
  
  ترمجة األئمة األربعة

  الباحث يف القرآن والسنة
  علي بن نايف الشحود

  



  بسم اهللا الرمحن الرحيم
ومـن تـبعهم     احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيد املرسلني وعلى آله وصحبه أمجعـني 

  بإحسان إىل يوم الدين 
  أما بعد :

هاد والتقليد وجواز تقليد غري األئمة األربعة  قد ظنوا أننا فقد ظن قوم أننا عندما كتبنا كتابنا حول االجت
  نطعن باألئمة األربعة  أو ننتقص من حقهم 

  وهذا الظن غري صحيح بتاتا  
  يهمففاألئمة األربعة قد أمجعت عليهم األمة فنحن حنبهم ونواليهم   وال نقبل الطعن 

   عنهم وأرضاه فهم أئمة كبار خدموا هذا الدين بكل ما ميلكون فرضي اهللا 
  ولكن هناك نقاطا ال بد من توضيحها : 

جيوز اتباع مذهب من هذه املذاهب األربعة ولكنه ليس واجبا على الصحيح  وذلك ملن عجز   -األوىل 
  عن االجتهاد واإلتباع 

  التزام مذهب بعينه ليس نذرا وال واجبا ألزمنا اهللا به  -ثانيا
  الء األئمة  فكلهم على خري جيوز تقليد أي واحد من هؤ –ثالثا 
  من قلد إماما منهم ال جيوز له الطعن بغريه من األئمة  -رابعا

  التعصب املذهيب ليس من الدين يف شيء   -خامسا 
جيوز ملن قدر على االجتهاد أو كان عنده بصر باألدلة أن خيالف األئمة أحيانا تبعا للدليل ألن  -سادسا

   احلجة بالدليل ال بقول أحد منا
  ال جيوز االنتقاء من مذاهب األئمة أضعفها وال أيسرها إال عند الضرورة أو وجود الدليل الراجح  -سابعا
  التلفيق الذي يؤدي إىل إسقاط التكليف أو تضييع حقوق العباد ال جيوز شرعا  -ثامنا

ـ  -تاسعا م بكـل  األئمة األربعة رضي اهللا عنهم ليسوا معصومني عن اخلطأ  بل خيطئون ويصـيبون وه
  األحوال مثابون على اجتهادهم 

قول األئمة إذا صح احلديث فهو مذهيب فهو قول صحيح  ولكنه حيتـاج إىل فهـم صـحيح      –عاشرا 
ومعناه إذا صح احلديث وفق القواعد والضوابط اليت اشترطها اإلمام لصحة اخلرب ومل يعارضه مثله أو ما 

  هو أقوى منه فهو عندئذ مذهب اإلمام  



  ذا صح احلديث ليس على شرط اإلمام فال يلزم به اإلمام وال أتباعه  ولكن إ 
ومن مث تسقط دعاوى بعض الناس الذين يصححون بعض األحاديث مث يريدون إلزام غريهـم بـذلك    

ويؤمثون من مل يعمل باحلديث  وقد صحت أحاديث عديدة عند اإلمام مالك رمحه اهللا ورواها يف املوطأ 
ومـن مث جيـب    وكذلك عند غريه  عارضها حسب وجهة نظره ما هو أقوى منها ومل يعمل ا ألنه 

الرجوع هنا إىل كتاب شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا رفع املالم عن األئمة األعالم فقد بني أن هنـاك  
  عشرة طرق لعدم عمل الفقيه حبديث ما 

إال من صححه فقط  كما  ل به العم كل حديث خمتلف يف تصحيحه وتضعيفه فال يلزم -احلادي عشر  
  هو معلوم  

اليوم حبمد اهللا هناك اجتاه قوي إىل االجتهاد اجلماعي كما يف اامع الفقهية   وذا نقضي  –الثاين عشر 
  على التعصب املذهيب وغريه من أمراض حدثت يف التاريخ اإلسالم 

هي متثل مجيع املذاهب الفقهية املتبوعـة  من آثار اامع الفقهية موسوعة الفقه اإلسالمي و -الثالث عشر
(( وإن كـان يل عليهـا   وغري املتبوعة وهي خطوة رائدة وممتازة جلمع كلمة املسلمني وتوحيد صفهم  

  األحاديث أو االحتجاج بأحاديث ال حيل االحتجاج ا )) كثري بعض التحفظات منها عدم ختريج
وعة هي اليت متثل الفقه اإلسالمي احلي القادر على استيعاب املذاهب كلها املتبوعة وغري املتب -الرابع عشر

  مجيع مشكالت احلياة  وليس مذهبا واحدا 
ن عمبا أن األدلة قد دونت واألحاديث قد مجعت  فعلى مجيع طالب العلم أن يرتفعوا  –اخلامس عشر  

  مرتبة التقليد إىل مرتبة اإلتباع على بصرية 
  قال تعاىل : 

 )س هذقُلْ ه     (نيـرِكشالْم ـنـا مـا أَنمو انَ اللَّهحبسنِي وعبنِ اتما وأَن ةريصلَى بع و إِلَى اللَّهعي أَدبِيل
  ) ١٠٨(يوسف:

إذا ثبت لدينا أن إماما من األئمة قد أخطأ يف حكم مسألة ما فال جيوز لنا أن نقلده بعد  –السادس عشر 
لنا الطعن به من أجلها فكلنا خيطئ ويصيب  فلسنا مبعصومني  ورمبا لـو  ذلك فيها ، وكذلك ال جيوز 

اء كبار ماجتهدنا  وتوسعنا يف هذا الباب لظهرت لنا أخطاء فاحشة  ، وكما تعلمون أيها اإلخوة أن عل
  قد وقعوا يف اجتهادات وفتاوى  ما أنزل اهللا ا من سلطان  يف عصرنا هذا  مشهود هلم بالعلم واملعرفة 



كان ردي على بيان اجلفري األخري هو قوهلم باعتقاد اتباع املذاهب األربعـة  وهـذه     -لسابع عشر ا
 لـيس علـيهم  كل العتب  املقولة ال يقول ا أحد فهي تقول على األئمة وعلى أتباعم  ولكن العتب 

  بالدرجة األوىل 
باطلة وهو صاحب اختصاص يف وإمنا العتب على الدكتور البوطي كيف يوافقهم على هذه العبارات ال 

علم أصول الفقه ومدرس للعقيدة اإلسالمية يف كلية الشريعة ردحا من الزمان  ولكن يظهر أنه قد طلق 
  وبتبنيه هلذه اآلراء  الباطلة  ذلك  مبوافقته على نشر هذا الباطل يف موقعه 
  نسأل اهللا تعاىل اهلداية  واخلري لكل املسلمني 

****************  
ذه التراجم مستقاة من كتب اإلمام الذهيب رمحه اهللا  تذكرة احلفاظ وسـري أعـالم النـبالء    وه 

وطبقات احلفاظ ومن البداية والنهاية لإلمام ابن كثري رمحـه اهللا  وقـد اسـتوعبت تـرامجهم يف     
  موسوعيت دائرة معارف السنة النبوية  يسر اهللا إكماهلا

  قال تعاىل : 
 )ابِقُونَ الْأَوالسو هنوا عضرو مهنع اللَّه يضر انسبِإِح موهعبات ينالَّذارِ وصالْأَنو اجِرِينهالْم نلُونَ م

  )  ١٠٠وأَعد لَهم جنات تجرِي تحتها الْأَنهار خالدين فيها أَبداً ذَلك الْفَوز الْعظيم) (التوبة:
   تعاىل أن جيعلنا منهم نسأل اهللا 
  

  الباحث يف القرآن والسنة
  أبو محزة الشامي

  علي بن نايف الشحود
  م ٥/٧/٢٠٠٤هـ  املوافق  ١٤٢٥مجادى األوىل  ١٧



   ترمجة اإلمام أيب حنيفة رمحه اهللا 
  ففي تذكرة احلفاظ :

تيمي موالهم ] س أبو حنيفة اإلمام األعظم فقيه العراق النعمان بن ثابت بن زوطا ال ١٦٣[ 
الكويف مولده سنة مثانني رأى أنس بن مالك غري مرة ملا قدم عليهم الكوفة رواه بن سعد عن 
سيف بن جابر أنه مسع أبا حنيفة يقوله وحدث عن عطاء ونافع وعبد الرمحن بن هرمز األعرج 
وعدي بن ثابت وسلمة بن كهيل وأيب جعفر حممد بن علي وقتادة وعمرو بـن دينـار وأيب   

حاق وخلق كثري تفقه به زفر بن اهلذيل وداود الطائي والقاضي أبو يوسف وحممـد بـن   إس
احلسن واسد بن عمرو واحلسن بن زياد اللؤلؤي ونوح اجلامع وأبو مطيع البلخي وعدة وكان 
قد تفقه حبماد بن أيب سليمان وغريه وحدث عنه وكيع ويزيد بن هارون وسعد بن الصـلت  

عبيد اهللا بن موسى وأبو نعيم وأبو عبد الرمحن املقري وبشر كثري وأبو عاصم وعبد الرزاق و
وكان إماما ورعا عاملا عامال متعبدا كبري الشأن ال يقبل جوائز السلطان بل يتجر ويتكسـب  
قال ضرار بن صرد سئل يزيد بن هارون أميا أفقه الثوري أو أبو حنيفة فقال أبو حنيفة أفقـه  

ملبارك أبو حنيفة أفقه الناس وقال الشاقعي الناس يف الفقـه  وسفيان أحفظ للحديث وقال بن ا
عيال على أيب حنيفة وقال يزيد ما رأيت أحد أورع وال أعقل من أيب حنيفة وروى أمحد بن 
حممد بن القاسم بن حمرز عن حيىي بن معني قال ال بأس به مل يكن يتهم ولقد ضربه يزيد بـن  

قاضيا قال أبو داود رمحه اهللا أن أبا حنيفة كان إماما  عمر بن هبرية على القضاء فأىب أن يكون
وروى بشر بن الوليد عن أيب يوسف قال كنت أمشي مع أيب حنيفة فقال رجل آلخر هذا أبو 
حنيفة ال ينام الليل فقال واهللا ال يتحدث الناس عين مبا مل أفعل فكان حيىي الليل صالة ودعاء 

ا يف جزء كان موته يف رجب سنة مخسني ومائـة  وتضرعا قلت مناقب هذا اإلمام قد افرد
رضى اهللا تعاىل عنه أنبأنا بن قدامة أخربنا بن طربزد أنا أبو غالب بن البناء أنـا أبـو حممـد    
اجلوهري أنا أبو بكر القطيعي نا بشر بن موسى أنا أبو عبد الرمحن املقرئ عن أيب حنيفة عن 

س عليه إزار وال رداء قال وال أظنه صـلى  عطاء عن جابر أنه رآه يصلي يف قميص خفيف لي
  فيه إال لريينا أنه ال بأس بالصالة يف الثوب الواحد 



  ويف سري أعالم النبالء : 
أَبو حنِيفَةَ، النعمانُ بن ثَابِت التيمي (ت، س) اِإلمام، فَقيه امللَّة، عالم العراقِ، أَبـو   - ١٦٣

عفَةَ الننِيح نم هقَالُ: إِنةَ. يلَبمِ اِهللا بنِ ثَعينِي تلَى بوم ،يفالكُو ،يميطَى التوبنِ ز ثَابِت انُ بنم
يهِم أَبناِء الفُرسِ. ولد: سنةَ ثَمانِين، في حياة صغارِ الصحابة. ورأَى: أَنس بن مالك لَما قَدم علَ

الكُوفَةَ، ولَم يثبت لَه حرف عن أَحد منهم. وروى عن: عطَاِء بنِ أَبِي رباحٍ، وهو أَكْبر شيخٍ 
ولَم يصح وعن: جبلَةَ بـنِ   -.وعنِ: الشعبِي، وعن: طَاووسٍ -علَى ما قَالَ  -لَه، وأَفْضلُهم 
دعمٍ، ويحةَ سكْرِمعو ،بنِ ثَابِت ي-  ظَرن لَه هيي لُقفجِ،   -وـراَألع زمرنِ بنِ همحالر دبعو

سِ بنِ مقَيةَ، وادقَتو ،رمنِ علَى ابوعٍ مافنعٍ، وافةَ بنِ نانَ طَلْحفْيأَبِي سارٍ، ونيرِو بنِ دمعمٍ، ولس
بنِ ع نوعارِبِ بـنِ  وحمو ،دوعساِهللا بنِ م دبنِ بنِ عمحالر دبمِ بنِ عالقَاسةَ، وبتاِهللا بنِ ع دب

بعرِ، وبنِ اَألقْم يلعو ،ثَدرةَ بنِ ملْقَمعةَ، وبيتاحلَكَمِ بنِ عارٍ، ونياِهللا بنِ د دبعثَارٍ، وزِ دزِيالع د
) ٦/٣٩٢وزِياد بنِ عالَقَةَ، ( -وبِه تفَقَّه  -يعٍ، وعطيةَ العوفي، وحماد بنِ أَبِي سلَيمانَ بنِ رفَ

وسلَمةَ بنِ كُهيلٍ، وعاصمِ بنِ كُلَيبٍ، وسماك بنِ حربٍ، وعاصمِ بنِ بهدلَةَ، وسـعيد بـنِ   
لك بنِ عميرٍ، وأَبِي جعفَرٍ الباقرِ، وابنِ شهابٍ الزهرِي، ومحمد بنِ املُنكَدرِ، مسروقٍ، وعبد املَ

رِ، ويبٍ الفَقيهبنِ ص دزِيينِ، ويطمٍ البلسمرِ، ومترِ بنِ املُعوصنمو ،يعبِيالس اقحأَبِي إِسأَبِـي  و
بِي حصينٍ اَألسدي، وعطَاِء بنِ السائبِ، وناصحٍ املُحلِّمي، وهشامِ بنِ عروةَ، وخلْقٍ الزبيرِ، وأَ

 وِيحانَ النبيش :نى عور هى إِنتم. حاهوس-  هنم رغأَص وهسٍ  -وبنِ أَن كالم :نعو-  وهو
 كبِ-كَذَل نِيعو .  ،ـهضامغوأْيِ وي الرف قيقدالتو قْها الفأَمو ،كي ذَللَ فحتارطَلَبِ اآلثَارِ، و

) .كي ذَلالٌ فيع هلَيع اسالنى، وهتاملُن هم   ٦/٣٩٣فَإِلَيهـنم ذَكَـر ،ريكَث لْقخ :هنثَ عدح (
 -عالم خراسـانَ   -تهذيبِه) هؤالَِء علَى املُعجمِ: إِبراهيم بن طَهمانَ شيخنا أَبو احلَجاجِ في (

و وأَبيض بن اَألغَر بنِ الصباحِ املنقَرِي، وأَسباطُ بن محمد، وإِسحاق اَألزرق، وأَسد بن عمرٍ
ي لُ بنياعمإِسو ،يلجالب   ،رِيوـابسيالن ـدزِيي بن دواجلَارانِئ. وه بن بوأَيو ،يفريى الصيح

   ،لُـؤِياللُّؤ ـادزِي بن ناحلَسو ،زِينالع يلع انُ بنيحانَ، وهبن احلَارِثُ بنو .نوع بن فَرعجو
و ،ازالقَز اتفُر بن ناحلَسنِ   ومحالـر ـدبع بن فْصحو ،يفوةَ العيطنِ بنِ عاحلَس بن نياحلُس



محفَةَ، ونِيأَبِي ح بن ادم؛ حهناباِهللا، و دبع بن عٍ احلَكَميطو مأَبلْمٍ، وس بن كَّامحي، وةُ القَاضز
 اتيالز-  انِهأَقْر نم وهو-و .  ـيميملِ التاهلُذَي بن فَرزو .يالطَّائ داودبٍ، وعصم ةُ بنارِجخ

الفَقيه، وزيد بن احلُبابِ. وسابِق الرقِّي، وسعد بن الصلْت القَاضي، وسعيد بن أَبِـي اجلَهـمِ   
ر، وسلْم بن سالمٍ البلْخي، وسلَيمانُ بن عمـرٍو النخعـي،   القَابوسي، وسعيد بن سالَّمٍ العطَّا

وسهلُ بن مزاحمٍ. وشعيب بن إِسحاق، والصباح بن محارِبٍ، والصلْت بن احلَجاجِ  وأَبـو  
يبٍ، وعباد بن العوامِ، وعبد اِهللا بن املُبـارك،  عاصمٍ النبِيلُ، وعامر بن الفُرات، وعائذُ بن حبِ

يـزِ بـن   وعبد اِهللا بن يزِيد املُقْرِئ، وأَبو يحيى عبد احلَميد احلمانِي، وعبد الرزاقِ، وعبد العزِ
 دالخ-  يذمرت- محم مِ بنالكَرِي دبعو   ـدبعو ،ادوأَبِـي ر بن داملَجِي دبعو ،انِيجاجلُر د

 ـديبعو ،قِّيرٍو الرمع اِهللا بن ديبعو ،يشرِ القُريبالز اِهللا بن ديبعو ،رِيونالت ارِثالو   اِهللا بـن
ظَب بن يلعو ،دمحم بن ابتعى، وسوـهِرٍ   مسم بـن يلعمٍ، واصع بن يلعي، وانَ القَاضي

القَاضي، وعمرو بن محمد العنقَزِي، وأَبو قُطْنٍ عمرو بن اهلَيثَمِ، وعيسى بن يـونس، وأَبـو   
و ،نِيراحلَكَمِ الع بن مالقَاسى، وسوم لُ بنالفَضمٍ. ويعـعِ.  نبِيالر بن سقَينٍ، وعم بن مالقَاس

 رِيبنالع انأَب بن دمحمو-  يفكُو-  دمحمو ،شنِ بنِ أَتاحلَس بن دمحمرٍ، وبِش بن دمحمو
بن دمحمو ،بِيهالو دالخ بن دمحمو ،انِيبينِ الشاحلَس بن   بـن دمحمو ،ارِيصاِهللا اَألن دبع

زِيي بن دمحمو ،يفقٍ الكُوورسم بن دمحمو ،يدمِ اَألسالقَاس بن دمحمةَ، ويطلِ بنِ عالفَض د
افَى بناملُعامِ، وقْدامل بن بعصممٍ، والس انُ بنورمو ،يطاسالو   .مياهـرإِب بن كِّيمانَ، ورمع

) ونصر بن عبد الكَرِيمِ البلْخي الصيقَلُ، ونصر بن عبد املَلك العتكي، وأَبو غَالـبٍ  ٦/٣٩٤(
معالنو ،زِيواملَر دمحم بن رضالنو ،يداِهللا اَألز دبع بن رضالن ،انِيهبالَمِ اَألصالس دبع انُ بن

  ،ـطَامبِس بن اجيهذَةُ، ووهو ،ميشهو ،عاجلَام ميرأَبِي م بن حوني، واجٍ القَاضرد بن حونو
يحياجِبٍ، ورِ بنِ حصن ى بنيحيو ،رِيصامل بوأَي ى بنيحيو ،عيكوو بن دزِييو ،انمي ى بن

 ،كَّرِيةَ السزمو حأَبو ،ارِيالفَز اقحو إِسأَبرٍ، وكَيب بن سنوينَ، وواره بن دزِييعٍ، ويرو زأَبو
لقَاضي أَبو يوسـف. قَـالَ   سعد الصاغَانِي، وأَبو شهابٍ احلَناطُ، وأَبو مقَاتلٍ السمرقَندي، وا

عمـر   أَحمد العجلي: أَبو حنِيفَةَ: تيمي، من رهط حمزةَ الزيات، كَانَ خزازاً يبِيع اخلَز. وقَالَ



ابِت علَى اِإلسالَمِ. وكَـانَ  بن حماد بنِ أَبِي حنِيفَةَ: أَما زوطَى: فَإِنه من أَهلِ كَابلَ، وولد ثَ
بو حنِيفَةَ زوطَى مملُوكاً لبنِي تيمِ اِهللا بنِ ثَعلَبةَ، فَأُعتق، فَوالَؤه لَهم، ثُم لبنِي قَفْلٍ. قَالَ: وكَانَ أَ

رضقَالَ النو .ثيررِو بنِ حمارِ عي دف فورعه مكَّاندازاً، وزى  خيحي نع :زِيواملَر دمحم بن
بنِ النضرِ، قَالَ: كَانَ والد أَبِي حنِيفَةَ من نسا. وروى: سلَيمانُ بن الربِيعِ، عنِ احلَارِث بـنِ  

املُقْرِي: أَبو حنِيفَةَ من أَهـلِ   إِدرِيس، قَالَ: أَبو حنِيفَةَ أَصلُه من ترمذَ. وقَالَ أَبو عبد الرحمنِ
) وروى: أَبو جعفَرٍ أَحمد بن إِسحاق بنِ البهلُولِ، عن أَبِيه، عن جده، قَـالَ:  ٦/٣٩٥بابِلَ. (

نا أَحمد بن عبد اِهللا بنِ ثَابِت والد أَبِي حنِيفَةَ من أَهلِ اَألنبارِ. مكْرم بن أَحمد القَاضي: حدثَ
ادمح لُ بنياعما إِسأَنبلُ:  أَنقُولَ يياعمإِس تعمس ،هدج نع ،هأَبِي نع ،زِيواذَانَ املَربـنِ   ش

رِ، واِهللا ما وقَع علَينا رِق قَـطُّ.  أَبِي حنِيفَةَ النعمان بنِ ثَابِت بنِ املَرزبان من أَبناِء فَارِسٍ اَألحرا
ولد جدي في سنة ثَمانِين، وذَهب ثَابِت إِلَى علي وهو صغير، فَدعا لَه بِالبركَة فيـه وفـي   

 يلعل كذَل ابجتنَ اسكُواِهللا أَنْ ي نو مجرن نحنه، وتيذُر-ضر ـهناُهللا ع ـا. قَـالَ:    -ينيف
لَ علـي:  والنعمانُ بن املَرزبان والد ثَابِت هو الَّذي أَهدى لعلي الفَالُوذَج في يومِ النيروزِ. فَقَا

رِجهفَقَالَ: م ،اني املَهرجف كلَ: كَانَ ذَليقمٍ. ووا كُلَّ ينورِزومٍ. نوا كُلَّ ينو  بـن دمحقَالَ م
بِما سعد العوفي: سمعت يحيى بن معينٍ يقُولُ: كَانَ أَبو حنِيفَةَ ثقَةً، الَ يحدثُ بِاحلَديث إِالَّ 

تعمس :دمحم بن حالقَالَ صفَظُ. وحا الَ يثُ بِمدحالَ يفَظُه، وحلُ:   يقُـونٍ ييعم ى بنيحي
كَانَ أَبو حنِيفَةَ ثقَةً في احلَديث. وروى: أَحمد بن محمد بنِ القَاسمِ بن محرِزٍ، عـنِ ابـنِ   

قِ، ودلِ الصأَه نا مندنع وةً: هرقَالَ مو .بِه أْسفَةَ الَ بنِيو حنٍ: كَانَ أَبيعبِ،مبِالكَذ مهتي لَم 
 ـةً، أَنابتالَّنَ كع نا ابنربياً. أَخنَ قَاضكُوى أَنْ ياِء، فَأَبلَى القَضةَ عريبه نه اببرض لَقَدـا  وأَنب

علي بن عمرٍو احلَرِيرِي، حدثَنا علي  الكندي، أَنبأَنا القَزاز، أَنبأَنا اخلَطيب، أَنبأَنا اخلَالَّلُ، أَنبأَنا
 بن محمد بنِ كَاسٍ النخعي، حدثَنا محمد بن محمود الصيدنانِي، حدثَنا محمد بن شـجاعِ 

فسوأَبِي ي نع ،كالأَبِي م بن نا احلَسثَندح ،بنِ الثَّلْجِي  تدـا أَرفَةَ: لَمنِيو حقَالَ: قَالَ أَب ،
حفظته  طَلَب العلْمِ، جعلت أَتخير العلُوم، وأَسأَلُ عن عواقبِها. فَقيلَ: تعلَّمِ القُرآنَ. فَقُلْت: إِذَا

يك الصبيانُ واَألحداثُ، ثُم الَ يلْبثُ أَنْ فَما يكُونَ آخره؟ قَالُوا: تجلس في املَسجِد، فَيقرأُ علَ



) .كترِئَاس بذهفَت ،اوِيكسم أَو ،كنفَظُ مأَح وه نهِم ميف جرخ٦/٣٩٦ي طَلَب نم :قُلْت (
: -صـلَوات اُهللا علَيـه    -فَى العلْم للرئَاسة قَد يفكِّر في هذَا، وإِالَّ فَقَد ثَبت قَولُ املُصـطَ 

شلْ نه؟ وجِداملَس نلُ ملٌّ أَفْضحلْ مهانَ اِهللا! وحبا سي .(هلَّمعآنَ والقُر لَّمعت نلُكُم مأَفْض) ر
ن الَّذين لَم يعملُوا الذُّنوب؟! لعلمٍ يقَارِب تعليم القُرآن؟ كَالَّ واِهللا، وهلْ طَلَبةٌ خير من الصبيا

نَّ وأَحِسب هذه احلكَايةَ موضوعةً، فَفي إِسنادها من لَيس بِثقَة. تتمةُ احلكَاية: قَالَ: قُلْت: فَـإِ 
الُوا: إِذَا كَبِـرت وضـعفْت،   سمعت احلَديثَ وكَتبته حتى لَم يكُن في الدنيا أَحفَظُ مني؟ قَ

حدثت، واجتمع علَيك هؤالَِء اَألحداثُ والصبيانُ، ثُم لَم تأمن أَنْ تغلَطَ، فَيرموك بِالكَـذبِ،  
جزمت بِأَنهـا   فَيصير عاراً علَيك في عقبِك. فَقُلْت: الَ حاجةَ لي في هذَا. قُلْت: اآلنَ كَما

ولَـم  حكَايةٌ مختلَقَةٌ، فَإِنَّ اِإلمام أَبا حنِيفَةَ طَلَب احلَديثَ، وأَكْثَر منه في سنة مائَة وبعـدها،  
ةنس مائَة ثَالَث دعب جِدو الَحطذَا اصانُ، هيبثَ الصياحلَد عمسي إِذْ ذَاك كُنه يطْلُبلْ كَانَ يب ،

الف بكُت تنود قَد تالَ كَانو ،اهوس آنالقُر دعب لْماِء علْفُقَهل كُني لْ لَماِء، بلَمالع اربك  قْـه
يةَ، ما يكُـونَ  ) ثُم قَالَ: قُلْت: أَتعلَّم النحو. فَقُلْت: إِذَا حفظت النحو والعرب٦/٣٩٧ِأَصالً. (

ـ   ه. آخر أَمرِي؟ قَالُوا: تقعد معلِّماً، فَأَكْثَر رِزقك ديناران إِلَى ثَالَثَة. قُلْت: وهذَا الَ عاقبـةَ لَ
بهذَا فَيه حمدي؟ قَالُوا: تنم رأَشع دأَح كُني عرِ، فَلَمي الشف ظَرتفَإِنْ ن :قُلْت  خلَعي أَو ،لَك

 رنُ آخكُوا يي الكَالَمِ، مف ظَرتفَإِنْ ن :قُلْت .هيةَ فاجالَ ح :ه. قُلْتوتجه كمرإِنْ حو ،كلَيع
فَي ،قَةدنى بِالزرمالكَالَمِ، فَي اتعنشم ني الكَالَمِ مف ظَرن نم لَمس؟ قَالُوا: الَ يأَمرِه سلَمي لُ، أَوقت

    لْـمع جِـدو قْـتالو كي ذَللْ كَانَ فهافَةَ، واخلُر هذه عضو نلَ اُهللا مقَات :ماً. قُلْتوذْمم
نْ الكَالَمِ؟!! قَالَ: قُلْت: فَإِنَّ تعلَّمت الفقْه؟ قَالُوا: تسأَلُ، وتفتي الناس، وتطلَب للْقَضـاِء، وإِ 

بـنِ  كُنت شاباً. قُلْت: لَيس في العلُومِ شيٌء أَنفَع من هذَا، فَلَزِمت الفقْه، وتعلَّمته. وبِه: إِلَى ا
  ـنع ،ادنِ بنِ زِينِ احلَسع ،ادمح بن ديلا الوثَندازِمٍ، حبنِ خ دمحم بن فَرعثَنِي جدكَاسٍ، ح

ر إِلَي زفَر بنِ اهلُذَيلِ، سمعت أَبا حنِيفَةَ يقُولُ: كُنت أَنظُر في الكَالَمِ حتى بلَغت فيه مبلَغاً يشا
 أَةٌ يـرنِي اماءتانَ، فَجملَيبنِ أَبِي س ادمح لْقَةح نبِ مبِالقُر سجلا نكُنابِعِ، وبِاَألص هيمـاً،  فو

ا أَقُوأَدرِ م ا؟ فَلَمطَلَّقُهي كَم ،ةنلسا لطَلِّقَهأَنْ ي ادةٌ، أَرأَةٌ أَمرام لٌ لَهجي: رل ـا  فَقَالَتهرتلُ، فَأَم



م رطَاه يها وطَلِّقُهفَقَالَ: ي ،هأَلْتنِي. فَسبِرخت جِعرت اداً، ثُممأَلَ حسـاعِ  أَنْ تماجلضِ واحلَي ن
   ،ـتعجاجِ. فَروـَألزل لَّتح فَقَد ،لتسنِ، فَإِذَا اغْتيتضيح يضحى تتا حكُهتري يقَةً، ثُمطْلت

 تفَكُن ،ادمإِلَى ح لَستي، فَجلعن ذتأَخي الكَالَمِ، وي فةَ لاجالَ ح :نِي. فَقُلْتتربفَأَخ عمأَس
ف سلجه. فَقَالَ: الَ يابحئُ أَصطخيا، وفَظُهفَأَح ،دالغ نا مهديعي لَه، ثُمفَظُ قَولَه، فَأَحائسي م

ل فِْسي الطَّلَبتنِي نعازن ثُم ،ننِيس رشه عبتحفَةَ. فَصنِيأَبِي ح ري غَيذَائبِح رِ احلَلْقَةدص ،ةئَاسلر
 فَأَحببت أَنْ أَعتزِلَه وأَجلس في حلْقَة لنفِْسي، فَخرجت يوماً بِالعشي وعزمي أَنْ أَفْعلَ، فَلَمـا 

البصرة، ) فَجاءه تلْك اللَّيلَةَ نعي قَرابة لَه قَد مات ب٦/٣٩٨ِرأَيته، لَم تطب نفِْسي أَنْ أَعتزِلَه. (
رى وتح جرإِالَّ أَنْ خ وا هه. فَمكَانم سنِي أَنْ أَجلرفَأَم ،هرارِثٌ غَيو لَه سلَياالً، وم كرتو تد

مقَد نِ، ثُميرهش ابابِي، فَغوج بأَكتو بأُجِي تفَكُن ،هنا مهعمأَس لُ لَمائسم لَيع ضترفَع .
  نـرِيشـي عالَفَنِي فخو ،نيعبي أَرافَقَنِي فأَلَةً، فَوسم نيتس نواً محن تكَانلَ، وائاملَس هلَيع ،

ملا عما، وهتحبِص لَمضاً اُهللا أَعأَي هذهو .تومى يتفِْسي أَالَّ أُفَارِقَه حلَى نع تفَآلَي ا أَنَّ الكَالَمن
 دوجو كَانَ لَه قْتالو كي ذَلف-  لَماُهللا أَعثَنِي أَبِي، -ودح :يلجاِهللا الع دبع بن دمقَالَ أَح .

ف بتٍء إِالَّ أَجيش نأَلُ عي الَ أُسأَن تنةَ، فَظَنرصالب تمفَةَ: قَدنِيو حـأَلُونِي  قَالَ: قَالَ أَبفَس ،هي
  ،تـومى يتاداً حمح فِْسي أَالَّ أُفَارِقلَى نع لتعفَج ،ابوا جهيي فدنع كُني اَء لَميأَش نع

ي، سمعت أَبا فَصحبته ثَمانِي عشرةَ سنةً. شعيب بن أَيوب الصرِيفينِي: حدثَنا أَبو يحيى احلمانِ
 بِيالن رقَب شي أَنبكَأَن تأَينِي، رتعا أَفزيؤر تأَيلُ: رقُوفَةَ ينِيح-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص-  تيفَأَت

جذَا رأَلَه، فَقَالَ: هفَس .نرِييس بن دمحأَلُ مسالً يجر رتةَ، فَأَمرصلِ  البـوسر اربأَخ شنبلٌ ي
. املُحدثُ محمود بن محمد املَروزِي: حدثَنا حامـد بـن آدم،   -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-اِهللا 

أَنَّ اَهللا أَعاننِي بِأَبِي  حدثَنا أَبو وهبٍ محمد بن مزاحمٍ، سمعت عبد اِهللا بن املُبارك يقُولُ: لَوالَ
 حنِيفَةَ وسفْيانَ، كُنت كَسائرِ الناسِ. أَحمد بن زهيرٍ: حدثَنا سلَيمانُ بن أَبِي شيخٍ، حـدثَنِي 

مان أَبِي حنِيفَةَ؟ قَالَ: حجر بن عبد اجلَبارِ، قَالَ: قيلَ للْقَاسمِ بنِ معنٍ: ترضى أَنْ تكُونَ من غل
 .هي إِلَيعالَ معت :مالقَاس قَالَ لَهفَةَ. ونِيأَبِي ح ةالَسجم نم فَعأَن دإِلَى أَح اسالن لَسا جـا  مفَلَم

بنِ الضرِيسِ: حـدثَنا   ) محمد بن أَيوب٦/٣٩٩جاَء إِلَيه، لَزِمه، وقَالَ: ما رأَيت مثْلَ هذَا. (



يت أَحمد بن الصباحِ، سمعت الشافعي قَالَ: قيلَ لمالك: هلْ رأَيت أَبا حنِيفَةَ؟ قَالَ: نعم، رأَ
عه. وتجبِح باً، لَقَاما ذَهلَهعجأَنْ ي ةارِيالس هذي هف ككُلَّم الً لَوجا ررٍو: أَنَّ أَبمبنِ ع دأَس ن

صلَّى العشاَء والصبح بِوضوِء أَربعين سنةً. وروى: بِشر بن الوليد، عـنِ   -رحمه اُهللا-حنِيفَةَ 
ر تعمفَةَ، إِذْ سنِيأَبِي ح عي ما أَمشا أَنمنيقَالَ: ب ،فسوي أَبِي يـذَا  القَاضه :رلُ آلخقُوالً يج

يحيِي اللَّيلَ أَبو حنِيفَةَ الَ ينام اللَّيلَ. فَقَالَ أَبو حنِيفَةَ: واِهللا الَ يتحدثُ عني بِما لَم أَفْعلْ، فَكَانَ 
ةَ قَرأَ القُرآنَ كُلَّه في ركْعة. قَالَ صالَةً، وتضرعاً، ودعاًء. وقَد روِي من وجهينِ: أَنَّ أَبا حنِيفَ

 ،فَةالكُو جِدسبِم اسي النفْتخاً ييفَةَ شنِيا حأَب تأَير :ةريبنِ املُغ دمحم نِ بنمحالر دبلَـى  عع
 ،دمحرِ بنِ مضنِ النعلَةٌ. واُء طَوِيدوةٌ سوسقَلَن هأْسر رِيس ،هجلَ الويمفَةَ جنِيو حقَالَ: كَانَ أَب

ي الثَّوبِ، عطر الريحِ، أَتيته في حاجة، وعلَي كساٌء قرمِسي، فَأَمر بِإِسراجِ بغله، وقَالَ: أَعطنِ
رضا نقَالَ: ي ،عجا رفَلَم ،لتي. فَفَعائسذْ كخو ،اءكسظٌ    كـيغَل ـوه ،كائسنِي بِكجلْتخ !

اً. وعن أَبِـي  قَالَ: وكُنت أَخذْته بِخمسة دنانِير، ثُم إِني رأَيته وعلَيه كساٌء قَومته ثَالَثين دينار
صورةً، وأَبلَغهِم نطْقاً، وأَعذَبِهِم نغمةً، يوسف، قَالَ: كَانَ أَبو حنِيفَةَ ربعةً، من أَحسنِ الناسِ 

ةٌ، حرمس هعلُوالً، تيمفَةَ، قَالَ: كَانَ أَبِي جنِيبنِ أَبِي ح ادمح نعو .فِْسهي نا فمنِهِم عيأَبو نس
وإِالَّ ج كَلَّمتباً، الَ يويطُّرِ، هعالت ريكَث ،ئَةاهلَي وضخالَ ياُهللا-اباً، و همحر-    .ـهنِيعـا الَ يميف

) وعنِ ابنِ املُبارك، قَالَ: ما رأَيت رجالً أَوقَر في مجلِسه، والَ أَحسن سمتاً وحلماً ٦/٤٠٠(
نِ املُثَنع :رِيهاجلَو ديعس بن مياهرفَةَ. إِبنِيأَبِي ح نلَـى  مفَةَ عنِيو حلَ أَبعاٍء، قَالَ: ججى بنِ ر

قدصفَقَةً، تن هاليلَى عع كَانَ إِذَا أَنفَقارٍ، ونيبِد قدصتقاً أَنْ يادبِاِهللا ص لَفإِنْ ح فِْسها.  نهثْلبِم
، قَالَ: كَانَ أَبو حنِيفَةَ ورِعاً، تقياً، مفْضالً علَى وروى: جبارةُ بن املُغلِّسِ، عن قَيسِ بنِ الربِيعِ

إِخوانِه. قَالَ اخلُريبِي: كُنا عند أَبِي حنِيفَةَ، فَقَالَ رجلٌ: إِني وضعت كتاباً علَى خطِّك إِلَـى  
حنِيفَةَ: إِنْ كُنتم تنتفعونَ بِهذَا، فَافْعلُوه. وعـن  فُالَن، فَوهب لي أَربعةَ آالَف درهمٍ. فَقَالَ أَبو 

 شرِيك، قَالَ: كَانَ أَبو حنِيفَةَ طَوِيلَ الصمت، كَثير العقْلِ. وقَالَ أَبو عاصمٍ النبِيلُ: كَانَ أَبـو 
ابن إِسحاق السمرقَندي، عنِ القَاضي أَبِي يوسف،  حنِيفَةَ يسمى الوتد؛ لكَثْرة صالَته. وروى:

ع :انِيماحل دياحلَم دبع ى بنيحي .ةكْعي رف لَةآنَ كُلَّ لَيالقُر متخفَةَ ينِيو حقَالَ: كَانَ أَب :هأَبِي ن



الَ: فَما رأَيته صلَّى الغداةَ إِالَّ بِوضوِء عشاِء اآلخرة، وكَانَ أَنه صحب أَبا حنِيفَةَ ستةَ أَشهرٍ. قَ
. يختم كُلَّ لَيلَة عند السحرِ. وعن زيد بنِ كُميت، سمع رجالً يقُولُ َألبِي حنِيفَةَ: اتـقِ اهللاَ 

قَالَ: جو ،قأَطرو ،اصفَرو ،فَضتلُ  فَانقُـوي نإِلَى م قْتكُلَّ و اسالن جا أَحوراً، مياَهللا خ اكز
) .ةرم ةَ آالَفعبآنَ سالقُر متفَةَ خنِيا حى: أَنَّ أَبوريذَا. وثْلَ هم م٦/٤٠١لَه  بـن رعسقَالَ م (

ي رآنَ فأَ القُرفَةَ قَرنِيا حأَب تأَيامٍ: ردمِ كنِ القَاسنِ، عبنِ احلَس دمحم نةَ: عاعمس ناب .ةكْع
ةُ أَداعالسو ،مهدعوةُ ماعلِ السالَى: {بعلَه تقَو ددرلَةً يلَي فَةَ قَامنِيا حنٍ: أَنَّ أَبعبنِ م {رأَمى وه

 :رإِل٤٦َ[القَم عرضتيي، وكبيفَـةَ   ]، ونِيـا حأَب امأَنَّ اِإلم :هجرِ وغَي نم وِير قَدرِ. وى الفَج
 داً أَحلَمأَح تأَيا رنَ: مواره بن دزِيقَالَ ي .جِبي اَء، فَلَمالقَض يللَى أَنْ يع ةرم رغَي رِبض نم

للُّؤلُؤِي، قَالَ: قَالَ أَبو حنِيفَةَ: إِذَا ارتشى القَاضـي، فَهـو   أَبِي حنِيفَةَ. وعنِ احلَسنِ بنِ زِياد ا
- معزولٌ، وإِنْ لَم يعزلْ. وروى: نوح اجلَامع، عن أَبِي حنِيفَةَ، أَنه قَالَ: ما جاَء عنِ الرسولِ

لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عأْسِ  -صلَى الررِ فَعغَي نا كَانَ مما، ونرتاخ ،ةابحنِ الصاَء عا جمنِ، ويالعو
 نسأَح جِدي املَسلُ فولُ: البقُوفَةَ ينِيا حأَب تعمس :عيكالٌ. قَالَ ورِج نحنالٌ وم رِجفَه ،كذَل

أَبو حنِيفَةَ:  الَ ينبغي للرجلِ أَنْ يحـدثَ إِالَّ بِمـا    من بعضِ القياسِ. وقَالَ أَبو يوسف: قَالَ
لَ يحفَظُه من وقْت ما سمعه. وعن أَبِي معاوِيةَ الضرِيرِ، قَالَ: حب أَبِي حنِيفَةَ من السنة.  قَـا 

نِ الوليد، قَالَ: طَلَب املَنصور أَبا حنِيفَةَ، فَأَراده علَـى  إِسحاق بن إِبراهيم الزهرِي: عن بِشرِ ب
 املُـؤ ريى أَمرت :احلَاجِب عبِيلُ. فَقَالَ الري الَ أَفْعإِن :لَفحى، وفَأَب ،نيللَي لَفحاِء، والقَض ننِيم

ؤمنِين علَى كَفَّارة يمينِه أَقْدر مني. فَأَمر بِه إِلَى السـجنِ،  يحلف وأَنت تحلف؟ قَالَ: أَمير املُ
يا شفَقَالَ: ي ،يسالطُّو ديمه حرطَتبِ شاحفَرٍ إِلَى صعو جأَب هفَعلَ: ديقو .اددغبِب هيف اتفَم !خ

لَي الرجلَ، فَيقُولُ لي: اقْتلْه، أَوِ اقْطَعه، أَوِ اضرِبه، والَ أَعلَم بِقصـته،  إِنَّ أَمير املُؤمنِين يدفَع إِ
بِما قَد  فَماذَا أَفْعلُ؟ فَقَالَ: هلْ يأمرك أَمير املُؤمنِين بِأَمرٍ قَد وجب، أَو بِأَمرٍ لَم يجِب؟ قَالَ: بلْ

قَالَ: فَب .بجاجِبِ. (وإِلَى الو رفَةَ ٦/٤٠٢ادنِيا حأَب روصا املَنعلٍ، قَالَ: ديدبنِ ب ثيغم نعو (
  قَالَ: فَقَـد .قَالَ: كَذَبت .لُح؟ فَقَالَ: الَ أَصهيف نحا نمع رغَبفَقَالَ: أَت ،عنتاِء، فَامإِلَى القَض

نِيماملُؤ ريأَم كَمح  قاً، فَقَـدادص تإِنْ كُنو ،باً، فَالَ أَصلُحكَاذ تفَإِنْ كُن ،لُحي الَ أَصأَن لَيع ن



 أَخبرتكُم أَني الَ أَصلُح. فَحبسه. وروى نحوها: إِسماعيلُ بن أَبِي أُويسٍ، عنِ الربِيعِ احلَاجِبِ،
نِيو حا: قَالَ أَبهيفو  بِ، فَالَ أَصـلُحضنَ الغوأْمنُ مأَكُو فى، فَكَيضالر نوأْما بِما أَناِهللا مفَةَ: و

با لذَلك. قَالَ املَنصور: كَذَبت، بلْ تصلُح. فَقَالَ: كَيف يحلُّ أَنْ تولِّي من يكْذب؟ وقيلَ: إِنَّ أَ
قَضى قَضيةً واحدةً، وبقي يومينِ، ثُم اشتكَى ستةَ أَيامٍ، وتوفِّي. وقَالَ الفَقيـه  حنِيفَةَ ولي لَه، فَ

أَبو عبد اِهللا الصيمرِي: لَم يقْبلِ العهد بِالقَضاِء، فَضرِب، وحبِس، ومات في السجنِ. وروى: 
املَروزِي، قَالَ: سئلَ ابن املُبارك: مالك أَفْقَه، أَو أَبو حنِيفَةَ؟ قَالَ: أَبو حنِيفَةَ.  حيانُ بن موسى

الَ  وقَالَ اخلُريبِي: ما يقَع في أَبِي حنِيفَةَ إِالَّ حاسد، أَو جاهلٌ. وقَالَ يحيى بن سعيد القَطَّـانُ: 
) وقَالَ ٦/٤٠٣، ما سمعنا أَحسن من رأْيِ أَبِي حنِيفَةَ، وقَد أَخذنا بِأَكْثَرِ أَقْواله. (نكذب اَهللا

ص بن علي بن عاصمٍ: لَو وزِنَ علْم اِإلمامِ أَبِي حنِيفَةَ بِعلْمِ أَهلِ زمانِه، لَرجح علَيهِم. وقَالَ حفْ
م أَبِي حنِيفَةَ في الفقْه، أَدق من الشعرِ، الَ يعيبه إِالَّ جاهلٌ. وروِي عنِ اَألعمـش:  غياث: كَالَ

 لَه ورِكه بأَظُنو ،ازاخلَز ثَابِت انُ بنمعذَا النه حِسنا يمفَقَالَ: إِن ،أَلَةسم نلَ عئس هأَن .هلْمي عف
ـاً   ويكَـانَ ح لَـو يعخالن مياهرفَإِنَّ إِب ،فْقَهفَةَ، تنِيا حأَب سالةُ: جريغي مقَالَ ل :ررِيقَالَ ج ،

علَـى  لٌ لَجالَسه. وقَالَ ابن املُبارك: أَبو حنِيفَةَ أَفْقَه الناسِ. وقَالَ الشافعي: الناس في الفقْه عيا
ف كالَ ش ذَا أَمرهامِ، وذَا اِإلمةٌ إِلَى هلَّمسه مققَائدو قْهي الفةُ فاماِإلم :فَةَ. قُلْتنِيأَبِي ح .هي  

  ولَيس يصح في اَألذْهان شيٌء * إِذَا احتاج النهار إِلَى دليلِ  
فرلُ أَنْ تمتحه تتريسنِ ويلَّدجي مف د-  همحرو ،هناُهللا ع يضي -راً، فيقسداً، مهِيش :فِّيوت .

 اددغبِب رفَاخ دهشمةٌ، وميظةٌ عقُب هلَيعةً، وننَ سوعبس لَهو ،مائَةو نِسيمخ ةنس-  لَماُهللا أَعو- .
ح هيالفَق هنابه، ودالو فِّيوا تلَم .امعٍ تروالَحٍ، وصنٍ، ويدلْمٍ، وفَةَ، كَانَ ذَا عنِيأَبِي ح بن ادم

بلْ دعهـا  كَانَ عنده ودائع كَثيرةٌ، وأَهلُها غَائبونَ، فَنقَلَها حماد إِلَى احلَاكمِ ليتسلَّمها، فَقَالَ: 
دنـلَ عى.فَفَعرا تلْ مافع ثُم ،دالةُ الوما ذهنأَ مربى تتا حهاقْبِضا، وهلٌ. فَقَالَ: زِنأَه كك، فَإِن 

ا القَاضهعدى أَوتح را ظَهفَم ،ادمح رتتاساماً، وا أَيابِهسحا ونِهزي وف يقبو ،كي ذَلي القَاض
ع ـدرِه. حغَيو ،هأَبِي :نةٌ عايرِو الً. لَهكَه ،مائَةو نيعبسو تةَ سنس :ادمح فِّيونٍ. تيأَم دثَ ن

) .ةرصي البقَاض ،ادمح لُ بنياعمإِس ام؛ اِإلمهلَدو :هن٦/٤٠٤ع(  



  ٨٠ص:  ١ويف  طبقات احلفاظ ج: 
النعمان بن ثابت التيمي الكويف  فقيه أهل العراق وإمام أصحاب الرأي وقيل  أبو حنيفة ١٥٦

إنه من أبناء فارس  رأى أنسا وروى عن محاد بن أيب سليمان وعطاء وعاصم بن أيب النجود 
والزهري وقتادة وخلق  وعنه ابنه محاد ووكيع وعبد الرزاق وأبو يوسف القاضي وحممد ابن 

وقال ابن معني كان ثقة ال حيـدث  العجلي كان خزازا يبيع اخلز  احلسن وزفر وخالئق  قال 
    من احلديث إال مبا حيفظه وال حيدث مبا ال حيفظه

وقال ابن املبارك ما رأيت يف الفقه مثله  وقال مكي بن إبراهيم كان أعلم أهل زمانـه ومـا   
  حنيفة  رأيت يف الكوفيني أورع منه  وقال الشافعي الناس يف الفقه عيال على أيب

وسئل يزيد بن هارون أميا أفقه أبو حنيفة أو سفيان فقال سفيان أحفظ للحديث وأبو حنيفة  
أفقه  وأكره أبو حنيفة على القضاء فأىب أن يكون قاضيا وكان حيىي الليـل صـالة ودعـاء    

  وتضرعا ولد سنة مثانني ومات سنة مخسني ومائة وقيل سنة إحدى ومخسني وقيل سنة ثالث
  
  بداية والنهاية :ويف ال 

  دخلت سنة مخسني ومائة من اهلجرة. 
  ذكر ترمجته.

  
  ذكر ترمجته

هو: اإلمام أبو حنيفة، وامسه: النعمان بن ثابت التيمي، موالهم الكويف، فقيه العراق، وأحـد  
أئمة اإلسالم، والسادة األعالم، وأحد أركان العلماء، وأحد األئمة األربعة أصحاب املذاهب 

  هو أقدمهم وفاة، ألنه أدرك عصر الصحابة، ورأى أنس بن مالك قيل: وغريه.املتنوعة، و
  وذكر بعضهم أنه روى عن سبعة من الصحابة، فاهللا أعلم.



وروى عن مجاعة من التابعني منهم: احلكم، ومحاد بن أيب سليمان، وسلمة بن كهيل، وعامر 
ـ  ر، وحيـىي بـن سـعيد    الشعيب، وعكرمة، وعطاء، وقتادة، والزهري، ونافع موىل بن عم

  األنصاري، وأبو إسحاق السبيعي.
وروى عنه مجاعة منهم: ابنه محاد، وإبراهيم بن طهمان، وإسحاق بن يوسف األزرق، وأسد 
بن عمرو القاضي، واحلسن بن زياد اللؤلؤي، ومحزة الزيات، وداود الطائي، وزفـر، وعبـد   

  ووكيع، وأبو يوسف القاضي.الرزاق، وأبو نعيم، وحممد بن احلسن الشيباين، وهشيم، 
وقال حيىي بن معني: كان ثقة، وكان من أهل الصدق ومل يتهم بالكذب، ولقد ضـربه ابـن   

  هبرية على القضاء فأىب أن يكون قاضياً.
وقد كان حيىي بن سعيد خيتار قوله يف الفتوى، وكان حيىي يقول: ال نكذب اهللا ! ما مسعنـا  

  بأكثر أقواله.أحسن من رأي أيب حنيفة، وقد أخذنا 
  وقال عبد اهللا بن املبارك: لوال أن اهللا أعانين بأيب حنيفة وسفيان الثوري لكنت كسائر الناس.

  وقال يف الشافعي: رأيت رجالً لو كلمك يف هذه السارية أن جيعلها ذهباً لقام حبجته.
يال على حممد وقال الشافعي: من أراد الفقه فهو عيال على أيب حنيفة، ومن أراد السري فهو ع

بن إسحاق، ومن أراد احلديث فهو عيال على مالك، ومن أراد التفسري فهو عيال على مقاتل 
  بن سليمان.

وقال عبد اهللا بن داود احلرييب: ينبغي للناس أن يدعوا يف صالم أليب حنيفة، حلفظه الفقـه  
  والسنن عليهم.

  أهل األرض يف زمانه.وقال سفيان الثوري وابن املبارك: كان أبو حنيفة أفقه 
  وقال أبو نعيم: كان صاحب غوص يف املسائل.
  وقال مكي بن إبراهيم: كان أعلم أهل األرض.

وروى اخلطيب بسنده، عن أسد بن عمرو: أن أبا حنيفة كان يصلي بالليل ويقرأ القرآن كل 
  ليلة، ويبكي حىت يرمحه جريانه.



القرآن يف املوضع الذي تـويف فيـه    ومكث أربعني سنة يصلي الصبح بوضوء العشاء، وختم
، وعن -أعين: سنة مخسني ومائة  -سبعني ألف مرة، وكانت وفاته يف رجب من هذه السنة 

  ابن معني: سنة إحدى ومخسني، وقال غريه: سنة ثالث ومخسني، والصحيح األول.
  )١٠/١١٥(ج/ص: 

ببغداد ست مرات لكثرة وكان مولده يف سنة مثانني فتم له من العمر سبعون سنة، وصلي عليه 
  الزحام، وقربه هناك رمحه اهللا.

*********************  



  ترمجة اإلمام مالك بن أنس رمحه اهللا
  ففي تذكرة احلفاظ : 

ع مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر بن عمرو بن احلارث اإلمام احلافظ فقيـه  ]  ١٩٩[ 
لفقيه امام دار اهلجرة وهم حلفاء عثمان بن األمة شيخ اإلسالم أبو عبد اهللا األصبحي املدين ا

عبيد اهللا التيمي أخي طلحة رضى اهللا تعاىل عنه حدث عن نافع واملقـربي ونعـيم امـر    
والزهري وعامر بن عبد اهللا بن الزبري وابن املنكدر وعبد اهللا بن دينار وخلق كثري حدث عنه 

هدي وابن وهب وابن القاسم والقعنيب أمم ال يكادون حيصون منهم بن املبارك والقطان وابن م
وعبد اهللا بن يوسف وسعيد بن منصور وحيىي بن حيىي النيسابوري وحيىي بن حيىي األندلسـي  
وحيىي بن بكري وقتيبة وأيب مصعب الزبريي وخامتة أصحابه أبو حذافة السهمي وبيين وبـني  

ن بن اجلميزي وبني مالك مالك سبعة أنفس يف أربعني حديثا متصلة يل وبني الشيخ اء الدي
مخسة أنفس يف حديثني وقد رأى مالك عطاء بن أيب رباح ملا قدم املدينة قال عبد اهللا بن أمحد 
قلت أليب من أثبت أصحاب الزهري قال مالك أثبت يف كل شيء وقال عبـد الـرزاق يف   

ن عـامل  حديث يوشك الناس أن يضربوا أكباد اإلبل يف طلب العلم فال جيدون عاملا أعلم م
املدينة فكنا نرى أنه مالك وكان عبد الرمحن بن مهدي ال يقدم على مالـك أحـدا وقـال    
الشافعي إذا ذكر العلماء فمالك النجم قال بن مهدي مالك أفقه من احلكم ومحـاد وقـال   
الشافعي لوال مالك وابن عيينة لذهب علم احلجاز وقال بن وهب لوال مالك والليث لضـللنا  

ت املدينة بعد موت نافع بسنة فإذا ملالك حلقة قال أبو مصعب مسعت مالكـا  وقال شعبة قدم
يقول ما أفتيت حىت شهد يل سبعون أين أهل لذلك وقال إسحاق بن عيسى قال مالك أكلما 
جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جربائيل على حممد صلى اهللا عليه وسلم جلدلـه  

يف العلم أكثر صوابا من موطأ مالك وقال أشهب كـان  وقال الشافعي ما يف األرض كتاب 
مالك إذا اعتم جعل منها حتت ذقنه ويسدل طرفيها بني كتفيه وقال مصعب كان مالك يلبس 
الثياب العدنية اجلياد ويتطيب وقال القعنيب كنت عند بن عيينة فبلغه نعي مالك فحزن وقال ما 

قد قد رأيت باب مالك باملدينة كأنه بـاب  ترك على ظهر األرض مثله قال عبد الرمحن بن وا



األمري وقال بن معني مالك أحب إىل يف نافع من أيوب وعبيد اهللا وقال وهيب امـام أهـل   
احلديث مالك قال أمحد بن اخلليل مسعت إسحاق بن إبراهيم يقول إذا اجتمع الثوري ومالك 

بل انا سريج بن النعمـان  واألوزاعي على أمر فهو سنة وان مل يكن فيه نص قال أمحد بن حن
عن عبد اهللا بن نافع قال قال مالك رمحه اهللا اهللا يف السماء وعلمه يف كل مكان وصح أيضا 
عن مالك انه قال االستواء معلوم والكيف جمهول واالميان به واجب والسؤال عنه بدعة وروى 

مالك كالصيب بني سعيد بن أيب مرمي عن أشهب بن عبد العزيز قال رأيت أبا حنيفة بني يدي 
يدي أبيه قلت فهذا يدل على حسن أدب أيب حنيفة وتواضعه مع كونه اسن من مالك بثالث 
عشرة سنة إمساعيل القاضي حدثنا أبو مصعب مسعت مالك يقول دخلت على أيب جعفر أمري 
املؤمنني وهو على فراشه وإذا صيب خيرج مث يرجع فقال يل أتدري من هذا فقلت ال قال ابين 

منا يفزع من هيبتك قال مث سالين عن أشياء منها حالل ومنها حرام مث قـال يل أنـت واهللا   وا
اعقل الناس واعلم الناس قلت ال واهللا يا أمري املؤمنني قال بلى ولكنك تكتم لئن بقيت ألكتنب 
قولك كما يكتب املصاحف وألبعثن به اىل اآلفاق فأمحلهم عليه بن وهب قال مالك مسعـت  

حاديث كثرية ما حدثت ا قط وال أحدث ا نصر بن علي اجلهضمي حـدثين  بن شهاب أ
حسني بن عروة قال قدم املهدي فبعث اىل مالك بالفي دينار أو قال بثالثة آالف دينار مث أتاه 
الربيع فقال ان أمري املؤمنني حيب ان تعاد له اىل مدينة السالم فقال مالك قال النيب صـلى اهللا  

ينة خري هلم لو كانوا يعلمون واملال عندي على حاله إمساعيل بن داود املخراقي عليه وسلم املد
مسعت مالكا يقول مسعت ربيعة يقول ورب هذا املقام ما رأيت عراقيا تام العقل ومسعت مالكا 
يقول كان عطاء بن أيب رباح اسود ضعيف العقل قال احلاكم نا علي بن عيسى احلريي انا أبو 

ن إبراهيم العبدي انا قتيبة مسعت معن بن عيسى يقول قدم هارون أمري املؤمنني عبد اهللا حممد ب
املدينة ليحج ومعه أبو يوسف فاتى مالك أمري املؤمنني فقربه واكرمه فلما جلس اقبل عليه أبو 
يوسف فسأله عن مسألة فلم جيبه مث عاد فسأله فلم جيبه فقال أمري املؤمنني يا أبا عبد اهللا هذا 

يعقوب يسألك فاقبل عليه مالك فقال يا هذا إذا رايتين جلست ألهل الباطل فتعـال   قاضينا
أجبك معهم قال قتيبة كنا إذا أتينا مالكا خرج إلينا مزينا مكحال مطيبا قد لبس من أحسـن  



ثيابه فتصدر ودعا باملراوح فاعطى كل انسان مروحة قال بن سعد حدثين حممد بن عمر قال 
جد ليشهد الصلوات واجلنائز ويعود املرضى ويقضي احلقوق وجيلـس يف  كان مالك يأيت املس

املسجد مث ترك اجللوس فيه فكان يصلي وينصرف وترك شهود اجلنائز فكان يـأيت اصـحابه   
فيعزيهم مث ترك ذلك كله والصالة يف املسجد واجلمعة واحتمل الناس ذلك كله فكانوا ارغب 

ا كلم يف ذلك فيقول ليس كل الناس يقدر ان يـتكلم  ما كانوا فيه وأشد له تعظيما وكان رمب
بعذره وكان جيلس يف مرتله على ضجاع له ومنارق مطروحة مينة ويسرة ملن يأتيه وكان جملسه 
جملس وقار وحلم وعلم وكان رجال مهيبا نبيال ليس يف جملسه شيء من املراء واللغط وال رفع 

يب اال يف احلديث بعد احلديث ومبـا اذن  الصوت وكان الغرباء يسألونه عن احلديث فال جي
لبعضهم يقرا عليه وكان له كاتب قد نسخ كتبه يقال له حبيب يقرا للجماعة فليس أحد ممن 
حيضره يدنو وال ينظر يف كتابه وال يستفهم هيبة ملالك واجالال وكان إذا أخطا حبيب فـتح  

طل هلكة والقول بالباطل بعد عليه مالك مطرف بن عبد اهللا مسعت مالكا يقول الدنو من البا
عن احلق وال خري يف شيء وان كثر من الدنيا بفساد دين املرء ومروءته حرملة نا بن وهـب  
قال يل مالك العلم ينقص وال يزيد ومل يزل ينقص بعد األنبياء والكتب عبد اهللا بن يوسـف  

مصعب الـزبريي  مسعت مالكا يقول ما أدركت فقهاء بلدنا اال وهم يلبسون الثياب احلسان 
قال سأل هارون مالكا وهو يف مرتله ومعه بنوه ان يقرا عليهم فقال ما قرأت على أحد منـذ  
زمان وامنا يقرا علي فقال هارون اخرج الناس عين حىت اقرا انا عليك فقال إذا منـع العـام   

يل لبعض اخلاص مل ينتفع اخلاص وامر معن بن عيسى فقرا قال إمساعيل بن أيب أويس كان خا
مالك ال يفيت حىت يقول ال حول وال قوة اال باهللا إمساعيل القاضي مسعت أبا مصعب مل يشهد 
مالك اجلماعة مخسا وعشرين سنة فقيل له ما مينعك قال خمافة ان أرى منكرا فاحتاج ان اغريه 
مسعها أبو بكر الشافعي من إمساعيل قال مطرف قال يل مالك ما يقول الناس يف قلـت امـا   

ق فيثين واما العدو فيقع قال ما زال الناس كذلك ولكن نعوذ باهللا من تتـابع األلسـنة   الصدي
كلها بن وهب حججت سنة مثان وأربعني وصائح يصيح ال يفيت الناس اال مالك وعبد العزيز 
املاجشون إسحاق بن موسى ثنا معن كان مالك يتحفظ من الياء والتاء يف حديث رسول اهللا 



م قد كنت أفردت ترمجة مالك يف جزء وطولتها يف تارخيي الكبري وقد اتفق صلى اهللا عليه وسل
ملالك مناقب ما علمتها اجتمعت لغريه أحدها طول العمر وعلو الرواية وثانيتها الذهن الثاقب 
والفهم وسعة العلم وثالثتها اتفاق األئمة على انه حجة صحيح الرواية ورابعتها جتمعهم على 

عه السنن وخامستها تقدمه يف الفقه والفتوى وصحة قواعده عـاش سـتا   دينه وعدالته واتبا
ومثانني سنة وقيل ولد سنة ست وتسعني وقال أبو داود ولد سنة اثنتني وتسعني واما حيىي بن 
بكري فقال مسعته يقول ولدت سنة ثالث وتسعني فهذا أصح األقوال واما وفاته فقـال أبـو   

ك قال بن وهب وقال بن سحنون يف حادي عشر مصعب لعشر مضت من ربيع األول وكذل
ربيع األول وكذلك قال بن أيب أويس يف بكرة أربع عشرة منه وقال مصعب الزبريي يف صفر 

  وكلهم قالوا يف سنة تسع وسبعني ومائة رمحة اهللا عليه
  

  ويف سري أعالم النبالء :
  مالك بن أَنسِ 

  (ع) 
مة، إِمام دارِ اهلجرة، أَبو عبد اِهللا مالك بن أَنسِ بنِ مالك بنِ أَبِي هو شيخ اِإلسالَمِ، حجةُ اُأل

   بـن حـبذُو أَص وهو ،رِو بنِ احلَارِثملِ بنِ عثَيانَ بنِ خمبنِ غَي رِو بنِ احلَارِثمرٍ بنِ عامع
ربنِ ز اددبنِ ش ديبنِ ز كالبنِ م فوع   ،يحـباَألص ثُـم ،رِييماحل رغاَألص ريمح وهةَ، وع

 ةـرشالع داِهللا أَح ديبةَ بنِ عي طَلْحانَ أَخثْملفَاُء عم حشٍ، فَهيقُر نمٍ مينِي تب فيلح ،نِياملَد .
)٨/٤٩(  

يداَألز كرِيش تةُ بِنيالع :يه هأُمةُ.و  
  وأَعمامه هم: أَبو سهيلٍ نافع، وأُويس، والربِيع، والنضر، أَوالَد أَبِي عامرٍ.

.نييميلَى التوقَالَ: ملٍ، ويهأَبِي سسٍ وي؛ أُوهيمعسٍ، وه أَندالو :نع رِيهى الزور قَدو  
  عبد اِهللا عن عمه الربِيعِ، وكَانَ أَبوهم من كبارِ علَماِء التابِعين. وروى أَبو أُويسٍ

.فَةطَائانَ، وثْمع :نذَ عأَخ  



 صلَّى اُهللا-مولد مالك علَى اَألصح: في سنة ثَالَث وتسعين، عام موت أَنسٍ خادمِ رسولِ اِهللا 
لَّمسو هلَيلٍ. -عجمتو ةيفَاهرو نوي صأَ فشنو  

  )٨/٥٠وطَلَب العلْم وهو حدثٌ بعيد موت القَاسمِ، وسالمٍ. (
درِ، والزهرِي، وعبد فَأَخذَ عن: نافعٍ، وسعيد املَقْبرِي، وعامرِ بنِ عبد اِهللا بنِ الزبيرِ، وابنِ املُنكَ

اِهللا بنِ دينارٍ، وخلْقٍ سنذْكُرهم علَى املُعجمِ، وإِلَىجانِبِ كُلِّ واحد منهم ما روى عنه فـي  
.هددع كَم ،(طَّأاملُو)  

:مهو  
)، ٤بِي تميمةَ السختيانِي عالم البصرة ()، أَيوب بن أ١٨َإِسحاق بن عبد اِهللا بنِ أَبِي طَلْحةَ (

) كالبنِ م دعلَى سوم نِيبٍ اجلُهبِيح بن بوةَ (١أَيقْبع بن مياهرأَبِـي  ١)، إِب لُ بنياعمإِس ،(
)، جعفَر بن محمـد  ٣الديلي ( )، ثَور بن زيد١)، إِسماعيلُ بن محمد بنِ سعد (١حكيمٍ (

)، داود بن ٢)، خبيب بن عبد الرحمنِ (٢)، حميد بن قَيسٍ اَألعرج (٦)، حميد الطَّوِيلُ (٧(
)، زيد بن أَسـلَم  ٥)، ربِيعةُ الرأْي (١)، داود أَبو لَيلَى بن عبد اِهللا في القسامة (٤احلُصينِ (

)، سالم أَبـو النضـرِ   ١)، زيد بن أَبِي أُنيسةَ (١)، زِياد بن سعد (١)، زيد بن رباحٍ (٢٦(
)١٣) ديعأَبِي س بن ديعكْرٍ (٤)، سلَى أَبِي بوم يمازِمٍ (١٣)، سو حارٍ أَبنيد ةُ بنلَم٨)، س ،(

يهحٍ (سالأَبِي ص ١١لُ بن) يقرانَ الزفْوص ةُ بنلَم(١)، س اقحإِس بن دع١)، س بن ديعس ،(
)، صفْوانُ بن سـلَيمٍ  ٢)، صالح بن كَيسانَ (١)، شرِيك بن أَبِي نمرٍ (١عمرِو بنِ شرحبِيلَ (

)٢نِ أَفْلَحلَى ابوم يفي١( )، ص) ديعس ةُ بنرم(٢)، ض كاملَل دبع ةُ بن١)، طَلْح  بـن رامع ،(
)، ٢)، عبد اِهللا بن عبد اِهللا بنِ جابِرِ بنِ عتيك (١)، عبد اِهللا بن الفَضلِ (٢عبد اِهللا بنِ الزبيرِ (

)، عبد اِهللا بن دينـارٍ  ٥اِهللا بن يزِيد مولَى اَألسود ( )، عبد١٨عبد اِهللا بن أَبِي بكْرٍ بنِ حزمٍ (
)، عبد الرحمنِ بـن  ٨)، عبد الرحمنِ بن القَاسمِ (٦٤)، أَبو الزناد عبد اِهللا بن ذَكْوانَ (٣١(

)، ١)، عبيد اِهللا بن سلَيمانَ اَألغَر (٢الَةَ ()، عبد اِهللا بن عبد الرحمنِ أَبو طُو٣أَبِي صعصعةَ (
)، ١)، عبد الرحمنِ بن أَبِي عمرةَ (١)، عبد الرحمنِ بن حرملَةَ (١عبيد اِهللا بن عبد الرحمنِ (

)، عطَاٌء اخلُراسانِي ١الكَرِيمِ اجلَزرِي ( )، عبد٢)، عبد ربه بن سعيد (١عبد املَجِيد بن سهيلٍ (



)١) احلَارِث و بنرمرٍو (١)، عمأَبِي ع و بنرمـارٍ (  ١)، عمى بـنِ عيحي و بنرم٣)، ع ،(
)، قَطَن بن ١اِهللا ()، فُضيلُ بن أَبِي عبد ١)، العالَُء بن عبد الرحمنِ (٢علْقَمةُ بن أَبِي علْقَمةَ (

)، محمد بن عبد الرحمنِ يتـيم  ٨)، أَبو الزبيرِ (٤)، ابن املُنكَدرِ (١٨)، الزهرِي (١وهبٍ (
 )، محمد بن أَبِي أُمامـةَ ١)، محمد بن عمارةَ (٢)، محمد بن عمرِو بنِ حلْحلَةَ (٤عروةَ (

)، محمد بـن  ١)، محمد بن أَبِي بكْرٍ الثَّقَفي (١)، محمد بن عبد اِهللا بنِ أَبِي صعصعةَ (١(
)، أَبو ١)، محمد بن أَبِي بكْرٍ بنِ حزمٍ (٤)، محمد بن يحيى بنِ حبانَ (١عمرِو بنِ علْقَمةَ (

 دمحالِ مجةَ (١(الرقْبع ى بنسوةَ (٢)، مرسيم ى بنسومٍ (٢)، ميمأَبِي ت ى بنسو١)، م ،(
)، أَبـو  ٨٥)، نافع (١)، املسور بن رِفَاعةَ (٢)، مسلم بن أَبِي مريم (١مخرمةُ بن سلَيمانَ (

) كالم بن عافلٍ نيه١سماملُج ميعن ،() انَ (٣رسكَي بن بهـمٍ    ١)، واشه بـن ـماشه ،(
) يقَّاصةَ (١الونوميأَبِي م الَلُ بنةَ (١)، هورع بن امش٤٢)، ه ارِيصاَألن ديعس ى بنيحي ،(

)، ٣يد بن عبد اِهللا بنِ اهلَـاد ( )، يز١ِ)، يزِيد بن أَبِي زِياد املَدنِي (٣)، يزِيد بن خصيفَةَ (٤٠(
)، أَبو ٢)، يونس بن يوسف بنِ حماسٍ (١)، يزِيد بن عبد اِهللا بنِ قُسيط (١يزِيد بن رومانَ (

) رِيمالع رمع كْرٍ بنعٍ (١بافن كْرٍ بنو ب(٢)، أَب هدن٣)، الثِّقَةُ (٢)، الثِّقَةُ ع.(  
ف فلتاخو ،مسي لَم نمثَ عيادةُ أَحتسثاً، ويدنَ حثَالَثُوةٌ وتسو مائَة تم سم كُلُّههنفَع كي ذَل

  )٨/٥١في أَحد وسبعين حديثاً. (
خارِقِ، ومحمد بن عقْبةَ، وعمر بـن  وممن روى عنه مالك مقَاطيع: عبد الكَرِيمِ بن أَبِي املُ

   ـانُ بـنثْمعو ،ميراِهللا بنِ أَبِي م ديبع بن دمحمو ،قَدفَر بن ريكَثو ،ديز بن ريكَثنٍ، ويسح
ةَ، وارربنِ ز دعنِ بنِ سمحالر دبع بن دمحمةَ، ولْدفْصِ بنِ خـةَ،  حبنِ طَلْح دزِيي بن بقُوعي

ويحيى بن محمد بنِ طَحالََء، وسعيد بن عبد الرحمنِ بنِ رقَيشٍ، وعبد الرحمنِ بن املُجبـرِ،  
و ،فسوي بن دمحمانَ، وملَيس اجِبح ديبو عأَبو ،دييز بن لْتالصـرٍو،   ومع بـن فيفع

ومحمد بن زيد بنِ قُنفُذ، وأَبو جعفَرٍ القَارِئ، وعمر بن محمد بنِ زيد، وصدقَةُ بـن يسـارٍ   
ابِت، وسعيد بن املَكِّي، وزِياد بن أَبِي زِياد، وعمارةُ بن صياد، وسعيد بن سلَيمانَ بنِ زيد بنِ ثَ

 كْرٍ بـنو بأَبملَةَ، ورأَبِي ح بن دمحمى، وسوم بن بوأَيةَ، ونأُذَي ةُ بنورعمٍ، ولَيرِو بنِ سمع 



بنِ عبد، وعمرو  عثْمانَ، وجميلُ بن عبد الرحمنِ املُؤذِّنُ، وعبد الرحمنِ بن محمد بنِ عبد اِهللا
ـ  زِييو ،دنبنِ أَبِي ه ديعس اِهللا بن دبعلَةَ، وبأَبِي ع بن مياهرإِبو ،ارِيصاِهللا اَألن ديبع بن  بـن د

وعمر بن أَبِـي   حفْصٍ، وعاصم بن عبيد اِهللا، وثَابِت اَألحنف، وعبد الرحمنِ بن أَبِي حبِيبٍ،
) .دعس تةُ بِنشائعو ،ادياِهللا بنِ ص دبع بن ديلالوزٍ، ويقُر بن كاملَل دبعو ،الَف٨/٥٢د(  

  .وفي (املُوطَّأ): عدةُ مراسيلَ أَيضاً عنِ: الزهرِي، ويحيى اَألنصارِي، وهشامِ بنِ عروةَ
  تدأَفْـر تكُن قَدو ،نيبفَى ورٍ، فَشٍء كَبِيزي جف كعِ ذَليمج افأَطر قُطْنِيارالد املَ اِإلممع

  أَسماَء الرواة عنه في جزٍء كَبِيرٍ يقَارِب عددهم أَلْفاً وأَربع مائَة، فَلْنذْكُر أَعيانهم:
عنه من شيوخه: عمه؛ أَبو سهيلٍ، ويحيى بن أَبِي كَثيرٍ، والزهرِي، ويحيى بن سعيد،  حدثَ

  ويزِيد بن اهلَاد، وزيد بن أَبِي أُنيسةَ، وعمر بن محمد بنِ زيد، وغَيرهم.
بن جريجٍ، وأَبو حنِيفَةَ، وعمرو بن احلَـارِث، واَألوزاعـي، وشـعبةُ،    ومن أَقْرانِه: معمر، وا

والثَّورِي، وجويرِيةُ بن أَسماَء، واللَّيثُ، وحماد بن زيد، وخلْق، وإِسـماعيلُ بـن جعفَـرٍ،    
ن املُبارك، والدراوردي، وابن أَبِي الزناد، وابن علَيةَ، ويحيى بن وسفْيانُ بن عيينةَ، وعبد اِهللا ب

عمِ، والقَاس نِ بنمحالر دبعو ،هينِ الفَقاحلَس بن دمحمو ،ارِيالفَز اقحو إِسأَبةَ، ودائأَبِي ز دب
و ،يدهم نِ بنمحطَارِقٍ، الر ى بنسوةَ مو قُرأَببٍ، وهو اِهللا بن دبعو ،ازى القَزسيع بن نعم

 والنعمانُ بن عبد السالَمِ، ووكيع، والوليد بن مسلمٍ، ويحيى القَطَّانُ، وإِسحاق بن سـلَيمانَ 
اللَّيثي، وضمرةُ بن ربِيعةَ، وأُميةُ بن خالد، وبِشر بن السرِي اَألفْوه، الرازِي، وأَنس بن عياضٍ 

)٨/٥٣   ،ـدمحم بـن اججحةَ، وامو أُسأَبو ،انِيعنالص دورالش بن كْربو ،ديلالو ةُ بنيقبو (
هأَشةَ، وادبع بن حوراحلَكَـمِ،  و دبع اِهللا بن دبعو ،يعافاِهللا الش دبو عأَبزِ، وزِيالع دبع بن ب

م بن ظَفَّرلٍ مو كَامأَبو ،ِسيالالطَّي داوو دأَبو ،لُِسيدنُ اَألنطُوبنِ شمحالر دبع بن ادزِيو ،رِكد
بِيمٍ الناصو عأَبعٍ وافن اِهللا بن دبعو ،يقشمهِرٍ الدسو مأَبو ،يقَدرٍ العامو عأَباقِ، وزالر دبعلُ، و

  اِهللا بـن ـدبعو ،الطَّاطَرِي دمحم انُ بنورمانُ، ودبع زِيوانَ املَرثْمع اِهللا بن دبعغُ، وائالص 
الت فسورٍ يوصنم لَّى بنعمنٍ، وكَيد لُ بنمٍ الفَضيعو نأَبو ،بِينةَ القَعلَمسم اِهللا بن دبعو ،ِسيين

، لرازِيالرازِي، ومنصور بن سلَمةَ اخلُزاعي، واهلَيثَم بن جميلٍ اَألنطَاكي، وهشام بن عبيد اِهللا ا



    لَـدخم بـن ـدالخاعِ، وى بنِ الطَّبسيع بن دمحماسٍ، وأَبِي إِي بن مآدى، وسوم بن دأَسو
اجلَع بن يلعسٍ، ويا أَبِي أُونلُ ابياعمإِسكْرٍ وو بأَبو ،ياظححٍ الوالص ى بنيحيو ،انِيالقَطَو ،د

 لَفخرٍ،  وـوصنم بن ديعسو ،يثى اللَّييحي ى بنيحيو ،يميمى التيحي ى بنيحيامٍ، وشه بن
رِييباِهللا الز دبع بن بعصمو ،ديعس ةُ بنبيقُتو ،يلفَيفَرٍ النعو جأَبرٍ، وكَيب ى بنيحيـو  وأَبو ،

عصم  ،نيانَ لُـوملَيس بن دمحمو ،ديعس بن ديوسو ،يعوبرالي سنوي بن دمأَحو ،رِيهبٍ الز
  بـن دمأَحو ،دهِيالش ياعرٍ اخلُزصن بن دمأَحلُ، ومٍ الطَّوِياتح بن دمأَحارٍ، ومع بن امشهو

، زرقي، وإِبراهيم بن يوسف البلْخي املَاكيانِي، وإِبراهيم بن سلَيمانَ الزيات البلْخيمحمد اَأل
   بـن اقـحإِسو ،دمحو ماعِ أَخى بنِ الطَّبسيع بن اقحإِسو ،ارِيى الفَزسوم لُ بنياعمإِسو

روِي، وإِسحاق بن الفُرات، وإِسحاق بن إِبراهيم احلُنينِي، وبِشر بن الوليد الكندي، محمد الفَ
،لَّبِياشٍ املُهدخ بن دالخو ،يتاخلَاش كاراملُب بن احلَكَمو ،كالم ببٍ كَاتبِيأَبِي ح بن ببِيحو 

بن لَفخو ) ،ياسؤالر ادبع بن ريهزو ،ارزامٍ البش٨/٥٤ه،رِيصرٍ املفَيع بن ديعسو (  
ي، وصالح وسعيد بن داود الزبيرِي، وسعيد بن أَبِي مريم، وأَبو الربِيعِ سلَيمانُ بن داود الزهرانِ

دبع بن دبعو ،يحعٍ اجلُمافن اِهللا بن دبعو ،رِييبالز عِ بنِ ثَابِتافن اِهللا بن دبعو ،يذمراِهللا الت 
 حي زِ بـنزِيالع دبعو ،يسرالن ادمح لَى بناَألع دبعو ،انِياحلَر يلجرٍو البمع نِ بنمحـى  الري

ةُ بنبتعو ،نِياملَع دياحلَم دبع بن يلعو ،امٍ احلَلَبِيشه بن ديبعمٍ، ويعو نأَبو ،نِياِهللا  املَد ـدبع 
بن اسبعو ،يطاسالو يلع بن ماصعو ،انِياحلَر دالخ و بنرمعو ،زِيواملَر يدمحالي   ـديلالو

و ،يداقالو رمع بن دمحمو ،رِيوابسيةَ الناوِيعم بن دمحمةَ، وطَلْح لُ بنكَامو ،يسرـو  النأَب
،وِيغانَ الببح بن دمحصِ مواَألح  

اهرإِب بن دمحمو ،كَانِيرفَرٍ الوعج بن دمحممٍ،  واحـزأَبِي م بن روصنمةَ، ونكَيبنِ أَبِي س مي
    بـن ـثَماهلَيو ،نـوع بن رِزحمو ،نِيدةَ العلَمس بن رِزحمو ،ارِيساِهللا الي دبع بن فطَرمو

نِ نضلَةَ املَدنِي، ويزِيـد بـن صـالحٍ    خارِجةَ، ويحيى بن قَزعةَ املَدنِي، ويحيى بن سلَيمانَ ب
  النيسابورِي الفَراُء.



الم دعب اشع ،يمهلَ السياعمإِس بن دمذَافَةَ أَحو ح؛ أَب(طَّأاملُو) اوِيتاً: روم ابِهحأَص رآخو ك
  ثَمانِين عاماً.

  حق عطَاَء بن أَبِي رباحٍ، فَقَالَ مصعب الزبيرِي:وقَد حج قَديماً، ولَ
  سمعت ابن أَبِي الزبيرِ يقُولُ: حدثَنا مالك، قَالَ:

  )٨/٥٥رأَيت عطَاَء بن أَبِي رباحٍ دخلَ املَسجِد، وأَخذَ بِرمانة املنبرِ، ثُم استقْبلَ القبلَةَ. (
.نثَالَثَ سنِي كالبِم كالم أُم لَتمح :اكحالض بن دمحمو ،يداقالوو ،نعقَالَ م  

  وعنِ الواقدي، قَالَ: حملت بِه سنتينِ.
جا، ويلْفُتل لأَهتةً، ونةَ سرشع عبِض ناب وهو لْمالع كالم طَلبى   وـدإِح لَـهو ،ةِإلفَادل لَس

وعشرونَ سنةً، وحدثَ عنه جماعةٌ وهو حي شاب طَرِي، وقَصده طَلبةُ العلْمِ من اآلفَاقِ في 
ة الرشـيد، وإِلَـى أَنْ   آخرِ دولَة أَبِي جعفَرٍ املَنصورِ، وما بعد ذَلك، وازدحموا علَيه في خالَفَ

.اتم  
أَحمد بن  أَخبرنا أَبو احلَسنِ علي بن عبد الغنِي املُعدلُ، أَخبرنا عبد اللَّطيف بن يوسف، أَخبرنا

  إِسحاق، أَخبرنا محمد بن أَبِي القَاسمِ اخلَطيب، قَاالَ:
رباأَخنربأَخ ،ارِيباَألن دمحبنِ م دمحم بن يلا عنربي، أَخاقالب دبع بن دمححِ مو الفَتا أَبن  دبع

محى ميحو يا أَبثَندح ،لَدخم بن دمحا منربأَخ ،يدهاِهللا بنِ م دببنِ ع دمحم بن داحالو بن د
  :سعيد بنِ غَالبٍ العطَّار، حدثَنا ابن عيينةَ، عنِ ابنِ جريجٍ، عن أَبِي الزبيرِ، عن أَبِي صالحٍ

 بِيالن بلُغُ بِهةَ يريرأَبِي ه نع-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص- ادأَكْب اسالن نرِبضـي    قَالَ: (لَياِإلبِـلِ ف
) .(ةنيمِ املَدالع نم لَمماً أَعالنَ عوجِدلْمِ، فَالَ ي٨/٥٦طَلَبِ الع(  

ـ  انَ، عفْيس نع ،يدهم نِ بنمحالر دبا عثَندجِ، حالفَر ثُ بنا لَيثَندح :لَدخنِ مإِلَى اب :بِهنِ و
  الزبيرِ، عن أَبِي صالحٍ، عن أَبِي هريرةَ، قَالَ:ابنِ جريجٍ، عن أَبِي 

: (يأْتي علَى الناسِ زمانٌ يضرِبونَ أَكْباد اِإلبِـل...)،  -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-قَالَ رسولُ اِهللا 
  فَذَكَر احلَديثَ.

  تنِ.هذَا حديثٌ نظيف اِإلسناد، غَرِيب املَ



  رواه: عدةٌ، عن سفْيانَ بنِ عيينةَ.
.(لْمنَ العوسملْتاطَ اِإلبِلِ يآب اسالن رِبضأَنْ ي كشوي) :ي لَفْظفو  

.(ةنيمٍ بِاملَدالع نم) :ي لَفْظفو  
.(ةنيمِ املَدالع نم أَفْقَه) :ي لَفْظفو  

اهور قَدنِ وع ،ارِيصاِهللا اَألن دببنِ ع دمحم :نى عوريفاً، وقُووجٍ ميرنِ جنِ ابع ،ارِبِياملُح :
  ابنِ جريجٍ، مرفُوعاً.

 نرٍ، عيكَث بن دمحا مثَندح ،دمأَح بن يلا عثَندفَقَالَ: ح ،يائسالن اهور قَدأَبِي و نانَ، عفْيس
  الزناد، عن أَبِي صالحٍ، عن أَبِي هريرةَ:

 بِيقَالَ الن-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عمِ  -صـالع نم لَمماً أَعالنَ عوجِداِإلبِلِ، فَالَ ي ادنَ أَكْبورِبضي) :
.(ةنياملَد  

  أٌ، الصواب: عن أَبِي الزبيرِ، عن أَبِي صالحٍ.قَالَ النسائي: هذَا خطَ
  معن بن عيسى: عن أَبِي املُنذرِ زهيرٍ التميمي، قَالَ:

  قَالَ عبيد اِهللا بن عمر، عن سعيد بنِ أَبِي هند، عن أَبِي موسى اَألشعرِي، قَالَ:
: (يخرج ناس من املَشرِقِ واملَغرِبِ في طَلَبِ العلْمِ، فَالَ -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-اِهللا قَالَ رسولُ 

.(ةنيمِ املَدالع نم لَمماً أَعالنَ عوجِدي  
  ويروى عنِ ابنِ عيينةَ، قَالَ:

، حتى قُلْت: كَانَ في زمانِه سلَيمانُ بن يسارٍ، وسالم بـن  كُنت أَقُولُ: هو سعيد بن املُسيبِ
  عبد اِهللا، وغَيرهما.

) .ةنيبِاملَد ريظن لَه قبي لَم ،كالم هلُ: إِنأَقُو موالي تحبأَص ٨/٥٧ثُم(  
ع حيحالص وذَا هه :اضيي عانَ.قَالَ القَاضفْيس ن  

، رواه عنه: ابن مهدي، وابن معينٍ، وذُؤيب بن عمامةَ، وابن املَدينِي، والزبيـر بـن بكَّـارٍ   
و أَحِسبه، أَو وإِسحاق بن أَبِي إِسرائيلَ، كُلُّهم سمع سفْيانَ يفسره بِمالك، أَو يقُولُ: وأَظُنه، أَ

.هنوروا يكَان أَو ،اهأُر  



نَ أَعوجِدالَ ي لْمنَ العوطلبنَ يوملاملُس اما دم :اهنعأَنَّ م يموزاملَخ ةريو املُغأَب ذَكَرمٍ والع نم لَم
.ةنيبِاملَد  

املُس بن ديعذَا: سلَى هنُ عكُوفَي قَام نم ثُم ،كالم ثُم ،كالخِ مويش نم وه نم هدعب بِ، ثُمي
.ابِهحأَص لَمكَانَ أَعو ،هلْمبِع هدعب  

، زيد بـن  وصاحبيه -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-قُلْت: كَانَ عالم املَدينة في زمانِه بعد رسولِ اِهللا 
 ـرمع اِهللا بن ديبع ثُم ،رِيهالز بِ، ثُمياملُس بن ديعس ثُم ،رمع ناب ةُ، ثُمشائعو ،ثَابِت  ثُـم ،

.كالم  
.انِهمةُ زجح وهازِ، وجلِ احلأَه مالع كالةَ قَالَ: منيينِ عنِ ابعو  

  : إِذَا ذُكر العلَماُء فَمالك النجم.-وصدق وبر  -شافعي وقَالَ ال
  قَالَ الزبير بن بكَّارٍ في حديث: (لَيضرِبن الناس أَكْباد اِإلبِل...).
لُ: أُرقُوي ،كالم اةيي حذَا فثَ بِهدةَ إِذَا حنييع انُ بنفْيكاً.كَانَ سالم اه  

اهالز رِيمزِ العزِيالع دبع اِهللا بن دبع اهفَقَالَ: أُر ،دعب عجر اناً ثُممز كلَى ذَلع فَأَقَام.د  
البِم قْهالفلْمِ وي العف قلْحي نمم رِيمالع سلَي :داحو رغَيو ،رالب دبع نإِنْ كَـانَ  قَالَ ابو ،ك

  شرِيفاً سيداً، عابِداً.
   ـوه ـهثَ أَنيذَا احلَدى هرانُ: نفْيا سنربقَالَ: أَخ ،بعصا مثَندةَ: حثَميأَبِي خ بن دمقَالَ أَح

.كالارِ مبأَخ نأَلُنِي عسانُ يفْيكَانَ سو ،كالم  
هكَانَ ل قَد :زِالً قُلْتعنم ،فراراً بِالعأَم ،االً بِاحلَقكَانَ قَولٌ، وفَضو ديج فقهو لْمع رِيمذَا الع

 زلَةالعاالَنقطَاعِ وو ،دهلَى الزع الَ بِهكاً إِذَا خالم ضحكَانَ ياسِ، ونِ النا اُهللا  -عمهمحفَر- .
)٨/٥٨(  
  فَصلٌ 
، فَقَد م يكُن بِاملَدينة عالم من بعد التابِعني يشبِه مالكاً في العلْمِ، والفقْه، واجلَالَلَة، واحلفظولَ

رِمـةَ،  كَانَ بِها بعد الصحابة مثْلُ سعيد بنِ املُسيبِ، والفُقَهاِء السبعة، والقَاسمِ، وسالمٍ، وعكْ
بنِ  ونافعٍ، وطَبقَتهِم، ثُم زيد بنِ أَسلَم، وابنِ شهابٍ، وأَبِي الزناد، ويحيى بنِ سعيد، وصفْوانَ



بِه كالم كْرذ هِرتا، اشوفَانا تهِم، فَلَمقَتطَبنِ، ومحالر دبةَ بنِ أَبِي ععبِيرمٍ، ولَينِ أَبِـي  سابا، و
    ،يدراورالـدانَ، ومـلَيحِ بـنِ سفُلَيانَ بنِ بِالَلٍ، وملَيسو ،نوشزِ بنِ املَاجزِيالع دبعئْبٍ، وذ

من اآلفَاقِ  وأَقرانِهِم، فَكَانَ مالك هو املُقَدم فيهِم علَى اِإلطالَقِ، والَّذي تضرب إِلَيه آباطُ اِإلبِلِ
  )٨/٥٩. (-تعالَى-رحمه اُهللا-

  وقَد وقَع لي من عواليه (موطَّأُ أَبِي مصعبٍ).
يرالش املائَة) نثاً ميدنَ حوعبالِ أَرصبِاالت هثيدي حالع ني مل قَعوةٌ، وازقِ إِجي الطَّرِيفو ،(ةيح

  بِيبى)، و(جزُء البانياسي)، واألجزاُء احملَامليات، فَمن ذَلك: و(جزُء
  أَخبرنا أَبو املَعالي أَحمد بن إِسحاق اهلَمدانِي، قَالَ:

بغداد سنةَ عشـرِين وسـت   أَخبرنا أَبو املَحاسنِ محمد بن هبة اِهللا بنِ عبد العزِيزِ الدينورِي بِ
أَخ ،سِ مائَةمخو نيثَالَثعٍ وست ةني سزِ فزِيالع دبع بن دمحكْرٍ مو بي أَبما عنربأَخ ،ـا  مائَةنرب

نا احلُسـين بـن إِسـماعيلَ    عاصم بن احلَسنِ، أَخبرنا عبد الواحد بن محمد الفَارِسي، حدثَ
القَاضي، حدثَنا أَحمد بن إِسماعيلَ املَدنِي، حدثَنا مالك، عن عبد اِهللا بـنِ عبـد الـرحمنِ    

  اَألنصارِي، عن أَبِي يونس مولَى عائشةَ، عن عائشةَ:
: يـا  -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، وهو واقف علَى البابِ وأَنا أَسمع  -اِهللا  أَنَّ رجالً قَالَ لرسولِ

  رسولَ اِهللا! إِني أُصبِح جنباً، وأَنا أُرِيد الصيام، أَفَأَغتِسلُ وأَصوم ذَلك اليوم؟
دا أُرِيأَنباً ونج بِحا أُصأَنفَقَالَ: (و .(موالي كذَل موأَصِسلُ وفَأَغْت ،اميالص  

  تأَخر. فَقَالَ لَه الرجلُ: يا رسولَ اِهللا! إِنك لَست مثْلَنا، قَد غَفَر اُهللا لَك ما تقدم من ذَنبِك وما
: (واِهللا إِني َألرجو أَنْ أَكُونَ أَخشـاكُم ِهللا،  وقَالَ -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-فَغضب رسولُ اِهللا 

  )٨/٦٠وأَعلَمكُم بِما أَتقي). (
.حيحثٌ صيدذَا حه  

محم نع ،لَه (كالم دنسم) يف يائسالن :اهورو ،كالم نع ،بِيننِ القَعع ،داوو دأَب :هجرأَخ د
  سلَمةَ، عن عبد الرحمنِ بنِ القَاسمِ الفَقيه، عن مالك. بنِ



اهرإِب نع ،هأَبِي نع ،رِيوابسيفْصٍ النبنِ ح دمأَح نع ،وِهحبِن نذَا املَته يائسى: النوربنِ و مي
قَت ناجٍ، عجاجِ بنِ حجح نانَ، عمنِ  طَهمحالـر دبع ناضٍ، عيأَبِي ع نع ،هبر دبع نةَ، عاد

 بِينِ النةَ، علَمس أُم نةَ، علَمس لَى أُموعٍ مافن نع ،بنِ احلَارِث-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص-.  
خ هيالَى فوت قَد ،ززِيع بغَرِي ادنذَا إِسفَه  ثُ العـدديح نمضٍ، وعب نم عهضعنَ، بويابِعةُ تسم

.يائسالن هيف تافَحنِي صكَأَن  
عن مولَى أُم ورواه أَيضاً: ابن أَبِي عروبةَ، عن قَتادةَ بِإِسناده، لَكنه لَم يسم فيه نافعاً، بلْ قَالَ: 

ا.سهنةَ علَم  
  ـدباِهللا بنِ ع دبع نفَرٍ، ععلَ بنِ جياعمقِ إِسطَرِي نمٍ، ملسحِ ميحي صف وةَ هشائثُ عيدحو

  الرحمنِ، وهو أَبو طُوالَةَ.
 متلا عميئاً فيش سنوَألبِي ي ارِيخالب جرخي لَماُهللا أَ -وو لَم٨/٦١. (-ع(  

 ماِهللا احلَاك دبو عقَالَ أَب-  هدعب نمبِ، وينِ املُسكَاب ،ةنيبِاملَد نيابِعالت ةمأَئ نةً مادس ذَكَرو- 
انقَرضوا، وخـالَ   قَالَ: فَما ضرِبت أَكباد اِإلبلِ من النواحي إِلَى أَحد منهم دونَ غَيرِه، حتى

 ،زمربنِ ه دزِياِهللا بنِ ي دبعو ،ديعى بنِ سيحيةَ، وعبِيرابٍ، وهنِ شثْلُ ابث مدح م، ثُمهعصر
نم داحو فَرِدني لَمو ،ةنيي بِاملَدفْتم يكُلُّهمٍ، ولَيانَ بنِ سفْوصو ،ادنأَبِي الزو هإِلَي ترِبم بِأَنْ ضه

.ةنيلِ املَدمِ أَهالي علُ فأْوِيالت بِهِم قعي فَلَم ،رصذَا العالَ هى ختاِإلبِلِ، ح ادأَكب  
تاعاآلفَاقِ، و ناِإلبِلِ م ادأَكب هإِلَي ترِبا، فَضهيفتفَكَانَ م ،كالم مهدعثَ بحد ثُم   ،فُـوا لَـهر

 زكَـاَألورِبِ، واملَغو ،رصلِ ممِ أَهالع ثاً، كَاللَّينس هنم كَانَ أَقدم نمم هنةُ عماَألئ تورو ياع
  البصرة. عالمِ أَهلِ الشامِ ومفتيهِم، والثَّورِي، وهو املُقَدمِ بِالكُوفَة، وشعبةَ عالمِ أَهلِ

اَء القُضفَرٍ قَضعو جأَب الَّهو نيح ارِيصاَألن ديعس ى بنيحم يلَهقَب هنلَ عمحإِلَى أَنْ قَالَ: و ،اة
ج نلُ كَانَ ابقَب نماقِ، ورإِلَى الع جرخ نيح ثيدمائَةَ ح لَه بكْتكاً أَنْ يالأَلَ ملَ فَسمجٍ حير

.هنع  
  أَبو مصعبٍ: سمعت مالكاً يقُولُ:



 ثَالٍ لَهلَى ملَ عزن قَدو ،ننِيمرِ املُؤيفَرٍ أَمعلَى أَبِي جع لْتخد-هشنِي: فَرعه  -ياطلَى بِسإِذَا عو
اَء صبِيجو ،والَنبالَ تو وثَانرا تم ،انتابذَا؟ ده نرِي مدي: أَتفَقَالَ ل ،جِعري ثُم جرخي  

  قُلْت: الَ.
.كتبيه نم عفزا يمإِننِي، وذَا ابقَالَ: ه  

 تي: أَنقَالَ ل ثُم ،امرا حهنمالَلٌ وا حهناَء، مينِ أَشاءلَنِي عس اِهللا-ثُمو- أَعاسِ، وأَعقَلُ الن لَم
  الناسِ.

!ننِيماملُؤ ريا أَماِهللا يالَ و :قُلْت  
.مكتت كنلَكلَى، وقَالَ: ب  

ثُم قَالَ: واِهللا لَئن بقيت، َألكْتبن قَولَك كَما تكتب املَصاحف، وَألبعثَن بِـه إِلَـى اآلفَـاقِ،    
) .هلَيهم علَنم٨/٦٢فََألح(  

احلَسن بن عبد العزِيزِ اجلَروِي: حدثَنا عبد اِهللا بن يوسف، عن خلَف بنِ عمر: سمع مالكـاً  
  يقُولُ:

 ما أَجبت في الفَتوى حتى سأَلْت من هو أَعلَم مني: هلْ ترانِي موضعاً لذَلك؟ سأَلْت ربِيعـةَ، 
.كانِي بِذَلرفَأَم ،ديعس ى بنيحي أَلْتسو  

  فَقُلْت: فَلَو نهوك؟
.هنم لَمأَع وه نأَلَ مسى يته حفْسبذُلَ نلِ أَنْ يجلري لغبنهِي، الَ يتأَن تقَالَ: كُن  

  قَالَ خلَف: ودخلْت علَيه، فَقَالَ: ما ترى؟
في املَنامِ، في مسجِد  -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-ذَا رؤيا بعثَها بعض إِخوانِه، يقُولُ: رأَيت النبِي فَإِ

  قَد اجتمع الناسِ علَيه، فَقَالَ لَهم:
لكاً أَنْ يفرقَه علَى الناسِ، فَانصرف الناس إِني قَد خبأْت تحت منبرِي طيباً أَو علْماً، وأَمرت ما

ثُم بكَى، فَقُمـت   -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-وهم يقُولُونَ: إِذاً ينفِّذُ مالك ما أَمره بِه رسولُ اِهللا 
.هنع  

  أَحمد بن صالحٍ: سمعت ابن وهبٍ يقُولُ:



  مالك: لَقَد سمعت منِ ابنِ شهابٍ أَحاديثَ كَثيرةً، ما حدثْت بِها قَطُّ، والَ أُحدثُ بِها. قَالَ
  نصر بن علي اجلَهضمي: حدثَنِي حسين بن عروةَ، قَالَ:

ثُم أَتاه الربِيع بعـد   -أَو قَالَ: بِثَالَثَة آالَف دينارٍ-رٍ قَدم املَهدي، فَبعثَ إِلَى مالك بِأَلْفَي دينا
  ذَلك، فَقَالَ:

  إِنَّ أَمير املُؤمنِين يحب أَنْ تعادلَه إِلَى مدينة السالَمِ، فَقَالَ:
 بِيقَالَ الن-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص-ةُ خنيلَـى   : (املَدي عـدناملَالُ عنَ) وولَمعوا يم لَو كَانلَه ري

) .هال٨/٦٣ح(  
  محمود بن غَيالَنَ: حدثَنا إِسماعيلُ بن داود املخراقي، سمعت مالكاً يقُولُ:

ذَا املَقَامِ، مه بري، فَقَالَ: ودبِي أْيةُ الرعبِيذَ ركـاً  أَخالم تعمسقْلِ، والع اماً تياقرع تأَيا ر
  يقُولُ: كَانَ عطَاُء بن أَبِي رباحٍ ضعيف العقْلِ.

  ياسين بن عبد اَألحد: حدثَنِي عمر بن املُحبرِ الرعينِي، قَالَ:
  مالك، فَأَتاه، فَقَالَ لهارونَ وموسى: اسمعا منه. قَدم املَهدي املَدينةَ، فَبعثَ إِلَى

ي لْمالع !ننِيماملُؤ ريا أَمفَقَالَ: ي ،هفَكلَّم ،يدا املَهلَما، فَأَعمهجِبي فَلَم ،هثَ إِلَيعفَب.لُهى أَهتؤ  
.ها إِلَيريص ،كالم قدفَقَالَ: ص  

  ما صارا إِلَيه، قَالَ لَه مؤدبهما: اقْرأْ علَينا.فَلَ
  ؤوا، أَفْتاهم.فَقَالَ: إِنَّ أَهلَ املَدينة يقْرؤونَ علَى العالمِ، كَما يقْرأُ الصبيانُ علَى املُعلِّمِ، فَإِذَا أَخطَ

  مالك، فَكلَّمه، فَقَالَ: فَرجعوا إِلَى املَهدي، فَبعثَ إِلَى
   :ننِيماملُـؤ ـريا أَمي مهالٍ، ورِج نم ةضوي الرف لْمذَا العا هنعملُ: جقُوابٍ يهش ناب تعمس

ديز ةُ بنارِجخو ،مالسو ،مالقَاسةُ، وورعةَ، ولَمو سأَببِ، وياملُس بن ديعس   انُ بـنمـلَيسو ،
 يـعس ى بنيحيةُ، وعبِيرو ،ادنو الزم: أَبهدعب نمو ،زمره نِ بنمحالر دبعو ،عافنارٍ، وسي ،د

  وابن شهابٍ، كُلُّ هؤالَِء يقْرأُ علَيهِم، والَ يقْرؤونَ.
ةٌ، صوالَِء قُدؤي هلُوا. (فَقَالَ: ففَفَع ،هلَيوا عؤفَاقْر ،هوا إِلَير٨/٦٤ي(  

  قُتيبةُ: حدثَنا معن، عن مالك، قَالَ:



و ،هبفَقَر ،ننِيماملُؤ ريأَم كالى مفَأَت ،فسوو يأَب بقُوعي هعمو ،احلج درِينُ يواره مـه،  قَدمأَكر
ا جفَلَم،هجِبي فَلَم ،أَلَهفَس ادع ثُم ،هجِبي فَلَم ،أَلَةسم نع أَلَهفَس ،فسوو يأَب هلَ إِلَيأَقْب ،لَس  ثُم

  عاد فَسأَلَه، فَقَالَ هارونُ:
.أَلُكسي بقُوعا يينذَا قَاضاِهللا! ه دبا عا أَبي  

لَيلَ عم.قَالَ: فَأَقْبهعم كالَ، أُجِبعلِ فَتاطلِ البَأله تلَسنِي جأَيتذَا! إِذَا را هفَقَالَ: ي ،كالم ه  
  السراج: حدثَنا قُتيبةُ:

ثيابِه، وتصدر  كُنا إِذَا دخلنا علَى مالك، خرج إِلَينا مزيناً، مكَحالً، مطَيباً، قَد لَبِس من أَحسنِ
  احلَلْقَةَ، ودعا بِاملَراوِحِ، فَأَعطَى لكُلٍّ منا مروحةً.
  محمد بن سعد: حدثَنِي محمد بن عمر، قَالَ:

دوعيو ،زائاجلَنةَ، وعاجلُمو ،اتلَوالص دشهفَي ،جِدي املَسأْتي كالـي   كَانَ مف سلجيى، وضاملَر
ئزِ، املَسجِد، فَيجتمع إِلَيه أَصحابه، ثُم ترك اجلُلُوس، فَكَانَ يصلِّي وينصرِف، وترك شهود اجلَنا

م وا أَرغَبكَانو ،كُلَّه كذَل اسلَ النمتاحةَ، وعاجلُمو كُلَّه كذَل كرت ثُم ا كُلِّممبرو ،هيوا فا كَان
) .ذرِهبِع كَلَّمتأَنْ ي رقْدي دكُلُّ أَح سلُ: لَيقُوفَي ،كي ذَل٨/٦٥ف(  

أْتي نمةً لرسيةً ونمي هزِلني مف ةحوطْرم ارِقمنو ،اعٍ لَهجلَى ضع هزِلني مف سلجكَانَ يو هي نم
  قُريشٍ واَألنصارِ والناسِ.

  وكَانَ مجلسه مجلس وقَارٍ وحلمٍ.
   ،تـوص فْـعالَ رو ،طاللَّغاِء ورامل نٌء ميش ِسهلجي مف سالً، لَيبِيباً، نهِيالً مجكَانَ رقَالَ: و

ثينِ احلَدع هنأَلُوساُء يربكَانَ الغو.ثياحلَد دعب ثيي احلَدإِالَّ ف بجِيفَالَ ي ،  
للْجماعة، وربما أَذنَ لبعضهِم يقْرأُ علَيه، وكَانَ لَه كَاتب قَد نسخ كُتبه، يقَالُ لَه: حبِيب، يقْرأُ 

ه هِمفتسالَ يو ،ابِهتي كف دأَح ظُرنالَ يأَ فَأَخطَـأَ  وإِذَا قَر ببِيكَانَ حو ،الَالً لَهإِجو ،كالمةً لبي
  فَتح علَيه مالك، وكَانَ ذَلك قَليالً.

.قَطُّ، فَأَفلَح دأَح ا أَكْثَرلُ: مقُوكاً يالم تعمبٍ: سهو ناب  
ي مبٍ، قَالَ لهو نا ابثَندملَةُ: حرح:كال  



  )٨/٦٦العلْم ينقُص والَ يزِيد، ولَم يزلِ العلْم ينقُص بعد اَألنبِياِء والكُتبِ. (
  أَحمد بن مسعود املَقْدسي: حدثَنا إِسحاق بن إِبراهيم احلُنينِي، قَالَ:

ت علَى ملك من هؤالَِء املُلُوك، حتى أَصلَ إِلَيه، إِالَّ نـزع اُهللا  كَانَ مالك يقُولُ: واِهللا ما دخلْ
  هيبته من صدرِي.

  حرملَةُ: حدثَنا ابن وهبٍ: سمعت مالكاً يقُولُ:
عمسا يانُ بِكُلِّ ماِإلنس كَلَّمتأَنْ ي ميظع ادفَس هأَن لَمأَع.  

  هارونُ بن موسى الفَروِي: سمعت مصعباً الزبيرِي يقُولُ:
  أَنْ يقْرأَ علَيهِم. -وهو في منزِله، ومعه بنوه  -سأَلَ هارونُ الرشيد مالكاً 

  علَي. قَالَ: ما قَرأت علَى أَحد منذُ زمان، وإِنما يقْرأُ
.كلَيا عأَ أَنى أَقَرتح اسفَقَالَ: أَخرِجِ الن  

.عِ اخلَاصفتني لَم ،ضِ اخلَاصعبل امالع نِعفَقَالَ: إِذَا م  
.هلَيأَ عى، فَقَرسيع بن نعم رأَمو  

اً عن مسأَلَة، فَقَالَ لي: قر، ثُم توضـأَ، ثُـم   إِسماعيلُ بن أَبِي أُويسٍ، قَالَ: سأَلْت خالي مالك
  جلَس علَى السرِيرِ، ثُم قَالَ: الَ حولَ والَ قُوةَ إِالَّ بِاِهللا.

  وكَانَ الَ يفْتي حتى يقُولَها.
  ابن وهبٍ: سمعت مالكاً يقُولُ:

  لنفِْسي، وما تعلَّمت ليحتاج الناس إِلَي، وكَذَلك كَانَ الناس.ما تعلَّمت العلْم إِالَّ 
  إِسماعيلُ القَاضي: سمعت أَبا مصعبٍ يقُولُ:

  لَم يشهد مالك اجلَماعةَ خمساً وعشرِين سنةً، فَقيلَ لَه: ما يمنعك؟
  أَرى منكَراً، فَأَحتاج أَنْ أُغَيره. قَالَ: مخافَةَ أَنْ

  إِبراهيم احلزامي: حدثَنِي مطَرف بن عبد اِهللا:
  قَالَ لي مالك: ما يقُولُ الناس في؟

.قعفَي ودا العأَمثْنِي، وفَي قيدا الصأَم :قُلْت  



اسالَ النا زا. ( فَقَالَ: مكُلِّه ةعِ اَأللِسنابتت نذُ بِاِهللا موعن نلَكو ،ك٨/٦٧كَذَل(  
  أَحمد بن سعيد الرباطي: سمعت عبد الرزاقِ يقُولُ:

طـئُ، وأَحيانـاً الَ   سأَلَ سندلٌ مالكاً عن مسأَلَة، فَأَجابه، فَقَالَ: أَنت من الناسِ، أَحيانـاً تخ 
.بيصت  

.اسكَذَا النه ،قتدقَالَ: ص  
  فَقيلَ لمالك: لَم تدرِ ما قَالَ لَك؟

  سِ.فَفَطن لَها، وقَالَ: عهِدت العلَماَء، والَ يتكَلَّمونَ بِمثْلِ هذَا، وإِنما أُجِيبه علَى جوابِ النا
ملَةُ: حرلُ:حقُوكاً يالم تعمبٍ، سهو نا ابثَند  

  لَيس هذَا اجلَدلُ من الدينِ بِشيٍء.
  ابن وهبٍ: عن مالك، قَالَ:

 لَهرِجو هدنَ يلُوقَبنَ، فَيويماهلَاش هلَيلُ عخدكَانَ يرِ، ووصلَى املَنع لْتخنِي اُهللا -دمصع   ـنم
 كذَل-.  

  احلَارِثُ بن مسكينٍ: أَخبرنا ابن القَاسمِ، قَالَ:
  قيلَ لمالك: لم لَم تأْخذْ عن عمرِو بنِ دينارٍ؟

أَنْ  -لَيه وسلَّمصلَّى اُهللا ع-قَالَ: أَتيته، فَوجدته يأْخذُونَ عنه قياماً، فَأَجلَلْت حديثَ رسولِ اِهللا 
  آخذَه قَائماً.

  إِبراهيم بن املُنذرِ: حدثَنا معن، وغَيره، عن مالك، قَالَ:
لَى الَ يؤخذُ العلْم عن أَربعة: سفيه يعلن السفَه، وإِنْ كَانَ أَروى الناسِ، وصاحبِ بِدعة يدعو إِ

لٍ، هفَاض ابِدحٍ عالصو ،ثيي احلَدف ههِمالَ أَت تإِنْ كُناسِ، والن ثيدي حف بكْذي نمو ،اهو
) .ثُ بِهدحا يفَظُ مح٨/٦٨إِذَا كَانَ الَ ي(  

 كالم نبٍ، عهو نا ابثَندغُ: حبأَص- أَه لْفخ الَةنِ الصلَ عئسم ورِهغَيو ةرِيعِ القَدلِ البِد- 
  فَقَالَ: الَ أَرى أَنْ يصلَّى خلْفَهم.

  قيلَ: فَاجلُمعةَ؟



.هلَيع وه سلَيُء ويلِ الشجنِ الرع ذْكَري قَدةٌ، وضةَ فَرِيعقَالَ: إِنَّ اجلُم  
أَو ،تقَنيتاس إِن أَيتأَر :لَ لَهي؟ فَقلْفَهةَ خعلِّي اجلُمالَ أُص سأَلَي ،بِه قأَث ننِي ملَّغب  

.تقَنيتاس قَالَ: إِن  
.لْفَهخ الَةالص نم ةعي سف وفَه ،كذَل نيقتسي لُ: إِنْ لَمقُوي هكَأَن  

مس :الَنِيديالص دمحم بن دمأَح فسوو يلُ:أَبقُوي انِيبينِ الشاحلَس بن دمحم تع  
الكتابِ كُنت عند مالك، فَنظَر إِلَى أَصحابِه، فَقَالَ: انظُروا أَهلَ املَشرِقِ، فَأَنزِلُوهم بِمنزِلَة أَهلِ 

  إِذَا حدثُوكُم، فَالَ تصدقُوهم، والَ تكَذِّبوهم.
 كْثُمركَذَا أَدةً، هيبنَ غكُوأَنْ ت هاِهللا! أَكر دبا عا أَبى، فَقَالَ: ييحتاس هآنِي، فَكَأَنفَر ،فَتالْت ت

  أَصحابنا يقُولُونَ.
القَومِ، والَ خبر تراجِمهِم،  قُلْت: هذَا القَولُ من اِإلمامِ قَالَه َألنه لَم يكُن لَه اعتناٌء بِأَحوالِ بعضِ

لك وهذَا هو الورع، أَالَ تراه لَما خبر حالَ أَيوب السختيانِي العراقي كَيف احتج بِه، وكَـذَ 
  حميد الطَّوِيلُ، وغَير واحد ممن روى عنهم.

ياقِ كَغرلُ العأَهو   هِمـيفو ،ابِـدالعو ،املُقْرِئو ،هيالفَقو ،وقدالصةُ، والثِّقَةُ احلُج هِميم، فرِه
 نيياقرالع ةايرِو ناً مجِد ريٌء كَثيش (ِنيحيحالص) يفو ،مهاملُتو ،وكراملَتو ،فيعالض-  مهمحر

  .-اُهللا 
من التابِعين كَمثْلِ: علْقَمةَ، ومسروقٍ، وعبِيدةَ، واحلَسنِ، وابنِ سـيرِين، والشـعبِي،   وفيهِم 

وإِبراهيم، ثُم احلَكَمِ، وقَتادةَ، ومنصورٍ، وأَبِي إِسحاق، وابنِ عون، ثُـم مسـعرٍ، وشـعبةَ،    
انَ، وفْيسهِم وافعأَض قالَئخنِ، وياداحلَم-  عياُهللا اجلَم محر-.  

) .الَنِيدينِ الصالَِء، عالَلِ بنِ العه نع ،ادجنِ النع ،ما: احلَاكاهوةُ ركَاياحل هذه٨/٦٩و(  
 كالامِ مفَةُ اِإلمص  

يت قَطُّ بياضاً، والَ حمرةً أَحسن من وجه مالك، والَ أَشـد  عن عيسى بنِ عمر، قَالَ: ما رأَ
.كالم نبٍ ماضِ ثَويب  



ـ  ظع ،ةياللِّحأسِ والر ضيأَب ،أَشقَر ،ةاهلَام ميظماً، عِسياالً، جكَانَ طُو هأَن :داحو رقَلَ غَينو مي
  لَع، وكَانَ الَ يحفي شارِبه، ويراه مثْلَةً.اللِّحية، أَص

  وقيلَ: كَانَ أَزرق العين، روى بعض ذَلك: ابن سعد، عن مطَرف بنِ عبد اِهللا.
كثي ،قَهيقبِ، رالثَّو يقن كالكَانَ م :يامزاحل اكحالض بن دمحقَالَ موسِ.واللَّب الَفتاخ ر  

  وقَالَ الوليد بن مسلمٍ: كَانَ مالك يلْبس البياض، ورأَيته واَألوزاعي يلْبسان السيجانَ.
  )٨/٧٠تفَيه. (قَالَ أَشهب: كَانَ مالك إِذَا اعتم، جعلَ منها تحت ذَقْنِه، ويسدلُ طَرفَها بين كَ

  وقَالَ خالد بن خداشٍ: رأَيت علَى مالك طَيلَساناً وثياباً مرويةً جِياداً.
.هتيي بف لَسج ،ةرورلضلَ لحكَانَ إِذَا اكْت :بهقَالَ أَشو  

تيةَ، ونِيدالع ابالثِّي سلْبكَانَ ي :بعصقَالَ مو.بطَي  
.كالم نهاً مجو نسثاً أَحدحم تأَيا رمٍ: ماصو عقَالَ أَبو  

رملِ عبِفَت جتحيو ،هلَتبس فِّروكَانَ ي ،مأَش ،نيأَع ،ةفْراضِ إِلَى صيالب ديدلَ: كَانَ شيقو .هارِبش  
 تأَيبٍ: رهو نقَالَ ابةً.وراٍء منبِح بضكاً خالم  

همأَتاضاً، ويم بقَاهأَنناً، ويم عالَهأَجهاً، وجاسِ ونِ النسأَح نم كالبٍ: كَانَ معصو مقَالَ أَبم و
.ندب ةدوي جالً، فطُو  

خالَ دو ،بضخي ةً، لَمعبكَانَ ر :يداقنِ الوعو.املَ احلَم  
  ،مائَـة سماوِي خساناً يلَسطَي هلَيع تأَيفَر ،كاللَى مع لْتخقَالَ: د ،رِ بنِ احلَارِثبِش نعو

.كٍء بِاملُلُويش هبأَش هينيلَى عع اهاحنج قَعو قَدو  
عج ،متإِذَا اع كالكَانَ م :بهقَالَ أَشكَـانَ   وو ،لْفَـها خفهلَ طَرسأَره، وكنح تحا تهنلَ م

  يتطَيب بِاملسك وغَيرِه.
) .هلمجت فُوروامِ واِإلم ةزب نسح :هوجو نم اضيي عالقَاض اقس قَد٨/٧١و(  

 :الَفتاخ كالبِ مسي نف  



أَنه عربِي أَصبحي، فَقيلَ في جده اَألعلَى: عوف بن مالك بنِ زيد بنِ عـامرِ  مع اتفَاقهِم علَى 
بنِ ربِيعةَ بنِ نبت بنِ مالك بنِ زيد بنِ كَهالَنَ بنِ سبأ بنِ يشجب بنِ يعرب بنِ قَحطَانَ، وإِلَى 

  قَحطَانَ جِماع اليمنِ.
  ولَم يختلفُوا أَنَّ اَألصبحيني من حميرٍ، وحمير فَمن قَحطَانَ.

  نعم، وغَيمانُ في نسبِه املَشهورِ بِغينٍ معجمة، ثُم بِآخرِ احلُروف علَى املَشهورِ.
حصي ذَا لَمهو ،ةلَى اجلَادانُ عثْملَ: عيقو.  

.ثَلَّثَةبِم ثُم ،ةمجعاٍء ملٌ: بِخثَيخو  
.هرغَيو ،دعس ناب :قَالَه  

.ثَلَّثَةبِم مٍ، ثُملٌ: بِجِيثَيج :قُطْنِيارالدسٍ، ويأَبِي أُو لُ بنياعمقَالَ إِسو  
  وقيلَ: حنبلٌ.

فيحصا تمالَهكلٌ، وسلَ: حيقو.  
  قَالَ القَاضي عياض: اختلف في نسبِ ذي أَصبح، اختالَفاً كَثيراً.

 هدلوم  
.نيعستو ةَ ثَالَثنس :هأَن مقدت  
  قَالَه: يحيى بن بكَيرٍ، وغَيره.

  وقيلَ: سنةَ أَربعٍ.
باِهللا بنِ ع دبع بن دمحم :ا.قَالَهمهرغَيةَ، وميثو ةُ بنارمعاحلَكَمِ، و د  

  وقيلَ: سنةَ سبعٍ، وهو شاذٌّ.
  قَالَ خليفَةُ بن خياط، وإِسماعيلُ بن أَبِي أُويسٍ: ذُو أَصبح من حميرٍ.

ه موالي بنِي تيمٍ، فَأَخطَأَ، وكَانَ ذَلك أَقْـوى  وروِي عنِ ابنِ إِسحاق: أَنه زعم أَنَّ مالكاً وآلَ
.هلَيع نِهطَعو ،لَه كالامِ ميبِ اِإلمكْذي تبٍ فبس  

  )٨/٧٢وقَد كَانَ مالك إِماماً في نقْد الرجالِ، حافظاً، مجوداً، متقناً. (
  ي: سأَلْت مالكاً عن رجلٍ، فَقَالَ: هلْ رأَيته في كُتبِي؟قَالَ بِشر بن عمر الزهرانِ



  قُلْت: الَ.
  قَالَ: لَو كَانَ ثقَةً، لَرأَيته في كُتبِي.

نه يروِي عن كُلِّ فَهذَا القَولُ يعطيك بِأَنه الَ يروِي إِالَّ عمن هو عنده ثقَةٌ، والَ يلْزم من ذَلك أَ
 هنى عور نا قَالَ أَنَّ كُلَّ ممم ملْزالَ ي ثُم ،قَةٌ  -الثِّقَاتث هدنع وهي  -واقد بنقَةً عنَ ثكُوأَنْ ي

لِّ حالٍ كَثير التحري فـي  احلُفَّاظ، فَقَد يخفَى علَيه من حالِ شيخه ما يظْهر لغيرِه، إِالَّ أَنه بِكُ
  .-رحمه اُهللا-نقْد الرجالِ 

  ابن البرقي: حدثَنا عثْمانُ بن كنانةَ، عن مالك، قَالَ:
مداً، واحثاً ويدح هنذُ عأخا نارِه، مهلَّ نثُ جدحفَي ،خيا الشنإِلَي لَسا جمبر  ،ـههِمتا أَنْ نا بِن

.ثيلِ احلَدأَه نم كُني لَم نلَكو  
  إِسماعيلُ القَاضي: حدثَنا عتيق بن يعقُوب، سمعت مالكاً يقُولُ:

عدت علَيه منهـا أَربعـين   حدثَنا ابن شهابٍ بِبِضعة وأَربعين حديثاً، ثُم قَالَ: أَعدها علَي، فَأَ
  حديثاً.

  وقَالَ نصر بن علي: حدثَنا حسين بن عروةَ، عن مالك، قَالَ:
أَت ثاً، ثُميدح نيعبأَرو فيا بِنثَندةُ، فَحعبِيا رنعمو اهنيفَأَت ،رِيها الزنلَيع مفَقَالَ:قَد ،دالغ نم اهني  

  انظُروا كتاباً حتى أُحدثَكُم منه، أَرأَيتم ما حدثتكُم بِه أَمس، أَيش في أَيديكُم منه؟
.سأَم بِه ثتدا حم كلَيع ردي نا منا هةُ: هعبِيفَقَالَ ر  

  قَالَ: ومن هو؟
نرٍ. قَالَ: ابامأَبِي ع  

.اتقَالَ: ه  
  فَسرد لَه أَربعين حديثاً منها.

  )٨/٧٣فَقَالَ الزهرِي: ما كُنت أَرى أَنه بقي من يحفَظُ هذَا غَيرِي. (
.ثيدح أَلف نم وحن كالماِهللا: ل دببنِ ع يلع نع :ارِيخقَالَ الب  

  روِيه.لْت: أَراد ما اشتهِر لَه في (املُوطَّأ) وغَيرِه، وإِالَّ فَعنده شيٌء كَثير، ما كَانَ يفْعلُ أَنْ يقُ



  وروى: علي بن املَدينِي، عن سفْيانَ، قَالَ:
جلرل هقَادتان دا كَانَ أَشكاً، مالاُهللا م محالِ.ر  

  ابن أَبِي خيثَمةَ: حدثَنا ابن معينٍ، قَالَ ابن عيينةَ:
تبنا ما نحن عند مالك، إِنما كُنا نتبِع آثَار مالك، وننظُر الشيخ، إِنْ كَانَ كَتب عنه مالك، كَ

.هنع  
اَألي دالخ بن رى: طَاهورةَ، قَالَ:ونيينِ عنِ ابع ،هأَبِي نع ،يل  

 كَانَ مالك الَ يبلِّغُ من احلَديث إِالَّ صحيحاً، والَ يحدثُ إِالَّ عن ثقَـة، مـا أَرى املَدينـةَ إِالَّ   
 هتوم دعب برختلْمِ-سالع ننِي: معي-.  

ثَندح :اوِيانَ الطَّحفْيس تعمس ،سنوثاً  -ا ييدح ذَكَرو- .كالم هيف فُكالخفَقَالُوا: ي  
:ررِيا قَالَ جإِالَّ كَم وها وا أَن؟ مكالنِي بِمقْرِنفَقَالَ: أَت  
  )٨/٧٤القَناعيسِ ( وابن اللَّبون إِذَا ما لُز في قَرن * لَم يستطع صولَةَ البزلِ

  ثُم قَالَ يونس: سمعت الشافعي يقُولُ:
  مالك وابن عيينةَ القَرِينان، ولَوالَ مالك وابن عيينةَ، لَذَهب علْم احلجازِ.

  وهب بن جرِيرٍ، وغَيره: عن شعبةَ، قَالَ:
نياملَد تملْقَةٌ.قَدسٍ حبنِ أَن كالملو ،ةنعٍ بِسافن توم دعةَ ب  

  وقَالَ حماد بن زيد: حدثَنا أَيوب، قَالَ:
  لَقَد كَانَ لمالك حلْقَةٌ في حياة نافعٍ.

 كالم ننِ عمحالر دبع ةَ بنرياملُغ أَلْتس :بهقَالَ أَشا وقَالَ: مكاً، والم فَعفَر ،نوشنِ املَاجابو
  اعتدالَ في العلْمِ قَطُّ.

  ابن املَدينِي: سمعت عبد الرحمنِ بن مهدي يقُولُ:
 بيهنِي وربالِ  -أَخجالرو ثياسِ بِاحلَدرِ النأَبص نكَانَ ما -و مقَد هةَ، قَالَ:أَننيملَد  

.ارِيصاَألن ديعس ى بنيحيكاً، والإِالَّ م ركنتو رِفعداً إِالَّ تأَح أَر فَلَم  
  قَالَ عبد الرحمنِ: الَ أُقَدم علَى مالك في صحة احلَديث أَحداً.



وَألبِي اَألس ةَ: قُلْتعلَهِي نقَالَ اب؟وةنيةَ بِاملَدعبِير دعأيِ بلرل نم :د  
) .يحباَألص الَم٨/٧٥قَالَ: الغ(  

  احلَارِثُ بن مسكينٍ: سمعت ابن وهبٍ يقُولُ:
.لَلْتثَ، لَضاللَّيكاً والم كتري أَدالَ أَنلَو  

  ذَكَر اختالَف احلَديث والروايات، فَقَالَ:هارونُ بن سعيد: سمعت ابن وهبٍ 
.لَلْتكاً، لَضالم تيي لَقالَ أَنلَو  

.ثيي احلَداماً فكَانَ إِم ،كالم نثاً ميدح حمِ أَصي القَوا فى القَطَّانُ: ميحقَالَ يو  
  لِّ شيٍء.قَالَ: وسفْيانُ الثَّورِي فَوقَه في كُ

  قَالَ الشافعي: قَالَ محمد بن احلَسنِ:
أَقَمت عند مالك ثَالَثَ سنِين وكَسراً، وسمعت من لَفْظه أَكْثَر من سبعِ مائَة حديث، فَكَـانَ  

دإِذَا حو ،زِلُهنَأل متام كالم نثَ عدإِذَا ح دمحإِالَّ   م جِئْـهي لَـم ،نييفالكُو نرِه مغَي نثَ ع
.رِسيالي  

  وقَالَ ابن أَبِي عمر العدنِي: سمعت الشافعي يقُولُ:
.لْمالع ذْتأَخ هنعي، ولِّمعم كالم  

طَر ثيدي حف كقَالَ: كَانَ إِذَا ش ،يعافنِ الشعو.كُلَّه هح  
ع انُ بنثْما عثَندح ،دعس بن دالا خثَندح ،دمحم بن ما قَاسثَندح :رالب دبع بن رمو عأَب  ـدب

عماحلَكَمِ، س دباِهللا بنِ ع دبع بن دمحم تعمرٍ، سصن بن مياهرا إِبثَندنِ، حمحالر يعافالش ت
  يقُولُ:

وما كَانَ  -يرِيد: أَبا حنِيفَةَ ومالكاً  -قَالَ لي محمد بن احلَسنِ: صاحبنا أَعلَم من صاحبِكُم 
.سكُتا أَنْ يبِناحصا كَانَ لمو ،كَلَّمتبِكُم أَنْ ياحصل  

  َهللا من أَعلَم بِالسنة، مالك أَو صاحبكُم؟فَغضبت، وقُلْت: نشدتك ا
.سا أَقْينباحص نلَك ،كالفَقَالَ: م  



صلَّى اُهللا علَيه -فَقُلْت: نعم، ومالك أَعلَم بِكتابِ اِهللا، وناسخه ومنسوخه، وبِسنة رسولِ اِهللا 
لَّمسأَبِي -و نلَى بِالكَالَمِ. ( مكَانَ أَو ،ةنالسابِ وتبِالك لَمكَانَ أَع نمفَةَ، ونِي٨/٧٦ح(  

:يعافي الشلَى: قَالَ لاَألع دبع بن سنوقَالَ ي  
نظُر إِلَى أَوداجِـه  ذَاكَرت يوماً محمد بن احلَسنِ، ودار بيننا كَالَم واختالَف، حتى جعلت أَ

  تدر، وأَزرارِه تتقَطَّع، فَقُلْت: نشدتك بِاِهللا، تعلَم أَنَّ صاحبنا كَانَ أَعلَم بِكتابِ اِهللا؟
.معن مقَالَ: اللَّه  

  قُلْت: وكَانَ عالماً باختالَف الصحابة؟
.معقَالَ: ن  
هم نقَالَ اب.ديز بن ادمحو ،ياعزاَألوو ،كالمو ،رِيةٌ: الثَّوعبانِهِم أَرمي زاسِ فةُ النمأَئ :يد  

.كالم نداً أَعقَلَ مأَح تأَيا رقَالَ: مو  
ه ابن القَاسمِ: لَيس بعد أَهلِ وقَالَ لَ -يونس بن عبد اَألعلَى: حدثَنا ابن وهبٍ، سمعت مالكاً 

 رصلِ مأَه نعِ مويبِالب لَمأَع دأَح ةني؟ -املَدكوا ذَلملع نأَي نم :كالفَقَالَ م  
  قَالَ: منك يا أَبا عبد اِهللا.

  )٨/٧٧فَقَالَ: ما أَعلَمها أَنا، فَكَيف يعلَمونها بِي؟ (
.لُهقَاتم تبيا أُصفَإِذَا أَغفَلَه ،(رِيالَ أَد) :ِمالةُ العنقَالَ: ج ،كالم نعو  

قَدو ،رأَكْبةَ وعبِير لْقَةثْلَ حةَ معبِينِ رمي زف كاللْقَةُ مح تاِهللا: كَان دبع بن بعصى  قَالَ مأَفْت
  طَان.معه عند السلْ

  الزبير بن بكَّارٍ: حدثَنا مطَرف، حدثَنا مالك، قَالَ:
ما لَما أَجمعت التحوِيلَ عن مجلسِ ربِيعةَ، جلَست أَنا وسلَيمانُ بن بِالَلٍ في ناحية املَسجِد، فَلَ

  :قَام ربِيعةُ، عدلَ إِلَينا، فَقَالَ
يا مالك، تلعب بِنفِْسك زفَنت، وصفَّق لَك سلَيمانُ، بلَغت إِلَى أَنْ تتخذَ مجلساً لنفِْسـك؟!  

.ِسكلجإِلَى م جِعار  



 ابأَلَةً، فَأَجسم نيعبأَرو انثَم نلَ عئكاً سالم تعملٍ: سيمج بن ثَمقَالَ اهلَي نيثَالَثنِ ويتي اثْنف
  منها بِـ: الَ أَدرِي.

مي خا إِالَّ فهننِي مابا أَجأَلَةً، فَمسم نيعببِأَر كاللَى مع تماشٍ، قَالَ: قَددبنِ خ دالخ نعسِ و
  مسائلَ.

 دزِيي اِهللا بن دبع عمس ،كالم نبٍ: عهو نلُ:ابقُوي زمربنِ ه  
.هنَ إِلَيوعفْزالً يأَص كنَ ذَلكُوى يتح ،(رِيالَ أَد) :َلقَو اءهلَسثَ جورمِ أَنْ ياللْعي لغبني  

  )٨/٧٨قَالَ ابن عبد البر: صح عن أَبِي الدرداِء أَنَّ: (الَ أَدرِي) نِصف العلْمِ. (
  فَقُلْت: -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-محمد بن رمحٍ: رأَيت النبِي قَالَ 

  يا رسولَ اِهللا، إِنَّ مالكاً واللَّيثَ يختلفَان، فَبِأَيهما آخذُ؟
.(كالم ،كالم) :َقَال  

  أَشهب: عن عبد العزِيزِ الدراوردي، قَالَ:
 بِيالن جِدسم لْتخد-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص-  بِيالن ها أَبصرفَلَم ،كاللَ مإِذْ أَقْب ،خطُبي هتافَيفَو

-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص- .(يإِل ،إِلَي) :َقَال  
خاتمه من خنصرِه، فَوضعه فـي خنصـرِ    -يه وسلَّمصلَّى اُهللا علَ-فَأَقْبلَ حتى دنا منه، فَسلَّ 

.كالم  
م تعمس ،رِيهالز ادمح بن مياهرا إِبثَندح ،ديلالو بن اسبا العثَندرٍ: حرِيج بن دمحكـاً  مال

  يقُولُ:
  عبد اِهللا كتاباً أَحملُ اُألمةَ علَيه. قَالَ لي املَهدي: ضع يا أَبا

 قْعذَا الصا هأَم ،ننِيماملُؤ ريا أَمي :رِبِ  -فَقُلْتإِلَى املَغ رتأَشو-    ،ـامـا الشأَمو ،هتيكُف فَقَد
 متلع قَد نم مهيفَف-ياعزنِي: اَألوعي- ،اقرا العأَماقِ. ورلُ العم أَهفَه  

  ابن سعد: حدثَنا محمد بن عمر، سمعت مالكاً يقُولُ:
  لَما حج املَنصور، دعانِي، فَدخلْت علَيه، فَحادثْته، وسأَلَنِي، فَأَجبته، فَقَالَ:



 هذه بِكبِكُت رأَنْ آم زمتنِي: (ا-ععطَّأَ)يملُو-    ـنـرٍ مصثَ إِلَى كُلِّ مأَبع خاً، ثُمسن خنسفَت
أَمصارِ املُسلمين بِنسخة، وآمرهم أَنْ يعملُوا بِما فيها، ويدعوا ما سوى ذَلـك مـن العلْـمِ    

  دينة وعلْمهم.املُحدث، فَإِني رأَيت أَصلَ العلْمِ رِوايةُ أَهلِ املَ
، ورووا قُلْت: يا أَمير املُؤمنِين، الَ تفْعلْ، فَإِنَّ الناس قَد سيقَت إِلَيهِم أَقَاوِيلُ، وسمعوا أَحاديثَ

اختالَف أَصحابِ رسولِ رِوايات، وأَخذَ كُلُّ قَومٍ بِما سيق إِلَيهِم، وعملُوا بِه، ودانوا بِه، منِ 
وغَيرِهم، وإِنَّ ردهم عما اعتقَدوه شديد، فَدعِ الناس وما هـم   -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-اِهللا 

  )٨/٧٩علَيه، وما اختار أَهلُ كُلِّ بلَد َألنفُِسهِم. (
تعطَاو رِي، لَومفَقَالَ: لَع.كبِذَل رتنِي ألم  

  قَالَ الزبير بن بكَّارٍ: حدثَنا ابن مسكينٍ، ومحمد بن مسلَمةَ، قَاالَ:
  قُلْت:سمعنا مالكاً يذْكُر دخولَه علَى املَنصورِ، وقَولَه في انتساخِ كُتبِه، وحملِ الناسِ علَيها، فَ

  د رسخ في قُلُوبِ أَهلِ كُلِّ بلَد ما اعتقَدوه وعملُوا بِه، ورد العامة عن مثْلِ هذَا عِسير.قَ
قَالَ الواقدي: كَانَ مالك يجلس في منزِله علَى ضجاعٍ ونمارِق مطْروحة يمنةً ويسـرةً فـي   

رِ البائـي    سف سالً، لَـيبِـيباً، نهِيكَانَ ملْمٍ، وحقَارٍ وو سلجه مسلجكَانَ مي، وأْتي نمل تي
ذنَ مجلِسه شيٌء من املراِء واللَّغط، وكَانَ الغرباُء يسأَلونه عنِ احلَديث بعد احلَديث، وربمـا أَ 

هِم، فَقَرضعبفَـإِذَا  ل ،ةاعملْجأُ لقْريو ،هبكُت خسن قَد ،ببِيح :قَالُ لَهي بكَات كَانَ لَهو ،هلَيأَ ع
  أَخطَأَ فَتح علَيه مالك، وكَانَ ذَلك قَليالً.

:كالي مهِرٍ، قَالَ لسو ما أَبثَندةَ: حعرو زأَب  
عو جي أَبقَالَ ل.كرغَيرِي وغَي قبي لَم ،اسالن باِهللا! ذَه دبا عا أَبفَرٍ: ي  

:كالم نبٍ: عهو ناب  
أُقَب فَلَم ،تيفوعو ،هدنَ يلُوقَبمٍ ياشنِي هب نم داحو رغَي تأَيفَرٍ، فَرعلَى أَبِي جع لْتخد  لْ لَـه

  )٨/٨٠يداً. (
  املحنةُ 



قَالَ محمد بن جرِيرٍ: كَانَ مالك قَد ضرِب بِالسياط، واختلف في سببِ ذَلـك، فَحـدثَنِي   
:انَ الطَّاطَرِيورم نانَ، عذَكْو نا ابثَندح ،ديلالو بن اسبالع  

ديث: (لَيس علَى مستكْره طَالَق)، ثُم دس إِلَيه من يسـأَلُه،  أَنَّ أَبا جعفَرٍ نهى مالكاً عنِ احلَ
.اطيبِالس هبراسِ، فَضسِ النوؤلَى رع بِه ثَهدفَح  

:ادمح بن مياهرا إِبثَندح ،اسبا العثَندحو  
  ا أُقيم من مجلِسه، حملَ يده بِاُألخرى.أَنه كَانَ ينظُر إِلَى مالك إِذَ

  ابن سعد: حدثَنا الواقدي، قَالَ:
عج يلا وٍء، فَلَميبِكُلِّ ش هوغبو ،ِسدح ،لُهقُبِلَ قَوو ،هنم عمسو ،وِروشو ،كالم يعا دلَم  فَـر

يانَ املَدملَيس قَالُوا:بنو ،هدنع هلَيوا عكَثَّرو ،هإِلَي ا بِهوعةَ، سن  
الَ يرى أَيمانَ بيعتكُم هذه بِشيٍء، وهو يأْخذُ بِحديث رواه عن ثَابِت بنِ اَألحنف في طَالَقِ 

.هدنع زوجالَ ي هأَن :هاملُكْر  
ج بضقَالَ: فَغ   بِهـرضه، وـدجرِيبِت رفَأَم ،هنع هإِلَي عفا ربِم هلَيع جتفَاح ،كالا بِمعفَد ،فَرع

الالَ ما زاِهللا مفَو ،ميظع رأَم هنم بكارتو ،هفكَت نم تلَعخى انتح هدي بِذَتجو ،اطيبِالس ك
ي رِفْعف دعب) .لُوعو ٨/٨١ة(  

بِم الٍ فَهِيبِكُلِّ حو ،ننِيماملُؤ دنع دبالع رفَعا تهأَن ،ةدوماملَح ةنحةُ املرذَا ثَمه :قُلْت تبا كَس
.(هنم بصراً، ييخ اُهللا بِه رِدي نمو) :ٍريكَث نفُو اُهللا ععيا، ونيدأَي  

و بِيقَالَ الن-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص-.(لَه رينِ خماِء املُؤكُلُّ قَض) :  
  ].٣١: {ولَنبلُونكُم حتى نعلَم املُجاهدين منكُم والصابِرِين} [محمد: -تعالَى-وقَالَ اُهللا 

قَولَه: {أَو لَما أَصابتكُم مصيبةٌ قَد أَصبتم مثْلَيها، قُلْـتم: أَنـى    في وقْعة أُحد -تعالَى-وأَنزلَ 
  ].١٦٥هذَا؟ قُلْ: هو من عند أَنفُِسكُم} [آلُ عمرانَ: 

  ].٣٠} [الشورى: وقَالَ: {وما أَصابكُم من مصيبة فَبِما كَسبت أَيديكُم ويعفُو عن كَثيرٍ
كَمفَاُهللا ح ،هنم قَمتنِ انم اغَلْ بِذَمشتي لَمو ،فَرغتاسظَ وعاتو ربص نحتإِذَا ام نمقِْسـطٌ،  فَاملُؤم 

يخنُ ووا أَهينةَ الدبقُوأَنَّ ع لَمعينِه، ويد ةالَملَى ساَهللا ع دمحي ثُم) .لَه ٨/٨٢ر(  



 كالبِ ماقني مف أَلَّف :اضيي عاُهللا-قَالَ القَاض همحم: -رهنةٌ، ماعمج  
 ـرِيصرٍ املهف نِ بنو احلَسأَبو ،اتلَّدجم ي ثَالَثف لَه ،يكاملَال رِيتساِهللا الت دبو عي أَبالقَاض ،

حم بن فَرعجالَثَةَ وو عأَبكَّارٍ، وب بن ريبالزظُ، واحلَاف الَبِيورٍ الدو بِشأَبي، والقَاض ابِييرالف دم
 محمد بن أَبِي غَسانَ، وابن حبِيبٍ، وأَبو محمد بن اجلَارود، وأَحمد بن رِشدين، وأَبو عمرٍو

يامو املُغأَبانَ، وبعش بن اقحو إِسأَبابٍ، وتنم نِ بنو احلَسأَبو ،ابرلَ الضياعمإِس بن ناحلَسو ،
مةَ الدبزور كْرٍ بنو بأَبو ،اناجلَب رٍ بنصو نظُ أَباحلَافو ،نِييقْطالي دمحم بن دمكْرٍ أَحب  ،يـقش

وانَ اضي أَبو عبد اِهللا الزنكَانِي، وأَبو احلَسنِ بن عبيد اِهللا الزبيرِي، وأَبو بكْرٍ أَحمد بن مروالقَ
ـ  اللَّب كْرٍ بنو بأَبو ،رِييلِ القُشو الفَضي أَبالقَاضو ،رِيهكْرٍ اَألبو بي أَبالقَاضو ،ورِينيالد ،اد

 ،وِياهلَر دمأَح بن دبع و ذَرأَبو ،ماِهللا احلَاك دبو عظُ أَباحلَافو ،ديأَبِي ز بن دمحو مأَبـو  وأَبو
و مي أَبالقَاضو ،رالب دبع بن رمو عأَبو ،يفدمٍ الصزح بن رمو عأَبو ،يكنالطَّلَم رمع بن دمح

ورو مأَبو ،اجِيالب ديلو الوي أَبالقَاضو ،وِيالقَر ارِثح نابو ،يلطَيامِ التاِإلم نابرٍ، وصن انَ بن
  أَصبغَ.

شو ،كالم نع اةوي الرراً فاباً كَبِيتك بيكْرٍ اخلَطو بظُ أَباحلَاف عمج قَدو.هنهم عتايرِو نٍء مي  
.كالمل (ةلْياحل) يلَى فةٌ طُومجرمٍ تيعأَبِي ن ظافلْحلو :قُلْت  

دلَـيمٍ،   وممن أَلَّف في الرواة عنه: اِإلمام أَبو عبد اِهللا بن مفَرجٍ، واِإلمام أَبو عبد اِهللا بن أَبِي
دبعو ) .كْرِيالب دمحم نِ بنمح٨/٨٣الر(  

:نيثداملُح فانِيصت نم كالارِ مبي أَخذَا فا هنابتا كنيقْصتاسو :اضيقَالَ ع  
 ،قُطْنِيارالدي، وعٍ القَاضيكومٍ، واتنِ أَبِي حابرِ، ويبالزو ،ارِيخبِ البكَكُت ،رِيرٍ الطَّبرِينِ جابو

رمأَبِي عو ،يدنالك رمأَبِي عو ،يفدالص سنوبنِ ي ديعأَبِي سلٍ، وبنِ كَام دمأَحو ،يلوالصو 
مبِ الترأَبِي العو ،وِيالقَر ارِثاِهللا بنِ ح دبأَبِي عو ،طُبِيالقُر يفدبنِ الص اقحأَبِي إِسو ،يمي

الكي الرفيقِ الكَاتبِ، وأَبِي علي بنِ البصرِي في القُروِيني، وتارِيخِ أَبِي بكْرٍ بنِ أَبِي عبد اِهللا املَ
.نيوِيي القُرف  



لبر، وكتابِ (االحتفَالِ) َألبِي عمـر بـنِ   وتوارِيخِ اَألندلُسِ: كَكتابِ أَبِي عبد اِهللا بنِ عبد ا
عفيف، و(االنتخابِ) َألبِي القَاسمِ بنِ مفَرجٍ، وتارِيخِ أَبِي محمد بنِ الفَرضي، وتوارِيخِ أَبِـي  

محالر دببنِ ع دمابِ أَحتكو ،ازِيالران، وينِ حابانَ، ووررٍ.مظَاهنِ بنِ م  
وما وقَع إِلَي من (تارِيخ اخلَطيبِ) في البغداديني، وكتابِ أَبِي نصرٍ اَألميرِ، وطَبقَـات أَبِـي   

  )٨/٨٤إِسحاق الشيرازِي، وكتابِ ابنِ عبد البر في اَألئمة الثَّالَثَة ورواتهِم. (
القَاضي: وحقَّقْنا من روى (املُوطَّأَ) عن مالك، ومن نص علَيهِم أَصحاب اَألثَرِ والنقَّـاد:   قَالَ

  ،بِـينالقَع ،يعافنُ، الشطُوبش ادسٍ، زِيقَي بن ازنِ، الغاحلَس بن دمحمِ، مالقَاس نبٍ، ابهو ناب
 بن نعى ميحي ،يثى اللَّييحي ى بنيحي ،يميمى التيحي ى بنيحي ،فسوي اِهللا بن دبى، عسيع

  بـن دطَارِقٍ، أَس ى بنسواحلَكَمِ، م دبع اِهللا بن دبع ،ارِيساِهللا الي دبع بن فطَررٍ، مكَيب بن
دمحمو ،اتالفُر   بـن سوعقَر ،ثاللَّي بكَات ببِيح ،انِيسهِرٍ الغسو مأَب ،رِيوالص كاراملُب بن

داود بن ديعس ،رضم ى بنيحي ،ياظححٍ الوالص ى بنيحي ،انِيرٍ احلَروصنم بن دماسِ، أَحبالع 
 بعصم ،رِييبأَبِـي  الز بن ديعس ،ديعس بن ديوس ،رِيهبٍ الزعصو مأَب ،رِييباِهللا الز دبع بن

ـ    وب مريم، سعيد بن عفَيرٍ، علي بن زِياد التونِسي، قُتيبةُ بن سعيد الثَّقَفي، عتيـق بـن يعقُ
محم ،رِييبالز  ،ـيلارٍ اَألينِز بن دالاعِ، خى بنِ الطَّبسيع بن اقحإِس ،انِيعنسٍ الصورش بن د

زبيرِ بنِ إِسماعيلُ بن أَبِي أُويسٍ، وأَخوه أَبو بكْرٍ، عيسى بن شجرةَ املَغرِبِي، بربر املُغني والد ال
  أَبو حذَافَةَ أَحمد بن إِسماعيلَ السهمي. بكَّارٍ،

 يقب ،كَذَّاب هنلَككاً، والم يلَق يدنالك ديود ا بنكَرِيلَ: إِنَّ زيق :هنى عور نةُ مماتإِلَـى  خ
يى اخلَطنب هلَيعنِ، ويائَتمو نيتسو فين ةنرٍ سرِيج بن لَفخ ،(ِقالالَّحابِقِ والس) ِابتي كف ب

القَروِي، محمد بن يحيى السبائي، محرِز بن هارونَ، سعيد بن عبدوسٍ، عباس بن ناصـحٍ،  
،يلمحٍ الرالص بن بوأَي ،يقشمانَ الديح بن ديبـانٌ،   عسح هوأَخالَمِ، والس دبع بن فْصح

ع ،دنه نِ بنمحالر دبع ،دالخ نِ بنمحالر دبع ،درب انُ بنملَيس ،كالا ملَدةُ ومفَاطى ويحي دب
) .لُِسيداِهللا اَألن دبع نِ بنمح٨/٨٥الر(  

  قَاضي البصرة محمد بن عبد اِهللا اَألنصارِي روى (املُوطَّأَ) عن مالك إِجازةً. وقَد قيلَ: إِنَّ



ـ  ثاً لَهيدحماً وياُء قَدلَمالَ العا زمو ،كالم نلٍ، عجر نع اهوي رالقَاض فسوا يلَ: إِنَّ أَبيقم و
اٍء بِرِوتناع مه.أَتليحصته، ورِفَتعمو ،(طَّأاملُو) ةاي  

  ـنم لَه قَعا ورِ مائسو ،كالم نع ،هالرِج نع (طَّأاملُو) َثيادي أَحلُ القَاضياعمإِس عمج قَدو
.كالم ثيدح  

أَبو ،كالثَ ميدظُ حغَ احلَافبأَص بن مقَاس أَلَّفلَ ومع نِ القَابِِسيو احلَسأَبو ،رِيهمِ اجلَوو القَاس
.ةالطَّلَب نم لْقخ ظَهفحو ،(صاملُلَخ)  

.كالثَ ميدح ابكْرٍ القَبو بأَلَّف أَبو ،(طَّآتاملُو دنسم) وِياهلَر و ذَرأَب أَلَّفو  
السجِلْماسي (مسند املُوطَّأ)، ولفُالَن املُطَرزِ، وَألبِي عبد اِهللا اجليزِي،  وَألبِي احلَسنِ بنِ حبِيبٍ

  وأَحمد بنِ بندار الفَارِسي، وأَبِي سعيد بنِ اَألعرابِي، وابنِ مفَرجٍ.
مو أَحأَبو ،(كالم دنسم) يائسالن أَلَّفو ،كَّرِيعٍ السامبنِ ج مياهرإِب بن دمأَحو ،يدع بن د

أَبو ،رِيوابسيالن ادزِي كْرٍ بنو بأَبو ،اجرالس رِيوابسياِهللا الن دبو عأَبرٍ، وفَيع نابو فْصٍ بنو ح
و ،يميمبِ الترو العأَبنٍ، وياهش بن رمو عأَبو ،لُِسيدمِ اَألنو القَاسظُ أَباحلَافو ،ديعس ى بنيحي

.يطُلنَ الطُّلَيوشيع بن دمحمو ،(يقَصالت) لَه ،رالب دبع  
 رِيهمِ اجلَوو القَاسأَب :(كالم دنسم) أَلَّفي (ا -وا فم رغَي كذَلو(طَّأملُو-  نِيالغ دبظُ عاحلَافو

وِيانَ اهلَررمأَبِي ع لِ بنو الفَضأَبو ،يمرى احلَضسيع بن دمحكْرٍ مو بأَبو ،يداَألز ديعس بن .
)٨/٨٦(  

.(طَّأاملُو الَفَاتتاخ) ابتك قُطْنِيارلَ الدمعو  
  ج السجزِي (غَرائب حديث مالك)، وابن اجلَارود، وقَاسم بن أَصبغَ.وأَلَّف دعلَ

.كالا مهيف فلوي خثَ الَّتيادضاً اَألحأَي قُطْنِيارلَ الدمعو  
.كي ذَلف لَّفؤارِ مزكْرٍ البَألبِي بو  

  رِ احلَافظُ ما وصلَه مالك خارِج موطَّئه.وعملَ محمد بن املُظَفَّ



 بن دمأَحرٍ، وصن بن مياهركَذَا: إِبو ،(طَّأاملُو دنسم) يطُلرٍ الطُّلَيصن بن رمو عأَب أَلَّفو ديعس
ز انَ بنملَيو سثُ أَبداملُحو ،يميمخٍ اِإلخضبنِ فَر  ى بـنسومو ،رِيصامل يلع ةُ بنامأُسرٍ، وب

.(طَّأاملُو) يف سا لَيم دمِ أَفريلالس كْرٍ بنو بي أَبالقَاضظُ، والُ احلَافنَ احلَمواره  
.(طَّأاملُو طَّأوم) ابتك ابِربٍ العأَبِي طَال نِ بنو احلَسلَ أَبمعو  

عو.(طَّأاملُو افأَطْر) بياخلَط قُطْنِيارلَ الدم  
  وعملَ لَه شرحاً: يحيى بن مزينٍ الفَقيه، ولَه كتاب في رِجاله.

والبنِ حبِيبٍ،  والبنِ وهبٍ فيه شرح، ولعيسى بنِ دينارٍ، ولعبد اِهللا بنِ نافعٍ الصائغِ، ولحرملَةَ،
  ولمحمد بنِ سحنونَ.

.كالخِ مويي شف لَّفؤمٍ ملسملو  
ـ   رجٍ، وللبرقي (رِجالُ املُوطَّأ)، وللطَّلَمنكي، وأَبِي عبد اِهللا بنِ احلَذَّاِء، وَألبِي عبد اِهللا بـنِ مفَ

  )٨/٨٧خفَشِ في غَرِيبِه. (وَألحمد بنِ عمرانَ اَأل
ـ  ي عبـد  وللْبرقي، وللْغسانِي املصرِي، وَألبِي جعفَرٍ الداوودي، وَألبِي مروانَ القَنازِعي، وَألبِ

.نِيوالب كاملَل  
بٍ وهنِ وةَ ابايرِو (طَّأاملُو) نيا بصوج ناب عمجى بنِ ويحي ةايرِو نيب معج رِهيغلمِ، ونِ القَاساب

  يحيى، وأَبِي مصعبٍ.
  ـارِجخ كالم اهوا رم) ابتك لَهو ،(ذْكَارتاالس)و ،(دهِيمالت) امهو ،انحرش رالب دبنِ عالبو

.(طَّأاملُو  
طَّألَى (املُولَ عمعو   ـابتـلَ كمعو ،(قَىتاملُن) ابتكو ،(انماِإلي) ابتك اجِيالب ديلو الوأَب (

.همتي لَماً، ولٌ جِدطَوِي (يفَاِءتاالس)  
.همتي لَم ،(بعاملُو) همابٍ استي كفَّارِ فالص بن ديلو الوه: أَبحرشو  

املُح) ابتكفَةَ.ويلانَ بنِ خملَيبنِ س دمحي ملْقَاضطَّا) لرِحِ املُوي شلَّى ف  
.رحمٍ شزبنِ ح دمحَألبِي مو  
.رحقٍ شائكْرٍ بنِ سَألبِي بو  



.رحةَ شفْرنِ أَبِي صالبو  
.رحي شالقَاض اِهللا بنِ احلَاج دبَألبِي عو  

  الوليد بنِ العواد (اجلَمع بين التمهِيد واالستذْكَارِ) ما تم.ولشيخنا أَبِي 
.ركَبِي رحش يسوطَلْيالب ديبنِ الس دمحَألبِي مو  

) .(طَّأاملُو هجِيوت) :َنوشينِ عالب٨/٨٨و(  
 رِيافاملَع هبر دبانَ بنِ عثْمعلو.(طَّأاملُو) ِابولَى أَبع كي ذَلٌء فياغِ شبالد  

.(دهِيمالت ارصتاخ) :مِ بنِ اجلدَألبِي القَاسو  
.(طَّأآثَارِ املُو نرِ عافالس) ابتازِمٍ كبنِ ح دمحازِمِ بنِ محلو  

بِينِ اِإلشَألبِي احلَس (طَّأاملُو رفِْسيت) و.يل  
  وتفِْسير البنِ شراحيلَ.

.متي لَم ،رفِْسيت يكنلطَّلَملو  
.ثيغبنِ م سنويل (طَّأاملُو دنسم حرش) و  

.كي ذَلةَ ففْرلَّبِ بنِ أَبِي صهلْملو  
.كي ذَلاِهللا ف دبأَبِي ع هيَألخو  

  رٍ بنِ العربِي كتاب (القَبسِ في شرحِ املُوطَّأ).وللقَاضي أَبِي بكْ
.(طَّأاملُو) ِالرِج رِفَةعلَى مع ابتك ظعٍ احلَافوبربنِ ي دمحَألبِي مو  

  ولعاصمٍ النحوِي شريح لَم يكْملْ.
  )٨/٨٩لخصِ) في مجلَّدات. (وَألبِي بكْرٍ بنِ موهبٍ القيرِي (شرح امل

  فَصلٌ 
 كالماُهللا-ول همحر- .حيحا صهادنإِسبٍ، وهنِ وا إِلَى ابهبرِ، كَتي القَدالَةٌ فرِس  

  عنه، مشهور.ولَه مؤلَّف: في النجومِ ومنازِلِ القَمرِ، رواه سحنونُ، عنِ ابنِ نافعٍ الصائغِ، 
اجلَل دباِهللا بنِ ع دبع نحٍ، عوطْربنِ م فسوبنِ ي دمحةُ مايرِو ،لَّدجم ،ةيي اَألقْضالَةٌ فرِسلِ.وي  

.فطَربنِ م دمحانَ مالَةٌ إِلَى أَبِي غَسرِسو  



ادنإِس ،ديشابٍ إِلَى الرالَةُ آدرِسـا   وهيفو ،هـرغَيي، ولُ القَاضياعما إِسهكَرأَن قَد ،عقَطنا مه
.فعرثُ الَ تيادأَح  

  قُلْت: هذه الرسالَةُ موضوعةٌ.
.هبا، َألدثُ بِهدحي نم كالم عمس ثُ لَويادا أَحهيف :رِيهي اَألبقَالَ القَاضو  

ي ه جزٌء في التفِْسيرِ، يروِيه خالد بن عبد الرحمنِ املَخزومي، يروِيه القَاضي عياض، عن أَبِولَ
    ـيلبـنِ ع ـدمحم ننِ املُقْرِئِ، عبنِ احلَس دمحاِهللا م دبأَبِي ع نع ،ديعبنِ س دمفَرٍ أَحعج

صياملَص.هادنبِإِس ،هأَبِي نع ،ي  
 وكتاب (السر) من رِواية ابنِ القَاسمِ، عنه، رواه احلَسن بن أَحمد العثْمانِي، عن محمد بـنِ 

.هننٍ، عيكسبنِ م نِ احلَارِثع ،وِيرٍ اجلَرزِيزِ بنِ وزِيالع دبع  
وه :قُلْت   ،كـرِيرٍ العبنِ بِش دمحم نم ،رِيصاسِ املحالن بن دمحو مأَب هعمس ،داحٌء وزج

: حدثَنا مقْدام بن داود الرعينِي، حدثَنا احلَارِثُ بن مسكينٍ، وأَبو زيد بن أَبِي الغمـرِ، قَـاالَ  
 نا ابثَندمِ. (ح٨/٩٠القَاس(  

  قَالَ: ورِسالَةٌ إِلَى اللَّيث في إِمجاعِ أَهلِ املَدينة، معروفَةٌ.
.ريٌء كَثيفَش ،دائالفَوى، واوالفَتلِ، وائاملَس نم ابِهحأَص اربك هنقَلَ عا نا مفَأَم  

و ،(ُةنواملُد) :كزِ ذَلوكُن نماُء.ويأَشو ،(ُةحاضالو)  
.هديقْلت حجفَر ،قَلَّدي نلُ مأَفْض كالفَم ،ذَّرعتو ،موالي ادهتاالج ردن قَد :يكالقَالَ م  

  مخالَفَته. وقَالَ شيخ: إِنَّ اِإلمام لمنِ التزم بِتقليده، كَالنبِي مع أُمته، الَ تحلُّ
 هامالَفَةُ إِمخم لْ لَهب ،رِفَةعبِالَ م ادهتاجى ووعد درجه: مالَفَتخلُّ محالَ ت :لُهقَو :امٍ قُلْتإِلَى إِم

با تميلِ فيلالد اعبات هلَيلْ عى، الَ بأَقو أَلَةاملَس لْكي تف هتجح ،رآخ بذْهمت نالَ كَم ،لَه نره
، ِإلمامٍ، فَإِذَا الَح لَه ما يوافق هواه، عملَ بِه من أَي مذْهبٍ كَانَ، ومن تتبع رخص املَـذَاهبِ 

:هرغَي أَو ياعزا قَالَ اَألوكَم ،هنيد قر فَقَد ،نيهِدتاملُج الَّتزـي    وف نـيلِ املَكِّيذَ بِقَوأَخ نم
ـ  د جمـع  املُتعة، والكُوفيين في النبِيذ، واملَدنِيني في الغناِء، والشاميني في عصمة اخلُلَفَاِء، فَقَ

.رالش  



لُ عيحتي نبِم ةوِيبعِ الرويي البذَ فأَخ نكَذَا مو عوست نلِ بِميلحنِكَاحِ التي الطَّالَقِ وفا، وهلَي
.قيوفالتةَ ويافأَلُ اَهللا العسالَلِ، فَنالحنل ضرعت فَقَد ،كذَل هبشو ،هيف  

ه، بحثَه، وطَالَع الشروح، فَإِنْ ولَكن شأْنُ الطَّالبِ أَنْ يدرس أَوالً مصنفاً في الفقْه، فَإِذَا حفظَ
 ريفَإِنَّ خ ،نِهيدطْ لتحلْيبِ اَهللا، واقرفَلْي ،ةماَألئ ججأَى حرفْسِ، والن هياً، فَقينِ  كَانَ ذَكيالـد

هضرعو نِهيدأَ لربتاس فَقَد ،اتهبالش كرت نمو ،عراُهللا. (الو همصع نم ومصاملَع٨/٩١، و(  
بِشرط ثُبوت اِإلسناد إِلَيهِم، ثُم أَئمـةُ   -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-فَاملُقَلَّدونَ صحابةُ رسولِ اِهللا 

عسو ،انِيلْمةَ السدبِيعقٍ، وورسمةَ، ولْقَمكَع نيابِعبنِ الت ديعسثَاِء، وعأَبِي الشبِ، ويبنِ املُس دي
 ـرإِبو ،نرِيينِ سابنِ، واحلَسو ،بِيعالشمِ، والقَاسةَ، وورعاِهللا، و دباِهللا بنِ ع ديبعرٍ، ويبج مياه

.يعخالن  
أَيو ،ادنأَبِي الزو ،رِيهكَالز هِم.ثُمقَتطَبةَ، وعبِيرو ،انِييتخالس بو  

ثَّورِي، ثُم كَأَبِي حنِيفَةَ، ومالك، واَألوزاعي، وابنِ جريجٍ، ومعمرٍ، وابنِ أَبِي عروبةَ، وسفْيانَ ال
 ،نونِ املَاجِشابو ،ثاللَّيةَ، وبعشنِ، وياداحلَمئْبٍ.ونِ أَبِي ذابو  

يلالوعٍ، ويكوو ،ادقْلِ بنِ زِياهلو ،فسوي أَبِي يالقَاضو ،جِينمٍ الزلسمو ،كارنِ املُبكَاب بنِ ثُم د
  مسلمٍ، وطَبقَتهِم.

أَبِي ثَوو ،اقحإِسو ،دمأَحو ،ديبأَبِي عو ،يعافكَالش ةَ.ثُمبيكْرٍ بنِ أَبِي شأَبِي بو ،يطيوالبرٍ، و  
 ،زِيورٍ املَرصبنِ ن دمحمو ،يلبنِ ع داودو ،ارِيخالبمِ، وكْرٍ اَألثْرأَبِي بو ،نِيكَاملُز ثُم مياهرإِبو

  احلَربِي، وإِسماعيلَ القَاضي.
نِ جرِيرٍ الطَّبرِي، وأَبِي بكْرٍ بنِ خزيمةَ، وأَبِي عباسٍ بنِ سريجٍ، وأَبِي بكْرٍ بـنِ  ثُم كَمحمد ب

  املُنذرِ، وأَبِي جعفَرٍ الطَّحاوِي، وأَبِي بكْرٍ اخلَالَّلِ.
صتاملُخ تعضوو ،ادهتاالج اقَصنت طمذَا النه دعب نم ثُم نم ،ديقْلاُء إِلَى التالفُقَه أَخلَدو ،اتر

.لَدالبو ،ةادالعمِ، ويظعالتي، وهشالتفَاقِ، وسبِ االتلْ بِحلَمِ، بي اَألعظَرٍ فرِ نغَي  



عسر علَيه، كَمـا لَـو أَراد أَنْ   فَلَو أَراد الطَّالب اليوم أَنْ يتمذْهب في املَغرِبِ َألبِي حنِيفَةَ، لَ
غرِبِي يتمذْهب البنِ حنبلٍ بِبخارى وسمرقَند، لَصعب علَيه، فَالَ يجِيُء منه حنبلي، والَ من املَ

) .يكالم يدناهل نالَ مو ،يفن٨/٩٢ح(  
الٍ: فَإِلَى فبِكُلِّ حلِ، وياحل ةادم سمإِالَّ ح لَه كُني لَو لَمةٌ، وددسم هائةُ آرامى، فَعهتاملُن كالم قْه

بو ،رصم بِالَد نراً ميكَثو ،لُسداَألنو رِبَأل املَغم قَد هبذْهمو ،لَكَفَاه ،داةُ املَقَاصاعرمو  ـضع
امِ، وانَ.الشاسرضِ خعبو ،فَةالكُوو ،اددغبو ،ةرصبِالبانَ، ودوالسو ،نميال  

  وكَذَلك اشتهِر مذْهب اَألوزاعي مدةً، وتالَشى أَصحابه، وتفَانوا.
قبي لَما، ونيمس نمم رِهغَيانَ وفْيس بذْهم ككَذَلةُ. وعباَألر باملَذَاه هذإِالَّ ه موالي  

  وقَلَّ من ينهض بِمعرِفَتها كَما ينبغي، فَضالً عن أَنْ يكُونَ مجتهِداً.
م يقبلُ، ويإِالَّ القَل داود ابحأَصو ،مائَة الثَّالَث دعرٍ بأَبِي ثَو اعبأَت قَطَعانـرٍ  ورِينِ جاب بذْه

.عِ مائَةباَألر دعا بإِلَى م  
مامية، وللزيدية مذْهب في الفُروعِ بِاحلجازِ وبِاليمنِ، لَكنه معدود في أَقْوالِ أَهلِ البِدعِ، كَاِإل

ومتابعةٌ للنصوصِ، مع أَنَّ جماعةً من العلَمـاِء الَ   والَ بأْس بِمذْهبِ داود، وفيه أَقْوالٌ حسنةٌ،
.هبذْهم تانلَ شائسي مذٌ فذُوش لَهو ،هالَفونَ بِخدعتي  

ربعـةَ،  وأَما القَاضي، فَذَكَر ما يدلُّ علَى جوازِ تقليدهم إِجماعاً، فَإِنه سـمى املَـذَاهب األَ  
  والسفْيانِيةَ، واَألوزاعيةَ، والداووديةَ.

، واتفَاقِ ثُم إِنه قَالَ: فَهؤالَِء الَّذين وقَع إِجماع الناسِ علَى تقْليدهم، مع االختالَف في أَعيانِهِم
ِء بِمذَاهبِهِم، ودرسِ كُتبِهِم، والتفَقُّه علَى مآخذهم، والتفْرِيـعِ  العلَماِء علَى اتباعهِم، واالقْتدا

  )٨/٩٣علَى أُصولهِم، دونَ غَيرِهم ممن تقَدمهم أَو عاصرهم؛ للْعلَلِ الَّتي ذَكَرناها. (
ةسما إِلَى خيني الدف موالي اسالن ارصو .ةيدواوالد بذْهم وه :سفَاخلَام ،بذَاهم  

.بِهذْهلَى ملَ عحصيل ،ديقْلم بِالتالَهأَو رِفعلْمِ أَنْ يبِ العلَى طَالع قفَح  
  ة، وكَونِه أَعلَم القَومِ.هو ذَلك؛ لجمعه أَدوات اِإلمام -رحمه اُهللا-وها نحن نبين أَنَّ مالكاً 



 يعـافشو ،يفنح نم داحكُلُّ و جِزعا يم نلَكا، وقَهمنا، وهنسحو ،اهعوي دالقَاض هجو ثُم ،
انُ حسل كلْ ذَله، بوعبتمل كثْلِ ذَلاِء معنِ ادع يدواودو ،يلبنحو.بِه فُهي إِنْ لَمه، وال  

لكُلِّ إِمامٍ من املَذْكُورِين مناقب، تقْضي لَـه   -وِهللا احلَمد  -ثُم قَالَ القَاضي عياض: وعندنا 
.ةامبِاِإلم  

  قَوالً فَصالً، حيثُ يقُولُ: قُلْت: ولَكن هذَا اِإلمام الَّذي هو النجم اهلَادي قَد أَنصف، وقَالَ
  .-صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-كُلُّ أَحد يؤخذُ من قَوله، ويترك، إِالَّ صاحب هذَا القَبرِ 

اللْتـزام  والَ ريب أَنَّ كُلَّ من أَنِس من نفِْسه فقهاً، وسعةَ علْمٍ، وحسن قَصد، فَـالَ يسـعه ا  
 يلالـد لَه الَحلَ، وائسي مرِ فيالغ بذْهم لَه نهربت قَد هه، َألنالي كُلِّ أَقْوف داحبٍ وذْهلُ، بِم

اِإلم لِّدقيو ،نهربا تلُ بِممعلْ يب ،هاما إِمهيف قَلِّدةُ، فَالَ ياحلُج هلَيع تقَامالَ و ،انهربِالب راآلخ ام
  بِالتشهي والغرضِ.

) .لُهيلد هلَيع يفا خميف تصميل ه، أَوامبِ إِمذْهةَ إِالَّ بِمامي العفْتالَ ي هكَن٨/٩٤ل(  
و ،ثاللَّيو ،كالم :لَى ثَالَثَةع رودي لْمالع :يعافةَ.قَالَ الشنيينِ عاب  

قُلْت: بلْ وعلَى سبعة معهم، وهم: اَألوزاعي، والثَّورِي، ومعمر، وأَبـو حنِيفَـةَ، وشـعبةُ،    
.اناداحلَمو  

  ومفْتي احلَرمينِ. وروِي عنِ اَألوزاعي: أَنه كَانَ إِذَا ذَكَر مالكاً، يقُولُ: عالم العلَماِء،
.كالا مي كنم ةياضم ةنبِس لَمضِ أَعاَألر هجلَى وع يقا بقَالَ: م هةَ، أَنيقب نعو  

  وقَالَ أَبو يوسف: ما رأَيت أَعلَم من أَبِي حنِيفَةَ، ومالك، وابنِ أَبِي لَيلَى.
أَح ذَكَري واحلَكَمِ، فو ،ادمحو ،ثاللَّيو ،رِيالثَّوو ،ياعزلَى اَألوه عمكاً، فَقَداللٍ مبنح بن دم

  العلْمِ.
.قْهي الففو ،ثيي احلَدف امإِم وقَالَ: هو  

.ى بِهدقْتي امإِم وقَالَ القَطَّانُ: هو  
نٍ: ميعم نقَالَ ابه.ولْقلَى خجِ اِهللا عجح نم كال  

) .كالبِم كلَيةَ، فَعراآلخ ارالداَهللا و تدإِذَا أَر :اتالفُر بن دقَالَ أَس٨/٩٥و(  



.آنانِي القُرعمرِ، وفِْسيي التف كالم نع وِيا رمياباً فتك ِسيالقَي كِّيم فنص قَدو  
  وقَد ذَكَره: أَبو عمرٍو الدانِي في (طَبقَات القُراِء)، وأَنه تالَ علَى نافعِ بنِ أَبِي نعيمٍ.

  وقَالَ بهلُولُ بن راشد: ما رأَيت أَنزع بِآية من مالك مع معرِفَته بِالصحيحِ والسقيمِ.
سحاق بنِ طَارِقٍ، أَخبرنا ابن خليلٍ، أَخبرنا أَبو املَكَارِمِ التيمـي، ونبـأَنِي ابـن    قَرأْت علَى إِ

ا أَبثَندظُ، حمٍ احلَافيعو نا أَبنربأَخ ،اداحلَد يلو عا أَبنربأَبِي املَكَارِمِ، أَخ نةَ، عالَمس بن دمحو م
لِ بنِ حنِ الفَضبٍ، عبنِ كُلَي دمأَح اِهللا بن دبا عثَندرٍو، حمبنِ ع دمأَح بن دمحا مثَندانَ، حي

:ادزِي  
  سأَلْت أَحمد بن حنبلٍ: من ضرب مالكاً؟

  فَضربه لذَلك.قَالَ: بعض الوالَة في طَالَقِ املُكْره، كَانَ الَ يجِيزه، 
وبِه: قَالَ أَبو نعيمٍ: حدثَنا محمد بن علي، حدثَنا املُفَضلُ اجلَندي، سـمعت أَبـا مصـعبٍ،    

  سمعت مالكاً يقُولُ:
) .كذَللٌ لي أَهنَ أَنوعبي سل هِدى شتح يتا أَفْت٨/٩٦م(  

  الَ أَبو مصعبٍ: كَانَ مالك الَ يحدثُ إِالَّ وهو علَى طَهارة؛ إِجالَالً للْحديث.ثُم قَ
علَى، وبِه، قَالَ: حدثَنا ابن حيانَ، حدثَنا محمد بن أَحمد بنِ الوليد، حدثَنا يونس بن عبد اَأل

  قَالَ:
قَالَ الش.اننانُ القَرِيفْيسو وهمِ، وجكَالن كالكَانَ م ،اَء اَألثَرإِذَا ج :يعاف  

بـو داود،  وبِه: حدثَنا إِبراهيم بن عبد اِهللا، حدثَنا السراج، حدثَنا محمود بن غَيالَنَ، حدثَنا أَ
  حدثَنا شعبةُ:

أَت.كالمفَإِذَا احلَلْقَةُ ل ،ةنعٍ بِسافن تود معةَ بنياملَد تي  
  وبِه: حدثَنا أَحمد بن إِسحاق، أَخبرنا محمد بن أَحمد بنِ راشد، سمعت أَبا داود يقُولُ:

مالكاً لَما ضرِب، حلق، وحملَ علَى بعيرٍ، فَقيلَ  حكَى لي بعض أَصحابِ ابنِ وهبٍ، عنه: أَنَّ
.فِْسكلَى نع ادن :لَه  



ـ  ره فَقَالَ: أَالَ من عرفَنِي، فَقَد عرفَنِي، ومن لَم يعرِفْنِي، فَأَنا مالك بن أَنسٍ، أَقُولُ: طَالَق املُكْ
  لَيس بِشيٍء.

لَغَ ذَلفَب) .هزِلُوأَن ،رِكُوهفَقَالَ: أَد ،ريانَ اَألمملَيس بن فَرعج ٨/٩٧ك(  
ا احلَارِثُ بنثَندزِ، حزِيالع دبع بن نا احلَسثَندح ،اجرا السثَندح ،مياهرا إِبثَندح :بِهنٍ،  ويكسم

  عنِ ابنِ وهبٍ، قَالَ:
لَ ليلْمِ؟قي طَلَبِ العلُ فقُوا تم :كالم  

.همفَالز ،ِسيمإِلَى أَنْ ت صبِحت نيح نم كملْزي يظُرِ الَّذنِ انلٌ، لَكيمج ،نسقَالَ: ح  
ي دعاُء اَألنبِيـاِء:  وبِه: عنِ ابنِ وهبٍ: سئلَ مالك عنِ الداعي يقُولُ: يا سيدي، فَقَالَ: يعجِبنِ

  ربنا، ربنا.
رما ضثَندمٍ، حاشه بن دما أَحثَندح ،ارا اَألبثَندلْمٍ، حفَرِ بنِ سعج بن دما أَحثَندح :بِهةُ:و  

القُر رفَسي نلَى ملْطَاناً عي سأَنَّ ل لُ: لَوقُوكاً يالم تعمس.هأْسر تبرآنَ، لَض  
  قُلْت: يعنِي: تفِْسيره بِرأْيِه.

  وكَذَلك جاَء عن مالك، من طَرِيقٍ أُخرى.
بن ميعا نثَندح ،يذمرلَ التياعمو إِسا أَبثَندنِ، حبنِ احلَس دمأَح بن دمحا مثَندح :بِهوادمح  ،

  سمعت ابن املُبارك يقُولُ:
ررِيس نَ لَهكُوامٍ، إِالَّ أَنْ تيالَ صو الَةص ريكَث لَه سلَي ،كالثْلَ مم فَعتداً ارأَح تأَيا رةٌ.م  

صـالَة لمـن أَراد بِـه اَهللا.    قُلْت: ما كَانَ علَيه من العلْمِ ونشرِه أَفضلُ من نوافلِ الصومِ وال
)٨/٩٨(  

  وبِه: حدثَنا سلَيمانُ بن أَحمد، حدثَنا املقْداد بن داود، حدثَنا عبد اِهللا بن عبد احلَكَمِ:
ي أَنْ يف :ي ثَالَثَةف ديشنُ الروارنِي هراولُ: شقُوكاً يالم تعمس   ،ـةبـي الكَعف (َطَّأاملُو) لِّقع

ويجعلَه من  -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-ويحملَ الناس علَى ما فيه، وفي أَنْ ينقُض منبر رسولِ اِهللا 
الن جِدسي ماماً فعاً إِمافن مقَدي أَنْ يفرٍ، وهوجو ةضفبٍ وذَه بِي-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص-.  



 فَقُلْت: أَما تعليق (املُوطَّأ)، فَإِنَّ الصحابةَ اختلَفُوا في الفُروعِ، وتفَرقُوا، وكُـلٌّ عنـد نفِْسـه   
وأَما  -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-اِهللا  مصيب، وأَما نقْض املنبرِ، فَالَ أَرى أَنْ يحرم الناس أَثَر رسولِ

  ظَ علَيه.تقدمتك نافعاً، فَإِنه إِمام في القراءة، الَ يؤمن أَنْ تبدر منه بادرةٌ في املحرابِ، فَتحفَ
  فَقَالَ: وفَّقَك اُهللا يا أَبا عبد اِهللا.

ح ادنذَا إِسه .اتنَ مواره الَفَةلَ خعاً قَبافنُ؛ َألنَّ نواره :هلي قَوف مهاوِي ولَّ الرلَع نلَك ،نس
)٨/٩٩(  
 :ةني السف كاللِ مقَو نم  

وانِي، سمعت مطَرف بـن  وبِه: حدثَنا محمد بن أَحمد بنِ علي، حدثَنا الفريابِي، حدثَنا احلُلْ
  عبد اِهللا، سمعت مالكاً يقُولُ:

ووالَةُ اَألمرِ بعده سنناً، اَألخذُ بِها اتباع لكتابِ اِهللا،  -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-سن رسولُ اِهللا 
دينِ اِهللا، لَيس َألحد تغيريها والَ تبديلُها، والَ النظَر في شيٍء  واستكمالٌ بِطَاعة اِهللا، وقُوةٌ علَى

 ـرغَي عبا، اتكَهرت نمو ،روصنم وا، فَهبِه رنصتنِ اسمو ،دهتم وا، فَهى بِهدتنِ اها، مالَفَهخ 
  ما تولَّى، وأَصالَه جهنم، وساءت مصيراً. سبِيلِ املُؤمنِين، ووالَّه اُهللا

  وبِه: إِلَى احلُلْوانِي: سمعت إِسحاق بن عيسى يقُولُ:
 دمحلَى ملُ عرِيجِب لَ بِهزا نا مكنرلٍ، تجر نلُ مدلٌ أَججا راءنا جأَكُلَّم :كالـلَّى  -قَالَ مص

  لجدله؟! - علَيه وسلَّماُهللا
  :وبِه: حدثَنا احلَسن بن سعيد، حدثَنا زكَرِيا الساجِي، حدثَنا أَبو داود، حدثَنا أَبو ثَورٍ

أَما إِني علَى بينة مـن   سمعت الشافعي يقُولُ: كَانَ مالك إِذَا جاءه بعض أَهلِ اَألهواِء، قَالَ:
.هماصفَخ ،كثْلم اكإِلَى ش باذْه ،اكفَش ،تا أَنأَمنِي، ويد  

وسالطَّر لَفخ ى بنيحا يثَندح ،اقحإِس بن نيا احلُسثَندح ،انِيرانُ الطَّبملَيا سثَندح :بِهو يس
  قَالَ: -من ثقَات املُسلمين  وكَانَ -

كُنت عند مالك، فَدخلَ علَيه رجلٌ، فَقَالَ: يا أَبا عبد اِهللا، ما تقُولُ فيمن يقُـولُ: القُـرآنُ   
  مخلُوق؟



.هلُواقْت ،يقدزِن :كالفَقَالَ م  
ماِهللا، إِن دبا عا أَبفَقَالَ: ي.هتعمي كَالَماً سا أَحك  

  قَالَ: إِنما سمعته منك، وعظَّم هذَا القَولَ.
  قَالَ:وبِه: حدثَنا ابن حيانَ، حدثَنا ابن أَبِي داود، حدثَنا أَحمد بن صالحٍ، حدثَنا ابن وهبٍ، 

وظُرني اسالن :كاللَّ-نَ إِلَى اِهللا قَالَ مجو زنِهِم. -عيبِأَع ةاميالق موي  
ثَندح ،سنوا يثَندمٍ، حاتأَبِي ح نِ بنمحالر دبا عثَندح ،دمحم اِهللا بن دبا عثَندح :بِهو  ـنا اب

  وهبٍ:
: {ولَو شئْنا آلتينـا كُـلَّ   -تعالَى-القَدرِ: نعم، قَالَ اُهللا  سمعت مالكاً يقُولُ لرجلٍ سأَلَه عنِ

  )٨/١٠٠]. (١٢نفْسٍ هداها} [السجدةُ: 
  وبِه: حدثَنا عبد اِهللا بن محمد، حدثَنا ابن أَبِي عاصمٍ، سمعت سعيد بن عبد اجلَبارِ:

  يقُولُ: رأيِي فيهِم أَنْ يستتابوا، فَإِنْ تابوا، وإِالَّ قُتلُوا. سمعت مالكاً
  يعنِي: القَدرِيةَ.

 بن شبِيبٍ، وبِه: حدثَنا محمد بن علي العقَيلي، حدثَنا القَاضي أَبو أُميةَ الغالَّبِي، حدثَنا سلَمةُ
ثَنداِهللا، قَالَ:ح دبع بن فَرعا جثَندفَرٍ، حعج بن يدها م  

] ٥كُنا عند مالك، فَجاءه رجلٌ، فَقَالَ: يا أَبا عبد اِهللا: {الرحمن علَى العرشِ استوى} [طه: 
  كَيف استوى؟

 نم دجا وٍء ميش نم كالم دجا وفَم ،هدي يف دوبِع كُتنلَ يعجضِ، وإِلَى اَألر ظَرفَن ،هأَلَتسم
وتاالسلٍ، وقُوعم رغَي هنم فقَالَ: الكَيو ،دوى بِالعمره، وأْسر فَعر اُء، ثُمضحالر الَهى عتاُء ح

  جِب، والسؤالُ عنه بِدعةٌ، وأَظُنك صاحب بِدعة.منه غَير مجهولٍ، واِإليمانُ بِه وا
.رِجفَأُخ ،بِه رأَمو  

.االنَ ضكُوأَنْ ت افأَخ يلِ: إِنائلسقَالَ لذَا: وه ةايي رِوةً فربٍ مبِيش ةُ بنلَمقَالَ س  
 :نِييديشعِ الربِيو الرقَالَ أَببٍ، قَالَ:وهو نا ابثَندح  

  كُنا عند مالك، فَقَالَ رجلٌ: يا أَبا عبد اِهللا: {الرحمن علَى العرشِ استوى} كَيف استواؤه؟



رلَى العع نمحفَقَالَ: {الر ،هأْسر فَعر اُء، ثُمضحالر هذَتأَخو ،كالم قا فَأَطرى} كَموتشِ اس
  ،ـةعبِد باحوٍء، صلُ سجر تأَنو ،عفُورم هنع (فكَي)و ،فكَي :قَالُ لَهالَ يو ،هفْسن فصو

) .هورِج٨/١٠١أَخ(  
  :وقَالَ محمد بن عمرٍو قَشمرد النيسابورِي: سمعت يحيى بن يحيى يقُولُ

 :هيفو ،هوحن فَذَكَر ،...{ىوتشِ اسرلَى العع نمحالر} :َلٌ، فَقَالجر اءهفَج ،كالم دنا عكُن
  فَقَالَ: االستواُء غَير مجهولٍ.

  ه، قَالَ:وروى: عبد اِهللا بن أَحمد بنِ حنبلٍ في كتابِ (الرد علَى اجلَهمية) لَ
  حدثَنِي أَبِي، حدثَنا سريج بن النعمان، عن عبد اِهللا بنِ نافعٍ، قَالَ:

  قَالَ مالك: اُهللا في السماِء، وعلْمه في كُلِّ مكَان الَ يخلُو منه شيٌء.
أَبو بكْرٍ أَحمد بن محمد العمرِي، حدثَنا ابن أَبِـي  وقَالَ محمد بن إِسحاق الصغانِي: حدثَنا 

  أُويسٍ، سمعت مالكاً يقُولُ:
) .قلُوخٌء مياِهللا ش نم سلَيو ،هناِهللا م كَالَماِهللا، و آنُ كَالَم٨/١٠٢القُر(  

  :-وأَحدهما يزِيد علَى اآلخرِ  -ابن نافعٍ، وأَشهب  قَالَ القَاضي عياض في سيرة مالك: قَالَ
] ينظُرونَ ٢٣ - ٢٢قُلْت: يا أَبا عبد اِهللا: {وجوه يومئذ ناضرةٌ، إِلَى ربها ناظرةٌ} [القيامةُ: 

  إِلَى اِهللا؟
  قَالَ: نعم، بِأَعينِهم هاتينِ.

 :ابِ.قُلْتةٌ إِلَى الثَّورظتنى منعةٌ: بِماظرنَ: نلُوقُوماً يفَإِنَّ قَو  
 :افراَألع] {كإِلَي ظُرأَرِنِي أَن بر} :ىسولَ مقَو تعما سإِلَى اِهللا، أَم نظُرلْ ت١٤٣قَالَ: ب [

ف {انِيرت لَن} :االً؟ قَالَ اُهللاحأَلَ مس اهرقَاِء، أَتارِ البوا إِلَى داراٍء، فَإِذَا صفَن ارا دها، َألنيني الد
  نظَروا بِما يبقَى إِلَى ما يبقَى.

  ].١٥: {كَالَّ، إِنهم عن ربهِم يومئذ لَمحجوبونَ} [املُطَفِّفين: -تعالَى-قَالَ 
و رقَالَ غَيي: وقَالَ القَاض:كالم نع ،داح  

  اِإليمان قَولٌ وعملٌ، يزِيد وينقُص، وبعضه أَفْضلُ من بعضٍ.



.دزِيانُ يملُ: اِإليقُوي كالمِ: كَانَ مالقَاس نقَالَ ابقَالَ: و  
.انقصنِ النع وقَّفتو  

م :كالم نعٍ، عافن نى ابورقَالَ: و.سحبيو جلَدي ،قلُوخآنُ مقَالَ: القُر ن  
  قَالَ: وفي رِواية بِشرِ بنِ بكْرٍ، عن مالك، قَالَ: يقتلُ، والَ تقْبلُ لَه توبةٌ.

تصلُّوا خلْفَهم.  يونس الصدفي: حدثَنا أَشهب، عن مالك، قَالَ: القَدرِيةُ، الَ تناكحوهم، والَ
)٨/١٠٣(  

  أَحمد بن عيسى: حدثَنا ابن وهبٍ، قَالَ:
 بِيالن بس نم ابتتسالَ ي :كالقَالَ م-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص- .نيملاملُسالكُفَّارِ و نم  
بن دما أَحثَندح :يدع بن دمو أَحا  أَبثَندابِرٍ، حبنِ ج مياهرإِب بن اقحا إِسثَندح ،نِيائاملَد يلع

  أَبو زيد بن أَبِي الغمرِ، قَالَ:
قَالَ ابن القَاسمِ: سأَلْت مالكاً عمن حدثَ بِاحلَديث: الَّذين قَالُوا: (إِنَّ اَهللا خلَـق آدم علَـى   

وى صتح منهي جف هدلُ يخدي هأَنو) ،(هاقس نع فكْشإِنَّ اَهللا ي) :اَءي جالَّذ ثياحلَدو ،(هتر
) .(ادأَر نم رِجخ٨/١٠٤ي(  

.دا أَحثَ بِهدحى أَنْ يهنداً، ويدكَاراً شإِن كذَل كالكَر مفَأَن  
  ناساً من أَهلِ العلْمِ يتحدثُونَ بِه. فَقيلَ لَه: إِنَّ

  فَقَالَ: من هو؟
.ادنأَبِي الز نالَنَ، عجع نلَ: ابيق  

  قَالَ: لَم يكُنِ ابن عجالَنَ يعرِف هذه اَألشياَء، ولَم يكُن عالماً.
  عامالً لهؤالَِء حتى مات. وذَكَر أَبا الزناد، فَقَالَ: لَم يزلْ

  .رواها: مقْدام الرعينِي، عنِ ابنِ أَبِي الغمرِ، واحلَارِث بنِ مسكينٍ، قَاالَ: حدثَنا ابن القَاسمِ
وفَه ،لَ بِهصالَ اتو ،هدنع تثبي لَم هَألن ،كذَل اماِإلم كَرأَن :ي    قُلْتبـاحـا أَنَّ صكَم ،ذُورعم

 كاجِ ذَلي إِخرف انذُورعم (ِنيحيحالص)-  الثَّانِيلِ وثَ اَألوينِي: احلَدا،   -أَعمهدـنس وتثُبل



قرار، واِإلمرار، وتفْويض وأَما احلَديثُ الثَّالثُ، فَالَ أَعرِفُه بِهذَا اللَّفْظ، فَقَولُنا في ذَلك وبابِه: اِإل
  )٨/١٠٥معناه إِلَى قَائله الصادقِ املَعصومِ. (

ببِيا حثَندح ،بوأَي بن حالا صثَندح ،انسنَ بنِ حواره بن دمحا مثَندح :يدع نقَالَ ابو  بن
كالثَنِي مدبٍ، حبِيقَالَ:أَبِي ح ،  

  أَمره، فَأَما هو، فَدائم الَ يزولُ. -تبارك وتعالَى  -يتنزلُ ربنا 
.كالم نم هعمأَس لَماِهللا، وو نسرٍ، فَقَالَ: حكَيى بنِ بيحيل كذَل تفَذَكَر :حالقَالَ ص  

بِيححاً، والص رِفالَ أَع :قُلْت كالم نظُ عفُواملَحو ،روهشم اُهللا-ب همحبنِ  -ر ديلةُ الوايرِو
  مسلمٍ، أَنه سأَله عن أَحاديث الصفَات، فَقَالَ: أَمرها كَما جاءت، بِالَ تفِْسيرٍ.

ايرِو تحإِنْ ص الَنقَو كي ذَلامِ فِإلمنُ لكُوبٍ.فَيبِيةُ ح  
:انسح و بنرما عثَندةَ، حلَمأَبِي س و بنرما عثَندح :يقرمِ بنِ البيحالر دبع بن دمأَح  

.اماهرونَ: إِبؤقْري قشملَ داِهللا، إِنَّ أَه دبا عا أَبي :كالمقَالَ ل دلَيا خأَنَّ أَب  
  هلُ دمشق بِأَكْلِ البطِّيخِ أَعلَم منهم بِالقراءة.فَقَالَ: أَ

  قَالَ لَه أَبو خلَيد: إِنهم يدعونَ قراءةَ عثْمانَ.
  قَالَ مالك: فَهذَا مصحف عثْمانَ عندي.

  دمشق. ودعا بِه، فَفُتح، فَإِذَا فيه: إِبراهام، كَما قَالَ أَهلُ
  )٨/١٠٦قُلْت: رسم املُصحف محتملٌ للْقراءتينِ، وقراءةُ اجلُمهورِ أَفصح وأَولَى. (

  قَالَ ابن القَاسمِ: سأَلْت مالكاً عن علي وعثْمانَ، فَقَالَ:
  الكَف عنهما. ما أَدركت أَحداً ممن أَقتدي بِه إِالَّ وهو يرى

  قَالَ ابن القَاسمِ: يرِيد التفْضيلَ بينهما.
  فَقُلْت: فَأَبو بكْرٍ، وعمر؟

  فَقَالَ: لَيس فيهِما إِشكَالٌ، إِنهما أَفْضلُ من غَيرِهما.
  قَالَ احلَسن بن رشيقٍ: سمعت النسائي يقُولُ:

لِ اِهللا أُموسلْمِ رلَى عاُء اِهللا عن-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عى القَطَّانُ. -صيحيو ،كالمةُ، وبعثَالَثَةٌ: ش  



:نعقَالَ م :اضيي عقَالَ القَاض  
مهتم ،ةرِييو اجلُوأَب :قَالُ لَهلٌ يجر قَهماً، فَلَحوي كالم فرصي. اننم عماِء، فَقَالَ: اسجبِاِإلر  

.كلَيع دهأَنْ أَش ذَرقَالَ: اح  
.كَلَّمفَت أَو ،اباً، فَقُلْ بِهوفَإِنْ كَانَ ص ،إِالَّ احلَق دا أُرِياِهللا مقَالَ: و  

  قَالَ: فَإِنْ غَلَبتنِي؟
  قَالَ: اتبِعنِي.

  قَالَ: فَإِنْ غَلَبتك؟
  : اتبعتك.قَالَ

  قَالَ: فَإِنْ جاَء رجلٌ، فَكَلَّمنا، فَغلَبنا؟
.اهنعبقَالَ: ات  

  بِدينٍ واحد، وأَراك تتنقَّلُ. -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-فَقَالَ مالك: يا هذَا، إِنَّ اَهللا بعثَ محمداً 
لُ في الدينِ ينشئُ املراَء، ويذْهب بِنورِ العلْمِ من القَلْـبِ ويقَسـي،   وعن مالك، قَالَ: اجلدا

.غنورِثُ الضيو  
:بٍ املَكِّيو طَالقَالَ أَب :اضيي عقَالَ القَاض  

 كالاُهللا-كَانَ م همحر- دأَشو ،نيكَلِّمبِ املُتذَاهم ناسِ مالن دأَبع .نيياقرلْعقضاً لن  
  ثُم قَالَ القَاضي عياض: قَالَ سفْيانُ بن عيينةَ:

  سأَلَ رجلٌ مالكاً، فَقَالَ: {الرحمن علَى العرشِ استوى} كَيف استوى؟
هناُء موتقَالَ: االس اُء، ثُمضحالر الَهى عتح كالم كَتلٍ،   فَسقُـوعم رغَي هنم فالكَيو ،ملُوعم

.هورِجأَخ ،االض كَألظُن يإِنو ،اجِبو انُ بِهماِإليةٌ، وعذَا بِده نالُ عؤالسو  
كُوفَة والعراقِ، فَلَم أَجِـد  فَناداه الرجلُ: يا أَبا عبد اِهللا، واِهللا لَقَد سأَلْت عنها أَهلَ البصرة وال

) .لَه فِّقْتا ومل فِّقداً و٨/١٠٧أَح(  
  فَصلٌ 

  قَالَ ابن عدي في (مسند مالك) بِإِسناد صح عنِ ابنِ وهبٍ:



  ما حدثت بِها قَطُّ. سمعت مالكاً يقُولُ: لَقَد سمعت منِ ابنِ شهابٍ أَحاديثَ كَثيرةً
.هونب هنع رشا نمم راً أَكْثَريلْماً كَثع رمنِ عنِ ابع عافن رشقَالَ: نو  

:كالبٍ، قَالَ مهو نا ابنربنٍ: أَخيكسم احلَارِثُ بن  
 عم ،نثُ السيدح ا غُالَمأَنعاً، وافي نآت تـي،    كُنعم ـفقجِـه، فَيرد نزِلُ مني، فَيغُالَمٍ ل

.دأَح هيأْتي كَادفَالَ ي ،جِدي املَسحِ فبالص دعب سلجكَانَ يثُنِي، ودحيو  
ةَ عريرا هأَب رماملُج ميعن الَسلُ: جقُوكاً يالم تعمس :ميرأَبِي م بن ديعةً.سنس نرِيش  

اليـاَء والتـاَء    -صلَّى اُهللا علَيه وسـلَّم -قَالَ معن: كَانَ مالك يتقي في حديث رسولِ اِهللا 
  ونحوهما.

:كالبٍ: قَالَ مهو نقَالَ ابو  
والر ةبِكَثْر وه سلَي ،لَهعاَء اُهللا جثُ شيح لْمالع.ةاي  

  ابن وهبٍ: سمعت مالكاً يقُولُ:
ريخ زِقر نمل نسح لْمالعةٌ، ويشخةٌ، ونيكسو ،قَارو نَ لَهكُوأَنْ ي لْمالع طَلَب نلَى مع قه، ح

نَّ من سعادة املَرِء أَنْ يوفَّق للْخيرِ، فَالَ تمكِّنِ الناس من نفِْسك، فَإِ -تعالَى-وهو قَسم من اِهللا 
عند مـن الَ  وإِنَّ من شقْوة املَرِء أَنْ الَ يزالَ يخطئُ، وذُلٌّ وإِهانةٌ للْعلمِ أَنْ يتكَلَّم الرجلُ بِالعلْمِ 

) .هعيط٨/١٠٨ي(  
قُوكاً يالم تعمس :بِينلُ:القَع  

.هنم لَّمعتةً ينس نيلِ ثَالَثجإِلَى الر فتلخلُ يجكَانَ الر  
  قَالَ عبد اِهللا بن نافعٍ: جالَست مالكاً خمساً وثَالَثين سنةً.

  لَفَعلْت.قَالَ ابن وهبٍ: لَو شئْت أَنْ أَمَأل أَلْواحي من قَولِ مالك: الَ أَدرِي، 
  حرملَةُ: حدثَنا ابن وهبٍ، سمعت مالكاً يقُولُ: لَيس هذَا اجلَدلُ من الدينِ بِشيٍء.

:لَةضلِ املُعائاملَس هذي هف كَلَّمتي نميف ننِيمرِ املُؤيَألم لُ: قُلْتقُوي هتعمسو  
  يورِثُ البغضاَء. -ا أَمير املُؤمنِين ي -الكَالَم فيها 



لَّهم سلَمةُ بن شبِيبٍ: حدثَنا عبد الرزاقِ، سمعت سفْيانَ، وابن جريجٍ، ومالكاً، وابن عيينةَ، كُ
  يقُولُونَ:

.قُصنيو دزِيلٌ، يمعلٌ وانُ قَوماِإلي  
خ؟قَالَ موه قجِ، فَقَالَ: أَحنطْرنِ الشكاً عالم أَلْتاشٍ: سدخ بن لَد  

  فَقُلْت: الَ.
 :سنوي] {ُالَلإِالَّ الض احلَق دعاذَا بفَم} :َ٣٢قَال.[  

الَ ي :حيصي حائصو ،مائَةو نيعبأَرو انةَ ثَمنس جتجبٍ: حهو نقَالَ اب  ـكالإِالَّ م اسي النفْت
) .نواملَاجِش نابسٍ، وأَن ٨/١٠٩بن(  
  ابن وهبٍ: عن مالك، قَالَ:

.ةكْمبِاحل طَققَى، إِالَّ ناتا ويني الدف دأَح دها زم هنِي أَنلَغب  
  ابن وهبٍ: عن مالك، قَالَ:

  هب يمدح نفْسه، ذَهب بهاؤه.إِنَّ الرجلَ إِذَا ذَ
  أَحمد بن حنبلٍ: حدثَنا عبد الرحمنِ بن مهدي، عن مالك، قَالَ: التوقيت في املَسحِ بِدعةٌ.

  كَمِ:عبد الرحمنِ بن أَبِي حاتمٍ: حدثَنا محمد بن عبد اِهللا بنِ عبد احلَ
 قُـوفي الووا فكَلَّمفَت ،ننِيمرِ املُؤيد أَمنع فسوو يأَبو كالم عمتلُ: اجقُوي يعافالش تعمس ،

.اسالن هسبحا يمو  
  فَقَالَ يعقُوب: هذَا باطلٌ.
 دمحاَء مج :حيرقَالَ ش-سو هلَيلَّى اُهللا عصسِ. -لَّمبِإِطالَقِ احلُب  

قُوفا الوفَأَم ،ةبائالسو ةريحالب نهِم متهآلل هونسبحوا يا كَانم ا أَطْلَقمإِن :كالـذَا  فَقَالَ مفَه ،
ـ  -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-وقْف عمر قَد استأْذَنَ رسولَ اِهللا  لْ   فَقَالَ: (حـبسا، وـلَهأَص سب

  ثَمرتها)، وهذَا وقْف الزبيرِ.
) .بقُوعي يقبو ،هنم كفَةَ ذَلياخلَل بج٨/١١٠فَأَع(  

  ابن وهبٍ: حدثَنِي مالك، قَالَ:



وبين املنبرِ قَدر ممر الرجلِ متحرجاً،  -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-كَانَ بين جِدارِ قبلَة رسولِ اِهللا 
خلَطَّابِ، وقَدر ممر الشاة، وإِنَّ أَولَ من قَدم جِدار القبلَة حتى جعلَها عند املَقْصورة عمر بن ا

.موالي يثُ هيا إِلَى حهبانَ قَرثْمإِنَّ عو  
مٍ:دلسم بن ديلا الوثَندح :ديشر بن داو  

  سأَلْت مالكاً عن تفْضيضِ املَصاحف، فَأَخرج إِلَينا مصحفاً، فَقَالَ:
احوا املَصضم فَضهأَنانَ، وثْمع دهلَى عآنَ عوا القُرعمم جهي: أَندج نثَنِي أَبِي، عدلَى حع ف

  هذَا، أَو نحوِه.
 ثيدح أَلف وحن كالمل :نِيياملَد نةً-قَالَ ابعفُورنِي: معي-.  

  وقَالَ إِسماعيلُ بن أَبِي أُويسٍ: قَالَ لي مالك: قَرأْت علَى نافعِ بنِ أَبِي نعيمٍ.
ينِ عنِ ابع ،بِينى: القَعورو) .ثْلَهض مرِ اَألرلَى ظَهع كالم كرا تةَ، قَالَ: من٨/١١١ي(  

  قَالَ ابن سعد: كَانَ مالك ثقَةً، ثَبتاً، حجةً، عالماً، ورِعاً.
  وقَالَ ابن وهبٍ: لَوالَ مالك واللَّيثُ، لَضلَلْنا.

  كتاب في العلْمِ أَكْثَر صواباً من (موطَّأ مالك). وقَالَ الشافعي: ما في اَألرضِ
.(انحيحالص) لَّفؤلَ أَنْ يقَب ذَا قَالَهه :قُلْت  

  قَالَ خالد بن نِزارٍ اَأليلي: بعثَ املَنصور إِلَى مالك حين قَدم املَدينةَ، فَقَالَ:
قَد اسإِنَّ الن .هلَيم عهعمجاباً نتك عاقِ، فَضرلَفُوا بِالعتاخ  

  فَوضع (املُوطَّأَ).
  قَالَ عبد السالَمِ بن عاصمٍ: قُلْت َألحمد بنِ حنبلٍ:

  رجلٌ يحب أَنْ يحفَظَ حديثَ رجلٍ بِعينِه؟
.كالثَ ميدحفَظُ حقَالَ: ي  

فَر :؟قُلْتأْي  
.كالم أْيقَالَ: ر  

  قَالَ ابن وهبٍ: قيلَ ُألخت مالك: ما كَانَ شغلُ مالك في بيته؟



  قَالَت: املُصحف، التالَوةُ.
ـ  كُنامِ، وحالز نلُوا متقْتى يتح كالابِ ملَى بنَ عومحدزوا يبٍ: كَانعصو مـا  قَالَ أَبا إِذَا كُن

 قُـوكَانَ يو ،هابهت نيالَطالس تكَانكَذَا، وهِم هسوؤنَ بِرلُوذَا إِلَى ذَا، قَائ تفلْتالَ ي ،هدنلُ: ع
  الَ، ونعم، والَ يقَالُ لَه: من أَين قُلْت ذَا؟

عاملُت دبا عثَندح :ازِيمٍ الراتو حقَالَ:أَب ،كالابِ محأَص نحٍ مالص الِ بن  
  قيلَ لمالك: إِنك تدخلُ علَى السلْطَان، وهم يظْلمونَ، ويجورونَ!

) .بِاحلَق املُكَلِّم ناُهللا، فَأَي كمحر٨/١١٢فَقَالَ: ي(  
  ولُ:وقَالَ موسى بن داود: سمعت مالكاً يقُ

!كيبش كَثُر !كالا مفَقَالَ: ي ،مائَةو نِسيمةَ خنس روصفَرٍ املَنعو جا أَبنلَيع مقَد  
.هيبش نُ، كَثُرونالس هلَيع تأَت نم ،ننِيماملُؤ ريا أَمي معن :قُلْت  

  ابنِ عمر من بينِ الصحابة؟قَالَ: ما لي أَراك تعتمد علَى قَولِ 
كُوا بِقَوسمفَت ،هأَلُوفَس ،اسالن هإِلَي اجتفَاح ،ةابحالص نا مندنع يقب نم ركَانَ آخ :قُلْت.هل  

  ذَكَر: علي بن املَدينِي أَصحاب نافعٍ، فَقَالَ:
ه، وقَانإِتو كالم.فْظُهحاِهللا و ديبعو ،لُهفَضو بوأَي  

  ابن عبد احلَكَمِ: سمعت الشافعي يقُولُ:
  .-يعنِي: أَبا حنِيفَةَ ومالكاً-قَالَ لي محمد: أَيهما أَعلَم، صاحبنا أَم صاحبكُم؟ 

  قُلْت: علَى اِإلنصاف؟
معقَالَ: ن.  

  قُلْت: أَنشدك بِاِهللا، من أَعلَم بِالقُرآن؟
  قَالَ: صاحبكُم.

  قُلْت: من أَعلَم بِالسنة؟
  قَالَ: صاحبكُم.

  قُلْت: فَمن أَعلَم بِأَقَاوِيلِ الصحابة واملُتقَدمين؟



  قَالَ: صاحبكُم.
إِالَّ الق قبي فَلَم :لَ،  قُلْتـواُألص رِفعي لَم ناِء، فَمياَألش هذلَى هنُ إِالَّ عكُوالَ ي اسيالقو ،اسي
  علَى أَي شيٍء يقيس؟

قُلْت: وعلَى اِإلنصاف؟ لَو قَالَ قَائلٌ: بلْ هما سواٌء في علْمِ الكتابِ، واَألولُ أَعلَم بِالقيـاسِ،  
بِأَقَاوِيلِ  انِي أَعلَم بِالسنة، وعنده علْم جم من أَقْوالِ كَثيرٍ من الصحابة، كَما أَنَّ اَألولَ أَعلَموالثَّ

يـه  صـلَّى اُهللا علَ -علي، وابنِ مسعود، وطَائفَة ممن كَانَ بِالكُوفَة من أَصحابِ رسولِ اِهللا 
لَّمسو-  افصطقِ بِاِإلنلَى النع صخالش رقْدالَ ي قْتي وا فنرص نِ، فَقَديامنِ اِإلماُهللا ع يضفَر

  )٨/١١٣. (-نسأَل اُهللا السالَمةَ  -
هو اتي مالَّذ ،كالم ماتكَانَ خ :هرغَياِهللا، و دبع بن فطَرقَالَ م   دـوأَس ـهفَص ،هدي يف و

  حجرِي، ونقْشه: حسبِي اُهللا ونِعم الوكيلُ.
  وكَانَ يلْبسه في يسارِه، وربما لَبِسه في يمينِه.

  وعنِ ابنِ مهدي، قَالَ:
كالم نقْالً مع مالَ أَتو ،بيداً أَهأَح تأَيا رم.ىقوت دالَ أَشو ،  

.هلْمع نا منلَّمعا تمم أَكْثَر ،كالبِ مأَد نا مقَلْنا نبٍ: مهو نقَالَ ابو  
  وعن مالك، قَالَ: ما جالَست سفيهاً قَطُّ.

  قَالَ ابن عبد احلَكَمِ: أَفْتى مالك مع نافعٍ وربِيعةَ.
انَ الَ أَبو الوليد الباجِي: روِي أَنَّ املَنصور حج، وأَقَاد مالكاً من جعفَرِ بنِ سلَيمانَ الَّذي كَوقَ

  ضربه.
  فَأَبى مالك، وقَالَ: معاذَ اِهللا.

:كالي ماِهللا ف دبع بن بعصقَالَ م  
عاجرفَالَ ي اباجلَو عدي اَألذْقَان ساكونَ نلُوائالسةً * وبيه  

لْطَانذَا س سلَيو باملَهِي وقَى * فَهالت لْطَانس رونقَارِ والو زع  
  ، قَالَ:قَالَ أَبو عبد اِهللا محمد بن إِبراهيم البوشنجِي: سمعت عبد اِهللا بن عمر بنِ الرماحِ



أَو -دخلْت علَى مالك، فَقُلْت: يا أَبا عبد اِهللا، ما في الصالَة من فَرِيضة؟ وما فيها من سنة؟ 
  -قَالَ: نافلَة؟

) .هورِجأَخ ،قَةادنالز كَالَم :كال٨/١١٤فَقَالَ م(  
ةَ اخلُزلَمس بن روصنقَالَ ملَى وع تاِهللا، أَقَم دبا عا أَبلٌ: يجر فَقَالَ لَه ،كالم دنع تكُن :ياع

  بابِك سبعين يوماً حتى كَتبت ستين حديثاً.
  فَقَالَ: ستونَ حديثاً! وجعلَ يستكْثرها.

ا بِالكُونبا كَتمبلُ: رجثاً.فَقَالَ الريدح نيتس داحسِ الولي املَجاقِ فربِالع أَو فَة  
  فَقَالَ: وكَيف بِالعراقِ دار الضربِ، يضرب بِاللَّيلِ، وينفَق بِالنهارِ؟

  قَالَ أَبو العباسِ السراج: سمعت البخارِي يقُولُ:
  لك، عن نافعٍ، عنِ ابنِ عمر.أَصح اَألسانِيد: ما

  قَالَ احلَافظُ ابن عبد البر في (التمهِيد): هذَا كَتبته من حفْظي، وغَاب عني أَصلي:
كَتب إِلَيه مالك: إِنَّ إِنَّ عبد اِهللا العمرِي العابِد كَتب إِلَى مالك يحضه علَى االنفراد والعملِ، فَ

وي الصف لَه حفتي لَمو ،الَةي الصف لَه حلٍ فُتجر بفَر ،اقزاَألر ما قَسالَ كَمماَألع ممِ، اَهللا قَس
  اجلهاد.وآخر فُتح لَه في الصدقَة، ولَم يفتح لَه في الصومِ، وآخر فُتح لَه في 

دون مـا  فَنشر العلْمِ من أَفْضلِ أَعمالِ البِر، وقَد رضيت بِما فُتح لي فيه، وما أَظُن ما أَنا فيه بِ
.بِررٍ ويلَى خا عالَننَ ككُوو أَنْ يجأَرو ،هيف تأَن  

احلَافظُ: سمعت أَبا مصعبٍ الزهرِي يقُولُ: كَانَ مالك بعد  قَالَ احلُسين بن حسنِ بن مهاجِرٍ
ةعالَةَ اجلُملِّي صصكَانَ يو ،هالَتلُّونَ بِصصي ةاعمي جف هزِلني ملِّي فصي جِدنِ املَسع هلُّفخي  تف

  )٨/١١٥منزِله وحده. (
  مشايِخه عنه رِوايةُ بعضِ 

ـ     ـو املَعـا أَبأَنبأَنو ،ـفسوي بن فياللَّط دبا عنربلُ، أَخداملُع نِيالغ دبع بن يلا عنربي أَخال
  اَألبرقُوهي، أَخبرنا محمد بن أَبِي القَاسمِ اخلَطيب، قَاالَ:



و الفَتا أَبنربـي   أَخف ـارِيببنِ اَألن دمحبنِ م دمحم بن يلنِ عو احلَسا أَبنربأَخ ،طِّيالب حِ بن
ربأَخ ،يالفَارِس دمحم بن داحالو دبا عنربأَخ ،عِ مائَةبأَرو نانِيثَمعٍ وبةَ أَرنمِ سراملُح  ـدمحا من

لَدخم بن  ،اجسالن دمحم بن ديبا عثَندح ،يداغَنكْرٍ البو بأَب احلَارِث بن دمحا مثَندح ،طَّارالع
أَه نلٌ مجثَنِي ردح ،رِيهنِ الزع ،دزِيبنِ ي سنوي نا أَبِي، عثَندبٍ، حبِيش بن دما أَحثَندلِ ح

  دينة يقَالُ لَه: مالك بن أَنسٍ، عن سعد بنِ إِسحاق، عن عمته زينب، عن أَبِي سعيد:املَ
...، فَـذَكَر  -صلَّى اُهللا علَيه وسـلَّم -أَنه خرج في طَلَبِ أَعالَجٍ لَه، ثُم قَدم علَى رسولِ اِهللا 

  حديث الناسِ. احلَديثَ مثْلَ
حدثَنا ابن  وأَنبأَنا أَحمد بن سالَمةَ، عن جماعة: أَنَّ أَبا علي احلَداد أَخبرهم: أَخبرنا أَبو نعيمٍ،

  الصواف، ومحمد بن حميد، قَاالَ:
ديبا عثَندح ،يداغَنا البثَندـنِ   حع ،سنوي نا أَبِي، عثَندبٍ، حبِيش بن دما أَحثَندح ،اجسالن

الزهرِي، عن مالك بنِ أَنسٍ، عن سعد بنِ إِسحاق، عن عمته زينب، عنِ الفُريعة أُخت أَبِـي  
:ديعس  

،لُوجاً لَهى عكَارا تجهولِ اِهللا  أَنَّ زوسرل كذَل تفَذَكَر ،هلُوفَقَت-  ـلَّمسو ـهلَيلَّى اُهللا عص- 
 ي، فَـأُقاتيلِ أَبلُ إِلَى أَهتقفَأَن ،قرِز هنم لَيرِي عجالَ يو ،كَنٍ لَهسي مف تلَس يإِن :فَقَالَت مي

  علَيهِم؟
  )٨/١١٦غك اخلَبر). (قَالَ: (اعتدي حيثُ يبلُ

 دباُء عها البنربي، أَخاءترانَ بِقلْوع قِ بناخلَال دبع دمحو مياً أَباله عاممبِت اهنربأَخنِ،  ومحالـر
مانُ بن دوست، أَخبرنا محمد أَخبرتنا شهدةُ الكَاتبةُ، أَخبرنا أَحمد بن عبد القَادرِ، أَخبرنا عثْ

ـ  نِ بن عبد اِهللا، حدثَنا إِسحاق بن احلَسنِ احلَربِي، حدثَنا القَعنبِي، أَخبرنا مالك، عن سعد ب
  إِسحاق، عن عمته زينب بِنت كَعبِ بنِ عجرةَ:

ةَ بِنعيأَنَّ الفُر اننبنِ س كالم ت-  رِياخلُد ديعأَبِي س تأُخ يها: -وهتربأَخ  
تسأَلُه أَنْ ترجِع إِلَى أَهلها في بنِي خدرةَ،  -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-أَنها جاءت إِلَى رسولِ اِهللا 

بي طَلَبِ أَعف جرا خهجوفَإِنَّ ز.هلُوم، فَقَتقَهمِ، لَحورِ القَدى إِذَا كَانَ بِظَهتقُوا، حأَب لَه د  



أَنْ أَرجِع إِلَى أَهلي، فَإِنَّ زوجِي لَم يتركْنِي  -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-قَالَت: فَسأَلْت رسول اِهللا 
.فَقَةالَ نو ،كُهملكَنٍ يسي مف  

  : (نعم).-صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-لَ رسولُ اِهللا فَقَا
  فَخرجت، فَقَالَ: (كَيف قُلْت؟).

.(لَهأَج ابتلُغَ الكبى يتح ،كتيي بي فكُثام) :َةَ، فَقَالصالق هلَيع تدفَرد  
ما كَانَ عثْمانُ بن عفَّانَ، أَرسلَ إِلَي، فَسأَلَنِي عن ذَلك، فَاعتددت فيه أَربعةَ أَشهرٍ وعشراً، فَلَ

) .ى بِهقَضو ،هعبفَات ،هرتب٨/١١٧فَأَخ(  
ةُ اِهللا بنبا هنربأَخ ،دمحبنِ م دينِ املُؤاِهللا، ع ةبه بن دمأَح :اتجرياً بِدالع اهنربأَخلٍ،   وـهس

نا أَبـو  أَخبرنا سعيد بن محمد، أَخبرنا زاهر بن أَحمد، أَخبرنا إِبراهيم بن عبد الصمد، حدثَ
.وِهحبِن كالا مثَندبٍ، حعصم  

لناقد، حدثَنا خالد بن خداشٍ، حدثَنا حماد وبِإِسنادي إِلَى ابنِ مخلَد، حدثَنا زكَرِيا بن يحيى ا
بن زيد، عن يحيى بنِ سعيد، عن مالك بنِ أَنسٍ، عنِ الزهرِي، عن عبد اِهللا بنِ محمد بـنِ  

:يلع نع ،هأَبِي نع ،يلع  
 بِينِ النع-لَيلَّى اُهللا عصلَّمسو ه-.ربيخ مواِء يسالن ةعتم نى عهن هأَن :  

.ادنذَا اِإلسبِه رمعمو كالم ا بِهثَندحو :ادمقَالَ ح ثُم  
نجب احلَمـامي، وعبـد   وأَخبرناه عالياً سنقُر الزينِي بِحلَب، أَخبرنا املُوفَّق عبد اللَّطيف، وأَ

  اللَّطيف القُبيطي، ومحمد بن السباك، وغَيرهم، قَالُوا:
ت، أَخبرنا محمد بن عبد الباقي، أَخبرنا مالك البانياسي، أَخبرنا أَحمد بن محمد بنِ الصـلْ 

ا إِبنربأَخ نابٍ، عهنِ شنِ ابع ،كالم نع ،رِيهبٍ الزعصو ما أَبنربأَخ ،دمالص دبع بن مياهر
  عبد اِهللا واحلَسنِ ابني محمد بنِ علي، عن أَبِيهِما، عن علي بنِ أَبِي طَالبٍ:

نهى عن متعة النساِء يوم خيبر، وعن أَكْلِ لُحومِ احلُمرِ  -يه وسلَّمصلَّى اُهللا علَ-أَنَّ رسولَ اِهللا 
) .ةِسي٨/١١٨اِإلن(  



ا عنربةَ، أَخامقُد بن دمحو مأَب اما اِإلمنربنِ، أَخمحالر دبع لُ بنياعمإِس :ا بِهنربأَخوع بن يل دب
.هفَذَكَر ،...ياسيانالب كالا منربأَخ ،يسنِ الطُّومحالر  

نرٍ العيكَث ى بنيحانَ يو غَسا أَبثَندح ،يقَاشالر كاملَل دبا عثَندح ،لَدخنِ مإِلَى اب :بِهو  ،ـرِيب
  نسٍ، عن عمرِو بنِ مسلمٍ، عن سعيد بنِ املُسيبِ، عن أُم سلَمةَ:حدثَنا شعبةُ، عن مالك بنِ أَ

قَالَ: (إِذَا دخلَ العشر، وأَراد أَحـدكُم أَنْ يضـحي،    -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-أَنَّ رسولَ اِهللا 
.(أَظْفَارِهو رِهعش نع ِسكمفَلْي  

ياً.أَخالالً عدا بلَن قَعفَو ،رِيبننِ العع ،خٍ لَهيش نع ،ملسم :هجر  
ا شثَندح ،ردا غُنثَندنٍ، حيعم ى بنيحنِي يربأَخ ،انِيغالص اقحإِس بن دمحا مثَندح :بِهةُ، وبع

 رمع نع ،كالم نع-  رِو أَومع- .وِهحمٍ بِنلسبنِ م  
.(طَّأاملُو) يذَا ف سلَيب، وذَا غَرِيه  

  ـدمأَح بن دمحبِ مو الطَّيا أَبثَندح ،(ِاربكِّي اَألخزم) ِابتي كف ،كالم ةمجري تف :ماحلَاك
 دمحم بن نا احلَسثَندح ،ِسيابِيانُ الكَرفْيا سنربارٍ، أَخمع بن امشا هثَندح ،هأَصل نم ديعبنِ س

  بن عيينةَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن مالك بنِ أَنسٍ، عن سمي، عن أَبِي صالحٍ:
  قطْعةٌ من العذَابِ). قَالَ: (السفَر -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-أَنَّ رسولَ اِهللا 
  )٨/١١٩غَرِيب جِداً. (

علـي   قَرأْت علَى إِسحاق بنِ طَارِقٍ، أَخبرك ابن خليلٍ، أَخبرنا أَبو املَكَارِمِ اللَّبانُ، أَخبرنا أَبو
خ كْرٍ بنو با أَبثَندمٍ، حيعو نا أَبنربأَخ ،اداحلَد.بِينا القَعثَندبٍ، حغَال بن دمحا مثَندح ،الَّد  

با عثَندح ،داوأَبِي د اِهللا بن دبا عثَندح ،ديمح بن دمحا مثَندحمٍ، ويعإِلَى أَبِي ن :بِهو كاملَل د
نثَنِي أَبِي، عدح ،ثبِ بنِ اللَّييعش بن   ـنع ،كالم نا عمالَهك ،بوى بنِ أَييحي ني، عدج

  أَبِي الزبيرِ، عن جابِرٍ، قَالَ:
  في احلُديبِية البدنةَ عن سبعة. -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-نحرنا مع رسولِ اِهللا 

القَاضي أَبو أَحمد محمد بن أَحمد، حدثَنا بكْر بن سهلٍ، حـدثَنا   وبِه: إِلَى أَبِي نعيمٍ، حدثَنا
  محمد بن مخلَد الرعينِي، حدثَنا مالك، عن أَبِي حازِمٍ، عن سهلٍ، قَالَ:



تفْتح فيهِما أَبواب السماِء، قَلَّما ترد فيهِما  : (ساعتان-صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-قَالَ رسولُ اِهللا 
  )٨/١٢٠دعوةٌ: حضور الصالَة، وعند الزحف للْقتالِ). (

.هوحن ،كالم نع ،رمع لُ بنياعمرِ إِسذو املُنأَبو ،ديوس بن بوضاً: أَيأَي اهور  
بأَخ  ـدبع بـن دمحا منربانَ، أَخرمِ بِحأَبِي القَاس بن دمحا منربأَخ ،انِيدي اهلَمالو املَعا أَبنر 

خم بن دمحا منربأَخ ،يالفَارِس رمو عا أَبنربأَخ ،بياخلَط دمحم بن يلا عنربي، أَخاقالب لَـد ،
حدثَنا جعفَر بن أَحمد بنِ عاصمٍ، حدثَنا محمد بن مصفَّى، حدثَنا محمد بن حربٍ، عنِ ابنِ 

  جريجٍ، عن مالك، عنِ الزهرِي، عن أَنسٍ:
 بِيأَنَّ الن-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص-  نمكَّةَ زلَ مخد.فَرغامل هأْسلَى رعحِ، والفَت  

أَخ ،رمو عا أَبنربأَخ ،يلا عنربأَخ ،دمحا مثَندح ،دمحا منربي، أَخالو املَعا أَبنربأَخ ،لَدخا منرب
نا مالك، حدثَنا عامر بن عبد اِهللا بـنِ  حدثَنا العالَُء بن سالمٍ، حدثَنا شعيب بن حربٍ، حدثَ

  الزبيرِ، عن عمرِو بنِ سلَيمٍ، عن أَبِي قَتادةَ بنِ رِبعي، قَالَ:
بـل أَنْ  : (إِذَا دخلَ أَحدكُم املَسجِد، فَلْيصلِّ ركْعتينِ قَ-صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-قَالَ رسولُ اِهللا 

.(دقْعي  
) .كالم ثيدح نم ،هلَيفَقَا ع٨/١٢١ات(  

رجـانِي،  احلَافظُ أَبو بكْرٍ اخلَطيب: أَخبرنا البرقَانِي، حدثَنا أَبو القَاسمِ عبد اِهللا بن إِبراهيم اجلُ
دح ،انِيةَ احلَربورلَى أَبِي عع قُرِئ دبأَبِي ع نةَ، علَمس بن دمحا مثَندبٍ، حهو بن دمحثَكُم م

 هأَبِي نع ،رِياملَقْب ديعس نسٍ، عبنِ أَن كالم نةَ، عسيبنِ أَبِي أُن ديز نمِ، عيحـه   -الرلَمالَ أَع
  قَالَ: -إِالَّ عن أَبِي هريرةَ 

: (رحم اُهللا عبداً كَانت عنده َألخيه مظْلَمةٌ في نفْـسٍ، أَو  -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-النبِي  قَالَ
ات مالٍ، فَأَتاه، فَاستحلَّ منه قَبلَ أَنْ تؤخذَ حسناته، فَإِنْ لَم يكُن لَه حسنات، أَخذَ من سـيئَ 

ص.(هئَاتيي سف عضوفَت ،بِهاح  



   مياهـربـنِ إِب اقحإِس بن دمحا مثَندلُ، حدرٍ العوصنبنِ م دمحم و بنرما عثَندح :ماحلَاك
أَبِي، حدثَنا بكْر بن مضـر،  احلَنظَلي، حدثَنا عبد الرحمنِ بن عبد اِهللا بنِ عبد احلَكَمِ، حدثَنِي 

:رمنِ عنِ ابعٍ، عافن نع ،كالثَنِي مدح ،اهلَاد نا ابثَندح  
قَالَ: (الَ يحتلبن أَحدكُم ماشيةَ أَخيه بِغيرِ إِذْنِه، أَيحب  -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-أَنَّ رسولَ اِهللا 

خيه بِغيـرِ  أَحدكُم أَنْ تؤتى مشربته، فَتكْسر خزانته، وينثَلَ ما فيه، فَالَ يحلُبن أَحدكُم ماشيةَ أَ
) .(٨/١٢٢إِذْنِه(  

يياً، كَأَنالي عل قَعو قَدو ،هأَبِي نع ،رضكْرِ بنِ مب بن اقحإِس :اهورمِ. واحلَاك نم هتعمس  
  كـاربم بـن نياحلُسرِ، والقَاد دبع ى بنسوا منربأَخ ،لُسابانَ بِنردب بن ظاحلَاف دبع اهنربأَخ ،

وعبد اللَّطيـف بـن   وأَخبرنا أَحمد بن إِسحاق، أَخبرنا احلَسن بن املُبارك، ونفيس بن كَرمٍ، 
  عسكَرٍ، وأَخبرنا أَحمد بن محمد احلَافظُ، وعدةٌ بِمصر، وسنقُر الزينِي بِحلَب، قَالُوا:

ي نصرٍ، وعلي بن أَخبرنا عبد اِهللا بن عمر، وأَخبرنا عبد اِهللا بن محمد بنِ قَوامٍ، ويوسف بن أَبِ
  ،ـياسبمٍ العاشه بن دمحمو ،بِيالذَّه فسوي بن دمحمازِمٍ، وح بن دمحمو ،نيانَ اَألمثْمع

دمحمو ،دمحم بن جيوسمِ، وائالد دبع بن دما أَحنربكْرٍ، أَخو بأَبو ،رمعو    ،ـزأَبِـي الع بن
مياهرإِب تةُ بِنمفَاطةُ، وبِياتاملَر دمحم تةُ بِنجيدخةُ، ويداِهللا اآلم دبع تةُ بِنمفَاطةُ، ويحطَائالب 

  وهديةُ بِنت عبد احلَميد، قَالُوا:
كْرٍ اليأَبِي ب بن نيا احلُسأَنباِهللا    أَن ـةبه بـن ـدمأَحو ،هيالفَق دمحم بن يلا عنربأَخو ،انِيم

احلَاجِب، ونصر اِهللا بن محمد، وأَحمد بن العماد، وعلي بن أَحمد، وأَحمد بن محمد بـنِ  
 ،املُلَقِّن دمحم بن يلعو ،داهاملُج  بـن دمأَحو ،باملُذْه دمحم بن رمعالَنَ، ورِس بن دمأَحو

 يلع بن دمحمو ،دمأَح بن دياحلُم ديبعانُ، وزالو دمأَح مِ بنائالد دبعنِ، ومحالر دببـنِ  ع
نِينِيواِهللا الي دبع بن دمأَحلٍ، وقَالُوا:فَض ،يلع تةُ بِنيدهو ،يقيقالد ازمقَاي بن دمحمو ،  

  أَخبرنا احلُسين بن أَبِي بكْرٍ، وعبد اِهللا بن عمر، قَالُوا ستتهم:
الفَارِسي سنةَ تسعٍ وستين وأَربـعِ  أَخبرنا عبد اَألولِ بن عيسى، أَخبرنا محمد بن عبد العزِيزِ 

 دبمِ عو القَاسا أَبنربأَخ ،ارِيصحٍ اَألنيرأَبِي ش نِ بنمحالر دبع دمحو ما أَبنربأَخ ،مائَة اِهللا بن



سبعٍ وعشرِين ومائَتينِ، حدثَنا لَيـثُ بـن    محمد البغوِي، حدثَنا العالَُء بن موسى إِمالًَء سنةَ
:رمنِ عنِ ابعٍ، عافن نع ،دعس  

أَنه قَام، فَقَالَ: (الَ يحلُبن أَحدكُم ماشيةَ أَحد بِغيـرِ   -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-عن رسولِ اِهللا 
أَح بحأَي ،ـم  إِذْنِهنُ لَهزخا تمإِنو ،هامقَلَ طَعتنفَي ،هتانزخ ابب ركْسفَت ،هتبرشى متؤأَنْ ت كُمد

.(رِ إِذْنِهيرِئٍ بِغةَ امياشم دأَح نلُبحفَالَ ي ،هِماتمأَطْع هِمياشوم عورض  
  )٨/١٢٣رمحٍ، عن لَيث. ( أَخرجه: مسلم، عن محمد بنِ

  محمد بن يوسف الزبِيدي: حدثَنا أَبو قُرةَ، عن موسى بنِ عقْبةَ، عن مالك، عن نافعٍ:
  عنِ ابنِ عمر، مرفُوعاً: (الَ تباع الثَّمرةُ حتى يبدو صالَحها).

يلا عنربـةَ   أَخيميت نا ابنربأَخ ،يهقُورا اَألبنربأَخو ،فسوي بن فياللَّط دبا عنربةَ، أَخيميت بن
  اخلَطيب، قَاالَ:

بأَخ ،يدهم بن رمو عا أَبنربأَخ ،دمحم بن يلا عنربأَخ ،طِّيالب نا ابنربأَخ   بـن ـدمحا منر
ع ،رِيانَ الثَّوفْيس نجٍ، عيرج نا ابنرباقِ، أَخزالر دبا عثَندح ،يادما الرثَندح ،لَدخم ،كالم ن

  عن يزِيد بنِ عبد اِهللا بنِ قُسيط، عنِ ابنِ املُسيبِ:
انَ قَضثْمعو رمأَنَّ ع.ةحضي املُوا فم فبِنِص ،اقحمالس يهو لْطَاةي املا في  

  لكاً، فَقُلْت:قَالَ عبد الرزاقِ: ثُم قَدم علَينا سفْيانُ، فَسأَلْناه، فَحدثَنا بِه عن مالك، ثُم لَقيت ما
بنِ قُسيط، عنِ ابنِ املُسيبِ: أَنَّ عمر وعثْمانَ قَضيا في امللْطَـاة  إِنَّ سفْيانَ حدثَنا عنك، عنِ ا

  بِنِصف املُوضحة؟
.بِه هثْتدح ،قدفَقَالَ: ص  

  قُلْت: حدثْنِي.
) .موالي ثُ بِهدا أُح٨/١٢٤قَالَ: م(  

مِ، أَخعاملُن دبع بن دما أَحنربـةٌ،   أَخاعمجو ،ـدمحم بن يلا عنربأَخو ،ديعس بن دمحا منرب
  قَالُوا:

  أَخبرنا احلُسين بن املُبارك، قَاالَ:



ح ،رِييكْرٍ احلو با أَبنربأَخ ،اوِيالس دمأَح بن دمحا منربةَ، أَخعرو زا أَبنرباسِ أَخبو العا أَبثَند
رنِ جنِ ابمٍ، عالس بن ديعا سثَندح ،يعافا الشثَندانَ، حملَيس بن عبِيا الرثَندح ،ماَألص نجٍ، عي

.هوحن ،كالم نانَ، عفْيس  
ني إِسف يعافلَ الشزن ،ززِيع ادنذَا إِسهلْمِ.ولْعالً ليصحراً تيكَث هاد  

درٍو، حمبنِ ع اكحالض بن دمحا مثَندظُ، حاحلَاف ديبع بن دمفَرٍ أَحعو جا أَبنربأَخ :ما احلَاكثَن
ما إِسثَندنِ، حاحلَس بن كَّارا بثَندمِ، حيحالر دبع انُ بنرمع نفَةَ، عنِيبنِ أَبِي ح ادمح لُ بنياع

، أَبِيه، عن أَبِي حنِيفَةَ، عن مالك، عن عبد اِهللا بنِ الفَضلِ، عن نافعِ بنِ جبيرٍ، عنِ ابنِ عبـاسٍ 
  قَالَ:

بِنفِْسها من وليها، والبِكْر تستأْذَنُ فـي   : (اَأليم أَحق-صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-قَالَ رسولُ اِهللا 
  )٨/١٢٥نفِْسها، وإِذْنها صماتها). (

نربأَخ ،يديةُ اِهللا السبا هنربأَخ ،يسالطُّو دينِ املُؤاِهللا، ع ةبه بن دمأَح :ا بِهنربانَ أَخثْمو عا أَب
ي، أَخبرنا زاهر بن أَحمد، أَخبرنا إِبراهيم بن عبد الصمد، حدثَنا أَبو مصـعبٍ، عـن   البحيرِ

.هوحن ،كالم  
  وساويت احلَاكم، وقَد رواه عن مالك: سفْيانُ الثَّورِي، وشرِيك القَاضي، وشعبةُ.

ما احلَاكثَنـدح ،رصبِم نِيياملَد دمأَح بن دمحرِ مو الطَّاها أَبنربظُ، أَخاحلَاف يلو عا أَبنربأَخ : 
المو ،ياعزنِ اَألورٍ، عيى بنِ أَبِي كَثيحي نع ،ادلَ القَنياعمو إِسا أَبثَندح ،تسرد ى بنيحي ،ك

  عنِ الزهرِي، عن عمرةَ، عن عائشةَ:
 بِينِ النع-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص- .(ًدااعارٍ، فَصنيعِ دبي رف القَطْع) :َقَال  

،هنوِي عرلَكَانَ ي ،كى ذَلرلَو جى، ويحبِي عمتكاً اجالم لمعالَ ناً، وجِد بغَرِي   ـنلكَانَ مو
.كالم ةخيشاِء مركُب  

  )٨/١٢٦تفَرد بِه: أَبو الطَّاهرِ، وفيه مقَالٌ. (
نع ،انمعبنِ الن ةرينِ املُغانُ، عفْيا سثَندةُ، حصا قَبِيثَندح :يسودةَ السبيش بن بقُوعي   ـكالم

 نسٍ، عامٍ، قَالَ:بنِ أَنرانِئ بنِ حه  



.لَهالً، فَقَتجر هأَترام عم دجلٍ وجي ربنِ اخلَطَّابِ ف رمإِلَى ع بكُت  
.هنم قَادي :ةالَنِيي العف بكَتةَ، ويي الدطعي :ري السف بفَكَت  

بِذَل برهأَنْ ي رمع ادأَر :بقُوعقَالَ ي.ك  
ةَ الدريبو ها أَبثَندسٍ، حبنِ أَن دمحم بن دما أَحثَندطَّارِ: حالع لَدخنِ مي إِلَى ابادنبِإِسو ،يقشم

 ـدبع نع ،كالم نع ،ياعزنِ اَألوع ،طمالس بن دزِيا يثَندرٍ، حبِش ةُ بنالَما سثَنداِهللا بـنِ   ح
:رمنِ عنِ ابارٍ، عنيد  

 بِينِ النع-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص-   هـذقَالُ: هفَي ،ةاميالق مواٌء يول لَه بصني رادقَالَ: (إِنَّ الغ
.(ةُ فُالَنرغَد  

،دمالص دببنِ ع دزِيي نع ،يائسالن :هجرأَخ .ةَ، بِهالَمس نع  
  ووقَع لَنا عالياً.

 بن دما أَحنربأَخ ،يعيالقَط دمأَح بن دمحا منربأَخ ،نِيياحلُس دمأَح بن يلع اهنربأَخ  ـدمحم
،يعافنِ الشمحالر دبع بن نا احلَسنربأَخ ،ياسبا  العنربأَخ ،قَِسيبالع مياهرإِب بن دما أَحنربأَخ

حـدثَنا   محمد بن إِبراهيم الديبلي، حدثَنا محمد بن أَبِي اَألزهرِ، حدثَنا إِسماعيلُ بن جعفَرٍ،
  )٨/١٢٧عبد اِهللا بن دينارٍ، بِهذَا. (

بِإِسقَالَ:و ،رِيهالز دعس بن دمثَنِي أَحدقَالَ: ح ،لَدخنِ مي إِلَى ابادن  
  ذَكَر علي بن بحرٍ القَطَّانُ، سمعت ابن أَبِي حازِمٍ يقُولُ:

  رأَيت البتي قَائماً علَى رأْسِ مالك بنِ أَنسٍ.
دمحا مثَندح :بِهةَ، قَالَ: وبعش نع ،يعما اَألصثَندنِ، حنِ بنِ أَبِي احلَنِيياحلُس بن  

.اتم عاً قَدافن تدجولْقَةً، وح كالمل تدجفَو ،مائَةةَ ورشع انةَ ثَمنةَ سنياملَد تمقَد  
  م بن عبد اِهللا، أَخبرنِي أَبِي، عن مالك، قَالَ:وبِه: أَخبرنا الرمادي، حدثَنا احلَكَ

  رحت إِلَى الظُّهرِ من بيت ابنِ هرمز اثْنتي عشرةَ سنةً.
  وبِه: حدثَنا الرمادي، حدثَنا احلَكَم، أَخبرنا أَشهب، عن مالك، قَالَ:

ش نثَنِي ابدح.لَيع هدأَع :لَه ابٍ، فَقُلْته  



  قَالَ: الَ.
  قُلْت: أَما كَانَ يعاد علَيك؟

  قَالَ: الَ.
  فَقُلْت: كُنت تكْتب؟

  قَالَ: الَ.
  .-يعنِي: اللِّجام-وكَف احلَديدةَ 

بأَخ ،يدياملُؤ دمحبنِ م اقحإِس بن دما أَحنرباِهللا،  أَخ ـدبع بن حالفَتو ،فسوي بن دما أَحنر
  قَاالَ:

رمع بن يلا عنربأَخ ،اززالب دمحم بن دما أَحنربأَخ ،وِيماُألر رمع بن دمحا منربأَخ  ،بِياحلَر
دح ،يفونِ الصاحلَس بن دما أَحثَندامٍ، حشه نع ،كالم نع ،نعا مثَندنٍ، حيعم ى بنيحا يثَن

:ةَ، قَالَتشائع نع ،هأَبِي نع  
  لَم يكُن يصافح امرأَةً قَطُّ. -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-إِنَّ رسولَ اِهللا 

ديثَ مالك، عن معاوِيةَ بنِ صالحٍ الدمشقي، عن يحيى بـنِ  أَخرجه: النسائي، في جمعه أَحا
  )٨/١٢٨معينٍ. (

يعافالش دمحم بن دمالص دبا عنربأَخ ،ةرم رغَي يمِ الطَّائعاملُن دبع بن رما عنربـعٍ   أَخسة تنس
 مائَة تسأَ -وو ةابِعي الرا فن-    بـن نـيرٍ احلُسصو نا أَبنربأَخ ،هيلَّمِ الفَقاملُس بن يلا عنربأَخ

ـ  سالغ دمأَح بن دمحنِ ميو احلُسا أَبنربأَخ ،عِ مائَةبأَرو نيتسسٍ ومةَ خنس بياخلَط دمحم انِي
نا سديبِص   ،ةـرصبِالب انِـيزاهل دمحم بن دمقٍ أَحوو را أَبثَندح ،مائَة ثَالَثو نيعستعٍ وبةَ أَر

  حدثَنا محمد بن الوليد البسرِي، حدثَنا غُندر، حدثَنا شعبةُ، عن مالك (ح).
أَح لُوا بِعنربأَخلٍ،   وـهس ةُ اِهللا بـنبا هنربأَخ ،دمحبنِ م دينِ املُؤع ،دماِهللا بنِ أَح ةبه بن دم

نا أَبـو  أَخبرنا سعيد بن محمد، أَخبرنا زاهر بن أَحمد، أَخبرنا إِبراهيم بن عبد الصمد، حدثَ
  نا مالك، عن عبد اِهللا بنِ الفَضلِ، عن نافعِ بنِ جبيرٍ، عنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ:مصعبٍ، حدثَ



: (اَأليم أَحق بِنفِْسها من وليها، والبِكْر تستأْذَنُ فـي  -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-قَالَ رسولُ اِهللا 
  صماتها).نفِْسها، وإِذْنها 

  )٨/١٢٩لَفْظُ شعبةَ. (
بو احلُسـينِ  أَخبرنا أَبو املَعالي اَألبرقُوهي، أَخبرنا زكَرِيا بن علي بنِ حسان بِبغداد، وأَخبرنا أَ

مجو ،رصبِم دمحم بن دمأَحو ،كلَبعبِب دمحم بن يلةٌ، قَالُوا:عاع  
  أَخبرنا أَبو املَنجا عبد اِهللا بن عمر بنِ اللَّتي، قَاالَ:

  أَخبرنا أَبو الوقْت عبد اَألولِ بن عيسى (ح).
، أَخبرنا عبد اجلَليلِ بن وأَخبرنا يحيى بن أَبِي منصورٍ الفَقيه كتابةً، أَخبرنا عبد القَادرِ احلَافظُ

  أَبِي سعد بِهراةَ، قَاالَ:
:قَالَت ،دمالص دبع تى بِنبلِ: بِيالفَض ا أُمنتربأَخ  

صا مثَندح ،دمحم اِهللا بن دبا عنربأَخ ،ارِيصاَألن دمأَح نِ بنمحالر دبا عنربأَخ ،رِييبالز بع
:رمنِ عنِ ابعٍ، عافن نع ،كالثَنِي مدح  

دخلَ الكَعبةَ هو، وأُسامةُ، وبِالَلٌ، وعثْمانُ بن طَلْحـةَ   -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-أَنَّ رسولَ اِهللا 
  .احلَجبِي، فَأَغْلَقَها علَيهِم، ومكَثَ فيها

  ؟-صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-فَسأَلْت بِالَالً حين خرج: ماذَا صنع رسولُ اِهللا 
وي تيكَانَ البو ،اءهرو ةدثَالَثَةَ أَعمو ،نِهيمي ننِ عيودمعو ،ارِهسي نداً عوملَ ععفَقَالَ: ج ذئم

ةدأَعم ةتلَى سلَّى.عص ثُم ،  
:رمنِ عنِ ابارٍ، عنياِهللا بنِ د دبع نع ،كالثَنِي مدح :بِهو  

  )٨/١٣٠نهى عن بيعِ الوالَِء، وعن هبته. ( -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-أَنَّ رسولَ اِهللا 
 كالفَاةُ مو  

  يقُولُونَ: عمر مالك تسع وثَمانونَ سنةً، مات سنةَ تسعٍ وسبعين ومائَة. قَالَ القَعنبِي: سمعتهم
.تد املَونا قَالَ عما عنلأَه ضعب أَلْتفَس ،كالم رِضسٍ: ميأَبِي أُو لُ بنياعمقَالَ إِسو  

  ].٤اَألمر من قَبلُ ومن بعد} [الروم: قَالُوا: تشهد، ثُم قَالَ: {ِهللا 



مير عبد وتوفِّي: صبِيحةَ أَربع عشرةَ من ربِيعٍ اَألولِ، سنةَ تسعٍ وسبعين ومائَة، فَصلَّى علَيه: اَأل
يلبنِ ع دمحبنِ م مياهربنِ إِب دمحم اِهللا بن  تبِن بنيز لَد؛ ويماسٍ اهلَاشباِهللا بنِ ع دببنِ ع

.هبِأُم فرعيو ،ةياسبانَ العملَيس  
  رواها: محمد بن سعد، عنه، ثُم قَالَ: وسأَلْت مصعباً، فَقَالَ:

سيع بن نعنِي مربفَرٍ، فَأَخي صف اتلْ مب.كثْلِ ذَلى بِم  
  وقَالَ أَبو مصعبٍ الزهرِي: مات لعشرٍ مضت من ربِيعٍ اَألولِ، سنةَ تسعٍ.

  وقَالَ محمد بن سحنونَ: مات في حادي عشر ربِيعٍ اَألولِ.
 نم لَتةَ خرشثَالَثَ عل اتبٍ: مهو نقَالَ ابلِ.وعٍ اَألوبِير  

 من قَالَ القَاضي عياض: الصحيح وفَاته في ربِيعٍ اَألولِ، يوم اَألحد، لتمامِ اثْنينِ وعشرِين يوماً
) .هضر٨/١٣١م(  

يب يصبان علَيهِما املَاَء، ونزلَ فـي  وغَسلَه: ابن أَبِي زنبرٍ، وابن كنانةَ، وابنه يحيى وكَاتبه حبِ
قَبرِه جماعةٌ، وأَوصى أَنْ يكَفَّن في ثيابٍ بِيضٍ، وأَنْ يصلَّى علَيه في موضعِ اجلَنائزِ، فَصـلَّى  

.راملَذْكُو رياَألم هلَيع  
ع دمحم هباً َألبِيائكَانَ نقَالَ: و  ـهلَغَ كَفَنبو ،هعشلَ نمحه، وتازام جِنى أَمشم ثُم ،ةنيلَى املَد

.رانِينةَ دسمخ  
عبسو انثَم ةني سا فلَهعجطَ وغَل نلِ مقَول اربتعٍ، فَالَ اعست ةني سه ففَاتو تراتوت :قُلْت ،ني

  قَولِ حبِيبٍ كَاتبِه، ومطَرف فيما حكي عنه، فَقَاالَ: سنة ثَمانِين ومائَة.والَ اعتبار بِ
  ونقَلَ القَاضي عياض: أَنَّ أَسد بن موسى قَالَ:

ي اقَةلَى نع وهو ،رضخ ابيثلَةٌ وطَوِي هلَيعو هتود معكاً بالم تأَيضِ،  راَألراِء وـمالس نيب ريط
  فَقُلْت: يا أَبا عبد اِهللا! أَلَيس قَد مت؟

  قَالَ: بلَى.
  فَقُلْت: فَإِالَم صرت؟

.كضأُر لَيع نمتو ،كطلْنِي أُعقَالَ: سفَاحاً، وكَلَّمنِي كي، وبلَى رع تمفَقَالَ: قَد  



  عياض: واختلف في سنه: قَالَ القَاضي
سمخ هرمإِنَّ ع :ببِيحو ،دعس بن دمحمسٍ، ويأَبِي أُو نابغُ، وائعٍ الصافن اِهللا بن دبفَقَالَ ع 

  وثَمانونَ سنةً.
  قَالَ: وقيلَ: أَربع وثَمانونَ سنةً.

  نونَ سنةً.وقيلَ: سبع وثَما
  وقَالَ الواقدي: تسعونَ سنةً.

  وقَالَ الفريابِي، وأَبو مصعبٍ: ست وثَمانونَ سنةً.
  وقَالَ القَعنبِي: تسع وثَمانونَ سنةً.

نس نانِيثَمعاً وبس اشمِ، قَالَ: عنِ بنِ القَاسمحالر دبع نعةً.و  
  )٨/١٣٢وشذَّ: أَيوب بن صالحٍ، فَقَالَ: عاش اثْنتينِ وتسعين سنةً. (

  قَالَ أَبو محمد الضراب: هذَا خطَأٌ، الصواب ست وثَمانونَ.
:بِه هلِ أُممي حف فلاختو  

 بن دمحمغُ، وائالصو ،نعفَقَالَ م.ننِيثَالَثَ س بِه لَتمح :اكحالض  
  وقَالَ نحوه: والد الزبيرِ بنِ بكَّارٍ.
  وعنِ الواقدي: حملت بِه سنتينِ.

 ارزي روهشم هرقَبفَاقاً، وعِ اتيقبِالب نفدو :اُهللا-قُلْت همحر-.  
  اللَّيلَة الَّتي مات فيها رأَى رجلٌ من اَألنصارِ قَائالً ينشد:ويقَالُ: إِنه في 

  لَقَد أَصبح اِإلسالَم زعزِع ركْنه * غَداةَ ثَوى اهلَادي لَدى ملْحد القَبرِ
  الدهرِ إِمام اهلُدى ما زالَ للْعلْمِ صائناً * علَيه سالَم اِهللا في آخرِ

.كاللَى مةُ عارِخفَإِذَا الص ،هتبتقَالَ: فَان  
لك ثُم أَورد القَاضي عياض عدةَ منامات حسنة لِإلمامِ، وسائر كتابِه بِالَ أَسانِيد، وفي بعضِ ذَ

.كَرنا يم  
  ائَة عمامة، فَضالً عن سواها.قَالَ ابن القَاسمِ: مات مالك عن م



 ،كرِ ذَلغَيو ،ادخمو ،اتصنمو ،طسب نم كالي مالزِلِ خني ما فم عسٍ: بِييأَبِي أُو نقَالَ ابو
  بِما ينِيف علَى خمسِ مائَة دينارٍ.

ف مالك خمس مائَة زوجٍ من النعالِ، ولَقَد اشتهى يوماً وقَالَ محمد بن عيسى بنِ خلَف: خلَّ
.هإِلَي ثَتعةٌ بعبا سهنم هدنعإِالَّ و اتا ماً، فَميصاًء قُوسك  

قَالَ مشايِخنا الثِّقَات: إِنه وأَهدى لَه يحيى بن يحيى النيسابورِي هديةً، فَوجِدت بِخطِّ جعفَرٍ: 
  )٨/١٣٣باع منها من فَضلَتها بِثَمانِين أَلْفاً. (

 ـاراً، ونيد نرِيشعةً وعبسارٍ، ونيد مائَة تسارٍ ونيد أَلفَي اضالن نم كررٍو: تمو عقَالَ أَب  ـنم
هرد مِ أَلْفاهرمٍ.الد  

بِيعلٍ، ومجتو ،ةمشاِء، ذَا حلَمالع ةادالساِء، وعداِء السرالكُب نم امذَا اِإلمكَانَ ه قَد :قُلْت ،د
أْكُلُ طَييةَ، ويلُ اهلَدقْبكَانَ ي ،ةراآلخا ويني الدف ةرِفعو ،ةرظَاه ةنِعمو ةرارٍ فَاخدـلُ  ومعيباً، و

:هيف كارنِ املُبلَ ابقَو نسا أَحمحاً، والص  
  صموت إِذَا ما الصمت زين أَهلَه * وفَتاق أَبكَارِ الكَالَمِ املُختمِ

الدمِ وبِاللَّح اباآلد لَه طَتيسو * ةكْمكُلِّ ح نآنُ مى القُرعا وى معمِو  
 اضيي عاُهللا-قَالَ القَاض همحر- :هيف  

  يا سائالً عن حميد اهلَديِ والسننِ * اطْلُب، هديت علُوم الفقْه والسننِ
  )٨/١٣٤وعقْد قَلْبِك فَاشدده علَى ثَلجٍ * الَ تطْوِينه علَى شك والَ دخنِ (

  يلَ اُأللَى حازوا نهى وتقَى * كَانوا فَبانوا حسانَ السر والعلَنِواسلُك سبِ
  هم اَألئمةُ واَألقْطَاب ما انخدعوا * والَ شروا دينهم بِالبخسِ والغبنِ

  دهرِ والزمنِأَصحاب خيرِ الورى أَحبار ملَّته * خير القُرون نجوم ال
  منِ اهتدى بِهداهم مهتد وهم * نجاةُ من بعدهم من غَمرة الفتنِ

  وتابِعوهم علَى اهلَديِ القَوميِ هم * أَهلُ التقَى واهلُدى والعلْمِ والفطَنِ
رهشم * هقَلِّدلْمٍ تذَا ع نِكيدل رتنِ فَاخمي يفامٍ وي شالذِّكْرِ ف  

  حوى أُصولَهم ثُم اقْتفَى أَثراً * نهجاً إِلَى كُلِّ معنى رائقٍ حسنِ



  ومالك املُرتضى الَ شك أَفْضلُهم * إِمام دارِ اهلُدى والوحيِ والسننِ
  * ودع زخارِف كَاَألحالَمِ والوسنِ فَعنه حز علْمه إِنْ كُنت متبِعاً

  )٨/١٣٥فَهو املُقَلَّد في اآلثَارِ يسنِدها * خالَف من هو فيها غَير مؤتمنِ (
  وهو املُقَدم في فقْه وفي نظَرٍ * واملُقتدى في اهلُدى في ذَلك الزمنِ

ضِ طُراَألر مالعنِونامللِ وي الفَضطَفَى ذةُ املُصادهش * تكَمي حاً بِالَّذ  
ندلُ البزى بحضتا وى املَطَايضنت * تغَد بِأَقْطَارِ البِالَد هإِلَي نمو  

صي الغيِ املَاِء فربِ كَجالقُلُو ى * طَيرفَج هباً حطُر اخلَلْق رِبأُش ننِم  
  وقَالَ كُلُّ لسان في فَضائله * قَوالً وإِنْ قَصروا في الوصف عن لَسنِ

  علَيه من ربه أَصفَى عواطفه * ومن رِضاه كَصوبِ العارِضِ اهلَتنِ
  )٨/١٣٦ننِ (وجاد ملحده وطْفَاُء هاطلَةٌ * تسقي بِرحماه مثْوى ذَلك اجلَ

  ويف البداية والنهاية : 
  واإلمام مالك

هو أشهرهم وهو أحد األئمة األربعة أصحاب املذاهب املتبعة، فهو: مالك بن أنس بن مالك 
بن عامر بن أيب عامر بن عمرو بن احلارث بن غيالن بن حشد بن عمرو بن احلارث، وهو ذو 

  اهلجرة يف زمانه.أصبح احلمريي، أبو عبد اهللا املدين إمام دار 
روى مالك عن: غري واحد من التابعني، وحدث عنه خلق من األئمة، منـهم: السـفيانان،   
وشعبة، وابن املبارك، واألوزاعي، وابن مهدي، وابن جريج، والليث، والشافعي، والزهـري  
شيخه، وحيىي بن سعيد األنصاري وهو شيخه، وحيىي بن سعيد القطان، وحيـىي بـن حيـىي    

  ، وحيىي بن حيىي النيسابوري.األندلسي
  قال البخاري: أصح األسانيد مالك، عن نافع، عن ابن عمر.

  وقال سفيان بن عيينة: ما كان أشد انتقاده للرجال.
  وقال حيىي بن معني: كل من روى عن مالك فهو ثقة، إال أبا أمية.

  وقال غري واحد: هو أثبت أصحاب نافع والزهري.



  ديث فمالك النجم.وقال الشافعي: إذا جاء احل
  وقال: من أراد احلديث فهو عيال على مالك.

  ومناقبه كثرية جداً، وثناء األئمة عليه أكثر من أن حيصر يف هذا املكان.
  قال أبو مصعب: مسعت مالكاً، يقول: ما أفتيت حىت شهد يل سبعون أين أهل لذلك.

  ابه، وكان يلبس حسناً.وكان إذا أراد أن حيدث تنظف وتطيب وسرح حليته ولبس أحسن ثي
وكان نقش خامته: حسيب اهللا ونعم الوكيل، وكان إذا دخل مرتله قال: ما شاء اهللا وال قوة إال 

  باهللا.
  وكان مرتله مبسوطاً بأنواع املفارش.

ومن وقت خروج حممد بن عبد اهللا بن حسن لزم مالك بيته فلم يكن يأيت أحداً ال لعزاء وال 
وال جلماعة، ويقول: ما كل ما يعلم يقال، وليس كل أحد يقدر على هلناء، وال خيرج جلمعة 

  االعتذار.
وملا احتضر قال: أشهد أن ال إله إال اهللا، مث جعل يقول: هللا األمر من قبل ومن بعد، مث قبض 

  يف ليلة أربعة عشر من صفر.
  وقيل: من ربيع األول من هذه السنة، وله مخس ومثانون سنة.

  بعني سنة ودفن بالبقيع.قال الواقدي: بلغ س
وقد روى الترمذي، عن سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن أيب الزبري، عن أيب صاحل، عـن  
أيب هريرة: ((يوشك أن يضرب الناس أكباد اإلبل يطلبون العلم فال جيدون أحداً أعلم من عامل 

  املدينة)).
  مث قال: هذا حديث حسن.

  مالك بن أنس. وكذا قال عبد الرزاق.وقد روي عن ابن عيينة، أنه قال: هو 
  وعن ابن عيينة رواية: أنه عبد العزيز بن عبد اهللا العمري.

  )١٨٨/ ١٠وقد ترمجه ابن خلكان يف الوفيات فأطنب وأتى بفوائد مجة. (ج/ص: 
**************  



  اإلمام الشافعي رمحه اهللا
  ويف تذكرة احلفاظ لإلمام الذهيب : 

مام العلم حرب األمة أبو عبد اهللا حممد بن إدريس بن العبـاس بـن   الشافعي اال ٤] م  ٣٥٤[ 
عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد املطلب بن عبد مناف بن 
قصي بن كالب القرشى املطلىب الشافعي املكى نسيب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وناصر 

ل اىل مكة ملا فطم فنشا ا واقبل على العلـوم فتفقـه   سنته ولد سنة مخسني ومائة بغزة فحم
مبسلم الزجني وغريه حدث عن عمه حممد بن علي وعبد العزيز بن املاجشون ومالك االمـام  
وإمساعيل بن جعفر وإبراهيم بن أيب حيىي وخلق وعنه أمحد واحلميدي وأبو عبيد والبويطى وأبو 

وكان من احذق قريش بالرمى كان يصيب من  ثور والربيع املرادي والزعفراىن وأمم سواهم
العشرة عشرة وكان أوال قد برع يف ذلك ويف الشعر واللغة وأيام العرب مث اقبل على الفقـه  
واحلديث وجود القرآن على إمساعيل بن قسطنطني مقرئ مكة وكان خيتم يف رمضان سـتني  

وى وهو بن عشرين سنة مرة مث حفظ املوطأ وعرضه على مالك واذن له مسلم بن خالد بالفت
أو دوا وكتب عن حممد بن احلسن الفقيه وقرخبىت روى ذلك بن أيب حامت عن الربيع عنـه  
وكان مع فرط ذكائه وسيالن ذهنه يستعمل اللبان ليقوى حفظه فاعقبه رمى الدم سنة قـال  

فاقامىن إسحاق بن راهويه قال يل أمحد بن حنبل مبكة تعال حىت اريك رجال مل تر عيناك مثله 
على الشافعي وقال أبو ثور ما رأيت مثل الشافعي وال رأى هو مثل نفسه وقال حرملة مسعت 
الشافعي يقول مسيت ببغداد ناصر احلديث ووثقه أمحد وغريه وقال بن معني ليس به بأس قال 
الفضل بن زياد مسعت أمحد بن حنبل يقول ما أحد مس حمربة وال قلما اال وللشافعى يف عنقه 

ة وقال بن راهويه الشافعي امام ما أحد تكلم بالرأى اال والشافعي أكثرهم اتباعا واقلـهم  من
خطأ وقال أبو داود ما اعلم للشافعى حديثا خطأ وقال أبو حامت صدوق وصح عن الشـافعي  
انه قال إذا صح احلديث فاضربوا بقوىل احلائط وقال الربيع مسعته يقول إذا رويـت حـديثا   

به فاشهدكم ان عقلى قد ذهب قلت مناقب الشافعي ال حيتملـها هـذا   صحيحا فلم آخذ 
املختصر فدونكها يف تاريخ دمشق ويف تاريخ اإلسالم يل وكان حافظا للحديث بصريا بعلله ال 



يقبل منه اال ما ثبت عنده ولو طال عمره الزداد منه توىف أول شعبان سنة أربع ومائتني مبصر 
وتسعني ومائة رضى اهللا تعاىل عنه فهو وأمحد وابن املديين وابن  وكان قد انتقل إليها سنة تسع

  معني من رجال الطبقة الرابعة من اربعى الطبقات للحافظ بن املفضل
  ويف السري : 

يعافالش اماِإلم  
  )٤، محمد بن إِدرِيس بنِ العباسِ (خت، 

اسِ بنِ عببنِ الع سرِيإِد بن دمحامِ مشبنِ ه دزِيي دببنِ ع ديببِ بنِ عائعِ بنِ السافانَ بنِ شثْم
  ،ـامبٍ، اِإلمبنِ غَال يبِ بنِ لُؤةَ بنِ كَعرالَبِ بنِ مبنِ ك يبنِ قُص افنم دببِ بنِ عبنِ املُطَّل

 ،لَّةامل هيفَق ،ثياحلَد راصرِ، نصالع مالع   ،املَكِّـي ،يعـافالش ،بِياملُطَّل ثُم ،يشاِهللا القُر دبو عأَب
وابن عمه، فَاملُطَّلب هو أَخو هاشـمٍ   -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-الغزي املَولد، نِسيب رسولِ اِهللا 

  )١٠/٦والد عبد املُطَّلبِ. (
 فَقات افَـتفَخ ،هرِ أُمجي حماً فيتي دمحأَ مشاً، فَنابش سرِيإِد هوأَب اتمةَ، وزامِ بِغاِإلم دلوم 

ملَى الرلَ عأَقْبكَّةَ، وأَ بِمشنِ، فَنيامع ناب وهو هدتحإِلَى م بِه لَتوحةَ، فَتعيالض هلَيـى  يِ، عتح
برع في فَاق فيه اَألقْرانَ، وصار يصيب من عشرة أَسهمٍ تسعةً، ثُم أَقْبلَ علَى العربِية والشرعِ، فَ

.مقَدتو ،كذَل  
.انِهملَ زأَه ادفَس ،قْهالف هإِلَي ببح ثُم  

نع هلَدبِب لْمذَ العأَخو جِينالز دالمِ بنِ خلسكَّةَ  -: مي مفْتطَّارِ،  -منِ العمحالر دببنِ ع داودو
وسفْيانَ بنِ عيينـةَ،   -فَهو ابن عم العباسِ جد الشافعي  -وعمه؛ محمد بنِ علي بنِ شافعٍ 

  بِي بكْرٍ املُلَيكي، وسعيد بنِ سالمٍ، وفُضيلِ بنِ عياضٍ، وعدة.وعبد الرحمنِ بنِ أَ
  ولَم أَر لَه شيئاً عن نافعِ بنِ عمر اجلُمحي ونحوِه، وكَانَ معه بِمكَّةَ.

إِلَى املَدينة، فَحملَ عـن   -تأَهلَ لِإلمامة وهو ابن نيف وعشرِين سنةً، وقَد أَفْتى و -وارتحلَ 
.هفْظح نم هضرع ،(َطَّأاملُو) ٍسبنِ أَن كالم  

) .َألكْثَرِه هفْظح نلَ: ميق١٠/٧و(  



دي، وعطَّاف بنِ خالـد،  وعبد العزِيزِ الدراور -فَأَكْثَر  -وحملَ عن: إِبراهيم بنِ أَبِي يحيى 
  وإِسماعيلَ بنِ جعفَرٍ، وإِبراهيم بنِ سعد، وطَبقَتهِم.

.فَةطَائي، والقَاض فسوامِ بنِ يشهو ،ازِنبنِ م فطَرم :ننِ عمذَ بِاليأَخو  
رالع هينِ؛ فَقبنِ احلَس دمحم :نع اددغبِبرٍ.ويعب وِقْر هنلَ عمحو ،همالَزاقِ، و  

  وعن: إِسماعيلَ ابنِ علَيةَ، وعبد الوهابِ الثَّقَفي، وخلْقٍ.
ـ    ه وصنف التصانِيف، ودونَ العلْم، ورد علَى اَألئمة متبِعاً اَألثَر، وصنف فـي أُصـولِ الفقْ

  )١٠/٨وفُروعه، وبعد صيته، وتكَاثَر علَيه الطَّلَبةُ. (
   داود انُ بـنمـلَيسلٍ، وبنح بن دمأَحالَّمٍ، وس بن مالقَاس ديبو عأَبو ،يدياحلُم :هنثَ عدح

يطيوالب فسوي بقُوعو يأَبو ،يمى، اهلَاشيحي لَةُ بنمرحو ،الكَلْبِي دالخ بن مياهررٍ إِبو ثَوأَبو ،
 زِ املَكِّيزِيالع دبعو ،املَكِّي دوأَبِي اجلَار ى بنسومو- (ةداحلَي) باحص-   ـيلع بن نيسحو

رِ احلذاملُن بن مياهرإِبو ،ِسيابِيالكَر   ـدمحم بـن دمأَحو ،انِيفَرعالز دمحم بن ناحلَسو ،يامز
اَألزرقي، وأَحمد بن سعيد اهلَمدانِي، وأَحمد بن أَبِي شريحٍ الرازِي، وأَحمد بن يحيـى بـنِ   

حالر دبع بن دمأَحو ،رِيصرٍ املزِيو   ،يعـافالش ـدمحم بن مياهر؛ إِبهمع نابو ،بِيهنِ الوم
لِّم، وإِسحاق بن راهويه، وإِسحاق بن بهلُولٍ، وأَبو عبد الرحمنِ أَحمد بن يحيى الشافعي املُتكَ

امحقَّالُ، وجٍ النيرس احلَارِثُ بنزِ وزِيالع دبعو ،رِياملَه داود انُ بنملَيسو ،يلْخى البيحي بن د
 ،ادوس و بنرمعو ،يقةَ اللَّبلَمس بن يلعو ،قِّيالر دبمع بن يلعقْالَصٍ، وانَ بنِ مرمع و بنأَبو

اَألسوانِي، ومحمد بن يحيى العدنِي، ومسعود بن سهلٍ املصـرِي،   حنِيفَةَ قَحزم بن عبد اِهللا
، وهارونُ بن سعيد اَأليلي، وأَحمد بن سنان القَطَّانُ، وأَبو الطَّاهرِ أَحمد بن عمرِو بنِ السرحِ

ربِيع بن سلَيمانَ املُرادي، والربِيع بن سلَيمانَ اجليزِي، ومحمد بن ويونس بن عبد اَألعلَى، وال
) .ماهوس لْقخو ،الَنِيرٍ اخلَوصن بن رحباحلَكَمِ، و دباِهللا بنِ ع دب١٠/٩ع(  

ايرِو لَه نم) ابتك قُطْنِيارالد دأَفْر قَدبِ واقني مف اربالك فنصنِ، وأَيزي جف (يعافنِ الشةٌ ع
ةً، والَح هذَا اِإلمامِ، قَديماً وحديثاً، ونالَ بعض الناسِ منه غَضاً، فَما زاده ذَلك إِالَّ رِفْعةً وجالَلَ



يف انِهأَقْر أَنَّ كَالَم نيفصنلْمل يودعإِالَّ و الَفَهخ نلَى مع درو ةامي اِإلمف زرب نقَلَّ مو ،ىوبِه ه
  وهذه اَألوراق تضيق عن مناقبِ هذَا السيد. -نعوذُ بِاِهللا من اهلَوى  -

كُب نفَكَانَ م ،بِياملُطَّل بائالس مهدا جكَانَ فَأَمو ،ذئموي رفَأُس ،ةيلاجلَاه عراً مدب رضح ناِء مر
 بِيبِالن هبشي-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص-.  

  ووالدته: هي الشفَاُء بِنت أَرقَم بنِ نضلَةَ.
 بِيالن دبِ؛ جاملُطَّل دبو عأَخ ولَةُ: هضنو-صلَّمسو هلَيى    -لَّى اُهللا عأَنْ فَـد ـدعب هقَالُ: إِنفَي

.لَمأَس ،هفْسن  
 لَمالَ أَع ،يابِعانُ: تثْمع هلَدوو ،ةابحارِ الصغي صف دودعم وهةٌ، ويؤر لَه :عافش هنابو ركَبِي لَه

.ةايرِو  
  )١٠/١٠الشافعي من اَألزد. ( وكَانَ أَخوالُ

ها، عن ابنِ عبد احلَكَمِ، قَالَ: لَما حملَت والدةُ الشافعي بِه، رأَت كَأَنَّ املُشترِي خرج من فَرجِ
ه املُعبرونَ أَنها تلد عالماً، يخـص  حتى انقَض بِمصر، ثُم وقَع في كُلِّ بلْدة منه شظيةٌ، فَتأَولَّ

.انلْدي البف قفَرتي ثُم ،رصلَ مأَه هلْمع  
  هذه رِوايةٌ منقَطعةٌ.

 يعافاِهللا الش دبأَبِي ع نعمٍ  -واتأَبِي ح ناب قَلَها نميف- بٍ، عهنِ وي ابنِ أَخنِ ابقَالَ:ع ،هن  
قَالَ: فَخافَت أُمي علَي الضيعةَ، وقَالَت: الْحق  -يعنِي: القَبِيلَةَ، فَإِنَّ أُمه أَزديةٌ-ولدت بِاليمنِ 

.بِكسلَى نع لَبغأَنْ ت كلَيع افي أَخفَإِن ،مثْلَهنَ مكُوفَت ،كلبِأَه  
إِلَى مكَّةَ، فَقَدمتها يومئذ وأَنا ابن عشرِ سنِين، فَصرت إِلَى نِسيبٍ لـي، وجعلْـت    فَجهزتنِي

  أَطْلُب العلْم، فَيقُولُ لي: الَ تشتغلْ بِهذَا، وأَقبِلْ علَى ما ينفَعك، فَجعلَت لَذَّتي في العلْمِ.
أَبِي ح نقَالَ اب:يعافالش يقَالَ ل :ادوو بن سرمع تعممٍ: سات  

  ولدت بِعسقَالَنَ، فَلَما أَتى علَي سنتان، حملَتنِي أُمي إِلَى مكَّةَ.
:يعافي الشاحلَكَمِ: قَالَ ل دبع نقَالَ ابو  

  )١٠/١١ة، وحملْت إِلَى مكَّةَ ابن سنتينِ. (ولدت بِغزةَ، سنةَ خمِسين ومائَ



 يعافالش نهاً مجو نسأَح تأَيا رم :نِياُهللا-قَالَ املُز همحر- ،هتيحلَى لع ضا قَبمبكَانَ رو !
.هتضقَب نلُ عفْضفَالَ ي  

  شافعي يقُولُ:قَالَ الربِيع املُؤذِّنُ: سمعت ال
 كُنت أَلْزم الرمي، حتى كَانَ الطَّبِيب يقُولُ لي: أَخاف أَنْ يصيبك السلُّ من كَثْرة وقُوفك في

.احلَر  
  قَالَ: وكُنت أُصيب من العشرة تسعةً.

قُوي يعافالش تعمس :يديلُ:قَالَ احلُم  
أَنْ كُنت يتيماً في حجرِ أُمي، ولَم يكُن لَها ما تعطينِي للْمعلِّمِ، وكَانَ املُعلِّم قَد رضي منـي  

.هنع فِّفأُخو ،إِذَا غَاب انيبلَى الصع مأَقُو  
 افي اَألكتف بأَكْت تقَالَ: كُن ،يعافنِ الشعو     ،انويإِلَـى الـد ـبأَذْه ـتكُنظَامِ، والعو

  فَأَستوهب الظُّهور، فَأَكْتب فيها.
:يعافي الشقَالَ ل :ادوس و بنرمقَالَ عو  

نم يبأُص تى كُنتيِ حمالر نم لْمِ، فَنِلْتطَلَبِ العيِ، ومي الري فتمهن تةً،  كَانرشع ةرشع
  وسكَت عنِ العلْمِ.

 تأَن :اِهللا-فَقُلْتيِ. -ومي الرف كنم رلْمِ أَكْبي العف  
  قَالَ أَحمد بن إِبراهيم الطَّائي اَألقْطَع: حدثَنا املُزنِي، سمع الشافعي يقُولُ:

ا ابأَنآنَ والقُر ظْتفرٍ.حشع نا ابأَنو (َطَّأاملُو) ظْتفحو ،ننِيعِ سبس ن  
  )١٠/١٢اَألقْطَع: مجهولٌ. (

  بـن ـيلا عنربأَخ ،ذَانِياهلَم داحالو دبع بن ريبالز تعمس :رِيآلبل (يعافبِ الشاقنم) يفو 
عمى، سسيبنِ ع دمحلُ:مقُوانَ يملَيس بن عبِيالر ت  

  .-رحمهما اُهللا تعالَى  -ولد الشافعي يوم مات أَبو حنِيفَةَ 



كَذَا قَالَ، والظَّاهر أنه كَانَ ابن  -وعنِ الشافعي، قَالَ: أَتيت مالكاً وأَنا ابن ثَالَثَ عشرةَ سنةً 
قَالَ: فَأَتيت ابن عم لي والي املَدينة، فَكَلَّم مالكاً، فَقَالَ: اطلُب مـن   -ثَالَث وعشرِين سنةً 

.أُ لَكقْري  
  قُلْت: أَنا أَقرأُ.

.هدأَع :رم ٍء قَديشي لا قَالَ لمبفَكانَ ر ،هلَيع أْتفَقَر  
ح هيدأَنْ فَأُع بحت تى، فَقَالَ: أَنرأُخ نِي، ثُمابفَأَج ،أَلَةسم نه عأَلْتس ثُم ،هبجأَع هفْظاً، فَكَأَن

  تكُونَ قَاضياً.
حا، وهاتلُغا وهارذُ أَشعةً، آخنس نرِيشبِ عرالع نطُوي بف تأَقَم :يعافنِ الشى عوريو ظْتف

القُرآنَ، فَما علمت أنه مر بِي حرف إِالَّ وقَد علمت املَعنى فيه واملُراد، مـا خـالَ حـرفَينِ،    
  أَحدهما: دساها.

  )١٠/١٣إِسنادها فيه مجهولٌ. (
  : قرأْت القُرآنَ علَى إِسماعيلَ بنِ قُسطَنطين.قَالَ ابن عبد احلَكَمِ: سمعت الشافعي يقُولُ

و ،داهجلَى مأَ عقَررٍ، وياِهللا بنِ كَث دبلَى عأَ عقَر هلٌ أنبش ربأَخلٍ، وبلَى شع أْتقَالَ: قَرو ربأَخ
  مجاهد أنه قَرأَ علَى ابنِ عباسٍ.

يعافقَالَ الش  لَـوو (أْتقَر) نذْ مخؤي لَمموزٍ، وهبِم سلَي مانُ اسلُ: القُرقُولُ يياعمكَانَ إِسو :
أُخذَ من (قَرأْت) كَانَ كُلُّ ما قُرِئ قُرآناً، ولَكنه اسم للْقُـران، مثْـلُ التـوراة واِإلنجِيـلِ.     

)١٠/١٤(  
ابو ،ملُ:اَألصقُوي يعافالش تعمس :عبِيا الرثَندمٍ: حاتأَبِي ح ن  

قَدمت علَى مالك، وقَد حفظْت (املُوطَّأَ) ظَاهراً، فَقُلْت: أُرِيد سماعه، قَالَ: اطْلُب من يقْـرأُ  
.لَك  

  نْ سهلَ علَيك، قَرأْت لنفِْسي.فَقُلْت: الَ علَيك أَنْ تسمع قراءتي، فَإِ
  أَحمد بن احلَسنِ احلمانِي: حدثَنا أَبو عبيد، قَالَ:



كلَ ذَلكَانَ قَب قَداراً، ونيد نِسيمخ هإِلَي فَعد قَدنِ، وبنِ احلَس دمحم دنع يعافالش تأَير فَعد 
خ هإِلَي.مفَالْز ،لْمالع يتهتاش قَالَ: إِنماً، وهرد نِسيم  

  قَالَ أَبو عبيد: فَسمعت الشافعي يقُولُ:
.مشتحالَ ت :قَالَ لَه ،دمحم طَاها أَعلَمرٍ، ويعب وِقْر دمحم نع تبكَت  

نمي مدنع تكُن قَالَ: لَو .كبِر ا قَبِلْتم ،كمشأَح  
  ابن أَبِي حاتمٍ: حدثَنا الربِيع بن سلَيمانَ، سمعت الشافعي يقُولُ:

  )١٠/١٥حملْت عن محمد بنِ احلَسنِ حملَ بختي، لَيس علَيه إِالَّ سماعي. (
يرأَبِي س بن دملُ:قَالَ أَحقُوي يعافالش تعمجٍ: س  

ح أَلَةسبِ كُلِّ منإِلَى ج تعضا، فَوهتربدت اراً، ثُمنيد نيتس دمحبِ ملَى كُتع فَقْتأَن ثاً قَديد
-هلَيع نِي: ردعي-.  

:يعافي الشقَالَ ل :ديعس نُ بنوارقَالَ ه  
ةً.أَخنمِ سالد بنِي صقَبفَأَع ،فْظلْحةً لنانَ ساللُّب ذْت  

الَ: قَالَ أَبو عبيد: ما رأَيت أَعقَلَ من الشافعي، وكَذَا قَالَ يونس بن عبد اَألعلَى، حتى إِنه، قَ
.قْلُهع مهعسةٌ لَوأُم تعمج لَو  

 :قُلْتن هلَيانَ ععِ لَببالر وحن هقْلع نم قَصن قْلِ لَولَ العفَإِنَّ الكَام ،ةالَغلِ املُببِيلَى سذَا عه قْص
هب ما، ولَبقي لَه نظَراُء، فَلَو ذَهب نِصف ذَلك العقْلِ منه، لَظَهر علَيه النقْص، فَكَيف بِه لَو ذَ

 ثُلُثَا عقْله! فَلَو أَنك أَخذْت عقولَ ثَالَثَة أَنفُسٍ مثَالً، وصيرتها عقلَ واحد، لَجاَء منـه كَامـلُ  
.ةادزيقْلِ والع  

ي جينالز دالخ بن ملسم تعمس ،يدياحلُم تعمس ،عبِيا الرثَندةٌ: حاعمج  :يعـافلشلُ لقُو
 اِهللا، فَقَد دبا عا أَبي اِهللا-أَفْتي  -وفْتأَنْ ت ةً      -آنَ لَكـنةَ سـرشع ـسمخ ـناب وهو- .

)١٠/١٦(  
احلُميدي، قَـالَ:  وقَد رواها محمد بن بِشرٍ الزنبرِي، وأَبو نعيمٍ اِإلستراباذي، عنِ الربِيعِ، عنِ 

.جينقَالَ الز  



 هنع (هدنسم) يف ا لَهنأَيا رممٍ، ولسم ناعِ ممنِ السع رغصي يديفَإِنَّ احلُم ،هبذَا أَشهةً.وايرِو  
لقَى اَهللا العَألنْ ي :يعافقَالَ الش ،عبِيا الرثَندةٌ: حاعمأَنْ  ج ـنم ريخ كربٍ إِالَّ الشبِكُلِّ ذَن دب

  يلْقَاه بِشيٍء من اَألهواِء.
 عـماحلَكَمِ، س دبع نا ابثَندح ،رصبِم مى بنِ آديحي بن دمحثَنِي مدح :ياذابرتاِإلس ريبالز ت

  لناس ما في الكَالَمِ من األهواِء لَفَروا منه، كَما يفرونَ من األسد.الشافعي يقُولُ: لَو علم ا
  

، ولَقينِي، قَالَ يونس الصدفي: ما رأَيت أَعقَلَ من الشافعي، ناظَرته يوماً في مسأَلَة، ثُم افْترقْنا
الَ: يا أَبا موسى، أَالَ يستقيم أَنْ نكُونَ إِخواناً وإِنْ لَم نتفق فـي مسـأَلَة.   فَأَخذَ بِيدي، ثُم قَ

)١٠/١٧(  
  قُلْت: هذَا يدلُّ علَى كَمالِ عقْلِ هذَا اِإلمامِ، وفقه نفِْسه، فَما زالَ النظَراُء يختلفُونَ.

ذمرفَرٍ التعو جقَـالَ:   أَب ـاغَانِياِهللا الص دبا عأَب تعمس ،يدجِراشلِ الوو الفَضثَنِي أَبدح :ي
  سأَلْت يحيى بن أكْثَم، عن أَبِي عبيد، والشافعي، أَيهما أَعلَم؟

رجالً إِذَا ساعدته الكُتب، كَانَ حسن التصنِيف  قَالَ: أَبو عبيد كَانَ يأْتينا ها هنا كَثيراً، وكَانَ
نا عنـد  من الكُتبِ، وكَانَ يرتبها بِحسنِ أَلفَاظه، الَقتدارِه علَى العربِية، وأَما الشافعي، فَقَد كُ

و ،ةاظَري املُنراً فينِ كَثبنِ احلَس دمحقْلِ مالع يافنِ، صالذِّهمِ، والفَهقْلِ، والع يشالً قُرجكَانَ ر
 ةاباِإلص عرِياغِ، سمالدمِ والفَها  -وهوحن ةمكَل أَو-     ،ثيـدلْحاعاً لـمس كَانَ أَكْثَـر لَوو

 دمحةُ مى أُمنغالست-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عاِء. -صالفُقَه نم رِهغَي نع ،بِه  
قَالَ معمر بن شبِيبٍ: سمعت املَأْمونَ يقُولُ: قَد امتحنت محمد بن إِدرِيس في كُلِّ شـيٍء،  

  فَوجدته كَامالً.
عأَبِي و تعمس :يعافالش تبنِ بِن دمحم بن دمةَ إِذَا قَالَ أَحنييع انُ بنفْيكَانَ س :الَنقُوي يم

  جاءه شيٌء من التفِْسيرِ والفُتيا، التفَت إِلَى الشافعي، فَيقُولُ: سلُوا هذَا.
  وقَالَ تميم بن عبد اِهللا: سمعت سويد بن سعيد يقُولُ:



، فَجاَء الشافعي، فَسلَّم وجلَس، فَروى ابن عيينةَ حديثاً رقيقاً، فَغشي علَـى  كُنت عند سفْيانَ
.يعافالش  

أَفْض اتم فَقَد ،اتةَ: إِنْ كَانَ منييع نفَقَالَ اب ،سرِيإد بن دمحم اتم ،دمحا ما أَبلَ: ييلُ فَق
  )١٠/١٨زمانِه. (أَهلِ 

   تعـمس ،ـياشبٍ الشاحص ناب ناحلَس تعمانَ، سثْمأَبِي ع بن ديعا سأَب تعمس :ماحلَاك
  الربِيع، سمعت الشافعي وسئلَ عنِ القُرآن؟

لُوخقَالَ: م ناِهللا، م آنُ كَالَمالقُر ،أُف فَقَالَ: أُف.كَفَر فَقَد ق  
.حيحص ادنذَا إِسه  

بِالكَالَمِ، فَأَفْلَح دى أَحدا ارتلُ: مقُوي يعافالش تعمرٍ، سأَبِي ثَو نمٍ: عاتو حأَبو ،داوو دأَب.  
افالش تعماحلَكَمِ، س دبع نا ابثَندح ،مى بنِ آديحي بن دمحي ما فم اسالن ملع لُ: لَوقُوي يع

.داَألس ننَ مورفا يكَم هنوا ماِء، لَفَراَألهوالكَالَمِ و  
  ـدباِهللا بـنِ ع دبع بن دمحا مثَندح ،رصبِم دمحم بن يلنِي عربأَخ :داحالو دبع بن ريبالز 

قَالَ: كَانَ الشافعي بعد أَنْ ناظَر حفْصاً الفَرد يكْره الكَالَم، وكَانَ يقُـولُ: واِهللا َألنْ   احلَكَمِ،
ضغٌء أَبيا شمو ،قيدقَالُ: زِنفَي كَلَّمتأَنْ ي نم لَه ريخ ،مالطَأَ العقَالُ: أَخفي مالي العفْتينم إِلَي  

) .هلأَه١٠/١٩الكَالَمِ و(  
ادهي االجتف كَاخلَطَأ سلِ، لَيوي اُألصاِهللا أَنَّ اخلَطَأَ ف دبأَبِي ع بذْهلَى أَنَّ مالٌّ عذَا ده :قُلْت 

  في الفُروعِ.
نباسمٍ م لَفح نلُ: مقُوي يعافالش تعمانَ: سملَيس بن عبِيالر    ـهلَيـثَ، فَعناِء اِهللا، فَحمأَس

فَّارةٌ، الكَفَّارةُ، َألنَّ اسم اِهللا غَير مخلُوقٍ، ومن حلَف بِالكَعبة وبالصفَا واملَروة، فَلَيس علَيه كَ
  )١٠/٢٠َألنه مخلُوق، وذَاك غَير مخلُوقٍ. (

مٍ: حاتو حقَالَ أَبو   ،ـرمعكْـرٍ، وو بةٌ: أَبسملُ: اخلُلَفَاُء خقُوي يعافالش تعملَةُ، سمرا حثَند
  وعثْمانُ، وعلي، وعمر بن عبد العزِيزِ.

يعافلشو اَهللا لعا أَدلُ: أَنقُوى القَطَّانَ ييحي تعمجٍ: سيرس قَالَ احلَارِثُ بن.بِه هصأَخ ،  



.يعافلشي لالَترِ صبي دو اَهللا فعا أَدأَن :الَّدخ كْرٍ بنو بقَالَ أَبو  
جلد، احلُسين بن علي الكَرابِيِسي، قَالَ: قَالَ الشافعي: كُلُّ متكَلِّمٍ علَى الكتابِ والسنة، فَهو ا

اهوا سمانٌ.وذَيه وفَه ،  
صلِ، ابن خزيمةَ، وجماعةٌ قَالُوا: حدثَنا يونس بن عبد اَألعلَى: قَالَ الشافعي: الَ يقَالُ: لم لَأل

.فالَ كَيو  
اسيقةُ، ونالسآنُ، ولُ القُرلُ: اَألصقُوي يعافالش عمس :سنوي نعو  نم رأَكْب اعماِإلجا، وهِملَيع

) .فَرِداملُن ثي١٠/٢١احلَد(  
فَق ،كُني ةٌ، فَإِنْ لَمنس آنٌ أَولُ قُراَألص :يعافلُ: قَالَ الشقُوي سنوي تعممٍ: ساتأَبِي ح ناب اسي

نس وثُ فَهياحلَد حإِذَا صا، وهِملَيلَـى   عثُ عياحلَـدو ،فَرِداملُن ثياحلَد نم رأَكْب اعماِإلجةٌ، و
قَطنا مدا عٍء، ميبِش عقَطاملُن سلَيو ،هرظَاه هبا أَشانِي، فَمعثُ ميلَ احلَدمإِذَا احتو ،رِهنِ ظَاهعِ اب

) استعملَ أَهلُ املَدينة في التفْليسِ قَولَه ١٠/٢٢احلَديثَ املُنفَرِد، (املُسيبِ، وكُال رأَيته استعملَ 
.(بِه قأَح وفَه ،نِهيبِع الَهلُ مجالر كرإِذَا أَد) :الَمالس هلَيع  

  )١٠/٢٣واستعملَ أَهلُ العراقِ حديثَ العمرى. (
اتأَبِي ح نعِ.ابطَوالت الَةص نم ريخ ثياءةُ احلَدرلُ: ققُوي يعافالش تعمس ،عبِيا الرثَندمٍ: ح  

.افلَةالن الَةص نلُ ملْمِ أَفْضالع قَالَ: طَلَبو  
يثُ يقُولُ: لَو رأَيت صاحب هـوى  ابن أَبِي حاتمٍ: حدثَنا يونس، قُلْت للشافعي: صاحبنا اللَّ

.ها قَبِلْتلَى املَاِء، مي عشمي  
.ها قَبِلْتاِء، لَمي اهلَوي فشمي هتأَير لَو رقَالَ: قَص  

، ونحـن اَألطبـاُء.   قَالَ الربِيع: سمعت الشافعي قَالَ لبعضِ أَصحابِ احلَديث: أَنتم الصيادلَةُ
)١٠/٢٤(  

  ـثاللَّي باححٍ صالص اِهللا بن دبع تعمس ،ازِيالر كدرم بن دمثَنِي أَحدح :اجِيا السكَرِيز
رِ الوبخ تثْبِيي تف كَلَّمتلَ يعفَج ،ِسهلجي مف يعافالش دنا علُ: كُنقُوي بِينِ النع دلَّى اُهللا -احص



لَّمسو هلَيكَانَ  -عو ،مكْرٍ اَألصأَبِي ب انلْمغ نكَانَ مةَ، ولَيبنِ ع مياهرإِلَى إِب ا بِهنبذَهو ،اهنبفَكَت
لَ يعج هلَيا عأْنا قَرفَلَم ،يفوابِ الصب دنع سهلجي مف.هطَالبِإِب جتح  

بِه إِلَى ابـنِ  فَكَتبنا ما قَالَ، وذَهبنا بِه إِلَى الشافعي، فَنقَضه، وتكَلَّم بِإِبطَاله، ثُم كَتبناه، وجئنا 
ضالٌّ، قَد جلَس بِبابِ الضوالِّ يضلُّ  علَيةَ، فَنقَضه، ثُم جِئْنا بِه إِلَى الشافعي، فَقَالَ: إِنَّ ابن عليةَ

.اسالن  
.امإِم ،نيثداملُح خيلُ شياعمإِس أَبوهو ،ةيمارِ اجلَهبك نم مياهركَانَ إِب :قُلْت  

يق تظُمآنَ، عالقُر لَّمعت نلُ: مقُوي يعافالش تعمس :نِيـا   املُزمن ،قْـهي الفف كَلَّمت نمو ،هتم
قَدره، ومن كَتب احلَديثَ، قَوِيت حجته، ومن نظَر في اللُّغة، رق طَبعه، ومـن نظَـر فـي    

.هلْمع هفَعني لَم ،هفْسن نصي لَم نمو ،هأَيلَ رزابِ، جساحل  
اهرإِب ثيدكُلُّ ح :يعافلُ: قَالَ الشقُولَى ياَألع دبع بن سنوي تعمس :انِيهبه اَألصيوتم بن مي

جاَء من العراقِ، ولَيس لَه أَصلٌ في احلجازِ، فَالَ تقْبلْه، وإِنْ كَانَ صـحيحاً، مـا أُرِيـد إِالَّ    
.كتحيصن  

) .ملَه هادنإِس تا ثَبم ححصذَا، وه نع عجر يعافإِنَّ الش ثُم :١٠/٢٥قُلْت(  
 فعازِ، ضجي احللٌ فأَص ثيدلْحل دوجي إِذَا لَم :هنى عوريو-هاعخن بقَالَ: ذَه أَو-.  

الع يلع بن مياهرا إِبنربةٌ، قَالُوا:أَخاعمجو ،لَبِيا العكَرِيا زنربأَخ ،ابِهتي كف ابِد  
  أَخبرنا عبد اَألولِ بن عيسى، أَخبرنا شيخ اِإلسالَمِ أَبو إِسماعيلَ اهلَروِي، قَالَ:

بو علي اخلَالدي، سمعت محمـد بـن احلُسـينِ    أَفَادنِي يعقُوب، وكَتبته من خطِّه، أَخبرنا أَ
  الزعفَرانِي، سمعت عثْمانَ بن سعيد بنِ بشارٍ اَألنماطي، سمعت املُزنِي يقُولُ:

أَت ما قَدفَلَم ،يعافالش مقْدلَ أَنْ يي الكَالَمِ قَبف ظُرأَن تالكَـالَمِ،  كُن نم أَلَةسم نع هأَلْتفَس ،هتي
  فَقَالَ لي: تدرِي أَين أَنت؟

.طَاطالفُس جِدسي مف ،معن :قُلْت  



ينةٌ قَالَ عثْمانُ: وتارانُ موضع في بحرِ القُلْزمِ، الَ تكَاد تسلَم منه سف -قَالَ لي: أَنت في تارانَ 
-    ،ـكـرِ ذَليبِغ تبابِي، فَأَجوج دئاً أَفْسيلَ شخفَأَد ،تبفَأَج ،قْهي الفأَلَةً فسم لَيأَلقَى ع ثُم

.هدٍء، أَفْسيبِش تبا أَجكُلَّم لْتعابِي، فَجوج دئاً أَفْسيلَ شخفَأَد  
لَّذي فيه الكتاب والسنةُ وأَقَاوِيلُ الناسِ، يدخلُه مثْلُ هذَا، فَكَيف الكَالَم ثُم قَالَ لي: هذَا الفقْه ا

  في رب العالمين، الَّذي فيه الزلَلُ كَثير؟
) .قْهلَى الفع لْتأَقْبو ،الكَالَم كْتر١٠/٢٦فَت(  

بنِ ح دمأَح اِهللا بن دبلُ:عقُوي داود بن دمحم تعملٍ: سبن  
الَ عو ،هإِلَي ِسبالَ ناِء، وواَأله نٍء ميي شف كَلَّمت هأَن كُلِّه يعافرِ الشهي دفَظْ فحي لَم ،بِه رِف

  مع بغضه َألهلِ الكَالَمِ والبِدعِ.
  حمد بنِ حنبلٍ، عنِ أَبِيه، قَالَ:وروى: عبد اِهللا بن أَ

م، كَانَ الشافعي إِذَا ثَبت عنده اخلَبر، قَلَّده، وخير خصلَة كَانت فيه، لَم يكُن يشتهِي الكَـالَ 
.قْهالف هتما همإِن  

عمس :يلَمنِ السمحالر دبو عقَالَ أَبو  تعـمس ،يلَمالس دامبنِ ح دمحم نِ بنمحالر دبع ت
  محمد بن عقيلِ بنِ اَألزهرِ، يقُولُ:

مـا  جاَء رجلٌ إِلَى املُزنِي يسأَلُه عن شيٍء من الكَالَمِ، فَقَالَ: إِني أَكْره هذَا، بلْ أَنهى عنه، كَ
ى عهلُ:نقُوي يعافالش تعمس لَقَد ،يعافالش هن  

 بِيبِالن ظُنالٌ أَنْ نحفَقَالَ: م ،ديحوالتنِ الكَالَمِ وع كاللَ مئس-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص-  لَّمع هأَن
حوالت مهلِّمعي لَماَء، وجنتاالس هتأُم بِيالن ا قَالَهم ديحوالتو ،دي-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص- ترأُم) :

   حوقَـةُ التيقاملَـالُ، حو مالـد بِه مصا عإِالَّ اُهللا) فَم لُوا: الَ إِلَهقُوى يتح اسلَ النأَنْ أُقَات  .ـدي
)١٠/٢٧(  

س :اجِيا السكَرِيلُ:زقُوي ِسيابِيالكَر يلع بن نيسح تعملَ، سياعمإِس بن دمحم تعم  
ن ابأَكت :هو إِلَيدعا تمنِي عبِررٍ: أَخفَقَالَ لبِش املَرِيِسي ربِش هلَيلَ عخدو ،يعافالش تهِدش ،قاط

  قَائمةٌ، ووجدت عنِ السلَف البحثَ فيه، والسؤالَ؟ وفَرض مفْترض، وسنةٌ



.الَفُها خنعسالَ ي هالَ، إِالَّ أَن :رفَقَالَ بِش  
يك لفَقَالَ الشافعي: أَقْررت بِنفِْسك علَى اخلَطَأ، فَأَين أَنت عنِ الكَالَمِ في الفقْه واَألخبارِ، يوا

  الناس، وتترك هذَا؟
.هيةٌ فمها نقَالَ: لَن  

.حفْلالَ ي :يعافقَالَ الش ،ربِش جرا خفَلَم  
) .بِالكَالَمِ، فَأَفْلَح دى أَحدا ارتلُ: مقُوي يعافا الشعمس :عبِيالررٍ وو ثَو١٠/٢٨أَب(  

 بن نيالكَالَمِ، فَقَالَ: قَالَ احلُس نم أَلَةسم نع يعافالش أَلْتس :نِيقَالَ املُز :يلاملَ املَحياعمإِس
   ـهيف طَـأْتٍء، إِذَا أَخيش نأَلْنِي عسالَ تو ،طَأْتأخ :قُلْت ،هيف طَأْتٍء، إِذَا أَخيش نلْنِي عس

.تكَفَر :قُلْت  
يا الساجِي: سمعت محمد بن عبد اِهللا بنِ عبد احلَكَمِ يقُولُ: قَالَ لي الشافعي: يا محمد، زكَرِ

 مـاً، أَوهرد :فَقُلْت ،ةيد نع أَلَكإِنْ س هفَإِن ،هجِبالكَالَمِ، فَالَ ت نٍء ميش نلٌ عجر أَلكإِنْ س 
اند.تكَفَر :قَالَ لَك لَلْتالكَالَمِ، فَز نٍء ميش نع أَلَكإِنْ سو ،طَأْتأَخ :قاً، قَالَ لَك  

.نائغورِثُ الضيو ،ي القَلْبقَسنِ ييي الداُء فرلُ: املقُوي يعافالش تعمس :عبِيقَالَ الر  
مةُ: سرزج حالقَالَ صو نوضخي ثَالَثَةً: الَ تنلْ ماقب !عبِيا ري :يعافلُ: قَالَ الشقُوي عبِيالر تع

 -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-فَإِنَّ خصمك النبِي  -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-في أَصحابِ رسولِ اِهللا 
  غَداً.

  الَمِ، فَإِني قَد اطَّلَعت من أَهلِ الكَالَمِ علَى التعطيلِ.والَ تشتغلْ بِالكَ
  وزاد املُزنِي: والَ تشتغلْ بِالنجومِ.

  ـنلْ عقَالَ: سو ،بضالكَالَمِ، فَغ نٍء ميش نع يعافلَ الشئقَالَ: س ،ِسيابِينٍ الكَريسح نعو
  )١٠/٢٩صاً الفَرد وأَصحابه أَخزاهم اُهللا. (هذَا حفْ

 لْمذَا العوا هلَّمعت اسأَنَّ الن تددلُ: وقُوي يعافالش تعمس ،عبِيالر تعمس :منِـي:  -األصعي
هبٌء. -كُتيش هنم إِلَي بسنلَى أَنْ الَ يع  

يعافنِ الشعغٍ.وبِيي صف رمع كْملِ الكَالَمِ، حي أَهي فكْمح :  



و ،دوا بِاجلَرِيبرضلِ الكَالَمِ أَنْ يي أَهي فكْملُ: حقُوي يعافا الشنعمس :هرغَيو انِيفَرعلُوا الزمحي
ى عادنرِ، يائشي العبِهِم ف طَافيلَى اِإلبِلِ، ولَ عأَقْبةَ، ونالسو ابتالك كرت ناُء مزذَا جهِم: هلَي

  علَى الكَالَمِ.
نِيع وقَالَ أَبو عبد الرحمنِ اَألشعرِي صاحب الشافعي: قَالَ الشافعي: مذْهبِي في أَهلِ الكَالَمِ تقْ

رِيدشتو ،اطيهِم بِالسسوؤر.ي البِالَدف مه  
  قُلْت: لَعلَّ هذَا متواتر عنِ اِإلمامِ.

  الربِيع: سمعت الشافعي يقُولُ: ما ناظَرت أَحداً علَى الغلَبة إِالَّ علَى احلَق عندي.
صلَى النداً إِالَّ عأَح تاظَرا نم :هنع انِيفَرعالزو) .ة١٠/٣٠يح(  

 يعافالش تعمس ،انِيفَرعالز تعمس ،يائساسِ النبالع بن دما أَحثَندح :اجِيا السكَرِيلُ: زقُوي
.كذَل ناَهللا م رفغتا أَسأَنةً، وري الكَالَمِ إِالَّ مداً فأَح تاظَرا نم  

حمد اللَّخمي: حدثَنا يونس بن عبد اَألعلَى، سمعت الشافعي يقُولُ: إِذَا سـمعت  سعيد بن أَ
.قَةدنبِالز هلَيع دفَاشه ،ياملُش رُء غَييالشى، وماملُس رغَي ملُ: االسقُولَ يجالر  

رِفُهالَ أَع مصرِي :ديعس.  
م بِهى بِكُتصالً أَوجأَنَّ ر لَو :(اايصالو) ِابتي كلُ فقُوي يعافالش تعمعِ: سبِينِ الرى عوريو ن

  العلْمِ آلخر، وكَانَ فيها كُتب الكَالَمِ، لَم تدخلْ في الوصية، ألنه لَيس من العلْمِ.
  ثَورٍ: قُلْت للشافعي: ضع في اِإلرجاِء كتاباً.وعن أَبِي 

  فَقَالَ: دع هذَا.
.الكَالَم ذَم هفَكَأَن  

محمد بن إِسحاق بنِ خزيمةَ: سمعت الربِيع يقُولُ: لَما كَلَّم الشافعي حفْص الفَرد، فَقَـالَ  
آنُ مالقُر :فْصح.قلُوخ  

  فَقَالَ لَه الشافعي: كَفَرت بِاِهللا العظيمِ.
  قَالَ املُزنِي: كَانَ الشافعي ينهى عنِ اخلَوضِ في الكَالَمِ.



ِسياملَرِي ي أُمل لُ: قَالَتقُوي يعافالش تعمس ،سنوا يثَندح :ازِيمٍ الراتو حـراً أَنْ  أَببِش كَلِّم :
  )١٠/٣١يكُف عنِ الكَالَمِ، فَكَلَّمته، فَدعانِي إِلَى الكَالَمِ. (

أُص :يعافالش أَلْتلُ: سقُوي يطيوالب تعمس ،لِّياُألب ادزِي بن مياهرا إِبثَندح :اجِيالس لْفلِّي خ
  الرافضي؟

  الَ تصلِّ خلْف الرافضي، والَ القَدرِي، والَ املُرجِئ. قَالَ:
  قُلْت: صفْهم لَنا.

ـ   نِ، فَهيـاما بِإِمسلَي رمعكْرٍ وا بقَالَ: إِنَّ أَب نمجِئٌ، ورم ولٌ، فَهانُ قَومقَالَ: اِإلي نقَالَ: م و
لَ املَشعج نمو ،يضافر.رِيقَد وفَه ،فِْسهئَةَ إِلَى ني  

ابن أَبِي حاتمٍ: سمعت الربِيع، قَالَ لي الشافعي: لَو أَردت أَنْ أَضع علَى كُلِّ مخالف كتابـاً  
م إِلَي بسنأَنْ ي بالَ أُحأْنِي، وش نم الكَالَم سلَي نلَكو ،لْتٌء.لَفَعيش هن  

.يعافنِ الشع راتوتم يكالز فَسذَا النه :قُلْت  
لَ: قَالَ علي بن محمد بنِ أبانَ القَاضي: حدثَنا أَبو يحيى زكَرِيا الساجِي، حدثَنا املُزنِي، قَـا 

مي ضا فم رِجخي دإِنْ كَانَ أَح :قُلْت  ،يعـاففَالش ديحورِ التأَم نرِي ماطخ بِه لَّقعا تمريِي، و
فَصرت إِلَيه، وهو في مسجِد مصر، فَلَما جثَوت بين يديه، قُلْت: هجس في ضمريِي مسـأَلَةٌ  

لَمعداً الَ يأَنَّ أَح تملفَع ،ديحوي الت؟ فكدني عا الَّذفَم ،كلْمع  
  فَغضب، ثُم قَالَ: أتدرِي أَين أَنت؟

.معن :قُلْت  
  قَالَ: هذَا املَوضع الَّذي أَغْرق اُهللا فيه فرعونَ.

  لك؟أَمر بِالسؤالِ عن ذَ -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-أَبلَغك أَنَّ رسولَ اِهللا 
  قُلْت: الَ.

  قَالَ: هلْ تكَلَّم فيه الصحابةُ؟
  قُلْت: الَ.

  قَالَ: تدرِي كَم نجماً في السماِء؟



  قُلْت: الَ.
  قَالَ: فَكَوكَب منها: تعرِف جِنسه، طُلُوعه، أُفُولَه، مم خلق؟

  قُلْت: الَ.
بِع اهرٌء تي؟!قَالَ: فَشهقاللْمِ خي عف كَلَّمتت ،رِفُهعت تاخلَلْقِ لَس نم نِكي  

ـ  ف بأُص فَلَم ،هجأَو ةعبلَى أَرا عهعا، فَفَرهيف طَأْتِء، فَأَخوضي الوف أَلَةسم نأَلَنِي عس ي ثُم
.هنء ميش  

اليومِ خمس مرات، تدع علْمه، وتتكَلَّف علْم اخلَالقِ، إِذَا هجس  فَقَالَ: شيٌء تحتاج إِلَيه في
الر وإِالَّ ه الَ إِله داحو إِلَه كُمإِلَهالَى: {وتع هلإِلَى قَوإِلَى اِهللا، و جِعفَار ،كذَل ريِكمي ضف نمح

لْقِ السي خم * إِنَّ فيحةُ:   الرقَـرـةَ [البضِ...} اآلياَألرو اتاولَّ  ١٦٤و  ١٦٣مدـتفَاس [
.قْلُكع هلُغبي ا لَمم لْمع كَلَّفتالَ تقِ، ولَى اخلَالقِ علُوبِاملَخ  

) .تب١٠/٣٢قَالَ: فَت(  
قَالَ: حضرت الشافعي، أَو حدثَنِي أَبو  قَالَ ابن أَبِي حاتمٍ: في كتابِي عنِ الربِيعِ بنِ سلَيمانَ،

  ،دالفَـر فْصحرٍو، ومع بن فسوياحلَكَمِ، و دبع اِهللا بن دبع رضح هأن لَمي أَعبٍ، إِالَّ أَنيعش
دبع فْصأَلَ حفَس ،فَرِدفْصاً املُنح :يهمسي يعافكَانَ الش؟ وآني القُرلُ فقُوا تاِهللا: م  

جتاحو ،يعافأَلَ الشفَس ،يعافإِلَى الش ارأشو ،هجِبي فَلَم ،فسوأَلَ يفَس ،هبجِيى أَنْ يفَأَب  ،هلَيع
لقُرآنَ كَالَم اِهللا غَير مخلُـوقٍ، وبِكفْـرِ   فَطَالَت فيه املُناظَرةُ، فَقَام الشافعي بِاحلُجة علَيه بِأَنَّ ا

  حفْصٍ.
  قَالَ الربِيع: فَلقيت حفْصاً، فَقَالَ: أَراد الشافعي قَتلي.

.قُصنيو دزِيلٌ، يمعلٌ وانُ قَوملُ: اِإليقُوي يعافالش تعمس :عبِيالر  
لُ: تقُوي هتعملَ. (وساألقَاوِيالَ واسِ اَألفْعلَى النع بكَتي القُلُوبِ، وا فماُهللا ع زاو١٠/٣٣ج(  

تتإِالَّ اسو ،تلَّيا: فَإِنْ صلُهمعالَةَ الَ يالص كرت نمقَالُ لي :يعافقَالَ الش :نِيقَالَ املُزفَإِنْ و ،اكنب
  قَتلْناك، كَما تكْفُر، فَنقُولُ: إِنْ آمنت، وإِالَّ قَتلْناك.تبت، وإِالَّ 



هبته،  وعنِ الشافعي، قَالَ: ما كَابرنِي أَحد علَى احلَق ودافَع، إِالَّ سقَطَ من عينِي، والَ قَبِلَه إِالَّ
.هتدوم تقَداعتو  

 اِهللا بن دباحِ  عـحارِ الصببِاَألخ لَمأَع متأَن :يعافلُ: قَالَ الشقُوأَبِي ي تعملٍ: سبنبنِ ح دمأَح
  .منا، فَإِذَا كَانَ خبر صحيح، فَأَعلمنِي حتى أَذْهب إِلَيه، كُوفياً كَانَ، أَو بصرِياً، أَو شامياً

خالَف  -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-ةُ: قَالَ الشافعي: كُلُّ ما قُلْته فَكَانَ من رسولِ اِهللا وقَالَ حرملَ
  )١٠/٣٤قَولي مما صح، فَهو أَولَى، والَ تقَلِّدونِي. (

صلَّى اُهللا علَيه -خالَف سنة رسولِ اِهللا  الربِيع: سمعت الشافعي يقُولُ: إِذَا وجدتم في كتابِي
لَّمسو- .ها قُلْتوا معدا، ولُوا بِهفَقُو  

  : تأْخذُ بِهذَا احلَديث يا أَبا عبد اِهللا؟-وقَد قَالَ لَه رجلٌ  -وسمعته يقُولُ 
لِ اِهللا حوسر نع تيوى رتفَقَالَ: م.بذَه ي قَدقْلكُم أَنَّ عهِدفَأُش ،ذْ بِهآخ لَمحاً ويحثاً صيد  

  وقَالَ احلُميدي: روى الشافعي يوماً حديثاً، فَقُلْت: أَتأْخذُ بِه؟
تعمى إِذَا ستح ،ارزِن لَيع أَو ،ةسكَنِي نم تجرنِي خأَيتلِ اِهللا  فَقَالَ: روسر نـلَّى اُهللا  -عص

لَّمسو هلَي؟! ( -عثاً الَ أقولُ بِهيد١٠/٣٥ح(  
- قَالَ الربِيع: وسمعته يقُولُ: أَي سماٍء تظلُّنِي، وأَي أَرضٍ تقلُّنِي إِذَا رويت عن رسـولِ اهللاِ 

لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص- ح.أقُلْ بِه ثاً فَلَميد  
 بِينِ النع ثيدلُ: كُلُّ حقُوي هتعمرٍ: سو ثَوقَالَ أَبو-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص-  إِنْ لَمي، ولقَو وفَه

  تسمعوه مني.
  صح احلَديثُ، فَاضرِبوا بِقَولي احلَائطَ. ويروى أنه، قَالَ: إِذَا صح احلَديثُ فَهو مذْهبِي، وإِذَا

اللَّيـلَ:  محمد بن بِشرٍ العكَرِي وغَيره: حدثَنا الربِيع بن سلَيمانَ، قَالَ: كَانَ الشافعي قَد جزأَ 
نثُ يالثَّاللِّي، وصالثَّانِي يو ،بكْتلُ ياَألو فَثُلُثُه.ام  

.ةيةٌ بِالنادبالثَّالَثَةُ ع الُهأَفْع :قُلْت  
فعي قَالَ زكَرِيا الساجِي: حدثَنا محمد بن إِسماعيلَ، حدثَنِي حسين الكَرابِيِسي: بِت مع الشا

ا رلِ، فَماللَّي ثُلُث وحلِّي نصلَةً، فَكَانَ يلَي   ،ـةآي فَمائَـة ةً، فَإِذَا أكْثَرآي نِسيملَى خع دزِيي هتأَي



ـ    جالر لَـه ـعما جمكَأَنذَ، ووعذَابٍ إِالَّ تع ةالَ بآيأَلَ اَهللا، وإِالَّ س ةمحر ةبآي رمكَانَ الَ ياُء و
  )١٠/٣٦والرهبةُ جميعاً. (

ن سلَيمانَ من طَرِيقَينِ عنه، بلِ أَكْثَر: كَانَ الشافعي يختم القُرآنَ في شهرِ رمضانَ قَالَ الربِيع ب
  ستين ختمةً.

.الَةي صف ككُلُّ ذَل :ادفَز ،هنمٍ عاتأَبِي ح نا اباهوور  
الربِيع، سمعت الشافعي يقُولُ: ما شبِعت منذُ ست عشرةَ سنةً أَبو عوانةَ اِإلسفَرايِينِي: حدثَنا 

  إِالَّ مرةً، فَأَدخلْت يدي فَتقَيأْتها.
و ،ي القَلْبقَسينَ، ودلُ البثْقي عبَألنَّ الش :ادزعِ، وبِينِ الرمٍ عاتأَبِي ح نا اباهوةَ، رطْنزِيلُ الفي

.ةادبنِ العع فعضيو ،موالن بجيلو  
ـ   قَـالَ ل ،عبِيالر تعمطَرٍ، سمِ بنِ مالقَاس بن دمحكْرٍ مو با أَبنربأَخ :داحالو دبع بن ريبالز ي

  ى الزاهد أَحسن من احلُلي علَى املَرأَة الناهد.الشافعي: علَيك بِالزهد، فَإِنَّ الزهد علَ
: مـا  قَالَ الزبير: وحدثَنِي إِبراهيم بن احلَسنِ الصوفي، سمعت حرملَةَ، سمعت الشافعي يقُولُ

  حلَفْت بِاِهللا صادقاً والَ كَاذباً.
اوو دقَالَ أَب    .هتاحـمس ـنَء مـيالش يعافالش ِسكما كَانَ يرٍ، قَالَ: قَلَّ مو ثَوثَنِي أَبدح :د

)١٠/٣٧(  
  وقَالَ عمرو بن سواد: كَانَ الشافعي أَسخى الناسِ علَى الدينارِ والدرهمِ والطَّعامِ.

ست من دهرِي ثَالَثَ إِفْالسات، فَكُنت أَبِيع قَليلي وكَثيرِي حتى حلي فَقَالَ لي الشافعي: أَفلَ
  بِنتي وزوجتي، ولَم أرهن قَطُّ.

نِي عرذاعو ،رانِينةَ دعبأَر هطي: أَعفَقَالَ ل ،يعافلٌ بِرِكَابِ الشجذَ رأَخ :عبِيقَالَ الر.هدن  
 سعيد بن أَحمد اللَّخمي املصرِي: سمعت املُزنِي يقُولُ: كُنت مع الشافعي يومـاً، فَخرجنـا  

و ،ظُرني يعافالش هلَيع قَففَو ،ةبِيري بِقَوسٍ عمرلٍ يجفَإِذَا بِر ،فدبِه رفَم ،اماَألكْو نسكَانَ ح
  الرميِ، فَأَصاب بِأَسهمٍ.

.هدننِي عراعذو ،رانِينثَالَثَةَ د هطقَالَ: أَع ثُم ،هلَيع كربو ،تنسأَح :يعاففَقَالَ الش  



وثَب غُـالَم، ومسـحه بِكُمـه،    وقَالَ الربِيع: كَانَ الشافعي ماراً بِاحلَذَّائين، فَسقَطَ سوطُه، فَ
  وناولَه، فَأَعطَاه سبعةَ دنانِيرٍ.

  قَالَ الربِيع: تزوجت، فَسأَلَنِي الشافعي كَم أَصدقْتها؟
رِيشعةً وعبطَانِي أَرةً، فَأَعتا سهنم لْتجاراً، عنيد نيثَالَث :اراً. (قُلْتنيد ١٠/٣٨ن(  

 محشوةٌ أَبو جعفَرٍ الترمذي: سمعت الربِيع قَالَ: كَانَ بِالشافعي هذه البواسير، وكَانت لَه لبدةٌ
لْفَهخ تيشمةَ، وداللِّب لْكت ذْتأَخ ،بكا، فَإِذَا رهلَيع سلجي ةلْبلُ بِحقُوةً يقْعانٌ رسإِن اولَهفَن ،

  فيها: إِننِي بقَّالٌ، رأْس مالي درهمٍ، وقَد تزوجت، فَأَعني.
.هدننِي عراعذاراً، ونيد نيثَالَث هطأَع ،عبِيا رفَقَالَ: ي  

ع هيكْفذَا ياُهللا، إِنَّ ه كلَحأص :مِ.فَقُلْتاهرةُ دشر  
  أَعطه. -يعد ما يصنع في جِهازِه  -فَقَالَ: ويحك! وما يصنع بِثَالَثين؟ أَفي كَذَا، أَم في كَذَا 

ثَندحٍ، حور بن دمحا مثَندح ،مياهرإِب نِ بنمحالر دبا عنربمٍ: أَخاتأَبِي ح ناب   بـن ـريبا الز
، وقَالَ: سلَيمانَ القُرشي، عنِ الشافعي، قَالَ: خرج هرثَمةُ، فَأَقْرأَنِي سالَم أَميرِ املُؤمنِين هارونَ

  قَد أمر لَك بِخمسة آالَف دينارٍ.
خذَ شعره، فَأَعطَاه خمِسين ديناراً، ثُم أَخذَ رِقَاعـاً،  قَالَ: فَحملَ إِلَيه املَالَ، فَدعا بِحجامٍ، فَأَ

ـ  تيإِلَى ب عجا رى متكَّةَ، حبِم نمو ةرم بِاحلَضه نيالَّذ نييشي القُرا فقَهفَررراً، وص رإِالَّ فَص ه
  بِأَقَلَّ من مائَة دينارٍ.

 بن دمحاَء،  معـنص يعافالش مقَالَ: قَد ،يدينِي احلُمربقَالَ: أَخ عبِيالر تعمس :كَرِيرٍ العبِش
هعمةُ وماخلَي تعا قُلفَم ،هأَلُوفَس ،ماَء قَوارٍ، فَجنيد ةُ آالَفرشع هعمةٌ، وميخ لَه ترِبا  فضهنم

  شيٌء.
  )١٠/٣٩رواها اَألصم، وجماعةٌ عنِ الربِيعِ. (

  وعن إِبراهيم بنِ برانةَ، قَالَ: كَانَ الشافعي جِسيماً، طُواالً، نبِيالً.
إِنْ وجدنِي، وإِالَّ قَالَ ابن عبد احلَكَمِ: كَانَ الشافعي أَسخى الناسِ بِما يجِد، وكَانَ يمر بِنا، فَ

  قَالَ: قُولُوا ملُحمد إِذَا جاَء: يأْتي املَنزِلَ، فَإِني الَ أَتغدى حتى يجِيَء.



يةَ جلَارِداود بن علي اَألصبهانِي: حدثَنا أَبو ثَورٍ، قَالَ: كَانَ الشافعي من أَسمحِ الناسِ، يشترِي ا
الَ يمكنه  الصناع الَّتي تطْبخ وتعملُ احلَلْواَء، ويشترِطُ علَيها هو أَنْ الَ يقْربها، َألنه كَانَ عليالً

.متدا أَروا مهتا: اشلُ لَنقُوكَانَ يو ،إِذْ ذَاك اسورٍ بِهباَء لسالن بقْرأَنْ ي  
 بو علي بن حمكَانَ: حدثَنِي أَبو إِسحاق املُزكِّي، حدثَنا ابن خزيمةَ، حدثَنا الربِيع، قَالَ:قَالَ أَ

ماً، ومعم نيتس نم وحن كالم سلجم رضحي هنَ: إِنلُوقُونَ، فَيورفْخوا يكَان كالم ابحاِهللاأَص 
  لَقَد عددت في مجلسِ الشافعي ثَالَثَ مائَة معممٍ سوى من شذَّ عني.

  قَالَ الربِيع: اشتريت للشافعي طيباً بِدينارٍ، فَقَالَ: ممن اشتريت؟
  قُلْت: من ذَاك اَألشقَرِ اَألزرقِ.

رأَز ،قَرقَرٍ. (قَالَ: أَشأَش نقَطُّ م رياَءنِي خا جم ،هدر ،هدر ،١٠/٤٠ق(  
شقَر، أَبو حاتمٍ: حدثَنا حرملَةُ، حدثَنا الشافعي يقُولُ: احذَرِ اَألعور، واَألعرج، واَألحولَ، واَأل

 هصِ اخلَلْقِ، فَإِناقكُلُّ نو ،جسالكَوةٌ.وِسرع هلَتامعماٍء، ووالت باحص  
نإِلي ظَرفَن ،يعافد الشنع يطيوالبو ،نِياملُزا، وأَن تلُ: كُنقُوي عبِيالر تعمس :كَرِيا، فَقَـالَ  الع

.ثيي احلَدف تومت تي: أَنل  
  ظَره الشيطَانُ، قَطَعه وجدلَه.وقَالَ للْمزنِي: هذَا لَو نا

.ديي احلَدف تومت تأَن :يطيولبقَالَ لو  
  قَالَ: فَدخلْت علَى البويطي أَيام املحنة، فَرأَيته مقَيداً مغلَوالً.

 أَلَهةً، فَسرلٌ مجر اءهجو-يعافنِي: الشعي- ؟عاجسن تفَقَالَ: أَن ،أَلَةسم ن  
  قَالَ: عندي أُجراَء.

    تعـمس :يـدياحلُم اقرو ـسرِيإِد بن دمحكْرٍ مو بقَالَ أَب :رِيوابسيةَ النلَمس بن دمأَح
في طَلَبِ كُتبِ الفراسة حتـى كَتبتهـا،   احلُميدي يقُولُ: قَالَ الشافعي: خرجت إِلَى اليمنِ 

  وجمعتها.
.آهر كُني لَم؟ وكوذَا أَخفَقَالَ: ه ،يعافالش آهي، فَرأَخ رعِ، قَالَ: مبِينِ الرعو  

.معن :قُلْت  



هارونَ اهلَمذَانِي العدلُ، حدثَنا أَبو مسـلمٍ   أَبو علي بن حمكَانَ: حدثَنا أَحمد بن محمد بنِ
:يعافنِ الشع ،يعما اَألصثَندح ،يالكَج  

.ثْبِيتلْمِ: التلُ العأَص  
  وثَمرته: السالَمةُ.

  وأَصلُ الورعِ: القَناعةُ.
  وثَمرته: الراحةُ.

  احلَزم. وأَصلُ الصبرِ:
.الظَّفَر :هترثَمو  

.قيفولِ: التملُ العأَصو  
.حجالن :هترثَمو  

) .قدرٍ: الصةُ كُلِّ أَمغَاي١٠/٤١و(  
مأَلُ عسي ماللُ: العقُوي يعافالش تعمقَالَ: س ،يعما اَألصثَندح ،يمينِ الكُدا عنلَغب  ا يعلَـم

ـ  يلُّمِ، وعالت نم بضغلُ ياجلَاهو ،لَمعا الَ يم لَّمعتيو ،لَمعا يم تثَبفَي ،لَمعا الَ يمعو  ـنم فأْن
  التعليمِ.

: العلْم علْمـان: علْـم   أَبو حاتمٍ: حدثَنا محمد بن يحيى بنِ حسان، سمعت الشافعي يقُولُ
  الدينِ وهو الفقْه، وعلْم الدنيا وهو الطِّب، وما سواه من الشعرِ وغَيرِه فَعناٌء وعبثٌ.

  وعنِ الربِيعِ، قَالَ: قُلْت للشافعي: من أَقْدر الفُقَهاِء علَى املُناظَرة؟
  من عود لسانه الركْض في ميدان األلفَاظ، لَم يتلَعثَم إِذَا رمقَته العيونُ. قَالَ:

.اهو وهو ،قَّاشكْرٍ النو با أَبهادني إِسف  
.ادبلَى العانُ عودالع ادإِلَى املَع ادالز بِئْس :يعافنِ الشعو  

سنوقَالَ ي    ـهيي فظُرِ الَّـذلٌ، فَانبِياسِ سالن نم ةالَمإِلَى الس سلَي :يعافي الشقَالَ ل :يفدالص
) .همفَالْز كالَح١٠/٤٢ص(  

ارِ مقْدي بِمنم عضإِالَّ و ،هزِلَتنم فَوق دأَح نم تفَعا رقَالَ: م ،يعافنِ الشعو.هنم تفَعا ر  



خـى  وعنه: ضياع العالمِ أَنْ يكُونَ بِالَ إِخوان، وضياع اجلَاهلِ قلَّةُ عقله، وأَضيع منهما من وا
.قْلَ لَهالَ ع نم  

ي نعيمٍ ترغَب، ومن أَي وعنه: إِذَا خفْت علَى عملك العجب، فَاذكُر رِضى من تطْلُب، وفي أَ
.لُهمع هدنع رغص ،كي ذَلف فَكَّر نفَم ،بهرقَابٍ تع  

داُء آالَت الرياسة خمس: صدق اللَّهجة، وكتمانُ السر، والوفَاُء بِالعهد، وابتداُء النصيحة، وأَ
.ةاناَألم  

حمفَه ،بضغي فَلَم بضغتنِ اسلُ: مقُوي يعافالش تعمس ،عبِيا الرثَندح :رِيصامل دفَه بن دم و
  )١٠/٤٣حمار، ومنِ استرضي فَلَم يرض، فَهو شيطَانٌ. (

محم بن نيا احلُسثَندح :سنوي بن ديعو سأَب تعمس ،نِياملُز تعمس ،يالفَارِس اكحبنِ الض د
  الشافعي، قَالَ:

نَ في أَيما أَهلُ بيت لَم يخرج نِساؤهم إِلَى رِجالِ غَيرِهم، ورِجالُهم إِلَى نِساِء غَيرِهم، إِالَّ وكَا
.قمم حهالَدأَو  

 ا بنكَرِيلُ:زقُوي يذمررٍ التصبنِ ن دمأَح بن دمحفَرٍ معا جأَب تعمي: سالقَاض يلْخالب دمأَح  
 بِيامِ الني املَنف تأَير-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص-  ،هلَيع تلَّمفَس جِئْت يفَكَأَن ،ةنيه بِاملَدجِدسي مف

  لْت: يا رسولَ اِهللا! أَكْتب رأْي مالك؟وقُ
  قَالَ: (الَ).

  قُلْت: أَكْتب رأْي أَبِي حنِيفَةَ؟
  قَالَ: (الَ).

  قُلْت: أَكْتب رأْي الشافعي؟
إِن !يعافالش أْيلُ رقُوقَالَ: (تنِي، ورهتان هكَذَا، كَأَنه هدلَـى  فَقَالَ بِيع در هنلَكأْيٍ، وبِر سلَي ه

  من خالَف سنتي).
  رواها: غَير واحد، عن أَبِي جعفَرٍ.



 -فيما كَتـب إِلَـي    -عبد الرحمنِ بن أَبِي حاتمٍ: حدثَنِي أَبو عثْمانَ اخلُوارِزمي نزِيلُ مكَّةَ 
حا مثَندقَالَ:ح ،يلْخنٍ البسح بن دمحا مثَندقٍ، حيشر بن دم  

  قُلْت في املَنامِ: يا رسولَ اِهللا! ما تقُولُ في قَولِ أَبِي حنِيفَةَ، والشافعي، ومالك؟
دض يعافلَ الشقَو ني، لَكللَ إِالَّ قَوعِ). ( فَقَالَ: (الَ قَولِ البِدلِ أَه١٠/٤٤قَو(  

  وروِي من وجهينِ: عن أَحمد بنِ احلَسنِ الترمذي احلَافظ، قَالَ:
 بِيالن تأَير-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص-   ،يعـافا الشفَقَالَ: (أَم ،الَفتنِ االخع هأَلْتامِ، فَسي املَنف

فَم.(إِلَيي، ون  
  وفي الرواية اُألخرى: (أَحيى سنتي).

  روى: جعفَر ابن أَخي أَبِي ثَورٍ الكَلْبِي، عن عمه، قَالَ:
نِي القُـرآن،  كَتب عبد الرحمنِ بن مهدي إِلَى الشافعي وهو شاب أَنْ يضع لَه كتاباً فيه معا

الَةسالر) ابتك لَه عضوخِ، فَوساملَنخِ واسانَ النبياعِ، ومةَ اِإلججحارِ، وبلَ اَألخوقَب عمجيو.(  
  

و لعا أَدأَنالَةً إِالَّ ولِّي صا أُصم :يدهم نِ بنمحالر دبي عرٍ: قَالَ لو ثَوقَالَ أَبا.وهيف يعافلش  
  وقَالَ الزعفَرانِي: حج بِشر املَرِيِسي، فَلَما قَدم، قَالَ:

  .-يعنِي: الشافعي-رأَيت بِاحلجازِ رجالً، ما رأَيت مثْلَه سائالً والَ مجِيباً 
الن هإِلَي عمتا، فَاجنلَيع مقَالَ: فَقَد يعافذَا الشه :رٍ، فَقُلْتإِلَى بِش رٍ، فَجِئْتبِش نفُّوا عخو ،اس

.مقَد قَد معزت تي كُنالَّذ  
.هلَيا كَانَ عمع ريغت قَد هقَالَ: إِن  

  )١٠/٤٥سالَّمٍ. ( قَالَ: فَما كَانَ مثَلُ بِشرٍ إِالَّ مثَلَ اليهود في شأْن عبد اِهللا بنِ
.يعافالش :مهدراً، أَححس مو لَهعةٌ أَدتلُ: سقُولٍ يبنح بن دمأَح تعمس :نِيومقَالَ املَي  

  وقَالَ محمد بن هارونَ الزنجانِي: حدثَنا عبد اِهللا بن أَحمد، قُلْت َألبِي:
  كَانَ الشافعي، فَإِني سمعتك تكْثر من الدعاِء لَه؟ أَي رجلٍ

ا عمهنم أَو ،لَفخ ننِ مذَيهلْ لاسِ، فَهلنل ةيافكَالعا، وينلدسِ لمكَانَ كَالش ،نِيا ب؟قَالَ: يضو  



  الزنجانِي: الَ أَعرِفُه.
:داوو دقَالَ أَب .يعافإِلَى الش لَهيم دلُ إِلَى أَحيماِهللا ي دبا عأَب تأَيا رم  

.امإِم يعافالش :ديعس ةُ بنيبقَالَ قُتو  
.هظَتافي حقَوا ياولُ منتي هلْمع ةعسو هذَكَائ طفَر عم امذَا اِإلمكَانَ ه :قُلْت  

  رونُ بن سعيد اَأليلي: قَالَ لَنا الشافعي:قَالَ ها
  )١٠/٤٦أَخذْت اللُّبانَ سنةً للْحفْظ، فَأَعقَبنِي رمي الدمِ سنةً. (

لٍ النهبنِ س دمأَح بن دمحكْرٍ مو با أَبثَندح :قُطْنِيارنِ الدو احلَسظُ أَبقَالَ احلَاف ،دهِيالش لُِسياب
 عـمةَ، سعرا زأَب تعمس ،ازِياِهللا الر دبع بن ميمت تعمس ،ابِيراَألع بن ديعو سا أَبثَندح ت

  قُتيبةَ بن سعيد يقُولُ:
لسنن، ويموت أَحمد بن حنبلٍ، وتظْهر مات الثَّورِي ومات الورع، ومات الشافعي وماتت ا

.عالبِد  
.فِْسهثْلَ نم وأَى هالَ رو ،يعافثْلَ الشم تأَيا رم :رٍ الكَلْبِيو ثَوأَب  

.يعافثْلَ الشى مى أَرتح شيي أَعأَن تنا ظَنم :ديوس بن بوقَالَ أَيو  
عنه: إِنَّ اَهللا يقَيض للناسِ في رأْسِ كُلِّ مائَة من يعلِّمهـم   -من طُرقٍ  -قَالَ أَحمد بن حنبلٍ 

  الكَذب. -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-السنن، وينفي عن رسولِ اهللا 
أْسِ املائَةي را، فَإِذَا فظَرنقَالَ: فَن ) .يعافنِ الشيأْس املائَتي رفزِ، وزِيالع دبع بن رم١٠/٤٧ع(  

.ثياحلَد راصن :اددغبِب تيملُ: سقُوي يعافالش تعملَةُ: سمرقَالَ ح  
  الفَضلُ بن زِياد: سمعت أَحمد يقُولُ:

  قَلَماً إِالَّ وللشافعي في عنقه منةٌ. ما أَحد مس محبرةً والَ
  وعن أَحمد: كَانَ الشافعي من أَفْصحِ الناسِ.

حيحص أْيرو ،حيحثٌ صيدفَقَالَ: ح ،يعافنِ الشاِهللا ع دبا عأَب أَلْتس :بِياحلَر مياهرقَالَ إِب.  
نقَالَ احلَس .راضح دمأَحبِ إِالَّ والكُت هذه نفاً مرح يعافلَى الشع أْتا قَرم :انِيفَرعالز  



إِالَّ  -وذَكَر جماعةً من أَئمـة االجتهـاد    -وقَالَ إِسحاق بن راهويه: ما تكَلَّم أَحد بِالرأْيِ 
  ر اتباعاً منه، وأَقَلُّ خطَأً منه، الشافعي إِمام.والشافعي أَكْثَ

.أْسب بِه سنٍ: لَييعم ى بنيحقَالَ ي  
  )١٠/٤٨وعن أَبِي زرعةَ الرازِي، قَالَ: ما عند الشافعي حديثٌ فيه غَلَطٌ. (

انِيتجِسالس داوو دقَالَ أَبطَأً.وثاً خيدح يعافلشل لَما أَعم :  
  قُلْت: هذَا من أَدلِّ شيٍء علَى أَنه ثقَةٌ، حجةٌ، حافظٌ، وناهيك بِقَولِ مثْلِ هذَينِ.

الشافعي، وما تكَلَّم فيه وقَد صنف احلَافظُ أَبو بكْرٍ اخلَطيب كتاباً في ثُبوت االحتجاجِ بِاِإلمامِ 
درِه، إِالَّ حاسد أَو جاهلٌ بِحاله، فَكَانَ ذَلك الكَالَم الباطلُ منهم موجِباً الرتفَاعِ شأْنِه، وعلُو قَ

ا كَالَّذين آذَوا موسى، فَبرأَه اُهللا ممـا  وتلْك سنةُ اِهللا في عباده: {يا أَيها الَّذين آمنوا الَ تكُونو
زيداً} [اَألحدالً سلُوا قَوقُوقُوا اَهللا، ووا اتآمن نيا الَّذها أَيا * يجِيهاِهللا و دنكَانَ عقَالُوا، و :اب

  ].٧٠و  ٦٩
ص سرِيإِد بن دمحم :ازِيمٍ الراتو حقَالَ أَب.قود  

 يعافانَ: كَانَ الشملَيس بن عبِيقَالَ الراِهللا-وإِنَّ   -و ملَقُلْـت ،وهمأَيتر لَو ،بِهكُت نم رأَكْب هانسل
.هبكُت تسلَي هذه  

ما كُنا ندرِي مـا يقُـولُ إِذَا    وعن يونس بنِ عبد اَألعلَى، قَالَ: ما كَانَ الشافعي إِالَّ ساحراً،
 قَعدنا حولَه، كَأَنَّ أَلفَاظَه سكَّر، وكَانَ قَد أُوتي عذُوبةَ منطقٍ، وحسن بالغَة، وفَرطَ ذَكَـاٍء، 

) .ةجح روضحو ،ةاحالَ فَصكَمنٍ، وهالَنَ ذيس١٠/٤٩و(  
كاملَل دبع نةً قَطُّ. فَعنلَح هنم تعما سفَم ،يعافلشا لنتالَسجم قَالَ: طَالَت ،وِيامٍ اللُّغشبنِ ه  

 قُلْت: أَنى يكُونُ ذَلك وبِمثْله في الفَصاحة يضرب املَثَلُ، كَانَ أَفْصح قُريشٍ في زمانِه، وكَانَ
نذُ عخؤا يمةُ.ماللُّغ ه  

.يعافالش نم طَقالَ أَنو ،هداً أَفْوأَح تأَيا رم :ازِيجٍ الريرأَبِي س بن دمقَالَ أَح  
.يعافنِ الشلٍ عذَيه رعش ذْتأَخ :يعمقَالَ اَألصو  



لٍ وذَيه رعش ذْتبكَّارٍ: أَخ بن ريبقَالَ الزقَـالَ:   واِهللا، و ـدببٍ بنِ ععصي ممع نا ععهوقَائ
  أَخذْتها من الشافعي حفْظاً.

:يعافي الشحٍ، قَالَ لالص بن دما أَحثَندح :نِيلٍ اجلَوهس ى بنسوقَالَ م  
أَّسرإِنْ ت كفَإِن ،أَّسرلِ أَنْ تقَب نم دبعت.دبعتأَنْ ت رقْدت لَم ،ت  

  .هتـونِ صسح نسٍ، مرججٍ ونص توص هوتكَأَنَّ ص ،كَلَّمإِذَا ت يعافكَانَ الش :دمقَالَ أَح ثُم
)١٠/٥٠(  

هتمحداً إِالَّ رأَح راظني يعافالش تأَيا راحلَكَمِ: م دبع نقَالَ اب  كرـاظني يعافالش تأَير لَوو ،
.جاحلُج اسالن لَّمي عالَّذ وهو ،أْكُلُكي عبس هأَن تنلَظَن  

 يعافلَ الشئانَ: سملَيس بن عبِياُهللا-قَالَ الر همحلُ -رقُوأَ يشفَأَن ،فِْسهبِن جِبفَأُع ،أَلَةسم نع:  
ظَرا بِالنقَهقَائح فْتنِي * كَشنيدصت الَتكإِذَا املُش  

  ولَست بِإِمعة في الرجالِ * أُسائلُ هذَا وذَا ما اخلَبر؟
رش اجفَررٍ، ويخ احـ * ـنِ فَتيرغاَألص هردنِي منلَكو  

يعونَ بنِ ساره نى عورو   ـراحلَج دـومذَا العلَى أَنَّ هع اظَرن يعافأَنَّ الش قَالَ: لَو ،يلاَألي د
.ةاظَرلَى املُنع ارِهدقْت؛ اللَبلَغ ،بشخ  

نع فَأَقَام ،نيعستسٍ ومةَ خنس ،اددغب يعافا الشنلَيع مقَد :انِيفَرعإِلَى قَالَ الز جرخنِ، ويتنا سدن
 جرخراً، وها أَشندنع فَأَقَام ،نيعستو انة ثَمنس مقَد كَّةَ، ثُمم-رصنِي: إِلَى معي-.  

  
الَزالٍ، وبِم ديشالر هازأَجو ،مائَةو نانِيثَمعٍ وةَ بِضنس اددغب مقَد قَد :نِ قُلْتاحلَس بن دمحم م

) .يعافومِ الشلَ قُدقَب اتي، مالقَاض فسوا يأَب لْقي لَمةً، ود١٠/٥١م(  
 نريِي ممي ضا فم رِجخي دفِْسي: إِنْ كَانَ أَحي نف قُلْت ،رصم يعافافَى الشا ولَم :نِيقَالَ املُز

ورِ التأَم.وفَه ،ديح  
.نِياملُز نم اجِيا السكَرِيز اعمةُ سايوالر هذهةُ وكَاياحل هذه تمقَدت  

  قَالَ: فَكَلَّمته، فَغضب، وقَالَ: أَتدرِي أَين أَنت؟ هذَا املَوضع الَّذي غَرِق فيه فرعونُ.



سأَنَّ ر كلَغلَ اِهللا أَبو-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا ع؟ -صكذَل نالِ عؤبِالس رأَم  
  قُلْت: الَ.

  قَالَ: فَهلْ تكَلَّم فيه الصحابةُ؟
  قُلْت: الَ.

نا أَبو حنِيفَةَ قَحزم قَالَ احلَسن بن رشيقٍ احلَافظُ: حدثَنا فَقير بن موسى بنِ فَقيرٍ اَألسوانِي، حدثَ
   الَنِيـلِ اخلَـوبـنِ الفَض اكمس فَةَ بننِيو حا أَبثَندح ،يعافا الشثَندح ،انِيواِهللا اَألس دبع بن 

:بِييحٍ الكَعرأَبِي ش نع ،رِينِ املَقْبئْبٍ، عأَبِي ذ نا ابثَندح ،ابِيهالش  
قَالَ يوم الفَتحِ: (من قُتلَ لَه قَتيلٌ، فَهو بِخيرِ النظَـرينِ،   -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-نَّ رسولَ اِهللا أَ

.(دالقَو فلَه ،بإِنْ أَحذَ، وقْلَ، أَخالع بإِنْ أَح  
  )١٠/٥٢رواه: الدارقُطْنِي، عنِ ابنِ رشيقٍ. (

وكَانَ من معادن الفقْه، ونقَّاد املَعانِي،  -حلَسن بن سفْيانَ: حدثَنا أَبو ثَورٍ، سمعت الشافعي ا
 اَأللْفَاظ ابِذَةهجلُ: -وقُوي  

غَايـة، وأَسـماُء املَعـانِي    حكْم املَعانِي خالَف حكْمِ اَأللْفَاظ، َألنَّ املَعانِي مبسوطَةٌ إِلَى غَيرِ 
معدودةٌ محدودةٌ، وجميع أَصناف الدالَالَت علَى املَعانِي لَفْظاً وغَير لَفْظ خمسـةُ أَشـياَء:   

النةُ، وبصى النمسي يالَّذ اخلَطُّ، ثُم ثُم ،قْدالع ةُ، ثُماراِإلش ي اللَّفْظُ، ثُمالَلَةُ الَّتي احلَالِ الدةُ فصب
   ـةساخلَم هـذه نم داحكُلِّ ولو ،الَالَتالد لْكت نع رقصالَ تو افناَألص لْكت قَامم مقُوالَ ت

ها، وهتأُخ ةيلحفَةٌ لالخةٌ ملْيحا، وهتباحص ةورص نةٌ منائةٌ بورص   ـنع لَـك فكْشي تالَّت ي
 ـهاصخ نعا، وهادأَفرا وهاسنأَج نعرِ، وفِْسينِ التا عهفَائخ نعو ،لَةي اجلُمانِي فاملَع انيا أَع

سجاً، ورهواً بهنُ بكُوا يمعو ،ارالضو اري السا فهاعبط نعا، وهامعجاً.ورحدطاً ماق  
:يعافي الشلَى: قَالَ لاَألع دبع بن سنوقَالَ ي  

) .همفَالْز ،كالَحص هيي فالَّذ ظُرلٌ، فَانبِياسِ سالن نم ةالَمإِلَى الس س١٠/٥٣لَي(  
مت هي فَملٍ فجر نع يعافلَ الشئلَةُ: سمرإِنْ   قَالَ حو ،قي طَـالأَترا، فَـامهةٌ، فَقَالَ: إِنْ أَكَلْتر

.قي طَالأَتا، فَامرهتحطَر  



.فصالن حطْريفاً، وأْكلُ نِصقَالَ: ي  
  ولي. قَالَ الربِيع: قَالَ لي الشافعي: إِنْ لَم يكُنِ الفُقَهاُء العاملُونَ أَولياَء اِهللا، فَما ِهللا

.افلَةالن الَةص نلُ ملْمِ أَفْضالع قَالَ: طَلَبو  
مـن  قَالَ محمد بن عبد اِهللا بنِ عبد احلَكَمِ: ما رأَيت أَحداً أَقَلَّ صباً للْماِء في تمامِ التطَهـرِ  

.يعافالش  
يعافالش تعمرٍ: سو ثَوـعاً ِهللا،    قَالَ أَباضوت ـهأَسلَى رع ابرالت عضأَنْ ي هيلْفَقي لغبنلُ: يقُوي

  وشكْراً ِهللا.
  اَألصم: سمعت الربِيع يقُولُ:

  سأَلَ رجلٌ الشافعي عن قَاتلِ الوزغِ: هلْ عليه غُسلٌ؟
  .فَقَالَ: هذَا فُتيا العجائزِ

  احلَسن بن علي بنِ اَألشعث املصرِي: حدثَنا ابن عبد احلَكَمِ، قَالَ:
   نـوشبـنِ املَاج كاملَل دبع ابحأَص تأَيةَ، فَرنياملَد تمقَد ،يعافثْلَ الشنِي قَطُّ ميع أَتا رم

  صاحبنا الَّذي قَطَع الشافعي.يغلُونَ بِصاحبِهِم، يقُولُونَ: 
  قَالَ: فَلَقيت عبد املَلك، فَسأَلْته عن مسأَلَة، فَأَجابنِي، فَقُلْت: احلُجةُ؟

  قَالَ: َألنَّ مالكاً قَالَ كَذَا وكَذَا.
قَالَ معلِّمي، وإِنما احلُجةُ علَيك وعلَى فَقُلْت في نفِْسي: هيهات، أَسأَلُك عنِ احلُجة، وتقُولُ: 

) .كلِّمع١٠/٥٤م(  
بِـي  قَالَ إِبراهيم بن أَبِي طَالبٍ احلَافظُ: سأَلْت أَبا قُدامةَ السرخِسي عنِ الشافعي، وأَحمد، وأَ

يعافه، فَقَالَ: الشيواهنِ رابو ،ديبع .مهأَفْقَه  
  ـرِفعلْ ته :لَه قُلْتلُ: وقُوةَ يميزخ ناب ةماَألئ امإِم تعمي: سرٍ القَاضوصنم ى بنيحقَالَ ي

  كُتبه؟ في احلَالَلِ واحلَرامِ لَم يودعها الشافعي -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-سنةً لرسولِ اِهللا 
  قَالَ: الَ.

:يعافلَةُ: قَالَ الشمرقَالَ ح  



.ملتلَ أَنْ أَحقَب (َطَّأاملُو) ظْتفحةً، ونةَ سرشثَالَثَ ع نا ابأَنو اسالن أُقْرِئ تكُن  
مرلَ التياعمو إِسا أَبثَندح :يسالطُّو يلع بن نلُ:قَالَ احلَسقُوي يطيوالب تعمس ،يذ  

  سئلَ الشافعي: كَم أُصولُ اَألحكَامِ؟
.مائَة سمفَقَالَ: خ  

  قيلَ لَه: كَم أُصولُ السننِ؟
.مائَة سمقَالَ: خ  

  قيلَ لَه: كَم منها عند مالك؟
ثَالَثةً وسما إِالَّ خثاً.قَالَ: كُلُّهيدح ني  
  قيلَ لَه: كَم عند ابنِ عيينةَ؟

  قَالَ: كُلُّها إِالَّ خمسةً.
  قَالَ الربِيع بن سلَيمانَ: سمعت الشافعي يقُولُ:

ير مخلُوقٍ، ومن حلَف من حلَف بِاسمٍ من أَسماِء اِهللا فَحنِثَ، فَعلَيه الكَفَّارةُ؛ َألنَّ اسم اِهللا غَ
) .قلُوخم هةٌ؛ َألنكَفَّار هلَيع سفَلَي ،ةواملَرفَا وبِالصو ةب١٠/٥٥بِالكَع(  

  قَالَ حرملَةُ: سمعت الشافعي يقُولُ:
ع رجأُو ،اسالن هلَّمعت ،هلِّملْمٍ أُعأَنَّ كُلَّ ع تددونِي.ودمحالَ يو هلَي  

  ـدني عالَّت يعافبِ الشي كُتى فرا تلٍ: مبنح بن دمأَح أَلْتةَ: سارمِ بنِ ولسم بن دمحقَالَ م
  العراقيني، أَهي أَحب إِليك، أَوِ الَّتي بِمصر؟

ها بِمصر، فَإِنه وضع هذه الكُتب بِالعراقِ، ولَم يحكمها، ثُـم  قَالَ: علَيك بِالكُتبِ الَّتي عملَ
.لْكت كَمفَأَح ،رصإِلَى م عجر  

  وقُلْت َألحمد: ما ترى لي من الكُتبِ أَنْ أَنظُر فيه، رأْي مالك، أَوِ الثَّورِي، أَوِ اَألوزاعي؟
  لآلثَارِ.الَ لي قَوالً أُجِلُّهم أَنْ أَذْكُره، وقَالَ: علَيك بِالشافعي، فَإِنه أَكْثَرهم صواباً، وأَتبعهم فَقَ

  قَالَ عبد اِهللا بن ناجِيةَ احلَافظُ: سمعت ابن وارةَ يقُولُ:
  ن حنبلٍ، فَقَالَ لي: كَتبت كُتب الشافعي؟قَدمت من مصر، فَأَتيت أَحمد ب



  قُلْت: الَ.
قَالَ: فَرطْت، ما عرفْنا العموم من اخلُصوصِ، وناسخ احلَديث من منسوخه حتـى جالَسـنا   

.يعافالش  
،رصوعِ إِلَى مجلَى الرع كلَنِي ذَلما. قَالَ: فَحهتبفَكَت  

ـ    ة. تفَرد بِهذه احلكَاية عنِ ابنِ ناجِيةَ: عبد اِهللا بن محمد الرازِي الصوفي، ولَـيس هـو بِثقَ
)١٠/٥٦(  

  كُتبِ الشافعي.قَالَ محمد بن يعقُوب الفَرجِي: سمعت علي بن املَدينِي يقُولُ: علَيكُم بِ
.رِيهدكَانَ ي ،امِ الطِّبذَا اِإلمه ونضِ فُنعب نمو :قُلْت  

ي فكَي هتاعس نأْكُلُ مالَ ي ثُم املُ احلَمخدي نمباً لجقَالَ: ع ،هنفَع ،داحو رغَي كقَلَ ذَلن ،شيع
 جِمتحي نمباً لجعو.شيعي فكَي هتاعس نأْكلُ مي ثُم  

  حرملَةُ: عنِ الشافعي، قَالَ: من أَكَلَ اُألترج ثُم نام، لَم آمن أَنْ تصيبه ذُبحةٌ.
قُوي يعافالش تعمس ،عبِيالر تعمس :انِيجزةَ اجلَومصع بن دمحلُ:قَالَ م  

قَصاللِّقَاحِ، و نلَبو ،بنالع :هاتاوداَء مباَألط تيأَعو ،اَء لَهوالَ د ناُء مواٍء ديكَّرِ، ثَالَثَةُ أَشالس ب
.كُملَدبِب تا أَقَمكَّرِ، مالس بالَ قَصلَو  

كُني ى، لَمشي أَعلُ: كَانَ غُالَمقُوي هتعموس     ،ةَ الكَبِـدـادزِي لَـه ذْتارِ، فَأَخالد ابب رصبي
.رصا، فَأَببِه هلْتفَكَح  

.تومالَ ي فكَي ،امفَن قلُواملَس ضيى البشعت نمباً لجع :هنعو  
ي العف دزِياغُ يمالداغِ، ومي الدف دزِيلُ يالفُو :هنع١٠/٥٧قْلِ. (و(  

.برشيو بِه نهدجِ، يفْسنالب ناِء مبلول فَعأَن أَر لَم :هنعو  
  قَالَ صالح بن محمد جزرةُ: سمعت الربِيع، سمعت الشافعي يقُولُ:

نلَ مبامِ، أَناحلَراحلَالَلِ و دعلْماً بع لَمالَ أَع .هلَيا عنوغَلَب ابِ قَدتلَ الكإِالَّ أَنَّ أَه ،الطِّب  
 قَالَ حرملَةُ: كَانَ الشافعي يتلَهف علَى ما ضيع املُسلمونَ من الطِّب، ويقُولُ: ضـيعوا ثُلُـثَ  

  العلْمِ، ووكَلُوه إِلَى اليهود والنصارى.



  لُ: إِنَّ اِإلمام نظَر إِلَى شيٍء من النجومِ، ثُم هجره، وتاب منه.ويقَا
عمس ،يعافالش تبِن نا ابثَندح ،انَ املَكِّيثْمع و بنرما عثَندخِ: حيو الشظُ أَبأَبِي فَقَالَ احلَاف ت

  يقُولُ:
 يعافكَانَ الش- ثٌ ودح وماً  -هوي لَسفَج ،هيف ٍء، إِالَّ فَاقيي شف ظُرنا يمومِ، وجي النف ظُرني

  وامرأَته تطْلَق، فَحسب، فَقَالَ:
  تلد جارِيةً عوراَء، علَى فَرجِها خالٌ أَسود، تموت إِلَى يومِ كَذَا وكَذَا.

  ما قَالَ، فَجعلَ علَى نفِْسه أَنْ الَ ينظُر فيه أَبداً، ودفَن تلْك الكُتب.فَولَدت كَ
  يعـافيِ الشـالَتا رِسهيف تدجفَو ،هيلَدو نياِهللا ب دبامِ أَبِي عاِإلم بكُت تمانُ: قَسرقَالَ فُو ،

(ةرِيصامل)و (ةاقيرالع) اِهللا دبطِّ أَبِي عاُهللا-، بِخ همحر-.  
  قَالَ أَبو بكْرٍ الصومعي: سمعت أَحمد بن حنبلٍ يقُولُ:

) .يعافبِ الشكُت نم عبشالَ ي ثيدح باح١٠/٥٨ص(  
 بن يلع تعمس :نِيِسيمخالد دمأَح بن يلقَالَ ع بن دمأَح تعمس ،يدرِ اَألزضبنِ الن دمأَح

  فَقَالَ: -وسئلَ عنِ الشافعي  -حنبلٍ 
نلَيع مى قَدتح ،مهبا كُتنبكَتمِ، والقَو ا كَالَمنلَّمعا تكُن لَقَد ،ا بِهنلَياُهللا ع نم ا لَقَدنعما سا، فَلَم
   كُلَّ خيرٍ.كَالَمه، علمنا أنه أَعلَم من غَيرِه، وقَد جالَسناه اَأليام واللَّيالي، فَما رأَينا منه إِالَّ

 انِهيضرالَ ي ديبو عأَبى ويحاِهللا، كَانَ ي دبا عا أَبي :لَ لَهيفَق- يشإِلَى الت ريشي  اهـبسا نمهأنعِ، و
 كإِلَى ذَل-.  

  فَقَالَ أَحمد بن حنبلٍ: ما ندرِي ما يقُوالَن، واِهللا ما رأَينا منه إِالَّ خيراً.
  قُلْت: من زعم أَنَّ الشافعي يتشيع، فَهو مفْترٍ، الَ يدرِي ما يقُولُ.

بن الزبير بن عبد الواحد اِإلستراباذي: أَخبرنا حمزةُ بن علي اجلَوهرِي، حدثَنا الربِيع قَد قَالَ 
  سلَيمانَ، قَالَ:

شنيي، وكبي وهياً إِالَّ وادطَ وبالَ هفاً، ورقَى شتا ارفَم ،يعافالش عا منججح:د  
  يا راكباً قف بِاملُحصبِ من منى * واهتف بِقَاعد خيفنا والناهضِ



  سحراً إِذَا فَاض احلَجِيج إِلَى منى * فَيضاً كَملْتطمِ الفُرات الفَائضِ
افي رأَن الثَّقَالن دهشفَلْي * دمحآلِ م بفْضاً حي (إِنْ كَانَ ر١٠/٥٩ض(  

لَما قَالَ: اخلُلَفَاُء الراشدونَ خمسةٌ، بدأَ بِالصديقِ،  -وحاشاه من ذَلك  -قُلْت: لَو كَانَ شيعياً 
  وختم بِعمر بنِ عبد العزِيزِ.

رٍ القَزوِينِي، حدثَنا صالح بـن أَحمـد،   احلَافظُ ابن عدي: حدثَنا عبد اِهللا بن محمد بنِ جعفَ
  سمعت أَبِي يقُولُ:

.لَهقَب ةاعمج نم هعتمس قَدتاً، وثَب هيف هتأَيي ر؛ َألنيعافالش نم (َطَّأاملُو) تعمس  
  شاشي الفَقيه يقُولُ:احلَاكم: سمعت أَبا بكْرٍ محمد بن علي ال

  دخلْت علَى ابنِ خزيمةَ، فَقَالَ: يا بني! علَى من درست الفقْه؟
.ثا اللَّيأَب لَه يتمفَس  

  فَقَالَ: وعلَى من درس؟
  قُلْت: علَى ابنِ سريجٍ.

  الَّ من كُتبٍ مستعارة؟فَقَالَ: وهلْ أَخذَ ابن سريجٍ العلْم إِ
  فَقَالَ رجلٌ: أَبو اللَّيث هذَا مهجور بِالشاشي، فَإِنَّ البلَد حنابِلَةً.

.يعافالش انلْمغ نلٍ إِالَّ غُالَماً مبنح نلْ كَانَ ابهةُ: وميزخ نفَقَالَ اب  
قُلْت :اجِيا السكَرِي؟ زيعافالش ابحأَص نم :داوَألبِي د  

.يطيوالبلٍ، وبنح بن دمأَحو ،يدياحلُم :ملُهفَقَالَ: أَو  
  ويروى بِطَرِيقَينِ، عنِ الشافعي، قَالَ:د

صلَّى اُهللا علَيه - من أَصحابِ النبِي إِذَا رأَيت رجالً من أَصحابِ احلَديث، فَكَأَني رأَيت رجالً
لَّمسلُ. ( -وا الفَضنلَيع ملَ، فَلَها اَألصظُوا لَنفح مراً، هياُهللا خ ماهز١٠/٦٠ج(  

نِمٍ، أَخبرنـا أَبـو   أَنبأَنا محمد بن محمد بنِ مناقبٍ، عن محمد بنِ محمد بنِ محمد بنِ غَا
م بن دما أَحنربانُ، أَخمالس دعو سا أَبنربأَخ ،اداحلَد يلو عا أَبنربأَخ ،نِييى املَدسوبنِ م دمح

 بن أَحمد بنِ حنبلٍ، حدثَنِي محمود بِتستر، حدثَنا احلَسن بن أَحمد بنِ املُبارك، حدثَنا عبد اِهللا



، عن أَبِي، حدثَنا سلَيمانُ بن داود اهلَاشمي، حدثَنا الشافعي، عن يحيى بنِ سلَيمٍ، عن عبيد اِهللا
:رمنِ عنِ ابعٍ، عافن  

 بِيأَنَّ الن-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص- ص.اتدجس عبأَرو ،اتكَعر عبأَر وفالَةَ الكُسلَّى ص  
ـ  بنِ زِي دمحم اِهللا بن دبا عثَندلِ، حالفَض بن يلا عثَندح ،قَّاشالن ديعو سظُ أَباحلَاف :اهور ،اد

.هوحن فَذَكَر ،...دمامِ أَحاِإلم نا ابثَندح  
م لُ بنياعما إِسنربأَخ ،يلَفا السنربأَخ ،فَرعا جنربأَخ ،القَالَنِِسي يلو عأَب اهنربأَخا ونربأَخ ،كال

 مياهرإِب بن يلا عثَنداقِ، حزالر دبع بن نيا احلُسثَندح ،ييللَى اخلَلعو يأَب  ،نِـيوِيةَ القَزلَمبنِ س
) .وِهحبِن هلٍ...، فَذَكَربنبنِ ح دمأَح اِهللا بن دبا عثَند١٠/٦١ح(  

ِسيالقَي دمحم بن لَّما املُسنربأَخ ،نيعستعٍ وبأَر ةني سظُ فاحلَاف يكز بن فسوا ينربأَخ يلعو ،
بن  دمي  -أَحل انراملَذْكُو هازأَجو :قُلْت-  دبع لَ بنبنأَنَّ ح ،هيالفَق دمحم نِ بنمحالر دبعو

بن دما أَحنرببِ، أَخاملُذْه بن يلو عا أَبنربأَخ ،دمحم ةُ اِهللا بنبا هنربأَخ ،مهرباِهللا أخ عفَـرٍ  ج
الش سرِيإِد بن دمحا مثَندثَنِي أَبِي، حدلٍ، حبنبنِ ح دمأَح اِهللا بن دبا عنربأَخ ،يكاملَال ،يعاف

:رمنِ عنِ ابعٍ، عافن نع ،كالا منربأَخ  
(الَ يبِع بعضكُم علَى بيعِ بعـضٍ، ونهـى عـنِ     قَالَ: -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-أَنَّ رسولَ اِهللا 

.(ةنابنِ املُزى عهنو ،لَةلِ احلَببعِ حيب نى عهنشِ، وجالن  
  واملُزابنةُ: بيع الثَّمرِ بِالتمرِ كَيالً، وبيع الكَرمِ بِالزبِيبِ كَيالً.

م ،حيحثٌ صيدذَا حه  عـويالب هذهثَ، ويادةَ أَحعبأَر لُهعجيو ،قُهفَري ةماَألئ ضعبو ،هلَيع فَقت
.اندا فَاسهنم انرياَألخةٌ، ومرحةُ معباَألر  

العز البزاز، وست الـوزراِء بِنـت   أَخبرنا أَبو احلُسينِ علي بن محمد الفَقيه، ومحمد بن أَبِي 
  القَاضي عمرِ بنِ أَسعد سماعاً، قَالُوا:

  أَخبرنا أَبو عبد اِهللا احلُسين بن املُبارك اليمانِي (ح).
  ن سعيد الصوفي بِبغداد، قَالَ:وأَخبرنا أَحمد بن عبد املُنعمِ القَزوِينِي، أَخبرنا محمد ب

  )١٠/٦٢أَخبرنا طَاهر بن محمد املَقْدسي، أَخبرنا مكِّي بن منصورٍ الكَرجِي (ح). (



بأَنَّ ع ،يميالت دمحبنِ م دمأَح نع ،هرغَيةَ، والَمس بن دما أَحأَنبأَنو اجِرالت دمحم فَّارِ بنالغ د
  أَجاز لَهم، قَاالَ:

ربِيع أَخبرنا أَبو بكْرٍ أَحمد بن احلَسنِ القَاضي، حدثَنا أَبو العباسِ محمد بن يعقُوب، أَخبرنا ال
درِيس، أَخبرنا مسلم بن خالد، عنِ ابنِ جريجٍ، عـن  بن سلَيمانَ املُرادي، أَخبرنا محمد بن إِ

  عطَاٍء:
 بِيأنَّ الن-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص-  كيكْفي ،ةواملَرفَا والص نيبو ،تيبِالب افُكةَ: (طَوشائعقَالَ ل

.(كترمعو كجحل  
صلَّى -شافعي: وأَخبرنا ابن عيينةَ، عنِ ابنِ نجِيحٍ، عن عطَاٍء، عن عائشةَ، عنِ النبِي وبِه، قَالَ ال

لَّمسو هلَيطَاٌء. -اُهللا عع لَهسا أَرمبرو ،هثْلبِم  
.ادناِإلس حالثٌ صيدذَا حه  

  )١٠/٦٣الربِيعِ. ( أَخرجه: أَبو داود، عنِ
 قَرأْت علَى عبد املُؤمنِ بنِ خلَف احلَافظ، وعلَى أَبِي احلُسينِ بنِ الفَقيه، أَخبركُما احلَافظُ، أَبو

من حفْظي، حدثَنا  محمد عبد العظيمِ بنِ عبد القَوِي املُنذرِي، أَخبرنا علي بن املُفَضلِ احلَافظُ
يرالطَّب دمحم بن يلنِ عو احلَسأَب ،اما اِإلمثَندلَفْظاً، ح يلَفرٍ السو طَاهالَمِ، أَباِإلس خيا، شيإِلْك 

املَل دبي عالو املَعنِ أَبيماحلَر اما إِمنربأَخ ،اددغبِب هلَفْظ نم  ،نِيياجلُـو فسواِهللا بنِ ي دبع بن ك
محا منربأَخ ،نِيوِيمِ القَزعاملُن دبع بن دما أَحنربأَخو ،هيالفَق دمحو ما أَبِي أَبنربأَخ اخلَازِن بن د

  (ح).
زِيوو ،فرشم نابو ،هيالفَق نا ابنربأَخقَاالَ:و ،يديبالز اِهللا بن دبو عا أَبنربةُ قَالُوا: أَخر  

  أَخبرنا أَبو زرعةَ طَاهر بن محمد املَقْدسي، أَخبرنا مكِّي بن عالَّنَ، قَاالَ:
صم، حدثَنا الربِيع بن سلَيمانَ، حـدثَنا  أَخبرنا القَاضي أَبو بكْرٍ اجليزِي، حدثَنا أَبو العباسِ اَأل

:رمنِ عنِ ابعٍ، عافن نع ،كالم نع ،يعافالش  
 بِيأَنَّ الن-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عا لَ -صارِ، ميبِاخل بِهاحلَى صا عمهنم داحكُلُّ و انايِعبقَالَ: (املُت م

  يتفَرقَا، إِالَّ بيع اخليارِ).



   بِـينـنِ القَعع ،داوو دأَبى؛ ويحى بنِ ييحي نع ،ملسم؛ وفسونِ ينِ ابع ،ارِيخالب هجرأَخ
ناِء إِلَى ملِ بِالفُقَها اَألونقي طَرِيلٌ فلْسسم وهو ،كالم نعاً، عيمج) .اهه١٠/٦٤ت(  

يسالطُّو دمحبنِ م دينِ املُؤاءةً، عراِء قناجِ اُألماِهللا بنِ ت ةبه بن دمياً أَحالع اهنربأَخا ونربأَخ ،
ن أَحمد الفَقيه، أَخبرنـا  هبةُ اِهللا بن سهلٍ، أَخبرنا أَبو عثْمانَ سعيد بن محمد، أَخبرنا زاهر ب

  إِبراهيم بن عبد الصمد، حدثَنا أَبو مصعبٍ الزهرِي، حدثَنا مالك بن أَنسٍ.
الر دبا عنربأَخ ،كلَبعالَمِ بِبالس دبقِ بنِ عاخلَال دبع دمحو مأَب ا بِهنربأَخو  ،مياهـرإِب نِ بنمح

  )١٠/٦٥أَخبرتنا شهدةُ بِنت أَحمد الكَاتبةُ، أَخبرنا أَحمد بن عبد القَادرِ (ح). (
ت بنِ وأَخبرنا سنقُر بن عبد اِهللا بِحلَب، أَخبرنا عبد اللَّطيف بن يوسف، أَخبرنا يحيى بن ثَابِ

  بندار البقَّالُ، أَخبرنا أَبِي، قَاالَ:
ا إِسثَندازِ، حزاِهللا الب دبع بن دمحكْرٍ مو با أَبنربأَخ ،الَّفالع تسود انُ بنثْما عنربأَخ بن اقح

  خبرنا مالك، عن نافعٍ، عنِ ابنِ عمر:احلَسنِ احلَربِي، حدثَنا عبد اِهللا بن مسلَمةَ، أَ
قَالَ: (املُتبايعان كُلُّ واحد منهما بِاخليارِ، ما لَم يتفَرقَا،  -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-أَنَّ رسولَ اِهللا 
  إِالَّ بيع اخليارِ).

القَالَ م :بِينإِلَى القَع بِهلٌ.وومعم الَ أَمرو ،فورعم هجا وندنذَا عهل سلَيو :ك  
اُهللا أَعو ،ثياوِي احلَدر رمع اِهللا بن دبع ملُهأَو ،اهضقْتبِم ةماَألئ روهملَ جمع قَد :قُلْت.لَم  

اقحإِس بن دمي أَحالو املَعا أَبنربأَخ   بـن ناحلَس كَاترو البا أَبنربأَخ ،هلَيي عاءتربِق ذَانِياهلَم
.ِسيلٍ القَييلخ بن دمحا منربأَخ ،مائَة تسو نرِيشةَ عنس دمحم  

بع بن دمأَحو ،يلَمالس يلع بن دمحفَرٍ معو جا أَبنربأَخقَاالَ:و ،رِيونِ الصمحالر د  
أَخبرنا أَبو القَاسمِ ابن صصرى، أَخبرنا أَبو القَاسمِ احلُسين بن احلَسنِ اَألسدي، وأَبو يعلَـى  

.لَبِيالثَّع يلةُ بنِ عزمح  
ن عبد املُنعمِ الطَّائي، وعبد املُنعمِ بن عبد اللَّطيـف،  وأَخبرنا علي بن محمد احلَافظُ، وعمر ب

ومحمد بن محمد الفَارِسي، وغَيرهم، قَالُوا: أَخبرنا القَاضي أَبو نصرٍ محمد بـن هبـة اِهللا   
) .يعاف١٠/٦٦الش(  



يلع بن نا احلَسنربأَخظَةُ، قَاالَ: واعالو فسوي تةُ بِنجيدخو ،رِيهبنِ اجلَو  
سِ، أَخبرنا مكْرم بن محمد بنِ أَبِي الصقْرِ، وأَخبرنا أَبو إِسحاق إِبراهيم بن أَحمد بنِ القَـوا 

عاملُن دبع بن رمفْصٍ عو حأَب همع نابو بن يقالتو ،رمأَبِي ع انُ بنملَينِ سيالد يقي تالقَاضمِ، و
   ـتسو ،ـوِيمنِ اُألراحلَس بن دمحماخلالَّلِ، و بن يلو عأَبانَ، وملَيس تةُ بِنمفَاطنٍ، ومؤم

  الفَخرِ بِنت عبد الرحمنِ، قَالُوا:
نثَتدم:حهةُ، قَالُوا ثَالَثتيشابِ القُرهالو دبع تةُ بِنملِ كَرِيالفَض ا أُم  

:يداَألسلٍ ويلخ نابو وقَالَ ه ،وبِياحلُب لَى بنعو يا أَبنربأَخ  
املَصيصي قراءةً علَيه، أَخبرنا أَبو محمد  أَخبرنا أَبو القَاسمِ علي بن محمد بنِ علي بنِ أَبِي العالَ

خبرنا عبد الرحمنِ بن عثْمانَ بنِ القَاسمِ بنِ أَبِي نصرٍ التميمي، سنةَ ثَمان عشرةَ وأَربعِ مائَة، أَ
بنِ أَبِي ثَابِت دمبنِ أَح دمحم بن مياهرإِب  ـعبِيا الرثَندح ،مائَة ثَالَثو نيثَالَثو تس ةني سف ،

ـ   املَل ـدبععٍ، وامج نةَ، عنييع نا ابثَندح ،يعافالش سرِيإِد بن دمحا مثَندانَ، حملَيس بن ،ك
  مسعود: سمعا أَبا وائلٍ يخبِر عن عبد اِهللا بنِ

 بِينِ النع-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عمٍ،   -صـلسالَ امرِئٍ ما مبِه عطقْتنٍ ييملَى يع لَفح نقَالَ: (م
  لَقي اَهللا يوم القيامة وهو علَيه غَضبانٌ).
  ؟قيلَ: يا رسولَ اِهللا! وإِنْ كَانَ شيئاً يِسيراً

) .(اكأر نواكاً مإِنْ كَانَ سو) :َ١٠/٦٧قَال(  
 ـياحلُس بن دمحمو ،نِيياحلُس دمأَح بن يلعو ،ياجلُذَام دمأَح ى بنيحنِ ييو احلُسا أَبنربنِ أَخ

  القُرشي بِقراءتي، قَالُوا:
بأَخ ،ادمع بن دمحا منربأَخ   ـدبـا عنربأَخ ،يلَعنِ اخلو احلَسا أَبنربةَ، أَخرِفَاع اِهللا بن دبا عنر

ن عبـد  الرحمنِ بن عمر املَالكي، أَخبرنا أَبو الطَّاهرِ أَحمد بن محمد املَدينِي، حدثَنا يونس ب
يعافنِ الشلَى، عـنِ   اَألعـنِ، عنِ احلَسحٍ، عالانَ بنِ صنِ أبع ،يداجلَن دالبنِ خ دمحم نع ،

  أَنسٍ:



 بِينِ النع-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عالَ   -صـاراً، وبا إِالَّ إِدينالَ الدةً، ودإِالَّ ش راَألم اددزقَالَ: (الَ ي
حإِالَّ ش اسالن.(ميرم نى ابسيإِالَّ ع يدهالَ ماسِ، وارِ النرلَى شةُ إِالَّ عاعالس مقُوالَ تاً، و  

الصدفي أَخرجه ابن ماجه عن يونس، فَوافَقْناه، وهو خبر منكَر، تفَرد بِه يونس بن عبد اَألعلَى 
د، ثِّقَات، ولَكنه ما أَحِسبه سمعه من الشافعي، بلْ أَخبره بِه مخبِر مجهولٌ، لَيس بِمعتمأَحد ال

) .هفَذَكَر ،يعافنِ الشع ثْتدقَالَ: ح ،سنوي نع ةالثَّابت هقضِ طُرعي باَء فج قَد١٠/٦٨و(  
نربـى،   أَخسيع لِ بـناَألو دبا عنربأَخ ،رمع اِهللا بن دبا عنربأَخ ،القالَنِسي يلع بن نا احلَس

بأَخ ،يوداجلَار دمأَح بن دمحا منربظُ، أَخاحلَاف دمحم اِهللا بن دبلَ عياعمو إِسا أَبنربو أَخا أَبنر
بلٍ، سحاق القَراب، أَخبرنا أَبو يحيى الساجِي، حدثَنا أَبو داود السجزِي، حدثَنا أَحمد بن حنإِ

  الَ أَد) مـالقَالَ: إِذَا أَغْفَـلَ الع ،هنِ أَبِيالَنَ، عجنِ عنِ ابع ،كالا مثَندح ،يعافا الشثَندرِي) ح
.لُهقَاتم تبيأُص  

  .-رحمه اُهللا-فَغالب هذَا اِإلسناد مسلْسلٌ بِاحلُفَّاظ، من أَبِي إِسماعيلَ إِلَى عجالَنَ 
بع بن دمحا منربأَخ ،مياهرإِب لُ بنياعما إِسنربلَ، قَالَ: أَخياعمإِلَى أَبِي إِس بِهـا  ونرباِهللا، أَخ د

 يفالكُو دمحم بن مياهرا إِبثَندح ،هيالفَق دمحم انُ بنسح ديلو الوـالَمِ   -أَباِإلس نكَانَ مو
 كَانبِم-  اقحإِسو ،دمأَح تأَيرو ،اسي النفْتكَّةَ يبِم يعافالش تأَينِ.قَالَ: ريراضح  

  : (وهلْ ترك لَنا عقيلٌ من دارٍ؟).-صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-فَقَالَ الشافعي: قَالَ رسولُ اِهللا 
م نانَ، عفْيس نةُ، عدبعمٍ، ويعو نا أَبنربأَخنِ، ونِ احلَسع ،دزِيا يثَندح :اقحرٍ،  فَقَالَ إِسـوصن

.انِهيرا ينكُوي لَم ،سوطَاوطَاٌء، وعو ،انِهيرا ينكُوي ا لَممهأَن :مياهرإِب نع  
  فَقَالَ الشافعي: من هذَا؟

  قيلَ: إِسحاق بن إِبراهيم احلَنظَلي ابن راهويه.
ذي يزعم أَهلُ خراسانَ أَنك فَقيههم، ما أَحوجنِي أَنْ يكُونَ غَريك فـي  فَقَالَ الشافعي: أَنت الَّ

وأَنت تقُولُ:  -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-موضعك، فَكُنت آمر بِعرك أُذُنيه أَقُولُ: قَالَ رسولُ اِهللا 
نمو ،سوطَاوطَاٌء، ولِ اِهللا عوسر عم دلْ َألحهنِ، واحلَسو ،مياهرإِب نع ،روص- هلَيلَّى اُهللا عص

لَّمسةً؟! ( -وج١٠/٦٩ح(  



د حموبِه: إِلَى أَبِي إِسماعيلَ، قَالَ: حدثَنا محمد بن محمد بنِ عبد اِهللا الفَقيه إِمالًَء، سمعت أَ
  بـن ناحلَس تعمس ،ازِيريرٍ الشوصنم بن دمأَح تعمس ،وربِم هيةَ الفَقاشبنِ فَر دمحم بن
 ،يعافالش تعملَى، ساَألع دبع بن سنوي تعمس ،ةرياملُغ بن دمحم تعمس ،رِيالطَّب دمحم

دحأَبِيو بن دمحا مثَندح ،وربِم اوِينِ الساحلَس بن دمحا منربالًَء، أَخإِم دمحم بن رما عثَن 
، يبكْرٍ املَروزِي، حدثَنا علي بن محمد املَروزِي، حدثَنا أَبو الفَضلِ صالح بن محمد الـرازِ 

تأَير يفَكَأَن ،ثيابِ احلَدحأص نالً مجر تأَيلُ: إِذَا رقُوي يعافالش تعمس ،يطيوالب تعمس 
  .-صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-رجالً من أَصحابِ رسولِ اِهللا 

 خيراً، فَهم حفظُوا لَنا اَألصلَ، فَلَهم علَينـا فَضـلٌ.   زاد البويطي: قَالَ الشافعي: جزاهم اُهللا
)١٠/٧٠(  

وبِه: أَخبرنا محمد بن أَحمد اجلَارودي، أَخبرنا أَبو إِسحاق القَراب، أَخبرنـا أَبـو يحيـى    
يعافالش تعمس ،يطيونِ البع ،اجِياسِ  السالن أَكْثَر مهفَإِن ،ثيابِ احلَدحبِأَص كُملَيلُ: عقُوي

  صواباً.
  ويروى عنِ الشافعي: لَوالَ املَحابر لَخطَبت الزنادقَةُ علَى املَنابرِ.

ُألمورِ ضربان: ما أُحدثَ يخالف كتابـاً،  اَألصم: حدثَنا الربِيع، قَالَ الشافعي: املُحدثَات من ا
ل هيف الَفرِ الَ خاخلَي نثَ مدا أُحمالَلَةٌ، وةُ ضعالبِد هذاعاً، فَهمةً، أَوِ أَثَراً، أَوِ إِجنس أَو داحو

رمقَالَ ع قَد ،ةومذْمم رثَةٌ غَيدحم هذذَا، فَهه ننِي:  معي ،هذةُ هعالبِد تمانَ: نِعضمامِ ريي قف
  أَنها محدثَةٌ لَم تكُن، وإِذْ كَانت فَلَيس فيها رد لما مضى.

.نِ األصمع ،يفدنِ الصع ،يقهيالب اهور  
وزت :رِيوابسيةَ النلَمس بن دملٍ قَالَ أَحجر أَةره بِاميواهر بن اقحإِس ج-   ـبكُت هدنكَانَ ع

 يعافبِ. -الشلْكُتا إِالَّ لبِه جوزتي لَم ،اتم  
نَ) قَالَ: فَوضع (جامع الكَبِيرِ) علَى كتابِ الشافعي، ووضع (جامع الصغيرِ) علَى (جامعِ سفْيا
لَـه  فَقَدم أَبو إِسماعيلَ الترمذي نيسابور، وكَانَ عنده كُتب الشافعي عنِ البـويطي، فَقَـالَ   

.هابا، فَأَجنه متا دم يعافبِ الشثْ بكُتدحالَ ت :اقحإِس  



هويه يقُولُ: ما كُنت أَعلَم أَنَّ الشافعي في هذَا املَحلِّ، ولَو قَالَ داود بن علي: سمعت ابن را
) .أُفَارقْه لَم تمل١٠/٧١ع(  

   ـدمحفَرِ بـنِ معالُ جا حم :يعافلشل قُلْت :اقحقَالَ إِس :جِينشوالب مياهرإِب بن دمحقَالَ م
  عندكُم؟

.ثيدح مائَة عبأَر هنى عيحبنِ أَبِي ي مياهرإِب نا عنبقَةٌ، كَتفَقَالَ: ث  
 ـةَ، ونييانَ بنِ عفْيس نم أَفْقَه تأَيا رلُ: مقُوي يعافالش تعملَى: ساَألع دبع بن سنوالَ قَالَ ي

هنا مينِ الفُتع كَتأَس.  
 ـحجِلَّةُ أَص اهأت رصلَ مخا دلَم يعافأَنَّ الش :هجرِ وغَي نم هرغَيظُ، وخِ احلَافيو الشى أَبوابِ ر

نشـأَ  مالك، وأقبلُوا علَيه، فَلَما أَنْ رأَوه يخالف مالكاً، وينقُض علَيه، جفَوه، وتنكَّروا لَه، فَأَ
  يقُولُ:

منالغ ةياعرثُوراً لنم مظأَنو * معالن ةارِحس نياً برد ثُرأَأَن  
كَماحل رغُر مهينيعاً بضم تفلَس * ةلْدب ري شف تعيض نرِي لَئملَع  

فْتادصو * هبِلُطْف فياُهللا اللَّط جفَإِنْ فَر كَملحللُومِ ولْعالً لأَه  
متكْتمو يونٌ لَدزخإِالَّ فَمم * وهادوِد تتفَداسيداً وفم ثَثْتب  

ظَلَم فَقَد جِبِنيوتاملُس عنم نمو * هاعلْماً أَضالَ عاجلُه حنم نمو  
 هدرِيي نمنِ عيلْمِ الدع مكَاتو) ممٍ إِذَا كَتآثو ادوُء بِإِثْمٍ زب١٠/٧٢* ي(  

ولُ قَالَ أَبو عبد اِهللا بن منده: حدثْت عنِ الربِيعِ، قَالَ: رأَيت أَشهب بن عبد العزِيزِ ساجداً يقُ
م لْمع بذْهالَ ي ،يعافالش تأَم ماللَّه :هدوجي سلُ:فقُوأَ يشفَأَن ،يعافلَغَ الشفَب ،كال  

دحا بِأَوهيف تلٌ لَسبِيس لْكفَت * تإِنْ أَمو وتالٌ أَنْ أَمى رِجنمت  
ا فَكَأَن قَدهثْلى مرأْ ُألخيهى * تضي مالَّذ الَفي خغبي يلَّذفَقُلْ ل  

ني وا لَوملع قَدولَدخبِم لَيي عاعا الدم تم نلَئ * مهدنع لْمالع فَع  
قُوأَ يشاٌء، فَأَنحفَةَ لَفُصنِيأَبِي ح ابحفَقَالَ: إِنَّ أَص ،يعافلَى الشلٌ عجلَ رخد :درلُ:قَالَ املُب  

  ليوم أَشعر من لَبِيدفلَوالَ الشعر بِالعلَماِء يزرِي * لكُنت ا



دزِيأَبِي يلَّبٍ وهآلِ مو * ثكُلِّ لَي نغَى مي الوف عأَشجو  
  )١٠/٧٣ولَوالَ خشيةُ الرحمنِ ربي * حِسبت الناس كُلَّهم عبِيدي (

جِينشوالب مياهربنِ إِب دمحاِهللا م دبَألبِي عو :يعافي الشف  
عطَوالَ ت هبح يدأَك ضفَرعٍ * وافش ناب بح انمبِ اِإليعش نمو  

  وإِني حياتي شافعي فَإِنْ أَمت * فَتوصيتي بعدي بِأَنْ يتشفَّعوا
 دمحم بن دمحاِهللا م دبو عأَب ،امقَالَ اِإلم ،لَه (يعافبِ الشاقنم) ِابتي كبنِ غَانِمٍ ف دمحبنِ م

.ةدلَى حاباً عتك يعافرِ الشعانَ شويد تعمج :لَّدجم وهو  
) .ةي اللُّغف امإِم يعافلَبٍ، قَالَ: الشإِلَى ثَع لَه ادنبِإِس اقس هإِن ١٠/٧٤ثُم(  

نِـه،  قَالَ أَبو نعيمٍ بن عدي احلَافظُ: سمعت الربِيع مراراً يقُولُ: لَو رأَيت الشافعي وحسن بيا
ـ    ـا فنعـا مبِه كَلَّمتي كَانَ يالَّت هتبِيرلَى عع بالكُت هذه أَلَّف هأَن لَوو ،تجِبلَع ،هاحتفصي و

هيفأْلي تكَانَ ف هأَن رغَي ،هبِ أَلفَاظائغَرو هاحتفَصل بِهكُت اءةرلَى قع رقْدن لَم ،ةاظَراملُن  ـحضوي 
.امولْعل  

لسانَ العربِ، وميلهِم حرملَةُ: سمعت الشافعي يقُولُ: ما جهِلَ الناس والَ اختلَفُوا، إِالَّ لتركهِم 
.سيسطَاطَالأَر انسإِلَى ل  

      ـاعضأَو ـتالَ كَانـا، وبِه هفَـوت ـامأَنَّ اِإلم دقتا أَعةٌ، مكَرنا مهنةٌ، لَكعافةٌ نكَايح ههذ
  أَرِسطُوطَاليس عربت بعد البتةَ.

علي بن مهدي الفَقيه، حدثَنا محمد بن هارونَ، حدثَنا هميم بـن همـامٍ،   رواها أَبو احلَسنِ 
  حدثَنا حرملَةُ.

  ابن هارونَ: مجهولٌ.
يعافالش ناسِ مامِ النبِأَي لَمداً أَعأَح تأَيا راِهللا: م دبع بن بعصقَالَ م.  

، لَقَد ونقَلَ اِإلمام ابن سريجٍ عن بعضِ النسابِين، قَالَ: كَانَ الشافعي من أَعلَمِ الناسِ بِاَألنسابِ
ها كُـلُّ  اجتمعوا معه لَيلَةً، فَذَاكَرهم بِأَنسابِ النساِء إِلَى الصباحِ، وقَالَ: أَنساب الرجالِ يعرِفُ

.دأَح  



عافا الشنلَيع مقَد :نِيقَالَ: قَالَ املُز ،نِيائاملَد يلع بن دما أَحنربقٍ: أَخيشر بن ناحلَس  ـاهفَأَت ،ي
  ابن هشامٍ صاحب املَغازِي، فَذَاكَره أَنساب الرجالِ.

د :يعافالش ـابِ  فَقَالَ لَهسي أَنا فثْندحو ،كنعا ونع بذْها الَ تهالِ، فَإِنجالر ابأَنس كنع ع
  )١٠/٧٥النساِء، فَلَما أَخذُوا فيها بقي ابن هشامٍ. (

  ت: هذه صناعته.قَالَ يونس الصدفي: كَانَ الشافعي إِذَا أَخذَ في أَيامِ الناسِ، قُلْ
  إِالَّ لالستعانة علَى الفقْه. -يعنِي: العربِيةَ واَألخبار-وعنِ الشافعي، قَالَ: ما أَردت بِها 

الس نم يداً لَقأَح تأَيا رلَى، قَالَ: ماَألع دبع بن سنوا يثَندمٍ: حاتو حقَالَ أَب   ـيـا لَققْمِ م
 الشافعي، فَدخلْت علَيه، فَقَالَ: اقرأْ ما بعد العشرِين واملائَة من آلِ عمرانَ، فَقـرأْت، فَلَمـا  

.وبكْري مي فَإِننفَلْ عغقَالَ: الَ ت ،تقُم  
 بِيالن يا لَقي ماءترى بِقنع :سنوقَالَ ي-صلَّمسو هلَيلَّى اُهللا ع- ) .هوحن أَو هابحأَص١٠/٧٦و(  
  ابن خزيمةَ، وغَيره: حدثَنا املُزنِي، قَالَ:

  دخلْت علَى الشافعي في مرضه الَّذي مات فيه، فَقُلْت: يا أَبا عبد اِهللا! كَيف أَصبحت؟
 فَعلَى فَرعياً، والَقي ملموِء عسلفَارِقاً، وانِي موِإلخالً، واحا رينالد نم تحبقَالَ: أَصو ،هأْسر

أَنكَى وب ا، ثُمهيزارٍ فَأُعإِلَى ن ا، أَوهينفَأُه ةنإِلَى ج ريصي تحورِي را أَدارِداً، ماِهللا وقُوأَ يلُ:ش  
  ولَما قَسا قَلْبِي وضاقَت مذَاهبِي * جعلْت رجائي دونَ عفْوِك سلَّما

  تعاظَمنِي ذَنبِي فَلَما قَرنته * بِعفْوِك ربي كَانَ عفْوك أَعظَما
نفُو معتو دوجلْ * تزت بِ لَمنِ الذَّنفْوٍ عذَا ع ا زِلْتافَممكَرتةً و  

  فَإِنْ تنتقم مني فَلَست بِآيِسٍ * ولَو دخلَت نفِْسي بِجِرمي جهنما
  ولوالَك لَم يغوى بِإِبليس عابِد * فَكَيف وقَد أَغوى صفيك آدما

  يعفُو ترحما وإِني آلتي الذّنب أَعرِف قَدره * وأَعلَم أَنَّ اَهللا
.هنع ثَابِت هادنإِس  

ي قَالَ أَبو العباسِ اَألصم: حدثَنا الربِيع بن سلَيمانَ: دخلْت علَى الشافعي وهو مريض، فَسأَلنِ
  عنِ أَصحابِنا.



  فَقُلْت: إِنهم يتكَلَّمونَ.
يعنِـي:  -حداً قَطُّ علَى الغلَبة، وبِودي أَنَّ جميع اخلَلْقِ تعلَّموا هذَا الكتاب فَقَالَ: ما ناظَرت أَ

هبٌء. -كُتيش هنم إِلَي بسنلَى أَنْ الَ يع  
اجلُمعة، فَرأَينا هالَلَ شعبانَ  قَالَ هذَا يوم اَألحد، ومات يوم اخلَميسِ، وانصرفْنا من جِنازته لَيلَةَ

  سنةَ أَربعٍ ومائَتينِ، ولَه نيف وخمسونَ سنةً.
الَ: ابن أَبِي حاتمٍ: كَتب إِلَي أَبو محمد السجِستانِي نزِيلُ مكَّةَ، حدثَنِي احلَارِثُ بن سريجٍ، قَ

الش عم لْتخد.عجر هرصا أَباجِ، فَلَمبيبِالد فُرِش قَد تيي بف وهو ديشمِ الرادلَى خع يعاف  
  فَقَالَ لَه اخلَادم: ادخلْ.

  قَالَ: الَ يحلُّ افْتراش احلُرمِ.
ي، فَدخلَ الشافعي، ثُم أَقبلَ علَيه، فَقَـالَ:  فَقَام اخلَادم متبسماً حتى دخلَ بيتاً قَد فُرِش بِاَألرمنِ

  هذَا حالَلٌ، وذَاك حرام، وهذَا أحسن من ذَاك، وأكثر ثَمناً.
) .كَتسو ماخلَاد مسب١٠/٧٧فَت(  

:يعافلشعِ لبِينِ الرعو  
 رصإِلَى م وقتفِْسي تن تأصبح القَفْرِلَقَدو هاماملَه ضا أَرونِهد نمو *  

  فَواِهللا ما أَدرِي أَللْمالِ والغنى * أُساق إِلَيها أَم أُساق إِلَى قَبرِي
  ت.قَالَ املَيمونِي: سمعت أَحمد يقُولُ: سأَلْت الشافعي عنِ القياسِ، فَقَالَ: عند الضرورا

    ـمـو إِسـا أَبنربأَخ ،قْـتو الوا أَبنربأَخ ،ياللَّت نا ابنرباخلَالَّلِ، أَخ بن يلو عا أَبنربلَ أَخياع
سمعت اَألنصارِي، أَخبرنا محمد بن موسى، حدثَنا محمد بن يعقُوب، سمعت الربِيع يقُولُ: 

فَقُولُوا  -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-الشافعي يقُولُ: إِذَا وجدتم في كتابِي خالَف سنة رسولِ اِهللا 
  )١٠/٧٨ودعوا ما قُلْت. ( -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-بِسنة رسولِ اِهللا 

 لَةي رِحءاً فزا جنعمس هإِلَي زِيع ككَذَلو ،لَهأَمت نملٌ لاطب هئاً، ألنيش هنم قأَس فَلَم ،يعافالش
ـ  وصنصةٌ، وكَرناِء مسالن اشحي مف هناحلَكَمِ ع دبنِ عةُ ابايرِوو ،هنع تثْبت لٌ لَموأُصالٌ وأقو ه

  خالَف ذَلك.في تواليفه بِ



) .ةحيحص رغَي يلَدامٍ البشنِ بنِ هياحلُس ةايرِو نم يعافةُ الشصيكَذَا و١٠/٧٩و(  
   :لَـه (يعـافالش ةديقع) ِابتي كف ،اهلَكَّارِي فسوبنِ ي دمأَح بن يلالَمِ عاِإلس خيقَالَ شو

د أَبو يعلَى اخلَليلُ بن عبد اِهللا احلَافظُ، أَخبرنا أَبو القَاسمِ بن علْقَمةَ اَألبهرِي، حدثَنا عب أَخبرنا
وقَد  -الرحمنِ بن أَبِي حاتمٍ، حدثَنا يونس بن عبد اَألعلَى، سمعت أَبا عبد اِهللا الشافعي يقُولُ 

فَقَالَ: ِهللا أَسماٌء وصفَات، جاَء بِهـا كتابـه،    -وما يؤمن بِه  -تعالَى-سئلَ عن صفَات اِهللا 
 هبِيا نبِه ربأَخو-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عـا، َألنَّ   -صهدـةُ راحلُج هلَيع تداً قَامأَح عسالَ ي ،هتأُم 

القَولَ بِها، فَإِنْ خالَف ذَلـك   -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-القُرآنَ نزلَ بِها، وصح عن رسولِ اِهللا 
 لْملِ، َألنَّ عبِاجلَه ذُورعفَم ،ةاحلُج تولَ ثُبا قَبفَأَم ،ركَاف وفَه ،هلَيع ةاحلُج وتثُب دعبكالَ  ذَل

اِء اخلَبانته دعداً، إِالَّ با أَحلِ بِهبِاجلَه كَفِّرالَ نكْرِ، والفو ةوِيالَ بِالرقْلِ، وبِالع كردـا،  يبِه هرِ إِلَي
فَقَالَ: {لَي ،فِْسهن نع فَاها نكَم ،هبِيشا التهني عفننو ،فَاتالص هذه ثْبِتنٌء  وـيش هثْلكَم س

  )١٠/٨٠]. (١١وهو السميع البصير} [الشورى: 
  قَالَ مصعب بن عبد اِهللا: كَانَ الشافعي يسمر مع أَبِي إِلَى الصباحِ.

أَعاسِ، وبِ النآداسِ، ورِ النعأَش نم يعافكَانَ الش :درقَالَ املُبو.اَءاترهِم بِالقفر  
 بِيلُ النامِ: قَوذَا اِإلماقبِ همن نمو-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عـبِ  -صو املُطَّلنبمٍ، واشو هنا بمإِن) :

  شيٌء واحد، لَم يفَارِقُونا في جاهلية والَ إِسالَمٍ).
) .ارِيخالب هجر١٠/٨١أَخ(  

مـن   -أَو قَالَ: أَفْقَـه -قَالَ يحيى القَطَّانُ: مما نقَلَه البيهقي في (املَدخلِ) لَه: ما رأَيت أعقَلَ 
.(بِه هصأَخ ،و اَهللا لَهعا أَدأَنو ،يعافالش  

دح ،داحالو دبع بن ريبا الزثَندح :مقَالَ احلَاكو دمحا مثَندح ،وفسلِ بِأُرالفَض بن اسبثَنِي الع
   ،ـةـي اللُّغاٍء: فيأَش ةعبي أَرف فولَسفَي يعافلُ: الشقُولٍ يبنح بن دمأَح تعمس ،فوع بن

.قْهالفانِي، واملَعاسِ، والن الَفاختو  
  حلَربِي: سأَلْت أَحمد عنِ الشافعي، فَقَالَ: حديثٌ صحيح، ورأْي صحيح.قَالَ إِبراهيم ا

  وسأَلْته عن مالك، وذَكَر القصةَ.



ا أَخـذَ فـي   أَحمد بن محمد بنِ عبيدةَ: حدثَنا يونس بن عبد اَألعلَى، قَالَ: كَانَ الشافعي إِذَ
  )١٠/٨٢التفِْسريِ، كَأَنه شهِد التنزِيلَ. (

ربأَخ ،اوِيرٍ الفُروصنم نع ،راكسع تةُ بِنمفَاطالَّنَ، وع نا ابلَن ازا أجميف يقهيو قَالَ البا أَبن
كْرٍ البو با أَبنربأَخ ،يي الفَارِسالاملَع بن دمحا مثَندح ،يلَمنِ السمحالر دبو عا أَبنربأَخ ،يقهي

صاَألن اقحإِس بن مياهرا إِبثَندح ،وِياهلَر نياسي بن اقحو إِسا أَبثَندح ،يمصاسِ العبالع ،ارِي
  سمعت املَروذي يقُولُ:

ألنه  الَ أَحمد بن حنبلٍ: إِذَا سئلْت عن مسأَلَة الَ أَعرِف فيها خبراً، قُلْت فيها بِقَولِ الشافعي،قَ
 بِينِ: النع وِير قَدو ،يشقُر امإِم-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عُأل -صمشٍ ييقُر مالقَالَ: (ع ،هأن ضاَألر 

  علْماً) إِلَى أَنْ قَالَ أَحمد: وإِني َألدعو للشافعي منذُ أَربعني سنة في صالَتي.
 دوأَبِي اجلَـار نانَ، عملَيس بن فَرعا جثَنديلَ، حائإِسر بن اقحإِسو ،ِسيالالطَّي داوو دى أَبور 

  بنِ حميد، عن أَبِي اجلَارود، عن أَبِي اَألحوصِ، عن عبد اِهللا:النضرِ 
  : (الَ تسبوا قُريشاً، فَإِنَّ عالمها يمُأل اَألرض علْماً).-صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-قَالَ رسولُ اِهللا 

مٍ: ماتو حأَب هيقَالَ ف رضالن :قُلْت) .ثياحلَد كور١٠/٨٣ت(  
كُـلِّ   قَالَ أَبو بكْرٍ بن زِياد النيسابورِي: سمعت الربِيع يقُولُ: كَانَ الشافعي يختم القُرآنَ في

طَسثُ ودحكَانَ يةً، ومتخ نيرٍ ثَالَثهي كُلِّ شفةً، ومتخ نيتانَ سضممـاً:  روفَقَالَ ي ،هتحت ت
.ى، فَزِدرِض هيف إِنْ كَانَ لَك ماللَّه  

 رِيافى املَعيحي بن سرِيإِد هثَ إِلَيعفَب-رصم داهنِي: زعلِ اَهللا -يالَِء، فَسالِ البرِج نم تلَس :
  العافيةَ.

دح :داحالو دبع بن ريبماً الزوا يكُن :عبِيأَوِ الر ،نِيقَالَ: قَالَ املُز ،ابِييرلٍ الفيقع بن دمحا مثَن
ـ  لَيى عوسو يعافالش ةٌ، فَقَامكَّازع هدي يفو ،وفص ابيث هلَيع خياَء شإِذْ ج ،يعافد الشنع ه

  شيخ وجلَس، وأَخذَ الشافعي ينظُر إِلَى الشيخِ هيبةً لَه، إِذْ قَالَ الشيخ: أسأَلُ؟ثيابه، وسلَّم ال
  قَالَ: سلْ.

  قَالَ: ما احلُجةُ في دينِ اِهللا؟



  قَالَ: كتاب اِهللا.
  قَالَ: وماذَا؟

  .-وسلَّمصلَّى اُهللا علَيه -قَالَ: سنةُ رسولِ اِهللا 
  قَالَ: وماذَا؟

.ةاُألم فَاققَالَ: ات  
  قَالَ: من أَين قُلْت: اتفَاق اُألمة؟

وإِالَّ فَتدبر الشافعي ساعةً، فَقَالَ الشيخ: قَد أَجلْتك ثَالَثاً، فَإِنْ جِئْت بِحجة من كتـابِ اِهللا،  
  .-تعالَى-تب إِلَى اِهللا 

وقَد انـتفَخ   فَتغير لُونُ الشافعي، ثُم إِنه ذَهب فَلَم يخرج إِلَى اليومِ الثَّالث بين الظُّهرِ والعصرِ،
الشـيخ، فَسـلَّم    وجهه، ويداه، ورِجالَه، وهو مسقَام، فَجلَس، فَلَم يكُن بِأَسرع من أَنْ جاَء

  وجلَس، فَقَالَ: حاجتي.
سقِ الراقشي نمالَى: {وعمِ، قَالَ اُهللا تجِيالر طَانيالش نوذُ بِاِهللا مأَع ،معن :يعاففَقَالَ الش نلَ مو

ملِ املُؤبِيس رغَي بِعتيى واهلُد لَه نيبا تم دعاُء: بسةَ [النلَّى...} اآليوا تم لِّهون ن١١٥نِي.[  
.ضفَر وهإِالَّ و ننِيماملُؤ الَفلَى خع يهلصقَالَ: فَالَ ي  

.بفَذَه قَامو ،قْتدفَقَالَ: ص  
اترثَالَثَ م ليلَةمٍ ووي كُلِّ يآنَ فالقُر أْتقَر :يعاففَقَالَ الش ) .هلَيع قَفْتى وت١٠/٨٤ح(  

نربأَخ ،يلَ الفَارِسياعمإِس بن دمحا منربأَخ ،اوِيرٍ الفُروصنم نع ،ةصالق هذبِه بِئْتكْرٍ أُنو با أَب
 ،ريبا الزثَندظُ، حاِهللا احلَاف دبو عا أَبنربأَخ ،يقهيا. (البه١٠/٨٥فَذَكَر(  

ثُـم   قُالَ الزعفَرانِي: قَدم علَينا الشافعي بغداد في سنة خمسٍ وتسعين، فَأَقَام عندنا شـهراً، 
.جرخ  

  وكَانَ يخضب بِاحلناِء، وكَانَ خفيف العارِضنيِ.
  .-يعنِي: أَنه اختضب-يته أَحمر الرأْسِ واللِّحية وقَالَ أَحمد بن سنان: رأَ



    تـرضحـبٍ، وهـنِ وةَ ابازنج ترضلُ: حقُوي ِسيياطالقَر دزِيا يأَب تعمس :انِيرقَالَ الطَّب
.يعافالش سلجم  

عبيد بن خلَف البزار، حدثَنِي إِسحاق بن عبد الرحمنِ، سمعت  أَبو نعيمٍ في (احللْية): حدثَنا
  عـمفَأَس ،يادوي البفَآت ،رعالش بأً أَكْتامر تلُ: كُنقُوي يعافالش تعمس ،ِسيابِيناً الكَرسح

أَنو جتركَّةَ، فَخم تمفَقَد ،مهنم   ،ـوطبِالس يمقَـد يشحو رِبأَضو ،لَبِيدرٍ لعثَّلُ بِشما أَت
ه فَضربنِي رجلٌ من ورائي، من احلَجبة، فَقَالَ: رجلٌ من قُريشٍ، ثُم ابنِ املُطَّلبِ، رضي من دينِ

عا الشلِّماً، معنَ مكُوأَنْ ي اهينداُهللا.و كلعي فَقَّهلِّماً؟ تعم تدفَع هيف تكَمحتإِذَا اس ر  
 ،دالخ بن ملسم سالأُج تكُن ةَ، ثُمنيينِ عنِ اباَء اُهللا ما شم تبفَكَت ،هنِي اُهللا بكَالَمفَعفَن  ثُـم

لَيع تضرا عفَلَم ،كاللَى مع تمي.قَدأَخ نا ابلُ يعت فَقَّهي: ترِ قَالَ ليابِ الستإِلَى ك ه  
انَ بِي فَجِئْت إِلَى مصعبِ بنِ عبد اِهللا، فَكَلَّمته أَنْ يكَلِّم لي بعض أَهلنا، فيعطينِي شيئاً، فَإِنه كَ

.ميلع ا اُهللا بِهم الفَاقَةالفَقْرِ و نم  
.هتفُالَناً فَكَلَّم تيأَت :بعصي مفَقَالَ ل  

  فَقَالَ: أَتكَلِّمنِي في رجلٍ كَانَ منا فَخالَفَنا؟
  قَالَ: فَأَعطَانِي مائَةَ دينارٍ.

ياً، فَتنِ قَاضمإِلَى الي ريأَنْ أَص إِلَي بكَت ديشإِنَّ الر :بعصي مقَالَ ل لَّ اَهللا أَنْ ثُما، لَعنعم جرخ
.كضوعي  

دفْسالَ ي نمالي تدإِنْ أَر :ديشإِلَى الر ازِنم بن فطَرم بفَكَت ،اسا الننالَسجو ،هعم جترفَخ 
سرِيإِد بن دمحم هنع رِجفَأَخ ،كيِد نم جرخالَ يو ،كلَيثَ ععفَب ،نيبِيالطَّال نأَقواماً م ذَكَرو ،

..هلَيع لْتخقَّةَ، فَأُدنَ الروارلَى ها عنمى قَدتح ،ديبِاحلَد قْتثفَأُو ،رِيبرالب ادمإِلَى ح ذَكَرو .
.لَه هتاظَرنمنِ، وبنِ احلَس دمحبِم دعب هاعمت١٠/٨٦( اج(  

إِلَى الع ظُرأَن تفَكُن ،فبِ اخلَيعي شكَّةَ فا بِمزِلُننقَالَ: كَانَ م ،يعافنِ الشع :يديظْمِ قَالَ احلُم
م طَرحته فـي  يلُوح، فَأَكْتب فيه احلَديثَ، أَوِ املَسأَلَةَ، وكَانت لَنا جرةٌ قَديمةٌ، فَإِذَا امتَأل العظْ

.ةاجلَر  



   ديـعس ى بـنيحي تعمنٍ، سيعى بنِ ميحي نع ،انِيفَرعنِ الزع :انَ املَكِّيثْمع و بنرمقَالَ ع
.ننِيعِ سبذُ أَرني مالَتي صف يعافلشو اَهللا لعا أَدلُ: أَنقُوي  

قَزوِينِي: جاَء يحيى بن معينٍ إِلَى أَحمد بنِ حنبلٍ، فَبينا هو عنـده، إِذْ مـر   قَالَ ابن ماجه ال
 قَـالَ  الشافعي علَى بغلَته، فَوثَب أَحمد يسلِّم علَيه، وتبِعه فَأَبطَأَ، ويحيى جالس، فَلَما جـاءَ 

ا أَبى: ييحذَا؟يه اِهللا! كَم دبا ع  
) .لَةغالب بذَن مفَالْز قْهالف تدذَا، إِنْ أَره كنع ع١٠/٨٧فَقَالَ: د(  

و علُ: قَالَ أَبقُوي وهو يهصا الَ أُحلٍ مبنح بن دمأَح تعمس :يائساسِ النبالع بن دمقَالَ أَح دب
اِهللا الش.يعافالش نَألثرِ مل عبداً أَتأَح تأَيا رقَالَ: م ثُم ،يعاف  

   دـنِ، فَاشـتاحلَس بن دمحماً موي تاظَرلُ: نقُوي يعافالش تعمس ،سنوا يثَندمٍ: حاتو حأَب
،خفتنت هاجأَود لَتعفَج ،ي لَهتاظَرناً. ماً زِرزِر ،عقَطنت هاررأَزو  

.ثياحلَد اصرن اددغبِب يتمقَالَ: س ،يعافنِ الشعو  
بٍ، وقَالَ يونس: سمعت الشافعي يقُولُ: ما فَاتنِي أَحد كَانَ أَشد علَي من اللَّيث وابنِ أَبِي ذئْ

ثُ أَتاللَّيو) .كالم نَألثرِ مل ع١٠/٨٨ب.(  
بو نعيمٍ، أَخبرنا أَحمد بن سالَمةَ إِجازةً، عن مسعود اجلَمالِ، أَخبرنا أَبو علي احلَداد، أَخبرنا أَ

انُ بنسثَنِي حدلٍ، حهنِ بنِ سمحالر دبع بن دمحا مثَندح  عامثَنِي جدح ،رصي بِمالقَاض انأَب
افالش تأَيي، قَالَ: رلمتمٍ املُسيكبنِ ح دزِيي بن دمحكْرٍ مو بثَنِي أَبدح ،يلْخمِ البالقَاس بن يع

فَأَتاه رجلٌ من أَهلِ خراسانَ، فَقَالَ:  في املَسجد احلَرامِ وقَد جعلَت لَه طَنافس، فَجلَس علَيها،
  يا أَبا عبد اِهللا! ما تقُولُ في أَكْلِ فَرخِ الزنبورِ؟

.امرفَقَالَ: ح  
  فَقَالَ: حرام؟!

  قَالَ: نعم، من كتابِ اِهللا، وسنة رسولِ اِهللا، واملَعقُولِ:
مذُ بِاِهللا السوأَع  ـهناكُم عها نمو ،ذُوهلُ فَخوسالر اكُما آتممِ: {وجِيالر طَانيالش نمِ ميليعِ الع

 :وا} [احلشرهت٧فَان.[  



  وحدثَنا سفْيانُ عن زائدةَ، عن عبد املَلك بنِ عميرٍ، عن مولَى لرِبعي، عن حذَيفَةَ:
  قَالَ: (اقْتدوا بِاللَّذَينِ من بعدي، أَبِي بكْرٍ، وعمر). -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-رسولَ اِهللا  أَنَّ

  هذَا الكتاب، والسنةُ.
رإِس نع ،دمو أَحا أَبثَندي: حلمتكْرٍ املُسو بلَ، قَالَ أَبيائرنِ إِسا عثُوندحبنِ و مياهرإِب نلَ، عيائ

  عبد اَألعلَى، عن سويد بنِ غَفَلَةَ:
  أَنَّ عمر أمر بِقَتلِ الزنبورِ.

.أَكْلُه امرفَح هلبِقَت را أُمقُولِ: أَنَّ مي املَعفو  
زكَرِيا الساجِي، سمعت البـويطي، سـمعت    وقَالَ أَبو نعيمٍ: حدثَنا احلَسن بن سعيد، حدثَنا

خلق الشافعي يقُولُ: إِنما خلَق اُهللا اخلَلْق بِـ (كُن) فَإِذَا كَانت (كُن) مخلُوقَةً، فَكَأَنَّ مخلُوقاً 
  )١٠/٨٩بِمخلُوقٍ. (

  : لَم أَر أَحداً أَشهد بِالزورِ من الرافضة.الربِيع: سمعت الشافعي يقُولُ
  وقَالَ: الَ يبلُغُ في هذَا الشأْن رجلٌ حتى يضر بِه الفَقْر، ويؤثره علَى كُلِّ شيٍء.

!سنوا يلُ: يقُوي يعافالش تعملَى: ساَألع دبع بن سنوقَالَ يةٌ   وـبكْساسِ منِ النع اضباالَنق
.ِسطباملُنقَبِضِ واملُن نيب ِء، فَكُنواِء السنةٌ لقُرلَبجهِم ماطُ إِلَياالَنبِسو ،ةاودلْعل  
يك بِمـا ينفَعـك،   وقَالَ لي: رِضى الناسِ غَايةٌ الَ تدرك، ولَيس إِلَى السالَمة منهم سبِيلٌ، فَعلَ

.همفَالْز  
  وعنِ الشافعي: العلْم ما نفَع، لَيس العلْم ما حفظَ.

  وعنه: اللَّبِيب العاقلُ، هو الفَطن املُتغافلُ.
) .هترِبا شي، مءتورم صقني ارِدأَنَّ املَاَء الب لَملَو أَع :هنع١٠/٩٠و(  

رمع نلُ: عقُوي زِيواملَر فسوبنِ ي دمحم بن فسوي تعماملُقْرِئِ، س نا ابثَندمٍ: حيعو نبنِ  أَب
  محمد بنِ عبد اِهللا بنِ عبد احلَكَمِ، عن أَبِيه، سمعت الشافعي يقُولُ:

 روا أَدا أَنمنيـفَلِ،  با إِلَى أَسهطسو نانٌ مسا إِني: بِهلَ ليفَق ،نمالي لْتخدلْمِ، وي طَلَبِ العف
ببنيِ، فَأَحهجونيِ، وأْسرو ،دعِ أَيبرِقَان، بِأَرفْتان مندب قا إِلَى فَوهطسو نمو ،أَةرنُ امدأَنْ ب ت



فَلَم أَستحلَّ حتى خطَبتها من أَبِيها، فَدخلْت، فَإِذَا هي كَما ذُكر لـي، فَلَعهـدي    أَنظُر إِلَيها،
نع تبغا، وهنع لْتزن يإِن ثُم ،أْكُالَنيو ،انحطَلصيو ،انالَطَمتيالَن، وقَاتتا يمها وبِهِم لْكت 

 لَدنِ أَ -البيتنقَالَ: س ،هِسبح-    ،ـداحالو ـدي اجلَسف اءكزاُهللا ع نسي: أَحلَ ليفَق ،تدع ثُم
.نفدو ،علَ، فَقُطى ذَبتح رِكتلٍ، وبفَلِ بِحأَس نبِطَ مفَر ،هإِلَي دمفَع ،فِّيوت  

دي بِاجلَسدهفَلَع :يعافقَالَ الش .هوحن ياً، أَوائجباً وقِ ذَاهوي السف داحالو  
  هذه حكَايةٌ عجِيبةٌ، منكَرةٌ، وفي إِسنادها من يجهلُ.

  َأللْوان.وعنِ الشافعي، قَالَ: ما نقَص من أَثَمان السود إِالَّ لضعف عقُولهِم، وإِالَّ هو لُونٌ من ا
ي رف متخي يعافقَالَ: كَانَ الش ،عبِيا الرثَندح :انِيهبنِ اَألصبنِ احلَس دمحم بن مياهرانَ إِبضم

  )١٠/٩١ستين ختمةً. (
ةً من الشافعي، وذَاك أَنه أَخذَ من قَالَ إِبراهيم بن محمد الشافعي: ما رأَيت أَحداً أَحسن صالَ

 مسلمِ بنِ خالد، وأَخذَ مسلم منِ ابنِ جريجٍ، وأَخذَ ابن جريجٍ من عطَاِء، وأَخذَ عطَاٌء منِ ابنِ
أَخقِ، ويدكْرٍ الصأَبِي ب نرِ ميبالز نذَ ابأَخرِ، ويبالز بِيالن نكْرٍ مو بذَ أَب-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص -

.  
  وعنِ الشافعي، قَالَ: رأَيت بِاليمنِ بِنات تسعٍ يحضن كَثيراً.

ُء العراقِ وما فـي  قَالَ محمد بن عبد اِهللا بنِ عبد احلَكَمِ: سمعت الشافعي يقُولُ: يقُولُونَ: ما
.كرحا أَتم ،يثْلُ اخلَصا مأَنو رصم تمقَد الِ، لَقَدجلرل رصاِء مثْلُ ما مينالد  

.لَه دلى وتح رصم نم رِحا بقَالَ: فَم  
دبع بن نا احلَسثَندح :ادنبنِ ج مياهرإِب بن دمحلُ:   مقُـوي يعافالش تعمس ،وِيزِ اجلَرزِيالع

) .آننِ القُرع نَ بِهلُوغشي ،ربِيغالت هونمسقَةُ، يادنالز هثَتدئاً أَحيش اددغبِب لَّفْت١٠/٩٢خ(  
  محمد بن احلَسنِ. عن الشافعي: ما أَفْلَح سمين قَطُّ، إِالَّ أَنْ يكُونَ

  قيلَ: ولَم؟
 عم محالشو ،اهيندل أَو ،هترآلخ متغا ينيِ: إِملَّتى خدإِح نو مدعلَ الَ ياقالَ قَالَ: َألنَّ الع مالغ

.دقعني  



عدلُ في سنة اثْنتينِ وتسعين وبعـدها، أَخبرنـا   أَخبرنا إِسماعيلُ بن عبد الرحمنِ بنِ عمرٍو املُ
بو احلَسن بن علي بنِ احلُسينِ اَألسدي، أَخبرنا جدي أَبو القَاسمِ احلُسين بن احلَسنِ، أَخبرنا أَ

ا منربأَخ ،هيالفَق دمحم بن يلمِ عالقَاس   ـعسة تـنس رصاُء بِمالفَر فيظلِ بنِ نالفَض بن دمح
و نيعبأَرو انةَ ثَمنس نِيوابنِ الصيبنِ احلُس دمحم بن دما أَحثَندح ،عِ مائَةبأَرةَ ورشع  ثَـالَث

يعافا الشثَندح ،نِيا املُزثَندح ،اِهللا:مائَة دبع نعٍ، عافن نع ،كالم نع ،  
  نهى عنِ الوِصالِ. -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-أَنَّ رسولَ اِهللا 

  فَقيلَ: إِنك تواصلُ؟
  )١٠/٩٣فَقَالَ: (لَست مثْلَكُم، إِني أُطْعم وأُسقَى). (

إِذَا ت اناَألقْر كَالَم :ى،  قُلْتوـرالَ يى، وطْولْ يب ،هإِلَي فَتلْتالَ ي ،ةبِيصعو ىوبِه ها أَنلَن نهرب
 -رضي اُهللا عنهم أَجمعين  -كَما تقَرر عنِ الكَف عن كَثيرٍ مما شجر بين الصحابة، وقتالهِم 

ذَلك في الدواوينِ، والكُتبِ، واَألجزاِء، ولَكن أَكْثَر ذَلك منقَطع، وضعيف، وما زالَ يمر بِنا 
  ،ـهامدلْ إِعب ،هفَاؤإِخو هي طَيغبنا، فَينائلُمع نيبا ونيدا بِأَيميذَا فهو ،بكَذ هضعبو  ـفُوصتل

وتتو ،بالقُلُو ادآحو ،ةامنِ العع نيعتم كانُ ذَلمكُتو ،مهني عضرالتو ،ةابحالص بلَى حع فَّر
العلَماِء، وقَد يرخص في مطَالعة ذَلك خلْوةً للْعالمِ املُنصف، العرِي من اهلَـوى، بِشـرط أَنْ   

حيثُ يقُولُ: {والَّذين جاؤوا من بعدهم يقُولُونَ ربنـا   -تعالَى-ما علَّمنا اُهللا يستغفر لَهم، كَ
حلشـر:  اغْفر لَنا وِإلخوانِنا الَّذين سبقُونا بِاِإليمان والَ تجعلْ في قُلُوبِنا غالَّ للذين آمنـوا} [ا 

١٠.[  
مفَالقَو نما منلَسةٌ، وصحمةٌ مادبعاٌء، وحم ادجِهو ،مهنم قَعا ومةٌ لكَفِّرالٌ ممأَعو ابِقوم سلَه 

 أَنَّيغلُو في أَحد منهم، والَ ندعي فيهِم العصمةَ، نقْطَع بِأَنَّ بعضهم أَفْضلُ من بعضٍ، ونقْطَع بِ
.ةلُ اُألمأَفْض رمعكْرٍ وا بأَب  

ماملُؤ اتهأُمو ،ديزاذٌ، وعمو ،فَرعجةُ، وزمحو ،ةم بِاجلَنلَه دوهاملَش ةرشةُ العمتت ثُم اتبنو ،ننِي
  ونِهِم علَى مراتب.وأَهلُ بدرٍ، مع كَ -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-نبِينا 



الر ةعيلِ برِ أَهائسو ،رمنِ عابو ،يانَ الفَارِسلْمساِء، ودرثْلَ أَبِي الدم مهدعلُ باَألفْض ثُم ،انوض
  الَّذين رضي اُهللا عنهم بِنص آية سورة الفَتحِ.

 اجِرِيناملُه مومع ةُ.ثُماحلَلْب هذهرٍو، وماِهللا بنِ ع دبعاسِ، وبالعو ،ديلبنِ الو دالارِ، كخصاَألنو  
وجاهد معه، أَو حج معه، أَو سـمع   -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-ثُم سائر من صحب رسولَ اِهللا 

 هنم- مهناُهللا ع يضر  نيعملِ اِهللا  -أَجوسبِ راحوعِ صيمج نعو- ـلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص- 
.اتابِيحرِ الصائسو ،ةيماهلَاش انِئه أَملِ، والفَض أَمو ،اتنِياملَدو ،اتاجِراملُه  

لُ البِدأَهةُ، وضافالر قُلُهنا تا مفَأَم  هةَ، فَـأَكْثَرامالَ كرو ،هلَيع جرعفَالَ ن ،كذَل نبِهِم مي كُتعِ ف
 ،دـانِياملساحِ وحي الصا فم در لِ، أَوياطةُ اَألبايضِ رِوافوالر أْباٌء، فَدرافْتو ،بكَذلٌ، واطب 

  ومتى إِفَاقَةُ من بِه سكْرانٌ؟!
ا، فَالَ  ثُمهحرش نكمالَ ي ورأُم ترجوا، وبحتَارضٍ، وعي بم فهضعب نيابِعالت نم لْقخ كَلَّمت قَد

 خصمفَائدةَ في بثِّها، ووقَع في كُتبِ التوارِيخِ، وكُتبِ اجلَرحِ والتعديلِ أُمور عجِيبةٌ، والعاقلُ 
لـك  نفِْسه، ومن حسنِ إِسالَمِ املَرِء تركُه ما الَ يعنِيه، ولُحوم العلَماِء مسمومةٌ، وما نقلَ من ذَ
ديث لتبيِنيِ غَلَط العالمِ، وكَثْرة وهمه، أَو نقْصِ حفْظه، فَلَيس من هذَا النمط، بلْ لتوضيحِ احلَ

) .عيفالض ننِ ماحلَسنِ، واحلَس نحِ ميح١٠/٩٤الص(  
نيتم ،قَانبِاِإلت وفصوم ،لَطالغ ميدى، ععا ومظٌ لافح ،ثيي احلَدف تاِهللا ثَب دما فَبِحنامإِمو 

 نمم ،ىهولٍ وهبِج هنالَ من نفَم ،ةانياُء، الدلَمالع هتقَتمو ،هفْسن ظَلَم فَقَد ،لَه افسنم هأَن ملع
ه، وهم والَح لكُلِّ حافظ تحاملُه، وجر الناس بِرِجله، ومن أَثْنى علَيه، واعترف بِإِمامته وإِتقَانِ

ماً وياحلَلِّ، قَدو قْدلُ العفِّقُوا.أَهووا ودهلُوا، ومأَجوا، وابأَص ثاً، فَقَديدح  
ووفِّقُوا، وأَما أَئمتنا اليوم، وحكَّامنا، فَإِذَا أَعدموا ما وجِد من قَدحٍ بِهوى، فَقَد يقَالُ: أَحسنوا، 

  وه من حسمِ مادة الباطلِ والشر.وطَاعتهم في ذَلك مفْترضةً، لما قَد رأَ
  ـدالَ أَح ،الثَّابت ثيي احلَدفو ،ةابحارِ الصيي خوا فكَلَّمت الَّلُ، قَدالضالُ والٍ فَاجلُهوبِكُلِّ ح

إِنلداً، وو ونَ لَهعدلَي مهاِهللا، إِن نم هعمسي لَى أَذَىع ربأَص.مهيافعيم وقُهزرلَي ه  



فَكَانت فَائدتي من ذَلـك   -رحمه اُهللا-وقَد كُنت وقَفْت علَى بعضِ كَالَمِ املغارِبة في اِإلمامِ 
) .دِهللا احلَمامِ، وإِلَى اِإلم ضرعت نالِ مح يفعض١٠/٩٥ت(  

امأَنَّ اِإلم بيالَ رلِ  والَئهِم بِدعوفُر ضعى بهوو ،ةكياملَال نم هانأَقْر الَفخو ،رصم كَنا سلَم
 السنة، وخالَف شيخه في مسائلَ، تأَلَّموا منه، ونالُوا منه، وجرت بينهم وحشـةٌ، غَفَـر اهللاُ  

  للْكُلِّ.
راعت قَدةٌ.وعبِد يعافي الشف كُني قَالَ: لَمنُ، وونحس اماِإلم ف  

و ،هبلنو ،هفرشو ،هقدي صاِهللا فو يعافثْلُ الشم نأَيو ،يعافاُهللا الش محاِهللا، فَرو قدفَص  ةـعس
قلْحل رِهصنو ،هذَكَائ طفَرو ،هلْمع اقبِهنم ةكَثْرالَى  -، واُهللا تع همحر-.  

قَالَ احلَافظُ، أَبو بكْرٍ اخلَطيب في مسأَلَة االحتجاجِ بِاِإلمامِ الشافعي، فيما قَرأْت علَـى أَبِـي   
سوا ينربأَخ ،دمحزِ بنِ مزِيالع دبع نع ،راكسلِ بنِ عـا    الفَضنربأَخ ،ـداهالز بـوأَي بن ف

  امعِ)؟اخلَطيب، قَالَ: سأَلَنِي بعض إِخوانِنا بيانَ علَّة ترك البخارِي الروايةَ عنِ الشافعي في (اجلَ
ادأَح فعفَةَ ضنِيأْي أَبِي حإِلَى ر بذْهي نم ضعأَنَّ ب ذَكَراضِ  وبِـإِعر رضتاعو ،يعافثَ الشي

لَكَانَ أَولَـى   البخارِي عن رِوايته، ولَوالَ ما أَخذَ اُهللا علَى العلَماِء فيما يعلَمونه لَيبيننه للناسِ،
همعي مكُهرتالِ، واضِ اجلُهرنِ اعتع اضراِء اِإلعيونَ.اَألش  

.يعافالش ثيدح نم رِهغَيمٍ ولسابِ متك لُوخ هإِلَي ارشي ني مل ذَكَرو  
 أَنْ يتم فَأَجبته بِما فَتح اُهللا لي: ومثلُ الشافعي من حِسد، وإِلَى سترِ معالمه قُصد، ويأْبى اُهللا إِالَّ

 ،هورن  ـنم اُهللا لَه عما جالَ، بِمالكَم ازح نطُ مبغالَ ي فكَيو ،هورتسم قكُلِّ ح نم ظْهِريو
  اخلالَلِ اللَّواتي الَ ينكرها إِالَّ ظَاهر اجلَهلِ، أَو ذَاهب العقْلِ.

  ناقبه، وتعظيم اَألئمة لَه، وقَالَ:ثُم أَخذَ اخلَطيب يعدد علُوم اِإلمامِ وم
عاضشِ ورذُو الع يهلعا يمل سلَيو * هلُوعو هفْعى اُهللا إِالَّ رأَب  

ـ   اراً إِلَى أَنْ قَالَ: والبخارِي هذَّب ما في (جامعه) غَير أَنه عدلَ عن كَثيرٍ من اُألصـولِ، إِيثَ
  )١٠/٩٦لِإلجيازِ. (



  ،ـحا صإِالَّ م (عاجلَام) ابِيي كتف لْتخا أَدلُ: مقُوي ارِيخالب تعملٍ: سقعم بن مياهرقَالَ إِب
  وتركْت من الصحاحِ لحالِ الطُّولِ.

هو الَ لمعنى يوجِب ضعفَه، لَكن غَنِي عنه بِما هو  فَترك البخارِي االحتجاج بِالشافعي، إِنما
والبخارِي أَعلَى منه، إِذْ أَقدم شيوخِ الشافعي: مالك، والدراوردي، وداود العطَّار، وابن عيينةَ، 

 نم يلْ لَقب ،يعافالش رِكدي وا  لَمور ـنممٍ، ماصأَبِي عى، وسواِهللا بنِ م ديبكع ،هنم أَسن وه
يعافنِ الشلٍ، عجر نع وِيرأَنْ ي ير ةٌ، فَلَمدع يعافخِ الشويش نع ثَهدحو ،نيابِعنِ التع نع ،

.كالم  
املُسندي، عن معاوِيةَ بنِ عمرٍو، عنِ الفَزارِي، عن مالك، فَالَ شك أَنَّ فَإِنْ قيلَ: فَقَد روى عنِ 

  البخارِي سمع هذَا اخلَبر من أَصحابِ مالك، وهو في (املُوطَّأ) فَهذَا ينقُض علَيك؟!
وهو عنده عالٍ، إِالَّ لمعنى ما يجِده في العالي، فَأَمـا أَنْ يـورِد   قُلْنا: إِنه لَم يروِ حديثاً نازِالً 

هذَا النازلَ وهو عنده عالٍ الَ لمعنى يختص بِه، والَ علَى وجه املتابعة لبعضِ ما اختلف فيه، فَ
  غَير موجود في الكتابِ.

اومحِ السرِيصبِت ارِيالفَز هدوجو ،رِهي غَيف مودعم وهرِ، وانُ اخلَبيب هيف ارِيثُ الفَزيدعِ.ح  
ثُم سرد اخلَطيب ذَلك من طُرقٍ عدة، قَالَ: والبخارِي يتبِع اَأللْفَـاظَ بِـاخلَبرِ فـي بعـضِ     

اداَألح يـدا حهيف جِدن فَلَم ،هبا كُتهنمي ضالَّت يعافالش اتايا رِونربتا اعإِنا، ويهاعريثَ، وثاً ي
.اهنيا بم بِهشي هيى فنعبِم دفَرالَ تو ،بِه بأَغْر ارِيخالب طرلَى شداً عاحو  

  ولِ في ترك مسلمٍ إِياه، ِإلدراكه ما أَدرك البخارِي من ذَلك.ومثلُ ذَلك القَ
زخ نابو ،يذمرالت لَه جرأَخو ،ثيدح رغَي يعافلشل (نِهنس) يف جرفَأَخ ،داوو دا أَبأَمـةَ،  ومي

  )١٠/٩٧وابن أَبِي حاتمٍ. (
ثُم   ـةمـضِ اَألئعزِ بي غَماَء فيأَش درس ثُم ،هلَيع انِهأَقْرو هاخيشاِء مي ثَنالً ففَص بياخلَط درس ،

  .-أَعنِي غَامزه  -فَأَساَء ما شاَء 
  م، فَمنها:وبلَغنا عنِ اِإلمامِ الشافعي أَلْفَاظٌ قَد الَ تثْبت، ولكنها حكَ

.لَّةإِالَّ بِالق لْمالع طَلَب نم ا أَفْلَحم  



 تذُ سنم تبِعا شمو ،ةعلَ اجلُمغُس كْترالَ تبِاِهللا، و لَفْتالَ حقَطُّ، و تا كَذَبقَالَ: م ،هنعو
  عشرةَ سنةً، إِالَّ شبعةً طَرحتها من ساعتي.

نعو.لَه زى، فَالَ عقْوالت هزعت لَم نقَالَ: م ،ه  
.ديحولَ التا اُهللا أَهبِه اقَبةٌ عقُوبا عينلِ الدوفُض الفَقْرِ قَطُّ، طَلَب نم تا فَزِعم :هنعو  

عبِض تلَسا، وصالع اكإِمس نم ركْثت ا لَكم :لَ لَهيق؟وفي  
.رافسي مأَن قَالَ: َألذْكُر  

  وقَالَ: من لَزِم الشهوات، لَزِمته عبوديةُ أَبناِء الدنيا.
وقَالَ: اخلَير في خمسة: غنى النفْسِ، وكَف اَألذَى، وكَسب احلَالَلِ، والتقْوى، والثِّقَةُ بِـاِهللا.  

)١٠/٩٨(  
عانُ.وودا العهرأَضى، وقْورِ التائالذَّخ فَعأَن :هن  

يـاك  وعنه: اجتناب املَعاصي، وترك ما الَ يعنِيك، ينور القَلْب، علَيك بِاخلَلْوة، وقلَّة اَألكْلِ، إِ
تكَلَّمت فيما الَ يعنِيك، ملَكَتـك الكَلمـةُ، ولَـم    ومخالَطَةُ السفَهاِء، ومن الَ ينصفُك، إِذَا 

  تملكْها.
.ادهإِلَى الز رِفاسِ، صقَلِ النٍء َألعيلٌ بِشجى رصأَو لَو :هنعو  

.ابوالد ةاسيس نم داسِ أَشةُ الناسيس :هنعو  
  لَه عقْلُه عن كُلِّ مذْمومٍ.وعنه: العاقلُ من عقَ

.كسالنو ،عواضالتاُء، وخالساخلُلُقِ، و نسةٌ: حعبكَانٌ أَرأَر ءةورلْمل :هنعو  
ةانزالرو ،ةانيالصو ،ةاناَألمو ،ةانيعٍ: بِالدبلُ إِالَّ بِأَرجلُ الركْمالَ ي :هنعو.  

) .هاتاردإِلَى م تجاحت نم كيبِأَخ سلَي :هنع١٠/٩٩و(  
  وعنه: عالَمةُ الصديقِ أَنْ يكُونَ لصديقِ صديقه صديقاً.

.كلَيع من ،لَك من نم :هنعو  
كربالتامِ، والَقِ الكرأَخ نم عاضوقَالَ: الت ،هنعـةَ،     وبرِثُ املَحـوي ـعواضمِ اللِّئَامِ، التيش نم

  والقناعةُ تورِثُ الراحةَ.



.لَهى فَضرالَ ي نالً، مم فَضهأَكْثَرو ،هرى قَدرالَ ي نراً، ماسِ قَدالن فَعقَالَ: أَرو  
 تلٍ، إِالَّ ثَبجر طَأخ نم كحا ضقَالَ: مو.ي قَلْبِهه فابوص  

 انِهمي زالِ فالِ الكَمرِج نم هامِ، َألنذَا اِإلمه بلَى حاِهللا عو الَماُهللا-الَ ن همحـا   -رإِنْ كُنو
) .أَكْثَر هرغَي بح١٠/١٠٠ن(  

  ويف البداية والنهاية : 
  مث دخلت سنة أربع ومائتني. 

  ن إدريس الشافعيأبو عبد اهللا حممد ب
وقد أفردنا له ترمجة مطولة يف أول كتابنا طبقات الشافعيني، ولنذكر ههنا ملخصاً من ذلـك  

  وباهللا املستعان.
هو: حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيـد بـن   

  هاشم بن املطلب بن عبد مناف بن قصي، القرشي املطليب.
  عبيد أسلم يوم بدر، وابنه شافع بن السائب من صغار الصحابة، وأمه أزدية.والسائب بن 

وقد رأت حني محلت به كأن املشتري خرج من فرجها حىت انقض مبصر، مث وقع يف كل بلد 
  منه شظية.

  وقد ولد الشافعي بغزة، وقيل: بعسقالن، وقيل: باليمن، سنة مخسني ومائة.
  )٢٧٥/ ١٠(ج/ص: 

 فحملته أمه إىل مكة وهو ابن سنتني لئال يضيع نسبه فنشأ ـا وقـرأ   ومات أبوه وهو صغري
  القرآن وهو ابن سبع سنني، وحفظ املوطأ وهو ابن عشر، وأفىت وهو ابن مخس عشرة سنة.

  وقيل: ابن مثاين عشرة سنة.
أذن له شيخه مسلم بن خالد الزجني، وعين باللغة والشعر، وأقام يف هذيل حنواً مـن عشـر   

يل: عشرين سنة، فتعلم منهم لغات العرب وفصاحتها، ومسع احلديث الكثري علـى  سنني، وق
مجاعة من املشايخ واألئمة، وقرأ بنفسه املوطأ على مالك من حفظه فأعجبته قراءته ومهتـه،  

  وأخذ عنه علم احلجازيني بعد أخذه عن مسلم بن خالد الزجني.



  روف املعجم.وروى عنه خلق كثري قد ذكرنا أمساءهم مرتبني على ح
وقرأ القرآن على إمساعيل بن قسطنطني، عن شبل، عن ابن كثري، عن جماهد، عن ابن عباس، 

  عن أيب بن كعب، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، عن جربيل، عن اهللا عز وجل.
وأخذ الشافعي الفقه عن مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس وابن الزبري 

عن مجاعة من الصحابة، منهم: عمرو بن علي، وابن مسعود، وزيد بـن ثابـت،    وغريمها،
  وغريهم.

  وكلهم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم.
وتفقه أيضاً على مالك عن مشاخيه، وتفقه به مجاعة قد ذكرناهم ومن بعدهم إىل زماننـا يف  

  تصنيف مفرد.
مد بن إدريس وراق احلميـدي، عـن   وقد روى ابن أيب حامت، عن أيب بشر الدواليب، عن حم

الشافعي: أنه ويل احلكم بنجران من أرض اليمن، مث تعصبوا عليه ووشوا به إىل الرشيد أنـه  
يروم اخلالفة، فحمل على بغل يف قيد إىل بغداد فدخلها يف سنة أربع ومثانني ومائة وعمـره  

  ثالثون سنة.
لرشيد، وأحسن القول فيه حممد بـن  فاجتمع بالرشيد فتناظر هو وحممد بن احلسن بني يدي ا

  احلسن، وتبني للرشيد براءته مما نسب إليه، وأنزله حممد بن احلسن عنده.
وكان أبو يوسف قد مات قبل ذلك بسنة، وقيل: بسنتني، وأكرمه حممد بن احلسن وكتـب  

  عنه الشافعي وقر بعري، مث أطلق له الرشيد ألفي دينار، وقيل: مخسة آالف دينار.
شافعي إىل مكة ففرق عامة ما حصل له يف أهله وذوي رمحه من بين عمـه، مث عـاد   وعاد ال

الشافعي إىل العراق يف سنة مخس وتسعني ومائة، فاجتمع به مجاعة من العلماء هذه املرة منهم: 
أمحد بن حنبل، وأبو ثور، واحلسني بن علي الكرابيسي، واحلارث بن شريح البقال، وأبو عبد 

  والزعفراين، وغريهم. الرمحن الشافعي،
مث رجع إىل مكة مث رجع إىل بغداد سنة مثان وتسعني ومائة، مث انتقل منها إىل مصر فأقام ـا  

  إىل أن مات يف هذه السنة، سنة أربع ومائتني.



  وصنف ا كتابه األم وهو من كتبه اجلديدة ألا من رواية الربيع بن سليمان، وهو مصري.
  غريه أا من القدمي، وهذا بعيد وعجيب من مثله، واهللا أعلم.وقد زعم إمام احلرمني و

وقد أثىن على الشافعي غري واحد من كبار األئمة منهم: عبد الرمحن بن مهدي، وسـأله أن  
يكتب له كتاباً يف األصول فكتب له الرسالة، وكان يدعو له يف الصالة دائماً، وشيخه مالك 

  بن أنس.
  مام.وقتيبة بن سعيد. وقال: هو إ

  وسفيان بن عيينة، وحيىي بن سعيد القطان، وكان يدعو له أيضاً يف صالته.
  وأبو عبيد، وقال: ما رأيت أفصح وال أعقل وال أورع من الشافعي.

وحيىي بن أكثم القاضي، وإسحاق بن راهويه، وحممد بن احلسن، وغري واحد ممـن يطـول   
  ذكرهم وشرح أقواهلم.

  )٢٧٦/ ١٠(ج/ص: 
حنبل يدعو له يف صالته حنواً من أربعني سنة، وكان أمحد يقول يف احلـديث  وكان أمحد بن 

الذي رواه أبو داود، من طريق عبد اهللا بن وهب، عن سعيد بن أيب أيوب، عن شراحيل بـن  
يزيد، عن أيب علقمة، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: ((إن اهللا يبعث هلذه األمة 

  من جيدد هلا أمر دينها)).على رأس كل مائة سنة 
  قال: فعمر بن عبد العزيز على رأس املائة األوىل، والشافعي على رأس املائة الثانية.

-أو العبدي  -وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا جعفر بن سليمان، عن نصر بن معبد الكندي 
صلى اهللا عليه ، عن اجلارود، عن أيب األحوص، عن عبد اهللا بن مسعود، قال: قال رسول اهللا 

وسلم: ((ال تسبوا قريشاً فإن عاملها ميأل األرض علماً، اللهم إنك أذقت أوهلا عذاباً ووبـاالً  
  فأذق آخرها نواالً)).

وهذا غريب من هذا الوجه، وقد رواه احلاكم يف مستدركه، عن أيب هريرة، عن النيب صـلى  
  اهللا عليه وسلم، بنحوه.



اإلسفراييين: ال ينطبق هذا إال على حممد بن إدريس الشافعي.  قال أبو نعيم عبد امللك بن حممد
  حكاه اخلطيب.

  وقال حيىي بن معني، عن الشافعي: هو صدوق ال بأس به.
  وقال مرة: لو كان الكذب له مباحاً مطلقاً لكانت مروءته متنعه أن يكذب.
  وقال ابن أيب حامت: مسعت أيب يقول: الشافعي فقيه البدن، صدوق اللسان.

وحكى بعضهم عن أيب زرعة أنه قال: ما عند الشافعي حديث غلط فيه. وحكي عن أيب داود 
  حنوه.

فقال:  -وقد سئل: هل سنة مل تبلغ الشافعي؟  -وقال إمام األئمة حممد بن إسحاق بن خزمية 
  ال !.

ه، واهللا ومعىن هذا أا تارة تبلغه بسندها، وتارة مرسلة، وتارة منقطعة كما هو املوجود يف كتب
  أعلم.

  وقال حرملة: مسعت الشافعي يقول: مسيت ببغداد: ناصر السنة.
  وقال أبو ثور: ما رأينا مثل الشافعي وال هو رأى مثل نفسه.

  وكذا قال الزعفراين وغريه.
وقال داود بن علي الظاهري يف كتاب مجعه يف فضائل الشافعي: للشافعي من الفضائل ما مل 

به، وصحة دينه ومعتقده، وسخاوة نفسه، ومعرفته بصحة احلديث جيتمع لغريه من: شرف نس
وسقمه وناسخه ومنسوخه، وحفظه الكتاب والسنة وسرية اخللفاء، وحسن التصنيف، وجودة 

  األصحاب والتالمذة، مثل: أمحد بن حنبل يف زهده وورعه، وإقامته على السنة.
أبو داود من مجلة تالميذه يف الفقه:  مث سرد أعيان أصحابه من البغاددة واملصريني، وكذا عد

  أمحد بن حنبل.
وقد كان الشافعي من أعلم الناس مبعاين القرآن والسنة، وأشد الناس نزعاً للـدالئل منـهما،   
وكان من أحسن الناس قصداً وإخالصاً، كان يقول: وددت أن الناس تعلموا هذا العلـم وال  

  وين.ينسب إيل شيء منه أبداً فأوجز عليه وال حيمد



وقد قال غري واحد، عنه: إذا صح عندكم احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقولوا 
  به ودعوا قويل، فإين أقول به، وإن مل تسمعوا مين.

  ويف رواية: فال تقلدوين.
  ويف رواية: فال تلتفتوا إىل قويل.

  اهللا عليه وسلم. ويف رواية: فاضربوا بقويل عرض احلائط، فال قول يل مع رسول اهللا صلى
وقال: ألن يلقى اهللا العبد بكل ذنب ما خال الشرك باهللا خري له من أن يلقـاه بشـيء مـن    

  )٢٧٧/ ١٠األهواء. (ج/ص: 
  ويف رواية: خري من أن يلقاه بعلم الكالم.

  وقال: لو علم الناس ما يف الكالم من األهواء لفروا منه كما يفرون من األسد.
م أن يضربوا باجلريد، ويطاف م يف القبائل، وينادى عليهم هذا وقال: حكمي يف أهل الكال

  جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكالم.
  وقال البويطي: مسعت الشافعي يقول: عليكم بأصحاب احلديث فإم أكثر الناس صواباً.
صلى  وقال: إذا رأيت رجالً من أصحاب احلديث فكأمنا رأيت رجالً من أصحاب رسول اهللا

  اهللا عليه وسلم، جزاهم اهللا خرياً، حفظوا لنا األصل، فلهم علينا الفضل.
  ومن شعره يف هذا املعىن قوله:

  كل العلوم سوى القرآن مشغلة * إال احلديث وإال الفقه يف الدين
  العلم ما كان فيه قال حدثنا * وما سوى ذاك وسواس الشياطني

  ، ومن قال: خملوق، فهو كافر.وكان يقول: القرآن كالم اهللا غري خملوق
وقد روى عن الربيع وغري واحد من رؤوس أصحابه ما يدل على أنه كان مير بآيات الصفات 
  وأحاديثها كما جاءت من غري تكييف وال تشبيه وال تعطيل وال حتريف، على طريقة السلف.

  وقال ابن خزمية: أنشدين املزين وقال أنشدنا الشافعي لنفسه قوله:
  كان وإن مل أشأ * وما شئت إن مل تشأ مل يكنما شئت 

  خلقت العباد على ما علمت * ففي العلم جيري الفىت واملسن



  فمنهم شقي ومنهم سعيد * ومنهم قبيح ومنهم حسن
  على ذا مننت وهذا خذلت * وهذا أعنت وذا مل تعن

وسلم أبو بكر  وقال الربيع: مسعت الشافعي، يقول: أفضل الناس بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه
  مث عمر مث عثمان مث علي.

  وعن الربيع قال: أنشدين الشافعي:
  قد عوج الناس حىت أحدثوا بدعاً * يف الدين بالرأي مل تبعث ا الرسل

  حىت استخف حبق اهللا أكثرهم * ويف الذي محلوا من حقه شغل
طرفاً صـاحلاً يف   وقد ذكرنا من شعره يف السنة وكالمه فيها وفيما قال من احلكم واملواعظ

  الذي كتبناه يف أول طبقات الشافعية.
وقد كانت وفاته مبصر يوم اخلميس، وقيل: يوم اجلمعة، يف آخر يوم من رجب سـنة أربـع   

  ومائتني، وعن أربع ومخسني سنة.
  وكان أبيض مجيالً طويالً مهيباً خيضب باحلناء، خمالفاً للشيعة رمحه اهللا وأكرم مثواه.

  )٢٧٨/ ١٠(ج/ص: 
**************  

  ترمجة اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهللا
  ويف تذكرة احلافظ : 

]  ] ع أمحد بن حنبل شيخ اإلسالم وسيد املسلمني يف عصره احلافظ احلجة أبو عبـد   ٤٣٨
اهللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الذهلي الشيباين املروزي مث البغدادي ولد سـنة  

هشيما وإبراهيم بن سعد وسفيان بن عيينة وعباد بن عباد وحيىي بن أيب  أربع وستني ومائة مسع
زائدة وطبقتهم وعنه البخاري ومسلم وأبو داود وأبو زرعة ومطني وعبد اهللا بن أمحد وأبـو  
القاسم البغوي وخلق عظيم وكان أبوه جنديا من أبناء الدعوة ومات شابا قال عبد اهللا بـن  

ن أبوك حيفظ ألف ألف حديث ذاكرته األبواب وقال حنبـل  أمحد مسعت أبا زرعة يقول كا
مسعت أبا عبد اهللا يقول حفظت كل شيء مسعته من هشيم يف حياته وقال إبـراهيم احلـريب   



رأيت أمحد كان اهللا قد مجع له علم األولني واآلخرين أخربنا يوسف بن أمحد وعبداحلافظ بن 
ن أمحد انا علي بن أمحد انا أبو طاهر املخلص بدران قاال انا موسى بن عبد القادر انا سعيد ب

نا عبد اهللا البغوي نا أمحد بن حنبل وعبيد اهللا القواريري قاال ثنا معاذ بن هشام حدثين أيب عن 
قتادة عن عكرمة عن بن عباس ان رجال اتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال يا نـيب اهللا اين  

ل اهللا يوفقين فيها لليلة القدر فقال عليك بالسـابعة  شيخ كبري يشق علي القيام فمرين بليلة لع
لفظ أمحد تفرد به معاذ قال حرملة مسعت الشافعي يقول خرجت من بغداد فما خلفت ـا  
رجال أفضل وال اعلم وال افقه من أمحد بن حنبل وقال علي بن املديين ان اهللا ايد هذا الـدين  

م احملنة وقال أبو عبيد انتهى العلم اىل أربعـة  بايب بكر الصديق يوم الردة وبامحد بن حنبل يو
افقههم أمحد وقال بن معني من طريق عباس عنه أرادوا ان اكون مثل أمحد واهللا ال اكون مثله 
ابدا قال أبو مهام السكوين ما رأى أمحد بن حنبل مثل نفسه وقال حممد بن محاد الطهـراين  

لثوري قلت سرية أيب عبد اهللا قـد افردهـا   مسعت أبا ثور يقول أمحد اعلم أو قال افقه من ا
البيهقي يف جملد وافردها بن اجلوزي يف جملد وافردها شيخ اإلسالم األنصاري يف جملد لطيف 
تويف اىل رضوان اهللا تعاىل يف يوم اجلمعة ثاين عشر ربيع األول سنة إحدى وأربعني ومـائتني  

  باإلجازة فاملسند كله أمافوله سبع وسبعون سنة عندي من عواليه حديثان وحكاية 
  ويف السري : 

  أَحمد بن حنبلٍ، أَبو عبد اِهللا (ع)
هو: اِإلمام حقّاً، وشيخ اِإلسالَمِ صدقاً، أَبو عبد اِهللا أَحمد بن محمد بنِ حنبلِ بنِ هالَلِ بـنِ  

ياِهللا بنِ ح دببنِ ع سرِيبنِ إِد دبـنِ  أَس ازِنبنِ م طبنِ قَاس فوسِ بنِ عاِهللا بنِ أَن دبانَ بنِ ع
    ،انِيبـيالش ،يلـلٍ الـذُّهائكْرِ وبنِ ب يلبِ بنِ ععةَ بنِ صكَابةَ بنِ علَبلِ بنِ ثَعانَ بنِ ذُهبيش

اَألع ةماَألئ دأَح ،ياددغالب ثُم ،زِيوالَمِ.املَر  
.هرغَيو ،(هخارِيت) يف بيكْرٍ اخلَطو بأَب هدمتاعاِهللا، و دبع هلَده: وبسن اقكَذَا سه  

:(دمبِ أَحاقنم) ِابتي كمٍ فاتأَبِي ح بن دمحو مظُ أَبقَالَ احلَافو  



دتجقَالَ: و ،دمأَح بن حالا صثَندح  ازِنإِلَى م اقَهفَس ،هبسابِ أَبِي نتي كف-  را مكَم-  ثُم
وزاد بعد وائلٍ:  -وهو وهم  -قَالَ: ابن هذَيلِ بنِ شيبانَ بنِ ثَعلَبةَ بنِ عكَابةَ، كَذَا قَالَ: هذَيلٌ 

 يمعى بنِ دبِ بنِ أَفْصنبنِ ه طنِ قَاسبـنِ   اب ـدعارِ بنِ مةَ بنِ نِزعبِيبنِ ر دلَةَ بنِ أَسيدبنِ ج
 مياهرلَ بنِ إِبياعمذَارِ بنِ إِسبنِ قَي تبعِ بنِ نسيبنِ اهلُم دبنِ أُد انَ بنِ أُدندع-  هلَياِهللا ع اتلَوص

-.  
صالح بن أَحمد...، فَذَكَر النسب، فَقَالَ فيه: ذُهـلٌ علَـى   وقَالَ أَبو القَاسمِ البغوِي: حدثَنا 

  الصوابِ.
  )١١/١٧٩وهكَذَا نقَلَ: إِسحاق الغِسيلي، عن صالحٍ. (

ب نم دمأَح امإِنَّ اِإلم :داوكْرٍ بنِ أَبِي دأَبِي بو ،رِيواسٍ الدبلُ عا قَوأَمانَ،  وبـيلِ بنِ شنِي ذُه
  فَوهم، غَلَّطَهما اخلَطيب، وقَالَ: إِنما هو من بنِي شيبانَ بنِ ذُهلِ بنِ ثَعلَبةَ.

  ثُم قَالَ: وذُهلُ بن ثَعلَبةَ هم عم ذُهلِ بنِ شيبانَ بنِ ثَعلَبةَ.
مأَح :هيقَالَ في أَنْ يغبنلَى اِإلطْالَقِ.فَيع ،يللٍ الذُّهبنح بن د  

  وقَد نسبه أَبو عبد اِهللا البخارِي إِلَيهِما معاً.
  وأَما ابن ماكُوالَ، فَمع بصرِه بِهذَا الشأْن، وهم أَيضاً.

انَ بنِ ذُهبيلِ بنِ شذُه ازِنُ بنم :بِهسي نقَالَ فو.دذَا أَحلَى هع هعابا تمةَ، ولَبلِ بنِ ثَع  
  وكَانَ محمد والد أَبِي عبد اِهللا من أَجناد مرو، مات شاباً، لَه نحو من ثَالَثين سنةً.

هو ورم نم لَتوحت هلَ: إِنَّ أُميقيماً، وتي دمأَح يبرو.لٌ بِهامح ي  
.مائَةو نيتسعٍ وبةَ أَرنلِ، سعٍ اَألوبِيي رف تدلي أَبِي: وقَالَ ل ،حالفَقَالَ ص  

.هأُم هتيلاً، فَوابش هوأَب اتفَم ،ورم نلٌ ممَء بِأَبِي حجِي :حالقَالَ ص  
 ،دمأَح اِهللا بن دبقَالَ عرِ.وعٍ اآلخبِيي رف دلةَ: وثَميأَبِي خ بن دمأَحو  

  قَالَ حنبلٌ: سمعت أَبا عبد اِهللا يقُولُ:
  طَلَبت احلَديثَ سنةَ تسعٍ وسبعين، فَسمعت بِموت حماد بنِ زيد وأَنا في مجلسِ هشيمٍ.



بِي: ثَقَبت أُمي أُذُني، فَكَانت تصير فيهِما لُؤلُؤتينِ، فَلَما ترعرعت، نزعتهما، قَالَ صالح: قَالَ أَ
  فَكَانت عندها، ثُم دفَعتهما إِلَي، فَبِعتهما بِنحوٍ من ثَالَثين درهماً.

 بقُوعي تعمس :داوو دلُ:قَالَ أَبقُوي دمأَح تعمس ،يقروالد  
) .مائَةو نيتسعٍ وبةَ أَرنلِ، سعٍ اَألوبِيرِ رهي شف تدل١١/١٨٠و(  

 :هخويش  
ز بن ادمحو ،كالم هيف اتي مامِ الَّذي العةً، فنةَ سرشع سمخ ناب وهو لْمالع طَلَب.دي  

  فَسمع من: إِبراهيم بنِ سعد قَليالً.
.دوجو رٍ فَأَكْثَريشمِ بنِ بيشه :نمو  

الَلةَ اهلنييانَ بنِ عفْيسو ،يميانَ التملَيرِ بنِ سمتعمو ،لَّبِياملُه ادببنِ ع ادبع :نمبنِ و بوأَيو ،ي
حارِ بنِ ممعامٍ، ومبنِ ت انقُرو ،درِيمِ بنِ الباشبنِ ه يلعةَ، ودائى بنِ أَبِي زيحيارِ، وجالن دم

الثَّورِي، والقَاضي أَبِي يوسف، وجابِرِ بنِ نوحٍ احلمانِي، وعلي بنِ غُرابٍ القَاضي، وعمر بنِ 
ع.دمحملَى وع؛ يهيوأَخو ،ِسيافالطَّن ديب  

واملُطَّلبِ بنِ زِياد، ويوسف بنِ املَاجشون، وجرِيرِ بنِ عبد احلَميد، وخالد بنِ احلَارِث، وبِشرِ 
ومحمد بنِ عبد الرحمنِ الطُّفَاوِي، وعبد  بنِ املُفَضلِ، وعباد بنِ العوامِ، وأَبِي بكْرٍ بنِ عياشٍ،

  العزِيزِ بنِ عبد الصمد العمي، وعبدةَ بنِ سلَيمانَ.
رِ، وماَألح دالأَبِي خو ،يلجلَ البياعمرِ بنِ إِسضالنةَ، وبنِ أَبِي غَنِي كاملَل دبى بنِ عيحيو  ـيلع
ةَ احلَرلَمبنِ س دمحماحلَذَّاِء، و ديمةَ بنِ حدبِيعو ،ادةَ احلَدديبأَبِي عو ،رِياجلَز بنِ ثَابِت  ،انِـي

.سرِياِهللا بنِ إِد دبعرِ، ورِيةَ الضاوِيعأَبِي مو  
نِ عابرٍ، ودغُنةَ، واوِيعانَ بنِ مورمو  ـدبعو ،اثيفْصِ بنِ غحو ،انِياحلَر دزِيبنِ ي لَدخمةَ، ولَي

 ـلسبنِ م ديلالوو ،ارِبِياملُح دمحنِ بنِ ممحالر دبعلٍ، ويبنِ فُض دمحمو ،يابِ الثَّقَفهمٍ، الو
محمد بنِ يزِيد الواسطي، ومحمد بنِ احلَسـنِ املُزنِـي   و -حديثاً واحداً  -ويحيى بنِ سلَيمٍ 

.يطاسالو  



 -ويحيى القَطَّان  -فَأَكْثَر  -ويزِيد بنِ هارونَ، وعلي بنِ عاصمٍ، وشعيبِ بنِ حربٍ، ووكيعٍ 
بنِ عياضٍ اللَّيثي، وإِسحاق اَألزرقِ، ومعاذ بنِ معاذ، ومعاذ  ومسكينِ بنِ بكَيرٍ، وأَنسِ -فَبالَغَ 

.يدبنِ أَبِي ع دمحمو ،ياملَى الساَألع دبعامٍ، وشبنِ ه  
يزرٍ، وبنِ بِش دمحمرٍ، ويماِهللا بنِ ن دبعو ،يدهنِ بنِ ممحالر دبعاِهللا بنِ و دبعابِ، وبنِ احلُب د

سحفَّانَ، وعمٍ، ويعأَبِي ناقِ، وزالر دبعمٍ، واصأَبِي عو ،يعافالش سرِيبنِ إِد دمحمكْرٍ، ونِ بي
.يفاجلُع يلبنِ ع  

محالر دبأَبِي عو ،مى بنِ آديحيرِ، وضأَبِي النرٍ   وـامأَبِـي عو ،دمحاجِ بنِ مجحنِ املُقْرِئِ، و
العقَدي، وعبد الصمد بنِ عبد الوارِث، وروحِ بنِ عبادةَ، وأَسود بنِ عامرٍ، ووهبِ بنِ جرِيرٍ، 

ربنِ إِب بقُوعيبٍ، ورانَ بنِ حملَيسو ،دمحبنِ م سنويو.قالَئخو ،دعبنِ س مياه  
   ـيكْرٍ بـنِ أَبِـي شأَبِي بو ،نِييبنِ املَد يلعو ،ديعةَ بنِ سبيقُت :نع ةايوي الرزِلَ فنةَ، إِلَى أَنْ يب

) .انِهأَقْر ةاعمجو ،فورعنَ بنِ مواره١١/١٨١و(  
يالَّذ هخويةُ شدفَع.فيننَ ووانثَمو انمائَت :(دناملُس) يم فهنى عور ن  

.ةنحلَ املقَب كذَلاِهللا، و دبع بن يلا عثَندثَنِي أَبِي، قَالَ: حداِهللا: ح دبقَالَ ع  
  .قَالَ عبد اِهللا: ولَم يحدثْ أَبِي عنه بعد املحنة بِشيٍء

ع عبد اِهللا بنِ قُلْت: يرِيد عبد اِهللا بِهذَا القَولِ أَنَّ أَباه لَم يحملْ عنه بعد املحنة شيئاً، وإِالَّ فَسما
نس دودي حف ،اتونبِس ةنحامل دعكَانَ ب هأَبِي نم (دناملُس) ِابترِ كائسل دمأَح  ـانعٍ وثَمبس ة

نه كَانَ أَيام وعشرِين ومائَتينِ، وما سمع عبد اِهللا شيئاً من أَبِيه والَ من غَيرِه إِالَّ بعد املحنة، فَإِ
 دعب عمسي لَّها كَانَ حزاً، ميماً مبِيص ةنحامل-  لَماُهللا أَعو-.  

دازِي. (حي املَغف رثاً آخيدح هننِ عبنِ احلَس دمأَح نعثاً، ويدح ارِيخالب :هن١١/١٨٢ثَ ع(  
.ةرافو ملَةبِج داوو دأَبو ،ملسم :هنثَ عدحو  

ع ،هاجم نابو ،يذمرالتو ،يائسالنو ،داوو دى: أَبورو.هنلٍ، عجر ن  



   ـدبه؛ عخوـيشو ،اقحإِس لُ بنبن؛ حهمع ناباِهللا، و دبعو حال؛ صاهلَدضاً: وأَي هنثَ عدحو
سي لَم يعافالش نلَك ،يعافاِهللا الش دبو عأَبو ،بيى اَألشسوم بن ناحلَساقِ، وزلْ قَالَ: الره، بم

  حدثَنِي الثِّقَةُ.
وحدثَ عنه: علي بن املَدينِي، ويحيى بن معينٍ، ودحيم، وأَحمد بن صالحٍ، وأَحمد بن أَبِـي  

روالد مياهرإِب بن دمأَحو ،يلى الذُّهيحي بن دمحمو ،ارِياحلَو.اتالفُر بن دمأَحو ،يق  
 واحلَسن بن الصباحِ البزار، واحلَسن بن محمد بنِ الصباحِ الزعفَرانِي، وحجاج بن الشـاعرِ، 

 لُ بنالفَضو ،يقَاشةَ الرالَبو قأَببٍ، وبِيش ةُ بنلَمسى، وجرم اُء بنجرو دمحمو ،جرلٍ اَألعهس
.رِيوالد اسبعو ،بوأَي بن ادزِيو ،يسرٍ الطُّووصنم بن  

كْرٍ اَألثْرو بأَبو ،جسالكَو اقحإِسو ،انِيملَ الكَرياعمإِس بن برحمٍ، واتو حأَبةَ، وعرو زأَبو ،م
حلَربِي، وأَبو بكْرٍ املَروذي، وأَبو زرعةَ الدمشقي، وبقي بن مخلَد، وأَحمد بن أَصرم وإِبراهيم ا

بن  املُغفَّلي، وأَحمد بن منصورٍ الرمادي، وأَحمد بن مالَعبٍ، وأَحمد بن أَبِي خيثَمةَ، وموسى
ه.ديمح بن دمبٍ أَحو طَالأَبو ،نطَياِهللا م دبع بن دمحمو ،اراَألب يلع بن دمأَحنَ، ووار  

يى بن يح وإِبراهيم بن هانِئ النيسابورِي، وولَده؛ إِسحاق بن إِبراهيم، وبدر املَغازلي، وزكَرِيا
بقُوعيو ،طَّارالع كالم بن سودبعانُ، ورفُو دمحو مأَبو ،بِيى احلَرسوم بن فسويو ،داقالن 

بن بختانَ، ومهنى بن يحيى الشامي، وحمدانُ بن علي الوراق، وأَحمد بن محمد القَاضـي  
  رتي.البِ

يحي بن دمأَحو ،انِيهباَألص بنِ احلَارِث دمحم بن مياهرإِبو ،رِيتسالت اقحإِس بن نياحلُسى و
و ،ادمِ احلَدالكَرِي دبع بن سرِيإِدو ،يفوارِ الصاجلَب دبنِ بنِ عاحلَس بن دمأَحو ،لَبثَع بن رمع

حفْصٍ السدوسي، وأَبو عبد اِهللا محمد بن إِبراهيم البوشنجِي، ومحمد بن عبـد الـرحمنِ   
  )١١/١٨٣السامي، وعبد اِهللا بن محمد البغوِي، وأُمم سواهم. (

لُ جزءاً في تسمية الرواة عن أَحمد، سمعناه: من احلَسنِ بنِ علي، وقَد جمع أَبو محمد اخلَالَّ
  دم.عن جعفَرٍ، عنِ السلَفي، عن جعفَرٍ السراجِ، عنه، فَعد فيهِم وكيع بن اجلَراحِ، ويحيى بن آ



ابِ (الستي كف بيقَالَ اخلَط  ،ـعبِيا الرثَندح ،ما اَألصثَندح ،يفريالص ديعو سا أَبنربابِقِ): أَخ
 أَخبرنا الشافعي، أَخبرنا الثِّقَةُ من أَصحابِنا، عن يحيى بنِ سعيد، عن شعبةَ، عن قَـيسِ بـنِ  

  مسلمٍ، عن طَارِقٍ:
مةَ.أَنَّ عقْعالو هِدش نمةُ لمنِيا الغمقَالَ: إِن ر  

  قَالَ ابن أَبِي حاتمٍ: أَخبرنا أَبو زرعةَ:
  أَنَّ أَحمد أَصلُه بصرِي، وخطَّته بِمرو، وحدثَنا صالح، سمعت أَبِي يقُولُ:

ة سنةَ ثَالَث وثَمانِين، وأَولُ رحالَتي إِلَى البصرة سنةَ ست، مات هشيم، فَخرجت إِلَى الكُوفَ
  وخرجت إِلَى سفْيانَ سنةَ سبعٍ، فَقَدمنا، وقَد مات الفُضيلُ بن عياضٍ.
  ثين درهماً.وحججت خمس حججٍ، منها ثَالَثٌ راجِالً، أَنفَقْت في إِحداها ثَالَ

 وقَدم ابن املُبارك في سنة تسعٍ وسبعين، وفيها أَولُ سماعي من هشيمٍ، فَذَهبت إِلَى مجلـسِ 
  ف.ابنِ املُبارك، فَقَالُوا: قَد خرج إِلَى طَرسوس، وكَتبت عن هشيمٍ أَكْثَر من ثَالَثَة آالَ

 يرٍ إِلَى الررِيإِلَى ج جترماً، لَخهرنَ دوسمي خدنكَانَ ع لَوو-     ـهنم عـمس قَـد :قُلْت
  .-أَحاديثَ 

  ،ةـرم ـرلْفَه غَيخ تلَّيصاحٍ، وي أَلْوف دعبنِ س مياهرإِب نع تبلُ: كَتقُوأَبِي ي تعمسقَالَ: و 
  )١١/١٨٤فَكَانَ يسلِّم واحدةً. (

.يدهم ناب :هخويش نم دمأَح نى عور قَدو  
أَبو طَالبٍ  فَقَرأْت علَى إِسماعيلَ بنِ الفَراِء، أَخبرنا ابن قُدامةَ، أَخبرنا املُبارك بن خضيرٍ، أَخبرنا

خبرنا إِبراهيم بن عمر، أَخبرنا علي بن عبد العزِيزِ، حدثَنا ابن أَبِي حاتمٍ، حـدثَنا  اليوسفي، أَ
  أَحمد بن سنان، سمعت عبد الرحمنِ بن مهدي يقُولُ:

يا فظَرني، فَقَالَ: ندنلٍ عبنح بن دمكَانَ أَح   فـالخـا يميف أَو ،عيكو هيفُكم فالخا كَانَ يم
  وكيع الناس، فَإِذَا هي نيف وستونَ حديثاً.

  روى: صالح بن أَحمد، عنِ أَبِيه، قَالَ:
م تعما سفَظُ ما أَحأَنةً، ونس نرِيشع نا ابأَنو ميشه اتم.هن  



 :هفَتص نمو  
قَالَ ابن ذَرِيحٍ العكْبرِي: طَلَبت أَحمد بن حنبلٍ، فَسلَّمت علَيه، وكَانَ شيخاً مخضوباً، طُواالً، 

.ةمرالس يددش ،رمأَس  
نيعبسعٍ وسةَ تنمٍ ساشبنِ ه يلع نم تعمس :دمقَالَ أَح.اتم قَدو ،راآلخ سله املَجتيفَأَت ،  

الر دبع دنع تأَقَمو ،نيعستعٍ وبةَ سنكَّةَ سبِم أَقَمتو ،كالا مهيف اتي مةُ الَّتنالس يهاقِ وز
.نيعستعٍ وسةَ تنس  

أَكْت لَمكَّةَ، وبٍ بِمهو ناب تأَيرو.هنع ب  
سرخس، وكَانَ من أَبناِء الدعوة، فَحـدثْت   -جد اِإلمامِ  -قَالَ محمد بن حاتمٍ: ولي حنبلٌ 

.داجلُن بغش نِهكَوى لارخرٍ بِبيهز بن بيه املُسبره ضأَن  
وِيحاسٍ النببنِ ع دمحم نعقَالَ:و ،  

رأَيت أَحمد بن حنبلٍ حسن الوجه، ربعةً، يخضب بِاحلناِء خضاباً لَيس بِالقَانِي، في لحيتـه  
.ارإِز هلَيعاً، ومتعم هتأَيرالَظاً بِيضاً، وغ هابيث تأَيرو ،ودس اترعش  

ر :يذوقَالَ املَرعاً.واشعاً خبرته ملُوسةُ جامع تيي الباِهللا إِذَا كَانَ ف دبا عأَب تأَي  
  )١١/١٨٥فَإذَا كَانَ برا، لَم يتبين منه شدةُ خشوعٍ، وكُنت أَدخلُ واجلُزُء في يده يقْرأُ. (

 :فْظُهحو هلَترِح  
س :حاللُ:قَالَ صقُوأَبِي ي تعم  

  لَـمي، وإِلَى أُم عتجفَر ،جتجةٌ، فَحي لَبِنأْسر تحت تيي بف تفَكُن ،فَةإِلَى الكُو جترخ
  أَكُنِ استأْذَنتها.

  وقَالَ حنبلٌ: سمعت أَبا عبد اِهللا يقُولُ:
س نيعبأَر نا ابأَنو جتوزراً.تيراً كَثياُهللا خ قزةً، فَرن  

(دمالَقِ أَحأَخ) ِابتي ككْرٍ اخلَالَّلُ فو بقَالَ أَب-  لَّدجم وهو-:  
 بِ، فَلَمرالع نلِ؛ مالفَض تةَ بِناسبي عدج جوزقَالَ: ت ،دمحِ بنِ أَحالص بن ريهز لَيلَى عأَم

ولَدي  ـتفِّيوت ي، ثُمماِهللا؛ ع دبع تلَدةَ، فَوانحيا ردهعب جوزفَت ،تفِّيوتأَبِي، و را غَيهنم لَه ،



فَاشترى حسن، فَولَدت أُم علي زينب، وولَدت احلَسن واحلُسـين توأَمـاً، وماتـا بِقُـربِ     
ما، ثُم ولَدت احلَسن ومحمداً، فَعاشا حتى صارا من السن إِلَى نحوٍ من أَربعين سنةً، وِالَدتهِ

  ثُم ولَدت سعيداً.
.ننِيس هعم تأَقَاماَء، ووراِهللا ع دبةُ عدالو تلَ: كَانيق  

بو عبد اِهللا: اختلَفْت إِلَى الكُتابِ، ثُم اختلَفت إِلَى الديوان، وأَنا ابـن  قَالَ املَروذي: قَالَ لي أَ
  )١١/١٨٦أَربع عشرةَ سنةً. (

  وذَكَر اخلَالَّلُ حكَايات في عقْلِ أَحمد وحياته في املَكْتبِ، وورعه في الصغرِ.
ا املَرثَندلُ:حقُواِهللا ي دبا عأَب تعمس :يذو  

 ابِيراَألعا وأَن جترةً، فَخننَ سورشي علو ميشه اتاِهللا  -م دبكَانَ َألبِي ع قيفقَالَ: -ر  
أَتينا أَبا معاوِيـةَ، وعنـده   فَ -يعنِي: في سنة ثَالَث وثَمانِين-فَخرجنا مشاةًَ، فَوصلْنا الكُوفَةَ 

 ،شتوحتي، فَاسحدو تيي بكَنِي فرتو جرماً، فَخهرد نيةً بِِستجح ابِيرفَأَعطَى اَألع ،اخلَلْق
  علَيه.ولَيس معي إِالَّ جِراب فيه كُتبِي، كُنت أَضعه فَوق لَبِنة، وأَضع رأْسي 

  وكُنت أُذَاكر وكيعاً بِحديث الثَّورِي، وذَكَر مرةً شيئاً، فَقَالَ: هذَا عند هشيمٍ؟
  فَقُلْت: الَ.

  وكَانَ ربما ذَكَر العشر أَحاديثَ، فَأَحفَظُها، فَإِذَا قَام، قَالُوا لي، فَأُمليها علَيهِم.
  نا عبد اِهللا بن أَحمد، قَالَ لي أَبِي:وحدثَ

خذْ أَي كتابٍ شئْت من كُتبِ وكيعٍ من املُصنف، فَإِنْ شئْت أَنْ تسأَلَنِي عنِ الكَـالَمِ حتـى   
  أُخبِرك بِاِإلسناد، وإِنْ شئْت بِاِإلسناد حتى أُخبِرك أَنا بِالكَالَمِ.

  وحدثَنا عبد اِهللا بن أَحمد: سمعت سفْيانَ بن وكيعٍ يقُولُ:
  أَحفَظُ عنِ أَبِيك مسأَلَةً من نحوِ أَربعين سنةً.

 بِينِ النى عوركَاحِ، فَقَالَ: يلَ الننِ الطَّالَقِ قَبلَ عئس-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عنِ  -صابو ،يلع نعو
  عباس، ونيفٍ وعشرِين من التابِعين، لَم يروا بِه بأْساً.

.كَذَا قُلْت ،قدفَقَالَ: ص ،كذَل نأَبِي ع أَلْتفَس  



  قَالَ: وحفظت أَني سمعت أَبا بكْرٍ بن حماد يقُولُ:
  )١١/١٨٧رٍ بن أَبِي شيبةَ يقُولُ: الَ يقَالُ َألحمد بنِ حنبلٍ: من أَين قُلْت؟ (سمعت أَبا بكْ

  وسمعت أَبا إِسماعيلَ الترمذي، يذْكُر عنِ ابنِ نميرٍ، قَالَ:
ابِ أَبِي حنِيفَةَ، فَقَالُوا لَه: ها هنا من أَصح -أَو قَالَ: جماعةٌ-كُنت عند وكيعٍ، فَجاءه رجلٌ 

.عيكرِفْه وعي فَلَم ،نييفضِ الكُوعي بف كَلَّمتي ياددغلٌ بجر  
.وذَا هلٍ، فَقَالُوا: هبنح بن دمأَح إذْ طَلَع نحا ننيفَب  

  .فَقَالَ وكيع: ها هنا يا أَبا عبد اِهللا
  فَأَفرجوا لَه، فَجعلُوا يذْكُرونَ عن أَبِي عبد اِهللا الَّذي ينكرونَ.

 بِينِ النع ثيادبِاَألح جتحاِهللا ي دبو علَ أَبعجو-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص-.  
  ؟فَقَالُوا لوكيعٍ: هذَا بِحضرتك ترى ما يقُولُ

  فَقَالَ: رجلٌ يقُولُ: قَالَ رسولُ اِهللا، أَيشٍ أَقُولُ لَه؟
  ثُم قَالَ: لَيس القَولُ إِالَّ كَما قُلْت يا أَبا عبد اِهللا.

 كعدعٍ: خيكول ماِهللا-فَقَالَ القَوو- .ياددغالب  
فَقَتي ندنع دمأَح عضو :ارِمبِ.قَالَ عرالع نم كنِي أَنلَغاِهللا، ب دبا عا أَبماً: يوي لَه فَقُلْت ،ه  

.نياكسم مقَو نحن ،انمعا النا أَبفَقَالَ: ي  
  فَلَم يزلْ يدافعنِي حتى خرج، ولَم يقُلْ لي شيئاً.

يذوا املَرنربقَالَ اخلَالَّلُ: أَخ.نيعباَألر دعإِالَّ ب جتوزا تاِهللا قَالَ: م دبا عأَنَّ أَب ،  
  وعن أَحمد الدورقي، عن أَبِي عبد اِهللا، قَالَ:

  ـن وكتبـه م نضبِطُه مي ففَكَي ،ضبِطْهن لَم ةعبسو هوجو ةتس نثَ ميا احلَدنبكَت نحن  ـهج
  واحد؟!

.ثيدح أَلف فَظُ أَلفحي وكةَ: أَبعرو زي أَبقَالَ ل :دمأَح اِهللا بن دبقَالَ ع  
  فَقيلَ لَه: وما يدرِيك؟

.ابواَألب هلَيع ذْتفَأَخ ،هتقَالَ: ذَاكَر  



دبلمِ أَبِي عع ةعي سةٌ فحيحةٌ صكَايح هذفَه    ،اَألثَـرو ،راملُكَـر كي ذَلنَ فودعوا يكَاناِهللا، و
.كذَل وحنو ،را فُسمو ،يابِعى التوفَتو  

.كارِ ذَلعشم رشبلُغُ عةُ الَ تةُ القَوِينَ املَرفُوعوإِالَّ فَاملُتو  
مع بن ديعمٍ: قَالَ ساتأَبِي ح ن؟قَالَ ابدمأَح فَظُ، أَمأَح ةَ، أَأَنتعرا زا أَبرٍو: ي  

.دملْ أَحقَالَ: ب  
  قُلْت: كَيف علمت؟

نمزٍء مفَظُ كُلَّ جحفَكَانَ ي ،ثُوهدح نياُء الَّذماِء أَسلِ اَألجزائي أَوف سه، لَيبكُت دتجقَالَ: و 
ا الَ أَقدأَنو ،هعمذَا. (سلَى هع ١١/١٨٨ر(  

وعن أَبِي زرعةَ، قَالَ: حزِرت كُتب أَحمد يوم مات، فَبلَغت اثْني عشر حمالً وعدالً، ما كَانَ 
حكَانَ ي كا فُالَنٌ، كُلُّ ذَلثَندح :طنِهي بالَ فو ،ثُ فُالَنيدا: حهنابٍ متلَى ظَهرِ كع.فَظُه  

  وقَالَ حسن بن منبه: سمعت أَبا زرعةَ يقُولُ:
 أَخرج إِلَي أَبو عبد اِهللا أَجزاًء كُلُّها سفْيانُ سفْيانُ، لَيس علَى حديث منها: حـدثَنا فُـالَنٌ،  

  فَظَننتها عن رجلٍ واحد، فَانتخبت منها.
ر أَنا لَما قَرأَ ذَلك علَي، جعلَ يقُولُ: حدثَنا وكيع، ويحيى، وحدثَنا فُالَنٌ، فَعجِبت، ولَم أَقْدفَ

  علَى هذَا.
و نيلاَألو لْمع لَه عماِهللا، كَأَنَّ اَهللا ج دبا عأَب تأَير :بِياحلَر مياهرقَالَ إِب.رِيناآلخ  
.دمأَح نم هانِيعمو ثياحلَد قْهبِف لَمداً أَعأَح تأَيا رلٍ، قَالَ: مجر نعو  

  أَحمد بن سلَمةَ: سمعت ابن راهويه يقُولُ:
هقْها فلُ: مفَأَقُو ،ذَاكَرتننٍ، ويعم نابو دمأَح سالأُج ت؟كُنهرفِْسيا ت؟ م  

.دمنَ إِالَّ أَحوسكُتفَي  
  قَالَ أَبو بكْرٍ اخلَالَّلُ: كَانَ أَحمد قَد كَتب كُتب الرأْيِ وحفظَها، ثُم لَم يلْتفت إِلَيها.

قَالَ: نهانِي أَحمد أَنْ أُحدثَ قَالَ إِبراهيم بن شماسٍ: سأَلنا وكيعاً عن خارِجةَ بنِ مصعبٍ، فَ
) .هن١١/١٨٩ع(  



  ـاثيغ بن فْصحعاً ويكو تعماسٍ، سمش بن مياهرا إِبثَنداخلَالَّلُ: ح دمحم بن اسبقَالَ الع
:الَنقُوي  

  .-بن حنبلٍ  يعنِيان: أَحمد -ما قَدم الكُوفَةَ مثْلُ ذَاك الفَتى 
ـ  با عا أَبي :نيسفَقَالَ ح ،دمي أَحف شفَعرٍ يابٍ كَبِيتبِك يفناً اجلُعيسى حأَت دملَ: إِنَّ أَحيقو د

رأَكْب تأَنإِالَّ و ،دبِأَح لَيلُ عمحت سماً، فَلَينعم كنيبنِي ويلْ بجعاِهللا، الَ ت .هنم  
ي تعمه، سيواهر ناب تعمس ،سوسبِطَر يذواملَر رضا خنربأَخ ،يذوا املَرثَندى اخلَالَّلُ: حيح

  بن آدم يقُولُ: أَحمد بن حنبلٍ إِمامنا.
  رم، حدثَنِي بعض من كَانَ مع أَبِي عبد اِهللا:اخلَالَّلُ: حدثَنا محمد بن علي، حدثَنا اَألثْ

 ى بـنيحي دمأَح ةاظَرنبِم ثينِ احلَدنَ عاغَلُوشتفَي ،مى بنِ آديحي دننَ عوعمتجوا يم كَانهأَن 
و مآد ى بنيحكَانَ يا، ومهينب وتالص عفرتيو ،مآد.قْهي الفف انِهملِ زأَه داح  

  اخلَالَّلُ: أَخبرنا املَروذي، سمعت محمد بن يحيى القَطَّانَ يقُولُ:
  .-أَو قَالَ: حديثَه-رأَيت أَبِي مكَرماً َألحمد بنِ حنبلٍ، لَقَد بذَلَ لَه كُتبه 

:رِيارِيقَالَ القَوى القَطَّانُ: ويحقَالَ ي  
ـ   م إِلَـي بأَح اددغب نم لَيع ما قَدمنٍ، ويعى بنِ ميحيو ،دمنِ؛ أَحذَيثْلُ ها منلَيع ما قَدم ن

  أَحمد بنِ حنبلٍ.
  وقَالَ عبد اِهللا بن أَحمد: سمعت أَبِي يقُولُ:

يحلَى يع قش.ةرصالب نم جترخ موي ديعى بنِ س  
 ...يدهم نِ بنمحالر دبع تعماسِ: سبالع و بنرمع-   ثياحلَـد ابحأَص فَقَـالَ:   -ذَكَر

  أَعلَمهم بِحديث الثَّورِي أَحمد بن حنبلٍ.
نفَقَالَ اب ،دملَ أَحإِلَـى   قَالَ: فَأَقب نظُرفَلي ،رِيفَيِ الثَّوكَت نيا بإِلَى م ظُرنأَنْ ي ادأَر نم :يدهم

  )١١/١٩٠هذَا. (
ـ  يحا يى كَلَّمنتنِ، حلَيجر نه عتبى كَتتانَ، حفْيس ثيدبِح نِيتع :دمقَالَ أَح :يذوى قَالَ املَر

  م لَنا اَألشجعي، فَكَانَ يخرِج إِلَينا الكُتب، فَنكتب من غَيرِ أَنْ نسمع.بن آدم، فَكَلَّ



  وعنِ ابنِ مهدي، قَالَ: ما نظَرت إِلَى أَحمد، إِالَّ ذَكَرت بِه سفْيانَ.
  قَالَ عبد اِهللا بن أَحمد: سمعت أَبِي يقُولُ:

 الَفـنِ   خبال ـكذَل تانَ، فَذَكَرفْيس ثيدح نثاً ميدح نيتس نوٍ محي نف يدهم ناب عيكو
  مهدي، وكَانَ يحكيه عني.

:ياددغلٍ بجرلُ لقُومٍ ياصا عأَب تعمس :رِيوالد اسبع  
  ليوم من أَصحابِ احلَديث؟من تعدونَ عندكُم ا

ـ  تح ،...يديوالسو ،يطياملُعةَ، وثَميو خأَبنٍ، ويعم ى بنيحيلٍ، وبنح بن دما أَحندنى قَالَ: ع
.ةرصبِالبضاً وأَي فَةةً بِالْكُواعمج لَه دع  

أَير مٍ: قَداصو عى فَقَالَ أَبالفَت ثْلَ ذَاكم أَر لَم ،وا إِلَياؤجو ،تذَكَر نم عيمج عنِـي:   -تي
  .-أَحمد بن حنبلٍ 

  قَالَ شجاع بن مخلَد: سمعت أَبا الوليد الطَّيالِسي يقُولُ:
نبنِ ح دمأَح نم لَيع ملٌ أَكرجنِ ريرصا بِامللٍ.مب  

كَذَا؟ فَإِن أَلَةسي ملُ فقُوا يملٍ، وبنح بن دملْ أَحلٍ: سجرقَالَ ل هبٍ، أَنرانَ بنِ حملَيس نعو ه
) .اما إِمندن١١/١٩١ع(  

  اخلَالَّلُ: حدثَنا علي بن سهلٍ، قَالَ:
  انَ، ومعه أَحمد بن حنبلٍ، فَقَالَ: لَيس هنا اليوم حديثٌ.رأَيت يحيى بن معينٍ عند عفَّ

  فَقَالَ يحيى: ترد أَحمد بن حنبلٍ، وقَد جاءك؟
  فَقَالَ: الباب مقفَلٌ، واجلَارِيةُ لَيست هنا.

.حا أَفتى: أَنيحقَالَ ي  
  شيٍء، فَفَتحه، فَقَالَ عفَّانُ: أَفَشاش أَيضاً! وحدثَهم.فَتكَلَّم علَى القُفلِ بِ

 كلَيع يأَكَانَ أُغم :دمَألح قُلْت :يذوا املَرثَندحقَالَ: و-  كلَيي عغُش ةَ؟ -أَونيينِ عاب دنع  
فَأُغم ،اسنِي النمحز ،يزِههلي دف ،معقَالَ: ن.لَيع ي  

  وروِي: أَنَّ سفْيانَ قَالَ يومئذ: كَيف أُحدثُ وقَد مات خير الناسِ؟



لناس، ما وقَالَ مهنى بن يحيى: قَد رأَيت ابن عيينةَ، ووكيعاً، وبقيةَ، وعبد الرزاقِ، وضمرةَ، وا
   أَجمع من أَحمد في علْمه وزهده وورعه...، وذَكَر أَشياَء.رأَيت رجالً

  مائَـةو نيعستو انثَم ةني سلٍ فبنبنِ ح دملَى أَحع تلَّمس :ِسيمبٍ القُوبِيح بن حوقَالَ نو
عاسا ويي فُتفْتي وهو ،فاخلَي جِدس١١/١٩٢ةً. (بِم(  

  وعن شيخٍ: أَنه كَانَ عنده كتاب بِخطِّ أَحمد بنِ حنبلٍ، فَقَالَ:
هو  كُنا عند ابنِ عيينةَ سنةً، فَفَقَدت أَحمد بن حنبلٍ أَياماً، فَدللت علَى موضعه، فَجِئت، فَإِذَا

  ياد، فَقُلْت: سالَم علَيكُم، أَدخلُ؟في شبِيه بِكَهف في جِ
  فَقَالَ: الَ.

  ثُم قَالَ: ادخلْ.
  فَدخلْت، وإِذَا علَيه قطعةُ لبد خلقٍ، فَقُلْت: لم حجبتنِي؟

.ترتتى استفَقَالَ: ح  
  فَقُلْت: ما شأنك؟

  قَالَ: سرِقَت ثيابِي.
  ت إِلَى منزِلي، فَجِئته بِمائَة درهمٍ، فَعرضتها علَيه، فَامتنع، فَقُلْت: قَرضاً.قَالَ: فَبادر

  فَأَبى، حتى بلَغت عشرِين درهماً، ويأْبى، فَقُمت، وقُلْت: ما يحلُّ لَك أَنْ تقتلَ نفْسك.
.جِعقَالَ: ار  

  لَيس قَد سمعت معي منِ ابنِ عيينةَ؟فَرجعت، فَقَالَ: أَ
  قُلْت: بلَى.

  قَالَ: تحب أَن أَنسخه لَك؟
.معن :قُلْت  

  قَالَ: اشترِ لي ورقاً.
  قَالَ: فَكَتب بِدراهم اكْتسى منها ثَوبينِ.



ظَلاحلَن دمأَح انَ بنكْرب تعمس :ماحلَاك تعمس ،دمأَح اِهللا بن دبع تعمس ،اددغبِب داهالز ي
  أَبِي يقُولُ:

ى، فَلَميحلَّف يختو ،هتي قَرياقِ فزالر دبإِلَى ع يتضنٍ، فَميعم ى بنيحيا واَء، أَنعنص متا قَد
  الٌ تجاه دارِه: مه، الَ تدق، فَإِنَّ الشيخ يهاب.ذَهبت أَدق الباب، قَالَ لي بقَّ

ت، فَجلَست حتى إِذَا كَانَ قَبلَ املَغرِبِ، خرج، فَوثَبت إِلَيه، وفي يدي أَحاديثُ انتقَيتها، فَسلَّم
 هذثنِي بِهدح :قُلْتاُهللا  -و كمحر- ي رفَإِن.بلٌ غَرِيج  

  قَالَ: ومن أَنت؟
  وزبرنِي، قُلْت: أَنا أَحمد بن حنبلٍ.

  قَالَ: فَتقَاصر، وضمنِي إِلَيه، وقَالَ: بِاِهللا أَنت أَبو عبد اِهللا؟
.ى أَظلَمتا حهؤقرلَ يعجثَ، ويادذَ اَألحأَخ ثُم  

: هلُم املصباح حتى خرج وقْت املَغرِبِ، وكَانَ عبد الرزاقِ يؤخر صالَةَ املَغرِبِ. فَقَالَ للْبقَّالِ
)١١/١٩٣(  

  الَ:اخلَالَّلُ: حدثَنا الرمادي، سمعت عبد الرزاقِ، وذَكَر أَحمد بن حنبلٍ، فَدمعت عيناه، فَقَ
 غنِي أَنَّ نفَقَته نفَدت، فَأَخذت بِيده، فَأَقَمته خلْف البابِ، وما معنا أَحد، فَقُلْت لَه: إِنـه الَ بلَ

 تجتمع عندنا الدنانِير، إِذَا بِعنا الغلَّةَ، أَشغلْناها في شيٍء، وقَد وجدت عند النسـاِء عشـرةَ  
ٌء.ديأَ شيهتى يتقَها حفنو أَنْ الَ تجأَرا، وذْهفَخ ،رانِين  

.كنم ئاً، قَبِلتيش دأَح نم قَبِلْت كْرٍ، لَوا با أَبي: يفَقَالَ ل  
  ير؟وقَالَ عبد اِهللا: قُلْت َألبِي: بلَغنِي أَنَّ عبد الرزاقِ عرض علَيك دنانِ

فَلَم أَقبلْ، وأَعطَى يحيى بن  -أَظُن  -قَالَ: نعم، وأَعطَانِي يزِيد بن هارونَ خمس مائَة درهمٍ 
.هنذَا ممٍ، فَأَخلسا مأَبنٍ، ويعم  

  وقَالَ محمد بن سهلِ بنِ عسكَرٍ: سمعت عبد الرزاقِ يقُولُ:
  إِنْ يعش هذَا الرجلُ، يكُونُ خلَفاً من العلَماِء.

  املَروذي: حدثَنِي أَبو محمد النسائي، سمعت إِسحاق بن راهويه، قَالَ:



صلَّى يوم عيد، فَلَم يكَبر هو والَ كُنا عند عبد الرزاقِ أَنا وأَحمد بن حنبلٍ، فَمضينا معه إِلَى املُ
.دمالَ أَحا وأَن  

بر، فَلم لَم فَقَالَ لنا: رأَيت معمراً والثَّورِي في هذَا اليومِ كَبرا، وإِني رأَيتكُما لَم تكَبرا فَلَم أُكَ
  تكَبرا؟

ى الترن نحا: نبِ.قُلْنالكُت نم ئدبتٍء نيش ا بِأَيلنغش نلَكو ،ركبِي  
 هنأَلَ عا، فَسهاقِ، فَسزالر دبلِّي بِعصلٍ يبنح بن دمقَالَ: كَانَ أَح ،انِيجزاجلَو اقحو إِسأَب دبع

  ثَة أَيامٍ شيئاً.الرزاقِ، فَأُخبِر أَنه لَم يأْكُلْ منذُ ثَالَ
.انِيجزنِ اجلَوع يقشمي الدةَ القَاضعرا زأَب تعما اخلَالَّلُ، قَالَ: ساهور  

بنِ ر اقحإِس نع ،يذمرلَ التياعمأَبِي إِس نع ،يلاجلَب مِ بنو القَاسا أَبثَندهقَالَ اخلَالَّلُ: حيواه ،
  قَالَ:

 كُنت مع أَحمد بنِ حنبلٍ عند عبد الرزاقِ، وكَانت معي جارِيةٌ، وسكَنا فَوق، وأَحمد أَسفَلُ
.تيي البف  

  فَقَالَ لي: يا أَبا يعقُوب، هو ذَا يعجِبنِي ما أَسمع من حركَتكُم.
  )١١/١٩٤لع، فَأَراه يعملُ التكَك، ويبِيعها، ويتقَوت بِها، هذَا أَو نحوه. (قَالَ: وكُنت أَطَّ

  قَالَ املَروذي: سمعت أَبا عبد اِهللا يقُولُ:
يالاجلَم نم كفْسن تيراكْت :كَّةَ، قُلْتنِ إِلَى ممالي نرِي مي إزف ت؟كُنن  

  قَالَ: قَد اكتريت لكُتبِي، ولَم يقُلْ الَ.
ي لُوا لَهلٍ، قُوبنح بن دما أَحنا هالَةُ، فَقَالَ: هالص تيمأُق هةَ: أَنلَينِ علَ ابياعمإِس نعو  مقَـدت

  يصلِّي بِنا.
  قَالَ: -شيخ سمع قَديماً  -ن املُبارك وقَالَ اَألثْرم: أَخبرنِي عبد اِهللا ب

.دمأَح ا، وثَمنضعب كحةَ، فَضلَينِ عاب دنا عكُن  
  قَالَ: فَأَتينا إِسماعيلَ بعد، فَوجدناه غَضبانَ.
  فَقَالَ: تضحكُونَ وعندي أَحمد بن حنبلٍ!



يذواِهللا:قَالَ املَر دبو عي أَبقَالَ ل :  
ريفَغ ،ا قُلْتكَم هدجفَو ،هابتك جه، فَأَخرٍء، فَكَلَّمتيي شف مهنَ، فَوواربنِ ه دزِيد ينا عكُن ،ه

  فَكَانَ إِذَا جلَس، يقُولُ:
  .يا ابن حنبلٍ، ادنُ، يا ابن حنبلٍ، ادنُ ها هنا

.ابالب هطَحنِي، فَنادفَع ترِضمو  
  املَروذي: سمعت جعفَر بن ميمون بنِ اَألصبغِ، سمعت أَبِي يقُولُ:

ـ   زِيـي يف تكَانو ،دمأَحةَ، وثَميو خأَبو ،يطياملُع هدنكَانَ عنَ، وواربنِ ه دزِيد ينا عكُن د-
  مداعبةٌ، فَذَاكَره املُعيطي بِشيٍء. -رحمه اُهللا

  فَقَالَ لَه يزِيد: فَقَدتك، فَتنحنح أَحمد، فَالْتفَت إِلَيه، فَقَالَ: من ذَا؟
  قَالُوا: أَحمد بن حنبلٍ.

  فَقَالَ: أَالَ أَعلَمتمونِي أَنه ها هنا؟
  ملَروذي: فَسمعت بعض الواسطيني يقُولُ:قَالَ ا

  ما رأَيت يزِيد بن هارونَ ترك املُزاح َألحد إالَّ َألحمد بنِ حنبلٍ.
 دمَألح هنماً، ميظتع دأَش دَألح دزِيي تأَيا رالقَطَّانُ: م اننس بن دمالَ   قَالَ أَحـلٍ، وبنبـنِ ح

) .هازِحمالَ يو ،هقِّرويو ،بِهنإِلَى ج هدقْعكَانَ ي ،ثْلَهداً مأَح م١١/١٩٥أَكر(  
  وقَالَ عبد الرزاقِ: ما رأَيت أَحداً أَفقَه والَ أَورع من أَحمد بنِ حنبلٍ.

  مثْلَ الثَّورِي ومالك وابنِ جريجٍ.قُلْت: قَالَ هذَا، وقَد رأَى 
.دمثْلُ أَحفَةَ مالكُو ما قَدم :اثيغ بن فْصقَالَ حو  

  وقَالَ أَبو اليمان: كُنت أُشبه أَحمد بِأَرطَاةَ بنِ املُنذرِ.
 ،دمأَح اشظُ: إِنْ علٍ احلَافيمج بن ثَمقَالَ اهلَيو.انِهملِ زلَى أَهةً عجنُ حكُويس  

 ابذَا الشه ثُم ،كاراملُب نا اباننملِ زأَه ريةُ: خبيقَالَ قُتلٍ-وبنح بن دمنِي: أَحعي-  تأَيإِذَا رو
.ةنس باحص هأَن لَمفَاع ،دمأَح بحالً يجر  

ع كرأَد لَوهِم.ولَيع ماملُقَد ولَكَانَ ه ،ثاللَّيو ياعزاَألوو رِيالثَّو رص  



  فَقيلَ لقُتيبةَ: يضم أَحمد إِلَى التابِعين؟
.نيابِعارِ التبقَالَ: إِلَى ك  

  حمد، َألحدثُوا في الدينِ، أَحمد إِمام الدنيا.وقَالَ قُتيبةُ: لَوالَ الثَّورِي، لَمات الورع، ولَوالَ أَ
  قُلْت: قَد روى أَحمد في (مسنِده) عن قُتيبةَ كَثيراً.

  وقيلَ َألبِي مسهِرٍ الغسانِي: تعرِف من يحفَظُ علَى اُألمة أَمر دينِها؟
احي نف ابرِقِ قَالَ: شاملَش ةي-دمنِي: أَحعي-.  

م: صكُلُّه اسا، قَالَ النثَنداً، إِذَا قَالَ: حابش اددغبِب تأَير :يعافي الشقَالَ ل :نِيقَالَ املُز.قد  
  قُلْت: ومن هو؟

  قَالَ: أَحمد بن حنبلٍ.
افالش تعملَةُ: سمرقَالَ حلُ:وقُوي يع  

 خرجت من بغداد، فَما خلَّفت بِها رجالً أَفْضلَ، والَ أَعلَم، والَ أَفْقَه، والَ أَتقَى من أَحمد بنِ
  حنبلٍ.

:يعافي الشقَالَ ل :انِيفَرعقَالَ الزو  
  )١١/١٩٦بنِ داود اهلَاشمي. ( ما رأَيت أَعقَلَ من أَحمد، وسلَيمانَ

  قَالَ محمد بن إِسحاق بنِ راهويه: حدثَنِي أَبِي، قَالَ:
.يعافبِي إِلَى الش بفَذَه ،ثْلُهم ري لَم نم كى أُرِيتالَ حعلٍ: تبنح بن دمي أَحقَالَ ل  

افأَى الشا رملٍ.قَالَ أَبِي: وبنبنِ ح دمثْلَ أَحم يع  
 الَماِإلس بلَذَه ،فِْسهذْلُ نبو دمالَ أَحلَوةَ  -ونحامل درِيي-.  

.هلْقخ نيباِهللا و نيةٌ بجح دمه، قَالَ: أَحيواهبنِ ر اقحإِس نع وِيرو  
عمه: سيودبع بن دمحقَالَ ملُ:وقُوي نِيياملَد بن يلع ت  

  أَحمد أَفْضلُ عندي من سعيد بنِ جبيرٍ في زمانِه؛ َألنَّ سعيداً كَانَ لَه نظَراُء.
وي دمبِأَحو ،ةدالر موقِ ييدبِالص نياُهللا الد زقَالَ: أَع ،نِيينِ املَدنِ ابعو.ةنحمِ امل  

  ...، وذَكَر احلكَايةَ.-وهو أَفْقَههم  -وقَالَ أَبو عبيد: انتهى العلْم إِلَى أَربعة: أَحمد بنِ حنبلٍ 



نم ةنبِالس لَمالً أَعجر تأَيا رم ،دمكْرِ أَحبِذ نيدي َألتإِن :ديبو عقَالَ أَبو.ه  
  وقَالَ احلَسن بن الربِيعِ: ما شبهت أَحمد بن حنبلٍ إِالَّ بِابنِ املُبارك في سمته وهيئَته.

  الطَّبرانِي: حدثَنا محمد بن احلُسينِ اَألنماطي، قَالَ:
خيثَمةَ، فَجعلُوا يثنونَ علَى أَحمد بنِ حنبـلٍ، فَقَـالَ    كُنا في مجلسٍ فيه يحيى بن معينٍ وأَبو

  رجلٌ: فَبعض هذَا.
رنـا  فَقَالَ يحيى: وكَثْرةُ الثَّناِء علَى أَحمد تستنكَر! لَو جلَسنا مجالسنا بِالثَّناِء علَيه، مـا ذَكَ 

  فَضائلَه بِكَمالها.
ورو) .دمثْلَ أَحم تأَيا رنٍ، قَالَ: ميعنِ منِ ابع ،اسب١١/١٩٧ى ع(  

  وقَالَ النفَيلي: كَانَ أَحمد بن حنبلٍ من أَعالَمِ الدينِ.
  وقَالَ املَروذي: حضرت أَبا ثَورٍ سئلَ عن مسأَلَة، فَقَالَ:

   أَحمد بن حنبلٍ شيخنا وإِمامنا فيها كَذَا كَذَا.قَالَ أَبو عبد اِهللا
 دمأَحو ،بِينالقَعو ،ديبع لَى بنعثُ ِهللا إِالَّ ثَالَثَةً: يدحي نم تأَيا رنٍ: ميعم نقَالَ ابلٍ.وبنح بن  

  مثْلَ أَحمد، واِهللا الَ أَكُونُ مثْلَه أَبداً. وقَالَ ابن معينٍ: أَرادوا أَنْ أَكُونَ
  وقَالَ أَبو خيثَمةَ: ما رأَيت مثْلَ أَحمد، والَ أَشد منه قَلْباً.

  وقَالَ علي بن خشرمٍ: سمعت بِشر بن احلَارِث يقُولُ:
  إِنَّ أَحمد أُدخلَ الكري، فَخرج ذَهباً أَحمر.أَنا أُسأَلُ عن أَحمد بنِ حنبلٍ؟! 

  وقَالَ عبد اِهللا بن أَحمد: قَالَ أَصحاب بِشرٍ احلَافي لَه حين ضرِب أَبِي:
.دملِ أَحلَى قَوي عإِن :فَقُلْت جترخ كأَن لَو  

قَامم نَ أَن أَقُومورِيداِء؟! فَقَالَ: أَتبِياَألن  
  القَاسم بن محمد الصائغُ: سمعت املَروذي يقُولُ:

  دخلْت علَى ذي النون السجن، ونحن بِالعسكَرِ، فَقَالَ: أَي شيٍء حالُ سيدنا؟
  يعنِي: أَحمد بن حنبلٍ.

  هرانِي: سمعت أَبا ثَورٍ الفَقيه يقُولُ:وقَالَ محمد بن حماد الطِّ



 لَملٍ أَعبنح بن دمأَح-  أَفْقَه أَو- .رِيالثَّو نم  
) .انِهملِ زلُ أَهأَفْض دمأَح :يمضاجلَه يلع بن رصقَالَ ن١١/١٩٨و(  

عمس :احلَلَبِي يلع بن حاللُ:قَالَ صقُوي نِيكُوامٍ السما هأَب ت  
.ثْلَهم وأَى هالَ رلٍ، وبنبنِ ح دمثْلَ أَحم تأَيا رم  

وعن حجاجِ بنِ الشاعرِ، قَالَ: ما رأَيت أَفْضلَ من أَحمد، وما كُنت أُحب أَن أُقتلَ في سبِيلِ 
  في اِإلمامة أَكْبر من مبلَغِ سفْيانَ ومالك. -واِهللا-علَى أَحمد، بلَغَ اِهللا ولَم أُصلِّ 

  وقَالَ عمرو الناقد: إِذَا وافَقَنِي أَحمد بن حنبلٍ علَى حديث، الَ أُبالي من خالَفَنِي.
لع نأَبِي ع أَلْتمٍ: ساتأَبِي ح نفَظُ؟قَالَ ابا أَحمهلٍ، أَيبنبنِ ح دمأَحو نِييبنِ املَد ي  

  أَنـه لَمفَـاع ،دمأَح بحي نم تأَيإِذَا ر ،أَفْقَه دمكَانَ أَحنِ، ويقَارِبتم فْظي احلا ففَقَالَ: كَان 
.ةنس باحص  

  أَكْبر من إِسحاق وأَفْقَه، ما رأَيت أَحداً أَكملَ من أَحمد. وقَالَ أَبو زرعةَ: أَحمد بن حنبلٍ
  وقَالَ محمد بن يحيى الذُّهلي: جعلت أَحمد إِماماً فيما بينِي وبين اِهللا.

.دمأَح رغَي يقا بالُ: مانَ اجلَمرهم بن دمحقَالَ مو  
ماسِ الرحالن رٍ بنيما عأَب تعمه، سيوتحس بن دمحم تعمةَ: سميزخ ناب ةماَألئ امقَالَ إِم ،يل

  وذَكَر أَحمد بن حنبلٍ، فَقَالَ:
شبهه!، وبالصالحين ما كَانَ أَلْحقَه! رحمه اُهللا، عنِ الدنيا ما كَانَ أَصبره! وباملَاضين ما كَانَ أَ

  عرِضت لَه الدنيا فَأَباها، والبِدع فَنفَاها.
.نيملاملُس ادبع نرٍ ميمو عمٍ: كَانَ أَباتو حقَالَ أَب  

  )١١/١٩٩قَالَ لي: أَملَّ علَي شيئاً عن أَحمد بنِ حنبلٍ. (
قَالَ:و ،جِينشواِهللا الب دبأَبِي ع نى عور  

.هنقَلَ مالَ أَعلٍ، وبنبنِ ح دمأَح نٍء ميي كُلِّ شف عمأَج تأَيا رم  
.رِفَةعم باحص ،فظح باحص ،قْهف باحص دمةَ: كَانَ أَحارو نقَالَ ابو  

 :يائسقَالَ النربِ.والصو دهالزعِ ورالوو قْهالفو ثيرِفَةَ بِاحلَدلٍ املَعبنح بن دمأَح عمج  



  وعن عبد الوهابِ الوراقِ، قَالَ:
 بِيا قَالَ النلَم-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص-إِلَى أَح اهدندر ،(همالإِلَى ع هودفَر) : َكَانلٍ، وبنبنِ ح دم

.انِهملِ زأَه لَمأَع  
وقَالَ أَبو داود: كَانت مجالس أَحمد مجالس اآلخرة، الَ يذكَر فيها شيٌء من أَمرِ الدنيا، مـا  

  رأَيته ذَكَر الدنيا قَطُّ.
  قَه من أَدركت في احلَديث أَحمد بن حنبلٍ.قَالَ صالح بن محمد جزرةُ: أَفْ

  قَالَ علي بن خلَف: سمعت احلُميدي يقُولُ:
) .دا أَحنبلغانَ الَ ياسره بِخيواهر ناباقِ، وربِالع دمأَحازِ، وجبِاحل تما د١١/٢٠٠م(  

ا مثَنداخلَالَّلُ: ح  ابـحأَص بذَه :لَ لَهيقسٍ، ويأَبِي أُو ناب تعمس ،يلَدالب نياسي بن دمح
  احلَديث، فَقَالَ:

.ثياحلَد ابحأَص بذْهي لٍ، فَلَمبنح بن دما أَبقَى اُهللا أَحم  
مي أَحدينِي سرقَالَ: أَم ،نِيينِ املَدنِ ابعابٍ.وتك نثَ إِالَّ مدلٍ أَنْ الَ أُحبنح بن د  

  احلُسين بن احلَسنِ أَبو معينٍ الرازِي: سمعت ابن املَدينِي يقُولُ:
لَنابٍ، وتك نثُ إِالَّ مدحالَ ي هنِي أَنلَغبو ،دمأَح نفَظُ ما أَحابِنحي أَصف سةٌ.لَيأُسو هيا ف  

.هلْقلَى خةُ اِهللا عجح موالي :دمقَالَ أَح ،هنعو  
خبرنـا  أَخبرنا عمر بن عبد املُنعمِ، عن أَبِي اليمنِ الكندي، أَخبرنا عبد املَلك بن أَبِي القَاسمِ، أَ

خبرنا أَبو يعقُوب القَراب، أَخبرنا محمد بن عبـد اِهللا اجلَـوزقي،   أَبو إِسماعيلَ اَألنصارِي، أَ
سمعت أَبا حامد الشرقي، سمعت أَحمد بن سلَمةَ، سمعت أَحمد بن عاصمٍ، سمعت أَبـا  

  عبيد القَاسم بن سالَّمٍ يقُولُ:
تلٍ انبنبنِ ح دمأَح :ةعبإِلَى أَر لْمى العه-  هيم فهأَفْقَه وهةَ   -وبـينِ أَبِي شإلَى ابو-   ـوهو

 م لَهفَظُهأَح-  نِييبنِ املَد يلإلَى عو-  م بِههلَمأَع وهنٍ  -ويعى بنِ ميحإلَى يم  -وهبأَكت وهو
 لَه-.  

  إِسحاق املنجنِيقي: حدثَنا القَاسم بن محمد املُؤدب، عن محمد بنِ أَبِي بِشرٍ، قَالَ:



.رِهغَي نه معسماناً الَ تيب فَإِنَّ لَه ،ديبا عأَب فَقَالَ: ائت ،أَلَةسي ملٍ فبنح بن دمأَح يتأَت  
فَشفَانِي جوابه، فَأَخبرته بِقَولِ أَحمد، فَقَالَ: ذَاك رجلٌ من عمالِ اِهللا، نشـر اُهللا رِداَء  فَأَتيته، 

متالً اججاقِ ررنِي بِالعيع أَتا رفاً، مألُوباً محبم اهرا تلْفَى، أَمالز هدنع لَه رذَخه، ولمع هيف عت
  هي فيه، فَبارك اُهللا لَه فيما أَعطَاه من احللْمِ والعلْمِ والفَهمِ، فَإِنه لَكَما قيلَ: خصالٌ

  يزِينك إِما غَاب عنك، فَإِنْ دنا * رأَيت لَه وجهاً يسرك مقْبِال
اَألد نم * مهنذَّ عا شم ذَا اخلَلْقه لِّمعاليقعمفاً وولِ كَههبِ املَج  

  ويحسن في ذَات اإللَه إِذَا رأَى * مضيماً َألهلِ احلَق الَ يسأَم البالَ
  )١١/٢٠١وإِخوانه اَألدنونَ كُلُّ موفَّقٍ بصريٍ * بِأَمرِ اهللا يسمو علَى العالَ (

اعمي إِلَى أَبِي إِسادنبِإِسرٍ وصأَبِي ن بن رصا ننربأَخ ،مياهرإِب لُ بنياعما إِسنربأَخ :ارِيصلَ اَألني
 الطُّوسي، سمعت علي بن أَحمد بنِ خشيشٍ، سمعت أَبا احلَديد الصوفي بِمصر، عنِ أَبِيه، عنِ

  املُزنِي، يقُولُ:
ارِ، أَحالد موانُ يثْمعو ،قيفَةالس موي رمعو ،ةدالر ومكْرٍ يو بأَب ،ةحنامل مولٍ يبنح بن دم يلعو

.فِّنيص موي  
  قَالَ أَحمد بن محمد الرشدينِي: سمعت أَحمد بن صالحٍ املصرِي يقُولُ:

، رأَيت بِالعراقِ مثْلَ هذينِ: أَحمد بن حنبلٍ، ومحمد بن عبد اِهللا بنِ نميرٍ، رجلَينِ جامعينِما 
  لَم أَر مثْلَهما بِالعراقِ.

  وروى: أَحمد بن سلَمةَ النيسابورِي، عنِ ابنِ وارةَ، قَالَ:
ح بن دمـرٍ   أَحيمن ـنابانَ، وربِح يلفَيفَرٍ النعو جأَبو ،رصحٍ بِمالص بن دمأَحو ،اددغلٍ بِببن

  بِالْكُوفَة، هؤالَِء أَركَانُ الدينِ.
  وقَالَ علي بن اجلُنيد الرازِي: سمعت أَبا جعفَرٍ النفَيلي يقُولُ:

  أَحمد بن حنبلٍ من أَعالَمِ الدينِ. كَانَ
امِ بِشأَي نم ري اِهللا، أَكْبلٍ فبنح بن دمأَح هرِبطٌ ضوقَالَ: لَس ،ابِدبٍ الععصبنِ م دمحم نعرِ و

.بنِ احلَارِث  



  )١١/٢٠٢اَألعمالِ، إِنما اُهللا يعلَم ذَلك. ( قُلْت: بِشر: عظيم القَدرِ كَأَحمد، والَ ندرِي وزنَ
  قَالَ أَبو عبد الرحمنِ النهاوندي: سمعت يعقُوب الفَسوِي يقُولُ:

مأَحلٍ، وبنح بن دمأَح :الَنجاِهللا ر نيبنِي ويا بميي فتجخٍ، حيش أَلف نع تبحٍ.كَتالص بن د  
 وبِاِإلسناد إِلَى اَألنصارِي شيخِ اِإلسالَمِ: أَخبرنا أَبو يعقُوب، أَخبرنا منصـور بـن عبـد اهللاِ   

 -بوشنجِي الذُّهلي، حدثَنا محمد بن احلَسنِ بنِ علي البخارِي، سمعت محمد بن إِبراهيم ال
  فَقَالَ: -وذكر أَحمد بن حنبلٍ 

ـ   ه هو عندي أَفْضلُ وأَفْقَه من سفْيانَ الثَّورِي؛ وذَلك أَنَّ سفْيانَ لَم يمتحن بِمثلِ ما امـتحن بِ
اِء اَألمصفُقَه نم مقدي نمانَ وفْيس لْمالَ عو ،دمأَح عمه كَانَ أَجلٍ؛ َألنبنبنِ ح دملمِ أَحارِ كَع

  لَها، وأَبصر بِأَغَاليطهم وصدوقهم وكَذُوبِهم.
  قَالَ: ولَقَد بلَغنِي عن بِشرِ بنِ احلَارِث أَنه قَالَ:

بِالس نحتا امندنع دمأَحاِء، وبِياَألن قَامم دمأَح ماً بِاِهللا.قَامصتعا مهِمياِء، فَكَانَ فرالضاِء ور  
حمد قَالَ أَبو يحيى الناقد: كُنا عند إِبراهيم بنِ عرعرةَ، فَذَكَروا يعلَى بن عاصمٍ، فَقَالَ رجلٌ: أَ

.فُهعضلٍ يبنح بن  
  ا كَانَ ثقَةً؟فَقَالَ رجلٌ: وما يضره إِذَ

  فَقَالَ ابن عرعرةَ: واِهللا لَو تكَلَّم أَحمد في علْقَمةَ واَألسود، لَضرهما.
  وقَالَ احلُنينِي: سمعت إِسماعيلَ بن اخلَليلِ يقُولُ:
  يةً.لَو كَانَ أَحمد بن حنبلٍ في بنِي إِسرائيلَ، لَكَانَ آ

  ـعوضم كَانَ يهدأَنَّ أَح نلَ، ميائرنِي إِسي بف نا املَثَلُ الكَائندنبٍ، قَالَ: عيعبنِ ش يلع نعو
ـ  انَ املنشار علَى مفْرِقِ رأْسه، ما يصرِفُه ذَلك عن دينِه، ولَوالَ أَنَّ أَحمد قَام بِهذَا الشأْن، لَكَ

) .دم أَحهنم جخري بِكُوا، فَلَمماً سا أَنَّ قَونلَياراً ع١١/٢٠٣ع(  
  قَالَ ابن سلْمٍ: سمعت محمد بن نصرٍ املَروزِي يقُولُ:

انَ أَكْثـر حـديثاً أَم   صرت إِلَى دارِ أَحمد بنِ حنبلٍ مراراً، وسأَلْته عن مسائلَ، فَقيلَ لَه: أَكَ
  إِسحاق؟



.انِهملَ زأَه فَاق دمأَح ،عرأَوثاً ويدح أَكْثَر دملْ أَحقَالَ: ب  
 لقخ هلَيى عأَثْن ،أَلُّهي التفو ،قْهي الففو ثيي احلَدأْساً فر ،أْنالش ميظع دمكَانَ أَح :قُلْت نم

انِه؟!خأَقْرو انِهوبِإِخ ا الظَّنفَم ،هومص  
  بـن دمأَح بتا هم ،أَلَةسي مداً فأَح تبا هم :ديبو عى لَقَالَ أَبتاِهللا، ح ي ذَاتباً فهِيكَانَ مو

  حنبلٍ.
سيبِ في زمانِه، وسفْيانُ الثَّورِي فـي زمانِـه،   وقَالَ إِبراهيم احلَربِي: عالم وقْته: سعيد بن املُ

.انِهمي زلٍ فبنح بن دمأَحو  
أَخ ،اداحلَد يلأَبِي ع نانُ، عا اللَّبنربلٍ، أَخيلخ ناب كُمرأَخب :يداَألس اقحلَى إِسع أْتا قَرنرب

مٍ، أَخيعو نأَب  ،نِيـاذَكُوانُ الشملَيثَنِي سدح ،سنوي بن دمحا مثَندح ،كالم كْرٍ بنو با أَبنرب
  قَالَ:

نم رتضح لَقَد ،بِاللُّك كالس هبا أَشم !!اتهلٍ؟ أَيبنبنِ ح دمبِأَح نِيياملَد بن يلع هبشي هعرو 
كَّةَ:شئاً بِمي  

إِلَي جرفَأَخ ،كَاكَهف اَء، فَأَعطَاهه، فَجتقَويئاً ليش هنذَ مفَأَخ ،يد فَامنطالً عس نهأَر هطلَنيِ، أَنس ه
  فَقَالَ: انظُر أَيهما سطْلُك؟

طَيتا أَعمو ،هنلٍّ مي حف ترِي أَنفَقَالَ: الَ أَد.ذْهأْخي لَمو ،ك  
.هيف هنحتأَنْ أَم تدا أَرمإِنو ،طْلُهلَس هاِهللا إِنو :يقَالَ الفَام  

وبِه: إِلَى أَبِي نعيمٍ: حدثَنا سلَيمانُ بن أَحمد، حدثَنا اَألبار، سـمعت محمـد بـن يحيـى     
 رِيوابسيالن-  دمفَاةُ أَحو هلَغب نيلُ: -حقُوي  

  )١١/٢٠٤لنياحةَ في دورِهم. (ينبغي لكُلِّ أَهلِ دارٍ بِبغداد أَنْ يقيموا علَيه ا
  قُلْت: تكَلَّم الذُّهلي بِمقتضى احلُزن الَ بِمقتضى الشرعِ.

  قَالَ أَحمد بن القَاسمِ املُقْرِئ: سمعت احلُسين الكَرابِيِسي يقُولُ:
لُ قَومٍ يجِيئُونَ إِلَى أَبِي قُبيسٍ يرِيـدونَ أَنْ يهـدموه   مثَلُ الَّذين يذْكُرونَ أَحمد بن حنبلٍ، مثَ

  بِنِعالهِم.



  الطَّبرانِي: حدثَنا إِدرِيس بن عبد الكَرِيمِ املُقْرِئ، قَالَ:
يحيو ،رِييببٍ الزعصمةَ، وارِجثَمِ بنِ خثْلَ اهلَيا ماَءنلمع تأَيكْرٍ بنِ أَبِي رأَبِي بنٍ، ويعى بنِ م

 ارِيالقَـوو ،نِييبنِ املَد يلعارِبِ، وونِ أَبِي الشابو ،ادملَى بنِ حاَألع دبعو ،هيأَخةَ، وبيش ،رِي
أَيوب، ومحمد بنِ بكَّارٍ، وعمرٍو  وأَبِي خيثَمةَ، وأَبِي معمرٍ، والوركَانِي، وأَحمد بنِ محمد بنِ

هعِ الزبِيأَبِي الرامٍ، وشبنِ ه لَفخو ،سنوجِ بنِ ييرسو ،املَقَابِرِي بوى بنِ أَييحيو ،داقالن انِير
  رونه ويبجلُونه ويقْصدونه للسالَمِ علَيه.يعظِّمونَ أَحمد ويجِلُّونه ويوقِّ -فيمن الَ أُحصيهِم  -

:يعافاِهللا الش دبع بن دمحي ماذَانَ: قَالَ لش بن يلو عقَالَ أَب  
اِهللا بنِ أَح دبإِلَى ع بِياحلَر مياهراَء إِبلٍ، جبنبنِ ح دمأَح بن ديعس اتا ملَم دبع هإِلَي فَقَام ،دم

  اِهللا، فَقَالَ: تقُوم إِلَي؟
.كإِلَي أَبِي، لَقَام آكر اِهللا لَوقَالَ: و  

) .هإِلَي لَقَام ،اكةَ أَبنييع نأَى ابر اِهللا لَوو :مياهر١١/٢٠٥فَقَالَ إِب(  
 :رِيكْبالع بوأَي بن دمحلُ:قَالَ مقُوي بِياحلَر مياهرإِب تعمس  

يقُولُونَ: من حلَف بِالطَّالَقِ  -وهو عندي أَجلُّهم  -التابِعونَ كُلُّهم، وآخرهم أَحمد بن حنبلٍ 
.ه الطَّالَقونلزِمم يياً، كُلُّهاسن لَهفَع ئاً ثُميلَ شفْعأَنْ الَ ي  

؟وأَلَةاملَس هذقَالَ بِه نالً، فَقَالَ: مجر اظرتمِ، قَالَ: ننِ اَألثْرع  
.ثْلُهالَ غَربٍ مرقٍ وي شف سلَي نم :قُلْت  

  قَالَ: من؟
  قُلْت: أَحمد بن حنبلٍ.

بتاِء اِهللا، ويلأَو نةٌ ماعماِهللا ج دبى علَى أَبِي عقد أثْنو.كُوا بِهر  
.كضِ ذَلعب دنس حصي لَمالَمِ، واِإلس خيشو ،زِياجلَو جِ بنو الفَرأَب :كى ذَلور  

 بو طَالبٍأَخبرنا إِسماعيلُ بن عميرةَ، أَخبرنا ابن قُدامةَ، أَخبرنا أَبو طَالبٍ بن خضيرٍ، أَخبرنا أَ
الر دبا عنربزِ، أَخزِيالع دبع بن يلا عنربأَخ ،يكمرالب اقحو إِسا أَبنربأَخ ،يفسوالي  نِ بـنمح
  الشافعي؟أَبِي حاتمٍ، حدثَنا أَبو زرعةَ، وقيلَ لَه: اختيار أَحمد وإِسحاق أَحب إِلَيك، أَم قَولُ 



ـ  بنبنِ ح دمأَح نم أْسِ أَفْقَهالر دا أَسوابِنحي أَصف لَما أَعم ،اقحفَإِس دمأَح اريتلِ اخلٍ، قَالَ: ب
) .هنم عمداً أَجأَح تأَيا رم١١/٢٠٦و(  

  في فَضله وتأَلُّهِه وشمائله: 
نقَالَ اب ،بِهقَالَ: و ،دمأَح بن حالا صثَندمٍ: حاتأَبِي ح  

وقَد خرج لصالَة العصرِ،  -واُهللا يعلَم علَى أَي حالٍ نحن  -دخلْت علَى أَبِي يوماً أَيام الواثقِ 
رينَ كَثونس هلَيى عقَد أَت ،هلَيع سلجي دبل كَانَ لَهو:هيف كَاغَد ابته كتحإِذَا تو ،يلى بتةٌ ح  

أَربعـة  بلَغنِي يا أَبا عبد اِهللا ما أَنت فيه من الضيقِ، وما علَيك من الدينِ، وقَد وجهت إِلَيك بِ
قَةدص نم يا همو ،فُالَن يدلَى يمٍ عهرد أَبِي. آالَف نم هرِثْتٌء ويش وا همإِنو ،كَاةالَ زو  

  فَقَرأْت الكتاب، ووضعته، فَلَما دخلَ، قُلْت: يا أَبة، ما هذَا الكتاب؟
.كنه متفَعقَالَ: ره، وهجو رمفَاح  

  ثُم قَالَ: تذْهب لجوابِه؟
إِلَى الر بفَكَت.ةيافي عف نحنو ،إِلَي كابتلَ كصلِ: وج  

  فَأَما الدين، فَإِنه لرجلٍ الَ يرهقُنا، وأَما عيالنا، فَفي نِعمة اِهللا.
يح دعا كَانَ بلِ، فَلَمجالر ابتي كَانَ أَوصلَ كلِ الَّذجابِ إِلَى الرتبِالك بتفَذَه ابتك ردنٍ، و

.ا ردثلِ مبِم هلَيع فَرد ،كثْلَ ذَللِ مجالر  
.بتذَه قَد تا، كَاناها قَبِلنكُن ا، فَقَالَ: لَواها، ذَكرنهحون ةٌ أَونس ضتا مفَلَم  

أَنا رجلٌ مشهور، وقَد أَتيتك في هذَا  وشهدت ابن اجلَروِي وقَد جاَء بعد املَغرِبِ، فَقَالَ َألبِي:
  الوقْت، وعندي شيٌء قَد اعتددته لَك، وهو مرياثٌ، فَأُحب أَنْ تقبلَه.

  فَلَم يزلْ بِه، فَلَما أَكْثَر علَيه، قَام ودخلَ.
وِينِ اجلَرنِ ابع تبِرفَأُخ :حالقَالَ: قَالَ ص هأَن  

  قُلْت لَه: يا أَبا عبد اِهللا هي ثَالَثَةُ آالَف دينارٍ.
  فَقَام وتركنِي.



لَى قَالَ صالح: ووجه رجلٌ من الصنيِ بِكَاغَد صينِي إِلَى جماعة من املُحدثين، ووجه بِقمطْرٍ إِ
وو ،هدأَبِي، فَر وجاخلُر ادأَرو ،أَشهر كلَى ذَلى عأَت ئاً، ثُميي شل قيدى صفَأَهد ،دلُووي مل لد

  إِلَى البصرة، فَقَالَ لي: تكلِّم أَبا عبد اِهللا يكْتب لي إِلَى املَشايِخِ بِالبصرة؟
  ليك، كُنت أكتب له.فَكَلَّمته، فَقَالَ: لَوالَ أَنه أَهدى إِ

  وبِه، قَالَ ابن أَبِي حاتمٍ: حدثَنا أَحمد بن سنان، قَالَ:
ه، بلَغنِي أَنَّ أَحمد بن حنبلٍ رهن نعلَه عند خبازٍ بِاليمنِ، وأَكرى نفْسه من جمالني عند خروجِ

الر دبع هلَيع رضعا. (وقبلْهي ةً، فَلَمحالص ماهراقِ د١١/٢٠٧ز(  
  قَالَ: إِنَّ أَبِي قَـدو ،لَهأَنْ يقب حالى صفَأَب ،وطنحو بِأَكفَان دمأَح اتم نيرٍ حطَاه نثَ ابعبو

  أَعد كَفَنه وحنوطَه.
ؤمنِين أَعفَى أَبا عبد اِهللا مما يكْره، وهذَا مما يكْره، فَلَسـت  ورده، فَراجعه، فَقَالَ: إِنَّ أَمير املُ

  أَقبلُه.
  وبِه حدثَنا صالح، قَالَ: قَالَ أَبِي:

حيـى  قَالَ أَبِي: وما أَخرجت خراسانُ بعد ابنِ املُبارك رجالً يشبِه ي -جاءنِي يحيى بن يحيى 
  فَجاءنِي ابنه، فَقَالَ: إِنَّ أَبِي أَوصى بِمبطَنة لَه لَك، وقَالَ يذَكِّرنِي بِها. -بن يحيى 

  فَقُلْت: جِئْ بِها.
  .-يعنِي: ولَم يقبلْها-فَجاَء بِرزمة ثيابٍ، فَقُلْت لَه: اذهب رحمك اُهللا 

لَ: أَنيقو :داً.قُلْتاحا ثَوباً وهنأَخذَ م ه  
  وبِه، قَالَ: حدثَنا صالح، قَالَ: قُلْت َألبِي: إِنَّ أَحمد الدورقي أُعطي أَلف دينارٍ.

  ].١٣١فَقَالَ: يا بني: {ورِزق ربك خير وأَبقَى} [طه: 
  حمد بن أَبِي احلَوارِي، حدثَنِي عبيد القَارِي، قَالَ:وبِه: حدثَنا أَبِي، حدثَنا أَ

  دخلَ علَى أَحمد عمه، فَقَالَ: يا ابن أَخي، أَيشٍ هذَا الغم؟
  وأَيشٍ هذَا احلُزنُ؟

  فَرفَع رأْسه، وقَالَ: يا عم، طُوبى لمن أَخملَ اُهللا ذكْره.



بِهلُ:وقُوأَبِي ي تعمس :  
، لَه رأْس كَانَ أَحمد إِذَا رأَيته، تعلَم أَنه الَ يظهِر النسك، رأَيت علَيه نعالً الَ يشبه نِعالَ القُراِء

  طَةً.كَبِير معقَّد، وشراكُه مسبلٌ، ورأَيت علَيه إِزاراً وجبةَ برد مخطَّ
  )١١/٢٠٨أَي: لَم يكُن بِزي القُراِء. (

  وبِه، حدثَنا صالح: قَالَ لي أَبِي:
، جاءنِي أَمس رجلٌ كُنت أُحب أَنْ تراه، بينا أَنا قَاعد في نحرِ الظَّهرية، إِذَا بِرجلٍ سلَّم بِالبابِ

تحت، فَإِذَا أَنا بِرجلٍ علَيه فَروةٌ، وعلَى رأْسه خرقَةٌ، ما تحـت فَـروِه   فَكَأَنَّ قَلْبِي ارتاح، فَفَ
  قَميص، والَ معه ركوةٌ والَ جِراب والَ عكَّاز، قَد لَوحته الشمس، فَقُلْت: ادخلْ.

  فَدخلَ الدهليز، فَقُلْت: من أَين أَقبلت؟
: من ناحية املَشرِقِ أُرِيد الساحلَ، ولَوالَ مكَانك ما دخلْت هذَا البلد، نويـت السـالَم   قَالَ

.كلَيع  
  قُلْت: علَى هذه احلَالِ؟

  قَالَ: نعم، ما الزهد في الدنيا؟
  قُلْت: قصر اَألملِ.

هنم بجأَع لتعةٌ.قَالَ: فَجضالَ فو ي ذَهبدنا عفِْسي: مي نف فَقُلْت ،  
ا عا أَبي كك أَنْ أقبلَ ذَلرسي فَقَالَ: أَو ،هإِلَي جترفَخ ،فَةةَ أَرغعبأَر فَأَخذت ،تيالب لْتخفَد دب

  اِهللا؟
.معن :قُلْت  

  : أَرجو أَنْ تكْفينِي إِلَى الرقَّة، أستودعك اَهللا.فَأَخذَها، فَوضعها تحت حضنِه، وقَالَ
  فَكَانَ يذْكُره كَثيراً.

ريكَثو ،زئجا يلُهيا، فَقَالَ: قَلينالد ذَكَرأَبِي، و تعمس ،دمأَح اِهللا بن دبع إِلَي كَتب :بِها الَ وه
.زئجي  

  فَقَالَ: الفَقْر مع اخلَيرِ. -د ذُكر عنده الفَقْر وقَ -وقَالَ أَبِي 



  وبِه: حدثَنا صالح، قَالَ:
.أَهقررٍ واِهللا بنِ طَاه دبإِلَى ع ابهتلَ كخه، ملَا أَديواهنِ راب ةبكَاتم نأَبِي ع كأَمس  

عمر البكْرِي، سمعت عبد املَلك بن عبد احلَميد املَيمـونِي،  وبِه، قَالَ: ذَكَر عبد اِهللا بن أَبِي 
  قَالَ:

ما أَعلَم أني رأَيت أَحداً أَنظف بدناً، والَ أَشد تعاهداً لنفِْسه في شاربِه وشعرِ رأْسـه وشـعرِ   
  .-رضي اُهللا عنه-من أَحمد بنِ حنبلٍ  بدنِه، والَ أَنقَى ثَوباً بشدة بياضٍ

يذُ بِالدخؤه ييصقَم بكَانَ ثَوماً، وهرد رشسةَ عمه خفَتلْحى موسنِ، تيبالثَّو نيب هابيارِ كَانَ ثن
  ملْحفَته مهذَّبةٌ.ونحوِه، لَم يكُن لَه دقَّةٌ تنكر، والَ غلَظٌ ينكر، وكَانَ 

  وبِه: حدثَنا صالح، قَالَ:
اًء، ثُما مهلَيع بصيو ،ةي قَصعا فهرصييا، وهنع الغبار نفُضي ،رسذُ الكأْخأَبِي ي تأَيا رمبر 

فَرالَ ساناً ومى ررتاش تهأَيا رما بِامللحِ، وأْكُلُهةً ينَ بطِّيخكُوإِالَّ أَنْ ت ،ةالفَاكه نئاً ميالَ شجالً و
  )١١/٢٠٩وعنباً وتمراً. ( -فَيأكُلها بِخبزٍ  -

 نِ أَقَلَّ أَو أَكْثَـريمهربد ارتاألس قاً، فَتبيعيقزِلُ غزالً دغي الظَّالَمِ تك فدتالو تي: كَانقَالَ لو ،
، ذَلك قُوتنا، وكُنا إِذَا اشترينا الشيَء، نستره عنه كَيالَ يراه، فَيوبخنا، وكَانَ ربما خبِز لَهفَكَانَ 

فَيجعلُ في فَخارة عدساً وشحماً وتمرات شهريز، فَيجِيُء الصبيانُ، فَيصوت ببعضهم، فَيدفعه 
هِم، فَينَ.إِلَيأْكلُوالَ ينَ وضحكُو  

  وكَانَ يأْتدم بِاخللِّ كَثيراً.
.حةٌ، أَفْرطعي قدنع كُني قَالَ أَبِي: إِذَا لَمقَالَ: و  

ياٌء، فَيقرأُ فم هيحاً فذُ قَدأْخفَي ا اعتللتمبرو ،ي لَهقتسي نم عدأَ، الَ يضوكَانَ إِذَا تو  ثُـم ،ه
.يكديو كهجاغسلْ وو ،هنم لُ: اشربقُوي  

  وكَانت لَه قَلَنسوةٌ خاطَها بِيده، فيها قُطْن، فَإِذَا قَام بِاللَّيلِ، لَبِسها.
.هدَء بِييلُ الشمعي ،ار السكَّانإِلَى د جرخو ،ومذَ القَدا أَخمبكَانَ رو  

  واعتلَّ فَتعاجلَ.



.هدَء، فَيحملُه بِييالشو ةَ احلَطَبزشترِي اجلُرقَّالِ، فَيإِلَى الب جرا خمبكَانَ رو  
.تيي البف رونتكَانَ يو  

  احلَمامِ. فَقَالَ لي في يومٍ شتوِي: أُرِيد أَدخلَ احلَمام بعد املَغرِبِ، فَقُلْ لصاحبِ
  ثُم بعثَ إِلَي: إِني قَد أَضربت عنِ الدخولِ.

.تيي البف رونتو  
.لِّمس لِّمس ملُ: اللَّهقُوراً ييه كَثعمت أَسوكُن  

  وبِه: حدثَنا أَحمد بن سنان، قَالَ:
نَ عندنا أَيام يزِيد جوز ونبق كَثير، فَقَبِلَ، وقَالَ لي: كُـلْ  بعثَ إِلَى أَحمد بنِ حنبلٍ حيثُ كَا

  )١١/٢١٠هذَا. (
فَقَالَ: ما استفَاد منـا   -وذُكر عنده الشافعي رحمه اُهللا  -قَالَ عبد اِهللا بن أَحمد: حدثَنا أَبِي 

ا متفدنا اسمم أكثر.هن  
  ثُم قَالَ عبد اِهللا: كُلُّ شيٍء في كتابِ الشافعي: حدثَنا الثِّقَةُ، فَهو عن أَبِي.

  اخلَالَّلُ: حدثَنا املَروذي، قَالَ:
علَى رأْسه، وهو حاف قَدم رجلٌ من الزهاد، فَأَدخلته علَى أَحمد، وعلَيه فَرو خلَق، وخريقَةٌ 

إِالَّ الس تدا أَرمو ،ديععٍ بضوم نم جِئْت اِهللا، قَد دبا عا أَبقَالَ: يو ،لَّمفَس ،يددش ردي بف الَم
.كلَيع لِّمأُس ،تعجا رإِنْ أَن دأُرِيانَ، وادبع دأُرِيو ،كلَيع  

  إِنْ قُدر.فَقَالَ: 
يقُـوم   فَقَام الرجلُ وسلَّم، وأَبو عبد اِهللا قَاعد، فَما رأَيت أَحداً قَام من عند أَبِي عبد اِهللا حتى

  هو، إِالَّ هذَا الرجلَ.
  : إِني َألذكُر بِه اَألبدالَ.فَقَالَ لي أَبو عبد اِهللا: ما ترى ما أَشبهه بِاَألبدالِ، أَو قَالَ

يناسٌء، لَويا شندنكَانَ ع قَالَ: لَوو ،خبِكَام ةشطورم فَةةَ أرغاِهللا أَربع دبو عأَب هإِلَي جرأَخو.اك  
!ي لَكاعالد ا أَكْثَراِهللا: م دبَألبِي ع قُلْت :يذوا املَرنربأَخو  

  الَ: أَخاف أَنْ يكُونَ هذَا استدراجاً بِأَي شيٍء هذَا؟قَ



ـ  فَعلُ، رأَ اللَّيدوِ إِذَا هزي الغمِ فوالر ي بِالَدا ففَقَالَ: كُن ،سوسن طَرلٌ مجر مقَد :لَه قُلْتوا و
كُناِهللا، و دبوا َألبِي عاِء، ادععم بِالدهاتاِهللا.أَصو دبأَبِي ع ني عرمنو ،قنِيجنامل دما ن  

.قَةرالدبو هأْسبر بفَذَه ،قَةردب سرتتنِ مصلَى احلع لْجالعرٍ، وجبِح هنع يمر لَقَدو  
  استدراجاً.قَالَ: فَتغير وجه أَبِي عبد اِهللا، وقَالَ: لَيته الَ يكُونُ 

  )١١/٢١١قُلْت: كَالَّ. (
املَالَئ نم هنَ أَنوظُني ،رشالب شبهالَ ي دمنَ أَنَّ أَحوظُنانَ ياسرا بِخدننلٍ، قَالَ: عجر نعو.كَة  

.ةنةَ سادبلُ ععدت دمأَح نا مدننةٌ عظْرن :رقَالَ آخو  
  غُلُو الَ ينبغي، لَكن الباعثَ لَه حب ولي اِهللا في اِهللا. قُلْت: هذَا

نْ قَالَ املَروذي: رأَيت طَبِيباً نصرانياً خرج من عند أَحمد ومعه راهب، فَقَالَ: إِنـه سـأَلَنِي أَ  
  يجِيَء معي ليرى أَبا عبد اِهللا.

ت نصرانياً علَى أَبِي عبد اِهللا، فَقَالَ لَه: إِني َألشتهِي أَنْ أَراك منذُ سنِين، مـا بقَـاؤك   وأَدخل
.بِك يضر قَدإِالَّ و دا أَحابنحأَص نم سلَيعاً، ويملقِ جلْخلْ لم، بهحدالَمِ وِإلسل صالَح  

  : إِني َألرجو أَنْ يكُونَ يدعى لَك في جميعِ اَألمصارِ.فَقُلْت َألبِي عبد اِهللا
  فَقَالَ: يا أَبا بكْرٍ، إِذَا عرف الرجلُ نفْسه، فَما ينفَعه كَالَم الناسِ.

و ثَالَثاً ماشياً، وكَـانَ  قَالَ عبد اِهللا بن أَحمد: خرج أَبِي إِلَى طَرسوس ماشياً، وحج حجتنيِ أَ
  أَصبر الناسِ علَى الوحدة، وبِشر لَم يكُن يصرب علَى الوحدة، كَانَ يخرج إِلَى ذَا وإِلَى ذَا.

  قَالَ: -جارنا  -وقَالَ عباس الدورِي: حدثَنا علي بن أَبِي فَزارةَ 
عدةً من نحوِ عشرِين سنةً، فَقَالَت لي يوماً: اذهب إِلَى أَحمد بنِ حنبلٍ، فَسـلْه  كَانت أُمي مقْ
  أَنْ يدعو لي.

  فَأَتيت، فَدققت علَيه وهو يف دهليزِه، فَقَالَ: من هذَا؟
  أَلك الدعاَء.أَنْ أَس -وهي مقَعدةٌ  -قُلْت: رجلٌ سأَلَتنِي أُمي 

  فَسمعت كَالَمه كَالَم رجلٍ مغضبٍ، فَقَالَ: نحن أَحوج أَنْ تدعو اَهللا لَنا.
  فَولَّيت منصرِفاً، فَخرجت عجوز، فَقَالَت: قَد تركته يدعو لَها.



أُم جترفَخ ،ابالب قَقْتدا، ونيتإِلَى ب ي.فَجِئتشما تهلَيلَى رِجي ع  
  )١١/٢١٢هذه الواقعةُ نقَلَها: ثقَتان، عن عباسٍ. (

قَالَ عبد اِهللا بن أَحمد: كَانَ أَبِي يصلِّي في كُلِّ يومٍ ولَيلة ثَالَثَ مائَة ركْعة، فَلَما مرِض مـن  
  يصلِّي كُلَّ يومٍ وليلَة مائَةً وخمِسين ركْعةً. تلْك اَألسواط، أَضعفَته، فَكَانَ

    ،ـدمـه إِلَـى أَحارتجحِ ترِب نم آالَف ةرشلٌ بِعجاَء رقَالَ: ج ،يذمرلَ التياعمأَبِي إِس نعو
  فَردها.

  ، فَلَم يقبلْ.وقيلَ: إِنَّ صريفياً بذلَ َألحمد خمس مائَة دينارٍ
 :ابِهآد نمو  

 بِيعرِ النن شعرةً مذُ شأْخأَبِي ي تأَير :دمأَح اِهللا بن دبقَالَ ع-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عا  -صهعضفَي
  علَى فيه يقبلُها.

مغيو ،نِهيلَى عا عهعضي هتأَيي رأَن أَحِسبو.ي بِهشفتسه يبشريي املَاِء وا فهس  
 بِيةَ النعأَخذَ قَص هتأَيور-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص-  هتأَيرا، وهيف رِبش املَاِء، ثُم بي حا فسلهفَغ

وو هيدي بِه مسحيو ،ي بِهشفتسي مزماِء زم نم برشه.يجه  
مر سلمي نمع اهأَلَ أَباِهللا س دبأَنَّ ع تثَب قَدو ،دملَى أَحع ركاملُن طِّعناملُت نأَي :ـرِ  قُلْتبنةَ مان

 بِيالن-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص-  كى بِذَلةَ، فَقَالَ: الَ أَروِيبةَ النراحلُج سميأْساً.وب  
  أَعاذنا اُهللا وإِياكُم من رأْيِ اخلَوارِجِ ومن البِدعِ.

مـن   -أَكرمـه اُهللا   -قَالَ أَحمد بن سعيد الدارِمي: كَتب إِلَي أَحمد بن حنبلٍ: َألبِي جعفَرٍ 
  أَحمد بنِ حنبلٍ.

الر دبع اِهللا بن ديبا أَبِي، قَالَ:قَالَ عثَندح :رِيهنِ الزمح  
 ـهمأَكْرماً وقَائ ثَبو ،آها رفَلَم ،هلَيع لَّملٍ، فَسبنبنِ ح دمإِلَى أَح دعس بن دمي أَحمى عضم .

)١١/٢١٣(  
:دمي أَحقَالَ ل :يذوقَالَ املَرو  



احـتجم،   -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-وقَد عملت بِه، حتى مر بِي أَنَّ النبِي  ما كَتبت حديثاً إِالَّ
.جمتاحت نياراً حنيد اماحلَج اراً، فَأَعطيتنيةَ دبا طَيطَى أَبأَعو  

لُ احلَمخداِهللا الَ ي دبو عكَانَ أَب :يذونِ املَرعو   ةـرم ـرغَي لحتأَصو ،تيي البف رونتيو ،ام
.رونتيو هيف هدلَ يدخي هديجِلداً ل لَه يتراشتةَ، وورالن  

  وقَالَ حنبلٌ: رأَيت أَبا عبد اِهللا إِذَا أَراد القيام، قَالَ لجلَسائه: إِذَا شئْتم.
  روذي: رأَيت أَبا عبد اِهللا قَد أَلقَى لختان درهمينِ في الطَّست.قَالَ املَ

وقَالَ عبد اِهللا: ما رأَيت أَبِي حدثَ من غَيرِ كتابٍ إِالَّ بِأَقَلَّ من مائَة حديث، وسمعت أَبِـي  
  يقُولُ:

ا أَبي :يعافقَالَ الش  لَـمم أَعتأَن ،هإِلَي رجِعى نتا حونثُ، فَأَخبِرياحلَد كُمندع حاِهللا، إِذَا ص دبا ع
ب اً كَانَ أَويفكُو هإِلَي ى أَذهبتنِي حملفَأَع ،حيحص ربا، فَإِذَا كَانَ خناحِ محارِ الصباً بِاَألخرِيص

  أَو شامياً.
، قُلْت: لَم يحتج إِلَى أَنْ يقُولُ: حجازياً، فَإِنه كَانَ بصيراً بِحديث احلجازِ، والَ قَالَ: مصـرِياً 

  )١١/٢١٤فَإِنَّ غَيرهما كَانَ أَقعد بِحديث مصر منهما. (
منَ: سواره ى بنسوا مثَندح :انِيرلُ:الطَّبقُوه ييواهر ناب تع  

أَنْ لَما خرج أَحمد إِلَى عبد الرزاقِ، انقطَعت بِه النفقَةُ، فَأَكرى نفْسه من بعضِ اجلَمالين إِلَى 
  وافَى صنعاَء، وعرض علَيه أَصحابه املُواساةَ، فَلَم يأْخذْ.

   بن أَحمد: حدثَنِي إِسماعيلُ بن أَبِي احلَارِث، قَالَ:قَالَ عبد اِهللا
.بذْهي نأَي انظُره، وعاتب :انسا ِإلنفَقُلْن ،دما أَحبِن رم  

.جرى ختةً حاعا كَانَ إِالَّ سفَم ،زِيواملَر كناَء إِلَى حفَقَالَ: ج  
ب كنحل اِهللا؟فَقُلْت دبو عاءك أَبج :دع  

  قَالَ: هو صديق لي، واستقرض مني مائَتي درهمٍ، فَجاءنِي بِها، فَقُلْت: ما نويت أَخذَها.
.كا إِلَيهدإِالَّ أَنْ أَر ويتا نا مأَنفَقَالَ: و  

دح ،انِيرا الطَّبثَندمٍ: حيعو نقَالَ:أَب ،برِيرى البسوم بن دمحا مثَن  



رٍ، فَما حملَ إِلَى احلَسنِ اجلَروِي مرياثُه من مصر مائَةَ أَلْف دينارٍ، فَأَتى أَحمد بِثَالَثَة آالَف دينا
  قَبِلها.

نا شاكر بن جعفَرٍ، سمعت أَحمد بن محمد التسترِي أَبو نعيمٍ: حدثَنا احلُسين بن محمد، حدثَ
  يقُولُ:

ترض منه ذَكَروا أَنَّ أَحمد بن حنبلٍ أَتى علَيه ثَالَثَةُ أَيامٍ ما طَعم فيها، فَبعثَ إِلَى صديقٍ لَه، فَاق
  قَالَ: كَيف ذَا؟دقيقاً، فَجهزوه بِسرعة، فَ

.هيا فنربفَخ ،رجسحٍ مالص ورنقَالُوا: ت  
  فَقَالَ: ارفَعوا.

  وأَمر بِسد بابٍ بينه وبين صالحٍ.
  قُلْت: لكَونِه أَخذَ جائزةَ املُتوكِّلِ.

حص ،دمثْلَ أَحم تأَيا رنٍ: ميعم ى بنيحـا  قَالَ يمٍء ميا بِشنلَيع رخا افتةً، منس نِسيمخ اهبن
  كَانَ فيه من اخلَيرِ.

ِء، ثُـم  قَالَ عبد اِهللا بن أَحمد: كَانَ أَبِي يقْرأُ كُلَّ يومٍ سبعاً، وكَانَ ينام نومةً خفيفَةً بعد العشا
صباحِ يإِلَى الص قومو. (يدعي١١/٢١٥لِّي و(  

  وقَالَ صالح: كَانَ أَبِي إِذَا دعا لَه رجلٌ، قَالَ:
  لَيس يحرز الرجلُ املُؤمن إِالَّ حفرته، اَألعمالُ بِخواتيمها.

أْ عفَقَالَ: اقر ،سرِياِهللا بنِ إِد دبع ابتك ه: أَخرِجضري مقَالَ أَبِي فأَنَّ   و :ـثثَ لَييـدح لي
  طَاووساً كَانَ يكْره اَألنِين في املَرضِ.

.اتى متَألبِي أَنِيناً ح تعما سفَم  
ـ  ةُ الضنتف ذَاك ،كذَل نم لَيع دأَش ذَا أَمرهو ،تاملَو يتمنلُ: تقُواِهللا ي دبه؛ عناب هعمسبِ ور

ا.وينةُ الدنتف هذهلُه، ومت أَحسِ كُناحلَب  
وباً بِمحش بِه تأَياقِ، رزالر دبع دنع نلٍ مبنح بن دمأَح ما قَدلَم :يقروالد دمكَّـةَ،  قَالَ أَح

  الَ: هين فيما استفَدنا من عبد الرزاقِ.وقَد تبين علَيه النصب والتعب، فَكَلَّمته، فَقَ



أَن كذَللَ، واَألو سلإِالَّ املَج هفْظح ناقِ مزالر دبع نا عبنا كَتاِهللا: قَالَ أَبِي: م دبا قَالَ علنخا د
 قَدثاً، ويدح نيعبا سنلَيلِ، فَأَملَى عـا  بِاللَّيكُلَّ م هنع بكْتكَانَ يو ،ننِيس عسراً تمعم الَسج

  يقُولُ.
.فيعه ضاعنِ، فَسمياملائَت دعاقِ بزالر دبع نم عمس ناِهللا: م دبقَالَ ع  

  قَالَ موسى بن هارونَ: سئلَ أَحمد: أَين نطلُب البدالََء؟
كَتفَالَ أَدرِي.فَس ،ثيابِ احلَدحأَص نم كُني قَالَ: إِنْ لَم ثُم ،  

  قَالَ املَروذي: كَانَ أَبو عبد اِهللا إِذَا ذَكَر املَوت، خنقَته العربةُ.
وت، هانَ علَي كُلُّ أَمـرِ  وكَانَ يقُولُ: اخلَوف يمنعنِي أَكْلَ الطَّعامِ والشرابِ، وإِذَا ذَكَرت املَ

رِ شـيئاً،  الدنيا، إِنما هو طَعام دونَ طَعامٍ، ولباس دونَ لباسٍ، وإِنها أَيام قَالَئلُ، ما أَعدلُ بِالفَقْ
) .كْري ذنَ لكُوى الَ يتح رجتبيلَ، لَخالس دتجو لَو١١/٢١٦و(  

رِيد أَنْ أَكُونَ في شعبٍ بِمكَّةَ حتى الَ أُعرف، قَد بليت بِالشهرة، إِني أَتمنى املَـوت  وقَالَ: أُ
  صباحاً ومساًء.

اَء يتزين لي قَالَ املَروذي: وذُكر َألحمد أَنَّ رجالً يرِيد لقَاءه، فَقَالَ: أَلَيس قَد كَرِه بعضهم اللِّقَ
.لَه نأَتزيو  

قَالَ: لَقَد استرحت، ما جاءنِي الفَرج إِالَّ منذُ حلَفت أَنْ الَ أُحدثَ، ولَيتنا نترك، الطَّرِيق مـا  
.احلَارِث بن ربِش هلَيكَانَ ع  

  عبد اِهللا في الدراهمِ وحدها.فَقُلْت لَه: إِنَّ فُالَناً قَالَ: لَم يزهد أَبو 
  قَالَ: زهد في الناسِ.

.يوا فدزهنَ أَنْ يودرِيي اساسِ؟ الني النف دى أَزهتا حأَن نمفَقَالَ: و  
.هقللَى عع افخالعصرِ، ي دعب وملِ النجلرل هكْره يتعموس  

قَالَ: الَ يو.مهجتأَنْ ي نخلُو مالَ يو ،اطَى الكَالَمعت نم حفْل  
) .سمعةٌ الَ تبِدع هذفَقَالَ: ه ،انبِاَأللْح اءةرنِ القلَ عئس١١/٢١٧و(  

 :هتريس نمو  



  قَالَ اخلَالَّلُ: قُلْت لزهيرِ بنِ صالحٍ: هلْ رأَيت جدك؟
عكَـانَ  قَالَ: ني، واتأَخوا وأَن ةعممِ جوي كُلِّ يف هلُ إِلَيدخا نكُن ،ننِيرِ سشي عا فأَنو اتم ،م

  لُه.امي يعامبيننا وبينه باب، وكَانَ يكْتب لكُلِّ واحد منا حبتينِ حبتينِ من فضة في رقعة إِلَى فَ
 ي أَخكَانَ لو ،نيربِ بالض أَثَر هيف ،وفكشه مظَهرسِ، ومي الشف دقَاع وهو بِه تررا ممبرو

  أَصغر مني اسمه علي، فَأَراد أَبِي أَنْ يختنه، فَاتخذَ لَه طَعاماً كَثيراً، ودعا قَوماً.
هجفَاِء. فَوعالضاِء وأْ بِالفُقَرفَابد ،أَسرفْت كإِنذَا، وهه لثْتا أَحدنِي ملَغي: بدج هإِلَي  

   ،ـبِيالص ـدنع لَسى جتي حداَء جا، جلُنأَه رضحو ،اماحلَج رضح ،دالغ نا أَنْ كَانَ مفَلَم
  عها إِلَى احلَجامِ، وقَام، فَنظَر احلَجام في الصريرة، فَإذَا درهم واحد.وأَخرج صريرةً، فَدفَ

 ،ـةنابِ املُلَوالثِّي نم ةعفرتم ةصطَبلَى مع بِيكَانَ الصشِ، والفُر نراً ميا كَثفَعنر ا قَدكُنو   فَلَـم
.كذَل رنكي  

ينا من خراسانَ ابن خالَة جدي، فَنزلَ على أَبِي، فَدخلْت معه إِلَى جدي، فَجـاءت  وقَدم علَ
صا مهيا، فأَيدين نيا بهعتضفَو ،ٍةارضبِغو ،لْحمقْلٌ وبو زبخ هلَيعو ،الَفقِ خةُ بِطَبا اجلَارِيهيةٌ فيل

صو ـالَلِ    لَحمـي خـانَ فاسره بِخأَهل نم يقب نمه عالَتخ نأَلَ ابسا، ونعفَأَكَلَ م ،ريكَث لق
ي نيبو هيدي نيب ماللَّح عضيو ،ةي بِالفَارِسيدج هكَلِّمفَي ،هلَيع معجا استمبي.اَألكْلِ، فَرد  

ذَ طَبأَخ لَ. (ثُمجاوِلُ الرنيأكُلُ ولَ يعجو ،وزجو مرت هيف ضعفَو ،بِهن١١/٢١٨قاً إِلَى ج(  
.كيلَب كيلُ: لَبقُوِء، فَيينِ الشاِهللا ع دبا عأَسأَلُ أَب تا كُنراً ميكَث :نِيومقَالَ املَي  

ر الفَقري في مجلسٍ أَعز منه في مجلسِ أَحمد، كَانَ مـائالً إِلَـيهِم،   وعنِ املَروذي، قَالَ: لَم أَ
   لُـوهعـعِ، تاضوالت ريكَانَ كَثولِ، وجبِالع كُني لَمو ،لمح هيكَانَ فا، وينلِ الدأَه نراً عقَصم

 لَسإِذَا جو ،قَارالوةُ وينكالس  جـرإِذَا خأَلَ، وسى يتح كَلَّمتا، الَ ييلْفُتالعصرِ ل دعب ِسهلجي مف
.ردصتي لَم ،هجِدسإِلَى م  

عب جنرخ لَ قَدمالن تأَيفَر ،ارِهد نوا مجرخملِ أَنْ يلَى النع جرأَبِي ح تأَياِهللا: ر دبقَالَ ع د
ن.كذَل دعم بهأَر وداً، فَلَمالً سم  
 :همكَر نمو  



  اخلَالَّلُ: حدثَنا عبد اِهللا بن أَحمد، قَالَ:
، وأَكْثَـر قَالَ أَبو سعيد بن أَبِي حنِيفَةَ املُؤدب: كُنت آتي أَباك، فَيدفع إِلَي الثَّالَثَةَ دراهم وأَقَلَّ 

  ويقَعد معي، فَيتحدثُ، وربما أَعطَانِي الشيَء، ويقُولُ: أَعطَيتك نِصف ما عندنا.
.وها وأَن ودالقُع ماً، فَأَطلْتوي فَجِئْت  

  عندنا.قَالَ: ثُم خرج ومعه تحت كسائه أَربعةُ أَرغفَة، فَقَالَ: هذَا نِصف ما 
.رِكن غَيم آالَف ةعبأَر نم إِلَي بأَح يه :فَقُلْت  

لٌ، فَبجر اهأَتنِ، ويمهرد ه، فَأَعطَاهتابقَر ضعب اءهجاِهللا، و دبا عأَب تأَير :يذوثَ إِلَى قَالَ املَرع
  البقَّالِ، فَأَعطَاه نِصف درهمٍ.

) .ماهرةَ دعبفَأَعطَانِي أَر ،دمأَح الَلٍ، قَالَ: جِئْتى بنِ هيحي نع١١/٢١٩و(  
  وقَالَ هارونُ املُستملي: لَقيت أَحمد بن حنبلٍ، فَقُلْت: ما عندنا شيٌء.

  .فَأَعطَانِي خمسةَ دراهم، وقَالَ: ما عندنا غَيرها
.هتقُو نى ماسا ومبقَالَ: ره، ويصلٍ قَمجرل هبو اِهللا قَد دبا عأَب تأَير :يذوقَالَ املَر  

  وكَانَ إِذَا جاءه أَمر يهمه من أَمرِ الدنيا، لَم يفطر وواصلَ.
كَانَ قَالَ قَصو ،ررِيالض ديعو سأَب اءهاِهللا، فَقَالَ: وج دبكَى إِلَى أَبِي عفَش ،داونِ أَبِي دي ابةً فيد

.ذَا اجلَذَعا إِالَّ هندنا عم ،ديعا سا أَبي  
  فَجِيَء بِحمالٍ، قَالَ: فَبِعته بِتسعة دراهم ودانِقَينِ.

اِء، كَرِياحلَي يدداِهللا ش دبو عكَانَ أَباُء.وخه السعجِبالَقِ، ياَألخ م  
  قَالَ املَروذي: سمعت أَبا الفَوارِسِ ساكَن أَبِي عبد اِهللا يقُولُ:

  قَالَ لي أَبو عبد اِهللا: يا محمد، أَلقَى الصبِي املقراض في البِئرِ.
  فَنزلت، فَأَخرجته.

  لبقَّالِ: أَعطه نِصف درهمٍ.فَكَتب لي إِلَى ا
  قُلْت: هذَا الَ يسوى قرياطاً، واِهللا الَ أَخذته.

  قَالَ: فَلَما كَانَ بعد، دعانِي، فَقَالَ: كَم علَيك من الكراِء؟



  فَقُلْت: ثَالَثَةُ أَشهرٍ.
  قَالَ: أَنت في حلٍّ.

لُ: فَاعتبِروا يا أُولي اَأللبابِ والعلْمِ، هلْ تجدونَ أَحداً بلَغكم عنه هـذه  ثُم قَالَ أَبو بكْرٍ اخلَالَّ
  اَألخالَق؟!!

 ـنصابِهم، وحأَصلٍ وبنبنِ ح دمأَح عفَّانَ مد عنا عقَالَ: كُن ،ةريلِ بنِ املُغهس بن يلا عثَندح ع
  حمالً وفَالُوذَج، فَجعلَ أَحمد يأْكُلُ من كُلِّ شيٍء قَدموا، إِالَّ الفَالُوذَج. لَهم عفَّانُ

  فَسأَلْته، فَقَالَ: كَانَ يقَالُ: هو أَرفَع الطَّعامِ فَالَ يأْكلُه.
.ذَجةَ فَالُوى: فَأَكَلَ لُقمأُخر ةكَايي حفو  

الَ: حضرت أَبا عبد اِهللا علَى طَعامٍ، فَجاءوا بِأَرز، فَقَالَ أَبو عبد اِهللا: نِعـم  وعنِ ابنِ صبحٍ، قَ
.مضه ي آخرِهلَ فإِنْ أُكو ،عبامِ أَشلِ الطَّعي أَوإِنْ أُكلَ ف ،امالطَّع  

) .ةوعرِ دةُ غَياباِهللا إِج دبأَبِي ع نلَ عقن١١/٢٢٠و(  
.فيظن قُطْن هإِالَّ أَن ،بذَاك دمأَح باسل كُني لَم :يلع انُ بندمقَالَ ح  

وربما وقَالَ الفَضلُ بن زِياد: رأَيت علَى أَبِي عبد اِهللا في الشتاِء قَميصينِ وجبةً ملَونةً بينهما، 
  ثَقيالً، ورأَيته علَيه عمامةٌ فَوق القَلَنسوة، وكساًء ثَقيالً.قَميصاً وفَرواً 

  فَسمعت أَبا عمرانَ الوركَانِي يقُولُ لَه يوماً: يا أَبا عبد اِهللا، هذَا اللِّباس كُلُّه؟
مبرو ،ردي البف يققا رقَالَ: أَن ثُم ،كحفَض.ةاممرِ عيةَ بِغوسالقَلَن ا لَبس  

 قَالَ الفَضلُ بن زِياد: رأَيت علَى أَبِي عبد اِهللا في الصيف قَميصاً وسراوِيلَ ورِداًء، وكَانَ كَثيراً
  ما يتشح فَوق القَميصِ.
:نِيوما املَينرباخلَالَّلُ: أَخ  

  با عبد اِهللا عليه طَيلسانُ قَطُّ، والَ رِداٌء، إِنما هو إِزار صغير.ما رأَيت أَ
ـ  اف وقَالَ أَبو داود: كُنت أَرى أَزرار أَبِي عبد اِهللا محلُولَةً، ورأَيت علَيه من النعالِ ومن اخلفَ

خم هيف تأَيا روجٍ، فَمز رغَي.االَنبق ئاً لَهيالَ شراً وض  
.داحبالٌ وا قمينِ لَهاومرنِ حلَيعاِهللا ن دبلَى أَبِي عع تأَير :داوو دقَالَ أَبو  



ابِ أَبِي عي آدم فثَهدح يذوكْرٍ املَرا بنِ، أَنَّ أَبياحلُس بن دمحا مثَنداِهللا، قَالَ:اخلَالَّلُ: ح دب  
  )١١/٢٢١كَانَ أَبو عبد اِهللا الَ يجهلُ، وإِنْ جهِلَ علَيه، حلُم واحتملَ، ويقُولُ: يكفي اُهللا. (

لَـيس  ولَم يكُن بِاحلَقُود والَ العجولِ، كَثير التواضعِ، حسن اخلُلُقِ، دائم البِشرِ، لَين اجلَانِبِ، 
   ،هغَضـب لَـه دينِ، اشتالد ني أَمرٍ مإِذَا كَانَ في اِهللا، وف ضغبيي اِهللا، وف بحكَانَ يبِفَظٍّ، و

.انرياجل نلُ اَألذَى ممحتكَانَ يو  
لَه: محمد بن سعيد اخلُتلـي،   قَالَ حنبلٌ: صلَّيت بِأَبِي عبد اِهللا العصر، فَصلَّى معنا رجلٌ يقَالُ

ي املَسف يلاخلُتو وها وأَن بقيتو ،الَةالص دعاِهللا ب دبو عأَب دفَقَع ،ةنرِفُه بِالسعكَانَ يا ونعا مم دج
 لَفبنِ خ ديز نع تهياِهللا: ن دبفَقَالَ َألبِي ع ،ابِع؟ركَلِّمأَنْ الَ ي  

قَالَ: كتب إِلَي أَهلُ الثَّغرِ يسأَلُونِي عنِ أمرِه، فكتبت إِلَيهِم، فَأَخربتهم بِمذْهبِه وما أحـدثَ،  
لَى محبِسك، وأَمرتهم أَنْ الَ يجالسوه، فَاندفع اخلُتلي علَى أَبِي عبد اِهللا، فَقَالَ: واِهللا َألردنك إِ

  وَألدقَّن أضالعك...، في كَالَمٍ كَثيرٍ.
  فَقَالَ لي أَبو عبد اِهللا: الَ تكَلِّمه والَ تجِبه.

.هلَيوا عردالَ يو وهكلِّمكَانَ أَنْ الَ يرِ السقَالَ: ملَ، وخفَد ،قَاملَيه، وعاِهللا ن دبو عأخذَ أَبو  
زالَ يصيح، ثُم خرج، فَلَما كَانَ بعد ذَلك، ذهب هذَا اخلُتلي إِلَى شعيبٍ، وكَانَ قَد ولي فَما 

، علَى قَضاِء بغداد، وكَانت لَه في يديه وصيةٌ، فَسأَله عنها، ثُم قَالَ لَه شعيب: يـا عـدو اهللاِ  
ع تثببِذَا.و إِلَي بتقرأَنْ ت تدا أَرمةَ، إِنصيالو طلُبت جِئْت بِاألمسِ، ثُم دملَى أَح  

  فَزبره، ثُم أَقَامه، فَخرج بعد إِلَى حسبة العسكَرِ.
  كْثَر من هديته.وسرد اخلَالَّلُ حكَايات فيمن أَهدى شيئاً إِلَى أَحمد، فَأَثَابه بِأَ

   ـنع ،ـدينِ بنِ اجلُناحلَس بن دمحثَنِي مدمٍ، حاتفَرِ بنِ حعج بن مياهرا إِبثَندقَالَ اخلَالَّلُ: ح
  هارونَ بنِ سفْيانَ املُستملي، قَالَ:

فَرأَنْ ي ادأَر نيلٍ حبنبنِ ح دمإِلَى أَح ي جِئْتكِّلِ، فَأَعطَانِي مائَتواملُت نه ماءتي جالَّت ماهرالد ق
  درهمٍ، فَقُلْت: الَ تكفينِي.

  قَالَ: لَيس هنا غَيرها، ولَكن هو ذَا، أَعملُ بِك شيئاً، أُعطيك ثَالَثَ مائَة تفرقها.



 سلَي :ا، قُلْتهذتا أَخاِهللا-قَالَ: فَلَمو- ) .مسبئاً، فَتيا شهنداً مي أَحط١١/٢٢٢أُع(  
  قَالَ عبد اِهللا: ما رأَيت أَبِي دخلَ احلَمام قَطُّ.

  اخلَالَّلُ: حدثَنا عبد اِهللا بن حنبلٍ: حدثَنِي أَبِي، قَالَ:
انت يده وجِعةً مما علق، وكَانت تضـرب علَيـه،   قيلَ َألبِي عبد اِهللا لَما ضرِب وبرِئ، وكَ

ل يهلخامِ ياحلَم باحص كَلِّم ،فسوا يا أَبفَقَالَ َألبِي: ي ،هلَيوا عأَلَحو ،اماحلَم وا لَهي.فَذَكَر  
  م.فَفَعلَ، ثُم امتنع، وقَالَ: ما أُرِيد أَن أَدخلَ احلَما

  زهير بن صالحٍ: حدثَنا أَبِي، قَالَ:
.لِّمس لِّمس ملُ: اللَّهقُوه يعمأَس تا كُنراً ميكَثو ،ةَ الكهفروتلُو سراً ييأَبِي كَث تعمس  

ى بنِ سيحي نع ،ديبنِ ز ادمح نع ،دمحبنِ م سنوي نا عثَندكَـانَ  وح هبِ، أَنيبنِ املُس ديع
.لِّمس لِّمس ملُ: اللَّهقُوي  

أَخ ،دمأَح بن ديعا سنربرِ، أَخالقَاد دبع ى بنسوا منربانَ، أَخردب بن ظاحلَاف دبا عنربـا  أَخنرب
،لِّصا املُخنربأَخ ،دمأَح بن يلع :وِيغمِ البو القَاسا أَبثَندح  

 سمعت أَحمد بن حنبلٍ يقُولُ في سنة ثَمان وعشرِين ومائَتينِ، وقَد حدثَ بِحديث معونةَ في
  )١١/٢٢٣البالَِء: اللَّهم رضينا، اللَّهم رضينا. (

يت أَبا عبد اِهللا يقوم لوِرده قَرِيباً من نِصف اللَّيلِ حتى يقَارِب السحر، ورأَيته وقَالَ املَروذي: رأَ
  يركع فيما بين املَغرِبِ والعشاِء.

يكْثـر الـدعاَء   وقَالَ عبد اِهللا: ربما سمعت أَبِي في السحرِ يدعو َألقوامٍ بِأَمسائهِم، وكَـانَ  
   ،ـوتري ةً، ثُـمحالص اتكَعر كعر ،ةراَء اآلخلَّى عشنِ، فَإِذَا صاءيشالع نيلِّي بصييه، وخفيو

  وينام نومةً خفيفَةً، ثُم يقوم فيصلِّي.
انَ يصوم ويدمن، ثُم يفطر ما شاَء اُهللا، والَ يترك وكَانت قراءته لينةً، ربما لَم أَفهم بعضها، وكَ

.اتإِلَى أَنْ م موالص كَرِ، أَدمنسالع نم عجا رضِ، فَلَمامِ البِيأَيسِ وياخلَمنِ وياالثْن صوم  
  قَالَ املَروذي: سمعت أَبا عبد اِهللا يقُولُ:

ع تججماً. (حهرد رشةَ ععبكَّةَ أَركَفَانِي إِلَى متنيِ، وجي حم١١/٢٢٤لَى قَد(  



  تركُه للْجهات جملَةً: 
  عن محمد بنِ يحيى؛ خادمِ املُزنِي، عنه، قَالَ:

ي نمقَالَ: الي ،ديشلَى الرع لْتخا دلَم :يعافقَالَ الش.هلِّيوالً نجر ظُرمٍ، فَاناكإِلَى ح اجتح  
فَلَما رجع الشافعي إِلَى مجلِسه، ورأَى أَحمد بن حنبلٍ من أَمثَلهِم، كَلَّمه في ذَلك، وقَـالَ:  

.ننِيمرِ املُؤيلَى أَمع لَكخى أُدتأْ حيهت  
  جِئْت َألقتبِس منك العلْم، وتأْمرنِي أَنْ أَدخلَ في القَضاِء!فَقَالَ: إِنما 

.يعافا الشيحتفَاس ،هخوبو  
.مظله مادنإِس :قُلْت  

  قَالَ ابن اجلَوزِي: قيلَ: كَانَ هذَا في زمان اَألمينِ.
عبد القَادر بن محمد، أَنبأَنا البرمكي، أَخبرنا أَبو بكْرٍ عبد العزِيزِ، وأَخبرنا ابن ناصرٍ، أَخبرنا 

  أَخبرنا اخلَالَّلُ، أَخبرنا محمد بن أَبِي هارونَ، حدثَنا اَألثْرم، قَالَ:
سأَلَنِي أَنَّ أَلتمس لَه  -يعنِي محمداً-إِنَّ أَمير املُؤمنِين أُخبِرت أَنَّ الشافعي قَالَ َألبِي عبد اِهللا: 

.قي بِالْحقْضتو ،كتاجح نِلت اقِ، فَقَدزالر دبإِلَى ع وجاخلُر بحت تأَننِ، ومليياً لقَاض  
ماِهللا، إِنْ س دبا عا أَبي :يعافلشفَقَالَ ل.كدننِي عرت ةً، لَمثَاني كنذَا مه تع  

.نرِيشععاً وبس ةً، أَونس نياِهللا ثَالَث دبكَانَ َألبِي ع هأَن فَظننت  
:يلْخالب دمحم اِهللا بن دبا عنربأَخ ،يذمرفَرٍ التعو جا أَبثَندح :يلدنالص  

فَذَكَر لَه محمد يوماً اغتمامـه   -يعنِي: اَألمين-الشافعي كَانَ كَثيراً عند محمد ابنِ زبيدةَ  أَنَّ
.ةنبِ ساحاِء صلْقَضل صلُحبِرجلٍ ي  

.جدتو قَالَ: قَد  
  قَالَ: ومن هو؟

  فَذَكَر أَحمد بن حنبلٍ.
  قيه أَحمد، فَقَالَ: أَخملْ هذَا، واعفنِي، وإِالَّ خرجت من البلد.قَالَ: فَلَ

  قَالَ صالح بن أَحمد: كتب إِلَي إِسحاق بن راهويه:



أَبِي ع ابتي كدي يفو هإِلَي لْتخفَد ،إِلَي هجرٍ وطَاه اِهللا بن دبع ريـا  إِنَّ اَألماِهللا، فَقَالَ: م دب
  هذَا؟

  قُلْت: كتاب أَحمد بنِ حنبلٍ.
بِـأَمرِ  فَأَخذَه وقرأه، وقَالَ: إِني أُحبه، وأُحب حمزةَ بن اهلَيصمِ البوشنجِي؛ َألنهما لَم يختلطَا 

.لْطَانالس  
ةبكَاتم نأَبِي ع قَالَ: فَأمسك ) .اقح١١/٢٢٥إِس(  

  قَالَ إِبراهيم بن أَبِي طَالبٍ: سمعت أَحمد بن سعيد الرباطي يقُولُ:
:فَقُلْت ،إِلَي هأْسر فَعرلَ الَ يعلٍ، فَجبنبنِ ح دملَى أَحع قَدمت  

  ، وإِنْ عاملتنِي هذه املُعاملَةَ، رموا حديثي.يا أَبا عبد اِهللا، إِنه يكتب عني بِخراسانَ
 ظُره؟ فَـاناعبأَترٍ وطَاه اِهللا بن دبع نقَالَ: أَيأَنْ ي نم ةاميالق موي دلْ به ،دما أَحقَالَ: ي   ـنأَي

.هننُ مكُوت  
  ي: سمعت محمد بن طَارِقٍ البغدادي يقُولُ:قَالَ عبد اِهللا بن بِشرٍ الطَّالْقَانِ

.كتربحن مم دتملٍ: أَسبنبنِ ح دمَألح قُلْت  
.مسبتذَا، وه كرعي ورعبلغْ وي قَالَ: لَمو ،ظَر إِلَيفَن  

لُ يجاِهللا: الر دبَألبِي ع قُلْت :يذوةَ.قَالَ املَرنالس أَحببت :هِهجي وقَالُ ف  
.قَلبِهل ادذَا فَسقَالَ: ه  

  اخلَالَّلُ: أَخبرنِي محمد بن موسى، قَالَ:
.كتأَيي رِهللا الَّذ داحلَم :انِياسرخ قَالَ لَه قَداِهللا و دبا عأَب تأَير  

ٍء ذَا؟ ميش أَي ،دا؟قَالَ: اقعأَن ن  
   :ـلَ لَـهيقو ،خصش هلَيى عأَثن قَداِهللا، و دبأَبِي ع هجي وف مالغ أَثر تأَيلٍ، قَالَ: رجر نعو

  جزاك اُهللا عنِ اِإلسالَمِ خيراً.
  قَالَ: بلْ جزى اُهللا اِإلسالَم عني خيراً، من أَنا؟ وما أَنا؟!

  لُ: أَخبرنا علي بن عبد الصمد الطَّيالِسي، قَالَ:اخلَالَّ



  ـنملُ: عقُويه، ودي نفُضلَ يعجو ،بضفَغ ،ظُرني وهلٍ، وبنبنِ ح دملَى أَحي عدي سحتم
  أَخذتم هذَا؟

عن شيٍء من الورعِ، فَتبين االغتمام علَيه إِزراًء  وقَالَ خطَّاب بن بِشرٍ: سأَلْت أَحمد بن حنبلٍ
) .فِْسهلَى ن١١/٢٢٦ع(  

أَيـن  وقَالَ املَروذي: سمعت أَبا عبد اِهللا ذَكر أَخالَق الورِعني، فَقَالَ: أَسأَلُ اَهللا أَنْ الَ يمقُتنا، 
  نحن من هؤالَِء؟!!

  الَ اَألبار: سمعت رجالً سألَ أَحمد بن حنبلٍ، قَالَ: حلفت بِيمينٍ الَ أَدرِي أَيشٍ هي؟فَقَ
  فَقَالَ: لَيتك إِذَا دريت، دريت أَنا.

  قَالَ إِبراهيم احلَربِي: كَانَ أَحمد يجيب في العرسِ واخلتان، ويأْكُلُ.
  كر غَيره: أَنَّ أَحمد ربما استعفَى من اِإلجابة.وذَ

.جركَراً، خنم أَو ةضاَء فأَى إِنكَانَ إِنْ رو  
وكَانَ يحب اخلمولَ واالنزواَء عنِ الناسِ، ويعود املريض، وكَانَ يكْره املشي في اَألسـواقِ،  

  .ويؤثر الوحدةَ
  قَالَ أَبو العباسِ السراج: سمعت فَتح بن نوحٍ، سمعت أَحمد بن حنبلٍ يقُولُ:

  أَشتهِي ما الَ يكُونُ، أَشتهِي مكَاناً الَ يكُونُ فيه أَحد من الناسِ.
  روح لقَلْبِي.وقَالَ املَيمونِي: قَالَ أَحمد: رأَيت اخلَلوةَ أَ

:دمي أَحقَالَ ل :يذوقَالَ املَر  
.ةهربِالش يتلب ا قَدي أَنفَإِن ،ككرلْ ذمابِ: أَخهالو دبعقُلْ ل  

  هكْـرقِ، يي الطَّرِيى فشاِهللا إِذَا م دبا عأَب تأَينَ: روارنِ بنِ هاحلَس بن دمحقَالَ مـه  وتبعأَنْ ي
.دأَح  

  قُلْت: إِيثَار اخلُمولِ والتواضعِ وكَثْرةُ الوجلِ من عالَمات التقْوى والفَالَحِ.
  )١١/٢٢٧قَالَ صالح بن أَحمد: كَانَ أَبِي إِذَا دعا لَه رجلٌ، يقُولُ: اَألعمالُ بِخواتيمها. (

  بن أَحمد: سمعت أَبِي يقُولُ: وقَالَ عبد اِهللا



.يالَ لو يلرِ كَفَافاً، الَ عذَا اَألمه نم وتجي نأَن تددو  
 -وكَانَ رجـالً صـالحاً    -وعنِ املَروذي، قَالَ: أَدخلت إِبراهيم احلُصرِي علَى أَبِي عبد اِهللا 

ةَ.فَقَالَ: إِنَّ أُماجلَن تذَكَركَذَا، وكَذَا و واماً، هنم لَك أَتي ر  
فَقَالَ: يا أَخي، إِنَّ سهلَ بن سالَمةَ كَانَ الناس يخربونه بِمثلِ هذَا، وخرج إِلَى سفك الدماِء، 

.هرغالَ تو نماملُؤ رسا تؤيقَالَ: الرو  
قَالَ املَر لٌ قَدجذَا رفَقَالَ: ه ،به الطَّبِيتيبِيطاً، فَأَرماً عد تضِ املَوري ماِهللا ف دبو عالَ أَبب :يذو

 مالغ تفَت-  فوفَه. -أَوِ اخلَوج  
  وروِي عنِ املَروذي، قَالَ: قُلْت َألحمد: كَيف أَصبحت؟

أَص فقَالَ: كَي  انِـهطْلُبي املَلَكَـانو ،ةناِء السبِأَد هبطَالي هبِينضِ، وائاِء الفَربِأَد هبطَالي هبر نم حب 
باقري تاملَو لَكماِء، وشبِالفَح هبطَالي سيلإِبا، واهوبِه هبطَالت هفْسنلِ، ومحِ العيحصـ  بِت بض قَ

  روحه، وعيالُه يطَالبونه بِالنفَقَة؟!
  اخلَالَّلُ: أَخبرنا املَروذي، قَالَ:

 مررت وأَبو عبد اِهللا متوكِّئٌ علَى يدي، فَاستقبلَتنا امرأَةٌ بِيدها طُنبور، فَأَخذْتـه، فَكَسـرته،  
  بو عبد اِهللا واقف منكِّس الرأْسِ.وجعلت أَدوسه، وأَ

  فَلَم يقُلْ شيئاً، وانتشر أَمر الطُّنبورِ.
.ةاعبوراً إِلَى السطُن كَسرت كأَن متلا عاِهللا: م دبو عفَقَالَ أَب  

رِيبنِ إِد دمحم بن دمحي مي القَاضقَالَ ل :نِيومقَالَ املَي:يعافالش س  
  قَالَ لي أَحمد: أَبوك أَحد الستة الَّذين أَدعو لَهم سحراً.

     ـلْطَانالس ـنى مارـوـثُ تياِهللا ح دبو عقَالَ: كَانَ أَب ،رِيوابسيالن انِئبنِ ه مياهرإِب نعو
ه فادهتاج نم ذَكَري...، ودنجباً.عأَمراً ع ةادبي الع  

) .مجتاحداً، واحماً ووي أَفْطَرو ،ةادبلَى العع هعى مالَ أَقو تكُن١١/٢٢٨قَالَ: و(  
مش بن مياهرإِب تعمبٍ: سأَبِي طَال بن اسبا العثَندح ،يلع بن دمحا مثَنداسٍ، قَالَ اخلَالَّلُ: ح

  قَالَ:



  كُنت أَعرِف أَحمد بن حنبلٍ وهو غُالَم، وهو يحيِي اللَّيلَ.
نلَ عزةَ نعرو زأَب ما قَدقَالَ: لَم ،دمأَح اِهللا بن دبا عثَنداَء: حجبنِ ر دمحم بن رمأَبِي، قَالَ ع د

ةاملُذَاكر ريفَكَانَ كَث    أثرتـتاس ،ـةضالفَرِي رغَي موالي تلَّيا صلُ: مقُوماً يوأَبِي ي تعم؛ فَسلَه
  بِمذَاكَرة أَبِي زرعةَ علَى نوافلي.

لُو معـه،  وعن عبد اِهللا بنِ أَحمد، قَالَ: كَانَ في دهليزنا دكَّانُ، إِذَا جاَء من يرِيد أَبِي أَنْ يخ
.هكَلَّمابِ، ويِ البتادضعأَخذَ ب ،رِدي إِذَا لَمو ،ثَم هلَسأَج  

.حائالس مياهرو إِبي: قُلْ: أَبانٌ فَقَالَ لساَء إِنمٍ، جوي ا كَانَ ذَاتفَلَم  
  سلمين.قَالَ: فَقَالَ أَبِي: سلِّم علَيه، فَإِنه من خيارِ املُ

.مياهرا إِبا أَبثْنِي يدأَبِي: ح فَقَالَ لَه ،هلَيع فَسلَّمت  
الر نم هيف نلَّ ميرِ، لَعإِلَى الد بتقرت لَو :لَّةٌ، فَقُلْتنِي عابتعٍ، فَأَصضوإِلَى م جترقَالَ: خ انهب

  يداوينِي.
يقصدنِي، فَاحتملنِي علَى ظَهرِه حتى أَلقَانِي عند الديرِ، فَشاهد الرهبانُ ذَلك،  فَإذَا بِسبعٍ عظيمٍ

.مائَة عبأَر مهم، ووا كُلُّهلَمفَأَس  
  ثُم قَالَ َألبِي: حدثْنِي يا أَبا عبد اِهللا.

 بِيالن تأَيفَقَالَ: ر-لَيلَّى اُهللا عصلَّمسو ه- .جح ،دما أَحفَقَالَ: ي  
فَانتبهت، وجعلت في املزود فتيتاً، وقَصدت نحو الكُوفَة، فَلَما تقَضى بعض النهارِ، إِذَا أَنـا  

يبِ الرطَي ،هجنِ الوسح ابا بِشفَإذَا أَن ،عاجلَام لْتخفَد ،فَةحِ.بِالْكُو  
  فَسلَّمت وكَبرت، فَلَما فَرغت من صالَتي، قُلْت: هلْ بقي من يخرج إِلَى احلَج؟

  فَقَالَ: انتظر حتى يجِيَء أَخ من إِخوانِنا، فَإذَا أَنا بِرجلٍ في مثْلِ حالي.
حي: رعي مالَّذ فَقَالَ لَه ،رِسيلْ نزن ا.فَلَمبِن فُقاُهللا، ار كم  

  فَقَالَ الشاب: إِنْ كَانَ معنا أَحمد بن حنبلٍ، فَسوف يرفق بِنا.
  فَوقَع في نفِْسي أَنه اخلَضر، فَقُلْت للَّذي معي: هلْ لَك في الطَّعامِ؟

.رِفا أَعمآكلُ مو ،عرِفا تمفَقَالَ: كُلْ م  



  ةَ.لَما أَكَلنا، غَاب الشاب، ثُم كَانَ يرجِع بعد فَراغنا، فَلَما كَانَ بعد ثَالَث، إِذَا نحن بِمكَّفَ
  )١١/٢٢٩هذه حكَايةٌ منكَرةٌ. (

  قَالَ القَاضي أَبو يعلَى: نقَلْت من خطِّ أَبِي إِسحاق بنِ شاقْالَ:
ربأَخ اززالر فَرعا جثَندح ،يلع بن رما  -نِي عنارلَى،   -جاملَـو بن دمحفَرٍ معا جأَب تعمس

  سمعت عبد اِهللا...، فَذَكَرها.
  فَلَعلَّها من وضعِ الرزازِ.

الو دبا عنربأَخ ،زِينِ اجلَونِ ابا عنوؤبا أَننربارِ، أَخاجلَب دبع بن كارا املُبنربأَخ ،كاراملُب ابِ بنه
  ـحإِس اِهللا بـن دبا عثَندح ،اقرلَ الوياعمإِس بن دمحا منربأَخ ،يكمرالب رمع بن مياهرإِب اق

حفَرٍ معو جا أَبثَندح ،وِيغقَالَ:الب ،فَّارالص بقُوعي بن دم  
  كُنا عند أَحمد بنِ حنبلٍ، فَقُلْت: ادع اَهللا لَنا.

اللَّه ،بحا تلَى مع ا لَكلْنفَاجع ،بحا نمم لَى أَكْثَرا علَن كأَن لَمعت كإِن مـا  فَقَالَ: اللَّهإِن م
قدرة الَّتي قُلْت للسموات واألرضِ: {ائْتيا طَوعاً أَو كَرهاً، قَالَتا: أَتينـا طَـائعين}   نسأَلُك بِال
]، اللَّهم وفِّقنا لمرضاتك، اللَّهم إِنا نعوذُ بِك من الفَقْرِ إِالَّ إِلَيك، ومن الذُّلِّ إِالَّ ١١[فُصلَت: 

.لَك  
  تها أَئمةٌ إِلَى الصفَّارِ، والَ أَعرِفُه.روا

  وهي منكَرةٌ.
  ـارِيصـالَمِ اَألناِإلس خيا شنربأَخ ،يخوا الكَرنربأَخ ،يدننِ الكاسِ، عالقَو بن رما عنربأَخ ،

مأَح بن راها زنربأَخ ،بقُوعو يا أَبنربأَخ    تعـمـرٍ، سشباِهللا بـنِ م دبع بن يلا عثَندح ،د
  وقَالَ: -وذَكَر أَحمد، فَدمعت عينه  -الرمادي، سمعت عبد الرزاقِ 

هلَيا عهضترعو ،رانِينةَ درشع ذتفَأَخ ،تدفن هفَقَتنِي أَنَّ نلَغبو مكْرٍ، قَدا با أَبقَالَ: يو ،مسبفَت ،
  )١١/٢٣٠لَو قَبِلت شيئاً من الناسِ، قَبِلت منك، ولَم يقبلْ مني شيئاً. (

  اخلَالَّلُ: أَخبرنِي أَبو غَالبٍ علي بن أَحمد، حدثَنِي صالح بن أَحمد، قَالَ:
  الَت: قَد جاَء رجلٌ بِتلِّيسة فيها فَاكهةٌ يابسةٌ، وبِكتابٍ.جاءتنِي حسن، فَقَ



بِحتفَر ،دقَنرمةً إِلَى ساعبِض لَك عتاِهللا، أَبض دبا عا أَبي :هيفَإِذَا ف ،ابتالك أْتفَقَر ،تفَقُم ،
  اكهةً أَنا لَقطتها من بستانِي ورِثته من أَبِي.فَبعثت بِذَلك إِلَيك أَربعةَ آالَف وفَ

  قَالَ: فَجمعت الصبيانَ، ودخلنا، فَبكيت، وقُلْت: يا أَبة، ما ترِق لي من أَكلِ الزكَاة؟
.تكَيبو ،ةيبأْسِ الصر نع كَشف ثُم  

ح ع؟ دمتلع نأَي نلَةَ.فَقَالَ: ماَهللا اللَّي تخريى أَست  
  قَالَ: فَلَما كَانَ من الغد، قَالَ: استخرت اَهللا، فَعزم لي أَنْ الَ آخذُها.

 رـلِ، وجإِلَى الر ثَ بِهعفَب ،ارِيشع بثَو هدنكَانَ عو ،انيبلَى الصا عقهةَ، فَفَرلِّيسالت فَتحو د
  الَ.املَ

  عبد اِهللا بن أَحمد: سمعت فُورانَ يقُولُ:
 اسالن هاداِهللا، فَع دبو عأَب رضنِ-ميلَ املائَتنِي: قَبعـه   -يأْسر دنع ركفَت ،داجلَع بن يله عادعو

  صرةً، فَقُلْت لَه عنها، فَقَالَ:
  ردها إِلَيه.ما رأَيت، اذهب فَ

بنبنِ ح دمأَح تةُ بِنمنِي فَاطثَتدح ،بقُوعي بن دمى أَحسيو عا أَبثَنداذَانَ: حش كْرٍ بنو بلٍ، أَب
:قَالَت  

هلُوا إِلَيمفَح ،ةيبِفَت جوزت كَانَ قَدحٍ، والي صأَخ تيي بف قاحلَرِي قَعو    ـةعبـبِيهاً بِأَرازاً شجِه
ي آالَف دينارٍ، فَأَكَلَته النار، فَجعلَ صالح يقُولُ: ما غَمنِي ما ذَهب إِالَّ ثَوب َألبِي كَانَ يصـلِّ 

.هيلِّي فأُصو بِه كربأَت هيف  
  الثَّوب علَى سريرٍ قَد أَكلت النار ما حولَه وسلم.قَالَت: فَطُفئَ احلَرِيق، ودخلُوا، فَوجدوا 

:بِينينِ الزيبنِ احلُس يلع اةي القُضقَاض ننِي علَغبو :زِياجلَو نقَالَ اب  
انَ فيه شيٌء بِخـطِّ اِإلمـامِ   أَنه حكَى أَنَّ احلَرِيق وقَع في دارِهم، فَأَحرق ما فيها إِالَّ كتاباً كَ

.دمأَح  
 ةني سف اددغبِب رقالغ قَعا ولَمـطِّ   ٥٥٤قَالَ: وبِخ انقترو هيف لَّدجي مل ملبِي، سكُت غَرِقتو

  )١١/٢٣١اِإلمامِ. (



الع دعب نالكَائ أَنَّ الغرق ثبتو تفَاضكَذَا اسو :قَابِرِ قُلْتلَى مع امع اددغبِب عِ مائَةبسو نرِيش
لَ مقْبرة أَحمد، وأَنَّ املَاَء دخلَ في الدهليزِ علُو ذراعٍ، ووقَف بِقُدرة اِهللا، وبقيت احلُصر حـو 

  قَبرِ اِإلمامِ بِغبارِها، وكَانَ ذَلك آيةً.
بٍ: حو طَاللُ:أَبقُوى يسوم بن داهجم تعمس :يذوا املَرثَند  

.ذكَري وهطَاقَةٌ، و هِهجي وا فمثٌ، ودح وهو دمأَح تأَير  
.رقَد لَهمٍ ويشه امأَي دمأَح تأَير :هنِ أَبِيع ،سنوي بن يمرى: حورو  

دملُ: قَالَ أَحقُولٍ يبنح بن دمأَح تعمس :ياطبالر ديعس بن  
  أَخذْنا هذَا العلْم بِالذُّلِّ، فَالَ ندفعه إِالَّ بِالذُّلِّ.

:نِيايِيفَرابٍ اِإلسهش بن دما أَحثَندح :انِئحِ بنِ هالص بن دمحم  
نح بن دمأَح تعما؟ فَقَالَ:سقني طَرِيف كتبن نملَ عئسلٍ، وب  

يعنِي: عن أَحـد  -علَيكُم بِهناد، وبِسفْيانَ بنِ وكيعٍ، وبِمكَّةَ ابنِ أَبِي عمر، وإِياكُم أَنْ تكْتبوا 
  صحابِ اآلثَارِ والسننِ.علَيكُم بِأَ -من أَصحابِ اَألهواِء، قَليالً والَ كَثيراً

  عبد اِهللا بن أَحمد: كَتب إِلَي الفَتح بن شخرف، أَنه سمع موسى بن حزامٍ الترمذي يقُولُ:
دملَنِي أَحقبتفَاس ،دمحي كُتبِ مف انِيجزانَ اجلَوملَيإِلَى أَبِي س فأَختل تلٍ، فَقَالَ:  كُنبنح بن

  إِلَى أَين؟
  قُلْت: إِلَى أَبِي سلَيمانَ.

 بِيإِلَى الن كتمركُم! تنم جبفَقَالَ: الع-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عـسٍ،   -صنِ أَنع ،ديمح نع ،دزِيي
أَبو سلَيمانَ، عن محمد، عن أَبِي يوسـف،   -اُهللا رحمه-وأَقبلتم علَى ثَالَثَة إِلَى أَبِي حنِيفَةَ 

!هنع  
  

  قَالَ: فَاحندرت إِلَى يزِيد بنِ هارونَ.
  ابن عدي: أَخبرنا عبد املَلك بن محمد، حدثَنا صالح بن أَحمد: سمعت أَبِي يقُولُ:

  )١١/٢٣٢ت املَجهود من نفِْسي، ولَوددت أَني أَنجو كَفَافاً. (واِهللا لَقَد أَعطي



ررِيى الضيحي ا بنكَرِيز تعمبِ، سياملُس بن دمحم تعمظُ، ساحلَاف يلو عا أَبثَندح :ماحلَاك 
  يقُولُ:

ي الركفلٍ: كم يبنبنِ ح دمَألح ؟قُلْتيه مائَةُ أَلْفكْفياً؟ يفتنَ مكُوى يتح ثياحلَد نلَ مج  
  فَقَالَ: الَ.

  ... إِلَى أَنْ قَالَ: فَيكْفيه خمس مائَة أَلْف حديث؟
  قَالَ: أَرجو.

  املحنةُ: 
  مةَ، عنِ ابنٍِ عباس:قَالَ عمرو بن حكَّامٍ: حدثَنا شعبةُ، عن قَتادةَ، عن عكْرِ

أَنْ يتكَلَّم بِحق  -مخافَةُ الناسِ  -: (الَ يمنعن أَحدكُم -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-قَالَ رسولُ اِهللا 
.(هملع  

) .ةجبِح سلَيو، ورمع :بِه دفَر١١/٢٣٣ت(  
 تبِن نانُ ابملَيقَالَ سةَ، ورضأَبِي ن نع ،يميانَ التملَيس نع ،سنوي ى بنسيا عثَندلَ: حبِيحرش

:ديعأَبِي س نع  
 : (الَ يمنعن أَحدكُم هيبةُ الناسِ أَنْ يقُولَ بِاحلَق إِذَا رآه-صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-قَالَ رسولُ اِهللا 

.(هعمس أَو  
.دفَر ،بغَرِي  

 ادزِي لَّى بنعمةَ، ولَمس بن ادمقَالَ حو-  ذَا لَفْظُههةَ: -وامأَبِي أُم نبٍ، عأَبِي غَال نع  
ق تقَـالُ ِإلمـامٍ   قَالَ: (أَحبِ اجلهاد إِلَى اِهللا كَلمةُ ح -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-أَنَّ رسولَ اِهللا 

  جائرٍ).
بنِ ع دمحم بن بقُوعا يثَندنِ، حمحالر دبع كْرٍ بنو با أَبثَندح :يى اخلَطْمسوم بن اقحإِس دب

:هدج نع ،هنِ أَبِيع ،نِ القَارِيمحالر  
ما بعد، فَالزمِ احلَق، ينزِلْك احلَق منازِلَ أَهلِ احلَق، يوم الَ يقضـى  أَنَّ عمر كَتب إِلَى معاوِيةَ: أَ

.قإِالَّ بِالْح  



  )١١/٢٣٤وبإِسناد واه، عن أَبِي ذَر: أَبى احلَق أَنْ يترك لَه صديقاً. (
ةإِلَى قُو اجتحي ،ميظع قبِالْح دعالص     ،ـامِ بِـهيـنِ القع عجِزي ةبِالَ قُو صلالَصٍ، فَاملُخإِخو

الت نفَالَ أَقَلَّ م ،فعض نمو ،قيدص والً، فَها كَامبِهِم قَام نذَلُ، فَمخبِالَ إِخالَصٍ ي القَوِيأَلُّمِ و
مإِي كاَء ذَلرو ساِإلنكَارِ بِالقَلْبِ، لَيةَ إِالَّ بِاِهللا  -انٌ وفَالَ قُو-.  

  ـدبع نامٍ، عزمِ بنِ حيكلَى حومٍ ملسم بن دمحم نرٍو، عمنِ بنِ عنِ احلَسع :رِيانُ الثَّوفْيس
  اِهللا بنِ عمرٍو، قَالَ:

 بِيقَالَ الن-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عأُ-ص متأَيإِذَا ر) : فَقَد ،مظَال كإِن :لَ لَهقُوأَنْ ت مالظَّال ابهي تتم
  تودع منهم).

  هكَذَا رواه: جماعةٌ، عن سفْيانَ.
  .ورواه: النضر بن إِسماعيلَ، عنِ احلَسنِ، فَقَالَ: عن مجاهد، عن عبد اِهللا بنِ عمرٍو، مرفُوعاً

  ورواه: سيف بن هارونَ، عنِ احلَسنِ، فَقَالَ:
  )١١/٢٣٥عن أَبِي الزبيرِ: سمعت عبد اِهللا بن عمرٍو مرفُوعاً. (

  :سفْيانُ الثَّورِي: عن زبيد، عن عمرِو بنِ مرةَ، عن أَبِي البخترِي، عن أَبِي سعيد، قَالَ
: (الَ يحقرنَّ أَحدكُم نفْسه أَنْ يرى أَمراً ِهللا فيه مقَالٌ، -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-قَالَ رسولُ اِهللا 

  فَالَ يقُولُ فيه، فَيقَالُ لَه: ما منعك؟
  فَيقُولُ: مخافَةُ الناسِ.

قأَح تكُن ايلُ: فَإِيقُوفَي .(افخأَنْ ت  
.هنع ،الَّدخمٍ، ويعو نأَبو ،ابِييرالف :اهور  

  حماد بن زيد: عن أَيوب، عن أَبِي قالَبةَ، عن أَبِي أَسماَء، عن ثَوبانَ، قَالَ:
ما أَخاف علَى أُمتي اَألئمةُ املُضلُّونَ، وإِذَا  : (إِنَّ أَخوف-صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-قَالَ رسولُ اِهللا 

  لَـى احلَـقي عتأُم نفَةٌ مالُ طَائزالَ تو ،ةاميمِ القوم إِلَى يهنع فَعري هِم، لَملَيع فيالس عضو 
تح مذَلَهخ أَو مالَفُهخ نم مهرضالَ ي ،نرِياِهللا). (ظَاه رأَم يأْت١١/٢٣٦ى ي(  



   ،ـى املَكِّـييحي زِ بنزِيالع دبا عثَندح ،يلجلِ البالفَض بن نيا احلُسثَندى: حسوم بن نياحلُس
  :حدثَنا سلَيم بن مسلمٍ، عنِ ابنِ جريجٍ، عن عطَاَء، عنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ

: (ِهللا عند إِحداث كُلِّ بِدعة تكيد اِإلسالَم ولي يذُب -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-قَالَ رسولُ اِهللا 
  عن دينه)...، احلَديثَ.

  هذَا موضوع، ما رواه ابن جريجٍ.
  ائماً في خالَفَة أَبِي بكْرٍ وعمر.كَانَ الناس أُمةً واحدةً، ودينهم قَ

 رم؛ عةنتابِ الفقُفْلُ ب هِدشتا اسفَلَم-هناُهللا ع يضلَـى   -رع رالش سوؤر قَام ،ابالب انكسرو
  ملِ، ثُم وقعةُ صفِّين.الشهِيد عثْمانَ حتى ذُبِح صرباً، وتفرقت الكَلمةُ، وتمت وقعةُ اجلَ

.باصوالنو ضافوالر ترظَه ثُم ،ةابحةَ الصادس كَفَّرتو ،ارِجاخلَو ترفَظَه  
ـ   ساملُجـةُ ويماجلَهو ،ةرصزِلَةُ بِالبتاملُع ظَهرت ةُ، ثُمرِيالقَد ظَهرت ةابحنِ الصمرِ زي آخفةُ وم

املَأْم رنِ، فَظَهياملائَت دعا إِلَى بهلأَهو ةنظُهورِ الس عم نيابِعصرِ التاء عي أَثْنانَ فاسرفَةُ بِخينُ اخلَلو
كمةَ اليونان، فَاستجلَب كُتب األوائلِ، وعرب ح -وكَانَ ذَكياً متكَلِّماً، لَه نظَر في املَعقُولِ  -

نه كَانَ وقَام في ذَلك وقَعد، وخب ووضع، ورفَعت اجلَهميةُ واملُعتزِلَةُ رؤوسها، بلْ والشيعةُ، فَإ
.ككَذَل  

  ماَء، فَلَم يمهلْ.وآلَ بِه احلَالُ أَنْ حملَ اُألمةَ علَى القَولِ بِخلْقِ القُرآن، وامتحن العلَ
ـ   ظآنَ العلَى أَنَّ القُـرع التا زةَ منِ، فَإِنَّ اُألميي الدالًَء فباً ورش هدعلَّى بخه، وامعل لَكهو مي

م القَولُ بِأَنه كَـالَم اِهللا  ووحيه وتنزِيلُه، الَ يعرِفُونَ غَير ذَلك، حتى نبغَ لَه -تعالَى-كَالَم اِهللا 
  إِضافَةَ تشرِيف، كَبيت اِهللا، وناقَة اِهللا. -تعالَى-مخلُوق مجعولٌ، وأنه إِنما يضاف إِلَى اِهللا 

  فَأَنكر ذَلك العلَماُء.
الرو يداملَه لَةوي دنَ فوظهرةُ ييمكُنِ اجلَهت لَمم، وهننُ، كَانَ مواملَأْم يلا ونِ، فَلَمياَألمو ديش

  وأَظهر املَقَالَةَ.
  روى: أَحمد بن إِبراهيم الدورقي، عن محمد بنِ نوحٍ:



لُ: القُرقُوي ِسياملَرِي اثيغ بن رنِي أَنَّ بِشلَغقَالَ: ب ديشنِي أَنَّ الرإِنْ أَظفَر لَيع لِّهفَل ،قلُوخآنُ م
  بِه، ألقْتلَنه.

ة. قَالَ الدورقي: وكَانَ متوارِياً أَيام الرشيد، فَلَما مات الرشيد، ظَهر، ودعـا إِلَـى الضـالَلَ   
)١١/٢٣٧(  

  الَمِ، وناظَر، وبقي متوقِّفاً في الدعاِء إِلَى بِدعته.قُلْت: ثُم إِنَّ املَأْمونَ نظَر في الكَ
نَ قَالَ أَبو الفَرجِ بن اجلَوزِي: خالَطَه قَوم من املُعتزِلَة، فَحسنوا لَه القَولَ بِخلقِ القُرآن، وكَـا 

قَوِي خِ، ثُمويا الشقَايب اقبريو ددرتي .اسالن نحامته، ومزع  
ـ  رٍ الشوصنو ما أَبنربأَخ ،يدننِ الكمو اليا أَبنربأَخ ،ابِهتي كف دمحم بن لَّما املُسنربأَخ ،انِيبي

أَبو العباسِ اَألصم، أَخبرنا يحيى بن  أَخبرنا أَبو بكْرٍ اخلَطيب، أَخبرنا أَبو بكْرٍ احليرِي، أَخبرنا
  أَبِي طَالبٍ، أَخبرنِي احلَسن بن شاذَانَ الواسطي، حدثَنِي ابن عرعرةَ، حدثَنِي ابن أَكْثَم، قَالَ:

  نَّ القُرآنَ مخلُوق.قَالَ لَنا املَأْمونَ: لَوالَ مكَانُ يزِيد بنِ هارونَ، َألظهرت أَ
  فَقَالَ بعض جلَسائه: يا أَمير املُؤمنِين، ومن يزِيد حتى يتقَى؟

 ا أَكرهأَنةٌ، ونتنُ فكُوتو ،اسالن فتلخي ،لَيع درفَي هرتإِنْ أَظْه افإِنِي أَخ !كحيةَ.فَقَالَ: ونتالف  
  الَ الرجلُ: فَأَنا أَخبر ذَلك منه.فَقَ

.معن :قَالَ لَه  
م، ويقُولُ فَخرج إِلَى واسطَ، فَجاَء إِلَى يزِيد، وقَالَ: يا أَبا خالد، إِنَّ أَمير املُؤمنِين يقْرِئُك السالَ

آنالقُر لقأَن أُظْهِر خ دي أُرِيإِن :لَك.  
نْ كُنت فَقَالَ: كَذبت علَى أَميرِ املُؤمنِين، أَمير املُؤمنِين الَ يحملُ الناس علَى ما الَ يعرِفُونه، فَإِ

  صادقاً، فَاقعد، فَإذَا اجتمع الناس في املَجلسِ، فَقُلْ.
  فَقَام، فَقَالَ كَمقَالته.قَالَ: فَلَما أَنْ كَانَ الغد، اجتمعوا، 

ا لَممو هنرِفُوعا الَ يلَى مع اسلُ النمحه الَ يإِن ،ننِيمرِ املُؤيلَى أَمع كَذَبت :دزِيفَقَالَ ي   قُلْ بِـهي
.دأَح  

 قَصو ،لَمأَع تكُن ،ننِيماملُؤ ريا أَمقَالَ: يو ،مقَالَ: فَقَد.هلَيع  



) !!بِك لْعبي كحي١١/٢٣٨قَالَ: و(  
  قَالَ صالح بن أَحمد: سمعت أَبِي يقُولُ:

 سوسإِلَى طَر اري صالَّذ ابتا كنلَيأَ عقَر ،ةنحلْمل مياهربنِ إِب اقحلَى إِسا عخلنا دنِي: -لَمعي
]: {وهو خـالق كُـلِّ   ١١يما قُرِئ علَينا: {لَيس كَمثْله شيٌء} [الشورى: فَكَانَ ف -املَأْمونَ

 :امٍء} [اَألنعي١٠٢ش.[  
.{ريصالب عيمالس وهو} :فَقُلْت  

القَو ابسِ، فَأجإِلَى احلَب امتنع نبِم هجوو ،مالقَو نحتام ثُم :حالقَالَ ص  :ـةعبأَر رعاً غَييمج م
  أَبِي، ومحمد بنِ نوحٍ، والقَوارِيرِي، واحلَسنِ بنِ حماد سجادةَ.

ثُم أَجاب هذَان، وبقي أَبِي ومحمد في احلَبسِ أَياماً، ثُم جاَء كتاب من طَرسوس بِحملـهِما  
  زميلَنيِ.مقَيدينِ 

  الطَّبرانِي: حدثَنا عبد اِهللا بن أَحمد، حدثَنِي أَبو معمرٍ القَطيعي، قَالَ:
ـ  أَى النا رفَلَم ،رضلٍ قد أحبنح بن دمكَانَ أَحو ،ةنحامل امأَي لْطَانارِ السا إِلَى درنضا أُحلَم اس

  ، وكَانَ رجالً لَيناً، فَانتفَخت أَوداجه، واحمرت عيناه، وذَهب ذَلك اللِّين.يجِيبونَ
ـ  يماِهللا بنِ ج دببنِ ع ديلنِ الولٍ، عيفُض نا ابثَندح ،رشأَب :ِهللا، فَقُلْت بغَض ه قَدإِن :عٍ، فَقُلْت

  :عن أَبِي سلَمةَ، قَالَ
من إِذَا أُرِيد علَى شيٍء من أَمرِ دينِـه،   -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-كَانَ من أَصحابِ رسولِ اِهللا 

  رأَيت حماليق عينيه في رأْسه تدور كَأنه مجنونٌ.
نربأَخ ،يدننِ الكاسِ: عالقَو بن رما عنربـو   أَخـا أَبنربالَمِ، أَخاِإلس خيا شنربأَخ ،يخوا الكَر

  يعقُوب، حدثَنا احلُسين بن محمد اخلَفَّاف: سمعت ابن أَبِي أُسامةَ يقُولُ:
اِهللا، أَو دبا عا أَبي :ةنحامل امأَي لَ لَهيق دما أَنَّ أَحلَن يكلُ؟حاطالب هلَيع ظَهر فكَي ى احلَقرالَ ت  

ا بنبقُلُوو ،الَلَةى إِلَى الضاهلُد نم بلَ القُلُوقتنأَنْ ت لَى احلَقلِ عاطالب قَالَ: كَالَّ، إِن ظُهور  ـدع
) .لْحقةٌ ل١١/٢٣٩الَزم(  

 :رِيوالد اسبا عثَندح :ملُ:اَألصقُوي ارِيبفَرٍ اَألنعا جأَب تعمس  



  ـلَّمتفَس ،ي اخلَانف سالج وفَإذَا ه ،اتالفُر تربفَع ،أُخربت ،نوإِلَى املَأْم دملَ أَحما حلَم
.تينعفَرٍ، تعا جا أَبفَقَالَ: ي ،هلَيع  

 موالي تذَا، أَنا هي :فَقُلْت   ،آنلـقِ القُـرإِلَى خ أَجبت ناِهللا لَئ فَو ،نَ بِكوقتدي اسالنو ،أسر
إِنْ لَـم   لَيجِيبن خلق، وإِنْ أَنت لَم تجِب، لَيمتنِعن خلْق من الناسِ كَثير، ومع هذَا فَإِنَّ الرجلَ

دالَب ،وتمك تفَإِن لْكقْتي .جِبالَ تقِ اَهللا وفَات ،تاملَو نم  
  فَجعلَ أَحمد يبكي، ويقُولُ: ما شاَء اُهللا.

.لَيع دفَرٍ، أَععا جا أَبقَالَ: ي ثُم  
  فَأَعدت علَيه، وهو يقُولُ: ما شاَء اُهللا.
دمي: حدثَنا الفَضلُ بن زِياد، سمعت أَحمد بن حنبـلٍ  قَالَ أَحمد بن محمد بنِ إِسماعيلَ اَأل

  يقُولُ:
أَولُ يومٍ امتحنه إِسحاق لَما خرج من عنده، وذَلك في جمادى اآلخرة، سنةَ ثَمان عشـرةَ  

مج ه، فَقَالَ لَهجِدسي مف نِ، فَقعديمائَتو.ابأَج نا بِمنبِرةٌ: أَخاع  
  فَكَأنه ثَقُلَ علَيه، فَكَلَّموه أيضاً.

  .-واحلَمد ِهللا  -قَالَ: فَلَم يجِب أَحد من أَصحابِنا 
  ثُم ذَكر من أَجاب ومن واتاهم علَى أَكْثَرِ ما أَرادوا، فَقَالَ: هو مجعولٌ محدثٌ.

  وامتحنهم مرةً مرةً، وامتحننِي مرتنيِ مرتنيِ، فَقَالَ لي: ما تقُولُ في القُرآن؟
  قُلْت: كَالَم اِهللا غَير مخلُوقٍ.

ذَنِي فأَخأَلنِي وةً، فَسنِي ثَانيدر أَهلُم، ثُمس ثُم ،ةياحي ننِي فلَسأَجنِي وفَأَقَام.شبيهي الت  
  ].١١فَقُلْت: {لَيس كَمثْله شيٌء، وهو السميع البصير} [الشورى:

  فَقَالَ لي: وما السميع البصري؟
  فَقُلْت: هكَذَا قَالَ تعالَى.

با عنَ أَبوذَاكرلُوا يعج :جِينشوالب مياهرإِب بن دمحا.قَالَ مهيف وِيا رمو ةيقي التف قَّةاِهللا بِالر د  



فَقَالَ: كَيف تصنعونَ بِحديث خبابٍ: (إِنَّ من كَانَ قَبلَكُم كَانَ ينشر أَحدهم بِاملنشـارِ، الَ  
.(نِهيد نع كذَل هدصي  

) .هنا م١١/٢٤٠فَأَيِسن(  
لَست أُبالي بِاحلَبسِ، ما هو ومنزِلي إِالَّ واحد، والَ قَتالً بِالسيف، إِنما أَخـاف فتنـةَ   وقَالَ: 
.طوالس  

ين ي أَفَسمعه بعض أَهل احلَبسِ، فَقَالَ: الَ علَيك يا أَبا عبد اِهللا، فَما هو إِالَّ سوطَان، ثُم الَ تدرِ
.هني عرس هي، فَكَأَناقالب قَعي  

   ـرطَةش بـاحص ذئموي وهبٍ، وعصبنِ م مياهربنِ إِب دمحم نع ،بِه قأَث نثَنِي مدحقَالَ: و
  املُعتصمِ خالَفَةً َألخيه إِسحاق بنِ إِبراهيم، قَالَ:

لَم يداخلِ السلْطَانَ، والَ خالَطَ املُلُوك، كَانَ أَثبت قَلْباً من أَحمد يومئذ، مـا   ما رأَيت أَحداً
  نحن في عينِه إِالَّ كَأَمثَالِ الذُّبابِ.

  وحدثَنِي بعض أَصحابِنا عن أَبِي عبد الرحمنِ الشافعي، أَو هو حدثَنِي:
.بجِيي لَّهفَلَع ،ةقيى التنعي مف كَلِّمهيحبِسه لي مف دمإِلَى أَح فَذوهم أَنهأن  

  قَالَ: فَصرت إِلَيه أُكلِّمه، حتى إِذَا أَكْثَرت وهو الَ يجِيبنِي.
  ثُم قَالَ لي: ما قَولُك اليوم في سجدتيِ السهوِ؟

  نما أَرسلُوه إِلَى أَحمد لِإللف الَّذي كَانَ بينه وبين أَحمد أَيام لُزومهِم الشافعي.وإِ
فَإِنَّ أَبا عبد الرحمنِ كَانَ يومئذ ممن يتقَشف ويلْبس الصوف، وكَـانَ أَحفَـظَ أَصـحابِ    

لْحل يعافالش.ةومبِه املَذمذَاهبِم طَّنبتلِ أَنْ يقَب نم ثيد  
قَطع قِ، ثُماثالو الَفَةلِ خي أَوثَنِي فدح هأَن كأتبا أَنم دعاِهللا ب دبو عثْ أَبدحي لَم ه إِلَـى أَنْ  ثُم

  )١١/٢٤١مات، إِالَّ ما كَانَ في زمنِ املُتوكِّلِ. (
ا إِلَى اَألنمهعا مرننِ، فَصيدقَيم اددغب نحٍ مون بن دمحملَ أَبِي ومح :دمأَح بن حالارِ.قَالَ صب  

  فَسألَ أَبو بكْرٍ اَألحولُ أَبِي: يا أَبا عبد اِهللا، إِنْ عرِضت علَى السيف، تجيب؟
  قَالَ: الَ.



 ـا   ثُملَن ضـرلِ، فَعاللَّي فوي جا فهنا ملنحرو ،ةبحا إِلَى الررنلُ: صقُوأَبِي ي تعما، فَسريس
  رجلٌ، فَقَالَ: أَيكُم أَحمد بن حنبلٍ؟

  فَقيلَ لَه: هذَا.
.لكلَى رِسالِ: علْجمفَقَالَ ل  

ا عذَا، ما هقَالَ: ي ةَ؟ثُملَ اجلَنخدتا، ونا هقتلَ هأَنْ ت كلَي  
  ثُم قَالَ: أَستودعك اَهللا، ومضى.

 :قَالُ لَهي ،ةيادي البف رعلُ الشمعةَ يعبِير نبِ مرن العلٌ مجذَا ري: هلَ ليفَق ،هنع أَلْتفَس ابِرج
  .بن عامرٍ، يذكَر بِخيرٍ

  أَحمد بن أَبِي احلَوارِي: حدثَنا إِبراهيم بن عبد اِهللا، قَالَ:
   ابِـيرأَع ـةمكَل نى مرِ أَقوذَا اَألمي هف قعتذُ ونةً ممكَل تعما سلٍ: مبنح بن دمقَالَ أَح

  كَلَّمنِي بِها في رحبة طَوقٍ.
دما أَحيداً.قَالَ: يمح شتع شتإِنْ عهِيداً، وش تم احلَق قتلْكإِنْ ي ،  
  فَقَوى قَلْبِي.

  قَالَ صالح بن أَحمد: قَالَ أَبِي:
الَ: قَفَلَما صرنا إِلَى أَذَنةَ، ورحلنا منها في جوف اللَّيلِ، وفُتح لَنا بابها، إِذَا رجلٌ قَد دخلَ، فَ

  .-يعنِي: املَأْمونَ-البشرى! قَد مات الرجلُ 
) .اهو اَهللا أَنْ الَ أَرأَدع تكُن١١/٢٤٢قَالَ أَبِي: و(  

  محمد بن إِبراهيم البوشنجِي: سمعت أَحمد بن حنبلٍ يقُولُ:
ت اَهللا أَنْ الَ يجمع بينِي وبين املَأْمون، ودعوتـه أَنْ الَ أَرى  تبينت اِإلجابةَ في دعوتينِ: دعو

  املُتوكِّلَ.
  فلم أر املَأْمونَ، مات بِالبذَندون، قُلْت: وهو ر الرومِ.

توم إِثر مصتاملُع يِعوى بتح قَّةحبوساً بِالرم دمأَح يقبو .اددغإِلَى ب دمأَح دفَر ،هيأَخ  



 د ـدمأَح را أَنْ حضفَلَم ،بِه اعمتاالج التمسو ،دمامِ أَحبِذكرِ اِإلم هوه نكِّلُ فَإِنوا املُتأَمو ار
لس لَه املُتوكِّلُ في طَاقَة، حتى نظر هـو  اخلالَفَة بِسامراَء ليحدثَ ولَد املُتوكِّلِ ويربك علَيه، ج

.دمأَح هري لَمو ،دما إِلَى أَحهنم هأُمو  
  قَالَ صالح: لَما صدر أَبِي ومحمد بن نوحٍ إِلَى طَرسوس، ردا في أَقيادهما.

سفينة، فَلَما وصالَ إِلَى عانةَ، توفِّي محمد، وفُك قَيده، وصلَّى  فَلَما صار إِلَى الرقَّة، حمال في
  علَيه أَبِي.

 ـنبأمرِ اِهللا م ه أقوملمرِ عقدو ،هنس اثَةلَى حدداً عأَح تأَيا راِهللا: م دبو علٌ: قَالَ أَببنقَالَ حو 
  إِني َألرجو أَنْ يكُونَ قَد ختم لَه بِخيرٍ.محمد بنِ نوحٍ، 

.ى بِكدقْتلٌ يجر تي، أَنثْلم تلَس كاِهللا، اهللا اهللا، إِن دبا عا أَبمٍ: يوي ي ذَاتقَالَ ل  
تاثبقِ اَهللا، وفَات ،كننُ مكُوا يمل ،كم إِلَياقَهأعن اخلَلْق دم ذَا. قَدوِ هحن ألمرِ اِهللا، أَو  

  فَمات، وصلَّيت علَيه، ودفنته.
  )١١/٢٤٣أَظُن قَالَ: بِعانةَ. (

 ترِيارٍ اكتي دف بِسح اماً، ثُمة أَياسريكَثَ بِاليداً، فَمقَيم اددغأَبِي إِلَى ب ارصو :حالد قَالَ صنع
  ، ثُم حولَ إِلَى حبسِ العامة في دربِ املَوصلية.دارِ عمارةَ

.دقَيا مأَنلِ السجنِ، وأُصلِّي بأَه تفَقَالَ: كُن  
 رشع عسةَ تنانَ سضمي را كَانَ فراً  -فَلَمهش رشةَ ععببأَر نواملَأْم توم دعب كذَلو :قُلْت- 

وح مياهربنِ إِب اقحارِ إِسإِلَى د لت-اددغب بائنِي: نعي-.  
 وأَما حنبلٌ، فَقَالَ: حبِس أَبو عبد اِهللا في دارِ عمارةَ بِبغداد، في إِصطَبلِ اَألميرِ محمـد بـنِ  

  نَ في حبسٍ ضيقٍ، ومرِض في رمضانَ.إِبراهيم؛ أَخي إِسحاق بنِ إِبراهيم، وكَا
  ثُم حولَ بعد قَليلٍ إِلَى سجنِ العامة، فَمكَثَ في السجنِ نحواً من ثَالَثين شهراً.

 هتأَيرسِ، وي احلَبف هرغَيو (اِءجاِإلر) ابتك لَيأَ عفَقَر ،هيأْتا نكُنفَكَانَ و ،دي القَيلِّي بِهِم فصي
  يخرِج رِجلَه من حلقَة القَيد وقْت الصالَة والنومِ.



ن قَالَ صالح بن أَحمد: قَالَ أَبِي: كَانَ يوجه إِلَي كلَّ يومٍ بِرجلَينِ، أَحدهما يقَالُ لَه: أَحمد ب
احٍ، وببنِ ر دمأَح  ،بِقَيـد يعا دى إِذَا قَامتانِي، حاظرني االَنزفَالَ ي ،امبٍ احلجيعو شأَب اآلخر

.ٍادةُ أَقيعبأَر يلي رِجف اري، فَصودي قُيف فَزِيد  
:لَه نِي، فَقُلْتاظرفَن ،لَيلَ عخد ،ثمِ الثَّالوي اليا كَانَ ففَلَم  

ا تلْمِ اِهللا؟مي علُ فقُو  
.قلُوخقَالَ: م  

  قُلْت: كَفَرت بِاِهللا.
ننِيمرِ املُؤيلُ أَموسذَا رإِنَّ ه :مياهربنِ إِب اقحلِ إِسقَب نم حضري كَانَ يلُ الَّذوسفَقَالَ الر.  

.كَفر ذَا قَدإِنَّ ه :فَقُلْت  
بِبغا الكَبِيرِ إِلَى إِسحاق، فَأَمره بِحملي إِلَيه،  -يعنِي: املُعتصم-يلَة الرابِعة، وجه فَلَما كَانَ في اللَّ

  فَأُدخلت علَى إِسحاق، فَقَالَ:
ـ  -نفْسك، إِنه الَ يقتلُك بِالسيف، إٍِنه قَد آلَـى   -واِهللا-يا أَحمد، إِنها  أَنْ  -م تجبـه  إِنْ لَ

يضرِبك ضرباً بعد ضربٍ، وأَنْ يقْتلك في موضعٍ الَ يرى فيه شمس والَ قمر، أَلَيس قَد قَـالَ  
]، أَفيكُـونُ مجعـوالً إِالَّ مخلُوقـاً؟    ٣: {إِنا جعلْناه قُرآنا عربِياً} [الزخرف: -تعالَى-اُهللا 

)١١/٢٤٤(  
  ] أَفَخلَقَهم؟٥: {فَجعلَهم كَعصف مأْكُولٍ} [الفيلُ:-تعالَى-فَقُلْت: فَقَد قَالَ 

.كَتقَالَ: فَس  
    لَـيعو كبـتفَأُر ،ـةابجيَء بدو ،أُخرجت ،انتسابِ الببِب فورعِ املَعضا إِلَى املَورنا صفَلَم

ي معا مم ،اداَألقي.قَلِ القُيودثهِي لجلَى وع رأَنْ أَخ ةرم رغَي دتِسكُنِي، فَكمي ن  
  فـوي جف ليع ابأُقفلَ البيتاً، وب أُدخلت ةً، ثُمرجح لْتخمِ، فَأُدصتارِ املُعفَجِيَء بِي إِلَى د

.اجالَ سرلِ واللَّي  
دي الوضوَء، فَمددت فَأردت.تلَّيصو أتفتوض ،عوضوم تطساٌء، وم هياٍء فإِنا بي، فَإذَا أَن  

  فلَما كَانَ من الغد، أَخرجت تكَّتي، وشددت بِها األقياد أَمحلُها، وعطفت سراويلي.



.مِ، فَقَالَ: أَجبصتلُ املُعوساَء رفَج  
ي، ودذَ بِيفَأَخ بن دمأَحو ،سالج وإِذَا هو ،ادا األقيلُ بِهمي، أَحدي يكَّةُ فالتو ،هلَيأَدخلَنِي ع

  أَبِي دواد حاضر، وقَد جمع خلقاً كَثيراً من أَصحابِه.
  فَقَالَ لي املُعتصم: ادنه، ادنه.
بتى قَرتنِينِي حدلْ يزي فَلَم .قَالَ: اجلس ثُم ،هنم  

الً، ثُميقَل فَمكثْت ،ادنِي األقيقَد أَثقلتو ،تلَسفَج  
  قُلْت: أتأذنُ في الكَالَمِ؟

.كَلَّمقَالَ: ت  
  فَقُلْت: إِلَى ما دعا اُهللا ورسولُه؟

  الَّ اُهللا.فَسكَت هنيةً، ثُم قَالَ: إِلَى شهادة أَنْ الَ إِله إِ
  فَقُلْت: فَأَنا أشهد أَنْ الَ إِله إِالَّ اُهللا.

  ثُم قُلْت: إِنَّ جدك ابن عباسٍ يقُولُ:
سأَلُوه عنِ اِإليمان، فَقَـالَ:   -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-لَما قَدم وفْد عبد القيسِ علَى رسولِ اِهللا 

  ما اِإليمانُ؟).(أَتدرونَ 
) .لَملُه أَعوسر١١/٢٤٥قَالُوا: اُهللا و(  

  كَـاةـاُء الزتإِيو ،الَةالص إِقَاملُ اِهللا، ووسداً رمحأَنَّ مإِالَّ اُهللا، و ةُ أَنْ الَ إِلهادهأَنَّ قَالَ: (شو ،
  تعطُوا اخلُمس من املَغنمِ).

  : لَوالَ أَني وجدتك في يد من كَانَ قَبلي، ما عرضت لَك.-يعنِي: املُعتصم- قَالَ أَبِي: فَقَالَ
  ثُم قَالَ: يا عبد الرحمنِ بن إِسحاق، أَلَم آمرك برفعِ املحنة؟

.نيملسلْمجاً لذَا لَفَري هإِنَّ ف !راُهللا أَكْب :فَقُلْت  
ه. ثُمنِ كَلِّممحالر دبا عي ،وهكَلِّمو ،وهراظم: نقَالَ لَه  

  فَقَالَ: ما تقُولُ في القُرآن؟
  قُلْت: ما تقُولُ أَنت في علمِ اِهللا؟



] ١٦عـد:  : {اُهللا خالق كُلِّ شيٍء} [الر-تعالَى-فَسكَت، فَقَالَ لي بعضهم: أَلَيس قَالَ اُهللا 
  والقُرآنُ أَلَيس شيئاً؟

 :اَألحقَاف] {ٍءيكُلَّ ش رمدت} :قَالَ اُهللا :اُهللا؟٢٥فَقُلْت ادا أَرإِالَّ م رتمفَد [  
إِالَّ ] أَفَيكُـونُ محـدثٌ   ٢فَقَالَ بعضهم: {ما يأْتيهِم من ذكْرٍ من ربهِم محدث} [اَألنبِياُء: 

  مخلُوقاً؟
  ]١فَقُلْت: قَالَ اُهللا: {ص، والقُرآن ذي الذِّكْرِ} [ص: 

.الَمو ا أَلفهيف ليس لْكتآنُ، والقُر وه فَالذِّكر ،  
،(الذِّكْر لَقإِنَّ اَهللا خ) :ٍنيصانَ بنِ حرمثَ عيدم حهضعب ذَكرو  

دطأٌ، حذَا خه :فَقُلْت.(الذِّكْر بإِنَّ اَهللا كَت) :داحو را غَيثَن  
  ـنم ظَمضٍ أَعالَ أَراٍء ومالَ سارٍ والَ نو ةنج ناُهللا م لَقا خم) :دوعسنِ ماب ثيدوا بِحاحتجو

) .(يسالكُر ة١١/٢٤٦آي(  
لَى اجلَنع اخلَلْق قَعا ومإِن :فَقُلْت.آنلَى القُرع قَعي لَماألرضِ، واِء ومالسارِ والنو ة  

يـه  فَقَالَ بعضهم: حديث خبابٍ: (يا هنتاه، تقَرب إِلَى اِهللا بِما استطَعت، فَإِنك لَن تتقَّرب إِلَ
.(هكَالَم نم هإِلَي بٍء أَحيبِش  

  ا هو.فَقُلْت: هكَذَ
  قَالَ صالح: وجعلَ ابن أَبِي دواد ينظُر إِلَى أَبِي كَاملُغضبِ.

ـ  جالر قَطَعفَإِذَا ان ،هلَيع دذَا، فَأَره كَلَّمتيو ،هلَيع دذَا، فَأَره كَلَّمتكَانَ يم،  قَالَ أَبِي: وهـنلُ م
  يقُولُ:اعترض ابن أَبِي دواد، فَ

 وه ،ننِيماملُؤ ريا أَماِهللا-يو- !عدتبلٌّ مضالٌّ مض  
.روهاظن ،وهلُ: كَلِّمقُوفَي  

ـ  ي كحيو :مصتلُ املُعقُوفَإذَا انقطَعوا، ي ،هلَيع ذَا، فَأرديكلُّمنِي هو ،هلَيع ذَا، فَأردنِي ها فَيكلِّم
م !دملُ؟أَحقُوا ت  



صـلَّى اُهللا علَيـه   -فَأَقُولُ: يا أَمير املُؤمنِين، أَعطُونِي شيئاً من كتابِ اِهللا أَو سنة رسـولِ اِهللا  
لَّمسو- .لَ بِهى أَقُوتح  

  أَوِ السنة؟ فَيقُولُ أَحمد بن أَبِي دواد: أَنت الَ تقُولُ إِالَّ ما في الكتابِ
) .هلَيع دقَيالَ يو ،هلَيع سحبا يم لتأَوا تمو ،لَمأَع تأويالً، فَأَنت لتأَوت :لَه ١١/٢٤٧فَقُلْت(  

ـ  الَ ينطَلى قَلْبِي، وقْوا يٍء ميبِش لَيوا عاحتج اِهللا: لَقَد دبو علٌ: قَالَ أَببنـانِي أَن  قَالَ حسل ق
.هيأَحك  

أَنكروا اآلثَار، وما ظَننتهم علَى هذَا حتى سمعته، وجعلُوا يرغُونَ، يقُولُ اخلَصم كَذَا وكَـذَا،  
 ميـرم] {رصبالَ يو عمسا الَ يم دبعت مل تا أَبي} :هبِقَول آنهِم بِالقُرلَيع ٤٢: فَاحتججت ،[

  أَفَهذَا منكَر عندكُم؟
.هبش ،ننِيماملُؤ ريا أَمي ،هبفَقَالُوا: ش  

  قَالَ محمد بن إِبراهيم البوشنجِي: حدثَنِي بعض أَصحابِنا:
تفت إِلَيه، حتى قَالَ املُعتصم: يا أَحمد، أَنَّ أَحمد بن أَبِي دواد أَقْبلَ علَى أَحمد يكَلِّمه، فَلَم يلْ

  أَالَ تكَلِّم أَبا عبد اِهللا؟
!!هلْمِ فَأُكلِّملِ العأَه نم رِفُهأَع تلَس :فَقُلْت  

  قَالَ صالح: وجعلَ ابن أَبِي دواد يقُولُ:
ناِهللا لَئو ،ننِيماملُؤ ريا أَمي   ـنم دعارٍ، فَينيد أَلْف مائَةارٍ، ونيد أَلف نم إِلَي بأَح ولَه ،كابأَج
.دعاَء اُهللا أَنْ يا شم كذَل  

.هبقَألطَأَنَّ عي، وندبِج هإِلَي نكَبَألري، ودبِي هنع قَكُننِي ُألطْلابأَج نفَقَالَ: لَئ  
ا  ثُمنَ، موارنِي هلَى ابي عفقتكَش كلَيع قفي ُألشإِنقٍ، ويفلَش كلَيي عاِهللا إِنو ،دما أَحقَالَ: ي

  تقُولُ؟
) .هولسر ةنسابِ اِهللا وتك نئاً ميلُ: أَعطُونِي ش١١/٢٤٨فَأَقُو(  

وعبد الرحمنِ بن إِسـحاق   -يعنِي عنده-قُوموا، وحبسنِي  فَلَما طَالَ املَجلس، ضجِر، وقَالَ:
  يكَلِّمنِي، وقَالَ: ويحك! أَجِبنِي.



  وقَالَ: ويحك! ألَم تكن تأتينا؟
نس نيذُ ثَالَثنرِفُه مأَع ،ننِيماملُؤ ريا أَمنِ: يمحالر دبع فَقَالَ لَه  ـادهاجلو احلَجو كى طَاعترةً، ي

.كعم  
  لِ.فَيقُولُ: واِهللا إِنه لَعالم، وإِنه لَفَقيه، وما يسوُءنِي أَنْ يكُونَ معي يرد عني أَهلَ امللَ

  ثُم قَالَ: ما كُنت تعرِف صالحاً الرشيدي؟
تعمس قَد :قُلْت .بِه  

فَسألنِي عنِ  -وأَشار إِلَى ناحية من الدارِ  -قَالَ: كَانَ مؤدبِي، وكَانَ في ذَلك املَوضعِ جالساً 
القُرآن، فَخالَفَنِي، فَأَمرت بِه، فُوطئَ وسحب! يا أَحمد، أَجِبنِي إِلَى شيٍء لَك فيه أَدنى فَـرجٍ  

تي.حدبِي كنع قى أُطْل  
.هولسر ةنسابِ اِهللا وتك نئاً ميأَعطُونِي ش :قُلْت  

  فَطَالَ املَجلس، وقَام، ورددت إِلَى املَوضعِ.
بِيتي ،داونِ أَبِي دابِ ابحأَص ننِ ملَيجر إِلَي هجرِبِ، واملَغ دعا كَانَ بانِي  فلَمـاظرنيي ودنع ان

 - ويقيمان معي، حتى إِذَا كَانَ وقْت اِإلفطَارِ، جِيَء بِالطَّعامِ، ويجتهِدان بِي أَنْ أُفطر فَالَ أَفْعلُ
  .-قُلْت: وكَانت ليالي رمضانَ 

  اللَّيلِ، فَقَالَ: يقُولُ لَك أَمير املُؤمنِين: ما تقُولُ؟قَالَ: ووجه املُعتصم إِلَي ابن أَبِي دواد في 
.دأَر تا كُنمواً محن هلَيع دفَأَر  

قَد فَقَالَ ابن أَبِي دواد: واِهللا لَقَد كَتب اسمك في السبعة: يحيى بنِ معينٍ وغَيرِه، فَمحوته، ولَ
س.اكم إِياءنِي أَخذُه  

 الَ ثُم يقُولُ: إِنَّ أَمير املُؤمنِين قَد حلَف أَنْ يضرِبك ضرباً بعد ضربٍ، وأَنْ يلْقيك في موضـعٍ 
.سمالش هيى فرت  

  )١١/٢٤٩ثُم انصرف. ( ويقُولُ: إِنْ أَجابنِي، جِئْت إِلَيه حتى أُطْلق عنه بِيدي،
.وهكَلِّمو ،وهراظم: نفَقَالَ لَه ،هبِي إِلَي بى ذَهتي حدذَ بِيفَأَخ ،ولُهساَء را، جنحا أَصبفَلَم  



تي الكف سا لَيمالكَالَمِ م نٍء ميوا بِشاؤهِم، فَإذَا جلَيع ونِي، فَأَرداظرنفجعلُوا ي  ،ةـنالسابِ و
  قُلْت: ما أدرِي ما هذَا.

شيٍء، يقُولُ: قَالَ: فَيقُولُونَ: يا أَمير املُؤمنِين، إِذَا توجهت لَه احلجةُ علَينا، ثَبت، وإِذَا كَلَّمناه بِ
  الَ أدرِي ما هذَا.

.وهراظفَقَالَ: ن  
ا أَحلٌ: يجفَقَالَ ر.تنتحلَهثَ وياحلَد ذْكُرت اكأَر ،دم  

: فَقُلْت: ما تقُولُ في قَوله: {يوصيكُم اُهللا في أَوالَدكُم للذَّكَرِ مثْلُ حظِّ اُألنثَيـينِ} [النسـاءُ  
  ]؟١١

.ننِيما املُؤاُهللا بِه قَالَ: خص  
   أَو عبداً؟قُلْت: ما تقُولُ: إِنْ كَانَ قَاتالً

.آنرِ القُرنَ بِظَاهوحتجوا يم كَانهذَا، َألنهِم بِهلَيع ا احتججتمإِنو ،كَتفَس  
 آنبِالقُر ثَ، احتججتيحلُ احلَدتنت اكي: أرثُ قَالَ ليلَ -فحالقَات تصصةَ خنإِنَّ السنِي: وعي

هتجرفَأَخ ،العبدالعمومِو نا مم-.  
  قَالَ: فَلَم يزالُوا كَذَلك إِلَى قُربِ الزوالِ.

  فَلَما ضجر، قَالَ: قوموا.
ثُم خالَ بِي، وبعبد الرحمنِ بنِ إِسحاق، فَلَم يزلْ يكلمنِي، ثُم قَـام ودخـلَ، ورددت إِلَـى    

  املَوضعِ.
تا كَانلْموكَّـلِ   قَالَ: فَلَمل ٌء، فَقُلْتيأمرِي ش نثَ غَداً مدحأَنْ ي خليق :ثَةُ، قُلْتلَةُ الثَّالاللَّي
  بِي: أُرِيد خيطاً.

فَجاءنِي خبيط، فشددت بِه األقياد، ورددت التكَّةَ إِلَى سراويلي مخافَةَ أَنْ يحدثَ من أمـرِي  
  )١١/٢٥٠شيٌء، فَأتعرى. (

فَلَما كَانَ من الغد، أُدخلت إِلَى الدارِ، فَإذَا هي غَاصةٌ، فَجعلت أُدخلُ من موضعٍ إِلَى موضعٍ، 
.كذَل رغَياطُ، ويالس مهعم مقَوو ،يوفالس مهعم مقَوو  



  حد من هؤالَِء، فَلَما انتهيت إِلَيه، قَالَ: اقعد.ولَم يكُن في اليومينِ املَاضينيِ كَبِير أَ
.وهكَلِّم ،روهاظقَالَ: ن ثُم  

فَجعلُوا يناظرونِي، يتكَلَّم هذَا، فَأرد علَيه، ويتكَلَّم هذَا، فَأرد علَيه، وجعـلَ صـوتي يعلُـو    
  أصواتهم.

نم ضعلَ بعالَ بِهِم،  فَجخ انِي، ثُمحن ،سلا طَالَ املَجفَلَم ،هدبِي مئُ إِلَيوي يأسلَى رع مقَائ وه
  ثُم نحاهم، وردنِي إِلَى عنده، وقَالَ: ويحك يا أَحمد! أَجبنِي حتى أُطلق عنك بِيدي.

  خذوه، اسحبوه، خلِّعوه. -وذَكَر اللَّعن  -الَ: علَيك.. فرددت علَيه نحو ردي، فَقَ
.لعتخو ،حبتفس  

 بِيشعرِ الن نم شعر إِلَي اركَانَ ص قَدقَالَ: و-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص-  هي، فَوجيصقَم ي كمف
لُ: مقُوي مياهرإِب بن اقحإِس ؟إِلَيذَا املصرورا ه  
  وسعى بعضهم ليخرق القميص عني. -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-قُلْت: شعر من شعرِ رسولِ اِهللا 

.خرقُوهالَ ت :مصتفَقَالَ املُع  
  فَنزع، فَظننت أَنه إِنما درِئ عنِ القميصِ اخلَرق بِالشعرِ.

جاطُ.قَالَ: ويالسنِ ويقَابقَالَ: الع ثُم ،يسلَى كُرع مصتاملُع لَس  
 دشو ،ديكنيِ بِيئَ اخلَشبتاتذْ ني: خلْفخ رضح نم ضعفَقَالَ ب ،ايدي تدَء بِالعقَابنيِ، فَمفَجِي

  علَيهِما.
  )١١/٢٥١فلم أَفهم ما قَالَ، فَتخلَّعت يداي. (

ي العف ا علِّقلَم دمي أَمرِ أَحأالَنَ ف مصتوا أَنَّ املُعذَكر :جِينشوالب مياهرإِب بن دمحقَابنيِ، قَالَ م
ين، إِنْ ورأَى ثباته وتصميمه وصالَبته، حتى أَغراه أَحمد بن أَبِي دواد، وقَالَ: يا أَمير املُـؤمنِ 

  تركته، قيلَ: قَد ترك مذْهب املَأْمون، وسخطَ قَولَه.
  فَهاجه ذَلك علَى ضربِه.

  وقَالَ صالح: قَالَ أَبِي: ولَما جيَء بِالسياط، نظر إِلَيها املُعتصم، فَقَالَ: ائتونِي بِغيرِها.
تقد :نيلْجالَّدقَالَ ل وا.ثُمم  



!اُهللا يدك قَطع ،دش :لُ لَهقُووطنيِ، فَيرِبنِي سضم، فيهنلُ مجالر إِلَي لَ يتقدمعفَج  
  ثُم يتنحى ويتقدم آخر، فيضرِبنِي سوطنيِ، وهو يقُولُ في كُلِّ ذَلك: شد، قطع اُهللا يدك!

فَقَالَ: يا أَحمد، عالَم تقتلُ نفْسك؟  -يعنِي: املُعتصم-وطاً، قَام إِلَي فَلَما ضربت سبعةَ عشر س
  علَيك لَشفيق. -واِهللا-إِني 

  وجعلَ عجيف ينخسنِي بقَائمة سيفه، وقَالَ: أَتريد أَنْ تغلب هؤالَِء كُلَّهم؟
لُ: وقُوم يهضعلَ بعجو.مقَائ أْسكلَى رع كامإِم !لَكي  

.لْهي، اقْتقني عه فدم ،ننِيماملُؤ ريا أَمم: يهضعقَالَ بو  
!مسِ قَائمي الشف تأَنو ،مائص تأَن ،ننِيماملُؤ ريا أَمنَ: يلُوقُولُوا يعجو  

 ،دما أَحي كحيي: ولُ؟فَقَالَ لقُوا تم  
.لُ بِهلِ اِهللا أَقُووسر ةنس ابِ اِهللا أَوتك نئاً ميلُ: أَعطُونِي شفَأَقُو  

  فَرجع، وجلَس، وقَالَ للْجالَّد: تقدم، وأوجع، قطع اُهللا يدك.
  ثُم قَام الثَّانِيةَ، وجعلَ يقُولُ: ويحك يا أَحمد! أَجِبنِي.

!مقَائ أسكلَى رك عامإِم ،دما أَحنَ: يلُوقُويو ،لَينَ عقبلُولُوا يعفَج  
  وجعلَ عبد الرحمنِ يقُولُ: من صنع من أَصحابِك في هذَا اَألمرِ ما تصنع؟

  )١١/٢٥٢فَرجٍ حتى أُطلق عنك بِيدي. (واملُعتصم يقُولُ: أَجِبنِي إِلَى شيٍء لَك فيه أَدنى 
.متقد :الَّدلْجقَالَ لو ،عجر ثُم  

  فَجعلَ يضرِبنِي سوطنيِ، ويتنحى، وهو في خالَلِ ذَلك يقُولُ: شد، قطع اُهللا يدك.
قد أطلقت ادفَإذَا األقي ،دعب أَفقت ي، ثُمقلع بي. فَذَهنع  

!اكسندةً وارِيب لَى ظَهركا عطَرحنهِك، وجلَى وع اكنبكَب :رن حضملٌ مجي رفَقالَ ل  
  قَالَ أَبِي: فَما شعرت بِذَلك، وأَتونِي بِسوِيقٍ، وقَالُوا: اشرب وتقَيأْ.

.رالَ أُفط :فَقُلْت  
سحاق بنِ إِبراهيم، فَحضرت الظّهر، فَتقَدم ابن سماعةَ، فَصلَّى، فَلَمـا  ثُم جِيَء بِي إِلَى دارِ إِ

  انفَتلَ من صالَته، وقَالَ لي: صلَّيت، والدم يسيلُ في ثَوبِك؟



  قُلْت: قَد صلَّى عمر وجرحه يثعب دماً.
هنع لِّيخ ثُم :حالقَالَ ص.هزِلنإِلَى م ارفَص ،  

  وكَانَ مكثُه في السجنِ منذُ أُخذَ إِلَى أَنْ ضرب وخلِّي عنه، ثَمانِيةً وعشرِين شهراً.
ـ  بلَى أَبِي عةُ اِهللا عمحي، رأَخ نا ابقَالَ: ي ،هعا مجلَنيِ اللَّذينِ كَانالر دثَنِي أَحدح لَقَداِهللا، و د
عبـد  واِهللا ما رأَيت أَحداً يشبِهه، ولَقَد جعلت أَقُولُ لَه في وقْت ما يوجه إِلَينا بِالطَّعامِ: يا أَبا 

.ئَةفعِ تضوي مف تأَنو ،مائص تاِهللا، أَن  
  ولَقَد عطش، فَقَالَ لصاحبِ الشرابِ: ناوِلْنِي.

ه فَناولَه قَدحاً فيه ماٌء وثَلج، فَأَخذَه، ونظر فيه، ثُم رده، ولَم يشرب، فَجعلت أَعجب من صبرِ
  )١١/٢٥٣علَى اجلُوعِ والعطشِ، وهو فيما هو فيه من اهلولِ. (

  إِلَيه طعاماً أَو رغيفاً في تلْك اَأليامِ، فَلَم أَقْدر. قَالَ صالح: فَكُنت أَلتمس وأَحتالُ أَنْ أُوصلَ
.ةمي كَلف نا لَحه، فَماظروننم يهو امِ الثَّالَثَةي اَأليفقَّده فت هه: أَنرضلٌ حجنِي رربأَخو  

تاعجثْلِ شي منُ فكُوداً يأَنَّ أَح ا ظَننتمقَلْبِه.قَالَ: و ةدشه و  
  قَالَ حنبلٌ: سمعت أَبا عبد اِهللا يقُولُ:

 ،سقطتو ترخيتإِذَا اسفِْسي، ون إِلَي جعتر ،ربي الضنع فعاراً، فَكَانَ إِذَا رري معقل ذَهب
  رفع الضرب، أَصابنِي ذَلك مراراً.

يقُولُ البـنِ   -وقَد أَفقت  -قَاعداً في الشمسِ بِغيرِ مظَلَّة، فَسمعته  -عتصميعنِي: املُ-ورأَيته 
  أَبِي دواد: لَقَد ارتكبت إِثْماً في أَمرِ هذَا الرجلِ.

 هإِن ،ننِيماملُؤ ريا أَماِهللا-فَقَالَ: يغَ -و نم كأَشر قَد ،شرِكم ركَاف.هجرِ وي  
.درِيا يمصرِفَه عى يتح الُ بِهفَالَ يز  

.مياهراق بن إِبحالَ إِسه، ودعي ربٍ، فَلَمي بِالَ ضتيخلت ادكَانَ أَر قَدو  
  عبد اِهللا: كَم ضرِب؟ قَالَ حنبلٌ: وبلَغنِي أَنَّ املُعتصم قَالَ البنِ أَبِي دواد بعد ما ضرِب أَبو

  قَالَ: أَربعةً، أَو نيفاً وثَالَثين سوطاً.
:يذوقَالَ املَر :رِيهاِهللا الز ديبلِ عو الفَضقَالَ أَب  



 قُلْت-  بازِيناهلُن نياِهللا ب دبو عأَباذُ، قَالَ اُهللا -وتا أُسالَى-: يعقْ-تـكُم}   : {الَ تفُسلُـوا أَنت
  ].٢٩[النساُء: 

.انظرو اخرج ،يذورا مقَالَ: ي  
فَخرجت إِلَى رحبة دارِ اخلالَفَة، فَرأَيت خلقاً الَ يحصيهِم إِالَّ اُهللا، والصحف فـي أَيـديهِم،   

  تعملُونَ؟واألقالَم واملَحابِر، فَقَالَ لَهم املَروذي: ماذَا 
  قَالُوا: ننظر ما يقُولُ أَحمد، فَنكْتبه.

  فَدخلَ، فَأَخبره، فَقَالَ: يا مروذي! أُضلُّ هؤالَِء كُلَّهم؟!
  )١١/٢٥٤فَهذه حكَايةٌ منقَطعةٌ. (

  الفَضلِ اَألسدي، قَالَ: قَالَ ابن أَبِي حاتمٍ: حدثَنا عبد اِهللا بن محمد بنِ
.كَلَّمتأَنْ ت كلَيع جبو قَالُوا: قَدو ،رِ بنِ احلَارِثوا إِلَى بِشاؤج ،برضيل دمملَ أَحا حلَم  

نم دمظَ اُهللا أَحفي، حدنذَا ع ساِء، لَيبِياَألن قَامم ي أَقُومننَ مورِيدفَقَالَ: أَت    ـنمو ـهيدنِ ييب
  خلْفه.

  احلَسن بن محمد بنِ عثْمانَ الفَسوِي: حدثَنا داود بن عرفَةَ، حدثَنا ميمونُ بن أَصبغَ، قَالَ:
ي نإِلَى م بِه بتفَذَه ،طَرخ االً لَهم فَأخذت ،دمأَح نحامتو ،اددغبِب تسِ.كُنللُنِي إِلَى املَجخد  

 قَد اطيالسبو ،فِّفتص اسِ قَدرالتبو ،تكزر احِ قَدمبِالرو ،دترج قَد يوففَإذَا الس ،فَأُدخلت
.الكَالَم عمثُ أَسيح قِّفتوسيفاً، ونطَقَةً ومو اًء أَسودقَب أُلبستو ،ضعتو  

ريلِ اِهللا  فَأَتى أَموسر ني مابتقَرو :فَقَالَ لَه ،دمى بِأَحأَتو ،يسعلَى كُر فَجلس ،ننِيملَّى -املُؤص
لَّمسو هلَيلُ. -اُهللا عا أَقُولُ كَمقُوت أَو ،اطيبِالس كَألضربن  

.كإِلَي ذْهفَقَالَ: خ ،الَّدإِلَى ج التفَت ثُم  
  خذَه، فَلَما ضرب سوطاً، قَالَ: بِاسمِ اِهللا.فَأَ

  فَلَما ضرب الثَّانِي، قَالَ: الَ حولَ والَ قُوةَ إِالَّ بِاِهللا.
  فَلَما ضرب الثَّالثَ، قَالَ: القُرآنُ كَالَم اِهللا غَير مخلُوقٍ.



بيصي قَالَ: {قُلْ لَن ،ابِعالر ربا ضةُ: فَلَموبا} [التاُهللا لَن با كَتا إِالَّ مةً  ٥١نـعست رِبفَض ،[
  )١١/٢٥٥وعشرِين سوطاً. (

.كتهنةَ ياعالس :فَقُلْت ،هانتاويلُ إِلَى عرلَ السزفَن ،تقَطَعبٍ، فَانةَ ثَواشيح هكَّتت تكَانو  
  وحرك شفتيه، فَما كَانَ بِأسرع من أَنْ بقي السراويلُ لَم ينزِلْ. فَرمى بِطرفه إِلَى السماِء،

ـ   ت فَدخلْت علَيه بعد سبعة أَيامٍ، فَقُلْت: يا أَبا عبد اِهللا! رأَيتك وقَد انحلَّ سـراويلُك، فَرفَع
  طَرفَك نحو السماِء، فَما قُلْت؟

قَالَ: قُلْت: اللَّهم أَسأَلُك بِاسمك الَّذي مألت بِه العرش، إِنْ كُنت تعلَم أَني علَى الصـوابِ،  
  فَالَ تهتك لي ستراً.

  هذه حكَايةٌ منكَرةٌ، أَخاف أَنْ يكُونَ داود وضعها.
  سٍ األصبهانِي: حدثَنا أَحمد بن أَبِي عبيد اِهللا، قَالَ:قَالَ جعفَر بن أَحمد بنِ فَارِ

 شرعةَ عبِض هنِّ فَضربو الدأَب مقَدفَت ،رِبا ضلٍ لَمبنح بن دمأَح رتجِ: حضالفَر بن دمقَالَ أَح
  ويلُ، فَانقطَع خيطُه، فَنزلَ.سوطاً، فَأَقبلَ الدم من أكتافه، وكَانَ علَيه سرا

  فَلحظته وقَد حرك شفتيه، فَعاد السراويلُ كَما كَانَ، فَسأَلْته، قَالَ:
  قُلْت: إِلَهِي وسيدي، وقَفْتنِي هذَا املَوقف، فَتهتكُنِي علَى رؤوسِ اخلَالَئقِ!

.حصةُ الَ تاحلكَاي هذهو  
) .كْرِهذ نا محيتسا يا منه ةجمالس افَاتاخلر نم (ةلياحل) باحص اقس قَد١١/٢٥٦و(  

 فَمن ذَلك، قَالَ: حدثَنا احلُسين بن محمد، حدثَنا إِبراهيم بن محمد بنِ إِبـراهيم القَاضـي،  
دبو عثَنِي أَبدح   ،ـيشالقُر دمحم بن يلع تعمس ،بقُوعي بن فسوا يثَندح ،رِيهاِهللا اجلَو

  قَالَ:
، لَما جرد أَحمد ليضرب، وبقي في سراويله، فَبينما هو يضرب، احنلَّ سراويلُه، فَحرك شفَتيه

ينِ خدي تأَياويلَ.فَررا الستدفَش ،هتحت نا مجتر  
  فَلَما فَرغُوا من الضربِ، سأَلناه، قَالَ:

  قُلْت: يا من الَ يعلَم العرش منه أَين هو إِالَّ هو، إِنْ كُنت علَى احلق، فَالَ تبد عورتي.



حمد، وما جسر علَى توهيتها، بلْ روى عن: أَبِي مسعود البجلي، أَوردها البيهقي في مناقبِ أَ
حدثَنا أَبو بكْرٍ النجاد، حدثَنا ابن أَبِي العوامِ الرياحي نحواً  -ذَاك الكَذَّابِ  -عنِ ابنِ جهضمٍ 

  منها.
رئزا أَنَّ مهيفو  ةبِقـدر ئزرِهم تحت نم جربٍ خذَه نكَفّاً م أيتفَتيه، فرش كفحر ،اضطرب ه

  اِهللا، فصاحت العامةُ.
ا البثَندح ،فسوي نا ابثَندرٍ، حيضخ نا ابثَندةَ، حامقُد نا ابثَنداِء، حالفَر نرنِي ابأَخب ،يكمر

:اننس بن دما أَحثَندمٍ، حاتأَبِي ح نا ابثَندح ،كدرم بن يلا عثَندح  
  ا؟أنه بلَغه أَنَّ املُعتصم نظر عند ضربِه إِياه إِلَى شيٍء مصرورٍ في كُمه، فَقَالَ: أَي شيٍء هذَ

عرِ النش نم رعقَالَ: ش بِي-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص-.  
.هنا مأَخذَهو ،هاتقَالَ: ه  

 بِيعرِ النش نةً معرأَى شا رمدنع همرحي أَنْ يغبنكَانَ ي :اننس بن دمقَالَ أَح ـلَّى اُهللا  -ثُمص
لَّمسو هلَياحلَالِ. -ع لْكي تف هعم  

 ،بِهو:حاللِ صو الفَضمٍ: قَالَ أَباتأَبِي ح نقَالَ اب  
  ،العـالجو ربالض يبصر نمَء برجلٍ مإِلَى املَطبقِ، فَجِي هجوزِلِ، وإِلَى املَن ارفَص ،هنع لِّيخ

مثْلَ هذَا، لَقَد جـر   فَنظَر إِلَى ضربِه، فَقَالَ: قَد رأَيت من ضرب أَلف سوط، ما رأيت ضرباً
: علَيه من خلْفه، ومن قُدامه، ثُم أَخذَ ميالً، فَأدخلَه في بعضِ تلْك اجلراحات، فَنظَر إِلَيه، فَقَالَ

  لَم ينقَب؟
  وجعلَ يأتيه، ويعالجه.

  علَى وجهِه كم شاَء اُهللا. وكَانَ قد أصاب وجهه غَير ضربة، ومكثَ منكباً
  ثُم قَالَ لَه: إِنَّ ها هنا شيئاً أُرِيد أَن أقطعه.

  بِحمـد جهري ،كذَلل ابرص وهو ،هعبِِسكِّنيٍ م ها، فَيقطَعبِه ماللَّح علِّقلَ يعفَج ،ةديداَء بِحفَج
م يزلْ يتوجع من مواضع منه، وكَانَ أثر الضربِ بيناً في ظَهرِه إِلَى اِهللا في ذَلك، فَبرأَ منه، ولَ

) .فِّيو١١/٢٥٧أَنْ ت(  



    أقُـم ـلٍّ؛ إذْ لَـمي حفَقَالَ: اجعلنِي ف ،كاَء إِلَيالً ججنِي أَنَّ رلَغب :لَه ماً، فَقُلْتوي دخلتو
  بِنصرتك.
  أَجعلُ أحداً في حلٍّ. فَقُلْت: الَ

.ايربِه إِيض نلٍّ مي حف تاملَي لتعج لُ: لَقَدقُوأَبِي ي تعمسو ،سكتأَبِي، و مسبفَت  
]، فَنظَـرت  ٤٠ثُم قَالَ: مررت بِهذه اآلية: {فَمن عفَا وأَصلَح، فَأَجره علَى اِهللا} [الشورى: 

  تفِْسيرها، فَإذَا هو ما أَخبرنا هاشم بن القَاسمِ، أَخبرنا املُبارك بن فَضالَةَ، قَالَ: في
   بيِ اِهللا رـدي نـيا بكُلُّه ماُألم ثتج ،ةاميالق مولُ: إِذَا كَانَ يقُوي ناحلَس عمس ننِي مربأَخ

ثُم ،نيمالا. العيني الدفَا فع نإِالَّ م قوملَى اِهللا، فَالَ يه عأَجر نإِالَّ م أَنْ الَ يقوم يودن  
  قَالَ: فَجعلت املَيت في حلٍّ.

  ثُم قَالَ: وما علَى رجلٍ أَنْ الَ يعذِّب اُهللا بِسبِبِه أَحداً.
مٍ: حاتأَبِي ح نقَالَ اب ،بِهقَالَ:و ،اننس بن دمثَنِي أَحد  

 بلَغنِي أَنَّ أَحمد بن حنبلٍ جعلَ املُعتصم في حلٍّ يوم فتحِ عاصمة بابك، وظفر بِه، أَو في فَتحِ
  )١١/٢٥٨عمورِيةَ، فَقَالَ: هو في حلٍّ من ضربِي. (

  يقُولُ: وسمعت أَبِي؛ أَبا حاتمٍ
 ذهب :لَه ربِ، فَقُلْتالض كْرى ذا، فَجرحوِهن أَو ننِيس بِثَالَث رِبا ضم دعاِهللا ب دبا عأَب أَتيت

  عنك أَلَم الضربِ؟
لُ: خقُوي هذَا، كَأَنقَالَ: هو ،اراليسو نيمالي هيكُوع قبضو ،هيدي جرا فَأَخمهنم جِدي هإِنو ،لع

.كذَل أَلَم  
  وبِه، قَالَ ابن أَبِي حاتمٍ: حدثَنا محمد بن املُثَنى صاحب بِشرٍ، قَالَ:

.بيلُكلَّى سخيو ،اتمثَالَثَ كَل ي: اكتبيلَ للٍ: قبنح بن دمقَالَ أَح  
  فَقُلْت: هاتوا.

  اكتب: اُهللا قَديم لَم يزلْ.قَالُوا: 
.قَالَ: فكتبت  



.قلُوخنَ اِهللا موٍء ديكُلُّ ش :بفَقَالُوا: اكْت  
.آنالقُر باُهللا ر :قَالُوا: اكتبو  

  قُلْت: أَما هذه فَالَ، ورميت بِالقلمِ.
م ما، َألعطَاهبهكَت لَو :احلَارِث بن رنَ. (فَقَالَ بِشودرِي١١/٢٥٩ا ي(  
 يادبالع احلَارِث بن مياهرقَالَ إِبقَالَ: و ،بِهمِ  -ووالر ي بالَدا فافَقَنكَانَ رقَالَ: -و  

رك بنظيرِ حضر أَحمد بن حنبلٍ أَبو محمد الطُّفَاوِي، فَذُكر لَه حديثٌ، فَقَالَ أَبو عبد اِهللا: أُخبِ
، هذَا، لَما أُخرج بِنا، جعلت أُفكر فيما نحن فيه، حتى إِذَا صرنا إِلَى الرحبة، أُنزِلنا بِظَاهرهـا 

لْكتخطَّى تلَ يعج ابِيرإِذَا أَعو، ولْ يدنزي ه، فَلَمتثبتأَس ٍء لَميرِي، فَإذَا بِشصب املَ  فمددتاملَح
  حتى صار إِلَي، فَوقَف علي، فَسلَّم، ثُم قَالَ: أَنت أَحمد بن حنبلٍ؟

   بـن ـدماِهللا أَح دبو عأَب تيه، فَقَالَ: أَنكبتلَى رع فَربك ،كَتفَس ،ادأع باً!! ثُمعجت كَتفَس
  حنبلٍ؟

.معن :فَقُلْت  
  ل: أَبشر، واصرب، فَإِنما هي ضربةٌ ها هنا، وتدخلُ اجلَنةَ ها هنا.فَقَا

.ةامالع دنع حممود اِهللا! إِنك دبا عا أَبي :ى، فَقَال الطُّفَاوِيضم ثُم  
لَه قُلْت لَو ،ينذَا دا همنِي، إِنيلَى داَهللا ع دمفَقَالَ: أَح.م، كفرت  

  فَقَال الطُّفَاوِي: أَخبِرنِي بِما صنعوا بِك؟
 ةيلُ اللِّحالطَّوِي اَء ذَاكج ثُم ،ابِيراَألع كَالَم أَذكر لتعج ،اطبِالسي ربتا ضنِـي:  -قَالَ: لَمعي

  قَد جاَء الفرج، يضرِب عنقي، فَأَستريح. فَضربنِي بقَائمِ السيف، ثُم جاَء ذَاك، فَقُلْت: -عجيفاً
  فَقَال لَه ابن مساعةَ: يا أَمير املُؤمنِين، اضرب عنقَه، ودمه في رقَبتي.

ك، قَالَ النـاس:  فَقَالَ ابن أَبِي دواد: الَ يا أَمير املُؤمنِين، الَ تفعلْ، فَإِنه إِنْ قُتلَ أَو مات في دارِ
ةَ، فَإِنْ ماعقْه السأَطل نلَكو ،هلَيم عا هلَى موا عتثَباماً، وإِم اسخذَه النى قُتلَ، فَاتتح ربص ات

ي لَم :مهضعقَالَ بو ،ابم: أَجهضعقَالَ بي أَمرِه، وف اسالن كش ،كزِلنم نارجاً مخ.جِب  
  فَقَالَ الطُّفَاوِي: وما علَيك لَو قُلْت؟



.لَكفرت ،قُلْت اِهللا: لَو دبو عقَالَ أَب  
  وبِه، قَالَ ابن أَبِي حاتمٍ: سمعت أَبا زرعةَ يقُولُ:
  دعا املُعتصم بِعم أَحمد، ثُم قَالَ للناسِ: تعرِفونه؟

  نعم، هو أَحمد بن حنبلٍ.قَالُوا: 
  قَالَ: فَانظروا إِلَيه، أَلَيس هو صحيح البدن؟

.لَه قَامٌء الَ ييش قَعأَنْ ي افأَخ تلكُن ،كفعلَ ذَل هالَ أَنلَوو ،معقَالُوا: ن  
  )١١/٢٦٠لبدن، هدأَ الناس وسكَنوا. (قَالَ: ولَما قَالَ: قَد سلَّمته إِلَيكُم صحيح ا

 تومأَنْ ي افخ هرٍ، كَأننِ أمرٍ كَبِيإِالَّ ع هاعتجشو الَفَةي اخلف مكُّنِهت عذَا ما قَالَ هم :قُلْت نم
  الضربِ، فَتخرج علَيه العامةُ.

  د، لَربما عجِز عنهم.ولَو خرج علَيه عامةُ بغدا
وقَلَنسوةً  وقَالَ حنبلٌ: لَما أَمر املُعتصم بِتخلية أَبِي عبد اِهللا، خلع علَيه مبطَّنةً وقَميصاً، وطَيلساناً

  وخفّاً.
وغَيرِها، وغُلَّقت األسواق، إِذ خرج  فَبينا نحن علَى بابِ الدارِ، والناس في املَيدان والدروبِ

   نِـهيمي ـنع ادوأَبِـي د بن دمأَحابِ، والثِّي لْكي تمِ فصتارِ املُعد نم ةابلَى داِهللا ع دبو عأَب ،
 مياهرإِب بن اقحإِسو-اددغب بائنِي: نعي- .ارِهيس نع  

  صار في الدهليزِ قَبلَ أَنْ يخرج، قَالَ لَهم ابن أَبِي دواد: اكشفُوا رأْسه.فَلَما 
 فَكشفُوه-انالطَّيلس ننِي: معسِ، فَقَـالَ   -يقِ احلَبطَرِي وحن انةَ املَيدياحن نَ بِهذُوأْخوا يبذَهو

  .-يرِيد دجلَةَ  - لَهم إِسحاق: خذُوا بِه ها هنا
ظُّهر، فَذَهب بِه إِلَى الزورقِ، وحملَ إِلَى دارِ إِسحاق بنِ إِبراهيم، فَأَقَام عنده إِلَى أَنْ صلِّيت ال

هلَيلُوا عخأُدوا، وعمالِّ، فَجايِخِ املَحشما واننإِلَى جِريي ودالثَ إِلَى وعبـذَا   وـم: هفَقَالَ لَه ،
.رِفْهعإِالَّ فَلْيو ،رِفُهعي نكُم ميإِنْ كَانَ فلٍ، وبنح بن دمأَح  

لَهم: هذَا أَحمد بن حنبلٍ، وإنَّ أَمير املُؤمنِين ناظره في  -حين دخلَ اجلَماعةُ  -قَالَ ابن مساعةَ 
 قَدو ،غُـروبِ    أَمرِه ـدنع مياهـربنِ إِب اقحسٍ ِإلسلَى فَرع رِجذَا، فَأُخ وا ههو ،بِيلَهلَّى سخ



  ،هتضـنيرتلَ، احتل ا ذهبنٍ، فَلَمحنم وهو ،اسالنلْطَانُ والس هعمو ،هزِلنإِلَى م ارسِ، فَصمالش
دي تقعفَو ،لَمأَع لَمو أغلقو ،لَيكِّئاً عوتلَ مزي، فَندي تيحفَن ،احربِ، فَصعِ الضضولَى مي ع

الباب، ودخلنا معه، ورمى بِنفِْسه علَى وجهِه الَ يقدر أَنْ يتحرك إِالَّ بِجهد، ونزع ما كَـانَ  
تو ،فَبِيع ،بِه فَأمر ،هلَيع علخ) .بِثمنِه ق١١/٢٦١صد(  

 يكا حميف رِكت هأَن كذَلو ،هربخ هنع أَنْ الَ يقطع مياهرإِب بن اقحإِس أمر مصتكَانَ املُعـا  ولَن
.هناسِ ماِإلي دنع  

انَ صاحب خبرِ إِسحاق بنِ إِبراهيم وبلَغنا: أَنَّ املُعتصم ندم، وأُسقطَ في يده، حتى صلح، فَكَ
   ،ـردـي البف هلَيع انرِبضتنيِ، ينخلعم اهامِإ بقيتو ،حى صته، حخرب فعرتمٍ يوا كُلَّ يينأتي

ي دواد سماً إِلَى املُعالجِ، فَعملنا فَيسخن لَه املَاُء، ولَما أَردنا عالجه، خفْنا أَنْ يدس أَحمد بن أَبِ
  الدواَء واملرهم في منزِلنا.

   اقـحـا إِسأَب لتعج قَدعاً، وبتدلٍّ إِالَّ مي حذَكَرنِي فَف نلُ: كُلُّ مقُوي هتعمنِـي:  -وسعي
مصتاملُع- لْيلُ: {وقُواَهللا ي تأَيرلٍّ، وي حاُهللا لَكُـم}  ف رفغنَ أَنْ يوبحوا، أَالَ تفَحصلْيفُوا وع
 :ور٢٢[الن بِيالن رأَمو [-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عطَحٍ. -صسم ةصي قكْرٍ بِالعفوِ فا بأَب  

املُس اكاُهللا أَخ ذِّبعأَنْ ي كا ينفعماِهللا: و دبو ع؟!! (قَالَ أَببكبي سف م١١/٢٦٢ل(  
: يا أَمير املُؤمنِين، هـو كَـافر   -يعنِي: يوم املحنة-قَالَ حنبلٌ: قَالَ أَبو عبد اِهللا: قَالَ برغُوثُ 
  حالَلُ الدمِ، اضرب عنقَه، ودمه في عنقي.

قَلَّدضاً: تأَي ككَذَل بيعقَالَ شا. وهِمإِلَي اقحو إِسأَب تفلْتي ي، فَلَممد  
  وقَالَ أَبو عبد اِهللا: لَم يكُن في القَومِ أَشد تكْفيراً لي منهما، وأَما ابن سماعةَ، فَقَالَ:

و ،مم قَدولَه رفش تيلِ بأَه نه مإِن ،ننِيماملُؤ ريا أَمي ،ننِيماملُؤ ريأَم هلَيي عإِلَى الَّذ صريي لَّهلَع
فَكَأنه رق عندها، وكَانَ إِذَا كَلَّمنِي ابن أَبِي دواد، لَم ألتفت إِلَى كَالَمه، وإِذَا كلَّمنِـي أَبـو   

  إِسحاق، أَلَنت لَه القَولَ.
لث: أَجِبنِي يا أَحمد، فَإِنه بلَغنِي أَنك حتب الرئاسةَ، وذَلك لَما أوغروا قَالَ: فَقَالَ في اليومِ الثَّا

.لَيه عقَلْب  



  وجعلَ برغُوثُ يقُولُ: قَالَ اجلَبرِي: كَذَا وكَذَا كَالَم هو الكُفْر بِاِهللا.
أَني أَعلَم أَنه أَحد صمد الَ شبه لَه والَ عدلَ، وهو كَمـا   فَجعلت أَقُولُ: ما أَدرِي ما هذَا، إِالَّ

.كَتفَس ،هفْسن صفو  
وقَالَ لي أَبو إِسحاق: يا أَحمد، إِني ُألشفق علَيك كَشفقَتي علَى ابنِي هارونَ، فَأَجِبنِي، واِهللا 

  كُن عرفتك يا أَحمد، اَهللا اَهللا في دمك.لَوددت أَني لَم أَ
  فلَما كَانَ في آخرِ ذَلك، قَالَ: لَعنك اُهللا، لَقَد طَمعت أَنْ تجِيبنِي.

.وهباسحو ،ذُوهقَالَ: خ ثُم  
صلَّى اُهللا علَيه -عرِ النبِي فَأُخذت ثُم خلِّعت، وجِيَء بِعقَابينِ وأَسياط، وكَانَ معي شعر من ش

لَّمسلَ اِهللا  -ووساَهللا اَهللا، إِنَّ ر ،ننِيماملُؤ ريا أَمي :قَابنيِ، فَقُلْتالع نيب رتيص ـلَّى اُهللا  -ثُمص
لَّمسو هلَيإِالَّ  -ع أَنْ الَ إِلَه دهشرِئٍ يام ملُّ دحى   قَالَ: (الَ يـدلُ اِهللا إِالَّ بِإِحـوسي رأَناُهللا و

اذكر يا ثَالَث)، يا أَمير املُؤمنِين، فيم تستحلُّ دمي؟ اَهللا اَهللا، الَ تلق اَهللا وبينِي وبينك مطَالَبةٌ، 
  بين يديك، وراقبِ اَهللا.كَوقُوفي  -تعالَى-أَمير املُؤمنِين وقُوفَك بين يديِ اِهللا 

 فَكَأَنه أَمسك، فَخاف ابن أَبِي دواد أَنْ يكُونَ منه عطف أَو رأفَةٌ، فَقَالَ: إِنه كَافر بِاِهللا، ضالٌّ
  مضلٌّ.

عالجِ، فَيلقي في دوائه سـماً،  قَالَ حنبلٌ: لَما أَردنا عالجه، خفْنا أَنْ يدس ابن أَبِي دواد إِلَى املُ
  فَعملنا الدواَء واملرهم عندنا، فَكَانَ في برنِية، فَإِذَا داواه رفَعناها.

.هلَيع رِبض ،دره البابكَانَ إِذَا أصقَالَ: و  
  )١١/٢٦٣وقَالَ: لَقَد ظننت أَني أَعطَيت اهود من نفِْسي. (

  محنةُ الواثقِ: 
قَالَ حنبلٌ: لَم يزلْ أَبو عبد اِهللا بعد أَنْ برِئ من الضربِ يحضر اجلُمعةَ واجلَماعةَ، ويحـدثُ  

ةنحامل نم ا أَظهرم رفَأَظه ،قاثالو هناب يلوو ،مصتاملُع اتى متي، حفْتيبنِ  و دماملَيلِ إِلَى أَحو
  أَبِي دواد وأَصحابِه.



فَلَما اشتد اَألمر علَى أَهلِ بغداد، وأَظْهرت القُضاةُ املحنةَ بِخلقِ القُرآن، وفُرق بـين فَضـلٍ   
ته، كَانَ أَبو عبد اِهللا يشهد اجلُمعةَ، ويعيـد  اَألنماطي وبين امرأَته، وبين أَبِي صالحٍ وبين امرأَ

  ة.الصالَةَ إِذَا رجع، ويقُولُ: تؤتى اجلُمعةُ لفَضلها، والصالَةُ تعاد خلْف من قَالَ بِهذه املَقَالَ
رذَا اَألمقَالُوا: هاِهللا، و دبإِلَى أَبِي ع فراَء نجو   ـنم لَى أَكْثَرافُه عخن نحنو ،تفَاقما وفَش قَد

القُـرآنُ   هذَا، وذَكَروا ابن أَبِي دواد، وأَنه علَى أَنْ يأْمر املُعلِّمين بِتعليمِ الصبيان في املكَاتبِ:
  كَذَا وكَذَا، فَنحن الَ نرضى بِإِمارته.

عهنم. (فَمهاظَرنو ،كذَل ن١١/٢٦٤م م(  
  وحكَى أَحمد قَصده في مناظَرتهِم، وأَمرهم بِالصبرِ.

 مياهربنِ إِب اقحرِ إِسياَألم الَةلَيالً بِرِس بقُوعاَء يقِ، إِذ جاثامِ الوي أَيف حنا نينإِلَى أَبِي قَالَ: فَب
  :عبد اِهللا

أَرضٍ والَ يقُولُ لَك اَألمير: إِنَّ أَمير املُؤمنِين قَد ذَكَرك، فَالَ يجتمعن إِلَيك أَحد والَ تساكني بِ
  مدينة أَنا فيها، فَاذهب حيثُ شئْت من أَرضِ اِهللا.

  ة الواثقِ.قَالَ: فَاختفَى أَبو عبد اِهللا بقيةَ حيا
.ياعرٍ اخلُزصن بن دملَ أَحقُتةُ، ونتالف لْكت تكَانو  

.قاثالو ى هلكتا حرهالَ إِلَى غَيو الَةإِلَى ص خرجالَ ي تيي البختفياً فاِهللا م دبو علْ أَبزي لَمو  
تقَالَ: اخ ،انِئبنِ ه مياهرإِب نععاً.وضوي مل قَالَ: اطلُب ي ثَالَثاً، ثُمدناِهللا ع دبو عفَى أَب  

.كلَيع نالَ آم :قُلْت  
.كأَفَدت ،قَالَ: افعلْ، فَإذَا فعلت  

لغارِ ثَالَثَةَ في ا -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-فَطَلَبت لَه موضعاً، فَلَما خرج، قَالَ: اختفَى رسولُ اِهللا 
  أَيامٍ ثُم تحولَ.

العجب من أَبِي القَاسمِ علي بنِ احلَسنِ احلَافظ، كَيف ذَكر ترجمةَ أَحمد مطَولَةً كعوائـده،  
  أَلَّفها في جزءينِ. ولَكن ما أورد من أمرِ املحنة كَلمةً مع صحة أَسانِيدها، فَإِنَّ حنبالً

  وكَذَلك صالح بن أَحمد، وجماعةٌ.



  قَالَ أَبو احلُسينِ بن املُنادي: حدثَنِي جدي؛ أَبو جعفَرٍ، قَالَ:
ه من الضـربِ،  لقيت أَبا عبد اِهللا، فرأَيت في يديه مجمرةً يسخن خرقَةً، ثُم يجعلُها علَى جنبِ

  فَقَالَ:
  يا أَبا جعفَرٍ، ما كَانَ في القَومِ أَرأف بِي من املُعتصمِ.

.مصتاملُع اتم نيةً حجهر اددغبِب دمثَ أَحدقَالَ: ح ،جِينشواِهللا الب دبأَبِي ع نعو  
ه فكترفَأَد ،فَةالكُو نم عتجثَ فَرياحلَد قَطَع ثُ، ثُمدحي وهو ،نرِيشععٍ وبةَ سنبٍ، سجي ر
  لثَالَث بقين من شعبانَ بِالَ منعٍ.

:ادونِ أَبِي دإِلَى اب اددغي بقَاض دبنِ اجلَع يلع بن ناحلَس بلْ كَتب  
ي احلَدطَ فسانب قَد دمإِنَّ أَح      .فِّيـوإِلَـى أَنْ تثَ وياحلَـد فَقَطَـع ،ـدمأَح كلَغَ ذَلفَب ،ثي

)١١/٢٦٥(  
  فَصلٌ في حالِ اِإلمامِ في دولَة املُتوكِّلِ 

عبد اِهللا يحدثُنا قَالَ حنبلٌ: ولي املُتوكِّلُ جعفَر، فَأَظهر اُهللا السنةَ، وفَرج عنِ الناسِ، وكَانَ أَبو 
  ويحدثُ أَصحابه في أَيامِ املُتوكِّلِ.

  وسمعته يقُولُ: ما كَانَ الناس إِلَى احلَديث والعلْمِ أَحوج منهم إِلَيه في زمانِنا.
سحاق بنِ إِبراهيم في إِخراجِه إِلَيه، فَجاَء رسولُ قَالَ حنبلٌ: ثُم إِنَّ املُتوكِّلَ ذَكَره، وكَتب إِلَى إِ

ا دمأَبِي ع أَلَهفَس ،عجر اِهللا ثُم دبو عى أَبضرِ، فَموه بِاحلُضرأْماِهللا ي دبإِلَى أَبِي ع اقحإِس  ـيع
  لَه؟

  .-يعنِي: سر من رأَى-ي بِاخلُروجِ إِلَى العسكرِ فَقَالَ: قَرأَ علَي كتاب جعفَرٍ يأْمرنِ
  قَالَ: وقَالَ لي إِسحاق بن إِبراهيم: ما تقُولُ في القُرآن؟

  فَقُلْت: إِنَّ أَمير املُؤمنِين قَد نهى عن هذَا.
ناب مقَدكَرِ، وسإِلَى الع اقحإِس جرخقَالَ: و.اددغبِب هنع وبنداً يمحه م  

!آننِ القُرع كأَلتي سداً أَنأَح ملعالَ ت :مياهرإِب بن اقحي إِسقَالَ لاِهللا: و دبو عقَالَ أَب  
  فَقُلْت لَه: مسأَلَةُ مسترشد أَو مسأَلَةُ متعنت؟



.درشستلْ مقَالَ: ب  
  )١١/٢٦٦ت: القُرآنُ كَالَم اِهللا لَيس بِمخلُوقٍ. (قُلْ

قَالَ صالح بن أَحمد: قَالَ أَبِي: قَالَ لي إِسحاق بن إِبراهيم: اجعلْنِي في حلٍّ من حضـورِي  
.كبرض  

  فَقُلْت: قَد جعلت كُلَّ من حضرنِي في حلٍّ.
 ني: مقَالَ لقٍ؟ولُوخم رغَي هإِن :قُلْت نأَي  

 :افاَألعر] {راَألمو اخلَلْق أَالَ لَه} :قَالَ اُهللا :رِ.٥٤فَقُلْتاَألماخلَلْقِ و نيب قفَفَر ،[  
.قلُوخم راَألم :اقحفَقَالَ إِس  

  فَقَالَ: يا سبحانَ اِهللا! أَمخلُوق يخلُق خلقاً؟!!
 :اماَألنع] {كُن) :لُهقَو وهو ،بِأَمرِه اتنالكَائ لَقا خمنِي: إِنعي :٧٣قُلْت.[  

  قَالَ: ثُم قَالَ لي: عمن تحكي أَنه لَيس بِمخلُوقٍ؟
  قُلْت: عن جعفَرِ بنِ محمد، قَالَ: لَيس بِخالقٍ والَ مخلُوقٍ.

نـمٍ،   قَالَ حهري مائَـةُ ددنع تكَانقُه، ونفي أَو لُ بِهمحتا ياِهللا م دبأَبِي ع دنع كُني لَملٌ: وب
فَأَتيت بِها أَبِي، فَذَهب بِها إِلَيه، فَأَصلح بِها ما احتاج إِلَيه، واكترى وخرج، ولَم يمضِ إِلَـى  

  إِسحاق بنِ إِبراهيم، والَ سلَّم علَيه.محمد بنِ 
مإِنَّ أَح !ننِيماملُؤ ريا أَمقَالَ: يو ،هلَيع اقحا إِسهقَدفَح ،هإِلَى أَبِي دمحم كبِذَل بفَكَت جرخ د

  من بغداد، ولَم يأْت موالَك محمداً.
وي فَقَالَ املُتاطئَ بِسطو لَوو درى  -كِّلُ: يرصلَغَ بب قَد دمكَانَ أَحو-.  

  فَرد، فَرجع وامتنع من احلَديث إِالَّ لولَده ولَنا، وربما قَرأَ علَينا في منزِلنا.
كِّلِ: إِنَّ أَحوإِلَى املُت فَععاً رافإِنَّ ر ثُم  .ـهلَيع ايِعبيو هرِجخأَنْ ي درِيي ،هزِلني ماً فلَوِيع صبر دم

)١١/٢٦٧(  



 ا الـنأينرةَ، وا اجلَلَبعنمس ،فيي الصف امنِي لَةلَي ذَات نحا نينفَب ،لما عدننع كُني لَمانَ قَالَ: وري
، فَأَسرعنا، وإِذَا بِه قَاعد في إِزارٍ، ومظَفَّر بن الكَلْبِـي صـاحب اخلَبـرِ    في دارِ أَبِي عبد اِهللا

  وجماعةٌ معهم، فَقَرأَ صاحب اخلَبرِ كتاب املُتوكِّلِ:
لَه ايِعبته لصتباً رلَوِيكُم عندأَنَّ ع ننِيمرِ املُؤيلَى أَمع درلٍ. وي كَالَمٍ طَوِيف ،...هظهِرتو  

  ثُم قَالَ لَه مظَفَّر: ما تقُولُ؟
قَالَ: ما أَعرِف من هذَا شيئاً، وإِني َألرى لَه السمع والطَّاعةَ في عسرِي ويسرِي، ومنشـطي  

لَه بِالتسديد والتوفيقِ في اللَّيلِ والنهارِ...، في كَـالَمٍ  ومكْرهي، وأَثَرة علَي، وإِني َألدعو اَهللا 
  كَثيرٍ.

.لِّفَكأَنْ أُح ننِيماملُؤ رينِي أَمرأَم قَد :ظَفَّرفَقَالَ م  
.ننِيمرِ املُؤيةَ أَمبطَل هدنا عبِالطَّالَقِ ثَالَثاً أَنَّ م قَالَ: فَأَحلَفَه  

م فَتشوا منزِلَ أَبِي عبد اِهللا والسرب والغرف والسطوح، وفتشوا تابوت الكُتـبِ، وفتشـوا   ثُ
ـ  كُتيظهِم، ووا بِغكَفر نياُهللا الَّذ دريٍء، ووا بِشسحي لَمئاً، ويا شوري ازِلَ، فَلَماملَناَء وسالن ب

  توكِّلِ، فَوقَع منه موقعاً حسناً، وعلم أَنَّ أَبا عبد اِهللا مكْذُوب علَيه.بِذَلك إِلَى املُ
وهو ،نيملسلْمل هاُهللا أَمر نيى بتح تمي لَمعِ، ولِ البِدن أَهلٌ مجر هلَيع سي دكَانَ الَّذو ناب 

.الثَّلْجِي  
قَـد   -أَحد حجابِ املُتوكِّلِ  -كَانَ بعد أَيامٍ، بينا نحن جلُوس بِبابِ الدارِ، إِذَا يعقُوب فلَما 

، جاَء، فَاستأْذَنَ علَى أَبِي عبد اِهللا، فَدخلَ، ودخلَ أَبِي وأَنا، ومع بعضِ غلمانِه بدرةٌ علَى بغلٍ
هعماِهللا: و دبلَى أَبِي عع أَهكِّلِ، فَقَرواملُت ابتك  

) .بِه نيعتسذَا املَالِ تبِه كإِلَي هجو قَدو ،كتاحاءةُ سرب ننِيمرِ املُؤيأَم دنع حه ص١١/٢٦٨إِن(  
  فَأَبى أَنْ يقبلَه، وقَالَ: ما لي إِلَيه حاجةٌ.

 رددته، لَ: يا أَبا عبد اِهللا، اقبلْ من أَميرِ املُؤمنِين ما أَمرك بِه، فَإِنه خير لَك عنده، فَإِنك إِنْفَقَا
  خفت أَنْ يظُن بِك سوءاً.

  فَحينئذ قَبِلها.



.يلا عا أَبقَالَ: ي ،جرا خفَلَم  
.يكلَب :قُلْت  

  تحتها. -يعنِي: البدرةَ-لَ: ارفع هذه اِإلنجانةَ وضعها قَا
  فَفَعلت، وخرجنا.

  عمه.فَلَما كَانَ من اللَّيلِ، إِذَا أُم ولَد أَبِي عبد اِهللا تدق علَينا احلَائطَ، فَقَالَت: موالَي يدعو 
جرخأَبِي، و لَمتـا  فَأَعم !ما علِ، فَقَالَ: ياللَّي فوي جف كذَلاِهللا، و دبلَى أَبِي عا علْنخا، فَدن

.ومذَنِي النأَخ  
  قَالَ: ولم؟

  قَالَ: لهذَا املَالِ.
 صبِحى تتقَالَ: حو ،هلَيلُ عهسيو ،هكِّنسأَبِي يو ،هَألخذ عجوتلَ يعجفَـإِنَّ  و ،كأْير هيى فرتو

  هذَا لَيلٌ، والناس في املَنازِلِ.
فَأَمسك وخرجنا، فَلَما كَانَ من السحرِ، وجه إِلَى عبدوسِ بنِ مالك، وإِلَى احلَسنِ بنِ البزارِ، 

، وأَحمد بن منِيعٍ، وابن الدورقي، وأَبِي، وأَنا، فَحضرا، وحضر جماعةٌ، منهم: هارونُ احلَمالُ
   ،فَـةالكُوو ادـدغالَحِ بِبالصترِ ولِ السأَه نه مونذْكُري نم بكتا نلْنعجاِهللا، و دبعو ،حالصو

من يعلَمونَ حاجته، فَفَرقها كُلَّها ما بين اخلَمِسين فَوجه منها إِلَى أَبِي كُريبٍ، ولَألشج، وإِلَى 
.مهرسِ ديي الكف يقا بنِ، فَميإِلَى املائَتو ،إِلَى املائَة  

غب يلو ثُم ،دمحه منابو مياهرإِب بن اقحإِس رياَألم اتم ،كذَل دعا كَانَ بفلَم اِهللا بن دبع ادد
  قَـالَ لَـهكِّلِ، وواملُت ابتك هلَيأَ عفَقَر ،هإِلَي باِهللا، فَذَه دبلٌ إِلَى أَبِي عوساَء رفَج ،اقحإِس :

  )١١/٢٦٩. (-يعنِي: إِلَى سامراَء-يأمرك بِاخلُروجِ 
  فَقَالَ: أَنا شيخ ضعيف عليلٌ.

وجِ.فَكَتبِاخلُر هأْمري ننِيماملُؤ ريابِ: إِنَّ أَمتالك ابوج ردفَو ،هلَيع دا راِهللا بِم دبع ب  
 ـرجِ، فَخورلْخاِهللا ل دبو عأَ أَبيهى تتاماً، حا أَيابِنلَى بوا عاتاداً، فَباِهللا أَجن دبع هفَوج  ـهعمو ج

  صالح وعبد اِهللا وأَبِي زميلَةً.



  ـوأَبِي قَـلَّ ي اتإِلَى أَنْ مو ثُم ،نيثَالَثعٍ وبةَ سنكِّلِ سولُ أَبِي إِلَى املُتمكَانَ ح :حالقَالَ صو م
.يهأْتكِّلِ يولُ املُتوسري إِالَّ ومضي  

 اقحإِس هجو :حالقَالَ صلَ وزإِالَّ نو ،ةعمالَ جو ةاعمإِلَى ج خرجالَ تو ،كيتب إِلَى أَبِي: الزم
.اقحأَبِي إِس امأَي زلَ بِكا نم بِك  

.زِلَ ابنِكنمو زِلَكنم شأَنْ أُفت دأُرِي :الكَلْبِي نقَالَ ابو  
و ،الكَلْبِي نابو ظَفَّرم وا، فَقَامجرخ وا، ثُمظرني البِئرِ، وةً فمعا شلَّودشوا، وا، فَفَتمهعم انأَترام

رب هدنع حص قَد ننِيماملُؤ ريمِ: إِنَّ أَمبنِ اجلَه يلع ابتك درنِ، ويموي دعا كَانَ بفَلَم ،...كاءت
رِو نواً محن ذَكَرلٍ.وبنح ةاي  

  قَالَ حنبلٌ: فَأَخبرنِي أَبِي، قَالَ:
.فيصذَا وا، قَالُوا: هاذَى بِنا حقبلٍ، فَلَممٍ ميظبٍ عكوبِم نحكَرِ، فَإِذَا نسا إِلَى العخلْند  

فيصو رياِهللا: اَألم دبأَقبلَ، فَقَالَ َألبِي ع إِذَا بفَارِسٍ قَدإِنَّ اَهللا   و :لُ لَـكقُويو ،الَمالس قْرِئُكي
 كودع نم كأَمكن قَد-ادوأَبِي د ننِي: ابعئاً إِالَّ    -يـيش عـدفَالَ ت ،كنلُ مقبي ننِيماملُؤ ريأَمو

.بِه كَلَّمتت  
عجئاً، وياِهللا ش دبو عأَب هلَيع دا را،  فَمـينضمو ،فيصول وتعدو ،ننِيمرِ املُؤيو َألما أَدعأَن لت

  فَأُنزِلنا في دارِ إِيتاخ، ولَم يعرِف أَبو عبد اِهللا، فَسأَلَ بعد: لمن هذه الدار؟
.اخإِيت ارد هذقَالُوا: ه  

  اً.قَالَ: حولُونِي، اكْتروا لي دار
.ننِيماملُؤ ريا أَملَكَهأَنز ارد هذقَالُوا: ه  

  قَالَ: الَ أَبِيت ها هنا.
توكِّـلُ  ولَم يزلْ حتى اكترينا لَه داراً، وكَانت تأتينا في كُلِّ يومٍ مائدةٌ فيها أَلوانٌ يأمر بِها املُ

ةُ والفَاكهو الثَّلجو ةدفَقَةُ املَائكَانَ نا، وهإِلَي ظَرالَ نئاً، وياِهللا ش دبو عا أَبهنم ا ذَاقفَم ،كذَل رغَي
  )١١/٢٧٠في اليومِ مائَةً وعشرِين درهماً. (



لتخمِ ياجلَه بن يلعاِهللا، و ديبع هناباقَانَ، وخ ى بنيحكَانَ يو   ـالَةاِهللا بِرِس ـدبنَ إِلَى أَبِي عفُو
  املُتوكِّلِ، ودامت العلَّةُ بِأَبِي عبد اِهللا، وضعف شديداً.

 وكَانَ يواصلُ، ومكثَ ثَمانِيةَ أَيامٍ الَ يأْكُلُ والَ يشرب، فَفي الثَّامنِ دخلت علَيه، وقَد كَاد أَنْ
  فَقُلْت: يا أَبا عبد اِهللا! ابن الزبيرِ كَانَ يواصلُ سبعةً، وهذَا لَك اليوم ثَمانِيةُ أَيامٍ! يطفَأَ،

.طيقي مقَالَ: إِن  
.كلَيبِحقِّي ع :قُلْت  

  قَالَ: فَإِني أَفْعلُ.
لُ بِمالٍ عظيمٍ، فَرده، فَقَالَ لَه عبيد اِهللا بن يحيى: فَإِنَّ فَأَتيته بِسوِيقٍ، فَشرب، ووجه إِلَيه املُتوكِّ

.كأَهلو كلَدا إِلَى وهدفَعأَنْ ت كرأْمي ننِيماملُؤ ريأَم  
  قَالَ: هم مستغنونَ.

لَدلَى وا عهماِهللا، فَقَس ديبا عفَأَخذَه ،هلَيا عهدي كُلِّ فَرف هلَدوو هللَى أَهكِّلُ عوى املُترأَج ثُم ،ه
  شهرٍ أَربعةَ آالَف، فَبعثَ إِلَيه أَبو عبد اِهللا: إِنهم في كفَاية، ولَيست بِهِم حاجةٌ.

و ا لَكفَم ،كلَدوذَا لا همكِّلُ: إِنواملُت هثَ إِلَيعذَا؟فَبهل  
  فَأمسك أَبو عبد اِهللا، فَلَم يزلْ يجرِي علَينا حتى مات املُتوكِّلُ.

  ـكـا، كَأَنارِنأَعم نم يقا بم !ما عقَالَ: يو ،ريكَث أَبِي كَالَم نيباِهللا و دبأَبِي ع نيى برجو 
، فَإِنَّ أَوالَدنا إِنما يرِيدونَ أَنْ يأكُلُوا بِنا، وإِنما هي أَيام قَالَئلُ، وإِنما بِاألمرِ قَد نزلَ، فَاَهللا اَهللا

  )١١/٢٧١هذه فتنةٌ. (
.حذَرا تماُهللا م كنؤمو أَنْ يجأَر :قَالَ أَبِي: فَقُلْت  

نَ طَعكُوترم الَ تتأَنو ف؟  فَقَالَ: كَيـرظنتاذَا نكُوكُم، مرا، لَتوهمركتت م؟ لَوهزائوالَ جم وهام
  إِنما هو املَوت، فَإِما إِلَى جنة، وإِما إِلَى نارٍ، فَطُوبى لمن قَدم علَى خيرٍ.

ذَا املَالِ مه نم اءكا جم أُمرت قَد سأَلَي :أَنْ   قَالَ: فَقُلْت ـأَلَةسالَ مفْـسٍ ون افرِ إِشرغَي ن
  تأْخذَه؟

  قَالَ: قَد أَخذت مرةً بِالَ إِشراف نفْسٍ، فَالثَّانِيةَ والثَّالثَةَ؟ أَلَم تستشرِف نفْسك؟



  قُلْت: أَفَلَم يأْخذ ابن عمر وابن عباسٍ؟
!ذَاكذَا وا هفَقَالَ: م  

أُبالِ.و لَم ،فيالَ حو ظُلم هينُ فكُوالَ يهِه، وجو نذُ مخؤذَا املَالَ يأَنَّ ه لَمأَع قَالَ: لَو  
يصف لَه قَالَ حنبلٌ: ولَما طَالت علَّةُ أَبِي عبد اِهللا، كَانَ املُتوكِّلُ يبعثُ بِابنِ ماسويه املُتطَببِ، فَ
ةٌ، إِنما هو اَألدوِيةَ، فَالَ يتعالَج، ويدخلُ ابن ماسويه، فَقَالَ: يا أَمير املُؤمنِين، لَيست بِأَحمد علَّ

.ةادبالعامِ ويالصامِ والطَّع لَّةق نم  
  فَسكَت املُتوكِّلُ.

  بِي عبد اِهللا، فَقَالَت البنِها: أَشتهِي أَنْ أَرى هذَا الرجلَ.وبلَغَ أُم املُتوكِّلِ خبر أَ
م علَيـه،  فَوجه املُتوكِّلُ إِلَى أَبِي عبد اِهللا يسأَلُه أَنْ يدخلَ علَى ابنِه املُعتز، ويدعو لَه، ويسـلِّ 

.رِهجي حف لَهعجيو  
عنتفَامبِد هوأَتةً، ولْعكِّلُ خواملُت هإِلَي هجفَو ،اددغإِلَى ب ردنحيو طلَقاَء أَنْ يجر ،ابأَج ثُم ،  ـةاب

ـ  بكاجرٍ، فَرتغلٌ لب هإِلَي مورٍ، فَقُدمةُ نيثرم هلَيع تكَانو ،عنتفَام ،زتا إِلَى املُعهكَبري  لَـسجه، و
املُتوكِّلُ مع أُمه في مجلسٍ من املَكَان، وعلَى املَجلسِ ستر رقيق، فَدخلَ أَبو عبـد اِهللا علَـى   

.هأُمكِّلُ وواملُت هإِلَي ظَرنو ،زتاملُع  
الرجلِ، فَلَيس هذَا ممن يرِيـد مـا عنـدكُم، والَ     فَلَما رأَته، قَالَت: يا بني، اَهللا اَهللا في هذَا

) .بذْهيل فَائذَنْ لَه ،هزِلنم نه عبِسحةُ أَنْ تلَح١١/٢٧٢املَص(  
  فَدخلَ أَبو عبد اِهللا علَى املُعتز، فَقَالَ: السالَم علَيكُم.

هلَيع سلِّمي لَمو ،لَسجلُ: وقُوي دعاِهللا ب دبا عأَب تعمفَس ،ةبِاِإلمر  
 املُـؤ ريأَم هري أَمالَّذ وذَا هه ،رياُهللا اَألم لَحه: أَصبدؤقَالَ م ،تلَسجو ،هلَيع لتخا دلَم ننِيم

  يؤدبك ويعلِّمك؟
  ي شيئاً، تعلَّمته.فَقَالَ الصبِي: إِنْ علَّمنِ

  قَالَ أَبو عبد اِهللا: فَعجِبت من ذَكَائه وجوابِه علَى صغرِه، وكَانَ صغيراً.



أَخضاً، واقَانَ أَيخ ى بنيحي هكَلَّمو ،هيف وا هكِّلَ مولَغَ املُتباِهللا، و دبلَّةُ أَبِي عع تامدأَو هرب هن
إِنَّ رجلٌ الَ يرِيد الدنيا، فَأَذنَ لَه في االنصراف، فَجاَء عبيد اِهللا بن يحيى وقْت العصرِ، فَقَالَ: 

  أَمير املُؤمنِين قَد أَذنَ لَك، وأَمر أَنْ يفْرش لَك حراقَةً تنحدر فيها.
بو عةَ.فَقَالَ أَباعرِ السدحقاً أَنروي زوا لاِهللا: اطلب د  

.هقْتول ردحقاً، فَانروز وا لَهفَطَلَب  
  قَالَ حنبلٌ: فَما علمنا بِقُدومه حتى قيلَ: إِنه قَد وافَى.

فَمشيت معه، فَقَالَ لي: تقَدم الَ يراك الناس  فَاستقبلته بِناحية القَطيعة، وقَد خرج من الزورقِ،
.هتمقَدعرِفُونِي، فَتفَي  

  قَالَ: فَلَما وصلَ، أَلْقَى نفْسه علَى قَفَاه من التعبِ والعياِء.
لَما صار إِلَينا من مالِ السلْطَان ما صـار،  وكَانَ ربما استعار الشيَء من منزِلنا ومنزِلِ ولَده، فَ

م امتنع من ذَلك، حتى لَقَد وصف لَه في علَّته قَرعةٌ تشوى، فَشويت في تنورِ صالحٍ، فَعلم، فَلَ
) .ريذَا كَثثلُ هما، ولْهعمتس١١/٢٧٣ي(  

حالص ذَكَر قَدو  ودروو ،لَوِيلَى العهِم عتويشِ بيفْتتو ،هوعجركَرِ، وسإِلَى الع هجِ أَبِيورةَ خصق
انَ يعقُوب بِالبدرة، وأَنَّ بعضها كَانَ مائَتي دينارٍ، وأَنه بكَى، وقَالَ: سلمت منهم، حتى إِذَا كَ

مرِ عي آخا غَداً.فقَهفرأَنْ ت كلَيع زمتبِهِم، ع يتلرِي، ب  
رِين فَلَما أَصبح، جاءه حسن بن البزارِ، فَقَالَ: جِئنِي يا صالح بِميزان، وجهوا إِلَى أَبناِء املُهاجِ

.إِلَى فُالَنارِ، وصاَألنو  
حنو ،عياجلَم قى فَرتح  جـترماً، فَأَخهرد ي، فَطَلَبل ناءنِي ابفَج ،ميلا عاُهللا بِه الَةي حف ن

  قطْعةً، فَأَعطيته، فَكَتب صاحب البرِيد: إِنه تصدق بِالكُلِّ ليومه، حتى بِالكيسِ.
ماملُؤ ريا أَمي :مِ: فَقُلْتاجلَه بن يلا قَالَ عمو ،كنقَبِلَ م قَد هأَن اسالن ملعا، وبِه قدصت قَد ،ننِي
.فيغر ها قُوتمإِنبِاملَالِ؟! و دمأَح عنصي  

.قتدقَالَ: ص  
 كعقَالَ: أَم ،حبا أَصفَلَم ،اسرا حنعمأَبِي لَيالً، و أُخرِج ثُم :حال؟قَالَ صماهرد  



.معن :قُلْت  
  قَالَ: أَعطهِم.

ذْكُركَانَ ي هنِي أَنلَغب الثَّلْجِي ناِهللا، اب دبا عا أَبي :فَقَالَ لَه ،هعم رِسيي بقُوعلَ يعجو.ك  
  قَالَ: يا أَبا يوسف، سلِ اَهللا العافيةَ.

  ترِيد أَنْ نؤدي عنك رِسالَةً إِلَى أَميرِ املُؤمنِين.قَالَ: يا أَبا عبد اِهللا، 
هأَن هلَيع دي أَشهإِن :قَالَ لَه يابِصنِي أَنَّ الوربأَخ اقحإِس اِهللا بن دبفَقَالَ: إِنَّ ع ،كَتقَالَ: فَس 

  إِنَّ أَحمد يعبد مانِي!
  يوسف، يكْفي اُهللا. فَقَالَ: يا أَبا

لمةً فَغضب يعقُوب، والْتفَت إِلَي، فَقَالَ: ما رأَيت أَعجب مما نحن فيه، أَسأَلُه أَنْ يطلق لي كَ
  )١١/٢٧٤أُخبِر بِها أَمير املُؤمنِين، فَالَ يفْعلُ. (

املُتوكِّلِ بِما عملَ، ودخلنا العسكَر، وأَبِي منكِّس الـرأْسِ، ورأْسـه    قَالَ: ووجه يعقُوب إِلَى
.كأْسر فاكش :بقُوعي طَّى، فَقَالَ لَهغم  

رِئُـك أَميـر   فَكَشفَه، ثُم جاَء وصيف يرِيد الدار، ووجه إِلَى أَبِي بِيحيى بنِ هرثَمةَ، فَقَالَ: يق
ي املُؤمنِين السالَم، ويقُولُ: احلَمد ِهللا الَّذي لَم يشمت بِك أَهلَ البِدعِ، قَد علمت حالَ ابنِ أَبِ

  دواد، فَينبغي أَنْ تتكَلَّم فيه بِما يجِب ِهللا.
ارِ إِيتي دزِلَ أَبِي فأُنى، ويحى يضمو ننِيماملُؤ ريلَكُم أَم رأَم قَالَ: قَدمِ، واجلَه بن يلاَء عفَج ،اخ

.مغتفَي ككُم بِذَلخيش علَمأَنْ الَ يا، وقَهي فَركَانَ الَّتم آالَف ةرشبِع  
  ين يكثر ذكرك، ويقُولُ: تقيم هنا تحدثُ.ثُم جاءه محمد بن معاوِيةَ، فَقَالَ: إِنَّ أَمير املُؤمنِ

.فيعا ضفَقَالَ: أَن  
كَب إِلَـى  وصار إِلَيه يحيى بن خاقَانَ، فَقَالَ: يا أَبا عبد اِهللا، قَد أَمر أَمير املُؤمنِين أَنْ آتيك لتر

.زتاملُع نِهاب  
ي: أَمقَالَ لو.ةُ آالَفعبكُم أَرتابلَى قَرعو هلَيى عجري ننِيماملُؤ رينِي أَمر  

  ثُم عاد يحيى من الغد، فَقَالَ: يا أَبا عبد اِهللا، تركب؟



  قَالَ: ذَاك إِلَيكُم.
 رشةَ عسمخ هدنع فلْخكَانَ لفَّه، وخه وارإِز لَبِسى ويحي ارفَأَش ،ةدبِرِقَاعٍ ع قِّعر اماً، قَدع

  أَنْ يلبس قَلَنسوةً.
  قُلْت: ما لَه قَلَنسوةٌ...، إِلَى أَنْ قَالَ:

ى: ييحي فَقَالَ لَه ،دقَعو ،دعارِ، فَصي الدف ةصطَبلَى مداً عكَانَ قَاعو ،زتاملُع ارلَ دخفَد دبا عا أَب
) .رِكجي حاِهللا ف دبع هناب ريصيو ،بِقُربِك رسيل اَء بِكج ننِيماملُؤ ري١١/٢٧٥اِهللا، إِنَّ أَم(  
ه، قَدا أُمي :هرٍ، فَقَالَ ُألمتاَء سرداً وكِّلَ كَانَ قَاعوامِ أَنَّ املُتاخلُد ضعنِي بربفَأَخ .ارالد تارأَن  

    ـيصاِهللا القَم ـدباسِ أَبِـي عي إِلبةً فصق ذَكَريلَ، ودنى امليحذَ ييلٍ، فَأَخندبِم ماداَء خج ثُم
.فرصان ثُم ،هدي كرحالَ ي وهانَ، ولَسالطَّيةَ ووسالقَلَنو  

ثُوا: أَندحوا تكَان قَداداً.ووس هلَيع خلعي ه  
انَ فَلَما جاَء، نزع الثِّياب، وجعلَ يبكي، وقَالَ: سلمت من هؤالَِء منذُ ستين سنةً، حتى إِذَا كَ

يـف بِمـن   في آخرِ عمرِي، بليت بِهِم! ما أَحسبنِي سلمت من دخولي علَى هذَا الغالَمِ، فَكَ
يجِب علَي نصحه؟! يا صالح، وجه بِهذه الثِّيابِ إِلَى بغداد تباع، ويتصـدق بِثَمنِهـا، والَ   

  يشترِي أَحد منكُم منها شيئاً.
ا، وهثَمن قفرا، واعهانَ، فَبتخبنِ ب بقُوعا إِلَى يبِه هتةُ.فَوجوسي القَلَندنع تيقب  

ةً قَالَ: ومكثَ خمسةَ عشر يوماً يفطر كُلَّ ثَالَث علَى ثُمنِ سوِيقٍ، ثُم جعلَ بعد ذَلك يفطر لَيلَ
يهلي الدف عوضت ،ةدوا بِاملَائاؤإِذَا جو ،رفْطلَةً الَ يلَيو ،فيغلَى ركَـانَ إِذَا   عـا، واهرئَالَّ يزِ ل

ر إِلَيه، أَجهده احلَر، بلَّ خرقَةً، فَيضعها علَى صدرِه، وفي كُلِّ يومٍ يوجه إِلَيه بِابنِ ماسويه، فَينظُ
مو ،ابِكحإِلَى أَصو كيلُ إِلَيا أَماِهللا، أَن دبا عا أَبفَقَالَ: ي  .زالـر لَّةقو فعى الضولَّةٌ سع ا بِك

)١١/٢٧٦(  
ولُ فـي  قَالَ: وجعلَ يعقُوب وغياثٌ يصريان إِلَيه، ويقُوالَن لَه: يقُولُ لَك أَمير املُؤمنِين: ما تقُ

  ابنِ أَبِي دواد وفي ماله؟
  فَالَ يجِيب بِشيٍء.



و.ادونِ دي أَمرِ ابثُ فحدا يبِم انِهخبِرى ييحيو بقُوعلَ يعج  
وأَبـو   -ثُم بعثَ إِلَى بغداد بعد ما أَشهد علَيه بِبيعِ ضياعه، وكَانَ ربما جاَء يحيى بن خاقَانَ 

  يزِ حتى يفرغَ من الصالَة.فَيجلس في الدهل -عبد اِهللا يصلِّي 
.حالا صفَقَالَ: ي ،ارا دى لَنرتشكِّلُ أَنْ تواملُت أَمرو  

.يكلَب :قُلْت  
ريصنَ أَنْ يودرِيا يمكُم، إِننيبنِي ويةُ بالقَطيع نكُونارٍ، لَتاِء درم بِشلَه أَقررت نـ قَالَ: لَئ ذَا وا ه

.ىأوي مل لَدالب  
.فَعدى انتارِ حاِء الدبِشر افعدلْ يزي فَلَم  

.فيعض ونَ: هلُوقُونَ، فَيورجِعيو ،رِهبخ نه عنأَلُوسي يهأْتكِّلِ توسلُ املُتر لتعجو  
  ، الَ بد من أَنْ يراك.وفي خالَلِ ذَلك يقُولُونَ: يا أَبا عبد اِهللا

 هيف ريصماً توي ظُرلُ: انقُويو ،كإِلَي اقشتم ننِيماملُؤ ريفَقَالَ: أَم ،بقُوعي اءهجمٍ   -وـوي أَي- 
.فَهرى أُعتح  

  فَقَالَ: ذَاك إِلَيكُم.
.جرخاِء، واَألربِع موفَقَالَ: ي  

ـ فَلَ الس كلَيأُ عقري ننِيماملُؤ رياِهللا! إِنَّ أَم دبا عا أَبى يرشاَء، فَقَالَ: البج ،دالغ نا كَانَ مم ،الَم
ئْتا شم سارِ، فَالبإِلَى الدو دوهالع الَةكوبِ إِلَى والرو ودلُبسِ الس نم كأَعفَيت لُ: قَدقُويو.  

.كلَى ذَلاَهللا ع دحملَ يعفَج  
ادثَه بأَحدحأَنْ ت بعاً، فَأُحوقي قَلْبِي مف إِنَّ لَهو ،بجعم ناً بِهي ابإِنَّ ل :بقُوعقَالَ ي ثَ.ثُمي  

  فَسكَت، فلما خرج، قَالَ: أَتراه الَ يرى ما أَنا فيه؟!!
مختكَانَ ياةَ    وا كَـانَ غَـدفَلَم ،نمؤن نحنا، وعد ،تمإِذَا خو ،ةعمإِلَى ج ةعمج نآنَ مالقُر

  )١١/٢٧٧اجلُمعة، وجه إِلَي وإِلَى أَخي. (
   مرات.فَلَما ختم، جعلَ يدعو ونحن نؤمن، فَلَما فَرغَ، جعلَ يقُولُ: أَستخري اَهللا

  فَجعلت أَقُولُ: ما يرِيد؟



: {يا أَيها الَّذين آمنـوا  -تعالَى-ثُم قَالَ: إِني أُعطي اَهللا عهداً، إِنَّ عهده كَانَ مسؤوالً، وقَالَ 
اً حتى أَلقَى اَهللا، والَ أَستثنِي منكُم ] إِني الَ أُحدثُ بِحديث تمامٍ أَبد١أَوفُوا بِالعقُود} [املَائدةُ: 

  أَحداً.
  فَخرجنا، وجاَء علي بن اجلَهمِ، فَأَخبرناه، فَقَالَ: إِنا ِهللا وإِنا إِلَيه راجِعونَ.

.ككِّلُ بِذَلواملُت أُخبِرو  
ا البلَد حبِسي، وإِنما كَانَ سبب الَّذين أَقَاموا بِهـذَا  وقَالَ: إِنما يرِيدونَ أُحدثُ، ويكُونُ هذَ

نـي  البلَد لَما أُعطُوا فَقَبِلُوا، وأُمروا فَحدثُوا، واِهللا لَقَد تمنيت املَوت في اَألمرِ الَّذي كَانَ، وإِ
  فتنةَ الدنيا، وذَاك كَانَ فتنةَ الدينِ.َألتمنى املَوت في هذَا وذَاك، إِنَّ هذَا 

  ثُم جعل يضم أَصابعه، ويقُولُ: لَو كَانَ نفِْسي في يدي، َألرسلْتها.
  ثُم يفتح أَصابِعه.

لِ، ويقُولُ: الَ يعلَم شـيخهم  وكَانَ املُتوكِّلُ يكثر السؤالَ عنه، وفي خالَلِ ذَلك يأْمر لَنا بِاملَا
  فَيغتم، ما يرِيد منهم؟ إِنْ كَانَ هو الَ يرِيد الدنيا، فَلم يمنعهم؟!

.شربي تالَّذ محريو ،كاشرلَى فع سلجالَ يو ،كامطَع نأْكُلُ مه الَ يكِّلِ: إِنوتلْمقَالُوا لو  
.هنلْ مأَقب ئاً، لَميش هيقَالَ فو ،مصتاملُع يل رشن فَقَالَ: لَو  

ـ  م :فَقُلْت ،مقَد اِهللا قَد دبفَإذَا ع ،هدناِهللا ع دبع لَّفتخو ،اددغإِلَى ب احندرت ثُم :حالا قَالَ ص
  لَك؟

.ردحنِي أَنْ أَنرقَالَ: أَم  
الَ: قُلْ لصالحٍ: الَ تخرج، فَأَنتم كُنتم آفَتي، واِهللا لَو استقبلت من أَمرِي ما استدبرت، مـا  وقَ

أَخرجت واحداً منكُم معي، لَوالَكُم لمن كانت توضع هذه املَائدةُ، وتفرش الفُرش، وتجرى 
  )١١/٢٧٨اَألجراُء؟ (

  بت إِلَيه أُعلمه بِما قَالَ لي عبد اِهللا، فَكَتب إِلَي بِخطِّه:فَكت
أَحسن اُهللا عاقبتك، ودفَع عنك كُلَّ مكروه ومحذُورٍ، الَّذي حملَنِي علَى الكتابِ إِلَيك الَّذي 

جر دكُم أَحنينِي مأْتاِهللا، الَ ي دبعل ـا  قُلْتا، فَشنا هم هتإِذَا كُنلَ، وخميكْرِي وذ عنقطاَء أَنْ ي



ي أَنت ذكرِي، وكَانَ يجتمع إِلَيكُم قَوم ينقُلُونَ أَخبارنا، ولَم يكُن إِالَّ خير، فَإِنْ أَقَمت فَلَم يأْتنِ
ي نجعلْ فالَ تي، وائرِض وفَه ،وكالَ أَخو.كلَيع الَمالسراً، ويإِالَّ خ فِْسك  

  قَالَ: ولَما سافَرنا، رفعت املَائدةُ والفُرش، وكُلُّ ما أُقيم لَنا.
 فـوي جمِ فاجلَه بن يلع اءها، فَجهقِْسميارٍ لنيد كِّلُ إِلَى أَبِي بِأَلفوثَ املُتعبو :حالقَالَ ص 

ارٍ، فَقَالَ: إِنَّ أَمنيد اِهللا بِأَلف ديباَء عج اقَةً، ثُمرح ئُ لَهيهي هبِأَن هربلِ، فَأَخنَ اللَّيأَذ قَد ننِيماملُؤ ري
  لَك، وأَمر لَك بِهذَا.

.ها أَكرمم ننِيماملُؤ ريأَعفَانِي أَم فَقَالَ: قَد  
بِي.فَر فَقأَر الظّهرو ،ردلَى البع قيقا رقَالَ: أَنا، وهد  

.هداهعتو هي بِراِهللا ف دببنِ ع دمحإِلَى م بكُتو ،ازوج لَه بفَكُت  
.حالا صقَالَ: ي ا، ثُمنلَيع مفَقَد  

.يكلَب :قُلْت  
  ا الرزق، فَإِنما تأْخذُونه بِسببِي.قَالَ: أُحب أَنْ تدع هذَ
  فَسكَت، فَقَالَ: ما لَك؟

قُلْت: أَكره أَنْ أُعطيك بِلسانِي، وأُخالف إِلَى غَيرِه، ولَيس في القَومِ أَكْثَر عيـاالً منـي، والَ   
مرك منعقد بِأَمرِي، ولَعلَّ اَهللا أَنْ يحلَّ عنـي هـذه   أُعذَر، وقَد كُنت أَشكُو إِلَيك، وتقُولُ: أَ

.لَك ابجتاس نَ اُهللا قَدكُوو أَنْ يجي، فَأَرو لدعت تكُن قَدةَ، وقْدالع  
  فَقَالَ: واِهللا الَ تفعلُ.

  فَقُلْت: الَ.
  )١١/٢٧٩فَقَالَ: لم؟ فَعلَ اُهللا بِك وفَعلَ!! (

إِنو ،هلَيه عملِ عوخد ثُم ،ابِه لَهوجه وقَولو ،هلَيع هياِهللا أَخ دبلِ عوخي دةً فصق ذَكَركَـارِه  و
.َألخذل  

ذ عمـه، فَقَـالَ:   قَالَ: فَهجرنا أَبِي، وسد اَألبواب بيننا وبينه، وتحامى منازِلَنا، ثُم أُخبِر بِأَخ
  نافَقْتنِي وكَذَبتنِي!!



.هيلِّي فصي آخر جِدسإِلَى م جرخو ،دجي املَسالَةَ فالص ركتو ،هرجه ثُم  
انَ ليترك معونـةَ  ثُم ذَكر قصةً في دعائه صالحاً، ومعاتبته لَه، ثُم في كتابته إِلَى يحيى بنِ خاقَ

كَـانَ  أَوالَده، وأَنَّ اخلَبر بلَغَ املُتوكِّلَ، فَأَمر بِحملِ ما اجتمع لَهم من عشرة أَشهرٍ إِلَـيهِم، فَ 
  أَربعين أَلْف درهمٍ.

ق، ثُم قَالَ: ما حيلتي إِنْ أَردت أَمراً، وأَراد وأَنَّ أَبا عبد اِهللا أُخبِر بِذَلك، فَسكَت قَليالً، وأَطر
  اُهللا أَمراً؟!

  قَالَ صالح: وكَانَ رسولُ املُتوكِّلِ يأْتي أَبِي يبلغه السالَم، ويسأَلُه عن حاله.
  لَو أَنَّ نفِْسي في يدي، َألرسلْتها. قَالَ: فَتأخذُه قُشعرِيرةٌ حتى ندثِّره، ثُم يقُولُ: واِهللا

نَّ وجاَء رسولُ املُتوكِّلِ إِلَيه يقُولُ: لَو سلم أَحد من الناسِ، سلمت أَنت، رفع رجلٌ إِلَينـا: أَ 
و ،لقَاهي نم هإِلَي هتجو كأَنانَ، واسرخ نم ماً قَدلَوِيه،  عـربض أَردتلَ، وجالر بستح قَد

.هيف رفَم ،مغتأَنْ ت فَكرهت  
.بِيلُهلَّى سخلٌ ياطذَا بقَالَ: ه  

هب ثُم ذَكَر صالح قصةً في قُدومِ املُتوكِّلِ بغداد، وإِشارة أَبِي عبد اِهللا علَى صالحٍ بِأَنْ الَ يـذْ 
كُلِّ إِلَي نم ننِيماملُؤ ريأَعفَانِي أَم قَد :هقَولكِّلِ، وواملُت دنع ناقَانَ مى بنِ خيحِء يجِيما هِم، وم

ـ  امتنو ،هإِلَي ريحضل دمرٍ إِلَى أَحاِهللا بنِ طَاه دببنِ ع دمحم اددغرِ بيأَم هجِيوي تفو ،هاعِأَكر 
ا ممـا  أَحمد، وقَوله: أَنا رجلٌ لَم أُخالط السلْطَانَ، وقَد أَعفَانِي أَمير املُؤمنِين مما أَكره، وهذَ

) .ه١١/٢٨٠أَكْر(  
 ،سمأْكُلُ الدلَ الَ يعجاَء، ورامس نم ما قَدلَم موالص أَدمن كَانَ قَدقَالَ: و   ـكـلَ ذَلكَانَ قَبو

  يشترى لَه الشحم بِدرهمٍ، فَيأكلُ منه شهراً!!
  اخلَالَّلُ: حدثَنِي محمد بن احلُسينِ، أَنَّ املَروذي حدثهم، قَالَ:
كُنت ربما بللت خبزه بِاملَـاِء،  كَانَ أَبو عبد اِهللا بِالعسكَرِ يقُولُ: انظُر، هلْ تجد ماَء باقلَّى؟ فَ

  فَيأْكلُه بِامللحِ.
  ومنذ دخلْنا العسكَر إِلَى أَنْ خرجنا، ما ذَاق طَبيخاً والَ دمساً.



ذَا ي ولَ، فَقَالَ: هاصو كَانَ قَدلَةً، واِهللا لَي دبو عهنِي أَبقَالَ: أَنب ،يذونِ املَرعو   ـنبِـي م ارد
  اجلُوعِ، فَأَطعمنِي شيئاً.

.ا أَكلتفِْسي، ملَى ننَ عوالع افي أَخالَ أَنقَالَ: لَوو ،فَأَكلَه ،فيغر نه بِأَقَلَّ مفَجِئت  
ةَ، فَيلقيها علَـى  وكَانَ يقوم إِلَى املخرجِ، فَيقعد يستريح من اجلُوعِ، حتى إِنْ كُنت ألبلُّ اخلرقَ

ونحن  -وجهِه، لترجع نفْسه إِلَيه، حتى إِنه أَوصى من الضعف من غَيرِ مرضٍ، فَسمعته يقُولُ 
  :-بِالعسكَرِ هذَا 

اُهللا وحده الَ شرِيك لَـه، وأَنَّ   ما أَوصى بِه أَحمد بن محمد، أَوصى أَنه يشهد أَنْ الَ إِله إِالَّ
  )١١/٢٨١محمداً عبده ورسولُه. (

:هذى أَبِي هصأَو :دمأَح اِهللا بن دبقَالَ عو  
إِلَـى أَنْ   هذَا ما أَوصى بِه أَحمد بن محمد بنِ حنبلٍ، أَوصى أَنه يشهد أَنْ الَ إِله إِالَّ اَهللا...،

  قَالَ:
   غَلَّـة ـنى مقضا قَالَ، فَيميف قصدم وهاراً، ونيد نِسيمخ نواً محانَ نرفُول لَيى أَنْ عصأَوو

.ماهرةَ درشأُنثَى عحٍ، كُلُّ ذَكَرٍ والصاِهللا و دبع لَدو يطوفَى، أُعتارِ، فَإذَا اسالد  
  د: أَبو يوسف، وعبد اِهللا وصالح؛ ابنا أَحمد.شهِ

دح ،دمأَح انُ بنملَيا سثَندمٍ، حيعو نا أَبنربأَخ ،املُقْرِئ يلا عأَب عمس نما عنوؤباِهللا أَن دبا عثَن
  بن أَحمد، قَالَ:

ي اِهللا بن ديبع كَتب   ـكإِلَي ـبرنِي أَنْ أَكْتأَم ننِيماملُؤ ريه أَنَّ أَمخرباقَانَ إِلَى أَبِي يى بنِ خيح
.ةربصتو رِفَةعأَلَةَ مسم نلَك ،انحتأَلَةَ امسالَ م ،آننِ القُرع أَلَكأَس  

بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِ، أَحسن اُهللا عاقبتـك أَبـا   فَأَملَى علَي أَبِي: إِلَى عبيد اِهللا بنِ يحيى، 
 كإِلَي كَتبت ه، قَدتمحبِر املَكَارِه كنع فَعدا، وورِ كُلِّهي اُألمنِ فاحلَس-   ـكناُهللا ع يضر- 

حضرنِي، وإِني أَسأَلُ اَهللا أَنْ يديم توفيق أَميـرِ   بِالَّذي سألَ عنه أَمير املُؤمنِين بِأَمرِ القُرآن بِما
 تى أَفضتح ،هينَ فونغمسي يددش الَفتاخلِ، واطالب نوضٍ مي خف اسكَانَ الن فَقَد ،ننِيماملُؤ

دعة، وانجلَى عنِ الناسِ ما كَانوا فيه مـن الـذُّلِّ   اخلالَفَةُ إِلَى أَميرِ املُؤمنِين، فَنفَى اُهللا بِه كُلَّ بِ



 يمـلاملُس نم كذَل قَعوو ،ننِيمرِ املُؤيبِأَم بِه بذَهكُلَّه، و كاُهللا ذَل فرابِسِ، فَصيقِ املَحضو ن
و ،ننِيمرِ املُؤيا اَهللا َألموعدماً، ويظعاً عوقم   حـالص ننِيمرِ املُـؤيي أَمف جيبتسأَسأَلُ اَهللا أَنْ ي

  يه.الدعاِء، وأَنْ يتم ذَلك َألميرِ املُؤمنِين، وأَنْ يزِيد في نِيته، وأَنْ يعينه علَى ما هو علَ
بوا كتاب اِهللا بعضه بِبعضٍ، فَإِنه يوقع الشـك فـي   فَقَد ذُكر عنِ ابنِ عباسٍ أَنه قَالَ: الَ تضرِ

  )١١/٢٨٢قُلُوبِكُم. (
 بِيابِ النساً بِبلُووا جفَراً كَانرٍو: أَنَّ نماِهللا بنِ ع دبع نع رذُكو-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عفَقَالَ  -ص

  ذَا؟بعضهم: أَلَم يقُلِ اُهللا كَ
  وقَالَ بعضهم: أَلَم يقُلِ اُهللا كَذَا؟

فَخرج كَأَنما فُقئَ في وجهِه حب الرمـان،   -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-فَسمع ذَلك رسولُ اِهللا 
إِنما ضلَّت اُألمم قَبلَكُم في مثْلِ هذَا، فَقَالَ: (أَبِهذَا أُمرتم أَنْ تضرِبوا كتاب اِهللا بعضه بِبعضٍ؟ 

هِيي نوا الَّذظُرانو ،لُوا بِهمفَاع ،بِه متري أُموا الَّذظُرٍء، انيي شا فنا ها همم متكُم لَسإِن ،هنم عت
.(هنوا عهتفَان  

قَالَ: (مراٌء فـي القُـرآن كُفْـر).     -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-ي وروِي عن أَبِي هريرةَ: عنِ النبِ
)١١/٢٨٣(  

  وروِي عن أَبِي جهيمٍ:
 بِينِ النع-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص- .(كُفْر هياًء فرفَإِنَّ م ،آني القُرا فوارمالَ ت) :َقَال  

بع نقَالَ ابو قَد ،ننِيماملُؤ ريا أَماسِ، فَقَالَ: ينِ النأَلُه عسي رملَ ععفَج ،رملَى علٌ عجر ماسٍ: قَد
  قَرأَ القُرآنَ منهم كَذَا وكَذَا.

ذه آني القُرم فهمووا يارعستأَنْ ي با أُحاِهللا مو :اسٍ: فَقُلْتبع نةَ.فَقَالَ ابعاراملُس ه  
.هقَالَ: مو ،رمنِي عربفَز  

املُؤ ريأَم لٌ، فَقَالَ: أَجِبجانِي رإِذْ أَت ،كا كَذَلا أَننيزِيناً، فَبيباً حي كَئزِلنإِلَى م فَانطَلقت.ننِيم  
  خالَ بِي، وقَالَ: ما الَّذي كَرهت؟فَخرجت، فَإذَا هو بِالبابِ ينتظرنِي، فَأَخذَ بِيدي، فَ



 ـمصتخقُّوا، يتحا يى متمقُّوا، وتحةَ، يعاراملُس هذوا هارعستى يتم ،ننِيماملُؤ ريا أَمي :وا، قُلْت
  ومتى ما يختصموا، يختلفُوا، ومتى ما يختلفُوا، يقْتتلُوا.

  ِهللا أَبوك! واِهللا إِنْ كُنت َألكتمها الناس حتى جِئْت بِها. قَالَ:
  وروِي عن جابِرٍ، قَالَ:

 بِيكَانَ الن-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عـلٍ   -صجر نلْ ملُ: (هقُوفَي ،فقاسِ بِاملَولَى النه عفْسن عرِضي
ملُنِي إِلَى قَومحي). (يبر لِّغَ كَالَمنِي أَنْ أُبوعنم شاً قَديفَإِنَّ قُر ،١١/٢٨٤ه(  

  وروِي عن جبيرِ بنِ نفَيرٍ:
: (إِنكُم لَن ترجِعوا إِلَى اِهللا بِشيٍء أَفْضلَ مما خـرج  -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-قَالَ رسولُ اِهللا 

.(هنم  
عآنَ.ينِي: القُر  

  وروِي عنِ ابنِ مسعود، قَالَ: جردوا القُرآنَ، الَ تكْتبوا فيه شيئاً إِالَّ كَالَم اِهللا.
  وروِي عن عمر أَنه قَالَ: هذَا القُرآنُ كَالَم اِهللا، فَضعوه مواضعه.

ا سا أَبنِ: يسلْحلٌ لجقَالَ رو ينقطعو ،سأَنْ آي دته، كرتدبتاِهللا و ابتك أْتي إِذَا قَرإِن ،ديع
  رجائي.

.رشأَبلْ، وريِ، فَاعمقْصالتو عفإِلَى الض منِ آدالُ ابأَعماِهللا، و آنَ كَالَمفَقَالَ: إِنَّ القُر  
:يعجفَلٍ اَألشون ةُ بنوقَالَ فَرو   ـوهو ،دجإِلَى املَس هعماً موي جترابٍ، فَخبخاراً لج تكُن

بٍء أَحيبِش هإِلَي بقرتت لَن كفَإِن ،تطعتا اسإِلَى اِهللا بِم بقَرت ،اهنا هي، فَقَالَ: يدأَخذَ بِي هإِلَي 
  من كَالَمه.

كَمِ: ملْحلٌ لجقَالَ رذَا؟ولَى هاِء علَ اَألهولَ أَهما ح  
.اتقَالَ: اخلُصوم  

  )١١/٢٨٥وقَالَ معاوِيةُ بن قُرةَ: إِياكُم وهذه اخلُصومات، فَإِنها تحبطُ اَألعمالَ. (
فَإِني الَ آمـن أَنْ   -ماتأَو قَالَ: أَصحاب اخلُصو-وقَالَ أَبو قالَبةَ: الَ تجالسوا أَهلَ اَألهواِء 

  يغمسوكم في ضالَلتهِم، ويلْبِسوا علَيكُم بعض ما تعرِفُونَ.



    ثُكحـدكْـرٍ، نـا با أَبفَقَاالَ: ي ،نرِييبنِ س دمحلَى ماِء عابِ األهوحأَص نم الَنجلَ رخدو
  بِحديث؟
  قَالَ: الَ.
  نقرأُ علَيك آيةً؟قَاالَ: فَ

  قَالَ: الَ، لَتقُومان عني، أَو َألقُومنه.
  فَقَاما.

  فَقَالَ بعض القَومِ: يا أَبا بكْرٍ، وما علَيك أَنْ يقرأَ علَيك آيةٌ؟
كذَل رقا، فَيفَانِهرحةً فَيآ آيقْرأَنْ ي يتشقَالَ: خي قَلْبِي. قَالَ:.....، وف  

  وقَالَ رجلٌ من أَهلِ البِدعِ َأليوب: يا أَبا بكْرٍ، أَسأَلُك عن كَلمة؟
.ةمكَل فالَ نِصالَ، و :هدلُ بِيقُوي وهلَّى، وفَو  

ينا بعِ: يلِ البِدن أَهلٌ مجر كَلِّمهي نٍ لَهبسٍ الوطَاو نقَالَ ابى وتح يكي أُذُنف يكعلْ أُصبخأَد ،
  الَ تسمع ما يقُولُ.

.دداش ددقَالَ: اش ثُم  
  وقَالَ عمر بن عبد العزِيزِ: من جعلَ دينه غَرضاً للْخصومات، أَكْثَر التنقُّلَ.

  م يدخر عنهم شيٌء خبئَ لَكُم لفضلٍ عندكُم.وقَالَ إِبراهيم النخعي: إِنَّ القَوم لَ
  .-يعنِي: اَألهواَء-وكَانَ احلَسن يقُولُ: شر داٍء خالَطَ قَلْباً 

سـبقاً  وقَالَ حذَيفَةُ: اتقُوا اَهللا، وخذُوا طَرِيق من كَانَ قَبلَكُم، واِهللا لَئن استقَمتم، لَقَد سبقتم 
  )١١/٢٨٦. (-أَو قَالَ: مبِيناً-بعيداً، ولَئن تركتموه يميناً وشماالً، لَقَد ضلَلْتم ضالَالً بعيداً 

ـ    يـه أَمملع ا قَـدما مبِه لَفتي حنِ الَّتيمالي نم مقَدا تمل دانِياَألس ركتا تمإِنقَالَ أَبِي: و ر
: {وإِنْ أَحد مـن املُشـرِكين   -تعالَى-املُؤمنِين، ولَوالَ ذَاك، ذَكَرتها بأَسانِيدها، وقَد قَالَ اُهللا 

  ].٦استجارك، فَأَجِره حتى يسمع كَالَم اِهللا} [التوبةُ: 
راَألع] {راَألمو اخلَلْق أَالَ لَه} :َقَالو :٥٤اف.[  

  فَأَخبر أَنَّ اَألمر غَير اخلَلقِ.



 :محنالر] {ُانيالب هلَّمانَ، عساِإلن لَقآنَ، خالقُر لَّمع ،نمحالر} :َقَال٤ - ١و.[  
.هلمع نآنَ مأَنَّ القُر فَأَخرب  

الَ النو دوهالي كنى عضرت لَنالَى: {وعقَالَ تو  ـوى اِهللا هدم، قُلْ: إِنَّ ههلَّتم بِعتى تتى حارص
} اهلُدى، ولَئن اتبعت أَهواءهم بعد الَّذي جاءك من العلْمِ، ما لَك من اِهللا من ولي والَ نصـيرٍ 

  ]١٢٠[البقَرةُ: 
  ].١٤٥ا الكتاب بِكُلِّ آية ما تبِعوا قبلَتك} [البقَرةُ: وقَالَ: {ولَئن أَتيت الَّذين أُوتو

   {نيمالظَّـال ـنإِذاً لَم كلْمِ، إِنالع نم اءكا جم دعب نم ماءهوأَه تعبات نلَئو} :هلإلَى قَوو
  ].١٤٥[البقَرةُ: 

  فَالقُرآنُ من علمِ اِهللا.
  ت دليلٌ علَى أَنَّ الَّذي جاءه هو القُرآنُ.وفي اآليا

  ي أَذهـبالَّذ وهقٍ، ولُوخم راِهللا غَي آنُ كَالَمنَ: القُرلُوقُووا يم كَانهأن لَفنِ السع وِير قَدو
ا إِالَّ ما كَانَ عن كتابِ اِهللا، أَو إِلَيه، لَست بِصاحبِ كَالَمٍ، والَ أَرى الكَالَم في شيٍء من هذَ

 بِينِ النع ثيدح-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عفَإِنَّ  -ص ،كذَل را غَيفَأَم ،نيابِعنِ التع أَو ،ابِهحنِ أَصع أَو
.حمودم رغَي هيف الكَالَم  
لشمسِ، فَانظُر إِلَى هذَا النفَسِ النورانِي، الَ كَرِسالَة اِإلصطَخرِي، والَ فَهذه الرسالَةُ إِسنادها كَا

هفَوترِعاً، الَ ياً وقيلَ كَانَ تجاِهللا، فَإِنَّ الر دبلَى أَبِي ععِ عوضاملَو ةيملَى اجلَهع دثـلِ  كَالربِم 
) .ك١١/٢٨٧ذَل(  

  ه قَالَه، وكَذَلك رِسالَةُ املُِسيِء في الصالَة باطلَةٌ.ولَعلَّ
  .وما ثَبت عنه أَصالً وفَرعاً فَفيه كفَايةٌ، ومما ثَبت عنه مسأَلَةُ اِإليمان، وقَد صنف فيها

  :قَالَ أَبو داود: سمعت أَحمد بن حنبلٍ يقُولُ
اِإليمانُ قَولٌ وعملٌ، يزِيد وينقص، البِر كُلُّه من اِإليمـان، واملَعاصـي تـنقص اِإليمـانَ.     

)١١/٢٨٨(  
  وقَالَ إِسحاق بن إِبراهيم البغوِي: سمعت أَحمد يقُولُ:



.ركَاف وفَه ،قلُوخآنُ مقَالَ: القُر نم  
و.هنع راتوتذَا مهو ،كلُ ذَلقُوي دمبٍ أَحبِيش ةُ بنلَمس عمس  

  وقَالَ أَبو إِسماعيلَ الترمذي: سمعت أَحمد بن حنبلٍ يقُولُ:
.ركَاف وثٌ، فَهحدآنُ مقَالَ: القُر نم  

نِ الساحلَس لُ بنياعمقَالَ إِسو.رقَالَ: كَاف ،قلُوخآنُ ملُ: القُرقُوي نمع دمأَح أَلْتس :اجر  
.يمهفَقَالَ: ج ،قلُوخم آنلُ: لَفْظي بِالقُرقُوي نمعو  

بِـالقُرآن غَيـر   وقَالَ صالح بن أَحمد: تناهى إِلَى أَبِي أَنَّ أَبا طَالبٍ يحكي أَنه يقُولُ: لَفْظي 
  مخلُوقٍ.

  فَأَخبرت بِذَلك أَبِي، فَقَالَ: من حدثَك؟
  قُلْت: فُالَنٌ.

  قَالَ: ابعثْ إِلَى أَبِي طَالبٍ.
  وقٍ؟!فَوجهت إِلَيه، فَجاَء، وجاَء فُورانُ، فَقَالَ لَه أَبِي: أَنا قُلْت لَك: لَفْظي بِالقُرآن غَير مخلُ

 :اِإلخالَص] {داُهللا أَح وقُلْ ه} :كلَيع أْتفَقَالَ: قَر ،دعرلَ يعجو ،بغَضي: ١ول فَقُلْت ،[
  لَيس هذَا بِمخلُوقٍ.

 بتكَت كنِي أَنلَغبقٍ؟ ولُوخم رغَي آنلَفْظي بِالقُر :ي قُلْتي أَننع كيتح مإِلَـى  قَالَ: فَل كبِذَل
.لَك أَقُلْه ي لَمهِم أَنإِلَي باكتو ،هحمٍ، فَامقَو  

 فَجعلَ فُورانُ يعتذر إِلَيه، فَعاد أَبو طَالبٍ، وذَكَر أَنه حكَى ذَلك، وكَتب إِلَى القَـومِ يقُـولُ:  
  وهمت علَى أَبِي عبد اِهللا.

  استقر احلَالُ علَيه أَنَّ أَبا عبد اِهللا كَانَ يقُولُ: قُلْت: الَّذي
لُوخم آنقَالَ: لَفْظي بِالقُر نقَالَ: م هأَنو ،عدتبم وقٍ، فَهلُوخم رغَي آنقَالَ: لَفْظي بِالقُر نم ،ق

.يمهج وفَه  
  ذَا والَ هذَا، وربما أَوضح ذَلك، فَقَالَ:الَ يقُولُ ه -رحمه اُهللا-فَكَانَ 

 قلُوخم آنقَالَ: لَفْظي بِالقُر نآنَ  -مالقُر بِه درِيي- ) .يمهج و١١/٢٨٩فَه(  



.ةيماجلَه نم رةُ شلُ: اللَّفظيقُوي دمأَح تعمةَ: سيوجنز بن دمقَالَ أَح  
  صالح: سمعت أَبِي يقُولُ: وقَالَ

الُوا: اجلَهميةُ ثَالَثُ فرقٍ: فرقَةٌ قَالَت: القُرآنُ مخلُوق، وفرقَةٌ قَالُوا: كَالَم اِهللا وسكَتوا، وفرقَةٌ قَ
.قلُوخم ا بِهلَفْظُن  

  ظي.ثُم قَالَ أَبِي: الَ يصلَّى خلْف واقفي، والَ لَفْ
  وقَالَ املَروذي: أَخربت أَبا عبد اِهللا:

ـ  فَقَالَ: أَحس ،آني القُرف قَفا وا لَمجِهوزو هبِنت نيب قفَر ،قِّيالر يسوبٍ السيعا شأَنَّ أَب ن- 
  .-عافَاه اُهللا 

.و لَهدعلَ يعجو  
لَمو :يذوقَالَ املَر.انِهرجبِه رأَماِهللا، و دبو عأَب هنع ذَّرح ،قفةَ الوبيش بن بقُوعي ا أَظهر  

ـ    لع بـن نـيسح أَلَةَ اللَّفْظسم رأَظْه نلُ مةٌ: فَأَودلٌ عقُون اللَّفْظ أَلَةسي ماِهللا ف دبَألبِي ع ي
من أَوعية العلْمِ، ووضع كتاباً في املُدلِِّسني، يحطُّ علَى جماعة: فيه أَنَّ ابن  الكَرابِيِسي، وكَانَ

  الزبيرِ من اخلَوارِجِ.
نفَت ،ِسيابِيفَبلغَ الكَر ،هنم فَحذَّر ،دمأَح مةَ، فَأُعلضافالر ي بِهقَوثُ ييادأَح هيفقَـالَ:   وو ،ـرم

.ا، فَيكْفُرهالَفلٍ بِخبنح نلَ ابقُوى يتقَالَةً حم َألقُولَن  
.قلُوخم آنفَقَالَ: لَفْظي بِالقُر  

 فَقَالَ املَروذي في كتابِ (القَصصِ): فَذَكَرت ذَلك َألبِي عبد اِهللا أَنَّ الكَرابِيِسي قَالَ: لَفْظـي 
 أَنَّ بِالقُرآن مخلُوق، وأَنه قَالَ: أَقُولُ: إِنَّ القُرآنَ كَالَم اِهللا غَير مخلُوقٍ من كُلِّ اجلهـات إِالَّ 

.ركَاف وفَه ،قلُوخم آنقُلْ: لَفْظي بِالقُري لَم نمو ،قلُوخم لَفْظي بِه  
وأَي شيٍء قَالَت اجلَهميةُ إِالَّ هذَا؟ وما ينفُعه،  -قَاتلَه اُهللا  -هو الكَافر  فَقَالَ أَبو عبد اِهللا: بلْ

  وقَد نقَض كَالَمه اَألخير كَالَمه اَألولَ؟!
  ثُم قَالَ: أَيشٍ خبر أَبِي ثَورٍ، أُوافقَه علَى هذَا؟

.هرجه قَد :قُلْت  



  )١١/٢٩٠أَحسن، لَن يفلح أَصحاب الكَالَمِ. ( قَالَ:
قَالَ عبد اِهللا بن أَحمد: سئلَ أَبِي، وأَنا أَسمع عنِ اللَّفظية والواقفَة، فَقَالَ: من كَـانَ مـنهم   

.يمهج وفَه ،الكَالَم حسني  
دورقي، قُلْت َألحمد بنِ حنبلٍ: ما تقُولُ في هؤالَِء الَّـذين  احلَكَم بن معبد: حدثَنِي أَحمد ال
  يقُولُونَ: لَفْظي بِالقُرآن مخلُوق؟

.ةيملِ اجلَهقَو نم ذَا شرقَالَ: هو ،عمتاجى، ووته استأَيفَر  
رِيأَنَّ جِب معز ذَا، فَقَده معز نم بِياَء إِلَى النجقٍ، ولُوخبِم كَلَّملَ ت- ـلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص- 

  بِمخلُوقٍ.
فقد كَانَ هذَا اِإلمام الَ يرى اخلَوض في هذَا البحث؛ خوفاً من أَنْ يتذرع بِه إِلَى القَولِ بِخلْقِ 

وبِمالَئكته، وبكُتبِه، ورسـله، وأَقْـدارِه،    -تعالَى-ولَى، آمنا بِاِهللا القُرآن، والكَف عن هذَا أَ
  والبعث والعرضِ علَى اِهللا يوم الدينِ.

لْ ذَلب ،اتلَّدجسِ ممي خاَء فلَج ،هلَّتا بِأَدهيف روقُر ررحو ،طرذَا السِسطَ هب لَوو  دـوجوم ك
 مشروح لمن رامه، والقُرآنُ فيه شفَاٌء ورحمةٌ للْمؤمنني، ومعلُوم أَنَّ التلفُّظَ شيٌء من كَسـبِ 

ـ  ا غَيهجويدتا وهسنحةُ والَوالتوِء، وِء املَقريالش راءةُ غَيرالقو ،ظرِ املَلْفُوالقَارِئِ غَي  ،لُـواملَت ر
 اتمالكَل اجرإِخو ،طقالنكَةَ واحلَرو وتالصلفُّظَ وثُ التدحي وفَه كَسبِه نالقَارِئِ م وتصو

  نيه.من أَدواته املَخلُوقَة، ولَم يحدثْ كَلمات القُرآنَ، والَ ترتيبه، والَ تأْليفَه، والَ معا
  ـداحالطَّرفَنيِ، إِذ كُلُّ و نم أَلَةي املَساخلَوضِ ف نم نعثُ مياِهللا ح دبو عأَب اماِإلم أحسن فَلَقَد

ي الَ نلِ الَّذةٌ، بنالَ سو ابتك بِه أتي لَمو ،موهم لَى اللَّفْظا عهمدعو ةإِطْالَقِ اخلَلْقي نمرت اب
  )١١/٢٩١. (-واُهللا أَعلَم  -فيه أَنَّ القُرآنَ كَالَم اِهللا منزلٌ غَير مخلُوقٍ 

  ـدمأَح باحانَ صرفُو تعمس ،انِيغالص اقحإِس بن دمحم تعمس ،ما اَألصثَندح :ماحلَاك
  يقُولُ:

عبد اِهللا املُعيطي أَنْ أَطلب من أَبِي عبد اِهللا خلوةً، فَأَسألُه فيها عن أَصحابِنا سأَلَنِي اَألثْرم وأَبو 
.ياحملكو اللَّفْظ قونَ بنيفري الذين  



  فَسأَلته، فَقَالَ: القُرآنُ كَيف تصرف في أَقواله وأَفْعاله، فَغري مخلُوقٍ.
  أَفْعالُنا فمخلُوقَةٌ. فَأَما

  قُلْت: فَاللَّفظيةُ تعدهم يا أَبا عبد اِهللا في جملَة اجلَهمية؟
.قلُوخآنُ مقَالُوا: القُر نيةُ الَّذيمفَقَالَ: الَ، اجلَه  

  وبِه، قَالَ: وسمعت فُورانَ يقُولُ:
عة فيها مسائلُ، وفيها: إنَّ لَفْظي بِالقُرآن غَير مخلُوقٍ، فَضرب أَحمد بن جاءنِي ابن شداد بِرق

  حنبلٍ علَى هذه، وكَتب: القُرآنُ حيثُ تصرف غَير مخلُوقٍ.
  اِهللا مخلُوقَةٌ، فَقَد كَفَر. قَالَ صالح بن أَحمد: سمعت أَبِي يقُولُ: من زعم أَنَّ أمساَء

  وقَالَ املَروذي: سمعت أَبا عبد اِهللا يقُولُ:
.مهجتأَنْ ي نخلُ مي لَم ،اطَى الكَالَمعت نم ،حفلالَ ي اطَى الكَالَمعت نم  

  وقَالَ حنبلٌ: سمعت أَبا عبد اِهللا يقُولُ:
 نـاكُم   مإِيو ،ثياحلَـدو ةنكُم بِالسلَيع ،ةريم إِلَى حهلُ أَمروؤي هألن ،فلحي لَم الكَالَم بأَح

لَى واخلوض في اجلدالِ واملراِء، أَدركنا الناس وما يعرِفُونَ هذَا الكَالَم، عاقبةً الكَالَمِ الَ تؤولُ إِ
  .خيرٍ

.ةني السال فأَقْوا، وأَهلهعِ والبِد نرِ ميذحي التف ريكَث كَالَم دمامِ أَحلِإلمو  
  ومن نظر في كتابِ (السنة) َألبِي بكْرٍ اخلَالَّلِ، رأَى فيه علْماً غَزِيراً ونقالً كَثيراً.

في ترجمة أَبِي عبد اِهللا في (تارِيخ اِإلسالَم)، وفي كتابِ (العزةُ وقد أوردت من ذَلك جملَةً 
  للْعلي العظيمِ).

.ةيالن دما عنه هتادنِ إِعنِي عرفَت  
.القصد سنحى، وفَنسأَلُ اَهللا اهلَد  

لسنة علْماً وعمالً، وفي معرِفَة احلَديث وفُنونِه، ومعرِفَـة  وإِلَى اِإلمامِ أَحمد املُنتهى في معرِفَة ا
  الفقْه وفُروعه.

  )١١/٢٩٢وكَانَ رأْساً في الزهد والورعِ والعبادة والصدقِ. (



يرِيد املَدائن، فَقَالَ لي أَبِي: أُحب أَنْ الَ  قَالَ صالح بن أَحمد: قَدم املُتوكِّلُ، فَنزلَ الشماسيةَ،
.لَيع هبنهِم تإِلَي بذْهت  

فَلَما كَانَ بعد يومٍ أَنا قَاعد، وكَانَ يوماً مطرياً، فَإذَا بِيحيى بنِ خاقَانَ قَد جاَء فـي موكـبٍ   
لَ لي: سبحانَ اِهللا! لَم تصر إِلَينا حتى تبلِّغَ أَمير املُؤمنِين السالَم عـن  عظيمٍ، واملَطَر علَيه، فَقَا

شيخك، حتى وجه بِي، ثُم نزلَ خارج الزقَاقِ، فَجهدت بِه أَنْ يدخلَ علَى الدابة، فَلَم يفْعلْ، 
.املَطَر وضخلَ يعفَج  

ما وصلَ نزع جرموقَه، ودخلَ، وأَبِي في الزاوية علَيه كساٌء، فَسلَّم علَيه، وقبـلَ جبهتـه،   فَلَ
فكَيفِْسك، وي نف تأَن فلُ: كَيقُويو ،الَمالس قْرِئُكي ننِيماملُؤ ريقَالَ: أَمه، والح ناءلَه عسو 

الُكح.لَه ودعأَنْ ت ألُكسيبقُربِك، و أَنست قَد؟ و  
.و اَهللا لَها أَدعأَنإِالَّ و موي لَيي عأْتا يفَقَالَ: م  

.ةلِ احلَاجلَى أَها عقُهفرارٍ تنيد ي أَلفعم هجو قَالَ: قَد ثُم  
يي با فا، أَنكَرِيا زا أَبفَقَالَ: ي.ها أَكْرمذَا مهو ،ا أَكرهكُلِّ م نأَعفَانِي م قَدعٍ، وقَطنم ت  

  فَقَالَ: يا أَبا عبد اِهللا، اخلُلَفَاُء الَ يحتملُونَ هذَا.
.كي ذَلف ا، تلطَّفكَرِيا زا أَبفَقَالَ: ي  

رجع، وقَالَ: هكَذَا لَو وجه إِلَيك بعض إِخوانِك كُنت  فَدعا لَه، ثُم قَام، فَلَما صار إِلَى الدارِ،
  تفعلُ؟

.معقَالَ: ن  
  فَلَما صرنا إِلَى الدهليزِ، قَالَ: أَمرنِي أَمير املُؤمنِين أَدفَعها إِلَيك تفَرقها.

ه يضمإِلَى أَنْ ت كدننُ عكُوت :فَقُلْت) .اماَألي ه١١/٢٩٣ذ(  
  تعـمبٍ، سبِياِهللا بنِ ح دبع بن كْرا بثَندح :ازِيةَ الراوِيعنِ بنِ ميبنِ احلُس دمحم بن دمأَح

  املسعرِي محمد بن وهبٍ، قَالَ:
نِي، وكَانَ يسأَلُنِي وأُجِيبه علَى مذْهبِ احلَـديث،  كُنت مؤدباً للْمتوكِّلِ، فَلَما استخلف، أَدنا

  والعلْمِ.



هضأَرو هحيطَانو قْفُه؛ سرارِيقَو نم يتاً لَهلَ بخى دتح ،قَام ماً، ثُموي ةاصلْخل جلَس هإِنو قَدو ،
يف قَّلبتي ،هياملَاُء ف لَه رِيأُج.ه  

.سالاملَاِء ج وفي جف هفَكَأَن ،لَهخد نفَم  
  وجلَس عن يمينِه: الفَتح بن خاقَانَ، وعبيد اِهللا بن يحيى بنِ خاقَانَ.

  وعن يسارِه: بغا الكَبِير، ووصيف، وأَنا واقف إِذ ضحك، فَأَرم القَوم، فَقَالَ:
 تسأَلونِي من ما ضحكْت؟! إِني ذَات يومٍ واقف علَى رأْسِ الواثقِ، وقَد قَعد للْخاصة، ثُـم  أَالَ

 ،ادوأَبِي د ناب هدنعو ،فاقو ماخلَاد ثُ ذَاكيح قَفتوو ،نِعتلَ، فَموخالد تمرا، ونلَ هخد
يالز نابو.مياهرإِب بن اقحإِسات، و  

  ـنم ـةابإِج َةرعسو ،قلُوخآنَ مأَنَّ القُر نم اسالن هإِلَي عوتا دميف فكَّرت لَقَد :قاثفَقَالَ الو 
ابأَج نم تدجفَو ،فيالسربِ والض عا مالَفَنخ نم الَفخ ةدشا، ونابـي  أَجا فميف غبا رن

  ـتممى هتح كشو أَمر كذَل نلَ قَلْبِي مخفَد ،عروو يند هعنا مالَفَنخ نم دتجوا، وينأَيد
.كذَل كربِت  

ةً قَدنس يتمأَنْ ت !ننِيماملُؤ ريا أَماَهللا اَهللا ي :ادوأَبِي د نفَقَالَ اب    نـاً قَـديلَ دطبأنْ تا، وهيتأَحي
.هأَقْمت  

دعي تلَ الَّذذَا القَوإِنَّ ه ،ننِيماملُؤ ريا أَماِهللا يفَقَالَ: و ،ادوأَبِي د ناب افخقُوا، وأَطر ثُم اسو الن
رو هائبِياُهللا ألن اهي ارتضالَّذ ينالد ولَه هه.إِلَيولقَب نوا عمع اسالن نلَكه، وبِين ثَ بِهعبه، وسل  

.كلَى ذَلنِي علُواهفَب :قاثقَالَ الو  
  فَقَالَ أَحمد: ضربه اُهللا بِالفَالجِ إِنْ لَم يكُن ما يقُولُ حقّاً.

نداُهللا ب رمفَس ،وهو :اتيالز نقَالَ ابلُ  وقُـوا يم كُني إِنْ لَم ،ةرلَ اآلخا قَبيني الدف ريامسه بِم
.قلُوخآنَ مأنَّ القُرقّاً بح ننِيماملُؤ ريأَم  

   لُ حقُـوـا يم كُـني ا إِنْ لَميني الدف هحاُهللا رِي نتفَأَن ،وهو :مياهرإِب بن اقحقَالَ إِسقّـاً.  و
)١١/٢٩٤(  

  وقَالَ نجاح: وهو، فَقَتلَه اُهللا في أَضيقِ محبِسٍ.



  وقَالَ إِيتاخ: وهو، فَغرقَه اُهللا.
 لُـوخآنَ مأَنَّ القُر نقّاً ملُ حقُوا يم كُني ارِ أَنْ لَمه بِالندناُهللا ب فَأحرق ،وهو :قاثفَقَالَ الو ،ق

  ضحك أَنه لَم يدع أَحد منهم يومئذ إِالَّ استجِيب فيه.فَأَ
ح نورٍِ مني ته فا أَقعدتفَأن ،اتيالز نا ابأَمجِ، وه اُهللا بِالفَالربض فَقَد ،ادوأَبِي د نا ابأَم  ،يـدد

إِسحاق، فَأقبلَ يعرق في مرضه عرقاً منتناً حتى هرب منه احلميم وسمرت بدنه بِمسامير، وأَما 
بـت  والقَرِيب، وأَما نجاح، فَأَنا بنيت علَيه بيتاً ذراعاً في ذراعينِ حتى مات، وأَما إِيتاخ، فَكت

قَدو مياهربنِ إِب اقحإِلَى إِس   ،ـاعماجل بحفَكَانَ ي ،قاثا الوأَمقَه، وغره ودفَقي احلَج نم عجر
.اهلْباًء لونِي دغيلَ: ابائخا مفَقَالَ: ي  

.اعملُ اجلجالر كَّلفا إِذَا تميه، الَ سدهفَالَ ت كندب ،ننِيماملُؤ ريا أَمفَقَالَ: ي  
  قَالَ: الَ بد منه، وإِذَا بين فَخذَيه مع ذَلك وصيفَةً.فَ

  فَقَالَ: من يصبِر عن مثْلِ هذه؟
قَالَ: فَعلَيك بِلَحمِ السبعِ، يوخذُ رِطلٌ، فَيغلَى سبع غليات بِخلِّ خمرٍ عتيقٍ، فَإذَا جلَست علَى 

ذْ مربِك، فَخش.كتيغب جدك تفَإِن ،ماهرد ةَ ثَالَثَةزِن هن  
  فَلَها أَياماً، وقَالَ: علي بِلحمِ سبعٍ الساعةَ.

  فَأُخرج لَه سبع، فذُبح واستعملَه.
ه إِالَّ أَنْ يسجر لَه تنور بِحطبِ قَالَ: فَسقي بطنه، فَجمع لَه اَألطباُء، فَأَجمعوا علَى أَنه الَ دواَء لَ

  ،اتـاعثَالَثَ س هيف قَعديو ،ةطبى بِالرحشيو ،هيا فم كسحي مراً، ثُممتلئَ جى يتح ،نويتالز
 ادعالَ يداً، ويدعاً شجو جِده يفَإِن خرجي ثُم ،سقي اًء لَمم فَإِنْ طَلب    ـدعإِلَـى ب ـورنإِلَى الت

  ساعتينِ، فَإِنه يجرِي ذَلك املَاُء، ويخرج من مخارجِ البولِ.
.فلورِ، تنإِلَى الت در أَو يقس وإِن هو  

ورِ، ثُمنلَى ظَهرِ التلَ ععجو ،راجلَم أُخرج ثُم ،ورنت لَه جِرقَالَ: فَس .ةبِالرطب يشح  
  فَعري الواثق، وأُجلس فيه، فَصاح، وقَالَ: أَحرقتمونِي، اسقُونِي ماًء.



فَمنِع، فَتنفَّطَ بدنه كُلُّه، وصار نفَاخات كَالبطِّيخِ، ثُم أُخرِج وقَد كَاد أَنْ يحترق، فَأَجلَسـه  
  األطباُء.
ما شلُ: فَلَمقُويكَالثَّورِ، و ورخيو صيحفَأَقبلَ ي ،اَأللَم بِه اَء، اشتداهلَو  

.جا الفَروجرورِ، ونإِلَى الت وهدره، واصخوه واؤنِس عمتاجورِ، ونونِي إِلَى التدر  
الن لْكت فَطَّرتته، واحيص كَنس ،يما حفَلَم دعى بقضو ،اسودو قرتاح قَدو أُخرِجو ،اتفَاخ

.ةاعس  
  )١١/٢٩٥قُلْت: راويها الَ أَعرِفُه. (

  وعن جرِير بنِ أَحمد بنِ أَبِي دواد، قَالَ: قَالَ أَبِي:
نكلِّمه، جعلَ اخلَليفَةُ يكَلِّمه، يسـميه  جعلنا  -يعنِي: أَحمد-ما رأَيت أَحداً أَشد قَلْباً من هذَا 

  مرةً ويكْنِيه مرةً، وهو يقُولُ:
.هإِلَي كى أُجيبته حلوسر ةنس ابِ اِهللا أَوتك نئاً مينِي شأَوجِد ،ننِيماملُؤ ريا أَمي  

نربأَخ :ابالقَر بقُوعو يا أَبثَندح ،امرالص مياهرإِب بن دمحا منربلِ، أَخأَبِي الفَض كْرٍ بنو با أَب
  إِبراهيم بن إِسحاق، حدثَنِي احلَسن بن عبد العزِيزِ اجلَروِي، قَالَ:

دثَانَ ضح دملَى أَحنٍ عيكسم احلَارِثُ بنا ولت أَنخد    فَسـقطت ـربتـا: ضفَقَالَ لَن ،بِهر
 ذَاك تعمسو-ادوأَبِي د ننِي: ابعلُ: -يقُوي  

  يا أَمير املُؤمنِين، هو واِهللا ضالٌّ مضلٌّ.
  ي بِـهعس رِيهأَنَّ الز ،كالم نع ،رمع بن فسونِي يرباحلَارِثُ: أَخ فَقَالَ لَه   ـرِبـى ضتح

.اطيبِالس  
.هقني عبه فكُت لِّقتلَ: عيقو  

 ربوض ،ادنو الزأَب رِبه، وضتحيله وأْسر قلحب، وياملُس بن ديعس ربض قَدو :كالقَالَ م ثُم
يامٍ بِالسمي حف لَه ابحأَصرِ، وكَداملُن بن دمحم.اط  

.بِقَولِ احلَارِث دمأَح ه، فَأُعجبفْسن كالم ا ذكرمو  
  .١٤٧قَالَ مكِّي بن عبدانَ: ضرب جعفَر بن سلَيمانَ مالكاً تسعين سوطاً سنةَ 



  وروِي عن محمد بنِ أَبِي سمينةَ، عن شاباص التائبِ، قَالَ:
ض لَقَد) .هتديلٍ، لَهلَى فه عربتض وطاً، لَوس نانِيلٍ ثَمبنح بن دمأَح ١١/٢٩٦رِب(  

  يقُولُ:البيهقي: أَخبرنا احلَاكم، حدثَنا حسانُ بن محمد الفَقيه، سمعت إِبراهيم بن أَبِي طَالبٍ 
نِ حنبلٍ بعد املحنة غَير مرة، وذَاكرته رجاَء أَنْ آخذَ عنه حديثاً، إِلَـى أَنْ  دخلْت علَى أَحمد ب

  قُلْت: يا أَبا عبد اِهللا، حديثُ أَبِي سلَمةَ، عن أَبِي هريرةَ:
 بِيأَنَّ الن-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عالقَ -ص ؤارِ).قَالَ: (امراِء إِلَى النرعالش دسِ قَائي  

  فَقَال: قيلَ: عنِ الزهرِي، عن أَبِي سلَمةَ، فَقُلْت: من عنِ الزهرِي؟
  قَالَ: أَبو اجلَهمِ.

  فَقُلْت: من رواه عن أَبِي اجلَهمِ؟
س مقَالَ: اللَّه ،هيف هاودتا عفَلَم ،كَتفَس.لِّم  

ا إِمهيف لَك سلَي أَلَةسي مف كلّمتأَنْ ت اكنِ، إِيا احلَسا أَبي :دمي أَحقَالَ ل :نِيومقَالَ املَي.ام  
  اخلَالَّلُ: حدثَنا املَروذي، قَالَ لي أَبو عبد اِهللا:

بِه لتمع قَدثاً إِالَّ ويدح تبا كَتم بِيبِي أَنَّ الن رى متح ،- ـلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص-   مجاحـت
  وأَعطَى أَبا طيبةَ ديناراً، فَاحتجمت وأَعطيت احلجام ديناراً.

ا أَبأَنبرٍ، أَناصن نا ابنربأَخ ،زِينِ اجلَونِ ابةً، عازةٌ إِجاعما جنربـارِ،  أَخاجلَب دبع نِ بنيو احلُس
رِ بـنِ  أَخبرنا أَبو بكْرٍ محمد بن علي اخلَياطُ، حدثَنا ابن أَبِي الفَوارِسِ، حدثَنا أَحمد بن جعفَ

ذوا املَرثَندقِ، حاخلَال دببنِ ع دمحم بن دما أَحنربلْمٍ، أَخس:ي  
  قُلْت َألبِي عبد اِهللا: من مات علَى اِإلسالَمِ والسنة، مات علَى خيرٍ؟

) .رِ كُلِّهلَى اخلَيع اتلْ مب ،١١/٢٩٧فَقَالَ: اسكت(  
  قَالَ موسى بن هارونَ البزاز: سئلَ أَحمد: أَين نطلب البدالََء؟

  الَ: إِنْ لَم يكُن من أَصحابِ احلَديث، فَالَ أدرِي.فَسكَت ثُم قَ
قَالَ أَحمد بن محمد بنِ إِسماعيلَ اَألدمي: أَخبرنا الفَضلُ بن زِياد، سمعت أَحمد بن حنبـلٍ  

  يقُولُ:



  فَهو علَى شفَا هلكَة. -سلَّمصلَّى اُهللا علَيه و-من رد حديثَ رسولِ اِهللا 
  قَالَ أَبو مزاحمٍ اخلَاقَانِي: قَالَ لي عمي عبد الرحمنِ بن يحيى بنِ خاقَانَ:

جه إِلَي أمر املُتوكِّلُ بِمسأَلَة أَحمد عمن يقلَّد القَضاَء، فَسأَلْت عمي أَنْ يخرِج إِلَي جوابه، فَو
:هنسخت  

 دعلٍ ببنبنِ ح دمحبنِ م دملَى أَحا عهي عرضتالَّت ةقْعةُ الرخسمِ، نيحنِ الرمحمِ اِهللا الرأَنْ بِس
.هتبكَت ا قَدابنِي بِمفَأج ،هأَلْتس  

هج :هياحٍ، فَقَالَ فببنِ ر دمأَح نع هأَلْتس  ،نيمـلأُمورِ املُس نئاً ميش إِنْ قُلِّد هإِنو ،فورعم يم
  كَانَ فيه ضرر علَيهِم.

.ككَذَل :هيفَقَالَ ف ،جِينِ اخللَنع هأَلْتسو  
.كبِذَل فورعم يمهلٍ، فَقَالَ: جهبِ بنِ سيعش نع هأَلْتسو  

هأَلْتسو .كفَقَالَ: كَذَل ،دماِهللا بنِ أَح ديبع نع  
.كبٍ، فَقَالَ: كَذَليعبِأَبِي ش فورنِ املَعع هأَلْتسو  

   ـهتياحـي نفو ،ادونِ أَبِي داب عازِ، فَقَالَ: كَانَ موي اَألهرٍ قَاضوصنبنِ م دمحم نع هأَلْتسو
هالمأَعهِم.وأمثل نه كَانَ مإِالَّ أَن ،  

.عجه رنِي أَنلَغب مِ، ثُمهجفاً بِالتورعفَقَالَ: كَانَ م ،دبنِ اجلع يلع نع هأَلْتسو  
.ابِ املَرِيِسيحأَص نم يمهلٍ، فَقَالَ: جهحِ بنِ سنِ الفَتع هأَلْتسو  

  الثَّلْجِي، فَقَالَ: مبتدع، صاحب هوى.وسأَلْته عنِ 
.رٍ املَرِيِسيابِ بِشحأَص نه كَانَ مرِفُه إِالَّ أَنابٍ، فَقَالَ: الَ أَعتبنِ ع مياهرإِب نع هأَلْتسو  

هِم في شيٍء من أمورِ املُسلمين، مع وفي اجلُملَة أَنَّ أَهلَ البِدعِ واألهواِء، الَ ينبغي أَنْ يستعانَ بِ
 ننِيمرِ املُؤيأَم أْير هلَيا عم-  عِ. -أطَالَ اُهللا بقَاَءهلِ البِدَأله الَفَةاملُخو ةنبِالس كمسالت نم  

حالر دبأَلَنِي عس لٍ: قَدبنبنِ ح دمحم بن دملُ أَحقُوـذَا  يي هف نعِ ميمج نى عيحي نِ بنم
الكتابِ، وأَجبته بِما كتب، وكُنت عليلَ العنيِ، ضعيفاً في بدنِي، فَلَم أَقْدر أَن أَكْتب خبطِّي، 

ديي نيبنِي بِأَمرِي، واِهللا اب دبطَاسِ عري أسفلِ القف وقيعذَا الته قَّع١١/٢٩٨. (فَو(  



  ومن سيرته: 
ره غَيـر  قَالَ عبد املَلك املَيمونِي: ما رأَيت عمامةَ أَبِي عبد اِهللا قَطُّ إِالَّ تحت ذَقنِه، ورأَيته يكْ

.كذَل  
الَ: مضيت مع أَبِي يوم جمعة إِلَـى  أَبو مسلمٍ محمد بن إِسماعيلَ: حدثَنا صالح بن أَحمد، قَ

  اجلَامعِ، فَوافقْنا الناس قَد انصرفُوا.
  فَدخلَ إِلَى املَسجد، وكَانَ معنا إِبراهيم بن هانِئ، فَتقَدم أَبِي فَصلَّى بِنا الظُّهر أربعاً.

بع دوعسم ناب فعلَه قَالَ: قَدو.اَألسودةَ ولْقَم  
.هدا بِيمأَمسكَهو ،لَيهعن ةً، خلعرقْبلَ مخكَانَ أَبِي إِذَا دو  

  ى بـنيحي تعمس ،ما احلَاكنربأَخ ،يقهيا البنربأَخ :(دمبِ أَحاقنم) يةَ فدنم ى بنيحقَالَ ي
بي عالخ تعمرٍ، سوصنـكَرٍ   مسلِ بـنِ عهس بن دمحم تعمس ،دوبنِ اجلَار يلع اِهللا بن د

  يقُولُ:
ـ  م كُنت عند أَحمد بنِ حنبلٍ، فَدخلَ محمد بن يحيى، فَقَام إِلَيه أَحمد وتعجب منه الناس، ثُ

  هبوا إِلَى أَبِي عبد اِهللا، فَاكتبوا عنه.قَالَ لبنِيه وأَصحابِه: اذْ
  إِبراهيم بن محمد بنِ سفْيانَ: سمعت عاصم بن عصامٍ البيهقي يقُولُ:

اِء حبالـه، فَقَـالَ:   بِت لَيلَةً عند أَحمد بنِ حنبلٍ، فَجاَء بِماٍء فَوضعه، فَلَما أَصبح نظَر إِلَى املَ
  )١١/٢٩٩سبحانَ اِهللا! رجلٌ يطْلُب العلْم الَ يكُونُ لَه وِرد بِاللَّيلِ. (

نبنِ ح دمأَح دنع يذمرنِ التاحلَس بن دمأَحا وأَن تكُن :يذمرلَ التياعمإِس بن دمحلٍ، قَالَ مب
 فَقَالَ لَه ابحفَقَالَ: أَص ،ثياحلَد ابحنِ أَبِي قتيلَةَ بِمكَّةَ أَصبوا الاِهللا، ذَكَر دبا عا أَبي :دمأَح

  احلَديث قَوم سوٍء.
.تيلَ البخدو ،قيدزِن قيدلُ: زِنقُويه، وبثَو اِهللا ينفُض دبو عأَب فَقَام  

  دنا محمد بن موسى بنِ حماد لمحمد بنِ عبد اِهللا بنِ طَاهرٍ:الطَّبرانِي: أنش
كسناملُت فرعي دمأَح ببِحةً * ويضرةً منحلَ مبنح نى ابحأَض  

كتهتس هورتبِأَنَّ س لَمقِّصاً * فَاعنتم دمَألح تأَيإِذَا رو  



. لَ عثْمانُ بن سعيد الدرِامي: رأَيت أَحمد بن حنبلٍ يذْهب إِلَى كراهية االَكتناِء بِأَبِي القَاسمِقَا
)١١/٣٠٠(  

ق بِه اَألمر أَحمد بن مروانَ الدينورِي: حدثَنا إِدرِيس احلَداد، قَالَ: كَانَ أَحمد بن حنبلٍ إِذَا ضا
آجر نفْسه من احلَاكَة، فَسوى لَهم، فَلَما كَانَ أَيام احملنة، وصرِف إِلَى بيته، حملَ إِلَيه مـالٌ،  

مائَـة   فَرده وهو محتاج إِلَى رغيف، فَجعلَ عمه إِسحاق حيسب ما يرد، فَإِذَا هو نحو خمسِ
.أَلف  

.اها تركنا لَمانا أتمإِنا، ونأْتي لَم اهطلبن لَو ،ا عمقَالَ: فَقَالَ: ي  
براهيم بـن  البيهقي: أَخبرنا أَبو عبد اِهللا احلَافظُ، حدثَنا الزبير بن عبد الواحد احلَافظُ، حدثَنا إِ

الو لُ:عبدقُوي ِسيالالطَّي دمحم بن فَرعج تعمس ،يالبلد داح  
ن صلَّى أَحمد بن حنبلٍ، ويحيى بن معينٍ في مسجِد الرصافَة، فَقَام قَاص فَقَالَ: حدثَنا أَحمد ب

  حنبلٍ، ويحيى بن معينٍ قَاالَ:
  عبد الرزاقِ، حدثَنا معمر، عن قتادةَ، عنِ أَنسٍ:حدثَنا 

: (من قَالَ: الَ إِله إِالَّ اُهللا، خلَق اُهللا من كُـلِّ كَلمـة   -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-قَالَ رسولُ اِهللا 
  طَيراً، منقَاره من ذَهبٍ، ورِيشه من مرجانَ).

وأخذَ في قصة نحواً من عشرِين ورقَةً، وجعلَ أَحمد ينظُر إِلَى يحيى، ويحيى ينظُـر إِلَـى   
  أَحمد، فَقَالَ: أَنت حدثته بِهذَا؟

  فَيقُولُ: واِهللا ما سمعت بِه إِالَّ الساعةَ.
  اعه، فَقَالَ لَه يحيى بِيده: أَنْ تعالَ.فسكتا حتى فرغَ، وأخذَ قطَ

  فَجاَء متوهماً لنوالٍ.
  فَقَالَ: من حدثَك بِهذَا؟
  فَقَالَ: أَحمد وابن معينٍ.

،بالكَذو دالَ بذَا قَطُّ، فَإِنْ كَانَ وا بِهنعما سم ،دمذَا أَحهى، ويحا يـا.   فَقَالَ: أَنرِنلَى غَيفَع
)١١/٣٠١(  



  فَقَالَ: أَنت يحيى بن معينٍ؟
.معقَالَ: ن  

قَالَ: لَم أزلْ أَسمع أَنَّ يحيى بن معينٍ أَحمق، ما علمت إِالَّ الساعةَ، كَأَنْ لَيس فـي الـدنيا   
لٍ غَيبنح بن دمأَحنٍ، ويعم ى بنيحـى  ييحيلٍ، وبنح بن دمأَح ةَ عشرعبس نع تبا!! كَتكمر

  بن معينٍ غَيركما.
  فوضع أَحمد كُمه علَى وجهِه، وقَالَ: دعه يقوم، فَقَام كَاملستهزِئِ بِهِما.

، أظن البلـدي وضـعها، ويعـرف    هذه احلكَايةُ اشتهرت علَى أَلسنة اجلَماعة، وهي باطلَةٌ
  بِاملعصوبِ.

  رواها عنه أَيضاً أَبو حاتمٍ بن حبانَ فَارتفَعت عنه اجلَهالَةُ.
بر نإِالَّ أَقَلَّ م يشرب امٍ، لَمةَ أَيانِياَء ثَمرامبِس يقب هأَن :دمأَح نع ،يذواملَر قٍ.ذكروِيعِ س  

: أَحمد بن بندارٍ الشعار: حدثَنا أَبو يحيى بن الرازِي، سمعت علي بن سعيد الرازِي، قَـالَ 
وا، صرنا مع أَحمد بنِ حنبلٍ إِلَى بابِ املُتوكِّلِ، فَلَما أدخلُوه من بابِ اخلَاصة، قَالَ: انصـرِفُ 

  عافَاكُم اُهللا، فَما مرض منا أَحد بعد ذَلك اليومِ.
  الكُديمي: حدثَنا علي بن املَدينِي، قَالَ لي أَحمد بن حنبلٍ:

مت أَو أَنْ أَملَّك عنِي إِالَّ خوفنما يمإِلَى مكَّةَ، و كهِي أَنْ أَصحبتي َألشلَّنِي.إِن  
  فَلَما ودعته، قُلْت: أوصنِي.

  )١١/٣٠٢قَالَ: اجعلِ التقْوى زادك، وانصبِ اآلخرةَ أمامك. (
ة قَالَ أَبو حاتمٍ: أَولُ ما لَقيت أَحمد سنه ثَالَثَ عشرةَ ومائَتينِ، فَإذَا قَد أَخرج معه إِلَى الصالَ

  بة)، وكتاب (اِإليمان) فَصلَّى، ولَم يسأَلْه أَحد، فَرده إِلَى بيته.كتاب (األشرِ
  ـابتألنَّ ك ،كاجِ ذَلري إِخف حيتسب هأَن ابنيِ، فَظننتتالك أَخرج فَإِذَا قَد ،ماً آخروه يأَتيتو

ةاألشرب) ابتكينِ، وأصلُ الد (انماِإلي).ِكْرالس نم رفَإِنَّ كُلَّ الش ،رنِ الشاسِ عالن فرص (  
خوانَ فَالوذج، فَكَافَأه بسكَّرٍ بـدراهم   -ولد لَه مولُود  -وقَالَ صالح: أَهدى إِلَى أَبِي رجلٌ 

.ةحالص  



  ي قَدحاً فيه سوِيق، وقَالَ: اشربه.وقَالَ ابن وارةَ: أَتيت أَحمد، فَأَخرج إِلَ
نبرالد ديلو الوا أَبنربأَخ ،ظةَ احلَافدنى بنِ ميحي نلَ، عياعمبنِ إِس دمحم نا: عونؤبةَ أَنسن يد

 بن دمحكْرٍ مو با أَبنربأَخ ،عِ مائَةبأَرو نيعبأَر اِهللا بن دبا عنربأَخ ،قشمبِد اِهللا بنِ األسود ديبع
ثَندانَ لَفْظاً، حورز بن مياهرإِب بن دمحكْرٍ مو با أَبثَندح ،يدناوهفَرٍ النعبنِ ج دمحم دما أَح

  بن جعفَرٍ اِإلصطَخرِي قَالَ:
بو عقَالَ أَب أَو كذَل نئاً ميش الفخ ناَألثرِ، فَملْمِ ولِ العأَه بذَاهذَا ملٍ: هبنح بن دماِهللا أَح د

.عبتدم وا، فَهلَهقَائ ابع  
دزِيانُ يماِإليو ،ةنبِالس كمتسةٌ، ونيعملٌ ولٌ وانَ قَومم: إِنَّ اِإليلُهكَانَ قَوو  معز نمو ،ينقصو

ئٌ، أَنَّ اِإليمانَ قَولٌ، واَألعمالَ شرائع، فَهو جهمي، ومن لَم ير االستثناَء في اِإليمان، فَهو مرجِ
كُورِ أَنْ يغَي نرٍ مقَداٍء وا بقَضكُلُّه كرالشفْسِ ولُ النقَتالسرقَةُ وى ونالزلَـى اِهللا   وع نَ ألحـد

  حجةٌ.
  إِلَى أَنْ قَالَ: واجلَنةُ والنار خلقَتا، ثُم اخلَلق لَهما الَ تفنيان، والَ يفنى ما فيهِما أَبداً.

  علَى العرشِ، والكُرسي موضع قَدميه. -تعالَى-إِلَى أَنْ قَالَ: واُهللا 
وللعرشِ حملَةٌ، ومن زعم أَنَّ ألفَاظَنا بِالقُرآن، وتالَوتنا لَه مخلُوقَةٌ، والقُرآنَ كَالَم  إِلَى أَنْ قَالَ:

) .هيف نى تكليماً مسواُهللا م كَلَّمو ،ثْلُهم وه، فَهيكفِّر لَم نمو ،يمهج و١١/٣٠٣اِهللا، فَه(  
يأَش ي إِلَى أَنْ ذَكراَء الَّتياَألشكَرِ، وذَا اُألمنوذجِ املُنه ناِهللا-اَء مفَقَاتـلَ اُهللا   -و ،اما اِإلما قَالَهم

  واضعها.
اسـقٍ  ومن أمسجِ ما فيها قَولُه: ومن زعم أَنه الَ يرى التقليد، والَ يقلِّد دينه أَحداً، فَهذَا قَولُ فَ

ا. عدوهننَ عويسكتافَةَ، واخلُر هذونَ هيرو فكَي نيثدإِلَى جهلِ املُح ظُرِهللا، فَان  
مإِس بن دمحي مثَنِي عمدح ،فسوي بن اسبا العنربأَخ ،ياخلُلْد فَرعا جثَندح :قُطْنِيارلَ الدياع

نِي أَبِي، قَالَ: دعانِي رِزق اِهللا بن الكَلْوذَانِي، فَقَدم إِلَينا طعاماً كَثيـراً، وفينـا   بنِ العالَِء، حدثَ
  أَحمد، وابن معينٍ، وأَبو خيثَمةَ، فَقُدمت لَوزِينج أنفق علَيها ثَمانِين درهماً.

ذَا إِسرةَ: هثَميو خفَقَالَ أَب.اف  



هيي فمِ أَخا فعهضفَو ،ملسا مأخذه ثُم ،ةارِ لقمقْدي ما فينأَنَّ الد لٍ: لَوبنح بن دمملَا  فَقَالَ أَح
  كَانَ مسرِفاً.

.ى: صدقتيحي فَقَالَ لَه  
  وهذه حكَايةٌ منكَرةٌ.

أَب أَلْتس :اقحإِس لُ بنبنقَالَ ح بِينِ النى عوري تالَّت ثيادنِ اَألحاِهللا، ع دبا ع- هلَيلَّى اُهللا عص
لَّمسو-.(ايناِء الدمزِلُ إِلَى سنإِنَّ اَهللا ي) :  

حص دانِيأَس تا، إِذَا كَانهنئاً ميش درالَ نا، وبِه قصدنا، وبِه نمؤلَـى  فَقَالَ: نع ردالَ ناحاً، و
  )١١/٣٠٤قَولَه، ونعلَم أَنَّ ما جاَء بِه حق. ( -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-رسولِ اِهللا 

،نيثداملُحاِء والفُقَهاِء ولَمالع نراً ميكَث تأَيقَالَ: ر ،دمأَح اِهللا بن دبا عثَندنِـي   اخلَالَّلُ: حبو
ماً لَميظتع هونظِّمعيو ،هأْسم رهضعبو ،هم يدهضعنَ أَبِي، بلُوقَبارِ، يصاَألنشٍ ويقُرمٍ واشه مهأَر 

.كشتهِي ذَلي هأَر لَمو ،رِهاِء غَيالفُقَه نم بأحد كنَ ذَللُوفْعي  
رِجةَ، والقَوارِيرِي، وأَبا معمرٍ، وعلي بن املَدينِي، وبشاراً اخلَفَّاف، وعبد ورأَيت اهلَيثَم بن خا

   ـى بـنيحيكَّارٍ، وب بن دمحمو ،وِياهلَر مياهرإِباربِ، ووأَبِي الش نابو ،ازاخلَر نوع اِهللا بن
 بن ريجسو ،بولَـى    أَياَألع ـدبعةَ، وبـيأَبِي ش نابنٍ، ويعم ى بنيحيةَ، وثَميا خأَبو ،سنوي

.هوقِّرونيو هظِّمونعيهِم، يةً الَ أُحصاعمجامٍ، وشه بن لَفخو ،يسرالن  
  الوارق يقُولُ: اخلَالَّلُ: أَخبرنا املَروذي، سمعت عبد الوهابِ

 ـنأَلنِي بِميِ اِهللا، فَسدي نيغَداً ب قفتلْمِ، إِذَا وي العف اسخنيالر نم وها، وناماِهللا إِم دبو عأَب 
  اقتديت، أَي شيٍء أَقُولُ؟ وأَي شيٍء ذَهب علَى أَبِي عبد اِهللا من أَمرِ اِإلسالَمِ؟!

عو  ـنلَ مأَفْض دمأَنَّ أَح تأَيفَر ،قَالَ: نظرت ،يفرينِ الصمحالر دببنِ ع دمحفَرٍ معأَبِي ج ن
  سفْيانَ.

) .شربكَانَ الَ يانَ، وثْمع مقَدكَانَ يئاً، ويش خلِّفي لَم دمقَالَ: أَح ١١/٣٠٥ثُم(  
ع بن حالقَالَ ص.فِْسهثْلَ نم دمأَى أَحا رلُ: مقُوامٍ يما هأَب تعمس :احلَلَبِي يل  



جهم قَالَ اخلَالَّلُ: بلينا بِقَومٍ جهالٍ، يظُنونَ أَنهم علَماُء، فَإذَا ذَكرنا فَضائلَ أَبِي عبد اِهللا، يخرِ
مهضعإِلَى أَنْ قَالَ ب م. احلَسدهبِيلٍ نبنح بن دمأَح :هنقَةٌ عنِي ثربا أَخميف  

  قَالَ اخلَالَّلُ: حدثَنا سلَيمانُ بن اَألشعث، قَالَ:
صي رأَيت في املَنامِ سنةَ ثَمان وعشرِين ومائَتينِ كَأَني في مسجِد اجلَامعِ، فَأقبلَ رجلٌ شبه اخلَ

  من ناحية املَقصورة، وهو يقُولُ:
  : (اقْتدوا بِاللَّذَينِ من بعدي، أَحمد بنِ حنبلٍَ وفُالَن).-صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-قَالَ رسولُ اِهللا 

  ي: هذَا حديثٌ غَرِيب.قَالَ أَبو داود: الَ أَحفَظُ اسمه، فَجعلت أَقُولُ في نفِْس
.لَكامِ مي املَنف يلٍ، فَقَالَ: اخلَصجلَى رع هترفَفَس  

  قَالَ اخلَالَّلُ: أَخبرنا املَروذي، سمعت أَبا عبد اِهللا يقُولُ:
أُبالي أَنْ الَ يرانِي أَحد والَ أَراه، وإِني  اخلَوف منعنِي أَكلَ الطَّعامِ والشرابِ، فَما اشتهيته، وما

.ةهربِالش يتلب ي قَدفَإِن ،ككرلْ ذمابِ: أَخهالو دبعابِ، قُلْ لهالو دبى عهِي أَنْ أَرتَألش  
عمس ،اقرالو دزِيبنِ ي دمحم بن دما أَحنربلُ:اخلَالَّلُ: أَخقُولٍ يبنح بن دمأَح ت  
  )١١/٣٠٦ما شبهت الشباب إِالَّ بِشيٍء كَانَ في كُمي، فَسقَطَ. (

  قَالَ إِسحاق بن هانِئ: مات أَبو عبد اِهللا وما خلَّف إِالَّ ست قطَعٍ في خرقَة قَدر دانِقَنيِ.
 :يذوقَالَ املَر:دمقَالَ أَح  

.هيف تا كُنضِ معي بةُ فيالن لْكت هيي فل كُني لَم ،ثيي احلَدف كِّرأُب تكُن  
  وقَالَ عبد اِهللا: سمعت أَبِي يقُولُ:

  يؤذِّنَ املُؤذِّنُ. ربما أَردت البكور في احلَديث، فَتأْخذُ أُمي بِثَوبِي، وتقُولُ: حتى
  وكُنت ربما بكَّرت إِلَى مجلسِ أَبِي بكْرٍ بنِ عياشٍ.

  وقَالَ عباس الدورِي: سمعت أَحمد يقُولُ: أَولُ ما طَلبت اختلَفت إِلَى أَبِي يوسف القَاضي.
يوسف ومحمد الكُتب، وكَانَ يحفَظُها، فَقَالَ لي مهنـى:   قَالَ عبد اِهللا: كَتب أَبِي عن أَبِي

  كُنت أَسأَلُه فَيقُولُ: لَيس ذَا في كُتبِهِم.
  فَأَرجِع إِلَيهِم، فَيقُولُونَ: صاحبك أَعلَم منا بِالكُتبِ.



  :املَروذي: سمعت أَبا عبد اِهللا يقُولُ
.ترجخ نيح ننِيس تس نكَانَ اب أَظُن ،حالي صل دلا وم دعامِ إِالَّ بإِلَى الش جترا خم  

  قُلْت: ما أَظن خرجت بعدها؟
  قَالَ: الَ.

  قُلْت: فَكم أَقَمت بِاليمنِ؟
ا منجرةُ أَشهرٍ، خرشي عجيئمابِي وقَالَ: ذَه.ا املَوسمافَينوفَرٍ، وي صكَّةَ فم ن  

  قُلْت: كَتبت عن هشامِ بنِ يوسف؟
  قَالَ: الَ، مات قَبلنا.

يثَالَثسٍ ومخ ناب هأَن انِيدمٍ اهلَملسم بن دزِيا يثَندثَنِي أَبِي، حدح :دمأَح اِهللا بن دبع  مائَـةو ن
نس:ة  

.نيعبسو ثَالَث ةني سف ننِيسِ سمخ نا ابأَناجِ، وو احلَجأَخ فسوي بن دمحم مقَد  
.هدناَء، كَانَ ععنص نارجاً مخاً خيا شيناِهللا: فَأت دبو عقَالَ أَب :يذوقَالَ املَر  

  )١١/٣٠٧الُ: لَه أَربعونَ ومائَةُ سنة. (عن وهبِ بنِ منبه، كَانَ يقَ
  قَالَ عبد اِهللا: سمعت أَبِي يقُولُ:

  رأَيت موسى بن عبد اِهللا بنِ حسنِ بنِ حسنٍ، وكَانَ رجالً صالحاً.
نوشبنِ املَاج بقُوعي بن فسوا يثَندلُ: حقُوأَبِي ي تعمسو  ـنأَس نيثدي املُحف تيا لَقمو ،

.هنم  
  ،ثيـدح يمائَت نم بقَرِي هدنكَانَ عو ،نوشاملَاج بن فسوي يتاِهللا، قَالَ: أَت دبأَبِي ع نعو

.ازناً القَزعم أَر لَمو  
قُواِهللا ي دبا عأَب تعمس :يذولُ:املَر  

  ما كَتبت عن أَحد أَكْثَر من وكيعٍ، وسمعت من عبد السالَمِ بنِ حربٍ ثَالَثين حديثاً.
  قَالَ عبد اِهللا بن أَحمد: سأَلْت أَبِي عن أَبِي صيفي، يحدثُ عن مجاهد، قَالَ:



اهجم نع ،هنا عنكتب ى بنِ قَدسيع نم عمأَس لَمٍء، ويبِش سنِ احلَكَمِ: لَيعو ،رِينِ املقْبعو ،د
  يونس، ورأَيت سلَيمانَ املُقْرِئ بِالْكُوفَة، وغُالَم يقْرأُ علَيه بِالتحقيقِ واهلمزِ.

بن مجالد هنا أَدركته، ولَم أَسـمع منـه، ورأَيـت     وعن أَبِي عبد اِهللا، قَالَ: كَانَ إِسماعيلُ
) .يعج١١/٣٠٨اَألش(  

  وأَتيت خلَف بن خليفَةَ، فَتكَلَّم، فَلَم أَفْهم عنه، كَانَ يرعد من الكبرِ.
.نانِيثَمسٍ ومخ ةني سمٍ فيعأَبِي ن نع تبوكَت  

  كَتبت عنِ ابنِ مهدي نحو عشرة آالَف.و
  وكَتبنا حديثَ غُندرٍ علَى الوجه، وأَعطَانا الكُتب، فَكُنا ننسخ منها.

  قَالَ عبد اِهللا: سمعت أَبِي يقُولُ:
،مائَةو نانِيةَ ثَمسن ادببنِ ع ادبع نم تعمى. سدةَ إِحسن الطُّفَاوِي نمو  

وعن أَحمد، قَالَ: كَتبت عن مبشرٍ احلَلَبِي خمسةَ أَحاديثَ بِمسجِد حلَب، كُنا خرجنا إِلَـى  
  طَرسوس علَى أَرجلنا.

هنوِي عالَ أَرنَ، وواربنِ ه رمع نع تأَكثر ئاً. وقَال: قديش  
    .سنـوـى بـنِ يسيع نع ذْكُره ييواهر بن اقحإِس تعما أَبِي، سثَندح :دمأَح اِهللا بن دبع

)١١/٣٠٨(  
  اخلَالَّلُ: أَخبرنا عصمةُ، حدثَنا حنبلٌ، سمعت أَحمد يقُولُ:

 دعبنِ س مياهرإِب نم تعمس.نانِيثَمنِ ويتنةَ ثسن  
  وقَالَ عبد اِهللا بن أَحمد: قَالَ أَبِي:

  شهِدت إِبراهيم بن سعد، وجاءه رجلٌ من مدينة أَبِي جعفَرٍ، فَقَالَ: يا أَبا إِسحاق، حدثْنِي.
  .-نِينِي يع -فَقَالَ: كَيف أُحدثُك وهذَا ها هنا؟ 

.تفَقُم حييتتفَاس  
  وسمعت أَبِي يقُولُ: حدثَتنا أُم عمر ابنةُ حسان، عنِ أَبِيها، قَالَ:



ما كَ دخلْت املَسجد، فَإِذَا علي بن أَبِي طَالبٍ علَى املنبرِ، وهو يقُولُ: إِنما مثَلي ومثَلُ عثْمانَ
 :افاَألعر] {ٍّلغ نم مرِهودي صا فا منعزنو} :٤٣قَالَ اُهللا :رجاحل]١١/٣٠٩]. (٤٧] و(  

  اخلَالَّلُ: أَخبرنا أَبو بكْرٍ بن صدقَةَ، سمعت محمد بن عبد الرحمنِ الصيرفي قَالَ:
  وعبد اِهللا بن سعيد اجلَمالُ، وذَاك في آخرِ سنة مائَتينِ. أَتيت أَحمد بن حنبلٍ أَنا

ى ذَاكرلْ تثَ، فَهدنِي أَنْ أُحأَلُوسإِنَّ أَقواماً ي ،دمحا ما أَبالِ: يملْجاِهللا ل دبو ع؟فَقَالَ أَب  
.كا أُجِيبأَن :فَقُلْت ،كَتفَس  

  م.قَالَ: تكَلَّ
قُلْت: أَرى لَك إِنْ كُنت تشتهِي أَنْ تحدثَ، فَالَ تحدثْ، وإِنْ كُنت تشتهِي أَنْ الَ تحـدثَ،  

  فَحدثْ.
  فَكَأَنه استحسنه.

  عبد اِهللا بن أَحمد: سمعت نوح بن حبِيبٍ القُومِسي يقُولُ:
ح بن دمأَح تأَيى روي فَتفْتي وهو ،يةَ حنييع نابو ،نيعستو انةَ ثَمنس فاخلَي جِدسي ملٍ فبن

.هلَيع ةً، فَسلَّمتعاسو  
  يقُولُ: ٢٣٧قَالَ عبد اِهللا: سمعت أَبِي سنةَ 

هامملَى تثاً عيدثَ حاَهللا أَنْ الَ أُحد تخرتاس داً. قَدأَب  
]، وإِني أُعاهد اَهللا أَنْ الَ ١ثُم قَالَ: إِنَّ اَهللا يقُولُ: {يا أَيها الَّذين آمنوا أَوفُوا بِالعقُود} [املَائدةُ: 

  أُحدثَ بِحديث علَى تمامه أَبداً.
  ثُم قَالَ: والَ لَك، وإِنْ كُنت تشتهِي.

لَه اِهللا بـنِ   فَقُلْت دبع نع ،ادبنِ أَبِي زِي دزِيي نع ،كرِيش نى عوري سرٍ: أَلَيهبِأَش كذَل دعب
  احلَارِث، عنِ ابنِ عباسٍ.

  قَالَ: العهد يمين؟
.معقَالَ: ن  



د أَيعا كَانَ بفَلَم ،كَفِّريس هأَن فَظننت ،كتس ثُم ثُم ،ةلْكَفَّارطْ لنشي فَلَم ،كي ذَلف لَه امٍ، قُلْت
) .هامملَى تع ثيدثُ بِحدحي هعمأَس ١١/٣١٠لَم(  

:هولَدلُ لقُوكَرِ يسي العاِهللا ف دبا عأَب تعمس :يذوقَالَ املَر  
]، أَتدرونَ ما العقود؟ إِنما هو العهود، وإِنـي  ١ود} [املَائدةُ: : {أَوفُوا بِالعقُ-تعالَى-قَالَ اُهللا 

  .-جلَّ وعز  -أُعاهد اَهللا 
بالَ لبٍ وقَرِيل ثيدبِح ثتدأَنْ الَ ح يثَاقُهماِهللا و هدع لَيعاِهللا، واِهللا، واِهللا، وقَالَ: و ثُم  عيـد

ثاً تيدى أَلقَى اَهللا.حتاً حام  
  ثُم التفَت إِلَى ولده، وقَالَ: وإِنْ كَانَ هذَا يشتهِي منه ما يشتهِي.

 لَةوالد نلٍ مجر نع هلَغب ثُم-  أَكْثَم ناب وهو-  كفِّرفَةُ أَنْ يياخلَل هأمرأَنْ ي أَردت قَالَ: قَد هأَن
نثَ. عدحيو ،نِهيمي  

فَسمعت أَبا عبد اِهللا يقُولُ لرجلٍ من قبلِ صاحبِ الكَالَمِ: لَو ضربت ظَهرِي بِالسـياط، مـا   
.ثْتدح  

 :هعاضوت نم  
  لترمذي قَالَ:اخلَالَّلُ: حدثَنا محمد بن املُنذرِ، حدثَنا أَحمد بن احلَسنِ ا

غَيـر  رأَيت أَبا عبد اِهللا يشترِي اخلُبز من السوقِ، ويحملُه في الزنبِيلِ، ورأَيته يشترِي الباقالََّء 
) .نِهاِهللا اب دبع دلُه آخذاً بِيفَيحم ،رقَةي خف لُهعجيو ،ةر١١/٣١١م(  

  خبرنا املَروذي، سمعت أَبا عبد اِهللا يقُولُ:اخلَالَّلُ: أَ
، أَراد ذَاك الَّذي بِخراسانَ ومات بِالثَّغرِ أَنْ يحدثَ ها هنا بِشيٍء، وكَانَ يزِيد بن هارونَ حياً

إِنْ قَالَ: الَ، فَهو ،يح دزِيإِنَّ ي :هإِلَي بفَكَت  ـاتى متئاً حيش ظهِري فَلَم ،ةاميمِ القوالَ إِلَى ي و
.دزِيي  

:ديبو عي أَبقَالَ ل :نِيوماملَي  
يا أَبا احلَسنِ، قَد جالَست أَبا يوسف ومحمداً، وأحِسبه ذَكَر يحيى بن سعيد، ما هبت أَحداً 

  حمد بن حنبلٍ.ما هبت أَ



 :هادجِه نم  
  قَالَ عبد اِهللا بن محمود بنِ الفَرجِ: سمعت عبد اِهللا بن أَحمد يقُولُ:

  خرج أَبِي إِلَى طَرسوس، ورابطَ بِها، وغزا.
.توما يبِه لْمالع تأَيقَالَ أَبِي: ر ثُم  

دمأَح نعراً. (وثَغ تكَانو ،نوِيك بِقَزلَيرِ، عك بِالثَّغلَيلٍ: عجره قَالَ ل١١/٣١٢، أَن(  
 ابب  

بن دمأَح تعماَء، سجر بن ارمع تعمس ،انِيجاجلُر دمأَح نِ بنماملُؤ دبا عثَندح :يدع ناب 
  حنبلٍ يقُولُ:

  سناد العلُو من السنة.طَلب إِ
  اخلَالَّلُ: حدثَنا املَروذي: قُلْت َألبِي عبد اِهللا: قَالَ لي رجلٌ:

من هنا إِلَى بِالَد الترك يدعونَ لَك، فَكَيف تؤدي شكر ما أَنعم اُهللا علَيك، وما بثَّ لَك فـي  
  الناسِ؟

  لَ: أَسأَلُ اَهللا أَنْ الَ يجعلَنا مرائني.فَقَا
  أَخبرنا عبد احلَافظ بن بدرانَ، ويوسف بن أَحمد، قَاالَ:

نربأَخ ،رِيسالب بن يلا عنرباِء، أَخنالب بن ديعا سنربرِ، أَخالقَاد دبع ى بنسوا منربرٍ  اأَخو طَاهأَب
  املُخلِّص، حدثَنا عبد اِهللا البغوِي، قَالَ:

اوِيعثَ ميدثَ حدح قَدا، وهلي أَونِ فيمائَتو نرِيشعو انثَم ةني سلٍ فبنح بن دمأَح تعمةَ، س
 بِينِ النع-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص-:  

إِن)ضر ملُ: اللَّهقُولَ يعرباً، فَجالَِء صلبوا لدةٌ)، فَأَعنتفالٌَء وا إِالَّ بينالد نم قبي لَم ه  ـما، اللَّهن
  )١١/٣١٣رضنا. (

خربهم، أَخبرنا عبد الرحمنِ بن أَخبرنا املُسلَّم بن عالَّنَ، وغَيره كتابةً: أَنَّ أَبا اليمنِ الكندي أَ
إِب اِهللا بن دبا عثَندح ،اززجِ البالفَر بن دمحا مثَندح ،بيكْرٍ اخلَطو با أَبنربأَخ ،دمحبنِ م مياهر



محثَنِي مدح ،ياشبٍ الشيعش بن فَرعا جثَندي، حاسم مياهرثَنِي إِبدح ،ياشالش فسوي بن د
  بن أُميةَ، سمعت طَاهر بن خلَف، سمعت املُهتدي بِاِهللا محمد ابن الواثقِ يقُولُ:

دقيخضوبٍ مخٍ ميبش يا، فَأُتنداً أَحضرلَ أَحقْتأَنْ ي ادوا َألبِي كَانَ أَبِي إِذَا أَرفَقَالَ أَبِي: ائذَن ،
 ابِهحأَصاِهللا و دبع-ادوأَبِي د ننِي: ابعي-.  

.ننِيماملُؤ ريا أَمي كلَيع الَمفَقَالَ: الس ،خيلَ الشخقَالَ: فَأُد  
.كلَياُهللا ع لَّمفَقَالَ: الَ س  
: {وإِذَا حييتم بِتحية فَحيـوا  -تعالَى-ئس ما أَدبك مؤدبك، قَالَ اُهللا فَقَالَ: يا أَمير املُؤمنِين، بِ

  ].٨٦بِأَحسن منها أَو ردوها} [النساُء: 
.تكَلِّملُ مجالر :ادوأَبِي د نفَقَالَ اب  

.هكَلِّم :قَالَ لَه  
قُوا تم ،خيا ش؟فَقَالَ: يآني القُرلُ ف  

  قَالَ: لَم ينصفْنِي، ولي السؤالُ.
  قَالَ: سلْ.

  قَالَ: ما تقُولُ في القُرآن؟
.قلُوخقَالَ: م  

 بِيالن هملٌء عيذَا شه :خيقَالَ الش-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عاخلُلَفَـاُء     -صو ،ـرمعكْـرٍ، وو بأَبو
؟الروهعلَمي ٌء لَميش نَ، أَمواشد  

.وهعلَمي ٌء لَميقَالَ: ش  
 بِيالن هلَمعي ٌء لَميانَ اِهللا! شحبفَقَالَ: س-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا ع؟ -صتأَن همتلع  

  فَخجِلَ، فَقَالَ: أَقلْنِي.
  قَالَ: املَسأَلَةُ بِحالها.

عقَالَ: ن.وهملع ،م  
  فَقَالَ: علموه، ولَم يدعوا الناس إِلَيه؟



.معقَالَ: ن  
  قَالَ: أَفالَ وسعك ما وسعهم؟

  قَالَ: فَقَام أَبِي، فَدخلَ مجلساً، واستلْقَى وهو يقُولُ:
 بِيالن هلَمعي ٌء لَميش-سو هلَيلَّى اُهللا عصالَ اخلُلَفَـاُء   -لَّمو يلعانُ وثْمعو رمعكْرٍ وو بالَ أَبو

الراشدونَ، علمته أَنت! سبحانَ اِهللا! شيٌء علموه، ولَم يدعوا الناس إِلَيه، أَفَالَ وسـعك مـا   
  وسعهم؟!

عطَى أَرأَنْ يو ،هبِرفعِ قُيود أمر ثُم  ـناب عينِه نسقَطَ موعِ، وجي الرف ذَنَ لَهؤيارٍ، ونيد مائَة عب
  أَبِي دواد، ولَم يمتحن بعدها أَحداً.

) .اهدا شلَهلُ، وجهي نا مهقي طَرِيإِنْ كَانَ فةٌ، وحيلةٌ مصق هذ١١/٣١٤ه(  
يا إِلَى اخلَطنادنوبإِس بن دما أَحنربأَخ ،ادي احلَددنس بن دما أَحنربه، أَخيقُوزر نا ابنرببِ: أَخ

  املُمتنِعِ، أَخبرنا صالح بن علي اهلَاشمي، قَالَ:
ظَرتفَن ،نيمي أُمورِ املَظْلُوف ينظُرل لَسجي بِاِهللا، ودتاملُه رتضح   ـنم هلَيأُ عقري القَصصِ تف

 لـتعفَج ،كنِي ذَلسرا، فَيبهاحإِلَى ص دفعتو ،ررحتا، وهيوقيعِ فبِالت أمرا، فَيرها إِلَى آخهلأَو 
مي ونم كى كَانَ ذَلتح ،هنع تضضفَغ ،إِلَي ظَرنو ،نفَفَط هإِلَي ظُرأَن.حالا صاراً، فَقَالَ: يرم هن  

.تثَبوو ،ننِيماملُؤ ريا أَمي يكلَب :قُلْت  
  فَقَالَ: في نفِْسك شيٌء ترِيد أَنْ تقُولَه؟!

.معن :قُلْت  
.كعضوإِلَى م دفَقَالَ: ع  

  لي ما دار في نفِْسك أَوِ أَقُولُ أَنا؟فَلَما قَام، خالَ بِي، وقَالَ: يا صالح، تقُولُ 
  قُلْت: يا أَمير املُؤمنِين، ما تأْمر؟

  قَالَ: أَقُولُ: إِنه دار في نفِْسك أَنك استحسنت ما رأَيت منا.
  مخلُوق. فَقُلْت: أَي خليفَة خليفتنا إِنْ لَم يكُن يقُولُ: القُرآنُ

  فَورد علَي أَمر عظيم، ثُم قُلْت: يا نفْس، هلْ تموتني قَبلَ أَجلك؟



.ا قُلْتفِْسي إِالَّ مي نف ارا دم :فَقُلْت  
.احلَق عنمساِهللا لَت فَو ،معاس !كحيقَالَ: و اً، ثُميلم قفَأَطر  

نع يرفَس.نيمالالع بفَةُ ريلخ تأَنو ،كنم لَى بِقَولِ احلَقأَو نمي، وديا سي :ي، فَقُلْت  
قُلْت: كَانَ صغيراً أَيام الواثقِ،  -قَالَ: ما زِلْت أَقُولُ: إِنَّ القُرآنَ مخلُوق صدراً من أَيامِ الواثقِ 

  .-منكَرةٌ واحلكَايةُ فَ
رأَيته ثُم قَالَ: حتى أَقدم أَحمد بن أَبِي دواد علَينا شيخاً من أَذَنةَ، فَأُدخلَ علَى الواثقِ مقيداً، فَ

  دواد.استحيا منه، ورق لَه، وقَربه، فَسلَّم، ودعا، فَقَالَ: يا شيخ، ناظرِ ابن أَبِي 
.ةاظَرنِ املُنع فضعيو ،ادوأَبِي د نوا اببصن ،ننِيماملُؤ ريا أَمفَقَالَ: ي  

  فَغضب الواثق، وقَالَ: أَيضعف عن مناظرتك أَنت؟
هاظرتني مي ففَائْذَنْ ل ،كلَينْ عوه ،ننِيماملُؤ ريا أَمفَقَالَ: ي.هلَيعو لَيفَظَ عحأَنْ ت تأَيفَإِنْ ر ،  

  قَالَ: أَفْعلُ.
الَ فَقَالَ الشيخ: يا أَحمد، أَخبِرنِي عن مقَالتك هذه، هي مقَالَةٌ واجبةٌ داخلَةٌ في عقْد الدينِ، فَ

  يكُونُ الدين كَامالً حتى تقَالَ فيه؟
  نعم.قَالَ: 

حين بعثَ، هلْ ستر شيئاً مما أَمره اُهللا  -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-قَالَ: فَأَخبِرنِي عن رسولِ اِهللا 
  بِه من أَمرِ دينِهِم؟

  قَالَ: الَ.
  قَالَ: فَدعا اُألمةَ إِلَى مقَالتك هذه؟

 خيالش فَالتفت ،كَتةٌ.فَسداحو ننِيماملُؤ ريا أَمقَالَ: يقِ، واثإِلَى الو  
.معقَالَ: ن  

نِع كُميلع تممأَتو كُمنيد لَكُم لْتأَكْم موقَالَ: {الي نينِ اِهللا حنِي عبِرفَأَخ :خيي} فَقَالَ الشتم
كمالِ دينِه، أَو أَنت الصادق في نقصانِه حتـى يقَـالَ   ]، هلْ كَانَ الصادق في إ٣ِ[املَائدةُ: 

  بِمقَالتك هذه؟



.جِبي فَلَم ،فَقَالَ: أَجِب ،كَتفَس  
.انتاثْن ،ننِيماملُؤ ريا أَمفَقَالَ: ي  

وسا رهملأَع ،كقَالتم ننِي عبِرأَخ ،دما أَحقَالَ: ي لُ اِهللا ثُم-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عالَ؟ -ص أَم  
  قَالَ: علمها.

  قَالَ: فَدعا الناس إِلَيها؟
.كَتفَس  

  فَقَالَ: يا أَمير املُؤمنِين، ثَالَثٌ.
ا كَمهنع كأَمسا وهعلَملِ اِهللا أَنْ يوسرل سعفَات ،دما أَحقَالَ: ي ثُم هتأُم طَالبي لَمو ،عمتا ز

  بِها؟
.معقَالَ: ن  

  واتسع ذَلك َألبِي بكْرٍ وعمر؟
.معقَالَ: ن  

تي إِنْ لَم ،ةاظَرنِ املُنع فعضي هأَن تمقَد قَد ،ننِيماملُؤ ريا أَمقَالَ: يو ،خيالش ـا  فَأَعرضلَن سع
م.اِإلمسلَه عسا اتم لَه سعتي لَم نلَى ماُهللا ع عسا، فَالَ وهنع اك  

  فَقَالَ الواثق: نعم، اقطَعوا قَيد الشيخِ.
.هلَيع اداحلَد هاذَبفَج ،ذَهأْخلي إِلَى القَيد هدبِي برض ،ا قُطعفَلَم  

أَخ مق: لاث؟فَقَالَ الوهذْت  
  قَالَ: َألني نويت أَن أُوصي أَنْ يجعلَ في كَفَنِي حتى أُخاصم بِه هذَا الظَالم غَداً.

 وبكَى، فَبكَى الواثق وبكَينا، ثُم سألَه الواثق أَنْ يجعلَه في حلٍّ، فَقَالَ: لَقَد جعلتك في حـلٍّ 
أَو نم ةعسلِ اِهللا ووسراماً لمٍ إِكرولِ ي-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص-.هلأَه نم كَونِك؛ ل  

  فَقَالَ لَه: أَقم قبلَنا فَننتفع بِك، وتنتفع بِنا.
لَدوي ولإِلَى أَه ريأَص ،لَك ي أَنفععضوإِلَى م ايإِي كدقَالَ: إِنَّ ر  ،ـكلَيم عاَءهعد ي، فَأَكُف

.كلَى ذَلم عهلَّفتخ فَقَد  



  قَالَ: فَتقبلُ منا صلَةً؟
.ا غَنِيهنا عي، أَنلُّ لحقَالَ: الَ ت  

ـ      ت. قَالَ املُهتدي: فَرجعت عن هذه املَقَالَة، وأَظن أَنَّ أَبِي رجـع عنهـا منـذُ ذَلـك الوقْ
)١١/٣١٦(  

بـن   قَالَ أَحمد بن عبد الرحمنِ الشيرازِي احلَافظُ: هذَا اَألذَنِي هو أَبو عبد الرحمنِ عبد اِهللا
.يماَألذْر اقحبنِ إِس دمحم  

ر ناسِ، عبالع بن دامثَنِي حده: حينِفْطَو مياهري:قَالَ إِبدتنِ املُهلٍ، عج  
.آنلْقِ القُرلِ بِخنِ القَوع ابت قَدو اتم قاثأَنَّ الو  

  فَصلٌ 
  عنِ احلُسينِ بنِ إِسماعيلَ، عنِ أَبِيه، قَالَ:

 آالَف ةسماُء خهز دمسِ أَحلجي مف عمجتسِ م -كَانَ يمخ وحنَ نوزِيدي أَو نَ،  -ائَةوبكْتي
.تمالسبِ واَألد نسح هننَ موعلَّمتنَ ياقُوالبو  

  ابن بطَّةَ: سمع النجاد يقُولُ: سمعت أَبا بكْرٍ بن املُطَّوعي يقُولُ:
قْري وهةً، ونةَ سرشي عتناِهللا ث دبإِلَى أَبِي ع لَفتتاخ  ـهنع تبا كَتفَم ،هالَدلَى أَوع (دناملُس) ُأ

.هأَخالَقو يِهدإِلَى ه ظُرأَن تا كُنمداً، إِناحثاً ويدح  
ودال قَالَ حميد بن عبد الرحمنِ الرؤاسي: يقَالُ: لَم يكُن أَحد من الصحابة أَشبه هدياً وسمتاً 

 بِيبِالن دوعسنِ ماب نم-  سلَّمو هصلَّى اُهللا علي-    هكَـانَ أَشـبةُ، ولْقَمع اسِ بِهالن هكَانَ أَشبو
ـ  ه سـفْيانُ  الناسِ بِعلْقَمةَ إِبراهيم، وكَانَ أَشبههم بإِبراهيم منصور بن املُعتمرِ، وأَشبه الناسِ بِ

 -فيما قَالَه محمد بن يونس اجلَمـالُ   -الثَّورِي، وأَشبه الناسِ بِه وكيع، وأَشبه الناسِ بوكيعٍ 
  )١١/٣١٧أَحمد بن حنبلٍ. (

  ، فَقَالَ: من أَين أَقبلتم؟عبد اِهللا بن محمد الوراق: كُنت في مجلسِ أَحمد بنِ حنبلٍ
  قُلْنا: من مجلسِ أَبِي كُريبٍ.

.حالص خيه شفَإِن ،هنوا عبفَقَالَ: اكت  



.كلَيع نطْعه يا: إِنفَقُلْن  
  فَقَالَ: فَأَي شيٍء حيلَتي، شيخ صالح قَد بلي بِي.

مأَح اِهللا بن دبلَ قَالَ عزن قَدراً، ويكَث دعبنِ س مياهرإِب نم عمست لَم ملَ: لئأَبِي س تعمس :د
  في جِوارِك بِدارِ عمارةَ؟

 نـيوا بمقَداباً تبأَى شالثَّانِي، ر سلا كَانَ املَجا، فَلَمثَندةً فَحرم هسلجا منرضيِ   فَقَالَ: حـدي
  الشيوخِ، فَغضب، وقَالَ: واِهللا الَ حدثْت سنةً.

  فَمات ولَم يحدثْ.
  اخلَالَّلُ: أَخبرنِي محمد بن احلُسينِ، أَخبرنا املَروذي، قَالَ:

ياَألم مياهربنِ إِب اقحلَى إِسع لْتخا فُالَنٌ: دنارفُالَنٌ قَالَ جفُالَنٌ ورِ، و-  نيالَطس ا  -ذَكَرم
تيبه نةُ مدعالر لَيع تقَعٍء، فَويي شف هأُكلِّم هإِلَي رتلٍ، صبنبنِ ح دمأَح نم بأَهي تأَير.ه  

 الكَلْبِي طَرقَه لَقَدو :يذوقَالَ املَر رِ ال -ثُمبخ باحص رقُّوا  -سدوا، وعقْري لَم هتيبه نلَيالً، فَم
.همع ابب  

) .دمأَح ناضاً ميب دالَ أَشقَى ثَوباً، وأَن تأَيا رقَالَ: م ،نِيومنِ املَيع١١/٣١٨و(  
  ابن املُنادي: عن جده؛ أَبِي جعفَرٍ، قَالَ:

نم دمكَانَ أَح   ـهنم عسماقِ، الَ ياِإلطْر ريأَدباً، كَثةً ورشنهِم عأَحسهِم، وأَكرماسِ وى النأَحي
، بش إِالَّ املُذَاكَرةُ للْحديث، وذكْر الصالحين في وقَارٍ وسكُون، ولَفْظ حسنٍ، وإِذَا لَقيه إِنسانٌ

يه، وكَانَ يتواضع للشيوخِ شديداً، وكَانوا يعظِّمونه، وكَانَ يفْعلُ بِيحيى بنِ معينٍ بِه، وأَقبلَ علَ
بعِ سبِس هنم رى أَكْبيحبجِيلِ، كَانَ يالتمِ وكْرِيالتعِ واضوالت نم رِهيلُ بِغمعي هأَر ا لَمم.ننِي  

  ي: حدثَنا عبد اِهللا بن أَحمد، قَالَ:اخلُطَبِ
  حـنحنا تمبرو ،هلعن وتوا صعسمى يتح هلبِرِج برض ،دجاملَس نم تيى البكَانَ أَبِي إِذَا أَت

.وا بِهعلميل  
  ، قَالَ:اخلَالَّلُ: حدثَنا محمد بن علي، حدثَنا مهنى



لَيس تأَيرو ،نِعمتالَ يئاً ويلُ شقُوالَ يو ،هأْسرو ههجلُ وقَبي اتراِهللا م دبا عأَب تأَير  انَ بـنم
.هكرهالَ يو ،كذَل نم نِعتمالَ ي ،هتبهجو هأْسلُ رقَبي يماهلَاش داود  

ودبقَالَ عو هلَسأَجو ،بِه بحاِهللا، فَر دبلَى أَبِي عع لِّمسي ةاجلَارِي عنِي مبِاب تهجو :طَّارالع س
.بِسطُهلَ يعجو ،هعي مكُل :ةارِيلْجقَالَ لبِيصاً، وخ ذَ لَهخاتو ،اءلَهسو ،رِهجي حف  

  أَبو عبد اِهللا حسن اخلُلُقِ، دائم البِشرِ، يحتملُ اَألذَى من اجلَارِ. وقَالَ املَيمونِي: كَانَ
  علْوانُ بن احلُسينِ: سمعت عبد اِهللا بن أَحمد، قَالَ:

  سئلَ أَبِي: لم الَ تصحب الناس؟
  )١١/٣١٩قَالَ: لوحشة الفراقِ. (

نا محمد بن أَيوب، حدثَنا إِبراهيم احلَربِي، سمعت أَحمد بن حنبـلٍ يقُـولُ   ابن بطَّةَ: حدثَ
:يعيكالو دمَألح  

 قْـدنِ املع ،ديببِ بنِ عبِيح نرٍ، عثَو نى، عيحا يثَندح ،كبي ُألحنِ! إِنمحالر دبا عا أَبامِ، ي
  قَالَ:

 بِيقَالَ الن-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص-.(هملعفَلْي ،اهأَخ كُمدأَح بإِذَا أَح) :  
  ابن بطَّةَ: حدثَنا جعفَر بن محمد القَافْالَنِي، حدثَنا إِسحاق بن هانِئ، قَالَ:

بنبنِ ح دمأَح دنا عكُن يذوقَالَ: آملَرو ،ابالب اقد قى، فَدنهمو ،يذواملَر هعمو ،هزِلني ملٍ ف
  ها هنا؟

ذواملَر سقَالَ: لَيو ،هاحتي رف هعى أُصبنهم عضفَو ،هعضوم علَمأَنْ ي كَرِه يذوـا  فَكَأَنَّ املَره ي
  وما يصنع املَروذي ها هنا؟هنا، 

.ركني لَمو ،دمأَح كحفَض  
 :هتشيعي مف  

  قَالَ ابن اجلَوزِي: خلَّف لَه أَبوه طرزاً وداراً يسكُنها، فَكَانَ يكرِي تلْك الطرز، ويتعفَّف بِها.
ثَندي: حاداملُن نلٍ:قَالَ اببنح بن دمي أَحي، قَالَ لدا ج  



وضِ السي أَرف رملِ عإِلَى قَو بأَذه ،ةني كُلِّ سا فهنكَاةَ عالز أُخرِجو ،ارالد هذه عا أَذْرأَن .اد
)١١/٣٢٠(  

  قَالَ املَروذي: سمعت أَبا عبد اِهللا يقُولُ:
  يكُونُ قُوتنا، وإِنما أَذهب فيه إِلَى أَنَّ لَنا فيه شيئاً.الغلَّةُ ما 

  لَي.فَقُلْت لَه: قَالَ رجلٌ: لَو ترك أَبو عبد اِهللا الغلَّةَ، وكَانَ يصنع لَه صديق لَه، كَانَ أَعجب إِ
وعت نموٍء، وةُ سمطُع هذفَقَالَ: ه.هنع صبِري ذَا، لَمه د  

 رِهغَي نم إِلَي بجذَا أَعقَالَ: ه لَّةَ-ثُمنِي: الغعلَى  -يا عذَها أَخمإِنا، ونيمقا الَ تهأَن لَمعت تأَنو
  االضطرارِ.

  لِّقَاط.قَالَ ابن اجلَوزِي: ربما احتاج أَحمد، فَخرج إِلَى ال
  قَالَ اخلَالَّلُ: حدثَنِي محمد بن احلُسينِ، حدثَنا املَروذي، قَالَ:

  حدثَنِي أَبو جعفَرٍ الطَّرسوسي، قَالَ:
إِلَى اللِّقَاط جرخ ،لَيلَ عزا ناِهللا، قَالَ: لَم دبو عأَب هلَيزلَ عي نثَنِي الَّذدلَقَـطَ  ح قَداَء وفَج ،

!ا لَقَطْتمم أَكْثَر أَكَلت قَد :لَه راً، فَقُلْتِسيئاً ييش  
حأَز تكُنعٍ، وبلَى أَرلُ عجالر مقُونَ، فَيطُوقلْتم يهأَيتر ،هنم تييحتأَمراً اس تأَيفَقَالَ: ر.ف  

بنِ ع دمحم بن دماِهللا:أَح دبو عقَالَ أَب ،يذوا املَرثَندقِ: حاخلَال دب  
اسِ، قَالَ: والن ارِعزنَ موفِْسدماً يقَو تأَير قَد لَو ،قَطتفَالْت ،يملَى قَدرِ عإِلَى الثَّغ تجرا خكُن

.إِلَى اللِّقَاط جرخن  
. -رحمـةُ اِهللا علَيـه    -أُجرة، وربما عملَ التكَك، وأَجر نفْسه لجمالٍ قُلْت: وربما نسخ بِ

)١١/٣٢١(  
  فَصلٌ 

  قَالَ إِبراهيم احلَربِي: سئلَ أَحمد عنِ املُسلمِ يقُولُ للنصرانِي: أَكرمك اُهللا.
  سالَم.قَالَ: نعم، ينوِي بِها اِإل

  وقيلَ: سئلَ أَحمد عن رجلٍ نذَر أَنْ يطُوف علَى أَربعٍ، فَقَالَ:



  يطُوف طَوافَينِ، والَ يطُف علَى أَربعٍ.
حمد لَـيس  قَالَ ابن عقيلٍ: من عجِيبِ ما سمعته عن هؤالَِء اَألحداث اجلُهالِ أَنهم يقُولُونَ: أَ

  بِفَقيه، لَكنه محدثٌ.
م، وهأَكْثَر رِفُهعاًء الَ يبِن ثيادلَى اَألحا عاهنب اتاريتاخ لِ؛ َألنَّ لَهةُ اجلَهذَا غَايهـا  قَالَ: ومبر

  زاد علَى كبارِهم.
وبس، بلْ يتخيلُونه من بابة محدثي زمانِنا، وواِهللا لَقَد بلَغَ  قُلْت: أَحِسبهم يظُنونه كَانَ محدثاً

في الفقْه خاصةً رتبةَ اللَّيث، ومالك، والشافعي، وأَبِي يوسف، وفي الزهد والـورعِ رتبـةَ   
و ،مهبنِ أَد مياهرإِبلِ، والفَض   ـنلَكو ،نِيينِ املَـدابو ،ى القَطَّانيحيةَ، وبعةَ شبتر فْظي احلف

.رِهةَ غَيبتر رِفعي ففِْسه، فَكَيةَ نبتر علَملَ الَ ياجلَاه  
  حكَايةٌ موضوعةٌ: 

  لَم يستحي ابن اجلَوزِي من إِيرادها، فَقَالَ:
با القَأَخنربنِ، أَخيبنِ احلُس دمحم اِهللا بن دبا عنربأَخ ،رِيوالطُّي نا ابنربرٍ، أَخاصن نا ابني راض

ـ   رٍ همام بن محمد اُألبلِّي، حدثَنا أَحمد بن علي بنِ حسينٍ اخلَطيب، حدثَنا احلُسين بـن بكْ
  الوراق، أَخبرنا أَبو الطَّيبِ محمد بن جعفَرٍ، حدثَنا عبد اِهللا بن أَحمد، قَالَ:

غَ الري، لَما أُطلق أَبِي من املحنة، خشي أَنْ يجِيَء إِلَيه إِسحاق بن راهويه، فَرحلَ إِلَيه، فَلَما بلَ
خد.قَهلغنل دجاملَس نم جراخ :بِ، فَقَالُوا لَهرالق اهكَأَفْو طَراَء مجِداً، فَجسلَ م  

.كلبِرِج رجت أَو ،جرى، فَقَالُوا: اخفَأَب  
  فَقُلْت: سالَماً.

ا رجلٌ قَد خرج من دارِه، فَقَالَ: يا فَخرجت، واملَطَر والرعد، والَ أَدرِي أَين أَضع رِجلي، فَإذَ
  هذَا، أَين تمر؟

  فَقُلْت: الَ أَدرِي.
  قَالَ: فَأَدخلَنِي إِلَى بيت فيه كَانونُ فَحمٍ ولُبود ومائدةٌ، فَأَكَلت، فَقَالَ: من أَنت؟

.اددغب نم :قُلْت  



دمأَح رِفعلٍ؟ قَالَ: تبنح بن  
.وا هأَن :فَقُلْت  

  )١١/٣٢٢فَقَالَ: وأَنا إِسحاق بن راهويه. (
  سعيد بن عمرٍو البرذَعي: سمعت أَبا زرعةَ يقُولُ:

نٍ، ويعى بنِ ميحالَ يارِ، ومرٍ التصأَبِي ن نةَ عابتى الكرالَ ي دمكَانَ أَح  نحامـت نمم دالَ أَح
.ابفَأَج  

  أَبو عوانةَ: سمعت املَيمونِي يقُولُ:
صح عندي أَنَّ أَحمد لَم يحضر أَبا نصرٍ التمار لَما مات، فَحِسبت أَنَّ ذَلك ِإلجابتـه فـي   

.ةنحامل  
  سمع أَحمد يقُولُ: وعن حجاجِ بنِ الشاعرِ،

  لَو حدثت عن أَحد ممن أَجاب، لَحدثت عن أَبِي معمرٍ وأَبِي كُريبٍ.
ةاباِإلج دعنِ بيارنيد ا لَهورأَج راآلخو ،هفْسن قَتمو مدن يرٍ اهلُذَلمعا مَألنَّ أَب :قُلْتمهدا ، فَر

.فَقْرِه عم  
  الصولي: حدثَنا احلُسين بن قَهمٍ، حدثَنا أَبِي، قَالَ ابن أَبِي دواد للْمعتصمِ:

 معزذَا يه ،ننِيماملُؤ ريا أَمي-دمنِي: أَحعلَـى  -يإِالَّ ع قَعالَ ت نيالعو ،ةري اآلخى فرأَنَّ اَهللا ي 
.دودحم  

  فَقَالَ: ما عندك في هذَا؟
وروى حديثَ جرِيرٍ: (إِنكُـم سـترونَ    -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-قَالَ: عندي قَولُ رسولِ اِهللا 
.(ردذَا البنَ هورا تكُم كَمبر  

  فَقَالَ َألحمد بنِ أَبِي دواد: ما عندك؟
.هادني إِسف ظُرفَقَالَ: ان  

ـ  هرد آالَف ةرشبِع لَهصوو ،هرفَأَحض ،قلمم اددغبِب وهو نِيينِ املَدإِلَى اب هجوو ،فرصانمٍ، و
  )١١/٣٢٣وقَالَ: يا أَبا احلَسنِ، حديثُ جرِيرٍ في الرؤية...، وذَكَر قصةً. (



  أَحمد بن علي اَألبار: حدثَنا يحيى بن عثْمانَ احلَربِي، سمعت بِشر بن احلَارِث يقُولُ:
  وددت أَنَّ رؤوسهم خضبت بِدمائهِم، وأَنهم لَم يجِيبوا.

  خر، أَنَّ هذه اَألبيات َألحمد في علي:نقَلَ أَبو علي بن البناِء، عن شيخٍ، عن آ
  يا ابن املَدينِي الَّذي عرِضت لَه * دنيا، فَجاد بِدينِه لينالَها

  ماذَا دعاك إِلَى انتحالِ مقَالَة * قَد كُنت تزعم كَافراً من قَالَها؟
دشر ا لَكدب را؟أَمالَهون تدا أَرينةُ الدرهز أَم * هتبِعفَت ه  

  ولَقَد عهِدتك مرةً متشدداً * صعب املَقَالَة للَّتي تدعى لَها
  )١١/٣٢٤إِنَّ املُرزى من يصاب بِدينِه * الَ من يرزى ناقَةً وفصالَها (

  لعطَّار: حدثَنا عمر بن سلَيمانَ املُؤدب، قَالَ:ابن مخلَد ا
ى ثَدييـه،  صلَّيت مع أَحمد بنِ حنبلٍ التراوِيح، وكَانَ يصلِّي بِدارِ عمه، فَلَما أَوتر رفَع يديه إِلَ

ملَسجد سراج علَى الدرجة لَم يكُن فيـه قَناديـلُ والَ   وما سمعنا من دعائه شيئاً، وكَانَ في ا
.لُوقالَ خو ريصح  

  قَالَ صالح بن أَحمد: قُلْت َألبِي: بلَغنِي أَنَّ أَحمد الدورقي أُعطي أَلْف دينارٍ.
  ].١٣١بقَى} [طه: فَقَالَ: يا بني، {ورِزق ربك خير وأَ

يثداملُح نكَرِ مسإِلَى الع بِه مقُد نمو ،يسرلَى الناَألع دبعةَ، وبيأَبِي ش ناب لَه تذَكَرفَقَالَ: و ،ن
  إِنما كَانَ أَياماً قَالَئلَ، ثُم تالَحقُوا، وما تحلَّوا منها بِكَبِيرِ شيٍء.

أَو قَالَ صالح: قَالَ لي أَبِي: كَانت أُمك في الغالَِء تغزِلُ غَزالً دقيقاً، فَتبِيع اَألستار بِـدرهمينِ  
  نحوِه، فَكَانَ ذَلك قُوتنا.

خبوئَالَّ يل ،هنم هرتسَء، فَنيا الشينرا اشتمبا ركُن :حالقَالَ ص.هلَيا عن  
  اخلَالَّلُ: أَخبرنا املَروذي، قَالَ:

رِ، رأَيت أَحمد بن عيسى املصرِي، ومعه قَوم من املُحدثين، دخلُوا علَى أَبِي عبد اِهللا بِالعسـكَ 
  اِإلسالَم حنِيفيةٌ سمحةٌ، وبيت واسع. فَقَالَ لَه أَحمد: يا أَبا عبد اِهللا، ما هذَا الغم؟

  )١١/٣٢٥فَنظَر إِلَيهِم، وكَانَ مضطَجِعاً، فَلَما خرجوا، قَالَ: ما أُرِيد أَنْ يدخلَ علَي هؤالَِء. (



  ن هانِئ، قَالَ لي أَبو عبد اِهللا:اخلَالَّلُ: أَخبرنا محمد بن علي السمسار، حدثَنِي إِسحاق ب
.دهالز نٍء ميبش ارِضعى نتح كِّرب  

  فَبكَّرت إِلَيه، وقُلْت ُألم ولَده: أَعطينِي حصرياً ومخدةً.
ربحاملو بالكُت هعماِهللا، و دبو عأَب جرزِ، فَخيلهي الدف طتسبذَا؟وا هةُ، فَقَالَ: م  

.هلَيع سلجنل :فَقُلْت  
.دهإِالَّ بِالز نسحالَ ي دهالز ،هفَقَالَ: ارفَع  

  فَرفَعته، وجلَس علَى الترابِ.
  قَالَ: وأَخبرنِي يوسف بن الضحاك، حدثَنِي ابن جبلَةَ، قَالَ:

بِ أَحمد بنِ حنبلٍ، والباب مجاف، وأُم ولَده تكَلِّمه، وتقُولُ: أَنا معـك فـي   كُنت علَى با
  ضيقٍ، وأَهلُ صالحٍ يأْكُلُونَ ويفْعلُونَ، وهو يقُولُ: قُولي خيراً.

  وخرج الصبِي معه، فَبكَى، فَقَالَ: ما ترِيد؟
  زبِيب.قَالَ: 

.ةبقَّالِ بِحالب نذْ مخ ،بقَالَ: اذْه  
.هفَلي أَسف ي احلَرف امينراً، ويغقاً صياِهللا ض دبزِلُ أَبِي عنكَانَ م :نِيومقَالَ املَيو  

.قفَو امنلُ، يفْعفَالَ ي لَه ا قُلْتمبر :همي عقَالَ لو  
ر قَدو) .خسا الوهلَيع غَلَب ةٌ، قَدذَعربةٌ وناذَكُوش هيفو ،هعجضم عضوم ت١١/٣٢٦أَي(  

  اخلَالَّلُ: أَخبرنِي حامد بن أَحمد، سمعت احلَسن بن محمد بنِ احلَارِث يقُولُ:
وِههي بف تأَيفَر ،دمأَح ارد لْتخةً  ددخملَقاً وراً خيصح-  هالَيوةٌ ححوطْره مبكُتو-  بحو

.فزخ  
  وقيلَ: كَانَ علَى بابِه مسح من شعرٍ.

ا حلَّ إِفطَـار  اخلَالَّلُ: أَخبرنا املَروذي، عن إِسحاق بنِ إِبراهيم النيسابورِي، قَالَ لي اَألمير: إِذَ
.اِهللا، فَأَرِنِيه دبأَبِي ع  

  يعفُّه. قَالَ: فَجاؤوا بِرغيفَينِ: خبزٍ وخبازة، فَأَريته اَألمير، فَقَالَ: هذَا الَ يجِيبنا إِذَا كَانَ هذَا



شتروا لَنا أَمسِ باقلَّى، فَأَي شيٍء كَانَ بِـه مـن   قَالَ املَروذي: قَالَ أَبو عبد اِهللا في أَيامِ عيد: ا
.ةداجلَو  

  وسمعته يقُولُ: وجدت البرد في أَطرافي، ما أُراه إالَّ من إِدامي امللْحِ واخلَلِّ.
  حمد:قَالَ أَحمد بن محمد بنِ مسروقٍ: قَالَ لي عبد اِهللا بن أَ

ـ   لُ، دخلَ علَي أَبِي يعودنِي في مرضي، فَقُلْت: يا أَبة، عندنا شيٌء مما كَانَ يبرنا بِـه املُتوكِّ
  أَفَأَحج منه؟
.معقَالَ: ن  

  قُلْت: فَإذَا كَانَ هذَا عندك هكَذَا، فَلم الَ تأْخذُ منه؟
قَالَ: لَي.هنع تهزنت نلَكو ،امري حدنع وه س  

.هنع ،ياخلُلْد :اهور  
دمحنِي مربأَخ ،بيا اخلَطنربأَخ ،ازا القَزنربنِ، أَخمو اليا أَبنربالَّنَ، أَخع نا ابأَنببنِ  أَن دمأَح بن

ا الضنربأَخ ،بقُوعي   اقـحإِس بـن مياهرإِب تعمس ،يعبالض اقحإِس بن دمأَح تعمس ،يب
  السراج يقُولُ:

يكْثر الكَونَ عندك، فَلَو  -يعنِي: املُحاسبِي-قَالَ أَحمد بن حنبلٍ يوماً: يبلُغنِي أَنَّ احلَارِثَ هذَا 
 ،هترأَحض.هكَالَم عمانِي، فَأَسرثُ الَ ييح ننِي متلَسأَجو  

  )١١/٣٢٧قُلْت: السمع والطَّاعةَ. (
وسرنِي هذَا االبتداُء من أَبِي عبد اِهللا، فَقَصدت احلَارِثَ، وسأَلْته أَنْ يحضر، وقُلْت: تسـأَلُ  

  أَصحابك أَنْ يحضروا.
  الَ: يا إِسماعيلُ، فيهِم كَثْرةٌ فَالَ تزِدهم علَى الكُسبِ والتمرِ، وأَكْثر منهما ما استطَعت.فَقَ

هدي وِرف دهاجتغُرفَةً، و دعصرِبِ، واملَغ دعب رضاِهللا، فَح دبا عأَب لَمتأَعنِي، ورا أَمم لتفَفَع ،
حيِودي نيوا بدقَعا، وهدعلُّوا بصي لَمو ،الَةوا إِلَى الصقَام فَأَكَلُوا، ثُم ،هابحأَصاحلَارِثُ و رض 

احلَارِث وهم سكُوت إِلَى قَرِيبٍ من نِصف اللَّيلِ، وابتدأَ واحد منهم، وسأَلَ عن مسأَلَة، فَأَخذَ 



ارِثُ في الكَالَمِ، وهم يسمعونَ، وكَأَنَّ علَى رؤوسهم الطَّير، فَمنهم من يبكي، ومنهم من احلَ
  يزعق، فَصعدت َألتعرف حالَ أَبِي عبد اِهللا، وهو متغير احلَالِ، فَقُلْت: كَيف رأَيت؟

أَن لَما أَعلَى قَالَ: معذَا، وثْلَ كَالَمِ هقِ ملْمِ احلَقَائي عف تعمالَ سمِ، والَِء القَوؤثْلَ هم تأَيي ر
  ما وصفت، فَالَ أَرى لَك صحبتهم.

.جرخو ،قَام ثُم  
  قَالَ السلَمي: سمعت أَبا القَاسم النصراباذي يقُولُ:

أَنَّ احلَارِثَ تكَلَّم في شيٍء من الكَالَمِ، فَهجره أَحمد، فَاختفَى في دارٍ مات فيها، ولَم بلَغنِي 
  )١١/٣٢٨يصلِّ علَيه إِالَّ أَربعةُ أَنفُسٍ. (

  فَصلٌ 
هنيبِ، والكُت عضى ورالَ ي امكَانَ اِإلم :زِياجلَو نأَى قَالَ ابر لَوو ،هلائسمو هكَالَم ةبتك نى ع

ذَلك، لَكَانت لَه تصانِيف كَثيرةٌ، وصنف (املُسند)؛ وهو ثَالَثُونَ أَلْف حديث، وكَانَ يقُـولُ  
ناسِ إِماماً، و(التفِْسير) وهو مائَةٌ وعشرونَ البنِه عبد اِهللا: احتفظْ بِهذَا (املُسند)، فَإِنه سيكُونُ لل

  ،(آنـي القُـرف رخاملُؤو ماملُقَد)و ،(َةبعثَ شيدح)و ،(خارِيالت)و ،(خوساملَنو خاسالن)أَلْفاً، و 
 ،ريغالصو رالكَبِي (كاساملَن)و ،(آنالقُر اتابوج)و.راَء أُخيأَشو  

  قُلْت: وكتاب (اِإليمان)، وكتاب (اَألشرِبة)، ورأَيت لَه ورقَةً من كتابِ (الفَرائضِ).
هِرتالَشو ،هليصحي تالَُء فالفُض دهتالَج ،جِدو لَوو ،لَه دوجٌء الَ ويش راملَذْكُو هرفِْسيفَت لَو ثُم ،

أَلَّف تفِْسيراً، لَما كَانَ يكُونُ أَزيد من عشرة آالَف أَثَرٍ، والَقْتضى أَنْ يكُـونَ فـي خمـسِ    
.اتلَّدجم  

  فَهذَا (تفِْسير ابنِ جرِيرٍ) الَّذي جمع فيه فَأَوعى، الَ يبلُغُ عشرِين أَلْفاً.
ا ذَكَرمو :(هخارِيت) يي، فَقَالَ فادنِ بنِ املُنيى أَبِي احلُسوس دأَح (دمأَح رفِْسيت)  

ـ   هو (دـناملُس) هنم عمه س؛ َألندماِهللا بنِ أَح دبع نم هنِ أَبِيا عيني الدى فوأَر دأَح يكُن لَم و
  )١١/٣٢٩ِسير) وهو مائَةٌ وعشرونَ أَلْفاً، سمع ثُلُثَيه، والباقي وِجادةٌ. (ثَالَثُونَ أَلْفاً، و(التفْ

  ابن السماك: حدثَنا حنبلٌ، قَالَ:



غَي هعما سم ،(دناملُس) انلَيأَ عقَراِهللا، و دبعو حالصا ولٍ، أَنبنح بن دما أَحنعما.جنر  
 لَـفا اختأَلْفاً، فَم نِسيمخو أَلْف عِ مائَةبس نم أَكْثَر نم هقَيتانتو هعتمج ابتذَا الكقَالَ: هو 

وه فيه، فَارجِعوا إِلَيه، فَإِنْ وجدتم -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-املُسلمونَ فيه من حديث رسولِ اِهللا 
.ةجبِح سإِالَّ فَلَيو  

.(دناملُس) يف تسلَةٌ لَييثُ قَليادأَح (ِنيحيحالص) يف :قُلْت  
أَنَّ  القَولِ:لَكن قَد يقَالُ: الَ ترِد علَى قَوله، فَإِنَّ املُسلمين ما اختلَفُوا فيها، ثُم ما يلزم من هذَا 

ب ما وجِد فيه أَنْ يكُونَ حجةً، فَفيه جملَةٌ من اَألحاديث الضعيفَة مما يسوغُ نقلُها، والَ يجِ
  االحتجاج بِها، وفيه أَحاديثُ معدودةٌ شبه موضوعة، ولَكنها قَطْرةٌ في بحرٍ.

وي غُضفو.دماِهللا بنِ أَح دبعةٌ لمج اتادزِي (دناملُس) ن  
 لَهو :زِياجلَو ناِهللا-قَالَ اب دبا عنِي: أَبعةٌ،    -يلَّـدجم (شـبِيهفْيِ التن) ابتك :فَاتناملُص نم

دالر) ابتكةٌ، وريغةٌ صلَّدجم (ةاماِإلم) ابتكو   (ـدهالز) ابتكاٍء، وزثَالَثَةُ أَج (قَةادنلَى الزع
(الَةي الصف الَةسالر) ابتكو ،ركَبِي لَّدجامِ  -ملَى اِإلمع عوضوم وه :قُلْت-.  
  )١١/٣٣٠قَالَ: وكتاب (فَضائلِ الصحابة) مجلَّدةٌ. (

ادزِي هيف :قُلْت.بِهاح؛ صيعيكْرٍ القَطَألبِي بو ،نِهاِهللا؛ اب دبعل ات  
ـ  حمِ، واَألثْرو ،يذوكَاملَر ،اتلَّدجم ةدي عةً فافرلَ وائسم هذَتالَمت اربك هننَ عود قَدبٍ، ور

فُوبٍ، وأَبِي طَالجِ، وسالكَوو ،انِئنِ هاببنِ و فسويو ،داقى النيحأَبِي يو ،يازِلرٍ املَغدبانَ، ور
موسى احلَربِي، وعبدوسٍ العطَّارِ، ومحمد بنِ موسى بنِ مشيشٍ، ويعقُوب بنِ بختانَ، ومهنى 

نِ عابو ،هيأَخو ،دمحِ بنِ أَحالصو ،يامالش   ـدمحبـنِ م دمأَح أَبِي احلَارِثلٍ، وبنا؛ حهِمم
انِيتجِسالس داوأَبِي دابٍ، ونِ بنِ ثَواحلَسو ،نِيومنِ املَيأَبِي احلَسو ،ادلِ بنِ زِيالفَضغِ، وائالص ،

تالبِر دمحبنِ م دمي أَحالقَاضالِ، ونَ احلَموارهنَ ووارهو ،رِيافبنِ س اقحبنِ إِس بوأَيو ،ي
ويعقُوب بنِ العبـاسِ   -صاحبِ أَبِي عبيد  -املُستملي، وبِشرِ بنِ موسى، وأَحمد بنِ القَاسمِ 

اددزى بنِ ييحقْرِ يأَبِي الصو ،يدنشِ بنِ سيبحو ،يمبـنِ    اهلَاش ـدمحفَرٍ معأَبِي جاقِ، ورالو
دمبنِ أَح دمحمو ،رِييترهى النسوبنِ م دمحمازِ، وزبٍ الببِيبنِ ح دمحمالِ، وى الكَحيحبنِ  ي



 بِيسٍ احلَرودبعو ،نِياملُز مربنِ أَص دمأَحاصلٍ املُقْرِئِ، وو-   ـنم وحن دمأَح نع هدنع ،ميقَد
وإِبراهيم احلَربِي، وأَبِي جعفَرٍ محمد بنِ احلَسـنِ بـنِ    -عشرة آالَف مسأَلَة لَم يحدثْ بِها 

 يفلِ الكُوبنِ اهلُذَي دمحفَرِ بنِ معجا، ونيدنَ بنِ بواركَانَ  -هو  ـدمحبِم ي اجلَالَلَةف هونهبشي
وأَبِي شيبةَ إِبراهيم بنِ أَبِي بكْرٍ بنِ أَبِي شيبةَ، ومحمد بـنِ عبـد اِهللا    -بنِ عبد اِهللا بنِ نميرٍ 

يكَافاِإلس يلنِ بنِ عاحلَسو ،يطاسالو دمفَرِ بنِ أَحعجنٍ، وطَيرِ بنِ محبنِ ب يلنِ بنِ عاحلَسو ،
  انِيـتجِسالس بنِ احلَارِث دمحنِ بنِ ماحلَسو ،رِيتسالت اقحنِ بنِ إِسياحلُسو ،القَطَّان يرب- 

وإِسماعيلَ بـنِ عمـر    -قُّه قَالَ اخلَالَّلُ: يقرب من أَبِي داود في املَعرِفَة وبصرِ احلَديث والتفَ
السجزِي احلَافظ، وأَحمد بنِ الفُرات الرازِي احلَافظ، وخلْقٍ سوى هؤالَِء، سماهم اخلَالَّلُ في 

  )١١/٣٣١أَصحابِ أَبِي عبد اِهللا، نقَلُوا املَسائلَ الكَثيرةَ والقَليلَةَ. (
عمجلَـلِ    وـي العه فكَالَمو ،اوِيهفَتو ،دمالِ أَحأَقْو نالَِء مؤه دنا عم رائكْرٍ اخلَالَّلُ سو بأَب

  والرجالِ والسنة والفُروعِ، حتى حصلَ عنده من ذَلك ما الَ يوصف كَثْرةً.
يصحي تي فاحولَ إِلَى النحرامِ.وابِ اِإلمحأَص نفْسٍ من مائَة نوٍ محن نع بكَتو ،هل  

ثُم كَتب كَثيراً من ذَلك عنِ أَصحابِ أَصحابِه، وبعضه عن رجلٍ، عن آخر، عن آخر، عـنِ  
بِهيذهتو كبِ ذَليتري تذَ فأَخ ثُم ،دمامِ أَحاِإلم.وِيبِهبتو ،  

   ـي ثَـالَثالثَّالَثَة ف نم داحكُلُّ و ،(ةنالس) ابتكو ،(ِلَلالع) ابتكو ،(ِلْمالع) ابتلَ كمعو
.اتلَّدجم  

بِ ابنِ عيينةَ، ويروِي في غُضون ذَلك من اَألحاديث العالية عنده، عنِ أَقران أَحمد من أَصحا
  ووكيعٍ، وبقيةَ، مما يشهد لَه بِاِإلمامة والتقَدمِ.

.أَكْثَر ةً، أَولَّدجم رشةَ ععي بِضف (ِعاجلَام) ابتك أَلَّفو  
ع دأَح كُني لَم (ٍلبنبنِ ح دمالَقِ أَحأَخ) ِابتي كقَالَ: ف قَداِهللا و دبلِ أَبِي عائسبِم نِيع متل

  قَطُّ، ما عنِيت بِها أَنا.



 يذوكْرٍ املَرو بكَانَ أَب ككَذَلاُهللا-و همحاِهللا  -ر دبلِ أَبِي عائسبِم دأَح نعي ه لَمي: إِنلُ لقُوي
ملٌ بِهجإِالَّ ر ،تا أَنبِه تنِيا عم  ـعماِهللا، ج دبأَبِي ع بن دمحم :هماسه، ويوتم قَالُ لَهانَ، يد

  سبعين جزءاً كباراً.
) .بِيص وهو آهنَ ركُوأَنْ ي نمكي ،دمامِ أَحاِإلم اةيي حاخلَالَّلِ كَانَ ف دلوم١١/٣٣٢و(  

 :آلُهو هاتجوز  
ثُقَالَ ز ،تفِّيوت ى أَبِي، ثُموا سهنم لَه ولَدي ةَ، فَلَماسبأَبِي ع ي بِأُمدج جوزحٍ: تالص بن ريه م

  فَما ولَدت لَه سوى عمي عبد اِهللا. -امرأَةً من العربِ  -تزوج بعدها ريحانةَ 
قَالَ:قَالَ اخلَالَّلُ: سا، وهلَيع محرلَه، فَتأَه اِهللا ذَكَر دبا عأَب تعمس ،يذواملَر تعم  

  مكَثْنا عشرِين سنةً، ما اختلَفْنا في كَلمة، وما علمنا أَحمد تزوج ثَالثَةً.
بو عا أَبنرانَ: أَمتخب بن بقُوعنِـي  قَالَ يبِعانُ، فَترفُوا وأَن يتضةً، فَمارِيج لَه رِيشتاِهللا أَنْ ن د

.ما لَحنُ لَهكُوي ،فسوا يا أَبقَالَ: ياِهللا، و دبو عأَب  
أُم لَه تلَدفَو ،نسي حدى جرتاِهللا، اش دبع أُم تفِّيوا تلَم :ريهقَالَ زو  ناحلَسو ،بنيز يلع

باَألر وحا ناشداً، فَعمحمو ناحلَس تلَدو ا، ثُمهِمتوِالَد نا بِالقُربِ ماتمأَماً، ووت نياحلُسو ،نيع
  ثُم ولَدت بعدهما سعيداً.

  بحرٍ، قَالَ: قَالَ اخلَالَّلُ: حدثَنا محمد بن علي بنِ
  سمعت حسن أُم ولَد أَبِي عبد اِهللا تقُولُ: قُلْت لموالَي: اصرِف فَرد خلْخالي.

  قَالَ: وتطيب نفْسك؟
.معن :قُلْت  

  فَبِيع بِثَمانِية دنانِير ونِصف، وفَرقها وقْت حملي.
سح لَدتا وأْساً.فَلَمذَا ررِي بِهماً، فَقَالَ: اشتهرةً دامي كَرالَتوطَى مناً، أَع  

  فَجاءت بِه، فَأَكَلْنا، فَقَالَ: يا حسن، ما أَملك غَير هذَا الدرهمِ.
) .هموي ٌء، فَرِحيش هدنع كُني كَانَ إِذَا لَمو :١١/٣٣٣قَالَت(  



وقَالَ يلَحماً و يترفَاشت ،ماهرد ةعبغَزلٍ بِأَر نيفاً مصن ٌء، فَبِعتيش هعا ممو ،جِمتد أَحماً: أُرِي
  بِنِصف، وأَعطَى احلَجام درهماً.

  قَالَت: واشتريت طيباً بِدرهمٍ.
غَز قَد تأَى، كُنر نم رإِلَى س جرا خلَمو   ،مـا قَـدناً، فَلَمسثَوباً ح لتمعناً، وغَزالً لَي لت

: ما أَخرجته إِلَيه، وكُنت قَد أُعطيت كراءه خمسةَ عشر درهماً من الغلَّة، فَلَما نظَر إِلَيه، قَالَ
.هأُرِيد  

  قُلْت: يا موالَي، عندي غَير هذَا.
قفَدراً، فَقَالَ: الَ تثَوباً كَبِي لتغَزماً، وهرد نيعبأَرنِ ويبِاثْن هاعانَ، فَبرإِلَى فُو بالثَّو فَعت ،يهطَع

.هفَكَانَ كَفَن ،يهعد  
بِه اتمانَ، وهباَء أَصقَض يلفَو ،حاللٍ صبنبنِ ح دمنِي أَحب نكَانَ أَسو  نيـتسسٍ ومةَ خنا س

  ومائَتينِ، عن نيف وستين سنةً.
  يروِي عن: أَبِي وليد الطَّيالِسي، والكبارِ.

.مائَة ثَالَثو ةَ ثَالَثنس اتقَةٌ، مثٌ، ثدححٍ، مالص بن ريها زمهدنيِ: أَحناب لَّفخو  
راآلخحٍ. والبنِ ص دمأَح بن دمحم هلَدو هنوِي عري ،فِّيوى تتلَم محٍ، الَ أَعالص بن دمأَح  

  فَمات محمد هذَا سنةَ ثَالَثين وثَالَث مائَة، كَهالً.
بنِ عمحالر دبو عظُ أَباحلَاف والثَّانِي، فَه لَدا الوأَمو ،ةمارِ اَألئبك نم ،هةُ أَبِياوِير ،دمأَح اِهللا بن د

  مات سنةَ تسعين ومائَتينِ، عن سبعٍ وسبعين سنةً، ولَه ترجمةٌ أَفردتها.
هتولَ مقَب دمَألح دلذَا وفَه ،دمأَح بن ديعثُ سالثَّال لَدالوو  اتمو ،فَقَّهتو ماً، فَكَبِروي نِسيمبِخ

  قَبلَ أَخيه عبد اِهللا.
ياِهللا ف دبأَبِي ع بقع قَطَعانهِم، والوأَح نٌء ميا شنبلُغي فَلَم ،بنيزو دمحمو نسا حأَمـا  وم

) .لَمع١١/٣٣٤ن(  
 :دمةُ أَحيصو  



ع ـدقَاع ولَ، فَإذَا هاصو كَانَ قَدو ،لَةلَي اِهللا ذَات دبو عنِي أَبهبقَالَ: ن ،يذوكْرٍ املَرأَبِي ب ن ،
  فَقَالَ: هو ذَا يدار بِي من اجلُوعِ، فَأَطْعمنِي شيئاً.

  فَجِئته بأَقَلَّ من رغيف، فَأَكَلَه.
قُومكَانَ يلَى  وا عيهلقرقَةَ، فَيلُّ اخلَألب تى إِنْ كُنتح ،هعفض نم دقَعيو ،رِيحستفَي ةإِلَى احلَاج

 هتيصو دنلُ عقُوي هتعمى، فَسصأَو هثُ إِنيبِح هفْسن هإِلَي رجِعتل هِهجـكَرِ    -وسبِالع ـنحن- 
  ى وصيته:وأَشهد علَ

 لَـه كرِيه الَ شحدإِالَّ اُهللا، و أَنْ الَ إِلَه دهشي هى أَنأَوص ،دمحم بن دمأَح ى بِهصا أَوذَا مه ،
  وأَنَّ محمداً عبده ورسولُه.

رشةَ عتكَرِ سسكَثَ أَبِي بِالعم :دمأَح اِهللا بن دبقَالَ عو .هيقَتدي حا فلَتخد هيآقم تأَيرماً، ووي  
 -وقَالَ صالح: فَأَوصى أَبِي: هذَا ما أَوصى بِه أَحمد بن محمد بنِ حنبلٍ...، فَذَكَر الوصـيةَ  

 ترم قَد١١/٣٣٥. (-و(  
 :هضرم  

أَبِي ي تعماِهللا: س دبلُ:قَالَ عقُو  
.راشالع موالي اتمو ،هلَيلَت نم مفَح ،اني ثَمف لتخدةً، ونس نيعبسعاً وبس لْتكماست  
عاِء، اَألربِ وقَالَ صالح: لَما كَانَ أَولُ ربِيعٍ اَألولِ من سنة إِحدى وأَربعين ومائَتينِ، حم أَبِي لَيلَةَ

، وبات وهو محموم، يتنفَّس تنفُّساً شديداً، وكُنت قَد عرفت علَّته، وكُنت أُمرضه إِذَا اعتـلَّ 
  فَقُلْت لَه: يا أَبة، علَى ما أَفطَرت البارِحةَ؟

  قَالَ: علَى ماِء باقلَّى.
  خذْ بِيدي. ثُم أَراد القيام، فَقَالَ:

ـ   طَبتم ـرغَي هإِلَي فلتخكَانَ يو ،لَيكَّأَ عوتو ،فعإِلَى اخلَالَِء، ض ارا صفَلَم ،هدبِي ذتبٍ فَأَخ
ثَـاِء،  وهذَا كَانَ يوم الثُّالَ -كُلُّهم مسلمونَ، فَوصف لَه متطَبب قَرعةً تشوى، ويسقَى ماَءها 

 ةعاجلُم موي اتفَم- .حالا صفَقَالَ: ي  
.يكلَب :قُلْت  



.يكزِلِ أَخني مالَ فو ،كزِلني مى فوشقَالَ: الَ ت  
ه، وتسبفَح ،دبنِ اجلَع يلع نى ابأَته، وبتجه، فَحودعيابِ للٍ إِلَى البهس بن حالفَت ارصو  كَثُـر

  الناس، فَقَالَ: فَما ترى؟
.ونَ لَكدعم، فَيأذَنُ لَهت :قُلْت  

  قَالَ: أَستخري اَهللا.
دينَ، ووجخريو ،ونَ لَهعديه، ونأَلُوسفَي ،ارئَ الدلمتى تتاجاً، حأَفو هلَينَ علُودخلُوا يعلُ فَجخ

الن كَثُرو ،فَقَالَ أَبِي: فَوج ،بضخ ا قَدلَن اراَء ججقَاقِ، والز ابا بأَغلَقْنو ،ارِعَأل الشامتو ،اس
.بِه حفَأَفْر ،ةنالس نئاً ميحيِي شلَ يجى الري َألرإِن  

  فَقَالَ لي: وجه فَاشترِ تمراً، وكَفِّر عني كَفَّارةَ يمينٍ.
.ماهرد ثَالَثَة وحن هقَتيري خف يققَالَ: فَب  

  فَأَخبرته، فَقَالَ: احلَمد ِهللا.
  وقَالَ: اقْرأْ علَي الوصيةَ.

  فَقَرأْتها، فَأَقَرها.
يحرك لسانه، ولَم يئن إِالَّ في  وكُنت أَنام إِلَى جنبِه، فَإِذَا أَراد حاجةً، حركَنِي فَأُناوِلُه، وجعلَ

كُوي رف هأَرفَعو ،دسجيو ركَعفَي ِسكُهماً، أُملِّي قَائصلْ يزي لَما، وهيف فِّيوي تالَّت لَةاللَّي.هع  
عقلُه ثَابِتاً، فَلَما كَانَ يوم اجلُمعة،  قَالَ: واجتمعت علَيه أَوجاع احلَصرِ، وغَير ذَلك، ولَم يزلْ

) .فِّيوارِ، تهالن ننِ ميتاعسلِ، لعٍ اَألوبِير نم لَتةَ خرشي عتثْن١١/٣٣٦ال(  
 ـدخاسِ، فَيلننَ لا أَذمبكَانَ رامٍ، وةَ أَيعست دمأَح رضم :يذوقَالَ املَراجـاً،   وأَفو ـهلَينَ علُو

  يسلِّمونَ ويرد بِيده، وتسامع الناس وكَثُروا.
خبارِ، وسمع السلْطَانُ بِكَثْرة الناسِ، فَوكَّلَ السلْطَانُ بِبابِه وبِبابِ الزقَاقِ الرابطَةَ وأَصحاب اَأل

  ، فَكَانَ الناس في الشوارعِ واملَساجِد، حتى تعطَّلَ بعض الباعة.ثُم أَغلق باب الزقَاقِ
سا تمبرو ،طُرزِ احلَاكَةورِ وضِ الدعب نلَ مخا دمبر ،هلَيلَ عدخأَنْ ي ادلُ إِذَا أَرجكَانَ الرو ،لَّق

دارِ، فَقَعباَألخ ابحاَء أَصجابِ.وولَى اَألبوا ع  



.اكرهِي أَنْ يتشي وهو ،الَمالس قْرِئُكي ريرٍ، فَقَالَ: إِنَّ اَألمنِ طَاهاب اجبح اءهجو  
.ها أَكرمقَد أَعفَانِي م ننِيماملُؤ ريأَمو ،ها أَكرمذَا مفَقَالَ: ه  

بكْترِ ياخلَب ابحأَصمٍ.قَالَ: ووكُلَّ ي فلختت درالبكَرِ، وسإِلَى الع رِهبنَ بِخو  
.هلَينَ عكُوبلُوا يعجو ،هلَيخلُوا عمٍ، فَداشو هناَء بجو  

  وجاَء قَوم من القُضاة وغَيرهم، فَلَم يؤذَنْ لَهم.
  وفَك بين يديِ اِهللا.ودخلَ علَيه شيخ، فَقَالَ: اذكُر وقُ

  ـيـوا لعنِ، قَالَ: اديموي مٍ أَووه بِيفَاتلَ وا كَانَ قَبفلَم ،هوعمد الَتساِهللا، و دبو عأَب هِقفَش 
  الصبيانَ بِلسان ثَقيلٍ.

مسيم وهمشلَ يعجو ،هنَ إِلَيومنضلُوا يعقَالَ: فَج  ـهتحت لتأَدخو ،عدمت هينعم، وهسوؤر ح
وج مالغنُ واحلُز تفَت لٌ قَدجذَا رلطَّبِيبِ، فَقَالَ: هل بِيطاً، فَقُلْتماً عد ولَهب تأَيفَر ،تالطَّس .فَه

)١١/٣٣٧(  
  الَ: خلِّلِ اَألصابِع.واشتدت علَّته يوم اخلَميسِ، ووضأْته، فَقَ

فَلَما كَانت لَيلَةُ اجلُمعة، ثَقُلَ، وقُبِض صدر النهارِ، فَصاح الناس، وعلَت اَألصوات بِالبكَـاِء،  
.ارِعوالشو كَكالس َألتامتو ،تجارت ا قَدينى كَأَنَّ الدتح  

نِي عربلٌ، قَالَ:اخلَالَّلُ: أَخبنا حثَندامٍ، حصع ةُ بنمص  
ثَالَثَ شعرات، فَقَالَ: هذه  -وهو في احلَبسِ  -أَعطَى بعض ولَد الفَضلِ بنِ الربِيعِ أَبا عبد اِهللا 

 بِيرِ النعش نم-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص-.  
 عند موته أَنْ يجعلَ علَى كُلِّ عينٍ شعرةٌ، وشعرةٌ علَى لسانِه، فَفُعلَ ذَلك فَأَوصى أَبو عبد اِهللا

.هتوم دنع بِه  
 ـولِ، يعٍ اَألوبِير نم لَتةَ خرشع يتثْنال اتا: ممهرغَيو ،نطَيمو ،دمأَح اِهللا بن دبقَالَ عو م

  معة.اجلُ
.رِيوالد اسبعو ،ارِيخالب :كقَالَ ذَلو  

.راآلخ عبِيلُ: رقُوثُ ييقَانِعٍ ح نطَ ابغَل فَقَد  



.ةعاجلُم ناسِ مالن فرنصد معةُ بازاجلَن تقَالَ: أُخرِج ،يذوا املَرثَنداخلَالَّلُ: ح  
سي (مف دمأَح  ـنالَلٍ، عبنِ أَبِي ه ديعس نع ،دعس بن امشا هثَندرٍ، حامو عا أَبثَندح :(هدن

  ربِيعةَ بنِ سيف، عن عبد اِهللا بنِ عمرٍو:
 بِينِ النع-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص- عم اجلُموي توممٍ يلسم نا مإِالَّ  قَالَ: (م ـةعلَةَ اجلُملَي أَو ة

  )١١/٣٣٨وقَاه اُهللا فتنةَ القَبرِ). (
بِحاجِبِه مظَفَّرٍ، ومعـه غُالَمـان    -يعنِي: نائب بغداد-قَالَ صالح بن أَحمد: وجه ابن طَاهرٍ 

ا: اَألمير يقْرِئُك السالَم، ويقُولُ: قَد فَعلت ما لَو كَانَ معهما مناديلُ فيها ثياب وطيب، فَقَالُو
.لُهفْعكَانَ ي هراضح ننِيماملُؤ ريأَم  

ـ فَقُلْت: أَقرِئِ اَألمير السالَم، وقُلْ لَه: إِنَّ أَمير املُؤمنِين قَد أَعفَى أَبا عبد اِهللا في حيا ـا  تمه م
.ههكرا كَانَ يبِم هتوم دعب هبِعأَنْ أُت بالَ أُحو ،هكْري  
  فَعاد، وقَالَ: يكُونُ شعاره، فَأَعدت علَيه مثْلَ قَولي.

د نرِيشعو ةانِيبِثَم ماً قُوارِيشةُ ثَوباً عاجلَارِي لَه لَتكَانَ غَز قَدنِ،   وـييصقَم ـهنم قْطَعيماً، لهر
.فلَفَائ ي ثَالَثف اهنجى، فَأَدررانَ لُفَافَةً أُخرفُو نا مذنأَخنِ، ويلُفَافَت ا لَهفَقَطَعن  

نِي هب نم مائَة وحن رضحو ،اهكَفَّنو ،هغَسل نفُرِغَ موطاً، ونح ا لَهينراشتو ،هكَفِّنن نحنمٍ، واش
  وجعلُوا يقَبلُونَ جبهته حتى رفَعناه علَى السرِيرِ.

ـ  كُن قَدو ،هلَيع الَةلَى الصا عنرٍ، غَلَباِهللا بنِ طَاه دبع بن دمحلَّى علَى أَبِي ماِهللا: ص دبا قَالَ ع
 نحن هلَيا علَّينارِ.صي الدونَ فيماهلَاشو  

  وقَالَ صالح: وجه ابن طَاهرٍ إِلَي: من يصلِّي علَى أَبِي عبد اِهللا؟
  قُلْت: أَنا.

سرِير، فَلَما صرنا إِلَى الصحراِء، إِذَا بِابنِ طَاهرٍ واقف، فَخطَا إِلَينا خطُوات، وعزانا، ووضع ال
فَلَما انتظَرت هنيةً، تقَدمت، وجعلنا نسوي الصفُوف، فَجاَءنِي ابن طَاهرٍ، فَقَبض هذَا علَـى  

.ريقَالُوا: اَألمي، ودلَى يرٍ عصن بن دمحمي، ودي  



الناس بِذَلك، فَلَما كَانَ في الغد، علموا، فَجعلُـوا   فَمانعتهم، فَنحيانِي وصلَّى هو، ولَم يعلَمِ
يجِيئُونَ، ويصلُّونَ علَى القَبرِ، ومكَثَ الناس ما شاَء اُهللا، يـأْتونَ فَيصـلُّونَ علَـى القَبـرِ.     

)١١/٣٣٩(  
  توكِّلَ يقُولُ لمحمد بنِ عبد اِهللا:قَالَ عبيد اِهللا بن يحيى بنِ خاقَانَ: سمعت املُ

  .-رحمةُ اِهللا علَيه  -طُوبى لَك يا محمد، صلَّيت علَى أَحمد بنِ حنبلٍ 
  قَالَ اخلَالَّلُ: سمعت عبد الوهابِ الوراق يقُولُ:

 ةيلي اجلَاهمعاً فا أَنَّ جلَغنا بم ثْلُهالَمِ مالَ اِإلسةَ-وازاجلَن هِدش ننِي: معـا أَنَّ    -ينلَغـى بتح
.أَلف أَلف نم وحن وحِ، فَإذَا هيحلَى الصع زِرحو ِسحم عضاملَو  

بواب املَنـازِل فـي الشـوارِعِ    وحزرنا علَى القُبورِ نحواً من ستين أَلف امرأَة، وفَتح الناس أَ
  والدروبِ، ينادونَ من أَراد الوضوَء.

:انِيبالقَص دمأَح انُ بننا بنربأَخ :انِياساخلُر اقحإِس اِهللا بن دبى عورو  
  ن إِلَى قَنطَرة بابِ القطيعة.أَنه حضر جِنازةَ أَحمد، فَكَانت الصفُوف من املَيدا

وا فظَرنو ،أَةرام أَلْف نياِء بِِستسالن نمو ،أَلْف مائَة انالِ بِثَمجالر نا مهرضح نم زِرحو نمي
  لْفاً.صلَّى العصر يومئذ في مسجِد الرصافَة، فَكَانوا نيفاً وعشرِين أَ

قَالَ موسى بن هارونَ احلَافظُ: يقَالُ: إِنَّ أَحمد لَما مات، مِسحت اَألمكنةُ املَبسـوطَةُ الَّتـي   
أَو أَلْف مائَة ترِ سيقْدلَى التع ةاحاسِ بِاملَسالن يرقَادم زِرا، فَحهلَيع الَةلصل اسالن قَفو  ،أَكْثَر

    .أَلـف أَلـف ـنم أَكْثَر قَةفرعِ املُتاضاملَوطُوحِ والسي والاحلوو افي اَألطرا كَانَ فى موس
)١١/٣٤٠(  

  قَالَ جعفَر بن محمد بنِ احلُسينِ النيسابورِي: حدثَنِي فَتح بن احلَجاجِ، قَالَ:
ابنِ طَاهرٍ اَألميرِ، أَنَّ اَألمير بعثَ عشرِين رجالً، فَحزروا كَم صلَّى علَى أَحمد سمعت في دارِ 

  بنِ حنبلٍ، فَحزروا، فَبلَغَ أَلف أَلف وثَمانِين أَلْفاً سوى من كَانَ في السفُنِ.
  ا أَلف أَلف وثَالَثَ مائَة أَلْف.رواها خشنام بن سعد، فَقَالَ: بلَغو

  قَالَ عبد الرحمنِ بن أَبِي حاتمٍ: سمعت أَبا زرعةَ يقُولُ:



 ،دملَى أَحع لِّيثُ صيح اسالن هلَيع قَفي والَّذ عضاملَو حمسأَنْ ي ركِّلَ أَمونِي أَنَّ املُتلَغلَغَ بفَب
  م أَلفَي أَلْف وخمسة مائَة أَلْف.مقَا

:وِيغمِ البأَبِي القَاس ننِي علَغب :يقهيكْرٍ البو بقَالَ أَبو  
ن أَلْف عِ مائَةبلَى سفَقُوا عفَات ،دمأَح ةازني جف نيالَّذ اخلَلق رحزأَنْ ي ررٍ أَمطَاه نفْسٍ.أَنَّ اب  

الَ أَبو همامٍ السكُونِي: حضرت جنازةَ شرِيك، وجنازةَ أَبِي بكْرٍ بنِ عياشٍ، ورأَيت حضور قَ
  .-يعنِي: جنازةَ أَبِي عبد اِهللا-الناسِ، فَما رأَيت جمعاً قَطُّ مثْلَ هذَا 

ي الفَتحِ القَواسِ مع الدارقُطْنِي، فَلَما نظَر إِلَى اجلَمعِ، قَـالَ:  قَالَ السلَمي: حضرت جِنازةَ أَبِ
  سمعت أَبا سهلٍ بن زِياد يقُولُ:

  سمعت عبد اِهللا بن أَحمد يقُولُ: سمعت أَبِي يقُولُ:
  )١١/٣٤١نائزِ. (قُولُوا َألهلِ البِدعِ: بيننا وبينكُم يوم اجل

  قَالَ صالح: ودخلَ علَى أَبِي مجاهد بن موسى، فَقَالَ:
يا أَبا عبد اِهللا، قَد جاَءتك البشرى، هذَا اخلَلق يشهدونَ لَك، ما تبالي لَـو وردت علَـى اِهللا   

  الساعةَ.
ي، وكبيه ودلُ يقبلَ يعجاِهللا.و دبا عا أَبنِي يلُ: أَوصقُوي  

.انِهسإِلَى ل ارفَأَش  
  ودخلَ سوار القَاضي، فَجعلَ يبشره ويخبِره بِالرخصِ.

  وذُكر عن معتمرٍ: أَنَّ أَباه قَالَ لَه عند موته: حدثْنِي بِالرخصِ.
  ئْنِي بِالكتابِ الَّذي فيه حديثُ ابنِ إِدرِيس، عنِ أَبِيه، عن طَاووسٍ:وقَالَ لي أَبِي: جِ

.هفَاتلَةَ وإِالَّ لَي نئي فَلَم ،هلَيه عأْتفَقَر ،ناَألنِي هكْركَانَ ي هأَن  
  اَألنِينِ. وقَالَ عبد اِهللا بن أَحمد: قَالَ أَبِي: أَخرِج حديثَ

.اتى متح أَنِني لَه عما سفَم ،هلَيع هأْتفَقَر  
  وفي جزِء محمد بنِ عبد اِهللا بنِ علَمِ الدينِ: سمعناه قَالَ:

  سمعت عبد اِهللا بن أَحمد يقُولُ:



يدي اخلرقَةُ َألشد بِها لَحييه، فَجعلَ يغرق ثُم يفيق، لَما حضرت أَبِي الوفَاةُ، جلَست عنده وبِ
.اترثَالَثَ م ،دعالَ ب دعكَذَا الَ به هدلُ بِيقُويو ،هيينع حفتي ثُم  

ي لَهِجذَا الَّذٍء هيش أَي ،ةا أَبي :قُلْت ،ثَةي الثَّالا كَانَ ف؟فَلَمقْتذَا الوي هف بِه ت  
  فَقَالَ: يا بني، ما تدرِي؟

  قُلْت: الَ.
 سيلاهللا  -قَالَ: إِب هنلُ: -لَعقُوه، يلاملَى أَنع اضع وهي، وذَائبِح مقَائ  

.وتى أَمتح دعلُ: الَ با أَقُوأَننِي، وفُت دما أَحي  
  )١١/٣٤٢. (-فَاُهللا أَعلَم  -يةٌ غَرِيبةٌ، تفَرد بِها ابن علَمٍ فَهذه حكَا

نا أَبِي، حـدثَنا  وقَد أَنبأَنا الثِّقَةُ، عن أَبِي املَكَارِمِ التيمي، أَخبرنا احلَداد، أَخبرنا أَبو نعيمٍ، حدثَ
مبنِ ع دمحم بن دم؟أَحةناياملُع دنع وكقَلَ أَبلْ عه :دمأَح اِهللا بن دبلَ عئقَالَ: س ،ر  

.معقَالَ: ن  
  كُنا نوضئُه، فَجعلَ يشري بِيده، فَقَالَ لي صالح: أَي شيٍء يقُولُ؟

  صابِعه، ثُم ترك اِإلشارةَ، فَمات من ساعته.فَقُلْت: هو ذَا يقُولُ: خلِّلُوا أَصابعي، فَخلَّلْنا أَ
.فِّيوإِلَى أَنْ ت هانسل كرحلَ أَبِي يعج :حالقَالَ صو  

  وعن أَحمد بنِ داود اَألحمِسي، قَالَ: رفَعنا جنازةَ أَحمد مع العصرِ، ودفَناه مع الغروبِ.
الَ صالح: لَم يحضر أَبِي وقْت غَسله غَرِيب، فَأَردنا أَنْ نكَفِّنه، فَغلَبنا علَيـه بنـو هاشـمٍ،    قَ

ـ   لَـى السع اهعنضوه، ولُونقَبيو ،هلَيم عهونبكم فَيهالَدنَ بِأَووأْتيو ،هلَينَ عكُوبلُوا يعجرِورِي ،
  وشددنا بِالعمائمِ.

  قَالَ اخلَالَّلُ: سمعت ابن أَبِي صالحٍ القَنطَرِي يقُولُ:
  .-يعنِي: مشهد أَبِي عبد اِهللا-شهِدت املَوسم أَربعين عاماً، فَما رأَيت جمعاً قَطُّ مثْلَ هذَا 

  بِ الوراق يقُولُ:اخلَالَّلُ: سمعت عبد الوها
يملاُهللا املُس رعِ، فَسلِ البِدلَى أَهع الطَّعنةَ ونلٍ السبنبنِ ح دمأَح ةازني جف اسالن رأَظْه كبِذَل ن

تكَبالَمِ واِإلس لُوعو زالع نا مأَوا رلَم ةيباملُص نم مهدنا علَى ميغِ. علِ الزأَه  



.ننِعى متح نيأْتاُء يسلَ النعجو ،هدنوا عاتبو ،راسِ القَبالن ضعب لَزِمو  
:قَالَت ،هالَتخ نه، عيورهبنِ م يلع نلُ عقُوي يذواملَر تعمسو  

  يوم وفَاة أَحمد. ما صلَّوا بِبغداد في مسجِد العصرِ
  )١١/٣٤٣وقيلَ: إِنَّ الزمحةَ دامت علَى القَبرِ أَياماً. (

ا أَبنربأَخ ،ادنِ احلَدانُ، عا اللَّبنربلٍ، أَخيلخ نا ابنربكْرٍ، أَخأَبِي ب بن اقحا إِسنربمٍ،  أَخـيعو ن
أَح بن ظفر تعمس   ـدبثَنِي عـداقِ، حرالو بن دمثَنِي أَحدح ،يلع بن نيثَنِي احلُسدح ،دم

  الرحمنِ بن محمد (ح).
ربأَخ ،فسوي نا ابنربرٍ، أَخيضخ نا ابنربةَ، أَخامقُد نا ابنرباِء، أَخالفَر نا ابنربأَخا ون ،يكمرالب

ملَكِّي، أَخبرنا ابن مردك، حدثَنا عبد الرحمنِ بن أَبِي حاتمٍ، حدثَنِي أَبو بكْرٍ محمد بن عباسٍ ا
 كَانِيرالو تعملٍ  -سبنبنِ ح دمأَح ارقَالَ: -ج  

ملَأْتم والنوح في أَربعة أَصناف: املُسلمين، واليهود، والنصارى، يوم مات أَحمد بن حنبلٍ وقَع ا
  واملَجوسِ.

  وأَسلَم يوم مات عشرونَ أَلْفاً.
  وفي رواية ظفرٍ: عشرةُ آالَف من اليهود والنصارى واملَجوسِ.

ةٌ، تكَرنةٌ مكَايح هذه  كَـانِيراذَا بِالومو ،فرعالَ يو ،كَانِيرذَا الوه نع ذَا املَكِّيا ههقلبِن دفَر
 املَشهورِ محمد بنِ جعفَرٍ الَّذي مات قَبلَ أَحمد بنِ حنبلٍ بِثَالَثَ عشرةَ سنةً، وهو الَّذي قَالَ

  كَانَ جاراً َألحمد بنِ حنبلٍ.فيه أَبو زرعةَ: 
الَ يِهللا، و يلو وتماسِ لالن نم أُلُوف الَمإِس وهذَا، وثْلِ هم قُوعيلُ وحقلُ تالعةُ وادالع نقُلُ ثُم

.فعرلٌ الَ يوهجإِالَّ م كذَل  
ل ،راتولَتو هِرتالَش ،كذَل قَعفَلَو و.هثْلقلِ ملَى ني عواعالدمِ، وموفُّرِ اهلت  

  )١١/٣٤٤بلْ لَو أَسلَم لموته مائَةُ نفْسٍ، لَقُضي من ذَلك العجب، فَما ظَنك؟! (
رأْمرٍ، ينِ طَاهلَى اِهللا إِلَى ابكِّلِ عواملُت ابتاَء كامٍ جأَي عدبو :حالملِ قَالَ صبِح رأْميا، ونتعزِيه بِت

  الكُتبِ.



  قَالَ: فَحملْتها، وقُلْت: إِنها لَنا سماع، فَتكُونُ في أَيدينا وتنسخ عندنا.
.ننِيمرِ املُؤيلُ َألمفَقَالَ: أَقُو  

  .-واحلَمد ِهللا  - فَلَم يزلْ يدافع اَألمير، ولَم تخرج عنِ أَيدينا
وسبِطَر انِيمالي دمحو مثَنِي أَبدح ،يذوا املَرثَندنِ، حياحلُس بن دمحا مثَندقَالَ:اخلَالَّلُ: ح ،س  

 هعم يتضفَم ،ارِضا علَه ضرع ي قَدتلٌ: إِنَّ بِنجي رنِ، فَقَالَ لمبِالي تنِ، كُنمامٍ بِاليزإِلَى ع
  .فَعزم علَيها، وأَخذَ علَي الَّذي عزم علَيه العهد أَنْ الَ يعود، فَمكَثَ نحواً من ستة أَشهرٍ

  ثُم جاءنِي أَبوها، فَقَالَ: قَد عاد إِلَيها.
.امزبِ العفَاذه :قُلْت  

هإِلَي بأَنْ الَ   فَذَه ـدهالع ـكلَيع ذتأَخ قَد سأَلَي !لَكيفَقَالَ: و ،ينه اجلا، فَكَلَّمهلَيع مزفَع ،
  تقْربها؟

 دإِالَّ املَـر رهضإِالَّ ح ني اجلحالص نم دأَح قبي لٍ، فَلَمبنبنِ ح دمأَح توا منلَيع ردةُ،قَالَ: و 
  فَإِني تخلَّفت معهم.

 :اتاماملَن نمو  
  وبِاِإلسناد إِلَى ابنِ أَبِي حاتمٍ: حدثَنا أَبو زرعةَ، سمعت محمد بن مهرانَ اجلَمالَ يقُولُ:

أَو مغرياً، وكَأَنه بِالري يرِيد املَصير إِلَى  رأَيت أَحمد بن حنبلٍ في النومِ كَأَنَّ علَيه برداً مخطَّطاً
  اجلَامعِ.

  قَالَ: فَاستعبرت بعض أَهل التعبِيرِ، فَقَالَ: هذَا رجلٌ يشتهر بِاخلَيرِ.
  ـنم درى وتح بإِالَّ قَرِي هلَيى عا أَتالِ، قَالَ: فَمإِلَى اجلَم :بِهو     .ـةنحـرِ املأَم ـنم ـرِهبخ

)١١/٣٤٥(  
  وبِه: قَالَ ابن أَبِي حاتمٍ: وسمعت أَبِي يقُولُ:

  رأَيت أَحمد في املَنامِ، فَرأَيته أَضخم مما كَانَ وأَحسن وجهاً وسحناً مما كَانَ.
رأُذَاكثَ وياحلَد أَلُهأَس لتعفَج.ه  

  وبِه، قَالَ: وسمعت عبد اِهللا بن احلُسينِ بنِ موسى يقُولُ:



  رأَيت رجالً من أَهلِ احلَديث توفِّي، فَقُلْت: ما فَعلَ اُهللا بِك؟
  قَالَ: غَفَر لي.
  فَقُلْت: بِاِهللا؟!

  قَالَ: بِاِهللا إِنه غَفَر لي.
  غَفَر اُهللا لَك؟فَقُلْت: بِماذَا 

  قَالَ: بِمحبتي أَحمد بن حنبلٍ.
ى، عسينِ بنِ عنِ احلَسع ،انِيراِهللا الطِّه دبو عثَنِي أَبدمٍ، حلسم بن دمحا مثَندقَالَ: ح ،بِهو ن

  أَخي أَبِي عقيلٍ، قَالَ:
وِيبِقَز فِّيواً تابش تأَي؟ركبر لَ بِكا فَعم :فَقُلْت ،ن  

  قَالَ: غَفَر لي.
أَحمد بنِ ورأَيته مستعجِالً فَسأَلْته، فَقَالَ: َألنَّ أَهلَ السموات قَد اشتغلُوا بِعقْد اَأللْوِية الستقبالِ 

.الَهقبتاس دا أُرِيأَنلٍ، وبنح  
 دمكَانَ أَحو.اماَألي لْكت فِّيوت  

  قَالَ ابن مسلمٍ: ثُم لَقيت أَخا أَبِي عقيلٍ، فَحدثَنِي بِالرؤيا.
نـومِ،  وبِه، قَالَ: وحدثَنا محمد بن مسلمٍ، حدثَنا اهلَيثَم بن خالُويه، قَالَ: رأَيت السندي في ال

؟فَقُلْتالُكا حم :  
  )١١/٣٤٦قَالَ: أَنا بِخيرٍ، لَكنِ اشتغلُوا عني بِمجِيِء أَحمد بنِ حنبلٍ. (

بن ثياملُغ دبا عنربرٍ، أَخافسبنِ م فسوي بن دمحا منربمِ، أَخائالد دبع بن يلا عنربرٍ، أَخيهز 
صنو مأَبقَالُوا:و ،دمحم هوأَخةَ، ويدمح رٍ بنو  

ي، حـدثَنا  أَخبرنا أَبو غَالبٍ بن البناِء، أَخبرنا أَبِي أَبو علي، أَخبرنا عبيد اِهللا بن أَحمد اَألزهرِ
م، أَخهرأَخب لَدخن ماسِ، أَنَّ اببالع بن دمحم رِيارِيا القَونربانَ، أَخمبنِ طَه دالخ بن دزِيا ينرب

  عبيد اِهللا بن عمر، قَالَ:



 بِيالن تأَيالَ بِي، فَقَالَ: رفَخ ،خياءنِي شج-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص-   بـن دمأَح هعمداً، وقَاع
الَن لَعنةُ اِهللا ثَالَثَ مرات، وعلَى فُالَن وفُالَن، فَإِنهما يكيدان الدين وأَهلَه، نصرٍ، فَقَالَ: علَى فُ

  .-إِنْ شاَء اُهللا  -ويكيدان أَحمد بن حنبلٍ، والقَوارِيرِي، ولَيس يصالَن إِلَى شيٍء منهما 
قَالَ: أَقرِأْ أَح ي.ثُمتنِ أُمعراً ويي خنا اُهللا عاكُمزا: جمقُلْ لَهو ،الَمالس رِيارِيالقَوو دم  

ابن أَبِي  وبِه، قَالَ أَبو علي: أَخبرنا احلُسين بن محمد الناقد، حدثَنا محمد بن العباسِ، حدثَنا
ي أَبِي، قَالَ: رأَيت في املَنامِ أَيام املحنة؛ كَأَنَّ رجالً خرج من املَقْصـورة، وهـو   دواد، حدثَنِ

: اقْتدوا بِاللَّذَينِ من بعدي: أَحمد بنِ حنبـلٍ،  -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-يقُولُ: قَالَ رسولُ اِهللا 
.فُالَنو  
  .-يعنِي: اقْتدوا في وقْتكُم هذَا-: نِسيت اسمه إِالَّ أَنه كَانَ أَيام قُتلَ أَحمد بن نصرٍ، وقَالَ

 دبا عنربأَخ ،يركْرٍ اآلجو با أَبنربأَخ ،املُقْرِئ دمأَح بن يلنِ عو احلَسا أَبنربأَخ :بِهو  اِهللا بـن
  عباسِ الطَّيالِسي، حدثَنا بندار، ومحمد بن املُثَنى، قَاالَ:ال

 إِنْ لَم :خيقَالَ الش ،آنلْقِ القُرلَ بِخالقَو اددغثُوا بِبا أَحدرٍ، فَلَمرِيخٍ ضيلَى شأُ عقرا نكُـنِ  كُني
  رآنَ من صدرِي.القُرآنُ مخلُوقاً، فَمحى اُهللا القُ

  فَلَما سمعنا هذَا، تركناه، فَلَما كَانَ بعد مدة، لَقيناه، فَقُلْنا: يا فُالَنُ، ما فَعلَ القُرآنُ؟
  قَالَ: ما بقي في صدرِي منه شيٌء.

.{داُهللا أَح وقُلْ ه} :َالا: وقُلْن  
والَ {قُلْ ها. ( قَالَ: وهؤقررِي يغَي نا مهعمإِالَّ أَنْ أَس ،{د١١/٣٤٧اُهللا أَح(  

ا أَبنربأَخ ،يخوالكَر كاملَل دبا عنربأَخ ،يدنا الكأَنباسِ، أَنالقَو فْصٍ بنو حا أَبنربلَ أَخياعمو إِس
بن دمحا منربأَخ ،ارِيص(ح). اَألن مياهربنِ إِب دمأَح بن دمحا منربلِ، أَخياجلَل دبع  

  وقَالَ أَبو محمد اخلَالَّلُ: أَخبرنا عبيد اِهللا بن عبد الرحمنِ الزهرِي، قَاالَ:
الع دبع تعممٍ، سقْسبنِ م دمحم بن دما أَحنرباِهللا أَخ دبع تعمس ،يدناوهالن دمأَح زِ بنزِي

  بن أَحمد بنِ حنبلٍ، سمعت أَبِي يقُولُ:
  رأَيت رب العزة في املَنامِ، فَقُلْت: يا رب، ما أَفْضلَ ما تقَرب بِه إِلَيك املُتقَربونَ؟



  حمد.قَالَ: بِكَالَمي يا أَ
  قُلْت: يا رب، بِفَهمٍ، أَو بِغيرِ فَهمٍ؟

  قَالَ: بِفَهمٍ، وبِغيرِ فَهمٍ.
  وفي (احللية) بِإِسناد إِلَى إِبراهيم بنِ خرزاد، قَالَ:

ولُ من توج من الدنيا أَحمد بن رأَى جار لَنا كَأَنَّ ملَكاً نزلَ من السماِء، معه سبعةُ تيجان، فَأَ
  حنبلٍ.

احلُس بن دمحكْرٍ مو با أَبثَندح ،يعافالش مياهرإِب بن يلا عثَنده: حيويح بن رمو عا أَبثَندنِ، حي
  االَ:عزرةُ بن عبد اِهللا، وطَالُوت بن لُقْمانَ، قَ
  سمعنا زكَرِيا بن يحيى السمسار يقُولُ:

طر رأَيت أَحمد بن حنبلٍ في املَنامِ، علَى رأْسه تاج مرصع بِاجلَوهرِ، في رِجلَيه نعالَن، وهو يخ
  بِهِما.

  قُلْت: ما فَعلَ اُهللا بِك؟
دنانِي، وتوجنِي بِيده بِهذَا التاجِ، وقَالَ لي: هذَا بِقَولك: القُرآنُ كَالَم اِهللا غَير قَالَ: غَفَر لي، وأَ

  مخلُوقٍ.
  قُلْت: ما هذه اخلَطْرةُ الَّتي لَم أَعرِفْها لَك في دارِ الدنيا؟

  )١١/٣٤٨. (قَالَ: هذه مشيةُ اخلُدامِ في دارِ السالَمِ
أَبو حاتمٍ بن حبانَ: حدثَنا أَحمد بن محمد بنِ سعيد املَروزِي، حدثَنا محمد بـن احلَسـنِ   

  السلَمي، سمعت طَالُوت بن لُقْمانَ...، فَذَكَرها.
ياهرا إِبثَندح :يكْلمٍ العاتح بن حبسي مشملٍ يبنح بن دمأَح تأَيقَالَ: ر ،يذوفَرٍ املَرعج بن م

  في النومِ مشيةً يختالُ فيها، قُلْت: ما هذه املشيةُ يا أَبا عبد اِهللا؟
  قَالَ: هذه مشيةُ اخلُدامِ في دارِ السالَمِ.

رأَيت أَحمد في النومِ، وعلَيه حلَّتان خضراوان، وعلَى رأْسه تاج من النورِ، عنِ املَروذي، قَالَ: 
  وإِذَا هو يمشي مشيةً لَم أَكُن أَعرِفُها، فَقُلْت: ما هذَا؟



  قَالَ: هذه مشيةُ اخلُدامِ في دارِ السالَمِ.
  في إِسنادها املُفيد.وذَكَر القصةَ 

ثَندح ،انِيورهالن دمأَح اِهللا بن دبا عنربأَخ ،يلبرٍ احلَنصو نا أَبنربأَخ :(ةلْياحل) يفمِ وو القَاسا أَب
  القُرشي، حدثَنا املَروذي بِنحوٍ منها.

فخ اِهللا بن دبو عأَب ةرِيدكَنةَ بِاِإلسميزخ ناب تعمس ،رِيمِ القَصو القَاسا أَبثَندح :يفوالص في
  يقُولُ:

  رأَيت أَحمد بن حنبلٍ في النومِ لَما مات يتبختر، فَقُلْت: ما هذه املشيةُ؟
  رِ السالَمِ.قَالَ: مشيةُ اخلُدامِ في دا

  فَقُلْت: ماذَا فَعلَ اُهللا بِك؟
قَالَ: غَفَر لي، وتوجنِي، وأَلْبسنِي نعلَينِ من ذَهبٍ، وقَالَ: يا أَحمد، هذَا بِقَولـك: القُـرآنُ   

  كَالَمي.
  ..، وذَكَر حكَايةً طَوِيلَةً منكَرةً.ثُم قَالَ لي: يا أَحمد، لم كَتبت عن حرِيزِ بنِ عثْمانَ؟.

  ومن أَين يلحق أَحمد حرِيزاً؟!
يلع اِهللا بن دعا سنربأَخ ،يلع بن كارا املُبنربأَخ ،زِينِ اجلَونِ ابةَ، عامقُد نا ابأَنبأَن ،بوبنِ أَي 

إِب بن ادنا هثَندـو  حا أَبثَندح ،يتكْرِينِ التاحلَس بن دما أَحثَندح ،رمع بن دما أَحنربأَخ ،مياهر
 عـالَنن هلَيعمِ ووي النلٍ فبنح بن دمأَح تأَير ،امرهب اِهللا بن دبا عثَندح ،يميمكْرٍ التب  ـنم 

هبٍ، وةَ.ذَهكَاياحل ،...رطخي و  
ِهللا بنِ ثُم رواها بِطُولها ابن اجلَوزِي بِإِسناد آخر مظْلمٍ إِلَى علي بنِ محمد القَصرِي، عن عبد ا

) .كأَى ذَلر هنِ: أَنمحالر دب١١/٣٤٩ع(  
ارِيصالَمِ اَألناِإلس خيقَالَ شو زراخلِ بأَه ضعب تعمس :-    روـابسيي ناحـون نم يهو- 

  يقُولُ:
  ـادنمو ،مـيلع ا اُهللا بِهنِ ماحلُس نم سٍ بِهلَى فَرلٍ عجإِذَا بِرو ،تقَام ةَ قَداميكأَنَّ الق تأَير 

 موالي هنمقَدتي: أَالَ الَ يادني.دأَح  



  قُلْت: من هذَا؟
  قَالُوا: أَحمد بن حنبلٍ.

 يـدنالك دمحم بن دما أَحثَندح ،يدهبنِ م دمأَح بن دمحا مثَندح :اكمالس رمو عقَالَ أَب ،
  قَالَ:

ا صم :امِ، فَقُلْتي املَنلٍ فبنح بن دمأَح تأَي؟راُهللا بِك عن  
  قَالَ: غَفَر لي.

.يف ترِبض ،دما أَحقَالَ: يو  
.معن :قُلْت  

.هإِلَي ظَرالن كتحأَب قَد ،هإِلَي ظُرهِي، فَانجذَا وقَالَ: ه  
ماِهللا بنِ أَح دبمٍ إِلَى عظْلم ادنالَمِ بإِساِإلس خيا شثْلَهى مورو.كذَل وحأَى نر هأَن ،د  

  وفي (مناقبِ أَحمد) لشيخِ اِإلسالَم بِإِسناد مظْلمٍ إِلَى علي بنِ املُوفَّقِ، قَالَ:
كَينِ: فَملَـك  رأَيت كَأَني دخلْت اجلَنةَ، فَإِذَا بِثَالَثَة: رجلٌ قَاعد علَى مائدة قَد وكَّلَ اُهللا بِه ملَ

خر يطعمه، وملَك يسقيه، وآخر واقف علَى بابِ اجلَنة ينظُر في وجوه قَومٍ فَيدخلُهم اجلَنةَ، وآ
 بإِلَى الر ظُرنشِ، يرإِلَى الع رِهصبِب صاخش ةاجلَن طسي وف فاقالَى-وعت-.  

الَِء؟ فَقُلْتؤه نانَ: مورِضل  
    ـوه ـطسـي الوف فاقالوانُ، وطْشع عائج وها وينالد نم جري، خاحلَاف رلُ بِشقَالَ: اَألو

بن دمفَأَح ةابِ اجلَني بف فاقالوو ،هيطفَأُع ،هظَرِ إِلَيلنوقاً لاَهللا ش دبع ،فورعأَنْ  م رلٍ، أُمبنح
  )١١/٣٥٠ينظُر في وجوه أَهلِ السنة، فَيدخلَهم اجلَنةَ. (

  وذَكَر شيخ اِإلسالَمِ بِإِسناد طَوِيلٍ عن محمد بنِ يحيى الرملي قَاضي دمشق، قَالَ:
 ،تبكَتو ،ازجاحلو اقرالع لْتخد   ـماللَّه :ذُ، فَقُلْـتا آخهرِ بِأَيأَد لَم الَفتاالخ ةكَثْر نفَم

  اهدنِي.
 بِيالن تأَيفَر ،فَنِمت-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص-     نِـهيمي ـنعو ،ـةبإِلَى الكَع هرظَه دأَسن قَدو

لٍ، وبنح بن دمأَحو ،يعافا.الشهِمإِلَي ِسمتبي وه  



  فَقُلْت: يا رسولَ اِهللا، بِم آخذُ؟
[اَألنعام: فَأَومأَ إِلَى الشافعي وأَحمد، وقَالَ: {أُولَئك الَّذين آتيناهم الكتاب واحلُكْم والنبوةَ} 

  ]، وذَكَر القصةَ.٨٩
  ي داود: حدثَنا علي بن إِسماعيلَ السجِستانِي، قَالَ:أَبو بكْرٍ بن أَبِ

 نيهِم، فَمطعيو مختلٌ يجرو ،ةوا إِلَى قَنطَراؤج اسكَأَنَّ النو ،تقَام ةَ قَداميكَأَنَّ الق تأَياَء رج
عطي يذَا الَّذه نم :فَقُلْت ،ازمٍ جات؟بِخيماتاخلَو اسي الن  

  قَالُوا: أَحمد بن حنبلٍ.
قُولُؤاً يلُؤ مياهرإِب بن اقحإِس تعمس ،يمراملُخ دمحم مِ بنيحالر دبا عثَندلُ:اخلَالَّلُ: ح  

با عا أَبي :مِ، فَقُلْتوي النلٍ فبنح بن دمأَح تأَي؟رتم قَد ساِهللا، أَلَي د  
  قَالَ: بلَى.

  قُلْت: ما فَعلَ اُهللا بِك؟
.لَيلَّى عص نكُلِّ ملي ول قَالَ: غَفَر  

  قُلْت: فَقَد كَانَ فيهِم أَصحاب بِدعٍ.
  قَالَ: أُولَئك أُخروا.

بع ى بنيحا يثَنداذَانَ: حش كْرٍ بنو بنِ،  أَبـياحلُس بن يلا عثَندةَ، حمصابِ بن أَبِي عهالو د
  حدثَنا بندار، قَالَ:

  رأَيت أَحمد بن حنبلٍ في النومِ كَاملُغضبِ، فَقُلْت: ما لي أَراك مغضباً؟
سي ،ريكنو كَرناءنِي مجو ،بالَ أَغض فكَي؟قَالَ: وكبر نأَالَنِي م  

  فَقُلْت: ولمثْلي يقَالُ هذَا؟
  فَقَاالَ: صدقت يا أَبا عبد اِهللا، ولَكن بِهذَا أُمرنا.

جـار   -الطَّبرانِي: حدثَنا محمد بن عبدوسِ بنِ كَاملٍ، حدثَنا أَبو جعفَرٍ محمد بن الفَـرجِ  
لٍ أَحبنبنِ ح دقَالَ: -م  



 كُـوى أَنْ يرضي: أَالَ تلَ ليي، فَقامني مف يتةٌ، فَأُتيبصم لَيلَ عخلَ، دزا نم دملَ بِأَحزا ننَ لَم
  )١١/٣٥١أَحمد عند اِهللا بِمنزِلَة أَبِي السوارِ العدوِي، أَو لَست تروِي خبره؟ (

  قَالَ محمد بن الفَرجِ: حدثَنا علي بن عاصمٍ، عن بِسطَام بنِ مسلمٍ، عنِ احلَسنِ، قَالَ:
 ـهابفَأَج ،ينِهأَمرِ د نٍء ميش نع أَلَهفَس ،وِيدارِ العوا السأَب ةاُألم هذي هفرتم ضعا بعـا   دبِم

علَمالَمِ.ياِإلس نٌء مرِيب تإِالَّ أَنفَقَالَ: و ،كذَل قْهافوي فَلَم ،  
  قَالَ: إِلَى أَي دينٍ أَفر؟
.قطَال هأَترإِالَّ امقَالَ: و  

  قَالَ: فَإِلَى من آوِي بِاللَّيلِ؟
  فَضربه أَربعين سوطاً.

  ، فَأَخبرته بِذَلك، فَسر بِه.قَالَ: فَأَتيت أَبا عبد اِهللا
  رواها: عبد اِهللا بن أَحمد، عن محمد بنِ الفَرجِ مختصرةً.

.رِهغَيو يلع نوِي عري ،ثيرح انُ بنسح وارِ: هوو السأَبو  
  قَالَ حماد بن زيد، عن هشامٍ، قَالَ:

وٍء.كَانَ أَبلُ سجي إِذاً لَرإِن ،ا قُلْتكَم تلُ: إِنْ كُنقُوه، فَيمشتلُ، فَيجالر لَه رِضعارِ يوو الس  
نِي أَبِي، أَبو نعيمٍ: حدثَنا محمد بن علي بنِ حبيشٍ، أَخبرنا عبد اِهللا بن إِسحاق املَدائنِي، حدثَ

  الَ:قَ
  رأَيت في املَنامِ كَأَنَّ احلَجر اَألسود انصدع، وخرج منه لواٌء، فَقُلْت: ما هذَا؟

  .-عز وجلَّ-فَقيلَ: أَحمد بن حنبلٍ قَد بايع اَهللا 
  جماعةٌ: سمعوا سلَمةَ بن شبِيبٍ يقُولُ:

 عساً ملُوا جلٍ؟كُنبنح بن دمكُم أَحنم نلٌ، فَقَالَ: مجر اءهلٍ، إِذْ جبنبنِ ح دمأَح  
  فَسكَتنا، فَقَالَ: أَنا أَحمد، ما حاجتك؟

ي، فَقَالَ: تامني مف راءنِي اخلَضا، جرِهحبا وهرخٍ بسفَر عِ مائَةبأَر نم كإِلَي ترقَالَ: ص عرِف
  أَحمد بن حنبلٍ؟



  قُلْت: الَ.
 قَالَ: ائت بغداد، وسلْ عنه، وقُلْ لَه: إِنَّ اخلَضر يقْرِئُك السالَم، ويقُولُ: إِنَّ ساكن السـماءِ 

ن تريا صبِم كننَ عواضكَةَ راملَالَئو ،كناضٍ عر هرشلَى عي عِهللا.الَّذ كفْس  
  فَقَالَ أَحمد: ما شاَء اُهللا، الَ قُوةَ إِالَّ بِاِهللا، أَلَك حاجةٌ غَير هذه؟

) .فرصانذَا، وهإِالَّ ل كا جِئت١١/٣٥٢قَالَ: م(  
يلنِ بنِ عاحلَس بن دمحا مثَندخِ، حيأَبِي الش نمٍ، عيعو نا: أَباهوةُ    رـلَما سثَنـدرٍ، ححبنِ ب

  بِهذَا.
ورواها: عبد اِهللا بن محمد احلَامض، عن محمد بنِ أَحمد بنِ حسينٍ املَروزِي، سمع سـلَمةَ  

  بِنحوِها.
  عن سلَمةَ. عنِ احلَسنِ بنِ إِدرِيس، -بإِسناد لَه  -ورواها: شيخ اِإلسالَمِ 

ورواها: اخلَطيب، عنِ ابنِ أَبِي الفَوارِسِ، عن أَبِي حيويه، عن محمد بنِ حفْـصٍ اخلَطيـبِ،   
  أَخبرنا محمد بن أَحمد بنِ داود املُؤدب، عن سلَمةَ.

  مختصرةً. وتروى بِإِسناد، عن حنبلٍ، عن سلَمةَ
  وقَالَ: إِنَّ اَهللا باهى بِضربِك املَالَئكَةَ.

  الطَّبرانِي: حدثَنا أَحمد بن علي اَألبار، حدثَنِي حبيش بن أَبِي الورد، قَالَ:
 بِيالن تأَير-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عامِ، فَقَالَ:  -صي املَنلٍ؟فبنبنِ ح دمالُ أَحا باِهللا، م بِيا ني  

  فَسلْه. -علَيه السالَم-قَالَ: سيأْتيك موسى 
، فَأُلْحق فَإِذَا أَنا بِموسى، فَسأَلْته، فَقَالَ: أَحمد بن حنبلٍ بلي في السراِء والضراِء، فَوجِد صادقاً

بِالص.نيقيد  
  اخلَالَّلُ: حدثَنا أَبو يحيى الناقد، سمعت حجاج بن الشاعرِ يقُولُ:

م لٍ، فَقَالَ: ذَاكبنبنِ ح دمأَح نع هأَلْتمٍ، فَسيشه نع بكَت امِ، كَانَ قَدي املَني فاً لمع تأَير ن
  )١١/٣٥٣خلَطَّابِ. (أَصحابِ عمر بنِ ا

  قَالَ اخلَالَّلُ: حدثَنا عبد اِهللا بن محمد، حدثَنِي عبد اِهللا بن أَبِي قُرةَ، قَالَ:



ح بن دمأَح جرفَخ ،هابب حفَتة، فَانضف نم رةَ، فَإِذَا قَصاجلَن لْتخي دمِ كَأَنوي النف تأَيربلٍ، ن
  وعلَيه رِداٌء من نورٍ، فَقَالَ لي: قَد جِئْت؟

.معن :قُلْت  
.تيهتى انتح ددرلْ يزي فَلَم  

 قَالَ: ورأَيت في النومِ جِبالَ املسك، والناس مجتمعونَ، وهم يقُولُونَ: قَد جاَء الغازِي، فَدخلَ
دمةُ. أَحاجلَن هذفَقَالَ: ه ،حمر هعمو ،فيقَلِّداً الستلٍ مبنح بن  

  ولَقَد جمع ابن اجلَوزِي فَأَوعى من املَنامات في نحوٍ من ثَالَثين ورقَةً.
.كي ذَلءاً فزاِء جنالب ناب دأَفْرو  

ممن يحتاج تقْرِير وِالَيته إِلَى منامات، ولَكنها جند من اِهللا، تسر املُـؤمن،   ولَيس أَبو عبد اِهللا
.تراتوا إِذَا تميالَ سو  

  قَالَ اخلَالَّلُ: حدثَنِي أَحمد بن محمد بنِ محمود، قَالَ:
نقْبِالً مرِ محي البف تكُن .حالالص دبالع اتلُ: مقُوي فاتلِ، فَإِذَا هي اللَّيف دنالس ةياحن  

  فَقُلْت لبعضِ من معنا: من هذَا؟
.ني اجلحالص نذَا مقَالَ: ه  

  ومات أَحمد تلْك اللَّيلَةَ.
  ي يقُولُ:قَالَ اخلَالَّلُ: وسمعت إِبراهيم احلَربِ

ـ  ماقِ، إِنرالع نوا ماؤج مقَوو ،ةرزِيا إِلَى جينانَ، أَرسمع نم تما قَدمِ: لَماجلَه بن يلا قَالَ ع
  نستعذب املَاَء.

  قَالَ: فَسمعت صيحةً وتكبِيراً وصياحاً.
  قَالَ: قُلْت: ما هذَا؟

  .-يعنونَ: عالمهم أَحمد بن حنبلٍ  -قَد مات خير البغداديين  قَالَ: فَقَالَ:
  اخلَالَّلُ: حدثَنا محمد بن العباسِ، سمعت عبيد بن شرِيك يقُولُ:



نع نفي، دل رغُف مِ، فَقَالَ: قَدوي النف يئثٌ، فَرنخم اتـلِ   مَأله ـرفلٍ، فَغبنح بن دما أَحند
  )١١/٣٥٤القُبورِ. (

نا اَألثْرم، اخلَالَّلُ: أَخبرنِي علي بن إِبراهيم بِالرقَّة، حدثَنا نصر بن عبد املَلك السنجارِي، حدثَ
لُ: رقُوانَ يرفُو دمحا مأَب تعما، قَالَ:سيؤانٌ رسأَى إِن  

  رأَيت أَحمد بن حنبلٍ، فَقُلْت: إِلَى ما صرت؟
.ةرشالع عا مقَالَ: أَن  

  قُلْت: أَنت عاشر القَومِ؟
.رشي عادا حقَالَ: الَ، أَن  

حا مثَندلَ، حياعمإِس اِهللا بن دبا عثَنداخلَالَّلُ: ح يلع بن نيا احلُسثَندانُ، حزالو بقُوعي بن دم
  اَألذْرمي، حدثَنا بندار بن بشارٍ، قَالَ:

  رأَيت سفْيانَ الثَّورِي، فَقُلْت: إِلَى ما صرت؟
.لْتا أَممم قَالَ: إِلَى أَكْثَر  
  فَقُلْت: ما هذَا في كُمك؟

 قَالَ: در وياقُوت، قَدمت علَينا روح أَحمد بنِ حنبلٍ، فَأَمر اُهللا أَنْ ينثَر علَيه ذَلـك، فَهـذَا  
  نصيبِي.

  اخلَالَّلُ: حدثَنا محمد بن حصنٍ، قَالَ:
رلَ اخلَبصفَو اتا ملٍ لَمبنح بن دمنِي أَنَّ أَحلَغضٍ، فَقَـالَ:   بعم إِلَى بهضعى بعاشِ، سإِلَى الش

 بِيلَّى النا صلٍ كَمبنبنِ ح دملَى أَحع لِّيصى نتوا حقُوم-  ـلَّمسو ـهلَيلَّى اُهللا علَـى   -صع
.ياشجالن  

  
) .هلَيلُّوا عفُّوا، فَصلَّى، فَصوا إِلَى املُصجر١١/٣٥٥فَخ(  

 :هنةُ عايوالر  



 يسةَ املَقْدمبنِ نِع دمبنِ أَح دماسِ أَحبلَى أَبِي العع أْتـا   -قَربِهيطخو قشمي دفْتـنِ   -مع
دمي أَحاللَى أَبِي املَعع أْتقَر ثُم ،يدرورهالس دمحبنِ م رمفْصٍ عامِ أَبِي حاِإلم   اقـحبنِ إِس

  املُقْرِئِ، قَالَ:
دمأَح ةُ اِهللا بنبو املُظَفَّرِ ها أَبنربأَخ ،مائَة تسو نرِيشع ةني سف دمحم بن رما عنربأَخ يلبالش 

  (ح).
دكَنبِاِإلس يماهلَاش دمأَح بن يلنِ عو احلَسا أَبنربأَخو  ،ـرمبنِ ع دمأَح بن دمحا منربأَخ ،ةرِي

  أَخبرنا محمد بن عبيد اِهللا املُجلِّد، قَاالَ:
لـرحمنِ  أَخبرنا أَبو نصرٍ محمد بن محمد بنِ علي الزينبِي، أَخبرنا أَبو طَاهرٍ محمد بن عبد ا

 أَسد لذَّهبِي، حدثَنا عبد اِهللا بن محمد البغوِي، حدثَنا أَحمد بن محمد بنِ حنبلِ بنِ هالَلِ بنِا
  أَبو عبد اِهللا الشيبانِي، قَالَ:

  حدثَنا يحيى بن سعيد، عن شعيبةَ، قَالَ:
مو جنِي أَبربلُ:أَخقُواسٍ يبع ناب تعمةَ، قَالَ: سر  

عـز  -فَأَمرهم بِاِإليمان بِـاِهللا   -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-قَدم وفْد عبد القَيسِ علَى رسولِ اِهللا 
  قَالَ: (تدرونَ ما اِإليمانُ بِاِهللا؟). -وجلَّ

 لُهوسرقَالُوا: اُهللا و.لَمأَع  
كَاةاُء الزتإِيو ،الَةالص إِقَاملُ اِهللا، ووسداً رمحأَنَّ مإِالَّ اُهللا، و ةُ أَنْ الَ إِلهادهقَالَ: (ش  مـوصو ،

  رمضانَ، وأَنْ تعطُوا اخلُمس من املَغنمِ).
.هلَيع فَقتم  

  )١١/٣٥٦حمد. (وأَخرجه: أَبو داود، عن أَ
   أْتقَـره، وـجِدسبِم لُِسيابلٍ النبانَ بنِ شردبنِ ب ظاحلَاف دبنِ عيالد ادمخِ عيلَى الشع أْتقَر

  بِدمشق علَى يوسف بنِ أَحمد بنِ عاليةَ احلَجارِ، قَاالَ:



بع ى بنسورٍ مصو نا أَبنربأَخ ديعمِ سو القَاسا أَبنربأَخ ،مائَة تسةَ ورشانِي عةَ ثَمنرِ سالقَاد د
بـو  بن أَحمد بنِ احلَسنِ، أَخبرنا علي بن أَحمد البندار، أَخبرنا أَبو طَاهرٍ املُخلِّص، حـدثَنا أَ 

دمحم اِهللا بن دبمِ عقَاالَ:القَاس ،رِيارِياِهللا القَو ديبعلٍ، وبنبنِ ح دمحم بن دما أَحثَندح ،  
  حدثَنا معاذُ بن هشامٍ، حدثَنِي أَبِي، عن قَتادةَ، عن عكْرِمةَ، عنِ ابنِ عباسٍ:

 بِيى النالً أَتجأَنَّ ر-سو هلَيلَّى اُهللا عصلَّم-  ،اميالق لَيع قشي ركَبِي خيي شاِهللا، إِن بِيا نفَقَالَ: ي
.(ةابِعبِالس كلَيع) :َرِ، فَقَالالقَد لَةلَيا لهيفِّقُنِي فولَّ اَهللا يلَع لَةنِي بِلَيرفَم  

  
  لَفْظُ أَحمد بنِ حنبلٍ.

  ي: والَ أَعلَم روى هذَا احلَديثَ بِهذَا اِإلسناد غَير معاذ.قَالَ عبد اِهللا البغوِ
، أَخبرنا أَخبرنا اِإلمام أَبو محمد عبد الرحمنِ بن أَبِي عمر في كتابِه، أَخبرنا حنبلُ بن عبد اِهللا

نربأَخ ،دمحم ةُ اِهللا بنبه اِهللا بن دبا عثَندفَرٍ، حعج بن دما أَحنربظُ، أَخاعالو يلع بن نا احلَس
 أَحمد، حدثَنِي أَبِي، حدثَنا ابن نميرٍ، حدثَنا سفْيانُ، عن سمي، عنِ النعمان بن أَبِي عيـاشٍ 

يعأَبِي س نع ،يقرقَالَ:الز ،د  
: (الَ يصوم عبد يوماً في سبِيلِ اِهللا، إِالَّ باعد اُهللا بِذَلك -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-قَالَ رسولُ اِهللا 

  اليومِ النار عن وجهِه سبعين خرِيفاً).
افَقْناِهللا، فَو دبع نع ،يائسه: النجرنِ. (أَخيتجرد لُوبِع ١١/٣٥٧اه(  

  من (الطَّهارة) للْخالَّلِ: 
  حدثَنا عبد اِهللا بن أَحمد، قَالَ:

 ، اسـتبرأَ رأَيت أَبِي إِذَا بالَ، لَه مواضع يمسح بِها ذَكَره، وينتره مراراً كَثيرةً، ورأَيته إِذَا بالَ
  استبراًء شديداً.

:مياهرإِب بن اقحا إِسثَندنَ، حوارأَبِي ه بن دمحثَنِي مدح  
  رأَيت أَبا عبد اِهللا إِذَا بالَ، يشد علَى فَرجِه خرقَةً قَبلَ أَنْ يتوضأَ.



إِذَا كَانت تعاهده اَألبرِدةُ، فَإِنه يسبِغُ الوضوَء، ثُم ينتضح،  حدثَنا عبد اِهللا بن أَحمد، قَالَ أَبِي:
 هنع بذْهه يفَإِن ،هنم جرخ هأَن ظُنٍء ييإِلَى ش تفلْتالَ ياَء اُهللا  -وإِنْ ش-.  

  حدثَنِي جماعةٌ، قَالُوا: أَخبرنا حنبلٌ، قَالَ:
فَظَننت أَنه رأَيت أَبا عبد اِهللا إِذَا خرج من اخلَالَِء، تردد في الدارِ، ويقَعد قَعدةً قَبلَ أَنْ يتوضأَ، 

  )١١/٣٥٨يرِيد بِذَلك االسترباَء. (
  وقُلْت َألبِي عبد اِهللا: إِني أَجِد بلَّةً بعد الوضوِء.

 قَالَ: ضع يدك في سفْلَتك، واسلُت ما ثَم حتى ينزِلَ، وتتردد قَليالً، والْه عنه، والَ تجعـلْ فَ
.وِسسوي طَانيالش نم كفَإِنَّ ذَل ،كمه نم كذَل  

  حدثَنِي منصور بن الوليد، قَالَ:
: إِذَا نتـره ثَـالَثَ   -يعنِي: الَّذي يبولُ-ر بن محمد، سمعت أَبا عبد اِهللا يقُولُ أَخبرنا جعفَ

.جزِئُهي هو أَنجأَر ،اترم  
لك، وذَهب قَالَ: وسأَلْت إِسحاق بن راهويه عنِ االستبراِء وهو قَاعد، فَرأَى أَنَّ االستبراَء كَذَ

  إِلَى ثَالَث مرات، ولَم يذْهب إِلَى املَشيِ.
  

****************  
  إِسحاق بن راهويه، أَبو يعقُوب (خ، م، د، س) - ٧٩ 

.بقُوعو يأَب ،احلُفَّاظ ديرِقِ، ساملَش خيش ،رالكَبِي اماِإلم :وه  
  الغنائمِ القَيِسي، أَخبرنا الكندي، أَخبرنا القَزاز، أَخبرنا اخلَطيب، قَالَ: فَأَنبأَنِي أَبو

لع دمح؛ أَبِي مهمنِ عنِ ابمٍ، عزبنِ ح دمبنِ أَح ةريأَبِي املُغ الَُء بنو اخلَطَّابِ العثَنِي أَبدبنِ ح ي
عبنِ س دممٍ، قَالَ:أَحزبنِ ح دي  

 هو إِسحاق بن إِبراهيم بنِ مخلَد بنِ إِبراهيم بنِ عبد اِهللا بنِ مطَرِ بنِ عبيد اِهللا بنِ غَالبِ بـنِ 
عمرِو بنِ حنظَلَةَ وارِث بنِ عبيد اِهللا بنِ عطيةَ بنِ مرةَ بنِ كَعبِ بنِ همامِ بنِ أَسد بنِ مرةَ بنِ 

) .روابسيزِيلُ نن ،زِيواملَر ،يظَلاحلَن ثُم ،يميممٍ التيماةَ بنِ تنم ديبنِ ز كال١١/٣٥٩بنِ م(  



.مائَةو نيتسى ودإِح ةني سف هدلوم :قُلْت  
ا أَقدفَم ،كارنِ املُبنِ: ابم عمسو  ،ـهنذَ عنِ اَألختقي ئاً، لَمدتبكَانَ م نِهكَو؛ لهنع ةوِايلَى الرع م

ابِعاعِ التبأَت نلقٍ مخ نع بكَتو ،اربالك يلَقو ،مائَةو نانِيثَمعٍ وبأَر ةني سلَ فحتار قَدو.ني  
ى السسوم لَ بنالفَض :عمسو زِ بنزِيالع دبعانَ، وملَيس بن رمتعماضٍ، ويع لَ بنيالفُضو ،انِيني

 بن ررِيجو ،رماَألح دالا خأَبو ،يدراورالد دمحم زِ بنزِيالع دبعو ،يمالع دمالص دبع  ـدبع
ع انَ بنفْيسو ،ديرٍ  احلَمـيشب بن ابتعحٍ، واضو ى بنيحلَةَ ييما تأَبو ،سنوي ى بنسيعةَ، ونيي

ي بن لَدخمبٍ، وهو اِهللا بن دبعزِ، وزِيالع دبع بن موحرمو ،ررِيةَ الضاوِيعا مأَبو ،رِياجلَز ،دزِي
ياعمإِس بن ماتحمٍ، ولسم بن ديلالوراً، ودفَرٍ غُنعج بن دمحمو ،يلْخنَ البواره بن رمعلَ، و

 اِهللا بـن دبعو ،اثيغ بن فْصحو ،ديلالو ةَ بنيقباحِ، واجلَر بن عيكوةَ، ولَيع لَ بنياعمإِسو 
 ديلالوو ،سرِيإِد    ،يـاملَـى الساَألع ـدبع لَى بناَألع دبعو ،اقحإِس بن بيعشمٍ، ولسم بن

والنضر بن شميلٍ، ومحمد بن فُضيلٍ، ويزِيد بن هارونَ، وأَسباطَ بن محمد، وعبد الوهـابِ  
لقَطَّانَ، وأَبا بكْرٍ بن عياشٍ، وعبِيدةَ بن حميد، وعبد الرحمنِ بـن  الثَّقَفي، ويحيى بن سعيد ا

  مهدي، وعبد الرزاقِ، وأُمماً سواهم بِخراسانَ، والعراقِ، واحلجازِ، واليمنِ، والشامِ.
حيو ،ديلالو ةُ بنيقب :هنثَ عدح مآد ى بني-  هخويش نا ممهى  -ويحيلٍ، وبنح بن دمأَحو

وإِسحاق بن منصورٍ، ومحمد بن يحيى، ومحمد بن إِسماعيلَ  -وهما من أَقْرانِه  -بن معينٍ 
يحيحي (صاجِ فاحلَج بن ملسمو ،ارِيخالب دمحمو ،(انِهِمنس) يف يائسالنو ،داوو دأَبا)، وهِم

   ـى بـنسومبٍ، وأَبِي طَال بن مياهرإِبةَ، ولَمس بن دمأَحو ،(هعامج) يف يلَمى السسيع بن
يلع بن داودو ،زِيورٍ املَرصن بن دمحمنَ، وواره،  هيوريبنِ ش دمحم اِهللا بن دبعو ،رِيالظَاه

 يتشالب مياهرإِب بن اقحإِسو ،ابِييرالف فَرعجو ،اقحإِس بن دمح؛ مهلَدوو-  ةمجعنٍ ميبِش- 
الن بن دمحمو ،انِيالقَب دمحم بن نياحلُسو وأَبانَ، وفْيس بن ناسِ احلَسبو العأَبو ،يدورِ اجلَارض

 اجراسِ السبابِه  -العحةُ أَصماتم.  -خاهوس لْقخ١١/٣٦٠و(  
  وقَد وقَع لي حديثُه عالياً.



تح بن عبد اِهللا الكَاتب، أَخبرنا محمد بـن  فَأَخبرنا أَبو املَعالي أَحمد بن إِسحاق، أَخبرنا الفَ
  عمر اُألرموِي، ومحمد بن أَحمد الطَّرائفي، ومحمد بن علي، قَالُوا:

 دبع اِهللا بن ديبلِ عو الفَضا أَبنربأَخ ،ةملاملُس فَرٍ بنعو جا أَبنربا   أَخثَنـدح ،ـرِيهنِ الزمحالر
جعفَر بن محمد الفريابِي، حدثَنا إِسحاق بن راهويه، أَخبرنا عيسى بـن يـونس، حـدثَنا    

  اَألوزاعي، عن هارونَ بنِ رِئَابٍ:
اةُ، خطَب إِلَيه رجلٌ ابنته، فَقَالَ لَه: إِني قَد قُلْت فيه قَوالً أَنَّ عبد اِهللا بن عمرٍو لَما حضرته الوفَ

  )١١/٣٦١شبِيهاً بِالعدة، وإِني أَكره أَنْ أَلْقَى اَهللا بِثُلُث النفَاقِ. (
يحالر دبع ناِء، عناجِ اُألماِهللا بنِ ت ةبه بن دما أَحنربأَخ  ابِـهتي كف يعافمِ الشالكَرِي دبمِ بنِ ع

  من مرو، قَالَ:
ملُحب، أَخبرنا سعيد بن حسينٍ الريوندي سنةَ أَربعٍ وأَربعين وخمسِ مائَة، أَخبرنا الفَضلُ بن ا

أَخبرنا هبةُ الرحمنِ بن عبد الواحد، أَخبرنا جدي؛ أَبو القَاسمِ وأَخبرنا أَحمد بن عبد الرحيمِ، 
  القُشيرِي، قَاالَ:

 أَخبرنا أَبو احلُسنيِ أَحمد بن محمد القَنطَرِي، أَخبرنا محمد بن إِسحاق السـراج، حـدثَنا  
إِب بن اقحسٍ إِسنِ أَنلَزٍ، عجأَبِي م نثُ عدحأَبِي، ي تعمس ،رمتا املُعثَندح ،مياهاُهللا -ر يضر

هنقَالَ: -ع  
شهراً بعد الركُوعِ يدع علَى رِعلٍ وذَكْوانَ، ويقُولُ:  -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-قَنت رسولُ اِهللا 

صع).(لَهوسراَهللا و تصةُ عي  
.ةجرد لُوبِع اهافَقْنفَو ،اقحإِس نع ،ملسم :هجرأَخ  

ن احلَسـنِ  أَخبرنا عبد اِهللا بن يحيى املُفيد في كتابِه، أَخبرنا إِبراهيم بن بركَات، أَخبرنا علي ب
أَخبرنا أَبو القَاسمِ النِسيب، أَخبرنا أَبو بكْرٍ اخلَطيب، أَخبرنا علي بن أَحمد الـرزاز،  احلَافظُ، 

، أَخبرنا جعفَر بن محمد بنِ احلَكَمِ، حدثَنا أَحمد بن علي اَألبار، حدثَنا الوليد بـن شـجاعٍ  
دةَ حلْقَمع نع ،هنِ أَبِياٍء، عنِ فَضنِ ابع ،رمتا املُعنربه، أَخيواهبنِ ر اقحإِس نةُ، عيقبـنِ  ثَنِي ب

  عبد اِهللا



  ، قَالَ:
  )١١/٣٦٢ينهم. (عن كَسرِ سكَّة املُسلمين اجلَائزة ب -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-نهى رسولُ اِهللا 

سنةَ  أَخبرنا أَحمد بن هبة اِهللا، عن زينب بِنت عبد الرحمنِ، أَخبرنا إِسماعيلُ بن أَبِي القَاسمِ
ةَ ثَمنس يالفَارِس دمحم رِ بنافالغ دبا عنربأَخ ،سِ مائَةمخو نيثَالَثى ودعِ إِحبأَرو نيعبأَرو ان

ربأَخ ،مائَة ثَالَثو نيعبسنِ ويتةَ اثْننس انِيهباِهللا اَألص دبع بن مياهرا إِبنربأَخ ،مائَة بن دما أَحن
 مياهرإِب بن اقحا إِسثَندح ،جِِسيرنِ املَاسيبنِ احلُس دمحم ،سنوي ى بنسيا عنربأَخ ،يظَلاحلَن

  عنِ اَألعمشِ، عن أَنسِ بنِ مالك، قَالَ:
قَاعداً تحت نخلَة، فَهاجت رِيح، فَقَام فَزِعاً، فَقيـلَ   -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-كَانَ رسولُ اِهللا 

فْتوخي تفَقَالَ: (إِن ،ةَ). لَهاعالس  
.هنكَى عحو ،كالم بن سأَى أَنر قَد هأَن عم ،لِّسدم شماَألع نلَك ،قَاتث هادنإِس  

مـوِي،  اُألرأَخبرنا أَبو املَعالي اَألبرقُوهي، أَخبرنا أَبو الفَرجِ بن عبد السالَمِ، أَخبرنا أَبو الفَضلِ 
  ـديبـا عنربأَخ ،دمأَح بن دمحا منربأَخ ،يفائاِهللا الطَّر دبو عأَبو ،ةايالد بٍ بنو غَالأَباِهللا و 

بن رضا الننربه، أَخيواهر بن اقحا إِسثَندح ،ابِييرالف فَرعا جنربأَخ ،رِيهـا   الزنربلٍ، أَخيمش
 ديعس نرٍ، عشعو مأَب-  رِياملَقْب وةَ: -هريرأَبِي ه نع  

 بِينِ النع-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عإِذَا  -صو ،ثَ كَذَبدإِذَا ح :قافنم وفَه هيف كُن نقَالَ: (ثَالَثٌ م
  ائْتمن خانَ).وعد أَخلَف، وإِذَا 

  قَالَ رجلٌ: يا رسولَ اِهللا؛ ذَهبت اثْنتان وبقيت واحدةٌ؟
  قَالَ: (فَإِنَّ علَيه شعبةً من نِفَاقٍ، ما بقي فيه منهن شيٌء).

.ادناِإلس نسثٌ حيدذَا حه  
ص :يدنالس حجِيرٍ نشعو مأَبو.ةبِاحلُج وا همو ،فِْسهي نف قود  

  )١١/٣٦٣وأَما املَتن فَقَد رواه جماعةٌ عن أَبِي هريرةَ. (
    ،ـنقُصيو ـدزِييبٍ، وـعانَ ذُو شما أَنَّ اِإليكَم ،بعشتيو ضعبتي فَاقلَى أَنَّ النيلٌ علد هيفو

اِإليمان منِ اتصف بِفعلِ اخلَيرات وترك املُنكَرات، ولَه قُرب ماحيةٌ لذُنوبِه كَما قَـالَ   فَالكَاملُ



]، إِلَى قَوله: {أُولَئـك  ٢تعالَى: {إِنما املُؤمنونَ الَّذين إِذَا ذُكر اُهللا وجِلَت قُلُوبهم} [اَألنفَالُ: 
مفَالُ:  هقّاً} [اَألننَ حونمنَ: ٤املُؤونماملُؤ] {َنونماملُؤ أَفْلَح قَد} :َقَال١]، و   :ـهلإِلَـى قَو ،[

]، ودونَ هؤالَِء خلـق  ١١ - ١٠{أُولَئك هم الوارِثُونَ، الَّذين يرِثُونَ الفردوس} [املُؤمنونَ: 
ننِيماملُؤ نـانٌ   ممإِي هِميفَف ،نيملاةُ املُسصم عهنودئاً، ويس رآخحاً والالً صملَطُوا عخ نيالَّذ

  وبِالشفَاعة. -تعالَى-ينجونَ بِه من خلُود عذَابِ اِهللا 
نم جرخي هرِ: (أَناتواملُت ثيإِلَى احلَد عمسأَالَ ت  ككَذَلو ،(انمإِي نم ةنُ ذَرزو ي قَلْبِهف نارِ مالن

اسة شعب النفَاقِ من الكَذبِ واخليانة والفُجورِ والغدرِ والرياِء وطَلَبِ العلْمِ ليقَالَ، وحب الرئ
  واملَشيخة، وموادة الفُجارِ والنصارى.

 بِيلُّ النغ ي قَلْبِهكَانَ فا، وا كُلَّههكَبنِ ارتفَم-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص-  أَو ،اهايقَض نم جرح أَو
إِلَـيهِم،   يصوم رمضانَ غَير محتِسبٍ، أَو يجوز أَنَّ دين النصارى أَوِ اليهود دين مليح، ويميلُ
تقُوه املَمفَاتصارِ، والن نفَلِ ماَألس كري الدف هأَنفَاقِ، ولُ النه كَامي أَنف بترذَا الَ تةٌ فَهديدةُ ع

كَارِه وهكَاةَ والز هائأَدكَسالَنَ، و الَةإِلَى الص هاميق نم ةنالسابِ وتي الكف ،اسلَ النامإِنْ عو ،
فَقَد خافَه سادةُ الصـحابة   -نعوذُ بِاِهللا من النفَاقِ  -فَبِاملَكْرِ واخلَديعة، قَد اتخذَ إِسالَمه جنةً 

 نطٌ مسق الِ، فَلَهمنِفَاقِ اَألع نةٌ مبعش هيهِم، فَإِنْ كَانَ فسفُولَى نع وبتيا، وهعدى يتح املَقْت
    ـنم ـوهمٍ، وـلسبِم سذَا لَيفَه ،هلوسربِاِهللا و انماِإلي نم كش ي قَلْبِهكَانَ ف نا ما، أَمهنم

ئكَته وكُتبِه وبِاملَعـاد، وإِن  أَصحابِ النارِ، كَما أَنَّ من في قَلبِه جزم بِاِإليمان بِاِهللا ورسله ومالَ
  اقتحم الكَبائر، فَإِنه لَيس بِكَافرٍ.

 :نابغالت] {نمؤم كُمنمو ،ركُم كَافنلَقَكُم، فَمي خالَّذ وه} :الَىعـأَلَةٌ  ٢قَالَ تسم هذهو ،[
ا العهيف فنيلَةٌ، قد صلةٌ جرالً كَبِيافلَّداً حجا منخياسِ شبو العأَب اما اِإلمهيف عمجباً، واُء كُتلَم

.هترصتاخ قَد  
  )١١/٣٦٤أَنْ يحفَظَ علَينا إِيماننا حتى نوافيه لَه. ( -تعالَى-نسأَلُ اَهللا 

لٍ: سبنبنِ ح دمأَح اِهللا بن دبى قَالَ عسيع نثُ عدحه ييواهر بن اقحإِس تعمأَبِي، س تعم
  بنِ يونس، قَالَ:



  لَو أَردت أَبا بكْرٍ بن أَبِي مريم علَى أَنْ يجمع لي فُالَناً وفُالَناً، لَفَعلَ.
ببِ بنِ عبِيحو ،دعبنِ س داشر نلُ: عقُونِي: يعةَ.يرمضو ،دي  

  ثُم قَالَ عبد اِهللا: ما روى أَبِي عن إِسحاق سوى هذَا.
  قَالَ موسى بن هارونَ: قُلْت ِإلسحاق: من أَكْبر، أَنت أَو أَحمد بن حنبلٍ؟

.رِهغَيو ني السي فنم رأَكْب وقَالَ: ه  
وقَالَ م ثُم مائَةو نيتسو تةَ سنس اقحإِس دلوى: كَانَ مى  -سسوى مرا يميف-.  

.كذَل ررحي ى لَمسوفَم ،ةدذَا بِملَ هقَب هدلوا أَنَّ ممنقَد قَد :قُلْت  
حي ينع بكَت :اقحي إِسعٍ: قَالَ لافر بن دمحقَالَ م.ثيدح أَلْفَي مآد ى بني  

  قَالَ حاشد بن إِسماعيلَ: سمعت وهب بن جرِيرٍ يقُولُ:
جزى اُهللا إِسحاق بن راهويه، وصدقَةَ بن الفَضلِ، ويعمر عنِ اِإلسالَمِ خيراً، أَحيـوا السـنةَ   

  )١١/٣٦٥بِاملَشرِقِ. (
 :رٍ.قُلْتبِش ناب وه :رمعي  

اهلَم دمحبنِ م رمع بن دمحا منربأَخ :(فَاِءعالض) ِابتك ةمقَدي مف يتسمٍ الباتو حقَالَ أَب ،ذَانِي
  ي أَبو عبد اِهللا البصرِي، قَالَ:حدثَنا أَبو يحيى املُستملي، حدثَنا أَبو جعفَرٍ اجلَوزجانِي، حدثَنِ

.اُهللا لَك عنئاً، فَقَالَ: صيش هأَلْته، فَسيواهر بن اقحإِس تيأَت  
  قُلْت: لَم أَسأَلْك صنع اِهللا، إِنما سأَلْتك صدقَةً.

.اُهللا لَك فَقَالَ: لَطَف  
  ، إِنما سأَلْتك صدقَةً.قُلْت: لَم أَسأَلْك لُطْف اِهللا

.لُّ لَكحقَةُ الَ تدقَالَ: الصو ،بضفَغ  
  قُلْت: ولم؟

  قَالَ: َألنَّ جرِيراً حدثَنا عنِ اَألعمشِ، عن أَبِي صالحٍ، عن أَبِي هريرةَ:
  تحلُّ الصدقَةُ لغنِي، والَ لذي مرة سوِي).: (الَ -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-قَالَ رسولُ اِهللا 

  فَقُلْت: ترفَّق، يرحمك اُهللا، فَمعي حديثٌ في كَراهية العملِ.



  قَالَ إِسحاق: وما هو؟
نِ إِيتع ،نِ أَفشنيع ،قاطالن قاداِهللا الص دبو عثَنِي أَبدح :قُلْت  ـنرِ، عيغاَء الصيمس نع ،اخ

  عجيف بنِ عنبسةَ، عن زغْلُمج ابنِ أَميرِ املُؤمنِين، أَنه قَالَ:
  العملُ شؤم، وتركُه خير، تقْعد تمنى، خير من أَنْ تعملَ تعنى.

.هبغَض بذَهو ،اقحإِس كحفَض  
ا. (ون١١/٣٦٦قَالَ: زِد(  

  فَقُلْت: وحدثَنا الصادق الناطق بإِسناده، عن عجيف، قَالَ:
  قَعد زغْلُمج في جلَسائه، فَقَالَ: أَخبِرونِي بِأَعقَلِ الناسِ.

أَعقَلُ الناسِ الَّذي الَ يعملُ؛ َألنَّ من العملِ  فَأَخبر كُلُّ واحد بِما عنده، فَقَالَ: لَم تصيبوا، بلْ
ى يجِيُء التعب، ومن التعبِ يجِيُء املَرض، ومن املَرضِ يجِيُء املَوت، ومن عملَ، فَقَد أَعانَ علَ

سالن] {كُمفُسلُوا أَنقْتالَ تو} :ُلقُواُهللا يو ،فِْسه٢٩اُء: ن.[  
.كثيدح نا منفَقَالَ: زِد  

  فَقَالَ: وحدثَنِي أَبو عبد اِهللا الصادق الناطق بِإِسناده عن زغْلُمج، قَالَ:
ه مثْلَ الكَنِيسة، من أَطْعم أَخاه شواًء، غَفَر اُهللا لَه عدد النوى، ومن أَطْعم أَخاه هرِيسةًَ، غَفَر لَ

  ومن أَطعم أَخاه جنب، غَفَر اُهللا لَه كُلَّ ذَنبٍ.
  فَضحك إِسحاق، وأَمر لَه بِدرهمينِ ورغيفَينِ.

  أَوردها: ابن حبانَ، ولَم يضعفْها.
  :قَالَ أَحمد بن سلَمةَ: سمعت إِسحاق يقُولُ

يقَالَ قَالَ لي اَألمير عبد اِهللا بن طَاهرٍ: لم قيلَ لَك: ابن راهويه؟ وما معنى هذَا؟ وهلْ تكْره أَنْ 
  لَك ذَلك؟

واهةُ: راوِزاملَر كَّةَ، فَقَالَتقِ مي طَرِيف دلأَنَّ أَبِي و ريا اَألمهأَي لَمـي    قَالَ: اعف ـدلـه وه؛ َألني
  الطَّرِيقِ، وكَانَ أَبِي يكْره هذَا.

.هها، فَالَ أَكْرا أَنأَمو  



   تعـمـا، سكَرِيز بن رصا نثَندغُ، حائالص دمحبنِ م دالخ بن ننِي احلَسربأَخ :مقَالَ احلَاك
  :إِسحاق بن إِبراهيم يقُولُ

  سأَلَنِي يحيى بن معينٍ، عن حديث الفَضلِ بنِ موسى...، حديث ابنِ عباسٍ:
 بِيكَانَ الن-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص-    .(ـرِهظَه لْـفخ قَـهنلْوِي عالَ يو ،الَةي الصظُ فلْحي :

)١١/٣٦٧(  
  الَ لَه رجلٌ: يا أَبا زكَرِيا! رواه وكيع بِخالَف هذَا!قَالَ: فَحدثْته بِه، فَقَ

  فَقَالَ: اسكُت، إِذَا حدثَك أَبو يعقُوب أَمير املُؤمنِين فَتشك فيه؟
ي اَألحف رِيصالب نكَانَ احلَس فَّارِ، قَالَ: لَوى الصيحبنِ ي دمحم نعو اقحإِلَى إِس اجتاِء، الَحي

.ةرياَء كَثيي أَشف  
 تعمه، سيالُوبنِ ب دمأَح بن دمحم تعمس ،رِيبنالع دمحم ى بنيحي تعمس :مقَالَ احلَاكو

  إِسحاق يقُولُ:
رإِب هدنإِذَا عرٍ، ونِ طَاهلَى ابع لْتخـي  دلُ فقُوا تم ،مياهرا إِبي :حٍ، فَقَالَ لَهالأَبِي ص بن مياه

  غَِسيلِ الثِّيابِ؟
  قَالَ: فَرِيضةٌ.

  قَالَ: من أَين تقُولُ؟
 :رثاملُد] {رفَطَه كابيوِث} :الَىعت هلقَو ن٤قَالَ: مرٍ اسطَاه اِهللا بن دبفَكَأَنَّ ع [.هنسحت  

كْرِمع نع ،اكمس نلُ، عيائرا إِسثَندح ،عيكا ونربذَا، أَخه بكَذ ،رياُهللا اَألم زأَع :ةَ:فَقُلْت  
.قِّهفَن كقَالَ: قَلْب ،{رفَطَه كابيثو} :ٍاسبنِ عنِ ابع  

  ي عروبةَ:وأَخبرنا روح، حدثَنا ابن أَبِ
 :رثاملُد] {رفَطَه كابيثو} :َةادقَت ن٤ع.هحلفَأَص لَكمقَالَ: ع ،[  

  .ثُم ذَكَر إِسحاق قَولَ ابنِ عباسٍ: (من قَالَ في القُرآن بِرأْيِه، فَلْيتبوأْ مقْعده من النارِ)
  )١١/٣٦٨إِبراهيم، إِياك أَنْ تنطق في القُرآن بِغيرِ علْمٍ. ( فَقَالَ ابن طَاهرٍ: يا



نم ةاسجلِ الني غَسف صن يلْ هب ،ةرالِ املَذْكُواَألقْو نم داحلَى وةُ عاآلي لَّتا دلٌ: مقَالَ قَائ 
تك فرِيحت نذُ بِاِهللا موعبِ، فَنالثَّو.ابِه  

  قَالَ احلَاكم: حدثَنا أَبو زكَرِيا العنبرِي، حدثَنا أَحمد بن سلَمةَ، سمعت إِسحاق يقُولُ:
  قَالَ لي عبد اِهللا بن طَاهرٍ: بلَغنِي أَنك شرِبت البالَذُر للْحفْظ؟

 نلَكو ،كبِذَل تمما هم :انَ، قَالَ:قُلْتملَيس بن رمتعنِي مربأَخ  
  أَخبرنا عثْمانُ بن ساجٍ، عن خصيف، عن عكْرِمةَ، عنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ:

قِ، فَإِنيلَى الرا عمهمحاقْت ا، ثُممقَّهكَّرٍ، فَدس نثْقَاالً ممرٍ، ودكَن نثْقَاالً مذْ مخ انيسلنل ديج ه
  والبولِ.

.هبطَاسٍ، فَكَتراِهللا بِق دبا ععفَد  
  وسمعت العنبرِي، سمعت أَبِي، سمعت عبد اِهللا بن محمد الفَراَء، قَالَ:

يوم من إِسحاق أَحب إِلَـي مـن   دخلْت علَى يحيى بنِ يحيى، فَسأَلْته عن إِسحاق، فَقَالَ: لَ
  عمرِي.

) !هلَمأَعو ها كَانَ أَفْقَهم ،اقحاُهللا إِس محاُء: رابِ الفَرهالو دبع بن دمحقَالَ م١١/٣٦٩و(  
ئسو ،يظَلاحلَن اقحإِس تعمس :يقهينِ البياحلُس بن داو؟قَالَ ديةٌ هضأَفَرِي :ةاعنِ اجلَملَ ع  

.معقَالَ: ن  
  عبد اِهللا بن أَبِي اخلُوارِزمي: سمعت إِسحاق احلَنظَلي يقُولُ:

قَاتمحٍ، ويبص بن رمعو ،مهبِ: جالكَذو ةعي البِدم فلَه ريظانُ ثَالَثَةً الَ ناسرخ تجرلٌ.أَخ  
  محمد بن صالحِ بنِ هانِئ: سمعت إِبراهيم بن محمد الصيدالَنِي يقُولُ:
  كُنت في مجلسِ إِسحاق، فَسأَلَه سلَمةُ بن شبِيبٍ عمن يحدثُ بِاَألجرِ؟

.هنع بكْتقَالَ: الَ ت  
  مٍ، عنِ الربِيعِ بنِ أَنسٍ، عن أَبِي العالية، قَالَ:أَخبرنا حكَّام بن سلْ

  مكْتوب في الكُتبِ: علِّم مجاناً كَما علِّمت مجاناً.



  بـن اقحإِس تعمابِ، سهالو دبع بن دمحم دما أَحأَب تعمي: سلمترٍو املُسمطِّ أَبِي عبِخ
رإِب (س)، أَو (ب)، أَو كرت نفَقَالَ: م ،{ِميحنِ الرمحمِ اِهللا الربِس} كرلٍ تجر نلَ عئسو ،مياه

.اتآي عبس دةٌ، َألنَّ احلَمده فَاسالَتا، فَصهن(م) م  
  .-تعالَى-ثَ عشرةَ آيةً من كتابِ اِهللا وقَالَ ابن املُبارك: من تركَها، فَقَد ترك مائَةً وثَالَ

  قَالَ احلَاكم: إِسحاق بن راهويه إِمام عصرِه في احلفْظ والفَتوى، سكَن نيسابور، ومات بِها.
مانِين، وهو ابن ثَالَث وعشـرِين  وقيلَ: إِنَّ أَصلَه مروزِي، خرج إِلَى العراقِ في سنةَ أَربعٍ وثَ

  )١١/٣٧٠سنةً. (
  قَالَ محمد بن نعيمٍ: سمعت إِسحاق احلَنظَلي يقُولُ:

.ابا شأَنو جرأَخو ،خيا شأَنو املُ احلَمخأَد  
  ث طَبقَات:قَالَ احلَاكم: أَصحاب إِسحاق عندنا علَى ثَالَ

دبابِ العهالو دبع بن دمحمو ،يدعاِهللا الس دبع بن مياهرإِبى، ويحي بن دمحلَى: مفَاُألو ،ي
 ارنِ الـداحلَس بن يلعو ،يفْصالع مياهرإِب بن اقحإِسو ،يلَمالس فسوي بن دمأَحو ،يدجِرب

  ى بـنيحياُء، والفَر دمحم اِهللا بن دبعقِ، وديالص بن امنشخو ،املُقْرِئ دامأَبِي ح بن دامحو
.يلالذُّه  

  الطَّبقَةُ الثَّانِيةُ: مسلم بن احلَجاجِ...، وسرد جماعةً.
تماتثَةُ: خقَةُ الثَّالالطَّب.اجراسِ السبو العم أَبه  

قَالَ حرب الكَرمانِي: قُلْت ِإلسحاق: {ما يكُونُ من نجوى ثَالَثَة إِالَّ هو رابِعهم} [املُجادلَةُ: 
  ] كَيف تقُولُ فيه؟٧

رِيلِ الوبح نم كإِلَي بأَقْر وفَه ،تا كُنثُميـي   قَالَ: حٍء فـيش نيأَبو ،هلْقخ نم نائب وهو ،د
  ].٥ذَلك قَولُه: {الرحمن علَى العرشِ استوى} [طه: 

لَيس داوو دا أَبثَندح ،رِيوابسياحِ النبالص بن دمحا مثَندح :يذوكْرٍ املَرو بقَالَ أَبو انُ بـنم 
  داود اخلَفَّاف، قَالَ:



 هلْمِ أَنلِ العأَه اعمه: إِجيواهر بن اقحالَى-قَالَ إِسعٍء  -تيكُلَّ ش لَمعيى، ووتشِ اسرلَى العع
.ةابِعضِ السفَلِ اَألري أَسف  

  لَّم في إِسحاق بنِ راهويه، فَاتهِمه في دينِه.قَالَ نعيم بن حماد: إِذَا رأَيت اخلُراسانِي يتكَ
  وقَالَ أَحمد بن حفْصٍ السعدي؛ شيخ ابنِ عدي: سمعت أَحمد بن حنبلٍ يقُولُ:

أَشياَء، فَإِنَّ الناس لَـم يـزلْ   لَم يعبرِ اجلسر إِلَى خراسانَ مثْلُ إِسحاق، وإِنْ كَانَ يخالفُنا في 
  )١١/٣٧١يخالف بعضهم بعضاً. (

 ،اقحإِس نى ِهللا مشداً كَانَ أَخأَح لَما أَعم :اقحإِس اتم نيح يسالطُّو لَمأَس بن دمحقَالَ مو
  ].٢٨عباده العلَماُء} [فَاطر:  : {إِنما يخشى اَهللا من-تعالَى-يقُولُ اُهللا 

  قَالَ: وكَانَ أَعلَم الناسِ.
.اقحإِلَى إِس اجتالَح ،اةي احلَيف رِيانُ الثَّوفْيكَانَ س لَوو  

حتاجوا إِلَى إِسـحاق  وقَالَ أَحمد بن سعيد الرباطي: لَو كَانَ الثَّورِي واحلَمادان في احلَياة، الَ
.ةرياَء كَثيي أَشف  

.هقدرِبِ بِصاملَغرِقِ ولَ املَشأَه اقحإِس ادس :يارِمالد دمحو مقَالَ أَب  
  قَالَ محمد بن إِسحاق السراج: أَنشد رجلٌ علَى قَبرِ إِسحاق، فَقَالَ:

متاح فكَيو) رحب هدي لَحفراً وه قَبقَائبِإِس * هنِيعابِ صحلسي ل١١/٣٧٢ال(  
  قَالَ السراج: أَخبرنِي عبد اِهللا بن محمد، سمعت أَبا عبد اِهللا البخارِي يقُولُ:

 قفَار موي اقحإِس لِّفخي رٍ: لَمحج بن يلقْهاً.قَالَ عفلْماً وانَ عاسربِخ ثْلَهم  
لَهوهرِ وطَرِيالقَم موعاً يفَز * قَاهوو ههجاُهللا و ضيب  

لَهؤس لْقَاهي موي أَعطَاهو ،نـ * ـيقَالَ: آم نم سودرالف أَثَابو  
قَرِي اقحظُ: كَانَ إِسمٍ احلَافيعو نراً.قَالَ أَببِييغِ ملِ الزَألهاًَ، وريثآلثَارِ مكَانَ لو ،دمأَح ن  

  قَالَ حنبلٌ: سمعت أَبا عبد اِهللا، وسئلَ عن إِسحاق بنِ راهويه، فَقَالَ:
.اما إِمندنع اقح؟! إِسهنأَلُ عسي اقحثْلُ إِسم  

دمام أَحنِ اِإلمعراً. ويظا نيني الدف اقحِإلس ضاً، قَالَ: الَ أَعرِفأَي  



  قَالَ النسائي: ابن راهويه أَحد اَألئمة، ثقَةٌ، مأْمونٌ.
.اقحثْلَ إِسضِ ماَألر هجلَى وع لَما أَعلُ: مقُوبٍ ييذُؤ بن ديعس تعمس  

َألئمة ابن خزيمةَ: واِهللا لَو كَانَ إِسحاق في التابِعين، َألقَروا لَه بِحفْظـه وعلْمـه   وقَالَ إِمام ا
.قْهِهفو  

  علي بن خشرمٍ: حدثَنا ابن فَضلٍ، عنِ ابنِ شبرمةَ، عنِ الشعبِي، قَالَ:
ضيي باَء فدوس تبا كَتم    .ـهظْتفقَـطُّ إِالَّ ح ثيـدلٌ بِحجثَنِي ردالَ حذَا، وي همواَء إِلَى ي

)١١/٣٧٣(  
  قَالَ علي: فَحدثْت بِهذَا إِسحاق بن راهويه، فَقَالَ: تعجب من هذَا؟

.معن :قُلْت  
و ،هظْتفئاً إِالَّ حيش عمأَس تا كُنقَالَ: م ثيدح أَلْف نيعبإِلَى س ظُري أَنكَأَن-  قَالَ أَكْثَر أَو- 

  في كُتبِي.
  قَالَ أَبو داود اخلَفَّاف: سمعت إِسحاق بن راهويه يقُولُ:

درأَلْفاً أَس نيثَالَثبِي، وي كُتف ثيدح أَلْف إِلَى مائَة ظُري أَنا.لَكَأَنه  
رح ادا زا، فَمنلَيا عأَهقَر ثُم ،هفْظح نم ثيدح أَلْف رشع دأَح اقحا إِسنلَيلَى عأَمفـاً،  قَالَ: و

  والَ نقص حرفاً.
ـ  ه، سيويا بنِ حكَرِيى بنِ زيحي نع ،يدع نظُ ابا: احلَافاهوةُ ركَاياحل هذه  ،...داوـا دأَب عم

  فَذَكَرها.
  احلفْظُ. -واِهللا-فَهذَا 

.هتِسيئاً قَطُّ فَنيش ظْتفالَ حو ،هظْتفحئاً إِالَّ ويش تعما سه، قَالَ: ميواهبنِ ر اقحإِس نعو  
  أَحفَظُ سبعين أَلْف حديث عن ظَهرِ قَلْبِي. أَبو يزِيد محمد بن يحيى: سمعت إِسحاق يقُولُ:

  وقَالَ أَحمد بن سلَمةَ: سمعت أَبا حاتمٍ الرازِي يقُولُ:
.اقحإِس نفَظُ مأَح يئا رةَ: معرو زه، فَقَالَ أَبيواهبنِ ر اقحفْظَ إِسةَ حعرَألبِي ز تذَكَر  

ثُم .فْظاحل نم زِقا رم عم لَطالغ نم هتالَمسقَانِه، وإِت نم بجالعمٍ: واتو حقَالَ أَب  



.ظَهرِ قَلْبِه نع رفِْسيأَملَى الت همٍ: إِناتَألبِي ح فَقُلْت  
أَس ةدناملُس ثيادطَ اَألحبفَإِنَّ ض ،بجذَا أَعهرِ   قَالَ: وفِْسـيالت دـانِيأَس طبض ننُ موأَهلُ وه

  )١١/٣٧٤وأَلْفَاظها. (
، وقَالَ إِبراهيم بن أَبِي طَالبٍ احلَافظُ: فَاتنِي عن إِسحاق مجلس من مسنده، وكَانَ يملُّه حفْظاً

عفَت ،هيدعياراً لرم هإِلَي دتدرفَت   ـنطَـةً منح هإِلَي لتمح قَدو ،هتادإِع أَلَهماً َألسوه يدتفَقَص ،ذَّر
.لَك تدأَع ،غْتفَإِذَا فَر ،طَةناحل هذنَ هزو بكْتتي ودنع قُومي: تاقِ، فَقَالَ لتسالر  

 ثيدلِ حأَو نأَلَنِي عفَس ،كذَل لْتفَفَع سلاملَج ادابِ، فَأَعالب ةادضلَى عكَأَ عات سِ، ثُملاملَج نم
  حفْظاً.

  وكَانَ قَد أَملَى (املُسند) كُلَّه حفْظاً.
دبثَكُم عدا، حبِه يمارِزاخلُو مياهربنِ إِب دمكْرٍ أَحلَى أَبِي با عأْنقَر :قَانِيرقَالَ الب   ـيأُب اِهللا بن

  القَاضي، سمعت إِسحاق بن راهويه يقُولُ:
   ـةَ آالَفعبأَر رتوز قَـدي، وتبولُ تقْبت فلُ: كَيقُويي، وكبكَانَ يو ،قَةدنن الزلٌ مجر ابت

  حديث تدور في أَيدي الناسِ؟
   بن اَألخرمِ: سمعت محمد بن إِسحاق بنِ راهويه يقُولُ:قَالَ أَبو عبد اِهللا

  دخلْت علَى أَحمد بنِ حنبلٍ، فَقَالَ: أَنت ابن أَبِي يعقُوب؟
  قُلْت: بلَى.

رت لَم كفَإِن ،كتدفَائل كَانَ أَكْثَر ،هتلَزِم لَو كا إِنقَالَ: أَم .ثْلَهم  
حم ثُم ،يارِماِهللا الد دبع ه، ثُميواهر بن اقحانَ: إِساسراحلُفَّاظُ بِخ :ديعس ةُ بنبيقَالَ قُت بن دم

  إِسماعيلَ.
  وقَالَ أَحمد بن يوسف السلَمي: سمعت يحيى بن يحيى يقُولُ:

ل ؟قَالَتهنم رأَكْب تأَنو ،كيدي نيب اقحإِس مقَدت في: كَيأَتري ام  
.هنم نا أَسأَني، ونلْماً مع أَكْثَر اقحإِس :قُلْت  

ت لَم اقحلُ: إِسقُولٍ يبنح بن دمأَح تعمه: سيوببنِ ش دمأَح اِهللا بن دبقَالَ ع.ثْلَهم لْق  



ه، وعن فَضلِ بنِ عبد اِهللا احلميرِي، قَالَ: سأَلْت أَحمد بن حنبلٍ عن إِسحاق، فَقَالَ: لَم نر مثْلَ
 هيفَفَق النجِيالش ديعس لُ بنياعما إِسأَمو ،هيفَق يطَامى البِسسيع بن نياحلُسـو  وا أَبأَمو ،مالع

ـ  تارنِي زِيكَنفَلَو أَم ،لَمأَس بن دمحا مأَموِ، وحالنو ةبِيربِالع ريصفَب ،طَّاراِهللا الع دبع  .ـهترلَز ،ه
)١١/٣٧٥(  

  قَالَ أَحمد بن سلَمةَ: قُلْت َألبِي حاتمٍ:
ملِ أَحلَى قَوع لْته؟أَقْبيواهبنِ ر اقحإِسلٍ، وبنبنِ ح د  

  فقَال: الَ أَعلَم في دهرٍ والَ عصرٍ مثْلَ هذَينِ الرجلَينِ.
  قَالَ داود بن احلُسينِ البيهقي: سمعت إِسحاق احلَنظَلي يقُولُ:

، وفي كُمي تمر آكُلُه، فَنظَر إِلَي، وقَالَ: يا أَبا يعقُوب، دخلْت علَى عبد اِهللا بنِ طَاهرٍ اَألميرِ
.كناًء ما أَقَلُّ رِييني الدا فاِء، فَميالر ناِء ميلرل كُكرت كُني إِنْ لَم  

:ياطبالر ديعبنِ س دمَألح اتيأَب هذهو  
  دعانِي إِلَى * حب أَبِي يعقُوب إِسحاقِ قُربِي إِلَى اِهللا

  لَم يجعلِ القُرآنَ خلْقاً كَما * قَد قَالَه زِنديق فُساقِ
  يا حجةَ اِهللا علَى خلْقه * في سنة املَاضين للْباقي

ابو دجم اقبقَى * سالت ضحم مياهرإِب كواقِأَببس ن  
:انِيرعى الشيحو يا أَبنربلٍ: أَخكَام بن دمقَالَ أَح  

 هأَنو ،نيثَالَثو انةَ ثَمنس فِّيوت اقحاُهللا-أَنَّ إِس همحاِء. -رنبِاحل بضخكَانَ ي  
ا كَانَ يماباً قَطُّ، وتك هدبِي تأَيا رقَالَ: مفْظاً.وثُ إِالَّ حدح  

رأَيته وقَالَ: كُنت إِذَا ذَاكَرت إِسحاق العلْم، وجدته فيه بحراً فَرداً، فَإِذَا جِئْت إِلَى أَمرِ الدنيا، 
.لَه أْيالَ ر  

فقْـه، مـن أَئمـة االجتهـاد.     إِماماً في التفِْسيرِ، رأْساً في ال -مع حفْظه  -قُلْت: قَد كَانَ 
)١١/٣٧٦(  

 يظَلاحلَن اقحإِس تعمةَ: سلَمس بن دمقَالَ أَح-هناُهللا ع يضلُ: -رقُوي  



خرج من  لَيس بين أَهلِ العلْمِ اختالَف أَنَّ القُرآنَ كَالَم اِهللا لَيس بِمخلُوقٍ، وكَيف يكُونُ شيٌء
 بلَّ-الرجو زقاً؟! -علُوخم  

  قَالَ أَبو العباسِ السراج: سمعت إِسحاق احلَنظَلي يقُولُ:
دخلْت علَى طَاهرِ بنِ عبد اِهللا بنِ طَاهرٍ، وعنده منصور بن طَلْحةَ، فَقَالَ لي منصور: يا أَبـا  

؟يلَةزِلُ كُلَّ لَينلُ: إِنَّ اَهللا يقُوت !بقُوع  
  قُلْت: نؤمن بِه إِذَا أَنت الَ تؤمن أَنَّ لَك في السماِء رباً، الَ تحتاج أَنْ تسأَلَنِي عن هذَا.

  فَقَالَ لَه طَاهر اَألمير: أَلَم أَنهك عن هذَا الشيخِ؟
  لَ أَبو داود السجِستانِي: سمعت ابن راهويه يقُولُ:قَا

.يمهج وقٍ، فَهلُوخم رالَ غَيو ،قلُوخلُ مقَالَ: الَ أَقُو نم  
  ٍء إِلَى سماٍء.وورد عن إِسحاق: أَنَّ بعض املُتكَلِّمين قَالَ لَه: كَفَرت بِرب ينزِلُ من سما

  فَقَالَ: آمنت بِرب يفْعلُ ما يشاُء.
  ا اخلَلَـفقَلَهنو ،صوصا النبِه تحص لِ، قَدوزالنو اناِإلتياِء ووتاالس نم فَاتالص هذه :قُلْت

، بلْ أَنكَروا علَى من تأَولَها مع إِصفَاقهِم علَـى  عنِ السلَف، ولَم يتعرضوا لَها بِرد والَ تأْوِيلٍ
التنازع فيها، أَنها الَ تشبِه نعوت املَخلُوقين، وأَنَّ اَهللا لَيس كَمثْله شيٌء، والَ تنبغي املُناظَرةُ، والَ 

  )١١/٣٧٧ى اِهللا ورسوله، أَو حوماً علَى التكيِيف أَوِ التعطيلِ. (فَإِنَّ في ذَلك محاولَةً للرد علَ
  قَالَ أَبو عبد اِهللا احلَاكم: إِسحاق، وابن املُبارك، ومحمد بن يحيى هؤالَِء دفَنوا كُتبهم.

وهو ،ةماَألئ نم ةدع لَهذا فَعه :ةً، فَإِنَّ اخلَـطَّ قـد    قُلْتادلْمِ وِجقْلَ العنَ نورم الَ يهالٌّ أَند
.كذَل وحنى، وناملَع ريغفَي ،فري اخلَطِّ حف ادزأَنْ ي نمكي قَدلِ، واقلَى النع فحصتي  

العلْمِ من أَفْواه الرجالِ، بلْ ومن الكُتـبِ غَيـرِ    وأَما اليوم، فَقَد اتسع اخلَرق، وقَلَّ تحصيلُ
  املَغلُوطَة، وبعض النقَلَة للْمسائلِ قَد الَ يحِسن أَنْ يتهجى.

سو ثَالَث ةني سأَبِي ف دله: ويواهبنِ ر اقحإِس بن دمحقَالَ م :الَبِيوقَالَ الد.مائَةو نيت  
  وتوفِّي: لَيلَةَ نِصف شعبانَ، سنةَ ثَمان وثَالَثين ومائَتينِ.

:راعلُ الشقُوي هيفقَالَ: و  



داَألب ى بدسنانَ الَ تبعش في نِصف * دلَةَ اَألحا لَينددا هة مدا هي  
  البخارِي: توفِّي لَيلَةَ نِصف شعبانَ، ولَه سبع وسبعونَ سنةً.وقَالَ أَبو عبد اِهللا 

.مائَةو نيتسى ودإِح ةني سف هدلولَى أَنَّ ملُّ عدذَا يذَا: فَهه بيقع بيقَالَ اخلَط ثُم  
نليشا ليهكحا، نهيةَ فدةٌ الَ فَائدا.فَائه  

(داولِ أَبِي دائسم) ِابتك باحص يراآلج يلع بن دمحم ديبو عـداً   -قَالَ أَبأَح تملا عمو
 هنلُ:-لَيقُوي انِيتجِسالس داوا دأَب تعمس :  

أَش ةسمبِخ هتولَ مقَب ريغه تيواهر بن اقحرٍ.إِسه  
.بِه يتمامِ، فَراَألي لْكي تف هنم تعمسو  

  )١١/٣٧٨قُلْت: فَهذه حكَايةٌ منكَرةٌ. (
وة احلَافظَة، وفي اجلُملَة، فُكُلُّ أَحد يتعلَّلُ قَبلَ موته غَالباً ويمرض، فَيبقَى أَيام مرضه متغير القُ

 ـهلْمى عالَشتيو ،ههنطُ ذلتخرٍ يِسيبِي هتولَ مقَب ثُم ،رِهيغلَى تاِهللا ع ةمحإِلَى ر توميفَـإِذَا  و ،
.فْظُهح تالَ بِاملَوى، زقَض  

يالَ ساِهللا، وقَطُّ؟! كَالَّ و مالع نلَيذَا يثْلِ هاذَا؟ أَفَبِمفَكَانَ م    ـهفْظـي حـلِ فذَا اجلَبثْلَ ها مم
.قَانِهإِتو  

   ـوهو ،ـداحو ثيدى حوس هلْمع ةعلَى سه عيواهنِ راب ثيدح نوا مبغرتا اسمنلا عم معن
عبد اِهللا، عنِ ابنِ عباسٍ، عن ميمونةَ  حديثُه عن سفْيانَ بنِ عيينةَ، عنِ الزهرِي، عن عبيد اِهللا بنِ

  هـذانَ هفْيابِ سحرِ أَصائس نود ننِ مي املَتف اقحإِس ادنٍ، فَزميِ سف تقَعي والَّت ةي الفَأْرف
.(هوبقْرباً، فَالَ تإِنْ كَانَ ذَائو) َةمالكَل  

يلَّ اخلَطَأَ فلَعو) .اقحإِس نع اوِيهر نم أَو ،نرِيأَخضِ املُتعب نم ١١/٣٧٩ه(  
  نعم، وحديثٌ تفَرد بِه جعفَر بن محمد الفريابِي، قَالَ:

ابٍ، عهنِ شنِ ابلٍ، عقَيع نع ،ثنِ اللَّيةُ، عاببا شثَندح ،اقحا: إِسثَندسٍ، قَالَ:حأَن ن  
إِذَا كَانَ في سفَرٍ فَزالَت الشـمس، صـلَّى الظُّهـر     -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-كَانَ رسولُ اِهللا 

  والعصر، ثُم ارتحلَ.



 ،(هحيحص) يف ملسم اهور فَرٍ، فَقَدعج نم هياخلَطَأُ فو ،كَرنذَا مفَه   ـنع ،ـداقرٍو النمع نع
  شبابةَ.

جي رِ، ثُمصالع قْتلُ ولَ أَوخدى يتح ،رالظُّه رأَخ ،عاجلَم ادأَرفَرٍ وي سإِذَا كَانَ ف) :لَفْظُهو عم
  بينهما).

ةَ، واببش نع ،انِيفَرعالز دمحم بن ناحلَس :هعابت  ثيـدح نم (ِنيحيحالص) يف هلَيفَقَا عات قَد
  عقَيلٍ، عنِ ابنِ شهابٍ، عن أَنسٍ.

  ولَفْظُه: (إِذَا عجلَ بِه السير، أَخر الظُّهر إِلَى أَولِ وقْت العصرِ، فَيجمع بينهما).
 هتاعربو اقحالِ إِسح عمو هأَن نكمي ،فْظي احلف-   ـهفْظح نثُ إِالَّ مدحكَانَ الَ ي نِهكَول- 

ما جرى علَيه الوهم في حديثَينِ من سبعين أَلف حديث، فَلَو أَخطَأَ منها في ثَالَثين حديثاً، لَ
بِه أَبداً، بلْ كَونُ إِسحاق تتبع حديثَه، فَلَم يوجد خطَأٌ قَـطُّ   حطَّ ذَلك رتبته عنِ االحتجاجِ

) .انِهملِ زأَحفَظُ أَه هلَى أَنلُّ عدنِ، يثَييدى حو١١/٣٨٠س(  
 -وهو من الصـالحين   -ي قَالَ احلَافظُ أَبو عمرٍو املُستملي: أَخبرنِي علي بن سلَمةَ الكَرابِيِس

  قَالَ:
حإِس كَّةس ناِء ممضِ إِلَى الساَألر نم فَعتراً اركَأَنَّ قَم ،يظَلاحلَن اقحإِس اتلَةَ ملَي تأَير ،اق

.اقحإِس هيف نفي دعِ الَّذضي املَوقَطَ فلَ، فَسزن ثُم  
لَمقَالَ: و    ـتأَيي رعِ الَّـذضي املَوف اقحإِس رقَب رفحفَّارٍ يإِذَا بِح ،وتا غَدفَلَم ،هتوبِم رعأَش

.هيف قَعو رالقَم  
 أَلْتبٍ، سأَبِي طَال بن مياهرإِب تعمس ،رِيبنالع دمحم ى بنيحا يثَندح :مةَ قَالَ احلَاكاما قُدأَب

.ديبأَبِي عو ،اقحإِسو ،دمأَحو ،يعافنِ الشع  
أَحفَظُهـم:  فَقَالَ: أَما أَفْقَههم: فَالشافعي، إِالَّ أَنه قَليلُ احلَديث، وأَما أَورعهم: فَأَحمد، وأَما 

م بِلُغهلَما أَعأَمو ،اقحفَإِس.ديبو عبِ: فَأَبرالع ات  
 تأَن :رأَكْب نه: ميواهبنِ ر اقحِإلس نَ: قُلْتواره ى بنسوي مقَالَ ل :وِيغمِ البو القَاسقَالَ أَب

  أَو أَحمد؟



.رِهغَيو ني السي فنم رأَكْب وقَالَ: ه  
  .-قَد مرت هذه املَقَالةُ  -سنة ست وستين فيما يرى موسى  وكَانَ مولد إِسحاق: في

  وقَالَ عثْمانُ بن جعفَرٍ اللَّبانُ: حدثَنا علي بن إِسحاق بنِ راهويه، قَالَ:
راهويه إِلَى الفَضلِ بنِ موسى، فَسـأَلَه،   ولد أَبِي من بطْنِ أُمه مثْقُوب اُألذُنينِ، فَمضى جدي
.ري الشا فإِمرِ، وي اخلَيا فأْساً، إِمر كننُ ابكُوفَقَالَ: ي  

ـ  ن هذه احلكَايةُ رواها اخلَطيب في (تارِيخه): عنِ اجلَوهرِي، أَخبرنا اخلَطيب، أَخبرنا محمد ب
  العباسِ اخلَزاز، حدثَنا عثْمانُ، ...، فَذَكَرها.

  وهذَا إِسناد جيد، وحكَايةٌ عجِيبةٌ.
 ،ـبيا اخلَطنربأَخ ،انِيبيا الشنربأَخ ،يدنا الكنربةً، أَخازالَّنَ إِجع بن لَّما املُسنربـا   أَخنربأَخ

م  اقـحإِس بن دمحا مثَندي، حلمتاملُس مياهرإِب بن يلا عنربلِ، أَخنِ بنِ الفَضياحلُس بن دمح
نع ،انِياساخلُر بقُوعو يا أَبثَندح ،مآد ى بنيحا يثَندعٍ، حافر بن دمحا مثَندح ،اجرالسبع  د

الرزاقِ، عنِ النعمان بن أَبِي شيبةَ، عنِ ابنِ طَاووسٍ، عن أَبِيه، قَالَ: (لَـيس فـي اَألوقَـاصِ    
  )١١/٣٨١صدقَةٌ). (

.ثَنِي بِهده، فَحيواهر بن اقحإِس بقُوعا يأَب أَلْتفَس :اجرقَالَ الس  
  كُسور.قُلْت: اَألوقَاص: ال

  وروى: محمد بن يزِيد املُستملي، عن نعيمِ بنِ حماد، قَالَ:
كَلَّمتي انِياساخلُر تأَيإِذَا رو ،نِهيي دف ههِمفَات ،دمي أَحف كَلَّمتي ياقرالع تأَيإِذَا ر  ،اقحي إِسف

إِذَا رو ،ههِمفَات.نِهيي دف ههِمرٍ، فَاترِيبِ بنِ جهي وف كَلَّمتي رِيصالب تأَي  
  وقَالَ أَبو بكْرٍ بن نعيمٍ: سمعت محمد بن يحيى الذُّهلي يقُولُ:

دغبِب نيعستعٍ وسةَ تنا سنباحص مياهرإِب بن اقحإِس افَقْتو   ـالَمأَع ـافَةصي الروا فعمتاج ،اد
  ،اقـحسِ ِإلسلاملَج ردا، فَكَانَ صمهرغَينٍ، ويعم ى بنيحيلٍ، وبنح بن دمهِم أَحيف ،ثياحلَد

.بياخلَط وهو  
ا النثَندح :يضورلَ العياعمإِس نِ بنمحالر دبقَالَ:قَالَ ع ،يائس  



) .ةماَألئ ده أَحيواهر بن اقح١١/٣٨٢إِس(  
  وقَالَ عبد الكَرِيمِ بن النسائي: أَخبرنِي أَبِي، قَالَ: إِسحاق ثقَةٌ، مأْمونٌ.

  إِسحاق.سمعت سعيد بن ذُؤيبٍ يقُولُ: ما أَعلَم علَى وجه اَألرضِ مثْلَ 
  وقَالَ أَبو عمرٍو نصر بن زكَرِيا: حدثَنا إِسحاق بن إِبراهيم، قَالَ:

  سأَلَنِي أَحمد بن حنبلٍ عن حديث الفَضلِ بنِ موسى حديث ابنِ عباسٍ:
 بِيكَانَ الن-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص- ظُ فلْحي.(رِهظَه لْفخ قَهنلْوِي عالَ يو ،هالَتي ص  

  قَالَ: فَحدثْته، فَقَالَ رجلٌ: يا أَبا يعقُوب، رواه وكيع بِخالَف هذَا.
.بِه كبسفَح ،ننِيماملُؤ ريأَم بقُوعو يأَب ثَكدإِذَا ح ،كُتاس :دمفَقَالَ أَح  

  ها: احلَاكم، عنِ احلَسنِ بنِ حاتمٍ املَروذي، عن نصرٍ.روا
  وقَالَ محمد بن يحيى بنِ خالد: سمعت إِسحاق يقُولُ:

  أَحفَظُ أَربعةَ آالَف حديث مزورةً.
نِ أَبِي سعد، أَخبرنا عبد الرحمنِ بن عبد الواحد أَخبرنا أَحمد بن هبة اِهللا، عن عبد الرحيمِ ب
  ابنِ اُألستاذ أَبِي القَاسمِ، أَخبرنا جدي (ح).

  وأَخبرنا أَحمد، عن أَبِي روحٍ، أَخبرنا زاهر، أَخبرنا أَبو يعلَى بن الصابونِي، قَاالَ:
نربا   أَخثَنـدح ،مياهـرإِب بن اقحا إِسثَندح ،اجراسِ السبو العا أَبنربأَخ ،نِ اخلَفَّافيو احلُسا أَب

:ةَ، قَالَتشائع نع ،هنِ أَبِيةَ، عورع بن امشا هثَندةُ، حدبع  
في طَلَبِها رِجـاالً، فَحضـرت    -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم- (هلَكَت قالَدةٌ لي، فَبعثَ رسولُ اِهللا

 الصالَةُ، فَلَم يجِدوا ماًء، ولَم يكُونوا علَى وضوٍء، فَصلَّوا بِغيرِ وضوٍء، فَذَكَروا ذَلك لرسـولِ 
  ةَ التيممِ).فَأَنزلَ اُهللا آي -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-اِهللا 

) .اقحإِس نع ،ارِيخالب :هجر١١/٣٨٣أَخ(  
لك بـن  ومات معه في العامِ: بِشر بن الوليد الكندي، والربِيع بن ثَعلَبٍ، وفَقيه قُرطُبةَ؛ عبد املَ

أَحو ،يفاسٍ احلَنوج بن دمأَحبٍ، وبِيح  بـن مياهرإِب داهالزو ،زِيوه املَريودرم دمحم بن دم
ن احلَكَمِ أَيوب احلَورانِي، وإِبراهيم بن هشامٍ الغسانِي، وإِسحاق بن إِبراهيم بنِ زِبرِيقٍ، وبِشر ب



الر ادبع بن ريهزو ،يدبالع   ،يفرـيالص ـادبع بن تطَالُوو ،قِّيالر فيس بن ميكحو ،ياسؤ
نِـي،  وعمرو بن زرارةَ النيسابورِي، ومحمد بن بكَّارِ بنِ الريان، ومحمد بن احلُسينِ البرجالَ

ومحمد بن أَبِي السرِي العسقَالَنِي، ويحيى بن سلَيمانَ اجلُعفي، ومحمد بن عبيد بنِ حسابٍ، 
) .انِياحلَكَمِ املرو نِ بنمحالر دبلُسِ؛ عداَألن باحص١١/٣٨٤و(  

***************  
  ويف البداية والنهاية : 

  مث دخلت سنة إحدى وأربعني ومائتني. 
  بن حنبل. اإلمام أمحد

  
  اإلمام أمحد بن حنبل

فنقول وباهللا املستعان هو أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد بن إدريس بن عبد اهللا بن 
أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن 

ربيعة بن نزار بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أقصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن 
معد بن عدنان بن أد بن أدد بن اهلميسع بن محل بن النبت بن قيدار بن إمساعيل بن إبـراهيم  

أبو عبد اهللا الشيباين مث املروزي مث البغدادي، هكذا ساق نسـبه   -عليهما السالم  -اخلليل 
ه احلـافظ أيب  احلافظ الكبري أبو بكر البيهقي يف الكتاب الذي مجعه يف مناقب أمحد عن شيخ

  عبد اهللا احلاكم صاحب املستدرك.
وروى عن صاحل بن اإلمام أمحد قال: رأى أيب هذا النسب يف كتاب يل فقال: وما تصنع به؟ 
ومل ينكر النسب. قالوا: وقدم به أبوه من مرو وهو محل فوضعته أمه يف ببغداد يف ربيع األول 

  من سنة أربع وستني ومائة.
  الث سنني، فكفلته أمه.وتويف أبوه وهو ابن ث

قال صاحل: عن أبيه، فثقبت أذين وجعلت فيها لؤلؤتني، فلما كربت دفعتـهما إيل بـثالثني   
  درمهاً.



وتويف أبو عبد اهللا أمحد بن حنبل يوم اجلمعة الثاين عشر من ربيع األول من سـنة إحـدى   
  وأربعني ومائتني، وله من العمر سبع وسبعون سنة، رمحه اهللا.

 حداثته خيتلف إىل جملس القاضي أيب يوسف، مث ترك وأقبل على مساع احلديث، وقد كان يف
فكان أول طلبه للحديث وأول مساعه من مشاخيه يف سنة سبع ومثانني ومائة، وقد بلـغ مـن   
  العمر ست عشر سنة، وأول حجة حجها يف سنة سبع ومثانني ومائة، مث سنة إحدى وتسعني.

سنة ست وتسعني، وجاور يف سنة سبع وتسعني، مث حج يف  وفيها: حج الوليد بن مسلم، مث
سنة مثان وتسعني، وجاور إىل سنة تسع وتسعني، سافر إىل عند عبد الرازق إىل اليمن، فكتب 

  عنه هو وحيىي بن معني وإسحق بن راهويه.
  )١٠/٣٦٠(ج/ص: 

 قال اإلمام أمحد: حججت مخس حجج منها ثالث راجالً، أنفقت يف إحدى هـذه احلجـج  
  ثالثني درمهاً.

قال: وقد ضللت يف بعضها الطريق وأنا ماش، فجعلت أقول: يا عباد اهللا دلوين على الطريق، 
فلم أزل أقول ذلك حىت وقفت على الطريق، قال: وخرجت إىل الكوفة فكنت يف بيت حتت 
رأسي لبنة، ولو كان عندي تسعون درمهاً كنت رحلت إىل جرير بن عبد احلميد إىل الـري  

  ج بعض أصحابنا ومل ميكين اخلروج ألنه مل ميكن عندي شيء.وخر
وقال ابن أيب حامت: عن أبيه، عن حرملة مسعت الشافعي قال: وعدين أمحد بن حنبل أن يقدم 

  على مصر فلم يقدم.
قال ابن أيب حامت: يشبه أن تكون ذات اليد منعته أن يفي بالعدة، وقد طاف أمحد بن حنبل يف 

ع من مشايخ العصر، وكانوا جيلونه وحيترمونه يف حال مساعه منهم، وقـد  البالد واآلفاق ومس
  سرد شيخنا يف ذيبه أمساء شيوخه مرتبني على حروف املعجم، وكذلك الرواة عنه.

قال البيهقي: بعد أن ذكر مجاعة من شيوخ اإلمام أمحد: وقد ذكر أمحد بن حنبل يف املسـند  
مجلة من كالمه يف أنساب قريش، وأخذ عنه من الفقه  وغريه الرواية عن الشافعي، وأخذ عنه

  ما هو مشهور، وحني تويف أمحد وجدوا يف تركته رساليت الشافعي القدمية واجلديدة.



قلت: قد أفرد ما رواه أمحد عن الشافعي، وهي أحاديث ال تبلغ عشرين حديثاً ومن أحسن ما 
عن الزهري، عن عبد الرمحن بـن   رويناه عن اإلمام أمحد، عن الشافعي، عن مالك بن أنس،

كعب بن مالك، عن أبيه قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ((نسمة املؤمن طائر تعلق 
  يف شجر اجلنة يرجعه إىل جسده يوم البعث))

وعمـر   -وقد قال الشافعي ألمحد ملا اجتمع به يف الرحلة الثانية إىل بغداد سنة تسعني ومائة 
قال له: يا أبا عبد اهللا إذا صح عندكم احلديث فأعلمين به  -ثالثون سنة أمحد إذ ذاك نيف و

يعين ال يقول بقول فقهاء احلجاز الذين  -أذهب إليه حجازياً كان أو شامياً أو عراقياً أو مينياً 
  .-ال يقبلون إال رواية احلجازيني ويرتلون أحاديث من سواهم مرتلة أحاديث أهل الكتاب 

هذه املقالة تعظيم ألمحد، وإجالل له، وأنه عنده ذه املثابة إذا صـحح أو   وقول الشافعي له
ضعف يرجع إليه، وقد كان اإلمام أمحد ذه املثابة عند األئمة والعلماء، كما سـيأيت ثنـاء   
األئمة عليه واعترافهم له بعلو املكانة يف العلم واحلديث، وقد بعد صيته يف زمانه واشتهر امسه 

   اآلفاق.يف شبيبته يف
مث حكى البيهقي كالم أمحد يف اإلميان وأنه قول وعمل ويزيد وينقص، وكالمه يف القـرآن  

  كالم اهللا غري خملوق، وإنكاره على من يقول: إن لفظه بالقرآن خملوق يريد به القرآن.
قال: وفيها حكى أبو عمارة وأبو جعفر، أخربنا أمحد شيخنا السراج، عن أمحد بن حنبل، أنه 

]. ١٨: اللفظ حمدث، واستدل بقوله: {ما يلْفظُ من قَولٍ إِلَّا لَديه رقيـب عتيـد} [ق:   قال
  )١٠/٣٦١(ج/ص: 

  قال: فاللفظ كالم اآلدميني.
وروى غريمها عن أمحد أنه قال: القرآن كيف ما تصرف فيه غري خملوق، وأما أفعالنـا فهـي   

عىن يف أفعال العباد، وذكره أيضـاً يف الصـحيح،   خملوقة، قلت: وقد قرر البخاري يف هذا امل
  واستدل بقوله عليه السالم: ((زينوا القرآن بأصواتكم)).

وهلذا قال غري واحد من األئمة: الكالم كالم الباري، والصوت صوت القاري، وقـد قـرر   
  البيهقي ذلك أيضاً.



د، أنه قال: من قال وروى البيهقي، من طريق إمساعيل بن حممد بن إمساعيل السلمي، عن أمح
  القرآن حمدث فهو كافر.

ومن طريق أيب احلسن امليموين، عن أمحد أنه أجاب اجلهيمة حني احتجوا عليه بقوله تعـاىل:  
] قال: حيتمل أن ٢{ما يأْتيهِم من ذكْرٍ من ربهِم محدث إِلَّا استمعوه وهم يلْعبونَ} [األنبياء: 

  إلينا هو احملدث، ال الذكر نفسه هو احملدث. يكون ترتيله
وعن حنبل، عن أمحد أنه قال: حيتمل أن يكون ذكر آخر غري القرآن، وهو ذكر رسـول اهللا  

  صلى اهللا عليه وسلم أو وعظه إياهم.
مث ذكر البيهقي كالم اإلمام أمحد، ويف رؤية اهللا يف الدار اآلخرة، واحتج حبديث صـهيب يف  

ة، وكالمه يف نفي التشبيه وترك اخلوض يف الكالم، والتمسك مبـا ورد يف  الرؤية، وهي زياد
  الكتاب والسنة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وعن أصحابه.

وروى البيهقي، عن احلاكم، عن أيب عمرو بن السماك، عن حنبل، أن أمحد بن حنبل تـأول  
به. مث قال البيهقي: وهذا إسـناد ال  ] أنه: جاء ثوا٢٢قول اهللا تعاىل: {وجاَء ربك} [الفجر: 

  غبار عليه.
وقال اإلمام أمحد: حدثنا أبو بكر بن عياش، ثنا عاصم، عن زر، عن عبد اهللا هو ابن مسعود 

قال: ما رآه املسلمون حسناً فهو عند اهللا حسن، وما رأوه سيئاً فهو عند اهللا سيء، وقـد   -
  هللا عنه، إسناد صحيح.رأى الصحابة مجيعاً أن يستخلفوا أبا بكر رضي ا

قلت: وهذا األثر فيه حكاية إمجاع عن الصحابة يف تقدمي الصديق. واألمر كما قالـه ابـن   
  مسعود، وقد نص على ذلك غري واحد من األئمة.

وقد قال أمحد حني اجتاز حبمص وقد محل إىل املأمون يف زمن احملنة، ودخل عليه عمرو بـن  
  اخلالفة ؟ عثمان احلمصي فقال له: ما تقول يف

فقال: أبو بكر، مث عمر، مث عثمان، مث علي، ومن قدم علياً على عثمان فقد أزرى بأصحاب 
  الشورى، ألم قدموا عثمان رضي اهللا عنه.

  ورعه وتقشفه وزهده رمحه اهللا



  روى البيهقي، من طريق املزين، عن الشافعي أنه قال للرشيد: إن اليمن حيتاج إىل قاض.
  جالً نوله إياها.فقال له: اختر ر

أال تقبـل قضـاء    -وهو يتردد إليه يف مجلة من يأخذ عنه  -فقال الشافعي ألمحد بن حنبل 
  اليمن؟ فامتنع من ذلك امتناعاً شديداً.

وقال للشافعي: إين إمنا أختلف إليك ألجل العلم املزهد يف الدنيا، فتـأمرين أن أيل القضـاء؟   
  ستحى الشافعي منه.ولوال العلم ملا أكلمك بعد اليوم. فا

  )١٠/٣٦٢(ج/ص: 
وروي أنه كان ال يصلي خلف عمه إسحاق بن حنبل، وال خلف بنيه، وال يكلـهم أيضـاً،   
ألم أخذوا جائزة السلطان، ومكث مرة ثالثة أيام ال جيد ما يأكله حىت بعـث إىل بعـض   

بزوا له سريعاً أصحابه فاستقرض منه دقيقاً، فعرف أهله حاجته إىل الطعام فعجلوا وعجنوا وخ
  فقال: ما هذه العجلة ! كيف خبزمت ؟

فقالوا: وجدنا تنور بيت صاحل مسجوراً فخبزنا لك فيه، فقال: ارفعوا ومل يأكل، وأمر بسـد  
  بابه إىل دار صاحل.

  قال البيهقي: ألن صاحلاً أخذ جائزة السلطان، وهو املتوكل على اهللا.
اخلليفة ستة عشر يوماً يأكل فيها إال ربـع مـد   وقال عبد اهللا ابنه: مكث أيب بالعسكر عند 

سويقاً، يفطر بعد كل ثالث ليال على سفة منه، حىت رجع إىل بيته، ومل ترجع إليه نفسه إال 
  بعد ستة أشهر، وقد رأيت موقيه دخالً يف حدقتيه.

د ال قال البيهقي: وقد كان اخلليفة يبعث إليه املائدة فيها أشياء كثرية من األنواع، وكان أمح
  يتناول منها شيئاً.

قال: وبعث املأمون مرة ذهباً يقسم على أصحاب احلديث، فما بقي منهم أحداً إال أخـذ إال  
  أمحد بن حنبل فإنه أىب.



وقال سليمان الشاذكوين: حضرت أمحد وقد رهن سطالً له عند فامي اليمن، فلمـا جـاءه   
أيهما له فقال: أنت يف حل منـه،  بفكاكه أخرج له سطلني فقال: خذ متاعك منهما، فاشتبه 

  ومن الفكك، وتركه وذهب.
وحكى ابنه عبد اهللا قال: كنا يف زمن الواثق يف ضيق شديد، فيكتب رجل إىل أيب إن عندي 
أربعة آالف درهم ورثتها من أيب وليست صدقة وال زكاة، فإن رأيت أن تقبلها. فامتنع مـن  

نا ذلك فقال أيب: لو كنا قبلناها كانت ذهبت ذلك، وكرر عليه فأىب، فلما كان بعد حني ذكر
وأكلناها، وعرض عليه بعض التجار عشرة آالف درهم رحبها من بضاعة جعلها بامسه فأىب أن 
يقبلها وقال: حنن يف كفاية، وجزاك اهللا عن قصدك خرياً. وعرض عليه تاجر آخر ثالثة آالف 

وهو يف اليمن فعرض عليه شيخه عبد  دينار فامتنع من قبوهلا وقام وتركه. ونفدت نفقة أمحد
الرزاق ملء كفه دنانري فقال: حنن يف كفاية، ومل يقبلها، وسرقت ثيابه وهو يف باليمن فجلس 
يف بيته ورد عليه الباب، وفقده أصحابه فجاءوا إليه فسألوه فأخربهم فعرضوا عليه ذهباً فلـم  

  فكتب هلم باألجر رمحه اهللا. يقبله ومل يأخذ منهم إال ديناراً واحداً ليكتب هلم به،
وقال أبو داود: كانت جمالس أمحد جمالس اآلخرة ال يذكر فيها شيء من أمر الدنيا، وما رأيت 

  أمحد بن حنبل ذكر الدنيا قط.
  وروى البيهقي: أن أمحد سئل عن التوكل فقال: هو قطع االستشراف باليأس من الناس.

  فقيل له: هل من حجة على هذا ؟
إن إبراهيم ملا رمي به يف النار يف املنجنيق عرض له جربيل فقال: هل لـك مـن    قال: نعم !

  حاجة ؟
  قال: أما إليك فال.

  قال: فسل من لك إليه حاجة.
  فقال: أحب األمرين أيل أحبهما إليه.

وعن أيب جعفر حممد بن يعقوب الصفار قال: كنا مع أمحد بن حنبل بسر من رأى فقلنا: ادع 
  اهللا لنا



للهم إنك تعلم أنك على أكثر مما حنب فاجعلنا على ما حتب دائماً، مث سكت فقلنـا:  فقال: ا
  زدنا !

  )١٠/٣٦٣(ج/ص: 
فقال: اللهم إنا نسألك بالقدرة اليت قلت للسموات واألرض {ائْتيا طَوعاً أَو كَرهاً قَالَتا أَتينـا  

  ].١١طَائعني} [فصلت: 
نعوذ بك من الفقر إال إليك، ونعوذ بك من الذل إال لـك،   اللهم وفقنا ملرضاتك، اللهم إنا

اللهم ال تكثر لنا فنطغى، وال تقل علينا فننسى، وهب لنا من رمحتك وسعة رزقك ما يكون 
  بالغاً لنا يف دنيانا، وغىن من فضلك.

قال البيهقي: ويف حكاية أيب الفضل التميمي، عن أمحد وكان يدعو يف السجود: اللهم مـن  
  هذه األمة على غري احلق وهو يظن أنه على احلق فرده إىل احلق ليكون من أهل احلق. كان من

  وكان يقول: اللهم إن قبلت عن عصاة أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم فداء فاجعلين فداء هلم.
وقال صاحل بن أمحد: كان أيب ال يدع أحداً يستقي له املاء للوضوء، بل كان يلي ذلك بنفسه، 

  الدلو مآلن قال: احلمد هللا.فإذا خرج 
  فقلت: يا أبة ما الفائدة بذلك ؟

فقال: يا بين أما مسعت قول اهللا عز وجل: {أَرأَيتم إِنْ أَصبح ماؤكُم غَوراً فَمن يأْتيكُم بِمـاٍء  
 ] واألخبار عنه يف هذا الباب كثرية جداً، وقد صنف أمحد يف الزهد كتابا٣٠ًمعنيٍ} [امللك: 

حافالً عظيماً مل يسبق إىل مثله، ومل يلحقه أحد فيه، واملظنون بل املقطوع به أنه كان يأخذ مبا 
  أمكنه منه رمحه اهللا.

وقال إمساعيل بن إسحاق السراج: قال يل أمحد بن حنبل: هل تستطيع أن تـريين احلـارث   
  احملاسيب إذا جاء مرتلك ؟

  فقلت: نعم !
رث فقلت له: إين أحب أن حتضر الليلـة عنـدي أنـت    وفرحت بذلك، مث ذهبت إىل احلا

  وأصحابك.



  فقال: إم كثري فأحضر هلم التمر والكسب.
فلما كان بني العشاءين جاؤوا، وكان اإلمام أمحد قد سبقهم فجلس يف غرفة حبيث يـراهم  
ويسمع كالمهم وال يرونه، فلما صلوا العشاء اآلخرة مل يصلوا بعدها شـيئاً، بـل جـاؤوا    

ا بني يدي احلارث سكوتاً مطرقي الرؤوس، كأمنا على رؤوسهم الطري، حىت إذا كان فجلسو
قريباً من نصف الليل سأله رجل مسألة فشرع احلارث يتكلم عليها وعلى ما يتعلق ا مـن  

  الزهد والورع والوعظ، فجعل هذا يبكي وهذا يئن وهذا يزعق.
بكي حىت كاد يغشى عليـه، مث مل يزالـوا   قال: فصعدت إىل اإلمام أمحد إىل الغرفة فإذا هو ي

  كذلك حىت الصباح، فلما أرادوا االنصراف قلت: كيف رأيت هؤالء يا أبا عبد اهللا ؟
فقال: ما رأيت أحداً يتكلم يف الزهد مثل هذا الرجل، وما رأيت مثل هؤالء، ومع هذا فـال  

  أرى لك أن جتتمع م.
احلارث بن أسد، وإن كان زاهداً، فإنه كـان  قال البيهقي: حيتمل أنه كره له صحبتهم ألن 

عنده شيء من علم الكالم، وكان أمحد يكره ذلك، أو كره له صحبتهم من أجل أنه ال يطيق 
  سلوك طريقتهم وما هم عليه من الزهد والورع.

قلت: بل إمنا كره ذلك ألن يف كالمهم من التقشف وشدة السلوك اليت مل يرد ـا الشـرع   
سبة الدقيقة البليغة ما مل يأت ا أمر، وهلذا ملا وقف أبو زرعة الـرازي علـى   والتدقيق واحملا

  كتاب احلارث املسمى: بالرعاية، قال: هذا بدعة.
مث قال للرجل الذي جاء بالكتاب: عليك مبا كان عليه مالك والثوري واألوزاعي والليـث،  

  ودع عنك هذا فإنه بدعة.
نبل يقول: إن أحببت أن يدوم اهللا لك على ما حتـب  وقال إبراهيم احلريب: مسعت أمحد بن ح

  فدم له على ما حيب.
  وقال: الصرب على الفقر مرتبة ال يناهلا إال األكابر.

  وقال: الفقر أشرف من الغىن، فإن الصرب عليه مرارة وانزعاجه أعظم حاالً من الشكر.
  وقال: ال أعدل بفضل الفقر شيئاً.



  لرزق بعد اليأس، وال يقبله إذا تقدمه طمع أو استشراف.وكان يقول: على العبد أن يقبل ا
  وكان حيب التقليل من الدنيا ألجل خفة احلساب.

  )١٠/٣٦٤(ج/ص: 
  وقال إبراهيم: قال رجل ألمحد: هذا العلم تعلمته هللا ؟

  فقال له أمحد: هذا شرط شديد ولكن حبب إيل شيء فجمعته.
  ب إىل شيء فجمعته.ويف رواية أنه قال: أما اهللا فعزيز، ولكن حب

وروى البيهقي: أن رجالً جاء إىل اإلمام أمحد فقال: إن أمي زمنه مقعده منذ عشرين سـنة،  
  وقد بعثتين إليك لتدعو هلا.

  فكأنه غضب من ذلك، وقال: حنن أحوج أن تدعو هي لنا من أن ندعو هلا.
  مث دعا اهللا عز وجل هلا.

  على رجليها وقالت: قد وهبين اهللا العافية.فرجع الرجل إىل أمه فدق الباب، فخرجت إليه 
وروي أن سائالً سأل فأعطاه اإلمام أمحد قطعة فقام رجل إىل السائل فقال: هبين هذه القطعة 

  حىت أعطيك عوضها، ما تساوي درمهاً.
  فأىب فرقاه إىل مخسني درمهاً وهو يأىب وقال: إين أرجو من بركتها ما ترجوه أنت من بركتها.

  يهقي رمحه اهللا:مث قال الب
  باب ذكر ما جاء يف حمنة أيب عبد اهللا أمحد بن حنبل

يف أيام املأمون، مث املعتصم، مث الواثق بسبب القرآن العظيم، وما أصابه من احلبس الطويـل،  
والضرب الشديد، والتهديد بالقتل بسوء العذاب وأليم العقاب، وقلة مباالته مبا كان منهم يف 

  يه ومتسكه مبا كان عليه من الدين القومي والصراط املستقيم.ذلك إليه، وصربه عل
وكان أمحد عاملاً مبا ورد مبثل حاله من اآليات املتلوة، واألخبار املأثورة، وبلغه ما أوصى به يف 
املنام واليقظة فرضي وسلم إمياناً واحتساباً، وفاز خبري الدنيا ونعيم اآلخرة، وهيأه اهللا مبا آتـاه  

غ أعلى منازل أهل البالء يف اهللا من أوليائه، وأحلق به حمببيه فيما نال من كرامة من ذلك لبلو
  اهللا تعاىل إن شاء اهللا من غري بليه، وباهللا التوفيق والعصمة.



قال اهللا تعاىل: بسم اهللا الرمحن الرحيم {امل * أَحِسب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا وهم لَا 
} [العنكبوت: تنونَ * ولَقَد فَتنا الَّذين من قَبلهِم فَلَيعلَمن اللَّه الَّذين صدقُوا ولَيعلَمن الْكَاذبِنييفْ
٣ - ١.[  

  ].١٧وقال اهللا تعاىل: {واصبِر علَى ما أَصابك إِنَّ ذَلك من عزمِ الْأُمورِ} [لقمان: 
  ىن ما كتبنا.يف سواها مع

وقد روى اإلمام أمحد املمتحن يف مسنده قائالً فيه: حدثنا حممد بن جعفر، عن شعبة، عـن  
عاصم بن دلة، مسعت مصعب بن سعد، حيدث عن سعد، قال: سألت رسول اهللا صلى اهللا 

  عليه وسلم: أي الناس أشد بالء ؟
ى حسب دينه، فإن كان رقيق الـدين  فقال: ((األنبياء، مث األمثل فاألمثل، يبتلي اهللا الرجل عل

ابتلي على حسب ذلك، وإن كان صلب الدين ابتلي على حسب ذلك، ومـا زال الـبالء   
  بالرجل حىت ميشي على األرض وما عليه خطيئة)).

وقد روى مسلم يف صحيحه قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، ثنا أيوب، عن أيب قالبة، عـن  
 عليه وسلم: ((ثالثة من كن فيه فقد وجد حالوة اإلميان: أنس، قال: قال رسول اهللا صلى اهللا

من كان اهللا ورسوله أحب إليه مما سوامها، وأن حيب املرء ال حيبه إال هللا، وأن يقذف يف النار 
  أحب إليه من أن يرجع إىل الكفر بعد إذ أنقذه اهللا منه)). أخرجاه يف الصحيحني.

  )١٠/٣٦٥(ج/ص: 
حدثنا أمحد بن حنبل، ثنا أبو املغرية، ثنـا صـفوان بـن عمـر     وقال أبو القاسم البغوي: 

السكسكي، ثنا عمرو بن قيس السكوين، ثنا عاصم بن محيد، قال: مسعت معاذ بـن جبـل،   
  يقول: إنكم مل تروا إال بالء وفتنة، ولن يزداد األمر إال شدة، وال األنفس إال شحاً.

تروا أمراً يهولكم ويشتد عليكم إال حضـر  وبه قال معاذ: لن تروا من األئمة إال غلطة، ولن 
  بعده ما هو أشد منه.

  قال البغوي: مسعت أمحد، يقول: اللهم رضنا.



وروى البيهقي، عن الربيع، قال: بعثين الشافعي بكتاب من مصر إىل أمحد بن حنبل، فأتيتـه  
  وقد انفتل من صالة الفجر فدفعت إليه الكتاب فقال: أقرأته ؟

  فقلت: ال !
  قرأه فدمعت عيناه، فقلت: يا أبا عبد اهللا ! وما فيه ؟فأخذه ف

فقال: يذكر أنه رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املنام فقال: ((اكتب إىل أيب عبد اهللا 
أمحد بن حنبل وأقرأ عليه السالم مين وقل له: إنك ستمتحن وتدعى إىل القول خبلق القرآن فال 

  يوم القيامة)). جتبهم، ويرفع اهللا لك علماً إىل
  قال الربيع: فقلت: حالوة البشارة.

فخلع قميصه الذي يلي جلده فأعطانيه، فلما رجعت إىل الشافعي أخربته فقـال: إين لسـت   
  أفجعك فيه، ولكن بله باملاء وأعطينيه حىت أتربك به.

  ملخص الفتنة واحملنة من كالم أئمة السنة أثام اهللا اجلنة
املأمون كان قد استحوذ عليه مجاعة من املعتزلة فأزاغوه عن طريـق   قد ذكرنا فيما تقدم أن

  احلق إىل الباطل، وزينوا له القول خبلق القرآن ونفي الصفات عن اهللا عز وجل.
قال البيهقي: ومل يكن يف اخللفاء قبله من بين أمية وبين العباس خليفة إال على مذهب السلف 

به هؤالء فحملوه على ذلك وزينوا له، واتفق خروجه  ومنهاجهم، فلما ويل هو اخلالفة اجتمع
إىل طرسوس لغزو الروم فكتب إىل نائبه ببغداد إسحاق بن إبراهيم بن مصعب يأمره أن يدعو 
الناس إىل القول خبلق القرآن، واتفق له ذلك آخر عمره قبل موته بشهور من سنة مثاين عشرة 

  ومائتني.
مجاعة من أئمة احلديث فدعاهم إىل ذلك فـامتنعوا،  فلما وصل الكتاب كما ذكرنا استدعى 

فتهددهم بالضرب وقطع األرزاق فأجاب أكثرهم مكرهني، واستمر على االمتناع من ذلـك  
اإلمام أمحد بن حنبل، وحممد بن نوح اجلنديسابوري، فحمال على بعري وسريا إىل اخلليفة عن 

احد، فلما كانا ببالد الرحبة جاءمهـا  أمره بذلك، ومها مقيدان متعادالن يف حممل على بعري و
رجل من األعراب من عبادهم يقال له: جابر بن عامر، فسلم على اإلمام أمحد وقال له: يـا  



هذا ! إنك وافد الناس فال تكن شؤماً عليهم، وإنك رأس الناس اليوم فإياك أن جتيبهم إىل ما 
ت حتب اهللا فاصرب على ما أنـت  يدعونك إليه فيجيبوا، فتحمل أوزارهم يوم القيامة، وإن كن

فيه، فإنه ما بينك وبني اجلنة إال أن تقتل، وإنك إن مل تقتل متت، وإن عشت عشت محيـداً.  
  )١٠/٣٦٦(ج/ص: 

قال أمحد: وكان كالمه مما قوى عزمي على ما أنا فيه من االمتناع من ذلك الذي يـدعونين  
  إليه.

حلة جاء خادم وهو ميسح دموعه بطـرف ثوبـه   فلما اقتربا من جيش اخلليفة ونزلوا دونه مبر
ويقول: يعز علي أبا عبد اهللا أن املأمون قد سل سيفاً مل يسله قبل ذلك، وأنه يقسم بقرابته من 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لئن مل جتبه إىل القول خبلق القرآن ليقتلنك بذلك السيف.
  

فه إىل السماء وقال: سيدي غر حلمك هـذا  قال: فجثى اإلمام أمحد على ركبتيه ورمق بطر
الفاجر حىت جترأ على أولياءك بالضرب والقتل، اللهم فإن مل يكن القرآن كالمك غري خملوق 

  فاكفنا مؤنته.
  قال: فجاءهم الصريخ مبوت املأمون يف الثلث األخري من الليل.

انضم إليه أمحـد بـن أيب    قال أمحد: ففرحنا، مث جاء اخلرب بأن املعتصم قد ويل اخلالفة، وقد
   دؤاد، وأن األمر شديد، فردونا إىل بغداد يف سفينة مع بعض األسارى، ونـالين منـهم أذى

  كثري.
وكان يف رجليه القيود، ومات صاحبه حممد بن نوح يف الطريق وصلى عليه أمحد، فلما رجع 

ين شهراً، وقيل: نيفاً أمحد إىل بغداد دخلها يف رمضان، فأودع يف السجن حنواً من مثانية وعشر
  وثالثني شهراً، مث أخرج إىل الضرب بني يدي املعتصم.

  وقد كان أمحد وهو يف السجن هو الذي يصلي يف أهل السجن والقيود يف رجليه.
  ذكر ضربه رضي اهللا عنه بني يدي املعتصم



بطتها يف ملا أحضره املعتصم من السجن زاد يف قيوده، قال أمحد: فلم أستطع أن أمشي ا فر
التكة ومحلتها بيدي، مث جاؤين بدابة فحملت عليها فكدت أن أسقط على وجهي من ثقـل  
القيود، وليس معي أحد ميسكين، فسلم اهللا حىت جئنا دار املعتصم، فأدخلت يف بيت وأغلـق  
علي وليس عندي سراج، فأردت الوضوء فمددت يدي فإذا إناء فيه ماء فتوضأت منـه، مث  

  القبلة، فلما أصبحت إذ أنا على القبلة و هللا احلمد. قمت وال أعرف
مث دعيت فأدخلت على املعتصم، فلما نظر إيل وعنده ابن أيب دؤاد قال: أليس قد زعمتم أنـه  

  حدث السن وهذا شيخ مكهل ؟
فلما دنوت منه وسلمت قال يل: ادنه، فلم يزل يدنيين حىت قربت منه، مث قـال: اجلـس !   

ديد، فمكثت ساعة مث قلت: يا أمري املؤمنني إىل م دعا إليه ابن عمك فجلست وقد أثقلين احل
  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟
  قال: إىل شهادة أن ال إله إال اهللا.

  قلت: فإين أشهد أن ال إله إال اهللا.
قال: مث ذكرت له حديث ابن عباس يف وفد عبد القيس مث قلت: فهذا الذي دعا إليه رسـول  

   عليه وسلم.اهللا صلى اهللا
  )١٠/٣٦٧(ج/ص: 

قال: مث تكلم ابن أيب دؤاد بكالم مل أفهمه، وذلك أين مل أتفقه كالمه، مث قال املعتصم: لـوال  
  أنك كنت يف يد من قبلي مل أتعرض إليك.

  مث قال: يا عبد الرمحن ! أمل آمرك أن ترفع احملنة ؟
  قال أمحد: فقلت: اهللا أكرب، هذا فرج املسلمني.

  اظره: يا عبد الرمحن، كلمه.مث قال ن
  فقال يل عبد الرمحن: ما تقول يف القرآن؟ فلم أجبه.

  فقال املعتصم: أجبه.
  فقلت: ما تقول يف العلم؟ فسكت.



  فقلت: القرآن من علم اهللا، ومن زعم أن علم اهللا خملوق فقد كفر باهللا. فسكت.
  م يلتفت إىل ذلك.فقالوا فيما بينهم: يا أمري املؤمنني ! كفَّرك وكفَّرنا. فل

  فقال عبد الرمحن: كان اهللا وال قرآن.
  فقلت: كان اهللا وال علم؟ فسكت.

فجعلوا يتكلمون من ههنا وههنا، فقلت: يا أمري املؤمنني ! أعطوين شيئاً من كتاب اهللا أو سنة 
  رسوله حىت أقول به.

  فقال ابن أيب دؤاد: وأنت ال تقول إال ذا وهذا ؟
  سالم إال ما.فقلت: وهل يقوم اإل

   {ثـدحم هِـمبر نكْرٍ مذ نم يهِمأْتا يم} :وجرت مناظرات طويلة، واحتجوا عليه بقوله
  ].٢[األنبياء: 

  ].١٦وبقوله: {اللَّه خالق كُلِّ شيٍء} [الرعد: 
  ].٢٥[األحقاف: وأجاب مبا حاصله أنه عام خمصوص بقوله: {تدمر كُلَّ شيٍء بِأَمرِ ربها} 

  فقال ابن أيب دؤاد: هو واهللا يا أمري املؤمنني ضالٌ مضلٌ مبتدع، وهنا قضاتك والفقهاء فسلهم.
  فقال هلم: ما تقولون ؟

فأجابوا مبثل ما قال ابن أيب دؤاد، مث أحضروه يف اليوم الثاين ونـاظروه أيضـاً، مث يف اليـوم    
  حجته حججهم. الثالث، ويف ذلك كله يعلو صوته عليهم، وتغلب

قال: فإذا سكتوا فتح الكالم عليهم ابن أيب دؤاد، وكان من أجهلهم بالعلم والكالم، وقـد  
تنوعت م املسائل يف اادلة وال علم هلم بالنقل، فجعلوا ينكرون اآلثار ويردون االحتجاج 

ـ   الم ا، ومسعت منهم مقاالت مل أكن أظن أن أحداً يقوهلا، وقد تكلم معي ابن غـوث بك
طويل ذكر فيه اجلسم وغريه مبا ال فائدة فيه، فقلت: ال أدري ما تقول، إال أين أعلـم أن اهللا  

  أحد صمد، وليس كمثله شيء، فسكت عين.
وقد أوردت هلم حديث الرؤية يف الدار اآلخرة، فحاولوا أن يضعفوا إسناده ويلفقوا عن بعض 

  ت، وأىن هلم التناوش من مكان بعيد ؟احملدثني كالماً يتسلقون به إىل الطعن فيه، وهيها



ويف غبون ذلك كله يتلطف به اخلليفة ويقول: يا أمحد ! أجبين إىل هذا حىت أجعلـك مـن   
  خاصيت وممن يطأ بساطي.

فأقول: يا أمري املؤمنني ! يأتوين بآية من كتاب اهللا أو سنة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  حىت أجيبهم إليها.

يهم حني أنكروا اآلثار بقوله تعاىل: {يا أَبت لم تعبد ما لَا يسمع ولَا يبصر ولَا واحتج أمحد عل
  ].٤٢يغنِي عنك شيئاً} [مرمي: 

  ].١٦٤وبقوله: {وكلم اهللا موسى تكليماً} [النساء: 
  ].١٤: وبقوله: {إِننِي أَنا اللَّه لَا إِلَه إِلَّا أَنا فَاعبدنِي} [طه

  ].٤٠وبقوله: {إِنما قَولُنا لشيٍء إِذَا أَردناه أَنْ نقُولَ لَه كُن فَيكُونُ} [النحل: 
وحنو ذلك من اآليات. فلما مل يقم هلم معه حجة عدلوا إىل استعمال جاه اخلليفة، فقالوا: يـا  

  أمري املؤمنني ! هذا كافر ضال مضل.
  )١٠/٣٦٨(ج/ص: 

بن إبراهيم نائب بغداد: يا أمري املؤمنني ! ليس من تدبري اخلالفـة أن ختلـي    وقال له إسحاق
  سبيله ويغلب خليفتني.

  فعند ذلك محي واشتد غضبه، وكان ألينهم عريكة، وهو يظن أم على شيء.
  قال أمحد: فعند ذلك قال يل: لعنك اهللا، طمعت فيك أن جتيبين فلم جتبين.

  مث قال: خذوه واخلعوه واسحبوه.
قال أمحد: فأخذت وسحبت وخلعت وجيء بالعاقبني والسياط وأنا أنظر، وكان معي شعرات 

  من شعر النيب صلى اهللا عليه وسلم مصرورة يف ثويب، فجردوين منه وصرت بني العقابني.
فقلت: يا أمري املؤمنني ! اهللا اهللا، إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: ((ال حيل دم امرئ 

  أن ال إله إال اهللا إال بإحدى ثالث)). وتلوت احلديث. مسلم يشهد



وأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: ((أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إلـه إال اهللا،  
فإذا قالوها عصموا مين دماءهم وأمواهلم)): فبم تستحل دمي، ومل آت شيئاً من هذا؟ يا أمري 

  كوقويف بني يديك، فكأنه أمسك.املؤمنني ! اذكر وقوفك بني اهللا 
  مث يزالوا يقولون له: يا أمري املؤمنني ! إنه ضال مضل كافر.

فأمر يب فقمت بني العقابني وجيء بكرسي فأقمت عليه، وأمرين بعضهم أن آخذ بيدي بأي 
اخلشبتني فلم أفهم، فتخلعت يداي وجيء بالضرابني ومعهم السياط فجعل أحدهم يضـربين  

  : شد قطع اهللا يديك.-يعين املعتصم  - سوطني ويقول له
وجييء اآلخر فيضربين سوطني، مث اآلخر كذلك فضربين أسواطاً فأغمي علي وذهب عقلـي  
مراراً، فإذا سكن الضرب يعود علي عقلي، وقام املعتصم إيل يدعوين إىل قوهلم فلـم أجبـه،   

الضرب مث عاد إيل فلم أجبه، وجعلوا يقولون: وحيك ! اخلليفة على رأسك، فلم أقبل وأعادوا 
فأعادوا الضرب مث جاء إيل الثالثة، فدعاين فلم أعقل ما قال من شدة الضـرب، مث أعـادوا   
الضرب فذهب عقلي فلم أحس بالضرب وأرعبه ذلك من أمري وأمر يب فأطلقت ومل أشعر 

مس إال وأنا يف حجرة من بيت، وقد أطلقت األقياد من رجلي، وكان ذلك يف اليـوم اخلـا  
والعشرين من رمضان من سنة إحدى وعشرين ومائتني، مث أمر اخلليفة بإطالقـه إىل أهلـه،   
وكان مجلة ما ضرب نيفاً وثالثني سوطاً، وقيل: مثانني سوطاً، لكن كان ضرباً مربحاً شديداً 

  جداً.
  وقد كان اإلمام أمحد رجالً رقيقاً أمسر اللون، كثري التواضع، رمحه اهللا.

دار اخلالفة إىل دار إسحاق بن إبراهيم وهو صائم، أتوه بسـويق ليفطـر مـن    وملا محل من 
الضعف فامتنع من ذلك وأمت صومه، وحني حضرت صالة الظهر صلى معهم فقال لـه ابـن   

  مساعة القاضي: وصليت يف دمك !
  فقال له أمحد: قد صلى عمر وجرحه يثعب دماً، فسكت.

  )١٠/٣٦٩(ج/ص: 



انقطعت تكة سراويله فخشي أن يسقط سراويله فتكشف عورته ويروى أنه ملا أقيم ليضرب 
  فحرك شفتيه فدعا هللا فعاد سراويله كما كان.

ويروى أنه قال: يا غياث املستغيثني، يا إله العاملني، إن كنت تعلم أين قائم لك حبق فال تك 
  يل عورة.

داويه والنائب يف كـل  وملا رجع إىل مرتله جاءه اجلراحيي فقطع حلماً ميتاً من جسده وجعل ي
وقت يسأل عنه، وذلك أن املعتصم ندم على ما كان منه إىل أمحد ندماً كثرياً، وجعل يسـأل  
النائب عنه والنائب يستعلم خربه، فلما عويف فرح املعتصم واملسلمون بذلك، وملا شـفاه اهللا  

ل البدعة، وكـان  بالعافية بقي مدة وإاماه يؤذيهما الربد، وجعل كل من آذاه يف حل إال أه
  ] اآلية.٢٢يتلو يف ذلك قوله تعاىل: {ولْيعفُوا ولْيصفَحوا} [النور: 

ويقول: ماذا ينفعك أن يعذب أخوك املسلم بسببك؟ وقد قال تعاىل: ((فمن عفـا وأصـلح   
  ].٤٠فأجره على اهللا إنه ال حيب الظاملني)) [الشورى: 

ه على اهللا فال يقوم إال من عفـا))، ويف صـحيح   وينادي املنادي يوم القيامة: ((ليقم من أجر
مسلم، عن أيب هريرة، قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ((ثالث أقسم عليهن: مـا  

  نقص مال من صدقة، وما زاد اهللا عبداً بعفو إال عزاً، ومن تواضع هللا رفعه اهللا)).
أمحد بن حنبل وهو رئيسهم، وحممد بن وكان الذين ثبتوا على الفتنة فلم جييبوا بالكلية أربعة: 

نوح بن ميمون اجلنديسابوري ومات يف الطريق، ونعيم بن محاد اخلزاعي، وقـد مـات يف   
السجن، وأبو يعقوب البويطي، وقد مات يف سجن الواثق على القول خبلق القرآن، وكـان  

  مثقالً باحلديد، وأمحد بن نصر اخلزاعي وقد ذكرنا كيفية مقتله.
  ئمة على اإلمام أمحد بن حنبلثناء األ

قال البخاري: ملا ضرب أمحد بن حنبل كنا بالبصرة فسمعت أبا الوليد الطيالسي يقول: لـو  
  كان أمحد يف بين إسرائيل لكان أحدوثة.

  وقال إمساعيل بن اخلليل: لو كان أمحد يف بين إسرائيل لكان نبياً.



يوم الردة، وعمر يوم السقيفة، وعثمان يـوم  وقال املزين: أمحد بن حنبل يوم احملنة، وأبو بكر 
  الدار، وعلي يوم اجلمل وصفني.

وقال حرملة: مسعت الشافعي يقول: خرجت من العراق فما تركت رجالً أفضل وال أعلم وال 
  أورع وال أتقى من أمحد بن حنبل.

  بل.وقال شيخ أمحد حيىي بن سعيد القطان: ما قدم على بغداد أحد أحب إيل من أمحد بن حن
وقال قتيبة: مات سفيان الثوري ومات الورع، ومات الشافعي وماتت السنن، وميوت أمحـد  

  بن حنبل وتظهر البدع.
  وقال: إن أمحد بن حنبل قام يف األمة مقام النبوة.

  )١٠/٣٧٠(ج/ص: 
  .-يعين يف صربه على ما أصابه من األذى يف ذات اهللا  -قال البيهقي: 

فقال: رمحه اهللا يف الدين ما كان أبصـره،   -وذكر أمحد يوماً  -وقال أبو عمر بن النحاس -
وعن الدنيا ما كان أصربه، ويف الزهد ما كان أخربه، وبالصاحلني ما كان أحلقه، وباملاضني ما 

  كان أشبهه، عرضت عليه الدنيا فأباها، والبدع فنفاها.
  ذهباً أمحر. وقال بشر احلايف بعد ما ضرب أمحد بن حنبل: أدخل أمحد الكري فخرج

وقال امليموين: قال يل علي بن املديين بعد ما امتحن أمحد، وقيل: قبل أن ميتحن: يا ميمون ما 
  قام أحد يف اإلسالم ما قام أمحد بن حنبل.

فعجبت من هذا عجباً شديداً وذهبت إىل أيب عبيد القاسم بن سالم فحكيت له مقالة علي بن 
د يوم الردة أنصاراً وأعواناً، وإن أمحد بن حنبل مل يكن املديين فقال: صدق ! إن أبا بكر وج

  له أنصار وال أعوان.
  مث أخذ أبو عبيد يطري أمحد ويقول: لست أعلم يف اإلسالم مثله.

  وقال إسحاق بن راهويه: أمحد حجة بني اهللا وبني عبيده يف أرضه.
ال إذا لقيـت ريب كيـف   وقال علي بن املديين: إذا ابتليت بشيء فأفتاين أمحد بن حنبل مل أب

  كان.



وقال أيضاً: إين اختذت أمحد حجة فيما بيين وبني اهللا عز وجل، مث قال: ومن يقوى على مـا  
  يقوى عليه أبو عبد اهللا ؟

وقال حيىي بن معني: كان يف أمحد بن حنبل خصال ما رأيتها يف عامل قط: كان حمدثاً، وكان 
  هداً، وكان عاقالً.حافظاً، وكان عاملاً، وكان ورعاً، وكان زا

وقال حيىي بن معني أيضاً: أراد الناس منا أن نكون مثل أمحد بن حنبل، واهللا مـا نقـوى أن   
  نكون مثله، وال نطيق سلوك طريقه.

  وقال الذهلي: اختذت أمحد حجة فيما بيين وبني اهللا.
  وقال هالل بن املعلى الرقي: من اهللا على هذه األمة بأربعة:

ألحاديث وفسرها، وبني جمملها من مفصلها، واخلـاص والعـام، والناسـخ    بالشافعي فهم ا
واملنسوخ. وبأيب عبيد بني غريبها. وبيحىي بن معني نفى الكذب عن األحاديث. وبأمحد بـن  

  حنبل ثبت يف احملنة، لوال هؤالء األربعة هللك الناس.
يعين:  -ه قلماً وحمربة وقال أبو بكر بن أيب داود: أمحد بن حنبل مقدم على كل من حيمل بيد

  .-يف عصره 
  وقال أبو بكر حممد بن حممد بن رجاء: ما رأيت مثل أمحد بن حنبل، وال رأيت من رأى مثله.

  وقال أبو زرعة الرازي: ما أعرف يف أصحابنا أسود الرأس أفقه منه.
وسندي يف وروى البيهقي، عن احلاكم، عن حيىي بن حممد العنربي قال: أنشدنا أبو عبد اهللا الب

  أمحد بن حنبل رمحه اهللا:
  إن ابن حنبل إن سألت إمامنا * وبه األئمة يف األنام متسكوا

  خلف النيب حممداً بعد األىل * خلفوا اخلالئف بعده واستهلكوا
  حذو الشراك على الشراك وإمنا * حيذو املثال مثاله املستمسك

نه قال: ((ال تزال طائفة من أمـيت  وقد ثبت يف الصحيح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أ
  على احلق ظاهرين ال يضرهم من خذهلم وال من خالفهم حىت يأيت أمر اهللا وهم على ذلك)).

  )١٠/٣٧١(ج/ص: 



وروى البيهقي، عن أيب سعيد املاليين، عن ابن عدي، عن أيب القاسم البغوي، عن أيب الربيـع  
عن معاذ بن رفاعة، عن إبراهيم بـن عبـد   الزهراين، عن محاد بن زيد، عن بقية بن الوليد، 

الرمحن العذري. ح. قال البغوي: وحدثين زياد بن أيوب، حدثنا مبشر، عن معاذ، عن إبراهيم 
بن عبد الرمحن العذري. ح. قال البغوي: قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ((حيمل 

تحـال املـبطلني، وتأويـل    هذا العلم من كل خلف عدو له ينفون عنه حتريف الغـالني وان 
  اجلاهلني)).

وهذا احلديث مرسل، وإسناده فيه ضعف، والعجب أن ابن عبد الرب صححه، واحتج به على 
  عدالة كل من محل العلم، واإلمام أمحد من أئمة أهل العلم، رمحه اهللا، وأكرم مثواه.

  ما كان من أمر اإلمام أمحد بعد احملنة
ىل مرتله فدووي حىت برأ، وهللا احلمد، ولزم مرتله فال خيرج حني خرج من دار اخلالفة صار إ

منه إىل مجعة وال مجاعة، وامتنع من التحديث، وكانت غلته من ملك له يف كل شهر سـبعة  
  عشر درمهاً ينفقها على عياله ويتقنع بذلك، رمحه اهللا، صابراً حمتسباً.

مد الواثق، فلما ويل املتوكل على ومل يزل كذلك مدة خالفة املعتصم، وكذلك يف أيام ابنه حم
اهللا اخلالفة استبشر الناس بواليته، فإنه كان حمباً للسنة وأهلها، ورفع احملنة عن الناس، وكتب 

وهو: إسحاق بن  -إىل اآلفاق: ال يتكلم أحد يف القول خبلق القرآن، مث كتب إىل نائبه ببغداد 
إسحاق باإلمام أمحد إليه فأكرمه وعظمه، أن يبعث بأمحد بن حنبل إليه، فاستدعى  -إبراهيم 

ملا يعلم من إعظام اخلليفة له وإجالله إياه، وسأله فيما بينه وبينه عن القرآن فقال لـه أمحـد:   
  سؤالك هذا سؤال تعنت، أو استرشاد ؟

  فقال: بل سؤال استرشاد.
ليفة إىل سـر  فقال: هو كالم اهللا مرتل غري خملوق، فسكن إىل قوله يف ذلك، مث جهزه إىل اخل

من رأى مث سبقه إليه. وبلغه أن أمحد اجتاز بابنه حممد بن إسحاق فلم يأته ومل يسلم عليـه،  
فغضب إسحاق بن إبراهيم من ذلك وشكاه إىل اخلليفة فقال املتوكل: يرد إن كان قد وطئ 

  بساطي، فرجع اإلمام أمحد من الطريق إىل بغداد.



ليهم، ولكن مل يهن ذلك على كثري من الناس، وإمنا كان وقد كان اإلمام أمحد كارهاً يئه إ
  رجوعه عن قول إسحاق بن إبراهيم الذي كان هو السبب يف ضربه.

مث إن رجالً من املبتدعة يقال له: ابن البلخي وشى إىل اخلليفة شيئاً فقـال: إن رجـالً مـن    
طن. فأمر اخلليفة نائـب  العلويني قد أوى إىل مرتل أمحد بن حنبل وهو يبايع له الناس يف البا

بغداد أن يكبس مرتل أمحد من الليل، فلم يشعروا إال واملشاعل قد أحاطت بالدار من كـل  
جانب حىت من فوق األسطحة، فوجدوا اإلمام أمحد جالساً يف داره مع عياله فسألوه عمـا  

  )١٠/٣٧٢ذكر عنه. (ج/ص: 
من نييت، وإين ألرى طاعة أمري فقال: ليس عندي من هذا علم، وليس من هذا شيء، وال هذا 

املؤمنني يف السر والعالنية، ويف عسري ويسري، ومنشطي ومكرهي، وأثره علي، وإين ألدعو 
اهللا له بالتسديد والتوفيق، يف الليل والنهار، يف كالم كثري. ففتشوا مرتله حىت مكان الكتـب  

  وبيوت النساء واألسطحة وغريها، فلم يروا شيئاً.
توكل ذلك وعلم براءته مما نسب إليه، علم أم يكذبون عليه كثرياً. فبعث إليـه  فلما بلغ امل

  بعشرة آالف درهم من اخلليفة. -وهو: أحد احلجبة  -يعقوب بن إبراهيم املعروف بقوصرة 
  وقال: هو يقرأ عليك السالم ويقول: استنفق هذه، فامتنع من قبوهلا.

ك إياها أن يقع وحشة بينك وبينه، واملصلحة لـك  فقال: يا أبا عبد اهللا ! إين أخشى من رد
قبوهلا، فوضعها عنده مث ذهب، فلما كان من آخر الليل استدعى أمحد أهله وبين عمه وعياله 
وقال: مل أمن هذه الليلة من هذا املال، فجلسوا وكتبوا أمساء مجاعة من احملتاجني مـن أهـل   

فرقها يف الناس ما بني اخلمسني إىل املائة احلديث وغريهم من أهل بغداد والبصرة، مث أصبح ف
واملائتني، فلم يبق منها درمهاً وأعطى منها أليب أيوب وأيب سعيد األشج، وتصدق بـالكيس  
الذي كانت فيه، ومل يعط منها ألهله شيئاً وهم يف غاية الفقر واجلهد، وجاء بنوا ابنه فقـال:  

  احل قطعة فأعطاها الصيب فسكت أمحد.أعطين درمهاً. فنظر أمحد إىل ابنه صاحل فتناول ص
وبلغ اخلليفة أنه تصدق باجلائزة كلها حىت كيسها، فقال علي بن اجلهم: يا أمري املؤمنني إنه قد 

  قبلها منك، وتصدق ا عنك، وماذا يصنع أمحد باملال؟ إمنا يكفيه رغيف.



  فقال: صدقت.
إال القريب، وتوىل نيابة بغداد عبد فلما مات إسحاق بن إبراهيم، وابنه حممد ومل يكن بينهما 

اهللا بن إسحاق كتب املتوكل إليه أن حيمل إليه اإلمام أمحد، فقال ألمحد يف ذلك، فقال: إين 
شيخ كبري وضعيف، فرد اجلواب على اخلليفة بذلك، فأرسل يعزم عليه لتأتيين، وكتـب إىل  

  عائك.أمحد: إين أحب أن آنس بقربك، وبالنظر إليك، وحيصل يل بركة د
يف بنيه، وبعض أهله، فلما قارب العسكر تلقاه وصيف  -وهو عليل  -فسار إليه اإلمام أمحد 

  اخلادم يف موكب عظيم، فسلم وصيف على اإلمام أمحد فرد السالم.
وقال له وصيف: قد أمكنك اهللا من عدوك ابن أيب داؤد، فلم يرد عليه جواباً، وجعـل ابنـه   

لما وصلوا إىل العسكر بسر من رأى، أنزل أمحد يف دار إيتاخ، يدعو اهللا للخليفة ولوصيف، ف
فلما علم بذلك ارحتل منها، وأمر أن يستكري له دار غريها، وكان رؤوس األمراء يف كل يوم 
حيضرون عنده ويبلغونه عن اخلليفة السالم، وال يدخلون عليه حىت يقلعون ما عليهم من الزينة 

  والسالح.
فارش الوطيئة وغريها من اآلالت اليت تليق بتلك الدار العظيمة، وأراد منه وبعث إليه اخلليفة بامل

اخلليفة أن يقيم هناك ليحدث الناس عوضاً عما فام منه يف أيام احملنة وما بعدها من السـنني  
  املتطاولة، فاعتذر إليه بأنه عليل وأسنانه تتحرك، وهو ضعيف.

فيها ألوان األطعمة، والفاكهة والثلج، مما يقاوم مائة وكان اخلليفة يبعث إليه يف كل يوم مائدة 
وعشرين درمهاً يف كل يوم، واخلليفة حيسب أنه يأكل من ذلك، ومل يكن أمحد يأكل شيئاً من 
ذلك بالكلية، بل كان صائماً يطوي، فمكث مثانية أيام مل يستطعم بطعام، ومع ذلـك هـو   

  لسويق بعد مثانية أيام.مريض، مث أقسم عليه ولده حىت شرب قليالً من ا
وجاء عبيد اهللا بن حيىي بن خاقان مبال جزيل من اخلليفة جائزة له فامتنع من قبوله، فأحل عليه 

  األمري فلم يقبل.
  فأخذها األمري ففرقها على بنيه وأهله، وقال: إنه ال ميكن ردها على اخلليفة.

  )١٠/٣٧٣(ج/ص: 



بعة آالف درهم، فمانع أبو عبد اهللا اخلليفـة،  وكتب اخلليفة ألهله وأوالده يف كل شهر بأر
  فقال اخلليفة: ال بد من ذلك، وما هذا إال لولدك.

فأمسك أبو عبد اهللا عن ممانعته، مث أخذ يلوم أهله وعمه، وقال هلم: إمنا بقي لنا أيام قالئـل،  
أخذت من  وكأننا قد نزل بنا املوت فإما إىل جنة وإما إىل نار، فنخرج من الدنيا وبطوننا قد

  مال هؤالء. يف كالم طويل يعظهم به.
فاحتجوا عليه باحلديث الصحيح: ((ما جاءك من هذا املال، وأنت غري سائل وال مستشـرف  

  فخذه)). وأن ابن عمر وابن عباس قبال جوائز السلطان.
فقال: وما هذا وذاك سواء، ولو أعلم أن هذا املال أخذ من حقه وليس بظلـم وال جـور مل   

  أبال.
وملا استمر ضعفه جعل املتوكل يبعث إليه بابن ماسويه املتطبب لينظر يف مرضه، فرجع إليـه  
فقال: يا أمري املؤمنني ! إن أمحد ليس به علة يف بدنه، وإمنا علته من قلة الطعام وكثرة الصيام 

  والعبادة.
ه يسـأله أن  فسكت املتوكل مث سألت أم اخلليفة منه أن ترى اإلمام أمحد، فبعث املتوكل إلي

  جيتمع بابنه املعتز ويدعو له، وليكن يف حجره.
  فتمنع من ذلك، مث أجاب إليه رجاء أن يعجل برجوعه إىل أهله ببغداد.

وبعث اخلليفة إليه خبلعة سنية ومركوب من مراكبه، فامتنع من ركوبه ألنه عليه ميثرة منـور  
جلس اخلليفة وأمه يف ناحيـة يف   فجيء ببغل لبعض التجار فركبه وجاء إىل جملس املعتز، وقد

  ذلك الس، من وراء ستر رقيق، فلما جاء أمحد قال: سالم عليكم.
وجلس ومل يسلم عليه باإلمرة، فقالت أم اخلليفة: اهللا اهللا يا بين ! يف هذا الرجل ترده إىل أهله، 

  فإن هذا ليس ممن يريد ما أنتم فيه.
  قد تأنست الدار. وحني رأى املتوكل أمحد قال ألمه: يا أمه

وجاء اخلادم ومعه خلعة سنية مبطنة وثوب وقلنسوة وطيلسان فألبسها أمحد بيده، وأمحـد ال  
  يتحرك بالكلية.



قال اإلمام أمحد: وملا جلست إىل املعتز قال مؤدبه: أصلح اهللا األمري، هذا الذي أمر اخلليفة أن 
  يكون مؤدبك !

  فقال: إن علمين شيئاً تعلمته.
فتعجبت من ذكائه يف صغره ألنه كان صغرياً جداً، فخرج أمحد عنهم وهو يستغفر  قال أمحد:

  اهللا ويستعيذ باهللا من مقته وغضبه.
مث بعد أيام أذن له اخلليفة باالنصراف وهيأ له حزاقة فلم يقبل أن ينحدر فيها، بل ركـب يف  

ـ  ها علـى الفقـراء   زورق فدخل بغداد خمتفياً، وأمر أن تباع تلك اخللعة، وأن يتصدق بثمن
  واملساكني.

وجعل أياماً يتأمل من اجتماعه م، ويقول: سلمت منهم طول عمري، مث ابتليـت ـم يف   
  آخره.

  وكان قد جاع عندهم جوعاً عظيماً كثرياً حىت كاد أن يقتله اجلوع.
وقد قال بعض األمراء للمتوكل: إن أمحد ال يأكل لك طعاماً، وال يشرب لك شـراباً، وال  

  على فرشك، وحيرم ما تشربه. جيلس
  فقال: واهللا لو نشر املعتصم وكلمين يف أمحد ما قبلت منه.

وجعلت رسل اخلليفة تفد إليه يف كل يوم تستعلم أخباره وكيف حاله، وجعل يسـتفتيه يف  
أموال ابن أيب داؤد فال جييب بشيء، مث إن املتوكل أخرج ابن أيب داؤد من سر مـن رأى إىل  

  أشهد عليه نفسه ببيع ضياعه وأمالكه وأخذ أمواله كلها.بغداد بعد أن 
قال عبد اهللا بن أمحد: وحني رجع أيب من سامرا وجدنا عينيه قد دخلتا يف موقيه، وما رجعت 
إليه نفسه إال بعد ستة أشهر، وامتنع أن يدخل بيت قرابته أو يدخل بيتاً هم فيه أو ينتفع بشيء 

  سلطان.مما هم فيه ألجل قبوهلم أموال ال
  )١٠/٣٧٤(ج/ص: 

وكان مسري أمحد إىل املتوكل يف سنة سبع وثالثني ومائتني، مث مكث إىل سنة وفاته، وكل يوم 
  إال ويسأل عنه املتوكل ويوفد إليه يف أمور يشاوره فيها ويستشريه يف أشياء تقع له.



يرى، فامتنع من  وملا قدم املتوكل بغداد بعث إليه ابن خاقان ومعه ألف دينار ليفرقها على من
  قبوهلا وتفرقتها، وقال: إن أمري املؤمنني قد أعفاين مما أكره، فردها.

  وكتب رجل رقعة إىل املتوكل يقول: يا أمري املؤمنني ! إن أمحد يشتم آباءك ويرميهم بالزندقة.
ن فكتب فيها املتوكل: أما املأمون فإنه خلط فسلط الناس على نفسه، وأما أيب املعتصم فإنه كا

  رجل حرب ومل يكن له بصر بالكالم، وأما أخي الواثق فإنه استحق ما قيل فيه.
مث أمر أن يضرب الرجل لذي رفع إليه الرقعة مائيت سوط، فأخذه عبد اهللا بن إسـحق بـن   

  إبراهيم فضربه مخسمائة سوط.
  فقال له اخلليفة: مل ضربته مخسمائة سوط ؟
، ومائة لكونه قذف هذا الشيخ الرجل الصاحل أمحد فقال: مائتني لطاعتك، ومائتني لطاعة اهللا

  بن حنبل.
وقد كتب اخلليفة إىل أمحد يسأله عن القول يف القرآن سؤال استرشاد واسـتفادة ال سـؤال   
تعنت وال امتحان وال عناد، فكتب إليه أمحد رمحه اهللا رسالة حسنة فيها آثار عن الصـحابة  

  وغريهم، وأحاديث مرفوعة.
  نه صاحل يف احملنة اليت ساقها، وهي مروية عنه وقد نقلها غري واحد من احلفاظ.وقد أوردها اب

  وفاة اإلمام أمحد بن حنبل
قال ابنه صاحل: كان مرضه يف أول ربيع األول من سنة إحدى وأربعني ومائتني، ودخلت عليه 

ت ! مـا  يوم األربعاء ثاين ربيع األول وهو حمموم يتنفس الصعداء وهو ضعيف، فقلت: يا أب
  كان غداؤك ؟

  فقال: ماء الباقال.
مث إن صاحلاً ذكر كثرة جميء الناس من األكابر وعموم الناس لعيادته، وكثرة حـرج النـاس   
عليه، وكان معه خريقة فيها قطيعات ينفق على نفسه منها، وقد أمر ولده عبد اهللا أن يطالب 

رة فاشترى متراً وكفَّر عن أبيـه،  سكان ملكه وأن يكفر عنه كفارة ميني، فأخذ شيئاً من األج
  وفضل من ذلك ثالثة دراهم.



وكتب اإلمام أمحد وصيته: بسم اهللا الرمحن الرحيم، هذا ما أوصى به أمحد بن حنبل، أوصى 
أنه يشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأن حممداً عبده ورسوله، أرسله باهلدى ودين 

  كره املشركون.احلق ليظهره على الدين كله ولو 
وأوصى من أطاعه من أهله وقرابته أن يعبدوا اهللا يف العابدين، وأن حيمدوه يف احلامدين، وأن 

  ينصحوا جلماعة املسلمني.
  وأوصي أين قد رضيت باهللا رباً، وباإلسالم ديناً، ومبحمد نبياً.

و مصـدق فيهـا،   وأوصي لعبد اهللا بن حممد املعروف ببوران علي حنواً من مخسني ديناراً وه
فيقضي ماله علي من غلة الدار إن شاء اهللا، فإذا استوىف أعطى ولد صاحل كل ذكـر وأنثـى   

  عشرة دراهم.
  )١٠/٣٧٥(ج/ص: 

مث استدعى بالصبيان من ورثته فجعل يدعو هلم، وكان قد ولد له صيب قبل موته خبمسني يوماً 
 مرض فدعاه فالتزمه وقبلـه مث  فسماه: سعيداً، وكان له ولد آخر امسه: حممد قد مشى حني

  قال: ما كنت أصنع بالولد على كرب السن ؟
  فقيل له: ذرية تكون بعدك يدعون لك.

  قال: وذاك إن حصل.
وجعل حيمد اهللا تعاىل، وقد بلغه يف مرضه عن طاوس أنه كان يكره أنني املريض فترك األنني 

كانت ليلة اجلمعة الثاين عشر من ربيع فلم يئن حىت كانت الليلة اليت تويف يف صبيحتها أنَّ، و
  األول من هذه السنة، فأنَّ حني اشتد به الوجع.

وقد روي عن ابنه عبد اهللا، ويروي عن صاحل أيضاً أنه قال: حني احتضر أيب جعل يكثـر أن  
  يقول: ال بعد ال بعد.

  فقلت: يا أبت ! ما هذه اللفظة اليت تلهج ا يف هذه الساعة ؟
إن إبليس واقف يف زواية البيت وهو عاض على إصبعه وهو يقول: فتين يا أمحد  فقال: يا بين !

  ؟



كما جاء  -يعين: ال يفوته حىت خترج نفسه من جسده على التوحيد  -فأقول: ال بعد، ال بعد 
يف بعض األحاديث قال إبليس: يا رب وعزتك وجاللك ما أزال أغويهم ما دامت أرواحهم 

  يف أجسادهم.
  : وعزيت وجاليل وال أزال أغفر هلم ما استغفروين.فقال اهللا

وأحسن ما كان من أمره أنه أشار إىل أهله أن يوضؤه فجعلوا يوضؤنه وهو يشري إلـيهم أن  
خللوا أصابعي وهو يذكر اهللا عز وجل يف مجيع ذلك، فلما أكملوا وضوءه تـويف رمحـه اهللا   

  ورضي عنه.
و من ساعتني، فاجتمع الناس يف الشـوارع،  وقد كانت وفاته يوم اجلمعة حني مضى منه حن

وبعث حممد بن طاهر حاجبه ومعه غلمان ومعهم مناديل فيها أكفان، وأرسل يقول: هذا نيابة 
  عن اخلليفة، فإنه لو كان حاضراً لبعث ذا.

فأرسل أوالده يقولون: إن أمري املؤمنني كان قد أعفاه يف حياته مما يكره، وأبوا أن يكفنـوه  
  كفان.بتلك األ

وأيت بثوب كان قد غزلته جاريته فكفنوه، واشتروا معه عوز لفافة وحنوطاً واشتروا له راوية 
ماء، وامتنعوا أن يغسلوه مباء بيوم ألنه كان قد هجر بيوم فال يأكل منها وال يستعري مـن  

بيت املال،  أمتعتهم شيئاً، وكان ال يزال متغضباً عليهم ألم كانوا يتناولون ما رتب هلم على
  وهو يف كل شهر أربعة آالف درهم، وكان هلم عيال كثرية وهم فقراء.

وحضر غسله حنو من مائة من بيت اخلالفة من بين هاشم فجعلوا يقبلون بني عينيه ويدعون له 
  ويترمحون عليه رمحه اهللا.

، ونائـب  وخرج الناس بنعشه واخلالئق حوله من الرجال والنساء ما مل يعلم عددهم إال اهللا
البلد حممد بن عبد اهللا بن طاهر واقف يف مجلة الناس، مث تقدم فعزى أوالد اإلمام أمحد فيـه،  
وكان هو الذي أم الناس يف الصالة عليه، وقد أعاد مجاعة الصالة عليه عند القرب، وعلى القرب 

وذلك لكثـرة  بعد أن دفن من أجل ذلك، ومل يستقر يف قربه رمحه اهللا إال بعد صالة العصر 
  اخللق.



  )١٠/٣٧٦(ج/ص: 
وقد روى البيهقي وغري واحد: أن األمري حممد بن طاهر أمر حبزر الناس فوجدوا ألف ألـف  

  وثلثمائة ألف.
  ويف رواية: وسبعمائة ألف سوى من كان يف السفن.

وقال ابن أيب حامت: مسعت أبا زرعة يقول: بلغين أن املتوكل أمر أن ميسح املوضع الذي وقف 
  لناس فيه حيث صلوا على اإلمام أمحد بن حنبل فبلغ مقاسه ألفي ألف ومخسمائة ألف.ا

قال البيهقي، عن احلاكم، مسعت أبا بكر أمحد بن كامل القاضي، يقول: مسعت حممد بن حيىي 
الزجناين، مسعت عبد الوهاب الوراق، يقول: ما بلغنا أن مجعاً يف اجلاهليـة وال يف اإلسـالم   

  ازة أكثر من اجلمع الذي اجتمع على جنازة أمحد بن حنبل.اجتمعوا يف جن
فقال عبد الرمحن بن أيب حامت: مسعت أيب، يقول: حدثين حممد بن العباس املكـي، مسعـت   

قال: أسلم يوم مات أمحد عشرون ألفـاً مـن اليهـود     -جار أمحد بن حنبل  -الوركاين 
  والنصارى واوس.

  ل عشرين ألفاً، فاهللا أعلم.ويف بعض النسخ: أسلم عشرة آالف بد
وقال الدارقطين: مسعت أبا سهل بن زياد، مسعت عبد اهللا بن أمحد، يقول: مسعت أيب، يقول: 

  قولوا ألهل البدع بيننا وبينكم اجلنائز حني متر.
وقد صدق اهللا قول أمحد يف هذا فإنه كان إمام السنة يف زمانه، وعيون خمالفيه أمحد بـن أيب  

قضاة الدنيا مل حيتفل أحد مبوته، ومل يلتفت إليه، وملا مات ما شيعه إال قليل داؤد وهو قاضي 
  من أعوان السلطان.

وكذلك احلارث بن أسد احملاسيب مع زهده وورعه وتنقريه وحماسـبته نفسـه يف خطراتـه    
  وحركاته، مل يصل عليه إال ثالثة أو أربعة من الناس.

ال طائفة يسرية جداً فلله األمر من قبل ومـن  وكذلك بشر بن غياث املريسي مل يصل عليه إ
  بعد.



وقد روى البيهقي، عن حجاج بن حممد الشاعر، أنه قال: ما كنت أحب أن أقتل يف سـبيل  
  اهللا ومل أصل على اإلمام أمحد.

وروي عن رجل من أهل العلم أنه قال يوم دفن أمحد: دفن اليوم سادس مخسة وهم: أبو بكر، 
  عمر بن عبد العزيز، وأمحد.وعمر، وعثمان، وعلي، و

  وكان عمره يوم مات سبعاً وسبعني سنة وأياماً أقل من شهر، رمحه اهللا تعاىل.
  ذكر ما رئي له من املنامات

  وقد صح يف احلديث مل يبق من النبوة إال املبشرات.
  ويف رواية: إال الرؤيا الصاحلة يراها املؤمن أو ترى له.

علي بن محشاد، مسعت جعفر بن حممد بن احلسني، مسعت  وروى البيهقي، عن احلاكم، مسعت
سلمة بن شبيب، يقول: كنا عند أمحد بن حنبل وجاءه شيخ ومعه عكازة فسلم وجلس فقال: 

  من منكم أمحد بن حنبل ؟
  )١٠/٣٧٧(ج/ص: 

  فقال أمحد: أنا ما حاجتك ؟
إىل أمحد بن حنبل فقال: ضربت إليك من أربعمائة فرسخ أريت اخلضر يف املنام فقال يل: سر 

  وسل عنه وقل له: إنَّ ساكن العرش واملالئكة راضون مبا صربت نفسك هللا عز وجل.
وعن أيب عبد اهللا حممد بن خزمية اإلسكندراين، قال: ملا مات أمحد بن حنبل اغتممت غمـاً  

  ؟شديداً فرأيته يف املنام وهو يتبختر يف مشيته فقلت له: يا أبا عبد اهللا ! أي مشية هذه 
  فقال: مشية اخلدام يف دار السالم.

  فقلت: ما فعل اهللا بك ؟
فقال: أغفر يل وتوجين وألبسين نعلني من ذهب، وقال يل: يا أمحد ! هذا بقولـك القـرآن   
كالمي، مث قال يل: يا أمحد ! ادعين بتلك الدعوات اليت بلغتك عن سفيان الثوري، وكنـت  

شيء بقدرتك على كل شيء اغفر يل كل شيء، تدعو ن يف دار الدنيا، فقلت: يا رب كل 
  حىت ال تسألين عن شيء.



  فقال يل: يا أمحد ! هذه اجلنة قم فادخلها.
فدخلت فإذا أنا بسفيان الثوري وله جناحان أخضران يطري ما من خنلة إىل خنلة، ومن شجرة 

أَوو هدعا وقَندي صالَّذ لَّهل دمـثُ  إىل شجرة وهو يقول: {الْحيح ةنالْج نأُ موبتن ضا الْأَرثَنر
  ].٧٤نشاُء فَنِعم أَجر الْعاملني} [الزمر: 

  قال فقلت له: ما فعل بشر احلايف ؟
فقال: بخ بخ، ومن مثل بشر؟ تركته بني يدي اجلليل وبني يديه مائدة من الطعام واجلليل مقبل 

واشرب يا من مل يشرب، وانعم يا من مل ينعم. أو كما  عليه وهو يقول: كل يا من مل يأكل،
  قال.

وقال أبو حممد بن أيب حامت: عن حممد بن مسلم بن وارة، قال: ملا مات أبو زرعة رأيتـه يف  
  املنام فقلت له: ما فعل اهللا بك ؟

أمحـد  فقال: قال اجلبار: أحلقوه بأيب عبد اهللا، وأيب عبد اهللا، وأيب عبد اهللا، مالك والشافعي و
  بن حنبل.

وقال أمحد بن خرزاد األنطاكي: رأيت يف املنام كأن القيامة قد قامت، وقد برز الرب جـل  
جالله، لفصل القضاء، وكأن منادياً ينادي من حتت العرش: أدخلوا أبا عبد اهللا، وأبا عبد اهللا، 

  وأبا عبد اهللا اجلنة.
  قال: فقلت مللك إىل جنيب: من هؤالء ؟

  لثوري، والشافعي، وأمحد بن حنبل.فقال: مالك، وا
وروى أبو بكر بن أيب خيثمة، عن حيىي بن أيوب املقدسي قال: رأيت رسول اهللا صـلى اهللا  
  عليه وسلم يف النوم وهو نائم وعليه ثوب مغطى به وأمحد بن حنبل وحيىي بن معني يذبان عنه.

كأن أمحد بن حنبل يف حلقـة  ؤد، عن حيىي اجلالء أنه رأى اوقد تقدم يف ترمجة أمحد بن أيب د
باملسجد اجلامع، وأمحد بن أيب داؤد يف حلقة أخرى، وكأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  

] ويشـري إىل  ٨٩واقف بني احللقتني وهو يتلو هذه اآلية: {فَإِنْ يكْفُر بِها هؤلَاِء} [األنعام: 



] ويشري إىل أمحد ٨٩يسوا بِها بِكَافرِين} [األنعام: حلقة ابن أيب داؤد {فَقَد وكَّلْنا بِها قَوماً لَ
  بن حنبل وأصحابه.

  


