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  )  1  (  أسعد الطيب   

 يمع معظم الباحثي والؤرخي القدماء والعاصرين على أن التصوف ظهر ف
 القرن الثان الجري وهو وليد حركة الزهد والنسك ف السلم الت كان

. عليها الصحابة والتابعون رضوان ال عليهم

Zوكان: (ويوضح ذلك ابن خلدون عند كلمه على نشوء علم التصوف قائل 
 ذلك عاماZ ف الصحابة والسلف فلما فشا القبال على الدنيا ف القرن الثان

 ويعد القرن) وما بعده اختص القبلون على العبادة باسم الصوفية والتصوفة
 الثالث الجري مرحلة هامة بلغ فيها التصوف النضج والكمال، وأصبحت له

 كما شكل الفقهاء وأصحاب الديث علم الديث والذاهب. قواعد معروفة
. الفقهية الشهورة

 -164(ما هو موقف المام الليل أحد بن حنبل : ولكن السؤال هنا

صاحب الذهب الشهور من التصوف والصوفية؟  ) هـ241
 وف القيقة فإن أصحاب الذاهب الربعة وعلى رأسهم المام أحد وإن غلب

 عليهم الشتغال بالمور الشرعية للضرورة القاضية بذلك فإنم ل يكونوا
 من العلماء: متجرين بالفقه بل كانوا أيضاZ كما يقول المام الغزال ف الحياء



. بال مراقبي قلوبم مشتغلي بعارف ربم عما سواهم من اللق

 وما دمنا ف صدد الكلم عن المام أحد بن حنبل يدر أن نذكر وصف أبو
). 2(ما رأت عين مثل المام أحد ف العلم والزهد والفقه والعرفة: زرعة له

 ول شك أن أصول الصوفية الصحيحة التفرقة ف ثنايا الكتب اجتمعت ف
). 3(شخصية المام أحد

 وهو رضي ال عنه من تكلم بعلوم الصوفية كما صرح بذلك ابن تيمية حي
 وقد نقل التكلم به من غي واحد من): (رسالته الصوفية والفقراء(قال ف 

). الئمة والشيوخ كالمام أحد وأب سليمان الداران وغيها

 ولذلك ليس غريباZ أن ند ترجة المام أحد مذكورة ف معظم كتب تراجم
 والكواكب الدرية ف تراجم. الصوفية مثل حلية الولياء وطبقات الصفياء

 :وف كشف الجوب للهجويري. والطبقات الكبى للشعران. السادة الصوفية

). 4...)(وكل السادة الصوفية من جيع الطبقات يعتقدون فيه البكة(

 وقل� أن ند كتاباZ من كتب التراث الصوف يلو من أثر عن المام أحد،
 خاصة ف الرسالة القشيية والفتوحات الكية وتنوير القلوب وإحياء علوم

). مقتدى الطائفة: (حت إن البعض عند الكلم عنه وصفه بأنه. الدين

.وقد قسمنا بثنا هذا إل قسمي

موقف المام من قضايا التصوف، - الول 
. علقة المام أحد مع أبرز صوفية عصره- والثان 



Zقضايا التصوف وموقف المام أحد منها : أول
 قال أحد ف نسكه الذي كتبه للمروزي: قال ابن تيمية ف فتاواه: التوسل - 1

 وروى ابن مفلح ف). 5(صاحبه أنه يتوسل بالنب صلى ال عليه وسلم ف دعائه
: الداب الشرعية عن أحد بن حنبل أنه قال

 حججت فضللت الطريق وكنت ماشياZ فجعلت أقول يا عباد ال دلون على
 وقد ثبت عن المام). 6(الطريق فلم أزل أقول ذلك حت وقعت على الطريق

 يتوسل الداعي الذي يصلي: أحد أنه قال عند القحط وعند انقطاع الطر
 وقد ثبت أيضاZ أن المام أحد. صلة الستسقاء بالرسول صلى ال عليه وسلم

 حت تعجب ابنه عبد ال من ذلك). 7(توسل بالمام الشافعي رضي ال عنهما
. إن الشافعي كالشمس للناس وكالعافية للبدن: فقال له المام أحد

 جاء ف خلصة الوفاء للسمهودي وف كتاب العلل والسؤالت :التبك - 2
 سألت أب عن رجل يس قب النب صلى ال: لعبد ال بن أحد بن حنبل، قال

). 8(ل بأس به: عليه وسلم ويفعل بالنب مثل ذلك فقال

 أين التنطع النكر على أحد، وقد ثبت أن عبد: ويعزز هذا الكلم قول الذهب
 ل أرى: ال سأل أباه عمن يلمس رمانة قب النب ويس الجرة النبوية فقال

(أعاذنا ال وإياكم من رأي الوارج والبدع: وختم الذهب كلمه. بذلك بأسا

9 .(

 سألت أبا عبد ال عن الرجل يأت هذه الشاهد،: وقال السندي الواتيمي



: فقال

 على ما كان يفعله ابن عمر يتتبع مواضع النب صلى ال عليه وسلم وأثره،
).10(فليس بذلك بأساZ أن يأت الرجل الشاهد

 رأيت أب آخذاZ شعرة من شعر النب صلى ال عليه: وقال عبد ال بن أحد
 وسلم فيضعها على فيه يقبلها وأحسب أن رأيته يغمسها بالاء ويشربه

). 11(يستشفي به

 :وقال مرة). 12(اللوة أروح لقلب: قال المام أحد رضي ال عنه :العزلة - 3

 :وقال ابنه عبد ال. أريد نزول مكة ف ش®عب من تلك الشعاب حت ل أعرف

 إنه رأى أب ف هذه النواحي يوماZ إل إذا خرج إل: ل يكن لحد أن يقول
 المعة، وكان أصب الناس على الوحدة، وب®ش̄ر رحه ال ل يكن يصب على

 ما حجتك ف ترك الروج إل الصلة° ف: وقيل لحد بن حنبل). 13(الوحدة
 إن السن وإبراهيم التيمي خافا أن يفتنهما: جاعة ونن بالعسكر فقال

 واستشهد رحه ال بقول مطرف التابعي)14(الجاج وأنا أخاف أن أفتت أيضا
 أشتهي: سعت أحد يقول: قال فتح بن نوح) 15)(تفقهوا ث اعتزلوا: (الكبي

. مكاناZ ل يكون فيه أحد من الناس، طوب لن أخل ال ذكره

 حدثنا اللفان،: جاء ف طبقات النابلة ف ترجة يي بن منده :السماع  -4
 ما تقول ف القصائد أي السماع الذي يتواجد عليه: قلت لحد بن حنبل

: مثل ماذا؟ قلت مثل: الصوفية؟ قال



أما استحييت تعصين *** إذا ما قال ل رب 
وبالعصيان تأتين  *** وتفي الذين من غيي 

). 16(فرد الباب وجعل يردد هذا الشعر: قال 

 وقد نقل العلمة السفارين النبلي عن إبراهيم القلنسي أن المام أحد قال
 :إنم يستمعون ويتواجدون قال: قيل. ل أعلم قوماZ أفضل منهم: عن الصوفية

). 17(دعوهم يفرحوا مع ال ساعة

 وطبعاZ فإن المام أحد رحه ال يقصد هنا ساع الصوفيي الصادقي الذين هم
 خاصة اللق كما وصفهم السبكي وليس أدعياء التصوف الذين تكاثر

. عددهم على مر الزمن

 ولحد بن حنبل. وتعريفه هو أن تكون ما ف يد ال أوثق ما ف يدك :الزهد - 5
 كتاب خاص ف الزهد شحن فيه أقوال الصحابة وكبار التابعي والصوفية

 أمثال إبراهيم بن أدهم ومالك بن دينار والفضيل بن عياض وممد بن واسع
 .أسر½ أيامي أصبح ليس عندي شيء: وسواهم وكان رضي ال عنه يقول

). 18(اهتمامك برزق غد يكتب عليك خطيئة: ويستشهد بعبارة أحد الربانيي

 ل أعلم أعظم قدراZ من: إن هة هؤلء الصوفية ك®سرة وخرقة فقال: وقيل له
. هذه صفته

 وينفض الغبار عنها ث يصب) البز(قال صال بن أحد، رأيت أب يأخذ الكسر 
 يا: وقد أرسل له مرة التوكل طبيباZ فقيل له). 19(عليها الاء ث يأكلها باللح



 أمي الؤمني إن أحد بن حنبل ليس به علة ف بدنه إنا هذا من قلة الطعام
 الوف منعن من الطعام: فقد كان رحه ال يقول). 20(وكثرة الصيام والعبادة

 وقال). 22(رأيت المام أحد وعليه ثياب غلظ: وقال النحوي). 21(والشراب
: أبو طالب الشاب

. قصر المل والياس ما ف أيدي الناس: سئÃل أحد ما الزهد ف الدنيا فقال

 ترك الرام: الول: أما ابن القيم فيذكر أن الزهد عند المام أحد ثلث أنواع
 :والثالث. ترك الفضول من اللل وهو زهد الواص: والثان. وهو زهد العوام

). 23(ترك ما يشغل عن ال وهو زهد العارفي

 هو اللص من آفات العمال فخلص أعمالك: قال رحه ال :الخلص - 6
 والشرك الذي كان يذر منه المام) 24(من الغرور والشرك وما يلئم نفسك

 أحد ذكره ف مسنده عندما أورد قول شداد بن أوس للرسول صلى ال عليه
 نعم أما إنم ل يعبدون شساZ ول قمراZ ول: أتشرك أمتÄك من بعدك؟ قال: وسلم

). 25(حجراZ ول وثناZ ولكن يراؤون بأعمالم

 وهناك حديث يتكرر كثياZ ف مصنفات الصوفية وذكره المام أحد ف مسنده
 ما أخلص عبد قط أربعي يوماZ إل ظهرت: (هو، قوله عليه الصلة والسلم

). 26)(ينابيعÄ الكمة من قلبه على لسانه

 قيل إن أحد بن حنبل كان يفظ ستمائة ألف حديث ما :الديث الضعيف  -7
 إذا روينا عن: (وفسر المام أحد ذلك قائلZ. بي الصحيح والسن والضعيف



 رسول ال صلى ال عليه وسلم باللل والرام والسنن والحكام تشددنا ف
 السانيد، وكذلك إذا جاء الديث ف الكفارات والدود والفرائض وإذا

 روينا عن رسول ال صلى ال عليه وسلم ف فضائل العمال وثوابا وترغيبها
 وهو يستدل بكلم). 27)(وما ل يضع حكماZ ول يرفعه تساهلنا ف السانيد

 إن للحديث ضوءاZ كضوء النهار تعرفه، وظلمة كظلمة: (أحد زهاد التابعي
). 28)(الليل تنكره

 ل نعلم أحداZ من الفقهاء الربعة الشهورين أكثر من ذكر البدال :البدال - 8
 ما جاء ف مسنده أن رسول ال صلى ال: مثل المام أحد، مثال على ذلك

 البدال بالشام وهم أربعون رجلZ كلما مات رجل أبدل ال: عليه وسلم قال
 مكانه رجلZ يسقى بم الغيث وينتصر بم على العداء ويصرف عن أهل

). 29(الشام بم العذاب

 :قال الافظ العراقي. أجاز المام أحد تقبيل القب :تقبيل القب الشريف -9

 رأيت ف كلم ولد أحد بن حنبل ف جزء قدي: أخبن أبو سعيد العلن قال
 أن المام أحد سئل عن تقبيل قب النب صلى ال عليه وسلم وتقبيل غيه،

). 30(ل بأس بذلك، فأريناه ابن تيمية فصار يتعجب من ذلك: فقال

 وجد مروان بن الكم رجلZ واضعاZ وجهه على القب(وروى المام أحد 
 نعم إنا جئت: هل تدري ما تصنع؟ قال: الشريف فأخذ مروان برقبته ث قال

 رسول ال صلى ال عليه وسلم ول آت الجر، سعت رسول ال صلى ال



 ل تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا على الذين: عليه وسلم يقول
). 31)(إذا وليه غي أهله

 قال المام أحد ما سعت فيه شيئاZ، ولكن روي عن :تقبيل الصحف - 10
 عكرمة بن أب جهل رضي ال عنه أنه كان يفتح الصحف ويضع وجهه عليه

). 32(كلم رب كلم رب: ويقول

 ل أرى با بأساZ عن طريق: سÄئل عنها المام أحد فقال :تقبيل اليد - 11
 حدثنا عبد ال بن أحد: وقال اللل) 33(التدين، وكرهها عن طريق الدنيا

 رأيت كثياZ من العلماء والفقهاء والدثي يقبلون يد أب ويعظمونه: قال
). 34(تعظيما

 سعت أحد بن حنبل: قال أبو بكر الروزي :قراءة القرآن على اليت- 12
 إذا دخلتم القابر فاقرؤوا آية الكرسي وثلث مرات قل هو ال أحد ث: يقول

). 35(اللهم اجعل فضله لهل القابر: قولوا

 إنه يوز إهداء ثواب العبادات إل موتى السلمي كما هو: قال ابن تيمية
. مذهب أحد

 ذكر ابن القيم ف زاد العاد، أن المام أحد سÄئل :كتابة التمائم وتعليقها- 13
 وقال ابن. أرجو أن ل يكون به بأساZ: عن التمائم تعلق بعد نزول البلء فقال

 نقلوا عن ابن عباس رضي ال عنهما، أنه كان يكتب كلمات من: تيمية
(القرآن والذكر ويأمر بأن تسقى لن به داء، ونص المام أحد على جوازه



36 .(

 أورد المام أحد ف مسنده قول رسول ال صلى ال عليه وسلم: الذكر - 14
 وف السند أيضاZ قال صلى ال عليه) 37)(أكثروا ذكر ال حت يقولوا منون(

 قال ابن حجر). 38)(أشبهت خÊلËقي وخلÃقي فحÊجÊل: (وسلم لعفر بن أب طالب
. حجل أي وقف على رجل واحدة، وهو الرقص بيئة مصوصة: العسقلن

: كان أحد بن حنبل يناجي ال عز وجل مناجاة الصوفية فيقول :مناجاته - 15

 اللهم، إن كنت تعلم أن أحبك خوفاZ من نارك فعذبن با، وإن كنت تعلم أن
 أحبك طمعاZ ف جنتك فاحرمنياها، وإن كنت تعلم أن أعبدك حباZ من إليك

). 39(وشوقاZ إل وجهك الكري فابنياه مرة واصنع ما شئت

 كان أحد بن حنبل وفÎق للدب، كان يتمع ف: قال إبراهيم الرب :أدبه - 16
 ملس أحد زهاء خسة آلف، خسمائة يكتبون والباقون يتعلمون منه حسن

 وكان مرة متكئاZ من علة، فذكر عنده أحد الصالي فاستوى). 40(الدب
. ل ينبغي أن يذكر الصالون فيتكأ: جالساZ وقال

 وقد روى المام النووي أن المام أحد عندما رأى أحد هؤلء الصالي وثب
 يا أبت تعمل به مثل هذا العمل،: إليه وأكرمه فلما مضى قال له ابنه عبد ال

). 41(يا بن، ل تعارضن ف مثل هذا: فقال

 كان أحد بن حنبل من أحسن الناس: سعت جدي يقول: قال ابن النادي
 عشرة وأدباZ، كثي الطراق والسكوت، ل يسمع منه إل الذاكرة بالديث



. وذكر الصالي والزهاد

 ذهب المام أحد إل جواز الكرامات للولياء وضلÎل من :الكرامات  -17
). 42(ينكرها

 ما بال الكرامات ف زمن الصحابة قليلة وبعدهم: فإن قلت: قال التاج السبكي
 لن قوة إيانم ل: على يد الولياء أكثر، فالواب ما قاله المام أحد بن حنبل

 ولن الزمن الول كان كثي النور، أل ترى أن القنديل ل. يتاج معها إليها
 وقد). 43(يظهر نوره بي القناديل، والنجوم ل يظهر لا نور مع ضوء الشمس

 الصل ف مناقب: وقعت للمام أحد كرامات عديدة، قال صاحب الوهر
 المام أحد بن حنبل له رضي ال عنه كرامات مشهورة ودعوات بالجابة

 جاء مرة حفيده ينف. مبورة، منها ما ظهر ف حياته ومنها ما كان بعد ماته
 من منخريه وعجز الطبيب عن ذلك، فجعل المام أحد يرك يديه ويدعو له

 كانت أمي مقعدة نو عشرين سنة،: وحد½ث أبو حرارة، قال). 44(فانقطع الدم
 فذهبت إليه. اذهب إل أحد بن حنبل فاسأله أن يدعو ال ل: فقالت ل يوما

). 45(ودعا لا وعدت إل البيت، فوجدت أمي تشي على رجليها

 خرجت أنا وأب ف ليلة مظلمة نزور أحد فاشتدت: وقال عبد ال بن موسى
 فدعا أب،. يا بن، تعال نتوسل إل ال تعال بذا العبد الصال: الظلمة، فقال أب

. حت وصلنا إليه) 46(فأضاءت السماء كأنا ليلة مقمرة

 سل عنها بشر الاف لن: قال رضي ال عنه: البة :ف مصطلحات أخرى- 18



.ل أجيبك عنها ما دام حيا

 :وقال أيضاZ). 47(لكل شيء كرم، وكرم القلوب الرضا عن ال: قال :الرضا 

 ترك الختيار وسرور القلب بر القضاء وإسقاط التدبي من: الرضا ثلثة أشياء
). 48(النفس

. أن يكون مع ال كما يريد، وأن يترك كل ما يريد لا يريد: قال :الريد

). 49(هي ترك ما توى لا تشى: قال :الفتوة

) 50(أخذنا هذا العلم بالذل: مثال على ذلك قوله :التواضع

. من جاهد نفسه ف ذات ال: قال الاهد :الاهدة

(التوكل هو استشراف باليأس من الناس: هو الثقة بال وقال أيضاZ: قال :التوكل

51 .(

 التصوف الخذ بالقائق: وهذا قريب من كلم المام الÃنيد رضي ال عنه
. واليأس ما ف أيدي اللئق

 Zعلقة المام أحد مع صوفية عصره - ثانيا
 طائفة من كبار الصوفية،) هـ241- 164(لقد عاصر المام أحد بن حنبل 

 وعلقته معهم كانت قائمة على الودة والتقدير والحترام التبادل، وكان
 وعلى رأس) صار القوم أئمة بالخلص وعند ذكرهم تتنل الرحة: (يقول

. هؤلء القوم

 هو رابع: (وقد سÄئل عنه المام أحد فقال /هـ227ت /   بشر بن الارث   - 1



 وقال. الطريق ما كان عليه بشر بن الارث: وكان يقول)52)(سبة من البدال
 ل تعننÖ الشيخ، نن: ييئك بشر بن الارث قال: السن الرازي قيل لحد

 إن ابن حنبل: وقال بشر عن المام أحد خلل منته). 53(أحق أن نذهب إليه
 المد ل الذي: فبلغ ذلك المام أحد فقال. دخل الكي فخرج ذهباZ أحر

 ونستنتج من. ل يكن له نظي: وقال عندما بلغه موت بشر. رضى بشر با صنعنا
 أخبار الؤرخي عن هذين الشيخي الليلي، أن البغداديي كانوا يرون أنما ف

. مرتبة واحدة

 ومثل. مثل المام أحد بن حنبل مثل دجلة، كل أحد يعرفها: وكانوا يقولون
. بشر بن الارث كمثل بئر عذبة مغطاة ل يقصدها إل الواحد بعد الواحد

 التقى أحد بن: عن يي بن معي قال /هـ203ت /   أحد بن أب الواري  - 2
 حنبل وأحد بن أب الواري بكة ودار بينهما الوار حول قول أب سليمان

 إذا اعتادت النفوس على ترك الثام جالت ف اللكوت، وعادت إل: (الداران
 وتعجب المام. ذلك العبد بطرائف الكمة من غي أن يؤدي إليها عال علما

 من عمل: "أحد من هذا القول ووجد ما يدعمه ف قوله صلى ال عليه وسلم
 صدقت يا أحد: ث قال لحد بن أب الواري" با يعلم، ورثة ال علم ما ل يعلم

). 54)(وصدق شيخك

 قال يعن. العلم ما جاء من فوق: وف قوت القلوب كان أحد بن حنبل يقول
). 55(إلاماZ من غي تعليم



 يا: لا دخل حات بغداد واجتمع إليه أهلها فقالوا /هـ237ت /   حات الصم  - 3
 أبا عبد الرحن أنت رجل أعجمي وليس يكلم أحد إل قطعته، قال ذلك ف

 افرح إذا أصاب خصمي، واحزن إذا: ثلث خصال إضهرن على خصمي
 سبحان ال: فبلغ ذلك المام أحد فقال. أخطأ، وأحفظ نفسي أل أجهل عليه

 يا أبا عبد الرحن، ما السلمة: فلما دخلوا عليه قيل له. ما أعقله قوموا بنا إليه
 يا أبا عبد ال ل تسلم من الدنيا حت يكون معك أربعة: من الدنيا؟ قال

 تغفر للقوم جهلهم، وتنع جهلك عنهم، وتبذل لم شيئك، وتكون: خصال
 وليتك تسلم وليتك: يا حات إنا لشديدة، فقال حات: فقال. من شيئهم آيسا

). 56(تسلم

 ذهبت أنا ويي بن: عن الطرسوسي قال /هـ258ت /    يي بن اللء  - 4
 يا أبا عبد ال، ب تلي القلوب؟: اللء إل أب عبد ال أحد بن حنبل فسألته

 ب تلي القلوب،: بأكل اللل، فمررنا إل بشر بن الارث، فقلت له: فقال
 بأكل اللل فقال: إن ابن حنبل قال: قلت له. قال أل بذكر ال تطمئن القلوب

). 57(جاء بالصل

 وصف معروفاZ المام أحد بعد أن رآه بأنه /هـ200ت /    معروف الكرخي  - 5
،  )58)(فت عليه أثار النسك(

 وقد سأل عبد ال والده أحد. وكان أحد بن حنبل يذهب إل معروف ويسأله
 كان معه رأس العلم وهو: هل كان مع معروف شيء من العلم؟ قال: مرة



).59(خشية ال

 وذكر يوماZ ف ملس المام أحد قول أحدهم عن معروف هو قصي العلم، 
 امسك عافاك ال، وذكر يوماZ ف ملس المام أحد قول أحدهم: أحد: فقال

 امسك عافاك ال، وهل يراد بالعلم: أحد: عن معروف هو قصي العلم، فقال
! إل ما وصل إليه معروف؟

 قال السن. وهو خال المام النيد وشيخه /هـ253ت /    سري السقطي  - 6
 أليس: البزار سألت أحد بن حنبل عن السري بعد قدومه من الثغر، فقال

). 60(بل، فأثن عليه: قلت) أي أكل اللل(الشيخ الذي يعرف بطيب الغذاء 

 أن يوصل إل أحد شيئاZ فرده، فقال- وكان تاجراZ- وقد أراد السري السقطي 
 فشرح أحد صدراZ با قال. يا أحد احذر آفة الرد فإنا أشد من آفة الخذ: له

 ما رددت ذلك إل لن عندي قوت شهر، فإذا كان بعد: السري، وأجاب
 على) أحد بن حنبل إمام أهل السنة(وعلق صاحب كتاب . شهر فأنفذه إل

 وأحد يستفيد من كلم السري، ول يلقي القول بإصرار رجل: ذلك بقوله
). 61(تستعبده آراؤه فتلك كبياء على العلم والعلماء

 هو ممد بن إبراهيم اجتمع بالمام أحد /هـ269ت / ف   أبو حزة الصوف  - 7
 وكان أحد بن حنبل يله ويعظمه، وإذا جرى ف ملسه شيء من). 62(كثيا

). 63)(ما تقول فيها يا صوف؟: (كلم القوم يلتفت لب حزه ويقول

 :إن المام أحد بعد أن اجتمع مع أب حزه، قال لولده: وجاء ف تنوير القلوب



 يا ولدي عليك بجالسة هؤلء القوم، فإنم زادوا علينا بكثرة العلم والراقبة
). 64(والشية والزهد

 وقد ذكر بعض الؤرخي، أنه ف البداية /هـ243ت /    الارث الاسب  - 8
 واتفق أن المام. كان بينه وبي المام أحد جفاء بسبب مسائل ف علم الكلم

 أحد أمر بعض صحبه أن يلسه بيث يسمع كلم الارث ول يراه، ففعل
 فتكلم الارث وأصحابه يسمعون كأنا على رؤوسهم الطي، ث أخذوا يبكون

 ما رأيت كهؤلء ول سعت ف علم: فبكى أحد حت أغمي عليه وقال لصاحبه
 القائق مثل كلم هذا الرجل، لكن مع ما وقفت من أحوالم ل أرى لك

). 65(صحبتهم

 إنا قال له ذلك لقصوره عن مقامهم فإنم ف مقام: قال السبكي ف طبقاته
. ضيق

 ول ننسى أن نذكر أن الاسب كان يمل التقدير لبن حنبل، مؤيداZ موقفه من
). 66(الاسب أعلم التأخرين بالسنن والثار: وقال ابن تيمية. النة

 وقد ترج به أكثر نوم البغداديي ف /هـ260ت /    أبو عثمان الو½راق  - 9
 التصوف وعنه أخذوا التجرد وسياسة النفوس كما قال أبو نعيم، وأضاف أن

). 67(المام أحد بن حنبل كان يمد سيته

 ذكر الذهب ف ترجته هو المام الول /هـ282ت /    أبو بكر الغازل  - 10
 كان أبو عبد: الربان كان من البدلء، له أحوال عجيبة، وكان اللل يقول



). 68!(من مثله: ال يقدمه ويكرمه ويقول

 وقال). 69(وقد أخذ عنه المام أحد /هـ245ت /    أبو تراب النخشب  - 11
 أبو تراب النخشب دخل بغداد مرات واجتمع بالمام أحد بن: ابن العماد

). 70(حنبل

 وهو أستاذ الصوفيه الشهور أب سعيد /هـ254ت /    أبو جعفر الطوسي  - 12
 ل أعلم: سألت أبا عبد ال عن أب جعفر فقال: الراز، قال أبو بكر الروزي

). 71(إل خيا

 كان ف دهليز أب: قال عبد ال بن أحد بن حنبل :  أبو إبراهيم السائح  - 13
 دكان، فإذا جاءه إنسان يريد أن يلو به أجلس عليه، فدخله أبو إبراهيم

). 72(سلÎم عليه فإنه من خيار السلمي وكبارهم: السائح، فقال ل أب

 كان أحد بن حنبل يغشاه ويترمه: قال الذهب :  أبو إسحاق النيسبوري  - 14
(إن كان ببغداد أحد من البدال، فأبو اسحاق النيسبوري: ويله ويقول عنه

73 .(

 دخلت على ذي النون: قال الرزوي /هـ246ت /    ذو النون الصري  - 15
(يعن أحد بن حنبل- أي شيء حال سيدنا؟: أيام منته وهو ف السجن فقال ل

 :وقال المام أحد لذي النون، لا سÄم½ي يي بن اللء بابن اللء، فقال). 74

). 75(سيناه بذلك، لنه إذا تكلم جل قلوبنا

 ورع متخل: (قال الطيب البغدادي عنه/ هـ251ت /    موسى الصاص  - 16



 كان ل يدث إل بسائل أب عبد ال أحد بن حنبل وشيء سعه من أب
 كان ذا زهد: هو من قدماء أصحاب المام أحد: سليمان الداران، وقال غيه

). 76(وورع وتأله

 هو من كبار مشايخ: قال الذهب والامي /هـ255ت /    زكريا الروي  - 17
 هو من: وكان أحد بن حنبل يرفع من مله ويقول عنه. الصوفية وورعيهم

). 77(البدال

 ما أخرجت(كان يقول عنه المام أحد  /هـ273ت /    فتح بن شخرف  - 18
). 78)(خراسان مثله

 :كتب ل الفتح بن شخرف الراسان: وقال عبد ال بن أحد بن حنبل

 ابن عباس ف زمانه والشعب ف زمانه والثوري ف: علماء الزمنة ثلثة: يقولون(
 نزل: فقال الاسب. وابن حنبل ف زمانه: زمانه، وأنا قلت للحارث الاسب

). 79(بالمام أحد ما ل ينل بغيه

:الدث قيل)80(الكوف الصوف / هـ تقريبا200Zت /    وكيع بن الراح  - 19

 لو رأيت وكيعاZ رأيت عجباZ، حج أربعي: قال أحد بن حنبل. كان يصوم الدهر 
. ول يتلطخ بالسلطان). 81(حجة ورابط ف عبادان أربعي ليلة

 وهناك آخرون كثÃر من العارفي لو سردنا أخبارهم هنا لطالت القائمة مثل -
 أيوب المال وصفوان بن سليم ويي القطان وأحد بن أب بدر وإبراهيم

 هم: كان المام أحد يقول عنهم. النيسبوري وأبو يوسف الغسول، وغيهم



 وما رأت عيناي مثلهم، وكان يطلق. من خيار عباد ال يستنل بذكرهم القطر
. على بعضهم صفة البدال

دعاء للمام أحد بن حنبل كان يردده ف سجوده : أفضلÃ ختام لبحثنا هذا
 اللهم من كان على هوى أو على رأي وهو يظن أنه على الق وليس هو على(

). الق، فرده إل الق حت ل يضل من هذه المة أحد

 إن وقع أمر ف أمة ممد صلى ال: خاض بالناس فقالوا: قال إبراهيم بن شاس
 عليه وسلم ف°مÊن الجة على وجه الرض، فاتفقوا كلهم على أن أحد بن

. حنبل حجته

 سنة، ودفن بعد وفاته ف مقبة باب حرب ببغداد،) 77(عاش المام أحد 
: قال صاحب متصر طبقات النابلة. وصلى عليه خلئق ل يصى عددهم

. وقبه ظاهر مشهور يزار ويتبك به
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) هـ245(شذرات الذهب ووفيات ) 70(

) 2038(سي أعلم النبلء ترجة رقم ) 71(

. 411ص  1صفة الصفوة ج) 72(

) 2228(سي أعلم النبلء ترجة رقم ) 73(

. 51مناقب المام أحد بن حنبل ص ) 74(

). هـ259(وفيات . النجوم الزاهرة لبن تغري بردي) 75(

). 260- 251(وفيات . تاريخ السلم للذهب) 76(



 .تاريخ السلم 520ص ) ترجة زكريا الروي(نفحات النس للجامي ) 77(

) 260- 251(وفيات 

. 575ص  1صفة الصفوة ج) 78(

. 167ص  9حلية الولياء ج ) 79(

) ترجة وكيع(معجم الؤلفي لرضا كحالة ) 80(

.316ص 2الكواكب الدرية ج ) 81(
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