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. ()التعريف بأبي نعيم األصبهاني : الفصل األوؿ 

: وفيو سبعة مباحث 
. اسمو ، ونسبو ، وكنيتو : المبحث األوؿ 

: اسمو ونسبو 
. أزتد بن عبد اهلل بن مهراف بن أزتد بن إسحاؽ بن موسى بن مهراف األصبهاين

ذكر أبو نعيم أف أوؿ من أسلم من جدوده ىو مهراف ، وكاف موالً لعبد اهلل بن معاوية بن 
 . جعفر بن أيب طالب 

: نسبتو وكنيتو 
 . ()نسبتو اليت اشتهر هبا األصبهاين ، نسبة إىل مدينة أصبهاف

. أبو نعيم : وكنيتو اليت اشتهر هبا 
 

                                                           
:- مصادر ترجمتو  ( )

 ، سير أعالـ النبالء 8/100 ،المنتظم 92-1/91 ، وفيات األعياف ، وأنباء أبناء الزماف  1/285األنساب 
 ، 12/45 ، البداية والنهاية البن كثير 9/466 ، الكامل في التاريخ 3/1092 ، طبقات الحفاظ 17/453

 ، طبقات الشافعية الكبرى 3/41 ، مرآة الجناف وعبرة اليقظاف 1/156التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد 
 ، طبقات 1/201 ، طبقات الشافعية لقاضي شهبة 475-2/474 ، طبقات الشافعية لألسنوي 4/18-25

 -1/172، روضات الجنات 1/176 ، معجم المؤلفين 1/157 ، األعالـ 47الشافعية البن ىداية اهلل ص 
 ، أبو نعيم وكتابو الحلية لمحمد لطفي الصباغ ، 3/245 ،شذرات الذىب 1/249، معجم البلداف 175

-341الحركة الفكرية العربية في أصبهاف في القروف الستة األولى من تاريخ اإلسالـ ، لصبري أحمد الفي ص 
346 . 

بكسر الهمزة وفتحها ػ وىو األشهر ػ وسكوف  الصاد المهملة ، وفتح الباء الموحدة ػ ويقاؿ بالفاء : أصبهاف  ( )
 . 1/284أيضاً ػ وفتح الهاء ، وبعد األلف النوف ، األنساب 

 أصبهاف بين طهراف و شيراز في الجنوب مدينة عظيمة مشهورة من أعالـ المدف وأعيانها ، تقع : وأصبهاف 
وقد كانت ،    ، فتحت في خالفة عمر بن الخطاب الشرقي من المقاطعة المركزية في وسط إيراف تقريبا

 ىي عاصمة قديماً عاصمة إليراف ، ولكنها ال تعدو اليـو كونها مقراً إدارياً للمقاطعة التي تحمل اسم المدينة، و
ص   (ـ 2001  )، الدليل السياحي أليراف لعاـ249-1/244األقليم األوسط في إيراف ، ينظر معجم البلداف 

85 .
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. مولده ، ونشأتو : المبحث الثاني 

. ولد يف شهر رجب سنة ست و ثالثُت وثالذتائة للهجرة 
كانت البيئة اليت عاش فيها أبو نعيم رزتو اهلل بيئة علمية تساعد على التنشئة العلمية اصتيدة 

فمدينة أصبهاف اليت ولد فيها كانت مركزاً علمياً عاش فيها رتٌع من العلماء ، ورحل إليها رتع 
وقد خرج من أصبهاف  من العلماء واألئمة يف كل :" آخر يقوؿ ياقوت اضتموي عن أصبهاف 

فن ما مل مترج من مدينة من اظتدف وعلى اطتصوص علو اإلسناد فإف أعمار أىلها تطوؿ وعتم 
 ، ىذا من حيث ()" يف ذلك عناية وافرة بسماع اضتديث وهبا من اضتفاظ خلق ال لتصوف

البيئة العامة للمجتمع ، أما البيئة اطتاصة لألسرة فقد نشأ أبو نعيم يف بيت لتب العلم ويقدر 
بيده للتلقي عن عدد من شيوخ ذلك  (ىػ365 )أقتيتو ، فمنذ نعومة أظفاره أخذ والده ت 

وكاف :" مث قاؿ عنو " اضتافظ اإلماـ :" العصر ، فقد كاف والده ػتدثاً رحاالً  نعتو الذىيب بقولو 
، استجاز لو من رتاعة من كبار اجمليزين يف ()" صدوقاً ، عاظتاً ، بّكر بولده وشتّعو من الكبار 

، ومن بغداد جعفر ()عصره ،وتفرد بالرواية عنهم ، فأجاز لو بالشاـ خيثمة بن سليماف 
. ()، ومن واسط عبد اهلل بن عمر بن شوذب ()اطتلدي 

                                                           
.  1/247معجم البلداف ( )
. 16/281سير أعالـ النبالء  ( )
خيثمة بن سليماف بن حيدرة بن سليماف القرشي الشامي األطرابلسي ، قاؿ الخطيب البغدادي : أبو الحسن  ( )

اإلماـ الثقة المعمر محدث الشاـ، كاف رحااًل : خيثمة ثقة ، ثقة ، قد جمع فضائل الصحابة ، وقاؿ الذىبي : 
جوااًل صاحب حديث ، وآخر من روى عنو في الدنيا باإلجازة أبو نعيم الحافظ ، مات سنة ثالث وأربعين وثالث 

.  3/858 ، تذكرة الحفاظ 15/412مائة ، سير أعالـ النبالء 
: جعفر بن محمد نصير بن القاسم ، الخواص المعروؼ بالخلدي ، قاؿ الخطيب البغدادي : أبو محمد  ( )

 ، سير 227ص/7شيخ الصوفية ، وكاف ثقة صادقاً ديناً ، مات سنة ثماف وأربعين وثالث مائة ،  تاريخ بغداد ج
.  15/558أعالـ النبالء 

المقرئ المحدث  : عبد اهلل بن عمر بن أحمد بن علي بن شوذب الواسطي ، قاؿ الذىبي : أبو محمد   ( )
 15/466مات سنة اثنتين وأربعين وثالث مائة ، سير أعالـ النبالء 
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وذكر الذىيب أف مشايخ الدنيا أجازوا لو سنة نيف وأربعُت وثالذتائة ، وعمره حينئذ ست 

عبد الرزاؽ بن عبد اهلل :  ، وؽتا ساعده على ذلك أخوتو ، فأخوه أبو أزتد ()سنُت 
،  وقف يف عرفات أربعُت مرة ، كاف ػتدثاً ، روى اضتديث وشتعو  (ىػ395 )األصبهاين ،ت 

. ()ػتمد بن عبد اهلل ، كاف من احملدثُت : من العراقيُت ، وأىل اضترمُت ، وأخوه أبو مسعود 
. طلبو العلم ، ورحالتو فيو : المبحث الثالث 

بدأ طلب العلم بالسماع على اظتشايخ وكاف أوؿ شتاع لو وعمره ذتاف سنوات أي  سنة أربع 
وأربعُت وثالذتائة وكاف أوؿ شتاع لو من مسند أصبهاف اظتعمر أيب ػتمد عبد اهلل بن جعفر بن 

. ، وىذا يدؿ على أنو بدأ السماع يف وقت مبكٍر من عمره ()أزتد بن فارس 
ووافق ىذا التبكَت يف التحصيل قتة عالية ، ونفس جادة يف طلب العلم ورتعو ، ويستفاد ؽتا 

كتبو وصنفو ، ومبا وصفو بو من عاصره ومن جاء بعده أف أبا نعيم كاف ذا حافظة قوية 
. ساقتت مع التبكَت واصتد إىل بلوغ رتبة اضتافظ اظتتقن

: رحالتو 
رحل أبو نعيم يف طلب العلم وعمره عشرين عاماً يف سنة ست وستسُت وثالذتائة 

،ومل تذكر كتب الًتاجم نصوصاً واضحة لرحالتو وتوارمتها ، ولكن يؤخذ من سَتتو أنو قد ()
: شتع اضتديث عن بعض شيوخو يف بلداهنم ، ومن تلك البلداف 

  مكة ، سمع فيها من :
  محمد بن الحسين بن عبد اهلل ، أبو بكر اآلجري .

". وكاف ثقة ، صدوقاً ، ديناً :" قاؿ اطتطيب البغدادي 
". اإلماـ احملدث القدوة ، وكاف عاظتاً عامالً صاحب سنة واتباع :" وقاؿ الذىيب 

                                                           
.  3/1092تذكرة الحفاظ  ( )
. ، نقاًل عن مجموعة من المجالت الفارسية 342الحركة الفكرية العربية في أصبهاف   ( )
الشيخ اإلماـ المحدث الصالح : عبد اهلل بن جعفر بن أحمد بن فارس األصبهاني ، قاؿ الذىبي : أبو محمد  ( )

مسند أصبهاف ، وكاف من الثقات العباد  ، مات سنة ست وأربعين وثالث مائة ، طبقات المحدثين بأصبهاف 
.  15/553 ، سير أعالـ النبالء 639 ت 4/237
.  4/20طبقات الشافعية الكبرى  ( )
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. ()مات سنة ستُت وثالذتائة 

  بغداد ، سمع فيها من :
 أحمد بن يوسف بن خالد أبو بكر النصيبي ، العطار .

. كاف ثقة ، صحيح السماع
. ()مات سنة تسع وستسُت وثالذتائة 

 محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاؽ ، أبو علي الصواؼ ، الغدادي .
. روى عنو أبو نعيم كثَتاً ، وقد كاف ثقة ، ثبتاً ، حجة ، غاية يف اإلتقاف 

. ()مات سنة ستس وتسعُت وثالذتائة 
  البغدادي()محمد بن الحسن بن كوثر أبو بحر البربهاري ، .

كاف لو أصل صحيح ، وشتاع صحيح ، وأصل رديء ، فحدث بذا وبذاؾ :" قاؿ الدارقطٍت 
". فأفسده 

. ()مات سنة اثنتُت وستُت وثالذتائة 
  أحمد بن جعفر بن حمداف بن مالك ، أبو بكر القطيعي .

. روى عن عبد اهلل بن أزتد بن حنبل مسند أبيو ، ولو جزء األلف دينار
. ()كاف ثقة ، زاىداً ، صاضتاً  ، مات سنة ذتاف وستُت وثالذتائة 

وقد انتقد تاج الدين السبكي اطتطيب البغدادي إذ مل يًتجم لو يف تاريخ بغداد مع علمو أنو 
. ()قد دخلها 

                                                           
.  16/133 ، سير أعالـ النبالء 2/243تاريخ بغداد  ( )
.  16/69سير أعالـ النبالء  ( )
.  16/184سير أعالـ النبالء  ( )
بفتح الباء الموحدة ، وسكوف الراء المهملة ، وفتح الباء الثانية أيضاً ، والراء المهملة أيضاً :  البربهاري  ( )

. 1/307بعدىا الهاء واأللف ، ىذه النسبة إلى بربهار ، وىي األدوية التي تجلب ، األنساب 
 ،  16/141 ، سير أعالـ النبالء  2/209تاريخ بغداد  ( )
.  16/210سير أعالـ النبالء  ( )
.  1/20طبقات الشافعية الكبرى  ( )
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  البصرة ، و سمع فيها من :
  حبيب بن الحسن بن داود ، أبو القاسم القزاز .

، مات سنة تسع " حبيب عندنا من الثقات ، وكاف يؤثر عنو الصالح :" قاؿ اطتطيب 
. ()وستسُت وثالذتائة 

  فاروؽ بن عبد الكبير بن عمر أبو حفص  الخطابي ، البصري .
. ()ػتدث معمر ، مات سنة  إحدى وستُت وثالذتائة  

  الكوفة ، سمع فيها من :
  إبراىيم بن عبد اهلل بن أبي العزائم .

ذكره أبو نعيم يف بعض مروياتو عنو أنو أخذ عنو بالكوفة ، مات سنة  سبع وستسُت وثالث 
. ()مائة 
  عبد اهلل بن يحيى بن معاوية الطلحي : أبو بكر  .

وثقو اضتافظ ػتمد بن أزتد بن زتاد ، روى عنو أبو : ترجم لو الذىيب يف تاريخ اإلسالـ وقاؿ 
. ()نعيم وغَته ، وذكره يف وفيات سنة ذتاف وستسُت و ثالث مائة 

  نيسابور ، سمع فيها من :
  محمد بن أحمد بن حمداف أبي عمرو الحيري .

. كاف ثقة ، صحيح السماع ، ؿتوياً 
. ()مات سنة ست وسبعُت وثالذتائة 

  محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاؽ النيسابوري .
ىو إماـ عصره يف ىذه الصنعة ، كثَت التصنيف ، مقدـ يف معرفة :" قاؿ أبو عبد اهلل اضتاكم 

". شروط الصحيح واألسامي والكٌت 

                                                           
.  8/253تاريخ بغداد  ( )
. 16/140سير أعالـ النبالء   ( )
.  1/170أخبار أصبهاف  ( )
.  210/تاريخ اإلسالـ  ( )
. 16/356سير أعالـ النبالء  ( )
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. ()مات سنة ذتاف وسبعُت وثالذتائة 

  محمد بن محمد بن احمد بن إسحاؽ النيسابوري الكرابيسي: أبو أحمد() 
 .الحاكم الكبير

إماـ عصره يف ىذه الصنعة كثَت التصنيف مقدـ يف معرفة :" قاؿ عنو أبو عبد اهلل اضتاكم 
". شروط الصحيح واألسامي والكٌت ، و طلب اضتديث 

. ()مات سنة ذتاف وسبعُت وثالث مائة 
ويظهر من اتساع راويات أيب نعيم وكثرهتا ، وكثرة شيوخو ، وتالمذتو الذين أخذوا عنو ؛ أنو قد 

. رحل إىل بلداف أخرى غَت ما ذكر
 

                                                           
.  16/370سير أعالـ النبالء  ( )
. 5/42ىذه النسبة إلى بيع الثياب ، األنساب :  الكرابيسي  ( )
 3/976 ، تذكرة الحفاظ 16/370سير أعالـ النبالء   ( )
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. أبرز شيوخو وتالميذه: المبحث الرابع 

. أبرز شيوخو : أوالً 
: سبق ذكر عدٍد ؽتن رحل إليهم ، وأما أبرز من لقيهم ، وأكثر من الرواية عنهم

  أبو القاسم الطبراني ()سليماف بن أحمد بن أيوب اللخمي ،()  .
اإلماـ اضتافظ ، صاحب اظتصنفات اظتشهورة ومنها ، اظتعجم الكبَت ، واظتعجم األوسط ، 

قدـ أصبهاف سنة :" واظتعجم الصغَت ، ومسند الشاميُت ، وكتاب الدعاء ، قاؿ أبو نعيم 
، مات سنة ستُت " تسعُت ومائتُت ، فخرج منها مث قدمها ثانياً فأقاـ هبا فحدث ستُت سنة 

. ()وثالذتائة 
  عبد اهلل بن محمد بن جعفر بن حياف ، أبو محمد األصبهاني ، مشهور بأبي

. الشيخ 
اإلماـ اضتافظ صاحب اظتصنفات العديدة ، ومن أقتها ، طبقات احملدثُت بأصبهاف ، العظمة ، 

. ()ذكر األقراف  ، مات سنة تسعة وستُت ثالذتائة 
  محمد بن إبراىيم بن علي بن عاصم بن زاذاف ، أبو بكر بن المقرئ .

. ()،  مات سنة إحدى وذتانُت وثالذتائة " ػتدث كبَت ، ثقة :" قاؿ أبو نعيم 
  محمد بن أحمد بن حسين ، أبو أحمد الغطريفي() .

كاف إماماً فاضالً ، ومكثراً من :" إماـ حافظ ، صاحب اصتزء اظتشهور ، قاؿ السمعاين 
. ()، مات سنة سبع وسبعُت وثالذتائة" اضتديث 

                                                           
بفتح الالـ المشددة ، وسكوف الخاء المعجمة ، ىذه النسبة إلى لخم ، من قبائل اليمن ، : اللخمي  ( )

. 5/132األنساب 
بفتح الطاء المهملة ، والباء المنقوطة بواحدة، والراء وفي آخرىا النوف ، ىذه النسبة إلى طبرية ، : الطبراني   ( )

. 4/42وىي مدينة في األردف بناحية الغور ، األنساب 
.  16/119سير أعالـ النبالء  ( )
.  16/276سير أعالـ النبالء  ( )
. 16/399سير أعالـ النبالء  ( )
بكسر الغين المعجمة ، وسكةف الطاء ، وكسر الراء ، وسكوف الياء المنقوطة من تحتها بنقطتين : الغطريفي   ( )

. 4/301، وفي آخرىا الفاء ، ىذه النسبة إلى الغطريف ، وىو جد المنتسب إليو الغطريف بن العطاء ، األنساب 
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 عمر بن أحمد بن عثماف بن أحمد بن شاىين الشيباني .
".  ورتع األبواب والًتاجم ، وصنف كثَتاً ……كاف ثقة ، مأموناً :" قاؿ ابن ماكوال 

. ()مات سنة ستس وذتانُت وثالذتائة 
  محمد بن المظفر البزاز البغدادي .

 ()" ثقة ، مأموف ، نتيل إىل الشيعة قليالً مقداره ما ال يضره إف شاء اهلل :" قاؿ الدارقطٍت 
.  ()، مات سنة تسع وسبعُت وثالذتائة " اضتافظ ثقة حجة معروؼ:" وقاؿ الذىيب 

  محمد بن علي بن حبيش ، أبو الحسين الناقد البغدادي .
. ()" وكاف شيخاً ، ثقًة ، صاضتاً :" وقاؿ اطتطيب " ثقة :" قاؿ أبو نعيم 

  حبيب بن الحسن  بن داود بن محمد بن عبيد اهلل أبو القاسم القزاز .
" . حبيب عندنا من الثقات وكاف يؤثر عنو الصالح :" قاؿ اطتطيب 

. ()، مات سنة تسع وستيس وثالذتائة "ثقة :" وقد سألت أبا نعيم عنو فقاؿ 
: أبرز تالميذه 

ذكر الذىيب أف السلفي رتع أخبار أيب نعيم األصبهاين ، وشتى ذتانُت نفساً حدثوه عن 
 ، فهؤالء الذين حدثوا رجالً واحداً وىو السلفي فكيف بغَته من طبقتو ، وقد كاف ()أيب نعيم 

أبو نعيم رزتو اهلل واسع الصدر لطالبو ، باذالً وقتو إلفادهتم ، قاؿ أزتد بن ػتمد بن مردويو 
كاف حفاظ الدنيا قد اجتمعوا عنده ، فكاف كل يـو نوبة واحد منهم يقرأ ما يريده إىل :"  

                                                                                                                                                                          
. 4/301 ، واألنساب للسمعاني 16/354سير أعالـ النبالء  ( )
.  3/987 ، وتذكرة الحفاظ 11/268تاريخ بغداد  ( )
.  313 س 295سؤاالت السلمي للدارقطني ص  ( )
.  4/43ميزاف االعتداؿ  ( )
.  3/86تاريخ بغداد  ( )
.  8/253تاريخ بغداد  ( )
.  3/1094تذكرة الحفاظ ( )
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قريب الظهر فإذا قاـ إىل داره رمبا كاف يقرأ عليو يف الطريق جزء وكاف ال يضجر مل يكن لو 

. ()" غذاء سوى التصنيف والتسميع 
: ومن أبرز تالميذه 

  أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن ثابت، الخطيب البغدادي .
إماـ عصره بال مدافعة ، وحافظ وقتو بال منازعة ، صنف قريباً من :" قاؿ أبو سعد السمعاين 

" . مائة مصنف صارت عمدة ألصحاب اضتديث 
. ()مات سنة ثالث وستُت وأربعمائة 

  الحسن بن أحمد بن الحسن بن محمد بن علي بن مهرة األصبهاني ، أبو علي
. الحداد

كاف أبوه إذا مضى إىل حانوتو لعمل اضتديد يأخذ بيد اضتسن ، ويدفعو إىل :" قاؿ السمعاين 
. ()" مسجد أيب نعيم اضتافظ ليسمع ما يقرأ عليو 

". كاف عاظتاً ثقة ، صدوقاً من أىل العلم والقرآف والدين :" وقاؿ 
. وىو أكثر من شتع مصنفات أيب نعيم األصبهاين  ، ورواىا عنو بعد موتو ، وأجاز هبا 

. ()مات سنة ستس عشرة وستسمائة 
  حمد بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن مهراف أبو الفضل األصبهاني

.    الحداد أخو أبي علي الحداد 
". كاف إماماً فاضالً صحيح السماع ػتققاً يف األخذ :" قاؿ السمعاين 

" . وحدث ببغداد بكتاب اضتلية أليب نعيم عنو ظتا حج :" قاؿ الذىيب 
.   ()روى عنو كثَتاً الضياء اظتقدسي يف اظتختارة ، مات سنة ست وذتانُت وأربعمائة 

  أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد اهلل األنصاري الهروي ، أبو سعد الماليني() .

                                                           
.   17/459سير أعالـ النبالء  ( )
. 3/1135 ، تذكرة الحفاظ 2/384األنساب  للسمعاني   ( )
.  1/177التحبير في المعجم الكبير  ( )
.  19/303 ، سير أعالـ النبالء 581/  1المنتخب من الشيوخ للسمعاني   ( )
.  21-19/20سير أعالـ النبالء  ( )
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 ".وكاف ذا صدؽ وورع ، وإتقاف ، حصل اظتسانيد الكبار :" قاؿ الذىيب 

.  ، أي قبل وفاة شيخو أيب نعيم بثماف عشرة سنة()مات سنة اثنيت عشرة وأربعمائة 

                                                                                                                                                                          
بالياء المنقوطة باثنتين من تحتها ، بعد الالـ المكسورة ، وفي آخرىا النوف ، ىذه النسبة إلى مالين : الماليني  ( )

. 4/179قرى مجتمعة على فرسخسن من ىراة ، األنساب : 
.  16/301سير أعالـ النبالء  ( )
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. مكانتو ، وآثاره العلمية : المبحث الخامس 

كاف لطلب أيب نعيم العلم يف حداثة سنو ،وشتاعو من عدد كبَت من الشيوخ يف 
األمصار اليت رحل إليها ، وطوؿ العمر الذي أوتيو أثراً كبَتاً يف رتعو للحديث حىت بلغ مرتبة 

 ، فأذتر ذلك كلو مكانة علية ، وثناًء حسناً عند عالية يف العلم واظتعرفة ْتديث رسوؿ اهلل  
من جاء بعده من العلماء الذين عرفوا قدره وعلو منزلتو ، وسعة علمو ،فجاءت منهم شهادات 
تزكية وثناء عاطر ظتا وصل إليو من علم بالسنة وعلومها ، وظتا قاـ بو من تصنيف حسن ، ورتع 

 . كثَت ضتديث النيب  
: ومن أقواؿ العلماء يف ذلك 

أبو نعيم األصبهاين  : مل أر أحداً أطلق عليو اسم اضتفظ غَت رجلُت :" قاؿ اطتطيب البغدادي 
. ()" ، وأبو حاـز العبدوي األعرج 
كاف أبو نعيم يف وقتو مرحوالً إليو ومل يكن يف أفق من اآلفاؽ :" قاؿ أزتد بن ػتمد بن مردويو 

. ()" أسند وال أحفظ منو 
كاف من األعالـ احملدثُت ، وأكابر اضتفاظ الثقات ، وأخذ عن األفاضل ، :" وقاؿ ابن خلكاف 

. ()" وأخذوا عنو ، وانتفعوا بو 
رزؽ من علو اإلسناد ما مل كتتمع عند غَته وصنف كتباً حسنًة وحديثو :" وقاؿ  ابن نقطة 

. ()"باظتشرؽ واظتغرب وكاف ثقة يف اضتديث عاظتاً فهماً 
ىو أكرب حفاظ اضتديث ، ومن أكثرىم تصنيفاً ، وؽتن انتفع :" وقاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية 

. ()" ثقة ، فإف درجتو فوؽ ذلك : الناس بتصانيفو ، وىو أجل من أف يقاؿ لو 
وكاف حافظاً مربزاً عايل اإلسناد تفرد يف الدنيا بشيء كثَت من العوايل وىاجر إىل :" قاؿ الذىيب 
. ()" لقيو اضتفاظ 

                                                           
. 4/21طبقات الشافعيى الكبرى   ( )
.  17/459سير أعالـ النبالء  ( )
.  1/91وفيات األعياف  ( )
.  145التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ص  ( )
. 18/17مجموع الفتاوى   ( )
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حلية : ىو اضتافظ الكبَت ذو التصانيف اظتفيدة الكثَتة الشهَتة منها :" وقاؿ  ابن كثَت 
األولياء يف غتلدات كثَتة دلت على اتساع روايتو وكثرة مشامتو وقوة اطالعو على 

 .()"ؼتارج اضتديث وشعب طرقو 
بقي اضتافظ أبو نعيم أربع :" كاف أصحاب اضتديث يقولوف :" وقاؿ زتزة بن العباس العلوي 

. ()" عشرة سنة بال نظَت ال يوجد شرقاً وال غرباً أعلى إسناداً منو وال أحفظ منو 
. ()"ىو تاج احملدثُت ، وأحد أعالـ الدين : وقاؿ ابن النجار 

و نتكن أف ـتلص ؽتا سبق ذكره إىل أىم ما دتيز بو أبو نعيم رزتو اهلل حىت كانت لو تلك 
: الشهرة واظتنزلة 

. البيئة العلمية اليت عاش فيها يف مدينتو أصبهاف ، واليت كانت تزخر بالعلماء  -1
رحالتو العلمية اليت مكنتو من مشافهة رتع كبَت من علماء عصره يف كثَت من بلداف  -2

. العامل اإلسالمي
. حرصو على طلب العلم وجده يف حتصيلو ورتعو -3
. طوؿ عمره ، فلقد عمر أربعاً وتسعُت سنة  -4
علو أسانيده ؛ إذ تفرد بالرواية عن أقواـ متقدمُت ، فأمكنو ذلك من إضتاؽ الصغار  -5

. بالكبار
. كثرة مؤلفاتو اليت ربت على مائة كتاب  -6
. ()كثرة شيوخو ، وكثر اآلخذين عنو   -7

وبقيت تلك المنزلة معروفة ومشهودة عند كل من جاء بعده ممن اىتم بالسنة وعلومها 
. وذلك من خالؿ معرفتهم باآلثار العلمية الكثيرة التي تركها بعده رحمو اهلل

: ومن آثاره العلمية 
                                                                                                                                                                          

. 17/459سير أعالـ النبالء  ( )
. 15/674البداية والنهاية   ( )
.  3/1094تذكرة الحفاظ  ( )
.  4/21طبقات الشافعية  ( )
.  22-21ص (( أبو نعيم وكتابو الحلية )) بتصرؼ وزيادة على مافي كتاب  ( )
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. المطبوع من مصنفات أبي نعيم: أوالً 
. حلية األولياء وطبقات األصفياء -1

. مطبوع ، وستأيت دراسة مفصلة عنو يف الفصل الثاين
. معجم الصحابة -2

موضوع الكتاب ظاىر من عنوانو ، وقد كاف الباعث على تأليفو ، ومنهجو فيو ماذكره يف 
فإف بعض منتحلي اآلثار ، ومتبعي الروايات واألخبار ، أحب :" مقدمة الكتاب ، فقاؿ 

الوقوؼ على معرفة صفوة الصحابة ، واظتشهورين ؽتن حوت أساميهم وأذكارىم ديواف الرواة 
 فاستخرت اهلل تعاىل واستعنت بو فأجبتو إىل ما التمس ، معتمداً عليو ………………واحملدثُت 

؛ فألفت ىذا الكتاب ، وبدأت بأحبار يف مناقبهم ومراتبهم ، مث قدمت ذكر العشرة اظتشهود 
مث رتبت أسامي الباقُت على حروؼ  عتم باصتنة ، وأتبعتهم مبن وافق اشتو اسم الرسوؿ  

اظتعجم ، واقتصرت من رتلتها ما بلغ منهم على حديث أو حديثُت فأكثر مع ما ينضم إليو 
. من ذكر اظتولد والسن والوفاة 

وقد حوى الكتاب أربعة آالؼ ومائتُت وستسة وثالثُت تررتة ، وذتانية آالؼ ومائة وستسة من 
األحاديث واآلثار اظتسندة ، ومل متل أبو نعيم كتابو من كثَت من الفوائد العلمية ، وخاصة 

. اضتديثية منها ، وقد ذكر رتلة من علل األخبار اليت ساقها يف الكتاب
وقد طبع جزء من الكتاب من أولو إىل آخر حرؼ الثاء ، ػتققاً مع دراسة لو يف رسالة علمية 

ػتمد راضي بن حاج عثماف ، وكانت . يف اصتامعة اإلسالمية ، لنيل درجة الدكتوراه ، أعدىاد 
. يف ثالثة غتلدات 

. ىػ1419مث طبع كامالً ، بتحقيق عادؿ العزازي ، سنة 
اإلصابة ألوىاـ " وقد استدرؾ عليو اضتافظ عبد الغٍت بن عبد الواحد اظتقدسي يف كتاب شتاه 

" أخذ عليو ؿتواً من مائتُت وتسعُت موضعاً :" ، قاؿ ابن رجب " حصلت يف معرفة الصحابة 
. ()"  يف جزء كبَت :" وقاؿ السخاوي 

. تثبيت اإلمامة وترتيب الخالفة -3

                                                           
.  93 ، اإلعالف بالتوبيخ للسخاوي ص 2/19ذيل طبقات الحنابلة البن رجب  ( )
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واعلم أف :" يتضح سبب التأليف وموضوع الكتاب من خالؿ كالمو يف اظتقدمة فقد قاؿ 

الناس قد تشتت آراؤىم ، واختلفت أىوائهم ، وانشعبوا شعباً ، فصاروا فرقاً ؼتتلفُت ، وأحزاباً 
:" ، مث قاؿ "متباينُت ، قد عظمت ػتنتهم يف اإلمامة من ابن أيب قحافة ، وثبتت ػتبتهم فيو 

فاستعنت باهلل تعاىل وأودعت ىذا اصتزء بياف األصوب من النحل ، واألقـو من اظتقاالت واظتلل 
 ."

. احتوى اصتزء على مائتُت وستسة وعشرين حديثاً وأثراً مسنداً 
ىػ ، وأصلو رسالة ماجستَت ، وطبع بتحقيق 1407طبع بتحقيق إبراىيم علي التهامي ، سنة 

اإلمامة والرد على " ىػ ، وشتاه 1415علي بن ناصر فقيهي ،عدة طبعات منها سنة . د
". الرافضة 

. صفة الجنة  -4
يعترب الكتاب من اظتصنفات القليلة اليت أفردت يف ذكر اصتنة ونعيمها ، وقد أفاض أبو نعيم يف 
ذلك ، وذكر كل ما وصل إليو علمو عن اصتنة ،من حيث بياف أبواهبا ، وعدد أبواهبا ، وصفة 

تربتها، ودرجاهتا ، وأصناؼ أىلها ،ولباسهم فيها ، وذكر أسواؽ اصتنة وقصورىا، وكل نعيم 
. حوتو اصتنة 

. حوى الكتاب ثالذتائة وأربعة وستسُت حديثاً مسنداً 
. ىػ1415طبع بتحقيق علي رضا عبد اهلل رضا ، آخرىا سنة 

. ذكر أخبار أصبهاف -5
وضع ىذا الكتاب احتذاًء مبن تقدمو من السلف ورواة اضتديث ليشتمل على أسامي الرواة 

واحملدثُت من أىل بلده أصبهاف ، ومن حدث هبا ، ويضاؼ إىل ذكرىم من قدمها من القضاة 
. و الفقهاء ، ويروي بأسانيده رتلة من أحاديث اظتًتجم لو

. وقدـ الكتاب بذكر طرؼ عن بدئها وبنائها وفتحها وخصائصها 
احتوى الكتاب على رتلة كبَتة من األحاديث واآلثار اظتسندة ، بثها أبو نعيم يف ثنايا 

. أصحاب الًتاجم 
. ـ1934طبع بعناية أحد اظتستشرقُت سنة 
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. دالئل النبوة -6
بدأ الكتاب مبقدمة بُّت فيها أف سبب تأليف الكتاب ىو إجابة ظتن سألو رتع اظتنتشر من 

 ، مث بُت الروايات يف النبوة ، والدالئل ، واظتعجزات ، واضتقائق ، وخصائص اظتبعوث ػتمد  
. معٌت الرسالة والنبوة ، والوحي 

وقسم الكتاب إىل واحد وثالثُت فصل ، ضمنها ستسة وستُت وستسمائة حديث مسند ، 
. يذكر يف بعض اظتواضع شيئاً من غريب اضتديث

. ىػ ، وفيها نقص1320طبع يف اظتطبعة النظامية يف حيدر آباد سنة 
. ىػ1419ىػ و سنة 1406مث طبع بتحقيق ػتمد رواس قلعو جي ، وعبد الرب عباس ، سنة 

. فضيلة العادلين من الوالة ، ومن أنعم النظر في حاؿ العماؿ والسعاة -7
يتضح من بعض نصوص الكتاب أنو كتبو لبعض الوالة يف زمانو ، فذكر فيو بعض األحاديث 

. يف واجبات الراعي وما كتب عليو من العدؿ ، وما كتب لو من السمع والطاعة
. احتوى الكتاب على تسعة وأربعُت حديث وأثر مسند

. ىػ1418طبع بتحقيق مشهور بن حسن سلماف ، سنة 
ىػ ، وبلغت نصوص الكتاب سبعة وأربعُت ، وتغَت 1418وطبع بتحقيق عواد اطتلف ، سنة 

". العماؿ والبغاة " آخر عنواف الكتاب إىل 
ختريج أحاديث العادلُت أليب نعيم " قاـ اإلماـ السخاوي بتخريج أحاديث ىذا الكتاب بعنواف 

. ىػ1408وقد طبع بتحقيق مشهور بن حسن سلماف ، ستة " األصبهاين 
. المسند المستخرج على صحيح مسلم -8

. وموضوعو ظاىر من عنواف الكتاب 
الطالؽ ، وعدد األحاديث فيو ثالثة آالؼ : اإلحداد من كتاب : وصل فيو إىل باب 

.  وستسمائة وستة عشر حديثاً 
. ىػ1417طبع بتحقيق ػتمد حسن الشافعي ، سنة 

. مسند اإلماـ أبي حنيفة -9
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رتع فيو أبو نعيم مرويات أيب حنيفة النعماف بن ثابت رزتو اهلل ، ورتبها على شيوخو الذين 
بلغ عددىم مائتُت واثنُت وأربعُت شيخاً ، بدأ باحملمدين منهم مث رتب الباقُت على حروؼ 
اعتجاء ، وبلغت األحاديث اليت رواىا ثالذتائة وستسة وعشرين حديثاً ، فيذكر اضتديث ومن 

رواه عن أيب حنيفة ، ومدى اتفاقهم أو اختالفهم عنو ، ويذكر بعد ذلك اظتتابعات والشواىد ، 
. كما اعتٌت ببياف علل األحاديث الواردة يف اظتسند

. ىػ1405طبع بتحقيق نظر بن ػتمد الفريايب ، سنة 
 . صفة النفاؽ ، ونعت المنافقين من السنن المأثورة عن رسوؿ اهلل   -10

يظهر من عنواف الكتاب مضمونو وأنو يف ذكر النفاؽ و اظتنافقُت ، وبياف أوصافهم ، فقد ذكر 
يف مقدمة كتابو أنو كتبو نصيحة للمسلمُت يف زمانو حُت رأى استخفاؼ الناس باالحًتاز من 

النفاؽ ، واتصفوا بأخالؽ أىلو ، فوضع ىذا الكتاب مضمناً لو ما جاء يف كتاب اهلل وسنة نبيو 
. مبا يوصل للمقصود من تأليفو وىو التحذير من الوقوع يف النفاؽ أو التخلق بأخالؽ أىلو 

. احتوى الكتاب على مائة وواحد وذتانُت حديث وأثر
. ىػ1422عامر حسن صَتي ، سنة .طبع بتحقيق د 

. فضائل الخلفاء األربعة وغيرىم -11
جزء حديثي رتع فيو أبو نعيم رتلة من األحاديث الواردة يف فضائل اطتلفاء األربعة وغَتىم 

. رضي اهلل عنهم أرتعُت 
. احتوى اصتزء على مائتُت وتسعة وثالثُت حديثاً وأثراً 

. ىػ1417طبع بتحقيق صاحل بن ػتمد العقيل ، سنة 
. كتاب األربعين على مذىب المتحققين من الصوفية -12

فإين أحببت أف أرتع يف مباين مذاىب اظتتصوفة وخالئقهم أحاديث تشوؽ :" قاؿ يف مقدمتو 
الناظر فيها إىل اعتقاد ما كاف عليو أوائلهم من احملققُت ومتقدميهم من الصادقُت ، فيقفو أثرىم 

". وينتحل أخالقهم 
. ومن عنوانو فهو أحد كتب األربعينيات ،  اليت درج العلماء على  تصنيف مثلها

.  ىػ1414طبع بتحقيق بدر بن عبد اهلل البدر ، سنة 
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. ()(إف هلل تسعة وتسعين اسماً  )جزء فيو طرؽ حديث  -13

جزء حديثي رتع فيو أبو نعيم اثنُت وتسعُت طريقاً عتذا اضتديث بأسانيده ، منها طرؽ كثَتة  
 . تفرد هبا ، وأكثر تلك الطرؽ من حديث أيب ىريرة 

. ىػ1413طبع بتحقيق مشهور بن حسن سلماف ، سنة 
. الفضل بن دكين عالياً : تسمية ما انتهى إلينا من الرواة عن أبي نعيم  -14

. الفضل بن دكُت عالياً : جزء حديثي رتع فيو ما وقع لو عالياً  عن أيب نعيم 
. احتوى اصتزء على تسعة وسبعُت متناً مسنداً أغلبها أحاديث مرفوعة ، وبعض اآلثار

. ىػ1409طبع بتحقيق عبد اهلل بن يوسف اصتديع ، سنة 
. ذكر من اسمو شعبة -15

جزء حديثي كاف إجابة ظتن سألو عمن اشتو شعبة من الرواة وأىل اضتديث غَت شعبة بن 
اضتجاج ، فذكر اثنا عشر راوياً ؽتن اشتو شعبة ، وذكر يف ترارتهم بعض مروياهتم ، وقد بلغت 

. النصوص اظتسندة سبعة وثالثُت أغلبها من األحاديث اظترفوعة
. ىػ1418طبع بتحقيق طارؽ بن ػتمد العمودي سنة 

. جزء من حديثو عن شيخو أبي علي الصواؼ -16
جزء حديثي رتع فيو أبو نعيم بعض األحاديث اظترفوعة عن شيخو أيب علي الصواؼ ، بلغت 

. عشرة أحاديث ، ويف آخره حديث واحد عن شيخو أبو اضتسن بن اظتظفر
. ىػ1420سليماف بن عبد العزيز العريٍت ، سنة .طبع بتحقيق د

. كتاب رياضة األبداف  -17
الكتاب مفقود ، ووجد منو جزء يسَت تضمن ثالثة وعشرين حديثاً وأثراً ، جاءت يف موضوع 

. الرياضة البدنية من مصارعة وسباؽ ورماية 
. ىػ1408طبع بتحقيق ػتمود اضتداد ، سنة 

                                                           
إف هلل تسعة وتسعين أعطى مائة إال :"  قاؿ ىو طرؼ من حديث مشهور من حديث أبي ىريرة عن النبي  ( )

باب ما يجوز من االشتراط والثنيا : الشروط ، باب : رواه البخاري ، كتاب ". واحدا   من أحصاىا  دخل الجنة 
باب في أسماء اهلل تعالى : الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ، باب : في اإلقرار والشروط ، ورواه مسلم ، كتاب 

. 2677 ح 4/2063وفضل من أحصاىا 
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. تسمية ما انتهى إلينا من الرواة عن سعيد بن منصور عالياً  -18

جزء حديثي رتع فيو ما وقع لو عن أصحاب سعيد بن منصور عالياً ، يذكر لكل واحٍد منهم 
. حديثاً واحداً 

. احتوى اصتزء على ستسة وعشرين حديثاً 
. ىػ1409طبع بتحقيق عبد اهلل بن يوسف اصتديع ، سنة 

. كتاب الضعفاء -19
 ، مث أفردىا يف تصنيف خاص ، ()ىو يف األصل مقدمة لكتابو اظتستخرج على صحيح مسلم 

كتاب الضعفاء أليب نعيم ، من كتاب اظتسند " فقد جاء على غالؼ النسخة اطتطية للكتاب 
الصحيح اظتخرج على كتاب اإلماـ مسلم بن اضتجاج القشَتي ، أخرجو اإلماـ اضتافظ أبو نعيم 

". أزتد بن عبد اهلل 
رتبو على حروؼ اظتعجم مراعياً اضترؼ األوؿ من االسم فقط ، ففي حرؼ اظتيم مثالً بدأ مبن 

. اشتو موسى مث ػتمد وختمو مبن اشتو مأموف 
. بلغت تراجم الكتاب مائتُت وتسعة وذتانُت تررتة 

. ىػ1405فاروؽ زتادة ، سنة . طبع بتحقيق د
. ()يحيى بن المكتب الكوفي : مسانيد أبي فراس  -20

ذكر ما انتهى إلينا من حديث أيب لتِت فراس بن لتِت اظتكتب الكويف اطتاريف : قاؿ يف أولو 
. اعتمداين

احتوى الكتاب على ستُت حديث من غَت تكرار ، رتبت على حسب شيوخ فراس بن لتِت ، 
. وىي من األحاديث عالية اإلسناد فبُت لتِت والصحايب راٍو واحد

. ىػ1413طبع بتحقيق أيب يوسف ػتمد بن اضتسن اظتصري ، سنة 
. مجلس من أمالي أبي نعيم -21

. جزء لتوي رتلة من األحاديث اظتتعلقة بصياـ الست من شواؿ ، واللهو اظتباح يف يـو العيد
                                                           

.  57-1/56مقدمة المسند المستخرج  ( )
فراس شيخ ، كاف معلماً ، ثقة ، ما بحديثو :" فراس بن يحيى المكتب ، الكوفي الهمداني ، قاؿ أبو حاتم ( )

. 7/91الجرح والتعديل : ، ينظر(ىػ129 )، مات سنة " بأس 
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. ىػ1410طبع بتحقيق ساعد بن عمر بن غازي سنة 

. كتاب الشعراء -22
مل يصل إلينا منو إىل اظتنتخب من الكتاب ، وال يدرى من الذي انتخبو من األصل ، والكتاب 

لتوي رتلة من أبيات منتقاة من قصائد لبعض الشعراء مروية باألسانيد إىل قائليها، وآخره 
. فصل يف عدد من األحاديث الواردة يف الشعر وأىلو 

. ـ1994طبع اظتنتخب من كتاب الشعراء ، بتحقيق إبراىيم صاحل ، سنة 
. المصنفات المخطوطة: ثانياً 

. الصحيح المخرج على صحيح البخاري -1
 ، ويف التحبَت يف اظتعجم الكبَت 581/ 1ذكره السمعاين يف اظتنتخب من معجم الشيوخ 

،وذكره ابن 3/1097، ويف تذكرة اضتفاظ 19/306 ، والذىيب يف سَت أعالـ النبالء 1/179
اظتستخرج على صحيح البخاري ، :  ، وشتاه 23 رقم 44حجر يف اظتعجم اظتفهرس ص 
. 29 ، والكتاين يف الرسالة اظتستطرفة ص 4/22والبغدادي يف ىدية العارفُت 

 . ((المنافق = الصالة على عبد اهلل بن أبي  ))جزء جمع فيو طرؽ حديث  -23
. 8/339ذكره ابن حجر يف فتح الباري 

. التوبة والتنصل واالعتذار -2
 ، ويف التحبَت يف اظتعجم الكبَت 581/ 1ذكره السمعاين يف اظتنتخب من معجم الشيوخ 

 .التوبة واالعتذار:  ، وشتاه 19/306 ، والذىيب يف سَت أعالـ النبالء 1/179
. نعت الدنيا -3

 ، ويف التحبَت يف اظتعجم الكبَت 581/ 1ذكره السمعاين يف اظتنتخب من معجم الشيوخ 
 ".يف جزئُت : "  ، وقاؿ 1/180
. شرؼ الصبر وأقسامو ، والصابروف وأقسامهم -4

 ، ويف التحبَت يف اظتعجم الكبَت 581/ 1ذكره السمعاين يف اظتنتخب من معجم الشيوخ 
 . ، وفيو وأوصافهم بدالً من أقسامهم1/179
. الحث على اكتساب الحالؿ ، والذب عن تناوؿ الحراـ -5
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 ، ويف التحبَت يف اظتعجم الكبَت 581/ 1ذكره السمعاين يف اظتنتخب من معجم الشيوخ 

 19/306 ، والذىيب يف سَت أعالـ النبالء 1/180
. حفظ اللساف -6

 ، ويف التحبَت يف اظتعجم الكبَت 581/ 1ذكره السمعاين يف اظتنتخب من معجم الشيوخ 
 19/306 ، والذىيب يف سَت أعالـ النبالء 1/180
. صفة الغرباء -7

 ، ويف التحبَت يف اظتعجم الكبَت 582/ 1ذكره السمعاين يف اظتنتخب من معجم الشيوخ 
 19/306 ، والذىيب يف سَت أعالـ النبالء 1/179
. الطب النبوي -8

 ، ذكره الذىيب يف تذكرة اضتفاظ 1/180ذكره السمعاين يف التحبَت يف اظتعجم الكبَت 
. 1/378 ، وابن حجر يف فتح الباري 12/45، وابن كثَت يف البداية والنهاية . 4/1097
. السبق والرمي -9

 ، ويف التحبَت يف اظتعجم الكبَت 582/ 1ذكره السمعاين يف اظتنتخب من معجم الشيوخ 
1/180.  

. فضل التهجد وقياـ الليل -10
 ، ويف التحبَت يف اظتعجم الكبَت 582/ 1ذكره السمعاين يف اظتنتخب من معجم الشيوخ 

 19/306 ، والذىيب يف سَت أعالـ النبالء 1/180
. اإليجاز وجوامع الكلم -11

 ، ويف التحبَت يف اظتعجم الكبَت 582/ 1ذكره السمعاين يف اظتنتخب من معجم الشيوخ 
 19/306 ، والذىيب يف سَت أعالـ النبالء 1/179

. الخصائص في فضل علي  -12
 ، ويف التحبَت يف اظتعجم الكبَت 582/ 1ذكره السمعاين يف اظتنتخب من معجم الشيوخ 

 19/306 ، والذىيب يف سَت أعالـ النبالء 1/179
 . ُخطب النبي  -13
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 ، ويف التحبَت يف اظتعجم الكبَت 582/ 1ذكره السمعاين يف اظتنتخب من معجم الشيوخ 

 19/306 ، والذىيب يف سَت أعالـ النبالء 1/180
. الرياضة والسياسة -14

 ، ويف التحبَت يف اظتعجم الكبَت 582/ 1ذكره السمعاين يف اظتنتخب من معجم الشيوخ 
.  ، وشتاه الرياضة واألدب1/74 ، والبغدادي يف ىدية العارفُت 1/179

. ذكر لباس السواد ، وفضل قريش وبني ىاشم ، والعباس -15
 ، ويف التحبَت يف اظتعجم الكبَت 583/ 1ذكره السمعاين يف اظتنتخب من معجم الشيوخ 

 19/306 ، والذىيب يف سَت أعالـ النبالء 1/180
. تعظيم األولياء بالترحيب والتقبيل -16

 ، ويف التحبَت يف اظتعجم الكبَت 583/ 1ذكره السمعاين يف اظتنتخب من معجم الشيوخ 
 19/306 ، والذىيب يف سَت أعالـ النبالء 1/180

. فضيلة الساعين األبطاؿ ، والمنفقين على العياؿ -17
 ، ويف التحبَت يف اظتعجم الكبَت 583/ 1ذكره السمعاين يف اظتنتخب من معجم الشيوخ 

 19/306 ، والذىيب يف سَت أعالـ النبالء 1/180
. الرؤيا والتعبير -18

 ، ويف التحبَت يف اظتعجم الكبَت 583/ 1ذكره السمعاين يف اظتنتخب من معجم الشيوخ 
 .44، والكتاين يف الرسالة اظتستطرفة ص 19/306 ، والذىيب يف سَت أعالـ النبالء 1/179

. رفع اليدين في الصالة  -19
 ، ويف التحبَت يف اظتعجم الكبَت 583/ 1ذكره السمعاين يف اظتنتخب من معجم الشيوخ 

 19/306 ، والذىيب يف سَت أعالـ النبالء 1/180
. تجويز المزاح  -20

 ، ويف التحبَت يف اظتعجم الكبَت 583/ 1ذكره السمعاين يف اظتنتخب من معجم الشيوخ 
 19/306 ، والذىيب يف سَت أعالـ النبالء 1/180

. السحور -21
. 19/306ذكره الذىيب يف سَت أعالـ النبالء 
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. جواز قبوؿ الهدايا -22

 ، ويف التحبَت يف اظتعجم الكبَت 583/ 1ذكره السمعاين يف اظتنتخب من معجم الشيوخ 
 19/306 ، والذىيب يف سَت أعالـ النبالء 1/180

. حرمة المساجد -23
 ، ويف التحبَت يف اظتعجم الكبَت 583/ 1ذكره السمعاين يف اظتنتخب من معجم الشيوخ 

 ، وحاجي خليفة يف كشف الظنوف 19/306 ، والذىيب يف سَت أعالـ النبالء 1/180
 .1/74 ، والبغدادي يف ىدية العارفُت 2/1411

. ما كاف يقرأ بو في الصلوات من السور -24
 ، ويف التحبَت يف اظتعجم الكبَت 583/ 1ذكره السمعاين يف اظتنتخب من معجم الشيوخ 

 19/306 ، والذىيب يف سَت أعالـ النبالء 1/180
. لبس الصوؼ  -25

 ، ويف التحبَت يف اظتعجم الكبَت 583/ 1ذكره السمعاين يف اظتنتخب من معجم الشيوخ 
 .19/306 ، والذىيب يف سَت أعالـ النبالء 1/180

. فضيلة المتسحرين -26
 ، ويف التحبَت يف اظتعجم الكبَت 583/ 1ذكره السمعاين يف اظتنتخب من معجم الشيوخ 

 19/306 ، والذىيب يف سَت أعالـ النبالء 1/180
. فضل الجار -27

 ، ويف التحبَت يف اظتعجم الكبَت 583/ 1ذكره السمعاين يف اظتنتخب من معجم الشيوخ 
 19/306 ، والذىيب يف سَت أعالـ النبالء 1/180

. الفرائض والسهاـ -28
 ، ويف التحبَت يف اظتعجم الكبَت 583/ 1ذكره السمعاين يف اظتنتخب من معجم الشيوخ 

 19/306 ، والذىيب يف سَت أعالـ النبالء 1/179
. األربعين في األحكاـ -29

 ، ويف التحبَت يف اظتعجم الكبَت 583/ 1ذكره السمعاين يف اظتنتخب من معجم الشيوخ 
 19/306 ، والذىيب يف سَت أعالـ النبالء 1/179
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. مدح الكـر ، وشكر المعروؼ -30

 ، ويف التحبَت يف اظتعجم الكبَت 583/ 1ذكره السمعاين يف اظتنتخب من معجم الشيوخ 
 19/306 ، والذىيب يف سَت أعالـ النبالء 1/179

. االفتراؽ على اثنتين وسبعين فرقة -31
 ، ويف التحبَت يف اظتعجم الكبَت 583/ 1ذكره السمعاين يف اظتنتخب من معجم الشيوخ 

 19/306 ، والذىيب يف سَت أعالـ النبالء 1/179
     :الجواب عن قولو  -32

() 
 ، ويف التحبَت يف اظتعجم الكبَت 584/ 1ذكره السمعاين يف اظتنتخب من معجم الشيوخ 

 19/306 ، والذىيب يف سَت أعالـ النبالء 1/181
. إبراء الحكيم إلسماع الكليم -33

 ، ويف التحبَت يف اظتعجم الكبَت 584/ 1ذكره السمعاين يف اظتنتخب من معجم الشيوخ 
 .شتاع الكليم: ، وشتاه 19/306 ، والذىيب يف سَت أعالـ النبالء 1/181

. سجية العقالء ، وفضيلة النبالء -34
 ، ويف التحبَت يف اظتعجم الكبَت 584/ 1ذكره السمعاين يف اظتنتخب من معجم الشيوخ 

 .العقالء: ، وشتاه 19/306 ، والذىيب يف سَت أعالـ النبالء 1/181
. حديث الطير -35

 ، ويف التحبَت يف اظتعجم الكبَت 584/ 1ذكره السمعاين يف اظتنتخب من معجم الشيوخ 
 .19/306 ، والذىيب يف سَت أعالـ النبالء 1/179

. فضيلة العالم العفيف على الجاىل السخيف  -36
فضل العامل العفيف على اصتليل :  ، وشتاه 584/ 1ذكره السمعاين يف اظتنتخب من الشيوخ 
  ، وحاجي خليفة يف كشف الظنوف 1/180الشريف ، ويف التحبَت يف اظتعجم الكبَت 

. 1/74 ، والبغدادي يف ىدية العارفُت 2/1279
. ذـ البغضاء والثقالء -37

                                                           
. 32سورة فاطر  آية  ( )
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 ، ويف التحبَت يف اظتعجم الكبَت 581/ 1ذكره السمعاين يف اظتنتخب من معجم الشيوخ 

 ، وابن حجر يف  اظتعجم اظتفهرس ص 19/306 ، والذىيب يف سَت أعالـ النبالء 1/179
. الثقالء: ، وشتاه 428 رقم 118
. بياف حديث النزوؿ -38

 ، ويف التحبَت يف اظتعجم الكبَت 581/ 1ذكره السمعاين يف اظتنتخب من معجم الشيوخ 
 19/306 ، والذىيب يف سَت أعالـ النبالء 1/179

. من أثبت للفلك تدبيراً : إبطاؿ قوؿ  -39
 ، ويف التحبَت يف اظتعجم الكبَت 581/ 1ذكره السمعاين يف اظتنتخب من معجم الشيوخ 

 19/306 ، والذىيب يف سَت أعالـ النبالء 1/179
. المسرى والمعراج -40

 ، ويف التحبَت يف اظتعجم الكبَت 581/ 1ذكره السمعاين يف اظتنتخب من معجم الشيوخ 
 19/306 ، والذىيب يف سَت أعالـ النبالء 1/179

. االستسقاء -41
 ، ويف التحبَت يف اظتعجم الكبَت 581/ 1ذكره السمعاين يف اظتنتخب من معجم الشيوخ 

 19/306 ، والذىيب يف سَت أعالـ النبالء 1/179
. الخسف واآليات -42

 ، ويف التحبَت يف اظتعجم الكبَت 581/ 1ذكره السمعاين يف اظتنتخب من معجم الشيوخ 
 19/306 ، والذىيب يف سَت أعالـ النبالء 1/179

.  الخطب النبوية  -43
. 19/306ذكره الذىيب يف سَت أعالـ النبالء 

. فضل الصياـ والقياـ -44
 ، ويف التحبَت يف اظتعجم الكبَت 581/ 1ذكره السمعاين يف اظتنتخب من معجم الشيوخ 

 19/306 ، والذىيب يف سَت أعالـ النبالء 1/179
.  ذـ الرياء -45

. 19/306ذكره الذىيب يف سَت أعالـ النبالء 
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. تأميل الفرج -46

 ، ويف التحبَت يف اظتعجم الكبَت 584/ 1ذكره السمعاين يف اظتنتخب من معجم الشيوخ 
 .19/306 ، والذىيب يف سَت أعالـ النبالء 1/181

. قراءات النبي عليو السالـ -47
 ، ويف التحبَت يف اظتعجم الكبَت 584/ 1ذكره السمعاين يف اظتنتخب من معجم الشيوخ 

 19/306 ، والذىيب يف سَت أعالـ النبالء 1/181
. معرفة علـو الحديث على كتاب الحاكم -48

 ، ويف التحبَت يف اظتعجم الكبَت 585/ 1ذكره السمعاين يف اظتنتخب من معجم الشيوخ 
 .19/306 ، والذىيب يف سَت أعالـ النبالء 1/181

. عمل اليـو والليلة  -49
. 227 ، والقيسي يف برنامج الوادي آشي ص 44ذكره الكتاين يف الرسالة اظتستطرفة ص 

. اإلخوة من أوالد المحدثين  -50
 ، ويف التحبَت يف اظتعجم الكبَت 585/ 1ذكره السمعاين يف اظتنتخب من معجم الشيوخ 

 19/306 ، والذىيب يف سَت أعالـ النبالء 1/181
. قرباف المتقين -51

 ، ويف التحبَت يف اظتعجم الكبَت 585/ 1ذكره السمعاين يف اظتنتخب من معجم الشيوخ 
 62 ، وابن حجر يف  اظتعجم اظتفهرس ص 19/306 ، والذىيب يف سَت أعالـ النبالء 1/181

. 43، والكتاين يف الرسالة اظتستطرفة ص 113رقم 
. منفعة المتواضعين ، ومثلبة المتكبرين  -52

 ، ويف التحبَت يف اظتعجم الكبَت 585/ 1ذكره السمعاين يف اظتنتخب من معجم الشيوخ 
 .اظتتواضعُت: ، وشتاه 19/306 ، والذىيب يف سَت أعالـ النبالء 1/181

. العلم -53
 ، ويف التحبَت يف اظتعجم الكبَت 585/ 1ذكره السمعاين يف اظتنتخب من معجم الشيوخ 

فضل "   ، والرسالة اظتستطرفة ص وشتاه19/306 ، والذىيب يف سَت أعالـ النبالء 1/181
 ".العلم
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. إثبات القراءة خلف اإلماـ -54

 ، ويف التحبَت يف اظتعجم الكبَت 585/ 1ذكره السمعاين يف اظتنتخب من معجم الشيوخ 
 .19/307 ، والذىيب يف سَت أعالـ النبالء 1/181

. التشهد بطرقو واختالفو -55
 ، ويف التحبَت يف اظتعجم الكبَت 585/ 1ذكره السمعاين يف اظتنتخب من معجم الشيوخ 

 .19/307 ، والذىيب يف سَت أعالـ النبالء 1/181
. حسن الظن -56

 ، ويف التحبَت يف اظتعجم الكبَت 585/ 1ذكره السمعاين يف اظتنتخب من معجم الشيوخ 
 .19/307 ، والذىيب يف سَت أعالـ النبالء 1/181

. الجواب عن المجترئ على الغصب والمظالم ، والمجترئ على الذنب والمآثم  -57
 ، ويف التحبَت يف اظتعجم الكبَت 581/ 1ذكره السمعاين يف اظتنتخب من معجم الشيوخ 

. اظتتجري بدؿ اجملًتئ :  ، وفيو 1/182
. مؤاخاة اإلخواف ، وفضيلة مراعاة حقوؽ الخالف -58

 ، ويف التحبَت يف اظتعجم الكبَت 586/ 1ذكره السمعاين يف اظتنتخب من معجم الشيوخ 
 19/307 ، والذىيب يف سَت أعالـ النبالء 1/182

. ذكر الوعيد في الزناة والالطة -59
 ، ويف التحبَت يف اظتعجم الكبَت 586/ 1ذكره السمعاين يف اظتنتخب من معجم الشيوخ 

 .19/307 ، والذىيب يف سَت أعالـ النبالء 1/182
. ذكر الشهداء ، وأسماء الشهداء -60

 ، ويف التحبَت يف اظتعجم الكبَت 586/ 1ذكره السمعاين يف اظتنتخب من معجم الشيوخ 
 19/307 ، والذىيب يف سَت أعالـ النبالء 1/182

. القدر -61
 ، ويف التحبَت يف اظتعجم الكبَت 586/ 1ذكره السمعاين يف اظتنتخب من معجم الشيوخ 

 19/307 ، والذىيب يف سَت أعالـ النبالء 1/182
. تثبيت الرؤية هلل في يـو القيامة -62
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 ، ويف التحبَت يف اظتعجم الكبَت 584/ 1ذكره السمعاين يف اظتنتخب من معجم الشيوخ 

 .34 ، والكتاين يف الرسالة اظتستطرفة ص 6/486 ، وابن تيمية يف غتموع الفتاوى 1/181
. األجزاء الوخشيات -63

 ، 3/1171ذكره الذىيب يف تررتة اضتافظ أيب علي اضتسن بن علي الوخشي ، تذكرة اضتفاظ 
وىي ستسة من انتقاء أيب علي : األجزاء الوحشيات :  ، وفيو 70والرسالة اظتستطرفة ص 

اضتسن بن علي بن ػتمد بن أزتد بن جعفر البلخي الوحشي ، اظتتوىف سنة إحدى وسبعُت 
وأربعمائة   ، ووحش قرية من أعماؿ بلخ ، ويوجد اصتزء الثاين واطتامس منها يف الظاىرية برقم 

. 2365 ، ومصورهتا يف مركز رتعة اظتاجد برقم 3841
. الرد على الحروفية والحلولية  -64

 ، ويف درء تعارض العقل والنقل 12/209ذكره شيخ اإلسالـ ابن تيمية يف غتموع الفتاوى 
 ، ومصورهتا 1096الرد على اللفظية واضتلولية ، وتوجد يف الظاىرية برقم :  ، وشتاه 1/268

. 1664يف مركز رتعة اظتاجد برقم ؼ
. مسند أبي يونس القوي  -65

. 1459 رقم 341ذكره ابن حجر يف  اظتعجم اظتفهرس ص 
. مسانيد القراء -66

. 1447 رقم 338ذكره ابن حجر يف  اظتعجم اظتفهرس ص 
. جزء أحاديث العطاردي  -67

. 1382 رقم 325ذكره ابن حجر يف  اظتعجم اظتفهرس ص 
. حديث عبيد بن أبي رائطة -68

. 1370 رقم 320ذكره ابن حجر يف  اظتعجم اظتفهرس ص 
. صحيفة ىماـ بن منبو -69

: "  ، قاؿ راويها أبو علي اضتداد 1316 رقم 310ذكره ابن حجر يف  اظتعجم اظتفهرس ص 
". رتعها ػ أبو نعيم ػ من حديثو بعلو ونزوؿ 

. جزء السبيعي  -70
. 1245 رقم 294ذكره ابن حجر يف  اظتعجم اظتفهرس ص 
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. المسلسالت  -71

 ، 3/5 ، والسخاوي يف فتح اظتغيث 600 رقم 161ذكره ابن حجر يف  اظتعجم اظتفهرس ص 
. 62والكتاين يف الرسالة اظتستطرفة ص 

. مسند ابن عمر من رواية عبد اهلل بن دينار عنو  -72
 ، 4/213 ، ويف التلخيص اضتبَت 600 رقم 161ذكره ابن حجر يف  اظتعجم اظتفهرس ص 

. مسند عبد اهلل بن دينار:  ، وشتاه 1/34وفتح الباري 
. جزء فيو أحواؿ الموحدين -73

. 474 رقم 125ذكره ابن حجر يف  اظتعجم اظتفهرس ص 
. كتاب المهدي -74

 124 ، و ابن حجر يف  اظتعجم اظتفهرس ص 19/306ذكره الذىيب يف سَت أعالـ النبالء 
. 467رقم 
 . ((سورة اإلخالص  ))جزء فيو سورة  -75

 ، والكتاين يف الرسالة اظتستطرفة ص 387 رقم 111ذكره ابن حجر يف  اظتعجم اظتفهرس ص 
. فضل سورة اإلخالص:  ، وشتاه 68
. المحبين مع المحبوبين -76

 101 ، و ابن حجر يف  اظتعجم اظتفهرس ص 306/ 19ذكره الذىيب يف سَت أعالـ النبالء 
المرء مع من أحب  ))، وىو يف طرؽ حديث 560 و10/558 ، ويف فتح الباري 327رقم 
 ))() .
. رياضة المتعلمين  -77

 ،  وابن حجر يف  230 ، والوادي آشي يف برناغتو ص 153ذكره ابن خَت يف فهرستو ص 
. 279 رقم 92اظتعجم اظتفهرس ص 

. () ((زر غباً تزدد حباً  ))جزء فيو طرؽ  -78

                                                           
،  ( 5816 ) ح 5/2283عالمة الحب في اهلل عز وجل : ، باب : رواه البخاري في صحيحو كتاب   ( )

 (. 2639 ) ح 4/2032المرء مع أف أحب : البر والصلة واآلداب ، باب : ومسلم في صحيحو ، كتاب 
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. 245 رقم 87ذكره ابن حجر يف  اظتعجم اظتفهرس ص 

. ((فضل الديك  ))جزء فيو  -79
 ، والسخاوي يف اظتقاصد اضتسنة ص 223 رقم 83ذكره ابن حجر يف  اظتعجم اظتفهرس ص 

219 .
. االعتقاد -80

، ودرء تعارض العقل والنقل 5/190ذكره شيخ اإلسالـ ابن تيمية يف غتموع الفتاوى 
، والذىيب يف العلو للعلي الغفار 192، وابن القيم يف اجتماع اصتيوش اإلسالمية ص 6/252

. 176ص 
. فضل السواؾ -81

 ، والكتاين يف الرسالة 4/159 ، ويف فتح الباري 1/63ذكره ابن حجر يف التلخيص اضتبَت 
. 35اظتستطرفة 

. محجة الواثقين و مدرجة الوامقين -82
 ، والسفاريٍت يف لوامع األنوار البهية 18/71ذكره شيخ اإلسالـ ابن تيمية يف غتموع الفتاوى 

1/196 .
. من اسمو عطاء من نقلة األخبار ورواة اآلثار -83

 ،وفرؽ بينو وبُت كتاب الطرباين الذي لتمل 2/13ذكره السمعاين يف التحبَت يف اظتعجم الكبَت 
.  االسم نفسو

. جزء فيمن يكنى بأبي ربيعة -84
. 7/48ذكره ابن حجر يف لساف اظتيزاف 

. حديث الحكم بن عتيبة -85
. 221ذكره الروداين يف صلة اطتلف ص 

 . حديث وفاة النبي  -86

                                                                                                                                                                          
 3568 ) ح 1/667 ، وصححو األلباني في صحيح الجامع الصغير 3/381رواه الحاكم في المستدرؾ  ( )

 .)
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. 226ذكره أبو عبد اهلل ػتمد بن جابر القيسي ، يف برنامج الوادي آشي ص 

. تسمية أصحاب علي وابن مسعود رضي اهلل عنهما -87
. 332ذكره ابن حجر يف تعجبل اظتنفعة ص 

. مستخرج أبي نعيم على التوحيد البن خزيمة -88
. 24ذكره الكتاين يف الرسالة اظتستطرفة ص 

. جزء صنم جاىلي يقاؿ لو أقراص -89
 ، وذكره األلباين يف فهرس ؼتطوطات الظاىرية ص 1/620ورد ذكره يف الفهرس الشامل 

. 2355 ، ومصورهتا يف مركز رتعة اظتاجد برقم ؼ 3774 ، وىو الظاىرية برقم 211
. فضل إطعاـ الطعاـ على سائر الصدقات -90

 741ورد يف فهرس ؼتطوطات اضتديث الشريف جامعة اإلماـ ػتمد بن سعود اإلسالمية ، ص 
، اظتختار من كتاب فضل إطعاـ الطعاـ على سائر الصدقات ،أليب نعيم األصبهاين  وىي من 

. 4825مصورات مكتبة تشسًتبيت برقم 
. المنتخب من حديث يونس بن عبيد -91

 ، مصورة يف مركز رتعة 3839غتموع رقم  (152-139 ) 12ؼتطوط ، يف الظاىرية رقم 
. 2422اظتاجد بديب برقم 

عبدالرحمن بن العباس البزاز األصم : جزء من أحاديث مشايخ أبي القاسم -92
      ) 3802وىذا من مروايتو كما ىو على غالؼ النسخة اطتطية ، وىي يف الظاىرية برقم 

. 2356، ومصورهتا يف مركز رتعة اظتاجد برقم  ( 180-211

 *************
. المصنفات التي نسبت إليو خطأً : تنبيو 

فلشهرة أبي نعيم رحمو اهلل وكثرة مصنفاتو ، وكثرة الكتب التي رواىا ، فقد نسبت إليو 
:- جملة من الكتب وليست لو ، ومن ذلك 

.                   طبقات المحدثين -1
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: ، و الصواب أف الكتاب لشيخ أيب نعيم ؛ أبو ػتمد 1/157نسبو إليو صاحب األعالـ 

طبقات " عبد اهلل بن ػتمد بن جعفر ، اظتعروؼ بأيب الشيخ  األصبهاين ، واظتطبوع باسم 
". احملدثُت بأصبهاف والواردين عليها 

. كتاب الصالة  -2
الفضل بن دكُت ، فنظراً الختصار نسبة الكتاب أليب نعيم اشتبو : والصحيح أنو أليب نعيم 

. ذلك على بعض اظتصنفُت فنسبو أليب نعيم األصبهاين
 الفضل بن – ، وعزاه أليب نعيم الكويف 1/550وذكره السمعاين يف اظتنتخب من الشيوخ 

 ، وقد طبع اصتزء اظتوجود منو 98 رقم 60، وابن حجر يف اظتعجم اظتفهرس ص - دكُت 
. ىػ1417بتحقيق صالح الشالحي سنة 

جزء فيو مانتقى أبو بكر بن موسى ابن مردوية على أبي القاسم سليماف بن أحمد  -3
. بن أيوب الطبراني من حديث أىل البصرة 

. ()ذكره األلباين يف فهرس ؼتطوطات الظاىرية 
والكتاب ليس أليب نعيم ، وإفتا ىو من روايتو ، فقد جاء يف غالؼ النسخة اطتطية أف الكتاب 

. من رواية أيب نعيم ال تأليفو 
. األوائل -4

، والصحيح أنو الدالئل  ( 171 )ذكره صاحبا معجم اظتصنفات الواردة يف فتح الباري رقم 
 ؼترج يف 7/322وقد تصحفت إىل األوائل ، فالنص الذي ذكره ابن حجر يف فتح الباري 

. 410 ح 476كتاب دالئل النبوة أليب نعيم ص
. أطراؼ الصحيحين  -5

عبيد اهلل بن اضتسن بن أزتد اضتداد ، ذكره الذىيب يف سَت أعالـ : والصحيح أنو أليب نعيم 
. 19/487النبالء 

. المصنفات التي رواىا: ثالثاً 

                                                           
. 225ص   ( )
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مل يكتف أبو نعيم رزتو اهلل بالتصنيف فحسب بل كاف لو دور كبَت يف رواية كثَت من كتب 
السنة ، فذكره ابن نقطة يف كتابو التقييد ظتعرفة رواة السنن واظتسانيد ، وؽتا رواه عن شيوخو 

: وغَتىم 
اظتعجم الكبَت ، واظتعجم األوسط ، واظتعجم الصغَت ، ومسانيد شعبة ، ومسانيد الثوري ،  

. وفضائل العرب ، ومسند الشاميُت ورتيعها لشيخو أيب القاسم الطرباين 
. جامع عبد الرزاؽ بن قتاـ الصنعاين 

. اظتوطأ ، ظتالك بن أنس 
غريب اضتديث ، وكتاب الشواىد ، ومقتل اضتسُت ، وكتاب  القضاء وآداب األحكاـ ، وىي 

. من مصنفات أيب عبيد القاسم بن سالـ اعتروي 
. مسند اضتارث بن أسامة 

. مسند اإلماـ أزتد
. الفوائد ، حملمد بن عاصم 

. الفوائد ، إلشتاعيل بن عبد اهلل شتويو 
. التوبة ، أليب بكر ابن أيب عاصم 

. يواقيت اضتكم ، أليب اضتسُت أزتد بن فارس 
. مسند أيب داود الطيالسي 

الطبقات ، لعلي بن اظتديٍت  
. ()اآلحاد واظتثاين البن أيب عاصم 

بقي اضتافظ أبو : " وهبذه اصتهود وىذا البذؿ للسنة وعلومها كاف أصحاب اضتديث  يقولوف 
" نعيم أربع عشرة سنة بال نظَت ، ال يوجد شرقاً ، وال غرباً ، أعلى إسناداً منو ، وال أحفظ منو 

() .
 

                                                           
 ، والذىبي  في 600-586/ 1ذكر ىذه المصنفات وغيرىا  السمعاني في المنتخب من معجم الشيوخ  ( )

. 306\19/305سير أعالـ النبالء 
. 3/1094تذكرة الحفاظ : قالو حمزة بن العباس العلوي ، ينظر   ( )
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. عقيدتو ، ومذىبو الفقهي : المبحث السادس 

. عقيدتو : أوالً 
اضتكم يف عقائد الناس أشد من اضتكم يف دمائهم ، والسبيل إىل معرفة ما كاف عليو 
السابقوف إفتا يؤخذ ؽتا كتبوه ال ؽتا قيل فيهم من غَت تثبت وال سرب ألقواعتم ، وقد اضطربت 

األقواؿ يف بياف عقيدة أيب نعيم ، فقد وصف بأنو أشعري ، وأنو شيعي وفيما يلي مناقشة لكل 
: قوؿ 

. وصفو بأف أشعري - أ
:" قاؿ ابن اصتوزي () ((تبيُت كذب اظتفًتي  ))ذكره ابن عساكر يف طبقات األشاعرة يف كتابو 

، ونقل ذلك عنو ابن كثَت يف البداية ()" كاف نتيل إىل مذىب األشعري يف االعتقاد ميالً كثَتاً 
أبو نعيم وكتابو  ))ػتمد لطفي الصباغ يف كتابو   /  ، وبٌت على ما سبق الدكتور ()والنهاية  

. ()ووصفو بالغلو يف مذىب األشاعرة  ( (اضتلية 
والبد من ػتاكمة أليب نعيم فيما نسب إليو ، فال ؾتد شيئاً يشهد عليو ، وإفتا شهوده أقوالو 
اليت نقلها عنو األثبات واليت تبُت براءتو ؽتا نسب إليو ، فقد نقل ابن تيمية عن أيب نعيم قولو 

 أف اهلل فوؽ شتواتو عاؿ على عرشو مستو – السلف –وأرتعوا :" يف علو الباري تبارؾ وتعاىل 
. ()" عليو ال مستوؿ عليو كما تقوؿ اصتهمية إنو بكل مكاف 

و جعل ابن القيم أبا نعيم أحد أئمة أىل اضتديث الذي رفع اهلل منازعتم يف العاظتُت وجعل عتم 
لساف صدؽ يف اآلخرين ، وعده من األئمة الذين يؤخذ بقوعتم يف الرد على اظتعطلة واظتشبهة ، 

: " كتاب حلية األولياء قاؿ يف عقيدتو  قوؿ شيخ الصوفية واحملدثُت أيب نعيم صاحب: فقاؿ 

                                                           
.  246تبيين كذب المفتري ص  ( )
.  8/100المنتظم  ( )
.  12/45البداية والنهاية  ( )
.  15أبو نعيم وكتابو الحلية ص  ( )
.  5/160مجموع الفتاوى  ( )
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وأف اهلل شتيع ، بصَت ، خبَت ، يتكلم ، ويرضى ، ويسخط ، ويعجب ، ويتجلى لعباده يـو 

. ()" القيامة ضاحكاً ، وينزؿ إىل شتاء الدنيا كيف شاء 
.  وىذا ما ال تعتقده األشاعرة أو تقوؿ بو 

طريقنا طريق :" ونقل اضتافظ الذىيب نصوصاً من كتاب االعتقاد ومن ذلك قوؿ أيب نعيم 
السلف اظتتبعُت للكتاب والسنة وإرتاع األمة ، فيما اعتقدوه أف األحاديث اليت تثبت يف العرش 
واستواء اهلل عليو يقولوف هبا ويثبتوهنا من غَت تكييف وال دتثيل ، وأف اهلل بائن من خلقو واطتلق 

. ()" بائنوف منو ، ال لتل فيهم وال نتتزج هبم ، وىو مستو على عرشو يف شتائو من دوف أرضو 
وبعد فهذه النقوؿ والنصوص ال تبقي ألحد أي شبهة للطعن يف معتقد أيب نعيم رزتو اهلل وأنو 

. إف شاء اهلل على منهج السلف يف االعتقاد 
. وصفو بأنو شيعي - ب

روضات اصتنات يف أحواؿ العلماء  ))ُنسِب أبو نعيم إىل التشيع ، فقد نقل صاحب كتاب 
 من ػتدثي العامة ظاىراً إال أنو – أبو نعيم –وىو :" عن أحد الشيعة قولو ()( (والسادات 

. ()" من ُخّلص الشيعة يف باطن أمره ، واليت يتقي ظاىراً على ما وافق ما اقتضتو اضتاؿ 
وحجتهم أف أبا نعيم رزتو اهلل قد ذكر يف تررتة علي بن أيب طالب كثَتاً من األحاديث واآلثار 
يف مناقبو واليت ال توجد يف كثَت من الكتب اظتصنفة ، وأف كتابو يعد مرجعاً لعلماء الشيعة يف 

.  يقصد أىل السنة –رتع النصوص للرد على اظتخالفُت عتم 
: ونتكن الرد مبا يلي 

إف أبا نعيم  قد ترجم يف كتاب اضتلية قبل علي بن أيب طالب أليب بكر وعمر وعثماف  -1
. رضي اهلل عنهم أرتعُت

 ))وطبع بعنواف  ((تثبيت اإلمامة وترتيب اطتالفة  ))إف أبا نعيم قد صنف كتاباً عنوانو  -2
صنفو لتثبيت اإلمامة واطتالفة األوىل أليب بكر ( (تثبيت اإلمامة والرد على الرافضة 

                                                           
.  110اجتماع الجيوش اإلسالمية ص  ( )
. ف143العرش ص  ( )
.  ىػ1313محمد باقر الخونساري األصبهاني ت  ( )
. 1/173روضات الجنات في أحواؿ العلماء  والسادات  ( )
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 وأنو الرجل الذي أرتعت عليو األمة ، مث يعرض للشبهات اليت يثَتىا الصديق 

الروافض ويرد على األحاديث اليت يدعوف زوراً وهبتاناً أهنا تنص على خالفة  
.    بعد النيب علي بن أيب طالب 

،بدأه بذكر فضائل أيب  ((فضائل اطتلفاء األربعة وغَتىم  ))صنف أبو نعيم كتاباً شتاه  -3
.   ؛ فلو كاف من أىل التشيع ظتا فعل ىذابكر وعمر وعثماف 

.  ونسبتو إىل التشيع كذب ظاىر يكفي يف رده ما عرؼ عن الشيعة من الكذب والتزوير
. وإف شاء اهلل أنو على معتقد  أىل السنة والجماعة 

. مذىبو الفقهي:ثانياً 
مل أجد لو مصنفاً ينصر فيو مذىباً من اظتذاىب األربعة أو غَتىا ، ومل يؤلف يف الفقو 
كتاباً على أي منهج من مناىج التأليف اظتذىبية ، أما كتاب مسند أيب حنيفة فهو يف  رتع 

مرويات أيب حنيفة رزتو اهلل وبياف من وافقو على مروياتو تلك ، والكتاب ليس يف نصرة 
. مذىب أيب حنيفة وال بتخريج أحاديث مصنف يف الفقو اضتنفي 

ولكن أصحاب كتب تراجم الشافعية يذكرونو من بُت أعياف اظتذىب الشافعي ومن 
 ، وأبو بكر بن ىداية اهلل اضتسيٍت ()أولئك ، تاج الدين السبكي يف طبقات الشافعية الكربى 

، وابن قاضي شهبة ، يف طبقات ()  ، واإلسنوي يف طبقات الشافعية ()يف طبقات الشافعية 
. ()الشافعية 

. وفاتو : المبحث السابع 
أنو مات يـو االثنُت العشرين من شهر ػتـر سنة ثالثُت : رتهور من ترجم أليب نعيم يقولوف 

 ، وأربعمائة للهجرة ، وجاءت أقواؿ أخرى أف وفاتو كانت يف الثامن والعشرين من شهر ػتـر
. وقيل اضتادي والعشرين ، والثامن والعشرين  ، والثامن عشر منو 

                                                           
( ) 4/18  .
.  141ص  ( )
( ) 2/474-475  .
( ) 1/201  .
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وقربه اآلف :"  ، وقاؿ اطتوانساري األصبهاين ()" ودفن مبردباف :" قاؿ ياقوت اضتموي 

. ()"معروؼ مبحلة درب الشيخ أيب مسعود ، من ػتالت أصبهاف 

                                                           
. 1/210معجم البلداف   ( )
.  1/275روضات الجنات  ( )
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. التعريف بكتاب حلية األولياء : الفصل الثاني 

: وفيو ثالثة مباحث 
. اسم الكتاب ، ونسبتو إلى مؤلفو ، وموضوعو : المبحث األوؿ 

: اسم الكتاب ، ونسبتو إلى مؤلفو : أوالً 
يظهر على اللوحات األوىل ظتخطوطات الكتاب وكذلك اظتصادر اليت ذكرت الكتاب أف اشتو 

.  ((حلية األولياء وطبقات األصفياء  )): الذي وضعو مصنفو ىو  
 . ((حلية األولياء  )): وقد متتصر االسم إىل 

، وقد درج اسم الكتاب هبذه الصفة يف كثَت من  ((اضتلية  )):  أويذكر من غَت إضافة فيقاؿ 
اظتصنفات عند العزو إليو طلباً لالختصار، واستخدـ اشتو ؼتتصراً ىكذا أبو بكر اعتيثمي  يف 

. ((تقريب البغية بًتتيب أحاديث اضتلية )): كتابو اظتوسـو بػ 
:  أما صحة نسبتو إىل مصنفو أيب نعيم فيمكن إثبات ذلك بعدة أدلة 

. استفاضة نسبة كتاب حلية األولياء إلى أبي نعيم: األوؿ 
فكل من ترجم أليب نعيم يصدر ذكر ىذا الكتاب من بُت مؤلفاتو العديدة ، حىت أصبح 

الكتاب يضاؼ إليو كالنسب ، فيقاؿ أبو نعيم صاحب اضتلية ، ومن ذلك قوؿ الذىيب يف 
اضتافظ الشهَت أبو نعيم أزتد بن عبداهلل بن أزتد األصبهاين   :" اظتعُت يف طبقات احملدثُت 

ولو إجازة من :"   ، وقاؿ حسن صديق خاف يف تررتة أيب اظتعايل اصتويٍت ()" صاحب اضتلية 
  ()".اضتافظ أيب نعيم االصفهاين صاحب   حلية األولياء  

وكذلك ماجاء يف كتب الفهارس ، واألثبات ، ومعاجم اظتصنفُت مثل ، اظتعجم اظتفهرس البن 
 ، ()  ، والرسالة اظتستطرفة للكتاين ()، وكشف الظنوف ضتاجي خليفة ()حجر العسقالين 

.  تؤكد صحة نسبة كتاب حلية األولياء إىل أيب نعيم األصبهاين()ومعجم اظتؤلفُت لعمر كحالة 

                                                           
.  1394 ت 1/126المعين في طبقات المحدثين  ( )
.  120أبجد العلـو ص  ( )
.  92المعجم المفهرس ص  ( )
.  1/689كشف الظنوف  ( )
. 140الرسالة المستطرفة ص   ( )
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. ما ىو مسطر على مخطوطات الكتاب : الثاني 

. ()حيث جاء فيها تسمية الكتاب وإضافتو إىل أيب نعيم رزتو اهلل 
. األسانيد التي تروى بها متوف الكتاب : الثالث 

بالنظر يف أسانيد اظتتوف الواردة يف الكتاب من جهة اظتصنف ؾتد أهنم شيوخ أيب نعيم 
. األصبهاين ، وبعضهم ؽتن اختص بو أبو نعيم رزتو اهلل

. األسانيد المثبتو في أوائل النسخ الخطية : الرابع 
جاء فيما وقفت عليو من نسخ الكتاب اطتطية ذكر سلسة رواة الكتاب إىل أيب نعيم 

: األصبهاين كما يلي 
من كتاب حلية األولياء وطبقات األصفياء  .. ………اصتزء 

الشيخ اإلماـ اضتافظ أيب نعيم أزتد بن عبد اهلل األصبهاين رزتو اهلل ورضي  (تأليف  )تصنيف 
. عنو 

. ، رزتو اهلل()رواية الشيخ اإلماـ أيب الفضل زتد بن أزتد بن اضتسن اضتداد األصبهاين عنو 
. ()رواية الشيخ الصاحل الثقة أيب بكر لتِت بن عبد الباقي بن ػتمد الغزاؿ عن رضي اهلل عنو 

شتاع منو لصاحبو أيب بكر ػتمد بن علي بن ىبة اهلل بن علي الواسطي نفعو اهلل بالعلم آمُت 
() .

. وترجع رتيع السماعات الواردة يف أواخر األجزاء اظتخطوطة إىل أيب بكر الواسطي 
. ()كما يروى الكتاب باألسانيد إىل أيب علي اضتسن بن أزتد اضتداد عن أيب نعيم األصبهاين 

                                                                                                                                                                          
. 1318 ت 1/176معجم المؤلفين   ( )
. ينظر الملحق عقب قسم الدراسة ( )
.   ، وقد ذكر في ترجمتو أنو كاف يحدث بكتاب الحلية عن أبي نعيم رحمو اهلل تعالى60سبقت ترجمتو ص  ( )
يحيى بن عبد الباقي  بن محمد أبو بكر الغزاؿ سمع مسند أبي داود الطيالسي وحلية : " قاؿ ابن نقطة   ( )

األولياء من حمد بن أحمد الحداد ، سماعو صحيح توفي في تاسع عشر شواؿ من سنة إحدى وخمسين 
. 658 ت 1/485، التقييد "وخمسمائة 

كاف شيخا :"  محمد بن علي بن ىبة اهلل  أبو بكر الواسطي المقرى  ، قاؿ بن النجار: قاؿ ابن حجر  ( )
، لساف الميزاف " صالحا حسن المعرفة بالقراءات ، مات في ذي الحجة سنة اثنتين وسبعين وخمس مائة  

5/316 .

 



 
 
 

40 

 

 
: موضوع الكتاب : ثانياً 

يستمد موضوع الكتاب من عنوانو ومن مادتو العلمية ، فاشتو ينبئ عن موضوعو ، وىو بياف 
طبقات األصفياء ، وىم عند أيب نعيم شيوخ الصوفية سواًء كانت تلك النسبة على اضتقيقة أو 

فقد استعنت باهلل عز وجل وأجبتك إىل ما :" ؽتن اشتهر بالزىد والورع قاؿ يف مقدمة كتابو 
ابتغيت من رتع كتاب يتضمن أسامي رتاعة وبعض أحاديثهم وكالمهم من أعالـ اظتتحققُت 

من اظتتصوفة وأئمتهم وترتيب طبقاهتم من النساؾ وػتجتهم من قرف الصحابة والتابعُت 
وتابعيهم ومن بعدىم ؽتن عرؼ األدلة واضتقائق وباشر األحواؿ والطرائق وساكن الرياض 

. ()" واضتدائق وفارؽ العوارض والعالئق 
وضع للكتاب مقدمة اشتملت على بياف سبب تأليف الكتاب ، والكالـ عن منزلة األولياء 

. وصفاهتم ونعوهتم ، وبياف معٌت التصوؼ وحدوده وأصل اشتقاقو ، وأنواع كالـ اظتتصوفة

                                                                                                                                                                          
 . 93-92ذكره بأسانيده ابن حجر في المعجم المفهرس ص  ( )
. 4-3 /1حلية األولياء ( )
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. قيمة الكتاب العلمية ، وعناية العلماء بو : المبحث الثاني 

يعد كتاب حلية األولياء موسوعة علمية ضخمة ؛ وذلك مبا حواه من مادة علمية غزيرة 
.  متعددة اصتوانب موزعة على أكثر من أربعة اآلؼ صفحة يف النسخة اظتطبوعة من الكتاب

: ومن أبرز جوانب قيمتو العلمية 
أف كل مافيو من أحاديث قدسية أو مرفوعة أو موقوفة ، أو مقطوعة يرويها مصنف  -1

الكتاب بأسانيده إىل أصاحب تلك األقواؿ أو األفعاؿ ، فمادتو ثروة علمية كبَتة يف 
. حفظ اآلثار

اشتمل الكتاب على رواية عدد كبَت من األحاديث من طرؽ تفرد هبا أصحاهبا من  -2
. الغرائب واليت قلما توجد مسندة إال يف كتاب حلية األولياء

احتوى الكتاب على ذكر طائفة من رواة اضتديث وجاءت يف ترارتهم بعض العناصر  -3
اظتهمة يف تراجم الرواة كذكره لنسب الراوي ، وما وصف بو من العبادة والصالح ، 

و يذكر يف الًتاجم - واليت يستفاد منها يف معرفة عدالة الراوي - وتزكية أىل العلم لو 
بعض الشيوخ ، والتالميذ ، وسٍت الوفاة ، واليت يستفاد منها يف معرفة طبقات الرواة ، 

. واظتتقدـ واظتتأخر منهم
. الكالـ على علل رتلة من األحاديث اظترفوعة ، واظتوقوفة -4
احتوى الكتاب على رتلة وافرة من أحاديث األحكاـ ، ولذلك رتعها اعتيثمي وابن  -5

 .  حجر يف كتاب تقريب البغية بًتتيب أحاديث اضتلية
 

وؽتا يزيد من قيمة الكتاب العلمية شهرة مصنفو أيب نعيم ؛ الذي بلغ مبلغاً عظيماً ، ومكانة 
 . مرموقة يف رواية حديث النيب  

ظتا صنف :" وقد ناؿ كتاب حلية األلياء شهرة كبَتة يف حياة مؤلفو وبعدىا ، حىت قيل فيو 
. ()" كتاب اضتلية زتل إىل نيسابور يف حياتو فاشًتوه بأربعمائة دينار 

. ()" مل يصنف مثلو :" وقاؿ أبو طاىر السلفي 

                                                           
.  4/19 ، وطبقات الشافعية الكبرى 459/ 17سير أعالـ النبالء  ( )
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 ()" .وىو كتاب حسن معترب: " وأثٌت عليو حاجي خليفة فقاؿ 

، وىو من أحسن الكتب ، كاف الشيخ " حلية األولياء " ومن مصنفاتو :" وقاؿ السبكي 
. ()"اإلماـ الوالد رزتو اهلل كثَت الثناء عليها ، ولتب تسميعها 

 ـ ،  ومل يذكر على 1938-1932طبع الكتاب يف عشرة غتلدات يف القاىرة مابُت عامي 
غالؼ النسخة وال يف مقدمة الكتاب اسم احملقق أو اصتهة اليت أشرفت على طبعو ، وطبع 

وجعلها أصالً ،  (ح  )الكتاب عن النسخة احملفوظة باظتدرسة األزتدية ْتلب ورمز عتا بالرمز 
، ويف ثنايا الكتاب  (ز  )وعورضت بالنسخة احملفوظة مبكتبة األزىر مبصر ، ورمز عتا بالرمز 

، وكذلك اإلحالة على النسخة اظتغربية () (ج  )اإلحالة على نسخة جدة ، ورمز عتا بالرمز 
ىنا آخر اجمللد الثالث من نسخة جدة ومن :"  قاؿ 4/309 ، ويف ()(مػغ  )ورمز عتا بالرمز 

". أوؿ تررتة الشعيب اليت تلي ىذه تكوف اظتقابلة على اظتغربية واألزىرية فقط 
وجزى اهلل خَتاً من قاـ على طبعو ، وإف كاف الكتاب لتتاج فيما ظهر يل إىل عناية أكرب، وإىل 

.  مزيد من التحقيق العلمي الذ ي يناسب ىذا الكتاب الكبَت
: جهود العلماء على كتاب حلية األولياء

. صفة الصفوة - 1
 . (ىػ 597 )أليب الفرج عبد الرزتن بن اصتوزي ت 

وقد بدأ كتابو بنقد كتاب اضتلية يف عشرة أمور ، وذكر يف اظتقدمة ما فات مصنف الكتاب يف 
. كتابو 

وقد :" وكاف قصده من التأليف ، ومنهجو يف الكتاب ما أباف عنو يف مقدمة الكتاب فقاؿ 
حداين جدؾ أيها اظتريد يف طلب أخبار الصاضتُت وأحواعتم أف أرتع لك كتاباً يغنيك عنو ، 

ولتصل لك اظتقصود منو ويزيد عليو بذكر رتاعة مل يذكرىم وأخبار مل ينقلها ورتاعة ولدوا بعد 

                                                                                                                                                                          
.  3/1094تذكرة الحفاظ  ( )
.  1/689كشف الظنوف  ( )
.  4/22طبقات الشافعية  ( )
. 4/246 ، 4/229 ، 4/226حلية األولياء : ينظر مثاًل  ( )
. 4/286 ، 4/280حلية األولياء : ينظر مثاًل  ( )
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وفاتو ، وينقص عنو بًتؾ رتاعة قد ذكرىم مل ينقل عنهم كبَت شيء وحكايات قد ذكرىا 

". فبعضها ال ينبغي التشاغل بو وبعضها ال يليق بالكتاب 
. ىػ1405ػتمد رواس قلعجي ، سنة . طبع بتحقيق ػتمود فاخوري ، ود

وقد اختصر كتاب صفة الصفوة أبو اظتواىب عبد الوىاب بن أزتد الشافعي اظتصري ، اظتعروؽ 
مطبوع سنة " ؼتتصر كتاب صفة الصفوة " يف كتاب موسـو بػ  ( ىػ 973 )بالشعراين ت 

. ىػ1387
. أحسن المحاسن - 2

 . ( ىػ 703 )ؼتتصر للكتاب ، اختصره ابن أزتد الرقي ت 
. ()" مطبوع :" ذكره صاحب تاريخ األدب العريب ، وقاؿ 

. مجمع األحباب وتذكرة أولي األلباب - 3
. (ىػ776 )ؼتتصر للكتاب ، اختصره ػتمد بن حسن بن عبد اهلل اضتسيٍت الواسطي ت    

. ()" سلك يف اختصاره مسلكاً وسطاً مع زيادة تراجم أئمة: " قاؿ حاجي خليفة 
. ىػ1423طبع بتحقيق ،غتموعة من احملقيقُت،  سنة 

. المقتضب من حلية األولياء- 4
. أليب اضتسُت ػتمد بن عبيد اهلل النفزي ، الشهَت بابن قابوش  

. ()وىو من مرويات التجييب 
. تقريب البغية بترتيب أحاديث الحلية - 5

 . ( ىػ807 )للحافظ علي بن أيب بكر اعتيثمي ت 
،  (ىػ 806 )وقد وضعو تلبية لطلب شيخو زين الدين عبد الرحيم بن اضتسُت العراقي ت 

. حيث أشار عليو رتع اظترفوع من اضتديث يف حلية األولياء 

                                                           
.  6/224تاريخ األدب العربي  ( )
.  6/224 ، تاريخ األدب العربي 1/689كشف الظنوف  ( )
.  258برنامج التجيبي ص  ( )
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ومات اعتيثمي والكتاب مسود ، مث بيضو وأكملو من بعده اضتافظ أزتد بن علي بن حجر 

أكملو الفقَت إىل عفو ربو تعاىل أزتد بن : ، جاء يف آخر الكتاب  (ىػ852 )العسقالين ت 
. ()علي بن حجر يف ذي اضتجة سنة تسع وذتافتائة ، من مسودة مرتبو يف األصل 

: منهجو فيو 
 ، مث كتاب العلم ، مث كتاب ()رتب أحاديث اضتلية  على كتب العلم فبدأ بكتاب اإلنتاف - 

. الطهارة ، وختمو بكتاب صفة اصتنة 
يضع عنواناً للكتاب ، مث يقسم أحاديثو إىل أبواب ، وحتت كل باب يذكر األحاديث  -

. اظترفوعة بأسانيد أيب نعيم األصبهاين
يضع قبل كل حديث موضعو الذي ورد فيو ، وألف كتاب اضتلية كتاب تراجم فكاف لتيل  -

. وقاؿ يف ابن اظتبارؾ ، وقاؿ يف لتِت القطاف : إليها فيقوؿ مثالً 
. بلغت أحاديث الكتاب أربعة آالؼ وأربعمائة وذتانية حديث  -

. ىػ1420مطبوع بتحقيق ػتمد حسن ػتمد حسن إشتاعيل ، سنة 
. نظم رجاؿ الحلية -6

.  ىػ793حملمد بن جابر ، مؤلف يف سنة 
. أربعوف حديثاً في النهي عن الظلم - 7

. منتخبة من حلية األولياء أليب نعيم
. مؤلف غتهوؿ

. () 868ؼتطوط ، بدار الكتب اظتصرية القاىرة رقم 
. البغية في ترتيب أحاديث الحلية - 8

. وىو فهرس ألحاديث الكتاب ، أعده عبد العزيز بن ػتمد بن صديق الغماري 
. مطبوع 

. أبو نعيم وكتابو الحلية - 9
                                                           

.  1/204وذكر ذلك الحسيني في ذيل تذكرة الحفاظ  ( )
.  التوحيد : ىكذا قاؿ في مقدمة الكتاب ، ولكن أوؿ باب في الكتاب ىو كتاب  ( )
.  821 رقم 1/133الفهرس الشامل  ( )
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ػتمد بن لطفي الصباغ ، اعتٌت فيو بًترتة أيب نعيم ، وببياف منهجو يف كتاب حلية . كتبو د

. ىػ1398األولياء ، مطبوع ، سنة 
. مختصر حلية األولياء - 10

. ىػ1412لعلي بن عبد اضتميد بلطو جي ، مطبوع ، سنة 
. تهذيب حلية األولياء- 11

. ىػ1419لصاحل بن ػتمد الشامي ، مطبوع سنة 
 . (تجريد ، وترتيب ، وتخريج  )كماؿ البغية في أحاديث الحلية - 12

ؼتيمر صاحل ، من مطبوعات عمادة البحث العلمي ، والدراسات العليا ، ّتامعة . كتبو د
. الَتموؾ ، األردف

األقواؿ الواردة عن السلف في العقيدة في كتاب حلية األولياء ألبي نعيم ، جمعاً - 13
. وتحقيقاً ودراسة 

علي بن . حملمد بن بو بكر بن عمر بنعلي ، رسالة دكتوراه ، يف اصتامعة اإلسالمية بإشراؼ د
. ىػ19/10/1418عبد الرزتن اضتذيفي ، نوقشت 

. فهارس حلية األولياء وطبقات األصفياء - 14
. ىػ1412 إعداد السعيد بسيوين زغلوؿ ، طبع سنة 

 **************
ومع ىذه اظتكانة لكتاب حلية األولياء  وىذه اصتهود اطتَتة على الكتاب إال أنو مل 
يسلم من النقد ، وؽتن جرد قلمو لنقد الكتاب ابن اصتوزي يف مقدمة كتابو صفة الصفوة ، 

. وجعل ما تكدر بو الكتاب عشرة أشياء ، سأذكرىا ؼتتصرة مع التعليق على ما أراه
 أف ىذا الكتاب إفتا وضع لذكر أخبار األخيار وإفتا يراد من ذكرىم شرح أحواعتم :األوؿ 

وأخالقهم ليقتدي هبا السالك فقد ذكر فيو أشتاء رتاعة مث مل ينقل عنهم شيئا من ذلك ذكر 
. عنهم ما يروونو عن غَتىم أو ما يسندونو من اضتديث 
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وأجبتك إىل ما :" وىذا صحيح  فإف أبا نعيم بُت مقصده من التأليف فقاؿ يف مقدمة اضتلية 

. ()" ابتغيت من رتع كتاب يتضمن أسامي رتاعة وبعض أحاديثهم وكالمهم
ما مأل : أنو قصد ما ينقل عن الرجل اظتذكور ومل ينظر ىل يليق بالكتاب أـ ال مثل : الثاني 

تررتة غتاىد بقطعة من تفسَته ، وتررتة عكرمة بقطعة من تفسَته ، وتررتة كعب األحبار 
. بقطعة من التوراة وليس ىذا مبوضع ىذه األشياء 

. وىذا صحيح فكثَتاً من اظترويات يف الًتاجم ال تتفق مع مقصد أيب نعيم  من وضع الكتاب
ما ذكر يف تررتة اضتسن البصري من كالمو مث أعاده يف : أنو أعاد أخباراً كثَتة مثل : الثالث 

. تراجم أصحابو 
وىذا صحيح فيوجد يف األقواؿ اظتنقولة عن اظتًتجم لو ، واألحاديث اليت يرويها تكرار يف عدت 

. مواضع من الكتاب
 أنو أطاؿ بذكر األحاديث اظترفوعة اليت يرويها الشخص الواحد فينسى ما وضع لو ذكر :الرابع 

الرجل من بياف آدابو وأخالقو كما ذكر شعبة ، وسفياف ، ومالك ، وعبد الرزتن بن مهدي ، 
وأزتد بن حنبل ، وغَتىم فانو ذكر عن كل واحد من ىؤالء من األحاديث اليت يرويها مرفوعة 
رتلة كثَتة ومعلـو أف مثل كتابو الذي يقصد بو مداواة القلوب إفتا وضع لبياف أخالؽ القـو ال 

. األحاديث
وىذا تكرار من ابن اصتوزي ظتا ذكره يف األمر الثاين ، ولعل أبا نعيم مل يرد إخالء كتابو من 

. الفوائد اضتديثية ، وخاصة يف تراجم علماء اضتديث األجالء
أنو ذكر يف كتابو أحاديث كثَتة باطلة وموضوعة فقصد بذكرىا تكثَت حديثو وتنفيق : الخامس 

رواياتو ومل يبُت أهنا موضوعة ومعلـو أف رتهور اظتائلُت اىل التربر متفى عليهم الصحيح من غَته 
. فسًت ذلك عنهم غش من الطبيب ال نصح 

أما تفسَت قصد أيب نعيم بتكثَت حديثو وتنفيق رواياتو فمدفوع عنو فأبو نعيم إماـ مكثر ولو من 
التصانيف والشهرة ما يغنيو عن التكثر ، وطلب تنفيق اضتديث ألف ىذا إفتا يكوف من مغمور 

. يريد الشهرة 

                                                           
.  1/3حلية األولياء  ( )
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وأما رواية األحاديث الباطلة واظتوضوعة والسكوت عنها ، وىذا منهجو يف ىذا الكتاب ويف 

ما أعلم لو ذنباً واهلل يعفو :" رتيع مصنفاتو ، وقد وافق الذىيب ابن اصتوزي يف ىذا النقد فقاؿ 
. ()"عنو أعظم من روايتو لألحاديث اظتوضوعة يف تواليفو مث يسكت عن توىيتها

وال يعاب على أيب نعيم هبذا فهو على منهج احملدثُت فهو يؤدي ما حتملو يف كتابو ىذا ويف 
غَته بأسانيده مث يبقى اضتكم على األحاديث واآلثار ظتن يأيت بعده ، وىذا ما ال يستطيعو 

 .الصوفية ، لنبذىم العلـو ، ورغبتهم يف الوقوؼ على األحواؿ وكالـ أىل اضتقائق فقط 
فصل : مع أف ابن اصتوزي قد وقع فيما عاب بو على أيب نعيم ففي كتابو صفة الصفوة قاؿ 

أورد عدداً من األحاديث اظتوضوعة اليت ال متفى ( (  ومن كالمو اظتتقن وأمثالو العجيبة  ))
 من غَت بياف أهنا موضوعة ، ومن غَت ذكر بطالهنا على أىل الصنعة ونسبها إىل النيب  

.  ()أسانيدىا حىت نتكن للباحث من بعده أف يدرس أسانيدىا ولتكم عليها
السجع البارد يف الًتاجم الذي ال يكاد لتتوي على معٌت صحيح خصوصاً يف ذكر  : السادس

. حدود التصوؼ
ومنهم الفقيو القوي سالك السمت اظترضي بالعلم :" وىذا صحيح فمن ذلك قوؿ أيب نعيم 

الواضح اظتضي واضتاؿ الزاكي الوضي ؛  أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعيب كاف باألوامر 
:" مكتفياً وعن الزواجر منتهياً تاركاً لتكلف األثقاؿ معتنقاً لتحمل الواجب من األفعاؿ ، وقيل 

.      ()" إف التصوؼ تطهر من تكدر وتشمر يف تربر
إضافة التصوؼ إىل كبار السادات كأيب بكر وعمر وعثماف وعلي واضتسن وشريح : السابع 

.  وسفياف وشعبة ومالك والشافعي وأزتد وليس عند ىؤالء القـو خرب من التصوؼ
أنو حكى يف كتابو عن بعض اظتذكورين كالما أطاؿ بو ال طائل فيو تارة ، وال يكوف  : الثامن

. يف ذلك الكالـ معٌت صحيح 

                                                           
.  17/461سير أعالـ النبالء  ( )
 ، وفيها جملة من األحاديث موضوعة ذكرىا ابن الجوزي في الموضوعات 218 – 203 / 1صفة الصفوة  ( )

 ، وحكم بوضعو في 1،216، أورده في صفة الصفوة " استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتماف :" مثل حديث 
. 2/503الموضوعات 

.  4/310حلية األولياء  ( )
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أنو ذكر أشياء عن الصوفية ال كتوز فعلها فرمبا شتعها اظتبتدىء القليل العلم فظنها : التاسع 

. حسنة فاحتذاىا 
أنو خلط يف ترتيب القـو فقدـ من ينبغي أف يؤخر وأخر من ينبغي أف يقدـ فعل : العاشر 

ذلك يف الصحابة وفيمن بعدىم فال ىو ذكرىم على ترتيب الفضائل وال على ترتيب اظتواليد 
وال رتع أىل كل بلد يف مكاف ورمبا فعل ىذا يف وقت مث عاد فخلط خصوصاً يف أواخر 

. الكتاب 
. وىذا سهل فبوجود الفهارس اليت وضعت للكتاب نتكن الوصوؿ إىل الًتاجم بسهولة
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. منهج المصنف في الكتاب إجماالً : المبحث الثالث 

: منهجو في ترتيب التراجم : أوالً 
. بدأ بًتاجم العشرة اظتبشرين باصتنة ، مث بقية الصحابة على غَت ترتيب معُت  -
مث انتقل إىل الكالـ عن أىل الصفة ، وذكرىم مرتبُت على حروؼ اعتجاء ، واستفاد ؽتن  -

سبقو يف ذكر أىل الصفة ، وقتا أبو عبد الرزتن السلمي ، وأبو سعيد األعرايب مث استدرؾ 
. عليهما بعض األشتاء اليت مل يذكراىا

. وختم تراجم الصحابة بذكر رتلة الصحابيات رضواف اهلل عليهن -
أعقب ذلك بذكر تراجم الطبقة األوىل من التابعُت ، بدأ بًتتيبهم على البلداف فقدـ تابعي  -

. البصرة مث تابعي اظتدينة مث تابعي الكوفة 
ذكرنا نفراً :" مل يلتـز ترتيباً معيناً بعد ذلك ، وقد نبو يف عدة مواضع إىل ىذا اطتلل فقاؿ  -

من متقدمي طبقة الكوفيُت يف ذكر زىاد اليمانية وعبادىم وعدنا إىل ذكر رتاعة من عباد 
قد ذكرنا عدة من   أصحاب  عبد :"  ، وقاؿ بعد عدة تراجم ()" الكوفيُت ونساكهم 

 ، مث ذكر طائفة من ()" اهلل بن مسعود رزتهم اهلل تعاىل وبقي منهم عدة مل نذكرىم 
 . أصحاب عبد اهلل بن مسعود  

قد تقدـ ذكر طبقات من :" مث ذكر خالئق من الناس من غَت ترتيب معروؼ ، مث قاؿ  -
الصحابة والتابعُت وتابعيهم على ترتيب أيامهم وبلداهنم حسبما أذف اهلل تعاىل فيو ويسره 
فلو اضتمد واظتنة وعزمنا على ذكر طوائف من رتاىَت النساؾ والعباد اظتذكورين بالكد يف 

وعدلنا عن ترتيب أيامهم والبالد فمن اشتهر بالرواية ذكرنا لو . ………اإلجتهاد 
حديثا فما فوقو ومن مل تعرؼ لو رواية اقتصرنا من كالمو على حكاية واهلل خَت معُت وبو 

. 6/315 وانظر ()" نستعُت 
. وسار على ىذا اظتنهج حىت آخر الكتاب

 
                                                           

.  4/100حلية األولياء  ( )
.  4/169المرجع السابق  ( )
.  149-6/148حلية األولياء  ( )
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: عناصر الترجمة: ثانياً 

:-  أغلب الًتاجم اليت يف الكتاب حتوي عناصر تكاد أف تكوف متحدة يف الًتتيب كما يلي
يبدأ باستخداـ حروؼ العطف لبياف انتساب اظتًتجم لو للصوفية ، مث يصفو بأوصاؼ  -

فمنهم حبيب أبو ػتمد :" مسجوعة ، ويبُت اشتو وشيئاً من نسبو وبلده ، مثل قولو 
:"  ، ومثل قولو ()" الفارسي من ساكٍت البصرة كاف صاحب اظتكرمات غتاب الدعوات 

.  ()" ومنهم اظتتعبد القواـ اظتتلذذ بالسهر للذكر قتاـ وىو قتاـ بن اضتارث النخعي 
مث يذكر رتلة من األخبار الواردة يف فضل اظتًتجم لو ، وبعض ألفاظ التعديل الواردة فيو ،  -

ويذكر شيئاً من وصف حالو من العبادة والزىد ، تقل وتكثر ىذه األخبار حسب ما 
 .اشتهر عن اظتًتجم لو

إذا كاف اظتًتجم لو ؽتن اشتغل بالرواية فيذكر بعد ذلك أشتاء من روى عنهم فمثالً قاؿ عن  -
أسند أبو عبد الرزتن عن اطتلفاء عمر وعثماف وعلي بن أيب :" أيب عبد الرزتن السلمي 

 ، ()" طالب وعن أيب مسعود وأيب الدرداء وغَتىم من الصحابة رضي اهلل تعاىل عنهم 
شتع ىشاـ األئمة واألعالـ قتادة ولتِت بن أيب كثَت :" وقاؿ يف تررتة ىشاـ الدستوائي 

وطبقتهما من البصريُت وزتاد بن أيب سليماف وطبقتو من الكوفيُت وأبا الزبَت وطبقتو من 
 .  ()" اظتكيُت 

أو " وؽتا أسند فالف :" كتعل عنواناً يف أغلب الًتاجم يف ذكر ما أسند اظتًتجم لو فيقوؿ  -
فإف كاف مقالً من الرواية أو " ومن غرائب حديثو :" ، أو " ومن غرائب مسانيده :" يقوؿ 

" كاف زياد قليل اظتسانيد :" الشيء لو فإنو يبُت ذلك كقولو عن زياد بن جرير األسلمي 
().  
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يورد رتلة من األحاديث اليت رواىا اظتًتجم لو من غَت ترتيب معُت ال يف اإلسناد وال يف  -

 .اظتنت أو عدد ػتدد عتا
. منهجو في تخريج األحاديث : ثالثاً 

مل متل أبو نعيم رزتو اهلل كتابو من فوائد علمية تتعلق باألحاديث الشريفة ومن عنايتو هبا فقد 
تكلم على كثَت من األحاديث من حيث شهرهتا من بعض الطرؽ وغرابتها ولو يف ذلك منهج 

: نتكن وصفو كما يلي 
رواية األحاديث بأسانيده عن شيوخو ، وإذ روى اضتديث عن أكثر من شيخ فإنو يستخدـ -

 . (ح  )رمز اإلحالة بُت األسانيد 
إذا تكرر اضتديث عنده وساقو مساقاً مستقالً عن اضتديث الذي سبقو يستخدـ ألفاظ  -

، و ينب يف بعض اظتواضع فروؽ " فذكر ؿتوه " ، و " مثلو :" اظتقارنة بُت األحاديث  كقولو 
. األلفاظ بُت الرواة ، وينسب كل لفظ إىل راويو 

يكاد ال يًتؾ حديثاً إال ويتكلم عنو ، وؽتا يذكر يف ذلك يف غَت باب العلل ، بياف شهرة  -
حديث داود مشهور وحديث عاصم تفرد بو :" اضتديث أو غرابتو عن اظتًتجم لو مثل قولو 

 ،  ()" منصور عن زتاد 
: اضتكم على األحاديث و من عباراتو يف ذلك  -

. ()" ثابت صحيح من حديث شعبة وفراس :" مثل: ثابت صحيح  
ىذا حديث صحيح :" ىذا يقولو عادة يف األحاديث الصحيحة الثابتة ، مثل : متفق عليو 
،  " واضتديث صحيح متفق عليو على شرط اصتماعة :"  ، ومثل ()" متفق عليو 

صحيح متفق عليو من حديث عطاء عن : " ويقولو عن وجود اضتديث يف الصحيحُت مثل 
عائشة رضي اهلل تعاىل عنها أخرجو البخاري من حديث ابن جريج عن عطاء ومسلم  عن 

ىذا حديث صحيح متفق عليو أخرجو البخاري ومسلم يف :"   ، مثل ()" سليماف بن بالؿ 
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ىذا حديث صحيح متفق عليو أخرجو البخاري عن قيس بن :"  ، ومثل ()"صحيحيهما 

حفص الدارمي عن خالد بن اضتارث وأخرجو مسلم عن بندار عن غندر وعبيد اهلل ابن معاذ 
ىذا حديث صحيح متفق عليو أخرجو البخاري ومسلم رتيعا من :"  ، ومثل ()" عن أبيو

حديث عبدالعزيز بن عبدالصمد العمى حدث بو مسلم عن اسحاؽ عن عبدالعزيز والبخاري 
. ()"  عن رتاعة من أصحاب عبدالعزيز
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