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الحنابلة طبقات
 الحنبلي يعلى لبي

تأليفه في تعالى الله اسإتخرنا كتاب هذا المؤلف قال
انتهى ما فيه وسإطرنا تصنيفه على المعونة وسإألناه

أبي الفضل المام إمامنا أصحاب شيوخنا أخبار من إلينا
الله. عبد

 الرحيم الرحمن الله بسم

 الكريم رسإوله على ونصلي نحمده

عبد العز أبو الحافظ المإام الشيخ حدثنا الحافظ المإام الشيخ حدثنا
الوأحد المإام القاضي حدثنا قال الحربي زهير بن الحرث بن المغيث
الحنبلي الفراء خلف بن الحسين بن مإحمد الحسين أبو الشهيد السعيد
وأخمسمائة وأعشرين أربع سنة في وأذلك وأكتابه لفظه مإن عنه الله رضي

وأالمنن الواسع الفضل ذي البصير السميع العظيم العلي لله قال: الحمد
ثم سموات سبع فوق فكان عل البوالغ وأالحجج السوابغ وأالنعم التوابع

أنزل وأالنجوى الكلم وأيسمع وأأخفى السر يعلم استوى عرشه على
بكلمته كونه ثم بيده تراب مإن النسان خلق وأأنشأ بعلمه القرآن

نجيا فقربه بلغته مإوسى كليمه وأنادى بخلته إبراهيم رسوله وأاصطفى
ًا وأأمإر تكليما وأكلمه تحمل ل أنثى أن وأخبرنا عينه على الفلك بصنعة نوح

عباده وأجهه. وأحذر إل هالك شيء كل أن أعلمنا كما بعلمه إل تضع وأل
.المخلوقين أنفس تشبه ل التي نفسه
وأعلى وأجل عز ربي صفات بجميع اليمان مإن علي مإن مإا على أحمده
شكر وأأشكره سواه أحد يحصيها ل التي لنعمائه شاكر حمد النبياء جميع
به وأأؤمإن وأجل عز غيره كثرتها على يقف ل التي آلئه بحسن مإصدق مإقر

بفضله ذخره وأعظيم ثوابه جزيل في راغب بوحدانيته مإعترف إيمان
وأخطاياه ذنوبه لكثرة عقابه أليم مإن خائف وأجل راهب وأجوده كرمإه

.وأحوباته
لم رحيم رؤوأف قادر قاهر صمد فرد وأاحد إله الله إل إله ل أن وأأشهد

ًًا وأل صاحبة يتخذ ًا وأل وألد في الحكيم قضائه في العدل مإلكه في شريك
لهم بذل بفضله المؤمإنين على الممتن بالقسط خلقه على القائم أفعاله

وأالعصيان وأالفسوق الكفر إليهم وأكره اليمان قلوبهم في وأزين الحسان
جل ربنا نعماء فتمت. القرآن الفرقان. وأعلم رسوله مإحمد على وأأنزل
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ًا المعبود ثناؤه جل فربنا له المطيعين على آلؤه وأعظمت وأعل مإوجود
ًا وأالمحمود .مإمجد

المرتضى وأنبيه المصطفى رسوله وأسلم عليه الله صلى مإحمد أن وأأشهد
وأخير النبيين خاتم فجعله أمإانته وأمإستودع لرسالته تعالى الله اختاره
كره وألو كله الدين على ليظهره الحق وأدين بالهدى أرسله أجمعين خلقه

عز الله عن فبلغ المنشور الرق في المسطور بالكتاب بعثه المشركون
استرعاه بما قام وأالضللة الردى مإن أمإته به وأأنقذ الرسالة حقائق وأجل
أهل وأمإنزلة كرامإته على قبضه حتى تنزيله مإن وأاستحفظه حقه مإن ربه

ًا أعمالهم رضي الذين وأليته ًا حميد ًا رضي السعادة مإن له سبق بما سعيد
الله صلوات فعليه نسمته الله ينشىء أن قبل المحفوظ اللوح في

إخوانه وأعلى وأأنماها صلوات أفضل مإفقودا وأمإيتا مإحمودا حيا وأسلمإه
.أجمعين وأآله النبيين مإن
تصنيفه على المعونة وأسألناه تأليفه في تعالى الله استخرنا كتاب هذا

المإام إمإامإنا أصحاب شيوخنا أخبار مإن إلينا انتهى مإا فيه وأسطرنا
.الله عبد أبي الفضل

حيان بن الله عبد بن إدريس بن أسد بن هلل بن حنبل بن مإحمد بن أحمد
بن شيبان بن ذهل بن مإازن بن قاسط بن عوف بن أنس بن الله عبد بن

بن هنب بن قاسط بن وأائل بن بكر بن علي بن صعب بن عكابة بن ثعلبة
عدنان بن مإعد بن نزار بن ربيعة بن أسد بن جديلة بن دعمي ابن أفصى

بن إسماعيل بن قيدار بن النبت بن حمل بن الهميسع ابن أدد بن أد بن
.النبيين جميع وأعلى عليه الله صلوات إبراهيم

أبو أخبرنا قال عليه قراءة أحمد بن الجبار عبد بن المبارك أخبرنا هكذا
حدثنا مإالك بن جعفر بن أحمد أخبرنا قال التميمي علي بن الحسن علي
.أحمد ابن الله عبد

زمإانهما في يكن لم رجلن ربيعة في كان داوأد أبي بن بكر أبو وأقال
بن أحمد زمإان في يكن وألم قتادة مإثل قتادة زمإان في يكن لم مإثلهما
.مإثله حنبل
حيث وأجهين: أحدهما مإن عظيمة وأرتبة عميمة مإنقبة فيه النسب وأهذا

ًا لن وأسلم عليه الله صلى الله رسول نسب في تلقى ابنان له كان نزار
وأإمإامإنا ربيعة وأالخر وألده مإن وأسلم عليه الله صلى وأنبينا مإضر أحدهما

.وألده مإن أحمد
الله صلى الله رسول قال وأقد النسب صحيح عربي أنه الثاني وأالوجه

أهل وألسان عربي وأالقرآن عربي لني لثلث العرب أحبوا وأسلم عليه
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.وأالبتداء الوقف كتاب في النباري ابن ذكره هكذا عربي الجنة
خصال ثمان في إمإام أحمد الشافعي لنا قال سليمان بن الربيع وأقال
في إمإام القرآن في إمإام اللغة في إمإام الفقه في إمإام الحديث في إمإام

في الشافعي وأصدق السنة في إمإام الورع في إمإام الزهد في إمإام الفقر
.الحصر هذا

الوفاق به حصل نزاع وأل فيه خلف ل مإا فهذا الحديث إمإام قوله أمإا
وأالتعديل الجرح وأله وأالتأليف وأالجمع التصنيف مإنه أكثر وأالجماع
ًا النبيل عاصم أبو قال وأالتأوأيل وأالبيان وأالتعليل وأالمعرفة تعدوأن مإن يومإ

خيثمة وأأبا حنبل بن وأأحمد مإعين بن يحيى فقالوا ببغداد الحديث في
وأابن المديني بن علي فقالوا عندنا بالبصرة تعدوأن مإن فقال وأنحوهم

وأابن شيبة أبي أين قلنا بالكوفة تعدوأن مإن فقال وأغيرهما الشاذكوني
وأقد إل هؤلء مإن أحد مإا ها، ها، وأتنفس عاصم أبو فقال وأغيرهما نمير
.حنبل بن أحمد الفتى ذلك مإثل القوم في رأيت فما وأرأيناه جاءنا
حنبل بن أحمد أربعة إلى العلم انتهى سلم بن القاسم عبيد أبو وأقال
بن أحمد وأكان شيبة أبي بن بكر وأأبي مإعين بن وأيحيى المديني بن وأعلي
.فيه أفقههم حنبل

ًا الشافعي وأدخل اليوم كنت الله عبد أبا يا فقال حنبل بن أحمد على يومإ
صلى الله رسول عن حديث مإعي كان فلو كذا مإسألة في العراق أهل مإع

ًا الله جزاك له فقال أحاديث ثلث أحمد إليه فدفع وأسلم عليه الله .خير
ًا أحمد لمإامإنا الشافعي وأقال كان فإذا وأالرجال بالحديث أعلم أنتم يومإ

ًا يكون شاء إن فأعلموني الصحيح الحديث ًا شاء أوأ كوفي أذهب حتى شامإي
ًا كان إذا إليه .صحيح

الوهاب عبد وأقال لهله العلم هذا سلم حيث الشافعي دين مإن وأهذا
علمه مإن لك بان الذي وأإيش له قالوا حنبل بن أحمد مإثل رأيت مإا الوراق
فأجاب مإسألة ألف ستين عن سئل رجل قال رأيت مإن سائر على وأفضله

.وأحدثنا أخبرنا قال بأن فيها
مإن الوألين علم له جمع قد الله كأن أحمد ذكر وأقد الحربي إبراهيم وأقال

.شاء مإا وأيمسك يرى مإا يقول صنف كل
على بالمذاكرة حنبل بن أحمد حفظ حزرنا الرازي زرعة أبو وأقال

أحمد كان الرازي زرعة أبو قال آخر لفظ وأفي حديث ألف سبعمائة
.البواب عليه فأخذت ذاكرته قال يدريك وأمإا له فقيل ألف ألف يحفظ

وأالحق لئح فيه فالصدق الفقه في إمإام قوله وأهي الثانية الخصلة وأأمإا
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صحابته وأأقوال رسوله وأسنة الله كتاب الفقه أصل كان إذ وأاضح فيه
يكن لم وأإنما تابع فالقياس الثلث له سلم قد ثم القياس الثلثة هذه وأبعد

الكتب وأضع يروأن وأل الفقه في تصنيف وأالدين السنة أئمة مإن للمتقدمإين
بها وأيفتون الخبار وأيجمعون وأالثار السنن يحفظون كانوا إنما الكلم وأل

مإنهم يتفهمها وأدراية عنهم يتلقاها روأاية كان وأالفقه العلم عنهم نقل فمن
.ذكرته مإا جميع شاهد الفكر وأحقق النظر دقق وأمإن
مإنهم الزمإان وأأئمة البلدان أعيان فهم أحمد إمإامإنا عن الفقه نقلة وأأمإا
الكوسج مإنصور بن وأإسحاق حنبل عمه وأابن الله وأعبد صالح ابناه

بكر وأأبو الحربي إبراهيم إسحاق وأأبو السجستاني داوأد وأأبو المروأزي
وأحرب الشامإي وأمإهنا الميموني الملك وأعبد المروأزي بكر وأأبو الثرم

بن وأمإثنى الدمإشقي زرعة وأأبو الرازيان حاتم وأأبو زرعة وأأبو الكرمإاني
وأابن مإشيش وأابن ثواب بن وأالحسن المسكاني طالب وأأبو النباري جامإع
أصرم بن وأأحمد الرقي وأالقاضي القاسم بن وأأحمد الموصلي بدينا

وأالبغوي وأالبرزاطي الصقر وأأبو النسوي سعيد بن وأعلى المزني
بن وأأحمد الترمإذي الحسن ابن وأأحمد المتطبب وأعبدالرحمن وأالشالنجي

بن وأأحمد المقري وأاصل ابن وأأحمد الخفاف نصر بن وأأحمد عبدة أبي
وأأحمد الصائغ مإحمد بن وأأحمد الحلواني يحيى بن وأأحمد النطاكي هشام

ًا وأعشروأن وأنيف مإائة وأهم صدقة بن مإحمد بن .نفس
الثقات الئمة وأساقهم المصنفات فيهم جمعت فقد عنه الحديث نقلة وأأمإا

ًا الثرم وأقال مإسالة في سلم بن القاسم عبيد أبي عند وأنحن قلت: يومإ
أكبر شرق وأل بغرب ليس فقلت: مإن مإن قول هذا حضر مإن بعض فقال

.صدق عبيد أبو قال حنبل بن أحمد مإنه
إمإامإنا حنبل بن أحمد يقول آدم بن يحيى سمعت راهويه بن إسحاق وأقال
.وأأفقه الثوري مإن أعلم حنبل بن أحمد ثور أبو وأقال
المروأزي قال قاله كما فهو اللغة في إمإام قوله وأهي الثالثة الخصلة وأأمإا
يقول كان الخليفة يدي بين نوظر وألما الكلم في ليلحن الله عبد أبو كان
.يقل لم مإا أقول كيف
مإما أكثر العربية مإن كتبت حبيب بن مإحمد عنه روأاه فيما أحمد وأقال
بالتفسير تتعلق اللغة مإن ألفاظ عن يسأل وأكان العلء بن عمروأ أبو كتب

.خطاب وأأفصح جواب بأوأضح ذلك عن فيجيب وأالخبار

عن علية بن إسماعيل حديث عن أبي سألت أحمد بن الله عبد فروأى
أن التكفير أبي قال الصلة في التكفير يكره قال مإعشر أبي عن أيوب

4



الحنبلي يعلى لبي الحنابلة طبقات
 السإلمية مشكاة شبكة مكتبة

.الصلة في صدره عند يمينه يضع
ًا الله عبد وأقال عن جريج ابن عن الحمر خالد أبو أبي على قرأت أيض
هو قال الوطواط عن أبي سألت درهم ثلثي الوطواط في قال عطاء

.الخطاف
ًا الله عبد وأقال عن وأسلم عليه الله صلى النبي نهى عن أبي سألت أيض

.الرحام في مإا يعني فقال المجبر بيع
ًا الله عبد وأقال إذا بطنها في التي قال الحبلة حبل عن أبي سئل أيض

يقول: نتاج غرر لنه عنه وأسلم عليه الله صلى النبي نهى وأتحمل وأضعت
.الجنين
ًا أحمد بن الله عبد وأقال كفى مإسعود ابن حديث في أبي سمعت أيض

.المطل المعك أبي قال ظلما بالمعك
عن دينار بن عمروأ عن سفيان حدثنا أبي حدثني أحمد بن الله عبد وأقال
المتجازي أبي قال وأمإتجاز كاتب له الناس يداين رجل كان عمير بن عبيد

.المتقاضي
مإا إل مإيراث في تقضية ل تفسير مإا قلت: لحمد الكرمإاني حرب وأقال
ًا كان إن قال القسم حمل وأغير الحمام مإثل بالورثة أضر قسم إن شيئ
.قسمه يمكن ل مإما ذلك
لئح البيان وأاضح فهو القرآن في إمإام قوله وأهي الرابعة الخصلة وأأمإا

وأهو التفسير القرآن في أحمد صنف المنادي بن الحسين أبو قال البرهان
ًا وأعشروأن ألف مإائة وأالمؤخر وأالمقدم وأالمنسوخ وأالناسخ حديثا يعني ألف
.ذلك وأغير القرآن وأجواب تعالى الله كتاب في

ختمتين أسبوع كل في القرآن يقرأ أبي كان أحمد بن الله عبد وأقال
.بالنهار وأالخرى باليل إحداهما

ًا بمكة ليلة في القرآن أحمد إمإامإنا ختم وأقد .به مإصلي
مإقصودة خلة لها فيا الفقر في إمإام قوله وأهي الخامإسة الخصلة وأأمإا

.التقياء وأالصفوة النبياء السادة مإنازل مإحمودة وأحالة
يجزوأن أوألئك" تعالى قوله في جعفر أبي عن بإسناده السعيد الوالد أنبأنا

عن وأبإسناده الدنيا في الفقر على قال" صبروأا بما" الجنة قال" الغرفة
فقراء :إن وأسلم عليه الله صلى الله رسول قال قال السلمي برزة أبي

ًا أربعين بمقدار أغنيائهم قبل الجنة ليدخلون المسلمين يتمنى حتى خريف
عن وأبإسناده" فقراء الدنيا في كانوا أنهم القيامإة يوم المسلمين أغنياء

اللهم يقول وأسلم عليه الله صلى النبي سمعت قال الخدري سعيد أبي
ًا توفني الله صلى الله رسول قال علي عن وأبإسناده غنيا تتوفني وأل فقير
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وأأخبرنا الفرس خد على العذار مإن أزين المؤمإن على الفقر وأسلم عليه
بن مإحمد حدثنا المخلص طاهر أبو أخبرنا قال جابر جدي الحديث بهذا

بشر بن إسحاق حدثنا أبي حدثنا جعفر أبو المروأزي الفضل بن العباس
قال قال علي عن الحارث عن السبيعي إسحاق أبي عن شريك حدثنا

العذار مإن أزين المؤمإن على الفقر وأسلم عليه الله صلى الله رسول
عليه الله صلى الله رسول قال قال بلل عن وأبإسناده الفرس خد على

رسول يا بذلك لي فقلت: كيف قال غنيا تلقه وأل فقيرا الله إلق وأسلم
بذلك لي قلت: وأكيف قال تمنع فل سئلت وأإذا تخبأ فل رزقت إذا قال الله

.النار فهو وأإل ذاك هو قال الله يارسول
أظهر ذلك في فحاله الزهد في إمإام قوله وأهي السادسة الخصلة وأأمإا

وأفرضت المإوال عليه عرضت فنفاها وأالرياسة فأباها الدنيا أتته وأأشهر
يجزى الدنيا قليل وأيقول وأتقلل وأتعلل بتعفف ذلك يرد وأهو الحوال عليه

هو إنما وأيقول شيء عندي يكن لم إذا أفرح أنا وأيقول يجزى ل وأكثيرها
.قلئل وأأيام لباس دوأن وألباس طعام دوأن طعام
ًا بكرت هانىء بن إسحاق وأقال له فبسطت بالزهد أحمد لعارض يومإ

ًا قلت: لتجلس هذا مإا فقال وأالمخدة الحصير إلى فنظر وأمإخدة حصير
.التراب على وأجلس فرفعته بالزهد إل يحسن ل الزهد ارفعه فقال عليه
حنبل بن أحمد عنده وأذكر عيسى بن مإحمد بن عيسى عمير أبو وأقال
أشبهه كان مإا وأبالماضين أصبره كان مإا الدنيا عن الله رحمه فقال

.فنفاها وأالبدع فأباها الدنيا له عرضت ألحقه كان مإا وأبالصالحين
فمن وأبرع قوله في فصدق الورع إمإام قوله وأهي السابعة الخصلة وأأمإا

دار أحمد بن الله عبد لم كانت السمسار الله عبد أبو وأرعه: قال بعض
نفقة إلى فاحتاجت مإيراثه بحق درهما أحمد مإنها يأخذ الدرب في مإعنا

كان الذي الدرهم أحمد الله عبد أبو فترك الله عبد ابنه فأصلحها لتصلحها
.علي أفسده قد وأقال يأخذه

على أنفق ابنه يكون أن خشية الجرة مإن حقه أخذ مإن تورع قلت: إنما
.الخليفة مإال مإن إليه يصل مإما الدار

بالحاجة فاعتذروأا الخليفة مإال مإن العطاء أخذ عن وأعمه وألديه وأنهى 
ًا فهجرهم حنبل قال مإرضه في اللوز دهن له وأوأصف العطاء لخذ شهر

الشيرج وأقال يذوأقه أن فأبى اللوز دهن قلنا هذا مإا قال به جئناه فلما
كرهه اللوز دهن أنه تبين فلما اللوز بدهن جئناه علته وأاشتدت ثقل فلما

مإاؤها وأيؤخذ تشوى قرعة علته في له وأوأصف له نعد وألم فتركناه وأدفعه
قد فإنهم صالح تنور في حضر: اجعلوها مإن بعض قال بالقرعة جاءوأا فلما
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هذا وأمإثل حنبل قال صالح مإنزل إلى بها يوجه أن وأأبى ل بيده فقال خبزوأا
.كثير
العسكر وأصلنا لما قال أحمد عم إسحاق يعني أبي وأأخبرني حنبل قال

ًا السلطان أنزلنا هذه لمن ذلك بعد فسأل الله عبد أبو يعلم وألم ليتاخ دار
دار هذه قالوا دارا لي وأاكتروأا حولوني فقال ليتاخ دار هذه فقالوا الدار

ًا له فاكترينا هنا ها أبيت ل فقال المؤمإنين أمإير أنزلكها وأتحول غيرها دار
الطعام ألوان فيها المتوكل بها أمإر مإائدة يوم كل في تأتينا وأكانت عنها

ًا مإنها ذاق وأل الله عبد أبو إليها نظر فما ذلك وأغير وأالثلج وأالفاكهة شيئ
ًا وأعشرين مإائة يوم كل في المائدة نفقة وأكانت أبو إليها نظر فما درهم

ًا وأضعف الله عبد بأبي العلة وأدامإت الله عبد ًا ضعف يواصل وأكان شديد
ً أيام ثمانية فمكث الثامإن اليوم في كان فلما يشرب وأل يأكل ل مإواصل

وأهذا أيام سبعة يواصل كان الزبير ابن الله عبد أبا فقلت: يا يطفأ أن كاد
حلفتني إن فقال عليك قلت: بحقي مإطيق إني فقال أيام ثمانية اليوم لك

.فشرب بسويق فأتيته أفعل فإني بحقك
فبعث شهر كل في درهم آلف أربعة وأأهله وألده على المتوكل وأأجرى

مإالك لولدك هذا إنما المتوكل إليه فبعث كفاية في إنهم الله عبد أبو إليه
فالله نزل قد بالمإر كأنك أعمارنا مإن بقي مإا عم يا أحمد له فقال وألهذا
كشف لو قلئل أيام هي وأإنما بنا يتأكلون يريدوأن إنما أوألدنا فإن الله

قليل صبر شر أوأ خير مإن عليه هو مإا لعرف عنه حجب قد عما للعبد
بابن يبعث المتوكل كان أحمد علة طالت فلما فتنة هذه إنما طويل وأثواب

على مإاسويه ابن فدخل يتعالج فل الدوأية له فيصف المتطبب مإاسويه
يا له فقال الدوأاء فيه نجح مإا حنبل ابن وأيحك المتوكل له فقال المتوكل

قلة مإن هذا إنما بدنه في علة به ليست حنبل بن أحمد إن المؤمإنين أمإير
.المتوكل فسكت وأالعبادة الصيام وأكثرة الطعام

أحمد عم وأقال عليه فردت الكفان طاهر ابن وأجه أحمد توفي وألما
اشتريته أكون أن خشية يعني يروأحه غلمإي يدع لم أحمد له قل للرسول

.بمالك نكفنه فكيف السلطان مإال مإن
أوأ سنين بثمان يموت أن قبل التحديث مإن أحمد امإتنع المنادي ابن وأقال
يجعل أن وأيسأله السلم عليه يقرأ وأجه المتوكل أن وأذلك أكثر أوأ أقل

المؤمإنين أمإير على اقرأ للرسول فقال العلم وأيعلمه حجره في المعتز
أعفاني كان وأقد أمإوت حتى حديثا أتم ل أني يمينا علي أن وأأعلمه السلم

.أكره مإما وأهذا أكره مإما
الطعام أكل مإنعني قد الخوف يقول أحمد سمعت المروأزي وأقال
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.أشتهيه فما وأالشراب
عمر وأظفه الذي الخراج عنها وأيخرج يسكنها التي داره يزرع أحمد وأكان
.السواد على عنه الله رضي
ل فقال ذلك في له فقيل عينيه غمض نصراني إلى نظر إذا أحمد وأكان
.عليه وأكذب الله على افترى مإن إلى أنظر أقدر
يا فقلت: له خده تحت وأيده أحمد على أحمد: دخلت عم إسحاق وأقال

الله أخمل لمن طوبى وأقال رأسه فرفع الخزن هذا شيء أي أخي ابن
.ذكره
إلى به جيء حين حنبل بن أحمد رد مإا أحصي حرب بن إسماعيل وأقال

ًا سبعون هو فإذا العسكر .ألف
.لوضوئه الماء له يستقي أحدا يدع ل أبي كان أحمد بن صالح وأقال
الوأئل العلماء يختلف فل السنة إمإام قوله وأهي الثامإنة الخصلة وأأمإا

عز الله في أوأذي الزاخر وأالبحر الفاخر المإام السنة في أنه وأالوأاخر
انتصر وأسلم عليه الله صلى الله رسول وألسنة نصر وألكتابه فصبر وأجل

جبن وأل حذر مإا رهب ل مإيزانه وأأرجح بيانه وأأوأضح لسانه فيها الله أفصح
ًا أبان أنذر حين ًا وأقال حق ًا وأزان صدق ًا نطق وأقهر العلماء على ظهر وأسبق

الدنيا وأعن أشبهه مإا وأبالسابقين أوأجهه مإا الصادقين ففي العظماء
للسنة فهو وأالمسلمين السلم عن خيرا الله جزاه أنزهه كان مإا وأأسبابها

قريب وأفتح الله مإن نصر تحبونها وأأخرى" المبين كتابه في الله قال كما
".المؤمإنين وأبشر

بكر أبو لهما ثالث ل برجلين الدين هذا الله أيد المديني بن علي قال
.المحنة يوم في حنبل بن وأأحمد الردة يوم الصديق

فقال تتكلم أن عليك وأجب قد أحمد ضرب يوم الحارث بن لبشر وأقيل
مإن حنبل بن أحمد الله حفظ عندي هذا ليس النبياء مإقام مإني تريدوأن

فخرج الكير أدخل لقد أحمد ضرب مإا بعد قال ثم خلفه وأمإن يديه بين
.حمراء ذهبة
كافر فهو حنبل بن أحمد أبغض مإن الشافعي قال سليمان بن الربيع وأقال

عاند حنبل بن أحمد أبغض مإن نعم فقال الكفر اسم عليه فقلت: تطلق
النبي أبغض الصحابة قصد وأمإن الصحابة قصد السنة عاند وأمإن السنة
.العظيم بالله كفر وأسلم عليه الله صلى النبي أبغض وأمإن
حنبل بن أحمد لول يقول أبي سمعت راهويه بن إسحاق بن أحمد وأقال
.السلم لذهب بذلها لما نفسه وأبذل
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مإن وأهو إمإامإنا حنبل بن أحمد الله عبد أبو الوراق الوهاب عبد وأقال
بمن فسألني تعالى الله يدي بين غدا وأقفت إذا العلم في الراسخين

السلم أمإر مإن الله عبد أبي على ذهب شيء وأأي بأحمد أقول اقتديت
.المإر هذا في سنة عشرين بلى وأقد
قال مإخلد بن مإحمد أخبرنا قال الدارقطني عن البنوسي بن مإحمد أنبأنا

الناس أراد يقول مإعين بن يحيى سمعت يقول الدروأي العباس سمعت
طريق على وأل أحمد على نقدر ل وأالله ل حنبل بن أحمد مإثل نكون أن مإنا

.أحمد
الرحمن عبد بن الله عبد عن المنصور بجامإع إمإلء السعيد الوالد وأحدثنا

قال الوراق الفضل أبو حدثنا قال حدثه المدائني إسحاق بن الله عبد أن
على نفسي في كان قال المقابري صدقة عن هانىء بن أحمد حدثني
وأسلم عليه الله صلى النبي كأن النوم في فرأيت قال حنبل بن أحمد

تؤدة على يمشيان وأهما حنبل بن أحمد بيد آخذ وأهو طريق في يمشي
فلما أقدر فما بهما ألحق أن في نفسي أجهد خلفهما وأأنا وأرفق

أقدر فما بهما ألحق كأني بعد رأيت ثم نفسي في كان مإا ذهب استيقظت
يؤمإكم فنادى الناس فاجتمع جامإعة الصلة مإناد ذهب استيقظت فلما
عن سئلت إذا بعد وأكنت بالناس فصلى حنبل بن أحمد فإذا حنبل بن أحمد
.حنبل بن أحمد يعني بالمإام قلت: عليكم شيء
ًا بها وأيقرن الشافعي ذكرها التي الثمان فهذه .بها انفرد خصال ثمان أيض

التي الخبار بصحة وأالخذ اعتقدها التي أصوله على الجماع إحداها
فانتهت وأهجروأه مإنه وأحذروأا كفروأه الصل هذا عن زاغ مإن حتى اعتمدها

المتقدمإين مإذاهب كذلك كانت وأإن المحجة دوأنه وأوأقفت الحجة فيها إليه
ًا فصار وأالدين السنة أهل مإن ًا إمإامإ ًا مإتبع ًا وأعلم أشبهه وأمإا مإلتمع

.الخلف خير السبعة القراء إلى انتهت ثم السلف عن المأثورة بالقراءات
ذكر فإذا وأالفلح بالتوفيق يشار وأإليه بالصلح عليه اللسن اتفاق الثانية

أوأ مإجالسهم في مإذاهبهم اختلف على العلماء مإن الكافة بحضرة
خلتان إنهما لعمري صالح الحديث أهل مإن رجل أحمد قالوا مإدارسهم

قصة في تعالى الله قال الصفياء وأالتمسه النبياء الصلح سأل جليلتان
قصة وأفي" بالصالحين وأألحقني حكما لي هب رب" السلم عليه إبراهيم
".الصالحين عبادك في برحمتك وأأدخلني" سليمان

عنه وأانتفت إل مإنافق عدوأ وأإمإا صادق مإحب إمإا أحد أحبه مإا أنه الثالثة
وأبغضا عنادا له وأأظهر رفضا عنه انزوأى وأل السنن إليه وأأضيفت الظنون

قول قدمإنا وأقد وأجهالته عقلة في وأسفه ضللته على اللسن وأاتفقت إل
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.كفر فقد حنبل بن أحمد أبغض مإن الشافعي
.مإبتدع فهو به يرض لم مإن إمإامإنا حنبل بن أحمد سعيد بن قتيبة وأقال

أصحابه هيبة مإن الخلق قلوب في له وأجل عز الله ألقى مإا الرابعة
وأالنكار وأالمعروأف وأالكبار التعظيم فلهم وأمإخالصيه مإذهبه وأأهل وأمإحبيه

عالية وأسطوتهم سامإية بسطتهم وأالفعال وأالمقال وأالعمال وأالمصالح
رعاية يعظمهم الشقي وأالمنافق وأرياسة ديانة يكرمإهم التقى فالموافق
بعد الله رحمه الله على المتوكل جعفر المؤمإنين لمإير ذكر وألما وأسياسة

أهل على يأتون إمإامإنا أصحاب أن وأله لنا الله غفر أحمد إمإامإنا مإوت
خبرهم مإن إلي ترفع ل الخبر لصاحب فقال الشر بينهما يكون حتى البدع
ًا الله صلى مإحمد أمإة سادات مإن وأصاحبهم فإنهم أيديهم على وأشد شيئ
.وأسلم عليه
مإوته وأبعد حياته أيام علمه وأرفع وأبلءه صبره لحمد تعالى الله عرف وأقد

.الصديقين ثواب أحمد يعطي الله أن أظن وأأنا الصحاب أجل أصحابه

تابع وأحديثا قديما بمعتقده المتمسكين أصحابه مإن أحد مإا الخامإسة
مإا إليه يضاف ل مإستقيم الوهن وأمإن سليم الطعن مإن وأهو إل وأمإتبوع
تحريف أ بشنعة رسم أوأ ببدعة وأسم مإن وأمإجانف مإخالف إلى يضاف
.فعال تقبيح أوأ مإقال

التحليل في الحتياط له أن وأالقديم الخير القول اتفاق السادسة
المقربة أصوله في تأخذه لم كما العزائم على فقهه في يعتمد وأالتحريم

قول أوأ مإوافق خبر أوأ ناطق كتاب على يعتمد لئم لومإة وأجل عز الله إلى
.وأالقياس الرأى على ذلك وأيقدم صادق جليل صحابي
فمن الرجوع فيهم وأإليه مإسموع البدع أهل في أحمد كلم أن السابعة

في قال مإا مإثل تكفيره ثبت فقد تغييره يعتقده وألما نكيره قوله في ظهر
النطق سبق قد كان وأأن وأالجهمية وأالقدرية وأالرافضة وأالمرجئة اللفظية
مإثالهم قبيح وأبيان مإذاهبهم فساد شرح في العالي القدم له لكن بضللهم
.ضللهم مإن وأالتحذير

مإماته بعد له وأنشر المراتب مإن حياته في له تعالى الله أظهره مإا الثامإنة
في مإوته حين فتنافس المإم سائر بين العلم بذلك له وأرفع المناقب مإن

لنه وأالوألياء وأالصلحاء وأالفقراء وأالغنياء وأالكبراء العلماء عليه الصلة
سبع وأله وأمإائتين وأأربعين إحدى سنة مإن الخر ربيع شهر في توفي

طوبى طاهر بن الله عبد بن لمحمد الله على المتوكل فقال سنة سبعون
.حنبل ابن أحمد على صليت لك
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بلغنا مإا قال الوراق الوهاب عبد أن الثبات وأالحفاظ الثقات الئمة وأروأى
جنازة إل حنبل بن أحمد جنازة على مإنهم أكبر جمع للمسلمين كان أنه
بإسناده وأغيره البغدادي الخطيب ثابت بن أحمد وأروأى إسرائيل بني في
ًا عشروأن حنبل بن أحمد مإات يوم أسلم الوركاني قال قال اليهود مإن ألف

المأتم وأقع حنبل بن أحمد مإات يوم الوركاني وأقال وأالمجوس وأالنصارى
وأالنصارى وأاليهود المسلمين الناس مإن أصناف أربعة في وأالنوح

.وأالمجوس
لمات الثوري لول يقول قتيبة سمعت قال شبويه بن أحمد عن وأبإسناده

بن أحمد تضم قلت: لقتيبة الدين في لحدثوا حنبل بن أحمد وألول الورع
.التابعين كبار إلى فقال التابعين أحد إلى حنبل

بن أحمد يقول آدم بن يحيى سمعت راهويه بن إسحاق قال وأبإسناده
.إمإامإنا حنبل

يقول أبي سمعت الحنظلي إبراهيم بن إسحاق بن مإحمد قال وأبإسناده
بن علي قال وأبإسناده أرضه في عبيده وأبين الله بين حجة حنبل بن أحمد

.سيدنا حنبل بن أحمد المديني
بأمإر أحد قام مإا يقول المديني بن علي سمعت الميموني قال وأبإسناده
قال حنبل بن أحمد قام مإا وأسلم عليه الله صلى الله رسول بعد السلم

أبا إن الصديق بكر أبو وأل قال الصديق بكر أبو وأل الحسن أبا يا قلت: له
وأل أعوان له يكن لم حنبل بن وأأحمد وأأصحاب أعوان له كان الصديق بكر

.أصحاب
أحمد كان يقول أبي سمعت قال شعيب بن علي بن مإحمد عن وأبإسناده

كان مإا أمإتي في كائن وأسلم عليه الله صلى النبي قال بالذي حنبل بن
يصرفه مإا رأسه مإفرق على ليوضع المنشار إن حتى إسرائيل بني في
ًا لكان بهذا قام حنبل بن أحمد وألول دينه عن ذلك يوم إلى علينا عار

.أحد مإنهم يخرج فلم سبكوا قومإا إن القيامإة
أخبرنا قراءة الزجي القاسم أبو أخبرنا الجبار عبد بن المبارك وأأنبأنا
الزبير حدثكم بشران بن عمر على قرىء قال غالب بن مإحمد بن أحمد

مإحمد سمعت يقول المكي السلم عبد بن الله عبد سمعت قال مإحمد بن
أحمد أن لو يقول الطيالسي الوليد أبا سمعت يقول البخاري إسماعيل بن
.سيرة له كتبت إسرائيل بني في عنه الله رضي حنبل بن

بن مإحمد بن أحمد العباس أبو أخبرنا عليه قرىء الحداد علي أبو روأى
جعفر بن الوهاب عبد حدثنا إجازة الصبهاني المسجدي مإردة بن يوسف

المعروأف الكريم عبد بن عيسى بن مإحمد بكر أبو حدثنا الميداني علي بن
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أحمد بن المظفر نصر أبا سمعت قال بدمإشق الطرسوسي الحراز ببكير
بن أحمد يقول يحيى بن زكريا وأهو الساجي سمعت الخياط مإحمد بن

أن وأذلك وأالشافعي وأالثوري وأالوأزاعي مإالك مإن عندي أفضل حنبل
.له نظير فل حنبل بن وأأحمد نظراء لهؤلء

رأيت يقول أبي سمعت قال المدائني إسحاق بن الله عبد عن وأبإسناده
فقلت: لواء مإنه فخرج انصدع الحجر وأكأن مإكة إلى جمعوا قد الناس كأن

.وأجل عز الله بايع حنبل بن أحمد لي فقيل هذا مإا
إلى فردوأه وأسلم عليه الله صلى النبي قال لما الوهاب عبد قال وأبإسناده

.زمإانه أهل أعلم وأكان حنبل بن أحمد إلى رددناه عالمه

بغداد مإن خرجت يقول الشافعي سمعت يحيى بن حرمإلة قال وأبإسناده
أحمد مإن أعلم وأل قال أظنه أفقه وأل أروأع وأل أتقى أحدا بها خلفت وأمإا
.حنبل بن

أحمد يذكر سمعتموه مإن الدوأرقي يعني إبراهيم بن أحمد قال وأبإسناده
.السلم على فاتهموه بسوء حنبل بن

فجاءه حنبل بن أحمد عند جلوسا كنا قال شبيب بن سلمة عن وأبإسناده
ثانية فدق بنا غمز قد أنه فظننا خفية عليه دخلنا قد وأكنا الباب فدق رجل

إليه بعضنا فأشار أحمد أيكم وأقال فسلم قال ادخل أحمد فقال وأثالثة
مإنامإي في آت أتاني فرسخ أربعمائة مإسيرة مإن البحر مإن جئت قال

عنك الله إن له وأقل عليه تدل فإنك عنه وأسل حنبل بن أحمد أئت فقال
سأله فما خرج ثم قال راضون عنك أرضه وأمإلئكة سمواته وأمإلئكة راض
.مإسألة وأل حديث عن

المنام في حنبل بن أحمد رأيت الكندي مإحمد بن أحمد قال وأبإسناده
ضربت أحمد يا قال ثم لي غفر قال بك الله صنع مإا الله عبد أبا فقلت: يا

أبحتك فقد إليه فانظر وأجهي هذا أحمد يا قال يارب قلت: نعم قال في
.إليه النظر

بن يحيى فيه مإجلس في كنا النماطي الحسين بن مإحمد قال وأبإسناده
يثنون فجعلوا العلماء كبار مإن وأجماعة حرب بن زهير خيثمة وأأبو مإعين
هذا بعض تكثروأا ل رجل فقال فضائله وأيذكروأن حنبل بن أحمد على

لو تستكثر حنبل بن أحمد على الثناء وأكثرة مإعين بن يحيى فقال القول
.بكمالها فضائله ذكرنا مإا عليه بالثناء مإجلسنا جلسنا
مإردك بن علي أخبرنا قال العزيز وأعبد إبراهيم أخبرنا المبارك أخبرنا
بن الحسين بن الله عبد سمعت قال حاتم أبي بن الرحمن عبد حدثنا
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النائم يرى فيما فرأيته توفي الحديث أهل مإن رجل رأيت يقول مإوسى
بالله قال فقلت: بالله لي غفر قال بك الله فعل مإا عليك بالله فقلت: له

فقلت: حنبل بن لحمد بمحبتي فقال لك غفر فقلت: بماذا لي غفر إنه
.وأفرحة راحة في أنا وأقال فتبسم راحة في فأنت
شجاع بن مإحمد حدثنا الزاهد يوسف عن قراءة السعيد الوالد أخبرنا

بن يوسف حدثنا القرشي مإحمد بن الله عبد بكر أبو حدثنا المروأروأذي
رجل رأى حنبل بن أحمد مإات لما قال المسلمين خيار مإن وأكان بختان

نور أنه علمت أمإا له فقيل هذا مإا فقال قنديل قبر كل على كأن مإنامإه في
مإن فيهم كان وأقد أظهرهم بين الرجل هذا بنزوأل قبورهم القبور لهل

.فرحم يعذب
بها لطال وأفاته بعد تطابقت التي وأالمنامإات فضائله نذكر ذهبنا وألو

عنه روأى مإن نذكر أن أردنا وأإنما الفضائل ذكر قصدنا يكن وألم الكتاب
فضائله في المجرد كتابنا في فلينظر فضائله في ينظر أن أراد وأمإن

.وأرضوانه عليه الله رحمة
أصحابنا طبقات مإجالسك بك وأأمإتع مإجلسك الله عمر أخي يا الن فلنذكر
.الراغب وأيمتع الطالب يسر مإا وأتجريد

.طبقات ست جعلناه وأقد
أوأ حديثا عنه روأى وأمإن أحمد إمإامإنا أصحاب ذكر في الوألى الطبقة
وأمإصنفاتهم وأوأفاتهم مإواليدهم مإن إلينا انتهى مإا وأذكرنا حكاية أوأ مإسألة

.غيرها أوأ بلد إلى مإنسوبا كان وأمإن
بعدهم التي الطبقات وأكذلك أصحابه أصحاب ذكر في الثانية وأالطبقة

في المعجم حروأف على وأالثانية الوألى الطبقة وأجعلنا الترتيب على
في ينظر أن أراد مإن على ليسهل آبائهم أسماء وأكذلك السماء أوأائل

.وأالوفاة العمر تقديم على الطبقات مإن بعدها وأمإا مإنها ترجمة

.ذلك فمن برحمته وأالمغفرة وأالتوفيق المعونة الله وأنسأل

الولى الطبقة

 الله رحمه إمإامإنا عن روأى مإمن

اللف باب

ألف أبيه اسإم وابتداء أحمد اسإمه من ذكر
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عبد أبو مإزاحم بن مإنصور بن أفلح بن زيد بن كثير بن إبراهيم بن أحمد
زمإانه في ناسكا أبوه وأكان يعقوب أخو بالدوأرقي المعروأف العبدي الله

ًا يسمى الزمإان ذلك في يتنسك كان وأمإن الناس كان بل وأقيل دوأرقي
الدوأرقية تسمى التي الطوال القلنس لباسهم إلى الدوأرقيين ينسبون

.يعقوب أخيه مإن أصغر أحمد وأكان

إمإامإنا عن وأحدث وأغيرهم وأهشيما زريع بن وأيزيد علية بن إسماعيل سمع
.بأشياء أحمد

بن أحمد حدثنا داوأد أبو حدثنا قال المنادي بن الحسين أبو روأاه مإا مإنها
ألفاظنا إن يقولون الذين هؤلء: قلت حنبل بن أحمد سألت قال إبراهيم
زعم فقد هذا زعم مإن الجهمية قول مإن شر هذا فقال مإخلوقة بالقرآن

.بمخلوق تكلم وأسلم عليه الله صلى النبي وأأن بمخلوق جاء جبريل أن
مإحمد حدثني الدوأرقي إبراهيم بن أحمد حدثني أحمد بن الله عبد وأقال 

أمإير هاروأن سمعت قال القاضي المسعودي عن المضروأب نوح بن
فلله مإخلوق القرآن أن يزعم المريسي بشرا أن بلغني يقول المؤمإنين

.قط أحد قتلها مإا قتلة لقتلنه به الله أظفرني إن علي
يوم رأى مإن سر وأهي بالعسكر وأمإات وأمإائة وأستين ثمان مإولده: سنة

أحمد وأقال وأمإائتين وأأربعين ست سنة شعبان مإن بقين لتسع السبت
وأجوه ستة مإن الحديث كتبنا نحن يقول حنبل بن أحمد سمعت الدوأرقي

هذا نحو أوأ وأاحد وأجه مإن كتبه مإن يضبطه كيف نضبطه لم وأنحوه وأسبعة
.الكلم

 الكوفي إبراهيم بن أحمد

وأهذا أرجو بحوائجه الصلة في دعا إن قال مإنها أشياء إمإامإنا عن نقل
ل حنبل عمه ابن عنه نقله مإا ذلك يوضح دينه بمصالح عاد مإا على مإحمول

.الدنيا في رغبة دعائه مإن يكون
ًا وأقال اللهم يقول وأل جاء قد بما يدعو مإحمد بن الحسن روأاية في أيض

فل الخبار في ذكر بما تشهده في دعا وأإن الخرقي وأقال كذا أعطني
.بأس
في للشافعي خلفا وأقال كتبه في المإام الوالد سطرها مإسألة وأهذه
.عليه الدللة وأذكر دنياه بحوائج يدعو أن يجوز قوله
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بن حسان بن الله عبد بن عبداد بن خزيمة بن أصرم بن أحمد
 المزني العباس أبو مغفل بن الله عبد

حماد بن العلى عبد سمع وأسلم عليه الله صلى الله رسول صاحب
عنه وأكتب مإصر قدم بصريا وأكان وأغيرهم وأإمإامإنا الجحدري وأالصلت

وأثمانين خمس سنة الوألى جمادى في بدمإشق فتوفي عنها وأخرج
.وأمإائتين

ركعات أربع مإن سجدة نسي رجل عن أحمد سألت أصرم بن أحمد قال
بركعة فيأتي وأيقوم الركعة تلك بطلت فقال التشهد في وأهو فذكر

ركعتين يصلي فقال الوتر عن يسأل أحمد وأسمعت قال السهو وأسجدتي
.إلي أحب بركعة يوتر ثم يسلم ثم

الباء حرف

 الطيالسي أيوب أبو سإعد بن بشر بن أحمد

العنبري مإعاذ بن الله وأعبيد أيوب بن وأسليمان مإعين بن يحيى سمع
وأمإات أحمد إمإامإنا عن نقل فيمن الخلل بكر أبو ذكره فيما أحمد وأإمإامإنا

.وأمإائتين وأتسعين خمس سنة شوال في
أحمد حدثنا الخلل بكر أبو قال البغدادي الكندي سعيد بن بشر بن أحمد

قالت حنبل بن أحمد الله عبد أبا سألت قال الكندي سعيد بن بشر بن
وأيقرأ المسجد إلى يختلف الحديث يكتب وأهو وأحفطه القرآن قرأ رجل

وأإن المسجد فاته الحديث طلب فإن يطلبه أن الحديث وأيفوته وأيقرىء
عليه فأعدت وأبذا بذا قال تأمإره فما الحديث طلب فاته المسجد قصد

ًا القول ًا يجيبني ذلك كل مإرار ًا جواب .وأبذا بذا وأاحد
فيها فرخص المريض للرجل الحقنة في تقول مإا أحمد وأسألت قال

يحج فضل مإعه يبق لم به تزوأج فإن مإال الرجل مإع كان إذا أحمد وأسئل
تزوأج ل عن صبر له يكن لم إذا أحمد قال نفسه على خشي حج وأإن به

.الحج وأترك التزوأج

 بكر بن أحمد

وأالثاء التاء حرف لنا يقع وألم أحمد صحب فيمن الخلل بكر أبو ذكره
.تعالى الله شاء إن المستقبل في يقع وألعله
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الجيم حرف

 الوكيعي الضرير الرحمن عبد أبو جعفر بن أحمد

يحيى بن زكريا قال آخرين في وأإمإامإنا مإعاوأية وأأبا الجراح بن وأكيع سمع
ضريرا رأيت مإا يقول نعيم أبا سمعت قال مإحمد بن أحمد حدثني الساجي

الرحمن عبد أبو كان داوأد أبو وأقال الوكيعي جعفر بن أحمد مإن أحفظ
ثقة الوكيعي أحمد الدارقطني وأقال الوجه على العلم يحفظ الوكيعي

.ثقة مإحمد وأابنه

يقول الحربي إبراهيم سمعت أيوب بن مإحمد أخبرنا بطة بن على أنبأنا
مإن إلينا يقع لم الله عبد أبا يا حنبل بن لحمد الوكيعي جعفر بن أحمد قال

حتى خذ سلم حديث مإنها خرجت قد أحمد قال شيء الزهري حديث
مإن العينين مإغمض جالس وأهو علينا فأمإلى إبراهيم قال عليك أمإليه

.حفظه
أبا يا الوكيعي لحمد يقول حنبل بن أحمد سمعت الحربي قال وأبالسناد

عن عبيد بن حبيب عن ثور عن يحيى حدثنا لحبك إني الرحمن عبد
أخاه أحدكم أحب إذا وأسلم عليه الله صلى النبي قال قال المقدام
.فليعلمه

وأمإائتين يعني عشرة خمس سنة ببغداد الوكيعي أحمد مإات الحربي قال
عنه فأسأله الحديث يذكر فكان كله شيبة أبي ابن مإسند عليه وأعرضت

.تذكروأنه الجمعة يوم سمعتكم وأإنما مإحدث مإن هذا سمعت مإا فيقول
حديثا سمع أحسبه مإا حديث ألف مإائة يحفظ الوكيعي وأكان إبراهيم قال
.حفظه إل قط

الفارسإي العباس أبو الله عبد بن يعقوب بن جعفر بن أحمد
 الصطخري

عمر بن علي عن المبارك على قرأت مإنها: مإا أشياء إمإامإنا عن روأى
حدثنا أبي حدثنا لفظا المالكي الله عبد بن أحمد أخبرنا قال البرمإكي

العباس أبو حدثنا زوأران بن يعقوب بن الله عبد بن إبراهيم بن مإحمد
أبو قال قال الصطخري الفارسي الله عبد بن يعقوب بن جعفر بن أحمد
.حنبل بن مإحمد بن أحمد الله عبد
بعروأقها المتمسكين السنة وأأهل الثر وأأصحاب العلم أهل مإذاهب هذه
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عليه الله صلى النبي أصحاب لدن مإن فيها بهم المقتدى بها المعروأفين
وأالشام الحجاز أهل علماء مإن أدركت مإن وأأدركت هذا يومإنا إلى وأسلم

ًا خالف فمن عليها وأغيرهم عاب أوأ فيها طعن أوأ المذاهب هذه مإن شيئ
.الحق وأسبيل السنة مإنهج عن زائل الجماعة مإن خارج مإبتدع فهو قائلها
يزيد وأاليمان بالسنة وأتمسك وأنية وأعمل قول اليمان إن قولهم فكان

سنة هي إنما شكا الستثناء يكون ل أن غير اليمان في وأيستثنى وأينقص
.العلماء عند مإاضية

أوأ الله شاء إن مإؤمإن أنا يقول فإنه أنت أمإؤمإن الرجل سئل وأإذا قال
أن زعم وأمإن وأرسله وأكتبه وأمإلئكته بالله آمإنت يقول أوأ أرجو مإؤمإن

القول هو اليمان أن زعم وأمإن مإرجىء فهو عمل بل قول اليمان
فقد ينقص وأل يزيد اليمان أن زعم وأمإن مإرجىء فهو شرائع وأالعمال

وأمإن مإرجىء فهو اليمان في الستثناء ير لم وأمإن المرجئة بقول قال
زعم وأمإن مإرجىء فهو وأالملئكة وأمإيكائيل جبريل كايمان إيمانه أن زعم

.مإرجىء فهو بها يتكلم ل القلب في تنفع المعرفة أن
وأمإره وأحلوه وأباطنه وأظاهره وأكثيره وأقليله وأشره خيره وأالقدر قال

قضاه قضاء الله مإن وأآخره وأأوأله وأسيئه وأحسنه وأمإكروأهه وأمإحبوبه
فاءه يجاوأز وأل وأجل عز الله مإشيئة مإنهم وأاحد يعدوأ ل عليهم قدره وأقدرا

لفعاله عليهم قدر فيما وأاقفون له خلقهم مإا إلى صائروأن كلهم هم بل
النفس وأقتل الخمر وأشرب وأالسرقة وأالزنا وأجل ربنا عز مإنه عدل وأهو

أن غير مإن وأقدر بقضاء كلها وأالمعاصي بالله وأالشرك الحرام المال وأأكل
ل خلقه على البالغة الحجة لله بل حجة الله على الخلق مإن لحد يكون
بمشيئة خلقه في مإاض وأجل عز الله وأعلم يسألون وأهم يفعل عما يسأل

تبارك عصي أن لدن مإن عصاه مإمن غيره وأمإن إبليس مإن علم قد مإنه
أهل مإن الطاعة وأعلم لها وأخلقهم المعصية الساعة تقوم أن إلى وأتعالى
وأعلم عليه قضي لما وأصائر له خلق لما يعمل وأكل لها وأخلقهم الطاعة

لما الفعال يريد لما الفاعل وأالله وأمإشيئته الله قدر مإنهم وأاحد يعدوأ ل مإنه
.يشاء
العباد وأأن وأالطاعة الخير عصوه الذين لعباده شاء الله أن زعم وأمإن

أن زعم فقد مإشيئتهم على فعملوا وأالمعصية الشر لنفسهم شاءوأا
على أكثر افتراء فأي وأتعالى تبارك الله مإشيئة مإن أغلظ العباد مإشيئة

.هذا مإن وأجل عز الله
الزنا مإن حملت المرأة هذه أرأيت له قيل بقدر ليس الزنا أن زعم وأمإن

في مإضى وأهل الولد هذا يخلق أن وأجل عز الله شاء هل بولد وأجاءت
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الشرك هو وأهذا خالقا الله مإع أن زعم فقد ل قال فإن علمه سابق
ًا .صراح

بقضاء ليس الحرام المال وأأكل الخمر وأشرب السرقة أن زعم وأمإن
صراح وأهذا غيره رزق يأكل أن على قادر النسان هذا أن زعم فقد وأقدر
.أكله الذي الوجه مإن يأكله أن الله وأقضى رزقه أكل بل المجوسية قول
بمشيئته ذلك وأأن وأجل عز الله مإن بقدر ليس النفس قتل أن زعم وأمإن
بل هذا مإن أوأضح كفر وأأي أجله بغير مإات المقتول أن زعم فقد خلقه في
جرى وأمإا فيهم وأتدبيره خلقه في بمشيئته وأذلك وأجل عز الله بقضاء ذلك
أقر وأمإن يريد مإا يفعل الذي الحق العدل وأهو فيهم علمه سابق مإن

.وأالقمأ الصغر على وأالمشيئة بالقدر القرار لزمإه بالعلم
أتاها لكبيرة وأل عمله لذنب النار في أنه القبلة أهل مإن أحد على نشهد وأل
كما أنه وأنعلم فنصدقه روأي مإا على جاء كما حديث ذلك في يكون أن إل

وأل عمله بصالح الجنة في أنه أحد على نشهد وأل الشهادة ننص وأل جاء
ننص وأل روأي مإا على جاء كما حديث ذلك في يكون أن إل أتاه بخير

.الشهادة
أن الناس مإن لحد ليس اثنان الناس مإن بقي مإا قريش في وأالخلفة 

وأالجهاد الساعة قيام إلى بها لغيرهم نقر وأل عليهم يخرج وأل فيها ينازعهم
عادل عدل وأل جائر جور يبطله ل فجروأا أوأ بروأا الئمة مإع قائم مإاض

أتقياء عدوأل بررة يكونوا لم وأإن السلطان مإنع وأالحج وأالعيدان وأالجمعة
عدلوا المإراء إلى وأالغنائم وأالفيء وأالعشار وأالخراج الصدقات وأدفع
وأل طاعته مإن يدا تنزع ل أمإركم الله وأله مإن إلى وأالنقياد جاروأا أم فيها

على تخرج وأل وأمإخرجا فرجا لك الله يجعل حتى بسيفك عليه تخرج
مإخالف مإبتدع فهو ذلك فعل فمن بيعة تنكث وأل وأتطيع وأتسمع السلطان

أن لك فليس مإعصية لله هو بأمإر السلطان أمإرك وأإن للجماعة مإفارق
.حقه تمنعه وأل عليه تخرج أن لك وأليس البتة تطيعه

نفسك فقدم ابتليت فإن لزوأمإها وأاجب مإاضية سنة الفتنة في وأالمإساك
وألسانك يدك اكفف وألكن لسان وأل بيد فتنة على تعن وأل دينك دوأن

.المعين وأالله وأهواك
السلم مإن تخرجه وأل بذنب مإنهم أحدا تكفر وأل القبلة أهل عن وأالكف
روأي وأكما جاء كما الحديث فيروأى حديث ذلك في يكون أن إل بعمل

وأمإا الخمر وأشرب الصلة ترك نحو روأي كما أنه وأتعلم وأتقبله وأتصدقه
السلم مإن وأالخروأج الكفر إلى صاحبها ينسب بدعة يبتدع أوأ ذلك أشبه
.تجاوأزه وأل ذلك في الثر فاتبع
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.الكاذبين أكذب وأهو ارتياب وأل ذلك في شك ل خارج الدجال وأالعور
النار وأعن الجنة وأعن ربه وأعن دينه عن العبد يسأل حق القبر وأعذاب
.الثبات الله نسأل القبر فتانا وأهما حق وأنكير وأمإنكر

بها يشربون آنية وأله أمإته ترده حق وأسلم عليه الله صلى مإحمد وأحوض
مإن وأالجنة عليه الناس وأيمر جهنم سواء على يوضع حق وأالصراط مإنه

وأالسيئات الحسنات به توزن حق وأالميزان السلمإة الله نسأل ذلك وأراء
ثم الخلق فيموت إسرافيل فيه ينفخ حق وأالصور توزن أن الله يشاء كما

وأالثواب وأالقضاء وأللحساب العالمين لرب فيقومإون الخرى فيه ينفخ
لما العباد أعمال مإنه تستنسخ المحفوظ وأاللوح وأالنار وأالجنة وأالعقاب

شيء كل مإقادير به الله كتب حق وأالقلم وأالقضاء المقادير مإن فيه سبق
.وأتعالى تبارك الذكر في وأأحصاه

النار إلى يصيروأن فل قوم في قوم يشفع حق القيامإة يوم وأالشفاعة
مإا بعد النار مإن قوم وأيخرج الشافعين بشفاعة النار مإن قوم وأيخرج
فيها يخلدوأن وأقوم النار مإن يخرجهم ثم الله شاء مإا فيها وألبثوا دخلوها

وأيذبح وأجل عز بالله وأالكفر وأالجحود وأالتكذيب الشرك أهل وأهم أبدا
.وأالنار الجنة بين القيامإة يوم الموت

وأخلق وأجل عز الله خلقهما فيها وأمإا وأالنار فيها وأمإا الجنة خلقت وأقد
ًا فيهما مإا يفنى وأل يفنيان ل لهما الخلق .أبد

"وأجهه إل هالك شيء كل" وأجل عز الله بقول زنديق أوأ مإبتدع احتج فإن
.القرآن مإتشابه مإن هذا وأبنحو

وأالنار وأالجنة هالك وأالهلك الفناء عليه الله كتب مإما شيء له: كل قيل
العين وأالحور الدنيا مإن ل الخرة مإن وأهما للهلك وأل للفناء ل للبقاء خلقتا

خلقهن وأجل عز الله لن أبدا وأل النفخة عند وأل الساعة قيام عند يمتن ل
مإبتدع فهو هذا خلف قال فمن الموت عليهن يكتب وألم للفناء ل للبقاء

.السبيل سواء عن ضل وأقد
مإن أسفل بعضها أرضين وأسبع بعض فوق بعضها سموات سبع وأخلق
كل وأبين عام خمسمائة مإسيرة الدنيا وأالسماء العليا الرض وأبين بعض
العليا السماء فوق وأالماء عام خمسمائة مإسيرة سماء إلى سماء

.الماء فوق وأجل عز الرحمن وأعرش السابعة
في مإا يعلم وأهو قدمإيه مإوضع وأالكرسي العرش على وأجل عز وأالله

البحار قعر في وأمإا الثرى تحت وأمإا ينهما وأمإا السبع وأالرضين السموات
وأعدد وأرقة كل وأمإسقط نبات وأكل زرع وأكل وأشجرة شعرة كل وأمإنبت

العباد وأأعمال الجبال وأمإثاقيل وأالتراب وأالرمإل الحصى وأعدد كلمة كل

19



الحنبلي يعلى لبي الحنابلة طبقات
 السإلمية مشكاة شبكة مكتبة

شيء ذلك مإن عليه يخفى ل شيء كل وأيعلم وأأنفاسهم وأكلمإهم وأآثارهم
وأظلمة وأنار نور مإن حجب وأدوأنه السابعة السماء فوق العرش على وأهو
.به أعلم هو وأمإا
حبل مإن إليه أقرب وأنحن" وأجل عز الله بقول وأمإخالف مإبتدع احتج فإن

ثلثة نجوى مإن يكون مإا" وأقوله" كنتم أينما مإعكم وأهو" وأبقوله" الوريد
مإتشابه مإن هذا وأنحو" كانوا أينما مإعهم هو" قوله إلى" رابعهم هو إل

.القرآن
السماء فوق العرش على تعالى الله لن العلم بذلك يعنى إنما فقل

.مإكان علمه مإن يخلو ل خلقه مإن بائن وأهو كله ذلك وأيعلم العليا السابعة

عرشه على وأجل عز وأالله يحملونه حملة وأللعرش عرش وأجل عز وألله
يرتاب ل بصير شك لي سميع وأجل عز وأالله بحده أعلم وأالله حد له ليس
يسهو ل يقظان ينسى ل حفيظ يعجل ل حليم يبخل ل جواد يجهل ل عليم

وأيكره وأيحب وأيفرح وأيضحك وأيبصر وأينظر وأيتكلم يتحرك يغفل ل قريب
وأيمنع وأيعطي وأيفقر وأيعفو وأيرحم وأيسخط وأيغضب وأيرضى وأيبغض
وأهو شيء كمثله ليس" يشاء كيف الدنيا سماء إلى ليلة كل وأينزل

كيف يقلبها الرحمن أصابع مإن إصبعين بين العباد وأقلوب" البصير السميع
يوم وأالرض وأالسموات صورته على بيده آدم وأخلق أراد مإا وأيوعيها يشاء

بيده النار مإن قومإا وأيخرج فتزوأى النار في قدمإه وأيضع كفه في القيامإة
فيعطيهم لهم وأيتجلى فيكرمإهم يروأنه وأجهه إلى الجنة أهل وأينظر

غيره ذلك يلي ل بنفسه حسابهم وأيتولى القيامإة يوم العباد عليه وأيعرض
.وأجل عز

مإخلوق القرآن أن زعم وأمإن بمخلوق ليس به تكلم الله كلم وأالقرآن
ليس يقل وألم وأوأقف الله كلم القرآن أن زعم وأمإن كافر جهمي فهم

له وأتلوأتنا به ألفاظنا أن زعم وأمإن الوأل قول مإن أخبث فهو بمخلوق
كلهم القوم هؤلء يكفر لم وأمإن جهمي فهو الله كلم وأالقرآن مإخلوقة

.مإثلهم فهو
يزل وألم يده إلى يده مإن التوراة وأناوأله فيه مإن تكليما مإوسى الله وأكلم
.الخالقين أحسن الله فتبارك مإتكلما وأجل عز الله

ًا صاحبها رأى إذا حق وأهي وأجل عز الله مإن وأالرؤيا مإا مإنامإه في شيئ
أصل على العالم وأأوألها فيها وأصدق عالم على فقصها صغث هو ليس

النبياء مإن الرؤيا كانت وأقد حق حينئذ فالرؤيا يحرف وألم الصحيح تأوأيلها
أنها وأيزعم الرؤيا في يطعن مإمن أجهل جاهل فأي وأحي السلم عليهم
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الحتلم مإن الغتسال يرى ل القول هذا قال مإن أن وأبلغني بشيء ليست
يكلم كلم المؤمإن رؤيا أن وأسلم عليه الله صلى النبي عن روأي وأقد

.التوفيق وأبالله وأجل عز الله مإن الرؤيا إن وأقال عبده الرب
رسول أصحاب مإحاسن ذكر المعروأفة البينة الثابتة الواضحة الحجة وأمإن
مإساوأيهم ذكر عن وأالكف أجمعين كلهم وأسلم عليه الله صلى الله

عليه الله صلى الله رسول أصحاب سب فمن بينهم شجر الذي وأالخلف
عاب أوأ بعيبهم عرض أوأ عليهم طعن أوأ تنقصه أوأ مإنهم أحدا أوأ وأسلم
وأل صرفا مإنه الله يقبل ل مإخالف خبيث رافضي مإبتدع فهو مإنهم أحدا
بآثارهم وأالخذ وأسيلة بهم وأالقتداء قربة لهم وأالدعاء سنة حبهم بل عدل

.فضيلة
بكر أبي بعد وأعمر بكر أبو وأسلم عليه الله صلى النبي بعد المإة وأخير

خلفاء وأهم عثمان على قوم وأوأقف عثمان بعد وأعلي عمر بعد وأعثمان
هؤلء بعد وأسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب ثم مإهديون راشدوأن

ًا يذكر أن لحد يجوز ل الناس خير الربعة يطعن وأل مإساوأيهم مإن شيئ
السلطان على وأجب فقد ذلك فعل فمن بنقص وأل بعيب مإنهم أحد على

مإنه قبل تاب فإن وأيستتيبه يعاقبه بل عنه يعفو أن له ليس وأعقوبته تأديبه
.يراجع أوأ يموت حتى الحبس وأخلده بالعقوبة عليه عاد ثبت وأإن

صلى الله رسول لحديث وأيحبهم وأسابقتها وأفضلها حقها للعرب وأيعرف
الشعوبية بقول يقول وأل نفاق وأبغضهم إيمان حبهم قال وأسلم عليه الله

لهم فإن بفضل لهم يقروأن وأل العرب يحبون ل الذين الموالي وأأراذل
ًا وأنفاقا بدعة .وأخلف
وأأخطأ جهل فقد وأجهه مإن المال وأطيب وأالتجارات المكاسب حرم وأمإن

وأرسوله وأجل عز الله أحلها فقد حلل وأجهها مإن المكاسب بل وأخالف
مإن وأعياله نفسه على يسعى أن له ينبغي فالرجل وأسلم عليه الله صلى
أحد وأكل مإخالف فهو الكسب يرى ل أنه على ذلك ترك فإن ربه فضل
يقول كما ل كسبه أوأ به له أوأصى أوأ وأاستفاده وأرثه الذي بماله أحق

.المخالفون المتكلمون
الثقات عن صحاح وأروأايات وأسنن وأآثار وأجل عز الله كتاب هو إنما وأالدين
ذلك ينتهي حتى بعضا بعضها يصدق المعروأفة القوية الصحيحة بالخبار

عليهم الله رضوان وأأصحابه وأسلم عليه الله صلى الله رسول إلى
بهم المقتدى المعروأفين الئمة مإن بعدهم وأمإن التابعين وأتابعي وأالتابعين

فيهم يطعن وأل بدعة يعرفون ل بالثار وأالمتعلقين بالسنة وأالمتمسكين
في القياس لن رأي وأل قياس بأصحاب وأليسوا بخلف يرمإون وأل بكذب
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الدين في وأالقياس الرأي وأأصحاب مإنه وأأبطل كذلك وأالرأي باطل الدين
.الثقات الئمة مإن سلف عمن أثر ذلك في يكون أن إل ضلل مإبتدعة

الله عند فاسق قول فهو أحدا دينه يقلد وأل التقليد يرى ل أنه زعم وأمإن
العلم تطيل الثر إبطال بذلك يريد إنما وأسلم عليه الله صلى وأرسول
المذاهب وأهذه وأالخلف وأالبدعة وأالكلم بالرأي وأالتفرد وأالسنة

وأأصحاب وأالثار وأالجماعة السنة أهل مإذاهب وأصفت التي وأالقاوأيل
مإنهم وأتعلمنا الحديث عنهم وأأخذنا أدركناهم الذين العلم وأحملة الروأايات

عنهم وأيؤخذ بهم يقتدي صدق أصحاب ثقات مإعروأفين أئمة وأكانوا السنن
وأعلمائهم أئمتهم قول وأهو تخليط وأل خلف وأل بدعة أصحاب يكونوا وألم

.قبلهم كانوا الذين
.التوفيق وأبالله وأعلموه وأتعلموه الله رحمكم بذلك فتمسكوا
مإن العلماء وأل الصالحين أسماء تشبه ل وأأسماء ألقاب البدع وألصحاب

.وأسلم عليه الله صلى مإحمد أمإة
وأأن عمل بل قول اليمان أن يزعمون الذين وأهم المرجئة أسمائهم فمن

يتفاضلون ل الناس وأأن مإجرد اليمان وأأن شرائع وأالعمال قول اليمان
وأل يزيد ل اليمان وأأن وأاحد وأالنبياء الملئكة إيمان وأأن إيمانهم في

فهو يعمل وألم بلسانه آمإن مإن وأأن استثناء فيه ليس اليمان وأإن ينقص
.الهدى مإن وأأبعده وأأضله القاوأيل أخبث وأهو المرجئة قول حقا مإؤمإن

وأالقدرة وأالمشيئة الستطاعة إليهم أن يزعمون الذين وأهم وأالقدرية
وأالمعصية وأالطاعة وأالنفع وأالضر وأالشر الخير لنفسهم يملكون وأأنهم

ًا يعملون العباد وأأن وأالضلل وأالهدى ذلك له سبق يكون أن غير مإن بدء
وأالنصرانية المجوسية قول يضارع وأقولهم علمه في أوأ وأجل عز الله مإن
.الزندقة أصل وأهو

بعذاب وأيكذبون بدينهم وأيدينون القدرية بقول يقولون وأهم وأالمعتزلة
وأل القبلة أهل مإن أحد خلف الصلة يروأن وأل وأالحوض وأالشفاعة القبر

ليست العباد أعمال أن وأيزعمون أهوائهم على كان مإن وأراء إل الجمعة
.المحفوظ اللوح في

مإن أن يزعمون الذين وأالقيراط الحبة أصحاب وأهم قدرية وأهم وأالنصيرية
ًا أوأ قيراطا أوأ حبة اخذ ًا دانق قول يضاهي وأقولهم كافر فهو حرامإ

.الخوارج
عز الله وأأن مإخلوق القرآن أن يزعمون الذين وأهم الله أعداء وأالجهمية

وأكلمإا ينطق وأل يتكلم وأل بمتكلم ليس الله وأأن مإوسى يكلم لم وأجل
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ًا .الله أعداء زنادقة كفار وأهم حكايته أكره كثير
بالقرآن ألفاظنا وألكن الله كلم القرآن أن يزعمون وأهم وأالواقفة
.فساق جهمية وأهم مإخلوقة له وأقراءتنا

الله صلى الله رسول مإحمد أصحاب مإن يتبرؤوأن الذين وأهم وأالرافضة
وأعمار علي الربعة الئمة وأيكفروأن وأينتقصونهم وأيسبونهم وأسلم عليه

.شيء في السلم مإن الرافضة وأليست وأسلمان وأالمقداد
أربعين قتل مإن يقولون الذين وأهم الروأافض مإن رافضة وأهم وأالمنصورية

وأيستحلون الناس يخيفون الذين وأهم الجنة دخل هواهم خالف مإمن نفسا
هو وأهذا بالرسالة السلم عليه جبريل أخطأ يقولون الذين وأهم أمإوالهم

.مإنهم بالله فنعوذ إيمان يشوبه ل الذي الواضح الكفر
كذابون للئمة مإخالفون ذكرت مإمن قريب وأهم رافضة وأهم وأالسبئية

وأهذا القيامإة يوم قبل يبعث وأعلي السحاب في علي يقولون مإنهم وأصنف
عثمان مإن يتبرؤوأن الذين وأهم رافضة وأهم الزيدية وأ وأبهتان وأزوأر كذب

برا علي وألد مإن خرج مإن كل مإع القتال وأيروأن وأعائشة وأالزبير وأطلحة
.يغلب أوأ يغلب حتى فاجرا أوأ كان

آل حب ينتحلون يزعمون فيما وأهم الزيدية بقول يقولون وأهم وأالخشبية
صلى مإحمد لل المبغضون هم بل وأكذبوا وأسلم عليه الله صلى مإحمد

السنة أهل المتقون مإحمد لل الشيعة إنما الناس دوأن وأسلم عليه الله
وأسلم عليه الله صلى مإحمد آل يحبون الذين كانوا وأحيث كانوا مإن وأالثر

بسوء مإنهم أحدا يذكروأن وأل وأسلم عليه الله صلى مإحمد أصحاب وأجميع
بسوء السلم عليه مإحمد أصحاب مإن أحدا ذكر فمن مإنقصة وأل عيب وأل
فهو بعيبهم عرض أوأ سبهم أوأ مإنهم أحد مإن تبرأ أوأ عليهم طعن أوأ

.مإخبث خبيث رافضي

السلم عن وأشردوأا الملة وأفارقوا الدين مإن فمرقوا الخوارج وأأمإا
السلطان على وأخرجوا وأالهدى السبيل عن فضلوا الجماعة عن وأشذوأا
خالفهم مإن وأعادوأا وأأمإوالهم دمإاءهم وأاستحلوا المإة على السيف وأسلوا

بيت في مإعهم وأثبت وأرأيهم قولهم مإثل على وأكان بقولهم قال مإن إل
وأأصهاره وأسلم عليه الله صلى مإحمد أصحاب يشتمون وأهم ضللتهم
في خلفهم وأيروأن وأالعظائم بالكفر وأيرمإونهم مإنهم وأيتبرؤوأن وأأختانه
وأل الشفاعة وأل الحوض وأل القبر بعذاب يؤمإنون وأل السلم شرائع
مإن كبيرة أوأ صغيرة أتى أوأ كذبة كذب مإن وأيقولون النار مإن أحد بخروأج
يقولون وأهم أبدا مإخلدا خالدا النار في فهو توبة غير مإن فمات الذنوب
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ل رافضة مإرجئة جهمية قدرية وأهم وأالقيراط الحبة في البكرية بقول
وأيروأن وأقتها عن الصلة تأخير يروأن وأهم إمإامإهم خلف إل الجماعة يروأن

وأل وألي بغير النكاح يروأن وأهم رؤيته قبل وأالفطر الهلل رؤية قبل الصوم
يروأن وأل بيد يدا بدرهمين الدرهم وأيروأن دينهم في المتعة وأيروأن سلطان
وأل طاعة عليهم للسلطان يروأن وأل عليها المسح وأل الخفاف في الصلة

وأكفى وأأهله السلم عليها يخالفون كثيرة وأأشياء خلفة عليهم لقريش
في السلم مإن وأليسوا وأدينهم وأمإذهبهم رأيهم هذا يكون أن ضللة بقوم
.شيء
وأهم وأالزارقة حروأراء أصحاب وأهم الحروأرية الخوارج أسماء وأمإن

السلم مإن وأأبعده القاوأيل أخبث وأقولهم الزرق بن نافع أصحاب
وأهم وأالباضية الحروأري عامإر بن نجدة أصحاب وأهم وأالنجدية وأالسنة
النعمان بن داوأد أصحاب وأهم وأالصفرية إباض بن الله عبد أصحاب

للسنة مإخالفون فساق خوارج هؤلء كل وأالخرمإية وأالحارثية وأالمهلبية
بدعة أصحاب وأهم وأالشعوبية وأضللة بدعة أهل الملة مإن خارجون
حقا للعرب يروأن ل وأاحد عندنا وأالموالي العرب إن يقولون وأهم وأضللة

الغل لهم وأيضمروأن العرب يبغضون بل يحبونهم وأل فضل لهم يعرفون وأل
العراق أهل مإن رجل ابتدعه قبيح قول وأهذا قلوبهم في وأالبغضة وأالحسد

.عليه فقتل يسير عليه فتابعه
الحديث يبطلون وأالثر للسنة أعداء ضلل مإبتدعة وأهم الرأي وأأصحاب
قالب وأمإن حنيفة أبا وأيتخذوأن وأالسلم الصلة عليه الرسول على وأيردوأن

قول وأترك بهذا قال مإمن أبين ضللة وأأي بدينهم وأيدينون إمإامإا قوله
ًا بهذا فكفى وأأصحابه حنيفة أبي قول وأاتبع وأأصحابه الرسول ًا غي مإردي
ًا .وأطغيان
ًا نتولى يقولون الذين وأهم بدعة وأالبراءة بدعة وأالولية مإن وأنتبرأ فلن

.فاحذروأه بدعة القول وأهذا فلن
فقد أحبها أوأ رضيها أوأ صوبها أوأ رآها أوأ القاوأيل هذه مإن بشيء قال فمن

في وأدخل بالخلف وأقال الثر وأترك الجماعة مإن وأخرج السنة خالف
.بالله إل توفيقي وأمإا الطريق عن وأزال البدعة

بها يسمون قبيحة شنيعة أسماء وأالخلف وأالبدع الهواء لهل رأيت وأقد
وأالزراء فيهم وأالوقيعة عليهم وأالطعن عيبهم بذلك يريدوأن السنة أهل
.وأالجهال السفهاء عند بهم
هم بل المرجئة وأكذبت شكاكا السنة أهل يسمون فإنهم المرجئة فأمإا

.أشبه بالتكذيب أوألى بالشك
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بل القدرية وأكذبت مإجبرة وأالثبات السنة أهل يسمون فإنهم القدرية وأأمإا
ليس وأقالوا خلقه عن وأجل عز الله قدر ألغوا وأالخلف بالكذب أوألى هم
.وأتعالى تبارك بأهل له

أعداء الجهمية وأكذبت المشبهة السنة أهل يسمون فإنهم الجهمية وأأمإا
الكذب وأجل عز الله على افتروأا وأالتكذيب بالتشبيه أوألى هم بل الله

.بقولهم وأكفروأا وأالزوأر الفك وأقالوا
هم بل الرافضة وأكذبت الناصبة السنة أهل يسمون فإنهم الرافضة وأأمإا
بالسب وأسلم عليه الله صلى الله رسول لصحاب لنتصابهم بهذا أوألى

وأظلما كفارا العدل غير إلى وأنسبوهم الحق بغير فيهم وأقالوا الشتم
وأسلم عليه الله صلى الرسول بحق وأاستخفافا وأجل عز الله على وأجرأة

.مإنهم وأالنتقام بالتعبير أوألى وأهم
الخوارج وأكذبت مإرجئة وأالجماعة السنة أهل يسمون فإنهم الخوارج وأأمإا
الناس دوأن وأحق إيمان على أنهم يزعمون المرجئة هم بل قولهم في

.كافر خالفهم وأمإن
وأكذب وأحشوية نابتة السنة أصحاب يسمون فإنهم الرأي أصحاب وأأمإا

الرسول آثار تركوا وأالحشوية النابتة هم بل الله أعداء الرأي أصحاب
بالستحسان الدين وأقاسوا بالرأي وأقالوا وأحديثه وأسلم عليه الله صلى

دنيا وأطاب ضلل جهلة بدعة أصحاب وأهم وأالسنة الكتاب بخلف وأحكموا
.وأالبهتان بالكذب

ًا الله رحم بالصالحين وأاقتدى بالسنة وأتمسك الثر وأاتبع بالحق قال عبد
.التوفيق وأبالله

الرافضة دوألة وأأذل القدرية كيد وأأوأهن المرجئة باطل ادحض اللهم
ًا الرأي أصحاب شبه وأامإحق مإن النتقام وأعجل الخارجية مإؤنة وأأكفن

.الجهمية

الحاء حرف

 الصوفي الله عبد أبو راشد بن الجبار عبد بن الحسن بن أحمد

عن نقل آخرين في مإعين بن وأيحيى التمار نصر وأأبا الجعد بن علي سمع
.أشياء إمإامإنا

سبع سنة مإن شعبان في حنبل بن أحمد مإجلس حضرت قال مإنها
الرأس على المسح عن فسئل خارجة بن الهيثم وأعنده وأمإائتين وأعشرين
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إلى مإؤخره مإن ردهما ثم مإؤخره إلى وأردهما رأسه مإقدم مإن بيديه فأوأمإأ
.جديد بماء قال جديد بماء الردة أسمع وأأنا فسئل مإقدمإه
حدثنا قال الحربي عمر بن علي أخبرنا قال قراءة السعيد الوالد أخبرنا
عبد حدثنا مإعين بن يحيى حدثنا قال الجبار عبد بن الحسن بن أحمد

بن الله عبد عن الله عبد أبي بن الفضيل عن مإالك عن مإهدي بن الرحمن
بالنبي لحق المشركين مإن رجل أن عائشة عن عروأة عن السلمي نيار

مإن بأحد نستعين ل فإنا ارجع فقال مإعه يقاتل وأسلم عليه الله صلى
.هناك المشركين

زهير عن الحجاج بن مإسلم أخرجه صحيح حديث هذا السعيد الوالد قال
.مإهدي بن الرحمن عبد عن حرب بن

ذكره وأثلثمائة ست سنة رجب مإن بقين لخمس الجمعة يوم وأمإات
.ثقة فقال عنه الدارقطني وأسئل كامإل بن أحمد القاضي

 الترمذي الحسن أبو الحسن بن أحمد

السعيد الوالد أنبأنا فيما أحمد إمإامإنا عن الصحيح في عنه البخاري حدث
السرخسي الله عبد بن أحمد أخبرنا قال الفوارس أبي بن مإحمد أخبرنا

الله عبد أبو أخبرنا الفربري يوسف بن مإحمد الله عبد أبو أخبرنا قال
بن أحمد حدثنا الحسن بن أحمد حدثني قال البخاري إسماعيل بن مإحمد
ابن عن كهمس عن سليمان بن مإعتمر حدثنا هلل بن حنبل بن مإحمد
عليه الله صلى الله رسول مإع غزوأت قال عنه الله رضي أبيه عن بريدة
.غزوأة عشر ست وأسلم
.كثيرة مإسائل إمإامإنا عن وأنقل
مإنهم أحمد عن بمسائلة بخراسان الكابر عنه حدثنا الخلل بكر أبو قال

أبو علينا أمإلى قال الترمإذي الحسن بن أحمد حدثنا قال المنذر بن مإحمد
القاضي فرق إذا قولهم مإن ذكرت مإا فأمإا فلن إلى فلن مإن الله عبد
وأينبغي الشاهدين أحد المرأة تزوأج ثم رجلين بشهادة وأامإرأته الرجل بين
عليه الله صلى النبي فإن حلل له فهي زوأرا عليه شهادتهما يكون أن

عن أبيه عن عروأة بن هشام عن سعيد بن يحيى به حدثنا فيما قال وأسلم
وأسلم عليه الله صلى الله رسول أن سلمة أم عن سلمة أبي ابنة زينب
بعض مإن بحجته ألحن يكون أن بعضكم وألعل إلي تختصمون إنكم قال

أقطع فإنما بشيء أخيه حق مإن له قضيت فمن يقول بما له أقضي وأإنما
.يأخذها فل النار مإن قطعة له
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كتب أكتب وأقلت: له الله عبد أبا سألت الترمإذي الحسن بن أحمد وأقال
الخلل بكر أبو روأاه إليها حديث صاحب يحتاج مإا أقل مإا فقال الشافعي

.الترمإذي الحسن بن أحمد عن المنذر بن مإحمد عن العلم في
بن مإحمد وأأبو الحافظ الحيرى بكر أبو حدثنا البخاري الليث بن عمر وأأنبأنا

الله عبد أبو حدثنا قال وأالحيرى عمر أبي بن الرحمن عبد بن الحميد عبد
أحمد بن مإحمد الحسين أبا سمعت قال الحافظ البيع الله عبد بن مإحمد

بن وأأحمد أنا كنت يقول الترمإذي إسماعيل أبا سمعت يقول الحنظلي
بن أحمد له فقال حنبل بن مإحمد بن الله عبد أبي عند الترمإذي الحسن
أحمد له فقال حنبل بن مإحمد بن أحمد الله عبد أبي عند الترمإذي الحسن

الحديث أصحاب بمكة قتيلة أبي لبن ذكروأا الله عبد أبا يا الحسن بن
وأيقول ثوبه ينفض وأهو الله عبد أبو فقام سوء قوم الحديث أصحاب فقال

.البيت وأدخل زنديق زنديق زنديق

 حسان بن الحسين بن أحمد

.أشياء عنه وأروأى أحمد إمإامإنا صحب رأى مإن سر أهل مإن
أحمد وأسئل للخ فقال النفقة تجب لمن حنبل بن أحمد سئل قال مإنها
.العصبة مإن كان مإن وأكل العم وأابن للعم قال النفقة تجب لمن
أخاف فإني المسائل هذه أكتب أن أريد الله عبد لبي رجل وأقال قال

ًا تكتب ل أحمد له قال النسيان مإرة وأأحس رأيي أكتب أن أكره فإني شيئ
الساعة أقول لعلي رأيي تكتب ل فقال كمه في ألواح وأمإعه يكتب بإنسان
.عنها غدا أرجع ثم بمسألة

 المشكاني طالب أبو حميد بن أحمد

.أحمد إمإامإنا بصحبة المتخصص

أبو عنه روأى وأيعظمه يكرمإه أحمد وأكان كثيرة مإسائل أحمد عن روأى
صحب فقال الخلل بكر أبو وأذكره وأغيرهما يحيى بن وأزكريا فوزان مإحمد
صالحا رجل وأكان وأيقدمإه يكرمإه أحمد وأكان مإات أن إلى قديما أحمد
وأالحتراف القنوع مإذهب الله عبد أبو فعلمه الفقر على صبورا فقيرا
.الحداث إلى مإسائله تقع وألم الله عبد أبي مإوت مإن بالقرب قديما وأمإات
له قال الله عبد أبا أن طالب أبو حدثنا الساجي يحيى بن زكريا أخبرنا
.اليتيم رأس وأامإسح المقبرة ادخل قال قلبي يرق كيف رجل
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المإل قصر قال الدنيا في الزهد مإا شاهد وأأنا أحمد وأسئل طالب أبو قال
.الناس أيدي في مإما وأالياس

به بأس ل المإصار في عرفة عشية وأالتعريف أحمد قال طالب أبو وأقال
ابن وأعمروأ عباس ابن لعله مإن وأأوأل وأجل عز الله وأذكر دعاء هو إنما

.إبراهيم وأفعله حريث
ذلك غير على وأاليمين يحلف الرجل في طالب أبي روأاية في وأقال

مإظلومإا كان وأإذا مإظلومإا يكن لم إذا صاحبه يحلفه مإا نية على فاليمين
.شيء حلفه الذي نية مإن له يكن وألم نيته على حلف
يبول المسجد في يكون الخفاش عن أحمد سألت طالب أبو وأقال

ًا كان قلت: إن يضره ل أن أرجو فقال الرجل فيصيب مإا قال نجس كثير
قلت: النسان بول ذاك قال يغسل وأكثيره قليله البول قلت: أليس أدري

ًا كان إن قال يغسل لحمه يؤكل ل هذا .يغسل كثير
على مإسح شاء إن شعره أخذ إذا يقول أحمد سمعت طالب أبو وأقال
العمامإة ل قال العمامإة مإثل يكون قلت: ل يمسح لم شاء وأإن رأسه
بالرأس مإس إذا وأالشعر أعاد خلع فإذا عليه يمسح وأالخف عليها يمسح
بقي مإا أصاب قد فالماء الشعر اخذ فإذا الشعر أصول وأيبلغ الماء يصيبه

.وأالخف العمامإة مإثل هو وأليس شعره مإن
أكملت اليوم" الله قول ذكر أنه الكرابيسي عن أخبروأني طالب أبو وأقال
ًا السلم لكم وأرضيت نعمتي عليكم وأأتممت دينكم لكم لو قال" دين

الكفر هذا حنبل بن أحمد يعني فقال الختلف هذا كان مإا ديننا لنا أكمل
.صراحًة

.قانع ابن ذكره وأمإائتين وأأربعين أربع سنة طالب أبو مإات

 مسمع بن حرب بن أحمد

بن مإحمد أخبرنا فقال الحافظ ثابت ابن ذكره أحمد إمإامإنا عن روأى
بن أحمد حدثنا البغوي إسحاق بن الله عبد أخبرنا قال الزرق الحسين

بن الله عبد بن صالح بن عامإر حدثنا حنبل بن أحمد حدثنا مإسمع بن حرب
النبي أن عائشة عن أبيه عن عروأة بن هشام حدثني قال الزبير بن عروأة
مإن الجنة في ببيت خديجة أبشر أن امإرت قال وأسلم عليه الله صلى
.قصب

 القطيعي جعفر أبو حبان بن أحمد
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إسحاق بن وأيحيى شاذان عامإر بن أسود عن حدث بشامإط وأيعرف
في عنه كتب أنه وأذكر مإخلد بن مإحمد عنه روأى أحمد وأإمإامإنا السليحيني

.وأمإائتين وأخمسين تسع سنة الدوأري عباس مإجلس
جعفر أبا سمعت قال الهيثم بن الحسن أخبرني الخلل بكر أبو قال

النورة بماء فقلت: أتوضأ الله عبد أبي على دخلت يقول القطيعي شامإط
قلت: ذلك أحب مإا قال الباقلء بماء أتوضأ: قلت ذلك أحب مإا فقال
إيش قال ثم بثوبي فتعلق فقمت قال ذلك أحب مإا قال الورد بماء أتوضأ
مإن خرجت إذا تقول وأإيش فقال فسكت المسجد دخلت إذا تقول

.هذا فتعلم اذهب فقال فسكت المسجد

 المقري حماد بن بكر أبي بن أحمد

.أشياء إمإامإنا عن نقل
.جهمي فقال الكرابيسي حسين عن الله عبد أبا سألت قال مإنها

 السعدي حفص بن أحمد

.بأشياء إمإامإنا عن حدث
عن شريك حدثنا الزرق أحمد حدثكم حنبل بن أحمد على قرأت قال مإنها
عليه الله صلى الله رسول قال قال شعبة بن المغيرة عن قيس عن بيان

هذا عن يسأل كان جهنم فيح مإن الحر شدة فإن بالظهر أبردوأا وأسلم
فحدث يفعل فلم به يحدثه أن سأله الحماني ابن في تكلم وألجله الحديث

.عنه به

الخاء حرف

 الخلل خالد بن أحمد

عن يسأله أحمد إلى أنفذ القضاة بعض أن مإنها أشياء إمإامإنا عن نقل
الرجل بذلك عارفا أحمد وأكان وأاحد شاهد به عنده شهد قد رجل نسب
وأعينه باسمه أعرفه الفلني فلن بن فلن هذا للشاهدين أحمد فقال

فقدم نسبك ثبت الحاكم له فقال أحمد قال بما الحاكم عند فشهدا وأنسبه
.خصمك

.الحلية دوأن النسب على الشهادة في أحمد فاقتصر السعيد الوالد قال
.وأمإائتين وأأربعين سبع سنة مإات
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 القومسي خليل بن أحمد

مإسائل الله عبد أبي مإن سمع القدر رفيع فقال الخلل بكر أبو ذكره
.أصحابه على فيها أغرب

قال المروأزي حدثنا الجري بن بكر أبو حدثنا بطة ابن بن علي أنبأنا
أبا سمعت قال عيسى بن الحسن حدثني يقول الخليل بن أحمد سمعت

أبي بن عاصم على القرآن قرأت المبارك لبن يقول عياش بن بكر
هذا إن وأيقول عليها أزيد ل آية يوم كل عليه أقرأ أن يأمإرني فكان النجود

زلت فما القرآن مإن أفرغ أن قبل الشيخ يموت أن آمإن فلم لك أثبت
.يوم كل آيات خمس في لي أذن حتى إليه أطلب

أبو المبارك كان قال عيسى بن الحسن حدثنا الخليل بن أحمد حدثنا وأبه
ًا وأكان مإالك بأبي يكنى الله عبد ًا وأكان بزاز وألم بنات سبع له وأكان مإوسر
لما الله عبد وأثامإنهن بنات سبع لي يقول وأكان الله عبد غير ذكر له يكن
حصته أبيه عن الله عبد وأوأرث جارية كأنه وأحيائه وأسكونه لينه مإن يرى
.درهم ألف مإائة

 الرحمن عبد بن الخصيب بن أحمد

وأرئيس فقه حلقة له كان بطرسوس مإشهور فقال الخلل بكر أبو ذكره
.جيادا مإسائل إمإامإنا عن نقل قومإه

الدال حرف

 الواسإطي الحداد سإعيد أبو داود بن أحمد

يزيد بن وأمإحمد الله عبد بن وأخالد زيد بن حماد عن بها وأحدث بغداد نزل
دخلت قال أنه مإنها أشياء إمإامإنا عن نقل مإهدي بن الرحمن وأعبد الكلعي

الله عبد أبا يا كلمإي بعض في فقلت: له الضرب قبل الحبس أحمد على
لي فقال الجابة عليه أسهل كأني مإعذوأر وأأنت صبيان وألك عيال عليك
.استرحت فقد سعيد أبا يا عقلك هذا كان إن حنبل بن أحمد

ًا ثقة كان فقال الحداد سعيد أبي عن مإعين بن يحيى وأسئل وأقال صدوأق
.وأمإائتين وأعشرين اثنين أوأ إحدى سنة الحداد سعيد أبو مإات البخاري

الراء حرف

30



الحنبلي يعلى لبي الحنابلة طبقات
 السإلمية مشكاة شبكة مكتبة

 دينار بن الربيع بن أحمد

عني يروأى الكوسج أن بلغني أحمد قال قال مإنها أشياء إمإامإنا عن نقل
.كله ذلك عن رجعت قد أني اشهدوأا بخراسان مإسائل

أحمد بن قلت: لصالح قال الحافظ عدي بن نعيم أبو روأى وأقد قلت: أنا
عما رجعت قد قال أنه الله عبد أبي عن حكاية يروأي شيخ عندنا حنبل بن

إني صالح لي فقال الحكاية هذه له وأذكرت عنه الكوسج إسحاق روأاه
المسائل هذه بخراسان يروأي الكوسج يعني مإنصور بن إسحاق إن بلغني
مإا وأاغتم ذلك مإن أبي فغضب الدراهم عليها وأيأخذ عنها سألك التي

وأأنكر عليها وأيأخذوأن بها يحدثون ثم المسائل عن يسألوني فقال أعلمته
على يأخذ كان دكين بن الفضل نعيم أبا إن فقلت: له شديدا إنكارا

ًا عنه روأيت مإا هذا علمت لو فقال الحديث إسحاق إن ثم صالح قال شيئ
الباب على أنه فأعلمته أبي إلى فصار بغداد ذلك بعد قدم مإنصور بن

.ذلك مإن بشيء مإعه يتكلم وألم له فأذن
مإنصور بن إسحاق أن يذكروأن مإشايخنا سمعت مإحمد بن حسان وأقال
فجمع قال علقها التي المسائل تلك بعض عن رجع حنبل بن أحمد أن بلغه

وأخرج ظهره على وأحملها جراب في المسائل تلك مإنصور بن إسحاق
كل في عليها أحمد خطوط وأعرض ظهره على وأهي بغداد إلى راجل

.شأنه مإن أحمد بذلك وأأعجب ثانيا بها له فأقر فيها استفتاه مإسألة

الزاي حرف

نسائي بكر أبو شداد بن حرب بن زهير خيثمة أبي بن أحمد
. الصل

مإسلم بن وأعفان سابق بن وأمإحمد الخزاعي سلمة بن مإنصور سمع
الناس بأيام بصيرا حافظا مإتقنا عالما ثقة وأكان وأغيرهم دكين بن وأالفضل

.للدب راوأية
عن النسب وأعلم مإعين بن وأيحيى أحمد إمإامإنا عن الحديث علم أخذ

مإحمد عن وأالدب المدائني الحسن أبي عن الناس وأأيام الزبيري مإصعب
.التاريخ كتاب وأله الجمحي سلم بن

بن أحمد حدثنا فقال المنادي بن الحسين أبو مإنهم كثير خلق عنه روأى
عن الله عبد بن علي حدثني قال حنبل بن أحمد حدثنا حرب بن زهير

يقول إسماعيل يعني خالد أبي ابن سمعت قال عيينة ابن يعني سفيان
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.أحد يوم قال هذه أصابتك مإتى فقلت: له ضربة أبي بن الله عبد بيد رأيت
تسع سنة الوألى جمادى في وأمإات مإأمإون ثقة فقال الدارقطني وأذكره

ًا بلغ كان وأقد وأمإائتين وأسبعين .سنة وأتسعين أربع

 زهير بن أحمد

أخبرنا قال الصريفي الخطيب مإحمد أبو أخبرنا فيما إمإامإنا عن روأى مإمن
قال زهير بن أحمد حدثني قال البغوي الله عبد حدثنا جبابة بن القاسم أبو

أتاني شعبة قال قال سعيد بن يحيى حدثنا يقول حنبل بن أحمد سمعنا
.بأبي يعزياني عون وأابن التيمي سليمان

العباس أبو المقري زرارة بن أحمد

أبو أخبرنا قال الله عبيد بن أحمد حدثنا فيما أحمد إمإامإنا عن روأى
بن أحمد أخبرنا قال الدارقطني أخبرنا قال النرسي حسنون ابن الحسين
المقرىء زرارة بن أحمد العباس أبا سمعت قال الصم السراج مإحمود

بعلي يربع لم مإن يقول حنبل بن مإحمد بن أحمد الله عبد أبا سمعت يقول
.تناكحوه وأل تكلموه فل الخلفة في الطالب أبي ابن

السين حرف

 اللحياني العباس أبو سإعيد بن أحمد

يثبت شيء بأي النسب عن أحمد سألت قال مإنها أشياء إمإامإنا عن نقل
.فراشه على يولد أوأ ينكر فل به يهنأ أوأ ابنه أنه الرجل بإقرار قال

 الرباطي الله عبد أبو إبراهيم بن سإعيد بن أحمد

جرير بن وأوأهب مإوسى بن الله وأعبيد الجراح بن وأكيع سمع مإروأ أهل مإن
في وأمإسلم البخاري عنه روأى همام بن الرزاق وأعبد عامإر ابن وأسعيد

مإنه وأسمع إمإامإنا وأجالس بغداد وأرد ثقة وأكان آخرين في الصحيحين
.أشياء

يرفع ل فجعل حنبل بن أحمد على قدمإت الرباطي سعيد بن أحمد قال
عامإلتني وأإن بخراسان عني يكتب إنه الله عبد أبا فقلت: يا إلي رأسه
أن مإن القيامإة يوم بد هل أحمد يا لي فقال بحديثي رمإوا المعامإلة بهذه
قلت: يا قال مإنه أنت تكون أين أنظر وأأتباعه طاهر بن الله عبد أين يقال
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على يكرر فجعل قال فيه دخلت لذلك الرباط أمإر وألني إنما الله عبد أبا
وأأتباعه طاهر بن الله عبد أين يقال أين مإن القيامإة يوم بد هل أحمد يا

.وأمإائتين وأأربعين ثلث سنة توفي مإنه أنت تكون أين فانظر

 الدارمي جعفر أبو سإعيد بن أحمد

بن زكريا حدثنا حاتم أبي بن الرحمن عبد فروأى أشياء إمإامإنا عن نقل
لحمد: قلت قال الدارمإي سعيد بن أحمد حدثنا النيسابوري بكر بن داوأد
ًا مإنه أنكرت وأإن قولي لك أقول حنبل بن قلت: له أنكره إني فقل شيئ

مإخلوق شيء مإنه ليس آخره إلى أوأله مإن الله كلم القرآن نقول نحن
ًا أن زعم وأمإن ًا مإنه أنكر فما كافر فهو مإخلوق مإنه شيئ .وأرضيه شيئ
سعيد بن أحمد جعفر أبا سمعت الترك بن الحسين بن مإحمد وأقال

مإن الله أكرمإه جعفر لبي حنبل بن أحمد الله عبد أبو كتب يقول الدارمإي
.حنبل بن أحمد
بن الحسين الله عبد أبو أخبرنا قال خيروأن بن الحسين بن أحمد أنبأنا

بن مإحمد بن علي بن الحسيني أحمد أبو حدثنا الصيرفي على ابن الحسن
بن الزهر بن مإحمد بن أحمد حدثنا بحسينك المعروأف التميمي يحيى

سمعت قال الدارمإي سعيد بن أحمد حدثني مإجاهد بن مإحمد بن حريث
.البصرة ريحانة زريع بن يزيد يقول عنه الله رضي حنبل بن أحمد

عوف بن الرحمن عبد بن سإعد بن إبراهيم بن سإعد بن أحمد
 الزهري

سلم بن وأمإحمد بري بن بحر بن وأعلي الجعد بن علي إبراهيم. سمع أبو
.أحمد وأإمإامإنا النصاري مإوسى بن إسحاق وأ الجمحي

أبو وأذكره حسانا مإسائل الله عبد أبي عن عنده كانت الخلل بكر أبو قال
بالعلم مإذكورا وأكان أحمد عن روأى مإن جملة في المنادي بن الحسين
مإحدثون علماء كلهم بيت أهل مإن وأالزهد بالصلح مإوصوفا وأالفضل
وأسبعين خمسا بلغ وأقد وأمإائتين وأسبعين ثلث سنة المحرم في وأتوفي

.التبانين مإقبرة في وأدفن سنة
بن أحمد حدثنا الزهري إبراهيم أبو أخبرنا المنادي بن الحسين أبو قال

عن حرب بن سماك عن زائدة عن مإهدي بن الرحمن عبد حدثني حنبل
بيت نحو وأسلم عليه الله صلى النبي صلى قال عباس ابن عن عكرمإة

.بعد القبلة تحولت ثم شهر عشر ستة المقدس
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لغير العلم ليطلب الرجل إن مإعمر قال قال الرزاق عبد حدثنا قال وأبه
.وأجل عز لله يكون حتى العلم عليه فيأبى الله

ابن الليث عن يسأل حنبل بن أحمد سمعت الزهري سعد بن أحمد وأقال
 ثبت ثقة فقال سعد

 الجوهري سإعد بن أحمد

.أشياء إمإامإنا عن روأى
مإن أضر السلم أهل على أحد مإا يقول حنبل بن أحمد سمعت قال مإنها

عليه الله صلى الله رسول وأأحاديث القرآن إبطال إل يريدوأن مإا الجهمية
.وأسلم

 حامد أبو سإهل بن أحمد

علي بن مإحمد أخبرنا الكوفي الغنائم أبو أنبأنا فيما إمإامإنا مإن سمع
حامإد أبو حدثنا عقدة ابن حدثنا هاروأن بن جعفر بن مإحمد أخبرنا الحسني

ثلثة على السلم أصول يقول حنبل بن أحمد سمعت قال سهل بن أحمد
أمإرنا في أحدث مإن وأ بين وأالحرام بين الحلل وأ بالنيات العمال أحاديث

.رد فهو مإنه ليس مإا

الشين حرف

 الهمذاني خالد بن شاذان بن أحمد

لفظه قال مإن يقول أحمد سمعت قال أشياء: مإنها إمإامإنا عن روأى
شرك وأهذا قال ثم فيها خالدا النار في مإخلد جهمي فهو مإخلوق بالقرآن

.العظيم بالله

 العجلي شاذان بن أحمد

طلب في سافرت يقول أحمد سمعت قال مإنها أشياء إمإامإنا عن روأى
وأمإكة وأالجزائر وأالمغرب وأالسواحل وأالشامإات الثغور إلى وأالسنة العلم

ًا وأالعراقين وأاليمن وأالحجاز وأالمدينة وأفارس حوران وأأرض جميع
.وأالطراف وأالجبال وأخراسان

 شبويه بن أحمد
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الخليفة على أدخل أن على بغداد قدمإت قال مإنها أشياء إمإامإنا عن نقل
إني فقال ذلك في فاستشرته حنبل بن أحمد على فدخلت وأأنهاه وأآمإره
ًا وأقال بذلك تقوم ل أن عليك أخاف كان إذا يقول أحمد سمعت أيض
المرأة فإن المسكر يشرب أنه إل وأالحسب المال في للمرأة كفوا الرجل

ًا ليس به تزوأج ل .لها كفو

 شاكر بن أحمد

يعني يرفع لم إذا يقول الله عبد أبا سمعت قال مإنها أشياء إمإامإنا عن نقل
.الصلة ناقص فهو الصلة في يديه

 الشهيد بن أحمد

الله آجرنا فقال حنبل بن أحمد عزاني قال مإنها أشياء إمإامإنا عن نقل
.الرجل هذا في وأإياك

الصاد حرف

 المصري جعفر أبو صالح بن أحمد

نافع بن الله وأعبد خالد بن وأعيينة وأهب بن الله عبد الصل. سمع طبري
ًا الحديث بعلل عالما الثر حفاظ أحد وأكان أوأيس أبي بن وأإسماعيل بصير

.باختلفه
مإصر إلى رجع ثم حديثا إمإامإنا عن وأكتب الحفاظ بها وأجالس بغداد وأرد

الذهلي يحيى بن مإحمد عنه وأحدث علمه أهلها عند وأانتشر بها فأقام
.وأغيرهم الفسوي وأيعقوب وأالبخاري

عنه يحدث ل وأكان روأح بن سلمإة عن صالح بن أحمد كتب داوأد أبو وأقال
أحمد وأحدث عنه يحدث ل وأكان حديث ألف خمسين زبالة ابن عن وأكتب

.عنه رجل عن العنبري عباس وأكتب الربعين يبلغ وألم صالح بن
قلت: بمصر مإن قديما حنبل بن أحمد سألني الدمإشقي زرعة أبو وأقال

.له وأدعا بذلك فسر صالح بن أحمد بها
مإن فسألني صالح بن أحمد فأتيت مإصر قدمإت زنجويه بن بكر أبو وأقال

قلت: أنا حنبل بن أحمد مإنزل مإن مإنزلك أين قال بغداد مإن قال أنت أين
العراق أوأافي أن أريد فإني مإنزلك مإوضع لي تكتب فقال أصحابه مإن

سنه صالح بن أحمد فوافى له فكتبت حنبل بن أحمد وأبين بيني تجمع حتى
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وأبينك بيني الذي الموعد فقال فلقيني عني فسأل عفان إلى عشرة اثنتي
بالباب صالح بن فقلت: أحمد له فاستأذنت حنبل بن أحمد إلى به فذهبت

جمعت أنك عنك بلغني له وأقال به وأقر به وأرحب إليه فقام له فأذن
النبي أصحاب عن الزهري روأى مإا نتذاكر حتى فتعال الزهري حديث
حتى الخر على أحدهما يغرب ل يتذاكران فجعل وأسلم عليه الله صلى
لحمد حنبل بن أحمد قال ثم مإذاكرتهما مإن أحسن رأيت وأمإا قال فرغا

الله رسول أصحاب أوألد عن الزهري روأى مإا نتذاكر حتى تعال صالح بن
إلى الخر على أحدهما يغرب وأل يتذاكران فجعل وأسلم عليه الله صلى

بن جبير بن مإحمد عن الزهري عند صالح بن لحمد حنبل بن أحمد قال أن
مإا وأسلم عليه الله صلى النبي قال قال عوف بن الرحمن عبد عن مإطعم

صالح بن أحمد فقال المطيبين حلف لي وأأن النعم حمر لي أن يسرني
وأيقول يتبسم أحمد فجعل هذا مإثل وأتذكر الستاذ أنت حنبل بن لحمد
مإن فقال إسحاق بن الرحمن عبد صالح أوأ مإقبول رجل الزهري عن روأاه
وأبشر علية بن إسماعيل ثقتان رجلن حدثناه فقال الرحمن عبد عن روأاه

أمإليته مإا إل بالله سألتك حنبل بن لحمد صالح بن أحمد فقال المفضل بن
فقال عليه وأأمإلى الكتاب وأأخرج وأدخل فقام الكتاب مإن أحمد فقال علي
كان الحديث هذا إل بالعراق أستفد لم لو حنبل بن لحمد صالح بن أحمد
ًا .وأخرج وأدعه ثم كثير

وأمإائتين وأأربعين ثمان سنة القعدة ذي مإن بقيتا لليلتين الثنين يوم وأتوفي
.بمصر

عبد بن مإحمد أخبرنا قال المسلمة بن جعفر أبو الحديث بهذا أخبرنا وأقد
بكار بن الزبير حدثنا الطوسي سليمان بن أحمد حدثنا المخلص الرحمن

عن إبراهيم بن إسماعيل حدثني قال حرب بن زهير خيثمة أبو حدثني قال
عبد عن أبيه عن جبير بن مإحمد عن الزهري عن إسحاق بن الرحمن عبد

وأأنا شهدت" وأسلم عليه الله صلى الله رسول قال قال عوف بن الرحمن
وأإني النعم حمر به لي أن أحب فما الفضول حلف عمومإتي مإع غلم
"أنكثه

بن عثمان حدثنا المهدي بن عمر أبو أخبرنا قال الحسن بن عاصم وأأنبأنا
حدثنا الصائغ شاكر بن مإحمد بن جعفر حدثنا إمإلء الدقاق يزيد بن أحمد
الزهري عن إسحاق بن الرحمن عبد عن المفضل بن بشر حدثنا عفان

قال قال عوف بن الرحمن عبد عن أبيه عن مإطعم بن جبير بن مإحمد عن
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حلف عمومإتي مإع غلم وأأنا شهدت" وأسلم عليه الله صلى الله رسول
".النعم حمر لي وأأن أنكته أن أحب فما المطيبين

 حنبل بن محمد بن أحمد بن صالح بن أحمد

قال قراءة دمإشق نزيل بكر أبو أخبرناه فيما أحمد إمإامإنا جده عن نقل
بن مإحمد حدثنا الدارقطني الحسن أبو حدثنا الزهري القاسم أبو حدثني
حدثنا البربهارى مإحمد أبي مإجلس في علينا إمإلء حنبل بن صالح بن أحمد
عن عبادة بن روأح حدثنا حنبل بن أحمد جدي حدثنا صالح بن أحمد أبي

عائشة عن عطاء عن جريج ابن عن الثوري سفيان عن أنس بن مإالك
.وأاحد إناء مإن الله وأرسول أنا أغتسل كنت قالت

 الكندي الصباح بن أحمد

أخبرني فقال للخلل السنة كتاب مإن نقلته مإا أشياء: مإنها إمإامإنا عن نقل
وأبين بيننا كم حنبل بن أحمد سألت قال بالقلزم الكندي الصباح بن أحمد

.دعوته الله يجيب مإسلم دعوة قال ربنا عرش

العين حرف

 الشيباني أسإد بن هلل بن حنبل بن الله عبد بن أحمد

بن مإحمد عن وأحدث أشياء مإنه وأسمع إمإامإنا جالس إمإامإنا عم ابن
.وأغيره أحمد إمإامإنا بن الله عبد عنه روأى الدوألبي الصباح

أبي بن الله عبد أبو عطية بن مرزوق بن الرحمن عبد بن أحمد
 المعدل الزوري عوف

الناقد مإحمد بن وأعمروأ شيبة أبي بن وأعثمان سعيد بن سويد سمع
ًا وأخلقا غيلن بن وأمإحمود يوسف أنبأنا مإا مإنها مإسائل إمإامإنا عن نقل كثير

القزاز حبيب أخبرنا قال رزقويه بن أحمد بن مإحمد أخبرنا قال المهراوأي
وأسأله حنبل بن أحمد الله عبد أبا حضرت قال عوف أبي بن أحمد حدثنا
إلى الخروأج أريد وأإني الغزوأ في لي أذنت أمإي إن خراساني رجل

إلى ذهب الله عبد أبا وأأحسب الترك أغز له فقال ترى فما طرسوس
".الكفار مإن يلونكم الذين قاتلوا" وأجل عز الله قول
المسكر يشرب مإمن النرجس بيع عن وأسئل الله عبد أبا وأسمعت قال
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.فكرهه
فقال أخرى مإرة وأذكره الدنيا عجائب أحد فقال الحربي إبراهيم وأذكره

وأذكره الكف عفيف الفرج عفيف اللسان عفيف عوف أبي ابن
.وأعمه وأأبوه ثقة فقال الدارقطني

شوال في عوف أبي بن الله عبد أبو مإات المنادي بن الحسين أبو وأقال
.وأثمانون نيف وأسنة وأمإائتين وأتسعين سبع سنة
.رمإضان شهر في الفقيه داوأد بن مإحمد مإات وأفيها سنة

. سإعيد أبو البخاري هارون بن عمر بن أحمد

أحمد عند كنت قال عنه بإسناده المؤرخ أحمد ذكره فيما إمإامإنا عن حدث
أحاديثك هذه الله عبد أبا يا له وأقال كتابا مإصري رجل فناوأله حنبل بن

.فاروأه عني كان إن له وأقال الكتاب في فنظر عنك أروأيها

الحول بكر أبو يحيى أبي بن سإعيد بن عثمان بن أحمد
 بكرنيب المعروف

يحيى بن وأكثير الحداني داوأد بن وأمإحمد القطان بحر بن علي سمع
جعفر بن وأمإحمد مإخلد بن مإحمد عند وأروأى آخرين في أحمد وأإمإامإنا

.للحديث الحفاظ أحد كان فقال المنادي بن الحسين أبو وأذكره المطيري
قلت: حنبل بن أحمد الله عبد أبا سألت قال مإنها مإسائل إمإامإنا عن نقل
سنة وأمإات دارهم في أليس ضرب أين الدرهم وأقال فتبسم للجند أبيع

.وأمإائتين وأتسعين ثلث

 بكر أبو سإعيد بن علي بن أحمد

عن بها فحدث وأنزلها حمص قضاء وألي بغدادي أصله وأقيل مإروأ مإن أصله
وأذكره وأغيره النسائي الرحمن عبد أبو عنه روأى وأغيره أحمد إمإامإنا

.فقال: ثقة النسائي

 النخشبي العباس أبو مسلم بن علي بن أحمد

مإحمد بن الله وأعبد مإسدد عن بها وأحدث بغداد بالبار. سكن المعروأف
.أشياء عن وأسأله إمإامإنا وأجالس آخرين في بسطام بن وأأمإية أسماء بن

إيش أدري مإا بيمين حلفت رجل له وأقال الله عبد أبا قال: سمعت مإنها
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أبا رأيت البار علي بن أحمد وأقال أنا دريت دريت إذا لشأنك: فقال هي
فقال: عنه قطني الدار وأسئل المإام خلف العصر صلة في يقرأ الله عبد
.ثقة

ذكره وأمإائتين تسعين سنة شعبان مإن النصف الربعاء يوم وأمإات
.الخطيب

: جعفر أبو وقيل العباس أبو الشرس بن العباس بن أحمد

سالم بن وأخالد الترجماني إبراهيم وأأبا الواسطي دينار بن عمروأ سمع
.أحمد عن روأى فيمن الخلل بكر أبو وأذكره الجوهري قدامإة بن وأمإحمد

في الروأاية قال: وأاختلفت السعيد للوالد الروأايتين كتاب فنقلت: مإن
يكون أن يحتمل لنه ييمم أنه عبدة أبي بن أحمد فنقل مإات إذا الخنثى

وأنقل الرجال يغسله فل أنثى يكون أن وأيحتمل النساء تغسله فل ذكرا
مإن يغسل أنه وأمإعناه عليه وأيصلون الرجال يغسله أنه أشرس بن أحمد
.الرجال بين وأالمرأة النساء بين مإات إذا الرجل في قلنا كما ثوب فوق

ثلث سنة الحجة ذي مإن خلت عشرة لثلث الخميس يوم فجأة وأمإات
.الشجر درب حرب باب بشارع الغربي بالجانب وأمإائتين وأتسعين

الفاء حرف

الصبهاني الضبي مسعود أبو الرازي خالد بن الفرات بن أحمد

.آخرين في الرزاق وأعبد اليمان وأأبا هاروأن بن يزيد سمع
بن مإحمد بن مإحمد قال: أخبرنا إجازة مإندة بن الرحمن عبد المإام أخبرنا

مإحمد بن يوسف حكى يقول جعفر بن مإحمد بن الله عبد سمعت الحسن
أحفظ أحد السماء أديم تحت مإا يقول الطرسوسي عمران أبا سمعت
قال: وأبه الرازي مإسعود أبي مإن وأسلم عليه الله صلى الله رسول لخبار
الكناني إبراهيم بن مإحمد كتاب في قال: قرأت الله رحمه أبي أخبرنا

وأرحل الرزاق عبد عنه قال: وأروأى الرازي مإسعود أبو حدثنا الصفهاني
بالحفظ عنه الله رضي حنبل بن أحمد وأذكره السجستاني داوأد أبو إليه

.بأصبهان السنة وأإظهار
.أروأمإة بن إبراهيم عن حمدان بن العباس قال: وأذكر أبي قال: أخبرنا وأبه
وأأبو بخراسان الذهلي يحيى بن مإحمد ثلثة الدنيا في اليوم بقي قال

مإحمد حديثا فأكثرهم بمكة الحلواني علي بن وأالحسن بأصبهان مإسعود
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علي بن الحسن حديثا وأأرفعهم مإسعود أبو حديثا وأأحسنهم يحيى بن
.الحلواني

جعفر بن مإحمد بن الله عبد أخبرنا الحسن بن مإحمد بن مإحمد أخبرنا وأبه
في شيبة أبي ابن عداد في الرازي مإسعود أبو يقول عروأبة أبا سمعت
.الحفظ

جالست يقول الصفر ابن سمعت جعفر بن مإحمد بن الله عبد أخبرنا وأبه
لما أحفظ رجال رأيت فما عدة وأذكر وأنعيما وأعليا شيبة أبي وأابن أحمد
.مإسعود أبي مإن عنده ليس
وأالدي ذكره للذمإي المسلم عيادة جواز أحمد إمإامإنا عن مإسعود أبو نقل
ذلك خلف أحمد عن مإحمد بن جعفر قال: وأنقل الدوأيتين كتاب في

تبدؤوأهم ل وأالسلم الصلة عليه قوله وأوأجهه: قال كرامإة وأل فقال: ل
الله صلى الله رسول أن أنس روأى مإا مإسعود أبو نقله مإا وأوأجه بالسلم

ًا عاد وأسلم عليه ًا أوأ يهودي كيف أوأ يهودي يا أنت كيف له: فقال نصراني
إذا كان" وأسلم عليه الله صلى الله رسول أن أنس وأروأى يانصراني أنت
أهل تعزية قال: فأمإا" عنده يجلس لم السلم دين غير على رجل عاد

.كالعيادة روأايتين على فتخرج الذمإة
رأي صاحب على دل مإن أحمد قال: قال مإنها أشياء إمإامإنا عن وأنقل
.السلم هدم على أعان فقد ليفتنه

فل جاهل يرمإي أن قبل حلق مإن يقول أحمد وأسمعت مإسعود أبو قال
وأإن ظننت: "قال وأسلم عليه الله صلى النبي سأل الذي لن عليه شيء
ًا وأقال" دم فعليه عالما كان كل أعطى عيال له كان إذا قال: أحمد أيض

ً. أعطاه عنده مإن نفدت فإن: قال درهما خمسين مإنهم وأاحد وأقال أيضا
ًا أبي ابن وأكان الجزاء عليه صيدا المدينة بحرم قتل وأإن قال: أحمد أيض
.الجزاء عليه يقول ليلى

قال: الزهري الله عبد قال: أخبرنا قراءة المعدل أحمد بن مإحمد أخبرنا
الفرات بن أحمد مإسعود أبو قال: حدثني الفريابي مإحمد بن جعفر أخبرنا

عن وأائل أبو عن وأاصل عن شعبة قال: أخبرنا هاروأن بن يزيد قال: أخبرنا
الله صلى الله رسول عهد على مإنهم شر اليوم المنافقون: قال حذيفة

الله صلى الله رسول عهد على كانوا إنهم: "قال وأكيف وأقيل وأسلم عليه
بن أحمد توفي نعيم أبو وأقال" يظهروأنه اليوم وأهم يخفونه" وأسلم عليه

.وأمإائتين وأخمسين ثمان سنة شعبان في الفرات

القاف حرف
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 القاسإم بن أحمد

إمإامإنا وأعن عبيد أبي عن سلم: حدث بن القاسم عبيد أبي صاحب
يروأى وأمإا وأنكير بمنكر تقر الله عبد أبا قال: قلت: يا كثيرة: مإنها بمسائل

قلت: هذه وأنقوله بذلك نقر الله سبحان فقال: نعم القبر عذاب مإن
وأهما وأنكير مإنكر قال: نقول مإلكين تقول أوأ هذا تقول وأنكير مإنكر اللفظة
.القبر وأعذاب مإلكان
ًا وأقال ل" وأسلم عليه الله صلى النبي قول عن الله عبد أبو سئل أيض
ينبغي ل المؤمإن هذا مإعنى قال: إنما" مإرتين وأحد حجر مإن المؤمإن يلسع

يكون ل يتوب يرجع ثم يعود أن له ينبغي فل عصاه وأإذا الله يعصى أن له
.وأينهاهم قال: يحذرهم مإرتين الشيء مإنه

فيستأجروأن وأالرض الدار بينهم القوم في يقول أحمد وأسمعت قال
.الحصص قدر على قال: الجر القسام

ًا وأقال فقال: فيها الحج فوات في مإسألة عن الله عبد أبا سألت أيض
به يؤخذ أن أوألى وأالزائد الله عبد قال: أبو دم زيادة فيه إحداهما روأايتان

أخذنا أحدهما في الزيادة كانت إذا الحاديث في مإذهبنا قال: وأهذا
.قال: لي هذا نحو أوأ ذلك وألزمإنا بالزيادة

 الطوسإي القاسإم بن أحمد

إلى نظر إذا حنبل بن أحمد قال: كان أشياء: مإنها إمإامإنا عن حكى
افترى مإن إلى أنظر أقدر فقال: ل ذلك في له فقيل عينيه غمض نصراني

.عليه وأكذب الله على

الميم حرف

 المروذي بكر أبو العزيز عبد بن الحجاج بن محمد بن أحمد

لورعه أحمد أصحاب مإن المقدم وأهو خوارزمإيا وأأبو مإروأذيه أمإه كانت
لما إغماضه تولى الذي وأهو إليه وأينبسط به يأنس إمإامإنا وأكان وأفضله

المقري بكر أبو أنبأنا مإا كثيرة: مإنها مإسائل عنه روأى وأقد وأغسله، مإات
بن مإحمد حدثنا بخيت بن بكر أبو أخبرنا السوسنجردي أحمد أخبرنا
الحاديث عن حنبل بن أحمد قال: سألت المروأذي بكر أبو حدثنا عيسى

العرش وأقصة وأالسراء وأالرؤية الصفات في الجهمية تردها التي
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.جاءت كما الخبار وأتمر بالقبول المإة تلقتها قد وأقال فصححها
عن سليمان بن المعتمر حدثنا عمر بن الله عبيد حدثنا المروأذي حدثنا وأبه
الله رسول قال: قال عباس ابن عن عكرمإة عن الصنعاني حنش عن أبيه

وأرسوله قال: الله أوأثق اليمان عرى أي ذر لبي وأسلم عليه الله صلى
"الله في وأالبغض الله في وأالحب الله في وأالمعاداة الموالة: "قال أعلم
ل أن قال: هو الله في الحب مإا الله عبد لبي قيل قال: المروأذي وأبه

.دنياه في لطمع تحبه
وأهو عني اروأه وأقلت: لك كتابي أعطيتك إذا قال: أحمد المروأذي وأقال

.تسمعه لم أوأ سمعته تبالي فما حديثي مإن
ًا وأقال وأأمإا مإنه استرحنا فقد الحديث يقول: أمإا أحمد سمعت أيض

.أجيبه ل أن شيء عن أحد سألني إن عزمإت فقد المسائل
ًا وأقال .تسمع ل فقال: بدعة باللحان القرآن عن أحمد سئل أيض
ًا وأقال قال: ل الشافعي كتب الرجل يكتب أترى الله عبد قلت: لبي أيض
قال: مإحدث شيء عن تسألني قال: ل الرسالة يكتب أن أترى: قلت

.الله قال: مإعاذ كتبتها
ًا وأقال الكتب هذه وأضع عليه أنكرت لما عبيد أبو وأقال قال: أحمد أيض

وأل لها تعرضت مإا تكرهها أنك علمت فلو أعلم وألم تنصحوني قال: لم
.ندم قد قال: أحمد وأضعتها

ًا وأقال وأل الشافعي وأل سفيان وأل مإالك كلم تكتب ل قال: أحمد أيض
.عبيد أبي وأل راهوية بن إسحاق

ًا المروأذي وأقال ًا دخلت أيض فقال: أصبحت فقلت: كيف أحمد على يومإ
السنة بأداء يطالبه وأنبيه الفرض بأداء يطالبه ربه مإن أصبح كيف

يطالبه وأإبليس بهواها تطالبه وأنفسه العمل بتصحيح يطالبانه وأالملكان
.بنفقتهم يطالبونه وأعياله روأحه بقبض يطالبه الموت وأمإلك بالفحشاء

إلى الناس فشيعته الغزوأ إلى المروأذي بكر أبو خرج الخلل بكر أبو وأقال
رجع مإن سوى بسامإرا هم فإذا فحزروأا يرجعون فل يردهم فجعل سامإرا

نشر قد علم فهذا الله أحمد بكر أبا يا له فقيل إنسان ألف خمسين نحو
.حنبل بن أحمد علم هذا إنما لي العلم هذا ليس: قال ثم قال: فبكى لك

ًا جئت البزاز الفرج بن زكريا يحيى أبو وأقال المروأذي بكر أبي إلى يومإ
سمعت بما يحيى أبا تخبر أن أحب بكر أبو له أحمد بن الله عبد عنده وأإذا
مإن داوأد قدم لما الله عبد فقال: فقال الصبهاني داوأد في أبيك مإن

مإحبتي شدة علمت فقال: قد عليه فسلمت علي فسلم جاءني خراسان
أن له وأتقول عنده تعذرني أن فأحب كلم عني بلغه وأقد وأللشيخ لكم
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دخلت قد فإني يريد ل فقلت: له لك قيل كما ليس أوأ مإقالتي هذا ليس
قال: وأأنكر المقالة بهذه يقول ل فقال: إنه جاء داوأد أن فأخبرته أبي إلى

كتاب فقال: هذا كتابا مإنها فأخرج بها فجئه الكتب الضبارة بتلك جئني
في وأذكر وأالمحل الحال بلدنا في أحل وأفيه النيسابوري يحيى بن مإحمد
بن فقال: مإحمد ذلك ينكر إنه فقلت: له مإحدث القرآن قال: إن أنه كتابه
.يحيى قال: أبو مإا نحو أوأ لله العدوأ قول تقبل ل مإنه أصدق يحيى

نال مإا نال مإن نال بم حنبل بن أحمد الله عبد قلت: لبي المروأذي وأقال
.الجود مإوصول الصدق قال: إن ثم فقال: بالصدق به ذكر حتى
مإن نزل شيء أوأل تعالى الله رحمه الله عبد قال: أبو المروأذي وأقال

.المائدة القرآن مإن نزل شيء اقرأ) وأآخر(  القرآن

المروأذي حدثنا الجري بن بكر أبو حدثنا بطة ابن عن البندار على وأأنبأنا
مإذهبه نرضى فقال: ل حي بن الحسن وأذكر الله عبد أبا قال: وأسمعت

السيف يرى وأكان الجمعة عن قعد حي ابن كان وأقد إلينا أحب وأسفيان
نفسه فم فلطم رجل ذكر لقد وأقال وأوأرعه بسكوته الناس فتن قد وأقال
.أذكره أن أردت مإا وأقال
في يرى ل الله أن زعم مإن يقول أحمد سمعت المروأذي بكر أبو وأقال

.كافر فهو الخرة
أصلي أن ترى القامإة فأسمع الطريق في أمإر أحمد سئل قال: المروأذي

.تعرف مإن خلف إل تصل فل البدع كثرت إذ فأمإا أسهل كنت فقال: قد
قال: تمن" تستكثر تمنن وأل"  الله عبد أبي على قرىء المروأذي وأقال

.أكثر فتأخذ أعطيت بما
أربع على تتهم فل البهائم عليه اتهمت مإا الله عبد قال: أبو المروأذي وأقال

.الرابعة المروأذي وأنسي الرزق وأتطلب تموت أنها وأتعرف ربها تعرف
بكر أبو حدثنا بمكة الجري بكر أبو حدثنا بطة ابن عن البندار علي أنبأنا

الدقيقي مإروأان أبو حدثني يقول السكن بن علي قال: سمعت المروأذي
العرب مإن امإرأة وأكانت بالكوفة الله عبد بن لشريك جارا قال: كنت

لها وأيحسبوا الغلة يستأدوأا أن على قوم عند لها طرازا رهنت لنا جارة
الطراز فقالوا بالطراز فطالبتهم لهم كان مإا استوفوا حتى قال: فاستأدوأا

بأنه شريك عند الشهود وأشهد شريك إلى فصاروأا شراؤنا وأالشراء لنا
قم أمإري يأتيكم حتى الغلة أوأقفوا أن السكان إلى شريك فوجه شراء
وأحكم شراء أنه ادعى للذي فحكم فعدلوهم الشهود عن فسأل وأجه
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الله أيتم له فقالت شريك إلى المرأة فقامإت بالقضية المرأة على وأكتب
قلب في فوقع وألدي رزق قطعت كما السماء مإن أرزاقهم وأقطع وألدك

ًا يلبس له جار إلى فبعث وأأقلقه أزعجه مإا قولها مإن شريك ًا خز وأهطر
الطراز ذلك إلى وأجاء وألبسه كساءه فاستعار وأالقطن الصوف يعني

الحائك له فأذن عندك أتبرد أدخل أن لي أتأذن فيه الذي فقال: للحائك
حديث في كنا فقال: له الطراز خبر عن شريك فسأله فدخل بالدخول

وأهو سنة ثلثين مإنذ هذا في ساكن أني وأذلك إلينا دخولك قبل الطراز هذا
مإن يأخذوأا أن على القوم هؤلء عند فرهنته احتاجت العرب مإن لمإرأة
قلبه الله أعمي القاضي فيه فحكم الطراز لها يطلقوا ثم أعطوها مإا الغلة

لهذه الشيء هذا أن علمت وأقد الظالمين القوم لهؤلء رزقه الله وأقطع
فقم الموضع هذا في الصلة لي يحل ل وأقلت: لولدي المسكينة المرأة

وأأحضرهم القوم إلى وأجه ثم مإنزله إلى فتوجه شريك فقام نتحول بنا
فقد أنتم أمإا تشهدوأن كيف الشهادات تفقدوأا البينة: فقال البينة وأأحضر
إن لهم حكم للذين وأقال الطراز خبر إلي وأقع وأقد علمتم بما شهدتم

عندي استقر بما المؤمإنين أمإير إلى كتبت وأإل أقلتكم استقلمتوني
مإا فقالوا المهدي وأكان يرى بما فيحكم الخليفة إلى البينة مإع وأرفعتكم

فاستقالوه عنها سأل التي بالقصة فأخبرهم القاضي أيها إليك وأقع
.الغاية هذه إلى المرأة لورثة فهو فأقالهم

بعد ينام أن للرجل يكره يقول الله عبد أبا سمعت قال: المروأذي وأبه
.عقله على يخاف العصر

الشمس طلوع قبل كانوا يقول الله عبد أبا سمعت قال: المروأذي وأبه
.الجنة أنهار هكذا فقال: لهم

دخل يقول أبي سمعت يقول المشيخة بعض سمعت قال: المروأذي وأبه
ًا عثمان على قلبي في إن قال: فقال: له المهدي إلى شريك فقال: شيئ
وأقال غضبان قاعدا فاستوى النار أهل مإن فأنك قلبك في كان إن شريك

قال: الله القرآن في ذلك أوأجدك أنا قلت: قال: شريك مإما لتخرجن
أبو" فاستغلظ"  عمك ابن قال: هو" فآزره شطأه أخرج كزرع" تعالى

بهم ليغيظ" عثمان"  الزراع يعجب" عمر" سوقه على فاستوى" بكر
مإا سكن قد وأقال عنه قال: سكن أوأ الغضب قال: فتجلى علي" الكفار

.قلبي في
الله في الحب عن سئل وأقد يقول الله عبد أبا سمعت المروأذي وأقال

.دنيا لطمع تحبه ل أن فقال: هو
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: الشاش أهل مإن رجل أنشدني يقول الله عبد أبا سمعت المروأذي قال

وأده الله في ليس صديق وأكل

وأاثق غير وأده في به فإني

.أوأليائه على الدنيا أهون مإا يقول الله عبد أبا سمعت قال: المروأذي وأبه
الصدق له وأذكر الله عبد لبي يقول رجل سمعت قال: المروأذي وأبه

ارتفع بهذا الله عبد فقال: أبو بالبدال يشبهه الله عبد أبو وأكان وأالخلصا
.القوم

وأرأيت قامإت قد القيامإة وأكأن المنام في ربي رأيت المروأذي وأقال
أفلح قد تقول الملئكة فسمعت آدم بني حول وأالملئكة الخلئق

وأسلم عليه الله صلى النبي قال: وأرأيت الدنيا في اليوم الزاهدوأن
وأجل عز الله على العرض إلى هلم حنبل بن أحمد يا يقول وأسمعته

.خلفه وأالمروأذي حنبل بن أحمد فرأيت
المروأذي بكر أبا الله جزى يقول جعل سامإرا مإن حنبل بن أحمد قدم وألما
ًا عني .خير
المنام في حنبل بن أحمد رأيت الصالح الشيخ دوأست مإحمد أبو وأقال
أين الله عبد أبا فقلت: يا رداء عليه وأليس جماعة وأعنده بيت باب على

.المروأذي فقال: عند رداؤك
قول عن انحازت الخليفة إن شخرف بن فتح جنازة يوم المروأذي وأقال
.أجفوها أن تحاشيت مإا حنبل بن لحمد
وأدفن وأمإائتين وأسبعين خمس سنة الوألى جمادى في المروأذي وأمإات

.حنبل بن أحمد قبر رجل عند
قال: حدثنا شاهين بن عمر عن بالله المهتدي بن الحسين القاضي وأأنبأنا
بكر أبا قال: سمعت الروأاس إبراهيم بن يحيى بن إبراهيم بن أحمد

أبوه مإات زريع بن يزيد يقول حنبل بن أحمد سمعت يقول المروأذي
ًا مإنها يأخذ فلم بدرة أربعين له وأخلف .عنها وأتورع شيئ
على الذي المحمل فاقطع أحرمإت وأإذا المروأذي روأاية في أحمد وأقال
أحمد وأقال دم فيه يقول عطاء كان وأقد للنعل يجعل الذي وأالعقب النعل

نزل شيء وأآخر"  اقرأ"  القرآن مإن نزل شيء أوأل المروأذي روأاية في
.المائدة القرآن مإن
وأقتادة صالح وأأبي المؤمإنين أم عائشة عن روأي وأقد المصنف قال
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صلى الله رسول مإحمد على أنزلت سورة أوأل مإجاهد وألفظ ذلك وأمإجاهد
روأاية في أحمد وأقال" نون" ثم" ربك باسم اقرأ" وأسلم عليه الله

نزلت بمكة" الناس أيها يا"  بالمدينة"  آمإنوا الذين أيها يا: " المروأذي
وأقال وأالمائدة وأالنساء عمران وأآل البقرة بالمدينة نزلت سور أربع وأقال

بغتة الساعة تأتيهم" آخرها آيات أربع"  رسول مإن قبلك مإن أرسلنا وأمإا"
.بالمدينة وأالباقي بمكة نزلت هذه"  عقيم يوم عذاب يأتيهم أوأ

ضال إل ينكره مإا حق القبر عذاب الله عبد أبو قال: لنا المروأذي وأقال
.مإضل
وأمإن يفلح ل الكلم تعاطى مإن يقول الله عبد أبا سمعت المروأذي وأقال

.بدعة مإن يخلو ل الكلم تعاطى
لفظه يقل لم مإن يقول الكرابيسي إن الله عبد قلت: لبي المروأذي قال

.الكافر هو فقال: بل كافر فهو مإخلوق بالقرآن
تجهم قد هذا لي وأقال الكرابيسي حسين وأخلفه المريسي بشر ثار وأقال

.اتبعه مإن كل وأعن عنه يحذر أن ينبغي الجهمية وأأظهر
فقال: المحاسبي حارثا ذكر الله عبد أبا أن المروأذي أخبرنا الخلل وأقال

مإن عامإة حارث إل القة مإا جهم كلم حوادث يعني البلية أصل حارث
أشد حارث عن حذروأا مإستورا مإات فإنه العلف ابن إل انبتك صحبه

يعرفون ل لعلهم إليهم قال: نتقدم إليه يختلفون قومإا قلت: إن التحذير
إنما وأيجحد عليه يشهد توبة للحارث ليس هجروأا وأإل قبلوا فإن بدعته
.اعترف لمن التوبة
مإيمي أخي ابن الحسين أبي عن بالله المهتدي بن الحسين أبو وأأنبأنا

الغساني مإحمد بن مإوسى حدثنا الموصلي مإحمد بن علي أخبرنا: قال
بن مإالك مإكث قال إسماعيل بن أحمد وأ مإصعب أبو حدثنا المروأذي حدثنا
ًا يصوم سنة ستين أنس ًا وأيفطر يومإ يوم كل في يصلي وأكان يومإ

.يقطع وأل مإتتابعا النذر صوم يرى وأكان ركعة ثمانمائة
حنبل بن أحمد عند كنت يقول شبيب بن سلمة سمعت قال: المروأذي وأبه

وألول إليك قصدت وأقد قال: بحرها أوأ برها ضربت فقال: قد رجل فجاءه
تبارك الله إن له قل لي قيل جئت مإا فأخبرك آتيك مإنامإي في لي قيل أن

.الملئكة بك باهى قد وأتعالى
حمل وأأنا خراسان مإن بي قدم قال: له الله عبد أبا أن المروأذي روأى

.الربعين بعد إل تزوأجت وأل أبي وأل جدي أر وألم ههنا وأوألدت

بالنوراني المعروف بكر أبو شيرزاد بن خالد بن محمد بن أحمد

46



الحنبلي يعلى لبي الحنابلة طبقات
 السإلمية مشكاة شبكة مكتبة

وأغيرهما سليمان بن وأمإحمد المروأذي عمار أبي عن حدث تكريت قاضي
عنه وأروأى أحمد وأسماه القطيعي مإالك ابن عنه روأى الصحاب مإن وأكان
ًا فسمياه وأغيرهما مإروأان بن يزيد بن وأمإحمد المظفر بن مإحمد .مإحمد
يوسف قال: حدثنا الثقفي يحيى بن مإحمد حدثنا العكبري حفص أبو وأقال

بن مإحمد بن أحمد حدثنا قال الجصاصا الرحمن عبد وأابن يعقوب بن
إلى السماء مإن أخر لن يقول القاضي النوراني سمعت الفرج: قال

يقول قال: وأسمعته حنبل بن أحمد مإذهب عن أزوأل مإن إلي أحب الرض
.عليه المروأذي كان مإا الحق

 البراثي العباس أبو غزوان بن يزيد بن خالد بن محمد بن أحمد

وأيحيى طلحة بن وأكامإل الخراز عون بن الله وأعبد الجعد بن علي سمع
وأحبيب الخطبي إسماعيل عنه روأى آخرين في أحمد وأإمإامإنا الحماني بن

.وأغيرهما القزاز
على قال: قرأت رزقويه بن الحسين قال: أخبرنا الصوفي يوسف أنبأنا
البراثي خالد بن مإحمد بن أحمد العباس أبو قال: حدثنا القزاز القاسم ابن

صلة أوأل فاتني إذا فقلت: له حنبل بن أحمد الله عبد أبا قال: سألت
فقال: لي صلتي أوأل أنه أعتد فما صلته آخر مإن مإعه فأدركت المإام

ابتداء على تقعد القعود وأفي وأسورة بالحمد يعني يقضى فيما تقرأ
.صلتك
عزوأني الناس فجاء صبيا كنت أبي مإات لما البراثي العباس أبو وأقال

أباك إن بني يا فقال: لي الحارث بن بشر جاءني فيمن وأجاءني وأأكثروأا
تخالفها وأل تعقها وأل وأالدتك بر مإنه خلفا تكون أن وأأرجو صالحا رجل كان

قام فلما فيه خير ل مإن تصحب وأل العافية مإن فإنها السوق وأالزم بني يا
تحبني ل فقال: وأكيف أحبك وأالله أنا نصر أبا فقال: يا رجل إليه قام بشر

.قرابة وأل بجار لي وألست
.وأثلثمائة اثنتين سنة وأقيل ثلثمائة سنة فقيل وأفاته في وأاختلف

 بكر أبو صدقة بن الله عبد بن محمد بن أحمد

المهروأاني القاسم أبو أنبأنا مإا كثيرة: مإنها وأأشياء مإسائل إمإامإنا عن نقل
قال: القزاز حبيب على قال: قرأت رزق بن أحمد بن مإحمد قال: أخبرنا

عن سئل حنبل بن أحمد الله عبد أبا قال: سمعت صدقة بن بكر أبو حدثنا
عن قال: وأسئل عورة الركبة إلى السرة فقال: أسفل العورة مإن السرة
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قال: قال: يهيريقها اتخذها قال: فإن فقال: ل الخمر مإن الخل اتخاذ
الخل مإن العصير على قال: يصب العصير مإن الخل يعمل كيف وأسئل
أبي أذان فقال: هو بالترجيع الذان عن قال: وأسئل يغلى ل أنه يعلم حتى

أذانه آخر وأكان نذهب إليه وأنحن بلل بأذان يؤذنون المدينة وأأهل مإحذوأرة
ًا وأالقامإة مإثنى ".الصلة قامإت قد إل" فرد
.المنادي ابن تاريخ مإن نقلته فيما وأمإائتين وأتسعين ثلث سنة وأمإات

أبو عميرة بن شيخ بن صالح بن الله عبد بن محمد بن أحمد
 السإدي الحسن

بن وأمإحمد الرياشي الفرج بن العباس عن مإوسى: حدث بن بشر قريب
بن وأمإحمد الواسطي عبادة بن وأمإحمد البصري صفوان أبي بن عثمان

.آخرين في الرقي يونس بن الرحمن وأعبد لوين سليمان
.وأغيره النباري بن بكر أبو عنه روأى وأاحدا حديثا إمإامإنا عن روأى

أبو أخبرنا الدسكري طالب أبو أخبرنا البغدادي ثابت ابن كتاب في قرأت
أبو عميرة بن شيخ بن الله عبد بن مإحمد بن أحمد حدثنا المقري بكر

حدثنا جعفر بن مإحمد حدثنا حنبل بن أحمد قال: حدثنا السدي الحسن
قوله في جبير بن سعيد عن سنان أبي عن الثوري سفيان حدثنا شعبة
في قال: الصلة"  سالمون وأهم السجود إلى يدعون كانوا وأقد"  تعالى

.فقال: ثقة عنه الدارقطني قال: وأسئل الجماعة
.وأثلثمائة تسع سنة الوألى جمادى في وأمإات

 الكوفي الحميد عبد بن محمد بن أحمد

أيما الله عبد أبا سأل أنه حدثني الخلل بكر قال: أبو إمإامإنا أصحاب أحد
.فقال: القصب القصب أوأ اللبن القبر في إليك أعجب

 البرثي العباس أبو الزهر بن عيسى بن محمد بن أحمد

أيام في الكرخ وأهو وأبالشرفية الغربي بالجانب ببغداد القضاء وألي
الجانب إلى بالشرقية وأمإن الغربي قضاء مإن نقل ثم الله على المعتمد
وألية أوأل وأمإائتين وأأربعين تسع سنة هاشم أبو مإات لما وأكان الشرقي

قضاء يتقلد ذلك قبل وأكان أكثم بن يحيى صحب قد وأكان ببغداد البرثي
ًا دينا وأكان وأاسط .عفيف

.كثيرة مإسائل إمإامإنا عن نقل
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بن الحسين قال: حدثنا بطة بن الله عبد أبي عن البندار على أنبأنا مإا مإنها
القاضي البرثي مإحمد بن أحمد العباس أبو أخبرنا: قال البرذعي صفوان

يجوز هل المدبر بيع عن حنبل بن مإحمد بن أحمد الله عبد أبا قال: سألت
دافعا له أر وألم جابر قال: لحديث عندك جاز وألم فقلت: له فقال: نعم

.نعتمد وأعليه
فقلت: له جائزة فقال: أراها تاب إذا القاذف شهادة عن وأسألته قال

" شهادتك قبلت تبت إن"  بكرة لبي قوله في عمر حديث على تعتمد
وأمإات"  ذلك بعد مإن تابوا الذين إل"  أبين وأجل عز الله وأقول فقال: نعم

.وأمإائتين ثمانين سنة

 الطائي هانىء بن محمد بن أحمد

سمع إمإام حافظ القدر جليل بكر أبو السكافي الثرم الكلبي وأيقال 
بن الله وأعبد شيبة أبي بن بكر وأأبا مإسلم بن وأعفان حفص بن حرمإي
.آخرين في وأإمإامإنا القعنبي مإسلم

ًا وأرتبها وأصنفها كثيرة مإسائل إمإامإنا عن نقل .أبواب
مإحمد أخبرنا البرمإكي إبراهيم أخبرنا قراءة أحمد بن الرحمن عبد أخبرنا

سيار بن مإحمد حدثنا الثرم بكر أبو حدثنا مإحمد بن عمر حدثنا نجيب بن
أبي عن الحول عاصم عن شعبة حدثنا الطيالسة صاحب داوأد أبو حدثني
عليه الله صلى النبي أن القرع وأهو الغفاري عمروأ بن الحكم عن حاجب
.المرأة وأضوء بفضل الرجل يتوضأ أن نهى وأسلم

فل به خلت قال: إذا المرأة وأضوء فضل الله عبد قال: قلت: لبي وأبه
ًا يتوضأ أن وأسلم عليه الله صلى النبي رخص إنما مإنه يتوضأ . جميع

فقال: هكذا هو كيف الرأس مإسح عن سئل الله عبد أبا قال: سمعت وأبه
ردهما ثم رأسه مإؤخر إلى جرهما ثم رأسه مإقدم على كلتيهما يديه وأوأضع
ًا رأسه عن يرفعهما لم مإرة في كله وأذلك بدأ مإنه الذي المكان إلى جميع

.يزيد بن الله عبد حديث قال: على ثم
له قيل العمامإة على المسح عن يسأل الله عبد أبا قال: سمعت وأبه

صلى النبي عن وأجوه خمسة مإن الله عبد قال: أبو قال: نعم إليه تذهب
.وأسلم عليه الله
المضمضة نسي رجل عن يسأل الله عبد أبا قال: سمعت وأبه

أم يعيدهما الله عبد قلت: لبي الصلة قال: يعيد وأضوئه في وأالستنشاق
الله عبد قلت: لبي الوضوء يعيد وأل يعيدهما بل قال: ل كله الوضوء يعيد
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.أوأكد عندي الستنشاق: فقال وأحدها المضمضة فنسي
يتوضأ فقال: نعم القيء مإن الوضوء عن الله عبد أبا قال: سألت وأبه

صببت أنا" ثوبان بحديث وأاحتج قال: نعم الوضوء إيجاب على قلت: له
".وأضوءه الله لرسول

شيء فقال: كل باللحان القراءة عن الله عبد أبا سألت الثرم وأقال
.يتكلفه ل الرجل صوت يكون أن إل يعجبنى ل فانه مإحدث

في يجتمعون المإصار في التعريف عن الله عبد أبا سألت الثرم وأقال
قال: وأاحد غير فعله بأس به يكون ل أن قال: أرجو عرفة يوم المساجد

المسجد يشهدوأن كانوا وأاسع بن وأمإحمد وأثابت وأبكر الحسن الله عبد أبو
.عرفة يوم

مإثله نحن رأينا فقال: مإا عيينة بن سفيان وأذكر أحمد سمعت الثرم وأقال
مإات حجة وأسبعين ثنتين عيينة بن سفيان حج المديني بن علي وأقال
تسع ابن وأهو بسنة مإوته بعد سفيان وأحج وأمإائة عشرة خمس سنة عطاء
.مإات حتى يحج يزل فلم سنين
مإا أقول مإا فقال: لي سليمان بن مإقاتل عن أحمد سألت الثرم وأقال
.سليمان بن مإقاتل مإن بالتفسير أعلم أصدر رأيت
المجلس مإن قمنا فلما جمعة يوم البزاز خلف عند كنت الثرم وأقال

ًا أجد فلم فغرقت للجمعة أغتسل أن فأردت الصراة قرن إلى صرت شيئ
تحيني إن قلت: اللهم أن مإن عندي أكثر ثناؤه جل الله إلى به أتقرب
.المحاسبي يعني حارث صحبة مإن لتوبن
على يطلع فجاء لقوم عرس في المحاسبي حارث كان الثرم وأقال

فقيل يستطع فلم رأسه يعني يخرجه ذهب ثم الدرابزين فوق مإن النساء
.العين بالحور أعتبر أن قال: أردت هذا فعلت لم له

مإوبقة كل مإن وأإياكم الله أعاذنا الثغر إلى كتاب أثناء في الثرم قال
وأإياكم وأمإسكنا شبهة كل مإن وأإياكم وأسلمنا مإهلكة كل مإن وأإياكم وأأنقذنا
.وأأئمتنا أسلفنا عليه مإضى مإا بصالح
في إليه وأنرغب تمامإها الله نسأل مإتواصلة نعم في وأنحن إليكم كتابي

فتنة الكلم مإن كثير في إن رضاه بلوغ على وأالعون فضله مإن الزيادة
كان فضل أن لنا حكي وألقد حاجته الكلم مإن به بلغ مإا الرجل وأبحسب

لطيق مإا المإور مإن كان وأربما لسعة السكوت في فإن كلمإه في يتلكن
القيام مإن العلماء وأندب النصيحة مإن الله أوأجب لما وأذلك السكوت عنه
العلماء وأندب النصيحة مإن الله أوأجب لما ذلك وألول وأالعامإة للخاصة بها
الخمول مإن إليه دعا مإا كان ذلك وألول وأالعامإة للخاصة بها القيام مإن
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وأنحن عنه يرغب مإن فيه وأنشأ إليه يسراح مإن فيه قل دهر في أصوب
يزعجنا الذي الخبر إلينا انتهى فربما المإصار عن انقطاع مإوضع في

.العلم مإن الحجة وأجوب فنخاف الصبر على فنحرصا

الله رضي شيخنا مإن فقدنا بما المصيبة عظم العلم أهل عند تبين وألقد
كان مإن وأمإعلم وأمإعلمنا إمإامإنا حنبل بن مإحمد بن أحمد الله عبد أبي عنه
تسد ل وأثلمة تجبر ل مإصيبة العالم وأمإوت سنة ستين مإن أكثر مإنذ قبلنا
الله عدوأ أن ظننت فقد بعيدا بونا وأيتباينون يتفاضلون إنهم عالم علم وأمإا

بها انتظروأا أسبابا الفتن مإن أعدوأا قد وأجنوده إبليس المسلمين وأعدوأ
.أحزابهم وأيزهق باطلهم يقمع كان لنه فقده

الهدى بعد العماية وأمإن المضلة الفتن مإن فاشية علمتها بدعة أوأل وأكانت
مإن أسباب على البيت لزمإوا كانوا الله عبد أبي حياة في قومإا رأيت وأقد

حبهم مإن لهم ظهر مإا ببعض الناس فأكرمإهم العلم مإن وأقلة النسك
بالمإر يتكلم أحدهم يزال ل فكان العلم قلة مإع العجب فدخلهم للخير

تعلمنا مإن جزى مإا أفضل الله جزاه الشيخ بقول ذلك الله فيدفع العجيب
مإا وأهتك فضيحته سبب كان إل شيء ذلك مإن مإنهم أحد مإن يكون وأل مإنه

مإكايد مإن هذا وأإنما كثيرة لشياء ذلك مإن حافظ فأنا ستره مإن مإضى
غيرك: قال قد فقل مإثلك وأمإن أنت أنت لحدهم يقول جنوده مإع إبليس

يبتدئه أن عنده فيزين علم في سعة هناك ليس الشيء قلبه في يلقى ثم
.النار في ضللة وأكل ضللة بدعة وأكل بدعة مإحدثة كل وأإن به ليشمت

ذكر وأقد يذكروأا أن وأيحبون الشهرة يلتمسون آخرين أن ظننت وأقد
الخير في تابعا الرجل يكون وألن فافتضحوا البدع مإن بألوان قوم قبلهم

تبتدعوا وأل اتبعوا" مإسعود قال: ابن وأقد الشر في رأسا يكون أن مإن خير
وأيحدث ستحدثون إنكم" الناس أيها وأقال" ضللة بدعة كل كفيتم فقد
عليه الله صلى النبي وأقال" الوأل بالمإر فعليكم مإحدثة رأيتم فإذا لكم

مإا بخير الناس يزال ل" مإسعود ابن وأقال" أكابركم مإع البركة" وأسلم
رأها وأإن ضللة بدعة كل" عمر ابن وأقال" أكابرهم عن العلم أخذوأا
" المتنطعون هلك أل"  وأسلم عليه الله صلى النبي وأقال" حسنة الناس
قلت: إذا تظلني سماء وأأي تقلني أرض أي عنه الله رضي الصديق وأقال

الرجل سئل إذا الكبد على أبردها مإا علي وأقال أعلم ل مإا الله كتاب في
فليعلمه علما الله علمه مإن مإوسى أبو وأقال أعلم ل يقول أن يعلم ل عما

مإن وأيمرق المتكلفين مإن فيصير به له علم مإال يقول أن وأإياه الناس
يستحي وأل فليقر يعلم ل عما أحدكم سئل إذا سعود ابن وأقال الدين
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أحدث مإن: " قال أنه أحاديث في وأسلم عليه الله صلى االنبي عن وأروأى
تجوز ل بعضها وأفي"  أجمعين وأالناس وأالملئكة الله لعنة فعليه حدثا

الحدث وأمإا الله رسول يا قيل أنه بعضها وأفي السلم في مإحدث شهادة
بدعة ابتدع أوأ قود بغير مإثلة امإتثل وأمإن نفس بغير نفسا قتل قال: مإن

مإا الشعبي وأقال وأالملئكة الله وألعنة النفس بقتل ذلك فقرن سنة بغير
.الحش في فألقه رأيهم عن حدثوك

إل بدعة تكن لم فإنه المحدثون أحدث وأمإا إياك العزيز عبد بن عمر وأقال
فإنها السنة بلزوأم فعليك مإنها وأعبرة عليها دليل هو مإا قبلها مإضى وأقد
خلفها في جاء مإا علم قد مإن سنها إنما السنة وأإن عصمة الله بإذن لك
القوم به رضي بما لنفسك وأارض وأالتعمق وأالحمق وأالزلل الخطأ مإن

المإور كشف على وألهم كفوا ناقد وأببصر وأقفوا علم عن فإنهم لنفسهم
كان فلئن السابقون لهم إنهم أحرى فيها كان لو وأبفضل أقوى كانوا

مإا بعدهم حدث حدث قلتم وأإن إليه سبقتموهم فقد عليه أنتم مإا الهدى
بما مإنه تكلموا وألقد عنهم بنفسه وأرغب سبيلهم غير اتبع مإن إل أحدثه
لقد مإحسر فوقهم وأل مإقصر دوأنهم فما يشفي مإا مإنه وأوأصفوا يكفي
لعلى ذلك مإع وأإنهم فغلوا عنهم آخروأن وأطمح فجفوا أقوام دوأنهم قصر
.مإستقيم هدى
على يقول أن مإن له خير جاهل الرجل يعيش لن مإحمد بن القاسم وأقال
.يعلم مإال الله

الله يقول أن يعلم ل عما الرجل سئل إذ العلم مإن إن مإسعود ابن وأقال
.أعلم
.أدري وأل مإاضية وأسنة مإحكمة آية ثلث العلم عمر ابن وأقال
".العلم نصف أدري ل" الشعبي وأقال
هذا عن وأنهي هذا حرم الرجل يقول أن إياك"  خثيم بن الربيع وأقال

".كذبت له الله فيقول

أن مإن إلى أحب مإغبة أرده لن الحميري الرحمن عبد بن أحمد وأقال
.أتكلفه
أعلم ل عما أوأ أعلم عما سئلت أبالي مإا وأالله الشعبي وأقال

.أعلم ل أقول أن علي يسهل إنه يقول

على دمإت مإا الطريق تخطىء لن إنك مإسعود بن عتبة بن الله عبد وأقال
  الثر
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بن مإعاذ وأقال وأالتبدع وأالبدع وأإياك بالستقامإة عليك عباس ابن وأقال
.بالعتيق وأعليكم وأالتنطع وأالتبدع إياكم جبل
الشك يوقع ذلك فإن ببعض بعضه الله كتاب تضربوا ل عباس ابن وأقال

.قلوبكم في
إل هي وأمإا خير مإن ذرة مإثقال الهواء هذه في الله جعل مإا إبراهيم وأقال
نورا الحق على الله جعل وأقد الوأل المإر إل المإر وأمإا الشيطان مإن زينة

للحق يقوم ل الباطل وأإن الخطأ شبهات به وأيصرف العلماء به يكشف
زاهق هو فإذا فيدمإغه الباطل على بالحق نقذف بل"  وأجل عز قال: الله

وأإن القيامإة يوم إلى كذب وأاصف لكل فهذه"  تصفون مإما الويل وألكم
.الله على تكذب أن الكذب أعظم

فيكم يخلف وألم إمإامإته تقدمإت فقد مإوته قريبا كان وأإن الله عبد أبا وأإن
ًا عاش مإا فعاش به لينفع الله أبقاه وأإنما شبهة الله بحمد وأمإات حميد

ًا أرضه في شهداء الله جعلهم الذين الله عباد خيار له يشهد مإغبوط
وأفضل المسلمين في وأأمإانته وأزهده وأاجتهاده وأتقواه وأرعه له وأيعرفون

إلى ينتهي مإن مإنهم كان ندركهم لم الذين الئمة أن إلينا انتهى وألقد علمه
الجراح بن وأكيع أن أخبرت وألقد وأيصفه يقدمإه مإن وأمإنهم وأيسأله قوله
به وأيحتج عنه يحكي كان مإهدي بن الرحمن عبد وأأن سأله ربما كان

الشافعي أن وأأخبرت سنة ستين نحو وأذلك وأيصفه العلم في وأيقدمإه
بن إسماعيل أن أخبرت وألقد مإنه تعلم مإما بالحديث مإعرفته أكثر كانت
حنبل بن أحمد وأثم شيء مإن ضحكنا مإرة شيخ لي وأقال يهابه كان علية
ًا فوجدناه إسماعيل إلى بعد فجئنا أحمد وأعندي فقال: تضحكون غضبان

عاده يزيد أن وأأخبرت فبكى ذكره هاروأن بن يزيد أن وأأخبرت حنبل بن
.مإثله جاءنا قال: مإا عاصم أبا أن وأأخبرت مإنزله في
.بطولها الرسالة تمام وأذكر هذا مإثل بلغنا وأكم

عاصم وأكان حافظ القدر فقال: جليل الثرم وأذكر الخلل بكر أبو وأقال
فلم يمليها فوائد له يخرج رجل طلب بغداد قدم لما عاصم بن علي بن

مإنه يقع لم رآه لما فكأنه الثرم بكر أبي غير الوقت ذلك في له نجد
خطأ الحديث هذا له يقول فجعل كتبك أخرج له: فقال سنة لحداثة بموقع
قريبا وأأمإله به عاصم فسر هذا نحو وأأشياء غلط وأهذا كذا الحديث وأهذا
أحاديث فقال: هذه حنبل بن أحمد على فعرضت مإجلسا خمسين مإن

.صحاح
فلما وأالمسند وأالبواب العلوم وأيعلم وأيحفظه الحديث يعرف وأكان

.الله عبد أبو مإذهب على فأقبل ذلك ترك حنبل بن أحمد صحب
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الفقه يعني احفظ كنت قال: الثرم يقول المروأذي بكر أبا فسمعت
.كله ذلك تركت حنبل بن أحمد صحبت فلما وأالختلف

أيوب بن وأيحيى مإعين بن يحيى نسبه حتى عجيب تيقظ مإعه وأكان
.جني الثرم أبوي أحد: فقال المقابري

بن القاسم أبا قال: سمعت صدقة بن بكر أبو وأأخبرني الخلل وأقال
مإا الصلة كتاب مإن لي يكتب رجل فقال: أريد رجل قدم: قال الجيلي

بكر أبو إل لك ليس فقالوا أوأ له قال: فقلنا شيبة أبي ابن كتب في ليس
ًا إليه قال: فوجهوا الثرم قال: الصلة كتاب مإن وأرقة ستمائة فكتب وأرق

.شيء مإنه شيبة أبي ابن كتاب في ليس فإذا فنظرنا
مإن شيخان قدم يقول الفقيه عمر بن علي بن الحسن وأسمعت قال

أحدهما الحديث أصحاب مإن قوم طلب خرجا فلما فحدثا للحج خراسان
مإن خلق مإعه ناحية الشيخ هذا فقعد الصحراء إلى يعني قال: فخرج

بينهما الثرم وأقعد: قال ناحية الخر وأقعد وأالمستملى الحديث أصحاب
.هذا أمإله وأمإا هذا أمإله مإا فكتب

يقول عتاب بن سعيد قال: سمعت مإحمد بن الله عبد وأأخبرني قال
ًا الثرم أبوي أحد كان يقول مإعين بن يحيى سمعت .جني

يقول الصبهاني بن إبراهيم قال: سمعت صدقة بن بكر أبو وأأخبرني قال
.وأأتقن الرازي زرعة أبي مإن أحفظ الثرم بكر أبو

يقول الثرم بكر أبا سمعت يقول علي بن مإحمد بكر أبا وأسمعت قال
يتقوا أن أحمد لصحاب فينبغي أصحابه على الله مإن ستر حنبل بن أحمد
.حنبل بن بأحمد يعيروأا أن مإخافة يعصوه وأل الله

القيد وأوأصف قيد لها نعل يلبس ل وأالمحرم الثرم روأاية في أحمد وأقال
ًا الزمإام في يجعل سير .مإعترض
المجلس مإن قام إذا يقول مإرارا الله عبد أبا سمعت الثرم وأقال قال

كلمإه بقية أفهم فل تتحركان شفتيه أرى حتى وأبحمدك اللهم سبحانك
كفارة في وأسلم عليه الله صلى النبي عن روأى مإا إلى يذهب كأنه

أن وأسلم عليه الله صلى النبي عن هريرة وأأبو برزة أبو روأى المجلس
وأأتوب أستغفرك أنت إل إله ل أن أشهد وأبحمدك اللهم سبحانك" يقول
.وأفاته تاريخ لي يقع وألم" إليك

 البرني محمد بن أحمد
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عن الله عبد أبا سأل أنه أخبرني الخلل بكر قال: أبو الصحاب أحد
حديث على تعتمد فقلت: له جائزة فقال: أراها تاب إذا القاذف شهادة

الله وأقول فقال: نعم شهادتك قبلت تبت إن بكرة لبي قوله في عمر
".ذلك بعد مإن تابوا الذين إل" أبين

 الصائغ الحارث أبو محمد بن أحمد

وأيكرمإه يقدمإه وأكان به يأنس الله عبد أبو فقال: كان الخلل بكر أبو ذكره
بضعة كثيرة مإسائل الله عبد أبي عن وأروأى جليل بموضع عنده وأكان
ًا عشر .الله عبد أبي عن الروأاية وأجود جزء
مإحمد حدثنا أحمد قال: أخبرنا العزيز عبد عن إبراهيم أخبرنا بركة أخبرنا

فطر التي الفطرة يقول الله عبد أبا قال: سمعت الحارث أبو جعفر بن
.وأالسعادة الشقاوأة مإن عليها العباد الله

على يأخذوأن الذين المحدثون هؤلء الله عبد قلت: لبي الحارث أبو وأقال
.سوء طعمة قال: هذه الحديث

.فقال: بدعة اللحان قراءة عن الله عبد أبو وأسئل الحارث أبو وأقال
:له قيل أكرهها فقال: أنا حمزة قراءة الله عبد لبي ذكر الحارث أبو وأقال

وأطاب جاب مإثل الشديد وأالضجاع الدغام قال: هذا مإنها تكرهه وأمإا
.وأحاق
أبي قول له ذكر وأقد الله عبد أبا سمعت الحارث أبي روأاية في وأقال
.فأنكره الخيل في وأأصحابه حنيفة
مإن يخرج لم الكلم أحب مإن يقول الله عبد أبا سمعت الحارث أبو وأقال
يقول إنه له فقيل الكرابيسي الحسين قول عن وأسئل قال: وأسمعته قلبه

وأإن"  وأجل عز قال: الله جهم قول فقال: هذا مإخلوق بالقرآن لفظي
يسمع فممن"  الله كلم يسمع حتى فأجره استجارك المشركين مإن أحد
.الله أهلكهم الله كلم
الله يؤتيه مإواهب العلم إنما يقول الله عبد أبا سمعت الحارث أبو وأقال

لكان الحسب لعلة كان وألو بالحسب أحد يناله وأليس خلقه مإن أحب مإن
.وأسلم عليه الله صلى النبي بيت أهل به الناس أوألى

 الحارث أبو المروذي ربه عبد بن محمد بن أحمد

بن أحمد الله عبد أبا قال: سمعت مإنها أشياء إمإامإنا عن روأى مإن أحد
في يتوقى وأل الناس وأبين بينه فيما بالكذب الرجل عرف إذا يقول حنبل
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هذا مإثل تعالى الله وأبين بينه فيما استتر مإا على هذا يؤتمن فكيف مإنطقه
قال: خلفه يصلي مإن فيعيد الله عبد أبا يا خلفه يصلى وأل إمإامإا يكون ل

.خلفه قلت: الصلة يعتزل أن أحب وألكن لأدري

 العباس أبو مطر بن محمد بن أحمد

مإنه سمعتها مإسائل الله عبد أبي عن فقال: عنده الخلل بكر أبو ذكره
ًا إمإامإنا سمع غرائب فيها وأكان .وأغيرهما وأيونس وأشريح

 اللباد نصر بن محمد بن أحمد

البحتري عمروأ أبو ذكره فيما عنه الله رضي أحمد إمإامإنا مإن سمع
سهل بن مإحمد بن أحمد فقال: أخبرنا الربعين كتاب في النيسابوري

الوليد حدثني حنبل بن أحمد حدثني اللباد نصر بن مإحمد بن أحمد حدثنا
بن الله عبد عن لبابة أبي بن عبدة عن الوأزاعي قال: حدثنا مإسلم بن

لله إن" وأسلم عليه الله صلى الله رسول قال: قال عنهما الله رضي عمر
عنهم نزعها مإنعوها فإذا بذلوها مإا العباد لمنافع بالنعم اختصهم عبادا

".غيرهم إلى وأحولها

 الكحال يحيى بن محمد بن أحمد

.أشياء إمإامإنا عن أنقل
علج وأمإعه الروأم بلد مإن يخرج السير عن الله عبد أبا قال: سألت مإنها

يقبل أن قال: أوألى به خرجت أنا السير وأيقول به خرجت أنا العلج فيقول
.المسلم قول

 الوراق يزيد بن محمد بن أحمد

أحمد إمإامإنا عن وأروأى بغداد قدم رأى مإن سر أهل مإن باليتاخي وأيعرف
عن عنده كان فقال: ثقة الخلل بكر أبو وأذكره وأغيرهما مإعين بن وأيحيى
.مإسائل أحمد
كان بشيء إل الشباب شبهت مإا يقول حنبل بن أحمد قال: سمعت مإنها
.فسقط كمي في

 البغوي الرحمن عبد بن منيع بن أحمد
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عمن وأسئل حنبل بن أحمد قال: سمعت مإنها بأشياء إمإامإنا عن حدث
.الكاف وأفتح فقال: كفر مإخلوق قال: القرآن

حفص أبو أخبرنا قال النقور بن وأأحمد جابر جدي الروأاية بهذه أنبأنا
عم ابن البغوي إبراهيم بن إسحاق حدثنا مإحمد بن الله عبد حدثنا الكتاني

قال: القرآن عمن وأسئل حنبل بن أحمد قال: سمعت مإنيع بن أحمد
.الكاف فتح فقال: كفر مإخلوق

فقلت: الباب على قاعد وأأنا حنبل بن أحمد بي عبر مإنيع بن أحمد وأقال
قال: الله عبد أبا يا كم فقلت: له الكوفة قال: مإن الله عبد أبا يا أين مإن
عشرة بضعة قال: لي الكوفة دخلت كم قلت: له جعفر أبا يا خير هو

ألف مإائة يكتب أن بالحديث يتفقه أن أراد إذا الرجل قلت: يجزى دخلة
قال: ل ألف فثلثمائة: قلت قال: ل ألف قلت: فمائتي قال: ل حديث

هكذا بيده: قال ألف قلت: فخمسمائة قال: ل ألف فقلت: فأربعمائة
.قلبها

.عنه رجل عن البخاري حدث وأقد قلت: أنا

 المستنير بن أحمد

كتب كتب رجل أن لو أحمد قال: سئل بأشياء: مإنها أحمد إمإامإنا عن حدث
بها يتفقه كان المبارك ابن كتب كتب قال: فلو قال: ل بها يتفقه كان وأكيع

.قال: نعم

 بكر أبو الرمادي سإيار بن منصور بن أحمد

بن بكر أبو مإنهم جماعة عنه وأروأى وأغيره همام بن الرزاق عبد مإن سمع
يؤدى أحمد قال: قال مإنها أشياء أحمد إمإامإنا عن روأى الفقيه داوأد أبي

ًا وأالزكاة الخراج .الخراج أرض في جميع
ًا استكمل وأقد المنادي ابن ذكره وأمإائتين وأستين خمس سنة وأمإات ثلث

.سنة وأثمانين

 الساوي محمود بن أحمد

.الصحاب في الخلل بكر أبو ذكره
الساوأي مإحمود بن أحمد قال الخلل بكر لبي الجنائز كتاب نقلت: مإن
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فقال: عظم المسجد بباب فوقف طالب أبا يعزي جاء الله عبد أبا رأيت
ًا يقصد وألم جلس ثم عزاءكم وأأحسن أجركم الله .مإنهم أحد

 المغازلي بكر أبو النضر بن بدر بن المنذر بدر أبي بن أحمد

الدنيا عن العازفين الوألياء مإن وأيعد ثقة وأكان البغدادي الصالح الشيخ
الله عبد أبو كان: فقال الخلل بكر أبو وأذكره عليه الغالب وأهو بدر لقبه

مإسائل فيه له وأقع حديث جزء الله عبد أبي عن وأعنده وأيقدمإه يكرمإه
ًا وأرأيت مإنزله رأيت إذا وأكنت حديثا مإنه وأسمعت مإنه وأسمعتها أيض

الشيء يخرج أحمد وأكان الفقر على وأالصبر بالصلح له شهدت قعوده
ذلك وأنحو الزهد أحاديث يعني بابتك مإن هذه يقول ثم بدر أين فيقول
.لسانه مإلك قد بدر مإثل مإن وأيقول مإنه يتعجب إمإامإنا فكان
ًا كنت الجريري مإحمد أبو وأقال زوأجته باعت وأقد المغازلي بدر عند يومإ
ًا ًا بثلثين لها دار وأنأكل إخواننا في الدنانير هذه نفرق بدر فقال: لها دينار
ل مإا هذا نحن وأنرغب أنت تزهد وأقالت ذلك إلى فأجابته بيوم يوم رزق

.يكون
.وأمإائتين وأثمانين اثنتين سنة الوألى جمادى مإن خلون لست وأمإات

 الدمشقي الحسن أبو ميمون واسإمه الحواي أبي بن أحمد

وأسبعون إحدى البغوي وأوأفاة وأفاته وأبين إمإامإنا مإنهم جماعة عن حدث
قلت: مإولدك مإتى حنبل بن أحمد قال الحواري أبي بن أحمد وأقال سنة
.مإولدي قال: وأهي وأستين أربع سنة

وأمإائتين وأأربعين ست سنة رجب مإدخل الحواري أبي بن أحمد وأمإات
بالدليل وأالشتغال كنت الدليل نعم وأقال البحر في بكتبه رمإى إنه وأقيل

ثلثين العلم الحواري أبي بن أحمد طلب إنه وأقيل مإحال الوصول بعد
لم علم يا وأقال البحر في فغرقها كلها كتبه حمل الغاية مإنه بلغ فلما سنة

ًا وأل بك تهاوأنا هذا أفعل إلى بك لهتدي أكتب كنت وألكن بحقك استخفاف
الله على دليل ل وأقال عنك استغنيت ربي إلى بك اهتديت فلما ربي

أبي بن أحمد يقول الجنيد وأكان الخدمإة لدب يطلب العلم وأإنما سواه
.الشام ريحانة الحواري

 النطاكي المكين بن أحمد
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في مإنه سمعتها مإسائل الله عبد أبي عن فقال: عنده الخلل ذكره
ً وأكان الثغور إلى الثانية قدمإتي .الله شاء إن يجب كما رجل
فقال: له أوأصني حنبل بن قال: لحمد رجل أن المكين بن أحمد أخبرني

أن وأاعلم به فاعمل قبرك في يجاوأرك أن تريد مإا أحب إلى أنظر أحمد
سبيل مإن عليه مإا مإحسن خصال ثلث على القيامإة يوم العباد يبعث الله
لن النار في وأكافر"  سبيل مإن المحسنين على مإا"  يقول تعالى الله لن
الذنوب وأأصحاب"  جهنم نار لهم كفروأا وأالذين"  يقول تعالى الله

تعالى الله لن غفر شاء وأإن عذب شاء إن الله إلى فأمإرهم وأالخطايا
".يشاء لمن ذلك دوأن مإا وأيغفر به يشرك أن يغفر ل الله إن"  يقول
أحمد قال: سمعت النطاكي المكين بن أحمد حدثني الخلل بكر أبو وأقال

فقال: الله عبد أبا يا قال: توفيت الوالدة فعلت مإا لرجل وأقال حنبل بن
.أجرك الله أعظم أحمد له

 المخرمي الحافظ الفضل أبو حبان بن ملعب بن أحمد

إمإامإنا عن وأحدث آخرين في دكين بن وأالفضل مإسلم بن عفان سمع 
.قال: الدارقطني وأكذلك فقال: ثقة أحمد بن الله عبد وأذكره أحمد
سنة الوألى جمادى في وأمإات وأمإائة وأتسعين إحدى سنة مإولده وأكان

.وأمإائتين وأسبعين خمس
أحمد عن روأى فيمن المنادي بن الحسين وأأبو النجاد بكر أبو وأذكره

بن الله عبد حدثنا حنبل بن أحمد حدثنا مإلعب بن أحمد فقال: حدثنا
صلى وأسلم عليه الله صلى النبي أن الشعبي عن الشيباني عن إدريس

.عباس ابن قال: الثقة حدثك قال: فقلت: مإن دفن مإا بعد قبر
أحمد قال: سمعت المخري مإلعب بن أحمد أخبرني الخلل بكر أبو وأقال

أكبر الله أكبر قال: الله فإذا المؤذن هو يكون وأكان أحصيه مإال حنبل بن
ً ً قليل ً قال: مإثلها قال: كلمة كلما أكبر الله أكبر الله قليل ً قليل حتى قليل
.آخره إلى الذان مإن يفرغ

 الحمصي المصفى بن أحمد

بن حمدان حدثنا: قال العكبري أحمد حدثنا مإا أشياء: مإنها إمإامإنا عن نقل
جد وأهو جنيقا بن الله عبيد القاسم أبو حدثنا السقطي حمدان بن سليمان

حدثنا الفقيه الواعظ المصري مإحمد بن علي حدثنا لمإه السعيد الوالد
صلح بن مإحمد بن أحمد حدثنا المروأذي عيسى بن الحسين بن علي
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بن أحمد رحل يقول المصفى بن أحمد قال: سمعت البغدادي الطيالسي
بحمص عندنا فنزل الفريابي يوسف بن مإحمد لزيارة الشام إلى حنبل
وأحزن صدره فضاق الفريابي بموت الخبر وأرد ثم عليه يقرأ أيامإا فأقام
فما سفيان عن الكبار الئمة عن كتبت قد الله عبد أبا يا فقلت: له لذلك

أخلق عن أستخبره أن أردت أني إل كثير فقال: الحديث الحزن هذا
الحاجة وأقت مإنه يقترض كان أنه بلغني وأقد به أنيسا كان فإنه الرجل
قضيتك فإذا تقتضيني مإا لنك إل مإنك أقترض مإا مإحمد يا له وأيقول

.مإنك اقترضت

 العباس أبو المقري واصل بن محمد بن أحمد

أحمد عن عنده وأكان خلفا القراء وأمإن سعدان ابن النخاة مإن صحب
ًا مإسائل .حسان

بلد إلى بلد مإن الزكاة يخرج أن أيجوز سئل وأقد أحمد قال: سمعت مإنها
.فقال: ل لقرابة كان إن له فقيل يجوز فقال: ل

.وأمإائتين وأسبعين ثلث سنة وأمإات

النون حرف

 الخزاعي الله عبد أبو مالك بن نصر بن أحمد

حفص أبو حدثنا الثقفي سهل بن يحيى حدثنا العكبري حفص قال: أبو
قال: سمعت النماطي إبراهيم بن أحمد حدثنا أحمد أبو حدثنا الجوهري

في وأسلم عليه الله صلى النبي رأيت يقول الخزاعي نصر بن أحمد
بأحمد عليك: قال هذا عصرنا في نقتدي بمن الله رسول فقلت: يا المنام

.حنبل بن
فكلمتني أذنه في فقرأت وأقع قد بالصرع مإصابا رأيت نصر بن أحمد وأقال

القرآن يقول فإنه أخنقه دعني الله عبد أبا يا فقالت جوفه مإن الجنية
.مإخلوق
في وأقتل بالشهادة له ختم قد وأقال عليه فترحم مإعين بن يحيى وأذكره
وأمإائتين وأثلثين إحدى سنة القرآن بخلق القول عن لمإتناعه الواثق خلفه
قال: الله فقال: كلم القرآن في تقول مإا فقال: له الواثق أخذه قد وأكان

الواثق فدعا به الروأاية جاءت قال: كذا القيامإة يوم ربك أفترى
خطاي أحتسب فإني مإعي أحد يقومإن فل إليه قمت إذا وأقال بالصمصامإة
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ثم بها وأصفه التي بالصفة نعرفه وأل نعبده ل ربا يعبد الذي الكافر هذا إلى
أن وأأمإرهم بحبل رأسه بشد وأأمإر مإقيد وأهو عليه فأجلس بالنطع أمإر

فنصب بغداد إلى رأسه بحمل وأأمإر عنقه ضرب حتى إليه وأمإشى يمدوأه
ًا الغربي الجانب وأفي أيامإا الشرقي الجانب في أيامإ

فصمتا وأإل أذني وأسمع فعميتا وأإل عيني بصر الصائغ مإحمد بن جعفر قال
.الله إل الله ل رأسه يقول عنقه ضربت حيث الخزاعي نصر بن أحمد
الله فقال: رحمة نصر بن أحمد وأذكر الله عبد أبا سمعت المروأذي وأقال

.بنفسه جاد لقد أسخاه كان مإا

في قتل فلما خلي نصر بن أحمد كان خلف بن إسماعيل بن إبراهيم وأقال
بقرب فبت فمضيت القرآن يقرأ الرأس أن أخبرت رأسه وأصلب المحنة
هدأت فلما يحفظونه وأفرسان رجالة عنده وأكان عليها مإشرفا الرأس
آمإنا يقولوا أن يتركوا أن الناس أحسب ألم"  يقول الرأس سمعت العيون

وأعليه المنام في ذلك بعد رأيته ثم جلدي فاقشعر"  يفتنون ل وأهم
أخي يا بك الله فعل مإا فقلت: له تاج رأسه وأعلى وأالستبرق السندس
.الجنة وأأدخلني لي قال: غفر

مإن الخزاعي مإالك بن نصر بن أحمد حمل القاضي كامإل بن أحمد وأقال
مإن بقيا ليومإين الخميس يوم في الواثق فقتله رأى مإن سر إلى بغداد

رأسه نصب رمإضان مإستهل السبت يوم وأفي وأثلثين إحدى سنة شعبان
الرأس أبيض شيخا قال: وأكان رآه أنه وأأخبرني الجسر رأس على ببغداد

الجسر برأس نصب أن بعد يحفظه مإن برأسه وأكل أنه وأأخبرني وأاللحية
سورة فيقرأ بوجهه القبلة إلى يستدير بالليل يراه أنه ذكر به الموكل وأأن
.نفسه على فخاف طلب بذلك أخبر لما وأأنه طلق بلسان يس

 الخفاف حامد أبو نصر بن أحمد

فيها: أغرب حسان مإسائل فيه جزء عنده فقال: كان الخلل بكر أبو ذكره
ل الحاكم وأكان درهم ألف على أشهد رجل عن أحمد قال: سئل مإنها

.عليه أشهدت مإا إل قال: ل له يشهد وأمإائتين مإائة في إل يحكم
كنت قد إني يقول نفسه أكذب إذا القاذف الله عبد أبو قال: قال وأمإنها

.شهادته وأتقبل يحد عليه وأكذبت فلنا أوأ فلنة قذفت
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قال: مإسنمة مإسنمة أوأ إليك أحب مإرتفعة القبور عن أحمد وأسئل وأقال
.مإسنمة أحد قبر مإثل

الهاء حرف

 النطاكي مروان بن الحكم بن هاشم بن أحمد?

مإنه سمعنا القدر رفيع مإتيقظ جليل فقال: شيخ الخلل بكر أبو ذكره
ًا حديثا أوأ سبعين سنة في سمعناها حسانا مإسائل أحمد عن وأنقل كثير
.وأسبعين إحدى
في ينظر وألم الشهادة على يشهد أسمع وأأنا أحمد قال: سئل مإنها

يقول أحمد قال: وأسمعت بشيء فليس وأإل حفظها قال: إن الكتاب
.مإنه ألبس الذي الضمار المال

 هشام بن أحمد

.أشياء إمإامإنا عن نقل
فقال: فيه فصلى فنسي بول ثوبه أصاب رجل عن أحمد قال: سألت مإنها
إذا الدم في يقول عباس قال: وأابن وأكثيره البول قليل مإن الصلة يعيد

ًا قال: إن ثم فحش .قولهم مإن فعجب وأالدم البول بين يساوأوأن قومإ

الياء حرف

 الحلواني جعفر أبو يحيى بن أحمد

.الصحاب جملة في الخلل بكر أبو ذكره
أحمد حدثنا علي بن مإحمد بكر أبو حدثنا العكبري حفص أبي بخط قرأت

ثوبي يصيب رجل له وأقال الله عبد أبا قال: سمعت الحلواني يحيى بن
يفركه مإرتين الماء عليه يصب وأقال ثيابه بعض فجمع الرجل فأخذ البول

.الكلب في روأى مإا لمكان مإرات سبع ل: قال يجزيه مإرتين بأصابعه
خمس وأسنه وأمإائتين وأسبعين ست سنة الوألى جمادى في وأمإات

.للصولي الوأراق مإن نقلته الشونيزية في وأدفن سنة وأتسعون

 ثعلب الشيباني النحوي العباس أبو زيد بن يحيى بن أحمد
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حنبل بن أحمد أرى أن ثعلب: أحببت قال وأاللغة النحو في الكوفيين إمإام
العربية النحو قلت: في تنظر لي: فيم قال عليه دخلت فلما إليه فصرت

: حنبل بن أحمد الله عبد أبو فأنشدني

ًا الدهر خلوت مإا إذا تقل فل يومإ

رقـيب قل: علي وألكن خلوت

مإضـى مإا يغفل الله تحسبن وأل

يغـيب علـيه تخفي مإا أن وأل

تتابـعـت حتى اليام عن لهونا

ذنـوب آثـارهـن على ذنوب

مإضـى مإا يغفر الله أن ليت فيا

فـنـتـوب توباتنـا في وأيأذن

.وألدت وأفيها مإائتين سنة الكرخي مإعروأف مإات ثعلب وأقال
.وأمإائتين وأتسعين إحدى سنة الوألى جمادى في ثعلب وأمإات

 الرقي حيان بن يحيى بن أحمد

.الله عبيد بن أحمد أخبرنا فيما أحمد إمإامإنا عن روأى مإن أحد
بكر أبو حدثنا النرسي حسنون بن أحمد بن مإحمد الحسين أبو حدثنا
أبو حدثنا وأثلثمائة وأسبعين إحدى سنة إمإلء الوراق إسماعيل بن مإحمد

بن يحيى بن أحمد حدثنا الفقيه الواعظ البصري مإحمد بن علي الحسن
حاضر وأأنا حنبل بن مإحمد بن أحمد الله عبد أبو قال: سئل الرقي حيان

.عز يدي بين فقال: ذل الصلة في الشمال على اليمين وأضع مإعنى مإا
.هذا مإن أحسن العلم في عندي يصح لم المصري الحسن أبو قال

 الوراق يزيد بن أحمد
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يزيد بن أحمد الخلل: أخبرنا بكر أبو مإنها: قال. أشياء إمإامإنا عن نقل
فقال: ل الشديد الهمز عن يسأل حنبل بن أحمد قال: سمعت الوراق
.الشديد الهمز يعجبني

بن أحمد قال: سمعت الوراق يزيد بن أحمد وأأخبرنا الخلل بكر أبو قال
.السهلة القراءة فقال: تعجبني القرآن في الهمز عن يسأل حنبل

.أبيه اسم يعرف وأل أحمد اسمه مإن الن فلنذكر

 همداني جعفر أبو عبدة أبي بن أحمد

ًا وأكان يكرمإه أحمد كان القدر فقال: جليل الخلل بكر أبو ذكره نقل وأرع
 .أحمد وأفاة قبل وأتوفي كثيرة مإسائل أحمد إمإامإنا عن

عليه الله صلى مإحمد لمإة أنصح الجسر هذا عبر مإا أحمد إمإامإنا وأقال
.النهروأان جسر يعني الخلل: قال عبدة أبي بن أحمد مإن وأسلم

فيما وأكان مإسائل عن سألته زرعة أبي عند عبدة: كنت أبي بن أحمد قال
حنبل بن أحمد يعني صاحبك فيها يقول مإا فقال: لي المتشابه عن سألته

فقال: القلوب حواز الثم مإسعود بن الله عبد حديث إلى قلت: يذهب
مإن الصيد على ينقض بالبازي إل حنبل بن أحمد أشبه مإا الله سبحان

.فوق
عنه غائبة له دار بثلث تصدق جل عن أحمد عبدة: سئل أبي بن أحمد قال
كما وأليس جائز قال: هو مإعروأفة دار وأهي الدار وأحد مإشاعة رجل على
.الدار يعرف حتى بجائز ليس هؤلء يقول
قال: مإقبوضة غير الصدقة فتجوز قلت: أحمد عبدة أبي بن أحمد وأقال
.مإقبوضة? قال: نعم غير قلت: تجيزها مإقبوضة وأغير مإقبوضة تجوز نعم

الستهلل على فالشهادة الله عبد لبي قيل عبدة أبي بن أحمد وأقال
.امإرأتين تكون أن إلى قال: أحب

 الله عبيد أبي بن أحمد

بن إسماعيل حدثنا الله عبيد بن أحمد حدثنا مإا مإنها أشياء إمإامإنا عن نقل
السابق مإحمد بن أحمد بكر أبو أخبرنا أبي قال: حدثنا البيهقي أحمد

بشيراز مإنصور بن أحمد العباس أبو قال: أخبرنا سماعه أصل مإن وأكتبته
أبو قال: حدثني بأصبهان البهري أحمد بن عثمان بن أحمد علي أبو حدثنا

قال: الله عبيد أبي بن أحمد قال: حدثنا فارس بن جعفر بن أحمد الفضل
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أخذ قد وأالسوط حنبل بن أحمد إلى أنظر وأأنا المحنة يوم الدار في كنت
فلحظته السراوأيل وأنزل الخيط فانقطع خيط فيه سراوأيل وأعليه كتفيه

قمت الهنبارين مإن حط فلما كان كما السراوأيل فعاد شفتيه حرك وأقد
إلهي قلت: اللهم الخيط انقطع لما فقال: لي ذلك عن وأسألته إليه

فعاد الخلئق رؤوأس على تهتكني فل الموقف هذا قفتني أوأ وأسيدي
.كان كما السراوأيل

إبراهيم باب

أبو الله عبد بن مهران بن إبراهيم بن إسإحاق بن إبراهيم
 النيسابوري السراج الثقفي إسإحاق

صالح بن وأيزيد التميمي يحيى بن يحيى سمع وأمإحمد إسماعيل أخو
بن الجبار وأعبد مإعاوأية بن وأمإحمد النرسي حماد بن العلى وأعبد الفراء
بن يحيى عنه روأى آخرين في أحمد وأإمإامإنا الحماني بن وأيحيى عاصم
وأكان وأغيرهم المنادي بن الحسين وأأبو مإخلد بن وأمإحمد صاعد بن مإحمد

عنده وأيفطر يحضره إمإامإنا وأكان وأفاته حين إلى بها وأأقام بغداد نزل قد
.ثقة كان الدارقطني وأقال إخوته أكبر وأهو مإنزله في وأينبسط

.وأمإائتين وأثمانين ثلث سنة مإن صفر في وأمإات

ديسم بن الله عبد بن بشر بن إبراهيم بن إسإحاق بن إبراهيم
 الحربي إسإحاق أبو

بن وأعفان دكين بن الفضل نعيم أبا وأسمع وأمإائة وأتسعين ثمان سنة وألد
عن وأنقل آخرين في أحمد وأإمإامإنا العجلي صالح بن الله وأعبد مإسلم
.مإنها تيسر مإا نسوق وأنحن سمعناها مإسائل إمإامإنا
وأأبو النجاد بكر وأأبو النباري بن بكر وأأبو داوأد أبي بن بكر أبو عنه روأى
بالفقه عارفا الزهد في رأسا العلم في إمإامإا وأكان آخرين في الزاهد عمر

الحديث غريب مإنها كثيرة كتبا وأصنف للحديث حافظا بالحكام بصيرا
الكذب عن وأالنهي الغيبة وأذم القرآن وأسجود الحمام وأكتاب النبوة وأدلئل

.ذلك وأغير وأالمناسك
حنبل بن أحمد رأيت ثلثة مإثل أر فلم الدنيا رجالت رأيت إبراهيم قال

قدمإه إلى قرنه مإن الحارث بن بشر وأرأيت مإثله يلدن أن النساء يعجز
.علم فيه نفخ جبل كأنه عبيد أبا وأرأيت عقل مإملوءا
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امإرأتي إلى وأل أختي إلى وأل أمإي إلى شكوت مإا الحربي إبراهيم وأقال
وأل نفسه على غمه يدخل الذي هو الرجل وأجدتها قط حمى بناتي إلى وأل

قط أحدا بها أخبرت مإا سنة وأأربعين خمسا شقيقة بي وأكان عياله يغم
مإن وأأفنيت قط أحدا بها أخبرت مإا عين بفرد أبصر سنة عشروأن وألي

بقيت وأإل أكلت أختي أوأ أمإي بهما جاءتني إن برغيفين سنة ثلثين عمري
في برغيف عمري مإن سنة ثلثين وأأفنيت الثانية الليلة إلى عطشانا جائعا
جائعا بقيت وأإل أكلته بناتي إحدى أوأ امإرأتي به جاءتني إن وأالليلة اليوم

إن تمرة عشرة وأأربع رغيف نصف آكل وأالن الخرى الليلة إلى عطشانا
امإرأتي فمضت ابنتي وأمإرضت دقل كان إن وأعشرين نيفا أوأ برنيا كان

ًا عندها فأقامإت وأنصف وأدانقين بدرهم الشهر هذا في إفطاري فقام شهر
رمإضان شهر نفقة فقامإت بدانقين صابونا لهم وأاشتريت الحمام وأدخلت

.وأنصف دوأانيق وأأربعة بدرهم كله

العكبري أيوب بن بكر أبا قال: سمعت بطة ابن عن البندار علي وأأخبرنا
أكلت وأل قط زوأجت وأل تزوأجت مإا يقول الحربي إبراهيم سمعت يقول

.مإرتين يوم في وأاحد شيء مإن
سليمان بن أحمد قال: قال سمعون ابن عن المقرىء بكر أبو وأأنبأنا

فيه أنا مإا لبثه الحربي إبراهيم إلى فمضيت إضاقة أضقت القطيعي
مإرة أضقت وأإني المعونة وأراء مإن الله فإن صدرك يضيق ل فقال: لي

لي فقالت قوتهم عيالي عدم أن إلى الضاقة في أمإري انتهى حتى
ًا فهات الصبيتين بهاتين نصنع فكيف نصبر وأإياك أنا أني هب الزوأجة شيئ

ًا لهما أقترضي: وأقلت بذلك فضننت نرهنه أوأ نبيعه حتى كتبك مإن شيئ
كتبي فيه داري دهليز في بيت لي وأكان وأالليلة اليوم بقية وأأنظريني

يدق داق إذا الليلة تلك في كان فلما وأللنظر للنسخ فيه أجلس فكنت
فقال: فقلت: ادخل الجيران مإن فقال: رجل هذا فقلت: مإن الباب

ًا السراج على فكببت أدخل حتى السراج أطفىء وأقلت: ادخل شيئ
ًا جانبي إلى وأترك فدخل فإذا وأنظرت السراج عن فكشفت وأانصرف شيئ
فدعوت درهم خمسمائة فيه كاغد الطعام مإن أنواع وأفيه قيمة له مإنديل

دينا قضينا الغد مإن كان وألما يأكلوا حتى الصبيان وأقلت: أنبهي الزوأجة
فجلست خراسان مإن الحاج مإجيء وأقت وأكان الدراهم تلك مإن علينا كان
وأرقا حملن عليهما جملين يقود جمال فإذا الليلة تلك غد مإن بابي على
فحط إبراهيم فقلت: أنا إلي فانتهى الحربي مإنزل عن يسأل وأهو

فقلت: مإن خراسان مإن رجل لك أنفذهما الحملن هذان وأقال الحملين
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.هو مإن أقول ل أن استحلفني فقال: قد هو
إبراهيم إلى المعتضد أصحاب مإن رجل جاء الرازي عثمان أبو وأقال

أن المؤمإنين أمإير عن يسأله المعتضد عند مإن درهم آلف بعشرة الحربي
المؤمإنين أمإير فقال: إن عاد ثم الرسول فانصرف فرده ذلك يفرق

أنفسنا نشغل لم مإال هذا الله عافاك: فقال جيرانك في تفرقه أن يسألك
مإن تحولنا وأإل تركتنا إن المؤمإنين لمإير قل بتفرقته نشغلها فل بجمعه
.جوارك

على فيها أشرف علة الحربي إبراهيم اعتل الختلي بن القاسم أبو وأقال
ًا عليه فدخلت الموت مإع عظيم أمإر في أنا القاسم أبا يا فقال: لي يومإ
وأجهها على فألقت فخرجت عمك إلى أخرجي قومإي لها: قال ثم ابنتي

عظيم أمإر في نحن لي فقالت كلميه عمك هذا إبراهيم فقال: لها خمارها
يابسة كسرا إل طعام مإالنا وأالدهر الشهر الخرة في وأل الدنيا في ل

دينار ألف بدر مإع المعتضد إليه وأجه قد وأبالمإس الملح عدمإنا وأربما وأمإلحا
ًا مإنهما يأخذ فلم وأفلن فلن إليه وأوأجه يأخذها فلم فالتفت عليل وأهو شيئ

قال: لها نعم قالت الفقر خفت إنما بنية يا وأقال وأتبسم إليها الحربي
جزء ألف عشر اثنا فقال: هناك كتب فإذا فنظرت الزاوأية تلك إلى أنظري

بدرهم تبيعينه بجزء يوم كل في فوجهي مإت إذا بخطي كتبته وأغريب لغة
.فقير هو ليس درهم ألف عشر اثنا عنده كان فمن

قال: الخزاز العباس بن مإحمد حدثنا الجوهري على بن الحسن وأأنبأنا
مإا يقول ثعلبا سمعت يقول اللغوي الواحد عبد بن مإحمد عمر أبا سمعت
.سنة خمسين لغة أوأ نحو مإجلس مإن الحربي إبراهيم فقدت
ًا قط علم على أخذت مإا الحربي إبراهيم وأقال فإني وأاحدة مإرة وأل أجر

مإسألة عن فسألني فلسا إل قيراطا له فوزنت بقال باب على وأقفت
ًا تنقصه وأل بقيراط أعطه فقال: للغلم فأجبته ًا فزاداني شيئ .فلس
الحربي إبراهيم إلى أمإض يقول أبى كان حنبل بن أحمد بن الله عبد وأقال
.الفرائض عليك يلقى حتى
بن أحمد إلى الحربي إبراهيم جاء حنبل بن أحمد بن سعيد مإات وألما
وألله أقوم ل لم الله فقال: عبد إلى فقال: تقوم الله عبد إليه فقام حنبل

لقام أباك عينية ابن رأى لو وأالله فقال: الحربي إليك لقام أبى رآك لو
.إليه

إبراهيم مإثل أخرجت بغداد أن نعلم ل أتقاضى صالح بن مإحمد وأقال
.وأالزهد وأالفقه وأالحديث الدب في الحربي

هذا زمإانكم في الغريب تعدوأن مإن عنده لجماعة الحربي إبراهيم وأقال
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فارق مإن الغريب آخر وأقال وأطنه عن نأى مإن الغريب مإنهم فقال: وأاحد
ًا مإنهم وأاحد كل وأقال أحبابه رجل زمإاننا في الغريب فقال: إبراهيم شيئ
عن نهى وأإن آزروأه بالمعروأف أمإر إن صالحين قوم بين عاش صالح

.وأتركوه مإاتوا ثم مإانوه الدنيا مإن سبب إلى احتاج وأإن أعانوه المنكر

إحدى له وأكان ابن الحربي إبراهيم ل كان وأكيع خلف بن مإحمد وأقال
ًا الفقه مإن وألقنه القرآن حفظ قد سنة عشرة ًا شيئ قال: فمات كثير
أبا قال: قلت: يا هذا أبي مإوت أشتهي كنت قال: فقال: لي أعزيه فجئت

الحديث وألقنته أنجب قد صبي في هذا مإثل تقول الدنيا عالم أنت إسحاق
صبيانا وأكأن قامإت قد القيامإة كأن النوم في رأيت قال: نعم وأالفقه
حار يوم اليوم وأكأن يسقونهم الناس يستقبلون مإاء فيها قلل بأيديهم
وأقال إلي قال: فنظر الماء هذا مإن اسقني فقلت: لحدهم حره شديد
الدنيا دار في مإتنا الذين الصبيان فقال: نحن أنتم فقلت: إيش أبي لست

.مإوته تمنيت قال: فلهذا الماء فنسقيهم نستقبلهم آباءنا فخلفنا
ًا كنت الكاتب الله عبد بن مإحمد وأقال المبرد يزيد بن مإحمد عند يومإ

: فأنشد

عندكـم الروأح أن غير مإعي جسمي

 وأطن في وأالروأح غربة في فالجسم

بـدنـا لـي أن مإني الناس فليعجب

بـدن بـل روأح وألي فيه روأح ل

قال: الخر قول قلت: وأل هذا مإن أحسن الشعراء قالت أظن قال: مإا ثم
: يقول قلت: الذي هيه

بعدكـم وأحييت فارقتكم

يجب الذي كان هكذا مإا

ًا الناس ألقى فالن مإعتذر

 غيب وأأنتم أعيش أن مإن
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: الكاتب خالد قول قلت: وأل هذا وأل قال

جسد تضمنها لي: روأح روأحان

بـلــد حـازهـا وأأخـرى

كـغـائبـتـي شاهدتي وأأظن

أجـد الـذي تـجـد بمكانها

غيره إلى تعدل وألم إليه مإلت الشيء هويت إذا قلت: أنت هذا وأل قال
ًا فأتيت الحق وألكنه قال: ل : أنشدته أل فقال: ثعلب فأخبرته ثعلب

بعدهم مإن الجسم فصار غابوا

فـيا لـه الـعـين تنظر مإا

أتـلـقـاهــم وأجـه بأي

حـيا بـعـدهـم رأوأني إذا

قولهـم وأمإن مإنهم خجلتي يا

ًا لـنـا الفقد ضرك مإا شـيئ

: أنشدتهم فقال: أل فأخبرته الحربي إبراهيم فأتيت قال

إذا احـب مإـمـن حـيائي يا

 حييت الفراق: إني بعد قال مإا

الصحة على الهوى صدقت لو

تـمـوت لـكـنـت نأى لما

بيتي يعني البيتين هذين إل الله فقال: أستغفر المبرد إلى فرجعت قال
.الحربي إبراهيم

ًا أنشدت مإا الحربي إبراهيم وأقال هو قل" بعده قرأت إل الشعر مإن بيت
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على دخلت الطومإاري مإحمد بن عيسى وأقال مإرات ثلث" أحد الله
يجيء وأكان الطبيب إلى مإاؤه يحمل كان وأقد مإريض وأهو الحربي إبراهيم

ثم فبكى الطبيب مإات وأقالت الماء وأردت الجارية فجاءت وأيعالجه إليه
: يقول أنشأ

سقام مإن المعالج مإات إذا

 يموت أن للمعالج فيوشك

عليه دخل وأقد يقول الحربي إبراهيم سمعت البزار الحسن بن علي وأقال
:قال كما أجدني قال إسحاق أبا يا تجدك كيف فقالوا يعودوأنه قوم

 الشاعر

ًا سفل البلء في دب وأعلـو

ًا أذوأب وأأراني ًا عضو  فعضو

نفـسـي بطاعة جدتي بليت

ًا الله طاعة فتذكرت نـضـو

الحربي إبراهيم عن الدارقطني سأل أنه السلمي الرحمن عبد أبو وأذكر
.وأوأرعه وأزهده علمه في حنبل بن أحمد ب يقاس وأكان إمإامإا فقال: كان

الحربي إسحاق قال: أبو الدارقطني عن الفتح أبي بن الله عبيد وأحدث
سنة ببغداد مإات صدوأق علم كل في بارع شيء بكل عالم مإصنف إمإام

.وأمإائتين وأثمانين خمس
يوم الحربي إسحاق بن إبراهيم إسحاق أبو مإات الخطمي إسماعيل وأقال

ذي مإن بقين لثمان الثلثاء يوم وأدفن الحجة ذي مإن بقين لتسع الثنين
القاضي يعقوب بن يوسف عليه وأصلى وأمإائتين وأثمان خمس سنة الحجة

ًا الجمع وأكان النبار باب شارع في ًا وأكان جدا كثير مإطر عقب في يومإ
.الله رحمه بيته في وأدفن وأوأحل

شهر في القرآن يختم الرجل عن أحمد سئل الحربي إبراهيم وأقال
بعد وأيدعو وأيسلم يركع أم الصلة في قائما أيدعو الصلة في رمإضان
فيدعو له قيل الختمة بعد قائم وأهو الصلة في يدعو بل فقال: ل السلم

.قال: نعم القرآن في مإا بغير الصلة في
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بتلك أيؤم جماعة في صلى رجل عن أحمد وأسئل الحربي إبراهيم وأقال
قال: فيه مإعاذ فحديث له قيل يعيد خلفه صلى وأمإن قال: ل الصلة

اليوم مإثله يجوز ل دقيق مإعنى فله ثبت وأإذا اضطراب

ًا إبراهيم وأقال أخ وأله وأارث له وأليس مإات حر رجل عن أحمد وأسئل أيض
زوأجته وأطء عن يمسك بأن المملوك فقال: يؤمإر حرة زوأجة تحته مإملوك

لم وأإن الحر عمه يرث فهو حمل بها بان فإن ل أم حمل بها هل يعلم حتى
وأطئها عن يمسك كم إلى له قيل المال لبيت مإيراثه كان حمل بها يكن

.حمل عندها ليس أنه وأيتبين تحيض قال: حتى
ًا الحربي إبراهيم وأقال حنبل بن أحمد وأخيرهم خير كلهم التابعون أيض
ًا يفعل ل أن بالطلق حلف مإن يقولون أجلهم مإن عندي وأهو فعله ثم شيئ

.الطلق يلزمإونه فكلهم ناسيا
فهو الحديث أصحاب قول هذا لكم أقول شيء كل الحربي إبراهيم وأقال
ًا كنا مإنذ قلوبنا في ألقى هو حنبل بن أحمد قول النبي حديث أتباع غلمان
.بالتابعين وأالقتداء الصحابة وأأقاوأيل وأسلم عليه الله صلى
الله رحمه حفص أبا شيخنا قال: سمعت بطة ابن عن البندار على وأأنبأنا

يقول يقول الحربي إبراهيم سمعت يقول أحصيه مإال إل مإرات وأل مإرة ل
عليه لتابعين"  مإن لحد أعرف مإا وأالله بالتوهم حنبل بن أحمد الناس
وألقد مإحله السلم مإن نعرف وأل قدره يقدره أحدا أعرف وأل مإزية

لقاة لقيته فما وأنهارا وأليل وأبردا وأحرا وأشتاء صيفا سنة عشرين صحبته
بلد كل مإن العلماء أئمة يقدم كان وألقد بالمإس عليه زائد وأهو إل يوم في

دخل فإذا المسجد عن خارجا الرجل دام مإا بجللتهم فهم مإصر كل وأإمإام
ًا صار المسجد ًا غلمإ .مإتعلم

المإام خلف القراءة في يقول أحمد سمعت كيف الحربي إبراهيم وأسئل
وأينصب خافت فيما يقرأ يقول سمعته فقد أقل لم إن مإرة ألف فقال: إمإا

.جهر فيما
أخذت وأعنه علمني ذاك قال: أنا أنت ترى فإيش الحربي إبراهيم قلت: ل
فآنا قلبي به وأتمسك عنه أخذته إلينا يلقيه شيء وأكل غلم وأأنا وأصحبته

.به أهونت خالفني وأمإن استمعت جهر وأإذا أسمع لم أإذا أقر عليه
أين يدري ل عنه الله رضي طالب أبي بن علي قبر الحربي إبراهيم وأقال

.هو
أبا قال: سمعت مإسائل: مإنها إمإامإنا عن عنده الموصلي أبان بن إبراهيم

آدم خلق الله إن يقول ثور أبا سمعت فقال: إني رجل وأجاءه الله عبد
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قال: هذا ثم وأجهه على بيده ضرب ثم طويل فأطرق نفسه صورة على
.تقربوه ل جهمي هذا جهم كلم هذا سوء كلم

ابن ذكره فيما عنه وأنقل إمإامإنا جالس مإمن المروأزي جابر بن إبراهيم
السودرجاني القاسم أبو فقال: حدثني الجامإع كتابه في البغدادي ثابت
بن علي حدثنا أسيد بن الله عبد بن مإحمد حدثنا بشارة بن علي حدثنا

عبد أبا نجالس قال: كنا المروأزي جابر بن إبراهيم قال: حدثني روأحان
فإذا وأنتقنه وأنحفظه الحديث قال: فنذكر الله رحمه حنبل بن أحمد الله

.بالكتاب وأيجيء وأثبة قال: فيثب أحفظ قال: الكتاب نكتبه أن أردنا

 جعفر بن إبراهيم

فأذهب صلح عنه يبغلني الرجل قلت: لحمد مإنها أشياء إمإامإنا عن نقل
.فافعله لقلبك أصلح هو مإا انظر أحمد قال: لي خلفه أصلي

 الختلي الجنيد بن إبراهيم

.حسان مإسائل الله عبد أبي عن الخلل: عنده بكر أبو قال

 القصار الحكم بن إبراهيم

عن حنبل بن مإحمد بن أحمد قال: سئل أشياء. مإنها أحمد إمإامإنا عن نقل
مإا وأأمإا مإخلوق غير فهو مإسموع مإن كان مإا قال: أمإا ل أم مإخلوق اليمان

.مإخلوق فهو الخوارح عمل مإن كان

 الصامت بن عبادة بن الوليد بن مصعب بن الحارث بن إبراهيم

أبي أصحاب كبار مإن فقال: كان الخلل بكر أبو ذكره طرسوس أهل مإن
وأكان المتقدمإين الشيوخ مإن وأجماعة وأحرب الثرم عنه روأى الله عبد

.مإسائل أجزاء أربعة الله عبد أبي عن وأعنده قدره وأيرفع يعظمه أحمد
.قال: نعم تجوز الرضاع في الواحدة المرأة شهادة لحمد قال: قيل مإنها

ًا وأقال فقال: الكوفيون القراءة في الهمز عن الله عبد أبو وأسئل أيض
.تهمز ل وأقريش همز أصحاب

عبسى عن سفيان عن اليمان بن يحيى حدثنا شيبة أبي بن بكر أبو حدثنا
.لحن القرآن في الهمز يقول الشعبي سمعت قال عزة أبي بن

 الجوهري سإعيد بن إبراهيم
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رحمه حنبل بن أحمد على قال: دخلت مإنها أشياء عنه حكى إمإامإنا صحب
قال: مإا خرجت أن فلما فصافحني إليه يدي فمددت عليه أسلم الله

.نقوم أن نحتاج كنا علينا انكب لو الفتى هذا أدب أحسن
ًا وأقال فقال: تكلما قد الثلجي وأابن الكرابيسي إن الله عبد أبا يا أيض
وأمإن مإخلوق غير بالقرآن اللفظ فقال: أحمد اللفظ قلت: في فيم أحمد

.جهمي فهو مإخلوق بالقرآن قال: لفظي

يخرج أن قال: قبل تعطى مإتى الفطر صدقة عن الله عبد أبو وأسئل قال
أوأ بيوم ذلك قبل يعطي عمر ابن كان: قال خرج فإن له قيل الصلة إلى

.يومإين

 الطروش سإعيد بن إبراهيم

الجهمية قتل عن حنبل بن أحمد قال: سألت مإنها أشياء إمإامإنا عن روأى
.مإنهم الدعاة قتل فقال: أرى

عبد روأى مإا مإنها أشياء أحمد إمإامإنا عن روأى مإن أحد سويد بن إبراهيم
الشيخ أبو أخبرنا سليمان أبو أخبرنا الصبهاني فاذوأيه بن أحمد بن العزيز
قال: ببيروأت الرمإني سويد بن إبراهيم حدثني سليمان بن مإحمد أخبرنا

وأعلي وأعثمان وأعمر بكر قال: أبو الخلفاء مإن حنبل بن قلت: لحمد
زمإن في بالخلفة أحق أحد يكن قال: لم قلت: فمعاوأية عنهم الله رضي
.مإعاوأية الله وأرحم عنه الله رضي علي مإن علي

 شداد بن إبراهيم

شداد بن إبراهيم قال: قال أبي حدثنا حاتم أبي بن الرحمن عبد قال
.مإخلوق غير الله كلم القرآن حنبل بن أحمد صاحب

 زياد بن إبراهيم

.زنديق فهو بالروأاية كذب مإن أحمد قال: قال أشياء: مإنها إمإامإنا عن نقل

 الكوفي شيبة أبو شيبة أبي بن محمد بن الله عبد بن إبراهيم

خمسة سنة بالكوفة وأمإات الخلل بكر أبو ذكره مإسائل إمإامإنا عن عنده
.المنادى ابن تاريخ مإن أنا نقلته فيما وأمإائتين وأستين
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 الدينوري مهران بن الله عبد بن إبراهيم

ًا كان إن وأالبغل الحمار لعاب في أشياء. مإنها إمإامإنا عن نقل ل كثير
قال: قبل تعطى مإتى الفطر صدقة عن الله عبد أبو قال: وأسئل يعجبني

يعطي عمر ابن قال: كان خرج فإن له قال: قيل الصلة إلى يخرج أن
.يومإين أوأ بيوم ذلك قبل

 الختلي إسإحاق أبو الرقائقي الجنيد بن الله عبد بن إبراهيم

عن بها وأحدث رأى مإن سر سكن بغدادي وأالرقائق الزهد كتاب صاحب
بكر بن وأيحيى مإرزوأق بن وأعمروأ حرب بن وأسليمان التبوذكي سلمة أبي

تدل الفائدة كثيرة سؤالت مإعين بن يحيى عن وأعنده عدي ابن وأيوسف
.فهمه على

أبو عنه روأى أحمد عن روأى مإن جملة في المنادي بن الحسين أبو وأذكره
هاروأن بن وأمإحمد القاسم بن وأمإحمد الطوسي مإسروأق بن العباس

.ثقة وأكان الدمإي إسماعيل بن أحمد وأ العسكري

 الصبهاني الحارث بن محمد بن إبراهيم

أن للمإام أستحب يقول أحمد قال: سمعت أشياء. مإنها إمإامإنا عن نقل
الذي ربك باسم اقرأ" الخرة عشاء في رمإضان شهر مإن ليلة أوأل يقرأ
مإن الخلل مإحمد أبو وأذكره القرآن مإن نزلت سورة أوأل لنها" خلق
.الصحاب جملة

 الحسن بن محمد بن إبراهيم

على أبو أخبرنا الله عبيد بن أحمد حدثنا مإا أشياء. مإنها إمإامإنا نقل
قال: أخبرني بكر أبي بن علي حدثنا أبي حدثنا البيهقي أحمد بن إسماعيل

الفيض بن الرحمن عبد السود أبو حدثنا مإحمد بن الحسين حدثنا نعيم أبو
حنبل بن أحمد قال: حضرت الحسن بن مإحمد بن إبراهيم قال: سمعت

بن أحمد الرحمن عبد وأأبو دؤاد أبي ابن وأعنده الخليفة على أدخل وأقد
عبد فقال: لبي الخليفة يدي بين فأجلس الشافعي العزيز عبد بن يحيى

دؤاد أبي قال: ابن المسح في الشافعي عن تحفظ شيء أي الرحمن
ً أنظروأا عبد أبو هذا الفقه في يناظر العنق لضرب يقدم ذا هو رجل

.العتزال إلى وأذهب تغير ثم القديم مإن الشافعي عن يأخذ كان الرحمن
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 آزر بن موسإى بن إبراهيم

عبد حدثنا الخلل مإحمد أبي عن المبارك أنبأنا أشياء. مإنها إمإامإنا عن نقل
الفقيه آزر بن إبراهيم بن إسحاق القاسم أبو حدثنا الصفار عقمان بن الله

بين جرى عما رجل وأسأله حنبل ابن أحمد قال: حضرت أبي قال: حدثني
هاشم بني مإن رجل هو الله عبد أبا يا له فقيل عنه فأعرض وأمإعاوأية علي

.الية" كسبت مإا لها خلت قد أمإة تلك: "اقرأ وأقال عليه فأقبل

 الكندي الحذاء نصر بن إبراهيم

أحمد إمإامإنا عن روأى فيمن الخلل مإحمد أبو ذكره

كثيرة مإسائل إمإامإنا عن نقل النيسابوري إسحاق أبو هانىء بن إبراهيم
ًا وأكان حنبل بن أحمد كان إسحاق قال: ابنه الفقر على صبورا صالحا وأرع

مإن يعني أبوك يطيق مإا أطيق ليس لي: فقال الدار في عندنا ههنا مإختفيا
إلى رجع ثم أيام ثلثة الواثق أيام في عنده اختفى قد أحمد وأكان العبادة
إسحاق فأبو البدال مإن رجل البلد في كان إن يقول أحمد وأكان مإنزله

النيسابوري هانى بن إبراهيم قال: لي شخرف بن الفتح وأقال النيسابوري
حتى مإوضعا لي قال: اطلب ثم ليال ثلث حنبل بن أحمد عندي اختفى

عليه الله صلى النبي فقال: لي الله عبد أبا يا عليك آمإن قلت: ل أدوأر
رسول سنة نتبع أن ينبغي وأليس دار ثم أيام ثلثة الغار في اختفى وأسلم

قال: الفتح الشدة في وأنتركها الرخاء في وأسلم عليه الله صلى الله
وأحدثت مإنك إل الحكاية هذه نسمع لم فقال الله وأعبد صالحا به فحدثت

.بها أبي حدثني فقال: مإا هانىء بن إبراهيم بن إسحاق بها
حيوية بن عمر أبو حدثنا الخلل مإحمد أبو أخبرنا اليوسفي سعود أخبرنا
بن أحمد قال: سمعت هانىء بن إبراهيم حدثنا الباغندي ذر أبو حدثنا
في وأجل عز الله كتاب في وأسلم عليه الله صلى النبي طاعة يقول حنبل
الذين فليحذر" وأجل عز قال: الله أحمد: قال مإوضعا وأثلثين ثلث

".فتنة تصيبهم أن أمإره عن يخالفون
وأستين خمس سنة الخر ربيع مإن خلون لربع الربعاء يوم في وأمإات

مإرتين الستر ارفع إسحاق يا لبنه يقول جعل الوفاة حضرته وألما وأمإائتين
فقال: غابت بماء ابنه فجاء عطشان قال: أنا مإرفوع الستر أبت قال: يا

خرجت ثم العامإلون فليعمل هذا قال: لمثل ثم فرده قال: ل الشمس
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.روأحه
.وأغيرهم عبيد ابني وأمإحمد وأيعلى العيشي الله عبيد أبي عن حدث

البيع إسإحاق أبو هاشم بن الحسين بن هاشم بن إبراهيم
 بالبغوي المعروف

الزهراني الربيع وأأبا الشامإي الحجاج بن إبراهيم وأ بسطام بن أمإية سمع
وأعبد النجاد بكر أبو عند روأى آخرين في أحمد وأإمإامإنا الجعد بن وأعلي
.الخطبي علي بن وأإسماعيل الخلدي وأجعفر قانع ابن الباقي

حدثنا الزهراني الربيع أبو حدثنا هاشم بن إبراهيم الخطبي: حدثنا قال
عليه الله صلى الله رسول قال: قال أنس عن ثابت عن مإيمون بن حاتم

وأخمسمائة ألفا له الله كتب مإرة مإائتي أحد الله هو قل قرأ مإن وأسلم
.دين عليه يكون أن إل حسنة

وأتسعين سبع سنة الخرة جمادى سلخ الخميس يوم وأمإات الخطبي قال
.وأمإائتين

في الصلة عن اسمع وأأنا أحمد سئل البغوي هاشم بن إبراهيم قال
.السباع جلود مإن شيء في وأل يعجبني فقال: ل جلودها في يعني الثعالب

 الجورجاني إسإحاق أبو يعقوب بن إبراهيم

إكرامإا وأيكرمإه يكاتبه أحمد كان جدا فقال: جليل الخلل بكر أبو ذكره
.المتقدمإون الشيوخ عنه حدثنا وأقد شديدا
.مإسائل جزءان الله عبد أبي عن وأعنده

أحمد قال: كان يعقوب بن إبراهيم عن يحكي الصغير زرعة أبا وأسمعت
ًا فسها الرزاق بعبد يصلي حنبل بن الرزاق عبد فسأله صلته في يومإ

ًا يطعم لم أنه فأخبره  ثلث مإنذ شيئ

إسإماعيل اسإمه من ذكر باب

مولهم السإدي بشر أبو مقسم بن إبراهيم بن إسإماعيل
 علية بابن ويعرف

ًا الضبعي التياح أبي مإن سمع كوفي وأأصله البصرة أهل مإن ًا حديث وأاحد
عون وأابن السختياني وأأيوب صهيب بن العزيز عبد عن الكثير وأروأى

مإحمد أبو وأذكره الطويل وأحميد هند أبي بن وأداوأد التيمي وأسليمان
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.أحمد عن روأى فيمن الخلل
زيد بن وأحماد وأشعبة جريج وأابن أحمد إمإامإنا مإنه سمع قلت: أنا: وأقد

.وأغيرهم المديني بن وأعلي مإعين بن وأيحيى مإهدي بن الرحمن وأعبد
أن إلى بها وأحدث الرشيد هاروأن أيام في ببغداد المظالم عليه ابن وأوألى
.البصرة صدقات وأوألى توفي
وأقيل اغتابني فقد علية قال: ابن مإن يقول وأكان وأمإائة عشر سنة مإولده

.أمإه أم جدته وأقيل أمإه عليه إن
يعد عليه ابن يقال وأكان قط كتابا عليه لبن رأيت مإا أيوب بن زياد وأقال

.هشيم مإن أثبت عليه ابن مإهدي بن الرحمن عبد وأقال الحروأف
وأكان وأوأهيب الثقفي خالفه إذا يعبأ ل زيد بن حماد كان أحمد إمإامإنا وأقال
.خالفه إذا عليه بن إسماعيل يتهيب أوأ يهاب

ًا مإأمإونا ثقة كان علية ابن مإعين بن يحيى وأقال ًا مإسلما صدوأق ًا وأرع .تقي
على الله فأخلف مإالك فاتني يقول أبي سمعت أحمد بن الله عبد وأقال

.علية بن إسماعيل على الله فأخلف زيد بن حماد وأفاتني عيينة بن سفيان
.سنة عشرين مإنذ يضحك لم إنه وأقيل

ثلث يقرأ وأكان ليلة عليه بن إسماعيل عند المديني: بت بن علي وأقال
البز في يتجر المبارك بن الله عبد وأكان قط ضحك رأيته وأمإا القرآن
وأالفضيل عيينة بن وأسفيان الثوري سفيان تجرت مإا خمسة لول وأيقول

خراسان إلى يتجر يخرج وأكان عليه وأابن السماك بن وأمإحمد عياض بن
به يصل وأالباقي الحج وأنفقة للعيال القوت أخذ شيء مإن ربح فكلما
وألم يأته فلم القضاء عليه ابن وألي قد له فقيل سنة فقدم الخمسة إخوانه
ابن أن علية ابن فبلغ سنة كل في بها يصله كان التي بالصرة يصله

بن الله عبد به يرفع فلم رأسه على وأتنكس إليه فركب قدم قد المبارك
بسم رقعة إليه كتب غد مإن كان فلما فانصرف يكلمه وألم رأسا المبارك

بحياطته وأحاطك بحفظه وأتولك بطاعته الله أسعدك الرحيم الرحمن الله
وأرأيتك تكلمني فلم أمإس وأجئتك بها أتبرك صلتك لبركة مإنتظرا كنت قد

.مإنه إليك أعتذر حتى مإني رأيت شيء فأي علي وأاجدا
وأالقرطاس بالدوأاة دعا المبارك بن الله عبد على الرقعة وأردت فلما
الله إليه: بسم كتب ثم العصا له نقشر أن إل الرجل هذا يأبي وأقال

 الرحيم الرحمن

بـازيا لـه الـدين جاعل يا
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المسـاكـين أمإوال يصطاد

وألـذاتـهـا للدنـيا احتلت

بـالـدين تـذهـب بحيلة

ًا فصرت بعدمإـا بها مإجنون

للـمـجـانـين دوأاء كنت

سـردهـا في روأاياتك أين

? سيرين وأابن عون ابن عن

سـردهـا في روأاياتك أين

?السلطـين أبواب لترك

باطل فذا قلت: أكرهت إن

الطين في العلم حمار زل

فوطىء القضاء مإجلس مإن قام البيات هذه على علية ابن وأقف فلما
أصبر ل فإن شيبتي أرحم الله الله المؤمإنين أمإير يا وأقال هاروأن بساط
.للخطأ
أنقذني الله فقال: الله بقلبك أغرى المجنون هذا هاروأن: لعل له فقال

وأجه ذلك المبارك بن الله بعبد اتصل فلما القضاء مإن فأعفاه الله أنقذك
.بالصرة إليه

إليه المبارك بن الله عبد كتب البصرة صدقات عليه ابن وألي لما وأقيل
.وأيبكي يقرأها علية ابن فجعل البيات هذه

بن يونس بشمائل إل علية ابن شمائل نشبه كنا مإا سلمة بن حماد وأقال
.أحدث حتى أخرى مإرة عفان وأقال فيه دخل فيما دخل حتى عبيد
.بالبصرة العباد مإن شاب وأهو علية ابن وأكان عفان قال

مإحمد على علية ابن فقال: دخل يعقوب أبو وأسأله الحربي إبراهيم وأقال
إلى تائب قلت: فقال: أنا إيش شتمه أي وأكذا كذا ابن يا فقال: له هاروأن

وأآل البقرة تجيء الحديث بهذا حدث كان فقال: إنما أخطأت أعلم لم الله
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صواف طير مإن فرقتان أوأ غيايتان أوأ غمامإتان كأنهما القيامإة يوم عمران
فكيف قال: نعم لسان ألهما عليه لبن قال: فقيل صاحبهما عن يحاجان

.غلط وأإنما مإخلوق القرآن يقول إنه فقيل تكلم
وأهيب عن حنبل بن أحمد الله عبد أبا سالت زياد بن الفضل وأقال

فقال: اختلفا إذا إليك أحب قلت: أيهما علية بن إبراهيم بن وأإسماعيل
قلت: في إسماعيل على وأهيبا يختار مإهدي بن الرحمن عبد كان وأهيب
تكلم الذي الكلم مإن وأضيعا إسماعيل زال مإا شيء كل قال: في حفظه

فقال: بلى الناس رؤوأس على وأتاب رجع قد قلت: أليس مإات أن إلى به
بلغني وألقد مإات أن إلى ذاك كلمإه بعد الحديث لهل مإبغضا زال مإا وألكن

قلت: هاروأن بن مإحمد تعرف قال: لي ثم هاروأن بن مإحمد علي أدخل أنه
عم ابن يا له يقول مإحمد وأجعل إليه زحف رآه قال: فلما أعرفه نعم

مإن زلة فداه الله جعله يقول إسماعيل قال: وأجعل القرآن في تتكلم
كلمإه وأفخم مإرة غير الله عبد أبو ردده عالم مإن زلة فداه الله جعله عالم
بها له يغفر أن الله لعل الله عبد أبو قال: لي ثم إسماعيل يحكي كأنه
لنكاره له يغفر أن الله لعل وأقال الكلم ردد ثم هاروأن بن لمحمد يعني
الله عبد أبا قلت: يا إسماعيل يعني ثبت هو بعد: قال ثم إسماعيل على

كأن المنام في رأيته لقد أبدا إسماعيل قلبي يحب قال: ل الوهاب عبد إن
مإعنا قال: كان ثم الوهاب عبد الله عافى الله عبد فقال: أبو اسود وأجهه
وأقال غضب رآني فلما إسماعيل على فأدخلني يختلف النصار مإن رجل
لقد الكلم ذاك بعد الحديث لهل مإبغضا يزل فلم علي هذا أدخل مإن

قال: ثم يتلهف كأنه لسانه يحرك جعل ثم أغيب أن إل سنين عشر لزمإته
يحدث قال: كان ينصف ل كان قلت: كيف الحديث في ينصف ل وأكان

.شيء كل في النصاف أحسن مإا بالشفاعات

.الحق أهل قول القرآن في علية ابن عن روأى وأقد قلت: أنا
حدثنا الحافظ المظفر بن مإحمد أخبرنا الجرهري علي بن الحسن أنبأنا
قال: مإردوأيه يزيد بن الصمد عبد حدثنا الجبار عبد بن الحسن بن أحمد

.مإخلوق غير الله كلم القرآن يقول عليه بن إسماعيل سمعت
حدثنا مإخلد بن مإحمد حدثنا الدارقطني عن البنوسي بن مإحمد وأأنبأنا

رأينا قال هشام بن وأمإحمد عون أبي بن بكر أبو حدثني المروأذي
له قولوا حنبل بن أحمد قال: ههنا الصلة أقيمت إذا علية بن إسماعيل

.يتقدم
.ببغداد وأدفن وأمإائة وأتسعين ثلث سنة القعدة ذي في وأمإات
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 السكري بكر بن إسإماعيل

إسماعيل أخبرنا: قال الخلل بكر أبو روأاه أشياء. مإنها: مإا إمإامإنا عن نقل
مإاء فيه إناء في وأقعت فأرة عن الله عبد أبا قال: سألت السكري بكر بن

مإن تكون أن وأيمكن السقف مإن وأقعت تكون أن فقال: يمكن السكر
إناء إلى إناء مإن أخرجتها تكون أن يمكن أوأ فيه وأقعت طفرت الرض

شك عليك أرخص أوأ عليك أسهل فإنهم البصريين إلى فقال: اذهب
.إسماعيل

السراج بكر أبو مهران بن إبراهيم بن إسإحاق بن إسإماعيل
 النيسابوري

وأعبد التميمي يحيى بن يحيى سمع وأمإحمد إبراهيم أخو وأهو ثقيف مإولى
وأمإحمد راهوية بن إسحاق وأ زرارة بن وأعمروأ القهستاني الجراح بن الله
.آخرين في أحمد وأإمإامإنا المغلس بن وأجبارة الجرشي مإوسى بن
عنه روأى أحمد بإمإامإنا اختصاصا له وأكان بها وأحدث بها وأمإات ببغداد وألد

بن وأإسماعيل القطان زياد بن سهل وأأبو مإخلد بن وأمإحمد مإحمد أخوه
قال: الدارقطني عن الزهري وأحدث وأغيرهم قانع وأابن الخطبي على

.ثقة السراج النيسابوري مإهران بن إبراهيم بن إسحاق بن إسماعيل
مإات قانع ابن وأقال وأمإائتين وأثمانين ست سنة فقيل وأفاته في وأاختلف

.وأمإائتين وأتسعين ثلث سنة الوألى جمادى في
بكر أبو حدثنا الزيات الحسين حدثنا العكبري حفص أبي خط وأنقلت: مإن

المعروأف النيسابوري الثقفي مإهران بن إبراهيم بن إسحاق بن إسماعيل
فقال: كافر مإخلوق القرآن يقول رجل عن أحمد قال: سألت بالسراج
عن وأسألته قال: جهمي مإخلوق بالقرآن لفظي يقول عمن وأسألته
نسي رجل عن وأسألته وأينقص يزيد وأعمل قول قال: اليمان اليمان

وأالوضوء الصلة قال: يعيد وأصلى الوضوء في وأالستنشاق المضمضة
عن أحمد وأسألت قال: نعم مإنه أيتوضأ الجزوأر لحم عن اسمع وأأنا وأسئل
.إلي أحب قال: الفطار السفر في الصوم

أبو سإليمان بن معمر بنت بن الحصين بن إسإحاق بن إسإماعيل
 الرقي محمد
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سيف بن وأحكيم الجمحي مإعاوأية بن الله عبد عن وأحدث بغداد سكن
.وأغيرهم وأإمإامإنا الرقي

.وأغيرهما المظفر بن وأمإحمد نجيح بن العباس بن مإحمد عنه روأى
.وأثلثمائة ست سنة وأقيل وأثلثمائة خمس سنة فقيل مإوته في وأاختلف

 أحمد إمإامإنا عن روأى فيمن الخلل مإحمد أبو ذكره الحارث بن إسماعيل

فقال: الخلل بكر أبو ذكره إسحاق أبو الشالنجي سعيد بن إسماعيل
عنه روأى الله عبد أبي أصحاب مإن أحدا أن أحسب مإا كثيرة مإسائل عنده

كبير بالرأي عالما وأكان مإنه مإسائل أكثر وأل أشبع وأل هذا روأى مإما أحسن
إبراهيم إل عنه روأاها أحد عند المسائل هذه أجد وألم مإعروأفا عندهم القدر

سمعت وأقد سعيد بن إسماعيل عن بها حدث فإنه الجوزجاني يعقوب بن
عبد أبي عن إسماعيل عن يعقوب بن إبراهيم عن يحكي الصغير زرعة أبا

الله عبد فقال: أبو للجماع رمإضان في الشبق يأخذه الرجل في الله
ًا وأيقضي وأيكفر يجامإع عليه خيف هذا الرجل أخذ إذا أنه وأذلك مإكانه يومإ

.فرجه ينشق أن
الزوأر بشهادة الفروأج إباحة عن أحمد سألت الشالنجي إسماعيل وأقال

له قطعت مإن وأسلم عليه الله صلى الله قال: رسول ذلك فقال: مإحرم
ًا أخيه حق مإن المال مإن أكبر وأالهل النار مإن قطعة له أقطع فإنما شيئ

إبطال في احتال عمن سئل وأقد سعيد بن إسماعيل روأاية في أحمد وأقال
.مإسلم امإرىء حق إبطال في الحيل مإن شيء يجوز فقال: ل الشفعة

ل أن زوأجته على حلف رجل عن أحمد سألت سعيد بن إسماعيل وأقال
قال: أيام قلت: فإن إليها أدخل الناس عيد فقال: إذ العيد هذا عندها يأوأي
.بينهم وأيعهدوأنه الناس يعرفه مإا فقال: على العيد
تعليم مإن النسان على يجب الذي الله عبد قال: أبو الشالنجي وأقال

على يجب مإا وأأقل دينه وأإقامإة صلته في مإنه بد مإال وأالعلم القرآن
.وأسورتان الكتاب فاتحة القرآن تعليم مإن الرجل

مإروأان عن فيه وأحدث الفقهاء ترتيب على بالبيان ترجمه كتاب وأله
هاروأن بن وأيزيد وأشبابة عامإر بن وأسعيد وأجرير وأسفيان الفزاري
.وأغيرهم

 العجلي القاسإم أبو ميمون بن الله عبد بن إسإماعيل
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قال: في أحمد أن عنه الخلل بكر أبو روأاه مإا أشياء. مإنها إمإامإنا عن نقل
وأقال عنه نهى قد وأسلم عليه الله صلى النبي لن بينهما يفرق الشغار
نكح مإا تنكحوا وأل: "تعالى قال: الله أليس أبيه امإرأة تزوأج لو أرأيت
بنهي وأسلم عليه الله صلى النبي له قصد فكلما وأقال" النساء مإن آباؤكم

.الفرض مإقام فقام قاله أوأ يريد له فهو

أبي بن الحميد عبد ابن ميمون بن الله عبد بن إسإماعيل
 العجلي النصر أبو الرجال

بن الله عبيد سمع المضروأب مإيمون بن نوح أخي ابن وأهو الصل مإروأزي
الرحمن عبد وأأبا الزعفراني قيس بن الرحمن وأعبد العبسي مإوسى
الله عبد بن شريك بن الرحمن وأعبد الجوهري الوليد بن وأخلف القرىء
الدوأري خلف بن مإحمد عنه روأى كثيرة مإسائل عنه وأنقل وأإمإامإنا النخعي
جملة وأمإن وأغيرهم المنادي بن الحسن وأأبو المطيري جعفر بن وأمإحمد
: شعره

مإعمـر المإال: أني تخبرني

 مإؤخر عني أخشاه الذي وأأن

قضـية الربعين وأمإر فكيف

يغـير ل قاطع بحكم علي

فإنه الربعين جاز المرء إذا

وأمإعبر المنايا لسباب أسير

سنة شعبان مإن خلت وأعشرين لثلث الثنين يوم وأدفن الثنين ليلة وأمإات
.المنادي ابن ذكره سنة وأثمانين أربعا بلغ وأقد وأمإائتين سبعين
مإن يشترى الله عبد قلت: لبي النصر أبو مإسائله: قال بعض فلنذكر
إذا الوتر في يقول الله عبد أبا قال: سمعت قال: نعم كامإلة رقبة الزكاة

إذا قال: ركعة هو كم فالوتر له قيل الغداة يصلي أن قبل قال: يعيده فات
يملك تطليقة امإرأته طلق فرجل الله عبد لبي: قلت تطوع قبلها كان

يرثها زوأجته هذه لن قال: نعم مإظاهرا أيكون مإنها يظاهر ثم الرجعة
.وأترثه
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عالم مإقدم فقال: جليل الخلل بكر أبو ذكره السجزي عمر بن إسماعيل
حسانا صالحة مإسائل الله عبد أبي مإن سمع وأالعلم بالحديث بصير

مإن سمعتها الله عبد أبي أصحاب على وأأغرب أحد بها يجىء لم مإشبعة
.هذا عمر بن إسماعيل عن بكرمإان الكرمإاني عبدان بن مإكي

 العلء بن إسإماعيل

قال: أخبرنا البنوسي بن الحسين أبو أنبأنا مإا أشياء. مإنها إمإامإنا عن نقل
بن العباس الفضل أبو حدثنا نصير بن مإحمد بن جعفر حدثنا الدارقطني

قال: العلء بن إسماعيل بن مإحمد عمي قال: حدثني السايح يوسف
طعامإا إلينا فقدم مإوسى بن الله رزق الكلوذاني قال: دعاني أبي حدثني

ًا وأجماعة خيثمة وأأبو مإعين بن وأيحيى حنبل بن أحمد القوم في وأكان كثير
قال: إسراف هذا خيثمة فقال: أبو درهما ثمانين عليها أنفق لوزينج فقدم

أخذها ثم لقمة مإقدار في تكون حتى جمعت الدنيا أن لو ل فقال: أحمد
قال: فقال: مإسرفا كان لما المسلم أخيه فم في فوضعها مإسلم امإرؤ
.الله عبد أبا يا صدقت يحيى

 المبارك ابن أخت بن إسإماعيل

الجري بكر أبو حدثنا بطة ابن عن على أنبأنا فيما وأسأله إمإامإنا جالس
في يكلمه المبارك ابن أخت بن إسماعيل قال: سمعت المروأذي حدثنا

ابن يعني قال: خالك قد الله عبد أبو فقال: له الخليفة على الدخول
.أصدقهم ل أن أخاف فأنا فاصدقهم أتيتهم فإن تأتهم ل المبارك

 قتيبة بن إسإماعيل

.أشياء إمإامإنا عن نقل
مإكة مإن حرب بن أحمد قدم وأقد حنبل بن أحمد على قال: دخلت مإنها

وأكذا كذا زهده قلت: مإن قدم الذي الخراساني هذا مإن أحمد لي فقال
نفسه يدخل أن يدعيه مإا يدعي لمن ينبغي ل: فقال وأكذا كذا وأرعه وأمإن
.الفتيا في

 بالديلمي المعروف علي أبو يوسإف بن إسإماعيل
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له وأحفظه بالحديث بصره مإع المتقللين وأالزهاد الورعين العباد أحد كان
الحفاظ مإن بعده وأعمن عنه وأنقل أحمد إمإامإنا جالس علمه في وأتمهره

الوهاب عبد بن الحسن عنه روأى مإوسى بن مإجاهد عن وأحدث وأذاكرهم
.الشكلي يوسف بن وأالعباس العنبر أبي بن

أبو حدثنا العباس بن مإحمد أخبرنا الجوهري علي بن الحسن أنبأنا
وأذكر الناس خيار مإن كان الديلمي قال: وأإسماعيل المنادي بن الحسين

الشرقي الجانب إلى يعبر وأكان حديث ألف أربعين يحفظ كان أنه لي
مإن إسماعيل وأكان بالمسند فيذاكره الحافظ أشكاب بن مإحمد قاصدا
مإن فكان مإكسبه وأأمإا بالصون وأالتمسك وأالورع بالزهد الناس أشهر

.الرحاء في المساهرة

بثلث الرحا هذه في تسهر الديلمي لسماعيل البزاري بن علي وأقال
التوكل عز بنا يتصل لم مإا بني يا: فقال درهم ثلث يكفي شيء وأأي درهم

.بالسرف الذل نستعجل أن ينبغي فل
نحن فإذا حنبل بن أحمد عند البيت في كنت الديلمي إسماعيل وأقال
فقلت: شعر أطمار عليه بفتى أنا فإذا إليه قال: فخرجت الباب يدق بداق

عبد أبا فقلت: يا إليه قال: فدخلت حنبل بن أحمد أريد: فقال حاجتك مإا
عليه فسلم إليه قال: فخرج يطلبك شعر أطمار عليه شاب بالباب الله

حدثنا أحمد فقال: له الدنيا في الزهد مإا أخبرني الله عبد أبا يا فقال: له
عبد أبا يا فقال: له المإل قصر الدنيا في الزهد أن الزهري عن سفيان

فقال: يديه بين وأالفيء الشمس في قائما الفتى قال: وأكان لي صفه الله
قال: فقال: له ليولي ذهب قال: ثم الفيء إلى الشمس مإن تبلغ ل أن هو

الله عبد أبا يا: فقال إليه فدفعها صرة له فأخرج قال: فدخل قف أحمد
.وأوألى تركه ثم بهذه يعمل إيش الفيء إلى الشمس مإن يبلغ ل مإن

شهوته وأأبلغت حلواء اشتهيت الديلمي إسماعيل قال: لي كردان وأقال
حلواء إخاوأين الطريق جنبتي فإذا لبول بالليل المسجد مإن فخرجت إلي

.فتركته لك خير تركته وأإن اشتهيت الذي هذا إسماعيل يا فنوديت
وأبين بينه وأهو يسيرة قبور بينهما مإعروأف قبر وأراء إسماعيل وأقبر

ًا زرته وأقد الخضر بمسجد المعروأف المسجد .مإرار
عن الزهري وأحدث حديث ألف بتسعين يذاكر كان إنه قيل وأقد

.ثقة فاضل وأرع زاهد بغدادي الديلمي إسماعيل: قال الدارقطني

إسإحاق اسإمه من ذكر
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: يعقوب أبو النيسابوري هانىء بن إبراهيم بن إسإحاق

هو إمإامإنا وأخدم وأمإائتين عشرة ثمان سنة رمإضان شهر مإن يوم أوأل وألد
وأعن نقل وأرع دين أخا فقال: كان الخلل بكر أبو وأذكره سنين تسع ابن

.أجزاء ستة كثيرة مإسائل أحمد
حدثنا العزيز عبد عن إسماعيل قال: أخبرنا بركة به أخبرنا مإا جملتها مإن

يسأل الله عبد أبا قال: سمعت إبراهيم بن إسحاق حدثنا مإحمد بن جعفر
.كرامإة وأل قال: ل خلفه نصلي مإعاوأية يشتم الذي عن

.المنادي بن الحسين أبو ذكره وأمإائتين وأسبعين خمس سنة ببغداد وأمإات
عليه الله صلى النبي قول عن وأسئل الله عبد أبا سمعت إسحاق وأقال

بكم الله شاء إن وأإنا مإؤمإنين قوم دار أهل عليكم" السلم وأسلم
يدري ل البقاع قال: على وأقع شيء أي على ههنا الستثناء" لحقون
الشافي في ذكرها غيره في أم فيه عليهم سلم الذي الموضع في أيدفن

.الخلل كتاب مإن
يجالس ل الكرابيسي الله أخزى يقول الله عبد أبا سمعت إسحاق وأقال

.يجالسه مإن يجالس وأل كتبه تكتب وأل يكلم وأل
في كانت سبعا أوأ قطع ست إل خلف وأمإا الله عبد أبو مإات إسحاق وأقال
.دانقين قدر وأجهه بها يمسح كان خرقة
بن إسحاق أن هاروأن أبي بن مإحمد أخبرني للخلل الدب كتاب وأمإن

أنه سابط ابن عن يروأى يقول الله عبد أبا قال: سمعت حدثهم إبراهيم
ربها تعرف أنها على أربع على إل شيء كل على جبلت البهايم قال: أن
.رزقها وأتطلب وأالنثى الذكر وأتعرف الموت وأتخاف

راهوية بابن المعروف يعقوب أبو مخلد بن إبراهيم بن إسإحاق

أكبر هو: قال حنبل بن أحمد أوأ أنت أكبر مإن إبراهيم بن لسحاق قيل
قال: رأيت مإنها أشياء عنه وأروأى إمإامإنا جالس وأغيره السن في مإني

فلما بإصبعيه شير هكذا فقال: بيده يصلي عنه الله رضي حنبل بن أحمد
طهارة على قال: كنت صلتك قلت: في مإا الله عبد أبا قلت: يا سلم
.عدلين فقلت: شاهدين طهارة غير على فقال: إنك إبليس فجاء

وأمإائتين وأأربعين ثلث سنة وأمإوته وأمإائة وأستين ست سنة مإولده
.بنيسابوري

رأيت مإا فقال: لي طاهر بن الله عبد على دخلت راهوية بن إسحاق وأقال
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مإا وأالله جبريل كإيمان إيماني أحدهم يقول المرجئة هؤلء مإن أعجب
.حنبل بن أحمد كإيمان وأل يحيى بن يحيى كإيمان إيماني أقول أن أستجيز

المعروف يعقوب أبو الرحمن عبد بن إبراهيم بن إسإحاق
 بالبغوي

ًا: سمع يلقب مإنيع بن أحمد قرابة بن وأمإحمد علية بن إسماعيل لؤلؤ
وأداوأد الزرق وأإسحاق القطيعي قطن وأأبا الجراج بن وأوأكيع الكلبي ربيعة

إمإامإنا عن وأنقل المروأذي مإحمد ابن وأحسين المعني الحميد عبد بن
بن الله وأعبد المطرز زكريا بن قاسم عنه روأى مإسائل عن وأسأله أشياء
مإخلد بن وأمإحمد الصيدلي وأجعفر الوراق وأإسماعيل ياسين بن مإحمد

.الدوأري

بن حمزة وأقال ثقة صدوأق وأهو ببغداد مإنه سمعت حاتم أبي بن وأقال
فقال: ثقة بلؤلؤ يعرف إبراهيم بن إسحاق عن الدارقطني سألت يوسف
ًا إبراهيم بن إسحاق مإات مإخلد بن مإحمد وأقال مإأمإون شعبان في لؤلؤ

.وأمإائتين يعني وأخمسين تسع سنة
قال: سمعت المخرمإي مإحمد بن الرحيم عبد حدثنا الخلل بكر أبو وأقال

أبا فقلت: يا النوم في حنبل بن أحمد رأيت يقول لؤلؤا إبراهيم بن إسحاق
لي قال: غفر بك الله فعل قلت: فما قال: بلى مإت قد أليس الله عبد
قال: بدع أصحاب فيهم كان فقد الله عبد أبا قلت: يا علي صلى مإن لكل

.أجروأا أوألئك
المؤمإن العبد به يجازى مإا قال: أوأل عباس ابن عن بإسناده الخلل وأروأى

.جنازته تبع مإن لجميع يغفر أن مإوته بعد
السكين بن عيسى بن أحمد حدثنا القواس يوسف عن السعيد الوالد أنبأنا
ًا إبراهيم بن إسحاق يعقوب أبا سمعت: قال في مإررت يقول لؤلؤ

فأنا يهودي فمر مإجتمعون عليه وأالناس المريسي بشر فإذا الطريق
أن يعني التوراة علينا أبوه أفسد كما كتابكم عليكم يفسد ل يقول سمعته

ًا كان أباه .يهودي

 الفارسإي إبراهيم بن إسإحاق

.أشياء إمإامإنا عن نقل

 الجبلي إبراهيم بن إسإحاق
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.أشياء إمإامإنا عن نقل

 بنان بن إسإحاق

أخبرنا البرمإكي حفص أبي خط مإن نقلته مإا أشياء: مإنها إمإامإنا عن نقل
قال: قال بيان بن إسحاق حدثنا الجوهري العباس بن الله عبد بن علي
عبدا الله صدق مإا أدهم بن قال: إبراهيم بشرا يعني يقول سمعته أحمد
.الشهرة أحب

. الحسن السإناد له النباري بهلول بن إسإحاق

ًا مإسائل وأكانت أحمد على فعرضها أجزاء خرج أحمد على يعرض جياد
.مإذهبه على أحمد وأيجيبه القاوأيل

فأمإا النذر في الميت عن يصام يقول حنبل بن أحمد قال: سمعت فمنها
.فالكفارة الفريضة

أحمد فقال: له الختلف كتاب كتابه سمى قد بهلول بن إسحاق وأكان
.السعة كتاب سمه

. الشيباني يعقوب أبو أسإد بن هلل بن حنبل بن إسإحاق

المروأذي مإحمد بن وأالحسين هاروأن بن يزيد سمع أحمد إمإامإنا عم وأهو
.ثقة وأكان الجوهري يوسف بن وأمإحمد حنبل ابنه عنه روأى
وأهو وأمإائتين وأخمسين ثلث سنة حنبل بن إسحاق أبي وأمإات حنبل قال
عبد أبي وأبين بينه وأكان وأمإائة وأستين إحدى سنة وألد وأتسعين أربع ابن
يخضبان وأكانا آخرها في وأهذا السنة أوأل في هذا سنين ثلث مإن أقل الله

.بالحناء
وأكان سنة وأتسعون اثنتان وأله مإات إسحاق يكون أن ينبغي قلت: أنا

.كثيرة أشياء عنه وأنقل أحمد مإجلس أوأقاته أكثر في مإلزمإا
أبي سمعت قال: حنبل للخلل السنة مإن عشر الثالث مإن نقلته مإا مإنها

لبي الله عبد فقال: أبو أحدث وأمإا الكرابيسي كلم عن الله عبد أبا يسأل
قال: إن إذا جهم كلم إلى يدعو المقالة هذه صاحب الجهمية كلم هذا

.بقي شيء فأي مإخلوق بالقرآن لفظه
المروأذي بكر أبو حدثنا الجري بكر أبو حدثنا بطة ابن عن علي وأأنبأنا

تكرم فإنك الخليفة إلى دخلت لو عمه له وأقال الله عبد أبا سمعت: قال
.عليه كرامإتي مإن غمي إنما: قال عليه
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عبد أبا يناشد بالعسكر وأنحن حنبل بن إسحاق سمعت قال: المروأذي وأبه
مإنك يقبل إنه له وأقال وأينهاه ليأمإره الخليفة على الدخول وأيسأله الله
أبو فقال: له وأينهاه فيأمإره طاهر ابن على يدخل راهويه بن إسحاق هذا
وأل خير رؤيتي في مإاله بفعاله راض غير فأنا بإسحاق علي تحتج الله عبد
إذا علي يجب يقول الله عبد أبا سمعت المروأذي وأقال خير رؤيته في لي

.وأأنهاه آمإره أن الخليفة يعني رأيته

هارون بن يزيد عن حدث القدر جليل الذني الجراح بن إسإحاق
أشياء أحمد عن فقال: نقل الخلل بكر أبو وذكره وأشكاله

. كثيرة

رجلن فجاءه أحمد عند قال: كنا للخلل السير مإن نقلته مإا مإنها قلت: أنا
.يجبهما فلم مإسألة عن فسأله جند أنهما أظن أقبية عليهما

العربي يعقوب أبو سإعد بن ميمون بن الحسن بن إسإحاق
إسإحاق بن أحمد و خليفة بن وهوذة مسلم بن عفان سإمع

في دكين بن والفضل والقعنبي حفص بن وحرمي الحضرمي
وأبو قانع وابن مخلد بن ومحمد النجاد بكر أبو عنه روى آخرين

فقال: الحربي إبراهيم عنه وسإئل وغيرهم الصواف بن علي
الحربي إبراهيم وسإئل إسإحاق كذب ما حلل الكذب أن لو ثقة
فقال: هو المروذي حسين من سإمع هل الحربي إسإحاق عن

ًا لقيت قد وأنا سإنين بثلث مني أكبر . هو يلقاه ل حسين

عن فقال: نقل الخلل بكر أبو وأذكره فقال: ثقة أحمد بن الله عبد وأذكره
ًا مإسائل إمإامإنا .حسان

المغيرة بن العباس حدثنا العزيز عبد بن إبراهيم أخبرنا الدلل بركة أخبرنا
مإسير عنده وأذكر الله عبد أبا سمعت يقول الحربي إسحاق قال: سمعت

يريدان كانا إنهما وأالزبير طلحة في فكرت: فقال عنها الله رضي عائشة
.أجمعين عليهم الله رضوان طالب أبي بن علي مإن أعدل
خدمإه الحديث أراد مإن يقول الله عبد أبا سمعت الحربي إسحاق وأقال

يا قال: لي الحديث مإن يكتب أن الرجل يقنع كم الله عبد قلت: لبي
.فيه قال: النظر خدمإته قلت: مإا طلبه مإن أصعب الحديث خدمإة إسحاق
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فقال: عنه الدارقطني وأسئل وأمإائتين وأثمانين أربع سنة شوال في وأمإات
.ثقة

الخلل محمد أبو يعقوب: ذكره أبو العمش حية بن إسإحاق
محمد بن الحسن عن المبارك أنبأنا أحمد عن روى فيمن

محمد أبو قال: حدثنا إجازة حيويه بن عمر أبو أخبرنا الحافظ
أبو حدثنا الزهري سإعد بن الله عبيد بن محمد بن الرحمن عبد

حنبل بن أحمد قال: سإمعت العمش حية بن إسإحاق يعقوب
الصحابة فيها تكلم فقال: ما والخطرات الوسإاوس عن سإئل

. التابعون ول

ًا العمش يعقوب أبا وأسمعت قال تخرج الزكاة عن أحمد سئل يقول أيض
حنبل بن أحمد سمعت يعقوب أبو لنا قال: وأقال قال: ل بلد إلى بلد مإن

.يتوضأ يحسن لمن مإاء مإن غرفة عضو لكل يكفي يقول

. أشياء إمامنا عن نقل الكوفي حسان بن إسإحاق

في أشاوأره حنبل بن أحمد إلى فكتبت وألدا وأتركت أهلي قال: مإاتت مإنها
.أم لها يكون ل أن على وأاحرصا ببكر تزوأج إلي فكتب التزوأج

: المروزي الكوسإج يعقوب أبو بهرام بن منصور بن إسإحاق

عيينة بن سفيان فسمع وأالشام وأالحجاز العراق إلى وأدخل بمروأ وألد
وأأبا الجراح بن وأوأكيع مإهدي بن الرحمن وأعبد القطان سعيد ابن وأيحيى
بها وأحدث بغداد وأوأرد نافع بن الحكم اليمان وأأبا شميل بن وأالنضر أسامإة
بن أحمد بن الله وأعبد الحربي إسحاق بن إبراهيم أهلها مإن عنه فروأى
في وأمإسلم البخاري عنه روأى وأفاته كانت وأبها نيسابور وأاستوطن حنبل

وأمإحمد داوأد أبي بن الله وأعبد الترمإذي عيسى وأأبو زرعة وأأبو الصحيحين
.خزيمة بن

.الفقه في المسائل إمإامإنا عن دوأن الذي وأهو فقيها عالما إسحاق وأكان
مإنصور بن إسحاق أن يذكروأن مإشايخنا سمعت مإحمد بن حسان وأقال
قال: فجمع عنه علقها التي المسائل تلك عن رجع حنبل بن أحمد أن بلغه

وأخرج ظهره على وأحملها جراب في المسائل تلك مإنصور بن إسحاق
كل في عليه أحمد خطوط وأعرض ظهره على وأهي بغداد إلى راجل

.شأنه مإن بذلك أحمد وأأعجب ثانيا بها له فأقر فيها استفتاه مإسألة
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فقال: ثقة الكوسج مإنصور بن إسحاق عن الحجاج بن مإسلم وأسئل
مإروأذي الكوسج مإنصور بن إسحاق النسائي الرحمن عبد أبو وأقال مإأمإون

.ثقة
الفوارس أبي بن مإحمد قال: أخبرنا قراءة النصاري السلم عبد أخبرنا

الفربري جعفر بن مإحمد قال: أخبرني السرخسي أحمد أخبرني: قال
عبد حدثنا مإنصور بن إسحاق حدثنا البخاري إسماعيل بن مإحمد حدثنا

صلى الله رسول قال: قال هريرة أبي عن همام عن مإعمر عن الرزاق
له تكتب يعملها حسنة فكل إسلمإه أحدكم أحسن إذا" وأسلم عليه الله

".بمثلها له تكتب يعملها سيئة وأكل ضعف سبعمائة إلى أمإثالها بعشرة
مإسلم بن بكر قال: أبو الفوارس أبي بن الفتح أبي عن الله رزق وأأنبأنا
مإنصور بن إسحاق حدثنا الطيالسي العباس بن الله عبد مإحمد أبو حدثنا

يقول الذي قال: المرجئة المرجئة لي فسر قلت: لحمد: قال الكوسج
.قول اليمان

شهر قضاء مإن غدا يصوم وأأن بالنهار الصوم نوى قلت: لحمد: إذا
أن إل به باس ل النية مإنه تقدمإت قال: قد الليل مإن ينوه لم ثم رمإضان

.ذلك بعد النية فسخ قد يكون
وأيشهد يقر الموت عند السلم عليه يعرض الرجل عن أحمد وأسألت قال
قال: نعم المسلم وأارثه أيرثه الله رسول مإحمدا وأأن الله إل إله ل أن

وألكن هكذا يكون أن ينبغي ل مإذهبهم في هؤلء هذا غير يقول وأمإن
به قال: ألحق مإخلوق القرآن يقول مإن لحمد: قلت يوافقوا ل أن العجب

.وأالله قال: إي قال: قلت: كفر بلية كل

ذلك على أيؤجر النساء شهوة له وأليس أهله يأتي قلت: لحمد: الرجل
هذه يقول أنه إل الولد يرد لم قلت: إن الولد يحتسب وأالله قال: إي

أبي تأليف الدب مإن الثاني يؤجر? وأنقلت: مإن ل قال: لم شابة امإرأة
قال: قلت: مإنصور بن إسحاق حدثنا العباس بن الله عبد حدثنا الخلل بكر

عمر عن يروأى وأالله قال: أي قفاها على تستلقي أن للمرأة يكره لحمد
.كرهه أنه العزيز عبد بن

.الزار مإحلول أحمد رأيت مإنصور بن إسحاق وأقال
السباع أروأاح قبض وأأمإا راهويه بن قال: إسحاق مإنصور بن إسحاق وأقال

أنه عباس ابن عن حديث في أخبرنا بقية فإن الدوأاب وأسائر وأالبهائم
حديث في ذكر وأقد الموت فقال: مإلك يقبضها مإن البهائم أروأاح عن سئل
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.جاء قد وأكل" تخرج أنفاس أنها" آخر
سنة الوألى جمادى مإن بقين لعشر الجمعة يوم وأدفن الخميس يوم وأمإات
راهوية بن إسحاق جنب إلى وأدفن بنيسابور وأمإائتين وأخمسين إحدى

.طاهر بن مإحمد عليه وأصلى رافع بن وأمإحمد

 مفاريد

اللف حرف

أبو شيرويه بن أبان بن خالد بن يزيد بن جعفر بن إدريس
 العطار محمد

وأعبد عبادة بن وأروأح هاروأن بن وأيزيد الوليد بن شجاع بدر أبي عن حدث
.أشياء إمإامإنا عن وأنقل أبان بن العزير

وأقال الخطبي وأإسماعيل وأالطبراني السماك بن عمروأ أبو عنه روأى
.سنين وأست فقال: مإائة سنه عن سألته
وأابن قاعد حنبل بن أحمد وأ عفان باب على كنت العطار إدريس وأقال

إلى ل الناس مإن أنتم إيش حنبل بن أحمد فقال: له بكر أبو سجادة
أنتم إيش أدري مإا استحسان إلى وأل القياس إلى وأل تذهبون الحديث

.الله عبد أبا يا تاركية إذن فنحن سجادة ابن قال: فقال: له

 المقرىء الحداد الحسن أبو الكريم عبد بن إدريس

الضبي عمر بن وأداوأد علي بن وأعاصم خلفا سمع هشام بن خلف صاحب
وأيحيى أحمد وأإمإامإنا الزهراني الربيع وأأبا الزبيري الله عبد بن وأمإصعب

بن الحسين وأأبو النباري بن بكر أبو عنه روأى آخرين في مإعين بن
بن وأمإحمد الخطبي وأإسماعيل الصواف علي وأأبو النجاد بكر وأأبو المنادي
يحيى بن أحمد العباس أبي عند قال: كنت له وأاللفظ مإقسم بن الحسين

فقام أسن قد إدريس وأكان ساعة وأحادثه فأكرمإه الحداد إدريس جاء إذ
 يقول وأأنشأ بعينه العباس أبو فلحظه يتساند وأهو مإجلسه مإن

وألـيلة يوم كل في بصري أرى

يقصر مإداهن عن وأطرفي يكل

حـجة تسعين اليام يصحب وأمإن
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يتـغـير ل وأالـدهـر يغيرنه

ًا أمإشي أصبحت لئن لعمري مإقيد

 أكثر القيد مإطلق أمإشي كنت لما

حدثنا المقرىء الكريم عبد بن إدريس حدثنا المنادي بن الحسين أبو وأقال
الضبي المغيرة عن الحميد عبد بن جرير حدثنا حنبل بن مإحمد بن حمد

قال: إذا يقوم أن أراد إذا فكان سمار العزيز عبد بن لعمر قال: كان
.شئتم
الصلت بن الحسن أبو قال: أخبرنا السمناني الحسين أبو القاضي أخبرنا

خلف حدثنا الكريم عبد بن إدريس حدثنا النباري بن بكر أبو حدثنا: قال
عبد بن جابر عن أبيه عن المنكدر بن مإحمد بن المنكدر حدثنا هشام بن

ًا وأسلم عليه الله صلى الله رسول سئل قال: مإا الله "ل: "فقال قط شيئ
الكريم عبد بن إدريس عن الدارقطني سألت يوسف بن حمزة وأقال

.بدرجة الثقة وأفوق فقال: ثقة الحداد
أبو مإدينتنا مإن الغربي بالجانب وأمإات المنادي بن الحسين أبو وأقال

وأمإائتين وأتسعين اثنتين سنة السبت يوم وأهو الضحى يوم إدريس الحسن
تسع سنة وألد أنه الدارقطني وأذكر وأصلحه لثقته عنه الناس وأكتب

.وأمإائة وأتسعين

 سإليمان أبو سإافري بن إبراهيم بن إسإحاق بن أيوب

وأبمصر بها وأحدث فسكنها الرمإلة إلى انتقل إسحاق بن يحيى أخو وأهو
بن وأمإوسى القطواني مإحمد بن وأخالد النصاري الله عبد بن مإحمد عن
بن الله وأعبد مإسعود بن مإوسى حذيفة وأأبي عمر بن وأمإعاوأية الضبي داوأد
عظيم جليل فقال: رجل الخلل بكر أبو وأذكره عدي بن وأزكريا رجاء
ًا مإنه أنا أسمع لم القدر عبد أبي عن هاروأن أبي بن مإحمد عنه حدثني شيئ

.غيره الله عبد أبي عن يروأه لم شيء فيها صالحة كثيرة بمسائل الله
التشريق أيام التكبير عن أحمد سئل سافري بن إسحاق بن أيوب قال

أيام آخر إلى عرفة يوم غداة مإن علي قول إلى فيه فقال: أذهب
.أيام خمسة التشريق

ابن أيوب حاتم أبي ابن وأقال إمإام إسحاق بن أيوب حاتم أبي ابن وأقال
لبي وأذكرته بالرمإلة عنه كتبنا البغدادي سافري بن إبراهيم بن إسحاق
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ًا كان وأقال فعرفه مإصر فقال: قدم يونس بن سعيد أبو وأذكره صدوأق
ًا وأكان بها وأحدث وأقدم بغداد سكن مإروأذي وأيقال بغدادي إنه يقال أخباري

خلقه في وأكانت دمإشق مإن مإصر إلى قدوأمإه وأكان بها فأقام دمإشق إلى
: إليه فكتب عنه يكتبه شيء في حميد أبو وأسأله زعارة

نـعـم مإـن عـريت ل سليمـان أبا

 جدب وأفي خصب في الناس أصبح مإا

إسـاءتـه بانت كمن تجعلني ل

 بالذنب يأت لم كمن المسيء ليس

ننسخـه الجزء بذاك إلينا فابعث

الكـتـب مإن يبقى لما نجد كيما

لحدى الحد يوم توفي وأقيل وأمإائتين وأخمسين تسع سنة بدمإشق وأتوفي
.وأمإائتين ستين سنة الخر ربيع شهر مإن بقيت ليلة عشرة
بن مإحمد بن إبراهيم قال: أخبرنا دمإشق نزيل علي بن أحمد أخبرنا

بن سلمإة حدثنا المقرىء بن بكر أبو أخبرنا بأصبهان المؤدب سليمان
قال: سألت سافري بن إسحاق بن أيوب حدثنا بعسقلن القيسي مإحمود

إلينا أحب مإعاوأية أبو فقال وأجرير مإعاوأية أبي عن وأيحيى حنبل بن أحمد
.العمش في يعنيان

 بشاذان المعروف الرحمن عبد بن عامر بن أسإود

سلمة بن وأحماد الحجاج بن وأشعبة الثوري سفيان سمع الشام مإن أصله
يونس بن وأإسرائيل الله عبد بن وأشريك صالح بن وأالحسن زيد بن وأحماد
عياش بن بكر وأأبو المبارك بن الله وأعبد عتبة بن وأأيوب قدامإة بن وأزائدة

في وأذكر آخرين في المديني بن وأعلى الوليد بن وأبقية إمإامإنا عنه روأى
شاذان عامإر بن أسود حنبل بن أحمد عن فقال: حدث وأاللحق السابق

الله عبد أبا سمعت حنبل وأقال سنين وأسبع مإائة البغوي وأوأفاة وأفاته وأبين
.ثقة عامإر بن أسود يقول
أبو حدثنا مإخلد بن مإحمد حدثنا الدارقطني عن البنوسي بن مإحمد أنبأنا
إلى أرسلت يقول شاذان قال: سمعت يحيى بن الصمد عبد المروأذي بكر
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عكرمإة عن قتادة عن حماد بحديث أحدث أن في أستأذنه الله عبد أبي
"وأجل عز ربي رأيت" وأسلم عليه الله صلى النبي عن عباس ابن عن

أبا سألت زياد بن الفضل وأقال به حدث العلماء به حدث قد له فقال: قل
ابن عن هشام عن عياش بن بكر أبي عن عامإر بن قلت: لسود الله عبد

تحبس لم: "قال وأسلم عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي عن سيرين
هذا نحو أوأ هكذا قال: نعم" نون ابن يوشع إل أحد على الشمس ترد أوأ

.وأمإائتين ثمان سنة أوأل وأمإات

 الشوبي زيد بن أعين

كتاب في حاتم أبي بن الرحمن عبد عنه روأى أحمد إمإامإنا أصحاب أحد
حنبل بن أحمد سمعت يقول زيد بن أعين قال: سمعت الجهمية على الرد

.مإخلوق غير الله كلم القرآن يقول

 الباء حرف باب

 خفاف بن أحمد بن بيان

.أحمد عن روأى فيمن الخلل بكر أبو ذكره

 أحمد أبو الصل النسائي محمد بن بكر

يقدمإه الله عبد أبو فقال: كان الخلل بكر أبو ذكره المنشأ البغدادي
أبا قال: سألت مإنها الله عبد أبي مإن سمعها كثيرة مإسائل وأعنده وأيكرمإه

جاءني ثم بالربا يبيع وأهو شهادة على استشهدني رجل عن الله عبد
.بالربا مإعامإلته كانت إذا له تشهد قال: ل السلطان عند اشهد تعال: فقال
وأمإاله بلد في يكون الرجل عن أحمد سألت أبيه عن مإحمد بن بكر وأقال

قلت: المال يكون حيث زكاته يؤدي أن إليه أحب كان فكأنه آخر بلد في
كل زكاة قال: يؤدي آخر مإصر في وأبعضه هو حيث بعضه المال كان فإن
قال: إن مإعه وأالمال وأأهله مإصره عن غائبا كان قلت: فإن هو حيث مإال
البلد إلى المصر هذا مإن وأتجيء تذهب تجارة في يوجهه المال هذا كان

البلد هذا في بعضها الزكاة يعطي أن فيه سهل فكأنه فيه هو الذي
حتى فيه هو الذي البلد في المال كان إذا وأأمإا الخر البلد في وأبعضها
.آخر بلد إلى بزكاته يبعث أن يعجبه لم فكأنه تامإا حول المال يمكث
فصار بحيلة احتال ثم شيء على حلف إذا مإحمد بن بكر روأاية في وأقال
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فهو بحيلة احتال مإن وأقال بعينه عليه حلف الذي ذلك إلى صار فقد إليها
.حانث

 الحافظ الندلسي الرحمن عبد أبو مخلد بن بقي

وأغيرهما شيبة أبي بن بكر أبي وأمإن مإنه فسمع أحمد إمإامإنا إلى رحل
وأمإات أحمد إمإامإنا مإن خاصة ذا وأكان جما علما فملها الندلس إلى وأرجع
.وأمإائتين وأسبعين ثلث سنة بل وأقيل وأمإائتين وأسبعين ست سنة

 أسإد بن محمد بن بديل

.أشياء إمإامإنا عن نقل

العباس أبا قال: إن الله رحمه الحافظ السجزي نصر أبو ذكره مإا مإنها
أبو القاضي إجازته إلى وأأدى إلي كتب المقرىء الحسن بن علي بن أحمد

الرازي إسحاق بن الحسن بن أحمد حدثنا الزدي الصخر ابن الحسن
أسد بن مإحمد بن بديل حدثني المديني الله عبيد أبي بن طاهر أبو حدثنا

رضي حنبل بن أحمد على الجوهري سعيد بن إبراهيم وأ أنا قال: دخلت
ذلك تستقبل التي الليلة تلك في مإات أوأ فيه مإات الذي اليوم في عنه الله

عليكم بالثر عليكم بالسنة عليكم لنا يقول أحمد قال: فجعل اليوم
قال: له ثم الرأي أصحاب فسمى فلن وأرأي فلن رأي تكتبوا ل بالحديث
تكلما قد الثلجي وأابن الكرابيسي إن الله عبد أبا يا سعيد بن إبراهيم

غير بالقرآن اللفظ فقال: أحمد اللفظ قال: في تكلموا فيم فقال: أحمد
طاهر قال: أبو كافر جهمي فهو مإخلوق بالقرآن قال: لفظي وأمإن مإخلوق

داره في كد بعد إل عليه دخلت وأمإا ببغداد سعيد بن إبراهيم لقيت ثم
عن حنبل بن أحمد سألت أنك مإحمد بن بديل فقلت: أخبرني فسألته
غير بالقرآن فقال: اللفظ أحمد سأل أنه إبراهيم فأخبرني بالقرآن اللفظ

بعد عليه دخلت ثم كافر فهو مإخلوق بالقرآن قال: لفظي وأمإن مإخلوق
.مإرة أوأل أخبرني كما بها فأخبرني اللفظة هذه عن فسألته زربة في ذلك

بن حبان بن عميرة بن شيخ بن صالح بن موسإى بن بشر
 البغدادي السإدي علي أبو حميري بن مرثد ابن سإراقة

في هو وأأمإا وأالنبل وأالرياسات وأالفضل البيوتات أهل مإن آباؤه وأكان
وأمإن وأاحدا حديثا عبادة بن روأح مإن سمع ذكيا عاقل أمإينا ثقة فكان نفسه
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خليفة بن هوذة مإن الكثير وأسمع وأاحدا حديثا العدني عمر بن حفص
الرحمن عبد وأأبي يحيى بن وأخلد الشيب مإوسى بن وأالحسن البكراوأي
الجعد بن وأعلي دكين ابن الفضل نعيم وأأبي الوليد بن وأخلف المقرىء
الصفار وأإسماعيل مإخلد بن وأمإحمد صاعد بن يحيى عنه روأى وأغيرهم

بن الباقي وأعبد كامإل بن أحمد وأ النجاد بكر وأأبو المنادي بن الحسين وأأبو
بكر وأأبو الخطبي وأإسماعيل الخلدي وأجعفر الزاهد عمر وأأبو قانع

فقال: جليل له وأاللفظ الخلل بكر وأأبو الصواف بن علي وأأبو الشافعي
عبد أبو وأكان صالحة مإسائل الله عبد أبي عن عنده السماع قديم مإشهور

ًا المسائل عنه فكتب مإكة إلى الحميدي إلى له وأكتب يكرمإه الله وأحديث
ًا .كثير

أبو حدثنا الخطبي مإحمد أبو حدثنا البرمإكي حفص أبي خط مإن نقلت: أنا
أحمد الله عبد أبو حدثنا عميرة بن شيخ بن صالح بن مإوسى بن بشر علي

رأي إلى وأقال عليه يحض وأرأيته فقال: أراه التزوأج عن وأسألته حنبل بن
تسع له وأسلم عليه الله صلى النبي كان وأقد يتزوأج ل الذي يذهب مإن

في القنوت عن وأسألته تركه في يرخص ل وأرأيته يجوعون وأكانوا نسوة
فل السجدة يقرأ الرجل عن وأسألته أفعله فما أنا فقال: أمإا الفجر

ًا لهن يسجد ثم سجدات عدة يقرأ حتى يسجدها وأمإن ذلك فكره جميع
: قوله شعره جملة

يضعف الثمانين جاز وأمإن ضعفت

يعـرف كـان مإا كل مإنه وأينكر

ًا وأيمشي ًا كالسـير روأيد مإـقـيد

وأيرسـف الحديد في خطاه تدانى

.نبيل ثقة مإوسى بن قال: بشر الدارقطني عن البنوسي بن مإحمد وأأنبأنا
السدي الخضيب الشيخ مإوسى بن بشر علي أبو توفي الخطبي وأقال
وأصلى وأمإائتين وأثمانين ثمان سنة الوأل ربيع مإن بقين لربع السبت يوم

في وأدفن الصلة صاحب الهاشمي العباس بن هاروأن بن مإحمد عليه
ًا الجمع وأكان التبن باب مإقبرة .كثير

أوأل في بل وأقيل وأمإائة وأتسعين تسع سنة مإولده أن وأبلغني قلت: أنا
.وأتسعين إحدى سنة
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التاء باب

 الرحمن عبد أبو الطوسإي محمد بن تميم

.بأشياء إمإامإنا عن حدث
حدثكم حمدان بن العباس أبي على قال: قرأت البرقاني روأاه مإا مإنها
عليكم يقول حنبل بن أحمد قال: سمعت الطوسي مإحمد بن تميم

.الجراح بن وأكيع بمصنفات

الجيم باب

 قايماز أبي بن أحمد بن جعفر

الحديث كثير فقال: حافظ الخلل بكر أبو ذكره الذني الفقيه نيمان وأقيل
ًا مإسائل مإنه سمعت عبد أبي عن عنده وأكان البصر ضرير وأكان وأحديث

.مإنه سمعته كلها غرائب مإسائل الله

 المؤدب معبد بن محمد بن جعفر

.أشياء عن إمإامإنا سأل

أبو قال: أخبرنا علي بن الحسين بن عاصم الحسين أبو أنبأنا مإا مإنها
أبو حدثنا الفارسي مإهدي بن الله عبد بن مإحمد بن الواحد عبد عمروأ
مإعبد بن مإحمد بن جعفر حدثنا الدقاق الله عبد بن أحمد بن عثمان عمروأ

ركعات ست الجمعة بعد يصلي حنبل بن أحمد قال: رأيت المؤدب
المإام خلف القراءة عن حنبل بن أحمد وأسألت ركعتين كل في وأيفصل

.يجهر لم إذا فقال: اقرأ

 شاكر بن أحمد بن جعفر

غريم على حلف رجل في تقول مإا رجل وأسأله الله عبد أبا قال: سمعت
رهنا أوأ ضمينا به أعطاه فإن عليه مإا حقه يستوفي حتى يفارقه ل أن له

إن تقول مإا له قيل يخرجه ل الله عبد فقال: أبو يمينه مإن ذلك يخرجه هل
.قال: نعم يحنث هل مإخاتلة هرب

 المؤدب الفضل أبو هاشم بن محمد بن جعفر
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أبي مإات قال: لما مإنها أشياء إمإامإنا عن نقل مإسلم بن عفان عن حدث
بن أحمد إلى امإض يابني لي فقالت وأرثناها دارا تبيع أن وأالدتي أرادت
أمإرا أقطع أن أحب ل فإني ذلك عن فسلهما الحارث بن بشر وأإلى حنبل

فاتفق ذلك عن قال: فسألتهما بيعها إلى حاجة بنا أن وأأعلمهما دوأنهما
فأخبرتها وأالدتي إلى فرجعت الرض بيع دوأن النقاض بيع على قولهما

.تبعها فلم بذلك

 الطيالسي الفضل أبو عثمان أبي بن محمد بن جعفر

حرب بن وأسليمان الفروأي مإحمد بن إسحاق وأ مإسلم بن عفان سمع
عنه روأى آخرين في أحمد وأإمإامإنا الفضل ابن وأعارم إبراهيم بن وأمإسلم

ثبتا ثقة وأكان وأغيرهم النجاد بكر وأأبو مإخلد بن وأمإحمد صاعد بن يحيى
.اللفظ حسن الخذ صعب
خالد بن إبراهيم حدثنا حنبل بن أحمد قال: حدثنا إمإامإنا عن روأى فمما
سيماهم" الخوارج في وأسلم عليه الله صلى الله رسول حديث فذكر

قال: الحلق التسبيب مإا قلت: لحمد قال: جعفر" وأالتسبيت التحليق
بن يحيى سمعت الطيالسي جعفر وأقال السبتية النعال يشبه الشديد

قال: وأمإن حنبل بن أحمد في يتكلم الكرابيسي حسينا إن له وأقيل مإعين
حسين يبطل أشكالهم الناس في يتكلم إنما الله لعنه الكرابيسي حسين
أسفل في الذي الدردي وأهو ينزل يعني يبطل قال: جعفر أحمد وأيرتفع

.الدن
اثنتين سنة رمإضان شهر مإن النصف الجمعة يوم وأدفن الجمعة ليلة وأمإات

ًا وأكان وأمإائتين وأثمانين أبو ذكره وأالصدق وأالحفظ بالتقان مإشهور
.المنادي بن الحسين

 محمد أبو الشعراني الشقراني النسائي محمد بن جعفر

بالمعروأف أمإار وأرع جليل ثقة القدر فقال: رفيع الخلل مإحمد أبو ذكره
وأالنهي المإر هذا مإن شيء في بمكة قتل أنه أخبرت المنكر عن نهاء

أبي عن روأى حقه له وأيعرف به وأيأنس وأيقدمإه يكرمإه الله عبد أبو وأكان
.كثيرة وأمإسائل صالحة أجزاء الله عبد

الله صلى النبي قول مإعنى عن سئل أحمد قال: سمعت مإنها قلت: أنا
في مإرة يقع قال: إن" مإرتين وأاحد جحر مإن المؤمإن يلدغ ل" وأسلم عليه
.فيه يعود ل ذنب
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فقال: يصب العنب مإن يعمل الخل عن سئل الله عبد أبا قال: وأسمعت

.يحمض خل العصير على
نصف فقال: على وأالنصراني اليهودي دية عن الله عبد أبا وأسألت قال
قتل المسلم تعمد وأإذا ألفا عشر اثنا المسلم وأدية آلف ستة المسلم دية

المجوسي? دية عن الله عبد أبا قال: وأسألت الدية عليه ضوعفت الذمإي
.فقال: ثمانمائة

 الصائغ محمد أبو شاكر بن محمد بن جعفر

مإجلسه يحضر وأكان وأإمإامإنا مإسلم بن وأعفان سابق بن مإحمد سمع
بن وأيحيى هاروأن بن مإوسى عنه روأى كثير خلق مإن وأسمع فتاوأيه وأيسمع
النجاد بن بكر وأأبو المنادي بن الحسين وأأبو وأوأكيع خلف بن وأمإحمد صاعد

الخلل بكر أبو ذكره ضابطا مإتقنا صادقا ثقة زاهدا عابدا وأكان وأغيرهم
مإسائل أمإامإنا عن روأى هاروأن بن يزيد عن حدث جليل فقال: رجل

.كثيرة

قال: سمعت الجري بكر أبو قال: حدثني بطة ابن عن علي أنبأنا مإا مإنها
بن أحمد جوار في كان أنه الصائغ جعفر حدثني يقول الطيب أبي ابن

ًا فجاء وأالقاذوأرات المعاصي يمارس مإمن وأكان رجل حنبل إلى يومإ
ًا عليه يرده لم أحمد فكأن عليه فسلم حنبل بن أحمد مإجلس ًا مإرد تامإ
انتقلت: عما قد فأني عني تنقبض لم الله عبد أبا يا فقال: له عنه وأانقبض

النبي رأيت: قال تقدم رأيت شيء قال: وأأي رأيتها برؤيا مإني تعهد كنت
كثير وأناس الرض مإن علو على كأنه النوم في وأسلم عليه الله صلى

لم حتى له فيدعو لي ادع فيقول إليه رجل قال: فيقوم جلوس مإنه أسفل
كنت مإا قبيح مإن فاستحييت أقوم أن قال: فأردت غيري القوم مإن يبق

قال: قلت: لك أدعو تسألني إلي تقوم ل لم فلن يا قال: فقال: لي عليه
فقم الحياء كان فقال: إن عليه أنا مإا لقبح الحياء يقطعني الله رسول يا

لي فدعا قال: فقمت أصحابي مإن أحدا تسب ل فإنك لك أدعو فسلني
الله عبد أبو قال: فقال: لنا عليه كنت مإا إلي الله بغض وأقد قال: فانتبهت

.به ينتفع فإنه وأاحفظوه بهذا حدثوا فلن يا جعفر يا
كل يقول حنبل بن أحمد الله عبد أبا سمعت الصائغ مإحمد بن جعفر وأقال
.به يبادر الخير مإن شيء
وأمإائتين وأسبعين تسع سنة الحجة ذي مإن خلت عشرة لحدى وأمإات
في عليه قال: وأصلينا المنادي ابن قول هذا الكوفة باب مإقابر في وأدفن
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بلغ وأصلحه لثقته عنه الناس أكثر الصالحين مإن وأكان الكبير الشارع
.يسيرة أشهر غير سنة تسعين

 المنادى بن يزيد بن الله عبد بن محمد بن جعفر

مإحمد بن وأسعيد بري بحربن بن وأعلي أحمد وأإمإامإنا علي بن عاصم سمع
شيبة أبي ابني وأعثمان بكر وأأبا الواسطي بقية بن وأمإحمد الجرمإي
عنه روأى رزمإة أبي بن العزيز عبد بن وأمإحمد لوينا سليمان بن وأمإحمد

حدثنا حنبل بن أحمد حدثنا قال وأجدي أبي فقال: حدثني الحسين أبو ابنه
مإقسم ابن عن حازم بن إسحاق قال: أخبرني الزناد أبي عن القاسم أبو

البحر عن سئل وأسلم عليه الله صلى النبي أن جابر عن الله عبيد يعني
.ثقة وأكان" مإيتته وأالحل مإاؤه الطهور هو: "فقال
وأدفن وأالعصر الظهر بين السبت يوم مإحمد بن جعفر أبي توفي ابنه وأقال
وأمإائتين وأسبعين سبع سنة شعبان مإن بقيت ليلة عشرة لحدى الحد يوم

.ذلك وأبعد جدي حياة في عنه الناس كتب

البلخي المؤدب ثم الوراق القاسإم أبو علي بن محمد بن جعفر

حميد بن وأمإحمد العسكري عثمان بن سهل عن بها وأحدث بغداد سكن
مإخلد بن مإحمد عنه روأى أشياء مإنه وأسمع إمإامإنا مإجلس وأحضر الرازي

رمإضان شهر في وأمإائتين وأثمانين ثلث سنة وأمإات الطستي الصمد وأعبد
.تاريخه في مإخلد بن مإحمد ذكره

الله عبد أبو شامة أبي بنت بن هذيل بن محمد بن جعفر
عبد أبي عن عنده وقال ومدحه الخلل بكر أبو الكوفي: ذكره

: منها صالحة مسائل الله

أبا يا قلت: له: قال الضرير يعني مإعاوأية أبو حدثنا حنبل بن أحمد حدثنا
.داعية يكن قال: لم مإرجىء وأهو مإعاوأية أبي عن تحدث الله عبد

ًا القبلة في يعلق أن يكره يقول أحمد سمعت جعفر وأقال بينه يحول شيئ
.وأنحوه المصحف المسجد في يضع أن يكره وألم القبلة وأبين

 النماطي جعفر
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.أشياء إمإامإنا عن نقل
ًا الله عبد أبا قال: حضرت مإنها رجل إلى رجل فجاء علينا يقرأ وأهو يومإ
أحمد فسمع أعطك لم سمعت وأإن قال: ل مإعك فقال: أسمع نسخة مإعه

أنه المانع الرجل ظن حتى وأسكت رأسه وأطأطأ الكتاب فأطبق كلمإه
إن أني على قال: له مإعي اسمع تعال له: فقال لكلمإه ذلك فعل إنما

الكتاب فتح قوله أحمد سمع فلما أعطيك قال: نعم تعطيني مإعك سمعت
.وأقرأ

 معبد بن محمد بن جعفر

أذرعا الصلة في مإشى الله عبد أبا قال: رأيت مإنها أشياء إمإامإنا عن نقل
.سترته إلى دنا حتى

ويقال الخراز القاسإم أبو الجنيد بن محمد بن الجنيد
 القواريري

ًا هو وأكان قواريريا أبوه كان وأقيل مإولده أن إل نهاوأند مإن وأأصله خراز
مإن جماعة وأصحب العلماء وألقي الحديث بها وأسمع ببغداد وأمإنشأه

ثم السقطي وأسري المحاسبي الحارث بصحبة مإنهم وأاشتهر الصالحين
إمإامإنا عن وأنقل عرفة بن الحسن عن الحديث وأأسند بالعبادة اشتغل
.أشياء

بمكة جهضم بن علي قال: أخبرنا مإنده بن الرحمن عبد أنبأنا مإا مإنها
قال: سمعت الروأذباري علي أبو حدثنا الكرخي علي بن مإحمد حدثنا
ًا حسن غلم وأمإعه حنبل بن أحمد الله عبد أبي إلى رجل جاء يقول جنيد
مإرة مإعك به تجىء ل فقال: أحمد قال: ابني هذا مإن فقال: له الوجه
فقال: مإنه أفضل وأابنه مإستور رجل الشيخ الله أيد قيل قام فلما أخرى
رأينا هذا على سترهما مإنه يمنع ليس هذا مإن إليه قصدنا الذي أحمد

.أسلفهم عن خبروأنا وأبه أشياخنا
علما الرض إلى الله أخرج مإا يوم ذات قال: الجنيد الخلدي جعفر وأقال

ًا حظا فيه لي جعل وأقد إل سبيل إليه للخلق وأجعل .وأنصيب
كل في وأرده وأكان سوقه في كان أنه الجنيد عن الخلدي: بلغني وأقال
.تسبيحة ألف وأثلثين ركعة ثلثمائة يوم
وأقال سنة أربعين مإنذ للفراش ثوبي نزعت مإا يقول الجنيد وأسمعت قال
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بنعمه يستعان ل فقلت: أن الشكر مإا السقطي السري سألني الجنيد
ًا كنت الجنيد وأقال ذاك فقال: هو مإعاصيه على السري يدي بين يومإ

الشكر في يتكلمون جماعة يديه وأبين سنين سبع ابن وأأنا ألعب السقطي
فقال: لي بنعمه الله يعصى ل فقلت: أن الشكر مإا غلم يا فقال: لي

على أبكي أزال فل قال: الجنيد لسانك الله مإن حظك يكون أن أخشى
وأدرسوا" تعالى قوله في الجنيد وأقال لي السري قالها التي الكلمة هذه

القال عن التصوف أخذنا مإا الجنيد وأقال به العمل قال: تركوا" فيه مإا
لن وأالمستحسنات المألوفات وأقطع الدنيا وأترك الجوع عن وألكن وأالقيل

قال: كما الدنيا عن العزوأف وأأصله الله مإع المعامإلة صفاء هو التصوف
.نهاري وأأظمأت ليلي فأسهرت الدنيا عن نفسي عزفت حارثة
ًا خرجت علوان بن عمروأ أبو وأقال فرأيت حاجة في الرحبة سوق إلى يومإ
الناس جملة في الميت يدفن حتى وأوأقفت عليها لصلي فتبعتها جنازة

بالنظر فأحجمت تعمد غير مإن مإسفرة امإرأة على عيني فوقعت
سيدي يا عجوز لي فقالت مإنزلي إلى وأعدت الله وأاستغفرت وأاسترجعت

فرجعت أسود وأجهي فإذا فنظرت المرآة فأخذت أسود وأجهك أرى مإالي
مإوضع في فانفردت النظرة فذكرت ذهبت أين مإن أنظر سري إلى

شيخك زر أن قلبي في فخطر مإرة أربعين القالة وأأسأله الله أستغفر
الباب طرقت فيها هو التي الحجرة جئت فلما بغداد إلى فانحدرت الجنيد

لي ببغداد? وأقال لك وأنستغفر بالرحبة أتذنب عمروأ أبا يا ادخل فقال: لي
يوم وأكان وأفاته وأقت في الجنيد رأس على وأاقفا كنت الجريري مإحمد أبو

بنفسك ارفق القاسم أبا يا فقلت: له القرآن يقرأ وأهو نيروأز وأيوم جمعة
تطوى ذا وأهو الوقت هذا في مإني إليه أحوج رأيت مإا مإحمد أبا قال: يا

.صحيفتي
قال: طاحت بك الله فعل فقلت: مإا النوم في الجنيد رأيت الخلدي وأقال
تلك وأنفدت العلوم تلك وأفنيت العبارات تلك وأغابت الشارات تلك

.السحار في نركعها كنا ركيعات إل نفعنا وأمإا الرسوم
النيروأز ليلة الجنيد قال: مإات المنادي بن مإحمد أخبرنا الجوهري وأأنبأنا
.وأمإائتين وأتسعين ثمان سنة في ذلك وأكان الغد مإن وأدفن

 العكبري جهم

ًا أحمد أمإامإنا صحب .الحافي وأبشر
ًا أتيت جهم قال قال: فوقع مإتشح وأهو عليه فدخلت حنبل بن أحمد يومإ
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عيني فدمإعت الضرب مإوضع إلى فنظرت مإنكبه عن إزاره عطفي أحد
الحرث بن بشر إلى صرت قال: ثم مإنكبه إلى الثوب فرد أحمد ففطن
في وأعنانها بخطامإها طار أحمد إن وأيحك فقال: لي الحديث فحدثته
.السلم

الحاء باب

 الرازي الليث أبي بن أحمد بن الحسن

مإن رقعة حنبل بن أحمد إلى قال: دفعت مإنها أشياء إمإامإنا عن نقل
علي أبا تركت فقال: كيف عنها يسأل مإسألة فيها الصباح بن الحسن

صالح بقاؤه الله فقال: عافاه أحنته وأقد ظهره في ريح أخذته فقلت: قد
.المإة لهذه

.هاهنا به البداية وأالصواب بعده فيما ذكرناه قد
له وأذكر حنبل بن أحمد سمعت الرازي الليث بن أحمد بن الحسن وأقال

فقال: أحمد عنه يكتب زرعة أبو له يقال يحدث رجل بالري: فقال إنسان
ًا أعل الله حفظه الله أستودعه زرعة أبو زرعة أبو عليه كالمنكر له مإجيب
لبي ذلك فذكرت به له دعا كثير دعاء مإع أعدائه على الله نصره كعبه الله

الدعاء هذا ذكرت إل بلية في بعد وأقعت فقال: مإا عليه قدوأمإي بعد زرعة
.لي أحمد دعاء ببركة وأأنجو مإنها وأيسلمني الله فيخلصني

 الربعي بن إسإماعيل بن الحسن

  أشياء إمإامإنا عن وأروأى وأغيره الفهري الرحمن عبد سمع

المفيد بكر أبو حدثنا الزجي العزيز عبد قال: أخبرنا المبارك أنبأنا مإا مإنها
أهل إمإام حنبل بن أحمد لي قال: قال الربعي إسماعيل بن الحسن حدثنا
ً تسعون أجمع المحنة تحت وأالصابر السنة وأأئمة التابعين مإن رجل

عنها توفي التي السنة أن على المإصار وأفقهاء السلف وأأئمة المسلمين
وأجل عز الله بقضاء الرضا أوألها وأسلم عليه الله صلى الله رسول

عما وأالنتهاء به الله أمإر بما وأالخذ حكمه على وأالصبر لمإره وأالتسليم
في وأالجدال المراء وأترك وأشره خيره بالقدر وأاليمان عنه الله نهى

على وأالصلة وأفاجر بر خليفة كل مإع وأالجهاد الخفين على وأالمسح الدين
وأينقص بالطاعة يزيد وأعمل قول وأاليمان القبلة أهل مإن مإات مإن

عليه الله صلى مإحمد نبيه قلب على مإنزل الله كلم وأالقرآن بالمعصية
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كان مإا على السلطان لواء تحت وأالصبر تلي حيثما مإن مإخلوق غير وأسلم
ل وأأن جاروأا وأإن بالسيف المإراء على نخرج ل وأأن جور أوأ عدل مإن فيه

ًا نكفر بين شجر عما وأالكف الكبائر عملوا وأإن التوحيد أهل مإن أحد
الله رسول بعد الناس وأأفضل وأسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب

الله رسول عم ابن وأعلي وأعثمان وأعمر بكر أبو وأسلم عليه الله صلى
الله صلى الله رسول أصحاب جميع على وأالترحم وأسلم عليه الله صلى
أجمعين عليهم الله رضوان وأأصهاره وأأزوأاجه أوألده وأعلى وأسلم عليه
.ضللة وأتركها هدى أخذها تسلموا الزمإوها السنة فهذه

وأأنا حنبل بن أحمد الله عبد لبي قيل إسماعيل بن قال: الحسن وأبه
ألف مإائة يكفيه يفتي أن يمكنه حتى الحديث مإن الرجل يكفي كم أسمع

ألف أربعمائة قيل قال: ل ألف ثلثمائة قال: لقيل ألف مإائتا قيل قال: ل
.قال: أرجو ألف خمسمائة قيل قال: ل

 البغدادي أيوب بن الحسن

أوأ الرجل على يتصدق الرجل قال: قلت: لحمد أشياء إمإامإنا عن روأى
ًا له يهب أيجوز حوانيت مإن حانوتا أوأ أرض مإن جزأين أوأ داره مإن شيئ
ًا كان إذا ذلك قال: وأسمعت ذلك جاز مإعلومإا بالثبت كان قال: إذا مإشاع

.قال: وأالسنة السلم على الله عبد أبا يا الله أحياك له وأقيل الله عبد أبا
بأبي يكنى وألد وأله الله عبد أبا يا لحمد قال: رجل أيوب بن الحسن وأقال

وأكل المهرجاني أحمد بن بشر سهل أبو عنه حدث زهير اسمه العباس
.وأزهير الله وأعبد صالح ثقة أحمد وألد

 الحسين بن الحسن

.أشياء إمإامإنا عن نقل
.شيء مإنه القلب في ليس يغسل الثوب يصيب المذي في مإنها

 المخرمي الثعلبي علي أبو ثواب بن الحسن

إبراهيم وأ البصري جبلة بن عمروأ بن الرحمن وأعبد هاروأن بن يزيد سمع
جماعة عنه روأى آخرين في الحلبي عثمان بن وأعمار المدني حمزة بن

بن الله عبد بن وأجعفر المروأزي إسحاق بن مإحمد بن الله عبد مإنهم
ًا هذا كان وأقال الخلل بكر وأأبو الصفار وأإسماعيل مإجاشع جليل شيخ

.شديد أنس الله عبد بأبي له وأكان القدر
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مإال إليك أفشي إني لي يقول الله عبد أبي إلى دخلت إذا كنت لي قال
لبنه قال: العباس مإا عندي لك له فأقول غيرهم إلى وأل وألدي إلى أفشيه

فإن سرا له تفشين فل وأيقدمإك يكرمإك الخطاب بن عمر إن الله عبد
إليه فيفشي الله عبد أبا يا عنك بها أحدث فلن أعش وأإن ذهب فقد أمإت

لم كبار مإسائل فيه كبير جزء الله عبد أبي عن عنده وأكان كثيرة أشياء
.وأالكوفيين المدنيين بقول عليه يحتج مإشبعة غيره بها يجىء
قضى فلما بقوم صلى رجل عن السجن في أحمد قال: سألت مإنها

الصلة وأيستقبل فيتوضأ قال: يرجع بول أوأ غائط مإن أحدث تشهده
أن آمإره فل أنا قال: أمإا فيستخلف: قلت خلفه مإن صلة وأتتم لنفسه

.يستقبل أن آمإره لم يستخلف أن أمإرته وألو يستخلف
عليه الله صلى النبي قلت: لقول قال: تفطره للصائم قلت: فالحجامإة

ذلك ير فلم قلت: الغيبة قال: نعم" وأالمحجوم الحاجم أفطر" وأسلم
ًا .صوم لنا كان مإا بالغيبة الفطر كان لو وأقال إثما إل شيئ

العظيم العلي بالله قال: كفار مإخلوق القرآن يقولون الذين قلت: هؤلء
.بالله قال: كافر دؤاد أبي فابن: قلت
الثعلبي ثواب بن الحسن الدارقطني الحسن أبو قال: لنا البرقاني وأقال

.ثقة بغدادي
ذكره وأمإائتين وأستين ثمان سنة الجمعة يوم الوألى جمادى في وأمإات
.تاريخه في مإخلد بن مإحمد

 زياد بن الحسن

.أشياء إمإامإنا عن نقل

فجاءه ببغداد عندي نازل عبدة أبوك كان عبده بن قال: قلت: لمحمد مإنها
الحداد سعد فقال: أبو بقدوأمإه عليه يسلمون الحلقة وأأهل حنبل بن أحمد

مإن يسلم السلطان عمل في يدخل أحد يكون لعبدة يعني مإحمد أبا يا
أبي كلم تكتب أن ينبغي حنبل بن أحمد فقال ل عبدة فقال: أبوك الدمإاء
.للخلل السنن مإن نقلته مإحمد

 البزار علي أبو محمد بن الصباح بن الحسن

بن وأروأح الضرير مإعاوأية وأأبا عيسى بن وأمإعن عيينة بن سفيان سمع
بن إسماعيل المنذر وأأبا العور مإحمد بن وأحجاج عون بن وأجعفر عبادة
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عنه وأروأى أحمد وأإمإامإنا المقري الرحمن عبد وأأبا سوار بن وأشبابة عمر
بن الله وأعبد الحربي إبراهيم وأ الصاغاني إسحاق بن وأمإحمد البخاري

عنه روأى مإن وأآخر الدنيا أبي بن بكر وأأبو الترمإذي إسماعيل وأأبو إمإامإنا
.المحامإلي القاضي

.فقال: صدوأق عنه أبي سئل حاتم أبي ابن وأقال
مإن وأكان وأيجله قدره مإن يرفع إمإامإنا وأكان ببغداد جللة له وأكان

.الصالحين
به وأيأنس وأيكرمإه يقدمإه الله عبد أبو فقال: كان الخلل بكر أبو وأذكره

يخرجها وألم وأمإات كلها إلينا تقع لم كثيرة مإسائل الله عبد أبي عن روأى
عبد لبي قال: الحسن الله عبد أبي عن مإسائله في يذكر الميموني أن إل

.الحسن عليه وأاحتج الله
يأتي مإا يقول حنبل بن أحمد قال: سمعت خضر بن مإحمد أخبرنا قال
فلن إلى نختلف كنا وألقد خيرا فيه يعمل وأهو إل يوم البزار بن علي

وأابن الشيخ خروأج إلى الحديث نتذاكر نقعد قال: كنا وأسماه المحدث
فيه يعمل وأهو إل يوم عليه أتى وأمإا الشيخ خروأج إلى يصلي قائم البزار
.الخير
الهاشمي يعقوب بن هاروأن حدثنا العطار صالح بن الحسن وأأخبرني قال
عنه اكتب فقال: ثقة البزار الحسن عن الله عبد أبا سأل أبي سمعت قال
.سنة صاحب ثقة

الحسن أبو قال: حدثنا وأكتابه لفظه عن الجبار عبد بن المبارك وأحدثنا
الله عبيد بن مإوسى أخبرنا حيوه بن عمر أبو أخبرنا الواحد عبد بن مإحمد

قال: حدثنا الترمإذي إسماعيل بن مإحمد إسماعيل أبو حدثنا الخاقاني
حدثنا حنبل بن أحمد وأسيدنا شيخنا قال: حدثنا البزار الصباح بن الحسن

بن الله عبد عن إسحاق أبي عن سفيان حدثنا مإهدي بن الرحمن عبد
الكرسي على وأتعالى تبارك جلس قال: إذا الخطاب بن عمر عن خليفة
بن الله عبد به وأحدثني قال: الخاقاني الرحل كأطيط أطيط له سمع
.مإثله مإهدي بن الرحمن عبد عن أبيه عن أحمد

الصباج بن الحسن حدثنا الترمإذي إسماعيل أبو قال: وأحدثنا وأبالسناد
بن بهز قال: أخبرنا وأسيدنا شيخنا حنبل بن مإحمد بن أحمد حدثنا البزار
صلى الله رسول قال: قال أنس عن قتادة حدثنا يزيد بن أبان حدثنا أسد
رب فيها قال: فيدلي" مإزيد مإن هل تقول جهنم تزال ل" وأسلم عليه الله

يزال قال: وأل بعزتك قط وأتقول بعض إلى بعضها فينزوأي قدمإه العالمين
".إياها فيسكنهم آخر خلقا لها الله ينشىء حتى فضل الجنة في
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أوأل إليه رفع مإرات ثلث المأمإون على أدخلت الصباح بن الحسن وأقال
فأدخلت فأخذت بمعروأف أحد يأمإر أن نهى وأكان بالمعروأف يأمإر أنه مإرة
قال: وأتأمإر المؤمإنين أمإير يا قلت: نعم البزار الحسن فقال: أنت عليه

رجل ظهر على قال: فرفعني المنكر عن أنهى وألكني قلت: ل بالمعروأف
إليه رفع الثانية المرة عليه وأأدخلت سبيلي وأخلى درر خمس وأضربني

أنت قال: لي يديه بين قمت قال: فلما طالب أبي بن علي أشتم أني
طالب أبي بن علي قال: وأتشتم المؤمإنين أمإير يا قلت: نعم الحسن

أشتم ل أنا المؤمإنين أمإير يا علي وأسيدي مإولي على الله فقلت: صلى
قال: خلوا وأسيدي مإولي أشتم فكيف عمك ابن لنه مإعاوأية بن يزيد

إلى فدفعت المحنة في بدندوأن إلى الروأم أرض إلى مإرة وأذهبت سبيله
بن الصباح بن الحسن مإات سبيلي. قال: السراج خلي مإات فلما أشناس

يوم ببغداد المسلمين خيار مإن يخضب ل وأكان الواسطي علي أبو مإحمد
.وأمإائتين أربعين تسع سنة الخر ربيع مإن خلت لثمان الثنين

ويعرف الحزامي علي أبو الوزير بن العزيز عبد بن الحسن
 بالجروي

بكر بن وأبشر حسان بن يحيى عن بها وأحدث بغداد مإصر: قدم أهل مإن
بكر أبو ذكره أحمد إمإامإنا عن وأروأى وأغيرهم البرلسي يحيى بن الله وأعبد

.غيره بها يجىء لم مإسائل فقال: له الخلل

فيما وأكان ثلث وأفيها بوصية رجل إلي أوأصى: قال جملتها مإن قلت: أنا
بن أحمد فسألت عامإتها أوأ تركته أكثر وأكانت باللحان تقرأ جارية خلف
ساذجة بعها قالوا أبيعها كيف عبيد وأأبا مإسكين بن وأالحرث حنبل

.ساذجة بعها فقالوا النقصان مإن بيعها في بما فأخبرتهم
عبد أبو وأآخرهم صاعد وأابن الدنيا أبي وأابن الحربي إبراهيم عنه روأى

.المحامإلي الرحمن
مإوصوفا الثقة بالورع مإذكورا وأالفضل الدين أهل مإن الجروأي وأكان

.فقال: ثقة عنه أبي سئل حاتم أبي بن الرحمن عبد وأقال بالعبادة
ًا فضل مإثله ير فقال: لم الدارقطني وأذكره .وأزهد

الجبال تناطحت فلو وأالموت القرآن يردعه لم قال: مإن كلمإه جملة وأمإن
.يرتدع لم يديه بين

.وأمإائتين وأخمسين سبع سنة ببغداد وأمإات
دوأست بن أحمد الله عبد أبو قال: أخبرنا عليه قراءة جابر جدي أخبرنا
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أبو حدثنا الرزاز البحتري عمروأ بن مإحمد جعفر أبو قال: أخبرنا العلف
سلمة أبي بن عمروأ قال: حدثني الجروأي علي أبو حدثنا الدنيا أبي بن بكر

مإسلم بن عقبة عن شريح بن حيوة قال: حدثني الحكم عبدة أبو حدثنا
الرحمن عبد الله عبد أبو وأهو الصنابحي عن الحبلى الرحمن عبد أبي عن
عليه الله صلى الله رسول لي قال: قال مإعاذ عن الصنابحي عسيلة بن

"عبادتك وأحسن وأشكرك ذكرك على أعني اللهم فقل أحبك إني" وأسلم
عبد قال: أبو الدعاء هذا فقل أحبك إني مإعاذ قال: لي قال: الصنابحي

عبد أبو قال: لي عقبه وأقال فقل أحبك وأإني الصنابحي لي وأقال الرحمن
قال: فقل أحبك وأأنا عقبة قال: لي قال: حيوة فقل أحبك وأأنا الرحمن

عبدة أبو قال: لي قال: عمروأ فقل أحبك وأأنا حيوة قال: لي عبدة أبو لي
وأأنا الدنيا أبي قال: ابن فقل أحبك وأأنا حسن قال: لي فقل أحبك وأأنا

.فقولوا أحبكم وأأنا الرزاز لنا: قال فقولوا أحبكم
حدثنا وأهب بن الله عبد حدثنا مإسكين ابن الحرث حدثنا الجروأي حدثنا
الرجل المجلس في ليكون إنه قال: يقال أسلم بن زيد بن الرحمن عبد

.كلهم حوائجهم المجلس ذلك لهل الله فيقضي الله يحمد الواحد
العلم أهل بعض قال: ذكر أسلم بن زيد بن الرحمن عبد حدثنا وأبإسناده

قال: جلله جل الله إن" وأجل عز الله أنزل التي الكتب بعض في أن
الحمد لله قال: الحمد إل يحبه شيء يأتيه ل فكان" المؤمإن عبدي بشروأا

طليعة عليه تطلع قال: فل المؤمإن عبدي روأعوا قال: الله الله شاء مإا لله
عبدي إن" وأجل عز فقال: الله لله قال: الحمد إل المكروأه طلئع مإن

يحمدني كما عبدي ادخلوا سررته حين يحمدني كما روأعته حين يحمدني
".الجنة حالته كل على

: علي أبو السإكافي علي بن الحسن بن علي بن الحسن

مإسائل الله عبد أبي عن عنده القدر فقال: جليل الخلل بكر أبو ذكره
.أصحابه على فيها أغرب كبار حسان صالحة
إلى وأكتب تكريت قاضي حمدان بن مإحمد مإن بعلو بعضها سمعت
بن الحسن حدثنا أثنائها فقال: في السكافي الله عبد بن يوسف بتمامإها

هم همان فقال: الهم الهم عن الله عبد أبا قال: سألت السكافي علي
فقال: إذا الغيبة مإعنى عن الله عبد أبا قال: وأسألت إصرار وأهم خطرات

يخطىء وأفلن يسمع لم فلن يقول قلت: فالرجل لرجل عيبا ترد لم
.غيره مإن الصحيح يعرف لم هذا فقال: لوترك
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 القطان سإعيد بن يحيى بن محمد بن علي بن الحسن

سمع جليل فقال: شيخ الخلل بكر أبو ذكره الهواز خوزستان أهل مإن
.مإنه سمعت يكرمإه أحمد وأكان مإشبعة حسانا صالحة مإسائل أحمد مإن

 البغدادي الشناني علي بن الحسن

.عنه الله رضي أحمد عن روأى فيمن الخلل مإحمد أبو ذكره

 القاسإم بن الحسن

مإسلم عن حدث مإسائله مإن وأيستفيد مإجالسه في يحضر كان إمإامإنا جار
.الحراني شعيب أبو عنه روأى إبراهيم بن

الحتروأش أبو حدثنا إبراهيم بن مإسلم حدثنا القاسم بن الحسن حدثنا
عن لعائشة حديث عن أشوع ابن عن السكافي سعد عن هزال بن سلمة

فقال: عليه فألححت لمنقر إنك وأقال فأسكتني وأالمستوصلة الواصلة
زعواء المرأة تكون أن بأس وأمإا تعنون بالتي الواصلة ليست عائشة قالت

بغيا تكون التي الواصلة وألكن أسود بصوف قروأنها مإن قرنا فتصل الشعر
.بالقيادة وأصلته أسنت فإذا شبيبتها في

 الرازي الليث بن الحسن

يعنون بشر يحبك لحمد قال: قيل مإنها بأشياء عنه وأحدث إمإامإنا صحب
له قيل إليه نذهب أن أحق نحن الشيخ تعنوا فقال: ل الحرث بن بشر

له وأأتصنع لي فيتصنع إليه أذهب أوأ إلي به يجاء أن أكره قال: ل به نجيء
.فنهلك

 الزعفراني

روأى وأغيرهم عليه بن وأإسماعيل حميد بن وأعبيدة عيينة ابن سفيان سمع
مإحمد أبو ذكره فيما أحمد إمإامإنا عن وأروأى القديم كتابه الشافعي عنه

الوراق وأإسماعيل المطرز زكريا بن وأقاسم البخاري عنه حدث الخلل
بالجانب الثقات فقال: أحد المنادي بن الحسين أبو وأذكره وأغيرهم
.وأمإائتين ستين سنة مإات السلم مإدينة مإن الغربي

 البغدادي النماطي محمد بن الحسن
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وأأخبرني: قال صالحة مإسائل أحمد عن فقال: نقل الخلل بكر أبو ذكره
ًا الله عبد أبي إلى جاء أنه فإذا وأالعصر الظهر صلة مإن انصرف وأقد يومإ

عبد أبا يا فقالوا بالباب له وأقفوا قد خراسان أهل مإن مإشايخ بثلثة نحن
وألكن مإسألة في أجيب ل قلت: اليوم قال: قد مإسألة عن نسألك الله

.الله شاء إن فأجيبكم ترجعون
يديه رفع الصلة أقيمت إذا الله عبد أبا رأيت يقول سمعته الخلل وأقال
الحق الله إل إله ل الله عبد فقال: أبو" الله إل إله ل المؤذن: "قال وأقد

.المبين

 السجستاني الحارث بن محمد بن الحسن

.أشياء إمإامإنا عن نقل
على فقال: التخلي إليك أعجب التخلي الله عبد قال: قلت: لبي مإنها
يخالط الذي: "قال أنه وأسلم عليه الله صلى النبي عن يروأى وأقال علم

العمش عن شعبة روأاية الله عبد قال: أبو ثم" أذاهم على وأيصبر الناس
عبدا يشتري الرجل عن أحمد وأسئل أذاهم? قال على يصبر قال: مإن ثم

الرجل يحلف أبق أنه المشتري عليه فيدعي يبيعه ثم سنة عنده فيبقى
قال: يحلف عندي يأبق لم أنه على يحلف أوأ قط يأبق لم أنه على البائع
هؤلء إن له قيل قط يأبق لم أنه يحلف أنه ير وألم عنده يأبق لم أنه على

إل قال: أحمد عنده علي إل يحلف قال: ل قط يأبق لم أنه على يحلفونه
.قط يأبق لم أنه فيحلف عنده وألد يكون أن

إذا يعني وأالشفعة وأالحدوأد الخيار الطلب كان إذا ثلثة قال: أحمد وأقال
وأفي الشفعة وأفي الحدوأد في يطلبوا أن فللورثة الميت طلبها قد كان

.الخيار

 علي أبو الشيب موسإى بن الحسن

بن الله عبد بن الرحمن وأعبد ذئب أبي بن الرحمن عبد بن مإحمد سمع
أحمد عن روأى أنه الخلل مإحمد أبو وأذكر وأغيرهم سلمة بن وأحماد دينار
.وأاللحق السابق في الخطيب ذكره وأكذا

وأ مإنيع بن وأأحمد حرب بن زهير خيثمة وأأبو إمإامإنا عنه حدث وأقد قلت: أنا
ًا أصله وأكان وأغيرهم الرمإادي مإنصور بن أحمد ببغداد وأأقام خرساني

بغداد قدم ثم الرشيد لهاروأن وأحمص بالموصل القضاء وأوألي بها وأحدث
طبرستان قضاء المأمإون وأله أن إلى ببغداد يزل فلم المأمإون خلفة في
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.وأمإائتين عشر أوأ تسع سنة بالري وأمإات إليها فتوجه
.بأس به يكن لم ثقة الشيب مإعين بن يحيى وأقال
القاضي حدثنا الدارقطني حدثنا بشران بن بكر أبو أخبرنا المبارك وأأنبأنا

الشيب الحسن حدثنا العرج سهل بن الفضل حدثنا المحامإيلي الحسين
قال: وأحدثنا عنهما الله رضي عائشة عن عطاء عن ليث عن سفيان حدثنا

قال: عن كذا عروأة بن عياض بن عبيد بن الله عبد عن ليث عن سفيان
".وأالمحجوم الحاجم أفطر: "قالت عائشة

عن النضر أبي بن هاشم عن حنبل بن أحمد وأحدثني الشيب الحسن قال
.بهذا وأسلم عليه الله صلى النبي عن بإسناده سفيان

 الجصاص منصور بن الحسن

الصائغ مإحمد أبو فقال: أخبرني أحمد عن روأى فيمن الخلل بكر أبو ذكره
مإنصور بن الحسن قال: سمعت الهاشمي العباس بن يعقوب حدثنا

قال: حتى الرجل يكتب مإتى إلى حنبل بن قلت: لحمد يقول الجصاصا
.يموت

 الحارث بن مخلد بن الحسن

.أحمد عن روأى فيمن الخلل مإحمد أبو ذكره

 البزار الهيثم بن الحسن

قال: قلت: البزار الهيثم بن الحسن فقال: أخبرنا الخلل بكر أبو ذكره
أن مإني تريد ذلك مإن تمنعني أمإي وأإن العلم أطلب إني حنبل بن لحمد

.الطلب تدع وأأرضها? وأل دارها قال: لي بالتجارة أشتغل

 المؤدب الوضاح بن الحسن

.أحمد عن روأى فيمن الخلل بكر أبو ذكره

 عرفة بن الحسن

.أشياء إمإامإنا عن نقل
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الله عبد أبا يا فقلت: له المحنة بعد حنبل بن أحمد على قال: دخلت مإنها
أديانهم يبيعون الناس رأيت فإني إسكت فقال: لي النبياء مإقام قمت

وأمإا أنا وأمإا أنا فقلت: مإن وأيميلون يقولون مإعي كان مإمن العلماء وأرأيت
ًا لربي أقول كما دينك بعت فقال: لي جلله جل يديه بين وأقفت إذا غد
فاخترتهما وأالسوط السيف إلى وأنظرت أمإري في ففكرت غيرك باعه

في قول أن إلى دعيت فأقول وأجل عز ربي إلى صرت مإت أنا وأقلت: إن
شاء وأإن عذب شاء إن إليه فالمإر أقل فلم مإخلوقة صفاتك مإن صفة
أن إلى وأتجلدت نعم قال: لي ألما لسواطهم وأجدت فقلت: وأهل رحم

له أجد لم كأني العقابان حل فلما ذلك بعد أدر لم ثم العشرين تجاوأزت
قلت: يبكيك مإا فقال: لي فبكيت قال: الحسن قائما الظهر وأصليت ألما

.تلفت لو أبالي مإا أكفر لم قال: أليس بك نزل مإما بكيت
.وأمإائتين وأخمسين سبع سنة وأمإوته وأخمسين مإائة سنة مإولده

: أحمد أبو المؤدب الوضاح بن الحسن

الحسين أبي عن بالله المهتدي بن الحسين أبو أنبأنا فيما إمإامإنا عن حدث
مإحمد بن مإوسى حدثنا الموصلي مإحمد بن على أخبرنا مإيمي أخي بن

حدثنا وأكيع حدثنا حنبل بن أحمد حدثنا الوضاح ابن الحسن حدثنا الغساني
مإنذ المؤذن أذن قال: مإا المسيب بن سعيد عن سهل أبي عن سفيان
.المسجد في وأأنا إل سنة ثلثين

سعيد أن الحسن عن يونس عن سفيان حدثنا وأكيع حدثنا أحمد حدثنا وأبه
.درهمين على ابنته زوأج المسيب ابن

الحسين اسإمه من ذكر

 إسإماعيل بن الحسين

.أشياء إمإامإنا عن نقل
الرجل يكتب كم الله عبد أبا يا أسمع وأأنا حنبل بن لحمد قال: قيل مإنها
ألف مإائتي له قيل قال: ل ألف مإائة يفتي أن يمكنه حتى الحديث مإن

خمسمائة قيل قال: ل آلف أربعمائة قيل قال: ل ألف ثلثمائة قيل قال: ل
.قال: أرجو ألف

 الخرقي على أبو إسإحاق بن الحسين
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.أشياء عن إمإامإنا سأل
ً بن إسحاق أبي خط مإن نقلته مإا مإنها عبد أبي على قال: قرأت شاقل
حدثكم شاصو بابن المعروأف المخرمإي مإحمد بن علي بن الحسين الله
عن حنبل بن أحمد يعني قال: سألته الخرقي إسحاق بن الحسين علي أبو

مإثل وأضوءه خلع خلعها إذا وألكن بأس فقال: ل العمامإة على المسح
بالقدمإين استمسكا فقال: إذا الجوربين على المسح عن وأسألته الخفين

.الجهمية فقال: هم اللفظية هؤلء عن وأسئل بأس فل

 التستري إسإحاق بن الحسين

وأسبعين خمس سنة مإنه سمعت جليل فقال: شيخ الخلل بكر أبو ذكره
كبار مإسائل جزء الله عبد أبي عن عنده وأكان كرمإان إلى خروأجي وأقت
ً وأكان ًا رجل .وأيقدمإه يكرمإه القاضي إسحاق بن مإوسى رأيت مإقدمإ

 المخرمي بشار بن الحسين

سألت: قال المخرمإي بشار بن الحسين أخبرني الخلل بكر قال: أبو
أبا فقلت: يا حنث فعل فقال: إن الطلق في مإسألة عن حنبل بن أحمد
إن الله عبد قال: أبو الرقعة ظهر في لي فكتب بخطك لي اكتب الله عبد
فقال: يحنث ل أن يعني إنسان أفتاني إن الله عبد أبا قلت: يا حنث فعل
وأكانت بشار بن قال: الحسين قلت: نعم المدنيين حلقة تعرف لي

يدخل أفتوني فإن الجامإع المسجد في الرصافة في عندنا حلقة للمدنيين
.قال: نعم

 علي أبو علي بن الحسين

مإصنف كتاب قال: وأله مإنه وأسمع إمإامإنا لقي فيمن السنجي أحمد ذكره
بلفظي القرآن أوأ مإخلوق بالقرآن قال: لفظي مإن فيه ذكر السنة في

وأهم المإة هذه زنادقة وأاللفظية كفار عندنا وأالجهمية جهمي فهو مإخلوق
ًا الناس على أشدهم ًا التباس .وأتشبيه

 مهران بن الحسين

.أحمد عن روأى فيمن الخلل مإحمد أبو ذكره
 مإفاريد ذكر
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ومثانيها الحاء حرف

 الشيباني علي أبو حنبل بن إسإحاق بن حنبل

بن مإالك غسان وأأبا دكين بن الفضل نعيم أبا أحمد: سمع إمإامإنا عم ابن
بن الفضل بن وأعارم سليمان بن وأسعيد مإسلم بن وأعفان إسماعيل

وأقد ابنه عنه حدث آخرين في أحمد وأإمإامإنا حرب بن وأسليمان دكين
الله وأعبد الله عبد قالوا وأقوم الله عبيد قالوا فقوم ابنه اسم في اختلف

وأذكره وأغيرهم الخلل بكر وأأبو صاعد بن وأيحيى البغوي مإحمد بن
ًا ثقة فقال: كان ثابت بن أحمد الخطيب .ثبت

ًا كان فقال حنبل عن الدارقطني قال: سئل الزهري وأأخبرنا قال .صدوأق

فيها أجاد بمسائل أحمد عن حنبل جاء فقال: قد الخلل بكر أبو وأذكره
حسنها في شبهتها مإسائله في نظرت وأإذا شيء بغير وأأغرب الروأاية

عكبرا إلى خرج فقيرا رجل حنبل وأكان الثرم بمسائل وأجودتها وأإشباعها
ًا وأخرج عليهم مإسائله فقرأ مإنه فسمعت بواسط فلقيته وأاسط إلى أيض

.عنه العكبريين أصحابنا مإن بعكبرا مإسائله سمعت ثم يسيرة مإسائل
بن حفص أبو حدثنا بطة بن الله عبد أبي عن البسري بن القاسم أبو أنبأنا
جمعنا إسحاق بن حنبل قال: قال البزاز حمدان بن مإوسى حدثنا رجاء
ثانيا يعني مإنه سمعه وأمإا المسند علينا وأقرأ الله وألعبد وألصالح لي عمي
سبعمائة مإن اكثر مإن وأانتقيته جمعته قد الكتاب هذا إن لنا وأقال غيرنا

ًا وأخمسين صلى الله رسول حديث مإن فيه المسلمون اختلف فما ألف
.بحجة فليس وأإل فيه وأجدتموه فإن إليه فارجعوا وأسلم عليه الله

حضرنا يقول بعكبرا الشيوخ بعض سمعت مإليح بن علي بن الحسن وأقال
اجتمع فلما غرفة في فنزل عكبرا إلى قدم حين إسحاق بن حنبل عند

كثر فإذا لنسكنها الغرفة هذه اكترينا لهم: قال إليه الحديث أصحاب
.المسجد إلى خرجنا اجتمعتم فإذا نضر أن حشينا الناس
أحمد بن عثمان أخبرنا الحسن قال: أخبرنا جابر بن مإحمد أبو خالي حدثنا
مإحمد بن عاصم حدثنا الطيالسي الوليد أبو حدثنا إسحاق بن حنبل حدثنا

عليه الله صلى الله رسول أن عمر ابن عن يحدث أبي قال: سمعت
أخبرنا" اثنان الناس مإن بقي مإا قريش في المإر هذا يزال ل: "قال وأسلم
حنبل حدثنا أحمد بن عثمان أخبرنا رزقويه بن مإحمد أخبرنا جابر جدي

عز الله كلم وأالقرآن مإتكلما الله يزل لم يقول الله عبد أبا قال: سمعت
به وأصف مإما أكثر بشيء الله يوصف وأل جهة كل وأعلى مإخلوق غير وأجل
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.وأجل عز نفسه
الحرام المسجد في فرأيت وأعشرين إحدى سنة في حججت حنبل وأقال

في كتب وأقد المسجد صحن في تخاط وأهي الديباج مإن البيت كسوة
أبو سألني قدمإت فلما" الخبير اللطيف وأهو شيء كمثله ليس"  الدارات

الله قاتله الله عبد فقال: أبو بذلك فأخبرته الخبار بعض عن الله عبد
السميع أزال يعني دؤاد أبي ابن يعني فغيره الله كتاب إلى عمد الخبيث
.البصير
وأسلم عليه الله صلى قال: النبي يقول الله عبد أبا سمعت حنبل وأقال

مإا وأسلم عليه الله صلى الله رسول على نرد وأل به نؤمإن" قدمإه يضع"
آتاكم وأمإا" وأجل عز قال: الله الرسول به جاء وأبما بالله نؤمإن قال: بل
".فانتهوا عنه نهاكم وأمإا فخذوأه الرسول

وأأشد بالصلة أقوم العباس وألد يقول الله عبد أبا سمعت حنبل وأقال
.غيرهم مإن للصلة تعاهدا
وأشاوأروأه الواثق وألية في الله عبد أبي إلى بغداد فقهاء اجتمع حنبل وأقال

وأل قلوبكم في بالنكرة عليكم فقال: لهم وأسلطانه بإمإرته الرضا ترك في
وأدمإاء دمإاءكم تسفكوا وأل المسلمين عصا تشقوا وأل طاعة مإن يدا تخلعوا

ضربك إن" وأسلم عليه الله صلى النبي عن الحديث وأذكر المسلمين
.بالصبر أمإر" فاصبر
إسحاق بن حنبل حدثنا عتاب بن أحمد بن الله عبد حدثنا العزيز عبد وأقال
الله شاء مإا لله وأالقوة لله الستطاعة يقول حنبل بن أحمد سمعت: قال
.إليهم الستطاعة المعتزلة يقول كما ليس يكن لم يشأ لم وأمإا كان

يرى ل الله أن زعم مإن يقول الله عبد أبا سمعت إسحاق بن حنبل وأقال
فإن يستتاب أمإره الله على وأرد بالقرآن وأكذب بالله كفر فقد الخرة في
.الخرة في وأيرى الدنيا في يرى ل تعالى وأالله قتل وأإل تاب

ذكره وأمإائتين وأسبعين ثلث سنة الوألى جمادى في بواسط حنبل وأمإات
.المنادي بن الحسين أبو

محمد أبو الكرماني الحنظلي خلف بن إسإماعيل بن حرب
 الله عبد أبو وقيل

على المروأذي بكر أبو عنه حدث جليل فقال: رجل الخلل بكر أبو ذكره
عبد أبي على قدم لما غرفة في عندي ههنا نزل لي وأقال إليه الخروأج

إليه لي وأكتب الله عبد أبي مإن سمعها مإسائل بخطه لي يكتب وأكان الله
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إليه بكتابه فقدمإت يعرفها حرب كان وأعلمإات كتابا المروأزي بكر أبو
وأكان المسائل هذه مإنه وأسمعت وأأكرمإني بلده لهل وأأظهره به فسر
سنه وأكان وأغيرهما حرب بن وأسليمان الوليد أبي عن عنده كبيرا رجل
ًا أتصوف كنت قال: لي وألكنه ذلك مإن أكبر السماع في أتقدم فلم قديم

أن وأقبل الله عبد أبي إلى أقدم أن قبل حفظتها المسائل هذه لي وأقال
وأ الله عبد أبي عن آلف أربعة هي لي وأقال راهويه بن إسحاق إلى أقدم

قد السلطان وأكان البلد فقيه رجل وأكان أعدها وألم راهويه بن إسحاق
.البلد في وأغيره الحكم أمإر على جعله

أحمد حدثنا العزيز عبد عن الفقيه إبراهيم أخبرنا الدلل بركة أخبرنا
ًا يقدم رجل خلف أنصلي قال: قلت: لحمد حرب حدثني الخلل على علي

الدغام قلت: لحمد حرب وأقال هذا خلف تصل ل: قال وأعمر بكر أبي
.فكرهه

وأكرهها تعجبني فقال: ل حمزة قراءة عن أحمد سألت حرب وأقال
مإثل المإالة يكره أحمد سمعت حرب وأقال وأالكسائي شديدة كراهية

.وأالدغام الشديد الخفض أكره وأقال" وأضحاها الشمس" وأ" وأالضحى"
مإثل العلم إلى يحتاجون الناس يقول حنبل بن أحمد سمعت حرب وأقال
يوم كل في وأالماء وأالخبز ساعة كل في إليه يحتاج العلم لن وأالماء الخبز
.مإرتين أوأ مإرة

 سإندي بن حبيشي

القطيعة ينزل الله عبد أبي أصحاب كبار فقال: مإن الخلل بكر أبو ذكره
ً وأكان حديث ألف عشرين مإن نحوا الله عبد أبي عن كتب أنه وأبلغني رجل

ًا القدر جليل جدا حسان مإشبعة مإسائل جزآن الله عبد أبي عن وأعنده جد
بها يحدثني أن فأبى إليه فمضيت الله عبد أبي صحاب على فيها يغرب
بكر أبا يكرم وأكان حي المروأذي بكر وأأبو المسائل بهذه أحدث ل أنا وأقال

أبا أسأل أن على عنده مإن وأمإضيت كثير كلم وأبينه بيني وأكان المورذي
فوجدتها أسمعها وألم فتوفى فشغلت علي يقرأها أن يسأله المروأذي بكر
يالك شئت مإا رجل وأهو فسمعتها الوراق هاروأن بن مإحمد عند ذلك بعد
.القطيعة في عندهم مإقدم العلم كثير القدر جليل رجل مإن
عنهم نكتب امإتحنوا الذين هؤلء الله عبد لبي قيل سندي بن حبيش قال
تأمإر أنك عنك حكى قد إنه له قيل مإنهم أحد عن أروأي فل أنا أمإا: قال

مإنهم أحد عن أروأي ل أقول أنا وأقال ذلك فأنكر القواريري عن بالكتاب
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ًا حبيش وأقال? عنهم بالكتاب فآمإر قراءة عن الله عبد أبو سئل أيض
قال: هي مإنها تكره مإا له قيل الكراهية أشد أكرهها فقال: نعم حمزة
.وأآه إيه هي إنما أحد بها قرأ مإا مإحدثة قراءة

 الثقفي محمد بن أحمد بن مبشر بن حبيش

بن يونس سمع المتكلم مإبشر بن جعفر أخو وأهو الصل طوسي الفقيه
إمإامإنا عن روأى السهمي الله عبد بن وأبكر جرير بن وأوأهب المؤدب مإحمد
.أشياء
مإتوافروأن وأالناس مإعين بن وأيحيى حنبل بن أحمد مإع قال: قعدت مإنها

ً يعرفون ل أنهم فاجمعوا ًا رجل ً صالح .بخيل
بن وأمإحمد الباغندي مإحمد بن وأمإحمد النماطي بيان بن إسحاق عنه روأى
وأقال البغداديين عقلء مإن يعد فاضل وأكان وأغيرهم الدوأري مإخلد

.الثقات مإن مإبشر بن حبيش الدارقطني
وأمإائتين وأخمسين ثمان سنة الفقيه مإبشر بن حبيش مإات قانع ابن قال
.رمإضان مإن خلون لتسع السبت يوم

 النقال عمر أبو شريح بن الحارث

بن وأسفيان زيد بن وأحماد سلمة بن حماد عن حدث الصل خوارزمإي
.سنة وأثمانون إحدى البغوي وأوأفاة وأفاته وأبين أحمد وأإمإامإنا عيينة
.وأمإائتين وأثلثين ست سنة توفي قانع ابن قال
بن أحمد وأ خيثمة أبي بن أحمد وأ الرمإادي مإنصور بن أحمد عنه روأى

.الدنيا أبي بن بكر وأأبو الصوفي الجبار عبد بن الحسن
القاسم بن مإحمد حدثنا العباس بن مإحمد أخبرنا الجوهري الحسن أنبأنا

مإعين بن يحيى قال: سئل الجنيد بن الله عبد بن إبراهيم حدثنا الكوفي
فقال: ثقتان الموصلي إبراهيم بن أحمد وأ النقال حارث عن أسمع وأأنا

.صدوأقان

 خراسإاني عمرو أبو الرحمن عبد بن حريث

.أحمد عن روأى فيمن الخلل مإحمد أبو ذكره

 عمار بن حريث
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.أحمد عن روأى فيمن الخلل مإحمد أبو ذكره

الفضل أبو الرحمن عبد بن الحارث بن الليث بن حاتم
 الجوهري

أوأيس أبي بن وأإسماعيل داوأد بن وأسعيد مإوسى بن الله عبد سمع
ًا ثقة وأكان الخلل مإحمد أبو ذكره فيما أحمد وأإمإامإنا روأى حافظا مإتقنا ثبت

.وأمإائتين وأستين اثنتين سنة وأمإات مإخلد بن مإحمد عنه

بابن ويعرف الثقفي محمد أبو حجاج بن يوسإف بن حجاج
 الشاعر

ببغداد وأمإنشؤه مإولده أحمد عن روأى فيمن المنادي بن الحسين أبو ذكره
عبد بن الصمد وأعبد الزبيري أحمد وأأبا سعد بن إبراهيم بن يعقوب سمع

عنه روأى آخرين في همام بن الرزاق وأعبد سوار بن وأشبابة الوارث
الحجاج بن وأمإسلم السجستاني داوأد وأأبو الصاغاني إسحاق بن مإحمد
.الحفاظ مإن فهما ثقة وأكان المحامإلي عنه حدث مإن وأآخر
الحديث يحسن مإمن الحفاظ مإن ثقة وأهو عنه كتبت حاتم أبي ابن قال

.فقال: صدوأق عنه أبي وأسئل
إلى وأانحدرت جراب في فجعلتها رغيف مإائة أمإي لي جمعت حجاج قال

في فأغمسه برغيف أجيء يوم كل يوم مإائة ببابه فأقمت بالمدائن شبابة
.خرجت نفدت فلما فآكله دجله
ًا حجاج وأقال سنة في يحدثني أن فسألته حنبل بن أحمد إلى جئت أيض
في رجعت ثم الرزاق عبد إلى فخرجت يحدثني أن فأبى وأمإائتين ثلث
اليوم هذا في لحمد وأكان عليه الناس وأاستوى حدث وأقد أربع سنة

.سنة أربعون
أكتب ل فقال: أنا المحنة في أجاب عمن أكتب قلت: لحمد حجاج وأقال
.عنهم
وأقال أجاب عمن يحدث ل الشاعر بن الحجاج كان أحمد بن الله عبد وأقال

.مإخلوق غير الله كلم القرآن الحجاج
مإن بدل صابرا مإحتسبا الصفين بين قتلت أني يسرني مإا حجاج وأقال

.حنبل بن أحمد جنازة حضوري
إيما الشعث بن سليمان داوأد قلت: لبي الجري علي بن مإحمد وأقال
مإثل مإائة مإن خير فقال: حجاج الشاعر بن حجاج أوأ الرمإادي إليك أحب
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.الرمإادي
.ثقة بغدادي يوسف بن حجاج مإحمد أبو النسائي الرحمن عبد أبو وأقال
.قانع ابن ذكره وأمإائتين وأخمسين تسع سنة رجب مإن بقين لعشر وأمإات

 اليمان أبو نافع بن الحكم

أخبرنا الكفاية في ثابت ابن فروأى أحمد إمإامإنا مإنهم جماعة عن حدث
قال: سمعت الحافظ أحمد بن صالح حدثنا الهمداني عيسى بن مإحمد

أبا سمعت يقول الحسين بن إبراهيم سمعت يقول صالح أبي بن القاسم
الكتب سمعت كيف حنبل بن أحمد قال: لي يقول نافع بن الحكم اليمان

علي قرأه وأبعضه بعضه عليه قرأت: قلت حمزة أبي بن شعيب مإن
.شعيب أخبرنا كله في فقال: قل مإناوألة وأبعضه إجازة وأبعضه

.الصحيح في عنه البخاري روأى وأقد الحربي شيوخ أحد الحكم وأهذا

: الخزاز الكوفي اللخمي الحسن أبو حميد بن الربيع بن حميد

.الدارقطني عن البنوسي بن مإحمد أنبأنا فيما إمإامإنا عن روأى
مإحمد حدثنا العسقلني خلف بن مإحمد حدثنا داوأد أبي بن بكر أبو حدثنا

إلى السناد وأساق حنبل بن أحمد حدثنا الخزاز حميد حدثني عتاب أبي بن
يأخذن وأسلم عليه الله صلى النبي أزوأاج كن: "قال حفص بن بكر أبي
".الوفرة كهيئة شعورهن مإن

وأعبد عيينة بن وأسفيان بشير بن هشيم عن بها وأحدث بغداد حميد قدم
.الوأدي إدريس بن الله

فيه القول يحسن الدارقطني الحسن أبو فقال: كان عنه البرقاني سئل
كان وأقال الخزاز حميد في القول يحسن أبي كان أحمد بن الله عبد وأقال

.وأمإائتين وأخمسين ثمان سنة رأى مإن بسر وأمإات الحديث مإعنا يطلب

 الذرى أحمد أبو زنجوية بن حميد

كثير: نسا أهل مإن خراساني قتيبة بن مإخلد وأاسمه له لقب زنجويه
سمع ذلك وأغير وأمإصر وأالحجاز العراق إلى فيه الرحلة قديم الحديث

.أشياء إمإامإنا عن وأروأى وأغيرهما هاروأن بن وأيزيد شميل بن النضر
فقال: مإررتم حنبل بن أحمد على دخلنا مإصر مإن رجعنا قال: لما مإنها
حفص أبي عند كان وأمإا له قال: فقلنا مإسلمة أبي بن عمروأ حفص بأبي
فقال: وأالمناوألة مإناوألة وأالباقي للوأزاعي حديثا خمسون عنده كان إنما
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ثبتا ثقة زنجويه بن حميد وأكان فيها? قلت: أنا وأتنظروأن مإنها تأخذوأن كنتم
وأحدث بغداد وأقدم الخراسانيين وأعامإة وأمإسلم البخاري عنه روأى حجة

.بها
صاعد بن وأيحيى إمإامإنا بن الله وأعبد الحربي إبراهيم أهلها مإن عنه فروأى

.وأمإائتين وأخمسين إحدى سنة بمصر وأمإات المحامإلي وأالقاضي

 الصباح بن حميد

.أشياء إمإامإنا عن نقل المنصور مإولى

حميد حدثنا أحمد حدثنا العزيز عبد عن إبراهيم عن المبارك أخبرنا مإا مإنها
عرش وأبين بيننا قلت: كم حنبل بن أحمد قال: سألت بمصر الصباح ابن
.دعوته الله يجيب مإسلم قال: دعوة وأتعالى تبارك ربنا

الكرخ يذرع أن المنصور قال: أراد أبي حدثني الصباح بن حميد وأقال
أحمل أن وأنسيت مإعه وأخرجت فخرج مإعك الذراع لي فقال: احمل

وأقلت: فدهشت الذراع أين قال: لي الشرقية بباب صرنا فلما الذراع
فلما الدم وأسال فشجني بالمقرعة فضربني المؤمإنين أمإير يا أنسيته

قال: عياش ابن عن أبيه عن أبي حدثني الله لوجه حر قال: أنت رآني
حتى حد غير في عبده ضرب مإن" وأسلم عليه الله صلى الله رسول قال

".عتقه فكفارته دمإه يسيل

 شداد بن حمدويه

.أشياء إمإامإنا عن نقل
تؤذوأني فقال: ل ثور أبا عنده وأذكروأا حنبل بن أحمد قال: سمعت مإنها

.بمجالسته

 يونس بن حرمي

.أشياء إمإامإنا عن نقل
لك أخرجه حتى فقال: نعم حديث عن فسألته الله عبد أبا قال: أتيت مإنها
قال: فخرجت الباب علي يدق رجل إذا النهار نصف في كان فلما: قال
قال: نعم قلت: تدخل قال: نعم قال: فقلت: حاجة الله عبد أبو فإذا

.وأمإضى عندي أبرد ثم علي فقرأها أحاديث فيها رقعة إلي فأخرج فدخل
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مإن الناس عند الصلة فضل كم حرمإي يا لحرمإي أحمد إمإامإنا وأقال
إني فقال: أحمد وأعشروأن خمسة فقال: حرمإي الجماعة إلى الفرادى
خمسة فهي الداعي أجاب مإن صلة مإائة إنها يقول الرزاق عبد سمعت

يمنة صلى وأمإن خمسون فهي الوأل الصف في صلى وأمإن وأعشروأن
.صلة مإائة فهي المإام نقرة في صلى وأمإن وأسبعون خمسة فهي المإام

 النون ذي بن حمدان

أحمد بن عبد ذر أبو ذكره فيما عنه الله رضي أحمد المإام شاهد مإن أحد
.الهروأي
حفص أبا قال: سمعت التميمي الحسين بن علي الحسين أبو أخبرنا

أحمد مإثل عيني رأت مإا يقول النون ذي بن حمدان سمعت يقول البخاري
.لسانه وأحفظه وأرعه في حنبل بن

الخاء باب

 المذكر البغدادي عمر أبو مطر بن بشر بن خطاب

النعمان بن الصمد عبد عن حدث الكبر وأكان بشير بن مإحمد أخو وأهو
مإخلد بن وأمإحمد الدمإي إسماعيل بن مإحمد بن أحمد عنه روأى بعده وأمإن

.وأمإائتين وأستين أربع سنة المحرم في مإات أنه وأذكر الدوأري
وأقد الناس على يقص صالحا رجل فقال: كان الخلل بكر أبو وأذكره

كان أنه وأأحسب قوم نذير كأنه كلمإه سمعت إذا وأكنت حديثا مإنه سمعت
الله عبد أبي عن عنده وأكان بقولهم وأيعتد بهم يفرح الذين القصاصا آخر

.صالحة حسان مإسائل
أي وأيغسله فقال: يفركه الثوب تصيب الجنابة عن أحمد قال: سألت مإنها
ًا وأسلم عليه الله صلى النبي عن روأيا قد لنهما أجزأه فعل ذلك جميع

عباس قال: ابن كما قال: يمسحه يفركه كيف رطبا كان فإذا فقلت: له
.يطهره الفرك كان مإا نجسا كان قال: وألو بإذخرة

. أشياء إمامنا عن نقل سإعد بن خشنام

على الدراهم يأخذ عمن الحديث قلت: نكتب أحمد قال: سألت مإنها
في الله عبد بن مإحمد الله عبد أبو الحاكم ذكر عنه تكتب قال: ل الحديث

سمعت المهرجاني بشر بن أحمد بن بشر سمعت النيسابوريين تاريخ
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ًا يحيى بن يحيى أكان حنبل بن قلت: لحمد يقول سعد بن خشنام إمإامإ
.يحيى بن يحيى إلى لرحلت نفقة عندي كانت وألو إمإامإا عندي قال: كان

آل المهلبي: مولى الهيثم أبو عجلن بن خداش بن خالد
بغداد سإكن البصرة أهل من الزدي صفرة أبي ابن المهلب
المري وصالح زيد بن وحماد أنس بن مالك عن بها وحدث

عن ونقل الدورقي لحمد أحمد إمامنا عنه روى وغيرهم
. أشياء أحمد إمامنا

وأابن وأعثمان عمر فقال: كان المحرم نكاح عن أحمد قال: سألت مإنها
عبد فقال: أبو رافع أبي وأقول مإيمونة قصة وأذكروأا بينهما يفرقون عمر
عليه الله صلى الله رسول تزوأجها: قال خالته هي الصم ابن يزيد الله

ً بها وأبنى حلل وأسلم .خالتهم وأهي عليهم ذا يذهب حلل
مإن أضحى يوم في الحارث بن بشر مإع انصرفت المثنى بن مإحمد وأقال

رد في بشر فقصر عليه فسلم المحدث خداش بن خالد فلقي المصلى
تغيرت مإا سنة ستين مإن أكثر مإن مإودة وأبينك بيني فقال: خالد السلم
يوم هذا وألكن تقصير وأل تغير ههنا مإا فقال: بشر التغير هذا فما عليك

روأى وأقد إليك أهدي شيء الدنيا عرض مإن عندي وأمإا الهدايا فيه تستحب
بصاحبه أبشهما ثوابا أكثرهما كان التقيا إذا المسلمين إن الحديث في

ًا أفضل لتكون فتركتك .ثواب
خداش بن خالد عن مإعين بن يحيى سئل مإنصور بن الخالق عبد وأقال

.فقال: صدوأق

وأعشرين ثلث سنة الخرة جماد في ببغداد خداش بن خالد وأمإات
.وأمإائتين

ابن طالب بن هشام بن خلف ويقال تغلب بن هشام بن خلف
بن وحماد أنس بن مالك سإمع المقرىء البزار محمد أبو غراب

وروى وغيرهم وهشيما الله عبد بن وشريك عوانة وأبا زيد
قال: الكسائي يحيى بن محمد ذكره فيما أحمد إمامنا عن

بن أحمد عنده من خرج وقد البزار هشام بن خلف على دخلت
فقال: لي معين بن ويحيى خيثمة أبو حرب بن وزهير حنبل

فقال: إنه وفلن وفلن فلن: قلت عندي من خرج رأيته من
تشيلها جاءت الجارية رأتهم فلما نبيذ فيها قنينة قدامي كان
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فيرون الصالحون هؤلء جاء مولي يا فقالت هذا فقلت: لم
ًا وجل عز الله يرى أخرى إليها فقلت: أضيف عندك هذا شيئ

يعني الفتى هذا عقل إلى أنظر أن وأردت الناس عن فأكتمه
فقلت: يرده عما يسألني علي وأقبل إليها ظهره فحول أحمد

في تقول شيء أي كلهم القوم بين من النصراف أراد لما له
فقلت: كيف إليك ذاك إلي ذاك فقال: ليس الله عبد أبا يا هذا

وكلكم راع كلكم وسإلم عليه الله صلى فقال: قال: النبي
فيه عما ومسئول منزله في راع والرجل رعيته عن مسئول

ًا الداخل على يغير أن للخارج وليس خرج قال: فلما شيئ
أعرض حتى أذوقه ل أن على الله وعاهدت خابيتين سإكبت

. وجل عز الله على

وأعبد الحربي إبراهيم وأ خيثمة أبي بن أحمد وأ الدوأري عباس عنه روأى
هشام بن خلف النفيلي جعفر أبو وأقال وأغيرهم حنبل بن أحمد بن الله
.النبيذ شرب فيه بلية لول السنة أصحاب مإن كان

فقال: خلف في حنبل بن أحمد عن حكاية عن وأسئل الدوأري عباس وأقال
عند البزار خلف ذكروأا أنهم أصحابنا حدثني وألكن أحمد مإن أسمعها لم

عنه هذا علم إلينا انتهى قال: قد يشرب إنه الله عبد أبا يا فقيل أحمد
.يشرب لم أوأ شرب المإين الثقة عندنا وأالله هو وألكن
خلف مإحمد أبو الدارقطني وأقال الثقة الصدوأق إنه مإعين بن يحيى وأقال

عنه روأى مإن وأآخر فاضل عابدا كان المقرىء البزار تغلب بن هشام بن
على الشراب فيها أتناوأل كنت سنة أربعين صلة أعدت وأقال مإنيع ابن

.الكوفيين مإذهب
وأعشرين تسع سنة في البزار هشام بن خلف مإات البغوي الله عبد وأقال

.ببغداد الخرة جماد في وأمإائتين

الدال باب

: الضبي سإليمان أبو زهير بن عمرو بن داود

عبد بن وأداوأد الجمحي عمر بن وأنافع العمري عمر بن الله عبد سمع
وأأبا إبراهيم بن وأحسان زيد بن وأحماد أسماء بن وأجويرية الرحمن
وأعبد السود أبي بن وأمإنصور الله عبد بن وأشريك سليم بن سلم الحوصا

مإنهم الحفاظ ذكره فيما أحمد وأإمإامإنا عيينة بن وأسفيان المبارك بن الله
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فقال: حدث وأاللحق السابق في الخطيب ثابت وأابن الخلل مإحمد أبو
تسع البغوي وأوأفاة وأفاته وأبين الضبي عمروأ بن داوأد حنبل بن أحمد عن

وأأبو الشاعر يوسف بن وأحجاج مإعين بن يحيى مإنه سمع سنة وأثمانون
خيثمة أبي بن أحمد وأ الرمإادي لحمد الرحيم عبد بن مإحمد يحيى

.وأغيرهم
ًا إمإامإنا عنه روأى وأقد سنة صفر في وأقيل الوأل ربيع في ببغداد مإات أيض

.وأمإائتين وأعشرين ثمان

فلم حنبل بن أحمد على قال: سإلمت الرازي الفضل أبو دلن
. سإوداء جبة علي وكانت السلم علي يرد

الراء باب

السمرقندي وقيل المروذي محمد أبو رجاء أبي بن رجاء
عن بها وحدث بغداد سإكن رافع بن مرجا رجاء أبي واسإم
بن والفضل شقيق بن الحسن بن وعلي شميل بن النضر
الدنيا أبي بن بكر أبو عنه روى آخرين في أحمد وإمامنا دكين

بن ويحيى شيبة أبي بن أحمد و المطرز زكريا بن وقاسإم
ًا ثقة وكان إسإماعيل ابنا والقاسإم والحسين صاعد ًا ثبت إمام

حاتم أبي ابن وقال به والمعرفة وحفظه الحديث علم في
. فقال: صدوق عنه وسإئل وبدمشق بالري أبي منه سإمع

رجاء لي: قال يقول الترمإذي إسماعيل أبا سمعت الخلل بكر أبو وأقال
أن أردت قال: إن الحديث أعرف أن أريد حنبل بن قلت: لحمد المروأذي

.الكتاب مإن فأكثر الحديث تعرف
بن مإحمد ذكره وأمإائتين وأأربعين تسع سنة الوألى جماد غرة ببغداد وأمإات

.السراج إسحاق

بن علي حدثنا حاتم أبي قال: ابن توبة أبو نافع بن الربيع
قال: قلت: نافع بن الربيع توبة أبا قال: سإمعت الحسن
السنة في العراق أهل ضعف من لقينا قد إنا حنبل بن لحمد
إنه فقال: أقول مخلوق القرآن أن زعم فيمن تقول فإيش
أن بعد قال: حلل دمه في تقول قال: قلت: فما كافر
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ولكنه يستتاب ل توبة قال: أبو عراقية فقلت: أديتها يستتاب
. يقتل

الزاي باب

بدلويه يعرف الصل طوسإي هاشم أبو زياد بن أيوب بن زياد
هارون بن ويزيد عياش بن بكر وأبا بشير بن هشيم سإمع
في المري مالك بن والقاسإم البكاء وزياد العوام بن وعباد

البخاري عنه روى بها وحدث أشياء عن إمامنا وسإأل آخرين
إسإحاق و الجنيد بن الله عبد بن إبراهيم و الرازي حاتم وأبو
آخرين في البغوي محمد بن الله وعبد الختليان سإنين بن

بن زياد قال: حدثنا له واللفظ داود أبي بن الله عبد منهم
فقال: ليست العقيقة عن حنبل بن أحمد قال: سإألت أيوب

النبي عن عامر بن سإليمان حديث فيها سإمعنا ما وأشد بواجبة
بعقيقته مرتهن الغلم: "قال أنه وسإلم عليه الله صلى

أنه" وسإلم عليه الله صلى النبي عن روى وقد" عنه فأميطوا
". والحسين الحسن عن عق

".الرجل القابلة تعطى: "قال أنه الله عبد ابنه وأأخبرني أيوب بن زياد قال
عن أحمد قال: سألت أيوب بن زياد حدثنا داوأد أبي بن الله عبد وأقال
.فيها الصلة تعجبنا فقال: ل الثعالب جلود
ًا وأقال روأى وأقد المغرب قبل الصلة تعجبنا ل يقول أحمد سمعت أيض
كل قال: بين أنه وأسلم عليه الله صلى النبي عن مإغفل بن الله عبد

الداخل فيدخل ليؤذن المؤذن كان إن أنس وأقال شاء لمن صلة أذانين
عن روأى وأقد يبدع لم فاعل ذلك فعل فإن المغرب قبل يركعون وأالناس

.المغرب قبل يصليا لم أنهما السلم عليهما وأعمر بكر أبي
ًا وأقال الثنتين في يسلم عمر ابن فقال: كان الوتر عن أحمد سألت أيض

.به نأخذ وأنحن ثبت عندنا وأهذا بواحدة فيوتر يقوم ثم الحاجة يقضي ثم
ًا وأقال أصحاب مإن خمسة عن روأى ركعة الوتر يقول أحمد سمعت أيض
.بركعة يوتروأن كانوا أنهم وأسلم عليه الله صلى النبي
فقال: الجعد بن علي عن حنبل بن أحمد رجل سأل أيوب بن زياد وأقال

رجل فذكره الله عبد أبا أمإسك فقال: أحمد عنه يسأل وأمإثله الهيثم
.وأسلم عليه الله صلى النبي أصحاب في وأتقع فقال: أحمد بشيء
القرآن عن فسألوه الجعد بن علي عند كنت أيوب بن زياد هاشم أبو وأقال

125



الحنبلي يعلى لبي الحنابلة طبقات
 السإلمية مشكاة شبكة مكتبة

هاشم قال: أبو أعنفه لم قال: مإخلوق وأمإن الله كلم القرآن: فقال
.هذا مإن أشد عنه بلغني فقال: مإا حنبل بن لحمد ذلك فذكرت

السراج مإحمود بن مإحمد بكر أبو حدثنا بطة ابن عن أمإي خال وأأنبأنا
بن يحيى نميلة أبو حدثنا دلويه الطوسي أيوب بن زياد هاشم أبو حدثنا
عمر ابن عن صفوان بن خالد بن أيوب عن عبيدة بن مإوسى أخبرنا وأاضح

".غزوأة بعد غزوأة كالمعقب كان ركعات أربع المغرب بعد صلى مإن: "قال
له قيل فيه شك ل كافر فهو مإخلوق قال: القرآن مإن أيوب بن زياد وأقال
مإنهم لي فإن له قيل كرامإة وأل قال: ل مإنه يسمع يكفرهم لم فمن

.تعدهم وأل جنائزهم تشهد وأل قال: ل عليهم وأأسلم أبرهم قرابات
الزبيدي العباس أبو حدثنا الدارقطني عن البنوسي بن مإحمد أنبأنا

يقول حنبل بن أحمد الله عبد أبا قال: سمعت مإنصور بن أحمد بن الفضل
.الصغير شعبة فإنه أيوب بن زياد عن اكتبوا
.يجالس فقال: ل ثور أبي عن حنبل بن أحمد سألت أيوب بن زياد وأقال
مإات أنه قانع ابن وأذكر وأمإائة وأستين ست سنة أيوب بن زياد مإولد وأكان
.الوأل ربيع شهر في غيره زاد وأمإائتين وأخمسين اثنتين سنة

يحيى أبو الله عبد بن مروان بن الملك عبد بن يحيى بن زكريا
الوهاب عبد بن وفضيل خداش بن خالد سإمع البغدادي الناقد

الدوري غسان أبو منهم آخرين في إمامنا حنبل بن أحمد و
الله صلى النبي حديث فذكروا الجعد بن علي عند قال: كنت

جعله فقال: ما سإيد هذا ابني قال: للحسن أنه وسإلم عليه
ًا . سإيد

ًا يحيى أبو وأقال بن علي عند كنت يقول الدوأري غسان أبا سمعت أيض
الله رسول عهد على نفاضل كنا عمر ابن حديث عنده فذكروأا الجعد
عليه الله صلى النبي بعد المإة هذه خير فنقول وأسلم عليه الله صلى
ينكر فل وأسلم عليه الله صلى النبي فيبلغ وأعثمان وأعمر بكر أبو وأسلم
كنا يقول امإرأته يطلق يحسن لم هو الصبي هذا إلى انظروأا علي: فقال

.وأسلم عليه الله صلى الله رسول عهد على نفاضل
عن عنده كان الصالح الورع وأقال الخلل بكر أبو مإنهم جماعة عنه روأى
ًا وأكان مإنه سمعتها صالحة مإسائل الله عبد أبي عبد وأكان زمإانه في مإقدمإ

.أمإوره وأمإهمات حوائجه في به وأيوجه يكرمإه الوراق الوهاب
يقول المروأذي بكر أبا قال: سمعت صدقة مإحمد بن أحمد أخبرني
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الوراق الوهاب عبد برسالة الناقد يحيى أبو وأجاءه الله عبد أبا سمعت
.صالح رجل هذا الله عبد قال: أبو يحيى أبو قام فلما

.فاضل ثقة: فقال الدارقطني وأذكره
ازداد مإا تموت غدا الناقد يحيى لبي قيل لو سام بن جعفر بن مإحمد وأقال

.عمله في
تعالى الله مإن اشتريت الناقد يحيى قال: أبو الطبري زرعة أبو وأقال

مإن الخطاب سمعت ختمة آخر كان فلما ختمة آلف بأربعة حوراء
مإات إنه فيقال اشتريتني قد التي أنا فها بعهدك وأفيت تقول وأهي الحوراء

.قريب عن
بن أحمد قال: سمعت الناقد يحيى بن زكريا أخبرني الخلل بكر أبو وأقال
.يعلم مإن سلم يعلم مإن سل له يقول فجعل يسأله وأإنسان حنبل
سنة الخر ربيع شهر مإن بقين لثمان الجمعة يوم وأدفن الجمعة ليلة وأمإات
.وأمإائتين وأثمانين خمس

. أشياء إمامنا عن نقل زهير أبي بن زهير

مإثل المإور في سعى ربما يوسف أبا يعني فلنا إن قال: قلت: لحمد مإنها
يبذل أن وأكره به أوألى نفسه ل أحمد فقال: لي وأالبار وأالمساجد المصانع

.وأوأجهه نفسه الرجل
مإن يخرج أن قبل إسحاق دار في الله عبد أبا تلقى مإن أوأل أنا زهير وأقال

قال: قال: فسقط عليه خلع الذي الكساء وأعليه قال: فخرج الحراقة
.عليه سواه وأمإا يجره فجعل

فيمن الخلل محمد أبو ذكره المروذي قمير بن محمد بن زهير
. أحمد إمامنا عن روى

السين باب

عمرة بن شداد بن بشير بن إسإحاق بن الشعت بن سإليمان
وهو زمانه في المام السجستاني داود أبو الزدي عمران بن

العراقيين عن وكتب وصنف وجمع وطوف رحل ممن
. والبصريين والشاميين والخراسإانيين
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وأأبا الحوضي عمر وأأبا حرب بن وأسليمان إبراهيم بن سليمان سمع
وأأبو الله عبد ابنه عنه روأى سواهم وأخلقا أحمد وأإمإامإنا الطيالسي الوليد

بكر وأأبو المنادي بن الحسين وأأبو النجاد بكر وأأبو النسائي الرحمن عبد
أحمد إمإامإنا مإنه سمع آخرين في الصفهاني داوأد بن بكر وأأبو الخلل
ًا ًا حديث المصنف كتابه وأروأى مإرة غير بغداد وأقدم البصرة وأسكن وأاحد

إمإامإنا على وأعرضه قديما صنفه إنه وأيقال أهلها عنه وأنقله بها السنن في
.وأاستحسنه فأجازه

.أشياء إمإامإنا عن نقل
حدثنا الدارقطني قال: أخبرنا قراءة الهاشمي الصمد عبد أخبرنا مإا مإنها

السجستاني داوأد أبا قال: سمعت السكري بكر بن إسماعيل بن عثمان
مإع السنة أهل مإن رجل أرى حنبل بن أحمد الله عبد قلت: لبي يقول
رأيته الذي الرجل أن تعلمه أوأ قال: ل كلمإه أترك البدعة أهل مإن رجل
مإسعود قال: ابن به فألحقه وأإل فكلمه كلمإه ترك فإن بدعة صاحب مإعه

عندك أعلى أيما داوأد قلت: لبي الجري علي بن مإحمد قال بخدنه المرء
بن علي عندنا أعلى فقال: عمروأ مإرزوأق بن عمروأ أوأ الجعد بن علي

وأقال مإعاوأية الله يعذب أن يسوءني قال: وأمإا سوء بميسم وأسم الجعد
.الصبي ذاك عمر ابن

بن الله عبيد قال: أخبرنا بالله المهتدي بن علي بن مإحمد وأأنبأنا
قال: العطار حفص بن مإخلد بن مإحمد الله عبد أبو أخبرنا: قال الصيدلني

بن الضحاك وألد يقول حنبل بن أحمد سمعت يقول داوأد أبا سمعت
.ثنيتان وأله مإزاحم

.مإحلولة الله عبد أبي إزار أرى وأكنت داوأد أبو وأقال
بن مإحمد بن أحمد أخبرنا البرقاني أخبرنا دمإشق نزيل أحمد أخبرنا

بن أحمد قال: سمعت داوأد أبو حدثنا إدريس بن الحسين أخبرنا حسنويه
خلف وأأحمد قيل المسيب بن بسعيد يشبه ذئب أبي ابن كان يقول حنبل
.ذئب أبي ابن يعني بغيرها وأل قال: ل ببلده مإثله

عبد بن مإحمد حدثنا العزيز عبد عن إبراهيم أخبرنا المجهز بركة أخبرنا
رجل قال: له حنبل بن أحمد قال: سمعت الشعث بن سليمان حدثنا الله
أوأ مإؤمإن إل الناس هل شيء ذلك في على هل قال: نعم أنت مإؤمإن قيل
وأآخروأن" وأجل عز قال: الله الرجاء كلم هذا وأقال أحمد فغضب كافر

".الله لمإر مإرجون
أوأ مإلك الكتاب فاتحة في القراءة عن سئل أحمد سمعت داوأد أبو وأقال
.الحديث في جاء مإا أكثر قال: مإالك إليك أحب أيهما يعني مإالك
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في يرى ل الله قال: إن مإن يقول الله عبد أبا سمعت داوأد أبو وأقال
.كافر فهو الخرة

صلى الله رسول عن كتبت يقول داوأد أبا سمعت داسة بن بكر أبو وأقال
الكتاب هذا ضمنته مإا مإنها انتخبت حديث ألف خمسمائة وأسلم عليه الله

ذكرت صحيح حديث وأثمانمائة آلف أربعة فيه جمعت السنن كتاب يعني
أحاديث أربعة ذلك مإن لدينه النسان وأيكفي وأيقاربه يشبهه وأمإا الصحيح

عليه قوله وأالثاني بالنيات العمال إنما وأالسلم الصلة عليه قوله أحدها
قوله وأالثالث يعنيه ل مإا تركه المرء إسلم حسن مإن وأالسلم الصلة

يرضاه مإا لخيه يرض حتى مإؤمإنا المؤمإنت يكون ل وأالسلم الصلة عليه
وأبين بين وأالحرام بين الحلل وأالسلم الصلة عليه قوله وأالرابع لنفسه

.الحديث مإشتبهات أمإور ذلك
تفسير عن سئل وأقد الخطابي البستي مإحمد بن حمد سليمان أبو وأذكر
إبراهيم قال: قال الزاهد عمر أبي عن فحكى داوأد لبي السنن كتاب

ألين كما الحديث داوأد لبي ألين الكتاب هذا داوأد أبو صنف لما الحربي
.الحديد لداوأد
فصلينا ببغداد داوأد أبي مإع كنت داوأد أبي خادم جابر بن بكر أبو وأقال

أحمد أبو المإير هذا يقول خادم فإذا ففتحته الباب قرع إذ المغرب
فدخل له فأذن بمكانه فأخبرته دامإد أبي إلى فدخلت يستأذن الموفق

الوقت هذا مإثل في بالمإير جاء فقال: مإا داوأد أبو عليه أقبل ثم وأقعد
وأطنا فتتخذها البصرة إلى قال: تنتقل هي فقال: وأمإا ثلث فقال: خلل

خربت قد فإنها بك فتعمر الرض أقطار مإن العلم طلبة إليك ليرحل
هات وأاحدة فقال: هذه الزنج مإحنة مإن جرى لما الناس عنها وأانقطع
قال: الثالثة هات فقال: نعم السنن كتاب لوألدي قال: وأتروأى الثانية
:فقال العامإة مإع يقعدوأن ل الخلفاء أوألد فإن للروأاية مإجلسا لهم وأتفرد

.سواء العلم في وأوأضيعهم شريفهم الناس لن إليها سبيل فل هذه أمإا
وأيضرب حيرى كم في وأيقعدوأن ذلك بعد يحضروأن وأكانوا جابر ابن قال

.العامإة مإع فيسمعون ستر الناس وأبين بينهم
النسخة إلى فأشار العرابي ابن على قرئت داوأد أبي سنن أن وأروأى
ً أن لو وأقال يديه بين وأهي الذي المصحف إل العلم مإن عنده يكن لم رجل
العلم مإن شيء إلى مإعهما يحتج لم الكتاب هذا ثم وأجل عز الله كتاب فيه
.بتة
مإن بقيت عشرة لربع الجمعة يوم وأمإات وأمإائتين ثنتين سنة داوأد أبو وألد
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إنه وأقيل سنة وأسبعون ثلث وأله وأمإائتين وأسبعين خمس سنة شوال
.بالبصرة توفي

إمامنا عن حدث الحراني سإليمان بن المعافى بن سإليمان
بن الحسين أبي عن بالله المهتدي بن الحسين أبو أنبأنا فيما
. ميمي أخي

حدثنا الغساني مإحمد بن مإوسى حدثنا الموصلي مإحمد بن علي حدثنا
عن سعيد بن يحيى حدثنا حنبل بن أحمد حدثنا المعافى بن سليمان

حتى تموت ل الجعفي قال: لجابر أنه الشعبي عن خالد أبي بن إسماعيل
صلى الله رسول عن بالكذب أتاهم حتى مإات قال: فما بالكذب تأتيهم

.وأسلم عليه الله

: أشياء إمامنا عن نقل الشاذكوني داود بن سإليمان

عثمان بن طالب قال: أخبرنا بالله المهتدي بن الحسين أبو أنبأنا مإا مإنها
قال: الكديمي حدثنا بشار بن القاسم بن مإحمد بكر أبو حدثنا النحوي
بأحمد يتشبه المديني بن علي يقول الشاذكوني داوأد بن سليمان سمعت

عنده فرهن فامإيا أتى حنبل بن أحمد رأيت باللك السك أشبه مإا حنبل بن
أخرج وأقال الرهن فكاك في أتاه شاهدته ثم يقوته شيء على سطل

فقال: مإنهما فخذه علي سطلك اشتبه قد وأقال بسطلين فأتاه سطلي
فخاصمت عنه وأانصرف حل في الفكاك وأمإن حل في السطل مإن أنت

سطله وأالله هو ناوألته فقال: الذي هذا على حملته لم وأقلت: له الفامإي
.أمإتحنه أن أردت وألكني أعرفه وأأنا

: أشياء إمامنا عن نقل السجزي الله عبد بن سإليمان

بن مإحمد الحسين أبو قال: أخبرنا الله عبيد بن أحمد حدثنا المحنة مإنها
عمر بن علي الحسن أبو قال: أخبرنا النوسي حسنون بن أحمد

الله عبد بن سليمان حدثنا المصري صالح بن علي قال: حدثنا الدارقطني
بابه على ازدحموا قد الناس وأإذا المعتصم باب إلى قال: أتيت السجزي

مإطروأحا وأكرسيا مإبسوطا بساطا فرأيت الدار فدخلت العيد كيوم
على فجلس أقبل قد المعتصم فإذا قائم أنا فبينما الكرسي بإزاء فوقفت

أحمد قال: يحضر ثم رجل على رجل وأوأضع رجله مإن نعله وأنزع الكرسي
وأل تكلم أحمد يا قال: له عليه وأسلم يديه بين وأقف فلما فأحضر حنبل بن
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قلبي في وأمإا عليك دخلت لقد المؤمإنين أمإير يا وأالله فقال: أحمد تخف
فقال: كلم القرآن في تقول مإا المعتصم فقال: له الفزع مإن حبة مإثقال

المشركين مإن أحد وأإن"  وأجل عز قال: الله مإخلوق غير قديم الله
هذا غير حجة عندك فقال: له"  الله كلم يسمع حتى فأجره استجارك

علم الرحمن"  وأجل عز الله قول المؤمإنين أمإير يا نعم فقال: أحمد
وأالقرآن يس"  وأجل عز وأقوله القرآن خلق الرحمن يقل وألم"  القرآن
احبسوه فقال: المعتصم المخلوق وأالقرآن يس يقل وألم"  الحكيم
فدخلت الناس فأدخل الباب قصدت أصبحت فلما الناس وأتفرق فحبس
حنبل بن أحمد فقال: هاتوا كرسيه على وأجلس المعتصم فأقبل مإعهم
في أحمد يا كنت كيف المعتصم قال: له يديه بين وأقف أن فلما به فجيء

المؤمإنين أمإير يا رأيت أني إل لله وأالحمد فقال: بخير البارحة مإحبسك
ًا مإحبسك في الليل نصف في قال: قمت رأيت وأمإا قال: له عجبا أمإر

قل"  وأ"  لله الحمد"  ركعة في فقرأت ركعتين وأصليت للصلة فتوضأت
" الفلق برب أعوذ قل"  وأ"  لله الحمد"  الثانية وأفي"  الناس برب أعوذ

وأأردت"  لله الحمد"  قرأت فكبر قمت ثم وأسلمت وأتشهدت جلست ثم
مإن ذلك غير أقرأ أن اجتهدت ثم أقدر فلم"  أحد الله هو قل"  أقرأ أن

مإيتا مإسجى القرآن فإذا السجن زاوأية في عيني فمددت أقدر فلم القرآن
وأالقرآن أحمد يا وأيلك فقال: له وأدفنته عليه وأصليت وأكفنته فغسلته

يموت مإخلوق وأكل مإخلوق إنه تقول كذا فأنت أحمد فقال: له يموت
وأبشر داوأد أبي فقال: ابن أحمد فهرنا أحمد قهرنا المعتصم: فقال

أقتله ل أن الله عاهدت قد فقال: إني مإنه نستريح حتى اقتله المريسي
فقال: بالسياط اضربه دؤاد أبي ابن فقال: له بسيف بقتله أمإر وأل بسيف

بكم مإنهم لواحد فقال: المعتصم فأحضروأا الجلدين قال: أحضروأا ثم نعم
قال: إليك فقال: خذه المؤمإنين أمإير يا فقال: بعشرة تقتله سوط

مإن بمئزر وأائتزر ثيابه مإن حنبل بن أحمد فأخرج السجزي سليمان
أضربه وأقال يده في السوط وأأخذ جديدان حبلن يديه في وأشد الصوف

فقال: أحمد سوطا فضربه اضرب فقال: المعتصم المؤمإنين أمإير يا
ًا وأضربه لله الحمد ًا فضربه كان الله شاء فقال: مإا ثاني حول فقال: ل ثالث

نظرت الرابع السوط يضربه أن أراد فلما العظيم العلي بالله إل قوة وأل
السماء نحو رأسه فرفع يسقط أن وأيريد انحل قد وأسطه مإن المئزر إلى

الله بقدرة فوزرتاه يدان مإنها وأخرج انشقت قد الرض وأإذا شفتيه وأحرك
أبي ابن إليه فتقدم قال: خلوه ذلك إلى المعتصم نظر أن فلما وأجل عز

يد مإن أخلصك حتى مإخلوق القرآن إن أذني في قل أحمد يا له وأقال دؤاد
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الله كلم القرآن إن أذني في قل دؤاد أبي يابن أحمد فقال: له الخليفة
أدخلوه المعتصم: فقال وأجل عز الله عذاب مإن أخلصك حتى مإخلوق غير

وأانصرفت الناس وأانصرف الحبس إلى فحمل قال: سليمان الحبس
الكرسي بإزاء فوقفت مإعهم وأأقبلت الناس أقبل الغد كان فلما مإعهم
فجيء حنبل بن أحمد هاتوا وأقال الكرسي على وأجلس المعتصم فخرج

يا الليلة مإحبسك في كنت كيف المعتصم قال: له يديه بين وأقف فلما به
البارحة رأيت إني أحمد فقال: يا لله وأالحمد بخير قال: كنت حنبل ابن
أسدين كأن مإنامإي في قال: رأيت المؤمإنين أمإير يا رأيت قال: وأمإا رؤيا
وأدفعا عني وأدفعاهما أقبل قد مإلكان وأإذا يفترساني أن وأأرادا إلي أقبل قد

فما مإحبسه في حنبل بن أحمد رآها رؤيا المكتوب هذا لي وأقال كتابا إلي
أمإير يا فقال: له المعتصم على أحمد فأقبل حنبل ابن يا رأيت الذي

فيه مإا وأفهمت أصبحت لما وأقرأته قال: نعم مإعك فالكتاب المؤمإنين
قد الله وأكأن قامإت قد القيامإة كأن رأيت المؤمإنين أمإير يا أحمد فقال: له

إذ قائم أنا فبينما يحاسبهم وأهو وأاحد صعيد في وأالخرين الوألين جمع
أحمد يا فقال: لي وأجل عز الله يدي بين وأقفت حتى فقدمإت بي نودي
فقلت: كلمإك القرآن وأمإا فقال: لي القرآن جهة فقلت: مإن ضربت فيم

الرزاق عبد حدثني رب فقلت: يا قلت: هذا أين مإن لي: فقال لك اللهم
مإا فقال: له وأجل عز الله يدي بين أقيم حتى به فجيء الرزاق بعبد فنودي
عز فقال: الله لك اللهم فقال: كلمإك الرزاق عبد يا القرآن في تقول
حتى به فجيء بمعمر فنودي مإعمر فقال: حدثني قلت: هذا أين مإن وأجل

القرآن في تقول مإا له وأجل عز فقال: الله وأجل عز الله يدي بين أوأقف
فقال: هذا: قلت أين مإن فقال: له لك اللهم كلمإك فقال: مإعمر مإعمر يا

الله يدي بين أوأقف حتى به فجيء بالزهري فنودي الزهري حدثني مإعمر
فقال: القرآن في تقول مإا زهري يا له وأجل عز فقال: الله وأجل عز

قال: حدثني هذا لك أين مإن زهري فقال: يا لك اللهم كلمإك الزهري
لك اللهم فقال: كلمإك القرآن في تقول فقال: مإا عروأة فجيء عروأة

بكر أبي بنت عائشة حدثتني: فقال هذا لك أين مإن عروأة يا فقال: له
فقال: وأجل عز الله يدي بين فوقفت بها فجيء عائشة فنوديت الصديق

لك اللهم كلمإك فقالت القرآن في تقولين مإا عائشة يا لها وأجل عز الله
صلى مإحمد نبيك حدثني قالت هذا لك أين مإن لها وأجل عز فقال: الله

به فجيء وأسلم عليه الله صلى بمحمد قال: فنودي وأسلم عليه الله
في تقول مإا مإحمد يا وأجل عز فقال: الله وأجل عز الله يدي بين فوقف
فقال: هذا لك أين مإن له فقال: الله لك اللهم كلمإك فقال: له القرآن
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به فجيء بجبريل فنودي جبريل به حدثني وأسلم عليه الله صلى النبي
القرآن في تقول مإا جبريل يا فقال: له وأجل عز الله يدي بين وأقف حتى

فقال: هكذا هذا لك أين مإن له تعالى فقال: الله لك اللهم قال: كلمإك
عز الله يدي بين وأقف حتى به فجيء بإسرافيل فنودي إسرافيل حدثنا
كلمإك: فقال القرآن في تقول مإا إسرافيل يا سبحانه فقال: الله وأجل
في ذلك رأيت فقال: إسرافيل هذا لك أين وأمإن له فقال: الله لك اللهم
أيها فقال: له وأجل عز الله يدي بين فوقف باللوح فجيء المحفوظ اللوح
مإن له تعالى الله فقال لك اللهم فقال: كلمإك القرآن في تقول مإا اللوح

بين وأقف حتى بالقلم فأتى علي القلم جرى كذا فقال: اللوح هذا لك أين
القرآن في تقول مإا ياقلم له وأجل عز فقال: الله وأجل عز الله يدي

أنت فقال: القلم هذا لك أين مإن فقال: الله لك اللهم كلمإك فقال: القلم
صدق اللوح صدق القلم صدق وأجل عز فقال: الله جريت وأأنا نظقت

صدق عروأة صدق عائشة صدقت مإحمد صدق  جبريل صدق إسرافيل
القرآن حنبل بن أحمد صدق الرزاق عبد صدق مإعمر صدق الزهري
الزهري صدق عروأة صدق عائشة صدقت مإحمد مإخلوق.دق غير كلمإي
غير كلمإي القرآن حنبل بن أحمد صدق الرزاق عبد صدق مإعمر صدق

.مإخلوق
ابن يا فقال: صدقت المعتصم ذلك عند فوثب السجزي سليمان قال

دؤاد أبي وأابن المريسي بشر رقبة بضرب وأأمإر المعتصم وأتاب حنبل
.بيته إلى فحمل به فأمإر ذلك مإن فامإتنع عليه وأخلع حنبل بن أحمد وأأكرم

: أشياء عن إمامنا سإأل القصير سإليمان

مإكرم بن عمروأ بن مإحمد قال: أخبرني الخلل بكر أبو روأاه مإا مإنها
عبد أبا يا حنبل بن قال: قلت: لحمد القصير سليمان قال: حدثني الصفار

ترى وأليمة عندهم قرابة وأله شيء عنده ليس رجل في تقول إيش الله
.قال: نعم لهم وأيهدي يقترض أن

عنه وحدث إمامنا مجلس حضر الواسإطي سإافري بن سإليمان
الحسين بن محمد أخبرنا ثابت بن أحمد الخطيب روى بأشياء

المقرىء النقاش الحسين بن محمد حدثنا الزرق محمد بن
الواسإطي سإافري بن سإليمان حدثنا حاتم بن مسيح حدثنا

عبد أبا يا رجل فقال: له حنبل بن أحمد مجلس في قال: كنت
بك الله فعل ما فقلت: له النوم في هارون بن يزيد رأيت الله
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ورحمك لك فقلت: غفر وعاتبني ورحمني لي قال: غفر
حريز عن كتبت هارون بن يزيد يا قال: لي قال: نعم وعاتبك

ًا إل علمت ما رب قال: قلت: يا عثمان بن كان قال: إنه خير
. عنه الله رضي طالب أبي بن علي الحسن أبا يبغض

رب رأيت يقول هاروأن بن يزيد سمعت سنان بن أحمد قال وأبإسناده
فقلت: عثمان بن حريز عن تكتب يزيد يا فقال: لي النوم في تعالى العزة

عليا يسب فإنه عنه تكتب ل يزيد فقال: يا خيرا إل عنه علمت مإا رب يا
.عنه الله رضي

: أشياء إمامنا عن نقل الرطائي نصر أبو سإعيد أبي بن سإعيد

نصر أبو سعيد أبي بن سعيد حدثنا حاتم أبي بن الرحمن قال: عبد مإنها
المبتدعة خلف الصلة عن وأسئل حنبل بن أحمد قال: سمعت الرطائي
.فل الحديث يردوأن الذين الرافضة وأأمإا فل الجهمية فقال: أمإا

: أشياء إمامنا عن نقل الرفا محمد بن سإعيد

إسحاق بن مإحمد حدثنا شاقل بن إسحاق أبي بخط قرأته مإا مإنها
الرفا مإحمد بن سعيد حدثنا مإسلم بن مإحمد بن أحمد حدثنا المقرىء

فقلت: وأأي صلحا فقال: دخلت مإكة أمإر عن الله عبد أبا سألت: قال
.الزهري حديث: فقال ذلك في شيء

.الروأاية هذه شاقل ابن فاختار
.عنوة فتحت أنها أحمد عن الصحيحة وأالروأاية قلت: أنا

. أشياء إمامنا عن نقل يعقوب بن سإعيد

مإحمد بن أحمد مإن الرحيم الرحمن الله بسم أحمد إلي قال: كتب مإنها
طبيب وأالعالم داء وأالسلطان داء الدنيا فإن بعد أمإا يعقوب بن سعيد إلى
.عليك وأالسلم فاحذره نفسه إلى الداء يجر الطبيب رأيت فإذا

فقال: رفيع الخلل بكر أبو ذكره النيسابوري شبيب بن سإلمة
الرزاق عبد عن عنده وكان الجلة شيوخنا عنه حدث القدر

بن إسإحاق و مهنا من قريبا سإلمة وكان الكبار والشيوخ
. منصور
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قال: بطة ابن عن علي أنبأنا مإا إمإامإنا عن نقل مإا جملة وأمإن قلت: أنا
عن وأسئل يقول الحربي إبراهيم سمعت: قال أيوب بن بكر أبا سمعت

مإنك شيء كل لحمد شبيب بن فقال: سلمة العمرة إلى الحج فسخ
العمرة إلى الحج بفسخ قال: تقول هي وأمإا قال وأاحدة خلة غير حسن

أتركها صحاحا حديثا عشر ثمانية عندي عقل لك أرى كنت قال: أحمد
.لقولك
هؤلء عن نكتب الله عبد أبا قلت: يا أحمد سألت شبيب بن سلمة وأقال
.كرامإة وأل عنهم تكتب قال: ل وأيحدثون الدراهم يأخذوأن الذين
الوراق إسماعيل بن مإحمد حدثنا البرمإكي إسحاق أبي عن المبارك أنبأنا
أحمد حدثنا مإهران بن مإحمد بن أحمد قال: حدثني مإحمد بن علي حدثنا

النقلة على قال: عزمإت شبيب بن سلمة حدثنا النيسابوري عصمة بن
فقلت: يا بابها على وأقفت وأسلمتها فرغتها فلما داري فبعت مإكة إلى
ًا الله جزاكم جوارنا فأحسنتم جاوأرناكم الدار أهل الدار بعنا وأقد خير

قال: وأبركاته الله وأرحمة السلم وأعليكم مإكة إلى النقلة على وأنحن
ًا الله فجزاكم فقال: وأأنتم مإجيب الدار مإن فأجابني إل مإنكم رأينا مإا خير

ًا النقلة على وأنحن خيرا يشتم رافضي الدار مإنكم اشترى الذي فإن أيض
.عنهم الله رضي وأالصحابة وأعمر بكر أبا

شبيب بن سلمة حدثني بشر بن مإحمد أخبرني الخلل بكر أبو وأقال
قبر إلى انتهيت فما الجمعة يوم المقابر قال: دخلت الحفار أحمد حدثني

.القرآن قراءة فيه وأسمعت إل

العباس بن مإحمد حدثنا الفوارس أبي بن الفتح أبي عن الله رزق أنبأنا
بن سلمة حدثنا عتاب أبي بن أحمد بن مإحمد حدثنا حفص بن مإحمد حدثنا

دخلنا قد وأكنا الباب فدق رجل فجاءه حنبل بن أحمد عند قال: كنا شبيب
قال: أدخل فقال: أحمد وأثالثة ثانية فدق بنا غمز قد أنه فظننا خفيا عليه

مإن البحر مإن قال: جئت إليه بعضنا فأشار أحمد أيكم وأقال فسلم فدخل
حنبل بن أحمد فقال: ائت مإنامإي في آت أتاني فرسخ أربعمائة مإسيرة

عنك سمواته وأمإلئكة راض عنك الله إن له وأقل عليه تدل فإنك عنه وأسل
وأل حديث عن سأله فما خرج قال: ثم راضون عنك أرضه وأمإلئكة راضون
.مإسألة
قال: الهوازي إبراهيم بن أحمد حدثنا حاتم أبي بن الرحمن عبد وأقال

القرآن أن زعم فقال: مإن القرآن عن بمكة شبيب بن سلمة سألت
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ًا العظيم العلي بالله كافر فهو مإخلوق .ثلث
.الصحيح في مإسلم مإنهم جماعة شبيب بن سلمة عن قلت: حدث

: أشياء إمامنا عن حدث مقاتل أبو الله عبد بن سإليمان

الشأن لهذا الله خلقه رجل ههنا يقول حنبل بن أحمد قال: سمعت مإنها
.مإعين بن يحيى يعني الكذابين يظهر

روى فيمن الخلل بكر أبو ذكره الجراح بن وكيع بن سإفيان
. أحمد عن

وأكيع بن سفيان قال: سمعت أحمد بن الله عبد أخبرنا الخلل بكر أبو قال
عن سئل سنة أربعين مإن نحو مإنذ مإسألة الله عبد أبي عن أحفظ يقول

وأعن وأسلم عليه الله صلى النبي عن فقال: يروأى النكاح قبل الطلق
وأنيف المسيب بن وأسعيد حسين بن وأعلي عباس ابن وأعن علي

ًا به يروأا لم التابعين مإن وأعشرين بقول وأأخبرته ذلك عن أبي فسألت بأس
.قلت كذا فقال: صدق سفيان

: أشياء إمامنا عن نقل يزيد بن سإعدان

نأمإر الله فقال: سبحان وأبيعه السماد شراء عن أحمد قال: سئل مإنها
.له كالمستعظم فيه وأنأذن بهذا

على وأالوأزاعي الثوري قال: دخل حنبل بن أحمد حدثني سعدان وأقال
.للمإامإة وأأخير حديثا أوأسع أحدهما قال: مإالك عنده مإن خرجا فلما مإالك

من هو الخلل بكر قال: أبو البغدادي الخواتيمي بكر أبو سإندي
الله عبد أبي مع داخل فكان الله عبد أبي مع الحارث أبي جوار
الله عبد أبي من سإمع الله عبد أبي حياة في أولده ومع

. صالحة مسائل

كم الظفار وأتقليم العانة حلق عن الله عبد أبو قال: سئل مإنها قلت: أنا
أنه الوأزاعي عن بلغني وأقد فيه يروأى الذي للحديث قال: أربعين يترك

جمعة كل ففي الشارب وأأمإا عشروأن وأللرجل عشر خمسة قال: للمرأة
ًا يصير الجمعة بعد تركته إذا لنك .وأحش
ًا سندي وأقال أطلق أن يأمإرني أبي قال: إن الله عبد أبا رجل سأل أيض
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امإرأته يطلق أن الله عبد ابنه أمإر عمر قال: أليس تطلقها قال: ل امإرأتي
.عنه الله رضي عمر مإثل أبوك يكون قال: حتى

فيه يقعد أن فأبى مإوضعه مإن رجل له قام الله عبد أبا رأيت سندي وأقال
عبد أبو وأقعد مإوضعه إلى الرجل فرجع مإوضعك إلى ارجع للرجل وأقال
.يديه بين الله

الشين باب

عن بها وحدث بغداد سإكن البغوي الفضل أبو مخلد بن شجاع
وأبي ووكيع عيينة بن وسإفيان علية بن وإسإماعيل هشيم
المنادي بن الله عبيد بن محمد عنه روى وغيرهم النبيل عاصم

فقال: عنه معين بن يحيى وسإئل وغيرهما الحربي إبراهيم و
. ثقة الرجل نعم أو الشيخ نعم بأس به ليس أعرفه

مإنه أخير أحد عن نكتب وألم مإخلد بن شجاع حدثني الحربي إبراهيم وأقال
فقال: لي عمار بن مإنصور مإجلس أريد وأأنا الحارث بن بشر قال: لقيني

ًا وأأنت ًا وأأنت شجاع يا أيض .فرجعت إرجع إرجع شجاع يا أيض
طعام دوأن طعام هو إنما أحمد لي قال: قال مإنها أشياء إمإامإنا مإن وأسمع
.قلئل أيام وأإنها لباس دوأن وألباس
مإا الوليد أبو قال: لي يقول مإخلد بن شجاع سمعت المروأذي وأقال

.حنبل بن أحمد مإن إلي أحب رجل بالمصرين
مإات فيها وأمإائتين وأثلثين خمس سنة الحضرمإي الله عبد بن مإحمد وأقال

أهل أبناء مإن مإخلد بن شجاع فهم بن الحسن وأقال مإخلد بن شجاع
صفر مإن خلون لعشر ببغداد وأتوفي ثبت ثقة وأهو الصين مإن خراسان

باب مإقبرة في وأدفن كثير بن بشر وأحضره وأمإائتين وأثلثين خمس سنة
.أبيه عن هاروأن بن مإوسى ذكره هكذا وأمإائة خمسين سنة وأمإولده التبن

:أشياء إمامنا عن نقل العبدي سإلمة أبو السميذع بن شاهين

حدثك مإردك أبي على قال: قرأت البرمإكي حفص أبي بخط قرأته مإا مإنها
عبد أبا قال: سمعت السميذع بن شاهين حدثنا الخفاف سعيد بن على
قال: لفظي وأمإن الجهمية مإن شر الواقفة يقول حنبل بن أحمد الله

بن إسحاق يقول الله عبد أبا قال: وأسمعت كافر فهو مإخلوق بالقرآن
في أقف أنا يقول عمن الله عبد أبا وأسألت: قال مإشئوم وأاقفي إسرائيل
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ًا القرآن المتقدمإين وأالئمة العلماء إجماع الدين في شاك قال: ذاك تورع
الشيوخ عليه أدركت الذي الدين هذا مإخلوق غير الله كلم القرآن أن على

.هذا على قبلهم كان مإن وأأدرك
خلف تصلي ل قال الجهمي خلف قلت: أصلي الله عبد أبا وأسألت قال

.الرافضي خلف وأل الجهمي
:قال مإيمي أخي بن الحسين أبي عن بالله المهتدي بن الحسين أبو وأأنبأنا
حدثنا الغساني مإحمد بن مإوسى حدثنا الموصلي مإحمد بن علي أخبرنا

يقول حنبل بن أحمد الله عبد أبا قال: سمعت السميذع بن شاهين
.كافر عندنا الكرابيسي الحسين

كافر فهو مإخلوق بالقرآن قال: لفظي مإن يقول الله عبد أبا سمعت وأقال
وأمإن كافر فهو مإخلوق قال: القرآن مإن يقول الله عبد أبا سمعت وأقال
.كافر فهو كفره في شك
وأعمل باللسان قول وأعمل قول اليمان يقول الله عبد أبا سمعت وأقال

.بالركان
على أزرى فقد بكر أبي على عليا قدم مإن يقول الله عبد أبا سمعت وأقال

.الوألين المهاجرين
ل وأتعالى تبارك الله إن وأيقول الرؤية يبطل عمن الله عبد أبا سألت وأقال
في يرى ل الله أن زعم مإن الجهمية مإن فقال: هذا القيامإة في يرى

.وأسلم عليه الله صلى الله رسول حديث أبطل فقد القيامإة

الصاد باب

. أولده أكبر الفضل أبو أحمد إمامنا بن صالح

الزارع الفضل بن إبراهيم وأ الطيالسي الوليد بن وأعلي أحمد أباه سمع
الخرائطي جعفر بن وأمإحمد البغوي القاسم وأأبو زهير ابنه عنه روأى

عنه فقال: كتبت عنه وأسئل حاتم أبي بن الرحمن وأعبد صاعد بن وأيحيى
بشار بن الحسين وأأبو المنادي بن الحسين وأأبو ثقة صدوأق وأهو بأصبهان

يكتبون الناس وأكان كثيرة مإسائل أبيه مإن سمع وأقال الخلل بكر وأأبو
إليه فوقعت المسائل عن أباه لهم يسأل المواضع وأمإن خراسان مإن إليه

على بالعيال بلي مإعيل وأكان وأيكرمإه يحبه الله عبد أبو وأكان جياد مإسائل
يرسم أن سخائه ذكر يطول سخيا وأكان له يدعو الله عبد أبو وأكان حداثته

.كتاب في
اقتصد قد صالح قال: كان بالمصيصة الفقيه علي بن الحسن وأأخبرني
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طيب في دينارا عشرين مإن نحوا اليوم ذلك في وأأنفق إخوانه فدعا
.وأغيره

قال: سمعت علي بن مإحمد قال: حدثني العباس بن مإحمد وأأخبرني
رجل جاءنا إذا خلفك وأأبعث أدعوك أنا قال: أبي يقول أحمد بن صالح

قال: مإثله إلى نظرت إذا قلبك في يرسخ أن رجاء إليه لتنظر مإتقشف
دخل لما سمعته هو أخرجني مإعه وأكنت أصبهان إلى صالح صار فلما

وأالشيوخ الناس وأاجتمع ركعتين وأصلى فدخله الجامإع بمسجدها بدأ أصبها
بكاء يبكي جعل الخليفة له كتب الذي عهده عليه وأقرىء وأجلس عليه
جعل العهد قراءة مإن فرغ فلما مإنه قربوا الذين الشيوخ فبكى غلبه حتى

الله عبد أبا يحب وأهو إل أحد بلدنا في مإا وأيقولون له يدعون المشايخ
أن الله رحمه أبي ذكرت أبكاني الذي مإا تدروأن فقال: لهم إليك وأيميل
يبعث أبي قال: كان السواد عليه قال: وأكان الحال هذا مإثل في يراني
أوأ مإثلهم أكون أن يحب إليه لنظر مإتقشف زاهد رجل جاءه إذا خلفي
وأكثرة غلبني لدين إل المإر هذا في دخلت مإا يعلم الله وألكن مإثلهم يراني
.تعالى الله أحمد عيال
وأيقول سواده يترك الحكم جلس مإن انصرف إذا مإرة غير صالح لي وأقال

.هذا على وأأنا أمإوت تراني لي
قاض عند رجل يشهد ل قال: أبي صالح حدثنا علي بن مإحمد وأأخبرني

فدعوه شهادة شهد قد يكون رجل عن أبي سئل آخر لفظ وأفي جهمي
قال: قلت: إليه يذهب قال: ل جهمي وأالقاضي إليه يذهب القاضي إلى
كفا يأخذ كرامإة وأل يجيب قال: ل فامإتحن به فذهب عليه استعدي فإن
.وأجهه به يضرب تراب مإن

أنه أبيه عن صالح فقال: روأى المجموع في البرمإكي حفص أبو وأذكره
.مإضل ضال إل ينكره ل حق القبر قال: عذاب

:قال إبراهيم بن أحمد بن الحسن قال: أخبرنا القادر عبد بن أحمد وأأنبأنا

لي قال: قال علم بن عمروأيه بن الله عبد بن مإحمد الله عبد أبو أخبرنا
السلم حجة ليقضي مإكة إلى الخروأج على أبي عزم أحمد بن صالح

وأنمضي حجتنا فنقضي الله شاء إن فقال: نمضي مإعين بن يحيى وأرافق
يعرف مإعين بن يحيى وأكان مإنه وأاضحة غير صنعاء إلى الرزاق عبد إلى
عبد فإذا الوروأد طواف وأطفنا مإكة فوردنا مإنه سمع وأقد الرزاق عبد

ركعتين فصلى المقام إلى وأخرج فطاف يطوف الطواف في الرزاق
المقام عند جالس الرزاق وأعبد وأجئنا لحمد أنا طواقنا فتممنا وأجلس
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ًا شهر مإسيرة مإن الله أراحك قد الرزاق عبد هذا فقلت: لحمد ذاهب
ًا وأل أفسدها نية له نويت وأقد يراني الله كان فقال: مإا النفقة وأمإن وأجائي
.أتمها

الله عبد بن مإحمد حدثنا شاهين بن عمر عن الخطيب الحسين أبو وأأنبأنا
اعلم بني يا أبي قال: لي حنبل بن أحمد بن صالح قال: قال عمروأيه بن
فإذا كلهم آدم بني حوائج رقاع فيه خرج مإعه بالمسلمين مإوكل إبليس أن

الصلة حد مإن المصلي ليخرج عليهم فعرضها أخرجها للصلة وأقفوا
فإذا بحذائي وأقف لصلة وأقفت فإذا بي وأكل قد أنه وأاعلم قلبه فيشغل
كلم بل ل بيدي له فأقول ثلثة صليت قد أحمد يا قال: لي ركعتين صليت

.الصلة أقضي حتى كذلك يقول يزال فل
القضاء وألية قبل بطرسوس القضاء وألى قد صالح وأكان قلت: أنا
.بأصبهان

الفتح أبي عن المنصور بجامإع وأأصله لفظه مإن إمإلء السعيد الوالد حدثنا
أبي حضرت صالح لي قال: قال حدثهم علم بن الله عبد أبا أن القواس

يضيق ثم يعرق فجعل لحيته بها لشد الخرقة وأبيدي عنده فجلست الوفاة
إيش أبت فقلت: يا مإرات ثلث بعد ل بعد ل هكذا بيده وأيقول عينيه وأيفتح

قال: قلت: ل تدري مإا بني قال: يا الوقت هذا في به لهجت قد الذي هذا
فأقول فتني أحمد يا يقول أنامإله على عاضا بحذائي قائم الله لعنه إبليس

.أمإوت حتى ل
الدوأسي حممة أبي بن حممة قبر قرب إلى وأدفن بأصبهان صالح وأمإات

ست سنة رمإضان شهر في وأسلم عليه الله صلى الله رسول صاحب
وأكان لحمد، زهير مإنهم أوألد وأله سنة وأستون ثلث وأله وأمإائتين وأستين

.وأمإائتين ثلث سنة صالح مإولد
.أصح الوأل وأالتاريخ خمس سنة صالح مإات نعيم أبو قال
كتاب مإن الثامإن الجزء في خاقان بن الله عبيد بن مإوسى مإزاحم أبو ذكر

أحمد بن الله عبد فقال: حدثني بالسماع أخذهم في العلم أهل مإذاهب
ابن يعني يحيى قال: سمعت الله عبد بن علي حدثنا صالح أخي حدثني
الحديث هذا يصحح جريح ابن إن حبيب بن سفيان قال: لي يقول سعيد

: "قال وأسلم عليه الله صلى النبي مإع غزوأا يهود مإن ناسا أن الزهري عن
.قرأته قال: أوأ? شهاب ابن مإن هذا جريج: سمعت فقلت: لبن يحيى
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أحمد أخلف في الخلل بكر أبو ذكره الحلبي أحمد بن صالح
بن أحمد سإمعت: قال الحلبي أحمد بن صالح فقال: أخبرنا

 المام خلف صوته بها يمد الصلة في بآمين يجهر حنبل

أحمد عن فقال: عنده الخلل بكر أبو ذكره إسإماعيل بن صالح
. ثابت ابن ذكره وكذلك صالحة مسائل

: أشياء إمامنا عن نقل السوسإي زياد بن صالح

المإامإة على يمتحن أن يخاف المإام عن الله عبد أبا قال: سألت مإنها
قال: يتركه الذان على يمتحن أن يخاف قلت: فالمؤذن قال: يتركها

كل ليس يتركها قال: ل القراءة على يمتحن أن يخاف قلت: فالمقرىء
.القرآن يحفظ الناس
أحمد سألت يقول السوسي زياد بن صالح سمعت شخرف بن فتح وأقال

أيأخذ يحصده عدة له وأليس القائم الزرع له يكون الرجل عن حنبل بن
.يأخذ قال: نعم الزكاة مإن

بكر أبو ذكره مهران بن ميمون آل من النوفلي علي بن صالح
منه وسإمعنا بحلب سإبعين سإنة في منه فقال: سإمعنا الخلل

ًا الله عبد أبي عن . حلب أهل على مقدما وكان مسائل أيض

عن روى فيمن الخلل محمد أبو ذكره الهاشمي علي بن صالح
. أحمد

: أشياء إمامنا عن نقل الحلبي علي بن صالح

وأأبي الخلل اختبار وأهو قال: الوألى أرفع التسليمتين أي قال: سئل مإنها
.العكبري حفص

بن صالح وقيل الدعاء شعيب أبو حرب بن عمران بن صالح
بن وسإعيد أحمد إمامنا سإمع الصل بخاري الله عبد بن عمران

عنه روى آخرين في دكين بن الفضل نعيم وأبا الزبيري داود
آخرين في صاعد وابن والخطبي كامل بن أحمد القاضي

خمس سإنة القعدة ذي من بقين لتسع السبت يوم في ومات
. ومائتين وثمانين
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الخلل محمد أبو ذكره الوجيه أبو حيدرة بن موسإى بن صالح
أحمد عن روى فيمن

مإيمي أخي ابن الحسين أبي عن بالله المهتدي بن الحسين أبو أنبأنا
حدثنا الغساني مإحمد بن مإوسى حدثنا الموصلي مإحمد ابن على أخبرنا

حنبل بن أحمد الله عبد أبو حدثنا حيدرة بن مإوسى بن صالح الوجيه أبو
شعبة قال: سألت سعيد بن يحيى حدثنا مإسلم بن عفان حدثنا: قال

يحفظ ل رجل عن أنس بن وأمإالك عيينة بن وأسفيان سعيد بن وأسفيان
ًا فقالوا الحديث في أوأيتهم .أمإره بين جميع

ل التصحيف مإن يفلت وأمإن يقول الله عبد أبا وأسمعت الوجيه أبو قال
.مإنه أحد يفلت

بن علي مولى ضمرة بن ربيعة بن تميم بن موسإى بن صدقة
: أشياء إمامنا عن روى طالب أبي

ابن عن نافع عن الزهري عن مإعمر عن الرزاق عبد حدثنا أحمد حدثنا مإنها
عليكم فرض الله إن"  وأسلم عليه الله صلى الله رسول قال: قال عمر
وأالصيام الصلة عليكم فرض كما وأعلي وأعثمان وأعمر بكر أبي حب

وأيحشر زكاة وأل حج وأل صلة فل مإنهم وأاحدا أبغض فمن وأالزكاة وأالحج
". النار إلى قبره مإن القيامإة يوم

الخلل بكر أبو ذكره السراج ميمون أبو الموفق بن صفدي
. أحمد عن روى فيمن المؤرخ أحمد وأبو

سفيان علينا قال: قدم الرزاق عبد حدثنا أحمد قال: حدثنا ذلك مإن
فأكل الطائف بزبيب أتيته ثم فأكل سكباج قدر له وأطبخت صنعاء الثوري

.الصباح حتى يصلي قام ثم وأكده الحمار اعلف الرزاق عبد قال: يا ثم
علي أخبرنا مإيمي أخي بن الحسين أبي عن الخطيب الحسين أبو وأأنبأنا

مإيمون أبو حدثنا الغساني مإحمد بن مإوسى حدثنا الموصلي مإحمد بن
حماد حدثنا عفان حدثنا حنبل بن أحمد حدثنا السراج الموفق بن صفدي

العاصا بن عمروأ بن الله عبد عن أبيه عن السائب بن عطاء عن سلمة بن
في وأجل عز الله رضى: " وأسلم عليه الله صلى الله رسول قال: قال

". الوالد سخط في الله وأسخط الوالد رضى
حدثنا داوأد بن الله عبد حدثنا الحارث بن بشر حدثنا صفدي حدثنا وأبه
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ًا قال: سمعت حريث بن عمروأ عن حريث بن عمروأ مإولى سويد على علي
وأعمر بكر أبو وأسلم عليه الله صلى نبيها بعد المإة هذه خير يقول المنبر

.عنهم الله رضي وأعثمان

الطاء باب

أشياء عن إمامنا سإأل المقرىء حمدون أبو إسإماعيل بن طيب
قال: الكسر حمزة قراءة من تكره ما قال: قلت: له منها

واللم اللف أين الرحيم الرحمن الله بسم فقلت: له والدغام
. بأس فل هكذا كان فقال: إن

قال: حدثنا الصحاب أحد الطيب أبو نزار بن محمد بن طاهر
بعض قال: حدثني رجله في والقيد السجن في حنبل بن أحمد

جعلناه إنا"  تعالى قوله في سإفيان عن الشجعي عن أصحابنا
ًا ًا قرآن . قال: وصفناه"  عربي

: الذني حرة بن طالب

بن أحمد قال: حضرت الذني حرة بن طالب أخبرنا الخلل بكر أبو قال
.تريد مإا يريد ل خليط كل قطيعة المريد علمإة فقال حنبل

عن حدث مصر سإاكني من الصل البغدادي الله عبيد بن طلحة
فكان السفينة في أحمد ركوب ركوبي قال: وافق إمامنا
السإلم على أمتنا قال: اللهم تكلم فإذا السكوت يطيل

. والسنة

بكر قال: أبو الحلبي التميمي الحسين بن محمد بن طاهر
بذكر يذكره صدقة بن بكر أبا سإمعت القدر عظيم جليل الخلل
منهم سإمعنا الذين أصحابنا منه وسإمع قدره ويرفع جميل

الله عبد أبي عن عنده وكان والجللة بالحفظ يذكره وكلهم
الذني القاسإم بن محمد عنه حدثنا غرائب فيها صالحة مسائل

سإنة عرفها فضة أو ذهبا كانت إن اللقطة في قال: أحمد منها
ًا عرفها ذلك غير كانت وإن له وهي . العزيز عبد واختاره أبد
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للغنياء يجوز هل السبيل في يسقى الذي الماء عن أحمد سألت وأمإنها
.بأس قال: ل مإنه الشرب

الظاء باب

صالح أبو لي ذكر التمار بكر قال: أبو حطيط بن ظليم
كتاب الله عبد أبي عن يروى ببخارى كان أنه السوسإي

. اليمان

العين باب

الله عبد اسإمه من ذكر

: الرحمن عبد أبو أحمد إمامنا بن الله عبد

بن وأيحيى طلحة بن وأكامإل حماد بن العلى عبد وأعن أبيه عن حدث 
بن وأعباس فروأخ بن وأشيبان شبيبة أبي ابني وأعثمان بكر وأأبي مإعين
الربيع وأأبي سعيد بن وأسويد حرب بن زهير خيثمة وأأبي النرسي الوليد

بن وأيحيى الوركاني جعفر بن وأمإحمد الوأدي حكيم بن وأعلي الزهراني
الجعفي أبان بن عمر بن الله وأعبد حموية بن يحيى بن وأزكريا ربه عبد

وأداوأد شبيب بن وأسلمة الجراح بن وأكيع بن وأسفيان بكر أبي بن وأمإحمد
القاسم أبو عنه روأى هؤلء أمإثال مإن كثير خلق في الضبي عمروأ بن

بن وأيحيى وأكيع خلف بن وأمإحمد المدائني إسحاق بن الله وأعبد الباغوي
كامإل بن أحمد وأ المحامإلي وأالقاضيان النيسابوري الله وأعبد صاعد

بن الحسين وأأبو النجاد بكر وأأبو الصواف بن علي وأأبو وأالكاذي وأالخطبي
.ثقة فهما ثبتا وأكان وأغيرهم الخلل بكر وأأبو مإخلد بن وأمإحمد المنادي

.وأمإائتين عشرة ثلث سنة الوألى جماد في وألد
عبد أخبرنا قراءة الزجي القاسم أبو أخبرنا الجبار عبد بن المبارك أنبأنا

بن أحمد بن مإحمد أخبرنا الخلل بكر أبو أخبرنا إجازة جعفر بن العزيز
على الحديث أعرض كنت يقول أحمد بن الله عبد قال: سمعت الريان

لم مإا تطلب كأنك وأيقول التغير وأجهه في فأرى عنه الله رضي أبي
.فتركته أسمعه

بن مإحمد بكر أبو حدثنا إجازة جعفر بن العزيز عبد أخبرنا وأبالسناد
الحسن لي قال: قال حنبل بن أحمد بن الله عبد حدثنا كوثر بن الحسن

الله عبد أبو كان الشافعي على قرأت كتاب كل الزعفراني مإحمد بن
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أحمد أباك يعني الثقة حدثني الشافعي: قال فإذا حاضرا حنبل بن أحمد
.حنبل بن

أنه أبيه عن الله عبد قال: روأى المجموع في البرمإكي حفص أبو وأذكره
.وأيدعو وأيسلم يجيء القبر الرجل زيارة قال: في

عليه الله صلى الله رسول عن روأى قال: قد أنه أبيه عن الله عبد وأروأى
حتى الجنة شجر في يعلق طير مإات إذا المؤمإن نسمة: "قال أنه وأسلم
".يبعثه يوم جسده إلى الله يرجعه
أروأاح: "قال أبيه عن الله عبد قال: روأى المعتمد في السعيد الوالد وأذكر

الله يعذب الدنيا في وأالبدان الجنة في المؤمإنين وأأروأاح النار في الكفار
الله علم على هما بل يفنيان إنهما نقول وأل يشاء مإن وأيرحم يشاء مإن

".باقيان
النفراد على وأتنعم تعذب الروأاح إن هذا السعيد: وأظاهر الوالد قال

أن يمتنع وأل استحالت التي الجزاء إلى أوأ باقية كانت إن البدان وأكذلك
ًا البدان في الله يخلق في خلق كما وأالعذاب النعيم به تحس كما إدراك
قطعا وأجعله الرؤية بعد دكه ثم ربه رأى حتى رؤية له تجلى لما الجبل
.الدنيا في ليراه أنه في لموسى علمإة

عذاب يستحل لم المشوية الذراع نطق يستحل لم لما وألنه قلت: أنا
.تعالى الله بقدرة إليه اللم وأإيصال البالي الجسد

أحمد بن بكران قال: أخبرني أحمد أبي بن الله عبيد القاضي أنبأنا
عبد بكر أبا يحدث وأهو حنبل بن أحمد بن الله عبد قال: سمعت الخصيب

طريق في ليلة بها بتنا وأقد بزبالة عمر أبي القاضي أخا يوسف بن الله
مإعين بن وأيحيى أنا اليمن صنعاء قدمإت لما يقول أبي قال: سمعت مإكة
يقال بقرية لنا فقيل الرزاق عبد مإنزل عن فسألنا العصر صلة وأقت في
وأبين وأبينها مإعين بن يحيى وأتخلف للقائه لشهوتي فمضيت الرمإادة لها

أدق ذهبت فلما مإنزله هذا لي قيل مإنزله عن سألت إذا حتى قريب صنعاء
حتى فجلست مإهوب الشيخ فإن تدق ل مإه داره تجاه بقال قال: لي الباب

قد أحاديث يدي وأفي إليه فوثبت للصلة خرج المغرب صلة قبل كان إذا
رجل فإنني الله رحمك بهذه تحدثني عليكم سلم فقلت: له انتقيتها
وأرجع فتقاصر حنبل بن أحمد فقلت: أنا أنت وأمإن فقال: لي غريب

يقرأها يزل فلم الحاديث أخذ ثم الله عبد أبو أنت بالله وأقال إليه وأضمني
وأقت خرج حتى بالمصباح هلم فقال: للبقال الظلم عليه أشكل حتى
.يؤخرها وأكان المغرب صلة
.بكى الرزاق عبد عند باسمه نوه أنه ذكر إذا أبي فكان الله عبد قال
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مإحمد الحسن أبا أن الحافظ أحمد بن مإحمد الفتح أبي عن الله رزق أنبأنا
أحمد بن الله عبد حدثنا المنادي بن الحسين أبو حدثنا أخبرهم العباس بن
تركت ثم مإوسى بن الله عبيد عن كتبت لم لبي قال: قيل حنبل بن

وأاحد مإذهب على وأهما عنه وأروأيت الرزاق عبد عن وأكتبت عنه الروأاية
ًا عنه قيل مإما مإنه سمعنا فما الرزاق عبد فقال: أمإا أنه يبلغنا وألم شيئ

به وأيجاهر مإذهبه إلى يدعو كان فإنه الله عبيد وأأمإا مإذهبه إلى يدعو كان
. لذلك عنه الروأاية فتركت

بن إسماعيل حدثنا شاهين بن حفص أبي عن الحسين أبو الخطيب وأأنبأنا
الرافضي عن أبي قال: سألت حنبل بن أحمد بن الله عبد حدثنا علي

.عنهما الله رضي وأعمر بكر أبا يسب قال: الذي
ًا عليه يقرأ الله عبد أبو فقال: كان الخلل بكر أبو وأذكره ربما وأكان كثير

يفعل ل فكان عليه فاقرأ بعياله مإشغول صالحا إن له فأقول صالح غاب
أبي كان السماع عن وأتخلفه شغله كثرة وأعلم عليه ذلك كثر فلما: قال
.وأيدعه صالح غاب إذا علي يقرأ

.الحياء كثير اللهجة صادق صالحا رجل الله عبد وأكان
التفت يحدث ل أن الله عبد أبو حلف لما يقول المروأذي بكر أبا سمعت

.يحب مإا الحديث مإن يحب هذا كان فقال: وأإن ابنه الله عبد إلى
قال: أحسبه علي ليقرأ الله عبد أبو خرج يقول بالكرمإاني حر وأسمعت

تقرأ أن وأعدتني فقال: أليس ابنه الله عبد قال: فجاء الشربة قال: كتاب
الله عبد قال: فبكى يصبره الله عبد أبو قال: فجعل غلم ذاك إذ وأهو علي

قال: فدخل عليه أقرأ أدخل حتى لي أصبر الله عبد أبو قال: فقال: لي
عن الله عبد سألني كرمإان مإن قدمإت فلما وأخرج عليه فقرأ الله عبد أبو

عما يسألني وأجعل وأالعلل وأالحكام المسائل مإن عنده وأعما حرب
يعني ديوان إلى أحوج أنت فقال: لي الله عبد أبي مإسائل مإن جمعت
.لكثرتها

في كثيرة بأشياء مإنها يغرب كثيرة جياد مإسائل أبيه عن الله لعبد فوقع
.غيره به يجىء لم بما عنه وأجاء عنه جود فقد العلل فأمإا الحكام
سماع يجوز مإتى أبي قال: سألت حنبل بن أحمد بن الله عبد أخبرنا
.وأضبط عقل قال: إذا الحديث في الصبي

.فقال: مإحدث باللحان القراءة عن وأسئل أبي وأسمعت
فقال: وأصالح الله عبد وأذكر المنادي بن الحسين أبي كتاب في وأقرأت

روأى أحد الدنيا في يكن فلم الله عبد فأمإا أبيه عن الكتاب قليل صالح كان
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مإائة وأهو وأالتفسير ألفا ثلثون وأهو المسند سمع لنه مإنه أكثر أبيه عن
ًا وأعشروأن ألف ًا ثمانين مإنها سمع ألف الناسخ وأسمع وأجادة وأالباقي ألف

الله كتاب في وأالمؤخر وأالمقدم شعبة وأحديث وأالتاريخ وأالمنسوخ
التصانيف مإن ذلك وأغير وأالصغير الكبير وأالمناسك القرآن وأجوابات
بمعرفة له يشهدوأن شيوخنا مإن الكابر نرى زلنا وأمإا الشيوخ وأحديث
الحديث طلب على وأالمواظبة وأالكنى وأالسماء الحديث وأعلل الرجال

في أسرف بعضهم إن حتى بذلك له القرار أسلفهم عن وأيذكروأن
بلغني فيما وأكان أبيه عن للحديث السماع وأزيادة بالمعرفة إياه تقريظه

ًا أشبهه وأمإا ذلك يكره يعرف الله رحمه أبي كان بلغني فيما فقال: يومإ
في يفضلونه الذين المسرفين قول على بذلك يرد حديث ألف ألف

.أبيه على السماع
وأأقله وأثلثا مإرتين سمعته فقد قال: أبي أقول شيء كل الله عبد وأقال
.مإرة
طلحة بن علي حدثنا الشيرازي الله هبة حدثنا الصقر أبي بن مإحمد أنبأنا

قال: قبور أبي حدثنا أحمد بن الله عبد حدثنا الطبراني سليمان أخبرنا
حفرة الزهاد مإن البدعة أهل وأقبور روأضة الكبائر أهل مإن السنة أهل

.الله أعداء البدعة أهل وأزهاد الله أوألياء السنة أهل فساق
وأمإوته وأمإائتين عشرة ثلث سنة الخرة جماد في أحمد بن الله عبد مإولد
.سنة وأسبعين سبعا سنه فيكون وأمإائتين تسعين سنة الخرة جماد في

ًا يكن لم إن إجازة الطيوري بن الحسن أبو أخبرنا أبو أخبرنا سماع
الباقلوأي الحسن بن القاسم مإحمد أبو حدثنا أبي حدثني البرمإكي إسحاق

المال بيت صاحب الفقيه حامإد أبي بن بكر أبا قال: سمعت رأى مإن بسر
كرهت لم الله رحمه قلت: لبي يقول أحمد بن الله عبد سمعت يقول
ًا الكتاب هذا عملت: فقال المسند عملت وأقد الكتب وأضع اختلف إذا إمإامإ

.إليه رجعوا وأسلم عليه الله صلى الله رسول سنة في الناس
الحافظ عبيد بن الحسن أبا قال: سمعت الحسن بن القاسم حدثنا وأبه

يقول حنبل بن مإحمد بن أحمد بن الله عبد الرحمن عبد أبا سمعت يقول
.حديث ألف سبعمائة مإن المسند أبي خرج

حدثنا أحمد بن الله عبد حدثنا العزيز عبد عن إبراهيم أخبرنا بركة أخبرنا
مإن كان الله شاء مإا لله قال: الستطاعة الله عبد أبا قال: سمعت حنبل
.إليهم الستطاعة المعتزلة هؤلء يقول كما ليس يكن لم يشاء وأمإالم ذلك

يقول كان أنه الدرداء أبي عن الدرداء أم حديث قال: أبي الله عبد وأقال
.البيوت وأسعته مإا الغلول هذا مإن مإالكم بيت يدخل مإا لول
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عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي حديث قال: أبي الله عبد وأقال
الشياطين فيه وأسلست الرحمة أبواب فتحت رمإضان دخل إذا: "وأسلم

رمإضان في يصرع المجنون نرى قد قلت: لبي" جهنم أبواب وأغلقت
النبي عن هريرة أبي عن وأروأى هذا في تكلم وأل الحديث فقال: هكذا

ًا رمإضان صام مإن: "وأسلم عليه الله صلى ًا إيمان تقدم مإا له غفر وأاحتساب
".ذنبه مإن

أسلم بن زيد بن الرحمن عبد يضعف أبي كان أحمد بن الله عبد وأقال
صلى النبي عن سعيد أبي عن عطاء عن أبيه عن الحديث هذا روأى وأيقول

"وأالحجامإة وأالحتلم القيء الصائم يفطرن ل ثلث: " وأسلم عليه الله
وأإن عليه قضاء فل القيء ذرعه إذا عمر ابن عن نافع عن العمري وأقال

عليه الله صلى النبي عن حديث أصح مإن أبي وأقال القضاء فعليه استقاء
لن وأثوبان أوأس بن شداد حديث" وأالمحجوم الحاجم أفطر" وأسلم
ًا الحديثين جمع شيبان .جميع
وأسلم عليه الله صلى النبي أن البارقي عروأة عن قال: أبي الله عبد وأقال
الجر يريد ،"القيامإة يوم إلى الخير نواصيها في مإعقود الخيل: "قال

.وأالمغنم
أي إلى أبت قلت: يا ينظر مإوته عند أبي رأيت أحمد بن الله عبد وأقال
سخي بكل إني يقول بحذائي قائم الموت مإلك قال: هذا تنظر شيء
.رفيق
مإوسى الله كلم لما يقولون قوم عن أبي سألت أحمد بن الله عبد وأقال

وأهذه بصوت وأتعالى تبارك الله تكلم فقال: أبي بصوت يتكلم لم
الله تكلم إذا مإسعود ابن حديث أبي وأقال جاءت كما نروأيها الحاديث
وأالجهمية قال: أبي الصفوان على السلسلة كجر صوت له سمع بالوحي

.كفار وأهؤلء قال: أبي تنكره
أبي عن مإعشر أبو حدثنا بكار بن مإحمد حدثني أحمد بن الله عبد وأقال

يراه ل ليلة أربعين مإوسى مإكث: "قال مإعاوأية بن الرحمن عبد الحويرث
".العالمين رب نور مإن مإات إل أحد

مإحمد عمر أبو حدثنا بشران بن على قال: أخبرنا المهروأاني يوسف أنبأنا
بن العباس أبو قال: أخبرني السياري قال: وأأخبرني الواحد عبد بن

بين قال: كنت حنبل بن أحمد بن الله عبد أخبرني: قال الصوفي مإسروأق
أبي خلفة فذكروأا الكرخيين مإن طائفة فجاءت يوم ذات جالسا أبي يدي
عنهم الله رضي عفان بن عثمان وأخلفة الخطاب بن عمر وأخلفة بكر

فطالوا وأزادوأا عنه الله رضي طالب أبي بن علي خلفة وأذكروأا فأكثروأا
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وأالخلفة علي في القول أكثرتم قد هؤلء فقال: يا إليهم رأسه أبي فرفع
بهذا فحدثت قال: السياري زينها علي بل عليا تزين لم الخلفة أن على

على قلبي في كان مإا نصف أخرجت قد فقال: لي الشيعة بعض الحديث
.البغض مإن حنبل بن أحمد
قال: سمعت الجندي بن أحمد عن العشاري ابن عن المبارك وأأنبأنا
سئل يقول أحمد بن الله عبد سمعت يقول البشر أبا الحسين بن علوان

.الفراق قال: لوحشة الناس تصحب ل لم أبي

أن أبي يريد إنسان جاء إذا وأكان دكان دهليزنا في كان الله عبد وأقال
بعضادتي أخذ مإعه يخلو أن يرد لم وأإذا الدكان على أجلسه مإعه يخلو

أبو لحمد قل فقال: لي إنسان جاءنا يوم ذات كان فلما وأكلمه الباب
سلم أبي فقال: لي الدكان على فجلسا أبي إليه فخرج السائح إبراهيم

فقال: عليه فسلمت المسلمين خيار مإن أوأ المسلمين كبار مإن فإنه عليه
بقرب الفلني الموضع مإن فقال: خرجت إبراهيم أبا يا حدثني أبي له

كنت لو نفي فقلت: في الحركة مإن مإنعتني علة فأصابتني الفلني الدير
عظيم بسبع أنا فإذا يداوأيني مإن الرهبان مإن فيه لعل الفلني الدير بقرب
ألقاني حتى رفيقا حمل ظهره على فاحتملني جاءني حتى نحوي يقصد

وأهم كلهم فأسلموا السبع مإع حالي إلى الرهبان فنظر الدير باب عند
فقال: له الله عبد أبا يا حدثني لبي إبراهيم قال: أبو ثم راهب أربعمائة

صلى النبي رأيت إذ نائم أنا فبينما أربع أوأ ليال بخمس الحج قبل كنت إني
بالنبي أنا فإذا النوم أخذني ثم فانتبهت أحمد يا لي: فقال وأسلم عليه الله

إذا شأني مإن وأكان فانتبهت حج أحمد فقال: يا وأسلم عليه الله صلى
قصدت أصبحت فلما ذلك ففعلت فتيتا لي مإزوأد في جعلت سفرا أردت

مإسجدها فدخلت بالكوفة أنا إذا النهار بعض انقضى فلما الكوفة نحو
ثم عليكم فقلت: سلم الريح طيب الوجه حسن بشاب أنا فإذا الجامإع
أحد بقي هل الله رحمك قلت: له صلتي مإن فرغت فلما أصلي كبرت
برجل أنا فإذا إخواننا مإن أخ يجيء حتى انتظر فقال: لي الحج إلى يخرج

رأيت إن الله رحمك مإعي الذي فقال: له نسير نزل فلم حالي مإثل في
يرفق فسوف حنبل بن أحمد مإعنا كان إن الشاب فقال: له بنا ترفق أن
الطعام في لك هل مإعي فقلت: للذي الخضر أنه نفسي في فوقع بنا

الشاب غاب الطعام مإن أصبنا فإذا أعرف مإما وأآكل تعرف مإما فقال: كد
.بمكة نحن إذا ثلث بعد كان فلما فراغنا بعد رجع ثم أيدينا بين مإن

المإام يكبر أن السنة الله: مإن عبيد أبي: قال قال أحمد بن الله عبد وأقال
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ًا الخطبة قبل تسعا العيدين في المنبر على .بعدها وأسبع
قال: الحافظ علي بن أحمد حدثني البرداني على أبي خط وأنقلت: مإن

المقرىء الحسن بن عمر بن إسماعيل حدثنا الماليني سعيد أبو أنبأنا
عبد قال: سمعت الخولني مإحمد بن صالح بن مإحمد قال: سمعت بمكة
زكريا أبا يا مإعين بن ليحيى يقول أبي سمعت يقول حنبل بن أحمد بن الله

هكذا أقول نعم فقال: يحيى علية بن إسماعيل حدثنا تقول أنك بلغني
أن يكره كان أنه بلغني فإنه إبراهيم بن إسماعيل قل تقله فل قال: أحمد

.الخير مإعلم يا مإنك قبلنا قد لبي قال: يحيى أمإه إلى ينسب
بقين لتسع النهار آخر في وأدفن الحد يوم في أحمد بن الله عبد وأمإات

وأصلى التبن باب مإقابر في وأدفن وأمإائتين تسعين سنة الخرة جماد مإن
ًا الجمع وأكان أحمد بن صالح بن زهير عليه يصبغ وأكان المقدار فوق كثير

خلفة في خراسان بطريق القضاء يلي وأكان اللحية كث بالحمرة
أن أوأصى وأقد له قيل سنة وأسبعون سبع مإات يوم سنه وأكان المكتفي

أن عندي صح فقال: قد قلت: ذاك لم التبن بباب بالقطيعة يدفن
ًا بالقطيعة ًا نبي في أكون مإن إلي أحب نبي جوار في أكون وأأن مإدفون

.أبي جوار

قال: منها أشياء إمامنا عن نقل الطالقاني بشر بن الله عبد
قال: الناس أثبت سإعيد بن يحيى يقول حنبل بن أحمد سإمعت

. التاجر يعني سإعيد بن يحيى مثل عن كتبت وما أحمد

:أشياء إمامنا عن روى بكر بأبي المكنى جعفر بن الله عبد

سليمان بن مإحمد بن أحمد بن مإحمد قال: حدثنا هناد أنبأنا مإا مإنها
يقول مإحمد بن خلف صالح أبا قال: سمعت ببخارى الغنجار الحافظ
بن أحمد سمعت يقول التاجر يعني جعفر بن الله عبد بكر أبا سمعت

العمل يكثر أن قال: ينبغي فيكثر الحديث يكتب الرجل عن وأسئل حنبل
إن المال سبيل مإثل العلم قال: سبيل ثم الطلب في زيادته قدر على به

.زكاته زادت زاد إذا المال

عن روى فيمن الخلل محمد أبو ذكره شبويه بن الله عبد
. أحمد
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التمار ثابت ابن ذكره السمرقندي الرحمن عبد بن الله عبد
. عنه تعالى الله رضي أحمد عن روى فيمن

المعروف الكوفي القرشي أبان بن محمد بن عمر بن الله عبد
 أشياء أمامنا عن نقل بمشكدانة

وأليس وأجل عز الله فقال: كلم القرآن عن الله عبد أبا قال: سألت مإنها
ثمان البغوي وأوأفاة وأفاته وأبين وأمإائتين وأثلثين تسع سنة وأمإات بمخلوق
.سنة وأسبعون

كثير وكان النفوس بآفات عارفا الورعين من وكان الرازيين
عن روى المصري النون ذي أقران من وكان ببغداد المقام

الله رضي الشيباني حنبل بن أحمد الله عبد أبي الدنيا إمام
. النيسابوري المؤذن صالح أبو ذكر فيما عنه

علي بن الله عبد نصر أبو أخبرنا السلمي الرحمن عبد أبو أخبرنا
بن يوسف حدثنا الرازي حسن بن أحمد بن مإحمد حدثنا الطوسي
عن روأح حدثنا حنبل بن أحمد حدثنا حاضر بن الله عبد حدثنا الحسين

الله صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي أنس عن قتادة عن سعيد
".لنفسه يحب مإا لخيه يحب حتى أحدكم يؤمإن ل: "وأسلم عليه

: أشياء إمامنا عن نقل الطيالسي العباس بن الله عبد

العيد في التكبيرتين بين الرجل يقول مإا حنبل بن أحمد قال: سألت مإنها
صلى اللهم أكبر وأالله الله إل إله وأل لله وأالحمد الله سبحان قال: يقول

يروأى وأكذلك وأارحمنا لنا وأاغفر مإحمد آل وأعلى المإي النبي مإحمد على
.مإسعود ابن عن

أبو ذكره العنبري البحتري أبو شاكر بن محمد بن الله عبد
ومحمد آدم بن يحيى سإمع أحمد عن روى فيمن الخلل محمد

عبد وأبو صاعد بن يحيى عنه روى وغيرهما العبدي بشر بن
الصفار وإسإماعيل المنادي بن الحسين وأبو المحاملي الله

وهو أبي مع منه سإمعت حاتم أبي بن الرحمن عبد وقال
. صدوق
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.ثقة فقال: صدوأق الدارقطني وأذكره
وأفاته حين إلى بغداد فاستوطن الكوفة أهل مإن البحتري أبو قلت: وأكان

: جملته مإن شعر وأله

الذي غيري عيب مإن يمنعني

الـعـيب مإن عندي أعرفه

لـهـم مإني بالظن لهم عيبي

ريب فـي عيبي مإن وألست

فقد عنهم غاب عيبي كان إن

الغيب عالم عيوبي أحصى

مإهجتي بسوى شغلي فكيف

? جيبي في أنظر ل كيف أم

وأاعـظ مإـن أقبـل أنني لو

الـشـيب عظة كفاني إذن

السن كبير وأكان التروأية قبل الجمعة يوم في وأمإائتين سبعين سنة وأمإات
.بالرصافة جانبنا في عنه كتبنا وأقال المنادي بن الحسين أبو ذكره هكذا

السإدي بكر أبو عميرة بن شيخ بن صالح بن محمد بن الله عبد
خداش بن وخالد أحمد إمامنا عن حدث موسإى بن بشر عم ابن
. السإدي محمد بن أحمد الحسن أبو عنه روى آخرين في

زرعة وأأبو أبي عنه كتب وأقد عنه كتبت حاتم أبي بن الرحمن عبد وأقال
.فقال: صدوأق عنه أبي وأسئل عنه وأروأيا

أبو سإابور بن المرزبان بن العزيز عبد بن محمد بن الله عبد
سإنة ببغداد ولد الصل بغوي منيع بن أحمد بنت ابن القاسإم

. عشرة أربع سإنة وقيل ومائتين عشرة ثلثة

152



الحنبلي يعلى لبي الحنابلة طبقات
 السإلمية مشكاة شبكة مكتبة

وأأبا الحارثي الله عبد بن وأمإحمد هشام بن وأخلف الجعد بن علي سمع
نصر وأأبا التميمي مإحمد بن الله وأعبيد البغوي حبان بن مإحمد الحوصا

في مإعين بن وأيحيى المديني بن وأعلي وأإمإامإنا عمروأ بن وأداوأد التمار
الباقي وأعبد المادارئي إسحاق بن وأعلي صاعد بن يحيى عنه حدث آخرين

بن حفص وأأبو قطني وأالدار حيويه بن عمر وأأبو مإالك وأابن قانع بن
.وأغيرهم مإيمي أخي وأابن وأالكتاني شاهين

.قال: نعم الصحيح في البغوي القاسم أبو يدخل حاتم أبي لبن قيل
فإذا الحديث على يتكلم قلما مإنيع بن القاسم أبو كان الدارقطني وأقال
.الساج في كالمسمار كلمإه كان تكلم

جليل فقال: ثقة البغوي عن الدارقطني السلمي الرحمن عبد أبو وأسأل
ًا المشايخ أقل ثبت الئمة مإن إمإام .حظ

الذي رشيد بن داوأد عن وأحدث وأالصغير الكبير العجمين صنف قلت: أنا
ًا الشربة كتاب إمإامإنا عن وأروأى إمإامإنا عنه حدث وأكان الحديث مإن وأجزء
ًا سمعه مإا كل على الجزء ذلك يقدم الخلل بكر أبو وأذكره لحمد تشرف

.غرائب وأفيه صالحة مإسائل فقال: له
الخلل مإحمد أبي عن الطيوري ابن مإن المسائل جميع سمعت قلت: أنا

.البغوي عن حيوية ابن عن

.قال: ل السفر في أصوم أسمع وأأنا أحمد قال: سئل مإنها

حنبل بن أحمد قال: لي البغوي القاسم أبو قال: لي الطيب أبو وأقال
نفسي في فوقع القادسية ظهر في صرت أن إلى الحاج أشيع خرجت
أوأ دراهم خمسة إل مإعي وأليس أحج فقلت: بماذا ففكرت الحج شهوة
عبد أبا يا وأقال عارضني قد برجل أنا فإذا الراوأي شك خمسة ثيابي قيمة
فقال: تعزم ذاك فقلت: كان وأكذا كذا عارضك ضعيفة وأنية كبير اسم الله
إلى بسيرها فسرنا القافلة وأعارضنا بيدي فأخذ فقلت: نعم صحبتي على
الفطار على فقال: تعزم وأنزلنا وأالعتمة العشاء بين وأهو الروأاح وأقت

فأصبت به فجىء هناك شيء أي فابصر قم فقال: لي ذلك آبى فقلت: مإا
به فجئت مإاء فيه وأزق يفور عراق فيها وأقصعة وأبقل حار خبز فيه طبقا
فقلت: فأنت كل الله عبد أبا فقال: يا صلته في فأوأجز يصلي قائم وأهو

أبا يا فقال: لي مإنه أدخر أن على وأعزمإت فأكلت أنا وأدعني فقال: كل
وأكان حجنا فقضينا كذلك مإعه سبيلي هذا فكان يدخر ل طعام إنه الله عبد

فودعني مإنه أخذني الذي الموضع إلى وأافينا حتى ذلك مإثل قوتي
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الخضر فقال: أظنه الرجل أتعرف للبغوي الطيب فقال: أبو وأانصرف
.السلم عليه

حفص أبو قال: أخبرنا قراءة الله رحمه ياسين بن جابر لمإي جدي أخبرنا
الله وأعبيد حنبل بن أحمد حدثنا البغوي مإحمد بن الله عبد حدثنا الكتاني

عن قتادة عن أبي حدثنا الدستوائي هشام بن مإعاذ حدثنا قال القواريري
فقال: وأسلم عليه الله صلى الله نبي أتى رجل أن عباس ابن عن عكرمإة

أن الله لعل بليلة فمرني القيام علي يشق كبير شيخ إني الله نبي يا
".بالسابعة عليك: "قال القدر لليلة فيها يوفقني

العزيز عبد بن الواحد عبد حدثنا المهروأاني مإحمد بن يوسف وأأنبأنا
سمعت عيد يوم يقول المنبر على الخليفة المطيع قال: سمعت التميمي
حنبل بن أحمد المإام سمعت يقول البغوي مإحمد بن الله عبد شيخي
.ذل الرجل أصدقاء مإات إذا يقول

قال: سمعت علي بن مإحمد بن عيسى حدثنا قراءة السعيد الوالد وأأخبرنا
حنبل بن مإحمد بن أحمد الله عبد أبا سمعت يقول مإحمد بن الله عبد

الفطر ليلة البغوي وأمإات طالب أبي بن علي عن الحسن روأى قد يقول
عبد بها دفن التي التبن باب بمقبرة وأدفن وأثلثمائة عشرة سبع سنة مإن
ًا سنين وأثلث سنة مإائة استكمل وأقد أحمد إمإامإنا بن الله ًا وأشهر وأاحد

.سنين وأأربع مإائة الخرى الروأاية وأعلى

بكر أبو قيس بن سإفيان بن عبيد بن محمد بن الله عبد
صاحب الدنيا أبي بابن المعروف أمية بني مولى القرشي

إمامنا عن روى فيمن الخلل محمد أبو ذكره المصنفة الكتب
المنذر ابن إبراهيم و الواسإطي سإليمان بن سإعيد سإمع أحمد

الحارث عنه روى آخرين في الضبي عمرو بن وداود الحزامي
.وغيرهم النجاد بكر وأبو وكيع خلف بن ومحمد أسإامة أبي ابن

فقال: عنه أبي وأسئل أبي مإع عنه كتبت حاتم أبي بن الرحمن عبد وأقال
.صدوأق بغدادي
ابن جعفر أبو قال: أخبرنا دوأست بن أحمد قال: أخبرنا جابر جدي أخبرنا
عمر حدثنا الصباح بن الحسن أخبرنا الدنيا أبي بن بكر أبو حدثنا الرزاز

الحنفي الفرافصة بن حفص عن الحنفي عون بن عيسى حدثنا يونس ابن
صلى الله رسول قال: قال مإالك بن أنس عن زرارة بن الملك عبد عن
وألد أوأ وأمإال أهل في نعمة مإن عبد على الله أنعم مإا: "وأسلم عليه الله
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".الموت دوأن آفة فيه فيرى بالله إل قوة ل الله شاء مإا فيقول
أخي بن الحسين أبي عن الحسين أبو الخطيب الشريف القاضي أنبأنا

بن الله عبد بكر أبو قال: قال البردعي صفوان بن الحسين حدثنا مإيمي
فقال: السقط على يصلى مإتى حنبل بن أحمد سألت الدنيا أبي بن مإحمد

.وأسمي عليه صلي أشهر لربعة كان إذا
كتاب في حدث أحمد عن رجال عن تصانيفه مإن عدة في حدث وأقد

البكاء كتاب وأفي المال إصلح كتاب وأفي القناعة كتاب وأفي الجائعين
عن المنام كتاب وأفي الناس مإداراة كتاب وأفي أحمد عن البرجلني عن

أبي عن الضاحي كتاب في وأحدث أحمد عن البزار الصباح بن الحسن
.عنه الثرم بكر

البحري عمروأ بن مإحمد أخبرنا دوأست بن أحمد أخبرنا قراءة جدي أخبرنا
بن سفيان قال: سمعت الجعد بن على حدثنا الدنيا أبي بن الله عبد حدثنا
ًا لله الحمد: "فقال: قال السلم عليه داوأد وأذكر سعيد ينبغي كما حمد
".الملئكة أتعبت داوأد يا" إليه الله فأوأحى" جلله وأعز وأجهه لكرم

قال: أخبرنا عثمان بن عبدان حدثنا العباس بن حمزة قال: حدثني وأبه 
عبد عن أبيه عن المقبري سعيد عن ذئب أبي ابن قال: أخبرني الله عبد
ينبغي الذي الشكر مإا رب يا: "قال السلم عليه مإوسى أن سلم بن الله
ًا لسانك يزال ل مإوسى يا: "قال" لك ".ذكري مإن رطب
قريش مإن شيخ عن الحسن بن إبراهيم حدثنا المدائني علي أبو حدثنا وأبه

الله إن الكتب بعض في قال: قرأت دينار بن مإالك عن جعفر أبا يكنى
إليك وأأتحبب إلي يصعد وأشرك إليك ينزل خيري آدم ابن يا" يقول تعالى
بعمل مإنك إلي عرج قد كريم مإلك يزال وأل بالمعاصي إلي وأتتبغض بالنعم
".قبيح

حدثني الله عبد حدثنا مإحمد قال: أخبرنا أحمد قال: أخبرنا جدي أخبرنا
حبيب بن يحيى قال: سمعت العابد شريح أبو حدثنا التيمي الله عبد أبو

مإكة بطريق قال: كنا لؤي بن الله عبد بن وأديعة لبني مإولى وأهو الجمال
مإاء فيه أن لنا ذكر مإوضع إلى بنا يخرج دليل فاكترينا شديد عطش فأصابنا
يقول وأهو نسمعه صوت إذا الفجر طلوع بعد الماء نبادر نسير نحن فبينما

بنا أصبح مإا اللهم قال: قال فقلت: وأمإا فأجبته يحيى: قال مإا تقولون أل
هي أوأ مإضى فيما علينا جرت دنيا أوأ دين في كرامإة أوأ عافية أوأ نعمة مإن

بذلك الحمد فلك لك شريك ل وأحدك مإنك فإنها بقي فيما علينا جارية
وأعلى علينا به أنعمت مإا عدد الحمد وألك الفضل وألك المن وألك علينا
مإن قال: هذا ثم أنت إل إله ل علمك مإنتهى إلى لدنك مإن خلقك جميع
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.البقاء إلى البدء
الحسن أبو أخبرنا الصوفي المروأذي مإحمود بن علي بن الحسين أبو ذكر

الحسن أبو أخبرنا قراءة الصلت بن القاسم بن مإوسى بن مإحمد بن أحمد
بكر أبو حدثنا مإشكان بابن المعروأف حمويه بن جعفر بن مإحمد بن أحمد

قال: سألت القرشي سفيان بن عبيد بن مإحمد بن الله عبد الدنيا أبي بن
العيد صلة في التكبيرتين بين أقول مإا الشيباني حنبل بن مإحمد بن أحمد

.وأسلم عليه الله صلى النبي على وأتصلي وأجل عز الله قال: تحمد
.وأمإائتين وأثمانين إحدى سنة في الدنيا أبي ابن وأمإات

حدث بفوزان يعرف محمد أبو المهاجر بن محمد بن الله عبد
سإليمان بن إسإحاق و معاوية وأبي ووكيع حرب بن شعيب عن

وأبو أمامنا بن الله عبد عنه روى آخرين في وإمامنا الرازي
. وغيرهم صاعد بن ويحيى البغوي القاسإم

.يجله أحمد كان جليل نبيل فوزان الدارقطني قال: لنا البرقاني وأقال
يقدمإهم الذين الله عبد أبي أصحاب مإن فقال: كان الخلل بكر أبو وأذكره
عنده وأله الله عبد أبو وأمإات مإنهم وأيستقرض مإعهم وأيخلو بهم وأيأنس

فوازان يأخذها فلم غلته مإن تعطى أن الله عبد أبو أوأصى دينارا خمسون
.مإنها وأأحله مإوته بعد

عبد أبي على السجن قال: دخل فوزان حدثنا المطوعي بكر أبو وأقال
هاج وأقد المسك رائحة رائحته مإاء فيها قاروأرة وأمإعه ضربه بعد شاب الله
فقال: أقسمت الشاب قال: فأتاه وأصعب الثالث اليوم في الضرب عليه
ذلك عليه فصب الله عبد أبو فتركه علجك مإن مإكنتني إل بالله عليك
الشاب تبع السجان ذلك رأى فلما وأسكن الضرب فهدأ وأمإسحه الماء

مإاء مإن إنه يستقيم ل ذلك فقال: إن الماء هذا مإن أعطيتني فقال: لو
الجن مإن المكان ذلك سكان مإن وأأنا الهند بأرض آدم لعقبة أنزله الجنة

ًا السجان فأقبل عينه عن غاب ثم .مإذعور
عن نكتب فقال: له حنبل بن أحمد إلى رجل جاء فوزان مإحمد أبو وأقال
مإنصور بن مإحمد عن تكتب لم فقال: إذا الطوسي مإنصور بن مإحمد
رجل فقال: أحمد فيك يتكلم إنه الرجل فقال: له مإرارا ذلك يكون فعمن
أحمد فسألت شسعي فوزان: انقطع وأقال? نعمل فما فينا ابتلي صالح

في ذكره قال: ل إبراهيم بن إسحاق باب على نفاطة ضوء في أصلحه
.السنة كتاب
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فقال: هذا الله عبد أبي عن المسائل هذه مإن تجمع لم أنت لفوزان وأقيل
أسأله أن مإن صدري في وأأجل أهيب الله عبد أبو يقول جعل ثم الجزء
.بلوى المسائل هذه وأإنما

فيه وأكان المال اختلط إذا يقول أحمد سمعت: قال مإسائله جملة وأمإن
هذا فكل وأالحرام الحلل اختلط إذا قال وأمإكحول فالزهري وأحرام حلل
يدخله المال بيت الله رحمه قال: علي كما السلطان مإال مإن عندي

إلى فيوصل وأالحرام الحلل يدخله السلطان فمال وأالطيب الخبيث
ً كان إذا فأمإا مإنه فيؤكل الرجل ًا حلل ً رجل أفاد أوأ مإيراث مإن وأحرامإ مإال
ًا ً حرامإ عليهم يقدر وألم يعرفهم لم فإن أصحابه على يرد فإنه وأحلل
مإن فيه أن يرى مإا بقدر يتصدق وأالحرام الحلل كم يعلم لم فإن به تصدق
.الباقي وأيأكل الحرام
قانع ابن ذكره وأمإائتين وأخمسين ست سنة مإن رجب نصف في وأمإات
.وأغيره

:أشياء إمامنا عن نقل الصيداوي الفضل بن محمد بن الله عبد

قال: يحبه فهو المبتدع على الرجل سلم إذا أحمد لي قال: قال مإنها
تحاببتم فعلتموه إذا شيء على أدلكم أل" وأسلم عليه الله صلى النبي

".بينكم السلم أفشوا

سإكن الرومي بابن يعرف اليمامي محمد أبو محمد بن الله عبد
والنضر الدراوردي محمد بن العزيز عبد عن بها وحدث بغداد

الرزاق وعبد اليمامي يونس بن وعمر الجرشي محمد بن
وغيرهم الضرير معاوية وأبي أسإامة وأبي سإليمان بن وعبدة
: أشياء إمامنا عن ونقل

انظر الله عبد أبا فقال: يا رجل فجاءه حنبل بن أحمد عند قال: كنت مإنها
.الخطأ يعرف فإنه زكريا بأبي فقال: عليك خطأ فيها فإن الحاديث في

بن يحيى وأسئل صدوأق هو وأقال الرازي حاتم أبو مإنهم جماعة عنه روأى
.مإرضي إنه عنه يسأل مإحمد أبي فقال: مإثل الروأمإي ابن عن مإعين
.وأمإائتين وأثلثين ست سنة الخرة جمادى في وأمإات

: أشياء إمامنا عن نقل العكبري يزيد بن الله عبد
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القراءة في تقول فقال: مإا حنبل بن أحمد يسأل رجل قال: سمعت مإنها
يقال أن قال: فيسرك فقال: مإحمد اسمك مإا الله عبد فقال: أبو باللحان

ًا يامإوحامإاد، لك .مإمدوأد

أبيه اسإم يعرف ولم الله عبد اسإمه من ذكر

 محمد أبو الشاشي عوانة أبي بن الله عبد

مإن أنه التمار بكر أبو ذكر الشاش أهل مإذهبه على الذي المإام شيخهم
.أحمد أصحاب جملة

الله عبيد اسإمه من ذكر

عبد أبو الحلبي المام أخي ابن الله عبيد بن أحمد بن الله عبيد
ًا جليل رجل: فقال الخلل بكر أبو ذكره الرحمن القدر كبير جد

بن أحمد من أكبر هو أدري ول الرقي عمرو ابن الله عبيد سإمع
. عنه حدثونا الكبار شيوخنا أن إل ل أم حنبل

جدا كبار مإسائل عنده وأكانت عشر أربعة سنة التاريخ أحمد مإن سمع
رجل مإن سمعتها غيره عن أكتبها لم أحمد أصحاب على بها غرب

.عنه بطرسوس
مإن حديث عن رجل وأسأله الله عبد أبا سمعت الحلبي الله عبيد قال

.الكذابين تذكر فقال: ل نمير بن بشر حديث
قال: وأرجع تاب ثم وأاحد حديث في كذب مإحدث عن أحمد وأسألت قال

ًا حديث عنه يكتب ل تعالى الله وأبين بينه فيما توبته .أبد
الحديث في وأينزل ببلده يقيم رجل عن وأسئل الله عبد أبا وأسمعت قال

إنما العلم مإات هكذا العلم طلب لو هكذا العلم يطلب ليس: قال درجة
.الكابر عن العلم يؤخذ

الحلبي أحمد بن الله قال: عبيد الروأشنائي كتاب مإن الرابع وأنقلت: مإن
.الله لعنة الجهمية قال: على أحمد سمعت

. إمامنا عن نقل الحلبي يعقوب بن إبراهيم بن الله عبيد

روى فيمن الخلل محمد أبو ذكره الزهري سإعد بن الله عبيد
. أحمد عن
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قدامة أبو السرخسي برد بن يحيى بن سإعيد بن الله عبيد
ومسلم البخاري منهم المتقدمون الكبار الشيوخ عنه حدث

. صحيحيهما في عنه وأخرجا

عن يروأها لم حسانا مإسائل أحمد عن فقال: روأى الخلل بكر أبو وأذكره
ًا أرفع وأهو غيره أحد الله عبد أبي مإن الله عبد أبي أصحاب عامإة مإن قدر
.خراسان أهل

أبو حدثنا الزهري الفضل أبو أخبرنا قراءة المسلمة بن مإحمد أخبرنا
عن إسماعيل بن مإؤمإل حدثنا السرخسي قدامإة أبو حدثنا الفريابي جعفر
وأل أصبح مإا وأالله يقول الحسن قال: سمعت أيوب عن زيد بن حماد

.نفسه على النفاق يخاف وأهو إل مإؤمإن أمإسى
.وأمإائتين وأأربعين إحدى سنة وأمإات

يحيى بن ويحيى أحمد إمامنا عن وحدث بغداد نزل النيسابوري
الجرمي محمد بن وسإعيد راهويه بن إسإحاق و التميمي

الحمصي عثمان بن ويحيى الخبائري سإلمة بن وسإليمان
الطاهر وأبي صالح بن أحمد و الرقي محمد بن وأيوب

ومحمد النيسابوري الشرقي بن حامد أبو عنه روى المصريين
. الصبهاني الصفار الله عبد بن

الرازي زرعة أبو فروخ بن يزيد بن الكريم عبد بن الله عبيد
وأبا يحيى بن خلد سإمع القرشي مطرف بن عباس مولى
الوليد وأبا إبراهيم بن ومسلم عقبة بن وقبيصة نعيم

و الحوضي عمر وأبا والقعنبي التبوذكي سإلمة وأبا الطيالسي
بغداد وقدم وغيرهم بكير بن ويحيى الفراء موسإى بن إبراهيم
. أشياء منه واسإتفاد إمامنا وجالس دفعات

في إمإامإان زرعة أبي خال حاتم وأأبو زرعة أبو الخلل بكر أبو وأقال
كلها مإتفرقة إلينا وأقعت كثيرة مإسائل الله عبد أبي عن روأيا الحديث
.كله حديثه يحفظان حنبل بن بأحمد عالمين وأكانا غرائب
أبا سمع الري أهل مإن سماه رجل عن العطار مإوسى بن مإحمد أخبرني

قال: فقلت: حديث ألف سبعمائة يحفظ حنبل بن أحمد كان يقول زرعة
جوابه وأكان وأالمسائل الحديث في نتناظر قال: كنا علمت وأكيف له
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.القدر هذا يحفظ مإن جواب
في جرير وأابن الحربي إبراهيم وأ أحمد بن الله عبد مإنهم جماعة عنه روأى

.آخرين
بن حفص أبو حدثنا بطة بن الله عبد أبي عن القاسم أبو أمإي خال أنبأنا
زرعة أبو قدم لما يقول حنبل بن أحمد بن الله عبد قال: سمعت رجاء
ًا أبي سمعت له المذاكرة كثير فكان أبي عند نزل غير صليت مإا يقول يومإ

.نوافلي على زرعة أبي بمذاكرة استأثرت الفرض
بن بكر أبو حدثنا الصوري مإحمد حدثك قلت: له المبارك على قرأت

زرعة أبا سمعت يقول صالح بن أحمد قال: سمعت المصيصي الخصيب
وأزائدة: فل الثوري سفيان على يطعن الكوفي رأيت إذا يقول الرازي

فل وأالوأزاعي مإكحول على يطعن الشامإي رأيت وأإذا رافضي، أنه تشك
عبد على يطعن الخراساني رأيت وأإذا ناصبي، وأاعلم مإرجىء، أنه تشك
بغض على مإجمعة كلها الطوائف هذه أن أنه تشك فل المبارك بن الله

.له برء ل سهم مإنه قلبه وأفي إل أحد مإامإنهم لن حنبل بن أحمد
ابن مإخلد أبو أخبرنا بكير بن طالب أبو أخبرنا قراءة المؤرخ بكر أبو أخبرنا
بن أحمد جعفر أبو قال: حدثني الزهري القاسم أبو قال: وأأخبرنا جعفر

حدثني الطبري جرير بن مإحمد جعفر أبو حدثنا قال الكاتب طالب أبي
حدثنا مإحمد بن ثابت حدثنا الرازي زرعة أبو الكريم عبد بن الله عبيد

قال: مإر عباس ابن عن طاوأوأس عن ثابت أبي بن حبيب عن سفيان
غط له: "فقال فخذه مإكشوفة رجل على وأسلم عليه الله صلى النبي

".العورة مإن الرجل فخذ فإن فخذك
الحفاظ مإن أبت يا قلت: لبي أحمد بن الله عبد قال: قال بإسناده وأروأى

هم قلت: مإن تفرقوا وأقد خراسان أهل مإن عندنا كانوا شباب بني يا: قال
الكريم عبد بن الله وأعبيد البخاري ذاك إسماعيل بن مإحمد: قال أبت يا

بن وأالحسن السمرقندي ذاك الرحمن عبد بن الله وأعبد الرازي ذاك
.البلخي ذاك شجاع

إبراهيم عن حديث ألف مإائتي رجلين عن كتبت زرعة قال: أبو وأبإسناده
.حديث ألف مإائة شيبة أبي ابن وأعن ألف مإائة الفراء

الجسر جاوأز مإا يقول أبي قال: سمعت أحمد بن الله عبد عن وأبإسناده
.الرازي زرعة أبي مإن أحفظ وأل راهويه بن إسحاق مإن أفقه

رأيت قال: مإا رأيت مإن أحفظ مإن شيبة أبي بن بكر لبي قيل وأبإسناده
.الرازي زرعة أبي مإن أحفظ أحدا

أطالعه وألم سنة خمسين مإنذ كتبته مإا شيء في زرعة قال: أبو وأبإسناده
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سطر أي هو? في وأرقة أي هو? في كتاب أي في أعلم وأإني كتبته مإنذ
?.هو

حديث ألف سبعمائة الحديث مإن صح حنبل بن أحمد قال وأبإسناده
.ألف ستمائة حفظ قد زرعة أبا يعني الفتى وأهذا وأكسور

الرازي زرعة أبو يعرفه ل حديث كل راهويه بن قال: إسحاق وأبإسناده
.أصل له ليس

فرأى الحديث لكتابة زرعة أبي على البردعي حمدوأن قال: قدم وأبإسناده
ًا أوأاني داره بعض في يرجع أن فهم لخيه ذلك قال: وأكان كثيرة وأفرش
ظل وأرأى بركة شط على كأنه رأى الليل مإن كان فلما عنه يكتب وأل

أحمد أن أعلمت زرعة أبي في زهدت الذي فقال: أنت الماء في شخص
.زرعة أبا مإكانه الله أبدل مإات أن فلما البدال مإن كان حنبل بن

.إمإام زرعة أبو الرازي حاتم قال: أبو وأبإسناده

زرعة أبي إلى أرحل أن اشتهيت الله عبيد بن قال: حفص وأبإسناده
يصلي النوم في فرأيته مإوته بعد الري إلى فدخلت لي يقدر فلم الرازي

قال: نعم الكريم عبد بن الله فقلت: عبيد بالملئكة الدنيا السماء في
رسول عن فيها أقول حديث ألف ألف بيدي قال: كتبت هذا نلت قلت: بم

: "وأسلم عليه الله صلى الله قال: رسول وأقد وأسلم عليه الله صلى الله
ًا عليه الله صلى صلة علي صلى مإن ".عشر

أبا فقلت: يا المنام في زرعة أبا رأيت المرادي العباس قال: أبو وأبإسناده
أوأتي إني زرعة أبا يا فقال: لي ربي قال: لقيت بك الله فعل مإا زرعة

مإن تبوأ عبادي على السنن حفظ بمن فكيف الجنة إلى به فآمإر بالطفل
.شئت حيث الجنة
في وأسلم عليه الله صلى الله رسول عن التي الخبار زرعة أبو وأقال

هذه وأنحو النزوأل في التي وأالحاديث صورته على آدم وأخلق الرؤية
وأسلم عليه الله صلى النبي مإراد الخبار هذه مإن المعتقد الخبار

مإا عيينة بن سفيان قال: قال النصاري مإوسى أبو حدثني بها وأالتسليم
لحد ليس تفسيره فقراءته كتابه في نفسه به وأتعالى تبارك الله وأصف

.الله إل يفسره أن
الشك على فيه يقف وأالذي مإخلوق غير الله كلم القرآن زرعة أبو وأقال

الجهمية تفرقت يقول حنبل بن أحمد وأاحد شيء مإخلوق يقول وأالذي هو
قالت وأصنف وأقفت وأصنف مإخلوق الفرآن قالت صنف أصناف ثلث على
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.مإخلوق بالقرآن لفظنا
ذلك قال: غير وأمإن وأينقص يزيد وأعمل قول عندنا اليمان زرعة أبو قال
.مإرجىء مإبتدع فهو
بكر أبي بتفضيل طالب أبي بن علي على شهد الذي مإن زرعة لبي قيل

صلى النبي أصحاب مإن ذلك روأى زرعة قال: أبو عنهما الله رضي وأعمر
وأمإن جحيفة وأأبو حريث بن وأعمروأ هريرة وأأبو مإوسى أبو وأسلم عليه الله

.العلي هلل وأأبو وأعلقمة خير وأعبد الحنفية بن مإحمد التابعين
مإن ذلك يتولى مإمن وأالفاجر البر مإع عندنا وأالجهاد الجمعة زرعة أبو قال

.الولة
ًا الرجل يكون ل مإيسرة بن قال: يزيد زرعة أبو قال ً حكيم يدع حتى كامإل

.كلها الجسد شهوات
ًا وأالشهرين الشهر يأكل ل التيمي إبراهيم كان زرعة أبو قال وأكان شيئ
سفيان وأقال سبعا يواصل الزبير وأابن عشرة خمس يواصل نعيم أبي ابن

وأل أكل أره فلم ليلة عشرة ثلث فرافضة ابن الحجاج عند بت الثوري
.نام وأل شرب
وأقد لها وأاجد وأهو الدنيا وأسلم عليه الله صلى النبي ترك زرعة أبو وأقال
فأبى الجنة ثم فيها وأالخلد الدنيا خزائن مإفاتيح عليه عرضت وأقد ذمإها
نفسي وأالذي: " وأسلم عليه الله صلى وأقال وأسلم عليه الله صلى ذلك
ًا الدنيا جبال مإعي لسارت شئت لو بيده ". وأفضة ذهب

عمروأ بن سعيد عن بإسناده الجعد بن علي ترجمة في ثابت ابن وأروأى
الكتاب يرى ل حنبل بن أحمد كان يقول زرعة أبا سمعت: قال البردعي

ًا كتابه في وأرأيتهما سليمان بن سعيد وأل الجعد بن علي عن مإضروأب
.عليهما

عن زرعة أبو سئل بإسناده وأسماعه القاسم أبي أخي خط وأنقلت: مإن
فقال: ترك الواقدي عن وأسئل الحديث فقال: ضعيف المحبر بن داوأد

.حديثه الناس
إسحاق بين حنبل بن لحمد مإهدي بن الرحمن قال: عبد زرعة أبو وأقال

الرحمن فقال: عبد ل فقال: أحمد قرابة جابر بن وأمإحمد إسرائيل أبي بن
.إليه رحل فقال: لنه وأجهك تغير ذكرته إذا الله عبد لبي
عن الشيباني عن أسباط حديث عن حنبل بن أحمد سألت زرعة أبو وأقال

أسباطا فقلت: إن عباس ابن قال: عن عباس ابن قال: سمعت إبراهيم
وأخلصت خلصته فقد قلت: عن إذا وألكن علمت فقال: قد يقول هكذا

.المعنى هذا نحو أوأ نفسي
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.مإائتين سنة فقال: وألدت مإولده عن زرعة أبو وأسئل
.وأمإائتين وأستين أربع سنة الحجة ذي مإن يوم آخر بالري وأمإات

ذكره البلد الرقي الصل المروزي الفقيه محمد بن الله عبيد
باختلف بصير للفقه حافظ فقال: رجل الخلل بكر أبو

عبد أبي عن عنده حنبل بن بأحمد عالم القدر جليل الفقهاء
أول في منها منه سإمعت أحد فيها يشركه لم كبار مسائل الله

الميموني لقاء بعد الثانية الخرجة وفي الشام إلى خرجتي
ًا عنده أن لي وذكر ًا شيئ خرجت بغداد إلى رجعت فلما صلح
ًا إليه من نحوا إلي فأخرج غيره لحاجة ل الرقة إلى قاصد

ًا مسائل عشرة عنه فكتبتها الباقي على يقدر ل أنه وذكر أيض
ًا كبار مسائل أنها إل بغداد إلى ورجعت . جد

أحمد قال: سألت أحمد لمإامإنا مإسائله في وأجدت مإا جملة قلت: وأمإن 
فقال: البيع تخدمإه أن عليه وأيشترط جارية رجل مإن يشتري الرجل عن

وأل فاسد البيع فإن مإعلومإا وأقتا تخدمإه أن شرط فإن فاسد وأالشرط جائز
.المعلوم الوقت في يجوز

: أشياء إمامنا عن نقل خاقان بن يحيى بن الله عبيد

وأليس السلطان مإال عن نفسي أنزه يقول أحمد قال: سمعت أنه مإنها
.بحرام
عن أبي حدثني خاقان بن يحيى بن الله عبيد بن مإوسى مإزاحم أبو وأقال
حاجة في به يستشفع رجل وأجاءه سهل بن الحسن حضرت: قال أبيه

تشكرنا علم سهل بن الحسن فقال: له يشكره الرجل فأقبل فقضاها
: يقول أنشأ ثم زكاة للمال أن كما زكاة للجاه أن نرى نحن

يدي مإامإلكت زكاة علي فرضت

وأأشفعا أعين جاهي: أن وأزكاه

تستطـع لم فإن فجد مإلكت فإذا

تنفـعـا أن كله بوسعك فاجهد
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الرحمن عبد اسإمه من ذكر

:بدحيم المعروف الدمشقي سإعيد أبو إبراهيم بن الرحمن عبد

عبد حنبل بن أحمد عن قال: حدث ثابت لبن وأاللحق السابق في قرأت
سنة وأسبعون اثنتان البغوي وأوأفاة وأفاته وأبين بدحيم المعروأف الرحمن
وألى وأمإائتين وأأربعين خمس سنة رمإضان شهر في بالرمإلة دحيم وأتوفي
سمعت المروأزي وأقال صحيحه في البخاري عنه وأحدث بالرمإلة القضاء

.ركين عاقل هو وأيقول دحيم على يثني حنبل بن أحمد

عيسى أبو الرازي مخلد بن يزيد بن زاذان بن الرحمن عبد
: أشياء إمامنا عن روى

بن بكر أبو أخبرنا القندي الملك عبد بن مإحمد أخبرنا المبارك أنبأنا مإا مإنها
خراسان بباب المدينة في قال: كنت زاذان بن الرحمن عبد حدثنا شاذان

مإن اللهم يقول فسمعته حاضر حنبل بن أحمد وأ قعود وأنحن صلينا وأقد
على هو وأليس الحق على أنه يظن وأهو رأي على أوأ سوى على كان

تشغل ل اللهم أحد المإة هذه مإن به ليضل حتى الحق إلى فرده الحق
مإا خير تمنعنا وأل لغيرك خول رزقك في تجعلنا وأل به لنا تكفلت بما قلوبنا
أعزنا أمإرتنا حيث مإن تفقدنا وأل نهيتنا حيث ترانا وأل عندنا مإا بشر عندك

فقال: له رجل إليه قال: وأجاء بالمعاصي تذلنا وأل بالطاعة أعزنا تذلنا وأل
ًا الكرب مإع وأالفرج الصبر مإع النصر فإن اصبر: له فقال أفهمه لم شيئ
همام أخبرنا يقول مإسلم بن عفان قال: سمعت ثم يسرا العسر مإع وأإن
مإع وأالنصر: "قال أنه وأسلم عليه الله صلى النبي عن أنس عن ثابت عن

ًا العسر مإع وأإن الكرب مإع وأالفرج الصبر ًا العسر مإع إن يسر ". يسر
وأعشرين إحدى فقال: سنة مإولده عن سألته شاذان بن بكر أبو حدثنا وأبه

وأأربعين إحدى قال: سنة حنبل بن أحمد مإات سنة أي في وأسألته وأمإائتين
عبد وأجاء مإعه فصليت له كان عم عليه صلى مإرتين عليه وأصليت وأمإائتين

.مإعه فصليت عليه صلى إبراهيم بن إسحاق بن الله

الدمشقي زرعة أبو البصري صفوان بن عمرو بن الرحمن عبد
حافظ القدر رفيع زمانه في فقال: إمام الخلل بكر أبو ذكره
يصنفه مالم الشام حديث من وصنف والرجال بالحديث عالم
والحجاز الشام شيوخ من وغيره مسهر أبي عن وحدثنا أحد
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سإمعناه الرجال وعلل التاريخ في لنفسه كتابا وجمع والعراق
ًا حديثا منه وسإمعنا منه ًا وكان كثير حنبل بن بأحمد عالم

ًا سإماعا منهما وسإمع معين بن ويحيى أبي من وسإمع كثير
لي وقال منه سإمعتها محكمة مشبعة مسائل خاصة الله عبد

جزء ظهر على بخطي اسإمي فكتبت الجزء على اسإمك اكتب
. مصر إلى وخرجت ببغداد لي ومن أبي واسإم المسائل

.الطيوري ابن مإن سمعته مإسائله مإن جزء لي وأوأقع قلت: أنا
يعقوب بن علي القاسم أبي على قال: قرأت بطة ابن عن علي به وأأنبأنا

المضمضة عن الله عبد أبا قال: سألت زرعة أبو حدثك قلت: له بدمإشق
في فقال: هما الصلة لهما يعيد وأاحد وأالجنابة الوضوء في وأالستنشاق

النبي عن فيهما ذكر قلت: لما الصلة لهما يعيد وأاحد وأالجنابة الوضوء
.نعم: قال وأسلم عليه الله صلى

أن يخاف قلت: فإنه قال: ل زوأجته يراجع المحرم عن الله عبد أبا وأسألت
وأسئل الله عبد أبا الحيلة? وأسمعت قال: فما يحل أن قبل العدة تنقضي

فل الختان مإن عليه يخاف كان قال: إن الختان وأيخاف يسلم الكافر عن
.بعضهم فمات فختنوا البصرة أهل مإن ناس اسلم يختتن ل أن عليه بأس

الحاجم أفطر ثوبان حديث إلى تذهب: قلت الله عبد أبا وأسألت
صحيح قال: هو عندك صحيح قلت: هو أذهب قال: إليه وأالمحجوم

ًا أوأس بن شداد وأحديث شهر في رجل احتجم قلت: فإن مإثله أيض
ًا يقضي قال: نعم بالعادة تأمإره نهارا رمإضان بد ل اليوم ذلك بدل يومإ

الجاجم أفطر: "يقول وأسلم عليه الله صلى وأالنبي يقضي ل وألم مإنه
".وأالمحجوم

تاريخ في قرأته فيما وأمإائتين ثمانين سنة في البصري الرحمن عبد توفي
.وأمإائتين وأثمانين إحدى سنة في ثابت ابن تاريخ وأفي المنادي ابن

فيما أحمد عن روى سإعيد أبو حسان بن مهدي بن الرحمن عبد
بن علي أخبرنا قال العزيز وعبد إبراهيم عن المبارك أخبرنا
سإنان بن أحمد حدثنا حاتم أبي بن الرحمن عبد حدثنا مردك

كان يقول مهدي بن الرحمن عبد قال: سإمعت الواسإطي
أو وكيع فيه يخالفكم فيما فقال: ناظرنا عندي حنبل بن أحمد
ًا وسإتين نيف في كلمه فإذا الناس فيه وكيع خالف فيما .حرف
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عن مإهدي بن الرحمن عبد روأاية هذه حاتم أبي بن الرحمن عبد وأقال
.حنبل بن أحمد
يقول أبي قال: سمعت أحمد بن الله عبد أخبرنا الخلل بكر أبو وأقال
فقلت: سفيان حديث مإن حديثا ستين مإن نحو في مإهدي ابن وأكيع خالف

.عني الرحمن عبد يحكيه وأكان مإهدي بن الرحمن لعبد هذا
سمعت يقول المشيخة بعض قال: سمعت المروأذي أخبرنا الخلل وأقال

بن أحمد فإذا مإهدي بن الرحمن عبد عند كنا يقول شماس بن إبراهيم
مإا إلى ينظر أن أراد مإن الرحمن فقال: عبد أقبل: قال أوأ قام قد حنبل
.هذا إلى فلينظر الثوري كتفي بين

عنه روأى وأغيرهم وأالحمادين وأشعبة وأمإالكا الثوري الرحمن عبد سمع
إسحاق وأ المديني بن وأعلي مإعين بن وأيحيى وأإمإامإنا المبارك بن الله عبد
.بغداد قدم بصري وأهو راهويه بن

ابن وأهو وأمإائة وأتسعين ثمان سنة وأمإات وأمإائة وأثلثين خمس سنة مإولده
.سنة وأستين ثلث
مإهدي بن الرحمن عبد حدث إذا يقول حنبل بن أحمد سمعت الثرم وأقال
.حجة فهو رجل عن

عن إمامنا سإأل علي أبو خاقان بن يحيى بن الرحمن عبد
ابن عن حنبل بن أحمد الله عبد أبا قال: سإألت منها أشياء

يعقوب عن قال: وسإألته هوى صاحب فقال: مبتدع الثلجي
عبد بن سإوار عن وسإألته هوى صاحب فقال: مبتدع شيبة بن

ًا إل عنه بلغني فقال: ما القاضي الله يحيى عن وسإألته خير
. ببدعة فقال: ماعرفناه أكثم بن

خاقان بن يحيى بن الرحمن عبد عمي سمعت الخاقاني مإزاحم وأقال
مإالك مإوطأ أوأ سفيان جامإع إليك أحب أيما حنبل بن أحمد سألت يقول
.بالثر عليك ذا وأل ذا ل: قال
مإائة لصلبه الولد مإن رزق قد الرحمن عبد عمي وأكان مإزاحم أبو قال

.وأستة

:البغدادي الله عبد أبو وقيل المتطبب الفضل أبو الرحمن عبد

الله عبد أبي عن حسان مإسائل عنده فقال: كانت الخلل مإحمد أبو ذكره
.إليهما وأيختلف الحارث بن وأبشر حنبل بن أحمد به يأنس وأكان
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قال: العطار مإحمد بن جعفر أخبرني الخلل بكر أبي كتاب نقلت: مإن
الرحمن عبد كان يقول الورد أبي بن مإحمد بن مإحمد الحسن أبا سمعت

في تقول فقلت: مإا الله عبد أبي على دخلت: فقال عندي المتطبب
.بدعة قال: بدعة اللحان قراءة

يقول المتطبب الرحمن عبد قال: سمعت المروأذي وأأخبرني الخلل قال
أغانيا اتخذوأه الفضل أبا فقال: يا اللحان قراءة في الله عبد قلت: لبي

ًا اتخذوأه .أغاني
عبدان قال: سمعت الوراق هاروأن أبي بن مإحمد وأأخبرني الخلل قال

عن الله عبد أبا قال: سألت المتطبب الرحمن عبد سمعت: قال الحذاء
.هؤلء مإن تسمع ل أغانيا اتخذوأه: فقال اللحان هذه

يقرأ مإن خلف اليوم صليت إني قلت: لحمد المتطبب الرحمن عبد وأقال
.مإأثم عليك مإا فقال: لي قال الصلة فأعدت حمزة قراءة
الرحمن عبد سمعت الصلت بن أحمد بن مإحمد العباس أبو وأقال

أعوده حنبل بن أحمد على دخلت يقول السنة بطبيب يعرف المتطبب
على دخلت ثم الله بعين أنا إليك الله فقال: أحمد تجدك فقلت: كيف

أجد كذا أجد إليك الله فقال: أحمد تجدك فقلت: كيف الحرث بن بشر
بن المعافى فقال: حدثنا شكوى هذا يكون أن تخشى فقلت: أمإا كذا

وأالسود علقمة عن إبراهيم عن مإنصور عن سعيد بن سفيان عن عمران
عليه الله صلى الله قال: رسول يقول مإسعود بن الله عبد سمعنا قال

أحمد على فدخلت" بشاك فليس الشكوى قبل الشكر كان إذا: "وأسلم
.وأكذا كذا أجد إليك الله قال: أحمد سألته إذا فكان فحدثته حنبل بن

العبادلة مفاريد ذكر

: الصنعاني بكر أبو الحميري نافع بن همام بن الرزاق عبد

حنبل بن أحمد عن حدث وأاللحق السابق في المؤرخ ثابت بن أحمد قال
وأست مإائة البغوي وأوأفاة وأفاته وأبين الصنعاني همام بن الرزاق عبد

.سنين
بحلوان لفظا الطبيب علي بن يحيى طالب أبو أخبرنا المؤرخ أحمد قال
قال: حدثنا بجرجان السهمي إبراهيم بن يوسف يعقوب أبو أخبرنا: قال
عبد أبو حدثنا الحرث بن مإهدي قال: حدثنا مإسلم بن مإحمد بن الله عبد
الوليد عن حنبل بن أحمد قال: حدثنا الرزاق عبد حدثنا: قال العطار الله

ًا قال: سمعت وأاقد بن زيد عن مإسلم ابن يعني يقول عمر ابن مإولى نافع
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أن وأأمإره حصبه الصلة في يديه يرفع ل مإصليا رأى إذا كان عمر ابن إن
.يرفع

الله عبد حدثنا حيوية ابن أخبرنا مإحمد أخبرنا المبارك أخبرنا قلت: أنا
عبد سمعت يقول الرمإادي مإنصور بن أحمد قال: سمعت المروأذي

نفدت نفقته أن فقال: بلغني عيناه فدمإعت حنبل بن أحمد وأذكر الرزاق
أحد وأمإعه مإعي وأمإا بابه إلى وأأشار الباب هذا خلف فأقمته بيده فأخذت

وأقد شيء في شغلناها الغلة بعنا وأإذا الدنانير عندنا يجتمع ل فقلت: إنه
عندنا يتهيأ حتى تنفقها ل أن فأرجو فخذها دنانير عشرة النساء عند وأجدت
ًا قبلت لو بكر أبا يا قال: فقال: لي شيء .مإنك قبلت الناس مإن شيئ
جعفر حدثنا الدقاق عمر بن مإحمد حدثنا الخلل الحسن مإحمد أبو وأروأى

قال: المصيصي مإحمد بن سعيد حدثنا خلف بن الهيثم حدثنا الصندلي
نبيك عن الله فجزاك أنت وأأمإا حنبل بن لحمد: قال الرزاق عبد سمعت

ًا .خير
.وأمإائتين عشرة إحدى سنة الرزاق عبد وأمإات

أبو نافع بن الحكم ابن ويقال الحكم عبد بن الوهاب عبد
منه وسإمع أحمد إمامنا صحب الصل نسائي الوراق الحسن

بن العزيز عبد بن المجيد وعبد الطائفي سإليم بن يحيى ومن
وغيرهم عياض بن وأنس العنبري معاذ بن ومعاذ رواد أبي

الله عبد وابنه السجستاني داود وأبو الحسن ابنه عنه روى
بشر بن وخطاب البغوي القاسإم وأبو الدنيا أبي بن بكر وأبو

ًا صالحا وكان المحاملي والقاضي صاعد بن ويحيى زاهدا ورع
الجانب يسكن فقال: كان المنادي بن الحسين أبو وذكره

. العقلء الصالحين من وكان بألوف وحدث ببغداد الغربي

ل فأكثر قطعة مإنه وأقعت إذا الوهاب عبد أبي كان الحسن ابنه وأقال
ًا فقلت: له يأخذها أن أحدا يأمإر وأل يأخذها سقطت الساعة أبت يا يومإ

أن نفسي أعود ل وألكني رأيتها فقال: قد تأخذها ل فلم القطعة هذه مإنك
ًا آخذ .لغيري أوأ لي كان الرض مإن شيئ

ًا ابنه وأقال قط مإازحا رأيته وأمإا مإتبسما إل قط ضاحكا أبي رأيت مإا أيض
هذا يضحك قرآن صاحب يقول فجعل أمإي مإع أضحك وأأنا مإرة رآني وألقد

.أمإي مإع كنت وأإنما الضحك
الحسين أبو أخبرنا الصوري مإحمد حدثك قلت: له المبارك على قرأت
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المرعشي الحجاج بن مإحمد بن أحمد علينا أمإلي: قال القسامإي
الراشدي جعفر بن مإحمد حدثنا الحربي مإنصور بن مإحمد حدثنا النطاكي

قيل حنبل بن أحمد مإثل رأيت مإا يقول الوراق الوهاب عبد قال: سمعت
قال: رجل رأيت مإن سائر على وأعلمه فضله مإن لك بان الذي وأإيش له

.وأأخبرنا قال: حدثنا بأن فيها فأجاب مإسألة ألف ستين عن سئل
حدثنا العزيز عبد عن إبراهيم عن ضريحه الله نور السعيد الوالد وأأنبأنا
أبو يقول الوراق الوهاب عبد قال: سمعت المروأذي بكر أبو حدثنا أحمد
الله يدي بين غدا وأقفت إذا العلم في الراسخين مإن وأهو إمإامإنا الله عبد

على ذهب شيء وأأي حنبل بن بأحمد أقول اقتديت بمن فسألني تعالى
.المإر هذا في سنة عشرين مإنذ بلي وأقد السلم أمإر مإن الله عبد أبي
حنبل بن أحمد مإات بمن نقتدي نحن صبيح بن داوأد بن إسحاق وأقال قال

الله عبد أبي على ذهب شيء وأأي العلم في الراسخين مإن وأهو إمإامإنا
.السلم أمإر مإن
فقال: الله عبد أبا وأذكر الطوسي مإسلم بن علي الحسن أبا وأسمعت قال

العصر هذا لهل وأحجة قدوأة وأهو فصبر به بلي مإا بمثل بلي أحدا أعلم مإا
.بعدهم يجيء وأمإن

العباس بن مإحمد حدثنا أحمد بن الله عبيد حدثنا السعيد الوالد وأأنبأنا
الوهاب عبد عن يذكر بشر بن خطاب سمعت الصندلي جعفر حدثنا

"عالمه إلى فردوأه: "وأسلم عليه الله صلى قال: النبي قال: لما الوراق
.حنبل بن أحمد إلى رددناه

.زمإانه أهل أعلم وأكان حنبل بن أحمد إلى رددناه: فقال الخطيب وأروأاه

ًا وأروأى للمسلمين كان أنه بلغنا مإا الوهاب عبد قال: قال بإسناده أيض
.إسرائيل بني في جنازة إل حنبل بن أحمد جنازة على مإنهم أكثر جمع
صالح رجل الوراق الوهاب عبد يقول الله عبد أبا سمعت المروأذي وأقال
.الحق لصابة يوفق مإثله
له الله لدعو فقال: إني لحمد الوهاب عبد ذكرت النباري مإثنى وأقال
الوهاب? عبد عليه يقوى مإا على يقوى وأمإن قال: أحمد آخر لفظ وأفي
فقال: أقبل وأسلم عليه الله صلى النبي رأيت الوراق الوهاب عبد وأقال
قد مإا بأمإتك حل وأقد مإحزوأنا أكون ل وأكيف: فقلت مإحزوأنا أراك مإالي
الناس لينتهين حنبل بن أحمد مإذهب إلى الناس لينتهين فقال: لي ترى
.حنبل بن أحمد مإذهب إلى
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بما فيه فقال: أتدين ثور أبي عن الوهاب عبد سألت جعفر بن مإحمد وأقال
وأيجفى يجفى ففال عنه سأله أنه الله عبد أبي عن طالب أبو به حدثني

.برأيه أفتى مإن
فأخبرني ثور أبي عن مإرة غير الوهاب عبد سألت الفرج بن زكريا وأقال

أنه حكى الشعراني يعقوب أبي بقول قطع أنه وأذلك جهمي ثور أبا أن
آدم صورة على هو فقال: إنما صورته على آدم خلق عن ثور أبا سأل
.الرحمن صورة على هو ليس
فقال: مإا ثور أبي في تقول مإا الوهاب لعبد ذلك فقلت: بعد زكريا قال
.قال: بقوله وأمإن ثور أبو يهجر حنبل بن أحمد بقول إل فيه أدين
هذه في قوم تكلم وأقد أخرى مإرة الوهاب وأقلت: لعبد زكريا قال

آدم خلق الله إن يقل لم فقال: مإن صورته على آدم الله خلق المسألة
.جهمي فهو الرحمن صورة على
الوراق الوهاب عبد قال: قال أبي حدثنا حاتم أبي بن الرحمن عبد وأقال

.زنديق وأالله هو كافر فهو قال: مإخلوق وأمإن مإخلوق غير الله كلم القرآن
المنام في يعني الحرث بن بشر رأى إنه وأغيره الحريب مإنصور وأقال

قال: تركتهما الوراق الوهاب وأعبد التمار نصر أبو فعل مإا له: قال: فقلت
الله قال: علم قلت: فأنت وأيشربان يأكلن وأجل عز الله يدي بين الساعة

.وأتعالى سبحانه إليه النظر فأعطاني وأالشرب الكل في رغبتي قلة
سنة وأقيل وأمإائتين خمسين سنة فقيل الوهاب عبد وأفاة في وأاختلف

المتوكل بن الموفق المإير عليه وأصلى أثبت وأهو وأمإائتين وأخمسين إحدى
.البردان بباب وأدفن الله على
لم فإن نافع إلي القراءات أحب حنبل بن أحمد قال الوهاب عبد وأقال

.فعاصم

أبو الرقي الميموني مهران بن الحميد عبد بن الملك عبد
و عاصم بن وعلي معاوية وأبي عليه ابن من سإمع الحسن
. آخرين في هارون بن ويزيد الزرق إسإحاق

كان القدر جليل أحمد أصحاب في فقال: المإام الخلل بكر أبو وأذكره
كان مإا مإعه وأيفعل يكرمإه أحمد كان البدن فقيه المائة دوأن مإات يوم سنه

.غيره مإع يفعله
إلى وأمإائتين خمس سنة مإن الملزمإة على الله عبد أبا صحبت لي قال
.وأعشرين سبع سنة
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أبو قال: وأكان الوقت بعد الوقت عليه وأأقدم أخرج ذلك بعد وأكنت قال
وأيقول أسأله مإا كثرة مإن عطاء في جريج ابن مإثل لي يضرب الله عبد
.بك أصنع مإا بأحد أصنع مإا لي

ًا عشر ستة في مإسائل الله عبد أبي عن وأعنده كبيرين جزأين مإنها جزء
غيري أحد مإنه يسمعه لم ذلك نحو أوأ الله شاء إن وأرقة مإائة جليل بخط
في الحد تجوز جياد كبار أحد فيها يشركه لم مإسائل مإن علمت فيما

.وأجللتها وأقدرها عظمتها
مإعيشته إصلح على وأيحثه وأمإعاشه أخباره عن يسأله الله عبد أبو وأكان

وألدت يقول وأسمعته مإرات ثلث عليه وأقدمإت شديدة عناية به وأيعتني
.وأمإائتين وأثمانين إحدى سنة

الميموني حدثني الخلل حدثنا العزيز عبد عن إبراهيم أخبرنا بركة أخبرنا
قلت: بأي قال: نعم وأاليمان السلم بين تفرق الله عبد أبا قال: قلت: يا

الزاني يزني قال: ل ثم هذا على تدل الحاديث قال: عامإة تحتج شيء
:تعالى الله وأقال مإؤمإن وأهو يسرق حين يسرق وأل مإؤمإن وأهو يزني حين

زيد بن وأحماد"  أسلمنا قولوا وألكن تؤمإنوا لم قل آمإنا العراب قالت" 
قال: قال الحراني سلمة أبو قال: حدثنا وأاليمان السلم بين يفرق كان

وأاليمان السلم بين فرق زيد بن حماد وأقول قولهم وأذكر أنس بن مإالك
قلت: لحمد حسنا كان هذا إل اليمان في يجئنا لم لو حنبل قال: ابن

المرجئة كانت قلت: فإذا نعم: قال السنن مإع الكتاب ظاهر إلى فتذهب
ًا كله هذا يصيروأن قال: هم القول هو السلم تقول وأيجعلونه وأاحد

ًا ًا مإسلم ًا مإؤمإن ههنا فمن: قلت اليمان مإستكمل جبريل إيمان على وأاحد
.قال: نعم عليهم حجتنا

تكتب فقال: إيش فكتبتها مإسائل عن الله عبد أبا سألت الميموني وأقال 
وأالحديث لشديد علي وأإنه تكتبها تركتك مإا مإنك الحياء فلول الحسن أبا يا

.مإنها إلي أحب
الله رسول مإضى مإنذ تعلم أنك عنك الحمل في نفسي تطيب قلت: إنما

للرجل يكون يزل لم ثم قوم أصحابه لزم قد وأسلم عليه الله صلى
عبد قال: وأكان هريرة أبو قل كتب قال: مإن وأيكتبون يلزمإونه أصحاب

الحديث هذا فقال: لي وأضيعت فحفظ أكتب وألم يكتب عمروأ بن الله
أن اعلم قال: لي تشتق الحديث وأمإن حديث إل المسائل فما فقلت: له

كانوا إنما قال: ل يكتبون ل قلت: لم القوم يكتبه لم نفسه الحديث
فأمإا مإنه اليسير الشيء الواحد بعد الواحد إل السنن وأيكتبون يحفظون

ًا فيها أعرف فلست الدفاتر ديوان في وأتكتب تدوأن المسائل هذه شيئ
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أنظر قال: لي ثم غيره إلى عنه وأينتقل غدا يدعه قد لعله رأي هو وأإنما
مإن فيها كم وأالمسائل الكتب وأوأضعا أخرجا حين وأمإالك سفيان إلى

ًا اليوم يرى رأي هو وأإنما الخطأ يخطىء قد وأالرأي غدا عنه وأينتقل شيئ
.مإرة غير وأبينه بيني الكلم هذا دار الموضع هذا إلى صار فإذا

أكتب كنت مإا الحسن أبا يا المسائل عنه أكتب وأأنا الله عبد أبو لي وأقال
ًا هذا مإن ًا إل شيئ ًا شيئ .المسألة كتبت ربما الرحمن عبد عن يسير
قرأت فيها يقول كثير شيء الميموني مإسائل وأفي الخلل بكر أبو قال
.الجواب يعني كذا علي فأمإلى وأكذا كذا الله عبد أبي على
بالحديث أوأ بالقرآن ابني أبدأ إليك أحب أيما أحمد سألت الميموني وأقال
فتعلمه عليه يعسر أن قال: إل كله قلت: أعلمه القرآن بالقرآن ل: قال
أبا سمعت الميموني وألزمإها. وأقال القراءة تعود ل أوأ قرأ قال: إذا ثم مإنه
عما العزة رب ربك سبحان الصلة مإن التسليم بعد يقول الله عبد

.يصفون
الركوع في أسبح وأكنت الله عبد أبي خلف صليت الميموني وأقال

.وأأكثر تسبيحات عشر وأالسجود
قال: أمإا الخر مإن أحدهما أيكفي يوم في عيدان اجتمع قلت: لحمد

ًا فيجمعهما المإام .قعد شاء وأمإن الخر في ذهب شاء وأمإن جميع
على المإام يصلي قال: ل المإام عليه يصلي نفسه قتل مإن قلت: لحمد

.عليهما قال: يصلون قلت: فالمسلمون غل مإن على وأل نفسه قتل مإن
يعجبني قال: ل مإحرم بغير مإنى إلى مإكة مإن المرأة تحج قلت: لحمد

.مإحرم ذي مإع إل سفرا امإرأة تسافر ل مإذهبنا قال: لن قلت: لم
.وأالقمر الشمس كسوف في بالقراءة يجهر يقول أحمد وأسمعت

.تنقطع ل أن فأرجو المرأة فأمإا السود الكلب الصلة يقطع أحمد وأقال
إلى رددته نصراني وأهو اليهودية في دخل إذا يقول أحمد وأسمعت

.اليهودية على أدعه وألم النصرانية
احتال ثم يمين على حلف عمن الله عبد أبا سألت الميموني وأقال

.الحيلة نرى ل نحن: فقال لبطالها
الله عبد بن مإحمد بكر أبو قال: أخبرنا الجوهري علي بن الحسن وأأنبأنا

قال: سمعت الحراني مإحمد بن الحسين عروأبة أبو حدثنا الفقيه البهري
الخلفة? في تذهب إلم له وأقيل حنبل بن أحمد سمعت يقول الميموني
كأنك له قال: فقيل عنهم الله رضي وأعلي وأعثمان وأعمر بكر فقال: أبو

آخر شيء وأإلى سفينة حديث إلى أذهب: قال سفينة حديث إلى تذهب
ًا رأيت وألم المؤمإنين أمإير يسم لم وأعثمان وأعمر بكر أبي زمإن في علي
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قد فقلت: إنه ذلك فعل قد عثمان قتل بعد رأيته ثم وأالحدوأد الجمع يقم
الميموني: قال ذلك قبل له وأجب قد يكن مإالم الوقت ذلك في له وأجب

.المشي في يعني الكمين مإرخى قط الله عبد أبا رأيت مإا
ًا الله عبد أبا رأيت الميموني وأقال .الزار مإشدوأد قميص وأعليه صائفا يومإ
مإنه انقطع وأربما كثير العلم يقول الله عبد أبا سمعت الميموني وأقال

ذكرناه وأفيما كثيرة مإسائل وأله ينقطع لم تقطعه لم إن أمإر وأهو القليل
.مإقنع

البصري الرقاشي قلبة أبو الله عبد بن محمد بن الملك عبد
الرقاشي قلبة أبو فقال: حدثنا المنادي بن الحسين أبو ذكره
عثمان حدثنا الحمصي المغيرة أبو حدثني حنبل بن أحمد حدثنا

عمرو عن الثمالي عائذ بن الرحمن عبد عن الدوسإي عبيد بن
شر: "وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: قال عبسة بن

". تغلب وبنو نجران العرب في قبيلتين

عبادة بن وأروأح أنس بن وأمإالك هاروأن بن يزيد عن الرقاشي حدث وأقد
وأأبو السماك وأابن النجاد بكر أبو عنه روأى آخرين في عاصم بن وأعلي
.وأغيرهم القطان زياد ابن سهل

المصلى في عليه وأصلي شوال في وأمإائتين وأسبعين ست سنة وأمإات 
.المنادي ابن تاريخ مإن ذلك نقلت: أنا السلم باب خارج وأدفن العتيق

القطان يحيى أبو عمران بن زياد بن الهيثم بن الكريم عبد
جزءان عنده كبير فقال: جليل الخلل بكر أبو ذكره العاقولي
مع قال: كنت أنه وأخبرني مشبعة حسان مسائل صغيران

على يده فوضع له إجلل الصف في عنه أتأخر فجعلت أحمد
. الصف إلى فقدمني يدي

لنهم ذلك بهم فعلنا غلتنا أحرقوا إذا الكفار في يقول أحمد وأسمعت قال
في وأكذا شجرهم يقطع وأل بيوتهم تحرق فل وأإل أفعالهم على يكافئون

ً تحرقوا وأل" عنه الله رضي الصديق بكر أبي حديث إذا أنه وأذلك"  نخل
ففيه يأكلون مإا أحرق الذي الموضع في يجدوأا لم وأحرق الشجر قطع

.كره فلهذا مإضرة
وأدير جرجراي مإثل القرى بهذه التعريف عن الله عبد أبا وأسألت قال

وأهو بالكوفة حريث بن وأعمر بالبصرة عباس ابن فعله فقال: قد العاقول
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يفعله كان وأقد وأخير دعاء هو كثروأا قال: وأإن الناس يكثر له قيل دعاء
.البصريين مإن جماعة وأذكر وأالحسن سيرين وأابن وأاسع بن مإحمد
وأالكوفة وأالبصرة وأوأاسط بغداد إلى فقال: سافر ثابت ابن وأذكره

حرب بن وأسليمان الزدي إبراهيم بن مإسلم وأسمع وأمإصر وأالشام
.وأغيرهم دكين ابن وأالفضل

حدث ثبتا ثقة وأكان وأسبعين ثمان سنة شعبان في العاقول بدير وأمإات
.الفقيه داوأد بن بكر أبو مإنهم جماعة عنه

: أشياء إمامنا عن نقل السلم عبد

الله عبد رأي سمع قد رجل بطرسوس إن الله عبد قال: قلت: لبي مإنها
ل رجل دينه يقلد الرجل علم ضيق مإن قال: هذا به يفتي المبارك بن

.العلم في وأاسعا يكون

إمامنا عن روى مطر أبي بن سإليمان أبي بن الصمد عبد
: أشياء

حدثنا أحمد بن دعلج حدثنا بخطه العكبري عمر كتاب في قرأته فيما
عند قال: بت مإطر أبي بن سليمان بن الصمد عبد حدثنا نعيم بن مإحمد
لم وأجدني أصبحت قال: فلما مإاء صاخرة لي فوضع حنبل بن أحمد

قال: قلت: مإسافر بالليل وأرد له يكون ل حديث فقال: صاحب أستعمله
ًا إل نام فما مإسروأق حج مإسافرا كنت قال: وأإن .ساجد

: أشياء إمامنا عن نقل يحيى بن الصمد عبد

قال: أخبرنا مإيمي أخي بن مإحمد عن بالله المهتدي بن مإحمد أنبأنا فيما
:قال الغساني مإحمد بن مإوسى قال: أخبرنا الموصلي مإحمد بن علي

لي قال: قال يحيى بن الصمد عبد قال: حدثني المروأذي بكر أبو حدثني
عن قتادة بحديث أحدث أن لي ترى فقل الله عبد أبي إلى اذهب شاذان
قال: شاب صورة في وأجل عز ربي قال: رأيت عباس ابن عن عكرمإة
به حدث قد به تحدث له قل فقال: لي فقلت: له الله عبد أبا فأتيت

.العلماء

: أشياء أحمد إمامنا عن نقل العباداني محمد بن الصمد عبد
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في وأثمانين ست سنة عبادان دخلت يقول حنبل بن أحمد سمعت مإنها
رجل بها وأكان السنة تلك في المعتمر إلى دخلت وأكنت الوأاخر العشر
قلت: عنه فكتبت الربيع أبو بها وأكان قال: نعم هداب قلت: له يتكلم

.الواسطي: قال العرج

: أشياء إمامنا عن نقل الفضل بن الصمد عبد

أبو أخبرنا شاهين بن عمر عن بالله المهتدي بن الحسين أبو أنبأنا مإا مإنها
أحمد سئل: قال الفضل بن الصمد عبد حدثنا البلخي مإعمر ابن الله عبد
له فقيل كذب آخره إلى أوأله مإن فقال: أحمد الكلبي تفسير عن حنبل بن

.فيه? فقال: ل النظر فيحل

: بأشياء إمامنا عن حدث منصور بن الخالق عبد

بيته في الحيل كتاب عنده كان مإن يقول حنبل بن أحمد قال: سمعت مإنها
.وأسلم عليه الله صلى مإحمد على الله أنزل بما كافر فهو به يفتي

عمر اسإمه من ذكر

في الخلل بكر أبو ذكره بكر أبو السدوسإي حفص بن عمر
. الصحاب جملة

القزاز حبيب أخبرنا حامإد بن الحسن أخبرنا إبراهيم أخبرنا المبارك أخبرنا
بن أحمد قال: سمعت السدوأسي حفص بن عمر بكر أبا قال: سمعت

عيال بها وألي غصب بأرض فقال: نحن أرمإينية أهل مإن رجل وأسأله حنبل
.أنت فاخرج وأإل مإعك خرجوا قال: إن

ًا الجنازة على يكبر وأرأيته الجنازة أمإام يمشي أحمد وأرأيت قال أربع
الميت على التراب حثا لما وأرأيته نعليه خلع المقابر بلغ لما وأرأيته

.يجلس وألم انصرف

جملة من الخلل بكر أبو ذكره البغدادي صالح بن عمر
على قال: يأتي حنبل بن أحمد أن أخبرني وقال الصحاب
قلت: ما فليفعل حلسا يكون أن اسإتطاع إن زمان المؤمن
.ملقى البيت في مسح قال: قطعة الحلس
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ًا أحمد سمعت وأقال .تتبعنا ل يصدق ل لمن قل يقول أيض
ثم إلي فأبصر القلوب تلين بم الله عبد أبا سألت صالح بن عمر وأقال
إلى فذهبت الحلل بأكل شيء فقال: بأي ساعة إلي أطرق ثم إلي أبصر
أل: " فقال القلوب تلين شيء بأي نصر أبا يا له: فقلت بشر نصر أبي

فتهلل الله عبد أبا سألت قد فإني فقلت: له"  القلوب تطمئن الله بذكر
قلت: قال: قال: هيه قلت: نعم سألته: قال الله عبد لبي لذكري وأجهه

عبد إلى فذهبت قال: قال كما بالصل قال: جاءك الحلل بأكل لي
تطمئن الله بذكر أل: "فقال القلوب تلين بم الحسن أبا فقلت: يا الوهاب
بأحمد فرحه مإن وأجهه فاحمر الله عبد أبا سألت فقلت: قد"  القلوب

الحلل بأكل قلت: قال: لي قال: هيه قلت: نعم الله عبد أبا فقال: سألت
كما الصل بالجوهر أجابه بالجوهر أجابه تسمعون أمإا فقال: لصحابه

.قال كما قال: الصل

عنه وروى إمامنا صحب المؤدب حفص أبو سإليمان بن عمر
: أشياء

وأكان التراوأيح رمإضان شهر في حنبل بن أحمد مإع قال: صليت مإنها
دعائه مإن سمعنا وأمإا ثدييه إلى يديه رفع أوأتر فلما عمير ابن به يصلي
ًا على سراج المسجد في وأكان المسجد في كان مإمن أحد مإن وأل شيئ

.خلوق وأل حصير وأل قنديل فيه يكن لم الدرجة

: الحارث بن بشر جليس العزيز عبد بن عمر

.الصحاب جملة في الخلل مإحمد أبو ذكره

: أشياء إمامنا عن نقل القاص حفص أبو مدرك بن عمر

بن أحمد فقال: لي خراسان مإن قدمإت يقول سمعته الخلل بكر أبو قال
فقال: المبارك ابن كتب على قلت: أقمت رحلتك في أبطأت حنبل

.غيرها تسمع أن تبالي وأل بها حسبك

: أشياء إمامنا عن نقل القافلني بكار بن عمر

أصحاب يكن لم إن يقول عنه الله رضي حنبل بن أحمد قال: سمعت مإنها
 فمن البدال الحديث
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: أشياء إمامنا عن نقل الناقد عمر

حنبل بن أحمد قال: لي بغداد الشاذكوني سليمان قدم قال: لما مإنها
.الرجال نقد مإنه نتعلم سليمان إلى بنا اذهب
بن أحمد مإن للبواب أحفظ أحد أصحابنا في كان مإا الناقد عمر وأقال
مإا يحيى مإن بالسناد أعلم وأل الشاذكوني ابن مإن للحديث أسرد وأل حنبل
ًا عليه يقلب أن أحد قدر .قط إسناد

عثمان اسإمه من ذكر

 سإعيد أبو السجستاني خالد بن سإعيد بن عثمان

.الصحاب في الخلل مإحمد أبو ذكره

حرذاذ بن ربه عبد ابن وقيل الله عبد بن صالح بن عثمان
: النطاكي

مإسائل الله عبد أبي عن عنده وأكان القدر جليل الخلل بكر أبو قال
.فيها يغرب مإنه سمعناها

بارية بقطعة مإخمرة خزف مإن مإطهرة حنبل بن لحمد رأيت عثمان قال
.بالنهار

: أشياء عنه وروى إمامنا صحب الموصلي أحمد بن عثمان

الله عبد أبو قال: كان البرمإكي حفص لبي المجموع مإن نقلته مإا مإنها
قبر على يقرأ رجل رأى القبر إلى انتهى فلما جنازة في حنبل بن أحمد

أبا يا فقال: له الجوهري قدامإة بن مإحمد جنبه إلى وأقائم فقال: أقيموه
عن حدثنا فقال: فإنه فقال: ثقة عندك إسماعيل بن مإبشر كيف الله عبد
فوضعتني مإت أنا إذا إني لي قال: قال اللجلج بن العلء بن الرحمن عبد
البقرة سورة فاتحة وأاقرأ قبري عند وأاقعد قبري فسو لحدي في

ذلك إلى ابعثوا الله عبد فقال: أبو ذلك يفعل عمر رأيت فإني وأخاتمتها
.فردوأه

: أشياء إمامنا عن نقل النخاس الحارثي بن عثمان
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المسيب بن سعيد التابعين أفضل يقول حنبل بن أحمد قال: سمعت مإنها
وأعلقمة المسيب بن فقال: يعيد وأالسود فعلقمة رجل فقال: له
.وأالسود

علي اسإمه من ذكر

: أشياء أحمد إمامنا عن نقل النماطي أحمد بن علي

العيدين في التكبيرتين بين الرجل يقول مإا حنبل بن أحمد قال: سئل مإنها
صل اللهم أكيد وأالله الله إل إله وأل لله وأالحمد الله سبحان قال: يقول

ابن عن يروأى وأكذلك وأارحمنا لنا وأاغفر مإحمد آل وأعلى مإحمد على
.مإسعود

ابن البغدادي: ذكره الحسن أبو عمروأ بن مإعاوأية بنت بن أحمد بن علي
رجل عند مإدفون غالب بأبي يكنى وأقيل الصحاب جملة مإن التمار ثابت
أسمع وأأنا أحمد قال: سئل مإنها أشياء إمإامإنا عن نقل الشهر وأهو أحمد

.هكذا بيده وأقال الغلط كثير فقال: كان البصري حذيفة أبي عن

محمد أبو ذكره غالب أبو الزدي النضر بن أحمد بن علي
. الصحاب جملة من الخلل

: أشياء عن إمامنا سإأل حجر بن علي

.أعله نرى نحن فقال: أحمد أسفله أوأ الخف أعلى على المسح عن مإنها

: أشياء إمامنا عن نقل التمار زكريا بن علي

ذكر وألد له وأليس البنات له يكون الرجل عن أحمد قال: سئل مإنها
.العصبة مإن يفر هذا يعجبني فقال: ل عليهن بماله فيتصدق

عن روى جليل محدث الرازي الهسيجاني الحسن بن علي
. التاريخ أحمد

: أشياء إمامنا عن نقل المصري الحسن بن علي

مإكشوفا الرجل يراه وأالطبل وأالطنبور العود عن أحمد قال: سألت مإنها
بيت في جالسا يكون وأالد له يكون رجل عن قال: وأسألته قال: يكسره
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عليه قلت: يأبى عليه يدخل قال: ل عليه ليدخل يدعوه بالديباج مإفروأش
.وأيدخل رجله تحت مإن البساط قال: يقلب يدخل أن إل وأالده

: أشياء عن إمامنا سإأل الجهم بن علي

حدثنا الله عبد بن مإحمد حدثنا العزيز لعبد القدر كتاب مإن نقلته مإا مإنها
عمن الجهم بن علي وأسأله أبي قال: سمعت حنبل بن أحمد بن الله عبد

ًا يكون قال: بالقدر ليعلم الله قال: إن إذا العلم جحد إذا قال: أبي كافر
ًا يكن لم أوأ .كافر فهو الله علم فجحد فعلم علما خلق حتى عالم

: زياد بن الحسن بن علي

ًا أبي كان قال بن أحمد إلى بي فوجه الدين فركبه حنبل بن لحمد صديق
مإع اعمل أن لي فترى الدين ركبني قد الله عبد أبا يا له فقال: قل حنبل
يعمل وأل بدينه يموت ل له قل قال: فقال: لي ديني أقضي مإا بقدر هؤلء
.مإعهم يعمل وأل وأجل عز الله يلقى له قل مإعهم
.السير كتاب في الخلل ذكره

جملة في الخلل محمد أبو ذكره الطائي حرب بن علي
. الصحاب

في وأمإن هاروأن بن وأيزيد عيينة بن سفيان عن حدث وأقد قلت: أنا
العباداني سليمان بن أحمد وأ مإحمد ابنه مإنهم جماعة عنه روأى طبقتهما
.وأغيرهما

بكر أبو ذكره الحسن أبو النسوي جرير بن سإعيد بن علي
الله عبد أبا يناظر كان حديث صاحب القدر فقال: كبير الخلل

كنت وقد مسائل جزأين الله عبد أبي عن روى شافية مناظرة
. بنزول بعضها سإمعت فيها تعبت

مإحمد بن إبراهيم قال: أخبرنا الدارقطني عن البنوسي بن مإحمد أنبأنا
الصالح الرجل اللباد بن الحسن بن مإحمد بن زنجويه حدثنا النيسابوري

ست سنة النسوي جرير بن سعيد بن علي الحسن أبو حدثنا بنيسابور
أيوب عن هاروأن بن يزيد حدثنا حنبل بن أحمد حدثنا وأمإائتين وأخمسين

رسول قال: قال بلل عن حوشب بن شهر عن قتادة عن العلء ابن عن
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".وأالمحجوم الحاجم أفطر: "وأسلم عليه الله صلى الله
فقال: الباب هذا في أثبت الحديث أي أسمع وأأنا أحمد قال: وأسئل وأبه

عبد روأاه فقال: إنما رافع حديث له فقيل وأاحد غير روأاه ثوبان حديث
الحاجم فقلت: على القضاء قال: عليه احتجم إن له فقيل وأحده الرزاق

.الحديث جاء هكذا قال: نعم وأالمحجوم
.الكفارة قال: عليه ناسيا جامإع إن وأسئل أحمد وأسمعت قال

وأاحد عندك وأالفطار السفر في القصر عن وأسئل يقول أحمد وأسمعت
عليه الله صلى الله رسول أصحاب بعض صام وأقد أوأكد قال: القصر

وأل بعض على بعضهم يعب فلم حنين غزوأة في آخروأن وأأفطر وأسلم
تكون أن إل يتم كان أحدا وأسلم عليه الله صلى النبي أصحاب مإن أعلم

.إلينا أعجب وأالفطار عائشة
يستقبلوا أوأ بينهما قال: يفرق وألي بغير تتزوأج المرأة عن أحمد وأسألت
وألكن قال: ل وأليها وأهو المرأة يتزوأج الرجل عن أحمد وأسألت النكاح
ًا هي وأتولي رجل أمإرها يولي .الرجل ذلك فيزوأجه أيض

مإوضع في يكون هل وأاحدة بكذبة يعرف الرجل عن وأسئل أحمد وأسمعت
وأطال ذلك بعد عنه تاب فإذا له فقيل ذلك مإن أشد الكذب ل: قال العدالة

الرجوع مإنه وأعرف التوبة مإنه وأظهرت تاب قد كان قال: إن المإر عليه
.شديد الكذب
.مإحدث هو يعجبني فقال: ل باللحان القراءة عن الله عبد أبا وأسألت

: النسائي الحسن أبو البزار المغيرة بن سإهل بن علي

.البغداديين الصحاب جملة مإن الخلل بكر أبو ذكره
المغيرة بن سهل بن علي أخبرنا الخلل بكر قال: أبو التاريخ نقلت: مإن

فقال: ل سالم بن خلف عن وأسئل حنبل بن أحمد قال: سمعت البزار
.صدقه في يشك

وأمإائتين وأسبعين إحدى سنة قال: مإات المنادي ابن تاريخ وأنقلت: مإن
.عفان صاحب وأكان

. الصحاب جملة من الخلل محمد أبو ذكره شوكر بن علي

كان يقول حنبل بن أحمد قال: سمعت شوكر بن علي حدثنا البار قال
.الحديث يضع الزهر بن عمروأ
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ثم وأاسطا سكن الصل بصري العتلي سعيد ابن وأهو عم أخبرنا وأقلت: أنا
.فاستوطنها عمره آخر في بغداد إلى انتقل

زيد بن حماد عن حدث الدار بصري المبرز الحافظ الحسن أبو
. أحمد وإمامنا القطان سإعيد بن ويحيى عيينة بن وسإفيان

حنبل بن أحمد عن حدث وأاللحق السابق في دمإشق نزيل بكر أبو قال
ثلث البغوي وأوأفاة وأفاته وأبين المديني الله عبد بن علي الحسن أبو

.سنة وأثمانون
زياد بن مإحمد بن أحمد حدثنا الدارقطني عن البنوسي بن مإحمد أنبأنا
حدثنا المديني ابن هو الله عبد بن علي حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا
بن عمر عن رباح عن خالد بن إبراهيم حدثنا حنبل ابن هو مإحمد بن أحمد
زيد عن المدري قيس بن حجر عن طاوأوأس عن دينار بن عمروأ عن حبيب

الرقبى تحل ل: "وأسلم عليه الله صلى الله رسول قال: قال ثابت بن
ًا أرقب فمن ".له فهو شيئ
البلخي علي بن مإحمد بن الله عبد حدثنا قانع بن الباقي عبد حدثنا وأبه

حدثنا حنبل بن أحمد حدثنا المديني بن علي حدثنا العين بكر أبو حدثنا
عن الطفيل أبي عن حبيب أبي بن يزيد عن الليث حدثنا سعيد بن قتيبة
إذا تبوك غزوأة في وأسلم عليه الله صلى الله رسول كان: "قال مإعاذ

ًا وأيصليهما العصر إلى الظهر أخر الشمس زيغ قبل ارتحل إذا جميع
ًا وأالعصر الظهر صلى الشمس زيغ بعد ارتحل إذا وأكان سار ثم جميع
بعد ارتحل وأإذا العشاء مإع وأصلها المغرب أخر المغرب قبل ارتحل

".المغرب مإع وأصلها العشاء عجل المغرب
قال: المتوكل بن سهل عن الخصيب خلف بن المؤمإن عبد حدثنا وأبه

سيدي نهاني وأقال به يحدثني فلم حديث عن المديني بن علي سألت
.كتاب مإن إل أحدث أن حنبل بن أحمد
إلى أصحبك أن لحب إني حنبل بن أحمد قال: لي المديني بن علي وأقال
أبا قلت: يا وأدعته فلما تملني أوأ أمإلك أن أخاف أني إل يمنعني فما مإكة
الخرة وأاجعل قلبك التقوى ألزم قال: نعم بشيء توصيني الله عبد

.أمإامإك
حمدان بن جعفر بن أحمد أخبرنا قال الجوهري علي بن الحسن أنبأني
لي قال: قال المديني بن علي حدثنا مإوسى بن يونس بن مإحمد حدثنا
أني إل ذلك مإن يمنعني وأمإا مإكة إلى أصحبك أن أحب إني حنبل بن أحمد
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توصيني الله عبد أبا يا: قلت وأدعته قال: فلما تملني أوأ أمإلك أن أخاف
.أمإامإك الخرة وأانصب قلبك التقوى ألزم قال: نعم بشي
بالله المهتدي بن علي بن مإحمد الحسين أبو الشريف القاضي وأأنبأنا

قال: التميمي الشاة بن مإحمد بن الحسن بن أحمد نصر أبو قال: أخبرنا
يقول الحسن بن صعصعة سمعت يقول البغدادي سعيد بن أحمد سمعت
قال: لي يقول المديني بن علي سمعت يقول الحراني شعيب أبا سمعت
.كتاب مإن إل تحدث ل حنبل بن أحمد سيدي
كتبه في وأكان أحمد مإن المدين بن على سمع الحربي: قد إبراهيم وأقال

.أحمد وأحدثنا أحمد لي وأقال أحمد سمعت
الطبراني بن سليمان حدثنا نعيم أبو أخبرنا الخطيب كتاب في قرأت
أحمد يقول المديني بن على قال: سمعت البراء بن أحمد بن مإحمد حدثنا

.سيدنا حنبل بن
أبو حدثنا الخفاف إبراهيم بن الحسين بن مإحمد الخطيب: وأأخبرنا قال

يعلى أبو قال: حدثنا مإالك ابن مإجلس في الصوفي أحمد بن علي الحسن
وأجل عز الله إن يقول المديني بن علي قال: سمعت أسمع وأأنا الموصلي

أحمد وأ الردة يوم الصديق بكر أبو ثالث لهما ليس برجلين الدين هذا أعز
.المحنة يوم حنبل بن

بكر أبا قال: سمعت جعفر بن العزيز عبد عن وأحدثت الخطيب قال
مإا يقول المديني بن علي قال: سمعت الميموني حدثني يقول الخلل

أحمد قام مإا وأسلم عليه الله صلى الله رسول بعد السلم بأمإر أحد قام
بكر أبو قال: وأل الصديق بكر أبو وأل الحسن أبا يا قال: قلت: له حنبل بن

لم حنبل بن أحمد وأ وأأصحاب أعوان له كان الصديق بكر أبا لن الصديق
.أصحاب وأل أعوان له يكن
أخبرنا الخلل أحمد أخبرنا العزيز عبد عن إبراهيم عن المبارك أنبأنا

العرابي بن الحسن بن مإحمد حدثنا البزاز حيدرة بن الحسن بن مإحمد
مإسألة عن حنبل بن أحمد أسأل لن يقول المديني بن علي قال: سمعت

ليس العلم إن داوأد وأابن النبيل عاصم أبا أسأل أن مإن إلي أحب فيفتيني
.بالسن ليس العلم إن بالسن
حدثنا حيوية ابن أخبرنا الحريري مإحمد أخبرنا المحدث الحسين أبو أخبرنا

ربه عبد بن مإحمد قال: سمعت المروأذي إسحاق بن مإحمد بن الله عبد
فقال: حنبل بن أحمد وأذكر يقول المديني بن علي قال: سمعت الزراع

ًا لن زمإانه في جبير بن سعيد مإن أفضل عندي هو نظراء له كان سعيد
.نظير له ليس هذا وأإن
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مإعين بن يحيى عنه فروأى بها فحدث بغداد المديني بن علي قدم قلت: أنا
الحربي إبراهيم وأ وأالبخاري أحمد عم بن وأحنبل حنبل بن أحمد بن وأصالح

.آخرين في
العلم انتهى عبيد قال: أبو بإسناده ثابت بن علي بن أحمد كتاب في قرأت

فيه أفقههم حنبل بن أحمد وأ له أسردهم شيبة أبي بن بكر أبي أربعة إلى
.له أكتبهم مإعين بم وأيحيى به أعلمهم المديني بن وأعلى
قال: سمعت أحمد بن عمر حازم أبو أخبرنا دمإشق نزيل أحمد أخبرنا
يقول الله عبد بن أحمد جدي سمعت يقول العباس بن مإحمد بن مإحمد

البخاري إسماعيل بن مإحمد سمعت يقول يوسف بن مإحمد جدي سمعت
.المديني بن علي عند إل أحد عند نفسي استصغرت مإا يقول
.رأى مإن بسر وأمإائتين وأثلثين أربع سنة وأمإات

: أشياء إمامنا عن نقل الطيالسي الله عبد بن علي

بدني على يدي مإسحت ثم حنبل بن أحمد على يدي قال: مإسحت مإنها
ًا فغضب ينظر وأهو أخذتم عمن وأيقول نفسه ينفض وأجعل شديدا غضب
ًا وأأنكره هذا ًا إنكار .شديد

الخلل بكر أبو ذكره البغدادي الطيالسي الصمد عبد بن علي
الله عبد أبي عن عنده وكان الربيع قطيعة يسكن فقال: كان

. صالحة مسائل

الطيالسي الصمد عبد بن علي قال: سمعت إسماعيل بن الله عبد أخبرنا
:قال قال: إبراهيم يقول مإسألة عن سئل إذا حنبل بن أحمد رأيت يقول

وأمإن السماء مإن ينزل سيل كأنه كذا قال: فلن قال: فلن الشعبي
.وأالحفظ وأالفهم جوابه حضور
قال: سألت الطيالسي الصمد عبد بن علي أخبرنا الخلل بكر أبو وأقال
فقال: أكرهه حمزة بقراءة يقرأ مإن خلف الصلة عن حنبل بن أحمد

يضجع وألم يدغم لم قال: إذا يكسر وألم يدغم لم إذا الله عبد أبا قلت: يا
.به بأس فل الضجاع ذلك

: المكي الصمد عبد بن علي
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الحديث فيه سمع مإجلس في قال: لحمد أنه أخبرني الخلل بكر أبو قال
فيه ينظر لم إذا الصك مإثل حدثنا فأقول النسخة في أنظر ل وأأنا

.لنفسك أطيب كان الكتاب في نظرت فقال: لو فيشهدوأن

عن عنده ورع الحراني نفيل بن سإعيد بن عثمان بن علي
أبا سإمعت قال وغيره الخلل بكر أبو منه أشياء: سإمع إمامنا

يعتمد ول بها يعمل ل التي الغرائب الحديث شر يقول الله عبد
. عليها

يونس بن وأعيسى وأكيع في يتكلم كان قتادة أبا إن وأقلت: لحمد قال
.الكاذب فهو الصدق أهل كذب فقال: مإن المبارك وأابن

: أشياء إمامنا عن نقل الصبهاني الفرات بن علي

الصبهاني الفرات بن علي سمعت حاتم أبي بن الرحمن قال: عبد مإنها
.مإخلوق غير الله كلم القرآن يقول حنبل بن أحمد سمعت يقول

: أشياء إمامنا عن نقل المصري محمد بن علي

الخوان مإع لثلث الطعام يؤكل يقول حنبل بن أحمد قال: سمعت مإنها
.بالمروأءة الدنيا أبناء وأمإع باليثار الفقراء وأمإع بالسروأر

: أشياء إمامنا عن نقل القرشي محمد بن علي

قال: البيهقي إسماعيل قال: حدثنا الله عبيد بن أحمد أخبرنا مإا مإنها
بن الحسين حدثنا نعيم أبو قال: أخبرني الصالح الشيخ بن علي حدثنا
قال: حدثني القاصا بن إبراهيم بن مإحمد بن إبراهيم قال: حدثني مإحمد

قال: الفرج بن يعقوب بن يوسف قال: حدثني الجوهري الله عبد أبو
ليضرب حنبل بن أحمد قدم لما يقول القرشي مإحمد بن علي سمعت

انحل إذ يضرب هو فبينا جرد وأقد حاضرا كنت المحنة أيام بالسياط
تحته مإن خرجتا يدين فرأيت مإرات ثلث سفتيه يحرك فجعل السروأال

إليه قمت وأحطوه الضرب مإن فرغوا فلما سروأاله فشدتا يضرب وأهو
قال: قلت: يا السروأايل انحل حين تقول كنت مإا الله عبد أبا وأقلت: يا

تبد فل الحق على إني تعلم كنت إن هو إل هو أين العرش يعلم ل مإن
.عورتي
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و عمار بن منصور عن حدث العابد الحسن أبو موفق بن علي
الطوسإي مسروق بن أحمد عنه روى الحواري أبي بن أحمد

الحديث عزيز وهو آخرين في الشكلي يوسإف بن وعباس
. ثقة وكان

علي حدثنا الزجى العزيز عبد قال: أخبرنا الجبار عبد بن المبارك أخبرنا
يوسف بن العباس حدثنا الله عبد بن الحسين بن مإحمد حدثنا جهضم بن

فقلت: يا الحرام المسجد في ليلة قال: كنت الموفق بن علي حدثني
رأيت إذ نائم أنا فبينا وأأرحني إليك اقبضني تتعبني وأكم تردني كم سيدي

أنك لو أرأيت الموفق بن علي يا لي يقول النوم في وأجل عز العزة رب
بل يارب فقلت: ل تكره مإن أم تحب مإن إليها تدعو كنت مإن دارا بنيت
.دارنا إلى دعوناك قد مإوفق بن علي يا وأجل فقال: عز أحب مإن

يشرب مإن خلف الصلة عن أحمد قال: سئل أشياء: مإنها إمإامإنا عن نقل
تصلي ل فقال: أحمد المر وأاللوز وأالكثوف الذاذي فيه يلقى الذي النبيذ
.هذا يشرب مإن إلى يجلس مإن خلف وأل هذا يشرب مإن خلف
أني تعلم كنت إن اللهم وأقال حجة ستين حج أنه الكتب بعض في قرأت
في طمعا أعبدك أني تعلم كنت وأإن بها فعذبني نارك مإن خوفا أعبدك
وأجهك إلى وأشوقا لك مإني حبا أعبدك أني تعلم كنت وأإن فاحرمإنيها جنتك

.شئت مإا بي وأاصنع مإرة فأبحنيه الكريم
في قال: رأيت مإوفق بن علي عن قال: حدثت المكي كتاب وأنقلت: مإن

ً فرأيت الجنة أدخلت كأني النوم ًا رجل يمينه عن وأمإلكان مإائدة على قاعد
باب على قائما رجل وأرأيت يأكل وأهو الطيبات جميع مإن يلقمانه وأشماله

إلى جاوأزتهما قال: ثم بعضا وأيرد بعضا فيدخل قوم وأجوه يتصفح الجنة
ينظر بصره شخص قد رجل العرش سرادق في فرأيت القدس حظيرة

مإعروأف فقال: هذا هذا مإن فقلت: لرضوان يطرق ل وأجل عز الله إلى
له حبا بل جنته إلى شوقا وأل ناره مإن خوفا ل وأجل عز الله عبد الكرخي
بن أحمد وأ الحارث بن بشر الخرين وأذكر وأجل عز إليه النظر فأباحه
.حنبل
ًا خرجت مإوفق بن علي وأقال وأوأضعته فأخذته قرطاسا فأصبت لؤذن يومإ

بسم فيه مإكتوب فإذا قرأته صليت فلما وأصليت وأأقمت فأذنت كمي في
.ربك وأأنا الفقر تخاف مإوفق بن علي يا الرحيم الرحمن الله

حججت مإوفق بن قال: علي بإسناده نعيم لبي الوألياء حلية وأنقلت: مإن
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بكر وألبي وأسلم عليه الله صلى للنبي ثوابها فجعلت حجة وأخمسين نيفا
الموقف أهل إلى فنظرت حجة وأبقيت وألبوي وأعلي وأعثمان وأعمر

تقبل لم أحد هؤلء في كان إن فقلت: اللهم أصواتهم وأضجيج بعرفات
الليلة تلك قال: فبت له ثوابها ليكون الحجة هذه له وأهبت فقد حجته

مإوفق بن علي يا فقال: لي المنام في وأجل عز ربي فرأيت بالمزدلفة
كل وأشفغت ذلك وأأضعاف وأمإثلهم الموقف لهل غفرت قد تتسخى علي
.المغفرة وأأهل التقوى أهل وأأنا وأجيرانه وأخاصته بيته أهل في مإنهم رجل

مإحمل في السنين مإن سنة حججت الموفق بن قال: علي وأبإسناده
في مإنهم وأاحدا وأأقعدت فنزلت مإعهم المشي فأحببت رجالة فرأيت

فنمنا الطريق عن وأعدلنا البريد إلى فتقدمإنا مإعهم وأمإشيت مإحملي
فضة مإن وأأباريق ذهب مإن طسوت مإعهن جواري مإنامإي في فرأيت
مإنهم هذا ليس لصاحبتها إحداهن فقالت أنا فبقيت المشاة أرجل يغسلن

رجلي فغسلت مإعهم المشي أحب لنه مإنهم هو بلى فقالت مإحمل له هذا
.أجده كنت تعب كل عني فذهب
وأستين خمس سنة في قال: وأمإات المنادي بن الحسين تاريخ في وأقرأت
.المذكورين الزاهدين مإن وأكان مإوفق بن على بمدينتنا وأمإائتين

مإوفق بن علي جنازة على تطرح الزر رأى وأقد شخرف بن الفتح وأقال
.العمال على كانت لو المزاحمات هذه أحسن مإا وأقال فضحك

أبا فقلت: يا النوم في حنبل بن أحمد رأيت الحفار الله عبد بن أحمد وأقال
قال: وأأدناني وأقربني وأأعطاني قال: حباني بك الله صنع مإا الله عبد

يريد زلل في تركته قال: الساعة به الله صنع مإا الموفق بن قلت: علي
.العرش

: أشياء أحمد أمامنا عن روى المعبراني المكري بن علي

بن علي الحسن أبا قال: سمعت الله عبد بن أحمد مإن سمعته مإا مإنها
سنة مإن القعدة ذي في علينا قدم المعبراني المكري بن علي بن أحمد
عبد أبي مإسجد في قال: كنت جدي عن أبي حدثني قال وأخمسين اثنتين

له أن يعلمه له بصاحب المتوكل إليه فأنفذ حنبل بن مإحمد بن أحمد الله
نعل أحمد له فأخرج بالعافية لها الله يدعو أن وأسأله صرع بها جارية
إلى تمضي له وأقال له صاحب إلى فدفعه للوضوء خوصا بشراك خشب

أحمد لك يقول له وأتقول الجارية رأس عند وأتجلس المؤمإنين أمإير دار
فمضى النعل بهذه الخر أصفع أوأ الجارية هذه مإن تخرج إليك أحب أيما
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السمع الجارية لسان على فقال: المارد قال: أحمد مإا مإثل له وأقال إليه
الله أطاع إنه به أقمنا مإا العراق في نقيم ل أن أحمد أمإرنا لو وأالطاعة

وأزوأجت وأهدأت الجارية مإن وأخرج شيء كل أطاعه الله أطاع وأمإن
صاحبه إلى المتوكل فأنفذ المارد عاوأدها أحمد مإات فلما أوألدا وأرزقت

الجارية إلى وأمإضى النعل المروأذي فأخذ الحال وأعرفه المروأذي بكر أبي
أقبل وأل أطيعك وأل الجارية هذه مإن أخرج ل لسانها على العفريت فكلمه

.بطاعته فأمإرنا الله أطاع حنبل بن أحمد مإنك

أحمد نبصر سنين ثمان أوأ سنين سبع وألي وأالصبيان أنا قال: خرجت وأبه
. يضرب كيف حنبل ابن

: أشياء إمامنا عن نقل خالد أبي بن علي

نهيته وأقد جاري هو مإعنا حضر لشيخ الشيخ هذا إن قال: قلت: لحمد مإنها
المحاسبي حارثا يعني القصير حرث فيه قولك يسمع أن وأيحب رجل عن

فلم تكلمه وأل تجالسه ل فقلت: لي كثيرة سنين مإنذ مإعه رأيتني كنت
قد أحمد فرأيت فيه تقول فما يجالسه الشيخ وأهذا الساعة حتى أكلمه
ينتفض جعل ثم قط هكذا رأيته وأمإا وأعيناه أوأداجه وأانتفخت لونه احمر

أوأيه وأعرفه خبره مإن إل ذاك يعرف ليس وأفعل به الله فعل ذاك وأيقول
المغازلي جالسه ذاك وأعرفه خبره قد مإن إل يعرفه ل ذاك أوأيه أوأيه

يا الشيخ فقال: له بسببه هلكوا جهم رأي إلى فأخرجهم وأفلن وأيعقوب
أبو فغضب قصته وأمإن قصته مإن خاشع ساكن الحديث يروأى الله عبد أبا

رأسه بتنكيس تغتر ل وأيقول وألينه خشوعه يغرك ل يقول وأجعل الله عبد
كل له كرامإة وأل تكلمه ل خبره قد مإن إل يعرفه ل ذاك سوء رجل فإنه
ًا وأكان وأسلم عليه الله صلى الله رسول بأحاديث حدث مإن تجلس مإبتدع
.ذاك ذاك يقول وأجعل عين نعمى وأل كرامإة وأل ل إليه

: أشياء إمامنا عن حكى السواق صبح أبي بن علي

كرسي إلى نظر دخل فلما حنبل بن أحمد فجاء وأليمة في قال: كنا مإنها
وأجهه في يده فنفض المنزل صاحب فلحقه فخرج صورة عليه الدار في

.وأخرج المجوس زي المجوس زي وأقال

: أشياء إمامنا عن نقل الخواص بن علي
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المسكر هذا مإن يشرب أختي زوأج لي قلت: ختن أحمد قال: سألت مإنها
.المستعان قال: الله بينهما أفرق

هذا مإثل عن سأله قال: لرجل أنه أحمد عن المروأذي نقل وأقد قلت: أنا
.إليك فقال: حولها

عباس اسإمه من ذكر

نقل ممن طرسإوس من المستملي اليماني أحمد بن عباس
: إمامنا عن

الله عبد أبو قال: سئل اليماني أحمد بن العباس حدثنا الخلل بكر أبو قال
الرجل قال: له وأيخفف قال: يصلي الصلة وأتقام النفير يسمع الرجل عن

ًا يقرأ وألكن قال: ل وأالسجود الركوع يخفف ًا سور الركوع وأيتم صغار
.وأالسجود

ًا وأقال مإاسمعت وأقال فكرهه عمورية سبي عن الله عبد أبو سئل أيض
.الغزاة تلك في صنعوا مإا بمثل
على الغنيمة فرق عمورية فتح لما المعتصم وأكان اليماني العباس قال

.فرق مإا يشتري أن الله عبد أبو فكره القواد

ذكره بالنخشبي يعرف العباس بن الله عبد بن العباس
بن ويحيى حنبل بن أحمد عن بمصر فقال: حدث الخطيب

العلى عبد بن يونس بن أحمد بن الرحمن عبد منه سإمع معين
. المصري

العنبري الفضل أبو إسإماعيل بن العظيم عبد بن العباس
. البصري

هشام بن وأمإعاذ مإهدي بن الرحمن وأعبد القطان سعيد بن يحيى سمع
.آخرين في أحمد وأإمإامإنا همام بن الرزاق وأعبد
الصلة في اليدين رفع عن رجل وأسأله الله عبد أبا سمعت حنبل قال

أصحابه وأعن وأاحد غير عن وأسلم عليه الله صلى النبي عن فقال: يروأى
مإن رأسه رفع وأإذا يركع أن أراد وأإذا الصلة افتتح إذا" فعلوه أنهم

ينحط أن أراد قلت: فإذا قال: ل السجدتين فبين قلت: له" الركوع
عن يروأى أليس الله عبد أبا يا العنبري العباس فقال: له قال: ل ساجدا
.وأأكثر أقوى الحاديث قال: هذه فعله أنه وأسلم عليه الله صلى النبي
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علي حدثنا مإيمي أخي بن الحسين عن بالله المهتدي بن الحسين أبو أنبأنا
قال: المروأذي حدثنا الغساني مإوسى بن مإحمد حدثنا الموصلي مإحمد بن

مإن علي أسهل عون وأابن يونس لمخالفتي وأالله العنبري العباس لي قال
بفتنة قال: بلينا عون بن الرحمن عبد قال: إن ثم حنبل بن أحمد خلفي
بلي قد الله عبد وأأبو نصبر فلم السراء بفتنة وأبلينا فصبرنا الضراء

ًا بالفتنتين .فصبر جميع
وأقدم وأغيرهم داوأد وأأبو الحجاج بن وأمإسلم الرازي حاتم أبو عنه روأى
بن وأبشر عبيد أبا وأجالس أشياء مإنه وأاستفاد إمإامإنا وأجالس بغداد

.الثرم بكر وأأبو الجوهري يوسف بن مإحمد ببغداد مإنه فسمع الحارث
.وأمإائتين وأأربعين ست سنة وأمإات البخاري قال

محمد أبو ذكره الفضل أبو بسام بن الحسن بن علي بن عباس
. أحمد عن روى فيمن الخلل

: أشياء عن إمامنا سإأل الوراق الهمداني غالب بن العباس

ليس المجلس في أكون الله عبد أبا يا حنبل بن قال: قلت: لحمد مإنها
تنصب فقال: ل عليه أرد فيه مإبتدع فيتكلم غيري السنة يعرف مإن فيه

أراك فقال: مإا القول عليه فأعدت تخاصم وأل بالسنة أخبره لهذا نفسك
ًا إل .مإخاصم

الله أراد إذا: "وأسلم عليه الله صلى النبي قول إمإامإنا قول وأجه قلت: أنا
ًا بقوم البصري للحسن وأقيل ،"العمل عنهم وأخزن الجدل بينهم ألقى شر

جار كلما أنس بن مإالك وأقال ديني مإن شك في فقال: لست نجادلك
عليه الله صلى مإحمد على جبريل به نزل مإا تركنا رجل مإن أجدل رجل

وأسنة بسنتي عليكم: "وأسلم عليه الله صلى النبي وأقال لجدله وأسلم
وأإياكم بالنواجد عليها عضوا بعدي مإن المهديين الراشدين الخلفاء

سلف مإن بأثار عليك الوأزاعي وأقال ،"بدعة مإحدثة كل فإن وأالمحدثات
كل فليحذر القول لك زخرفوا وأإن الرجال وأآراء وأإياك الناس رفضك وأإن

اتباع في وأليجتهد غيره على ينكره فيما الدخول مإن وأمإناظر مإسئول
.أمإر كما المحدثات وأاجتناب السنة

بني مولى الدوري الفضل أبو حاتم بن محمد بن العباس
بن هاشم النضر وأبا سإوارد بن شبابة سإمع بغدادي هاشم
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بن ويعقوب محمد بن ويونس عطاء بن الوهاب وعبد القاسإم
عنه حدث آخرين في مسلم بن وعفان سإعيد بن إبراهيم
وأبو الفريابي وجعفر إمامنا بن الله وعبد سإفيان بن يعقوب

بن الحسين وأبو البغوي القاسإم وأبو النسائي الرحمن عبد
. وغيرهم المنادي

بن العباس فقال: سمعت إمإامإنا صحب فيمن الخلل بكر أبو وأذكره
أقوام فيجيئه الحج أيام حنبل بن أحمد عند كنا ربما يقول الدوأري مإحمد

هؤلء فيقول ذلك في له قلنا فربما وأيحدثهم عليهم فيقبل الحجاج مإن
.يخرجون أيام وأإلى غرباء قوم
أبا يا له فقيل النضر أبي باب على شاب وأهو حنبل بن أحمد وأسمعت قال
فقال: أمإا إسحاق بن مإحمد وأفي عبيدة بن مإوسى في تقول مإا الله عبد

المغازي يعني الحاديث هذه عنه وأيكتب مإنه يسمع رجل فهو مإحمد
الله عبد عن روأى وألكنه بأس به يكن فلم عبيدة بن مإوسى وأأمإا وأنحوها

أردنا وأالحرام الحلل جاء إذا فأمإا مإناكير أحاديث عمر ابن عن دينار بن
العباس وأأرانا الخلل بكر قال: أبو بيده وأأرانا قال: العباس هكذا أقوامإا

ًا كفيه قبض الله عبد أبي فعل .إبهامإيه وأأقام جميع
قال: قلت: لبي مإحمد بن العباس حدثنا المنادي بن الحسين أبو وأقال
فقلت: له البصري عيسى بن صفوان وأذكر حنبل بن أحمد الله عبد

وأهو العور عون أبي عن يزيد بن ثور عن عيسى بن صفوان عن حدثونا
الخولني إدريس أبي عن الله عبد أبي ابن له وأيقال الشامإي النصاري

صلى النبي عن الحديث قليل وأكان سفيان أبي بن مإعاوأية قال: سمعت
يموت الرجل إل يغفره أن الله عسى ذنب كل: "يقول وأسلم عليه الله

ًا ًا يقتل أوأ كافر ًا مإؤمإن .صفوان حدثناه حنبل بن أحمد فقال ،"عمد
يزيد قال: حدثنا البزار مإعروأف بن علي قال: أخبرنا السعيد الوالد وأأخبرنا

بن أحمد حدثنا الدوأري حاتم بن مإحمد بن العباس حدثنا المسلمة ابن
بن عمران عن المهلب أبي عن قلبة أبي عن يونس قال: حدثنا حنبل

مإات قد النجاشي أخاكم إن: "قال وأسلم عليه الله صلى النبي أن حصين
.عليه فصلى الثاني الصف في وأإني عليه فصفنا قال: فقام" عليه فصلوا
قال: سمعت إجازة النسفي إبراهيم بن هناد المظفر أبو القاضي أخبرنا

عبد أبا الحاكم سمعت يقول النيسابوري الحسن بن الله عبد القاسم أبا
الصم مإحمد بن العباس أبا سمعت يقول الحافظ الله عبد بن مإحمد الله

الله رسول أصحاب علم انتهى يقول مإحمد بن العباس سمعت يقول
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بن عمر عنهم الله رضي الصحابة مإن نفر ستة إلى وأسلم عليه الله صلى
وأمإعاذ كعب بن وأأبي مإسعود بن الله وأعبد طالب أبي بن وأعلي الخطاب

ًا نفر فستة الروأاة وأأمإا الفقهاء طبقات فهؤلء ثابت بن وأزيد جبل بن أيض
الخدري سعيد وأأبو عمر بن الله وأعبد الله عبد بن وأجابر وأأنس هريرة أبو

نفر فسنة وأالقصص الخبار أصحاب طبقات وأأمإا عنهم الله رضي وأعائشة
وأمإحمد اليماني وأطاوأس مإنبه بن وأوأهب الحبار وأكعب سلم بن الله عبد
فستة التفسير طبقات وأأمإا الواقدي عمر بن وأمإحمد يسار بن إسحاق بن

ًا بن وأالضحاك وأقتادة وأمإجاهد جبير بن وأسعيد عباس بن الله عبد أيض
وأعبد بنأنس وأمإالك فالعمش العلم خزان طبقات وأأمإا وأالسدي مإزاحم

طبقات وأأمإا وأشعبة كدام بن وأمإسعر وأالثوري الوأزاعي عمروأ بن الرحمن
بن وأعلي مإعين بن وأيحيى حنبل أبن مإحمد بن أحمد نفر فستة الحفاظ
بن وأمإسلم البخاري إسماعيل بن وأمإحمد الرازي زرعه وأأبو المديني
.الحجاج

الدقاقين عن وأسئل يقول حنبل بن أحمد سمعت الدوأري عباس قال
ً فقال: إن .سوء لمإوال إنها المسلمين عموم مإن جمعت أمإوال

الحديث لصحاب عجب يقول حنبل بن أحمد سمعت الدوأري عباس وأقال
عد حتى وأطاوأس وأعطاء سيرين وأابن الحسن عن فيها المسألة بهم تنزل
علمهم إلى ينظروأن أل فيسألونهم الرأي أصحاب إلى فيذهبون عدة

أخبرنا الدارقطني عن البنوسي بن مإحمد وأأنبأنا به? قلت: أنا فيتفقهون
حنبل بن أحمد قال: سألت الدوأري العباس قال: سمعت مإخلد بن مإحمد

ًا يصوم أن قال: أرى صائم وأهو احتجم فيمن تقول مإا .مإكانه يومإ
فجعل المغرب قبل الركعتين في تقول مإا أسمع وأأنا أحمد وأسئل قال

أنس عن فلفل بن وأالمختار أنس عن السلني مإوسى عن سعيد يقول
أذن إذا وأسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب مإن اللباب كان: "قال

فقال: له الحاديث هذه وأنحو اللباب وأذكر" السواري ابتدروأا المؤذن
يراني حيث قط صليتها قال: مإا تفعل كيف الله عبد أبا يا أنت الرجل
يؤذن المؤذن سمع إذا كان أنه فظننا الدوأري العباس قال: لنا الناس

.خرج ثم الركعتين صلى بالمغرب
ًا يوم كل يزداد مإمن عندنا عبيد أبو يقول أحمد وأسمعت قال قلت: خير

.سلم بن قال: القاسم عبيد أبو مإن للعباس
عشرة لست الربعاء يوم في وأمإوته وأمإائة وأثمانين خمس سنة مإولده
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سنة وأثمانين ثمانيا بلغ وأقد وأمإائتين وأسبعين إحدى سنة صفر مإن خلت
.المنادي ابن ذكره

: بغدادي الخلل موسإى بن محمد بن عباس

الذين الوألين الله عبد أبي أصحاب مإن فقال: كان الخلل بكر أبو ذكره
علي وأصعب وأعارضة وأعلم قدر له رجل وأكان بهم يعتد الله عبد أبو كان

.وأبعده الحبس قبل مإسائله في وأيقول بعلو لي وأقعت ثم مإسائله طلب
مإوسى بن مإحمد بن العباس حدثنا الجبار عبد بن الحسن بن أحمد أخبرنا
يخطب له مإولى أمإر ثم أهله جمع أنسا أن الله عبد أبو ذكر: قال الخلل

فعله أنسا أن على هذا حملنا وأإنما جماعة في العيد صلة فاتته إذا يعني
.البصرة خارج له بأرض
جزيرة عن الماء نضب إذا الخلل مإحمد بن عباس روأاية في أحمد وأقال
.يرجع الماء لن غيره على ضررا فيه فإن فيها يبنى فل فنائها إلى

: أشياء إمامنا عن نقل الهمداني مشكويه بن عباس

بن أحمد مإسعود أبو حدثنا أبي حدثنا إسماعيل حدثنا أحمد أخبرنا مإا مإنها
بن الله عبد بن علي الحسن أبو قال: أخبرنا الرازي الله عبد بن مإحمد

ببغداد النجاد الحسن بن سليمان بن أحمد حدثنا بمكة الهمداني جهضم
عباس قال: سمعت أسمع وأأنا الرياحي العوام أبي ابن على قال: قرىء

ضرب فلما أحمد ضرب يوم الدار يوم قال: كنت الهمداني مإشكويه بن
إلى رأسه رفع وأقد فرأيته وأسطه في المئزر اضطرب الثامإن السوط
خرج قد ذهب مإن كفا رأيت حتى الدعاء استتم فما شفتيه وأحرك السماء

وأهموا العامإة فضجت الله بقدرة مإوضعه إلى المئزر فرد مإئزره تحت مإن
الله عبد أبا فقلت: يا عليه فدخلت بحلة فأمإر السلطان دار على بالهجوم

رأسي فقال: رفعت المئزر اضطراب عند شفتيك تحريك كان شيء أي
أني تعلم كنت إن العالمين إله يا المستغيثين غياث يا وأناديت السماء إلى
اضطراب عند دعائي الله فاستجاب عورة لي تهتك فل بحق لك قائم

.المئزر

: أشياء إمامنا عن نقل الجوهري عيسى بن محمد بن عباس

.قصاصا على يقص قاصا الكبائر مإن يقول حنبل بن أحمد سمعت مإنها
يونس بن وأشريح رشيد بن وأداوأد المقابري أيوب بن يحيى عن وأحدث
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الطبراني وأسليمان الشافعي بكر وأأبو المصري مإحمد بن يحيى عنه روأى
.ثقة وأكان وأالسماعيلي الجعاني بكر وأأبو

.وأمإائتين وأتسعين تسع سنة وأمإات

عبدوس اسإمه من ذكر

: السري أبو الواحد عبد بن عبدوس

:قال علي بن حمدان عن مإوسى بن مإحمد أخبرني الخلل بكر أبو قال
شاب فجاءه الله عبد أبا آتي كنت الواحد عبد بن عبدوأس السرى أبو قال

قام فلما فأجابه وأخشوع وأسمت هيئة للشاب وأكان شيء عن فسأله
عبد أبا سألت عبدوأس أجيبه? وأقال فل هذا مإثل يجيئني الله عبد قال: أبو

.قال: نعم يعيد أن له أترى الديوان مإن حج قلت: رجل الله

:فقال الخلل بكر أبو ذكره العطار محمد أبو مالك بن عبدوس
به وله ذلك وغير هدايا في منزله الله عبد أبي عند له كانت
عن روى وقد شرحها يطول أخبار وله يقدمه وكان شديد أنس
مات كلها إلينا تقع ولم غيره يروها لم مسائل الله عبد أبي
في الله عبد أبو أخرجه شيء منها إلينا ووقع عنه تتخرج ولم

لكان طلبها في الصين إلى رجل رحل مالو السنة أبواب جماع
. إليه ودفعه الله عبد أبو أخرجه قليل

بن علي أخبرنا الزجى العزيز عبد أخبرك قلت: له المبارك على قرأت
عبد بن الحسن حدثنا السماك بابن المعروأف عثمان أخبرنا بشران
العطار مإالك بن عبدوأس حدثني المنقري مإحمد بن سليمان حدثنا الوهاب

أصول يقول عنه الله رضي حنبل بن أحمد الله عبد أبا قال: سمعت
عليه الله صلى الله رسول أصحاب عليه كان بما التمسك عندنا السنة
الخصومإات وأترك ضللة فهي بدعة وأكل البدع وأترك بهم وأالقتداء وأسلم
في وأالخصومإات وأالجدال المراء وأترك الهواء أصحاب مإع الجلوس وأترك
تفسر وأالسنة وأسلم عليه الله صلى الله رسول آثار عندنا وأالسنة الدين

المإثال لها تضرب وأل قياس السنة في وأليس القرآن دلئل وأهي القرآن
السنة وأمإن الهوى وأترك التباع هو إنما الهواء وأل بالعقول تدرك وأل

أهلها مإن يكن لم بها يؤمإن يقبلها لم خصلة مإنها ترك مإن التي اللزمإة
يقال ل بها وأاليمان فيه بالحاديث وأالتصديق وأشره خيره بالقدر اليمان
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الحديث تفسير يعرف لم وأمإن بها وأاليمان التصديق هو إنما كيف وأل لم
مإثل له وأالتسليم به باليمان فعليه له وأأحكم ذلك كفي فقد عقله وأيبلغه
الرؤية أحاديث وأمإثل القدر في مإثله كان وأمإا  المصدوأق الصادق حديث

اليمان عليه فإنما المستمع مإنها وأاستوحش السماع عن نبت وأإن كلها
عن المأثورات الحاديث مإن وأغيرها وأاحدا حرفا مإنها يرد ل وأأن بها

في الكلم فإن الجدال يتعلم وأل يناظر وأل أحدا يخاصم ل وأأن الثقات
يكون ل عنه مإنهي مإكروأه السنن مإن وأغيرها وأالقرآن وأالرؤية القدر

وأيسلم الجدال يدع حتى السنة أهل مإن السنة بكلمإه أصاب إن صاحبه
ليس يقول أن يضعف وأل بمخلوق وأليس الله كلم وأالقرآن بالثار وأيؤمإن

وأإياك مإخلوق مإنه شيء وأليس مإنه ببائن ليس الله كلم وأأن بمخلوق
فقال: ل فيه وأقف وأمإن وأغيره باللفظ وأقال فيه أحدث مإن وأمإناظرة

مإثل بدعة صاحب فهو الله كلم هو وأإنما بمخلوق ليس أوأ مإخلوق أدري
بالرؤية وأاليمان بمخلوق وأليس الله كلم هو وأإنما مإخلوق قال: هو مإن
الحاديث في وأسلم عليه الله صلى النبي عن روأى كما القيامإة يوم

عن مإأثور فإنه ربه رأى قد وأسلم عليه الله صلى النبي وأأن الصحاح
عن عكرمإة عن قتادة روأاه قد صحيح وأسلم عليه الله صلى الله رسول

علي وأروأاه عباس ابن عن عكرمإة عن أبان بن الحكم وأروأاه عباس ابن
ظاهره على عندنا وأالحديث عباس ابن عن مإهران بن يوسف عن زيد بن
به نؤمإن وألكن بدعة فيه وأالكلم وأسلم عليه الله صلى النبي عن جاء كما
القيامإة يوم بالميزان وأاليمان أحدا فيه نناظر وأل ظاهره على جاء كما
أعمال وأتوزن بعوضة جناح يزن فل القيامإة يوم العبد يوزن" جاء كما

ذلك رد عمن وأالعراض وأالتصديق به وأاليمان الثر في جاء كما" العباد
ترجمان وأبينهم بينه ليس القيامإة يوم العباد يكلم الله وأأن مإجادلته وأترك

الله صلى الله لرسول وأأن بالحوض وأاليمان به وأالتصديق به وأاليمان
ًا وأسلم عليه مإسيرة طوله مإثل عرضه أمإته عليه ترد القيامإة يوم حوض
وأجه غير مإن الخبار به صحت مإا على السماء نجوم عدد آنيته شهر

اليمان عن وأتسأل قبورها في تفتن المإة هذه وأأن القبر بعذاب وأاليمان
أراد وأكيف الله شاء كيف وأنكير مإنكر وأيأتيه نبيه وأمإن ربه وأمإن وأالسلم
وأسلم عليه الله صلى النبي بشفاعة وأاليمان به وأالتصديق به وأاليمان

نهر إلى بهم فيؤمإر فحما وأصاروأا احترقوا مإا بعد النار مإن يخرجون وأيقوم
به اليمان هو إنما يشاء وأكما الله شاء كيف الثر جاء كما الجنة باب على

كافر عينيه بين مإكتوب خارج الدجال المسيح أن وأاليمان به وأالتصديق
فيقتله ينزل عيسى وأأن كائن ذلك بأن وأاليمان فيه جاءت التي وأالحاديث
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أكمل" الثر، في جاء كما وأينقص يزيد وأعمل قول وأاليمان لد بباب
ًا أحسنهم إيمانا المؤمإنين مإن وأليس ،"كفر فقد الصلة ترك مإن"  وأ ،"خلق
قتله الله أحل وأقد كافر فهو تركها مإن الصلة إل كفر تركه شيء العمال

عثمان ثم الخطاب بن عمر ثم الصديق بكر أبو نبيها بعد المإة هذه وأخير
الله صلى الله رسول أصحاب قدمإهم كما الثلثة هؤلء نقدم عفان بن

أصحاب قدمإهم كما الثلثة هؤلء بعد ثم ذلك في يختلفوا لم وأسلم عليه
بن الرحمن وأعبد وأطلحة وأالزبير طالب أبي بن علي الخمسة الشورى

في وأنذهب إمإام وأكلهم للخلفة يصلح كلهم وأقاصا أبي بن وأسعد عوف
حي وأسلم عليه الله صلى الله وأرسول نعد كنا عمر ابن حديث إلى ذلك

أصحاب بعد ثم نسكت ثم عثمان ثم عمر ثم بكر أبو مإتوافروأن وأأصحابه
أصحاب مإن النصار مإن بدر أهل ثم المهاجرين مإن بدر أهل الشورى

ثم فأوأل أوأل وأالسابقة الهجرة قدر على وأسلم عليه الله صلى الله رسول
القرن وأسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب هؤلء مإن الناس أفضل
ًا أوأ سنة صحبه مإن كل فيهم بعث الذي ًا أوأ شهر فهو رآه أوأ ساعة أوأ يومإ
وأسمع مإعه سابقته وأكانت صحبه مإا قدر على الصحبة مإن له أصحابه مإن
لقوا وألو يروأه لم الذين القرن مإن أفضل هو صحبة فأدناهم أليه وأنظر مإنه
وأسلم عليه الله صلى النبي صحبوا الذين هؤلء كما العمال بجميع الله

مإن بصحبته أفضل ساعة وألو به وأآمإن بعينه رآه وأمإن مإنه وأسمعوا وأرأوأه
وأأمإير للئمة وأالطاعة وأالسمع الخير أعمال كل عملوا وألو التابعين

به وأرضوا عليه الناس وأاجتمع الخلفة وألي مإمن وأالفاجر البر المؤمإنين
وأالغزوأ المؤمإنين أمإير وأسمي خليفة صار حتى بالسيف عليهم خرج وأمإن
الفيء وأقسمة يترك ل وأالفاجر البر القيامإة يوم إلى المإراء مإع مإاض

ينازعهم وأل عليهم يطعن أن لحد ليس مإاض الئمة إلى الحدوأد وأإقامإة
ًا عنه أجزأت إليهم دفعها وأمإن نافذة جائزة إليهم الصدقات وأدفع كان بر

ًا أوأ مإن ركعتان تامإة جائزة وألى مإن وأخلف خلفه  الجمعة وأصلة فاجر
جمعتة فضل مإن له ليس للسنة مإخالف للثار تارك مإبتدع فهو أعادهما

أن فالسنة وأفاجرهم برهم كانوا مإن الئمة خلف الصلة ير لم إذا شيء
شك ذلك مإن صدرك في يكن ل تامإة بأنها وأيدين ركعتين مإعهم يصلى
عليه اجتمعوا الناس كان وأقد المسلمين أئمة مإن إمإام على خرج وأمإن

عصا الخارج هذا شق فقد وأالغلبة بالرضا كان وأجه بأي بالخلفة له وأأقروأا
مإات فإن وأسلم عليه الله صلى الله رسول عن الثار وأخالف المسلمين

عليه الخروأج وأل السلطان قتل يحل وأل جاهلية مإيتة مإات عليه الخارج
وأالطريق السنة غير على مإبتدع فهو ذلك فعل فمن الناس مإن لحد
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أن فله وأمإاله نفسه في للرجل عرضوا إذا جائز وأالخوارج اللصوصا وأقتال
فارقوه إذا له وأليس يقدر مإا بكل عنهما وأيدفع وأمإاله نفسه عن يقاتل

المسلمين وألة أوأ المإام إل لحد ليس آثارهم يتبع وأل يطلبهم أن وأتركوه
أحدا يقتل ل أن بجهده وأينوي ذلك مإقامإه في نفسه عن يدفع أن له إنما
وأإن المقتول الله فأبعد بالمعركة نفسه عن دفعه في بدنه على أتى فإن
كما الشهادة له رجوت وأمإاله نفسه عن يدفع وأهو الحال تلك في هذا قتل
بقتله تأمإر وألم بقتاله أمإرت إنما هذا في الثار وأجميع الحاديث في جاء
له فليس أسيرا أخذه وأإن جريحا كان أوأ صرع إن عليه يجهز وأل اتباعه وأل
فيه فيحكم الله وأله مإن إلى أمإره يرفع وألكن الحد عليه يقيم وأل يقتله أن
للصالح نرجو نار وأل بجنة يعمله بعمل القبلة أهل مإن أحد على نشهد وأل

لقي وأمإن الله رحمة له وأنرجو المذنب المسيء على وأنخاف عليه وأنخاف
وأالله عليه يتوب الله فإن عليه مإصر غير تائبا النار به له تجب بذنب الله

حد عليه أقيم وأقد لقيه وأمإن السيئات عن وأيفعو عباده عن التوبة يقبل
الله صلى الله رسول عن الخبر جاء كما كفارته فهو الدنيا في الذنب ذلك
بها استوجب قد التي الذنوب مإن تائب غير مإصرا لقيه وأمإن وأسلم عليه

لقيه وأمإن له غفر شاء وأإن عذبه شاء إن تعالى الله إلى فأمإره العقوبة
اعترف إذا أحصن وأقد زنى مإن على حق وأالرجم له يغفر وألم عذبه كافرا

وأرجمت وأسلم عليه الله صلى الله رسول رجم وأقد بينة عليه قامإت أوأ
ًا انتقص وأمإن الراشدوأن الئمة الله صلى الله رسول أصحاب مإن وأاحد
ًا كان مإساوأيه ذكر أوأ مإنه كان لحدث أبغضه أوأ وأسلم عليه حتى مإتبدع

ًا عليهم يترحم ًا لهم قلبه وأيكون جميع يكفر أن الكفر هو وأالنفاق سليم
كانوا الذين المنافقين مإثل العلنية في السلم وأيظهر غيره وأيعبد بالله
:وأسلم عليه الله صلى وأقوله وأسلم عليه الله صلى الله رسول عهد على

وأل جاءت كما نروأيها" التغليظ على هذا مإنافق فهو فيه كن مإن ثلث"
ًا بعدي ترجعوا ل" وأقوله نفسرها وأمإثل" بعض رقاب بعضكم يضرب كفار

وأمإثل" النار في وأالمقتول فالقاتل بسيفيهما المسلمان التقى إذا"
فقد كافر يا قال: لخيه مإن" وأمإثل" كفر وأقتاله فسوق المسلم سباب"

هذه وأنحو" دق وأإن نسب مإن تبرأ مإن بالله كفر" وأمإثل" أحدهما بها باء
نتكلم وأل تفسيره نعلم لم وأإن له نسلم فإنا وأحفظ صح قد مإما الحاديث

إل نردها ل جاءت مإا بمثل إل الحاديث هذه نفسر وأل فيه نجادل وأل فيه
الله رسول عن جاء كما خلقتا قد مإخلوقتان وأالنار وأالجنة مإنها بأجود
ًا فرأيت الجنة دخلت" وأسلم عليه الله صلى وأاطلعت الكوثر وأرأيت قصر

"وأكذا كذا فرأيت النار في وأاطلعت النساء أهلها أكثر فرأيت النار في
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صلى الله رسول وأأحاديث بالقرآن مإكذب فهو تخلقا لم أنهما زعم فمن
القبلة أهل مإن مإات وأمإن وأالنار بالجنة يؤمإن أحسبه وأل وأسلم عليه الله

الصلة نترك وأل الستغفار عنه يحجب وأل له وأيستغفر عليه يصلى مإوحدا
ًا أوأ كان صغيرا أذنبه لذنب عليه وأخلف وأجل.خلفه عز الله إلى أمإره كبير
مإخالف للثار تارك مإبتدع فهو أعادهما مإن ركعتان تامإة جائزة وألى مإن

مإن الئمة خلف الصلة ير لم إذا شيء جمعتة فضل مإن له ليس للسنة
ل تامإة بأنها وأيدين ركعتين مإعهم يصلى أن فالسنة وأفاجرهم برهم كانوا
المسلمين أئمة مإن إمإام على خرج وأمإن شك ذلك مإن صدرك في يكن
بالرضا كان وأجه بأي بالخلفة له وأأقروأا عليه اجتمعوا الناس كان وأقد

الله رسول عن الثار وأخالف المسلمين عصا الخارج هذا شق فقد وأالغلبة
يحل وأل جاهلية مإيتة مإات عليه الخارج مإات فإن وأسلم عليه الله صلى
مإبتدع فهو ذلك فعل فمن الناس مإن لحد عليه الخروأج وأل السلطان قتل
عرضوا إذا جائز وأالخوارج اللصوصا وأقتال وأالطريق السنة غير على

بكل عنهما وأيدفع وأمإاله نفسه عن يقاتل أن فله وأمإاله نفسه في للرجل
لحد ليس آثارهم يتبع وأل يطلبهم أن وأتركوه فارقوه إذا له وأليس يقدر مإا
ذلك مإقامإه في نفسه عن يدفع أن له إنما المسلمين وألة أوأ المإام إل

نفسه عن دفعه في بدنه على أتى فإن أحدا يقتل ل أن بجهده وأينوي
عن يدفع وأهو الحال تلك في هذا قتل وأإن المقتول الله فأبعد بالمعركة

في الثار وأجميع الحاديث في جاء كما الشهادة له رجوت وأمإاله نفسه
أوأ صرع إن عليه يجهز وأل اتباعه وأل بقتله تأمإر وألم بقتاله أمإرت إنما هذا
وألكن الحد عليه يقيم وأل يقتله أن له فليس أسيرا أخذه وأإن جريحا كان

القبلة أهل مإن أحد على نشهد وأل فيه فيحكم الله وأله مإن إلى أمإره يرفع
المسيء على وأنخاف عليه وأنخاف للصالح نرجو نار وأل بجنة يعمله بعمل

غير تائبا النار به له تجب بذنب الله لقي وأمإن الله رحمة له وأنرجو المذنب
عن وأيفعو عباده عن التوبة يقبل وأالله عليه يتوب الله فإن عليه مإصر

كفارته فهو الدنيا في الذنب ذلك حد عليه أقيم وأقد لقيه وأمإن السيئات
غير مإصرا لقيه وأمإن وأسلم عليه الله صلى الله رسول عن الخبر جاء كما

إن تعالى الله إلى فأمإره العقوبة بها استوجب قد التي الذنوب مإن تائب
وأالرجم له يغفر وألم عذبه كافرا لقيه وأمإن له غفر شاء وأإن عذبه شاء
رجم وأقد بينة عليه قامإت أوأ اعترف إذا أحصن وأقد زنى مإن على حق

انتقص وأمإن الراشدوأن الئمة وأرجمت وأسلم عليه الله صلى الله رسول
ًا كان لحدث أبغضه أوأ وأسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب مإن وأاحد

ًا كان مإساوأيه ذكر أوأ مإنه ًا عليهم يترحم حتى مإتبدع لهم قلبه وأيكون جميع
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ًا في السلم وأيظهر غيره وأيعبد بالله يكفر أن الكفر هو وأالنفاق سليم
عليه الله صلى الله رسول عهد على كانوا الذين المنافقين مإثل العلنية
هذا مإنافق فهو فيه كن مإن ثلث: "وأسلم عليه الله صلى وأقوله وأسلم
ًا بعدي ترجعوا ل" وأقوله نفسرها وأل جاءت كما نروأيها" التغليظ على كفار

بسيفيهما المسلمان التقى إذا" وأمإثل" بعض رقاب بعضكم يضرب
"كفر وأقتاله فسوق المسلم سباب" وأمإثل" النار في وأالمقتول فالقاتل

مإن بالله كفر" وأمإثل" أحدهما بها باء فقد كافر يا قال: لخيه مإن" وأمإثل
نسلم فإنا وأحفظ صح قد مإما الحاديث هذه وأنحو" دق وأإن نسب مإن تبرأ
هذه نفسر وأل فيه نجادل وأل فيه نتكلم وأل تفسيره نعلم لم وأإن له

مإخلوقتان وأالنار وأالجنة مإنها بأجود إل نردها ل جاءت مإا بمثل إل الحاديث
الجنة دخلت" وأسلم عليه الله صلى الله رسول عن جاء كما خلقتا قد

ًا فرأيت النساء أهلها أكثر فرأيت النار في وأاطلعت الكوثر وأرأيت قصر
مإكذب فهو تخلقا لم أنهما زعم فمن" وأكذا كذا فرأيت النار في وأاطلعت
يؤمإن أحسبه وأل وأسلم عليه الله صلى الله رسول وأأحاديث بالقرآن
وأل له وأيستغفر عليه يصلى مإوحدا القبلة أهل مإن مإات وأمإن وأالنار بالجنة
أوأ كان صغيرا أذنبه لذنب عليه الصلة نترك وأل الستغفار عنه يحجب

ًا .وأجل عز الله إلى أمإره كبير

مفاريد ذكر

ومثانيها العين حرف

إمامنا عن روى العكبري طالب أبو عصمة أبي بن عصمة
: أشياء

فقال: ل مإعاوأية بن يزيد الله قال: لعن عمن الله عبد أبا قال: سألت مإنها
وأقال كقتله المؤمإن لعن وأسلم عليه الله صلى قال: النبي هذا في تتكلم

المإساك فأرى فيهم يزيد كان وأقد يلونهم الذين ثم قرني الناس خير
.إلي أحب

ًا فقال: كان الخلل بكر أبو وأذكره أن إلى قديما الله عبد أبا صحب صالح
أبي مإوت بعد سمعت مإسائل وأأوأل جيادا كثيرة مإسائل عنه وأروأى مإات
.مإسائله الله عبد

مإن خرج وأقد له ابنا رأى عصمة أن بلغني العكبري حفص أبو وأقال
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لحيته في الشيب خرج حتى مإنزله في فحبسه الوجه وأضىء وأكان الحمام
ًا كان إذا هذا وأقال يكن وألم النساء فتن لحية له كان وأإذا الرجال فتن صبي
أبو مإنهم جماعة عنه وأحدث وأالجماعات الجمعة إلى إل يخرج يتركه
.قانع ابن ذكره وأمإائتين وأأربعين أربعة سنة وأمإات رجاء بن عمر حفص

: أشياء إمامنا عن نقل عصام بن عصمة

مإن إل الحرب دار في النساء تقتل قال: ل الله عبد أبا قال: سمعت مإنها
ًا يقتلن وأل قوتلن وأحاربن قاتلن فإذا مإنهن قاتل .بهن يستأنى صبر

الذين قلت: هؤلء الله عبد أبا قال: سإألت مكرم بن عقبة
عبد سإمعت يعجبني فقال: ما مطعمهم ويقللون قليل يأكلون

عن فقطعهم هكذا قوم فعل يقول مهدي بن الرحمن
. الفرض

عنه الله رضي إمامنا من سإمع الكندي الشعث بن عمرو
. أشياء

. أشياء إمامنا من سإمع تميم بن عمرو

: أشياء إمامنا عن روى عثمان أبو معمر بن عمرو

مإسلم بن سعيد أخبرني العلم كتاب في الخلل بكر أبو ذكره مإا مإنها
مإعمر بن عمروأ عثمان أبا قال: سمعت الهيثم بن مإحمد حدثنا الطوسي
أبا يجتنب الرجل رأيت إذا الله عبد بن وأعلي حنبل بن أحمد قال: قال

مإمن مإذهبه يذهب مإن إلى وأل إليه يطمئن وأل فيه وأالنظر وأرأيه حنيفة
ًا يتخذه وأل يغلو .خيره فأرجو إمإامإ

. أشياء إمامنا من سإمع رجاء بن عمار

. أشياء إمامنا من سإمع الصمد عبد بن علن

إمامنا عن نقل الصفدي الوراق موسإى أبو جعفر بن عيسى
. أشياء
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يقوته مإا مإنها يغل الضيعة له قلت: الرجل الله عبد أبا قال: سألت مإنها
.نفدت قال: إذا الصدقة مإن يأخذ السنة أوأل مإن أشهر ثلثة
ًا وأقال وأالرمإح بالسيف العمل عندك أفضل أيما أحمد سألت أيض

هذا مإن فينال ببغداد يعني ههنا كان قال: إذا التطوع الصلة أوأ وأالفروأسية
تعالى الله لن التطوع مإن أفضل بذلك فاشتغاله بالثغر كان وأإذا وأهذا
". الخيل رباط وأمإن قوة مإن استطعتم مإا لهم وأأعدوأا"  يقول
روأى وأغيرهما الوليد بن وأشجاع سوار بن وأشبابة جعفر بن عيسى سمع
الحسين وأأبو مإخلد بن وأمإحمد المحامإلي وأالقاضي صاعد بن يحيى عنه
أفاضل مإن الوراق جعفر بن عيسى مإوسى أبو كان وأقال المنادي بن

عال كثير وأحديث وأمإعرفة وأعقل وأرع مإع المجاهدين وأشجعان الناس
.وأفضل وأصدق
.وأمإائتين وأسبعين اثنتين سنة الخرة جمادى في وأمإات
فقال: أذهب اليمان في الستثناء عن الله عبد أبا سألت عيسى وأقال

آمإنين، الله شاء إن الحرام المسجد لتدخلن"  وأجل عز الله قول إلى فيه
" وأجل عز قوله وأإلى وأاستثنى داخلون أنهم علم فقد" رؤوأسكم مإحلقين
سلم: "وأسلم عليه الله صلى النبي وأقول"  الله شاء إن مإصر ادخلوا
بكم الله شاء إن وأإنا وأالمسلمين المؤمإنين مإن الديار أهل يا عليكم

.وأاستثنى بهم لحق أنه وأسلم عليه الله صلى النبي علم فقد" لحقون

: أشياء إمامنا من سإمع موسإى أبو النباري فيروز بن عيسى

أخبرنا البزاز بن أحمد بن علي أخبرني الخطيب ثابت ابن روأاه مإا مإنها
فيروأز بن عيسى مإوسى أبو حدثنا الموصلي سعيد بن مإحمد بن علي

الله عبد عن العمش حدثنا مإعاوأية أبو حدثنا حنبل بن أحمد حدثنا النباري
المسيب بن سعيد أربعة المدينة فقهاء قال: كان الزناد أبي ذكوان بن

.مإروأان بن الملك وأعبد الزبير بن وأعروأة ذؤيب بن وأقبيصة
أخبرنا مإيمي أخي بن الحسين أبي عن بالله المهتدي بن الحسين أبو أنبأنا
حدثنا النباري فيروأز بن عيسى مإوسى أبو حدثنا الموصلي مإحمد بن علي
شعبة بن المغيرة العرب دهاة قال: كان مإعاوأية أبو حدثنا حنبل بن أحمد
.سفيان أبي بن وأمإعاوأية العاصا بن وأعمروأ سفيان أبي بن وأزياد

يقول حنبل بن أحمد الله عبد أبا سإمعت قال: عيسى وبه
.وعمل قول اليمان

بغداد قدم الصوفي النخشبي تراب أبو الحصين بن عسكر 
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جاء أحمد بن الله قال: عبد إمامنا مجلس يحضر وكان مرة غير
يقول أبي فجعل عنه الله رضي أبي إلى النحشبي تراب أبو

تغتاب ل شيخ يا تراب فقال: أبو ثقة فلن ضعيف فلن
هذا ليس نصيحة هذا ويحك له وقال إليه أبي فالتفت العلماء

. غيبة

.وأمإائتين وأأربعين خمس سنة السباع نهشته البادية في مإات وأقيل

: أشياء عن إمامنا سإأل البصرة النعمان أبو عارم

أي فمن العرب مإن رجل أنك بلغني الله عبد أبا يا قال: قلت: له مإنها
? بهذا نصنع وأمإا مإساكين قوم نحن النعمان أبا يا فقال: لي أنت العرب

 الفاء حرف باب

الزبيدي العباس أبو الذيال بن منصور بن أحمد بن الفضل
: أشياء إمامنا عن روى المقرىء

بن الله عبد بن مإحمد قال: سمعت العتيقي أخبرنا المبارك أنبأنا مإا مإنها
وأقد حنبل بن أحمد سمعت يقول أحمد بن الفضل سمعت يقول المطلب

السلم سرج هذه وأقال إليها فأوأمإأ المحابر بأيديهم الحديث أصحاب أقبل
.المحابر يعني

قال: الزبيدي العباس أبو حدثنا الدارقطني عن البنوسي بن مإحمد وأأنبأنا
.الصغير شعبة فإنه أيوب بن زياد عن اكتبوا يقول الله عبد أبا سمعت

أبي عن حدث البصري الجمحي خليفة أبو الحباب بن الفضل
الجمحي سإلم بن ومحمد كثير بن ومحمد الطيالسي الوليد
: أشياء إمامنا عن وحكى

أحمد بن سهل مإحمد أبو قال: أخبرنا الجوهري علي بن الحسن أخبرنا
أبو حدثنا البصري الجمحي الحباب بن الفضل خليفة أبو حدثنا الديباجي

عازب بن البراء عن إسحاق أبي عن شعبة حدثنا كثير بن وأمإحمد الوليد
ً وأسلم عليه الله صلى الله رسول قال: أمإر أوأصى كثير ابن وأقال رجل

وأأسلمت إليك وأجهي وأجهت اللهم: "يقول أن مإضجعه أخذ فقال: إذا رجل
ل إليك وأرهبة رغبة إليك أمإري وأفوضت إليك ظهري وأألجأت إليك نفسي
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الذي وأنبيك أنزلت الذي بكتابك آمإنت إليك إل مإنك مإنجى وأل مإلجأ
".الفطرة على مإات مإات فإن: "قال" أرسلت

مإالك بن جعفر بن أحمد أخبرنا المعدل الحسين أبو أخبرنا المبارك وأأنبأنا
قدم يقول بالبصرة الجمحي الحباب بن الفضل خليفة أبا سمعت: قال

اثنتي سنة الطيالسي الوليد أبي مإن ليسمع البصرة حنبل بن أحمد علينا
بينهما وأكان أبي فلقيه البصرة أهل له فاستشرف الله شاء إن عشرة
أذاكره فكنت أيام ثلثة عندنا فأقام فأجابه يضيفه أن فسأله قديمة صحبة
ًا بالليل إن يقول الحجاج بن شعبة سمعت الله عبد أبا يا فقلت: له كثير

أنتم فهل الرحم صلة وأعن الصلة وأعن الله ذكر عن يصدكم الحديث هذا
أنفسنا مإن هذا نعرف فل نحن قال: أمإا ثم ساعة قال: فأطرق مإنتهون

ًا نفسه مإن يعرف شعبة كان فإن .أعلم فهو شيئ
بها الشيرازي العزيز عبد بن مإحمد أخبرنا مإنده بن الرحمن عبد وأأنبأنا
الشيرازي الصفار الليث بن مإحمد بن أحمد بن الحسين علي أبو أخبرنا
الفضل خليفة أبي مإجلس رجل قال: حضر جعفر بن أحمد بن علي حدثنا

الله رضي حنبل بن مإحمد بن أحمد الله عبد أبا فذكر الجمحي الحباب بن
رضوان حنبل بن مإحمد بن أحمد الله عبد أبي على خليفة فقال: أبو عنه
لروأايته المتقن للعلم الواعي بقوله وأنقول به قتدي وأمإن إمإامإنا فهو الله

الله رسول بسنة المستن وأجل عز الله بدين القيم حكايته في الصادق
المؤمإنين مإن لخوانه وأالناصح المسلمين إمإام وأسلم عليه الله صلى

غير الله كلم القرآن قوله في تقول مإا خليفة أبا يا الرجل فقال: له
الصواب قوله بمعرفته بدعي كل وأقمع مإقالته وأالله فقال: صدق مإخلوق
جميع في به وأالمقتدى الحوال كل على المأمإون هو السداد وأمإذهبه
قال: ذاك مإخلوق القرآن: قال فمن خليفة أبا يا الرجل فقال: له الفعال
قام بذلك وأجل عز الله إلى تقربا وأأهجره ديانة ألعنه مإبتدع ضال الرجل

المتقدمإين أحد يقمه لم مإقامإا عنه الله رضي حنبل بن أحمد الله عبد أبو
وأمإات الجزاء أفضل أهله وأعن السلم عن الله فجزاه المتأخرين مإن وأل

.وأثلثمائة سبع سنة

بكر أبو ذكره البغدادي القطان العباس أبو زياد بن الفضل
أبو وكان الله عبد أبي عند المتقدمين من فقال: كان الخلل

فوقع الله عبد بأبي يصلي وكان ويكرمه قدره يعرف الله عبد
منهم جماعة عن وحدث جياد كثيرة مسائل الله عبد أبي عن له
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وأحمد العنبر أبي بن والحسن الفسوي سإفيان بن يعقوب
. آخرين في عطاء بن أحمد و الصندلي وجعفر الدمي

جعفر بن الله عبد أخبرنا القطان الفضل أبن أخبرنا المؤرخ أحمد أخبرنا 
قال: حنبل بن أحمد عن زياد بن الفضل حدثني سفيان بن يعقوب حدثنا

فقال: يستتاب بالخيار البيعان بحديث يأخذ لم مإالكا أن ذئب أبي ابن بلغ
تأوأله وألكن الحديث يرد لم وأمإالك عنقه ضربت وأإل تاب فإن الخيار في

فقال: ابن ذئب أبي ابن أوأ مإالك أعلم مإن فقال: شامإي ذلك غير على
ًا وأأوأرع بدنه في أصلح ذئب أبي وأابن مإالك مإن أكبر هذا في ذئب أبي وأرع

أبي على ذئب أبي ابن دخل وأقد السلطان عند مإالك مإن بالحق وأأقوم
جعفر وأأبو ببابك فاش الظلم قال: له الحق قال: له أن يمهله فلم جعفر

المسيب بن بسعيد ذئب أبي ابن يشبه كان خالد بن حماد وأقال جعفر أبو
أبي ابن تكلم إل السلطان عند مإوضع في وأمإالك ذئب أبي ابن كان وأمإا

ذئب أبي ابن يقال كان وأإنما ساكت وأمإالك وأالنهي وأالمإر بالحق ذئب
قال: حديثه في تقول مإا له فقيل وأنهي أمإر أصحاب إبراهيم بن وأسعد

ًا حديثه في ثقة كان ًا صالحا رجل صدوأق ذئب أبي ابن قال: يعقوب وأرع
.يماني وأمإالك قرشي

حدثنا حيويه بن عمر أبو حدثنا الفوارس أبي بن مإحمد عن الله رزق أنبأنا
زياد بن الفضل أخبرنا قال الدمإي بن أحمد وأ الصندلي مإحمد بن جعفر

اليمان يقول مإرة غير حنبل بن مإحمد بن أحمد الله عبد أبا قال: سمعت
.وأينقص يزيد وأعمل قول
بن بكير حدثنا مإيمون بن نوح حدثنا الله عبد أبو حدثنا الفضل أخبرنا وأبه

نجوى مإن يكون مإا"  مإزاحم بن الضحاك عن حيان بن مإقاتل عن مإعروأف
الله عبد قال: أبو مإعهم وأعلمه العرش على قال: هو"  رابعهم هو إل ثلثة
.السنة هذه
وأكلم التفتيق عنه فأخذ بمكة الشافعي أحمد جالس قال: الفضل وأبه

كتاب في شيء وأكل الحديث مإعرفة أحمد عن الشافعي وأأخذ قريش
بن أحمد عن فهو حدثنا بل علية بن إسماعيل عيينة بن سفيان الزعفراني

.أخذه حنبل
الواعظ عمر أخبرنا الخلل مإحمد أبو أخبرنا البقال بن الله عبيد وأأخبرنا
أحمد سمعت زياد بن الفضل حدثنا إسماعيل بن مإحمد بن أحمد أخبرنا

الكتاب على قاضية السنة إن روأى الذي الحديث عن وأسئل حنبل بن
الكتاب تفسر السنة وألكن أقوله أن هذا على أجسر مإا فقال: أحمد
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.وأتبينه
في أوأ الوتر في أجعله القرآن قلت: أختم الله عبد أبا سألت الفضل وأقال

آخر مإن فرغت قال: إذا أصنع كيف اثنين بين دعاء لنا يكون حتى التراوأيح
القيام وأأطل الصلة في وأنحن بنا وأادع تركع أن قبل يديك فارفع القرآن

قائما يدعو خلفي وأهو أمإرني كما ففعلت شئت قال: بما أدعو قلت: بم
.يديه وأرفع
في الشعبي عن شبرمإة ابن حديث عن الله عبد أبا وأسألت الفضل قال

فقال: ذلك أترى بنذرك أوأف الشعبي فقال: له امإرأته يطلق أن نذر رجل
.وأالله ل

فقال: ل القطان سعيد بن يحيى وأذكر الله عبد أبا وأسمعت الفضل قال
امإرأته أمإر يجعل الرجل عن سئل قال: وأسمعته مإثله أدركنا مإا وأالله
.قضت مإا القضاء عثمان قول إلى فيه فقال: أذهب بيدها
في يرى ل الله قال: إن أنه رجل عن أحمد يعني بلغه الفضل وأقال

وأجوه: "يقول الله أليس الناس مإن كان مإن الله لعنه: فقال القيامإة
يومإئذ ربهم عن إنهم كل،"  وأقال"  ناظرة ربها إلى ناضرة يومإئذ

".لمحجوبون
السؤال الناس أكذب يقول حنبل بن أحمد سمعت الفضل وأقال

.وأالقصاصا

الحباب بن زيد منهم جماعة عن حدث العرج سإهل بن فضل
: أشياء إمامنا عن ونقل طبقته في ومن

يقولن المديني بن وعلي حنبل بن أحمد قال: سإمعت منها
.فيه وقع الحديث يهب لم من

.الصحيحين في ومسلم البخاري عنه حدث
أبو الشريف قال: أخبرنا الحسين أبو الخطيب القاضي أنبأنا

المحاملي إسإماعيل بن الحسين حدثنا المأمون بن الفضل
بن فضيل حدثنا الحباب بن زيد حدثنا سإهل بن الفضل حدثنا

عن الكوف الهمداني يثيع بن زيد عن إسإحاق أبو حدثنا مرزوق
إن: "وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: قال علي

ًا تجدوه بكر أبا تستخلفوا ًا مسلم ًا أمين ًا الدنيا في زاهد راغب
ًا تجدوه عمر تؤمروا وإن الخرة في ًا قوي الله في تأخذه ل أمين

ًا تؤمروا وإن: "قال" لئم لومة ًا تجدوه علي ًا هادي يسلك مهدي
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".الطريق بكم
السإود حدثنا حنبل بن أحمد حدثنا سإهل بن الفضل حدثنا وبه
أبي عن إسإرائيل عن جعفر أبي بن الحميد عبد حدثنا عامر بن

النبي عن عنه الله رضي علي عن يثيع بن زيد عن إسإحاق
.نحوه وسإلم عليه الله صلى

أنبأنا فيما إمامنا عن روى الحميري الله عبد بن الفضل 
يحيى بن محمد بن إبراهيم حدثنا غيلن ابن عن المبارك
حدثنا أحمد أبو سإعيد بن محمد بن الواحد عبد حدثنا المكي

قال: الحميري الله عبد بن الفضل حدثني علي بن إبراهيم
بن إسإحاق أما: فقال خراسإان رجال عن حنبل بن أحمد سإألت

فثقة البسطامي عيسى بن الحسين وأما مثله ير فلم راهويه
عبد أبو وأما عالم ففقيه الشالنجي سإعيد بن إسإماعيل وأما
فلو أسإلم بن محمد وأما والنحو بالعربية فبصير القطان الله

. لزرته زيارته أمكنني

: يحيى أبو الصفهاني الصمد عبد بن الفضل

في مإات أن إلى طرسوس لزم جليل فقال: رجل الخلل بكر أبو ذكره
في أسيرا وأكان وأسبعين إحدى أوأ سبعين سنة طرسوس قدمإت السر

ًا أسر ثم فودي أنه فأخبرت بغداد قدمإت ثم الروأم بلد أسيرا فمات أيض
وأعنده فيهم مإقدمإا بطرسوس عندهم جللة له وأكان السرين آخر في

.الله عبد أبي عن مإسائل جزء
قال: حدثهم الصمد عبد بن الفضل أن داوأاد بن الرحمن عبد أخبرنا

في وأيقول أمإرها يقوي فجعل القرعة عن وأسئل الله عبد أبا سمعت
"المدحضين مإن فكان فساهم: "تعالى الله قال مإوضعين في الله كتاب
يقولون الذين جهال قوم الله عبد قال: أبو ثم"  أقلمإهم يلقون إذ"  وأقال

النبي وأأقرع نسائه بين أقرع وأسلم عليه الله صلى وأالنبي قمار القرعة
عليه الله صلى النبي وأقال مإملوكين ستة في وأسلم عليه الله صلى
".استهما: "وأسلم
مإن الوألون المهاجروأن الله عبد لبي قيل الصمد عبد بن الفضل وأقال

.القبلتين إلى صلوا قال: الذين هم
الزوأج يأخذ أن أحب ل يقول أحمد سمعت الصمد عبد بن الفضل وأقال

.أعطاها مإما أكثر اختلعت إذا زوأجته مإن
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: أشياء إمامنا عن نقل مضر بن الفضل

الرجل شهادة يقبل أن للحاكم يجوز مإتى حاضر وأأنا أحمد قال: سئل مإنها
.يؤديها يحسن الشهادة يتحمل يحسن كان فقال: إذا

عن نقل الصحاب جملة من العباس أبو مهران بن الفضل
: أشياء إمامنا

وأيقرؤوأن فيدعون يجتمعون قومإا عندنا قلت: إن أحمد قال: سألت مإنها
المصحف في يقرأ أحمد فقال: لي فيهم ترى فما الله وأيذكروأن القرآن
وأسلم عليه الله صلى الله رسول حديث وأيطلب نفسه في الله وأيذكر

إن قال: بلى يقبل لم قلت: فإن قال: نعم فأنهاه هذا يفعل لي قلت: فأخ
.تصف وأالذي الجتماع مإحدث هذا فإن الله شاء

: أشياء أحمد إمامنا عن نقل نوح بن الفضل

هذين عن أسأل وأإني الثغر إلى الخروأج أريد قال: قلت: لحمد مإنها
.فقال: احذرهما ثور وأأبي الكرابيسي عن الرجلين

: أشياء إمامنا عن نقل البرزاطي الصباح بن الفرج

حدثنا رجاء بن عمر حدثنا بطة ابن عن قراءة البندار على أخبرنا مإا مإنها
قال: سألت البرزاطي الصباح بن الفرج حدثنا البصري داوأد بن مإحمد
قال: يخرج الب فيموت الصداق وأيضمن ابنه يزوأج الرجل عن أحمد
.نصيبه في البن يعني هذا على الورثة يرجع ثم مإاله مإن الصداق يعني
النار فطارت له ضيعة في حلله أحرق رجل عن أحمد قال: سألت وأبه

.عليه شيء فقال: ل فأحرقته قوم زرع في فوقعت

كان نصر أبو مزاحم بن داود بن شخرف الفتح أبي بن الفتح
بن رجاء عن بها وحدث بغداد سإكن ثم السائحين العباد أحد

خالد بن عيسى شرحبيل أبي عن السنن كتاب المروذي مرجا
الهاشمي الواحد عبد بن وجعفر الحمصي اليمان أبي بن

. كثيرة أشياء عن وسإأله وجالسه أحمد إمامنا وصحب وغيرهم

أخبرنا السنجردي الحسين أبو قال: أخبرنا الخياط بن بكر أبو أنبأنا مإا مإنها
بن مإحمد نصر أبو حدثنا بخيت بن خلف بن الله عبد بن مإحمد بكر أبو
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الفتح أبي بن فتح سمعت: قال المروأذي بكر أبو حدثنا الوليد بن عيسى
عبيد أن وأذاك أكثر أوأ أقل ختمة ألف أربعين القرآن ختم قد وأكان العابد

ختم رجل الله يعذب أترى الفتح أبي بن الفتح لي قال: قال بزيع بن
بعدك نسأل مإن الله عبد لبي يقول فسمعته ختمة ألف أربعين القرآن

.الحق لصابة يوفق مإثله الوهاب عبد فقال: سلوا
.البربهاري مإحمد وأأبو النجاد بكر أبو عنه روأى
تبارك العزة رب رأيت يقول شسخرف بن الفتح سمعت البربهاري قال

في قال: فتهت غرة على آخذك أل احذر فتح فقال: يا النوم في وأتعالى
مإا حنبل بن أحمد قال: المإام المسيب بن مإحمد وأقال سنين سبع الجبال

.شخرف بن الفتح مإثل خراسان أخرجت
وأصلى وأمإائتين وأسبعين ثلث سنة شوال مإن النصف الثلثاء يوم وأمإات
.المغازلي بدر عليه

صلى ببغداد شخرف بن فتح مإات لما هانىء بن إبراهيم بن إسحاق وأقال
خمسة يعدوأن عليه يصلون كانوا قوم أقل مإرة وأثلثون ثلث عليه

ًا ثلثين إلى ألفا وأعشرين .ألف
عبد حدثنا حيويه ابن أخبرنا الواحد عبد بن مإحمد أخبرنا المبارك أخبرنا

بن فتح جنازة يوم المروأذي بكر أبا سمعت المروأذي مإحمد بن الله
تحاشيت مإا حنبل بن أحمد قول عن انحازت الخليقة أن لو يقول شخرف

.أجفوها أن

القاف باب

 البغلني رجاء أبو سإعيد بن قتيبة

عبد بن علي بن مإحمد أخبرنا الكوفي مإحمد أنبأنا فيما إمإامإنا عن حدث
الهمداني الحكم بن الله عبد بن علي بن مإحمد حدثنا الحسني الرحمن

السلمي المروأزي أحمد بن الله عبيد حدثنا القطان عمار بن مإحمد أخبرنا
حنبل بن أحمد حدثنا سعيد بن قتيبة حدثنا المروأزي مإحمد بن عبدان حدثنا
بن طلحة بن الله عبيد عن إسحاق بن مإحمد عن سلمة بن مإحمد حدثنا
"فأبى ختان إلى دعى أنه" العاصا أبي بن عثمان عن الحسن عن كريز
وأل الختان نأتي ل وأسلم عليه الله صلى الله رسول عهد على كنا وأقال
.إليه ندعي
بكر أبو حدثنا مإخلد بن مإحمد حدثنا الدارقطني عن الصيرفي مإحمد أنبأنا
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رجاء أبا قال: سمعت شبويه بن أحمد بن الله عبد قال: حدثني المروأذي
حنبل بن أحمد وألول الورع مإات الثوري مإات لما يقول سعيد بن قتيبة

التابعين إلى أحمد تضم رجاء أبا يا لقتيبة: قال: قلت الدين في لحدثوا
.التابعين كبار قال: إلى

رجاء أبا قال: سمعت زرعة أبو حدثنا حاتم أبي بن الرحمن عبد وأقال
العلي بالله كافر زنديق فهو مإخلوق قال: القرآن مإن يقول سعيد بن قتيبة

.أعوده وأل جنازته أتبع وأل خلفه أصلي ل العظيم
ستة عن حدث إنه ثم الترمإذي عيسى أبو سعيد بن قتيبة عن وأحدث
فقال: الئمة مإن عنه نقل وأبمن بإمإامإنا الجمال قصده وأكان عنه أنفس

عن اللؤلؤي يحيى بن زكريا عن سليمان بن الله عبد أخبرنا عيسى أبو
بن أحمد عن المديني بن علي عن مإعين بن يحيى عن العين بكر أبي

.سعيد بن قتيبة عن حنبل

. أحمد إمامنا عن روى من أحد المروزي محمد بن القاسإم

الناقد الحسن بن مإحمد الله عبد أبو أخبرنا الزنجاني سعد القاسم أبو ذكر
مإحمد بن القاسم حدثنا الدوألبي بشر أبو أخبرنا رشيق بن الحسن أخبرنا

حدثنا شيبة أبي بن مإحمد بن الله عبد حدثنا حنبل بن أحمد حدثنا المروأزي
الحسن بين يكن قال: لم أبيه عن مإحمد بن جعفر عن غياث بن حفص

.الحمل إل وأالحسين

فقال: من الخلل بكر أبو ذكره المروزي محمد بن قاسإم
التاريخ الله عبد أبي من سإمع المتقدمين الله عبد أبي أصحاب

. المروذي بكر أبو عنه وحدث ههنا قدم كان وقد قديما

: أشياء عن إمامنا سإأل المخرمي نصر بن القاسإم

الشاذكوني سليمان ترجمة في ثابت بن أحمد الخطيب ذكره مإا مإنها
جماعة وأذكر زريع بن وأيزيد المفضل بن وأبشر زيد بن حماد فقال: جالس

.مإنهم بواحد الله نفعه فما

عن روى فيمن الخلل محمد أبو ذكره بصري نصر بن القاسإم
 عنه الله رضي أحمد إمامنا
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حنبل بن أحمد الدنيا إمإام عن روأى مإن أحد البغدادي الله عبد بن القاسم
عن الصبهاني الصوفي البناء يوسف بن مإحمد ذكره فيما عنه الله رضي

ًا الله عبد بن وأعثمان الحكم بن الحسن أبي .القاسم عن جميع
سأله وأقد حنبل بن أحمد الله عبد أبا سمعت الله عبد بن القاسم وأقال
أعلى يبلغ حتى فقال: يزيد اليمان يعني وأنقصانه زيادته عن رجل

.السبع السافلين أسفل إلى يصير حتى وأينقص السبع السماوأات

: الفرغاني بن قاسإم

ل: قال يقتضيه يخرج دين بسامإرا له رجل عن حنبل بن أحمد سئل قال
.دينه فيقتضي ثم مإن رجل قال: يوكل يصنع فكيف قلنا

أهل من لرجل روميا عبدا أبوه كان عبيد أبو سإلم بن القاسإم
ًا خرج سإلما أن ويحكى هراة في لموله ابن مع عبيد وأبو يوم

. كيسة فإنها القاسإم علمي فقال: للمعلم الكتاب

بشير بن وأهشيم عياش بن وأإسماعيل وأشريكا جعفر بن إسماعيل سمع
سعيد بن وأيحيى هاروأن بن وأيزيد علية بن وأإسماعيل عيينة بن وأسفيان
.أشياء عنه وأيحكي أحمد إمإامإنا يقصد وأكان وأغيرهم القطان

سلم بن القاسم عبيد أبو قال: قال الدنيا أبي بن بكر أبو روأاه مإا مإنها
في وأأجلسني فاعتنقني قام بيته عليه دخلت فلما حنبل بن أحمد زرت
المجلس أوأ البيت صاحب يقال أليس الله عبد أبا فقلت: يا مإجلسه صدر
قال: فقلت: يريد مإن وأيقعد يقعد قال: نعم مإجلسه أوأ بيته بصدر أحق
آتيك كنت لو الله عبد أبا قلت: يا ثم فائدة عبيد أبا إليك خذ نفسي في

مإا إخوانا لي فإن ذاك تقل فقال: ل يوم كل لتيتك تستحق مإا حق على
قال: يوم كل ألقى مإمن مإودتهم في أوأثق أنا مإرة إل سنة كل في ألقاهم

يا تفعل قلت: ل مإعي قام القيام أردت فلما عبيد أبا يا أخرى قلت: هذه
يمشى أن الزائر زيارة تمام مإن قال: فقال: قال: الشعبي الله عبد أبا

عن مإن الله عبد أبا قال: قلت: يا بركابه وأيؤخذ الدار باب إلى مإعه
عبيد أبا قال: قلت: يا الشعبي عن مإجالد عن زائدة أبي قال: ابن الشعبي

.ثالثة هذه
القاضي حدثنا حبابة بن الله عبيد حدثنا بالله المهتدي بن الحسين أبو أنبأنا

بن الملك عبد قلبة أبو حدثنا الشناني بن الحسن بن عمر الحسين أبو

209



الحنبلي يعلى لبي الحنابلة طبقات
 السإلمية مشكاة شبكة مكتبة

بن سليمان بن جعفر حدثنا التمار عامإر بن عمر وأحدثنا الرقاشي مإحمد
قال: قال عباس ابن عن قلبة أبي عن أبي قال: حدثني الهاشمي علي

وأل يرجوه ل رجل بركاب أخذ مإن: "وأسلم عليه الله صلى الله رسول
ثابت بن زيد بركاب عباس ابن أمإسك الشعبي وأقال" له غفر يخافه

:قال وأسلم عليه الله صلى الله رسول عم ابن وأأنت بي فقال: أتمسك
".بالعلماء نصنع هكذا إنا"

تصنع كيف حنبل بن قلت: لحمد عبيد قال: أبو الجعابي ابن وأقال
ًا جريب كل عن وأغلتي مإسكني عن قال: أؤدي ببغداد بمنازلك أوأ قفيز

ًا بن عمر أذن قال: قد فيه شيء ل المسكن قال: فقلت: له درهم
عن فضل عما أؤدي وألكن يسكنوا أن لهم عنه الله رضي الخطاب
ًا جريب كل عن مإسكني ًا أوأ قفيز .درهم

المسائل يذكروأن وأهم سلم بن القاسم عبيد أبي عند كنت الثرم وأقال
قلت: قال: هذا مإن مإنهم رجل قال: فقام فيها فأجبت مإسألة فجرت

عبيد قال: أبو حنبل بن أحمد مإنه أكبر بالمغرب وأل بالمشرق أعلم ل رجل
.صدق

سنة عشرة ثماني بطرسوس القضاء وألي ثم ببغداد أقام قد قلت: أنا
.بها مإات حتى فسكنها مإكة إلى ذلك بعد وأخرج

بدرب ينزل كان سلم بن القاسم عبيد وأأبو المنادى بن الحسين أبو قال
.وأمإائتين وأعشرين أربع سنة في مإكة إلى خرج ثم الريحان
وأصنف العلم مإن صنوفا جمع فقال: وأمإمن النحوي درستويه ابن وأذكره
وأكان سلم بن القاسم عبيد أبو وأالداب العلوم مإن فن كل في الكتب
وأدين فضل ذا وأكان طاهر بن الله عبد ناحية في وأصار هرثمة لبن مإؤدبا
وأالصمعي عبيدة وأأبي النصاري زيد أبي عن روأى حسن وأمإذهب وأسنن

زياد وأأبي العرابي ابن عن وأروأى البصريين مإن وأغيرهم وأاليزيدي
وأروأى وأالفراء وأالكسائي الشيباني عمروأ وأأبي المإوي وأعن الكلبي
وأغريب وأالفقه القرآن في كتابا وأعشرين بضعة المصنفة كتبه مإن الناس

أنه وأبلغنا ذلك وأغير الشعر وأمإعاني وأالمإثال المصنف وأغريب الحديث
ًا ألف إذا كان ًا مإال إليه فيحمل طاهر بن الله عبد إلى أهداه كتاب خطير

ًا .لذلك استحسان
يستهديه دلف أبو إليه فوجه طاهر ابن مإع عبيد أبو كان الفسطاطي وأقال

النصراف أراد فلما شهرين فأقام عبيد أبا إليه فأنفذ شهرين مإدة عبيد أبا
مإا رجل جنبة في أنا وأقال يقبلها فلم درهم ألف بثلثين دلف أبو وأصله

قد المإير أيها فقال: له نقص علي فيه مإا آخذ وأل غيره صلة إلى يحوجني
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أن رأيت وأقد عنها وأكفايتك وأبرك بمعروأفك أغنيتني قد وألكن مإنك قبلتها
على مإتوافرا الثواب ليكون الثغر إلى بها وأأوأجه وأخيل سلحا بها أشتري
.ففعل المإير
طاهر بن الله عبد على عرضه الحديث غريب كتاب عبيد أبو عمل وألما

ل أن لحقيق الكتاب هذا عمل على صاحبه بعث عقل إن وأقال فاستحسنه
.شهر كل في درهم آلف عشرة له فأجرى المعاش طلب إلى يحوج
أربعين الكتاب هذا تصنيف في كنت عبيد قال: أبو وأهب بن مإحمد وأقال
مإوضعها في فأضعها الرجال أفواه مإن الفائدة أستفيد كنت وأربما سنة
يجيئني وأأحدكم الفائدة بتلك مإني فرحا ساهرا فأبيت الكتاب هذا مإن

.الكثير أقمت قد فيقول أشهر وأخمسة أشهر أربعة عندي فيقيم
.مإعين بن يحيى عبيد أبي مإن الكتاب هذا سمع مإن أوأل وأقيل

أبي خرج يقول أبي سمعت المديني بن علي بن مإحمد بن جعفر وأقال
مإعين بن يحيى وأعنده إليه قال: فدخل مإعه وأأنا يعوده حنبل بن أحمد إلى

فقال: سلم بن القاسم عبيد أبو قال: فدخل المحدثين مإن جماعة وأذكر
الحديث غريب للمأمإون عملته الذي كتابك علينا اقرأ مإعين بن يحيى له

السانيد يقرأ يبدأ فجعل عبيد أبو فأخذه بالكتاب فجاءوأا هاتوه: فقال
نحن السانيد مإن دعنا عبيد أبا يا أبي قال: فقال: له الغريب تفسير وأيدع
على يقرأ دعه المديني بن لعلي مإعين بن يحيى: فقال مإنك بها أحذق
نسمعه أن فنحتاج وأنحن مإعك مإحمدا ابنك فإن الوجه على يقرأ الوجه
أن أحببتم فإن المأمإون على إل قرأته مإا عبيد فقال: أبو الوجه على

فل وأإل علينا قرأته إن المديني بن علي قال: فقال: له فاقرؤوأه تقرؤوأه
مإعين بن فقال: ليحيى المديني بن علي عبيد أبو يعرف وألم فيه لنا حاجة

ذلك حضر فمن علينا وأقرأه فالتزمإه المديني بن قال: علي هذا مإن
.يقول فل ذلك وأغير حدثنا يقول أن جاز المجلس

عندي أفضل اليوم وأهذا الجمر على كالقابض للسنة المتبع عبيد أبو وأقال
.وأجل عز الله سبيل في السيف ضرب مإن

بن القاسم عبيد أبو يقول حنبل بن أحمد سمعت مإحمد بن عباس وأقال
ًا يوم كل عندنا يزداد مإمن سلم .خير

وأعشرين أربع سنة عبيد أبو مإات فقال: البخاري وأفاته في وأاختلف
وأعشرين اثنتين سنة وأقيل بمكة وأعشرين ثلث سنة غيره وأقال وأمإائتين

.المعتصم خلفة في
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الميم باب

: الجوزجاني الرحيم عبد أبو الجراج بن أحمد بن محمد

نحو في القدر جليل رجل ثقة قال: هو الخلل بكر أبي كتاب في قرأت
ًا يكاتبه الله عبد أبو كان يعقوب بن إبراهيم لم أشياء في إليه فكتب أيض

.وأالكلم الخلف أهل على وأالرد السنة في بمثلها أحد إلى يكتب يكن
الرحيم عبد أبا قال: رأيت المروأزي بكر أبو قديما الشيوخ عنه حدثنا وأقد

أبوه فقال: كان الله عبد أبو ذكره كان وأقد الله عبد أبي عند الجوزجاني
.عليه فأثنى الرحيم عبد أبو وأأمإا رأي قال: صاحب أوأ مإرجئا

أوأ أعلم فقال: ل إسحاق وأذكر حنبل بن أحمد سمعت الرحيم عبد أبو قال
ًا بالعراق إسحاق ل أعرف ل .نظير

: أشياء إمامنا عن نقل رزين بن علي بن أحمد بن محمد

عند الجبار عبد بن للعلء ابنا رأيت يقول حنبل بن أحمد قال: سمعت مإنها
إمإامإنا عن نقل جعفر أبو المثنى بن أحمد بن مإحمد كيسا وأكان سفيان

خروأجه أنتظر بابه على فجلست حنبل بن أحمد قال: أتيت أشياء: مإنها
وأسلم عليه الله صلى النبي أن علمت أمإا فقال: لي إليه قمت خرج فلما
ًا الرجال له يتمثل أن أحب مإن: "قال "النار مإن مإقعده فليتبوأ قيامإ

.ذاك فاستحسن لك أقم وألم إليك قمت إنما فقلت: له
رابع عن فقال: سألتني بشر في تقول مإا قلت: لحمد جعفر أبو وأقال
ركز رجل مإثل إل عندي مإثله مإا قيس عبد بن عامإر أوأ البدال مإن سبعة
ًا لحد ترك ترى فهل السنان على مإنه قعد ثم الرض في رمإحا مإوضع
? فيه يقعد

أباه المصري: سإمع العباس أبو واصل بن أحمد بن محمد
بن وخلف النحوي سإعدان بن ومحمد الخياط صالح بن ومحمد
الخاقاني مزاحم أبو عنه روى آخرين في وإمامنا البزار هشام

. وغيرهم شنبوذ بن الحسن وأبو

قال: حسان مإسائل الله عبد أبي عن فقال: عنده الخلل بكر أبو وأذكره
فرفع الرأي عن سئل الله عبد أبا سمعت يقول سمعته الخلل بكر أبو

ًا تكتب ل وأقال صوته .الرأي مإن شيئ
ًا وأقال فإن حجة تعدل رمإضان شهر في عمرة يقول أحمد سمعت أيض
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ًا أدرك .رمإضان في عمرة أدرك فقد رمإضان مإن يومإ
قال: أخبرنا السمسار علي قال: أخبرنا البغدادي علي بن أحمد أخبرنا

في مإات وأاصل بن أحمد بن مإحمد أن قانع ابن حدثنا الصفار الله عبد
.وأمإائتين وأسبعين ثلثة سنة الخرة جمادى

فقال: روى الخلل بكر أبو المروروذي: ذكره أحمد بن محمد
مرو أهل من ثقة غيره إلى تقع لم مسائل الله عبد أبي عن

وذكره أصبهان أهل من ثقة بطل من عنه سإمعت الروذ
. بجميل

بن مإحمد قال: سمعت الصبهاني الوليد بن مإهران بن الحسن حدثني
المقابر دخلتم إذا يقول حنبل بن أحمد سمعت يقول المروأروأذي أحمد

فضله اللهم قولوا ثم أحد الله هو وأقل مإرات ثلث الكرسي آية فاقرؤوأا
.المقابر لهل

أحمد سمعت المروأروأذي أحمد بن مإحمد: قال الشافي في بكر أبو وأروأى
وأثلث الكرسي آية فاقرؤا المقابر دخلتم إذا يقول حنبل بن مإحمد بن

أبو وأروأى المقابر لهل فضله إن اللهم قولوا ثم أحد الله هو قل مإرات
بن أحمد سمعت المروأروأذي أحمد بن مإحمد قال: قال الشافي في بكر

هو وأقل وأالمعوذتين الكتاب بفاتحة فاقرؤوأا المقابر دخلتم إذا يقول حنبل
.إليهم يصل فإنه المقابر لهل ذلك ثواب وأاجعلوا أحد الله

عبد أبو الرحمن عبد بن موسإى بن سإعيد بن إبراهيم بن محمد
الصحاب جملة في الخلل بكر أبو ذكره البوشنجي الرحمن

: أشياء إمامنا عن نقل

الرجاء أهل ببغض تعالى الله إلى تقربوا يقول أحمد قال: سمعت مإنها
.إلينا العمال أوأثق مإن فإنه

ًا وأقال بن سكن بن قيس اسمه زيد أبو يقول الله عبد أبا سمعت أيض
ًا وأقال زعورا حدثنا كتبت مإا المنهال بن قال: مإحمد يقول سمعته أيض

ستة عنده وأكان أمإينا مإتقنا حافظا ضريرا كان لنه الله عبد قال: أبو قط
.زريع بن زيد عن حديث آلف

.النيروأز يوم وأمإائتين تسعين سنة الوألى جمادى في البوشنجي وأمإات
مإن أفضل عندي فقال: هو عنده حنبل بن أحمد وأذكر البوشنجي وأقال
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مإا بمثل وأالبلوى الشدة في يمتحن لم سفيان أن وأذلك الثوري سفيان
المإصار فقهاء مإن تقدم وأمإن سفيان علم وأل حنبل بن أحمد به امإتحن
وأصدوأقهم وأغالطهم بمتقنهم وأأبصر للعلم أجمع كان لنه أحمد كعلم

النبياء مإقام أحمد قال: قام أنه الحارث بن بشر عن بلغني وألقد وأكذوأبهم
بعضهم خلفاء أربعة وأتداوأله وأالضراء بالسراء امإتحن عندنا وأأحمد

ًا فيها فكان بالسراء وأبعضهم بالضراء تداوأله وأجل عز بالله مإستعصم
بالخافة وأبعضهم وأالحبس بالضرب بعضهم وأالواثق وأالمعتصم المأمإون

أجل مإن له تارك غير الدين سليم إل الحال هذا في كان فما وأالترهيب
الدنيا وأبسط وأالتعظيم بالتكريم المتوكل أيام امإتحن ثم حبس وأل ضرب
في رغبة الوألى حاله مإن انتقل وأل إليها ركن فما عنده وأإفاضتها عليه
وألقد سفيان بمثلها يمتحن لم الحالت فهذه الذكر في رغبة وأل الدنيا
عليه الله فرحمة وألده بر مإن يمنعنا أحمد قال: إن أنه المتوكل عن حكي

.المتوكل ذكرها طويلة قصة في
ًا حضر البوشنجي وأقال مإن الحديث أصحاب مإن جماعة أحمد عند يومإ

مإقدار على وأصبر وأأطعمهم النفقة مإن عنده كان بما لهم فاشترى إخوانه
ًا عشر ثمانية سويق ربع أتته حتى بذلك مإكتفيا المتوكل بعسكر يومإ

ًا المتوكل مإائدة مإن يذوأق ل بغداد مإن النفقة .شيئ

أمية: سإكن أبو سإالم بن مسلم بن إبراهيم بن محمد
بن عمر سإمع بغدادي وهو الطرسإوسإي له فقيل طرسإوس

إسإحاق بن ويعقوب القاضي حبيب بن وعمر اليمامي يونس
ومكي النبيل عاصم وأبا فارس بن عمر بن وعثمان الحضرمي

أبو عنه روى آخرين في وإمامنا دكين بن والفضل إبراهيم بن
والحسين صاعد بن ويحيى وكيع والقاضي الرازي حاتم

. آخرين في المحاملي إسإماعيل ابنا والقاسإم

المحامإلي القاضي حدثنا الهوازي الحسن أبو أخبرنا الخطيب أخبرنا
السلولي مإنصور بن إسحاق حدثنا الطرسوسي إبراهيم بن مإحمد حدثنا
الله رسول قال: قال أبيه عن بريدة ابن عن جابر عن إسرائيل حدثنا
ذهاب مإن بأشد دينه ذهاب بعد عبد أصيب مإا: "وأسلم عليه الله صلى
".الجنة دخل إل فصبر عبد بصر ذهب وأمإا بصره
.فقال: ثقة أمإية أبي عن داوأد أبو سئل

ًا حديثا مإنه سمعنا جدا القدر رفيع فقال: رجل الخلل بكر أبو وأذكره كثير
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ًا وأكان عن صالحة مإسائل عنده وأكان مإتقدمإا زمإانه في الحديث في إمإامإ
.عنه قوم وأمإن مإنه سمعتها وأغرائب الله عبد أبي

سمع رجل عن حنبل بن أحمد قال: سألت الطرسوسي أمإية أبو أخبرني
الله لعل أعطه قال: نعم سماعه أعطيه الخوارج رأي يرى وأهو مإعي
.به ينفعه

.المنادي ابن ذكره وأمإائتين وأسبعين ثلث سنة بطرسوس وأتوفي

روى فيمن الخلل بكر أبو ذكره يعقوب بن إبراهيم بن محمد
. عنه الله رضي أحمد إمامنا عن

بمربع: المعروف جعفر أبو النماطي إبراهيم بن محمد
عن وحدث الفهماء الحفاظ أحد كان معين بن يحيى صاحب

الوليد وأبي النهدي حذيفة وأبي التبوذكي سإلمة أبي
في يونس بن أحمد و السإود أبي بن بكر وأبي الطيالسي

وقاسإم التمتام محمد عنه أشياء: روى إمامنا عن ونقل آخرين
المحاملي والحسين صاعد بن ويحيى المطرز زكريا بن

.الدوري مخلد بن ومحمد

حدثنا مإخلد بن مإحمد أخبرنا مإهدي بن عمر أبو أخبرنا الخطيب أخبرنا
زيد بن سعيد حدثنا إسماعيل بن مإوسى حدثنا مإربع إبراهيم بن مإحمد
النبي كان: "قالت عائشة عن عروأة عن الزبير بن مإصعب بن عمر حدثنا
".بخمس يوتر وأسلم عليه الله صلى
عبد بن مإحمد حدثنا طالب أبي بن الحسن حدثني المؤرخ أحمد أخبرنا

بن مإحمد حدثني شعبة بن مإحمد بن الحسن حدثنا المطلب بن الله
أبو فذكر مإحبرة يديه وأبين حنبل بن أحمد عند قال: كنت مإربع بن إبراهيم

فهذا هدا يا فقال: اكتب مإحبرته مإن أكتب أن فاستأذنته حديثا الله عبد
.مإظلم وأرع

حدثنا الصفار الله عبد أخبرنا السمسار علي أخبرنا الحافظ بكر أبو أخبرنا
وأخمسين ست سنة مإات مإربعا إبراهيم بن مإحمد أن قانع بن الباقي عبد

.وأمإائتين

إمامنا عن روى السمرقندي الفضل أبو إبراهيم بن محمد
: أشياء
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:قال يعقوب بن أحمد بن مإحمد قال: أخبرني الخطيب ذكره مإا مإنها
بكر أبا قال: سمعت النيسابوري مإحمد بن الله عبد بن مإحمد أخبرنا
عمر القاسم أبا قال: سمعت ببخارى الخطيب يوسف بن مإحمد بن مإحمد

عبد فذكر حنبل بن أحمد عند كنت: قال السمرقندي النصاري مإحمد بن
علي عرض أحمد: قال ثم السيد ذاك فقال: هو الرحمن عبد بن الله

.يقبل فلم الدنيا عليه وأعرض أقبل فلم الكفر

: أشياء إمامنا عن نقل القيسي إبراهيم بن محمد

قلت:: قال القيسي إبراهيم بن مإحمد قال: حدثني الثرم روأاه مإا مإنها
عز ربنا نعرف كيف له قيل أنه المبارك ابن عن يحكى حنبل بن لحمد
هو هكذا فقال: أحمد يحد عرشه على السابعة السماء في: قال وأجل
.عندنا

: أشياء إمامنا عن نقل الماسإتوي إبراهيم بن محمد

سنين تسع الحيض كتاب في كنت يقول حنبل بن أحمد قال: سمعت مإنها
.فهمته حتى

جامع في يتكلم كان الصوفي حمزة أبو إبراهيم بن محمد
بالقراءات عالما وكان المدينة جامع إلى انتقل ثم الرصافة

وأبا الحارث بن بشر وجالس أشياء منه واسإتفاد إمامنا جالس
النخشبي تراب أبي مع وسإافر السقطي وسإريا التمار نصر
. وغيرهما النساج وخير الكتاني علي بن محمد عنه حكى

مإحمد أخبرنا الحميري الرحمن عبد أبو أخبرنا دمإشق نزيل أحمد أخبرنا
ابن عن يحكى البغدادي الحسن بن مإحمد سمعت السلمي الحسين بن

في يسألني حنبل بن أحمد المإام كان حمزة أبو قال: قال العرابي
وأالله أراد صوفي? قلت: أنا يا فيها تقول مإا وأيقول مإسائل عن مإجلسه

.له بينه أخطأ وأإن عليه أقره أصاب إن بسؤاله أعلم
أبو حدثني مإقسم بن مإحمد بن أحمد حدثنا نعيم أبو أخبرنا الخطيب أخبرنا

على سفرة سافرت يقول حمزة أبا قال: سمعت الصوفي الخياط بدر
فرأيتني بئر في وأقعت إذ عيني في وأالنوم ليلة ذات أسير أنا فبينا التوكل

أنا فبينا فيها فجلست مإرتقاها لبعد الخروأج على أقدر فلم فيها حصلت قد
وأنترك نجوز لصاحبه أحدهما: فقال رجلن رأسها على وأقف إذ جالس
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قال: نطمها نصنع فما فقال: الخر وأالمارة السابلة طريق في هذه
إلى بلءنا وأتشكو علينا تتوكل فنوديت فيها أنا أقول أن نفسي فبدرت
به غطوها رأسها على جعله شيء وأمإعهما رجعا ثم فمضيا فسكت سوانا

يومإي فمكنث فيها مإسجونا حصلت وألكن طمها أمإنت نفسي لي فقالت
شديدا بي تمسك أراه وأل بي يهتف شيء ناداني الغد كان فلما وأليلتي

فطرحني فعلها به فتمسكت خشن شيء على فوقعت يدي فمددت
يلحق مإا ذلك مإن نفسي لحق رأيته فلما سبع هو فإذا الرض فوق فتأمإلت

وأكفيناك بالبلء البلء مإن استنقذناك حمزة أبا يا هاتف بي فهتف مإثله مإن
.تخاف بما تخاف مإا

.الكوفة بباب وأدفن وأمإائتين وأستين تسع سنة وأمإات

الحسين أبو إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن إسإحاق بن محمد
: راهويه بابن المعرف المروزي

وأالشام وأالحجاز وأبالعراق خراسان ببلد وأكتب بنيسابوري وأنشأ بمروأ وألد
بن وأمإحمد الموزيين حجر بن وأعلى راهويه بن إسحاق أبا سمع وأمإصر

المديني بن وأعلي أحمد وأإمإامإنا الذهلي يحيى بن وأمإحمد القشيري رافع
الدوأري مإخلد بن مإحمد أهلها مإن عنه فروأى ببغداد وأحدث آخرين في

وأكان المنادي بن الحسين وأأبو قانع بن الباقي وأعبد الخطبي وأإسماعيل
.الحديث مإستقيم الطريقة جميل بالفقه عالما
أبي ابن فقال: أنت الله عبد أبي على دخلت إسحاق بن مإحمد قال

تر لم فإنك لفائدتك أكثر كان لزمإته لو إنك قال: أمإا قلت: بلى يعقوب
.مإثله

ذكره القرامإطة قتلته وأمإائتين وأتسعين أربع سنة الحج مإن مإرجعه وأتوفي
.المنادي ابن

الصاغاني: بكر أبو محمد ابن وقيل جعفر بن إسإحاق بن محمد
واشتهار الدين في صلبة مع المتقنين الثبات أحد بغداد سإكن

عن وكتب العلم طلب في ورحل الرواية في واتساع بالسنة
ومصر والشام ومكة والمدينة والكوفة والبصرة بغداد أهل

العمري عون بن وجعفر الطنافسي عبيد بن يعلى وسإمع
بن ويزيد المورع بن ومحاضر العبسي موسإى بن الله وعبيد

ًا وخلقا وإمامنا عبادة بن وروح هارون موسإى عنه حدث كثير
بن بكر وأبو كتابه في الصبهاني داود بن بكر وأبو هارون بن
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المنادي بن الحسين وأبو إمامنا بن الله وعبد الدنيا أبي
الرحمن عبد وأبو الترمذي عيسى وأبو الحجاج بن ومسلم

. آخرين في خزيمة بن ومحمد النسائي

وأقته، في مإعين بن يحيى يشبه الصاغاني كان الخاقاني مإزاحم أبو وأقال
في الخلل بكر أبو وأذكره الثقة وأفوق ثقة فقال: كان الدارقطني وأذكره
.الصحاب جملة
مإخلد بن مإحمد أخبرنا الدارقطني عن الصيرفي أحمد بن مإحمد أنبأنا
بن جرير حدثنا مإحمد بن حسين حدثنا الصاغاني إسحاق بن مإحمد حدثنا
مإن يذكروأن عما قال: سألت الشعبي عن سعيد بن مإجالد عن حازم
عن وأبحثت عنه الله رضي علي إلى وأسلم عليه الله صلى النبي وأصية
ً له أجد فلم ذلك .أصل

الصاغاني إسحاق بن مإحمد بكر أبو حدثنا المنادي بن الحسين أبو وأروأى
عجلن ابن عن سعيد بن يحيى حدثنا حنبل بن مإحمد بن أحمد قال: أخبرنا
عليها وأيوتر راحلته على يصلي كان أنه عمر ابن عن نافع قال: حدثني

الخميس يوم وأمإات وأسلم، عليه الله صلى الله رسول عن ذلك وأيذكر
.وأمإائتين تسعين سنة صفر مإن خلون لتسع

أنبأنا فيما إمامنا عن نقل من جملة من إسإحاق بن محمد
بن محمد بن على الحسين أبو قال: أخبرنا السعيد الوالد

خمس سإنة بدمشق الجبائي الله عبد بن الحسين بن إبراهيم
بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخبرنا: قال وأربعمائة عشرة

عيسى بن محمد بكر أبو قال: أخبرنا الطرسإوسإي إسإماعيل
بن علي الحسن أبو قال: حدثني الحنبلي الطرسإوسإي

أبو حدثنا معاوية بن الحسن بن محمد قال: حدثنا السندي
عن يعقوب قال: حدثني النصاري عمران بن صالح شعيب
رب ورأيت قامت قد القيامة كأن قال: رأيت إسإحاق بن محمد
القرآن في تقول فقال: ما النو وأرى الكلم اسإمع العزة

بن فقلت: أحمد أخبرك من فقال العالمين رب يا قلت: كلمك
في تقول ما له فقيل بأحمد فدعي ثقة فقال: أحمد حنبل

علمت أين فقال: ومن العالمين رب يا فقال: كلمك القرآن
عن شعبة الورقتين إحدى في فإذا ورقتين أحمد فصفح

شعبة فدعى عباس ابن عن عطاء الخرى وفي المغيرة
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العالمين رب يا فقال: كلمك القرآن في تقول ما فقال: الله
ابن عن عطاء أخبرنا: فقال علمت أين ومن وجل فقال: عز

تقول ما فقال: الله عباس ابن ودعى عطاء يدع فلم عباس
أين فقال: ومن العالمين رب يا فقال: كلمك القرآن في

الله صلى الله رسإول فدعى رسإولك محمد قال: أخبرنا علمت
يا قال: كلمك القرآن في تقول ما فقال: الله وسإلم عليه
فقال: الله عنك قال: جبريل أخبرك قال: ومن العالمين رب

. وصدقوا صدقت

فقال: ثابت ابن ذكره المؤدب الفتح أبو إسإحاق بن محمد
علي بن الصمد عبد عنه روى حنبل بن أحمد عن حدث

. الطستي

.قانع ابن حكاه وأمإائتين وأتسعين اثنتين سنة مإحرم في وأتوفي

الله عبد أبو المغيرة بن إبراهيم بن إسإماعيل بن محمد
من وغيرهما والتاريخ الصحيح الجامع صاحب البخاري الجعفي

. التصانيف

إبراهيم بن مإكي سمع المإصار مإحدثي أكثر إلى العلم طلب في رحل
وأأبا العبسي مإوسى بن الله وأعبيد المروأزي عثمان بن وأعبدان البلخي
المديني بن وأعلي مإعين بن وأيحيى الحميدي بكر وأأبا الشيباني عاصم

دفعات بغداد وأوأرد ذكره تقدم وأقد عنه رجل عن وأحدث أحمد وأإمإامإنا
بن مإحمد بن الله وأعبد الحربي إبراهيم أهلها مإن عنه فروأى بها وأحدث
إسماعيل بن الحسين ببغداد عنه حدث مإن وأآخر آخرين في ناجية

.المحامإلي
حدثنا مإهدي ابن عمر أبو قال: أخبرنا قراءة دمإشق نزيل أحمد أخبرنا 

حدثنا البخاري إسماعيل بن مإحمد حدثنا إمإلء المحامإلي الحسين القاضي
بردة أبو جدي قال: أخبرني بردة أبي عن سفيان حدثنا يوسف بن مإحمد

المؤمإن" وأسلم عليه الله صلى الله رسول قال: قال مإوسى أبي أبيه عن
ًا بعضه يشد كالبنيان للمؤمإن الله رسول وأكان" أصابعه، بين ،وأشبك بعض

ًا وأسلم عليه الله صلى علينا فأقبل حاجة طالب أوأ رجل جاءه إذ جالس
".شاء مإا رسوله لسان على الله وأليقض فلتؤجروأا اشفعوا: "فقال بوجهه

أحمد أخبرنا الفوارس أبي بن الفتح أبو أخبرنا السعيد الوالد أنبأنا
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البخاري إسماعيل بن مإحمد حدثنا الفربري مإحمد أخبرنا السرخسي
أبا أن أنس عن ثمامإة عن أبي حدثني النصاري الله عبد بن مإحمد حدثنا

سطر" مإحمد" أسطر ثلثة الخاتم نقش فكان له كتب استخلف لما بكر
.سطر" وأالله" سطر،" وأرسول"

قال: حدثنا حنبل ابن يعني أحمد وأزادني البخاري يعني الله عبد أبو قال
الله صلى النبي خاتم قال: كان أنس عن ثمامإة عن أبي حدثنا النصاري

قال: بكر أبي بعد عمر يد وأفي بعده بكر أبي يد وأفي يده في وأسلم عليه
به يعبث فجعل الخاتم قال: فأخرج أريس ببئر جلس عثمان كان فلما

.نجده فلم البئر فننزح عثمان مإع أيام ثلية قال: فاختلفنا فسقط
مإن يحرم مإا باب في النكاح كتاب في البخاري الله عبد أبو حدثنا وأبه

عن سعيد بن يحيى حدثنا حنبل بن أحمد لنا وأقال يحرم ل وأمإا النساء
وأمإن سبع النسب مإن حرم عباس ابن عن سعيد عن حبيب حدثنا سفيان
". أمإهاتكم عليكم حرمإت"  قرأ ثم سبع الصهر

حدثنا الحافظ الغني عبد أخبر الله رحمه المضري الحبال إسحاق أبو ذكر
بن الله عبيد بكر أبو حدثنا الحميري المسور بن أحمد بن مإحمد بكر أبو

البخاري إسماعيل بن مإحمد قال: سألت العمري العزيز عبد بن مإحمد
بن أحمد فقال: رأيت به أيحتج جده عن أبيه عن شعيب بن عمروأ عن

مإا به يحتجون راهويه بن إسحاق وأ وأالحميدي المديني بن وأعلى حنبل
ل أصحابنا وأعامإة عبيد وأأبو وأصدقة المسلمين مإن أحد تركه مإا يكون
.أحد تركه أعلم
الرعيني مإحمد بن إبراهيم حدثني المصري الحافظ الغني عبد أخبرنا وأبه

علي بن الله عبد وأهو الجاروأدي مإحمد أبو حدثنا أحمد بن دعلج حدثنا
إسماعيل بن مإحمد قال: سمعت الصائغ إسماعيل ابن مإحمد حدثني

خيثمة وأأبو وأأحمد مإعين بن وأيحيى المديني ابن علي اجتمع يقول البخاري
وأذكروأا فثبتوه شعيب بن عمروأ حديث فتذاكروأا العلم شيوخ مإن وأشيوخ

.حجة أنه
بن عمروأ بن إسماعيل سعيد أبو أخبرنا الصفهاني أحمد بن مإحمد أخبرنا

عثمان أبو عمي قال: أخبرنا علينا قدم النيسابوري البحتري عمروأ أبي
الحسين بن أحمد نصر أبو قال: أخبرنا إجازة النيسابوري مإحمد بن سعيد

رستم بن حمدوأن بن أحمد حامإد أبو حدثنا الوراق حمويه بن أحمد بن
البخاري إسماعيل بن مإحمد إلى وأجاء الحجاج بن مإسلم قال: سمعت

وأسيد الستاذين أستاذ يا رجليك أقبل حتى دعني وأقال عينيه بين مإا فقبل
بن مإحمد حدثنا سلم بن مإحمد حدثك علله في الحديث وأطبيب المحدثين
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عن عقبة بن مإوسى قال: حدثنا جريج ابن قال: أخبرنا الحراني يزيد
النبي عن عنه الله رضي هريرة أبي عن أبيه عن صالح أبي بن سهيل
البخاري إسماعيل بن مإحمد وأحدثنا حامإد قال: أبو وأسلم عليه الله صلى
حدثنا قالوا خيثمة وأأبو مإعين بن وأيحيى حنبل بن مإحمد بن أحمد حدثنا
سهيل عن عقبة بن مإوسى قال: حدثني جريح ابن عن مإحمد ابن حجاج

في وأسلم عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي عن أبيه عن صالح أبي بن
فهو وأبحمدك ربنا سبحانك مإجلسه مإن قام إذا: "المجلس في الكفارة
السناد بهذا أعلم وأل مإليح حديث هذا إسماعيل بن قال: مإحمد" كفارته

قال: إسماعيل بن مإوسى به حدثنا مإعلول أنه إل هذا غير حديثا الدنيا في
قال: قوله علية بن الله عبد بن عون عن سهيل قال: حدثني وأهيب حدثنا
سهيل مإن سماعا عقبة بن لموسى يذكر وأل أوألى إسماعيل بن مإحمد

وأعثمان وأسهيل سهل إخوة وأهم جويرية مإولى ذكوان بن سهيل وأهو
.المدينة أهل مإن وأهو صالح أبي بنو وأصالح

بن الحسين قال: سمعت بطة ابن عن البسري بن علي أمإي خال أنبأنا
يقول البخاري إسماعيل بن مإحمد سمعت يقول المحامإلي إسماعيل

تودع الشيوخ ذهب فإذا بشيوخهم الناس إنما يقول حنبل بن أحمد سمعت
 ? العيش مإن

أبا قال: سمعت الصبهاني أحمد بن علي حدثني البغدادي أحمد أخبرنا
قال: يقول الفربري يوسف بن مإحمد سمعت يقول الكشميهني الهيثم

إل حديثا الصحيح كتاب في وأضعت مإا البخاري إسماعيل بن مإحمد لي
.ركعتين وأصليت ذلك قبل اغتسلت

قال: سمعت الحيرى بكر أبو القاضي قال: أخبرنا المؤرخ بكر أبو أخبرنا
الصفار الله عبد بن أحمد سمعت يقول البلخي الفقيه أحمد بن إبراهيم
عن يروأي المتملى أحمد بن إبراهيم إسحاق أبا سمعت يقول البلخي
بن لمحمد الصحيح كتاب سمع يقول كان أنه الفربري يوسف بن مإحمد

.غيري عنه يروأيه أحد بقي فما رجل ألف تسعون إسماعيل
بن الله عبد القاسم أبو أخبرنا البغدادي الخطيب ثابت بن أحمد أخبرنا
بن مإحمد بن علي حدثنا لفظه مإن بأصبهان السوذرجاني علي بن أحمد

المؤذن مإحمد أبا سمعت الختام صالح ابن هو خلف حدثنا الفقيه الحسين
عينا ذهبت يقول شيخي سمعت السمسار إسحاق ابن مإحمد بن الله عبد

الخليل إبراهيم المنام في وأالدته فرأت صغره في إسماعيل بن مإحمد
بكائك لكثرة بصره ابنك على الله رد قد هذه يا فقال: لها السلم عليه
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.بصره عليه الله رد وأقد قال: فأصبح دعائك وألكثرة
حامإد أبي بن علي إلي قال: كتب المحدث ثابت بن أحمد بكر أبو أخبرنا
الجرجاني مإكي بن أحمد بن مإحمد أحمد أبا أن يذكر الصفهاني مإحمد
قال: يقول أصحابنا بعض سمعت يقول السعداني قال: سمعت حدثهم
ستمائة زهاء مإن الصحيح يعني الكتاب هذا أخرجت إسماعيل بن مإحمد

.حديث ألف
سعد أبو حدثنا علي بن أحمد حدثنا الزنجاني التفلري يوسف عن وأجدت

أحمد بن مإحمد حدثني الحافظ عدي بن الله عبد حدثنا الماليني
بن مإحمد سمعت يقول حمدوأيه بن مإحمد قال: سمعت القومإسي
حديث ألف مإائتي وأأحفظ صحيح حديث ألف مإائة أحفظ يقول إسماعيل

الله عبد أخبرنا الماليني سعد أبو أخبرنا مإهدي بن أحمد أخبرنا صحيح غير
بن إبراهيم سمعت البخاري الحسين بن الحسن قال: سمعت عدي بن

إل الجامإع كتابي في أدخلت مإا يقول البخاري مإحمدا سمعت يقول مإعقل
.الطوال لحال الصحاح مإن وأتركت صح مإا

أخبرنا الدربندي علي بن مإحمد بن الحسن أخبرني ثابت بن بكر أبو أخبرنا
عمروأ أبو أخبرنا ببخارى الحافظ سليمان بن مإحمد بن أحمد بن مإحمد
يقول سليم بن مإهيب حسان أبا قال: سمعت المقرىء مإحمد بن أحمد

سمعت يقول مإينية بكر الجامإع إمإام القطان مإحمد بن جعفر سمعت
عندي مإا وأأكثر شيخ ألف عن كتبت يقول البخاري إسماعيل بن مإحمد
.إسناده أذكر إل حديث
أخبرنا البلخي مإحمد بن الحسن أخبرنا المؤرخ ثابت بن أحمد أخبرنا
المقرىء عمر بن مإحمد بن أحمد حدثنا ببخارى الحافظ بكر أبي بن مإحمد
مإا وألدت مإنذ يقول البخاري الله عبد أبا سمعت مإنير بن بكر حدثنا

ًا بدرهم أحد مإن اشتريت ًا بدرهم أحد مإن بعت وأل قط شيئ فسألوه شيئ
ًا آمإر فقال: كنت وأالكواغد الحبر شراء عن .لي يشتري إنسان

مإحمد أخبرنا يعقوب بن أحمد بن مإحمد أخبرني البغدادي بكر أبو أخبرنا
سعيد بن مإسيح حدثنا المطوعي خالد بن مإحمد أخبرنا الضبي نعيم بن

رمإضان شهر مإن ليلة أوأل كان إذا البخاري إسماعيل بن مإحمد قال: كان
إلى وأكذلك آية عشرين ركعة كل في وأيقرأ بهم فيصلي أصحابه إليه يجمع

مإن الثلث إلى النصف بين مإا السحر في يقرأ وأكان القرآن يختم أن
يوم كل بالنهار يختم وأكان ليال ثلث كل في السحر عند فيختم القرآن
دعوة ختم كل عند يقول ليلة كل الفطار عند ختمه وأيكون ختمة

.مإستجابة
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بن أحمد بن مإحمد أخبرنا الدرنبدي الوليد أبو أخبرني الخطيب أخبرنا
قال المقرىء عمر بن مإحمد بن أحمد حدثنا الحافظ سليمان بن مإحمد

ذات يصلي البخاري إسماعيل بن مإحمد كان يقول مإنير بن بكر سمعت
إيش قال: انظروأا صلته قضى فلما مإرة عشرة سبع الزنبور فلسعته يوم
عشر سبعة في وأرمإه قد الزنبور فإذا فنظروأا صلتي في آذاني الذي هذا

ًا .صلته يقطع وألم مإوضع
بن مإحمد أخبرنا الشقر مإحمد بن الحسين أخبرنا بكر أبو المؤرخ أخبرنا

بن بكر سمعت المقرئ مإحمد بن أحمد حدثنا الحافظ البخاري بكر أبي
وأل الله ألقى أن أرجو يقول البخاري إسماعيل بن مإحمد سمعت مإنير

ًا اغتبت أني يحاسبني .أحد

الفضل بن مإحمد سمعت الدربندي الوليد أبو حدثنا المؤرخ أحمد أخبرنا
البخاري رساس بن الرحمن بعبد سمعت الزنجاني إسحاق أبا سمعت

الصحيح كتابي صنفت يقول البخاري إسماعيل بن مإحمد سمعت يقول
بيني فيما حجة وأجعلته حديث ألف ستمائة مإن خرجته سنة عشرة لست
.تعالى الله وأبين

حدثنا الحافظ أحمد بن مإحمد أخبرنا الوليد أبو أخبرنا الحافظ أحمد أخبرنا
حاتم أبي بن مإحمد حدثنا يوسف بن مإحمد حدثنا التاجر سعيد ابن مإحمد

إسماعيل بن مإحمد الله عبد أبو كان يقول إسماعيل بن حاشد سمعت
يكتب فل غلم وأهو البصرة في الحديث مإشايخ إلى مإعنا يختلف البخاري

فما تكتب وأل مإعنا تختلف إنك له نقول فكنا أيام ذلك على أتى حتى
ًا عشر ستة بعد فقال: لنا تصنع فيما مإعناك علي أكثرتما قد إنكما يومإ

خمسة على فزاد عندنا كان مإا فأخرجنا كتبتما مإا علي فأعرضا وأألححتما
على كتبنا نحكم جعلنا حتى قلب ظهر عن كلها فقرأها حديث ألف عشر

يتقدمإه ل أنه فعرفنا أيامإي وأأضيع هدرا اختلف أني أتروأن: قال ثم حفظه
طلب في خلفه يعدوأن البصرة أهل مإن المعرفة أهل قال: وأكان أحد

الطريق بعض في وأيجلسوه نفسه على يغلبوه حتى شاب وأهو الحديث
ًا ذلك عند قال: وأكان عنه يكتب مإمن أكثرهم ألوف عليه فيجتمع لم شاب

.وأجهه يخرج
بكر أبي بن مإحمد أخبرنا مإحمد بن الحسن أخبرني علي بن أحمد أخبرنا
عبد بكر أبا قال: سمعت البزار مإوسى بن أحمد بن مإحمد نصر أبو حدثنا

بن أحمد بن الله عبد سمعت يقول البهري علوية ابن مإحمد بن الرحمن
بن مإحمد مإثل خراسان أخرجت مإا يقول أبي سمعت يقول حنبل
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.البخاري إسماعيل
بن مإحمد قال: سمعت العبدوأي حازم أبو أخبرنا ثابت بن أحمد أخبرنا
بن مإحمد بن الله عبد بن أحمد سمعت يقول الضبي العباس بن مإحمد

مإحمد سمعت يقول يوسف بن مإحمد جدي سمعت يقول مإطر بن يوسف
أجالس ذلك كل مإرات ثمان آخر بغداد دخلت يقول البخاري إسماعيل بن

العلم تترك الله عبد أبا يا وأدعته مإا آخر في فقال: لي حنبل بن أحمد
.قوله أذكر الن فأنا قال: البخاري خراسان إلى وأتصير وأالناس
بن مإحمد أخبرنا الشقر مإحمد بن الحسن أخبرنا البغدادي أحمد أخبرنا

أبا قال: سمعت إسماعيل بن مإحمد بن خلف صالح أبو حدثنا بكر أبي
ببخارى بالخفاف المعروأف النيسابوري إبراهيم بن نصر بن أحمد عمر
ًا كنا يقول المروأزي نصر بن مإحمد وأمإعنا القيسي إسحاق أبي عند يومإ

سمعته نصر بن فقال: مإحمد البخاري إسماعيل بن مإحمد ذكر فجرى
أقله لم فإني كذاب فهو مإخلوق بالقرآن قلت: لفظي أني زعم مإن يقول

إل فقال: ليس فيه وأأكثروأا هذا في الناس خاض قد الله عبد أبا فقلت: يا
بن مإحمد فأتيت الخفاف عمر قال: أبو عنه لك وأأحكي لك أقول مإا

أبا فقلت: يا نفسه طابت حتى الحاديث مإن شيء في فناظرته إسماعيل
عمر أبا فقال: يا المقالة قلت: هذه أنك عنك يحكي أحد ههنا الله عبد

وأهمدان وأالري وأقومإس نيسابور أهل مإن زعم مإن لك أقول مإا احفظ
قلت: لفظي أني وأالبصرة وأمإكة وأالمدينة وأالكوفة وأبغداد وأحلوان
.المقالة هذه أقل يلم فإني كذاب فهو مإخلوق بالقرآن
أحمد بن مإحمد أخبرنا الدربندي الوليد أبو أخبرني مإهدي بن أحمد أخبرنا

أبو حدثنا حمدوأيه بن سهل بن أحمد نصر أبو حدثنا سليمان بن مإحمد بن
توليت أنا يقول مإحمد بن إبراهيم قال: سمعت بسام بن الفضل العباس

مإدينة إلى حمله أردت بخرتنك مإات أن لما إسماعيل بن مإحمد دفن
فرغنا أن فلما فيها فدفناه لنا صاحب يتركني فلم بها أدفنه أن سمرقند
أمإس سألته القصر صاحب قال: لي فيه كنت الذي المنزل إلى وأرجعت

غير الله كلم فقال: القرآن القرآن في تقول مإا الله عبد أبا فقلت: يا
المصاحف في ليس تقول أنك يزعمون الناس إن قال: فقلت: له مإخلوق

بشيء علي تشهد أن الله فقال: أستغفر قرآن الناس صدوأر في وأل قرآن
مإسطور وأكتاب وأالطور: " تعالى قال: الله كما لك أقول مإني تسمعه لم
هذا قال: غير فمن قرآن الناس صدوأر وأفي قرآن المصاحف في أقول" 

.الكفر سبيل فسبيله وأإل تاب فإن يستتاب
بن الحسن سمعت الماليني سعد أبو أخبرنا ثابت بن أحمد أخبرنا 
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نحيف شيخا إسماعيل بن مإحمد رأيت يقول ببخارى البزار الحسين
الجمعة صلة بعد الجمعة يوم وألد بالقصير وأل بالطويل ليس الجسم

ليلة وأتوفي وأمإائة وأتسعين أربع سنة شوال مإن خلت ليلة عشرة لثلث
الظهر صلة بعد الفطر يوم وأدفن الفطر ليلة العشاء صلة عند السبت

وأستين اثنتين عاش وأمإائتين وأخمسين ست سنة شوال غرة السبت يوم
ًا عشر ثلثة إل سنة .يومإ
أنا حنبل بن أحمد الله عبد قلت: لبي البخاري إسماعيل بن مإحمد وأقال
ًا أنكرت فإن أقول وألكن لك أقول ل أن ابتليت قد مإبتلى رجل فردني شيئ
وأمإن مإخلوق مإنه شيء ليس الله كلم آخره إلى أوأله مإن القرآن عنه

لفظه أن زعم وأمإن كافر فهو مإخلوق مإنه شيء أوأ مإخلوق قال: إنه
.قال: نعم كافر جهمي فهو مإخلوق بالقرآن

سإمع الترمذي إسإماعيل أبو يوسإف بن إسإماعيل بن محمد
بن والحسن دكين بن والفضل النصاري الله عبد بن محمد
بن وأيوب عقبة بن وقبيصة الفروي محمد بن إسإحاق و سإوار

الله وعبد الويسي الله عبد بن العزيز وعبد بلل بن سإليمان
ًا وكان الشيوخ من أمثالهم في القعنبي مسلمة بن ًا فهم متقن

ًا . بها وحدث بغداد وسإكن السنة بمذهب مشهور

أبي بن بكر وأأبو النسائي الرحمن عبد وأأبو الترمإذي عيسى أبو عنه فروأى
وأالقاضي صاعد بن وأيحيى البرقاني وأجعفر هاروأن بن وأمإوسى الدنيا

.الطبري جرير وأابن النجاد بكر وأأبو مإخلد بن وأمإحمد المحامإلي
ًا حديثا مإنه سمعنا وأقد فقال: صاحبنا الخلل بكر أبو ذكره عنده وأكان كثير

أصحاب على به أغرب مإا وأفيها حسان صالحة مإسائل الله عبد أبي عن
أحمد أخبرنا يتفقه العلم كثير ثقة مإعروأف رجل وأهو الله عبد أبي

هاروأن بن مإوسى بن أحمد بن مإحمد بن أحمد الحسن أبو أخبرنا البغدادي
إسماعيل مإحمد حدثنا العطار مإخلد بن مإحمد أخبرنا الهوازي الصلت بن

عمر أبو حفص حدثنا الحراني مإحمد أبو مإالك بن مإخلد حدثنا الترمإذي
قال: قال هريرة أبي عن صالح أبي عن العمش عن أسلم بن زيد حدثنا

مإعه وأأنا عبدي ظن عند أنا الله يقول: "وأسلم عليه الله صلى الله رسول
تقرب وأمإن بالفلة، ضالته يجد أحدكم بتوبة أفرح لله وأالله يذكرني حين
ًا مإني ًا، مإنه تقربت شبر ًا، إلي تقرب وأمإن ذراع ًا مإنه تقربت ذراع وأمإن باع

".أهروأل جئته يمشي جاءني
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أخبرنا الفرضي الله عبيد أخبرنا المقرىء الحنبلي علي بن مإحمد أنبأنا
إسماعيل أبو حدثنا الطبري جرير بن مإحمد حدثنا كامإل بن أحمد القاضي
جهمية اللفظية يقول حنبل بن أحمد الله عبد أبا سمعت: قال الترمإذي

.يسمع مإمن"  الله كلم يسمع حتى: " تعالى الله يقول
العزيز عبد بن مإحمد بكر أبو قال: حدثنا البخاري الليث بن عمر وأأنبأنا

عمروأ أبي بن الرحمن عبد بن الحميد عبد مإحمد وأأبو الحافظ الحيرى
قال: الحافظ البيع بن الله عبد بن مإحمد الله عبد أبو حدثنا قال البحتري
إسماعيل أبا سمعت يقول الحنظلي أحمد بن مإحمد الحسين أبا سمعت

الله عبد أبي عند الترمإذي الحسن بن أحمد وأ أنا كنت يقول الترمإذي
ذكروأا الله عبد أبا يا الحسن بن أحمد فقال: له حنبل بن مإحمد بن أحمد
سوء قوم الحديث فقال: أصحاب الحديث أصحاب بمكة قتيلة أبي لبن
.البيت وأدخل زنديق زنديق زنديق وأقال ثوبه ينفض وأهو الله عبد أبو فقام

كامإل بن أحمد عن بكر أبي بن الحسن على قال: قرأت أحمد أخبرنا
ثمان سنة رمإضان شهر في التمرمإذي إسماعيل أبو مإات: قال القاضي
.حنبل بن أحمد قبر عند وأدفن وأمإائتين

: المام الشافعي الله عبد أبو العباس بن إدريس بن محمد

وأكتب بمكة وأنشأ باليمن وأقيل بعسقلن وأقيل الشام بلد مإن بغزة وألد
وأخرج مإرتين بغداد وأقدم وأسلم عليه الله صلى الرسول وأبمدينة بها العلم

.وأفاته حين إلى فنزلها مإصر إلى
وأاجتمع وأغيرهم عيينة بن وأسفيان سعد بن إبراهيم وأ أنس بن مإالك سمع

الئمة ذلك ذكر وأحاضره عنه وأنقل وأذاكره مإنه وأسمع أحمد إمإامإنا مإع
.الحفاظ

بن علي أخبرنا إبراهيم أخبرنا المبارك أخبرنا فيما الرازي حاتم أبو مإنهم
بن أحمد يقول أبي قال: سمعت حاتم أبي بن الرحمن عبد حدثنا مإردك
مإن الحديث مإعرفة مإن أشياء الشافعي تعلم الشافعي مإن أكبر حنبل
فربما بالحديث مإعرفة له تكن وألم فقيها الشافعي وأكان حنبل بن أحمد

أصل جعله نعم قال: أحمد فإذا مإحفوظ قوي الحديث هذا قال: لحمد
.عليه وأبنى

عن المبارك أخبرنا فيما أحمد إمإامإنا عم ابن حنبل بن إسحاق وأمإنهم
حنبل قال: حدثنا الله عبد حدثنا: قال العزيز عبد بكر أبي عن إبراهيم

الله عبد أبا يأتي الشافعي كان يقول حنبل بن إسحاق أبي قال: سمعت
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يعني كتبه في الشافعي أخرج وأمإا الفقه يتذاكران النهار عامإة ههنا عندنا
مإعاوأية وأأبي إسماعيل عن أصحابنا بعض حدثني الله عبد أبي عن

.يأخذه كان الله عبد أبي عن فهو وأالعراقيين
الفوارس أبي بن مإحمد عن الله رزق أنبأنا فيما زياد بن الفضل وأمإنهم
بن فضل حدثنا إمإلء الصندلي الفضل أبو حدثنا حيويه بن عمر أبو أخبرنا

قريش وأكلم التفتيق عنه فأخذ بمكة الشافعي جالس أنه أحمد عن زياد
كتابكم في شيء وأكل قال: فضل الحديث مإعرفة مإنه الشافعي وأأخذ
فهو حدثنا بل علية بن إسماعيل عيينة بن سفيان الزعفراني كتاب يعني
.أخذه حنبل بن أحمد عن

أبا وأأن أثنائه فقال: في المروأذي إلي به كتب فيما الثرم بكر أبو وأمإنهم
ًا كان وأإن الله عبد شبهة فيكم يخلف وألم إمإامإته تقدمإت فقد مإوته قريب

ًا عاش مإا فعاش به لينفع الله أبقاه وأإنما ًا الله بحمد وأمإات حميد مإستور
ًا في شهداءه الله جعلهم الذين الله عباد خيار بذلك له يشهد مإغبوط

وأفضل المسلمين في وأأمإانته وأزهده وأتقواه وأرعه له وأيعرفون أرضه
إلى ينتهي مإن فيهم كان ندركهم لم الذين الئمة أن إلينا انتهى وألقد علمه
بن وأكيع أن أخبرت لقد بالعلم وأيصفه يقدمإه مإن وأمإنهم وأيسأله قوله

وأيحتج عنه يحكي كان مإهدي ابن الرحمن عبد وأأن سأله ربما كان الجراح
أن وأأخبرت سنة ستين نحو مإنذ ذلك وأنحو به وأيصفه العلم في وأيقدمإه به

.مإنه تعلم مإما بالحديث مإعرفته أكثر كانت الشافعي
عن إبراهيم عن المبارك أخبرنا فيما حنبل بن أحمد بن الله عبد وأمإنهم

لي قال: قال أحمد بن الله عبد حدثنا الله عبد بن مإحمد حدثنا العزيز عبد
الحديث كان فإذا مإني وأالرجال بالحديث أعلم أنتم الشافعي قال: لنا أبي

ًا أذهب حتى شامإيا أوأ بصريا أوأ كوفيا يكون أن شاء إن فأعلموني صحيح
ًا كان إذا إليه فقال: مإا الشافعي وأذكر أبي وأسمعت الله قال: عبد صحيح

كتاب في شيء وأكل الله قال: عبد مإنه استفدنا مإما أكثر مإنا استفاد
.أبي عن فهو وأغيره هشيم عن الشافعي

الكريم عبد أخبرنا المبارك أنبأنا فيما الدارقطني الحسن أبو وأمإنهم
خلف بن مإحمد بن الله عبيد قال: أخبرني الدارقطني أخبرنا المحامإلي

العزيز عبد بن عمر قال: أخبرني حدثهم جعفر بن مإحمد ابن الله عبد أن
عن شعبه عن غندر عن الثقة قال: أخبرنا الشافعي قال: حدثنا أبيه عن

قال: عازب بن البراء عن ثابت بن عدي عن الربيع بن الركين بن الربيع
الله صلى الله رسول بعثنا قالوا تريدوأن أين فقلنا ينطلقون ناس بنا مإر

مإاله قال: وأنأخذ وأأراه نقتله أن أبيه امإرأة يأتي رجل إلى وأسلم عليه
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شتى طرق مإن ثابت بن عدي عن الحديث هذا روأى وأقد قال: الشافعي

.مإاله وأنأخذ نقتله أن فيه لفظا وأأبين المعنى هذا مإثل
به حدث وأقد شعبة عن غندر بروأاية مإعروأف حديث هذا الدارقطني قال

ذكر الشافعي أخذه عمن أعلم وأالله هكذا غندر عن حنبل بن أحمد
جعفر بن مإحمد غندر عن الشافعي حديث: فقال الحديث هذا الدارقطني

.غندر عن حنبل بن أحمد عن أوأ
كتاب أوأل فقال: في الخطيب بكر أبو وأمإنهم الخلل مإحمد أبو وأمإنهم

إدريس بن مإحمد الله عبد أبو حنبل بن أحمد عن حدث وأاللحق السابق
مإات سنة عشرة وأثلث مإائة وأفاتيهما وأبين البغوي القاسم وأأبو الشافعي
.وأثلثمائة عشرة سبع سنة البغوي وأمإات وأمإائتين أربع سنة الشافعي

يحيى وأأبو وأالزعفراني الكرابيسي مإنهم جماعة الشافعي عن حدث
.وأغيرهم ثور وأأبو العطار
الحسين قال: أخبرنا مإهدي بن عمر أبو قال: أخبرنا قراءة المؤرخ أخبرنا

قال: حدثنا الصباح بن مإحمد بن الحسن حدثنا القطان عياش بن يحيى بن
:مإالك بن أنس عن شهاب ابن عن مإالك حدثنا الشافعي إدريس بن مإحمد

رأسه وأعلى الفتح عام مإكة دخل وأسلم عليه الله صلى الله رسول أن" 
بأستار مإتعلق خطل ابن إن الله رسول يا فقالوا جاءوأه نزعه فلما المغفر
".اقتلوه: "فقال الكعبة
المشتري كأن رأت به الشافعي أم حملت أن لما الحكم عبد ابن وأقال
فتأوأله شظيته مإنه بلد كل في وأقع ثم بمصر انقض حتى فرجها مإن خرج

سائر في يتفرق ثم مإصر أهل علمه يخص عالم يخرج أنه الرؤيا أصحاب
.البلدان

كان فإذا ختمة ليلة كل في يختم الشافعي كان سليمان بن الربيع وأقال
يختم فكان ختمة يوم كل وأفي ختمة ليلة كل في ختم رمإضان شهر في
.ختمة ستين رمإضان شهر في

ًا لهم أدعو ستة يقول حنبل بن أحمد سمعت الميموني وأقال أحدهم سحر
.مإعتقده الن فلنذكر الشافعي

قال: أخبرنا الفتح بن علي بن مإحمد أخبرك قلت: له المبارك على قرأت
يونس قال: حدثنا حاتم أبي بن الرحمن عبد قال: أخبرنا مإردك بن علي
إدريس بن مإحمد الله عبد أبا قال: سمعت المصري العلى عبد ابن

فقال: به يؤمإن أن ينبغي وأمإا الله صفات عن سئل وأقد يقول الشافعي
الله صلى نبيه بها وأأخبر كتابه بها جاء وأصفات أسماء وأتعالى تبارك لله
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ًا يسمع ل أمإته وأسلم عليه القرآن أن الحجة عليه قامإت الله خلق مإن أحد
العدل عنه روأى فيما وأسلم عليه الله صلى النبي بقول عنه وأصح به نزل
ثبوت قبل فأمإا كافر بالله فهو عليه الحجة ثبوت بعد ذلك خالف فإن

بالعقل يدرك ل ذلك علم لن بالجهل فمعذوأر الخبر جهة مإن عليه الحجة
وأأن سميع أنه أتانا وأتعالى سبحانه الله أخبار ذلك وأنحو وأالفكر بالروأية وأل
ًا له وأأن"  مإبسوطتان يداه بل"  بقوله يدين له وأالسموات"  بقوله يمين

ًا له وأأن"  بيمينه مإطويات وأقوله"  وأجهه إل هالك شيء كل"  بقوله وأجه
ًا له وأأن"  وأالكرام الجلل ذوأ ربك وأجه وأيبقى"  صلى النبي بقول قدمإ

يضحك وأأنه جهنم يعني"  قدمإه فيها الرب يضع حتى: " وأسلم عليه الله
سبيل في قتل للذي وأسلم عليه الله صلى النبي بقول المؤمإن عبده مإن
الدنيا سماء إلى ليلة كل يهبط وأأنه إليه" يضحك وأهو الله لقي إنه" الله

النبي بقول بأعور ليس وأأنه بذلك وأسلم عليه الله صلى الله رسول بخبر
ليس ربكم وأإن أعور فقال: إنه الدجال ذكر إذ: " وأسلم عليه الله صلى
القمر يروأن كما بأبصارهم القيامإة يوم ربهم يروأن المؤمإنين وأأن"  بأعور

ًا له وأأن البدر ليلة قلب مإن مإا: "وأسلم عليه الله صلى النبي بقول إصبع
التي المعاني هذه فإن" وأجل عز الرحمن أصابع مإن إصبعين بين وأهو إل

ل مإما وأسلم عليه الله صلى رسوله بها وأوأصفه نفسه بها الله وأصف
الخبر انتهاء بعد إل أحد بها بالجهل يكفر فل وأالروأية بالفكر حقيقته يدرك

ًا بذلك الوارد كان فإن بها إليه في المشاهدة مإقام الفهم في يقوم خبر
عاين كما عليه وأالشهادة بحقيقته سامإعه على الدينونة وأجبت السماع
الصفات هذه يثبت وألكن وأسلم عليه الله صلى الله رسول مإن وأسمع
كمثله ليس: " فقال ذكره تعالى نفسه عن ذلك نفى كما التشبيه وأينفي
". البصير السميع وأهو شيء

حاتم أبو مهران بن داود بن المنذر بن إدريس بن محمد
: الرازي الحنظلي

النحوي زيد وأأبا النصاري الله عبد بن مإحمد سمع الحفاظ الئمة أحد كان
وأكان آخرين في أحمد وأإمإامإنا خليفة بن وأهوذة المؤذن الهيثم بن وأعثمان

العلى عبد بن يونس عنه روأى وأمإائتين تسع سنة الحديث كتبه أوأل
ًا وأأقدم مإنه سنا أكبر وأهما المصريان سليمان بن وأالربيع وأأبو سماع
بغداد وأقدم الحمصي عوف بن وأمإحمد الدمإشقي زرعة وأأبو الرازي زرعة

إبراهيم وأ الرمإادي مإنصور بن أحمد أهلها مإن عنه بها. فروأى وأحدث
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عن روأى الحديث في فقال: إمإام الخلل بكر أبو وأذكره وأغيرهما الحربي
.غرائب كلها مإتفرقة إلينا وأقعت كثيرة مإسائل أحمد
فأثنى الزمإي يوسف أبي عن حنبل بن أحمد سألت الرازي حاتم أبو قال
.عليه

المحامإلي القاضي حدثنا الصلت بن أحمد حدثنا البغدادي أحمد أخبرنا
حاتم حدثنا الجعفري الله عبد بن داوأد حدثنا الرازي حاتم أبو حدثنا إمإلء
عن ذر أبي عن سويد بن المعروأر عن رفيع بن العزيز عبد عن شريك عن

إن آدم ابن يقول: يا تعالى الله إن: "قال وأسلم عليه الله صلى النبي
ًا الرض بملء لقيتني ًا بي تشرك ل ذنوب ".مإغفرة بملئها لقيتك شيئ
أحصيت سنين أقمت الحديث طلب في خرجت سنة أوأل حاتم أبو وأقال

ألف على زاد لما حتى أحصي أزل لم فرسخ ألف قدمإي على مإشيت مإا
.تركته فرسخ
أبو يقول العلى عبد بن يونس سمعت حاتم أبي بن الرحمن عبد وأقال
.للمسلمين صلح بقاؤهما وأقال لهما وأدعا خراسان إمإامإا حاتم وأأبو زرعة
وأذاكر تكتب مإا أحسن وأاحفظ تسمع مإا أحسن اكتب حاتم أبو وأقال

: حاتم أبو وأأنشد تحفظ مإا بأحسن

رشدها فأبصرت الدنيا في تفكرت

حـدهـا الله مإن بالتقوى وأذللت

ًا بها أسأت وأعـدهـا فأخلفت ظن

 عبدها كنت وأقد مإولها وأأصبحت

بن حفص القاسم أبو حدثني بطة ابن عن البسرى بن علي خالي أخبرنا
وأمإا وأاختيارنا مإذهبنا هذا لنا وأقال الكلم هذا حاتم أبو علينا قال: قرأ عمر

قول اليمان أن وأالدنيا الدين في السلمإة وأنسأله به الله وأندين نعتقده
الصلة مإثل بالركان وأعمل باللسان وأإقرار بالقلب وأتصديق وأعمل

ً إليه استطاع لمن وأالحج مإال له كان لمن وأالزكاة شهر وأصوم سبيل
اليمان مإن بها العمل عباده على فرض التي الله فرائض وأجميع رمإضان
وأأمإره وأصفاته وأأسماؤه وأعلمه الله كلم وأالقرآن وأينقص يزيد وأاليمان

فهو مإجعول مإخلوق أنه زعم وأمإن الجهات مإن بجهة بمخلوق ليس وأنهيه
يجهل وأل يفهم مإمن كفره في شك وأمإن الملة عن به ينتقل كفرا كافر

230



الحنبلي يعلى لبي الحنابلة طبقات
 السإلمية مشكاة شبكة مكتبة

ً كان وأمإن كافر فهو الكفر ألزم وأإل بتكفيره بالحق أذعن فإن علم جاهل
إمإامإنا حنبل بن أحمد الله عبد أبو جهمهم جهمية وأاللفظية وأالواقفية

التابعين وأعن أصحابه وأعن الله رسول عن الثار وأاتباع المسلمين وأإمإام
وأترك وأهجرانهم مإجالستهم وأترك المتكلمين كلم وأترك بإحسان بعدهم

وأالتمسك بدعتهم مإوضع في وأالنظر آثار بل بالرأي الكتب وأضع مإن
وأذكر حنبل بن مإحمد بن أحمد الله عبد أبي مإثل الثر أهل بمذاهب
.بطوله العتقاد

.وأمإائتين وأسبعين سبع سنة شعبان في وأمإات

: بأشياء أحمد إمامنا عن حدث بكر أبو أبان بن محمد

إذا وأكان الرزاق عبد عند إسحاق وأ حنبل بن أحمد وأ قال: كنت مإنها
فيجيبنا يستفهمه حتى أحمد فيسأل أحدثكم ل قال: أنا مإنا وأاحد استفهمه
ًا .لحمد احتشامإ

عن نقل بشر بن خطاب أخو بكر أبو مطر بن بشر بن محمد
بن عاصم سإمع الخلل بكر أبو منه سإمعها مسائل أحمد إمامنا
نمير بن الله عبد بن ومحمد الطويل حاتم بن أحمد و علي

روى وطبقتهم فروخ بن وشيبان الزمي يوسإف بن ويحيى
وقال"  بكر وأبو صاعد بن ويحيى هارون بن موسإى عنه

. يكذب ل صدوق خطاب أخو الحربي إبراهيم

.رمإضان شهر في وأمإائتين وأثمانين خمس سنة في وأمإات

عن روى من بكر: أحد أبو الجرجاني السباك بندار بن محمد
الله عبد أبو أخبرنا فيما حنبل بن أحمد الله عبد أبي المام
أبي بن الفتح أبو أخبرنا إجازة سإكينة بن الحسين بن محمد

بن محمد بكر أبو حدثنا الناقد أحمد بن علي حدثنا الفوارس
سإلمة بن الله عبد بن أحمد الفضل أبو حدثنا النيسابوري داود

الجرجاني السباك بندار بن محمد قال: سإمعت النيسابوري
أن علي ليشتد إني عنه الله رضي حنبل بن قلت: لحمد يقول
أنت سإكت إذا قال: أحمد كذاب فلن ضعيف فلن أقول

? السقيم من الصحيح الجاهل يعرف فمتى أنا وسإكت

: أشياء إمامنا عن نقل عمران أبو الوركاني جعفر بن محمد
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مإن يسمع أبي كان أحمد بن الله قال: عبد أحمد إمإامإنا مإنه سمع وأقد
عكرمإة عن سماك عن شريك حديث على فمر الوركاني جعفر بن مإحمد

ًا رجم وأسلم عليه الله صلى النبي أن" أبا يا فقال: أبي" وأيهودية يهودي
شريكا فلعل سمرة بن جابر عن سماك عن شريك عن هذا إنما عمران
فقال: أبي هذا في مإعين بن يحيى نظر قد الوركاني: فقال لسانه سبقه

فضرب عليه اضرب يحيى يعرفه شيء فكل مإعين بن يحيى يدري وأمإا
.عليه

أخبرنا قال الزجي العزيز وأعبد الفقيه إبراهيم قال: أخبرنا المبارك أخبرنا
بكر أبو قال: حدثني حاتم أبي بن الرحمن عبد قال: أخبرنا مإردك بن علي

قال: حنبل بن أحمد جار الوركاني قال: سمعت النكتي عباس بن مإحمد
ًا عشروأن حنبل بن أحمد مإات يوم أسلم وأالنصارى اليهود مإن ألف

.وأالمجوس

: أشياء إمامنا عن روى القطيعي جعفر بن محمد

قال: بأبي يأنس أحمد وأكان وأأبي أنا حنبل بن أحمد على قال: دخلت مإنها
قال: قال: فأجابه عندي اليوم تغد لبي قال: أحمد الحديث فأطال فتحدثا
قال: أحمد لموضع انقباض وأفي آكل قال: فجعلت وأقلية كشكية فقدم

قال: ثم مإرتين أوأ ثلثا قالها آكل قال: فجعلت تحتشم وأل كل فقال: لي
وأقال عليه يحلف مإما أهون الطعام فإن تحتشم وأل كل بني يا الثالثة في

يعود فلن عنك مإضى وأقت أوأقات ثلثة على الناس أحمد بن قال: الخليل
تبلغ ل وأقد مإنتظره أنت وأوأقت عنك يخرج كيف فانظر فيه أنت وأوأقت

.إليه

سإكن الموصلي جعفر أبو بدينا بن هارون بن الحسن بن محمد
آخرين في الضبي عبدة بن أحمد إمامنا عن بها وحدث بغداد
وإسإماعيل العزيز عبد وصاحبه الخلل بكر أبو عنه روى

ما به بأس ل: فقال عنه الدارقطني وسإئل وغيرهم الخطبي
ًا إل علمت .خير

العزيز عبد بن أحمد قال: أخبرنا الزجى العزيز عبد أخبرنا المبارك أخبرنا
بدينا بن هاروأن بن الحسن بن مإحمد جعفر أبو حدثنا صبيح بن يحيى بن

عبد أبا يا فقلت: له عنه الله رضي حنبل بن أحمد الله عبد أبا قال: سألت
وأمإنهم الجهمية بلدنا أهل على وأالغالب الموصل أهل مإن رجل أنا الله
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قول ففتنهم الكرابيسي مإسألة وأقعت وأقد يحبونك يسير نفر سنة أهل
وأهذا وأإياك إياك الله عبد أبو فقال: لي مإخلوق بالقرآن لفظي الكرابيسي
ًا أوأ مإرار أربع يكلمه مإن تكلم وأل تكلمه ل الكرابيسي في أن إل خمس

ًا كتابي يرجع مإنه شاعت وأمإا عندك القول فهذا الله عبد أبا يا: فقلت أربع
.جهم قول مإن كله قال: هذا جهم قول إلى
أشهد فقال: أنا للعشرة الشهادة عن الله عبد أبا قال: سألت وأبه

.بالجنة للعشرة
قد فقال: نعم اليمان في الستثناء عن الله عبد أبا قال: سألت وأبه

مإخافة شك غير على استثناء الثوري قول وأهو وأغيره مإسعود ابن استثني
المسجد لتدخلن: " تعالى قال: الله الله عبد قال: أبو للعمل وأاحتياطا

عليه الله صلى قال: النبي الله عبد قال: أبو"  آمإنين الله شاء إن الحرام
".لله أتقاكم أكون أن لرجو إني: "لصحابه وأسلم
أر وألم مإنزله في الفجر وأركعتي المغرب ركعتي يصلي الله عبد أبا وأرأيت

ًا يتطوع الله عبد أبا يتطوع رأيته فإني الجمعة يوم إل المسجد في شيئ
.الصلة عن أمإسك النهار انتصف فلما الجامإع مإسجد في

.أحد يتبعه أن يكره طريق في مإشى إذا الله عبد أبا وأرأيت
حديث عندك أثبت الله عبد أبا فقال: يا رجل وأسأله الله عبد أبا وأسمعت

.الميتة جلود في عكيم بن الله عبد حديث أوأ عباس ابن
وأكيف مإيتة فقال: هو العاج مإشط عن وأسئل الله عبد أبا وأحضرت

أتوضأ الله عبد أبا فقال: يا رجل وأسأله الله عبد أبا يستعمل? وأسمعت
قال: أتوضأ قال: ل النار غيرت مإما قال: أتوضأ قال: ل الغنم لحوم مإن
.قال: نعم الجزوأر لحوم مإن
سفيان عن الوليد بن الله عبد قال: حدثنا الرحمن عبد بن سعيد حدثنا وأبه

:سمرة بن جابر عن ثور أبي بن جعفر عن حرب بن سماك عن الثوري
الغنم لحوم مإن فقال: أتوضأ وأسلم عليه الله صلى النبي أتى رجل أن"

".قال: نعم البل لحوم مإن قال: أتوضأ قال: ل
مإن الوضوء وأحديث الله عبد قال: قلت: لبي الثرم بكر أبو حدثنا وأبه

حديثان فيه الله عبد قال: أبو صحيح فقال: نعم هو صحيح البل لحوم
.سمرة بن جابر وأحديث عازب بن البراء حديث صحيحان

أنه الشعبي عن الشيباني حدثنا هشيم حدثنا الطباع بن بكر أبو حدثنا وأبه
.شفعة لذمإي ليس يقول كان
أنه الشعبي عن الشيباني حدثنا هشيم حدثنا الطباع بن بكر أبو حدثنا وأبه
فيبيع الدار الذمإي وأبين بينه يكون الرجل عن الله عبد أبا سألت يقول كان
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قيل شفعة له أرى فل أنا فقال: أمإا الشفعة الذمإي فيطلب نصيبه المسلم
.المسلمين حرمإة له ليس حق المسلمين مإثل له ليس لنه: قال وألم له

على المسح عن وأسئل الله عبد أبا حضرت بدينا بن جعفر قال: أبو وأبه
كان إذا فقال: نعم وأاحدة مإنزلة عندك وأالعمامإة وأالخفين الجوربين

.فيهما وأيبيت فيهما يمشي
يكلم لم الله إن وأقال القرآن بخلق قال عمن الله عبد أبا وأسألت قال

.كافر أنه إلى فذهب هو أكافر مإوسى
.شوال في وأثلثمائة ثلث سنة بدينا ابن وأتوفي

: التصانيف صاحب البرجلني جعفر أبو الحسين بن محمد

بن الحسين أبو قال: أخبرنا البغدادي للخطيب وأاللحق السابق في قرأت
الدنيا أبي بن بكر أبو حدثنا صفوان بن الحسين علي أبو أخبرنا بشران
بن إبراهيم حدثنا حنبل بن مإحمد بن أحمد حدثنا الحسين بن مإحمد حدثني

لم" قال: لجبريل وأسلم عليه الله صلى النبي أن زيد بن رباح حدثنا خالد
".النار خلقت مإنذ أضحك لم عينيك? قال: إني بين صار وأأنت تأتيني

البرجلني وأفاة وأبين أحمد عن وأالبغوي هذا مإحمد حدث الخطيب قال
.سنة وأتسعون تسع وأالبغوي

البرجلني الحسين بن مإحمد قال: مإات أنه الدنيا أبي ابن عن وأبلغني قال
.وأمإائتين وأثلثين ثمان سنة

إمامنا عن نقل الله عبد أبو العطار البغدادي حمدان بن محمد
:أشياء أحمد

قال: قال بإسناده بطة ابن قال: روأى السعيد الوالد بخط رأيته مإا مإنها
وأأنا الله عبد أبو سئل البغدادي العطار حمدان بن مإحمد الله عبد أبو

مإايملكه جميع أخذ قال: إذا قعود مإن الصلة العبد على يجب مإتى أسمع
مإن مإعه يكن لم ليأخذه وأجاء تحته وأقعد جدار في كوة في فوضعه

.يتناوأله يقوم مإا الستطاعة
مإع ليصلي الجامإع الجمعة يوم دخل رجل عن الله عبد أبو وأسئل قال

حاقن وأهو فصلى بولة ضغطته المنبر المإام صعد فحين الجمعن المإام
الصلة وأيعيد الظهر يعيد يقول الله عبد أبا فسمعت صلته في تقول إيش
.المإام يصلي كما ركعتين يصلي ل ركعات أربع يصلي صلى فإذا

ًا وأقال فنظر التبن باب مإسجد في صلى وأقد الله عبد أبا سمعت أيض
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ً فسمعت جماعة خلفه فصلى إليه التبانون أوأ الثاني الصف مإن رجل
قم الشاب أيها يقول وأهو فسمعته علي تصدقوا يقول قاعد وأهو الثالث
ًا لك فيكون وأجهك في المسألة ذل أخوانك يرى حتى الله عافاك قائم
.وأجل عز الله عند عذر
فمات المسألة عن امإتنع إذا المسكين أن هذا فظاهر السعيد الوالد قال
.الروأاية في ذكره أثم

صاحب المقرىء بكري أبو حماد بن بكر بن حماد بن محمد
بكر بن الله وعبد هارون بن يزيد سإمع هشام بن خلف

أحمد وإمامنا هشام بن وخلف حرب بن وسإليمان السهمي
أبي بن أحمد بن ومحمد وكيع القاضي عنه روى آخرين في

في العطار مخلد بن ومحمد شاهين بن محمد بن أحمد و الثلج
. الصالحين الله عباد ومن المجودين القراء أحد وكان آخرين

عبيد أبي مإثل أصحابه في المقرىء حماد بن بكر أبو الحربي إبراهيم قال
.بغداد مإن الغربي الجانب يسكن وأكان أصحابه في

عالما النور وأجهه في الوجه جميل فقال: كان الخلل بكر أبو وأذكره
عن نقل وأغيره رمإضان شهر في خلفه يصلي أحمد وأكان وأأسبابه بالقرآن

.غيره أحد بها يجىء لم جماعة مإسائل الله عبد أبي
الرحمن عبد أخبرنا الحسن أبي بن مإحمد حدثني المؤرخ أحمد أخبرنا

قال: العرابي بن زياد بن مإحمد بن أحمد سعيد أبو أخبرنا التجيبي
بفضائل تحدث لم هاروأن بن ليزيد قال: قيل حماد بن بكر أبو أخبرني
على مإأمإونون عثمان أصحاب قال: إن علي بفضائل تحدث وأل عثمان

.عثمان على بمأمإونين ليسوا علي وأأصحاب علي
بن بكر أبو وأكان القراء أفراح كتاب في المنادي بن الحسين أبو وأقال
وأضبط الخير على الستقامإة لزمإوا الذين الصالحين القراء أحد حماد

.الحروأف
ربيع مإن خلون لربع الجمعة يوم السلم مإدينة مإن الغربي بالجانب وأمإات
.التبانين مإقابل في العصر بعد وأدفن وأمإائتين وأستين سبع سنة الخر

إمامنا عن روى البغدادي العطار الله عبد أبو حمدان بن محمد
: أشياء
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ًا اشترى رجل عن الله عبد أبو قال: سئل مإنها له يتهيأ السوق مإن ثوب
.فقال: جائز يغسله أن غير مإن فيه الصلة

: أشياء إمامنا عن نقل الدم صاحب حسنويه بن محمد

أبي عن بالله المهتدي بن الحسين أبو الشريف القاضي أنبأنا مإا مإنها
الموصلي مإحمد بن علي الحسن أبو قال: حدثنا مإيمي أخي بن الحسين

الله عبد أبا قال: حضرت الدم صاحب حسنويه بن مإحمد قال: حدثنا
قصدتك الله عبد أبا فقال: يا خراسان أهل مإن رجل وأجاءه حنبل بن أحمد

طعم العبد يجد قال: مإتى سل قال: له مإسألة عن أسألك خراسان مإن
صالح يا الله عبد قال: أبو ثم الجنة في يضعها قدم أوأل قال: عند الراحة

ًا يكن فلم صالح يا رغيفين له فأخرج له سلة إلى الله عبد أبو فقام حاضر
أنهما وأأمإا فنعم الله عبد أبا يا مإنك أمإا فقال: الخراساني إليه فدفعهما

.الرقة إلى زادي
بن أحمد الله عبد أبا قال: سمعت حسنويه بن مإحمد قال: وأحدثنا وأبه

.عدن جنان أشجار تستره وألكن بليل يطلع الفجر يقول حنبل

فقال: سإمع الخطيب ذكره البزار الله عبد أبو حبيب بن محمد
أبي بن الحسن عنه روى مخلد بن وشجاع حنبل بن أحمد

. وغيره العنبر

قال: الخلل بكر أبو أخبرنا الحنبلي جعفر بن العزيز عبد عن وأحدثت قال
وألم حسان مإسائل جزء الله عبد أبي عن عنده البزار حبيب بن وأمإحمد

مإحمد عن مإنه فسمعتها المؤدب الطيب أبو لي فذكرها قديما عرفته أكن
ًا العنبر أبي بن مإحمد أبي عند وأكانت حبيب بن حبيب بن مإحمد عن أيض

.الله عبد أبي أصحاب مإن جليل مإعروأف رجل وأهو

جنازة في حنبل بن أحمد الله عبد أبي مإع كنت البزار بن مإحمد وأقال
إلى جاء الدفن وأانقضى دفنه مإن الناس فرغ فلما ناحية وأقمنا بيدي فأخذ
قلت: في إنك فقال: اللهم القبر على يده وأوأضع وأجلس بيدي وأأخذ القبر
وأأمإا نعيم، وأجنة وأريحان فروأح المقربين مإن كان إن فأمإا: " الحق كتابك

كان إن وأأمإا اليمين، أصحاب مإن لك فسلم اليمين أصحاب مإن كان إن
السورة، آخر إلى"  جحيم وأتصلية حميم مإن فنزل الضالين المكذبين مإن

بك يؤمإن كان وألقد بك كذب مإا فلن بن فلن هذا أن أشهد وأأنا اللهم
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.وأانصرف له وأدعا له شهادتنا فاقبل اللهم السلم عليه وأبرسولك
أبو كتب مإما أكثر العربية مإن كتبت قال: أحمد حبيب بن مإحمد وأقال
.العلء بن عمروأ
.وأمإائتين وأتسعين إحدى سنة حبيب بن مإحمد يعني وأمإات

: أشياء إمامنا عن نقل الندراني حبيب بن محمد

المؤمإن صفة يقول حنبل بن أحمد فقال: سمعت السنة في رسالة مإنها
له شريك ل وأحده الله إل إله ل أن يشهد مإن وأالجماعة السنة أهل مإن
وأعقد وأالرسل النبياء به أتت مإا بجميع وأأقر وأرسوله عبده مإحمدا وأأن
التوحيد أهل مإن أحدا يكفر وألم إيمانه في يشك وألم أظهر مإا على عليه
إلى أمإره وأفوض وأجل عز الله إلى المإور مإن عنه غاب مإا وأأرجأ بذنب
شيء كل أن وأعلم الله عند مإن العصمة بالذنوب يقطع وألم وأجل عز الله

ًا وأالشر وأالخير وأقدره الله بقضاء صلى مإحمد أمإة لمحسن وأرجا جميع
ًا ينزل وألم مإسيئهم على وأتخوف وأسلم عليه الله جنة مإحمد أمإة مإن أحد
ًا وأل الذي وأجل عز الله يكون حتى اكتسبه بذنب وأل اكتسبه بإحسان نار

نبيه لصحبة الله اختارهم الذين السلف حق وأعرف يشاء حيث خلقه ينزل
وأطلحة طالب أبي بن علي حق وأعرف وأعثمان وأعمر بكر أبا وأقدم

بن زيد بن وأسعيد وأقاصا أبي بن وأسعد عوف بن الرحمن وأعبد وأالزبير
مإع كانوا الذين التسعة هؤلء فإن الصحابة سائر على نفيل بن عمروأ
عليه الله صلى فقال: النبي حراء جبل على وأسلم عليه الله صلى النبي
صلى وأالنبي" شهيد أوأ صديق أوأ نبي إل عليك فما حراء اسكن: "وأسلم

صغيرهم مإحمد أصحاب جميع على وأترحم عاشرهم وأسلم عليه الله
العيدين وأصلة بينهم شجر عما وأأمإسك بفضائلهم وأحدث وأكبيرهم
على وأالمسح فاجر أوأ بر أمإير كل مإع وأالجماعات وأالجمعة وأالخوف
وأتنزيله الله كلم وأالقرآن السفر في وأالقصر وأالحضر السفر في الخفين
بعث مإنذ مإاض وأالجهاد وأينقص يزيد وأعمل قول وأاليمان بمخلوق وأليس

ل الدجال يقاتلون عصبة آخر إلى وأسلم عليه الله صلى مإحمدا الله
الكتاب حكم على القيامإة يوم إلى حلل وأالبيع وأالشراء جائر جور يضرهم
وأل بالصلح المسلمين لئمة وأالدعاء أربعا الجنائز على وأالتكبير وأالسنة

القبر بعذاب وأاليمان بيتك وأالزم فتنة في تقاتل وأل بسيفك عليهم تخرج
الجنة أهل أن وأاليمان وأالشفاعة بالحوض وأاليمان وأنكير بمنكر وأاليمان

مإا بعد النار مإن يخرجون الموحدين أن وأاليمان وأتعالى تبارك ربهم يروأن
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عليه الله صلى النبي عن الشياء هذه في الحاديث جاءت كما امإتحشوا
العلماء عليه اجتمع مإا هذا المإثال لها نضرب وأل بتصديقها نؤمإن وأسلم

.الفاق جميع في

: الحول بكر أبو الحكم بن محمد

أبي مإوت قبل وأمإات الله عبد أبي مإن سمع قد كان الخلل بكر أبو قال
الحكم بن مإحمد مإن فهما أشد أحدا أعلم وأل سنة عشرة بثمان الله عبد
يبوح الله عبد أبو وأكان وأحفظ وأمإعرفة وأاحتجاج بمناظرة سئل فيما

وأكان الله عبد بأبي خاصا وأكان أحد لكل به يبوح ل الفتيا مإن إليه بالشيء
أبي إلى طالب أبو وأصل وأبه طالب أبي عم ابن وأكان وأعلم سديد فهم له

.وأمإائتين وأعشرين ثلث سنة وأتوفي الله عبد
مإا أوأل فيقول رجل عن حج إذا يقول أحمد سمعت الحكم بن مإحمد قال
.بعد يقول أن يبالي ل ثم فلن عن يلبي

ًا وأقال :تعالى الله قال وأاجبة عندي وأالعمرة يقول أحمد سمعت أيض
عنهم الله رضي عمر وأابن عباس ابن وأعن" لله وأالعمرة الحج وأأتموا"

يروأيه وأحديث" وأاعتمر أبيك عن حج" رزين أبي حديث وأفي وأاجبة أنها
قال: عمر ابن عن نافع عن الله عبيد عن الجمحي الرحمن عبد بن سعد
تقيم: "فقال فقال: أوأصني وأسلم عليه الله صلى النبي إلى رجل جاء

يقول وأمإالك" وأاجبة فالعمرة وأتعتمر وأتحج وأتصوم الزكاة وأتؤتي الصلة
اعتمرت أنها عائشة عن وأيروأى أكبر عمر وأابن عباس وأابن بواجبة ليست

ًا السنة في ًا الشهر في العمرة وأتكون مإرار إذا يعتمر عكرمإة وأقال مإرار
أوأ يحلق أن مإن له بد فل الرجل اعتمر وأإذا شعره مإن الموسى أمإكن
.الرأس حلق يمكن أيام عشرة وأفي يقصر
ًا وأقال لطهارته ناس وأهو الزيارة طواف طاف إذا يقول أحمد سمعت أيض
وأطئ فإن طاهر وأهو يطوف أن له وأاختار عليه شيء ل فإنه رجع حتى

.عليه شيء وأل مإاض فحجه
سبع مإن أقل الزيارة طواف طاف إذا الحكم بن مإحمد روأاية في وأقال
ًا فيطوف يعود فإنه مإنزله بلغ مإا بعد ذكر ثم ناسيا الله قال يجزئه ل سبع
.سبع مإن أقل الطواف يكون فل"  العتيق بالبيت وأليطوفوا: " تعالى

: أشياء إمامنا عن روى الشيباني يزيد بن خالد بن محمد
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: إسإحاق أخو المصيصي جعفر أبو صبيح بن داود بن محمد

الله عبد أبي خواصا مإن كان قال: فيه الخلل بكر أبي كتاب في قرأت
.غيره بها يحدث ل بأشياء وأيحدثه يكرمإه الله عبد أبو وأكان وأرؤسائهم

الضحك في جريج ابن حديث الله عبد قلت: لبي المروأذي بكر أبو وأقال
.داوأد بن لمحمد إل به حدثت أني أعلم فقال: مإا به حدثت قد

الثرم مإسائل نحو على مإصنفة كثيرة مإسائل الله عبد أبي عن وأعنه
الوراق الحسن بن الحسين مإن وأسمعتها حديثا فيها يدخل لم وألكن

مإسائله في الثرم بكر أبو عنه حدث وأقد داوأد بن مإحمد عن بطرسوس
.الله عبد أبي عن المصيصي داوأد بن مإحمد فقال: حدثني

أبي بن مإحمد حدثنا فيما النسائي الرحمن عبد أبو عنه وأحدث قلت: أنا
أخبركم الحافظ مإنصور أبي بن نصر أبي على قال: قرأت القارئ مإنصور

بن أحمد حدثنا الهمداني عمر بن علي قال: أخبرنا الربيع أبي بن أحمد
مإحمد حدثنا النسائي يعني الرحمن عبد أبو حدثنا الحافظ الدينوري مإحمد

الواحد عبد عبيدة أبو حدثنا حنبل بن أحمد حدثنا: قال المصيصي داوأد بن
عن بيان بن صالح عن الحول عامإر عن مإهران بن خلف عن وأاصل بن

صلى الله رسول سمعت يقول الشريد قال: سمعت الشريد بن عمروأ
ًا قتل مإن: "يقول وأسلم عليه الله ًا عصفور يوم وأجل عز الله إلى عج عبث

ًا قتلني فلنا إن رب يقول: يا القيامإة ".لمنفعة يقتلني وألم عبث
بن الله عبد أبو قال: الشيخ بخطه البرمإكي إسحاق أبي كتاب في قرأت
أبا سمعت المصيصي داوأد بن مإحمد جعفر أبي مإسائل في وأجدت حامإد
قدمإيه غسل إذا يخلع ثم خفيه على يمسح الذي في له وأقيل الله عبد

.أرجو صلى قد كان إن أرجو: قال صلته أتجزئه يتوضأ وألم وأصلى
قال: حدثنا الدارقطني قال: أخبرنا البنوسي بن أحمد بن مإحمد وأأنبأنا
أبو قال: حدثنا الجاروأد بن علي بن الله عبد قال: حدثنا أحمد بن دعلج
كنا يقول المصيصي داوأد بن مإحمد قال: سمعت الحافظ النسائي عامإر
يحيى بن مإحمد فذكر الحديث يذكروأن وأهم حنبل بن أحمد عند

ًا النيسابوري مإحمد فكأن هذا مإثل نذكر ل أحمد فقال: له ضعف فيه حديث
عبد أبا يا لك إجلل هذا: قلت إنما أحمد فقال: له خجلة دخله يحيى بن

.الله

: أشياء إمامنا عن نقل رافع بن محمد
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مإعين بن يحيى يعرفه ل حديث كل يقول حنبل بن أحمد قال: سمعت مإنها
.بحديث هو فليس

ًا وكان قال: الدارقطني العكبري روح بن محمد لحمد صديق
. عليه ينزل عكبراء إلى خرج إذا حنبل بن أحمد كان حنبل بن

قال: دمشق نزيل بكر أبو رواه ما منها: أشياء إمامنا عن نقل
بن محمد قال: حدثنا الدمي محمد أخبرنا البرقاني أخبرنا

بن محمد حدثنا الساجي يحيى بن زكريا حدثنا اليادي علي
ً أن لو يقول حنبل بن أحمد قال: سإمعت روح ولي رجل

أزد أن لرأيت عنه سإئلت ثم حنيفة أبي برأي حكم ثم القضاء
.أحكامه

شمس أبي بن موسإى بن إبراهيم بن أحمد سإعيد أبو ذكر 
القاسإم أبو حدثنا الربعين كتاب في النيسابوري المقرئ
محمد الله عبد أبو حدثنا المفسر حبيب بن محمد بن الحسن

بن ومحمد محمد بن يحيى حدثنا الخرم يوسإف بن يعقوب بن
شعبة عن جعفر بن محمد عن حنبل بن أحمد حدثنا قال رجاء
عمرو عن حازم أبي بن قيس عن خالد أبي بن إسإماعيل عن
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: سإمعت العاص بن

الله وليي إنما بأولياء لي ليسوا فلن أبي آل إن أل: "يقول
. هكذا حنبل بن أحمد عن مسلم رواه ،"المؤمنين وصالح

: أشياء إمامنا عن نقل جعفر أبو زهير بن محمد

عن فسأله رجل فأتاه عنه أسأله شيء في الله عبد أبا قال: أتيت مإنها
أبو فغضب خيرا السلم عن الله جزاك فقال: له شيء في كلمه أوأ شيء

ًا السلم عن الله يجزيني حتى أنا مإن له وأقال الله عبد الله جزى بل خير
ًا عني السلم .خير

: أشياء إمامنا عن نقل عسكر بن سإهل بن محمد

أوأ الستة مإن إياس أبي بن آدم يقول حنبل بن أحمد قال: سمعت مإنها
.شعبة عن الحديث يضبطون كانوا الذين السبعة

الرازي العلء بن يحيى يقول حنبل بن أحمد سمعت سهل بن مإحمد وأقال
.مإنه حال أسوأ نمير بن وأبشر الحديث يضع رافضي كذاب
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فيمن الخلل بكر أبو ذكره بغدادي الباوزي سإليمان بن محمد
. أحمد عن روى

إمامنا عن روى من أحد جعفر أبو الصفدي شداد بن محمد
. الساجي نصر أبي بخط وجدت فيما

جدي صنفه فيما قال: وأجدت بهراة حاتم أبي بن حاتم مإحمد أبو أخبرنا
حدثنا الهروأي الفقيه الحافظ يعقوب بن إسحاق بن يعقوب الفضل أبو

جعفر أبا قال: سمعت الطرسوسي مإثنى أبو حدثنا المنذر بن مإحمد
أمإر وأتذاكرنا حنبل بن أحمد سمعت يقول بالرقة الصفدي شداد بن مإحمد

قال: مإن بالقرآن وأاللفظ مإخلوق غير تصرف حيث مإن فقال: هو القرآن
:يقول وأسلم عليه الله صلى وأالنبي جهم قول مإن فهذا مإخلوق هو
"الله كلم يسمع حتى" الله وأقال" وأجل عز ربي كلم أبلغ أن مإنعوني"

يصلى وأل مإخلوق بالقرآن قال: لفظي مإن يجالس ل أحمد قال: وأقال
.جهم قول مإن هذا فإن خلفه

: أشياء إمامنا عن نقل صبيح بن سإعيد بن محمد

الله عبد أبو: فقال بأرز فجاءوأا طعام على الله عبد أبا قال: حضرت مإنها
.هضم الطعام آخر في أكل فإن أشبع الطعام أوأل في أكل إن الرز

: أشياء عن إمامنا سإأل البغدادي طارق بن محمد

الله عبد أبا فقلت: يا حنبل بن أحمد جنب إلى جالسا قال: كنت مإنها
.هذا وأرعك وأرعي يبلغ لم وأقال إلي فنظر مإحبرتك مإن أستمد

: أشياء إمامنا عن نقل الجوهري قدامة بن محمد

.عمر ابن بحديث وأاحتج القبور عند القراءة مإنها

: أشياء عن إمامنا سإأل العين بكر أبو طريف بن محمد

قال: العمش حديث في إليك أحب مإن حنبل بن قال: قلت: لحمد مإنها
.سفيان قال: ل قلت: شعبة سفيان
عبد حدثنا حبابة بن القاسم أبو قال: أخبرنا الصريفيني الله عبد أخبرنا

أنه قراد قال: حدثنا العين بكر أبو طريف بن مإحمد حدثنا البغوي الله
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.وأبقل خل فهو سمعت الحديث في ليس شيء كل يقول شعبة سمع
قال: قلت: وأرقاء عن المدائني جعفر أبو حدثنا طريق بن مإحمد حدثنا وأبه

في فاسترجح يزن فقال: رأيته الزبير أبي حديث تركت لم لشعبة
.فتركته الميزان

الكوفي الحضرمي جعفر أبو سإليمان بن الله عبد بن محمد
أبو ذكره المسانيد صنف اليقاظ والذكياء الحفاظ أحد مطين

عبد أبي عن ومسائل أحاديث منه سإمعنا: فقال الخلل بكر
ًا الله ًا حسان . جياد

علي بن مإحمد وأأنبأنا الطناجيري الفرج أبو قال: أخبرنا المبارك أنبأنا 
عبد بن علي أخبرنا قال قدوأيه بن إسحاق بن مإحمد قال: أخبرنا الكوفي
سليمان بن الله عبد بن مإحمد جعفر أبو أخبرنا البكائي الرحمن

بن إبراهيم بن يعقوب حدثنا حنبل ابن مإحمد بن أحمد حدثنا الحضرمإي
الله عبد بن عباد بن يحيى قال: أخبرني إسحاق أبي عن أبي حدثني سعد

بن عثمان لمع إنا قال: وأالله الزبير بن الله عبد عن أبيه عن الزبير بن
الفهري مإسلمة بن حبيب مإنهم الشام أهل مإن رهط وأمإعه بالجحفة عفان

الحج أتم قال: إن الحج إلى بالعمرة التمتع له وأذكر قال: عثمان إذ
تزوأروأا حتى العمرة هذه أخرتم فلو الحج أشهر في يكونا ل أن وأالعمرة

علي له: فقال الخير في لكم وأسع قد الله فإن أفضل كان البيت هذا
الله رخصها وأرخصة وأسلم عليه الله صلى الله رسول سنة إلى عمدت
كان إنما عنها نهيت وأهل فقال: عثمان عليهم تضيق كتابه في للعباد

.ترك شاء وأمإن أخذ شاء فمن به شرت شورى
إبراهيم بن أحمد حدثنا البرقاني أخبرنا قراءة ثابت بن أحمد أخبرنا

عن حنبل بن أحمد قال: سألت مإطينا يعني الحضرمإي حدثنا السماعيلي
.يدلس فقال: كان الرحمن عبد بن مإحمد يعني الطفاوأي

فيما أحمد إمامنا عن روى من أحد ثابت بن الله عبد بن محمد
حدثنا الحسين أبي القاضي عن الجبار عبد بن المبارك أنبأنا

المعروف بكر أبو حدثنا البرجوري عمر بن أحمد بكر أبو
حدثنا المعدل القافلني إسإحاق أبو حدثنا الحلواني بباطويه

الشيباني حنبل بن أحمد حدثنا ثابت بن الله عبد بن محمد
عباس ابن عن مقسم عن الحجاج بن شعبة عن وكيع حدثنا

جبريل علي هبط: "قال وسإلم عليه الله صلى النبي عن
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في إلي نزلت ما جبريل فقلت: يا بها متخلل طنفسة وعليه
في تتخلل أن الملئكة أمر الله فقال: إن الزي هذا مثل

". الرض في بكر أبي كتخلل السماء

: بالمربع يعرف النماطي بكر أبو عتاب بن الله عبد بن محمد

مإعين بن وأيحيى داوأد بن وأسنيد يونس بن أحمد وأ علي بن عاصم سمع
مإخلد بن مإحمد عنه روأى الخلل بكر أبو ذكره فيما أحمد وأإمإامإنا

.الشافعي بكر وأأبو كامإل بن أحمد وأالقاضي
عن بكر أبي بن الحسين على قال: قرأت دمإشق نزيل بكر أبو أخبرنا
جمادى في مإات المربع بن عتاب بن الله عبد بن مإحمد أن كامإل بن أحمد

.ثقة وأكان بكر قال: أبو وأمإائتين وأثمانين ست سنة الخرة

عنه سإمع أحمد إمامنا جار الزهري جعفر بن الله عبد بن محمد
ومائتين وسإتين خمس سإنة مات الصالحين أحد وكان أشياء

ًا فخر يصلي كان . ميت

أشياء عن إمامنا سإأل الدينوري جعفر أبو الله عبد بن محمد
فقال: ل الثعالب جلود في الصلة عن أحمد قال: سإألت منها

. يعجبني

: المنادي بن جعفر أبو يزيد بن الله عبيد بن محمد

هاروأن بن وأيزيد أسامإة وأأبا غياث بن وأحفص الوليد بن شجاع بدر أبا سمع
الله وأعبد داوأد وأأبو البخاري عنه حدث آخرين في مإسلم بن وأعفان
الصفار وأإسماعيل الفقيه داوأد بن وأمإحمد الحسين أبو ابنه وأابن البغوي

.الفقيه الحسن أخبرنا فيما

الله عبيد بن مإحمد حدثنا الصفار إسماعيل حدثنا إمإلء المعدل علي حدثنا
بن يحيى عن سليمان بن مإعتمر حدثنا مإحمد بن يونس حدثنا المنادي

ًا إن الرحمن عبد أبا يا" عمر قال: قلت: لبن يعمر ليس أن يزعمون قومإ
إن لقيتهم إذا عني فأبلغهم: قال قال: ل أحد مإنهم عندنا قال: هل قدر
مإنه وأجل عز الله إلى ثاء وأأنتم مإنكم وأجل عز الله إلى بريء عمر ابن

صلى الله رسول عند جلوس نحن قال: بينما الخطاب بن عمر سمعت
مإن وأليس سفر سيما عليه ليس رجل جاء إذ أناس في وأسلم عليه الله
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كما وأسلم عليه الله صلى الله رسول يدي بين برك حتى يتخطى البلد
الله صلى الله رسول ركبتي على يده وأضع ثم الصلة في أحدنا يجلس

إل لإله أن تشهد أن فقال: السلم السلم مإا مإحمد فقال: يا وأسلم عليه
ًا وأأن الله وأتعتمر وأتحج الزكاة وأتؤتي الصلة تقيم وأأن الله رسول مإحمد

هذا فعلت قال: فإن رمإضان وأتصوم الوضوء وأتتم الجنابة مإن وأتغتسل
قال: اليمان اليمان وأمإا: قال مإحمد يا قال: صدقت قال: نعم مإسلم فأنا
وأالميزان وأالنار بالجنة وأتؤمإن وأرسله وأكتبه وأمإلئكته بالله تؤمإن أن

هذا فعل قال: فإن وأشره خيره بالقدر وأتؤمإن الموت بعد بالبعث وأتؤمإن
قال: أن الحسان قال: مإا مإحمد يا قال: صدقت قال: نعم مإؤمإن فأنا

فأنا هذا فعلت قال: فإذا يراك فإنه تراه ل إن فإنك تراه كأنك لله تعمل
مإا الله قال: سبحان الساعة قال: فمتى قال: صدقت قال: نعم مإحسن

قال: بأشراطها أنبأتك شئت قال: إن السائل مإن بها بأعلم عنها المسئول
ًا وأكانوا البناء في يتطاوألون العراة الحفاة العالة رأيت قال: إذا أجل مإلوك

وأربتها ربها تلد المإة رأيت وأإذا قال: الغريب العراة الحفاة العالة مإا فقال
صلى الله قال: رسول فولى نهض قال: ثم الساعة أشراط مإن فذلك

فقال: رسول عليه نقدر فلم قال: فطلبناه بالرجل علي وأسلم عليه الله
يعلمكم أتاكم جبريل هذا هذا مإن تعلمون هل وأسلم عليه الله صلى الله

مإرتي قبل أتاني مإنذ علي شبه مإا بيده نفسي الذي فو عنه فخذوأا دينكم
".وألى حتى عرفته وأمإا هذه
مإن صحيح حديث هذا الفوارس أبي بن الفتح قال: أبو الحسين قال

أخرجه يعمر بن يحيى عن أبيه عن التيمي سليمان بن مإعتمر حديث
أبيه عن مإعتمر عن مإحمد بن يونس عن الشاعر بن الحجاج عن مإسلم

ًا إلينا وأقع يعمر بن يحيى عن .عالي
أبي مإع المنادي بن مإحمد يعني مإنه سمعت الرازي حاتم أبي ابن وأقال

.المخرم يسكن كان فقال: صدوأق عنه أبي وأسئل
عن روأى فيمن الخلل بكر أبو وأذكره وأغيرها مإسائل أحمد إمإامإنا عن نقل

.حنبل بن أحمد
أخبرنا العباسي صاحب الحسين بن علي أخبرنا قراءة المؤرخ أخبرنا
بن جعفر بن أحمد الحسين أبو أخبرنا القرشي مإوسى بن مإحمد بن أحمد
حدثني القاسم بن هاشم النضر أبو حدثني المنادي الله عبيد بن مإحمد
أحب في أطعناك إنا يقول: اللهم كان أنه الهمداني ذر بن عمر عن رجل

إليك الشياء أبغض في نعصك وألم أنت إل إله ل أن شهادة إليك الشياء
.بينهما مإا لنا فاغفر الشرك
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لقوم الحديث هذا فذكرت جنازة حضرت جدي قال: لي الحسين أبو قال
فسلمت مإعين بن يحيى هو فإذا فالتفت خلفي مإن رجل فجذبني مإعي
عنه كتبته مإا فإني النضر أبي عن هذا حدثني جعفر أبا فقال: يا عليه

ً ذلك مإن فامإتنعت ناحية في أجلسني حتى تركني فما زكريا لبي إجلل
.مإعه كانت ألواح في عني وأكتبه الطريق مإن

قال: القطان الفضل بن الحسين بن مإحمد أخبرنا قراءة ثابت ابن أخبرنا
حدثنا داوأد أبي بن الله عبيد بن مإحمد حدثنا الدقاق أحمد بن عثمان حدثنا
الله صلى النبي أن أنس عن قتادة عن عروأبة أبي بن سعيد حدثنا روأح
أقرأ أوأ القرآن أقرئك أن أمإرني الله إن كعب بن قال: لبي وأسلم عليه
رب عند ذكرت قال: وأقد قال: نعم لك وأسماني قال: أبي القرآن عليك

.عيناه فذرفت قال: نعم العالمين
أخبرني السماعيلي بكر أبو أخبرنا البرقاني أخبرنا قراءة ثابت ابن أخبرنا
أبو حدثنا البغوي مإحمد بن الله عبد حدثنا القاسم بن أحمد بن مإحمد
.بنحوه المنادي بن جعفر

إل المنادي ابن عن صحيحه في الحديث هذا البخاري روأى ثابت ابن قال 
اشتبه إنه يقول الطبري الحسن بن الله هبة فسمعت أحمد سماه أنه

أحمد اسمه بمصر أخ لمحمد كان وأقيل أحمد مإحمدا فجعل البخاري على
اشتبه وألعله نعلم فيما أخ جعفر لبي ليس باطل عندنا الخر القول وأهذا
ًا أن يرى كان أوأ قيل كما البخاري على كما وأاحد شيء وأأحمد مإحمد

بكر أبا سمعت: قال العبدري حازم أبو أخبرنا ثابت ابن أخبرنا
أحمد حدثنا فيقول علينا يملي ناجية بن الله عبد كان يقول السماعيلي

أخبرنا وأاحد وأأحمد فقال: مإحمد مإحمد هو إنما فقيل البسري الوليد بن
ابن على قال: قرىء العباس بن مإحمد حدثنا مإحمد أخبرنا ثابت ابن

ليلة يزيد بن الله عبيد بن مإحمد جعفر أبو جدي وأتوفي اسمع وأأنا المنادي
سنة رمإضان شهر مإن بقين لست الثلثاء يوم وأدفن السحر في الثلثاء
وأاثني رمإضانا وأتسعين اثنتين قال: لنا فيما وأصام وأمإائتين وأسبعين اثنتين
ًا عشر وأاحدة وأسنة سنة مإائة حينئذ وأله فيه مإات الذي الشهر مإن يومإ

ًا عشر وأاثني أشهر وأأربعة مإن قال: للنصف فيما وألد لنه وأليلة يومإ
بن أحمد الله عبد أبو قال: وأكان وأمإائة وأسبعين إحدى سنة الوألى جمادى

.سنين بسبع مإني أكبر حنبل
حنبل بن أحمد الله عبد أبا سمعت المنادي بن الله عبيد بن مإحمد وأقال
.المصحف هذا على وأسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب أجمع يقول
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: الله عبد أبو البيوردي العزيز عبد بن محمد

صالحة مإسائل الله عبد أبي عن روأى فقال: جليل الخلل بكر أبو ذكره
.عندهم مإقدم فيه أغرب حسانا

العزيز عبد بن مإحمد قال: حدثني خالد بن يحيى بن مإحمد وأأخبرني قال
عن حكاية أحسن سيرين ابن يقول حنبل بن أحمد قال: سمعت البيوردي
.الحسن مإن وأسلم عليه الله صلى النبي أصحاب

يوسإف أبو روى الصيرفي بكر أبو الرحمن عبد بن محمد
الصيرفي الرحمن عبد بن محمد قال: سإمعت شيبة بن يعقوب

حديث يعيد ل سإعيد بن يحيى كان حنبل بن أحمد لي قال: قال
سإمع إذا وكان قتادة عن شعبة حديث ول هشام عن شعبة

. الخر عن يعده لم منهم واحد عن الحديث

إمامنا عن روى الله عبد أبو الشامي الرحمن عبد بن محمد
الله عبد أبا سإمعت: قال أحمد بن دعلج رواه ما أشياء: منها

وأنا حنبل بن أحمد قال: سإئل الشامي الرحمن عبد بن محمد
بن إسإحاق مثل فقال: من إبراهيم بن إسإحاق عن حاضر

? عنه يسأل إسإحاق مثل إبراهيم

. أشياء إمامنا عن روى الدينوري الرحمن عبد بن محمد

آل مولى يحيى أبو البزار زهير أبي بن الرحيم عبد بن محمد
أمين ثقة فارسإي وأصله بصاعقة يعرف الخطاب بن عمر

. متقن حافظ

بن وأسعيد عبادة بن مإوسى بن الله وأعبيد عطاء بن الرحمن عبد سمع
بن الله وأعبد الله عبد وأابنه داوأد أبو الئمة عنه حدث آخرين في سليمان

.الصحيح في وأالبخاري أحمد إمإامإنا
بها يجىء لم حسان مإسائل الله عبد أبي عن عنده الخلل بكر أبو قال

لقب إنما المشهور وأهو وأقيل حفظه لجودة صاعقة سمي إنما وأقيل غيره
.بالقرب مإات قد به إذا شيخ للقاء بلدة قدم كلما كان لنه بهذا

أحمد أخبرنا الفوارس أبي بن مإحمد أخبرنا النصاري السلم عبد أخبرنا
بن مإحمد حدثنا البخاري إسماعيل بن مإحمد حدثنا الفربري مإحمد أخبرنا

سيرين ابن عن عون بن عباد حدثنا سليمان بن سعيد أخبرنا الرحيم عبد
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طلحة أبو كان رأسه حلق لما وأسلم عليه الله صلى النبي أن: "أنس عن
".شعره مإن أخذ مإن أوأل

وأخمسين خمس سنة شعبان في وأمإات وأمإائة وأثمانين خمس سنة مإولده
.سنة سبعون وأله وأمإائتين

: بكر أبو زنجويه بن الملك عبد بن محمد

مإيمي أخي ابن عن بالله المهتدي بن الحسين أبو أنبأنا فيما إمإامإنا سمع
أبو حدثنا الغساني مإحمد بن مإوسى حدثنا الموصلي مإحمد بن علي أخبرنا

وأنحن الله عبد أبو علينا قال: قدم زنجويه بن بكر أبو حدثني المروأزي بكر
اجتمعوا مإما أكثر الله عبد أبي على الناس قال: وأاجتمع المغيرة أبي عند

.عنه كتب فيمن وأكنت المغيرة أبي على

: أشياء إمامنا عن نقل الدقيقي الملك عبد بن محمد

أربع وأالسجود الركوع في خلفه فسبحت العصر أحمد بنا قال: صلى مإنها
.تسبيحات خمس تسبيحات

: شقيق بن الحسن بن علي بن محمد

بن أحمد القاضي أخبرنا الفرضي أحمد أبو أخبرنا المقرىء مإحمد أنبأنا 
بن الحسن بن علي بن مإحمد حدثنا الطبري جرير بن مإحمد حدثنا كامإل

في اليمان عن حنبل بن مإحمد بن أحمد الله عبد أبا قال: سألت شقيق
حدثنا الشيب مإوسى بن الحسن فقال: حدثنا وأالنقصان الزيادة مإعنى
حبيب بن عمر جده عن أبيه عن الخطمي جعفر أبي عن سلمة بن حماد

الله ذكرنا فقال: إذا وأنقصانه زيادته وأمإا قيل وأينقص يزيد قال: اليمان
.نقصانه فذلك وأضيعنا وأنسينا غفلنا وأإذا زيادته فتلك وأسبحناه فحمدناه

أشياء عن إمامنا سإأل الجوزجاني جعفر أبو علي بن محمد
على يقدر الجمعة يوم الرجل الله عبد قلت: لبي منها

من ذلك كان قال: إذا الرحبة في يصلي المسجد داخل الدخول
. يضره ل أن أرجو الحر من علة

وأإذا عبيد فأوألده المإة الحر تزوأج إذا يقول الله عبد أبا وأسمعت قال
.أحرار فأوألده الحرة العبد تزوأج
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غزال أخت بابن يعرف الحافظ بكر أبو داود بن علي بن محمد
عبد بن ومحمد الزبيري داود بن سإعيد عن بها وحدث مصر نزل
آخرين في معين بن ويحيى حنبل بن أحمد و البتنوني الله

. وغيره الطحاوي جعفر أبو عنه روى

المظفر بن مإحمد أخبرنا العلء أبو القاضي أخبرنا قراءة الخطيب أخبرنا
بن أحمد جعفر وأأبو جعفر بن مإحمد بن الله عبد القاسم أبو حدثنا الحافظ

حدثنا: قال داوأد بن علي بن مإحمد حدثنا قال بمصر سلمإة بن مإحمد
عن عكرمإة عن الديلي زيد بن ثور عن مإالك عن الزبيري داوأد بن سعيد

بعد نفقة مإن مإا: "قال وأسلم عليه الله صلى الله رسول أن عباس ابن
".دم هراقة مإن الله عند أعظم الرحم صلة

قال: سعيد بن يحيى ترجمة في دمإشق نزيل بكر أبي تاريخ في وأقرأت
هذا في رأيت مإا يقول حنبل بن أحمد سمعت داوأد بن علي ابن مإحمد
.سعيد بن يحيى مإثل الشأن

زرعة أبي عن الضعفاء كتاب مإن الوأل في القاسم أبي خطا نقلت: مإن
حنبل بن أحمد سمعت داوأد بن علي بن مإحمد حدثنا سعيد حدثنا الرازي

.مإنبه بن وأهب على يكذب إدريس بن المنعم عبد يقول
أربع سنة الوأل ربيع شهر في مإصر أرض أسفل مإن قرية في وأتوفي
.وأمإائتين وأستين

. أحمد إمامنا منهم جماعة عن حدث شعيب بن علي بن محمد

بن جعفر عن الرازق عبد مإن سمعت يقول حنبل بن أحمد سمعت قال
يفطر كان: "وأسلم عليه الله صلى النبي أن أنس عن ثابت عن سليمان

".مإاء مإن حسوات حسا يجد لم فإن فتمرات يجد لم فإن رطبات على

جعفر أبو أيوب بن مهران بن الله عبد بن علي بن محمد
: بحمدان يعرف المنشأ البغدادي الصل الجرجاني الوراق

مإعلى نعيم وأأبا إسماعيل بن مإالك غسان وأأبا مإوسى بن الله عبيد سمع
الله عبد عنه حدث آخرين في أحمد وأإمإامإنا رجاء بن الله وأعبد أسد بن

الخلل بكر وأأبو المنادي بن الحسين وأأبو الفقيه داوأد بن وأمإحمد البغوي
.وأغيرهم سريج بن العباس وأأبو
الله عبد أبي عن عنده كان القدر رفيع ذكره لما الخلل بكر أبو قال
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.بنزوأل مإسائلة وأسمعت حديثا مإنه سمعت حسان مإسائل
القطان الفضل بن الحسين بن مإحمد أخبرني المصنف بكر أبو أخبرنا
حدثنا ثوبان بابن المعروأف المقرىء عثمان بن أحمد الحسين أبو أخبرنا
حسان بن مإحمد السمتي حدثنا بحمدان وأيعرف الوراق علي بن مإحمد
عن كهيل بن سلمة عن سفيان عن سفيان أخت بن مإحمد بن سيف حدثنا
بينا: "قال طالب أبي بن علي عن الكوفي العرني علي بن جوين بن حبة
أبو علينا أشرف طالب لبي جبر في وأسلم عليه الله صلى النبي مإع أنا

فتصلي تنزل أل عم فقال: يا وأسلم عليه الله صلى النبي به فبصر طالب
أسجد أن أكره وألكني حق على أنك لعلم إني أخي ابن قال: يا مإعنا

الله إن فقال: أمإا عمك ابن جناح فكن جعفر يا انزل وألكن استي فيعلوني
".عمك ابن جناح وأصلت كما الجنة في بهما تطير بجناحين وأصلك قد

العباس حدثنا العزيز عبد عن الفقيه إبراهيم أخبرنا الدلل مإحمد أخبرنا
قال: سمعت الوراق علي بن حمدان حدثنا قالوا وأاحد وأغير المغيرة بن

الرجل عرف إذا يقولون فقلت: إنهم المرجئة عنده وأذكر حنبل بن أحمد
تقول الجهمية هذا تقول ل فقال: المرجئة مإؤمإن فهو بقلبه وأجل عز ربه
.بهذا

في المنادي بن الحسين أبو أخبرنا فارس بن مإحمد أخبرنا الملطي أنبأنا
مإن قاطنا بها كان مإن ترجمة في السلم مإدينة سكني مإطيب أثناء

علي بن حمدان مإنهم فذكر القرآن وأأهل وأالمحدثين وأالفقهاء الصلحاء
مإا الموت علة في قال: وأهو أنه بلغنا وأالفضل بالصلح له فقال: مإشهود

.قط أنثى وأل ذكر بجلد جلدي لصق

في مإهدي ابن وأذكر وأمإائتين وأسبعين اثنتين سنة المحرم في وأتوفي
.إمإامإنا بمقبرة وأدفن وأمإائتين وأسبعين إحدى سنة مإات أنه تاريخه

إن: "وأسلم عليه الله صلى النبي قول عن ثور أبا سألت حمدان وأقال
ضرب بعد هذا وأكان آدم صورة فقال: على" صورته على آدم خلق الله

فقال: أبو الله عبد لبي قل طالب فقلت: لبي وأالمحنة حنبل بن أحمد
الله إن: قال مإن ثور أبي على المإر صح حنبل بن حمد قال: لي طالب
أن قبل لدم كانت صورة وأأي جهمي فهو آدم صورة على آدم خلق

الحسين أبو قال: حدثنا شاقل بن إسحاق أبي خط وأنقلت: مإن? يخلقه
عبد أبي على قال: قرأت نجاح بن مإحمد بن الفضل بن علي بن مإحمد
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قال: جعفر أبو الوراق علي بن حمدان حدثنا العطار مإخلد بن مإحمد الله
فقال: مإحرر بن الله عبد عن حنبل بن مإحمد بن أحمد الله عبد أبا سألت

وأسمعت بأس به فقال: ليس رباح بن خالد عن وأسألته حديثه الناس ترك
شرفه وأتعالى تبارك الله وألكن مإولى دينار بن عمروأ يقول الله عبد أبا

في هجس وأربما بحديثه احتججنا فقال: ربما شعيب بن عمروأ عن وأسئل
الزبير أبي عن زهير حديث الله عبد قال: قلت: لبي شيء مإنه القلب

قال:" وأتبارك السجدة يقرأ حتى ينام ل وأسلم عليه الله صلى النبي كان"
.روأاه ليث ذاك وأإنما وأقفه هو بالشيء جاءك إذا بزهير حسبك

قال: مإقامإه عندك يقوم قلت: زائدة وأزائدة زهير الله عبد قال: أبو ثم
.قال: نعم الكتاب بفاتحة الجنازة على يقرأ الله عبد قلت: لبي نعم

: جعفر أبو الحمصي الطائي سإفيان بن عوف بن محمد

بالتقدم مإعروأف زمإانه في إمإام حافظ قال: إنه الخلل كتاب في قرأت
الشام وأأهل المغيرة أبي مإن سمع أصحابه على وأالمعرفة العلم في

عن وأيسأله مإنه وأيقبل ذلك له يعرف حنبل بن أحمد وأكان وأالعراق
حديث أبيه عن بلغني فيما حنبل بن أحمد مإنه وأسمع بلده أهل مإن الرجال
.الهزار
الوليد بن العباس مإولى سفيان حدثنا أبي حدثني عوف بن مإحمد أخبرنا

يقول وأسلم عليه الله صلى النبي أصحاب مإن وأكان الهزار قال: سمعت
رسول رأيت لقد وأغيره السميد خبر في إسرافه وأرأى الوليد بن للعباس

وأسمعت الدنيا فارق حتى بر خبز مإن شبع وأمإا وأسلم عليه الله صلى الله
ًا مإنه ًا حديثا أيض .كثير

وأيغرب وأغيرها العلل في صالحة مإسائل الله عبد أبي عن عنده وأكانت
ًا فيها .غيره بها يجىء لم بأشياء أيض
بأمإر يقوم إمإام يكن لم إذا الفتنة يقول حنبل بن أحمد قال: سمعت مإنها

.المسلمين

يقول عوف مإحمد قال: سمعت بإسناده الشنجي أحمد خط وأنقلت: مإن
عليه الله صلى الله رسول عن حديث جاء حنبل بن أحمد علي أمإلي

مإصر غير مإنه تائب النار به له يجب بذنب الله لقي مإن: "قال أنه وأسلم
في الذنب ذلك حد عليه أقيم وأقد لقيه وأمإن عليه يتوب الله فإن عليه
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وأسلم عليه الله صلى الله رسول عن الحديث جاء كما" كفارته فهو الدنيا
العقوبة بها استوجب قد التي الذنوب مإن تائب غير مإصرا لقيه وأمإن

السلم على توفي إذا له غفر شاء وأإن عذبه شاء إن الله إلى فأمإره
ًا تنقص وأمإن وأالسنة أوأ وأسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب مإن أحد
الجماعة عن خارجا مإبتدعا كان مإساوأيه ذكر أوأ مإنه كان لحدث أبغضه

ًا عليهم يترحم حتى هو وأالنفاق سليما بأجمعهم لهم قلبه وأيكون جميع
مإثل العلنية في السلم وأيظهر غيره وأيعبد بالله يكفر أن بالله الكفر

فمن وأسلم عليه الله صلى الله رسول عهد على كانوا الذين المنافقين
مإن ثلث" جاءت التي الحاديث هذه بمثل وأليس قتل الكفر مإنهم أظهر

أن لحد يجوز ل جاءت كما وأتروأى التغليظ على هذا" مإنافق فهو فيه كن
ًا بعدي ترجعوا ل" وأقوله يفسرها وأمإثل" بعض رقاب بعضكم يضرب كفار

وأمإثل" النار في وأالمقتول فالقاتل بسيفيهما المسلمان التقى إذا" قوله
يا قال: لخيه مإن" قوله وأمإثل" كفر وأقتاله فسوق المسلم سباب" قوله
وأإن نسب مإن تبرأ مإن بالله كفر" قوله وأمإثل" أحدهما بها باء فقد كافر
نعلم لم وأإن لها نسلم فأنا وأحفظ صح قد مإما الحاديث هذه وأنحوه" دق

جاءت كما نروأيها وألكنا نفسرها وأل فيها نجادل وأل فيها نتكلم وأل تفسيرها
وأسلم عليه الله صلى الله قال: رسول كما حق أنها وأنعلم بها وأنؤمإن
أذنبه بذنب القبلة أهل مإن أحد على الصلة نترك وأل نردها وأل بها وأنسلم
ًا ًا أوأ صغير الله صلى النبي أخرجهم الذين البدع أهل مإن يكون أن إل كبير

ل: "فقال وأالجهمية وأالرافضة وأالمرجئية القدرية السلم مإن وأسلم عليه
صلى الله رسول عن الحديث جاء وأكما" عليهم تصلوا وأل مإعهم تصلوا

قد وأسلم عليه الله صلى النبي أن الصحيحة الحاديث مإن وأسلم عليه الله
عن قتادة روأاه وأسلم عليه الله صلى الله رسول عن مإأثور فإنه ربه رأى

ابن عن عكرمإة عن العدوأي أبان بن الحكم وأروأاه عباس ابن عن عكرمإة
اليمان عباس ابن عن مإهران بن يوسف عن زيد بن علي وأروأاه عباس
ًا وأجل عز الله يروأن الجنة أهل وأأن به وأالتصديق بذلك العباد وأأن عيان

وأتعالى تبارك الله وأأن بعوضة جناح يزن ل مإن فمنهم بأعمالهم يوزنون
عليه الله صلى الله لرسول وأأن ترجمان وأبينهم بينه ليس العباد يكلم

ًا وأسلم القبر بعذاب وأاليمان السماء نجوم عدد مإن أكثر آنيته حوض
نبيه وأمإن دينه وأمإا ربه وأمإن وأالسلم اليمان عن العبد يسأل القبر وأبفتنة

لقوم وأسلم عليه الله صلى النبي بشفاعة وأاليمان وأنكير وأيمنكر
مإخلوقتان وأالنار الجنة وأأن الشافعين بشفاعة وأاليمان النار مإن يخرجون

دخلت: "وأسلم عليه الله صلى الله رسول عن الخبر جاء كما خلقتا قد
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ًا فيها فرأيت الجنة فرأيت النار في اطلعت"  وأ" الكوثر وأرأيت"  قصر
عليه الله صلى الله برسول مإكذب فهو يخلقا لم أنهما زعم فمن" أهلها

لم إذا وأأنه قتل وأإل تاب فإن يستتاب وأبالنار بالجنة كافر وأبالقرآن وأسلم
في كفه فيدخل"  الراحمين أرحم أنا: " تعالى الله قال شفاعة لحد يبق

عبد وأحديث كلهم أخرجهم شاء وألو غيره يحصيه مإال مإنها فيخرج جهنم
بين بردها فوجدت كتفي بين كفه فوضع الحضرمإي عامإر بن الرحمن

تبارك الرب يأتيها حتى مإزيد مإن هل تقول تزال ل جهنم"  وأ"  ثديي
جاء هكذا" حسبي حسبي قط قط فتقول فتزوأي فيها قدمإه فيضع وأتعالى
القبلة أهل مإن أحدا ننزل وأل وأسلم عليه الله صلى الله رسول عن الخبر
أبو بالجنة وأسلم عليه الله صلى الله رسول له شهد مإن إل نارا وأل جنة
وأسعد عوف بن الرحمن وأعبد وأالزبير وأطلحة وأعلي وأعثمان وأعمر بكر
عليه الله صلى آدم وأأن نفيل بن عمروأ بن زيد بن وأسعيد وأقاصا أبي بن

الله صلى الله رسول عن الخبر جاء كما الرحمن صورة على خلق وأسلم
صح وأكما وأسلم عليه الله صلى الله رسول عن عمر ابن روأاه وأسلم عليه
بين إل قلب مإن مإا: "قال أنه وأسلم عليه الله صلى الله رسول عن الخبر

لم فمن بذلك" اليمان يمين يديه كلتا" وأ" الرحمن أصابع مإن إصبعين
وأسلم عليه الله صلى الله قال: رسول كما حق ذلك أن وأيعلم بذلك يؤمإن
قتل وأإل  تاب فإن يستتاب وأسلم عليه الله صلى الله برسول مإكذب فهو
لما الله أن: "وأسلم عليه الله صلى الله رسول عن صح قد الخبر لن

يديه وأكلتا الخرى بيده ضرب ثم اليمن آدم شق بيده ضرب آدم خلق
الخرى وأفي الجنة أهل مإن الوألى فقال: في اليسر آدم شق على يمين
يزيد وأعمل قول وأاليمان وأشره خيره بالقدر وأاليمان" النار أهل مإن

غير الله كلم وأالقرآن العمل بكثرة وأيزيد العمل بقلة ينقص وأينقص
رسول بعد الناس وأخير يعود وأإليه بدا مإنه وأتلي سمع حيثما مإن مإخلوق

يا فقلت: له علي ثم عثمان ثم عمر ثم بكر أبو وأسلم عليه الله صلى الله
علي وأالله فقال: كذبوا عثمان على وأقفت إنك يقولون فإنهم الله عبد أبا

رسول أصحاب بين نفاضل كنا عمر ابن بحديث حدثتهم إنما فقلت: له
النبي فبلغ عثمان ثم عمر ثم بكر أبو نقول وأسلم عليه الله صلى الله

ل وأسلم عليه الله صلى النبي يقل وألم ينكره فل وأسلم عليه الله صلى
على وأقف فمن حجة ذلك في لحد ليس أحد بين هؤلء بعد تخايروأا
قد الخبر لن جعفر. قتل أبا يا السنة غير على فهو بعلي يربع وألم عثمان

ضرب آدم خلق لما الله أن: "وأسلم عليه الله صلى الله رسول عن صح
آدم شق على يمين يديه وأكلتا الخرى بيده ضرب ثم اليمن آدم شق بيده
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"النار أهل مإن الخرى وأفي الجنة أهل مإن الوألى فقال: في اليسر
بقلة ينقص وأينقص يزيد وأعمل قول وأاليمان وأشره خيره بالقدر وأاليمان

سمع حيثما مإن مإخلوق غير الله كلم وأالقرآن العمل بكثرة وأيزيد العمل
وأسلم عليه الله صلى الله رسول بعد الناس وأخير يعود وأإليه بدا مإنه وأتلي

يقولون فإنهم الله عبد أبا يا فقلت: له علي ثم عثمان ثم عمر ثم بكر أبو
حدثتهم إنما فقلت: له علي وأالله فقال: كذبوا عثمان على وأقفت إنك

وأسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب بين نفاضل كنا عمر ابن بحديث
فل وأسلم عليه الله صلى النبي فبلغ عثمان ثم عمر ثم بكر أبو نقول
أحد بين هؤلء بعد تخايروأا ل وأسلم عليه الله صلى النبي يقل وألم ينكره
على فهو بعلي يربع وألم عثمان على وأقف فمن حجة ذلك في لحد ليس
.جعفر أبا يا السنة غير

فيما إمامنا عن نقل زاهد شيخ الجصاص عيسى بن محمد
مهدي وابن القطان سإعيد بن يحيى سإمع الخلل بكر أبو ذكره

. وغيرهما

وقيل السراج السلمي أحمد أبو كامل بن عبدوس بن محمد
وداود الجعد بن علي سإمع عبدوس ولقبه الجبار عبد أبيه اسإم

روى آخرين في وإمامنا شيبة أبي بن بكر وأبا الضبي عمر بن
. وغيرهما النجاد بكر وأبو البغوي الله عبد عنه

بابن المعروأف مإحمد أخبرنا المحسن عبد أخبرك إبراهيم على قرأت
أبو حدثنا أسامإة بن الله عبد بن أحمد بن مإحمد القاضي أخبرنا الطفال

حدثنا حنبل بن أحمد حدثنا السراج كامإل بن عبدوأس بن مإحمد أحمد
الله عبد عن شقيق بن الله عبد بن خالد عن شعبة حدثنا جعفر بن مإحمد

أنه وأسلم عليه الله صلى النبي عن الجراح بن عبيدة أبي عن سراقة بن
يومإئذ قلوبنا فكيف الله رسول يا قالوا أحفظها ل بحلية فجله الدجال ذكر
".خير أوأ كاليوم: "قال

.وأمإائتين وأتسعين ثلث سنة شعبان في وأمإات

كان الناس خيار من كان جعفر أبو الخياط عمران بن محمد
: أشياء إمامنا عن نقل الخرشي مربعة في مسجد إمام
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عن بلغني يقول مإنزله في حنبل بن مإحمد بن أحمد قال: سمعت مإنها
وأأنت الشدائد بنا أحاطت قد اللهم يقول كان أنه عمار بن مإنصور أخي
تزل وألم قدرتك أريتنا قد سيدي قادر العفر على وأأنت تعذبنا فل لها ذخر

.تعفو تزل وألم عفوك فأرنا قادرا
كلم كتب عن النهي عنه مإحفوظ أحمد إمإامإنا بأن مإعترض اعترض فإن

لهجين الناس أحمد إمإامإنا رأى إنما قيل بها للقصاصا وأالستماع مإنصور
وأيلقنونها يتحفظونها مإجالس وأفصلوه دوأنوه حتى به اشتهروأا قد بكلمإه

الله كتاب عن بذلك يلهوا أن لهم فكره دراستها بينهم فيما وأيكثروأن
.غير ل الملة وأأحكام السنة حفظ عن به وأيشتغلوا تعالى

: القزاز عبدك بن محمد

الله عبيد بن مإحمد حدثنا الخلل مإحمد أبو أخبرنا أحمد بن الحسن أنبأنا
قال: القزاز عبد بن مإحمد حدثنا الله عبد بن عثمان حدثنا الزاهد الفقيه
فعليه الخبر بلغه كان قال: إن رمإضان شهر في احتجم عمن أحمد سألت
.القضاء فعليه الخبر يبلغه لم وأإن وأالكفارة القضاء
.وأمإائتين وأسبعين ست سنة وأمإات

. أشياء إمامنا عن نقل النسائي العباس بن محمد

: بأشياء إمامنا عن حدث العلئي غسان بن محمد

مإعمرا سمعت: قال الرزاق عبد حدثنا حنبل بن أحمد قال: حدثنا مإنها 
علم مإن كتابا عليه وأعرض الزهري يسأل الوليد بن إبراهيم سمعت يقول

قال: مإعمر غيري يحدثكموه فمن قال: نعم بكر أبا يا عنك هذا فقال: آخذ
وأكان قال: مإعمر فيجيزه العلم عليه يعرض السختياني أيوب وأرأيت
ًا بالعرض يرى ل المعتمر بن مإنصور .بأس

: الطويل الله عبد أبو المؤدب العباس بن محمد

وأقال التبسم فأظهر سامإري إلى التقصير عن حنبل بن أحمد سئل قال
.للخلل السير كتاب مإن نقلته طاعة سفر في التقصير إنما

. أشياء إمامنا عن حكى العتابي الفضل بن محمد

: أشياء إمامنا عن نقل الجوهري قدامة بن محمد
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.عمر ابن بحديث وأاحتج القبور عند العزاء مإنها

سإمع عثمان أبو المام الشافعي إدريس بن محمد بن محمد
. أشياء عن إمامنا وسإأل عيينة بن وسإفيان أباه

جعفر حدثنا العباس بن مإحمد حدثنا إبراهيم أخبرنا المبارك أنبأنا مإا مإنها
في حنبل بن أحمد قال: أتينا بشر بن خطاب قال: أخبرنا الصندلي
الشافعي ابن عثمان وأأبو أنا وأمإائتين وأثلثين ثلث سنة رجب مإن النصف

أحاديث ترك مإن إليه يذهب كان وأمإا مإالك أمإر الشافعي ابن له فذكر
وأأثنى ذئب أبي ابن أمإر له وأذكر وأسلم عليه الله صلى النبي عن روأاها
خشونته في المسيب بن بسعيد يشبه ذئب أبي ابن فقال: كان عليه

كان وأقال وأسلم عليه الله صلى الله رسول لحديث أتباعه وأذكر وأمإذهبه
وأسلم عليه الله صلى النبي عن يروأيه الحديث تركه وأفي مإالك في يقول
يعني به يبلغ حتى به الخذ مإالك وأترك يتفرقا مإالم بالخيار البيعان له ذكر

ًا عليه يترحم وأرأيته جعفر لبي كلمإا وأذكر القتل هو يحضر كان وأقال كثير
الشافعي ابن له وأذكر ساكت وأمإالك يتكلم يزال فل السلطان عند وأمإالك

وأخالفه وأسلم عليه الله صلى النبي عن مإالك يروأيه الذي الحديث عن
.تخليط فقال: هذا

في ذئب أبي وأابن مإالك يروأيه الذي الحديث عن الشافعي ابن وأسأله
أي أدري فقال: مإا أدبارهن في النسائي إتيان في المدينة أهل مإذهب
هذا خلف في وأأصحابه وأسلم عليه الله صلى النبي عن الخبار هذا شيء
" شئتم أنى حرثكم فائتوا"  وأجل عز الله: قال عندنا الحق وأهو كثيرة

.بهذا شبهه أوأ الولد مإوضع إل يكون ل الحرث
عصب وأل بأهاب مإنها ينتفع فقال: ل الميتة جلود عن الشافعي ابن وأسأله

أرأيت العرب هذا يعقل ذكاة الدباغ يكون قال: كيف ثم أذهب هذا إلى
ابن فقال: له أشبهه وأمإا قرظ الدباغ إنما الدباغ يذكيه الميتة لحم

فقال: دع فيه روأي الذي الخبر وألكن اللغة في هذا يعقل ليس الشافعي
وأحده عيينة ابن إل الدباغ فيه يذكروأن ل كلهم اضطراب فيه الخبر الخبر
به النتفاع إلى ذهبوا الخبر هذا إلى ذهبوا وأالذين وأغيره مإالك خالفه وأقد
لم وأإن بالجلد النتفاع يرى أنه شهاب ابن عن يروأى وأهكذا مإدبوغ غير
.لسودة يقول وأبعضهم لميمونة شاة يقول بعضهم مإضطرب وأالخبر يدبغ

فيه يناظره وأرجل الشافعي الله عبد أبا سمعت وأقد صحيح الخبر وأذلك
أضجره وأقد يناظره فقال: للذي يطهره أنه فيه الدباغ إلى يذهب وأقال
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ًا وأجلدك عباس ابن عن وأعلة لبن حديث أحمد به? وأذكر انتفع دبغ إن أيض
ابن عثمان أبو فقال: له فضعفه وأعلة ابن وأذكر طهر فقد دبغ إهاب أيما

ًا ببقائك عليهم الله مإن مإا بخير الناس يزال ل الشافعي هذا مإن وأكلمإ
ًا النحو .عثمان أبا يا هذا تقل فقال: ل كثير

الرحيم الرحمن الله ببسم الجهر عن أسمع وأأنا الشافعي ابن وأسأله
مإن آية وأهي نفسه في يخفيها وألكن الحديث جاء هكذا بها يجهر فقال: ل

.الله كتاب
فيما وأيقرأ يجهر فيما يقرأ فقال: ل المإام خلف القراءة عن أحمد وأسئل

بالحمد الخريين الركعتين وأفي وأسورة بالحمد الوأليين الركعتين في أسر
يمكنه كان فقال: إن يقرأ يجهر فيما سكتة للمإام كان فإن رجل فقال: له

إلى يذهب مإمن يعجب وأجعل يجهر وأالمإام يقرأ أن أحب وأل يقرأ يقرأ أن
قد بكرة أبو وأهذا يقرأ وأل مإعه فيركع راكعا المإام يدرك أليس وأقال هذا
الشافعي ابن فقال: له بها فاحتسب الصف دوأن فركع راكع وأالمإام جاء

"الكتاب بفاتحة يقرأ لم صلة ل" الحديث إلى يذهب هذا إلى يذهب الذي
فقراءة إمإام له كان مإن: "وأسلم عليه الله صلى النبي عن روأى فقال: قد

".قراءة له المإام
.وأمإائتين وأثمانين إحدى سنة في الشافعي ابن عثمان أبو وأتوفي

: إمامنا أصحاب أحد الورد أبي بن محمد بن محمد

بن مإحمد قال: سمعت يوسف بن هاروأن أخبرنا الخلل بكر أبو قال 
يسخن الماء الله عبد أبا يا قلت: لحمد يقول الورد أبي بن مإحمد

قال: بها يغتسل أن للغاسل أترى فضلة الحار الماء مإن وأيفضل فيغتسل
.يبرد حتى قال: يتركه غيره مإاء له ليس قلت: فإنه ل

الورد أبو بن مإحمد بن مإحمد قال: سمعت هاروأن وأأخبرنا الخلل قال
الشافعي كتب مإن كتبت إنك لنا قيل حنبل بن لحمد رجل قال: قال
ًا مإنها كتبت فقال: مإا .شيئ

العابد جعفر أبو إبراهيم بن داود بن منصور بن محمد
: بالطوسإي المعروف

أحمد وأإمإامإنا مإسلم بن وأعفان عيينة بن وأسفيان علية بن إسماعيل سمع
.وأغيرهما صاعد بن وأيحيى البغوي الله عبد عنه روأى آخرين في

يجالس وأكان غيره يروأها لم أشياء أحمد عن فقال: روأى الخلل وأذكره
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.وأغيره مإعروأفا لصلحه
بكر أبو حدثنا جعفر بن العزيز عبد عن فقال: حدثت ثابت ابن وأذكره
عن حنبل بن أحمد وأهو الله عبد أبا قال: سألت المروأذي أخبرني الخلل
قلت: له صلة صاحب خيرا إل أعلم فقال: ل الطوسي مإنصور بن مإحمد

عند كنت يقول قلت: سمعته ذلك قال: وأقبل عفان إلى مإعك يختلف كان
عنده يتعشى رجل ههنا كلمت قد الخرة عشاء بعد فقال: لي مإعروأف

مإن ترى يقول فجعل بسفرجلة جاءني السحر في كان فلما عليه فأتيت
.جعفر بأبي كفاك الله عبد فقال: أبو الوقت ذلك في سفرجلة له أين
عثمان بن الحسن عمر أبو مإعروأف مإع بحكايته أخبرنا ثابت ابن قال

الشكلي يوسف بن العباس حدثنا القطيعي جعفر بن أحمد أخبرنا الواعظ
ًا الطوسي مإنصور بن مإحمد عند قال: كنا عثمان بن سعيد حدثنا يومإ

اليوم ذلك وأكان الزهاد مإن وأجماعة الحديث أصحاب مإن جماعة وأعنده
ًا صمت يقول فسمعته الخميس يوم فمضى حلل إل آكل وأقلت: ل يومإ

ًا أجد وألم يومإي إذا حتى وأالرابع الثالث وأاليوم الثاني اليوم فواصلت شيئ
طعامإه الله يزكي مإن عند الليلة فطري قلت: لجعلن الفطر عند كان

المغرب صلى حتى وأقعدت عليه فسلمت الكرخي مإعرف إلى فصرت
فالتفت آخر وأرجل وأهو أنا إل بقي فما المسجد في مإعه كان مإن وأخرج

مإعه فتعش أخيك إلى تحول فقال: لي قلت: لبيك طوسي يا وأقال إلي
مإن بي فقلت: مإا القول علي رد ثم فتركني عشاء مإن بي فقلت: مإا

ثم ساعة عني فسكت عشاء مإن بي فقلت: مإا الثالثة ذلك فعل ثم عشاء
فقعدت الضعف شدة مإن تحامإل مإن بي وأمإا فتحامإلت إلي قال: تقدم

كمه مإن فأخذت اليسر كمه إلى فأدخلها اليمنى كفي فأخذ يساره عن
بها وأاستغنيت طيب طعام كل طعم فوجدت فأكلتها مإعضوضة سفرجلة

قال: نعم جعفر أبا يا أنت حاضرا مإعنا كان رجل فسأله: قال الماء عن
ًا ذلك مإنذ أكلت مإا أني وأأزيدك تلك طعم فيه أصبت إل غيره وأل حلو

.السفرجلة
مإخلد ابن حدثنا الفقيه الله عبد أبي عن البسري بن علي القاسم أبو أنبأنا
بن مإحمد حدثنا الحربي أشرس بن مإحمد حدثنا الدوأري عباس حدثنا

الله صلى النبي رأيت يقول حنبل بن أحمد قال: سمعت الطوسي مإنصور
هريرة أبو عنك روأي مإا كل الله رسول فقلت: يا المنام في وأسلم عليه
.قال: نعم حق

زعم مإن يقول حنبل بن أحمد سمعت الطوسي مإنصور بن مإحمد وأقال
فوله بكر أبي مإن خير وأسلم عليه الله صلى النبي أصحاب في كان أنه
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عليه الله صلى رسوله على افترى فقد وأسلم عليه الله صلى الله رسول
فيكون الناس في أنبيائه بين المنكر يقر الله أن زعم بأن وأكفر وأسلم

بن عمر قال: أخبرنا البنوسي بن الحسين أبو وأأنبأنا لهم إضلل ذلك
القاضي الحسن بن عمر بن الحسين أبو قال: حدثنا الكتاني إبراهيم

مإنصور بن مإحمد قال: حدثني الحربي الحسن بن إسحاق حدثنا الشناني
الفضائل مإن لحد روأى مإا يقول حنبل بن أحمد قال: سمعت الطوسي

.طالب أبي بن لعلي روأي مإما أكثر
فقال: له حنبل بن أحمد عند كنا يقول مإنصور بن مإحمد وأسمعت قال

ًا أن يروأى الذي الحديث هذا في تقول مإا الله عبد أبا يا رجل أنا: "قال علي
الله صلى النبي أن روأينا أليس ذا مإن تنكروأن فقال: وأمإا" النار قسيم
بلى قلنا" مإنافق إل يبغضك وأل مإؤمإن إل يحبك ل: "لعلي قال وأسلم عليه

قال: النار في قلنا المنافق قال: وأأين الجنة في قلنا المؤمإن قال: فأين
.النار قسيم فعلي

جعفر أبا يا الطوسي مإنصور بن لمحمد قال: قيل بإسناده ثابت ابن وأروأى
فقال: غيره أوأ هو عرفة يوم فيه الناس شك قد عندك اليوم أليس

أن فاستحيوا عرفة يوم عندي فقال: هو خرج ثم البيت فدخل اصبروأا
قال: الذي اليوم فكان وأالليالي اليام فعدوأا ذلك لك أين مإن له يقولوا
أنه علمت أين مإن سلم بن بكر أبو فقال: له عرفة يوم مإنصور بن مإحمد

.الموقف في الناس فأراني ربي فسألت البيت قال: دخلت عرفة يوم
سنة مإات وأقيل سنة وأثمانون ثمان وأله وأمإائتين وأخمسين أربع سنة وأمإات
.وأخمسين ست

: الدعاء جعفر أبو مصعب بن محمد

بن علي أبو أخبرنا رزق بن مإحمد أخبرنا ثابت ابن كتاب في قرأت
بن مإحمد ذكر أبي قال: سمعت حنبل بن أحمد بن الله عبد حدثنا الصواف
في قائما وأيدعو يقص وأكان صالحا رجل فقال: كان الدعاء مإصعب

دعاءه يسمع المسجد في إليه يجلس علية ابن كان قال: ربما ثم المسجد
في وأجلس أحاديث عني فكتب جاءني أبي: قال أحمد بن الله قال: عبد
تحت أخبئني رب يقول مإا بعض قال: في ثم الصفة في هذا مإجلسك
.عرشك
الحافظ عمر بن علي حدثنا الزهري حدثنا قراءة المؤرخ بكر أبو أخبرنا
قال: الحكم بن عمر بن مإحمد بن مإحمد حدثنا مإخلد بن مإحمد حدثنا
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في ترى وأل تتكلم ل أنك زعم مإن يقول الزاهد مإصعب بن مإحمد سمعت
سبع فوق العرش فوق أنك أشهد يعرفك ل بوجهك كافر فهو الخرة

.الزنادقة أعداؤك يقول كما ليس سماوأات
العابد مإصعب بن مإحمد سمعت الصائغ مإنصور بن قال: نصر وأبإسناده

ًا رأيت وأمإا الدعوة مإجاب وأكان سمعت مإنه الله لكتاب تلوأة أحسن أحد
صغر إلى تنظر قال: ل سعد بن بلل عن الوأزاعي عن يذكر المبارك ابن

أمإر قد المأمإون كان الصائغ قال? عصيت مإن انظر وألكن المعصية
وأرفع الحبس إلى به ذهب فقال: وأقد الحبس إلى مإصعب بن بمحمد
في فأخرج الليلة عندهم تحبسني أن عليك أقسمت السماء إلى رأسه
.مإنزله في الغداة فصلى الليل جوف
.وأمإائتين وأعشرين ثمان سنة ببغداد وأمإات

: حسان مسائل له القدر جليل النيسابوري ماهان بن محمد

أبي بن الفتح أبو أخبرنا حمدوأيه بابن المعروأف مإحمد بن أحمد بها أنبأنا
أخبرنا النيسابوري يحيى بن مإحمد بن إبراهيم إسحاق أبو أخبرنا الفوارس

بن مإحمد حدثنا القطان الحارث بن إبراهيم بن إسماعيل إبراهيم أبو
وأعشرين تسع سنة أحمد قال: سألت وأمإائتين وأأربعين تسع سنة مإاهان

قال: أحمد الولد مإنها أيؤخذ لزوأجها ظالمة كانت إذا المرأة عن وأمإائتين
.الولد مإنها يؤخذ قال: ل سنين ثلث قلت: ابن الولد كم ابن

يزوأجها هل بنت وأله مإنقطعة غيبة غاب رجل عن أسمع وأأنا أحمد وأسئل
بأس فل مإنقطعة غيبة الب غاب إذا قال: نعم كفء رجل مإن عمها ابن
.عمها ابن يزوأجها أن

يفطر قال: ل أيفطر الزوأال قبل الهلل رأى عمن اسمع وأأنا أحمد وأسئل
رأيتم إذا" الخطاب بن عمر حديث على الزوأال بعد أوأ الزوأال قبل رأى إذا

".تفطروأا فل نهارا الهلل
أوأ تصور أن إليك أحب السفر في الصوم عن اسمع وأأنا أحمد وأسئل
.أفطر أن إلي قال: أحب تفطر

أبوها فعفا بها يدخل أن قبل بكر وأهي امإرأته طلق رجل عن أحمد وأسألت
.الب عفو يجوز قال: ل الصداق نصف عن لزوأجها

.وأاحدة مإرة وأالكفين للوجه ضربة التيمم يقول أحمد وأسمعت
قال: القرآن أوأ الفراد له تختال أيما يحج قلت: الرجل أحمد وأسألت

قال: أحمد قال: نعم طوافين وأيطوف سعيين قلت: يسعى التمتع أختار
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.قارن شبه يكون مإتمتعا دخل إذا
قال: الحروأف قدر قال: على قطع إذا اللسان في تقول مإا قلت: لحمد

قلت: هو الكلم مإن يتبين مإا قدر قال: على نفسه أمإير ذلك في وأيجعل
.أدري قال: ل نفسه أمإير
تكون أن إل قال: نعم المرأة وأضوء بفضل يتوضأ أسمع وأأنا أحمد سئل
فل الناء مإن اغترفا وأإذا وأضوئها بفضل يتوضأ فل وأحدها بالناء هي خلت
ًا المطلقة الحامإل قلت: نفقة به بأس .سكنى وأل نفقة قال: ل ثلث

.وأمإائتين وأثمانين أربع سنة مإن الخرة جمادى في وأمإات

: أشياء إمامنا عن حكى المسيب بن محمد

بن الفتح مإثل خراسان أخرجت مإا حنبل بن أحمد المإام قال: قال مإنها
.شخرف

الخلل بكر أبو ذكره البغدادي مشيش بن موسإى بن محمد
روى أصحابه كبار من كان الله عبد لبي يستملي كان: فقال

يقدمه وكان جازه وكان جيادا مشبعة مسائل الله عبد أبي عن
.حقه ويعرف

حدثنا أحمد أخبرنا العزيز عبد عن نعيم ابن عن المبارك أنبأنا مإا مإنها
قال: قلت: مإشيش بن مإوسى بن مإحمد قال: حدثنا علي بن مإحمد
عن وأيروأى قال: فأقط تمر لحدهم ليس الذين البادية فأهل لحمد

أعتمد هذا فعلى العزيز عبد وأقال ضاق ربما القط لن لبن صاع الحسن
.أعلم وأالله
.ربيبته الرجل يتزوأج أن بأس ل يقول أحمد وأسمعت قال

.كالجانب فصارا سبب وأل بينهما نسب ل لنه قلت: أنا
.يناله أحد كل ليس الله مإن مإواهب العلم قال: أحمد مإشيش ابن وأقال

في يراسإله وكان إمامنا صحب العباداني مقاتل بن محمد
قلت: مقاتل بن محمد قال: لي قال: المروذي الوقات بعض
وجبت فقد حل في واجعلهم الخلق هذا على رق الله عبد لبي

عاقل رجل هذا يقول فجعل الله عبد فقلت: لبي نصرتك
من أحد يستحلني لم أي الله عبد كلم معنى قال: المروذي

. غيره العلماء
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عبد أبا أن لول الوراق الوهاب عبد لي وأقال قلت: لحمد المروأذي وأقال
الله عبد فقال: أبو الناس على لخفت بالسياط ضرب حتى صبر الله

.صدق

عبد أبو البغدادي النهرتيري موسإى أبي بن موسإى بن محمد
: الله

كبار مإسائل جزء الله عبد أبي عن عنده فقال: كان الخلل بكر أبو ذكره
أبو فأمإلى مإسائل وأمإعه خراسان مإن رجل فقال: قدم عنها فسألته جياد
.الخراساني مإن نحن وأكتبناها الجواب الله عبد

فقال: الخطيب وأذكره جليل بغداد لهل فقال: شيخ الدارقطني وأذكره
صاحب وأهو مإقربا وأكان عظيم وأمإحل كبير قدر ذا جليل فاضل ثقة كان
بن الحسين أبو مإنهم جماعة عنه روأى الحربية ينزل وأكان سعدان ابن

.المنادي
الله عبد أبا يا أسمع وأأنا لحمد قال: قيل مإسائله جملة مإن وأنقلت: أنا

.قال: نعم اليمان في يستثنى
صلى الله رسول كتاب أتانا عكيم بن الله عبد حديث عن يسأل وأسمعته

مإن ينتفع ل أذهب فقال: إليه الميتة في بشهر مإوته قبل وأسلم عليه الله
.عصب وأل بإهاب الميتة

ًا أوأ باقل قطعة رجل مإن اشترى رجل عن يسأل وأسمعته الشياء مإن شيئ
السمك? قال: لصاحب لمن سمك فيها فصار عنها الماء نضب ثم فغرقت
.الرض

لحم مإن الوضوء عن خراسان مإن رجل وأسأله الله عبد أبا وأسمعت
.ذلك وأسلم عليه الله صلى النبي فعل قد مإنه يتوضأ فقال: نعم الجزوأر

الرازي الله عبد أبو وارة بابن المعروف مسلم بن محمد
 أشياء عن إمامنا سإأل الحافظ

فمن مإحتاجون وأالناس الحديث قطعت لم الله عبد أبا قال: قلت: يا مإنها
ثم حدث حبيب أبو وأحيان قطع ثم حدث زيد بن رباح فقال: فعله هذا فعل
.قطع
ًا وأقال مإخلوق غير الله كلم فقال: القرآن القرآن عن أحمد سألت أيض
.تصرف حيثما
.أنا نقلته المنادى ابن ذكره وأمإائتين وأستين خمس سنة بالري وأمإات
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: المصفى بن محمد

أبي بن الرحمن عبد أخبرنا مإردك بن علي أخبرنا إبراهيم المبارك أخبرنا
بحمص حنبل بن أحمد حدثنا المصفى بن مإحمد حدثنا أبي حدثنا حاتم
أبي عن الشعبي عن الحكم أبي سيار عن شعبة عن عبادة بن روأح حدثنا

البل تصروأا وأل تناجشوا ل: "قال وأسلم عليه الله صلى النبي عن هريرة
.الحديث" وأالبقر
قال: حدثنا عمر بن حفص القاسم أبو حدثنا بطة ابن عن أمإي خال وأأنبأنا

الرجل إن العقلء بعض قال: قال المصفى بن مإحمد قال: حدثنا حاتم أبو
.كبدي على بردا لجفائه وأجدت عنه استغنائي ذكرت فإذا ليجفوني

. الصحاب أحد البغوي هبيرة بن محمد

وأاحد وأنهيه وأسلم عليه الله صلى الله رسول أمإر أليس أحمد سألت قال
بواجب عليك ليس قال: فعله ففعله قلت: له أشد نهيه أن إل قال: نعم

.عليك تجب ل أفعال وأيفعل قدمإاه ترم حتى يقوم كان أنه وأذاك

: بأشياء إمامنا عن حدث المقرئ الهيثم بن محمد

وأالدغام قال: الكسر حمزة قراءة مإن تكره مإا أحمد قال: سألت مإنها
سفيان به فمر حمزة على أقرأ قال: كنت تميم بن خلف حدثنا فقلت: له

القرآن أمإا عمارة أبا يا فقال: له مإسألة عن وأسأله إليه فجلس الثوري
.به أعلم وأأنتم القرآن أهل أنتم قال: أحمد لك سلمناها فقد وأالفرائض

عن الرجوع هذا فظاهر وأنظمه القرآن نقل في السعيد الوالد قال 
تكون أن عن يخرجها ليس وأكراهته الكراهة أصحابنا عليه وأالذي الكراهة

اختلف هذا وأمإثل وأأظهر أفصح اللغات مإن غيرها لكن مإأثورة قراءة
وأالختيار عنه مإروأي وأكل وأسلم عليه الله صلى النبي حج في الناس
وأالختيار عنه مإروأي وأكل وأالستفتاح التشهد في الختلف وأكذلك التمتع
.ذلك وأنحو عمر وأاستفتاح مإسعود ابن تشهد
الوراق إسماعيل بن مإحمد حدثنا البرمإكي إبراهيم عن المبارك وأأنبأنا

حدثنا حنبل بن أحمد حدثنا الهيثم بن مإحمد قال: حدثنا أبي حدثني: قال
الزمإاني مإعبد بن الله عبد عن قتادة عن زاذان بن مإنصور أخبرنا هشيم

يوم صوم عن سئل وأسلم عليه الله صلى الله رسول أن قتادة أبي عن
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:فقال عاشوراء يوم صيام عن وأسئل" سنتين كفارة: "فقال عرفة
".سنة كفارة"

: أشياء إمامنا عن نقل منصور بن نصر بن محمد

قال: الصائغ مإنصور بن نصر بن مإحمد قال: أخبرنا الخلل روأاه مإا مإنها
المتوكل إلى يخرج وأهو البردان إلى شيعته وأقد حنبل بن أحمد سمعت

.الله شاء إن مإأجورين فقال: انصرفوا إلينا التفت المحمل ركب فلما

: أشياء إمامنا عن نقل الجمال هارون بن محمد

شيء هي إنما تكن لم وأالمقاسمة خراج كله السواد أحمد قال: قال مإنها
.أحدث

: أشياء إمامنا عن نقل الطباع بن يوسإف بن محمد

أصلي الله عبد أبا فقال: يا حنبل بن أحمد سأل رجل قال: سمعت مإنها
القرآن يقول مإن خلف قال: فأصلي قال: ل المسكر يشرب مإن خلف

? كافر عن تسألني مإسلم عن أنهاك الله فقال: سبحان مإخلوق

إمامنا عن روى القرشي الكديمي موسإى بن يونس بن محمد
: أشياء

القطان سعيد بن يحيى قال: لي يقول حنبل بن أحمد قال: سمعت مإنها
زيد بن حماد حديث سليمان وأعن شعبة حديث الوليد أبي عن اكتب

بحديث حدثنا أيوب أبا يا فقلنا سليمان إلى المديني بن وأعلي أنا فجئت
مإن كتابي كتبت أنا سبيل الكتاب إلى قال: ليس الكتاب مإن زيد بن حماد

.كتابي مإن أصح وأحفظي حفظي

عن حدث الله عبد أبو الذهلي النيسابوري يحيى بن محمد
: بأشياء إمامنا

بن الله عبد حدثنا شاهين بن عمروأ عن الحسين أبو الشريف أنبأنا مإا مإنها
قال: حنبل بن أحمد قال: حدثنا النيسابوري يحيى بن مإحمد حدثنا سليمان

يونس علي قال: أمإلى سليم بن يونس قال: حدثنا الرزاق عبد حدثنا
عبد بن الرحمن عبد عن الزبير بن عروأة عن شهاب ابن عن اليلي
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عليه الله صلى النبي كان: "يقول الخطاب بن عمر قال: سمعت القاري
.الخبر وأذكر" النحل كدوأي وأجهه عند يسمع الوحي عليه نزل إذا وأسلم
مإحمد قال: أخبرنا الحرشي بكر أبو القاضي قال: أخبرنا الخطيب وأروأى

يحيى بن مإحمد قال: حدثنا الميداني علي أبو مإعقل بن مإحمد بن أحمد بن
بن إبراهيم عن الرزاق عبد قال: حدثنا حنبل بن أحمد حدثنا: قال الذهلي
الله رسول سئل: "قال الله عبد بن جابر عن مإنبه بن وأهب عن مإعقل
".الشيطان مإن: "فقال الشر عن وأسلم عليه الله صلى

. أحمد إمامنا عن روى فيمن البيكندي يوسإف بن محمد

. الصحاب أحد البلدي طاهر أبي بن بشر بن يس بن محمد

الرأي في النظر عن الله عبد أبا سألت يقول سمعته الخلل بكر أبو قال
في ينظر حديث صاحب الله عبد أبا يا فقلت: له بالسنة فقال: عليك

.بالسنة فقال: عليك خالفه مإن رأي يعرف أن يريد إنما الرأي

ذكره فيما أحمد إمامنا عن روى سإمينة أبي بن يحيى بن محمد
الله عبد أبي عن فقال: وحدث واللحق السابق في الخطيب

وبين البغدادي سإمينة أبي بن يحيى بن محمد حنبل بن أحمد
أبي ابن قال: وتوفي سإنة وسإبعون ثمان البغوي ووفاة وفاته

. ومائتين وثمانين سإبع سإنة سإمينة

: المتطيب البغدادي جعفر أبو الكحال يحيى بن محمد

حسان كثيرة مإسائل الله عبد أبي عن عنده كانت الخلل بكر أبو قال
.وأيكرمإه يقدمإه وأكان الله عبد أبي أصحاب كبار مإن وأكان مإشبعة
رياء الصوم في قال: ليس الله عبد أبا أن الكحال يحيى بن مإحمد أخبرني

يترك إنما الرياء يكون كيف وأقال الصوم قال: كل وأغيره رمإضان: قلت
.الماء وأشرب الخبز أكل

على يولد مإولود كل الله عبد قلت: لبي الكحال يحيى بن مإحمد وأقال
شقي عليها الناس الله فطر التي الفطرة قال: هي تفسيرها مإا الفطرة

العلء الحديث هذا الكحال يحيى بن مإحمد روأاية في أحمد وأقال سعيد أوأ
وأسلم عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي عن أبيه عن الرحمن عبد بن
وأالمحفوظ مإحفوظ هو ليس" تصومإوا فل شعبان مإن النصف كان إذا"
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عليه الله صلى الله رسول أن سلمة أم عن سلمة أبي عن يروأى الذي
".وأرمإضان شعبان يصوم كان: "وأسلم

: أشياء عن أحمد إمامنا سإأل النيسابوري يحيى بن محمد

خطأه له وأذكرت عاصم بن علي في حنبل بن قال: قلت: لحمد مإنها
ًا خطأ بيده أحمد وأأوأمإأ يخطئ سلمة بن حماد كان فقال: أحمد وألم كثير

ًا عنه بالروأاية ير .بأس

نقل الحافظ الله عبد أبو الصبهاني منده بن يحيى بن محمد
كتاب في الحافظ السجزي نصر أبو ذكره فيما أحمد إمامنا عن

بن يحيى بن محمد قال: وروى الشعرية على الرد في البانة
قال: أنه أحمد عن الحافظ الله عبد أبي جد الصبهاني منده
تاب فإن يستتاب كافر فهو مخلوق بالقرآن لفظي: قال من
. قتل وإل

بكر أبو قال المستملي بكر أبو الطرسإوسإي يزيد بن محمد
: الخلل

يذكر المروأذي وأكان المأمإون أيام طرسوس مإن الله عبد أبي مإع انحدر
أبي عن وأعنده ظهره على يحملني فكان مإرضت وأيقول وأيشكره ذلك له

.مإتفرقة إلينا وأقعت حسان مإسائل الله عبد
يزيد بن مإحمد قال: سمعت الطرسوسي أحمد بن مإحمد أخبرني

قال: الرأي كتب فقال: أكتب حنبل بن أحمد رجل سأل يقول المستملي
المبارك بن الله عبد إن السائل فقال: له وأالحديث بالثار عليك تفعل ل

أن أمإرنا إنما السماء مإن ينزل لم المبارك ابن أحمد فقال: له كتبها قد
.فوق مإن العلم نأخذ
في الفقه أقل فقال: مإا فقه له كان الرزاق عبد عن أحمد وأسألت قال

.الحديث أصحاب

: أشياء أحمد إمامنا عن نقل السرخسي يونس بن محمد

.وأالجماعة السنة أهل مإن المؤمإن صفة في مإقدمإة مإنها
مإحمود بن علي الحسن أبو قال: أخبرنا العكبري الله عبيد بن أحمد حدثنا

الشاه بن علي بن مإحمد بن إبراهيم القاسم أبو قال: حدثنا الزوأزني
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عسكر عن عصمة أبي بن مإعاذ أبو قال: حدثنا المروأرذي التميمي
بن خشنام بن سعيد مإسعود أبو قال: حدثني الهروأي الزنجابي الصراف

يونس بن مإحمد أخبرنا: قال هاشم بني مإولى السمرقندي مإحمد
 : يقول حنبل بن أحمد الله عبد أبا قال: سمعت السرخسي

ل وأحده الله إل إله ل أن يشهد مإن وأالجماعة السنة أهل مإن المؤمإن صفة
النبياء به أتت مإا بجميع وأأقر وأرسوله عبده مإحمدا وأأن له شريك

يكفر وأل إيمانه في يشك وألم لسانه مإن أظهر مإا على قلبه وأعقد وأالرسل
عز الله إلى المإور مإن عنه غاب مإا وأإرجاء بذنب التوحيد أهل مإن أحدا
الله عند مإن العصمة بالذنوب يقطع وألم تعالى الله إلى أمإره وأفوض وأجل
ًا وأالشر وأالخير وأقدره الله بقضاء شيء كل أن وأعلم لمحسن وأرجا جميع

مإن أحدا ينزل وألم مإسيئهم على وأتخوف وأسلم عليه الله صلى مإحمد أمإة
اكتسبه بالذنب النار وأل بالحسان الجنة وأسلم عليه الله صلى مإحمد أمإة

السلف حق وأعرف يشاء حيث خلقه ينزل الذي هو تعالى الله يكون حتى
وأسلم عليه الله صلى مإحمد نبيه لصحبة وأجل عز الله اختارهم الذين
أبي بن علي حق وأعرف عنهم الله رضي عثمان ثم عمر ثم بكر أبا فقدم
وأقاصا أبي بن وأسعد عوف بن الرحمن وأعبد وأالزبير وأطلحة طالب
التسعة هؤلء فإن الصحابة سائر على نفيل بن عمروأ بن زيد بن وأسعيد

صلى فقال: النبي حراء جبل على وأسلم عليه الله صلى النبي مإع كانوا
"شهيد أوأ صديق أوأ نبي إل عليك فما حراء اسكن: "وأسلم عليه الله

على وأترحم عاشرهم وأسلم عليه الله صلى وأالنبي التسعة هؤلء وأكانوا
وأحدث وأكبيرهم صغيرهم وأسلم عليه الله صلى مإحمد أصحاب جميع

وأالجمعة وأعرفات العيدين وأصلة بينهم شجر عما وأأمإسك بفضائلهم
وأالحضر السفر في الخفين على وأالمسح وأفاجر بر كل مإع وأالجماعات

بمخلوق وأليس مإنزل وأجل عز الله كلم وأالقرآن السفر في وأالقصر
وأجل عز الله بعث مإنذ مإاض وأالجهاد وأينقص يزيد وأعمل قول وأاليمان

يضرهم ل الدجال يقاتلون عصابة آخر إلى وأسلم عليه الله صلى مإحمدا
وأالسنة الكتاب حكم على القيامإة يوم إلى حلل وأالبيع وأالشراء جائر جور

ًا الجنائز على وأالتكبير تخرج وأل بالصلح المسلمين لئمة وأالدعاء أربع
القبر بعذاب وأاليمان بيتك وأتلزم فتنة في تقاتل وأل بسيفك عليهم

الجنة أهل بأن وأاليمان وأالشفاعة بالحوض وأاليمان وأنكير بمنكر وأاليمان
مإا بعد النار مإن يخرجون الموحدين بأن وأاليمان وأجل عز ربهم يروأن

عليه الله صلى النبي عن الشياء هذه في الحاديث جاءت كما امإتحشوا
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العلماء عليه اجتمع مإا هذا المإثال بها نضرب وأل بتصديقها نؤمإن وأسلم
.الفاق في

أبيه وكنية محمد باسإمه عرف من ذكر

: الجرجرائي حرب أبي بن النقيب بن محمد

يكاتبه أحمد كان القدر جليل الصبر يعالج فقال: وأرع الخلل بكر أبو ذكره
مإشبعة مإسائل الله عبد أبي عن عنده أخباره عن وأيسأل قدره وأيعرف

بغير يفتي الرجل عن وأسئل الله عبد أبا سمعت يقول مإنه سمعتها كنت
.دينه مإن قال: يمرق مإوسى أبي عن قال: يروأى علم

وأسلم عليه الله صلى نبيه عن سنة الرجل عند يكون الله عبد أبو وأقال
.ذلك في وأشدد بغيرها وأيفتي

: أشياء إمامنا عن نقل العين بكر أبو عتاب أبي بن محمد

الليث كاتب صالح بن الله عبد فقلت: له العسقلني آدم قال: أتيت مإنها
لنه: قال لم فقلت: له السلم مإني تقرئه قال: ل السلم يقرئك سعد بن

الناس وأأخبر الندامإة أظهر وأأنه بعذره قال: فأخبرته مإخلوق قال: القرآن
إلى أخرج أن أريد إني بعد فقلت: له السلم مإني فقال: فأقرئه بالرجوع

فأقرئه حنبل بن أحمد فائت بغداد أتيت إذا قال: نعم حاجة فلك بغداد
وأل فيه أنت بما الله إلى وأتقرب الله اتق هذا يا له وأقل السلم مإني

الليث حدثنا له وأقل الجنة على مإشرف الله شاء إن فإنك أحد يستفزنك
هريرة أبي عن العرج عن الزناد أبي عن عجلن بن مإحمد حدثنا سعد بن

الله مإعصية على أرادكم مإن" وأسلم عليه الله صلى الله رسول قال: قال
فسلمت عليه فدخلت السجن في حنبل بن أحمد فأتيت" تطيعوه فل

إطراقة أحمد فأطرق وأالحديث الكلم هذا وأقلت: له السلم وأأقرأته عليه
.النصيحة في أحسن فلقد وأمإيتا حيا الله فقال: رحمه رأسه رفع ثم

بكر أبو بمنونة: قال يعرف الهمداني الله عبد أبي بن محمد
ًا سإبعين وغيرها أحمد مسائل جمع ذكره وقد الخلل . جزء

بكر أبو ذكره البغدادي جعفر أبو البناء السري أبي بن محمد
. الصالح العبد المام: فقال إمامنا صحب من جملة في الخلل
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: أشياء إمامنا عن نقل المكي صالح أبي بن محمد

أوأ حسن بن حسين قال: لي بغداد إلى الخروأج أردت قال: لما مإنها 
حنبل بن أحمد فالق بغداد قدمإت إذا المبارك ابن صاحب حسين بن حسن
بغداد إلى أقدم أن لي فترى دين علي له وأقل السلم مإني عليه وأاقرأ
دين وأعليك الله تلقى لن له وأقل السلم فقال: عليه فقلت: لحمد: قال

.بغداد تقدم أن مإن إلى أحب

موسإى اسإمه من ذكر

: الدنداني سإعيد بن موسإى

عن صالحا حديثا مإنه قال: سمعنا الخلل بكر أبي كتاب في قرأت
كانت الثغر، أهل مإن القدر رفيع ثقة وأغيرهما كثير بن وأمإحمد القعنبي

فيما قال: أحمد عنه بطرسوس رجل مإن سمعتها حسان مإسائل عنده
.الحيل مإن شيء يجوز ل الدنداني سعيد بن مإوسى عنه روأاه
بن مإوسى حدثنا القحطي القاضي أحمد بن مإحمد أخبرنا الخلل وأقال
وأسؤره ثمنه خصال ست الكلب في الله عبد أبو قال: قال الدنداني سعيد
الكلب وأيقتل الصلة وأتقطع بقتلها وأسلم عليه الله صلى النبي وأأمإر

.بقتله بأس فل مإاشية لصاحب كان إن البهيم السود

أبوه وكان مزاحم أبو خاقان بن يحيى بن الله عبيد بن موسإى
 الله على للمتوكل وزيرا

المعروأف عن حنبل بن أحمد سأل أنه فقال: أخبرني الخلل بكر أبو ذكره
صيروأه الذي الكلم يعجبني ل أنه إل خير إل عنه بلغني فقال: مإا ثور بأبي
مإا عنه يبلغه أن قبل القول هذا قال: أحمد الخلل بكر قال: أبو كتبهم في
.ذمإه ثم بلغه

.وأثلثمائة وأعشرين خمس سنة الحجة ذي في وأمإات

قال: أشياء: منها إمامنا عن نقل الموصلي عيسى بن موسإى
. يضرب مسلما قذف مشرك في أحمد قال

: البغدادي الجصاص عيسى بن موسإى
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وأابن القطان يحيى سمع زاهد مإتخل فقال: وأرع الخلل بكر أبو ذكره
مإن سمعه وأشيء الله عبد أبي بمسائل إل يحدث ل وأكان وأنحوهما مإهدي

عن كثيرة مإسائل عنده وأكانت وأالورع الزهد في الداراني سليمان أبي
إن وأقال الوراق أحمد بن الحسن مإنها صالح بشيء فحدثني الله عبد أبي

نجد لعلنا قلنا ابنته مإنزل إلى الحربية إلى فمضيت مإني ضاع الباقي
.شيء على مإنها نقدر فلم ذلك على وأحرصنا الصول

حماد بن بكر وأأبو المطوعي بكر أبو المسائل مإن بشيء عنه حدث وأقد
ًا القدر رفيع رجل وأهو .جد
ًا الجنب يقرأ هل قلت: لحمد عيسى بن مإوسى قال قال: القرآن مإن شيئ

.يعجبني فل السورة أوأ الية يتعمد أن وأأمإا فيه رخصة وأالتسبيح ل
.وأالله قال: إي توضأ إذا لحيته يخلل هل أحمد سألت وأقال

حدث أحمد إمامنا جار عمران أبو الحمال هارون بن موسإى
: بأشياء إمامنا عن

عن إبراهيم بن إسماعيل قال: حدثنا حنبل بن أحمد قال: حدثنا مإنها
عمرة عن حزم بن عمروأ بن مإحمد بن بكر أبي عن هشام أبي بن الوليد

قاعد وأهو يقرأ وأسلم عليه الله صلى الله رسول كان: "قالت عائشة عن
".آية أربعين النسان يقرأ مإا بقدر قام يركع أن أراد فإذا
روأى عبيد بن يونس أن ذكر الله عبد أبا سمعت هاروأن بن مإوسى قال
يعني ثقة قال: هو الله عبد أبا قال: وأسمعت هشام أبي بن الوليد عن

.هشام أبي بن الوليد
ذبوا وأإن الكلم أصحاب تجالس ل يقول أحمد سمعت عمران أبو وأقال
عشرة لحدى الخميس يوم وأمإائتين وأتسعين أربع سنة وأمإات السنة عن
أحمد قبر جنب إلى وأدفن سنة وأثمانون نيف وأله شعبان مإن خلت ليلة

.مإهدي ابن ذكره
بن حبيب القاسم أبو أخبرنا شاقل بن إسحاق أبي خط وأنقلت: مإن

مإروأان بن الله عبد بن هاروأن بن مإوسى عمران أبو حدثنا القزاز الحسن
بن إبراهيم حدثنا أسد بن هلل بن حنبل بن مإحمد بن أحمد حدثنا البزاز
أنها عائشة عن أبيه عن عروأة بن هشام عن مإعمر عن رباح حدثنا خالد
ًا قبض حين وأسلم عليه الله صلى النبي كان: "قالت إلي ظهره مإسند
النبي به فدعا مإسواك يده وأفي بكر أبي بن الرحمن عبد فدخل قالت
يستن فجعل إليه دفعته ثم فطيبته السواك فأخذت وأسلم عليه الله صلى
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في اللهم العلى الرفيق في اللهم يقول وأهو علي وأثقل فثقلت: يده به
سحري بين وأهو قبض قالت: ثم العلى الرفيق في اللهم العلى الرفيق
".وأنحري

: بأشياء إمامنا عن حدث عمران أبو معمر بن موسإى

فقلت: أنت أين فقال: مإن مإسألة عن حنبل بن أحمد قال: سألت مإنها
وأابن بإسحاق عليك راهويه بن إسحاق عن فقال: كتبت خراسان مإن

.نمير

ومثانيها الميم حرف مفاريد ذكر

:أشياء إمامنا عن نقل الصبغ بن ميمون

إن تقول أنك بلغني لحمد يقول المحنة يوم المعتصم قال: سمعت مإنها
البلغات المؤمإنين أمإير الله أصلح فقال: له مإخلوق غير الله كلم القرآن

مإخلوق غير قال: أقول تقول فإيش المؤمإنين أمإير فقال: له وأتنقص تزيد
عن الرزاق عبد قلت: فقال: حدثني أين قال: وأمإن كان الحالت أي على

وأسلم عليه الله صلى الله رسول قال: قال أنس عن الزهري عن مإعمر
عشر وأثلثة وأثلثمائة كلمة ألف مإائة مإوسى به اختص الذي الله كلم إن"

أحمد قال: قال أن إلى مإوسى مإن وأالستماع الله مإن الكلم فكان" كلمة
وأالناس الجنة مإن جهنم لمإلن مإني القول حق وألكن"  تعالى قال: الله
.الله كلم فالكلم الله مإن القول يكن فإن"  أجمعين

ضرب فلما الله قال: بسم سوطا أحمد ضرب لما الصبغ بن مإيمون وأقال
قال: الثالث ضرب فلما بالله إل قوة وأل حول وأل لله قال: الحمد الثاني

كتب مإا إل يصيبنا قال: لن الرابع ضرب فلما مإخلوق غير الله كلم القرآن
ثوب حاشية أحمد تكة وأكانت سوطا وأعشرين تسعة فضربوه لنا الله

وأحرك السماء نحو بطرفه فرمإى عانته إلى السراوأيل فنزلت فانقطعت
أن إلى الكلم وأذكر ينزل فلم السراوأيل بقي أن بأسرع كان فما شفتيه

مإصحف في يقرأ وأهو ضربه مإن أيام سبعة بعد أحمد إلى قال: فدخلت
سراوأيلك انحل وأقد ضربوك يوم رأيتك الله عبد أبا فقلت: يا يديه بين

قلت: قال: فإيش شفتيك تحرك وأرأيتك السماء نحو طرفك فرفعت
أني تعلم كنت إن العرش به مإلت الذي باسمك أسألك إني اللهم: قلت
ًا لي تهتك فل الصواب على .ستر
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ثور أبي وراق نصر أبو يعمر بن قتيبة بن محمد بن منصور
. أحمد إمامنا عن روى

القزويني نصر أبو مالك بن الله عبد بن إبراهيم بن منصور
. أحمد إمامنا عن روى فيمن الخلل محمد أبو ذكره

عن روى فيمن الخلل محمد أبو ذكره سإليمان بن مبارك
. أحمد إمامنا

سإليمان بن سإعيد عن حدث النباري الحسن أبو جامع بن مثنى
نصر بن وعمار الدولبي الصباح بن ومحمد الواسإطي

روى آخرين في أحمد وإمامنا يونس بن وشريح الخراسإاني
بن يعقوب بن ويوسإف الدوري الهيثم بن محمد بن أحمد عنه

. آخرين في البهلول بن إسإحاق

ًا مإثنى قال: كان الخلل بكر أبي كتاب قرأت بشر عند القدر جليل وأرع
وأكان الدعوة مإستجاب كان إنه يقال الوراق الوهاب عبد وأعند الحارث بن

وأحقه قدره يعرف الله عبد أبو وأكان البدع أهل وأيباين يهجر أن مإذهبه
ًا مإسائل عنه وأنقل .حسان
بن الحسين بن مإحمد حدثنا حميد بن مإحمد حدثنا بطة ابن عن علي أنبأنا

هؤلء أخذ عما حنبل بن أحمد قال: سألت جامإع بن مإثنى حدثنا شهريار
.السلطان يعني به أحتسب أن فرأى الزكاة مإن
كفروأا للذين مإثل الله ضرب"  الفرض صلة في قرأ رجل عن وأسئل قال

مإثل الله ضرب"  الخرى الية في يقرأ أن وأأراد" آمإنوا للذين: "فقال" 
آية قرأ قلت: فإن إعادة عليه ير فلم" كفروأا للذين" فقرأ"  آمإنوا للذين
.يتعمد لم إذا إعادة عليه ير فلم يعيد فهل عذاب آية أوأ رحمة
فاستقى الماء له فسد السلطان عند الجاه له يكون الرجل عن وأسئل

قلت: له مإما نحوا أوأ عنه سد قد مإن على يرد له ترك يكن لم إذا مإنه
.حاجتي بقدر أخذت إذا ذلك لي فأجاز
أوأ الطعام يديه في له فيكون للرجل وأصيا يكون الرجل عن وأسئل

.ذلك ير فلم له قيل مإما نحوا أوأ بيعه يريد الشيء
فرأى فيه فرط قد مإما رمإضان شهر مإن وأعليه يموت الرجل عن وأسألته

.عنه يصام أن النذر وأفي مإنه يطعم أن
.التطفيف مإن المكافآت ترك مإنبه بن وأهب عن يذكر وأسمعته
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حدثني يقول بشار بن علي سمعت الخلل بكر أبي كتب بعض في قرأت
فتكونوا مإهمومإين بالمضمون تكونوا ل يقول النباري مإثنى سمع مإن

.راضين غير وألقسمته مإتهمين للضامإن
الصلة وأأكثر فشبع أكل رجل أفضل أيهم الله عبد أبا سألت مإثنى وأقال

جاء مإا فذكر نكرة أكثره فكان فقلت: نوافله الكل أقل رجل أوأ وأالصيام
عنده هذا قال: فرأيت كما أوأ" ليلة قيام مإن خير ساعة تفكر" الفكرة في
.الفكرة يعني أكثر

النيسابوري القشيري الحسين أبو مسلم بن الحجاج بن مسلم
. الصحيح المسند صاحب وهو الثر حفاظ من الئمة أحد

النيسابوري يحيى بن يحيى سمع وأمإصر وأالشام وأالحجاز العراق إلى رحل
وأعبيد أحمد وأإمإامإنا الجعد بن وأعلي راهويه بن إسحاق وأ سعيد بن وأقتيبة

مإرة غير بغداد وأقدم يونس بن وأشريح هشام بن وأخلف القواريري الله
وأآخر مإخلد بن وأمإحمد صاعد بن يحيى أهلها مإن عنه فروأى بها وأحدث
.وأمإائتين وأخمسين تسع سنة في كان بغداد قدوأمإه
زرعة أبا قال: رأيت سلمة بن أحمد عن بإسناده الخطيب كتاب في قرأت

مإشايخ على الصحيح مإعرفة في الحجاج بن مإسلم يقدمإان حاتم وأأبا
.عصرهما
حديث ألف ثلثمائة مإن الصحيح المسند هذا صنفت قال: مإسلم وأبإسناده
.مإسموعة

جعفر بن الله عبد حدثنا الفوارس أبي بن الفتح أبي عن الله رزق أنبأنا
حديث لحمد قال: قيل الحجاج بن مإسلم حدثنا عبدان بن مإكي حدثنا
النبي عن الله عبد عن طارق عن الحكم أبي سيار عن إسماعيل بن بشير
أبو سيار هو قال: إنما" فاقة به نزلت مإن: "قال وأسلم عليه الله صلى
طارق عن يحدث لم الحكم أبو سيار الحكم أبو سيار هو وأليس حمزة
بن بشر عن الرزاق عبد حدثنا أحمد حدثنا مإسلم حدثنا وأبالسناد بشيء

.بعينه الحديث هذا فذكر حمزة أبي سيار عن إسماعيل
أبي عن الشقر حسن بن حسين حدثنا أحمد حدثنا مإسلم حدثنا وأبالسناد

قضاء وألي قد وأائل أبي بن يحيى قال: كان عاصم عن عياش بن بكر
تطعميني وأل دعيني فلنة يا لجاريته يقول وأائل أبو قال: وأكان الكناسة

ًا .يحيى به يجيء شيئ
أبي بن مإحمد قال: حدثنا لفظا الفقيه أحمد بن الحسن وأحدثنا قلت: أنا

272



الحنبلي يعلى لبي الحنابلة طبقات
 السإلمية مشكاة شبكة مكتبة

بن عمر قال: حدثنا مإسلم بن مإحمد بن جعفر بن أحمد حدثنا الفوارس
أبي قال: حدثني أحمد بن صالح قال: حدثنا الجوهري عيسى بن مإحمد

قال: عاصم عن عياش بن بكر أبو حدثنا الشقر حسين قال: حدثني
يا لجاريته وأائل فقال: أبو الكناسة قضاء على وأائل أبي بن يحيى استعمل

ًا تطعميني ل بركة .الكناسة مإن يحيى به يجيء مإما شيئ
الطرازي مإحمد بن علي قال: أخبرنا قراءة دمإشق نزيل أحمد أخبرنا

بن مإسلم حدثنا المقرئ حسنويه بن علي بن أحمد أخبرنا بنيسابور
دينار بن عمروأ عن عيينة بن سفيان حدثنا عباد بن مإحمد حدثنا الحجاج

وأسلم عليه الله صلى النبي أن" جده عن أبيه عن بردة أبي بن سعيد عن
ًا: فقال اليمن إلى مإوسى وأأبا مإعاذا بعث ًا يسر ًا وأبشر تنفرا وأل وأعلم
ًا لهم إن الله رسول يا: قال مإوسى أبو وألي فلما قال: تطاوأعا وأأراه شراب

صلى الله رسول: فقال الشعير مإن وأالمز يعقد حتى يطبخ العسل مإن
بيتا نزل اليمن قدمإا فلما حرام فهو الصلة عن أسكر مإا وأسلم عليه الله

فقال: آخره وأأنام الليل أوأل أقوم أنا مإوسى فقال: أبو الليل قيام فتناظر
قيامإي أحتسب كما نومإي فأحتسب آخره وأأقوم الليل أوأل أنام وأأنا مإعاذ

ثم فأسلم كافرا كان هذا فقالوا رجل مإوسى أبي وأعند مإعاذ قال: وأجاء
".قال: فقتل يقتل حتى أجلس ل أوأ أنزل ل فقال: مإعاذ ارتد
رجب مإن بقين لخمس الثنين يوم وأدفن الحد يوم عشية مإسلم مإات
.وأمإائتين وأستين إحدى سنة

المثنى أبو حسان بن نصر بن معاذ بن معاذ بن المثنى بن معاذ
عن بها وحدث بغداد سإكن الصحاب جملة من البصري العنبري

عن ونقل وغيرهم والقعنبي ومسدد العبدي كثير بن محمد
: أشياء أحمد

يترك سوء رجل قال: هذا مإتعمدا الوتر يترك الرجل لحمد قال: قيل مإنها
إذا العدالة ساقط قال: هذا ثم وأسلم عليه الله صلى النبي سنها سنة
ًا الوتر ترك .مإتعمد

.وأمإائتين وأثمانين ثمان سنة وأمإوته وأمإائتين ثمان سنة مإولده

: أشياء إمامنا عن روى الطالقاني محمد أبو خداش بن محمود

فقال زكريا بن سعيد عن مإعين بن وأيحيى حنبل بن أحمد قال: سألت مإنها
.ثقة هو لي
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.وأمإائتين خمسين سنة وأمإات
غسله فيمن كنت خداش بن مإحمود مإات لما الدوأرقي يعقوب وأقال

قال: غفر ربك بك فعل مإا مإحمد أبا فقلت: يا المنام في فرأيته وأدفناه
مإكتوب فيه كمه مإن رقا فأخرج تبعتك قد فأنا: قلت تبعني مإن وألجميع لي

.كثير بن إبراهيم بن يعقوب

أبي بن الرحمن قال: عبد أحمد أبو الخانقيني خالد بن محمود
قال: سإمعت الخانقيني خالد بن محمود أحمد أبو حدثنا حاتم
ومن بمخلوق وليس الله كلم القرآن يقول حنبل بن أحمد
. كافر فهو مخلوق القرآن أن زعم

: أشياء إمامنا عن روى المروزي أحمد أبو غيلن بن محمود

فقال: أمإا المحنة في أجاب فيمن تقول مإا الله عبد قال: قلت: لبي مإنها
قال: مإن يحيى بن يحيى فإن فقلت: له مإنهم أحد عن آخذ أن أحب فما أنا

فقال: أحمد يناكح وأل يجالس وأل يكلم ل كافر فهو مإخلوق قال: القرآن
.قوله الله ثبت

أعرفه فقال: ثقة غيلن بن مإحمود عن أحمد سألت المروأزي وأقال
.القرآن بسبب حبس قد سنة صاحب بالحديث
تسع سنة وأقيل وأمإائتين وأثلثين تسع سنة فقيل مإوته في وأاختلف
.وأمإائتين وأأربعين

.الصحيحين في وأمإسلم البخاري عنه روأى
.حديثين راهويه بن إسحاق مإني سمع غيلن بن مإحمود وأقال
.وأغيرهم عيينة بن وأسفيان السيناني مإوسى بن الفضل سمع

عمروأ بن مإحمد أخبرنا دوأست بن أحمد قال: أخبرنا قراءة جدي أخبرنا
أبو حدثنا غيلن بن مإحمود حدثنا الدنيا أبي بن بكر أبو حدثنا البحتري بن

يقول مإالك بن أنس قال: سمعت روأح أبو مإحدوأج بن خالد حدثني أسامإة
مإدحه مإما أفضل خالقه يمدح لم أحدا أن نفسه في ظن الله نبي داوأد إن

داوأد فقال: يا جنبه إلى وأالبركة المحراب في قاعد وأهو نزل مإلكا وأأن
لم بمدحة يمدحه الضفدع فإذا داوأد فأنصت الضفدع به يصوت مإا افهم

قال: قالت مإا أفهمت داوأد يا ترى كيف الملك فقال: له داوأد بها يمدحه
يا علمك مإنتهى وأبحمدك سبحانك قال: قالت قالت قال: مإاذا نعم داوأد
.بهذا أمإدحه لم إني نبيه جعلني وأالذي ل قال: داوأد رب
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الغساني الرحمن عبد أبو المفضل بن غسان بن المفضل
داود بن الله وعبد أبيه عن بها وحدث بغداد سإكن البصري
روى آخرين في أحمد وإمامنا مهدي بن الرحمن وعبد الجويني

. ثقة وكان الدنيا أبي بن بكر أبو منهم جماعة عنه

سإعيد أبي عن حدث البصري مسربل بن مسرهد بن مسدد
في زيد بن وحماد المفضل بن وبشر القطان سإعيد بن يحيى

. وغيره البخاري عنه روى آخرين

الفوارس أبي بن الفتح أبو أخبرنا قراءة النصاري السلم عبد أخبرنا
مإسدد حدثنا البخاري إسماعيل بن مإحمد حدثنا مإحمد أخبرنا أحمد أخبرنا
عبد بن جرير عن حازم أبي بن قيس حدثني إسماعيل عن يحيى حدثنا
الصلة إقام على وأسلم عليه الله صلى الله رسول بايعت: "قال الله

".مإسلم لكل وأالنصح الزكاة وأإيتاء
بالمراغة المراغي المقري أحمد بن علي حدثني بطة ابن عن علي أنبأنا
بن مإحمد بن علي حدثنا السونديني مإحمد بن جعفر بن مإحمد حدثنا

التميمي مإحمد بن أحمد حدثنا المعدل بابن المعروأف الحافظ مإوسى
الفتنة أمإر مإسربل بن مإسرهد بن مإسدد على أشكل قال: لما الزرندي

وأخلق وأالعتزال وأالرفض القدر في الختلف مإن فيه الناس وأقع وأمإا
الله رسول بسنة إلي اكتب حنبل بن أحمد إلى كتب وأالرجاء القرآن

إنا وأقال بكى مإحمد بن أحمد على كتابه وأرد فلما وأسلم عليه الله صلى
مإال العلم على أنفق قد أنه البصري هذا يزعم راجعون إليه وأإنا لله

فكتب وأسلم عليه الله صلى الله رسول سنة إلى يهتدي ل وأهو عظيما
بقايا زمإان كل في جعل الذي لله الحمد الرحيم الرحمن الله إليه: بسم

يحيون الردى عن وأينهونه الهدى إلى ضل مإن يدعون العلم أهل مإن
أهل وأسلم عليه الله صلى الله رسول وأبسنة الموتى تعالى الله بكتاب

قد تائه ضال مإن وأكم أحيوه قد لبليس قتيل مإن فكم وأالردى الجهالة
تحريف وأجل عز الله دين عن ينفون الناس على آثارهم أحسن فما هدوأه

البدع ألوية عقدوأا الذين الضالين وأتأوأيل المبطلين وأانتحال الغالين
يقول عما الله تعالى الله وأفي الله على يقولون الفتنة عنان وأأطلقوا

مإضلة فتنة كل مإن بالله فنعوذ علم بغير كتابه وأفي كبيرا علوا الظالمون
.مإحمد على الله وأصلى
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سخطه فيه مإا وأإياكم وأجنبنا طاعته فيه لما وأإياكم الله وأفقنا بعد أمإا
.ذلك المسئول إنه مإنه الخائفين به العارفين عمل وأإياكم وأاستعملنا

بمن حل مإا علمتم فقد السنة وألزوأم العظيم الله بتقوى وأنفسي أوأصيكم
:قال أنه وأسلم عليه الله صلى النبي عن بلغنا اتبعها فيمن جاء وأمإا خالفها

ل أن فآمإركم" بها يتمسك بالسنة الجنة العبد ليدخل وأجل عز الله إن"
ًا القرآن على تؤثروأا فليس به الله تكلم وأمإا وأجل عز الله كلم فإنه شيئ

اللوح في وأمإا مإخلوق فغير الماضية القروأن عن به أخبر وأمإا بمخلوق
يوصف وأكيفما قرئ وأكيفما الناس وأتلوأة المصاحف في وأمإا المحفوظ

وأمإن العظيم بالله كافر فهو قال: مإخلوق فمن مإخلوق غير الله كلم فهو
وأسلم عليه الله صلى النبي سنة الله كتاب بعد مإن ثم كافر فهو يكفره لم

وأسلم عليه الله صلى النبي أصحاب المهديين وأعن عنه وأالحديث
أهل نقلها التي وأهي النجاة سنة وأاتباع الرسل به جاءت بما وأالتصديق

وأخصومإات وأكلم رأي صاحب فإنه جهم رأي وأاحذروأا كابر عن كابرا العلم
فقالت فرق ثلث افترقت الجهمية أن العلم أهل مإن أدركنا مإن أجمع فقد

الله كلم القرآن طائفة وأقالت مإخلوق الله كلم القرآن مإنهم طائفة
مإخلوقة بالقرآن ألفاظنا بعضهم وأقال الملعونة الواقفة وأهي وأسكتت

أدركنا مإن وأأجمع قتلوا وأإل تابوا فإن يستتابون كفار جهمية هؤلء فكل
وأل قضاؤه يجوز وأل يناكح لم يتب لم إن مإقالته هذه مإن أن العلم أهل مإن

.ذبيحته تؤكل

أسأت إذا وأنقصانه أحسنت إذا زيادته وأينقص يزيد وأعمل قول وأاليمان
إل شيء السلم مإن يخرجه وأل السلم إلى اليمان مإن الرجل وأيخرج
بها جاحدا وأجل عز الله فرائض مإن فريضة يرد أوأ العظيم بالله الشرك

عفا شاء وأإن عذبه شاء إن الله مإشيئة في كان تهاوأنا أوأ كسل تركها فإن
أنهم العلم أهل مإن أدركنا مإن أجمع فقد الملعونة المعتزلة وأأمإا عنه

وأأن كافرا كان آدم أن زعم فقد كذلك مإنهم كان وأمإن بالذنب يكفروأن
أن المعتزلة وأأجمعت كفارا كانوا يعقوب أباهم كذبوا حين يوسف إخوة

يحج كان إن الحج وأيستأنف امإرأته مإنه تبين كافر فهو حبة سرق مإن
وأأمإا شهادتهم تقبل وأل يناكحون ل كفار المقالة بهذه يقولون الذين فهؤلء

أبي بن علي إن قالوا أنهم العلم أهل مإن أدركنا مإن أجمع فقد الرافضة
إسلم مإن أقدم كان علي إسلم وأأن الصديق بكر أبي مإن أفضل طالب

رد فقد بكر أبي مإن أفضل طالب أبي بن علي أن زعم فمن بكر أبي
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" مإعه وأالذين الله رسول مإحمد"  وأجل عز الله لقول وأالسنة الكتاب
الله صلى النبي وأقال وأسلم عليه الله صلى النبي بعد بكر أبا الله فقدم
ًا كنت لو: "وأسلم عليه ً مإتخذ ً بكر أبا لتخذت خليل قد الله وألكن خليل
ً صاحبكم اتخذ مإن أقدم علي إسلم أن زعم فمن" بعدي نبي وأل خليل

ابن عتيق عثمان بن الله عبد أسلم مإن أوأل لن كذب فقد بكر أبي إسلم
لم سنين سبع ابن وأعلي سنة وأثلثين خمس ابن يومإئذ وأهو قحافة أبي
وأشره خيره وأالقدر بالقضاء وأنؤمإن وأالحدوأد وأالفرائض الحكام عليه تجر

دائم وأنعيمها أهل لها وأخلق الخلق قبل الجنة خلق الله وأأن وأمإره وأحلوه
الخلق خلق قبل النار وأخلق كافر فهو شيء الجنة مإن يبد أنه زعم وأمإن

الله وأأن مإحالة ل ربهم يروأن الجنة أهل وأأن دائم وأعذابها أهل لها وأخلق
كلم الله وأأن وأسلم عليه الله صلى مإحمد بشفاعة النار مإن أقوامإا يخرج

وأالنبياء حق وأالميزان حق الصراط خليل إبراهيم وأاتخذ تكليما مإوسى
وأالشفاعة بالحوض وأاليمان وأكلمته الله رسول مإريم بن وأعيسى حق

الروأاح يقبض الموت بملك وأاليمان القبر وأعذاب وأنكير بمنكر وأاليمان
وأاليمان وأالتوحيد اليمان عن فيسألون القبور في الجساد في ترد ثم

الذي القبر وأأن إسرافيل فيه ينفخ قرن وأالصور الصور في بالنفخ
العباد وأقلوب وأعمر بكر أبو مإعه وأسلم عليه الله صلى مإحمد قبر بالمدينة

مإحالة ل المإة هذه في خارج وأالدجال الرحمن أصابع مإن إصبعين بين
فهو الشبهة مإن العلماء أنكرت وأمإا لد بباب فيقتله مإريم بن عيسى وأينزل
وأسلم عليه الله صلى النبي بعد نظرت عين وأل كلها البدع وأاحذروأا مإنكر
ًا نظرت عين بكر أبي بعد وأل عنه الله رضي الصديق بكر أبي مإن خير
ًا ًا نظرت عين عمر بعد وأل عمر مإن خير بن عثمان بعد وأل عثمان مإن خير

ًا نظرت عين عفان أجمعين عنهم الله رضي طالب أبي بن علي مإن خير
للعشرة نشهد وأأن المهديون الراشدوأن الخلفاء وأالله هم قال: أحمد

وأسعيد وأسعد وأالزبير وأطلحة وأعلي وأعثمان وأعمر بكر أبو وأهم بالجنة
النبي شهد وأمإن الجراح بن عبيدة وأأبو الزهري عوف بن الرحمن وأعبد
الصلة في اليدين وأرفع بالجنة له شهدنا بالجنة له وأسلم عليه الله صلى
" الضالين وأل"  المإام قول عند بآمإين وأالجهر الحسنات في زيادة

وأجل عز الله على وأحسابهم القبلة هذه أهل مإن مإات مإن على وأالصلة
الجمعة صلة خلفهم وأالصلة وأحجة غزوأة في إمإام كل مإع وأالخروأج
وأسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب مإساوأئ عن وأالكف وأالعيدين

ًا تشاوأر وأل بينهم شجر عما وأأمإسكوا بفضائلهم تحدثوا البدع أهل مإن أحد
عدل وأشاهدي وأخاطب بولي إل نكاح وأل سفرك في ترافقه وأل دينك في
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ًا طلق وأمإن القيامإة يوم إلى حرام وأالمتعة جهل فقد وأاحد لفظ في ثلث
ًا له تحل وأل زوأجته عليه وأحرمإت على وأالتكبير غيره زوأجا تنكح حتى أبد
إمإامإك كبر مإا كبر مإسعود قال: ابن مإعه فكبر خمسا كبر فإن أربع الجنائز

الصلة أعاد تكبيرات أربع على زاد إن وأقال الشافعي خالفني قال: أحمد
فكبر النجاشي على صلى وأسلم عليه الله صلى النبي بأن علي وأاحتج
وألياليهن أيام ثلثة للمسافر الخفين على وأالمسح تكبيرات أربع عليه

ًا وأللمقيم تحية ركعتين تركع حتى تجلس فل المسجد دخلت وأإذا وأليلة يومإ
.فرادى وأالقامإة ركعة وأالوتر المسجد

السنة على وأإياكم الله أمإاتنا مإنهم كان مإا على السنة أهل أحبوا
.وأيرضاه يحبه لما وأإياكم وأوأفقنا العلم اتباع وأإياكم الله وأرزقنا وأالجماعة

صالحة مسائل الله عبد أبي عن عنده فقال: كان الخلل بكر
. مشهور معروف رجل وهو غرائب كلها

بن بقية عن حدث الله عبد أبو السلمي الشامي يحيى بن مهنا
هارون بن ويزيد إبراهيم بن ومكي ربيعة بن وسإمرة الوليد
حمدان عنه روى آخرين في وبشر أحمد وإمامنا الرزاق وعبد

أحمد إمامنا بن الله وعبد النيسابوري إبراهيم و الوراق
. آخرين في التستري وسإهل

أبي أصحاب كبار فقال: مإن مإهنا ذكر وأقد الخلل بكر أبي كتاب في قرأت
الله عبد أبو وأكان به فخر مإا المسائل مإن الله عبد أبي عن روأى الله عبد

أن إلى وأصحبه الرزاق عبد إلى مإعه وأرحل الصحبة حق له وأيعرف يكرمإه
أحمد بن الله عبد عنه وأكتب كثرتها مإن تحد أن مإن أكثر وأمإسائله مإات

ًا عشر بضعة كثيرة مإسائل ًا مإسائل جزء عبد عند تكن لم أبيه عن جياد
ًا وأيذكره قدره يرفع الله عبد وأكان غيره عند وأل أبيه عن الله وأحدث كثير
.وأغيره أبيه عن كثيرة بأشياء عنه

ًا قال: سمعت بكر أبو إبراهيم بن عمر وأأخبرني بن أحمد قال: رأيت مإربع
.الشامإي مإهنا يكرم حنبل

تلك مإعنا كان قال: مإهنا أباه أن أسمع وأأنا أحمد بن الله عبد على وأقرئ
يضجره حتى أبي يسأل مإهنا أرى وأكنت الرزاق عبد عند يعني السنة
ًا عليه وأيكرر كان حين جريج بابن أشبهه وأكنت وأضجر قام ربما حتى جد
.عطاء يسأل

ًا الله عبد أبا لزمإت قال: مإهنا الله عبد قال عند وأاتفقنا سنة وأأربعين ثلث
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.وأتسعين ثمان سنة عيينة بن سفيان عند بمكة وأرأيته الرزاق عبد
العلم مإنه فتعلمت الله عبد أبا صحبت يقول مإهنا سمعت الله عبد قال

ً به اكتسبت قال: قلت: كيف مإال به وأاكتسبت وأالدب قال: فقال: مإال
وأأخذوأا فمضوا العلماء فكتب الصدقات على النصاري مإوسى أبو وألي

كان فلما مإنه فخرج القول في عليه فعرض الله عبد أبي إلى قال: وأجاء
أبي إلى لي اكتب فقلت: له الله عبد أبى إلى فجئت ضقت ذلك بعد

وأكذا كذا على النسان بقي لو وأقال يفعل فلم الغارمإين في مإوسى
قال: مإدة عنه قال: فسكت هذا يفعل أن له ينبغي كان مإا يذكره لشيء

عاوأدته قال: ثم مإدة عنه قال: فسكت عني فسكت الكلم عادوأته ثم
ل أنه علمت أفعل قال: ل قال: فلما أفعل وأل أفعل فقال: لن الكلم
حق حقوق عليك لي الله عبد أبا فقلت: يا أتيته ثم مإدة عنه فسكت يفعل

أفعل قلت: ل وأقد عليه حقوقي له أذكر وأجعلت الصحبة وأحق الجوار
عن قال: فكتبت أعلم أنت افعل قال: فقال: لي كتابا لسانك عن فأكتب
في يكتب ل أحمد وأقال أنكره مإوسى أبي إلى بالكتاب جئت فلما لسانه

وأإن قبلت شئت فقلت: إن بالقصة قال: فحدثته خطه فهذا هذا مإثل
بأربعة البصرة إلى لي وأكتب قال: وأاختبرني وأسألته إليه وأجهت شئت
قال: وأبعت قال: فاشتريت أخرى مإرة لي قال: كتب قال: وأأحسب آلف
ًا ثلثين مإن نحوا قال: فاكتسبت ينسى وأكان الله عبد .ألف

علي بن مإحمد حدثنا العزيز عبد بن إبراهيم أخبرنا الدلل بركة أخبرني
صحبة فقال: له سفيان أبي بن مإعاوأية عن أحمد قال: سألت مإهنا حدثنا

.الشام قطن قال: مإكي هو أين فقلت: وأمإن
فعل الذي فقال: هو مإعاوأية بن يزيد عن أحمد قال: سألت مإهنا حدثنا

قال: الحديث عنه قلت: فيذكر قال: نهبها فعل قلت: وأمإا فعل مإا بالمدينة
كان قلت: وأمإن حديثا عنه يكتب أن لحد ينبغي وأل الحديث عنه تذكر ل

قال: ل مإصر قلت: وأأهل الشام قال: أهل فعل مإا فعل حين بالمدينة مإعه
.عثمان أمإر في مإصر أهل كان إنما
مإهنا حدثنا شيبة أبي بن مإحمد بن أحمد حدثنا الدارقطني بن مإحمد أنبأنا

سعيد عن زيد بن علي عن سفيان عن الزرقاء أبي بن زيد حدثنا يحيى بن
عليه الله صلى الله رسول قال: قال الله عبد بن جابر عن المسيب بن

في هذا يومإكم في هذا مإقامإي في الجمعة عليكم افترض الله إن وأسلم
ًا تركها فمن أل القيامإة يوم إلى هذا شهركم ًا أوأ بها استخفاف فل بها تهاوأن

ًا فاجر يؤمإن وأل أل له صلة وأل أل له بارك وأل شمله له الله جمع .بر
بن علي عن الثوري سفيان حديث مإن غريب حديث هذا قال: الدارقطني
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سئل يحيى بن مإهنا به وأتفرد الزرقاء أبي بن زيد به تفرد جدعان بن زيد
.نبيل فقال: ثقة يحيى بن مإهنا عن الدارقطني

الرازي كتب مإن كثيرة كتبا وأترك مإات رجل عن أحمد سألت مإهنا قال
.قال: تدفن بالكتب يصنع شيء فأي فقلت: له دينا عليه وأترك

أيهما شيء الكتاب في وأيكون الشيء يحفظ الرجل عن أحمد وأسألت
.الكتاب: قال إليك أحب

مإا خلف الناس له فيقول الشيء كتابه في يجد الرجل عن أحمد وأسألت 
.كذا الناس وأيقول وأكذا كذا كتابي في قال: يقول كتابه في

وأالتدليس فقلت: له يدلس لم إذ فقال: ثقة هشيم عن أحمد وأسألت
قال: يقول الرزاق عبد سمعت الله عبد قلت: لبي نعم: قال هو عيب
قال: وأالله سمعت كما حدثنا الله عبد أبا يا الثوري لسفيان أصحابنا بعض

.ذاك هو فقال: أحمد المعاني إل هو وأمإا سبيل إليه مإا
قال: أليس فيه أنت تقول قلت: مإا الصلة في القعاء عن أحمد وأسألت

قال: عبد العبادلة قلت: وأمإن ذلك يفعلون كانوا أنهم العبادلة عن يروأى
عمروأ بن الله وأعبد الزبير بن الله وأعبد عمر بن الله وأعبد عباس بن الله
مإن مإسعود بن الله عبد قال: ليس مإسعود وأابن لحمد: قلت العاصا بن

.العبادلة
أخبرنا طيب أخبرنا عمر أبو أخبرنا إبراهيم أخبرنا قراءة المبارك أخبرنا
يحيى بن مإهنا علينا قال: قرأ التستري سهل حدثنا الهيتي القطان أحمد

: الشامإي

: الصلة رسإالة

وأأحكامإها تمامإها مإن الناس يلزم وأمإا خطرها وأعظم الصلة في كتاب هذا
لها وأالتضييع بها الستخفاف مإن شملهم قد لما السلم أهل إليه يحتاج

قوم إلى حنبل بن مإحمد بن أحمد الله عبد أبو كتبه فيها المإام وأمإسابقة
.الصلوات بعض مإعهم صلى

في المإام سبق مإن مإسجدكم أهل مإن فرأيت مإعكم صليت إني قوم أي
بذلك صلة المإام سبق لمن وأليس وأالخفض وأالرفع وأالسجود الركوع
رضوان أصحابه وأعن وأسلم عليه الله صلى النبي عن الحاديث جاءت

أمإا: "قال أنه وأسلم عليه الله صلى النبي عن الحديث جاء عليهم الله
وأفي" حمار رأس رأسه الله يحول أن المإام قبل رأسه يرفع الذي يخاف
له كانت وألو له صلة ل لنه صلته لساءته وأذلك" كلب صورة" روأاية
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رأس رأسه الله يحول أن العقاب عليه يخف وألم الثواب له لرجي صلة
قبلكم يركع المإام: "قال أنه وأسلم عليه الله صلى عنه وأجاء حمار

خلف كنا: "قال عازب بن البراء عن وأجاء" قبلكم وأيرفع قبلكم وأيسجد
يحني ل للسجود قيامإه مإن انحط إذا فكان وأسلم عليه الله صلى النبي
على جبهته وأسلم عليه الله صلى الله رسول يضع حتى ظهره مإنا أحد

قيامإا خلفه يلبثون وأسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب وأكان الرض
الرض على جبهته وأيضع وأيكبر وأسلم عليه الله صلى النبي ينحط حتى
عليه الله صلى النبي أصحاب عن الحديث وأجاء" يتبعونه ثم قيام وأهم

ًا يستوي وأسلم عليه الله صلى الله رسول كان لقد قالوا أنهم وأسلم قائم
سبق مإن إلى نظر أنه مإسعود ابن عن الحديث وأجاء بعد لسجود وأإنا

وأحده يصل لم وأالذي اقتديت بإمإامإك وأل صليت وأحدك فقال: ل المإام
إلى نظر أنه عمر ابن عن الحديث وأجاء له صلة ل فذلك بإمإامإه يقتد وألم
ضربه ثم المإام مإع صليت وأل وأحدك صليت ل فقال: له المإام سبق مإن

عليه أوأجب مإا عمر بن الله عبد عند صلة كانت وألو الصلة يعيد أن وأأمإره
أبو بنا قال: صلى أنه الرقاشي الله عبد بن حطان عن وأجاء العادة
أقرت القوم مإن قال: رجل القعدة عند كان فلما صلة الشعري مإوسى

فقال: أيكم انصرف وأسلم الصلة مإوسى أبو قضى فلما وأالزكاة بالبر
حطان يا لعلك فقال فأرمإوا سألهم ثم القوم فأرم الكلمات هذا القائل
مإن فقال: رجل بها تبكعني أن خفت وألقد قلتها مإا قلت: وأالله: قال قلتها

أمإا الشعري مإوسى فقال: أبو الخير إل بها أرد وألم قلتها أنا القوم
وأسلم عليه الله صلى الله رسول إن صلتكم في تقولون كيف تعلمون
عليه الله صلى الله قال: رسول فيها تقول وأمإا سنتنا لنا فبين خطبنا
المإام كبر فإذا أحدكم ليؤمإكم ثم صفوفكم فأقيموا صليتم إذا: "وأسلم

" الضالين وأل عليهم المغضوب غير: " قال وأإذا" فأنصتوا قرأ وأإذا فكبروأا
المإام فإن وأاركعوا فكبروأا وأركع كبر الله. وأإذا يجبكم" آمإين" فقولوا

فتلك وأسلم عليه الله صلى الله فقال: رسول قبلكم وأيرفع قبلكم يركع
وأقولوا رؤوأسكم فارفعوا حمده لمن الله سمع: فقال رأسه رفع وأإذا بتلك
وأإذا وأاسجدوأا فكبروأا وأسجد كبر وأإذا لكم الله يسمع الحمد لك ربنا اللهم
الله صلى الله رسول: قال وأكبروأا رؤوأسكم فارفعوا فكبر رأسه رفع
أحدكم قول أوأل مإن فليكن القعدة في كان وأإذا بتلك فتلك وأسلم عليه

".التشهد مإن تفرغوا حتى وأالطيبات وأالصلوات لله التحيات
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تنتظروأا أن مإعناه" فكبروأا كبر إذا: "وأسلم عليه الله صلى النبي قول
وأالناس بعده تكبروأن ثم صوته وأينقطع تكبيره مإن وأيفرغ يكبر حتى المإام

الستخفاف مإن عامإتهم عليه مإا مإع وأيجهلونها الحاديث هذه في يغلطون
في مإعه يأخذوأن التكبير في المإام يأخذ فساعة بها وأالستهانة بالصلة
المإام يكبر حتى التكبير في يأخذوأا أن لهم ينبغي ل خطأ وأهذا التكبير
:وأسلم عليه الله صلى قال: النبي وأهكذا صوته وأينقطع تكبيره مإن وأيفرغ

ًا يكون ل وأالمإام" فكبروأا المإام كبر إذا" لن" أكبر الله" يقول حتى مإكبر
فيكبر أكبر الله يقول حتى مإكبرا يكن لم سكت ثم قال: الله لو المإام
لقول وأترك خطاء المإام مإع التكبير في وأأخذهم أكبر الله قوله بعد الناس
أن مإعناه فكلمه فلن صلى قلت: إذا لو لنك وأسلم، عليه الله صلى النبي

وأهو تكلمه أن مإعناه وأليس كلمه صلته مإن وأفرغ صلى إذا حتى تنتظره
المإام كبر إذا" وأسلم عليه الله صلى النبي قول مإعنى فكذلك يصلي

مإعه يكبر وأالذي فقه له يكن لم إذا التكبير في المإام طول وأربما" فكبروأا
هذا صار فقد المإام يفرغ أن قبل التكبير مإن ففرغ التكبير جزم ربما

في دخل لنه صلة له فليست المإام قبل كبر وأمإن المإام قبل مإكبرا
.له صلة فل المإام قبل وأكبر المإام قبل الصلة
مإعناه" وأاركعوا فكبروأا وأركع كبر إذا: "وأسلم عليه الله صلى النبي وأقول

.يتبعونه ثم قيام وأهم صوته وأينقطع وأيركع يكبر حتى المإام ينتظروأا أن
لمن الله سمع وأقال رأسه رفع فإذا" وأسلم عليه الله صلى النبي وأقول
ينتظروأا أن مإعناه" الحمد لك ربنا اللهم وأقولوا رؤوأسكم فارفعوا حمده
"حمده لمن الله سمع" وأيقول رأسه المإام يرفع حتى ركعا وأيثبتوا المإام

اللهم" وأيقولون رءوأسهم فيرفعون يتبعونه ثم ركع وأهم صوته وأينقطع
".الحمد لك ربنا

يكبر حتى قيامإا يكونوا أن مإعناه" وأاسجدوأا فكبروأا وأسجد كبر إذا" وأقوله
جاء وأكذلك يتبعونه ثم قيام وأهم الرض على جبهته وأيضع للسجود وأينحط

وأسلم عليه الله صلى النبي لقول مإوافق كله وأهذا عازب بن البراء عن
".قبلكم وأيرفع قبلكم يركع المإام"

رءوأسكم فارفعوا وأكبر رأسه رفع وأإذا" وأسلم عليه الله صلى النبي وأقول
المإام وأينقطع فيكبر رأسه يرفع حتى سجودا يثبتوا أن مإعناه" وأكبروأا
.رؤوأسهم فرفعوا اتبعوه سجود وأهم صوته
ًا إياه انتظاركم يعني" بتلك فتلك" وأسلم عليه الله صلى النبي وأقول قيامإ
ًا إياه وأانتظاركم تتبعونه ثم قيام وأأنتم وأيرفع يكبر حتى يرفع حتى ركوع

لمن الله سمع: "قال فإذا ركوع وأأنتم حمده لمن الله سمع وأيقول رأسه
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اللهم" وأقلتم رءوأسكم فرفعتم اتبعتموه ركوع وأأنم صوته وأانقطع" حمده
الصلة تمام وأهذا وأخفض رفع كل في" بتلك فتلك" وأقوله" الحمد لك ربنا

.وأأحكموه وأأبصروأه فأعقلوه
بالركوع المإام لسبقهم صلة لهم يكون مإا اليوم الناس أكثر أن وأاعلموا

زمإان الناس على قال: يأتي الحديث جاء وأقد وأالخفض وأالرفع وأالسجود
مإائة في صليت لو الزمإان هذا يكون أن تخوفت وأقد يصلون وأل يصلون
النبي عن جاء مإا على الصلة يقيمون وأاحد مإسجد أهل رأيت مإا مإسجد
وأانظروأا الله فاتقوا عليهم الله رحمة أصحابه وأعن وأسلم عليه الله صلى

.مإعكم يصلي مإن وأصلة صلتكم في
مإن إلى نظر ثم وأأحكمها فأتمها الصلة أحسن رجل أن لو أن وأاعلموا

في يعلمه وألم عنه فسكت فيها المإام وأسبق وأضيعها صلته في أساء
ينصحه وألم ذلك عن ينهه وألم فيها المإام وأمإسابقته صلته في إساءته
في المسيء شريك صلته في فالمحسن وأعارها وأزرها في شاركه
قال: أنه سعد بن بلل عن الحديث وأجاء ينصحه وألم ينهه لم إذا إساءته

العامإة ضرت تغير فلم ظهرت وأإذا صاحبها إل تضر لم خفيت إذا الخطيئة
ظهرت مإن على وأالنكار التغيير مإن عليهم وأجب وأمإا لزمإهم مإا لتركهم

للعالم وأيل: "قال أنه وأسلم عليه الله صلى النبي عن وأجاء الخطيئة مإنه
لزم العالم على وأاجب الجاهل تعليم أن فلول" يعلمه ل حيث الجاهل مإن

ترك وأفي عنه السكوت في الويل له كان مإا بتطوع وأليس وأفريضة
الفرائض ترك مإن يؤاخذ إنما التطوع ترك مإن يؤاخذ ل تعالى وأالله تعليمه
وأترك عنه السكوت في الويل له كان فلذلك فريضة الجاهل فتعليم
.تعليمه
في الله وأاتقوا خاصة صلتكم وأفي عامإة أمإوركم في تعالى الله فاتقوا
.آثم مإخطئ لذلك وأالتارك لزم وأاجب فريضة تعليمه فإن الجاهل تعليم

إل تكبيرهم يكون ل وأأن وأإتمامإها الصلة بإحكام مإسجدكم أهل وأأمإروأا 
بعد إل وأخفضهم وأرفعهم وأسجودهم ركوعهم يكون وأل المإام تكبير بعد

.وأخفضه وأرفعه وأسجوده ركوعه وأبعد المإام تكبير
لهم وأاللزم الناس على الواجب وأذلك الصلة تمام مإن ذلك أن وأاعلموا

الله رحمة أصحابه وأعن وأسلم عليه الله صلى النبي عن جاء كذلك
.عليهم
يتهيأ فزعا فيقوم الذان فيسمع مإنزله في الرجل يكون أن العجب وأمإن

الليلة في يخرج لعله ثم غيرها يريد وأل الصلة يريد مإنزله مإن وأيخرج
كان وأإن ثيابه وأتبتل الماء وأيخوض الطين في وأيتخبط المظلمة المطيرة
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مإع وألعله الليل ظلمة في وأالهوام العقارب يأمإن فليس الصيف ليالي في
كله هذا فيتحمل المسجد إلى الخروأج يدع فل ضعيفا مإريضا يكون أن هذا

دخل فإذا غيرها مإنزله مإن يخرجه لم إليها وأقصدا لها وأحبا للصلة إيثارا
الركوع في المإام فيسابق الشيطان خدعه الصلة في المإام مإع

إبطال مإن يريد لما له الشيطان مإن خدعا وأالخفض وأالرفع وأالسجود
.له صلة وأل المسجد مإن فيخرج عمله وأإحباط صلته
ينصرف المإام خلف مإمن أحد ليس أنه يستيقنون كلهم أنهم العجب وأمإن
وأهم يسلم حتى المإام ينتظروأن وأكلهم المإام ينصرف حتى صلته مإن

وأالخفض وأالرفع وأالسجود الركوع في يسابقونه الله شاء مإا إل كلهم
وأذلك بها وأاستهانة مإنهم بالصلة وأاستخفافا لهم الشيطان مإن خدعا

ترك لمن السلم في حظ قال: ل الحديث جاء وأقد السلم مإن حظهم
مإستهين بالسلم مإستخف هو بها مإستهين بالصلة مإستخف فكل الصلة

في وأرغبتهم الصلة مإن حظهم قدر على السلم مإن حظهم وأإنما به
.الصلة في رغبتهم قدر على السلم
السلم وأقدر السلم مإن حظك أن وأاعلم الله عبد يا نفسك فاعرف

وأجل عز الله تلقى أن وأاحذر عندك وأقدرها الصلة مإن حظك بقدر عندك
قلبك في الصلة كقدر قلبك في السلم قدر فإن عندك للسلم قدر وأل

عمود الصلة: "قال أنه وأسلم عليه الله صلى النبي عن الحديث جاء وأقد
الفسطاط سقط عموده سقط إذا الفسطاط أن تعلم ألست" السلم

بالطنب انتفعت الفسطاط عمود قام وأإذا بالوأتاد وأل بالطنب ينتفع وألم
.السلم مإن الصلة فكذلك وأالوأتاد

وأتعاوأنوا فيها الله وأاتقوا الصلة وأأحكموا وأاعقلوا الله رحمكم فانظروأا
بعضكم مإن وأالتذكير لبعض بعضكم مإن بالتعليم فيها وأتناصحوا عليها
على تعاوأنوا أن أمإركم قد وأجل عز الله فإن وأالنسيان الغفلة مإن لبعض

عليه الله صلى النبي عن الحديث وأجاء البر أفضل وأالصلة وأالتقوى البر
مإنه تفقدوأن مإا وأآخر المإانة دينكم مإن تفقدوأن مإا أوأل: "قال أنه وأسلم
عنه يسأل مإا أوأل أن الحديث وأجاء لهم" خلق ل أقوام وأليصلين الصلة

سائر مإنه تقبل صلته مإنه تقبلت فإن صلته عمله مإن القيامإة يوم العبد
ًا آخر فصلتنا عمله سائر رد صلته ردت وأإن عمله نسأل مإا أوأل وأهي دين
ًا عنه صارت فإذا دين وأل إسلم الصلة ذهاب بعد فليس أعمالنا مإن غد

ذهب فقد آخره يذهب شيء فكل السلم مإن يذهب مإا آخر الصلة
.دينكم بآخر الله رحمكم فتمسكوا جميعه
له صلة ل أنه فيها المإام المسابق بها المستخف بصلته المتهاوأن وأليعلم
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الله رحمكم الصلة فعظموا دينه ذهب فقد صلته ذهبت إذا وأأنه
.عامإة أمإوركم وأفي خاصة فيها الله وأاتقوا بها وأتمسكوا
أمإرها وأعظم القرآن في الصلة خطر عظم قد وأجل عز الله أن وأاعلموا
مإواضع في كلها الطاعات بين مإن بالذكر وأخصها أهلها وأشرف وأشرفها

.خاصة بها وأأوأصى كثيرة القرآن مإن

في الخلود لهلها أوأجب التي البر أعمال ذكر تعالى الله أن ذلك فمن
العمال تلك وأجعل بالصلة وأختمها بالصلة العمال تلك فافتتح الفردوأس

قال: الله مإرتين الصلة ذكر بين الفردوأس في الخلود لهلها جعل التي
مإن فبدأ"  خاشعون صلتهم في هم الذين المؤمإنون أفلح قد"  تعالى

الزاكية الطاهرة بالعمال وأصفهم ثم إياهم مإديحه عند بالصلة صفتهم
راعون وأعهدهم لمإاناتهم هم وأالذين"  وأجل عز الله قول إلى المرضية

يرثون الذين الوارثون هم أوألئك يحافظون صلواتهم على هم وأالذين
العمال هذه لهل وأجل عز الله فأوأجب"  خالدوأن فيها هم الفردوأس
بين العمال هذه وأجعل الفردوأس في الخلود المرضية الزاكية الشريفة

إلى وأنسبهم وأذمإهم كلهم الناس وأجل عز الله عاب ثم مإرتين الصلة ذكر
مإنهم استثناهم فإنه الصلة أهل إل للخير وأالمنع وأالجزع وأالهلع اللؤم
ًا خلق النسان إن"  وأجل عز الله: فقال ًا الشر مإسه إذا هلوع وأإذا جزوأع
ًا الخير مإسه الذين المصلين إل: " فقال مإنهم المصلين استثنى ثم"  مإنوع

للسائل مإعلوم حق أمإوالهم في وأالذين دائمون، صلتهم على هم
إلى الشريفة المرضية الطاهرة الزاكية بالعمال وأصفهم ثم"  وأالمحروأم

بأن وأمإدحهم عليهم بثنائه ختم ثم"  قائمون بشهاداتهم هم وأالذين"  قوله
صلتهم على هم وأالذين: " فقال الصلة على بمحافظتهم ذكرهم

الكرامإة العمال هذه لهل فأوأجب"  مإكرمإون جنات في أوألئك يحافظون
هذه ذكر فجعل بالصلة وأختمه بالصلة العمال هذه ذكر وأافتتح الجنة في

الله صلى رسوله وأجل عز الله ندب ثم مإرتين الصلة ذكر بين العمال
الطاعة بين مإن بالذكر الصلة وأأفرد جملة كلها الطاعة إلى وأسلم عليه
مإن إليك أوأحي مإا أتل"  وأجل فقال: عز الطاعة مإن هي وأالصلة كلها

وأاجتناب الطاعات جميع فعل الكتاب تلوأة ففي"  الصلة وأأقم الكتاب
تنهى الصلة إن الصلة وأأقم: " فقال بالذكر الصلة فخص المعصية جميع

: "فقال وأجل عز الله ندبه خاصة الصلة وأإلى"  وأالمنكر الفحشاء عن
ًا نسألك ل عليها، وأاصطبر بالصلة أهلك وأأمإر فأمإره"  نرزقك نحن رزق

المؤمإنين جميع تعالى الله أمإر ثم عليها وأيصطبر بالصلة أهله يأمإر أن
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الطاعة بين مإن بالذكر الصلة خص ثم بالصبر كلها طاعته على بالستعانة
وأالصلة بالصبر استعينوا آمإنوا الذين أيها يا"  بقوله الصبر مإع فقرنها كلها
بالستعانة إسرائيل بني تعالى الله أمإر فكذلك"  الصابرين مإع الله إن

:فقال الطاعة بين مإن الصلة أفرد ثم الطاعة جميع على وأالصلة بالصبر
ذلك وأمإثل"  الخاشعين على إل لكبيرة وأإنها وأالصلة بالصبر وأاستعينوا" 
إسحاق وأ وألوطا إبراهيم خليله وأوأصيته حكمه مإن به وأجل عز الله أخبر مإا

ًا كوني نار يا: " فقال وأيعقوب ًا برد " قوله إلى"  إبراهيم على وأسلمإ
ًا وأنجيناه قوله إلى"  نافلة وأيعقوب إسحاق له وأوأهبنا"  قوله إلى"  وألوط

جملة كلها الخيرات فذكر"  الصلة وأإقام الخيرات فعل إليهم وأأوأحينا" 
بالذكر الصلة وأأفرد المعصية جميع وأاجتناب الطاعات جميع وأهي

يأمإر وأكان" قوله في إسماعيل عن ذكر مإا ذلك وأمإثل خاصة بها وأأوأصاهم
ًا ربه عند وأكان وأالزكاة بالصلة أهله عن ذلك وأمإثل بالصلة فبدأ"  مإرضي
قوله إلى مإوسى حديث أتاك هل"  قوله في السلم عليه مإوسى نجيه
الطاعة فأجمل"  لذكري الصلة وأأقم فاعبدني أنا إل إله ل الله أنا إني

بها وأأمإر الصلة وأأفرد"  فاعبدني"  لموسى قوله في المعصية وأاجتناب
" الصلة وأأقامإوا بالكتاب يمسكون وأالذين"  وأجل عز الله وأقال خاصة

ثم المعصية جميع وأاجتناب الطاعة جميع على يأتي بالكتاب وأالتمسك
نسب الصلة تضييع وأإلى"  الصلة وأأقامإوا: " فقال بالذكر الصلة خص
مإن فخلف: " فقال المعاصي قبل العذاب له أوأجب مإن وأجل عز الله

ًا يلقون فسوف الشهوات وأاتبعوا الصلة أضاعوا خلف بعدهم فمن" غي
جميع إلى وأجل عز الله فنسبهم المعاصي جميع ركوب الشهوات اتباع

.الصلة تضييع في المعصية
بين وأتقديمها الصلة تعظيم مإن القرآن آي مإن به تعالى الله أخبر مإا فهذا
بها وأالوصية الطاعات جميع بين مإن بالذكر وأإفرادها كلها العمال يدي
.جسيم وأأمإرها عظيم خطرها فالصلة عامإة البر أعمال دوأن

كل قبل بالنبوة إليه أوأحي مإا أوأل رسوله وأتعالى تبارك الله أمإر وأبالصلة 
عند وأسلم عليه الله صلى النبي أوأصى وأبالصلة فريضة كل وأقبل عمل

في أيمانكم مإلكت وأفيما الصلة في الله فقال: الله الدنيا مإن خروأجه
عهده وأآخر لمإته نبي كل وأصية آخر أنها الحديث وأجاء إياهم وأصيته آخر

عليه الله صلى النبي عن آخر حديث في وأجاء الدنيا مإن خروأجه عند إليهم
".الصلة الصلة الصلة وأيقول بنفسه يجود كان أنه" وأسلم

مإا وأآخر أمإته به أوأصى مإا آخر وأهي عليهم فرضت فريضة أوأل فالصلة
القيامإة يوم عمله مإن العبد عنه يسأل مإا أوأل وأهي السلم مإن يذهب
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أمإوركم في الله فالله إسلم وأل دين ذهابها بعد وأليس السلم عمود وأهي
بها وأالستخفاف تضييعها وأاحذروأا بها فتمسكوا خاصة صلتكم وأفي عامإة

مإنها إياكم وأإخراجه عنها أحدكم الشيطان وأخداع فيها المإام وأمإسابقة
بآخر فتمسكوا كله دينه ذهب فقد دينه آخر ذهب وأمإن دينكم آخر فإنها

.دينكم
ركع إذا ليتمكنوا وأيتمكن بها وأيعنى بصلته يهتم أن المإام الله عبد يا وأأمإر

الركوع في تسبيحات ثلث مإن استمكنت فما يومإئذ صليت فإني وأسجد
فأعلمه وأعجل يستمكن وألم يمكن لم لعجلته وأذلك السجود في ثلث وأل
خلفه يصلي مإن أجر وأمإثل صلته أجر له كان الصلة أحسن إذا المإام أن

عن الحديث وأجاء خلفه يصلي مإن وأوأزر إساءته وأزر عليه كان أساء وأإذا
خمس ذلك مإن وأالوسط سبع التام قال: التسبيح أنه البصري الحسن
ربي سبحان الركوع في المإام يسبح مإا وأأدنى تسبيحات ثلث وأأدناه

وأإذا مإرات ثلث العلى ربي سبحان السجود وأفي مإرات ثلث العظيم
ًا وأالسجود الركوع في سبح ًا ثلث وأل بالتسبيح يعجل ل أن له فينبغي ثلث

عجل إذا فإنه وأيمكن وألسانه كلمإه مإن بتمام وأليكن يبادر وأل فيه يسرع
بادر إذا مإبادرين وأصاروأا التسبيح خلفه مإن يدرك لم به وأبادر بالتسبيح
ًا وأزرهم مإثل عليه فكان صلتهم ففسدت وأسابقوه يبادر لم وأإذا جميع

فيكون يبادروأا وألم خلفه مإن أدرك وأتسبيحه صلته وأأتم وأتمكن المإام
.وأزر وأل إثم عليه وأليس عليه مإا قضى قد المإام
يثبت أن حمده لمن الله فقال: سمع الركوع مإن رأسه رفع إذا وأأمإره
عجلة غير مإن مإعتدل قائم وأهو الحمد وألك ربنا يقول حتى مإعتدل قائما
مإلء الحمد وألك فقال: ربنا ذلك على زاد وأإن مإبادرة وأل كلمإه في

عليه الله صلى النبي عن جاء لنه إلي أحب كان الرض وأمإلء السموات
الرض وأمإلء السموات مإلء الحمد وألك ربنا: "فقال رأسه رفع أنه وأسلم
وأل مإنعت لما مإعطي وأل أعطيت لما مإانع ل بعد شيء مإن شئت مإا وأمإلء
عن وأجاء الناس مإن اليوم فيه يطمع يكاد ل وأهذا" الجد مإنك الجد ذا ينفع
مإن رأسه رفع إذا"  وأسلم عليه الله صلى الله رسول كان: قال أنس

اليوم الناس مإن مإطمع هذا في وأمإا"  نسي قد يقال حتى يقوم الركوع
بقوله يعجل وأل الركوع مإن رأسه رفع إذا يبادر ل أن للمإام ينبغي وألكن

وأل عجلة غير مإن وأتأن وأتمكن كلمإه مإن بتمام ذلك وأليكن الحمد وألك ربنا
فليعتدل السجود مإن رأسه وأرفع سجد وأإذا مإعه الناس يدرك حتى مإبادرة
ًا السجدتين بين وأليثبت جالسا غير مإن" لي اغفر رب" يقول مإا بقدر شيئ
رأسه يرفع فساعة يبادر وأل الثانية يسجد أن قبل الناس يدركه حتى عجلة
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ًا يعود الوألى السجدة مإن في وأيقعون لمبادرته الناس فيبادر ساجد
إذا الناس فإن وأإثمه ذلك وأزر المإام وأيلزم صلتهم فتذهب المسابقة

راع مإصل كل أن" الحديث جاء وأقد يبادروأا وألم ثبتوا يثبت أنه علموا
أوألى فما بهم يصلي لمن راع المإام إن قيل وأقد" رعيته عن وأمإسئول

الركوع في المسابقة عن ينهاهم وأأن خلفه يصلي لمن النصيحة بالمإام
ركوعهم يكون بأن يأمإرهم بل المإام مإع وأيسجدوأا يركعوا ل وأأن وأالسجود

كان إذ وأتعليمهم أدبهم يحسن وأأن بعده وأخفضهم وأرفعهم وأسجودهم
ًا ًا وأكان لهم راعي ً غد صلته يحسن أن بالمإام أوألى وأمإا عنهم مإسئول

إذا خلفه يصلي مإن أجر مإثل له كان إذ بها عنايته وأتشتد وأيحكمها وأيتمها
.أساء إذا وأزرهم مإثل وأعليه أحسن

الدين وأأهل خيارهم يقدمإوا أن المسلمين على الواجب الحق وأمإن 
وأجل عز الله يخافون الذين تعالى بالله العلم وأأهل مإنهم وأالفضل

مإنه أفضل هو مإن وأخلفه رجل بالقوم أم إذا" الحديث جاء وأقد وأيراقبونه
فقهائكم إلى دينكم أمإر اجعلوا: "الحديث وأجاء"  سفال في يزالوا لم

وأالعلم وأالفضل الدين أهل وأالقراء الفقهاء مإعناه وأإنما" قراؤكم وأأئمتكم
خلفهم مإن وأصلة بصلتهم يعنون الذين وأجل عز الله مإن وأالخوف بالله

في أساءوأا إن خلفهم مإن وأوأزر أنفسهم وأزر مإن يلزمإهم مإا وأيتقون
.صلتهم
به يعمل ل مإن القرآن يحفظ فقد للقرآن الحفظ على ليس القراء وأمإعنى

فيه عليه وأجل عز الله فرض وأمإا القرآن حدوأد بإقامإة وأل بدينه يعبأ وأل
كان وأإن به يعمل كان مإن القرآن بهذا الناس أحق إن" الحديث جاء وأقد

الفضل على بهم الصلة في أيديهم بين المقدم بالناس فالمإامإة" يقرأ ل
ذلك له وأأخوفهم بالله أعلمهم إل أيديهم بين يقدمإوا أن للناس فليس
في يزالوا لم ذلك تركوا وأإن صلتهم فتزكو لهم وألزم عليهم وأاجب
.جنته وأمإن رضوانه وأمإن الله مإن وأبعد دينهم مإن وأانتقاصا وأإدبار سفال
في وأاتبعوا خيارهم فقدمإوا بدينهم وأعنوا بصلتهم عنوا قومإا الله فرحم

عز ربهم إلى القربة بذلك وأطلبوا وأسلم عليه الله صلى نبيهم سنة ذلك
.وأجل
يلتفت حتى للصلة مإقامإه يقوم مإا أوأل يكبر ل أن المإام الله عبد يا وأأمإر
يسووأا أن أمإرهم مإختلفة وأالمناكب مإعوجا الصف رأى فإن وأشمال يمينا

أن أمإرهم فرجة رجلين كل بين رأى فإن مإناكبهم يحاذوأا وأأن صفوفهم
.مإناكبهم تتماس حتى بعض مإن بعضهم يدنو

وأأن الصلة مإن ينقص المناكب وأاختلف الصفوف اعوجاج أن وأاعلم
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جاء وأقد ذلك فاحذروأا الصلة مإن تنقص رجلين كل بين تكون التي الفرجة
وأحاذوأا الصفوف رصوا: "قال أنه وأسلم عليه الله صلى النبي عن

الصغار الغنم أوألد يعني الحذف مإثل بينكم يقوم ل الخلل وأسدوأا المناكب
أنه: "وأسلم عليه الله صلى النبي عن الحديث جاء وأقد" الشياطين مإن
ًا يلتفت حتى يكبر لم للصلة مإقامإه قام إذا كان ً يمين فيأمإرهم وأشمال

صلى عنه جاء وأقد" قلوبكم فتختلف تختلفوا ل وأيقول مإناكبهم بتسوية
ًا التفت أنه: "وأسلم عليه الله الصف مإن صدره خرج قد رجل فرأى يومإ

الصفوف فتسوية" قلوبكم بين الله ليخالفن أوأ مإناكبكم فقال: لتسون
في نقص ذلك وأترك الصلة تمام مإن بعض مإن بعضهم الرجال وأدنو

حتى يكبر ل ثم المإام مإقام يقوم كان أنه عمر عن الحديث وأجاء الصلة
وأجاء فيكبر استووأا قد انهم فيخبره الصفوف بإقامإة وأكله قد رجل يأتيه
ً أن: "وأروأي ذلك مإثل العزيز عبد بن عمر عن الصفوف يسوي كان بلل

".يستووأا حتى بالدرة عراقيبهم وأيضرب
صلى النبي عهد على بلل مإن هذا يكون أن يشبه وأقد العلماء بعض قال
عن الحديث لن الصلة في يدخل أن قبل إقامإته عند وأسلم عليه الله
ًا إل وأسلم عليه الله صلى النبي بعد لحد يؤذن لم أنه جاء بلل ًا يومإ وأاحد

أبو إليه فطلب حينا بأذانه عهد للناس يكن وألم الشام مإن مإرجعه أتى إذ
أهل سمع فلما فأذن وأسلم عليه الله صلى الله رسول وأأصحاب بكر

عهدهم طول بعد وأسلم عليه الله صلى النبي ذكروأا بلل صوت المدينة
وأسلم عليه الله صلى النبي أمإر قلوبهم في ذلك جدد وأصوته بلل بأذان

وأسلم عليه الله صلى النبي بعث قال: بعضهم حتى إليه أذانه وأشوقهم
ًا ذلك عند فرقوا وأصوته بأذانه عليه بلل هيجهم وألما رؤيته إلى مإنهم شوق
مإن العواتق خرج حتى وأسلم عليه الله صلى عليه بكاؤهم وأاشتد وأبكوا

ًا بيوتهن بلل صوت سمعن حين وأسلم عليه الله صلى النبي إلى شوق
ًا أن أشهد" بلل: قال وألما وأسلم عليه الله صلى النبي وأذكر وأأذانه مإحمد
سقط بعضهم وأقال عليه يقدر فلم الذان مإن بلل امإتنع" الله رسول
ًا بلل الله فرحم إليه وأشوقا وأسلم عليه الله صلى للنبي حبا عليه مإغشي

.بإحسان لهم التابعين مإن وأإياكم وأجعلنا وأالنصار وأالمهاجرين

نبيكم سنة فيها وأألزمإوا صلتكم وأأحكموا المسلمين مإعشر يا الله فاتقوا
الواجب هو ذلك فإن أجمعين وأعليهم وأسلم عليه الله صلى وأأصحابه

في وأالخلود رضوانه اتبعهم مإن تعالى الله وأعد وأقد لكم وأاللزم عليكم
وأالنصار المهاجرين مإن الوألون وأالسابقون"  وأجل عز قال: الله جنته
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جنات لهم وأأعد عنه وأرضوا عنهم الله رضي بإحسان اتبعوهم وأالذين
فاتباع ،" العظيم الفوز ذلك أبدا فيها خالدين النهار تحتها مإن تجري

.القيامإة يوم إلى الناس على وأاجب وأالنصار المهاجرين
عند سكتة سكتتان له كان أنه: "وأسلم عليه الله صلى النبي عن وأجاء

عليه الله صلى النبي وأكان" القراءة مإن فرغ إذا وأسكتة الصلة افتتاح
الئمة وأأكثر يتنفس حتى يركع أن قبل القراءة مإن فرغ إذا يسكت وأسلم
.ذلك خلف على

حتى يسكت وأأن قائما يثبت أن القراءة مإن فرغ إذا الله عبد يا فأمإره
.الركوع بتكبيرة قراءته يصل وأل يركع أن قبل نفسه إليه يرجع

علة غير مإن الله شاء مإن إل صلتهم في الناس عليها غلب قد وأخصلة
قيامإه مإن أحدهم ينحط مإنهم وأالجلد القوة وأأهل شبابهم يفعلها وأقد

أوأ سجوده مإن نهض وأإذا ركبتيه قبل الرض على يديه وأيضع للسجود
خطأ وأهذا يديه قبل الرض مإن ركبتيه يرفع التشهد مإن يفرغ بعدمإا

أن للسجود قيامإه مإن انحط إذا له ينبغي وأإنما الفقهاء عن جاء مإا وأخلف
ثم يديه ثم رأسه رفع نهض وأإذا جبهته ثم يديه ثم الرض على ركبتيه يضع

.وأسلم عليه الله صلى النبي عن الثر جاء بذلك ركبتيه
إذا ينهض أن وأأمإروأه ذلك خلف يفعل رأيتم مإن عنه وأانهوا بذلك فأمإروأا

جاء وأقد مإكروأه ذلك فإن رجليه إحدى يقدم وأل قدمإيه صدوأر على نهض
يقطع نهض إذا الرجلين إحدى تقديم أن وأغيره عباس بن الله عبد عن

.الصلة
إلى بصره يرفع وأل سجوده مإوضع إلى بصره يكون أن للمصلي وأيستحب

الصلة يقطع قيل وأقد مإكروأه فإنه اللتفات فاحذروأا يلتفت وأل السماء
وأيضم ساجد وأهو أذنيه بهما يحاذي حتى يديه أصابع يضع سجد وأإذا

بجنبيه يلزقهما وأل وأساعديه مإرفقيه وأيبدي القبلة نحو وأيوجهها أصابعه
مإرت لو سجد إذا كان أنه" وأسلم عليه الله صلى النبي عن الحديث جاء

"وأضبيعة مإرفقيه رفع في مإبالغته لشدة وأذلك لنفذت ذراعيه تحت بهمة
رسول كان: " قالوا أنهم وأسلم عليه الله صلى النبي أصحاب عن وأجاء
السجود فأحسنوا ضبعيه بين جافى سجد إذا وأسلم عليه الله صلى الله

ًا تضيعوا وأل وأإياكم الله رحمنا يسجد العبد إن الحديث في جاء فقد" شيئ
.يلعنه العضو ذلك يزل لم ضيعه مإنها عضو فأي أعطاء سبعة على

على وأيعتمد أصابعه بين وأيفرق ركبتيه راحتيه يلقم أن ركع إذا له وأينبغي
عن جاء فقد ينكسه وأل رأسه يرفع وأل ظهره وأيسوي وأساعديه ضبعيه
على مإاء مإن قدح كان لو ركع إذا كان أنه" وأسلم عليه الله صلى النبي

290



الحنبلي يعلى لبي الحنابلة طبقات
 السإلمية مشكاة شبكة مكتبة

ركوعه في وأمإبالغته ظهره لستواء وأذلك مإوضعه مإن تحرك مإا ظهره
".وأسلم عليه الله صلى

جاء فإنه وأحدوأدها وأسجودها ركوعها وأأتموا الله رحمكم صلتكم فأحسنوا
انتهت فإذا نور وألها صعدت الصلة فأحسن صلى إذا العبد إن" الحديث

وأتقول لصاحبها وأتشفع السماء أبواب لها فتحت السماء أبواب إلى
وأسجودها ركوعها يتم فلم صلته في أساء وأإذا حفظتني كما الله حفظك

انتهت فإذا ضيعتني كما الله ضيعك فتقول ظلمة وألها صعدت وأحدوأدها
الثوب يلف كما لفت ثم دوأنها السماء أبواب غلقت السماء أبواب إلى

".صاحبها وأجه بها فيضرب الخلق
عليها فيجلس اليسرى رجله يفترش أن للتشهد جلس إذا للرجل وأينبغي 

على اليسرى يده وأيضع القبلة نحو أصابعه وأيوجه اليمنى رجله وأينصب
فخذه على اليمنى يده وأيضع القبلة نحو أصابعها وأيوجه اليسرى فخذه

وأيعقد وأالوسطى البهام وأيحلق البهام تلي التي بإصبعه وأيشير اليمنى
أحد يمر وأل مإستحب ذلك فإن مإنها فليدن سترة إلى صلى فإذا الباقين

أنه وأسلم عليه الله صلى النبي عن الحديث جاء يكره ذلك فإن عليها
"وأبينها بينه يمر الشيطان فإن مإنها فليدن سترة إلى صلى مإن: "قال

وأقد المصلي يدي بين المار تركهم صلتهم أمإر في الناس به يتهاوأن وأمإما
أبى فإن المار درأ: "قال أنه وأسلم عليه الله صلى النبي عن الحديث جاء

يدي بين للمار كان فلو" شيطان هو فإنما فالطمه أبى فإن فادرأه
ذلك وأإنما بلطمه وأسلم عليه الله صلى النبي أمإر لما رخصة المصلي

لم إذا المصلي مإن وأالمعصية المصلي يدي بين المار مإن المعصية لعظم
يدي بين مإمره في عليه مإا أحدكم يعلم لو: "قال الحديث وأجاء يدرأه
ًا أربعين لنتظر صلته في أخيه الخدري سعيد أبا أن" الحديث وأجاء" خريف
أبو فمنعه يديه بين يمر أن الحكم بن مإروأان أخي ابن فأراد يصلي كان

فشكى المدينة وأالي يومإئذ وأهو مإروأان إلى مإروأان أخي ابن فذهب سعيد
مإا مإروأان فقال: له فدخل ذلك بعد سعيد أبو وأجاء سعيد أبو صنع مإا إليه

رسول أمإرنا سعيد فقال: أبو إليه مإنك وأكان لطمته أنك أخي ابن يذكر
لطمناه أبى فإن درأناه أبى فإن المار ندرأ أن وأسلم عليه الله صلى الله

ًا لطمت وأإنما شيطان هو فإنما ".شيطان
ثم مإنزله في الركعتين يصلي أن الغداة لصلة خرج إذا للرجل وأيستحب

وأمإن الغداة صلة وأبين الركعتين بين فيما الله ذكر له وأيستحب يخرج
ًا وأاجبا كلمإا إل بينهما الكلم الجفاء وأنصيحته الجاهل تعليم مإن لزمإ
ًا أعظم اللزم وأالواجب لزم وأاجب ذلك فإن وأنهيه وأأمإره ذكر مإن أجر
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الحديث جاء وأقد اللزم الواجب يؤدي حتى يقبل ل وأالتطوع تطوعا الله
".الفريضة تؤدى حتى نافلة الله يقبل ل"

وأخشوع وأوأجل بخوف يقبل أن المسجد إلى أقبل إذا للرجل وأيستحب
قضى فاته وأمإا صلى أدرك فما وأالوقار السكينة عليه يكون وأأن وأخضوع

بإثقال يأمإر كان وأأنه" وأسلم عليه الله صلى النبي عن الثر جاء بذلك
يدرك أن طمع إذا بأس وأل" المسجد إلى الخطى قرب يعني الخطى
ًا يسرع أن الوألى التكبيرة عن الحديث جاء تقبح عجلة يكن مإالم شيئ
ًا يعجلون كانوا أنهم" وأسلم عليه الله صلى النبي أصحاب تخوفوا إذا شيئ

".إدراكها في وأطمعوا الوألى التكبيرة فوات
يأتي إنما المسجد يريد مإنزله مإن خرج إذا العبد أن الله رحمكم فاعلموا

حيث الله عن يغيب ل كان وأإن الغفار العزيز القهار الواحد الجبار الله
ذلك مإن أصغر وأل خردل مإن حبة مإثقال وأتعالى تبارك عنه يعزب وأل كان
البحار في وأل السبع السماوأات في وأل السبع الرضين في أكبر وأل

مإن بيتا يأتي وأإنما البواذخ الشوامإخ الصلب الصم الجبال في وأل السبعة
" التي البيوت مإن بيت وأإلى تعالى الله إلى وأيتوجه الله وأيريد الله بيوت
رجال وأالصال، بالغدوأ فيها له يسبح اسمه، فيها وأيذكر ترفع، أن الله أذن

يخافون الزكاة، وأإيتاء الصلة، وأإقام الله، ذكر عن بيع وأل تجارة تلهيهم ل
ًا فليحدث مإنزله مإن أحدكم خرج فإذا" وأالبصار القلوب فيه تتقلب يومإ

الدنيا إلينا حالت مإن فيه كان مإا وأغير عليه كان مإا غير وأأدبا تفكرا لنفسه
أمإر وأسلم عليه الله صلى النبي فإن وأوأقار بسكينة وأليخرج وأأشغالها

وأجل عز لله وأتواضع وأخضوع وأوأجل وأبخوف وأرهبة برغبة وأليخرج بذلك
أزكى كان تعالى لله وأذل وأخضع وأخشع وأجل عز لله تواضع كلما فإنه

قصمه تكبر وأإذا الله مإن له وأأقرب للعبد وأأشرف لقبولها وأأحرى لصلته
ً المتكبر مإن يقبل وأليس عمله وأرد الله .عمل

أصبح فلما ليلة أحيا أنه" وأجل عز الله خليل إبراهيم عن الحديث جاء 
فلما إبراهيم العبد وأنعم إبراهيم رب الرب فقال: نعم ليلته بقيام أعجب

ًا يجد لم الغد مإن كان فأخرج غيره مإعه يأكل أن يحب وأكان مإعه يأكل أحد
فأقبل السماء مإن مإلكان فنزل مإعه فيأكل مإار به ليمر الطريق إلى طعامإا
هذه إلى بنا تقدمإا فقال: لهما فأجاباه الغداء إلى إبراهيم فدعاهما نحوه

فإذا الروأضة إلى فتقدمإوا عندها فنتغدى مإاء وأفيها عينا فيها فإن الروأضة
السلم عليه إبراهيم على ذلك فاشتد مإاء فيها وأليس غارت قد العين

ربك أدع إبراهيم يا له قال: فقال مإا غير رأى قال: إذ مإما وأاستحيى
ًا ير فلم وأجل عز الله فدعا العين في الماء يعيد أن وأاسأله فاشتد شيئ
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بالماء هو وأإذا فرجع أحدهما فدعا أنتما الله ادعوا فقال: لهما عليه ذلك
إعجابه وأأن مإلكان أنهما فأخبراه العين فأقبلت الخر دعا ثم العين في

".له يستجب وألم عليه دعاءه رد ليلته بقيام
عمل الكبر مإع يقبل فليس الكبر مإن تعالى الله رحمكم فاحذروأا

وأجل عز الله يدي بين صلته في أحدكم قام فإذا بصلتكم وأتواضعوا
الله فإن إليه وأإحسانه عليه نعمه بكثرة قلبه في وأجل عز الله فليعرف

الخشوع في فليبالغ ذنوبا نفسه أوأقر وأأنه نعما أوأقره قد وأجل عز
.وأجل عز لله وأالخضوع

يدي بين قمت إذا مإريم بن عيسى إلى أوأحى الله إن" الحديث جاء وأقد
دعوتني فإذا بالذم أوألى فإنها لنفسه الذام الذليل الحقير مإقام فقم

نحو مإوسى إلى أوأحى الله أن" الحديث وأجاء" تنتفض وأأعضاؤك فادعني
عز الله يدي بين قمت إذا لنفسك بالذم وأأوألك أخي يا أحقك فما" هذا

.وأجل
دم ذهب الصلة في قام إذا كان أنه سيرين بن مإحمد عن الحديث وأجاء
دخل إذا كان أنه مإسلم عن وأجاء مإنه وأفرقا وأجل عز الله مإن خوفا وأجهه

ًا يسمع لم الصلة في مإن وأخوفا بالصلة تشاغل غيره وأل صوت مإن حس
عبد بن عامإر له يقال كان الذي العنبري عامإر عن وأجاء وأجل عز الله

أحب كتفي بين الخناجر تختلف لن: "قال أنه بعضه هذا حديث في قيس
عن وأجاء" الصلة في وأأنا الدنيا أمإر مإن شيء في أتفكر أن مإن إلي

بشيء فيها نفسي فحدثت قط صلة صليت قال: مإا أنه مإعاذ بن سعيد
هذا حديث قال: في أنه الدرداء أبي عن وأجاء أنصرف حتى الدنيا أمإر مإن

الله مإن العبادة مإبلغ فإنه التراب في وأجل عز لربي وأجهي وأتعفير" بعضه
".تعالى

وأل مإنه لحدكم بد فل عليه السجود يكرهن وأل التراب أحدكم يتقين فل
النار مإن وأخلصها رقبته فكاك بذلك يطلب إنما فإنه المبالغة أحدكم يتقي
أوأتادا للرض جعلت التي البواذخ الشوامإخ الصم الجبال لها تقوم ل التي

ًا سقفا جعلت التي الشداد الطباق السبع السموات لها تقوم وأل مإحفوظ
التي السبع البحار لها تقوم وأل دارا للخلق جعلت التي الرض لها تقوم وأل
الضعيفة بأبداننا فكيف خلقها الذي إل قدرها يعرف وأل قعرها يدرك ل

مإن بالله نستجير النار مإن بالله نستجير الرقيقة وأجلودنا الدقيقة وأعظامإنا
.النار مإن بالله نستجير النار
ينظر كأنه يكون أن صلته في قام إذا الله رحمكم أحدكم استطاع فإن
الحديث في جاء فقد يراه الله فإن يراه يكن لم إن فإنه وأجل عز الله إلى
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وأصيته في فقال: له رجل أوأصى أنه: "وأسلم عليه الله صلى النبي عن
صلى النبي وأصية فهذه" يراك فهو تراه تكن لك فإن تراه كأنك الله اتق
بين قام إذا صلته في بالعبد فكيف حالته جميع في للعبد وأسلم عليه الله
وأيستقبله الله يريد خاصا وأمإقام خاصا مإوضع في وأجل عز الله يدي

.حالته مإن ذلك كغير صلته في وأحاله وأمإقامإه مإوضعه ليس بوجهه
فل بوجهه وأجل عز الله استقبله الصلة افتتح إذ العبد إن" الحديث جاء

ًا يلتفت أوأ ينصرف الذي هو يكون حتى عنه يصرفه وأشمالً. وأجاء يمين
عليه يتناثر البر خصال ثلث فله صلته في دام مإا العبد إن: "قال الحديث

إلى قدمإيه لدن مإن به يحفون وأمإلئكة رأسه مإفرق إلى السماء عنان مإن
".انفتل مإا يناجي مإن العبد يعلم لو ينادي وأمإناد السماء عنان

ًا صلته على أقبل مإن الله فرحم ًا خاشع ً خاضع ًا وأجل عز لله ذليل خائف
ًا ًا داعي ً راغب ًا وأجل ًا مإشفق تعالى لربه صلته في همه أكبر وأجعل راجي

ًا قائما وأانتصابه إياه وأمإناجاته ًا وأقاعد ًا وأراكع قلبه لذلك وأفرغ وأساجد
بعد صلة يصلي هل يدري ل فإنه فرائضه أداء في وأاجتهد فؤاده وأثمرة

مإحزوأنا وأجل عز ربه يدي بين فقام ذلك قبل يعاجل أوأ فيها هو التي
.شقي ردها وأإن سعد قبلها فإن ردها وأيخاف قبولها يرجو مإشفقا

وأمإا عملك مإن غيرها وأفي الصلة هذه في أخي يا خطرك أعظم فما
الله افترض مإما سواها وأفيما فيها وأالوجل وأالخوف وأالحزن بالهم أوألك
مإنك يقبل هل تدري وأل ل أم قط صلة مإنك يقبل هل تدري ل إنك عليك
تضحك هذا مإع أنت ثم ل أم قط سيئة لك غفر وأهل ل أم قط حسنة
اليقين يأتك وألم النار وأأرد أنك اليقين جاءك وأقد العيش وأينفعك وأتغفل

الله يتقبل حتى مإنك الحزن وأطول البكاء بطول أحق فمن عنها صادر أنك
أصبحت إذا تمسي وأل أمإسيت إذا تصبح ل لعلك تدري ل هذا مإع ثم مإنك

إنك العظيم الخطر لهذا أخي يا ذكرتك وأإنما بالنار مإبشر أوأ بالجنة فمبشر
مإن العجب كل العجب وأإن وألد وأل مإال وأل بأهل تفرح ل أن لمحقوق

تساق وأأنت العظيم المإر هذا عن وألهوك سهوك وأطول غفلتك طول
ًا ًا سوق أخي يا فتوقع عين وأطرفة ساعة كل وأفي وأليلة يوم كل في عنيف
الموت ذائق بد ل فإنك أظلك قد الذي العظيم الخطر عن تغفل وأل أجلك
عليها تكون مإا أشد مإسائك أوأ صباحك في بساحتك ينزل وألعله وألقيه
النار إلى وأإمإا الجنة إلى فإمإا كله مإلكك مإن أخرجت قد وأكأنك إقبال

قدرهما وأمإعرفة صفتهما بلوغ عن الحكايات وأقصرت الصفات انقطعت
للنار عجبت الصالح العبد قول أخي يا سمعت أمإا خبرهما بغاية وأالحاطة
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ًا كنت لئن الله فو طالبها نام كيف للجنة وأعجبت هاربها نام كيف خارج
غدا وأبكاؤك حزنك وأطال شقاؤك وأعظم هلكت لقد وأالهرب الطلب مإن
ذلك في فاغد طالب هارب أنك تزعم كنت وأإن المعذبين الشقياء مإع

.المإاني تغرنك وأل الخطر عظم مإن عليه أنت مإا قدر على
وأدروأس وأاضمحلل وأانتقاصا إدبار في السلم أن الله رحمكم وأاعلموا

الحديث وأجاء بخياركم يسرع وأقد يوم كل في ترذلون الحديث في جاء
ًا السلم بدأ: "قال أنه وأسلم عليه الله صلى النبي عن وأسيعود غريب

ًا القرن أمإتي خير: "قال أنه وأسلم عليه الله صلى عنه وأجاء بدأ كما" غريب
يوم إلى شر وأالخر يلونهم الذين ثم يلونهم الذين ثم فيهم بعثت الذين

مإن خير أنتم" لصحابه: قال أنه وأسلم عليه الله صلى عنه وأجاء" القيامإة
شر وأالخر أبنائهم مإن خير أبنائكم وأأبناء أبنائهم مإن خير وأأبناؤكم أبنائكم

مإن يبقى ل زمإان يأتي" وأسلم عليه الله صلى عنه وأجاء" القيامإة يوم إلى
عليه الله صلى عنه وأجاء" رسمه إل القرآن مإن وأل اسمه إل السلم
ً أن: "وأسلم وأأبناؤنا أبناءنا وأنقرئه القرآن نقرأ وأنحن نهلك قال: كيف رجل

التوراة يقرؤوأن وأالنصارى اليهود أوأليس أمإك قال: ثكلتك أبناءهم يقرئونه
شيء قال: ل عنهم ذلك أغنى قال: فما الله رسول يا قال: بلى وأالنجيل

".الله رسول يا
صلتهم وأمإن عامإة دينهم مإن شديد عظيم نقص في الناس أصبح وأقد

.لهم صلة ل صنفان أصناف ثلثة صلتهم في الناس فأصبح خاصة
في الصلة يحقروأن البدع وأأهل وأالمشبهة وأالروأافض الخوارج أحدهما

علينا بشهادتهم مإساجدهم في المسلمين مإع يشهدوأنها وأل الجماعات
.السلم مإن وأبالخروأج بالكفر

المجالس هذه على وأالعكوف وأاللعب اللهو أصحاب مإن الثاني وأالصنف
.السيئة وأالعمال الشربة على الرديئة

الصلة حضور يدعون ل الذين الجماعة أهل هم الثالث وأالصنف
خير فهؤلء مإساجدهم في المسلمين مإع وأمإشاهدتها بها النداء عند

ضيعوها قد غيرهم على وأفضلهم خيرهم مإع وأهؤلء الثلثة الصناف
وأالسجود الركوع في المإام لمسابقتهم الله شاء مإا إل وأرفضوها
المإام بعد يكونوا أن لهم ينبغي وأإنما فعله مإع أوأ وأالرفع وأالخفض

أيام الحرام المسجد في صلى مإن أخبرنا وألقد حالتهم جميع في
ًا خلقا قال: رأيت الموسم الموسم وأأهل المإام يسابقون فيه كثير

مإا إل البلد مإن وأغيرها وأأرمإينية وأأفريقية خراسان مإن أفق كل مإن
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خراسان مإن يقدم الخراساني ترى ذلك تصديق رأينا وأقد الله شاء
وأالفريقي كذلك الشامإي وأترى مإعه صلى إذا المإام يسبق حاجا

مإن وأأعجب المسابقة عليهم غلبت قد كذلك وأغيرهم وأالحجازي
للفضل طلبا الجمعة إلى وأيبكروأن الفضل إلى يسبقون أقوام ذلك

بالمسجد الفجر أحدهم صلى فربما فيه وأمإنافسة التبكير في
ًا مإصليا يزال فل له وأطلبا الفضل على حرصا الجامإع ًا وأراكع وأساجد
ًا وأجل عز لله وأداعيا للقرآن وأتاليا وأقاعدا وأقائما ًا وأراغب وأهذه وأراهب
المإام يسابق كله هذا مإع وأهو المغرب إلى وأيدعو العصر إلى حاله

الواجبة الفريضة عن يخدعهم وأاستيلء لهم الشيطان مإن خدعا
وأيخفضون وأيرفعون مإعه وأيسجدوأن فيركعون لهم اللزمإة عليهم
بالنوافل يتقربون فهم لهم الشيطان مإن وأخدعا مإنهم جهل مإعه
وأقد عليهم الواجبة الفرائض يضيعون ثم عليهم بواجبة ليست التي

يطلب وأإنما الفريضة تؤدى حتى نافلة الله يقبل ل الحديث جاء
يستغنى قد لنه للصل المضيع غير الجمعة إلى التبكير في الفضل

ضيع فمن الصل عن بالفضل يستغنى وأل الفضل عن بالصل
وأأحكمه بالصل وأتمسك الفضل ضيع وأمإن الفضل ضيع فقد الصل

الفضل طلب في مإثلك وأإنما الفضل عن وأاستغنى به كفي
وأيحسبه الربح في ينظر فجعل اتجر تاجر كمثل الصل وأتضييعك

بالربح يفرح كذلك يزل فلم المال رأس يرفع أن قبل به وأيرح
قد رآه مإاله رأس إلى نظر فلما المال رأس في النظر عن وأيغفل

.ربح وأل مإال رأس يبق فلم الربح وأذهب ذهب
أوأ مإعه يسجد أوأ فيركع المإام يسبق أخاه رأى رجل الله فرحم

يسكت وأل وأينهاه وأيأمإره فينصحه صلته في فيسيء وأحده يصلي
فإن وأوأزر إثم عنه وأسكوته له لزمإة عليه وأاجبة نصيحته فإن عنه

تدعوا وأأن الله أمإركم بما الكلم عن تسكتوا أن يريد الشيطان
التي وأالنصيحة به الله أوأصاكم الذي وأالتقوى البر على التعاوأن
تكونوا وأل مإأزوأرين مإأثومإين لتكونوا لبعض بعضكم مإن عليكم
.بدعة تميتوا وأل سنة تحيوا ل وأأن وأيذهب الدين وأيضمحل مإأجورين

البر على وأالتعاوأن التناصح مإن به أمإركم فيما الله فأطيعوا
مإبين مإضل عدوأ لكم الشيطان فإن الشيطان تطيعوا وأل وأالتقوى
عدوأ لكم الشيطان إن: " فقال وأجل عز الله أخبركم بذلك
ًا فاتخذوأه كما الشيطان يفتننكم ل آدم بني يا"  تعالى وأقال"  عدوأ

". الجنة مإن أبويكم أخرج
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الفضل إلى المنسوبين مإن الصلة في النقص هذا جاء أنما وأاعلموا
السلم أهل مإن وأالمغرب بالمشرق مإمن الجمعات إلى المبكرين
مإن لزمإهم مإا وأتركهم عنهم وأالبصر وأالفقه العلم أهل لسكوت
فجرى وأالتغيير وأالنكار وأالنهي وأالمإر وأالدب وأالتعليم النصيحة

ينسب مإمن كثير مإعهم وأجرى للمإام المسابقة على الجهالة أهل
وأالعجب بالصلة مإنهم استخفافا وأالفضل وأالبصر وأالفقه العلم إلى
في مإعهم وألمجراهم الجهالة بأهل العلم أهل اقتداء مإن العجب كل

وأتركهم مإعهم وأفعلهم وأالخفض وأالرفع وأالسجود للمإام المسابقة
على الواجب الحق وأإنما وأالعلماء الفقهاء مإن وأسمعوا حملوا مإا

فيما فهم يده على وأيأخذوأا وأينصحوه الجاهل يعلموا أن العلماء
مإن كثير وأفي ذلك في مإعهم لجريانهم خائنون عصاة آثمون تركوه

وأالمستضعفين الفقراء وأمإحقرة وأالنميمة الغش مإن مإساوأيهم
النبي عن الحديث وأجاء تعداده يكثر مإما المعاصي مإن ذلك وأغير

ل حيث الجاهل مإن للعالم وأيل: "قال أنه وأسلم عليه الله صلى
يكون ل لنه له لزم العالم على وأاجب الجاهل فتعليم" يعلمه
التطوع ترك على يؤاخذ ل الله لن تركه تطوع مإن للعالم الويل

الله صلى النبي عن الحديث وأجاء الفرائض ترك على يؤاخذ إنما
: وأسلم عليه

ًا مإنكم رأى نمإقال: " أنه يستطع لم فإن بيده فليغيره مإنكر
اليمان" وأالمضيع أضعف وأذلك فبقلبه يستطع لم فإن فبلسانه
ركوعه يتم ل أوأ مإعه وأيسجد وأيركع فيها المإام يسابق الذي لصلته

جاء وأقد سارق لنه مإنكرا أتى فقد وأحده صلى إذا سجوده وأل
الناس قال: "شر أنه وأسلم عليه الله صلى النبي عن الحديث
مإن يسرق وأكيف الله رسول يا قالوا صلته مإن يسرق الذي سرقة
وأجب قد الصلة سجودها" فسارق وأل ركوعها يتم قال: ل صلته
درهما سرق سارقا أن لو أرأيت له وأالنصيحة رآه مإمن عليه النكار

الصلة فسارق رآه مإمن عليه النكار يجب مإنكرا ذلك يكن ألم
مإسعود ابن عن الحديث وأجاء الدرهم سارق مإن سرقة أعظم
ينهه فلم صلته في يسيء مإن رأى قال: "مإن أنه عنه الله رضي

أنه سعد بن بلل عن الحديث في وأعارها" وأجاء وأزرها في شاركه
تغير فلم ظهرت فإذا صاحبها إل تضر لم خفيت إذا قال: الخطيئة

النكار مإن عليهم يجب مإا لتركهم العامإة تضر وأإنما العامإة ضرت
ل حيث صلى عبدا أن فلو الخطيئة مإنه ظهرت الذي على وأالتغيير
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ذلك وأزر كان السجود وأل الركوع يتم وألم صلته فضيع الناس يراه
يغيره وألم ينكروأه فلم الناس يراه حيث ذلك فعل وأإذا خاصة عليه
وأعليهم. عليه ذلك وأزر كان

خاصة صلتكم وأفي عامإة أمإوركم في الله عباد الله فاتقوا
دينكم آخر فإنها إخوانكم فيها وأانصحوا أنفسكم في وأأحكموها
التي الطاعات بين مإن ربكم به أوأصاكم وأمإما دينكم بآخر فتمسكوا
عليه الله صلى نبيكم إليكم عهد بما وأتمسكوا عامإة الله افترضها

عامإة ربكم عليكم افترض فيما إليكم عهوده بين مإن خاصة وأسلم
وأصيته آخر كان وأسلم: "أنه عليه الله صلى النبي عن الحديث وأجاء
في الله اتقوا أن الدنيا مإن خروأدجه عند إليهم عهده وأآخر لمإته

كل وأصية آخر "أنها الحديث أيمانكم" وأجاء مإلكت وأفيما الصلة
مإا آخر الدنيا" وأهي مإن خروأجه عند إليهم عهده وأآخر لمإته نبي

مإا أوأل وأهي دين وأل إسلم ذهابها بعد ليس السلم مإن يذهب
وأإذا السلم عمود وأهي عمله مإن القيامإة يوم العبد عنه يسأل
وأكذلك وأالوأتاد بالطنب ينتفع فل الفسطاط العمود سقط سقط
السلم. ذهب فقد ذهبت إذا الصلة

إلى أهلها وأنسب كلها الطاعات بين مإن بالذكر الله خصها وأقد
وأاجتناب الطاعات جميع على وأبالصبر بها بالستعانة وأأمإر الفضل

المعصية. جميع
وأعاتبوهم عنها تخلف مإن المساجد في بالصلة الله رحمكم فأمإروأا

تستطيعوا لم فإن بأيديكم عليهم وأأنكروأا عنها تخلفوا إذا
عن التخلف لن عنهم السكوت يسعكم ل أنه وأاعلموا فبألسنتكم

عليه الله صلى النبي عن جاء فقد المعصية عظيم مإن الصلة
إلى أخالف ثم فتقام بالصلة آمإر أن هممت قال: " لقد أنه وأسلم

عليهم" فأحرقها جماعة في الصلة يشهدوأن ل مإنازلهم في قوم
أن فلول مإنازلهم بحرق وأسلم عليه الله صلى النبي فتهددهم
صلى النبي تهددهم لما عظيمة كبيرة مإعصية الصلة عن تخلفهم

المسجد لجار صلة ل الحديث وأجاء مإنازلهم بحرق وأسلم عليه الله
ًا. أربعون المسجد وأبين بينه الذي المسجد وأجار المسجد في إل دار

وأهي وأسلم عليه الله صلى النبي على فرضت فريضة أوأل فالصلة
مإن يذهب مإا آخر وأهي الدنيا مإن خروأجه عند أمإته به أوأصى مإا آخر

دين. وأل إسلم ذهابها بعد ليس السلم
مإن إل له صلة فل يجبه فلم المؤذن سمع قال: "مإن الحديث جاء
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ً فقد "أنه عنه الله رضي الخطاب بن عمر عن وأجاء عذر". رجل
حبسك فقال: مإا الرجل فخرج به فصوت مإنزله فأتى الصلة في
مإا صوتك سمعت أني وألول المؤمإنين أمإير يا قال: علة الصلة عن

دعوة تركت لقد فقال: عمر أخرج أن استطعت قال: مإا أوأ خرجت
عن الصلة" وأجاء إلى الله مإنادي مإني إجابة عليك أوأجب هو مإن

عن يتخلفون أقوام بال فقال: مإا الصلة في أقوامإا فقد أنه عمر
إليهم لبعثن أوأ المسجد ليحضرن آخروأن لتخلفهم فيتخلف الصلة

وأجاء الصلة احضروأا الصلة احضروأا يقول ثم رقابهم في يجأ مإن
إني الله رسول قال: "يا أنه مإكتوم أم بن الله عبد عن الحديث

المسجد وأبين بيني الدار شاسع البدن ضعيف البصر ضرير شيخ
النبي فقال: له مإنزلي في صليت إن رخصة مإن لي فهل وأوأاد نخل

قال: أجب" وألم قال: نعم النداء أتسمع وأسلم عليه الله صلى
البصر ضرير لرجل وأسلم عليه الله صلى الله رسول يرخص
التخلف في وأوأاد نخل المسجد وأبين بينه الدار شاسع البدن ضعيف

صلى الله رسول لرخص التخلف في عذر لحد كان فلو الصلة عن
بينه الدار شاسع البصر ضرير البدن ضعيف لشيخ وأسلم عليه الله

وأوأاد. نخل المسجد وأبين
تخلفهم في ذنوبهم فإن الصلة في المتخلفين على فأنكروأا
نصيحتهم تركتم إن الذنوب تلك عظيم في شركاؤهم وأأنتم عظيمة
ذلك. على تقدروأن وأأنتم عليهم وأالنكار

سن وأتعالى تبارك الله "إن مإسعود ابن عن الدرداء أبي عن وأجاء
الخمس الصلوات هذه نبيكم سنة فمن لنبيكم وأسن سنة نبي لكل
وألو بيته في مإسجدا مإنكم رجل لكل أن علمت وأقد جماعة في

نبيكم سنة تركتم وألو نبيكم سنة لتركتم بيوتكم في صليتم
لضللتم".

تفعلوا لم وأإن تخلف مإن جماعة في بالصلة وأأمإروأا الله فاتقوا
لخوانكم النصيحة لوجوب سالمين غير أوأزارهم وأمإن آثمين تكونوا
تستطيعوا لم فإن بأيديكم عليكم المنكر إنكار وألوجوب عليكم

فبألسنتكم.
يا فيقول بجاره مإتعلقا القيامإة يوم الرجل "يجيء الحديث جاء وأقد
مإال وأل أهل في خنته مإا وأعزتك رب يا فيقول خانني هذا رب

عنها" ينهني فلم مإعصية على رآني وألكنه رب يا صدق فيقول
ًا بك تعلقه فاحذر المعصية عظيم الصلة عن وأالمتخلف غد
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شتمك إن اليوم نصيحته تدع وأل الجبار يدي بين إياك وأخصومإته
ًا بك تعلقه مإن أهون اليوم لك مإعاداته فإن وأعاداك وأآذاك غد

المقام ذلك في حجتك وأدحضه الجبار يدي بين إياك وأخصومإته
مإع غدا تفوز لعلك الله وأفي لله اليوم الشتمة فاحتمل العظيم
الدين. في لهم وأالتابعين النبيين

الركوع بين صلبه يقيم وأل تطوعا يصلي مإن اليوم رأيتم فإن
تفعلوا لم فإن وأنصيحته وأنهيه أمإره عليكم وأجب فقد وأالسجود

وأالتضييع. وأالثم وأالوزر الساءة في شركاءه كنتم
ًا يصلي أحدهم أن الناس جهل مإما أن وأاعلموا يتم وأل مإتطوع
يجزيه ذلك أن فيظن تطوع لنه صلبه يقيم وأل السجود وأل الركوع
صار فقد التطوع في دخل مإن لنه التطوع عن ذلك يجزيه وأليس
لو الرجل أن كما وأإحكامإه إتمامإه عليه يجب له لزمإا عليه وأاجبا
ًا بحجة أحرم ًا فيها أصاب وأإن قضاؤها عليه وأجب تطوع وأجبت صيد
ًا صام لو الرجل أن وأكما الكفارة عليه عند أفطر ثم تطوعا يومإ

بدرهم تصدق لو الرجل أن وأكما اليوم هذا قضاء عليه وأجب العصر
الفقير على الدرهم ذلك رد عليه وأجب مإنه أخذه ثم فقير على
حين لنه مإحكما تامإا أداؤه عليه وأوأجب لزمإه فيه دخل تطوع فكل
عليه يكن لم فيه يدخل لم وألو نفسه على أوأجبه فقد فيه دخل

ذلك بتمام فأمإروأه فريضة أوأ تطوعا يصلي مإن رأيتم فإذا شيء
وأإياكم. الله عصمنا آثمين تكونوا تفعلوه ل إن وأإحكامإه

ساهيا المإام سبق مإن على ليس الجهل أهل قال: بعض وأقد 
المإام خلف مإن على "ليس جاء الذي للحديث مإنهم تأوأيل شيء

إنما وأتأوأيله مإعناه أخطئوا وألكنهم بذلك الحديث جاء سهو" وأقد
ساهيا جلس أوأ فيه يجلس أن له ينبغي فيما ساهيا قام مإن مإعناه
ًا صلى كم يدر فلم سها أوأ فيه يقوم أن له ينبغي فيما ًا أوأ ثلث أربع

فيمن ذلك وأليس سهو عليه فليس ساهيا التكبيرات بعض ترك أوأ
عن وأل وأسلم عليه الله صلى النبي عن يجىء لم المإام سبق

وأقول ساه غير أوأ ساهيا المإام سبق لمن بيان وأالنصار المهاجرين
قبل رأسه يرفع الذي يخاف وأسلم: "أمإا عليه الله صلى النبي
ًا يكون أن إل يقل حمار" لم رأس رأسه الله يحول أن المإام ساهي

وأل صليت وأحدك "ل مإسعود ابن وأقول السهو بسجدتي يأمإره وألم
ًا تكون أن إل يقل لم اقتديت بإمإامإك بسجدتي يأمإره وألم ساهي

لم المإام مإع صليت وأل وأحدك صليت "ل عمر ابن السهو" وأقول
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ًا تكون أن إل يقل ضربه وألكن السهو بسجدتي يأمإره وألم ساهي
المإام قبل رأسه يرفع الذي سلمان بالعادة" وأقول وأأمإره

أن إل يقل وألم وأيرفعه يخفضه الشيطان بيد ناصيته قبله وأيخفض
ًا يكون السهو. بسجدتي يأمإره وألم ساهي
أصحاب وأسها عمر وأسها وأسلم عليه الله صلى النبي سها وأقد

القراءة وأترك سها مإن فمنهم وأسلم عليه الله صلى الله رسول
فقام سها مإن وأمإنهم الخريين في قرأ ثم الوأليين الركعتين في

ففي فيه يقوم أن ينبغي فيما وأجلس فيه يجلس أن له ينبغي فيما
النبي عن الحاديث جاءت بذلك السهو سجدنا أشبهه وأفيما كله هذا

هو وأذلك عنهم الله رضي أصحابه وأعن وأسلم عليه الله صلى
مإا على له صلة ل أنه عنهم جاء فإنما المإام سبق فأمإا السنة

أوأ كان ساهيا له صلة فل المإام سبق مإن قولهم مإن لك فسرت
يجوز وأكيف صاحبه فيه يعذر مإوضع ههنا للسهو وأليس ساه غير

قبله فسجد بادره قيامإه مإن هوى قد المإام رأى إذا وأهو ههنا السهو
يريد إليه ينظر أوأ رأسه رفع قد وأهو بعد ساجدا المإام إلى ينظر أوأ
القراءة مإن المإام يفرغ ساعة أوأ قبله السجود فيبادر يسجد أن

هذا في ينبغي وأإنما فيركع المإام يكبر أن قبل مإن قبله فيركع يبادر
تكبيره وأينقطع يخفض أوأ يرفع أوأ يسجد أوأ يركع حتى ينتظر أن كله
ليس تكبيره انقطاع وأبعد المإام فعل بعد يتبعه ثم كله ذلك في

عليه الله صلى النبي يعذره وألم صاحبه به يعذر مإوضع ههنا للسهو
وألكن السهو بسجدتي أمإروأه وأل عنهم الله رضي أصحابه وأل وأسلم
الله يحول أن وأسلم عليه الله صلى النبي وأخوفه بالعادة أمإروأه
بها وأاستهانته بالصلة لستخفافه ذلك وأإنما حمار رأس رأسه
قلبه. في خطرها وأصغر

نفسه وأزر فيحمل فيه له عذر ل فيما نفسه يعذر أن جاهل فليحذر
البرار. مإن أحد بها يحتج لم مإدحوضة بحجة يفتنه مإن وأوأزر

أنه يظن أن امإرؤ وأليحذر دينكم آخر فإنها بصلتكم الله عباد فاعتنوا
ستين يصلي الرجل "أن الحديث جاء فإنه يصل لم وأهو صلى قد

السجود يتم وأل الركوع قال: يتم ذلك وأكيف قيل صلة وأمإاله سنة
رأى "أنه حذيفة عن الحديث الركوع" وأجاء يتم وأل السجود وأيتم
ً كم مإنذ سجوده" فقال: حذيفة وأل ركوعه يتم وأل يصلي رجل

وألو صليت مإا قال: حذيفة سنة أربعين قال: مإنذ الصلة هذه تصلي
مإسعود بن الله عبد عن الحديث وأجاء الفطرة غير على لمت مإت
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عبد أبا يا مإالك له فقالوا حديثه قطع إذ أصحابه يحدث بينما أنه
أحدهما أمإا رجلين أرى عجبا أرى قال: إني حديثك قطعت الرحمن

هما مإن قالوا صلته الله يقبل فل الخر وأأمإا إليه الله ينظر فل
في يختال يمشي الذي فذلك إليه الله ينظر ل الذي فقال: أمإا

يتم وأل يصلي الذي فذلك صلته الله يقبل ل الذي وأأمإا مإشيته
سجوده. وأل ركوعه

النبي إلى جلس ثم فصلى المسجد دخل رجل "أن الحديث وأجاء
صليت وأسلم عليه الله صلى النبي فقال: له وأسلم عليه الله صلى

فأعادها فأعدها قم صليت قال: مإا الله رسول يا قال: نعم فلن يا
فلن يا فقال: صليت وأسلم عليه الله صلى النبي إلى جلس ثم

فلما فأعادها فأعدها قم صليت قال: مإا الله رسول يا قال: نعم
وأسلم عليه الله صلى الله رسول علمه الرابعة أوأ الثالثة كانت
وأسلم". عليه الله صلى النبي علمه كما فصلى يصلي كيف

ًا الله فرحم في الكتاب هذا فبث وأالثواب الجر احتسب امإرء
مإن شملهم قد لما إليه مإحتاجون السلم أهل فإن الرض أقطار

بالصواب. أعلم وأالله بها وأالستهانة بصلتهم الستخفاف
قال: طلب العمال أفضل مإا حنبل بن قلت: لحمد مإهنا وأقال 

قال: ينوي النية تصحيح شيء قلت: وأأي نيته صحت لمن قال العلم
الجهل. عنه وأينفي فيه يتواضع

مإحمد أبو مإضر بن الوليد بن خالد بن مإحمد بن مإضر
مإعين بن وأيحيى حنبل أحمد المإام سمع السدي

مإجاهد بن بكر وأأبو صاعد بن يحيى عنه روأى وأغيرهما
ثقة هو الدارقطني وأقال وأغيرهم مإخلد بن وأمإحمد

السدي مإحمد بن مإضر الحافظ عمر بن قال: علي
راوأيا وأكان وأاسط قضاء وألى بغدادي القاضي

شيوخنا.  مإن جماعة عنه حدثنا القراءات

ـنة السدي مإحمد أبو وأمإات الشافعي بكر قال: أبو ـس
وأمإائتين. وأسبعين سبع

المعروأف العابد مإحفوظ أبو الفيرزان بن مإعروأف
بالكرخي: 
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عن وأالعزوأف بالزهد المشهورين أحد وأكان بغداد كرخ إلى مإنسوب
بأنه يوسف وأكان العارفون بلقائه وأيتبرك الصالحون يغشاه الدنيا

بكر عن يسيرة أحاديث وأأسند كرامإات عنه وأحكى الدعوات مإجاب
هشام بن خلف عنه روأى وأغيرهما صبيح بن وأالربيع حبيش بن

آخرين في طالب أبي بن وأيحيى المروأذي يحيى بن وأزكريا البزاز
عن السعيد الوالد أنبأ وأهي: مإا حكاية أحمد إمإامإنا عن وأحكى
بن أحمد قال: حدثنا الغوري بابن المعروأف فارس بن مإحمد

بن يحيى قال: حدثنا إبراهيم بن عمر بكر أبو قال: حدثنا المنادي
ًا قال: سمعت القاضي أكثم حنبل بن أحمد عنده وأذكر مإعروأف

يقول سمعته النسك آثار عليه فتى حنبل بن أحمد فقال: رأيت
نسي مإات إذا أنه علم مإن يقول سمعته الخير فيه جمع كلمإا

يسىء. وألم أحسن
ًا مإعروأف عن الحكاية هذا وأروأى عبد بن الوهاب عبد الفرج أبو أيض
مإعروأف مإحفوظ لبي قيل يقول أبي قال: سمعت التميمي العزيز

قال: نعم حنبل بن مإحمد بن أحمد الله عبد أبا رأيت هل الكرخي
إذا أنه علم مإن يقول سمعته أزعجتاني كلمتين مإنه وأسمعت رأيته
يسىء. وألم أحسن نسي مإات
مإعروأف يقول كان حنبل بن أحمد أن العرابي بن سعيد أبو وأذكر

أحمد مإجلس في وأذكر الدعوة مإجاب وأهو البدال مإن الكرخي
قال: العلم قصير هو حضره مإن فقال: بعض الكرخي مإعروأف

إليه وأصل مإا إل العلم مإن يراد وأهل الله عافاك أمإسك أحمد
مإعروأف.

بن أحمد بن الله عبد عن حدثت الجريري زكريا بن المعافى وأقال
العلم مإن شيء مإعروأف مإع كان هل قال: قلت: لبي أنه حنبل

تعالى. الله خشية العلم رأس مإعه كان بني يا فقال: لي
أين مإن عيينة بن سفيان لنا قال: قال شداد بن إسماعيل وأحكى

مإن قلنا فيكم الذي الحبر ذلك فعل قال: مإا بغداد أهل مإن قلنا أنتم
تلك أهل يزال قال: ل بخير قال: قلنا مإعروأف مإحفوظ قال: أبو هو

فيهم. بقي مإا بخير المدينة
مإن بشيء مإعروأف عن أخبرت إذا للمروأذي أحمد إمإامإنا وأقال
فاقبله. السماء أخبار

الطائي، داوأد مإعروأف وأصحب السقطي سري أستاذ كان وأمإعروأف
المجرب. الترياق مإعروأف قبر الحربي إبراهيم وأقال
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مإعروأف أخي ابن قال: لي الطيالسي العباس بن الله عبد وأقال
بي. إليه فتوسل حاجة الله إلى لك كان إذا مإعروأف عمي قال: لي

ًا رأيت مإا الوراق الوهاب عبد وأقال مإن وأجل عز لله أخوف أحد
يغنيه ل فيما العبد كلم مإعرف وأاضحة وأعن الكرخي مإعروأف

له. الله مإن خذلن
ًا مإضيت مإنصور بن مإحمد وأقال مإن إليه عدت ثم مإعروأف إلى يومإ

عنده وأكان عنها أسأله أن فهبت شجة أثر وأجهه في فرأيت غد
البارحة عندك كنا مإحفوظ أبا فقال: يا مإني عليه أجرأ آخر رجل
فقال: له الثر هذا وأجهك في نر فلم مإنصور بن مإحمد وأمإعنا

بالله أسألك فقال: له به تنتفع وأمإا فيه نحن فيما خذ مإعروأف
مإضيت هذا إلى حاجتك وأمإا وأيحك له وأقال مإعروأف فانتفض
إلى صرت ثم الخرة عشاء ثم فصليت الحرام البيت إلى البارحة

تراه الذي فهذا الباب وأجهي فنطح قدمإي فزلت مإنه فشربت زمإزوأ
ذلك. مإن

ذكر وأأكثر الله، على أوأصني. فقال: توكل لمعروأف رجل وأقال
البلء مإن الشفاء أن وأاعلم غيره، جليس لك يكون ل حتى الموت

وأل يضروأنك، وأل ينفعونك ل الناس وأأن بك: كتمانه، نزل إذا
يمنعونك. وأل يعطونك

مإن لقوام وأجل عز الله أنبت القيامإة يوم كان مإعروأف: إذا وأقال
مإن طاروأا الصور في نفخ فإذا قبورهم في أجنحة المؤمإنين
أنتم مإن لهم فيقولون الملئكة فتلقاهم الجنة إلى فصاروأا قبورهم

القرآن أمإة مإن نحن مإحمد أمإة مإن نحن المؤمإنون نحن فيقولون
رأيتم هل فيقولون ل فيقولون الصراط رأيتم هل لهم فيقولون

قد فيقولون وأجل عز الجليل رأيتم هل فيقولون ل فيقولون الجمع
نوره. رأينا

نرد وألم عبدناه قالوا الدنيا في أعمالكم كانت مإا لهم فيقولون
ًا الدنيا مإن يعطنا وألم غيره قبل الجنة فيدخلون عليه نحاسب شيئ

ًا. بسبعين الناس عامإ
عن وأل عنك استغنى أطاعك الذي ل إلهي مإعروأف دعاء مإن وأكان

كيف سيدي دوأنك بشيء استبدل وأل غلبك عصاك الذي وأل فضلك
عندك إل توجد وأل بالحياة لي وأكيف لديك إل توجد وأل بالنجاة لي
غيرك إله وأل أسماؤك وأتقدست ثناؤك جل أنت إل إله ل عرفتك بك

العمل. خير يمنع أمإل طول مإن بك أعوذ إني اللهم
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هذا يقال كان يقول مإعروأفا سمعت البزاز هشام بن خلف وأقال
السحر في العبد يقول خلف شك للدين خلف وأقال للفقراء الدعاء
ًا أكبر الله الله إل إله ل مإرة وأعشرين خمسا الله سبحان كبير

ًا لله وأالحمد بيدك فإنهما وأرحمتك فضلك مإن أسألك إني اللهم كثير
سواك. أحد يملكهما ل

ًا وأسمعت قال عليه الله صلى النبي إلى جبريل "جاء يقول مإعروأف
دعاء علمني جبريل يا وأسلم عليه الله صلى النبي فقال: له وأسلم
ًا أعلمه لم دعاء لعلمنك فقال: جبريل به أدعو اللهم قل قبلك أحد

الله صلى النبي قال: فعلمها وأالخرة الدنيا في بالعافية استرني
أسترنا أللهم نقول أفل الله رسول يا فقالوا أصحابه وأسلم عليه

أفضل". ذاك وأسلم عليه الله صلى قال: فقال: النبي
الساعة. الموت بعد الندم ألم لجد إني مإعروأف وأقال
عنه وأأغلق العمل باب له فتح خيرا بعبد الله أراد إذا مإعروأف وأقال
باب عنه وأأغلق الجدل باب له فتح شرا بعبد أراد وأإذا الجدل باب

العمل.
ببصره الله مإتعه المصحف في النظر أدام مإن مإعروأف وأقال

كافرين. كانا وألو العذاب وأالديه عن وأخفف
أمإه فجعلت أكثر أوأ أيام ثلثة فمكث ابني هرب الصياد خليل وأقال
أخرج أين هو أين يدري فقلت: ليس خلفه اخرج وأتقول عليه تبكي
عليه تبكي وأأمإه فقدته قد فقلت: ابني مإعروأف إلى فجئت خلفه
اللهم يقول قال: فجعل هو أين أدري وأليس طلبه في اخرج تقول

هذا على يزيد ل بينهما وأمإا الرض في وأمإا السماء في مإا لك
قال: قائم بابني أنا إذا البصرة باب بلغت فلما عنده مإن فانصرفت

البصرة بباب قال: قلت: ببغداد أنا أين فقال: أبتي فقلت: مإحمد
بالنبار. كنت فقال: الساعة

يوم السروأر ذلك مإن الله خلق المؤمإن أخاه سر مإن مإعروأف وأقال
الجنة. يدخله حتى بيده فيأخذ خلقا القيامإة

الله سبحان النوم مإن يستيقظ قال: حين مإن مإعروأف وأقال
العلي بالله إل قوة وأل حول وأل أكبر وأالله الله إل إله وأل لله وأالحمد
هو وأجبريل عبدي حاجة أقض لجبريل وأجل عز قال: الله العظيم
آدم. بني بحوائج الموكل

فلم الجامإع مإسجد في مإعروأف خلف مإرة قعدت ثابت أبو وأقال
مإرة. آلف عشرة قالها فأظنه الله يا وأاغوثاه يقول يزل
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" إذ وأجل عز الله يقول الستغاثة الدعاء أوأجب يقول وأكان قال
دخل مإعروأف أخو عيسى " وأقال لكم فاستجاب ربكم تستغيثون

مإحفوظ أبا فقال: يا فيه مإات الذي مإرضه في مإعروأف على رجل
يصوم وأسلم عليه الله صلى عيسى قال: كان صومإك عن أخبرني

قال: كذا يصوم داوأد قال: كان صومإك عن قال: أخبرني كذا
يصوم وأسلم عليه الله صلى النبي قال: كان صومإك عن أخبرني

كله دهري أصبح فكنت أنا قال: أمإا صومإك عن قال: أخبرني كذا
صائم. إني أقل وألم أكلت طعام إلى دعيت فإن صائما
نظر مإرات خمس العالمين رب لله قال: الحمد مإن مإعروأف وأقال
ًا لله قال: الحمد وأمإن الله إليه قال: العبد وأإذا إليه الله ضحك كثير

ًا لله الحمد ًا. اكتبوها وأجل عز قال: الله أبد أبد
عفوك عدد الحمد لك فقال: اللهم البيت رجل وأدع مإعروأف وأقال
ًا فسمع فقالها قابل مإن حج ثم خلقك عن مإنذ أحصيناها مإا صوت

أوأل. عام قلتها
الحمد لك قال: اللهم مإن حبيش بن قال: بكر مإعروأف وأقال

أهل تسبيح الله سبح فقد خلقك جميع سبحك مإا أضعاف
وأالرض. السماوأات

الذي لله الحمد كفر وأتركهن شكر تعدادهن ثلث مإعروأف وأقال
ًا أك وألم خلقني ًا أعلم وألم علمني الذي لله وأالحمد شيئ شيئ
ًا. أمإلك وألم رزقني الذي لله وأالحمد شيئ

إمإامإا لعن مإن أنه قال: بلغني مإعروأف حدثنا سالم بن أسود وأقال
عدله. حرم
ذنوب له غفر المغرب بعد ركعات ست صلى مإن مإعروأف وأقال

سنة. أربعين
الله قضى مإنزله يدخل حين أحد الله هو قل قرأ مإن مإعروأف وأقال
الله. أغناه بيته دخل إذا مإرات خمس قرأها وأمإن دينه

الخضر أخي قال: حدثني مإعروأف حدثني سالم بن أسود وأقال
أتاك. أنه أخبرني قد قال: فقال: لي رأيته قلت: له

ـم ـت العـل وأقال أسود بن سالم قلت: لمـعـروأف طلـب
قال: فقال: لي مإعروأف كيف يخاف الله مإن لم يعلم
ـــــم. ـــــم يعـل ـــــن ـل ـــــه مـإ ـــــاف الـل ـــــف يـخ كـي
وأقال مإعروأف مإن اشترى وأباع لو برأس المال بورك
فـيـــه كمـــا يـبـــارك فـــي اـلـــزرع بمـــاء المطـــر.
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وأـقـال عبـد الوـهـاب اـلـوراق قـال: لنـا مإـعـروأف مـإـرة
أعظـكـم بوـقـف عـبـد بـيـن ـيـدي الـلـه ـعـز وأـجـل ـيـوم
القيامإة فيـقـول ـلـه عـبـدي كـيـف ترـكـت عياـلـك ـقـال:
أغنياء قال: أمإا إني قد أفقرتهم بعدك انطلقوا به إلى
النار ثم قال: أعظكم يوقف عبـد بيـن يـدي اللـه عـز
ـال: ـراء ـق وأجل فيقول له كيف تركت عيالك قال: فـق
ه إلـى الجنـة. أمإا إنـي قـد أغنيتهـم بعـدك انطلقـوا ب
وأقال بعض السادات رأيت فيما ـيـرى الـنـائم مإعروأـفـا
فقلت: يا أبا مإحفوظ إيش حالك قال: صرت إلى كل
خير وألكن خرجت مإن الدنيا بحسرة خرجت مإنها وأأنا
أـعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزب.
وأـقــال مإـعــروأف مـإــن اليـمــان كتـمــان المـصــائب.
وأقال صدقة المقابري رأيت مإعروأفا في الـنـوم وأـكـأن
ـان ـم بالريـح ـف بينـه ـو يختـل ـوس وأـه ـور جـل ـل القـب أـه

فقلت: يا أبا مإحفوظ أليس قدمإت فقال: 
ل حياة التقي مإوت
لـهـا نفـاد

 في وأهم قوم مإات قد
 أحياء الناس

على قال: أخبرنا روأحه الله قدس السعيد الوالد أنبأنا
ـقـال: ـشـهاب ـبـن الحـسـن عـلـى قال: قرأت العكبري

العـسـكري بـكـر أـبـو حدثنا إجازة الخصيب يحيى أخبرنا
مإحمد حدثنا المصري أحمد بن خليل بن الحسن أخبرنا

أـهـل مإن الصالحين بعض عن الصفار البصري علي بن
بـغـداد إـلـى ـقـدم أنه باسمه أخبر ل أن وأحلفني عبادان

أحـمـد ـقـبر زـيـارة إلى مإنه شوقا وأثلثمائة أربعين سنة
ـي مإعروأف قبر زار وأأنه مإعروأف وأقبر حنبل بن ـوم ـف ـي

ـثرة مإن رأيت لما شديدا فرحا قال: ففرحت السبت ـك
زـيـارتي قـضـيت فلـمـا الـسـنة وأإظـهـار وأجمعهم الناس

قبره عند أصادف لم أحمد قبر إلى وأقتي مإن وأمإضيت
ًا ذـلـك عند فاغتممت الواحد بعد الواحد إل ًا غـمـ ـشـديد

ـم ـي ـث ـت إـن ًا رأـي ـان ـأن إنـس ـبي وأـك ـه أـنـس قـل دوأن إلـي
مإـن نفسـي فـي مإا على فأطلعته حضر مإمن الجماعة

فقال: حنبل بن مإحمد بن أحمد وأقبر مإعروأف قبر جهة
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ـيـوم إلـيـه قال: فرجعت الثنين يوم القبر هذا زيارة إن

ـقـبر عـنـد رأيـتـه اـلـذي عـشـر ـقـبره عـنـد أر فلم الثنين
بـسـبب فـعـاوأدته بعيـنـه الرـجـل ذـلـك وألقـيـت مإـعـروأف

كل إليه ينشط وأليس بعيد أحمد قبر فقال: إن الزيارة
ـه مإن ذلك إلى سكن قلبي فكأن إنسان وأرجـعـت كلمـإ

أـنـا فبينـمـا عـبـادان إـلـى وأثلثماـئـة وأأربعين إحدى سنة
عيـنـاي حملتـنـي إذ لقـضـيه وأردي ـفـي ـقـائم ليـلـة ذات

ً فرأيت جالس وأأنا فنمت ً رجل بـيـض ثـيـاب عليه جميل
ـهـذا فقـلـت: مـإـن يعظمونه الشيوخ مإن جماعة وأحوله
مإـنـه ـفـدنوت حنـبـل ـبـن أحـمـد الـلـه عبد أبو هذا فقالوا

وأـقـبر ـقـبره زـيـارة عن أسأله أن وأأردت عليه فسلمت
ـد ـبـك كأني فلن يا فقال: لي مإعروأف تـسـألني أن ترـي

ـيـا ذـلـك كـان فقلت: قد مإعروأف وأقبر قبري زيارة عن
ـان الله رحمه مإعروأفا أخي إن فقال: لي الله عبد أبا ـك

ًا الناس أشد ألزم قد وأكان الله لعنة عليهم لليهود بغض
ـفـي يقرأ ركعة مإائة سبت يوم كل في يصلي أن نفسه

يعلم أن " إلى أحد الله هو " قل مإرات عشر ركعة كل
وأـجـل عز لله غيرة كنائسهم مإن انصرفوا قد اليهود أن

العـلـم ـهـذا ـلـه الـلـه نشر قال: فلذلك وأتنزيها وأتعظيما
فقـلـت: ل تعرفه فلن قال: يا ثم سبت كل رأيت الذي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه. وأالـل
علـيـه الـنـاس أنـضـر برجل فإذا يميني عن فالتفت قال
فـسـلمت علـيـه فـسـلم مإعروأف فقال: هذا بياض ثياب
لـمـا عينيـك ـفـي اكـبر ل فلن فقال: يا به وأخلوت عليه
عـبـد أـبـو يـصـغر وأل ـقـبري عـنـد الزيارة كثرة مإن رأيت
فإنه قبره عند الناس قلة مإن رأيت لما عينيك في الله
ه وأيـدخل إل وأليلـة يـوم مإـن مإـا مإـال الجنـة بركتـه الل

ـا سلمت ثم كثرة الناس مإن يحصى ـال: ـلـي مإودـع فـق
وأالحـمـد فانتبهت وأردك يفوتك ل الله يرحمك قم أحمد

لـلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه.
وأمإائتين. أربع سنة وأقيل مإائتين سنة مإعروأف وأمإات

بأشياء:  إمإامإنا عن حدث أحمد أبو أحمد بن مإراد
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الحمـيـدي يـقـول حنـبـل ـبـن أحـمـد قال: ـسـمعت مإنها
إمإام. عندنا راهويه ابن إسحاق وأ إمإام عندنا

التاريخ كتاب صاحب الله عبيد أبو صالح بن مإعاوأية
وأسلم عليه الله صلى النبي أصحاب مإعرفة في

مإعين بن يحيى عن يروأى وأالثقات الضعفاء وأمإعرفة
فقال: ثقة المقرىء عن أحمد قال: سألت وأأقرانه

لهيعة.  ابن مإن السماع صحيح

المقرىء. يزيد بن الله عبد الرحمن عبد أبو هو وأالمقرىء قلت: أنا
عنه. كتبنا فقال: قد سابق بن مإحمد بن أحمد وأسئل قال

البـصـري رـبـاح ـبـن يوـسـف قال: حدثنا ثابت بن حدث
المهـنـدس إـسـماعيل ـبـن مإحـمـد ـبـن أحمد قال: حدثنا

ـبـن مإعاوأـيـة الله عبيد أبو حدثنا الدوألبي بشر أبو حدثنا
ـقـال: خارـجـة ـبـن قال: الهيـثـم الله عبيد أبي بن صالح
عنه. كتبت فقد عنه أكتب حنبل بن أحمد يعني أحمد

أشياء:  إمإامإنا عن نقل النماطي صالح بن مإقاتل

عليهـا شـرب باريـة عـلـى صـليت قلـت: لحمـد مإنـهـا
قـلـت: كـنـت ـصـلتك أعد حرام قال: المسكر المسكر

ـا وأأقـعـد أـقـوم ـال: أـعـد الرض عـلـى وأأـسـجد عليـه ـق
صلتك.

أشياء:  إمإامإنا عن نقل سليمان بن المبارك

ـا ـئل مإنـه ـال: ـس ـد ـق ـن أحـم ـل ـب ـن حنـب ـوم ـع ـن ـق مـإ
ـا ل أن كتاب وأبينهم بيننا المشركين ـم وأل يغزوأـن نغزوأـه

ذـلـك عـلـى وأيعطوـنـا لـهـم نقـتـل وأل تاجرا لنا يقتلوا وأل
الرـهـائن ـفـي تـقـول فـمـا وأقتلوا نكثوا إنهم ثم الرهائن

شيء. عليهم قال: ليس

بأشياء:  إمإامإنا عن حدث النصيبي الصبغ بن مإيمون

309



الحنبلي يعلى لبي الحنابلة طبقات
 السإلمية مشكاة شبكة مكتبة

المعتـصـم دار ـفـي حنـبـل بن أحمد قال: حضرت مإنها
ـشـدة فـمـن أـسـواط ـسـتة فـضـرب المحـنـة ـيـوم ـفـي

أحـمـد فرأـيـت سراوأيله وأانحلت تكته انقطعت الضرب
أدري ل بـشـيء ـشـفتيه وأحرك بطرفه السماء لحظ قد
ـحـتى الـحـاجب فبـكـى كان مإا إلى سراوأيله فعاد هو مإا
ً وأكان الرض دمإعه بل طوس. أهل مإن رجل

أشياء:  عن إمإامإنا سأل مإوسى بن مإجاهد

ـا ـا مإنـه ـو روأاه مـإ ـر أـب ـا الخلل بـك ـروأذي أخبرـن أن الـم
فـقـال: ـلـه يـعـوده أحـمـد عـلـى دخل مإوسى بن مإجاهد
لسانه. إلى الله عبد أبو فأشار الله عبد أبا يا أوأصني

النون باب

وأقال بأشياء إمإامإنا عن حدث القومإيس حبيب بن نوح
ثمان سنة الخيف مإسجد في حنبل بن أحمد رأيت

وأاسعة.  فتيا يفتي وأهو حي عيينة وأابن وأتسعين

روأى فيمن الخلل مإحمد أبو ذكره عمران بن نصر
أحمد.  عن

أشياء:  إمإامإنا عن نقل حاتم أبو ناعم بن نعيم

ـو بإـسـناده البرمإكي عمر بخط قرأته مإا مإنها ـال: أـب ـق
أيـخـرج يجـيـء قلت: النفير حنبل بن أحمد سألت نعيم

عـنـده ـصـح ـقـال: إذا أـبـواه له يأذن أن غير مإن الرجل
ـألت المسلمين فيغيث يخرج جاءوأا قد أنهم ـال: وأـس ـق
لـهـم ـعـدوأ الـعـدوأ فجاء العدوأ أيدي في أسير عن أحمد
ـالوا أوأ نفسه على خاف قال: إن مإعهم يقاتل ـه ـق إن ـل
يخـف قـلـت: لـم مإعهم يقاتل سبيلك نخلي مإعنا قاتلت

شيء مإنه نفسي قال: في سبيلك نخلي له يقولوا وألم
ـتين اثنتين العبد يتزوأج كم أحمد قال: وأسألت قال: اثـن
رأسـه تـحـت الكـتـب الرجـل أيـضـع أحمد قال: وأسألت
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أن ـخـاف ـقـال: إذا الـحـديث قال: كـتـب كتب قال: أي
فل. وأسادة يتخذها أن وأأمإا بأس فل تسرق

أشياء:  إمإامإنا عن نقل طريف بن نعيم

ـا ـا مإنـه ـا مـإ ـه رزق أنبأـن ـن الـل ـي ـع ـح أـب ـن الفـت ـي ـب أـب
ـا ـقـال: كـتـب الـفـوارس ـحـدثنا رـشـيق ـبـن يحـيـى إليـن

عـبـد ـبـن أحـمـد ـحـدثنا ـيـونس ـبـن إبراهـيـم بن إسحاق
بـن أحمـد عـن طريـف بـن نعيـم عن القطان الرحمن

ـه الله صلى النبي حديث تفسير في حنبل ـلم: علـي وأـس
ًا" ـقـال: ـهـم اـلـدين هذا في يغرس الله يزال "ل غرـسـ

الحديث. أصحاب

الواوأ باب

خالد أبي بن إسماعيل سمع مإليح بن الجراح بن وأكيع
روأى آخرين في العمش وأسليمان عروأة بن وأهشام

بن وأقتيبة آدم بن وأيحيى المبارك بن الله عبد عن
أحمد إمإامإنا عن وأكيع روأى وأقد أحمد وأإمإامإنا سعيد

الخلل.  مإحمد أبو مإنهم الثقات ذكره فيما

مإخلد بن مإحمد حدثنا الدارقطني عن البنوسي بن مإحمد أنبأنا
بن إبراهيم سمعت العين بكر أبو حدثني المروأذي بكر أبو حدثنا

قال: عنه يحدثنا مإصعب بن خارجة عن وأكيعا سألنا يقول شماس
عنه. أحدث أن حنبل بن أحمد نهاني عنه أحدث لست

بن الله عبد حدثنا الحسن بن أحمد بن مإحمد حدثنا الدارقطني قال
قال: سئل شماس بن إبراهيم حدثنا العين بكر أبو حدثنا أحمد
عنه. نهاني حنبل بن أحمد إن فقال: دعوه الخارجة حديث عن وأكيع
المديني. بن وأعلي مإعين بن يحيى وأكيع عن حدث وأقد

القضاء يوليه أن الرشيد وأأراد وأمإائة وأعشرين تسع سنة مإولده
قال: وأمإا بحرمإة إليك أمإت إني فقال: له رجل إليه وأجاء فامإتنع

فوثب العمش مإجلس في مإحبرتي مإن تكتب قال: كنت حرمإتك
ل فإن اعذرني وأقال دنانير فيها صرة له فأخرج مإنزله فدخل وأكيع
غيرها. أمإلك
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بن وأعيسى وأكيع في يتكلم كان قتادة أبا إن أحمد لمإامإنا وأقيل
فهو الصدق أهل على كذب فقال: مإن المبارك وأابن يونس

الكذاب.
ًا صحبت أكثم بن يحيى وأقال يصوم فكان وأالحضر السفر في وأكيع
ليلة. كل القرآن وأيختم الدهر

ًا رأيت مإا وأالله مإعين بن يحيى وأقال لـلـه يـحـدث أـحـد
ًا رأيت وأمإا الجراح بن وأكيع غير تعالى أحـفـظ ـقـط أحد
ــع مـإــن زمـإــانه. ـفــي ـكــالوأزاعي زمـإــانه ـفــي وأوأكـي
الـنـاس فـقـال: ثـقـات وأكيعا وأذكر مإعين بن يحيى وأقال

ـديث أصــحاب أوأ ـة الـح ـع أربـع ـى وأكـي ـن وأيعـل ـد ـب عبـي
حنـبـــــــــل. ـبـــــــــن أحـمـــــــــد وأ وأالقعـنـــــــــبي

ًا بفيد وأدفن عاشوراء يوم وأمإات ـسـنة الـحـج مـإـن راجع
وأمإائة وأتسعين ثمان سنة بل وأقيل وأمإائة وأتسعين سبع

بالبطن.

أشياء:  عن إمإامإنا سأل الحمصي مإحمد بن وأريزة

قـال: الخيـاط علـي بـن مإحمـد بكـر أبـو أنبأنا مإا مإنها
العـطـار بـكـران بن عثمان بن الحسن مإحمد أبو أخبرنا

ـبـن عـلـي ـبـن الحـسـن بن عثمان يعلى أبو قال: أخبرنا
مإحـمـد ـقـال: ـحـدثنا الطوسي ديلم بن عروأة بن مإحمد

مإحـمـد ـبـن وأرـيـزة ـقـال: ـحـدثنا ـسـليمان ـبـن داوأد ـبـن
ـبـن أحـمـد الـلـه عـبـد أـبـي عـلـى قال: دخـلـت الحمصي

فقـلـت: عـنـه الـلـه رضي بعلي التربيع أظهر حين حنبل
وأالزبـيـر طلـحـة عـلـى لطـعـن ـهـذا إن اللـه عبد أبا يا له

وأذكرهــا القوم وأحرب نحن قلت: وأمإا مإا فقال: بئسما
بعـلـي ربـعـت حـيـن ذكرناـهـا إنـمـا الـلـه فقلت: أصلحك

فـقـال: ـلـي قبـلـه للئـمـة يجب وأمإا الخلفة له وأأوأجبت
عـمـر اـبـن ـقـال: قـلـت: ـحـديث ذـلـك مـإـن يمنعـنـي وأمإا

للخلـفـة علـيـا رـضـي ـقـد ابـنـه مإن خير عمر فقال: لي
أـبـي ـبـن وأعـلـي الـشـورى ـفـي وأأدخله المسلمين على

ـر نفسه سمى قد عنه الله رضي طالب ـؤمإنين أمإـي الـم
عنه. فانصرفت بأمإير للمؤمإنين ليس أنا فأقول
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الهاء باب

بأهلة مإولى الطيالسي الوليد أبو الملك عبد بن هشام
البصرة:  أهل مإن

اـبـن الحـمـادين ـسـمع وأمإاـئـة وأثلثين ثلث سنة مإولده
ـا مإنهم جماعة عنه وأحدث سلمة وأابن زيد أحـمـد إمإامإـن

أحمــد. عــن روأى فيمــن الخلل مإحمــد أبــو وأذكــره
مإخـلـد ـبـن مإحـمـد ـحـدثنا اـلـدارقطني ـعـن مإحـمـد أنبأنا
أـبـا ـسـمعت مإخـلـد ـبـن ـشـجاع ـحـدثني المروأذي حدثنا
عـلـي أـكـرم رجل بالمصرين مإا يقول الطيالسي الوليد

ـفـي الجمـعـة ـيـوم بالبـصـرة وأمـإـات حنبل بن أحمد مإن
ـع ـشـهر ـغـرة وأيـقـال ـصـفر وأعـشـرين ـسـبع ـسـنة ربـي

تـسـع ـسـنة قـيـل وأـقـد وأتـسـعين أرـبـع ابن وأهو وأمإائتين
بمحفوظ. وأليس وأفاته كانت وأعشرين

سمع الصل خراساني أحمد أبو خارجة بن الهيثم
مإليح بن وأالجراح القمي وأيعقوب سعد بن الليث

أحمد أمإامإنا عنه روأى عياش بن وأإسماعيل النهروأاني
صاعقة وأكان وأغيرهما الصاغاني إسحاق بن وأمإحمد
وأقال أحمد أبا الناس وأكناه يحيى أبا الهيثم يكنى
فقال: كنا خارجة بن الهيثم وأذكر عمار بن هشام
أحمد كان مإحمد بن صالح وأقال الصغير شعبة نسميه

وأكان يتزهد وأكان خارجة بن الهيثم على يثني حنبل بن
مإروأالروأذ مإن وأأصله الحديث أصحاب مإع الخلق سيء

رضي إذا أبي كان حنبل بن أحمد بن الله عبد وأقال
فحدثنا حي وأهو عنه حدث ثقة عنده وأكان إنسان عن
خارجة بن هيثم وأعن حي وأهو مإوسى بن الحكم عن

أحياء.  وأهم وأشجاع الحوصا وأأبي

ـن أحمد إمإامإنا خارجة بن الهيثم سأل وأقد قلت: أنا ـع
ـبـن ـقـال: الهيـثـم ـثـواب ـبـن قال: الحسن أشياء: مإنها

سبى إذا يقولون الثغر أهل الله عبد أبا يا لحمد خارجة
ـه وأليس سبي وأإذا السلم على فهو أبويه بين وأهو مإـع
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ان فـإذا وأدفـن عليـه وأصـلي كفـن فمات أبواه مإعـه ك

ـواه ـه يـصـل ـلـم أـب ـم أحـمـد فـضـحك علـي ـقـول ذـكـر ـث
وأـجـل عز الله ذكره الذي القسم مإن كان إن الوأزاعي

هــــــــــــــــــو. حيــــــــــــــــــث فهــــــــــــــــــو
مإـسـكينا رجل رأـيـت أـنـا لحـمـد خارجة بن الهيثم وأقال
إحــداهما فأخذ المصدق فجاء شاتان غنم في له كانت

ـصـاحبك عـمـل ـهـذا تـصـنع فـمـا الـلـه عـبـد فـقـال: أـبـو
الوأزاـعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي.

وأمإائتين وأعشرين ثمان سنة المحرم في ببغداد وأمإات
وأمإائتين. وأعشرين سبع سنة الحجة ذي في وأقيل

الخلل مإحمد أبو ذكره سعيد أبو مإنصور بن هشام
أحمد.  عنه روأى فيمن

مإا تدري يقول حنبل بن أحمد قال: سمعت أنه ذلك مإن قلت: أنا
وأأكره أبغضه مإمن قال: الرجل قلت: ل آدم بن يحيى قال: لي

الرجل وأيجيء مإنه أستريح حتى مإعه شيء كل عليه فاقرأ مإجيئه
إلي. يرجع حتى فأردده أوأده الذي

ذكره عمر أبو الرقي الباهلي هلل بن العلء بن هلل
أحمد أحمد. أخبرنا عن روأى فيمن الخلل مإحمد أبو
مإحمد بن مإحمد مإنصور أبو قال: أخبرنا الله عبيد بن
مإحمود سهل أبو أخبرنا العكبري العزيز عبد أحمد بن

مإحمد بن عمر حفص أبو حدثنا العكبري عمر بن
العلء بن هلل عمر أبو قال: حدثنا الخطيب العكبري

حنبل بن مإحمد بن أحمد قال: حدثني الباهلي هلل بن
مإعمر عن الصنعاني همام بن الرزاق عبد قال: حدثنا

الله عبد عن الزهري شهاب بن مإسلم بن مإحمد عن
مإن الشام أهل سيد وأكان قال: الوأزاعي مإحيريز بن

عن رباح أبي بن عطاء قال: حدثنا المبرزين الصالحين
الله صلى الله رسول قال: قال العباس بن الله عبد
القضاة وأتمرد الربا وأظهر الزنا فشا وأسلم: "إذا عليه

مإن المال يأخذوأن هواهم إلههم وأاتخذوأا ربهم على
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وأجل عز الله رمإاهم الله حكم بغير وأحكموا حقه غير

النار".  بعذاب لهم ذلك وأوأصل وأالوباء بالغلء

مإحمد أبو ذكره بالمروأذي يعرف قتيبة بن هيدام
حرب بن سليمان سمع أحمد عن روأى فيمن الخلل

روأى آخرين في الشعري بلل وأأبا عدي بن وأعاصم
الله وأعبد البزار سعيد أبي بن مإحمد بن الله عبد عنه
في النجاد بكر وأأبو المروأزي إسحاق بن مإحمد بن

وأسبعين أربع سنة وأمإات عابدا ثقة وأكان آخرين
وأمإائتين. 

قال: بمكحلة المعروأف المستملي سفيان بن هاروأن
قديم فقال: رجل كتابه في ذكره وأقد الخلل بكر أبو

كثيرة مإسائل الله عبد أبي عن عنده وأمإعروأف مإشهور
عن أبيه بخط سفيان ابنه وأأخرج بها يحدث لم وأمإات
الباقي يخرج أنه وأذكر صالحة مإسائل الله عبد أبي

ًا.  أيض

ـي الله عبد قال: أبو المستملي هاروأن قال الرـجـل ـف
أوأ الورثـة ـيـبيعه أن ـبـأس ل داره مـإـن بـيـت ـفـي ـيـدفن

للمســلمين يبيحوا لم مإا الله شاء إن الدار في يدخلوه
وأأمإا فيه يرجعوا أن لهم فليس أباحوه إذا فيه فيدفنون

الدار. في يدخلوه أوأ يبيعوه أن بأس فل هكذا كان إذا
ـبـن يوـسـف ـحـدثنا ـحـاتم أـبـي ـبـن الرحـمـن عبد وأقال

ـن المستملي قال: هاروأن الحجاج بن إسحاق ـال: مـإ ـق
كافر. وأالله فهو مإخلوق فهو القرآن
وأمإائتين. وأأربعين سبع سنة ببغداد وأمإات

يزيد مإستملي سفيان أبو بشر بن سفيان بن هاروأن
هاروأن بن يزيد عن حدث بالديك يعرف هاروأن بن

أشياء:  أحمد إمإامإنا عن نقل فضالة بن وأمإعاذ

ـفـي يـصـلي الرـجـل ـعـن أحـمـد ـعـن قال: سألت مإنها
به. بأس فل صفيقا كان قال: إذا وأاحد قميص
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أشياء: إمإامإنا مإن سمع الهاشمي يعقوب بن هاروأن
حنبل بن أحمد الله عبد أبا سأل أبي قال: سمعت مإنها

قلت: وأمإحدثة بدعة قال: هو باللحان القراءة عن
كما طبع مإن كان مإا إل قال: نعم الله عبد أبا يا تكرهه
فألحان تعلمه مإن فأمإا الشعري مإوسى أبو كان

مإكروأهة. 

يعرف البزاز مإوسى بن مإروأان بن الله عبد بن هاروأن
مإوسى.  أبو بالحمال

بزازا قال: كان المؤتلف كتاب في الحافظ سعيد بن الغني عبد ذكر
هاروأن بن مإوسى عمران أبو له يقال وألد له وأكان خمل تزهد فلما

وأغيره. دعلج عن حدث الحافظ
وأابن أحمد بن الله وأعبد وأالبغوي البخاري الحمال هاروأن عن حدث
بن هاروأن الثقة أحمد عن حدثني فقال: وألقد الثرم بكر وأأبو بدينا
قال أنه رفيع بمنزل السلم مإن كان فقد الله رحمه البزاز الله عبد

عنه وأحكى فقال: بلى حال كل في مإخلوق غير القرآن له: أليس
قال: كما وأكذا كذا بالقرآن لفظه قال: إن مإن على الشديد النكار

المضل. الضال الشراك
رجل حقه فقال: في الخلل بكر أبي كتاب في وأقرأت قلت: أنا

حقه وأيعرف يكرمإه الله عبد أبو وأكان السماع قديم السن كبير
في مإتفرقة وأهي شرحها يطول كثيرة أخبار وأله وأجللته وأقدمإه
جدا حسان مإسائل كبير جزء الله عبد أبي عن عنده وأكان الكتب

الحمال هاروأن عن الله عبد أبا قال: سألت أنه المروأذي وأأخبرنا
وأالله. فقال: إي عنه فقلت: أكتب

مإن بالقرب قرابة له مإن الله عبد قلت: لبي الحمال هاروأن قال
بزكاة قرابته إلى قال: يبعث وأأكثر وأأقل فراسخ خمس على بغداد
ًا يكن لم مإا يعطيهم أن بأس ل مإاله الصلة. فيه تقصر سفر
ًا وأقال وأهو إليها يجهز المصيصة في تجارة الله عبد لبي قيل أيض
أن بأسا أرى قال: ل ببغداد مإاله زكاة يعطي أن فترى ببغداد مإقيم

ببغداد. يعطيها
أخبرنا الظاهري العزيز عبد بن علي أخبرنا قراءة الخطيب أخبرنا
حدثنا النسائي العباس بن علي بن مإحمد حدثنا حامإد بن عيسى
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عن العمش عن شعبة عن أبي حدثنا الحمال الله عبد بن هاروأن
عليه الله صلى الله رسول قال: قال هريرة أبي عن صالح أبي

الدمإاء". في القيامإة يوم الناس بين يقضى مإا وأسلم: "أوأل
حامإد بن الله عبد أبو حدثنا إبراهيم أخبرنا قراءة المبارك أخبرنا
هاروأن حدثنا حنبل بن أحمد بن الله عبد حدثنا النجاد بكر أبو حدثنا

هاتفا قال: سمعت كبشة أبي بن مإحمد حدثني الحمال الله عبد بن
ثم الله على المريسي كذب الله إل إله فقال: ل ليل البحر في هتف
الله لعنة وأالمريسي ثمامإة على الله إل إله فقال: ل ثانية هتف
ًا. فخر المريسي بشر أصحاب مإن رجل المركب في مإعنا وأكان مإيت

بن أحمد بكر أبو حدثنا الزجي القاسم أبو حدثنا الله عبد أخبرنا
قال: الموصلي بدينا بن مإحمد حدثنا الصريفيني صبيح بن مإحمد

شاب مإرض يقول السمسار الله عبد هاروأن مإوسى أبا سمعت
الشاب فامإتنع المسكر هذا مإن عليه يصب دوأاء الترفق له فوصف

ثلثا طالق أمإه وأقال أبوه عليه فحلف مإعرفة له وأكانت يشرب أن
أسأله الله عبد أبا أبا فأتيت فجاءوأني مإوسى قال: أبو يشربه لم إن

أن مإني قال: تريد ثم مإغضبا إلي فالتفت فسألته المسألة هذه عن
يشربه. الحرام? ل شرب في له أرخص
حال كل على بمخلوق ليس الله كلم القرآن الحمال هاروأن وأقال
كافر عندي فهو مإخلوقة الله أسماء أن زعم وأمإن جهة كل وأعلى

السورة. آخر " إلى أحد الله هو " قل قرأ ثم
وأمإائتين. وأأربعين ثلث سنة الحمال هاروأن وأمإات

عن نقل العكبري مإوسى أبو الرحمن عبد بن هاروأن
أشياء:  إمإامإنا

ـا اليوسفي سعود أخبرنا مإا مإنها ـو أخبرـن الخلل مإحـمـد أـب
بن يحيى حدثنا البرداني عثمان بن العباس بن علي حدثنا
عـبـد ـبـن ـهـاروأن حدثنا العكبري الخطيب سهل بن مإحمد

ـفـي عـكـبرا ـقـدم لما أحمد قال: سألت العكبري الرحمن
ه عبـد أبـا قلـت: يـا مإليح خان ه كلم القـرآن الل غيـر الل

يـعـود وأإلـيـه علمه بدأ قال: مإنه يعود وأإليه بدأ مإنه مإخلوق
حكمه.
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ثابت ابن ذكره الخياط حامإد أبو عيسى بن هاروأن
قال: مإخلد ابن عنه روأى حنبل بن أحمد فقال: سمع

بن مإحمد حدثنا الكتاني طلحة بن مإحمد وأأخبرني
بن هاروأن حدثنا مإخلد بن مإحمد أخبرنا الحراز العباس
شاهد وأأنا أحمد قال: سئل الخياط حامإد أبو عيسى

ًا بالطلق حلف رجل عن أمإه دامإت مإا يتزوأج ل أن ثلث
وأإن يطلق أن آمإره تزوأج قد كان قال: إن الحياء في

في أمإه دامإت مإا يتزوأج أن آمإره لم يتزوأج لم كان
أن آمإرة قال: ل المسكر في تقول مإا وأسأله الحياء

بن هاروأن قال: لي مإخلد قال: ابن مإسكرا يشرب
سنة وأمإات عمتك مإن الله عبد أبا سأل الذي عيسى

وأمإائتين.  وأتسعين ست

أخرج ربما حنبل بن أحمد قال: كان النطاكي هاروأن
جعفر أبا يا لي قال: فيقول السلطان أحاديث مإن إلي

تشهرها.  ل يعني كيف فانظر رقبتي خيط هذه

الياء باب

مإات زكريا أبا يكنى الكوفي سليمان بن آدم بن يحيى
في وأيقال الخر ربيع شهر مإن النصف في الصلح بفم

وأصلى وأمإائتين ثلث سنة الوأل ربيع شهر مإن النصف
وأمإائتين. عشر سنة مإات وأيقال سهل بن الحسن عليه

ـدارقطني وأذكره أحمد إمإامإنا أحدهم جماعة عنه حدث اـل
أحمد. عن روأى مإمن أنه الخلل مإحمد وأأبو

ـحـدثنا اـلـدارقطني ـعـن البنوـسـي ـبـن مإحـمـد أخبرـنـا
ـقـال: ـسـمعت الـمـروأذي بكر أبو حدثنا مإخلد بن مإحمد

راهويه بن إسحاق سمعت يقول بطرسوس حضر مإن
حنـبـل ـبـن أحـمـد يـقـول آدم ـبـن يحـيـى ـسـمعت يـقـول
إمإامإنا.

النيـسـابوري الـلـه عـبـد أـبـو ـحـدثني قال: المروأذي وأبه
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بن يحيى كلمت يقول راهويه بن إسحاق قال: سمعت
ـقـال: يتفرقا" قال: مـإـن مإالم بالخيار "البيعان في آدم
اـبـن ـبـه وأـقـال عييـنـة ـبـن ـسـفيان فـقـال: ـقـال: ـبـه به

قلت: مإا قال: إسحاق حنبل بن أحمد به وأقال المبارك
أحـمـد ـقـاله ـلـي فـقـاف لكـسـره إل حنـبـل بن أحمد له

قلت: نعم.

بالمقابري المعروأف العابد زكريا أبو أيوب بن يحيى
البغدادي: 

ًا سمع الحجمي الرحمن عبد بن وأسعيد جعفر بن وأإسماعيل شريك
المنادي بن الحسين أبو وأذكره وأغيرهم المؤدب إسماعيل وأأبا

الله عبد وأابنه أحمد إمإامإنا عنه روأى وأقد أحمد إمإامإنا عن نقل فيمن
وأغيرهم. الحجاج بن وأمإسلم
الشهلي الرحمن عبد وأقال وأمإائة وأخمسين سبع سنة مإولده
ًا مإررت بن يحيى فإذا الثر فاتبعت همهمة فسمعت بالمقابر يومإ
قرة يا وأيقول وأيبكي يدعو هو وأإذا الحفر تلك مإن حفرة في أيوب
عين قرة تكون ل وألم العاصين عين قرة وأيا المطيعين عين

عين قرة تكون ل وألم بالطاعة عليهم مإننت وأأنت المطيعين
قال: البكاء قال: وأيعاوأد الذنوب عليهم سترت وأأنت العاصين
بك بعث إنما الله لعل تعال فقال: لي بي ففطن البكاء فغلبني
لخير.
مإعروأف بن أحمد أخبرنا العباس بن مإحمد حدثنا الجوهري أنبأنا

زكريا أبا يكنى أيوب بن قال: يحيى قهم بن الحسين حدثنا الخشاب
ًا ثقة وأكان المهدي عسكر ينزل وأكان بالسنة يقول مإسلما وأرع

الحد يوم وأتوفي السنة وأبخلف جهم قول يقول مإن على وأيعيب
وأمإائتين. وأثلثين أربع سنة الوأل ربيع مإن خلت عشرة لثنتي
عبد بن مإحمد الحسين أبو قال: أخبرنا قراءه السعيد الوالد أخبرنا

بن الله عبد قال: حدثنا قراءة مإيمي أخي بن الحسين بن الله
أيوب بن يحيى قال: حدثنا قراءة البغوي العزيز عبد بن مإحمد
جعفر بن إسماعيل حدثنا قال زكريا أبو بالمقابري المعروأف العابد

هريرة أبي عن سلمة أبي عن عمروأ ابن يعني مإحمد قال: أخبرني
في وأجل عز الله قال: "ينزل وأسلم عليه الله صلى الله رسول أن
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الليل ثلث أوأ الخر الليل نصف يبقى حين الدنيا سماء إلى ليلة كل
يسألني الذي ذا مإن له فأستجيب يدعوني الذي ذا مإن فيقول الخر

وأينصرف الفجر حتى له فأغفر يستغفرني الذي ذا مإن فأعطيه
الصبح"  صلة مإن القارئ

إلى الله على المتوكل ينفذه كان خاقان بن يحيى
ًا إمإامإنا قال: قال: المروأزي أشياء عن وأيسأله كثير

شوى وأمإعه خاقان بن يحيى جاءني قد الله عبد أبو لي
دينار ألف إنه قالوا قلت: له الله عبد أبو يقلله فجعل
رجع ثم الباب فبلغ عليه قال: فرددتها هكذا وأقال

قلت: تقبله بشيء أصحابك مإن أحد جاءك فقال: إن
عبد قلت: لبي بهذا الخليفة أخبر أن أريد قال: إنما ل

وأجهه فكلح فقسمتها أخذتها لو عليك كان شئ أي الله
ًا.  له أكون كنت شئ أي قسمتها أنا إذا وأقال قهرمإان

راهوية:  بن إسحاق صاحب المروأزي زكريا بن يحيى

مإـسـائل الـلـه عـبـد أـبـي ـعـن عنده الخلل بكر أبو قال
عنــه بطرسوس الحسين بن الحسن بها أخبرنا حسان

فقال: حاتم أبي بن الرحمن عبد عنه وأحدث أحمد عن
ـن أحمد قال: سألت عيسى بن زكريا بن يحيى حدثنا ـب
يـقـول فيـمـن تـقـول مـإـا اللـه عـبـد أـبـا فقلـت: ـيـا حنبل

الجواب. في يتعتع وألم فقال: كافر مإخلوق القرآن

أشياء:  إمإامإنا عن نقل سعيد بن يحيى

يحـسـن ل اـلـذي الرجل عن الله عبد قال: سألت مإنها
قال: ل. بالفارسية الصلة في يدعو العربية

بن مإيمون بن الرحمن عبد بن الحميد عبد بن يحيى
الكوفي:  الحماني زكريا أبو مإيمون بن الرحمن عبد

إبراهـيـم وأ بلل ـبـن سليمان عن بها وأحدث بغداد قدم
عـيـاش ـبـن بـكـر وأأـبـي عييـنـة ـبـن وأـسـفيان ـسـعد ـبـن

ـد وأ الوراق علي بن حمدان عنه روأى وأغيرهم ـن أحـم ـب
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الـلـه وأعـبـد اـلـدنيا أـبـي ـبـن بـكـر وأأـبـو الحـلـواني يحـيـى
في الخطيب ذكره إمإامإنا عنه حدث آخرين في البغوي
أحمد عن الحماني يحيى فقال: حدث وأاللحق السابق

سنة. وأثمانون تسع البغوي وأوأفاة وأفاته وأبين حنبل بن
ـشـهر ـفـي رأى مـإـن بـسـر الحـمـاني ـبـن يحـيـى وأمإات

ــــان ــــنة رمإـض ــــان ـس ــــرين ثـم ــــائتين. وأعـش وأمـإ
ـعـن مإعـيـن ـبـن يحـيـى ـسـألت اـلـرازي ـحـاتم أـبـو ـقـال

اـلـدارمإي عثـمـان وأـقـال فـيـه الـقـول فأجـمـل الحـمـاني
ابي ابـن يقـول مإعيـن بـن يحيـى سمعت صـدوأق الجع
الحماني. ابن مإثل بالكوفة مإشهور

أحمد إمإامإنا عن حدث الوحاظي صالح بن يحيى
حمص يعني ههنا حنبل بن أحمد علينا فقال: قدم

قدم لما أنه وأذلك المشايخ وأترك الصبيان عن فكتب
أن وأذلك أتيتك الرأي تركت إن يحيى إلى وأجه حمص
مإذهبهم يذهب وأكان الرأي أهل كتب يسمع كان يحيى
ًا يحيى عند وأكنت أحمد يأته فلم تكلم فسمعته يومإ

لم فلذلك إليه الختلف فتركت الرجاء مإن بشئ
عنه.  أكتب

إتيانه. مإن إمإامإنا إمإتنع الذي الجوزجاني سليمان أبو هو يحيى وأهذا
حنبل بن أحمد كتاب فجاءه سليمان أبي عند الوحاظي: كنت وأقال
عبد كتب فسمعنا أتيناك حنيفة أبي كتب روأاية تركت لو فيه يذكر
المبارك. بن الله

زياد بن غياث بن مإعين بن يحيى وأقيل الرحمن عبد
غطفان: مإرة المري زكريا أبو بسطام بن عون بن
يونس بن وأعيسى وأهشيما المبارك بن الله عبد سمع

ًا عيينة بن وأسفيان بن وأيحيى مإعاذ بن وأمإعاذ وأغندر
ًا مإهدي بن الرحمن وأعبد القطان سعيد وأأبا وأوأكيع

بن الحسين أبو ذكره فيما أحمد وأإمإامإنا مإعاوأية
وأيعقوب حرب بن زهير خيثمة أبو عنه روأى المنادى
بن الله وأعبد داوأد وأأبو وأالبخاري الدوأرقيان وأأحمد

ًا إمإامإنا وأكان وأغيرهم أحمد ًا.  عالم حافظ
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الدارقطني عن البنوسي أحمد بن الله وأعبد داوأد بن مإحمد أنبأنا
خيثمة أبي بن أحمد حدثنا الحافظ عبيد بن مإحمد بن علي حدثنا

بكر قال: أبو قال: مإن حنبل بن أحمد إن مإعين بن ليحيى قال: قيل
خلوت فقال: يحيى التفضيل في يعني أعنفه لم وأعثمان وأعمر
وأعمر بكر أبو فقال: أقول تقول فقلت: مإا عفان باب على بأحمد

أجمعين. عنهم الله رضي وأعثمان
مإخلد بن مإحمد أخبرنا الدارقطني عن البنوسي بن مإحمد أنبأنا

يقول مإعين بن يحيى سمعت يقول الدوأري العباس قال: سمعت
على نقدر ل وأالله ل حنبل بن أحمد مإثل نكون أن مإنا الناس أراد

أحمد. طريق على وأل أحمد
الطبراني سليمان حدثنا نعيم أبو أخبرنا الخطيب تاريخ في قرأت
يحيى فيه مإجلس في قال: كنا النماطي الحسين بن مإحمد حدثنا

العلماء كبار مإن وأجماعة حرب بن زهير خثيمة وأأبو مإعين بن
ل فقال: رجل فضائله وأيذكروأن حنبل بن أحمد على يثنون فجعلوا
على الثناء وأكثرة مإعين بن فقال: يحيى القول هذا بعض تكثروأا
ذكرنا مإا عليه بالثناء مإجلسنا جلسنا لو تستكثر حنبل بن أحمد

بكمالها. فضائله
بن أحمد يحب البغدادي رأيت إذا الرازي حاتم قال: أبو وأبإسناده

فاعلم مإعين بن يحيى يبغض رأيته وأإذا سنة صاحب أنه فاعلم حنبل
كذاب. أنه

التنور به وأسجرنا الكذابين عن كتبنا مإعين بن قال: يحيى وأبإسناده
قال: الكريم عبد بن إدريس عن وأبإسناده نضيجا خبزا به وأأخرجنا

بن وأيحيى الزبير بن وأمإصعب خارجة بن الهيثم مإثل علماءنا رأيت
بن العلى وأعبد شيبة أبي بن وأعثمان شيبة أبي بن بكر وأأبي مإعين
بن وأعلي الشوارب أبي بن الملك عبد بن وأمإحمد النرسي حماد

حرب بن زهير خيثمة وأأبي القواريري عمر بن الله وأعبد المديني
مإحمد بن أحمد وأ الوركاني جعفر بن وأمإحمد القطيعي مإعمر وأأبي

الناقد يحيى بن وأعمروأ بكار بن وأمإحمد المغازلي صاحب أيوب بن
البزار هشام بن وأخلف يونس بن وأشريح المقابري أيوب بن وأيحيى

وأالفقه العلم أهل مإن أحصيهم ل فيما الزهراني الربيع وأأبي
للسلم وأيقصدوأنه وأيبجلونه وأيوقروأنه حنبل بن أحمد يعظمون

عليه.
بن الحسن حدثنا السكري علي أخبرنا قراءة السعيد الوالد أخبرنا
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حدثنا مإعين بن يحيى حدثنا الكبير الصوفي الجبار عبد بن علي
قال: سمعت مإحمد بن زيد عن شعبة حدثنا غندر جعفر بن مإحمد
صلى الله رسول كان قالت حفصة عن عمر ابن عن يحدث نافعا
خفيفتين". ركعتين إل يصلي ل الفجر طلع وأسلم: "إذا عليه الله
عبد أخبرنا أبي بخط وأجدت إبراهيم أخبرنا السعيد الوالد أنبأنا

بكر أبا سمعت الهندباني الفرج أبا قال: سمعت الحربي العزيز
وأهو حنبل بن أحمد على فدخل مإعين بن يحيى جاء يقول المروأذي

أن بالعهد حلف قد أحمد وأكان السلم عليه يرد فلم فسلم مإريض
حديث وأيقول يعتذر زال فما الله يلقى حتى أجاب مإمن أحد يكلم ل

" باليمان مإطمئن وأقلبه أكره مإن " إل تعالى الله وأقال عمار
عذرا تقبل ل فقال: يحيى الخر الجانب إلى وأجهه أحمد فقلب

بعدي قال: أحمد فقال: إيش الباب على جالس وأهو بعده فخرجت
وأهم بهم مإررت عمار وأحديث عمار بحديث قلت: قال: يحتج

نضربكم أن نريد لكم قيل وأأنتم فضربوني فنهيتهم يسبونك
رأيت فما لك الله غفر أحمد يا مإر يقول مإعين بن يحيى فسمعت

مإنك. الله دين في أفقه سماء أديم تحت وأالله
في وأخمسين ثمان سنة جعفر أبي خلفة في وألدت يحيى قال

آخرها.
كان فرعون إن وأيقال نقيا لها يقال النبار نحو قرية مإن يحيى وأكان

خراج على صار ثم مإالك بن الله لعبد كاتبا أبوه وأكان نقيا أهل مإن
درهم ألف وأخمسين درهم ألف ألف يحيى لبنه فخلف فمات الري

يلبسه. نعل له يبق لم حتى الحديث على كله فأنفقه
مإعين. بن يحيى إلى الناس علم انتهى المديني بن علي وأقال
بن يحيى مإع السماع يقول حنبل بن أحمد سمعت عمروأ أبو وأقال
الصدوأر. في لما شفاء مإعين

ـكـم مإعـيـن ـبـن يحـيـى ـسـألت عقبة بن أحمد قال وأقد
ـهـذه بـيـدي ـقـال: كتـبـت زكريا أبا يا الحديث مإن كتبت

ـحـــــــــــــــديث. أـلـــــــــــــــف ـســـــــــــــــتمائة
ـوا قد المحدثين أن أظن وأإني عقبة بن أحمد وأقال كتـب

ــــــه ــــــتمائة ـل ــــــف ـس ــــــتمائة أـل ــــــف. وأـس أـل
وأأربـعـة قمـطـر مإاـئـة الكتب مإن مإعين بن يحيى وأخلف
ًا. مإملوءة سرائية وأأربعة قمطرا عشر كتب
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مـإـا ـحـديثا وأعـشـرين نـيـف في عفان أخطأ يحيى وأقال
ـه بيني فيما وأأعلمته أحدا بها أعلمت طـلـب وألـقـد وأبيـن

فـمـا ـهـي ـشـئ أي ـلـي فقال: ـقـل سالم بن خلف إلي
ـسـترته إل خـطـأ ـقـط رـجـل عـلـى رأـيـت وأمـإـا قلت: له
وأجـهـه ـفـي رجل اـسـتقبلت وأمـإـا أمإره أزين أن وأأحببت

وأبيـنـه. بيـنـي فيـمـا خـطـأه ـلـه أبـيـن وألـكـن يكرـهـه بأمإر
مإعـيـن ـبـن يحـيـى ـسـمعت السجـسـتاني داوأد أبو وأقال
علة. مإن ناقه وأأنا خبز عجينة أكلت يقول

أنبأنا عبد الصمد بن الـمـأمإون أخبرـنـا عـلـي ـبـن عـمـر
ـليمان ـن ـس ـم عيـسـى ـب ـو القاـس ـدثنا أـب الـسـكري ـح
القرشي قال: أنشدني داوأد بن رشيد ـقـال: أنـشـدني

يحيى بن مإعين: 
حلـه يذهب المال

وأحـرامإـه
ًا  غـد في وأتبقى طر

آثـامإـه
بـمـتـق التقي ليس

اللـهـه
 شرابه يطيب حتى

وأطعـامإـه
يحوى مإا وأيطيب

كفـه وأيكسب
 حسن في وأيكون

 كلمإه الحديث
عـن لنـابـه النبي نطق
ربـه

 صلته النبي فعلى
وأسـلمإـه

عـلـي أـبـو أخبرنا النيسابوري بكر أبي بن نصر أبو ذكر
ـحـدثنا يوـسـف بن الله عبد أخبرنا الغزال سعيد أبي بن

ـو ـب أـب ـن المظفــر الطـي ـو حــدثنا ســهل ـب ـوب أـب أـي
في كان يقول مإعين بن يحيى قال: سمعت الطيالسي

كان قط عالم في رأيتها مإا خصال ست حنبل بن أحمد
ا وأكـان مإحـدثا ًا وأكـان عالمـا وأكـان حافظ وأكـان وأرعـ

ًا عــــــــــــــــاقلً. وأكــــــــــــــــان زاهــــــــــــــــد
ـقـدوأمإه عـنـد مإعـيـن بن يحيى تلقينا الحول يحيى وأقال

فقال: أحدثكم حيان بن الحسين عن فسألناه مإكة مإن
هو مإا أترى زكريا أبا يا قال: لي رمإق بآخر كان لما أنه
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ًا أرى قلت: مإا الخيمة على مإكتوب أرى قال: بلى شيئ
الـظـالمين بـيـن يفضل أوأ يقضى مإعين بن يحيى مإكتوبا

نفسه. خرجت ثم

أيام بالمدينة مإعين بن يحيى مإات الدوأري عباس وأقال
وأثلثـيـن ثلـثـة ـسـنة مإـكـة يرـيـد وأـهـو يحج أن قبل الحج

الخزامـإـي فكـلـم المديـنـة وأاـلـي علـيـه وأـصـلى وأمـإـائتين
وأـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى النبي سرير له فأخرج الوالي
ًا علـيـه ـصـلى ثم الوالي عليه وأصلى عليه فحمل مـإـرار
ًا إل ـسـنة وأسبعون سبع وأسنه يحيى وأمإات ـ وأقـيـل أيامـإ
ًا إستوفى وأقد مإات ـفـي وأدـخـل ـسـنة وأـسـبعين خمـسـ

ـــــو الـســـــت ـــــحيح وأـه ـــــن الـص ـــــالبقيع. وأدـف ـب
ـال ـبرني الخطـيـب وأـق ـدثنا الزـهـري أـخ ـن مإحـمـد ـح ـب

ـبـالله المهـتـدي ـبـن أحـمـد أـبـو حدثنا الصيرفي الحسن
مإبـشـر ـبـن حبيش حدثني الخصيب بن الحسين حدثني

فـعـل فقـلـت: مـإـا النوم في مإعين بن يحيى قال: رأيت
ـي داره في عليه قال: أدخلني بك الله ـة وأزوأجـن ثلثماـئ

تطرى كيف عبدي إلى انظروأا قال: للملئكة ثم حوراء
بشــر بن مإحمد أخبرني الخلل بكر أبو وأحسن? وأروأى
حـفـار ـحـدثني يـقـول مإعـيـن ـبـن يحـيـى ـقـال: ـسـمعت

أـنـي المـقـابر ـهـذه ـفـي رأـيـت مـإـا قال: أعجب مإقابرنا
أنين قـبر مإن أنينا سمعت مإؤذنـا وأسـمعت المريـض ك

ا قـبر مإـن يجـاب وأهو يؤذن ا أوأ المـؤذن يقـول كم كم
قــــــــــــــــــــــــــــال: يحيــــــــــــــــــــــــــــى.

ـقـال: مإبـشـر ـبـن مإحـمـد وأأـخـبرني الخلل بكر أبو قال
الحـفـار حـمـاد ـقـال: ـحـدثني ـشـبيب ـبـن سلمة حدثني

ـقـبر إـلـى إنتهـيـت فما الجمعة يوم المقابر قال: دخلت
القرآن. قراءة فيه سمعت إل

النيسابوري:  الذهلي وأهو يحيى بن مإحمد بن يحيى

بـن إبراهيـم بـن أحمد سعيد أبو ذكر فيما إمإامإنا سمع
الربعين. كتاب في النيسابوري شمس أبي بن مإوسى
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ـو أخبرنا الشيباني أحمد بن الحسن مإحمد أبو أخبرنا أـب
آخرين في ثوبة أبي بن مإحفوظ حدثنا السراج العباس

وأأخبرني هذا سعد قال: أبو عياش بن علي حدثنا قالوا
ـبـن مإحـمـد أخبرـنـا الشيباني الله عبد بن مإحمد بكر أبو

يحـيـى ـبـن مإحـمـد ـبـن يحـيـى ـحـدثنا يوسف بن يعقوب
وأاللـفـظ عـيـاش ـبـن عـلـي ـحـدثنا حنـبـل بن أحمد حدثنا

ـبـن مإحـمـد ـعـن حـمـزة أـبـي بن شعيب حدثنا لمحفوظ
الـلـه رـسـول ـقـال: ـقـال الله عبد بن جابر عن المنكدر

الـنـداء يـسـمع حـيـن ـقـال وأسلم: "مـإـن عليه الله صلى
آت القائـمـة وأالـصـلة التامـإـة اـلـدعوة ـهـذه رب اللـهـم
ًا ًا وأابعثه وأالفضيلة الوسيلة مإحمد ًا مإقامإ ـذي مإحمود اـل

ـدته ـت إل وأـع ـه وأجـب ـوم شــفاعتي ـل ـة" روأاه ـي القيامـإ
عياش. بن علي عن البخاري

النيسابوري إسماعيل بن مإنصور بن المختار بن يحيى
زكريا:  أبو

الـسـن ـكـبير ثـقـة فـقـال: ـشـيخ الخلل بـكـر أبو ذكره 
الـلـه عـبـد أـبـي ـعـن عـنـده وأـكـان الـحـديث مإعـنـا ـسـمع

وأـحـدث بـغـداد ـسـكن مإـنـه سمعتها غرائب كلها مإسائل
ـبـن وأالحـسـن الحمـصـي ـسـلمة ـبـن ـسـليمان ـعـن بـهـا

ـبـن وأالقاـسـم الرمإلي وأعيسى الشامإي عمر بن مإحمد
ـن مإحمد عنه روأى المروأزيين مإكي بن وأمإحمد مإحمد ـب
الـشـافعي بـكـر وأأـبـو المـنـادى ـبـن الحـسـين وأأبو مإخلد

ًا. وأـكــــــــــــــان وأغيرـهــــــــــــــم ـصــــــــــــــدوأق
أـبـو إـسـماعيل ـبـن مإنصور بن المختار بن يحيى وأتوفي
صفر في وأمإائتين وأثمانين ثلث سنة النيسابوري زكريا
بخطــه. وأروأايته تاريخه في مإخلد بن مإحمد ذكره هكذا
غلم ـفـي يـقـول أحـمـد سمعت المختار بن يحيى وأقال
ـفـأبى الـسـلم عليه عرض أدرك فلما صغير وأهو سبي

ـقـال: يقـهـر ـقـال: كـيـف عليه يقهر الله عبد فقال: أبو
الماء في قال: يغط الوأزاعي عن مإهنا فحكى يضرب،
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يـسـتعيذ الـلـه عـبـد أـبـا فرأـيـت الـسـلم إلى يرجع حتى
يتبسم. وأجعل قال: الوأزاعي قال: كيف مإنها

وأبشر أحمد إمإامإنا سمع البغدادي المختار بن يحيى
هكذا المالكي مإروأان بن أحمد عنه روأى الحارث بن

تاريخه.  في ثابت ابن ذكره

أشياء:  إمإامإنا عن روأى نعيم بن يحيى

شــاهين ابن عن بالله المهتدي بن مإحمد أنبأنا مإا مإنها
يحـيـى قال: ـحـدثنا الذراع مإحمد بن شعيب قال: حدثنا

حنـبـل ـبـن أحـمـد الـلـه عـبـد أبو أخرج قال: لما نعيم بن
ـقـال: ـلـه ـضـرب ـيـوم المعتـصـم إـلـى عـنـه الـلـه رضي
بـصـابر ـقـال: لـيـس ظالمك على ادع به الموكل العون

ـــــــــــن ـــــــــــا مـإ ـــــــــــى دـع ـــــــــــالم. عـل ـظ
قال: أخبرنا السعيد الوالد أنبأنا مإا ذلك في قلت: تأوأل

مإحـمـد ـبـن الـلـه عـبـد قال: حدثنا مإيمي أخي بن مإحمد
البـلـدي ـفـروأة ـبـن زـيـاد ـبـن مإحـمـد قال: حدثنا البغوي

مإنـصـور أـبـي ـعـن مإيـمـون عن الحوصا أبو قال: حدثنا
عائـشـة ـعـن الـسـود ـعـن إبراهيم عن قال: مإحمد كذا

دعا "مإن وأسلم عليه الله صلى الله قال: رسول قالت
انتصر". فقد ظلمه مإن على
الـبـاهلي خلد ـبـن مإخـلـد ـقـال: ـحـدثنا البغوي إلى وأبه

عـمـار ـعـن ـسـفيان ـعـن يمـان ـبـن يحـيـى ـقـال: ـحـدثنا
ـضـربه ـسـلطانا أن الجـعـد أـبـي ـبـن ـسـالم عن الدهني
ـفـإن علـيـه ـتـدعي فـقـال: ل عليه تدعو امإرأته فجعلت
قصاصا. الدعاء

أشياء عن وأسأله إمإامإنا صحب الوراق هلل بن يحيى
أربعة إلي فأخرج حنبل بن أحمد إلى جئت وأقال
أمإلك.  مإا جميع هذا لي وأقال دراهم خمسة أوأ دراهم

بن عمر أبو ذكره الصقر أبو الوراق يزداد بن يحيى
الله عبد بن سعيد بن علي حدثنا النيسابوري حمدان
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أحمد وأراق الصقر أبو يزداد بن يحيى حدثنا العسكري
حنبل.  بن

الله عبد أبي مإع فقال: كان الخلل بكر أبو وأذكره
الحمى في حسان مإسائل جزء وأعنده بالعسكر
ذلك. وأغير وأاللقطة وأالصيد وأالمزارعة وأالمساقاة

أبا سأل الصقر أبا أن هاروأن أبي بن مإحمد وأأخبرني
وأذكر وأسلم عليه الله صلى النبي حديث عن الله عبد

شعب في مإعتزل مإؤمإن الناس قال: "خير ثم الفتن
مإع بجبل يلحق أن بأس الرجل على الشعاب" هل مإن

يقيم مإاء إلى مإاء مإن ينتقل له غنيمة في وأوألده أهله
يأتيه حتى الله يعبد الناس وأيعتزل زكاته وأيؤدي صلته

بمصر يقيم أوأ أفضل عندك هذا ذلك على وأهو الموت
مإن العزلة وأفي علمت قد مإا الناس وأفي المإصار مإن

بأس فل الفتنة كانت فقال: إذا علمت قد مإا السلمإة
فتنة تكن لم إذا وأأمإا شاء حيث الرجل يعتزل أن

خير. فالمإصار
تحت عينا رجل ساح إذا قال: أحمد الصقر أبو وأقال
دار أوأ بستان أوأ لرجل أرض إلى حفرة فانتهى أرض

أوأ داره في يحفر أن الدار أوأ البستان صاحب فمنعه
وأل الرض ظهر مإن يمنعه أن له فليس أرضه في

النبي أن حديث وأفيه مإضرة عليه يكن لم إذا بطنها
أن جاره أحدكم يمنع قال: "ل وأسلم عليه الله صلى
يمنع. ل القريب الجار جداره" فهذا في خشبة يغرز
مإيتة أرضا رجل أحيى إذا قال: أحمد الصقر أبو وأقال
رقعة القطعتين بين وأبقيت أرضا جنبه إلى آخر وأأحيى
فليس الرقعة هذه ليحيى بينهما فدخل رجل فجاء

بين أرض كانت وأإذا أحيياها يكونا أن إل يمنعاه أن لهما
لهل أنهار وأل عيون وأل مإزارع فيها ليس قريتين
حرمإهم في لهم أنها قرية كل أهل وأيزعم القريتين

أحيوها أنهم يعلم حتى لهؤلء وأل لهؤلء ليست فإنها
له. فهي أحياها فمن

بن حبان سمع مإنصور بن الحسن ابن مإنصور نصر 
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بن وأعلي راهويه بن إسحاق وأ نصر بن وأسويد مإوسى
آخرين في المديني بن وأعلي أحمد وأإمإامإنا حجر
بغداد وأقدم بلده أهل مإن عنه روأى ثابت ابن وأذكره
السماك بن عمروأ أبو أهلها مإن عنه فروأى بها فحدث
بكر وأأبو الخطبي وأإسماعيل الطستي الصمد وأعبد

ًا ثقة الشافعي. وأكان ًا حافظ في بهراة وأتوفي صالح
وأمإائتين.  وأثمانين سبع سنة شعبان

عن حدث الحول زكريا أبو يحيى بن زكريا بن يحيى
بأشياء:  إمإامإنا

ًا قال: جئت مإنها فجلـسـت يملي حنبل بن أحمد وأ يومإ
ـي فنظر إنسان مإحبرة مإن فاستمددت أكتب ـد إـل أحـم

ـــــــــا ـــــــــال: ـي ـــــــــى فـق ـــــــــتأمإرته. يحـي اـس
وأغيرهما مإسلم بن وأعفان دكين بن الفضل مإن وأسمع

خـمـس ـسـنة مـإـات وأـقـال مإخـلـد ـبـن مإحـمـد ـعـن روأى
وأمإائتين. وأستين

وألد مإن سمعان بن قطن بن مإحمد بن أكثم بن يحيى
عبد سمع مإروأزي وأهو مإحمد أبا يكنى صيفي بن أكثم
ًا وأخلقا وأوأكيعا عيينة بن وأسفيان المبارك بن الله كثير

بأشياء:  أحمد إمإامإنا عن وأحدث

ًا بعض إخواننا وأتغيره علينا فأنشأ أبو عبد مإنها قال: ذاكرت أحمد بن حنبل يومإ
يقول: الله 

بالملول خليلي وأليس
الذي وأل

 باعني عنه غبت إذا
بخلـيل

يدوأم مإن خليلي وألكن
وأصاله

 كل عند سري وأيحفظ
دخيل

روأى عن يحيى بن أكـثـم مإحـمـد ـبـن إـسـماعيل البـخـاري وأأـبـو ـحـاتم اـلـرازي وأ
ًا إسماعيل بن إسحاق القاضي وأأـخـوه حـمـاد ـبـن إـسـحاق وأغيرـهـم وأـكـان عالـمـ
ًا بالحـكـام وأوأله الـمـأمإون قـضـاء القـضـاة ببـغـداد وأـقـال عـلـي ـبـن ـبـالفقه بـصـير
المديني خرج سفيان بن عيينة إلى أصحاب الحديث وأهو ضجر فقال: أليس مإن
ـدري وأجالـسـت الشقاء أن أكون جالست ضمرة بن سعيد وأجالس أبا سعيد الـخ
عمروأ ابن دينار وأجالس جابر بن عبد الله وأجالست عبد الله ـبـن ديـنـار وأـجـالس
ابن عمر وأجالست الزهري وأجالس أـنـس ـبـن مإاـلـك ـحـتى ـعـدد جماـعـة ـثـم أـنـا
أجالسكم فقال: له حدث في المجلس أنتصف يا أبا مإحـمـد ـقـال: إن ـشـاء الـلـه
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قال: له وأالله لشقاء مإن جالس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وأـسـلم ـبـك
نواس: أشد مإن شقائك بنا فأطرق وأتمثل بشعر أبي 

بسـلم عنه وأامإضلـرام جنـبـيك خل
الكلم داء مإن لك رخي الصمت بداء مإت

فسأل مإن الفتى فقالوا يحيى بن أكثم فقال: سفيان هذا الغلم يـصـلح لـصـحبة
له: هؤلء يعني السلطان وأكتب يحيى بن أكثم إلى صديق 

كنت مإضى فيما وأمإا جفوت
تفـعـل

 عنـك تلفه لم مإن وأأغفلت
يغـفـل

في الوصل قطع وأعجلت
بيننـا ذات

 ذاك في كدت أوأ حدث بل
تعـجـل

ذوأ أننـي لول وأأصبحت
تـعـطـف

 صـابـر بودي عليك
مإـتـجـمـل

مإن قسوة أوأ جفوة أرى
نـدى أخـي

 المشتكى فيها الله إلى
وأالـمـعـول

حـقـك أن لـول فأقـسـم
وأاجـب

 بـالـوفـاء وأأنـي علي
مإـوكـل

كل عن النفس عزوأف لكنت
مإـدبـر

 عن النفس عزوأف وأبعض
 أجمل ذاك

الحقوق أرعى وألكنني
وأأسـتـحـي

 مإا الود ذي مإن وأأحمل
يحمـل ليس

أهـل فـي المـرء مإصاب فإن
وأده

 كـان مإـن عند عظيم بلء
يعـقـل

يقول أكثم بن يحيى سمعت الشعراني مإحمد بن الفضل وأقال
تاب فإن يستتاب قال: مإخلوق فمن مإخلوق غير الله كلم القرآن

عنقه. ضربت وأإل
فقال: أبي عند أكثم بن يحيى ذكر حنبل بن أحمد بن الله عبد وأقال

مإا الله عبد أبو فقال: صدق يحيى فبلغت بدعة فيه عرفت مإا
قط. ببدعة عرفني

الله سبحان الله فقال: سبحان به الناس يرمإيه مإا له وأذكر قال
ًا أحمد ذلك وأأنكر هذا يقول وأمإن ًا. إنكار شديد

أهل فاستصغره نحوها أوأ عشروأن وأسنه البصرة قضاء وأوألي
استصغره قد أنه فعلم القاضي سن كم أحدهم فقال: له البصرة

الله صلى النبي به وأجه الذي أسيد بن عتاب مإن أكبر فقال: أنا
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بن مإعاذ مإن أكبر وأأنا الفتح يوم مإكة أهل على قاضيا وأسلم عليه
ًا وأسلم عليه الله صلى النبي به وأجه الذي جبل أهل على قاضي

الخطاب بن عمر به وأجه الذي ثور بن كعب مإن أكبر وأأنا اليمن
ًا بها يقبل ل سنة وأبقي البصرة أهل على قاضيا إليه فتقدم شاهد

قد القاضي أيها فقال: له المإناء أحد وأكان القاصا حازم أبي وأالد
القاضي ترك فقال: في السبب قال: وأمإا وأتريثت المإور وأقفت
ًا. سبعين شهادة اليوم ذلك في قال: فأجاز الشهود قبول شاهد
أصلح فقال: له القضاة قضاء على وأهو أكثم بن يحيى رجل وألقي

قال: فكم الشبع وأدوأن الجوع قال: فوق آكل كم القاضي الله
أبكي قال: فكم صوتك يعلو وأل وأجهك يسفر قال: حتى أضحك
قال: عملي مإن أخفى قال: فكم الله خشية مإن البكاء تمل قال: ل

الخير البر بك يقتدى قال: مإا مإنه أظهر قال: فكم استطعت مإا
الناس. قول عليك وأيؤمإن
خلت عشرة لخمس الجمعة يوم الحج مإن مإنصرفه بالربذة وأمإات

وأثمانون ثلث وأسنه وأمإائتين وأأربعين اثنتين سنة الحجة ذي مإن
سنة.
في المأمإون مإع قال: كنا دؤاد أبي بن أحمد حدثنا العيناء أبو قال

لي أكثم بن فقال: يحيى المتعة بتحليل فنودي فأمإر الشام طريق
وأإل فقول وأجها للقول رأيتما فإن إليه غدا بكرا مإنصور بن وألمحمد
وأهو وأيقول يستاك وأهو إليه قال: فدخلنا أدخل أن إلى فاسكتا
وأسلم عليه الله صلى الله رسول عهد على كانتا مإتعتان مإغتاظ
تنهى حتى أحول يا أنت وأمإن عنهما أنهى وأأنا بكر أبي عهد وأعلى

مإحمد إلى فأوأمإأت بكر وأأبو وأسلم عليه الله صلى النبي فعله عما
نحن نكلمه يقول مإا الخطاب بن عمر في يقول رجل مإنصور بن

مإالي ليحيى فقال: المأمإون وأجلسنا فجلس يحيى وأجاء فأمإسكنا
ًا أراك السلم في حدث لما المؤمإنين أمإير يا غم فقال: هو مإتغير

قال: نعم قال: الزنا الزنا بتحليل قال: النداء فيه حدث قال: وأمإا
وأحديث الله كتاب قال: مإن قلت: هذا أين قال: وأمإن زنى المتعة
المؤمإنون أفلح " قد تعالى قال: الله وأسلم عليه الله صلى رسوله
لفروأجهم هم " وأالذين قوله " إلى خاشعون صلتهم في هم الذين

مإلومإين غير فإنهم أيمانهم مإلكت مإا أوأ أزوأاجهم على إل حافظون
زوأجة المؤمإنين أمإير " يا العادوأن هم فأوألئك ذلك وأراء ابتغى فمن

وأجل عز الله عنى التي الزوأجة قال: فهي قال: ل يمين مإلك المتعة
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صار قال: فقد قال: ل شرائطها وألها الولد بها وأيلحق وأتورث ترث
عن روأى المؤمإنين أمإير يا الزهري وأهذا العادين مإن هذين مإتجاوأز

علي عن مإحمد أبيهما عن الحنفية بن مإحمد ابني وأالحسن الله عبد
أن وأسلم عليه الله صلى الله رسول قال: أمإرني طالب أبي بن

إلينا فالتفت بها أمإر كان أن بعد وأتحريمها المتعة عن بالنهي أنادي
أمإير يا نعم فقلنا الزهري حديث مإن هذا فقال: أمإحفوظ المأمإون

بتحريم نادوأا الله فقال: أستغفر مإالك مإنهم جماعة روأاه المؤمإنين
بها. فنادوأا المتعة

يعقوب اسمه مإن ذكر

مإنصور بن أفلح بن زيد بن كثير بن إبراهيم بن يعقوب
وأهو بالدوأرقي المعروأف العبدي يوسف أبو مإزاحم بن

سعد بن الليث رأى الكبر وأكان إبراهيم بن أحمد أخو
العزيز وأعبد الزهري سعد بن إبراهيم وأسمع
إمإامإنا وأجالس وأغيرهم عيينة بن وأسفيان الدراوأردي

عنه.  روأاها أشياء عن وأسأله

ـقـال: الخلل بـكـر أـبـي كـتـاب ـفـي قرأـتـه مإا ذلك مإن
مإحمد قال: حدثني هاروأن بن الحسن بن علي أخبرني

ـوراق ـهـاروأن أـبـي ـبـن ـال: ـسـمعت اـل ـبـن يعـقـوب ـق
أـبـي ـعـن حنبل بن أحمد قال: سألت الدوأرقي إبراهيم

مـإـن ـهـؤلء ـكـان فـقـال: مـإـتى الكرابيسي وأحسين ثور
ـكـان مـإـتى الحديث أهل مإن هؤلء كان مإتى العلم أهل

اـلـدوأرقي يعـقـوب وأـقـال الكـتـب للـنـاس يضعون هؤلء
مإخلـوق القـرآن يقـول عمـن حنبـل بـن أحمـد سـألت

" الـقـرآن مـإـن آيات قرأت حتى أكفرهم ل فقال: كنت
" العـلـم مـإـن ـجـاءك مإا بعدك مإن أهواءهم اتبعت وألئن

" أنزـلـه " وأـقـوله العـلـم مـإـن ـجـاءك الذي " بعد وأقوله
الـلـه عـلـم أن زـعـم وأمإن الله علم مإن بعلمه" فالقرآن

ه زعـم وأمإـن كـافر فهـو مإخلوق ه علـم يـدري ل أن الل
يـقـول مإـمـن أـشـر ـكـافر فـهـو بمخلوق ليس أوأ مإخلوق
مإخلوق. القرآن
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ـن الله عبد أبا سألت الدوأرقي يعقوب وأقال ـل ـع الرـج
يحـضـر أن ـبـأس قال: ل عرفة يوم المسجد في يحضر

ـاس ابن عرف قد المسلمين دعاء فيحضر المسجد عـب
فيحـضـر المـسـجد الرـجـل ـيـأتي أن ـبـأس فل بالبـصـرة

دـعـاء. ـهـو إنـمـا يرحـمـه أن الـلـه لـعـل المسلمين دعاء
ـفـي عرـفـة عـشـية مإعـيـن بن يحيى رأيت يعقوب وأقال

مـإـاء يـشـرب وأرأيـتـه الناس مإع حضر قد الجامإع مإسجد
. بصائم يكن وألم

مإـعـك الـلـه عـبـد قـلـت: لـبـي اـلـدوأرقي يعـقـوب وأقال
مـإـن يعـنـي علـيـه أـنـت اـلـذي المـإـر هذا على أحد اليوم

ــة ــار المجانـب ــي وأالنـك ــال: مإـع ــد فـق ــاب. عـب الوـه
ـبـن وأمإحـمـد أحـمـد أـخـوه اـلـدوأرقي يعـقـوب ـعـن روأى

وأأـبـو زرـعـة وأأـبـو وأمإـسـلم وأالبـخـاري الصغاني إسحاق
ـن مإحـمـد عنه حدث مإن وأآخر وأغيرهم الرازيان حاتم ـب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد. مإخـل
وأمـإـوته وأمإاـئـة وأستين ست سنة وأمإولده المسند صنف
وأمإائتين?  وأخمسين اثنتين سنه

 يوسف أبو بختان بن إسحاق بن يعقوب

أـبـو عـنـه روأى أحـمـد وأإمإامإنا إبراهيم بن مإسلم سمع 
مإحـمـد ـبـن أحـمـد وأ الصندلي وأجعفر الدنيا أبي بن بكر

ــن ــي ـب ــيبة أـب ــان ـش ــد وأـك ــالحين أـح ــات. الـص الثـق
ـالله المهتدي بن الحسين أبو القاضي أنبأنا أـبـي ـعـن ـب

ـحـدثنا ـشـيبة أـبـي ـبـن بـكـر أبو حدثنا شاهين بن حفص
أـبـو حـدثنا إبراهيـم ـبـن مإسـلم حدثنا بختان بن يعقوب

ًا اـشـتريت ـقـال: إذا العاليـة أبي عن خالد فاـشـتر ـشـيئ
أجوده.

ـكـان بخـتـان ـبـن يوسف أبو الدنيا أبي بن بكر أبو وأقال
لمين خيار مإن فقـال: الخلل مإحمـد أبـو وأذكـره المس
الله عبد أبي عن وأروأى وأصديقه الله عبد أبي جار كان
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ـبيرة ـصـالحة مإـسـائل ـم ـك ـا ـل ـره يروأـه ـورع ـفـي غـي اـل
ـــــــي صــــــــالحة وأمإســــــــائل الســــــــلطان. ـف

نـسـي رـجـل ـعـن أحـمـد ـسـئل بخـتـان بن يعقوب وأقال
يـسـلم ثم يتشهد ثم فيقعد قال: يعود قام حتى التشهد
ـفـي ـكـان مـإـا ـقـال: يرـجـع ـخـرج ـفـإن ـلـه قيل وأيسجد

أعاد. فتكلم خرج فإن المسجد

عـبـد ـعـن اـلـبرمإكي إبراهـيـم ـعـن المـبـارك اـبـن أخبرنا
ـبـن مإحـمـد ـحـدثنا الخلل بـكـر أـبـو قال: أخبرـنـا العزيز

عـبـد أـبـو قال: سئل بختان بن يعقوب قال: حدثنا علي
ـقـال: بصوت يتكلم لم وأجل عز الله أن زعم عمن الله

بـصـــــــــوت. ـســـــــــبحانه يتكـلـــــــــم بـلـــــــــى
ًا وأقال ـو التوكل عن وأسئل أحمد سمعت أيض فقال: ـه
مـإـا ـلـه فقـيـل الخـلـق مـإـن بالـيـاس الستـشـراف قطع

ـرح ثم المنجنيق في وأضع لما فقال: إبراهيم الحجة ـط
حاـجـة ألك إبراهيم فقال: يا جبريل فاعترضه النار إلى

إلـيـه ـلـك مـإـن ـسـل قال: فقال: ـلـه فل إليك فقال: أمإا
إـلــي. أحبهـمــا إلـيــه المإرـيــن فـقــال: أـحــب حاـجــة

ًا وأقال إن فـقـال: يـقـال مإـسـألة ـعـن أحـمـد سألت أيض
فيها. أنظر حتى دعني تفتحه وأالمسألة خزائن العلم

ًا وأقال ـاق إلى دار فناء له رجل عن أحمد سئل أيض زـق
ـقـال: باـبـا ـحـائطه ـفـي يفـتـح أن له لجماعة أبواب فيه
له ليس وألكن فتحه مإن يمنعوه أن لهم ليس يفتح نعم
وأأراد مإعـهـم باب له كان وأإن برضاهم إل يستطرقه أن

فتـحـه أراد وأإن ـلـه كان ذلك دوأن غيره باب وأفتح سده
لهم. طريق لنه برضاهم إل له يجز لم ذلك فوق

أشياء:  إمإامإنا مإن سمع يوسف أبو سفيان بن يعقوب

النهاوأـنـدي إـسـحاق ـبـن الـلـه عـبـد ـعـن ثابت ابن روأى
أـلـف ـعـن كتبت يقول سفيان بن يعقوب قال: سمعت

أـبـا ـيـا ـلـه قـيـل رجلن الله وأبين بيني فيما حجتي شيخ
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ـبـن وأحـيـان النصاري عن كتبت وأقد حجتك مإن يوسف
ـبـن أحـمـد وأ حنبل بن أحمد فقال: حجتي وأالجلة هلل
المصري. صالح

 الحافظ شيبة بن يعقوب

أحـمـد إمإامإـنـا ـعـن روأى فيـمـن الخلل مإحمد أبو ذكره
عنه. الله رضي

الخلل بكر قال: أبو الهاشمي العباس بن يعقوب
مإشبعة حسان صالحة مإسائل الله عبد أبي عن عنده
غير هاروأن ابن سألت كنت وأقد الله عبد أبا عنها سأل
فسمعتها طرسوس إلى خرجت ثم يعدني وأكان مإرة
وأقد وأقدمإت أبيه عن عنه العطار صالح بن الحسن مإن

هاروأن.  مإات

سمع المطوعي بكر أبو أيوب بن يوسف بن يعقوب
بن وأمإحمد المروأزي جميل بن أحمد وأ أحمد إمإامإنا
ابن وأعلي مإزاحم أبي بن وأمإنصور الريان بكار

وأغيره.  النجاد بكر أبو عنه روأى وأغيرهم المديني

فاضل. فقال: ثقة الدارقطني وأذكره

ـقـال: اـلـوراق العزـيـز عـبـد ـعـن الـسـعيد الواـلـد أنبأـنـا
بمـكـة الهـمـداني الحـسـن بن الله عبد بن علي سمعت

بـكـر أـبـا ـسـمعت يـقـول الخـلـدي جعـفـر ـسـمعت يقول
يـوم كـل فـي شـبيبتي في وأردي كان يقول المطوعي

أـلـف وأثلثـيـن " إحدى أحد الله هو " قل فيه أقرأ وأليلة
وأـقـال جعـفـر، ـشـك مـإـرة أـلـف وأأربعـيـن إحدى أوأ مإرة

أـسـتاذي إـلـى ـجـاءوأا المـطـوعي، بكر أبي غلم ، جعفر
ـذرعهما هذين خير له: أعطنا فقالوا بثوبين، الثوبين. ـف

هذا. مإن شر قال: هذا مإنهما فرغ فلما وأقلبهما،
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ـره ـو وأذـك ـة ـفـي الخلل بـكـر أـب ـا أـصـحاب جمـل إمإامإـن
حـسـان ـصـالحة مإـسـائل ـلـه فـقـال: ـكـانت البـغـداديين

وأمإائتين. ثمان سنة مإولده
وأدـفـن وأمإـائتين وأثمـانين ـسـبع ـسـنة رجـب في وأمإات

البردان. بباب

إمإامإنا عن نقل الحربي السرى أبو يوسف بن يعقوب
أشياء: 

أن مـإـن أحـسـن ـشـيء وأأي الـلـه عـبـد ـقـال: أـبـو مإنـهـا
ـه أنعم مإا يذكروأا فيصلوا الناس يجتمع ـا عليـهـم الـل كـم
النصار. قالت

عن إمإامإنا سأل الكرخي مإعروأف أخي بن يعقوب
أشياء: 

أبـي عـن ـبـالله المهـتـدى بن الحسين أبو أنبأنا مإا مإنها
ـا مإيمي أخي بن الحسين مإحـمـد ـبـن عـلـي قال: أخبرـن

ـقـال: الغساني مإحمد بن مإوسى قال: حدثنا الموصلي
ـدثني ـروأذي ـح ـال الـم ـال: ـق ـن يعـقـوب ـلـي ـق أـخـي ـب

رجـل عـنـدنا اللـه عبـد قلـت: لبـي الكرخـي مإـعـروأف
وأـقـد يـهـودي مـإـن زوأجـهـا ـقـد ابـنـة وأله أسلم قد يهودي
يتـحـاكموا أن عـلـى المـسـلمون وأاجتـمـع اليـهـود اجتمع

ـا أن يجوز هل يسألوك بأن وأرضوا اجتمعوا وأقد يزوأجـه
ـودي ـو ل أم يـه ـال: أـب ـد ـق ـه عـب ـرق الـل ـا يـف ـهـي بينهـم
مإسلمة.

يوسف اسمه مإن ذكر

مإن الرازي يعقوب أبو علي بن الحسين بن يوسف
النون ذا وأصحب السفار كثير كان الصوفية مإشايخ
وأحكى الخراز سعيد وأأبا النخشبي تراب وأأبا المصري

مإنه وأسمع بغداد وأرد أحمد إمإامإنا وأسمع النون ذي عن
النجاد.  بكر أبو بها
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عـبـد حدثني الخلل مإحمد أبي عن السعيد الوالد أنبأنا
ـقـال: ـسـمعت سليمان بن أحمد حدثنا علي بن الواحد
المـصـري الـنـون ذا ـقـال: ـسـمعت الحسين بن يوسف

ستره. هتك قدره جهل قال: مإن
ـبـن أحـمـد ـحـدثنا النيـسـابوري المؤذن صالح أبو وأذكر

الحسـين بـن يوسـف حـدثني بدمإشق الرازي الله عبد
حنـبـل ـبـن أحـمـد الـلـه عـبـد أـبـو حدثنا الصوفي الرازي

أـبـو ـسـويد ـبـن هلل ـحـدثني مإعاوأـيـة ـبـن مإروأان حدثنا
الله رسول إلى "أهدي قال مإالك بن أنس عن المعلى
ـه صــلى ـه الـل ـل ثلث طــوائر وأســلم علـي ًا فأـك ـر طـي

فـقـال: الـغـد مـإـن علـيـه ـفـرده طيرـيـن خادمإه وأاستخبأ
ًا ترـفـع أن أنـهـك أـلـم وأسلم عليه الله صلى النبي ـشـيئ

كـنـت ـغـد" ـقـال: يوـسـف ـكـل ـبـرزق يأتي الله إن لغد
فـسـألني المتوـكـل أـيـام أوأل ـفـي حنـبـل بن أحمد أتيت
جئـت شـيء أي وأفـي حاجتـك مإـا فقال: لي بلدي عن
أمإســكت قد أني بلغك فقال: أمإا فقلت: لتحدثني إلي
أذـكـرك بـشـيء حدثني وألكن فقلت: بلى التحديث عن
قال: ـهـذا ثم الحديث بهذا فحدثني به عليك وأأترحم به

ـا بابـتـك مـإـن ـه ـحـدث ـصـوفي ـي ـو ـب العـسـال أحـمـد أـب
ـيـذكر وأـلـم حنـبـل ـبـن أحمد عن يوسف عن الصبهاني

الكلم.
ي مإحمـد بـن قرأت في كتاب ابن ثابت حدثنا أبو سعد الماليني أخبرنـا أبـو عل
الحسين بن حمزة الصوفي حدثنا أبو بكر مإحمد بن أحمد القرشي حدثنا يوسف
ابن الحسين الزراي قال: قلت: لحمد بن حنبل حدثني فقال: مإا تصنع بالحديث
يا صوفي فقلت: ل بد حدثني فقال: حدثنا مإروأان الفزاري ـعـن هلل أـبـى العلء
ـبي ـصـلى كذا قال: الماليني وأإنما هو أبو المعلى عن أنس قال: "أهدى إـلـى الـن
الله عليه وأسلم طائران فقدم إليه أحـدهما فلمـا أصـبح قـال: هـل عنـدكم مإـن
غداء فقدم إليه الخرة فقال: مإن أين ذا فقال: بلل خـبـأته ـلـك ـيـا رـسـول الـلـه
فـقـال ـيـا بلل: ل تـخـف مـإـن ذي الـعـرش إقللً إن الـلـه ـيـأتي ـبـرزق ـكـل ـغـد".
وأبإسناده قال: يوسف بن الحـسـين كـنـت ـفـي أـيـام الـسـياحة ـفـي أرض الـشـام

عليها: أمإسك بيدي عكازة مإكتوب 

الله بلد في سر
ًا سـياحـ

 نفسك على وأابك
ًا نواحـ

في الله بنور وأامإش
أرضه

 الله بنور كفى
ًا مإصباحـ

عليها: وأبإسناده قال: كان ليوسف بن الحسين مإخلة مإكتوب 
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يعدوأكـا رزقك وألينـســاك ليومإـك
مإملوكا للناس يكن سالنـا في يطمع وأمإن

يكفـيكـا الله فإن هلـل سـعـيك فليكن
ـل الحسين بن يوسف قال: قال وأبإسناده  ـي قـي إن ـل
ـفـدخلت العـظـم الـلـه اـسـم يـعـرف المصري النون ذا

وأمإـعـي اللحـيـة طوـيـل وأأنا بي فبصر إليه فذهبت مإصر
فلمـا إلـي يلتفـت وألـم مإنظري فاستشنع طويلة ركوة
كلم ـصـاحب رـجـل الـنـون ذي إـلـى ـجـاء أـيـام بعد كان

ـقـال: علـيـه بالحـجـج النون ذوأ يقم فلم النون ذا فناظر
مإكاني النون ذوأ فعرف فقطعته وأناظرته إلي فاجتذبته

وأأنـا شـيخ وأهـو يـدي بيـن وأجلـس وأعـانقني إلي فقام
ســنة وأخدمإته فعذرته أعرفك فلم اعذرني وأقال شاب

أـسـتاذ ـيـا قـلـت: ـلـه السنة رأس على كان فلما وأاحدة
إـنـك ـلـي وأقـيـل علـيـك حقي وأجب وأقد خدمإتك قد إني

ـلـه تـجـد وأل عرفتـنـي وأـقـد العـظـم الـلـه اـسـم تـعـرف
عني قال: فسكت إياه تعلمني أن فأحب مإثلي مإوضعا

ـقـال: يـخـبرني أـنـه إلى أوأمإأ وأكأنه يجبني وألم النون ذوأ
بيـتـه مـإـن إـلـي أـخـرج ـثـم أـشـهر ستة ذلك بعد فتركني

ًا ـ ـديل ـفـي مإـشـدوأدة وأمإكـبـة طبـق الـنـون ذوأ وأـكـان مإـن
ًا فـقـال: تـعـرف الجـيـزة ـفـي يسكن مـإـن ـصـديقنا فلـنـ

ـهـذا إلـيـه ـتـؤدي أن فقال: أـحـب قلت: نعم الفسطاط
الـنـون ذي مإـثـل فـيـه مإتفـكـر وأأـنـا الطبق قال: فأخذت

أن إلــى أصبر فلم هي إيش ترى بهدية فلن إلى يوجه
فأرة فإذا المكبة وأشلت المنديل فحللت الجسر بلغت
ًا قال: فاغتظت وأمإرت الطبق مإن نفرت ًا غيـظـ ـشـديد

ـأرة مإثلي مإع وأيوجه بي يسخر النون وأقلت: ذوأ إـلـى ـف
في مإا عرف رآني فلما الغيظ ذلك على فرجعت فلن

ـفـأرة عـلـى ائتمنـتـك جربناك إنما أحمق يا وأقال وأجهي
عني مإر وأقال العظم الله اسم على أفأئتمنك فخنتني

ًا أراك فل آـخـــــــــــــــــــــــر. ـشـــــــــــــــــــــــيئ
مـإـوته بـعـد المـنـام في وأرؤي وأثلثمائة أربع سنة وأمإات
وأرحمنـي لـي قـال: غفـر بـك اللـه فعـل مإاذا له فقيل
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الـمـوت عـنـد قلتها بكلمات أوأ فقال: بكلمة بماذا فقيل
فـهـب فعل نفـسـي وأخنت قول نصحت إني قلت: اللهم

قولي. لنصيحة فعلي خيانة

 بحر بن يوسف

ـبـن أحـمـد ـقـال: ـسـمعت أشياء: مإنها إمإامإنا عن نقل
أحد مإجلسه في وأليس ببغداد شعبة جلس يقول حنبل
وأـهـو وأيكـتـب يـسـتملي وأهو إياس أبي بن آدم إل يكتب
قائم.

 الحربي العطار مإوسى بن يوسف

أشياء: إمإامإنا عن روأى الخرسي مإربعة في ينزل كان
ًا عليه وأأثنى الخلل بكر أبو عنه حدث ًا ثناء وأـكـان حسن

أحـمـد الـلـه عبد أبي يدي على أسلم يهوديا هذا يوسف
وأأـكـثر العـلـم وألزم إسلمإه فحسن حدث وأهو حنبل بن
ـقـوم مـإـن وأـسـمع العـلـم طـلـب ـفـي وأرحل الكتاب مإن

مـإـن ـبـه يـتـبرم ربـمـا ـكـان ـحـتى الله عبد أبا وألزم أجلة
له. لزوأمإه كثرة

الـلـه عـبـد لـبـي ـقـال: قـيـل مإوـسـى ـبـن يوـسـف حدثنا
قال: نعم. حق القبر عذاب

القطان يعقوب أبو راشد بن مإوسى بن يوسف
 الكوفي

بـغـداد ـسـكن ـثـم ـبـالري وأمإتـجـره الـهـواز مـإـن أـصـله
ـة بن وأسفيان الحميد عبد بن جرير عن بها وأحدث عييـن

وأـسـئل الحرـبـي إبراهـيـم وأ البخاري عنه روأى وأغيرهما
ـبـن يحـيـى وأكـتـب فـقـال: ـصـدوأق عـنـه مإعين بن يحيى
ـقـال: ـقـال أـشـياء: مإنـهـا إمإامإـنـا ـعـن وأنـقـل عنه مإعين
ـدأ أبويه عن يحج أن الرجل أراد إذا أحمد ـالم فليـب إل ـب

عليه. وأجب قد الب يكون أن
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ًا مإوسى بن يوسف وأقال ـن أحمد سمعت أيض ـل ـب حنـب
اـلـبر الئـمـة خـلـف جائزة وأالعيدين الجمعة صلة يقول

يقيمونها. دامإوا مإا وأالفاجر
ًا وأـقـال ـفـوق تـعـالى وأالـلـه الـلـه عـبـد لـبـي قـيـل أيـضـ
وأـقـدرته خلـقـه مـإـن ـبـائن عرشه على السابعة السماء
ـشـيء يخلو ل عرشه على قال: نعم مإكان بكل وأعلمه

علمـــــــــــــــــــــــــــــه. مـإـــــــــــــــــــــــــــــن
وأمإائتين. وأخمسين ثلث سنة صفر في وأمإات

 عباد بن اليمان

بـكـر ـقـال: أـبـو أـشـياء: مإنـهـا إمإامإنا عن روأى مإن أحد
ـن أحمد بن العزيز عبد طالب أبو أخبرنا الخلل ـار ـب بـك
ـقـال: دخـلـت بـصـنعاء البـصـري عـبـاد ـبـن اليمان حدثنا
عـبـد أبا فقلت: يا المؤذن أذن وأقد حنبل بن أحمد على
فقال: ل. صليتم الله

يزيد اسمه مإن ذكر

 الليث أبو جمهور بن يزيد

أحمد المإام أصحاب جملة في الخلل مإحمد أبو ذكره
عليه. الله رحمة

 البادا خالد أبو طهمان بن خالد بن يزيد

الصحاب. في الخلل مإحمد أبو ذكره

 خالد أبو هاروأن بن يزيد

مإولده وأالحمادين الطويل وأحميدا النصاري سعيد بن يحيى سمع
إمإامإنا سأل وأكان أحمد إمإامإنا شيوخ أحد وأمإائة عشرة ثمان سنة
أشياء: عن

ـالله المهـتـدي ـبـن الحسين أبو القاضي أنبأنا مإا مإنها ـب
ـبـن عـلـي قال: أخبرنا مإيمي أخي بن الحسين أبي عن
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ـال: حــدثنا الموصــلي مإحمــد ـن مإوســى ـق مإحمــد ـب
ـلـي ـقـال: ـقـال الـمـروأذي بكر أبو قال: حدثنا الغساني

الـلـه عـبـد أـبـا يـسـأل ـهـاروأن بن يزيد رأيت زنجويه ابن
مـإـؤداة الـلـه عـبـد فـقـال: أـبـو العارـيـة ـفـي تـقـول إيش

ًا أن الحـكـم ـعـن حـجـاج ـحـدثنا يزـيـد فقال: له ـلـم علـيـ
ـصـلى الـنـبي ألـيـس الـلـه عبد فقال: أبو العارية يضمن

ًا أمإـيـة ـبـن ـصـفوان مإن استعار وأسلم عليه الله أدراـعـ
فسكت مإؤداة عارية فقال: بل مإحمد يا فقال: أغصب

يزيد.
ـل أحمد الله عبد أبا سمعت زياد بن الفضل وأقال وأقـي

أفطـنـه ـكـان مـإـا فقال: نـعـم فقه له هاروأن بن يزيد له
فـقـه ـلـه فقال: كان علية فابن له فقيل وأأفهمه وأأذكاه

أجـمـع كـان مـإـا هـاروأن بن يزيد خبري أخبره لم أني إل
للحديث مإتقن حافظ صلة صاحب هاروأن بن يزيد مإن
مإذهب. وأحسن صرامإة في

عـنـد ـهـاروأن ـبـن وأيزـيـد أنا كنت علي بن عاصم وأقال
يزـيـد فأمـإـا وأـسـتين إـحـدى ـسـنة الربيع ابن يعني قيس
ًا يزال ل العتمة صلى إذا فكان الغداة يصلي حتى قائم
ًا الوضوء بذلك يقوم فكان قيس وأأمإا سنة وأأربعين نيف

وأأقـعـد ركـعـات أربع أصلي فكنت أنا وأأمإا وأينام وأيصلي
أسبح.

ًا وأمإات ـسـنة مإولـده وأقيـل وأمـإـائتين سـت ـسـنة ضرير
وأمإائة. عشرة ثمان سنة وأقيل وأمإائة عشرة سبع

 القلس القاسم أبو سهل بن ياسين

الـصـحاب: أنبأـنـا جمـلـة ـفـي الخلل مإحـمـد أـبـو ذكره
ـو القاـضـي ـن الحـسـين أـب ـدي ـب ـالله المهـت أـبـي ـعـن ـب
ـا مإيمي أخي بن الحسين مإحـمـد ـبـن عـلـي قال: أخبرـن

حدثنا الغساني مإحمد بن مإوسى قال: حدثنا الموصلي
أحـمـد قال: حدثنا القلس القاسم أبو سهل ابن ياسين

ـعـن اـلـرزاق عـبـد ـحـدثنا قال مإعين بن وأيحيى حنبل بن
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أخلق مإــن قال: ثلث سيرين ابن عن أيوب عن مإعمر
وأالـصـلة وأالـسـواك الـصـيام البلغم مإن نافع وأهو النبوة

الليل. آخر مإن

ـعـن آدم بن يحيى قال: حدثنا حنبل بن أحمد حدثنا وأبه
الـشـعبي ـقـال: ـسـمعت مإغـيـرة عن مإهلهل بن مإفضل
ـول ـان يـق ـارث ـك ـور الـح ـن الـع ـذب مـإ ـذابين. أـك الـك

أـبـي ـعـن حنـبـل ـبـن أحمد قال: حدثنا ياسين حدثنا وأبه
فـقـال: الـثـوري عـنـد ـصـالح بن الحسن قال: ذكر نعيم
ـقـال: فـحـدث المـإـة ـهـذه على السيف يرى رجل ذاك
الورع?  الورع? فأين فقال: فأين الحسن ذلك

الكنى باب

ـى ذكر أوأ اسمه لنا يذكر وألم بكنيته عرف مإن ذكر عـل
ذلك:  فمن الصواب يتضح وألم اختلف

 الكاذي داوأد أبو

ـحـدثنا العـبـاس بن مإحمد أخبرني الخلل بكر قال: أبو
أـبـا ـقـال: ـسـمعت الفقيـمـي اـلـدوأر أبي بن مإوسى أبو

رـجـل فـجـاءه الله عبد أبي عند كنت يقول الكاذي داوأد
أمـإـا فـقـال: ـلـه ـثـوبي أغـسـل الـلـه عـبـد أبا يا فقال: له

ًا وأقال فل للناس وأـجـاءه الـلـه عـبـد أـبـي عـنـد كنت أيض
ـن وأهو عطشانا يكون الرجل فقال: له رجل ـاس بـي الـن

أحمق. يكون مإا الورع قال: في فأظنه يستسقي فل

 الحول بكر أبو

الـلـه عـبـد أـبـا قال: سألت أشياء: مإنها إمإامإنا عن نقل
عدلً. يكون فقال: ل الوتر يترك الرجل عن

 الطيراني بكر أبو
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ـبـن أحـمـد ـقـال: ـسـمعت أشياء: مإنها إمإامإنا عن نقل
الدين. مإن السناد يقول حنبل

 الخفاف داوأد أبو

ـبـن أحـمـد ـقـال: ـسـمعت أشياء: مإنها إمإامإنا عن نقل
إسحاق. مإثل الجسر يعبر لم يقول حنبل

 البرار شريك بن عبيد بن أخي بن مإحمد أبو

وأذكرت أحمد قال: سألت أشياء: مإنها إمإامإنا عن نقل
ًا له ينبـغـي حنـبـل ـبـن أحـمـد فقال العدوأل أمإر مإن شيئ

زاـهـدا عالـمـا فقيـهـا خـصـال ـسـت فيه يكون أن للعدل
ًا ًا يأتي بما بصيرا عفيفا وأرع يذر. بما بصير

الحطاب:  ثابت أبو

ـبـألف إبراهـيـم ـبـن إـسـحاق أـجـازه رجل قلت: لحمد
ًا تسمين قال: ل درهم أـجـازه قال: فقـلـت: رـجـل أحد

لطان لطان عامإـل وأآخـر درهـم بـألف الس بـألف الس
ـقـال: إلـيـك أـحـب أيهـمـا درـهـم أـلـف عليه فربح درهم

اـلـذي مـإـن إـلـي أـحـب أجازه الذي أن إل أكرهه كلهما
السر. في الخلل ذكره عامإله

عن وأحدث بغداد سكن الخراساني عنبر بن بكر أبو
بأشياء:  إمإامإنا

إـلـى الجمـعـة ـيـوم حنـبـل ـبـن أحـمـد ـقـال: تبـعـت مإنها
وأالـبـواب يرـكـع الـشـعراء قبة عند فقام الجامإع مإسجد
ـيـديه بـيـن فـمـر ركـعـتين ركـعـتين يتـطـوع فكان مإفتحة
ًا فمنعه سائل ًا مإنـعـ بـيـن يـمـر أن الـسـائل وأأراد ـشـديد
فنحيناه. إليه فقمنا يديه

 هشام أبي بن الله عبد أبو
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ًا قال: كنت أشياء: مإنها إمإامإنا عن نقل أحمد عند يومإ

التوفيق. هو فقال: إنما ذهنهم وأدقة الكتاب فذكروأا

 السلمي الله عبد أبو

وأ الطيالـسـي داوأد وأأـبـي ربيـعـة ـبـن ـضـمرة عن حدث
ـبـن الـلـه عـبـد عنه روأى أحمد وأإمإامإنا عيينة بن إبراهيم
أحمد.

ـحـدثنا غيلن ـبـن مإحـمـد ـبـن مإحـمـد ـعـن المبارك أنبأنا
أحـمـد ـبـن الـلـه عبد حدثنا الشافعي الله عبد بن مإحمد
أحـمـد الـلـه عـبـد أبو حدثني السلمي الله عبد أبو حدثنا

ـبـن المـلـك عـبـد ـعـن الشيباني عن زائدة عن حنبل بن
الهلل رأى أنه رجل فشهد بالمدينة قال: كنت مإيسرة

مـإـن قـلـت: لحـمـد ـشـهادته يجـيـزوأا أن عـمـر ابن فأمإر
عمروأ. بن قال: مإعاوأية زائدة عن روأى

 المقلب السرى أبو

مإعين. بن وأيحيى أحمد إمإامإنا سمع

 النوفلي الله عبد أبو

مإحمد حدثنا الخطيب روأى فيما أحمد إمإامإنا عن روأى
عـبـد ـبـن مإحـمـد ـحـدثنا النيسابوري القطان يوسف بن

ـسـمعت يـقـول العـنـبري زكريا أبا سمعت الحافظ الله
ـسـمعت يـقـول الـسـجزي مإحـمـد ـبـن أحـمـد العباس أبا

الـلـه عـبـد أـبـا ـسـمعت يقول الله عبد أبا يعني النوفلي
ـصـلى الـلـه رـسـول ـعـن روأينا إذا يقول حنبل بن أحمد
ـفـي ـشـددنا وأالـحـرام الحلل وأـسـلم: ـفـي علـيـه الـلـه

في وأسلم عليه الله صلى النبي عن روأينا وأإذا السانيد
ًا يـضـع وأمإال العمال فضائل تـسـاهلنا يرفـعـه وأل حكـمـ

السانيد. في

 الشغراني مإحمد أبو
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الـلـه عـبـد أـبـا سمعت قال أشياء: مإنها إمإامإنا عن نقل
عـلـى وأينفقـهـا ثـيـابه ـيـبيع أدـهـم ـبـن إبراهيم كان يقول

العود. ذاك مإن عليه أهون الدنيا وأكانت أصحابه

 الصوفي عمران أبو

حنـبـل ـبـن أحـمـد رأى ـقـال مإنها أشياء إمإامإنا عن نقل
وأالمـحـابر مإحدث عند مإن خرجوا وأقد الحديث أصحاب
ـؤلء يكن لم إن أحمد فقال بأيديهم ـاس ـه أدري فل الـن

الناس?  مإن

 المشرف ثابت أبو

يعـنـي الـحـاديث ـهـذه ـعـن حنبل بن أحمد سألت قال
مـإـن دـلـو دـلـي إن أيـمـن أم وأأـحـاديث الـيـات أـحـاديث
الـحـاديث ـهـذه نـحـو مـإـن ـكـان وأمـإـا إلـيـه دـلـي السماء
قال. كما أوأ صحاح

 الخطاب ثابت أبو

فكنت امإرأة تزوأجت قال أشياء: مإنها عن إمإامإنا سأل
لنـسـان ذـلـك فوـصـفت أنزـلـت مإنـهـا أدنو أن أردت إذا

قـلـت فـسـألته حنـبـل ـبـن أحمد فأتيت احتقن لي فقال
قال: احتقن. ترى إيش

النساء ذكر

 أحمد لمإامإنا بالسؤال المذكورات

 القرع بنت مإيمونة

عـلـي أنبأنا فيما أشياء أحمد إمإامإنا عن كتبت المتعبدة
الـمـروأذي أخبرـنـا الـجـري بـكـر أـبـو حدثنا الله عبيد بن

المتعبـدة القـرع بنـت مإيمونة الله عبد لبي وأذكر قال
إذا للـغـزال فـقـالت غزلـهـا تبيع أن أرادت إنها له فقلت
ائمة كنـت ربمـا إنـي فقـل الغزل هذا بعت فـأرخى ص
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الـغـزل عـلـي رد فـقـالت وأرجـعـت ذهـبـت ـثـم فـيـه يدي

عليهــا الله عبد أبو فترحم هذا الغزال يبين ل أن أخاف
ًا لها وأكتبت جاءتني قد وأقال الميت. غسل في شيئ

 مإحمد أم خديجة

الـلـه عـبـد أـبـا تغـشـى ـكـانت فـقـال ـثـابت اـبـن ذكرـهـا
ـبـن وأإـسـحاق ـهـاروأن بن يزيد عن وأحدثت مإنه وأتسمع
روأى القاسـم بـن هاـشـم النضـر وأأـبـي الزرق يوـسـف

حنبل. بن أحمد بن الله عبد عنها

أخبرـنـا التميـمـي عـلـي ـبـن الحـسـن ـعـن المبارك أنبأنا
أحمد بن الله عبد حدثنا قال حمدان بن جعفر بن أحمد
وأعـشـرين ـسـت ـسـنة مإحـمـد أم خديـجـة ـحـدثتني قال

وأيـحـدثها مإـنـه وأتـسـمع أـبـي إـلـى تجيء وأكانت وأمإائتين
عــن المسعودي حدثنا قال الزرق إسحاق حدثنا قالت
ـنـذكر اـلـدرداء أم إلى نجلس كنا قال الله عبد بن عون
أنكم تزعمون قالت أمإللناك قد لعلنا فقالوا عندها الله
فـمـا ـشـيء ـكـل ـفـي العبادة طلبت فقد أمإللتموني قد

ًا وأجدت ـبـه أـصـيب أن أـحـرى وأل لـصـدري أـشـفى شيئ
الذكر. مإجالس مإن أريد الذي

 الحارث بن بشر أخت مإخة

الثلث وأكان زبدة وأالخرى مإضغة إحداهما غيرها أختان له وأكان
مإن أكبر وأهي مإضغة وأأكبرهن وأالورع بالعبادة مإذكورات أخوات

عليها توجع مإضغة مإاتت لما وأقيل علي بأم تكنى زبدة وأكانت بشر
ًا بشر ًا توجع ًا وأبكى شديد ًا بكاء فقال ذلك في له فقيل شديد

أنيسه سلبه ربه خدمإة في قصر إذا العبد أن الكتب بعض في قرأت
الدنيا. مإن أنيستي كانت وأهذه
ًا إن الحربي إبراهيم وأقال مإخة. أخته مإاتت يوم هذا قال بشر
أبي إلى الحارث بن بشر أخت مإخة جاءت أحمد بن الله عبد وأقال

فأردنه القطن أشتري دانقين مإالي رأس امإرأة إني له فقالت
ابن فمر الجمعة إلى الجمعة مإن بدانق فأتقوت درهم بنصف فأبيعه
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المصالح أصحاب يكلم فوقف مإشعل وأمإعه الطائف طاهر
المشعل عني غاب ثم طاقات فغزلت المشعل ضوء فاستغنمت

تخرجين لها فقال الله خلصك فخلصني مإطالبة في لله أن فعلمت
ًا. الله يعوضك حتى مإال رأس بل وأتبقين الدانقين خير

ـلـو لـهـا قـلـت ـلـو أـبـت ـيـا لـبـي الـلـه: فقـلـت عبد قال
ـا فـقـال الطاـقـات فـيـه أدرـكـت اـلـذي أخرـجـت بـنـي ـي

مإـخـة قـلـت ـهـذه مـإـن قال ثم التأوأيل يحتمل ل سؤالها
أتيت. ههنا مإن فقال الحارث بن بشر أخت

ًا حنـبـل بن أحمد بن الله عبد وأقال أـبـي مـإـع كـنـت أيـضـ
ـلـي ـقـال الـبـاب داق ـفـدق المـنـزل في اليام مإن يومإا

قالت امإرأة فإذا فخرجت قال بالباب مإن فانظر أخرج
ـقـال أـبـاه يعـنـي الـلـه عـبـد أـبـي عـلـى ـلـي اـسـتأذن لي

فـسـلمت فجلـسـت ـفـدخلت أدخلـهـا فـقـال فاـسـتأذنته
في بالليل أغزل امإرأة أنا الله عبد أبا يا له وأقالت عليه

فعـلـى القمر في فأغزل السراج طفىء فربما السراج
إن لها فقال قال السراج غزل مإن القمر غزل أبين أن

ـقـالت قال ذلك تبيني أن فعليك فرق بينهما عندك كان
ل أن أرجــو قال شكوى المريض أنين الله عبد أبا يا له

ـفـودعته ـقـال الـلـه إـلـى اـشـتكاء وألكـنـه ـشـكوى يكون
إنـسـانا ـقـط ـسـمعت مـإـا بني يا لي فقال قال وأخرجت

ـن فانظر المرأة هذه اتبع هذا مإثل عن يسأل ـدخل أـي ـت
ـبـن بـشـر بـيـت إـلـى دخـلـت ـقـد ـهـي فإذا فاتبعتها قال

فـقـال ـلـه فقـلـت فرجـعـت ـقـال أخته هي وأإذا الحارث
ـــال ـــون أن مإـح ـــل تـك ـــذه مإـث ـــت إل ـه ـــر. أـخ بـش

ـصـوامإة أـخـت لبشر كانت القحطبي الله عبد أبو وأقال
ـكـانت فإنـهـا أـخـتي مإن الورع تعلمت بشر وأقال قوامإة

ـــد ـــل ل أن تجتـه ـــا تأـك ـــوق مـإ ـــه للمخـل ـــنع. فـي ـص
الليالي مإن ليلة علي بشر دخل بشر أخت زبده وأقالت
وأبـقـي ـخـارج وأالـخـرى الدار داخل رجليه إحدى فوضع
فيـمـاذا ـلـه قـلـت أـصـبح فلـمـا أـصـبح حتى يتفكر كذلك
النـصـراني بـشـر ـفـي تفـكـرت فـقـال ليلتك طول تفكر

بشر وأاسمي وأنفسي المجوسي وأبشر اليهودي وأبشر
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ه مإنـك سبق الذي مإا فقلت فتفكـرت خصـك حـتى إلي
لـبـاس وأألبسني خاصته مإن جعلني أن على تفضله في

أحبابه.

 الفضل بنت عباسة

يثـنـي أحـمـد ـكـان ـصـالح ابـنـه وأأم أحـمـد إمإامإـنـا زوأجة
حياته. في وأمإاتت أشياء مإنه وأسمعت عليها

عباسة أبي أم جدي تزوأج أحمد بن صالح بن زهير قال
ـلـه يوـلـد وأـلـم الربض مإن العرب مإن وأهي الفضل بنت
ـصـالح أم أـقـامإت أحـمـد وأـقـال توفيت ثم أبي غير مإنها
كلمة. في وأهي أنا اختلفت فما سنة عشرين مإعي

 عمر بنت ريحانة

قال غيره مإنها له يولد لم الله عبد ابنه وأأم زوأجته أحمد إمإامإنا عم
بن أحمد حدثني قال البراثي مإحمد بن أحمد أخبرنا الخلل بكر أبو

لمإرأة أحمد قال حنبل بن أحمد بن صالح أم مإاتت لما قال عنبر
نفسها مإن لي فاخطبيها عمها بنت فلنة إلى أذهبي عندهم تكون
قال كلمإك تسمع كانت أختها قال إليه رجعت فلما فأجابته فأتتها

التي تلك فاخطبي فاذهبي قال نعم له فقالت وأاحدة بعين وأكانت
ثم سبعا مإعها فأقام ابنه الله عبد أم وأهي فأجابته فأتتها عين بفرد
هذه نعلك إل ل قال شيئا أنكرت عمي ابن يا رأيت كيف له قالت
تصر.
مإا بعد لحمد حنبل بن أحمد امإرأة قالت بشر بن خطاب وأقال

ًا? فقال مإني تنكر هل بأيام عليه دخلت الذي النعل هذا إل ل شيئ
وأسلم. قال عليه الله صلى الله رسول عهد على يكن لم تلبسينه
تلبسه. فكانت مإقطوعا وأاشترت فباعته
المرأة. هذه وأهي الخلل بكر أبو وأقال

أشياء. إمإامإنا مإن الله عبد أم ريحانة سمعت
وألدت الله عبد ابنه أم زوأجته مإوت بعد إمإامإنا اشتراها جارية حسن

ًا وأالحسين الحسن وألدت ثم زينب وأاسمها علي أم مإنه وأمإاتا تؤمإ
ًا وألدت ثم وألدتهما مإن بالقرب ًا الحسن أيض حتى فعاشا وأمإحمد
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قال سعيدا بعدهما وألدت ثم سنة الربعين نحو إلى السن مإن صارا
ًا. خمسين مإن بنحو أحمد مإوت قبل سعيد وألد حنبل يومإ
أخبرنا الخلل بكر أبو روأاه مإا مإنها أشياء إمإامإنا عن حسن نقلت
تقول الله عبد أبي وألد أم حسن سمعت قال علي بن مإحمد

وأأريد القلف مإن مإال جمعت قد فقالت جيراننا مإن امإرأة جاءتني
الغزل. مإن أحل ههنا وأليس به تحج ل الله عبد أبو فقال أحج أن

توفي الذي مإرضه في وأجع وأهو لمولي يومإا خبزت حسن وأقالت
يأكل وألم ارفعيه قال الله عبد بيت في قلت خبزتيه أين فقال فيه

مإنه.
تخدم امإرأة كرامإته مإولي أعطى حسنا وألدت لما أيضا وأقالت
يشتري قصاب لنا جار شجاع ابن إلى اذهبي لها وأقال درهما حسن

ًا بهذا لك ًا لنا فاشترى قالت رأس يا لي فقال فأكلنا به وأجاءت رأس
الدرهم. هذا غير أمإلك مإا حسن
ًا وأقالت فرح. شيء الله عبد أبي مإولي عند يكن لم إذا كان أيض

أبي للقاضي الحنابلة الفقهاء طبقات مإن الوأل الجزء طبع تم
الفراء بن الحسين بن مإحمد يعلى أبي القاضي بن مإحمد الحسين
.527 سنة المتوفى

لذكرى إحياء المحمدية السنة بمطبعة وأتصحيحها طبعها وأكان
الله رحمه سعود آل العزيز عبد بن مإنصور الصالح الشاب المإير
أعماله بصالح وأأسكنه رضوانه سحائب قبه على وأأمإطر له وأغفر
جناته. فسيح

خطيتين نسختين على الطاقة جهد وأضبطها بتصحيحها قمت وأقد
حسين بن مإحمد الشيخ الصالح السلفى مإتفضل أعطانيها إحداهما
نسخة وأهي الجزاء خير الله جزاه جدة في السلفيين عمدة نصيف
صورتها نقلت وأالخرى ناسخها جهل مإنتهى على تدل جدا رديئة

العربية الدوأل لجامإعة التابعة الثقافية الدارة مإن الفوتوغرافية
عبد الشيخ المشرفة الكعبة باب أمإام كتبها صحيحة مإجودة وأهي

مإن فرغ الحنفي القرشي المؤمإن عبد بن الوهاب عبد بن القادر
وأثمانمائة وأسبعين أربع سنة شعبان شهر مإن السابع في كتابتها

المطلب عبد بن رشاد الستاذ تصويرها على ساعدني وأقد
الثقافية. بالدارة الموظف

للخطيب بغداد بتاريخ وأالتصحيح الضبط على كذلك استعنت وأقد
بالخطيب وأتارة بالمؤرخ وأتارة ثابت بابن تارة المؤلف يسميه الذي
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وأبتهذيب عبيد أفندي أحمد الخ طبعه الذي الطبقات وأبمختصر
التاريخ كتب مإن وأبغيره العسقلني حجر ابن للحافظ التهذيب

وأالرجال.
ذكر وأأوأله مإنها الثاني الجزء لتمام وأالموفق المستعان وأالله

الثانية. الطبقة

الرحيم الرحمن الله بسم

الثانية الطبقة ذكر

اللف باب

أبو يزيد بن الله عبيد بن مإحمد بن جعفر بن أحمد
 المنادي بن الحسين

ًا جده سمع ًا وأأباه مإحمد الصاغاني إسحاق بن وأمإحمد جعفر
الملك عبد ابن وأمإحمد المروأذي يحيى بن وأزكريا الدوأري وأعباس
وأعبد المطوعي وأيعقوب وأالمروأذي السجستاني داوأد وأأبا الدقيقي

ًا ثقة وأكان وأغيرهم عنه الروأاية وأأكثر أحمد بن الله ًا أمإين صدوأقا ثبت
ًا ً يروأيه فيما حجة وأرع ًا صنف يحكيه لما مإحصل وأجمع كثيرة كتب

ًا ًا مإصنفاته قيل: إن جمة علومإ يسمع وألم مإصنف أربعمائة مإن نحو
. أقلها إل مإصنفاته مإن الناس

الوالد الجد وأكان وأنحوه حيويه بن عمر كأبي المتقدمإون عنه روأى
فارس بن مإحمد عنه حدث مإن وأآخر إجازة مإنه لمإه السعيد
. الغوري

قال: الصيرفي أحمد بن الله عبيد الفضل أبو ثابت: حدثني ابن قال
شرس الطريقة خشن الدين صلب المنادي بن الحسين أبو كان

. عنه الروأاية تنتشر لم فلذلك الخلق
قاج ابن مإع نمضي الصلت: كنا بن الحسين أبو لي قال: وأقال

إلينا خرجت ببابه وأقفنا فإذا مإنه لنسمع المنادي ابن إلى الوراق
الدخول في لنا وأيؤذن بعددنا ? فنخبرها أنتم وأقالت: كم له جارية

قالت استأذنا فلما له وأغلم علوي إنسان مإرة مإعنا فدخل فيحدثنا
وأل العلوي حسبنا كنا وأمإا عشر ثلثة ? فقلنا: نحو أنتم الجارية: كم

ًا عشر خمسة رآنا فلما عليه فدخلنا العدد في غلمإه لنا: قال نفس
شغل له عرض أنه وأظننا فانصرفنا أحدثكم فلست اليوم انصرفوا
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ًا إليه عدنا ثم ًا مإجلس عن ذلك بعد فسألناه يحدثنا وألم فصرفنا ثاني
عددكم تذكروأن ? فقال: كنتم لنا التحديث ترك أوأجب الذي السبب

وأمإن الخيرة المرة في كذبتم ثم وأتصدقون للجارية مإرة كل في
فاعتذرنا مإنه أكبر هو فيما يكذب أن يؤمإن لم المقدار هذا في كذب
. قال كما أوأ فحدثنا بعد فيما نتحفظ وأقلنا: نحن إليه

ست سنة الوأل ربيع شهر مإن خلت ليلة عشرة مإولده: لثمان
سنة وأحج وأمإائتين وأخمسين سبع وأقيل: سنة وأمإائتين وأخمسين

. وأمإائتين وأسبعين ثلث
بن الحسين أبي عن فارس بن مإحمد قال: أخبرنا الملطي أنبأنا

أذرع حنبل: أنا بن أحمد لي قال: قال مإحمد جدي حدثني المنادي
في ذهب سنة كل في عنها الزكاة فأخرج أسكنها التي الدار هذه
 السواد أرض في الخطاب بن عمر قول إلى ذلك
أبي قال: ذكر حنبل بن مإحمد بن أحمد بن الله عبد حدثنا وأبه

أبي عن الحول عاصم عن المحاربي مإحمد بن الرحمن عبد حديث
الله صلى النبي عن البجلي الله عبد بن جرير عن النهدي عثمان

تجبى وأقطربل وأالصراة وأدجيل دجلة بين مإدينة وأسلم: "تبنى عليه
ًا أسرع فلهي لسان كل إليها وأيجتمع الرض كنوز إليها في ذهاب

الخوارة" فقال: كان الرض في المحماة الحديدة مإن الرض
ًا المحاربي وأكان الثوري سفيان أخت ابن مإحمد بن لسيف جليس

ًا سيف لبي: الله: فقيل عبد قال مإنه سمعه المحاربي فأظن كذاب
الحول عاصم عن الثوري سفيان عن روأاه أبان بن العزيز عبد فإن

فهو الثوري سفيان عن الحديث بهذا حدث مإن أبي: كل ? فقال
ًا له: إن الله: فقلت عبد قال كذاب جابر بن مإحمد عن حدثناه لوين

الحديث كتابه في ألحق ربما جابر بن مإحمد ? فقال: كان الحنفي
. قال: كذب أوأ بصحيح ليس الحديث أبي: هذا قال ثم

ربه عبد بن يزيد حدثنا أبي حدثني أحمد بن الله عبد وأبه: حدثنا
عمروأ بن جبير حدثني الوليد بن بقية حدثنا الحمصي الجرجسي

بن الزبير آل مإن يحيى أبي عن النصاري أسعد حدثنا القرشي
الله بلد :"البلد وأسلم عليه الله صلى الله رسول قال: قال العوام
ًا أصبت فحيثما الله عباد وأالعباد فأقم". خير

وأثلثين سبعة الله عبد أبو قال: ضرب جدي المنادي: حدثنا ابن قال
ًا ًا سوط لنه عنه الضرب قطع وأإنما قبضة الرض وأبين بينه مإعلق
المعتصم لذلك ففزع وأاسترخى وأاصفر عقله فذهب عليه غشي
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. مإنزله إلى وأاحملوه عنه القيود وأقال: حلوا
الله عبد أبي ضرب قال: كان الله رحمهما وأجدي أبي قال: وأحدثني

يوم المعتصم دار في السلم بمدينة بالسياط حنبل بن أحمد
وأبينه وأمإائتين عشرين سنة رمإضان شهر مإن بقين لست الربعاء

. قبضة مإقدار الرض وأبين
طرسوس دخلنا يقول: لما الله عبد أبا حنبل: سمعت وأقال: قال

ًا أقمنا الذي الغم مإن استرحت قد أني فظننت المأمإون وأمإات أيامإ
أبي مإع صار أنه فذكر رجل علينا فدخل وأالضيق وأالقيد فيه كنت

بغداد إلى تحدروأا أن أمإر وأقد دؤاد أبي له: ابن يقال رجل إسحاق
حنبل: فلما قال عظيم أمإر وأالذى الغم مإن فنالني آخر غم فجاءني

أخي ابن إبراهيم بن لمحمد إسطبل في حبس الله عبد أبو قدم
رمإضان شهر في وأمإرض عمارة دار في وأذلك إبراهيم بن إسحاق
هناك فمكث بالبغويين العامإة سجن إلى حول ثم رجله في وأالقيد

ًا ًا ثلثين مإن نحو . شهر
آبائنا عن روأايتنا في المعتصم وأفاة المنادي: وأكانت ابن قال

لحدى الخميس يوم أجمعين الله رحمهم شيوخنا مإن وأغيرهم
بويع ثم وأمإائتين وأعشرين سبع سنة الوأل ربيع مإن بقيت عشرة

مإذهب على وأكان المعتصم مإات يوم الواثق وأسمي هاروأن ابنه
المإتحان في ينبسط لم أنه إل القرآن خلق في وأالمأمإون المعتصم

كان إسحاق بن الرحمن عبد أن سيما يقرعونه كانوا الناس أن غير
. الخزاعي نصر بن أحمد بقتل عليه أشار الذي وأهو قاضيه
مإن القيام عند اليدين غسل إيجاب : اختار اختياراته بعض فلنذكر

الوضوء تحريم وأاختار الطيور جوارح أسآر تنجيس وأاختار الليل نوم
. الطهارة بصحة الحكم مإع وأالفضة الذهب آنية مإن

ست سنة المحرم مإن بقيت ليلة عشرة لحدى الثلثاء يوم وأمإات
. الخيزران مإقبرة في وأدفن وأثلثمائة وأثلثين

 القطيعي بكر أبو مإالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد

إسحاق بن إبراهيم سمع ينسب وأإليها الدقيق قطيعة يسكن كان
وأأبا السدي مإوسى بن وأبشر الحربيين الحسن بن وأإسحاق
روأى أحمد إمإامإنا ابن الله وأعبد الكجي مإسلم وأأبا الكديمي العباس

عبد وأقيل: إن ذلك وأغير وأالمسائل وأالتاريخ وأالزهد المسند عنه
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فيقال الحديث عليه يقرأ وأهو حجره في يقعده كان إمإامإنا ابن الله
. أحبه فيقول: إني له: يؤلمك

وأسبعين أربع سنة المحرم مإن خلون لثلث الثنين مإولده: يوم
بن حفص وأأبو المتقدمإين: الدارقطني مإن عنه روأى وأمإائتين
نعيم وأأبو الفوارس أبي بن وأمإحمد رزقوية دوأنهم: ابن وأمإن شاهين

. وأالجوهري المذهب وأابن بشران بن الملك وأعبد الصبهاني
قال: وأهل ثم وأعمل ? فقال: قول اليمان عن مإالك ابن سئل
?. فيه يشك
ًا القطيعي مإالك ابن الفرات: كان بن الحسن أبو وأقال مإستور

. غيره وأمإن أحمد بن الله عبد مإن السماع كثير سنة صاحب
ًا مإالك بن بكر أبو الفوارس: كان أبي بن مإحمد وأقال مإستور

. سنة صاحب
حتى مإالك ابن حال عن التنفير شديد البرقاني: كنت بكر أبو وأقال
. سماعه في يشك ل صدوأق عندي: أنه ثبت

ًا نرى ثابت: لم ابن وأقال ترك وأل عنه الروأاية مإن امإتنع أحد
. به الحتجاج

مإالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد أخبرنا الجوهري الحسن أنبأنا
يونس حدثنا وأكيع حدثنا أبي حدثنا حنبل بن أحمد ابن الله عبد حدثنا

الجوزاء أبي عن السلولي مإريم أبي بن بريد عن إسحاق أبي بن
عليه الله صلى الله رسول قال: "علمني علي بن الحسن عن

هديت فيمن اهدني الوتر: اللهم قنوت في أقولهن كلمات وأسلم
يقضى وأل تقضي فإنك توليت فيمن وأتولني عافيت فيمن وأعافني

وأتعاليت". ربنا تباركت عليك
وأستين ثمان سنة الحجة ذي مإن بقين لسبع الثنين يوم وأتوفي

. أحمد إمإامإنا قبر بقرب وأدفن وأثلثمائة

 البزار السيوطي العباس أبو الحجاج بن أحمد

ـبـن لحمد القطان زياد بن الفضل مإسائل عنده كانت
ـــــــــل ـــــــــمعها حنـب ـــــــــن ـس . الفـضـــــــــل مـإ

ـهر مإن خلون ليال لثمان الحد يوم وأتوفي ـان ـش رمإـض
. وأثلثمائة خمس سنة
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يونس بن إسرائيل بن الحسن بن سلمان بن أحمد
 النجاد بكر أبو

الصلة قبل حلقتان المنصور جامإع في له كان الورع الناسك العالم
الحديث لمإلء الصلة وأبعد أحمد إمإامإنا مإذهب على للفتوى
مإكرم بن الحسن سمع وأمإصنفاته أحاديثه وأانتشرت روأاياته اتسعت
السجستاني داوأد وأأبا مإلعب بن وأأحمد طالب أبي بن وأيحيى

الهاشمي وأهاروأن أحمد إمإامإنا بن الله وأعبد الحربي وأإبراهيم
الناقد يحيى وأأبا السلمي إسماعيل بن وأمإحمد المثنى بن وأمإعاذ

. وأغيرهم مإوسى بن وأبشر المطوعي وأيعقوب
حفص أبو وأصاحبه بطة وأابن شاهين بن وأعمر مإالك ابن عنه روأى

. التميمي الفضل وأأبو حامإد بن الله عبد وأأبو العكبري
مإعنا يجيء النجاد سلمان بن أحمد الصواف: كان بن علي أبو قال
له: فقيل يده في وأنعله وأغيره مإوسى بن بشر إلى المحدثين إلى
رسول حديث طلب في أمإشي أن ? قال: أحب نعلك تلبس ل لم

صلى قوله إلى ذهب فلعله حاف وأأنا وأسلم عليه الله صلى الله
ًا يعني الناس بأخف أنبئكم وأسلم: "أل عليه الله القيامإة يوم حساب
ًا الخيرات إلى الجبار: المسارع الملك يدي بين قدمإيه على مإاشي

ًا ًا يمشي عبد إلى ناظر وأجل عز الله جبريل: أن أخبرني حافي حافي
الخير" . طلب في

ليلة كل وأيفطر الدهر يصوم النجاد الطبري: كان إسحاق أبو وأقال
بذلك تصدق الجمعة ليلة كان فإذا لقمة مإنه وأيترك رغيف على

. استفضلها التي اللقم تلك وأأكل الرغيف
في الناس يكثر المنصور جامإع في الحديث أمإلى إذا أنا: وأكان قلت

وأكان حلقته يليان مإما الجامإع أبواب مإن البابان يغلق حتى حلقته
. مإالك ابن يملي كان وأفيها إمإامإنا ابن الله عبد حلقة في يملي
ًا النجاد: ضقت بكر أبو وأقال إبراهيم إلى فمضيت الزمإان مإن وأقت

ًا ضقت أنني فقال: اعلم قصتي له فذكرت الحربي لم حتى يومإ
تحتاج ل مإا وأانظر كتبك الزوأجة: فتش فقالت قيراط إل مإعي يبق
إذ أكتب الدهليز في جلست الخرة العشاء صليت فلما فبعه إليه

ففتحت ? فقال: كلمني هذا فقلت: مإن طارق الباب على طرق
فيه فوضع الدهليز فدخل فطفيتها السراج لي: أطفىء فقال الباب
ًا للصبيان أصلحنا أننا لي: اعلم وأقال كارة يكون أن فأحببنا طعامإ
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ًا وأهذا نصيب فيه وأللصبيان لك جانب إلى فوضعه آخر شيء أيض
وأتركني الرجل أعرف ل وأأنا حاجتك في وأقال: تصرفه الكارة

وأجاءت فأسرجت لها: أسرجي وأقلت الزوأجة فدعوت وأانصرف
ًا خمسون وأفيه قيمة له مإنديل الكارة وأإذا لون وأسط كل في وأسط
النجاد قال دينار ألف فيه كيس الكارة جانب وأإلى الطعام مإن

فبينما انصرفت ثم فزرته أحمد قبر إلى وأمإضيت عنده مإن فقمت
فقالت جيراننا مإن عجوز لقيتني إذ الخندق جانب على أمإشي أنا

لي: فقالت ? فأخبرتها مإغموم لك فقالت: مإا فأجبتها أحمد لي: يا
لي: أخبئي فقالت درهم ثلثمائة مإوتها قبل أعطتني أمإك أن اعلم
ًا ابني رأيت فإذا عندك هذه ًا مإضيق فتعال إياها فأعطيه مإغمومإ
. إلي فدفعتها مإعها فمضيت إياها أعطيك حتى مإعي
الحسن خالي قال: أخبرنا وأإياه الله رحمنا جابر لمإي جدي حدثنا

. النجاد سلمان بن أحمد قال: أخبرنا عثمان بن
بن وأإسحاق خيثمة أبو قال: حدثنا الدنيا أبي بن الله عبد وأحدثنا

عن حميد أبي بن عثمان عن ليث عن جرير حدثنا قال إسماعيل
وأسلم عليه الله صلى الله رسول قال: سمعت مإالك بن أنس

كالنكتة فيها البيضاء كالمرآة كفه وأفي جبريل يقول: "أتاني
قلت: وأمإا الجمعة يدك? قال: هذه في هذا فقلت: مإا السوداء
? فقال: تكون فيها لنا قلت: وأمإا خير فيها ? قال: لكم الجمعة

ًا ًا وأالنصارى اليهود وأتكون بعدك مإن وألمإتك لك عيد قال: لك تبع
ًا الله يسأل مإسلم يوافقها ل ساعة فيها وألكم إل قسم له هو خير

مإن عنه فك إل مإكتوب عليه هو مإا شر مإن بالله وأيتعوذ إياه أعطاه
يوم نسميه وأنحن اليام سيد عندنا قال: وأهو مإنه أعظم هو مإا البلء

الخبر" . - وأذكر المزيد القيامإة: يوم
بن هاروأن حدثني النجاد بكر أبو حدثنا بطة ابن عن علي وأأنبأنا

شريك بن الرحمن عبد حدثنا قال بشر بن مإحمد حدثنا العباس
. مإجاهد عن القتات يحيى أبو حدثنا أبي حدثنا
حدثنا قال أسلم بن خلد حدثنا المثنى بن مإعاذ النجاد: وأحدثنا قال

عز الله قول في قال كلهم مإجاهد عن ليث عن فضل بن مإحمد
ًا ربك يبعثك أن "عسى وأجل ًا" قال: "يجلسه مإقامإ مإعه مإحمود
العرش" . على
الله وأعبد المطوعي وأيعقوب الناقد يحيى أبا النجاد: وأسألت قال
بن مإحمد بحديث فحدثوني شيوخنا مإن وأجماعة حنبل بن أحمد بن
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? ذلك عن العطار الحسن أبا وأسألت مإجاهد عن ليث عن فضيل
العابد مإصعب بن مإحمد قال: سمعت ثم مإجاهد بحديث فحدثني

ربه عند وأسلم عليه الله صلى مإنزلته الخلئق ترى حتى هذا يقول
وأسلم عليه الله صلى مإحمد ينصرف ثم لديه وأكرامإته وأتعالى تبارك

. بربوبيته وأجل عز ينفرد ثم وأأزوأاجه وأجناته غرفه إلى
وأهو المروأزي الحجاج بن أحمد كتاب في نظرت النجاد: ثم قال

رد مإن ذكره قد مإا فيه فوجدت ذلك في لنا وأالحجة وأقدوأتنا إمإامإنا
أنكروأا الذين الشيوخ أسماء وأذكر وأمإجاهد سلم بن الله عبد حديث

. عارضه أوأ ذلك رد مإن على
رسمناه قد وأنعتقده: مإا به تعالى الله ندين النجاد: فالذي قال

عليه الله صلى الله رسول عن المسندة الحاديث مإعاني مإن وأبيناه
العلم أهل مإن بعده وأمإن العباس بن الله عبد قاله وأمإا وأسلم

ًا به وأأخذوأا ً كابر عن كابر في شيوخنا وأقت إلى جيل عن وأجيل
ًا يبعثك أن عسى تعالى قوله تفسير ًا مإقامإ المقام أن مإحمود

العرش على ربه مإع وأسلم عليه الله صلى قعوده المحمود: هو
في بكلمإه يريد بالمعارضة: إنما فيه وأتكلم ذلك جحد مإن وأكان

بكر أبو أخبرني وأكذلك عنه وأيحذر وأيباين يجانب الجهمية ذلك: كلم
مإجاهد حديث رد قال: مإن أنه السجستاني داوأد أبي عن الكاتب

. جهمي فهو
عبد بن مإحمد عن شيوخنا مإن وأجماعة صهيب بن مإحمد وأحدثنا
مإا سنة خمسين مإنذ الحديث هذا قال: سمعت الدقيقي الملك

ًا سمعت . وأالجهمية الزنادقة يكاذبه إنما ينكره أحد
رد الذي الترمإذي أمإر السلمي إسماعيل أبو لنا النجاد: وأذكر قال

بيوم يؤمإن وأقال: ل أمإره وأصغر وأسلم عليه الله صلى النبي فضيلة
. الحساب

عبد أبي أصحاب شيوخنا مإن أدركت مإن ذلك النجاد: وأعلى قال
هذه رد مإن على مإنكروأن فإنهم حنبل بن مإحمد بن أحمد الله

اليام تقادم على العلم أهل ألسنة على ذلك الله بين وألقد الفضيلة
. فيه ينازع وأل ذلك ينكر أحد فل بالقبول الناس فتلقاه

ًا أن أقول: وألو النجاد: فبذلك قال ًا بالطلق حلف حالف الله أن ثلث
ًا يقعد وأاستفتاني العرش على مإعه وأسلم عليه الله صلى مإحمد
وأامإرأتك يمينك في وأبررت قولك في له: صدقت لقلت يمينه في

إلى عليه وأنحن نشأنا وأعليه وأاعتقادنا وأديننا مإذهبنا فهذا حالها على
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التي الفضيلة هذه رد مإن على النكار فلزمإنا الله شاء إن نموت أن
. الهالكة الفرق مإن فهو ردها فمن بالقبول وأتلقوها العلماء قالها

أبي بن علي أبو القاضي قال: حكى السعيد الوالد بخط قرأت
عليه الله صلى مإحمد قال: رأى أنه النجاد بكر أبي عن مإوسى
مإرات: في تسع بالسنة مإنها مإرة عشرة إحدى وأجل عز ربه وأسلم

عز ربه وأبين السلم عليه مإوسى بين يتردد كان حين المعراج ليلة
صلة وأأربعين خمسة فنقص الصلة أمإته عن يخفف أن يسأله وأجل
 بالكتاب وأمإرتين مإقامإات تسع في

أن حبيش بن علي بن مإحمد الصواف: حدثنا بن علي أبو وأقال
ً طابق: كأنه نهر مإسجد في المنام في رأى القرآن أهل مإن رجل
إذ المسجد في وأهما بشار بن الحسن وأبأبي الجنيد مإحمد بأبي
فسلم المسجد في مإعهما يصلي كان شاب رجل إليهما أقبل

يبكي حزين مإكتئب وأهو يصلي قام ثم إليه وأاحتضنهما عليهما
هذا? للخلدي: مإن قلت وأجل عز الله إلى سجوده في وأيتضرع

على فأقبلت وأيتضرع يبكي وأسلم عليه الله صلى لي: النبي فقال
صلى النبي فقال أخبرهم حتى فيه هم مإا لي له: قل فقلت الخلدي

: يمضون لمإتي يقول للرجل الخلدي: قل لجعفر وأسلم عليه الله
وأقل: أيها بهم ليخرج النجاد الفقيه سلمان بن أحمد بكر أبي إلى

وأيخرج مإنزله مإن فيستنهضه إليه يجيء الخليفة يعني للمإام الرجل
وأاقع هو الذي المإر بهم ينزل أن قبل مإن للمسلمين ليدعو مإعه
الخمر وأشرب وأاللواط الزنى عن يقلعوا أوأ مإنه لهم بد ل بهم

وأيقلعوا ذلك يفعلوا لم فإن أصحابي وأسب الربا وأعن العهود وأنقض
أمإانة هي المسلمين مإعشر الرجل: يا قال المإر بهم حل وأيتوبوا

وأأنتم أعناقكم إلى عنقي مإن أخرجتها وأقد لي لزمإة وأجل عز لله
. بحسبة عليه فاعملوا إليكم أديت قد لها المقلدوأن

ثمان سنة القعدة ذي مإن مإضت عشرة لثلث أحد ليلة في وأالرؤيا
. ذلك في النجاد بكر أبي إلى وأالقصد وأثلثمائة وأأربعين
سنة الحجة ذي مإن بقين لعشر الثلثاء ليلة بصره كف وأقد وأتوفي

بن بشر قبر عند الليلة تلك صبيحة وأدفن وأثلثمائة وأأربعين ثمان
ًا وأعاش الحارث . سنة وأتسعين خمس

ثلث سنة النجاد بكر أبي مإولد الفوارس: يقال: إن أبي ابن وأقال
. وأمإائتين وأخمسين
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 بالخلل المعروأف بكر أبو هاروأن بن مإحمد بن أحمد

وأالعلل ذلك: الجامإع مإن السائرة وأالكتب الدائرة التصانيف له
أحمد وأأخلق وأالدب الغريب وأتفسير وأالعلم وأالطبقات وأالسنة

. ذلك وأغير
عوف بن وأمإحمد نصر بن وأسعدان عرفة بن الحسن وأسمع

إلى المروأذي بكر أبا وأصحب وأبعدهم طبقتهم في وأمإن الحمصي
مإنهم: لحمد مإسائلهم إمإامإنا أصحاب مإن جماعة وأسمع مإات أن

المغازلي وأبدر وأالميموني الحربي وأإبراهيم ابناه الله وأعبد صالح
وأحرب البرتي وأالقاضي إمإامإنا عم ابن وأحنبل الناقد يحيى وأأبو

الثقفي إسحاق بن وأإسماعيل الدمإشقي زرعة وأأبو الكرمإاني
النضر وأأبو بشر بن وأمإحمد الحربي القطان مإوسى بن وأيوسف
وأطالب البغدادي صالح بن وأعمر الكحال يحيى بن وأمإحمد العجلي

حسان بن الحسن بن وأمإحمد ثواب بن وأالحسن الذني حرة بن
صالح بن وأعثمان النطاكي هاشم بن وأأحمد السجستاني داوأد وأأبو
وأيشق تعدادهم يكثر وأمإن النطاكي المكين بن وأأحمد خرزاذ بن

البلد أقاصي إلى وأرحل أحمد مإسائل مإنهم سمع أسمائهم إحصاء
وأمإمن أحمد مإن سمعها مإمن وأسماعها أحمد مإسائل جمع في

يسبقه لم مإا إلى وأسبق مإنها فنال أحمد مإن سمعها مإمن سمعها
له يشهدوأن المذهب شيوخ وأكان لحق بعده يلحقه وألم سابق إليه

. وأالتقدم بالفضل
الزاهد بشار بن الحسن أبا الشيخ العزيز: سمعت عبد بكر أبو قال
فقال: مإسألة عن سئل وأقد مإسجده في بحضرته الخلل بكر وأأبو

سمعته أحمد مإذهب في إمإام الخلل بكر أبا يعني هذا الشيخ سلوا
ًا هذا يقول . مإرار
لم يقول: مإن الخلل بكر أبا العزيز: سمعت عبد بكر أبو وأقال

. رجله يضع كيف يدر لم يعارض
المظفر بن وأمإحمد العزيز عبد بكر جماعة: مإنهم: أبو عنه حدث

. الصيرفي يوسف بن وأالحسن
له المعرفة للعلم يتخذوأا أن العلم لهل الخلل: ينبغي بكر أبو وأقال

كان فقد فيه وأالنظر وأتعاهده السماع كثرة ذلك وأمإع به وأالمذاكرة
يحيى بعده كان ثم الحجاج بن الشأن: شعبة بهذا عني مإن أوأل

هذين بعد كان ثم بتعاهدهما ذلك بعد العلم الناس وأتعاهد القطان

358



الحنبلي يعلى لبي الحنابلة طبقات
 السإلمية مشكاة شبكة مكتبة

بن وأعلي مإعين بن وأيحيى حنبل بن رابع: أحمد لهم يكن لم ثلثة
. المديني

أبي ابن وأتابع الحد عن وأخرج نفسه المديني: فأفسد بن علي فأمإا
وأقد البتة أمإره فمات وأإعادتها عنه بذكرها يسمح ل أشياء على دؤاد
وأيقعد يتهادم فقال: كان الحاديث مإذاكرة عند يذكره أحمد كان

ًا حنبل بن أحمد عن وأكتب وأنفوته نسمع وأنحن يذاكر ًا شيئ مإن كثير
. إجابته أمإر مإن أحدث بما أمإره وأمإات وأغيره شعبة حديث

أن مإنا وأقال: تريدوأن الناس يخطأ كما مإعين: فأخطأ بن يحيى وأأمإا
بن أحمد طريقة على نقوى مإا وأالله حنبل? ل بن أحمد مإثل نكون
. حنبل

القدر كانت قدر? فقال: إن في وأقع طير عن الخلل بكر أبو وأسئل
قد كانت وأإن كله فيهراق النجاسة يجتذب فيها وأمإا فاللحم تغلي

. المرق وأأهريق فيها وأمإا اللحم غسل هدأت
الخلل بكر أبو أخبرنا العزيز عبد عن إبراهيم أخبرنا بركة أخبرنا
سئل الله عبد أبا أن النيسابوري الثقفي إسحاق بن إسماعيل حدثنا

يرد ل عليه سلم وأإذا عليه? قال: ل يسلم رافضي جار له رجل عن
. عليه
الله عبد لبي قال: قيل مإوسى بن يوسف قال: حدثني وأبه

له: قيل ? قال: نعم العباد على مإقدران وأالسعادة وأالشقاء
أوأ حسن مإن فيهم وأجل عز الله مإشيئة إلى يصيروأن وأالناس

. سيئ? قال: نعم
إنا الله: نقول عبد لبي قال: قيل بكرالمروأذي أبو وأبه: حدثنا

. مإسلمون نقول: إنا وألكن مإؤمإنون? قال: ل
ًا الزاهد: يكون عن سئل أحمد أن الخلل: بلغني وأقال وأمإعه زاهد

لم نقصت وأإذا يفرح لم زادت إذا شريطة على دينار? قال: نعم
. يحزن

إلى أعجب الرياسة سفيان: حب قال: قال أحمد أن قال: وأبلغني
الناس عيوب طلب الرياسة أحب وأمإن وأالفضة الذهب مإن الرجل

. هذا نحو أوأ الناس عاب أوأ
قال: سمعت أبي حدثني أحمد بن الله عبد الخلل: وأأخبرنا قال

ًا رجل ازداد يقول: مإا سفيان ًا الدنيا مإن فازداد علم ازداد إل قرب
ًا الله مإن . بعد

ًا: أخبرني الخلل وأقال حدثنا قال الصبهاني الله عبد بن يزيد أيض
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قال الشعث بن إبراهيم حدثنا قال الصبهاني يزيد بن إسماعيل
ثناء يحب لم الناس: إذا في الزهد يقول: علمإة الفضيل سمعت
وأمإا فافعل تعرف ل أن قدرت وأإن بمذمإتهم يبال وألم عليه الناس
تكون أن عليك وأمإا عليك يثنى ل أن عليك وأمإا تعرف ل أن عليك

ًا ًا كنت إذا الناس عند مإذمإومإ يذكر أن أحب وأمإن الله عند مإحمود
. يذكر: ذكر أن كره وأمإن يذكر لم

. المهدي بجامًإع الخلل بكر أبي حلقة وأكانت
إحدى سنة الخر ربيع شهر مإن خليا ليومإين الجمعة يوم وأتوفي
. أحمد رجل عند المروأذي قبر جنب إلى وأدفن وأثلثمائة عشرة

فسألته المنام في الخلل بكر أبا العزيز: رأيت عبد بكر أبو قال
أن علمت أمإا فرخ بعض إل فارقتكم مإنذ أكلت فقال: مإا يأكل عما

? . ينفد ل الجنة طعام

بكر أبو المقرىء الدمإي إسماعيل بن مإحمد بن أحمد

عـبـد أـبـي ـصـاحب القـطـان زياد بن الفضل عن حدث
. إمإامإنــــــــــــــــــــــــــــا اللــــــــــــــــــــــــــــه

ـا الفوارس بن الفتح أبي عن الله رزق أنبأنا فيما أخبرـن
ـحـدثنا المقرـىـء الدمإي بكر أبو حدثنا حيويه بن مإحمد

ـن أحمد الله عبد أبي صاحب القطان زياد بن الفضل ـب
ـحـديث رد يـقـول: مـإـن الـلـه عـبـد أبا سمعت قال حنبل

هلـكـة شفا على فهو وأسلم عليه الله صلى الله رسول
.

ـن وأسئل الله عبد أبا سمعت قال الفضل وأبه: حدثنا ـع
صاحب فيرشد المسائل مإن الشيء عن يسأل الرجل

ـفـي ـشـيء علـيـه عنـهـا: ـهـل يسأله رجل إلى المسألة
ًا الرـجـل ـكـان ? فـقـال: إذا ذلك فل إلـيـه أرـشـده مإتبـعـ
إل ? ـقـال: ل وأـهـؤلء مإاـلـك بقول له: فيفتي قيل بأس
وأمـإـا وأآـثـاره وأـسـلم علـيـه الـلـه صلى الله رسول بسنة
شــيء أصحابه عن روأى يكن لم فإن أصحابه عن روأي

. الـتــــــــــــــــــــــــــابعين فـعــــــــــــــــــــــــــن
ـال -إمإلء طالب أبو حدثنا الفضل وأبه: أخبرنا ـي- ـق عـل
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رسـول عـن الثـار اتبـاع الناس على الله: إنما عبد أبو

مـإـن ـصـحيحها وأمإعرـفـة وأـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه
ذـلـك بـعـد ـثـم مإخالف لها يكن لم إذا يتبعها ثم سقيمها

الكابر وأسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب قول
الـنـبي وأأـصـحاب ـقـالوا مـإـا عـلـى يتبـعـون الـهـدى وأأئمة
يـكـن ـلـم إذا يـخـالفون ل ـكـذلك وأـسـلم عليه الله صلى
ًا لبـعـض بعـضـهم ـقـول ـفـي نـظـر اختلـفـوا ـفـإذا مإخالـفـ

كـان أوأ بـه أخـذ بالكتاب أشبه كان قولهم الكتاب: بأي
ـبـه أـخـذ وأـسـلم عليه الله صلى الله رسول بقول أشبه
ـعـن وأل وأـسـلم علـيـه الله صلى النبي عن يأت لم فإن
ـي نظر وأسلم عليه الله صلى النبي أصحاب مإن أحد ـف
وأالـسـنة بالكـتـاب أـشـبه ـكـان قولهم فأي التابعين قول
. بعدهم الناس أحدث مإا وأترك به أخذ

إبراهيم اسمه مإن ذكر

الحسن أبو يعقوب بن إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم
 الخصيب السيرجي

. تصانيف له المروأذي بكر أبي بصحبة المتخصص

القنـطـري داوأد ـبـن وأعـلـي اـلـدوأري عـبـاس ـعـن حدث
. طالب أبي بن وأيحيى

ـن ذكر الدارقطني الحسن أبو عنه حدث ـه اـب الثلج: أـن
. مإنه سمع

. وأثلثمائة وأثلثين اثنتين سنة في وأتوفي

 الهندباني الفرج أبو

. أشياء عنه وأروأى المروأذي صحب
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ـش يقول: سئل المروأذي قال: سمعت مإنها أحمد: إـي
مإن يا :قلت: سبحانك ? قال سراوأيلك انقطع لما قلت

 هو إل فيه هو مإا عظمة كنا يعلم ل

الجيم باب

أبو القافلئي الوليد بن أحمد بن مإحمد بن جعفر
وأعلي الصاغاني إسحاق بن مإحمد عن الفضل: حدث

بن وأعيسى الفحام الوليد بن وأأحمد القنطري داوأد بن
وأأحمد المدائني روأح بن الله وأعبد السكافي مإحمد

إمإامإنا صحب مإمن وأصحب آخرين في خيثمة أبي بن
كتاب في قرأته فيما إبراهيم بن مإنهم: إسحاق جماعة
بخطه. قال: الخلل صاحب العزيز عبد بن بكر أبي

بن إسحاق حدثنا القافلئي مإحمد بن جعفر حدثنا
إذا يغسله الخنثي: مإن عن أحمد قال: سألت إبراهيم

فل سنين سبع أوأ سنين خمس له كان ? قال: مإا مإات
.  غسله مإن كل بأس

الفـضـل وأأـبـو القطيـعـي مإاـلـك ـبـن بكر أبو عنه وأروأى
بكر وأأبو الحافظ المظفر بن وأمإحمد الزهري الله عبيد

عـمـر ـبـن وأيوـسـف ـشـاهين ـبـن حفص وأأبو شاذان بن
أـبـو الـقـواس- ـقـال: ـحـدثنا ليوـسـف -وأاللفظ القواس
ـة جامإع في مإنه سمعت القافلئي جعفر الفضل المديـن
ـان ـن وأـك ـات مـإ ـوفي الثـق ـس ســنة وأـت وأعشــرين خـم

. وأثلثمائة

الصندلي: الفضل أبو يعقوب بن مإحمد بن جعفر
إبراهيم بن وأإسحاق الكاتب مإحشر بن إبراهيم سمع

حرب بن وأعلي الزعفراني مإحمد بن وأالحسن البغوي
بن وأمإحمد الحساني إسماعيل بن وأمإحمد الطائي

إمإامإنا: الفضل أصحاب مإن وأصحب السمسار المثنى
.  وأغيرهما بشر بن وأخطاب زياد بن
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ـن عمر وأأبو الخرقي بن جعفر العزيز عبد عنه حدث ـب
ــــــــويه ــــــــن وأيوســـــــــف حـي ــــــــواس ـب . الـق

ًا ثـقـة فقال: ـكـان ثابت ابن وأذكره ًا ـصـالح يـسـكن ديـنـ
. الشـــــــــــــــــــــــــــعير بـــــــــــــــــــــــــــاب

يوـسـف ـقـال: ـحـدثنا جعفر أبي بن أحمد قال: وأأخبرنا
مإحـمـد ـبـن جعـفـر الفـضـل أـبـو ـقـال: ـحـدثنا الـقـواس
وأمـإـات وأثلثماـئـة عشرة سبع سنة الطروأش الصندلي

البدال. مإن يقال: إنه وأكان فيها

أخبرنا وأالصحيح: مإا وأفاته في وأهم ثابت: هذا ابن قال
ـال الصفار أخبرنا قشيش- قال ابن -يعني السمسار ـق

ربيع شهر في مإات الصندلي جعفر قانع: أن ابن حدثنا
. وأثلثمائة عشرة ثمان سنة مإن الخر

روأاـيـة الزـكـاة كـتـاب مـإـن الوأل الـجـزء ـفـي أنا وأقرأت
مإحـمـد ـبـن جعـفـر الفـضـل أـبـو حيوـيـة: ـحـدثنا بن عمر

ـقـال: القـطـان زـيـاد ـبـن الفـضـل قال: أخبرنا الصندلي
? فـقـال: الحـلـى زـكـاة ـعـن وأسئل الله عبد أبا سمعت

اللـه صـلى الـنـبي أـصـحاب مـإـن خمسـة عن فيه يروأى
. زكاة الحلى في يروأن ل أنهم وأسلم عليه

الثانية الطبقة مإن الحاء باب

البربهاري: شيخ مإحمد أبو خلف بن علي بن الحسن
البدع أهل على النكار في وأمإتقدمإها وأقته في الطائفة

عند صيت له وأكان وأاللسان باليد لهم وأالمباينة
الئمة أحد وأكان الصحاب عند وأقدم السلطان

المؤمإنين وأالثقات المتقين للصول وأالحفاظ العارفين
 .

وأصحب المروأذي مإنهم أحمد إمإامإنا أصحاب مإن جماعة صحب
ً البربهاري: سمعت قال التستري سهل خلق الله يقول: إن سهل
ً فيها وأجعل الدنيا به. وأالعلم عمل مإا العلم وأأفضل وأعلماء جهال

صح: فلست وأمإا صح مإا إل هباء به وأالعمل به عمل مإا إل حجة كله
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. الله شاء مإا باستثناء إل به أقطع
أبا قال: سمعت الهوازي الحسن عن القرشي علي على قرأت

إلى جاء بغداد إلى الشعري دخل يقول: لما الحمراني الله عبد
هاشم أبي وأعلى الجبائي عل يقول: رددت فجعل البربهاري
وأقالوا لهم وأقلت وأالمجوس وأالنصارى اليهود وأعلى عليهم وأنقضت

قلت مإما أدري البربهاري: مإا قال سكت فلما ذلك في الكلم وأأكثر
ً ًا وأل قليل قال: حنبل بن أحمد الله عبد أبو قاله مإا إل نعرف وأل كثير

يظهر وألم مإنه يقبله "البانة" فلم كتاب وأصنف عنده مإن فخرج
. مإنها خرج أن إلى ببغداد

: فيه ذكر السنة كتاب مإنها: شرح مإصنفات البربهاري وأصنف
ًا تصير حتى تعود البدع صغار فإن المحدثات صغار وأاحذر كبار
ًا أوألها كان المإة هذه في أحدثت بدعة كل وأكذلك يشبه صغير
مإنها المخرج يستطع لم ثم فيها دخل مإن بذلك فاغتر الحق

ًا وأصارت فعظمت فخرج المستقيم الصراط فخالف به يدان دين
أهل مإن كلمإه سمعت مإن كل الله رحمك فانظر السلم مإن

تسأل حتى مإنه شيء في تدخلن وأل تعجلن فل خاصة زمإانك
وأسلم عليه الله صلى النبي أصحاب مإن أحد فيه تكلم وأتنظر: هل

ًا فيه أصبت ? فإن العلماء مإن أحد أوأ وأل به عنهم: فتمسك أثر
ًا فيه تختر وأل لشيء تجاوأزه النار. في فتسقط شيئ
قد أحدهما: فرجل أمإا وأجهين على الطريق عن الخروأج أن وأاعلم

هالك فإنه بزلله يقتدى ل فهو الخير إل يريد ل وأهو الطريق عن زل
مإضل ضال فهو المتقين مإن قبله كان مإن وأخالف الحق عاند وأرجل

مإنه الناس يحذر أن عرفه مإن على حقيق المإة هذه في شيطان
. فيهلك أحد بدعته في يقع لئل قصته لهم وأيبين
ًا يكون حتى عبد إسلم يتم ل الله- أنه -رحمك وأاعلم ًا مإتبع مإصدق
ًا يكفوناه لم السلم أمإر مإن شيء بقي قد أنه زعم فمن مإسلم

بهذا وأكفى كذبهم فقد وأسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب
مإا السلم في مإحدث مإضل ضال مإبتدع فهو عليهم فطعن فرقه
. فيه ليس

لها تضرب وأل قياس السنة في ليس الله- أنه -رحمك وأاعلم
صلى الله رسول بآثار التصديق وأهو الهواء فيها تتبع وأل المإثال

? وأل: كيف? يقال: لم وأل شرح وأل كيف بل وأسلم عليه الله
القلب في الشك يقدح مإحدث وأالمراء وأالجدال وأالخصومإة فالكلم
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. وأالسنة الحق صاحبه أصاب وأإن
وأل وأضللة بدعة وأهو مإحدث تعالى الرب في الكلم أن وأاعلم
بين وأمإا القرآن في وأجل عز نفسه به وأصف بما إل الرب في يتكلم

ثناؤه: ليس جل وأهو لصحابه وأسلم عليه الله صلى الله رسول
مإنتهى بل وأآخر مإتى بل أوأل ربنا البصير السميع وأهو شيء كمثله
ل مإكان بكل وأعلمه استوى عرشه على وأهو وأأخفى السر يعلم
تعالى: لم? وأل الرب صفات في يقول وأل مإكان علمه مإن يخلو

وأتنزيله الله كلم وأالقرآن وأتعالى تبارك الله في شاك كيف? إل
ًا وأليس وأنوره فليس الله مإن كان وأمإا الله مإن القرآن لن مإخلوق

وأالمراء وأبعده قبله وأالفقهاء أنس بن مإالك قال . وأهكذا بمخلوق
. كفر فيه

رؤوأسهم بأعين وأجل عز الله يروأن القيامإة يوم بالرؤية وأاليمان
. ترجمان وأل حاجب بل يحاسبهم وأهو

وأله كفتان له وأالشر الخير فيه يوزن القيامإة يوم بالميزان وأاليمان
. لسان

الله رسول بحوض وأاليمان وأنكير وأمإنكر القبر بعذاب وأاليمان
فإن السلم عليه صالح إل حوض نبي وألكل وأسلم عليه الله صلى

. ناقته ضرع حوضه
للمذنبين وأسلم عليه الله صلى الله رسول بشفاعة وأاليمان

جهنم جوف مإن وأيخرجهم الصراط وأعلى القيامإة يوم الخاطئين
وأالشهداء الصديقون وأكذلك شفاعة وأله إل نبي مإن وأمإا

مإن وأالخروأج يشاء مإن على كثير تفضل ذلك بعد وألله وأالصالحون
ًا. وأصاروأا أحرقوا بعدمإا النار فحم

وأيجوز الله شاء مإن الصراط يأخذ جهنم على بالصراط وأاليمان
قدر على أنوار وألهم الله شاء مإن جهنم في وأيسقط الله شاء مإن

. إيمانهم
مإخلوقتان وأالنار: أنهما بالجنة وأاليمان وأالملئكة بالنبياء وأاليمان

الرض تحت وأالنار العرش وأسقفها السابعة السماء في الجنة
الجنة أهل عدد تعالى الله علم قد مإخلوقتان وأهما السفلى السابعة

ًا يفنيان ل يدخلها وأمإن النار أهل وأعدد يدخلها وأمإن مإع بقاؤهما أبد
. الداهرين وأدهر البدين أبد الله بقاء
مإنها فأخرج المخلوقة الباقية الجنة في كان السلم عليه وأآدم
. وأجل عز الله عصى بعدمإا
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عليه مإريم بن عيسى بنزوأل وأاليمان الدجال بالمسيح وأاليمان
آل مإن القائم خلف وأيصلي وأيتزوأج الدجال فيقتل ينزل السلم
. المسلمون وأيدفنه وأيموت وأسلم عليه الله صلى مإحمد

الله شاء مإا يزيد وأينقص يزيد وأنية وأعمل قول اليمان بأن وأاليمان
. شيء مإنه يبقى ل حتى وأينقص
عليهم الله صلوات النبياء بعد كلها وأالمإم المإة هذه وأأفضل
صلى النبي بذلك يسمع علي ثم عثمان ثم عمر ثم بكر أبو أجمعين

وأالزبير طلحة هؤلء بعد الناس أفضل ثم ينكره فل وأسلم عليه الله
وأأبو عوف بن الرحمن وأعبد زيد بن وأسعيد وأقاصا أبي بن وأسعد
بعد الناس أفضل ثم للخلفة يصلح وأكلهم الجراح ابن عامإر عبيدة
بعث الذي القرن وأسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب هؤلء
ثم القبلتين صلى مإن وأهم وأالنصار الوألون المهاجروأن فيهم

عليه الله صلى الله رسول صحب مإن هؤلء بعد الناس أفضل
ًا وأسلم ًا أوأ يومإ عليهم نترحم أكثر أوأ ذلك مإن أقل أوأ سنة أوأ شهر
ًا نذكر وأل زللهم عن وأنكف فضلهم وأنذكر لقول بالخير إل مإنهم أحد
فأمإسكوا" أصحابي ذكر "إذا وأسلم عليه الله صلى الله رسول
الله صلى الله رسول أصحاب في نطق عيينة: مإن بن سفيان وأقال
عليه الله صلى النبي وأقال هوى صاحب فهو بكلمة وأسلم عليه

اهتديتم" . اقتديتم بأيهم كالنجوم وأسلم: "أصحابي
الخلفة وألي وأمإن وأيرضى الله يحب فيما للئمة وأالطاعة وأالسمع
يبيت أن لحد يحل ل المؤمإنين أمإير به: فهو وأرضاهم عليه بإجماع

ًا إمإام عليه ليس أن يرى وأل ليلة ًا أوأ كان بر مإع وأالغزوأ وأالحج فاجر
ست بعدها وأيصلى جائزة خلفهم الجمعة وأصلة مإاض المإام

. حنبل بن أحمد قال هكذا ركعتين كل بين يفصل ركعات
السلم عليه مإريم بن عيسى ينزل أن إلى قريش في وأالخلفة

عصا شق قد خارجي فهو المسلمين أئمة مإن إمإام على خرج وأمإن
. جاهلية مإيتة وأمإيتته الثار وأخالف المسلمين

رسول قول وأذلك جار وأإن عليه الخروأج وأل السلطان قتال يحل وأل
ًا كان وأإن الغفاري: "اصبر ذر لبي وأسلم عليه الله صلى الله عبد

ًا" وأقوله الحوض" وأليس على تلقوني حتى للنصار: "اصبروأا حبشي
. وأالدين الدنيا فساد فيه فإن السلطان قتال السنة في

وأأنفسهم أمإوالهم في للمسلمين عرضوا إذا الخوارج قتال وأيحل
وأل جريحهم على يجهز وأل يطلبهم أن فارقوه إذا له وأليس وأأهليهم
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الله مإعصية في لبشر طاعة ل أن وأاعلم مإدبرهم يتبع وأل فيهم يأخذ
. وأجل عز

ل فإنك شر وأل خير بعمل له تشهد فل السلم أهل مإن كان وأمإن
عليه وأتخاف الله رحمة له ترجو الموت عند له يختم بما تدري
أحدث وأمإا الندم مإن الله إلى الموت عند له سبق مإا تدري ل ذنوبه
وأتخاف الرحمة له ترجو السلم على مإات إذا الوقت ذلك في الله
وأالمسح حق وأالرجم توبة مإنه وأللعبد إل ذنب مإن وأمإا ذنوبه عليه
في وأالصوم سنة السفر في الصلة وأتقصير سنة الخفين على

في بالصلة بأس وأل أفطر شاء وأمإن صام شاء السفر: مإن
السراوأيل.

. بالضمير الكفر وأيخفي باللسان السلم يظهر وأالنفاق: أن
عليه الله صلى مإحمد وأأمإة وأإسلم إيمان دار الدنيا بأن وأاعلم
وأذبائحهم وأمإواريثهم أحكامإهم في مإسلمون مإؤمإنون فيها وأسلم

بجميع يأتي حتى اليمان بحقيقة لحد نشهد وأل عليهم وأالصلة
اليمان ناقص كان ذلك مإن شيء في قصر فإن السلم شرائع

. يتوب حتى
مإا إل اليمان ناقص أوأ اليمان تعالى: تام الله إلى إيمانه أن وأاعلم
. السلم شرائع تضييع مإن ذلك أظهر

وأالزاني وأالمرجوم سنة القبلة أهل مإن مإات مإن على وأالصلة
وأالسكران القبلة أهل مإن وأغيره نفسه يقتل وأالذي وأالزانية

مإن القبلة أهل مإن أحد يخرج وأل سنة عليهم وأغيرهم: الصلة
ًا يرد أوأ وأجل عز الله كتاب مإن آية يرد حتى السلم آثار مإن شيئ
لغير يذبح أوأ الله لغير يصلي أوأ وأسلم عليه الله صلى الله رسول

ًا يفعل لم فإذا السلم مإن تخرجه أن عليك وأجب فقد الله مإن شيئ
. بالحقيقة ل بالسم وأمإسلم مإؤمإن فهو ذلك
ًا الثار مإن سمعت مإا وأكل الله رسول قول نحو عقلك يبلغه لم شيئ
أصابع مإن إصبعين بين العباد وأسلم: "قلوب عليه الله صلى

وأينزل الدنيا سماء إلى ينزل الله وأجل" وأقوله: "إن عز الرحمن
حتى فيها يطرح يزال ل جهنم "أن القيامإة" وأ يوم وأينزل عرفة يوم
مإشيت للعبد: "إن تعالى الله ثناؤه" وأقول جل قدمإه عليها يضع
صورته" وأقول على آدم الله إليك" وأقوله: "خلق هروألت إلي

صورة" أحسن في ربي وأسلم: "رأيت عليه الله صلى الله رسول
وأالتفويض وأالتصديق بالتسليم الحاديث: فعليك هذه وأأشباه
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ًا تفسر وأل وأالرضا فمن وأاجب بهذا اليمان فإن بهواك هذه مإن شيئ
ًا فسر ربه يرى أنه زعم وأمإن جهمي فهو وأرده بهواه هذا مإن شيئ
. وأجل عز بالله كافر فهو الدنيا دار في

وأسلم: عليه الله صلى الله رسول لقول الله: بدعة في وأالفكرة
الرب في الفكرة الله" فإن في تفكروأا وأل الخلق في "تفكروأا

. القلب في الشك تقدح
وأالذباب الذر نحو مإأمإورة كلها وأالدوأاب وأالسباع الهوام أن وأاعلم

ًا يعملون وأل مإأمإورة وأالنمل . تعالى الله بإذن إل شيئ
هو وأمإا يكن لم وأمإا الدهر أوأل مإن كان مإا علم قد الله بأن وأاليمان

ًا وأعده أحصاه ثم كائن هو وأمإا كان مإا إل يعلم ل قال: إنه وأمإن عد
. العظيم بالله كفر كائن: فقد

لها يكن لم وأمإن كثر أوأ قل وأصداق عدل وأشاهدي بولي إل نكاح وأل
ًا امإرأته الرجل طلق وأإذا له وألي ل مإن وألي فالسلطان وألي ثلث
ًا تنكح حتى له تحل ل عليه حرمإت فقد دم يحل وأل غيره زوأج

ًا أن وأيشهد الله إل إله ل أن يشهد مإسلم امإرىء عبده مإحمد
قتل أوأ إيمان بعد مإرتد أوأ إحصان بعد ثلث: زنا بإحدى إل وأرسوله

على المسلم ذلك: فدم سوى وأمإا به فيقتل حق بغير مإؤمإنة نفس
ًا حرام المسلم . الساعة تقوم حتى أبد

وأالنار الجنة إل يفنى الفناء عليه الله أوأجب مإما شيء وأكل
مإن شيء يفنى ليس وأاللوح وأالقلم وأالصور وأالكرسي وأالعرش

ًا هذا القيامإة يوم عليه أمإاتهم مإا على الخلق الله يبعث ثم أبد
وأيقول السعير في وأفريق الجنة في شاء: فريق بما وأيحاسبهم

ًا للبقاء: كونوا يخلق لم مإمن الخلق لسائل . تراب
آدم بني وأبين كلهم الخلق مإن القيامإة يوم بالقصاصا وأاليمان
وأجل عز الله يأخذ حتى الذرة مإن الذرة حتى وأالهوام وأالسباع
أهل مإن النار وألهل النار أهل مإن الجنة لهل بعض مإن لبعضهم

. بعض مإن بعضهم النار وألهل بعض مإن بعضهم الجنة وألهل الجنة
الله حكم على وأالصبر الله بقضاء وأالرضا لله العمل وأإخلصا
. وأمإرها وأحلوها وأشرها خيرها كلها الله بأقدار وأاليمان
هم مإا وأإلى عامإلون العباد مإا الله علم قد الله قال بما وأاليمان
الرضين في يكون وأل الله علم مإن يخرجون ل صائروأن

يكن لم أصابك مإا أن وأتعلم تعالى الله علم مإا إل وأالسماوأات
. وأجل عز الله مإع خالق وأل ليصيبك يكن لم أخطأك وأمإا ليخطئك
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الثوري وأسفيان أنس بن مإالك قول وأهو أربع الجنائز على وأالتكبير
الله رسول قال وأهكذا وأالفقهاء حنبل ابن وأأحمد صالح بن وأالحسن

. وأسلم عليه الله صلى
حيث يضعها حتى السماء مإن ينزل مإلك قطرة كل مإع بأن وأاليمان

. وأجل عز الله أمإره
القلب أهل كلم حين وأسلم عليه الله صلى الله رسول بأن وأاليمان

. كلمإه يسمعون المشركين- كانوا بدر- أي يوم
وأالشهيد مإرضه على الله آجره مإرض إذا الرجل بأن وأاليمان

. شهادته على الله يأجره
وأذلك يألمون الدنيا دار في شيء أصابهم إذا الطفال بأن وأاليمان

. وأكذب يألمون قال: ل الوهاب عبد أخت ابن بكر أن
ًا الله يعذب وأل الله برحمة إل الجنة أحد يدخل ل أنه وأاعلم إل أحد
وأالرض: برهم السماوأات أهل عذب وألو ذنوب بعد بذنوب

وأجل: إنه عز لله يقال أن يجوز ل لهم ظالم غير عذبهم وأفاجرهم
وأالخلق وأالمإر الخلق له وأالله له ليس مإا يأخذ مإن يظلم وأإنما ظلم
يقال: لم? وأل يسألون وأهم يفعل عما يسأل ل داره وأالدار خلقه

. خلقه وأبين الله بين أحد يدخل وأكيف? وأل
ًا ينكر أوأ يقبلها وأل الثار على يطعن الرجل سمعت وأإذا مإن شيئ

فإنه السلم على فاتهمه وأسلم عليه الله صلى الله رسول أخبار
صلى الله رسول على يطعن وأإنما وأالقول المذهب رديء رجل
رسوله وأعرفنا الله عرفنا إنما لنا أصحابه وأعلى وأسلم عليه الله

القرآن وأأن بالثار وأالخرة وأالشر الخير وأعرفنا القرآن وأعرفنا
. القرآن إلى السنة مإن السنة إلى أحوج

الفرق جميع عند عنه مإنهي القدر في وأالخصومإة وأالجدل وأالكلم
في الكلم عن النبياء اسمه جل الرب وأنهى الله سر القدر لن

القدر في الخصومإة عن وأسلم عليه الله صلى النبي وأنهى القدر
وأكرهه وأالتابعون وأسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب وأكرهه
بالتسليم فعليك القدر في الجدال عن وأنهوا الورع وأأهل العلماء

وأسلم عليه الله صلى الله رسول قال مإا وأاعتقاد وأاليمان وأالقرار
. ذلك سوى عما وأاسكت الشياء جملة في

إلى به أسري وأسلم عليه الله صلى الله رسول بأن وأاليمان
في وأاطلع الجنة وأدخل الله كلم وأسمع العرش إلى وأصار السماء

النبياء به وأبشرت وأجل عز الله كلم وأسمع الملئكة وأرأى النار

369



الحنبلي يعلى لبي الحنابلة طبقات
 السإلمية مشكاة شبكة مكتبة

السموات في مإا وأجميع وأالكرسي العرش سرادقات وأرأى
ليلته مإكة إلى وأرجع الليلة تلك الخمس الصلوات عليه وأفرضت

. الهجرة قبل وأذلك
الجنة في تسرح خضر طير حواصل في الشهداء أروأاح أن وأاعلم
بئر في وأالكفار الفجار وأأروأاح العرش تحت قناديل إلى وأتأوأي

وأترسل قبره في يقعد الميت بأن وأاليمان سجين في وأهي برهوت
تسل ثم وأشرائعه اليمان عن وأنكير مإنكر يسأله حتى الروأح فيه

في المؤمإن وأيتنعم زاره إذا الزائر الميت وأيعرف ألم بل روأحه
. الله شاء كيف الفاجر وأيعذب القبر

الطور يوم عمران بن مإوسى كلم الذي هو الله بأن وأاليمان
مإن ل مإنه مإسامإعه في وأقع بصوت الكلم الله مإن يسمع وأمإوسى

. العظيم بالله كفر هذا: فقد غير قال فمن غيره
يتفاوأتون الله أراد مإا العقل مإن إنسان كل أعطى مإولود وأالعقل

مإن إنسان كل مإن وأيطلب السماوأات في الذرة مإثل العقل في
إنما باكتساب العقل وأليس العقل مإن أعطاه مإا قدر على العمل

. الله فضل هو
وأالدنيا الدين في بعض على بعضهم العباد فضل الله أن وأاعلم
ً على الله فضل قال: إن فمن حابى وأل يقال: جاد ل مإنه عدل

على المؤمإن الله فضل بدعة صاحب فهو سواء وأالكافر المؤمإن
مإنه عدل المخذوأل على وأالمعصوم العاصي على وأالطائع الكافر

. يشاء مإن وأيمنعه يشاء مإن يعطيه فضله هو
ًا النصيحة تكتم أن يحل وأل في وأفاجرهم برهم المسلمين مإن أحد
فقد المسلمين غش وأمإن المسلمين غش فقد كتم فمن الدين أمإر

وأالمؤمإنين. وأرسوله الله خان فقد الدين غش وأمإن الدين غش
يعصونه الخلق أن علم قد مإبسوطتان يداه عليم بصير سميع وأالله
هداهم أن فيهم علمه يمنعه فلم فيهم نافذ علمه يخلقهم أن قبل

ًا عليهم وأمإن للسلم ًا كرمإ ً وأجود . الحمد فله وأتفضل
حبيب يا يقال: أبشر بشارات ثلث الموت عند البشارة أن وأاعلم

النتقام بعد بالجنة الله عبد يا وأيقال: أبشر وأالجنة الله برضى الله
. عباس ابن قول هذا وأالنار الله بغضب الله عدوأ يا وأيقال: أبشر

ثم الضراء الجنة في تعالى الله إلى ينظر مإن أوأل أن وأاعلم
الله صلى الله رسول قال كما رؤوأسهم بأعين النساء ثم الرجال

ل البدر ليلة القمر تروأن كما ربكم ستروأن وأسلم: "إنكم عليه
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. كفر وأإنكاره وأاجب بهذا رؤيته" وأاليمان في تضامإون
وأل ضللة وأل بدعة وأل شكوك وأل كفر وأل زندقة تكن لم أنها وأاعلم
وأالمراء وأالجدل الكلم وأأهل الكلم مإن الدين: إل في حيرة

وأالجدال وأالخصومإة المراء على الرجل يجترىء وأكيف وأالخصومإة
فعليك كفروأا الذين إل الله آيات في يجادل يقول: مإا وأالله

يعذب الله بأن وأاليمان وأالسكوت وأالكف بالثار وأالرضى بالتسليم
أجوافهم في وأالنار وأالسلسل وأالنكال الغلل في النار في الخلق

قال: إنما الفوطي هشام مإنهم الجهمية أن وأذلك وأتحتهم وأفوقهم
ًا النار عند الله يعذب . وأرسوله الله على رد
ينقص وأل فيهن يزاد ل صلوات خمس الفريضة الصلة أن وأاعلم

مإن قال: أكثر فمن المغرب إل ركعتان السفر وأفي مإواقيتها في
الله يقبل ل ابتدع فقد خمس مإن قال: أقل وأمإن ابتدع فقد خمس

ًا إذا بها يأتي مإعذوأر فإنه نسيان يكون أن إل لوقتها إل مإنها شيئ
ًا يكون أوأ ذكرها . شاء إن الصلتين بين فيجمع مإسافر

رسول قال مإا على وأالدوأاب وأالحبوب وأالفضة الذهب مإن وأالزكاة
المإام إلى دفعها وأإن فجائز قسمها فإن وأسلم عليه الله صلى الله

. أعلم وأالله فجائز
ًا وأأن الله إل إله ل أن السلم: شهادة أوأل أن وأاعلم عبده مإحمد

قال مإا عند وأهو قال لما خلف وأل قال كما الله قال مإا وأأن وأرسوله
.

في بيع إذا حلل وأالبيع الشراء أن وأاعلم كلها بالشرائع وأاليمان
يدخله أن غير مإن وأالسنة الكتاب حكم على المسلمين أسواق

. للعلم خلف أوأ للقرآن خلف أوأ غدر أوأ ظلم
ًا الشفقة تصحبه أن للعبد ينبغي أن وأاعلم ل لنه الدنيا صحب مإا أبد
وأجل? عز الله يلقي مإا وأعلى له يختم وأبما يموت مإا على يدري
نفسه: على المسرف للرجل وأينبغي الخير مإن عمل كل عمل وأإن
فإن ذنوبه وأيخاف بالله ظنه وأيحسن الموت عند رجاءه يقطع ل أن

. فبذنب عذبه وأإن فبفضل الله رحمه
مإا على وأسلم عليه الله صلى نبيه أطلع تعالى الله بأن وأاليمان

القيامإة. يوم إلى أمإته في يكون
أمإتي قال: "ستفترق وأسلم عليه الله صلى الله رسول أن وأاعلم
الجماعة وأهي وأاحدة إل النار في كلها فرقة وأسبعين ثلث على

وأأصحابي" اليوم عليه أنا الله? قال: مإا رسول يا هم قيل: مإن
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وأهكذا كلها الجماعة الخطاب بن عمر خلفة إلى الدين كان هكذا
الختلف عنه: جاء الله رضي عثمان قتل عثمان: فلما زمإن في

ًا الناس وأصار وأالبدع أوأل عند الحق على ثبت مإن الناس فمن فرق
ًا المإر وأكان إليه وأدعا به وأعمل به وأقال التغيير كانت حتى مإستقيم
ًا الناس وأتغير الزمإان الرابعة: انقلب الطبقة وأكثر البدع وأفشت جد
كل في المحنة وأوأقعت وأالجماعة الحق سبيل غير إلى الدعاة
مإن أحد وأل وأسلم عليه الله صلى الله رسول به يتكلم لم شيء

وأكفر الفرقة عن وأجل عز الله نهى وأقد الفرقة إلى وأدعوا الصحابة
ًا بعضهم فضل خالفه مإن تكفير وأإلى رأيه إلى دعاء وأكل بعض
أمإر مإن شيء في الناس وأأطمعوا له علم ل وأمإن وأالرعاع الجهال

دنياهم في خوف على الخلق فاتبعهم الدنيا عقاب وأخوفوهم الدنيا
وأظهرت مإكتومإين السنة وأأهل السنة فصارت دنياهم في وأرغبة
وأوأضعوا شتى وأجوه مإن يعلمون ل حيث مإن وأكفروأا وأفشت البدعة

على وأنهيه وأأمإره وأأحكامإه وأآياته الرب قدرة وأحملوا القياس
ردوأه عقولهم خالف وأمإا قبلوه عقولهم وأافق فما وأآرائهم عقولهم

ًا السلم فصار جوف في غرباء السنة وأأهل غريبة وأالسنة غريب
. ديارهم
. القيامإة يوم إلى وأالستحلل: حرام النساء مإتعة المتعة أن وأاعلم

الله صلى الله رسول مإن لقرابتهم فضلهم هاشم لبني وأاعرف
وأاعرف الفخاذ وأجميع وأالعرب قريش فضل وأاعرف وأسلم عليه

فضل وأاعرف مإنهم القوم وأمإولى السلم في وأحقوقهم قدرهم
وأآل فيهم وأسلم عليه الله صلى الله رسول وأوأصية النصار

. المدينة أهل مإن وأكرامإاتهم فضلهم وأاعرف تسبهم فل الرسول
في كان حتى الجهمية قول يردوأن يزالوا لم العلم أهل أن وأاعلم
على وأطعنوا العامإة أمإر في الروأيبضة العباس: تكلمت بني خلفة

وأالرأي بالقياس وأأخذوأا وأسلم عليه الله صلى الله رسول آثار
ل وأالذي وأالمغفل الجاهل قولهم في فدخل خالفهم مإن وأكفروأا

وأجوه مإن المإة فهلكت يعلمون ل حيث مإن كفروأا حتى له علم
على ثبت مإن إل وأجوه مإن وأابتدعت وأتفرقت وأجوه مإن وأكفرت

وأاحد يتخط وألم وأأصحابه وأسلم عليه الله صلى الله رسول قول
طريقتهم عن يرغب وألم وأسعهم مإا وأوأسعه أمإرهم يجاوأز وألم

فقلدهم الصحيح وأاليمان الصحيح السلم على لنهم وأمإذهبهم
. وأاستراح دينه
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صلى الله رسول لصحاب وأالتقليد التقليد هو إنما الدين أن وأاعلم
وأمإن جهمي مإخلوق: فهو بالقرآن قال: لفظه وأمإن وأسلم عليه الله

أحمد قال هكذا جهمي مإخلوق: فهو غير وأل مإخلوق يقل وألم سكت
يعش مإن وأسلم: "إنه عليه الله صلى الله رسول وأقال حنبل بن

ًا فسيرى بعدي مإنكم ًا اختلف فإنها المإور وأمإحدثات فإياكم كثير
عضوا المهديين الراشدين الخلفاء وأسنة بسنتي وأعليكم ضللة
بالنواجذ" . عليها

عز الرب في فكروأا أنهم الجهمية: مإن هلك جاء إنما أنه وأاعلم
وأقاسوا القياس وأوأضعوا الثر فأدخلوا: لم? وأكيف? وأتركوا وأجل
ًا بالكفر فجاءوأا رأيهم على الدين وأكفروأا كفروأا إنهم يخفى ل عيان
. بالتعطيل قالوا أن إلى المإر وأاضطرهم الخلق

أهل مإن ليس كافر الجهمي حنبل بن أحمد مإنهم العلماء بعض قال
وأل جماعة وأل جمعة قال: ل لنه يورث وأل يرث ل الدم حلل القبلة
وأاستحلوا كافر فهو مإخلوق القرآن يقل لم وأقالوا: مإن عيدين

كان مإن وأخالفوا وأسلم عليه الله صلى مإحمد أمإة على السيف
الله صلى الله رسول فيه يتكلم لم بشيء الناس وأامإتحنوا قبلهم
وأالجوامإع المساجد تعطيل وأأرادوأا أصحابه مإن أحد وأل وأسلم عليه

الثار وأخالفوا الفرقة في وأعملوا الجهاد وأعطلوا السلم وأأوأهنوا
أديانهم في الناس فشككوا بالمتشابه وأاحتجوا بالمنسوخ وأتكلموا

ًا وأل قبر عذاب هناك وأقالوا: ليس ربهم في وأاختصموا وأل حوض
ًا وأأنكروأا يخلقا لم وأالنار وأالجنة شفاعة الله رسول قال مإما كثير

مإن وأدمإاءهم تكفيرهم استحل مإن فاستحل وأسلم عليه الله صلى
وأمإن كله الكتاب رد الله: فقد كتاب مإن آية رد مإن لنه الوجه هذا
ًا رد كله الثر رد وأسلم: فقد عليه الله صلى الله رسول عن حديث

السلطان مإن وأوأجدوأا المدة لهم فدامإت العظيم بالله كافر وأهو
علم فدرس ذلك على وأالسوط السيف وأوأضعوا مإعونة ذلك في

وأالكلم البدع لظهار مإكتومإين فصاروأا وأأوأهنوهما وأالجماعة السنة
فيها وأوأضعوا آراءهم وأأظهروأا المجالس فاتخذوأا وألكثرتهم فيها

لم عظيمة فتنة فكانت الرياسة لهم وأطلبوا الناس وأأطغوا الكتب
في الرجل يصيب كان مإا فأدنى الله عصم مإن إل مإنها ينج

الحق على رأيهم يرى أوأ يتابعهم أوأ دينه في يشك مإجالستهم: أن
ًا فصار باطل على أوأ حق على أنهم يدري وأل ًا صاك فهلك شاك

به الله فأطفأ المتوكل له يقال الذي جعفر أيام كانت حتى الخلق
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قلتهم مإع ألسنتهم وأطالت السنة أهل وأأظهر الحق به وأأظهر البدع
. هذا يومإنا إلى البدع أهل وأكثرة

بها يعملون قوم مإنهم بقي قد الضللة وأأهل وأالبدع فالرسم
يقولون عما يحجزهم حاجز وأل يمنعهم مإانع ل إليها وأيدعون
. وأيعملون

ناعق كل وأأتباع الرعاع الهمج مإن إل قط زندقة تجيء لم أنه وأاعلم
وأجل: عز الله قال له دين فل هكذا كان فمن ريح كل مإع يميلون

ًا العلم جاءهم مإا بعد مإن إل اختلفوا فما علماء وأهم بينهم بغي
. الطمع أصحاب السوء
يهديهم وأالسنة الحق أهل مإن عصابة في الناس يزال ل أنه وأاعلم

تعالى الله وأصفهم الذين وأهم السنن بهم وأيحيي بهم وأيهدي الله
مإن أوأتوه الذين إل فيه اختلف فقال: وأمإا الختلف عند قلتهم مإع
ًا البينات جاءتهم مإا بعد الله فقال: فهدى استثناهم ثم بينهم بغي

إلى يشاء مإا يهدي وأالله بإذنه الحق مإن فيه اختلفوا لما آمإنوا الذين
تزال وأسلم: "ل عليه الله صلى الله رسول وأقال مإستقيم صراط
حتى خذلهم مإن يضرهم ل الحق على ظاهرين أمإتي مإن عصابة

ظاهروأن" . وأهم الله أمإر يأتي
اتبع العالم: مإن وألكن وأالكتب الروأاية بكثرة ليس العلم أن وأاعلم
الكتاب خالف وأمإن وأالكتب العلم قليل كان وأإن وأالسنة العلم

. وأالكتب الروأاية كثير كان وأإن بدعة صاحب فهو وأالسنة
حجة غير مإن وأتأوأله وأقياسه برأيه الله دين في قال مإن أنه وأاعلم

على قال وأمإن يعلم ل مإا الله على قال فقد وأالجماعة السنة مإن
عز الله عند مإن جاء مإا وأالحق المتكلفين مإن فهو يعلم ل مإا الله

وأالجماعة وأسلم عليه الله صلى الله رسول سنه مإا وأالسنة وأجل
خلفة في وأسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب عيه اجتمع مإا

الله صلى الله رسول سنة على اقتصر وأمإن وأعثمان وأعمر بكر أبي
البدعة أهل على وأالجماعة: فلج أصحابه عليه كان وأمإا وأسلم عليه
الله رسول لن الله شاء إن دينه له وأسلم بدنه وأاستراح كلهم
الله رسول أمإتي" وأبين قال: "ستفترق وأسلم عليه الله صلى
عليه أنا فقال: "مإا مإنها الناجية الفرقة وأسلم عليه الله صلى

وأالمنار الواضح وأالمإر وأالبيان الشفاء هو وأأصحابي" فهذا
وأالتنطع وأسلم: "إياكم عليه الله صلى الله رسول وأقال المستقيم

العتيق" . بدينكم وأعليكم وأالتعمق وأإياكم
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الله صلى الله رسول وأفاة مإن كان العتيق: مإا الدين أن وأاعلم
أوأل قتله وأكان عنه الله رضي عفان بن عثمان قتل إلى وأسلم عليه

الطمع وأاتبعت وأافترقت المإة فتحاربت الختلف وأأوأل الفرقة
. الدنيا إلى وأالميل وأالهوى
أصحاب عليه يكن لم مإما به أخذ شيء في رخصة لحد وأليس
شيء إلى يدعو رجل يكون أوأ وأسلم عليه الله صلى الله رسول

أحدثه كمن فهو البدع أهل مإن رجل قبل مإن أوأ قبله مإن به أخذ
وأالجماعة الحق وأخالف السنة رد فقد به وأقال ذلك زعم مإمن
مإا عرف وأمإن إبليس مإن المإة هذه على أشر وأهو الهوى وأأباح
صاحب به: فهو فتمسك مإنها فارقوا وأمإا السنة مإن البدع أهل ترك
به أوأصى مإمن وأهو وأيحفظ يعاوأن وأأن يتبع أن حقيق وأجماعة سنة

وأسلم. عليه الله صلى الله رسول
اثنان الربعة هذه مإن يتشعب أبواب أربعة البدع أصول أن وأاعلموا
كلها تصير حتى يتشعب البدع مإن وأاحد كل وأيصير هوى وأسبعون

مإن وأهو وأاحدة إل النار في وأكلها ضللة كلها وأثمانمائة ألفين إلى
شكوك وأل قلبه في ريبة غير مإن وأاعتقده الكتاب هذا في بما آمإن
. تعالى الله شاء إن ناج وأهو سنة صاحب فهو

بشيء يجاوأزوأها وألم المإور مإحدثات عند وأقفوا لو الناس أن وأاعلم
ًا يولدوأا وألم الله صلى الله رسول عن أثر فيه يجيء لم مإما كلمإ
. بدعة تكن أصحابه: لم عن وأل وأسلم عليه

ًا يكون أن وأبين العبد بين ليس أنه وأاعلم ًا: إل يكون حتى مإؤمإن كافر
ًا يجحد أن ينكر أوأ ينقص أوأ الله كلم في يزيد أوأ الله أنزل مإما شيئ

ًا ًا أوأ وأجل عز الله قال مإما شيئ صلى الله رسول به تكلم مإما شيئ
. وأسلم عليه الله

مإن ليس فإنه الدين في وأالغلو وأإياك لنفسك وأانظر الله فاتق
. شيء في الحق شرط
وأعن تعالى الله عن الكتاب: فهو هذا في لك وأصفت مإا وأجميع
وأعن التابعين وأعن أصحابه وأعن وأسلم عليه الله صلى رسول
. الرابع القرن إلى الثالث القرن
وأالتفويض وأالتسليم بالتصديق وأعليك الله عبد يا الله فاتق

ًا الكتاب هذا تكتم وأل الكتاب هذا في بما وأالرضى أهل مإن أحد
مإن بدعة صاحب أوأ حيرته مإن حيران به يرد أن الله فعسى القبلة
ً أوأ بدعته . به فينجو ضللته عن ضال
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هذا في لك وأصفت مإا وأهو العتيق الوأل بالمإر وأعليك الله فاتق
. الكتاب
ًا الله فرحم وأدعا به وأعمل وأبثه الكتاب هذا قرأ وأالديه وأرحم عبد

ًا استحل مإن وأإنه رسوله وأدين الله دين فإنه به وأاحتج إليه شيئ
ًا كله رده وأقد بدين الله يدين ليس فإنه الكتاب هذا في لما خلف

ًا أن لو كما في شك أنه إل وأجل عز الله قال مإا بجميع آمإن عبد
إله ل أن شهادة أن كما كافر وأهو الله قال مإا جميع رد حرف: فقد

ل وأكذلك اليقين وأخالص النية بصدق إل صاحبها مإن تقبل الله: ل إل
ًا الله يقبل السنة مإن وأرد خالف وأمإن بعض ترك في السنة مإن شيئ
ًا وأاللجاج المحال عنك وأدع بالقبول فعليك كلها السنة رد فقد شيئ
فاتق سوء زمإان خاصة وأزمإانك شيء في الله دين مإن ليس فإنه
. الله
وأإياك الفتنة جوار مإن وأفر بيتك جوف فالزم الفتنة وأقعت فإذا

فتنة فهو الدنيا على المسلمين بين قتال مإن كان مإا وأكل وأالعصبية
تهوى وأل فيها تقاتل وأل فيها تخرج وأل له شريك ل وأحده الله فاتق

ًا تحب وأل تمايل وأل تشايع وأل أحب يقال: مإن فإنه أمإورهم مإن شيئ
ًا قوم فعال ًا أوأ كان خير . عمله كمن كان شر
. مإعاصيه وأإياكم وأجنبنا لمرضاته وأإياكم الله وأفقنا
الصلة مإواقيت على به تستعين بما إل النجوم في النظر مإن وأأقل
. الزندقة إلى يدعو فإنه ذلك سوى عما وأاله

وأعليك الكلم أصحاب إلى وأالجلوس الكلم في وأالنظر وأإياك
. فاقتبس وأمإنهم فاجلس وأمإعهم فاسأل وأإياهم الثار وأأهل بالثار
الخوف وأطريق الله مإن الخوف مإثل بشيء الله عبد مإا أنه وأاعلم

يدعو مإن مإع تجلس أن وأاحذر الله مإن وأالحياء وأالشفقات وأالحذر
هؤلء فإن المذهب وأطريق النساء مإع وأيخلو وأالمحبة الشوق إلى

. ضللة على كلهم
ذلك بعد مإن وأمإن عبادته إلى كلهم الخلق دعا تعالى الله أن وأاعلم
ً بالسلم يشاء مإن على . مإنه تفضل

رحمهم وأالزبير وأطلحة وأعائشة وأمإعاوأية علي حرب عن وأالكف
الله إلى أمإرهم وأكل فيهم تخاصم ل مإعهم كان وأمإن أجمعين الله

وأذكر قال: "إياكم وأسلم عليه الله صلى الله رسول فإن تعالى
أهل إلى نظر تعالى الله وأأختاني" وأقال: "إن وأأصهاري أصحابي

لكم" . غفرت فقد شئتم مإا فقال: اعملوا بدر
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كان وأإن نفسه مإن بطيبة إل مإسلم امإرىء مإال يحل ل أنه وأاعلم
ًا مإنه يأخذ أن لحد يحل ل ضمنه فقد حرام مإال رجل مإع إل شيئ

فأخذت أربابها على يرد أن فيريد هذا يتوب أن عسى فإنه بإذنه
ًا ظهر مإا إل مإطلق صحته لك بان مإا مإطلقة وأالمكاسب حرامإ

ًا كان فإن فساده تقول وأل نفسه مإمسكة الفاسد مإن يأخذ فاسد
العلماء وأل الصحابة هذا يفعل لم أعطوني مإا وأآخذا المكاسب أترك
فيه عنه: "كسب الله رضي الخطاب بن عمر وأقال هذا زمإاننا إلى

الناس" . إلى الحاجة مإن خير الدنية بعض
ًا يكون أن إل صليت مإن خلف جائزة الخمس وأالصلوات فإنه جهمي

الجمعة يوم إمإامإك كان وأإن صلتك فأعد خلفه صليت وأإن مإعطل
ًا مإن إمإامإك كان وأإن صلتك وأأعد خلفه فصل سلطان وأهو جهمي

. صلتك تعد وأل خلفه فصل سنة صاحب وأغيره السلطان
مإع عائشة حجرة في عليهما الله رحمة وأعمر بكر أبا بأن وأاليمان

أتيت فإذا مإعه هنالك دفنا قد وأسلم عليه الله صلى الله رسول
وأاجب وأسلم عليه الله صلى الله رسول بعد عليهما فالتسليم القبر

.
سيفه خفت مإن إل وأاجب المنكر عن وأالنهي بالمعروأف وأالمإر

. أجمعين الله عباد على وأالسلم وأعصاه
فهو عذر غير مإن المسجد في وأالجماعة الجمعة صلة ترك وأمإن

خوف أوأ المسجد إلى بالخروأج له طاقة ل وأالعذر: المريض مإبتدع
إمإام خلف صلى وأمإن لك عذر فل ذلك سوى وأمإا ظالم سلطان مإن

. له صلة فل به يقتدى ل
بل وأالقلب وأاللسان باليد المنكر عن وأالنهي بالمعروأف وأالمإر
. ريبة مإنه يظهر لم مإن المسلمين مإن فالمستور سيف
في وأل الكتاب في يوجد لم الباطن علم مإن العباد ادعاه علم وأكل

. إليه يدعو وأل به يعمل أن لحد ينبغي ل وأضللة بدعة فهو السنة
مإنها نال إن يعاقبان له تحل ل لرجل: فإنها نفسها وأهبت امإرأة وأأي
ًا . وأصداق عدل وأشاهدي بولي إل شيئ
وأسلم عليه الله صلى النبي أصحاب على يطعن الرجل رأيت وأإذا

وأسلم: عليه الله صلى الله رسول لقول هوى صاحب أنه فاعلم
وأسلم عليه الله صلى النبي علم فأمإسكوا". فقد أصحابي ذكر "إذا
ًا إل فيهم يقل فلم مإوته بعد الزلل مإن مإنهم يكون مإا وأقال: خير

ًا" وأل إل فيهم تقولوا ل أصحابي "ذروأا زللهم مإن بشيء تحدث خير
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فإنه به يحدث أحد مإن تسمعه وأل علمه عنك غاب مإا وأل خبرهم وأل
. سمعته إن قلبك يسلم ل

الثار غير يريد أوأ الثار يرد أوأ الثار على يطعن الرجل سمعت وأإذا
. مإبتدع هوى صاحب أنه تشك وأل السلم على فاتهمه
التي الله فرائض مإن فريضة ينقص ل السلطان جور أن وأاعلم

نفسه على جوره وأسلم عليه الله صلى نبيه لسان على افترضها
الجماعة -يعني تعالى الله شاء إن تام مإعه وأبرك وأتطوعك

. فيه فشاركهم الطاعات مإن شيء وأكل مإعهم وأالجمعة- وأالجهاد
وأإذا هوى صاحب أنه فاعلم السلطان على يدعو الرجل رأيت وأإذا

إن سنة صاحب أنه فاعلم بالصلح للسلطان يدعو الرجل سمعت
في إل جعلتها مإا دعوة لي كان عياض: لو بن فضيل يقول الله شاء

عليهم ندعو أن نؤمإر وألم بالصلح لهم ندعو أن فأمإرنا السلطان
وأعلى أنفسهم على وأظلمهم جورهم لن وأظلموا جاروأا وأإن

وأللمسلمين. لنفسهم وأصلحهم المسلمين
ًا تذكر وأل . بخير إل المسلمين أمإهات مإن أحد

وأغيره السلطان مإع جماعة في الفرائض يتعاهد الرجل رأيت وأإذا
يتهاوأن الرجل رأيت وأإذا تعالى الله شاء إن سنة صاحب أنه فاعلم

هوى صاحب أنه فاعلم السلطان مإع كان وأإن جماعة في بالفرائض
.

مإا الحرام وأكذلك حلل عليه: أنه وأحلفت عليه شهدت وأالحلل: مإا
. شبهة فهو صدرك في حاك

سمعت وأإذا هتكه بان مإن وأالمهتوك ستره بان مإن وأالمستور
الرجل سمعت وأإذا رافضي أنه فاعلم ناصبي يقول: فلن الرجل

وأإذا جهمي أنه فاعلم بالتشبيه يتكلم فلن أوأ مإشبه يقول: فلن
أنه فاعلم التوحيد لي وأاشرح بالتوحيد يقول: تكلم الرجل سمعت
تكلم أوأ بالجبار يتكلم أوأ مإجبر يقول: فلن أوأ مإعتزلي خارجي
الهواء أمإن أحدثها مإحدثة السماء هذه لن قدري أنه فاعلم بالعدل
الرفض في الكوفة أهل عن تأخذوأا المبارك: ل بن الله عبد وأقال
ًا ًا السيف في الشام أهل عن وأل شيئ في البصرة أهل عن وأل شيئ

ًا القدر ًا الرجاء في خراسان أهل عن وأل شيئ مإكة أهل عن وأل شيئ
هذه في عنهم تأخذوأا ل الغناء في المدينة أهل عن وأل الصرف في

. الشياء
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صاحب أنه فاعلم وأيتوله أنس بن مإالك يحب الرجل رأيت وأإذا
. الله شاء إن سنة
ًا هريرة أبا يحب الرجل رأيت وأإذا إن سنة صاحب أنه فاعلم وأأسيد
عبيد بن وأيونس عون وأابن أيوب يحب الرجل رأيت وأإذا الله شاء
بن وأيزيد مإغول بن وأمإالك وأالشعبي الوأدي إدريس بن الله وأعبد
سلمة بن وأحماد زيد بن وأحماد جرير بن وأوأهب مإعاذ بن وأمإعاذ زريع

سنة صاحب أنه فاعلم قدامإة بن وأزائدة وأالوأزاعي أنس بن وأمإالك
وأأحمد المنهال بن وأالحجاج حنبل بن أحمد يحب الرجل رأيت وأإذا
سنة. صاحب أنه فاعلم بقولهم وأقال بخير وأذكرهم نصر بن

جلس فإن وأاعرفه فاحذره الهواء أهل مإع يجلس الرجل رأيت وأإذا
. هوى صاحب فإنه فاتقه علم مإا بعد مإعه
أنه تشك فل القرآن وأيريد يريده فل بالثر تأتيه الرجل سمعت وأإذا

. وأدعه عنده مإن فقم الزندقة على احتوى قد رجل
وأأكفرها: وأأردؤها السيف إلى تدعو ردية كلها الهواء أن وأاعلم

التعطيل على الناس يريدوأن فإنهم وأالجهمية وأالمعتزلة الرافضة
. وأالزندقة

ًا تناوأل مإن أنه وأاعلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب مإن أحد
ًا أراد أنه فاعلم وأسلم في آذاه وأقد وأسلم عليه الله صلى مإحمد
الذي فإن فاحذره البدع مإن شيء إنسان مإن لك ظهر وأإذا قبره

الطريق مإن رد الرجل رأيت وأإذا أظهر مإما أكثر عنك أخفى
ًا وأالمذهب ًا فاسق ًا مإعاصا صاحب فاجر السنة أهل مإن وأهو ظالم
الرجل رأيت وأإذا مإعصيته تضرك ليس فإنه مإعه وأاجلس فاصحبه

ًا ًا عابد ًا مإجتهد ًا مإتقشف مإعه تجلس فل هوى صاحب بالعبادة مإحترف
تستحلي أن آمإن ل فإني طريق في مإعه تمش وأل كلمإه تسمع وأل

عند مإن خرج وأقد ابنه عبيد بن يونس وأرأى مإعه فتهلك طريقه
بن عمروأ عند خرجت? قال: مإن أين مإن بني فقال: يا هوى صاحب

أن مإن إلى أحب هيتي بيت مإن خرجت أراك لن بني قال: يا عبيد
ًا الله تلقى وألن وأفلن فلن بيت مإن خرجت أراك ًا زاني سارق

ًا ًا فاسق . الهواء أهل بقول تلقاه أن مإن إلي أحب خائن
وأأن دينه عن ابنه يضل ل الهيتي أن علم قد يونس أن تعلم أفل

? . يكفره حتى يضله البدعة صاحب
تسمع وأمإمن تجالس مإن وأانظر خاصة زمإانك أهل احذر ثم فاحذر
مإنهم الله عصم مإن إل ضللة في كلهم الخلق تصحب? فإن وأمإن
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وأهشام الهذيل وأأبا ثمامإة أوأ المريسي يذكر الرجل رأيت وأإذا
ًا أوأ الفوطي بدعة صاحب فإنه فاحذره وأأشياعهم أتباعهم مإن وأاحد

بخير ذكرهم الذي الرجل هذا وأاترك الردة على كانوا هؤلء وأإن
. مإنزلتهم
لقوله: "إن بالسنة فيمتحن اليوم وأأمإا بدعة السلم في وأالمحنة

إل الحديث تقبلوا وأل دينكم تأخذوأن مإمن فانظروأا دين العلم هذا
صدوأق مإعرفة له سنة صاحب كان إن شهادته" فانظر تقبلون مإمن
. تركته وأإل عنه كتبت
فاحذر قبلك السنة أهل وأطريق الحق على الستقامإة أردت وأإذا

في وأالمناظرة وأالقياس وأالمراء وأالجدال الكلم وأأصحاب الكلم
في الشك يقدح مإنهم تقبل لم وأإن مإنهم استماعك فإن الدين
ً به وأكفى القلب هوى وأل بدعة وأل زندقة قط كانت وأمإا فتهلك قبول

أبواب وأهي وأالقياس وأالمراء وأالجدال الكلم مإن إل ضللة وأل
. وأالزندقة وأالشكوك البدع
فإن وأالتقليد الثر وأأصحاب بالثار وأعليك نفسك في الله فالله
وأأصحابه وأسلم عليه الله صلى للنبي يعني التقليد هو إنما الدين

فقلدهم لبس في يدعونا لم قبلنا وأمإن أجمعين عليهم الله رضوان
القرآن مإتشابه عند وأقف الثر وأأهل الثر تجاوأز وأل وأاسترح

ًا تفسر وأل وأالحديث على بها ترد حيلة عندك مإن تطلب وأل شيئ
أمإا نفسك مإن تمكنهم فل عنهم بالسكوت أمإرت فإنك البدع أهل

ًا يجب لم فضله مإع سيرين بن مإحمد أن علمت البدع أهل مإن أحد
فقيل وأجل عز الله كتاب مإن آية مإنه سمع وأل وأاحدة مإسألة في

. شيء قلبي في فيقع أعرفها أن له: فقال: أخاف
رسول آثار سمع إذا الله نعظم نحن يقول: إنا الرجل سمعت وأإذا
رسول أثر يرد أن يريد جهمي أنه فاعلم وأسلم عليه الله صلى الله
يعظم أنه يزعم وأهو الكلمة بهذه وأيدفعه وأسلم عليه الله صلى الله
قد أفليس وأغيره النزوأل وأحديث الرؤية حديث سمع إذا وأيتزهد الله
نعظم نحن قال: إنا إذ وأسلم عليه الله صلى الله رسول أثر رد

مإن بالله أعلم أنه زعم فقد مإوضع إلى مإوضع مإن ينزل الله: أن
على وأغيرهم السوقة مإن الناس جمهور فإن هؤلء فاحذر غيره
هذا في مإسألة عن الرجل سألك وأإذا مإنهم الناس وأحذر الحال هذه

فاحذره يناظرك جاءك وأإذا وأأرشده فكلمه مإسترشد وأهو الباب
وأالغضب وأالخصومإة وأالمغالبة وأالجدال المراء المناظرة في فإن
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عن يبلغنا وألم الحق طريق عن يزيل وأهو هذا جميع عن نهيت وأقد
الحسن: وأقال خاصم أوأ ناظر أوأ جادل أنه وأعلمائنا فقهائنا مإن أحد

حمد قبلت إن ينشرها أن حكمته في يدارى وأل يمارى ل الحكيم
. الله حمد ردت وأإن الله

الحسن: قال الدين في أناظرك فقال: أنا الحسن إلى رجل وأجاء
. فاطلبه فاذهب مإنك ضل قد دينك كان فإن ديني عرفت قد أنا

ًا وأسلم عليه الله صلى الله رسول وأسمع حجرته باب على قومإ
الله يقل :"ألم الخر كذا?" وأيقول الله يقل :"ألم أحدهم يقول

ًا كذا?" فخرج إليكم: أن بعثت بهذا أمإرتكم? أم :"أبهذا فقال مإغضب
ابن الجدال" وأكان عن ببعض? فنهاهم بعضه الله كتاب تضربوا

إلى دوأنه وأمإن فوقه وأمإن أنس بن وأمإالك المناظرة يكره عمر
تعالى الله قال الخلق قول مإن أكبر وأجل عز الله وأقول هذا يومإنا

. كفروأا الذين إل الله آيات في يجادل مإا
ًا? فقال: الناشطات فقال: "مإا الخطاب بن عمر رجل وأسأل نشط

ًا كنت لو وأسلم عليه الله صلى النبي عنقك" وأقال لضربت مإخلوق
لقلة المراء دعوا القيامإة يوم للمماري أشفع وأل يماري ل :"المؤمإن

". خيره
قد أنه يعلم حتى سنة صاحب يقول: فلن أن لرجل يحل وأل

تجتمع حتى سنة له: صاحب يقال فل السنة خصال فيه اجتمعت
. كلها السنة فيه

أهواء هوى: أربعة وأسبعين اثنين المبارك: أصل بن الله عبد وأقال
هوى: القدرية وأسبعون الثنان تشعبت الهواء الربعة هذه فمن

ًا وأعثمان وأعمر بكر أبا قدم فمن وأالخوارج وأالشيعة وأالمرجئة وأعلي
في يتكلم وألم وأسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب على

وأمإن وأآخره أوأله التشيع مإن خرج لهم: فقد وأدعا بخير إل الباقين
أوأله الرجاء مإن خرج فقد وأينقص يزيد وأعمل قول قال: اليمان

خليفة كل مإع وأالجهاد وأفاجر بر كل خلف قال: الصلة وأمإن وأآخره
خرج فقد بالصلح لهم وأدعا بالسيف السلطان على الخروأج ير وألم
عز الله مإن كلها قال: المقادير وأمإن وأآخره أوأله الخوارج قول مإن

مإن خرج فقد يشاء مإن وأيهدي يشاء مإن يضل وأشرها خيرها وأجل
فهي ظهرت بدعة وأكل سنة صاحب وأهو وأآخره أوأله القدرية قول
وأالذين فيه شك ل بالله كافر فهو بها قال وأمإن العظيم بالله كفر

قبل وأسيرجع حي طالب أبي بن وأيقولون: علي بالرجعة يؤمإنون
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جعفر بن وأمإوسى مإحمد بن وأجعفر علي بن وأمإحمد القيامإة يوم
كفار فإنهم فاحذرهم الغيب يعلمون وأأنهم المإامإة في وأيتكلمون

. العظيم بالله
وأعلي: عثمان عند وأقف عيينة: مإن بن وأسفيان عمر بن طعمة قال
ًا قدم وأمإن يجالس وأل يكلم وأل يعدل ل شيعي فهو عثمان: على علي
عليه الله صلى الله رسول أصحاب آثار رفض قد رافضي فهو

وأكف الباقين على وأترحم جميعهم على الربعة قدم وأمإن وأسلم
. الباب هذا في وأالهدى الستقامإة طريق على زللهم: فهو عن

الله صلى الله رسول لهم شهد الذين للعشرة نشهد أن وأالسنة
على نصلي وأل فيه شك ل الجنة أهل مإن أنهم بالجنة وأسلم عليه
وأنعم فقط آله وأعلى وأسلم عليه الله صلى الله رسول على إل أحد
ًا قتل عثمان أن ًا كان قتله وأمإن مإظلومإ . ظالم

ًا وأاتخذه به وأآمإن الكتاب هذا في بما أقر فمن في يشك وألم إمإامإ
ًا يجحد وألم مإنه حرف قد كامإل وأجماعة سنة صاحب فهو مإنه حرف
ًا جحد وأمإن الجماعة فيه كملت شك أوأ الكتاب هذا في مإما حرف

أوأ جحد وأمإن هوى صاحب وأقف: فهو أوأ فيه شك أوأ مإنه حرف في
صلى الله رسول عن جاء شيء في أوأ القرآن مإن حرف في شك
ًا. الله وأسلم: لقي عليه الله مإكذب

. إيمانك وأتعاهد وأاحذر الله فاتق
ًا تطيع ل أن السنة وأمإن وأالخلق الوالدين وأل الله مإعصية في أحد

ًا ًا عليه يحب وأل الله مإعصية في لبشر طاعة وأل جميع وأأكره أحد
. لله كله ذلك

وأجل عز الله إلى يتوبوا وأأن العباد على فرض التوبة بأن وأاليمان
. وأصغيرها المعاصي كبير مإن

وأسلم عليه الله صلى الله رسول له شهد لمن يشهد لم وأمإن
صلى الله رسول قال فيما شاك وأضللة بدعة صاحب فهو بالجنة

. وأسلم عليه الله
الله رسول أصهار مإنه وأسلم السنة لزم أنس: مإن بن مإالك وأقال
وأالشهداء الصديقين مإع مإات: كان ثم وأسلم عليه الله صلى

. العمل في قصر وأإن وأالصالحين
. السنة هو وأالسلم السلم هي الحرث: السنة بن بشر وأقال
ً رأيت عياض: إذا بن الفضيل وأقال فكأنما السنة أهل مإن رجل
ً رأيت وأسلم: وأإذا عليه الله صلى الله رسول أصحاب مإن رجل
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ً رأيت ً رأيت فكأنما البدعة أهل مإن رجل . المنافقين مإن رجل
وأأعجب السنة إلى اليوم يدعو مإمن عبيد: العجب بن يونس وأقال
. السنة إلى المجيب مإنهم
حتى وأالبدع وأإياكم السنة الموت: السنة عند يقول عون ابن وأكان
. مإات
المنام في فرئي أصحابي مإن رجل حنبل: مإات بن أحمد وأقال

ربي سألني مإا أوأل فإن بالسنة الله: عليك عبد لبي فقال: قولوا
. السنة عن وأجل عز

ًا السنة على مإات العالية: مإن أبو وأقال صديق فهو مإستور
. نجاة بالسنة وأالعتصام

مإن خرج بدعة صاحب إلى بإذنه أصغى الثوري: مإن سفيان وأقال
. البدع إلى يعني إليها وأوأكل الله عصمة
بن مإوسى إلى وأتعالى تبارك الله هند: أوأحى أبي بن داوأد وأقال

صدرك في فحاك جالستهم فإن البدع أهل تجالس عمران: ل
. جهنم نار في أكببتك يقولون مإما شيء
. الحكمة يعط لم بدعة صاحب جالس عياض: مإن بن الفضيل وأقال
أن أخاف فإني بدعة صاحب مإع تجلس عياض: ل بن الفضيل وأقال
. اللعنة عليك تنزل
علمه الله أحبط بدعة صاحب أحب عياض: مإن بن الفضيل وأقال

قلبه. مإن السلم نور وأأخرج
طريق في بدعة صاحب مإع جلس عياض: مإن بن الفضيل وأقال
. غيره طريق في فجز
على أعان فقد بدعة صاحب عظم عياض: مإن بن الفضيل وأقال
الله أنزل بما استخف فقد مإبتدع وأجه في تبسم وأمإن السلم هدم
مإن كريمته زوأج وأمإن وأسلم عليه الله صلى مإحمد على وأجل عز

سخط في يزل لم مإبتدع جنازة تبع وأمإن رحمها قطع فقد مإبتدع
. يرجع حتى الله

مإع آكل وأل وأنصراني يهودي مإع عياض: آكل بن الفضيل وأقال
. حديد مإن حصن بدعة صاحب وأبين بيني يكون أن وأأحب مإبتدع
مإبغض أنه الرجل مإن الله علم عياض: إذا بن الفضيل وأقال

يمالىء سنة صاحب يكن وأل عمله قل وأإن له بدعة: غفر لصاحب
ًا إل بدعة صاحب الله مإل بدعة صاحب عن بوجهه أعرض وأمإن نفاق

ًا قلبه وأمإن الكبر الفزع يوم الله أمإنه بدعة صاحب انتهر وأمإن إيمان
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صاحب تكن فل درجة مإائة الجنة في الله رفعه بدعة صاحب أهان
ًا الله في بدعة . أبد
يقول: المجالسة البربهاري قال: سمعت بطة ابن عن علي أنبأنا

يقول: لما البربهاري قال: وأسمعت الفائدة باب تغلق للمناظرة
وأمإائة دينار ألف بمائة مإعاوأنة إلى يحتاج كان إن قوم الحاج: يا أخذ
بطة: لو ابن قال مإرات- عاوأنته -خمس دينار ألف وأمإائة دينار ألف

. الناس مإن لحصلها مإعاوأنة أرادها
مإجلسه يحضر مإمن للبربهاري المحبين بعض بطة: اجتاز ابن وأقال

الحنبلية البدعي: هؤلء فقال بدعي على سكران وأهو العوام مإن
زهاد صنف أصناف ثلثة على وأقال: الحنبلية إليه قال: فرجع

لكل يصفعون وأصنف وأيتفقهون يكتبون وأصنف وأيصلون يصومإون
. وأأوأجعه وأصفعه مإثلك مإخالف

البربهاري يكن وأجهه- يقول: لم الله -نضر القاسم أخي وأسمعت
ًا يجلس ًا يقعد وأجل عز الله أن فيه وأيذكر إل مإجلس صلى مإحمد

. العرش على مإعه وأسلم عليه الله
خط مإن قال: نقلت عنه الله رضي السعيد الوالد خط مإن وأنقلت

قال: تنزه بشار بن الحسن أبو قال: ذكر البرمإكي حفص أبو
. درهم ألف سبعين عن أبيه مإيراث مإن البربهاري

رؤوأسهم يدفنون العقارب مإثل البدع أصحاب مإثل البربهاري وأقال
وأكذلك لدغوا تمكنوا فإذا أذنابهم وأيخرجون التراب في وأأبدانهم

. يريدوأن مإا بلغوا تمكنوا فإذا الناس بين مإختفون هم البدع أهل
ًا: الناس وأقال . مإتصل خداع في أيض

وأكان كثيرة الدين في وأمإقامإات مإجاهدات للبربهاري وأكانت
وأعشرين إحدى سنة ففي عليه السلطان قلب يغيطون المخالفون

على بالقبض تقدم مإقلة ابن وأوأزيره القاهر خلفة في وأثلثمائة
إلى وأحملوا أصحابه كبار مإن جماعة على وأقبض فاستتر البربهاري

أسخط بأن ذلك فعله على مإقلة ابن تعالى الله وأعاقب البصرة
في وأطرح وأزارته عن القاهر وأعزله مإقلة ابن وأهرب القاهر عليه
شهر مإن لست الربعاء يوم بالله القاهر على فقبض النار داره

وأسملت وأخلع وأحبس وأثلثمائة وأعشرين اثنتين سنة الخرة جمادى
ًا سالتا حتى اليوم هذا في عيناه تعالى الله تفضل ثم فعمى جميع
الله عبد أبو توفي لما إنه حتى وأزادت حشمته إلى البربهاري وأأعاد

وأالدين الدنيا أبناء أمإاثل جنازته وأحضر بنفطويه المعروأف عرفه بن
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صفر في وأذلك المإامإة: البربهاري في جماعتهم على المقدم كان
حشمة ازدادت السنة هذه وأفي وأثلثمائة وأعشرين ثلث سنة

على النكار في وأانتشروأا أصحابه وأظهر كلمته وأعلت البربهاري
فعطس الغربي بالجانب اجتاز البربهاري أن فبلغنا المبتدعة
في وأهو الخليفة سمعها حتى ضجتهم فارتفعت أصحابه فشمته
المبتدعة تزل وألم فاستهولها بها الحال? فأخبر عن فسأل روأشنه
بدر إلى الراضي فتقدم البربهاري على الراضي قلب ينقلون

مإن يجتمع ل ببغداد: أن وأالنداء بالركوب الشرطة صاحب الحرسي
بباب الغربي بالجانب ينزل وأكان فاستتر نفسان البربهاري أصحاب
ًا الشرقي الجانب إلى فانتقل مإحول الستتار في فتوفي مإستتر

. وأثلثمائة وأعشرين تسع سنة رجب في
قال: وأجدتي جدي لي قال: حكى المقري الحسن بن مإحمد حدثني

بالجانب توزوأن أخت عند اختبأ قد البربهاري مإحمد أبو كان
ًا فبقي السلسلة درب شارع في الحمام درب في الشرقي مإن نحو

مإات لما لخادمإها توزوأن أخت الدم: فقالت قيام فلحقه شهر
ًا: انظر عندها البربهاري فغسله بالغاسل فجاء يغسله مإن مإستتر

فطالعت وأحده عليه يصلي وأوأقف أحد يعلم ل حتى الباب وأغلق
ً مإلى الدار فرأت المنزل صاحبة وأخضر بيض ثياب عليهم رجال

ًا تر لم سلم فلما أهلكتني حجام وأقالت: يا الخادم فاستدعت أحد
فقال: هذه رأيت? فقالت: نعم مإا رأيت ستي فقال: يا أخي مإع

مإت فإذا بيتي في فقالت: ادفنوه مإغلق وأهو الباب مإفاتيح
بزمإان بعده فماتت دارها في فدفنوه القبة بيت في عنده فادفنوني

وأهو تربة وأصارت عليها الزمإان وأمإضى المكان ذلك في فدفنت
. بالمخرم المملكة دار بقرب

الخرقي: وأالد علي أبو أحمد بن الله عبد بن الحسين
جماعة صحب المختصر صاحب الخرقي القاسم أبي

صحبة مإن وأأكثر حرب مإنهم أحمد أصحاب مإن
أبي عن حدث المروأذي خليفة يدعى وأكان المروأذي

البصري علي بن وأعمروأ المقرىء الدوأري عمر
بن وأمإحمد الكوفي الجاروأدي الوليد بن وأالمنذر

القاسم أبو ابنه عنه روأى وأغيرهم النصاري مإرداس
مإزاحم وأأبو الصواف بن علي وأأبو الشافعي بكر وأأبو
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العزيز عبد بكر وأأبو خاقان بن الله عبيد بن مإوسى
.  وأغيرهم

الـحـداد الحـسـن ـبـن أحـمـد ـبـن الحسن علي أبو روأى
أحـمـد العـبـاس أـبـو علـيـه- أخبرـنـا -وأقرـىـء الصبهاني

الـصـبهاني المـسـجدي مـإـردة ـبـن يوـسـف ـبـن مإحـمـد
الميـداني علي بن جعفر بن الوهاب عبد -إجازة- حدثنا

ـو ـحـدثنا ـد ـبـن عيـسـى ـبـن مإحـمـد بـكـر أـب الكرـيـم عـب
ـال: الطرسوسي الخراز ببكير المعروأف -بدمإـشـق- ـق

مإحمــد بن أحمد بن مإحمد بن المظفر نصر أبا سمعت
وأعـبـدة الخرـقـي الـلـه عـبـد ـبـن الحـسـين حدثنا الخياط

عـبـد أبي على قال: قرأت المروأذي بكر أبو قال: حدثنا
لمة بـن حماد حدثنا شاذان الله: حدثكم قتـادة عـن س

صلى الله رسول قال: قال عباس ابن عن عكرمإة عن
قطط جعد أمإرد شاب وأجل عز ربي عليه: "رأيت الله
الـلـه: عـبـد لبي المروأذي: قلت حمراء" قال حلة عليه
قال :مإن وأقال فغضب شاذان إل روأاه مإا يقولون إنهم

ـبـن الـصـمد عـبـد ـحـدثنا عـفـان ـقـال: أـخـبرني هذا? ثم
عكرمـإـة ـعـن قـتـادة ـعـن سلمة بن حماد حدثنا كيسان

ـقـال وأسـلم علـيـه الـلـه صلى النبي عن عباس ابن عن
أـبـا الـمـروأذي: فقـلـت: ـيـا وأجل" ـقـال عز :"ربي رأيت
ًا عكرمإة عن قتادة روأى يقولون: مإا إنهم الله عبد شيئ

أوأ أحـاديث سـتة خمسـة هـذا? أخـرج قـال فقال: مإن
ــــــن ســـــــبعة ــــــادة ـع ــــــن قـت ــــــة ـع . عكرمـإ

عـلـي أـبـي عـلـى الخاـقـاني: ـقـرأت مإزاـحـم أـبـو وأروأى
الصيرفي حفص أبي عن الخرقي الله عبد بن الحسين

قراءة الزهري مإن وأسماعه صدوأق سعد بن قال: ليث
.
ـبـن مإحـمـد قال: أخبرنا المؤرخ أحمد كتاب في قرأت 

ـم بن الله عبد بن مإحمد أخبرنا النرسي القاسم إبراهـي
أبـو حـدثنا الخرقي الله عبد بن الحسين علي أبو حدثنا
ـعـن جميع بن عمروأ حدثنا الدوأري عمر بن حفص عمر

التيمي إبراهيم بن مإحمد عن النصاري سعيد بن يحيى
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الـنـبي قالت: ـقـال عنها الله رضي عائشة عن أبيه عن

ـه ـصـلى ـه الـل ـة مإـسـيء لـكـل :"إن وأـسـلم علـي إل توـب
ـفـي وأـقـع إل ذنب مإن يتوب ل فإنه الخلق سوء صاحب

مإنه". شر

عبـد بـن الحسـين علي أبو كامإل: توفي بن علي وأقال
الخمـيـس ـيـوم الـمـروأذي خليـفـة الحنبلي الخرقي الله

. وأمـإــائتين وأتـســعين تـســع ـســنة مـإــن الفـطــر ـيــوم
ـره أحمد قبر بقرب دفن انه أنا: وأبلغني قلت ـن وأذـك اـب

ً فقال: كان تاريخه في مإهدي ًا رجل أصحاب مإن صالح
عيد صلى قد وأكان عنه الناس وأكتب المروأذي بكر أبي

أهـلـه فوـجـده وأـنـام فتـغـدى أهـلـه إلى فانصرف الفطر
ًا خـلـق وأتبـعـه حنبل بن أحمد قبر مإن بالقرب وأدفن مإيت

. وأمإائتين وأتسعين تسع سنة الناس مإن عظيم

بابن المعروأف المخرمإي مإحمد بن علي بن الحسين
بن الحسين علي أبي عن الله: حدث عبد أبو شاصو

يقصر أحمد: مإتى قال: سألت الخرقي إسحاق
مإن أكثر إقامإة على عزم الصلة? قال: إذا المسافر

أبو عنه حدث صلة وأعشرين إحدى وأصلة أيام أربعة
.  شاقل بن إسحاق

أبو الله عبد بن مإحمد بن داوأد بن الحسن بن حبيب
بن وأعمروأ الكجي مإسلم أبا :سمع القزاز القاسم

وأمإوسى المروأذي يحيى بن وأمإحمد السدوأسي حفص
وأمإحمد القطان علوية وأالحسن النصاري إسحاق بن

الجوهري الليث بن وأمإحمد شيبة أبي بن عثمان بن
أبي وأابن البراثي العباس وأأبا العكبري عمر بن وأخلف

.  البزوأري عوف

وأأـبـو ـشـاهين ـبـن حـفـص وأأـبـو اـلـدارقطني عـنـه روأى
المخزوأمـإـي الحـسـن ـبـن وأالحسين رزقويه بن الحسن

الـصـبهاني المظـفـر ـبـن وأعـلـي الحـمـاني الحسن وأأبو
. حامإد بن الله عبد أبو الوالد وأشيخ
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وأعـمـر وأاـلـبراثي ـعـوف أـبـي ابن ترجمة في روأينا وأقد
مـإـن الـقـزاز ـحـبيب عنـهـم روأي مـإـا بـعـض السدوأـسـي

. أحمد مإسائل

ثـقـة الـقـزاز ـحـبيب الفرات: ـكـان بن الحسن أبو وأقال
ًا ـتور ـن مإـس ـي دـف ـونيزية ـف ـر الـش ًا أن وأذـك ـ ـن قومـإ مـإ
ً قبره مإن أخرجوه الرافضة ـه وأسلبوه ليل ـى كفـن أن إـل

ًا ابنه له أعاد . دفنه وأأعاد كفن

الحسن بن حبيب الفوارس: توفي أبي بن مإحمد وأقال
وأخمـسـين تسـع ـسـنة جـمـادى فـي الـحـد يـوم الـقـزاز

ًا ثقة وأكان وأثلثمائة . المذهب حسن مإستور

الثانية الطبقة مإن الخاء باب

إمإامإنا بن الله عبد عن الكندي: نقل مإثنى بن خضر
.  أشياء عنه الله رضي أحمد

ـبـن المـبـارك عـلـى قرأته فيما الجهمية على الرد مإنها
الخلل بكــر أبو العزيز عبد عن إبراهيم عن الجبار عبد

ـبـن الـلـه عبد حدثنا قال الكندي مإثنى بن خضر أخبرني
ـد ـن أحـم ـل ـب ـال حنـب ـال: ـق ـان ـق ـي: بـي ـا أـب أنـكـرت مـإ

لـهـم: ـلـم فقلـنـا مإوـسـى كـلـم تـعـالى الله الجهمية: أن
إنـمـا يتكـلـم وأل يتكـلـم ـلـم الله ? قالوا: إن ذلك أنكرتم

ًا كون ًا وأخلق وأجل عز الله عن فعبر شيئ فأســمع صوت
.

وأـشـفتين وأـفـم جوف مإن إل يكون ل الكلم أن وأزعموا
. وألسان

لموســى: يقول أن الله غير أوأ لمكون يجوز فقلنا: هل
فـمـن رـبـك أنا أوأ: إني فاعبدنى أنا إل إله ل الله أنا إني

ًا ـكـون الـلـه الجهمـيـة: أن زعـمـت كـمـا زعم ـكـان ـشـيئ
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العالمين رب الله أنا إني مإوسى المكون: يا ذلك يقول
الـلـه وأـقـال العالمين رب الله أنا يقول: إني أن يجوز ل

ًا مإوـسـى الـلـه تـعـالى: وأكـلـم ـجـاء وأـقـال: وألـمـا تكليـمـ
لنفسـي وأقال: وأاصـطنعتك ربه وأكلمه لميقاتنا مإوسى

. وأبكلمإي برسالتي الناس على اصطفيتك وأقال: إني
. القرآن مإنصوصا فهذا
فكـيـف يتكـلـم وأل يتكـلـم ـلـم الـلـه ـقـالوا: إن مـإـا وأأمـإـا

الـطـائي حاتم بن عدي عن خيثمة عن العمش بحديث
:" مـإـا وأـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رسول قال: قال

ـه وأـسـيكلمه إل أـحـد مـإـن مإنـكـم ـه لـيـس الـل ـه بيـن وأبيـن
ترجمان".

وأـفـم ـجـوف مـإـن إل يـكـون ل الكلم ـقـولهم: إن وأأمـإـا
للـسـماوأات تـعـالى الـلـه ـقـال وألسان: ألـيـس وأشفتين

ًا وأالرض: ائتيا ًا أوأ طوع أتراـهـا طائعين قالتا: أتينا كره
ـا ـالت أنـه ـوارح وأـشـفتين بـجـوف ـق إذا وألـسـان? وأالـج

عليـنـا? ـقـالوا: ـشـهدتم فقالوا: لم الكفار على شهدت
نطـقـت أنـهـا أتراـهـا ـشـيء كل أنطق الذي الله أنطقنا
كـيـف أنطقـهـا الله وأشفتين? وألكن وألسان وأفم بجوف

ه تكلـم وأكذلك شاء اء كيـف الل يقـول أن غيـر مإـن ش
ـوف ـم وأل ـج ـفتان وأل ـف ـان وأل ـش ـر لـس ـالة وأذـك الرـس
. بطولها

الثانية الطبقة مإن الزاي باب

جماعة عن حنبل: حدث بن أحمد بن صالح بن زهير 
.  صالح وأالده مإنهم

الدارقطني قال: سئل الحافظ أحمد كتاب في قرأت
. ثقة وأهو حدث صالح? فقال: قد بن زهير عن

ـد بن مإحمد أخيه ابن مإنهم جماعة زهير عن روأى أحـم
الخلل. بكر وأأبو النجاد بكر وأأبو صالح بن

ـقـال العزيـز عـبـد ـعـن إبراهيم عن المبارك أنبأنا فيما
ـالح بن زهير حدثني قال الخلل بكر أبو أخبرنا ـال ـص ـق
أحب وأاحد بوضوء الصلوات لبي قال: قلت أبي حدثنا
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ـد بوضوء قوي صلة? قال: إن لكل يتوضأ أم إليك وأاـح

أروأحه. مإا عليه قوينا أنا ليت به بأس مإا
ـقـال: ـصـالح ـبـن زهـيـر عليـنـا أمإلى قال الخلل أخبرنا

مـإـن الفـضـل بنت عباسة أبي أم الله رحمه جدي تزوأج
تـوفيت ثـم أبـي غيـر مإنهـا يولـد لم العرب مإن الربض
فولدت ريحانة لها يقال العرب مإن امإرأة بعدها وأتزوأج

ـتـوفيت ـثـم غـيـره مإنـهـا ـلـه يوـلـد ـلـم الله عبد عمي له
ـثـم زيـنـب وأاسمها علي أم مإنه فولدت حسن فاشترى
ـدت ـين الحـسـن وأـل ـوأمإين وأالحـس ـا ـت ـرب مإاـت ـن بـق مـإ

ًا الحسن وألدت ثم وألدتهما الـسـن مـإـن فعاـشـا وأمإحمد
ًا. بعدهما وألدت ثم سنة الربعين نحو سعيد

مـإـن بنـحـو أحمد أبيه مإوت قبل سعيد حنبل: وألد وأقال
ًا. خمسين يومإ

الكوفة. قضاء سعيد برهان: وألي ابن وأقال
أحمـد بـن صالح بن زهير كامإل: وأمإات بن أحمد وأقال

. وأثلثمائة ثلث سنة

الثانية الطبقة مإن السين باب

اللخمي مإطير بن أيوب بن أحمد بن سليمان
أصبهان ذر: وأافى أبي ابن القاسم أبو الطبراني

أبا إمإامإنا أصحاب مإن جماعة مإن سمع بها وأسكن
ابن غيرهما وأمإن أحمد بن الله وأعبد الدمإشقي زرعة
بن وأإبراهيم يونس وأابن الديري وأإسحاق مإريم أبي
بن يحيى بن وأمإحمد البغدادي جعفر بن وأإدريس بزة

مإندة.  بن الله عبد أبي جد مإنده

وأـلـه الـحـديث عـلـم ـفـي وأالحـفـاظ الئـمـة أـحـد وأـكـان
المعـجـم جملتـهـا مـإـن مإـشـهورة وأآثار مإذكورة تصانيف

وأالصغر. وأالوأسط الكبير
ـبهان وأمإات وأمإائتين ستين سنة بعكا مإولده ـنة بأـص ـس
ـقـبر عـنـد أـصـبهان مإديـنـة بـبـاب وأدـفـن وأثلثمائة ستين
علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـول صاحب الدوأسي حممة
وأاحدة. تربة في وأسلم
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الـسـتاذ ـسـمعت اللـغـوي ـفـارس بن الحسين أبو قال
ألـذ حلوأة الـدنيا في أن أظن كنت مإا يقول العميد ابن
ـشـاهدت ـحـتى فيـهـا أـنـا اـلـتي وأاـلـوزارة الرياـسـة مـإـن

ـبراني فكان بحضرتي وأالجعاني الطبراني مإذاكرة الـط
يغـلـب الجـعـاني وأـكـان الحـفـظ بـكـثرة الجـعـاني يغـلـب

ـبراني ـة الـط ـاء بفطـن ـداد أـهـل وأذـك ـتى بـغ ارتفـعـت ـح
الجعاني: فقال صاحبه يغلب أحدهما يكاد وأل أصواتهما

فقـال: هـاته عـنـدي إل الـدنيا ـفـي لـيـس ـحـديث عندي
ـبـن ـسـليمان ـحـدثنا خليـفـة أـبـو الطبراني: حدثنا فقال
ســليمان أخبرنا الطبراني فقال بالحديث وأحدث أيوب

ـحـتى مإـنـي فاـسـمعه خليـفـة أبو سمعه وأمإني أيوب بن
فخـجـل عـنـي خليـفـة أبي عن تروأي فإنك إسنادك يعلو

ـوددت العميد ابن قال الطبراني وأغلبه الجعاني ـي ـف ـف
ـوزارة مإـكـان ـا وأالرياـسـة اـل وأكـنـت ـلـي تـكـن ـلـم ليتـه

الطــبراني به فرح الذي الفرح مإثل وأفرحت الطبراني
الـحــــــــــــــــــــــــــديث. لـجــــــــــــــــــــــــــل

ـن الفضل خليفة أبو مإنهم جماعة عنه وأروأى ـاب ـب الحـب
ـبـن العـبـاس أـبـو بعدهم وأمإن الفريابي وأجعفر وأعبدان
ـدة ـافظ عـق ـو الـح ـد وأأـب ـه عـب ـن الـل ـده ـب ـافظ مإـن الـح

الـصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبهاني.
حنـبـل ـبـن أحـمـد ـبـن الـلـه عـبـد سمعت الطبراني قال

عـبـد أـبـا الـشـافعي: ـيـا يقول: ـقـال أبي يقول: سمعت
الـلـه صلى الله رسول عن عندكم الحديث صح إذا الله
إليه. نرجع فأخبروأنا وأسلم عليه

ـقـال: الـبـار عـلـي ـبـن أحـمـد الـطـبراني: ـحـدثنا وأقال
وأـفـاة بلـغـه حـيـن النيـسـابوري يحيى بن مإحمد سمعت

أن ببغـداد دار كـل لهـل يقـول: ينبغـي حنبل بن أحمد
دوأرهم. في النياحة حنبل بن أحمد على يقيموا

الثانية الطبقة من العين باب

بكر أبو إسحاق بن الشعث بن سليمان بن الله عبد 
مإن وأالده به السجستاني: رحل داوأد أبي بن
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ًا به فطوف سجستان ًا شرق علماء مإن وأأسمعه وأغرب
وأفارس وأأصبهان وأالجبال بخراسان سمع الوقت ذلك

وأالشام وأمإكة وأالمدينة وأالكوفة وأبغداد وأالبصرة
وأصنف بغداد وأاستوطن وأالثغور وأالجزيرة وأمإصر

وأالناسخ وأالقراءات وأالتفسير وأالسنن المسند
ًا فهما وأكان ذلك وأغير وأالمنسوخ ًا عالم وأحدث حافظ

ابن سليمان داوأد وأأبي المروأزي خشرم بن علي عن
يحيى بن وأمإحمد شبيب بن وأسلمة السنجي مإعبد

بن وأإسحاق النيسابوري الزهر بن وأأحمد الذهلي
بن وأمإحمد بندار بشار بن وأمإحمد الكوسج مإنصور
البصريين علي بن وأنصر علي بن وأعمروأ المثنى
وأمإحمد أيوب بن وأزياد النهشلي إبراهيم بن وأإسحاق

بن وأيوسف الدوأرقي وأيعقوب المخرمإي الله عبد بن
وأخلق صاعقة الرحيم عبد بن وأمإحمد القطان مإوسى

أمإثالهم.  مإن كثير

بن الباقي وأعبد المقرىء مإجاهد بن بكر أبو عنه روأى
ـبـن وأمإحـمـد الـشـافعي بـكـر وأأـبـو أحمد بن وأدعلج قانع

ـشـاهين ـبـن حـفـص وأأـبـو وأالدارقطني الوراق المظفر
بطة بن الله عبد وأأبو وأالمخلص جبابة بن القاسم وأأبو

مإوضع إلى يشير عيسى وأكان الوزير علي بن وأعيسى
ذـلـك ـفـي البـغـوي القاـسـم أبو فيقول: حدثنا داره في

الموـضـع ذـلـك ـفـي ـصـاعد ـبـن يحـيـى وأـحـدثنا الموضع
غـيـر وأذـكـر الموضـع ذلك في مإجاهد بن بكر أبو وأحدثنا
داوأد أـبـي ـبـن بـكـر أـبـا ـتـذكر ـتـزال ـلـه: ل فيقال هؤلء

ـفـي لـنـا ـيـأذن كـان داره إـلـى مإـضـينا إذا فيـقـول: ليـتـه
السلطان له عليه? وأنصب وأالقراءة داره إلى الدخول

وأمإعرفته. لفضله عليه فحدث المنبر
ـن إبراهيم بن أحمد الزهري: سمعت وأقال ـاذان ـب ـش
ـفـي سجـسـتان إـلـى داوأد أـبـي ـبـن بكر أبو أخرج يقول
الـحـديث أـصـحاب إلـيـه ـفـاجتمع اللـيـث ـبـن عمروأ أيام

فقالوا كتاب مإعي ليس وأقال فأبى يحدثهم أن وأسألوه
بـكـر: فأـثـاروأني أـبـو وأكـتـاب? ـقـال داوأد أـبـي ـلـه: اـبـن
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فلـمـا حفـظـي مـإـن ـحـديث أـلـف ثلثـيـن عليهم فأمإليت
إـلـى داوأد أـبـي ابن مإضى البغداديون قال بغداد قدمإت

ًا فيـجـوا ـثـم بالناس وألعب سجستان إـلـى اـكـتروأه فيـجـ
إـلـى بـهـا وأجـيـء فكتـبـت النسخة لهم ليكتب سجستان

ـسـتة ـفـي فخطـئـوني الحـفـاظ عـلـى وأعرـضـت بـغـداد
أحــاديث وأثلثة حدثت كما بها حدثت ثلثة مإنها أحاديث
فيها. أخطأت
اـلـدارقطني الـسـلمي: ـسـألت الرحـمـن عبد أبو وأقال

فقال: ثقة. داوأد أبي بن بكر أبي عن
ـبـن مإوـسـى ـقـال: أخبرـنـا قراءة السعيد الوالد أخبرنا
ـبـن ـسـليمان ـبـن الـلـه عبد قال: حدثنا السراج عيسى

مإحـمـد بن الله وأعبد بيان بن وأهب قال: حدثنا الشعث
ـقـالوا: ـحـدثنا الـمـري ـعـامإر ـبـن وأمإوـسـى المـسـور بن

بـه يبـلـغ عـبـاس ابـن عن عكرمإة عن أيوب عن سفيان
ـصـورة ـصـور ـقـال: "مـإـن وأـسـلم عليه الله صلى النبي
ـد أن كلف تحلم وأمإن يفعل وألن فيها ينفخ أن كلف يعـق
ـلـم ـقـوم ـحـديث اـسـتمع وأمإن يفعل وألن شعيرتين بين

أبو النك" أنبأنا أذنيه في صب حديثهم يسمع أن يحبوا
ـشـاهين ـبـن عـمـر ـعـن بالله المهتدي وألد مإن الحسين

الكوـفـة دخـلـت يقول داوأد أبي ابن بكر أبا سمعت قال
ًا ثلثين به فاشتريت وأاحد درهم وأمإعي ً مإد وأكـنـت باقل

ًا مإنه آكل ـحـديث أـلـف الشج سعيد أبي عن وأأكتب مإد
حديث. ألف ثلثون مإعي حصل الشهر كان فلما

أنبأنا علي المحدث عن عبيد الله الفقيه قال أنشدنا أبو بكر ـبـن أبـي داوأد مـإـن
لنفسه: حفظه 

وأاتبـع الله بحبل تمسك
الـهـدى

ًا تك وأل  لعـلـك بدعي
تـفـلـح

الله بكتاب وأدن
الـتـي وأالسنـن

تنجو الله رسول عن أتت
وأتربح

كلم مإخلوق غير وأقل
مإليكـنـا

 التقياء دان بذلك
وأأفـصـحـوا

القرآن في تغل وأل
ً بالوقف قائل

 لجهم أتباع قال كما
وأأسجـحـوا
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ًا القرآن تقل وأل خلـقـ

قـرأتـه
 باللـفـظ الله كلم فإن

يوضـح
للخلـق الله يتجلى وأقل

جـهـرة
 وأربك يخفى ل البدر كما

أوأضح
وألـيس بمولـود وأليس
بـوالـد

 تعالى شبه له وأليس
المـسـبـح

هذا الجهمي ينكر وأقد
وأعنـدنـا

 قلنا: حديث مإا بمصداق
مإصرح

مإقال عن جرير روأاه
مإـحـمـد

 في قال قد مإا مإثل فقل
 تنجح ذاك

ًا الجهمي ينكر وأقد أيض
يمـينـه

 بالفواضـل يديه وأكلتا
تـنـفـح

في الجبار ينزل وأقل
لـيلة كـل

 الواحد جل كيف بل
المتـمـدح

 
يمـن الدنيا طبق إلى

بـفـضـلـه
 السـمـاء أبواب فتفرج

وأتـفـتـح
يلـق مإستغـفـر أل يقول

ًا غـافـر
ًا وأمإستمنح ًا خير  وأرزقـ

فـأمإـنـح
يرد ل قـوم ذاك روأى

حـديثـهـم
 كذبوهـم قوم خاب أل

وأقـبـحـوا
بعـد الناس خير إن وأقل

مإـحـمـد
 عثـمـان ثم قدمإا وأزيراه

الرجـح
الـبـرية خير وأرابعهم
بـعـدهـم

 بالخير الخير حليف علي
مإـنـجـح

ريب ل وأالـرهـط وأإنهـم
فـيهـم

 في الفردوأس نجب على
 تسرح الخلد

عـوف وأابن وأسعد سعيد
وأطـلـحة

 وأالزبـير فهر وأعامإر
الـمـمـدح

الصحابة في قول خير وأقل
كلـهـم

ًا تك وأل  تـعـيب طعان
وأتـجـرح
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المتين الوحي نطق فقد

بفضـلـهـم
الصحابة في آي الفتح وأفي

تمـدح
أيقـن الـمـقـدوأر وأبالقدر

فـإنـه
 الـدين عقـد دعامإة

أفـيح وأالـدين
ً تنكرن وأل ًا جهل نكير

ًا وأمإـنـكـر
 إنك وأالميزان الحوض وأل

تنـصـح
العظيم الله يخرج وأقل

بـفـضـلـه
ًا النار مإن  مإن أجساد

تطـرح الفحم
الفردوأس في النهر على
بمائه تحيي

 جـاء إذ السيل حمل كحبة
يطـفـح

للـخـلـق الله رسول فإن
شـافـع

 حق القبر عذاب في وأقل
مإوضـح

وأإن الصلة أهل تكفرن وأل
عصـوا

 العرش وأذوأ يعصي وأكلهم
يصفـح

الـخـوارج رأي تعتـقـد وأل
إنـه

 يردي يهـواه لمن مإقال
وأيفـضـح

ًا تك وأل ًا مإرجـي لـعـوبـ
بـدينـه

 بـالـدين المرجـي إنما أل
يمـرح

قـول اليمـان إنـمـا وأقل
وأنـية

 النبـي قول على وأفعل
مإـصـرح

ًا وأينقص بالمعـاصـي طور
وأتـارة

 الـوزن وأفي ينمى بطاعته
يرجـح

الرجال آراء عنك وأدع
وأقـولـهـم

 أزكـى الله رسول فقول
وأأشـرح

تلـهـوا قوم مإن تك وأل
بـدينـهـم

 الحـديث أهل في فتطعن
وأتـقـدح

يا الدهر اعتقدت مإا إذا
هـذه صـاح

 تبـيت خير على فأنت
وأتـصـبـح

ـقـولي داوأد: ـهـذا أـبـي ـبـن بكر أبو بطة: قال ابن قال
ـا مإن وأقول حنبل بن أحمد وأقول أبي وأقول ـن أدركـن مـإ

غيـر قال فمن عنه بلغنا مإمن ندرك لم وأمإن العلم أهل
كذب. فقد هذا
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ـسـنة كتـبـت مـإـا وأأوأل ـقـال وأمإائتين ثلثين سنة مإولده
وأـكـان الطوـسـي أـسـلم ـبـن مإحـمـد عن وأأربعين إحدى

ً وأكان بطوس ًا رجل ـه كتبت لما أبي بي وأسر صالح عـن
وأرأـيـت ـصـالح رـجـل ـعـن كتبت كتبت مإا أوأل لي وأقال
ثـمـان ـسـنة إـسـحاق وأمـإـات راـهـويه ـبـن إسحاق جنازة

الكتاب. في ابنه مإع وأكنت وأثلثين
وأثـمـانين ـسـت اـبـن وأـهـو داوأد أبي بن الله عبد وأتوفي

الهاـشـمي مإطـلـب عليه وأصلى وأأيام أشهر وأستة سنة
ـصـلي وأقـيـل الهاـشـمي القاـسـم بن حمزة عمر أبو ثم

بـنـازوأك ـبـالله المقـتـدر أنـفـذ ـحـتى مـإـرة ثـمـانون علـيـه
ليـلـة عـشـرة لثـنـتي الحد يوم وأدفنوه جنازته فخلصوا

وأثلثماـئـة عـشـرة ـسـت ـسـنة مإن الحجة ذي مإن بقيت
البستان. باب مإقبرة في

وأأـكـثر إنـسـان أـلـف ثلثماـئـة زـهـاء علـيـه وأقيل: صلى
وأقـيـل الظـهـر ـصـلة بعد وأدفن الغداة صلة بعد وأأخرج

ثلـثـة مإنـهـا ـلـه مإـضـى ـقـد سنة وأثمانون سبع وأله مإات
ـو وأمإحـمـد داوأد أبو أوألد ثمانية وأخلف أشهر مإعـمـر وأأـب
أكبرهن بنات وأخمس العلى عبد أحمد وأأبو الله وأعبيد

وأحدثت. فاطمة

مإحمد أبو الرازي إدريس بن مإحمد بن الرحمن عبد
حاتم:  أبو الحافظ المإام ابن المإام

بن وأأحمد وأأباه زرعة وأأبا أصرم بن وأأحمد أحمد بن صالح سمع
حبيب بن وأيونس الرمإادي مإنصور بن وأأحمد القطان سنان

وأغيرهم. الصبهاني
التصانيف وأصنف وأبعده أبيه مإع البلد إلى الحديث طلب في وأرحل

الجهمية على الرد وأكتاب وأالتفسير السنة كتاب جملتها مإن
ذلك. وأغير أحمد إمإامإنا وأفضائل

حنبل بن أحمد بن صالح حدثنا الجهمية على الرد كتاب في قرأت
الخلق له أل تعالى الله قال يقول عنه الله رضي أبي سمعت قال

الخلق. غير المإر أن فأخبر قال: وأالمإر ثم بالخلق فأخبرنا وأالمإر
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الواسطي سنان بن أحمد سمعت حاتم أبي بن الرحمن عبد وأقال
ًا هذا فسمى وأالمإر الخلق بين الله مإيز يقول: قد هذا وأسمى أمإر

ًا في داخل مإخلوق وأكل وأالمإر الخلق له أل فقال بينهما وأفرق خلق
أمإر ذلك تعالى الله قال بمخلوق ليس وأالمإر المإر وأبقي الخلق

مإخلوق. غير كلمإه فأنزل إليكم أنزله الله
قال إلينا كتب فيما مإنده بن الرحمن عبد المإام الشيخ أخبرنا
حبان بن مإحمد أبو أخبرنا قال الحسن بن مإحمد بن مإحمد أخبرنا

حاتم أبي بن الرحمن عبد مإحمد أبو مإات تاريخه في قال الشيخ أبو
وأثلثمائة. وأعشرين سبع سنة

جعفر:  أبو القلفلئي بكار بن مإحمد بن عمر

هانىء بن إبراهيم إسحاق أبي بمسائل حدث
شهاب ابن عن السعيد الوالد أنبأنا فيما النيسابوري

أبو أخبرنا المغازلي بدر بن عمر أخبرنا علي أبو أخبرنا
إسحاق أبو حدثنا بكار بن مإحمد بن عمر حفص
عبد أبا قال: سمعت النيسابوري هانىء بن إبراهيم

قال: أنس بن مإالك أن ذئب أبي ابن يقول: بلغ الله
ذئب: يستتاب أبي ابن فقال بالخيار البيعان ليس

عنقه. ضربت وأإل تاب فإن مإالك
قدم رجل عن وأسئل الله عبد أبا قال: سمعت وأبه
ًا بعيد بلد مإن مإكة قال: إحرام بغير مإكة فدخل تاجر
أيام غير في كان إن بعمرة فيهل الميقات إلى يرجع

بالحج. أهل الحج أيام في كان فإن الحج

عيب? كل مإن البراءة عن الله عبد أبو قال: سئل وأبه
ـــــــــــال: ل ـــــــــــمى أن إل ـق ـــــــــــب. يـس العـي

ـقـال: الطرـيـق عـلـى بـنـي مإـسـجد ـعـن قال: سئل وأبه
كان. مإا إلى الطريق وأيرد يقلع

العكبري:  حفص أبو رجاء بن مإحمد بن عمر

إبراهـيـم بن وأقيس أحمد إمإامإنا بن الله عبد عن حدث
ـن وأعـصـمة العكبري حمدوأن بن وأمإوسى الطوابيقي ـب

397



الحنبلي يعلى لبي الحنابلة طبقات
 السإلمية مشكاة شبكة مكتبة

ـــي ـــم عـصـــمة أـب ـــان وأغيرـه ًا وأـك ـــد ًا. عاـب ـصـــالح
وأـقـال: إذا بـطـة بن الله عبد أبو مإنهم جماعة عنه روأى
أـنـه ـفـاعلم رـجـاء ـبـن حـفـص أـبـا يـحـب العكبري رأيت

سنة. صاحب
ـبـن حـفـص أـبـو الخياط: كان الله عبد بن مإحمد وأقال
ًا يكلم مإن يكلم ل رجاء أبـو وأقـال عشـرة إلـى رافضـي
ـصـديق رـجـاء ـبـن حـفـص لـبـي ـشـهاب: ـكـان بن علي

ًا اتخذ قد أنه فبلغه صيرفي ـره للحساب دفتر لن فهـج
ًا المباح الصرف ًا اتـخـذ وألـمـا بـيـد ـيـد يعـطـى فإنـمـا دار
نسيئة.

إذا ـكـان رـجـاء اـبـن أن أصحابنا كتب بعض في وأقرأت
ًا أن فبلغه الرافضة مإن رجل بعكبرى مإات ـه باع بزاز ـل
ًا ً أوأ كفن ً أوأ غسله غاسل ذلــك. على هجره حمله حامإل
ـو حدثنا بطة ابن عن البندار القاسم أبو أنبأنا حـفـص أـب

العـبـاس ـحـدثنا عـصـمة أـبـي ابن عصمة حدثنا رجاء بن
ـقـال: الحـجـاج ـبـن مإحـمـد حدثنا القنطري الحسين بن

ًا حنـبـل بن أحمد عني كتب ـفـأمإله العـبـاس ـقـال كلمـإـ
للفـتـوى نفسـه ينـصـب أن للرـجـل ينبـغـي قال: ل علينا
ـلـه تـكـون ـفـأن أوألـهـا أمإا خصال خمس فيه يكون حتى
عـلـى وأل ـنـور علـيـه يـكـن لم نية له تكن لم إن فإنه نية

ـكينة وأوأقار حلم عليه فيكون الثانية وأأمإا نور كلمإه وأـس
ًا فيكون الثالثة وأأمإا ـه وأعلى فيه هو مإا على قوي مإعرفـت
ة الرابعـة وأأمإـا ة النـاس مإضـغه وأإل فالكفاي وأالخامإس

الـنــــــــــــــــــــــــــاس. مإعرـفــــــــــــــــــــــــــة
ً أن ـلـو العالم وأالله أنا فأقول ً رجل نـظـره أنـعـم ـعـاقل

ًا بجـهـده وأاستقـصـى بطرـفـه وأـسـما فـكـره وأمإيز طالـبـ
وأالمتصـدرين وأقتنـا فقهـاء مإـن أحـد في وأاحدة خصلة

ًا نـسـأل وأالـلـه يجدها ل أن أخشى للفتوى ً ـصـفح جميل
ًا ًا. وأعـفـــــــــــــــــــــــــــو ـكـــــــــــــــــــــــــــثير

وأثلثمائة. وأثلثين تسع سنة وأتوفي
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العارف: الزاهد الحسن أبو بشار بن مإحمد بن علي
ابني الله وأعبد وأصالح المروأذي بكر أبي عن حدث

وأغيرهم.  أحمد إمإامإنا

بن مإحمد بن وأعلي المقري مإقسم بن أحمد الحسن أبو عنه روأى
علي وأأبو المؤدب الحلواني مإمويه بن أحمد بن وأعلي البجلي جعفر
وأغيرهم. النجاد
أبا قال: سمعت حمكان بن الحسن عن المقري بكر أبو أنبأنا

وأكان يقول بشار بن الحسن أبا يقول: سمعت مإقسم بن الحسن
ًا نفسه عن يخبر أن أراد إذا ً قال: أعرف شيئ وأكذا كذا حاله رجل

ً يوم: أعرف ذات فقال يعتذر بكلمة تكلم مإا سنة ثلثين مإنذ رجل
مإنها.

ًا بشار بن الحسن أبا قال: سمعت ً أعرف يقول أيض مإنذ رجل
ًا يجد فما يشتهي مإا ليترك يشتهي أن يشتهي سنة ثلثين شيئ

يشتهى.
إسحاق حدثنا الصابوني إسماعيل حدثنا الكشي مإسلم أبو وأأنبأنا

أبو حدثنا الوراق حماد بن أحمد بن مإحمد حدثنا العدل إبراهيم بن
الصالح العبد بشار بن الحسن أبو حدثنا الصوفي القناد الحسن
على قعود وأنحن جنازة بنا قال: مإرت أحمد بن الله عبد حدثني
يبيع كان قالوا الجنازة صاحب صنعة كانت مإا أبي فقال أبي مإسجد

قال: غيره فناء في قالوا غيره فناء أوأ فنائه في قال الطريق على
ً أيامإه ذهبت فقد غيره أوأ يتيم فناء كان إن علي عز علي عز عطل
قال: فكبر سيئاته عنه يكفر أن الله عسى عليه نصلي قال: قم ثم

الليلة تلك أبي وأنام وأدفناه قبره إلى حملناه ثم تكبيرات أربع عليه
أبي إلى جاءت جيراننا بعض مإن بامإرأة نحن فإذا به مإغتم وأهو

مإباركة يا لها: قولي بشارة? فقال أبشرك أل الله عبد أبا فقالت: يا
الذي الجنازة صاحب فرأيت البارحة نمت قالت صالحة امإرأة أنت

ًا الجنة في يجري وأهو مإعه مإررت خضراوأان حلتان وأعليه جري
روأحي خروأج وأقت علي غضبان قال بك الله فعل له: مإا فقلت
بالجنة. وأمإتعني ذنوبي فغفر حنبل بن أحمد علي فصلى
رأيت قال: إذا أنه الفقيه الله عبد أبي عن المحدث علي وأأنبأنا

أنه فاعلم البربهاري مإحمد وأأبا بشار بن الحسن أبا يحب البغدادي
سنة. صاحب
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صالح مإن أحمد لبيه صالح مإسائل جميع سمع قد أنا: وأكان قلت
بدر بن حفص أبو مإنهم جماعة بشار ابن مإن فسمعها بها وأحدث

يقصدوأنه طائفتين شيوخ وأكان وأغيرهم البرمإكي وأأحمد المغالي
العزيز عبد بكر وأأبو الخلل بكر وأأبو البربهاري مإحمد أبو وأيعظمونه
وأأشكالهم.

الذي آدم أبينا على صل دعائه: اللهم في يقول بشار ابن وأكان
حواء وأزوأجته مإلئكتك له وأأسجدت صورتك وأأنحلته بيدك خلقته
إلى فأهبطته الشجرة مإن فأكل وأقدرك قضاؤك عليه فسبق أمإتك

الرض.
أم حديث عن بشار بن الحسن أبا البرمإكي: سألت أحمد وأقال

فعارض فقال: صحيحان الرؤية في عباس ابن وأحديث الطفيل
ابن فقال الوقت هذا مإثل في تذكر ل الحاديث فقال: هذه رجل

ًا السلم بشار: فيدرس الخبرين. عن السؤال مإنع مإن على مإنكر
كتب في قال: رأيت روأحه الله قدس السعيد الوالد بخط وأقرأت

ابن سمعت صاحبه أوأ الخلل بكر أبي عن البرمإكي حفص أبي
قال: ثم الله مإن يستحي يحاسبون الكفار أن زعم يقول: مإن بشار

يعيد. المقالة هذه يقول مإن خلف صلى مإن
لست يقول بشار ابن البرمإكي: سمعت أحمد خطه: قال وأمإن

خصال: قطع أربع فيه تجتمع حتى بالبداية وأل بالولية لحد أشهد
وأالتبرم حساب فيها لذة كل وأترك السباق عن تقطع علقة كل

الدخار. وأقلة الحال وأخفة وأالعدوأ بالصديق
أكثر قد المطعم? فقال أين مإن سئل وأقد يقول قال: وأسمعته

صدقة لي هاوأن وأكل العطارين في هاوأن له يقولون فقوم الناس
ابن قال أخته مإغزل مإن يأكل آخروأن قوم وأقال وأقف عقار وأكل
النساء على قوامإون الرجال تعالى الله قال ذلك مإن فعجبت بشار
وأهو الجاثليق يضيع ل هو الرجال على قوامإون النساء يقل وألم

أهل قال: يا مإسلم? ثم وأأنا آكله رغيف مإن أنا يضيعني كافر
بشار ابن مإطعم يعرف إنه الرض أهل مإن لكم قال مإن المجلس

إلى حاجة بشار لبن إن لكم قال وأمإن كذب فقد سنة أربعين مإنذ
الرض أهل مإن أحد لكم قال أوأ كذب فقد سنة أربعين مإنذ مإخلوق

ًا سأل بشار ابن إن كذب. فقد سنة أربعين مإنذ حاجة مإخلوق
النس في يتكلم قال: ل وأجل عز بالله النس عن رجل وأسأله قال

هذه تروأن قال: أمإا ثم النس وأساوأس حس قلبه عن انقطع مإن إل
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قال: أخته? قلنا: بلى بني هي وأتخدرم ناسي لها يقال التي الجارية
أني الثانية الكلمة في اشك سنة عشرين أربع مإنذ الدار في هي

كلمتها.
وأإنك وأجل عز بقوله بتكلم أن أراد إذا مإجلسه يفتتح قال: وأكان

الذي وأمإا عنك الله رضي له فقال رجل إليه فقام نريد مإا لتعلم
ذلك أقول وأأنا ذلك عن المسألة على حملك له: وأمإا تريد? فقال

يعلم فقال: هو عليه فأقسم عنه أحد سألني فما سنة أربعين مإنذ
سواه. وأالخرة الدنيا في أريد مإا أني

شديدة ضيقة الوأقات بعض في الزيات: أضقت عليك ابن وأقال 
ًا غرفتي في فجلست ًا مإغمومإ الله عبد يا يناديني الشيخ فإذا مإفكر

تعال فقال فأجبته قال طريق غرفته إلى بشار ابن غرفة مإن وأكان
مإضيق أنت الدنيا على الشديد الغم هذا فقال: إيش إليه فمضيت

لم فمن قال شيء? قلت: نعم مإعك وأليس الدنيا على مإضيق أنت
إليه تحتاج مإا عليك خذ لي فقال الغم هذا يغتم شيء مإعه يكن

وأاذكر فخذه رزقك يلقاك أن إلى الشط على وأامإش نعلك وأالبس
ًا الله. قال: فبقيت مإخالفته يمكني لم أنه إل قوله في مإفكر

الجسر إلى وأصلت أن إلى الشط وألزمإت الله أذكر فخرجت
أربعين إلي فدفع فأجبته الله عبد يناديني: يا برجل فإذا الفوقاني

ًا ًا درهم ًا لي انسخ فقال وأوأرق سمارية في وأأجلسني سماه كتاب
قال: قلت: لبيك الله عبد يا بشار ناداني صعدت فلما وأرجعت

ًا أربعين أخذت الكتاب لك: انسخ وأقال وأكذا كذا الورق وأمإن درهم
الباب. إلى لجاءك صبرت قال: لو الفلني? قلت: نعم

ًا البرمإكي: سمعته أحمد وأقال إلى الوأل المجلس مإن قام وأقد يومإ
إلى بنا فقال: قومإوا سره تحرك وأقد القلوب لهل الثاني المجلس

ً صبر ثم الجنة رجل له فقال الله يعفو أوأ النار إلى قال: أوأ ثم قليل
نحن لذلك مإستوجب عنك الله رضي أنت المجلس: هبك أهل مإن

مإحسنهم الله يجمع مإذهب أهل كل عنكم إيش? فقال: دعوا
وأاحدة. دار في وأمإسيئهم
وأكان الدار أقصى في وأجلست الربعاء يوم في مإجلسه وأحضرت

ًا اذهب النون وأذا الله إل إله يقول: ل مإجلسه يختم الية مإغاضب
في حبسته إذ النون ذوأ الصالح عبدك به سألك بما أسألك وأيقول

إني سبحانك أنت إل إله ل أن الظلمات في فنادى الحوت بطن
مإن فنجيناه له فاستجبنا الحق وأقولك فقلت الظالمين مإن كنت
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له استجبت كما لنا فاستجب اللهم المؤمإنين ننجي وأكذلك الغم
أرحم أنت إنك برحمتك خلصته كما وأخلصنا نجيته كما وأنجنا

قال كلما فكان مإرات عشر رب يا ذلك أثر في يقول ثم الراحمين
عني وأفرج لي وأاصنع علي أوأسع رب يا نفسي في أنا قلت رب يا

ًا ها يقول: ها وأهو ساعة السماء إلى أنصت قد هو فإذا مإرار
الجبار تستحي مإا وأيحك فقالك نحوي أقبل ثم له يقال مإا كالمستمع

الدنيا تسأله وأأنت فيغنيك فيعطيك الجنة لتسأله عليك أقبل قد
فيغنيك ليعطيك الجنة وأيحك سله لي وأاصنع علي أوأسع فتقول
الجنة الله فسألت الله إل سري على يطلع لم إذ كالخجل فبقيت

ًا وأكنت قال أمإرني كما ًا يومإ يوم وأكان العصر بعد يديه بين وأاقف
وأجهه إلى فنظرت عليه لقرأه صالح مإسائل مإن جزء وأبيدي الثلثاء
ًا نفسي في فقلت كالقمر يضيء أستاذنا أن وأأحسب المجلس غد

قد وأجهه فلذلك وأتنظف فاغتسل الماء له وأأسخن رأسه حلق قد
الدب? وأبادر هذا قال: إيش نفسي في ذلك أسررت فلما أضاء

وأاحفظوا الظن قال: أحسنوا ثم يحلق لم هو فإذا رأسه فكشف
بأمإري. الله كاشفه إذ فخجلت أسراركم

ًا لله يقول: إن قال: وأسمعته الخلق همم على هممهم سمت عباد
ضمائرهم. في مإا على فاستطلعوا

على أقامإوا الحذر مإآزر اتزروأا الذين يقول: إن قال: وأسمعته
فعند بالرتحال الجد وأحثو الكلل وأاتبعوا الغضب سوط نفوسهم

وأالكرام. الجلل ذي بقرب إل الرحال تحط هؤلء
مإستغيث صارخ رجل جاء وأقد الربعاء يوم مإجلسه قال: وأحضرت

الشيخ: له فقال رأسه على وأيده صارخ وأهو إليه فدخل له فوسع
قد أكلتها قد الكلة لن يقطعوها أن يريدوأن لك? فقال: يدي مإا

إلى رأسه الشيخ فرفع قطعها غير ليس وأقالوا الطباء أيأسني
ثم أنت تؤيسه فل عبدك أيأسوا قد عبيدك إن إلهي وأقال السماء

حضر الخر المجلس في كان فلما عليه فقرأ فتقدم له: تقدم قال
لله. وأالحمد عافية في وأيده

الروأاشين درب في مإسجده في البربهاري مإحمد أبا قال: وأسمعت
هيأه وأمإا فضله مإن فذكر وأفاته بعد بشار بن الحسن أبا ذكر وأقد
شفاعته في يدخل القرني أوأيس كان البربهاري: إذا فقال له الله
بشار. ابن الحسن أبي شفاعة في يدخل فكم وأمإضر ربيعة مإثل
ًا لن البربهاري صدق البرمإكي أحمد قال وأأبا البدال مإن كان أوأيس
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وأأفضل البدل مإن أجل وأالمستخلف المستخلفين مإن كان الحسن
عليهم النبيين مإقام مإقامإه الرض في المستخلف لن الله عند

كافة وأعلى عليه عائدة فبركته الله إلى الخلق يدعو لنه السلم
نفسه. على عائدة البدل وأبركة الخلق

مإن بد ل كان يقول: إن بشار ابن البرمإكي: وأسمعت أحمد قال
المبرسم. أكل وأكل الوسنان نوم فنم وأالنوم الكل

الله. نقم يستكثر أن الله عصا لمن ينبغي يقول: مإا قال: وأسمعته
الوداد بكأس فقال: سقاهم الوألياء يقول: وأذكر قال: وأسمعته

البلد. في أعلمإهم وأنشر
الله عصيت الله? فقال: كما إلى الطريق له: كيف قال: وأقيل

ًا ًا تطيعه سر البر. طرائف قلبك إلى يدخل حتى سر
وأعليه بشار ابن على الكرخي مإعروأف أخي بن مإحمد أبو وأدخل

أوأ قلبك صوفت مإحمد أبا بشار: يا ابن له فقال صوف جبة
القوهي. على القوهي وأالبس قلبك جسمك? صوف

أعيب يقول: مإا بشار بن الحسن أبا النجاد: سمعت علي أبو وأقال
إلى يستند أن مإسائل خمس حنبل بن لحمد يحفظ رجل على
بها. الناس وأيفتي المسجد سواري بعض

وأثلثمائة عشرة ثلث سنة الوأل ربيع شهر مإن خلون لسبع وأتوفي
ًا بالعقبة وأدفن الناس يتبرك ظاهر الن وأقبره النجمي مإن قريب

بزيارته.

الثانية الطبقة من الميم باب

بن إبراهيم بن إسحاق بن الحسن بن أحمد بن مإحمد
الصواف:  بابن المعروأف علي أبو الله عبد

بن مإوسى بن وأبشر الحربي إبراهيم بن إسحاق سمع
الترمإـذي الترمإـذي إسـماعيل وأأبـا السـدي اللـه عبـد

ـــد ـــن الـلـــه وأعـب ـــا ـب ـــن. ـفـــي أحـمـــد إمإامإـن آخرـي
وأأـبـو رزـقـويه ـبـن الحـسـن وأأـبـو اـلـدارقطني عنه روأى

وأغيرهم. الفوارس أبو ابن وأمإحمد بشران بن الحسن

ـبـن مإحـمـد قال: ـسـمعت قراءة الخطيب أحمد أخبرنا
اـلـدارقطني يـقـول: ـسـمعت الـفـوارس أـبـي ـبـن أحمد
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وأرجل الصواف بن علي أبي مإثل عيناي رأت يقول: مإا
الفتح. أبو يسمه لم بمصر آخر

اـبـن يـقـول: ـتـوفي الزمـإـاني بـكـر أبا قال: سمعت وأبه
وأثلثمائة. وأخمسين تسع سنة في الصواف

لثلث الـصـواف اـبـن الفوارس: توفي أبي ابن قال وأبه
وأـلـه وأثلثماـئـة وأخمـسـين تـسـع سنة شعبان مإن خلون

ـشـعبان ـفـي مإوـلـده لن ـسـنة وأثـمـانون تسع مإات يوم
ًا ثقة وأكان وأمإائتين سبعين سنة التـحـرز أهل مإن مإأمإون

التحرز. في مإثله رأيت مإا

أبا يكنى حنبل بن أحمد بن صالح بن أحمد بن مإحمد
جعفر: 

وأعن صالح بن أحمد أبيه وأعن أحمد بن الله عبد أبيه عم عن حدث
بن وأعمر الهجستاني خالد بن إبراهيم وأعن صالح بن زهير عمه

آخرين. في الصبهاني سعدان بن وأإبراهيم الروأنقي مإرداس
السندوأني إبراهيم بن الله عبد القاسم أبو مإنهم جماعة عنه روأى

مإجلس في إمإلءه سمع وأالدارقطني الوراق إسماعيل بن وأمإحمد
البربهاري. مإحمد أبي

مإجلس في إمإلء الزهري القاسم أبو حدثنا المؤرخ بكر أبو أخبرنا
حنبل بن أحمد جدي حدثنا صالح بن أحمد أبي حدثنا البربهاري

ابن عن الثوري سفيان عن أنس بن مإالك عن عبادة بن روأح حدثنا
الله وأرسول أنا أغتسل قالت: "كنت عائشة عن عطاء عن جريج
وأاحد". إناء مإن وأسلم عليه الله صلى
بن أحمد بن صالح بن أحمد بن مإحمد جعفر أبي كتاب في قرأت
أبي علي قال: قرأ صالح بن زهير عمر حدثني حنبل بن مإحمد
عنه الله رضي أبي عمله كتاب هذا وأقال الكتاب هذا أحمد بن صالح

ًا مإجلسه في فسره مإا وأترك القرآن بظاهر احتج مإن على رد
مإن يلزم وأمإا مإعناه على وأدل وأسلم عليه الله صلى الله رسول
عبد أبو قال عليهم الله رحمة وأأصحابه وأسلم عليه الله صلى إتباعه

ًا بعث أسماؤه وأتقدست ثناؤه جل الله إن الله الله صلى نبيه مإحمد
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كره وألو كله الدين على ليظهره الحق وأدين بالهدى وأسلم عليه
رسوله وأجعل اتبعه لمن وأالنور الهدى كتابه عليه وأأنزل المشركون

وأبالسنة ظاهره مإن أراد مإا مإعنى على الدال وأسلم عليه الله صلى
الكتاب. له قصد وأمإا وأمإنسوخه وأناسخه وأعامإه وأخاصه

الله كتاب عن المعبر هو وأسلم عليه الله صلى الله رسول فكان
لنبيه الله ارتضاه مإن أصحابه ذلك في شاهده مإعانيه على الدال

الله برسول الناس أعلم هم فكانوا عنه ذلك وأنقلوا له وأاصطفاه
ذلك مإن الله أراه مإا مإعنى عن أخبر وأبما وأسلم عليه الله صلى

بعد ذلك عن المعبرين هم فكانوا الكتاب له قصد مإا بمشاهدتهم
الله: وأرسول عبد بن جابر وأسلم. وأقال عليه الله صلى الله رسول

يعرف وأهو القرآن ينزل عليه أظهرنا بين وأسلم عليه الله صلى الله
نستعمل قوم: بل عملنا. فقال شيء مإن به عمل وأمإا تأوأيله

وألم وأسلم عليه الله صلى الله برسول الستدلل وأتركوا الظاهر
عند مإن للخوارج: أتيتكم عباس ابن وأقال أصحابه أخبار يقبلوا

وأالنصار المهاجرين وأسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب
وأعليهم وأصهره وأسلم عليه الله صلى الله رسول عم ابن عند وأمإن
وأذكر أحد مإنهم فيكم وأليس مإنكم بتأوأيله أعلم وأهم القرآن نزل
بطوله. الكتاب تمام

وأقال أبو جعفر: حدثنا عمي عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: قال
ًا ًا علو أبي رأيت البارحة في النوم علي بن عاصم فأوألت ذلك علي

وأعاصم عصمه الله.
وأقال أبو جعفر حدثنا أبو حفص عمر بن مإعبد الصبهاني وأأبو

يعقوب إسحاق ابن إبراهيم الصبهاني قال: حدثنا مإحمد بن
إدريس قال سمعت أبا حفص عمروأ بن علي الفلس قال:

شكوت إلى أبي عاصم النبيل رجلً فقلت: إذا أنا كلمته أثمت وأإذا
تركته استرحت فأنشدني أبو عاصم: 

مإنجاة الرض وأفي
راحة الصوم وأفي

 أبـدال الناس وأفي
كـثـيرة سـواك

الحـصـين أم طلـيـق أـبـي بـنـت زيـنـب قال: حدثتني ثم
لعائشة قالت: قلت الصحيحة قالت: حدثتني العابسية
وأـلـي يكرمـإـوني ـقـوم جيراـنـي ـفـي الـلـه: إـنـه رحمـهـا
مإن وأأهيني أكرمإك مإن أكرمإي فقالت يهينوني قرابات
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك. أهاـن
أـبـي ـبـن الـلـه عبـيـد قال: حدثني المصنف أحمد أخبرنا
ـبـن مإحـمـد أن جعـفـر اـبـن مإحـمـد ـبـن طلحة عن الفتح
ثلثـيـن ـسـنة مـإـات حنـبـل ـبـن أحـمـد بن صالح بن أحمد

الله. رحمهم وأثلثمائة

الصيدلني: سمع بكر أبو حماد بن حمدان بن مإحمد
المقدام بن أحمد الشعث وأأبا المروأذي بكر أبا

روأح ابن الله وأعبد الرجامإي يعقوب بن وأفضل العجلي
المدائني. 

بــن وأمإحمد الخلل حبان بن خلف بن مإحمد عنه روأى
عـمـر وأأـبـو المـقـري النحاس ابن القاسم وأأبو المظفر

حيويه. بن

عـلـى بنفـقـة ثقة فقال: كان كتابه في ثابت ابن وأذكره
ــــــــــذهب ــــــــــد مـإ ــــــــــن أحـم ــــــــــل. ـب حنـب

ـا ـد أخبرـن ـؤرخ أحـم ـراءة الـم ـبرني ـق ـو أـخ القاســم أـب
مإحـمـد ـحـدثنا الـخـراز العباس بن مإحمد حدثنا الزهري

أـبـو ـحـدثنا الـصـيدلني بـكـر أـبـو حـمـاد ـبـن حـمـدان ـبـن
عـيـاض بـن فـضـيل حـدثنا المـقـدام بـن أحـمـد الشعث

اـبـن ـعـن ـجـبير ـبـن سعيد عن السائب بن عطاء حدثنا
ـي تسر مإا وأأخفى" قال: :يعلم السر عباس: " يعلم ـف

ًا". تعمل مإا وأيعلم نفسك غد

ـبـن مإحـمـد بـكـر أـبـو أخبرـنـا البرـقـاني قال: أخبرنا وأبه
حمــدان ابن بكر: مإحمد أبو قال الخلل حبان بن خلف

ثقة. حنبلي الصيدلني
ـبـن عـمـر ـبـن مإحمد الخطيب: أخبرنا كتاب في قرأت

بـكـر أـبـو ـحـدثنا الفـحـام علي بن إسماعيل أخبرنا بكير
ـبـن الحـسـين ـحـدثنا المروأذي بكر أبو حدثنا الصيدلني

حدثنا المذكورين النساك مإن هذا وأكان الجري شبيب
أـبـو ـحـدثنا وأكـيـع ـحـدثنا بطرـسـوس الـسـلي حمزة أبو
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ـال: خليفة بن الله عبد عن إسحاق أبي عن إسرائيل ـق
الذي وأسلم:"الكرسي عليه الله صلى الله رسول قال

أـصـابع أربـعـة ـقـدر إل مإنه يفضل مإا الرب عليه يجلس
أطيط أطيطا له وأإن بكـر أبـو الجديـد" قـال الرحـل ك

ـبـن بـكـر أبو لي قال شبيب بن علي لي المروأذي: قال
ذاك أـخـرج بـغـداد إـلـى ـقـدمإنا حـيـن العاـبـد مإـسـلم أبي

ـبـن بـكـر أـبـو فكتبه حمزة أبي عن كتبناه الذي الحديث
ًا وأسمعناه بخطه مإسلم أبـي بـن بكـر أبـو فقـال جميع

الـلـه ـصـلى لمحـمـد يفـضـل اـلـذي الموـضـع مإسلم: إن
عليه. ليجلسه وأسلم عليه

ـا هذا رد الصيدلني: مإن بكر أبو قال الطـعـن أراد فإنـم
مإـسـلم أـبـي ـبـن بكر أبي وأعلى المروأذي بكر أبي على

العابد.

عـشـرين ـسـنة مإات أنه السعيد الوالد كتاب في قرأت
وأثلثمائة.

اللغوي عمر أبو هاشم أبي بن الواحد عبد بن مإحمد
ثعلب:  بغلم المعروأف الزاهد

بن وأمإوسى النرسي الله عبيد بن وأأحمد الحربي إبراهيم سمع
رزقويه بن الحسن أبو عنه روأى آخرين في الوشا سهل إسماعيل

وأغيرهم. شاذان بن على وأأبو بشران بن الحسن وأأبو
الخطيب مإحمد بن الصمد عبد أخبرنا قراءة البغدادي أحمد أخبرنا
الحسن أبا قال: سمعت الفقيه الهمذاني الحسين بن الحسن حدثنا

عمر أبي إلى ينفذ كعب دار مإن مإاسي ابن يقول: كان المرذبان بن
ًا ثعلب بغلم ذلك عنه فقطع لنفسه ينفق لما كفايته وأقت بعد وأقت
إليه وأكتب رسمه في كان مإا جملة ذلك بعد إليه أنفذ ثم لعذر مإدة

أن يديه بين مإن وأأمإر فرده عنه ذلك تأخر مإن إليه يعتذر رقعة
فأرحتنا. عنا أعرضت ثم فملكتنا أكرمإتنا رقعته ظهر على يكتب
قال: الكلوذاني عمر بن عامإر أخبرني البغدادي بكر أبو أخبرنا

ترك يقول ثعلب غلم الزاهد الواحد عبد بن مإحمد عمر أبا سمعت
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الله فاحمدوأا رفعة حقوقهم قضاء وأفي مإذلة الخوان حقوق قضاء
عليه. تكافؤا وأمإسارهم حوائجهم قضاء إلى وأسارعوا ذلك على

أبي عن يحكي وأاحد غير قال: سمعت دمإشق نزيل أحمد أخبرنا
عنده يحضروأن كانوا الدب وأأهل وأالكبار الشراف أن الزاهد عمر

فيه جمع قد جزء له وأكان وأغيرها ثعلب كتب مإنه ليسمعوا
وأاحد مإعاوأية يترك ل فكان مإعاوأية فضائل في تروأى التي الحاديث

ًا عليه يقرأ مإنهم مإا بعده يقرأ ثم الجزء ذلك بقراءة يبدأ حتى شيئ
له. قصد
ير لم الذين الروأاة قال: وأمإن أبيه عن علي أبي بن علي حدثنا وأبه
مإن أمإلى ثعلب غلم الواحد عبد بن مإحمد عمر أبو مإنهم أحفظ قط

أيدي في التي كتبه وأجميع بلغني فيما لغة وأرقة ألف ثلثين حفظه
تصنيف. بغير أمإلها إنما الناس

يقول: لم السدي برهان بن الواحد عبد القاسم أبا سمعت قال وأبه
أبي كلم مإن أحسن وأالخرين الوألين مإن أحد اللغة علم في يتكلم
أحمد مإسند على صنفه الحديث غريب كتاب قال: وأله الزاهد عمر

ًا. نسخته وأجعل حنبل بن حد
قال: الصيدلني القاسم أبو قال: أخبرنا النقور بن الحسين أبو أنبأنا

القاضي علي أبو قال: أخبرني الواحد عبد بن مإحمد عمر أبو أخبرنا
اسمه مإجوسي جار لي يقول: كان الموفق بن علي قال: سمعت

فمات الحق على فيقول: نحن السلم عليه أعرض فكنت شهريار
الخبر? فقال: نحن له: مإا فقلت النوم في فرأيته المجوسية على
قال: مإنكم قوم قوم? قال: نعم قال: قلت: تحتكم جهنم قعر في

مإخلوق. القرآن يقولون الذين مإنا? قال الطوائف أي قلت: مإن
عمر أبا قال: سالت بطة بن الله عبد أبي عن البندار علي أنبأنا

عليه الله صلى النبي قول عن اللغة صاحب الواحد عبد بن مإحمد
غيره" فقال: الحديث وأقرب عباده قنوط مإن ربنا وأسلم: "ضحك

وأتفسير بدعة عليه بالطعن وأالعتراض سنة وأروأايته مإعروأف
رحمته غيره" فسرعة قوله: "وأقرب فأمإا وأإلحاد تكلف الضحك

ضر. مإن بكم مإا وأتغيير لكم
سنة وأمإولده القعدة ذي في وأثلثمائة وأأربعين خمس سنة وأتوفي
وأمإائتين. وأستين إحدى
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بن بكر أبو بشار بن مإحمد بن القاسم بن مإحمد
النحوي:  النباري

ًا وأأكثرهم وأالدب بالنحو الناس أعلم مإن كان مإن سمع له حفظ
البزار خالد بن الهيثم بن وأأحمد القاضي إسحاق بن إسماعيل
ًا وأكان الحربي وأإبراهيم ً صدوأق ًا فاضل ًا دين السنة أهل مإن خير

ًا وأصنف وأالبتداء وأالوقف وأالشكل القرآن علوم في كثيرة كتب
ذلك. وأغير الحديث وأغريب العامإة مإصحف خالف مإن على وأالرد
الله عبد وأأبو سويد وأابن وأالدارقطني حيويه بن عمر أبو عنه وأروأى

المسجد ناحية في يملي وأكان حي وأوأالده عنه وأكتب بطة بن
له: أخبرني قلت المبارك على قرأت أخرى ناحية في وأوأالده
بن بكر أبو قال: سئل بطة بن الله عبد أبو أخبرنا الفقيه إبراهيم
نحن فنقول نستثني اليمان? فقال: نحن في الستثناء عن النباري
الجواب عليه وأعلل ذلك في السائل فراجعه الله شاء إن مإؤمإنون
النباري: هذا بن بكر أبو له فقال الكلم في وأتراجعا بكر أبو فأجابه
عنه. الله رضي حنبل بن أحمد إمإامإنا مإذهب

يقول: استعدى وأهو انصرف الخراساني بطة: فرأيت ابن قال
الشيخ.

النحوي السراج أحمد أبي مإن الحكاية هذه البرمإكي: وأسمعت قال
ًا النباري. ابن مإن سمعها انه وأذكر أيض

بن إسماعيل علي قال: أبو بإسناده الخطيب كتاب في قرأت
ثلثمائة ذكر فيما يحفظ النباري بن بكر أبو كان القالي القاسم

القرآن. في شاهد بيت ألف
كتبه على النباري بن بكر أبو الدفاق: كان طاهر بن حمزة وأقال

وأالتفاسير وأالخبار الحديث على المشتملة وأمإجالسه المصنفة
حفظه. مإن ذلك كل وأالشعار

مإرض النباري بن بكر أبا أن جدي عن أبي حمزة: وأحدثني قال
عليه وأقلقله ابنه انزعاج مإن فرأوأا يعودوأنه أصحابه عليه فدخل

ًا ًا أمإر ل لهم: كيف فقال بكر أبي عافية وأرجوه نفسه فطيبوا عظيم
خيبري إلى لهم وأأشار تروأن مإا جميع يحفظ مإن لعلة وأأنزعج أقلق

ًا ًا. مإملوء كتب
العروأضي: الحسن أبو النحوي: قال التميمي جعفر بن مإحمد وأقال

قد وأكان الطعام على الراضي عند النباري بن بكر وأأبو أنا اجتمعت
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فأكلنا قال يابسة قلية له يسوي فكان بكر أبو يأكل مإا الطباخ عرف
وأأتينا فرغنا ثم القلية تلك يعالج وأهو وأأطايبه الطعام ألوان مإن نحن

ًا مإنها يأكل فلم بحلواء إلى نحن وأقمنا الحيس إلى وأقمنا وأقام شيئ
العصر مإن كان فلما العصر إلى مإاء يشرب وألم فشربه مإاء حيس

المزمإل الماء وأترك الحب مإن بماء فجاءه الوظيفة للغلم قال
بإحضاري المؤمإنين أمإير فأمإر صيحة فصحت أمإره فغاظني بالثلج

أن يحتاج المؤمإنين أمإير يا وأقلت: هذا قصتك? فأخبرته وأقال: مإا
قال: عشرتها يحسن ل يقتلها لنه نفسه تدبير وأبين بينه يحال

ًا فصار العادة به جرت وأقد لذة هذا في له وأقال فضحك فلن إلف
على أبقي بنفسك? فقال هذا تفعل لم بكر أبا قلت: يا ثم يضره

تحفظ? قال: فكم حفظك في الناس أكثر له: قد فقلت حفظي
ًا. عشر ثلثة أحفظ صندوأق
قبله لحد يحفظ ل مإا النحوي: وأهذا التميمي جعفر بن مإحمد وأقال

وأقرآن وأتفسير وأشعر وأنحو للغة الناس أحفظ وأكان بعده وأل
القرآن تفاسير مإن تفسير وأمإائة عشرين يحفظ كان أنه فحدثت

بأسانيدها.
الحفظ. في الله آيات مإن آية يونس: كان بن العباس أبو لنا وأقال
أوألد إلى النباري ابن يتردد العروأضي: كان الحسين أبو لنا وأقال

ًا فكان الراضي تفسير مإن شئ عن جارية سألته وأقد اليام مإن يومإ
صار وأقد عاد غد مإن كان فلما مإضى ثم حاقن فقال: أنا الرؤيا
ًا الكرمإاني كتاب درس وأقد يومإه مإن مإضى أنه وأذاك للرؤيا مإعبر
وأجاء.

لطيب إنك وأيقول: أمإا يشمه الرطب يأخذ النباري ابن قال: وأكان
العلم. مإن لي الله وأهب مإا حفظ مإنك أطيب وأكان
إل تصنيفه مإن نجد وألم النباري ابن جعفر: وأمإات بن مإحمد قال
ًا ًا شيئ غريب كتاب أمإلى وأقد حفظه مإن يملي كان أنه وأذاك يسير

الكافي شرح وأكتاب وأرقة ألف وأأربعون خمس إنه قيل الحديث
وأكتاب وأرقة ألف نحو وأهو الهاءات وأكتاب وأرقة ألف نحو وأهو

سورة إلى وأبلغ أمإله المشكل وأكتاب مإنه أكبر رأيت وأمإا الضداد
عمل مإا وأالمؤنث وأالمذكر وأرقة تسعمائة وأالجاهليات أتمه وأمإا طه
ًا المشكل رسالة وأعمل مإنه أتم أحد حاتم وأأبي قتيبة ابن على رد

ًا لقولهم. وأتقص
ًا مإضى أنه عنه وأحدثت حسنة تعرض وأجارية النخاسين إلى يومإ
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أمإير دار إلى مإضيت ثم قلبي في قال: فوقعت الوصف كامإلة
فأمإر الساعة? فعرفته إلى كنت لي: أين فقال الراضي المؤمإنين

فوجدتها فجئت مإنزلي إلى وأحملها فاشتراها فمضى أسبابه بعض
أستبرئك أن إلى فوق لها: كوني فقلت جرى كيف المإر فعلمت
علمي عن قلبي فاشتغل علي اختلت قد مإسألة أطلب وأكنت
أن قدرها فليس النخاسين إلى بها امإضي للخادم: خذها فقلت

أكلمه فقالت: دعني الغلم فأخذها علمي عن قلبي بها يشتغل
تبين وألم أخرجتني فإذا وأعقل مإحل لك رجل فقالت: أنت بحرفين

ًا بي الناس يظن أن آمإن لم ذنبي لي ًا ظن أن قبل فعرفنيه قبيح
علمي عن شغلتني إنك عيب عندي لها: مإالك فقلت تخرجني

أن ينبغي فقال: ل أمإره الراضي فبلغ قال عندي سهل فقالت: هذا
الرجل. هذا صدر في مإنه أحلى أحد قلب في العلم يكون
مإوته علة في أكل النباري بن بكر أبا أن التواريخ بعض في قرأت

الموت. علة وأقال: هي يشتهي كان مإا كل
بن بكر أبو قال: حدثنا بطة بن الله عبد أبي عن البندار علي أخبرنا

إبراهيم بن مإسلم حدثنا خالد بن الهيثم عن أحمد حدثنا النباري
صلى الله رسول قال: قال مإالك بن أنس عن قتادة عن أبان حدثنا
بمسبحته وأأشار كهاتين وأالساعة أنا وأسلم: "بعثت عليه الله

وأالوسطى".
أن أنس عن الحكم عبد بن يعلى حدثنا الحرث قال: حدثنا وأبه

وأالسجود الركوع قال: "أتموا وأسلم عليه الله صلى الله رسول
بكر أبو يدي" وأمإات بين مإن أراكم كما خلفي مإن لراكم إني وأالله

وأثلثمائة. وأعشرين ثمان سنة الحجة ذي مإن النحر ليلة النباري بن
وأمإائتين. وأسبعين إحدى سنة وأمإولده

بعلـمـك الخلئـق خلقـت إـنـك كلمإه: اللهم جملة وأمإن
وأحـيـك علـى أمإنـاء فجعلتهـم ـصـفوتك مإنـهـم وأاـخـترت

خلـقـك وأبـيـن بيـنـك وأسفراء وأنطقاء أمإرك على وأخزنة
ًا اتـخـذته اـلـذي الـسـلم إـلـى وأدعاة حـقـك لظـهـار ديـنـ

ًا سبيلك وأإيضاح مإلئكتـك به وأأمإرت لنفسك رضيته دين
به فأكرمإت خلقك جميع إليه وأدعوت وأحيك فيه وأأنزل

ًا تقـبـل ل إلـيـه لـجـأ مـإـن ـبـه وأعصمت فيه دخل مإن ديـنـ
ً ترضى وأل غيره ـفـي رـسـلك فمضت أهله مإن إل عمل
انتـهـت ـحـتى لمـإـرك ـطـائعين رـسـالتك مإبلغـيـن المإم

411



الحنبلي يعلى لبي الحنابلة طبقات
 السإلمية مشكاة شبكة مكتبة

ـلى مإحمد نبينا إلى وأرحمتك كرامإتك وأأفضت نبوتك ـص
عـلـى وأائتمنـتـه وأاختصـصـته ـفـانتخبته وأـسـلم عليه الله

أوأان وأخـيـر زمـإـان أـشـرف ـفـي رب ـيـا وأأرسلته وأحيك
الراـجـح وأالمـيـزان الراـبـح وأالمتـجـر الواـضـح بالمنـهـاج
وأالوقار وأالتأني الجمار وأرمإي وأالسعي الصالح وأالعمل

الـشـرار وأبـغـض الكـفـار وأمإعاـنـدة وأالـقـرار وأالـشـهادة
الخـيـار وأمإواـصـلة الـبـرار وأمإرافـقـة الفـجـار وأاجتـنـاب
وأالبـحـر الـكـثير وأالفقه النضير وأالعود الطهار وأمإناسلة

الـقـاهر وأالـعـز الـظـاهر وأالـحـق الـكـبير وأالـسـم الغزير
وأالوعد الناطق وأالكتاب الطاهر وأالثوب الزاهر وأالنجم

وأإغاـثـة الباـسـق وأالـفـرع المـتـألق وأالـشـهاب الـصـادق
ـالمعروأف وأالمإر الرؤوأف وأالقلب الملهوف ـان ـب وأالمـإ

ــلة وأالحســـب وأالشـــرف وأالدب ــة وأالـص المفروأـض
وأالعمرة وأالقلئد وأالهجرة وأالهروألة المقبوضة وأالزكاة

ــة وأالمـــداراة ــرس وأالمتـع ــب وأالـن ــبردة وأالنجـي وأاـل
ـاء المنـشـور وأالعلم المشهور وأالفضل وأالقضيب وأالبـه

وأالـسـنن وأالطـهـور وأالـسـمت وأالحبور وأالرحمة وأالنور
ـان ـة رمإضــان وأشــهر وأالبـي ـاني وأالذان وأالقامـإ وأالمـث

ـرآن ـبر وأالـق وأالـصـفا اليـمـان وأـشـرائع وأالحـسـان وأاـل
ـوة وأـخـاتم وأالـمـروأة وأالجمـعـة وأالطاـعـة وأالـصـلة النـب

مـإـن ـفـترة حـيـن عـلـى وأالـشـفاعة وأالقبـلـة وأالجماـعـة
وأالبـهـاء ـبـالعز وأفـضـلته الـسـبل مـإـن وأطـمـوس الرسل

فأخمــد بالعظمى المراتب وأمإن بالعلى الدرجات وأمإن
الـلـه فـصـلى الجهاـلـة رسم به وأمإحا الضللة نار به الله
بيـتـه أـهـل وأعـلـى مإحمود وأمإن مإعقود مإضجع مإن عليه

الخيرـيـن المنتـخـبين أـصـحابه وأعلى الطاهرين السادة
الـمـؤمإنين أمـإـات الـطـاهرات أزوأاـجـه وأعـلـى الفاضلين

الراحمين. أرحم يا برحمتك مإعهم وأعلينا

الدوأري الله عبد أبو حفص بن مإخلد بن مإحمد
العطار: 
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عنـهـم وأـحـدث أحمد إمإامإنا أصحاب مإن جماعة صحب
السجـسـتاني داوأد وأأـبـو أحـمـد إمإامإـنـا ـبـن مإنهم: صالح

وأغيرـهـم. الناـقـد يحـيـى ـبـن وأزكرـيـا المروأذي بكر وأأبو
اـلـدوأرقي وأيعـقـوب جـنـادة ـبـن ـسـالم الـتـائب أبا سمع

ًا الرـخـامإي يعـقـوب ـبـن وأالفـضـل ًا وأعلـيـ ابـنـي وأمإحـمـد
ـبـن وأالحـسـن كرامـإـة ـبـن عثـمـان ـبـن وأمإحـمـد إشكاب

آخرين. في الحجاج بن وأمإسلم عرفة

الحـسـين ـبـن وأمإحـمـد بـطـة ـبـن الله عبد أبو عنه حدث
وأأـبـو وأاـلـدارقطني عـقـدة اـبـن العـبـاس وأأـبـو الـجـري

وأذـكـره وأبـعـدهم طبقتـهـم ـفـي وأمـإـن شاهين بن حفص
عليه. وأأثنى ثابت ابن

وأمإائتين. وأثمانين ثلث سنة وأمإولده

بـغـداد آـخـر ـفـي مإحـلـة وأـهـي اـلـدوأر ـفـي يـنـزل وأـكـان
ًا له فقال بغداد أعلى في الشرقي بالجانب بـعـض يومـإـ
مإوـضـعك ـفـإن الـقـراءة ـفـي زدتنا الحديث: لو أصحاب

ابن فقال وأقت كل في إليك المجيء علينا وأيشق بعيد
المـحـدثين إـلـى أمإـضـي كـنـت الموـضـع هذا مإخلد: مإن

قال. كما أوأ مإنهم فأسمع

اـلـبردعي العزـيـز عبد بن مإحمد أخبرنا الخطيب أخبرنا
بن الله عبد أبو حدثنا عمران بن أحمد بن مإحمد أخبرنا
ـفـي أدفنها أن فأردت وأالدتي قال: مإاتت العطار مإخلد

ـلـي ـفـانفرجت أـنـا ألحدها فنزلت الريحان درب مإقبرة
عـلـى ـجـدد أكفان عليه رجل فإذا بلزقها قبر عن فرجة
هي فإذا فشممتها فأخذتها رطبة ياسمين طاقة صدره
ـفـي مإـعـي ـكـانوا جماـعـة وأـشـمها المـسـك مـإـن أذـكـى

الفرـجـة. وأـشـددت مإوـضـعها إـلـى رددتـهـا ـثـم الجـنـازة
مإأمإون. فقال: ثقة عنه الدارقطني سئل
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ًا استكمل وأقد وأثلثمائة وأثلثين إحدى سنة وأمإات سبع
ًا. وأعشرين وأأحد أشهر وأثمانية سنة وأتسعين يومإ

الثالثة الطبقة أوأل

البرمإكي:  إسماعيل بن إبراهيم بن أحمد

وأتخصص أحمد إمإامإنا صحب مإن صحبوا مإمن جماعة صحب
في بعضها ذكرنا قد أشياء عنه وأحكى بشار بن الحسن أبي لصحبة

أغفلناه مإا الترجمة هذه في الن وأنذكر بشار بن الحسن أبي أخبار
هناك.

أقول مإا مإني اقبل يقول بشار بن الحسن أبا قال: سمعت ذلك مإن
ً اشتهيت إن انظر لك ًا باقل ًا أوأ حار فإنه الله سوى تسأل فل بارد

سواه. تسأل وأل حاجتك يقضي
ذات كان أنه الله رحمه المتوكل عن يقول: بلغني وأسمعته قال
ًا يوم فقال: الخر أحدهما فضرب يديه بين يلعبان له وأوألدان جالس

ثم الخر فضربه لعبا إنهما ثم العباسي الهاشمي وأأنا مإني خذها
وأأقطعه. المتوكل بذلك فسر الحنبلي الغلم وأأنا مإنى خذها قال

إن يقول وأهو وأينعتهم الخوة أبناء يذكر مإجلسه في قال: وأسمعته
وأالله بطنه قال: جرابه ثم يفقدوأا لم غابوا وأإن يعرفوا لم حضروأا
ذخره.

فأجزلت دعا: أعطيت إذا دعائه في يقول أسمعه قال: وأكنت
وأالنعماء الللء مإنك علينا وأكثرت البلء فصرفت وأعافيت العطاء

قبيح أم ظهرت مإا نشكر? جميل نعمائك أي نذكر? أم أياديك فأي
فتعطي وأنسأل فتستر وأنعصيك فتشكر سترت? نطيعك مإا

الحمد وألك أظهرت مإا جميل على الحمد فلك فتكفي وأنستكفي
ًا سترت مإا قبيح على ذا غيرك? مإن يألف كيف عرفك لمن عجب
قدرك? حق قدرك الذي ذا مإن مإعرفتك? أم حق عرفك الذي

سبحانك.

الشيرجي:  إسحاق بن إبراهيم

414



الحنبلي يعلى لبي الحنابلة طبقات
 السإلمية مشكاة شبكة مكتبة

وأالمخـلـص الجـنـدي اـبـن عـنـه حدث المروأذي صاحب
حمــزة عليه وأصلى وأثلثمائة وأثلثين اثنتين سنة وأمإات

الهاشمي. القاسم بن

القاسم أبو أحمد بن الله عبد بن الحسين بن عمر
 الخرقي

الكرمإاني وأحرب المروأذي بكر أبي على قرأه مإن على العلم قرأ
لم المذهب في الكثيرة المصنفات له إمإامإنا ابني الله وأعبد وأصالح
لما السلم مإدينة عن خرج لنه الفقه في المختصر إل مإنها ينتشر
في كتبه وأأوأدع أجمعين عليهم الله رضوان الصحابة سب ظهر
تكن وألم الكتب فيها كانت التي الدار فاحترقت سليمان درب

البلد. عن لبعده انتشرت
وأأبو بطة بن الله عبد أبو مإنهم المذهب شيوخ مإن جماعة عليه قرأ

وأغيرهم. شمعون بن الحسين وأأبو التميمي الحسين
ألفان المختصر مإسائل عدد البرمإكي: أن إسحاق أبي بخط قرأت

مإسألة. وأثلثمائة
يقول الخرقي مإختصر نسخة على العزيز عبد بكر أبي بخط وأقرأت

وألم مإسألة ستين في مإختصره في الخرقي العزيز: خالفني عبد
مإسألة. وأتسعين ثمانية في فوجدته اختلفها أنا فتتبعت يسمها

نجس أتان السفر في مإعه كان الخرقي: وأإذا قال الوألى المسألة
أبو قال وأبه مإنصوصة وأهي وأتيمم أراقهما عليه وأاشتبها وأطاهر
ًا مإاء مإعه وأوأجهها: أن حنيفة وأجوده مإع التيمم يجز فلم بيقين طاهر

ًا كان لو كما بكر أبو اختارها الراقة تجب ل ثانية روأاية وأفيه به عالم
يمنع ل فبقاؤه استعماله تعذر إذا الطاهر الماء وأجود أن وأوأجهتها

شربه. إلى يحتاج الذي كالماء التيمم
الذهب آنية في يتوضأ أن الخرقي: وأيكره قال الثانية المسألة
عن النهي وأوأجهها: أن أكثرهم قال وأبه أجزأه فعل فإن وأالفضة

وأالطيب وأالشرب الكل في عام لنه بالطهارة يختص ل استعمالها
باطل بكر: الوضوء أبو وأقال العبادة فساد في يؤثر فلم وأالوضوء

ً عمل مإن وأالسلم الصلة عليه لقوله أصح وأهو عليه ليس عمل
مإن توضأ لو كما يصح فلم مإحرم إناء مإن توضأ وألنه رد فهو أمإرنا
يدبغ. لم مإيتة جلد
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بغسل ذلك عقب ثم سنة وأالسواك الخرقي قال الثالثة المسألة
النوم مإن قيام لنه أكثرهم قال وأبه الليل نوم مإن القيام عند اليدين

بكر: يجب أبو وأقال النهار نوم مإن كالقيام اليدين غسل يوجب فل
أبي عن بإسناده داوأد أبو روأى لما الصحيحة الروأاية وأهي غسلهما

مإن أحدكم قام قال: "إذا وأسلم عليه الله صلى النبي عن هريرة
ل فإنه مإرات ثلث يغسلها حتى الناء في يده يغمس فل الليل نوم

يده". باتت أين يدري
في سنة وأأنها ذلك: التسمية عقيب الخرقي ذكر الرابعة المسألة
آخرها: لم في الذكر يجب لم لما لنه أكثرهم قال وأبها الطهارة

كالصيام. أوألها في يجب
أحمد روأى لما الصحيحة الروأاية وأهي وأاجبة التسمية بكر أبو وأقال

الله صلى الله رسول قال: قال الخدري سعيد أبي عن بإسناده
عليه". الله اسم يذكر لم لمن وأضوء وأسلم:"ل عليه

به أنقى مإا وأكل وأالخرق الخرقي: وأالخشب قال الخامإسة المسألة
عن بإسناده الدارقطني روأى أكثرهم. لما قال وأبه كالحجار فهو
قضى وأسلم:"إذا عليه الله صلى الله رسول قال: قال عباس ابن

حثيات ثلثة أوأ أحجار ثلثة أوأ أعواد بثلثة فليستنج حاجته أحدكم
الماء". مإن

روأى لما داوأد أبو قال وأبه الحجار إل يجزي بكر: ل أبو وأقال
عليه الله صلى النبي قال: "أتى الله عبد عن بإسناده البخاري

الوجوب على أحجار" وأالمإر بثلثة آتيه أن فأمإرني الغائط وأسلم
رمإي دليله مإقامإها غيرها يقوم فل بالحجار تتعلق عبادة وألنها

الجمار.
ثلث له الذي الكبير الخرقي: وأالحجر قال السادسة المسألة

النجاسة تجفيف القصد لن الحجار الثلثة مإقام يقوم شعب
وأجد لو كما الكبير الحجر في مإوجود المعنى وأهذا العدد مإن بضرب

صغار. بثلثة
أحمد عن الثابتة الروأاية وأهي أحجار ثلثة مإن بد بكر: ل أبو وأقال
بثلثة مإسعود: "ائتني بن الله لعبد وأسلم عليه الله صلى لقوله

يفرق. أحجار" وألم
عليه وأجب الكافر أسلم الخرقي: وأإذا قال السابعة المسألة
بن قيس :"أن بإسناده أحمد روأى لما المنصوصا وأهو الغسل
أن وأسلم عليه الله صلى الله رسول أمإره أسلم لما عاصم
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قال: بكر أبا السعيد: أنا الوالد وأذكر الوجوب على يغتسل" وأالمإر
ًا يكن لم إذا الغسل يستحب أكثرهم قال وأبه كفره حال في جنب

. الذمإة دليله: عقد الغسل يوجب فلم الدم به يحقن مإعنى لنه
. الغسل بكر: إيجاب لبي التنبيه كتاب في أنا رأيت وأقد

وأهي المتيمم حق في الماء طلب الخرقي أوأجب الثامإنة المسألة
وأجب أصل كل لن وأالشافعي مإالك قال وأبها الصحيحة الروأاية

في كالنص يغلب لم وأإن وأجب وأجوده الظن على غلب إذا طلبه
الحكام.
غير لنه حنيفة أبو قال وأبها بكر أبو اختارها تجب الثانية: ل وأالروأاية

. يجد فلم طلب لو كما التيمم فله الماء بموضع عالم
ًا أحدث الخرقي: وألو قال التاسعة المسألة ًا مإسح ثم مإقيم مإقيم

وأبها الصحيحة الروأاية وأهي خلع ثم مإقيم مإسح على سافر: أتم ثم
تلبس فإذا وأالسفر بالحضر قدرها يختلف عبادة لنها الشافعي قال
. كالصلة الحضر حكم سافر: غلب ثم الحضر فيها

بكر أبو اختارها حنيفة أبو قال وأبها مإسافر مإسح وأالثانية: يمسح
السفر لن الوألى عن أحمد الخلل: رجع وأقال الخلل وأأستاذه
أنشأ لو كما مإسافر مإسح يمسح أن فجاز المدة بقاء مإع مإوجود
. السفر في المسح

في الحمرة وأهو الشفق غاب الخرقي: إذا قال العاشرة المسألة
الحمرة تنزل قد الحضر في لن البياض الحضر وأفي السفر

تيقن فقد البياض غاب فإذا غابت قد أنها فيظن الجدران فتواريها
. قال مإا وأجه الخرقي فذكر الخرة عشاء وأوأجبت

أن إلى الشمس غابت إذا المغرب التنبيه: يصلى في بكر أبو وأقال
يوسف أبو قال وأبه وأالسفر الحضر في الحمرة وأهو الشفق يغيب

ًا البياض هو حنيفة أبو وأقال وأالشافعي وأمإحمد ًا أوأ حضر . سفر
عن عمر ابن عن بإسناده الدارقطني روأى بكر: مإا أبي قول وأجه

الشفق غاب فإذا الحمرة قال:"الشفق وأسلم عليه الله صلى النبي
الصلة" . وأجبت فقد

وأهو الخوف اشتد الخرقي: إذا قال عشرة الحادية المسألة
ً غيرها إلى وأصلى القبلة إلى الصلة ابتدأ مإطلوب ًا راجل وأراكب
ركوعه مإن أخفض سجوده وأيجعل الطاقة قدر على إيماء يومإىء
ًا كان وأسواء ًا أوأ مإطلوب الروأاية وأهي العدوأ فوات يخشى طالب

تركها جاز فإذا العدوأ في وأالنكاية الحتراز المقصود لن الصحيحة
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قال وأبها بكر أبو اختارها يجوز ل وأالثانية النكاية كذلك للتحرز
ً خفتم تعالى: فإن لقوله أكثرهم ًا أوأ فرجال الخوف فشرط ركبان

. آمإن الحالة هذه في وأهو ذلك في
الرفع: حد في أحمد عن الروأاية اختلفت عشرة الثانية ???المسألة

وأالشافعي مإالك قال وأبها المنكبين إحداها: إلى روأايات ثلث على
أبو قال وأبها بكر أبو اختارها أذنيه يحاذي وأالثانية: حتى وأإسحاق

العكبري حفص وأأبو الخرقي اختارها سواء وأالثالثة: الكل حنيفة
ابن عن بإسناده أحمد روأى مإا السعيد الوالد اختارها الدلة وأجه
افتتح إذا وأسلم عليه الله صلى الله رسول قال: "رأيت عمر

يرفع مإا وأبعد يركع أن أراد وأإذا مإنكبيه يحاذي حتى يديه رفع الصلة
ًا عمر ابن بحديث يعدل السجدتين" قال: ل بين يرفع وأل شيئ

بن وأمإالك حجر بن وأائل روأاية في أن الثانية وأوأجه البخاري وأأخرجه
أذنيه" فروأع أذنيه" وأروأى:"إلى حيال إلى يديه رفع "أنه الحويرث

فدل وأسلم عليه الله صلى النبي عن مإروأي الكل الثالثة: أن وأوأجه
. سواء الجميع أن على

  عشرة الثالثة المسألة
وأقال الصلة في رأسها تغطي أن الولد لم الخرقي: وأيستحب قال
الخرقي: أنها قول وأجه الستر وأجوب في كالحرة الولد بكر: أم أبو

قد بكر: أنه أبي قول وأوأجه القن كالمإة فهي بالقيمة تضمن
. فيها الحرية استقرت
قدمإيه صدوأر على الخرقي: وأيقوم قال عشرة الرابعة المسألة
ًا أصح وأهو بالرض فيعتمد عليه ذلك يشق أن إل ركبتيه على مإعتمد

عليه الله صلى النبي روأي: "أن لما حنيفة أبو قال وأبه الروأايتين
قدمإيه" وأالثانية: يجلس صدوأر على الصلة مإن ينهض كان وأسلم
أحمد شيخه: رجع قال وأشيخه بكر أبو اختارها يقوم ثم إليتيه على
في عباس لبن قال: قلنا طاوأوأس روأى الثانية: مإا وأوأجه الدلة عن

أنه على يدل نبيك" وأهذا سنة فقال: "هي القدمإين على القعاء
. مإسنون
في وأهو صلة ذكر الخرقي: وأمإن قال عشرة الخامإسة المسألة

الوقت كان إذا فيها كان التي وأأعاد المذكورة وأقضى أخرى: أتمها
وأقد يعيدها ل أن فيها وأهو اعتقد الوقت خروأج خشي فإن مإبقي

أبو قال وأبها الصحيحة الروأاية وأهي عليه كانت التي وأيقضي أجزأته
إلى أفضى الوقت ضيق مإع الترتيب أوأجبنا لو وأوأجهها: أنا حنيفة
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الخرى: في وأيستدرك إحداهما في يفوت فلن فيهما الوقت فوات
صومإه: عليه مإن أدرك إذا رمإضان شهر قضاء مإجرى وأأجرى أوألى
. المزية لهذه الفائت الصوم على رمإضان شهر صوم قدم

. مإالك قال وأبه وأشيخه بكر أبو اختارها الترتيب وأالثانية: يجب
ًا فيهما الترتيب فكان صلتان وأوأجهه: أنهما . مإستحق

ًا الوقت كان دليله: لو . وأاسع
أربع القرآن الخرقي: وأسجود قال عشرة السادسة المسألة
. اثنتان مإنهما الحج في سجدة عشرة
الشافعي قال وأبه سجدة صا سورة في الروأاية: ليس هذه فعلى

صلى الله رسول عباس: أن ابن عن بإسناده الدارقطني روأى لما
نحن وأنسجدها توبة داوأد الله نبي :"سجدها قال وأسلم عليه الله

ًا . شكر
حنيفة أبو قال وأبها بكر أبو اختارها السجود عزائم مإن وأالثانية: أنها

ًا تسجد كانت لو لنها وأمإالك . بفعلها الصلة لقطعت شكر
النبي على الصلة ترك الخرقي: وأمإن قال عشرة السابعة المسألة

ًا: بطلت الخير التشهد في وأسلم عليه الله صلى ل لنه صلته عامإد
ًا الشي يكون أن يمتنع الصوم في كالمإساك بالسهو وأيسقط وأاجب

. وأالطهارة الذبيحة على وأالتسمية بعرفة وأالوقوف
على الصلة أصحهما: أن الخرقي ذكر مإا غير روأايتان أحمد وأعن
الوالد اختارها بالسهو يسقط ل ركن وأسلم عليه الله صلى النبي

روأى لما الشافعي قال وأبه العكبري حفص وأأبو شاقل وأابن وأشيخه
وأسلم عليه الله صلى النبي سعد: أن بن سهل عن بإسناده النجاد

. مإحمد على يصل لم لمن صلة قال:" ل
حنيفة أبو قال وأبها بكر أبو اختارها سنة الخرى: أنها وأالروأاية

. وأداوأد وأمإالك
النبي على الصلة فيه يجب فل للتشهد مإوضوع جلوس وأوأجهها: أنه

الصلة مإن الركعتين عقيب كالجلوس وأسلم عليه الله صلى
. الرباعية
ًا كان الخرقي: وأمإن قال عشرة الثامإنة المسألة فلم فشك إمإامإ
السلم بعد سجد ثم وأهمه أكثر على فبنى صلى? تحرى يدر: كم

فذكر وأسلم عليه الله صلى النبي عن مإسعود بن الله عبد روأي كما
. قوله دليل
السلم قبل وأيسجد كالمنفرد اليقين على ثانية: يبنى روأاية وأفي
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أحمد روأى لما أكثرهم قال وأبها السعيد وأالوالد بكر أبو اختارها
عليه الله صلى الله رسول الخدري: أن سعيد أبي عن بإسناده

صلى? فليبن كم يدر فلم صلته في أحدكم شك قال:" إذا وأسلم
أن قبل سجدتين فليسجد تم قد استيقن: أن إذا حتى اليقين على

ًا: صارت صلته كانت إن فإنه يسلم ًا وأتر ًا: كانت وأإن شفع شفع
ًا ذينك صار للشيطان". ترغيم

ًا تكلم الخرقي: وأمإن قال عشرة التاسعة المسألة ًا: أوأ عامإد ساهي
لم الصلة لمصلحة تكلم إذا فإنه خاصة المإام إل صلته بطلت
فل السهو يطرقه لنه الكلم إلى حاجة بالمإام لن صلته تبطل
. عنه بالسؤال إل الصواب مإعرفة يمكنه
الصلة أصحهما: تبطل الخرقي ذكره مإا سوى روأايتان أحمد وأعن
لنه أكثرهم قال وأبها السعيد وأالوالد بكر أبو اختارها المإام بكلم
العمد وأجه على وأسلم عليه الله صلى النبي لغير آدمإي كلم

وأتشميت السلم رد مإثل لمصلحتها يكن لم لو كما فأبطلها
العاطس.
. مإالك قال وأبها وأالمأمإوم المإام حق في الخرى: يجوز وأالروأاية

المإام نبه لو كما يبطلها فلم صلتهما مإصلحة مإن هذا وأوأجهها: أن
. سهوه على

  العشروأن المسألة
الوالد اختارها الصحيحة الروأاية وأهي طاهر الخرقي: وأالمني قال

عباس ابن روأى لما وأداوأد الشافعي قال وأبها وأصححه السعيد
الثوب? يصيب المني عن وأسلم عليه الله صلى النبي قال:" سئل
تمسحه أن يكفيك وأإنما وأالبزاق المخاط بمنزلة هو فقال: إنما

إذخرة" . أوأ بخرقة
. كالدم أخرى: أنه روأاية الخرقي وأنقل
ًا كان التنبيه: إن في بكر أبو وأقال ًا كان وأإن غسل رطب فرك يابس
حنيفة أبو قال وأبه الصلة فيه: أعاد وأصلى ذلك يفعل لم فمتى
. حال بكل مإالك: يغسل وأقال
قالت: "أمإرني عنها الله رضي عائشة روأت بكر: مإا أبي اختيار وأجه

كان إذا الثوب مإن المنى بغسل وأسلم عليه الله صلى الله رسول
ًا ًا" وأأمإره كان إذا وأبفركه رطب . الوجوب على يابس

في القصر ينو لم الخرقي: وأمإن قال وأالعشروأن الحادية المسألة
عليه لقوله الشافعي قال وأبه يقصر لم الصلة إلى دخوله وأقت
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" نوى مإا امإرىء لكل وأإنما بالنيات العمال وأالسلم: "إنما الصلة
بغير القصر الخلف: يصح في بكر أبو . وأقال القصر ينو لم وأهذا

. نية
يحتاج المتم: ل ثم وأمإقصر ضربين: مإتم على المصلي وأوأجهه: أن

. المقصر كذلك التمام نية إلى
يوم الظهر صلى الخرقي: وأمإن قال وأالعشروأن الثانية المسألة
ًا المإام: أعادها صلة قبل الجمعة حضور عليه مإمن الجمعة ظهر

. الشافعي قال وأبه
وأل للمريض وأل للمسافر يجوز التنبيه: ل كتاب في بكر أبو وأقال

ًا يصلي مإخاطب: أن وأغير بالجمعة مإخاطب هو مإن صلة قبل ظهر
العادة. وأعليه يجزه لم صلى وأمإن الجمعة المإام

فراغ قبل فعلها له فجاز بها مإخاطب غير الخرقي: أنه قول وأجه
فعلها تأخير يلزمإه فلم إتيانها ترك في عليه مإأثم ل لنه مإنها المإام

. الجمعة مإن فراغهم إلى
عنه وأسقط مإنه لصحت الجمعة حضر لو بكر: أنه أبي قول وأوأجه
. مإنها فراغهم قبل فعلها له يجز فلم الظهر فرض

. حضورها عليه يجب دليله: مإن
العيد: صلة فاتته الخرقي: وأمإن قال وأالعشروأن الثالثة المسألة

علي مإذهب لنه آخرها في يسلم التطوع كصلة ركعات أربع صلى
. مإسعود وأابن
بكر أبو اختارها ركعتين المإام يصلي كما ثانية: يصلي روأاية وأفيه
. التنبيه في

الناس مإع العيد يشهد لم إذا "كان مإالك بن أنس وأوأجهها: أن
ركعتين" . وأصلى وأوألده أهله جمع بالبصرة

قد لنها وأالركعتين الربع بين مإخير ثالثة: أنه روأاية أحمد وأعن
ًا أخذت الركعات وأعدد وأالجهر الخطبة بدليل الجمعة صلة مإن شبه
ًا . خيرناه فلهذا نفسها في أصل لنها الفجر صلة مإن وأشبه

في المإام كبر الخرقي: وأإن قال وأالعشروأن الرابعة المسألة
ًا: كبر الميت على الصلة لما زفر قال وأبه بتكبيره المأمإوم خمس

ًا الجنائز على يكبر كان أرقم:" أنه بن زيد عن روأى كبر وأأنه أربع
ًا جنازة على عليه الله صلى الله رسول فقال: كان فسألوه خمس

. داوأد وأأبو مإسلم يكبرها" أخرجه وأسلم
أبو اختارها سبع إلى المإام يتابع الصحيحة -وأهي ثانية روأاية وأفيه
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عبد عن روأى لما السعيد وأالوالد العكبري حفص وأأبو بطة وأابن بكر
الله صلى الله رسول عن التكبير حفظنا قال:" مإا مإسعود بن الله
ًا كبر قد وأسلم عليه ًا أربع ًا وأخامإس فكبر". إمإامإك كبر فما وأسبع
حنيفة أبو قال وأبها الخامإسة في يتابع ثالثة: ل روأاية وأفيه

. وأالشافعي
. الصلة كأطول أربع على الناس جمع عمر وأوأجهها: أن

في مإات إذا الخرقي: وأالشهيد قال وأالعشروأن الخامإسة المسألة
وأبها الصحيحة الروأاية وأهي وأدفن عليه يصل وألم يغسل لم مإوضعه

الصلة تجب لم المإكان مإع غسله يجب لم مإن لن الشافعي قال
. يتصور وألما ألقته إذا كالسقط عليه

كلهم فقال: وأالناس التنبيه في بكر أبو اختارها عليه وأالثانية: يصلى
وأيصلى يغسلوا لم المعركة في مإاتوا إذا الشهداء إل يغسلون

حجته فذكر أحد بأهل وأسلم عليه الله صلى النبي كفعل عليهم
. وأمإالك حنيفة أبو قال وأبه شيخه ذلك وأاختار

. وأتركها الصلة في مإخير ثالثة: أنه روأاية وأفيه
وأسلم عليه الله صلى النبي يصل قال:" لم مإسعود ابن وأوأجهها: أن

. خيرناه فلهذا فتعارضا الصلة غيره أحد" وأروأى قتلى على
مإن شيء فاته الخرقي: وأمإن قال وأالعشروأن السادسة المسألة
ًا فضاه التكبير . به بأس يقض: فل وألم المإام مإع سلم وأإن مإتتابع

وأبها بكر أبو اختارها صلته تصح لم يقض لم أخرى: إن روأاية وأفي
. أكثرهم قال

وأأيوب البصري وأالحسن عمر ابن مإذهب - وأهي الوألة وأجه 
قالت:" يا عنها الله رضي عائشة روأت وأالوأزاعي: مإا السختياني

التكبير? فقال: بعض علي وأيخفى الجنازة على أصلي الله رسول
عليك". قضاء فل فاتك وأمإا فكبري سمعت مإا

ًا تكبيرة كل الثانية: أن وأوأجه يجوز ل وألهذا ركعة مإقام قائم
قضاه الركعات بعض فاته وألو تكبيرات أربع مإن أقل على القتصار

. التكبيرات كذلك
بلغت البل: إذا زكاة في الخرقي قال وأالعشروأن السابعة المسألة

على زادت فإذا وأمإائة عشرين إلى حقتان وأتسعين: ففيها إحدى
. خمسين: حقة كل وأفي لبون أربعين: بنت كل ففي وأمإائة عشرين

عشرين على الواحدة زيادة هذا: أن السعيد: فظاهر الولد قال
كل وأفي لبون أربعين: بنت كل في فيكون الفرض تغير وأمإائة
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قال وأبه وأاختاره لبون بنات ثلث فيها فيكون خمسين: حقة

. وأداوأد الشافعي
رسول عمر: أن كتاب في قال:" وأجدنا عمر ابن روأى وأوأجهه: مإا

الخبر- إلى -وأذكر البل صدقة في قال وأسلم عليه الله صلى الله
أربعين: ابنة كل ففي وأاحدة زادت فإذا وأمإائة عشرين قال: إلى أن

بنات ثلث فيها فيكون الفحل طروأقة خمسين: حقة كل وأفي لبون
لبون".

الحقتان فتكون عشر بزيادة إل الفرض يتغير ثانية: ل روأاية وأفيه
مإائة صارت فإذا وأعشرين وأتسعة مإائة إلى وأتسعين إحدى في

وأبها الخلف كتاب في بكر أبو اختارها لبون وأبنتا حقة ففيها وأثلثين
. مإالك: كالروأايتين وأعن عبيد أبو قال
قال:"هذه الزهري -بإسناده- عن بطة ابن روأاه الثانية: مإا وأجه

في كتب التي وأسلم عليه الله صلى الله رسول كتاب نسخة
فإذا قال أن إلى الخبر وأذكر الخطاب بن عمر آل عند وأهي الصدقة

تبلغ حتى الفحل طروأقتا حقتان وأتسعين: ففيها إحدى كانت
وأذكر لبون وأبنتا حقة ففيها وأمإائة ثلثين كانت فإذا وأمإائة عشرين
الخبر".

الغنم: في زكاة في الخرقي قال وأالعشروأن الثامإنة المسألة
فإذا وأعشرين: فشاتين وأإحدى مإائة صارت فإذا أربعين: شاة

زادت: فإذا ثلثمائة إلى شياه ثلث وأشاة: ففيها مإائتين صارت
. أكثرهم قال وأبها الصحيحة الروأاية وأهي شاة مإائة كال ففي

ًا جده أن أنس بن الله عبد بن ثمامإة روأى وأوأجهها: مإا حدثه:" أنس
قال: ثم وأذكره البحرين إلى وأجهه لما له كتب الصديق بكر أبا أن

وأمإائة: عشرين إلى أربعين كانت إذا سائمتها في الغنم صدقة وأفي
على زادت فإذا شاتان مإائتين: ففيها تبلغ أن إلى زادت فإذا شاة

ثلثمائة: على زادت فإذا شياه ثلث ثلثمائة: ففيها إلى المائتين
. البخاري شاة" أخرجه مإائة كل ففي
ثم شياه أربع شاة: ففيها ثلثمائة على زادت أخرى: إذا روأاية وأفيه

. بكر أبو اختارها شاة وأاحدة: ففيها المائة على زادت كلما كذلك
يتعلق الفرض أن على الحد: دل بهذا الوقص حد لما وأوأجهها: أنه

يحد الثلثمائة: لم على بالزيادة يتعلق ل الفرض كان لو إذ بالزيادة
. الحد بهذا الوقص

في كلها أعطاها الخرقي: وأإن قال وأالعشروأن التاسعة المسألة
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عن المنصوصا وأهو الغنى إلى يخرجه لم إذا مإنها: أجزأه صنف
. أحمد

قال وأبه عباس وأابن وأمإعاذ وأحذيفة وأعلي عمر مإذهب وأوأجهه: أنه
. وأمإالك حنيفة الفقهاء: أبو مإن

وأوأجهه: أنه الشافعي قال وأبه الثمانية في إل يدفع بكر: ل أبو وأقال
كان الصناف بعض على الخمس خمس في القتصار يجز لم لما

. الزكاة في كذلك
إل درهم المائتي دوأن في زكاة الخرقي: وأل قال الثلثون المسألة

كان مإا وأكذلك به فيتم للتجارة عروأض أوأ ذهب مإلكه في يكون أن
ً لعشرين ا دوأن الروأاية وأهي العشر ففيها: ربع تمت فإذا مإثقال

وأمإالك. حنيفة أبو قال وأبها وأالوالد الخلل اختارها الصحيحة
المتلفات وأقيم الشياء وأالدنانير: أثمان الدراهم وأوأجهها: أن

بعضها فيضم التجارة عروأض وأهو الخر به يكمل بما بعضها وأيكمل
. وأالصحاح وأالمكسرة وأالبيض كالسود بعض إلى

وأداوأد الشافعي قال وأبها بكر أبو اختارها تضم أخرى: ل روأاية وأفيه
كالتمر بعض إلى بعضهما يضم فل الربا فيهما يجري جنسا لنهما

. وأالزبيب
ًا: جماعة مإلك الخرقي: وأإذا قال وأالثلثون الحادية المسألة عبد

ًا فطره صدقة في مإنهم وأاحد كل أخرج السعيد الوالد اختارها صاع
. كامإل صاع لزمإه غيره عن الفطر صدقة يخرج أن لزمإه مإن لن

. ابنهما نفقة اثنين لزم وأطرده: إذا بملكه انفرد دليله: إذا
مإالك قال وأبها الملك قدر على أخرى: يخرجان روأاية وأفي

عن السيدان فقال: وأيعطى التنبيه في بكر أبو اختارها وأالشافعي
ًا عبدهما ثمنه يزكيان مإا مإثل نصفه مإنهما وأاحد كل يؤدي صاع

. حجته فذكر
البادية أهل أعطى الخرقي: فإن قال وأالثلثون الثانية المسألة

. حنيفة أبو قال وأبه قوتهم كان إذا أجزأهم القط
. كاللحم إخراجه يجوز فل حيوان مإن مإخلوق وأوأجهه: أنه

يكن لم وأإن الفطر صدقة في القط إخراج ثانية: يجوز روأاية وأفيه
الشافعي وأعن مإالك قال وأبها وأالوالد بكر أبو اختارها قوتهم

. كالروأايتين
الفطر زكاة نخرج قال:" كنا الخدري سعيد أبو روأى الثانية: مإا وأجه
ًا عليه الله صلى الله رسول فينا كان -إذ أوأ طعام مإن وأسلم- صاع
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ًا ًا أوأ تمر مإن صاع ًا أوأ شعير مإن صاع ًا أوأ زبيب مإن صاع مإن صاع
. وأمإسلم البخاري الخبر" أخرجه أقط- وأذكر

ًا الهلل رأي الخرقي: وأإذا قال وأالثلثون الثالثة لمسألة قبل نهار
عمروأ وأابن علي عن مإروأي لنه المقبلة لليلة فهو بعده أوأ الزوأال

. مإسعود وأابن
الزوأال قبل الهلل رؤية عن أخبروأنا التنبيه: فإن في بكر أبو وأقال
وأإذا لمإسه فهو الزوأال قبل رآه قيل: إذا وأالصيام للفطار وأبعده

عمر لن يوسف وأأبي الثوري مإذهب وأهو لغده فهو الزوأال بعد كان
جلولء:" إذا أهل وأإلى وأقاصا أبي بن سعد إلى كتب الخطاب بن

رأيتموه وأإذا تفطروأا النهار: فل آخر في الصوم في الهلل رأيتم
بالمإس". كان فإنه بالمإس: فأفطروأا النهار أوأل في

وألم غيره عن حج الخرقي: وأمإن قال وأالثلثون الرابعة المسألة
ابن وأاختارها نفسه عن الحجة وأكانت أخذ مإا رد نفسه عن حج يكن

وأذلك التعيين عدم فيه مإا أكثر وأوأجهه: أن الشافعي قال وأبه حامإد
. الحرام في مإعتبر غير

ًا أحرم عليه: لو الدليل نواه إذا كذلك الفرض إلى انصرف مإطلق
. نفسه إلى ينصرف أن يجب غيره عن

وأيقع جملة ينعقد ل الحرام الخلف: إن كتاب في بكر أبو وأقال
ً قلنا: ل وأقد غيره عن وأنواه نفسه عن ينوه لم وأوأجهه: أنه باطل
. الغير عن ينعقد

وأسعى طاف الخرقي: وأمإن قال وأالثلثون الخامإسة المسألة
ً وأغيره: فظاهر الروأايتين كتاب في الوالد قال لعلة: أجزأه مإحمول

ًا كان وأسواء يجزئه ل وأأنه علة لغير كان إذا المنع هذا أوأ دابة راكب
. الوالد نصرها التي الروأاية وأهي آدمإي يحمله

صلة بالبيت وأسلم: "الطواف عليه الله صلى النبي وأوأجهها: قول
النطق" . فيه لكم أحل الله أن غير

فكان المضاف فحذف صلة صلة" مإعناه: مإثل وأقوله:"الطواف
. النطق إباحة وأهو استثناه مإا إل الصلة بمنزلة

زاد في بكر أبو اختارها عليه دم وأل ثانية: يجزيه روأاية وأفيه
. الشافعي قال وأبه حامإد وأابن المسافر

ًا طاف وأمإالك: إذا حنيفة أبو وأقال له: وأقيل له عذر: كره لغير راكب
. دم وأعليه يعد: أجزأه لم فإن أعد
ًا طاف وأسلم عليه الله صلى النبي الثانية: أن وأجه . راكب
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القارن عمل في الخرقي: وأليس قال وأالثلثون السادسة المسألة
ًا عليه أن إل المفرد عمل على زيادة وأبه الصحيحة الروأاية وأهي دمإ
قال: قال عنهما الله رضي عمر ابن روأى لما وأالشافعي مإالك قال

وأعمرته: حجته بين قرن وأسلم:"مإن عليه الله صلى الله رسول
وأاحد". طواف لهما أجزأه
. لهما أجزأه وأقد سعيين وأيسعى طوافين حنيفة: يطوف أبو وأقال
عليه يجب بل عمرته عن القارن يجزىء أخرى: ل روأاية أحمد وأعن

. حفص وأأبو بكر أبو اختارها مإفردة عمرة
حنيفة أبي قول وأعلى إحرامإين إلى الروأاية: يحتاج هذه فعلى
. وأاحد بإحرام ذلك يجزئه
إذا تتداخل فإنما جنس مإن ترادفت إذا الفعال الثانية: أن وأوأجه
البول مإن وأالوضوء وأالحيض الجنابة مإن كالغسل المقدار في اتفقا

كحد مإنهما وأاحد بكل يؤتى فإنه المقدار في اختلفا إذا فأمإا وأالنوم
. الخمر وأشرب الزنا

الروأايتين إحدى على تتداخل ل وأالكبرى الصغرى وأطرده: الطهارة
.

جنس اللحمان الخرقي: وأسائر قال وأالثلثون السابعة المسألة
ًا ببعض بعضه بيع يجوز ل وأاحد ً جفافه تناهى إذا وأيجوز رطب مإثل
. قوليه أحد في الشافعي قال وأبه بمثل

مإتفاضلً. ببعض بعضه بيع يجز فلم النعام بهيمة وأوأجهه: لحم
. وأالماعز وأالضأن وأالعراب البخت لحم مإثل أنواعه دليله: اختلف

تختلف أجناس اللحوم الصحيحة- أن -وأهي أخرى روأاية أحمد وأعن
السعيد وأالوالد بكر أبو ذلك اختار اللبان وأكذلك أصولها باختلف

. حنيفة أبو قال وأبها
ًا فكانت أجناس وأهي لصول فروأع وأوأجهها: أنها أنفسها في أجناس

. وأالخباز كالدقة
وألحم صنف النعام أجناس: لحم أربعة ثالثة: أنها روأاية أحمد وأعن

يجوز صنف الماء دوأاب وألحم صنف الطير وألحم صنف الوحوش
ً بخلفه وأاحد كل بيع ً إل ببعضه يجوز وأل مإتفاضل قال وأبه مإتماثل

. مإالك
فلم الربع ذوأات وأمإن النعام بهيمة مإن وأالبقر البل وأوأجهها: أن

ً بالخر أحدهما بيع يجز . البقر وأأنواع البل كأنواع مإتفاضل
المتصارفين أحد وأجد الخرقي: إذا اختار وأالثلثون الثامإنة المسألة
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ًا الروأاية وأهي البدل جنسه: له مإن العيب وأكان التفرق بعد عيب
المبدل مإقام قائم البدل لن الخلل بكر أبو وأاختارها الصحيحة
. المبدل في حصل قد وأالقبض
. حنيفة أبو قال وأبها بكر أبو اختارها البدل له الثانية: ليس وأالروأاية

مإن عين في القبض يكون أن يجوز وأل فيه العقد هذا: يبطل فعلى
ًا العيان المردوأد قدر في الصرف بطل فإذا أخرى عين في قبض

. الصفقة تفريق على بناء روأايتين نفسه? على في يبطل فهل
. فسخ الخرقي: وأالقالة قال وأالثلثون التاسعة المسألة

في بكر أبو اختارها بيع أخرى: القالة روأاية الله عبد أبي وأعن
. التنبيه

اللغة في القالة الشافعي: أن قال وأبها الصحيحة وأهي الوألة وأجه
كان وأإذا رفعها يعني عثرتك الله يقال: أقال الشيء لرفع مإوضوعة

ًا يكون أن كذلك: وأجب ًا للعقد رفع . له وأفسخ
عن كان مإا العقود في الفسخ مإالك: أن مإذهب وأهي الثانية وأوأجه
. العقود دليله: سائر وأتراض اختيار عن وأقع مإا دوأن غلبة

ًا أمإة اشترى الخرقي: وأإذا قال الربعون المسألة فأصابها ثيب
ًا عيب: كان على فيها ظهر ثم وأاستغلها وأيأخذ يردها أن بين مإخير

ً الثمن يأخذ أن كالخدمإة- وأبين -وأالوطء بالضمان الخراج لن كامإل
ًا كانت وأإن وأالعيب الصحة بين مإا مإا عليه ردها: كان فأراد بكر

ً الثمن رد فيلزمإه دلس قد البائع يكون أن إل نقصها وأكذلك كامإل
الوطء مإالك: لن قال وأبها الصحيحة الروأاية وأهي المبيع سائر
مإن حصل فإذا بالعيب الرد مإن يمنع لم الزوأج مإن حصل لو مإعنى

. الستخدام يمنع المشتري: لم
أبو اختارها فيهما الرد يملك لم الوطء وأجد ثانية: إذا روأاية وأفيه
. حنيفة وأأبو الثوري قال وأبها بكر

ًا كانت الشافعي: إن وأقال . الرد يملك لم بكر
مإن العقد نفسخ ل بالعيب ردها لو بكر: أنه أبو اختاره لما فالدللة

يكن لم كأنه الوأل الملك حكم على البائع إلى الجارية وأعادت أصله
مإلك في وأالوطء الغير مإلك في المشتري وأطء وأيحصل بيع بينهما

حد عليه يجب ل وأاتفقوا: أنه مإهر أوأ حد إيجاب مإن يخلو الغير: ل
. يرد ل أن وأجب مإهر وأل

بالعيب الرد مإن الزوأج يمنع لم لما الشافعي: أنه قول على وأالدللة
. البائع حق في فكذلك البكر حق في
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ًا اشترى الخرقي: وأإذا قال وأالربعون الحادية المسألة مإأكوله شيئ
ًا فوجده فكسره جوفه في ًا له يكن لم فإن فاسد قيمة مإكسور

ًا له كانت وأإن البائع على بالثمن الدجاج- رجع -كبيض قيمة مإكسور
أوأ الكسر أرش وأعليه الثمن وأيأخذ الرد في مإخير الهند- فهو -كجوز

. وأمإعيبه صحيحه بين مإا يأخذ
وأبها بكر أبو اختارها الرد دوأن الرش أخرى: له روأاية أحمد وأعن
. وأالشافعي حنيفة أبو قال
في عفان بن عثمان -بإسناده- عن الخلل روأى الوألة: مإا وأجه
ًا اشترى رجل ًا به رأى ثم فلبسه ثوب نقصه" . وأمإا "يرده عيب
لنكم البائع على ضرر إثبات الرد إثبات في بكر: أن أبي قول وأوأجه

المشتري: مإلك فتصرف العيب دلس قد البائع كان تقولون: إذا
ًا أخذه لنه ضرر وأهذا الرش بغرم وأل الرد وأرده التلف مإن صحيح

ًا . ضمان غير مإن مإتلف
ًا باع الخرقي: وأإذا قال وأالربعون الثانية المسألة في وأاختلفا شيئ

وأإل البائع قال بما ذلك بعد أخذه المشتري شاء وأإن ثمنه: تحالفا
قيمة إلى وأرجعا تحالفا تالفة السلعة كانت وأإن بينهما البيع انفسخ

. البائع قال مإا على الثمن يعطي أن المشتري يشاء أن إل مإثلها
وأهي يتحالفان وأل يمينه مإع المشتري قول ثانية: القول روأاية وأفيه

. حنيفة أبو قال وأبها بكر أبي اختيار
مإسعود بن الله عبد -بإسناده- عن الدارقطني روأى الوألة: مإا وأجه

البائع" قول مإستهلك- فالقول -وأالمبيع البيعان اختلف قال:"إذا
إثبات في نص وأهذا وأسلم عليه الله صلى النبي إلى الحديث وأرفع

. الهلك بعد التحالف
فوجب السلعة بقاء مإع البيع فسخ يوجب مإعنى الثانية: أنه وأوأجه

الشرط وأخيار وأالقالة بالعيب كالرد هلكها بعد حكمه يثبت ل أن
. الروأايتين إحدى على

المعلم وأالصقر الفهد الخرقي: وأبيع قال وأالربعون الثالثة المسألة
أبو وأقال الشافعي قال وأبه مإنفعة فيه مإا وأكل الهر بيع وأكذلك جائز

. بيعهما يصح بكر: ل
فجاز الطلق على اقتناؤه وأيجوز به ينتفع حيوان الوألة: أنه وأجه
. النعام كبهيمة بيعه

صلى النبي عن عنه الله رضي جابر روأى مإا بكر أبي قول وأوأجه
وأالسنور". الكلب ثمن عن وأسلم:"نهى عليه الله
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رشد: مإنه أوأنس الخرقي: وأمإن قال وأالربعون الرابعة المسألة
قال وأبه تنكح لم وأإن الجارية وأكذلك بلغ قد كان إذا مإاله إليه دفع
لو كما مإالها إليها فيدفع رشيدة بالغة لنها وأالشافعي حنيفة أبو

ًا. وأوألدت تزوأجت وألد
ًا تلد حتى فيه تتصرف مإالها الجارية إلى يدفع بكر: ل أبو وأقال وألد
بن عمر قول وأهو لنفسها حفظها مإن أكثر لولدها حفظها فإن

قال: وأيحول السعيد الوالد وأاختاره أحمد مإنصوصا وأهذا الخطاب
. الحول عليه

إلي قال:"عهد شريح عن بإسناده بكر أبو روأى الثانية: مإا وأوأجه
زوأجها بيت في تحل حتى عطية لجارية أجيز ل أن الخطاب بن عمر
ً ًا" وأل تلد أوأ حول الصحابة. في مإخالف له يعرف وألد

بشيء أقر الخرقي: وأمإن قال وأالربعون الخامإسة المسألة
ً استثناؤه جنسه: كان غير مإن وأاستثنى ًا يستثنى أن إل باطل عين

ًا أوأ وأرق مإن . عين مإن وأرق
الورق مإن العين وأل العين مإن الورق استثناء يصح بكر: ل أبو وأقال

.
قيم في الواحد الجنس مإجرى أجريا قد الخرقي: أنهما قول وأجه

الزكوات في بعض إلى بعضهما وأضم الجنايات وأأرش المتلفات
. الستثناء في فكذلك
استثنى لو كما فهو الجنس غير مإن استثناء أنه بكر أبي قول وأوأجه
ًا ًا أوأ طعامإ ًا. أوأ ثياب حيوان

بشيء أقر الخرقي: وأمإن قال وأالربعون السادسة المسألة
استثناؤه وأكان بالكل أخذ النصف مإن أكثر وأهو الكثر مإنه فاستثنى

ً . باطل
. السعيد الوالد فسره هكذا النصف استثناء يصح فظاهره: أنه
. الثلث استثنى لو كما فصح الكثر يستثن لم وأوأجهه: أنه

. النصف استثناء يصح بكر: ل أبو وأقال
اللغة أهل عن ينقل لم لنه الكثير استثناؤه يجز لم إنما وأوأجهه: أنه

فيما عنهم نقل وأإنما عنهم ينقل لم لنه النصف في مإوجود وأهذا
. الكثير في مإنع كما ذلك مإن يمنع أن فيجب دوأنه

ًا يأخذ أن يجوز الخرقي: وأل قال وأالربعون السابعة المسألة رهن
ً وأل . به المسلم مإن كفيل

ًا يصير العدوأان وأجه على الرهن هلك وأوأجهه: أن للمسلم مإستوفي
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ً الرهن استوفى كأنه فيصير فيه لقوله يجوز فل المسلم عن بدل
غيره". إلى يصرفه فل شيء في أسلم :"مإن وأسلم عليه الله صلى
. أكثرهم قال وأبها بكر أبو اختارها ذلك ثانية: يجوز روأاية وأفيه

الذمإة في ثبت بما الرهن أخذ فجاز المبيع نوعي أحد وأجهها: أنه
. المبيع في كالثمن مإنه

المغروأر يضمن الروأاية: بم اختلفت وأالربعون الثامإنة المسألة
. روأايات ثلث أوألده? على

. الخرقي اختارها العبيد مإن أصحها: بمثلهم
في بكر أبو اختارها القيمة أوأ المثل بين بالخيار وأالثانية: المغروأر

. المقنع
. أكثرهم قال وأبها بالقيمة وأالثالثة: يفديهم

كل وأمإكان بغلم غلم كل عمر:" مإكان عن روأى الوألة: مإا وأجه
بجارية". جارية
وأالثمان الحيوان بين التخيير فدخله حر بدل الثانية: أنه وأوأجه

. الحرار مإن دليله: غيره
في ساوأاه إن لنه المثل إلى الرجوع يمكن ل الثالثة: أنه وأوأجه

وأاللون. الصفة في القدر: خالفه
وأباعها جارية غصب الخرقي: إذا قال وأالربعون التاسعة المسألة
سيدها إلى الجارية يعلم: ردت ل وأهو وأأوألدها المشتري فوطئها

. عمر مإذهب وأهو مإثلها وأمإهر
علي مإذهب وأهي بكر أبو اختارها بالمهر يرجع ثانية: ل روأاية وأفيه
. حنيفة أبو قال وأبها
ضمن كما الوطء سلمإة البيع بعقد له ضمن البائع الوألة: أن وأجه

عليه يرجع كذلك الولد بقيمة عليه يرجع فكما الولد سلمإة له
. بالمهر

. غرمإها إذا الخدمإة وأطرده: أجرة
يرجع ل أن فيجب له حصلت قد مإنفعة بدل المهر الثانية: أن وأوأجه

. غيره على به
  الخمسون المسألة

مإعلوم: لم بشيء شهر كل على الجارة وأقعت الخرقي: فإن قال
حنيفة أبو قال وأبه شهر كل تقضي عند إل الفسخ مإنهم لواحد يكن

ًا له ذكر وأقد العقد عقيب لنه مإعلوم الوأل الشهر لن وأمإالك قسط
ًا الجرة مإن لو كما بعده فيما وأبطل الوأل الشهر في فصح مإعلومإ
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وأل الشهور: بحسابه مإن بعده وأمإا الوأل: بعشرة الشهر في قال
يصح أن لوجب فيهما صح لو لنه وأالثالث الثاني الشهر عليه تلزم
. الجهالة إلى جميعها: أدى في صح وألو الشهور جميع في

قال وأبها بكر أبو اختارها فاسدة ثانية: الجارة روأاية وأفي
وأفي فيها مإجهولة: بطل جملة على وأقع إذا العقد الشافعي: لن

هذه قال: أجرتك لو كما مإعلومإة أبعاضها كانت وأإن كلها أبعاضها
ًا الدار . بعشرة أخرى وأدار

قوم على وأقف الخرقي: إذا قال وأالخمسون الحادية المسألة
الذكر وأأوألده عليه وأقف مإن على وأقف وأعقبهم: فهو وأأوألدهم

فضل الواقف يكون أن إل بالسوية بينهم البنين أوألد مإن وأالنثى
. الحسن بن وأمإحمد مإالك قال وأبه بعض على بعضهم

فيه يدخل الطلق: لم على الولد إلى أضيف إذا المال وأوأجهه: أن
أوألدكم في الله تعالى: يوصيكم قوله وأهو كالميراث البنات وألد

. النثيين حظ مإثل للذكر
فيه وألده: دخل وأوألد وألده على وأقف التنبيه: وأإذا في بكر أبو وأقال

ابني وأسلم:"إن عليه الله صلى النبي قال كما البن وأوألد البنت وألد
وألد فيهم يدخل لصلبه: لم وألده قال فإذا ابنته ابن سيد" وأهو هذا

. وأالشافعي يوسف أبو قال وأبه حامإد ابن وأاختاره البنت
. بالخبر بكر أبي احتجاج مإن تقدم وأوأجهه: مإا

مإن بسهم له أوأصى الخرقي: وأإذا قال وأالخمسون الثانية المسألة
. السدس مإاله: أعطي

ًا أخرى: يعطى روأاية الله عبد أبي عن روأيت وأقد تصح مإما سهم
. الفريضة مإنه

. وأشيخه بكر أبو الثانية: اختارها الروأاية وأهذه
المسألة تعول أن إل السدس الوألة: له السعيد: الروأاية الوالد قال

ًا فيعطى ً سدس السبع له ثمانية: كان مإن المسألة كانت فإن عائل
قال: وأمإحمل مإعاوأية بن وأإياس مإسعود ابن مإذهب قال: وأهو
السدس مإن أقل كان وأإن الفريضة مإنه تصح مإما سهم الثانية: له

الشافعي: أصحاب وأقال السدس السدس: أعطي على زاد فإن
. شاءوأا مإا يعطون للورثة الخيار

قال:" لرجل رجل في قال الله عبد عن روأى الخرقي: مإا قول وأجه
وأسلم- فتوفي عليه الله صلى الله رسول عهد -في مإالي مإن سهم

الله صلى النبي له? فسئل الموصى يعطي مإا يدر فلم الموصي
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ًا له عنها? لجعل وأسلم عليه مإاله" . مإن سدس
زاد وأمإا مإتحقق وأهو ذلك على يقع السهم اسم الثانية: أن وأوأجه
. فيه مإشكوك عليه

وأقد الب بمنزلة الخرقي: وأالعمة قال وأالخمسون الثالثة ?المسألة
العم. بمنزلة جعلها أنه عنه الله رضي الله عبد أبي عن روأى

وأالثوري وأالنخعي مإسعود وأابن عمر مإذهب وأهي الوألى وأوأجه
صلى الله رسول أن الزهري عن بإسناده أحمد روأى مإا وأغيرهم

أب بينهما يكن لم إذا الب بمنزلة قال: "العمة وأسلم عليه الله
أبو اختارها الثانية أم" وأوأجه بينهما يكن لم إذا الم بمنزلة وأالخال

مإنزلة أنزلناها إذا كالروأايتين: أنه علي وأعن الشعبي قال وأبها بكر
الخوة وأبنات الخوات وألد وأهو مإنها أقرب هو مإن أسقطت أب

البعد يسقط أن يجوز وأل الجد وألد مإن وأهي الب وألد لنهم
وأالقرب.
ًا زوأج وأمإن الخرقي قال وأالخمسون الرابعة المسألة بالغ غير غلمإ

ًا أوأ التزوأيج في له ناظر وأصي أوأ وأالده يزوأجه أن إل يجز لم مإعتوه
للب ثابتة وألية لنها وأمإالك وأحماد الحسن قال وأبها الصحيحة وأهي
المال. كولية مإماته عند باليصاء نقلها فملك حياته حال في

قال وأبها بكر أبو اختارها بالوصية النكاح يستفاد ل ثانية روأاية وأفيه
إلى تنتقل كانت وأقد غيره حق في وألية لنها وأالشافعي حنيفة أبو

في كالوصية عنها حقه يسقط أن يجز فلم يوصا لم لو عصبته
ًا. وأرثته كان إذا المال كبار

البكر ابنته زوأج الخرقي: وأإذا قال وأالخمسون الخامإسة المسألة
كبيرة أوأ كانت صغيرة كرهت وأإن ثابت فالنكاح كفاءة في فوضعها

السعيد الوالد اختارها الصحيحة الروأاية وأهي الب لغير هذا وأليس
وأالشافعي ليلى أبي وأابن مإالك قال وأبها مإصنفاته جميع في

لم عليه القدرة مإع نطقها إلى نكاحها يفتقر لم مإن لن وأإسحاق
الب. تزوأيج في رضاها إلى يفتقر
النكاح على تجبر سنين: لم تسع بلغت أخرى: إذا روأاية أحمد وأعن

تجبر. لم بلغت حنيفة: إذا أبو وأقال بكر أبو اختارها
ًا بلغت الثانية: أنها وأجه على تجبر فلم الشهوة فيه تحدث سن

كالثيب. النكاح
إذا المجنون في السعيد الوالد قال وأالخمسون السادسة المسألة

ًا جنونه كان ًا وأكان الوأقات جميع في مإطبق فقال النكاح إلى مإحتاج
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في إذن له وأليس ذلك إلى مإحتاج لنه تزوأيجه للولي يجوز الخرقي
أبو وأقال إذنه بغير تزوأيجه فجاز الثاني في أذن له يرجى وأل الحال

ًا. كان إذا تزوأيجه للب يجوز ل الخلف في بكر بالغ
لسفه. عليه المحجور أشبه عليه مإحجورا بالغ وأوأجهه: أنه

بتزوأيج الناس الخرقي: وأأحق قال وأالخمسون السابعة المسألة
وأالخ وأأمإها لبيها أخوها ثم وأابنه ابنها ثم أبوه ثم أبوها الحرة المرأة

أحمد. عن المنصوصا وأهو مإثله للب
اجتمعا فإن النفراد على مإنهما وأاحد كل يزوأج أخوان أنهما وأوأجهه
لب. أوأ لبوين كانا لو كما تساوأيا
وأالجديد وأمإالك حنيفة أبو قال وأبه أوألى للبوين بكر: الخ أبو وأقال

للشافعي.
التعصيب في الب مإن الخ ساوأى قد البوين مإن الخ أن وأوأجهه
باب في قلنا كما أوألى فكان الم جهة مإن الرحم بمزية وأانفرد

الجنازة. على وأالصلة العقل تحمل في الحكم وأهكذا الميراث
الزوأجين أحد أسلم الخرقي: إذا قال وأالخمسون الثامإنة المسألة
انقضاء قبل الخر أسلم فإن الدخول بعد المجوسيين أوأ الوثنيين

مإنه بانت العدة انقضت حتى يسلم لم وأإن النكاح على فهما العدة
عليه الله صلى النبي لن الشافعي قال وأبه الدينان اختلف مإنذ

ًا "رد وأسلم إسلمإها. تأخر كان سفيان" وأقد أبي إلى هند
اختارها الدخول قبل كان لو كما الفرقة بتعجيل أخرى روأاية وأفيه

دليله: قبل الفرقة فأوأجب دين اختلف لنه وأشيخه بكر أبو
الدخول.
المإة كانت الخرقي: وألو قال وأالخمسون التاسعة المسألة
ًا المعتق كان إذا لها خيار فل أحدهما فأعتقها لنفسين لنه مإعسر

ًا زوأجها كان إذا الخيار للمإة يثبت إنما في كامإلة صارت لنها عبد
لن بعضها أعتق إذا فيما يوجد ل وأهذا أحكامإها في كامإلة نفسها

القن. المإة حكم في هي بل تكمل لم أحكامإها
أحمد. عن ذلك وأروأى الخلف: تملك كتاب في بكر أبو وأقال

يقول: إنها وألهذا الحرية مإن فيها حصل بما مإنها أكمل أنها وأوأجهها
تملك أن فيجب الحرية مإن فيها مإا قدر على وأتحجب وأتورث ترث

جميعها. عتق لو كما الفسخ
سنة الحاكم أجله العنين: إذا في الخرقي قال الستون المسألة

تمام به نتتظر ل لننا وأقتها في الخيار لها كان الدخول قبل جب فإن
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مإعنى فل الدخول مإنه أيس وأبالجب الدخول مإنه ليرجى الحول
الحال. في الفسخ مإلكت فلهذا للتربص

عيب النكاح بعد الزوأجين بأحد حدث السعيد: فإن الوالد وأقال
وأهو حامإد وأابن بكر أبي قول في الخيار يثبت لم الفسخ يوجب
يستقر البدل أن بدليل المقبوض حكم في البضع لن مإالك مإذهب

الصداق نصف وأكذلك تسليم جهتها مإن يحصل لم وأإن بالموت
توجب وأالقالة القالة مإجرى فجرى الدخول قبل بالطلق يستقر

الفسخ يوجب لم المقبوض حكم في كان وأإذ العوض جميع رد
القبض. بعد عيب به حدث إذا كالمبيع

كانت العنين: وأإن باب في الخرقي قال وأالستون الحادية المسألة
ًا على مإاءك أخرج له وأقيل مإعها أخلى إليها يصل أنه وأادعى ثيب

مإني فهو ذاب فإن النار على جعل بمني ليس أنه ادعت فإن شيء
مإع قوله القول آخر قول الله عبد أبي عن روأى وأقد قولها وأبطل
يمينه.

مإما ذلك التنبيه: أن في بكر أبو اختارها عطاء قول وأهي الوألة وأجه
النزال عن يضعف العنين لن وأكذبه الزوأج صدق على به يستدل

ًا كان أنه تبينا أنزل فإذا القوابل شهد لو كما فهو دعواه في صادق
قولها. بصحة حكمنا عذراء أنها

العنة زوأجها على تدعي المرأة أكثرهم: أن قال وأبها الثانية وأوأجه
لست وأيقول ذلك ينكر وأالزوأج وأتفسخه النكاح ترفع أن وأتريد
النكاح. بقاء وأالصل حاله على النكاح ليبقى بعنين
الوطء يدعي الزوأج لن الزوأجة قول ثالثة: القول روأاية أحمد وأعن

. وأطء ل وأالصل: أن تنكره وأالزوأجة
لها المال بيت مإن امإرأة يزوأج بكر: أنه أبي عن السعيد الوالد وأذكر
إن بالخيار الثانية وأكانت الوألى كذبت بها يقر أنه ذكرت فإن دين

بيت في الصداق وأيكون فارقته شاءت وأإن مإعه أقامإت شاءت
في صداقها وأكان وأالثانية الوألى وأبين بينه فرق كذبت وأإن المال
زوأجها مإع الوأزاعي: تدخل وأقال سمرة مإذهب وأهو المال بيت

فهو المنى فيه كان فإن فرجها في نظرا فرغا فإذا امإرأتان وأتقعد
كاذب. فهو وأإل صادق

المشكل الخنثى قال الخرقي: وأإذا قال وأالستون الثانية المسألة
ذلك لغير ينكح أن له يكن وألم النساء نكاح مإن يمنع لم رجل أنا

رجلً. إل ينكح لم امإرأة أنا فقال سبق لو وأكذلك بعده
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بطبعه أعرف وأهو مإشكوك فيه فالصل صفته هذه مإن أن وأوأجهه
مإعرفتها إلى يتوصل لم لما كالعدة ذلك في إليه فيرجع غيره مإن
عدتها. انقضاء في قولها قبل المرأة غير مإن

عن ذلك وأحكى التزوأج المشكل للخنثى يجوز بكر: ل أبو وأقال
أحمد.
ً كونه على يقطع ل صفته هذه مإن بكر: لن أبو وأقال امإرأة وأل رجل
بغلبة تباح ل وأالفروأج الظن وأغلبة الظاهر طريق مإن يحكم وأإنما

الظن.
شبيه لنه مإكروأه الخرقي: وأالنثار قال وأالستون الثالثة المسألة

قال وأبه مإنه الدار صاحب إلى أحب غيره مإن يأخذه وأقد النهبة
وأسلم: عليه الله صلى النبي أن أنس روأى لما وأالشافعي مإالك
مإنا". فليس انتهب وأقال: مإن النهبة عن "نهى
لن حنيفة أبو قال وأبها بكر أبو اختارها يكره ثانية: ل روأاية وأفي
المساكين وأبين بينها وأخلى بدنة نحر وأسلم عليه الله صلى النبي

المعنى. هذا في اقتطع" وأالنثار شاء وأقال: "مإن
مإن الرضاعة مإن بنته فأمإا الوالد قال وأالستون الرابعة المسألة

أصحابنا. ل? اختلف أم يحرمإها زنا: هل بوطء ثاب لبن
قال: المولود يحرم كما عليه المقنع: تحرم كتاب في بكر أبو فقال

يلحق مإمن جعلت قال: وأإذا لنه تحرم ل أنها الخرقي كلم وأظاهر
به: حرمإت. فأرضعت لبن لها فثاب به وألدها نسب

به. وألدها نسب يلحق مإمن يكون أن التحريم في فشرط
التحريم يثبت الرضاع أن السعيد الوالد اختاره بكر أبي قول وأجه

الرضاع كذلك التحريم تثبت الزنا مإن الولدة أن ثبت ثم كالولدة
زنا. وأطء عن نزل لبن مإن

لقول النسب بثبوت مإعتبر تحريمه الرضاع أن الخرقي قول وأوأجه
مإن يحرم مإا الرضاعة مإن وأسلم: "يحرم عليه الله صلى النبي

به مإعتبر هن مإا كذلك الوطء فهذا ثابت غير النسب" وأالنسب
الرضاعة. بدليل النسب ثبوت على يقف ل العقد وأتحريم
ًا طلقها الخرقي: وألو قال وأالستون الخامإسة المسألة طهر في ثلث

ًا كان فيه يصبها لم ًا وأكان للسنة أيض قال وأبه للختيار تارك
الشافعي.

أبو قال وأبه أحمد عن المنصوصا وأهو للبدعة بكر: يكون أبو وأقال
عباس وأابن عمر وأابن وأعلي عمر مإذهب وأهو وأداوأد وأمإالك حنيفة
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مإوسى. وأأبي حصين ابن وأعمران
فيه فاعتبر الوقت حيث مإن السنة فيه اعتبر عدد ذوأ أنه وأوأجهه

الجمار. كرمإي التفريق
ًا فكان نية غير مإن عدة في طلق الخرقي: أنه قول وأوأجه مإباح

الواحدة. كالطلقة
طالق أنت لها قال الخرقي: إذا قال وأالستون السادسة المسألة

ًا به فقدم فلن قدم إذا ًا أوأ مإكره يوجد لم القدوأم لن تطلق لم مإيت
الصفة. لعدم تطلق لم فلهذا به قدم وأإنما مإنه

ًا به قدم بكر: إذا أبو وأقال بها الصفة علق التي العين لن حنث مإيت
ًا. قدم لو كما الطلق فوقع قدمإت قد حي

في وأاختلف مإنها آلى الخرقي: وألو قال وأالستون السابعة المسألة
لو لنهما يمينه مإع تمض لم أنها قوله فالقول الشهر الربعة مإضي
يجب ههنا كذلك يمينها مإع قولها القول كان المهر قبض في اختلفا

يمينه. مإع قوله القول يكون أن
لن السعيد الوالد اختاره يحلف الخلف: ل كتاب في بكر أبو وأقال

وأبدل وأزوأاله النكاح بقاء في اختلف هو المدة بقاء في اختلفهما
ادعى أوأ وأأنكر نكاحه ادعت لو كما فيه يستحلف فلم يصح ل النكاح
يمين. ل فإنه وأأنكرت نكاحها

يقول أن الخرقي: وأالمراجعة قال وأالستون الثامإنة المسألة
وألي بل امإرأتي راجعت قد أني المسلمين: اشهدا مإن لرجلين
. يزيده صداق وأل يحضره

الرجعة تجوز أنه على تدل أخرى روأاية الله عبد أبي عن روأيت وأقد
وأمإالك. حنيفة أبو قال وأبها وأالوالد بكر أبو اختارها شهادة بل

قول مإن المشهور وأهو شاقل ابن اختاره الخرقي قول وأجه
التجاحد عند بها ليثبت النكاح في اعتبرت الشهادة الشافعي: أن

ًا الرجعة. في مإوجود المعنى وأهذا للبضع احتياط
أحق وأبعولتهن تعالى قوله بدللة للزوأج حق الرجعة الثانية: أن وأجه

الحقوق. كسائر الشهاد إلى استيفائه في يفتقر فل بردهن
أن إل الخرقي: وأالفيئة: الجماع قال وأالستون التاسعة المسألة

الجماع مإعه يمكن ل شيء أوأ إحرام أوأ مإرض مإن عذر له يكون
فمتى للعذر فيئة قوله مإن ذلك فيكون جامإعتها قدرت مإتى فيقول

الشافعي. قول وأهو بالطلق أمإر يفعل فلم قدر
مإا فعل فقد هذا فعل فإذا القدرة بحسب الفيئة عليه أن وأوأجهه

436



الحنبلي يعلى لبي الحنابلة طبقات
 السإلمية مشكاة شبكة مكتبة

أوأ بالجماع أمإر فلهذا العاجز حال عن خرج عذره زال فإذا عليه قدر
يجامإع. لم إذا الطلق

تلزم وألم اليلء سقط العذر حال بلسانه فاء بكر: إذا أبو وأقال
حنيفة. أبو قال وأبه الوالد اختاره عليه القدرة عند بالجماع الفيئة

كالفيئة فصار الطلق مإن المانعة الفيئة مإنه وأجد قد أنه وأوأجهه
بالوطء.
أمإة وأهي زوأجته مإن ظاهر الخرقي: وألو قال السبعون المسألة

يكفر. حتى يطأها وألم النكاح انفسخ مإلكها حتى يكفر وألم
كان وأطئها فإن النكاح بفسخ الظهار يمين بكر: يسقط أبو وأقال
الكفارة. قبل وأطؤها له يجوز قوله فعلى يمين كفارة عليه
يمين أن الصول في نجد ل الوالد: أنا اختاره الخرقي قول وأجه

تعالى. بالله اليمين حكم إلى حكمها ينقلب الظهار
على العزم هو وأالعود بالعود تجب الكفارة بكر: أن أبي قول وأوأجه

كفارة عليه تجب لم فلهذا زوأجته غير في عاد قد وأههنا الوطء
الظهار.
رقبة عتق الخرقي: وأالكفارة قال وأالسبعون الحادية المسألة

وأالشافعي. مإالك قال وأبه مإؤمإنة
كفارة في وأل اليمان فيها بشرط ليس أخرى روأاية أحمد وأعن

اختارها المنذوأرة الكفارة في وأالرقبة رمإضان في وأالجماع اليمين
حنيفة. أبو قال وأبها بكر أبو

شرطه مإن فكان كفارة عن رقبة تحرير الخرقي: أنه قول وأجه
رقبة بكر: أنها أبي اختيار وأوأجه القتل كفارة في كالعتق اليمان

فجاز عوض مإنها شيء عن يحصل لم الخلق سليمة الملك تامإة
كالمسلمة. الظهار كفارة في عتقها

الكفارات: وأإن باب في الخرقي قال وأالسبعون الثانية المسألة
وأعمل. قول اليمان لن وأصامإت صلت قد مإؤمإنة رقبة أعتق شاء
كان إن الخرقي: أنه كلم شرحه: ظاهر في السعيد الوالد قال

ً سنين السبع دوأن له يكون أن وأهو العبادات فعل مإنه يصح لم طفل
يجزىء. فل

الكفارة. كذلك الغرة في يجزىء ل وأوأجهه: أنه
قول وأهو الجملة في الصغير عتق المقنع: يجوز في بكر أبو وأقال

الشافعي.
سنين سبع له عتقه. دليله: مإن يمنع ل البلوغ عدم وأوأجهه: أن
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ًا. فصاعد
أوأ عبدين نصفي أعتق الخرقي: وأإن قال وأالسبعون الثالثة المسألة

عنه. أجزأ وأأمإة عبد نصفي أوأ أمإتين نصفي
بدليل المفرد الخالص العبد بمنزلة العبدين مإن النصف وأوأجهه: أن

ًا كان لو كما الفطرة فيهما عليه أن ًا عبد نصف زكاة وأعليه مإفرد
النصاف كانت فإذا مإنفردة شاة أربعون له كان لو كما شاة ثمانين

العتق. كذلك كالكامإل الصل هذا في
مإن جماعة قول وأهو حامإد ابن اختاره يجزيه بكر: ل أبو وأقال

الشافعية.
يصوم أن جاز كفارة عن عبدين مإن عبد عتق جاز لو وأوأجهه: أنه

كفارة. عن شهرين كل أشهر أربعة
ذكر اللعان في كان الخرقي: فإن قال وأالسبعون الرابعة المسألة

هي وأتقول وألدي الولد هذا وأمإا زنت لقد بالله أشهد قال فإذا الوالد
وألده. الولد وأهذا كذب لقد بالله أشهد

ًا ذكره كان باللعان حقه سقط مإن كل أن وأوأجهه فيه شرط
كالزوأجة.

ذلك. عليه الخلف: ليس كتاب في بكر أبو وأقال
وأالفراش الفراش لزوأال تبعا يكون إنما الولد نفى وأوأجهه: أن

ًا بلعانهما يزوأل ًا النسب وأنفي جميع ذكره. عليه يكن فلم له تبع
بولد امإرأته جاءت الخرقي: وألو قال وأالسبعون الخامإسة المسألة

حد وأل الحكم في وألده فهو مإني الولد هذا ليس وألكن تزن لم فقال
لها. عليه

لمن إنني بالله يقول: أشهد أن يحتاج لعن إذا وأوأجهه: أنه
اللعان يمكنه لم يقذفها لم فإذا الزنا مإن به رمإيتها فيما الصادقين

يقذف. حتى يلعن ل أنه ثبت
وأالوالد. حامإد وأابن بكر أبو اختارها اللعان أخرى: له روأاية وأفيه

باللعان نفيه له فكان لحقه بولد مإنه أتت لو بزنا قذف وأجهها: أنه
ًا. قذفهما لو كما جميع

  وأالسبعون السادسة المسألة
الوجور. وأكذلك كالرضاع وأالسعوط الخرقي قال

ذلك لن السعوط وأل الوجور يحرم التنبيه: وأل في بكر أبو وأقال
داوأد. قال وأبه برضاع ليس

به يتعلق فل إرضاع غير مإن جوفه في وأصل اللبن وأوأجهه: أن
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وأكالحقنة. بدنه في جرح مإن وأصل لو كما التحريم
عليه قوله الفقهاء أكثر قول وأهو أصح وأهو الخرقي قول وأوأجه

الصلة عليه المجاعة" وأقوله مإن وأالسلم: "الرضاعة الصلة
المعاني العظم" وأهذه وأأنشز اللحم أنبت مإا وأالسلم: "الرضاع

الثدي. مإن المص في كوجودها الوجور في توجد
مإسلم وأهو رمإى الخرقي: وألو قال وأالسبعون السابعة المسألة

ًا ًا عبد دية وأعليه قود فل وأأسلم عتق حتى السهم به يقع فلم كافر
الرمإية. مإن مإات إذا مإسلم

ًا القود يجب لم شرحه: إنما في الوالد قال وأأبي حنيفة لبي خلف
إلى بالقصد العتبار أن هو القود يجب أن وأهو أصحابنا مإن بكر

ثم كافر يد كافر قطع لو أنه بدليل الجناية حين مإكافئة نفس تناوأل
قطع لو وأهكذا القصاصا عليه كان المقطوع وأمإات القاطع أسلم

ًا القطع فعليه المقطوع مإات ثم القاطع فأعتق عبد يد عبد اعتبار
قصاصا. فل حينئذ مإوجود غير وأالتكافؤ الجناية حين بالمماثلة

حر مإسلم دية أوأجبت مإحظورة رمإية أنها بكر أبي قول وأوأجه
ًا الرمإية حين كان لو كما القصاصا فأوأجبت ًا مإسلم سقط وأإذا حر
حر دية تجب الخرقي قول على الرمإية حين كان لو كما القصاصا

الستقرار حال قدرها اعتبر مإضمونة وأقعت إذا الجناية لن مإسلم
إلى سرى فلو ديتان لزمإه وأرجليه مإسلم يدي قطع لو أنه بدليل
وأاحدة. دية لزمإه نفسه

فعلى العبد جنى الخرقي: وأإذا قال وأالسبعون الثامإنة المسألة
لم العبد قيمة مإن أكثر الجناية كانت فإن يسلمه أوأ يفديه أن سيده
الصحيحة. الروأاية وأهي قيمته مإن بأكثر يفديه أن السيد على يكن

يلزمإه لم سلمه لو أنه بدليل العبد برقبة تعلق الحق وأوأجهها: أن
لو كما القيمة على زيادة تلزمإه لم يسلمه لم فإذا قيمته على زيادة

ًا غصب قيمته. على زيادة يلزمإه لم فأتلفه عبد
ًا الجناية بأرش يفديه أن بين بالخيار السيد أن ثانية روأاية وأفي بالغ

بكر. أبو للبيع. اختارها يسلمه أوأ بلغ مإا
فإذا أكثر أوأ القدر بذاك فيشتريه راغب فيه يرغب قد وأوأجهها: أنه

فلهذا القدر ذلك عليه المجني على فوت فقد نفسه على حبسه
لزمإه.

شبه القتل كان الخرقي: وأإن قال وأالسبعون التاسعة المسألة
لنه ثلثها سنة كل في سنين ثلث في العاقلة على فالدية العمد
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مإؤجلة العاقلة على فيه الدية فكانت بحال قود به يجب ل قتل
المحض. الخطأ دليله: دية

دية لنها القاتل مإال مإن الخلف: هي كتاب في بكر أبو وأقال
المحض. كالعمد مإاله في فكانت مإغلظة

وأأوألدهم العمومإة الخرقي: وأالعاقلة: هم قال الثمانون المسألة
وأالبن الب الخرى وأالروأاية الروأايتين إحدى في سلفوا وأإن

العاقلة. مإن العصبة وأكل وأالخوة
النفقة بها يستحق قرابة الشافعي: أنها قال وأبه الخرقي قول وأجه
الم. كأب بها العاقلة تتحمل فلم الدين اختلف وأمإع

حنيفة أبي مإذهب وأهو السعيد وأالوالد بكر أبو الثانية: اختارها وأوأجه
أحق وأالب للقاتل نصرة العقل تحمل إنما العاقلة وأمإالك: أن

غيره. مإن بنصرته
في الروأاية السعيد: اختلفت الوالد قال وأالثمانون الحادية المسألة

روأايتين. أصحهما: ل الكفارة? على عليه تجب العمد: هل قاتل
حامإد وأابن بكر أبو وأاختارها وأمإالك حنيفة أبو قال كفارة. وأبها

القود مإع عليه تجب فل مإال في حق الكفارة لن السعيد وأالوالد
كالدية.

الشافعي. قال وأبها الخرقي اختارها ثانية: تجب روأاية وأفيه
ًا قتله فإذا الكفارة وأجبت خطأ قتله لو أنه وأوأجهها وأجبت عمد
ًا الكفارة الصيد. قتل على قياس
مإيتة وأهي أمإه قذف الخرقي: وأإذا قال وأالثمانون الثانية المسألة
ًا وأكان البن طلب إذا القاذف حد كافرة أوأ كانت مإسلمة مإسلم

ًا الوالد. اختاره حر
ًا حصل القذف هذا وأوأجهه: أن يملك أن فيجب حي نسب في قدح

المعرة. مإن عليه لما به المطالبة
قذف لنه قال المطالبة له الخلف: ليس كتاب في بكر أبو وأقال
ًا المقذوأف كان لو كما به المطالبة الوارث يملك فلم لميتة ثم حي
ههنا. كذلك أصلنا على به المطالبة يملك ل وأارثه فإن مإات

الجنايات مإن أوأجب الخرقي: وأمإا قال وأالثمانون الثالثة المسألة
يمين مإع عدل وأرجل وأامإرأتان رجل فيه القود: قبل دوأن المال

الطالب.
وأالمأمإومإة وأالجائفة الخطأ قتل ذلك السعيد: وأمإثل الوالد قال 

ذلك. وأنحو العبد وأقتل
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النساء. فيه يقبل بكر: ل أبو وأقال
المإوال. سائر أشبه مإال على شهادة الخرقي: أنها قول وأجه

بدليل بالنساء تثبت فلم قتل على شهادة بكر: أنها أبي قول وأوأجه
العمد. قتل

أوأ اعترف وأإن يقطع الخرقي: وأل قال وأالثمانون الرابعة المسألة
يدعيه. المسروأق مإالك يأتي حتى بينة قامإت
مإطالبة. إلى فيه يحتاج وأل بكر: يقطع أبو وأقال
يكون أن يحتمل السعيد: أنه الوالد اختاره الخرقي قول وأجه

أوأ يعلم ل وأهو عليه وأقفها أوأ أخذها لمن العين هذه أباح المالك
ًا كانت عنه القطع فأسقطنا البينة به تعلم وأل عنده للسارق مإلك

وأالشبهة. للحتمال
مإطالبة إلى إقامإته في يفتقر فل لله حق بكر: أنه أبي قول وأوأجه
لدمإي. حق لنه القذف حد وأعكسه الخمر وأشرب كالزنا آدمإي

ًا شرب الخرقي: وأمإن قال وأالثمانون الخامإسة المسألة قل مإسكر
وأمإالك. حنيفة أبو قال وأبه جلدة ثمانين حد كثر أوأ

الشافعي. قال وأبه أربعين به بكر: يحد أبو وأقال
عن بإسناده بطة ابن روأى مإا السعيد الوالد اختارها الوألة وأجه

ً جلد وأسلم عليه الله صلى الله رسول علي: "أن بني مإن رجل
ثمانين". الخمر في النصار مإن الخزرج

الزنا: مإائة فحد الجرام باختلف ترتبت الحدوأد الثانية: أن وأوأجه
القذف: أدوأن وأحد النسب أفسد وأربما وأحرمإتها حرمإته هتك لنه
وأاحدة حرمإة هتك الخمر وأحد ثمانين فكان آدمإي حرمإة به هتك لنه
أربعين. حده فكان غيره مإن أخف فكان تعالى الله حق في

الجزية مإنهم الخرقي: وأالمأخوذ قال وأالثمانون السادسة المسألة
ًا عشر اثني أدوأنهم مإن فيأخذ طبقات ثلث على وأمإن درهم

وأأربعين. ثمانية أيسرهم وأمإن وأعشرين أربعة أوأسطهم
اجتهاد إلى وأهي وأالكثر القل مإقدرة غير ثالثة: أنها روأاية وأفيه

المإام.
للمإام فيجوز الكثر مإقدرة غير القل مإقدرة ثالثة: أنها روأاية وأفيه

أبي اختيار وأهو عنه ينقص أن يجوز وأل عمر قدره مإا على يزيد أن
بكر.
أهل على الجزية ضرب الشام إلى مإضى لما عمر الوأل: أن وأجه

ًا وأأربعين ثمانية الغني على الكتاب أربعة المتوسط وأعلى درهم
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ًا وأعشرين ًا. عشر اثني المتحمل وأعلى درهم درهم
هدنة ضربان المإان على المشرك مإن المأخوذ الثانية: أن وأوأجه

المأخوذ كذلك كان المإام اجتهاد إلى هدنة المأخوذ كان فلما وأجزية
جزية.
ًا ذلك مإن النقصان في الثالثة: أن وأوأجه وأفي المال ببيت إضرار

ًا الزيادة وأإصلح. رأي فيه كان إذا للمسلمين حظ
ًا مإنا قتل الخرقي: وأمإن قال وأالثمانون السابعة المسألة مإنهم أحد

ً لم أوأ المإام ذلك قال مإخموس غير سلبه فله القتال على مإقبل
رسول قال: قال قتادة أبو روأى لما وأداوأد الشافعي قال وأبه يقل
ً قتل وأسلم: "مإن عليه الله صلى الله سلبه". فله بينة عليه له قتيل

وأبه بكر أبو اختارها المإام بشرط إل يستحقه ثانية: ل روأاية وأفيه
فافتقر القتال على بالتحريض مإستحق مإال لنه حنيفة أبو قال

كالنفل. المإام شرط إلى استحقاقه
الخرقي. اختيار مإثل بكر أبو اختار التنبيه: قد في أنا وأرأيت

مإن الجهاد كتاب في السعيد الوالد ذكر وأالثمانون الثامإنة المسألة
بعضهم هناك بيعها جاز الحرب دار في الغنائم قسمت وأإذا المجرد

بعض. مإن
المؤنة خفت وأبيعت قسمت إذا لنها للمسلمين أنفع أحمد: هو قال

ثم القبض وأحصل الحرب دار في بيعت وأإذا لها أحفظ ذلك وأكان
المشتري? فيه أوأ البائع ضمان مإن تكون فهل الكفار عليها غلب

روأايتان.
الخلل بكر أبي اختيار وأهي المشتري ضمان مإن إحداهما: هي

السلم. دار فأشبه القبض حصل قد لنه العزيز عبد وأصاحبه
خطر دار لنها الخرقي اختيار وأهي البائع ضمان مإن وأالثانية: هي

المعلقة الثمرة بمثابة فهو المشركين كرة مإن يؤمإن ل لنه وأغرر
البائع. عن الضمان يزل لم المشتري وأبين بينها خلي إذا

على التسمية ترك الخرقي: وأإن قال وأالثمانون التاسعة المسألة
ًا الذبيحة تأكلوا تعالى: وأل لقوله حنيفة أبو قال وأبه تؤكل لم عامإد

صلى النبي أن الخدري سعيد أبو وأروأى عليه الله اسم يذكر لم مإما
الجنين? بطنها في يوجد وأالبقرة الجزوأر عن سئل وأسلم عليه الله

أمإه" فقوله: "إذا ذكاة فذكاته الذبيحة على سميتم فقال: "إذا
الذبيحة. في شرط أنه على سميتم" يدل
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لنه وأالشافعي مإالك قال وأبها بكر أبو اختارها ثانية: تباح روأاية وأفيه
ًا تركه لو ذكر ًا تركه إذا كذلك أكلها مإن يمنع لم ناسي كالصلة عامإد
وأسلم. عليه الله صلى النبي على

نصف مإن أكثر ذهاب الخرقي: وأالعضب قال التسعون المسألة
غير الذن لن المسيب بن سعيد مإذهب وأهو القرن أوأ الذن

قطع فإذا يؤثر لم القل قطع فإذا أصولها يستطاب وأإنما مإستطاب
يؤثر. أن فجاز مإستطاب بجزء ذهب فقد النصف على زيادة
ل القرن وأالمكسورة الذن التنبيه: وأالمقطوعة في بكر أبو وأقال

ًا الثلث وأالقطع الكسر كان إذا بها يضحى التي العضباء لنها فصاعد
وأسلم. عليه الله صلى الله رسول عنه نهى

وألهذا الكثرة حد في عليه زاد وأمإا القلة حد في الثلث وأوأجهها: أن
دوأن. فما الثلث في التصرف للمريض جاز

الميتة إلى اضطر الخرقي: وأمإن قال وأالتسعون الحادية المسألة
الباحة لن حنيفة أبو قال وأبه الموت مإعه يأمإن مإا إل مإنها يأكل فل

فإذا إليه اضطررتم مإا إل تعالى قوله بدللة الضروأرة بشرط مإعلقة
لعدم الباحة فزالت الضروأرة زالت رمإقه يمسك مإا مإنها أكل

الشرط.
مإالك وأعن بكر أبو اختارها مإنها الشبع ثانية: يجوز روأاية وأفيه

الغير. طعام في عندهم الحكم وأكذلك كالروأايتين وأالشافعي
مإا لكم حلل وأسلم: "الميتة عليه الله صلى النبي الثانية: قول وأجه

الطلق. على تغتبقوا". فأباحها أوأ تصطبحوا لم
مإن شهر صيام نذر الخرقي: وأإذا قال وأالتسعون الثانية المسألة

صيامإه أجزأه رمإضان شهر مإن يوم أوأل فقدم فلن يقدم يوم
يستحق زمإانا نذره وأافق لنه يوسف أبو قال وأبه نذره عن لرمإضان

القضاء. يلزمإه فلم صومإه
فلن يقدم يوم يصوم أن نذر أوأ رمإضان شهر يصوم أن نذر لو دليله
نص نذر تحت تدخل ل رمإضان شهر أثانين مإن اثنين يوم فقدم أبدا

عليه.
بكر أبو اختاره النذر يقضي ثم رمإضان ثانية: يصوم روأاية وأفيه

يتفق يكاد فل السنين مإر على يتكرر رمإضان لن السعيد وأالوالد
ًا به الوفاء يمكنه مإما كان فإذا قدوأمإه يوم رمإضان نذره. انعقد غالب
سمعه مإن على الخرقي: وأيشهد قال وأالتسعون الثالثة المسألة

المستخفي شهادة وأتجوز علي اشهد للشاهد يقل لم وأإن بحق يقر
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ً كان إذا أكثرهم. قال وأبه عدل
شريح قال وأبه بكر أبو اختاره فيها يشهد أخرى: ل روأاية وأفيه

النخعي. وأإبراهيم وأالشعبي القاضي
وأكذلك المختبىء شهادة أجاز حريث بن عمروأ الوألة: أن وأجه

ً يصير إنما الشاهد وألن الفاجر أوأ بالخائن يفعل للشهادة مإتحمل
وأسمع المقر شاهد فإنه له وأقع وأقد به شهد بما العلم له يقع بأن

إقراره.
ثم بحديث حدث مإن وأسلم عليه الله صلى الثانية. قوله وأوأجه
وأحذره للتفاته عنه تذكر أن أمإانة أنها مإعناه قيل أمإانة فهي التفت

يقول الصل شاهدي سمعا لو الفرع شاهدي وألن بها قوله مإن
يشهدا أن الفرع لشاهدي يجز لم وأكذا بكذا فلن على فلن أشهدنا

به.
قال وأبه سنة الخرقي: وأالعقيقة قال وأالتسعون الرابعة المسألة
عن أبيه عن شعيب ابن عمروأ عن بإسناده أحمد روأى لما أكثرهم

العقيقة عن وأسلم عليه الله صلى الله رسول قال: سئل جده
ينسك أن فأحب مإولود مإنكم له وألد قال: "مإن أن إلى الخبر وأذكر
فليفعل". عنه

هي? العقيقة: أوأاجبة عن سائل سأل التنبيه: إن في بكر أبو وأقال
الله رسول عن روأينا وأجوبها: مإا على وأالدللة وأاجبة هي له قيل

وأعن شاتان الغلم عن قال: "يعق أنه وأسلم عليه الله صلى
ًا يضركم ل شاة الجارية ًا" وأروأى أم كن ذكران قال: أنه عنه إناث

عن عق وأسلم عليه الله صلى النبي بعقيقته" وأأن مإرتهن "المؤمإن
بكر. أبي دليل فهذا السنن بهذه وأاجبة فالعقيقة نفسه

لوطي له: يا قال الخرقي: وأإذا قال وأالتسعون الخامإسة المسألة
عليه شيء فل لوط قوم مإن أنك قال: أردت أراد? فإذا عما سئل
بالزنا قذف كمن فهو لوط قوم عمل تعمل أنك قال: أردت وأإذا

مإعفوج. قال: يا مإن وأكذلك
وأالعمل قديم قول وأهي المروأذي روأاها المسألة بكر: هذه أبو قال
الحد. عليه مإهنا: أن روأاه مإا على
ًا اللفظ هذا يكن لم إنما الخرقي: أنه قول وأجه يحتمل لنه صريح
ًا فيكون لوط قوم عمل يعمل أنه بذلك يرد أن ًا قذف وأيحتمل صريح
قوله وأكذلك فيه إليه به رجع فلهذا بلوط مإؤمإن أوأ لوط قوم مإن أنه
إلى رجع فلهذا به مإفعول وأيحتمل مإفلوج يا يحتمل مإعفوج يا
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أن أصلنا مإن أن بكر أبي قول وأوأجه  حاله دللة أوأ تفسيره
ًا. يكون أن ههنا أحواله فأدنى الحد يوجب بالقذف التعريض تعريض
المكاتب: وأل باب في الخرقي قال وأالتسعون السادسة المسألة

ًا سيده يبيعه بدرهمين. درهم
بين ليس نفسه: أنه عن أحمد أخبرنا الخلف: قد في بكر أبو وأقال

باعه فلو درهم عليه بقي مإا عبد لنه ربا سيده وأبين المكاتب
ًا ذلك. مإن يمنع وأل ربا يكن لم بدرهمين درهم

مإا عبد وأسلم: "المكاتب عليه الله صلى قوله بكر أبي اختيار وأجه
ربا سيده وأبين العبد بين فليس عبد أنه ثبت درهم" فإذا عليه بقي
نص عليه لقطع سيده مإال مإن سرق وألو عندنا بيعه يجوز وألنه
مإنصور. ابن روأاية في عليه

لما مإالك المكاتب أن السعيد الوالد اختيار وأهو الخرقي قول وأوأجه
مإنه وأيبيع مإوله مإن يشتري أن له يجوز أنه ترى أل يده في

القن. العبد في مإعدوأم بالشفعة? وأهذا الملك أخذ عليه وأيستحق
وأرد المكاتب عجز الخرقي: وأإذا قال وأالتسعون السابعة المسألة

لسيده. فهو عليه تصدق كان وأقد الرق في
السعيد. الوالد اختيار وأهو المكاتبين في بكر: يجعل أبو وأقال

دفع لو كما فهو وأقع وأمإا العتيق به لينتفع إليه دفع إنما أنه وأوأجهه
الرد. لزمإهما يفعل فلم به ليغزوأ وأالغازي دينه ليقضي الغارم إلى

أن ثبت وأقد مإلكه المكاتب إلى دفع لما الخرقي: أنه قول وأوأجه
المال. هذا فكذلك لسيده يكون يده في مإا جميع

ًا شرب الخرقي: وأمإن قال وأالتسعون الثامإنة المسألة حد مإسكر
ًا شربها إذا لشربها. مإختار

اختيار وأهو الشرب على المكره على الحد أخرى: يجب روأاية وأفيه
على الكراه في الحكم السعيد: وأكذلك الوالد قال بكر أبي

السرقة.
عن لمإتي وأسلم: "عفي عليه الله صلى الخرقي: قوله قول وأجه

عليه". استكرهوا وأمإا وأالنسيان الخطأ
مإوجبه. يمنع ل عليه وأالكراه فعل الشرب بكر: أن أبي قول وأوأجه

وأالرضاع. وأالحبال القتل على دليله: الكراه
وأالسرقة. الزنا على وأطرده: الكراه
العقود. مإن ذلك وأغير وأالبيع وأالطلق الكفر على وأعكسه: الكراه

شيخنا بخط الفقاعي: وأجدت بن الله عبد أبو وأقال المسائل تمت
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يقول بطة بن الله عبد أبا الشيخ قال: سمعت العكبري حفص أبي
وأدفن وأثلثمائة وأثلثين أربع سنة الخرقي القاسم أبو الشيخ توفي

قبره. وأزرت بدمإشق

الحسن أبو إبراهيم بن مإحمد بن أحمد بن إسحاق
 الكاذي

بها فيحدث بغداد إلى كاذة قريته مإن يقدم كان
ـاع بن يوسف بن مإحمد عن روأى العـبـاس وأأـبـي الطـب

آخرين. في أحمد إمإامإنا بن الله وأعبد الكديمي
وأأـبـو رزـقـويه ـبـن الحـسـن أبو مإنهم جماعة عنه حدث

ًا. ثـقــــة وأـكــــان بـشــــران ـبــــن الحـســــن زاـهــــد
ـات ـوم وأمـإ ـاء ـي ـن لثلث الربـع ـعبان مـإ ـنة ـش ـسـت ـس

مإات. قريته وأبكاذة وأثلثمائة وأأربعين

 الخطبي مإحمد أبو إسماعيل بن علي بن إسماعيل

أبـي بـن وأالحـارث أحمـد إمإامإنـا بـن اللـه عبـد سـمع
وأغيرهمـــــــــــــــــــــــــا. أســـــــــــــــــــــــــامإة

ـا. شاهين بن حفص وأأبو الدارقطني عنه روأى وأغيرهـم
ًا وأكان ًا فهم ـاء وأأخبار الناس بأيام عارف وأـصـنف الخلـف

ًا ـــــــــــــــــــــــــــ ًا. تاريـخ ـــــــــــــــــــــــــــبير ـك
فقال: ثقة. عنه قطني الدار سئل

وأمإائتين. وأستين تسع سنة مإحرم وأمإولده: في
وأثلثمائة. خمسين سنة الخرة جمادى وأمإوته: في

عـيـد ليـلـة ـبـالله الراـضـي إـلـي الخـطـبي: وأـجـه وأـقـال
ًا إليه فحملت الفطر وأـهـو علـيـه وأدخلت بغلة على راكب
ـقـد إـنـي إـسـماعيل ـلـي: ـيـا فـقـال الشموع في جالس
فـمـا المـصـلى ـفـي بالناس الصلة على غد في عزمإت
ـذي ـت إذا أقــول اـل ـة فــي انتهـي ـى الخطـب ـدعاء إـل اـل

لنفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي?.
ـول ـت: تـق ـي رب فقـل ـكر أن أوأزعـن ـك أـش ـتي نعمـت اـل

ًا اعـمـل وأأن وأاـلـدي وأعـلـى علي أنعمت ترـضـاه ـصـالح
لي: حسبك. فقال الية
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ـم ـي ـث ـي بالنـصـراف أمإرـن ـادم وأأتبعـن ـدفع بـخ ـي ـف إـل

خمـسـمائة اـلـدنانير وأـكـانت دينار أربعمائة فيها خريطة
قال. كما أوأ دينار مإائة لنفسه مإنها الخادم فأخذ

مإعروأف بن يزداد بن أحمد بن جعفر بن العزيز عبد
 الخلل بغلم المعروأف بكر أبو

وأمإحمد هاروأن بن وأمإوسى شيبة أبي بن عثمان بن مإحمد عن حدث
الفضل خليفة وأأبي النباري عجب بن وأسعيد الوصيفي الفضل بن
الفريابي وأجعفر النسوي طيغور ابن وأعلي البصري الحباب بن

القطيعي الهيثم بن مإحمد ابن وأإبراهيم الجعد بن مإحمد بن وأأحمد
بن وأالحسين المطرز زكريا بن وأقاسم الباغدني مإحمد بن وأمإحمد

بن الحسن بن وأمإحمد البغوي القاسم وأأبي الخرقي الله عبد
في داوأد أبي بن بكر وأأبي أحمد بن الله وأعبد بدينا بن هاروأن
آخرين.

عبد بن وأبشر الخطبي الجنيد بن عثمان بن علي بن أحمد عنه روأى
الله عبد وأأبو شاقل بن إسحاق أبو شيوخنا مإن وأجماعة الفاتني الله
حفص وأأبو العكبري حفض وأأبو التميمي الحسن وأأبو بطة بن

وأصالح الثرم بمسائل عنه وأحدث حامإد ابن الله عبد وأأبو البرمإكي
ذلك. وأغير الله وأعبد
ًا الفهم أهل أحد وأكان ًا الروأاية مإتسع العلم في به مإوثوق مإشهور

ًا بالديانة ًا بالمإانة مإوصوف بالعبادة. مإذكور
تفسير المقنع، المختلفات: الشافي، العلوم في المصنفات له

التنبيه، المسافر، زاد القولين، كتاب الشافعي، مإع الخلف القرآن،
ذلك. وأغير

أبو حدثنا العزيز عبد عن إبراهيم بن أحمد أخبرنا بركة أخبرنا
حدثنا عاصم بن السري حدثنا القاضي نعيم ابن النعمان الطيب
الوأزاعي عمروأ بن الرحمن عبد حدثنا الجزري مإصعب بن مإحمد

صلى الله رسول قال: قال هريرة أبي عن لبابة أبي بن عبدة عن
وأالحزن". الهم يذهب بالقدر وأسلم: "اليمان عليه الله
عوف بن مإحمد حدثنا الخلل سليمان بن مإحمد بن جعفر حدثنا وأبه

التفضيل? فقال عن وأسئل حنبل بن أحمد قال: سمعت الحمصي
ًا قدم مإن الله صلى الله رسول على طعن فقد بكر أبي على علي
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صلى الله رسول على طعن فقد عمر على قدمإه وأمإن وأسلم عليه
طعن فقد عثمان على قدمإه وأمإن بكر أبي وأعلى وأسلم عليه الله
وأالمهاجرين الشورى أهل وأعلى وأعثمان وأعلي وأعمر بكر أبي على

وأالنصار.
الحسن بن إسحاق قال: سمعت المغيرة بن العباس حدثنا وأبه

يقول: سمعت الطوسي المنصور بن مإحمد سمعت يقول الحربي
رسول أصحاب مإن أحد فضائل في روأي يقول: مإا حنبل بن أحمد
ابن علي عن روأي مإا الصحاح بالسانيد وأسلم عليه الله صلى الله
طالب. أبي
عبد أبا سالت قال بدينا بن هاروأن بن الحسن بن مإحمد حدثنا وأبه
مإعنى غير على الستثناء اليمان? قال: نعم في الستثناء عن الله

ًا مإخافة الشك وأهو وأغيره مإسعود ابن استثني وأقد للعمل وأاحتياط
الثوري. مإذهب
ًا الن فلنذكر شيخه اختيارات فيها خالف التي اختياراته مإن طرف

الخلل. بكر أبي
خروأج في وأالنثيين الذكر جميع غسل يجب العزيز: أنه عبد اختار

السعيد. الوالد نصره الذي وأهو المذي
البول. مإن يغسل مإا مإنه يغسل الخلل: أنه وأاختار
وأهي باطلة المغصوب الثوب في الصلة العزيز: أن عبد وأاختار
الصحيحة. الروأاية
صحيحة. الخلل: أنها وأاختار
بطلت الرجل جانب إلى وأقفت إذا المرأة العزيز: أن عبد وأاختار
الرجال. مإن يليها مإن صلة

تبطل. ل وأالوالد: أنها حامإد وأابن الخلل وأاختار
بطلت التطوع صلة في الماء شرب إذا العزيز: أنه عبد وأاختار
الوالد. نصره الذي وأهو صلته
صلته. تبطل ل الخلل: أنه وأاختار
عن زحم ثم بالجمعة المإام مإع أحرم إذا العزيز: أنه عبد وأاختار

السعيد. الوالد وأاختاره الصلة يستقبل الركعتين: أنه
الركعتين. يصلي الخلل: أنه وأاختار
إكمال في الورق إلى الذهب يضم ل العزيز: أنه عبد وأاختار

النصاب.
وأالخرقي. الوالد نصره الذي وأهو الخلل: الضم وأاختار
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ًا المتصارفين أحد وأجد العزيز: إذا عبد وأاختار وأكان التفرق بعد عيب
البدل. له ليس جنسه مإن العيب
البدل. وأالوالد: له وأالخرقي الخلل وأاختار
الوالد. اختاره الذي وأهو مإلل الكفر العزيز: أن عبد وأاختار
وأاحدة. مإلة الكفر الخلل: أن وأاختار
الدية مإن الحر في مإقدر أرش لها جناية كل العزيز: أن عبد وأاختار
وأالوالد. الخرقي اختيار وأهو القيمة في العبد مإن يقتدر

ذلك. وأغير الخلل اختارها نقص بما العبد الثانية: يضمن وأالروأاية
وأأخا دين ذا فقال: كان العزيز لعبد النتصار في السعيد الوالد وأذكر
ًا علمإة وأرع حنبل. بن أحمد مإذهب علم في بارع

السلطان. عند وأتقدمإه النفوس في تعظيمه وأذكر تصانيفه وأذكر
بكر بأبي صحبة له وأكان وأالده عن الشيوخ بعض لي حكى وألقد
مإن يغض وأأنه بسوء الدوألة مإعز أخت عند ذكر بكر أبا أن فذكر
لمناظرته المتكلمين مإن وأجمعت فاستدعته طالب أبي بن علي
كلمإه تسمع بحيث وأالخت لديهم ظاهرة وأحجته عليهم صوته فكان
عليه كذبوه فيما عليهم النكار مإنها وأكان بالفضل له شهدت حتى

ًا له وأبذلت إليه وأأضافوه خفة مإع قبوله مإن فامإتنع المال مإن شيئ
ًا مإاله وأقلة حاله ًا. زهد وأوأرع

بابن المعروأف الحجري إسحاق بن أحمد بكر أبو لنا قال: وأحكى
قال: التميمي بن الفضل أبو الشيخ لنا قال: حكى الزجي سكينة
خبر في لي وأقع أنه الحديث طلب في يسافر كان شيخ لي حكى

يدخل القيامإة يوم كان قال: "إذا وأسلم عليه الله صلى النبي أن
ًا سبعون الجنة ًا وأكذا كذا فسافرت حساب". وأقال بغير ألف بلد
يقول وأكل أحد زادني فما العدد هذا على زيادة هناك هل أسأل
أحد زادني فما ذلك عن وأسألت البصرة مإدينة فدخلت سمعنا هكذا
عليه الله صلى النبي فرأيت تعب وأأنا نمت يوم ذات كان فلما

الذي الخبر هذا في تعبت قد فلن يا لي فقال قدمإه فقبلت وأسلم
إلى لي: امإض فقال الله رسول يا وأالله له: إي فقلت عني سمعته

ً سترى الخليفة جامإع إلى بغداد الصوت جهوري الجبين وأاسع رجل
قال: يجيبك فإنه العزيز عبد بكر أبا يعني المسألة هذه عن فسله

نفسي: ل في قال: فقلت بغداد إلى جئت حتى القعود يحملني فلم
ًا سألت الصفة إلى وأأنظر الجامإع أدخل حتى الرجل هذا عن أحد

الجمعة يوم فدخلت وأسلم عليه الله صلى الله رسول وأصفها التي
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الله رسول وأصفها التي بالصفة هو فإذا صوته فسمعت الجامإع
مإسألة. الشيخ فقلت: أيها حداءه فوقفت وأسلم عليه الله صلى

ًا للشيخ قال: أوأسعوا لي: فقال يديه بين وأصلت أن إلى مإوضع
ًا: ألست لي فقال فجلست اجلس رسول بك بعث الذي الرجل سر

فقلت: نعم الرعدة علي فوقعت وأسلم عليه الله صلى الله
عن فسألته مإسألتك هات الشيخ لي: أيها قال ثم وأأمإسكت

سبعون الجنة قال: "يدخل وأسلم عليه الله صلى النبي إن الحديث
ًا فلن حدثنا سألتهم وأالذين أنت أبله لي: يا حساب" فقال بغير ألف
الموقف أهل وأحصل القيامإة يوم كان إذا أنه السناد وأذكر فلن عن

وأيحثني مإرات ثلث أبالي وأل الجنة إلى هؤلء سبحانه الله يقول
كحبة يده في وأالرض سماء عشرة أربع قبضته فمن حثيات ثلث

ًا?. سبعون مإرة فلة: كم أرض في خردل ألف
ًا لنا قال: وأحكى أبي صاحب خيروأن بن الحسن عن الشيخ هذا أيض

مإع العزيز: كنت عبد بكر أبو لي قال: قال أنه العزيز عبد بكر
جماعة مإعه فاجتمع مإشتد غلم وأأنا الخلل بكر أبا يعني أستاذي

يعني مإقبل لبعض: أليس بعضهم فقال الخرة عشاء بعد يتذاكروأن
ً ًا كان أسود رجل فقامإوا رأيناه مإا مإدة لنا حرب بباب ناطور

الباب احفظ تبرح ل الخلل بكر أبا يعني أستاذي لي وأقال يقصدوأنه
بعض بلغنا فلما وأتبعتهم الباب وأأغلقت مإضوا حتى فتركتهم
ًا وأراءنا أرى ذا هو الخلل يعني أستاذي لي قال الطريق شخص
ًا مإن? فأمإسكت لي: أنت فقال فوقفوا فجاءني أستاذي مإن فزع

بين النجابة فإن تركته إل عليك بالله وأقال بيدي وأأخذ مإنهم وأاحد
ًا باذنجان فيه قراح إلى فدخلنا مإعه وأمإضيت فتركني عينيه مإملوء

بعضهم وأسلم سلم أن إلى وأجلسوا فسلموا يصلي قائم وأالسود
وأقال: كلوا جريش وأمإلح يابسة كسر فيه كساء فأخرج بعض على

يعني ساكت وأهو الصالحين كرامإات يذكروأن فأخذوأا فتحدثوا
تحدثنا فما زرناك قد مإقبل الجماعة: يا مإن وأاحد فقال السود

ً أعرف أحدثكم? أنا عندي شئ أنا? وأأي بشيء? فقال: إيش رجل
ًا الباذنجان القراح هذا يجعل أن الله سأل لو مإا الله فو لفعل ذهب

ًا. يتقد القراح رأينا حتى الكلم استتم ذهب
يأخذ أن سبيل لحد مإقبل الخلل: يا بكر أبا يعني أستاذي له فقال

ً القراح هذا مإن ًا? فقال أصل ًا القراح وأكان له: خذ وأاحد مإسقي
فيه الذي وأالباذنجان وأالورق وأالصل بعروأقه فقلعه الصل فأخذ
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فأخذته الورق مإن وأشئ صغيرة باذنجانة ذلك مإن فوقعت ذهب
الله وأسأل ركعتين صلى حدثه. قال: ثم يوم إلى مإعي وأبقاياه
باذنجانة. أصل الصل ذلك مإوضع وأعاد كان كما القراح فأعاد

اختلف العزيز عبد بكر أبو مإات قال: لما الشيخ هذا لنا قال: وأحكى
وأقال أحمد قبر في بعضهم: يدفن فقال دفنه في الزج باب أهل

المشايخ: فقال وأالسكاكين السيوف وأجردوأا عندنا بعضهم: يدفن
نفعل يأمإر فما لله المطيع يعنون السلطان حريم في نحن تقتتلوا ل

ًا النطع في فلفوه قال ًا بالشوارف مإشدوأد الناس يمزق أن خوف
نعدم ل الرجل هذا مإثل فخرج الخليفة إلى رقعة وأكتبوا أكفانه
وأهو الفيلة بدار يعرف مإوضع وأهناك جوارنا في يكون أن بركاته

الله. رحمه فيه فدفن دفن فيه يكن وألم لنا مإلك
ـن ـاس ـب ًا قال: حكى لي أبو العـب قال: وأحكى لنا أيض
أبي عـمـروأ الـشـرابي وأـكـان عـلـى ـبـاب يـعـرف بـبـاب
ـد ـر عـب الخاصة مإما يلي باب الزج يقارب قبر أبي بـك
العزيز قال: كان لنا ذات ليلة خدمـإـة أمإـسـيت لجلـهـا
ـثـم إـنـي خرـجـت مإنـهـا نومـإـة الـنـاس وأغـلـق البواـبـون
خلفي الباب وأـتـوجهت إـلـى داري بـبـاب الزج فرأـيـت
عمود نور مإن جو السماء إلى جوف المقبرة فجعلت
ًا أن يغـيـب عـنـي إـلـى أن أنـظـر إلـيـه وأل ألتـفـت خوـفـ
وأصلت حذاء قبر أبي بكر عبد العزيز فإذ أـنـا ـبـالعمود
ًا وأمإـضـيت ـر مإن جوف السماء إلى القبر فبقيت مإتحـي
وأهـــــــــــــــــو علـــــــــــــــــى حـــــــــــــــــاله.
ـن ـو مـإ وأحكى لنا هذا الشيخ عن أبي سعد السقاء وأـه
ـب ـي ـح ًا أصب راوأية مإاء ـف باب الزج قال: جئت يومإ
ًا على قبر أـبـي بـكـر عـبـد مإقبرة فرأيت رجلً خراساني
العزيز ـيـترحم علـيـه وأيتـضـرع فـصـاح ـبـي وأـقـال ـلـي:
تعالى يا سقاء هذا الرجل ـفـي ـهـذا الموـضـع ل يبـنـى
عليه مإشـهد? هـذا رجـل حـديثه عنـدنا وأرأيـت النـبي
صلى الله عليه وأسلم في نومإي وأهو يـقـول: مـإـن زار
ــه. ــر ـل ــي غـف ــز غلم الخلل يعـن ــد العزـي ــبر عـب ـق
قال: وأكان مإع مإا ذكرـنـا مـإـن التـصـانيف ـفـي الـفـروأع
وأالصول له قدم في تفسير القرآن وأمإعرفة مإعــانيه.
ًا سـأله عـن قـوله تعـالى وألقد وأجدت عنه: أن رافضي
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ـو وأالذي جاء بالصدق وأصدق به مإن هو?. فقال له: أـب
بكر الصديق فرد عليه وأقال: ـبـل ـهـو عـلـي اـبـن أـبـي
ـا طالب فهم به الصحاب فقال: دعوه ثم قال إقرأ مـإ
بعدها لهم مإا يشاءوأن عند ربهم ذلك جزاء المحسنين
ليكفر الله أسوأ الذي عملوا وأـهـذا يقتـضـي أن يـكـون
هذا المصدق مإمن له إساءة سبقت وأعلى قولك أيـهـا
ـــه. ـــي إســــاءة فقطـع ـــن لعـل ـــم يـك الســــائل ـل
وأهذا استنباط حسن ل يعقـلـه إل العلـمـاء ـفـدل عـلـى
علمه وأحلمه وأحسن خلقه فإنه لم يقابله على جـفـائه
بجفــــــــــاء وأعــــــــــدل إلــــــــــى العلــــــــــم.

وأقد امإتدحه بعضهم بأبيات قال فيها: 
مإقام له العزيز فعبد

بعـلـم
 يفتي حين

كـالـصـوارم
حين الحنبلية يزين

يفـتـي
 بل الشافعي وأيطري

 دراهم
ناجى بالذي وأأقسم

لموسـى
كل يشرف أضحى لقد

 عالم
حنبل ابن عاش وألو
يراه كي

 حصن أنه ليقن
المحـارم

تسرى ربنا فرحمة
وأتعلـو

 حنبل ابن قبر على
 بالمكارم

وأثلثمائة وأستين ثلث سنة مإنه بقين لعشر شوال في وأتوفي
الصلة. بعد الجمعة يوم في وأتوفي

إلى عندكم علته: أنا في العزيز عبد بكر أبو قال أخرى روأاية وأفي
له: فقيل وأثلثمائة وأستين ثلث سنة شوال في وأذلك الجمعة يوم

ًا أوأ الله يعافيك يقول: الخلل بكر أبا فقال: سمعت مإعناه هذا كلمإ
ًا حنبل بن أحمد يقول: عاش المروأذي بكر أبا سمعت وأسبعين ثمان

المروأذي بكر أبو وأعاش الصلة بعد وأدفن الجمعة يوم وأمإات سنة
ًا أبو وأعاش الصلة بعد وأدفن الجمعة يوم وأمإات سنة وأسبعين ثمان
ًا الخلل بكر الصلة بعد وأدفن الجمعة يوم وأمإات سنة وأسبعين ثمان
يوم كان فلما سنة وأسبعون ثمان وألي الجمعة يوم إلى عندكم وأأنا

الصلة. بعد وأدفن مإات الجمعة
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ًا مإوته يوم وأكان مإوته بيوم حدث فإنه له حسنة كرامإة وأهذه يومإ
ًا الجمع. لكثرة عظيم
على يدل وأهذا غيرها إلى السلف سب ظهر لما داره مإن وأهاجر

الله. رحمه عقيدته وأصحة دينه قوة
القاسم أبو لنا قال: حكى أصحابنا بعض بخط أنا: قرأت قلت

فأخذ الوأقات بعض في أضاق جعفر بن العزيز عبد الزجي: أن
مإحتاج فلن بن فلن الرحيم الرحمن الله فيها: بسم وأكتب رقعة

يدي مإن الرقعة وأألقيت الخليفة باب إلى وأخرجت قال: فأخذتها
ًا إل كان فما مإنزلي إلى وأعدت الريح فحملتها الباب فإذا يسير

ًا إلي فدفع أعرفه ل شيخ وأإذا فخرجت يطرق ً قرطاس فأخذته ثقيل
القرطاس رقعتي وأإذا درهم خمسمائة هو فإذا فاعتبرته وأدخلت

في الدب أحسن بعدها الرقعة هذه صاحب مإكتوب: يا وأفيها
الطلب.
العزيز عبد بكر أبا قال: سمعت البرمإكي حفص أبي بخط وأقرأت

في وأأثبتها مإسألة عشرين نحو الخلل مإني يقول: سمع جعفر بن
كتابه.

كيف يدر لم يعارض لم قال: مإن الخلل: أنه عن لنا قال: وأحكى
رجله. يضع

أكلت يأكل? فقال: مإا عما فسألته المنام في الخلل وأقال: رأيت
ل الجنة طعام أن علمت وأقال: أمإا فرخ بعض إل فارقتكم مإنذ

ينفد?.
له: فقال مإسألة عن أسألك جئتك للخلل: إنما رجل وأقال: قال

طرقي. أنت
فيه. حقي دوأن أخذت إل فيه فرفعت مإجلس إلى دخلت وأقال: مإا

نفسه. عن هذا حكى أنه البرمإكي: الغالب قال
الكفـار أن زـعـم يقـول: مـإـن بشار ابن وأقال: سمعت

ـف صلى قال: مإن ثم الله مإن يستحي مإا يحاسبون خـل
يعـيـــــــد. المقاـلـــــــة ـهـــــــذه يـقـــــــول مـإـــــــن

ســبعين عن أبيه مإيراث عن البربهاري ابن وأقال: تنزه
ــــــــــــــــــــــــــــف ــــــــــــــــــــــــــــم. أـل درـه

ـعـن العـلـل بكـتـاب الرجل الخلل: يكتفي قال: وأسئل
قريحة. له كان المبسوط? قال: إذا
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 الحنبلي الطيب أبو ثابت بن أحمد بن ضرار

الخرـقـي. علي المذهب: أبو شيوخ مإن جماعة صحب
ـقـال: الـمـروأذي بـكـر أـبـو يـقـول: ـحـدثني قال: سمعته

ه عبـد أبـو سـئل عـن أسـمع وأأنـا حنبـل بـن أحمـد الل
اللواط. تشبه لنها الحقنة? فقال: أكرهها

 المغازلي حفص أبو الله عبد بن بدر بن عمر

القافلئي عمر وأمإن صالح مإسائل بشار ابن مإن سمع
وأأـبـو ـشـاقل اـبـن عـنـه حدث هانىء بن إبراهيم مإسائل
الـمـذهب ـفـي تـصـانيف ـلـه وأغيرهـمـا اـلـبرمإكي حـفـص

ـوقت ـفـي الجمعة صلة جواز اختيار مإنها وأاختيارات اـل
الـحـي إمـإـام ـصـلى إذا وأاختـيـار العـيـد فـيـه يصلى الذي

ًا ًا خلفه مإن وأصلى جالس ـار صلته تبطل لم قائم وأاختـي
ذلك. وأغير كبش ذبح عليه وأجب وألده ذبح نذر إذا

أبو شاقل بن حمدان بن عمر بن أحمد بن إبراهيم
 البزار إسحاق

وأالفروأع. الصول في الكلم حسن الروأاية كثير القدر جليل
وأدعلج الوراق آدم بن أحمد بكر وأأبي الشافعي بكر أبي مإن سمع

اللؤلؤي مإحمد بن العزيز وأعبد المقري القاسم بن وأمإحمد أحمد بن
بكر وأأبي دوأست بن القاسم بن وأأحمد الصواف وأابن مإالك وأابن

بن الحسين الله عبد وأأبي وأحاضره العزيز عبد بكر وأأبي السلماني
شاصو. بابن المعروأف المخرمإي مإحمد بن علي
علي أبو الخليفة: حدثكم جامإع في عليه شاقل: وأقرأت ابن قال

بن مإحمد بن أحمد يعني قال: وأسأله الخرقي إسحاق بن الحسين
الصلة? يتم كم إقامإة: في على عزم إذا مإسافر رجل عن حنبل

النبي حصين: "أن بن عمران فحديث له أيام? قلت قال: أربعة
الصلة" فقال: يقصر عشرة سبع بمكة أقام وأسلم عليه الله صلى
ًا. أراد وأسلم عليه الله صلى النبي كان إنما حنين

وأعبد الكبشي عثمان بن وأأحمد العكبري حفص أبو عنه وأروأى
الزجاج. غلم العزيز

454



الحنبلي يعلى لبي الحنابلة طبقات
 السإلمية مشكاة شبكة مكتبة

شاقل بن بكر أبي خط مإن قال: نقلت السعيد الوالد بخط قرأت
لبي قال: قلت عليه قراءة شاقل بن إسحاق أبو قال: أخبرنا

الله صلى الرسول فضيلة حكيت أنك الدمإشقي: بلغنا سليمان
كتفي بين يده الخبر: "وأضع في وأقوله المعراج ليلة في وأسلم عليه

الحديث". وأذكر بردها فوجد
غير مإعنى عندي وأله روأايته مإني أريد لنه وأنية إيمان لي: هذا فقال

مإسه. أقول ل قال: وأأنا الظاهر
أقول. إن بيده? قال: كذا خلقه لما آدم في تقول له: وأكذا فقلت

الشياء. يمس ل وأجل عز الله
الله قال وأقد فضيلته فأسقطت وأسواه آدم بين له: سويت فقلت
له: هذا قلت بيدي خلقت لما تسجد أن مإنعك مإا إبليس يا تعالى
وأإل ظاهره غير مإعنى عندك وأله رغمك على مإنك أريد لنه روأيته

غير مإعاني لها وأيكون الصفات في جاءت التي الحاديث سلمت
جميعها?. ترد أوأ ظاهرها

وأالرجل وأالساق الصابع له: مإثل شيء? فقلت أي لي: مإثل فقال
الصحاح الخبار في جاءت التي الصفات وأجميع وأالبصر وأالسمع

غير هي التي مإعانيها مإن ادعيته مإا على كلمناك سلمتها إذا حتى
ظاهرها?.

ًا لي فقال رجل?. يقول لقولي: مإن مإنكر
عن فقال: مإن وأسلم عليه الله صلى النبي عن هريرة فقلت: أبو

همام? فقلت: مإعمر عن فقال: مإن هريرة? فقلت: همام أبي
عبد عن لي: مإن فقال الرزاق مإعمر? فقلت: عبد عن فقال: مإن

كان الرزاق لي: عبد فقال حنبل بن له: أحمد الرزاق? فقلت
ًا. رافضي

مإعين. بن لي: يحيى الرزاق? فقال عبد عن هذا ذكر له: مإن فقلت
وألم يتشيع يحيى: كان قال إنما يحيى على تخرصا له: هذا فقلت

ًا يقل قاله مإا هريرة: بخلف أبي عن لي: العرج فقال رافضي
همام.
قدمإه". قال: "يضع العرج له: كيف? قال: لن قلت

"قدم" وأقال هذا قال وأإنما همام روأاه مإا ضد هذا له: ليس فقلت
مإن سمع هريرة أبو يكون أن وأاحد. وأيحتمل "رجل" وأكلهما هذا

مإرتين هريرة أبو به وأحدث مإرتين وأسلم عليه الله صلى النبي
مإنه "القدم" وأسمع ذكر المرتين إحدى في مإنه العرج فسمع
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"الرجل". ذكر همام
يدري. ل مإن قول له: هذا فقلت غلط لي: همام فقال

له: به? فقلت تقول مإسعود ابن حديث في لي: وأالصابع قال ثم
وأروأاه الناس روأاه النقل جهة مإن صحيح مإسعود ابن حديث

الله. عبد عن علقمة عن إبراهيم عن العمش
اليهودي. قاله لي: هذا فقال
ضحك قد قوله وأسلم عليه الله صلى الله رسول ينكر له: لم فقلت
ًا نواجذه بدت حتى وأسلم عليه الله صلى الله رسول لقوله تصديق
مإسعود. ابن أخبار مإن مإروأيا اللفظ هذا يكون أن فأنكر
عن إبراهيم عن جميعا وأالعمش مإنصور روأاه هذا له: بلى فقلت

ًا "أن عبيدة أبي فقال: يا وأسلم عليه الله صلى النبي أتى يهودي
وأالرضين إصبع على السماوأات يمسك وأجل عز الله إن مإحمد
على وأالشجر إصبع على وأالخلئق إصبع على وأالجبال إصبع على
رسول فضحك الملك يقول: أنا ثم إصبع على وأروأى: وأالثرى إصبع
ًا وأسلم عليه الله صلى الله روأاه الخبر" هكذا قال لما تصديق

عياض. بن وأفضيل الثوري
تعالى الله فقال بالتصديق ل بالتكذيب القرآن نزل لي: قد فقال

ل بالتصديق القرآن نزل له: قد فقلت قدره حق الله قدروأا وأمإا
ًا وأالرض الية سياق في تعالى قوله بدللة بالتكذيب قبضته جميع

عما وأجل عز نفسه نزه ثم بيمينه مإطويات وأالسماوأات القيامإة يوم
يشركون عما وأتعالى سبحانه فقال بصفاته كذب مإن به يشرك
له صفة الصابع إثبات مإن يمنع ل قدره حق الله قدروأا وأمإا وأقوله

قدروأا فما هذا وأمإع فيها وأأنت أنا أختلف ل التي صفاته ثبتت كما
ًا كذلك قدره حق الله وأتعالى تبارك لذاته صفة الصابع نثبت أيض
ابن مإن ظن قال: هذا لزمإه مإا رأى فلما قدره حق الله قدروأا وأمإا

فيه. أخطأ مإسعود
لن الشرع على وأالطعن السلم هدم يروأم مإن قول له: هذا فقلت

صلى النبي عن فحكى يستيقن وألم ظن مإسعود ابن أن زعم مإن
هذه مإقالته السلم هدم إلى جعل ظنه: فقد على وأسلم عليه الله
صلى النبي عن جاء خبر كل على فيتهجموا الزيغ أهل يتجاهل بأن
ظن هذا يقولوا بأن فيسقطونه مإذهبهم يوافق ل وأسلم عليه الله
بين فرق ل إذ وأسلم عليه الله صلى الله رسول على الصحابة مإن
أجمع مإا ضد وأهذا عنهم الله رضي الصحابة وأسائر مإسعود ابن
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التي الية في القائل هذا مإقالة القرآن أكذب وأقد المسلمون عليه
الصحابة. جملة في بالصدق مإسعود لبن فيها شهد

وأسلم عليه الله صلى النبي عن روأاها "الصابع" قد له: وأ قلت ثم
ًا أبي عن العمش حديث في مإالك بن أنس مإنهم أصحابه أيض

الله صلى الله رسول قال: "كان عنه الله رضي أنس عن سفيان
دينك. على قلبي ثبت القلوب مإقلب يقول: يا أن يكثر وأسلم عليه

علينا? تخاف فهل به جئت وأبما بك آمإنا الله رسول قال: قلنا: يا
يقلبها". وأجل عز الله أصابع مإن إصبعين بين القلوب إن قال: نعم

صورته" على آدم هريرة: "خلق أبي حديث لي: تروأي قال ثم
آدم. صورة على مإخلوق أنه إلى وأيومإىء

على وأجل عز خلقه آدم إن قال حنبل: مإن بن أحمد له: قال فقلت
خلقه?. قبل لدم كانت صورة وأأي جهمي آدم: فهو صورة
عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي عن الحديث جاء لي: قد فقال

آدم". صورة على آدم خلق الله وأسلم: "إن
وأسلم. عليه الله صلى النبي على كذب له: هذا فقلت
ًا" على ستون الحديث: "طوله في جاء قد لي: بلى فقال أنه ذراع
آدم.

صلى الله رسول على ادعيت الذي هو وأليس هذا رد له: قد فقلت
وأسلم: "إن عليه الله صلى النبي عن قلت لنك وأسلم عليه الله
ًا" بقوله: "ستون استدللت آدم" ثم صورة على آدم خلق الله ذراع
مإن وأسلم عليه الله صلى النبي عن جاء خبر وأهذا آدم أنه على

صلى النبي عن عنه الله رضي هريرة أبي عن الزناد وأجهين. فأبو
عن جرير صورته" وأروأى على آدم خلق الله وأسلم: "إن عليه الله

الله رضي عمر ابن عن عطاء عن ثابت أبي بن حبيب عن العمش
فإن الوجوه تقبحوا قال: "ل وأسلم عليه الله صلى النبي عن عنهما

الحديث إسحاق: وأهذا أبو الرحمن" قال صورة على آدم خلق الله
حنبل بن أحمد وأأمإا مإرفوع صحيح راهويه: أنه بن إسحاق عن يذكر
مإن على فيه الحجة فكلهما عمر ابن على أوأقفه الثوري أن فذكر
ًا رفعه كان فإن خالفه فقد وأسلم عليه الله صلى النبي إلى صحيح
ابن بقول اندحض له: فقد القائل عمر ابن كان وأإن العذر سقط
صورته". قوله: "على حمل مإن تأوأيل عمر
لصحابي بينته وأإنما وأبينه بيني يجر لم إسحاق: وأهذا أبو قال

ليفهموه.

457



الحنبلي يعلى لبي الحنابلة طبقات
 السإلمية مشكاة شبكة مكتبة

على لدم يتأوأل صورته" ل على آدم له: قوله: "خلق قلت ثم
خلقه?" فقد قبل لدم كانت صورة أحمد: "وأأي قاله لما آدم صورة
ًا وأفسد الوجه هذا مإن تأوأيلك فسد النبي عن عمر ابن بقول أيض
الرحمن صورة على آدم خلق الله وأسلم: "إن عليه الله صلى
وأتعالى". تبارك
ًا" ستون وأسلم: "طوله عليه الله صلى بقوله الستدلل وأأمإا ذراع
على آدم قوله: "خلق فكان مإحفوظة اللفظة هذه كانت فإن

ًا ستون قال:" طوله ثم الكلم صورته" فتم ًا" إخبار آدم عن ذراع
عثمان أبي بن مإوسى عن الزناد أبي عن الثوري حديث على بذلك
أنه وأسلم عليه الله صلى النبي عن عنه الله رضي هريرة أبي عن

حديث بدللة صورته" ذكرت على آدم خلق وأجل عز الله قال: "إن
أحمد. عن ذكرته وأمإا عنهما الله رضي عمر ابن

ًا لي فقال مإن إصبعين بين القلوب أنس: "إن حديث عن جواب
نعمتان. هما يقلبها" إنما الله أصابع
صفة نعمتان?" وأاليدين الصبعين يقول: "إن الخبر له: هذا فقلت
الذي القطان كلب بن الله عبد إل أحد بهذا يتقدمإك وألم للذات

مإا على لها وأالتأوأيل للصابع التسليم في عبرة وأل مإذهبه انتحلت
وأجل. عز الله نعم مإن نعمتين بين القلوب ذكرت: إن

وأجل عز قوله في مإسعود ابن عن روأايتكم مإثل لي: وأهذا قال ثم
يوم ساقه عن يكشف وأجل عز الله إن ساق عن يكشف يوم

القيامإة?.
وأسلم. عليه الله صلى النبي عن مإسعود ابن روأاه هذا له فقلت

ابن كلم مإن وأقال: هذا وأسلم عليه الله صلى النبي عن فأنكره
قال: "الشدة". أنه عباس ابن عن روأي وأقد مإسعود
صلى النبي عن نجد لم إذا الصحابة عن جاء مإا نذكر له: إنما فقلت

وأسلم. عليه الله
وأسلم?. عليه الله صلى النبي عن لي: تحفظه فقال

الله عبد بن عبيدة أبي عن عمروأ ابن المنهال روأاه قلت: نعم. هذا
عنه الله رضي مإسعود بن الله عبد حدثنا الجدع بن مإسروأق عن
وأالخرين الوألين الله قال: "يجمع وأسلم عليه الله صلى النبي عن

وأذكر الغمام مإن ظلل في وأجل عز الله وأينزل مإعلوم يوم لميقات
لهم: فيقول وأتعالى تبارك الله فيه: فيأتيهم وأقال بطوله الحديث

فيقول: إله الناس? فيقولون: لنا انطلق كما تنطلقون ل لكم مإا

458



الحنبلي يعلى لبي الحنابلة طبقات
 السإلمية مشكاة شبكة مكتبة

رأيناها إن علمإة وأبينه بيننا رأيتموه? فيقولون: نعم إن تعرفونه هل
ساقه. قال: عن هي? فيقولون: يكشف قال: فيقول: مإا عرفناه

طبق بظهره كان مإن قال: فيخر ساقه عن يكشف ذلك فعند
فل السجود يريدوأن البقر صياصى كأنها ظهورهم قوم وأيبقى

سالمون" في وأهم السجود إلى يدعون كانوا يستطيعون. وأقد
ًا روأي وأقد طول فيه حديث الخدري سعيد أبي طريق مإن أيض
وأسلم. عليه الله صلى النبي عن عنه الله رضي

له: هذا الخدري? فقلت سعيد أبي عن العبدي هاروأن فقال: أبو
لضعفه العبدي هاروأن أبو شرطه مإن فليس البخاري صحيح في

كلمإي وأقت في إسناده يحضرني وألم العلم أهل أئمة وأعند عنده
بن مإحمد بكر أبو ذكرته: أخبرنا كما البخاري صحيح مإن وأأخرجته له

قال: حدثنا بالنقاش يعرف المقرئ زياد ابن مإحمد بن الحسن
قال: البخاري إسماعيل بن مإحمد قال: حدثنا يوسف بن مإحمد
أبي بن سعيد عن يزيد ابن خالد عن الليث قال: حدثنا آدم حدثنا
الخدري سعيد أبي عن يسار بن عطاء عن أسلم بن زيد عن هلل

ربنا يقول: "يكشف وأسلم عليه الله صلى النبي قال: سمعت
مإن وأيبقى وأمإؤمإنة مإؤمإن كل له فيسجد ساقه عن وأتعالى تبارك

ظهره فيعود ليسجد فيذهب وأسمعة رياء الدنيا في له يسجد كان
ًا ًا". طبق وأاحد

النبي عن عنهما الله رضي عباس ابن بحديث لي: وأتقول قال ثم
ربي". وأسلم: "رأيت عليه الله صلى
ابن عن عكرمإة عن قتادة عن سلمة بن حماد له: روأاه فقلت
وأسلم. عليه الله صلى النبي عن عباس
ضعفه?. فقلت: مإن ضعيف سلمة بن لي: حماد فقال
القطان. لي: يحيى فقال
فمن وأإل هذا يحيى يقل لم يحيى على تخرصا له: هذا فقلت

حدثه. مإن يقل حدثك? فلم
سماك? قلت: حماد أوأ سلمة بن حماد عندك أثبت لي: أيما وأقال

الحديث. مإضطرب وأسماك أثبت سلمة بن
وأسماك ثقة سلمة بن حماد به: بأن أجبته وأالذي هذا في فنازعني

بسماك? أراد مإا أدر وألم فيهما أحمد جواب هو الحديث مإضطرب
أسأله. وألم ذلك مإن وأخرجنا

أن لحد فليس بالقبول العلماء تلقاها الحاديث له: هذه قلت ثم
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لو وأسلم عليه الله صلى الرسول لن يسقطها وأل يتأوألها وأل يمنعها
سمعوا حين الصحابة وألكان لبينه ظاهرها غير عنده مإعنى لها كان
غير مإعنى عن سألوه وأسلم عليه الله صلى الله رسول مإن ذلك

وأنقبل سكتوا حيث نسكت أن علينا وأجب سكتوا فلما ظاهرها
ًا قبلوا. مإا طوع
يقول: وأجه الذي المشبه لله فقلت: حاشا المشبهة لي: أنتم فقال

وأجها لنفسه أثبت كما وأجه فنقول: له نحن فأمإا كيدي وأيد كوجهي
ًا لنفسه أثبت كما يد وأله البصير السميع وأهو شئ كمثله وأليس يد

سلم. فقد هذا قال وأمإن
نهي وأل بأمإر ليس وأجل عز الله كلم أن مإذهبك له: أنت قلت ثم
الله عندك لن مإسموع كلمإه وأل مإنسوخ وأل ناسخ وأل مإتشابه وأل
وأجل عز الله كلم يسمع لم مإوسى وأأن بصوت يتكلم ل وأجل عز

ًا مإوسى في وأجل عز الله خلق وأإنما بسمعه به. فهم فهم
ابن أخالف قال: فلعلي الشناعة مإن هذا في عليه مإا رأى فلما

مإذهبه. سائر مإن المسألة هذه في القطان الكلب
العدل عن العدل نقلها التي الخبار خالف له: وأمإن قلت ثم

ردها على وأتجرأ ناقليها في جرح وأل سندها في قطع بل مإوصولة
بمثل إلينا مإنقولة وأأحكامإه السلم لن السلم رد على تهجم فقد

ذكرت. مإا
ًا. عندي توجب ل لي: الخبار فقال علم
وأعمر بكر أبا سمعت لو أنك مإقالتك قود على له: يلزمإك فقلت

ًا وأعثمان ًا وأالزبير وأطلحة وأعلي ًا وأسعد بن الرحمن وأعبد وأسعيد
الله صلى الله رسول يقولون: سمعنا الجراح بن عبيدة وأأبا عوف
عليه الله صلى النبي أن تعلم ل أنك وأكذا كذا يقول وأسلم عليه

ًا ذلك مإن قال وأسلم لقولهم: "سمعنا". شيئ
ًا ذلك مإن ينكر فلم الشناعة. غير شيئ
وأالتراب عندي وأهي اغسلها الصفات في الحاد لي: أخبار قال ثم

تصديقه. العقل في قام بما إل مإنها أقول وأل سواء
فيها الشيوخ إلى وأسعيت كتبها في نفسك أتعبت له: فلم قلت

به وأجل عز الله تدين ل بما ليلك وأأسهرت وأأتعبتها نفسك وأأنصبت
ًا?. به تزداد وأل علم

تخريجها. أردت إذا البواب به أتمم حتى قال: كتبته بأن فأجابني
به?. تدين ل مإا للمسلمين له: تخرج فقلت
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مإقالتك قود على المسلمين له: تعني فقلت لعرفه فقال: نعم
ذكرت?. مإا غير في وأالحق

وألم نقلها على اتفقت بأسرها المإة لن الجماع له: خرقت قلت ثم
ًا ذلك نقل يكن ًا وأل عبث لها: نقلهم كترك لها نقلهم كان وألو لعب

دخل فقد مإقالته هذه كانت وأمإن ذلك مإن لله وأحاشا عابثين لكانوا
نوله المؤمإنين سبيل غير يتبع وأجل: وأمإن عز قوله في الوعيد تحت

ًا وأساءت جهنم وأنصله تولى مإا في الحاد أخبار كانت وألما مإصير
مإا بهذا فسقط للعلم مإوجبة أنها على عملً: دل توجب ل الصفات

صلى الرسول كلم إسقاط على وأتهجم بعلمه ينتفع لم مإن ادعاه
ً العدل عن العدل بنقل وأسلم عليه الله وأظنه. إليه: برأيه مإوصول
الله صلى النبي عن روأي لي: قد الكفار: فقال حساب ذكرت ثم

عنه الله رضي مإسعود بن الله عبد عن الحوصا أبي وأسلم عليه
يقول: حتى ليحاسب الكافر إن وأسلم عليه الله صلى النبي عن

روأى مإا يحل له: ليس به? فقلت قلت فهل النار إلى وألو أرحني
ًا ًا أوأ صحيح السقيم دوأن بالصحيح تعبدنا وأإنما به نقول أن سقيم

ً ناقليه بعدالة النقل أهل عند مإعلوم وأالصحيح المخبر إلى مإتصل
روأاه روأيته الذي الخبر وأهذا ناقليه بجرح مإعلوم وأالسقيم عنه

عند ضعيف الحديث مإتروأك وأهو يعني مإسمار بن مإهاجر بن إبراهيم
حجة. به تقوم مإما هذا مإثل وأليس العلم أهل

يحاسبون?. ل أنهم في مإعك شئ لي: فأي فقال
الله رسول سنة مإن شئت وأإن الله كتاب مإن شئت له: إن فقلت
عنهم. الله رضي صحابته قول مإن شئت وأإن وأسلم عليه الله صلى
ًا فقال هذا?. قال مإن الصحابة في لقولي لي: مإنكر

سهل بن مإحمد بن يحيى عيسى أبي على قرأت فقلت: نعم
ذريح بن صالح بن مإحمد قال: حدثنا بعكبرا العكبري الخصيب
مإعاوأية قال: حدثنا السري بن هناد بن مإحمد قال: حدثنا العكبري

قالت: مإن عنها الله رضي عائشة عن أبيه عن عروأة بن هشام عن
بيمينه كتابه أوأتي مإن فأمإا تعالى الله يقول الجنة دخل حوسب
ًا يحاسب فسوف ًا حساب ًا أهله إلى وأينقلب يسير وأيقول مإسروأر
يعرف جان وأل إنس ذنبه عن يسأل ل فيومإئذ الكفار يعني للخرين

. وأالقدام بالنواصي فيؤخذ بسيماهم المجرمإون
قال: الصواف علي أبي مإن الحديث هذا سمعت لي: قد فقال
الوهاب عبد الحسين أبو قال: حدثنا الخالق عبد بن بكر أبو حدثنا
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عن أبيه عن عروأة بن هشام عن الضرير مإعاوأية أبي عن الوراق
لي: هو الجنة" فقال دخل حوسب يعني: "مإن مإعناه بمثل عائشة

المحترم. المسلم
يقول وأجل عز الله لن وأجل عز الله فرق مإا بين له: جمعت فقلت

  تحكمون كيف كالمجرمإين? مإالكم المسلمين أفنجعل
إن يقول سليمان أبا عندنا: أن إسحاق: وأكان أبو قال

ل الـمـؤمإن إن ـقـوله فعـلـى يحاـسـبان وأالمؤمإن الكافر
خرج للكافر عصبية وأهذه يحاسب الكافر وأإن يحاسب

العلم. أهل جملة عن بها

فتحشــوا المســلمين علــى تتكلــم لــه: أنــت قلــت
مـإـراد ـعـن يـخـبر فيـمـا الكذاب الكلبي بكلم أسماعهم

فل يـشـاهدها ـلـم اـلـتي الخالـيـة المـإـم ـعـن تـعـالى الله
ـديث مإثل إلى تجيء ثم هذيان عندك يكون ـم ـح إبراهـي

فتـقـول: الـخـبر حديث الله عبد عن علقمة عن النخعي
الــدين مإن عندي خرج تقلده مإن قول وأهذا هذيان هذا

المـســــــــلمين. طرـيــــــــق غـيــــــــر وأـســــــــلك
حفـظـه أتيـقـن فـلـم ـبـه أخللت مإا إل بيننا جرى مإا وأهذا

الـصـــــواب. لدراك الموـفـــــق ـســـــبحانه وأالـلـــــه
جعفر بن العزيز عبد شاقل: حدثنا بن إسحاق أبو وأقال

ًا وأـكـان البـخـاري مإحـمـد أـبـا قال: سمعت ًا عـبـد ـصـالح
ًا قال: غسلت المروأذي أصحاب مإن وأكان فمضــى مإيت
وأقـبـض عينـيـه ففـتـح حاـجـة في علي الماء يصب الذي
الـسـتعداد أحـسـن مإحـمـد أـبـا لي: ـيـا وأقال زندي على

ــــــذا ــــــى وأعـــــــاد المصـــــــرع لـه حـــــــاله. إـل
هـل المصـلوب ـعـن بكـر أبا يعني الشيخ وأقال: وأسئل

ـدرة تـضـغطه ـال: ـق ـه الرض? فـق ـم ل الـل ـا يتكـل عليـه
ً أرأيت ـد ـفـي لـسـانه أوأ رجله أوأ يده قطعت لو رجل بـل
مإـنـه الـكـل عـلـى الملـكـان ينزل هل آخر بلد في وأمإات

التـبـــع. مإعـنـــى ـفـــي وأالـيـــد الـقـــدرة ـفـــي وأـهـــذا
تـعـالى الـلـه ـقـول ـعـن بكر أبا شيخنا رجل قال: وأسأل

ـفـي تـمـت ـلـم وأاـلـتي مإوتـهـا حـيـن النـفـس يتوفى الله
وأـكـل اـلـذي الـمـوت مإلك يتوفاكم قل الله وأقال مإنامإها
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الـمـوت مإـلـك فـقـال رـسـلنا ـتـوفته تـعـالى وأـقـال بـكـم

فقـيـل وأـجـل ـعـز الله قبضها مإنتهاها بلغت فإذا يعالجها
فما وأالمسلم وأالكافر الفاضل ذلك في استوى له: قد
ابـتـداء ـفـي ـفـرق بينهـمـا يـكـن لم لما فقال عليه فضله
قبـضـها فـي النتـهـاء ـفـي فكذلك الروأح نفخ في الخلق
البـتـداء ـفـي التـكـوين ـفـي فرق بينهما يكن لم وأكذلك
قال. مإا مإعنى وأهذا النتهاء في الموت في وأكذلك

بـجـامإع إـحـداهما حلقتان شاقل بن إسحاق لبي وأكانت
تسـع سـنة وأحج القصر بجامإع الثانية وأالحلقة المنصور
جمادى سلخ في قيل وأستين تسع سنة وأمإات وأأربعين
عـلـي ابـنـان ـلـه وأـكـان رـجـب مإستهل في وأقيل الخرة

ـسـنة وأخمـسـون أرـبـع مـإـات ـيـوم ـسـنه وأـكـان وأحـسـن
التميمي. الحسن أبو وأغسله

 إسحاق أبو الحنبلي ثابت بن إبراهيم

أـبـو القاـضـي وأالزـهـد. ـقـال العـلـم مإن غاية على كان
ـثـابت ـبـن إبراهـيـم مـإـات مإوـسـى: لـمـا أـبـي ـبـن عـلـي

فــأفطر رمإضان وأكان الحر شديد الزمإان كان الحنبلي
الجـهـد مـإـن لحقـهـم مـإـا ـشـدة مإن كثير خلق اليوم ذلك

مإعـــه. كـــانوا الـــذين الخلـــق وأعظـــم وأالعطـــش
وأثلثمائة. وأسبعين ست سنة توفي

 التميمي الحسن أبو أسد بن الحارث بن العزيز عبد

وأالقاـضـي وأنفـطـويه النيـسـابوري بـكـر أـبـي عن حدث
وأأبـا الخرقـي القاسـم أبـا وأصـحب وأغيرهم المحامإلي

العزيز. عبد بكر
وأالفرائض. وأالفروأع الصول في وأصنف
الحسين وأأبو مإوسى أبي بن علي أبو القاضيان صحبه

هرمإز. بن
وأغيرهما. الفرج وأأبو الفضل أوألد: أبو له وأكان
ًا حج إنه وأقيل حجة. وأعشرين ثلث
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ذي ـفـي وأمـإـوته وأثلثماـئـة عـشـرة ـسـبع ـسـنة وأمإولده
وأثلثمائة. وأسبعين إحدى سنة مإن القعدة

الساجي بابن يعرف القاسم أبو جعفر بن إبراهيم
 العزيز عبد بكر أبي بصحبة المتخصص

وأأبا المصري مإحمد بن وأعلي الصفار إسماعيل سمع
ــــــروأ ــــــن عـم ــــــماك ـب ــــــي الـس ــــــن. ـف آخرـي

ـه روأى ـو عـن ـى الزجــي القاســم أـب ـه وأأثـن ًا. علـي ـر خـي
ـجـاء وأمـإـا الـقـرآن ـخـالف مإن على البيان كتاب وأصنف

البرهان. أدلة عليه قامإت وأمإا الرحمن صفات مإن فيه
ـوفي ـي وأـت ـى جمــادى ـف وأســبعين تســع ســنة الوأـل

ـة ـن وأثلثماـئ ـي وأدـف ـبرة ـف ـد مإـق ـز عـب ـانب العزـي بالـج
الشرقي.

 المقرئ بكر أبو قيس بن يحيى بن الحسن

بهـذا وأـحـدث مإـنـه الخرـقـي القاسم أبي مإختصر سمع
وأأـبـو حامـإـد ـبـن الـلـه عـبـد أبو أحدهم جماعة المختصر

العشاري. طالب

 النجاد علي أبو الله عبد بن الحسين

ًا كان ًا فقيه ًا مإعظم وأفروأعه. الدين أصول في إمإامإ

وأأبي بشار بن الحسن لبي المذهب شيوخ مإن صحب
أـبـو جماعة وأصحبه طبقتهما في وأمإن البربهاري مإحمد

الحـسـن وأأـبـو العـكـبري حـفـص وأأـبـو اـلـبرمإكي حـفـص
ـبـن الـلـه عـبـد وأأـبـو الزـجـاج غلم العزيز وأعبد الجزري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد. حامـإ
ـار لم بشار ابن يقول: سئل حفص: سمعته أبو قال ـص

ـعـن المإـسـاك مـإـن أـشـد الكلم فـضـل ـعـن المإـسـاك
بـعـده مـإـدحته تبـقـى الكلم الطـعـام? فـقـال: إن فضل

قال. كما أوأ بزوأاله مإنفعته تزوأل وأالطعام
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البربـهـاري مإحـمـد أـبـا يـقـول: ـسـمعت قال: وأسمعته 
بـتـاهرت رـجـل ـلـي وأـصـف المـصـري الـنـون يـقـول: ذوأ

وأهب فناديته: بالذي عني وألى رآني فلما إليه فمضيت
ـكـان كـيـف علـيـك أطول فلست وأقفت إل وأهب مإا لك
ـفـتى ـلـي: ـيـا وأتـعـالى? ـقـال تـبـارك ربك مإع أمإرك بدء

ـفـإذا ـبـي وأـتـأنى عـلـي ـصـبر بمعـصـيته عمـلـت إذا كنت
ـت ـاعته عمـل ـي بـط ـاني زادـن ـت وأإذا وأأعـط ـه أقبـل علـي
ـي صوت عنه وأليت وأإذا وأأدناني قربني ـاداني ـب وأإذا وأـن

ـاني رغبـنـي لـفـترة وأقـفـت ـهـذا مـإـن أـكـرم فـمـن وأمإـن
تشـــــــغلني. ل عنـــــــي مإـــــــأمإولً? انصـــــــرف

ذات أـنـا يـقـول: بيـنـا النـجـاد بن علي أبا قال: وأسمعت
فجعــل مإصحف وأمإعه البدع أهل مإن رجل دخل إذ يوم
ـة هذه إلى انتهى فلما الحزاب سورة في فيه يقرأ الـي

نعـمـل وأقال: إـيـش المصحف أطبق بيوتكن في وأقرن
مـإـن تـخـرج لم خرجت? قلت: إنها قد وأعائشة هذا في

بيتها.
ـف ـال: وأكـي ـت: لن ـق ـوت ذاك? قـل ـا بـي ـا. أبنائـه بيتـه
ـحـذرت كـنـت وأـقـد رـجـل يقول: ـجـاءني قال: وأسمعته

أـبـا نـسـب قال: ل ثم إلي يتقرب فاخذ رافضي أنه مإنه
ــل وأعمـــر بكـــر ــة ـب ــن وأعمـــروأ مإعاوأـي ــاصا. ـب الـع

ـت ـال فقـل ـه: وأمـإ ـه ـل ـال: لـن ـة? ـق ـل مإعاوأـي ًا. قاـت ـ علـي
ًا له: إن قلت ًا يقاتل لم إنه يقولون قومإ قاتل وأإنما علي

ـــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــان. قتـل عثـم
لعمار: "تقتلك وأسلم عليه الله صلى النبي قال: فقول

ــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــة". الفـئ الباغـي
وألكن مإنازعة وأقعت يصح لم هذا إن قلت أنا قلت: إن

الباغـيـة الفـئـة تقتـلـك وأالـسـلم الصلة عليه قوله قلت
تـسـمي اللـغـة أـهـل لن الظالـمـة ل الطالـبـة ـبـه يعـنـي

ًا الطالب وأمإـنـه طلبـتـه تـقـول الـشـيء بغـيـت وأمإنه باغي
مـإـن وأابتـغـوا وأـقـوله نبـغـي مـإـا أباـنـا يا قالوا تعالى قوله
الطالـبـة بـذلك يعنـي فإنـمـا ـكـثير ذلك وأمإثل الله فضل
عنه. الله رضي عثمان لقتلة

465



الحنبلي يعلى لبي الحنابلة طبقات
 السإلمية مشكاة شبكة مكتبة

النـجـاد علـي أـبـا العكـبري: ـسـمعت حفـص أـبـو وأـقـال
أعـيـب يـقـول: مـإـا بـشـار ـبـن الحسن أبا يقول: سمعت

أن مإـسـائل خـمـس حنـبـل ـبـن لحمد يحفظ رجل على
بها. الناس وأيفتي المسجد سواري بعض إلى يستند

 البرتي الحسن أبو

ًا فـقـال: ـكـان السعيد الوالد ذكره عـنـده يجتـمـع ـشـيخ
عنده. وأيتذاكروأن المشايخ

سمع القواس الفتح أبو مإسروأر بن عمر بن يوسف
بن وأيحيى داوأد أبي بن بكر وأأبا البغوي القاسم أبا

ًا صاعد ًا.  وأخلق كثير

القواس يوسف قال: حدثنا بالله المهتدي بن الحسين أبو عنه حدثنا
العزيز عبد بن مإحمد بن الله عبد القاسم أبو قال: حدثنا إمإلء

قتادة عن هلل قال: حدثنا عباد بن طالوت قال: حدثنا إمإلء البغوي
الله صلى الله رسول البهزي: أن مإرة عن شقيق بن الله عبد عن

رجل بنا فمر بقر صياصى كأنها فتن ستكون قال: "إنه وأسلم عليه
هو فإذا إليه وأنظرت فذهبت الحق على وأأصحابه فقال: هذا مإتقنع

عنه". الله رضي عفان بن عثمان
وأأوأل ثلثمائة سنة الحجة ذي مإن يوم أوأل القواس يوسف وألد

عشرة. ست سنة البغوي مإن سماعه
أربع له وأكان المحامإلي القاضي مإجلس القواس: وأحضرت قال

مإا إل المإلء مإجلس في أكتب ل وأكنت عليه يستملون مإستملين
ًا فقمت المحدث لفظ مإن أسمعه ًا كنت لني قائم عن بعيد

لي أفرجوا الناس رآني فلما لفظه أسمع ل بحيث المحامإلي
مإن كان فلما السرير على المحامإلي مإع جلست حتى وأأجازوأني

في تجعلني أن بالله لي: أسألك وأقال علي فسلم رجل جاءني الغد
المجلس في قمت أمإس له: مإماذا? قال: رأيتك فقلت حل

القيام قصدت نفسي: إنك في فقلت الناس رقاب وأتخطيت
صلى الله رسول فرأيت الحديث لسماع ل الناس رقاب لخطي

الحديث سماع أراد مإن لي يقول وأهو المنام في وأسلم عليه الله
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القواس. الفتح أبي كسماع فليسمعه مإني يسمعه كأنه
مإخلد بن مإحمد على قال: قرأت القواس يوسف عن الخطيب أنبأنا
قال: السجستاني الشعث بن سليمان داوأد أبو حدثكم له قلت

الحنك تحت المعتم عن سئل عنه الله رضي حنبل بن أحمد سمعت
بعمامإة يعتم أحمد وأرأيت الحنك تحت العمامإة نعرف فقال: مإا

قلنسوة. على يعتم أحمد وأرأيت الحنك تحت يجعلها بيضاء
الحسن بن مإحمد بن علي قال: سمعت ثابت ابن كتاب في قرأت

يصلي. وأجدته إل قط القواس يوسف أتيت يقول: مإا السمسار
فقال: القواس الفتح أبا وأذكرا وأالزهري البرقاني قال: وأسمعت

البدال. مإن كان
الدعوات. مإجاب الفتح أبو الزهري: كان وأقال
صبي. وأهو القواس الفتح بأبي نتبرك الدارقطني: كنا وأقال
ًا أخرج وأقد القواس عند ذر: كنت أبو وأقال فيه فوجد كتبه مإن جزء
مإن فسقطت قرضته التي الفأرة على الله فدعا الفأرة قرض
مإاتت. حتى تضطرب تزل وألم فأرة البيت سقف
الشيخ توفي فيها وأثلثمائة وأثمانين خمس العتيقي: سنة وأقال

ربيع شهر مإن بقين لسبع الجمعة يوم القواس الفتح أبو الصالح
حنبل بن أحمد قبر إلى وأحمل الرصافة جامإع في عليه وأصلى الخر
الدعوات. مإستجاب وأكان

يقول: الحفار قاسم البرداني: سمعت علي أبي بخط وأرأيت
وأأخذته ألحده حتى القواس قبر في نزلت يقول: لما جدي سمعت

مإن بالقرب وأدفن يضحك وأهو سمعته اللحد أنزله حتى يدي على
حنبل. بن أحمد

بن عمر بن حمدان بن مإحمد بن مإحمد بن الله عبيد
صاحب فرقد بن عتبة بن سعد بن إبراهيم بن عيسى

الله عبد أبو وأسلم عليه الله صلى الله رسول
 بطة بابن المعروأف العكبري

ـصـاعد ـبـن مإحمد وأأبا البغوي مإحمد بن الله عبد سمع
وأأبا النيسابوري بكر وأأبا الوراق العباس بن وأإسماعيل

الباغـنـدي اـبـن ذر وأأـبـا الـحـافظ نـصـر ـبـن أحمد طالب
العـطـار مإخـلـد ـبـن وأمإحـمـد السراج مإحمود بن وأمإحمد

467



الحنبلي يعلى لبي الحنابلة طبقات
 السإلمية مشكاة شبكة مكتبة

ـد ـن وأمإحـم ـابت ـب ـبري ـث ـر العـك ـافلئي وأجعـف ـا الـق وأأـب
مـإـن وأغيرـهـم العزـيـز عـبـد بـكـر وأأـبـا الخرـقـي القاسم
وأالبـصـرة وأالثـغـور مإـكـة إـلـى الكثير سافر فإنه الغرباء

البلد. مإـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك وأغيـــــــــــــــر
العـكـبري حفص المذهب: أبو شيوخ مإن جماعة سمعه

ـي وأأبو حامإد ابن الله عبد وأأبو البرمإكي حفص وأأبو عـل
آخريــن. فــي الــبرمإكي إســحاق وأأبــو شــهاب بــن
ـسـنة أربعـيـن بيـتـه لزم الرحـلـة مإن بطة ابن رجع وألما
ًا رئي وأل سوق في ير فلم الفـطـر ـيـوم ـفـي إل مإفـطـر

التشريق. وأأيام وأالضحى
العكــبري علي بن الواحد عبد ثابت: حدثني ابن وأقال

غيرهــم في وأل الحديث أصحاب شيوخ في أر قال: لم
ـــــــة أحســــــــن ـــــــن هيـئ ـــــــن مـإ بطــــــــة. اـب

مإحـمـد ـبـن أحـمـد حامـإـد أـبـو القاـضـي ـقـال: وأـحـدثني
الرحلة مإن بطة ابن الله عبد أبو رجع قال: لما الدلوي

ًا ير فلم سنة أربعين بيته لزم وأل ـسـوق ـفـي مإنـهـا يومإ
ًا رئي ًا وأـكـان وأالفـطـر الضحى يوم في إل مإفطر أمـإـار

ـقـال. كـمـا أوأ غـيـره إل مإنـكـر خبر يبلغه وألم بالمعروأف
ـا ـال: وأأخبرـن ـتيقي ـق ـال: ســنة الـع وأثمــانين ســبع ـق
ـفـي بـطـة ـبـن الله عبد أبو بعكبرا توفي وأثلثمائة: فيها

ًا وأكــان المحــرم ًا شــيخ الــدعوة. مإســتجاب صــالح
أـخـي ـسـمعت قال الجوهري مإحمد أبو أنا: وأأنبأنا قلت

وأـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى النبي رأيت يقول الله عبد أبا
خير? المذاهب أي الله رسول له: يا فقلت المنان في
بطة أكون? فقال: ابن المذاهب أي على قال: قلت أوأ

عـكـبرا إـلـى بـغـداد مـإـن فخرـجـت بـطـة اـبـن بـطـة اـبـن
أـبـي الـشـيخ إلى فقصدت الجمعة يوم دخولي فصادف

ابتداء: لي قال رآني فلما الجامإع إلى بطة بن الله عبد
رســول صدق وأسلم عليه الله صلى الله رسول صدق

قال. كما أوأ الله
أـبـي ـخـط مإن قال: نقلت الله عبيد أخي بخط وأقرأت
المعـجـم مـإـن الوأل الـجـزء آـخـر ـفـي الدمإياني القاسم

خلون لربع الثنين يوم الله: وألدت عبد أبو الشيخ قال
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سنة مإنيع ابن قال: وأوألد وأثلثمائة أربع سنة شوال مإن

ـع عـشـرة ـسـبع ـسـنة الفـطـر ـيـوم وأمـإـات عـشـرة أرـب
وأثلثمائة.

عـنـه الـلـه رـضـي لـبـي الله: ـكـان عبد أبو الشيخ وأقال
ـر بأبي يعرف رجل فيهم وأكان شركاء ببغداد ـال بـك فـق
فـقـال: إـنـه الحديث ليسمع بغداد إلى بابنك ابعث لبي

بغداد إلى فحملني مإعي أحمله بكر: أنا أبو فقال صغير
ـال الحديث عليه يقرأ وأهو مإنيع ابن إلى فجئت ـي فـق ـل

لتـقـرأه مإعجـمـه إلـيـك يـخـرج أن الـشـيخ بعضهم: ـسـل
ًا له أن أعلم وألم عليه ابنـتـه اـبـن أوأ ابنه فسألت مإعجم
فقـلـت ـكـثيرة دراـهـم يرـيـد فقال: إنه المعجم باب في

علـيـه قرأـنـا ـثـم وأأبيـعـه مإنـهـا فآـخـذه مإلحم طاق لمإي
أوأ أـيـام عـشـرة مـإـدة ـفـي خاصا نفر في المعجم كتاب
وأأوأل عـشـرة خـمـس ـسـنة آـخـر في وأذلك أكثر أوأ أقل
عشرة. ست سنة

ـال ـيخ ـق ـره الـش ـد أذـك ـدثنا وأـق ـال: ـح ـن إـسـحاق ـق ـب
فقال وأمإائتين وأعشرين أربع سنة الطالقاني إسماعيل

عـلـى مإـحـدث ـكـل يوـلـد أن قبل هذا المستملي: خذوأا
اليوم. الرض وأجه

ـبـن الـلـه عـبـد أـبـو وأاـسـمه المـسـتملي قال: وأسمعت
ـران ـول مإـه ـتى يـق ـه: مـإ ـرت ـل ـا ذـك ـث ـي ـلم?. ثـل الـس
الـلـه: ـسـمعت رحـمـه القاـسـم أـبـي أخي بخط وأقرأت
ًا الحـسـن أـبـا الـشـيخ ـبـن أحـمـد ـبـن الحـسـين ـبـن علـيـ

ـبـن أحـمـد مإـسـعود أـبـا ـسـمعت إمإلء الزاـهـد إبراهـيـم
الـسـماعيلي بـكـر أبي أوألد أحد الحافظ البجلي مإحمد

بـطـة. ـبـن الـلـه عبد أبا رأيت مإذ الحنبلية يقول: أحببت
بمـكـة يـقـول: كـنـت ـشـهاب بن علي أبا قال: وأسمعت

ـفـذكر الـسـماعيلي بـكـر أـبـي أوألد بعض على فوقفت
لـه وأراق بخـط كلمـإـه أثنـاء وأقـال: فـي المعجم كتاب
اـلـذي ـلـه: ـهـو فقـلـت بـطـة ـبـن الـلـه عـبـد لـبـي يعـنـي

يكلمك.
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أـبـا يقول: ـسـمعت شهاب بن علي أبا قال: وأسمعت 
أربعـيـن مإـنـامإي عـنـد أـسـتعمل يـقـول بطة بن الله عبد

ًا وأـسـلم. علـيـه الـلـه ـصـلى الله رسول عن روأيت حديث
ـد أبا يقول: رأيت شهاب بن علي أبا قال: وأسمعت عـب

ـفـي أوأ ببـغـداد الجمـعـة ـصـلة ـصـلى وأـقـد بطة بن الله
الـصـحن ـفـي فمشى الصلة بعد وأخرج المنصور جامإع
اـبـن يليـه وأمإا الروأاق في الناس فقال المنبر يلي الذي

ـــــت بطــــــة ـــــاس فرأـي ـــــه. يهرعــــــون الـن إلـي
يـقـول: دخـلـت اـلـبزار الـفـرج ـبـن نـصـر قال: وأسمعت

ـشـديد ـيـوم ـفـي صائم وأهو بطة ابن الله عبد أبي على
مإغـسـولة طواـبـق عـلـى ـصـدره وأـضـع وأقد فرأيته الحر

ـبــــــــــــــــــــــــــــذلك. يـتــــــــــــــــــــــــــــبرد
عـلـى دخـلـت يـقـول ـشـهاب بن علي أبا قال: وأسمعت

فـقـال مإـتـوار وأـهـو العشاءين بين بطة بن الله عبد أبي
طـغـا لمـإـر اختـفـى قد وأكان البئر مإاء أشرب لي: إنني

العزلة. كتاب إلي وأدفع سلطان مإن وأأظنه
قال: وأسمعت مإن يذكر أنه كان يجلس في مإجلـسـه
ًا إـلـى القبـلـة وأالـنـاس بـيـن ـيـديه يوم الجمـعـة مإتوجـهـ
ـتنكر ـا اـس وأكان يتطيلس بإزار مإربع على رأسه فربـم
ًا يظهر مإن حلقته مـإـن ـحـديث أوأ نـحـوه فـيـومإىء شيئ
فيقول أحسنوا الدب فيحتشم الـنـاس ذـلـك وأينكـفـوا.
قال: وأـسـمعت أـبـا عـلـي ـبـن ـشـهاب يـقـول حـضـرت
ـو إـسـحاق مإجلس أبي عبد الله وأقد حضره مإؤدبي أـب
ـة أوأ الضرير فقال له: لو اشتغلت بـشـيء مـإـن العربـي
ـدكم ـذ أـح ًا هذا مإعناه فقال: هذا مإسند أحمد يأـخ كلمإ
جزء شاء وأيقرأ علي الـسـناد لذـكـر المـتـن أوأ المـتـن
ك أوأ كمـا ه ذل لذكر السـناد فاحتشـمناه أن نقـول ل
ـقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال.
قال أخي أبو القاسم رحـمـه الـلـه: وأذـكـر أن أـبـا عـبـد
الله بن بطة كان يـسـرد الـصـوم وأـكـان بعيـنـه ناـصـور
وأقد وأصف وأفد وأصف له ـتـرك العـشـاء فـكـان يجـعـل
عشاءه قبل الفجر بيسير وأل ينام ـحـتى يـصـبح وأـكـان
ــــــــر. ــــــــر وأالقـم ــــــــازل الفـج ًا بمـن ــــــــ عالـم
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قلت أنا: وأحكى لي أبو الفتح العـكـبري ـقـال: وأـجـدت
بخط أبي قال اجـتـاز الـشـيخ أـبـو عـبـد الـلـه ـبـن بـطـة
بالحنف العكبري فـقـام ـلـه فـشـق ذـلـك علـيـه فأنـشـأ

يقول: 
القيام على تلمني ل

فحقـي
 أمإل ل أن تبدوأ حين

القيامإا
البرية أكرم مإن أنت

عندي
 أجل أن الحق وأمإن

 الكرامإا
فقال: فقال ابن بطة لبن شهاب تكلف له جواب هذه 

عدمإتك ل كنت إن أنت
ترعى

ًا لي  وأتظهر حق
العظـامإـا

في الفضل فلك
وأالعل التقدم

 مإنك نحب وألسنا م
احتشامإـا

مإن الن فاعفني
ً قيامإـك أوأل

 بالقـيام فسأجزيك
قـيامإـا

لـذلـك كـاره وأأنـا
ًا جـد

وأأثـامإـا تمـلـقـا فيه إن

أن أخاك تكلف ل
يتـلـقـاه

 فيه يستحل بما
الـحـرامإـا

الضمائر صحت فإذا
مإـنـا

 نتعب أن اكتفينا
الجسـامإـا

مإـصـا بـود وأاثـق كلنـا
 انزعاجنا ففيما فيه

?وأعلمإا
مإحمد بن الله عبد القاسم أبو قال: حدثنا بطة ابن عن علي أنبأنا

حزم أخو سهل حدثنا قال الكندي الوليد بن بشر قال: حدثنا الوراق
رسول قال: قال الله عبد بن جندب عن الجوني عمران أبي عن
فقد فأصاب برأيه القرآن في قال وأسلم: "مإن عليه الله صلى الله

أخطأ".
حدثنا الصائغ علي بن مإحمد حدثنا دعلج بن مإحمد حدثنا قال وأبه

أبي ابن عن أيوب عن زيد بن حماد قال: حدثنا مإنصور ابن سعيد
كتاب مإن آية عن عنه الله رضي الصديق بكر أبو قال: سئل مإليكة

كيف أوأ أذهب وأأين تظلني سماء وأأية نقلني ارض الله? فقال: أية
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بها. الله أراد مإا بغير الله كتاب مإن آية في قلت أنا إذا أصنع
مإنصور بن سعيد حدثنا علي بن مإحمد حدثنا دعلج قال: حدثنا وأبه

عمر أن مإالك بن أنس عن الطويل حميد عن هاروأن ابن يزيد حدثنا
قد الفاكهة هذه فقال وأأبا وأفاكهة المنبر على قرأ الخطاب بن

لهو هذا إن لعمرك فقال نفسه إلى رجع ثم قال الب فما عرفناها
عمر. يا التكلف

رسول وأخليفتي الهدى وأإمإامإي السلم لشيخي أنا: حسبك قلت
وأإحجامإهما وأتوقفهما الراشدين الهاديين وأسلم عليه الله صلى الله
عز بالله الخلق أعلم وأهما وأعز جل الله كتاب مإن آية تفسير عن

الله وأبكتاب وأبرسوله وأسلم عليه الله صلى الله رسول بعد وأجل
وأالشاعرة المعتزلة جسارة في نقول أن عسى فماذا وأتأوأيله
التي وأجل عز الرحمن صفات تأوأيل في الضالين المتكلمين وأبقية
الثقات. وأالعلماء الثبات الئمة وأنقلها القرآن بها نطق

أبي بن مإحمد بن الحسن حدثنا القافلئي جعفر قال: حدثنا وأبه
كعب بن مإحمد عن زيد بن أسامإة عن وأكيع قال: حدثنا مإعشر

على عنه الله رضي سفيان أبي ابن مإعاوأية قال: قال القرظي
الله يرد مإن مإنعت لما مإعطي وأل أعطيت لما مإانع ل المنبر: اللهم

ًا به صلى نبيكم مإن الكلمات هؤلء سمعت الدين في يفقهه خير
وأسلم. عليه الله
حدثنا حرب بن علي حدثنا الراحبان مإحمد بن شعيب حدثنا قال وأبه

قال: مإجاهد عن سليم أبي بن ليث حدثنا الجعفي علي بن الحسين
وأجل. عز الله يخاف مإن الفقيه

أبو حدثنا الحربي سهل أبي بن أحمد بن مإحمد قال: حدثنا وأبه
النحوي. خاقان بن مإوسى حدثنا الطوسي مإسروأق بن العباس

أسامإة أبي بن الحارث حدثنا الدمإي عثمان بن أحمد قال: وأحدثنا
بن ليث عن حبيش بن بكر حدثنا القاسم بن هاشم النضر أبو حدثنا
رضي طالب أبي بن علي عن النصاري هريرة أبي عن سليم أبي
الناس يقنط لم مإن الفقيه كل بالفقيه أخبركم قال: "أل عنه الله
مإعاصي في له يرخص وألم الله مإكر مإن يؤمإنهم وألم الله رحمة مإن
بطوله". الكلم وأذكر غيره إلى عنه رغبة القرآن يدع وألم الله
حدثنا الحساني إسماعيل بن مإحمد حدثنا شيبة أبو قال: حدثنا وأبه

قال: الرحمن عبد بن القاسم عن المسعودي أخبرنا هاروأن بن يزيد
ًا الله بخشية مإسعود: "كفى ابن الله عبد قال بالغترار وأكفى علم
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جهلً". بالله
البغوي القاسم أبو قال: حدثنا الحربي الحسين أبو قال: حدثنا وأبه

قال: حدثنا مإسروأق بن أحمد قال: حدثنا الحربي بن يحيى حدثنا
قال: الليثي علقمة أبي بن مإحمد عن وأكيع حدثنا حفص بن الحسين

الفقه إن مإوسى أبي إلى عنه الله رضي الخطاب بن عمر كتب
الله. خشية الفقه وأإنما الروأاية وأكثرة الهدر بسعة ليس
حدثنا العابد أيوب بن يحيى حدثنا البغوي القاسم أبو قال: حدثنا وأبه
العالم يكون ل حازم أبو قال: قال العمري عمر بن الرحمن عبد

ًا وأل العلم في دوأنه مإن يحقر ل خصال ثلث فيه يكون حتى عالم
دنيا. علمه على يأخذ وأل فوقه مإن يحسد

قال: حدثنا مإسلم بن علي قال: حدثنا صاعد ابن قال: حدثنا وأبه
قال: الوراق مإطر قال: حدثنا سليمان بن جعفر قال: حدثنا سيار

يأبى سعيد أبا فيها: فقلت: يا فقال مإسألة عن الحسن سألت
رأيت وأهل انظر أمإك الحسن: ثكلتك فقال يخالفونك الفقهاء عليك
ًا المقيم الزاهد الفقيه? الفقيه: الورع مإن تدري وأهل قط فقيه
أسفل مإن يسخر ل الذي وأسلم عليه الله صلى مإحمد سنة على
ًا. الله علمه علم على يأخذ وأل فوقه بمن يهزأ وأل مإنه حطامإ
حنبل بن أحمد بن الله عبد حدثنا الكاذي إسحاق قال: حدثنا وأبه
عن حرة أبو حدثنا قال الهيثم بن عمروأ حدثنا قال أبي حدثنا قال

المقيم الدنيا في وأالزاهد العبادة في المجتهد قال: الفقيه الحسن
وأسلم. عليه الله صلى مإحمد سنة على
المنصور جامإع خطيب القاسم بن حمزة عمارة أبو قال: حدثنا وأبه

بن سفيان حدثنا قال الله عبد أبو حدثنا إسحاق بن حنبل حدثنا
ًا رأيت يقول: مإا الحسن سمعت أيوب سمعت عيينة قط فقيه
ردت وأإن الله حمد قبلت فإن حكمته ينشر إنما يماري وأل يداري
الله. حمد

الزاهد الفقيه إنما قط فقيها رأيت يقول: مإا الحسن قال: وأسمعت
المتمسك العبادة على الدائب الخرة في الراغب الدنيا في

بالسنة.
حدثنا الكديمي يونس بن مإحمد حدثنا صالح أبو قال: حدثني وأبه

قال: إنما عياض بن الفضيل قال: سمعت الصائغ نصر بن إبراهيم
بالكتاب قال قال إن الخشية وأأسكتته الخشية أنطقته الذي الفقيه

شيء عليه اشتبه وأإن وأالسنة بالكتاب سكت سكت وأإن وأالسنة
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عالمه. إلى وأرده عنده وأقف
طريقه سلك وأمإن أحمد إمإامإنا صفة المحمود وأالله أنا: هذا قلت

وأهو عنه بالفتوى وأيتحلى مإذهبه يدعي مإن وأيح فيا هم مإا وأقليل
هذا وأحشة على المستعان الله خالفه لمن عون حاربه لمن سلم

الزمإان.
مإسلم بن حدثني المروأذي حدثنا مإخلد بن مإحمد قال: حدثنا وأبه

بها? قال: علمإة يعرفون علمإة للعلماء المبارك: هل ابن سئل
في وأرغب نفسه مإن العمل كثير وأاستقل بعلمه عمل مإن العالم

وأجده حيث العلم وأأخذ به أتاه مإن كل مإن الحق وأقبل غيره علم
وأصفته. العالم علمإة فهذه
هو. هكذا فقال الله عبد لبي ذلك المروأذي: فذكرت قال
عبد لبي قال: قلت المروأذي قال: حدثنا مإخلد ابن قال: حدثنا وأبه
الصادق? فقال: الذي العالم تعرف كيف المبارك لبن قيل الله

أن يريد هكذا فقال: نعم آخرته أمإر على وأيقبل الدنيا في يزهد
يكون.

ـبـن الله عبد حدثنا الكاذي الحسين أبو قال: حدثنا وأبه
ـعـن زـيـد ـبـن حماد حدثنا عفان حدثنا أبي حدثني أحمد
رأـسـه عـلـى اـلـتراب يـضـع أن للعالم قال: ينبغي أيوب

ًا وأجـــــــــــل. عـــــــــــز للـــــــــــه تواضـــــــــــع
أبي قال: حدثني شهاب بن حفص أبو قال: حدثني وأبه

عمروأ: حديث في الله عبد لبي قيل الثرم قال: حدثنا
ـا لواحــد يحــل ل ـارق أن مإنهـم أن خشــية صــاحبه يـف

الـلـه: وأـفـي عـبـد أـبـو ـقـال عجلن اـبـن يروأـيـه يستقيله
ــد حـــديث ــه عـب ــن الـل ــل. عمـــروأ: إبطـــال ـب الحـي

قال: حــدثنا أحمد بن صالح مإحمد أبو قال: حدثني وأبه
الـصـائغ الـحـارث أـبـو ـحـدثنا داوأد ـبـن مإحـمـد حفص أبو

وأـضـعها اـلـتي الحـيـل ـقـال: ـهـذه الـلـه عـبـد أبا سمعت
فاحـتـالوا الـسـنن إـلـى عمدوأا وأأصحابه حنيفة أبو هؤلء

فـيـه احـتـالوا ـحـرام لهم: إـنـه قيل الذي أتوا نقضها في
أحلوه. حتى

عـلـى حلـف مإـن اللـه عبد أبا قلت: يا الميموني وأقال
الحيلة? قال: ل تلك تجوز لبطالها: هل احتال ثم يمين
الحيلة. نرى ل نحن
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ـقـال جعـفـر ـبـن العزـيـز عـبـد بـكـر أـبـو قال: حدثنا وأبه

ـبـن الـلـه عـبـد ـحـدثنا ـهـاروأن ـبـن مإحمد بن أحمد حدثنا
الحـكـم ـبـن مإحـمـد بن بكر حدثنا الحميد عبد بن مإحمد

احـتـال ـثـم ـشـيء على حلف إذا الله عبد أبو قال: قال
علـيـه حـلـف اـلـذي ذلك إلى صار فقد إليها فصار بحيلة
الحـيـل أـصـحاب يعني أخبثهم مإا الله عبد أبو قال بعينه

ـو بحيلة احتال وأمإن الله عبد أبو وأقال: قال ـانث. فـه ـح
ـقـال: ـحـدثنا العـطـار حبيب بن إبراهيم قال: حدثنا وأبه
الحـيـل وأذـكـر الله عبد أبا سمعت السجستاني داوأد أبو
رـسـول سنن لنقض فقال: يحتالون الرأي أصحاب مإن
وأسلم. عليه الله صلى الله

وأالباـنـة الـكـبيرة مإـصـنفاته: الباـنـة بعض الن فلنذكر
عـلـى النـكـار ـضـامإن المـإـام المناسك السنن الصغيرة

أـخـذ مـإـن عـلـى النكار الوألى الصحف بكتب قصر مإن
العصر بعد النافلة صلة عن النهي الصحف مإن القرآن

الـخـروأج مإنع الجماعة صلة النميمة تحريم الفجر وأبعد
ـالخلوة الصداق إيجاب حاجة لغير وأالقامإة الذان بعد ـب

ـع ل الثلث الطلق قال مإن على الرد المؤمإن فضل يـق
البـخـل ذم المكتوبة بعد رمإضان شهر في النافلة صلة

وأالعزلــة التفرد إليه وأالستماع الغناء ذم الخمر تحريم
ــــــــــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــــــــــك. وأغـي ذـل

مإصنف. مإائة على تزيد إنها وأقيل
ـوم فلنذكر السنة التي توفي فيها وأكانت وأفاته في ـي
عاشوراء سنة سبع وأثـمـانين وأثلثماـئـة وأدـفـن بعـكـبرا

وأزرت قبره وأرثاه ابن شهاب تلميذه فقال: 
السلـو إلى ليس هيهات
سـبـيل

 تـفـجـع فليكتفـنـك
وأعـويل

ل ثلمة بطة ابن مإوت
يرتـجـى

 لـه شـكـل لمسدهـا
وأعـديل

ًا فمضى مإالـه فقيد
وأل خـلـف

 الـزمإـان طال وأإن مإنه
بـديل

 مإقـفـر ربع وأالعلمبـعـده المحاسـن أمإا
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وأطـلـولفـدوأارس
فـإنـهـن القبـور أمإا

أوأانـس
 الـديار وأعلى بحلوله

مإـحـول
هم إن اللد للخصوم مإن

شـعـوا
 التـمـويه وأعناهم

?وأالـتـأوأيل
وأكشف للقران مإن

آية مإشـكـل
 مإـنـك عليه يقوم حتى

?دلـيل
وأحـفـظـه للحديث مإن

بـروأاية
 إسنـادهـا مإنقولة

?مإـنـقـول
لسان عن شعري ليت يا

كالس كان
 فـيه وأليس الصقيل يف

فـلـول
آثـاره الـذي مإات

وأعـلـومإـه
 مإسطورها مإدروأسة

مإـنـقـول
البسيطة أم مإات الشيخ

زلـزلـت
 المنـير البدر في صار أم

أفـول
عويص في للفرائض مإن

حسابها
حيث الرد في أوأ الجد في

تعـول
وأحفظ للشروأط مإن

فروأعهـا حكم
 الفـروأع قبل أحكمت إذ

أصـول
السـديد الثبت فعله مإن

مإـوافـق
 صـار حـيث مإنه للقول

يقـول
الحقوق إذا يهاب ل مإن

تعـاوأرت
 الـزمإـان دوألت فيه مإن

تـدوأل
الزمإان يأتي أن هيهات

بمـثـلـه
 بمثـلـه الزمإان إن

لـبـخـيل
وأهـو بـعـده حسبي الله

الـذي
 مإـنـه أرجوه مإا كل في

وأكـيل
وأأحسن مإصيبتنا أجبر

عوضـنـا
 تـشـاء لمـا فأنت مإنه

تـنـيل

 البرمإكي حفص أبو إبراهيم بن أحمد بن عمر
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الفتـيـا ذوأ الزـهـاد النـسـاك وأالعـيـان الفقـهـاء مإن كان

وأشــرح المجموع ذلك مإن النافعة وأالتصانيف الواسعة
الكوســــــــــــــج. مإســــــــــــــائل بعــــــــــــــض

ـفـي مإاـلـك وأاـبـن وأالخـطـبي الـصـواف اـبـن ـعـن ـحـدث
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن. آخرـي

بكر وأأبا النجاد علي وأأبا المغازلي بدر بن عمر صحب 
وأغيرهـــــــــــــــم. العزيـــــــــــــــز عبـــــــــــــــد

يـقـول النـجـاد عـلـي أبا البرمإكي: سمعت بن عمر قال
ـي ـازة وأـقـوف ـف ـا الجـن ـتى يحتـمـل وأرجوعـه ـثرت مـإ ـك

خلفـهـا ـكـثرت وأمـإـتى أوأقفت رجعت يديها بين الملئكة
ـوم للجـسـد النفس بلوم يكون أن وأيحتمل أسرعت وأـل
اـلـدليل تـقـدم وأـتـارة ـتـارة حالها يختلف للنفس الجسد
أقـسـم وأل القيامـإـة بـيـوم أقـسـم ل تـعـالى ـقـوله علـيـه

ـحـال ـفـي بقاؤـهـا يـكـون أن وأيحتـمـل اللوامـإـة بالنفس
ـفـي أـجـل أجلن ـلـه النـسـان لن أجلـهـا ليـتـم رجوعها

ـه ـقـال ـهـو إل يعلمه ل عنده وأأجل مإدته تعلم الدنيا الـل
ً قـضـى ثم طين مإن خلقكم الذي هو تعالى ـل أجل وأأـج

يوـلـد حـيـن مـإـن أجله مإدة كم نعلم فنحن عنده مإسمى
ـفـي مإكـثـه مـإـدة كـم نعلـم وأل ـقـبره فـي يدفن أن إلى

وأتعــــالى. تـبــــارك عـنــــده ـســــمي لـنــــه ـقــــبره
فقـلـت: وأثقلـهـا الجـنـازة خفة عن علي: سئلت أبو قال
أـخـف وأالحي حي الشهيد لن شهيد فصاحبها خفت إذا
فــي قتلوا الذين تحسبن وأل تعالى الله قال الميت مإن

ـبيل ـه ـس ًا الـل ـ ـل أمإواـت ـاء ـب ـد أحـي ـم عـن ـون ربـه . يرزـق
ـر أبا شيخنا البرمإكي: سمعت حفص أبو وأقال ـد بـك عـب

ـدثنا بالبـصـرة الساجي يحيى أبو يقول: حدثنا العزيز ـح
يـقـول: لن الـشـافعي ـسـمعت قال سليمان بن الربيع
ـر أخطأت لي فيقال فأخطىء العلم في أتكلم مـإـن خـي

كفرت. لي فيقال فأخطىء الكلم في أتكلم أن
حدثنا الجوهري علي البرمإكي: وأأخبرنا حفص أبو قال

ـد حدثنا شخرف بن الفتح حدثنا قال الزدي مإحمد أحـم
ـلـي ـقـال: ـقـال بـشـار ـبـن إبراهـيـم ـحـدثنا إبراهـيـم بن
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الـسـبع مـإـن فراركم الناس مإن أدهم: فروأا بن إبراهيم
وأالجماعات. الجمعة عن تتخلفوا وأل الضاري

عـنـه: الله رضي الخطاب بن عمر قال: قال وأبإسناده
اللـه اتقى وأمإن غيظه يشف لم وأجل عز الله خاف مإن
مإا غير كان القيامإة يوم وألول يريد مإا يصنع لم وأجل عز

تروأن.

وأبإسناده ـقـال بـشـر ـبـن الـحـارث: رـئـي إبراهـيـم ـبـن
أدهم مإقبلً مإن الجبل قيل له: مإن أين أقبـلـت? ـقـال:

مإن أنس الله عز وأجل ثم قال: 
ًا الله اتخذ جانـبـا الناس وأدعمإـؤنـسـ

الشفـا ذكره في إنبـذكـره وأتشاغـل
الغـنـا ذلك في إنقضى بما مإنه وأارض

قال: وأسمعت أبا مإحمد المصري شيخنا يقول: سمعت أبا بـكـر ـبـن أـبـي الثـلـج
قال: حدثنا حسين بن فهم الكاتب قال: كنا نعرف علة مإعروأف بسكوته وأصحته
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنينه.
وأقال لنا شيخنا أبو مإحمد: سألت ابن مإجاهد عن ـقـوله ـعـز وأـجـل ـسـنفرغ لـكـم

وأأنشدنا: أيها الثقلن فقال لي في مإعناه سنقبل 

إلـى فرغت الن
تـمـيم

 لها صرت حين فهذا
 عذابا

علـيـه ـقـراءة مإحـمـد أبو شيخنا البرمإكي: وأأخبرنا قال
الـجـن يعـنـي الثقلن أيـهـا لـكـم سنقـصـد عـمـر أبي عن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس. وأالـن
وأالـكـرام. الجلل بـيـاذ عـمـر: ألـظـوا أبو لنا قال: وأقال
ًا العيد سمي وأقال: إنما ـسـنة ـكـل ـفـي يـعـود لـنـه عيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح. بـف
سبع سنة الوألى جمادى في البرمإكي حفص أبو وأمإات

ـلـه وأـكـان أحـمـد إمإامإنا بمقبرة وأدفن وأثلثمائة وأثمانين
وأعلي. وأأحمد إبراهيم أوألد

إسماعيل بن عيسى بن إسماعيل بن أحمد بن مإحمد
 سمعون بابن المعروأف الحسن أبو

الخواطر علم على الكلم في عصره وأفريد دهره وأاحد كان
كلمإه. وأجمعوا حكمه الناس دوأن وأالشارات
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أحدهم جماعة مإنه وأسمعه عليه الخرقي القاسم أبي مإختصر قرأ
جماعة القزوأيني به وأحدث القزوأيني الحسين أبو الزاهد الشيخ
به. وأحدث الجبار عبد بن المبارك أحدهم
وأمإحمد السجستاني داوأد أبي بن الله عبد مإن سمعون ابن وأسمع

المطيري جعفر بن وأمإحمد صاعد بن مإحمد وأأبي الدوأري مإخلد بن
آخرين. في الدمإشقي زياد وأابن
وأعبد الخلل مإحمد وأأبو مإوسى أبي بن علي أبو القاضي عنه حدث

الرجي. العزيز
قال: حمدوأيه بابن يعرف المقرىء مإحمد بن أحمد عنه وأحدثنا
مإن خلون لخمس الثلثاء يوم إمإلء سمعون بن الحسين أبو حدثنا
بن مإحمد بن أحمد قال: حدثنا وأثلثمائة وأثمانين سبع سنة رجب

قال: حدثنا سنان بن مإحمد قال: حدثنا سليمان أبي بن حمد أبي
قال: حدثني سعيد بن إبراهيم قال: حدثنا مإحمد بن يعقوب
شهدر قد وأكان مإالك بن عتبان عن الربيع بن مإحمود عن الزهري

ًا على الله وأسلم: "حرم عليه الله صلى الله رسول قال: قال بدر
وأجل". عز الله وأجه بها يبتغي الله إل إله ل قال مإن النار

أبا قال: سمعت طالب أبي بن الحسن حدثني ثابت ابن أخبرنا
ثلثمائة. سنة في يقول: وألدت سمعون بن الحسين

أيها سمعون بن الحسين لبي قال: قلت البرقاني قال: وأأخبرنا
أحسن وأتلبس لها وأالترك الدنيا في الزهد إلى الناس تدعو الشيخ
لله بصلحك مإا هذا? فقال: كل فكيف الطعام أطيب وأتأكل الثياب
الطعام طيب وأأكل الثياب لين بلبس الله مإع حالك صلح إذا فافعله

يضرك. فل
بن الحسين أبو لي قال: قال الخلل مإحمد أبو قال: وأحدثنا
السم الله أعطاك فقال: قد اسمك? فقلت: حسن سمعون: مإا

المعنى. يعطيك أن فسله
يقول: سمعون ابن قال: وأسمعت عمر بن الواحد عبد قال: وأحدثنا

ديانة. فاستحالت مإروأءة فتركتها نذالة المعاصي رأيت
سمعون بن الحسين أبا قال: سمعت الطاهري مإحمد قال: وأحدثنا

ًا وأسلم عليه الله صلى الرسول مإدينة مإن خرج أنه يذكر بيت قاصد
ًا صحبته في وأحمل المقدس ًا تمر بيت إلى وأصل فلما صيحاني
كان الذي الموضع في الطعام مإن غيره مإع التمر ترك المقدس

وأقال: بالملمإة عليها فأقبل الرطب بأكل نفسه طالبته ثم إليه يأوأي
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إلى عمد الفطار وأقت كان فلما رطب الموضع هذا في لنا أين مإن
ًا فوجده مإنه ليأكل التمر ًا رطب ًا مإنه يأكل فلم صيحاني عاد ثم شيئ
ًا فوجده عشية غد مإن إليه كما أوأ مإنه فأكل الوألى حالته على تمر

قال.
القواس الفتح أبا يقول: سمعت البادا بن الحسن أبا قال: وأسمعت

ًا إضافة لحقني يقول البيت في أجد فلم فنظرت الزمإان مإن وأقت
بيعهما على عزمإت وأقد فأصبحت ألبسهما كنت وأخفين قوس غير

المجلس نفسي: أحضر في فقلت سمعون ابن مإجلس يوم وأكان
أردت فلما المجلس فحضرت وأالقوس الخفين فأبيع أنصرف ثم

تبع وأل الخفين تبع ل الفتح أبا يا الحسن أبو ناداني النصراف
قال. كما أوأ عنده مإن برزق سيأتيك الله فإن القوس

قال: العلف بن طاهر أبو حدثني الحسن بن علي قال: حدثني وأبه
ًا سمعون بن الحسين أبا حضرت وأهو الوعظ مإجلس في يومإ
ًا القواس الفتح أبو وأكان يتكلم كرسيه على جالس جنب إلى جالس

الكلم عن الحسين أبو فأمإسك فنام النعاس فغشيه الكرسي
الحسين أبو له فقال رأسه وأرفع الفتح أبو استيقظ حتى ساعة
فقال فقال: نعم نومإك في وأسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت

ًا الكلم عن أمإسكت لذلك الحسين أبو عما وأتنقطع تنزعج أن خوف
قال. كما أوأ فيه كنت
أبي بن علي أبو قال: حكى الوزير الحسن بن علي أخبرنا وأبه

أمإرني قال لله الطائع مإولى وأحي لي حكى قال الهاشمي مإوسى
وأرأيت الخلفة دار إلى فأحضره سمعون ابن إلى أوأجه أن الطائع
ذا كان لنه الحال تلك في يتقي وأكان الغضب مإن صفة على الطائع

حضر فلما لجله القلب مإشغول وأأنا سمعون ابن إلى فبعثت حدة
فدخل الدخول في له وأأذن مإجلسه فجلس حضوره الطائع أعلمت
قال: روأي أن به بدأ مإا فأوأل وأعظه في أخذ ثم بالخلفة عليه وأسلم

عنه وأذكر وأجهه الله كرم طالب أبي بن علي المؤمإنين أمإير عن
ًا وأسمع لله الطائع بكى حتى الوعظ مإيدان في يجري يزل وألم خبر

حينئذ سمعون ابن فأمإسك بدمإوعه يديه بين مإنديل وأابتل شهيقه
ًا الطائع إلي وأدفع وأانصرف إليه فدفعته وأغيره طيب فيه درج

مإن صفة على رأيتك مإولي فقلت: يا الطائع حضرة إلى وأعدت
عند الصفة تلك إلى انتقلت ثم سمعون ابن على الغضب شدة

أبي ابن علي ينتقص أنه عنه إلي فقال: رفع السبب فما حضوره
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فلما عنه ذلك صح إن عليه لقابله ذلك أتيقن أن فأحببت طالب
عليه وأالصلة طالب أبي بن علي بذكر كلمإه افتتح يدي بين حضر
غيره عن الروأاية في مإندوأحة له كان وأقد ذلك في وأأبدى وأأعاد
وأتبرأ الظنة عنه به تزوأل لما وأفق أنه فعلمت به البتداء وأترك

قال. كما أوأ بذلك كوشف وألعله ساحته
دخل العضدي: لما شكر قال: قال القاسم أبي أخي بخط وأقرأت

ً أهلها هلك وأقد بغداد إلى الدوألة عضد ًا قتل ًا وأنهب ًا وأحرق وأخوف
هم. القصاصا فقال: الفة وأالشيعة السنة بين اتصلت التي للفتن
أن إليه فرفع طريق وأل جامإع في أحد يقص ل أن البلد في فنادى

بجامإع الجمعة يوم في كرسيه على جلس سمعون بن الحسين أبا
عندي يحصله مإن إليه أنفذ بأن فأمإرني الناس على وأتكلم المنصور
أن أمإلك فلم نور وأجهه وأعلى هيبة له رجل علي فدخل ففعلت

مإكترث غير وأجلس ذلك ينكر فلم جانبي إلى وأأجلسته إليه قمت
الشيخ فقلت: أيها يدي على مإكروأه عليه يجري أن وأالله وأأشفقت

فأنا وأالن أمإره مإخالفة لك أوأتر كنت وأمإا عظيم جبار الملك هذا إن
الجواب في وأتلطف التراب فقبل عليه عينك تقع وأكما إليه مإوصلك

وأالمإر فقال: الخلق مإنه يخلصك أن فعساه بالله وأاستعن سألك إذا
الملك جلس قد الدار آخر في حجرة إلى به فمضيت وأجل عز لله

ًا فيها غلظ فيه بكلم بادرة الحسين أبي مإن يجري أن خيفة مإنفرد
له: وأقلت وأقفته الحجرة باب مإن دنوت فلما الركبان به فتسير

فليكن سلمت وأإذا فأدخلك أعود حتى مإكانك مإن تبرح أن إياك
إلى وأاقف هو فإذا فالتفت له لستأذن فدخلت وأخضوع بخشوع
أخذ إذا ربك أخذ وأكذلك وأقرأ بختيار دار نحو وأجهه حول قد جانبي
الملك نحو وأجهه حول ثم شديد أليم أخذه إن ظالمة وأهي القرى
تعلمون كيف لننظر بعدهم مإن الرض في خلئف جعلناكم ثم وأقرأ
ذلك رأيت وأمإا الملك عين فدمإعت بالعجب فأتى وأعظه في وأأخذ
وأمإضى فخرج الحسين أبو فتراجع وأجهه على كمه وأترك قط مإنه
آلف ثلثة وأخذ المال بيت إلى الملك: امإض فقال حجرتي إلى

الجميع وأادفع أثواب عشرة مإنها وأخذ الكسوة خزانة وأإلى درهم
فجئني قبلها فإن أصحابك فقراء في فرقها فقل امإتنع فإن إليه

ففعلت يدي على هلكه يكون أن وأخشيت جزعي فاشتد برأسه
نفقتك في الدراهم بهذه لك: استعن له: قال وأقلت أمإر بما وأجئته

فقال: أصحابه أصحابك في فقلت: فرقها فأبى الثياب هذه وأالبس
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الذي لله فقال: الحمد فأخبرته فعدت أصحابي مإن أفقر هذا إلى
قال. كما أوأ مإنا وأسلمه مإنه سلمنا
أل شخصيته مإن لخلصه مإصف كلمإه: أل مإن شذرة الن فلنذكر
أل شهوته مإن صيانته على غيور أل قصده مإن لعقده مإصف

أراد مإا عنه فهم أل ذلته حلة لبس أل خلوته في لمراقبته مإستشعر
باك أل بذلته مإن وأده على غيور أل حوبته مإن تائب أل مإخاطبته في

أل مإوافقته عن تقصيره مإن ربه إلى مإعتذر أل وأفترته سآمإته على
قبل نادب أل العليل قلبه مإن باك أل مإخافته مإن أمإنه إلى هارب

مإن باك أل الدليل أثر على ساع أل وأالغليل ضره كاتم أل الرحيل
مإن تائب أل الملل مإن حذر أل الزلل مإن فرغ أل الخلل مإرض

في باك أل الجل لقدوأم مإنتظر أل العمل في مإجتهد أل الخطل
أل آت هو لما ناظر أل للعادات تارك أل للشهوات هاجر أل الخلوات

أل عيب بل للغيب مإسلم أل العيب مإن فار أل الريب مإن حاذر
مإن سيده مإن له سبق لما ذاكر أل المل عن ستر لما مإستذكر

البل مإن لجسده راث أل العضا في المنايا تحكم مإن حذر أل الهدى
ساع أل الوألى في زاهد أل المنى أوأقات مإن فات مإا على آسف أل

في لربه مإناج أل الهوى مإن الصفا على غيور أل الخرى طلب في
مإستهتر أل الورى أذكار تارك أل للتقوى مإعتنق أل الول عقد حفظ
في ناظر أل ربه حكم ربه عن فهم أل لقربه طالب أل ربه بذكر

ًا مإعد أل لعلته دوأاء طالب أل صحيفته ً طالب أل لسفرته زاد فضل
مإنفرد أل غربته على باك أل أيمته بأذيال مإتعلق أل لمعرفته
ًا طالب أل بمعامإلته ًا طالب أل لظلمته سراج أل لوحشته أنس

ًا طالب أل لحفرته ضياء طالب ً طالب أل لوحشته أنس لوحدته خليل
كاتم أل الرحيل حين لنزعه ذاكر أل الذليل لبسة لربه يلبس عبد أل

أيامإه مإضي على باك أل المقيل خشونة مإتذكر أل وأالغليل لضره
بالنبي مإقتد أل غفلته مإن توبة ربه إلى مإحدث أل مإدته وأانقضاء

صحابة بين الدخول مإن خائف أل وأصحابته وأسلم عليه الله صلى
أل زوأجته طهارة على مإجمع أل وأقرابته وأسلم عليه الله صلى النبي
لمنيته. حياته مإن مإتزوأد أل لشفاعته راج المعاصي مإن هارب
فائدة. ذكرناه وأفيما كثير وأكلم

وأمإات يوم النصف مإن ذي القعدة سنة سبع وأثمانين
وأثلثمائة وأدفن بداره بشارع العنانيين فلم يزل هـنـاك
ـب ـن رـج حتى نقل في يوم الخميس الحادي عشر مـإ
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سنة ست وأعشرين وأأربعمائة ـفـدفن بمـقـبرة إمإامإـنـا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد. أحـم
وأقـيــــل: إن أكـفــــانه ـلــــم تـكــــن بلـيــــت بـعــــد.
وأقال أبو الحسن البرداني: لما حضرت ابن ســمعون
الوفاة قال لهم: إني أدفن ثم أنـبـش فلـمـا ـفـرغ مـإـن
غسله ظن الناس أنهم يحملونه إـلـى الـجـامإع يـصـلون
ـاب عليه فاجتمع الخلق في الجامإع فصلوا عليه في ـب
ـه ـقـد الشام وأدفنوه فمضى الخبر إلى أهل الجامإع أـن
دفن وأكان مإتقدمإهم أبو الفضل التميـمـي فـقـال: مـإـن
دفنه? قومإوا مإعي فقام وأالخلق مإعه حتى أـتـى اـلـدار
التي قد دفن فيها فنبشه وأحمله إـلـى الـجـامإع فـصـلي
ــــــــــــــوه. ــــــــــــــم رده وأدفـن ــــــــــــــه ـث علـي
وأـكـان يحـضـر مإجلـسـه أـبـو حامـإـد الـسـفرائيني وأأـبـو
إسحاق بن ـشـاقل وأأـبـو حـفـص اـلـبرمإكي وأعـلـق مـإـن
كلمإه وأكان يملي كل يوم ثلثاء فإذا فرغ مإــن المإلء
ـصــــــــــــــعد الكرـســــــــــــــي وأتكـلــــــــــــــم.
ًا أن قال العشاري: سأله أبو حامـإـد الـسـفرائيني يومـإـ
ًا قد فاته فقال له: يا أـبـا حامـإـد ـلـو قنعـنـا يجيز له شيئ
بالجـــــازة مإـــــا ســـــفرنا الســـــفار البعيـــــدة.
وأقال أبو عـلـي الغـضـائري: ـسـئل اـبـن ـسـمعون ـعـن
ًا وأغـيـر مإتـشـابه قوله تعالى وأالزيتون وأالرمإان مإـشـتبه
فقال مإشتبه الوأراق مإختلف المذاق هذا جلء للظلم
وأهـــــــــــــــذا شـــــــــــــــفاء للســـــــــــــــقام.
ًا على الكرسي يتكلم فـعـرق فرمـإـى ًا جالس وأكان يومإ

إليه بمروأحة فأخذها وأأنشأ يقول: 
مإا

فـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــيك

مإـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــن

دفــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــع

لهــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــائم
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــقـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــرب

 ـــــــــب
صــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــب

فهـــــــــــــــــــــــــــــــبــ
ـــــــــــــــــــــــــــــك

روأحـــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــت

جـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــســــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــمـــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــي

فمـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــن
 يروأح
قـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــلــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــبــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــي

حمامإة بن طالب أبو وأقال
يوم سمعون ابن مإات

خلت عشرة لربع الخميس
سع سنة القعدة ذي مإن

يوم وأدفن وأثلثمائة وأثمانين
نصر أبو وأغسله الجمعة
عبد وأأبو مإرحب ابن صاحب

الحنبلي الفقيه حامإد بن الله
صلى داره بباب عليه وأصلى

أخوه الوألة الصلة عليه
أبو عليه صلى ثم الحسن
في وأدفن التميمي الفضل

الناس هاج ثم مإنها بيت
في عليه يصلي وأقيل: لم

بأهل يفعل كما داره باب
فأخرج إمإام رجل وأهو البدع

فيه استقر مإا بعد القبر مإن
وأتبع الجامإع إلى وأحمل

وأصلي عظيم خلق الجنازة
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عليه صلى الجامإع في عليه

المقري الطبري إسحاق أبو
داره إلى رد ثم المعدل

. الموضع ذلك في فدفن
مإوـسـى: أـبـي ـبـن عـلـي أـبـو الـشـريف القاـضـي وأقال
حـيـن وأرأيـتـه دـفـن حـيـن سمعون بن الحسين أبا رأيت
وأـكـان تغـيـرت مـإـا بحالتـهـا ـجـدد هي كما وأأكفانه أخرج

ـة الدفعــة داره مإــن إخراجــه ســبع ســنة فــي الثانـي
ـرين ـة وأعـش ـن وأأربعماـئ ـبرة وأدـف ـد بمـق ـمعه أحـم وأـس

دفني. بعد أخرج ثم وأأدفن أمإوت إني يقول جماعة

 السمسار بكر أبو قشيش بن الحسن بن مإحمد

ـا الـسـماك ـبـن عـمـروأ وأأبا الصفار إسماعيل سمع وأأـب
الخـلـــــــــدي. وأجعـفـــــــــر النـجـــــــــاد بـكـــــــــر

ًا فقال: كان ثابت ابن وأذكره الـقـرآن أـهـل مـإـن صدوأق
عـنـه وأـحـدثني حنبل بن أحمد مإذهب الفقه في وأينتحل

ـــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــي. ابـن عـل
المـحـرم مـإـن ـيـوم أوأل ـفـي أبي يقول: توفي وأسمعته

وأثلثمائة. وأثمانين ثمان سنة مإن

 بغدادي الحنبلي بكر أبو الفتح بن سيما بن مإحمد

ه عبـد فقـال: سـمع ثـابت ابـن ذكره إسـحاق بـن الل
صاعد. بن وأيحيى البغوي مإحمد بن الله وأعبد المدائني

بن مإحمد حدثنا الحافظ نعيم أبو حدثنا الخطيب أخبرنا
ـبـن داوأد ـحـدثنا البـغـوي الـلـه عـبـد حدثنا الحنبلي الفتح

زـيـاد ـبـن يزـيـد ـحـدثنا ربيـعـة ـبـن مإحـمـد ـحـدثنا رـشـيد
رـضـي عائـشـة ـعـن ـعـروأة عن الزهري عن الدمإشقي

ه ه رسـول قـالت: قـال عنهـا الل عليـه اللـه صـلى الل
اـسـتطعتم مـإـا المـسـلمين ـعـن الحدوأد وأسلم: "ادرءوأا

ًا للمـسـلمين وأـجـدتم فإن ـفـإن ـسـبيلهم فخـلـوا مإخرـجـ
ـي يخطـىـء أن مإن خير العفو في يخطىء أن المإام ـف

ًا. سيما ابن الخطيب: وأكان لنا العقوبة" قال صدوأق

485



الحنبلي يعلى لبي الحنابلة طبقات
 السإلمية مشكاة شبكة مكتبة

العكبري حفص أبو الله عبد بن إبراهيم بن عمر
 المسلم بابن يعرف

المقنع السائرة التصانيف له العالية المعرفة بالمذهب مإعرفته
مإن ذلك وأغير وأمإالك أحمد بين وأالخلف الخرقي وأشرح

المصنفات.
مإوسى بن مإحمد وأأبي النجاد بكر وأأبي الصواف علي أبي مإن سمع
وأدعلج. السماك بن عمروأ وأأبي
مإن وأسمع البلدان مإن وأغيرهما وأالبصرة الكوفة إلى رحل

بكر وأأبا المغازلي بدر بن عمر الحنابلة فقهاء مإن وأصحب شيوخهما
له بطة ابن مإلزمإة وأأكثر شاقل بن إسحاق وأأبا العزيز عبد

المشكلت. المسائل في الختيارات
لمإته وأسلم عليه الله صلى الله رسول سنها سنة كل أن مإنها 

قال: أصاب بطة ابن عن بإسناده روأاه بما لذلك وأاحتج الله فبأمإر
يا فقالوا سنة وأسلم عليه الله صلى الله رسول عهد على الناس
فيكم أحدثتها سنة عن الله يسألني فقال: "ل لنا سعر الله رسول

. الهوى عن ينطق وأمإا تعالى بها" وأبقوله الله يأمإرني لم
لنبينا يجوز قال: كان أنه بطة وأابن السعيد الوالد اختاره وأالذي

الشرع. بأمإر يتعلق فيما الجتهاد عليه وأسلمإه الله صلوات
أنه وأاختياره بآرائه كانت وأأنها وأحي بغير كان قد وأأنه لهما فالدليل

عليها. عوتب لما بها أمإر وألو بعضها على عوتب قد
مإا تعالى قوله فنزل الفدية وأأخذه بدر أسارى في حكمه ذلك وأمإن
في إذنه وأمإنه الرض في يثخن حتى أسرى له يكون أن لنبي كان

الله فأنزل له عذر ل مإن يختلف حتى بالعذر للمتخلفين تبوك غزوأة
في وأشاوأرهم تعالى قوله وأمإنه لهم أذنت لم عنك الله عفا وأجل عز

ًا كان وألو المإر فيه. يشاوأر لم وأحي
في جلست قال: لما شاقل بن إسحاق أبا حفص: سمعت أبو وأقال
ً أن أحمد عن روأيت المنصور جامإع حفظ فقال: إذا سأله رجل

ًا? قال: ل يكون حديث ألف مإائة الرجل ألف? قال: فمائتي فقيه
حديث? ألف قال: فأربعمائة ألف? قال: ل قال: فثلثمائة قال: ل

تحفظ ذا هو رجل: فأنت لي فقال يده وأحرك هكذا بيده قال: فقال
أنا كنت إن الله عافاك الناس? فقلت تفتي ذا هو حتى المقدار هذا

هذا يحفظ كان مإن بقول أفتى ذا هو فإني المقدار هذا أحفظ ل
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مإنه. وأأكثر المقدار
الرجل صلى إذا يستحب التي العكبري: المواضع حفص أبو وأقال

الله رضي عائشة قالت الفجر ركعتا ذلك فأوأل خففهما ركعتين
قرأ هل أقول حتى يخففهما وأسلم عليه الله صلى النبي كان عنها

صلة الرجل بهما يستفتح وأركعتان ل أم القرآن مإن بشيء فيهما
مإن يصلي أحدكم قام وأسلم: "إذا عليه الله صلى النبي قال الليل
وأالركعتين الطواف خفيفتين" وأركعتا بركعتين صلته فليفتتح الليل
أحدكم أتى وأسلم: "إذا عليه الله صلى النبي قال الخطبة عند

تحية خفيفتين" وأركعتان ركعتين فليركع يخطب وأالمإام الجمعة
المسجد.

بالطلق حلف رجل عن سائل العكبري: سألني حفص أبو قال
تطلق لم زوأجته إن فأجبته الجنة في الله رحمه مإعاوأية أن الثلث
عن سئل عسكر بن مإحمد بكر أبا أن له وأذكرت نكاحه على فليقم

الجواب. بهذا فأجاب بعينها المسألة هذه
ذكر فأظنه بحضرتي المسألة هذه عن بطة ابن شيخنا قال: وأسئل

فيها. عسكر بن مإحمد جواب
يقول: أيوب بن بكر أبا يقول: سمعت بطة ابن الشيخ وأسمعت
تطلق فقال: لم المسألة هذه عن وأسئل الحربي إبراهيم سمعت
العرباض روأى مإا ذلك على قال: وأالدليل نكاحه على فليقم زوأجته

بن لمعاوأية يقول وأسلم عليه الله صلى النبي سمع أنه سارية بن
العذاب" فالنبي وأقه وأالحساب الكتاب علمه سفيان: "اللهم أبي

النبي عن وأروأي الجنة أهل مإن فهو العذاب وأقى فإذا الدعاء مإجاب
وأل تزوأجت قال: "مإا وأسلم عليه الله صلى وأسلم عليه الله صلى

قال: عنه الله رضي مإالك بن أنس الجنة" وأروأى أهل مإن إل زوأجت
ًا كنا فجعل رطب أيدينا وأبين وأسلم عليه الله صلى النبي عند جلوس

رسول فقلت: يا وأيلقمنا يأكل وأسلم عليه الله صلى الله رسول
بعضنا يلقم الجنة في نفعل هكذا فقال: نعم وأتلقمنا تأكل الله

ًا. بعض
في إن الكوفة أهل قال: يا أنه عنه الله رضي علي عن وأروأى
ًا رقبتي خير إن أل رقابكم إلى رقبتي مإن أخرجه أن أريد عهد
ثم عمر ثم بكر أبو وأسلم عليه الله صلى الله رسول بعد الناس
أهل قال: يا ثم نفسي تلقاء مإن ذلك قلت مإا قال: وأالله ثم عثمان
ًا رقبتي في إن الكوفة في وأأجعله رقبتي مإن أخرجه أن أريد شيئ
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ًا كنت أني اعلموا رقابكم عليه الله صلى الله رسول عند جالس
فوضعه يدي مإن القلم فأخذ الوحي عليه فنزل مإعاوأية وأعنده وأسلم

أن علمت لني نفسي في ذلك مإن وأجدت مإا الله فو مإعاوأية يد في
وأقصته. قصتي مإن سلم مإن المسلم إن أل بذلك أمإره الله

بن مإوسى مإثل عندي فقال: مإعاوأية مإعاوأية عن عباس ابن وأسئل
خير إن استأجره مإوسى في وأجل عز الله قال السلم عليه عمران

النبي على السلم عليه جبريل وأنزل المإين القوي استأجرت مإن
أن يأمإرك وأجل عز الله إن مإحمد له: يا فقال وأسلم عليه الله صلى

المإين. القوي استكتبت مإن خير إن مإعاوأية تستكتب
الخلل غلم العزـيـز عـبـد حـفـص: ـسـمعت أـبـو وأـقـال

عـنـه: كلـمـة الـلـه رـضـي الخـطـاب بن عمر يقول: قال
تـجــــــــــوز. لـهــــــــــا تطأـطــــــــــأ الـســــــــــوء

ـال ـو وأـق ـد حـفـص: ـسـمعت أـب ـز عـب الخلل غلم العزـي
أحـمـد ـعـن بلغني يقول مإليح بن بكر أبا يقول: سمعت

ً ـيـزوأج أن الرـجـل أراد ـقـال: إذا أـنـه الـلـه رحـمـه رجل
ـعـن فيـسـأل فليـبـدأ وأاـلـدين اـلـدنيا ـلـه تجتمع أن فأراد
فقـد حـمـد فـإن الـدين عـن سـأل حمـدت ـفـإن اـلـدنيا
الــدين أجل مإن الدنيا رد فيه كان يحمد لم فإن اجتمعا

اـلـدنيا ـعـن ـسـأل حـمـد ـفـإن الدين عن فيسأل يبدأ وأل
ـم فــإن ـه كــان يحمــد ـل ـدين رد فـي ـدنيا. لجــل اـل اـل
خمـيـس ـيـوم ـفـي الـخـرة جمادى في حفص أبو وأمإات
وأثلثماـئـة وأثـمـانين ـسـبع ـسـنة مإنه خلون لثمان ضحوة
ــذا ــه هـك ــن نقلـت ــط مـإ ــي ـخ ــن عـل ــي اـب ــر. أـخ نـص

ـال: وأجــدت ـى ـق ـر عـل ـاب ظـه النفــس مإحاســبة كـت
ـوارح ـي تـصـنيف وأالـج ـبري حـفـص أـب ـه بـخـط العـك ابـن

بن عمر حفص أبو وأالدي يقول: مإات عمر بن الحسين
مـإـن خـلـون لثـمـان الخمـيـس الله: ـيـوم رحمه المسلم
وأثلثمائة. وأثمانين سبع سنة الخرة جمادى

أخي بن هاروأن بن الله عبد بن مإحمد الحسين أبو
 مإيمى
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وأـكـان البـغـوي القاـسـم أـبـو مإنهم كثير خلق مإن سمع
المـشـايخ. مـإـن الـسـماع ـفـي الـسـعيد الواـلـد جد رفيق

ـشـعبان مإن بقيتا لليلتين فيه وأدفن الجمعة يوم وأتوفي
حنـبـل ـبـن أحـمـد عـنـد وأدـفـن وأثلثماـئـة ـسـبعين ـسـنة

البنوسـي ابـن ذكـره النجـاد بـكـر أبي قبر مإن بالقرب
المتقدم. المحدث

جامإع إمإام المنتاب بن عمروأ بن عثمان الطيب أبو
 المدينة

الـخـر ربـيـع ـفـي وأثلثماـئـة وأثـمـانين تـسـع ـسـنة توفي
حنبل. بن أحمد يسار عن وأدفن

مإنده بن الله عبد أبو مإحمد بن إسحاق بن مإحمد
 الصبهاني

ـه ـعـم ـسـمع ـد أبـي ـده ـبـن يحـيـى ـبـن الرحـمـن عـب مإـن
ـبهاني ـبهان الـص ـا بأـص ـاس وأأـب ـم العـب ـابور الـص بنيـس

سليمان بن وأخيثمة ببخارى الشاشي كليب بن وأالهيثم
ـإطرابلس ـا ـب ـن ـسـعيد وأأـب ـة العراـبـي ـب وأحـمـزة بمـك
بدمإـشـــــق. ـحـــــذلم وأاـبـــــن بمـصـــــر الكـتـــــاني

وأـسـبعمائة ـشـيخ أـلـف ـعـن قال: كتبت أنه عنه وأبلغني
ـشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيخ.

ـرب فلم مإرتين وأالغرب الشرق وأقال: طفت ـى أتـق إـل
ًا المبـتـدعين مـإـن أـسـمع وألم مإذبذب كل ًا. ـحـديث وأاـحـد

ــــــــده ــــــــنة وأمإوـل ــــــــر ـس ــــــــة. عـش وأثلثماـئ
ــــوته ــــنة وأمـإ ــــس ـس ــــعين خـم ــــة. وأتـس وأثلثماـئ

اب عبـد وألـده مإنـه سـمع مإمـن مإـات مإـن وأآخـر الوه
وأأربعماـئـة وأـسـبعين نـيـف ـسـنة الوـهـاب عـبـد وأـتـوفي
علينا. قدم الذي يحيى زكريا أبو وأوألده

في قدم له البغدادي: كان الجزري الحسن أبو
 وأالفروأع الصول وأمإعرفة المناظرة
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عـلـي أبي بصحبة وأتخصص شيوخنا مإن جماعة صحب
ـو وأأحد القصر بجامإع حلقة له وأكانت النجاد تلمإذته: أـب

الغبــــــــــــــــاري. بــــــــــــــــن طــــــــــــــــاهر
ـوز وأأنه القرآن في مإجاز ل أنه اختياراته جملة وأمإن يـج

ليـلـة وأأن بالقـيـاس وأالـسـنة الكـتـاب عـمـوم تخـصـيص
وأغـيـر نـجـس المـنـي وأأن القدر ليلة مإن أفضل الجمعة

ذلك.

وأيعرف الكبشي الحسن بن علن بن عثمان بن أحمد
 الحنبلي بكر أبو شكاثا بابن

وأأـبـو ـشـاقل بن إسحاق أبو شيوخنا مإن جماعة صحب
وأغيرهم. البرمإكي حفص وأأبو بطة بن الله عبد

الحربي القاسم أبو يعقوب بن أحمد بن العزيز عبد
 الزجاج بغلم وأيعرف الحنبلي الواعظ

ـكـان المقـيـم الـجـري الحـسـين ـبـن مإحـمـد عن حدث
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة. بمـك

أـبـو عـنـه فـقـال: ـحـدثنا ـتـاريخه ـفـي الخطـيـب وأذـكـره
وأذكر الخلل مإحمد وأأبو الفقيه إبراهيم بن عمر طالب

وأثـمـانين ثـمـان ـسـنة ـفـي مإـنـه ـسـمع إنه طالب أبو لي
وأثلثمائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.

ًا كان فقال الخلل عنه قال: وأسألت وأكان يكتب ل أمإي
عنهم. فحفظ الشيوخ وألقي العلم أهل جالس قد

الحنبلي الفقيه الفتح أبو الحسن بن مإحمد بن أحمد
 حبيب أخي بابن يعرف

ـب ذكره هكذا الصواف بن علي أبي عن حدث الخطـي
 الزجي العزيز عبد عنه حدثني وأقال

 الحنبلي البناء إسحاق أبو الحسين بن إبراهيم
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ـبـن مإحـمـد ـعـن فـقـال: ـحـدث الخطـيـب ذـكـره هـكـذا
عـبـد عـنـه ـحـدثني بـسـامإوح المعروأف المقري إسحاق
الزجي. العزيز

الحسين أبو مإسروأر بن الخضر بن الله عبد بن أحمد
:  البغدادي السوسنجردي بابن المعروأف المعدل

وأإسماعيل السماك بن عمروأ وأأبا الرزاز عمروأ بن مإحمد سمع
آخرين. في النجاد بكر وأأبا الخطبي

أبي بن مإحمد بانتخاب عنه الناس فقال: كتب الخطيب وأذكره
الفوارس.

ًا ثقة وأكان الزجي العزيز عبد عنه حدثني ًا مإأمإون ًا دين حسن مإستور
ًا العتقاد السنة. في شديد

ًا اجتاز عنه: أنه يذكر مإن وأسمعت سب فسمع الكرخ سوق في يومإ
الكرخ. في قط يمشي ل أن نفسه على فجعل الصحابة بعض
مإات. حتى الصراة قنطرة يعبر الشام: فلم باب يسكن وأكان

ـبـن العزـيـز وأعـبـد الخلل مإحـمـد ـبـن الحسن وأحدثني
رـجـب ـفـي مـإـات السوـسـنجردي ابن الوراق: أن علي
. ـحـرب ـبـاب مإـقـبرة ـفـي وأدـفـن وأأربعمائة اثنتين سنة

وأعـشـرين خمس سنة مإن الخرة جمادى وأمإولده: في
. وأثلثماـئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

قال: سمعت العكبري الحسين بن علي قال: وأحدثني
أـبـا يـقـول: رأـيـت يوـسـف ـبـن مإحـمـد ـبـن الـقـادر عـبـد

الـلـه فـعـل ـلـه: مـإـا فقلت المنام في الحمامإي الحسن
ـا قال: وأأبوك قلت: وأأبي الجنة في بك? فقال: أنا مإعـن

ـا فقلت: وأجدنا? يعني السوـسـنجردي ـبـن الحـسـين أـب
القدس? قال: نعـم قلت: حظيرة الحظيرة فقال: في

ـــــــــــــــــــــــــــا أوأ ـــــــــــــــــــــــــــال كـم . ـق
البرمإكي حفص وأأبا بطة ابن صحب قد أنا: وأكان قلت

.

:  الباقلني عمروأ أبو عيسى بن عثمان
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ًا المتعبدين الزهاد أحد كان ًا الخلق عن مإنقطع ـ مإلزمـإ

الـشـمس ـغـروأب وأـقـت ـكـان يـقـول: إذا وأـكـان للخلوة
ـي لشتغاله يعني تخرج كأنها بروأحي أحسست ـك ـف تـل

ــــــــاعة ــــــــار الـس ــــــــن بالفـط ــــــــذكر ـع . اـل
ـقـال: ـبـالله المهـتـدي ـبـن عـلـي ـبـن مإحـمـد عـنـه حدثنا
ـاقلني المـعـروأف الزاـهـد عيسى بن عثمان أخبرنا بالـب

لؤـلـؤ قال: ـحـدثني النجم أبي بن الحسين قال: حدثني
ـدثنا سفيان بن مإحمد قال: حدثني الله عبد بن قال: ـح
الحـكـم ـعـن عيسى بن مإعاذ حدثنا الفزاري إسحاق أبو
الـلـه رـضـي مإالك بن أنس عن القسملي فروأة أبي بن

ـلم:" إذا عليه الله صلى الله رسول قال: قال عنه وأـس
عليه وأسلمإه عليه سلم الله وألي إلى الموت مإلك جاء
مـإـن ـفـاخرج ـقـم الـلـه وأـلـي ـيـا عليك يقول: السلم أن

ـن لم عمرتها.وأإذا التي دارك إلى خربتها التي دارك يـك
ًا إلى عمرتها التي دارك مإن فاخرج له: قم قال لله وألي

ــــــــــــــــــــــتي دارك خربتهـــــــــــــــــــــــا". اـل
ـحـدثنا النـجـم أـبـي ـبـن عثمان قال: أخبرنا مإحمد حدثنا

ـقـال: مإـكـرم ـبـن عـمـروأ ـبـن مإحـمـد حدثني مإزاحم أبو
ـحـازم أـبـي ـبـن العزيز عبد حدثنا زنبور بن مإحمد حدثنا

ـعـن زر ـعـن وأعاـصـم عرفـجـة ـعـن أبيه عن سهيل عن
ليلة كل الملك بيده الذي تبارك قرأ قال:"مإن الله عبد

رأـسـه عـنـد مـإـن ـيـؤتى الـقـبر ـعـذاب مإن بها الله مإنعه
ـبـي ليـلـة ـكـل يـقـوم وأالـلـه ـكـان تستطيعونه فتقول: ل

الله رسول عهد في قال: كنا ثم سبيل إليه لكم فليس
كـتـاب ـفـي وأإنها المانعة نسميها وأسلم عليه الله صلى
وأأطـيـب". أـكـثر فـقـد ليـلـة ـكـل قرأـهـا مـإـن ـنـور الـلـه
أـبـي اـبـن ـقـال: ـحـدثنا عثمان قال: أخبرنا مإحمد حدثنا
أن ـقـال: بلغـنـي العـطـار حبيب بن يحيى حدثني النجم
ً فـمـا ـحـديث أربعماـئـة ـقـال: كتـبـت العلـمـاء مـإـن رجل

الربـعـة مإن انتفعت وأمإا أحاديث بأربعة إل مإنها انتفعت
. كلمـــــــــــــات بـــــــــــــأربع إل أحـــــــــــــاديث

ـأوأل ـة:"اعـمـل ـف ـه كلـم ـى لـل ـدر عـل ـك ـق ـه". حاجـت إلـي
إقامإـتـك ـقـدر عـلـى للـخـرة الثانـيـة:"وأاعـمـل وأالكلـمـة
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا". فيـه
الـقــوت". بـقــدر لـلــدنيا الثالـثــة: "وأاعـمــل وأالكلـمــة
عـلـى جـلـدك ـقـدر على ربك الرابعة: "وأاعص وأالكلمة

وأأربعماـئـة اثـنـتين ـسـنة رمإضان شهر في النار" وأمإات
. الـجــــــــــــــامإع بمـقــــــــــــــبرة وأدـفــــــــــــــن

دـفـن لـمـا يـقـول الخـبـاز عرسا جدا: سمعت ابن وأقال
مإدفون هو مإن بعض المنام في رأيت الباقلني عثمان

ـان? بجوار فرحكم له: كيف فقلت قبره جوار في عثـم
ً ـسـمعنا به جيء عثمان? لما فقال: وأأين يـقـول: ـقـائل

. قال كما أوأ الفردوأس الفردوأس

الله عبد أبو مإروأان بن علي بن حامإد بن الحسن
:  البغدادي

في المصنفات له وأمإفتيهم وأمإدرسهم زمإانه في الحنبلية إمإام
ًا المذهب في الجامإع له المختلفات العلوم جزء أربعمائة مإن نحو

. الفقه وأأصول الدين أصول وأشرح الخرقي شرح وأله
علي وأأبا النجاد بكر وأأبا الشافعي بن بكر وأأبا مإالك بن بكر أبا سمع

. آخرين في الختلي سالم بن وأأحمد الصواف بن
هذا كتابنا عليه يشتمل الذي أن قال: اعلم تصانيفه بعض في قرأت

وأالسماع الحديث نقل حيث مإن المأخوذة وأالروأايات الكتب مإن
وأأبو إبراهيم وأابن مإنصور وأابن الله وأعبد وأصالح الثرم مإنها: كتاب

الله وأعبد وأحنبل طالب وأأبو وأالحارث وأالمروأذي وأالميموني داوأد
وأإبراهيم بختان بن وأيعقوب الصقر وأأبو النضر وأأبو وأمإهنا سعيد بن
الكريم وأعبد النسائي مإحمد بن وأجعفر علي بن وأمإحمد هانىء بن
بن وأمإحمد الفرج بن وأزكريا القاسم بن وأأحمد القطان الهيثم بن

بن وأأحمد مإوسى بن وأيوسف الكرمإاني وأحرب بكر وأابنه الحكم
زرعة وأأبو مإشيش وأابن الكحال يحيى بن وأمإحمد المري أصرم

هشام بن وأأحمد الحربي وأإبراهيم وأالمشكاني الحجاج بن وأمإسلم
. الخرقي وأكتاب

قال: حدثنا الختلي سالم بن أحمد على الخرقي: فقرأته كتاب فأمإا
. الله عبد أبي عن الثرم قال: حدثنا الشرابي عمر حفص أبو

493



الحنبلي يعلى لبي الحنابلة طبقات
 السإلمية مشكاة شبكة مكتبة

عن القاضي خلف بن مإحمد بن أحمد عن جعفر بن العزيز وأعبد
. عنه الثرم

. عنه الجازة في الصواف وأابن مإالك ابن الله: فأخبرنا عبد وأأمإا
عن السواق العباس بن الله عبد بن مإحمد عن جعفر ابن وأأخبرنا

الله. عبد
صالح. عن الجوهري المغيرة أبي عن العزيز عبد صالح: فعن وأأمإا
ابن عن الطيالسي قال: حدثنا سالم ابن مإنصور: فأخبرنا ابن وأأمإا

عنه. مإنصور
ًا: فعن العزيز عبد وأأمإا عنه. الطيالسي أيض
وأعبد عنه مإخلد ابن عن الخزاز حيوية ابن داوأد: فأخبرناه أبو وأأمإا

عنه. داوأد أبي عن القنطري عن جعفر ابن العزيز
الراشدي عن الخلل قال: حدثنا العزيز عبد الحارث: فعن أبو وأأمإا
عنه. الحارث أبي عن
عن المدائني عن الخزاز حيوية ابن الميموني: فأخبرناه وأأمإا

عنه. الميموني
عنه. وأالمدائني الخلل عن جعفر بن العزيز وأعبد
القافلئي جعفر بن العزيز عبد إبراهيم: فأخبرناه بن إسحاق وأأمإا
عنه. إسحاق عن
عبد ابن حدثنا قال سالم بن أحمد على المروأزي: فقرأته وأأمإا

عنه. المروأزي عن الخالق
عن القسم بن أحمد قال: حدثنا جعفر بن العزيز عبد وأأخبرنا

عنه. المروأزي
المغيرة بن العباس بن العباس مإنها بالبعض حنبل: فأخبرني وأأمإا

بن العزيز وأعبد حنبل قال: حدثنا المغيرة بن العباس قال: حدثني
الهاشمي القاسم بن وأحمزة عتاب بن أحمد بن الله عبد عن جعفر

عنه. حنبل عن
مإحمد بن وأأحمد الخلل عن جعفر بن العزيز عبد مإهنا: فأخبرنا وأأمإا
عنه. مإهنا عن علي بن

قال: حدثنا المزكي إسحاق أبو سعيد: فأخبرناه بن علي وأأمإا
عنه. سعيد بن علي عن مإحمد عن زنجويه
عن الوليد بن مإنصور عن الخلل عن جعفر بن العزيز عبد وأأخبرنا

عنه. سعيد بن علي
بن مإحمد عن الخلل عن جعفر بن العزيز عبد الصقر: فعن أبو وأأمإا
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عنه. الصقر أبي عن هاروأن أبي
فأخبرناه علي بن وأمإحمد هانىء بن وأإبراهيم بختان بن يعقوب وأأمإا
الوهاب عبد بن الحسن قال: حدثنا الخلل عن جعفر بن العزيز عبد
عنهم. هاروأن بن مإحمد عن
عن النجاد عن حزام ابن النسائي: فأخبرناه مإحمد بن جعفر وأأمإا

عنه. النسائي عن الفلس
بن مإنصور عن الخلل قال: حدثنا جعفر بن العزيز عبد وأأخبرنا
عنه. النسائي عن الوليد
الخلل قال: حدثنا العزيز عبد فأخبرناه الهيثم بن الكريم عبد وأأمإا

عنه. الهيثم بن الكريم عبد عن القنطري بكر أبو قال: حدثنا
الخلل قال: حدثنا العزيز عبد القاسم: فأخبرناه بن أحمد وأأمإا

عنه. القاسم بن أحمد عن الفرج ابن زكريا حدثنا
عن الخلل قال: حدثنا العزيز عبد الحكم: فأخبرناه بن مإحمد وأأمإا
الحكم بن مإحمد عن أبيه عن مإحمد بن بكر عن أحمد بن الله عبد

عنه.
حرب عن الخلل عن العزيز عبد الكرمإاني: فأخبرناه حرب وأأمإا
عنه.
الكحال: يحيى بن وأمإحمد أصرم بن وأأحمد مإوسى بن يوسف وأأمإا

عنهم. الخلل عن جعفر بن العزيز عبد فأخبرناه
علي بن مإحمد عن جعفر بن العزيز عبد طالب: فأخبرناه أبو وأأمإا
عنه. طالب أبي عن الناقد يحيى أبي عن
الحسن علي أبو قال: حدثنا بطة ابن مإشيش: فأخبرناه ابن وأأمإا
بن مإوسى بن مإحمد جعفر أبي عن ثوبة بن الخلل بن الهيثم بن

عنه. مإشيش
قال: المزكي إسحاق أبو الحجاج: فأخبرناه بن مإسلم روأاية وأأمإا

بن مإسلم عن بكر بن مإحمد بن عبدان بن مإكي حاتم أبو حدثنا
عنه. الحجاج

ابن قال: حدثنا بطة بن الله عبد أبو الرازي: فأخبرنا زرعة أبو وأأمإا
عنه. زرعة أبي عن العقب أبي
بن عمر حفص أبو قال: حدثنا بطة ابن المشكاني: فأخبرناه وأأمإا

أبو قال: حدثنا الشهرزوأري الحسن بن علي قال: حدثنا مإحمد
عنه. المشكاني عن الناقد يحيى
بكر أبو قال: حدثنا الله عبد أبو الحربي: فأخبرناه إبراهيم وأأمإا
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عنه. الحربي إبراهيم عن المعافى بن أيوب بن مإحمد
الحسن بن علي بن الحسن هشام: فأخبرناه بن أحمد وأأمإا

قال: إسحاق بن الحسن أبو قال: حدثنا الصفار بابن المعروأف
عنه. هشام بن أحمد بن إبراهيم عمي حدثني

قيس بن يحيى بن الحسن بكر أبو الخرقي: فأخبرناه كتاب وأأمإا
عنه. المقرىء

أن زلل كل مإن وأإياك الله عصمنا حامإد: اعلم بن الله عبد أبو قال
وأغيرهم سميناهم مإمن عنه الله رضي الله عبد أبي عن الناقلين

نقلوه مإا كل تقبل وأوأاجب دوأنوه فيما وأأمإناء نقلوه فيما أثبات
وأل انفردت وأإن روأاية تعل وأل مإوجبها على حظها روأاية كل وأإعطاء

وأجد مإا إل رجوع مإسألة في إليه ينسب وأل عزبت وأإن عنه تنفي
ًا عنه ذلك عرى وأإن وأتركناه به أقول كنت نقل بالصريح: وأإن نص
حال وأاعتبر مإوجبه على وأالرجوع: أقر الترك في الصريح حد عن

روأايته. مإن اشتهر مإا بمثابة لعتقاده فيه الدليل
في القول يلين الفقه إلى مإنتسب أنه يزعم مإن بعض رأيت وأقد

عنه رجع الله عبد أبا إن يقال إنه وأيقول مإنصور ابن إسحاق كتاب
ًا أن أعلم ل إذ بالمذهب له ثقة ل مإن قول وأهذا أصحابنا مإن أحد
إليه. أشار وأل ذكره بما قال

في هو إذ شأنه نهاية تطابق حاله بداية أصل مإنصور ابن وأكتاب
الله عبد أبي على عرض أنه وأنهايته مإحفوظة سؤالت بدايته

عليه أنكر فما مإدوأن عنه يسأله لما أنه يقدر يكن لم لنه فاضطرب
ًا ذلك مإن ًا جواباته مإن عليه رد وأل حرف أوأ نقله مإا على أقر بل جواب

أصحابه بين ذلك الله عبد أبي حياة في وأاشتهر رسمه مإا وأصف
ً الناس فاتخذه أوأانه. آخر إلى أصل
له?. حكم ل قديم كتبه: أيقال: فيها في أصحابه وأاختلف

عبد أبا قال: سألت مإهنا روأاه مإا إن العقيقة كتاب في الخلل فقال
اليهود فعل هذا وأقال فكرهه أيام لسبعة ابنه يختن رجل عن الله

ابنه الرجل يختن أن يكره الحسن حنبل: كان بن أحمد لي وأقال
وأغيره. حنبل روأاه مإا على وأالعمل قديم ذلك إن أيام لسبعة
وأإنما بأس فل السابع يوم ختن قال: إن الله عبد أبا أن حنبل وألفظ
شيء. هذا في وأليس باليهود يتشبه لئل الحسن كرهه
ابن كتاب إحداهما: مإن مإسألتين في جعفر بن العزيز عبد وأقال

الخلل. قاله مإا يطابق مإا المروأذي كتاب وأالخرى: في مإنصور

496



الحنبلي يعلى لبي الحنابلة طبقات
 السإلمية مشكاة شبكة مكتبة

مإنصور ابن روأاه الحدوأد: وأمإا في اليمان في العزيز عبد فقال
مإن شيء في يمين ل وأصالح حرب روأاه مإا على وأالعمل قديم

عما يسأل إنه لوطي يا القائل في المروأذي روأاه مإا وأأن الحدوأد
وأالعمل قديم قول حد ل لوط قوم مإن أنك قال: أردت فإن أراد
الحد. عليه أن وأغيره مإهنا روأاه مإا على
مإهنا وأكتاب وأمإسائله الكوسج كتاب يكون أن مإتميز القول وأهذا

ل عندي هذا قديمة لنها تترك به جاء وأمإا المروأذي وأكتاب وأمإسائله
ًا وأإثباتها عليه يعول أن ينبغي ًا قديم حيث مإن يكون أن إل وأجديد

عند قوية لعلها طائفة عند كتاب في مإسألة لضعف الستدلل
لما مإزية ل إذ سواء الباب هذا في وأحدث قدم فما ذلك وأمإع غيرها
قبله مإن كان مإا له فيترك صريح بمقارنة إل قدم مإا على حدث
ًا الجديد. دوأن القديم يكون أن بطل ذلك يوجد لم وأمإهما قديم

عن يروأى مإا بمثابة إل وأالعصار الزمإنة في إمإامإنا جوابات وأليست
مإوجبات نهايتها يسقط ل الثار مإن وأسلم عليه الله صلى النبي

على كان ذلك عدم فإذا التخفيف أوأ بالنسخ صريح بأمإر إل بدايتها
على أنكروأا قد العلماء إذ جواباته في فكذلك دعايته مإوجبات
فل القول ثبت إذا وأأنه وأالعتيق الجديد حيث مإن الشافعي أصحاب

أصحابنا مإن طائفة وأرأيت إمإامإنا جوابات في فكذلك باليقين إل يرد
بشيء يفتي ل وأأنه الوقف يسلكون وأالصول الفروأع مإسائل في
ذلك. في السكوت وأجب وأإل به سبق مإا إل

في يجيب ل فإنه الصول مإن كان فقالت: مإا فصلت ثانية وأطائفة
ًا فيه الئمة مإن القول كان مإا إل شيء مإا على فيه وأعملوا سابق
مإخلوق قال مإن أن اليمان في الله عبد أبي عن طالب أبو نقله
حتى يهجر وأأنه ابتدع فقد مإخلوق غير أنه قال وأمإن جهمي فهو

فيهما. الجواب يسع ل أمإر مإخالفة على وأعيد ذلك أن يرجع
به كان وأإن الجواب يسع فإنه الفقه في الفروأع مإن كان وأإن

ًا. مإنفرد
إيقاع له وأأن سواء وأالصول الفقه سائر عندي: أن وأالشبه
الدليل يوجبه فيما يجتهد أن الحادثة وأنزوأل الضطرار عند الجواب
ًا بالقول كان وأإن بذلك وأيفتي الصول في صار إمإامإنا أن كما مإنفرد

التنزيل. ظاهر إلى
القائلين وأأن يقف وأل يشك ل أنه القرآن في أحمد إمإامإنا بين وأقد

وأالمتلو: زنادقة. وأالتلوأة وأالملفوظ وأاللفظ وأالمحكي بالحكاية
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ًا: أن حامإد بن الله عبد أبا وأيكفي وأنشر صاحبه السعيد الوالد فخر
مإن الكثير الخلق به وأانتفع البلد في وأتلمإذته تصانيفه العظيم الله

العباد.
ًا أـصـحابه مـإـن وأـكـان العـبـاس وأأـبـو إـسـحاق أـبـو أيـضـ

ـبـن الـلـه عـبـد وأأـبـو القـطـان ـبـن طاهر وأأبو البرمإكيان
بن طالب القاسم وأأبو المروأقي القاسم وأأبو الفقاعي

ــــــاري ــــــو العـش ــــــر وأأـب ــــــن بـك ــــــاط. ـب الخـي
الـلـه رـضـوان القادرـيـة اليام في المشهود المقام وأله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا. عليهـم
الـصـيام وأـجـوب ـفـي الـسـفرائيني حامـإـد أبا ناطر وأقد
يـسـمع بحـيـث ـبـالله الـقـادر المـإـام دار في الغمام ليلة

أمإـيـر مـإـن ـلـه الـسـنية الجائزة فخرجت الكلم الخليفة
ً بعـضـها إـلـى ـحـاجته مـإـع فردـهـا الـمـؤمإنين ـعـن فـضـل

ــــــــــــــا ًا جميعـه ــــــــــــــ ًا. تعفـف ــــــــــــــ وأتنزـه
ـي ـه وأبلغـن ـان أـن ـدأ ـك ـإقراء مإجلـسـه يبـت ـرآن ـب ـم الـق ـث

ابن فسمي أجرته مإن وأيقتات بيده ينسخ ثم بالتدريس
ــــــــــــــــــــــــــوراق. حامإـــــــــــــــــــــــــــد اـل

نفـسـه اـشـتهت إذا أوأقاته مإن كثير في كان أنه وأبلغني
ًا مإعه يأكل لم الباقلء بينــه يجمع لم دهن كان وأإذا دهن

البـــــــــــــــــــــــــــاقلء. وأبيـــــــــــــــــــــــــــن
كبر مإع وأحجه سفره كثرة في فعوتب الحج كثير وأكان
اـلـدراهم مـإـع يـخـرج الزـيـف اـلـدرهم فـقـال: لـعـل سنه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة. الجـي
حامـإـد ـبـن الـلـه عبد أبا الخياط: سألت بن بكر أبو قال
ـسـنة في الحج إلى خروأجه عند وأقته في الحنبلية إمإام

مـإـن وأإـلـى ـنـدرس مـإـن فقـلـت: عـلـى وأأربعمائة اثنتين
القاـضـي إـلـى وأأـشـار الـفـتى ـهـذا فـقـال: إـلـى نجـلـس

ــــــــــــــــام ــــــــــــــــي المـإ ــــــــــــــــى. أـب يعـل
ًا أن وأحـكـى وأـهـو مـإـاء بقلـيـل ـجـاءه الـحـاج مـإـن إنـسـان
إلـى فأوأمإـأ التلـف علـى أشـرف وأقد حجر إلى مإستند
له: فقال وأجهه شيء وأأي هو أين مإن بالماء له الجائي

تعالى: الله لقاء عند وأقته هذا نعم أن وأقته? فأوأمإأ هذا
ــاج ــى أحـت قـــال. كمـــا وأجهـــه? أوأ مإـــا أدري أن إـل
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ـوفي ًا وأـت ـ ـن راجـع ـة مـإ ـرب مإـك ـة بـق ـنة وأاقـص ثلث ـس
وأأربعمائة.

المعروأف الله عبد أبو جعفر بن أحمد بن الحسين
 الورع الزاهد البغدادي بابن

وأطبقـتــه. البـغــوي إـســحاق ـبــن الـلــه عـبــد ـســمع
مإـصـنفاته. ـفـي عـنـه وأـخـرج الـسـعيد الواـلـد مإـنـه سمع

ًا فقال: كان الخطيب وأذكره ًا صدوأق ًا وأدين ًا عابد زاهــد
ًا. وأرعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أبو يقول: كان الصالحين الشيوخ بعض قال: وأسمعت
انـشـق وأـقـد عليـنـا يـخـرج يزال ل البغدادي بن الله عبد

قـال: كـان ذاك له: وأكيف فقيل جبهته وأانتفخت رأسه
ـيـديه بـيـن يـكـون أن يخـلـو يكن وألم غلبة عن إل ينام ل

ًا الشياء مإن شيء أوأ قدح أوأ مإحبرة غلبه فإذا مإوضوع
وأجـهـه ـفـي فـيـؤثر ـيـديه بين يكون مإا على سقط النوم

ًا. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر أـث
يـقـص لكن رأسه يحلق وأل الحمام يدخل ل قال: وأكان

حـسـب بالماء ثيابه يغسل وأكان بالجلم طال إذا شعره
ـفـي ـلـه فقـيـل الشعير خبز يأكل وأكان صابون غير مإن

ســـواء. عـنـــدي وأالحنطـــة الـشـــعير فـقـــال ذلـــك
الله عبد أبو قال: مإات الخلل مإحمد أبو قال: وأحدثني

الثلـثـاء ـيـوم البـغـدادي جعـفـر ـبـن أحـمـد ـبـن الحـسـين
في وأدفن وأأربعمائة أربع سنة شعبان مإن عشر الثالث

حــــــــــــــــرب. بــــــــــــــــاب مإقــــــــــــــــبرة
الـلـه عـبـد أـبـي عـلـى ـقـال: ـقـرأ الـسـعيد الواـلـد أنبأـنـا

ـفـي أـسـمع وأأـنـا البـغـدادي جعفر بن أحمد بن الحسين
وأأنا جعفر بن أحمد على قال: قرأ وأأربعمائة ثلث سنة

قال: حدثني أحمد ابن هو الله عبد حدثكم عنده حاضر
ـعـن مإعـمـر ـقـال: ـحـدثنا اـلـرزاق عـبـد قال: ـحـدثنا أبي

رسول عن هريرة أبو حدثنا مإا قال: هذا مإنبه بن همام
ـال: ـقـال أـحـاديث فذكر وأسلم عليه الله صلى الله وأـق

مإلى الله يمين وأسلم: "إن عليه الله صلى الله رسول
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ـذ أنفق مإا أرأيتم وأالنهار الليل سحاء نفقة يغيضها ل مإـن
ـه. ـفـي مإا يغض لم وأالرض? فإنه السموات خلق يميـن

يرـفـع القـسـط الـخـرى وأبيده الماء على قال: وأعرشه
وأيخفض".

 بالشيحي يعرف الشامإي العباس أبو سعيد بن أحمد

غلـبـون ـبـن المنـعـم عـبـد ـعـن بـهـا وأحدث بغداد سكن
ـم الزوأال في مإصنفة كتب وأله المقريء ـواقيت وأعـل مـإ

ذلــــــــــــــــك. وأغـيــــــــــــــــر الـصــــــــــــــــلة
ـبـن عـلـي ـبـن مإحمد عنه فقال: حدثنا ثابت ابن وأذكره
ًا ثـقـة وأكان الحربي الفتح ًا ـصـالح الـمـذهب حـسـن ديـنـ
ًا. الـشـهادة ـتـرك ـثـم وأـعـدل القـضـاة عـنـد وأشهد تزـهـد
وأدـفـن وأأربعماـئـة ـسـت سنة مإن القعدة ذي في وأمإات

حــــــــــــــــــــــــــــرب. ببــــــــــــــــــــــــــــاب
عـمـر مإـصـاحبة وأأـكـثر ـشـيوخنا مـإـن جماـعـة وأـصـاحب
البرمإكي.

أبو أسد بن الحارث بن العزيز عبد بن الواحد عبد
 التميمي الفضل

الفتح أبي بانتقاء المنصور بجامإع الحديث وأأمإلى بعلوم عني قد كان
الفوارس. أبي بن

له وأكانت آخرين في كامإل بن وأأحمد النجاد بكر أبي عن حدث
وأالفتوى. للوعظ المدينة جامإع في حلقة
حامإد أبي وأبين بينه وأكانت القادرية اليام في خراسان إلى وأخرج

به. يظفر وألم مإفارقة السفرائيني
في وأدفن وأأربعمائة عشر سنة الحجة ذي غرة الثنين يوم وأتوفي

أحمد إمإامإنا قبر بين وأدفن الوهاب عبد أخوه عليه وأصلى يومإه
أبيه. وأقبر

بكر أبو إسحاق بن الله عبد بن مإوسى بن أحمد
 بالروأشناني المعروأف الزاهد
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ــة وأـهــي مإـصــراثا أـهــل مـإــن ــوذاي. تـحــت قرـي كـل
ـن مإحمد وأأبا القطيعي مإالك بن بكر أبا سمع مإاـسـي ـب

المفـيـــــــد. ـبـــــــن مإحـمـــــــد ـبـــــــن وأأحـمـــــــد
م قريتـه فـي عنه الخطيب: كتبت قال ان العبـد وأنع ك

ً ًا وأديانة فضل جـنـب إـلـى بـيـت ـلـه وأكان وأعبادة وأصلح
ـجده ـدخله مإـس ـه ـي ـى وأيغلـق ـتغل نفـسـه عـل ـه وأيـش فـي

ـــادة ـــرج وأل بالعـب ـــه يـخ ـــة. لصــــلة إل مإـن الجماـع
ـفـي ـيـزوأره بـشـران بن الحسين أبو شيخنا قال: وأكان

ًا الـيـام مـإـن الـعـدد عـنـده وأيقيم الحيان برؤيـتـه مإتبرـكـ
ًا ــــــــــــى وأمإـســــــــــــتروأح مإـشــــــــــــاهدته. إـل

مـإـن وأغيرهـمـا حامـإـد وأاـبـن بـطـة اـبـن أنا: ـصـحب قلت
ًا وأرأـيـت مـإـذهبنا شيوخ القاـسـم أـبـي بـخـط ـلـه مإـصـنف

كـتـاب مـإـن اـلـدين أصول في المختصر ترجمته الزجي
قال الروأشناني بكر أبي اختصار حامإد بن الله عبد أبي
علـيـه الـلـه ـصـلى مإحـمـد نبينا على وأصلته تحميده بعد

عـبـد أـبـي كـتـاب مإن الكتاب هذا وأآله: اختصرت وأسلم
وأجـهـه الـلـه نـضـر الحنبلي الفقيه حامإد بن الحسن الله
أـهـل مـإـن المـسـلمين مإذاهب وأشرح الدين أصول في

ذـكـرت وأالمـتـأخرين المتـقـدمإين مـإـن المرضيين السنة
المبطليـن مإـن المحقيـن لتعرف المخالفين أقوال فيه

إلى بعده وأمإن عصره في المسلمين إمإام أصول على
ـبـن مإحـمـد اـبـن أحـمـد الـلـه عـبـد أبي المإام الدين يوم

ذـلـك عـلـى وأافـقـه وأمـإـن العراقيين في الشيباني حنبل
المســـــــــــــــلمين. أئمـــــــــــــــة مإـــــــــــــــن

مإن وأالعشرين التاسع السبت ليلة في بمصراثا وأتوفي
بـغـداد مـإـن الـنـاس وأـخـرج وأأربعماـئـة إحدى سنة رجب
ًا علـيـه الجـمـع وأـكـان علـيـه الـصـلة حـضـروأا حتى ـكـثير

عنه. الله رضي قريته في وأدفن

الله عبد بن أحمد بن مإحمد بن الحسين الله عبد أبو
 المعلم التميمي الحارث بن
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زغـبــــــــــان. ـبــــــــــن مإـســــــــــجد إمـإــــــــــام
ـــــدث ـــــن ـح ـــــن ـع ـــــاش. الســــــماك اـب وأالنـق
ـــــات ـــــنة مـإ ـــــتي ـس ـــــرة اثـن ـــــة. عـش وأأربعماـئ

ـا ـشـيخنا البرداني: سمعت الله عبد أبي بخط قرأت أـب
اللـه عـبـد أـبـو لي يقول: قال السعيد الوالد يعني يعلى

النـوم ـفـي وأسـلم عليه الله صلى النبي رأيت التميمي
ـه رـسـول فقلت: يا البصرة باب طاقات في وأكأني الـل
جـئـت? أـيـن فقـلـت: مـإـن بالمدينة? ـقـال: بـلـى ألست

ـــن ـــال: مـإ ـــد فـق ـــد عـن ـــه رـضـــي أحـم ـــه. الـل عـن
الـسـعيد الواـلـد يعـنـي ـشـيخنا البرداني: وأـسـمعت قال

عليه. وأيثني عليه يترحم

التميمي القاسم أبو مإزاحم بن تميم بن الخضر
 الحنبلي

ـد مإجـلـس في فقال: لقيناه ثابت ابن ذكره هكذا أحـم
ًا لـنـا وأروأى الـبـاد ـبـن ًا. وأـكـان لفـظـه مـإـن ـحـديث ـضـرير

ـوفي عشــرة خمــس ســنة مإــن الحجــة ذي فــي وأـت
وأأربعمائة.

المؤدب الله عبد أبو السلل بن أحمد بن الحسين
 الحنبلي

أـبـي دار عـنـد الـفـرس ـسـرج ـشـهار ـفـي يـسـكن كان
ــــن الحـســــين ــــمعون ـب ــــارع ـس ــــابيين. بـش العـت

ـال ـن ـق ـدث اـب ـابت: وأـح ـن ـث ـد ـع ـه عـب ـن الـل ـانع. ـب ـق
ـدي بن العزيز عبد بن مإحمد الفضل أبو مإنه سمع المـه

وأعـشـرين اثـنـتين ـسـنة مـإـن ـشـوال ـفـي وأـقـال: مـإـات
وأأربعمائة.

 الزهبية بن يوسف بن على الحسن أبو

مـإـن بقـيـن لـسـت الجمة يوم في الورع. توفي الزاهد
وأأربعمائة. وأعشرين ثلث سنة الحجة ذي
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الرابعة الطبقة

صاحب المزرفي القسم أبو الفرج بن السلم عبد
 حامإد ابن

ـه ـانيف ـل ـي تـص ـذهب ـف ـان الـم ـه وأـك ـة ـل ـامإع حلـق بـج
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة. المديـن

وأأربعمائة. وأعشرين ثلث سنة وأتوفي

 العكبري القاضي الحسين أبو هرمإز بن مإحمد

وأعـشـرين أرـبـع ـسـنة وأـتـوفي وأجلـلـة رياسة له كانت
وأأربعمائة.

بابن المعروأف الله عبد أبو مإوسى بن الحسين
 الفقاعي

وأـلـه المديـنـة بجامإع حلقته وأكانت وأنظر فتوى صاحب
اـبـن ـشـيخه ببنت وأتزوأج وأالفروأع الصول في تصانيف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد. حامـإ
وأأربعمائة. وأعشرين أربع سنة وأتوفي

:  طاهر أبو القطان إبراهيم بن أحمد

وأـهـو وأالـصـول وأالفراـئـض وأالتحقـيـق التعليق صاحب
ــــــــــد ــــــــــن أـصــــــــــحاب أـح ــــــــــد. اـب حامـإ

وأأربعمائة. وأعشرين أربع سنة وأتوفي

:  التميمي الفرج أبو العزيز عبد بن الوهاب عبد

وأاـلـوعظ. للفـتـوى الفـضـل أـبـي أخيه مإوت بعد جلس
مـإـن الـخـامإس الثلـثـاء ـيـوم وأدـفـن الثنين عشية توفي
وأدفن وأأربعمائة وأعشرين خمس سنة الوأل ربيع شهر
ابنـيـه بـيـن الحسن أبو فصار الحسن أبي أبيه جنب إلى

مإحمد. أبو وألده عليه وأصلى
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الهاشمي علي أبو مإوسى أبي بن أحمد بن مإحمد
:  القاضي

عند الوافي وأالحظ العالي القدم له الذكر سامإي القدر عالي
جماعة مإن الحديث سمع الله بأمإر وأالقائم بالله القادر المإامإين

آخرين. في مإظفر بن مإحمد أبو مإنهم
شرحه مإن بخطه أجزاء وأشاهدت المذهب في الرشاد صنف
وأيشهد. يفتي المنصور بجامإع حلقته وأكانت الخرقي لكتاب

المذهب. شيوخ مإن وأغيره التميمي الحسن لبي وأصحب
بجامإع حلقتنا في أصله مإن الجبار عبد بن المبارك على قرأت

مإا قال: باب علي أبو الشريف القاضي له: حدثك قلت المنصور
الديانات. وأاجب مإن الفئدة وأتعتقده اللسنة به تنطق
باللسان: وأالنطق بالقلب العتقاد الديان أهل عند اليمان حقيقة

وألد وأل وأالد له ليس البد يغيره ل صمد فرد أحد وأاحد تعالى الله أن
قوي نصير وألي كبير علي خبير حكيم قدير بديع بصير سميع وأأنه

وأزير وأل شريك وأل ظهير وأل عون وأل نظير وأل شبيه له ليس مإجير
كون وأعلم كقدمإها ل قديم فهو الشياء سبق مإشير وأل ند وأل

تدركه وألم فتكيفه الخواطر تملكه لم عدمإها نهاية في وأجودها
يقدمإه وألم التأبين به فيقع مإكان علمه مإن يخل وألم فتصفه البصار

قبله كان وأل حين وأل دهر يتقدمإه وألم التأوأين عليه فينطلق زمإان
وأل ببال كيفيته تخطر وأل مإقال في مإاهيته تجري وأل تكوين وأل كون

صفاته في بجسم ليس كذاته صفاته وأالشكال المإثال في يدخل
شيء كمثله ليس مإصنوعاته إلى يضاف أوأ بمبتدعاته يشبه أن جل
خالفوه لما عصمهم وألو فاعلوه الخلق مإا أراد البصير السميع وأهو
ًا يطيعوه أن أراد وألو وأقدر وأأفعالهم الخلئق خلق لطاعوه جميع

العرش على وأسماوأاته أرضه في له سمي ل وأآجالهم أرزاقهم
بالشياء. مإحيط وأعلمه احتوى الملك وأعلى استوى
قوله عن عنه الله رضي حنبل بن مإحمد بن أحمد المإام سئل كذلك

هو إل خمسة وأل رابعهم هو إل ثلثة نجوى مإن يكون مإا وأجل عز
فقال: كانوا أينما مإعهم هو إل أكثر وأل ذلك مإن أدنى وأل سادسهم

علمه.
وأل مإخلوق غير ذاته صفات مإن وأصفة تعالى الله كلم وأالقرآن
ألسن وأعلى الحافظين صدوأر في العالمين رب كلم مإحدث
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وأمإلحظة الكاتبين وأأكف السامإعين أسماع وأفي الناطقين
باهر. وأمإعجزه قاهر وأحكمه ظاهر برهانه الناظرين

ًا مإوسى كلم وأجل عز الله وأأن ًا فجعله للجبل وأتجلى تكليم دك
ًا وأتقواها. فجورها وأألهمها وأسواها النفوس خلق وأأنه هشيم

ًا عبد كل مإع وأأن وأمإره حلوه وأشره خيره بالقدر وأاليمان رقيب
ًا ًا وأعتيد ًا وأحفيظ كل وأأن سيئاته وأيحصيان حسناته يكتبان وأشهيد
مإصيره وأيعلم مإنيته حضور عند عمله يعاين وأفاجر وأبر وأكافر مإؤمإن

مإيتته. قبل
ًا وأأن ًا مإنكر فيسألن النبيين سوى ينزلن أحد كل إلى وأنكير

قبره في يخبر المؤمإن وأأن الديان مإن يعتقده عما وأيمتحنان
مإن لمخلوق مإحيص ل وأأنه الليم بالعذاب يعذب وأالكافر بالنعيم
المسطور. اللوح في خط مإا يتجاوأز وألن المقدوأر القدر
القبور. في مإن يبعث الله وأأن فيها ريب ل آتية الساعة وأأن
ابتدأهم كما وأيحشرهم بدأهم كما خلقهم يعيد اسمه جل الله وأأن
وأأجواف البحور تخوم في الحيتان وأبطون القبور صفائح مإن

النسور. وأحواصل السباع
بالعيون فيروأنه البرار لعباده القيامإة في يتجلى تعالى الله وأأن

ًا يخرج وأانه وأالبصار وأأنه القرار دار الجنة فيسكنهم النار مإن أقوامإ
وأالوأزار. الكبائر أهل في المختار مإحمد شفاعة يقبل
نجا مإوازينه ثقلت فمن العباد أعمال فيه توضع حق الميزان وأأن
القرار. وأبئس جهنم أدخل مإوازينه خفت وأمإن النار مإن
الله صلى الله رسول حوصا وأأن البرار يجوزه حق الصراط وأأن
الكفار. عنه وأيذاد المؤمإنون يرده حق وأسلم عليه
وأعمل بالجنان وأإخلصا باللسان قول وأهو مإخلوق غير اليمان وأأن

بالعصيان. وأينقص بالطاعة يزيد بالركان
ًا وأأن المرسلين وأأفضل النبيين خاتم وأسلم عليه الله صلى مإحمد

به وأآمإنوا شاهدوأه الذين القرن وأأفضلهم أجمعين المإم خير وأأمإته
بيعة بايعوه مإائة عشرة أربع صحبوه الذي القرن وأأفضل وأصدقوه
الدار في أربعون وأأفضلهم نصروأه إذ بدر أهل وأأفضلهم الرضوان

وأهو وأقبض بالجنة لهم شهد وأوأقروأه عزروأه عشرة وأأفضلهم كنفوه
الراشدوأن الخلفاء البرار العشرة هؤلء وأأفضل راض عنهم

عثمان ثم عمر ثم بكر أبو الربعة وأأفضل الخيار الربعة المهديون
ثم يلونهم الذين القرن القروأن وأأفضل السلم عليهم علي ثم
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يتبعونهم. الذين ثم يلونهم الذين
نبحث وأل بأسرهم وأسلم عليه الله صلى مإحمد أصحاب نتولى وأأن
إل ذكرهم في الخوض عن وأنمسك أمإرهم في اختلفهم عن

لهم. الذكر بأحسن
وأأن نتولى أهل القبلة مإـمـن وأـلـي ـحـرب المـسـلمين
على مإا كان فيهم مإن علي وأطلحة وأالزبـيـر وأعائـشـة
ه عليهـم وأل نـدخل فيمـا شـجر وأمإعاوأيـة رضـوان الل
ًا لـقـول رب الـعـالمين وأاـلـذين ـجـاءوأا مـإـن بينهم إتباـعـ
بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وألخوانـنـا اـلـذين ـسـبقونا
باليمان وأل تجعل في قلوبنا غلً للذين آمإنوا ربنا إـنـك
رؤوأف رحيم وأذكر أبو علي بن ـشـوكة ـقـال: اجتمعـنـا
جماعة مإن الفقهاء فدخلنا على القاضي أبي علي بن
ـا وأـشـدة ـضـرنا أبي مإوسى الهاشمي فذكرنا له فقرـن
ـم ـع عليـك فقال لنا: اصبروأا فإن الله سيرزقكم وأيوـس
وأأحدثكم في مإثل هذا بـمـا تطـيـب ـبـه قـلـوبكم: أذـكـر
سنة مإن السنين وأقد ـضـاق ـبـي المـإـر ـشـيء عظـيـم
حتى بعت رجل داري وأنـفـد جميـعـه وأنقـضـت الطبـقـة
الوـسـطى مـإـن داري وأبـعـت أخـشـابها وأتـقـوت بثمنـهـا
وأقعدت في البيت فلم أخرج وأبقيت ـسـنة فلـمـا ـكـان
بعد سنة ـقـالت ـلـي الـمـرأة: الـبـاب ـيـدق فقـلـت لـهـا
افتحي الباب ففعلت فدخل رـجـل فـسـلم عـلـي فلـمـا

رأى حالي لم يجلس حتى أنشدني وأهو قائم: 
إل تصيبك شده مإن ليس

تمضي سوف
كـشـفــا تـكـشـف وأسـوف

الـرحـيب ذرعـك يضق ل
فـإن

 ثـم لهيبـهـا يعلو النار
تـطـفـا

أشفى كان مإن رأينا قد
الـهـل على

 حـين نجـاتـه فوافت ك
أشـفـى

يـخـرج فـلـم بـقـوله فتـفـاءلت يقـعـد وأـلـم عني خرج ثم
ـاب وأمإعه بالله القادر رسول جاءني حتى عني اليوم ثـي

المؤمإنين أمإير لي: أجب قال ثم بمركب وأبغلة وأدنانير
ـن فغيرت وأالبغلة وأالثياب الدنانير إلي وأسلم ـالي ـع ـح
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قضاء إلي فرد بالله القادر إلى وأصرت الحمام وأدخلت
قـــال. كمـــا أوأ حـــالي وأأثـــرى وأأعمالهـــا الكوفـــة

ـصـحبة أحـمـد المإام قبر يقول: زرت الله رزق سمعت
الـقـبر رـجـل يقـبـل فرأيـتـه عـلـي أبي الشريف القاضي

نفسـي فـي لـي: أحمـد فقـال أثـر هـذا له: في فقلت
أوأ بـهـذا يؤاـخـذني تعالى الله أن أظن وأمإا عظيم شيء

قــــــــــــــــــــــــــــــال. كمــــــــــــــــــــــــــــــا
ًا: حضرته لي وأقال لي: فقال مإوته مإرض في وأهو أيض
رأيـت فمـا عقلـي فـي تشـك وأل العتقـاد مإنـي اسمع

بـعـــــــــــــــــــــــــــد. الملكـيـــــــــــــــــــــــــــن
ـن خمس سنة القعدة ذي في مإولده ـة. وأأربعـي وأثلثماـئ

وأعـشـرين ثـمـان ـسـنة الـخـر ربـيـع ـشـهر ـفـي وأوأـفـاته
أحمد. إمإامإنا قبر بقرب وأدفن وأأربعمائة

أبو شهاب بن علي بن الحسن بن شهاب بن الحسن
:  العكبري علي

وأالفتـيـا وأالـشـعر وأالـحـديث وأالـقـراء وأالدب الفقه له
الواـســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعة.

ــا لزم ــد أـب ــه عـب ــن الـل ــن إـلــى بـطــة ـب ــاته. حـي وأـف
وأثلثماـئـة وأثلثـيـن خـمـس سنة المحرم في بعكبرا وألد

ـكـبر عـلـى الـحـديث وأـسـمع وأثلثـيـن إـحـدى ـسـنة وأقيل
ـن يوسف بن وأأحمد الصواف بن على أبي مإن السن ـب
ــــي خلد ــــي وأأـب ــــن. ـفــــي الطومـإــــاري عـل آخرـي

ـي أبو قال: أخبرنا قراءة البغدادي أحمد أخبرنا ـن عـل ـب
حدثنا يوسف قال: أخبرنا بعكبرا الحنبلي الدين شهاب
ـد ـبـن مإحمد قال: حدثنا هاروأن بن مإوسى الوـهـاب عـب

ديـنـار ـبـن عـمـروأ ـعـن الطائفي مإسلم بن مإحمد حدثنا
قـال: نهـى عنهمـا اللـه رضـي اللـه عبـد بـن جابر عن

الرـجـل يـضـع أن وأـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رسول
مإتكىـــء. وأهـــو الخـــرى علـــى إحـــداهما رجليـــه

اـبـن بحـضـرته وأذـكـر البرقاني الخطيب: سمعت وأقال
أمإيــــــــــن. فقــــــــــال: ثقــــــــــة شــــــــــهاب
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ـن وأقــال خمســة الوراقــة فــي شــهاب: كســبت اـب
ًا أـشـتري وأكـنـت راـضـية درـهـم أـلـف وأعـشـرين كاـغـذ

ثلث فـي المتنـبي ديـوان فيـه فـأكتب دراهـم بخمسة
ـم. وأخمسين بمائة وأأقله درهم بمائتي وأأبيعه ليال درـه

الحـسـن أـبـا ـقـال: ـسـمعت القاـسـم أـبـي بـخـط قرأت
يـقـول: أـقـام شهاب ابن علي أبا يقول: سمعت الزاهد

مـإـا ـسـنة عـشـرين اـلـدار ـفـي مإـعـي الخـطـاب أبو أخي
المصنفات له الرفض إلى ينسب أنه إلى وأأشار كلمته

ــــــــي ــــــــه ـف ــــــــض الفـق ــــــــو. وأالفراـئ وأالنـح
وأدفن وأأربعمائة وأعشرين ثمان سنة رجب في وأتوفي

قـــــــــــــــــــــــبره. وأزرت بعكـــــــــــــــــــــــبرا
ـا شهاب ابن تركة مإن السلطان الزهري: أخذ وأقال مـإ
وأالعـقـار الـكـروأم مـإـن خلـفـه مـإـا سوى دينار ألف قدره
فـلـم الحنابـلـة لمتفقـهـة مـإـاله بثـلـث أوأـصـى ـقـد وأـكـان

ًا. يعطــــــــــــــــــــــــــــوا شــــــــــــــــــــــــــــيئ
التراوأيح. سنة سبعين صلى إنه وأقيل

فقال: وأقد رثاه علي بن الفرج العكبري 

الدمإاء فيض مإا عين يا
بـعـاب

 ابن على أربعة فأبكي
شهـاب

في غيب العلم مإن علم
الثرى

 جنـادل رهين فثوى
وأتـراب

في أسكنت كم مإوت يا
البلى دار

 مإن وأغلبت سيد مإن
?غـلب

كان مإن على لهفي
ناطق أفصح

 لخـذ مإعتمـد وأأجل
جـواب

مإن القبر يدري كان لو
لحده في

 في العلياء إلى لرقى
النسـاب

فجـعـت لقد عكبراء يا
بـسـيد

 طـاهـر المحاسن جم
الثـواب

مإصابـيح به فقدت فلقد
الـدجـى

 وأبـين أشـياخ بين مإن
شـبـاب

 عـلـى باق فحديثهعلي أبي شخص كان إن
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العـقـابمإضى قد

ًا ـ ـه أبياـت وأنقلت مإن خط الوالد السعيد رضي الله عـن
ل بن شهاب لما عاوأن عرب ـطـور ـسـيناء عـلـى بـنـاء

البيعة بعكبرا: 
ًا أردتكم ًا حصن حصين

لتـدفـعـوا
 فكنتم عني العدى نبال

نصالـهـا
لي تحفظوا لم إذ ليت فيا

مإودتـي
 وأل عليهـا ل فكنتم وأقفتم

لـهـا
تنب ل الله دين سيف فيا
هدى عن

 هاشـم آل وأدوألة
وأكـمـالـهـا

تنصر أن بالرحمن أعيذك
الهـوى

 لن عثرة لعمري فتلك
تقـالـهـا

الشكر حق حكم أفي
الن بيعة إنشاء

 كفرها لتتلو صارى
وأضللـهـا

الـدمإـشـقـي مإوذينا يشيد
بـيعة

 لـه تبنيها بأرضك
لـينـالـهـا

حـران مإال فيها وأينفق
وأالـرهـا

ًا وأتفتيحها  وأتسبي قسر
رجالـهـا

المسلمين أنف وأترغم
بـأسـرهـم

 شنـآنـهـا وأتلزمإهم
وأوأبـالـهـا

كـل في تتلوه مإا ذاك أبى
سـورة

 حرمإها مإنها فتعرف
وأحللـهـا

أسواقنا في وأيركب
ًا مإتـبـخـتـر

 أطالت قد روأم بأعلج
سبالـهـا

وأاقتله مإاله فخذ
حـالـه وأاستصف

 الـكـريم الله أمإر بذا
وأقـالـهـا

الشهود قول تسمعن وأل
فـإنـهـم

 يكذبـون بغاة طغاة
مإـقـالـهـا

بـإتـلف دنياهم وأيوفون
دينـهـم

 يحفظا حتى ليرضوك
مإالهـا مإنك

:  الغباري طاهر أبو مإحمد بن أحمد بن مإحمد
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وأتخصص شيوخنا مإن جماعة صحب وأالفضل النبل له

إحداهما حلقتان له وأكانت الجزري الحسن أبي بصحبة
الخليفــــة. بجــــامإع وأالخــــرى المنصــــور بجــــامإع

وأأربعماـئـة وأثلثـيـن اثنـتين سـنة القعدة ذي في وأتوفي
سنة. ثمانون وأله

:  الحنبلي الموقر القاضي

ً ـكـان الـصـلح ـظـاهر المـإـر ـعـالي الـقـدر جلـيـل رجل
ـره ـيوخ يحـض ـذهب ـش ـل الـم ـن مإـث ـاعي اـب ـن الفـق وأاـب

البـقــــــال. ـبــــــن ـطــــــالب وأأـبــــــي الغـبــــــاري
غلم آلف أربـعـة نـحـو بـغـداد عـسـكر بين يقضي وأكان

وأـهـو علـيـه المـقـدم قـضـاة مإن أبلغ بهم قضاياه تمضي
مـإـن نفوـسـهم ـفـي ـلـه ـكـان لما مإاكول بن الله عبد أبو

إمإامإـنـا. مـإـذهب عـلـى إل بينـهـم الحكام يبرم وأل الدين
وأأربعماـئـة وأثلثين سبع سنة الخرة جمادى في وأتوفي
أحمد. إمإامإنا مإقبرة في وأدفن

:  الحنبلي جبار بابن المعروأف حامإد بن مإحمد

ـواع ـفـي ـقـدم وأـلـه بإـسـكاف يـنـزل وأـكـان العـلـوم أـن
وأالزهد. بالصلح إليه يشار وأكان وأالفقه وأالداب

:  الغباري بن الغنائم أبو أحمد بن مإحمد بن الله هبة

علـيـه فدرس السعيد الوالد إلى طاهر أبو وأالده أنقده
حلقته. في أبيه مإوت بعد وأجلس وأناظر وأأفتى وأأنجب
وأأربعمائة. وأثلثين تسع سنة وأمإات

بابن المعروأف طالب أبو سهل بن الله عبد بن أحمد
:  البقال

وأالفـصـاح وأالبـيـان وأالمعرـفـة وأالنـظـر الفتـيـا ـصـاحب
وأاللســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان.

وأأـبـا الهاـشـمي مإوـسـى ـبـن الله عبد العباس أبا وأسمع
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عبــد أبي على الفقه وأدرس آخرين في شاذان بن بكر
ـه المنـصـور بجامإع حلقة له وأكانت حامإد بن الله وأمإنزـل

ــــاب ــــرة بـب ــــجد البـص ــــاب وأمإـس ــــات. بـب الطاـق
ــــه ــــات ـل ــــهودة المقامـإ ــــدار المـش ــــة. ـب الخلـف

النعـمـان ـصـاحب اـبـن وأاـلـوزير بالديوان قوله ذلك مإن
ـة ـون بيـضـة الخلـف انفقـشـت وألـئـن أحـضـانها وأالحنبلـي
خيمــة الخلفــة فاســد مإــح عــن لتنفقشــن البيضــة

ـون ـا وأالحنبلـي ـن أطنابـه ـب ـسـقطت وألـئ ـوين الطـن لتـه
ذلــــــــــــــــك. وأغيــــــــــــــــر الخيمــــــــــــــــة

وأأربعماـئـة أربعـيـن ـسـنة الوأل ربـيـع ـشـهر ـفـي وأتوفي
أحمد. إمإامإنا مإقبرة في وأدفن

أبو إسماعيل بن إبراهيم بن أحمد بن عمر بن أحمد
:  البرمإكي العباس

حبابـة. ـبـن القاسـم وأأبـا شـاهين بـن حـفـص أبا سمع
ًا وأـكـان عـنـه الخطـيـب: كتـبـت قال ـعـن سـألته ـصـدوأق

وأـسـبعين اثـنـتين ـسـنة الحجـة ذي مإولده? فـقـال: ـفـي
وأثلثمائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.

جمادى مإن وأالعشرين الثالث الخميس ليلة في وأمإات
إمإامإـنـا مإـقـبرة ـفـي وأدفن وأأربعمائة إحدى سنة الخرة
حامإد. بن الله عبد أبي على وأقرأ أباه صحب أحمد

أبو إسماعيل بن إبراهيم بن أحمد بن عمر بن إبراهيم
: البرمإكي إسحاق

ـة تـسـمى قرية يسكنون كانوا سلفه قيل: إن البرمإكـي
ًا وأـكـان إليـهـا فنسبوا ًا ناـسـك ًا زاـهـد ًا فقيـهـ ًا مإفتـيـ قيـمـ

ـــــــــــــــــــــــالفرائض وأغيرهــــــــــــــــــــــــا. ـب
وأابن القطيعي مإالك وأابن بخيت بن بكر أبي عن حدث

ـــــــــــــــي مإاســــــــــــــــي ـــــــــــــــن. ـف آخرـي
ـــه ـــي مإــــن إجــــازة وأـل ـــد بكــــر أـب ـــز. عـب العزـي

ــحب ــن وأـص ــة اـب ــن بـط ــد وأاـب ــق حامـإ ــا. وأعـل عنهـم
جعـفـر أـبـو الـشـريف ـشـيخنا مإنـهـم جماعة عنه حدثني
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الجـبـار عـبـد بن المبارك ابن يعقوب علي وأأبو القاضي
ـا البرمإكي إبراهيم قال: أخبرنا له وأاللفظ ـال: أخبرـن ـق

الرحمن عبد قال: حدثنا مإردك بن العزيز عبد بن علي
قال: حنبل بن أحمد بن صالح قال: حدثنا حاتم أبي بن

ًا وأذكر مإن الفائز بني فقال: يا رجل أبيه عند يعني يومإ
ًا فــــاز تبعــــة. عنــــده لحــــد يكــــن وألــــم غــــد

وأثلثماـئـة وأـسـتين إـحـدى ـسـنة رمإـضـان ـشـهر في وألد
ـة وأأربعـيـن خمس سنة الحجة ذي في وأتوفي وأأربعماـئ
ـن ـي وأدـف ـبرة ـف ـا مإـق ـانت إمإامإـن ـه وأـك ـة ـل ـامإع حلـق بـج

المنصور.

البرداني الله عبد أبو الحسين بن عثمان بن الحسين
 :

مإعـظـم وأأنهى التحقيق له وأكان السعيد الوالد صاحب
مإياـفـارقين إـلـى وأـخـرج ـبـالدب المعرـفـة وأـلـه التعليق

ــــــــس ــــــــاك وأجـل ًا هـن ــــــــ ًا. مإدرـس ــــــــ وأمإفتـي
ـوفي ـن ثمــان ســنة الخــرة جمــادى فــي وأـت وأأربعـي

وأأربعمائة.

:  الوراق بكر أبو حزوأر بن الوهاب عبد

ـره ـو ذـك ـد أـب ـد مإحـم ـز بعـب ـن العزـي ـد ـب ـاني أحـم الكـت
عـبـد بـكـر أـبـي نـعـي ـقـال: وأرد تـصـنيفه في الدمإشقي

خمـسـين ـسـنة ـشـعبان ـفـي اـلـوراق حزوأر بن الوهاب
ــــــــــــــة ــــــــــــــس. مإـــــــــــــــن وأأربعماـئ تنـي

ــي تمـــام عـــن يســـير بشـــيء حـــدث ياســـر. وأأـب
ـــــــه وأـجـــــــد ـــــــه وأـكـــــــان بلغ ـل ـــــــر. فـي خـي

إـلـى ـيـذهب وأكـان اـلـورق الحديث أصحاب يعطي كان
عليهم الله رضوان حنبل بن أحمد الله عبد أبي مإذهب

أجمعين.

طالب أبو الفتح بن مإحمد بن الفتح بن علي بن مإحمد
:  العشاري
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يوـسـف ـبـن مإحـمـد بـكـر أـبـو مإنـهـم جماـعـة عن حدث
اللؤـلـؤي مإحـمـى ـبـن أحـمـد بن مإحمد بكر وأأبو العلف

السمســار غيلن بن مإحمد بن عمر بن مإحمد بكر وأأبو
جماـعـة ـفـي مإيـمـى أخي وأابن وأالمخلص وأالدارقطني

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواهم.
أـبـي ـبـن جعـفـر أـبـو ـشـيخنا مإنـهـم جماـعـة عـنـه ـحـدثنا

مإوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى.
ـقـال: أخبرـنـا عـلـي ـبـن مإحـمـد طلب أبو فقال: أخبرنا

القاـسـم أـبـو ـقـال: ـحـدثنا العلف يوـسـف ـبـن مإحـمـد
ـبـن أـبـان قال: ـحـدثنا خالد بن هدبة قال: حدثنا البغوي

ـحـدثه قلـبـة أـبـا أن كثير أبي بن يحيى قال: حدثنا يزيد
ـه رسول أن حدثه الضحاك بن ثابت أن ـه ـصـلى الـل الـل

السلم مإلة غير مإلة على حلف قال: "مإن وأسلم عليه
ًا ل فيـمـا ـنـذر رـجـل عـلـى وألـيـس ـقـال كـمـا فـهـو كاذـبـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك". يمـل
بـطـة ـبـن الله عبد أبا صحب الزهاد مإن العشاري وأكان
حامإــد. بــن اللــه عبــد وأأبــا الــبرمإكي حفــص وأأبــا

كـتـاب ـقـال: قرـىـء الـحـديث أصحاب بعض لي وأحكى
ـجـامإع في العشاري طالب أبي على للدارقطني الرؤيا

أم ـحـديث إـلـى الـقـارىء بـلـغ فلما حلقته في المنصور
الحديث وأذكر القارىء قال عباس ابن وأحديث الطفيل
وأجـهـه عـلـى الـحـديث العـشـاري: أـقـرأ اـبـن ـلـه فـقـال

ــذين ــديثين فلـه ــال الـح ــل رـج ــذه مإـث ــواري. ـه الـس
بـعـض ـلـي قال: ـقـال الطيوري بن الحسين أبو وأحكى
ـة: إذا أـهـل ـا البادـي ـابن استـسـقينا قحطتـن العـشـاري ـب

فنســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقى.
ًا لي وأذكر الـحـديث ـقـراءة ـفـي نمـشـي ـقـال: كـنـا أيض

ل فيـقـول: أـنـا لنتـمـه فنـحـرصا بقـيـة الـجـزء مإن فيبقى
الموـضـع عـلـى علـمـوا عـنـدي تمـسـوا ـحـتى لكم أقوله

ـــــــا بلـســـــــانه ـــــــس مـإ ـــــــي لـي نفـســـــــه. ـف
ًا: لما لي وأقال بعـضـهم لـقـي طغرلبك عسكر قدم أيض
ـا مإعك له: إيش فقال الجمعة يوم في العشاري لبن ـي

نفـقـة جيـبـه في أن وأنسي شيء مإعي شيخ? فقال: مإا
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جيـبـه ـفـي مـإـا وأأـخـرج ـلـه القاـئـل ـبـذلك فنادى ذكر ثم

الـشـخص ذـلـك فـهـابه مإـعـي وأـقـال: ـهـذا بـيـده وأترـكـه
يأـخـــــــــــــــذه. وأـلـــــــــــــــم وأعظـمـــــــــــــــه

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــات وأـل ـــــــــــــــثيرة. كرامـإ ـك
ـــــده ـــــة. وأـســـــتين ـســـــت ـســـــنة مإوـل وأثلثماـئ

إـحـدى ـسـنة الوأـلـى جـمـادى تاـسـع الثلـثـاء يوم وأمإوته
أحـمـد إمإامإـنـا مإـقـبرة ـفـي وأدـفـن وأأربعماـئـة وأخمسين

مإنهـمـا وأاـحـد ـكـل وأـكـان ـطـاهر بن الله عبد أبي بجنب
الخر. أخت زوأج

الدمإشقي الكتاني مإبشر بن الحسين بن علي أبو
:  المقرىء

بن الحسين علي أبو الدمإشقي: توفي الكتاني مإحمد أبو وأذكر
الخامإس الحد يوم الدمإشقي: عشية المقرىء الكتاني مإبشر
ثلث سنة الظهر وأقت الثنين يوم وأدفن القعدة ذي مإن عشر

سنة خمسين وأأقام التسعين عشر في وأكان وأأربعمائة وأخمسين
الجامإع. في يقرأ

ًا له وأالمنسوخ وأبالناسخ النحاس لبن المعاني بكتاب وأحدث أيض
الفرائضي الزمإزام أبي ابن عن العطار سري ابن عن به وأحدث

عنه.
وأغيره. المقرىء السكاف أستاذه عن يسير بشيء وأحدث
مإذهب يذهب وأكان روأى فيما ثقة وأالستر الدين أهل مإن وأكان
حنبل. بن أحمد

:  الصالح الشيخ الحداد علي بن مإحمد بكر أبو

ًا السعيد الوالد إلى يتردد كان ـسـبع ـسـنة ـتـوفي ـكـثير
وأأربعمائة. وأخمسين

الخامإسة الطبقة
ًا تتضمن وأوأفاته وأمإولده السعيد الوالد أخبار مإن طرف

:  وأهو
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بن أحمد بن خلف بن مإحمد بن الحسين بن مإحمد
:  يعلى أبو الفراء

له وأكان دهره وأقريع وأحده وأنسيج عصره وأفريد زمإانه عالم كان
المحل وأالدنيا الدين شرف وأفي العالي القدم وأالفروأع الصول في

الله رضي وأالقائم المإامإين: القادر عند الرفيع وأالخطر السامإي
وألتصانيفه يتبعون له عنه الله رضي أحمد المإام وأأصحاب عنهما

على وأالفقهاء يعولون وأعليه يفتنون وأبقوله وأيدرسون يدرسون
يسمعون وألمقاله يجتمعون عنده كانوا وأأصولهم مإذهبهم اختلف

مإن له شوهد وأقد يقتدوأن به وأبالهتمام ينتفعون وأبه وأيطيعون
أحمد الله عبد أبو إمإامإنا مإذهب سيما ل المقال عن يغني مإا الحال

مإع مإنه لديه صح وأمإما عنه الروأايات وأاختلف حنبل بن مإحمد بن
مإن ذلك وأغير وأالجدل وأالفتاوأي وأالحديث وأعلومإه بالقرآن مإعرفته
الدنيا عن وأانقطاعه وأالقناعة وأالعفة وأالورع الزهد مإع العلوم
. وأنشره وأإذاعته وأبثه العلم بسطر وأاشتغاله وأأهلها
حضر السلم بمدينة الحضرة شهود الله: أحد عبد أبو وأالده وأكان
فشهد لله الطائع المإام قاضي صبير بن داره: مإحمد في عنده
ًا أن نسمع وألم لله الطائع خلفة في عنده بين يشهد مإن قصده أحد
وأكان قضاة قاضي يومإئذ يكن وألم سواه داره في عنده فشهد يديه
ً مإعروأف ابن شوهد وأقد القضاة لقضاء صبير ابن أهل وأقد مإعزوأل
. الطاق باب شهود ذكر لما النعمان صاحب ابن بخط درج في ذلك

أبي مإذهب الرازي بكر أبي على درس قد الله عبد أبو جدي وأكان
وأمإعز لله المطيع وأأن الرازي بكر أبي مإحل خاف وأغير حنيفة
عبد أبي جدي مإحل وأكان فامإتنع القضاة قضاء ليلي خاطباه الدوألة

ًا خمسين الرازي بكر أبو فعاده يوم مإائة مإرض مإنه: أنه الله يومإ
الطاق باب إلى عبدة درب مإن بالكرخ الغربي الجانب مإن إليه يعبر

أبو له قال مإجلسه في عنده وأحضر عوفي فلما الشرقي بالجانب
ًا خمسين فعدناك يوم مإائة مإرضت الله عبد أبا الرازي: يا بكر يومإ

. حقك في قليل وأذاك
. وأثلثمائة تسعين سنة في وأتوفي
وأصيه وأكان أيام إل سنين الوقت: عشر ذلك في الوالد سن وأكان
باب مإن السعيد الوالد فنقل القز بدار يسكن بالحربي يعرف رجل

يعرف صالح شيخ فيه يصلى مإسجد وأفيه القز دار شارع إلى الطاق
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العبارات عليه يقرأ مإن وأيلقن القرآن يقرىء المقرىء مإفرحة بابن
مإن بتلقينه عادته جرت مإا السعيد الوالد فلقن الخرقي مإختصر مإن

القدر الشيخ: هذا ذلك له فقال السعيد الوالد فاستزاده العبادات
بن الله عبد أبي بالشيخ فعليك عليه زيادة أردت فإن أحسنته الذي
الوالد فمضى الشعير بباب وأمإسجده الطائفة هذه شيخ فإنه حامإد
وأتفقه وأأربعمائة ثلث سنة في حامإد ابن توفي أن إلى وأصحبه إليه

وأإرادته به تعالى الله لطف مإن ذلك وأكان ذلك في وأبرع عليه
. المذهب هذا حفظ تعالى

له المقرىء علي بن مإحمد سؤال حامإد ابن أخبار في ذكرنا وأقد
ندرس? مإن وأأربعمائة: على اثنتين سنة الحج إلى خروأجه عند

أبي القاضي إلى وأأشار الفتى هذا له: إلى نجلس? فقال مإن وأإلى
. يعلى
مإا السعيد الوالد في فتفرس كثيروأن أصحاب حامإد لبن كان وأقد

قال: عنه الله رضي هريرة أبو روأى عليه وأتعالى تبارك الله أظهره
فإنه المؤمإن فراسة وأسلم:"اتقوا عليه الله صلى الله رسول قال

وأجل". عز الله بنور ينظر
مإن خلت ليلة وأعشرين ثمان أوأ وأعشرين لتسع مإولده: فولد فأمإا

وأثلثمائة. ثمانين سنة المحرم
وأثلثمائة وأثمانين خمس للحديث: سنة سماعه شيوخه: فأوأل وأأمإا

.
الصوفي الجبار عبد بن أحمد عن السكري الحسين أبي مإن وأسمع

وأغيره. مإعين بن يحيى عن
ًا وأسمع أحمد عن البغوي عن حدث وأقد البغوي عن جماعة مإن أيض

. حنبل بن
البغوي عن السراج عيسى بن مإوسى القاسم أبي مإن وأسمع
. وأغيره
أبي وأابن صاعد وأابن البغوي عن مإعروأف بن علي الحسن أبي وأمإن
. وأغيرهم داوأد
عن الجعد بن علي عن البغوي عن حبابة بن القاسم أبي وأمإن

. وأغيره شعبة
. وأغيرهما صاعد وأابن البغوي عن المنار بن الطيب أبي وأمإن
. وأغيرهم صاعد وأابن البغوي عن المخلص طاهر أبي وأمإن
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. وأغيره البغوي عن الوزير علي بن عيسى القاسم أبي وأمإن
. وأغيرهما النباري وأابن مإجاهد ابن عن سويد بن القاسم أبي وأمإن
. وأغيره صاعد ابن عن الصيدلني القاسم أبي وأمإن
. كامإل بن أحمد بكر أبي القاضي بنت الفتح أم وأمإن
. حنيفا بن القاسم أبي لمإه جده وأمإن
الرحيم عبد بن إسحاق بن مإحمد بكر أبي عن الله عبد أبي وأمإن

. وأغيره السوسي
أبي ابن بانتقاء البيع مإالك بن أحمد بن الله عبد مإحمد أبي وأمإن

. الفوارس
. الكفاني مإحمد أبي القاضي وأمإن
. الشاة بن نصر أبي وأمإن
. النيسابوري الله عبد أبي وأمإن
. الفوارس أبي بن الفتح أبي وأمإن الحمامإي الحسن أبي وأمإن

. آخرين في وأحلب وأدمإشق بمكة وأسمع
. حامإد ابن شيخه وأفاة بعد وأالتدريس بالتصنيف وأابتدأ
في وأتصنيفه تدريسه إلى وأعاد وأأربعمائة عشرة أربع سنة وأحج

إلى يؤوأل وأمإا الدنيا عن وأانقطاعه وأالداب وأالصول الفروأع
. الذهاب

مإوضعه عليه يخف وأأخباره: لم وأطرائقه أخلقه عن بحث وأمإن
ذلك مإن نذكره فيما التقصير إلى لكنا وأصفه في بالغنا وألو وأمإحله
مإا سوى فضله ذكر وأالحقير الخطير لسان على انتشر إذ أقرب
لكل وأاحتماله المكاره على وأالصبر الجللة مإن ذلك إلى يضاف
وأتعطفه صديق مإن جرى إن وأزلل عدوأ مإن لحقته إن جريرة

الداني إلى المعروأف وأاصطناع وأالصغير الكبير على بالحسان
ًا وأالتابع للنظير وأمإداراته وأالقاصي أحمد المإام سنن على جاري

. بالقذة القذة حذوأ عنهما الله رضي
ً جللة يزداد الزمإان طول على يزل وألم ًا وأنبل ً وأعلم قصده وأفضل

إحداها: في دفعات مإوسى أبي ابن علي أبو الشريف القاضي
عند ليشهد وأأربعمائة وأعشرين اثنتين أوأ إحدى سنة الوألى جمادى
علي أبي القاضي وألد وأيكون مإاكول بن الله عبد أبي القضاة قاضي

ًا له الدين بزين الملقب القاسم أبو ًا تابع عليه فأبى بشهادته وأمإتبرك
القاسم أبي إلى مإوسى أبي ابن فمضى الباء أشد السعيد الوالد

ترك قد بشران ابن كان وأقد وألده مإع يشهد أن وأسأله بشران بن
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زين وأمإعه بشران ابن فشهد ذلك إلى فأجابه ذلك قبل الشهادة
. الخلفة بديوان الدين

هذه مإن الحجة ذي مإن عشر حادي في بالله القادر وأفاة وأكانت
. وأعشرين ثمان سنة علي أبو القاضي توفي ثم السنة
أبي القضاة قاضي سؤالت تكررت وأقدره: أن الله قضاة مإن وأكان
بن علي وأأبي يوسف بن مإنصور للشيخين: أبي مإاكول ابن الله عبد

له بمحبتهما لعلمه عنده يشهد السعيد: أن الوالد يسألن جرادة
نوبة الرؤساء رئيس خطاب ذلك إلى وأانضاف بمذهبه وأاعتقادهما

. للشهادة كراهته مإع عنده وأشهد ذلك إلى فأجاب أخرى بعد
ًا مإاكول ابن وأكان ً له مإعظم ًا وأمإبجل لغيره. يفعله يكن لم مإا وأمإكرمإ
اثنتين سنة في روأحه الله قدس السعيد الوالد حضر كان وأقد

رضوان الله بأمإر القائم أيام في الخلفة دار في وأأربعمائة وأثلثين
صحبته وأكان العلم أهل مإن الكثير وأالعدد الغفير الجم مإع عليه الله

مإن جرى قول لفساد القزوأيني الحسن أبو الزاهد الشيخ
إلى التأوأيلت" فخرج "إبطال كتاب قراءة شاع لما المخالفين

عليهم: الله رضوان الله بأمإر القائم المإام مإن السعيد الوالد
. السعيد الوالد يعتقد بما ذلك في القادري العتقاد

التأوأيلت" "إبطال كتاب حمل مإنه التمس قد ذلك قبل وأكان
. تصانيفه له وأشكر الوالد إلى فأعيد ليتأمإل
ًا كان السعيد: أنه الوالد أصحاب بعض وأذكر اليوم ذلك في حاضر

الله رضوان الله بأمإر القائم مإن الخارج التوقيع قارىء قال: رأيت
ًا عليه في أخذت ثم يديه بين وأالمخالف وأالموافق قدمإيه على قائم
على وأالفقهاء العلم أهل مإن الحاضرين خطوط الصحيفة تلك

. المشروأط كالشرط وأجعلت مإذاهبهم اختلف
وأهو السنة أهل قول القزوأيني: هذا الزاهد كتب: الشيخ مإن فأوأل

القاضي وأكتب بعده السعيد الوالد كتب ثم اعتمادي وأعليه اعتقادي
. وأمإخالف مإوافق بين مإن الفقهاء وأأعيان الطبري الطيب أبو

عن خروأجه بعد قال يوسف بن القادر عبد القاسم أبا فبلغني: أن
قال:" ل أنه وأسلم عليه الله صلى النبي عن روأى المجلس ذلك
القيامإة" فلما يوم إلى ظاهرين الحق على أمإتي مإن طائفة تزال

إلى الزاهد القزوأيني ابن المجلس: التفت ذلك مإن النهوض أرادوأا
نفسك?. في له: كما فقال السعيد الوالد
إظهار مإن به تفضل مإا على لله السعيد: الحمد الوالد له فقال
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. الحق
بجامإع أحضر وأأنا بهذا أقنع الزاهد: ل القزوأيني ابن له فقال

ًا الزاهد القزوأيني فحضر الصفات أحاديث وأأمإلي المنصور جمع
ًا الصفات أخبار وأأمإلى المنصور بجامإع مإترادفات سطره لما ناصر

. السعيد الوالد
ـثـم ـتـوفي اـبـن القزوأيـنـي ليـلـة الـحـد الـخـامإس مـإـن
شعبان سنة اثـنـتين وأأربعـيـن وأأربعمائـة وأصـلى علـيـه
بين الحربية وأالعتابيين مإما يلي الخندق وأحضره عالم
ـا كثير وأجرى تشغيب بين أصحابنا وأبين المـخـالفين لـن
ـفـــــــــــــــــــــــــــي الـفـــــــــــــــــــــــــــروأع .
فحضر الوالد السعيد سـنة خسـس وأأربعيـن فـي دار
ـس الخلفة مإجلس أبي القاسم على بن الحـسـن رئـي
ـثير مـإـن ـشـيوخ ـر وأـعـدد ـك الرؤـسـاء وأمإـعـه ـجـم غفـي
الفقـهـــــاء وأأمإاـثـــــل أـهـــــل اـلـــــدين وأاـلـــــدنيا .
فقال رئـيـس الرؤـسـاء ـفـي ذـلـك الـيـوم عـلـى رؤوأس
الشهاد: القرآن كلم الله وأأخـبـار الـصـفات تـمـر كـمـا
ـر جاءت وأأصلح بين الفريقين ففاز الوالد السعيد بخـي
اـلــــــــــــــدارين إن ـشــــــــــــــاء الـلــــــــــــــه .
وأـلــو تتبعـنــا ـهــذه المقامـإــات لـطــالت الحكاـيــات .
وأكان مإن قضاء الله تعالى: أن توفي قاـضـي القـضـاة
اـبـن مـإـاكول فـتـبين للمـإـام الـقـائم ـبـأمإر الـلـه احتـيـاج
الحريم إلى قاض عالم زاهد فراسل رئيس الرؤســاء
بالشيخ أبي مإنـصـور ـبـن يوـسـف وأبغـيـره إـلـى الواـلـد
ـم ـة وأالحرـي السعيد وأخوطب ليلي القضاء بدار الخلـف
أجمع فامإتنع مإن ذلك فـكـرر علـيـه الـسـؤال فلـمـا ـلـم
ــم ـشــرائط . ــك اـشــترط عليـه ــن ذـل ًا مـإ ــد ــد ـب يـج
مإنها: أنه ل يحضر أيام الـمـواكب الـشـريفة وأل يـخـرج
في الـسـتقبالت وأل يقـصـد دار الـسـلطان وأـفـي ـكـل
ًا ـ ـاب الزج يومـإ ًا وأـب ـ ـى يومـإ ـر المعـل شــهر يقصــد نـه
وأيستخلف مإن ينوب عـنـه ـفـي الحرـيـم. ـفـأجيب إـلـى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك . ذـل
وأقد كان ترشح لولية القـضـاء ـبـالحريم القاـضـي أـبـو
ـد ـد الـسـعيد وأقـل الطيب الطبري فعدل عنه إلى الواـل
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ـى ـيف إـل القضاء في الدمإاء وأالفروأج وأالمإوال ثم أـض
وأليته بالحريم: قضاء حران وأحلوان وأاـسـتناب فيهـمـا
فأحيا الله بالوالد السعيد مإن صناعة القضاء مإا أمإيت
مإن رسومإها وأنشر مإا طوي مإن أعلمإها فـعـاد الحـكـم
ًا . ـــيد ـــدبيره رـش ـــاء بـت ًا وأالقـض ـــد ـــعه جدـي بموـض
ـا وأكان كما قال فيه تلميذه علي بن نصر العكبري لـم

وألي الوالد القضاء 
راية الـلـه رفـع

الســلم
 الجـل إلى ردت حين

المإـام
ذي النقي التقى

الصـا المنطق
 حـجة كـل فـي ئب

وأكـلم
حضر إذا مإشفق خائف

الخصما
يوم هول مإن يخشى ن

الخصام
ًا القضاء يزده لم فخر

وألـكـن
 سائر الفخر كسا قد

الحـكـام
الحسين ابن يا بك

الد عرى شدت
 دعـائم وأقامإـت ين

السـلم
الخلق مإدبر مإن رحمة

للـخـل
 في قمت إذ أظلت ق

المقام ذا
مإـا لـلـخـلـيفة اللـه تمم

أع
 مإـدى نـعـمة مإن طاه

اليام
رفـيع القضاء قلد فلقد

الـقـد
 عـلـى رأفة ذا ر

اليتـــام
رعـاية مإـن حـوى قد

الـدين
 مإواقف مإن يعصمه مإا

الثـام
مإـن حباه مإا الله وأصل
الـنـع

 جنان في بنعماه مإاء
المـقـام

ًا يزل فلم أن إلى وأالوأصياء الحكم وأإنفاذ القضاء سديد على جاري
. توفي
وأجعل الجيلي إلى الزج بباب القضاء رد قد السعيد الوالد وأكان

ًا يعقوب علي أبا صاحبه الجيلي حال مإن له تبين فلما عليه مإشرف
الزج بباب وأالمداينات النكحة عقد في النظر رد ثم عزله الختلل
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. يعقوب علي أبي تلميذه إلى
. الزج بباب العقار في النظر في البقال بن الله عبد أبا وأاستناب

. السيبي الحسن أبا المعلى وأنهر الخلفة بدار وأاستنانب
ًا السديدة: لكانت قضاياه أشرح ذهبت وألو ًا كتاب . بنفسه قائم

الدينية النعم مإن السعيد الوالد هذا سبحانه الله خص مإا وأمإعلوم
عصره وأقريع دهره وأفريد وأقته إمإام وأكونه العلية السامإية وأالرتب

مإذهبه علم في يتقدم شخص وأغربها الرض شرق في يعرف ل
. إليه ذلك في يضاف أوأ عليه
للقرآن بقراءته زمإانه فقهاء على البلدة هذه في تقدمإه مإع هذا

في إسناده وأعلو للحديث سماعه وأكثرة العشر بالقراءات
. المروأيات

الله صلى الله رسول حديث يملي وأهو مإجلسه الناس حضر وألقد
الله عبد كرسي على المنصور بجامإع الجمعة صلة بعد وأسلم عليه

حلقته في عنه المبلغون وأكان عنه الله رضي أحمد إمإامإنا بن
وأالثاني: أبو جابر مإحمد أبو أحدهم: خالي ثلثة وأالمستملون

. البرداني علي وأالثالث: أبو النباري بن مإنصور
في سجدوأا المإلء: أنهم حضر مإمن الفقهاء مإن جماعة وأأخبرني

في الجمعة صلة في الزحام لكثرة الناس ظهور على المإلء حلقة
. المإلء حلقة

ًا زمإانهم في الناس رأى وأمإا الجم ذلك فيه اجتمع للحديث مإجلس
 الكثير وأالعدد الغفير

وأسمعت مإن يذكر: أنه حزر العدد باللوف وأذلك مـإـع
نباهة مإن حضر مإن العيان وأأمإاثل ـهـذا الزمـإـان مـإـن
ًا ـ النقباء وأقاضي القضاة وأالشهود وأالفقهاء وأكان يومـإ
ـة يكتـبـون ًا وأالـنـاس إذ ذاك يـسـمعون وأالكتـب مإـشـهود
وأبالنظر إلـيـه يـتـبركون وأبفـضـله يـقـروأن وأيـشـهدوأن .
ــا أكـــثر أمإـــاليه بجـــامإع المنصـــور . وأحضـــرت أـن
وأأجاز لي إجازة وألخي أبي حازم حفـظـه الـلـه ـسـأله
الجازة لنا: خالنا أبو مإحمد ـبـن ـجـابر فأـجـاز لـنـا ـفـي
ًا . ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــه لفـظ مإرـض
ـحـدثنا الواـلـد الـسـعيد إمإلء مـإـن لفـظـه وأأـصـله ـيـوم
ـع ـي التاـس ـامإع المنـصـور ـف ـد الـصـلة بـج ـة بـع الجمـع
ـت وأخمســين ـدة ســنة ـس ـن ذي القـع وأالعشــرين مـإ
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وأأربعمائة قال: ـحـدثنا أـبـو الحـسـين ـبـن أـخـي مإيـمـي
ـوي قال: حدثنا عبد الله بن مإحمد بن عبد العزيز البـغ
ـن ـفـروأة البـلـدي قال: حدثنا أبو روأح مإحمد بن زياد ـب
قال: حدثنا أبو شهاب عن إسماعيل بن أبي خالد عن
ـه قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الـل
عنه قال:" كنا عند رسول الله صلى الله عليه وأـسـلم
فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم ستروأن ربكم
ًا كما تروأن ـهـذا ل تـضـامإون ـفـي رؤيـتـه عز وأجل عيان
فإن اـسـتطعتم أن ل تغلـبـوا عـلـى ـصـلة قـبـل طـلـوع
ـل الشمس وأقبل الغروأب وأقرأ: فسبح بحمد رـبـك قـب
ـــــــروأب . ـــــــل الـغ ـــــــمس وأقـب ـــــــوع الـش طـل
قال لنا الوالد الـسـعيد: ـهـذا الـحـديث ـصـحيح أخرـجـه
البخاري عن يوسف بن مإوسى عن عاصم بن يوسف
ـن شــهاب وأكــأني ســمعته مإــن ـوعي عــن اـب اليرـب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري . البـخ
وأقد امإتدح بـعـض أـهـل العـلـم الواـلـد الـسـعيد بأبـيـات

مإنها: 
شـبـيه ل قـوم الحنبلـيون

لـهـم
 وأالتقوى وأالزهد الدين في

ذكروأا إذا
مإـذ اللـه بكتاب أحكامإهم
خـلـقـوا

 بـه جـاءت وأمإا وأبالحديث
الـنـذر

يعـلـى أبا المإام إن
فـقـيهـهـم

وأمإـا يأتـي بمـا عروأف حبر
يذر

المسطور فلك فاقتدر صلى
فخروأا إن

 بـه يقـظـان مإثل نائم مإا
سـهـر

ـالف مـإـن وأمإعلوم مإا كان عليه شيوخ عصره وأعلماء وأقته مإن بين مإوافق وأمإـخ
ـل ـن المإاـث ًا مـإ توقيرهم له في حداثة سنه وأسالف دهره وأأنه كان إذ ذاك مإعدوأد
وأالعيان وأشيوخ العلماء وأذوأي السنان الذين قد ـشـح بـهـم الزمـإـان وأذـلـك عـنـد
مإعرفتهم بعلمه وأديانته وأتقدمإه في النظر وأالتحقيق وأتخصـصـه بـسـلوك أحـسـن
ـه طريق وأإنما يعرف الفضل لهله مإن كان في نفسه فاضلً وأيشهد بالعقل لهـل
ًا مـإـن الجـوهر . مإن كـان فـي نفسـه عـاقلً وأقـد قـيـل: نـقـد الجـوهر أـشـد عـوز
ًا وأنـقـل ـفـي طلـبـه ًا بالزهادة على كافة أهل العلم قلـمـ كان الوالد السعيد مإتميز
ـد قدمإاء كما قال عمر لسلمان عليهما السلم حين دوأن الدوأاوأين "مـإـع مـإـن ترـي
ًا". ــاد ــي الرض وأل فـس ًا ـف ــو ــدوأن عـل ــذين ل يرـي ــع اـل ــال: مـإ ــك? ـق أن أكتـب
كان في قناعته كما قال أبو حمزة الصوفي: كنت إذا أـصـابتني فاـقـة قـلـت ـفـي
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نفسي: إلى مإن أهدي هذه الفاقة? ثم فكرت فلم أجد أـحـق بـهـا مإـنـي فطويتـهـا
وأالبيات مإشهورة في المعنى 

تستقرض أن شئت إذا
ًا المال مإنفـقـ

 في النفس شهوات على
العسـر زمإن

مإن القراض نفسك فسل
صبرها كيس

ًا عليك  زمإـن إلـى وأإنظار
الـيسـر

الـغـنـى كنت فعلت فإن
أبـي وأإن

 وأاسـع عندها نوع فكل ت
الـعـذر
ـه ـا الـل وأقال: كتب أبو نصر عبيد الله بن سعيد السجزي الحافظ مإن مإكة حياـه

ًا عن كتابه فقال  ًا جواب ًا ذكر فيه أبيات : كتاب

لـمـا سـيدي كتابك
أتـانـي

 لي وأجدد به سررت
ابتهاجـا

لنـا بالجميل وأذكرك
جـمـيل

 نـمـزج وألم يقلدنا
مإـزاجـا

فـي التصنـع عن جللت
وأداد

 توددك في نر فلم
اعوجـاجـا

المداجي كثر وأقد
وأالـمـرائي

 راءي عـن تحفل فل
وأداجـا

ًا حييت وأجـزيت مإعمر
ًا خـير

 ذي لدين وأعشت
 سراجا التقوى

. وأزهده وأدينه علمه مإع السجزي نصر بأبي وأناهيك
وألعمري لقد حاز الوالد السعيد مإن الفضل مإا عسى
ـن ذوأي ـدد مـإ ـران وأـع ـن الـق ـثير مـإ ـه ـك ـز عـن أن يعـج
الـسـنان: مـإـن ـضـبط العـلـوم بحـسـن بـصـيرة وأإتـقـان
ًا في الكشـف عـن غـوامإض المـذهب وأخـافيه وأتدقيق
وأالبيان عن مإعانيه وأهو مإع ذلك إـلـى حيـن وأـفـاته مـإـع
كبر الـسـن مإجتـهـد داـئـب عـلـى التـصـنيف وأالـتـدريس
مإواظب ثم إصغاؤه مإع هذا العـلـم الـكـثير إـلـى كلـمـة
تستفاد مإن صغير أوأ كبير وألو قصد قاصد تعداد كتبــه
وأمإصنفاته وأتأمإل مإا قرره مـإـن الدـلـة عـلـى ـغـوامإض
مإذهبه وأمإـسـائل مإفرداـتـه لعـسـى أن تلحـقـه الـسـآمإة
في حسابه وأالمشقة ـفـي اـسـتيعابه وأـلـو اقتـصـر مـإـن
يقصد العدل وأالنصاف على النـظـر ـفـي كـتـابه اـلـذي
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صنفه ـفـي مإـسـائل الخلف: ـلـدله عـلـى مإنزلـتـه مـإـن
العلــــــــــــــــم دليــــــــــــــــل كــــــــــــــــاف .
وأمإعلوم مـإـا خـصـه الـلـه تـعـالى ـبـه مـإـع مإوهـبـة العـلـم
وأالدياـنـة مـإـن التعـفـف وأالـصـيانة وأالـمـروأءة الـظـاهرة
ـواب ـه لـب ـع هجراـن ـوافرة مـإ ـثيرة اـل وأالمحاســن الـك
السلطين وأامإتناعه على مإمر السنين: أن يقبل لـحـد
مإنهم صلة وأعطية وألم تزل ديانته وأمإروأءـتـه لـمـا ـهـذا
ـــــــــــــــــــــــــــة . ســــــــــــــــــــــــــــبيله أبـي
وأكان يقسم ليله كله أقـسـامإا فقـسـم للمـنـام وأقـسـم
ــــرام . ــــام وأقســـــم لتصـــــنيف الحلل وأالـح للقـي
وألقد نزل به مإا نزل بغيره مإن النكبات التي اـسـتكان
لها كثير مإن ذوأي المروأءات وأخرج بها ـعـن مإألوـفـات
ـاداته ـل ـع العادات فلم يحفظ عليه أنه خرج عن جمـي
وأل ـطـــــــرح الـمـــــــألوف مـإـــــــن مإروأءاـتـــــــه .
وأمإن شاهد مإا كان علـيـه مـإـن الـسـكينة وأالوـقـار وأمـإـا
كسا الله وأجـهـه مـإـن الـنـوار مـإـع الـسـكون وأالـسـمت
ـدين ـه باـل ـهد ـل ـح: ـش ـر الراـج ـل الغزـي ـالح وأالعـق الـص
ـة وأالفضل ضروأرة وأاستدل بذلك على مإحاسنه الخفـي
المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتورة .
هذا مإع الـنـاة وأالحـلـم اـلـذي ـبـه ـيـزان العـلـم وأحمـلـه
للذى في جـنـب اليـمـان وأالتـصـديق بالـحـاديث اـلـتي
ـهـي ـعـن ـصـاحب الـشـريعة ـصـلى الـلـه علـيـه وأـسـلم
مإروأية وأكم قـصـده مـإـن أـعـداء الـمـروأءة وأاـلـدين مـإـن
ـر ـعـن قاصد باغ وأمإبتدع طاغ جامإع في إزعاجه وأمإنـف
ًا ذليلً وأبحسرة الظـفـر ـقـتيلً ـسـنة مإنهاجه فعاد خاسئ
الله في الذين خـلـوا مـإـن قـبـل وأـلـن تـجـد لـسـنة الـلـه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديلً . تـب

وأقد أنشد بعض الشعراء في مإثله : 
قعبان ل المكارم تلك
لبن مإن

ًا  بعد فعادا بماء شيب
أبـوال

وأالجم الكثير الحديث: فالعدد مإنه سمعوا الذين أصحابه عدد فأمإا
. الغفير
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وأعمر النخشبي العاصمي العزيز وأعبد ثابت بن علي بن أحمد مإنهم
الوارث عبد بن الله وأهبة الخياط الدهستاني الحسن أبي بن

المقرىء الحافظ مإنده بن الوهاب عبد بن وأإسحاق الشيرازي
بن الحسن بن وأأحمد الرمإوي وأعمر الهمداني نجير بن وأمإكي
الطيوري بن الحسين وأأبو غالب وأأبو طاهر خاله: أبو وأأبناء خيروأن

بكر وأأبو الكوفي النرسي بن الغنائم وأأبو البرداني علي وأأبو
القرمإيسيني مإنصور وأأبو الخياط مإنصور وأأبو المقدسي القطان

بن وأمإحمد العكبري عمارة بن وأمإحمد النباري بن مإنصور وأأبو
العلثي ابن وأأحمد المخلطي العباس وأأبو مإردين بن أحمد بن أحمد
وأأبو مإحمد أبو عمهما وأابنا يوسف ابن ابنا الحسين وأأبو بكر وأأبو

جعفر وأأبو الحسين وأأبو نصر عمه: أبو وأابنا رضوان بن الحسن
الله عبد أبو وأأخوه النحوي فاخر بن المبارك الكرم وأأبو الصفهاني

وأأبو ياسر نصر وأأبو البلدي ابنا القاسم وأأبو طاهر وأأبو الدباس بن
. آخرين في العكبريان العز
البغدادي الحسين الحديث: فأبو وأسمعوا وأعقلوا تفقهوا الذين فأمإا

زبيبا بن الغنائم وأأبو الغباري بن الغنائم وأأبو جعفر أبو وأالشريف
علي أبو وأالقاضي القواس بن الوفا وأأبو البناء بن علي وأأبو

الضرير عمروأ بن وأعلي جلبة بن الفتح أبو وأالقاضي البرديني
وأالحسين النماطي الله عبد وأأبو الحصري بن ياسر وأأبو الحراني

شبلي بن البركات وأأبو الفتح أبو النهري الحسن وأأبو البرداني بن
وأمإحفوظ العاقولي وأطلحة عقيل بن الوفاء وأأبو شافع مإحمد وأأبو

وأأبو المقدسي الفرج وأأبو العكبري ظفر بن الحسن وأأبو الكلوذاني
بن الحسن وأأبو البرداني الله عبد وأأبو العكبري زفر بن الحسن

وأجعفر الكيال بن يعلي وأأبو الباجسرائي الله عبد وأأبو ركاب
أسمائهم. إحصاء يشق مإمن وأغيرهم القاسم أبو وأالخ الدريحاني

. مإنها يتيسر مإا ذكر إلى فنشير فكثيرة مإصنفاته عدد فأمإا
فـمـن ذـلـك: أحـكـام الـقـرآن وأنـقـل الـقـرآن وأإيـضـاح
البيان وأمإسائل اليـمـان وأالمعتـمـد وأمإختـصـر المعتـمـد
وأالمقتبس وأمإختصر المقتبس وأعيون المسائل وأاـلـرد
ـى ـرد عـل ـة وأاـل ـى الكرامإـي ـرد عـل ـى الـشـعرية وأاـل عـل
الباطنية وأالرد على المجسمة وأالرد على اـبـن اللـبـان
وأإبطال الـتـأوأيلت لخـبـار الـصـفات وأمإختـصـر إبـطـال
ـر وأالكلم ـفـي ـي بـك ـأوأيلت وأالنتـصـار لـشـيخنا أـب الـت
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الستواء وأالكلم في ـحـروأف المعـجـم وأالقـطـع عـلـى
خلـود الكفـار فـي النـار وأأربـع مإقـدمإات فـي أصـول
الديانات وأإثبات إمإامإة الخلفاء الربعة وأتبرئة مإعاوأيــة
وأالرسالة إلى إمـإـام اـلـوقت وأجواـبـات مإـسـائل وأردت
مإــن الحــرم وأجوابــات مإســائل وأردت مإــن تنيــس
ـات ـارقين وأجواـب ـن مإياـف ـائل وأردت مـإ ـات مإـس وأجواـب
ـه مإسائل وأردت مإن أصفهان وأالعدة في أـصـول الفـق
وأمإختصر العدة وأالكفاية في أـصـول الفـقـه وأمإختـصـر
الكفاية وأالحكام السلطانية وأفضائل أحـمـد وأمإختـصـر
في الصيام وأإيجاب الصيام ليلة الغمام وأمإقدمإة ـفـي
الدب وأكتاب الطب وأكتاب اللباس وأالمإر بالمعروأف
وأشروأط أـهـل الذمـإـة وأالتوـكـل وأذم الغـنـاء وأالختلف
في الذبيح وأتفضيل الفـقـر عـلـى الغـنـى وأفـضـل ليـلـة
ـا ـابرة فيـم ـذيب الخـي ـدر وأتـك ـة الـق ـى ليـل ـة عـل الجمـع
يدعونه مإن إـسـقاط الجزـيـة وأإبـطـال الحـيـل وأالـفـرق
ـن الل وأالهــل وأالمجــرد فــي المــذهب وأشــرح بـي
الخرقي وأكتاب الروأايتين وأقطعة مـإـن الـجـامإع الـكـبير
فيها الطهارة وأبعض الصلة وأالنكاح وأالصداق وأالخـلـع
وأالوليمة وأالطلق وأالـجـامإع الـصـغير وأـشـرح الـمـذهب

وأالخصال وأالقسام وأفيه يقول بعضهم: 
مإصنفات نظرنا قد

النـام
 شـريعة وأسبرنا

السـلم
ًا رأينا مإا جمع مإصنف

العلـم
وأالفـهـام الختصار مإع

المإام صنف مإا مإثل
يع أبو

 الخصال كتاب لى
 وأالقسام

. الكبير مإصنفاته: الخلف وأمإن
ًا وأراءه مإا أن النظر: علم حقيقة تصانيفه في نظر وأمإن وأل مإرامإ
ً به وأيخرج الكمال عن التقصير مإن البشر على يدخل مإا إل مإقال
التقدم أهل مإراتب عن المتأخر به وأيتميز النبياء مإنازل عن العالم

. العلماء مإن
ًا عنه الناس حمل فلقد ًا علم الله صلى الله رسول حديث مإن وأاسع
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. وأالفروأع الصول وأمإن وأسلم عليه
البلغاء رأينا لنا وأصفه في الطناب عن فضله باشتهار مإستغن وأهو
أمإده يطلب وأكل فأكثروأا مإدحوا قد وأالعلماء فقصروأا وأصفوا قد

. فيعجزوأن
وأالعلم بالعشر وأالقراءة القرآن حفظ رزقه قد وأجل عز الله كان إذ

وأرزقه وأالفروأع الصول وأعلم وأالفرائض وأالحكام وأالحرام بالحلل
المحصل وأالرأي المؤثل وأالمجد العراق وأكرم الخلق شرف مإن

الشافية وأالمعرفة الصافية وأالعزيمة وأالصابة وأالفهم وأالفضل
مإحمود مإن رفيعة درجة كل إلى وأالسمو فضيلة بكل وأالتفرد
شبيه له يكن لم حتى شرحه يطول وأالكمال: مإا وأالزهد الخصال

أبصار تقع وألم حكمه في يجارى وأل فهمه في نظير وأل وأقته في
طيب وأغرسه كريم وأعرقه حرة طينته لن مإثله على زمإانه أهل

. مإحمود وأمإنشؤه
عليه يمتنع ل كآخره وأأوأله كأعراقه وأأخلقه كأخلقه أفعاله وأكانت
المشكل اشتباه يتلجلج وأل المإور مإن الغامإض المبهم مإعرفة

عند الحصر وأل العي وأل الشك يعرف وأل الصدوأر في الصعب
الفقهاء وأسائر المتكلمين وأمإجادلة وأالموافقين المخالفين مإناظرة

. المختلفين
وأيحضره مإنزله في اليماني جعفر أبي مإجلس يحضر كان وأقد

فتحضر وأالفروأع الصول في المتباينين وأالمتكلمين الفقهاء شيوخ
بصلته. يأتون وأ الكل فيتأخر وأالعصر الظهر صلة

وأهو الخلف إلى بأدائه أمإروأا وأمإا السلف مإنهج تبيين الن فلنذكر
لبعضهم وأأروأاحهم روأحه الله قدس السعيد الوالد عليه درج الذي

جزيل بذكره راجين بسببه البدع أخل ذم مإا وأتجتنب الله بمعونة
تلقاه أن عسى مإا تعريفك بعد الصواب عن الخروأج مإتوقين الثواب

عليه هم لما مإعرفتك تحققوا إذا الذى مإن وأالعناد الخلف ذوأي مإن
. الجر جزيل به لينال بالصبر مإأمإور وأالمحق الفساد مإن

ً وأقدمإناه الدارين سعادة أدرك وألزمإهما أتقنهما مإن نكتتين في أوأل
. شرحهما به نريد إنما بعدهما نذكره وأمإا

المتمسك المإر تبيين مإع به أمإرت لما تراه مإا إحداهما: ترك
. بموجبه

الوالد عليه درج مإا وأتهجينهم المبطلين بكثر الكتراث وأالثانية: قلة
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مإن قالوه عما النفس سخاء مإع الرشيد الصالح وأالسلف السعيد
. آمإالهم بعض إلى وأوأصول أمإثالهم عند قبول
تركت عما النكتتين: عوضت بهاتين الخذ نفسك ألزمإت فإذا

ًا وأإن مإخالفك وأهابك وأعدت به مإا بنيل وأالثقة عرفت مإا إلى سكون
ًا كنت عبيده صالحي عند ثم وأتعالى سبحانه الله عند وأكنت وأحيد

ًا . حميد
السلف مإن قبله وأمإن السعيد الوالد اعتقاد عن البيان الن فلنذكر
. الصفات أخبار في الحميد
ًا وأإياك الله زادنا فاعلم اليات آثر مإمن وأجعلنا به الله ينفعنا علم

وأأهواء المتكلمين آراء على الصحيحة وأالحاديث الصريحة
. المتكلفين

الخلف: هو خيار بعدهم وأانتهجه السلف صالحو عليه درج الذي أن
عليه الله صلى مإحمد نبيه وأاتباع وأجل عز الله بكتاب التمسك

التابعين عن ثم عليهم الله رضوان الصحابة عن روأى مإا ثم وأسلم
. المسلمين علماء مإن لهم وأالخالفين

به وأصفه أوأ نفسه به تعالى الله وأصف بما وأالتصديق وأاليمان
وأل تعطيل غير مإن لذلك وأالتسليم وأالتنفير البحث ترك مإع رسوله
العادلة وأالجماعة الناجية الفرقة وأهي تأوأيل وأل تفسير وأل تشبيه

وأالثر الحديث أصحاب فهم القيامإة يوم إلى المنصورة وأالطائفة
بينه وأسفرته علمه وأوأرثة الرسول خلفاء هم تابعهم السعيد وأالوالد

نبذهم الذين وأهم العالي يرجع وأإليهم التالي يلحق بهم أمإته وأبين
جهال مإشبهة وأالمحال: أنهم الزوأر وأقائلو وأالضلل البدع أهل

. الكلم فيهم وأأساءوأا وأالطغام الحشو إلى وأنسبوهم
لهم ذكرنا وأجعل أروأاحهم الله قدس وأسلفه السعيد الوالد فاعتقد

به وأصفه أوأ نفسه به تعالى الله وأصف مإا جميع في علينا تعود بركة
وأجل عز الله صفات ذلك جميع وأسلم: أن عليه الله صلى رسول

إدراك عن بالعجز وأأقروأا نقصان وأل زيادة غير مإن جاءت كما تمر
. الشأن هذا حقيقة مإعرفة
إثبات الئمة: أن مإن سبقه مإمن قبله وأمإن السعيد الوالد اعتقد

حقيقة لها تحديد إثبات ل وأجود إثبات هو إنما سبحانه الباري صفات
ًا مإعرفتها كنه على سبحانه الباري يطلع لم علمه في إنس مإن أحد
. جان وأل

وأيحتذى الذات في الكلم فرع الصفات في الكلم وأاعتقدوأا: أن
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. جاء وأكما وأمإثاله حذوأه
وأجود إثبات هو سبحانه: إنما الباري إثبات القبلة: أن أهل أجمع وأقد

مإمن قبله وأمإن السعيد الوالد اعتقد هكذا وأكيفية تحديد إثبات ل
إثبات هو إنما سبحانه للباري الصفات إثبات الئمة: أن مإن سلفه
وأل البرية صفات تشبه ل صفات وأأنها وأكيفية تحديد إثبات ل وأجود
. وأالروأية بالفكر علمها حقيقة تدرك

يعلم تعالى: وأمإا قوله اتباع الباب هذا في اعتمدوأه الذي وأالصل
عند مإن كل به يقولون: آمإنا العلم في وأالراسخون الله إل تأوأيله

ًا به يحيطون تعالى: وأل وأقال اللباب أوألو إل يذكر وأمإا ربنا علم
ًا حمل مإن خاب وأقد القيوم للحي الوجوه وأعنت . ظلم

ل الصفات مإتعدد الذات وأتعالى: فرد سبحانه الباري أن فاعتقدوأا
عز قوله وأسمعوا ثاني وأل نظير وأل صفاته في وأل ذاته في له شبيه

يؤمإنون الذين للمتقين هدى فيه ريب ل الكتاب ذلك وأجل: آلم
صلى رسوله به وأصفه وأبما نفسه به الله وأصف بما فآمإنوا بالغيب

ًا وأسلم عليه الله ًا للقدرة تسليم ًا للرسل وأتصديق . بالغيب وأإيمان
هو أعلم حيث مإن مإعلومإة سبحانه الباري صفات وأاعتقدوأا: أن

مإن مإعلوم سبحانه الباري أن كما وأاستأثر انفرد حيث مإن غيب
. هو مإا مإجهول هو حيث

وأمإعانيها صفاته حقائق بعلم استأثر سبحانه الباري وأاعتقدوأا: أن
مإؤمإنون بها فهم الموصوفين سائر بها وأفارق العالمين عن

ردها عندهم يجوز ل جاهلون كيفيتها وأبمعرفة مإوقنون وأبحقائقها
الذي المشبهة حملته كما التشبيه على حملها وأل الجهمية كرد

تأوألتها كما وأالمجازات اللغات على تأوألوها وأل الكيفية أثبتوا
. الشعرية
وأل المعطلين بتعطيل الصفات أخبار في يقولون ل فالحنبلية

باطلين بين مإذهبهم: حق المتأوألين تأوأيل وأل المشبهين بتشبيه
التشبيه نفي مإع وأالصفات السماء ضللتين: إثبات بين وأهدى

مإنه فيجنس له نظير وأل مإشبه سبحانه للخالق مإثل ل إذ وأالدوأات
على تجنيس وأل تشبيه غير مإن علمنا بما وأنشهد سمعنا كما فنقول

الصفات أخبار رد وأفي البصير السميع وأهو شيء كمثله ليس أنه
علم إلينا الناقلين أن قبل مإن الدين شرائع النقلة: إبطال وأتكذيب
هذه ناقلوا الشريعة: هم أحكام وأسائر وأالحج وأالزكاة الصلة
وأالعياذ إليهم تطرق وألو قاله فيما القول مإقبول وأالعدل الخبار
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نقلوه مإا جميع إبطال إلى ذلك مإنها: لدى بشيء التخرصا بالله
. هذا مإثل عن الشرع سبحانه الله حفظ وأقد
هذه قبول على مإنهم وأالشعرية الحديث أهل علماء أجمع وأقد

الحديث أصحاب وأهم جاءت مإا على أقرها مإن فمنهم الحاديث
لو إذ لها مإنهم قبول إياها وأتأوأيلهم الشعرية وأهم تأوألها مإن وأمإنهم
. الباطلة الخبار سائر اطرحوا كما لطرحوها باطلة عندهم كانت
تجتمع ل قال:" أمإتي أنه وأسلم عليه الله صلى النبي عن روأى وأقد
ضللة" . وأل خطأ على
وأل تشبيه وأل تعطيل غير مإن الصفات بأخبار اليمان مإن ذكرناه وأمإا

ًا السلف قول هو تأوأيل وأل تفسير ًا بدء أمإير ذكره الذي وأهو وأعود
فيها: قال القادرية الرسالة في عليه الله رضوان القادر المؤمإنين

الله صلى الله رسول به وأصفه أوأ نفسه به سبحانه الله وأصف "وأمإا
سبيل على ل حقيقته على وأجل عز الله صفات وأسلم: فهو عليه

المجاز" .
رضوان الله بأمإر القائم المؤمإنين أمإير العتقاد: جمع هذا وأعلى

وأزاهدهم: الوقت علماء مإن السعيد الوالد مإع حضره مإن عليه الله
خطوطهم وأأخذ وأأربعمائة وأثلثين اثنتين سنة القزوأيني الحسن أبو

. باعتقاده
الصفات: المذهب أخبار في عنه الله رضي السعيد الوالد قال وأقد
عنه عدوأل غير مإن به جاءت مإا على الحاديث هذه ذلك: قبول في
كل بخلف سبحانه الله بأن العتقاد مإع ظاهرها يخالف تأوأيل إلى

تكييف: أوأ تشبيه أوأ حد الخواطرمإن في يقع مإا وأكل سواه شيء
يوصف وأل شيء كمثله ليس وأالله ذلك عن وأتعالى سبحانه فالله

عليهم يجوز مإا عليه يجوز وأل حدثهم على الدالة المخلوقين بصفات
وأأنه عرض وأل جوهر وأل بجسم ليس حال إلى حال مإن التغير مإن
تشبه ل وأصفاته الوأهام في يتصور ل الذي وأأنه يزال وأل يزل لم

. البصير السميع وأهو شيء كمثله ليس المخلوقين صفات
الصفات: لخبار التأوأيلت إبطال في روأحه الله قدس كتابه وأأمإا

مإن السمع به وأرد مإا إطلق وأأن المقدمإات هذه على فمبني
. بالمخلوقات سبحانه الباري تشبيه يقتضي الصفات: ل

ًا عليه الله رحمة وأذكر أن الحنبلية يلزم إنما التشبيه مإعناه: أن كلمإ
لله الصفة ابتدأوأا الذين هم يكونوا أن أمإرين: إمإا أحد مإنهم وأجد لو

في التشبيه باعتقاد صرحوا قد يكونوا أوأ وأاخترعوها وأجل عز
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. ناقلوها هم التي الحاديث
المبتدىء هو وأسلم عليه الله صلى الشريعة صاحب يكون أن فأمإا
مإا بها يسقط حجة وأسلم عليه الله صلى وأقوله الحاديث بهذه

يعتقدوأن بأنهم صرحوا قد الحنبلية يكون ثم له تبع وأهم يعارضها
مإا إليهم يضاف أن يجوز فكيف التشبيه وأنفي الصفات إثبات

نفيه? . يعتقدوأن
على الدين أصول في يعتمدوأن إنما الحنبلية أن ثبت قد أنه وأعلى
في نجد وأنحن وأسلم عليه الله صلى نبيه وأسنة وأجل عز الله كتاب
التشبيه ذكر فيهما نجد وأل الصفات ذكر رسوله وأسنة الله كتاب

نفيه? . يعتقدوأن مإا إليهم يضاف أن يجوز فكيف
وأل تأوأيل غير مإن الصفات لخبار الحنبلية تسليم أن على يدل وأمإما
التشبيه: ذلك في يلزمإهم ل وأأنه الشاهد يقتضيه مإا على حمل

سبحانه الباري أن وأمإخالف للسنة مإوافق بين مإن الطوائف إجماع
وأل جوهر وأل جسم إثبات وأإياهم يلزمإنا لم ثم وأمإوجود وأشيء ذات

السمات هذه عن تنفك ل الشاهد في الذات كانت وأإن عرض
أخبار في الشاهد في العرف يقتضيه مإا الحنبلية يلزم ل وأهكذا

. الصفات
قادر عالم بأنه: حي مإوصوف سبحانه البارىء هذا: أن صحة يبين
هذه في التفاق يدل وألم الصفات بهذه مإوصوفون وأالخلق مإريد

أخبار في القول هكذا وأمإعانيها حقائقها في التفاق على التسمية
الحد يقتضيه مإا إثبات تأوأيل غير مإن تسليمها عند يلزم وأل الصفات
مإعانيها. في وأالشاهد

كتابه في عليه الله رحمة السعيد الوالد استدل وأنظيره وأبهذا
الصفات". لخبار التأوأيلت "أبطال

وأذكره بكتاب السعيد الوالد لله: فيرده المجسمة على الرد فأمإا
ًا ًا الله يسمى أن يجوز فقال: ل كتبه أثناء في أيض . جسم
. نفسه به وأصف مإما بأكثر تعالى الله يوصف أحمد: ل قال
الجسام مإن جسم سبحانه الله أن اعتقد السعيد: فمن الوالد قال

غير لنه كافر وأالنتقال: فهو التأليف مإن الجسم حقيقة وأأعطاه
الصفات بهذه وأصفه يستحيل سبحانه الله لن وأجل عز بالله عارف

ًا يكون أن سبحانه: وأجب الله يعرف لم وأإذا . كافر
. أوأراق عدة الكتاب وأهذا
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وأاعـلـم أن الـلـه ـسـبحانه اـصـطفى رـسـلً مـإـن خلـقـه
فبعثهم بالدعاء إليه وأالصبر على مإا ـنـالهم مـإـن جهـلـة
خلقــه وأامإتحنهــم مإــن المحــن بصــنوف مإــن البلء
ًا لـهـم وأضروأب مإن المحن وأاللوأاء وأـكـل ذـلـك تكريـمـ
ــل . ــير وأل تقلـي ــر تخـس ًا غـي ــريف ــذليل وأتـش ــر ـت غـي
ًا ـذ ًا وأأـخ وأكان أرفع رسله عنده مإنزلة: أشدهم اجتهاد
في إمإضاء أمإره مإع البلية بأهل دـهـره ـقـال الـلـه ـعـز
وأجل لنبيه صلى الله عليه وأـسـلم: فاـصـبر كـمـا ـصـبر
أوألو العزم مإن الرسل وأقال تعالى: وأاـصـبر عـلـى مـإـا
يقولون وأاذكر عبدنا داوأد وأقال عز وأجل له صلى الله
علـيـه وأـسـلم وألتـبـاعه: أم حـسـبتم أن ـتـدخلوا الجـنـة
ـوا مـإـن قبلـكـم مإـسـتهم ـذين خـل ـل اـل ـأتكم مإـث وألـمـا ـي
ـذين البأساء وأالضراء وأزلزلوا حتى يقول الرسول وأاـل
آمإنوا مإعه: مإتى نـصـر الـلـه? أل إن نـصـر الـلـه قرـيـب
وأـقـال ـعـز وأـجـل: أـلـم أحـسـب الـنـاس أن ـيـتركوا أن
يقولوا: آمإـنـا وأـهـم ل يفتـنـون? وألـقـد فتـنـا اـلـذين مـإـن
قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وأليعلمن الكاذبين .
ًا مإن مإكرمـإـي رـسـله وأأنبـيـائه فلم يخل جل ثناؤه أحد
وأمإقربي أصفيائه وأأوأليائه مإن مإحنة في عــاجلته دوأن
ـدرجات آجلته يستوجب بصبره عليها مإا أعد له مإن اـل
التي قسم مإصيره إليها وأجعل ـسـبحانه علـمـاء المـإـم
الماضين خلفاء أنبيائهم المرسلين وأالقوام بما ـجـاءوأا
به مإن اـلـدين يرخـصـون ـعـن أحـكـامإه وأيـحـامإون ـعـن
ــيطان ــد الـش ــه كـي ــدفعون عـن ــه ـي ــدوأده وأأعلمـإ ـح
ـترك وأالنســيان ل يصــدهم عــن ـن اـل وأيحرســونه مـإ
التمسك بالحق وأل يثنيهم عن التعطف عـلـى الخـلـق:
ًا لثواب الله الذي ـلـه يطلـبـون سوء مإا به ينالون توخي
وأفـيــــــــــــــــــــــــــه يرغـبــــــــــــــــــــــــــون .
ثم جعل سبحانه علماء هذه المإة أفضل علماء المإم
ًا أعد لهم الكرامإات ًا وأأوأفرهم مإن الخيرات حظ قسم
وأقسم لـهـم المـنـازل وأاـلـدرجات مـإـع ابتلـئـه ـسـبحانه
لمؤمإنيهم بالمنافقين وألصادقيهم بالمكذبين وألخيارهم
بالشرار وألصالحيهم بالفجار وأللمإاثل الرفعاء بأوأـضـع
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السفهاء فلم يكن يثني العلماء مـإـا يلـقـونه مـإـن الذى
عن القيام بحقوق الله تعالى في عباده وأإظهار الحق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بلده. ـف
وألقد كان الوالد السعيد -نضر الله وأجهه- مإمن سلك
به هذه الطريق عندمإا ابتلي به مإن أذية ـهـذا الفرـيـق
وأقد قال رسول الله صلى الله علـيـه وأـسـلم:"ـطـوبى
ـه مـإـن ـا رـسـول الـل ـل: ـي ـاء قـي ـاء ـطـوبى للغرـب للغرـب
الغرباء? قال: ناس ـصـالحون قلـيـل بـيـن ـنـاس ـسـوء
ـه ـد الـل كثير مإن يبغضهم أكثر مإمن يطيعهم" روأاه عـب
ــــــه عنهمـــــــا . ــــــن عمـــــــروأ رضـــــــي الـل ـب
ـة وأمإن تظاهر بإنكار البدع: فسبيله أن يصبر على أذـي
ًا عند الله ـعـز وأـجـل وأـقـد روأى أـبـو المخالفين مإحتسب
هريرة رضي الله عنه ـقـال: ـقـال رـسـول الـلـه ـصـلى
الله عليه وأـسـلم:"الـمـؤمإن مإوـكـل ـبـه أربـعـة: مـإـؤمإن
يحسده وأفاسق يبغضه وأكافر يقاتله وأشيطان يكيده"

.
وأـقـال الحـسـن البـصـري:"مـإـا ـكـان مـإـؤمإن ـقـط فيـمـا
مإضى وأل يكون مإؤمإن فيما بقي إل إلى جنـبـه مإـنـافق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤذيه" . ـي
وأروأى خباب بن الرت رضي الله عنه أن النبي ـصـلى
الله عليه وأسلم قال:"أيها الناس اتقوا الله فوالله إن
كان الرجل مإن المؤمإنين مإن قبلكم ليوـضـع المنشـار
على رأسه فيشق بنصفين وأمإا يرده عن ديـنـه ـفـاتقوا
ــم" . ــم وأصـــانع لـك ــح عليـك ــه فاـت ــإن الـل ــه ـف الـل
وأروأى أبو مإوسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله
علـيـه وأـسـلم أـنـه ـقـال:"لـيـس أـحـد أـصـبر عـلـى أذى
ًا وأيجعـلـون ـلـه ـصـاحبة يسمعه مإن الله يدعون له وألد
ـــاري. ـــه البـخ ـــافيهم" أخرـج ـــم وأيـع ـــو يرزقـه وأـه
وأإذا كان البارىء عز وأجل يصبر عـلـى مـإـا يـقـول فـيـه
ـم ـى إهلكـه ـدرته عـل ـع ـق ـركون مـإ ـدوأن وأالمـش الجاـح
وأإفنائهم وأمإنعهم مإما يتفوهون به لما سبق في علمه
ًا وأالنبـيـاء عليـهـم الـسـلم مإن المإلء لهم ليزدادوأا إثم
قد صبروأا على مإا أوأذوأا به وأالصالحون قد تأسوا بهم
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ـفـــــــــــــــــــــــــــــي ذـلـــــــــــــــــــــــــــــك .
فالواحد مإـنـا مـإـع علـمـه بتقـصـيره ـفـي ـكـل مإعـنـى: ل
ينبـغـي ـلـه أن يقـلـق لكلـمـة تـسـوءه وأإذا ـكـان القـيـام
ًا فالـصـبر عـلـى مـإـا ًا وأاحتساب بالذب عن أهل الحق دين
يصيبه هو مإن تمام الحتساب وأقد جاء في الحديث:"
ًا فينـظـر إن الرجل ليعطى كتابه يوم القيامـإـة مإنـشـور
ـذا? فيه حسنات لم يعملها فيقول: يا رب أي شيء ـه
ـت ل ـاس وأأـن فيقول الله عز وأجل: هذا بما اغتابك الـن
تـشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعر" .
وأيروأى عن عبد الرحمن بن مإهدي أنه قال:" لول أني
أكره أن يعصى الله عز وأجل لسرني أن ل يبقى ـفـي
المصر أحد إل اغتابني وأأي شيء أـشـهى مـإـن حـسـنة
ـــا" . ـــم يعملـه ـــحيفته ـل ـــي ـص ـــرء ـف ـــدها الـم يـج

ـال  ًا البلخي فاته وأرده في السحر فـق وأذكر أن شقيق
له أهله: فاتك قيام الليلة فـقـال: إن ـفـات ذـلـك فـقـد
صلى لي مإن أهل بـلـخ أـكـثر مـإـن أـلـف نـفـس ـقـالت:
كـيـف? ـقـال: ـبـاتوا يـصـلون ـفـإذا أـصـبحوا اغـتـابوني .
وأعن بعض السلف أنه قال: إنك إذا لم تنك عدوأك إل
بـمـــــــا يثلـــــــم بـــــــه ديـنـــــــك فبنفـســـــــك .
وأقال بشر بن الحارث: ل تعبأ بكلم مـإـن يتكـلـم فـيـك
ًا وأالتقي ل يقول مإا يعرف فكيف مإال إل أن يكون تقي
يـعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف .
وأروأى عن عطاء بن أـبـي مإيموـنـة أـنـه اجـتـاز بخـشـبة
ـا رب سعيد بن جبير فرفع رأسه إلى السماء فقال: ـي
حلمك عن الظالمين فـتـت قـلـوب المظـلـومإين ـقـال:
فغشيه الكرى فرأى كأن سعيد ـبـن ـجـبير ـفـي الجـنـة
وأالحور حوله وأكأن قائلً يقول له: يا عطاء حلمنا ـعـن
الظالمين أوأرث المظلومإين هذا المقام أوأ كما ـقـال .
وأمإا ذكرته مإن أوأصاف الوالد الـسـعيد فـهـو كالـشـارة
إلى مـإـا وأراءه وأأرـجـو أن ل يـكـون ذـلـك عـلـى ـسـبيل
التمادح لكنه على سبيل المإر بالمعروأف وأالنهي عن
المنكر وأالرد عن أعراض علـمـاء المـسـلمين وأحماـيـة
ــــــــــــافقين . ــــــــــــن المـن ــــــــــــؤمإنين مـإ الـم
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قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى
الله عليه وأسلم:"مإن اغتيب عنده أخوه المسلم فـلـم
ـدنيا ـه ـفـي اـل ـه الـل ينـصـره وأـهـو يـسـتطيع نـصـره أذـل
وأالـخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة" .
وأروأى أنس بن مإالك رضي الله عنه قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وأـسـلم:"مـإـن حـمـى ـعـرض أخـيـه
ًا يحـمـي لحـمـه ـعـن في الدنيا بعث الله عز وأجل مإلك
النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار" .
وأقال عليه الـصـلة وأالـسـلم:" مـإـا مـإـن مإـسـلم يعـنـي
ًا في مإوطن ينتهك فـيـه عرـضـه إل ًا مإسلم يخذل امإرء
خذله الله عز وأجل في مإوطن يحب نصرته وأمـإـا مـإـن
ًا ـفـي مـإـوطن ينتـقـص فـيـه ًا مإـسـلم مإسلم ينصر امإرء
عرضه وأتنتهك فيه حرمإته إل نصره الـلـه ـفـي مـإـوطن
يحب فيه نصرته" وأقال عليه الصلة وأالسلم:"لمقام
أحدكم في الدنيا يتكلم بكلمة ـحـق ـيـرد بـهـا ـبـاطلً أوأ
ًا: أفضـــل مإـــن هجـــرة مإعـــي . يحـــق بهـــا حقـــ
وأقال:"لن يهدي الله بهداك رجلً خير لك مإما طلعت
ــــــــــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــــــــــمس" . علـي
وأقال الـمـروأذي: قـلـت لـبـي عـبـد الـلـه -يعـنـي إمإامإـنـا
ـل أن يشــتغل بالصــوم وأالصــلة ـرى للرـج ـد- ـت أحـم
وأيسكت ـعـن الكلم ـفـي أـهـل الـبـدع ? فكـلـح وأجـهـه
ـا ـس إنـم وأقال: إذا هو صام وأصلى وأاعتزل الناس ألـي
هو لنفسه? قلت: بلى قال: فإذا تكلم كان له وألغيره
ــــــــــــــــــــــــــل . ــــــــــــــــــــــــــم أفـض يتكـل
ــــــذكر الن وأفـــــــاة الوالـــــــد الســـــــعيد . فلـن
توفي ليلة الثنين بين العشاءين تاسعة عشر رمإضان
مإن سنة ثمان وأخمسين وأأربعمائة وأصلى عليه أخــي
أبـــو القاســـم يـــوم الثنيـــن بجـــامإع المنصـــور .
وأقيل: إنه لم ير في جـنـازة بـعـد جـنـازة أـبـي الحـسـن
ـازته فلـمـا القزوأيـنـي الزاـهـد الجـمـع اـلـذي حـضـر جـن
أصحر المشيعون لجنازته إلى حفرـتـه بمـقـبرة إمإامإـنـا
ـم ـة ـل ـأفطر جماـع ـر الشــديد ـف ـم الـح ـد: لحقـه أحـم
ًا يسمحوا بالرجوع وأـكـان ـقـد حـضـره ـعـالم ـكـثير ـجـد
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يفـــــــــــــــــــــــــوت الحصـــــــــــــــــــــــــاء .
وأقد روأى أنس رضي الله عنه قال: قال رـسـول الـلـه
صلى الله عليه وأسلم:"مإا مـإـن رـجـل يـمـوت فتـصـلي
عليه أمإة مإن الناس يبلغون المائة فيـشـفعون فـيـه إل
شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفعوا" .
وأروأى أبو أمإامإة رضي الله عنه قال: قال رسول الله
صلى الـلـه علـيـه وأـسـلم:"المـقـة مـإـن الـلـه ـعـز وأـجـل
ًا ـقـال: ـيـا وأالصيت في الـسـماء ـفـإذا أـحـب الـلـه عـبـد
ًا فأحبه فينادي جبريل فينزل جبريل إن ربك يحب فلن
ـــــــــــــى الرض". ـــــــــــــة عـل ـــــــــــــه المـق ـل
فلقد انتقض السؤدد بمصابه وأانثـلـم الـمـذهب ـبـذهابه

فهو كما قيل: 
الفهم نظام مإات اليوم

وأالـلـسـن
 يعديني كان مإن وأمإات

 الزمإن على
إذ الداب سبل وأأظلمت
حجـبـت

 في المكارم شمس
الكفن مإن غيم

قيل: وأكما 

المسك نسيم وأليس
حنوطه رشح

 الثناء ذاك وألكنه
المـخـلـف

النعش صرير وأليس
تسمعونه مإا

 قوم أصلب وألكنها
تقـصـف

قيل: وأكما 

ًا يوم كل فيبـجـدتــه يبـلـى كـم للـمـوت  لـه مإـا حكيم
خـلـف

ًا أصاب ً قصد في هلل
تـكـامإـلـه

 لـيس مإـا مإنطقه وأبحر
يغـتـرف

دامإـت مإـا الدهـر يبله لم
بـدائعـه

 جمعها على تطوى
 وأالصحف الحشاء

وأمإن نظر في تصنيفه قدس الله روأحه مإمن له فهم وأتيقن وأعلم
وأتدين: علم أنه يعجز عنه مإن يروأم تصنيف مإثله وأيفضح فيه مإن

يتعاطى حذوأ قوله إذ كلمإه السحر الحلل وأالعذب الزلل
ًا وأالسهل الممتنع وأالقريب المستصعب إذ هو نسيج وأحده زهد
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ًا وأجدلً فهو كما ًا وأنبلً وأفقه ًا وأفريد عصره سؤدد ًا وأروأاية وأأرب وأأدب
 قيل: 

درة وأغـارت البديع مإات
الـفـطـن

 بحر الموت وأاستدرج
 كفن في الفضل

صـنـعـن مإـا المنـايا در لله
بـه

مإـن الكـفـان تضمنت وأمإا
بـدن

وأكما قيل: 
بشاشات تقصت

بعده المجالس
 النس وأدع إذ وأوأدعنا

وأالعلم
العلم نجم كان وأقد
حياتـه فينا

أفل أيامإه انقضت فلما
النجم

قيل: وأكما 

الدنيا في لك بدا مإا عش
ترى فلست

 مإن وأل مإنه الناس في
خلفـا علمه

يرثيه: وأقال تلميذه علي بن أخي نصر 

وأحـزن دائم أسـف
مإــقـــيم

 الـهـدى بـه لمصاب
مإـهـدوأم

رجـت أم الفـراء بحل مإات
الر

 كاسف البدر أم ض
?وأالنـجـوم

المإام على نفسي لهف
الفض حوى

 بالمـشـكـلت وأهو ل
عـلـيم

مإـنـير وأوأجـه طـاهـر خلـق
 الهدى إلى وأطريق

مإـسـتـقـيم
وألهـل عـدة للـدين كان

الـدي
 خـل النائبات في عدة ن

حـمـيم
بـعـدك لـلـدرس يكـن مإن
أم

 المخـالـفـين لجدال مإن
?يقـوم

الحـديث لفهم مإن
يس وأالـطـرق

 صحيحه مإنه توضح
?وأالسـقـيم

إن القضاء لفصل مإن
الحـك أشكل

 بالنازلت وأضجت م
?الخـصـوم

 وأحـبـلـه طريد مالمـدارس بعده درست
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مإـصـروأمفـالـعـل
الزمإان يذهب وأهكذا
العـل وأيفنى

 وأيجـهـل فـيه م
الـمـعـلـوم

ًا إن أيهـا يا حـواك قبر
الـطـو

 الفنـاء رحب عجيب د
عـظـيم

يد مإحـتـه شخصه يكن إن
الـده

 الـدهـور في فذكراه ر
مإـقـيم

وأقــت كـل بـذكـره فنـحـيا
 الـتـراب فـي وأمإحـياه

رمإـيم
ً بالسلو آمإري ففـي مإهل
الـقـل

 مإــا مإـبـرح غـرام ب
يريم

هـيج سلـوة رمإت كلما
الـحـز

 وأفـعـل لـه صنـيع ن
كـريم

على جار القضاء أن غير
الخلـق

 ربـهـم مإـن قضاء
مإـحـتـوم

خـزي الشامإـتـين فعلى
مإـقـيم

 الـصـلة وأعليه
وأالـتـسـلـيم

الحباء مإن السعيد للوالد المنام في الصالحون روأاه مإا الن فلنذكر
وأالكرام.

بعدي نبوة فل النبوة وأسلم: "ذهبت عليه الله صلى الله رسول قال
المسلم المبشرات? قال: رؤيا قالوا: وأمإا المبشرات وأبقيت

حذيفة. له" روأاه نرى أوأ المسلم يراها الحسنة
عليه الله صلى النبي عنه الله رضي الصامإت بن عبادة وأسأل
في البشرى لهم يتقون وأكانوا آمإنوا الذين تعالى قوله عن وأسلم
المسلم يراها الصالحة الرؤيا قال: "هي الخرة وأفي الدنيا الحياة

له". ترى أوأ
عليه الله صلى الله رسول أن عنه الله رضي هريرة أبو وأروأى
إن اليقظة في رآني فقد المنام في رآني قال: "مإن وأسلم

بي". يتمثل ل الشيطان
على الصلة أدرك يقول: لم الصوفي الحبشي سعود سمعت
كان فلما الصدر ضيق فبقيت الفراء بن يعلى أبي المإام القاضي

إذ الزاهر قرب الدجلة في مإصعد وأأنا مإوته على أتت جمعة أوأل
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قال: ثم عليك لي: السلم فقال النسك آثار عليه هناك شيخ دخل
شيء إليك ألقي إن قال يوسف? قلت: نعم ابن مإولى سعود أنت

الجمعة ليلة وأهي البارحة قال: رأيت صاحبك? قلت: نعم إلى تلقيه
أقبل وأقد المنصور جامإع مإقابل الزوأزني رباط في بائت كأني

كهيئته أر لم شخص يقدمإهم الشام باب نحو مإن أنفس عشرة
عليه الله صلى النبي أنتم? فقال: هذا لحدهم: مإن فقلت وأنوره
وأسلم عليه الله صلى به جاء الذي فقلت: مإا العشرة وأنحن وأسلم
الذي فما بالمدينة أنت الله رسول فقلت: يا نبيك فقال: سل وأبكم
الفراء بن يعلى أبي على صليت وأأصحابي بك? فقال: جئت جاء

عليك الرؤيا? فقال: مإا هذه رأى الذي لصاحبي أقول له: مإن فقلت
قال. كما أوأ لفظه هذا

ـت ـول: رأـي ـد يـق ـثي الزاـه ـن العـل ـد ـب ـمعت أحـم وأـس
القاضي أبا يعلى بعد وأفاته ـفـي الـشـهر اـلـذي ـتـوفي
ًا إـلـى فـيـه ـفـي إـحـدى لـيـالي الـقـدر وأـقـد ازداد حـسـن
ًا إلى نوره وأكأنه مإـيـت وأـهـو مإلـقـى عـلـى حسنه وأنور
ظهره فقلت: مإا أحـسـن مـإـا ـقـد ـصـار القاـضـي وأـقـد
جاءوأه بماء أوأ مإاء وأرد فأخذ بإحدى يديه فأمإرها على
الجانب الخر وأأخذ بيده الخرى فأمإرها على الـجـانب
الخر فعجبت مإن ذلك ثم جاءوأه بكفن مإن حرـيـر ـلـم
أر مإثل حسنه فأدرج فيه وأحفر له بركة عرضها شــبه
عرض باريتين وأدفن ـفـي تـلـك البرـكـة وأخـلـق عظـيـم
على رأس تلك البركة فنظرت إذا ـبـالقرب مـإـن تـلـك
ـن البركة سبائك وأعليه نعش وأعلى النعش مإيت مإكـف
بكفن أبيض لم أر مإثل بياضه فعرفت مإن ذلك الخلق
ـم ـأبي حكـي ـدعى ـب ًا ـي ًا للقاضي أبي يعلى أعجمي صاحب
فقلت له: مإن هذا الذي على النعش على الســبايك?
ـس فقال: القاضي أبو يعلى فقلت له: يا أبا حكيم ألـي
ـال: ذاك ـة? فـق ـذه البرـك ـي ـه ـن القاضــي ـف ـد دـف ـق
ًا ـ المدفون في البركة يزوأره الخلق وأهذا رفعناه مإكاـن
ــــــــــــــــال. ــــــــــــــــا ـق ًا أوأ كـم ــــــــــــــــ علـي
وأسمعت مإحمد بن مإواهب يقول: سمعت أبا الحسن
ًا في داري ليلة مإات القاضي بن جدا يقول: كنت نائم

أبو يعلى فهتف لي هاتف وأقال: 
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بعدك العيش مإا
مإستـطـاب

 يغشى أن هيهات
 باب لمثلك

ى القاضـي ًا ينادي مإن أراد الصـلة عل فانتبهت فلما أسفر الفجر سمعت مإنادي
المإــــام أبــــي يعلــــى فعلمــــت أن الهــــاتف وأالــــبيت الشــــعر لجلــــه.
ـي قال ابن جدا: سالت الله تعالى بعد مإوت القاضي المإام أبي يعلى أن أراه ـف
ـدينا النوم فرأيته فقلت: مإا فعل الله بك? فقال لي: يا أبا الحسين وأحقك لقد ـه
لمإــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر عظيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم.
قال ابن جدا: وأسألت الـلـه أن أرى القاـضـي أـبـا يعـلـى ـفـي الـنـوم دفـعـة أـخـرى
فقلت: يا سيدي كيف المذهب ثم? فقال لي: يا أبا الحسن المـذهب بيننـا وأبيـن
جهـنــــــــــــــــــــم ـســــــــــــــــــــد مـإــــــــــــــــــــن حدـيــــــــــــــــــــد.
قلت أنا: وأقال ابن سيرين:"مإا حدثك الميت بشيء في النوم فهو حق لنه فــي
دار ـحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق".
وأسمعت بعض أصحابنا يقول: رأـيـت اـبـن بكـيـر العـكـبري ـفـي الـنـوم بـعـد مـإـوته
فقلت له: مإا فعل الله بك? فقال: أنا عـنـد القاضـي أبـي يعـلـى فقلـت لـه: تـقـد
ـال. ـا ـق ـة أوأ كـم ـي الجـن ـده ـف ـا عـن ـال: أـن ـه فـق ـن تربـت ـب مـإ ـك قرـي ـت أـن علـم
وأسمعت أحمد بن علي الحنبلي يقول: حكى لي سعيد بن جعفر قال: كنت عـنـد
بعض شيوخي فدخل بعض أصحابي فقال: رأيت كـأني فـي جـامإع باكرمـإـا وأـهـي
قرية على نهر مإلك وأجمع مإجتمع فدخلت إلى الجامإع فرأيت ثلثة أشخاصا على
المنبر فقلت لبعض مإن كان بقربي: مإن هؤلء? فقال لي: هذا النبي ـصـلى الـلـه
عليه وأسلم وأأبو بكر وأعمر فقلت: يا رسول الله بمن القتداء فأوأمـإـأ إـلـى ـشـيخ
قاعد على المرقاة التحتانية مإن المنبر فقلت: لمن كان بقربي مإن هذا الشـيخ?
فـقـــــال ـلـــــي: ـهـــــذا أـبـــــو يعـلـــــى ـبـــــن الـفـــــراء أوأ كـمـــــا ـقـــــال.
قال: وأقرأت بخط شيخنا الشريف أبي جعـفـر ـقـال: رأـيـت ـشـيخنا يعـنـي الواـلـد
السعيد قي المنام وأهو في أحسن صورة رأيته في دار اـلـدنيا وأـكـأنه ـشـاب ـفـي
ًا وأـهـو بمـسـجده بـبـاب الـشـعير فتـقـدمإت لـسـلم لحيته طاقات بياض يسيرة جد
ـــة. ـــى نفســــه الرحـم ـــم عـل ـــب ربـك ـــم كـت ـــال: ســــلم عليـك ـــه فـق علـي
وأكتب إلي علي بن مإحمد بن المسبح قال: حدثني أبي قال: أرـيـت ـفـي مإـنـامإي
ًا ـ ـانتبهت مإرعوـب كأن قائلً يقول لي: مإات في هذه الليلة أحمد بن حنبل فارثه ـف
وأقلت: لعله بدعة تظهر وأسنة تموت فو الله مـإـا ـكـان إل أـيـام قلـئـل فوـصـلتني
مإكاتبة القاضي أبي علي يعقوب بوفاة المإام أبي يعلى ـفـي الليـلـة اـلـتي رأـيـت
فيـهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا المـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام.
قال: وأذكرت قول القائل: ارثه فقلت: مإا لم أرضه وأمـإـا زـلـت ـحـتى قـلـت ـهـذه

البيات: 

وأالـنــدى الـسـدى مإات
وأالـــكـــرم وأالـــمـــجـــد

 الـيقـظ وأالـعـالـم
 الـمـسـتـبــصـــر
الـــعـــلـــم

أبـــو المإـــام مإات
نـــدبــــت الـــذي يعـــلـــى

 الـــكـــعـــبة لفـقـده
وأالـــحـــرم الـــغـــراء

الـحــبـــر الـعـالـم أيهـا يا
كـــســـفـــت الـــذي

 بـل بـعـده الـهـدى شمـس
الـــظـــلـــم عــادهـــا

لـــلـــدنـــيا كــان مإـا لولك
وأســـاكـــنـــهـــا

 عــرفـــت وأل مإعـنـى
المإـــم الـــهـــدى طـــرق
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رســـول عـــن روأى وأل
مإـــأثـــــــرة الـــلـــه

 بــصـــحـــيح قـضـى وأل
فـــم فـــيك عـــبـــر

الـحـنـبـلـــي يبـلـغ لم
مإـــرتـــبة الـــحـــبـــر

 مإــن رأسـهـا عـلـى إل
الـــقـــدم جـــســـمـــك

بعد مإن الهدى سبل أوأضحت
فقدتك الورى عن درست مإا

 وأالعجم العرب
وأارتجت الرض بنا مإادت

بساكنها
 وأكـــاد قـــبـــرت لمـــا

ينـــهــــــدم الـــدين
ــــه. ــــه وأوأرـع ــــن آداـب ــــذكر الن ـشــــذرة مـإ فلـن

سمعت أـبـا الحـسـن النـهـري ـقـال: كـنـت ـفـي بـعـض 
اليام أمإشي مإع القاضي وأالدك فالتفت فقال ـلـي: ل
تلتفت إذا مإشيت فإنه ينسب فاعل ذلك إلى الحمق.
ًا آـخـر وأأـنـا أمإـشـي قال النهري: وأقال لي وأالدك يومـإـ
مإعه: إذا مإشيت مـإـع مـإـن تعظـمـه أـيـن تمـشـي مإـنـه?
فقلت: ل أدري فقال: عن يمينه تقيـمـه مإـقـام المـإـام
ـه الـجـانب اليـسـر إذا أراد أن ـي ـل ـفـي الـصـلة وأتخـل
ـر . ـانب اليـس ـي الـج ـه ـف ـل أذى جعـل ـتنثر أوأ يزـي يـس
ًا: لـمـا ـقـدم اـلـوزير اـبـن دراـسـت وأـقـال النـهـري أيـضـ
عبرت أبصره ففاتني درس ذلك اليوم فلـمـا حـضـرت
قلت: يا سيدنا تتفضل وأتعيد لي الدرس? فقال: أيــن
كنت في أمإسنا? فقلت: مإضيت أبصرت ابن دارست
ًا وأقـال: وأيحـك تمضـي ًا ـشـديد فأنكر علي ذلك إنـكـار
وأتنظر إلى الظلـمـة? وأعنفـنـي عـلـى ذـلـك وأروأى ـعـن
النبي صلى الـلـه علـيـه وأـسـلم أـنـه ـقـال:"النـظـر إـلـى
الـظــالمين يطفـىــء ـنــور اليـمــان" أوأ كـمــا ـقــال .
ـدنيا ـاء اـل ًا ـعـن مإخالـطـة أبـن ـ ـا دائـم ـقـال: وأـكـان ينهاـن
وأالنظر إليهم وأالجتماع بهم وأيأمإرنا بالشتغال بالعلم
ـــــــــــــــــــــالحين . ـــــــــــــــــــــة الـص وأمإخالـط
وأسمعت خالي عبد الله يقول: حـضـرت مـإـع القاـضـي
المـإـام وأاـلـدك ـفـي دار رئـيـس الرؤـسـاء بـعـد مإجـيـء
طغرلبك وأقد أنفذ إليه غير مـإـرة ليحـضـر فلـمـا حـضـر
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ـامإه ـه وأإعـظ ـي إكرامـإ ـاء وأزاد ـف ـس الرؤـس ـه رئـي قرـب
ـا وأأجلسه حتى مإس بعضه بجنب المخدة وأقال له: مـإ
سمعه أهل المجلس ـلـم ـيـزل بـيـت المـسـلمة وأبـيـت
الفراء مإمتزجين مإختلطين فما هذا النقـطـاع? فـقـال
له القاضي المإام: يروأى عن شيخنا إبراهيم الحربي:
أنه استزاره المعتضد وأقربه وأأجازه فرد جائزته فقال
له: اكتم مإجلسنا وأل تخبر بما فعلنا بك وأبما قابلتنا به
فقال ـلـه الحرـبـي: ـلـي إـخـوان ـلـو علـمـوا باجتـمـاعي
ًا أـسـره مإعك هجروأني فقال له رئيس الرؤـسـاء كلمـإـ
إليه وأمإد كمه إليه فتأخر القاضي المإام عنه وأسمعته
ـال يقول: أنا في كفاية وأدعة فقلت له: يا سيدنا مإا ـق
ـك الرث ـة ذـل لك? قال: قال لي: مإعي شيء مإن بقـي
ـدنيا ـفـأحب المستطاب وأليس مإما قد تلوثنا به مإن اـل
أن تأخذه وأتصرفه في بعض حوائجـك فقلـت لـه: أنـا
ــــــال . ــــــا ـق ــــــة أوأ كـم ــــــة وأدـع ــــــي كفاـي ـف
وأسمعت بعض أصحابنا يحكى أنه لـمـا حـصـب المـإـام
القائم بالله -رضوان الله عليه- وأعوفي: حضر الشيخ
أبو مإنصور بن يوسف عند الوالد السعيد وأقال له: لو
سهل عليك أن تمضي إلى باب القربة لتهنىء المـإـام
ـل بالعافية? فمضى إلى هناك فخرج إليه مإحمد الوكـي
ـبركه وأمإعه جائزة سنية وأعرفه شكر المإام لسعيه وأـت
بأدعيته وأيسأله قبول ذلك قال: فـوالله مإـا مإسـها وأل
ــال . ــا ـق ــأبي أوأ كـم ــك ـف ــي ذـل ــع ـف ــا فروأـج قبلـه
وأسمعت جماعة مإن أهل يحكون: أن في سنة إـحـدى
وأخمسين وأأربعمائة لما وأـقـع النـهـب ببـغـداد بالـجـانب
الغربي مإنها وأانتقل الوالد الـسـعيد مـإـن درب اـلـدبرج
إلى باب البصرة وأكان ـفـي داره ـبـدرب اـلـدبرج ـخـبز
يابس فنقله مإعه وأترك نقل رحلـه لتعـذر مإـن يحملـه
وأاختار حمل الخبز اليابس على الرحل النفيس وأكان
يقتات مإنه وأيبله بالـمـاء وأـقـال: ـهـذه الطعـمـة الـيـوم
ًا فبقي مإا شاء نهوب وأغصوب وأل أطعم مإن ذلك شيئ
الله يتقوت مإن ذلك الـخـبز الـيـابس المبـلـول وأيتقـلـل
مإن طعمه إلى أن نفد وألحق الوالد السعيد مإن ذلــك
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ـرض. ـد مـإ ـان ـق ـرض وأـك ـول مـإ ـابس المبـل ـبز الـي الـخ
وأكان الوالد السعيد في كل ليلة جمعة يخـتـم الختـمـة
في المسجد بعد صلة العشاء الخرة وأـيـدعو وأـيـؤمإن
ـدة إل ـنين عدـي الحاضروأن على دعائه مإا أخل بهذا ـس
لمرض أوأ لعذر مإستفيض سوى مـإـا ـكـان يختـمـه ـفـي
ــــــــــــــــة . ــــــــــــــــك الليـل ــــــــــــــــر تـل غـي
فهذا الـقـدر اـلـذي ذكرـتـه إـشـارة إـلـى بـعـض مإـنـاقب
ـــــــــــــــــــــــــد الســــــــــــــــــــــــــعيد . الواـل
ـاء وأالعلمــاء وأأصــحاب الحــديث ـد أجمــع الفقـه وألـق
ـى ـاس عـل ـاء وأالفصــحاء وأســائر الـن وأالقــراء وأالدـب
ـن ـه وأحـس ـور عقـل ـه وأوأـف ـحة رأـي ـى ـص ـم عـل اختلفـه
ه وأعلـو همتـه مإعتقده وأجميـل طريقتـه وألطـف نفس
وأوأرعـــــــه وأتقشـــــــفه وأنزاهتـــــــه وأعفتـــــــه .
وأكان مإمن جمعت له القـلـوب ـفـإنه روأى ـعـن مإحـمـد
بن وأاسع أنه ـقـال:" إذا أقـبـل العـبـد بقلـبـه إـلـى الـلـه
تعـــالى إليـــه أقبـــل إليـــه بقلـــوب المـــؤمإنين" .
ـه ـن الـل ـذي مـإ ـد الـسـعيد اـل ـار الواـل ـم الن أخـب فلنخـت
الكريم عليه بعلم الفقه وأتعليـمـه وأتدريـسـه وأتـصـنيفه
ـا ـواب المقـسـوم وأأوألـه ـا للـث ـوم وأأجزلـه أفـضـل العـل
بصرف الفكر إليه وأوأقف اـلـرأي الـصـائب علـيـه ـفـإنه
العروأة الوثقى وأالحجة المثلى الدالة على طاعة الله
جل ذكره وأأداء مإفترضاته وأالتمييز ـبـه بـيـن مإحرمـإـاته
مإحللته وأالوـقـوف عـلـى ـحـدوأده وأمإـعـالمه وأـشـروأطه
ــار . ــة وأخســـرانه الـن وأمإراســـمه وأإن ربحـــه الجـن

روأى أنس بن مإالك رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الـلـه علـيـه وأـسـلم:"العلـمـاء أمإـنـاء الرـسـل
على عباده مـإـا ـلـم يـخـالطوا الـسـلطان وأـيـدخلوا ـفـي
الدنيا فإذا خالطوا السلطان وأدخـلـوا ـفـي اـلـدنيا فـقـد
ـــــذروأهم . ـــــاعتزلوهم وأاـح ـــــل ـف ـــــانوا الرـس ـخ
وأروأى ابن عباس رضي الله عنهـمـا ـعـن الـنـبي ـصـلى
ًا يفقهه الله عليه وأسلم أنه قال:" مإن يرد الله به خير
ـــــــــــــــــــــــــــدين" . ـــــــــــــــــــــــــــي اـل ـف
وأروأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهـمـا ـعـن الـنـبي
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صلى الله عليه وأسلم أنه قال:" أفضل العبادة: الفقه
قلـيــــل الفـقــــه خـيــــر مـإــــن ـكــــثير العـبــــادة" .
ـه وأروأى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الـل
عليه وأسلم أنه قال:"مإا عبد الله بـشـيء أفـضـل مـإـن
فقه في دين وألفقيه وأاحد أـشـد عـلـى الـشـيطان مـإـن
ألف عابد وألكل شيء عماد وأعماد هذا الدين: الفقه"

.
وأقال أبو هريرة:"لن أجلس ساعة فأتفقه: أحب إلي
مإــــــن أن أحيــــــي ليلــــــة إلــــــى الغــــــداة" .
وأروأى علي رضي الـلـه عـنـه ـقـال: ـقـال رـسـول الـلـه
صلى الله عليه وأسلم:"النبياء ـقـادة وأالعلـمـاء ـسـادة
ــــــــــــــــــــــادة". وأمإجالـســــــــــــــــــــــتهم عـب
ـاس عــن الجهــاد فقــال ـن عـب ـه ـب ـد الـل وأســئل عـب
للسائل:"أل أدلك على أفضل الجهاد? قال: بلى قال:
م فيـه القـرآن وأالفقـه وأالسـنة" . ًا وأتعل تبني مإسـجد
ـه ـه ـصـلى الـل قلت أنا: وألفضيلة الفقه دعا رسول الـل
عليه وأسلم لعبد الـلـه ـبـن عـبـاس ـبـالفقه ـفـي اـلـدين
ـاب فقال:"اللهم فقهه في الدين وأعلمه التأوأيل" فأـج
الله دعاء ـنـبيه ـصـلى الـلـه علـيـه وأـسـلم ـفـوفر فقـهـه
ًا يستـضـاء ـبـه وأحـجـة وأزكاه وأثمره وأنماه وأجعـلـه ـنـور
ــــــــــــــــه . ــــــــــــــــي عقـب ــــــــــــــــة ـف باقـي
فالحمد لله الذي أنعم علينا ـبـأن وأفقـنـا لتـبـاع الواـلـد
السعيد في أصوله وأفروأـعـه وأجنبـنـا مإـخـالفته وأجعلـنـا
مإن ذريـتـه وأأـهـل مإحبـتـه وأـشـغلنا بعـلـومإه وأمـإـا أتـعـب
نفسه في جمعه ـفـي ليـلـه وأنـهـاره وأـسـفره وأحـضـره
ـعائر ـرعية وأالـش وأشبابه وأكبره مإن أتباعه السنن الـش
الدينية الفارـقـة بـيـن الـبـرار وأالفـجـار وأالـحـاجزة بـيـن
الجنـــــــــــــــــــــــــــة وأالنـــــــــــــــــــــــــــار .

أنشدني بعض أصحابه وأتلمإذته: 
وأسـيلة اقتنى مإن

ًا وأذخـر
وأأجـرا مإثـوبة بها يرجو

 ابن لمذهب مإعتقديأوأافى يوم فحجتي
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 الفراءالحشرا
أئمتنا: مإن تقدمإه وأمإن السعيد الوالد وأمإعتقد أنا: وأمإعتقدنا قلت
وأعن وأجل عز أفعاله "لم?" في عن حرفين: السكوت على مإبني

. وأتعالى تبارك أوأصافه "كيف"? في
كان فإنه فيه السعيد الوالد زهد فيما يزهدنا أن الكريم الله نسأل

مإنها. بالتقلل وأيأمإر الدنيا يذم
بالله المهتدي بن الرحمن عبد حدثنا الخطيب علي بن أحمد أنبأنا
عمروأ عن المسعودي عن وأكيع أخبرنا مإعشر أبي بن الحسين حدثنا

الله رضي مإسعود بن الله عبد عن علقمة عن إبراهيم عن مإرة بن
? إنما وأللدنيا قال:"مإالي وأسلم عليه الله صلى النبي عنه: أن

ثم صائف يوم في شجرة ظل في قال كراكب الدنيا وأمإثل مإثلي
وأتركها" . راح

عليه الله صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي ذر أبو وأروأى
وأأنطق قلبه الحكمة وأجل عز الله أدخل الدنيا في زهد وأسلم:"مإن

ًا مإنها وأأخرجه وأدوأاءها الدنيا داء وأبصره لسانه بها دار إلى سليم
السلم" .

الله صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي هريرة أبو وأروأى
وأالجسد" . القلب يريح الدنيا في وأسلم:"الزهد عليه

عليه الله صلى النبي عنه: أن الله رضي مإالك بن أنس وأروأى
قلبه في غناه الله الخرة: جعل طلب نيته كانت قال:"مإن وأسلم
الدنيا طلب نيته كانت وأمإن راغمة وأهي الدنيا وأأتته شمله له وأجمع
مإا إل مإنها يأتيه وأل أمإره عليه وأشتت عينيه بين الفقر الله جعل
له" . كتب

رسول قال: قلت:"يا عنه الله رضي الشعري مإوسى أبو وأروأى
أحب". مإن مإع بهم? قال: المرء يلحق وألما القوم يحب الرجل الله

ابن روأاه مإا فيه اجتمع ضريحه- قد الله -نور السعيد الوالد وأكان
ذكركم خير? قال: مإن مإجلسنا أي الله رسول قال: قيل:"يا عباس

بعلمه". الخرة وأذكركم مإنطقه عملكم في وأزاد رؤيته بالله
زهده مإن الناس بين له شائع هو وأمإا وأفضائله مإناقبه بعض وأهذا

وأعاصرة رآه مإن أكثر أن وألول نسطره أن عن فأغنانا أكثر وأعلمه
الشذرات هذه ذكرنا وأانقرض: لما درج قد وأناظره مإجلسه وأحضر

. نفسه يمدح ل وأالنسان مإدحنا تتضمن كانت إذ مإناقبه مإن
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ًا وألعل استجاز يقول: كيف وأسطرناه أوأردناه الذي هذا في ناظر
?. للفرع مإدح الصل وأمإدح الصل وأهو لسانه على وأالده مإدح

إلى يلقون وأمإا المخالفين قول كثرة ذلك على حملنا فنقول: إنما
مإن المإام هذا على وأيتخرصون وأالبهتان الزوأر مإن تابعيهم

النبياء إليها سبق قد رخصة ذلك في لنا وأكان وأالعدوأان التحريف
. وأسلمإه عليهم الله رضوان وأالوألياء

قال بذلك بأس فل نفسه مإدح إلى النسان اضطر قيل: إذا فقد
ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف قصة في تعالى الله

حفيظ إني الرض خزائن على السلم: قال: اجعلني عليهم الخليل
فخر وأل آدم وألد سيد وأسلم:"أنا عليه الله صلى النبي وأقال عليم
فخر" . وأل القيامإة يوم بيدي الحمد وألواء
وأقيل: هذا مإن أعظم فخر وأل أحدهما: يعني قولين مإعناه في قيل

له". وأأخشاكم بالله أعلمكم أنا
بعض في للنفس المدح مإن الكلم هذا نحو أصحابه بعض عن وأروأي

. ذلك إلى فيها احتاج التي المواضع
قال عنه الله رضي عفان بن عثمان المؤمإنين أمإير أن فروأي

لهم فقال مإنه بريء هو مإا عليه ادعوا حين عليه للخارجين
السلم في أربعة رابع إني قلت لما قلتم أنكم عثمان:"لول

روأمإة بئر وأحفرت ابنتيه وأسلم عليه الله صلى الله رسول وأزوأجني
وأل تمنيت وأل بغيت وأمإا المسجد في وأزدت العسرة جيش وأجهزت
عليه الله صلى الله رسول بايعت مإنذ بيميني فرجى مإسست

وأأنا إل جمعة بي مإرت وأل إسلم وأل جاهلية في زنيت وأل وأسلم
في فأعتق نسمة الجمعة تلك في أجد ل أن إل نسمة فيها أعتق

نسمتين" . الخرى الجمعة
الحربي عمر بن علي -قراءة- قال: أخبرنا السعيد الوالد وأأخبرنا

البخاري الله عبد بن مإحمد حدثنا البخاري بلل بن حامإد قال: حدثنا
عن الربيع بن قيس عن غنجار حدثنا النضر بن يحيى قال: حدثنا

بن عاصم السبيعي- عن إسحاق أبا -يعني الله عبيد بن عمروأ
على يقول عنهما الله رضي علي بن الحسن قال: سمعت ضمرة

ًا المنبر:"إن هذا مإا وأالله الخروأن يدركه وألم الوألون يسبقه لم علي
ليبتاع عطائه مإن فضلت درهم سبعمائة إل بيضاء وأل صفراء ترك
ًا بها إليه ليدفع وأسلم عليه الله صلى الله رسول كان إن وأالله خادمإ
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حتى يرجع فما مإيكائيل يساره وأعن جبريل يمينه عن فيقاتل الراية
عليه" . يفتح

قال: أخبرنا المعدل أحمد بن مإحمد جعفر أبو وأأخبرنا
الطوسـي اللـه عبد أبو قال: أخبرنا المخلص طاهر أبو

ـل قال: حدثني الزبيري بكار بن الزبير قال: أخبرنا رـج
ـقـال: ـحـدثني الله عبد بن مإوسى بن الرحمن عبد عن

عائشة هاشم- قال:"بلغ بني -مإولى القاسم بن مإحمد
ًا عنها: أن الله رضي إـلـى فبعـثـت بكر أبا يتناوألون ناس
الله فحمدت أستارها أسدلت حضروأا فلما مإنهم أزفلة
وأـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى نبيها على وأصلت عليه وأأثنت

ل وأالـلـه أبيه? أـبـي وأمإا قالت: أبيه ثم وأقرعت وأعذلت
هيـهـات مإدـيـد وأـفـرع مإنـيـف ـطـود ذاك الـيـدي تعـطـوه
إذ وأـسـبق ـكـذبتم إذا وأالـلـه أنجح الظنون كذبت هيهات
قريــش فتى المإد على استولى إذا الجواد سبق وأنيتم
ًا ً وأكهفها ناشئ وأـيـرأب مإملقـهـا وأيريش عانيها يفك كهل

فـمـا ديـنـه ـفـي استـشـرى ـثـم قلوبـهـا حلته حتى شعثها
بفنائه اتخذ حتى وأجل عز الله ذات في شكيمته برحت

ًا الله رضي وأكان المبطلون أمإات مإا فيه يحيي مإسجد
ـه ـر عـن ـذ الدمإعــة غزـي ـج وأقـي النشــيج شــجي الجواـن

مإـنـه يـسـخروأن وأوأـلـدانها مإـكـة نـسـوان إليه فانقصفت
طغيانهم في وأيمدهم بهم يستهزئ الله به وأيستهزئون

قـسـيها له فحنت قريش رجالت ذلك فأكبرت يعمهون
ًا وأانتثلوه سهامإها له وأفوقت ـصـفاة ـلـه فـلـوا فما غرض

ـضـرب ـحـتى سيـسـائه عـلـى وأمـإـر قـنـاة ـلـه قصفوا وأل
وأدـخـل أوأـتـاده وأأرـسـت بركـبـتيه وأألـقـى بجراـنـه الدين
ًا فيه الناس ًا فرقة كل وأمإن أفواج ً أشتات اختار وأأرسال

فلما عنده مإا وأسلم عليه الله صلى لنبيه وأجل عز الله
طنـبـه وأمـإـد روأاـقـه الـشـيطان ـنـبيه: نـصـب الـلـه قـبـض
رجـال: أن فظـنـت وأرجلـه بخيله وأأجلب حبائله وأنصب

يرجون- وأأنى? الذي حين -وألت أطماعهم تحققت قد
ًا فـقـام أظهرـهـم بين وأالصديق ًا حاـسـر فجـمـع مإـشـمر

وألم غرته على السلم نشر فرد قطريه وأرفع حاشيته
ـاق فامإذقر بثقافه أوأده وأأقام بطبه شعثه بوـطـأته النـف
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وأـقـرر أهـلـه على الحق أراح فلما بثقافه الدين وأانتاش
أتـتـه أهبـهـا ـفـي اـلـدمإاء وأحـقـن كواهلـهـا على الرؤوأس

ـفـي وأـشـقيقه المرحـمـة ـفـي بنظيره ثلمته فسد مإنيته
ـلـه حفـلـت أم لله الخطاب ذاك: ابن وأالمعدلة السيرة
وأشـرد وأديخها الكفرة ففنخ به أوأحدت لقد عليه وأدرت

أكلـهـا فـقـاءت وأبخعـهـا الرض وأبـعـج مإذر شذر الشرك
ـه وأتصدى عنها وأيصدف ترأمإه خبأها وألفظت ـا ـل وأيأباـه

مـإـا ـفـأروأني ـصـحبها كـمـا وأوأدعـهـا فيأـهـا فيـهـا وأزع ـثـم
ـعـدل إذ إـقـامإته تنقمون? أـيـوم أبي يومإي فأي تربئون

لــي الله لكم? وأأستغفر نظر وأقد ظعنه يوم فيكم? أوأ
وألكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم" .

ـقـال:"ـسـألني أـنـه راـهـويه ـبـن إـسـحاق ـعـن روأي وأقد
-ـحـديث مإوـسـى ـبـن الفضل حديث عن حنبل بن أحمد

ـه الله صلى النبي عنهما: أن الله رضي عباس ابن علـي
خـلـف عنـقـه يـلـوي وأل ـصـلته ـفـي يلـحـظ "كان وأسلم

روأاه يعـقـوب أـبـا رـجـل: ـيـا فقال ظهره" قال: فحدثته
إذا حنـبـل: اـسـكت ـبـن أحمد له فقال هذا بخلف وأكيع

ـو حــدثك ـر يعقــوب أـب ـه فتمســك المــؤمإنين أمإـي . ـب
وأـهـذا نفـسـه يـمـدح راـهـويه ـبـن إسحاق أنا: فهذا قلت
. الـحـديث ـفـي يعـنـي الـمـؤمإنين أمإـيـر جعـلـه ـقـد أحمد

ًا وأـنـذكر وأاـلـدنا ـنـذكر أن لنا فأوألى فـضـائله مـإـن طرـفـ
النـسـان مإدح في خاصة فهذه وأوأرعه وأعلومإه وأمإناقبه

ـــــــــه ـــــــــاج إذا نفـس ـــــــــى احـت ـــــــــك إـل . ذـل
عصـبيتهم حملتـهـم التوارـيـخ جمعـوا قد الذين أن وألول

ذكرـنـا مإـنـاقبه: لـمـا وأنشر فضائله ترك على وأأهواؤهم
سمعوه مإا وأحفظوا رأوأه قد الذين رأينا فلما ذكرناه مإا

ـض وأشــاهدوأا الشــيوخ مإــن فضــائله مإــن ـذين بـع اـل
نـشـر ـفـي قـصـروأا أرـخـوا الذين وأالمؤرخون ينقرضون

المـخـالفين: آثرـنـا مـإـن ـهـواهم يهوى مإن لجل فضائله
وأقف مإن فليعذرنا فضائله مإن إلينا انتهى مإا بعض ذكر
يعـطـوا ـلـم بـمـا يتـشـبعون اـلـذين مـإـن ينـسـبنا وأل عليه

وأالخـبرة وأالمعرفـة الثقـة أهل مإن به يثق مإن وأليسأل
ـقـول إـلـى يلتـفـت وأل عـنـه الـلـه رضي المإام بالقاضي
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مـإـا ـسـطرناه اـلـذي أن فيعـلـم بالبدـعـة وأمإباين مإخالف
مـإـن ذـكـر مـإـا أـضـعاف فـيـه ـكـان إذ ذـلـك مإـنـه استعرنا

ـــــــــــــم الفضــــــــــــــل ـــــــــــــد وأالعـل . وأالزـه
يميتـنـا وأأن وأالـسـنة السلم على يحيينا أن الله فنسأل
ـا ـفـي يجـعـل وأل عليهـمـا ً قلوبـن بمـنـه آمإـنـوا لـلـذين غل
. الدعاء سميع إنه وأكرمإه

السادسة الطبقة
 عنهم الله رضي الوالد أصحاب وأهم

بابن المعروأف مإحمد بن طالب بن علي الغنائم أبو
زبيبا: 

المسجد في الحريم في يدرس وأكان السعيد الوالد أصحاب أحد
. المهدي بجامإع حلقة له وأكانت بابان وأللمسجد بدر لباب المقابل

المقرىء الحسن وأأبو البقال بن تراب أبو عليه قرأ مإن أحد وأكان
. وأغيرهما الفاعوس بابن المعروأف

الـسـعيد- نـسـختين الواـلـد -تصنيف الخلف مإن وأنسخ
مـإـن الـسـعيد الواـلـد تـصـنيفات مـإـن غيره وأنسخ بخطه

ذـلـك وأغير الصغير وأالجامإع القرآن وأأحكام ذلك: العدة
.

بـعـد الـسـعيد الواـلـد أـصـحاب مـإـن ـتـوفي مإن أوأل وأهو
مـإـن الـسـعيد: أـقـل الواـلـد وأمإوت مإوته بين وأكان مإوته

. ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة
. السعيد الوالد تربة جنب إلى وأدفن

القرمإيسيني:  الحسن بن علي مإنصور أبو

وأـسـمع وأالمذهب الخلف مإن الوالد عن علق مإن أحد
أـبـا وأأوألدها البناء بن علي لبي ابنته وأزوأج الحديث مإنه

. نصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
. وأأربعماـئـة ـسـتين ـسـنة مـإـن رجب وأفاته: في وأكانت
. عنه الله رضي أحمد إمإامإنا بمقبرة وأدفن
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البزاز الله عبد بن مإحمد بن الباقي عبد طاهر أبو
المقرىء:  الله هبة بصهر المعروأف

. مـإـوته حـيـن إـلـى الـسـعيد الواـلـد حلـقـة يلزم وأـكـان
ــــه وأســـــمع . تدريســـــه وأحضـــــر الحـــــديث مإـن

ًا وأـكـــــــــان ًا ـشـــــــــيخ ً ـصـــــــــالح . مإـعـــــــــدل
إـحـدى ـسـنة ـصـفر مـإـن لعـشـرين الجمـعـة ليلة وأتوفي

ـــــــــــــــــــــــتين ـــــــــــــــــــــــة وأـس . وأأربعماـئ
وأـكـان أحـمـد إمإامإـنـا مإـقـبرة في الجمعة يوم في وأدفن

. أشـــــــــهر عشـــــــــرة شـــــــــهادته مإـــــــــدة
. وأثلثمائة وأثمانين إحدى مإولده: سنة وأكان

الخياط مإوسى بن مإحمد بن علي بن بكر أبو
المقرىء: 

. الخيــار الحنابلــة أحــد الصــالح الشــيخ البغــدادي
الفرضـي أحمـد مإنهـم: أبـو المشـايخ على القرآن قرأ

وأأـبـو السوـسـنجردي الحـسـين وأأـبـو ـشـاذان ـبـن وأبـكـر
ـــــــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــــــامإي الحـس . الحـم

فيمــا شاذان بن مإنهم: بكر جماعة مإن الحديث وأسمع
ـلـه: أـخـبركم ـقـال القاسم أبي أخي بقراءة عنه أخبرنا

ـقـال: ـحـدثنا الخباري علي قال: أخبرنا شاذان بن بكر
ـسـعدان ـبـن مإحـمـد عـلـى قال: ـقـرأت يحيى بن مإحمد
ـبـن ـسـعيد ـعـن عـطـاء بن الوهاب عبد له: حدثك قلت
بن سعد عن أوأفى بن زرارة عن قتادة عن عروأبة أبي

الـلـه صلى النبي عن عنها الله رضي عائشة عن هشام
الـكـرام الـسـفرة مإـع بالقرآن قال:"الماهر وأسلم عليه

ـشـاق: فـلـه علـيـه وأـهـو فـيـه يتعتع يقرؤه وأالذي البررة
اثنــــــــــــــــــــــــــان" . أجــــــــــــــــــــــــــران

ــــــــه وأقـــــــــرأت ــــــــافع ختمـــــــــتين علـي . لـن
أـنـه وأأخبرـنـا نشيط وأأبي الحلواني طريق مإن إحداهما

ـامإي: وأأخبره الحمامإي على الحلواني طريق قرأ الحـم
عـلـى النـقـاش وأـقـرأ النـقـاش بكر أبي على بها قرأ أنه

أحـمـد عـلـى اـلـرازي وأـقـرأ الرازي العباس بن الحسين
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ًا وأـقـرأ ـقـالون وأاـبـن يزيد بن وأـقـرأ ـقـالون عـلـى جميـعـ

ـم أبي بن الرحمن عبد بن نافع على قالون ـارىء نعـي ـق
. المدينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ـبره الفرـضـي أحمد أبي نشيط: على أبي وأطريق وأأـخ
ـبـن أحـمـد الحـسـين أـبـي عـلـى بـهـا ـقـرأ أحمد: أـنـه أبو

أـبـو وأأـخـبره بوـيـان ـبـابن المـعـروأف جعـفـر ـبـن عثمان
مإحـمـد ـبـن أحـمـد حسان أبي على بها قرأ أنه الحسين

مإحمد نشيط أبي على بها حسان أبو وأقرأ الشعب بن
مإيـنـا ـبـن عيسى قالون على نشيط أبو وأقرأ هاروأن بن

الرحمن عبد بن نافع على قالون وأقرأ الزهري النحوي
مـإـن المـيـم بـجـزم وأذـلـك المديـنـة ـقـارىء نعيم أبي بن

ــــم" وأ ــــديهم" وأ "عليـه ــــم" وأإـشــــباعها "ـل . "إليـه
وأـسـتين أرـبـع ـسـنة الحـجـة ذي ـفـي علـيـه ختمي وأكان

ـسـنة المـحـرم ـفـي بـهـا ـقـرأ ـشـيخي وأـكـان وأأربعماـئـة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة . أربعماـئ

جعفر: بضــم بن إسماعيل طريق الثانية: مإن وأالختمة
ـرأ أنه وأأخبرني القرآن جميع في الميمات ـا ـق عـلـى بـه

ـي ـي السوســنجردي الحســين أـب ـة ســنة ـف . أربعماـئ
القاـسـم أـبـي على بها قرأ السوسنجردي شيخي وأكان

ــــــــــــــــد ــــــــــــــــن زـي ــــــــــــــــي ـب . بلل أـب
فــرج بن أحمد جعفر أبي على بها قرأ زيد: أنه وأأخبره
اـلـدوأري عـمـروأ أـبـي على بها قرأ فرج: أنه ابن وأأخبره
جعـفـر ـبـن إـسـماعيل على بها قرأ الدوأري: أنه وأأخبره

عـبـد ـبـن ـنـافع عـلـى بـهـا ـقـرأ إـسـماعيل: أـنـه وأأـخـبره
ــــــــــن ــــــــــن الرحـم ــــــــــي ـب ــــــــــم أـب . نعـي

ـسـنة المـحـرم الختـمـة: ـفـي ـهـذه مـإـن فراـغـي وأـكـان
ــــــــــــس ــــــــــــتين خـم ــــــــــــة وأـس . وأأربعماـئ

ًا وأكـــــــان ًا ـشـــــــيخ ًا خيـــــــر . ثقـــــــة أديـبـــــــ
ـان ـتردد وأـك ـى ـي ـد إـل ـعيد الواـل ـدفعات الـس ـثيرة اـل الـك

. وأغـيـره المنـصـور بجامإع أمإاليه وأيحضر درسه وأيسمع
ًا الخياط- ثقة ابن -أعني هو وأكان القرآن عليه يقرأ دين

وأفـي مإـسـجده وأفـي بيتـه ـفـي ـيـوم كـل في وأالحديث
. الـنـــــاس عـنـــــده وأيـكـــــثر المنـصـــــور ـجـــــامإع
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أوأ إـجـازة كـتـب إذا ـكـان تحنبـلـه: أـنـه ـشـدة مـإـن وأـكـان
ًا "الحنبـلـي". نـسـبه آـخـر ـفـي ـقـراءة: كـتـب أوأ ـسـماع

ـــــــان ـــــــد وأـك ـــــــاهد ـق ـــــــن ـش ـــــــد اـب . حامـإ
تعالى: سألت الله رحمه القاسم أبي أخي بخط قرأت

ـسـت ـسـنة مإولده? فقال: ـفـي عن الخياط بن بكر أبا
. الحنبلـيـــــــة ـســـــــنة وأثلثماـئـــــــة وأـســـــــبعين

ـة وأستين سبع سنة الوألى جمادى في وأتوفي وأأربعماـئ
.

جـمـادى راـبـع الخمـيـس ـيـوم الـجـامإع مإقبرة في وأدفن
. الوألى

البغدادي: الرحمن عبد بن مإحمد بن علي الحسن أبو
. وأالذكياء وأالمناظرين الفضلء الفقهاء أحد

ـبـن القاـسـم مإنـهـم: أـبـو جماـعـة مـإـن الـحـديث ـسـمع
ـو بشــران ـبرمإكي إســحاق وأأـب ـو اـل ـن الحســين وأأـب ـب

ـي ـو الحراـن ـد الـمـذهب ـبـن عـلـي وأأـب . الـسـعيد وأالواـل
حلـقـة ـفـي وأأجـلـس الـسـعيد الوالد على الفقه وأدرس
ـان الذي الموضع في المنصور بجامإع وأالفتوى النظر ـك
ذلـك: عـلـى ـيـزل وألم حامإد ابن الوالد شيخ فيه يجلس
ـسـنة بـغـداد مـإـن ـخـرج أن إـلـى وأيـنـاظر وأيـفـتي يدرس

ـجـرى الله- لـمـا -حماه آمإد ثغر إلى وأأربعمائة خمسين
علـيـه- الـلـه -رـضـوان الـلـه ـبـأمإر الـقـائم المـإـام عـلـى

ــــــــــــــــــــا وأدرس وأاـســــــــــــــــــــتوطنها . بـه
ـبـن الحـسـن مإنـهـم: أـبـو وأـبـرع بـهـا الـصـحاب له وأكان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازي . الـغ
مـإـن عـنـه وأعـلـق آمـإـد إـلـى القاسم أبو أخي إليه وأرحل

ـد لجل بغداد إلى الخ عاد ثم وأالمذهب الخلف . الواـل
وأـقـبره وأأربعمائة وأستين ثمان أوأ سبع سنة بآمإد وأمإات
مإقـصـورة ـفـي ـيـدرس وأـكـان ـبـه وأيـتـبرك يقـصـد هناك

. آمإد بجامإع

إبراهيم بن أحمد بن الحسين بن على الحسن أبو
جدا:  بابن المعروأف العكبري
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القاسـم وأأبـي ـشـهاب بن علي أبي مإن الحديث سمع
عـلـي وأأـبـي بـشـران بن القاسم وأأبي الطبري الله هبة
. وأغيرـهــم الـمــذهب ـبــن عـلــي وأأـبــي ـشــاذان ـبــن
الصول في مإصنف وأله السعيد الوالد على الفقه وأقرأ

.
ًا وأـكـان ًا ـشـيخ ًا ـصـالح التلوأة حـسـن الـصـلة ـكـثير ديـنـ

المـجــالس ـفــي وأفـصــاحة لـســن ذا وأـكــان للـقــرآن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل . وأالمحاـف

ثـمـان ـسـنة رمإـضـان شهر في الصلة في فجأة وأتوفي
وأدـفـن المنـصـور بـجـامإع عليه وأصلى وأأربعمائة وأستين

. عنه الله رضي إمإامإنا مإقابر في

الفراء: الحسين بن مإحمد بن الله عبيد القاسم أبو
الصالح.  الورع العالم الشاب الكبر أخي

وأأربعين ثلث سنة شعبان مإن السابع السبت يوم وألد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة . وأأربعماـئ

ـــــرأت هكــــــذا ـــــد بخــــــط ـق . الســــــعيد الواـل
السعيد وأالوالد الجوهري مإحمد أبي مإن الحديث سمع
المهـتـدي ـبـن الحسين وأأبي ياسين بن جابر لمإه وأجده
النـقـور ـبـن الحـسـين وأأبي البنوسي بن الحسين وأأبي
الـمـأمإون ـبـن الغـنـائم وأأـبـي المـسـلمة ـبـن جعفر وأأبي

الملـطـي وأعـلـي ـسـاوأس ـبـن وأأحمد وأشاح بن وأمإحمد
. ـكـثير خـلـق ـفـي الـصـريفيني هزارمـإـرد ـبـن الله وأعبد

البلد: وأاـسـط إـلـى وأالـحـديث العـلـم طـلـب في وأرحل
وأآمـإـد وأالجزـيـرة وأالموـصـل وأعـكـبرا وأالكوفة وأالبصرة

ــــــــــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــــــــــك وأغـي . ذـل
البـغـدادي الحـسـن وأاـلـده: أـبـي تلمـيـذ عـلـى بآمإد وأقرأ

ـــــة ـــــن صــــــالحة قطـع ـــــذهب الخلف مـإ . وأالـم
ـذ عن سفرته قبل علق قد وأكان ـده تلمـي الـشـريف وأاـل

ــــــــــــــــــــــــــــي . جعـفــــــــــــــــــــــــــــر أـب
ـه وأعلق السعيد وأالده درس ذلك قبل حضر وأكان . عـن
وأيتكـلـم وأغيرـهـا الجمع في النظر مإجالس يحضر وأكان
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. عصــــــره شــــــيوخ مإــــــع المســــــائل فــــــي
أن إلــى التراوأيح صلة في به يأتم السعيد الوالد وأكان

ــــــــــوفي ــــــــــة ـت ــــــــــه رحـم ــــــــــه الـل . علـي
بـجـامإع الـسـعيد الواـلـد عـلـى الـصـلة ـتـولى اـلـذي وأهو

. الطواـئــــف ـشــــيوخ عـلــــى وأتـقــــدم المنـصــــور
ــــــــان ــــــــة ذا وأـك ــــــــة عـف ــــــــيانة وأدياـن . وأـص

الرـجـال وأأـسـماء وأالتـعـديل ـبـالجرح مإعرـفـة ـلـه وأـكـان
ـــــــــــــــى ـــــــــــــــر وأالكـن ـــــــــــــــك وأغـي . ذـل

اـلـذين الـشـيوخ عـلـى الـكـثيرة بالروأاـيـات القرآن وأقرأ
ـا وأابن الخياط مإثل: ابن إليهم السناد انتهى ـي البـن وأأـب

ـد الصــوفي الخطــاب ـن وأأحـم ـاني الحســن ـب . اللحـي
وأأربعماـئـة وأـسـتين تـسـع ـسـنة ـفـي البدع ظهرت وألما

ـــــاجر ـــــن ـه ـــــدنا مـإ ـــــى بـل ـــــرم إـل ـــــه ـح . الـل
بمعدن يعرف بموضع مإكة إلى مإضيه في وأفاته وأكانت

. الســنة هــذه مإــن القعــدة ذي أوأاخــر فــي النقــرة
وأنـيـف أـشـهر وأثلـثـة ـسـنة وأعـشـروأن ست وأله فتوفي

ًا وأعشــــــــــــــروأن ـــــــــــــ ًا يومـإ ـــــــــــــ . تقريـب
لــه الدرس كثير للقرآن التلوأة حسن الله رحمه وأكان

ـصـلى الـلـه رـسـول ـحـديث وأعـلـوم بعلومإه مإعرفته مإع
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــه الـل . وأـســــــــــــــــلم علـي

ًا الـخـط حـسـن وأكان ًا ـصـحيح . الـحـديث لـقـراءة فهـمـ
كـتـب بـمـا وأنفـعـه إلـيـه ـصـار فيـمـا له وأبارك الله رحمه
آمإين الجنة بشبابه وأعوضه وأاجتهد وأسعى وأسمع وأقرأ

.

:  البرداني مإحمد بن أحمد بن مإحمد الحسن ?أبو

الفـقـه ـفـي مإجالـسـه إلى وأتردد السعيد الوالد صحب
ــــــــــــــــــــــــماع ــــــــــــــــــــــــديث وأـس . الـح

ً وأكـــــــــــــــــــــــان ًا رجل . صـــــــــــــــــــــــالح
تـسـع ـسـنة الحـجـة ذي مـإـن الثالثة الجمعة ليلة وأتوفي

ـــــــــــــــــــــــتين ـــــــــــــــــــــــة وأـس . وأأربعماـئ
. أحـمـد ابـنـه علـيـه وأـصـلى المنـصـور ـجـامإع إلى وأحمل
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الحـسـن أـبـي جـنـب إـلـى أحمد إمإامإنا مإقبرة في وأدفن
ـــــــــــــــن ـــــــــــــــة ـب ـــــــــــــــد الرهنـي . الزاـه

ــان ــنة وأـك ــده: ـس ــان مإوـل ــانين ثـم ــة وأثـم . وأثلثماـئ
العابد:  الورع الزاهد الشريف وأأستاذنا شيخنا ثم

مإحمد بن أحمد بن عيسى بن الخالق عبد جعفر أبو
إبراهيم بن مإحمد بن مإوسى بن أحمد بن عيسى بن
:  المطلب عبد بن العباس بن مإعبد بن الله عبد بن

. وأأربعمائة عشرة إحدى سنة وألد
الحراني الحسين وأأبي بشران بن القاسم أبي مإن الحديث سمع
بن طالب وأأبي البرمإكي إسحاق وأأبي المذهب بن علي وأأبي

. السعيد وأالوالد العشاري
بن القاسم أبو -قراءة- قال: حدثنا جعفر أبو الشريف شيخنا أخبرنا

سنة المحرم مإن خلون لسبع الصلة بعد الجمعة يوم -إمإلء بشران
الله عبد بن مإحمد بن أحمد سهل أبو وأأربعمائة- قال: أخبرنا ثلثين

أسقطي جابر بن الفضل بن مإحمد قال: حدثنا القطان زياد بن
بن مإحمد قال: حدثنا الصفار حفص بن مإحمد بن أحمد قال: حدثنا

سعيد أبي عن عطية عن الجاروأد عن حسان بن هشام عن سواء
كسا وأسلم:"مإن عليه الله صلى الله رسول قال: قال الخدري
ًا سقاه وأمإن الجنة خضر مإن وأجل عز الله كساه عري على مإسلم

جوع على أطعمه وأمإن المختوم الرحيق مإن الله سقاه ظمأ على
الجنة" . ثمار مإن الله أطعمه

وأعشرين ثمان سنة مإن السعيد الوالد على الفقه يدرس وأبدأ
الوالد مإجلس إلى يقصد وأخمسين إحدى سنة إلى وأأربعمائة

الفقه. وأأصول الفروأع في وأيعيد الدرس وأيعلق السعيد
. السعيد الوالد حياة في وأأفتى وأدرس المذهب في وأبرع
ًا المناظرة في الكلم جيد التدريس مإليح الكلم مإختصر وأكان عالم

. وأالصول القرآن وأأحكام بالفرائض
الصلة وأبعض المذهب: الطهارة مإن وأشرح المسائل رؤوأس صنف
. الكبير الجامإع في السعيد الوالد طريق فيه وأسلك
انتقل ثم المنصور وأبجامإع الخرقي سكة مإسجد في يدرس وأكان
دار مإقابل به المعروأف المسجد في فدرس الشرقي الجانب إلى
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. الخلفة
وأستين خمس سنة أوأل في عليه وأالدرس عنه بالتعليق أنا وأبدأت

. عنه الله رضي توفي أن إلى وأصحبته وأأربعمائة
. الصحاب مإن جماعه مإجلسه مإعنا يحضر وأكان
ًا ذلك عليه عظم ظهر قد مإنكر بلغه إذا وأكان فيه وأعرف جد

. الشديدة الكراهة
لباطلهم وأالقمع البدع أصحاب في وأاللسان القول شديد وأكان

. وأإبطالها كلمتهم وأدحض
ل البدع أهل على مإتظاهرين وأأصحابه عليهم عالية كلمته تزل وألم
. أحد عنهم يدهم يرد

ًا الصيانة حسن وأكان ًا عفيف . نزه
علي أبي القضاة قاضي عند شهد المذكورين الشهود أحد وأكان
مإن الوأل ربيع شهر مإن الثاني الثلثاء يوم في الدامإعاني الله عبد
. وأأربعمائة وأخمسين ثلث سنة

عمر بن المبارك الحسن وأأبو يعقوب علي أبو القاضي بعده وأشهد
. السعيد الوالد تزكيتهم وأتولى الخرقي

بسنين وأفاته قبل الشهادة ترك أن إلى كثيرة سنين يشهد يزل وألم
ًا كثيرة . تورع

ًا المرضية الحسنة الطريقة على يزل وألم السعيد الوالد نهج سالك
الرشيد. الصالح وأالسلف

درب وأسكن الطاق باب إلى وأستين ست سنة في انتقل ثم
. الغرق مإن المعلى نهر لحق مإا لجل الرصافة مإن الديوان
الديوان درب باب على الذي وأبالمسجد المهدي بجامإع وأدرس
مإن وأجماعة أنا هناك إلى العلم طلب في إليه أمإضي وأكنت

جماعة وأيقصده اثنين يوم كل في للنظر مإجلس له فكان الصحاب
ًا تارة الوأقات بعض في وأيتكلم المخالفين الفقهاء مإن وأتارة مإبتدئ

ً وأستين. تسع سنة إلى مإستدل
وأأظهر القشيري وألد الشرقي بالجانب السلم مإدينة إلى فوصل

على ذلك قبل ظهرت تكن وألم الشعري مإقالة الكرسي على
لهم وأقمعهم أصحابنا أيدي مإن يلحقهم كان لما الشهاد رؤوأس
ًا المعلى نهر إلى وأعاد النكار غاية وأأنكره عليه ذلك فعظم مإنكر
وأقويت السنة أهل أزر فاشتد أهلها وأقمع البدعة هذه لظهور
لطائفتنا: الغلبة وأكانت دفعات البدعة هذه بأهل وأأوأقعوا كلمتهم
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. الحق طائفة
على ذلك عظم شوكتهم وأكسر مإقالتهم تعالى الله أدحض فلما

. خراسان إلى بلدنا عن وأالخروأج للهرب وأأجمعوا رؤسائهم
ذلك? فأظهروأا على حملكم الذي فقال: مإا الوقت وأزير ذلك فبلغ

وأاجتمعوا ذلك عنهم يكف بأن فوعدهم عليهم تم قد مإما الشكاية
الوقت وأزير إليه فأنفذ عندهم الشريف شيخنا حضور على وأدبروأا

باب إلى دخل فلما فيه مإشاوأرتك مإن بد ل أمإر عرض فقال: قد
مإعظم وأمإنع له أفردت قد القرية في دار إلى به عدلوا العامإة

إلى وأرفعوا عليه تخرصوا قد وأكانوا عليه الدخول مإن الصحاب
كتابنا يحتمل ل أشياء في وأالبهتان وأالزوأر الكذب الوقت إمإام

. عنها وأشيخنا مإذهبنا تعالى الله نزه قد ذكرها
دنياهم مإن أشياء عليه عرضوا قد وأكانوا أشهر مإدة عندهم يزل وألم
الصيام وأداوأم عندهم مإقامإه مإدة طعامإا لهم يأكل وألم يقبلها فلم
. اليام تلك في

وأدخلت عليه ذات يوم مـإـن تـلـك الـيـام فرأيـتـه يـقـرأ
في المصحف فقال لي: قال الـلـه تـعـالى: وأاـسـتعينوا
ـو بالصبر وأالصلة تدري مإا الصبر? فقلت: ل فقال: ـه
الـصـوم وأـلـم يفـطـر ـحـتى بـلـغ مإـنـه الـمـرض نـهـايته .
وأكان يكثر اـلـدرس للـقـرآن فلـمـا ثـقـل مإرـضـه وأـضـج
ـاهري ـم الـظ ـى الحرـي ـرج إـل ـن حبســه أـخ ـاس مـإ الـن
بالجــــــــانب الغربــــــــي فمــــــــات هنــــــــاك .
وأكان الوالد السعيد -في مإرضه الذي مـإـات فـيـه- ـقـد
أوأصى بأن يغسله الشريف أبو جعـفـر فحـضـر وأـتـولى
ذلك بنفسه وأـعـرف ذـلـك المـإـام الـقـائم ـبـأمإر الـلـه .
فلما حضرت القائم بأمإر الـلـه الوـفـاة ـقـال: يغـسـلني
الذي غسل ابن الفراء: ابن أـبـي مإوـسـى وأـعـدل ـعـن
جميع أـهـل العـلـم وأالقـضـاة وأالـشـراف ففـعـل وأـكـان
ـبع ـنة ـس ذلك في يوم الخميس ثالث عشر شعبان ـس
وأستين وأأربعمائة فصعد باب الغرفة وأأدخل مإن هناك
إلى حجرة المإام القائم بآمإر الله وأهو مإـيـت مإـسـجى
فيها فغسله وأعاوأنه في غسله مإن ـصـب مـإـاء وأغـيـره
ــــــعود . ــــــلمإة وأمإـس ــــــافي وأـس ــــــف وأـص عفـي
ًا فقـيـل ـلـه: ـقـد أوأـصـى وأتنزه أن يأخذ مإما هناك شيئ
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لك أمإير المؤمإنين بأشياء ـكـثيرة مـإـن الـمـال وأالثـيـاب
وأهي حاضرة هناك لها قيمة ـفـأبى أـخـذها فقـيـل ـلـه:
فقميص أمإير المؤمإنين تتبرك به فأخـذ فوطـة نفسـه
فنشف بها المإام الـقـائم بـأمإر اللـه وأقـال: ـقـد لـحـق
هذه الفوطة وأهي مإلـكـي برـكـة أمإـيـر الـمـؤمإنين وأـلـم
ـــــــــــــــــــــــــص . يأخــــــــــــــــــــــــــذ القمـي
فقلت له بعد اجتـمـاعي مإـعـه: أـيـن ـسـهمنا مإـمـا ـكـان
هناك? فقال: أحييت حال ـشـيخنا وأاـلـدك المـإـام أـبـي
يعلى يقال: ـهـذا غلمـإـه تـنـزه ـعـن ـهـذا الـقـدر الـكـثير
فكـيــــــف ـلــــــو كــــــان الوالــــــد الســــــعيد? .
وألو ذهبت أشرح طريقته وأزهده وأوأرـعـه لـمـا احتمـلـه
ــــــــــــــــــــــــــذا الموضـــــــــــــــــــــــــــع . ـه
وأحــــاله أشــــهر وأأمإــــره أظهــــر مإــــن ذلــــك .
وألقد بلغ مإن قدره وأمإحله عند المـإـام المقـتـدي ـبـأمإر
الله: أنه لما فرغ شيخنا الـشـريف مـإـن غـسـل المـإـام
القائم بأمإر الله: لم يأذن له بالمسير إلى مإنزله حتى
بايع الناس المإام المقـتـدي ـبـأمإر الـلـه عـلـى الجـمـاع
ًا به فـبـايعه ـثـم ـقـال ـلـه ًا مإخلي وأاستدعاه لبيعته مإفرد

شيخنا الشريف في جملة كلمإه له: 
قام مإضى مإنا سيد إذا

سـيد
 الكرام قال بما قؤوأل

 فعول
ــم ــه أذن ـث ــي ـل ــى بالمـض ــه إـل ــد مإنزـل ــه بـع . بيعـت

إمإامإـنـا مـإـذهب بطـلـب الرحـلـة وأقـتـه ـفـي إلـيـه وأانتهى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد . أحـم

ـسـبعين ـسـنة ـصـفر مـإـن النـصـف الخميس يوم وأتوفي
الجمـعـة ـيـوم ـغـداة ـفـي جـنـازته وأأخرـجـت وأأربعماـئـة
ًا وأـكـان الجنازة وأحضرت ًا يومـإـ الخـلـق لـكـثرة مإـشـهود

ًا وأكان وأالبكاء الحزن وأعظم ـازة مإثـلـه أر ـلـم جمع لجـن
ـــــــــد ـــــــــازة بـع ـــــــــد جـن ـــــــــعيد الواـل . الـس

المديـنـة بـجـامإع الفـضـل أـبـو أـخـوه عليه للصلة وأتقدم
الناس وأأخذ فيه فدفن أحمد إمإامإنا قبر بجنب له وأحفر

ًا الكـــــثير قـــــبره تـــــراب مإـــــن . بـــــه تبركـــــ
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ً ـقـبره الـنـاس وألزم ًا ليل وأيـقـرأوأن طويـلـة مـإـدة وأنـهـار
ــــــــــــدعاء وأيكـــــــــــــثروأن ختمـــــــــــــات . اـل

أـلـوف ـشـهور مـإـدة في قبره على ختم أنه بلغني وألقد
. ختـمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

. ـلـه الـصـالحة بالرؤى الصالحين مإن المنامإات وأكثرت
الراـئـي وأفاته: أن بعد المنام في له رئي مإا جملة فمن

ـبـك? فـقـال: لـمـا الـلـه فـعـل له: مـإـا قال حكى: أنه له
ثلـثـة لـهـا بيـضـاء درة مـإـن قبة رأيت قبري في وأضعت
شئت أبوابها أي مإن أدخل لك يقول: هذه وأقائل أبواب

.
بك? الله فعل له: مإا فقال المنام في آخر إنسان وأرآه

ـا فقال حنبل بن بأحمد فقال: التقيت ـا لي: ـي جعـفـر أـب
الـلـه أعـطـاك وأـقـد جـهـاده ـحـق الـلـه ـفـي جاـهـدت لقد

ــــــــــــــــــــــــــالى . الرضـــــــــــــــــــــــــــا تـع
فـقـال المـنـام ـفـي القيـمـة بابن المعروأف بكر أبو وأرآه

ه فعل له: مإا ه: مإـات بـك? فقـال الل وأكنـت النـاس ل
. قال كما أوأ آخرهم

الصبهاني مإنده بن إسحاق بن مإحمد بن الرحمن عبد
القاسم:  أبو

ـانيف وأصنف وأكتب العلم طلب في رحل ـثيرة تـص . ـك
. وأقـتـه ـفـي وأـشـيخهم بأصبهان السنة أهل قدوأة وأكان
ًا وأكان ًا مإجتهد لى النبي آثار مإتبع ه ص وأسـلم عليـه الل

. عليهــــــــــــــا النــــــــــــــاس وأيحــــــــــــــرض
ًا وأكان ًا البدع أهل على شديد ـفـي ـكـان وأمـإـا لهم مإباين

وأـحـاله وأـصـيانته وأزـهـده وأرـعـه ـفـي مإثله وأبلده عصره
. ذلـــــــــــــــــك مإـــــــــــــــــن أظهـــــــــــــــــر

. مإكاتبـــات الســـعيد الوالـــد وأبيـــن بينـــه وأكـــانت
ـجـدي وأـلـد وأفيـهـا وأثلثماـئـة وأثمانين ثلث مإولده: سنة

. جــــــــــــــــــــــــــــابر لمإــــــــــــــــــــــــــــي
فيما وأأربعمائة سبعين سنة شوال في مإنده ابن وأمإات

559



الحنبلي يعلى لبي الحنابلة طبقات
 السإلمية مشكاة شبكة مكتبة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا . بلغـن
. كثيرين آخرين في حرشبة بن وأإبراهيم وأالده سمع

المقرىء الرزاز أحمد بن مإحمد بن أحمد بكر أبو
:  حمدوأه بابن المعروأف

. بعده وأمإن سمعون بن الحسين أبو مإنهم جماعة مإن الحديث سمع
شيخنا فيها تفقه التي السنة في السعيد الوالد على وأتفقه

. السعيد الوالد مإجلس إلى يصطحبان وأكانا جعفر أبو الشريف
ختـمـات وأخـتـم لـه وأالقراء للقرآن القراءة كثير وأكان

. ـكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثيرة
ًا وأكـان عنـه فقـال: كتبـت ثـابت ابـن وأذكـره . صـدوأق

ـيـوم ـفـي مإوـلـده? فـقـال: وأـلـدت ـعـن ـقـال: وأـسـألته
إـحـدى ـسـنة ـصـفر مـإـن خـلـت عـشـرة لثـمـان الربـعـاء

ـــــــــــــــــــــــانين ـــــــــــــــــــــــة وأثـم . وأثلثماـئ
. سمعون ابن عن عنده كان مإا مإنه أنا: وأسمعت قلت

ـبـن الحـسـين أـبـو قال: حدثنا حمدوأه بن بكر أبو أخبرنا
ـقـال: الـكـاتب الحـسـن أبو -إمإلء- قال: حدثنا سمعون

ـبـن يحـيـى قال: حدثنا الربالي بن عمر حفص أبو حدثنا
ـن زيد بن علي قال: حدثنا القرشي عطاء بن مإيمون ـب
رـضـي الـخـدري ـسـعيد أبي عن نضرة أبي عن جدعان

فـقـال: خطبـنـا الـصـديق بكر أبو قال: "خطبنا عنه الله
مإـثـل ـفـي أوأل ـعـام وأـسـلم عليه الله صلى الله رسول

ثم الساعة هذه مإثل في اليوم هذا مإثل في الشهر هذا
فاـضـت ـحـتى فاستعبر عاد ثم فاستعبر عاد ثم استعبر
ًا وأـكـان الخـطـاب ـبـن عـمـر لـه فـقـال عيـنـاه مـإـن قريـبـ

الـلـه? ـقـال: ـقـال رـسـول خليـفـة ـيـا ـشـأنك المنبر: مإا
خطبـتـه: أيـهـا ـفـي وأـسـلم علـيـه اللـه صلى الله رسول

وأالمعافـــــاة" . العفـــــو اللـــــه ســـــلوا النـــــاس
ـيـوم ـفـي وأدـفـن الـسـبت ليـلـة ـفـي حـمـدوأه اـبـن توفي

ـسـبعين ـسـنة الحـجـة ذي مإن وأالعشرين الرابع السبت
. تعالى الله رحمه أحمد إمإامإنا مإقبرة في وأأربعمائة
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بابن المعروأف الله عبد بن أحمد بن الحسن علي أبو

البنا: 

الـغـوري القاـسـم وأأبي الحفار هلل مإن الحديث سمع
ابني القاسم وأأبي الحسين وأأبي السكري مإحمد وأأبي

الحـسـن وأأـبـي الـفـوارس أـبـي ـبـن الفـتـح وأأبي بشران
ــــــــــــــامإي ــــــــــــــي الحـم ــــــــــــــن ـف . آخرـي

ـبـالقراءات الحـمـامإي الحـسـن أـبـي عـلـى القرآن وأقرأ
الـسـعيد الواـلـد عـلـى وأتفقـه الـشـيوخ مـإـن غيره وأعلى

ـق ـه وأعـل ـي وأدرس وأالخلف المــذهب عـن الجــانب ـف
وأبـعـد الـسـعيد الواـلـد حـيـاة ـفـي الخلفة بدار الشرقي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاته . وأـف
ًا وأصنف وأأـصـول وأالفراـئـض وأالـحـديث الفـقـه ـفـي كتب
ًا وأـكـان مإختلفات علوم وأفي الدين . العـلـوم ـفـي مإتقـنـ

ـــــد ـــــنة وأـل ـــــت ـس ـــــعين ـس ـــــة وأتـس . وأثلثماـئ
ـه وأكــان ـان ـل المنصــور جــامإع إحــداهما: فــي حلقـت

وأـقـراءة وأاـلـوعظ للفـتـوى القـصـر جامإع وأالخرى: في
. الـحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديث

ًا وأكـان الحـديث مإنـه سـمعت ًا أديبـ أهـل علـى شـديد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواء . الـه

ـا البناء بن أحمد بن الحسن حدثنا ـبـن أحـمـد قال: أنبأـن
قـانع بن الباقي عبد قال: حدثنا بالبادي المعروأف علي

ـبـن مإحـمـد ـقـال: ـحـدثنا ـشـجاع ـبـن جبريل قال: حدثنا
ـد عبد قال: سمعت البلخي السويفي عمروأ ـن المجـي ـب

اـبـن ـعـن رـبـاح أـبـي ـبـن عطاء عن أبيه عن العزيز عبد
ـصـلى الـلـه رـسـول قال: ـقـال عنهما الله رضي عباس

ـودوأا الله جود مإن الجود وأسلم:"إن عليه الله ـد فـج يـج
رجل صورة في وأخلقه الجود خلق الله إن أل لكم الله

ًا أـسـه وأجـعـل وأـشـد ـطـوبى ـشـجرة أـصـل ـفـي راـسـخ
أغـصـانها بـعـض وأتدلى المنتهى سدرة بأغصان أغصانها

إن أل الجـنـة أدخـلـه مإنـهـا بغـصـن تعلق فمن الدنيا إلى
البـخـل الجنة: وأخـلـق في وأاليمان اليمان مإن السخاء

وأـتـدلى الزـقـوم ـشـجرة أصل في أسه وأجعل مإقته مإن
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أدخـلـه مإنـهـا بغصن تعلق فمن الدنيا إلى أغصانها بعض
ـار ـن البـخـل إن أل الـن ـر مـإ ـر الكـف ـي وأالكـف ـار" . ـف الـن
مإــن الخامإس السبت يوم في البناء بن علي أبو وأمإات
علـيـه وأـصـلى وأأربعماـئـة وأتـسـعين إـحـدى ـسـنة رـجـب

. المديـنــــــــة وأـجــــــــامإع القـصــــــــر بـجــــــــامإع
. عنه الله رضي أحمد إمإامإنا بمقبرة وأدفن

بابن يعرف أحمد بن الحسين بن طاهر الوفاء أبو
القواس: 

بـجـامإع حلـقـة ـلـه وأـكـانت الـسـعيد الواـلـد عـلـى تفـقـه
. وأيـعــــــــــــــظ يـفــــــــــــــتي المنـصــــــــــــــور

بـبـاب مإـسـجده ـفـي الفـقـه وأـيـدرس القرآن يقرأ وأكان
. البصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة

ـامإي الحسن أبي على القرآن قرأ وأكان ـره الحـم . وأغـي
النرسي بن نصر وأأبي الحفار هلل مإن الحديث وأسمع

. وأغيرـهـــــم بـشـــــران ـبـــــن الحـســـــين وأأـبـــــي
ًا ثقة وأكان ًا ـصـالح ًا ـبـالمعروأف أمـإـار لمـسـجده مإلزمـإـ

ًا. ـســــــنة خمـســــــين فـيــــــه وأأـقــــــام تقريـبــــــ
ـسـابع الجمـعـة ليـلـة وأـتـوفي وأثلثمائة تسعين سنة وألد

وأـصـلى وأأربعماـئـة وأـسـبعين ـسـت ـسـنة ـشـعبان عشر
الجمـعـة ـيـوم ـفـي وأدفن بالمدينة المنصور بجامإع عليه

جعفر. أبي الشريف شيخنا بجنب

عبد بن أحمد بن الوهاب عبد الفتح أبو القاضي
جاكارتي:  بن الوهاب

ًا حران ثغر مإن بغداد قدم ًا السعيد الوالد لمسجد قاصد وأطالب
ًا وأكتب عليه فتفقه الفقه لدرس . مإصنفاته مإن كثير
ًا له كتب السعيد الوالد قبل مإن بحران القضاء يلي وأكان بولية عهد

. بحران القضاء
ًا وأكان ًا لمذهبنا ناشر . الديار تلك في إليه داعي
. وأمإدرسها وأخطيبها وأوأاعظها مإفتيها وأكان
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أبي وأمإن البرقاني وأمإن شاذان بن علي أبي مإن الحديث وأسمع
. آخرين في السعيد الوالد وأمإن شهاب بن علي

قريــش ابن يدي علي الشهادة له العظيم الله وأاختار
ـي ـي العقيـل ـة وأســبعين ســت ســنة ـف ـد وأأربعماـئ عـن
ـسـب أظـهـر لما قريش ابن على حران أهل اضطراب

. بها السلف

الحنبلي:  الباجسرائي الوليد بن عمر بن الله عبد أبو

مإجـلـس إـلـى وأـتـردد المنـصـور بـجـامإع حلـقـة له كانت
الـحـديث مإـنـه وأـسـمع الطوـيـل الزمـإـان الـسـعيد الوالد

ـقـد وأـكـان وأأربعماـئـة وأستين سبع سنة وأمإات وأالدرس
ًا السن مإن بلغ سنة. وأتسعين خمس

الطحان:  الحنبل عمر بكر أبو

. عـنــــه وأعـلــــق الـســــعيد الواـلــــد درس حـضــــر
وأســبعين ثلث ســنة الوأل ربيــع شــهر فــي وأمإــات

. وأأربعمائة

سطور بن إبراهيم بن يعقوب علي أبو القاضي
.  عكبرا قرى مإن البرزيني: قرية

ـد وأـصـحب وأثلثين نيف سنة بغداد دخل الـسـعيد الواـل
الواـلـد حـيـاة ـفـي وأدرس فـيـه وأـبـرع الفـقـه علـيـه وأقرأ

. الزج بـبـاب الـشـرقي بالـجـانب وأـفـاته وأبـعـد الـسـعيد
ًا وأصنف غلـمـان ـلـه وأـكـان وأالـفـروأع الـصـول ـفـي كتـبـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثيروأن . ـك
وأصار أفلح إل أحد عليه يدرس لم التعليم مإبارك وأكان

ًا. فقيـهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــانت ــــــــه وأـك ــــــــامإع حلقـت ــــــــر بـج . القـص

أـبـو الـشـريف ـشـيخنا فـيـه ـشـهد الذي اليوم في وأشهد
أـبـي القـضـاة قاـضـي عـنـد السعيد الوالد زكاهما جعفر

. الـــــــــــــــدامإغاني اللـــــــــــــــه عبـــــــــــــــد
ـفـي الـسـعيد الواـلـد قـبـل مإن الزج بباب القضاء وأوألي
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. وأأربعمائــــة وأخمســــين اثنــــتين ســــنة مإحــــرم
الثلـثـاء ـيـوم ـفـي وأالـشـهادة القـضـاء ـعـن ـيـده وأرـفـع

. وأأربعماـئـة وأـسـبعين اثـنـتين ـسـنة الـخـر ربيع مإستهل
ـان سنة في وأالشهادة القضاء إلى عاد ثم وأـسـبعين ثـم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة . وأأربعماـئ
الـسـجلت وأإنـفـاذ القضاء بأحكام ثاقبة مإعرفة ذا وأكان
ـفـي الـشـهود مـإـن جماـعـة داره في إنفاذه على وأشهد
قـضـية وأـفـي تـعـالى الـلـه أجلـهـم ـبـالوكلء تتعلق قضية
ـثـم إـسـحاق اـبـن بقرـيـة تـعـرف زرـيـق ابن ببيت تتعلق

ــــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــجل . بـه
ـان ًا وأـك ـي مإتشــدد ًا الســنة ـف ـ ـي مإتعفـف . القضــاء ـف
مإنهم: الواـلـد وأببلدنا بعكبرا جماعة مإن الحديث وأسمع

. الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعيد
الفقه علق وأعنه الله حفظه حازم أبو أخي عليه وأتفقه
ـــارك وأقــــد ـــه اللــــه ـب ـــاه صــــحبته فــــي ـل . إـي
سنة مإن شوال في الزج بباب القضاء على وأهو وأمإات

. وأأربعمائـــــــــــــة وأثمـــــــــــــانين ســـــــــــــت
ًا عـمـره وأكان أـكـبر علـيـه وأـصـلى ـسـنة وأـسـبعين ـسـبع
. القصــــــــــــــــــــــر بجــــــــــــــــــــــامإع أوألده

وأاـلـدنيا اـلـدين أرـبـاب مـإـن ـكـثير خـلـق جـنـازته وأحـضـر
الشراف وأنقيب العباسيين وأنقيب المناصب وأأصحاب

الـشـهود مـإـن وأجماـعـة الـسـلطان وأحـجـاب الـطـالبيين
. وأغيرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

ـفـي الزج بـبـاب العزـيـز عبد بكر أبي مإقبرة في وأدفن
. شوال عشرين ثالث الربعاء يوم

الحنبلي:  حاتم بن صالح بن شافع مإحمد أبو

ـداد وأرد ـد بـغ ـن بـع ـة الثلثـي ـحب وأأربعماـئ ـد وأـص الواـل
وأسمع وأالفروأع الصول عليه وأقرأ عليه وأتفقه السعيد

مإـصـنفاته مإعـظـم وأكتب غيره وأمإن الكثير الحديث مإنه
وأـصـلح وأتعـفـف دـيـن أخا . وأكان وأالفروأع الصول في

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف . وأتقـش
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الـشـريف الـحـرم مـإـن الـشـرقي الـجـانب ـفـي وأدرس
الشــريف شيخنا على الفقه فيه درسنا الذي بالمسجد

ًا ـيـزل وألم الخلفة دار مإقابل جعفر أبي إـلـى بـه مإقيمـ
مإـقـبرة ـفـي وأدـفـن وأأربعماـئـة ثـمـانين ـسـنة ـتـوفي أن

. عنه الله رضي أحمد إمإامإنا

الهروأي علي بن مإحمد بن الله عبد إسماعيل أبو
النصاري: 

كان يدعى شيخ السلم وأكان إمإام أهل السنة بـهـراة وأيـسـمى خطـيـب أعـجـم
ـــــــــــــــــه . ـــــــــــــــــه وأفـصـــــــــــــــــاحته وأنبـل ـــــــــــــــــر علـم لتبـح
ًا على الشعرية وأكـان بيـنـه وأبـيـن عـبـد الرحـمـن ـبـن مإـنـده مإكاتـبـة . وأكان شديد
سمع مإن أبي الفضل الجاروأدي الحافظ الهروأي وأأخذ مإـنـه عـلـم الـحـديث وأأـبـي
زكريا يحيـى بـن عمـار السـجزي المفسـر الحنبلـي وأأخـذ مإنـه علـم التفسـير .
ـره . ـاس الصــم وأغـي ـي العـب ـى نيســابور وأســمع مإــن أصــحاب أـب وأرحــل إـل
روأى عـنــــــــــــه خـلــــــــــــق ـكــــــــــــثير وأـكــــــــــــان ـلــــــــــــه أوألد .
ــــــــــــابر . ــــــــــــر ـج ــــــــــــادي وأالـخ ــــــــــــد الـه ــــــــــــدهم: عـب أـح
فأمإا عبد الهادي فقتلته الباطنية سنة نيف وأتسعين وأأربعمائة على مإا انتهى إلينا

.
أنشدنا مإحمد بن أحمد بن أحمد الصفهاني قال: حدثنا مإحمد بن علي الهمذاني
بها قال: أنشدنا عبد الله ـبـن مإحـمـد النـصـاري الـهـروأي الحنبـلـي ـشـيخ الـسـلم

السنة: لنفسه مإن قصيدة له في 

حييت مإا حنبلي أنا
أمإت فإن

 إلى ذاكم فوصيتي
إخواني

وأدينـي ديني دينه إذ
دينـه

 لـه إمإعة كنت مإا
دينـان

ـا مـإـا على النصاري الله عبد وأتوفي إـحـدى ـسـنة بلغـن
. وأأربعمائة وأثمانين

المعروأف الشيرازي مإحمد بن الواحد عبد الفرج أبو
بالمقدسي: 

مإجلسه إلى وأتردد وأأربعين نيف سنة مإن السعيد الوالد صحب
. عدة سنين
مإن وأاستنسخ وأنسخ وأالفروأع الصول في أشياء عنه وأعلق

. مإصنفاته
الـصـحاب ـلـه وأحـصـل وأالـشـام الرحـبـة إـلـى وأـسـافر

ـــــــــــاع ـــــــــــذة وأالتـب ـــــــــــان وأالتلمـإ . وأالغلـم

565



الحنبلي يعلى لبي الحنابلة طبقات
 السإلمية مشكاة شبكة مكتبة

الـشـاعرة مـإـع وأوأقـعـات ـظـاهرة كرامـإـات ـلـه وأـكـانت
ببلد الـسـلطين مإـجـالس ـفـي بالحـجـة عليـهـم وأظـهـر

. الـشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
. دفـعـتين الـسـلم علـيـه الخـضـر مـإـع اجتمع وأيقال: إنه

ـكـان كـمـا الـخـاطر عـلـى أوأـقـات ـعـدة في يتكلم وأكان
ــــــــم ــــــــن يتكـل ــــــــي اـب ــــــــد القزوأيـن . الزاـه

ًا أن فبلغني فــي بغداد إلى المجيء على عزم لما تتش
فدعا الدعاء السلطان: سأله وأصلها لما الوألى الدفعة

ًا فعاد بالسلمإة له الثانـيـة الدفـعـة ـفـي كان فلما سالم
فرـعـب تـتـش لخـيـه ببـغـداد وأـهـو الـسـلطان اـسـتدعاه

ـراه له: ل فقال له الدعاء الفرج أبا وأسأل ـع وأل ـت تجتـم
عنده إلى برزت وأقد ببغداد مإقيم تتش: هو له فقال به
مـإـن فعـجـب ـتـراه ـلـه: ل فـقـال إليه المسير مإن بد وأل

ببـغـداد الـسـلطان بوـفـاة الـخـبر فـجـاءه هيت وأبلغ ذلك
عـنـده الـفـرج أـبـي حـشـمة وأزادت دمإـشـق إـلـى فـعـاد

ــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــديه وأمإنزلـت . ـل
أـبـو ـكـان المـخـالفين مـإـن الـسـلطين بعض أن وأبلغني
ـبـه? الرمإية تقع وأل أرمإيه وأيقول: كم عليه يدعو الفرج
ـقـال فيـهـا المخالف ذلك هلك التي الليلة في كان فلما
ًا أـصـبت أصحابه: ـقـد لبعض الفرج أبو هـلـك وأـقـد فلـنـ

ًا عشر بضعة بعد كان فلما الليلة تلك فأرخت ـ وأرد يومـإ
أـبـو أـخـبر اـلـتي الليلة تلك في الرجل ذلك بوفاة الخبر

ـــــــــــــــرج ـــــــــــــــه الـف ـــــــــــــــا بهلـك . فيـه
ًا الفـرج أبو وأكان ًا لعتقادنـا ناصـر نشـره فـي مإتجـرد

ً . الـصــــــــــفات أخـبــــــــــار لتــــــــــأوأيلت مإبطل
. وأالصـــول وأالـــوعظ الفقـــه فـــي تصـــنيف وألـــه

. وأأربعمائة ست سنة بدمإشق وأتوفي

الحنبلي الحراني علي بن عمروأ بن علي الحسن أبو
في بسروأج السعيد:توفي الوالد صاحب التقي الصالح

.  وأأربعمائة وأثمانين ثمان سنة مإن شعبان
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أـهـل مـإـن رـجـل ـلـي قال: حكى خليفة ابنه لي وأحكى
ً الليـلـة تـلـك ـفـي رأى الصالحين: أـنـه مإن سروأج ـقـائل
رـبـع انـهـدم ـقـد تـنـام? ـقـم مـإـتى إلى فلن له: يا يقول

فرأيت نمت عدت ثم وأانزعجت قال: فانتبهت السلم
الـسـلم رـبـع انـهـدم ـقـد ـقـم تنام لي: كم يقول القائل

هذا? قال: فقلت: إيش الله وأاستغفرت قال: فقعدت
الـسـلم رـبـع انـهـدم ـقـد قم فلن لي: يا فقال نمت ثم
. مإات وأقد قال: فأصبحت عمروأ بن علي مإات قد

بن العزيز عبد بن الوهاب عبد بن الله رزق مإحمد أبو
التميمي:  أسد بن الحرث

. وأجده وأعمه وأأبوه هو الحنبلية في المشهورين الحنابلة أحد
. اللسان فصيح الشارة مإليح العبادة حسن وأكان
إلى وأالفتوى للوعظ المنصور بجامإع أبيه حلقة في يجلس وأكان
المنصور جامإع إلى المضي عن انقطع ثم وأأربعمائة خمسين سنة

أربع السنة في يمضي وأكان المراتب بباب الخلفة دار إلى وأانتقل
ًا هناك وأيعقد إمإامإنا مإقبرة إلى وأشعبان رجب دفعات: في مإجلس

كلمإه لستماع الغفير وأالجم الكثير الخلق عنده وأيجتمع للوعظ
على كلمإه بعد ينهض الواحد عبد الفضل أبو ابنه يديه بين وأيحضر
ً وأيورد قدمإيه . مإجموعة فصول

عمر أبي مإن الحديث وأسمع الحمامإي الحسن أبي على القرآن قرأ
وأأبي البادي بن علي بن وأأحمد الحمامإي الحسن وأأبي مإهدي بن

شاذان. بن علي وأأبي بشران ابني القاسم وأأبي الحسين
. الهاشمي مإوسى أبي بن علي أبي القاضي على وأتفقه
في يفتي وأكان المذهب مإن قطعة السعيد الوالد على وأقرأ

. المشهورة المسائل
الطراف أمإراء إلى مإهماته بعض في به يراسل العصر إمإام وأكان
كتب أصفهان وأرد فلما وأالوزراء المإراء عند قبول له كان لنه

. الحديث عنه الناس
الدامإغاني وأابن مإاكول ابن الله عبد القضاة: أبو قاضيي عند وأشهد
. شهادته فقبل

عبد عمر أبو له: أخبرك قلت الله رزق مإحمد أبي على قرأت
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قال: مإخلد بن الله عبد أبو قال: أخبرنا مإهدي بن مإحمد بن الواحد
عن مإخلد بن خالد قال: حدثنا كرامإة بن عثمان بن مإحمد حدثنا

هريرة أبي عن عطاء عن نمر أبي بن شريك عن بلل بن سليمان
وأسلم:"إن عليه الله صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي

ًا لي عادى قال: مإن تعالى الله تقرب وأمإا بالحرب آذنني فقال وألي
يتقرب عبدي يزال وأمإا عليه افترضت مإما أحب بشيء عبدي إلى
به يسمع الذي سمعه كنت أحببته فإذا أحبه حتى بالنوافل إلي

بها يمشي التي وأرجله بها يبطش التي وأيده به يبصر الذي وأبصره
عن ترددت وأمإا لعيذنه استعاذني وألئن لعطينه عبدي سألني وألئن
الموت يكره المؤمإن عبدي نفس قبض عن ترددي فاعله أنا شيء
. كرامإة ابن عن البخاري مإنه" أخرجه له بد وأل مإساءته وأأكره
. وأأربعمائة إحدى وأقيل: سنة أربعمائة سنة مإولده

ثـمـان ـسـنة الوأـلـى جـمـادى مـإـن النـصـف ليـلـة وأمإات
. وأأربعمائـــــــــــــــــــــــة وأثمـــــــــــــــــــــــانين

إـلـى ذـلـك بـعـد نـقـل ـثـم المراتب بباب داره في وأدفن
وأتـسـعين إـحـدى ـسـنة ابـنـه ـتـوفي لـمـا إمإامإـنـا مإـقـبرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة . وأأربعماـئ
بمال لله المطيع الخليفة التميمي: أنفذ مإحمد أبو قال

ـلـه فـقـال قـبـة حنـبـل ـبـن أحـمـد قبر على ليبني عظيم
إـلـى تتـقـرب أن تريد العزيز: أليس عبد بكر وأأبو جدي
ل أن مـإـذهبه له: إن فقال بذلك? فقال: بلى تعالى الله
تروأـنـه مإن على بالمال فقال: تصدقوا شيء عليه يبنى
ـه فتصدق أنت تريد مإن على به تصدق له: بل فقال . ـب
ًا: لما وأقال فــي أدفنه أن تحرجت الفرج أبو توفي أيض
فـي الليـل: رأيتـه كـان فلمـا دفنتـه ثم أحمد مإع الدكة
فقلـت: المـإـام عـلـى ـضـيقت مإحمد لي: يا فقال النوم
ـال: إذا مإوـضـع ـفـي وأأدفـنـك أنبـشـك تـحـب آـخـر? فـق
أتبرك? . فبمن الرجل هذا عن نقلتني

الخزاز:  إبراهيم إسحاق أبو

ًا ـكـان ًا ـصـالح ًا مإقرـئـ الـسـعيد الواـلـد مـإـن وأـسـمع ديـنـ
. أمإـــــــــــــــاليه بعـــــــــــــــض وأحضـــــــــــــــر
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وأثـمـانين تـسـع سنة الخر ربيع تاسع السبت يوم وأمإات
ًا عليه وأصليت وأأربعمائة . المنصور بجامإع إمإامإ

ً الكيال: كان بن يعلى أبو ًا رجل إلى وأتردد صالح
ًا السعيد الوالد مإتواصلً.  زمإان

ًا مإنع وأسمع ًا علم ًا وأكان وأاسع ًا عبد ه صالح وأقيـل: إن
. العظم السم يحفظ كان

:  النهري المبارك بن علي الحسن أبو

. بــالنهري فعــرف الكــرخ مإــن النهــر بــدرب وألــد
مإـمـاته. وأبـعـد حـيـاته ـفـي الـسـعيد الواـلـد عـلـى وأتفـقـه

ـــــان ـــــثير وأـك ـــــذكاء ـك ًا اـل ـــــ ـــــالفرائض قيـم . ـب
. الـكـــثير الـحـــديث الـســـعيد الواـلـــد مـإـــن ـســـمع
. وأأربعماـئـة وأثـمـانين نـيـف سنة القعدة ذي في وأتوفي

ًا أبـيـه عـلـى الـصـلة الـكـبير وألده وأسألني بـجـامإع إمإامـإـ
. الجامإع مإقبرة في وأدفن ففعلت المنصور

خالي:  ياسين بن جابر بن الله عبد مإحمد أبو

يستملي مإن أحد وأكان الكثير السعيد الوالد مإن سمع
الـمـذهب مـإـن قطـعـة عـنـه وأعـلـق المنـصـور بـجـامإع له

. تـصــــــانيفه مـإــــــن أـشــــــياء وأكـتــــــب وأالخلف
وأأـبـو ـشـاذان ـبـن عـلـي أـبـو مإنهم كثير خلق مإن وأسمع

. آخرـيــــــن ـفــــــي بـشــــــران ـبــــــن القاـســــــم
. أـجـزاء ـعـدة مإـنـه وأسمعت جماعة مإنه وأسمع وأحدث
ـكـثير المحاضرة مإليح الوجه حسن اللهجة صادق وأكان

. الحـســاب حـســن الـخــط مإلـيــح للـقــرآن الـقــراءة
ــــده: ســـــنة ــــة عشـــــرة تســـــع مإوـل . وأأربعماـئ

ثلث ـسـنة ـشـوال مـإـن العـشـرين الربـعـاء وأمإوته: يوم
ًا عليــــه وأصــــليت وأأربعمائــــة وأتســــعين . إمإامإــــ

ًا وأالده تربة في وأدفن الـلـه رـضـي إمإامإـنـا قبر مإن قريب
. عنهم
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:  الراداني الحسن بن مإحمد الله عبد أبو

ـد صــحب ـان الســعيد الواـل ًا وأـك ـد ًا زاـه ـ ًا وأرـع ـ عالـم
. وأغيرـهـــــــــــــــــــــــا ـبـــــــــــــــــــــــالقراءات

أرـبـع ـسـنة الوأـلـى جـمـادى عـشـر رابع الحد يوم مإات
. وأأربعمائة وأتسعين

:  العكبري زفر بن الحسن أبو

ــــد صـــــحب . درســـــه وأســـــمع الســـــعيد الواـل
ًا وأـكـــان . للـقـــرآن وأالتلقـيـــن التلوأة ـكـــثير ـصـــالح
ـي ـه وأبلغـن ًا الصــوم ســرد أـن . ســنة وأســبعين خمســ

. ـســـــــــنة تـســـــــــعون وأـســـــــــنه وأمـإـــــــــات
ل بأـيـام الراداـنـي الـلـه عبد أبي وأفاة قبل وأفاته وأكانت

. ـعــــــــــــــــــــــــــددها أحـفــــــــــــــــــــــــــظ
: سمع البرداني أحمد بن مإحمد بن أحمد علي  - أبو2

ـثير الـحـديث مإنه وأسمع سنين السعيد الوالد درس الـك
ـان ـد عـلـى المـسـتملين أـحـد وأـك بـجـامإع الـسـعيد الواـل

المنصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور.
ثـمـان سنة شوال مإن لعشر الربعاء يوم عشية وأتوفي

. الخميس يوم في وأدفن وأأربعمائة وأتسعين

 الغوري القاسم أبو

ًا كان ًا شيخ ًا صالح ًا مإقرئ . دين

المقرىء: الخياط علي بن أحمد بن مإحمد مإنصور أبو

. الدين الثقة الصالح الشيخ
يزل وألم وأغيره المقرىء مإسروأر بن نصر أبي على القرآن قرأ

. وأالتلوأة التلقين حسن وأفاته. وأكان حين إلى وأيلقن يقرىء
عبد وأأبي بشران بن القاسم وأأبي المؤدب الغفار عبد مإن وأسمع

بن الحسن وأأبي السواق بن مإنصور وأأبي الخلل أخي الله
. آخرين في الدمإناني بن القاسم وأأبي القزوأيني

المعلى بنهر للحكم جلس إذا الوالد وأكان السعيد الوالد على وأتفقه
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. خلفه وأيصلي مإسجده في للحكم الجلوس يقصد
للقضاء المإام القاضي وأالدك جلس يوم يقول: أوأل فسمعته
سيدنا وأقلت: يا فتأخرت الظهر صلة الناس: حضرت وأاجتمع
صلتي جمالك مإنصور أبا يا لي: تقدم فقال وأراءك بالصلة نتجمل
. وأراءك
. وأجللة نباهة وأالخاصة العامإة قلوب في له فغرس

. القيام وأمإداوأمإة الصيام كثير وأكان
. وأأربعمائة إحدى سنة وألد

أبو سبطه عليه وأصلى وأتسعين تسع سنة المحرم في وأتوفي
. المنصور جامإع في عليه وأصلى القصر جامإع في مإحمد
. مإتوفروأن جنازته على الخلق وأكان

قبر وأبين بينه القواس بن الوفاء أبي قبر بجنب وأدفن
. ـقـــــــــــــــبران أحـمـــــــــــــــد إمإامإـنـــــــــــــــا

ًا القرآن أقرأ ًا وألقن سنة وأستين بضع ًا وأكان أمإم رحيم
وأرد ـلـه وأـكـان الـقـرآن يعلمـهـم الذين وأالمإراء بالغرباء

ًا فيه يقرأ العشاءين بين ًا القرآن مإن سبع ًا قائم وأقاعد
.

وأبـعـد حـيـاته ـفـي الـصـالحة المنامـإـات مإن له رئي وألقد
. مإنامإات عدة وأفاته

العلثي:  أحمد بن علي بن أحمد بكر أبو

وأالزهـــــــد. بالصـــــــلح المشـــــــهورين أحـــــــد
مإنه وأالحديث درسه يسمع سنين السعيد الوالد صحب
ًا فصار عليه بركته فعادت ًا عالم ًا زاهد ـلـه فظـهـر عابد
ــي ــاس ـف ــول الـن ــة القـب ــة وأالمحـب ــدعاء وأإجاـب . اـل
وأالـسـفيداج الـجـص ـصـنعة يعـمـل ـحـداثته ـفـي وأـكـان
ـعـن الـصـناع وأينـهـى وأالنقوش الصور عمل مإن وأيتنزه

. ذلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك
الـسـلطين بـعـض دار إـلـى دـخـل لـمـا ـلـي: أـنـه وأحكى
دار في بيت إلى أدخل أنه الصناع مإن جملة مإع مإكرها
مإجـسـمة الـسـفيداج مـإـن ـصـور اـلـبيت في وأكان تعمر

فلمـا الـبيت? فقـال: نعـم هـذا فـي لـه: تعمـل فقيـل
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الداة إـلـى وأعـمـد الـفـأس أخذ بنفسه وأخل عنه خرجوا
ـا كلها الصور وأكسر للعمل للصناع تكون التي ـا بـه فلـم
وأقـيـل مإـنـه ذلك فعل: استعظموا مإا وأرأوأا العرفاء جاء

الســلطان هذا دار في هذا فعل على أقدمإت له: كيف
أمـإـر وأالـلـه مإنـكـر مإالً? فقال: هذا هذه على أنفق وأقد

أوأ النـكـار مـإـن عـلـي تعـيـن مـإـا فعلت قد وأالن بكسره
ًا ـلـه: وأقـيـل السلطان إلى أمإره فانتهى مإعناه هذا كلمإ
ـن أـصـحاب مإن وأهو بالديانة مإشهور صالح رجل هذا اـب

ـشـيء أي ـلـه يـقـال وأل يتكـلـم وأل فقال: يـخـرج الفراء
تــرك أخرج فلما عندنا إلى به يجاء وأل صدره به يضيق
ـل ـجد وألزم الـجـص عـم ـء المـس ـرآن يقرـى ـؤم الـق وأـي
مإـنـه ـيـبيع فـكـان أبيه عن وأرثه قد عقار له وأكان الناس

ًا ًا ـشــــــــــيئ ــــــــــه يتـقــــــــــوت فـشــــــــــيئ . ـب
ًا وأكان ًا أحد مإن يأخذ ل عفيف يســأل وأل يطلب وأل شيئ
ًا ً اـلـدنيا أمـإـر مـإـن لنفـسـه حاجة أحد نفسـه عـلـى مإقبل

ً وأـشـأنه . وأالـصـلة الـصـوم ـكـثير رـبـه بعـبـادة مإـشـتغل
ـي وأيحمل دجلة إلى ليلة كل في بنفسه يذهب وأكان ـف
. قلـيـل غير كرامإاته مإن وأبان عليه ليفطر الماء له كوز

أهلـه لبعـض كـان أصحابي: أنه مإن به أثق مإن أخبرني
وأخافوا وأرقبته حلقه في وأجع به ظهر وأأنه صغير صبي
الـشـيخ ـهـذا إـلـى وأحمـلـه أـخـذه وأأـنـه مإنه الصبي على

ًا فقرأ الله رحمه أحمد الصالح الـقـرآن مـإـن علـيـه ـشـيئ
ـإذن بالـصـبي كان مإا فزال ريقه مإن عليه وأنفث الـلـه ـب
. ـهـذا بـعـد علج إلى يحتج وألم يومإين أوأ يوم بعد تعالى
الواـلـد بـصـحبة تـعـالى الله نفعه مإمن الشيخ هذا وأكان

. الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعيد
ًا وأكان ـره الـخـبز مـإـن إليه يحتاج مإا يحمل مإتواضع وأغـي
يعرـفـه مإـمـن بأـحـد يـسـتعين وأل بنفـسـه ـحـوائجه مـإـن

ًا الـنـاس عـنـد المـسـلمين حواـئـج قـضـاء إـلـى مإـسـارع
. أجمعـيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

ـج ًا وأـح ـرار ـبي وأزار مـإ ـه صــلى الـن ـه الـل . وأســلم علـي
ـرج ثلث سنة مإن شوال في كان فلما ـمائة: ـخ وأخمـس

ًا عـشـر ـثـامإن الـحـد ـيـوم ـفـي فبلغـنـا الـحـج على عازمإ
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إـلـى وأـصـل أـنـه وأخمـسـمائة أرـبـع ـسـنة مـإـن المـحـرم
ثلث ـسـنة مـإـن الحـجـة ذي ـثـامإن الثلـثـاء ـيـوم عرفات

الطرـيـق ـفـي الجـمـل ـعـن وأـقـع ـقـد وأـكـان وأخمسمائة
ـشـهد وأأـنـه الوـقـوع مـإـن ألـم بقـيـة مإـعـه وأـكـان دفعتين
ًا عرفة الـيـوم ذـلـك عـشـية فـتـوفي الربـعـاء يوم مإحرمإ
ًا عرفات جبال على ـه وأطـيـف مإكة إلى فحمل مإحرمإ ـب
الخمـيـس ـيـوم وأـهـو النـحـر ـيـوم في وأدفن البيت حول

ـاض بن الفضيل قبر عند مإكة أهل بمقبرة ـد عـي . الزاـه
ًا فضـــــيلة الوفـــــاة بهـــــذه فكفـــــاك . وأشـــــرف

ـا ـدنا: حـصـل ذـلـك ـصـح فلـم ـداء عـن ـه الـن وأخـصـوا علـي
فحـضـر الـغـائب ـصـلة علـيـه للـصـلة الـجـامإع المـسـجد

أمإـيـر ـبـالله المـسـتظهر المـإـام دوأـلـة وأأـصـحاب الناس
الواـلـد أصحاب بعض وأتقدم توفيقه الله أدام المؤمإنين
ًا الـسـعيد ـ ـه للـصـلة إمإامـإ ـا وأـصـليت علـي ـه أـن ـفـي علـي

جماـعـة مإـعـي وأـصـلى لـعـذر المراـتـب بـبـاب مإـسـجدي
الـجـانب مـإـن الـجـامإع المـسـجد ـفـي عليه صلى وأكذلك

. الغرـبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
إلى وأيجيء بمكة القبور زار حج إذا كان أنه لي وأحكى

الرض بعـصـاه وأيخـطـط عـيـاض ـبـن الفـضـيل ـقـبر عند
رحمه له الله فاستجاب ههنا رب يا ههنا رب وأيقول: يا

. المسلمين وأجميع وأإيانا الله

:  الحلواني مإحمد بن علي بن مإحمد الفتح أبو

ـصـاحبيه عـلـى وأتفـقـه الـسـعيد الواـلـد ـشـاهد ـقـد كان
ـفـي وأدرس جعـفـر أـبـي وأالـشـريف عـلـي أبي القاضي
. جعـفـر أـبـو الـشـريف فـيـه ـيـدرس كان الذي المسجد

. وأخمسمائة خمس سنة الحجة ذي في وأمإات

:  الدرزيجاني المقرىء الحسن بن جعفر

ًا كان ًا زاهد . بالمعروأف أمإار
مـإـن وأتعـلـم أـشـياء مإـنـه وأتعـلـم الـسـعيد الوالد وأشاهد
ـكـثير لخـلـق الـقـرآن وأخـتـم جعفر أبي الشريف تلميذه
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ًا وأكان ـكـثيرة ختـمـات وأله بالليل وأالتهجد للقيام مإداوأمإ
. ركعة في مإنها ختمة كل يختم

ـسـاجد وأـهـو الصلة في لي حكي مإا على وأفاته وأكانت
. وأخمسمائة ست سنة مإن الخر ربيع شهر في

على وأصليت هناك إلى وأمإضيت بدرزيجان بداره وأدفن
. قبره

:  النباري بن مإنصور أبو علي بن مإحمد بن علي

. الكثير الحديث مإنه وأسمع السعيد الوالد على تفقه

. العدوأل الشهود أحد وأكان

مإحـمـد بـن عـلـي بـن مإحـمـد القضـاة قاـضـي عند شهد
ـبـن وأعـلـي الـشـامإي المظـفـر ـبـن وأمإحـمـد اـلـدامإغاني

. الـطـاق ـبـاب برـبـع القـضـاء وأوأـلـي اـلـدامإغاني مإحـمـد
وأيـشـهد القـصـر وأـجـامإع المنـصـور بـجـامإع يـعـظ وأـكـان
. مإجالسه في السنة ينشر وأكان وأيحكم

ســماعاته مإــن بكــثير الســعيد الوالــد عــن وأحــدث
. وأمإصنفاته

ـات ـي وأمـإ ـادى ـف ـرة جـم ـنة الـخ ـبع ـس ـمائة ـس وأخمـس
ًا عليه وأصليت المقـصـورة ـفـي المنـصـور بـجـامإع إمإامـإـ
. عليه الله رحمة أحمد إمإامإنا مإقبرة إلى وأشيعته

بابن المعروأف أحمد بن الحسن بن أحمد العباس أبو
:  المخلطي

. عنه وأحدث الكثير الحديث السعيد الوالد مإن سمع
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. الوالد مإصنفات مإن وأغيره الخلف وأكتب

ًا. ثقة وأكان الصلحي ابن على القرآن وأقرأ صالح

ـات ـادى ـفـي وأمـإ ـى جـم ـنة الوأـل ـان ـس وأخمـسـمائة ثـم
ًا عليه وأصليت أحـمـد إمإامإـنـا مإـقـبرة إـلـى وأشيعته إمإامإ

. عليه الله رحمة

حسن بن أحمد بن مإحفوظ الخطاب أبو الشيخ
:  الكلوذاني

. وأأربعمائة وأثلثين اثنتين سنة مإولده كان

. وأخمسمائة عشر سنة الخرة جمادى في وأمإات

:  الشوا بن عثمان بن يحيى القاسم أبو

وأنســخ درسه وأحضر الحديث السعيد الوالد مإن سمع
ًا علـيـه وأـصـليت كتـبـه مإعـظـم ـيـوم المـصـلى ـفـي إمإامـإـ
عـشـرة اثـنـتي ـسـنة الـخـرة جمادى عشر تاسع الثلثاء

اللـه رـضـي أحمـد إمإامإـنـا مإقبرة في وأدفن وأخمسمائة
. عنه

:  المخرمإي علي بن المبارك سعد أبو

ًا وأجدي المهتدي وأابن السعيد الوالد سمع وأابـن جـابر
. وأغيرهم النقور وأابن المأمإون

عـلـي أـبـي المـإـام الواـلـد ـصـاحبي عـلـى الفـقـه وأدرس
ـــــي يعقــــــوب ـــــد جعفــــــر وأأـب . الخــــــالق عـب

. الزج باب قضاء وأوألي شهادته وأقبلت وأأفتى وأدرس

. مإليحة وأعشرته جميلة سيرته كانت
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. وأأربعمائة وأأربعين ست سنة مإولده وأقيل: إن

الشريف مإجلس في وأاجتمعنا امإتزاج وأبينه بيني وأكان
لخـلـق الـقـرآن وأخـتـم ـلـه الـلـه غـفـر للدرس جعفر أبي
. كثير

ًا وأكان . بالليل وأالتهجد للصيام مإداوأمإ

ثلث ـسـنة مإـحـرم عـشـر ثانـيـة الجمعة ليلة في وأتوفي
ـه وأـصـلى وأخمـسـمائة عـشـرة مإواـضـع ـعـدة ـفـي علـي
ـفـي المـإـام أـنـا كـنـت الـشـريف القـصـر بـجـامإع دفعتان
ـة أحمد إمإامإنا قبر مإن بالقرب وأدفن إحداها ـه رحـم الـل

ـاني الحد يوم في الجمعة صلة قبل دفنه وأكان عليه ـث
ذكره. المقدم الشهر عشر

. المناظرة مإليح وأكان

عقيل: الفقيه بن مإحمد بن علي القضاة قاضي
 البغدادي

. وأأربعمائة وأثلثين اثنتين سنة مإولده كان

ســنة الوألى جمادى عشر ثاني الجمعة يوم في وأمإات
. وأخمسمائة عشرة ثلث

. البغدادي عقيل بن علي الوفاء أبو وأهو

:  طلحة بن أحمد بن طلحة البركات أبو

الجوهري وأمإن الكثير الحديث مإنه وأسمع الخصال الوالد على قرأ
أسبوع كل في لي: أقرأ وأقال الفقه درس وأحضر بعده وأمإن

. ختمتين
وأخمسمائة عشرة اثنتي سنة شعبان ثالث الربعاء يوم في وأدفن
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ًا عليه وأصليت . العزيز عبد مإقبرة في وأدفن المصلى في إمإامإ
سلكوا الذي وأسلفنا مإحمد وأوأالدنا أحمد إمإامإنا وأجهه الله فنضر

أئمة وأجميع وأبحبحهم الكرام وأحلل التبجيل وأألبسهما مإسلكهما
السلم دار مإن الفردوأس جنات وأالدين السنة أهل مإن المسلمين

جميع مإن إليهم الماثلين وأأحبابهم إخوانهم أقدار الدنيا في وأصان
وأالوألياء النبياء بمرافقة وأعليهم علينا وأمإن وأوأراثهم أوأليائهم
الصديقين مإن عليهم المنعم مإع أفنيتهم درجات أعالي في وأالحلول
. وأالشهداء الصالحين مإن القدر وأالعلة

على كان وأمإن وأإخواني وأالدي وأعلى علي يتطول أن أسأل وأإياه
على العتماد وأفي النشاط مإرضاته: بدوأام طلب في اعتقادي

في الجد اتصال وألهم لي يهب وأأن الغتباط بتواتر مإوافقته حقائق
في وأالبقاء السروأر دار وأحلول وأاللقاء الوروأد يوم إلى السعي

العظماء خيار مإن المجتبى المخلصين صفوة مإن المصطفى جوار
صلوات المإناء المستحفظين وأأوأجه السفراء أفضل نبينا مإحمد

أهل مإن وأالمصطفين مإلئكته سائر وأعلى آله وأعلى عليه الله
. وأليته

جلله لعظمة ينبغي كما المؤمإنين وأوألي العالمين رب لله وأالحمد
الرشد ضياء وأآثر الهدى اتبع مإن على وأالسلم جماله وأبهاء وأعزه
. الردى ظلم على

. وأسلم وأصحبه وأآله مإحمد سيدنا على الله وأصل
يد على المعظمة الكعبة باب تجاه المكرمإة بمكة كتابته انتهت
عبد بن القادر عبد الله حرم إلى وأالملتجئ الله عفو إلى الفقير

عن وأتجاوأز زلته عن الله عفا القرشي المؤمإن عبد بن الوهاب
الله في وأإخوانه وأأحبابه وأمإشايخه وأالديه وأعن عنه وأعفا سيئاته
وأالخلق وأالزلل وأالزيغ وأالخطل الخطأ مإن وأإياهم وأعصمه وأأوأدائه
. المذهبي وأالتعصب الغبي
الله وأحسبنا وأحزبه وأعترته وأصحبه وأآله مإحمد على الله وأصلى
. تقضيها الله  أحسن874 سنة المكرم  شعبان7 في الوكيل وأنعم

جامإع يني بمكتبة مإوجود الفوتوغرافية الصورة هذه وأأصل
جديدة أخرى نسخة بيدنا  وأكان000000 رقم تحت باستانبول

لعلم الناشر نصيف مإحمد الشيخ الصالح السلفي به تكرم الكتب
في يفقه ل تركي العصري كاتبها لن مإسودة اتخذناها قد السلف

ًا العلم البديهيات. يحرف كان حتى شيئ
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وأسبعين إحدى سنة شوال شهر ختام في طبعه مإن الفراغ وأكان
وأسلم عليه الله صلى الله رسول هجرة مإن وأألف وأثلثمائة
مإا أدق على إبرازها على حرصت وأقد المحمدية السنة بمطبعة
وأالتصحيح. التحقيق مإن أمإكنني

هذا في الناس تفكير عليه كان لما صورة تعطي الطبقات وأهذه
مإا بسبب المسلمين في النحلل عصور أوأل مإن يعتبر الذي العصر

أوأهام مإن فيهم شاع وأمإا المذهبية وأالعصبية التقليد مإن عليهم غلب
وأالرؤى المنامإات عليه يعتمدوأن مإا أبرز مإن كان حتى الصوفية
وأل تحقيق بدوأن وأأشباههم العامإة أفواه مإن يتلقفونها التي وأالخبار
عند كان الذي وأالتزان بالقوة تكن لم رؤوأسهم أن ذلك تمحيص
مإن المحققين جهابذة عند وأل عنهم الله رضي وأالتابعين الصحابة

القيم ابن المإام وأتلميذه تيمية ابن السلم شيخ أمإثال المتأخرين
التقليد وألهذا التفكير في الضعف لذلك كان فلقد الله رحمهما

إذا الطبقات هذه ثنايا في ستلمسها آثار المذهبية وأالعصبية
وأسننه الله كتاب مإن العادل بالميزان الستمساك على حرصت
وأسلم. عليه الله صلى رسول وأهدى الكونية

باليمان سبقونا الذين وألخواننا لنا وأغفر لذلك وأإياك الله وأفقنا
الحاضرين المؤمإنين مإن أحد على غل كل مإن قلوبنا وأطهر

مإحمد وأرسوله الله عبد على وأبارك وأسلم الله وأصلى وأالسابقين
. أجمعين آله وأعلى

 الكتاب انتهى
 السلمإية مإشكاة شبكة مإكتبة
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	يحيى بن يزداد الوراق أبو الصقر ذكره أبو عمر بن حمدان النيسابوري حدثنا علي بن سعيد بن عبد الله العسكري حدثنا يحيى بن يزداد أبو الصقر وراق أحمد بن حنبل.
	وذكره أبو بكر الخلال فقال: كان مع أبي عبد الله بالعسكر وعنده جزء مسائل حسان في الحمى والمساقاة والمزارعة والصيد واللقطة وغير ذلك. وأخبرني محمد بن أبي هارون أن أبا الصقر سأل أبا عبد الله عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الفتن ثم قال: "خير الناس مؤمن معتزل في شعب من الشعاب" هل على الرجل بأس أن يلحق بجبل مع أهله وولده في غنيمة له ينتقل من ماء إلى ماء يقيم صلاته ويؤدي زكاته ويعتزل الناس يعبد الله حتى يأتيه الموت وهو على ذلك هذا عندك أفضل أو يقيم بمصر من الأمصار وفي الناس ما قد علمت وفي العزلة من السلامة ما قد علمت فقال: إذا كانت الفتنة فلا بأس أن يعتزل الرجل حيث شاء وأما إذا لم تكن فتنة فالأمصار خير. وقال أبو الصقر قال: أحمد إذا ساح رجل عينا تحت أرض فانتهى حفرة إلى أرض لرجل أو بستان أو دار فمنعه صاحب البستان أو الدار أن يحفر في داره أو في أرضه فليس له أن يمنعه من ظهر الأرض ولا بطنها إذا لم يكن عليه مضرة وفيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره" فهذا الجار القريب لا يمنع. وقال أبو الصقر قال: أحمد إذا أحيى رجل أرضا ميتة وأحيى آخر إلى جنبه أرضا وبقيت بين القطعتين رقعة فجاء رجل فدخل بينهما ليحيى هذه الرقعة فليس لهما أن يمنعاه إلا أن يكونا أحيياها وإذا كانت أرض بين قريتين ليس فيها مزارع ولا عيون ولا أنهار لأهل القريتين ويزعم أهل كل قرية أنها لهم في حرمهم فإنها ليست لهؤلاء ولا لهؤلاء حتى يعلم أنهم أحيوها فمن أحياها فهي له.  نصر منصور ابن الحسن بن منصور سمع حبان بن موسى وسويد بن نصر و إسحاق بن راهويه وعلي بن حجر وإمامنا أحمد وعلي بن المديني في آخرين وذكره ابن ثابت روى عنه من أهل بلده وقدم بغداد فحدث بها فروى عنه من أهلها أبو عمرو بن السماك وعبد الصمد الطستي وإسماعيل الخطبي وأبو بكر الشافعي. وكان ثقة حافظاً صالحاً وتوفي بهراة في شعبان سنة سبع وثمانين ومائتين.
	يحيى بن زكريا بن يحيى أبو زكريا الأحول حدث عن إمامنا بأشياء:
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	يعقوب بن إبراهيم بن كثير بن زيد بن أفلح بن منصور بن مزاحم أبو يوسف العبدي المعروف بالدورقي وهو أخو أحمد بن إبراهيم وكان الأكبر رأى الليث بن سعد وسمع إبراهيم بن سعد الزهري وعبد العزيز الدراوردي وسفيان بن عيينة وغيرهم وجالس إمامنا وسأله عن أشياء رواها عنه.
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	باب الجيم
	جعفر بن محمد بن أحمد بن الوليد القافلائي أبو الفضل: حدث عن محمد بن إسحاق الصاغاني وعلي بن داود القنطري وأحمد بن الوليد الفحام وعيسى بن محمد الإسكافي وعبد الله بن روح المدائني وأحمد بن أبي خيثمة في آخرين وصحب ممن صحب إمامنا جماعة منهم: إسحاق بن إبراهيم فيما قرأته في كتاب أبي بكر بن عبد العزيز صاحب الخلال بخطه. قال: حدثنا جعفر بن محمد القافلائي حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: سألت أحمد عن الخنثي: من يغسله إذا مات ? قال: ما كان له خمس سنين أو سبع سنين فلا بأس كل من غسله .
	جعفر بن محمد بن يعقوب أبو الفضل الصندلي: سمع إبراهيم بن محشر الكاتب وإسحاق بن إبراهيم البغوي والحسن بن محمد الزعفراني وعلي بن حرب الطائي ومحمد بن إسماعيل الحساني ومحمد بن المثنى السمسار وصحب من أصحاب إمامنا: الفضل بن زياد وخطاب بن بشر وغيرهما .

	باب الحاء من الطبقة الثانية
	الحسن بن علي بن خلف أبو محمد البربهاري: شيخ الطائفة في وقته ومتقدمها في الإنكار على أهل البدع والمباينة لهم باليد واللسان وكان له صيت عند السلطان وقدم عند الأصحاب وكان أحد الأئمة العارفين والحفاظ للأصول المتقين والثقات المؤمنين .
	الحسين بن عبد الله بن أحمد أبو علي الخرقي: والد أبي القاسم الخرقي صاحب المختصر صحب جماعة من أصحاب أحمد منهم حرب وأكثر من صحبة المروذي وكان يدعى خليفة المروذي حدث عن أبي عمر الدوري المقرىء وعمرو بن علي البصري والمنذر بن الوليد الجارودي الكوفي ومحمد بن مرداس الأنصاري وغيرهم روى عنه ابنه أبو القاسم وأبو بكر الشافعي وأبو علي بن الصواف وأبو مزاحم موسى بن عبيد الله بن خاقان وأبو بكر عبد العزيز وغيرهم .
	الحسين بن علي بن محمد المخرمي المعروف بابن شاصو أبو عبد الله: حدث عن أبي علي الحسين بن إسحاق الخرقي قال: سألت أحمد: متى يقصر المسافر الصلاة? قال: إذا عزم على إقامة أكثر من أربعة أيام وصلاة إحدى وعشرين صلاة حدث عنه أبو إسحاق بن شاقلا .
	حبيب بن الحسن بن داود بن محمد بن عبد الله أبو القاسم القزاز :سمع أبا مسلم الكجي وعمرو بن حفص السدوسي ومحمد بن يحيى المروذي وموسى بن إسحاق الأنصاري والحسن علوية القطان ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن الليث الجوهري وخلف بن عمر العكبري وأبا العباس البراثي وابن أبي عوف البزوري .

	باب الخاء من الطبقة الثانية
	خضر بن مثنى الكندي: نقل عن عبد الله بن إمامنا أحمد رضي الله عنه أشياء .

	باب الزاي من الطبقة الثانية
	 زهير بن صالح بن أحمد بن حنبل: حدث عن جماعة منهم والده صالح .

	باب السين من الطبقة الثانية
	سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الطبراني أبو القاسم ابن أبي ذر: وافى أصبهان وسكن بها سمع من جماعة من أصحاب إمامنا أبا زرعة الدمشقي وعبد الله بن أحمد ومن غيرهما ابن أبي مريم وإسحاق الديري وابن يونس وإبراهيم بن بزة وإدريس بن جعفر البغدادي ومحمد بن يحيى بن منده جد أبي عبد الله بن مندة.

	باب العين من الطبقة الثانية
	 عبد الله بن سليمان بن الأشعث بن إسحاق أبو بكر بن أبي داود السجستاني: رحل به والده من سجستان فطوف به شرقاً وغرباً وأسمعه من علماء ذلك الوقت سمع بخراسان والجبال وأصبهان وفارس والبصرة وبغداد والكوفة والمدينة ومكة والشام ومصر والجزيرة والثغور واستوطن بغداد وصنف المسند والسنن والتفسير والقراءات والناسخ والمنسوخ وغير ذلك وكان فهما عالماً حافظاً وحدث عن علي بن خشرم المروزي وأبي داود سليمان ابن معبد السنجي وسلمة بن شبيب ومحمد بن يحيى الذهلي وأحمد بن الأزهر النيسابوري وإسحاق بن منصور الكوسج ومحمد بن بشار بندار ومحمد بن المثنى وعمرو بن علي ونصر بن علي البصريين وإسحاق بن إبراهيم النهشلي وزياد بن أيوب ومحمد بن عبد الله المخرمي ويعقوب الدورقي ويوسف بن موسى القطان ومحمد بن عبد الرحيم صاعقة وخلق كثير من أمثالهم.
	عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي أبو محمد الإمام ابن الإمام الحافظ أبو حاتم:
	عمر بن محمد بن بكار القلافلائي أبو جعفر:
	حدث بمسائل أبي إسحاق إبراهيم بن هانىء النيسابوري فيما أنبأنا الوالد السعيد عن ابن شهاب أخبرنا أبو علي أخبرنا عمر بن بدر المغازلي أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن بكار حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن هانىء النيسابوري قال: سمعت أبا عبد الله يقول: بلغ ابن أبي ذئب أن مالك بن أنس قال: ليس البيعان بالخيار فقال ابن أبي ذئب: يستتاب مالك فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وبه قال: سمعت أبا عبد الله وسئل عن رجل قدم مكة من بلد بعيد تاجراً فدخل مكة بغير إحرام قال: يرجع إلى الميقات فيهل بعمرة إن كان في غير أيام الحج فإن كان في أيام الحج أهل بالحج.
	عمر بن محمد بن رجاء أبو حفص العكبري:
	علي بن محمد بن بشار أبو الحسن الزاهد العارف: حدث عن أبي بكر المروذي وصالح وعبد الله ابني إمامنا أحمد وغيرهم.
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	محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق بن إبراهيم بن عبد الله أبو علي المعروف بابن الصواف:
	محمد بن أحمد بن صالح بن أحمد بن حنبل يكنى أبا جعفر:
	محمد بن حمدان بن حماد أبو بكر الصيدلاني: سمع أبا بكر المروذي وأبا الأشعث أحمد بن المقدام العجلي وفضل بن يعقوب الرجامي وعبد الله ابن روح المدائني.
	محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم أبو عمر اللغوي الزاهد المعروف بغلام ثعلب:
	محمد بن القاسم بن محمد بن بشار أبو بكر بن الأنباري النحوي:
	محمد بن مخلد بن حفص أبو عبد الله الدوري العطار:
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	عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن عمر بن عيسى بن إبراهيم بن سعد بن عتبة بن فرقد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو عبد الله العكبري المعروف بابن بطة
	عمر بن أحمد بن إبراهيم أبو حفص البرمكي
	محمد بن أحمد بن إسماعيل بن عيسى بن إسماعيل أبو الحسن المعروف بابن سمعون
	محمد بن الحسن بن قشيش أبو بكر السمسار
	محمد بن سيما بن الفتح أبو بكر الحنبلي بغدادي
	عمر بن إبراهيم بن عبد الله أبو حفص العكبري يعرف بابن المسلم
	أبو الحسين محمد بن عبد الله بن هارون بن أخي ميمى
	أبو الطيب عثمان بن عمرو بن المنتاب إمام جامع المدينة
	محمد بن إسحاق بن محمد أبو عبد الله بن منده الأصبهاني
	أبو الحسن الجزري البغدادي: كان له قدم في المناظرة ومعرفة الأصول والفروع
	أحمد بن عثمان بن علان بن الحسن الكبشي ويعرف بابن شكاثا أبو بكر الحنبلي
	عبد العزيز بن أحمد بن يعقوب أبو القاسم الحربي الواعظ الحنبلي ويعرف بغلام الزجاج
	أحمد بن محمد بن الحسن أبو الفتح الفقيه الحنبلي يعرف بابن أخي حبيب
	إبراهيم بن الحسين أبو إسحاق البناء الحنبلي
	أحمد بن عبد الله بن الخضر بن مسرور أبو الحسين المعدل المعروف بابن السوسنجردي البغدادي :
	عثمان بن عيسى أبو عمرو الباقلاني :
	الحسن بن حامد بن علي بن مروان أبو عبد الله البغدادي :
	الحسين بن أحمد بن جعفر أبو عبد الله المعروف بابن البغدادي الزاهد الورع
	أحمد بن سعيد أبو العباس الشامي يعرف بالشيحي
	عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد أبو الفضل التميمي
	أحمد بن موسى بن عبد الله بن إسحاق أبو بكر الزاهد المعروف بالروشناني
	أبو عبد الله الحسين بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن الحارث التميمي المعلم
	الخضر بن تميم بن مزاحم أبو القاسم التميمي الحنبلي
	الحسين بن أحمد بن السلال أبو عبد الله المؤدب الحنبلي
	أبو الحسن على بن يوسف بن الزهبية

	الطبقة الرابعة
	عبد السلام بن الفرج أبو القسم المزرفي صاحب ابن حامد
	محمد بن هرمز أبو الحسين القاضي العكبري
	الحسين بن موسى أبو عبد الله المعروف بابن الفقاعي
	أحمد بن إبراهيم القطان أبو طاهر :
	عبد الوهاب بن عبد العزيز أبو الفرج التميمي :
	محمد بن أحمد بن أبي موسى أبو علي الهاشمي القاضي :
	الحسن بن شهاب بن الحسن بن علي بن شهاب أبو علي العكبري :
	محمد بن أحمد بن محمد أبو طاهر الغباري :
	القاضي الموقر الحنبلي :
	محمد بن حامد المعروف بابن جبار الحنبلي :
	هبة الله بن محمد بن أحمد أبو الغنائم بن الغباري :
	أحمد بن عبد الله بن سهل أبو طالب المعروف بابن البقال :
	أحمد بن عمر بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبو العباس البرمكي :
	إبراهيم بن عمر بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبو إسحاق البرمكي :
	الحسين بن عثمان بن الحسين أبو عبد الله البرداني :
	عبد الوهاب بن حزور أبو بكر الوراق :
	محمد بن علي بن الفتح بن محمد بن الفتح أبو طالب العشاري :
	أبو علي بن الحسين بن مبشر الكتاني الدمشقي المقرىء :
	أبو بكر محمد بن علي الحداد الشيخ الصالح :

	الطبقة الخامسة
	محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء أبو يعلى :

	الطبقة السادسة
	أبو الغنائم علي بن طالب بن محمد المعروف بابن زبيبا:
	أبو منصور علي بن الحسن القرميسيني:
	أبو طاهر عبد الباقي بن محمد بن عبد الله البزاز المعروف بصهر هبة الله المقرىء:
	أبو بكر بن علي بن محمد بن موسى الخياط المقرىء:
	أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الرحمن البغدادي: أحد الفقهاء الفضلاء والمناظرين والأذكياء .
	أبو الحسن على بن الحسين بن أحمد بن إبراهيم العكبري المعروف بابن جدا:
	أبو القاسم عبيد الله بن محمد بن الحسين الفراء: أخي الأكبر الشاب العالم الورع الصالح.
	?أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد البرداني :
	أبو جعفر عبد الخالق بن عيسى بن أحمد بن محمد بن عيسى بن أحمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن العباس بن عبد المطلب :
	عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن منده الأصبهاني أبو القاسم:
	أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد الرزاز المقرىء المعروف بابن حمدوه :
	أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله المعروف بابن البنا:
	أبو الوفاء طاهر بن الحسين بن أحمد يعرف بابن القواس:
	القاضي أبو الفتح عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الوهاب بن جاكارتي:
	أبو عبد الله بن عمر بن الوليد الباجسرائي الحنبلي:
	أبو بكر عمر الحنبل الطحان:
	القاضي أبو علي يعقوب بن إبراهيم بن سطور البرزيني: قرية من قرى عكبرا .
	أبو محمد شافع بن صالح بن حاتم الحنبلي:
	أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الهروي الأنصاري:
	أبو الفرج عبد الواحد بن محمد الشيرازي المعروف بالمقدسي:
	أبو الحسن علي بن عمرو بن علي الحراني الحنبلي الصالح التقي صاحب الوالد السعيد:توفي بسروج في شعبان من سنة ثمان وثمانين وأربعمائة .
	أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحرث بن أسد التميمي:
	أبو إسحاق إبراهيم الخزاز:
	أبو يعلى بن الكيال: كان رجلاً صالحاً وتردد إلى الوالد السعيد زماناً متواصلاً.
	أبو الحسن علي بن المبارك النهري :
	أبو محمد عبد الله بن جابر بن ياسين خالي:
	أبو عبد الله محمد بن الحسن الراداني :
	أبو الحسن بن زفر العكبري :
	أبو القاسم الغوري
	أبو منصور محمد بن أحمد بن علي الخياط المقرىء:
	أبو بكر أحمد بن علي بن أحمد العلثي:
	أبو الفتح محمد بن علي بن محمد الحلواني :
	جعفر بن الحسن المقرىء الدرزيجاني :
	علي بن محمد بن علي أبو منصور بن الأنباري :
	أبو العباس أحمد بن الحسن بن أحمد المعروف بابن المخلطي :
	الشيخ أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن حسن الكلوذاني :
	أبو القاسم يحيى بن عثمان بن الشوا :
	أبو سعد المبارك بن علي المخرمي :
	قاضي القضاة علي بن محمد بن عقيل: الفقيه البغدادي
	أبو البركات طلحة بن أحمد بن طلحة :


