اإلمام الذهيب رمحه اهللا        الكرمي هو كالم اهللا األزيل       القرآنن  أخملوق و 

                                                
   حجر العسقالينأخرجه أبا داوود يف سننه وغريه من أئمة احلديث كابن 17
 كتاب إلكتروين منشور يف موقـع       -الرمحن بن سليمان الصويان    محد بن عبد  أ، اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين ومسنده       انظر كتاب    18
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 غري خملوق فهو مبتدع وأنه من قـال لفظـي           القرآنعليه ان أبا عبد اهللا كان يقول من قال لفظي ب          
 خملوق فهو جهمي فكان رمحه اهللا ال يقول هذا وال هذا ورمبا اوضح ذلك فقال مـن قـال       القرآنب

   .١٩." فهو جهميالقرآن خملوق يريد به القرآنلفظي ب
 كـالم اهللا ولـيس      القرآنو "-: يف كتابه أصول السنة   رضي اهللا عنه    ويقول اإلمام أمحد بن حنبل      

ليس مبخلوق ، فإن كالم اهللا ليس ببائن منه ، وليس منـه شـيء      : مبخلوق ، وال يضعف أن يقول       
ال أدري  : ، فقال   خملوق ، وإياك ومناظرة من أحدث فيه ، ومن قال باللفظ وغريه ، ومن وقف فيه                 

، وإمنا  ) هو خملوق   : ( خملوق أو ليس مبخلوق ، وإمنا هو كالم اهللا فهذا صاحب بدعة مثل من قال                
  . انتهى٢٠"هو كالم اهللا وليس مبخلوق

 خملوق وفرقة قالوا كـالم اهللا       القرآن والاوقال صاحل مسعت أيب يقول اجلهمية ثالث فرق فرقة ق         "- 
  انتهى . ٢٢" وال لفظي٢١به خملوق مث قال أيب ال يصلي خلف واقفيوسكتوا وفرقة قالوا لفظنا 

 غري خملـوق فهـو   القرآن الذي استقر احلال عليه ان أبا عبد اهللا كان يقول من قال لفظي ب        ٢٣قلت"
 خملوق فهو جهمي فكان رمحه اهللا ال يقول هذا وال هـذا ورمبـا   القرآنمبتدع وأنه من قال لفظي ب   

  ٢٤". فهو جهميالقرآن خملوق يريد به القرآني باوضح ذلك فقال من قال لفظ
 خملوق فهو كافر ومسع سلمة بن       القرآنوقال إسحاق بن ابراهيم البغوي مسعت أمحد يقول من قال           "

وقال أبو إمساعيل الترمذي مسعت أمحد بن حنبل يقول من          ، شبيب أمحد يقول ذلك وهذا متواتر عنه      
 خملوق القرآنلت أمحد عمن يقول   أبن احلسن السراج س   وقال إمساعيل   ،  حمدث فهو كافر   القرآنقال  

   انتهى.٢٥".قال كافر
 رسـالته إىل    :القرآنقضية خلق   يف   اليت يظهر فيها القول الفصل لإلمام أمحد         ومن األصول الواضحة  

  :فيهااملتوكل رمحه اهللا اليت أوردها اإلمام الذهيب يف ترمجة اإلمام أمحد وجاء 
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 ١٦

مري املـؤمنني  أن أمحد قال كتب عبيد اهللا بن حيىي بن خاقان إىل أيب خيربه           حدثنا عبد اهللا بن أ    .… " 
ملى علي أيب   ألة معرفة وتبصرة ف   ألة امتحان لكن مس   أ ال مس  القرآنسالك عن   أليك  إكتب  أن  أمرين  أ

    :إىل عبيد اهللا بن حيىي
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ليك رضـي اهللا  إك املكاره برمحته قد كتبت      مور كلها ودفع عن   حسن اهللا عاقبتك أبا احلسن يف األ      أ 
 املؤمنني  أمرين يدمي توفيق    أسال اهللا   أين  إ مبا حضرين و   القرآنمر  أمري املؤمنني ب  أل عنه   أعنك بالذي س  

 أمـري فضت اخلالفـة إىل  أفقد كان الناس يف خوض من الباطل واختالف شديد ينغمسون فيه حىت            
 عن الناس ما كانوا فيه من الذل وضيق احملابس فـصرف اهللا     واجنلى، املؤمنني فنفى اهللا به كل بدعة       

 املؤمنني  مري ودعوا اهللا أل   ، عظيماً ووقع ذلك من املسلمني موقعاً    ، مري املؤمنني   أذلك كله وذهب به ب    
وأن يزيد يف نيته    ،مري املؤمنني وأن يتم ذلك أل   ،  املؤمنني صاحل الدعاء     أمرين يستجيب يف    أسأل اهللا   أو

ال تضربوا كتاب اهللا بعضه ببعض فإنـه     "لى ما هو عليه فقد ذكر عن ابن عباس انه قال            وأن يعينه ع  
 بباب النيب صلى اهللا ن نفرا كانوا جلوساًأ" وذكر عن عبد اهللا بن عمرو    ، ٢٦"يوقع الشك يف قلوبكم   

ى مل يقل اهللا كذا فسمع ذلك رسول اهللا صل       أمل يقل اهللا كذا وقال بعضهم       أعليه وسلم فقال بعضهم     
ن تضربوا كتاب اهللا بعضه     أمرمت  أذا  أاهللا عليه وسلم فخرج كإمنا فقئ يف وجهه حب الرمان فقال            

نكم لستم مما ها هنا يف شيء انظروا الـذي امـرمت بـه     أمم قبلكم يف مثل هذا      منا ضلت األ  إببعض  
ى اهللا عليـه     وروي عن أيب هريرة عن النيب صل       ،٢٧"فاعملوا به وانظروا الذي يتم عنه فانتهوا عنه       

ال متاروا " وروي عن أيب جهيم عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ٢٨" كفرالقرآنمراء يف "وسلم قال 
قدم رجل على عمر فجعل عمر يسأله عن الناس         " وقال ابن عباس     ، ٢٩" فإن مراء فيه كفر    القرآنيف  

ن يتسارعوا أحب أت واهللا ما  منهم كذا وكذا فقال ابن عباس فقلالقرآنمري املؤمنني قد قرأ     أفقال يا   
نا كذلك  أ فينا   مه فانطلقت إىل مرتيل كئيبا حزيناً     : هذه املسارعة فزبرين عمر وقال       القرآنيومهم يف   

ما :ذا هو بالباب ينتظرين فأخذ بيدي فخاليب وقال إ املؤمنني فخرجت فأمريجب أتاين رجل فقال أاذ 
هذه املسارعة حيتقوا ومىت ما حيتقوا خيتصموا ومىت        مري املؤمنني مىت يتسارعوا     أالذي كرهت قلت يا     

بوك واهللا ان كنت الكتمها الناس حـىت جئـت    أما خيتصموا خيتلفوا ومىت ما خيتلفوا يقتتلوا قال هللا          

                                                
أخرجه ابن أيب شيبه يف مسنده عن ابن عباس موقوفاً ذكر ذلك اإلمام ابن حجر العسقالين يف كتابه فتح الباري يف كتاب فضائل  26

  القرآن
 ٢٠٢ ص ٧اجلزء ’ أخرجه علي بن أيب بكر اهليثمي يف كتابه جممع الزوائد  27
وأخرجه ابن حبان يف صحيحه باب الوعيد على ترك الصالة   ، ٩٩٤٦مسند أيب هريرة رقم احلديث ، أخرجه أمحد يف مسنده  28

 وأخرجه أيضاً ابن أيب داود يف سننه يف كتاب السنة 
  ١٣٥ الصفحة ١اجلزء رقم ،  بن أمحد بن حنبل يف كتابه السنة أخرجه عبد اهللا 29
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كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يعرض نفسه على النـاس بـاملوقف            "  وروي عن جابر قال       ٣٠"ا
 وروي عن جبري     ، ٣١"غ كالم ريب  بلِّأن  أ قد منعوين     قريشاً نّإفيقول هل من رجل حيملين إىل قومه ف       

فضل مما خرج منه يعين أنكم لن ترجعوا إىل اهللا بشيء      أ"بن نفري قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          
  وروي عن " ال تكتبوا فيه شيئا اال كالم اهللا     القرآنجردوا  " وروي عن ابن مسعود قال       .٣٢"القرآن

وقال رجل للحسن يا أبا سعيد اين اذا قرات         " ، " كالم اهللا فضعوه مواضعه    لقرآناهذا  ":عمر انه قال  
عمـال ابـن ادم إىل      أ كالم اهللا و   القرآنن  أيس وينقطع رجائي فقال     أن  أكتاب اهللا وتدبرته كدت     

 خلباب فخرجت يوما    شجعي كنت جاراً  ألوقال فروة بن نوفل ا    "  ،"الضغف والتقصري فاعمل وابشر   
ك لن تتقرب اليه بشيء     نإد وهو اخذ بيدي فقال يا هناه تقرب إىل اهللا مبا استطعت ف            معه إىل املسج  

وقال "  "هواء على هذا قال اخلصومات    هل األ أوقال رجل للحكم ما محل      "  "ليه من كالمه  إحب  أ
ء هواهل األأوقال أبو قالبة ال جتالسوا "، " ياكم وهذه اخلصومات فإا حتبط االعمالإمعاوية بن قرة 

  "ن يغمسوكم يف ضاللتهم ويلبسوا عليكم بعض ما تعرفونأمن آأو قال اصحاب اخلصومات فإين ال  
 قـال ال    :هواء على حممد بن سريين فقاال يا أبا بكر حندثك حبديث          صحاب األ أودخل رجالن من    "

ن أا عليـك  قاال فنقرأ عليك آية قال ال لتقومان عين أو ألقومنه فقاما فقال بعض القوم يا أبا بكر وم      
هـل  أوقال رجل مـن  "  "ن يقرأ آية فيحرفاا فيقر ذلك يف قليب  أية قال وقال خشيت     آ عليك   أيقر

وقـال ابـن   "  "لك عن كلمة فويل وهو يقول بيده ال وال نصف كلمة     أسأيوب يا أبا بكر     البدع أل 
 ما يقول   ذنيك حىت ال تسمع   أصبعيك يف   إدخل  أهل البدع يا بين     أطاووس البن له يكلمه رجل من       

 . "كثر التنقلأ للخصومات وقال عمر بن عبد العزيز من جعل دينه غرضاً" "مث قال اشدد اشدد 
وكان احلسن يقول "  "ن القوم مل يدخر عنهم شيء خبئ لكم لفضل عندكمإ" وقال ابراهيم النخعي    

بلكم واهللا لـئن    اتقوا اهللا وخذوا طريق من كان ق      "وقال حذيفة    ، "هواء يعين األ  شر داء خالط قلباً   
  قال "ضالال بعيدا أو قال مبينا  استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا ولئن تركتموه ميينا ومشاال لقد ضللتم

 املـؤمنني ولـوال ذاك      أمريسانيد ملا تقدم من اليمني اليت حلفت ا مما قد علمه            منا تركت األ  إأيب و 
شركني استجارك فأجره حىت يسمع كـالم        من امل  دحأ وإن   {سانيدها وقد قال اهللا تعاىل      أذكرا ب 

علم ، الرمحن {مر غري اخللق وقال ن األأفأخرب  }34 ..ال له اخللق واألمرأ... {وقال ،  }33 ....اهللا

                                                
 ١٣٦ الصفحة ١ اجلزء رقم ، بن أمحد بن حنبل يف كتابه السنة أخرجه عبد اهللا 30
  .وأخرجه الترمذي يف سننه وقال هذا حديث حسن غريب صحيح ، أخرجه أمحد يف مسنده  31
 آِخِر وبكْر بن خنيٍس قَد تكَلَّم ِفيِه ابن املُبارِك وتركَه ِفي. هذا حديثٌ غريب الَ نعِرفُه ِإالَّ ِمن هذَا الْوجِهأخرجه الترمذي وقال  32
 .أَمِرِه

  ٦التوبة  33
  ٥٤األعراف  34
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ولن ترضى عنك   {وقال تعاىل   ،  من علمه    القرآنن  أ   فأخرب }35علمه البيان ، نسان   خلق اإل  ،القرآن
دى اهللا هو اهلدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك اليهود وال النصارى حىت تتبع ملتهم قل ان ه  

وتوا الكتاب بكل آية ما     أ ولئن أتيت الذين     {وقال  ،  }36من العلم مالك من اهللا من ويل وال نصري          
 ملـن  ذاً إنـك إهواءهم من بعد ما جاءك من العلم أولئن اتبعت ....{ قوله ىلإو} ...تبعوا قبلتك 

  .القرآنن الذي جاءه هو أ اهللا ويف اآليات دليل على فالقرآن من علم،  }37الظاملني 
ليه لست  إذهب  أوهو الذي   ، كالم اهللا غري خملوق      القرآنم كانوا يقولون    أ وقد روى عن السلف     

ال ما كان عن كتاب اهللا أو حديث عن النيب صلى     إرى الكالم يف شيء من هذا       أبصاحب كالم وال    
إىل هنا  ( ٣٨".ما غري ذلك فان الكالم فيه غري حممود أالتابعني فصحابه أو عن أاهللا عليه وسلم أو عن    

  .)تنتهي رسالة اإلمام أمحد بن حنبل إىل املتوكل
نظر إىل إسنادها كالشمس فإفهذه الرسالة  "  : رمحه اهللا  ق على هذه الرسالة احملكمة اإلمام الذهيب      ويعلِّ

ـ      صطخري وال كالرد على     هذا النفس النوراين ال كرسالة األ       نَّإاجلهمية املوضوع على أيب عبداهللا ف
 وكذلك رسالة املسيء يف الصالة باطلة ومـا        ٣٩ولعله قاله   ال يتفوه مبثل ذلك     ورعاً الرجل كان تقياً  

                                                
  ٤- ١الرمحن  35
  ١٢٠البقرة  36
  ١٤٥انظر البقرة  37
،  شعيب األرناؤوط : حتقيق -١١  اجلزء رقم حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب أبو عبد اهللاللحافظ سري أعالم النبالء  انظر 38

  .مؤسسة الرسالة:  دار النشر- حممد نعيم العرقسوسي
هذا تناقض وهذه الزيادة مزورة عن اإلمام الذهيب ألن ) لعله قاله( تنويه هام جداً وردت يف املصدر ذا اللفظ  39

  وللتوضيح أنقل لكم النقل اآليت   يف كالم الذهيبواضح
دوالـة  العبارة موجودة يف طبعة الكتاب املت مشكلة على كالم الذهيب السابق والالحق وهذه) ولعله قاله: (وعبارة"

  .األرناؤوط ومجاعة من مؤسسة الرسالة بتحقيق الشيخ شعيب
  تعاىل وتعليقه على هذه العبارة لكن لنرى اآلن كالم حممد بن الوزير اليماين رمحه اهللا

شعيب :حتقيق ) ٣٤٢-٤/٣٤٠" (القواصم يف الذب عن سنة أيب القاسم العواصم من"قال رمحه اهللا تعاىل يف كتابه 
  .الرسالة  مؤسسةاألرناؤوط طبعة

فهذه الرسـالة  : " اخلليفة نقل كالم الذهيب بعد ذلك  فبعد أن نقل رمحه اهللا تعاىل عن الذهيب رسالة اإلمام أمحد إىل
صطخري وال كالرد على اجلهمية املوضوع على أيب النفس النوراين ال كرسالة األ إسنادها كالشمس فانظر إىل هذا

ثبت عنه أصـال   ا ال يتفوه مبثل ذلك وكذلك رسالة املسيء يف الصالة باطلة ومافان الرجل كان تقيا ورع عبداهللا
داود مسعت أمحد بن حنبل يقول اإلميان قول  وفرعا ففيه كفاية ومما ثبت عنه مسالة اإلميان وقد صنف فيها قال أبو

   هـ.ا"واملعاصي تنقص اإلميان وعمل يزيد وينقص الرب كله من اإلميان
 وتأمل اآلن معي تعليق ابن الوزير رمحه اهللا تعاىل على كالم) ولعله قاله(ذف ابن الوزير عبارة والحظ هنا كيف ح

  :الذهيب
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ميان وقد صنف فيها  قال أبو داود مسعـت        لة اإل أومما ثبت عنه مس   ، ففيه كفاية   وفرعاً ثبت عنه اصالً  
  ٤٠".ميان واملعاصي تنقص االميانزيد وينقص الرب كله من اإلميان قول وعمل يأمحد بن حنبل يقول اإل

  
     :فيه مما ال يصح اجلدال يه على اخلوض يف علم الكالم واخلوض يف أمور القدر وغريها -ب
خويت املؤمنني بارك اهللا بكم املقصود بالكالم هو اخلوض والعياذ باهللا بذات اهللا ومبشيئة اهللا وبقدر                إ 

ال معىن له بل ، ذلك من الفلسفات اليت ال تغين وال تسمن من جوع واليت اخلوض ا وما شابه ، اهللا 
اخلوض يف ذات " تقول لذلك جيب معرفة هذه القاعدة العقائدية اليت   ،على العكس قد يقتل صحابه   

 معىن ذلك أنّ املسلم إذا تفكّـر مباهيـة   "اهللا كفر وضالل والبحث يف صفات اهللا هو تقوى وإميان       
 بشيء  اهللام اهللا عز وجل والعياذ باهللا ويصف         العرش وراح جيس   علىوكيف استوى   ، كل يد هللا    وش

هذا كله كفر وضالل أعاذنا اهللا منكم ومنه  ، إىل غري ذلك من التشبيه والتعطيلمن صفات املخلوقني
  .بل ال يوصف اهللا إال مبا وصف به نفسه دون تعطيل وال تشبيه

                                                                                                                                      
خطه املعروف لكن فيه شيء مصلح بغري خطه وأحسبه لبعض املبتدعة  لفظ الذهيب ونصه حبروفه من هذا: أقول  "

 لرجل كان تقيا ورعا ال يتفوه بذلك وكـان صلحه عقيب قول الذهيب فإن ا) ولعله قاله( وقد حذفته وهو مالفظه
   لوجوه خفي ذلك وهللا احلمد مكان هذا اللفظ غريه خبط الذهيب وبدله مبا يناقض كالم الذهيب و ما

  .الكشط الواضح: أحدها
  .املخالف اخلط: و ثانيها
  ومن ذلك قول غري هذا املوضع  املعىن املناقض ملا قبله وملا بعده وملا تكرر من حنو ذلك يف: و ثالثها

أبو عبداهللا أمحد بن حنبل هـذا   حدثنا حدثنا أمحد بن جعفر األصطخري قال قال"........الذهيب بعد هذا بقليل 
قائلها فهو مبتدع وكان قوهلم أن اإلميان قول وعمـل   مذاهب أهل العلم واألثر فمن خالف شيئا من ذلك أو عاب

عم أن اإلميان قول واإلعمال شرائع فهـو جهمـي ومـن مل يـر     وينقص ومن ز ونية ومتسك بالسنة واإلميان يزيد
يكون ألحـد   الزىن والسرقة وقتل النفس والشرك كلها بقضاء وقدر من غري أن اإلميان فهو مرجيء و االستثناء يف

ـ  على اهللا حجة إىل أن قال واجلنة والنار خلقتا مث خلق اخللق هلما ال ال واهللا تفنيان وال يفين ما فيهما أبدا إىل أن ق
 قدميه إىل أن قال وللعرش محلة ومن زعم إن ألفاظنا بالقرآن وتالوتنا له خملوقة تعاىل على العرش والكرسي موضع

إىل إن ذكر أشياء من هـذا   والقرآن كالم اهللا فهو جهمي ومن مل يكفره فهو مثله وكلم اهللا موسى تكليما من فيه
فقاتل اهللا واضعها ومن امسج ما فيها قوله ومن زعم انـه ال يـرى    هلا اإلماماألمنوذج املنكر واألشياء اليت واهللا ما قا

  فهذا قول فاسق عدو هللا فانظر إىل جهل احملدثني كيف يروون هذه اخلرافة ويـسكتون أحداً التقليد وال يقلد دينه
رتيه هذا اإلمام مـن  بت عنها ، انتهى كالم الذهيب بنصه وحروفه فقد بان لك تصلب هذا احلافظ املطلع على القطع

رأيت لـه   مثالب األصدقاء ومناقب األعداء فما هذه احلموقات واملنكرات مع عدم مداهنته وسطعه باحلق حىت يف
  ).net.nokhbah.www://http ،منقول للفائدة من موقع ملتقى النخبة .(  هـ.ا"شبيها يف ذلك واهللا حيب اإلنصاف

  املصدر نفسه 40
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 اخلالق  - الغفور –الرمحة  ( ملسلم يتفكر بصفات اهللا أي ما هي صفات اهللا          من جهة أخرى إذا بدأ ا     
وما هو انعكاسها على أرض الواقع فإنّ هذا التفكري يعترب عبادة وإميان            ..... ) - املصور – املبدع   –

  .الصريحر الصحيح واإلميان  أهل التفكُّوإياكم منجعلنا اهللا 
دومـاً وأبـداً   أمحد بن حنبل كما كان الشافعي من قبلـه    وكان علماء اهلدى واخلري ومنهم اإلمام       

    .يتصدون ألهل الكالم والبدع ويربون طالم على ذلك
 وغريهـا  القرآنفإن الكالم يف القدر والرؤية و : "يف كتابه أصول السنة     فاإلمام أمحد بن حنبل يقول      

نة من أهل السنة حىت يدع      من السنن مكروه ومنهي عنه ، ال يكون صاحبه و إن أصاب بكالمه الس             
 والتصديق باألحاديث فيه ، واإلميان      وشره، اإلميان بالقدر خريه     "،  ٤١"اجلدال ويسلم ويؤمن باآلثار   

  . ٤٢"ا ، ال يقال ِلـم وال كيف ، إمنا هو التصديق واإلميان ا
ن أم مل خيل مـن  وقال املروذي مسعت أبا عبد اهللا يقول من تعاطى الكالم ال يفلح من تعاطي الكال    "

حب الكالم مل يفلح النه يؤول امـرهم إىل         أوقال حنبل مسعت أبا عبد اهللا يقول من         " ،  ٤٣"يتجهم
ياكم واخلوض يف اجلدال واملراء ادركنا الناس وما يعرفون هذا الكالم إحرية عليكم بالسنة واحلديث و
  انتهى.٤٤"عاقبة الكالم ال تؤول إىل خري

  
قال صاحل بن أمحـد مسعـت أيب   يقول اإلمام أمحد :  حنبل يف أمساء اهللا      عقيدة اإلمام أمحد بن    -ج

   انتهى٤٥".مساء اهللا خملوقة فقد كفرأن أيقول من زعم 
  
 وعدم تقدمي رأيه والعياذ بـاهللا        وابتاع الصحابة الكرام    توجيهاته ملقلديه بلزوم السنة النبوية     -د  

  :على السنة الصحيحة 
  :أصول السنة عندنا " :به أصول السنة ما يليقال اإلمام أمحد بن حنبل كتا

التمسك مبا كان عليه أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، واإلقتداء م ، وترك البدع ، وكل 
بدعة فهي ضاللة ، وترك اخلصومات ، واجللوس مع أصحاب األهواء ، وتـرك املـراء واجلـدال                  

  .واخلصومات يف الدين 

                                                
   كتاب أصول السنة –أمحد بن حنبل  41
 .املصدر نفسه  42
 شعيب : حتقيق -١١  اجلزء رقم حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب أبو عبد اهللاللحافظ سري أعالم النبالء انظر كتاب  43
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 وليس ،القرآن وهي دالئل ،القرآن والسنة تفسر  سلم، اهللا صلى اهللا عليه والسنة عندنا آثار رسول و
   .اهلوى وترك اإلتباع إمنا هو األهواء، وال تدرك بالعقول وال األمثال، وال تضرب هلا قياس،يف السنة 

  :  مل يكن من أهلها - مل يقبلها ويؤمن ا -ومن السنة الالزمة اليت من ترك منها خصلة 
 بالقدر خريه وشره ، والتصديق باألحاديث فيه ، واإلميان ا ، ال يقال ِلـم وال كيف ، إمنا                   اإلميان

هو التصديق واإلميان ا ، ومن مل يعرف تفسري احلديث ويبلغه عقله فقد كُـِفي ذلك وأُحِكم له ،                  
له يف القدر ، ومثل     ومثل ما كان مث   " الصادق املصدوق   " فعليه اإلميان به والتسليم له ، مثل حديث         

أحاديث الرؤية كلها ، وإن نأت عن األمساع واستوحش منها املستمع ، وإمنا عليه اإلميان ا ، وأن                  
  . ال يرد منها حرفاً واحداً  ، وغريها من األحاديث املأثورات عن الثقات 

 وغريها من القرآنؤية ووأن ال خياصم أحداً وال يناظره ، وال يتعلم اجلدال ، فإن الكالم يف القدر والر
السنن مكروه ومنهي عنه ، ال يكون صاحبه و إن أصاب بكالمه السنة من أهل السنة حىت يـدع                    

  . انتهى٤٦."اجلدال ويسلم ويؤمن باآلثار 
 أمحد بن شهاب االسفراييين مسعت أمحد بن حنبل وسئل عمن نكتب يف طريقنا و يقول "

 االهواء أحد منأن تكتبوا يعين عن   أة ابن أيب عمر وإياكم      عليكم ناد وبسفيان بن وكيع ومبك      :فقال
  انتهى. ٤٧"قليال وال كثريا عليكم بأصحاب اآلثار والسنن

 
  : يوم القيامة ٤٨ واإلميان بالرؤية-ج
كما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من    " :قال اإلمام أمحد بن حنبل كتابه أصول السنة ما يلي           

النيب صلى اهللا عليه وسلم قد رأى ربه ، فإنه مأثور عن رسول اهللا صـلى  األحاديث الصحاح ، وأن     
 ، ليس بينهم وبينه ترمجـان ، والتـصديق          القيامةاهللا عليه وسلم ، صحيح وأن اهللا يكلم العباد يوم           

  .٤٩"به
 : قال اإلمام أمحد بن حنبل كتابه أصول السنة ما يلـي            :واإلميان قول وعمل ، يزيد وينقص       " -د

  انتهى  .٥١"٥٠))أكمل املؤمنني إميانا أحسنهم خلقا (( : ء يف اخلرب كما جا
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  :تعطيل وصف اإلمام أمحد اهللا عز وجلّ مبا وصف به نفسه دون تشبيه وال -ط
 نّأحاديث اليت تروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم          قال حنبل بن إسحاق سالت أبا عبد اهللا عن األ         "

 سـانيد صـحاحاً  أذا كانت إا وال نرد شيئا منها   نؤمن ا ونصدقاهللا يرتل إىل مساء الدنيا فقال
  انتهى.52"ن ما جاء به حقأوالنرد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قوله ونعلم 

  
يف هذه الفقرة سأحتدث عن حمنة هذا اإلمام بل حمنة أهل السنة بـل حمنـة                  :حمنة اإلمام أمحد   -٨

وكان مدار احملنة حول قضية ،  الكثري ورفعت الكثري ووضعت الكثري هذه احملىن اليت أضلّت، اإلسالم  
  :إىل قسمنيانقسم الناس يف هذه احملنة  فالقرآنخلق 

  . خملوق القرآنكاملعتزلة وغريهم قالوا أن وهم أصحاب البدع : قسم ضال
  . كالم اهللا األزيل غري خملوقالقرآن أن واقال: أهل السنةوهم :وحمققسم مصيب 

  :خلوض يف هذه الفتنة واحملنة البد أن أبني لنفسي مث إلخويت وأخوايت املسـألة التالية قبل ا 
 اهللا هو خالقه وملاذا أهـل        موقن أنَّ  دام خملوق ما    القرآنقد يقول قائل ما الضري لو اعتقد املسلم أنّ          

  ؟يعتقد بذلك السنة يعنفون وبشدة من 
   :اإلجابة  

  :لى رسول اهللا وعلى آله وصحبه، أما بعـدع احلمد هللا والصالة والسالم"
القول   هذامع أنّ و ،...الصاحل  كفر بإمجاع السلفالقرآنفقد سبق بالتفصيل بيان أن القول خبلق 

 : ..كفر، فإن قائله ال يكفر حىت تقام عليه احلجة
 :كر بعضا منهعليها من بدع فنذ  عن القول ذه البدعة الشنيعة وما يترتبالناشئأما عن الضرر  و  

 كالم اهللا عز وجـل  القرآن خمالفة الكتاب والسنة وإمجاع سلف األمة القائلني بأن: األول •
املؤمنني ومشاقة للرسول صلى   لغري سبيلوإتباع ويف هذا فساد يف العقيدة ،مرتل غري خملوق

بعِد ما تبين   ِمنَمن يشاِقِق الرسولَ{و :اهللا عليه وسلم، وقد قال تعاىل متوعدا من فعل ذلك
ِمِننيؤِبيِل الْمس رغَي ِبعتيى ودالْه لَه     ـاَءتسو مـنهِلِه جـصنلَّى وـوا تلِِّه موـِصرياً  نم{ 

 .١١٥:النساء
  فقد جعل شيئاًجعله خملوقاً  هو كالم اهللا عز وجل، ومنالقرآنأن : الثاين من هذه األضرار •

 .بني  وهذا كفر خملوقاًمن صفات اهللا
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صفة الكالم، والقول بأنـه    يلزم منه تعطيلالقرآنأن القول خبلق : الثالث من هذه األضرار •
وعز، فالكالم صفة كمـال،   غري متكلم، وهذا إحلاد يف صفات اهللا واام له بالنقص جل

 .وعدمه صفة نقص
نفي تكلـم اهللا عـز وجـل      خملوق يلزم منهالقرآنأن القول بأن : الرابع من هذه األضرار •

عليه السالم  جربيل م اكلَّ  ونفي الشرائع والكتب املرتلة اليت ثبت أن اهللا عز وجل،بالوحي
 .مجيعاً ألنبياء اهللا ورسله صلوات اهللا وسالمه عليهم جربيل مث بلغها

 منه يتكلم به حقيقة يلزم  خملوق وأن اهللا ملالقرآنأن القول بأن : اخلامس من هذه األضرار •
  تكذيب

  :اهللا ألنبيائه ورسله، كقولـه سـبحانه    واليت تثبت كالمالقرآنلكثري من اآليات اليت يف  •
}الً لَمسرلُ وقَب ِمن كلَيع ماهنصقَص الً قَدسرـى    ووسم اللَّـه كَلَّـمو كلَيع مهصقْصن 

 اللَّه يا ِعيسى ِإني متوفِّيك وراِفعـك ِإلَـي     ِإذْ قَالَ   :{وكقوله سبحانه ، ١٦٤:النساء}تكِْليماً
سيقُولُ الْمخلَّفُونَ  :{وكقوله سبحانه،٥٥ من اآلية: آل عمران} ومطَهرك ِمن الَِّذين كَفَروا

اِنمغِإلَى م مطَلَقْتِإذَا ان بونَ أَنْ يِريدي كُمِبعتا نونا ذَرذُوهأْخاللَِّهِلت لُوا كَالمـا   دونِبعتت قُلْ لَن
  .١٥:الفتح}تحسدوننا بلْ كَانوا ال يفْقَهونَ ِإلَّا قَِليالً كَذَِلكُم قَالَ اللَّه ِمن قَبلُ فَسيقُولُونَ بلْ

  إىل خلقه   خملوق جيعل اهللا عز وجل حمتاجاً      القرآنبأن   أن القول : السادس من هذه األضرار    •
 واعتقاد أن اخلالق يف حاجة إىل املخلـوق   بالشرائع ويف يهم، يف البيان عنه ويف أمر العباد

 .والضعف والعجز وهذا ـ ال شك ـ من الكفر البني نسبة النقص إىل اهللا
األخرى الشيء الكثري الذي يصعب      وباجلملة فهذه البدعة الشنيعة يترتب عليها من األضرار والبدع        

 عن كل من يثري هذه العقائد الضالة ولـزوم  باالبتعادمع نصيحتنا  ،....…لفتوى، حصره يف هذه ا
ومالزمة العلماء الثقات الذين ينتهجون ج السلف الصاحل ـ وهم كـثريون    أهل السنة واجلماعة

  انتهى٥٣".واهللا أعلم.ونسأل اهللا أن يقي املسلمني شر هذه العقائد الضالة، واحلمد هللا
 

   : ة واحملنة بداية الفتن-أ
  أن خملوق فلله عليالقرآنن بشر بن غياث املريسي يقول أن الرشيد قال بلغين أروى حممد بن نوح "
الـضاللة  يام الرشيد فلما مات الرشيد ظهر ودعا إىل   أ قال الدورقي وكان متوارياً    ،قتلنهألظفرين به   أ

 .اء إىل بدعته يف الدعمون نظر يف الكالم وناظر وبقي متوقفاًأن املأ مث ٥٤قلت

                                                
  ٢٠٠٩-١٢-٢٤ / ١٤٣١محرم  07 : تاريخ ١٣٠٤٩٨الفتوى رقم  ، net.islamweb.wwwانظر موقع إسالم ويب   53
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 وكان يتردد ويراقب    القرآنقال أبو الفرج بن اجلوزي خالطة قوم من املعتزلة فحسنوا له القول خبلق              
  ٥٥".بقايا الشيوخ مث قوي عزمه وامتحن الناس 

 أن ألظهرت   ٥٦ لوال مكان يزيد بن هارون     املأمونكثم قال قال لنا     أ ابن عرعرة حدثين ابن      عن...."
ن إ أخـاف  ينإوحيك  : املؤمنني ومن يزيد حىت يتقي فقال        أمريض جلسائه يا     خملوق فقال بع   القرآن

خرب ذلك منه قال لـه      أنا  أكره الفتنة فقال الرجل ف    أنا  أظهرته فريد علي خيتلف الناس وتكون فتنة و       أ
ين إ املؤمنني يقرئك السالم ويقول لك       أمرينعم فخرج إىل واسط فجاء إىل يزيد وقال يا أبا خالد ان             

 املؤمنني ال حيمل الناس على ما ال        أمري،  املؤمنني أمري كذبت على    : فقال ،القرآنظهر خلق   أن  أريد  أ
ن كان الغد اجتمعوا فقام     إذا اجتمع الناس يف الس فقل قال فلما         إ فاقعد ف  ن كنت صادقاً  إيعرفونه ف 

يعرفونه وما مل يقل به نه ال حيمل الناس على ما ال أ املؤمنني أمريفقال كمقالته فقال يزيد كذبت على 
  . انتهى٥٧".وحيك يلعب بك: علم وقص عليه قال أ  املؤمنني كنتأمريحد قال فقدم وقال يا أ

  
   :القرآنمن ثبت مع اإلمام أمحد بعدم القول خبلق  -ب
 علينا كتاب الذي أقال صاحل بن أمحد مسعت أيب يقول ملا دخلنا على إسحاق بن ابراهيم للمحنة قر      " 

  }هو خالق كل شيء   { و   }  ليس كمثله شيء   { علينا   أ فكان فيما قر   املأمونرسوس يعين   صار إىل ط  
 قال صاحل مث امتحن القوم ووجه مبن امتنع إىل احلبس فاجاب القوم             }وهو السميع البصري    {فقلت    

جاب هذان وبقـي أيب    أربعة أيب وحممد بن نوح والقواريري واحلسن بن محاد سجادة مث            أمجيعا غري   
  . انتهى٥٨". مث جاء كتاب من طرسوس حبملهما مقيدين زميلنيياماًأ يف احلبس وحممد

لـم يصِبر فـي الـِمـحنِة إالّ أربعةٌ كلُّهم من        : قال.. أبـا العبـاس بن سعيد       "وري أيضاً أن    
ن وأمحد بن نصر بن مالك الـخزاِعي، ومـحمد بن نوح ب         : أمحد بن حنبل أبو عبد اهللا     : أهل مرو 

ميـمون الـمضروب، ونعيـم بن حماد وقد مات فـي السجن مقَـيداً، فأما أمحد بـن نـصر              
قُهنت عِربفَض.  

، والـمعتصم ضرب أمحد بن حنبٍل، والواثق قَتلَ أمحد بـن           املأمونومات حممد بن نوح فـي فتنة       
  انتهى ٥٩".نصٍر، وكذلك نعيـم بن حماد
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فلعلّ صاحل بن أمحد بن حنبـل قـد   : األول والثاين إلمكانية اجلمع بينهما       اخلربين   بني   وال تعارض 
فبعد موما رضي اهللا عنهما ثبت مع       ، روى اخلري بعد موت اإلمامني نعيم بن محاد وأمحد بن نصر            

  .محد القواريري واحلسن بن محاد مثّ أجابا واهللا أعلمأاإلمام 
  
بداية الفتنة واحملنـة وبدايـة      أمحد بن حنبل أيام الفتنة وتشجيعهم له         نظرة الناس إىل اإلمام      -ج

  :االمتحان والبالء
وال ترى احلـق  أبا عبد اهللا أ يام احملنة ياأن أمحد قيل له  أسامة يقول حكي لنا     أ ابن أيب    ...أخربنا   "-

دى إىل الضاللة   ن تنتقل القلوب من اهل    أ ظهور الباطل على احلق      نّإكيف ظهر عليه الباطل قال كال       
  . ٦٠"وقلوبنا بعد الزمة للحق

ملا محل  نباري يقول عباس الدوري مسعت أبا جعفر األعن "... ى اإلمام الذهيب رمحه اهللا أنّو ور-
ذا هو جالس يف اخلان فسلمت عليه فقال يا أبـا جعفـر             إخربت فعربت الفرات ف   أ املأمونأمحد إىل   

 ليجينب  القرآنحببت إىل خلق    أناس يقتدون بك فواهللا لئن      وال، س  أنت اليوم ر  أتعنيت فقلت يا هذا     
نك متـوت   إن مل يقتلك ف   إن الرجل   إنت مل جتب ليمتنعن خلق من الناس كثري ومع هذا ف          أن  إخلق و 

عد علـي  أالبد من املوت فاتق اهللا وال جتب فجعل أمحد يبكي ويقول ما شاء اهللا مث قال يا أبا جعفر  
  .انتهى." اهللافأعدت عليه وهو يقول ما شاء

 قول أيب جعفر األنباري يدل على مدى تعلق الناس باإلمام أمحد بن حنبل ويدل على كون اإلمام                  إنّ
هدى على هدى ودته الفتنة إال نوراً على نور اوما ز، أمحد كان إماماً يتبع وعلم يقتدى به قبل الفتنة       

ـ ضهم البعض أثناء    فاد أيضاً من هذه القصة على وجوب مؤازرة العلماء لبع         يستو،  وعلـى  ، ن  احمل
  .وجوب تقوية عزمهم لبعضهم البعض 

قال حممد بن ابراهيم البوشنجي جعلوا يذاكرون أبا عبد اهللا بالرقة يف التقية وما روي فيها فقـال         " -
حدهم باملنشار ال يصده ذلـك عـن   أن من كان قبلكم كان ينشر     إ"كيف تصنعون حبديث خباب     

خـاف  أمنا  إ بالسيف   ال واحد وال قتالً   إبايل باحلبس ما هو ومرتيل      أ لست   لوقا، سنا منه يأ ف "61دينه
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شكونا إىل رسوِل اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو متوسد بردةً له يف ظـلِّ الكعبـة                 «:  عن خباِب بن اَألرت قال     :أصل احلديث هو     61
يها، فيجاء باملنـشار فيوضـع   قد كان من قبلكم يؤخذُ الرجل فيحفر له يف األرض فيجعل ف      : أَال تستنصر لنا أال تدعو لنا؟ فقال      : فقلنا

واهللا ليِتمن هذا األمر حىت يـسري       . على رأسه فيجعل نصفني ويمشط بأمشاط احلديد من دونَ حلمه وعظمه، فما يصده ذلك عن ِدينه               
خاري يف صجيحه يف كتاب      أخرجه الب  .»الراكب من صنعاَء إىل حضر موت ال خياف إال اهللا والذِّئب على غَنمه، ولكنكم تستعجلون              

  باب من اختار الضرب والقتلَ واهلوانَ على الكفر، االكراه 
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ال سوطان مث ال تدري إال عليك يا أبا عبد اهللا فما هو      : هل احلبس فقال    أ فسمعه بعض    ،فتنة السوط 
  .٦٢"نه سري عنه أن يقع الباقي فكأي

ويقتـدون  ، ن فيه لومة الئـم       على أئمة املسلمني أن يصدعوا باحلق ال خيافو        هأن: ويستفاد من هذا    
تقية قالوا   يف دين اهللا أو      دنوابذلك بالصحابة الكرام رضوان اهللا عليهم الذين مل يعرف عنهم أنهم ها           

 من  ني بريئ  كانوا فأصحاب حممد صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين             ، 
ريد إىل الوريد ال خيشى يف اهللا لومة الئم ولنـا           بل كان الرجل منهم يذبح من الو      ، التقية والكذب   

والده رضي اهللا عنهم مجيعاً ولنا املثل أيضاً يف اإلمام أمحد بن            واملثل يف مسية أم عمار بن ياسر وياسر         
  .حنبل رمحه اهللا

 
 يد اإلمام أمحد بن حنبل وأخـذه إىل بغـداد         ي اليت جرت عند تق     واملناظرات األحداثبعض   -د

  : ن يف السجهووضع
ل أبو  أنبار فس قال صاحل بن أمحد محل أيب وحممد بن نوح من بغداد مقيدين فصرنا معهما إىل األ               " -

 :ال مث سريا فسمعت أيب يقـول      :ن عرضت على السيف جتيب قال       إحول أيب يا أبا عبد اهللا       بكر األ 
فقيل لـه  ، ل يكم أمحد بن حنبأ فعرض لنا رجل فقال ،صرنا إىل الرحبة ورحلنا منها يف جوف الليل       

تقتل ها هنا وتـدخل اجلنـة مث قـال    ن أ مث قال يا هذا ما عليك     ،للجمال على رسلك  : هذا فقال   
لت عنه فقيل يل هذا رجل من العرب من ربيعة يعمل الشعر يف البادية يقال أ اهللا ومضى فسستودعكأ

  انتهى. ٦٣".له جابر بن عامر يذكر خبري
عرايب كلمين ا يف أقوى من كلمة أمر منذ وقعت يف هذا األما مسعت كلمة  قال أمحد بن حنبل ..."

  ٦٤".ن عشت محيدا فقوى قليبإ ون يقتلك احلق مت شهيداًإا أمحد رحبة طوق قال ي
  :قلت يف نصيحة األعرايب لإلمام أمحد بن حنبل الكثري من الفوائد العظيمة منها 

 الكبري والصغري والرجل واملرأة ه دين الفطرة ودين العقل ودين بسيط يفهم     r دين حممد     إنَّ -
 دين اإلسالم هو دين الثبات واإلخالص فراح يعرب عن ذلك بفهمه            وهذا األعرايب قد فهم أنّ    

  .البسيط وراح يذّكر اإلمام أمحد رضي اهللا عنه ذه احلقيقة
فها هـو ذا  ،  املسلم البسيط صاحب الفطرة السليمة أفضل بكثري من أهل البدع املتكلمني           -
عرايب البسيط يشد أزر اإلمام أمحد ويدعوه إىل الثبات بعكس أصحاب البدع والـضالل              األ
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 يدعون اإلمام أمحد إىل ممارسـة التقيـة         – العلم   دعواإ وإن   - حبقيقة دعوة اإلسالم     نيلهااجل
وأصل من أصـول العقيـدة   ،  يف أهم أصل من أصول التوحيد  أهل الضالل والبجع   دنةومها

ذلك جيب أن ال يغتر الداعي بنصائح وعظات أهل البدع وال يغتر بكالمهم            ل، فضلّوا وأضلّوا   
فيجب علـى  ، الفاسدة فهم خيلطون السم مع العسل ويوظفون الدين من أجل خدمة آرائهم       

ـ               ذلك الداعي واملسلم أن يبتدع عن مثل هؤالء ويبحث عن مسلمني صادقني وخملـصني ك
  .األعرايب الصادق رمحه اهللا

مـال يف  قيادمها فلما صار إىل الرقـة ح أ وحممد بن نوح إىل طرطوس ردا يف   صدر أيب  قال صاحل ملا  "
وقال حنبل قال أبو عبـد اهللا مـا    ،سفينة فلما وصال إىل عانة تويف حممد وفك قيده وصلى عليه أيب   

ن يكون قد ختم أرجو ين ألإاهللا من حممد بن نوح    مر  أقوم ب أحدا على حداثة سنه وقدر علمه       أيت  أر
نت رجل يقتدي بك قد مد اخللـق        أنك لست مثلي    إ اهللا    خبري قال يل ذات يوم يا أبا عبد اهللا اهللا          له
ظن قال أحنو هذا فمات وصليت عليه ودفنته مر اهللا أو  ملا يكون منك فاتق اهللا واثبت ألليكإعناقهم أ

   انتهى٦٥".بعانة
 وهنا نسرد    مث يف عهد املعتصم    لملتوك ومث يف عهد ا    املأمونبقي اإلمام أمحد بن حنبل يف السجن أيام         

  أحداث احملنة اليت جرت يف عهد املعتصم بعض 
جب أفجاء رسول املعتصم فقال     … فجئ يب إىل دار املعتصم       .… قال صاحل بن أمحد قال أيب        " -

ذا هو جالس وأمحد بن أيب داود حاضر        إقياد و محل ا األ  أيدي وأدخلين عليه والتكة يف يدي       فأخذ ب 
قربت منه مث قـال     دنه فلم يزل يدنيين حىت      أدنه  أ من أصحابه فقال يل املعتصم        كثرياً ع خلقاً وقد مج 

تاذن يف الكالم قال تكلم فقلت إىل ما دعا أ مث قلت   قياد فمكثت قليالً  ثقلتين األ أاجلس فجلست وقد    
له اال اهللا مث قلت إ شهد ان ال أله اال اهللا فقلت فأنا      إكت هنية مث قال إىل شهادة ان ال         اهللا ورسوله فس  

لوه عـن   أ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم س       ن جدك ابن عباس يقول ملا قدم وفد عبد القيس على          إ
له اال اهللا وأن حممدا رسول      إعلم قال شهادة ان ال      أ ورسوله   تدرون ما االميان قالوا اهللا    أميان فقال   اإل

ين أال أيب فقال يعين املعتـصم لـو ال          ملغنم ق يتاء الزكاة وأن تعطوا اخلمس من ا      إقام الصالة و  إاهللا و 
مرك برفع احملنـة  أمل أ وجدتك يف يد من كان قبلي ما عرضت لك  مث قال يا عبد الرمحن بن إسحاق 

  للمسلمني مث قال هلم ناظروه وكلموه يا عبد الرمحن كلمه ن يف هذا لفرجاًإكرب أفقلت اهللا 
  القرآنما تقول يف : فقال 
 نت يف علم اهللا أما تقول :  قلت 
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   أليس شيئاالقرآن الرعد و} اهللا خالق كل شئ {فسكت فقال يل بعضهم أليس قال اهللا تعاىل 
 راد اهللاأال ما إ فدمرت   االحقاف} تدمر كل شئ {قال اهللا : فقلت 
   ال خملوقاًإفيكون حمدث أنبياء  األ} ما يأتيهم من ذكر من رم حمدث { بعضهم : فقال
 ( قلـت  . وتلك ل فيها ألف والم     القرآن فالذكر هو    ٦٦}والْقُرآِن ِذي الذِّكْرِ  ،ص   {   قال اهللا  :فقلت

 هو الذكر أو    القرآناملقصود بقول اإلمام أمحد أن األلف والالم مها للتعريف أي           )  بن علي    عبد اهللا 
   .القرآن

 ن اهللا خلق الذكر أ وذكر بعضهم حديث عمران بن حصني 
 ن اهللا كتب الذكرأفقلت هذا خطأ حدثنا غري 

 عظم من آية الكرسيأ وال نار وال مساء وال ارض ابن مسعود ما خلق اهللا من جنة   واحتجوا حبديث
 القرآن فقلت امنا وقع اخللق على اجلنة والنار والسماء واالرض ومل يقع على 

 احب اليه   ليه بشئ إنك لن تتقرب    إنتاه تقرب إىل اهللا مبا استطعت ف       فقال بعضهم حديث خباب يا ه     
 من كالمه 

 فقلت هكذا هو  
قال صاحل وجعل ابن أيب داود ينظر إىل أيب كاملغضب قال أيب وكان يتكلم هذا فأرد عليه ويـتكلم       "

 املؤمنني هـو واهللا ضـال   أمريهذا ويرد عليه فإذا انقطع الرجل منهم اعترض ابن أيب داود فيقول يا       
ذا انقطوا يقول   إرد عليه ف  أرد عليه ويكلمين هذا ف    أفيقول كلموه ناظروه فيكلمين هذا      مضل مبتدع ف  
ول اهللا  و سنة رس  أعطوين شيئا من كتاب اهللا      أ املؤمنني   أمريقول يا   أ يا أمحد ما تقول ف     املعتصم وحيك 

  انتهى.٦٧"قول به أصلى اهللا عليه وسلم حىت 
ة رسول اهللا يف العقائد      السنة ال حيتجون إال بكتاب اهللا أو بسن        أهليستفاد من هذه املناظرة أنّ      : قلت

وال حيتجون بآرائهم أو بقياسهم أو باجتهادهم ألنّ أصول العقائد عند أهل السنة ال تثبت إال مـن                  
  . والسنة النبوية الصحيحةالقرآن وفروع العقيدة تثبت من القرآن

يـه  حكأن  إء ما يقوي قليب وال ينطلق لـساين         وا علي بشي   لقد احتج  ٦٨قال حنبل قال أبو عبد اهللا     
انكروا االثار وما ظننتهم على هذا حىت مسعته وجعلوا يرغون يقول اخلصم كذا وكذا فاحتججـت                

 أمريفهذا منكر عندكم فقالوا شبه يا أ } بت مل تعبد ما ال يسمع وال يبصرأ يا { بقوله القرآنعليهم ب
  .املؤمنني شبه
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وإنما يسارعون إىل السب والشتم ، هذه هي عادة أهل البدع والضالل ال يردون رداً علمي   أقول أنّ   
امـوه  ،  والسنة النبوية الصحيحة   القرآنفبدالً من أن يردوا على اإلمام أمحد ب       ، والتضليل والتكفري   

جعلين اهللا وإياكم ممن يتبع يسمع القول فيتبع   ، بالتشبيه وهذا اام سخيف ال ينطوي إال على اجلهلة          
  .أحسنه

 قدمي  كتب اهللا أتب ثالث كلمات وخيلي سبيلك فقلت هاتوا قالوا         كا يل   ٦٩قال أمحد بن حنبل قيل    "
مـا  أ قلت   القرآنكتب اهللا رب    أ وقالوا، خملوقكتب كل شيء دون اهللا      أمل يزل قال فكتبت فقالوا      

   انتهى70."عطاهم ما يريدونم فقال بشر بن احلارث لو كتبها ألهذه فال ورميت بالقل
 هي كلمة كفر وضالل كيف يكـون اهللا جـلّ   القرآن رب  إن كلمة اهللا   ):عبد اهللا بن علي     (قلت  

تكلمه اهللا وال يزال اهللا متكلماً ال ننفي صفة الكالم عن اهللا عـز   كالم اهللا القرآنوعال رب كالمه؟  
يك وكَلَّم ورسالً قَد قَصصناهم علَيك ِمن قَبلُ ورسالً لَّم نقْصصهم علَ     { بقوله    اليت أثبتها لنفسه   وجلّ

وال نشبه كالم اهللا عز وجـلّ       ،  - أي صفة الكالم   -نؤوهلا وال   ، ١٦٤ النساء   }اللَّه موسى تكِْليماً  
هـداهم   من املخالفني هم وغري املتمسكني بعقيدة السلفنةوهذا فصل بني أهل الس   بكالم املخلوقني   

  .اهللا 
  
  :دي يف احملنة بعض ما تعرض له اإلمام أمحد حبنبل من تعذيب جس-ذ
للجالدين تقدموا :قال ليها املعتصم فقال ائتوين بغريها مث  إوقال صاحل قال أيب وملا جئ بالسياط نظر         "

خـر  أد قطع اهللا يدك مث يتنحى ويتقـدم        يل الرجل منهم فيضربين سوطني فيقول له ش       إفجعل يتقدم   
يل إ قـام  بعة عشر سوطاً وهو يقول يف كل ذلك شد قطع اهللا يدك فلما ضربت س        ،فيضربين سوطني 

ل عجيف ينخسين بقائمـة     ين واهللا عليك لشفيق وجع    إ فقال يا أمحد عالم تقتل نفسك        يعين املعتصم 
مامك على رأسك قائم وقـال      أؤالء كلهم وجعل بعضهم يقول ويلك       ن تغلب ه  أتريد  أسيفه وقال   
نـت صـائم وأنـت يف    أمنني  املؤأمري املؤمنني دمه يف عنقي اقتله وجعلوا يقولون يا         أمريبعضهم يا   

 من كتاب اهللا أو سنة رسول اهللا عطوين شيئاًأقول أ تقول ف يل وحيك يا أمحد ما: فقال ، الشمس قائم 
الثانية وجعل يقول وحيك يـا      وجع قطع اهللا يدك مث قام       أبه فرجع وجلس وقال للجالد تقدم و      قول  أ

سك قائم وجعل عبد الرمحن يقول      أرمامك على   ألوا يقبلون علي ويقولون يا أمحد       جبين فجع أأمحد  
دىن فـرج   أ فيه) لك  ( جبين إىل شئ    أمر ما تصنع واملعتصم يقول      صحابك يف هذا األ   أمن  من صنع   
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طلق عنك بيدي مث رجع وقال للجالد تقدم فجعل يضربين سوطني ويتباكى وهـو يف خـالل     أحىت  
طلقت عين فقال يل رجـل      أقد  قياد  ذا األ إفقت بعد ف  أل شد قطع اهللا يدك فذهب عقلي مث         ذلك يقو 

توين أ ودسناك قال أيب فما شعرت بذلك و       ممن حضر كببناك على وجهك وطرحنا على ظهرك بارية        
براهيم فحضرت الظهـر    إفطر مث جيء يب إىل دار إسحاق بن         أ فقلت ال    أشرب وتقي إبسويق وقالوا   

يف ثوبك قلت قد صـلى      فتقدم ابن مساعة فصلى فلما انفتل من صالته وقال يل صليت والدم يسيل              
خذ إىل  أ مرتله وكان مكثه يف السجن منذ          قال صاحل مث خلي عنه فصار إىل        عمر وجرحه يثعب دماً   

  انتهى. ٧١".… اًانية وعشرين شهرن ضرب وخلي عنه مثأ
فجرى ذكر الضرب فقلت له أبا حامت أتيت أبا عبد اهللا بعدما ضرب بثالث سنني أو حنوها ل اق .. " 

الضرب فأخرج يديه وقبض كوعيه اليمني واليسار وقال هذا كأنه يقول خلع وأنـه              مل  أذهب عنك   
  انتهى.٧٢"مل ذلكأجيد منهما 

نا واحلارث بن مسكني على أمحد حدثان       أ قال دخلت     أنه  احلسن بن عبد العزيز اجلروي     عن.... " 
و واهللا ضـال   ه املؤمننيأمريعين ابن أيب داود يقول يا  ي فقال لنا ضربت فسقطت ومسعت ذاك        ضربه

ن الزهري سعي به حىت ضرب بالـسياط        أخربين يوسف بن عمر عن مالك       أمضل فقال له احلارث     
سه وحليته وضرب أبو    أك وقد ضرب سعيد بن املسيب وحلق ر       يل علقت كتبه يف عنقه مث قال مال       قو

 أمحد  وما ذكر مالك نفسه فأعجب    ،الزناد وضرب حممد بن املنكدر وأصحاب له يف محام بالسياط           
ـ               تـسعني سـوطا سـنة       اًبقول احلارث قال مكي بن عبدان ضرب جعفر بـن سـليمان مالك

  انتهى .٧٣".هجري١٤٧
أن مجيع أئمة أهل السنة مل يكونوا منافقني ألمراء وال مللوك ومل            شهد  تالتاريخ  واحلمد هللا أنّ أحداث     

ويف هذا ، بآيات اهللا مثناً قليالً يكونوا ممن يغشى األمراء والسالطني ومل يكونوا ممن ينافق ومل يشتروا           
 وانتـشرت  إمامتـهم أنّ أئمة أهل السنة أخذوا       الذين يقولون     والضالالت رد على أصحاب البدع   

وطبعاً هذا من الكذب والبهتان الذي ال ينطلي إال علـى           ،  نتيجة نفاقهم للملوك واحلكام      مذاهبهم
 أن أئمة أهل السنة كاإلمام مالـك وجعفـر          شهدفالتاريخ ي ، األغبياء وعلى احلاقدين على اإلسالم      

الصادق والشافعي وأمحد بن حنبل قالوا احلق ومل خيافوا يف اهللا لومة الئم ومل يهـادنوا ومل ينـافقوا              
  .فجزاهم اهللا عن أمة حممد خري اجلزاء
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  : عفو اإلمام أمحد عن الذين عذبوه وضربوه -ر
 :د جعلت امليت يف حل من ضربه إياي مث قـال           يقول لق  ٧٤ومسعت أيب  ...قال أبو الفضل صاحل   .. "

 هو ما أخربنا هاشم     فإذا ، فنظرت يف تفسريها     }فمن عفا وأصلح فأجره على اهللا     {مررت ذه اآلية    
 إذا كان يوم القيامـة جثـت    :بن القاسم أخربنا املبارك بن فضالة قال أخربين من مسع احلسن يقول  

 على اهللا فال يقوم إال من عفا        أجره من   إال نودي أن ال يقوم       كلها بني يدي اهللا رب العاملني مث       األمم
  ٧٥" .فجعلت امليت يف حل قال وما على رجل أن ال يعذب اهللا بسببه أحداً: قال ، يف الدنيا 

قال ابن أيب حامت حدثين أمحد بن سنان قال بلغين أن أمحد بن حنبل جعل املعتصم يف حل يوم فتح   " -
 انتهى .٧٦" فتح عمورية فقال هو يف حل من ضريبعاصمة بابك وظفر به أو يف

 r فالرسول الكرمي  - واهللا أعلم-كمال إميان اإلمام أمحد عفو اإلمام أمحد عن املعتصم يدل على    إنَّ
مـام  فاإل ،  ٧٧»من أَعطَى هللا ومنع هللا وأَحب هللا وأَبغض هللا وأَنكَح هللا، فَقَد استكْملَ ِإميانه             «يقول  

فلم يكـن   ، عندما قام بفتح العمورية   وصفح عنه    ، القرآنأمحد أبغض املعتصم إلظهاره القول خبلق       
أو طمعاً برزق أو مال أو جاه ويا حبذا لو يقتدي وصحفه لسبب من أسباب الدنيا بغض اإلمام أمحد  

كمـا هـو    املسلمون ذا الفعل ويكون حبهم وبغضهم لألشخاص هللا وليس للمنفعة أو للمصلحة             
  .هم اهللا ملا حيب ويرضىدامنتشر عند الكثري من املسلمني ه

  
  : خوف املعتصم من موت اإلمام أمحد بن حنبل يف احملنة -ز
 ابن أيب حامت مسعت أبا زرعة يقول دعا املعتصم بعم أمحد مث قال للناس تعرفونه قالوا نعم هـو                    قال"

خاف أنه فعل ذلك لكنت أولوال ، نعم :وا ن قالليس هو صحيح البدأأمحد بن حنبل قال فانظروا اليه    
 مـا  ٧٨قلت وسكنواليكم صحيح البدن هذا الناس إقال وملا قال قد سلمته ،  يقام له   ن يقع شيء ال   أ

ن ميوت من الضرب فتخـرج      أ كبري كانه خاف     مٍرأال عن   إذا مع متكنه يف اخلالفة وشجاعته       قال ه 
  انتهى.٧٩".مبا عجز عنهمولو خرج عليه عامة بغداد لر، عليه العامة 
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أن بث الذعر يف قلب املعتصم مما جعله خياف من أن يقتل اإلمام أمحد              قلت هذا متام كرم اهللا وفضله       
كيف ال واإلمام أمحد محل راية التوحيد ونصر السنة فهل خيذل اهللا من ينصره وهو عز وجلّ يقـول    

م ِبغيِر حق ِإالَّ أَن يقُولُواْ ربنا اللَّه ولَوالَ دفْع اللَّـِه النـاس   الَِّذين أُخِرجواْ ِمن ِدياِرِه{يف كتابه الكرمي    
بعضهم ِببعٍض لَّهدمت صواِمع وِبيع وصلَوات ومساِجد يذْكَر ِفيها اسم اللَِّه كَِثرياً ولَينصرنَّ اللَّه من               

    ِإنَّ اللَّه هرنصي  لَقَِويِزيزوالشاهد يف اآلية الـسابقة قولـه تعـاىل          ،)٤٠ رقم   سورة احلج اآلية  (}ع 
 واإلمـام   rفأىب اهللا إال أن ينصر من نصر دينه ونصر سنة نبيه             ، }... لَينصرنَّ  اللَّه من ينصره      وَ{

 rن أمـة حممـد   أمحد تكلم باحلق عندما سكت الناس ونصر السنة حني ختاذل الناس فجزاه اهللا ع            
 .أفضل اجلزاء

  
ابن  (استمرار احملنة اليت كان رجلها الوحيد أمحد بن حنبل بعد عهد املعتصم يف عهد الواثق               -س

  :)املعتصم
ن برئ من الضرب حيضر اجلمعة واجلماعة وحيدث ويفيت حـىت     أقال حنبل مل يزل أبو عبد اهللا بعد         "

 فلمـا  ،صحابهأن أيب دواد ون احملنة وامليل إىل أمحد بظهر ما أظهر مأفمات املعتصم وويل ابنه الواثق      
 امرأته وبني مناطي وبني وفرق بني فضل األالقرآن ٨٠ظهرت القضاة احملنةأهل بغداد وأمر على اشتد األ

ذا رجع ويقول تؤتى اجلمعـة      إويعيد الصالة    كان أبو عبد اهللا يشهد اجلمعة        ،تهأأيب صاحل وبني امر   
 مر قـد هذا األ:  إىل أيب عبد اهللا وقالوا   وجاء نفر٨١ف من قال ذه املقالة لفضلها والصالة تعاد خل   

كثر من هذا وذكروا ابن أيب دواد يأمر املعلمني بتعلـيم الـصبيان يف              أفشا وتفاقم وحنن خنافه على      
وناظرهم  وحكى أمحد قصده     ، لك   كذا وكذا فنحن ال نرضى بإمارته فمنعهم من ذ         القرآناملكاتب  
إسحاق مري برسالة األذ جاء يعقوب ليالًإيام الواثق أ حنن يف ا مفبين: مرهم بالصرب قال أم ويف مناظر 

حـد وال  أليـك  إري املؤمنني قد ذكرك فال جيتمعن      مأن  أمري  هيم إىل أيب عبد اهللا يقول لك األ       بن ابرا 
بد اهللا بقيـة  قال فاختفى أبو ع، رض اهللا  أنا فيها فاذهب حيث شئت من       أ ينةدتساكين بأرض وال م   

                                                
 هكذا وردت يف أصل املصدر والصواب أن يقال حمنة القرآن 80
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ومل يزل أبو عبد اهللا خمتفيا يف البيـت  ، ٨٢حياة الواثق وكانت تلك الفتنة وقتل أمحد بن نصر اخلزاعي 
  انتهى"83.ال خيرج إىل صالة وال إىل غريها حىت هلك الواثق 

  
  : واية احملنة٨٤ أيام الواثقمناظراته مع أهل البدع -ش
اهيم بن أمية مسعت طاهر بن خلف مسعت املهتـدي   حدثنا جعفر بن شعيب الشاشي حدثين ابر     .. "

أيب حدا احضرنا فأيت بشيخ خمضوب مقيد فقال أن يقتل أراد أذا إ كان أيب  باهللا حممد بن الواثق يقول  
 املؤمنني أمريدخل الشيخ فقال السالم عليك يا      أُصحابه يعين ابن أيب داود قال ف      أائذنوا أليب عبد اهللا و    
وإذا حييتم بتحية   {دبك مؤدبك قال اهللا تعاىل      أ املؤمنني بئس ما     أمري فقال يا    كفقال ال سلم اهللا علي    

 فقال ابن أيب داود الرجل متكلم قال له كلمه   النساء } فحيوا بأحسن منها أو ردوها
  القرآن يا شيخ ما تقول يف :فقال
  القرآنمل ينصفين ويل السؤال قال سل قال ما تقول يف :قال 
 خملوق :قال 
م شيء مل أبو بكر وعمر واخللفاء الراشدون أ الشيخ هذا شيء علمه النيب صلى اهللا عليه وسلم و         :قال

 يعلموه
 شيء مل يعلموه : قال 
  فخجل!نتأشيء مل يعلمه النيب صلى اهللا عليه وسلم علمته !  سبحان اهللا :فقال

 قلينأ: فقال 
  املسألة حباهلا: قال

  قال نعم علموه
  ليهإيدعوا الناس علموه ومل : ٨٥ فقال
  !فال وسعك ما وسعهم أنعم قال : قال 

                                                
 وقد قتله الواثق    روف، قواالً بـالـحق  وكان أمحد بن نصر من أهل العلـم والدين والفضل، مشهوراً بـالـخري، أماراً بـالـمع             82
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 واستلقى وهو يقول شئ مل يعلمه النيب صلى اهللا عليه وسلم وال أبو بكـر  قال فقام أيب فدخل جملساً    
ليه إنت سبحان اهللا شيء علموه ومل يدعوا الناس         أعلي وال اخللفاء الراشدون علمته      وعمر وعثمان و  

ويؤذن له يف الرجوع وسقط     ، ربع مئة دينار    أ ىن يعط أو، مر برفع قيوده    أفال وسعك ما وسعهم مث      أ
  : انتهى  ويقول اإلمام الذهيب على هذه املنـاظرة           ٨٦ "حداًأومل ميتحن بعدها    ،من عينه ابن أيب داود      

  انتهى. ٨٨" وهلا شاهد وان كان يف طريقها من جيهل٨٧هذه قصة مليحة"
  
:يد املتوكل رمحه اهللالسنة على وإظهار انتهاء احملنة  -ص  
  ج عن الناس وكان أبو عبد اهللا حيدثنا وحيدث ظهر اهللا السنة وفرأقال حنبل ويل املتوكل جعفر ف"

   . يف زمانناإليه منهم أحوجما كان الناس إىل احلديث والعلم :  يقول هومسعت، املتوكل أيام يف أصحابه
ا قالوا هذا   حنن مبوكب عظيم مقبل فلما حاذى بن      خربين أيب قال دخلنا إىل العسكر فإذا        أقال حنبل ف  

 اهللا قـد    إن وصيف يقرئك السالم ويقول لك       األمريقبل فقال أليب عبد اهللا      أوصيف وإذا بفارس قد     
 تكلمت به فمـا رد      إال املؤمنني يقبل منك فال تدع شيئا        أمري من عدوك يعين ابن أيب داود و       أمكنك

 . املؤمنني ودعوت لوصيف ومضينا مري ألعوأد أناعليه أبو عبد اهللا شيئا وجعلت 
 ويقول احلمد هللا    ، املؤمنني السالم  أمري ووجه إىل أيب بيحىي بن هرمثة فقال يقرئك          .....قال صاحل مث    

  ٨٩".هللا اب  تتكلم فيه مبا حيأن البدع قد علمت حال ابن أيب داود فينبغي أهلالذي مل يشمت بك 
واحلمد هللا أنّ   ،  كالم اهللا األزيل غري خملوق       القرآن إىل القول أن     فرفعت احملنة واحلمد هللا وعاد الناس     

 خري املتوكل الذي رفع احملنة وأظهر السنةاخلليفة   اهللا   اوجز، سلمني  هذه البدعة مل تستقر يف نفوس امل      
  ." إن اإلسالم ميرض وال ميوت"  وقد صدق أحد العلماء الذي قال اجلزاء 

يف ،  اجلسدي والفكري     السجن واألسر والتعذيب   عاناه من ام أمحد ما     اإلم عاىن  الكرام نعم إخويت  
زاه اهللا بأحسن ممـا  جف r صرة للسنة النبويةه صرب ابتغاء وجه اهللا ونولكن، حمنة وفتنة خلق القرآن 

 يترضون عليه ويثنون عليه ويتقربون حببه إىل اهللا منذ أكثر من ألـف         ، صرب وجعله إماماً ألهل السنة      
والَِّذين صبرواْ ابِتغاَء وجِه ربِهم وأَقَامواْ الصالَةَ وأَنفَقُواْ ِممـا          { كما قال اهللا عز وجلّ    و،  سنة ومائة

 يضاً  ويقول أ   ،٢٢ الرعد   }رزقْناهم ِسراً وعالَِنيةً ويدرُءونَ ِبالْحسنِة السيئَةَ أُولَـِئك لَهم عقْبى الدارِ         
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 النحل  }ما ِعندكُم ينفَد وما ِعند اللَِّه باٍق ولَنجِزين الَِّذين صبرواْ أَجرهم ِبأَحسِن ما كَانواْ يعملُونَ              {
، ٣٤ السجدة   }وِقنونَوجعلْنا ِمنهم أَِئمةً يهدونَ ِبأَمِرنا لَما صبرواْ وكَانواْ ِبآياِتنا ي         { ويقول أيضاً  ٩٦

  .واحلمد هللا رب العاملني 
  
  :منهجية أمحد بن حنبل العلمية واألصول فقه املذهب احلنبلي  -٩

أو  - الفقهية بشكل واضح وصريحاعلم أخي القارئ أن اإلمام أمحد بن حنبل مل يبني أصول منهجيته     
 يف كتابه الرسالة ولعل ذلك يرجع       كما فعل اإلمام الشافعي    ، -علها مل تنقل إلينا عنه بسند صحيح      ل

  :لعدة أمور منها 
حمارباً من قبل أهل البدع األمر الذي جعل        و،كان اإلمام أمحد مضطهداً يف عهد الدولة العباسية          -

  .   من مؤلفات اإلمام امحد ال تصل إليناعضاً
  مدعومني من   البدع ودعاة الضالل  لقد عاش اإلمام أمحد بن حنبل يف فترة زمنية كثر فيها أهل              -

رموز الدولة العباسية األمر الذي جعل اإلمام أمحد يركِّز على العقيدة وعلى التصدي ألفكار أهـل                
 .لبدع

- محد باحلديث النبوي قراءة وكتابة وتصنيفاً وخصوصاً عنايته باملسند الـذي ضـم           أ اإلمام   اهتم
 بكتابة األحاديث ويقلـل مـن       جعل اإلمام أمحد ينشغل   هذا األمر    حديث نبوي    حوايل ثالثني ألفاً  

 .واآلثار واألصول الفقهية باملقارنة مع كتابته للحديث جهده يف كتابة املسائل الفقهية
وكان حيـب جتريـد     ، لتصنيف الكتب     شديد الكراهة  "اإلمام أمحد كما ذكر ابن قيم     وكان  " -

تب من كالمه ه فكُوقصد  ، فعلم اهللا حسن نيتهأن يكتب كالمه ويشتد عليه جداً احلديث ، ويكره
 انتهى.٩٠"إال القليل  اهللا سبحانه علينا بأكثرها فلم يفتنا منها ، ومنوفتواه أكثر من ثالثني سفراً

 "إال القليل ومن اهللا سبحانه علينا بأكثرها فلم يفتنا منها"  يف قوله ابن القيم رمحه اهللاأوافق ولكنين ال 
 أمحـد  ليل القليل هو الذي بني أيدينا من كتـب اإلمـام   بل أظن أن الق  ، من مؤلفات اإلمام أمحد     
وذلك بسبب الظروف اليت عاشها اإلمام      فاتتنا  أنّ الكثري من مؤلفاته     أظن   و ومؤلفاته وخطبه وفتاويه  

  . واهللا أعلمواالضطهاد من قبل الدولة العباسية كما ذكرت أعاله،أمحد من حماربة أهل البدع 
استنباط األصول الفقهية اليت اعتمد عليها اإلمام أمحد يف منهجيته الفقهية  لقد قام ابن القيم رمحه اهللا ب      

 القـيم ولعلّ ابن القيم قد أحسن االستنباط وقد ذكر ابن ، يف ذلك  من أهل العلم      له ومل أعلم خمالفاً  

                                                
 ٢٤انظر أعالم املوقعني عن رب العاملني الصفحة  90

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٣٦

 ٩١نيعالم املوقعني عن رب العـامل     أاألصول الفقهية اليت اعتمد عليها اإلمام امحد يف اإلفتاء يف كتابه            
    :)بتصرف (وقد جاء فيه

 :أمحد بن حنبل أصول فتاوى  "
  ، ومل يلتفت إىل ما خالفه وال من خالفه كائناًأفىت مبوجبه  فإذا وجد النص،٩٢النصوص :أحدها  - 

 وال قول صاحب وال  وال قياساًرأياً  واللصحيح عمالًيقدم على احلديث ا ومل يكن..... من كان ، 
الصحيح ، وقـد   ويقدمونه على احلديث،  إمجاعاً الناس عدم علمه باملخالف الذي يسميه كثري من

 أيضاً الشافعي احلديث الثابت ، وكذلكومل يسغ تقدميه على  من ادعى هذا اإلمجاع ، أمحد كذب
ما ال يعلم فيـه  : ، ولفظه  يعلم فيه خبالف ال يقال له إمجاع ما ال نص يف رسالته اجلديدة على أن

  . خالف فليس إمجاعاً
اإلمجاع فهو كذب ، مـن   ما يدعي فيه الرجل: مسعت أيب يقول  : اهللا بن أمحد بن حنبل عبد وقال

نعلم النـاس   ال: يدريه ، ومل ينته إليه ؟ فليقل  ادعى اإلمجاع فهو كاذب ، لعل الناس اختلفوا ، ما
 ال نعلم الناس اختلفوا ، أو مل يـبلغين : ، ولكنه يقول  واألصم بشر املريسي اختلفوا ، هذه دعوى
  .ذلك ، هذا لفظه
يقدموا  وسائر أئمة احلديث من أن أحم د  اهللا صلى اهللا عليه وسلم أجل عند اإلمام ونصوص رسول

ساغ لكل من مل   النصوص ، و   عليها توهم إمجاع مضمونه عدم العلم باملخالف ، ولو ساغ لتعطلت          
 أنكره اإلمـام  فهذا هو الذي؛  يف حكم مسألة أن يقدم جهله باملخالف على النصوص خمالفاً يعلم
  .انتهى  ٩٣".الناس أنه استبعاد لوجوده ، ال ما يظنه بعض اإلمجاع دعوى من والشافعي أمحد

   
                                                :الثـاين فتـاوى الـصحابة    األصـل  
خمالف منهم فيها مل يعدها إىل غريها   ال يعرف له ، فإنه إذا وجد لبعضهم فتوى ىت به الصحابةما أف "

 ......أعلم شيئا يدفعه ، أو حنو هذا ،  ال: من ورعه يف العبارة يقول  بل ومل يقل إن ذلك إمجاع ،
  انتهى. ٩٤" وال قياساً وال رأياًيقدم عليه عمالً هذا النوع عن الصحابة مل أمحد إذا وجد اإلمام و
   : الكتاب والسنة إذا اختلف الصحابة ختري من أقواهلم ما كان أقرا إىل:األصل الثالث  -" 

  قال ،قول فإن مل يتبني له موافقة أحد األقوال حكى اخلالف فيها ومل جيزم بأقواهلم، ومل خيرج عن
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 ٣٧

يكون الرجل يف قومه فيـسأل عـن    : أليب عبد اهللا قيل: مسائله  يف بن إبراهيم بن هانئ إسحاق 
يفيت مبا وافق الكتاب والسنة ، وما مل يوافق الكتاب والسنة أمسك عنه ،  : لالشيء فيه اختالف ، قا

                                                          انتهى.  ٩٥"ال: قيل له  أفيجاب عليه ؟ قيل 
   :يدفعه ، إذا مل يكن يف الباب شيء األخذ باملرسل واحلديث الضعيف : األصل الرابع " 

املنكر وال ما يف روايته متهم  الذي رجحه على القياس ، وليس املراد بالضعيف عنده الباطل وال وهو 
وقسم من أقسام  م الصحيحبل احلديث الضعيف عنده قس؛ ل به ال يسوغ الذهاب إليه فالعم حبيث

احلديث إىل صحيح وحسن وضعيف ، بل إىل صحيح وضعيف ، وللضعيف  احلسن ، ومل يكن يقسم
يدفعه وال قول صاحب ، وال إمجاع على خالفه كان العمل ً ، فإذا مل جيد يف الباب أثرا راتبم عنده

   :القياس به عنده أوىل من
 فإنه ما منهم أحد إال وقـد   من حيث اجلملة األصل وليس أحد من األئمة إال وهو موافقه على هذا    

  انتهى ٩٦".قدم احلديث الضعيف على القياس
 ألنه كما هو معلوم أنّ مذهب اإلمام الشافعي هو مذهب        القيم رمحه فيه نظر    الكالم البن هذا  :قلت  

احلديث الصحيح وذا يكون الشافعي أحد املخالفني لإلمام أمحد بالعمل باحلديث الضعيف وتقدميه             
 اإلمام الشافعي ال يأخذ إال باحلديث الصحيح فكيف يقدم احلديث الضعيف على             وإن، على القياس   

  . واهللا تعاىل أعلموسأبني ذلك الحقاً !القياس؟
  :نعود إىل كالم ابن القيم "
على حمض القياس ، وأمجع أهل احلديث على ضعفه ،  حديث القهقهة يف الصالة أبو حنيفة فقدم -

أكثـر  " يضعفه ، وقدم حديث  س ، وأكثر أهل احلديثعلى القيا وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر
                     .....القيـاس  حمـض  وهـو ضـعيف باتفـاقهم علـى    " احليض عشرة أيام 

عفه وخمالفته لقياس غريها يف وقت النهي مع ض مبكة خرب جواز الصالة وقدم" .... الشافعي وقدم -
على القياس   }صالته من قاء أو رعف فليتوضأ ولينب على  {وقدم يف أحد قوليه حديث من البالد ،

ألنّ   فيه نظربن القيمالكالم الهذا  : )اهللا بن علي عبد(قلت ، ى  انته ٩٧"،" مع ضعف اخلرب وإرساله
   : ٩٨ترتيب األدلة عند الشافعية كما هو آت

  :  والِْعلْم طَبقَات: "  قال اإلمام الشافعي
  .الِْكتاب، والسنةُ إذَا ثَبتت السنّةُ:  الْأُولَى
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 ٣٨

  .ي ِكتاٍب ولَا سنّةالِْإجماع ِممّا لَيس ِف:  والثَّاِنيةُ
  .أَنْ يقُولَ بعض أَصحاِب النِّبيِّ صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ولَا نعلَم لَه مخاِلفًا فيهم:  والثَّاِلثَةُ

  . اخِتلَاف أَصحاِب الرّسول:  الرّاِبعةُ و
ةُ وامسالْخ  :ِذه الطَّبِض هعلَى بع اسقاتالِْقي .  

  انتهى  ". ولَا يصار إلَى شيٍء غَير الْكتاب والسنّة وهما موجودان، وِإنّما يؤخذ الِْعلْم من أَعلَى 
مين ن مل تسمعوه    إكل حديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فهو قويل و          " :وقد صح عن الشافعي   

  .٩٩"ذا صح احلديث فاضربوا بقويل احلائطذا صح احلديث فهو مذهيب وإإنه قال أ ويروى
 أما عن تقدميه بعض األحاديث الضعيفة كما ذكر ابـن  ،الضعيففاإلمام الشافعي ال يأخذ باحلديث      

 القياس هي اليت جتعل الشافعي يأخذ باحلـديث         لإلمجاع أو  القيم على القياس فلعلّ موافقة احلديث     
  .واهللا تعاىل أعلم  أكثري من ذلكالضعيف من قبيل االستئناس ليس

واملنقطع والبالغات وقول الـصحايب   فإنه يقدم احلديث املرسل مالك وأما": ونتابع كالم ابن القيم 
خذ باحلـديث    كذلك األمر إن اإلمام مالك ال يأ       : بن علي    للعبد اهللا  الكالم   قلت -، "على القياس 

 شرح تنقـيح  "يف كتابه   " القرايف "اذكره كما   الضعيف وذلك بناء على أصوله الفقهية اليت هي ما          
  والسنة واإلمجاع وإمجاع أهـل املدينـة       القرآنهي  املالكي  حيث ذكر أن أصول املذهب      " الفصول

 ابوالقياس وقول الصحايب واملصلحة املرسلة والعرف والعـادات وسـد الـذرائع واالستـصح    
  ،انتهى .١٠٠"واالستحسان 

 فاإلمام مالك يأخذ باحلديث الضعيف أو املرسل وذلك عندما يوجد أصالً فقهياً آخر يقويه كإمجاع         
 ولعلّ اإلمام أمحد رمحه اهللا كذلك ال يأخـذ باحلـديث         ....القياس أو قول صحايب     أهل املدينة أو    

     .  واهللا تعاىل أعلمالضعيف إال إذا توافق مع أصل آخر
                                                                  : القياس للضرورة: األصل اخلامس"
و الصحابة أو واحد منهم وال أثر مرسـل أ  يف املسألة نص وال قول أمحد فإذا مل يكن عند اإلمام  

،  اخلالل فاستعمله للضرورة ، وقد قال يف كتاب -  وهو القياس-ضعيف عدل إىل األصل اخلامس 
يصار إليه عند الضرورة ، أو ما هذا معناه فهذه األصـول   إمنا : عن القياس ، فقال الشافعي سألت

لتعارض األدلـة عنـده ، أو   ؛ الفتوى  اخلمسة من أصول فتاويه ،وعليها مدارها ، وقد يتوقف يف
.                            والتـابعني  فيها على أثر أو قول أحد مـن الـصحابة   الختالف الصحابة فيها ، أو لعدم اطالعه

                                                
 رمحه اهللا) ادريس الشافعي حممد بن ( سري أعالم النبالء للذهيب اجلزء العاشر ترمجة اإلمام الشافعي  99
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إياك  : شديد الكراهة واملنع لإلفتاء مبسألة ليس فيها أثر عن السلف ، كما قال لبعض أصحابه وكان 
  .إمام أن تتكلم يف مسألة ليس لك فيها

استفتاء من يعرض  ، ويدل عليهم ، ومينع من مالك فقهاء احلديث وأصحاب وكان يسوغ استفتاء
 .عن احلديث ، وال يبين مذهبه عليه ، وال يسوغ العمل بفتواه

ويقف إذا كانت مـسألة   ال أدري: كنت أمسع أيب كثريا يسأل عن املسائل فيقول  : عبد اهللا وقال
،  سلوا العلماء: سأل ؟ قال من ن: سل غريي ، فإن قيل له  : فيها اختالف ، وكثريا ما كان يقول

: ، ويقول  ال يفيت يف الطالق عيينة ابن كان: ومسعت أيب يقول : وال يكاد يسمي رجال بعينه قال 
   انتهى101"من حيسن هذا ؟ ،

  
  :مؤلفات اإلمام أمحد  -١٠

   ه مت الكذب على اإلمام أمحد بن حنبل يف كثري من املسائل وقام أهـل البـدع                 اعلم أخي القارئ بأن
 ولكي ،  وليشككوا املسلمني بعلمه وورعه وتقواهبنسب الكثري من الكتب إليه زوراً وتاناً ليسقطوه      

 اإلمام أمحد كان سيفاً موجهاً علـى أهـل    وسبب ذلك هو أنّ،موضع اإلمامة   اإلمام أمحد    ال يبلغ 
 حيث قامـت الدولـة    الذين كثروا بزمانه مستغلني تأييد بعض اخللفاء العباسيني هلم       يف زمانه  البدع

 إسقاط هـذا اإلمـام بتـرويج        إىل لذلك سعى أهل الضالل والبدع       ،آنذاك بدعم املذهب املعتزيل   
هللا  ولكن ا   ،األكاذيب عليه وبالدس يف كتبه وخصوصاً يف الفترة اليت سبقت عهد املتوكل رمحه اهللا               

ونفوا الشبهات حول هـذا     فسخر اهللا لإلمام امحد تالميذ مجعوا أقواله وكتبه         ، يأىب إالّ أن يتم نوره      
فصاراً إمام أهل السنة وأصبح طالب العلم يعكفون على قراءة كتبه يف كل زمـان ومكـان                 اإلمام  

  .ويستشهدون بأقواله يف كثري من املناظرات العلمية 
   :ابن اجلوزي والذهيب رمحهم اهللاري من املؤلفات كما ذكر لإلمام أمحد بن حنبل الكث

ى ذلك أولو ر، نهي عن كتبة كالمه ومسائله     امام ال يرى وضع الكتب وي     قال ابن اجلوزي كان اإل    "
والتفسري وهو مئة وعـشرون  ....لف حديث أف كثرية وصنف املسند وهو ثالثون    لكانت له تصاني  

واملناسك  القرآن وجوابات   القرآنوحديث شعبة واملقدم واملؤخر يف       والناسخ واملنسوخ والتاريخ     لفاًأ
شـربة  ميان وكتـاب األ  وكتاب اإل،) القائل هو اإلمام الذهيب   (   قلت  ىخرأالكبري والصغري وأشياء    

لفضالء جتهد ا ولو وجد أل  ، يت له ورقة من كتاب الفرائض فتفسريه املذكور شيء ال وجود له             أور
ن يكون  أثر والقتضى   أزيد من عشرة آالف     أ ملا كان يكون     ف تفسرياً لّأ لو   مث، شتهر  يف حتصيله وأل  

 وما ذكر تفـسري     ،لفاًأذي مجع فيه فأوعى ال يبلغ عشرين        يف مخس جملدات فهذا تفسري ابن جرير ال       
                                                

   املصدر نفسه   101
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 ٤٠

بيه من عبد أروى يف الدنيا عن أحد أيكن  حد سوى أيب احلسني بن املنادي فقال يف تارخيه ملأأمحد 
 مسع ثلثيه والبـاقي  لفاًأمئة وعشرون  والتفسري وهو لفاًأألنه مسع منه املسند وهو ثالثون  أمحد  اهللا بن   
  انتهى .١٠٢"وجادة

قال ابن اجلوزي وله يعين أبا عبد اهللا من املصنفات كتاب نفي التشبيه جملدة وكتاب االمامة جملدة                 "
 ة كبري وكتاب الرسالة يف الـصالة      جزاء وكتاب الزهد جملد   أ وكتاب الرد على الزنادقة ثالثة       صغرية
 فيه زيادات لعبد ١٠٥وكتاب فضائل الصحابة جملدة  قلت ١٠٤ قال ،هو موضوع على االمام ١٠٣قلت

 .  ١٠٦اهللا ابنه وأليب بكر القطيعي صاحبه
قوال أمحد وفتاويه وكالمه يف العلل والرجال والسنة        أكر اخلالل سائر ما عند هؤالء من        ومجع أبو ب  

 ومن املؤلفات املنسوبة لإلمام أمحد      انتهى.١٠٧عنده من ذلك ماال يوصف كثرة     والفروع حىت حصل    
  :رضي اهللا عنه وأرضاه 

 اإلمام أمحد ومل    ١٠٩وهو معروف بني طالب العلم ويف كتب أهل احلديث مبسند          : ١٠٨ املسند – ١
   .أمسع خالفاً بني أهل العلم على صحة نسبة هذا الكتاب لإلمام أمحد 

وصـلت إلينـا،    ه اهللا فإنَّ هذا الكتاب اجلليل من أكرب كتب السنة الـيت             وصدق اإلمام أمحد رمح   "
هذا الكتـاب أصـل   : "ها مادة، وقد قال أبو موسى حممد بن أيب بكر املديين         زروأعظمها نفعاً، وأغ  

انتقى من أحاديث كثرية، ومسموعات وافرة، فجعل إماماً        . كبري، ومرجع وثيق ألصحاب احلديث    
  انتهى . ١١٠"لتنازع ملجاً ومستنداًومعتمداً، وعند ا

 حـديث، بأنه ثالثون ألف    : ختلف يف عدد أحاديث مسند اإلمام أمحد اختالفاً كثرياً، فمن قائل          أُو"
كبري العدد واحلجـم،    والكتاب  : (( ويقول احلافظ ابن عساكر    .حديثبأنه أربعون ألف    : ومن قائل 

                                                
،  شعيب األرناؤوط : حتقيق -١١  اجلزء رقم  قامياز الذهيب أبو عبد اهللاحممد بن أمحد بن عثمان بنللحافظ سري أعالم النبالء انظر  102
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 ٤١

 عبد اهللا ثالثني ألفاً سوى املعاد، وغري ما ألْحق به ابن          : مشهور عند أرباب العلم، تبلغ عدد أحاديثه      
  . انتهى ١١١")) .من عايل اإلسناد

  )) . هو على اليقني أكثر من ثالثني ألفاً، وقد ال يبلغ األربعني ألفاً: ((ويقول األستاذ أمحد شاكر"
الشكور الزرقي بترقيم أحاديث املسند حديثاً حديثاً، وبلغ عـدد           عادل عبد : اضلوقد قام أخي الف   

اهللا بن أمحد بن     وبلغ عدد زوائد عبد   . حديثاً، مع املكرر  ) ٢٧٥١٧: (األحاديث على حسب ترقيمه   
  . حديثاً) ٦٤٢: (حنبل
 الواحد يتكرر يف وحيتوي املسند على أحاديث متكررة يف أماكن خمتلفة، بل قد جتد أنَّ احلديث        : قلت

   انتهى١١٢".الصفحة الواحدة
وينفي احلافظ ابن عساكر رمحه اهللا تعاىل أن يكون هذا التكرار من عمل اإلمام أمحد ابن حنبـل،                  " 

اهللا رمحه اهللا، فإنَّ حمله يف هذا العلم  ولست أظن ذلك إن شاء اهللا وقع من جهة أيب عبد: ((حيث قال
   انتهى١١٣")) .فىأوىف، ومثل هذا على مثله ال خي

أنَّ اإلمام أمحد عاجلته املنية وملَّا يعمل على ترتيبه، لذلك ملَّا أحس اإلمام : األول:  مث يربر ذلك لسببني
  . بدنو أجله أسرع بقراءته على أهل بيته

  . أنَّ هذا قد يكون ناجتاً من رواة الكتاب كالقطيعي مثالً: الثاين
ء لكثري من أحاديث مسند اإلمام أمحـد وجـدت أنَّ معظـم          ومن خالل التتبع واالستقرا   : ١١٤قلت

األحاديث املتكررة يكون فيها زيادة علم يف اإلسناد، أقله أن خيتلف شيوخ اإلمام أمحد بن حنبل، أو                 
  .يكون زيادة علم يف املنت

. فكما ترى تكرر احلديث يف أماكن متعددة، ولكن يف كل مكان حنصل على فائدة جديـدة               : قلت
   انتهى١١٥". كرذُلة من هذا النوع يف املسند كثرية أكتفي مبا واألمث

  
هو من أروع الكتب اليت توضح أسس عقيدة أهل السنة وهو مبـسط          :١١٦ كتاب أصول السنة   -٢

محد بن حنبل وأنـصح إخـويت       أصفحات وفيه تظهر أسس عقيدة اإلمام       وموجز ال يتعدى مخسة     

                                                
 . الرمحن بن سليمان الصويان أمحد بن عبد  لألستاذ اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين ومسنده  انظر كتاب 111
 املصدر السابق 112
 أمحد بن عبدالرمحن بن سليمان الصويان  لألستاذ اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين ومسندهانظر  113
  )لرمحن بن سليمان الصويانا عبدالقائل هو األستاذ (  114

  صدر نفسه امل115
 :متوفر هذا الكتاب بشكل إلكتروين وميكنه حتميله من هذا الرابط  116
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 ٤٢

وقد قام الكثري من    املوجز حيتاج إىل تفسري وتوضيح      و هذا الكتاب    ، وأخوايت بدارسته واالهتمام به     
  : التالية واضيعهذا الكتاب املحيوي   و،العلماء األفاضل بشرحه وتفصيل امل فيه 

   صلى اهللا عليه وسلماَلتمسك ِبما كَانَ علَيِه أَصحاب رسوِل اَللَّه  -
   لَم يكُن ِمن أَهِلها - لَم يقْبلْها ويؤِمن ِبها -نها خصلَةً اَلسنِة اَللَّاِزمِة اَلَِّتي من ترك ِم -
  اَلِْإميانُ ِبالْقَدِر خيِرِه وشرِه  -
  الْقُرآنُ كَلَام اَللَِّه ولَيس مبخلُوق  -
  الِْإميانُ ِبالرؤيِة يوم اَلْقيامة  -
  ِقيامة الِْإميانُ ِبالِْميزاِن يوم اَلْ -
  أَنَّ اَللَّه يكَلِّم اَلِْعباد يوم اَلِْقيامة  -
  الِْإميانُ ِبالْحوِض  -
  الِْإميانُ ِبعذَاِب اَلْقَبِر  -
-  ِبيِة اَلنفَاعانُ ِبشصلى اهللا عليه وسلمالِْإمي.  
- يع نيب وبكْتم ،اِرجالَ خجاَلد ِسيحانُ أَنَّ اَلْمالِْإمي ِه كَاِفرين  
-  قُصنيو ِزيدلٌ، يمعلٌ وانُ قَوالِْإمي  
  خير هِذِه اَلْأُمِة بعد نِبيها أَبو بكٍْر اَلصديق، ثُم عمر بن اَلْخطَّاِب، ثُم عثْمانُ بن عفَّانَ  -
  ن السمع والطَّاعةُ ِللْأَِئمِة وأَِمري اَلْمؤِم -
  ِقتالُ اَللُّصوِص والْخواِرِج  -
  ال نشهد علَى أَحٍد ِمن أَهِل اَلِْقبلَِة بعمٍل يعملُه ِبجنة ولَا نار  -
  الرجم حق علَى من زنا وقَد أَحصن  -
  النفاق وانتقاص الصحابة -
  َالْجنةُ والنار مخلُوقَتاِن  -
- ِمن اتم نملَه فَرغتسيِه، ولَيلَّى عصا يدحولَِة مِل اَلِْقبأَه .  
  

ة  يف الكـثري مـن       دوفيه ذكر اإلمام أمحد األحاديث األثار النبوية الوار       : ١١٧ فضائل الصحابة  -٣ 
 باإلضافة إىل أنّ هذا     الصحابة حيث كان يذكر اسم الصحايب ونسبه مث يذكر األحاديث الواردة فيه           

 كذلك  ، .  قد حوى يف مقدمته الكثري من األحاديث النبوية اليت تبني فضل الصحابة بامل             الكتاب

                                                
متوفر هذا الكتاب بشكل إلكتروين يف موقع صيد الفوائد وميكنه حتميله من هذا الرابط  117

http://saaid.net/book/open.php?cat=7&book=847  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://saaid.net/book/open.php?cat=7&book=847
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٤٣

  ويعترب هذا الكتاب من أفضل الكتب الـيت         ،الصحابةهذا الكتاب أيضاً على الكثري من أقاويل        ضم 
) ١٩٦٢( احتوى الكتاب على     و ،خصوصمجعت أحاديث الرسول الكرمي حبق كل صحايب بشكل         

  .نصاً
بفضائل أيب بكر الصديق، مث بفضائل بقية اخللفاء الراشدين، مث بفضائل بقية العـشرة              : يبدأ الكتاب "

عبد : وختم الكتاب بفضائل  . سعيد بن زيد رضي اهللا عنه، مث ببقية الصحابة        : املبشرين باجلنة ما عدا   
  انتهى ١١٨". بن عباس رضي اهللا عنهاهللا
  : عفر بن املنادىقال أبو احلسني أمحد بن ج":  التفسري -٤
وهو ثالثـون   )) املسند: (( بن أمحد، ألنه مسع منه     عبد اهللا مل يكن يف الدنيا أحد أروى عن أبيه من          "

 ومسع الناسـخ    ،وهو مئة ألف وعشرون ألفاً، مسع منه مثانني ألفاً، والباقي وجادة          )) التفسري((و. ألفاً
  .." . واملنسوخ، والتاريخ، وحديث شعبة

، وابن اجلوزي )) تارخيه: ((، واخلطيب البغدادي يف)) الفهرست: ((ابن الندمي يف: بوذكر هذا الكتا
  . ، وغريهم)) التهذيب((، وابن حجر يف )) مناقب اإلمام أمحد: ((يف

ما : (( حيث قال  -كما مر معنا سابقاً   - ولكن احلافظ الذهيب ينكر وجود هذا الكتاب إنكاراً شديداً        
الكبري ألمحد على ألِْسنة الطلبة، وعمدم حكاية ابن املُنادي هذه، وهو كبري            زلنا نسمع ذا التفسري     

 بن أمحد، لكن ما رأينا أحداً أخربنا عن وجود هـذا  عبد اهللاقد مسع من جده وعباس الدوري، ومن   
التفسري، وال بعضه وال كُراسة منه، ولو كان له وجود، أو لشيء منه لنسخوه، والعتىن بذلك طلبة                 
العلم، وحلصلوا ذلك، ولنقل إلينا، والشتهر، ولتنافس أعيان البغدادين يف حتصيله، ولنقل منـه ابـن      

 يقتضي أن يكون عند اإلمام أمحد يف التفسري مئة ألف           – واهللا   –جرير فمن بعده يف تفاسريهم، وال       
   :وعشرون ألف حديث، فإن هذا يكون يف قدر مسنده بل أكثر بالضعف

 أعتقد أنه مل يكن، فبغداد مل تزل دار اخللفاء، وقُبةَ اإلسالم، ودار             ١١٩ ال وجود له، وأنا    وهذا التفسري 
ومل يزل أمحد فيها معظماً يف سائر األعصار، وله تالمذة كبـار وأصـحاب        . احلديث، وحملة السنن  

يول، وقـد   أصحاب، وهلُم جرا إىل باألمس، حني استباحها جيش املغول، وجرت ا من الدماء س             
اشتهر ببغداد تفسري ابن جرير وتزاحم على حتصيله العلماء، وسارت به الركبان، ومل نعرف مثله يف                
معناه، وال ألف قبله أكرب منه، وهو يف عشرين مجلدة، وما حيتمل أن يكون عشرين ألف حـديث،              

  انتهى .١٢٠"))بل لعلَّه مخسة عشر ألف إسناد، فخذه، فعده إن شئت
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 ٤٤

  
وهو كتاب فريد يف بابه، جيد يف مضمونه، خاٍل من قصص املتصوفة وأعمـاهلم              ": ١٢١ الزهد -٥ 

  ... ،صلوات ريب عليه وعلى آله وسالماملخالفة هلدي املصطفى 
وقد صنف أمحد يف الزهد كتاباً حافالً عظيماً مل يسبق إىل مثله ومل يلحقه : "١٢٢وقال احلافظ ابن كثري

، مث بزهد األنبيـاء، مث بزهـد   صلى اهللا عليه وسلمبزهد النيب  :  أمحد والكتاب بدأه اإلمام  ،" أحد فيه 
  . الصحابة، مث بزهد التابعني

حممد جالل شـرف وحققـه   : طبع الكتاب عدة طبعات بدون أي عناية علمية، إىل أن جاء األستاذ       
. ١٢٣"حممد السعيد بن بسيوين زغلـول :  مث حققه ورقم نصوصه وفهرسها األستاذ      ،حتقيقاً ال بأس به   

  انتهى
  
  .الكتاب هو البن اإلمام أمحد عبداهللا وهو رواية عن أبيه: ١٢٤ الرد على الزنادقة واجلهمية -٦
، )) مناقـب اإلمـام أمحـد     : ((، وابن اجلوزي يف   )) الفهرست((ابن الندمي يف    : نسبه لإلمام أمحد  "

  . وبروكلمان ، وفؤاد سزكني 
  : ولكن يشكِّك يف نسبته لإلمام أمحد

  . اخلضر بن املثنى وهو جمهول : أنَّ يف سند الكتاب إىل اإلمام أمحد: وحجته: ظ الذهيب احلاف-١
  )) . االختالف يف اللفظ والرد على اجلهمية: ((يف تعليقه على كتاب:  زاهد الكوثري-٢
ضـمن  )) أبو حنيفة النعمان إمام األئمة الفقهاء     : ((يف كتابه :  وهيب بن سليمان غاوجي األلباين     -٣
  . لسلة أعالم املسلمنيس

اإلمام ابن قيم اجلوزية يف كتابـه       : لكن هناك من يصحح نسبة الكتاب لإلمام أمحد بن حنبل، منهم          
أبـو  : ، ونسب ذكر ذلك لشيخ اإلسالم ابن تيمية، والقاضي        ))اجتماع اجليوش اإلسالمية  : ((اجلليل

قرأت يف كتاب أيب جعفـر      : ((يث قال ح)) إبطال التأويل : ((احلسن بن القاضي أيب يعلي يف كتابه      
هذا : قرأت على أيب صاحل بن أمحد هذا الكتاب فقال: حممد بن أمحد بن صاحل بن أمحد بن حنبل قال

                                                
متوفر هذا الكتاب بشكل إلكتروين وميكنه حتميله من هذا الرابط  121
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 ٤٥

، وما يلزم r، وترك ما فسره رسول اهللا القرآنالكتاب عمله أيب يف جملسه رداً على من احتج بظاهر    
  . اخلضر بن املثنى: وهذا يثبت طريقاً آخر غري طريق)). اتباعه

اهللا بن أمحد بن حنبل عـن       عبد: كما أنَّ أبا بكر اخلالل يروي الكتاب عن طريق الِوجادة من طريق           
  . أبيه اإلمام أمحد، وهذا يثبت طريقاً ثالثاً للكتاب

مل يسمع من أحد من متقدمي أصحاب اإلمام أمحد، وال متأخريهم طعن فيه، واهللا              : "وقال ابن القيم  
  " . أعلم

درء تعارض  : ((وقد اقتبس شيخ اإلسالم ابن تيمية من هذا الكتاب يف ِعدة مواضع من كتابه اجلليل              
  . وغريه)) العقل مع النقل

الكتاب بدأه اإلمام أمحد بالرد على الزنادقة الذين يتتبعون متشابه          : ) أمحد الصويان القائل هو    ( قلت
، القرآن بدأ بالرد على اجلهمية املعطلة الذين يقولون خبلق  مث،، ويضربون آياته بعضها مع بعضالقرآن

من أن : مث رد عليهم حينما جحدوا نظر املؤمنني هللا عز وجلَّ يوم القيامة، مث رد على عليهم إنكارهم            
أن يكون اهللا على العـرش، مث       : يكون اهللا كلَّم موسى عليه الصالة والسالم، مث رد عليهم إنكارهم          

سورة اادلة آيـة    (}ما يكُونُ ِمن نجوى ثَالَثٍَة ِإالَّ هو راِبعهم       {:  عن املعية وتفسري قوله تعاىل     تكلم
٧ .(  

هـو  {: ، وختم كتابه بالرد على اجلهمية تأويلهم لقوله تعاىلالقرآنمث عاد للرد عليهم يف قضية خلق      
اآلِخرلُ وانتهى١٢٥"). ٣سورة احلديد آية ( }اَألو .  

 ما يسمى أووال يزال اخلالف قائم بني أهل العلم يف إثبات أو نفي كتاب الرد على الزنادقة واجلهمية           
كتاب السنة إىل اإلمام أمحد بن حنبل واهللا تعاىل أعلم وال أنصح بقراءة هذا الكتاب أو االعتماد عليه          

  ٠الكثري إىل مؤلفها نسبتهافلدينا من الكتب امع على صحتها وصحة 
  
 أمىن حياتـه    الذيمحد بن حنبل    أهذا الكتاب هو أحد درر اإلمام       ": ١٢٦العلل ومعرفة الرجال   -٧

وهو كتاب موضوعه البحث عن أحوال الرواة من حيـث  ، واحلديث والسنة  طلب العلميفوعمره 
ريةً  وميتاز الكتاب بأنه ذكر جمموعة كـب . تقبـل روايته منهم ومن ال تقبل  الصدق والكذب ومن

  انتهى.١٢٧"رواة األحاديث وبني أحواهلم وصفام حبيث أجلى كل لبسٍ  قد يدور حوهلم جداً من
  . ابن الصواف عن عبداهللا بن أمحد عن أبيه اإلمام أمحد بن حنبل: وهو برواية"

                                                
 .املصدر السابق  125
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 ٤٦

، مث توقف العمل بالكتاب حـىت سـنة    )م١٩٦٣(طبع اجلزء األول من الكتاب يف أنقرة بتركيا سنة          
الدكتور طلعـت قـوج،     : وكال اجلزئني بتحقيق  . حيث طبع بقية الكتاب يف جزء آخر      ) م١٩٨٧(

  . واعتمدا يف التحقيق على نسخة خطية كاملة موجودة يف أيا صوفيا بتركيا،وإمساعيل جراح أوغلي
وقد بدأ بتحقيقه مـرة أخـرى،       . املكتبة الظاهرية بدمشق    : ويوجد للكتاب نسخة خطية جيدة يف     

 بعد ١٢٨ واآلن،ي اهللا بن حممد عباس ، على اعتبار أنَّ الكتاب مل يطبع منه إال جزء واحد           األستاذ وص 
   ،  انتهى١٢٩"أن مت إخراج الكتاب كامالً ال أدري هل سوف يستمر وصي اهللا بالتحقيق أم ال؟ 

 هذا  أظن أنّ األستاذ وصي اهللا بن حممد عباس قد حقق الكتاب كامالً وأاه ومت نشره ألنين وجدت                
  .كامالً يف العديد من املواقع اإللكترونية الكتاب 

مت طبـع   ). هـ١٣٩٦(السيد صبحي جاسم البدري سنة      : وهو مطبوع بتحقيق  ": ١٣٠ األشربة -٨
  انتهى. ١٣١")هـ١٤٠١( حجاج سنة عبد اهللا: بتحقيق

عبد : ، نشره وحققه  ١٣٣هو من أوائل الكتب اليت ألفت يف علم الرجال        "و: ١٣٢األسامي والكىن -٩
  انتهى. ١٣٤"هـ١٤٠٦ بن يوسف اجلديع، عام هللا

هـ ١٤٠٣مث يف عام    . بدون عناية ) هـ١٣٤٠(طبع ألول مرة يف القاهرة سنة       ": ١٣٥ الورع -١٠
مث طبعـه   . هـ١٣٤٠زينب إبراهيم القاروط، اعتماداً على النسخة املطبوعة عام         : حققته الدكتورة 

  انتهى. ١٣٦"هـ١٤٠٦د بن بسيوين زغلول عام حممد السعي: اعتماداً على هذه النسخة املطبوعة أيضاً
، ويف نسبتها لإلمام أمحد     )هـ١٣٢٢(طبعت ألول مرة يف القاهرة سنة       ": ١٣٧ رسالة الصالة  -١١
  انتهى . ١٣٨"نظر
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 ٤٧

، فإذا قد أخرج معه إىل      ومائتنيأولُ ما لقيت أمحد سنة ثالث عشرة        ": قال أبو حامت  ":  اإلميان -١٢
 وأتيته يومـاً    ، فرده إىل بيته   ،فصلَّى، ومل يسأله أحد   )) كتاب اِإلميان ((و)) كتاب األشربة : ((الصالة

 فظننت أنه حيتسب يف إخراج ذلك، ألنَّ كتاب اإلميان أصل الـدين،             ،آخر، فإذا قد أخرج الكتابني    
 وكتاب اإلميان توجد منه نسخة ،" وكتاب األشربة صرف الناس عن الشر، فإنَّ كل الشر من السكْر

   .قلت ومل أجده مطبوعاً حىت تاريخ اية هذا البحث ، ١٣٩"املتحف الربيطاين : ية يفخط
: توجد منه نسخة خطية يف": كتاب أهل الردة والزنادقة وتارك الصالة والفرائض وحنو ذلك-١٣

: قلت ،  ١٤٠"دار الكتب املصرية: للخالل يف)) كتاب اجلامع: (( ونسخة أخرى ضمن،مكة املكرمة 
   .هذا الكتاب مطبوعاً بشكل مستقل حىت تاريخ اية هذا البحثمل أجد 

 ونسخة أخـرى    ،مكة املكرمة   : توجد منه نسخة خطية يف    ": ١٤١ كتاب الوقوف والوصايا   -١٤
   . ١٤٢"دار الكتب املصرية: للخالل يف)) كتاب اجلامع: ((ضمن

   . ١٤٤"مكة املكرمة: توجد منه نسخة خمطوطة يف": ١٤٣ أحكام النساء-١٥
حبثت عن هذا الكتاب كثرياً     : قلت،  ١٤٥مكة املكرمة : توجد منه نسخة خمطوطة يف    : لترجل ا -١٦

   .عنه ومل أجد أي شيء
إلمام أمحد بـن    إىل ا وقد وقع خالف بني أهل العلم يف صحة نسبة هذا الكتاب            : ١٤٦ العقيدة -١٧

   .وال يعتمد  على هذا الكتاب يف معرفة عقيدة اإلمام امحد بن حنبلحنبل 
١٤٧ا ذكره ابن الندمي يف الفهرست أيضاًومم .   

جد أي أ ومل ب كثرياًا الكتاحبثت عن هذ) صغري عبد اهللا القائل هو   (قلت   : الناسخ واملنسوخ    -١٨
   . وأطلب من إخويت وأخوايت القراء أن يرسلوا يل أي معلومة تتعلق ذا الكتابعنه شيء
  . عنه يذكرأي شيءحبثت عن هذا الكتاب كثرياً ومل أجد  : الفرائض-١٩
  .عنه حبثت عن هذا الكتاب كثرياً ومل أجد أي شيء : املناسك -٢٠
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 ٤٨

  بإعـداد حبـث   الـسدحان   اهللا عبد بن حممد بن زيزالع وقام الدكتور عبد  : طاعة الرسول-٢١
 وهـذا البحـث مفيـد       "امللتقط من كتاب طاعة الرسول صلى اهللا عليه وسلم          " مطبوع وبعنوان   

العزيز مجع ما تفرق مـن     ا قام الدكتور عبد    وفيه ، نفسي وطالب العلم بقراءته     وأوصي ١٤٨ومطبوع
هذه الكتاب أي كتاب طاعة الرسول معتمداً على أمهات الكتب فصارت هذه الرسالة أي كتـاب                

العزيز يف كتابه السابق مبيناً أقسام كتاب   ويقول الدكتور عبد :طاعة الرسول ماثالً بني طالب العلم       
  :أقسام  ثالثة إىل مقسم الكتاب نّإ :ول لإلمام أمحد طاعة الرس
 املبين جعله تعاىل اهللا  وأنّ، صلى اهللا عليه وسلمالنيب مقام وبيان تعاىل اهللا على الثناء فيه :األول القسم
  .عنه صلى اهللا عليه وسلم ذلك الصحابة نقلوا أنَّ  وفيهوعامه، خاصه و القرآن لظاهر
  .خمالفته من واحلذر  صلى اهللا عليه وسلمبطاعة الرسول األمر فيها كثرية آيات ِذكر فيه :الثاين القسم
 بيان يف السنة إىل يرجع مل من وأنَّ النبويةُ، السنةُ ظاهِرها عموم خيصص آيات فيه :الثالث القسم
  .باطلة لوازم سيلزمه بظاهرها الُمراد

   . ١٤٩إلمام أمحدومما ذكره ابن اجلوزي يف مناقب ا
  .  التاريخ-٢٢
  .  حديث شعبة-٢٣
  . القرآن املقدم واملؤخر يف -٢٤
  .  جوابات القرآن-٢٥
   . نفي التشبيه-٢٦
  .  اِإلمامة-٢٧

  . الكتب كثرياً ومل أجد أي شيء عنههحبثت عن هذ) اهللا بن علي صغري القائل عبد(قلت 
إلمام أمحد بن حنبل على أسـئلة تالميـذه يف          هذا باإلضافة إىل كتب املسائل واليت تضم إجابات ا        "

كما ذكر الشيخ بكر بن عبـداهللا       . جامعاً هلا ) ٤٧: ( ذكر احلافظ الذهيب ما يقارب     ،العلوم املختلفة 
  . جامعاً هلا ) ٧٠)): (موارد ابن القيم يف كتبه: ((أبو زيد يف كتابه

  : ومن أبرز هذه املسائل
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ويف هذا الكتاب تدوين إلجابات اإلمام      " :١٥٠أمحد بن حنبل  لعبداهللا بن   :  مسائل اإلمام أمحد   -٢٨
 ابنه عبد اهللا يف مسائل الفقه أو مسعها عبد اهللا من أبيه وهو يتحدث أمحد بن حنبل على أسئلة سأهلا

  انتهى.١٥١"عنها
  . ١٥٢أليب داود السجستاين:  مسائل اإلمام أمحد-٢٩
  . البن هاينء:  مسائل اإلمام أمحد-٣٠
  . ١٥٣لألثرم: م أمحد مسائل اإلما-٣١
  . للميموينّ:  مسائل اإلمام أمحد-٣٢
  . ١٥٤للبغوي:  مسائل اإلمام أمحد-٣٣

  . وغريها
ومجع أبو بكر اخلالل   : ((قال الذهيب . مث مجع أبو بكر اخلالل سائر ما عند تالميذه من أقواله وفتاويه           "

جال والسنة والفـروع، حـىت     سائر ما عند هؤالء من أقوال أمحد، وفتاويه، وكالمه يف العلل، والر           
ورحل إىل النواحي يف حتصيله، وكتب عن حنٍو من مئـة           . حصل عنده من ذلك ما ال يوصف كثرة       

 مث كتب كثرياً من ذلك عن أصحاب أصحابه، وبعضه عن رجل، عن آخر ،نفس من أصحاب اإلمام 
)) العلل((وكتاب )) علمال((مث أخذ يف ترتيب ذلك، وذيبه، وتبويبه، وعمل كتاب . عن اإلمام أمحد

  . كل واحد من الثالثة من ثالث جملدات)) السنة((وكتاب 
ويروي يف غضون ذلك من األحاديث العالية عنده، عن أقران أمحد من أصحاب ابن عيينة ووكيـع                 

يف بـضعة عـشر مجلـدة، أو ُ         )) اجلـامع ((وبقية مما يشهد له باإلمامة والتقدم، وألَّف كتـاب          
  نتهىا . ١٥٥"..))أكثر

  
  :اإلمام أمحد احملدث  -١١

  مر معنا سابقاً أنّ اإلمام أمحد هو أحد أئمة أهل احلديث وأحد رواته وله كتاب يسمى مسند اإلمام 
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وهذا املسند خري شاهد على إمامة هذا اإلمام وتفوقه علـى           ،  أمحد فيه الكثري من األحاديث النبوية     
هل احلديث ووثقوه ومن مجلة ما قيل يف اإلمام أمحـد           وقد أثىن عليه علماء أ    أقرانه يف علم احلديث     

  :كإمام حمدث
وقال عبد اهللا ما رأيت أيب حدث من غري كتاب إال بأقل من مئة حديث ومسعت أيب يقول قال                   "  -

الشافعي يا أبا عبد اهللا إذا صح عندكم احلديث فأخربونا حىت نرجع إليه أنتم أعلم باألخبار الصحاح                 
 مل حيـتج  ١٥٦صحيح فأعلمين حىت أذهب إليه كوفيا كان أو بصريا أو شاميا  قلت  منا فإذا كان خرب     

 فإن غريمها كان أقعد حبـديث   فإنه كان بصريا حبديث  احلجاز وال قال مصرياً     إىل أن يقول حجازياً   
انتهى قلت فسؤال اإلمام الشافعي رمحه اهللا لإلمام أمحد عن صحة األحاديث ما             . ١٥٧ "مصر منهما 
  .افاً صرحياً للشافعي بإمامة أمحد بن حنبل ألهل احلديث وتفوقه على أقرانه هو إال اعتر

والترمذي وأيب داود وابن حبان      كالبخاري ومسلم    حمدثي أهل السنة  مجهور   لإلمام أمحد وقد أخرج   
البخاري، ومسِلـم، وأبو   : ممن وثقه وروى عنه      و"، وغريهم كثر واحلمد هللا      والنسائي وابن ماجه  

وأبـو           داود ، ، رمـذيِدٍب التـينوأمحد بن الـحسن بن ج ،بـيوإبراهيـم بن إسحاق الـحر 
                 ، ،وذيراج الــمجوأبو بكر أمحد بن مـحمد بـن الــح ،ازيمسعود أمحد بن الفُرات الر

 أقراِنِه، وأبـو    والـحسن بن الصبـاح البزار، أبو عمار الـحسني بن حريٍث الـمروزي وهو من           
بكر عبد اهللا بن مـحمد بن أبـي الدنـيا، وأبو قُدامةَ عبـيد اهللا بن سِعيٍد السرخـِسي ، وأبـو           
زرعةَ عبـيد اهللا بن عبد الكريـم الرازي، وعثمان بن سعيد الدارمي، ، وعمـرو بـن منـصور                  

بن سهٍل األعرج، والقاسم بن مـحمد الــمروزي،        النسائي، والفَضل بن زياٍد القَطّانُ، والفضل       
ومـحمد بن إدريس الشافعي ، وأبو حاِتـم مـحمد بن إدريس الرازي، وأبو بكر مـحمد بـن       

ِمِذيروأبو إمساعيـل مـحمد بن إمساعيـل الت رانـيانتهى . ١٥٨"إمساعيـل الطَّب  
قال ، فقيل له وما يدريك ، لف حديث ألف أبوك حيفظ أ قال عبد اهللا بن أمحد قال يل أبو زرعة" -

 فهذه حكاية صحيحة يف سعة      : " ويقول اإلمام الذهيب رمحه اهللا     ١٥٩"،بوابخذت عليه األ  أذاكرته ف 

                                                
  هو اإلمام الذهيب رمحه اهللالقائل 156
،  شعيب األرناؤوط : حتقيق -١١  اجلزء رقم حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب أبو عبد اهللاللحافظ سري أعالم النبالء انظر  157

  - مؤسسة الرسالة:  دار النشر- حممد نعيم العرقسوسي
 حمٍد بِن حنبلأَحمد بن م ترمجة ١٤٩ صفحة ١انظر ذيب الكمال جزء  158
،  شعيب األرناؤوط : حتقيق -١١  اجلزء رقم حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب أبو عبد اهللاللحافظ سري أعالم النبالء انظر  159
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ال فاملتون إثر وفتوى التابعي وما فسر وحنو ذلك و أيب عبد اهللا وكانوا يعدون يف ذلك املكرر واأل        علم  
  انتهى .١٦٠". ذلكشر معشاراملرفوعة القوية ال تبلغ ع

  انتهى . ١٦١".وقال أبو عبيد اين التدين بذكر أمحد ما رأيت رجال اعلم بالسنة منه  "-
    انتهى١٦٢".حفظ من أمحد أصحابنا أ ليس يف :أبو معني الرازي مسعت ابن املديين يقولقال " -
  هى انت.١٦٣ "قال صاحل بن حممد جزرة افقه من ادركت يف احلديث أمحد بن حنبل "-
 

  :زاهد الورع اإلمام أمحد ال -١٢
نعم إخويت وأخوايت لقد كان اإلمام أمحد رضي اهللا عنه إماماً يف الزهد وضع الدنيا يف يده ومل يضعها      

والزهد فيما  ، فالزهد يف الدنيا جملباً حملبة اهللا       ، يف قلبه أو يف عقله أو يف عيناه رضي اهللا عنه وأرضاه             
إزهد ِفـي الدنـيا يِحبـك  «فقال  rهذه احلقيقة قد أخربنا ا حممد      ، لناس  عند الناس جملباً حملبة ا    

اسالن كِحباِس يالن دا ِعنِفـيـم دهاز١٦٤»اهللا، و.  
 رضي اهللا عنه ليس الزهـادة يف        ١٦٥قال أبو مسلم اخلوالين   "...يف كتاب الزهد    ى اإلمام أمحد    وور

إضاعة املال إمنا الزهادة يف الدنيا أن تكون مبا يف يد اهللا أوثق منك مبـا يف                 الدنيا بتحرمي احلالل  وال      
ابن أيب الدنيا   وأخرج  ، ١٦٦"يديك وإذا أصبت مصيبة كنت أشد رجاء ألجرها وذخرها من إياها لك           

 ليس الزهادة يف الدنيا بتحرمي احلالل  وال إضاعة املال ولكن الزهادة : قال١٦٧عن يونس بن ميسرة"..
وأن تكون حالك يف املصيبة وحالـك إذا مل    ، نيا أن تكون مبا يف يد اهللا أوثق منك مبا يف يدك             يف الد 

  ١٦٨." وأن يكون مادحك وذامك يف احلق سواء، تصب ا سواء

                                                
 املصدر نفسه 160
 املصدر نفسه 161
  املصدر نفسه 162
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أخرجه الطربانـي فـي الكبـري، والـحاكم، والبـيهقـي فـي الـشعب، عـن      ، ٤٨ صفحة   ١البيان والتعرف جزء      انظر   164

يا رسول اهللا دلّنـي    : قال رجل : عن سعد قال  : سببه ، سهل بن سعد الساعدي رضي اهللا عنه، وحسنه الترمذي وصححه الـحاكم          
  .فذكره» ازهد «:قال. علـى عمل إذا عملته أحبنـي اهللا وأحبنـي الناس

اإلصابة يف متييز  انظر عبداهللا بن ثوب ومسى بن السكن أباه مسلما تقدم يف األمساءامسه ، تابعي جليل : أبو مسلم اخلوالين  165
 .١٠٦٠١باب الكىن حرم امليم الترمجة رقم  ، ابن حجر العسقالين البن الصحابة

  ١ اجلزء ٢٨٩الصفحة ، الرمحن بن أمحد بن رجب  انظر جامع العلوم واحلكم أليب فرج احلنبلي عبد 166
 .الطبعة األوىل ،  هـ ١٤٠٨، بريوت ،  نشر دار املعرفة 
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وله كتاباً كامالً يف الزهد أنصح نفسي وإخويت وأخوايت         ، وكان اإلمام أمحد إماماً يف الورع والزهد        
كلها زهد وكلها ورع وأحتدى من يدعون أنهم زاهدون أو أم ممـن يتبـع   وحياة اإلمام ، بقراءته  

ولكي نتعرف على زهد وورع اإلمام أمحد رمحه        ، الزاهدين أن يصمد أمام زهد  وورع هذا اإلمام          
وسأكتفي بذكر  بعضاً من مقتطفات حياة اإلمام لنرى زهده ونتعلم منه الورع واحليطة            لكم أنقلاهللا  

  :فقد أورد الذهيب األقوال اآلتية  عن ذلك عند ذكر ترمجة اإلمام أمحد ١٦٩يبما أورده الذه
 اخلالل حدثنا الرمادي مسعت عبد الرزاق وذكر أمحد بن حنبل فدمعت عيناه فقال بلغين               -" •

نـه ال جتتمـع   أوما معنا أحد فقلت له     ، أن نفقته نفدت فأخذت بيده فأقمته خلف الباب         
 وقد وجدت عند النساء عشرة دنانري فخـذها     يء يف ش  أشغلناهالة   بعنا الغ  إذاعندنا الدنانري   

  " يل يا أبا بكر لو قبلت من أحد شيئاً قبلت منك: فقال يء ال تنفقها حىت يتهيأ شأنوأرجو 
 ملا خرج أمحد إىل عبد الرزاق انقطعت به النفقة فأكرى نفسه مـن              : ابن راهويه    يقول"   •

  ".ض عليه أصحابه املواساة فلم يأخذبعض اجلمالني إىل أن واىف صنعاء وعر
 ما طعم فيهـا  أيام أمحد بن حنبل أتى عليه ثالثة      أن ذكروا   :أمحد بن حممد التستري     يقول  " •

 فجهزوه بسرعة فقال كيف ذا قالوا تنور صاحل مسجر فبعث إىل صديق له فاقترض منه دقيقاً 
  ".اخذ جائزة املتوكل لكونه ١٧٠نا فيه فقال ارفعوا وأمر بسد باب وبني صاحل  قلتزفخب

 قد كره بعضهم اللقاء يتـزين يل  أليس فقال ، يريد لقاءه  رجالً أنّقال املروذي وذكر ألمحد      •
 ال احدث وليتنا نترك الطريق ما       أن منذ حلفت    إالوأتزين له لقد استرحت ما جاءين الفرج        

 الـدراهم   قال مل يزهد أبـو عبـد اهللا يف   فالناًأن فقلت له ،١٧١كان عليه بشر بن احلارث 
 الناس يريدون ان يزهـدوا   ،  حىت ازهد يف الناس  أنا ومن   :وحدها قال زهد يف الناس فقال     

  " .يف
 مال فرده وهو حمتاج إىل      إليهوصرف إىل بيته محل     ،  احملنه   أيام احلداد ملا كان     إدريس قال " •

ـ      ألف همائرغيف فجعل عمه إسحاق حيسب ما يرد فإذا هو حنو مخس             و  قال فقال يا عم ل
  " ملا تركناهأتاناطلبناه مل يأتنا وإمنا 

                                                
،  شعيب األرناؤوط : حتقيق -١١  اجلزء رقم حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب أبو عبد اهللاللحافظ سري أعالم النبالء انظر  169

 مؤسسة الرسالة:  دار النشر- حممد نعيم العرقسوسي
  .القائل هو الذهيب رمحه اهللا 170

اد، وكان ممن فاق أهل عصره يف الورع والزهد، وتفرد بوفور العقل، وأنواع الفضل، سكن بغد:  قال احلافظ أبو بكر اخلطيب171
وحسن الطريقة، واستقامة املذهب، وعزوف النفس، وإسقاط الفضول، وكان كثري احلديث، إال أنه مل ينِصب نفسه للرواية، وكان 

 صفحة ٢انظر ترمجته يف ذيب الكمال جزء   ، يق املذاكرةيكرهها، ودفن كُتبه ألجل ذلك، وكلُّ ما سِمع منه، فإمنا هو على طر
٣١٧ 
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 ويتعفـف   ١٧٢ طرزا ودارا يسكنها فكان يكري تلك الطرز       أبوهقال ابن اجلوزي خلف له      " •
  . "ا

  " وقد ذكر عنده الفقر فقال الفقر مع اخلريقال والدي:  صاحل بن اإلمام أمحد بن حنبل وقال •
لغبار عنها ويصريها يف قصعة ويصب       حدثنا صاحل قال رمبا رأيت أيب يأخذ الكسر ينفض ا          " •

 أن إال من الفاكهة     وال شيئاً   وال سفرجالً   وما رأيته اشترى رماناً    ،عليها ماء مث يأكلها بامللح    
  دقيقاً   وقال يل كانت والدتك يف الظالم تغزل غزالً         ، ومتراً خببز وعنباً  فيأكلهاتكون بطيخة   

 اشترينا الشيء نستره عنـه      إذاا   وكن ، تنا فكان ذلك قو   أكثرقل أو   أ بدرمهني   األستارفتبيع  
 ومترات شهريز فيجيء     وشحماً كيال يراه فيوخبنا وكان رمبا خبز له فيجعل يف فخارة عدساً          

 ،  وكان يأتدم باخلل كثرياً    ، فيضحكون وال يأكلون   إليهمالصبيان فيصوت ببعضهم فيدفعه     
 فيه ماء فيقرأ فيه مث يقـول  حاً توضأ ال يدع من يستقي له ورمبا اعتللت فيأخذ قد         إذاوكان  

 وكانت له قلنسوة خاطا بيده فيها قطن فإذا قام بالليل           ،اشرب منه واغسل وجهك ويديك      
 دار السكان يعمل الشيء بيده واعتل فتعاجل وكان         إىللبسها وكان رمبا أخذ القدوم وخرج       

يتنور يف البيـت     وكان   ، البقال فيشتري اجلرزة احلطب والشيء فيحمله بيده         إىلرمبا خرج   
 أين إيل ادخل احلمام بعد املغرب فقل لصاحب احلمام مث بعـث      أريدفقال يل يف يوم شتوي      

  ". يقول اللهم سلم سلم   عن الدخول وتنور يف البيت  وكنت امسعه كثرياًأضربتقد 
 عليه شخص وقيل له جـزاك    أثىن  وعن رجل قال رأيت اثر الغم يف وجه أيب عبد اهللا وقد              •

  ".أنا وما أنا عين خريا من اإلسالم خريا قال بل جزى اهللا اإلسالمن اهللا ع
قال أبو العباس السراج مسعت فتح بن نوح مسعت أمحد بن حنبل يقول اشتهي ماال يكـون                •

  ".أشتهي مكانا ال يكون فيه احد من الناس
 أكلنعين   ذكر املوت خنقته العربة وكان يقول اخلوف مي        إذاقال املروذي كان أبو عبد اهللا       " •

 هو طعـام دون طعـام   إنما،  الدنيا أمر ذكرت املوت هان علي كل     وإذاالطعام والشراب   
ولو وجدت السبيل خلرجت حىت    ، عدل بالفقر شيئاً  أ قالئل ما    أيامها  وإن، ولباس دون لباس    

 إين يف شعب مبكة حىت ال اعرف قد بليت بالـشهرة            أكون أن أريدال يكون يل ذكر وقال      
 انتهى. ١٧٤". ومساءوت صباحاً امل١٧٣أمتىن

                                                
  هو البـيت الصيِفـي،:  وقـيل172
   باب كراهة متين املوت لضر نزل به173

اللهم أحيين ما كانت احلياة خرياً يل : ال يتمنني أحدكم املوت لضر نزل به فإن كان ال بد متمنياً فليقل«: قوله صلى اهللا عليه وسلم
فيه التصريح بكراهة متين املوت لضر نزل به من مرض أو فاقه أو حمنة من عدو أو حنو ذلك من مشاق »  إذا كانت الوفاة خرياً يلوتوفين

الدنيا، فأما إذا خاف ضرراً يف دينه أو فتنة فيه فال كراهة فيه ملفهوم هذا احلديث وغريه، وقد فعل هذا الثاين خالئق من السلف عند 
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حدثنا زهير بن حرٍب حدثَنا ِإسماِعيلُ يعِني ابن علَيةَ عن عبِد الْعِزيزِ             rيقول الرسول الكرمي    : قلت  
فَِإنْ كَانَ الَ بد متمنيـاً      . الَ يتمنين أَحدكُم الْموت ِلضر نزلَ ِبهِ      «: قَالَ رسولُ اللِّه    : عن أَنٍس ، قَالَ   

   .١٧٥»اللَّهم أَحِيين ما كَانِت الْحياةُ خيراً ِلي، وتوفَِّني ِإذَا كَانِت الْوفَاةُ خيراً ِلي: فَلْيقُِل
وللتوضيح ، فتمين املوت باملطلق مكروه ولكن يستثىن من ذلك من خاف الضرر يف دينه أو الفتنة فيه     

ال «: قوله صلى اهللا عليه وسـلم     :"ما قاله  اإلمام النووي رمحه اهللا يف شرح احلديث السابق              أنقل  
 فيه التصريح بكراهة متين املوت      »....يتمنني أحدكم املوت لضر نزل به فإن كان ال بد متمنياً فليقل           

خاف ضرراً يف لضر نزل به من مرض أو فاقه أو حمنة من عدو أو حنو ذلك من مشاق الدنيا، فأما إذا      
دينه أو فتنة فيه فال كراهة فيه ملفهوم هذا احلديث وغريه، وقد فعل هذا الثاين خالئق من السلف عند        

  انتهى.١٧٦"خوف الفتنة يف أديام
  اهللا اجعلنا من الزاهدين يف الدنيا حمبني لآلخرة وصلِّ اللّهم          ،  ممن يفهم الزهد حق فهمه       اجعلنااللهم

  .ارض اللهم عن املهاجرين واألنصار وعلى من تبعهم وبإحسان إىل يوم الدينعلى حممد وعلى آله و
  

   :ثناء العلماء على اإلمام أمحد رضي اهللا عنه -١٣
 بعلمه وورعه وحسن أخالقه إعجاب الغالبية العظمى من العلمـاء واحملـدثني   أمحد لقد حاز اإلمام   
وهنا ،  وما كرهه وذمه إال صاحب بدعة        ،وما أحب هذا اإلمام إال صاحب سنة         ، الذين عاصروه 

  :هذا اإلمام ادد رمحه اهللا من هذه األقوال على ا الذين أثنو من ذكر أقوال بعض العلماءالبد يل
 اجلهال أم يقولون أمحد لـيس       اإلحداثقال ابن عقيل من عجيب ما مسعته عن هؤالء          "  •

 بناء ال يعرفه    األحاديثات بناها على    بفقيه لكنه حمدث قال وهذا غاية اجلهل ألن له اختيار         
  ١٧٧." ورمبا زاد على كبارهمأكثرهم

                                                                                                                                      
اللهم أحيين إن كانت احلياة خرياً يل اخل، : ديام، وفيه أنه إن خالف ومل يصرب على حاله يف بلواه باملرض وحنوه فيلقلخوف الفتنة يف أ

  .معناه أن النضر حدث به يف حياة أبيه» حدثنا عاصم عن النضر بن أنس وأنس يومئذ حي«: قوله. واألفضل الصرب والسكون للقضاء
هكذا هو يف بعض النسخ عمله ويف كثري منها أمله وكالمها صحيح لكن » ا مات أحدكم انقطع عملهإذ«: قوله صلى اهللا عليه وسلم

  .األول أجود وهو املتكرر يف األحاديث واهللا أعلم
الَ يتمنين «: قَالَ رسولُ اللِّه : قَالَــ حدثنا زهير بن حرٍب حدثَنا ِإسماِعيلُ يعِني ابن علَيةَ عن عبِد الْعِزيِز عن أَنٍس ، ) ٦٧٦٥(

 .»اللَّهم أَحِيين ما كَانِت الْحياةُ خيراً ِلي، وتوفَِّني ِإذَا كَانِت الْوفَاةُ خيراً ِلي: فَِإنْ كَانَ الَ بد متمنياً فَلْيقُِل. أَحدكُم الْموت ِلضر نزلَ ِبِه
  .  كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفارصحيح مسلم

174   
 ٦٧٦٥رقم احلديث ،  والتوبة واالستغفار كتاب الذكر والدعاء ، أخرجه مسلم يف صحيحه  175
 .والتوبة واالستغفاركتاب الذكر والدعاء باب  ، والتوبة واالستغفاركتاب الذكر والدعاء ، انظر شرح النووي لصحيح مسلم  176
  .املصدر نفسه 177
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واهللا لقد بلغ يف الفقه خاصة رتبة الليـث          و"يقول الذهيب مثنياً على اإلمام أمحد رمحه اهللا          •
 بـن أدهـم ويف      وإبراهيموأيب يوسف ويف الزهد والورع رتبة الفضل        ، ومالك والشافعي   

ان وابن املديين ولكن اجلاهل ال يعلم رتبة نفسه فكيف يعـرف   احلفظ رتبة شعبة وحيىي القط    
  .١٧٨"رتبة غريه

رأيت كثرياً من العلماء والفقهاء واحملدثني وبين هاشم وقـريش          :قال عبد اهللا بن أمحد      .."  •
 يفعلون ذلـك    أرهم مل    يقبلون أيب بعضهم يده وبعضهم رأسه ويعظمونه تعظيماً        واألنصار
  ١٧٩". يشتهي ذلكأره من الفقهاء غريه ومل بأحد

 ذكرنا فضائل أيب عبد اهللا خيـرجهم        فإذا علماء   أماخلالل بلينا بقوم جهال يظنون      :قال  " •
  ١٨٠". قال بعضهم فيما اخربين ثقة عنه أمحد بن حنبل نبيهمأناحلسد إىل 

 قال هذا وقد    ١٨١ من أمحد بن حنبل  قلت      أورعفقه وال   أ أحداًعبد الرزاق ما رأيت     :وقال  " •
  ١٨٢".وري ومالك وابن جريحرأى مثل الث

   ١٨٣"حفص بن غياث ما قدم الكوفة مثل أمحد:وقال " •
  ١٨٤". زمانهأهل عاش أمحد سيكون حجة على نإ اهليثم بن مجيل احلافظ :وقال" •
  زماننا ابن املبارك مث هذا الشاب يعين أمحد ابن حنبل وإذا رأيت رجالً       أهلقتيبة خري   :وقال  " •

وزاعي والليث لكان هـو    األ  عصر الثوري و   أدركلو  و، حيب أمحد فاعلم انه صاحب سنة       
املقدم عليهم فقيل لقتيبة يضم أمحد إىل التابعني قال إىل كبار التابعني  وقال قتيبة لوال الثوري  

  ١٨٥". الدنياإمامملات الورع ولوال أمحد ألحدثوا يف الدين أمحد 
ل شاب يف ناحية املشرق      دينها قا  أمروقيل أليب مسهر الغساين تعرف من حيفظ على األمة          " •

   ١٨٦".يعين أمحد
 قال حدثنا قال الناس كلهم صدق قلت        إذا املزين قال يل الشافعي رأيت ببغداد شاباً      :قال  " •

    ١٨٧".ومن هو قال أمحد بن حنبل
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علم أ وال   أفضل حرملة مسعت الشافعي يقول خرجت من بغداد فما خلفت ا رجالً          :قال  " •
  ١٨٨".بل تقى من أمحد بن حنأفقه وال أوال 

   ١٨٩". من أمحدأعقلالزعفراين قال يل الشافعي ما رأيت :قال " •
  ١٩٠".وروي عن إسحاق بن راهويه قال أمحد حجة بني اهللا وبني خلقه " •
 عندي من سعيد بن جبري يف أفضلوقال حممد بن عبدويه مسعت علي بن املديين يقول أمحد      " •

  ١٩١".زمانه ألن سعيدا كان له نظراء 
  ١٩٢".عز اهللا الدين بالصديق يوم الردة وبأمحد يوم احملنةأ: ل وعن ابن املديين قا" •
  ١٩٣". بابن املبارك يف مسته وهيئتهإالوقال احلسن بن الربيع ما شبهت أمحد بن حنبل " •
  ١٩٤".وروى عباس عن ابن معني قال ما رأيت مثل أمحد " •
   ١٩٥" الدينأعالمالنفيلي كان أمحد بن حنبل من :وقال " •
ا ثور سئل عن مسألة فقال قال أبو عبد اهللا أمحد بن حنبل شيخنا  املروذي حضرت أب:وقال" •

  ١٩٦ ". فيها كذا كذا وإمامنا
  .القعنيب وأمحد بن حنبل    ثالثة يعلي بن عبيد وإالما رأيت من حيدث هللا :وقال ابن معني " •
  ١٩٧ ".أبداً مثله أكون مثل أمحد واهللا ال أكون أن أرادوا:قال ابن معني " •
  ١٩٨ ".ما رأيت مثل أمحد وال اشد منه قلبا:قال أبو خيثمة " •
فقـه مـن   أعلم أو أقال حممد بن محاد الظهراين مسعت أبا ثور الفقيه يقول أمحد بن حنبل         " •

  ١٩٩ ".الثوري
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  ٢٠٠" زمانهأهل أفضلأمحد :وقال نصر بن علي اجلهضمي " •
  ٢٠١". هو مثله رأىما رأيت مثل أمحد بن حنبل وال :أبو مهام السكوين يقول " •
قتل يف سبيل اهللا  أ أن أحب من أمحد وما كنت      أفضلما رأيت   :بن الشاعر قال    عن حجاج   " •

  ٢٠٢". اكرب من مبلغ سفيان ومالك اإلمامة على أمحد بلغ واهللا يف أصلومل 
  ٢٠٣". من خالفين أبايل وافقين أمحد بن حنبل على حديث ال إذا :وقال عمرو الناقد" •
كانا يف : فقال أحفظ أيهماوأمحد بن حنبل قال ابن أيب حامت سألت أيب عن علي بن املديين         " •

 ٢٠٤ ". رأيت من حيب أمحد فاعلم انه صاحب سنة إذااحلفظ متقاربني وكان أمحد أفقه 
  ٢٠٥ ". فيما بيين وبني اهللا إماماجعلت أمحد :وقال حممد بن حيىي الذهلي " •
يا ما كان    عن الدن  ، رمحه اهللا :قال أبو عمري بن النحاس الرملي وذكر أمحد بن حنبل فقال            " •

 عرضت له الدنيا فأباها والبدع      أحلقهوبالصاحلني ما كان    ، أشبههوباملاضني ما كان    ، أصربه
  ٢٠٦ ".فنفاها 

  ٢٠٧ ". والورع والزهد والصربهوقال النسائي مجع أمحد بن حنبل املعرفة باحلديث والفق" •
 رددناه  ٢٠٨املهفردوه إىل ع   ملا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم         :وعن عبد الوهاب الوراق قال     •

  ٢٠٩ ". زمانهأهلعلم أإىل أمحد بن حنبل وكان 
 الدنيا ما رأيتـه  أمر من يءقال أبو داود كانت جمالس أمحد جمالس اآلخرة ال يذكر فيها ش         " •

  ٢١٠ ".ذكر الدنيا قط 
  ٢١١ ".حدأ ما دمت باحلجاز وأمحد بالعراق وابن راهويه خبراسان ال يغلبنا :احلميدي   قال" •
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 من كتاب ولنا فيه إالنه ال حيدث أ من أمحد وبلغين أحفظ أصحابنا ليس يف ابن املديين  قال" •
  ٢١٢ ". وعنه قال أمحد اليوم حجة اهللا على خلقهأسوة

ىل ابن  إ فيه و  أفقههم أمحد بن حنبل وهو      أربعة انتهى العلم إىل     :عبيد القاسم بن سالم     قال  " •
ىل حيىي بن معـني وهـو       إبه و  أعلمهمىل علي بن املديين وهو      إ له و  أحفظهمأيب شيبة وهو    

  ٢١٣ ".كتبهم له أ
 أمحد بن حنبل يوم احملنة أبو بكر الردة وعمر يوم السقيفة وعثمان يوم الـدار                : املزين  قال " •

  ٢١٤ ".وعلي يوم صفني
ابن وارة أمحد بن حنبل ببغداد وأمحد بن صاحل مبصر وأبو جعفر النفيلي حبران وابـن              قال   " •

  ٢١٥ ".نركان الديأمنري بالكوفة هؤالء 
  ٢١٦ ". الدينأعالمكان أمحد بن حنبل من :أبو جعفر النفيلي   قال" •
فقه من سفيان   أ و أفضل هو عندي    : البوشنجي وذكر أمحد بن حنبل       إبراهيمحممد بن     قال " •

 سفيان مل ميتحن مبثل ما امتحن به أمحد وال علم سفيان ومن يقـدم مـن    أنالثوري وذلك   
مجع هلا وأبـصر بأغـاليطهم وصـدوقهم        أه كان   ن كعلم أمحد بن حنبل أل     األمصارفقهاء  

  ٢١٧ ".وكذوم
 وأمحد عندنا امتحن بالسراء والضراء فكان  األنبياءقام أمحد مقام    :عن بشر بن احلارث    قال   " •

  ٢١٨ ". باهللا فيهما معتصماً
  ٢١٩ ". لكان آيةإسرائيللو كان أمحد بن حنبل يف بين : إمساعيل بن اخلليل   قال" •
حدهم كان يوضع املنـشار  أ أن من إسرائيل عندنا املثل الكائن يف بين  علي بن شعيب   قال   " •

ولوال أن أمحد قام ذا الشأن لكان عارا علينـا  ، على مفرق رأسه ما يصرفه ذلك عن دينه        
  ٢٢٠ ". قوما سبكوا فلم خيرج منهم احد أن
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 أيب قبيس  مثل الذين يذكرون أمحد بن حنبل مثل قوم جييؤون إىل    :احلسني الكرابيسي     قال " •
  ٢٢١ ". يهدموه بنعاهلمأنيريدون 

 خرج من عند أمحد ومعه راهب فقال إنه سألين أن جييء             نصرانياً قال املروذي رأيت طبيباً   " •
 أراك منذ أن الشتهي إين على أيب عبد اهللا فقال له وأدخلت نصرانياً، معي لريى أبا عبد اهللا  

 وليس من أصحابنا أحد إال وقد       ، عاًسنني ما بقاؤك صالح لإلسالم وحدهم بل للخلق مجي        
 يا  : فقال األمصار أن يكون يدعى لك يف مجيع        ألرجو إين : فقلت أليب عبد اهللا    .رضي بك 

  ٢٢٢ ".أبا بكر إذا عرف الرجل نفسه فما ينفعه كالم الناس 
ما رأيت مثل أمحد صحبناه مخسني سنة ما افتخر علينا بشيء مما كـان  :قال حيىي بن معني    " •

  ٢٢٣ ".ريفيه من اخل
  

    : سخاء اإلمام أمحد -١٤
  تتميز األمة اإلسالمية بسخاء وكرم أفرادها وحبهم وتسابقهم يف فعل اخلريات ألنّ أفراد هذه األمة 

يؤمنون بكل ما نزل على حممد ويسعون لتطبيق شعائر اهللا الذي يقول يف كتابه احلكيم حمفزاً عبـاده           
لَِّذين ينِفقُونَ أَموالَهم ِفي سِبيِل اللَِّه كَمثَِل حبٍة أَنبتـت سـبع   مثَلُ ا {الصاحلني على اإلنفاق والسخاء   

            ِليمع اِسعو اللَّهآُء وشن يِلم اِعفضي اللَّهٍة وبئَةُ حلٍَة منباِبلَ ِفي كُلِّ سنوكـذلك   ، ٢٦١البقرة   }س
مة لدينهم ومل جيعلوا من راء والضراء الذين جعلوا أمواهلم خد      املنفقني يف الس    املؤمنني امتدح اهللا عباده  

الَِّذين ينِفقُونَ ِفي السرآِء والضرآِء والْكَاِظِمني الْغيظَ والْعاِفني عِن الناسِ          { فيقول   أنفسهم عبيداًَ للدنيا  
ِسِننيحالْم ِحبي اللَّه١٣٤سورة آل عمران }و ،   

 إنفاقاً  وكان من أكثر الناس    ،  رغم فقره وحاجته   من أكثر الناس سخاء   أمحد رمحه اهللا    م  كان اإلما و
مجع بني العلم ومكارم األخالق ويف هذا املقام البد لنا من رواية بعض القصص اليت تبني سخاء هذا                  

يف اجلـزء   اإلمام لعلّنا نتعلم منه دروساً عملية يف اإلنفاق من هذه القصص ما رواه اإلمام الـذهيب                 
   :   يف كتابه الشهري سري أعالم النبالء ادي عشر يف ترمجة اإلمام أمحد احل
 الثالثـة  إيل فيدفع أباكقال أبو سعيد بن أيب حنيفة املؤدب كنت آيت    :حدثنا عبد اهللا بن أمحد قال       " 

ئت  نصف ما عندنا فج    أعطيتك الشيء ويقول    أعطايندراهم وأقل وأكثر ويقعد معي فيتحدث ورمبا        
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 ٦٠

 فقال هذا نصف ما عنـدنا    أرغفة أربعةوهو قال مث خرج ومعه حتت كسائه        ، أنا أقعوديوما فأطلت   
  ٢٢٤". آالف من غريكأربعة من إيل أحبفقلت هي 

 رأيت أبا عبد اهللا وجاءه بعض قربته فأعطاه درمهني وأتاه رجل فبعث إىل البقال :قال املروذي"
  ٢٢٥. "فأعطاه نصف درهم

  ٢٢٦. " دراهمأربعة فأعطاينقال جئت أمحد وعن حيىي بن هالل "
 لقيت أمحد بن حنبل فقلت ما عندنا شيء فأعطاين مخسة دراهم وقال ما :وقال هارون املستملي"

  ٢٢٧. "عندنا غريها 
 جاءه إذا رمبا واسى من قوته وكان : أبا عبد اهللا قد وهب لرجل قميصه وقالرأيت:قال املروذي "
  ٢٢٨. "ر وواصل الدنيا مل يفطأمر يهمه من أمر

قال يل أبو عبد اهللا يا حممـد ألقـى   : أيب عبد اهللا يقول ٢٢٩ مسعت أبا الفوارس ساكن :روذيقال امل "
 نصف درهم قلت هذا ال يـسوي  أعطهالصيب املقراض يف البئر فرتلت فأخرجته فكتب يل إىل البقال     

 أشـهر  ثالثة   :فقلت،  كم عليك من الكراء   :قال فلما كان بعد دعاين فقال       ،  أخذتهط واهللا ال    اقري
 بلغكـم   أحدا والعلم هل جتدون     األلباب أويل فاعتربوا يا    : مث قال أبو بكر اخلالل     ، يف حل  أنت :قال

  ٢٣٠ ."األخالقعنه هذه 
  

  : من أخالق اإلمام أمحد -١٥
جاء ليعاجل القلب   ، جاء ليعاجل جوانب الروح والنفس كافة       إن دين اإلسالم دين متكامل وهللا احلمد        

 اليت جيب أن    ويعترب اجلانب األخالقي من األمور األساسية     ، يعاجل العقل وجاء ليعاجل السلوك      وجاء ل 
وروي عن جعفـر     }خِذ العفو وأُمر بالعرف   { قوله    تعاىل  لذلك أنزل اهللا   ، يف شخصية املسلم   تكون

 حبـسب   ليس يف القرآن آية أمجع ملكارم األخالق منها، ووجهوه بأن األخالق ثالثة           : قال"الصادق  
الشهوية العفـة   غضبية، فالعقلية احلكمة ومنها األمر باملعروف، و شهوية و عقلية و : القوة اإلنسانية 
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 ٦١

ـ "، ٢٣١"الغضبية الشجاعة ومنها اإلعراض عن اجلـاهلني   ومنها أخذ العفو، و    األخالق أوصـاف  ف
ون مع غريك على    اإلنسان اليت يعامل ا غريه، وهي حممودة ومذمومة، فاحملمودة على اإلمجال أن تك            

نفسك فتنصف منها وال تنصف هلا، وعلى التفصيل العفو واحللم واجلود والـصرب وحتمـل األذى                
 ، ٢٣٢"والرمحة والشفقة وقضاء احلوائج والتوادد ولني اجلانب وحنو ذلك، واملذموم منها ضد ذلـك             

اِس بِن ِسـمعانَ  عِن النو":كما يف احلديث الصحيح  عن التمسك حبسن اخللق rوقد حث الرسول  
 ، اِريصاِإلثِْم؟ فَقَالَ      : قَالَ. اَألنو ِن الِْبرولَ اللِّه عسر أَلْتلْقِ  «: سالْخ نسح ِفي    . الِْبر اكا حم اِإلثْمو

     اسِه النلَيع طَِّلـعأَنْ ي تكَِرهو ،ِركدوقد بني الرسول الكرمي      .٢٣٣»صr مـن   حسن اخللـق      أن
أَكْملُ الْمؤِمِنني ِإميانـاً،    « : قوله rقد ورد عنه    ف rمن اهللا ورسوله    مات كمال اإلميان والقرب     عال

إنَّ أَحبكُم ِإلَى اللَِّه وأَقْربكُم ِمنـي أَحاِسـنكُم أَخلَاقـاً، وِإنَّ            «: وقوله أيضاً ،  .٢٣٤»أَحسنهم خلُقاً 
أَبإىل اللَِّه و كُمضغقُونَأَبدشِهقُونَ املُتفَيونَ املُتثَاري الثَّرِمن كُمد٢٣٥»ع.  

وكان اإلمام أمحد رمحه اهللا إماماً يف األخالق وإماماً يف األدب وإماماً يف التواضع رضـي اهللا عنـه                   
وأنقل بعض اآلثار اليت تبني حسن خلق اإلمام رمحـه اهللا جعلـين اهللا              ، وأرضاه وجعل اجلنة مثواه     

  : ياكم ممن يسمع القول فيتبع أحسن وإ
ن جهل عليه حلم    إ بكر املروذي يف آداب أيب عبد اهللا كان أبو عبد اهللا ال جيهل و              وأبقال   " •

ومل يكن باحلقود وال العجول كثري التواضع حسن اخللق دائـم  ، واحتمل ويقول يكفي اهللا     
 من الدين  أمر كان يف    وإذا وكان حيب يف اهللا ويبعض يف اهللا      ’ البشر لني اجلانب ليس بفظ      

  ٢٣٦". من اجلرياناألذىوكان حيتمل اشتد له غضبه 
 عن  مقصراًإليهم عز منه يف جملس أمحد كان مائالً     أ الفقري يف جملس     أروعن املروذي قال مل     " •

وكان فيه حلم ومل يكن بالعجول وكان كثري التواضع تعلوه السكينة والوقـار          ،  الدنيا   أهل
بعد العصر للفتيا ال يتكلم حىت يـسأل وإذا خـرج إىل مـسجده مل               وإذا جلس يف جملسه     

  ٢٣٧.يتصدر
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 اإلطراق كثري   وأدباً عشرة   وأحسنهم وأكرمهم الناس   أحىيكان أمحد من    : جعفر   بوأقال   " •
 املذاكرة للحديث وذكر الصاحلني يف وقار وسكون ولفظ حسن وإذا لقيه            إالال يسمع منه    

 وكان يفعـل    ، وكانوا يعظمونه  واضع للشيوخ شديداً  وكان يت ، قبل عليه   أ بش به و   إنسان
كرب منه بسبع أ يعمل بغريه من التواضع والتكرمي والتبجيل كان حيىي أرهبيحىي بن معني ما مل      

  ٢٣٨.سنني
يتك قال  أ أبا عبد اهللا وقد قال له خراساين احلمد هللا الذي ر           رأيت: حممد بن موسى    قال   " •

 ٢٣٩ ."أنااقعد أي شيء ذا من 
 حنن من أين ال ميقتنا أن اهللا سألأ الورعني فقال أخالقروذي مسعت أبا عبد اهللا ذكر وقال امل •

 ٢٤٠ "هؤالء
 قلنا من   أقبلتم أين فقال من    ،كنت يف جملس أمحد بن حنبل     : قال بن حممد الوراق     اهللاعبد  عن  " 

يليت  شيء ح  فأي فقال    ، يطعن عليك  هنإ شيخ صاحل فقلنا     هجملس أيب كريب فقال اكتبوا عنة فان      
 انتهى. ٢٤١"شيخ صاحل قد بلي يب
انظروا كيف يصف   ، وأي إنصاف حيمله    ! أي أخالق حيملها هذا اإلمام      ! سبحان اهللا سبحان    

وانظروا كيف وثق اإلمام أمحـد  ، اإلمام أمحد الشيخ الذي ينال منه ويطعن فيه بأنه شيخ صاحل            
لس ذلك الشيخ رغم أنّ ذلـك  وانظروا كيف يدعوا اإلمام أمحد طالبه حلضور جم! ذلك الشيخ   

وإن دلّ هذا على شيء فإنما يدل على متام أخالق اإلمـام            ، الشيخ كان يطعن يف اإلمام أمحد       
 وللقرآن والسنة  وعلى حبه هللا وبغضه يف     rأمحد وعلى تواضعه وعلى تعصبه فقط هللا ولرسوله         

وليت دعـاة   ، دم توثيقه   فلم تأخذه العصبية وحب الذات من ذم ذلك الشيخ الطاعن أو ع           ، اهللا
رمحك ، وليت املسلمني يتعلمون من هذه احلادثة اإلنصاف     ،اليوم يتعلمون من هذه احلادثة العرب       
  . جزاك اهللا عنا وعن اإلسالم خري اجلزاء، اهللا يا إمام واهللا إنين ألحبك يف اهللا 

ة مع أعـداءك  وارزقنـا   اللهم ارزقنا حسن اخللق مع أحبابك وأحباب نبيك و ارزقنا الغلظة والشد       
احلكمة يف التعامل وصلِّ اللّهم على حممد وعلى آله وارض اللهم على املهاجرين واألنصار وعلى من                

  .أحبهم يارب العاملني
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 ٦٣

  :اإلمام أمحد العابد اخلاشع   -١٦
ـ     القرآنوأنزل  ، لقد امنت اهللا على املسلمني باإلسالم وشرفهم ذا الدين العظيم          ة  فيه هـدى ورمح

فالعلم الشرعي له لذة والعبادة هلا لذة وقراءة ،  وإنّ كل شيء فيه تقرب إىل اهللا يكون له لذّة، للعاملني
  . هلا لذة أيضاًالقرآن

فالعلم الشرعي له وقته والعبادة هلا وقتها والدعوة إىل         ، و املسلم احلق هو الذي يعطي كل شيء حقه        
  .اهللا هلا وقتها أيضاً

اإلمـام  ضافة إىل كونه عاملاً فقيهاً و حمدثاً كان عابداً خاشعاً وقانتاً هللا وعن عبادة              باإل و اإلمام أمحد  
 وأكتفـي بـبعض      وننقل بعض أقوال معاصريه ومن هذه األقوال      ، رضوان اهللا عليه  أمحد بن حنبل    

   :النقوالت اليت نقلها اإلمام الذهيب يف كتابه سري أعالم النبالء ومن هذه النقوالت 
كان أيب يصلي يف كل يوم وليله ثالث مئة ركعة فلما مرض مـن          : د اهللا بن أمحد     قال عب " •

  ٢٤٢".تلك األسواط أضعفته فكان يصلي كل يوم وليلة مئة ومخسني ركعة
 إال وقد عملت به حىت مر يب أن النيب صلى            ما كتبت حديثاً   "قال يل أمحد  :وقال املروذي   " •

 . ٢٤٣" حني احتجمت فأعطيت احلجام ديناراًاًاهللا عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينار
 من نصف الليل حىت يقـارب الـسحر         وقال املروذي رأيت أبا عبد اهللا يقوم لورده قريباً        " •

  ٢٤٤"يته يركع فيما بني املغرب والعشاءأور
وقال عبد اهللا رمبا مسعت أيب يف السحر يدعو ألقوام بأمسائهم وكان يكثر الدعاء وخيفيـه                " •

 مث يوتر وينـام نومـة       ،ين فإذا صلى عشاء اآلخرة ركع ركعات صاحلة       ويصلي بني العشاء  
فهم بعضها وكان يصوم ويدمن مث يفطر ما أخفيفة مث يقوم فيصلي وكانت قراءته لينة رمبا مل 

دمن الصوم  أيام البيض فلما رجع من العسكر       أوال يترك صوم االثنني واخلميس و     ، شاء اهللا   
 . ٢٤٥"ن ماتأإىل 

 كان أبو عبد اهللا حيث توارى من السلطان عندي          : هانئ النيسابوري قال    ابراهيم بن  وعن" •
 قوى معه على العبادة وأفطر يومـاً      أ قال وكنت ال      عجباً مراًأوذكر من اجتهاده يف العبادة      

 .٢٤٦"حتجمأ وواحداً

                                                
  فسهاملصدر ن 242
 شعيب : حتقيق -١١  اجلزء رقم حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب أبو عبد اهللاللحافظ سري أعالم النبالء انظر  243 243

  -مؤسسة الرسالة:  دار النشر- حممد نعيم العرقسوسي، األرناؤوط 
  املصدر نفسه 244
  املصدر نفسه 245
 املصدر نفسه 246

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٦٤

 ٢٤٧"عرف أمحد بن حنبل وهو غالم وهو حيىي الليلأكنت :ابراهيم بن مشاس قال " •
 ملا قدم أبو زرعة نزل عند أيب فكان كثري املذاكرة له فسمعت           :محد قال حدثنا عبد اهللا بن أ    " •

 . ٢٤٨" يقول ما صليت اليوم غري الفريضة استاثرت مبذاكرة أيب زرعة على نوافليأيب يوماً
صـبح  أ عاصم بن عصام البيهقي يقول بت ليلة عند أمحد بن حنبل فجاء مباء فوضعه فلما      " •

  .٢٤٩" اهللا رجل يطلب العلم ال يكون له ورد يف بالليلنظر إىل املاء حباله فقال سبحان
 rن أمة حممـد     احلمد هللا الذي جعل أئمتنا صائمني يف النهار قائمني يف الليل فجزاهم اهللا ع              و

  .أحسن اجلزاء
  

  : جهاد أمحد بن حنبل -١٧
مل يترك هذا اإلمام    ، إخويت وأخوايت بارك اهللا بكم كان اإلمام أمحد صواماً يف النهار وقواماً يف الليل               

وإن ما فعلـه     ،فضيلة إال وحازها فمع انشغاله بنشر العلم واملعرفة ونشر السنة والرد على املبتدعني            
اإلمام أمحد بتمسكه بالسنة ومناظرته للمأمون واملعتصم وقوله للحق أمامهم دون جماملة أو حتويـل               

أَنَّ رجالً سأَلَ النِبي صلى : ِن ِشهاٍب ،عن طَاِرِق بr" للحقائق هو من أفضل اجلهاد حلديث رسول        
كَِلمةُ حق ِعنـد سـلْطَاٍن      «:  أَي الِْجهاِد أَفْضلُ؟ قَالَ    ٢٥٠اهللا عليه وسلم وقَد وضع ِرجلَه ِفي الْغرزِ       

  .٢٥١»جاِئٍر
اجلهاد يف سـبيل اهللا  إال أنه مل يتخاذل عن وإن اإلمام أمحد رمحه اهللا مع جهاده الفكري ألهل البدع  

 ورابط ا وغزا مث قال أيب رايت العلـم ـا            ٢٥٢عبد اهللا بن أمحد خرج أيب إىل طرسوس       فقد روى   
 .ميوت
احلمد هللا الذي جعل أئمتنا من ااهدين يف سبيل اهللا بالسيف الصارم و بالكلمة واألسلوب احلسن  و

  .عنهمفجزاهم اهللا خري اجلزاء ورضي اهللا 
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  :مام أمحد ووفاته وجنازتهمرض اإل  -١٨
ول من  ملا كان اول ربيع األ: "األيام األخرية من حياة اإلمام أمحد يرويها لنا ابنه صاحل فيقول إنّ 

  ،  شديداًربعاء وبات وهو حمموم يتنفس تنفساًربعني ومئتني حم أيب ليلة األأحدى وإسنة 
 قال على ماء ،فطرت البارحةأة على ما بأذا اعتل فقلت له يا إمرضه أوكنت قد عرفت علته وكنت     

خذت بيده فلما صار إىل اخلالء ضعف وتوكأ علـي وكـان            أراد القيام فقال خذ بيدي ف     أباقلي مث   
غري متطبب كلهم مسلمون فوصف له متطبب قرعة تشوي ويسقي ماءها وهذا كان يوم  ليهإخيتلف 

خيـك  أ تشوي يف مرتلك وال يف مـرتل  قلت لبيك قال ال يا صاحل :الثالثاء فمات يوم اجلمعة فقال      
وصار الفتح بن سهل إىل الباب ليعوده فحجبته وأتى ابن علي بن اجلعد فحبسته وكثر الناس فقـال                  
فما ترى قلت تاذن هلم فيدعون لك  قال استخري اهللا فجعلوا يدخلون عليه أفواجا حىت متتليء الدار                  

 ..  ،س وامتأل الشارع وأغلقنا باب الزقـاق      فيسألونه ويدعون له وخيرجون ويدخل فوج وكثر النا       
راد حاجة حركين فأناوله وجعـل      أنام إىل جنبه فإذا     أوقال اقرأ علي الوصية فقرأا فأقرها  وكنت         

مسكه فريكع ويسجد وأرفعه يف أ ال يف الليلة اليت تويف فيها ومل يزل يصلي قائماً     إحيرك لسانه ومل يئن     
ثنيت عشرة خلت من ربيع االول لساعتني من    ما كان يوم اجلمعة أل     فل ومل يزل عقله ثابتاً   …ركوعه    
  ٢٥٣"النهار تويف

صبح من ربه يطالبه بأداء الفرائض      أوروي عن املروذي قال قلت ألمحد كيف اصبحت قال كيف           "
بليس يطالبه بالفحشاء إونبيه يطالبه بأداء السنة وامللكان يطلبلنه بتصحيح العمل ونفسه تطالبه واها و

بعض ولد الفضل بن الربيـع     وأعطى  "، ٢٥٤"ك املوت يراقب قبض روحه وعياله يطالبونه بالنفقة       ومل
ثالث شعرات فقال هذه من شعر النيب صلى اهللا عليه وسلم فاوصى أبو عبد اهللا عنـد                 اإلمام أمحد   

املروذي قال  وقال   ، ٢٥٥"رة على لسانه ففعل ذلك عند موته      موته ان جيعل على كل عني شعرة وشع       
فكانت وفاة اإلمام أمحد رضي اهللا عنه ليلة اجلمعة         ، ت اجلنازة بعد منصرف الناس من اجلمعة        خرجأ

   ٢٥٦"وأخرجت جنازته بعد منصرف الناس من اجلمعة"أو يوم اجلمعة 
يتوعد أهل البدع ويتحداهم مبا سيكون عند جنازته ومبا سيكون عند        كان اإلمام أمحد رضي اهللا عنه       

وت يظهر إحسان الرجل ويظهر مدى تعلق الناس به ويظهر أيضاً مدى حبهم             ألنه عند امل  ، جنازم  
فعندنا يكون اإلنسان بكامل قوته املادية واملعنوية وعندما يكون على قيد احليـاة قـد               ، وتأثرهم به   

،  الكثري وقد يتخاذل بعض حمبيه عن نصرته وقد خيفون مشاعرهم وتعلقهم به        هجيامله الكثري وينافق ل   
                                                

  .حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب للحافظ سري أعالم النبالء ر انظ 253
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 ٦٦

يظهر مدى تأثر الناس بـه ومـدى حبـهم          ت اإلنسان وخصوصاً العامل والداعي إىل اهللا        وعند مو 
فإذا ما مات هذا الداعي    ، فقد نرى من العلماء الدعاة من ال يتبعه إال شخص أو شخصان             ، ملنهجيته

قد نرى صاحب بدعـة حمـاط       ، نرى أنّ الناس قد تسابقوا على حضور جنازته وقد نرى العكس            
الميذ فإذا ما مات نرى أولئك التالميذ ال حيضرون جنازته وإن حـضروها ال تـسمع       بآالف من الت  

يقول قولوا الهل البدع بيننـا وبيـنكم يـوم          "وهلذا كان اإلمام أمحد يقول      ....منهم إال االنتقاد    
  ،٢٥٧"اجلنائز

ـ  قد شيع جنازة اإلمام أمحد رمحه اهللا  عدد كبري من    وبالفعل   هد املسلمني إىل درجة جعلت مـن ش
ما بلغنا ان مجعا يف اجلاهلية وال االسالم مثله يعين من شهد اجلنازة حـىت بلغنـا ان   ":  اجلنازة يقول 

املوضع مسح وحزر على الصحيح فاذا هو حنو من الف الف وحزرنا على القبور حنوا من ستني الف                  
وشهود هـذا   ، ٢٥٨"امرأة وفتح الناس ابواب املنازل يف الشوارع والدروب ينادون من أراد الوضوء           

 ما ِمـن ميـٍت   ((اجلمع العظيم من العلماء جيعلنا نتفاءل ونبتهج ألنه وورد عن رسولنا الكرمي قوله         
 ما ِمـن    (( يقُولُ ،٢٥٩»إالَّ شفِّعوا ِفيهِ  . كُلُّهم يشفَعونَ لَه  . يصلِّي علَيِه أُمةٌ ِمن الْمسِلِمني يبلُغونَ مائَةً      

. ٢٦٠» مسِلٍم يموت فَيقُوم علَٰى ِجنازِتِه أَربعونَ رجالً، الَ يشِركُونَ ِباللَِّه شيئاً إالَّ شفَعهم اللَّه ِفيهِ        رجٍل
 وفيهما الكثري من الفوائد الفقهية      rفاحلديثان النبويان السابقان قطعيا الثبوت والداللة عن الرسول         

كل مسلم يشهد جنازته مجع غفري      : ومن مجلة هذه الفوائد     ، ملقام لذكرها   والعقائدية اليت ال يتسع ا    
وقد قيد ذلـك    "، من املسلمني املوحدين يترمحون عليه ويدعون لن باخلري إال قبل اهللا شفاعتهم به              

 الثـاين أن يكونـوا   ، األول أن يكونوا شافعني فيه أي خملصني له الدعاء سائلني له املغفـرة     ،بأمرين
  .انتهى. ٢٦١يس فيهم من يشرك باهللا شيئاًمسلمني ل

اظهر الناس يف جنازة أمحد بن حنبل السنة والطعن على اهل البدع فسر اهللا              "ويف جنازة اإلمام أمحد     
  .٢٦٢"املسلمني بذلك على ما عندهم من املصيبة ملا رأوا من العز وعلوا االسالم وكبت اهل الزيغ 

وال أزكي   -م أحسبك واهللا من املؤمنني املخلصني الصادقني      واحلمد هللا رب العاملني رمحك اهللا يا إما       
 .اجلزاء عن أمة حممد خري  اهللا فجزاك-أحداًعلى اهللا 
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  : خامتة وكلمة البد منها-١٩
احلمد هللا الذي هداين إىل صراطه ، احلمد هللا الذي من علي بالصحة والعافية ، احلمد هللا مثّ احلمد هللا 

  .املستقيم 
صلى اهللا عليه وعلـى آلـه   ة اإلميان والعقيدة فإنين متوجه إليكم بكلمات اهللا ورسوله         أما بعد أخو  

وأنّ راية  ، اعلموا أنّ هذا الدين العظيم منصور ال حمالة        : كرام ال  إخويت : يعلمون املبتغى منها     وسلم
 بنـا أو    واإلسالم سوف ينتصر  ، ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا سوف تعم مشارق األرض ومغارا             

ونريد أن منن على الذين استضعفوا يف األرض وجنعلـهم          { فاهللا عز وجلّ يقول يف حمكم ترتيله       غريناب
فاهللا عز وجلّ سيجعل من عباده املستـضعفني أئمـة خـري        ،  ٥القصص   }أئمة وجنعلهم الوارثني  

بنا يف الزبور   ولقد كت {كذلك يقول اهللا عز وجلّ يف آية أخرى        و،  .وسوف جيعلهم وارثني لألرض   
 فاهللا عز وجل يقـضي حبكمـه        ،١٠٥ األنبياء   }  األرض يرثها عبادي الصاحلون    من بعد الذكر أنّ   

  .األرضوبعلمه وبقدرته أنّ عباد اهللا الصاحلني هم من سوف يرث هذه 
باهللا عليكم أبعد كل هذه اآليات يدخل الشك لنفس مؤمٍن باهللا وباليوم اآلخر أنَّ الغلبـة سـوف                  

وهل يشك أحد أنّ النصر ال حمالة للمسلمني !!  حمالة للمسلمني يف مشارق األرض ومغارا تكون ال
  !!  مهما طال الزمن 

وهذه احلقيقة جيب أن نؤمن ا حق الـيقني  ، فاإلسالم سوف ينتصر سوف ينتصر ال حمالة بإذن اهللا     
ها الـصحابة املهـاجرين      وهذه احلقيقة قد فهم   ، ونعمل جاهدين على أن نكون ممن ينصر اإلسالم         

وحازوا الفضل واد حبمل راية ال إله ، واألنصار منذ فجر الدعوة احملمدية املباركة فتسابقوا لنصرته         
  ،إال اهللا حممد رسول اهللا 

 وبارك اهللا بكم ورحم اهللا امرؤ  وال تكونوا فيه أذناباً يف هذا األمر رؤوساً     يا أخويت األفاضل     فكونوا
   .أهدى يل عيويب

وأختم موضوعي هذا داعياً اهللا عز وجلّ أن جيعل نييت خالصة لوجهه الكرمي وأن يـرزقين وإيـاكم            
الشهادة يف سبيله وصلي اللهم على حممد على حممد وعلى آله حممد وارض اللهم عـن املهـاجرين       

  . واألنصار وعلى من تبعهم بإحسان إىل يوم الدين
  احلمد هللا رب العاملنيو

  هجري واملوافق ١٤٢٩ ذي احلجة عام ١٩  من هذا البحث املتواضع بتاريخمت االنتهاء
   ميالدي١٦/١٢/٢٠١٠

  للتواصل عرب االمييل/عبداهللا بن علي صغري .م/أخوكم خادم اإلسالم واملسلمني 
com.maktoob@engalep  
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