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   فايز بن أمحد حابس/ د

  أستاذ مساعد يف الفقه وأصوله
  كلية اآلداب والعلوم اإل�سا�ية -قسم الدراسات اإلسالمية
  جدة -عزيز عبدالجامعة امللك 

   البحثملخص
  . م على أشرف األنبياء وخامت الرساالتاحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسال

  . هعن  اختالف الروايةيفاإلمام أمحدثر الروايات املغلوطة عن أ :فهذا البحث عنوانه
وقد تعرض الباحث من خالل هذا البحث إىل واحدة من أبرز اإلشكاالت اليت تواجه الباحثني يف 

  .نبل رمحه اهللا يف كثري من املسائلاملذهب احلنبلي؛ وهي اختالف الروايات عن اإلمام أمحد بن ح
وأن ذلك . فحاول الباحث إثبات وقوع الغلط والكذب يف الرواية عن اإلمام أمحد رمحه اهللا تعاىل

السبب فيما نسب إليه من روايات مستشنعة ختالف السنة وإمجاع الصحابة، بل األمة، وتعد من الغلط القبيح 
شريعة عموماً، كما أن ذلك أدى إىل اختالف الرواية عنه يف الكثري الفاحش على  املذهب خصوصاً، وعلى ال

  .من املسائل
وقد عرض الباحث يف فصول هذه البحث بعض أهم األسباب اليت أدت إىل وقوع الغلط يف الرواية 
 عن اإلمام أمحد، وذكر أمثلة تطبيقية توضح أثر هذا األسباب يف اختالف الرواية عن اإلمام أمحد رمحه اهللا

 .تعاىل

   



                  هـ١٤٢٧  ، ربيع األول٣٦، ع ١٨ ها جـ جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداب      ١٢    

W 
إن احلمد هللا ، نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا، من يهده اهللا فال مـضل                 ”

  .له، ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله 
 اا يهأَي اسقُواْ النات كُمبلَقَكُم الَِّذي رن خفٍْس مٍة ناِحدو لَقخا وهجوا زهثَّ ِمنبو 

  رِقيبـا  علَيكُم اللَّه كَانَ ِإنَّ واَألرحام تساءلُونَ ِبِه اللَّه الَِّذي واتقُواْ وِنساء كَِثريا ِرجاالً ِمنهما
وأَنـتم   ِإالَّ تمـوتن  والَ تقَاِتـهِ   حـق اللَّه اتقُواْ آمنواْ الَِّذين أَيها اـي  ] )١(اآلية  :النساء[

 سِديدا قَوالً وقُولُوا اللَّه اتقُوا آمنوا الَِّذين أَيها يا ] )١٠٢(اآلية  :آل عمران[   مسِلمونَ
*لَكُم ِلحصي  الَكُممأَع ِفرغيو لَكُم كُموبن ذُنمو ِطعي اللَّه سروفَقَد ولَه ا  فَاززـا  فَـوِظيمع  
  . )١ (“ ])٧١-٧٠(اآليتان  :األحزاب[

من كل خلف عدوله ينفـون  أما بعد، فإن اهللا ملا تكفل حبفظ دينه قيض له يف هذه األمة         
 أول من تصدى لنشر     ، فكان الصحابة    عنه حتريف الغالني وتأويل اجلاهلني وانتحال املبطلني      

مث قام من بعدهم بذلك التابعون ومن تبعهم بإحسان، وكان مـن بينـهم              ،  العلم بعد النيب    
األئمة الكبار املقتدى مبذاهبهم يف مجيع األمصار، ومن أمثل هؤالء طريقة وأحسنهم مسلكاً إمام              

  .أهل السنة قاطبة اإلمام املبجل أمحد بن حنبل 
 العلـم   كـان مله يف سبيلها     بعد حمنته وما حت     رمحه اهللا ال سيما    أنَّ اإلمام أمحد  وال ريب   

فكانت املسائل ترد إىل اإلمام أمحد من شرق األرض  ،األشم املقصود من كل البقاع اإلسالمية
ذاع امسه يف كل البقاع اإلسالمية مقروناً بعلم الدين يف فروعه كلها، سواٌء أكان              ، وقد   وغرا

ـ  ة أكثر من عشرين سنة، فاعتربه     الفقه، وقد عمر بعد احملن    أم  يتصل بالعقيدة أم باحلديث      اً إمام
  . كل من ينتحل السنة من طوائف األمة

ملا كان أمحد قد صار هو إمام السنة كان من جاء بعده ممن             ...”: يقول ابن تيمية رمحه اهللا    
: وغريه، فقـال  " اإلبانة: " يف كتاب  )٢(ينتسب إىل السنة ينتحله إماماً، كما ذكر ذلك األشعري        

قد أنكرمت قول املعتزلة والقدرية واجلهمية واحلرورية والرافضة واملرجئة، فعرفونا          : لإن قال قائ  "
قولنا الذي نقول به وديانتنا الـيت       : قولكم الذي به تقولون، وديانتكم اليت ا تدينون؟ قيل له         

ني ، وما روي عن الـصحابة والتـابع       التمسك بكتاب ربنا عز وجلَّ، وبسنة نبينا        : ندين ا 



 ١٣             فايز بن أمحد حابس   .  د-اإلمام أمحد يف اختالف الرواية عنهأثر الروايات املغلوطة عن           

وأئمة احلديث، وحنن بذلك معتصمون، ومبا كان يقول به أبو عبداهللا أمحد بن حممد بن حنبـل                 
نضر اهللا وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، وملا خالف قوله جمانبون؛ فإنه اإلمام الفاضل               

بـدع  والرئيس الكامل الذي أبان اهللا به احلق ودفع الضالل، وأوضح به املنهاج، وقمع بـه                
املبتدعني وزيغ الزائغني وشك الشاكِّني، فرمحة اهللا عليه من إمام مقدم، وجليل معظَّم، وكـبري               

 . )٣(“"...مفخم، وعلى مجيع أئمة املسلمني
ولقد كان لذيوع اسم اإلمام أمحد وتفرده عن النظري يف عصره من جهٍة وما حباه اهللا من                 

 من جهٍة أخرى، كان لذلك أثره البـالغ يف          )٤(وم الدين امللكات اليت تؤهله لإلمامة يف شىت عل      
 مقروناً بامسه على لسان كـل أحـد، وصـار           "اإلمام"تبوئه اإلمامة يف الدين، حىت صار لقب        

مقصداً لطالب العلم، فكثرت املسائل عن اإلمام أمحد لكثرة تالميذه، وتنوعت هذه املسائل يف              
 )٥(حنبـل …”: مشارم، قال ابن تيمية رمحـه اهللا شىت العلوم الختالف تالميذه يف مذاهبهم و     

 كانا يسأالن اإلمام أمحد عن مسائل مالك وأهل املدينة، كما كـان يـسأله               )٦(وأمحد بن الفرج  
 يـسأله  )٩( وغريه، وكما كان امليموين )٨( وغريه عن مسائل سفيان الثوري     )٧(إسحاق بن منصور  

 عـن مـسائل أيب      )١١(بن سعيد الشالنجي  ، وكما كان يسأله إمساعيل      )١٠(عن مسائل األوزاعي  
ومل تقتصر املسائل عن اإلمام أمحد على الفقه وأصوله، بل نقلت عنه            . )١٢(“…حنيفة وأصحابه 

، ويف احلديث وعلله، ويف )١٤(، ويف القرآن وتفسريه)١٣(مسائل كثرية يف السنة وأصول االعتقاد     
  . ذلك، إىل غري)١٦(، ويف الورع والزهد)١٥(جرح الرواة وتعديلهم

 من الفروع واألصول، ورمبا     قلَّ أن تقع مسألة إال وله فيها نص       ”: )١٧(يقول ابن اجلوزي  
وقال ابن القيم يف قدر هذه       .)١٨(“عدمت يف تلك املسألة نصوص الفقهاء الذين صنفوا ومجعوا        

ا، فلـم   كُتب من كالمه وفتواه أكثر من ثالثني سفراً، ومن اهللا سبحانه علينا بأكثره            ”: املسائل
 فبلغ حنو عـشرين سـفراً أو        "اجلامع الكبري " :القليل، ومجع اخلالَّل نصوصه يف     يفتنا منها إال  

ومسائله وحدث ا قرناً بعد قرن فصارت إماماً وقدوة ألهل الـسنة             ، ورويت فتاويه  )١٩(أكثر
  .)٢٠(“...على اختالف طبقام

اس باإلمام أمحد وحرصهم على ائتمامهم به        سبب شدة تعلُّق الن    ابن تيمية رمحه اهللا   وعلَّل  
وأقواله مؤيـدة   . لإلمام أمحد يف باب أصول الدين من األقوال املبينة ما ليس لغريه           ...”: بقوله
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بالكتاب والسنة واتباع سبيل السلف الطيب؛ وهلذا كان مجيع من ينتحل السنة من طوائـف               
  .)٢١(“ ينتحلونه- فقهائها ومتكلمتها وصوفيتها -األمة 

وخذ على ذلك مثاالً    . ومن هنا كثر الغلط يف النقل عن اإلمام أمحد، بل والكذب عليه           
 الـذين   -كل واحدة من الطـائفتني      ...”:  ابن تيمية رمحه اهللا    قالخلق القرآن؛ حيث    : مسألة
 تنتحل أبا عبداهللا    -لفظنا وتالوتنا خملوقة    : لفظنا بالقرآن غري خملوق، والذين يقولون     : يقولون

حتكي قوهلا عنه، وتزعم أنه كان على مقالتها؛ ألنه إمام مقبولٌ عند اجلميع، وألنَّ احلق الذي                و
. )٢٢(“...مع كل طائفة يقوله أمحد، والباطل الذي تنكره كل طائفة على األخرى يـرده أمحـد   

النافيـة  ذكر البخاري أنَّ كل واحدة من طائفيت اللفظية؛ املثبتـة و          ...”:  رمحه اهللا  وقال أ يضاً  
تنتحل أبا عبداهللا، وأنَّ أمحد بن حنبل كثري مما ينقل عنه كذب، وأم مل يفهموا بعض كالمـه                  

  . )٢٣(“...لدقته وغموضه
كما أن االعتماد أوالً يف نقل فقه اإلمام أمحد رمحه اهللا كان يف الغالب على املـشافهة،                 

 بالتدوين إال للرتر اليسري منـهم       ، ومل يأذن  )٢٤(حيث كان اإلمام أمحد ينهاهم عن كتابة كالمه       
كامليموين والكوسج وعبداهللا وغريهم، مث ذاع صيت اإلمام وانتـشرت مـسائله يف اآلفـاق               

إمنا نقل املنصوص عنه أصحابه تلقياً من فيه؛ من أجوبتـه يف            ...”: وكُتبت؛ ولذا يقول الطويف   
ومن هنا سميت نصوص  .)٢٥(“هفكل من روى منهم عنه شيئاً دونه وعِرف ب. سؤاالته وفتاويه

 يف الفهـم    نقلتـها تفـاوت    وانتشارها   كثرة املسائل املروية عنه   ومع  . “روايات”: اإلمام أمحد 
  .فكان ذلك سبباً آخر لوقوع الغلط يف الرواية عنهواحلفظ والضبط، 

انظـر  و. ليس اإلمام أمحد يف ذلك بدعاً؛ فقد وقع الغلط والكذب عن غريه من األئمة             و
 -شئت كالم شيخ اإلسالم رمحه اهللا عن املنحرفني من أتباع األئمة يف األصول والفـروع                إن  

 منها مردها الغلـط     ستةٌ ، رمحه اهللا مثانية من أنواع احنرافهم       فقد عد  -ومنهم أتباع اإلمام أمحد     
   .)٢٦(والوهم يف نقل مذهبه

وا بعض مرويات نقلت عن      وضعف وااألصحاب يف مسائل االعتقاد رد    ولذا كثرياً ما جند     
    على مـن     األصحاب    من معتقده، كما يلمح ذلك يف ردود       اإلمام ختالف ما هو معروف حـاد 

 )٢٧(وانظر مثالً على ذلك رسالة طويلة أليب الفضل العلثي        ؛   عن املشهور من معتقد اإلمام     هممن
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: يهـا قولـه   ف، و )٢٨(أنكر فيها على ابن اجلوزي ما يقع يف بعض كالمه من ميل إىل التأويـل              
وإذا تأولت  ... ومذهبه معروف يف السكوت عن مثل هذا       وتنِسب ذلك إىل إمامنا أمحد      ...”

الصفات على اللغة، وسوغته لنفسك، وأبيت النصيحة، فليس هو مذهب اإلمام الكرمي أمحـد              
  .)٢٩(“…بن حممد بن حنبل قدس اهللا روحه، فال ميكنك االنتساب إليه ذا

قه فلم يتردد أكثر األصحاب يف قبول كل ما نسب إىل اإلمام رمحـه              وأما يف مسائل الف   

 عصمنا اهللا وإياك    -اعلم  ”: اهللا مهما تعارضت الروايات أو تناقضت، يقول ابن حامد رمحه اهللا          

 فيمـا نقلـوه،      أثبات - ممن مسيناهم وغريهم     -  أنَّ الناقلني عن أيب عبداهللا       -من كل زلل    

فيما دونوه، وواج   وأسناد ها على موجبـها، وال      كل رواية حظَّ    تقبل كل ما نقلوه، وإعطاءُ     ب

  .)٣٠(“...تعلّ رواية وإن انفردت، وال تنفى عنه وإن غَربت

ونقلت عن اإلمام روايات يف     ومن مثَّ ظهر اختالف الرواية يف مسائل اإلمام ظهوراً بيناً،           

قد حكى  ...”:  تيمية رمحه اهللا    ابن غاية الغرابة توقف بعض األصحاب يف ثبوا؛ فمن ذلك قول         

وهذا غلط قبيح   . أنَّ األمة عورا السوأتان فقط، كالرواية يف عورة الرجل        : مجاعة من أصحابنا  

فاحش على املذهب خصوصاً، وعلى الشريعة عموماً، وكالم أمحد أبعـد شـيٍء عـن هـذا                 

نِقلَ عن اإلمام أمحد رمحه     و...”:  يف إحدى الروايات   ابن تيمية رمحه اهللا   ، وكذا يقول    )٣١(“القول

هذه ”:  وقال الشارح أبو عمر يف رواية      .)٣٢(“اهللا روايةٌ ختالف السنة وإمجاع الصحابة، بل األمة       

  .)٣٣(“...الرواية بعيدةٌ جداً؛ تخالف األصول، ومقتضى اللغة، والعرف، وعامةَ أهل العلم

ه اهللا فوجدا علـى ثالثـة       وقد استقرأت أسباب اختالف الرواية عن اإلمام أمحد رمح        

  :أقسام

   يف االجتهاد والفتيا أمحد رمحه اهللا منهج اإلمامسباب ترجع إىلأ: القسم األول
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    أمحد رمحه اهللا أصحاب اإلمامسباب ترجع إىلأ: القسم الثاين

    أمحد رمحه اهللا الروايات املغلوطة عن اإلمامسباب ترجع إىلأ: القسم الثالث

 يل الكتابة يف القسمني األول والثاين ، وأرجو أن يتسري يل نشرها يف     وقد يسر اهللا بفضله   

   :وقد خصصت هذا البحث للقسم الثالث وأمسيته. القريب العاجل

אאאאאאא 

 من أسباب الغلط يف الرواية      - مما وقفت عليه     -وقد أفردت يف هذا البحث كل سبب        
  فصول مثانيةيف  عن اإلمام أمحد يف فصل مستقل، مث ختمته خبامتة فيها أهم نتائج البحث، فجاء               

  :وخامتة

  اختالل شرط العدالة  أو الضبط يف بعض رواة املسائل: الفصل األول
  الروايات الشاذُّة عن اإلمام أمحد: الفصل الثا�ي

  نقل الرواية باملعىن: الفصل الثالث

  الوقوف على ألفاظ اإلمام أمحدعدم : الفصل الرابع

  نقل الروايات عن غري احلنابلة: الفصل اخلامس

  املصنفات غري احملررة والنسخ السقيمة: الفصل السادس

  أخطاء النقل يف املصنفات احملررة: الفصل السابع

  اخلطأ يف التخريج: الفصل الثامن

  خاتـــــــمــــــــــــــــــة 
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אאW 

  :وقد سلكت يف هذا البحث منهجاً ميكن إمجاله يف املفردات التالية

 قدمت لكل فصل مبقدمة توضح مرادي ذا السبب وكيـف أدى إىل اخـتالف               :أوالً

  .الرواية عن اإلمام أمحد رمحه اهللا، مستشهداً يف ذلك بنصوص أئمة املذهب إن وِجدت

 هذا السبب يف اختالف الرواية عـن         ختمت كل فصل بذكر أمثلة تطبيقية لتأثري       :ثا�يـاً 

وقد اختلفت طبيعة األمثلة حبسب موضوع الفصل؛ فحيناً يكون املثـال           . اإلمام أمحد رمحه اهللا   

علماً من أعالم املذهب؛ كما يف الفصول األول والثاين والثالث، وحيناً يكون املثال كتاباً؛ كما               

 من كتاب؛ كما يف الفصل السابع ، وحيناً         يف الفصل السادس، وحيناً يكون املثال نصاً منقوالً       

  . يكون املثال مسألة فقهية كما يف الفصول الرابع واخلامس والثامن

وقد اختلف عدد األمثلة يف كل فصل حبسب شدة تأثريه يف اختالف الرواية عن اإلمام               

  . أمحد رمحه اهللا

  .  على قارئه قصدت يف البحث عدم كثرة اهلوامش اليت تطيل البحث وتشوش:ثالثاً

 من  يلزمف مبا   يعرالت األحاديث، و  يجرختعزو اآليات و  على  التعليق يف اهلامش،    فقصرت  

  .األعالمواملصطلحات وغريب اللغة 

ويف املسائل الفقهية ذكرت موطن املسألة يف كتب الفقه احلنبلي جمموعـة يف هـامش               

اإلمام أمحد فيها، ألسـتغين     واحد، وذلك يف أول املسألة عند ذكر عدد الروايات املنقولة عن            

  .بعد ذلك عن ذكر كل كتاب يف هامش مستقل عند النقل عنه يف هذه املسألة

 عمدت يف املسائل الفقهية إىل تقدمة خمتصرة تشتمل على حترير حمـل اخـتالف               :رابعـاً 
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  . الرواية عن اإلمام أمحد رمحه اهللا، وتبني عدد الروايات املنقولة عنه فيها

يف كـل     بنقل لفظ اإلمام أمحد رمحـه اهللا       يف هذه املسائل   عناية خاصة     اعتنيت :خامـساً 

على كتب املذهب وفـق  ات  روايال هذه اعتمادي يف ختريج     وكان،  رواية، وذكر من رواها عنه    

  :الترتيب التايل

املطبوع من كتب مسائل اإلمام أمحد؛ كمسائل عبداهللا وصاحل وأيب داود وابـن              .١

  .)٣٤(، ومسائل حرب الكرماينبن منصورهانئ والبغوي ومسائل إسحاق 

كتب املذهب اليت عنيت جبمع أو نقل مسائل اإلمام أمحد بألفاظها؛ كـاألجزاء              .٢

احملققة من كتاب جامع اخلالل، وكبعض كتب القاضي أيب يعلى أو شيخ اإلسالم             

  .أو تلميذه ابن القيم

ـ             .٣ ن اإلمـام   باقي كتب املذهب، وال سيما ما عين منها بذكر اختالف الرواية ع

وأحرص عند النقل   . أمحد؛ كاملغين والشرح الكبري والفروع واملبدع واإلنصاف      

  .من هذه الكتب على ذكر ناقل كل رواية مىت وجدت له ذكراً

 حاولت االلتزام يف ترتيب الروايات تأخري الرواية املغلوطة، ومل أخالف هذا إال             :سادسـاً 

  .ها خمالفة هذا الترتيبيف مرات معدودة، اقتضى حسن عرض املسألة في

غلط عن  هي  :  أذكر ما قاله األصحاب يف توهني الرواية املغلوطة وتضعيفها؛ مثل          :سـابعاً 

هي رواية شاذة أو هي غريبة عن أمحد أو ليس يف           اإلمام، أو ال تثبت عنه، أو تفرد ا فالن، أو           

  .كالم أمحد ما يدل عليها

 :صحاب فيها من تقوية وتوثيق؛ كأن يقـال       ما ينقله األ  ات  روايال باقياذكر يف   يف حني   
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  .هي آخر الروايات عنه، أو أنصها، أو أصحها، أو أشهرها، أو نقلها اجلماعة

التزمت يف كل مسألة من هذه املسائل بذكر ما استقر عليه املذهب من الروايات               :ثامنـاً 

  .“نتهى اإلراداتم” و “اإلقناع”: عند متأخري احلنابلة، واعتمدت يف ذلك على متين

و ختاماً فقد بذلت يف سبيل إخراج هذا البحث غاية وسعي، غري أن اهللا يأىب العصمة إال                 

فما كان فيه من الصواب فمن اهللا، وما كان فيه من اخلطأ فمن نفسي ومن الـشيطان،                 . لكتابه

 علـى نبينـا     واحلمد هللا أوالً وآخراً وظاهراً وباطناً، وصلى اهللا       . واهللا ورسوله بريئان من ذلك    

  به وسلم تسليماً كثرياً،حممد وعلى آله وصح

  

  الفصل األول
  يف بعض رواة املسائل أو الضبط  اختالل شرط العدالة 

ومن نقل عنه الفقه    ...”: خلق كثري، يقول املرداوي   رمحه اهللا   نقل الفقه عن اإلمام أمحد      
 عبـدالعزيز يف زاد املـسافر،       وغريه مجاعة كثريون جداً، ذكرهم أبو بكر اخلالَّل، وأبو بكـر          

بن أيب يعلى يف الطبقات، وقد زادوا فيها على اخلمسمائة، وذكـر ابـن              اوالقاضي أبو احلسني    
  .)٣٥(“اجلوزي بعضهم يف مناقب أمحد وغريهم

وما من هؤالء من أحد إال وقد وصف بالديانة والصيانة والصدق والعلم، ومن هـؤالء               
الستة أو بعضها، بل منهم أبو داود السجستاين نفسه         من هو من رجال الصحيحني أو الكتب        

ويف اجلملة  . صاحب السنن، ومنهم األئمة الكبار كأيب زرعة وأيب حامت وإبراهيم احلريب وغريهم           
أما نقلة الفقه عن إمامنا أمحد فهم       ...”: بقولهفإنَّ نقلة فقه اإلمام هم كما يصفهم ابن أيب يعلى           

  . )٣٦(“...أعيان البلدان وأئمة الزمان
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إال أنَّ رواة مسائل اإلمام ليسوا على درجة سواء، بل هم متفاوتون يف املرتلة عند اإلمام                
: حيـث قـال    ؛أمحد يف النقل عنه ويف الضبط واحلفظ كما صرح بذلك املرداوي رمحـه اهللا             

  . )٣٧(“ يف النقل عنه، والضبط واحلفظوهم أيضاً متفاوتون يف املرتلة عند اإلمام أمحد ...”
 األوىل؛  يف الطبقة ، ال سيما    وملا كان أكثر االعتماد يف نقل فقه اإلمام على حفظ الصدور          

 يف بعض مرويات اإلمام، شأنه يف ذلك شأن احلديث          - بل رمبا النكارة     - فقد وقع الشذوذ     لذا
  . الشريف

الناس يف نقل مذاهب    …”: قالفوقد قرر شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا هذه القاعدة           
وهلذا قد ختتلف الرواية يف النقل عن األئمة كمـا          ...ألئمة قد يكونون مبرتلتهم يف نقل الشريعة      ا

إذا كان يف املنقول عن النيب ما حيتـاج إىل          و...خيتلف بعض أهل احلديث يف النقل عن النيب         
  .)٣٨(“…و هذا من غريه، بل هو أوىل بذلكمل يستنكر وقوع حن...متييز ومعرفة
:  فيقـول  بعـض األحيـان؛    مرويات اإلمام أمحد يف      ة موازن على يميةلذا عمل ابن ت   و

] وابن بطـة وأمثـاهلم    غالم اخلالَّل   : املروذي واخلالَّل وصاحبه  : يعين[وهؤالء العراقيون   …”
  . )٣٩(“…أعلم بأقوال أمحد من املنتسبني إىل السنة واحلديث من أهل خراسان

عند ترمجته لبعض رواة فقه اإلمام أنَّ له مـسائل          أحياناً  يذكر  اخلالَّل  ومن هنا أيضاً جند     
   .غرائب أو أغرب فيها على أصحاب أيب عبداهللا

 اليت انفرد الراوي    تلك إىل أنَّ اخلالَّل يريد أحياناً باملسائل الغرائب         هناينبغي التنبه   لكن  
  . )٤٠(كما صرح بذلك يف بعض التراجم. بنقلها عن اإلمام ومل يشاركه فيها أحد من أصحابه

بن اإلمام  امنهم عبداهللا   ؛ ف  ثقات  أئمةٌ بعض من وصف اخلالَّل مسائله بأا غرائب      ولذا ف 
، روى عنه النسائي    )٤٢( اإلمام احلافظ الناقد، حمدث بغداد كما وصفه الذهيب يف السري          )٤١(أمحد

يف ، قال احلافظ عنـه      )٤٤( ومنهم حممد بن عوف بن سفيان الطائي احلمصي        .)٤٣(ووثقه األئمة 
بل منهم إمامـا    . )٤٦(، وروى عنه أبو داود والنسائي يف مسند علي        )٤٥(“ثقة حافظ ”: التقريب

  .)٤٧(أبو زرعة الرازيواجلرح والتعديل أبو حامت 
جاوز احلد يف هذا املضمار، ومحلـه       و على احلنابلة    وعليه فينبغي التنبه هنا إىل من اشتطَّ      

    ئمـة  األ  يف هـذه الـسبيل     جـرح وعتربهم آفته،   ة فقه اإلمام، فا   لَقَالتعصب على الطعن يف ن
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ليسوا من املكثرين من الرواية عن اإلمام، ولذا        سيأيت جرحهم يف هذا الباب      ومن  . )٤٨(ثقاتال
  .)٤٩(أسقطهم املرداوي عند ذكره من نقَلَ الفقه عن اإلمام من املكثرين أو املقلني

  أمثلة تطبيقية
   .)؟-؟( أمحد بن اخلليل القُومسي: املثال األول

 رفيع القدر، مسع من أيب عبداهللا مـسائل أغـرب فيهـا علـى             ”: ذكره اخلالَّل فقال  
  .)٥٠(“...أصحابه

            فه أبو زرعة،   ولو تأملنا حال هذا الراوي لعلمنا من أين جاءت هذه الغرائب؛ حيث ضع
ـ  - روى عن فالن بن األعمش       ؛كذَّاب يروي عمن مل يخلق    ”: وقال فيه أبو حامت    مل  و -اه   ومس

، ونقل ابن حجر قول أيب حامت فيه        “هو واهٍ ”: ، وقال الذهيب يف السري    “يكن لألعمش غري هود   
  .)٥١(“ )مح اللَّ اإلداِمدسي(: ام متنهله حديث منكر يف فوائد متَّ”: وقال

 فليس أهالً ليؤمتن على رواية      وال ريب أنَّ من مل يؤمتن على رواية حديث رسول اهللا            
 على شيٍء من مروياته عن اإلمام أمحد يف الفقه أو          - بعد البحث    - أين مل أقف     على. كالم غريه 

 على  - يف الغالب    -غريه، غري أنَّ ذلك ال ينفي وجودها؛ فإنَّ أكثر كتب األصحاب درجت             
  .ذكر الرواية دون تسمية ناقلها

  .)هـ٢٧٣ -؟ (أبو أمية حممد بن إبراهيم الطَّرسوسي : املثال الثا�ي
: ذكره أبو بكر اخلالَّل فقال    ...”:  بن أيب يعلى يف الطبقات      حممد قاضي أبو احلسني  قال ال 

رجل رفيع القدر جداً، مسعنا منه حديثاً كثرياً، وكان إماماً يف احلديث يف زمانه، متقدماً، وكان                
  .)٥٢(“عنده مسائل صاحلة عن أيب عبداهللا، وغرائب مسعتها منه ومن قوم عنه

 مل تغرب إال من جهة ضبطه وحفظه، إذ قد ترجم له ابـن حجـر                ولعلَّ هذه الروايات  
  .)٥٣(“صدوق صاحب حديث يِهم”: فقال

ومن غرائب الطَّرسوسي ما رواه يف سنة وفاة اإلمام أمحد؛ فقد عقد ابـن اجلـوزي يف                 
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كانت سـنة   مناقب اإلمام أمحد باباً يف تاريخ موته ومبلَغ ِسنه، فذكر أنَّ وفاته رمحه اهللا               : كتابه
إحدى وأربعني ومائتني، ونقل ذلك عن مجاعة منـهم عبـداهللا وصـاحل وحنبـل واملـروذي                 

: غري أنَّ أبا أمية أغرب يف تعيني سنة وفاة اإلمام؛ ولذا قال املزي وابن عبداهلادي              . )٥٤(وغريهم
ومل يتابعـه   . مات سنة اثنتني وأربعني ومائتني    : وقال أبو أمية حممد بن إبراهيم الطَّرسوسي      ...”

  .)٥٥(“سنة اثنتني: أحد على قوله

  .)؟-؟(اخلضر بن املثنى الكندي : املثال الثالث
مل أقف على ترمجة اخلضر بن املثىن يف شيٍء من كتب اجلرح والتعديل، وليس يف ترمجته                

 نقل عن عبداهللا  ”: عند احلنابلة إال أنه روى عن عبداهللا ابن اإلمام أمحد؛ حيث قال ابن أيب يعلى              
، ونقل مجلة من مسائله، ونقل ابن       “...)٥٦("الرد على اجلهمية  : " أشياء؛ منها  ابن إمامنا أمحد    

، )٥٧(مفلح ما أورده ابن أيب يعلى خمتصراً ومل يزد عليه؛ ولذا ذكره العليمي فيمن مل تؤرخ وفاته                
  . فهو جمهول احلال

 بن املثىن عن عبداهللا عـن       وقد نقل اخلالَّل يف جامعه مجلة من املسائل من طريق اخلضر          
اخلضر كـان   ...”: ويف ثبوت هذه املسائل من طريق اخلضر نظر؛ فقد قال ابن القيم           . )٥٨(أبيه

صغرياً حني مسع من عبداهللا، ومل يكن مـن املعمـرين املـشهورين بـالعلم، وال هـو مـن                    
 املنـاكري   اخلضر هذا جمهول، ينفرد عن عبداهللا برواية      ”: ؛ ولذا قال ابن رجب    )٥٩(“...الشيوخ

  . )٦٠(“اليت ال يتابع عليها
 يف تأبيد حترمي نكاح العبد سيدته ولو عِتق؛ حيـث           اإلمام أمحد فمن مناكريه ما رواه عن      

 عليه يف رواية    نص. ال ختتلف الرواية عن اإلمام أمحد رمحه اهللا أنه حيرم على العبد نكاح سيدته               
 أنـه   روي عن عمر بن اخلطـاب        ومستندهم ما    .)٦٢(وهي من مسائل اإلمجاع   . )٦١(حرب

أميا امرأة تزوجت عبدها أو تزوجت بغري بينٍة وال وٍيل فاضربومها، وفرقـوا      ”:كتب إىل األمصار  
: غري أنَّ ابن رجـب قـال      . وليست هذه الفُرقة أبدية؛ فإنه لو صار حراً حلَّت له         . )٦٣(“بينهما

، نص عليه أمحـد     ا روي عن عمر     من تزوجت بعبدها فإنه حيرم عليها على التأبيد، كم        ...”
يف رواية عبداهللا، ذكره اخلالَّل يف أحكام العبيد عن اخلضر بن املثىن الكندي عنه، واخلضر هذا                
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  . )٦٤(“جمهول، ينفرد عن عبداهللا برواية املناكري اليت ال يتابع عليها
فيه أـا    على حنو ما تقدم، وليس        عن أبيه أثر عمر      )٦٥(وقد روى عبداهللا يف مسائله    

 فيمن تزوج امرأة يف ِعـدا؛       حترم عليه على التأبيد، فلعلَّ ذلك اختلط مبا روي عن عمر            
ولذا مل ينقل أحد من األصحاب هذه       . )٦٦(“ال ينكحها أبداً  ”: حيث فرق بينهما وعاقبهما وقال    

  .الرواية أو يشر إليها سوى ما تقدم من كالم احلافظ ابن رجب
قـال  ”: حيث قال ابن القيم   . بن املثىن أيضاً ما رواه يف ذبيحة املرتد       ومن مناكري اخلضر    

ال بأس أن   : قال أيب : حدثنا عبداهللا بن أمحد قال    : وأخربنا اخلضر بن املثىن الكندي قال     : اخلالل
واملشهور : قلت. يأكل ذبيحة املرتد إذا كان ارتداده إىل يهودية أو نصرانية ومل يكن إىل جموسية             

ف هذه الرواية؛ وأنَّ ذبيحة املرتد حرام، رواها عنه مجهور أصحابه، ومل يـذكر              يف مذهبه خال  
  .)٦٧(“أكثر أصحابه غريها

  الفصل الثا�ي 
  الروايات الشاذُّة عن اإلمام أمحد

انفـرد عـن    : شذَّ يشذُّ ويـشذُّ شـذوذاً     ”: االنفراد، قال اجلوهري  : الشذوذ يف اللغة  
شـذَّ الـشيء يـشذُّ      . الذال يدلُّ على االنفراد واملفارقة    الشني و ”: ، قال ابن فارس   “اجلمهور
؛ ومـن هنـا     “الذين يكونون يف القوم وليسوا من قبائلهم وال منازهلم        : وشذَّاذ الناس . شذوذاً

مسى أهل النحو ما فارق ما عليه بقية بابه وانفرد عـن ذلـك إىل غـريه                 ”: يقول ابن منظور  
  .)٦٨(“شاذَّا

ما رواه الثقة على وجٍه خمالف ملن هو أرجح         :  باحلديث الشاذِّ  ويف اصطالح احملدثني يراد   
منه ملزيد ضبط أو كثرة عدٍد، أو غري ذلك من وجوه الترجيحات، ويقابل الـشاذَّ احملفـوظُ،                 

 مرجوح باحلديث احملفوظ؛ ولذا يعـد       فاحلديث الشاذُّ . ما رواه األوثق خمالفاً لرواية الثقة     : وهو
  .)٦٩(سام احلديث املردوداحملدثون الشاذَّ يف أق

 انفرد ا بعـض      شاذة  روايات – كما يف احلديث النبوي      -وقد رويت عن اإلمام أمحد      
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  .)٧٠(  أصحابهمجاعةالرواة خمالفاً ملا رواه 
 الرواية املفردة إذا قوي دليلها هل تعد مذهباً لإلمـام،            هذه وقد اختلف األصحاب يف   

  :)٧١(على وجهني

 عصمنا اهللا وإياك مـن      - اعلم   ”: يقول ابن حامد رمحه اهللا    . ه تكون مذهب  :الوجـه األول  

 أثبات فيما نقلوه، وأسناد     - ممن مسيناهم وغريهم     -  أنَّ الناقلني عن أيب عبداهللا       -كل زلل   
ها على موجبها، وال تعلّ رواية      فيما دونوه، وواجب تقبل كل ما نقلوه، وإعطاء كل رواية حظَّ          

وهو الـصحيح، قدمـه يف      ”: وقال املرداوي . )٧٢(“...وإن غَربت وإن انفردت، وال تنفى عنه      
جيب تقدميها  : الرعايتني وآداب املفيت والشيخ تقي الدين يف املسودة، واختاره ابن حامد وقال           

، فكيف والراوي عنـه     دعلى سائر الروايات؛ ألنَّ الزيادة من الثقة مقبولة يف احلديث عند أمح           
  .)٧٣(“ الصوابوهو: ثقةٌ خبري مبا رواه؟ قلت

اختاره ”: قال ابن محدان  .  ال يكون مذهبه، بل ما رواه اجلماعة خبالفه أوىل         :الوجـه الثـا�ي   

اخلالَّل وصاحبه وأكثر األصحاب؛ ألنَّ نسبة اخلطأ إىل واحد أوىل مـن نـسبته إىل مجاعـة،                 
لزم من  وهذا ضعيف، وال ي   ”: قالف  هذا الوجه  املرداويوقد ضعف   . )٧٤(“الس واألصل احتاد 

وكوما يف جملـسني أوىل؛     . وانفراده بذلك يدل على تعدد الس     . تقدمي ذلك خطأ اجلماعة   
  .)٧٥(“وحيتمل أن يتحد الس وحيصل ذهول أو غفلة. للجمع وعدم اخلطأ

والذي يظهر يل مما تقدم أنَّ اختالفهم يف قبول الرواية املفردة مبين على كوا شـاذَّة أو            
وال ريب عندي أنَّ بعض هذه الروايات املفردة هي من قبيل الـشاذِّ             .  الثقة زيادة باب    من أا

  فات دون داللة         الذي يتوجب ردعلـى   - يف أكثـر األحيـان       -ه، وهي مثبتة يف أكثر املصن 
  .شذوذها

  ل تطبيقيامث
 ببعض ما انفرد به حنبل بن إسحاق عن اإلمام أمحد؛ إذ            البابيف هذا   لعلنا نضرب املثال    

حنبل له مفاريد ينفرد ا من الروايات يف الفقه، واجلماهري          …”: يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية    
يروون خالفه، وقد اختلف األصحاب يف مفاريد حنبل اليت خالفه فيها اجلمهور؛ هـل تثبـت                
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وقـال يف   . )٧٦(“…به ينكراا ويثبتها غريمها كابن حامد     روايته؟ على طريقني؛ فاخلالَّل وصاح    
حنبل ينفرد بروايات يغلِّطه فيها طائفة؛ كاخلالَّل وصاحبه، قال أبو إسـحاق            …”: موطن آخر 
وقال ابن رجب يف إحدى مرويات حنبل       . )٧٧(“…هذا غلط من حنبل ال شك فيه      : ابن شاقْال 
عن أمحد غري حنبل، وهو ثقة إال أنه يهـم          هذه رواية مشكلة جداً، ومل يروها       …”: عن اإلمام 

أحياناً، وقد اختلف متقدمو األصحاب فيما تفرد به حنبل عن أمحد هل تثبت به رواية عنـه أم                  
: هذا مما تفرد به حنبل عنه، فمن أصحابنا مـن قـال           …”: وكذا قال مرةً أخرى   . )٧٨(“...ال؟

ن أبو بكر اخلالَّل وصاحبه ال يثبتان       وِهم حنبل فيما روى، وهو خالف مذهبه املتواتر عنه، وكا         
  .)٧٩(“...مبا تفرد به حنبل عن أمحد رواية

  :وإليك بعض املسائل اليت شذَّ حنبل يف روايتها عن اإلمام أمحد

  إباحة املالعِنة لزوجها متى أكذب �فسه: املسألة األوىل
 إذا مل يكـذب     ؤبداًال ختتلف الرواية عن اإلمام رمحه اهللا أنَّ فرقة اللعان توجب حترمياً م            

ال خالف بني أهل العلم يف أنه إذا مل يكذب نفسه ال حتل له، إال               ”: قال يف املغين  . املالعن نفسه 
أما إذا كذب نفسه فقد اختلف النقل عن اإلمام يف إباحة املالعنة له،             . )٨٠(“أن يكون قوالً شاذَّاً   
  :)٨١(فنقل عنه روايتان

رواهـا  : قال يف الروايتني واملغين والشرح وغريهـم      . اً أا ال حتل له أبد     :األوىلالروايـة   

واملذهب على  . وامليموين وحنبل كما ذكر يف الروايتني     ،  )٨٢(وصاحل منهم حرب : قلت. اجلماعة
  .)٨٣(هذه الرواية عند املتأخرين

نقل حنبل يف موضع   ”: قال يف الروايتني  . أنه إذا أكذب نفسه زال التحرمي      :الثا�يـة الروايـة   

وهي رواية شاذَّة شذَّ ـا      ”: وقال املوفق يف املغين   . “أكذب نفسه زال حترمي الفراش    مىت  : آخر
، وكذا قال بشذوذ هذه الرواية      “...ال نعلم أحداً رواها غريه    : قال أبو بكر  . حنبل عن أصحابه  

  .)٨٤( وغريهم، والزركشي، وابن القيم يف زاد املعاد، والشارح، يف الكايف أيضاًاملوفق
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  شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض: ا�يةاملسألة الث
نقل اجلماعة عن اإلمام أمحد أنَّ شهادة أهل الذمة ال تقبل إال يف الوصية يف السفر إذا مل                  

   .)٨٥(“ من عشرين نفساًرواه عنه حنو”: يوجد غريهم، قال املوفق
 ت يف  وقد أورد اخلالَّل أكثر هذه الروايـا       .)٨٦( وابن هانئ  ،وصاحل،  منهم عبداهللا : قلت

وأما يف غري هـذه     . ، كما سيأيت بيانه   "اجلامع":  من كتابه  "أهل امللل والردة والزنادقة   " :كتاب
  :)٨٧(احلالة فقد اختلف النقل عن اإلمام يف قبول شهادم، فنقل عنه روايتان

 أنَّ شهادة الكفار ال تقبل مطلقاً ال على مسلٍم وال علـى كـافٍر وال يف                 :األوىلالروايـة   

ـ :  من رواية مجاعة؛ منهم     رمحه اهللا  وقد نقلها اخلالَّل  .  الوصية يف السفر بشرطها    شيٍء، إال   وأب
 احلارث وجعفر   وملروذي وحرب وامليموين وأب    وا )٨٨(إسحاق بن منصور   و وصاحل داود وعبداهللا 

 حامد اخلفاف والشالنجي ومهنا وإسحاق بـن ميمـون          و طالب وأب  وبن حممد وابن خبتان وأب    ا
واملـذهب علـى هـذه الروايـة عنـد          . “هذا املشهور عنـه   ”:  قال الزركشي  .)٨٩(وغريهم
  .)٩٠(املتأخرين

 .تفرد ا حنبل  .  إال شهادة بعضهم على بعض     ، أنَّ شهادة الكفار ال تقبل     :الثا�يـة الروايـة   

فقد روى هؤالء النفر وهم قريب من عشرين نفساً كلـهم           …”: وقال اخلالَّل بعد أن أوردها    
وال أشك أنَّ حنبالً تـوهم      …وقد نظرت يف أصل حنبل    . الف ما قال حنبل   عن أيب عبداهللا خ   

وقد أخربنا عبداهللا عن أبيـه      . جتوز: ال جتوز، فغلط، فقال   : ه أراد أنَّ أبا عبداهللا قال     ذلك؛ لعلَّ 
وقد نقـل القاضـي واملوفـق       . )٩١(“…ال جتوز : قال أيب : ذا احلديث، وقال عبداهللا عن أبيه     

الظاهر غلط مـن روى     ”: اخلالَّل أيضاً حلنبل فيما نقله، وكذا قال املوفق       وغريمها ختطئة غالم    
  . )٩٢( “]حنبالً: يعين[خالف ذلك 

وأثبتها غريه من   . بالغ اخلالَّل يف إنكار رواية حنبل ومل يثبتها رواية        …”: وقال ابن القيم  
] ابن تيميـة  : يعين[كان شيخنا   ”: وقال ابن مفلح  . )٩٣(“ وجعلوا املسألة على روايتني    ،أصحابنا

]: القاضـي : يعـين [وقال ابن حامد وشيخنا     : قال أبو اخلطاب  …حيمل املسألة على روايتني   
وهو الصحيح، فإنَّ حنبالً ثقةٌ ضابط، وروايتـه أقـوى يف بـاب             : قال. املسألة على روايتني  
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  . )٩٤(“…القياس
ين اختـاروا   وبكل حال فهذه الرواية قد أثبتها األصحاب يف مصنفام، حىت أولئك الذ           

   !ردها

   عند جتهيزهتغطية رجلَي املُحرِم امليتِ: املسألة الثالثة
. يف تغطية رجلَي املُحِرم إذا مات عند جتهيـزه        رمحه اهللا   اختلفت الرواية عن اإلمام أمحد      

  :)٩٥(فنقلت عنه روايتان

وعليـه أكثـر   ”: قال يف اإلنصاف. ياه كسائر بدنه ميكن أن تغط   ي أنَّ رجل  :األوىلالروايـة   

  .)٩٦(وهو ما استقر عليه املذهب عند املتأخرين. “األصحاب

. )٩٧(وجزم ا اخلرقي يف خمتـصره     . نقلها حنبل .  أنه مينع من تغطية رجليه     :الثا�يـة الرواية  

ال أعرف هذا يف األحاديث، وال رواه أحد عن أيب عبداهللا غري حنبل، وهو عندي               ”: قال اخلالَّل 
 يف رأسـه، وال      الرجل لى أنه يغطى مجيع املُحِرم إال رأسه؛ ألنَّ إحرام        وهم من حنبل، والعمل ع    

  . )٩٨(“مينع من تغطية رجليه يف حياته، فكذلك بعد مماته
: قال اد يف شـرحه    ”: وقد حاول بعض األصحاب توجيه رواية حنبل، فقال املرداوي        

  واجلـوربِ  جرت به العادة؛ كاخلف   ميكن توجيه حترٍمي؛ أنَّ اإلحرام يحرم تغطية قدمي احلي مبا           
وقد استقينا حترمي ذلك بعد املوت مع كونه ليس مبعتاد فيه، وإمنا املعتـاد              .  وحنوه )٩٩(واجلُمجم

كـالم  : قد يقال ”: وقريب منه قول الزركشي   . )١٠٠(“فيه سترمها بالكفن، فكان التحرمي أوىل     
ـ  : اخلرقي وأمحد خرج على املعتاد؛ إذ يف احلديث        الـرداء واإلزار،   : ن يف ثوبيـه؛ أي    أنه يكف

وال خيفى ما   . )١٠١(“واإلزار العادة أنه ال يغطي من سرته إىل رجليه، فخرج كالمهما على ذلك            
  .)١٠٢(“فيه نظر”: يف هذا التوجيه من الضعف؛ ولذا قال برهان الدين ابن مفلح بعد إيراده
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  الفصل الثالث
  �قل الرواية باملعنى

لراوي إذا مل يكن عاملاً باأللفاظ ومدلوالا ومقاصدها خبرياً مبـا           أمجع العلماء على أنَّ ا    
يحيل معانيها بصرياً مبقادير التفاوت بينها فإنه ال جتوز له الرواية باملعىن، بل يتعـين عليـه أن                  

وأما إن كان الـرواي عاملـاً       . يؤدي اللفظ كما مسعه؛ فال خيرم منه شيئاً، وال يبدل لفظاً بلفظ           
إن مل يكـن عاملـاً      ...”: ختِلف يف جواز الرواية باملعىن يف حقه، يقول النووي رمحه اهللا          بذلك فا 

باأللفاظ ومقاصدها خبرياً مبا يحيل معانيها مل جتز له الرواية باملعىن بال خالف، بل يتعني اللفـظ               
وز ال جت : فإن كان عاملاً بذلك فقالت طائفة من أصحاب احلديث والفقه واألصول          . الذي مسعه 
وقال مجهور السلف واخللـف     .  ومل جيوز فيه   وجوز بعضهم يف غري حديث النيب       . إال بلفظه 

  .)١٠٣(“...جيوز باملعىن يف مجيعه إذا قطع بأداء املعىن: من الطوائف
 يف بعـض    وقد كانت الرواية باملعىن أحد أسباب اخـتالف الروايـة عـن الـنيب               

ـ  يف    اختالف األلفاظ املروية عن النيب       ي الشافع ؛ وبذا علَّل اإلمام   )١٠٤(األحاديث التشده ،
كـان  :  عن الـنيب    بن مسعود ا فروى   ؛دهش قد اختلف يف الت    :قال يل قائلٌ  ...” :فقال

 يعلمهم التشالتحيات  ؛ فقال يف مبتداه ثالث كلمات     .)١٠٥(د كما يعلمهم السورة من القرآن     ه 
 ؛ى ترى الرواية اختلفت فيه عـن الـنيب  نأ ف: فقال:عيقال الشاف....؟د أخذت هش فبأي الت  ،هللا

 وجـابر خـالف     ،)١٠٧( وروى أبو موسى خالف هـذا      ،)١٠٦(بن مسعود خالف هذا   افروى  
 خالف هذا كلـه يف      م عمر  مث علَّ  ، يف شيء من لفظه     وكلها قد خيالف بعضها بعضاً     ،)١٠٨(هذا

 إال   ليس فيها شيءٌ   )١١١(عمربن  ا دهش وكذلك ت  ،)١١٠( عائشة دهش وكذلك ت  ،)١٠٩(بعض لفظه 
 األمـر يف    :فقلت له .  على بعض   وقد يزيد بعضها الشيءَ    ، ما يف لفظ صاحبه     شيٌء غري  يف لفظه 

 هذا بيفأبِ :قال. ن ا تعظيم اهللا      كلُّ : قلت .ه يل ن فلعله جعـل    ،مهم رسول اهللا   فعلَّ ، كالم أريد 
 ، املعـىن   إحالةُ : فأكثر ما حيترس فيه منه      حفظاً ذَِخأُ وما   ،هظُفَح في ه واآلخر ظُفَح في مه الرجلَ يعلِّ

فلعـلَّ  ،  فلم تكن فيه زيادة وال نقص وال اختالف شيء من كالمه حييل املعىن فال تسع إحالته               
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 ولعلَّ مـن    ، عن حكمه  ذ كان ال معىن فيه حييل شيئاً      إ ،ظَِف منهم كما ح   النيب أجاز لكل امرئٍ   
توسعوا فيه فقالوا على ما حفظوا وعلى مـا حـضرهم           اختلفت روايته واختلف تشهده إنما      

  .)١١٢(“...جيز هلمأو
قال القاضي  ”: ومن هنا منع طائفة من العلماء من الرواية باملعىن، قال السيوطي رمحه اهللا            

ينبغي سد باب الرواية باملعىن؛ لئال يتسلط من ال حيسن ممن يظن أنه حيسن ، كما وقع                 : عياض
  .)١١٣(“...وحديثاًللرواة كثرياً قدميا 

وقد اختلفت الرواية يف النقل عن األئمة الفقهاء كما اختلفت الرواية عن رسـول اهللا               
  ،    الناس يف نقل مذاهب األئمة قد يكونون مبرتلتـهم يف نقـل            …”: قال ابن تيمية رمحه اهللا

  حبـسب مـا    -حكم اهللا كذا، أو حكم الشريعة كذا        : الشريعة، ومن املعلوم أنَّ أحدهم يقول     
 وإن كان غريه أعلم بـأقوال صـاحب         -اعتقده عن صاحب الشريعة، حبسب ما بلغه وفهمه         

وهلذا قـد   . فهذا أيضاً من األمور اليت يكثر وجودها يف بين آدم         . الشريعة وأعماله وأفهم ملراده   
ختتلف الرواية يف النقل عن األئمة كما خيتلف بعض أهـل احلـديث يف النقـل عـن الـنيب                    

....  وقد ختتلف الروايات حىت -ن يف املنقول عن النيب ما حيتاج إىل متييز ومعرفة         لكن إذا كا 
 مل يستنكر   -يكون بعضها أرجح من بعض، والناقلون لشريعته باالستدالل بينهم اختالف كثري            

؛ ألنَّ اهللا قد ضمن حفظ الذكر الذي أنزله علـى           و هذا من غريه، بل هو أوىل بذلك       وقوع حن 
  . )١١٤(“…ظ مايؤثر عن غريهرسوله، ومل يضمن حف

 ولقد كانت الرواية باملعىن أحد أبرز أسباب اختالف الرواية عن اإلمام أمحد رمحـه اهللا،              
. ، فتوىل تصحيحه بنفسه    بسبب ذلك   يف الرواية عنه   الغلطوقد تنبه اإلمام إىل بعض ما وقع من         

 يف  الغلـط لم مـن    ؛ فإنه مع تقدمه عند اإلمام أمحدمل يس       )١١٥(فمن ذلك ما وقع من أيب طالب      
يلَّ أنَّ أبا طالب حيكي عن أيب أنه        إتناهى  ”: ؛ حيث قال صاحل ابن اإلمام أمحد       باملعىن الرواية عنه 

: فقـال . فالن: من أخربك؟ فقلت  : فقال. فأخربت أيب بذلك  . لفظي بالقرآن غري خملوق   : يقول
لفظـي  : أنا قلت لك  : فقال له أيب  . )١١٦(فجاء وجاء فُوران  . فوجهت إليه . ابعثْ إىل أيب طالب   

  أَحـد  اللَّه هو قُلْ : قرأت عليك: فقال له. وغضب وجعل يرعد! بالقرآن غري خملوق؟

! لفظي بالقرآن غري خملوق؟   : فَِلم حكيت عين أين قلت لك     : فقال. هذا ليس مبخلوق  : فقلت يل 
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ك فاحمه أشد احملـو،     فإن كان يف كتاب   . وبلغين أنك وضعت ذلك يف كتابك، وكتبت به إىل قوم         
حتكـي  : وغضب وأقبل عليه، فقال   . إين مل أقل لك هذا    : واكتب إىل القوم الذين كتبت إليهم     

فعـاد أبـو    . وانصرف من عنده وهو مرعـوب     . فجعل فوران يعتذر إليه   ! عين ما مل أقل لك؟    
 إنـه وهـم علـى أيب      : طالب، فذكر أنه قد حك ذلك من كتابه، وأنه كتب إىل القوم خيربهم            

  .)١١٧(“عبداهللا يف احلكاية
 يف فتاواه، وعلـى عـدم        أمحد  على نقل لفظ اإلمام     يف مصنفام  حِرص األصحاب وقد  
ستطاعوا، ولكن رمبا نقل بعضهم الرواية مبعىن خاطيء فهمه من لفـظ اإلمـام،               ا تغيري نصه ما  

   . حينئذ عنه الروايةختلففت
القيم وابن رجب وغريهـم الـذين       شيخ اإلسالم وابن    ك ؛ولذا جند احملققني يف املذهب    

 الروايـة   وقفوا على ألفاظ اإلمام يف روايته، كثرياً ما يبينون اخلطأ الذي وقع فيه بعض من نقل               
  .  عن اإلمامباملعىن

   د األصحاب خالفهم يف قبول ما انفرد به أحد الرواة عن أمحـد بـأن               ومن هنا أيضاً قي
 باالتفاق، ألنَّ نسبة اخلطأ إىل واحد أوىل من نـسبته           يقوى دليله وإال فإنَّ ما رواه اجلماعة أوىل       

  . )١١٨(إىل مجاعة

  مثال تطبيقي
، فقد   بن جعفر املعروف بغالم اخلالل      أيب بكر عبدالعزيز   ولنضرب املثال هنا مبا وقع من     

 : كتابـه  انتقد عليه العالَّمة ابن رجب هذا األمر فقال بعد أن خطَّأه يف رواية عن أمحد نقلها يف                
وأبو بكر كثرياً ما ينقل كالم أمحد باملعىن الذي يفهمه منه فيقع فيه تغـيري               ...”:  فقال ،"بيهالتن"

  . )١١٩(“ كثرياً"زاد املسافر" :شديد، ووقع له مثل هذا يف كتاب
من أمثلة الروايات اليت تفرد بنقلها أبو بكر يف كتبه ما وقع منه من ذلـك املـسائل                  و
  :التالية

  .القاتل السلَب استحقاق: املسألة األوىل
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 دون إذن   )١٢٠(اختلفت الرواية عن اإلمام أمحد رمحه اهللا يف استحقاق القاتـل الـسلَب            
  :)١٢١(اإلمام، فنقل عنه روايتان

حيث قال اسـحاق    .  أنَّ القاتل يستحق السلَب قال ذلك اإلمام أم مل يقل          :الروايـة األوىل  

وإن كثُر؛ ما مسعنا النيب     : كثُر؟ قال وإن  : قيل. ال: هل خيمس السلَب؟ قال   : قلت”: بن منصور 
    لَب، وقد قاللَبه    : ( مخَّس السفإن مل يعطه اإلمام؟ قـال     : قلت. )١٢٢()من قتل قتيالً فله س :

 ، وكذا نص على ذلك يف رواية األثرم وإبراهيم بن احلارث، كما نقله              )١٢٣(“هو له : كأنه يقول 
 وعامة األصحاب، وصححه ابـن رجـب،        وهذه الرواية هي اختيار اخلرقي    . أبو يعلى عنهما  

  .)١٢٥(، وهو املذهب عند املتأخرين)١٢٤(وجزم به يف التنقيح

  .  أنَّ القاتل ال يستحق السلَب حىت يقول اإلمام ذلك:الرواية الثا�ية

السلَب يـستحقه القاتـل،     ...”: الرواية األوىل قال الزركشي بعد أن حكى عن اإلمام        
واختار أبو بكر أنه ال يـستحقه       طه، هذا هو املنصوص املشهور،      اشترط اإلمام ذلك أو مل يشتر     

إال من شرطه له اإلمام، وحكى ذلك غري واحد من األصحاب رواية عـن أمحـد، وأخـذها                  
ليس له ذلك إال أن يكون قتالـه بـإذن          ": القاضي يف الروايتني من قول أمحد يف رواية حرب        

  .)١٢٦(“...، وهذا املأخذ ال يدل على املدعى"اإلمام

واألمر كما قال اإلمام الزركشي؛ فإنَّ تعليق استحقاق السلب على اشتراط اإلمام غري             
   .، نص على اخلالف فيها األصحابتعليقه على اإلذن يف املبارزة، بل تلك مسألة أخرى

ويرجح احتمال خطأ   . ولعل القاضي إمنا تابع أبا بكر يف هذا اخلطأ يف فهم رواية حرب            
ذه الرواية اختالف اختياره من الروايتني؛ ذلك أنَّ أكثر األصـحاب نقـل             أيب بكر يف نقل ه    

، وكذا  "االنتصار: "اختيار أيب بكر الرواية الثانية، وعزا صاحب املبدع هذا االختيار إىل كتابه           
قد اختار أبو بكر    " التنبيه: "ورأيت أنا يف  ”: نقل ابن أيب يعلى هذا االختيار عن أيب بكر، مث قال          

  .الرواية األوىل: ؛ يعين)١٢٧(“ار اخلرقيمثل اختي
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  ترك تكبرية اإلحرام سهواً: املسألة الثا�ية 
ال ختتلف الرواية عن اإلمام أمحد رمحه اهللا أنَّ تكبرية اإلحرام ركن يف الصالة ال تنعقـد                 

 نـص  الصالة إال به مطلقاً، سواٌء تركه عمداً أو سهواً، وسواٌء أكان إماماً أم مأموماً أم منفرداً،       
إذا مل يكرب تكـبرية     : مسعت أمحد يقول  ”: على ذلك يف رواية مجاعة؛ منهم أبو داود؛ حيث قال         

: قيل أليب عبداهللا  ”: ، وقال ابن هانئ   )١٢٨(“يعيد صالته : االفتتاح وكبر للركوع والسجود قال    
  .)١٢٩(“يعيد الصالة: إذا مل يكرب الرجل يف الصالة؟ قال

: ، غري أنَّ ابن رجب قال     )١٣٠(ة ومل يذكروا فيها خالفاً    وعلى هذا ساق األصحاب املسأل    
إذا سهى املأموم عن تكبرية االفتتاح وكبر للركوع        : سألت أبا عبداهللا عن قوله    : نقل حنبل ...”

ذكر ...جيزئه إن كان ساهياً؛ ألنَّ صالة اإلمام له صالة        : رأيت ذلك جمزئاً عنه؟ فقال أبو عبداهللا      
، وهذه الرواية غريبة عن أمحد؛ مل يـذكرها         "الشايف: "لعزيز يف كتاب  هذه الرواية أبو بكر عبدا    

أنه ال جتزئه كما ال جتزئ اإلمام واملنفرد، وقد نقله غري واحٍد عن         : واملذهب عندهم ! األصحاب
   .)١٣١(“...أمحد

وأبو بكر كثرياً ما ينقل كالم أمحد بـاملعىن         ...”: قلت قد تقدم قول ابن رجب رمحه اهللا       
. )١٣٢(“ كثرياً "زاد املسافر " :مه منه فيقع فيه تغيري شديد، ووقع له مثل هذا يف كتاب           الذي يفه 

 الذي ذكر أبـو     )١٣٣("الشايف: "إمنا هو خمتصر من كتاب    " زاد املسافر : "ومن املعلوم أن كتاب   
  . بكر فيه هذه الرواية، فلعل هذه الرواية من مجلة ما نقله أبو بكر باملعىن

  الفصل الرابع
  ف على ألفاظ اإلمام أمحدعدم الوقو

كانت املسائل تأيت لإلمام أمحد من فارس وخراسان وما وراء النـهر والـشام ومـصر                
املتقدمون يف سـبيل    احلنابلة  واحلجاز واليمن وغريها من أصقاع األرض، وعلى الرغم مما بذله           
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واحٍد منهم  مجع هذه املرويات من الصدور ومن السطور يف مصنف واحد، فإنَّ ذلك مل يتيسر ل              
  .كثرة املسائل من جهة وتباعد هذه األصقاع من جهة أخرىل

:  اخلالَّل الذي قال فيه اخلطيب البغدادي      :امع مذهب اإلمام أمحد   ولنضرب املثال هنا جب   
مل يكن فيمن ينتحل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل أمجع منه لعلـوم اإلمـام أمحـد ومـسائله                   ”

الفقيه احلرب الذي أنفق عمره يف مجع مذهب اإلمام أمحد      ”: د، ويقول عنه ابن العما    )١٣٤(“وفتاويه
صرف عنايته إىل مجع علوم أمحد بن حنبـل، وسـافر           ”: ، وقال ابن اجلوزي فيه    )١٣٥(“وتصنيفه

؛ حنو من مـائيت جـزء، ومل        "اجلامع ":ألجلها، وكتبها عالية ونازلة، وصنفها كتباً؛ منها كتاب       
رحل إىل  ”: ، ويقول احلافظ الذهيب يف وصف كتبه      )١٣٦(“يقاربه أحد من أصحاب أمحد يف ذلك      

 وكتـب عـن الـصغار       ،فارس وإىل الشام واجلزيرة يتطلب فقه اإلمام أمحد وفتاويه وأجوبته         
يف الفقه من كالم    " اجلامع ": مث إنه صنف كتاب    ، ومجع فأوعى  ، حىت كتب عن تالمذته    ؛والكبار

 عن أمحد يف ثـالث      "العلل" :داً، وصنف كتاب  اإلمام أمحد بأخربنا وحدثنا، يكون عشرين جمل      
 وألفاظ أمحد والدليل على ذلك مـن األحاديـث يف ثـالث             "السنة" :وألف كتاب . جملدات
تدلُّ على إمامته وسعة علمه، ومل يكن لإلمام مذهب مستقل حىت تتبع هو نـصوص               . جملدات

  . )١٣٧(“أمحد ودوا وبرهنها بعد الثالث مائة 
؛ الذي عِرف به اخلالل، حيث يقول       "اجلامع":  مصنفاته وأشهرها كتابه    ولقد كان أكرب  

صاحب الكتاب اجلامع لعلوم اإلمام أمحد،مل يصنف يف مذهب اإلمام أمحد مثل هذا             ”: ابن كثري 
مل يستوعب كل ما روي عن اإلمام أمحد مـن          ته  لجالعلى  ر العظيم   فْ وهذا السِ  .)١٣٨(“الكتاب

هؤالء الذين ذكروا هذا كاخلرقي     …”: اإلسالم ابن تيمية يف بيان ذلك     املسائل؛ إذ يقول شيخ     
وغريه بلغهم بعض نصوص أمحد يف هذه املسألة، ومل يبلغهم سائر نصوصه؛ فإنَّ كالم أمحد كثري                
منتشر جداً، وقلَّ من يضبط مجيع نصوصه يف كثري من املسائل؛ لكثرة كالمه وانتشاره، وكثرة               

 وأبو بكر اخلالَّل قد طاف البالد ومجع من نصوصه يف مسائل الفقـه              .من كان يأخذ العلم عنه    
حنو أربعني جملداً، وفاته أمور كثرية ليست يف كتبه، وأما ما مجعه من نصوصه يف أصول الـدين                  

" كتـاب العلـم   : "حنو ثالث جملدات، ومثل أصول الفقه واحلديث؛ مثل       " كتاب السنة : "مثل
الذي مجعه، ومن كالمـه يف      " كتاب العلل : "حاديث؛ مثل الذي مجعه من الكالم على علل األ      
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أعمال القلوب واألخالق واألدب، ومن كالمه يف الرجال والتاريخ، فهو مع كثرته مل يستوعب              
" اجلـامع  ":ولعلَّ هذا ما يفسر لنا عدم وقوف أئمة املذهب يف كتاب          . )١٣٩(“ما نقله الناس عنه   

  .)١٤٠(على بعض ما روي عن اإلمام
مث . ن انتشار مسائل اإلمام أمحد يف املرحلة األوىل يف صدور رواا وسـطورهم            ولقد كا 

 للخـالل   "كاجلـامع " ؛كان تفرقها يف املرحلة الثانية يف الكتب اليت صنفت جلمع هذه املسائل           
مث كانت املرحلة األخرية حيث تفرقت الروايات يف الكتب اليت نقلـت            .  لغالمه "زاد املسافر "و
ف ما وقف عليه من الروايات، وما مل يقف          املرحلتني األوليني، فنقل كل مصن      يف م تقدمه نعم

ـ  فومن مث   . على رواية فيه بذل جهده يف التخريج على نصوص اإلمام وقواعده           ستظهر يف  قد ي
 نـص  ج روايـةٌ خرو قد ي .  صريح  نص  املسألة  ولإلمام يف  بعض املسائل من ألفاظ اإلمام روايةٌ     

  . اسألة على خالفهاإلمام يف امل
   فات دون أن يقف املـصنف علـى لفـظ الروايـة يف    وقد تنقل الرواية يف بعض املصن

 ينقلها مطلقـةً    كأن ؛ على وجه يف لفظ الرواية ما يبطله       يتأوهلافيخطئ يف النقل حني     . مصدرها
ا تقف علـى   كثرياً مومن مثَّ . شرطاً ويف لفظها ما يلغيه، وحنو ذلك      هلا  ولفظها مقيد، أو يضيف     
هذا بعيد جداً، وهو خمالف لصريح كـالم        ”، أو   )١٤١(“هذا ال يثبت  ”: قول احملققني يف املذهب   

 ليس يف كالم أمحد ما يدلُّ     ”، أو   )١٤٣(“ ملخالفتها ملنصوص أمحد   ؛هي بعيدةٌ جداً  ”، أو   )١٤٢(“أمحد
يف  تنقـل     اختالف الرواية عن رواة اإلمام أمحد؛ إذ قـد         يقع أيضاً ومن هنا أيضاً    . )١٤٤(“عليها

  .)١٤٥( بألفاٍظ خمتلفة ختتلف ا الرواية عن اإلمام أمحد روايةٌ واحدٍواعن ربعض املسائل 

  مثلة تطبيقيةأ
  اعتبار إذن البنت يف النكاح إذا بلغت تسع سنني: املسألة األوىل

محد رمحه اهللا أنَّ البنت الصغرية  ليس هلا إذنٌ معترب، فليس            ال ختتلف الرواية عن اإلمام أ     
واختلفت الرواية عن اإلمام أمحد     . ألحٍد من أوليائها تزوجيها ما خال األب أو وصيه يف النكاح          

  :)١٤٦(رمحه اهللا يف غاية الِصغر الذي يعترب بعده إذا، فنقل عنه روايتان
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فلغري األب عند عدمـه     . سع سنني فلها إذنٌ صحيح     أنَّ البنت إذا بلغت ت     :األوىلالروايـة   

عبـداهللا  : هذا هو املذهب املنصوص عن اإلمام أمحد يف رواية        ”: تزوجيها بإذا، قال ابن اللحام    
وهو الذي ذكره أبو بكـر      . وأيب طالب وأيب احلارث وابن هانئ وامليموين واألثرم        وابن منصور 

روا فيه خالفـاً، وكـذلك أكثـر أصـحاب          وابن أيب موسى وابن حامد والقاضي، ومل يذك       
نص على استئمار األب ابنته إذا بلغت تسع سـنني يف روايـة حـرب               : قلت. )١٤٧(“القاضي

: رجلٌ زوج بنته وهي صغرية، فلما أدركت قالت       : سألت أمحد قلت  ”: وعبداهللا؛ إذ قال حرب   
. يستأمرها: ا؟ قال فإن كانت مدركة فزوجها ومل يستأمره     : قلت. ليس هلا ذلك  : ال أرضى؟ قال  

الصغرية ال يزوجها إال أبوها،     : ومسعت أمحد يقول  …تسع سنني : فكم غاية الصغر؟ قال   : قلت
إذا كـان   ”: ، وكذا نقل عبداهللا   )١٤٨(“…جيوز نكاح األب على الصغرية حىت تبلغ تسع سنني        

 يزوجهـا   فإذا بلغت تسعاً فال   . أب ومل تبلغ تسع سنني فتزويج األب عليها جائز، وال خيار هلا           
            ا، واليتيمة اليت مل تبلغ تسع سنني فإن زوجها غري األب فـال يعجـبين       أبوها وال غريه إال بإذ

  . )١٤٩(“استؤمرت تزوجيه إياهاحىت تبلغ تسع سنني، فإذا بلغت تسع سنني
وكذا نص على استئمار اليتيمة إذا بلغت تسع سنني وأراد وليها تزوجيهـا يف روايـة                

  .)١٥١(وهذه الرواية من املفردات. )١٥٠( داود، وابن هانئ وأيبعبداهللا، والكوسج،

 أنَّ البنت ليس هلا إذنٌ معترب حىت تبلغ، فإذا بلغت فلغري األب من أوليائها           :الثا�يـة الروايـة   

، وقد رد ابن اللحـام      “نص عليه يف رواية األثرم    ”: تزوجيها بإذا إذا عِدم األب، قال يف املغين       
ليس فيها إذنٌ صـحيح، ومل يـذكرها يف         : ذكر أبو اخلطاب وغريه رواية    ”: لهذه الرواية فقا  
أنَّ غري األب ال يزوج الصغرية حـىت        : وهي مأخوذة مما روى األثرم عن أمحد      . رؤوس املسائل 

أنَّ األب يزوج الصغرية بدون إذا،      : تبلغ فيستأمرها، وهذا ال يثبت ؛ فإنَّ سياق رواية األثرم         
: أنَّ غاية الصغر  : ني زوجها، مل تبلغ تسع سنني، وهذا موافق لرواية حرب         إذا كانت صغرية ح   

  .)١٥٣(واملذهب على هذه الرواية عند املتأخرين. )١٥٢(“تسع سنني

  إباحة املالعِنة للمالعِن إذا أكذب �فسه: املسألة الثا�ية
: ال يف املغين  ق. ال ختتلف الرواية عن اإلمام رمحه اهللا أنَّ فرقة اللعان توجب حترمياً مؤبداً            
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. )١٥٤(“ال خالف بني أهل العلم يف أنه إذا مل يكذب نفسه ال حتل له، إال أن يكون قوالً شـاذَّاً                   ”
ب املالِعن نفسه فقد اختلف النقل عن اإلمام يف إباحة املالِعنة له، فنقل عنه أكثـر                أما إذا كذَّ  

  :)١٥٥(األصحاب روايتني

قال القاضي يف الروايتني واملوفق يف املغين والـشارح         .  أنها ال حتل له أبداً     :األوىلالروايـة   

املالعـن  : قال أمحد ”: نص عليها يف رواية حرب؛ حيث قال      : قلت. “رواها اجلماعة ”: وغريهم
ب الرجل يكذِّ : وسألت أمحد مرة أخرى قلت    …إذا أكذب نفسه بعد اللعان مل ترد عليه امرأته        

وكذا نص عليهـا يف روايـة       . )١٥٦(“ جيتمعان أبداً  يلحق به الولد، وال   : نفسه بعد اللعان؟ قال   
املالعن إذا أكذب نفسه يجلد احلد، ويلحق به الولد، وال يرجع إليها أبداً؛ ألنه              ”: صاحل فقال 

واملذهب علـى   . امليموين وحنبل كما ذكر يف الروايتني     : ، ونقلها أيضاً  )١٥٧(“حرمها على نفسه  
  .)١٥٨(هذه الرواية عند املتأخرين

انفرد ذه الرواية حنبل، مع أنه نقـل        .  أنه إذا أكذب نفسه زال التحرمي      :الثا�يـة لروايـة   ا

مىت أكذب نفسه   : نقل حنبل يف موضع آخر    ”: الرواية األوىل أيضاً، فقال القاضي يف الروايتني      
: مجيع من روى عنه   : قال أبو بكر  . زال حترمي الفراش، وعادت مباحة كما كانت بالعقد األول        

والعمل . نَّ املتالعنني ال جيتمعان أبداً أكذب نفسه أو مل يكذا، وما رواه حنبل فهو قولٌ آخر               أ
قال أبـو   . وهي رواية شاذَّة شذَّ ا حنبل عن أصحابه       ”: وقال يف املغين  . “على ما رواه اجلماعة   

ايف والشارح  املوفق يف الك  : ، وكذا قال بشذوذ هذه الرواية     “...ال نعلم أحداً رواها غريه    : بكر
  .)١٥٩(وابن القيم يف زاد املعاد والزركشي وغريهم

 املالِعنة له بالعقد األول أم بعقد جديد؟ اختلف األصـحاب           وعلى هذه الرواية هل حتلُّ    
لفظ رواية حنبل، فحكي هـذا اخلـالف        هذه الرواية بسبب عدم وقوفهم على       يف نقل   أيضاً  

قد اختلف نقل األصـحاب     ”:  هذا اخلالف فقال   ص الزركشي وقد خلَّ . روايتان عن اإلمام أمحد   
إن أكذب نفسه زال حتـرمي الفـراش        : نقل حنبل : "يف هذه الرواية؛ فقال القاضي يف الروايتني      

إن أكذب نفسه جِلد احلد     : "، وقال يف اجلامع والتعليق    "وعادت مباحة كما كانت بالعقد األول     
جتديد عقٍد، وهو ظاهر كالم أيب حممـد؛ قـال يف           ، وظاهر هذا أنه من غري       "وردت إليه امرأته  

١٢٠  
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وأعرض أبو الربكات عن    …"إن أكذب نفسه عاد فراشه كما كان      : نقل حنبل : "الكايف واملغين 
ت له بنكـاح    إن أكذب نفسه حلَّ   : إنَّ الفرقة تقع فسخاً متأبد التحرمي، وعنه      : "ه فقال هذا كلِّ 

أنها تبـاح   : ذلك الشريازي؛ فحكى الرواية   ، وقد سبقه إىل     "جديد أو ملك ميني إن كانت أمةً      
  .)١٦٠(“بعقد جديد

  تكافؤ العرب يف النسب: املسألة الثالثة
؛ )١٦١(من شروط النكـاح   شرط  مل ختتلف الرواية عن اإلمام أمحد أنَّ الكفاءة يف النسب           

ـ               رب يف  فال يكون املوىل وال العجمي كفؤاً للعربية، واختلفت الرواية عن اإلمام يف تكافؤ الع
  :)١٦٢(النسب، فنقل عنه أكثر األصحاب روايتني

استظهرها القاضي من رواية أيب طالـب؛  .  أنَّ العرب بعضهم لبعٍض أكفاء:األوىلالرواية  

قال يف رواية أيب طالب وقد ذُكر له حديث أسامة ملا تزوج فاطمة بنـت قـيس،                 ”: حيث قال 
وهـي  . )١٦٣(“…أنه اعترب املساواة يف العربيةفظاهر هذا . " جرى عليه الرق   عريب أسامةُ": قال

مسعت أمحد سئل عن موىل تزوج عربية، يفرق بينهما؟ فلم          ”: ظاهر ما رواه أبو داود؛ حيث قال      
إنكـار  ! إنـه كفـؤ   : جييء رجلٌ أسلم أبوه باألمس يتزوج هامشية؛ يقـول        : جيب فيه، مث قال   

  .)١٦٥(،واملذهب على هذه الرواية عند املتأخرين)١٦٤(“لذلك

 أنَّ غري قريٍش من العرب ال يكافئها، وغري بين هاشم ال يكـافئهم، فـال       :الثا�يـة الروايـة   

: استظهرها القاضي من رواية عبداهللا، فقـال      . تزوج قرشية لغري قرشي وال هامشية لغري هامشي       
: قلت. أبو بكر :  ؟ قال    من أفضل الناس بعد رسول اهللا      :سألت أيب قلت  : قال عبداهللا …”

يا بين  :  فعلي؟ قال  يا أبتِ : قلت. عثمان:  من؟ قال   مثَّ يا أبتِ : قلت. عمر:  من؟ قال   مثَّ يا أبتِ 
م أحد       علي ومعناه.  من أهل بيت ال يقاس :           م نسباً، فعلى هذا ال تكـون قـريش ال يقاس

    لهم على غريهم ممن تقـدم ذكـره مـن الـصحابة، وهـم مـن           أكفاء لبين هاشم؛ ألنه فض
  .)١٦٦(“…قريش

املنصوص عن اإلمام أمحد أنَّ العرب بعضهم لبعٍض أكفاٌء، وقريشاً بعـضهم لـبعض              و
سئل هل  ”: نص على ذلك يف رواية صاحل؛ حيث قال       . ق بني بين هاشٍم وغريهم    فر، ومل ي  أكفاٌء
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 قيل. ال: ؟ قال  القرشيةَ يتزوج العريب : فإن تج؟ قال زو :يفقال. ق بينهما فر : د فيه،  وجعل يشد
  للعربِ العرب”: ، وقال يف رواية ابن هانئ     )١٦٧(“ للعربِ األكفاء قريش لقريٍش والعرب   : قالو

. )١٦٩(، وكذا نص على ذلك يف رواية مهنا وأيب احلـارث          )١٦٨(“كفٌء، وقريش لقريٍش كفءٌ   
يف ليس  : رد أبو العباس هذه الرواية، وقال     ”: ولذا رد ابن تيمية هذه الرواية؛ إذ قال الزركشي        

أنَّ قريشاً بعـضهم لـبعض      : كالم أمحد ما يدل عليها، وإنما املنصوص عنه يف رواية اجلماعة          
قريش : "، والقاضي يف خالفه، وحكى رواية مهنا      )١٧٠(وذكر ذلك ابن أيب موسى    : أكفاء، قال 

ن وم: قال أبو العباس  ". أكفاٌء بعضهم لبعٍض، والعرب أكفاٌء بعضهم لبعض، وموايل القوم منهم         
ـ          : نَّ اهلامشية ال تتزوج بغري هامشي، مبعىن      إ: قال ة صأنه ال جيوز فهو مارق من دين اإلسالم؛ إذ ِق

 بغري اهلامشيني ثابت يف السنة ثبوتاً ال خيفـى، فـال   وغريهن تزويج اهلامشيات من بنات النيب  
ـ  . )١٧١(“جيوز أن حيكى هذا خالفاً يف مذهب أمحد وليس يف لفظه ما يدلُّ عليه              ب علـى   مث عقَّ

 على حنـو مـا يف       -كذلك حكى القاضي الرواية يف الروايتني       : قلت”: ذلك الزركشي فقال  
حها، وحكى ابن عقيل يف التذكرة املسألة على ثالث روايات، فجمع طريقيت             وصح -اخلالف  

  .)١٧٢(“" اخلالف"ويف " اجلامع"شيخه يف 

  الفصل اخلامس
  �قل الروايات عن غري احلنابلة

 قد ذاع امسه يف كـل       - ال سيما بعد حمنته وما حتمله يف سبيلها          -دم أنَّ اإلمام أمحد     تق
 م باحلديث أ  أمالبقاع اإلسالمية مقروناً بعلم الدين يف فروعه كلها، سواٌء أكان يتصل بالعقيدة             

األمور بالفقه، وقد عمر بعد احملنة أكثر من عشرين سنة، فاعتربه الناس إمامهم، يرجعون إليه يف                
اليت يبتلون ا ويريدون أن يعرفوا حكمها؛ ولذا عين العلماء على اختالف مذاهبهم ومشارم              
عند عرضهم ملسائل العلم بالنظر يف أقوال اإلمام أمحد، واجتهدوا يف استنباط مذهبـه، ولقـد                

لى ألفاظ  كان ذلك سبباً يف الغلط على اإلمام أمحد وعلى مذهبه، السيما عند الذين مل يقفوا ع               
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نقـل الفقـه إن مل      …”: ولذا يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا       . اإلمام ومل خيربوا أصوله   
  . )١٧٣(“يعرف الناقل مأخذ الفقيه، وإال فقد يقع يف الغلط كثرياً

وقد قرر ابن تيمية هذه القاعدة عند موازنته بني مرويات اإلمام أمحد يف العراق ومروياته               
املروذي واخلالَّل وصـاحبه وابـن بطـة        : يعين[وهؤالء العراقيون   …”: يف خراسان فيقول  

وهلذا صـنف   …أعلم بأقوال أمحد من املنتسبني إىل السنة واحلديث من أهل خراسان          ] وأمثاهلم
 كتاباً فيمن أخذ عن أمحد العلم فذكر طائفة منهم أبو بكـر             )١٧٤(عبداهللا بن عطاء اإلبراهيمي   

 شيخ القاضي أيب يعلى وأيب بكر اخلطيب، فاشتبه عليـه           )١٧٥(و حممد اخلالَّل  اخلالَّل وظَن أنه أب   
  . )١٧٦(“هذا ذا

              اس على معرفة مذهبه، وأبصرهم مبا يصحومن هنا فإنَّ أصحاب اإلمام أمحد هم أقدر الن 
ه إىل اإلمـام    ون للوهم والغلط فيما ينسب    عرضةًأكثر   م فإنه معنه، وأما غريهم فمهما جلَّ قدره     

محد، ولنضرب املثال يف هذا مبا وقع من اإلمام اجلليل احلافظ أيب بكر أمحد بن احلسني البيهقي                 أ
كـان بـني أيب احلـسن       …”:  ابن تيميـة   شيخ اإلسالم ؛ حيث يقول    )١٧٧(الشافعي رمحه اهللا  

ة والصحبة ما هو معروف مـشهور؛        من املود  )١٧٩( وبني القاضي أيب بكر الباقالين     )١٧٨(التميمي
 ملـا ذكـر     -د احلافظ أبو بكر البيهقي يف كتابه الذي صنفه يف مناقب اإلمام أمحد              وهلذا اعتم 

 اعتمد على ما نقله من كالم أيب الفضل عبدالواحد بن أيب احلسن التميمي، ولـه يف               -اعتقاده  
ن اعتقاد أمحد ما فهمه، ومل يذكر ألفاظه، وإنما ذكر مجل االعتقاد            هذا الباب مصنف ذكر فيه مِ     

وهو مبرتلة من يصنف كتاباً يف الفقه على رأي         ". وكان أبو عبداهللا  : "فظ نفسه؛ وجعل يقول   بل
بعض األئمة، ويذكر مذهبه حبسب ما فهمه ورآه، وإن كان غريه مبذهب ذلك اإلمام أعلم منه                

  . )١٨٠(“بألفاظه وأفهم ملقاصده
أمحد صـاروا يف     من احلنابلة لشدة حرصهم على مجع آثار اإلمام          بعضاًومن عجٍب أنَّ    

بعض األحايني يروون مذهب إمامهم عن غريهم، وهم وإن انتقدوا بعض هـذه املرويـات يف                
 كتبهم، بل رمبا مل يبينوا سند       أكثربعض كتبهم أحياناً، إال أنهم سكتوا عنها يف أحايني أخرى يف            

  .هذه الرواية أصالً



                  هـ١٤٢٧  ، ربيع األول٣٦، ع ١٨ ها جـ جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداب      ٤٠    

  أمثلة تطبيقية
   من مرض أو �فاس أو غريهعارضٍعِدة من ارتفع حيضها ل: املسألة األوىل

 من   يف ِعدة املرأة إذا ارتفع حيضها لعارضٍ       -رمحه اهللا -اختلفت الرواية عن اإلمام أمحد      
  : )١٨١(فنقل عنه أربع روايات. مرض أو رضاع أو نفاس أو غريه

 إال أن تصري آيـسة  - ولو طال ذلك - أنها تنتظر عود احليض، فتعتد به :األوىلالروايـة   

إذا كانت تدري ما الـذي      ... ”:صاحل؛ حيث نقل  نص عليها يف رواية     .  ِعدة آيسة حينئذ   فتعتد
رفع حيضها، أو كانت مريضةً فارتفع حيضها، أو كانت ترضع فارتفع حيضها، فعـدة هـذه                

. )١٨٣(نص عليها يف رواية حرب، وأيب داود، والكوسـج        كذا  ، و )١٨٢(“باِحليض وإن تطاول ا   
لزركشي واإلنصاف من رواية أيب طالب واألثرم، وساق يف املغين لفظ رواية            يف شرح ا  : ونقلها
  .األثرم

  .)١٨٤( وذه الرواية جزم األكثر، وعليها املذهب عند املتأخرين

ـ .  أنها تنتظر عود احليض فتعتد به، وإال تتربص سنة    :الثا�يـة الروايـة     ذكرها عـن انفرد ب

 وال ريب عندي أن     ،)١٨٦("اختالف العلماء " : كتابه  يف )١٨٥( حممد بن نصر املروزي    :اإلمام أمحد 
 قد أخطأ يف نقل هذه الروايـة عـن          - مع إمامته يف معرفة اختالف العلماء        -حممد بن نصر    

تنتظر عود احليض، فتعتد به ولـو طـال         : "اإلمام، ويؤيد ذلك أنه ملا ذكر العلماء الذين قالوا        
  . ل هو الرواية املشهورة عن اإلمام كما تقدممل يذكر اإلمام أمحد فيهم، مع أن هذا القو "ذلك

حممـد   هذه الرواية عن اإلنصافاملرداوي يف  الفروع وابن مفلح يفنقل ومع ذلك فقد   
  . دون نقد ومتحيص هلابن نصر املروزي

قلـت أليب    ”:قـال ؛ حيث   نص عليها يف رواية ابن هانئ     .  أنها تعتد سنة   :الثالثـة الروايـة   

ت مرةً حبيضة، مث ارتفعت حيضتها، هل تعتد باحليض أو تعتـد بالـشهور؟              امرأة اعتد : عبداهللا
إذا كانت ممن حتيض مل تعتد بالشهور، إال أن تكون امرأةً ارتفعت حيضتها من مـرٍض أو                 : قال

  .)١٨٧(“نفاٍس، فإذا ارتفعت حيضتها اعتدت سنةً



 ٤١             فايز بن أمحد حابس   .  د-اإلمام أمحد يف اختالف الرواية عنهأثر الروايات املغلوطة عن           

  .نصاف من رواية حنبلنقلها يف الفروع واإل.  أنها تعتد ثالثة أشهر:الرابعةالرواية 

  االستثناء يف الطالق والعتاق: املسألة الثا�ية
أنه توقف  : إذا استثىن يف الطالق والعتاق فأكثر الروايات عن أيب عبداهللا          ”:قال اخلرقي 

عبداهللا وصـاحل   : ممن نقل ذلك  ”: ق على ذلك صاحب اإلنصاف فقال     ، وعلَّ )١٨٨(“عن اجلواب 
: قلـت . “ارث والفضل بن زياد وإمساعيل بن إسـحاق        وأبو احل  )١٩٠(وابن هانئ )١٨٩(وإسحاق

  .)١٩١(كذا نقل التوقف أيضاً حربو
وقد اختلفت الرواية عن اإلمام أمحد رمحه اهللا يف صحة االستثناء يف الطالق والعتـاق،               

  :)١٩٢(فنقل عنه أربع روايات

نـص   ”:)١٩٣(ق، قال يف املغين   ا أنَّ االستثناء ال يصح، فيقع الطالق والعت       :األوىلالروايـة   

ابن منصور وحنبل واحلسن بن ثـواب       : منهم”: ، قال يف اإلنصاف   “عليه أمحد يف رواية مجاعة    
وذه الرواية قطع األكثر حىت نقـل يف املبـدع عـن زاد             . “وأبو النضر واألثرم وأبو طالب    

  .)١٩٥(واملذهب على هذه الرواية عند املتأخرين. “ال ختتلف الرواية فيه”: قوله ) ١٩٤(املسري

وحكـى  ”: قال الزركشي.  أنَّ االستثناء يصح فال يقع الطالق وال العتاق   :الثا�يـة وايـة   الر

جـزم  قد  : قلت. “أبو حممد رواية أخرى عن أمحد رمحه اهللا بصحة االستثناء يف الطالق والعتاق            
ـ نـسبة القـول      ب ، ومل يقطع يف املغين    األوىلرواية  الاملوفق يف الكايف واملقنع واهلادي ب      صحة ب

وعن أمحد ما يدل على أنَّ الطـالق ال يقـع، وكـذلك             ”:  اإلمام، بل قال   عن  روايةً ناءاالستث
سيما وأنَّ أحداً ممن تقدم     ال  ففي نسبة هذه الرواية إىل اإلمام أمحد رمحه اهللا نظر،           . )١٩٦(“العتاق

  .على املوفق مل يذكرها

حكى عن أمحد   ”: اهلدايةقال يف   .  أنَّ االستثناء يصح يف العتق دون الطالق       :الثالثـة الروايـة   

قال يف الزركشي وابن اللحـام وصـاحب        . “أنه يقع العتاق وال يقع الطالق     : بعض الشافعية 
  . “ومن تبعه)١٩٧(أبو حامد االسفراييين: هو”: اإلنصاف

 أنـه يقـع   :وحكي عنه”:  يف املقنع هذه الرواية بصيغة التمريض فقال    املوفق وقد حكى 
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نَّ األكثر عدوا هذه الرواية من الغلط على اإلمام؛ ولـذا قـال يف              غري أ . “العتق دون الطالق  
ونقل صاحب املبدع عن أيب اخلطـاب يف        . “وال يصح عن أمحد التفرقة بينهما يف ذلك       ”: احملرر

هذا ال يثبت عن اإلمام     …”: ، وقال ابن اللحام   “ولقد أبطل يف حكاية ذلك عنه     …”: االنتصار
القاضي يف خالفه وصاحب احملرر وغريمهـا؛ فـإنَّ   : ب؛ منهمأمحد، ذكره احملققون من األصحا  

أنـت طـالق يـوم      : أنه إذا قال المرأةٍ   : مأخذ هذا من كالم اإلمام أمحد ما روى عنه امليموين         
أنت حرة يوم أشتريك إن شاء      : ولو قال ألمة  . ن شاء اهللا، مث تزوجها، مل يلزمه شيء       إأتزوجك  

فظن من ال خربة له بأصول اإلمام أمحد أنه فـرق ألجـل             . حرةاهللا تعاىل، مث اشتراها، صارت      
وإنما فرق بني الطالق والعتاق ألجل التعليق قبل امللك؛ فـإنَّ نـصوصه بـالتفريق         . االستثناء

بينهما؛ فيصح تعليق العتق على امللك دون تعليق الطالق على النكاح، وهـذا الـنص مـن                 
  .)١٩٨(“مجلتها

ومل . وهي عكس الرواية الثالثة  .  أنَّ االستثناء يصح يف الطالق دون العتاق       :بعـة الراالرواية  

، ونقلـها عنـه يف الفـروع واملبـدع          "ترغيب القاصد " :حيكها غري فخر الدين بن تيمية يف      
 "يا طـالق إن شـاء اهللا  ": عكس يف الترغيب هذه الرواية، وقال     ”: فقال يف املبدع  . واإلنصاف

  .“أوىل بالوقوع

   السادسالفصل
فات غري احملررة والنسخ السقيمةاملصن  

وصف األصحاب بعض املصنفات أا غري حمررة، وأا تنفرد بنقل غرائب ال توجـد يف               
  . قلالنغريها بل تعارضها، ولذا قرروا أنه ال يعتمد عليها يف 

 يف   بعض الكتب احملررة مىت كان االعتمـاد       يف نقل الروايات عن   الغلط  كذلك  وقد يقع   
  .  كثرية األخطاء أو سقيمٍةنها على نسخة غري مصححٍةعالنقل 

وقد نِقلت عن هذه املصنفات وهذه النسخ مجلة روايات تفردت ا، ال سيما يف الكتب               



 ٤٣             فايز بن أمحد حابس   .  د-اإلمام أمحد يف اختالف الرواية عنهأثر الروايات املغلوطة عن           

اليت عنيت جبمع الروايات؛ كالفروع واإلنصاف وغريمها، فكان ذلك من أسـباب اخـتالف              
  .الرواية عن اإلمام أمحد رمحه اهللا

يف النسخ السقيمة، فإليك    : يف املصنفات غري احملررة، والثاين    : مبثالني؛ أوهلما  هنا   وأمثل 
  :مها

  أمثلة تطبيقية
   كتابا الرعاية الصغرى والكربى:املثال األول
؛ يني الرعايتني الصغرى والكربى البن محدان بأما غري حمـرر          كتايب  األصحاب وصف

حـشامها  ”: ، وقال ابن بدران   )١٩٩(“لكنها غري حمررة  فيها نقولٌ كثرية جداً،     ”: فقال ابن رجب  
وباجلملة فهـذان الكتابـان غـري       ...بالروايات الغريبة اليت ال تكاد توجد يف الكتب الكثرية        

  :ونذكر فيما يلي أمنوذجني من ذلك. )٢٠٠(“حمررين

وال يستقر  ...”:  زكاة الزروع والثمار   يف باب  عند الكالم     رمحه اهللا  قال ابن مفلح   :أوالً

 - كما سبق يف كتاب الزكاة       -بتمكنه من األداء    : وعنه. لوجوب إال جبعله يف اجلرين والبيدر     ا
        ه يلزم إخراج زكاة احلبللزوم اإلخراج إذاً وفاقاً؛ فإن فىويف الرعاية  . يابساً وفاقاً   والثمرِ  مص : 

وأمثاله ال عربة به، وإنما     وهذا  . ، كذا قال  "ببزر وال ي  فيما ال يتم  : جيزئ رطْبه، وقيل  : وقيل"
قال ابـن   [ وكذا يقَيد    .مبا انفرد به التصريح   ] أي من الرعايتني  : قال ابن بدران  [يؤخذ منهما   

طلق يف موضع التقييد، ويسوى بـني شـيئني         يف موضع اإلطالق، وي   ] ابن محدان : يعين: بدران
كتابيـه وعـدم االعتمـاد      املعروف التفرقة بينهما وعكسه، فلهذا وأمثاله حصل اخلوف من          

  .)٢٠١(“عليهما

: تقدم أنَّ من شرط وجـوب احلـد       ...”: يف حد القذف   الزركشي رمحه اهللا  قال   :ثا�يـاً 

فمىت عدم واحد من هذه انتفى الوجوب، وإذاً يؤدب زجـراً عـن             ...إسالم املقذوف وحريته  
واألول املـذهب بـال     . فٍرال يؤدب لقذِف كا   : وعن أمحد . ِعرض املعصوم، وكفَّاً له عن أذاه     

   .)٢٠٢(“املذهب الثاين؛ جعل األول قويالً: وال عربة بإيراد ابن محدان يف الكربى. ريب
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: واحلق فيما استدركه الزركشي على ابن محدان؛ فإنَّ اخلالَّل قد عقد باباً يف جامعه أمساه            
ألة عن أيب عبـداهللا     قد روى هذه املس   ...”: ، وختم الباب بقوله   "من قذف يهودياً أو نصرانياً    "

ليس عليه شيٌء،   : وقال حممد بن موسى   . ليس عليه حد  : أرجح من عشر أنفٍُس؛ فقال بعضهم     
     أنفٍُس عن أيب عبداهللا     . ومل يتابعه على هذه اللفظة أحد بنفـي      : وقال ست إنَّ عليه أدباً، واحتج

  .)٢٠٣(“إنَّ عليه أدباً: والعملُ عليه من قول أيب عبداهللا. الِفرية وإشاعِة الفاحشة

  مسائل حرب:  �سخة القاضي أبي يعلى من كتاب:الثا�ياملثال 
حظي واحلنابلة بوجٍه     بإجالل وتقدير العلماء     "مسائل حرب الكرماين  ":  كتاب بوجه عام

حرب الكرماين صاحب أمحـد وإسـحاق       ...”:  يقول  حيث ابن القيم رمحه اهللا   منهم  ، ف خاص
مسائل حرب من أنفـس     ”: الذهيبكذا قال   ، و )٢٠٤(“ مسائل جليلة عنهما   رمحهم اهللا تعاىل، وله   

 على  )٢٠٦( وقد وقفت أثناء عملى على حتقيق قطعة من هذا السفر النفيس           .)٢٠٥(“كتب احلنابلة 
ل هنا على ذلك ببعض ما وقع فيـه         وأمثِّ ."مسائل حرب "مجلة مما وقع من الغلط يف النقل عن         

لروايات عن مسائل حرب بسبب سوء نسختها اليت عنده،         من خطأ يف نقل ا     القاضي أبو يعلى  
  : ما يليفمن ذلك

فـإن  : سألت أمحد، قلت  : قال حرب ...”:  قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا يف املناسك        :أوالً

وذكر القاضـي عـن     … ال ولكن يرميها من بطن الوادي       : رمى مجرة العقبة من فوقها؟ قال     

مث قال رمحـه    […لوادي وال يرمي من فوق اجلمرة       ال يرمي اجلمرة من بطن ا     : حرب عن أمحد  

 يف موضـع    -ه الغلط يف نقل الرواية، وقد ذكر القاضي         ؤوهذا غلط على املذهب منش    :] اهللا

 املذهب كما حكيناه؛ ولعلَّ سببه أنَّ النسخة اليت نقل منها رواية حرب كان فيها غلط؛                -آخر  

 األصول، وكذلك ذكرها أبو بكـر يف        ي نقلت رواية حرب من أصل متقن قدمي من أصح         فإنِِّ

  .)٢٠٧(“الشايف

فهل يضمن  . لو جرح عبداً مث أُعِتق مث مات      ...”: قال احلافظ ابن رجب يف قواعده      :ثا�يـاً 



 ٤٥             فايز بن أمحد حابس   .  د-اإلمام أمحد يف اختالف الرواية عنهأثر الروايات املغلوطة عن           

ونقل ابن منصور   …يضمنه بقيمته ال بالدية   : نقل حنبل عن أمحد   . بقيمته أو بديته؟ على روايتني    

مث […هو حر وعليـه ديتـه  : قطت جنيناً حياً مث مات  عنه فيمن ضرب بطن أمٍة فأُعِتقت مث أس       

وتبعه صاحب  . ذكر القاضي يف خالفه أنَّ الضمان بدية احلُر نقلها حرب عن أمحد           : تنبيه:] قال

ومل ينقل حرب شيئاً من ذلك، وإنما نقل أنه ذُِكر له           .  األمرين أنَّ للسيد منها أقلَّ   : احملرر، وزاد 

 وهذا يدلُّ . ما أدري كيف هذا، ومل جيب فيه بشيء       : مة مملوك، فقال  يضمنه بقي :  الزهري قولُ

أنه يضمنه بدية حـر كاملـة؛       : على أنه أنكر ضمانه بالقيمة، وإنما نقل ابن منصور عن أمحد          

  .)٢٠٨(“باللفظ الذي زعم القاضي أنَّ حرباً نقله

ذٍن صـحيٍح   الـزرع النابـت يف أرض الغـري بغـري إ          ”: قال ابن رجب أيـضاً     :ثالثـاً 

 كاملالك والوكيل والوصي    -أن يزرع بعقد فاسٍد ممن له والية العقد         : القسم الثالث .…أقسام

الزرع ملن زرعه وعليه لرب     : فقال األصحاب .  إما مبزارعٍة فاسدٍة أو بإجارٍة فاسدةٍ      –والناظر  

 البيع الفاسد،   وذكر القاضي يف خالفه أنَّ أمحد نص عليه يف رواية حرب يف           . األرض أجرة مثله  

  .)٢٠٩(“وإنما رواية حرب يف الغرس

 الفصل السابع

  أخطاء النقل يف املصنفات احملررة 
املصنفات غـري   : تقدم يف الفصل السابق أن من أسباب اختالف الرواية عن اإلمام أمحد           

رعاية احملررة اليت حذر األصحاب من االعتماد عليها؛ ومثَّلنا لذلك بكتايب الرعاية الصغرى وال            
وإنما يؤخذ من الرعـايتني مبـا انفـرد بـه     …”: الكربى البن محدان؛ حيث يقول ابن مفلح   

 بـني   يطلق يف موضع التقييد، ويـسو      وكذا يقَيد ابن محدان يف موضع اإلطالق، وي        .التصريح
شيئني املعروف التفرقة بينهما وعكسه، فلهذا وأمثاله حصل اخلوف من كتابيه وعدم االعتماد             
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الناس يف نقل مذاهب األئمة قد يكونون       …”: حيث يقول ابن تيمية   ، ورحم اهللا    )٢١٠(“يهماعل
وهلذا قد ختتلف الرواية يف النقل عن األئمة كما خيتلف بعض أهـل             ...مبرتلتهم يف نقل الشريعة   

  . )٢١١(“…احلديث يف النقل عن النيب 

 اخلطأ يف نقل الرواية     ه مصححة، بيد أنَّ   تقد يكون الكتاب حمرراً معتمداً ونسخ     غري أنه   
وقع من ِقبِل املصنف؛ إذ قد يتطرق اخلطأ يف ضبط السطور كما يتطرق الوهم إىل حفـظ                 قد  

تابعهم من   يف نقل الروايات من فطاحل العلماء احملققني، مث ي         أو اخلطأ وقد يقع الوهم    . الصدور
وال يكاد يسلم مـن  . إلمام الرواية عن ا    بذلك حينئذٍ  نقل ذلك، فتختلف  بعدهم من العلماء يف     

ـ    هذا الفصل    وحنن نذكر يف  . ذلك كتاب مهما جلَّ قدر مؤلفه وعلت مرتلته         يفع  مناذج مما وق
  .بعض املصنفات احملررة من اخلطأ يف نقل الروايات مما أدى إىل اختالف الرواية عن اإلمام أمحد

  أمثلة تطبيقية
  : املثال األول

 يف  )٢١٢(، ومن الشريف ابن أيب موسـى      "ارد ":ابهما وقع من القاضي أيب يعلى يف كت       
حيث قال إسحاق بـن منـصور يف        . من اخلطأ يف النقل عن رواية الكوسج      " اإلرشاد ":كتابه
فجاء رجل فأقام البينة أنه اشتراه مبائة، وأقام اآلخر البينة أنـه            . رجل باع ثوباً  : قلت”: مسائله

]: سـفيان : يعـين [ائتني، والثوب يف يد البائع بعد؟ قال        بعته مب : اشتراه مبائتني، والبائع يقول   
فإن كـان  . املتبايعان باخليار، إن شاء أحدمها أخذ النصف مبائة واآلخر خبمسني، وإن شاءا رداه  

. هي للذي يف يديـه    ]: سفيان: يعين[الثوب يف يد أحدمها، وال يدرى أيهما اشترى أوالً؟ قال         
ء، يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة فهو له بالذي ادعى أنـه            ليس قول البائع بشي   : قال أمحد 
ال ينفعه ما   : فإن كان الثوب يف يد أحدمها، وال يدرى أيهما اشترى أوالً؟ قال           : قلت. اشتراه به 

فإن أقاما مجيعاً البينة أنـه أول؟       : قلت.  يقرع بينهما  يف يديه، إذا كان مقراً أنه اشتراه من فالنٍ        
  .)٢١٣(“…يقرع بينهما إذا كان مقراً أنه اشتراه من فالن وال ينفعه ما يف يديه: قال

 ابـن أيب     القاضي والـشريف   :وقد وقع اخلطأ يف نقل هذه الرواية من اإلمامني اجلليلني         
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حكى هـذا   " ارد"والعجب أنَّ القاضي يف     ”:  كما تقدم؛ إذ نبه عليه ابن رجب فقال        موسى
 كـان يف     أنـه  مث تأوله علـى   ! ر أنه أجاب بقسمة الثوب بينهما نصفني      النص عن أمحد، وذك   

وإنما ايب بالقسمة سفيان الثوري؛ فإنَّ      . وإنما أجاب أمحد فيه بالقرعة، كما ذكرناه      ! أيديهما
إسحاق بن منصور يذكر ألمحد املسألة وجواب سفيان فيها، فيجيبه أمحد عنـها بعـد ذلـك                 

ووقع ذلك للقاضي كثرياً فلينبـه      . ة، فرمبا يشتبه جواب أمحد جبواب سفيان      باملوافقة أو باملخالف  
 البـن أيب    )٢١٤("اإلرشاد"ووقع يف   . لذلك، ولرياجع كالم أمحد من أصول مسائل ابن منصور        

 أنه إذا كان الثوب يف يد البـائع         :موسى يف هذه املسألة كما وقع للقاضي؛ فإنه نقل عن أمحد          
  . )٢١٥(“وهو وهم أيضاً. كان يف يد أحدمها أقرع بينهمافهو بينهما نصفني، وإن 

  :املثال الثا�ي
ما وقع من غالم اخلالَّل والقاضي أيب يعلى وابن أيب موسى، من اخلطأ يف النقـل عـن                  

سئل سفيان عن رجـٍل     : قلت”: حيث قال إسحاق بن منصور يف مسائله      . رواية الكوسج أيضاً  
: مه، فولدت أوالداً، وطلَّق امرأته قبل أن يدخل ا؟ قال         تزوج امرأة على خادٍم، مث زوجها غال      

فإن أعتقها قبل أن يدخل ا مل جيز        : قال سفيان . جيد: قال أمحد . هلا نصف قيمتها وقيمةُ ولدها    
وقـد فهـم    . )٢١٦(“…ال جيوز عتقه؛ ألنه حني تزوجها وجبت اجلارية هلا        : قال أمحد . له ذلك 

فظاهر هذا  …”: مطلقته بنصف القيمة يف األم ويف الولد، وقال       القاضي أنَّ الزوج يرجع على      
  . )٢١٧(“…أنه مل حيكم هلا مبلك مجيعه؛ ألنه جعل هلا نصف النماء

: اختلف أصحابنا يف معىن هذه الرواية على طـريقني        ”: وقد خطَّأ ابن رجب هذا فقال     
لكت بالعقد نصف الـصداق،     إنما م  أنها تدل على أنَّ الزوجة    : أحدمها، وهو مسلك القاضي   

، "نصف قيمِتها : "جمروراً بالعطف على قوله   " وقيمِة ولدها : "وجعل قوله . فيكون هلا نصف منائه   
وهذا املسلك ضعيف جداً؛ ويف متام النص ما يبطله؛ وهـو قـول             …ونصف قيمِة ولدها  : أي
" جها وجبت هلا اجلاريـة    فإن أعتقها قبل أن يدخل ا ال جيوز عتقها؛ ألنها من حني تزو            : "أمحد

وهذا تصريح بأنها ملكت األمة كلها بالعقد؛ إذ لوال ذلك لعتق نصفها بامللك، وسرى عتقهـا                
 يف ختريج هذا    )٢١٨(وكذلك سلك أبو بكر يف زاد املسافر وابن أيب موسى         . إىل الباقي مع اليسار   
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أنهـا  : ثاين يف معىن الرواية   والطريق ال …النص وبنياه على أنَّ املرأة مل متلك بالعقد إال النصف         
: وهذا مسلك مجاعة ؛ منـهم     . تدل على أنَّ النماء املنفصل يرجع به الزوج بالفرقة تبعاً لألصل          

  .)٢١٩(“…صاحب احملرر

  :املثال الثالث
 ما وقع من اخلطأ يف نقل رواية إسحاق بن منصور أيضاً من اإلمـام جمـد الـدين أيب                   

من أتى برجل وامرأتني أو شاهد      ”:  قال يف كتاب الشهادات    ، حيث "احملرر"الربكات يف كتابه    
يثبت املال إن كان اين عليه عليـه        : وعنه. وميني فيما يوجب القَود، مل يثبت به قود وال مالٌ         

: وقد نقل ابن رجب عن أيب الربكات هذا النص، مث تعقبه فقال           . )٢٢٠(“عبداً، نقلها ابن منصور   
قتل عبٍد عبداً عمداً، فهل يثبت بذلك غرم قيمـة العبـد دون             لو شهد رجلٌ وامرأتان ب    …”

. القَود؟ على روايتني حكامها صاحب احملرر، وذكر أنَّ رواية وجوب القيمة رواها ابن منصور             
وتأملت رواية ابن منصور، فإذا ظاهرها أنَّ القاتل كان حراً، فال تكون جنايته موجبة للقَـود،                

  .)٢٢١(“…قبيل بل من نوع آخرفال تكون املسألة من هذا ال

  :املثال الرابع
من اخلطأ يف نقل رواية مهنا،      " اهلداية ":ما وقع من اإلمام أيب اخلطاب الكلوذاين يف كتابه        

عرفه بقدر مـا    [إذا التقط ما ال ميكن بقاؤه كالطبيخ والبطيخ؛         ”: حيث قال يف كتاب اللقطة    
فظ مثنه على مالكه، وبني أكله وعليـه قيمتـه          مث هو باخليار بني بيعه وح     . )٢٢٢(]خياف فساده 

أنه يبيعه إن كان يسرياً وإن كان       : وروى عنه مهنا  . فإن مل يعرف له مالكاً تصدق بالقيمة      . ملالكه
وقد تتبع اد ابن تيمية أبا اخلطاب فيما نقله، حيث قال ابـن             . )٢٢٣(“كثرياً رفعه إىل السلطان   

أنه إن كان يسرياً باعه وتصدق به، وإن كان كثرياً          : رىذكر أبو اخلطاب رواية أخ    … ”:رجب
نقلها مهنا، ورواية مهنا إنما هي فيمن باع من رجٍل شيئاً مث مـات              : وقال. رفعه إىل السلطان  

وهذا مما له مالك معروف، وميكن االطـالع علـى          . املشتري قبل قبضه وخشي البائع فساده     
  . )٢٢٤(“نبه على ذلك الشيخ جمد الدين رمحه اهللا. فليست املسألة. معرفة ورثته
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  :املثال اخلامس
 نفقة املبتوتـة    : من اخلطأ يف النقل عن اإلمام يف مسألة        )٢٢٥("التبصرة"ما وقع يف كتاب     

ـ          ”: احلامل؛ حيث قال ابن مفلح     ئن ايلزم لرجعية نفقة وكسوة وسكىن كزوجة، وكذا لكـل ب
ال : قلت. )٢٢٧(“وهي سهو . ال يلزمه :  رواية  والتبصرة )٢٢٦(]املوجز[ويف  …حامل، نص عليه  

ال ختتلف الرواية يف املرأة إذا بانت عن نكـاح          ”: ريب عندي يف ذلك؛ فإنَّ ابن أيب يعلى قال        
وقد نص اإلمام أمحد على هذا يف       . )٢٢٨(“ قبل أن تضع   – يوماً بيوم    –وكانت حامالً، هلا النفقة     

جيب نفقة احلمل علـى األب      ”: ل ابن رجب  وقد قا . )٢٢٩(رواية حرب، وأيب داود، وابن هاينء     
هذا املذهب بال نزاع يف     ”: ، وقال يف اإلنصاف   )٢٣٠(“وإن كانت أمةً ال نفقة هلا كالبائن باالتفاق       

  . )٢٣٢(واملسألة من مسائل اإلمجاع كما قال يف املغين. )٢٣١(“اجلملة

  الفصل الثامن
  يف التخريج اخلطأ

 من املسائل يف ختريج الروايات عن اإلمام        اجتهدوا يف كثري  قد   أكثر األصحاب    أنَّ تقدم
من تصفح كتب املتقدمني    ”: ؛ يقول ابن بدران   )٢٣٣(قياساً على ما نص على حكمه من املسائل       

وال غرابة أنَّ   . )٢٣٤(“...يف مذهب اإلمام أمحد يرى وقوع النقل والتخريج يف كثٍري من املسائل           
وقـد   .، بل وقع أيضاً يف التخريج عليهـا       اخلطأ مل يقتصر وقوعه على نقل الروايات املنصوصة       

   . سبباً الختالف الرواية يف كثري من املسائل اليت يتنازعها أصالن أو أكثر ذلك اخلطأكان

  أمثلة تطبيقية
  وجوب اإلمساك على من أصبح مفطراً يعتقد أ�َّه من شعبان : املثال األول

قَِدم املسافر   وأهرت احلائض والنفساء    إن ط أنه  عن اإلمام أمحد رمحه اهللا      مل ختتلف الرواية    
 .ذلـك اليـوم   قضاء  مجيعاً  يف أثناء النهار لزمهم      بلغ الصيب أو أسلم الكافر أو أفاق انون          وأ
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   .يهم على روايتني؛ أصحهما وجوبه أيضاً يف وجوب اإلمساك علهواختلفت الرواية عن
إن قامت البينة برؤية يف أثناء النهار        أنهعن اإلمام أمحد رمحه اهللا      وكذا مل ختتلف الرواية     

، فنقـل   يهم وجوب اإلمساك عل    طرق األصحاب يف    واختلفت .ذلك اليوم قضاء  مجيعاً  لزمهم  
  :)٢٣٥(نيروايتيف ذلك عنه بعض األصحاب 

 وقد جزم ذه الرواية كثري من األصحاب فلم يذكروا          . أنه يلزمه اإلمساك   :األوىلالرواية  

 واملذهب على هذه الرواية عند      ،)٢٣٦(“هذا املذهب وعليه األصحاب   ”: رداويخالفاً، وقال امل  
  .)٢٣٧(املتأخرين

 وقد خرجوا هذه الرواية على اختالف الرواية عنه         . أنه ال يلزمه اإلمساك    :الثا�يـة الروايـة   

يف أثنـاء   أسـلم   إن  بلغ والكافر   إن  الصيب  احلائض والنفساء إن طهرت واملسافر إن قَِدم و       يف  
ـة         …”: ال أبو اخلطاب  ، حيث ق  هارالننيإن طهرت احلائض والنفساء وقَِدم املسافر وقامت الب

، وقـد   )٢٣٨(“، ويف وجوب اإلمساك روايتان     واحدةً بالرؤية يف أثناء النهار لزمهم القضاء روايةً      
  .  التسوية بني هذه املسائل مجاعة؛ منهم السامري وصاحب الرعاية وغريمهاتابع أبا اخلطاب يف

غري أنَّ ابن قُدامة مل ير التسوية بني هذه املسائل يف حكم اإلمساك، وخطأ أبا اخلطاب يف                 
نقله رواية عدم وجوب اإلمساك على من أصبح مفطراً يعتقد أنه من شعبان فقامـت البينـة                 

إذا أصبح مفطراً يعتقد أنه من شعبان، فقامت البينـة بالرؤيـة، لزمـه              ”: بالرؤية؛ حيث قال  
قـال  . يأكل بقية يومه  : اك والقضاء يف قول عامة الفقهاء، إال ما روي عن عطاٍء أنه قال            اإلمس

وذكر أبو اخلطاب ذلك روايةً عن أمحد، وال أعلـم          . ال نعلم أحداً قاله غري عطاء     : ابن عبدالرب 
 أحداً ذكرها غريه، وأظن هذا غلطاً؛ فإنَّ أمحد قد نص على إجياب الكفارة على من وطـئ مث                 

كفَّر مث عاد فوطئ يف يومه؛ ألنَّ حرمة اليوم مل تذهب فإذا أوجب الكفارة على غـري الـصائم                   
وال يصح قياس هذا على املسافر إذا قدم وهو مفطر وأشباهه؛           ! حلرمة اليوم فكيف يبيح األكل    

          به من أكل    له يف الباطن مباحاً، فأش     ألنَّ املسافر كان له الفطر ظاهراً وباطناً، وهذا مل يكن الفطر
  . )٢٣٩(“يظن الفجر مل يطلع وقد كان طلع

مل يـذكر خالفـاً يف      يؤيد ما ذكره املوفق أنَّ شيخ أيب اخلطاب القاضي أبا يعلى            : قلت
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 سـاق اخلـالف يف      وإنما ،أصبح مفطراً يعتقد أنه من شعبان، فقامت البينة بالرؤية        مسألة من   
إذا قدم يف بعض النهار أمسك عـن الطعـام          : نقل حنبل ”: ؛ إذ قال  وحنومهااملسافر واحلائض   
ثبوت اهلالل يوم الشك؛ لـو      : أصله…)٢٤٠(فظاهر هذا وجوب اإلمساك   . وقضى ذلك اليوم  

إذا قـدم   : ونقل األثـرم  …ثبت يوم الشك أنَّ اهلالل كان باألمس لزمه اإلمساك بقية النهار          
إذا قـدم   ":  منصور مفطراً ينبغي أن يتوقى األكل يف احلضر وكذلك احلائض، وكذلك نقل ابن           

فظاهر هذا أنَّ اإلمساك على     . )٢٤١("امفطراً وقد طهرت امرأته من حيضها ما أحب أن يغشاه         
 ظـاهراً    أولَـه  ؛ ألنَّ كل من مل يلزمه اإلمساك      )٢٤٢(طريق االستحباب ال على طريق الوجوب     

والنفساء وكذلك يتخرج يف احلائض     . ه، كاملسافر إذا استدام السفر    روباطناً مل يلزمه إمساك آخ    
إذا طهرتا يف أثناء النهار، والكافر إذا أسلم وانون إذا أفاق هل يلزمهم اإلمساك بقية اليوم؟                
على روايتني، وكذلك املريض إذا برئ وقد أكل والصيب إذا بلغ وقد أكـل  هـل يلزمهمـا                   

  .)٢٤٣(“...اإلمساك؟ على روايتني

  تعليق الطالق على النكاح: املثال الثا�ي
لرواية عن اإلمام أمحد رمحه اهللا يف انعقاد الطالق إذا علقه على النكاح، فنقل              اختلفت ا 

  :)٢٤٤(عنه روايتان

إن : لو عين أو وقَّت، فلو قـال      و أنَّ تعليق الطالق على النكاح ال يصح         :األوىلالروايـة   

قـال يف   . تزوجت فالنة إىل شهر فهي طالق، مل تطلق إن تزوجها، وكذا لو عمم أو مل يوقِّـت                
املذهب املنصوص عن أمحد أنه     ”: وقال يف القواعد  . “هذا املشهور ”: اهلداية واملغين والزركشي  

د بن حنبل يقول يف الطالق قبل       مسعت أمح ”: فقالنص عليه يف رواية حرب،      : قلت. “ال يصح 
فهو أحـب   . مل يتزوجها فليتزوج غريها    وإن. إن تزوجهامل يفرق بينهما   : النكاح إذا وقَّت قال   

: ومذهبه. وقَّت أو مل يوقت فهو واحد     : ومسعت أمحد أيضاً يقول يف الطالق قبل النكاح       ....إليه
وإن خاف على نفـسه  . ا هو أحب إليه  إذا تزوج أن ال يفارقها، وإن مل يتزوج فأن يتزوج غريه          

  .)٢٤٥(“فتزوجها فال بأس
أبو داود، وابن   أيضاً  ونقلها  . )٢٤٦(عبداهللا، وصاحل، والكوسج  كذا نص عليها يف رواية      و

٤٠  
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واملذهب . أيب طالب وأيب احلارث واملروذي    : ، ونقلها القاضي يف الروايتني من رواية      )٢٤٧(هانئ
  .)٢٤٨(على هذه الرواية عند املتأخرين

وهـذه  .  أنَّ تعليق الطالق على النكاح يصح فمىت تزوج وقع الطـالق           :الثا�يـة وايـة   الر

روي عن أمحد ما يدل على وقوع       ”:  فقالوا ؛الرواية ساقها أكثر األصحاب على صيغة التمريض      
ال خيتلف قول أيب عبداهللا أن الطالق       : "الشايف"يف كتاب   قال أبو بكر    ”:  وقال املوفق  ،“الطالق

  .)٢٤٩ (“...النكاح ال يقع إذا وقع قبل 
املذهب املنصوص عـن    ...”:  قال يف القواعد   ولذا ؛فهذه الرواية من ختريج األصحاب    

و اختلفت الرواية عنه فيمن حلف لزوجته أن ال يتزوج عليهـا بتعليـق              …أمحد أنه ال يصح   
، طالق من يتزوج عليها بنكاحها هل يصح أم ال؟ على روايتني؛ ألنَّ هذا فيه حـق للزوجـة                 

فيصري مقصوداً كما لو شرط أن ال يتزوج عليها، فمن األصحاب من خص اخلـالف ـذه                 
  . “الصورة ومل خيرج، ومنهم من خرج يف الكل روايتني

ونقل عنـه   …”: وكذا صنع قبله أبو اخلطاب يف اهلداية، فقال بعد ذكره الرواية األوىل           
 تزوجت عليك بفالنة فهي طالق، فتـزوج        إن: إذا قال لزوجته  ": ما يدل على أا تطلق، فقال     

أـا  . إن تزوجتك فأنت طـالق    : إذا قال ألمته عقيب عتقها    ": ، وكذلك نقل عنه   "ا، طلقت 
هذا خاص فيمن كان له عليها ملك، والظاهر خالف         : قال بعض أصحابنا  . "تطلق إذا تزوجها  

  . “هذا
م التخريج والتفريـق    لعلَّ الصواب ما عزاه أبو اخلطاب لبعض األصحاب من عد         : قلت

بني املسألتني؛ فإنَّ اإلمام أمحد قد نص عليه وفرق بني الصورتني يف رواية ابن هانئ؛ حيث سأل                 
أليس هذا مبرتلة الرجل يطلق قبـل أن        : قلت أليب عبداهللا  ”: بعد أن نقل عن اإلمام هذه املسألة      

  .)٢٥٠(“قبل أن ميلك مل يطأهاال، ليس هذا مثل هذا؛ هذا قد وطئها، والذي يطلق : ميلك؟ قال

  ما ينتقض به عهد الذمي: الثالثاملثال 
 أنَّ الذمي إن امتنع من بذل اجلزية أو التزام أحكـام اِمللَّـة              )٢٥١(طريقة أكثر األصحاب  

أما إن تعدى على مسلم بقتٍل أو قذف أو زىنً أو قطـع طريـق أو                . انتقض عهده بال خالف   



 ٥٣             فايز بن أمحد حابس   .  د-اإلمام أمحد يف اختالف الرواية عنهأثر الروايات املغلوطة عن           

هللا تعاىل أو كتابه أو رسوله بسوٍء ففي انتقاض عهده بذلك           جتسس أو إيواء جاسوس، أو ذَكَر ا      
  :روايتان

  .ينتقض عهده، سواٌء شِرط عليه أو مل يشرط :الرواية األوىل

ال ينتقض عهده بذلك مامل يشترط عليهم، لكن يقام عليـه احلـد فيمـا                :الثا�يةالرواية  

  . يوجبه
 هـذه الطريقـة؛ إذ مل يـرتض القـول           لكن شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا مل يرتض        

 :باختالف الرواية يف نقض عهد من ذَكَر اهللا تعاىل أو كتابه أو رسوله بـسوٍء، حيـث قـال                  
”...   ه قد نقض العهد وليس عنه يف هذا اختالف          ، يف وجوب قتله   أقوال أمحد كلها نصويف أن . 

 "ارد" : إال أنَّ القاضي يف    .كوكذلك ذكر عامة أصحابه متقدمهم ومتأخرهم مل خيتلفوا يف ذل         
 أو ذكر األشياء اليت جيب على أهل الذمة تركها وفيها ضرر على املسلمني وآحادهم يف نفـسٍ            

 وأن  ، وقطع الطريـق علـيهم     ، وقتل املسلم واملسلمة   ، اإلعانة على قتال املسلمني    : وهي ؛ماٍل
كاتـب املـشركني بأخبـار       مثل أن ي   ؛ وأن يعني عليهم بداللة    ،يؤوي على املسلمني جاسوساً   

فعليـه  " : قـال  . عن دينه   وأن يفنت مسلماً   ، وأن يزين مبسلمة أو يصيبها باسم نكاح       ،املسلمني
عن هذا  الكف ، ِر ش   ط أو مل يوذكـر نـصوص أمحـد يف        ". فإن خالف انتقض عهـده     ،طشر 
 ،ن عبداً وقتل املسلم وإن كا ، ويف التجسس للمشركني   ،ه يف الزىن مبسلمة    مثل نص  ؛)٢٥٢(انقضه

  حـد   بـل حيـد    ،ه يف قذف املسلم على أنه ال ينتقض عهـده          مث ذكر نص   .كما ذكر اخلرقي  
ويف معىن هذه األشياء ذكـره اهللا       " : مث قال  ".فتخرج املسألة على روايتني   " : قال ،)٢٥٣(القذف

ثمانية اليت  فهذه أربعة أشياء احلكم فيها كاحلكم يف ال       " :قال...وكتابه ودينه ورسوله مبا ال ينبغي     
 سـواء كـان     ، منها نقضوا األمان    فإن أتوا واحدةً   ، يف صحة العقد    ليس ذكرها شرطاً   ،قبلها

والذي عليه عامة املتقدمني ومن تبعهم من املتـأخرين إقـرار           "...مشروطا يف العهد أو مل يكن     
 غـري    اهللا ورسوله على انتقاض العهد يف       يف مسائل سب    وهو قد نص   ،نصوص أمحد على حاهلا   

 على انتقاض عهده    ؛سس على املسلمني أو زىن مبسلمة     جت وكذلك فيمن    ، وعلى أنه يقتل   موضٍع
   . أو قطع الطريق وكذلك نقله اخلرقي فيمن قتل مسلماً،وقتله يف غري موضع
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 وهذا  . أمحد على أنَّ قذف املسلم وسحره ال يكون نقضا للعهد يف غري موضع             وقد نص 
 وجعـل   ،ألنَّ ختريج حكم إحدى املسألتني إىل األخرى      ؛  )٢٥٤(ذهب وهو تقرير امل   ،هو الواجب 

وجود معىن جيوز أن     مع   وأ ، واستدالالً وجود الفرق بينهما نصاً    مع   -الروايتني  على  سألتني  امل
   .)٢٥٥(“...هذا كذلك و، غري جائز-  للفرقيكون مستنداً

دكالم شيخه ابـن    وقد بين ابن القيم غلط ختريج األصحاب يف هذه املسألة؛ حيث أور           
فتأمل هذه النـصوص وتأمـل      ...”: ، مث عقَّب بقوله   "التعليق: "تيمية، مث نقل كالم القاضي يف     

 ومل خيتلـف    ، اهللا ورسوله والزىن مبسلمة    مل خيتلف قوله يف انتقاض العهد بسب        فأمحد ،خترجيه هلا 
ه يف عدم االنتقاض بقذف املسلم     نص.  فإحلاق مسب    ة آحاد املسلمني من أفسد     ة اهللا ورسوله مبسب

أحاد املسلمني مـن أفـسد        ه على عدم النقض بسب     وختريج عدم النقض به من نص      ،اإلحلاق
 وإذا كان املسلم    ! وأين الضرر واملفسدة من هذا النوع إىل املفسدة من النوع اآلخر           ؛التخريج

 اهللا ورسوله والزىن مع اإلحصان وال يقتل بالقذف فكذلك           يقتل بسب يالذم.  عليه   فالذي نص 
 واشتراك الصور   . واعتباراً  وقياساً  نصاً  باطلٌ  والتخريج ،اإلمام أمحد يف املوضعني هو حمض الفقه      

 فاملـسلم إذا    ، وكيفيته ركلها يف إدخال الضرر على املسلم ال يوجب تساويها يف مقدار الضر           
 أين ضـرر    ، يا هللا العجب   :ال مث يق  .فعل ذلك فقد أدخل الضرر أيضا مع التفاوت يف األحكام         

 اهرة بسباهللا ورسوله وكالمه ودينه على رؤوس املـأل وقهـر املـسلمات            ا  -   وإن كـن  
 أين ضـرر حتريقـه      : وكذلك . جيب عليه من اجلزية     على الزىن إىل ضرر منع دينارٍ      -شريفات

 : أن يقـال    فكيف يقتـضي الفقـه     ،ملساجد املسلمني واملنابر إىل ضرر منعه لدينار وجب عليه        
 وأين ضرر امتناعه من قبول حكم احلاكم إىل ضرر          !ينتقض عهده مبنع الدينار دون هذه األمور      

   !جماهرته بسب اهللا ورسوله وما معه
 يف حتصيل املذهب يف ذلك أصح طرق األصـحاب          )٢٥٦(وطريقة أيب الربكات يف احملرر    

 أو  اجلزيـة، أو امتنع من إعطـاء       ،توطناًسوإذا حلق الذمي بدار احلرب م     " : قال .على اإلطالق 
 يف   أو آذاه بـسحرٍ    ، وإن قـذف مـسلماً     . املسلمني انتقض عهده    أو قاتلَ  ،التزام أحكام امللة  

 ، أو قتله  ، وإن فتنه عن دينه    . ينتقض : وقيل ، عليه يف رواية مجاعة     نص ،تصرفاته مل ينتقض عهده   
 أو   اهللاَ ركَ أو ذَ  ،وى هلم جاسوساً   أو آ  ، أو جتسس للكفار   ، أو زىن مبسلمة   ،أو قطع عليه الطريق   



 ٥٥             فايز بن أمحد حابس   .  د-اإلمام أمحد يف اختالف الرواية عنهأثر الروايات املغلوطة عن           

انتقض عهده  ه بسوءٍ ه أو رسولَ  كتاب ، بناءً ؛ فيه روايتان  : وقيل ، عليه  نص   ه يف القذف   على نص، 
٢٥٧(“"... التفرقةواألصح(.  

  تزويج املرأة �فسها بإذن وليها: الرابعاملثال 
، فنقل   نفسها بإذن وليها   صحة تزويج املرأة  اختلفت الرواية عن اإلمام أمحد رمحه اهللا يف         

  :)٢٥٨(عنه روايتان

املرأة ال متلك تزويج نفسها وال غريها، وال توكيـل غـري وليهـا يف                أنَّ   :األوىلالروايـة   

سألته عن الرجل جتعل املرأة أمرها إليه وليس        ”: قال صاحل . تزوجيها، فإن فعلت مل يصح النكاح     
وجها وال يتزوجها إال بإذن وٍيل، فإن مل يكن         ال يز : هلا ويلٌ، هل يزوجها دون السلطان؟ قال أيب       

سألت أبا عبداهللا عن امرأة أرادت التزويج فجعلـت         ”: ، وقال ابن هانئ   )٢٥٩(“ويلٌ فالسلطان 
هذا ويلٌ وخاطب، ال يكون هذا، والنكـاح        : أمرها إىل الرجل الذي يتزوج ا وشاهدين؟ قال       
ا نص على بطالن النكاح إن عقد       وكذ. )٢٦٠(“فاسد، ولكن جتعل أمرها إىل السلطان فيزوجها      

واملذهب على هذه   . )٢٦١( داود، وابن هانئ   أيبوحرب،  بدون وٍيل يف رواية صاحل، وعبداهللا، و      
  .)٢٦٢(الرواية عند املتأخرين

  .يصح للمرأة تزويج نفسها بإذن وليها، وتزويج غريها بالوكالة :الثا�يةالرواية 

هلا تزويج أمتها ومعتقتها؛ فيخرج منـه       : وعنه...”: وهذه رواية مخرجه؛ إذ قال املوفق      
:  وعلَّق عليه املـرداوي بقولـه      ،)٢٦٣(“صحة تزويج نفسها بإذن وليها وتزويج غريها بالوكالة       

: واـد يف  " اهلداية: "أنَّ هلا تزويج أمتها ومعتقتها، وخرجه أبو اخلطاب يف        : على رواية : يعين”
وقـال الزركـشي    ". هذا التخريج غلـط   : " الدين رمحه اهللا   قال الشيخ تقي  . وغريهم" احملرر"

  . )٢٦٤(“" ليس بشيء: "وصاحب جتريد العناية عن هذ التخريج
هذه الرواية أخذت من قـول      ”: وقد فصل الزركشي الكالم يف منع هذا التخريج فقال        

علـت  إذا كان للمرأة جارية فأعتقتها فأرادت أن تزوجهـا ج         : "أمحد يف رواية حممد بن احلكم     
قـال  ". فإن زوجتـها مل يفـسخ النكـاح      . أمرها إىل رجل يزوجها؛ ألنَّ النساء ال يلني العقد        

ويف أخذ روايٍة من هذا نظر؛ فإنه       ". وظاهر هذا عدم االستحباب وصحة العقد     : ")٢٦٥(القاضي
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عـدم  ومنعه من الفسخ حيتمل أنه لوقوع اخلالف فيه، وتعلُّق حق الغري، مع             . منع من املباشرة  
وفـرق  : )٢٦٦(قال أبو العبـاس   . لكن عامة املتأخرين على إثباا رواية     . دليٍل قاطٍع يف املسألة   

القاضي وعامة األصحاب على هذه الرواية بني تزويج أمتها وتزويج نفسها وغريها بأنَّ التزويج              
 هو أيضاً، وجعـل     وتبعهم. على اِمللك ال حيتاج إىل أهلية الوالية؛ بدليل تزويج الفاسق مملوكته          

  .)٢٦٧(“...التخريج غلطاً

  خامتــــــــــــة
احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم على أشرف األنبيـاء وخـامت              

  . الرساالت
  :فقد خلص الباحث من خالل هذا البحث املتواضع إىل فوائد مجة من أبرزها ما يلي

وترتيـه  . اية عن اإلمام أمحد رمحه اهللا تعاىل      إثبات وقوع الغلط والكذب يف الرو     : األوىل
فقه اإلمام أمحد عن ما نسب إليه من روايات مستشنعة ختالف السنة وإمجاع الـصحابة، بـل                 

  .األمة، وتعد من الغلط القبيح الفاحش على  املذهب خصوصاً، وعلى الشريعة عموماً
 فيها الرواية عن اإلمام أمحد رمحه       أنَّ قدراً ليس بالقليل من املسائل اليت اختلفت       : الثانية

اهللا إمنا يرجع اختالف الرواية عنه فيها بسبب الغلط يف النقل عنه يف بعض الروايات أو بسبب                 
  .اخلطأ يف التخريج على روايات اإلمام

رمحه اهللا؛   الروايات املنقولة عن اإلمام أمحد       جبمع ما عين    احلنابلةأنَّ من مصنفات    : الثالثة
 يف   أو قـولٌ    أو وجه   وال روايةٌ  ال تكاد توجد مسألةٌ   البن مفلح، حيث    " الفروع: "بمثل كتا 

، حيث قال   "ِمكْنسةُ املذهب ": حىت قيل فيه  ه هذا؛   املذهب إال وقد أشار إليه ابن مفلح يف كتاب        
هو ِمكْنسةُ املذهب،   : كتاب الفروع يف الفقه، مجع فيه غالب املذهب، ويقال        ”: ابن عبداهلادي 

  . )٢٦٩(“…)٢٦٨(مسعت ذلك من شيخنا أيب الفرج
عنايـة يف   الأنَّ  فعلى الباحثني يف فقه احلنابلة عند النظر يف هذا الكتاب وأمثاله التنبه إىل              

عن اإلمـام أمحـد     اليت نقلت   الروايات  كل  كانت منصبةً على استقراء وحصر      هذه املصنفات   
بته منها إىل اإلمام أمحد ومنـها مـا ال          ، ومن هذه الروايات ما يصح نس      كل مسألة رمحه اهللا يف    
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وقـع كـثري مـن      وقد   .ا من الروايات املتعارضة ما مل جيتمع يف غريه        ا؛ ولذا اجتمع فيه   يصح
 حني نظروا يف كتاب الفروع وأمثاله فهاهلم كثرة الروايـات املتعارضـة، ومل              أالباحثني يف اخلَطَ  

الغلط يف الرواية عن اإلمام أمحد رمحـه   منشؤها  يتنبهوا إىل أنَّ كثرياً من هذه الروايات إمنا كان        
  .اهللا تعاىل
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אאא 
، وابـن   )٣٢٧٧(، والنسائي   )١١٠٥(واللفظ له، والترمذي    ) ٢١١٨( أبو داود    ارواهخطبة احلاجة   )  ١(

)  خطبـة احلاجـة     علمنا رسـول اهللا   : (أنه قال  ، كلهم من حديث ابن مسعود       )١٨٩٢( ماجة
 .“حديث حسن”: قال الترمذي. فذكرها

من نسل الـصحايب اجلليـل أيب       ) هـ٣٢٤-٢٦٠ (احلسن األشعري ، أبو     علي بن إمساعيل بن إسحاق      )٢(
 ، قـال   ، العالمة إمام املتكلمني، صاحب املصنفات، إليه ينسب مذهب األشـاعرة            موسى األشعري 
وملا برع يف معرفة االعتزال كرهه وتربأ منه، وصـعد          . وقوة الفهم كان عجباً يف الذكاء     ”:الذهيب يف سريه  

   .“للناس فتاب إىل اهللا تعاىل منه، مث أخذ يرد على املعتزلة ويهتك عوارهم
 شذرات الذهب ،  )١٥/٨٥(، سري أعالم النبالء     )٣/٢٨٤ (وفيات األعيان ،  )١١/٣٤٦ (تاريخ بغداد : انظر

)٢/٣٠٣(.  
  ).١٧ص(، وانظر كالم األشعري يف اإلبانة )١٢/٣٦٣ (جمموع فتاوى ابن تيمية)  ٣(
إمـام يف   : أمحد إمام يف مثان خصال    ”:شهد له بذلك كثري، من أجلهم شيخه الشافعي رمحه اهللا، حيث قال            ) ٤(

احلديث، إمام يف الفقه، إمام يف اللغة، إمام يف القرآن، إمام يف الفقر، إمام يف الزهد، إمام يف الورع، إمام                    
  .“ةيف السن

  ).١/٦٥(، املقصد األرشد )١/٥(طبقات احلنابلة : انظر
ثقة ثبـت، مـن       ابن عم اإلمام أمحد   ) هـ٢٧٣-؟  (حنبل بن إسحاق بن حنبل، أبو علي الشيباين           )٥(

حفاظ احلديث، مسع أبا نعيم الفضل بن دكَني وسليمان ابن حرب وعفَّان بن مسلم وغريهم، وهو ممـن                  
   .له مسائل شبهها اخلالَّل يف حسنها وإشباعها وجودا مبسائل األثرم. اإلمام أمحدمسع املسند تاماً من 

  . ط-حمنة اإلمام أمحد : من آثاره
، املقصد األرشـد    )١٣/٥١(، سري أعالم النبالء     )٢/٦٠٠(، تذكرة احلفاظ    )١/١٤٣(طبقات احلنابلة   : انظر

  ).١/٢٦٤(، املنهج األمحد )١/٣٦٥(
أمحد بن الفرج الكاتـب،  : لعلهفلعلَّ االسم مصحف، أو . رمجته يف شيء من تراجم احلنابلة مل أقف على ت    ) ٦(

  ). ١/٢٤٥(لسان امليزان : وانظر ترمجته يف
مـن رواة املسـائل عـن     ) هـ ٢٥١-؟  (أبو يعقوب إسحاق بن منصور بن بهرام الكَوسج املَروزي           ) ٧(

فلما بلغه أنَّ أمحد بن حنبل رجع عن تلك املـسائل،           “ سائل الفقهية امل”اإلمام، وهو الذي دون عن اإلمام       
وضعها يف جراب، ومحلها على ظهره، وخرج راجالً إىل بغداد، وعرض خطوط أمحد عليه فأقر لـه ـا                   

  .ثانياً
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  ).١/٢١٢(، املنهج األمحد )١/٢٥٢(، املقصد األرشد )١/١١٣(طبقات احلنابلة : انظر

 ، قـال  أمري املؤمنني يف احلديث   ) هـ ١٦١-٩٧ (ن مسروق، أبو عبداهللا الثوري الكويف      سفيان بن سعيد ب    ) ٨(

وروى املروذي عن   ...هو شيخ اإلسالم، إمام احلفاظ، سيد العلماء العاملني يف زمانه         ”:الذهيب يف سريه  
  .“أتدري من اإلمام؟ اإلمام سفيان الثوري؛ ال يتقدمه أحد يف قليب: أمحد بن حنبل قال

 شذرات الـذهب  ،  )٧/٢٢٩(عالم  األ، سري   )٢/٣٨٦ (وفيات األعيان ،  )٦/٣٧١ (بقات ابن سعد  ط: انظر
)١/٢٥٠.(  

لة أصحاب اإلمام    ج من)  هــ  ٢٧٤-١٨١(عبدامللك بن عبداحلميد بن ِمهران امليموين الرقِّي، أبو احلسن           ) ٩(

 إصالح معيشته، ومسع مـن      أمحد، كان اإلمام يكرمه ويفعل معه ما ال يفعله مع أحد غريه، وحيثُّه على             
  .اإلمام مسائل كثرية جياداً مل يسمعها أحد غريه

  ).١/٢٦٩(، املنهج األمحد )٢/١٤٢(، املقصد األرشد )١/٢١٢(طبقات احلنابلة : انظر

إمام أهل الشام يف زمانه، ولد يف       ) هــ  ١٥٧-٨٨ ( عبد ارمحن بن عمرو بن يحِمد، أبو عمرو األوزاعي         ) ١٠(

كان ثقة مأموناً صدوقاً    ”: ابن سعد يف طبقاته    ، قال  البقاع، وسكن يف بريوت وا تويف      بعلبك، ونشأ يف  
  .“فاضالً خيراً، كثري احلديث والعلم والفقه، حجة

 شذرات الـذهب  ،  )٧/١٠٧(عالم  األ، سري   )٢/١٢٧ (وفيات األعيان ،  )٧/٤٨٨ (طبقات ابن سعد  : انظر
)١/٢٤١.(  

من رواة املسائل عن اإلمام، ذكـره اخلـالَّل     ) هـ ٢٣٠ -؟  (شالَنجي  أبو إسحاق إمساعيل بن سعيد ال      ) ١١(

عنده مسائل كثرية، ما أحسب أنَّ أحداً من أصحاب أيب عبداهللا روى عنه أحـسن ممـا روى            ”: فقال
  .“هذا، وال أشبع، وال أكثر مسائل منه، وكان عاملاً بالرأي، كبري القدر عندهم، معروفاً

  ).٢/٧٣(، املنهج األمحد )١/٣٧٥(، املقصد األرشد )١/١٠٤(ة طبقات احلنابل:      انظر
  ). ٣٤/١١٤(جمموع فتاوى ابن تيمية  ) ١٢(
، وأبو بكر اخلالَّل يف كتاب السنة مـن         “السنة”: عبداهللا بن اإلمام يف كتابه    : قد مجع أكثر هذه املسائل     ) ١٣(

  . نهما واحلمد هللا، وقد حقق الكتابان وطبعا، فأفدت م“اجلامع الكبري”: كتابه
: عبداإلله بن سلمان األمحدي درجة الدكتوراة من اجلامعة اإلسالمية على أطروحته          : كما نال الباحث الدكتور   

 وأفدت منها ومـن     ،، وقد طبعت األطروحة   “املسائل املروية عن اإلمام أمحد يف العقيدة مجع ودراسة        ”
  .مصادرها

مرويات اإلمام أمحـد يف     ”:  يف مصنف بعنوان   مت بشري ياسني  حك: قد مجع أكثر هذه املسائل الدكتور      ) ١٤(
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  .، وقد أفدت منه ومن مصادره“التفسري
، “العلل ومعرفة الرجـال   ”: رواية ابنه عبداهللا يف كتاب    : من أشهر املطبوع من الروايات عنه يف ذلك         )١٥(

مـن  ”: امرائي بعنـوان  رواية املروذي وامليموين وابنه صاحل يف سفر واحد حققه صبحي الس          مسائل ب و
رواية أيب داود يف كتـاب      ب مسائل، و “كالم أيب عبداهللا أمحد بن حنبل يف علل احلديث ومعرفة الرجال          

وقـد مجـع ابـن      . “سؤالت أيب داود لإلمام أمحـد     ”: زياد بن حممد املنصور بعنوان    : حققه الدكتور 
حبر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أمحـد        ” :عبداهلادي كثرياً من كالم اإلمام أمحد يف الرواة يف كتاٍب مساه          

  السيد أبو املعاطي النوري وأمحد عبدالرزاق عيد وحممد حممد     : املعاصرين أيضاً  من، ومجعه   “مبدٍح أو ذم 
  .“موسوعة أقوال اإلمام أمحد يف رجال احلديث وعلله”:  يف أربع جملدات أمسوها، مجعوهخليل

 برواية أيب بكـر   “ الورع” :، وكتاب عبداهللابرواية ابنه   “الزهد” :ابكت:  يف ذلك  عنهمن أشهر املطبوع      )١٦(
  .املروذي

احلافظ الفقيه املفسر   ) هــ  ٥٩٧-٥٠٨ (الفرج املعروف بابن اجلوزي   أبو    عبدالرمحن بن علي بن حممد،        )١٧(

  .الواعظ األديب، صاحب التصانيف الكثرية الشهرية
  ).٤/١١(، املنهج األمحد )٢٩٣/٢٥٢(قصد األرشد ، امل)١/٣٩٩(طبقات احلنابلة الذيل على : انظر

 ). ١٩١ص(مناقب اإلمام أمحد  ) ١٨(
كتاب اجلامع حنو من    ...”: كتاب اجلامع هذا، فقال   ) ٥١٢ص(ذكر ابن اجلوزي يف مناقب اإلمام أمحد         ) ١٩(

انوا يطلقون  ال معارضة بني قوليهما ألنَّ املتقدمني ك      ”:  ووفق ابن بدران بني القولني فقال      ،“مائيت جزء 
، املـدخل إىل  “على الكراس وعلى ما يقرب من الكراسني جزءاً، وأما السفر فهو ما مجع أجزاء، فتنبه       

 ). ١٢٤ص(مذهب اإلمام أمحد 
 ). ١/٢٨(إعالم املوقعني   )٢٠(
 ).٤/١٦٦(جمموع فتاوى ابن تيمية  ) ٢١(
 ).١٢/٣٦١(جمموع فتاوى ابن تيمية   )٢٢(
أما مـا  ...”): ١٥٤ص(خلق أفعال العباد  : ، وعبارة البخاري يف   )١٢/٣٦٦(ة  جمموع فتاوى ابن تيمي   )  ٢٣(

احتج به الفريقان ملذهب أمحد ويدعيه كلٌ فليس بثابٍت كثري من أخبارهم، ورمبـا مل يفهمـوا دقـة                   
  .“...مذهبه

 شديد الكراهة لتصنيف الكتب، وكـان حيـب         كان  ”: )١/٢٨( يف إعالم املوقعني     يقول ابن القيم    )٢٤(
 يف مـسائله    قال عبداهللا ابن اإلمام أمحد    و،  “ريد احلديث، ويكره أن يكتب كالمه، ويشتد عليه جداً        جت
هذا أبو حنيفة وضع كتاباً، فجاء أبـو يوسـف          : مسعت أيب، وذُكر وضع الكتب فقال     ”: )١٨٢١(
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. ابـاً وضع كتاباً، وجاء حممد بن احلسن فوضع كتاباً، فهذا ال انقضاء له؛ كل ما جاء رجل وضع كت و
 وهذه الكتـب وضـعها      -أبا ثور   :  يعين -وهذا مالك وضع كتاباً، وجاء الشافعي أيضاً وجاء هذا          

وأصحابه، أو كما قـال أيب هـذا         بدعة؛ كل ما جاء رجل وضع كتاباً وترك حديث رسول اهللا            
مسعت أبا عبداهللا   ”: )١٩٠٨ (، وقال ابن هانئ   “ وكرهه كراهية شديدة   ، وعاب وضع الكتب   ،وحنوه
وكالم اإلمام أمحد   . “ من وضع الكتب، ومن وضع شيئاً من الكتب فهو مبتدع          ال يعجبين شيءٌ  : يقول

 مجلة وافرة   )٢٧٥ص( يف الطرق احلكمية     يف كراهة وضع الكتب يصعب حصره، وقد نقل ابن القيم         
  .“وكالم أمحد يف هذا كثري جداً، قد ذكره اخلالَّل يف كتاب العلم…”: منه، مث قال

  ).٣/٦٢٦(ح خمتصر الروضة شر)  ٢٥(
ن من أتبـاع األئمـة يف       و املنحرف ” :)١٨٧-٢٠/١٨٤( يف جمموع فتاويه      شيخ اإلسالم رمحه اهللا      قال  )٢٦(

  : احنرافهم أنواع أمحد وغري أمحد إىل املنتسبنياألصول والفروع 
 .قول مل يقله اإلمام وال أحد من املعروفني من أصحابه بالعلم: أحدها
  .قاله بعض علماء أصحابه وغلط فيهقول : الثاين
   .قول قاله اإلمام فزيد فيه قدراً أو نوعاً: الثالث
  .  أو ينقل عنه مامل يقله،أن يفهم من كالمه مامل يرده: الرابع
  .  وليس كذلك،أن جيعل كالمه عاماً أو مطلقاً: اخلامس
  .أن يكون عنه يف املسألة اختالف فيتمسكون بالقول املرجوح: السادس
  . مع كون لفظه حمتمالً هلا،أن ال يكون قد قال أو نقل عنه مايزيل شبهتهم: السابع
  .أن يكون قوله مشتمالً على خطٍأ: الثامن

         هم خالفوه، وهو احلقوإن مل يعرف مذهبه نفياً       : والسابع. فالوجوه الستة تبني من مذهبه نفسه أن ،خالفوا احلق
 . “، وإن وافقوا مذهبهخالفو احلق: والثامن. وإثباتاً

كان زاهداً فقيهاً عاملاً، أمـاراً      ) هـ٦٣٤-؟(أبو الفضل إسحاق بن أمحد بن حممد بن بن غامن العلْثي              )٢٧(
باملعروف َّاًء عن املنكر، ال خياف أحداً إال اهللا وال تأخذه يف اهللا لومة الئم، أنكر على اخلليفة الناصر                   

هو شيخ العراق والقائم بأمر اإلنكار على الفقهاء والفقراء         : حلنبليفمن دونه، قال ناصح الدين ابن ا      
إنه مل يكن يف زمانه أكثر إنكاراً للمنكر منه، وحـبس           : قيل: وقال املنذري . وغريهم فيما ترخصوا فيه   

  .  على ذلك مدة، وله رسائل كثرية إىل األعيان باإلنكار عليهم والنصح هلم
 ). ٤/٢٢١( ، املنهج األمحد)١/٢٤٦(، املقصد األرشد )٢/٢٠٥(ات احلنابلة الذيل على طبق:        انظر
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-٤/٢٢٢( ، املنـهج األمحـد    )٢١١-٢/٢٠٥(الذيل على طبقات احلنابلـة      :  هذه الرسالة يف   انظر  )٢٨(
٢٢٨ .( 

 ). ٤/٢٢٦( ، املنهج األمحد)٢٠٩-٢/٢٠٨(الذيل على طبقات احلنابلة   )٢٩(
 ). ٢/٣١٧(املنهج األمحد ، )٢/١٧٤(طبقات احلنابلة   )٣٠(
 ).٤٠ص (  االختيارات الفقهية)٣١(
 ). ٢٦٨-٢١/٢٦٦ (  اإلنصاف)٣٢(
 .)١٠/٤٥٠(، وانظر املسألة يف املغين )٢٢/٤٧٠(  الشرح الكبري  )٣٣(
 درجة الدكتوراة يف فرع الفقه واألصـول        نلتقد كان من حسن تدبري اهللا يل وجزيل إنعامه علي أن              )٣٤(

قطعة فريدة مـن    على حتقيق   ليا يف كلية الشريعة جبامعة أم القرى يف مكة املكرمة           بقسم الدراسات الع  
 .هذا الكتاب اجلليل النفيس

 ). ٣٠/٤١٨(اإلنصاف   )٣٥(
 ). ١/٧(طبقات احلنابلة   )٣٦(
 ). ٣٠/٤١٨(اإلنصاف   )٣٧(
 ).٤/١٦٨(جمموع فتاوى ابن تيمية   )٣٨(
 ). ١/٢٦٩(درء التعارض   )٣٩(
  :  منهم)٤٠(

، مل يروها غريه    ريةب ك صاحلة عبداهللا مسائل    روى عن أيب  ...”: قال ابن أيب يعلى   : عقوب بن خبتان  ي -١  
  .“يف الورع، ومسائل صاحلة يف السلطان

  ). ٢/١٧٥(، املنهج األمحد )٣/١٢١(، املقصد األرشد )١/٤١٥(طبقات احلنابلة : انظر
حـساناً   صـاحلة  عبداهللا مسائل  من أيبمسع...”: قال ابن أيب يعلى : : إمساعيل بن عمر السجزي    -٢  

  .“مشبعة مل جييء ا أحد، وأغرب على أصحاب أيب عبداهللا
 ). ٢/٧٥ (، املنهج األمحد)١/٢٧٠(، املقصد األرشد )١/١٠٦(طبقات احلنابلة : انظر

 فأما العلل   وقع لعبداهللا عن أبيه مسائل جياد كثرية يغرب منها بأشياء كثرية يف األحكام،            ”: قال اخلالَّل   )٤١(
 ). ١/١٨٣(، طبقات احلنابلة “فقد جود عنه، وجاء عنه مبا مل جييء به غريه

 ). ٣/٥١٦(سري أعالم النبالء   )٤٢(
 . )٢٩٥ص) (٣٢٠٥(، تقريب التهذيب )١/٥٣٨() ٢٦٢٥(الكاشف وحاشيته : انظر  )٤٣(
، ويغرب فيها أيضاً بأشياء مل جييء       عنده عن أيب عبداهللا مسائل صاحلة يف العلل وغريها        ...”: قال اخلالَّل   )٤٤(
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 ).٢/٥(، املنهج األمحد )٢/٤٨٢(، املقصد األرشد )١/٣١٠(طبقات احلنابلة : انظر. “ا غريه
 ). ٥٠٠ص) (٦٢٠٢(تقريب التهذيب   )٤٥(
 ). ٢/٢٠٨( ،)٥٠٩٨(الكاشف وحاشيته : انظر  )٤٦(
رويـا عـن أيب   .  إمامان يف احلـديث - زرعة  خال أيب-أبو زرعة وأبو حامت ”: اخلالَّل يف شأما  قال  )٤٧(

وكانا عاملني بأمحد بن حنبل حيفظـان حديثـه         . عبداهللا مسائل كثرية، وقعت إلينا متفرقة كلها غرائب       
  .“كله

 ). ١/٢٤٤(، املنهج األمحد )٢/٦٩(، املقصد األرشد )١/١٩٩(طبقات احلنابلة : انظر
بن اإلمام  ائمة عبداهللا   من األ جرح  ؛ حيث   )١٢١،٢١١،٣٢٤ص(مقاالت الكوثري غفر اهللا له      : انظر  )٤٨(

  .أمحد وحرب الكرماين وغريمها
 إذ ؛رمحه اهللالكرماين ومثله حرب . ، وقد تقدم طرف منه  ال حيتاج إىل بيان     أمحد وتوثيق األمة لعبداهللا ابن اإلمام    

تـذكرة  يب يف   وكذا قال الذه  ،  “حافظ فقيه نبيل  ”): ٢/١٧٦(شذرات الذهب    يف   قال فيه ابن العماد   
سـري أعـالم النـبالء       يف    الـذهيب   عنـها  وأما مروياته عن اإلمام وغريه فقال     ،  )٢/٦١٣(احلفاظ  

 .  “مسائل حرب من أنفس كتب احلنابلة”: ،)٣/٢٤٥(
هذا آخر ما قصدنا ذكره من      ”: ، وقد قال املرداوي بعدما ذكرهم     )٤١٩-٣٠/٣٩٩(اإلنصاف  : انظر ) ٤٩(

ن نقل الفقه عنه مما ال يستغين عنه طالب العلم، وهم نيف على ثالثني               مم أئمة أصحاب اإلمام أمحد     
 . “...ومائة نفس

 ). ٢/٥٠(، املنهج األمحد )١/١٠٢(، املقصد األرشد )١/٤٢(طبقات احلنابلة   )٥٠(
، الـضعفاء واملتروكـون   )١١/٥٣٢(، سري أعالم النـبالء  )١/٩٦(ميزان االعتدال : انظر ترمجته يف   )٥١(

، ذيب  )١/١٦٧(، لسان امليزان    )١/٧٠(، الضعفاء واملتروكون البن اجلوزي      )١٣١ص (للدارقطين
 ). ٧٩ص(، تقريب التهذيب )١/٢٢(التهذيب 

 ). ١/٢٦٨(، املنهج األمحد )٢/٣٣٠(املقصد األرشد : وانظر ترمجته يف). ١/٢٦٦(طبقات احلنابلة   )٥٢(
 ). ٤٦٦ص) (٥٧٠٠(تقريب التهذيب   )٥٣(
 . )٤٠٩ص(مام أمحد   مناقب اإل)٥٤(
 ). ١٥٥ص(البن عبداهلادي  ، مناقب األئمة األربعة)١/٧٦(  ذيب الكمال )٥٥(
إمساعيـل  : ، لإلمام أمحد بتحقيق الـشيخ "الرد على اجلهمية والزنادقة: "  قد طبعت هذه الرسالة بعنوان )٥٦(

 . األنصاري رمحه اهللا
 . )٢/٢٦٤(، املنهج األمحد )١/٣٧٢(، املقصد األرشد )٢/٤٧(طبقات احلنابلة :   انظر)٥٧(
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، ١٢١٧(، كتاب أهل امللل والردة والزنادقة وتارك الـصالة          )١٩٠٧-١٩٠٦(كتاب السنة   :   انظر  )٥٨(
اخلضر بن أمحد بن املثىن الكندي؛ فهو ممن ينسب إىل غـري            : ، وفيها امسه  )١٣٢٥،  ١٢٦٦،  ١٢٥٦

 . أبيه
 ).٢٠٩ص(  اجتماع اجليوش اإلسالمية )٥٩(
 ). ٢٣٠ص( قواعد  ال)٦٠(
 ). ١٢٧ ، ١٢٥(  مسائل حرب )٦١(
 املغـين   ،  )٢/١١٢(، اإلفـصاح    ) ٧٩ص  (، مراتب اإلمجـاع     ) ١٤٤ص  (إمجاع ابن املنذر    : انظر    )٦٢(

)٩/٥٧٤ .( 
، واإلمام أمحد يف مسائل     )٦/٥٤٩(، وابن أيب شيبة     )١٢٨٢١-١٢٨٢٠(  رواه عبدالرزاق يف مصنفه       )٦٣(

ومن طريقه البيهقي  ) ٧١٣ ،   ٧١٢(، وسعيد بن منصور     )١٢٦( حرب   ويف مسائل ) ١٣٨٧(عبداهللا  
، ومـن  )٧١٤(ورواه سعيد بن منصور . كلهم من طريق بكر بن عبداهللا املزين به) ٧/١٢٧(يف سننه   

مها مرسالن يؤكـد أحـدمها      ”: من طريق احلسن، وقال البيهقي    ) ٧/١٢٧(طريقه البيهقي يف سننه     
  .“صاحبه

 ). ٢٣٠ص(   القواعد)٦٤(
 . )١٣٨٧(  مسائل عبداهللا )٦٥(
هقـي يف سـننه     يالب، و )٢٤٩(وحرب الكرماين يف مـسائله      ،  )٦٩٧ ( يف سننه  رواه سعيد بن منصور     )٦٦(

  .كلهم من طريق أشعث عن الشعيب عن مسروق) ١٦/٢٢٤(وابن عبدالرب يف االستذكار ) ٧/٤٤٢(
  .ول وعطاءولألثر شواهد من طريق ابن املسيب وسليمان بن يسار واحلسن ومكح

 ،)٦٩٩-٦٩٤(سعيد بـن منـصور      سنن   ،)٢١١-٦/٢٠٨(عبدالرزاق  مصنف   ،)٢/٤٢٣(املوطأ  : انظر
 .)٣/٤٠٦(ابن أيب شيبة مصنف 

 ).٢١٠ص(  اجتماع اجليوش اإلسالمية )٦٧(
 ). ٣/٤٩٤(لسان العرب ، )٣/١٨٠(معجم مقاييس اللغة ، )٢/٥٦٥(الصحاح : “شذذ”  انظر)٦٨(
 ). ١/٣٧٧(، توضيح األفكار)١/٢٣٢(راوي تدريب ال: انظر  )٦٩(
هدايـة  ”: ؛ حيث قال ابن محـدان يف      “رواه اجلماعة ”:  اختلف املتأخرون من احلنابلة يف تفسري مصطلح        )٧٠(

عبداهللا ابن اإلمام أمحد، وأخوه صـاحل،       : حيث أطلق اجلماعة فاملراد م    ” ):٢٠ص(“ األريب األجمد 
، “ قاله الشيخ حممد اخللويت  ي، وإبراهيم احلريب، وأبو طالب      وحنبل ابن عم اإلمام، وأبو بكر املروذ      

يف بعض أولئك   ) ٩٦ص(“ التحفة السنية يف الفوائد والقواعد الفقهية     ”: وخالفه الشيخ علي اهلندي يف    
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: والذي ظهـر يل باالسـتقراء أنَّ لفـظ        . حني عدهم؛ حيث أخرج املروذي وأدخل حرباً الكرماين       
الء النفر؛ فكثرياً ما وقفت على روايات نقلها اجلماعة وليس منهم بعـض             ال ينحصر يف هؤ   “ اجلماعة”

هؤالء أو أنَّ معهم غريهم، ولكنهم إنما استعملوا هذا املصطلح ليشريوا من طرٍف خفـٍي إىل روايـة                  
  .شذَّت عما نقله مجلة أصحاب اإلمام أمحد

ـ  )١/٦٩(، الفروع   )٤٧٢ص(، املسودة   )٩٦ص(صفة الفتوى     )٧١( ، تـصحيح   )٣٠/٣٧٣(صاف  ، اإلن
 ). ١٣٣ص(املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد  ،)١/٦٩(الفروع 

 ). ٢/٣١٧(، املنهج األمحد )٢/١٧٤(طبقات احلنابلة   )٧٢(
، وليس هذا الكالم من ابن حامد واملرداوي رمحهما اهللا مقبوالً على إطالقه؛             )١/٦٩(تصحيح الفروع     )٧٣(

وهي . الثقة يف رواية احلديث من لفظة أو مجلة يف السند أو املنت           ما يتفرد به    :  هي زيادة الثقة ذلك أن   
  : ثالثة أقسام

  . زيادة ختالف وتنايف ما رواه الثقات، فترد كالشاذِّ: األول
  .زيادة ال منافاة أو خمالفة فيها لرواية الثقات، فتقبل باتفاق العلماء: الثاين
 .كزيادة الثقة لفظة مل يذكرها سائر رواته يترتب عليها تقييد ملطلق          أن تكون الزيادة بني هاتني املرتبتني؛       : الثالث

  .والصحيح قبوهلا كما قال النووي
 ).. ٢/١٦( ، توضيح األفكار)١/٢٤٥( تدريب الراوي:        انظر

 ). ٩٦ص(صفة الفتوى   )٧٤(
 ). ١/٦٩(تصحيح الفروع   )٧٥(
 ). ١/٧٥(االستقامة   )٧٦(
 ). ١٦/٤٠٤(جمموع فتاوى ابن تيمية   )٧٧(
 ). ٢/٣٦٧(فتح الباري   )٧٨(
 ). ٧/٢٢٩(فتح الباري   )٧٩(
 ). ١١/١٤٩(املغين   )٨٠(
، الكـايف   )١١/١٤٩(، املغـين    )٢/١٦٩(، اإلفـصاح    )٢/٥٦(، اهلداية   )٢/١٩٨(الروايتني  : انظر  )٨١(

، الفــروع )٥/٣٩١(، زاد املعــاد )٢٣/٤٤٢(، الــشرح الكــبري )٢/٩٩(، احملــرر )٣/٢٩٠(
 ). ٢٣/٤٤٢(، اإلنصاف )٨/٩٢(، املبدع )٥/٥١٧(شرح الزركشي ، )٥/٥١٥(

 ). ١٥٠٨(صاحل ، و)١٠٩٧-١٠٩٦، ١٠٨٩(مسائل حرب :   انظر)٨٢(
 ). ٥/٤٠٢(، الكشاف )٣/٢١٠(شرح املنتهى : انظر  )٨٣(
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 .  يف املسألة الثانية من األمثلة التطبيقية على الفصل الرابعهذه الروايةعن تفصيل مزيد سيأيت   )٨٤(
إذا كان مسافراً،   : قال سفيان : قلت”): ٢٩٢٣(، منهم الكوسج؛ فقال يف مسائله       )١٤/١٧٣(املغين    )٨٥(

إذا مل يكـن معهـم      : قال أمحد . فأشهد اليهودي والنصراين مل جتز شهادم إذا كان معهم مسلمون         
ـ   : وتراه أنت؟ قال  : قلت. مسلمون جتوز شهادم؛ أجازه أبو موسى األشعري         ع نعم؛ يف موض
 . “الضرورة يف السفر إذا مل يكن معه مسلمون مل جند بداً

 ). ١٣٣٥(ابن هانئ ، و)٧٩٣(صاحل ، و)١٨١٤-١٨١٢(مسائل عبداهللا :   انظر)٨٦(
، احملـرر   )٤/٥٢٠(، الكـايف    )١٤/١٧٣(، املغـين    )٢/١٤٩(، اهلدايـة    )٣/٩٢(الروايتني  : انظر  )٨٧(

، النكت  )٦/٥٧٩(، الفروع   )١٧٦ص(ة  ، الطرق احلكمي  )٢٩/٣٢٨(، الشرح الكبري    )٢/٢٨١(
، االختيارات الفقهيـة    )٧/٣٢٤(، شرح الزركشي    )٢/٢٨١(والفوائد السنية على مشكل احملرر      

 ). ٢٩/٣٢٧(، اإلنصاف )١٠/٢١٧(، املبدع )٣٥٩ص(
، ٢٨٩٧ (الكوسـج ، و )٨٨١(صـاحل   ، و )١٨١٣(عبـداهللا   ، و )٢١٠ص(مسائل أيب داود    : انظر  )٨٨(

٢٩٢٦-٢٩٢٤( . 
 ). ٢٢٨-١/٢٠٧(أهل امللل والردة والزنادقة : ظرهذه الروايات يفان  )٨٩(
 ). ٦/٤١٧(، الكشاف )٣/٥٤٦(شرح املنتهى : انظر  )٩٠(
 ). ١/٢١٢(أهل امللل والردة والزنادقة   )٩١(
 ). ١٤/١٧٣(املغين   )٩٢(
 ). ١٧٦ص(الطرق احلكمية   )٩٣(
 ). ٢/٢٨١(النكت والفوائد السنية على مشكل احملرر   )٩٤(
، شرح الزركشي   )٢/٢١١(، الفروع   )٦/٨٨(، الشرح الكبري    )١/٢٥٨(، الكايف   )٣/٤٧٨( املغين    )٩٥(

 ). ٦/٨٨(، اإلنصاف )٢/٢٣٣( املبدع ، )٢/٣٤٨(
 ). ١/٩٨(، الكشاف )١/٣٣١(شرح املنتهى :  انظر )٩٦(
 ). ٤٢ص( خمتصر اخلرقي  )٩٧(
 ). ٢/٣٤٨(، شرح الزركشي )٣/٤٧٨( املغين  )٩٨(
)٩٩ (م بالضم اجلُمب، وهو: جراملداس: من الكالم املُع.  

املعجـم  ، )١/٣٩٦(قصد السبيل فيما يف اللغة العربية من الدخيل  ،  )١٤٠٨ص (القاموس احمليط ): مجم(انظر  
 ).١٣٣ص(الوسيط 

 ). ٦/٨٩(اإلنصاف  ) ١٠٠(
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 ). ٢/٣٤٨( شرح الزركشي  )١٠١(
 ). ٢/٢٣٣( املبدع  )١٠٢(
احملدث الفاصل بني الراوي والواعي     : نظر األقوال يف ذلك وتفصيلها يف     ، وا )٢/٩٨(   تقريب النواوي   )١٠٣(

، اجلامع ألخـالق    )٢٦٥ص(، الكفاية يف علم الرواية للخطيب البغدادي        )٥٢٩ص(للرامهرمزي  
، جامع بيان العلم وفـضله البـن عبـدالرب          )٢/٣١(الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي      

 . )١٢٩ص(
لينا من احلديث مما اختلف لفظه كان بسبب الرواية باملعىن، وانظر تفصيل ذلـك                ليس مجيع ما نقل إ      )١٠٤(

، السنة قبل التدوين للدكتور حممد عجـاج  )٢٠٧ص(احلديث واحملدثون للشيخ حممد أبو زهو       : يف
 . )١٣٧ص(اخلطيب 

ل علمين رسو ”:  قال من حديث ابن مسعود     ) ٤٠٢(، ومسلم   )٦٢٦٥(ما رواه البخاري    :   يعين  )١٠٥(
 ، التحيات هللا والصلوات والطيبات    : وكفي بني كفيه التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن          اهللا

 أشهد أن ال إله     ، السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني      ،اهللا وبركاته النيب ورمحة   السالم عليك أيها    
 .  “ عبده ورسوله وأشهد أنَّ حممداً،إال اهللا

كان رسول اهللا يعلمنـا   ”: ، وقد ساقه الشافعي قبل ذلك بإسناده، ولفظه       حديث ابن عباس    :   يعين  )١٠٦(
التشالتحيات املباركات الصلوات الطيبات هللا     : فكان يقول  ؛د كما يعلمنا القرآن   ه ، عليـك    سالم 

ال اهللا وأنَّ   إ أشـهد أن ال إلـه        ، علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني      سالم ،اهللا وبركاته النيب ورمحة   أيها  
 . بلفظ مقارب) ٤٠٣(، واحلديث يف صحيح مسلم “ رسول اهللامداًحم

: ، ولفظ التـشهد فيـه     )٤٠٣(، وقد رواه مسلم يف صحيحه       حديث أيب موسى األشعري     :   يعين  )١٠٧(
 السالم علينا وعلـى     ،اهللا وبركاته النيب ورمحة    السالم عليك أيها     ،التحيات الطيبات الصلوات هللا   ”

 . “ عبده ورسولهأن ال إله إال اهللا وأشهد أنَّ حممداً أشهد ،عباد اهللا الصاحلني
كان ”: يف سننهما، ولفظه  ) ٩٠٢(وابن ماجه   ) ١١٧٥(، وقد رواه النسائي     حديث جابر   :   يعين  )١٠٨(

 التحيـات هللا    ، بـسم اهللا وبـاهللا     ؛يعلمنا السورة من القـرآن      يعلمنا التشهد كما   رسول اهللا   
 السالم علينا وعلـى عبـاد اهللا        ،اهللا وبركاته النيب ورمحة   ها   السالم عليك أي   ،والصلوات والطيبات 

 أسأل اهللا اجلنة وأعوذ باهللا مـن        ، عبده ورسوله   أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أنَّ حممداً         ،الصاحلني
 . “النار

عن عبدالرمحن بن عبدالقاري    ”: ، وقد ساقه الشافعي قبل ذلك بإسناده، ولفظه       حديث عمر   :   يعين  )١٠٩(
أن           ه مسع عمر بن اخلطاب يقول على املنرب وهو يعلم الناس التشـ  التح : قولـوا  : يقـول  ،ده ات هللا  ي
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 السالم علينا وعلى    ، اهللا وبركاته   النيب ورمحة   السالم عليك أيها   ،الزاكيات هللا الطيبات الصلوات هللا    
، واحلديث رواه اإلمام    “له عبده ورسو   وأشهد أنَّ حممداً   ، أشهد أن ال إله إال اهللا      ،عباد اهللا الصاحلني  

 . )١/٩٧(مالك يف املوطأ 
: عن عائشة رضي اهللا عنها أنها كانت تقـول إذا تـشهدت           ) ١/٩٧(ما رواه مالك يف املوطأ      :   يعين  )١١٠(

 وأشـهد أنَّ  ، أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له          ،لتحيات الطيبات الصلوات الزاكيات هللا    ا”
 السالم علينا وعلـى عبـاد اهللا        ،اهللا وبركاته النيب ورمحة   لسالم عليك أيها     ا ، عبداهللا ورسوله  حممداً

 . “ السالم عليكم،الصاحلني
 بـسم اهللا     :كان يتشهد فيقـول    أنَّ ابن عمر    ”: عن نافع ) ١/٩٧(مارواه مالك يف املوطأ     :   يعين  )١١١(

 السالم علينا وعلى    ،وبركاتهاهللا  النيب ورمحة    السالم على    ، الزاكيات هللا  ، الصلوات هللا  ،التحيات هللا 
 . “... رسول اهللا أنَّ حممداً شهدت، أن ال إله إال اهللا شهدت،عباد اهللا الصاحلني

 ). ٢٧٢-٢٦٧ص(   الرسالة)١١٢(
 ). ٢/١٠٢(   تدريب الراوي)١١٣(
 ).٤/١٦٨(جمموع فتاوى ابن تيمية   )١١٤(
ـ ٢٤٤ -؟  (ة بنواحي همذان    أبو طالب أمحد بن حميد املُشكاين، بالنون نسبة إىل قري           )١١٥( قال ابـن   )  ه

املتخصص يف صحبة إمامنا أمحد، روى عن أمحد مسائل كثرية، وكـان أمحـد              ”: أيب يعلى يف وصفه   
  . “يكرمه ويعظمه، كان رجالً صاحلاً فقرياً، صبوراً على الفقر

  ).١/١٩٧(، املنهج األمحد )١/٩٥(، املقصد األرشد )١/٣٩(طبقات احلنابلة : انظر         
، من رواة املسائل عـن  "فُوران " عرف بـ ). هـ٢٥٦-؟( عبداهللا بن حممد بن املهاجر ، أبو حممد     ) ١١٦(

كـان مـن    ”: ، وذكره اخلالَّل فقـال    “فوران نبيل جليل، كان أمحد جيله     ”: اإلمام، قال الدارقطين  
  . “ وخيلو معهم، ويستقرض منهم،أصحاب أيب عبداهللا الذين يقدمهم، ويأنس م

  ).١/٢٢٣(، املنهج األمحد )٢/٥٢(، املقصد األرشد )١/١٩٥(طبقات احلنابلة : انظر         
مناقب : ، وانظر هذا اخلرب أيضاً يف)٧٠ص(سرية اإلمام أمحد البنه أيب الفضل صاحل بن أمحد بن حنبل  ) ١١٧(

أعـالم  ، سري   )٣٦٠ ،   ١٢/١٦٨(، جمموع فتاوى ابن تيمية      )١٥٥ص(اإلمام أمحد البن اجلوزي     
  ).١١/٢٨٨(النبالء 

، )٣٠/٣٧٣(، اإلنـصاف    )١/٦٩(، الفـروع    )٤٧٢ص(، املسودة   )٩٦ص(صفة الفتوى   : انظر  )١١٨(
 ). ١٣٣ص(، املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد )١/٦٩(تصحيح الفروع 
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 عن  )٣/٦٢٦(شرح خمتصر الروضة    ، وعلى الرغم من ذلك فقد قال الطويف يف          )١٦٩ص(القواعد    )١١٩(
، مث تلميذه أبو    "جامعه الكبري "مث انتدب جلمع ذلك أبو بكر اخلالَّل يف         ...”: إلمام أمحد مجع مسائل ا  

 . “... فحوى الكتابان علماً مجاً من علم اإلمام أمحد" زاد املسافر"بكر يف 
ما يأخذه أحد الِقرنني يف احلرب من ِقرنه مما يكون عليه ومعه من سـالح وثيـاب ودابـة                   :   السلَب  )١٢٠(

 .مسلوب: فعلٌ مبعىن مفعول، أي: ، وهووغريها
، معجـم مقـاييس     )١/٤٧١(، لسان العرب    )٢/٣٨٧(النهاية يف غريب احلديث     ): سلب( انظر            

  ).٣/٩٢(اللغة 
، )٢/٢٨٠(، اإلفـصاح    )١/١١٥(، اهلدايـة    )٢/٣٥(، الروايتني   )١٥٠ص(  األحكام السلطانية     )١٢١(

، )١٣/٧٠(، املغين   )٤/٢٩٢(، الكايف   )١٠/١٥١(قنع  ، امل )١/٣٢٥(“ القسم الرابع ”املستوعب  
، زاد املعـاد    )٢٠/٥٠٧(، جمموع فتاوى ابن تيمية      )١٠/١٥١(، الشرح الكبري    )٢/١٧٤(احملرر  

، القواعـد   )٦/٤٧٨(شرح الزركـشي    ،  )٦/٢٢٥(، الفروع   )٢/٥(، إعالم املوقعني    )٣/٤٨٩(
 . )١٠/١٥١(، اإلنصاف )٣/٣٤٦(، املبدع )١٣٥ص(

 .  من حديث أيب قتادة ) ١٧٥١(، ومسلم )٣١٤٢(ق عليه؛ رواه البخاري   متف)١٢٢(
 .)٢٧٥٦(الكوسج   مسائل )١٢٣(
 ). ١١٥ص(   التنقيح املشبع)١٢٤(
 . )٣/٧١(، الكشاف )٢/١٠٧(  شرح املنتهى )١٢٥(
 ). ٦/٤٧٨(شرح الزركشي   )١٢٦(
 ). ٢/١١٢(  طبقات احلنابلة )١٢٧(
 ). ٤٤ص(   مسائل أيب داود)١٢٨(
 ). ٢٣٣( ل ابن هانئ  مسائ)١٢٩(
، الـشرح   )١/١٦٥(، الكايف   )١٢٨ ،   ٢/٣٨١(، املغين   )٢/١٨٩( “العبادات”املستوعب  :   انظر  )١٣٠(

 ). ٤/٥٠(، اإلنصاف )١/٤٦٢(، الفروع )٣/٤٠٩(الكبري 
 ). ٦/٣١٥(   فتح الباري شرح صحيح البخاري البن رجب)١٣١(
 عن  )٣/٦٢٦(شرح خمتصر الروضة     يف   ، وعلى الرغم من ذلك فقد قال الطويف       )١٦٩ص(القواعد    )١٣٢(

، مث تلميذه أبو    "جامعه الكبري "مث انتدب جلمع ذلك أبو بكر اخلالَّل يف         ...”: مجع مسائل اإلمام أمحد   
 . “... فحوى الكتابان علماً مجاً من علم اإلمام أمحد" زاد املسافر"بكر يف 

وقد بسط أبـو بكـر   ...”): ٣١/٢١٥(وى   ذكر ذلك ابن تيمية رمحه اهللا حيث قال يف جمموع الفتا )١٣٣(
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 . “..."زاد املسافر"الذي اختصر منه " الشايف"عبدالعزيز ذلك يف 
 ). ٥/١١٢(تاريخ بغداد   )١٣٤(
 ). ٢/٢٦١(شذرات الذهب   )١٣٥(
 ). ٥١٢ص(مناقب اإلمام أمحد   )١٣٦(
 ). ١٤/٢٩٧( األعالم ريس  )١٣٧(
 ). ١١/١٤٨(البداية والنهاية   )١٣٨(
 ). ٣٤/١١١(ى ابن تيمية جمموع فتاو  )١٣٩(
من ذلك ما ذكره املوفق يف املغين يف مسألة ِعدة أم الولد إذا مات سيدها؛ حيث نقل عـن اإلمـام                       )١٤٠(

وحكـى أبـو    ”: مث قال . أنَّ عدا أربعة أشهر وعشراً    : أنَّ عدا حيضة، والثانية   : روايتني؛ األوىل 
ومل أجد هذه الروايـة يف اجلـامع، وال أظنـها           . امأنها تعتد شهرين ومخسة أي    : اخلطاب رواية ثالثة  
  .“قد أثبتها مجاعة من األصحاب”: ق صاحب اإلنصاف فقالوقد علَّ. “صحيحة عن أمحد

، شرح الزركـشي    )٥/٧١٩(، زاد املعاد    )٢٤/٢٠٣(، الشرح الكبري    )١١/٢٦٢(املغين  :  انظر        
 ).٢٤/٢٠٣( ، اإلنصاف)٥/٥٦٤(

 ). ٢٦٥، ٢٤ص(ولية البن اللحام القواعد األص:   انظر)١٤١(
 ). ٤٢٠ص(القواعد :   انظر)١٤٢(
 ). ٤٢١ص(القواعد :   انظر)١٤٣(
 ). ٢٠/٢٦٣(، اإلنصاف )٧/٥٢( املبدع ،)٥/٧٢(شرح الزركشي :   انظر)١٤٤(
 .  األمثلة التطبيقية املسألة الثانية يفسيأيت يفما :   انظر)١٤٥(
، الفـروع   )٢٠/١٢٤(، الشرح الكبري    )٢/١٦(حملرر  ، ا )٣/٢٧(، الكايف   )٩/٤٠٤(املغين  : انظر  )١٤٦(

، )٧/٢٣(، املبدع   )٢٤ص(، القواعد األصولية البن اللحام      )٥/٧٩(، شرح الزركشي    )٥/١٧١(
 ).٢٠/١١٩( اإلنصاف

 ). ٢٤ص(القواعد األصولية البن اللحام   )١٤٧(
 ). ٦٨، ٦٦(مسائل حرب   )١٤٨(
 ). ١٣٩٦، ١٣٨٠(مسائل عبداهللا   )١٤٩(
ابن هـانئ   ، و )١٦٣ص(أيب داود   ، و )٨٥١(الكوسج  ، و )١٣٨٣،  ١٣٨٢(سائل عبداهللا   م:   انظر  )١٥٠(

)١٠٣٥، ٩٩٠، ٩٦٩ .( 
 ). ٢/١١١(الشافيات منح الشفا   )١٥١(
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 ). ٢٤ص(القواعد األصولية البن اللحام   )١٥٢(
 ). ٥/٤٣(، الكشاف )٣/١٣(شرح املنتهى : انظر  )١٥٣(
 ). ١١/١٤٩(املغين   )١٥٤(
، الكـايف   )١١/١٤٩(، املغـين    )٢/١٦٩(، اإلفصاح   )٢/٥٦(، اهلداية   )٢/١٩٨(الروايتني  : انظر  )١٥٥(

، الفـروع   )٥/٣٩١(، زاد املعـاد     )٢٣/٤٤٢(، الـشرح الكـبري      )٢/٩٩(، احملرر   )٣/٢٩٠(
 ).٢٣/٤٤٢(، اإلنصاف )٨/٩٢(، املبدع )٥/١٩٧(شرح الزركشي  ،)٥/٥١٥(

 ). ١٠٩٧-١٠٩٦ ، ١٠٨٩(مسائل حرب   )١٥٦(
 ). ١٥٠٨ (مسائل صاحل   )١٥٧(
 ). ٥/٤٠٢(، الكشاف )٣/٢١٠(شرح املنتهى : انظر  )١٥٨(
 .  يف الفصل الثاين هذه املسألة عند الكالم عن الروايات الشاذَّة عن اإلمام أمحدتقدمتوقد   )١٥٩(
 ). ٥/٥١٧(شرح الزركشي   )١٦٠(
 املتقدمني أـا    عن اإلمام أمحد رمحه اهللا؛ واملذهب عند أكثر       روايتان    وهل هو شرط صحة أم لزوم؟         )١٦١(

  . شرط يف صحة النكاح، وأما املذهب عند أكثر املتأخرين فهو أا شرط يف اللزوم
 ).٥/٦٧(، الكشاف )٣/٢٦(شرح املنتهى : انظر

، )٢/١٨(، احملرر   )٣/٣١(، الكايف   )٩/٣٩٢(، املغين   )١/٢٥٠(، اهلداية   )٢/٩٣(الروايتني  : انظر  )١٦٢(
، شرح  )٥/١٩٠(، الفروع   )٥/١٦٠(، زاد املعاد    )٢/١٢٩(، الرعاية   )٢٠/٢٦٣(الشرح الكبري   

 ).٢٠/٢٦٣(، اإلنصاف )٧/٥٢(، املبدع )٥/٧٢(الزركشي 
 ).٢/٩٤(الروايتان   )١٦٣(
 ).١٥٩ص(مسائل ايب داود   )١٦٤(
 ). ٥/٦٧(، الكشاف )٣/٢٦(شرح املنتهى : انظر  )١٦٥(
 ).٢/٩٣(الروايتان   )١٦٦(
 ).٨٥٢-٨٥١(مسائل صاحل   )١٦٧(
 ).٩٩٢(ابن هانئ مسائل   )١٦٨(
 ).٢/٩٣(الروايتني : انظر  )١٦٩(
 ).٢٦٨ص ( إىل سبيل الرشاداإلرشاد: انظر  )١٧٠(
 ).٢٠/٢٦٣(، اإلنصاف )٧/٥٢(املبدع : وانظر). ٥/٧٢(شرح الزركشي   )١٧١(
 ).٥/٧٢(شرح الزركشي   )١٧٢(
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 ). ٢/٥٤١(اقتضاء الصراط املستقيم   )١٧٣(
ـ ٤٧٦ -؟  (يمي اهلروي   عبداهللا بن عطاء بن عبداهللا، اإلبراه       )١٧٤( احملدث احلافظ أبو حممـد، أحـد       )  ه

      ث وروى عنـه        احلفاظ املشهورين الرحالني، كتب خبطه الكثري، وخرج التخاريج للشيوخ، وحـد
كان صدوقاً حافظاً متقناً واعظـاً حـسن        ”: مجاعة، ووثقه أئمة احلفاظ، وقال شهردار الديلمي عنه       

  .“التذكري
، )٢/٤١٨(، املنهج األمحـد     )٢/٤٤(، املقصد األرشد    )١/٤٤( احلنابلة   الذيل على طبقات  : انظر  

  ).٣/٣٥٢ (شذرات الذهب
، اإلمام  )هـ٤٣٩-٣٥٢(احلسن بن أيب طالب حممد بن احلسن بن علي، أبو حممد البغدادي اخلالَّل                )١٧٥(

خرج املـسند   كتبنا عنه، وكان ثقة له معرفة وتنبه، و       ”: قال اخلطيب . احلافظ اود، حمدث العراق   
، مسع أبا بكر القطيعي وأبا عمر بن حيويـه وأبـا            “…على الصحيحني، ومجع أبواباً وتراجم كثرية     

احلسن الدارقطين وخلقاً كثرياً، وكان مكثراً من احلديث، وروى عنه مجاعة منهم اخلطيب والقاضي              
  .أبو يعلى

، شـذرات   )١٧/٥٩٣(نـبالء   ، سري أعالم ال   )١/٤٧٣(، اللباب   )٧/٤٢٥(تاريخ بغداد   : انظر  
  ).٣/٢٦٢(الذهب 

 ). ١/٢٦٩(درء التعارض   )١٧٦(
ـ ٤٥٨-٣٨٤(احلافظ العالَّمة الثبت الفقيه      أمحد بن احلسني بن علي البيهقي الشافعي      أبو بكر     )١٧٧( ) هـ

ما من فقيه شافعي إال وللشافعي عليه       : "بلغنا عن إمام احلرمني أبو املعايل اجلويين قال       ”: قال الذهيب 
أصاب ، هكذا   : قلت".  إال أبا بكر البيهقي، فإن املنة له على الشافعي؛ لتصانيفه يف نصرة مذهبه             منةٌ

هو، ولو شاء البيهقي أن يعمل لنفسه مذهباً جيتهد فيه لكان قادراً على ذلك؛ لسعة علومه ومعرفته                 
  .نبوة، وغريهاالسنن الكربى، شعب اإلميان، دالئل ال:  الشهرية؛ منها التصانيف، له“باالختالف

، شـذرات الـذهب     )١٨/١٦٣(، سري أعالم النـبالء      )٤/١٨ (طبقات الشافعية للسبكي  : انظر         
)٣/٣٠٤.( 

اإلمام الفقيه ) هـ٤١٠-٣٤٢(عبدالواحد بن أيب احلسن عبدالعزيز بن احلارث، أبو الفضل التميمي    )١٧٨(
ت بينه وبني أيب حامـد اإلسـفراييين        رئيس احلنابلة، كان صديقاً للقاضي أيب بكر الباقالين، وكان        

كان قد عين بالعلوم وأملى احلديث جبامع املنصور، وكانت له حلقة يف جامع املدينة للوعظ               . مفارقة
  . صلَّى عليه ملا مات حنو من مخسني ألفاً، ودفن بني قرب اإلمام أمحد وقرب أبيه. والفتوى
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 تـاريخ   ،)٢/٣٢١(، املنهج األمحد    )٢/١٤٣(ألرشد  ، املقصد ا  )٢/١٧٩(طبقات احلنابلة   : انظر         
 )١٧/٢٧٣(، سري أعالم النبالء )١١/١٤(بغداد 

حممد بن الطيب بن حممد بن جعفر، القاضي أبو بكر الباقالين البصري املـالكي املـتكلم صـاحب                    )١٧٩(
كان جيد االستنباط، سريع    . ولد يف البصرة وسكن بغداد، وا مات      ) هـ٤٠٣-٣٣٨(التصانيف  

: قال ابن تيمية  . اجلواب، يضرب املثل بفهمه وذكائه، وانتهت إليه رئاسة املالكية واألشاعرة يف وقته           
: ، وقـال الـذهيب    “هو أفضل املتكلمني املنتسبني إىل األشعري، ليس فيهم مثله، ال قبله وال بعده            ”
”    كان ثقة إماماً بارعاً، صن  امية، وانتصر    على الرافضة واملعتزلة واخلوارج وا     ف يف الردجلهمية والكر

أمر شيخ احلنابلة أبو الفضل التميمي مناديـاً        …لطريقة أيب احلسن األشعري، وقد خيالفه يف مضائق       
هذا ناصر السنة والدين، والذَّاب عن الشريعة، هذا الذي صنف سبعني ألف            : يقول بني يدي جنازته   

  .“مث كان يزور قربه كلَّ مجعة. ورقة
  .مهيد يف الرد على امللحدة واملعطلة واخلوارج واملعتزلة، طتال. إعجاز القران، ط: نفاته من مص        

، )١٧/١٩٠(، سـري أعـالم النـبالء        )٤/٢٦٩(، وفيات األعيان    )٥/٣٧٩(تاريخ بغداد   : انظر         
 ).٣/١٦٨(شذرات الذهب 

 ). ٤/١٦٧(جمموع فتاوى ابن تيمية   )١٨٠(
، احملرر  )٣/٣٠٩(، الكايف   )١١/٢١٦(، املغين   )٢/٦٠(، اهلداية   )٣/١٠٠٧(نا  املقنع البن الب  : انظر  )١٨١(

، )٥/٥٤٤(، الفروع   )٣٤/٢١(، جمموع فتاوى ابن تيمية      )٢٤/٧٦(، الشرح الكبري    )٢/١٠٦(
 ). ٢٤/٧٦(، اإلنصاف )٩ص(، القواعد )٥/٥٤٩(شرح الزركشي 

 ). ١٤٢٠-١٤١٨، ٩٦٣: (سائل أيضاً املانظر، و)١٤٢٣(مسائل صاحل   )١٨٢(
 ). ١٠٩٨( والكوسج ،)١٨٣ص( وأيب داود ،)٨٧٧، ٨٣٩(مسائل حرب : انظر  )١٨٣(
 ). ٥/٤٢٠(، الكشاف )٣/٢٢١(شرح املنتهى : انظر  )١٨٤(
فقيه أصويل حمدث حافظ، كان من      ) هـ٢٩٧-٢٠٢(حممد بن نصربن احلجاج، أبو عبداهللا املروزي          )١٨٥(

ألحكام، ولد ببغداد ونشأ بنيسابور ورحل يف طلب        أعلم الناس باختالف الصحابة فمن بعدهم يف ا       
العلم رحلة طويلة تفقه خالهلا مبصر على أصحاب اإلمام الشافعي مث عاد فاستوطن مسرقنـد إىل أن                 

  . تويف ا
  .اختالف العلماء، ط. تعظيم قدر الصالة، ط: من تصانيفه         
، طبقـات الـشافعية للـسبكي       )١٤/٣٣ (، سري أعـالم النـبالء     )٣/٣١٥(تاريخ بغداد   : انظر         

 ).٢/٢١٦(، شذرات الذهب )٢/٢٤٦(
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 ). ١٧٠ص(اختالف العلماء   )١٨٦(
 ). ١١٧٠(مسائل ابن هانئ   )١٨٧(
 ). ٣٩ص(خمتصر اخلرقي   )١٨٨(
 ، وإسـحاق بـن منـصور      )١٧٠٥،  ١٤٨١،  ٣٤-٣٣(صاحل  ، و )١٥٣٨( مسائل عبداهللا    :  انظر  )١٨٩(

)٩٤٦-٩٤٥ .( 
 ! سائل ابن هانئمل أقف عليها يف م  )١٩٠(
 ). ٤٤٢-٤٤١(مسائل حرب    )١٩١(
، )٢/١٦٤(، التمـام    )٢/١٥٤(، اإلفـصاح    )٢/٢٠(، اهلداية   )٣/١٢٤٩(املقنع البن البنا    : انظر  )١٩٢(

، الـشرح   )٢/٧٢(، احملرر   )١٨٥ص(، اهلادي   )٣/٢١٠(، الكايف   )١٠/٤٧٢،١٣/٤٨٨( املغين
، القواعـد األصـولية     )٧/١١٣(، شـرح الزركـشي      )٥/٤٥٢(، الفروع   )٢٢/٥٦٢(الكبري  

 ). ٢٢/٥٦٢(، اإلنصاف )٧/٣٦٢( ، املبدع)٢٦٥ص(
 ). ١٠/٤٧٢(املغين   )١٩٣(
 ). ٥/١٢٢(زاد املسري البن اجلوزي   )١٩٤(
 ). ٥/٣١١(، الكشاف )٣/١٧١(شرح املنتهى : انظر  )١٩٥(
 ). ١٠/٤٧٢(املغين   )١٩٦(
األستاذ العالَّمـة شـيخ     ) هـ٤٠٦-٣٤٤(أمحد بن أيب طاهر حممد بن أمحد، أبو حامد اإلسفراييين             )١٩٧(

غداد ولـه عـشرون     باإلسالم وشيخ الشافعية ببغداد، ولد بإسفرايني بالقرب من نيسابور، مث قدم            
سنة، فتفقه وبرع يف املذهب الشافعي وأرىب على املتقدمني، فكان حيضر جملس درسه أكثر من ثالث                

  .بغدادبه رئاسة الدين والدنيا  جاهه عند امللوك، فاجتمعت لمظُوقد ع. مائة فقيه
، طبقـات الـشافعية للـسبكي       )١٧/١٩٣(، سري أعالم النـبالء      )٤/٣٦٨(تاريح بغداد   : انظر          

 ). ٣/١٧٨(، شذرات الذهب )٤/٦١(
، وانظر هذا التعليل أيضاً عنـد الزركـشي يف شـرحه            )٢٦٥ص(القواعد األصولية البن اللحام       )١٩٨(

)٧/١١٣ .( 
 ). ٢/٣٣١ ( طبقات احلنابلة  الذيل على)١٩٩(
 ). ٤٤٦ص(املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد   )٢٠٠(
 ). ٤٤٦ص(، املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد )٢/٤٢٣(الفروع   )٢٠١(
 ). ٦/٣١٥(   شرح الزركشي)٢٠٢(
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 ). ٣٤٧-٢/٣٤٥(   أهل امللل والردة والزنادقة)٢٠٣(
  ) .٢٣٤ص ( اجتماع اجليوش اإلسالمية   )٢٠٤(
  ) .٢٤٥ / ١٣( لنبالء سري أعالم ا  )٢٠٥(
 درجة الدكتوراة يف فرع الفقه واألصول       نلتقد كان من حسن تدبري اهللا يل وجزيل إنعامه علي أن              )٢٠٦(

قطعة فريدة من   على حتقيق   بقسم الدراسات العليا يف كلية الشريعة جبامعة أم القرى يف مكة املكرمة             
 .هذا الكتاب اجلليل النفيس

 ). ٥٣١-٢/٥٣٠( مناسك احلج والعمرة شرح العمدة يف بيان  )٢٠٧(
 ). ١٨٧ص(، وانظره أيضاً فيه )٢٨٩ص(القواعد   )٢٠٨(
 ). ١٥٣ص(القواعد   )٢٠٩(
 ). ٤٤٦ص(، املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد )٢/٤٢٣(الفروع   )٢١٠(
 ).٤/١٦٨(جمموع فتاوى ابن تيمية   )٢١١(
 عـايل   ،كان سامي القدر  ) هـ٤٢٨-٣٤٥( حممد بن أمحد بن أيب موسى، أبو علي اهلامشي القاضي           )٢١٢(

القادر باهللا مث القائم بأمر اهللا، وكانـت حلقتـه          :  له القدم العايل واحلظ الوايف عند اإلمامني       ،الذكر
  .   خمتصر اخلرقي على، وله أجزاء من شرح“اإلرشاد إىل سبيل الرشاد ”: صنف. جبامع املنصور

 ). ٢/٣٣٦(، املنهج األمحد )٢/٣٤٢(، املقصد األرشد )٢/١٨٢(طبقات احلنابلة : نظرا
 ). ٢١٥١(مسائل الكوسج   )٢١٣(
 ). ٥٠١ص(اإلرشاد إىل سبيل الرشاد : انظر  )٢١٤(
 ). ٣٦٤ص(القواعد   )٢١٥(
 ). ١٢٢٤-١٢٢٣(مسائل الكوسج   )٢١٦(
 ). ٢/١١٩(الروايتان   )٢١٧(
 ). ٢٧٣ص( اإلرشاد يف سبيل الرشاد : انظر  )٢١٨(
 ). ١٧٠ص( القواعد   )٢١٩(
 ). ٢/٣٢٥(رر احمل  )٢٢٠(
 ). ٢٤٦ص(القواعد   )٢٢١(
. بقَدِر ما خياف فـساده وهـم      : قوله”: ، فقال )١٦/٢٢٤(وعلَّق عليه يف اإلنصاف     ! كذا يف اهلداية    )٢٢٢(

" املستوعب"و" املُذهب: "وتابع أبا اخلطاب على هذه العبارة يف      : قلت.  بقَدر ما ال خيافِ    :وإنما هو 
 . “عرفه ما مل خيش فساده: ، فقال"اخلالصة: "ى الصواب يفومشى عل. ومجاعة" التلخيص"و
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 ). ١/٢٠٣(اهلداية   )٢٢٣(
 ). ٢٢٤ص(القواعد  ) ٢٢٤(
تفقه على أبيه وأيب اخلطاب ) هـ٥٤٦-٤٩٠(أبو حممد عبدالرمحن بن حممد بن علي احللواين      : مؤلفه  )٢٢٥(

 يف  “اهلداية ” يف الفقه، و   “تبصرةال”: وبرع يف الفقه وأصوله، وناظر وصنف يف الفقه واألصول؛ منها         
  .أصول الفقه

 ). ٣/١٤٣(، املنهج األمحد )١/٢٥٨(، الدر املنضد )١/٢٢١(الذيل على طبقات احلنابلة : انظر
فلعلَّه . ألصحابحد من ا  ومل أقف بعد البحث على كتاب ذا االسم أل        ! كذا يف الفروع واإلنصاف     )٢٢٦(

تصرات املعتمدة يف املذهب، أليب عبداهللا احلـسني بـن          وهو من املخ  . “الوجيز”: تصحيف وصوابه 
صنف كتابه مث عرضه على شيخه أيب       ) هـ٧٣٢-٦٦٤(يوسف بن حممد بن أيب السري البغدادي        

ألفيته كتاباً وجيزاً كما ومسه، جامعاً ملسائل كـثرية، وفوائـد           ”: بكر الزريراين، فمما كتب له عليه     
وقد اعتمد املـرداوي    . “له، أو يتهيأ ملصنف أن ينسخ على منواله       غزيرة، قلَّ أن جيتمع مثلها يف أمثا      

  .عليه يف اإلنصاف، وذكره يف مقدمة كتابه
 ).٥/٥٥(، املنهج األمحد )١/٣٤٩(، املقصد األرشد )٢/٤١٧(الذيل على طبقات احلنابلة : انظر        

 ). ٥/٥٩١(الفروع   )٢٢٧(
 ). ٢/١٨٤(ربع عن اإلمام  صح من الروايتني والثالث واألاالتمام مل  )٢٢٨(
، ١١٦٨،  ١١٦٦(ابـن هـانئ     ، و )١٨٤ص(أيب داود   ، و )٨٤٨،  ٨١٦( مسائل حـرب     :  انظر  )٢٢٩(

١١٦٩ .( 
 ). ١٨٠ص(القواعد   )٢٣٠(
 ). ٢٤/٣٠٨(اإلنصاف   )٢٣١(
 ). ١١/٤٠٢(املغين   )٢٣٢(
ـ    : "  قال الدكتور يعقوب بن عبدالوهاب الباحسني يف كتابه    )٢٣٣( " ولينيالتخـريج عنـد الفقهـاء واألص

بيان رأي اإلمام يف املسائل اجلزئية الـيت مل         : االستنباط املقيد؛ أي  : التخريج مبعىن ”: )١٢-١١ص(
يرد عنه فيها نص، عن طريق إحلاقها مبا يشبهها من املسائل املروية عنه، أو بإدخاهلا حتت قاعدة من                  

 . “...قواعده
 ). ٢/٤٤٣(نزهة اخلاطر   )٢٣٤(
، )٤/٣٨٧(املغين  ،  )٣/٣٩٠( “العبادات”املستوعب  ،  )١/٨٢(، اهلداية   )١/٢٦٢(الروايتني  : انظر ) ٢٣٥(

 ، اإلنـصاف  )٣/١٢(، املبـدع    )٣/٢٤(الفروع  ،  )١/٢٠٠(الرعاية  ،  )٧/٣٥٨(الشرح الكبري   
)٢٢/٤٣٩(. 
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 ). ٢٢/٤٣٩(اإلنصاف   )٢٣٦(
 ).٢/٣٠٨(، الكشاف )١/٤٤٠(شرح املنتهى :  انظر )٢٣٧(
 ). ١/٨٢( اهلداية  )٢٣٨(
 ). ٤/٣٨٧( املغين) ٢٣٩(
سألته عن املرأة تطهر يف أول النهار  ”:، حيث قال)٦٥٢(أصرح من هذا ما نقله ابن هانئ يف مسائله     ) ٢٤٠(

 ، ونقـل عنـه عبـداهللا      “شديداً، ال تأكل شيئاً أصالً    : يف رمضان، فترى أن متسك عن األكل؟ قال       
طعام، ولكن تقـضي    ولو أنها طهرت يف بعض النهار أمرا أن متسك عن ال          …”): ٨٦١-٨٦٠(

 . “وكذلك لو أنَّ مسافراً ورد على أهله أمسك عن الطعام وأمت الصالة…ذلك اليوم
، وقريب من ذلك مـا      )٩٥ص( ، وكذا نقل املسألة بلفظها أبو داود      )٦٦٧(مسائل الكوسج   :  انظر ) ٢٤١(

 . )٦٥٤(نقله ابن هانئ 
 أصبح مفطراً يف السفر فدخل أهله فأكل    إذا”: ؛ إذ قال  )٦٨٢(قد نص على هذا يف مسائل الكوسج         ) ٢٤٢(

 ). ٦٩٣ (:يف أيضاً  عنده، وانظر نصه على ذلك“فليس عليه شيء، ويعجبين أن ال يأكل
 ). ١/٢٦٢(الروايتان  ) ٢٤٣(
، )١٣/٤٨٨(، املغـين    )٢/١٢(، اهلداية   )٣/١٢٥٠(، املقنع البن البنا     )٢/١٣٩(الروايتني  : انظر ) ٢٤٤(

، شـرح   )٥/٤٢٤(، الفـروع    )٢٢/٤٣٩(، الشرح الكـبري     )٢/٦٢(، احملرر   )٣/٢١١(الكايف  
 ).٢٢/٤٣٩(، اإلنصاف )٧/٣٢٤(، املبدع )٢٦٨ص(، القواعد )٧/١١٦(الزركشي 

 ).٣٦٢-٣٦١(مسائل حرب   )٢٤٥(
، ٩٩٤ (الكوسـج ، و )١٨٩،٤٢٥،٩٦٢(صـاحل   ، و )١٥٢٠-١٥١٩(مسائل عبـداهللا    :  انظر ) ٢٤٦(

١٢٤١(. 
 ).١١٣٦، ١١٣٥(ابن هانئ ، و)١٦٩،١٧١ص( مسائل أيب داود :  انظر)٢٤٧(
 ).٥/٢٨٥( ، الكشاف)٣/١٥٢(شرح املنتهى : انظر ) ٢٤٨(
 ).١٣/٤٨٩(املغين  ) ٢٤٩(
 ).١١٣٨-١١٣٧(مسائل ابن هانئ  ) ٢٥٠(
، الـشرح   )٤/٣٧٠(الكـايف   ،  )١٠/٥٠٣(املقنع  ،  )١٣/٢٣٨(، املغين   )١/١٢٨(اهلداية  : انظر ) ٢٥١(

، شـرح الزركـشي     )٦/٢٨٤(الفـروع   ،  )٢/٧٩٧(أحكام أهل الذمـة     ،  )١٠/٥٠٣(الكبري  
 .)١٠/٥٠٣(، اإلنصاف )٣/٤٣٣(، املبدع )٦/٥٩٦(

انظر مجلة النصوص يف هذا الباب عن اإلمام أمحد يف كتاب أهل امللل والردة والزنادقة مـن جـامع                     )٢٥٢(
 ).٣٧٤-٣٣٩(اخلالَّل 
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امللـل والـردة والزنادقـة      ، ونقله اخلالَّل يف أهـل       )١٧٧٠( يشري إىل ما رواه عبداهللا يف مسائله         ) ٢٥٣(
 .“عليه احلد: نصراينٌ قذف مسلماً؟ قال: قلت أليب”: قال): ٢/٣٤٢(

 ).٣/١٤٣(، الكشاف )٢/١٣٨(شرح املنتهى : انظر  وعلى هذا استقر املذهب عند املتأخرين،) ٢٥٤(
 ).٢٥-١٩ص (الصارم املسلول باختصار  )٢٥٥(
 ).٢/١٨٧ (احملرر: انظر  )٢٥٦(
 ).٨٠٤-٢/٨٠٣ (ة أحكام أهل الذم) ٢٥٧(
، احملـرر   )٢٠/١٥٨ (املقنـع ،  )٩/٣٤٥(، املغـين    )٢/٢٤٨(، اهلدايـة    )٢/٩٧(الروايتني  : انظر ) ٢٥٨(

، املبـدع  )٥/٤١(، شرح الزركـشي     )٧/١٧٥(، الفروع   )٢٠/١٥٨(، الشرح الكبري    )٢/١٦(
 ).٢٠/١٥٨( ، اإلنصاف)٧/٢٧(

 ).٣٢٤ (صاحلمسائل  ) ٢٥٩(
 ).٩٦٧(مسائل ابن هانئ  ) ٢٦٠(
-١٢،  ١٠-٨(حرب  ، و )١٣٨٢-١٣٨١(عبداهللا  ، و )٨٢٨،  ٤٩٩،  ٣٢٤ (صاحلمسائل  : نظر ا )٢٦١(

 ).٩٨٨، ٩٨٦(ابن هانئ ، و)١٦٢ص(أيب داود ، و)٤٧، ١٦، ١٣
 ).٥/٤٩(، الكشاف )٣/١٦(شرح املنتهى : انظر ) ٢٦٢(
 ).٢٠/١٥٨ ( املقنع) ٢٦٣(
 ).٢٠/١٥٨ ( اإلنصاف) ٢٦٤(
 ).٢/٩٧ (الروايتني:  انظر قوله يف) ٢٦٥(
 .شيخ اإلسالم ابن تيمية، وقد تقدمت اإلشارة إىل قوله يف كالم املرداوي السابق: يعين ) ٢٦٦(
 ).٤٢-٥/٤١ ( شرح الزركشي) ٢٦٧(
أبو الفرج زين الدين عبدالرمحن بن إبراهيم بن يوسف بن احلبال، الطرابلسي نزيل الصاحلية، الفقيـه     ) ٢٦٨(

كان يشتغل يف مجيـع الكتـب،       ”: عبداهلاديقال تلميذه ابن    ) هـ٨٦٦-؟(املقرئ احملدث املتقن    
وغريه،  كاخلرقي واملقنع واحملرر والعمدة وغري ذلك للحنابلة، ويشتغل لغريهم كالشافعية يف املنهاج           

واحلنفية واملالكية، وويل القضاء، وكان صاحب زهٍد ورضاً وورٍع وديٍن ونفٍس رضيٍة طيبٍة وكالٍم              
لو حلَف احلالف أنه مل ير مثله دينـاً         …كثرياً ويصوم غالب أيامه   حسٍن، تابعاً للسنة واآلثار، يقوم      

  .“ مل حينث- ال يف احلنابلة وال يف غريهم-وزهداً وتواضعاً 
 ). ٢/٦٦٧(، الدر املنضد )٥/٢٧١( ، املنهج األمحد)٦٤ص(اجلوهر املنضد : انظر

  ). ١١٣ص(اجلوهر املنضد  ) ٢٦٩(
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אאא 
قادر عبدال: ، حتقيق )هـ٣٢٤(، لإلمام أيب احلسن علي بن إمساعيل األشعري         لديانةاإلبانة عن أصول ا    -

 .م١٩٨١-هـ١٤٠١األوىل، :  مكتبة دار البيان، ط–األرناؤوط، دمشق 
 ين أيب عبداهللا حممد بن أيب بكـر        لشمس الد  ،اجتماع اجليوش اإلسالمية على غزو املعطلة واجلهمية       -

 هـ١٤٠٨،  األوىل: ، ط بدون: الناشر،   املعتق عبداهللالدكتور عواد   : ، حتقيق )هـ٧٥١(بن قيم اجلوزية    ا
  .م١٩٨٨ -

نعم عبداملالدكتور فؤاد : ، دراسة وحتقيق )هـ٣١٨( لإلمام أيب بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر     اإلمجاع، -
  . م١٩٩١- هـ١٤١١ مؤسسة شباب اجلامعة، -أمحد، اإلسكندرية 

: ، حتقيـق  )هــ ٧٥١( حممد بن أيب بكر بن قيم اجلوزيـة          داهللاعب لشمس الدين أيب     أحكام أهل الذمة،   -
  . م ١٩٨٣  الثالثة،:  دار العلم للماليني، ط–بريوت :  صبحي الصاحل، نشرالدكتور

 دار الكتـب  -بـريوت  ، )هــ ٤٥٨( أليب يعلى حممد بن احلسني الفراء البغدادي      ،األحكام السلطانية  -
  . م١٩٨٣ - هـ١٤٠٣، بدون: ، طالعلمية

 لعالء الدين علي بن حممد البعلـي  ،ار العلمية من االختيارات الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيمية  األخب -
 - هــ ١٤١٨، األوىل: ، طالعاصمة دار -، الرياض أمحد بن حممد بن حسن خليل    : ، حتقيق )هــ ٨٠٣(

  .م١٩٩٨
عـامل   -صبحي الـسامرائي، بـريوت   : ، حتقيق)هــ ٢٩٤(حملمد بن نصر املروزي اختالف العلماء،    -

  .هـ١٤٠٦الثانية، : الكتب، ط
  .األخبار العلمية من االختيارات الفقهية= االختيارات الفقهية  -
: ، حتقيق )هــ ٤٢٨(، للشريف حممد بن أمحد بن حممد بن أيب موسى اهلامشي          اإلرشاد إىل سبيل الرشاد    -

- هــ ١٤١٩(األوىل،  :  مؤسـسة الرسـالة، ط     -سن التركي، بـريوت     عبداحمل بن   عبداهللالدكتور  
  ). م١٩٩٨

االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار فيما تضمنه املوطأ من معـاين الـرأي                -
 رب القـرطيب  عبـدال عمر يوسف بـن      للحافظ أيب    ،واآلثار وشرح ذلك كله باإلجياز واالختصار     

 ١٤١٤،  األوىل:  مؤسسة الرسالة، ط   - بريوت   عطي أمني قلعجي،  عبداملالدكتور  :  حتقيق ،)هــ ٤٦٣(
  .م١٩٩٣ - هـ

حممـد  . د  : ، حتقيق )هــ ٧٢٨(سالم ابن تيمية    عبدالليم بن   عبداحل لشيخ اإلسالم أمحد بن      االستقامة، -
   . هـ١٤٠٤ - هـ١٤٠٣ جامعة اإلمام حممد بن سعود، -رشاد سامل، الرياض 

سـسة   املؤ-، الريـاض  )هــ ٥٦٠( لعون الدين حيىي بن حممد بن هبرية    اإلفصاح عن معاين الصحاح،    -
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  .هـ١٣٩٨: السعيدية، ط
سالم عبدالليم بن   عبداحل لشيخ اإلسالم أمحد بن      اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم،      -

:  مكتبـة الرشـد، ط     -كرمي العقل، الرياض    عبدالالدكتور ناصر بن    : ، حتقيق )هــ ٧٢٨(ابن تيمية   
 . م١٩٩١ - هـ١٤١١الثانية، 

 لعلي ابن سليمان    ف على مذهب اإلمام املبجل أمحد بن حنبل،       اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلال      -
 دار هجر للطباعة والنشر     -سن التركي، مصر    عبداحمل بن   عبداهللالدكتور  : ، حتقيق )هـ٨٨٥(املرداوي  

  .م١٩٩٥ - هـ١٤١٥األوىل، : والتوزيع واإلعالن، ط
ر أمحد بن حممد بن هـارون        أليب بك  ،أهل امللل والردة والزنادقة وتارك الفرائض من كتاب اجلامع         -

 للنـشر  مكتبـة املعـارف   -، الرياض إبراهيم بن محد السلطان : ، حتقيق )هــ ٣١١( بن يزيد اخلالل  
  . م ١٩٩٦ - هـ١٤١٦األوىل، : والتوزيع، ط

  .  مكتبة املعارف-، بريوت )هـ٧٧٤(إمساعيل بن كثري أمحد بن  للحافظ أيب الفداء البداية والنهاية، -
 دار الكتـاب    -، بـريوت    )هــ ٤٦٣(افظ أيب بكر أمحد بن علي اخلطيب البغدادي          للح تاريخ بغداد،  -

  .العريب
، "املدرس باملسجد احلرام  " للشيخ علي بن حممد اهلندي     ،التحفة السنية يف الفوائد والقواعد الفقهية      -

  .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧األوىل، : القبلة للثقافة اإلسالمية،ط دار - جدة
 مكتبـة    - الريـاض ،  وهاب الباحسني عبدالللدكتور يعقوب بن     ،نيالتخريج عند الفقهاء وألصولي    -

  .هـ١٤١٤األوىل، : الرشد، ط
، )هــ  ٩١١(رمحن بن أيب بكر السيوطي      عبدال جلالل الدين    تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي،      -

  . دار الكتب العلمية-بريوت 
وهاب عبـدال : ، حتقيـق  )ـهـ  ٧٤٨( لشمس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الـذهيب           تذكرة احلفاظ،  -

 .م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩الثانية، :  دار الكتب العلمية، ط–لطيف، بريوت عبدال
، )هــ  ٨٨٥( لعالء الدين أيب احلسن علي بن سليمان املرداوي          ،)مع كتاب الفروع  (تصحيح الفروع    -

 الرابعـة، :  عامل الكتـب، ط    -ستار أمحد فراج، بريوت     عبدال: لطيف السبكي، راجعه  عبدال: حققه
  . م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥

الشيخ حممد عوامـة،    : ، حتقيق )هـ٨٥٢( للحافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين         تقريب التهذيب،  -
  . م١٩٩١ - هـ١٤١١الثالثة، :  دار الرشيد، ط-نشر حلب 

ام ملا صح يف الروايتني والثالث واألربع عن اإلمام واملختار من الوجهني عن أصحابه العرانني               التم -
. ، د  بن حممد الطيـار    عبداهللا. د: ، حتقيق )هــ ٥٢٦(للقاضي أيب احلسني حممد بن أيب يعلى         ،الكرام
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  .هـ١٤١٤األوىل، : ، طدار العاصمة - الرياض،  املد اهللاعبداهللاعيد العزيز بن حممد بن 
: ، حتقيـق  )هــ ٨٨٥( لعالء الدين علي بن سليمان املـرداوي         التنقيح املشبع يف حترير أحكام املقنع،      -

  . م١٩٨١ املؤسسة السعيدية، -الرياض : رمحن حسن حممود، نشرلعبدا
 -، بـريوت    )هــ  ٨٥٢( للحافظ شهاب الدين أمحد بن علي بن حجر العـسقالين            ذيب التهذيب،  -

  .م١٩٩٦ - هـ ١٤١٦األوىل، : مؤسسة الرسالة، ط
: حتقيـق ، )هـ ٧٤٢ (أيب احلجاج يوسف اِملزي الدين مجال للحافظ ،الكمال يف أمساء الرجال ذيب   -

  .م١٩٩٨ - هـ ١٤١٨األوىل، :  مؤسسة الرسالة، ط-بريوت الدكتور بشار عواد معروف، 
، )هــ  ١١٨٢( للعالَّمة حممد بن إمساعيل األمري احلسين الصنعاين         ملعاين تنقيح األنظار،   األفكاروضيح  ت -

  .  دار الفكر-ميد، بريوت عبداحلحممد حميي الدين : حققه
 ،)هــ ٤٦٣( للحافظ أيب بكر أمحد بن علي اخلطيب البغدادي ،اوي وآداب السامع  اجلامع ألخالق الر   -

 - هــ  ١٤١٤،  الثانيـة :  مؤسـسة الرسـالة، ط     - بريوت   الدكتور حممد عجاج اخلطيب،   : حتقيق
  .م١٩٩٤

 رب القـرطيب  عبدالعمر يوسف بن     للحافظ أيب    ،جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي يف روايته ومحله         -
 - هــ  ١٤٠٢،  الثانيـة : ، ط دار الكتب اإلسـالمية    - مصر كرمي اخلطيب، عبدال: ق حتقي ،)هـ٤٦٣(

  .م١٩٨٢
 لربهان الدين أيب الوفاء إبراهيم بن حممد بن         حاشية الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة،          -

:  دار القبلة ومؤسسة علوم القـرآن، ط       -، جدة   )مطبوع مع الكاشف  (،  )هــ  ٨٤١(سبط العجمي   
 .م١٩٩٢ - هـ ١٤١٣، األوىل

 -، مـصر    حممد حممد أبو زهو   : تأليف ،احلديث واحملدثون أو عناية األمة اإلسالمية بالسنة النبوية        -
  .بدون: ، طمطبعة مصر

الدكتور علي  : ، حتقيق )هـ٢٥٦( حممد بن إمساعيل بن إبراهيم البخاري        عبداهللاأليب  خلق أفعال العباد،     -
  .م١٩٧١بدون، :   منشأة املعارف، ط- اإلسكندرية سامي النشار وعمار مجعي الطاليب،

الـدكتور حممـد    : ، حتقيق )هــ ٧٢٨( لشيخ اإلسالم تقي الدين ابن تيمية        درء تعارض العقل والنقل،    -
  . هـ١٤٠٢ - هـ١٣٩٩األوىل :  جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، ط-رشاد سامل، الرياض 

، )هــ ٩٢٨(رمحن بن حممد العليمي احلنبلي عبدالري الدين  الدر املنضد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد،    -
  .م١٩٩٢ - هـ١٤١٢األوىل، :  مكتبة التوبة، ط-رمحن سليمان العثيمني، الرياض عبدال. د: حتقيق

 -، بـريوت  )هـ٧٩٥(رمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي عبدال أليب الفرج الذيل على طبقات احلنابلة،   -
 .دار املعرفة
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أيب إلمام  ل ة والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غري تأويله،           الرد على اجلهمي   -
رئاسـة إدارات    -إمساعيل األنصاري، الرياض    : ، حتقيق )هــ ٢٤١ (أمحد بن حممد بن حنبل       عبداهللا

  .بدون: ط ،البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
 دار الكتب   –أمحد حممد شاكر، بريوت     : ، حتقيق )هــ ٢٠٤(، لإلمام حممد بن إدريس الشافعي       الرسالة -

  .بدون: العلمية، ط
الدكتور ناصر بن   : ، حتقيق )هــ ٦٩٥( ألمحد بن محدان بن شبيب بن محدان احلراين          الرعاية الصغرى،  -

  .هـ١٤٢٣األوىل، :  دار إشبيليا للنشر والتوزيع، ط–سعود السالمة، الرياض 
  .خرجة من كتاب الروايتني والوجهنياملسائل الفقهية املست= الروايتني  -
رمحن بن علي بن حممد بن اجلـوزي        عبدالإلمام مجال الدين أيب الفرج      ل ،سري يف علم التفسري   زاد امل  -

 . م١٩٨٤ - هـ١٤٠٤الثالثة، :  املكتب اإلسالمي، ط-زهري الشاويش، بريوت : حتقيق ،)هـ٥٩٧(
، )هــ ٧٥١( حممد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية         هللاعبدا لشمس الدين أيب     زاد املعاد يف هدي خري العباد،      -

 مكتبة املنار   - مؤسسة الرسالة، الكويت     -قادر األرناؤوط، بريوت    عبدالشعيب األرناؤوط،   : حتقيق
  .م١٩٨٢ - هـ١٤٠٢الثالثة، : اإلسالمية، ط

- ر عطية  الدكتو: ، دراسة وحتقيق  )هــ ٣١١(  أليب بكر أمحد بن حممد بن هارون بن يزيد اخلالل          ة،السن
  . م ١٩٨٩ - هـ١٤١٠األوىل، :  دار الراية للنشر والتوزيع، ط-الزهراين، الرياض 

 هـ ١٤٠١،  اخلامسة:  ، ط  دار الفكر  - بريوت   حممد عجاج اخلطيب،  . د: تأليف ،السنة قبل التدوين   -
  .م١٩٨١ -

حممد فؤاد  أمحد حممد شاكر،    : ، حتقيق  )هـ٢٧٩( أليب عيسى حممد بن عيسى بن سورة         سنن الترمذي  -
  .  دار إحياء التراث العريب-باقي، بريوت عبدال

عزت عبيد الدعاس، عادل السيد،     : ، حتقيق )هـ٢٧٥( سليمان بن األشعث السجستاين      سنن أيب داود،   -
  .م١٩٦٩ - هـ١٣٨٨األوىل، :  دار احلديث، ط-محص 

يـب الـرمحن   حب: ، حتقيـق )هـ٢٢٧( لسعيد بن منصور بن شعبة اخلراساين      سنن سعيد بن منصور،    -
  . م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥األوىل، :  دار الكتب العلمية، ط-بريوت : األعظمي، نشر

  .بدون: ، ط دار املعرفة-، بريوت )هـ٤٥٨( أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي السنن الكربى، -
، باقيعبدالحممد فؤاد   : ، حتقيق )هــ ٢٧٣( حممد بن يزيد بن ماجه القزويين        عبداهللا أليب   سنن ابن ماجه،   -

  . دار إحياء الكتب العربية، عيسى البايب احلليب-القاهرة 
 مكتبـة املطبوعـات     -، حلـب    )هــ ٣٠٣( لإلمام أمحد بن شعيب النسائي       ،)اتىب(سنن النسائي    -

  . م ١٩٨٦ - هـ١٤٠٦ الثانية،: اإلسالمية، ط
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موعـة مـن    جم: ، حتقيق )هــ ٧٤٨( لشمس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب          سري أعالم النبالء،   -
  . م١٩٨١ - هـ١٤٠١األوىل، :  مؤسسة الرسالة، ط-احملققني، بريوت 

 دار اآلفاق   -، بريوت   )هــ  ١٠٨٩(ي ابن العماد احلنبلي     عبداحل ل شذرات الذهب يف أخبار من ذهب،      -
  .اجلديدة

: ، حتقيـق  )هــ ٧٧٢( الزركشي   عبداهللا لشمس الدين حممد بن      شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي،     -
  . م١٩٩١ – هـ١٤١٢األوىل، :  شركة العبيكان، ط-ن عبدالرمحن اجلربين، الرياض  بعبداهللا

الدكتور صـاحل  : ، حتقيق)هـ٧٢٨( لشيخ اإلسالم تقي الدين ابن تيمية        ،“كتاب احلج ”شرح العمدة    -
  . م١٩٨٨ – هـ١٤٠٩األوىل، :  مكتبة احلرمني، ط-بن حممد احلسن، الرياض 

الدكتور : ، حتقيق )هــ ٦٨٢(رمحن بن أيب عمر املقدسي      عبداللفرج   لشمس الدين أيب ا    الشرح الكبري،  -
األوىل، :  دار هجر للطباعة والنشر والتوزيـع واإلعـالن، ط  -سن التركي، مصر  عبداحمل بن   عبداهللا
  . م١٩٩٥ - هـ١٤١٥

 بـن   عبداهللا. د: ، حتقيق )هــ ٧١٦(قوي الطويف   عبدال لنجم الدين سليمان بن      شرح خمتصر الروضة،   -
  . م١٩٩٠ - هـ١٤١٠األوىل، :  مؤسسة الرسالة، ط-ن التركي، بريوت سعبداحمل

  .منح الشفا الشافيات = شرح املفردات -
  .الفكر  دار–بريوت : ، نشر)هـ١٠٥١( ملنصور بن يونس البهويت شرح منتهى اإلرادات، -
حممد : ، حتقيق )هــ ٧٢٨( لشيخ اإلسالم تقي الدين ابن تيمية        ،الصارم املسلول على شامت الرسول       -

 .هـ١٤١٧األوىل، :  ، طدار ابن حزم - بريوت،  احللواين وحممد كبري شودريعبداهللا
 -غفور عطار، بريوت عبدالأمحد : ، حققه )هـ ٤٠٠يف حدود   ( إلمساعيل بن محاد اجلوهري      الصحاح، -

  .م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩الثانية، : دار العلم للماليني، ط
، إستانبول، املكتبـة    )هــ ٢٥٦(ل بن إبراهيم البخاري      حممد بن إمساعي   عبداهللا أليب   صحيح البخاري،  -

  . م١٩٨١ :اإلسالمية، ط
باقي، عبـدال حممد فؤاد   : ، حتقيق )هـ٢٦١( أليب احلسني مسلم بن احلجاج النيسابوري        صحيح مسلم،  -

  .إحياء الكتب العربية  دار–القاهرة : نشر
حممد ناصر الدين   : ، حتقيق )هــ ٦٩٥ ( ألمحد بن محدان احلراين احلنبلي     صفة الفتوى واملفيت واملستفيت،    -

  .هـ١٣٩٤الثانية، :  املكتب اإلسالمي، ط-األلباين، بريوت 
، دراسـة  )هــ  ٣٨٥( للحافظ أيب احلسن علي بن عمر الـدارقطين البغـدادي        الضعفاء واملتروكون،  -

 - هــ  ١٤٠٤األوىل،  :  مكتبـة املعـارف، ط     -قادر، الريـاض    عبدال بن   عبداهللاموفق بن   : وحتقيق
  .م١٩٨٤
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رمحن بن علي بن حممد بن اجلـوزي        عبدالاإلمام مجال الدين أيب الفرج      :  تأليف الضعفاء واملتروكون،  -
 هــ  ١٤٠٦األوىل،  :  دار الكتب العلمية، ط    - القاضي، بريوت    عبداهللاأبو الفداء   : ، حققه )هــ  ٥٩٧(
  .م١٩٨٦ -

حممد حامد الفقي، بريوت    : يق، حتق )هــ ٥٢٦( للقاضي أيب احلسني حممد بن أيب يعلى         طبقات احلنابلة،  -
  .  دار املعرفة-

فتاح احللو وحممود   عبدال: ، حتقيق )هـ٧٧١(وهاب السبكي   عبداللتاج الدين    ، الشافعية الكربى  طبقات -
 .هـ١٣٩٦-١٣٨٣ مطبعة عيسى البايب احلليب، -الطناحي، مصر

 :ن عباس، نـشر   إحسا. د  : ، حتقيق ) هــ  ٢٣٠(حممد بن سعد بن منيع      بن سعد   ، ال الطبقات الكربى  -
  .م١٩٨٥ -  هـ١٤٠٥ دار صادر، -بريوت 

 حممد بن أيب بكر بن قـيم اجلوزيـة          عبداهللا، لشمس الدين أيب     الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية     -
  ).مصورة: ط( دار الكتب العلمية -حممد حامد الفقي، بريوت : ، حتقيق)هـ٧٥١(

: لطيف الـسبكي، راجعـه    عبدال: حتقيق،  )هــ ٧٦٣( لشمس الدين حممد بن مفلح املقدسي        الفروع، -
  . م١٩٨٥، هـ١٤٠٥الرابعة، :  عامل الكتب، ط-ستار أمحد فراج، بريوت عبدال

 للحافظ أمحد بن علي بن      ، حممد بن إمساعيل البخاري    عبداهللافتح الباري بشرح صحيح اإلمام أيب        -
ـ  امل -، القاهرة   حمب الدين اخلطيب  : ، حتقيق )هــ ٨٥٢(حممد بن حجر العسقالين      : سلفية، ط كتبة ال

  .هـ١٤٠٧الثالثة، 
 رمحن بن رجـب احلنبلـي     عبدالزين الدين أيب الفرج      للحافظ   ،فتح الباري شرح صحيح البخاري     -

  .م١٩٩٦ -هـ١٤١٧األوىل، : غرباء األثرية، ط مكتبة ال-ة دينة املنور، امل)هـ٧٩٥(
 مؤسـسة   -، بـريوت    )هــ ٨١٧ (للعالمة جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي       ،القاموس احمليط  -

  . م١٩٨٧ - هـ١٤٠٧، الثانية: الرسالة، ط
: ، حتقيق )هــ ١٠٦١(للعالمة حممد بن فضل اهللا احمليب        ،قصد السبيل فيما يف اللغة العربية من الدخيل        -

  . م١٩٩٤ - هـ١٤١٥، األوىل: ، طكتبة التوبة م- الرياض، ثمان حممود الصيين ع. د
،  دار الفكر -بريوت ، )هـ٧٩٥ (رمحن بن رجب احلنبليعبدال الفرج   زين الدين أيب   للحافظ   القواعد، -

  .بدون: ط
 لإلمام عالء الدين أيب احلسن ابـن        القواعد والفوائد األصولية وما يتعلق ا من األحكام الفرعية،         -

  .م١٩٨٣-١٤٠٣ دار الكتب العلمية، -حممد حامد الفقي، بريوت : ، حتقيق)هـ٨٠٣(اللحام 
 حممد بن أمحد الـذهيب      عبداهللا لشمس الدين أيب     فة من له رواية يف الكتب الستة،      الكاشف يف معر   -

 دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن،      -، حتقيق حممد عوامة وأمحد حممد منر اخلطيب، جدة          )هــ  ٧٤٨(
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  .م١٩٩٢ - هـ ١٤١٣األوىل، : ط
: ، حتقيق )هــ ٦٢٠(د بن قُدامة     بن أمح  عبداهللا ملوفق الدين    الكايف يف فقه اإلمام املبجل أمحد بن حنبل،        -

  .م١٩٨٢ - هـ١٤٠٢الثالثة، :  املكتب اإلسالمي، ط-زهري الشاويش، بريوت 
: ، مراجعة وتعليـق )هــ ١٠٥١( ملنصور بن يونس بن إدريس البهويت كشاف القناع عن منت اإلقناع،  -

  .م١٩٨٣ - هـ١٤٠٣:  عامل الكتب، ط-هالل مصيلحي مصطفى هالل، بريوت 
:  حتقيـق  ،)هــ ٤٦٣( للحافظ أيب بكر أمحد بن علي اخلطيـب البغـدادي            ،لم الرواية الكفاية يف ع   -

 مكتبة  -بغداد  ،  دار الكتب احلديثة   - القاهرة رمحن حسن حممود،  عبدالليم و عبداحلليم حممد   عبداحل
  .الثانية: طاملثىن، 

دار صـادر،    -بـريوت   : ، نشر )هــ ٦٣٠( لعز الدين ابن األثري اجلزري       اللباب يف ذيب األنساب،    -
  . م١٩٨٠ - هـ١٤٠٠

األوىل، :  دار صادر، ط   - جلمال الدين أيب الفضل حممد بن مكرم بن منظور، بريوت            لسان العرب،  -
  .م١٩٩٠- هـ ١٤١٠

، القاهرة )هــ  ٨٥٢( للحافظ شهاب الدين أيب الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين       لسان امليزان،  -
  .األوىل: آل ياس، ط مكتبة - دار الكتاب اإلسالمي، اجليزة -

 املكتـب   -بريوت  : ، نشر )هــ ٨٨٤( لربهان الدين إبراهيم بن حممد بن مفلح         املبدع يف شرح املقنع،    -
  . م١٩٧٤ - هـ١٣٩٤اإلسالمي، 

رمحن بن حممد بن قاسم وإبنه حممـد، أمـر          عبدال:  مجع جمموع فتاوي شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية،       -
  . هـ١٤٠٤عزيز آل سعود، عبدالهد بن خادم احلرمني الشريفني امللك ف: بطبعه

:  حتقيـق ،)هـ٣٦٠ (رمحن الرامهرمزيعبدالللقاضي احلسن بن  ،احملدث الفاصل بني الراوي والواعي   -
  .م١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤، الثالثة:  ، طدار الفكر - بريوت الدكتور حممد عجاج اخلطيب،

:  مطبعـة الـسنة احملمديـة، ط   -قاهرة ، ال)هــ ٦٥٢(سالم بن تيمية عبدال د الدين احملرر يف الفقه،   -
  . م١٩٥٠ - هـ١٣٦٩

 -زهري الـشاويش، دمـشق    :، حتقيق)هـ٣٣٤( أليب القاسم عمر بن احلسني اخلرقي       خمتصر اخلرقي،  -
   . هـ١٤٠٣الثالثة، : املكتب اإلسالمي، ط

.  د :، حتقيـق  )هــ ١٣٤٦(قادر بن بدران الدمـشقي      عبدال ل املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل،       -
  . م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥الثالثة، :  مؤسسة الرسالة، ط-بريوت :  التركي، نشرعبداهللا

 لإلمام أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم           مراتب اإلمجاع يف العبادات واملعامالت واالعتقاد،      -
  . م١٩٧٨األوىل، :  دار اآلفاق اجلديدة، ط-، بريوت )هـ٤٥٦(األندلسي 
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من كتاب النكاح   ”،  )هــ ٢٨٠(مد حرب بن إمساعيل بن خلف الكرماين         لإلمام أيب حم   حرب،مسائل   -
جامعة أم القرى،    - مكة املكرمة ،  دكتوراةرسالة  [،  فايز بن أمحد حابس   : حتقيق ،“إىل آخر الكتاب  

   ].هـ١٤٢٢، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
زهري الشاويش،  : ، حتقيق )ـهـ ٢٧٥ (إسحاق بن إبراهيم بن هانئ     رواية   مسائل اإلمام أمحد بن حنبل،     -

  . هـ١٤٠٤-١٣٩٤، األوىل:  املكتب اإلسالمي، ط-بريوت 
: ، حتقيـق  )هــ ٢٧٥( رواية أيب داود سليمان بن األشعث السجـستاين          مسائل اإلمام أمحد بن حنبل،     -

  . مصورة:  دار املعرفة، ط-، بريوت )هـ١٣٥٤(السيد حممد رشيد رضا 
فضل الـرمحن ديـن   . د: ، حتقيق )هـ٢٦٦(بنه أيب الفضل صاحل      رواية ا  مسائل اإلمام أمحد بن حنبل،     -

  . م١٩٨٨، هـ١٤٠٨األوىل، :  الدار العلمية، ط- دهلي -حممد، اهلند 
علي سليمان املهنـا، املدينـة      . د: ، حتقيق )هــ ٢٩٠(  عبداهللا رواية ابنه    مسائل اإلمام أمحد بن حنبل،     -

  . م١٩٨٦ - هـ١٤٠٦األوىل، :  مكتبة الدار، ط-املنورة 
 رواية إسحاق بن منصور بـن ـرام الكوسـج           ، وإسحاق بن راهويه   مسائل اإلمام أمحد بن حنبل     -

: ، طاهلجرة دار -الرياض، مجعة فتحي. خالد بن حممود ارباط ووئام احلوشي ود : ، حتقيق )هــ ٢٥١(
  .م٢٠٠٤، هـ١٤٢٥األوىل، 

حممد بن احلـسني بـن الفـراء         للقاضي أيب يعلى     املسائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهني،      -
 - هــ ١٤٠٥األوىل،  :  مكتبة املعارف، ط   -كرمي حممد الالحم، الرياض     عبدال. د: ، حتقيق )هــ ٤٥٨(

  . م١٩٨٥
، دراسـة   )هــ  ٦١٦( الـساِمري    عبداهللا لنصري الدين حممد بن      ،“العبادات: القسم األول ”املستوعب -

  .هـ ١٤١٣األوىل، : ف للنشر والتوزيع، ط مكتبة املعار-مساعد بن قاسم الفاحل، الرياض : وحتقيق
 عبـداهللا  الدين حممد بـن      ريلنص“ من كتاب اجلنايات إىل آخر الكتاب     : القسم الرابع ” املستوعب، -

 بن بطيح الشمراين، رسالة دكتوراة مقدمة إىل        عبداهللالدكتور حممد بن    :  حتقيق ،)هــ ٦١٦(السامري  
 للعـام اجلـامعي     ، حممد بن سعود اإلسالمية بالريـاض      قسم الفقه بكلية الشريعة يف جامعة اإلمام      

  .هـ١٤٠٨
سالم، شهاب الدين أبـو احملاسـن   عبدال آلل تيمية، جمد الدين أبو الربكات املسودة يف أصول الفقه،   -

غين عبـدال أبو العباس أمحد بن حممد بن أمحد بـن          : ليم، تقي الدين أبو العباس أمحد، مجعها      عبداحل
  .  مطبعة املدين-ميد، القاهرة عبداحلحممد حميي الدين : ، حتقيق)هـ٧٤٥(احلراين 

 -حبيب الرمحن األعظمي، بـريوت      : ، حتقيق )هــ ٢١١(رزاق بن مهام الصنعاين     عبدالإلمام   ل املصنف، -
  . م١٩٨٣ - هـ١٤٠٣الثانية، : املكتب اإلسالمي، ط
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 سعيد اللحام : ، حتقيق )هــ ٢٣٥( بن حممد ابن أيب شيبة       عبداهللالحافظ   ل املصنف يف األحاديث واآلثار،    -
  .م١٩٩٤ - هـ١٤١٤، بدون: طالفكر،  دار -بريوت ، 

سالم هـارون،  عبدال: حتقيق، )هــ  ٣٩٥( أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا         معجم مقاييس اللغة،   -
  .الفكر  دار–بريوت 

ـ :  ، تـصوير م١٩٧٢ -هــ  ١٣٩٢، الثانية: ، ط جممع اللغة العرية مبصر    ،الوسيطعجم  امل -  - تانبولاس
  .املكتبة اإلسالمية

فتاح عبـدال .  التركـي، د   عبداهللا. د: ، حتقيق )هــ ٦٢٠( بن أمحد بن قُدامة      عبداهللا ملوفق الدين    املغين، -
  . م١٩٩٠-١٩٨٦ /هـ١٤١١-١٤٠٦األوىل، :  هجر للطباعة والنشر، ط-احللو، القاهرة 

عـن مطبعـة األنـوار      مصورة  (،  )هــ  ١٣٧١ت  ( للشيخ حممد زاهد الكوثري      مقاالت الكوثري،  -
  . دار مشسي للنشر احملدودة-، كراتشي )بالقاهرة

، )هــ ٨٨٤( لربهان الدين إبراهيم بن حممد بن مفلـح          املقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد،       -
  . م١٩٩٠ - هـ١٤١٠األوىل، :  مكتبة الرشد، ط-رمحن العثيمني، الرياض عبدال. حتقيق د

: ، حتقيـق  )هــ ٤٧١( بن البنـا     عبداهللايب علي احلسن بن أمحد بن       ، أل املقنع يف شرح خمتصر اخلرقي     -
  .هـ١٤١٤األوىل، :  مكتبة الرشد، ط-عزيز بن سليمان البعيمي، الرياض عبدالالدكتور 

 بن أمحد بن قُدامـة املقدسـي        عبداهللا ملوفق الدين    املقنع يف فقه إمام السنة أمحد بن حنبل الشيباين،         -
 دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع -سن التركي، مصر  عبداحمل بن   عبداهللالدكتور  : ، حتقيق )هـ٦٢٠(

  .م١٩٩٥ - هـ١٤١٥األوىل، : واإلعالن، ط
االسـتاذ  : ، حتقيـق  )هــ ٥٩٧(رمحن بن اجلوزي    عبدال لإلمام أيب الفرج     مناقب اإلمام أمحد بن حنبل،     -

  . م١٩٧٣ - هـ١٣٩٣األوىل، :  دار اآلفاق اجلديدة، ط-عادل نويهض، بريوت 
سـليمان  : ، حتقيق )هـ٧٤٥ (ادي املقدسي عبداهلحممد بن أمحد بن      لإلمام   ،األئمة األربعة   مناقب   -

  . هـ١٤١٦األوىل، :  ، طاملؤيد دار - الرياض، مسلم احلرش
شرح : مطبوع مع شرحه   ()هـ٩٧٢ (لتقي الدين أمحد ابن النجار الفتوحي احلنبلي        ، ،منتهى اإلرادات  -

  . دار الفكر-بريوت : ، نشر") أويل النهى لشرح املنتهىدقائق"منتهى اإلرادات 
: ، تـصحيح  )هــ ١٠٥١( ملنصور بن يونس البـهويت       منح الشفا الشافيات يف شرح نظم املفردات،       -

  .م١٩٨١:  منشورات املؤسسة السعيدية، ط-رمحن حسن حممود، الرياض عبدال
رمحن بن حممـد العليمـي      عبدالالدين   أليب اليمن جمري     املنهج األمحد يف تراجم أصحاب اإلمام أمحد،       -

، األوىل: ، ط دار الرشـد   - دار صادر، الريـاض    -، بريوت   حممود األرناؤوط : ، حتقيق )هــ ٩٢٨(
  . م١٩٩٧
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السيد أبو املعاطي النوري وأمحد     : ، مجع وترتيب  موسوعة أقوال اإلمام أمحد يف رجال احلديث وعلله        -
  .هـ١٤١٧األوىل، : عامل الكتب، ط -بريوت : رزاق عيد وحممد حممد خليل، نشرعبدال

باقي، مكـة   عبدالحممد فؤاد   : حتقيق ،)هــ ١٧٩ ( إلمام األئمة وعامل املدينة مالك بن أنس         ،املوطأ -
  .  املكتبة التجارية-املكرمة 

، )هــ  ٧١٨( حممد بن أمحد بن عثمـان الـذهيب          عبداهللا تأليف أيب    ميزان اإلعتدال يف نقد الرجال،     -
  . دار الفكر العريب-جاوي، فتحية علي البجاوي، القاهرة علي حممد الب: حتقيق

قادر بن أمحد بن مصطفى     عبدال للشيخ   نزهة اخلاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر وجنة املناظر،         -
  .  دار الكتب العلمية-، بريوت )هـ١٣٤٦(بدران الدومي الدمشقي 

، )هــ ٧٦٣( مفلـح املقدسـي     لشمس الدين حممد بـن     ،النكت والفوائد السنية على مشكل احملرر      -
  . م١٩٥٠ - هـ١٣٦٩بدون، :  مطبعة السنة احملمدية، ط-القاهرة ، )مطبوع مع احملرر يف الفقه(

، د الدين أيب السعادات املبارك بن حممد اجلزري املعروف بـابن األثـري              النهاية يف غريب احلديث    -
:  أنصار السنة احملمدية، ط    -، الهور   حممود حممد الطناحي وطاهر أمحد الزواوي     : ، حتقيق )هــ  ٦٠٦(

  .مصورة
 بن أمحد بـن     عبداهللا ملوفق الدين    ،)عمدة احلازم يف املسائل الزوائد على خمتصر أيب القاسم        (اهلادي   -

  .  بن قاسم آل ثاينعبداهللا، طبع على نفقه مسو الشيخ علي بن )هـ٦٢٠(قدامة املقدسي 
إمساعيـل األنـصاري وصـاحل      : ، حتقيق )هــ ٥١٠(ذاين   أليب اخلطاب حمفوظ بن أمحد الكلو      اهلداية، -

  . هـ١٣٩١ -١٣٩٠األوىل، :  مطابع القصيم، ط-العمري، الرياض 
 رمحن بـن محـدان    عبدالللشيخ سليمان بن     ، األريب األجمد ملعرفة أصحاب الرواية عن أمحد       هداية -

 -هــ ١٤١٨ىل،  األو: ، ط دار العاصـمة   -، الريـاض     أبو زيد  عبداهللابكر بن   : ، حتقيق )هــ ١٣٩٧(
  . م١٩٩٧

 ،)هــ ٦٨١( لشمس الدين أمحد بن حممد بن أيب بكر بن خلكان            وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان،     -
 .  دار صادر-إحسان عباس، بريوت . د : حتقيق

 


