
 منهج اإلمام أحمد بن حنبل في مسنده

  :اإلمام أحمد بن حنبل ترجمة  

 :اسمه ونسبه ونشأته

 .أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني، أبو عبد اهلل المروزي، ثم البغدادي:هو 

ررالغ، وولررد ببغررداد، ونشررأ باررا، ومررا  باررا، و،رراخ الرربالد  رري ، رر  ال  ررم، ودخررل ال كو ررة، والبةرررم، ومكررة، خرررب برره مررن مرررو حمد
 .والمدينة، واليمن، الشام، الجزيرم

 .ولد   ي سنة أربع وستين ومائة  ي أولاا  ي ربيع األول: سم ت أبي يقول: قال صالح بن أحمد بن حنبل

  ين سرنةوجيء به حمال من مرو، وتو ي أبوه محمد برن حنبرل ولره ثالثروة سرنة،  وليتره أمره ي نري براة سرن أبيره حرين ترو ي ثالثر: قال
 .وأما أحمد،  كاة ،فالغ حين تو ي أبوه، ولذلك وليته أمه

  

 :شيوخه

, وأبري داود ال يالسري, ويحير  برن سر يد الق راة, وجريرر برن عبدالحميرد, وسرفياة ابرن عيينرة, وإسماعيل بن ع ية, بشر بن المفضل
 .وجماعة بثيرين, وم تمر بن س يماة, وغندر ,والشا  ي, وع ي بن عياش الحمةي, وعبد الرزاق الةن اني, وعبد اهلل ابن نمير

  

 :تالميذه

, ويحير  برن مدم, ووبيرع, وعبرد الررزاق, وأبو الوليرد, والشا  ي, وابن مادي, وأسود ابن عامر شاذاة, وأبو داود, ومس م, البخاري
, وأحمرد برن أبري الحرواري, -وهرم أببرر منره  -وخ ر  برن هشرام , وداود برن عمررو, وقتيبرة, -وهم من شيوخه  -ويزيد بن هاورة 
ومحمرد , وأبرو قدامرة السرخسري محمرد برن را رع, ودحريم, وزيراد ابرن أيرو , والحسرين منةرور, وع ي بن المديني, ويحي  بن م ين

وبقرري بررن , وحررر  الكرمرراني, أبرو بكررر األثرررم: وتالمذترره, وصررالح, عبررداهلل: وابنرراه -وهررء ء مرن أقرانرره  -برن يحيرر  بررن أبرري سررمينة 
 .ومخر من حدث عنه أبو القاسم البغوي, وغيرهم, والميموني, وشاهين بن السميدع, ل بن اسحاقوحنب, مخ د

  

 :مناقبه وصفاته وثناء ال  ماء ع يه

، بُت أحمد بن محمرد برن حنبرل ألسرأله عرن مسرألة،  ج سرت ع ر  برا  الردار : قال أبو ج فر محمد بن صالح بن ذريح ال كبري
 .ّد ع ي السالم، وباة شيخا مخضوباغ ،وا غ أسمر، شديد السمرمحت  جاء،  قمت  س مت ع يه،  ر 

رأيت أحمرد برن حنبرل رجرال حسرن الوجره، رنب رة مرن الرجرال، يخضر  : سم ت أبي يقول: وقال محمد بن ال باس بن الوليد النحوي
 .م تّماغ وع يه إزاربالحناء خضاباغ ليس بالقاني،  ي لحيته ش را  سود، ورأيت ثيابه غالظاغ إ  أناا بيض، ورأيته 
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 .وخض  أبي رأسه ولحيته بالحناء وهو ابن ثالث وستين سنة: قال عبداهلل

 .أحمد بن حنبل إمامنا: سم ت يحي  بن مدم يقول: قال إسحاق بن راهويه

 خرجرت مرن بغرداد ومرا: سرم ت الشرا  ي، يقرول: سرم ت حرم رة ابرن يحير  يقرول: وقال أبو ي قرو  يوسر  برن عبرداهلل الخروارزمي
 .خّ فت باا أ قه و  أزهد، و  أورع، و  أع م من أحمد بن حنبل

بنت عند أبي الوليرد ال يالسري  رورندن ع يره بترا  أحمرد برن حنبرل،  سرم ته : وقال محمد بن عبدوس بن بامل عن شجاع بن مخ د
 .قدراغ  ي نفسي منهأحد أح  إلي من أحمد ابن حنبل، و  أر ع  -ي ني البةرم والكو ة  -ما بالِمةدرنين : يقول

مرا شررّبات أحمررد برن حنبررل إ  بررابن : سررم ت الحسررن برن الربيررع يقررول: وقرال أبررو بكرر الجررارودي، عررن أحمرد بررن الحسررن الترمرذي
 .المبارك  ي سمته وهيئته

ناحيرة   أع مره إ  شراّ   ري : هل ت رخ أحرداغ يحفرع ع ر  هرذه األمرة أمرر دينارا   قرال: ق ت ألبي مسار: قال الحارث بن عباس
 .أحمد بن حنبل: المشرق ي ني

بنت ألتقي بال راق مع يحير  برن م رين وخ ر  ي نري ابرن سرالم : سم ت إسحاق بن إبراهيم يقول: وقال أحمد بن س مة النيسابوري
صرح ألريس قرد : و،ريق برذا، و،ريرق برذا ،  رأقول لارم: وأصحابنا، وبّنا نتذابر الحديث من ،ريقين وثالثة، ثم يقول يحي  بن م ين

 .ما تفسيره   ما مراُده   ما  قاه    يبقنوة ب ام إ  أحمد بن حنبل،  إنه يتكّ م بكالم له قويّ : ن م،  أقول: بإجماٍع مّنا    يقولوة

 .وحججُت خمس حجج مناا ثالث حجج راجالغ أنفقت  ي إحدى هذه الحجج ثالثين درهماغ :... وقال عبداهلل سم ت أبي يقول

باة أبي يةّ ي  ي بل يوم ولي ة ثالث مائة رب ة،   ما مرض من ت ك األسروا،، أعر فته،  كراة يةر ي  ري  : دقال عبد اهلل بن أحم
بل يوم ولي ة مئة وخمسين رب ة، وقد باة قر  من الثمانين، وباة يقرأ  ي بل يوم سب اغ يختم  ري برل سرب ة أيرام، وبانرت لره ختمرة 

 .ة ي ال شاء اآلخرم ينام نومة خفيفة، ثم يقوم إل  الةباح يةّ ي ويدعو ي بّل سبع ليال سوى صالم الناار، وباة ساعة ي

  

 :مءلفاته

 :لإلمام أحمد رحمه اهلل ال ديد من المءلفا  مناا

بترا  ال  رل  ري . بترا  الزهرد. بترا  الررد ع ر  الجاميرة. بترا  األيمراة. بترا  األشرربة الةرغير. ،اعرة الرسرول. تفسير القرمة
. بترا  مناقر  اإلمرام ع ري ابرن أبري ،الرر . بتررا  المناسرك. بترا  المسرند. بترا   ضرائل الةرحابة. بترا  الفررائض. الحرديث

 .بتا  الناسخ والمنسوخ من القرمة

  

 :محنته

أنرا رجرل ع مرُت ع مراغ ولرم أع رم  يره بارذا،  أحضرر لره الفقاراء والقضرام :  قرال أحمرد, وُدعي إل  القول بخ ق القرمة أيام الم تةرم
م يجرر ،  ُضررر  وحرربس وهررو مةرررن ع رر  ا متنرراع، وبرراة عررربه  رري ال شررر األخيررر مررن شررار رمضرراة، سررنة عشرررين   رر...  نرراظروه
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  مرا ولري الواثرق منرن نره مرن الخرروب , وبقري إلر  أة مرا  الم تةرم, وبانت مدم حبسه إل  أة خ ِّي عنه ثمانية وعشرين يومراغ , ومائتين
 .ور ع المحنة  ي خ ق القرمة, أبرمهوخ نع ع يه و , من داره إل  أة أخرجنه المتوّبل

وب د ما امُتحن , قال لي ع ي بن المديني بالبةرم قبل أة يمتحن ع يّ : قال أبو عوانة ا سفراييني، عن أبي الحسن الميموني
 ت جبت من هذا عجبا , يا ميموني، ما قام أحٌد  ي اإلسالم ما قام به أحمد بن حنبل: أحمد بن حنبل وعر  وحبس وُأخرب
 أتيت أبا عبيد القاسم بن : وقد قام  ي الرّدم وأمر اإلسالم ما قام به، قال الميموني, شديداغ، وأبو بكر الةديق رعي اهلل عنه
بأي شيء يا أبا عبيد، وذبر  له أمر أبي : ق ت! إذاغ يخةمك :  قال لي أبو عبيد مجيباغ : سالم،  ت جبت إليه من قول ع ّي، قال

لسُت : وإة أحمد بن حنبل لم يجد ناصراغ، وأقبل أبو عبيد يُ ري أبا عبداهلل ويقول, ر وجد أنةارا وأعواناغ إّة أبا بك: بكر، قال
 .أع م  ي اإلسالم مث نه

  

 :و اته

سرنة   تو ي أبي رحمه اهلل يوم الجم رة عرحوم ود نّراه ب رد ال ةرر  ثنتري عشررم لي رة مرن ربيرع اآلخرر: قال عبداهلل بن أحمد بن حنبل
أرب رين ومرائتين، وصرر   ع يره محمرد بررن عبرداهلل برن ،رراهر غ بنرا ع ر  الةرالم ع يرره، وقرد بنّرا صرر ينا ع يره نحرن والااشررميوة إحردى و 

 .داخل الدار، وباة له ثماة وسب وة سنة

حضرر  الةرالم ع ر  جنرازم : وقال أبو محمرد عبرداهلل برن إسرحاق برن إبرراهيم البغروي، عرن بنراة ابرن أحمرد برن أبري خالرد القةرباني
أحمد ابن حنبل يوم الجم ة سنة إحدى وأرب ين ومائتين، وباة اإلمرام ع يره محمرد برن عبرداهلل برن ،راهر،  أخرجرت جنرازم أحمرد برن 
حنبل،  وع ت  ي صحراء أبي قيرا،، وباة الناس خ فه إل  عمارم سوق الرقيق،   ما انقضت الةالم، قال محمرد برن عبرداهلل برن 

 نظررروا  كررانوا ثمرراة مئررة ألرر  رجررل، وسررتين ألرر  امرررأم، ونظررروا مررن صرر    رري مسررجد : ، قررالانظررروا بررم صرر   ع يرره ورائرري: ،رراهر
 .الرصا ة ال ةر  كانوا نيفا وعشرين أل  رجل

: سم ت الورباني جار أحمد برن حنبرل قرال: حدثني أبو بكر محمد ابن عباس المكي، قال: وقال عبد الرحماة بن أبي حاتم الرازي
 .نبل عشروة ألفا من الياود والنةاري والمجوسأس من يوم ما  أحمد بن ح

  

دار ( 1/74)هديرة ال ررار ين  ري أسرماء المررءلفين , (165-5/162)الروا ي بالو يرا  , (1/724)تارذي  الكمررال : مراجرع الفقررم
 .ال  وم الحديثة

 :مسند اإلمام أحمد بن حنبل وترتيبه

،  قد شاد له المحدثوة قديماغ وحديثاغ بأنه أجمع بت  "أحمد مسند اإلمام: "إة من أعظم المسانيد قدراغ وأبثرها نف اغ 
بتا  مسند  ي بثرته وحسن " مسند أحمد"  يوازي : السنة، وأوعاها، لما يحتاب إليه المس م  ي دينه ودنياه، قال ابن بثير

 .سياقاته

, هو  ي السادسة والثالثين من عمرهو , هر(222)أي نحو سنة , شرع اإلمام أحمد بتةني  المسند منةر ه من عند عبد الرزاق
جم نا أبي أنا، وصالح، وعبد : قال حنبل. يروياا عن مائتين وثمانين شيخاغ من شيوخه, انتقاه من أبثر من سب مائة أل  حديث

اخت   هذا الكتا  جم ته من أبثر من سب مائة أل  حديث وخمسين ألفاغ،  ما : اهلل،  قرأ ع ينا المسند وما سم ه غيرنا، وقال
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: لكن قال الذهبي. اهر.  يه المس موة من حديث رسول اهلل صّ   اهلل ع يه وسّ م  ارج وا إليه،  إة وجدتموه وإ    يس بحجة
 .اهر. واألجزاء ما هي  ي المسند" السنن"و" الةحيحين"هذا القول منه ع   غال  األمر وإ    نا أحاديث قوية  ي 

ورواه لولده عبد اهلل نسخاغ , و ّرقه  ي أجزاء منفردم ع   نحو ما تكوة المّودم, راق مفردم ي أو  -أي المسند-وباة قد بتبه 
 .وظّل ينظر  يه إل  مخر حياته, وهذا  ي مسند  الة, أة عع هذا  ي مسند  الة: وباة يأمره, وأجزاءغ 

 .احتفع باذا المسند  إنه سيكوة ل ناس إماماغ : وباة يقول  بنه

بل , ولكنه لم يحرر ترتي  المسند و  سّا ه و  هّذبه,  هو الذي انفرد برواية المسند عن أبيه وزاد  يه أحاديثوباة ابنه عبد اهلل
 .ثم روى المسند عنه أبو بكر الق ي ي, أبقاه ع   حاله

  

أحاديث أبي  وهو الكتا  الذي جمع  يه مءلفه مرويا  بل صحابي ع   حدم ، بأة يجمع مثال" المسانيد " وجم ه : المسند 
 .بكر تحت اسمه ، وأحاديث أبي هريرم ب اا تحت عنواة اسمه وهكذا ، من غير تفريق بين صحيح وع ي 

وأول من أّل  ع   هذا المناج هو اإلمام أبرو داوود ال يالسري ، وأعظرم مرا أُلر   يره هرو مسرند اإلمرام أحمرد برن حنبرل رحمارم اهلل 
 .أجم ين

 :ثمانية عشر مسنداغ  وهذا الكتا  المست ا  يشتمل ع  

, مسررند ابررن عمررر: الرابررع, مسررند ابررن مسرر ود: الثالررث, مسررند أهررل البيررت: الثرراني, مسررند ال شرررم المبشرررين بالجنررة: المسررند األول
, مسرند عبرد اهلل برن عبراس: السرابع, مسند ال باس وأبنائره الكررام: السادس, مسند عبد اهلل بن عمرو بن ال اص وأبي رمثة: الخامس
: الحرادي عشرر, مسرند أبري سر يد الخردري: ال اشرر,  مسرند أنرس برن مالرك خرادم رسرول اهلل : التاسرع, مسند أبي هريرم: الثامن

, مسررند الكررو يين: الرابررع عشررر, مسررند المرردنيين: الثالررث عشررر, مسررند المكيررين: الثرراني عشررر, مسررند جررابر بررن عبررد اهلل األنةرراري
مسرند عائشرة مرع : الثرامن عشرر, مسرند األنةرار: السرابع عشرر, سرند الشراميينم: السرادس عشرر, مسرند البةرريين: الخامس عشر
 .مسند النساء

 (.75-74)بستاة المحدثين ل ده وي ص , (55-1/56)مقدمة تحقيق المسند لش ي  األرنءو، : مراجع الفقرم

 :مناجه

, ل صحابي أحاديثه التي رواها عن النبيأراد المءل  رحمه اهلل ت ال  أة يجمع بتابغا  يه مرويا  الةحابة بحيث يذبر تحت ب
 انتق  مادم هذا الكتا  من سبع مائة أل  حديث سم اا من شيوخه،  ب غت النةوص التي انتقاها نحو من ثالثين أل  حديث، 

 :وقد انتاج  ي صياغتاا المناج التالي

 :جمع مرويا  الةحابة المخرب لام  ي المسند، ورتباا باآلتي - 1

 .الواحد ب دم أسانيد  ي أمابن متفرقة من مرويا  صاح  البا  يخرب النص - 2

 .ربما أدخل مرويا  صحابي  ي مرويا  صحابي مخر - 3
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  يوجرد ترتير  م ررين ل نةروص المررذبورم تحرت بررل صرحابي، و  يوجررد تررابن مرن أي نرروع برين هررذه النةروص، بررل برل نررص  - 7
 .ي تبر وحدم بذاته

  

 :عدد أحاديث المسند

هكررذا " قررال أبررو عبرد اهلل األسرردي "  يره أرب رروة ألرر  حرديث إ  أرب ررين أو ثالثرين "  ع عبرد القررادر الرهرراوي  ري أرب ينرره قرال الحررا
 "أة  يه ثالثين أل  حديث " وعن ابن المنادي " سم ته من الق ي ي لما سم ته منه 

مه ع   أحاديث الم راب أة  يه أرب ين ألفا بزيادا  ول  ه أراد بإسقا، المكرر أو خاليا عن زيادم ابنه وقد ذبر ابن دحية  ي بال
 .ابنه عبد اهلل وهو يجمع األقوال

 . وقد اشتار عند بثير من الناس أنه أرب وة أل  حديث: قال  ي الرسالة المست ر ة

 اه ( . أبي منةور بن زريق ) لم أزل أسمع ذلك من الناس حت  قرأته ع   ( : أبو موس  المديني ) قال  

 .عدم أحاديثه أرب وة ألفا بالمكرر:  قال ( التذبرم )  ي ( شمس الدين محمد بن ع ي الحسيني ) ا صرح بذلك الحا ع وبذ 

  

 (13)الرسالة المست ر ة دار البشائر ص , (366-1/365)النكت ع   ابن الةالح الزربشي : مراجع الفقرم 

  

 :مراء ال  ماء  ي أحاديث المسند

 :مسند ثالثة مراءل   ماء  ي أحاديث ال

 .أة جميع ما  يه من األحاديث حجة -األول 

تسر ة وعشررين حرديثاغ منره، وزاد ال راقري " الموعروعا "أة  يه الةحيح والض ي  والموعوع، وقد ذبر ابرن الجروزي  ري  -الثاني 
 .ع ياا تس ة أحاديث، وجم اا  ي جزء

يس  يه موعوع، وقد ذه  إل  هذا القول شيخ اإلسالم ابن أة  يه الةحيح والض ي  الذي يقر  من الحسن، ول -الثالث 
، "سننه"أقوى من شر، أبي داود  ي " المسند"شر، أحمد  ي : تيمية والذهبي والحا ع ابن حجر والسيو،ي، وقال شيخ اإلسالم

 ين بالكذ  عنده، أة   يروي عن الم رو " المسند"، وقد شر، أحمد  ي "المسند"وقد روى أبو داود عن رجال أعرض عنام  ي 
وإة باة  ي ذلك ما هو ع ي ، ثم زاد ع يه ابنه عبد اهلل وأبو بكر الق ي ي زيادا ، عمت إليه، و ياا بثير من األحاديث 

 اهر. الموعوعة  ظن من   ع م عنده أة ذلك من رواية أحمد  ي مسنده 
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إة  يه الةحيح والض ي ،   ينا ي القول : ء الثالثة،  من قالوبما ذبره شيخ اإلسالم رحمه اهلل يتبين أنه يمكن التو يق بين اآلرا
إة  يه الموعوع حمل ع   ما  ي زيادا  عبد : بأة جميع ما  يه حجة؛ ألة الض ي  إذا صار حسناغ لغيره يكوة حجة، ومن قال

 .اهلل وأبي بكر الق ي ي

ذبرر  يره األحاديرث التري حكرم ال راقري ع يارا " القرول المسردد  ري الرذ  عرن المسرند: "وقد صن  الحرا ع ابرن حجرر بتابراغ سرماه
بالوعع، وأعاخ إلياا خمسة عشر حديثاغ، مما ذبره ابن الجوزي ثم أجا  عناا حديثاغ حرديثاغ، وعقر  السريو،ي ع يره بمرا  اتره ممرا 

 .الذيل المماد: "حديثاغ  ي جزء سماهذبره ابن الجوزي، وهي أرب ة عشر 

 .الةَّحيح« مسنده»أحمد بأنَّه شر،  ي « بمسند»اعدُترض ع   التمثيل : وقال السيو،ي

وإ َّ « المسند» إة باة  ي , انظُروه: أنَّه ُسئلن عن حديث  قال: والَّذي رواه عنه أبو موس  المنديني, و  ُنسن ِّم ذلك: قال الِ رناقي
, وأمَّا وُجود الضَّ ي   يه  او ُمحقق: قال... بل ما ليس  يه ليس بحجَّة,  اذا ليس بةريح  ي أةَّ بل ما  يه ُحجَّة, ة  يسن بحجَّ 

 ...انتا .  ياا الضَّ ي  والموُعوع, ول بد اهلل ابنه  يه زيادا , بل  يه أحاديث موُعوعة جم ُتاا  ي ُجزء

إ َّ ثالثة , حديث   أصل له« المسند»ليس  ي : «المنف ة  ي رجال األرب ةت جيل »وقال شيخ اإلسالم ابن حجر  ي بتابه 
 .حديث عبد الرَّحمن ابن عوخ أنَّه يدخل الجنَّة زحفغا: مناا, أحاديث أو أرب ة

 .أو ُعر  وبت  من تحت الضَّر ,  ُتركن ساوغا, أنَّه ِممَّا أمر أحمد بالضَّر  ع يه, وا عتذار عنهُ : قال

 .أحمد لم نرن دُزه إل  غيره من المسانيد« مسند»إذا باة الحديث  ي : «تجريد زوائد ُمسند البزَّار»ابه وقال  ي بت

 .أحمد أصح صحيحغا من غيره« مسند»: «زوائد المسند»وقال الايثمي  ي 

إنَّره لرم يقرع : برل قيرل, جردااوقد  اترُه أحاديرث بثيررم , أحمد بتا  مسند  ي بثرته وُحسدن سياقاته« مسند»  يُوازي : وقال ابن بثير
و  ي ررزم مررن ذلررك أة يكرروة جميررع مررا  يرره : قررال الِ رناقرري  .... قريبغررا مررن مئتررين« الةَّررحيحين»لرره جماعررة مررن الةررحابة الررذين  رري 

   .و يه الضَّ ي , بل هو أمث ه بالنسبة لما تربه, صحيحغا

  

 (.143-1/142)ل  ي  تدري  الراوي ل سيو،ي ،ب ة عبد الوها  عبد ا: مراجع الفقرم

  

 :زيادا  عبد اهلل بن أحمد والق ي ي

 (:زوائد عبد اهلل بن أحمد  ي المسند)عامر حسن صبري  ي بتابه : يقول الدبتور

أو مرن ،ريرق صرحابي مخرر , و يره زيرادم عنرده, ذبرُ   يه ما انفرد عبد اهلل عن أبيه من حرديث بتمامره أو مرن حرديث شراربه  يره)) 
 .وإة باة المتن واحداغ , ذي روى له اإلمام أحمدغير الةحابي ال

 ررإة هرذه األحاديررث إنمرا يروياررا عبررد اهلل ,    ر  هررذا ا عتبرار لررم أج ررل األحاديرث الترري يرويارا عبررد اهلل عررن أبيره وغيررره مرن الزوائررد
 ...المخرِّجينوع يه باة عمل األئمة , وهذا الذي تقرر عندي ب د البحث وا ستقراء.. ب  ّو السند وغيره: لفائدم
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 قرد قرال  ري مقدمرة  -رحمره اهلل-أحمرد عبرد الررحمن البنرا : وهرذا الرذي تقرّرر عنردي هرو الرذي ذهر  إليره أيضراغ األسرتاذ: ثم يقرول
 :ما  حواه( 1/15)الفتح الرباني 

 :بتتب ي ألحاديث المسند وجدتاا تنقسم إل  ستة أقسام

وهرو  , مرام أحمرد عرن أبيره سرماعاغ منره وهرو المسرّم  بمسرند اإلمرام أحمردقسم رواه أبو عبد الرحمن عبرد اهلل برن اإل      -1•
 ...حدثنا أبي, حدثنا عبد اهلل: وهو الذي يقال  ي أول سنده, ببير جداغ يزيد ع   ثالثة أرباع الكتا 

 .وهو ق يل جداغ , وقسم سم ه عبد اهلل من أبيه وغيره              -2•

وهرو بثيرر بالنسربة لاقسرام ب ارا . بزوائرد عبرد اهلل: وهرو المسرم  عنرد المحردثين, يرر أبيرهوقسم رواه عبد اهلل عن غ      -3•
 .عدا القسم األول

 .وهو ق يل, ولم يسم ه منه, وقسم قرأه عبد اهلل ع   أبيه              -7•

 .وهو ق يل جداغ , بخن يده ولكنه وجده  ي بتا  أبيه, وقسم لم يقرأه عبد اهلل ع   أبيه ولم يسم ه منه              -5•

 .وهو أقل الجميع, وقسم رواه الحا ع أبو بكر الق ي ي عن غير عبد اهلل وأبيه              -6•

, والسرادس  إنره مرن زوائرد الق ي ري, وبل هذه األقسام مرن المسرند إ  الثالرث  إنره مرن زوائرد عبرد اهلل: قال الشيخ أحمد البنا
 .واهلل أع م

 :ولي ثالث مالحظا  ع   ما قال الشيخ: -تور عامر صبريوالكالم ل دب-ق ت

 إة هرذه األحاديرث تزيرد , ق يل جداغ؛ غير مسّ م: قوله  ي القسم الثاني الذي سم ه عبد اهلل من أبيه وغيره: المالحظة األول 
 . اي تزيد ع   األحاديث التي انفرد باا عبد اهلل  ي زوائده.. ع   تس مائة حديث

 ..وقسم رواه الحا ع أبو بكر الق ي ي: قوله  ي القسم السادس: نيةالمالحظة الثا

أة الق ي ري : وترب ام صراح  الفرتح الربراني, قد أثبت بثير من ال  ماء والحفاظ بابن تيمية وال راقي وال كنروي وغيررهم: ق ت
و ري المسرند , د تتّبع دقيق  ي المسرندوهو غير مسّ م؛  إنه قد تبّين ل  بد الفقير ب , زاد  ي المسند زيادا  عن غير عبد اهلل

الم ت رري أنرره   يوجررد ل ق ي رري أحاديررث عررن غيررر عبررد اهلل سرروى حررديث واحررد رواه  رري مسررند أبرري مسرر ود عقبررة بررن عررامر 
 ...األنةاري

 وهررو  ري األحاديررث الترري رواهررا لإلمرام أحمررد  رري غيررر, قسرم سررابع: ُيضرراخ إلر  األقسررام السررتةالتي ذبرهررا: المالحظرة الثالثررة
 .اهر بالم الدبتور عامر صبري..((وهو ق يل جداغ , ثم نق اا عبد اهلل إل  المسند, مسنده

" و " برالقنِ ي ي"أحمرد برن ج فرر برن حمرداة برن مالرك برن شر ي  البغردادي القنِ ي ري أبرو بكرر، واشرتار : والق ي ي هرو: ق ت
ولرد سرنة . أحمرد: وحمرداة لقر  جرده، واسرمهأحمرد برن شربي ، : ، وربمرا نسربه ب ضرام إلر  جرده  قرال"بأبي بكر ابرن مالرك

 .ببغداد، ود ن  ي مقابر با  حر  قريباغ من قبر اإلمام أحمد، رحمة اهلل ع ياما( 364)وتو ي سنة ( 247)
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انتار   يره إلر  عردم . الرذ  األحمرد عرن مسرند اإلمرام أحمرد: و ي مةن  مستقّل ل  المة المحّدث األلبراني رحمره اهلل سرماه
 .ق ي ي البتة  ي المسند الم بوعوجود زيادا  ل 

 ( :45)قال الشيخ األلباني  ي بتا  الذ  األحمد عن مسند اإلمام أحمد ص 

 (:تذييل واستدراك ))  -

وب د انتاائي من تآلي  هذه الرسالة بأبثر من عشرين سنة صدر  بت  ع مية حديثيرة بثيررم والحمرد هلل لرم تكرن م بوعرة مرن 
صررحة مررا انتايررت إليرره  ياررا مررن سررالمة المسررند الم برروع مررن األحاديررث الموعرروعة مررن روايررة قبررل ، وقررد تأبررد  مررن ب ضرراا 

 ....الق ي ي 

بتحقيرق الردبتور ... وإة من ت ك الكت  جامع المسانيد والسنن ل حرا ع ابرن بثيرر بت  يرق الردبتور الق  جري وإتحراخ الماررم 
 ...ع ابن حجر أيضاغ تحقيق الدبتور زهير أيضاغ زهير بن ناصر الناصر وغيره وأ،راخ مسند اإلمام أحمد ل حا 

 : 62-1/61وأهم من هذا ب ه أة هذا الدبتور الفاعل قال  ي مقدمته 

مرن حرديث أنرس : وقد وقفت  ي أ،راخ المسند ع   أرب ة أحاديث من زيادا  الق ي ي أنق اا هنا ثرم سراقاا وهري أرب رة )) 
، وقررد صرردرها ب اررا بقولرره لررم أجررده إ  الثالررث مناررا وهررو عررن أبرري مسرر ود ، وأبرري برررزم األسرر مي ، وأبرري مسرر ود األنةرراري 

 ... إذا لم تستح  اصنع ما شئت : األنةاري ب فع إة مما أدرك الناس من بالم النبوم األول  

مرام والخالصرة أة  ري هرذا الترذييل  ائردم ببررى تءيرد مرا سربق تحقيقره مرن أنره   يوجرد  ري مسرند اإل: ثم يقول الشريخ األلبراني
 .اهر.... ((أحمد غير حديث واحد من زيادا  الق ي ي ، وأنه لم يتفرَّد به بما سبق 

 .وهذا الحديث هو نفسه الحديث الذي أثبته الدبتور صبري  ي دراسته السابقة: ق ت

لق ي ري  ري دخيل بن صالح ال حيداة  ي بحث له  ي زوائد الق ي ي إلر  وجرود أرب رة أحاديرث مرن زيرادا  ا: وانتا  الدبتور
 .المسند

وبرذا إسرناد . ويتبرين مرن خرالل دراسرة هرذه الزيرادا  أة إسرناد الحرديث األول واه،  شريخ القنِ ي ري  يره رمروه بالكرذ : وقال
الحديث الثاني حيث إة  يه راوياغ رموه بالكذ ، مرع أة  ري إسرناده اعر را ، والحرديث الثالرث صرحيح، وأمرا الرابرع  الرذي 

 ... أ  ي متنه  ق   الم ن يظار أة القنِ ي ي أخ

 :وهذه األحاديث ع   الترتي  هي: ق ت

رمن  -ي ني المدينرة-دخل ع ينا رسول اهلل ص   اهلل ع يه وس م : عن أنس رعي اهلل عنه قال   -•   رم يكرن  ري أصرحابه أنشد
 ".غير أبي بكر، وباة يُرغن ُِّفاا بالِحناء والكنتنم 

 ".ليس من البر الةيام  ي السفر:" عنه أة رسول اهلل ص   اهلل ع يه وس م قالعن أبي برزم األس مي رعي اهلل       -•

إذا : إنمرا ممرا أدرك النراس مرن برالم النبروم األولر : "عن النبي صر   اهلل ع يره وسر م قرال, عن أبي مس ود رعي اهلل عنه   -•
 ".لم تستح  اصنع ما شئت
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 ".لقالئد لادي رسول اهلل ص   اهلل ع يه وس م وهو محرم  ت ُت ا: عن عائشة رعي اهلل عناا قالت        -•

  

. الرذ  األحمرد عرن مسرند اإلمرام أحمررد, (122-115)عرامر صربري ص ( زوائرد عبرد اهلل برن أحمرد  ري المسرند)  :مراجرع الفقررم
أحمد بروايرة ابنره عبرد اهلل  زيادا  القنِ ي ي ع   مسند اإلمام: بحث ب نواة( 117)مج ة الجام ة اإلسالمية ال دد . ل شيخ األلباني
 دخيل بن صالح ال حيداة: تألي  الدبتور. دراسةغ وتخريجاغ 

 .جام ة اإلمام محمد بن س ود اإلسالمية/ ب ية أصول الدين بالرياض-األستاذ المساعد  ي قسم السنة وع وماا 

  

 :شروحه وما لحقه من أعمال

 :تقريبه وتيسير ا ستفادم منه: أو غ 

 (.541)ل حا ع ابن عسابر   , ترتي  أسماء الةحابة الذين أخرب حديثام أحمد بن حنبل  ي المسند              -1•

وهرررو مرتررر  ع ررر  م جرررم (. 445)ل حرررا ع أبررري بكرررر محمرررد برررن عبرررد اهلل الةرررامت   , ترتيررر  المسرررند              -2•
 .الةحابة

ر محمررد بررن عبررد اهلل بررن عمررر المقدسرري الحنب رري   ألبرري بكرر, ترتيرر  مسررند أحمررد ع رر  حررروخ الم جررم              -3•
(422.) 

وقررد رترر  مسررند اإلمررام أحمررد ع رر  ( 434)ل  رري بررن الحسررين بررن عررروم الحنب رري   , الكوابرر  الرردراري              -7•
 .أبوا  صحيح البخاري

محمرد الحنب ري الشراير شراا  الردين أحمرد برن : ل شريخ المحردث القاعري, تاذي  المسرند وترتيبره ع ر  األبروا       -5•
 (.471)بابن زريق   

وهرو أ،رراخ األحاديرث ( 452)ل حرا ع ابرن حجرر   , إ،راخ المسند الم ت ري برأ،راخ المسرند الحنب ري              -6•
 .التي اشتمل ع ياا المسند

ورتبره , الشراير بالسراعاتي أحمرد برن عبردالرحمن البنرا،, الفتح الرباني لترتي  مسند اإلمام أحمرد برن حنبرل الشريباني      -4•
 .ب وغ األماني من أسرار الفتح الرباني: ع   األبوا  ترتيباغ حسناغ، وأتمه بوعع شرح ع يه سماه

 :وله  ارساة جّيداة               -4•

 .حمدي الس في: من صنع وإعداد الشيخ( ُمرشد المحتار)المسم  بر:األول 

ل برداهلل ناصرر الرحمراني ، وهرو  ري أرب رة مج ردا  ، وميرزم ( ث مسرند اإلمرام أحمردالمناج األس د  ي ترتي  أحادي:)والثاني 
هرر ، 1313ال ب ة القديمة التي ،ب رت  ري سرت مج ردا  الم بوعرة عرام : هذا الكتا  أنه  ارس  يه ثالث ،ب ا  ل مسند 
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ي بترتيرر  مسرررند أحمرررد ة حنبرررل الفرررتح الربررران)وال ب ررة التررري حققارررا الشرريخ أحمرررد شرررابر ، وال ب ررة التررري بترتيررر  السرراعاتي 
 (.الشيباني

         

 : ي التألي  حوله: ثانياغ 

 :ومناا, ومن مظاهر عناية ال  ماء بالمسند وا حتفاء به بثرم المءلفا  التي ألفاا أهل ال  م حوله

 : واختةره, (375)ألبي عمر محمد بن عبد الواحد الم روخ بغالم ث      , غري  الحديث  -1

 : وع يه ت  يقة, ( 425)مام سراب الدين عمر بن ع ي الم روخ بابن الم قن الشا  ي   الشيخ اإل 

 (.عقود الزبرجد ) ل سيو،ي  ي إعرابه سماها  

 (.541)ل حا ع أبي موس  المديني   , خةائص المسند -2

 .لمسندوهو أيضاغ  ي خةائص ا, (433) بن الجزري   , المة د األحمد  ي ختم مسند اإلمام أحمد -3

وشرحاا محمد بن أحمد بن سالم بن , (613)لإلمام محمد الدين إسماعيل بن عمر المقدسي   , تجريد ثالثيا  المسند -7
 .نفثا  صدر المكمد وقّرم عين المس د بشرح ثالثيا  مسند اإلمام أحمد: وسّماه, (1144)س يماة السفاريني   

محمد بن السيد ع ي بن , مام أحمد ممن ممن ليس لام ذبر  ي تاذي  الكمالاإلبمال  ي تراجم من له رواية  ي مسند اإل -5
 (.465)الحسين بن حمزم بن محمد الحسيني الشري  شمس لدين أبو المحاسن الدمشقي ت ميذ الذهبي   

به ع   وقد رت, وهي زوائد المسند ع   الستة, (424)ل حا ع نور الدين الايثمي   , غاية المقةد  ي زوائد المسند -6
 .األبوا 

(: 452)وأل   ي ذلك الحا ع ابن حجر   , الد اع عن األحاديث الق ي ة التي انتقدها الحفاظ وحكموا ع ياا بالوعع -4
 .القول المسدد  ي الذ  عن مسند اإلمام أحمد

 .الذيل الممّاد: وعق  ع يه السيو،ي بر

 .المسّدد ذيل القول: وأل  ال المة محمد صبغة اهلل المدراسي الاندي

الشيخ زين : واختةره. وهي حاشية ل يفة نفيسة, (1135)أبو الحسن بن عبد الاادي السندي   : وقد شرح المسند - 4
 .الدر المنتقد من مسند أحمد: وسماه , عمر بن أحمد الشماع الح بي: الدين 

  

دار ال  رروم ( 2/1642)اجي خ يفررة بشرر  الظنرروة حرر, (51-1/46)مقدمررة تحقيررق المسررند لشرر ي  األرنررءو، : مراجررع الفقرررم
 .الحديثة
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 :أهم ،ب ا  الكتا 

هر، وع   هامشه منتخ  بنز ال مال، وقد أصبحت 1313هر، ثم أعيد ،ب ه 1324،بع بالم ب ة الميمنية بالقاهرم، سنة  - 1
بام وتخاريجام، وقد صورها هذه ال ب ة ب د ذلك، بمثابة األصل الذي ترجع إليه بل ال ب ا ، وع ياا إحا   أهل ال  م  ي بت

هر ب دما أعاخ إلي أولاا  ارس ل ةحابة المخرب لام  ي المسند، صن ه الشيخ 1345المكت  اإلسالمي ببيرو ، سنة 
 .هر1712األلباني، بما صورتاا أيضغا مءسسة قر،بة بالقاهرم، ودار الراية بالرياض، سنة 

الكتا ، وأبم ه الحسيني عبد المجيد هاشم، وصدر عن دار الم ارخ ،بع بتحقيق ال المة أحمد شابر قريبغا من ث ث  - 2
 .هر1357بالقاهرم، سنة 

 .هر1722،بع بتحقيق ش ي  األرناؤو،، وعادل مرشد، وصدر عن مءسسة الرسالة، سنة  - 3
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