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أ  ارا   
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  ً"ابن منده وأبو نعيم نموذجا"جرح األقران 

   مأبرار بنت فهد القاس

 اململكــة العربيــة - جامعــة شــقراء- كليــة الرتبيــة باملزامحيــة- الــسنة النبويــة وعلومهــاقــسم

  .السعودية

  aalqasm@su.edu.sa: البرید االلكتروني

  :الملخص
كالم حق صائب وك�الم : أنھ ضربان وضح وأقسام كالم األقران تناول البحث 

ّكالم لین وكالم قاسي: باطل خطأ، وكل منھما نوعان  ف�ي ھ�م أس�باب كالم بین.َ

الغی��رة والمناف��سة، وطبیع��ة   :ُدواعی��ھ ، أجملھ��ا ف��ي أربع��ة أس��باب وبع��ض
البشر فلم ی�سلم م�ن الطع�ن أح�د، والخالف�ات العقدی�ة الموجب�ة للنف�رة، 

:  أج�اب ع�ن س�ؤال .واختالف االجتھاد مع التعصب وعدم اإلن�صاف
خ�الف ب�ین الحرر . ذلكمنھج العلماء في ، بین ؟ھل الجرح من الغیبة

وص�ف ح�ین  أب�و نع�یم اُنع�ت بھ�أبطل التھم الت�ي ، ابن منده وأبي نعیم
االختالف حق لكل شخص إن كان مع�ھ أن  .)األشعریة والتشیع(بــــ 

البینة والدلیل ولھ أجر إن اجتھد وأخطأ، وأجران إن اجتھ�د وأص�اب، 
ّلك��ن وح��دة ال��صف واجتم��اع الكلم��ة واج��ب أمم��ي، وم��ن مقت��ضیات 

ًیم م��صالح المجتم��ع، واعتب��ار إص��الحھ إص��الحا لألف��راد الحكم��ة تق��د
العلماء ال یحسدون بالمعنى الم�ذموم البغ�یض، وإن وأن . دون العكس

ٍكان ینشأ بی�نھم ن�وع م�ن التن�افس ق�د یج�ر إل�ى قلی�ل م�ن الح�سد فین�شأ  ٌ
 الت��ي أھ��م التوص��یات وم��ن .عن��ھ ك��الم س��وء، وخ��روج ع��ن الج��ادة

حریر االختالف�ات ب�ین رج�ال الح�دیث العنایة بت -: توصل إلیھا البحث
وض���ع  -. تل���ك االختالف���ات والخل���وص بأس���بابھا ح���صر -. األف���ذاذ

  .خطوات عملیة لعالج أسباب االختالف

 . االختالف جرح، أقران، ابن منده، أبو نعیم،: كلمات المفتاحیةال
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ABSTRACT: 

The research dealt with peer speech and clarified that it is in 
two divisions: right words and false ones, which are in two 
types, namely soft talk and tough talk. The reasons for their 
talk format are four. The present research addressed the 
sorts of peers’ statements, i.e. sound statements and void 
statements where each type comprises two subtypes; soft 
statements and firm statements. -Explained reasons for their 
testimonies against each other and causes thereof, which I 
summarize in four; Jealousy, competition, nature of humans, 
doctrine differences and Ijtihad differences with prejudice. -
Answered the question: "Is dispraising deemed backbiting?" 
and illustrated scholars’ approach therein. -Recorded 
disagreement between Ibn-Mundah and Abu-Naiem, and 
invalidated charges ascribed to Abu-Naim when labeled 
(Ash'ari and Shiaa).  

-Disagreement is a right granted to whoever has evidence, 
where if he exerts effort and makes right decision, he will be 
double rewarded; while if he commits a mistake; he will 
have single reward. However; unity of community’s body 
and opinion is national duty, and wisdom requires favoring 
society’s benefits. -Scholars do not envy, however a 
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competition may arise and bring up misstatements and 
deviation from the path.  

Recommendations: ١-Consider recording differences 
between the Men of Hadith. ٢-Enumerate reasons of 
differences. ٣-Establish practical steps to remedy. 

Keywords: Dispraise_peers - Ibn Mundah - Abu Naiem -
disagreement. 
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$  #  "       !  
  :المقدمة

ًولو شاء ربك جلعل النـاس أمـة الحمد هللا الذي جعل االختالف سـنة كونیـة  َّ َ َ َُ َ َ ُّ ْ ََّ َ َ ََ َ

ُواحدة وال يزالو ََ َ َ ًَ َ َن خمتلفني ِ ِْ ِ َ ُ ْإال من رحم ربك ولذلك خلقهم* َ َ َ َ َُ َ ُّ َْ ََ ََّ َ َِ ِ ِ ِ)والحمـد هللا الـذي )١ ،

ِواعتصموا بحبل اهللاَِّ ُشرع لتبایننا الذي فطرنا علیه األمر باالعتصام ونبذ التفرق ْ َ َِ ُ
ِ َ ْ

ُمجيعا وال تفرقوا ََّ َ َ َ ً
ِ َ)٢(مـع ، والصالة والسالم على رسـوله المبعـوث بالمكرمـات، ج

أكرم األصفیاء، الداعي إلى سلوك المحجـة ،َّ ولم به شعث أمتنا،ُاهللا ببعثته فرقتنا

 ،البیـضاء، وعلـى آلــه الـسادة النجبــاء، وصـحابته وأزواجـه البــررة األتقیـاء األنقیــاء

  .والتابعین لهم بإحسان مادامت األرض والسماء

  :  أما بعد

وال یمكــن تــصفیته ، ر اإلنــسانیةَطــِمركــوز فــي الطبــائع البــشریة والف االختالف أمفــ

من صفوف البشریة ألنه من السنن الكونیـة، وقـد یـورث هـذا االخـتالف خالفـات 

منهــا مقبولــة ومنهــا مــردودة، كمــا حــدث بــین بعــض العلمــاء األفاضــل ، وبعــض 

تلك االختالفات  أفرزت نفرة  ووحشة كما حصل بین ابن منده وأبي نعـیم، وهـو 

  .ألمیط اللثام عن سبب ذاك االختالفمحور حدیثي في هذه البحث 

ـــل أن أدلـــف فـــي صـــمیم البحـــث البـــد مـــن بیـــان  مـــشكلته، وحـــدوده ، ( وقب

  )ٕوأهدافه، ومنهجه، واجراءاته، وخطته، والدراسات السابقة

  مشكلة البحث  : 

بــن منــده وأبــو نعــیم كالهمــا مــن كبــار ا: ینتكمــن مــشكلة البحــث فــي أن اإلمــام

د ّا، ولــالفــخبینهمــا  فــي الحفــظ واإلتقــان وقــع مــاره علــى غیین، والمقــدمالمحــدثین

مـیط اللثـام عـن سـبب ذاك االخـتالف وموقـف نفرة  ووحشة ، فجاء هذا البحث لی

العلماء منه، مع التعریج على كالم األقـران بعـضهم فـي بعـض متـى یقبـل ومتـى 

  .، وما أسبابهیرد

                                           
 ١١٨سورة هود ) ١(

 ١٠٣سورة آل عمران ) ٢(
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  .ومن هنا تتضح لنا مشكلة البحث األساسیة 

 حدود البحث : 

 الخـــالف الحاصـــل بـــین ابـــن منـــده وأبـــي نعـــیم ، صر الدراســـة فـــيستنحـــ

  .وأسباب وأقسام كالم األقران 

  أهداف البحث: 

 . أقسام كالم األقران معرفة .١

  .بیان أسباب كالم األقران في بعض .٢

 . هل الجرح من الغیبةمعرفة .٣

 .بیان منهج العلماء في جرح األقران .٤

 .تحریر الخالف بین ابن منده وأبي نعیم .٥

 البحث منهج : 

  .في بحثي المنهج االستقرائي التحلیلي - إن شاء اهللا -سأسلك 

  إجراءات البحث:  

 :سأقوم بإذن اهللا تعالى باإلجراءات التالیة 

  المصطلحات الغامضةأعرف.  

 أفصل فیما یحتاج لبسط ، وأجمل ما أحسب أنه بحاجة إلیجاز. 

 أورد كل مبحث في صفحة مستقلة.  

  قبیل مسلمات البحث العلمي والتي ال یلیق أن یخلـو هناك إجراءات تعد من

منهــا بحــث كعــزو اآلیــات ، وتوثیــق األقــوال، والعــزو للمــصدر األصــلي، ونحوهــا 

  .فهذه ال نطیل بذكرها ألنها من مسلمات البحوث العلمیة األكادیمیة

  :خطة البحث

  : وخاتمة ومطالب، ،ومبحثین، یتكون البحث من مقدمة 

، ومــنهج شتمل علــى أهمیــة الموضــوع ، وأســباب اختیــاره تــهــي هــذه، وو: مقدمــة

  .البحث

 : ویشتمل على ما یلي مبحث الجرح ،:األولمبحث ال

  .تعریف جرح األقران   : األولالمطلب 
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  هل الجرح من صور الغیبة ؟ : الثاني المطلب  

  .  أقسام كالم األقران بعضهم في بعض:المطلب الثالث 

  .م األقران بعضهم في بعض أسباب كال: المطلب الرابع 

  :، وفیه مطالبتحریر االختالف : الثانيالمبحث

  .ترجمة موجزة البن منده  : األول المطلب

  .ترجمة موجزة ألبي نعیم : الثاني المطلب  

  .منهج العلماء في اختالف ابن منده وأبي نعیم   :المطلب الثالث 

  .مهم في بعضمنهج العلماء في جرح األقران وكال :المطلب الرابع

  

 :الدراسات السابقة  

ُِّقدمت دراسات مقیدة في الخالف بین األقران عموما ، ولم یفرد خالف أبي نعیم 

  . في أوعیة البحث حسب اطالعي قبليوابن منده أحد

  

َّ الكــریم الــذي أعــان علــى إعــداده، وهیــأ بفــضله وتوفیقــه فالحمــد هللا الوهــاب
ٌإنهائه، والیزال بي ُأوار َ
)١(

ُد، ولـو راجعـت البحـث ألـف مـرة لخرجـت فـي كـل ُ الیس َّ

َّمرة بما یقیم اعوجاجه، فأقر بالقصور والتقصیر، وأستغفر اهللا مما ند به فهمـي،  َ
ًأو أخطأ فیه قلمي، أو قصر عنه علمي، فأنى لمن كتب علیه النقص إكماال؟ ُ َ ُ َ  !  

والـسداد، وأسأل اهللا التجاوز والستر واإلحسان، والـصفح والغفـران، والتوفیـق 

  .. والفتح والهدى والرشاد

ا  

                                           
 .مادة أور/ ٣٥/ ٤  البن منظورلسان العرب. شدة العطش) ١(
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ح: اا   

  َتعریف جرح األقران  : األول المطلب

  :َالجرح لغة

َبفتح الجیم مصدر جرح جرح الحاكم الشاهد إذا عثر منه علـى مـا :  ویقال؛َ

جــرح : تــسقط بــه عدالتــه مــن كــذب وغیــره؛ وقــد قیــل ذلــك فــي غیــر الحــاكم، فقیــل

النقــــصان والعیــــب : واالســــتجراح. ته؛ وقــــد اســــتجرح الــــشاهدالرجــــل غــــض شــــهاد

  .)١(والفساد

  :ًالجرح اصطالحا

 وصف متـى التحـق بـالراوي والـشاهد سـقط االعتبـار بقولـه، :قال ابن األثیر

  .)٢(وبطل العمل به

 وصف الراوي في عدالته أو ضبطه بما :عبدالعزیز العبد اللطیف. عرفه د

  .)٣( أو ردهایقتضي تلیین روایته أو تضعیفها

  :األقران لغة

 الكــفء والنظیــر فــي الــشجاعة والحــرب ویجمــع :ِ والقــرن بالكــسر،ِجمــع قــرن

 وقد تكرر في الحدیث مفردا ومجموعا، ومنه حدیث ثابت بـن قـیس . أقران:على

  .)٤(أي نظراءكم وأكفاءكم في القتال] بئس ما عودتم أقرانكم [ 

                                           
  ٤٢٢/ ٢مادة جرح منظور البن لسان العرب ) ١(

  ١٢٦/ ١  البن األثیرجامع األصول) ٢(

 ٢٣ صلعبد العزیز العبد اللطیف ضوابط الجرح والتعدیل) ٣(

 ٨١/ ٤النهایة في غریب األثر )٤(
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أي علــى :  هــو علــى قرنــي القــرن مثلــك فــي الــسن، تقــول:قــال ابــن منظــور

سني، والقرین المصاحب
)١(

.  

هو قرنه فـي الـسن بـالفتح، وهـو قرنـه بكـسر، إذا كـان مثلـه : قال األصمعي

في الشدة والشجاعة
)٢(

  

  

  :ًالقرین اصطالحا

ٕ إنما القرینان إذا تقارب سنهما واسنادهما :قال الحاكم
)٣(

.  

د وربمـا اكتفـى الحـاكم القرینان هما المتقاربـان فـي الـسن واإلسـنا:قال النووي

باإلســناد، فــإن روى كــل واحــد منهمــا عــن صــاحبه كعائــشة وأبــي هریــرة، ومالــك، 

 المدبجواألوزاعي فهو
)٤(

.  

  

ٍإن تـــشارك الـــراوي ومـــن روى عنـــه فـــي أمـــر مـــن األمـــور : وقـــال ابـــن حجـــر

 األخــذ عــن المــشایخ فهــو النــوع الــذي : الــسن واللقــى وهــو:المتعلقــة بالروایــة مثــل

ً ألنه حینئذ یكون راویا عن قرینه یة األقرانروا:یقال له ٍ)٥(
.  

                                           
 ٣٣١/ ١٣ مادة قرن البن منظورلسان العرب ) ١(

 ٢٠٥/ ٣ألزهري الهروي لتهذیب اللغة )٢(

   . ٢١٥ / ١للحاكممعرفة علوم الحدیث ) ٣(

 ٩٦:  ص للنوويالتقریب والتیسیر) ٤(

   .٥٦ ، ٥٥ ص البن حجرنزهة النظر) ٥(
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ً قدحا وطعنا وتجریحا، عرفه دفكالم األقران بعضهم في بعض ً عماد عبـد . ً

 طعـــن بعـــض العلمـــاء المتعاصـــرین فـــي الـــزمن فـــي بعـــض بالثلـــب :الـــسمیع بأنـــه

 أو عدم معرفة ونحو ذلك،وذكر المعایب، لحسد أو عداوة
)١(

 .  

  

  ؟َالجرح من صور الغیبةهل :  الثاني المطلب  

ُقد عاب بعض من ال یفهم على أهل الحدیث الكالم في الرجـال، ألنهـم لـم یقفـوا 

ٕعلــى الغــرض مــن ذلــك، وال أدركــوا المقــصد فیــه، وانمــا حمــل أصــحاب الحــدیث 

حتیــاط فــي َّعلــى الكــالم فــي الرجــال، وتعــدیل مــن عــدلوا، وجــرح مــن جرحــوا، اال

أمــــور الــــدین، وحراســــة قانونــــه، وتمییــــز مواقــــع الغلــــط والخطــــأ فــــي هــــذا األصــــل 

ّوال یظـــن بهـــم أنهـــم أرادوا ، األعظـــم الـــذي علیـــه مبنـــى اإلســـالم وأســـاس الـــشریعة َ ُ

َّالطعن في الناس والغیبـة والوقیعـة فـیهم، ولكـنهم بینـوا ضـعف مـن ضـعفوه، لكـي 

ُیعرف فتجتنب الروایة عنه واألخذ بحدیثـ ًه، تورعـا وحـسبة وتثبتـا فـي أمـر الـدین، ُ ِ
ً

َفـــإن الـــشهادة فـــي الـــدین أحـــق وأولـــى أن یتثبـــت فیهـــا مـــن الـــشهادة فـــي الحقـــوق  َََّ ُ

واألموال، فلهذا افترضوا على أنفسهم الكالم في ذلـك وتبیـین أحـوال النـاس، وهـو 

من األمور المتعینة العائدة بالنفع العظیم في أصول الدین
)٢(.

  

سموا لنـا : لم یكونوا یسألون عن اإلسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: قال ابن سیرین

رجــــالكم، فینظــــر إلــــى أهــــل الــــسنة فیؤخــــذ مــــنهم وینظــــر أهــــل البــــدع فــــال یؤخــــذ 

حدیثهم
)٣(

.  

                                           
 عماد عبد. د) بین النظریة والتطبیق( موقف علماء الجرح والتعدیل من جرح األقران ) ١(

 ١٨ص السمیع

 ١٣٠/ ١  البن األثیرجامع األصول) ٢(

 ٣٥٦/ ١٣ للمزي تحفة األشراف ) ٣(
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ًفالقوم كانوا أصحاب حفظ واتقان، ورب رجـل وان كـان صـالحا، ال یقـیم الـشهادة  ٕ َّٕ ُ

وال یحفظها
)١(

.  

 جــرح الرجــال علــى وجــه النــصیحة هللا ولرســوله  ولــیس الكــالم فــي:قــال ابــن كثیــر

  .ُبغیبة، بل یثاب بتعاطي ذلك إذا قصد به ذلك: ولكتابه والمؤمنین

أمـــا تخـــشى أن یكـــون هـــؤالء الـــذین تركـــت : َّوقـــد قیـــل لیحیـــى بـــن ســـعید القطـــان

ألن یكـون هـؤالء خـصمائي أحـب إلـي مـن : ُحدیثهم خصماءك یـوم القیامـة؟ قـال

َلـم لـم تـذب : اهللا علیه وسـلم خـصمي یومئـذ، یقـول لـيأن یكون رسول اهللا صلى 

  !.الكذب عن حدیثي؟

وقــد ســمع أبــو تــراب النخــشبي أحمــد بــن حنبــل وهــو یــتكلم فــي بعــض الــرواة فقــال 

  .هذا نصیحة، لیس هذا غیبة! ویحك: فقال له! أتغتاب العلماء؟: له

یـى بـن إن أول من تصدى للكالم في الرواة شعبة بن الحجاج، وتبعـه یح: ویقال

أحمـــد بـــن حنبـــل، وعلـــي بـــن المـــدیني، ویحیـــى بـــن : ســـعید القطـــان، ثـــم تالمذتـــه

َّمعین، وعمرو بن الفالس، وغیرهم، وقـد تكلـم فـي ذلـك مالـك، وهـشام بـن عـروة، 

» الدین النصیحة « : وقد قال علیه الصالة والسالم، وجماعة من السلف
)٢(.

  

فحـدث رجـل عـن : ًا، قـالكنا عند إسماعیل بـن علیـة جلوسـ: قال عفان بن مسلم

مـا اغتابـه : قـال إسـماعیل. اغتبتـه: فقال الرجل. إن هذا لیس بثبت: رجل، فقلت

و لكنه حكم أنه لیس بثبت
)٣(

.  

                                           
 ١٣٠/ ١ ثیر البن األجامع األصول) ١(

 ٣٦:  ص ال بن كثیرالباعث الحثیث) ٢(

 ١٥:  صلمسلمالتمییز) ٣(
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 وقد تكلم بعضهم :َوأشار ابن كثیر إلى قاعدة في التعامل مع جرح األقران بقوله

 لما بینهما من العداوة المعلومة،)ُفلم یعتبر( في غیره 
)١(

تي مزید بیان في وسیأ .

  .- بإذن اهللا-َمنهج تعامل العلماء مع جرح األقران 

  

  أقسام كالم األقران بعضهم في بعض  :المطلب الثالث 

بعد تتبع األبحاث والكتب التي اجتهدت في جمع كالم األقران بعـضهم فـي 

بعض
)٢(

  : الردود على بعض على النحو التالي أستطیع أن أقسم منهجهم في

 كــالم حــق صــائب وكــالم باطــل :كــالم األقــران بعــضهم فــي بعــض ضــربان

  :َّ كالم لین وكالم قاسي فهذه أربعة أقسام:خطأ، وكل منهما نوعان

  ) مقنع مقبول ( َّكالم حق لین، فهذا كالم  .١

  )متحامل مقبول ( كالم حق قاسي، فهذا كالم  .٢

   ) موهممردود(  كالم َّكالم باطل لین، فهذا .٣

ِّمنفر مردود ( كالم باطل قاسي، فهذا كالم  .٤ َ ( 

  

 :أمثلة ماسبق

 طیاش خفیف: بن حنبل في هشام بن عمارأحمدكقول : َّكالم حق لین .  

                                           
 ٣٦: صالبن كثیر الباعث الحثیث ) ١(

كالم األقران بعضهم في بعض لمصطفى باحو ، وكتاب موقف علماء الجرح : ككتاب ) ٢(

ه عماد عبدالسمیع، و كالم األقران بعضهم في بعض أسباب. والتعدیل من جرح األقران لد

 .أیمن محمود مهدي ، وغیرها. ونتائجه لد
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طیــاش، فألنـــه بلغــه عنـــه أنــه قـــال فـــي :  أمــا قـــول اإلمــام فیـــه:قــال الـــذهبي

  ).الحمد اهللا الذي تجلى لخلقه بخلقه: (خطبته

ٕمة ال ینبغي إطالقها، وان كان لها معنى صحیح، لكـن یحـتج بهـا فهذه الكل

  .الحلولي واالتحادي

  .وما بلغنا أنه سبحانه وتعالى تجلى لشيء إال جبل الطور، فصیره دكا

  .، اختالف أنكرته عائشة، وأثبته ابن عباسوفي تجلیه لنبینا، 

، وطیه أولى مـن بثـه إال وبكل حال كالم األقران بعضهم في بعض یحتمل

أن یتفق المتعاصرون على جرح شیخ، فیعتمد قولهم
)١(

. 

 كمـا وقـع بـین محمـد بـن عثمـان بـن أبـي شـیبة وأبـي : كالم حق قاسي

 قـال أبــو نعــیم عبــد الملــك بــن محمــد ،جعفـر محمــد بــن عبــداهللا مطــین الحــضرمي

ي كالم، فوقع بینه وبین محمد بن عبد اهللا بن سلیمان مطین الحضرم: بن عدي

حتى خرج كل واحد منهما إلى الخشونة والوقیعة في صاحبه، فأجریت بعض ما 

بینهمــا فقلــت لمحمــد بــن عثمــان بــن أبــى شــیبة بعــد أن ســمعت المكــروه مــن كــل 

مـا هــذا االخــتالف الــذي وقـع بینكمــا قــال روى مطــین، : واحـد منهمــا فــي صــاحبه

 علــى مطــین ثــم ذكــر تــشنیعه( عــن عبیــد بــن یعــیش، عــن مــصعب بــن ســالم، 

ثم لقیت محمد بن عثمان ببغداد : إلى أن قال أبو نعیم) بالخطأ في سند حدیث 

ٕســـنة تـــسع وثمـــانین وســـنة تـــسعین واحـــدى وهـــو یـــذكر مطینـــا بـــسوء، وبلغنـــي أن 

مطینـــا یـــذكره أیـــضا بـــسوء، وأن تلـــك المقـــاالت والمراســـالت باقیـــة بعـــد إلـــى تلـــك 

ب وقــع بینهمــا بالكوفــة ســنة   وقــد كنــت وقفــت علــى تعــص:،حتــى قــال.....الغایــة

                                           
 ٤٣٢/ ١١للذهبي سیر أعالم النبالء ) ١(
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سبعین وعلى أحادیث ینكر كل واحد منهما على صاحبه، ثم ظهـر أن الـصواب 

اإلمساك عن القبول عن كل واحد منهما في صاحبه
)١(

.  

 لیس بثقة و ال رضي:كقول ربیعة الرأي في أبي الزناد:َّكالم باطل لین .  

عـداوة ظـاهرة، وقـد  ال یسمع قـول ربیعـة فیـه، فإنـه كـان بینهمـا :قال الذهبي

أكثر عنه مالك
)٢(

. 

 كما كان بین أبي العباس ثعلـب و أبـي العبـاس المبـرد مـن :كالم باطل قاسي

المناقشة والعداوة ما ال یشرح حتى كان یكفر كل واحد منها صاحبه
)٣(

. 

  

  أسباب كالم األقران بعضهم في بعض : المطلب الرابع

  :ُأجمل دواعي جرح األقران وكالم بعضهم في بعض في أربعة أسباب

كما ، فتفضي إلى ماال ینبغي من حسد وهجر ونفرة،  الغیرة والمنافسة:أوالً 

، وابـــن حجـــر والعینـــي، ومطـــین وابـــن أبـــي شـــیبة، حـــصل بـــین البخـــاري والـــذهلي

  .والسخاوي والسیوطي

 حتـى رب العـزة والجـالل لـم ،د طبیعة البـشر فلـم یـسلم مـن الطعـن أحـ:ًثانیا

یــسلم مــن الكــالم فیــه ونــسبة مــا ال ینبغــي إلیــه، فكیــف بالبــشر ممــا قــد تقــع بیــنهم 

ــالتوهم ونحــوه  كمــا حــصل بــین ،نفــرة ألســباب عارضــة، أو لــسوء الظــن واألخــذ ب

والنــــسائي ، وأحمــــد بــــن صــــالح وحرملــــة بــــن یحیــــي، النــــسائي وأحمــــد بــــن صــــالح

  .والحارث بن مسكین

                                           
 ٤٣/ ٣  للخطیب البغداديتاریخ بغداد) ١(

 ٤١٨/ ٢  للذهبيمیزان االعتدال) ٢(

 ٤٣١/ ٥  البن حجرلسان المیزان) ٣(
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، كما جرى بین ابن منده وأبـي نعـیم، الفات العقدیة الموجبة للنفرة الخ:ًثالثا

  .وابن تیمیة ومعاصریه، والذهبي والسبكي

 اختالف االجتهاد مع التعصب وعدم اإلنصاف مما قد یولد الغضب :ًرابعا

كما وقع بین ، فتحصل النفرة والوحشة بینهما، وسوء الرأي والمبالغة في التخطئة

واإلیجـــي وشـــیخه الجـــاربردي، وابـــن الـــصالح ،  النیـــسابوريالطبرانـــي وأبـــي علـــي

  .والباجي مع ابن سهل، والعز بن عبد السالم

  

  



    
 

 

 
٢٣٣

ما ف:اا    

  ،رجمة موجزة البن مندهت  :لمطلب األول ا

  )) سیرته الذاتیة (( 

  :اسمه

إبــراهیم بــن : منــده، واســم منــدهمحمــد بــن إســحاق بــن محمــد بــن یحیــى بــن 

ُلید بن سنده بن بطة بن أستندارالو
)١(

 األصبهاني
)٢(

 .  

  :ِ ونسبته،كنیته

ُیكنى بأبي عبد اهللا، وینسب إلى بلدته َأصبهان َ َ
)٣(

.  

                                           
ْوأستندار اسمه الفیرزان بن جهار بخت أسلم وقت الفت، وأستندار سمة للجیش ) ١( َ ح وكان ْ

ْعلى بعض أعمال البلد َ  ١٩٣/ ٢  ألبي نعیمتاریخ أصبهان. ََ

، تاریخ اإلسالم ٢٩/  ١٧  للذهبيسیر أعالم النبالء: ُذكرت ترجمة ابن منده في) ٢(

بن أبي یعلى ال، طبقات الحنابلة ٧١/ ٥  البن حجر، لسان المیزان٣٢١/ ٢٧ للذهبي

 . من كتب التراجم، وغیرها٢١٩/ ٢  للذهبي، تذكرة الحفاظ١٦٦/ ٢

منهم من یفتح الهمزة، وهم األكثر، وكسرها آخرون، وهي مدینة عظیمة مشهورة من ) ٣(

أعالم المدن وأعیانها، ویسرفون في وصف عظمها ، فتحها عمر بن الخطاب رضي اهللا 

ّاسم لإلقلیم بأسره، وكانت مدینتها أوال جیا ثم : وأصبهان.  للهجرة١٩عنه في سنة  ّ
ّدیة وكانت مدینة أصبهان بالموضع المعروف بجي وهو اآلن یعرف صارت الیهو

ّبشهرستان وبالمدینة، فلما سار بختنصر وأخذ بیت المقدس وسبى أهلها حمل معه 

ّیهودها وأنزلهم أصبهان فبنوا لهم في طرف مدینة جي محلة ونزلوها، وسمیت  ّ ّ
  ٢٠٩-  ٢٠٦/ ١ للحموي معجم البلدان .الیهودیة

هان بین طهران و شیراز في الجنوب الشرقي من المقاطعة المركزیة في وسط      وتقع أصب

أي "  نصف اى جاهان"ًإیران تقریبا، وقد كانت قدیما عاصمة إلیران ، وعرفت باسم 

نصف العالم، ونمت على مر السنین، بعد أن نهبت، ودمرت، وأعید بنائها، وتم زخرفتها 

أثریة من جمیع أنحاء العالم وتشتهر وتحدیثها ، حتى أصبحت الیوم تضم قطعا 
= 

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
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   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 »ا ه وأ م ذ »ح اان 

  :مولده

  .)١(هـ  بأصبهان ٣١١ أو ٣١٠ولد سنة 

  :نشأته

ُنشأ وتربى في أسرة عرفت بالدین والعلم أبو عبد : قال أبو علي النیسابوري،َّ

  .)٢( والحفظ اهللا، من بیت الحدیث

  :قال الذهبي

وقــد أفــردت تألیفــا بــابن منــده وأقاربــه، ومــا علمــت بیتــا فــي الــرواة مثــل بیــت 

ٕبنـــي منـــده، بقیـــت الروایـــة فـــیهم مـــن خالفـــة المعتـــصم والـــى بعـــد الثالثـــین وســـت 

  .)٣(مئة

 وطـــوف األقـــالیم وبقـــي فـــي ، ربیعـــا ارتحـــل فـــي طلـــب العلـــم١٩ولمـــا بلـــغ  

  .)٤(م عاد إلى وطنه شیخا فتزوج ورزق األوالد الرحلة نحوا من أربعین سنة ث

وال شــك أن نــشأته فــي بیــت علــم مــع ماحبــاه اهللا مــن قــوة الحافظــة و الهمــة 

 والصبر على الرحلة  والجلـد فـي التحـصیل، لـه كبیـر األثـر علـى تكـوین ،العالیة

  .َّ فأثمرت لنا مصنـفات یانعة في مجاالت عدة،شخصیته المعطاءة المتجلدة

                                                 
= 

باحتضانها لعدد كبیر من المعالم التاریخیة، والمساجد واألسواق، والقصور الملكیة، حتى 

أدرجت هذه المدینة ضمن مواقع التراث العالمي للیونسكو، وأصبحت طهران الیوم من 

ًأكبر ثالث مدن في إیران، فتعتبر مركزا اقتصادیا وصناعیا، كما تضم ً  محطة نوویة، ً

ومصانع لتصنیع الصلب والسبائك، على الرغم من التطور الحدیث الذي شهدته المدینة 

إال أنها ال تزال تشتهر بجودة العمل الیدوي فیها مثل السجاد والمنسوجات الجمیلة، 

 . دلیل السیاحة في إیران: الموقع اإللكتروني . والمنتجات الخشبیة والمعدنیة

 ٢٩/ ١٧  للذهبينبالءسیر أعالم ال) ١(

 ٣٢١/ ٢٧ للذهبيتاریخ اإلسالم ) ٢(

 ٣٨/ ١٧  للذهبيسیر أعالم النبالء) ٣(

 ٧١/ ٥ البن حجرلسان المیزان ) ٤(



    
 

 

 
٢٣٥

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 »ا ه وأ م ذ »ح اان 

  :وفاته

  .)١( في ذي القعدة سنة خمس وتسعین وثالثمائة- رحمه اهللا –ات م

  ))سیرته العلمیة((

 ولــم یقتـصر نبوغــه علـى فــن الحــدیث، ،عـدة فنــون مـن–اهللا رحمــه–تـضلع  

 یـــشهد لـــذلك تنـــوع ،بـــل بـــرع فـــي علـــوم أخـــرى كالعقیـــدة والفقـــة والتفـــسیر والتـــاریخ

  :)٢( منها على سبیل المثال ال الحصر،مؤلفاته وكثرتها

  .معرفة الصحابة وهو أشهرها

  .الناسخ والمنسوخ

  .التفسیر

  .الصالة

  .الرد على الجهمیة

  . وغیرها،دالئل النبوة

  

  :رحالته

ارتحل وعمره تسع عشرة سنة إلى نیسابور وسمع بها نحوا من خمـس مائـة 

  .ألف حدیث

                                           
 ٣٨/ ١٧  للذهبي، سیر أعالم النبالء١٦٦/ ٢بن أبي یعلى الطبقات الحنابلة ) ١(

 بحسب علمي -  إلیه أوسع من ذكر مؤلفاته المطبوعة والمخطوطة والمفقودة والمنسوبة) ٢(

منهج الحافظ أبي عبداهللا ابن منده في ( عمر المقبل في رسالته الدكتوراه .  د-واطالعي

ّعدها ) الحدیث وعلومه ، دراسة موازنة  ٨٤ص.كتابا٤٣َ



    
 

 

 
٢٣٦

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 »ا ه وأ م ذ »ح اان 

 وطــوف األقــالیم وكتــب بیــده عــدة أحمــال وبقــي فــي الرحلــة :قــال ابــن حجــر

بعین سنة ثم عاد إلى وطنه شیخا فتزوج ورزق األوالد وحدث بالكثیر نحوا من أر

  .)١(وكان من دعاة السنة وحفاظ األثر

  .وسمع ببخارى من الهیثم بن كلیب الشاشي، وطائفة

ـــرزاز  ـــري ال ـــصفار، وأبـــي جعفـــر بـــن البخت  وســـمع ببغـــداد مـــن إســـماعیل ال

  .وطبقتهما

ني، والحـــسن بـــن  وســـمع بمـــصر مـــن أبـــي الطـــاهر أحمـــد بـــن عمـــرو المـــدی

  .یوسف الطرائفي، وأحمد بن بهزاد الفارسي وأقرانهم

  .وبسرخس من عبد اهللا بن محمد بن حنبل

  . وبمرو من محمد بن أحمد بن محبوب ونظرائه

 وبدمشق من إبراهیم بـن محمـد بـن صـالح بـن سـنان القنطـري، وجعفـر بـن 

  .محمد بن هشام، وابن أبي العقب، وخلق

  .یمان القرشيوبطرابلس خیثمة بن سل

  . وبحمص الحسن بن منصور اإلمام

  .وبتنیس عثمان بن محمد السمرقندي

  . وبغزة علي بن العباس الغزي

  . وسمع من خلق سواهم بمدائن كثیرة

                                           
 ٧١/ ٥  البن حجرلسان المیزان) ١(



    
 

 

 
٢٣٧

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 »ا ه وأ م ذ »ح اان 

ولــــم أعلــــم أحــــدا كــــان أوســــع رحلــــة منــــه، وال أكثــــر حــــدیثا منــــه مــــع الحفــــظ 

  .)١(والثقة

والحجـاز ومـصر وحدث عن خلق كثیر، لقیهم بأصـبهان وخراسـان والعـراق 

  .)٢(ًوالشام وبخارى، وأقام بما وراء النهر زمانا

  :أبرز شیوخه وتالمیذه

ً محبا للعلم شغوفا به، كثیـر الرحلـة - رحمه اهللا - كان  ابن منده :شیوخه ً ُ

 وعمره آنذاك  ، هـ٣١٨لطلبه والسماع من أفواه المشایخ، وكان أول سماعه سنة 

  . سنین٨ و٧بین 

 ، عبـدالرحمن بـن یحیـى بـن منـده:ر عنه، ومن عـم أبیـهفسمع من أبیه وأكث

 ومـــن ،ِّومـــن حمـــزة بـــن أبـــي القاســـم الكنـــاني المـــصري، محـــدث الـــدیار المـــصریة

ِّالحـــسن الطرابلـــسي، اإلمـــام الثقـــة، محـــدث الـــشام، صـــاحب  خیثمـــة الـــشامي أبـــو

  .)٣( ومن غیرهم،فضائل الصحابة

لعلمـاء، وكثـر اآلخـذون ٌ عـدد كبیـر مـن ا- رحمـه اهللا -تتلمذ علىه :تالمیذه

  : منهم،عنه

ِّإبراهیم بن محمد أبو إسحاق األصبهاني، المحدث والحـافظ الكبیـر، وأحمـد 

 وحمـــزة القرشـــي أبـــو ،أبــو نعـــیم األصـــبهاني، الحــافظ الكبیـــر صـــاحب التــصانیف

                                           
 ٣٠/ ١٧  للذهبيسیر أعالم النبالء) ١(

 ٣٢٠/ ٢٧  للذهبيتاریخ اإلسالم) ٢(

، تذكرة ٣٢١/ ٢٧ للذهبي، تاریخ اإلسالم ١٦٦/ ٢ بن أبي یعلى الات الحنابلةطبق) ٣(

 ٣٢/ ١٧ للذهبي، سیر أعالم النبالء ٢١٩/ ٢ للذهبيالحفاظ 



    
 

 

 
٢٣٨

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 »ا ه وأ م ذ »ح اان 

ِّالقاســـم الـــسهمي، اإلمـــام الحـــافظ، محـــدث جرجـــان، ومحمـــد أبـــو عبـــداهللا الحـــاكم 

  .)١(ً وكان زمیال  البن منده، وغیرهم ،ستدركالم: النیسابوري، صاحب

  : وثناء العلماء علیه،مكانته العلمیة

 وحرصــه علــى الــسماع مــن أهــل العقیــدة ،یــز بقــوة حفظــه وبكثــرة شــیوخهتم

ـــم :- رحمـــه اهللا –الـــصحیحة، قـــال عـــن نفـــسه   طفـــت الـــشرق والغـــرب مـــرتین فل

  .)٣(ًاحداً، ولم أسمع من المبتدعین حدیثا و)٢(أتقرب إلى كل مذبذب

 رأیت ثالثین ألف شـیخ، فعـشرة آالف ممـن أروي عـنهم وأقتـدي بهـم، :وقال

وعــشرة آالف أروي عــنهم وال أقتــدي بهــم، وعــشرة آالف مــن نظرائــي، ولــیس مــن 

  )٤(الكل واحد إال وأحفظ عنه عشرة أحادیث أقلها

  .)٥( كان جبال من الجبال :قال أبا نعیم عنه

ل وطــوف الــدنیا، وجمــع، وصــنف، وكتــب  الحــافظ الكبیــر، رحــ:قــال الــذهبي

  .)٦(ما ال یحصر

                                           
، تذكرة ٣٢١/ ٢٧ للذهبي، تاریخ اإلسالم ١٦٦/ ٢ بن أبي یعلى الطبقات الحنابلة) ١(

 ٣٢/ ١٧ للذهبي، سیر أعالم النبالء ٢١٩/ ٢ للذهبيالحفاظ 

وفي التنزیل العزیز في صفة . متردد بین أمرین أو بین رجلین: ورجل مذبذب ومتذبذب) ٢(

ِمذبذبین بین ذلك ال إلى هؤالء وال إلى هؤالء {: المنافقین سورة النساء ِ َِ َ َ َُ َُ ََ َ َ َ َِ ِ ِ
َ َ َ َْ َْ البن لسان العرب } ُ

 ٣٨٤/ ١مادة ذبب منظور 

 ١٦٦/ ٢ بن أبي یعلى الطبقات الحنابلة) ٣(

 ٣٥/ ١٧  للذهبي سیر أعالم النبالء )٤(

  ٣٢/ ١٧   للذهبيسیر أعالم النبالء) ٥(

 ٣٢٠/ ٢٧  للذهبيتاریخ اإلسالم) ٦(



    
 

 

 
٢٣٩

وكــان ینــازع أحمــد بــن الفــرات .. . ابــن منــده الحــافظ اإلمــام الرحــال: وقــال

  .ویراجعه وهو شاب

  .)١(ٕهو أستاذ شیوخنا وامامهم:  قال أبو الشیخ

  .)٢(أال ترون إلى قریحته؟: وأحسن أبو علي النیسابوري الثناء علیه، وقال

 الحــافظ الجــوال صــاحب التــصانیف، كــان مــن أئمــة هــذا :وقــال ابــن حجــر

  .)٣(الشان وثقاتهم

سـمعت عمـر الـسمناني غیـر مـرة : وقال إسماعیل بن محمد التیمـي الحـافظ

  .ًجبال من الجبال: ذكر أبي عبد اهللا بن منده عند أبي نعیم، فقال: یقول

وســئل عــن : ســمعت ســعید بــن علــي الحــافظ بمكــة یقــول:  وقــال ابــن طــاهر

أمـــا الـــدارقطني : ، والحـــافظ عبـــد الغنـــي بـــن ســـعید، فقـــالمنـــدهارقطني، وابـــن الـــد

ً فــأكثرهم روایــة، مــع المعرفــة التامــة، وأمــا الحــاكم منــدهفــأعلمهم بالعلــل، وأمــا ابــن 

  ترجمـــة : الثـــاني المطلـــبًفأحـــسنهم تـــصنیفا، وأمـــا عبـــد الغنـــي فـــأعرفهم باألنـــسا

  .موجزة ألبي نعیم

  )) سیرته الذاتیة (( 

  :اسمه

ُّهو أحمد بن عبداهللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهـران األصـبهاني  ِ ِ
َ ََ ْ َ َ ْ

  .)٤(الصوفي األحول

                                           
 ٢١٩/ ٢ للذهبيتذكرة الحفاظ ) ١(

 ٣٢١/ ٢٧ للذهبيتاریخ اإلسالم ) ٢(

 ٧٠/ ٥ البن حجرلسان المیزان ) ٣(

 ، وتذكرة الحفاظ١/٩١ لكانبن خال وفیات األعیان: ُذكرت ترجمة الحافظ أبي نعیم في) ٤(

، وطبقات ٧/٥٢للصفدي، والوافي بالوفیات ٢/٢٦٢  للذهبي، والعبر٣/١٩٥ للذهبي

، وغیرها من كتب التراجم ، وتوسع ١/٣٥بن العماد ال، وشذرات الذهب٤/١٨الشافعیة 
= 

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 »ا ه وأ م ذ »ح اان 



    
 

 

 
٢٤٠

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 »ا ه وأ م ذ »ح اان 

  :ِ ونسبته،كنیته

ُ وینسب إلى بلدته َأصبهان،ُیكنى بأبي نعیم َ َ.  

  :مولده

ـــــى قـــــول جمـــــاهیر  ـــــة عل ولـــــد فـــــي رجـــــب ســـــنة ســـــت وثالثـــــین وثـــــالث مائ

  .)١( بمدینة أصبهان،المترجمین

  :نشأته

ٍافظ أبــو نعــیم فــي قــرن حــدیث عهــد بــالقرون المفــضلة، إضــافة إلــى نــشأ الحــ ُ ٍ

أنــه ترعــرع بــین أبــوین صــالحین فــي بیــت علــم وتقــوى، فأمــه نــشأت علــى المكــارم 

والفـــضائل والزهـــد والـــورع فـــي بیـــت أبیهـــا الـــشیخ العـــالم الزاهـــد محمـــد بـــن یوســـف 

  .)٢(مجاب الدعوة :البناء، نعته اإلمام الذهبي بأنه

معـامالت القلـوب "  كتـاب :سان في الزهـد والتـصوف، منهـا له مصنفات ح

  .)٣("الصبر " ، وكتاب "

َأما جده مهران فهو أول من أسلم من أجداده ألبیه َْ
 وهو مولى عبد اهللا بـن ،ِ

  .)٤(-معاویة بن عبد اهللا بن جعفر بن أبي طالب رضي اهللا عنه 

                                                 
= 

" لجزء إن هللا تسعة وتسعین اسما"الشیخ مشهور بن حسن بن سلمان في مقدمة تحقیقه 

سعید .  إضافة إلى الرسائل العلمیة التي أطالت في ترجمته كرسالة دفي ترجمته،

األحادیث المرفوعة المعلة في كتاب حلیة األولیاء من ترجمة طاووس بن (الغامدي 

ًكیسان إلى نهایة ترجمة مسعر بن كدام جمعا وتخریجا ودراسة ، وأول من افتتحت )ً

نعمات الجعفري ، وأشارت إلى . مشروع األحادیث المعلة في كتاب معرفة الصحابة د

األحادیث المعلة في كتاب ( ناصر البابطین ، وهو أول مشروع . استفادتها من ترجمة د

 - وفقهم اهللا جمیعا–سعید الغامدي . الذي أتمه د) الحلیة

  ٩٢/ ١ بن خلكان الوفیات األعیان) ١(

 ٨٣٢/ ٦  للذهبيتاریخ اإلسالم) ٢(

 ٨٣٣ /٦  للذهبيتاریخ اإلسالم) ٣(

 ٩١/ ١ بن خلكان الوفیات األعیان) ٤(
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ً ووالــده كــان محــدثا رحــاال  نعتــه الــذهبي بقولــه ثــم قـــال "  اإلمــام الحــافظ" :ً

ّ بكــر بولــده وســمعه مــن الكبــار ،ً عالمــا،ًوكــان صــدوقا" :عنــه ، فمنــذ صــغره )١(" ّ

ّكان یرافق والده في مجالس السماع  للتلقي عن عدد من المحدثین
)٢(.  

 وترعــرع  فــي مدینــة أصــبهان  التــي - رحمــه اهللا- إضــافة إلــى  أنــه نــشأ 

ٌ مركــزا علمیــا عــاش فیهــا جمــع  وكانــت، وطــول أعمــارهم،اشــتهرت بكثــرة حفاظهــا ً ً

وقــد خــرج مــن " : ورحــل إلیهــا جمـع آخــر یقــول یــاقوت الحمـوي عنهــا،مـن العلمــاء

أصــبهان  مــن العلمــاء واألئمــة فــي كــل فــن مــا لــم یخــرج مــن مدینــة مــن المــدن، 

وعلــى الخــصوص علــو اإلســناد فــإن أعمــار أهلهــا تطــول، ولهــم فــي ذلــك عنایــة 

  .)٣("حفاظ خلق ال یحصونوافرة بسماع الحدیث، وبها من ال

، وأجاز له مـشایخ الـدنیا )٤( فاستجاز له والده  جماعة من كبار المسندین

، فنــشأ رحمــه اهللا علــى العلــم، )٥(ســنة نیــف وأربعــین وثالثمائــة، ولــه ســت ســنین

َِومن تربى علیه منذ صغره البد أن یكسوه العلم بحلله ُ. 

  

  : وفاته

العلـــم ًعین عامـــا قـــضاها فـــي مـــات أبـــو نعـــیم عـــن عمـــر ینـــاهز أربعـــة وتـــس

 ،ثنــین فــي العـشرین مــن المحــرم علــى قــول الجمــاهیروالتعلـیم والتــصنیف، یــوم األ

  .)٦(سنة ثالثین وأربعمائة، بأصبهان، رحمه اهللا تعالى

  

                                           
  .١٦/٢٨١ للذهبيسیر أعالم النبالء  ) ١(

 ٤٥٤/ ١٧  للذهبيسیر أعالم النبالء) ٢(

 .١/٢٠٩ للحمويمعجم البلدان) ٣(

 ٤٥٤/ ١٧  للذهبيسیر أعالم النبالء) ٤(

 ١٩٥/ ٣  للذهبيتذكرة الحفاظ) ٥(

 ١٩٧/ ٣ للذهبي الحفاظ  ، وتذكرة٩٢/ ١ بن خلكان الوفیات األعیان) ٦(
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  ))سیرته  العلمیة((

 ولم یقتـصر ، وجمع بین الروایة والدرایة،عدة فنون من–اهللا رحمه–تضلع  

  :برع في علوم أخرى منهانبوغه على فن الحدیث، بل 

 أبـو نعـیم األصـبهاني :برع في الفقـه الـشافعي وتـرجم لـه الـسبكي بقولـه: الفقه .١

  .)١(الصوفي الجامع بین الفقه والتصوف والنهایة في الحفظ والضبط

ًروى القــراءات ســماعا عــن ســلیمان بــن أحمــد :  قــال ابــن الجــزري:والقــراءات .٢

  .)٢( القاسم الهذليًالطبراني، روى عنه القراءات سماعا أبو

ذكـــر ابـــن حجـــر فـــي الفـــتح أن ألبـــي نعـــیم كتابـــا اســـمه التفـــسیر، : والتفـــسیر .٣

وقــد اســتخرجه أبــو نعــیم مــن مــسند إســحاق بــن راهویــه عــن ابــن نمیــر، :قــال

أخرجــه البخــاري )) فــي التفــسیر((وقــال أخرجــه البخــاري عــن إســحاق، وقــال 

  .)٣(عن إسحاق بن منصور

 وال ،لم یصل إلینا منـه إال المنتخـب مـن الكتـاب له كتاب الشعراء، و:واألدب .٤

 والكتــاب یحــوي جملــة مــن أبیــات منتقــاة ،ُیـدرى مــن الــذي انتخبــه مــن األصــل

مــن قــصائد لــبعض الــشعراء مرویــة باألســانید إلــى قائلیهــا، وآخــره فــصل فــي 

  .)٤(عدد من األحادیث الواردة في الشعر وأهله

                                           
 ١٨/ ٤   للسبكيطبقات الشافعیة الكبرى) ١(

 ٧١/ ١  البن الجزريغایة النهایة في طبقات القراء) ٢(

 ٤٠٧/ ٤فتح الباري البن حجر ) ٣(

م، وله طبعة ١٩٩٤طبع المنتخب من كتاب الشعراء ، بتحقیق إبراهیم صالح ، سنة ) ٤(

م، مقدمة رسالة دكتوراه ١٩٨١ز المانع سنة عبدالعزی.أخرى في دار العلوم بتحقیق د

األحادیث المرفوعة المعلة في كتاب حلیة األولیاء من ترجمة طاووس بن كیسان إلى (

المجمع ( ونشر األستاذ یوسف العش في مجلة . ٢٠ص) نهایة ترجمة مسعر بن كدام

 .٥٧ص" جزء إن هللا تسعة وتسعین اسما"مقدمة تحقیق . بدمشق تعریفا به) العلمي 
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 منها ، لذلك تنوع مؤلفاته وكثرتها یشهد؛ والفضائل، وغیرها، والسیر،والتاریخ .٥

 :)١(على سبیل المثال ال الحصر

  .كتاب حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء )١

  .المستخرج على مسلم )٢

 .المستخرج على كتاب علوم الحدیث )٣

  .تاریخ أصبهان )٤

  .فضائل الصحابة )٥

 .فضائل الخلفاء الراشدین )٦

 .الرؤیا والتعبیر )٧

 الحــــافظ الكبیــــر ذو :رة قــــالوقــــد نعــــت ابــــن كثیــــر كتبــــه بأنهــــا مفیــــدة وكثیــــ

التـصانیف المفیــدة الكثیــرة الــشهیرة، منهــا حلیــة األولیــاء فــي مجلــدات كثیــرة، دلــت 

علـى اتــساع روایتــه،وكثرة مــشایخه، وقــوة اطالعـه علــى مخــارج الحــدیث، وشــعب 

طرقه، وله معجم الصحابة، وهو عندي بخطه، وله صفة الجنـة، ودالئـل النبـوة، 

  .)٢(وغیر ذلك من المصنفات المفیدةوكتاب في الطب النبوي، 

                                           
 على - أوسع من ذكر مؤلفاته المطبوعة والمخطوطة والمنسوبة إلیه والكتب التي رواها ) ١(

سعید بن صالح الرقیب الغامدي في رسالته للدكتوراه . د-حسب علمي واطالعي

األحادیث المرفوعة المعلة في كتاب حلیة األولیاء من ترجمة طاووس بن كیسان إلى (

ًمعا وتخریجا ودراسةنهایة ترجمة مسعر بن كدام ج  ٩٢ً كتابا مطبوعا ، و٢٢: عددها ) ً

َّوعد الشیخ مشهور بن حسن بن . ١١٩ كتب نسبت إلیه خطأ، مجموعها ٥مخطوطا ، و َ

مجموع مصنفات أبي نعیم " لجزء إن هللا تسعة وتسعین اسما"سلمان في مقدمة تحقیقه 

و زاد العدد لدى الشیخ  . ١٣١المطبوع منها والمخطوط والمفقود والمنسوب إلیه خطأ 

لعله كتاب كذا " مشهور لكونه ذكر عددا من الكتب باسمین ونبه على ذلك بقوله 

، ویظهر أن لدیه من أسماء الكتب ما لم یذكره الدكتور " المتقدم برقم كذا" أو " المتقدم

 .الغامدي، ولدى الغامدي ما لم یذكره الشیخ مشهور 

 ٥٦/ ١٢ البن كثیر البدایة والنهایة) ٢(
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  :رحالته

 لكنــه بــدأ الرحلــة ســنة ســت ،لــم تــذكر كتــب التــراجم تفاصــیل رحلتــه وتنقالتــه

أبــا علــي بــن الــصواف :  فــسمع ببغــداد،وخمــسین وثالثمائــة وعمــره عــشرون عامــا

وأبا بكر بن الهیثم األنباري وطائفة كثیرة، وأجاز له جعفر الخلدي وأبو سهل بن 

  .زیاد

  .أبا بكر اآلجري وأحمد بن إبراهیم الكندي: مع بمكةوس

  .فاروق الخطابي، ومحمد العامري، وجماعة: وبالبصرة

  . وجماعة،أبا بكر عبد اهللا بن یحیى الطلحي: وبالكوفة

، وأجـــازه )١(أبـــا أحمـــد الحـــاكم، وأصـــحاب الـــسراج فمـــن بعـــدهم: وبنیـــسابور

  .شیخها أبو العباس األصم

  . عمر عبد اهللا بن عمر بن شوذبالم: وأجاز له من واسط

  .)٢(شیخها خیثمة بن سلیمان  : ومن الشام

  .)٣(من أبي أحمد الجرجاني: وسمع بجرجان

  

  :أبرز شیوخه وتالمیذه

 اســتجاز لــه أبــوه طائفــة مــن شــیوخ العــصر تفــرد فــي الــدنیا عــنهم، :شــیوخه

القاسم  سلیمان بن أحمد أبو : ومن أبرز من أكثر عنهم،سبق ذكرهم في رحالته

                                           
 ١٩/ ٤  للسبكيطبقات الشافعیة الكبرى) ١(

 ٤٥٤/ ١٧  للذهبي، سیر أعالم النبالء١٩٥/ ٣ للذهبيتذكرة الحفاظ ) ٢(

 ١٤٥:  ص البن النقطةالتقیید لمعرفة رواة السنن والمسانید) ٣(
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ّالطبراني، وأبو بكر بن المقرئ، وابن فارس والعسال، وأحمد بن معبـد السمـسار، 

  .وأبي علي بن الصواف، وأبي بكر بن خالد،  وروى عن طبقتهم

ٕ كان أبو نعیم رحمه اهللا ینفق وقته على تعلیم طالبه وافادتهم دون :تالمیذه

ــدنیا"  : قــال أحمــد بــن محمــد بــن مردویــه،ملــل  ، قــد اجتمعــوا عنــدهكــان حفــاظ ال

فكان كل یوم نوبـة واحـد مـنهم یقـرأ مـا یریـده إلـى قریـب الظهـر فـإذا قـام إلـى داره 

ربمــا كــان یقــرأ علیــه فــي الطریــق جــزء وكــان ال یــضجر لــم یكــن لــه غــذاء ســوى 

 أحمد الخطیب البغـدادي، والحـسن األصـبهاني :منهم. )١(" التصنیف والتسمیع 

  .الفضل األصبهاني، وغیرهم وأخوه حمد أبو ،أبو علي الحداد

  : وثناء العلماء علیه،مكانته العلمیة

كـــان لنـــشأة أبـــي نعـــیم فـــي مدینـــة أصـــبهان الزاخـــرة بالعلمـــاء، وطلبـــه العلـــم 

 مقرونا ،ٕ واجازاته من الشیوخ في األمصار التي رحل إلیها،وكثرة سماعه،صغیرا

ً وطول عمره مـع كثـرة تالمیـذه أثـرا كبیـرا فـي م،بجده ومثابرته  وقـد ،كانتـه العلمیـةً

ً لــم أر أحــدا أطلــق :الخطیــب البغــدادي قــال: أثنــى علیــه جمــع مــن العلمــاء مــنهم

َعلیه اسم الحفظ غیر رجلین أبي نعیم وأبي حازم العبدوي ْ َ
)٢(.  

ًكـان أبـو نعـیم فـي وقتـه مرحـوال إلیـه ولـم " :وأحمد بن محمد بن مردویـه قـال

  .)٣(" یكن في أفق من اآلفاق أسند وال أحفظ منه 

                                           
  .  ١٧/٤٥٩  للذهبيسیر أعالم النبالء) ١(

 ١٨٢/ ٣  للذهبيتذكرة الحفاظ) ٢(

  . ١٧/٤٥٩  للذهبينبالءسیر أعالم ال) ٣(
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بقــــي " :كــــان أصــــحاب الحــــدیث یقولــــون" :وحمــــزة بــــن العبــــاس العلــــوي قــــال

ًالحافظ أبو نعیم أربع عـشرة سـنة بـال نظیـر ال یوجـد شـرقا وال غربـا أعلـى إسـنادا  ً ً

  .)١(" منه وال أحفظ منه 

رزق مــن علــو اإلســناد مــا لــم یجتمــع عنــد غیــره وصــنف " :وابــن نقطــة قــال

ًكتبا حسنة وحدیثه بالمشرق والم ًغرب وكان ثقة في الحدیث عالما فهما ً ً")٢(.  

 وأخذ ، وأكابر الحفاظ الثقات،كان من األعالم المحدثین" :وابن خلكان قال

  .)٣("  وأخذوا عنه، وانتفعوا به ،عن األفاضل

 ومـــن أكثـــرهم ،مـــن أكبـــر حفـــاظ الحـــدیث" :وشـــیخ اإلســـالم ابـــن تیمیـــة قـــال

 فـــإن ، ثقـــة:جـــل مـــن أن یقـــال لـــه وهـــو أ، وممـــن انتفـــع النـــاس بتـــصانیفه،ًتـــصنیفا

  .)٤(" درجته فوق ذلك 

الحـافظ " ،)٥("اإلمام، الحافظ، الثقة، العالمـة، شـیخ اإلسـالم:" والذهبي قال

ًوكــان حافظــا مبــرزا عــالي اإلســناد تفــرد فــي الــدنیا " ، )٦("الكبیــر محــدث العــصر ً

تفـرد فــي طائفـة  ":وقـال.)٧(" ُِّبـشيء كثیـر مـن العـوالي وهـاجر إلــى لقیـه الحفـاظ 

                                           
  . ٣/١٠٩٤  للذهبيتذكرة الحفاظ) ١(

  . ١٤٥ص   النقطة البنالتقیید لمعرفة رواة السنن والمسانید ) ٢(

  . ١/٩١بن خلكان الوفیات األعیان ) ٣(

  .١٨/١٧لشیخ اإلسالم ابن تیمیة مجموع الفتاوى ) ٤(

 ٤٥٤/ ١٧  للذهبيسیر أعالم النبالء) ٥(

 ١٩٥/ ٣ ذهبي للتذكرة الحفاظ) ٦(

  .١٧/٤٥٩  للذهبيسیر أعالم النبالء) ٧(



    
 

 

 
٢٤٧

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 »ا ه وأ م ذ »ح اان 

ــدنیا بإجــازتهم ورحلــت الحفــاظ إلــى بابــه لعلمــه ، كمــا تفــرد بالــسماع مــن خلــق، ال

  .)١("وحفظه وعلو أسانیده 

  

  أبي نعیم تحریر الخالف بین ابن منده و:  ثالثالالمطلب 

 ،رة ووحشة شدیدة بینهماّولدت الخالفات العقدیة بین ابن منده وأبي نعیم نف

حتى أن ابن منده كان یمنع طالب العلم الذین سمعوا من أبي نعیم من حضور 

  !مجلسه

، فینـا جماعـة ممـن یـدخل )٢( أیها الـشیخ: قال محمد بن عبد اهللا الطبراني

  .أخرجوهم: ، فقال- أعني أبا نعیم األشعري -على هذا المشؤوم 

علــى الــداخل علــیهم حــرج أن : م قــالفأخرجنــا مــن المجلــس فالنــا وفالنــا، ثــ

  .یدخل مجلسنا، أو یسمع منا، أو یروي عنا، فإن فعل فلیس هو منا في حل

 ربما آل األمر بالمعروف بصاحبه إلـى الغـضب والحـدة، فیقـع :قال الذهبي

فــي الهجــران المحــرم، وربمــا أفــضى إلــى التفكیــر والــسعي فــي الــدم، وقــد كــان أبــو 

رمــة إلــى الغایــة ببلــده، وشــغب علــى أحمــد بــن عبــد اهللا عبــد اهللا وافــر الجــاه والح

  .)٤(ن أحمد اختفى بحیث أ،)٣(الحافظ

  

                                           
 ٤٥٤/ ١٧  للذهبي، سیر أعالم النبالء١٩٥/ ٣ للذهبيتذكرة الحفاظ ) ١(

 .ابن منده) ٢(

 .أبو نعیم) ٣(

 ٤١/ ١٧  للذهبيسیر أعالم النبالء) ٤(



    
 

 

 
٢٤٨

 ولعــل هــذه الــشدة ناتجــة مــن ،القــارئ لمــا دار بینهمــا یلمــس شــدة ابــن منــدهف

 أو ربما ناتجـة مـن تأسـیه بمـنهج مـن یغلـظ علـى المبتـدع ،طبیعة تكوینه البشري

َواغلــــظ ع{مــــن الــــسلف متــــأولین قــــول اهللا  ْ ُ ْ ْلــــیهمَ
ِ ْ ، فیتعبــــدون هللا بالغلظــــة القولیــــة }َ

  . والفعلیة لكل مخالف لعقیدتهم

أما أبو نعیم حین رأى هجر ابـن منـده مـارس معـه سیاسـة  عـدم المواجهـة، 

  وهـــذا مـــن الحكمـــة أن یبتعـــد اإلنـــسان عـــن خـــصمه أو منازعـــه أو،فـــاختفى عنـــه

ر مـن أن  ومشاحنات أشد، فعمر اإلنسان أقـص،المغضب تجنبا لخصومة أعظم

ُیقــصره باالسترســال بمثــل هــذه الخالفــات  التــي تــستنزف الوقــت والجهــد، وتقــسي 

 كان جبال مـن : وقد مدح الذهبي أبا نعیم إلنصافه خصمه حین قال عنه،القلب

  .)١( فهذا یقوله أبو نعیم مع الوحشة الشدیدة التي بینه وبینه،الجبال

  

  :الخالفات العقدیة المثیرة للخصومة

رجمة ابن منده أنـه علـى مـنهج الـسلف ولـم یـرو عـن مبتـدع، بـل تقرر في ت

 ،ُ إال أن قرینــه أبــا نعــیم رمــي باألشــعریة،ویمنــع أصــحابه مــن حــضور مجالــسهم

هل هـو مخلـوق أم ) اللفظ بالقرآن: (  ووقع بینهما خــــالف حول مسألــــــة،والتشیع

  ؟ال

  :دونكم تفنید تلك التهم

  :)٢(نعته باألشعریة : ًأوال

                                           
  ٣٢/ ١٧  للذهبيسیر أعالم النبالء) ١(

) هـ٣٢٤(لحسن األشعري المتوفى سنة تنسب ألبي ا، األشاعرة فرقة كالمیة كبرى) ٢(

  . ظهرت في القرن الرابع وما بعده
= 

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 »ا ه وأ م ذ »ح اان 



    
 

 

 
٢٤٩

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 »ا ه وأ م ذ »ح اان 

 ســـمع الكثیـــر وصـــنف الكثیـــر، وكـــان یمیـــل إلـــى مـــذهب: قـــال ابـــن الجـــوزي

  .)١(األشعري في االعتقاد میال كثیرا

  :تحریر القول في أشعریة أبي نعیم

 فقـد نقـل ابـن تیمیـة عنـه ،تشهد أقوال أبي نعـیم علـى براءتـه ممـا نـسب إلیـه

رجة الوامقین محجة الواثقین ومد" وقال الحافظ أبو نعیم في كتابه :" نفي التأویل

وأجمعوا أن اهللا فوق سمواته عـال علـى عرشـه مـستو علیـه ال مـستول : " تألیفه" 

  )١( .)٢("علیه كما تقول الجهمیة إنه بكل مكان

  

                                                 
= 

، بینهم وبین أهل الحدیث منازعات في أمور دقیقة لطیفة، كمسألة اللفظ، ونقصان اإلیمان

وتفضیل عثمان، وبعض أحادیث الصفات، ونفي لفظ الجبر وغیر ذلك من دقیق القول 

  ٣/١٠٣٢بتصرف یة لشیخ اإلسالم ابن تیمالتسعینیة . ولطیفه

أخذها األشعري عن ابن كالب تدور على مسألة ، بدأت أصولها بنزعات كالمیة خفیفة

مع القول بالكسب الذي نشأت عنه نزعة الجبر ، كالم اهللا تعالى وأفعاله االختیاریة

ثم تطورت وتعمقت وتوسعت في المناهج الكالمیة حتى أصبحت من القرن ، واإلرجاء

الملل والنحل .  مرجئة جبریة، مقابریة، فلسفیة، عقالنیة، رقة كالمیةالثامن وما بعده ف

  .  واللفظ له٤٩ ، الفرق الكالمیة ص١/٨١

أن صفات اهللا االختیاریة ال یثبتها : ومما یخالف أبو الحسن األشعري أهل السنة فیه 

وذلك خوفا صفات قائمة باهللا تتعلق بمشیئته واختیاره، بل إما أن یؤولها أو یثبتها أزلیة 

-ویؤمن بأن القرآن كالم اهللا غیر مخلوق، لكن الكالم . من حلول الحوادث بذات اهللا

/ ٢ المحمود.  للدموقف ابن تیمیة من األشاعرة.ٕ أزلي، ال یتعلق بمشیئته وارادته- عنده 

٥٠٦ 

 ٦٧٥/ ١٥البن كثیر البدایة والنهایة ) ١(

 ٦٠/ ٥  لشیخ اإلسالم ابن تیمیةمجموع الفتاوى) ٢(



    
 

 

 
٢٥٠

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 »ا ه وأ م ذ »ح اان 

َّوعد ابن القیم أبا نعیم أحد أئمة الزهاد والـصوفیة َ
 ، أهـل االتبـاع وسـلفهم)١(

قــال أبــو نعــیم فــي  : فقــال،الــذین یؤخــذ بقــولهم فــي الــرد علــى المعطلــة والمــشبهة

أحببـــت أن أوصـــي أصـــحابي بوصـــیة مـــن الـــسنة وموعظـــة مـــن الحكمـــة : رســـالة

ٕوان اهللا اســـتوى علـــى : قـــال فیهـــا.. .وأجمـــع مـــا كـــان علیـــه أهـــل الحـــدیث واألثـــر

عرشه بال كیف وال تشبیه وال تأویل، واالستواء معقول والكیف مجهول، وأنه عز 

لــول وال ممازجــة وال اخــتالط وال وجــل بــائن مــن خلقــه والخلــق بــائنون منــه بــال ح

ألنــه الفــرد البــائن مــن الخلــق الواحــد الغنــي عــن الخلــق وأن اهللا ســمیع ؛ مالصــقة 

بصیر علیم خبیـر یـتكلم ویرضـى ویـسخط ویـضحك ویعجـب ویتجلـى لعبـاده یـوم 

هـل مـن داع : القیامة ضاحكا وینـزل كـل لیلـة إلـى سـماء الـدنیا كیـف شـاء فیقـول

ونـزول الـرب إلـى .  فـأتوب علیـه؟ حتـى یطلـع الفجـرفأستجیب له؟ هل مـن تائـب

الــسماء بــال كیـــف وال تــشبیه وال تأویــل، فمـــن أنكــر النــزول أو تـــأول فهــو مبتـــدع 

  .)٢(. " ضال

" :ًونقل الحافظ الذهبي نصوصا من كتاب االعتقاد ومن ذلك قول أبي نعیم

.. .دوه فیمــا اعتقــ،ٕطریقنــا طریــق الــسلف المتبعــین للكتــاب والــسنة واجمــاع األمــة

إن األحادیث التي تثبت في العرش واستواء اهللا علیه : "وذكر أشیاء إلى أن قال"

 وأن اهللا بـائن مـن خلقـه والخلـق ،یقولون بها ویثبتونها من غیر تكییـف وال تمثیـل

 وهو مستو علـى عرشـه فـي سـمائه مـن ، ال یحل فیهم وال یمتزج بهم،بائنون منه

" دون أرضه 
)٣(

.  

                                           
المتتبع لكتبه والناظر ألقواله یجد أن تصوفه تصوف زهد وورع فقط ولیس ابتداع في ) ١(

 . الدین

  . ٢/٢٧٦ البن القیم اجتماع الجیوش اإلسالمیة) ٢(

  .٢/٣٤٤  للذهبيالعرش) ٣(



    
 

 

 
٢٥١

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 »ا ه وأ م ذ »ح اان 

 موافقة عقیدة أبي نعیم لمذهب السلف وترد علـى مـن فهذه النصوص تثبت

  .اتهمه باألشعریة

نعته بالتشیع:ًثانیا
)١(

:  

                                           
وقالوا بإمامته وخالفته . الذین شایعوا علیا رضي اهللا عنه على الخصوص:  الشیعة هم) ١(

ٕواعتقدوا أن اإلمامة ال تخرج من أوالده، وان خرجت . ٕا جلیا، واما خفیانصا ووصیة، إم

لیست اإلمامة قضیة مصلحیة تناط : وقالوا. فبظلم یكون من غیره، أو بتقیة من عنده

باختیار العامة وینتصب اإلمام بنصبهم، بل هي قضیة أصولیة، وهي ركن الدین، ال 

  .ٕ وال تفویضه إلى العامة وارسالهٕیجوز للرسل علیهم السالم إغفاله واهماله،

ویجمعهم القول بوجوب التعیین والتنصیص، وثبوت عصمة األنبیاء واألئمة وجوبا عن 

. والقول بالتولي والتبري قوال، وفعال، وعقدا، إال في حال التقیة. الكبائر والصغائر

ند كل وع. ویخالفهم بعض الزیدیة في ذلك، ولهم في تعدیة اإلمام كالم وخالف كثیر

  .مقالة، ومذهب، وخبط: تعدیة وتوقف

ٕكیسانیة، وزیدیة، وامامیة، وغالة، واسماعیلیة: وهم خمس فرق وبعضهم یمیل في األصول . ٕ

لشهرستاني   لالملل والنحل.  إلى االعتزال، وبعضهم إلى السنة، وبعضهم إلى التشبیه

١٤٦/ ١  

ولكن طالئع .. ً زمنیا، ومرت بمراحلًوالشیعة كفكر وعقیدة لم تولد فجأة، بل إنها أخذت طورا

العقیدة الشیعیة وأصل أصولها ظهرت على ید السبئیة باعتراف كتب الشیعة التي قالت 

ًبأن ابن سبأ أول من شهد بالقول بفرض إمامة علي، وأن علیا وصي محمد وهذه عقیدة 

ب النص على علي باإلمامة، وهي أساس التشیع كما یراه شیوخ الشیعة، وشهدت كت

الشیعة بأن ابن سبأ وجماعته هم أول من أظهر الطعن في أبي بكر وعمر وعثمان 

 رضي اهللا -أصهار رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم وأرحامه وخلفائه وأقرب الناس إلیه 

 والطعن في الصحابة اآلخرین، وهذه عقیدة الشیعة في الصحابة كما هي مسجلة -عنهم 

 -  عرض ونقد -  عشریة اإلثني  الشیعة اإلمامیةأصول مذهب. في كتبهم المعتمدة

 ٧٨/ ١لقفاري ل



    
 

 

 
٢٥٢

   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 »ا ه وأ م ذ »ح اان 

َّنـــسب أبـــو نعــــیم إلـــى التــــشیع، وعـــده محمـــد بــــاقر مـــن علمــــاء الـــشیعة فــــي  َ ِ ُ

وممن اطلعت على تـشیعه مـن مـشاهیر علمـاء : " المجلسيسبط ، قال )١(كتابه

 ،ان صــاحب كتــاب حلیــة األولیــاءالعامــة هــو الحــافظ أبــو نعــیم المحــدث بأصــبه

 ونقــل جــدي تــشیعه عــن والــده عــن أبیــه عــن آبائــه حتــى ،وهــو مــن أجــداد جــدي

ّوهو من محدثي العامة ظاهرا إال أنه من خلص الشیعة في باطن .. .انتهى إلیه ُ ً

ولمــا كــان الولــد .... ً والتــي یتقــي ظــاهرا علــى مــا وافــق مــا اقتــضته الحــال،أمــره

  .)٢(" كل أحد لم یبق شك في تشیعه أعرف بمذهب الوالد من 

  

  :ّتحریر القول في تشیع أبي نعیم

اإلمامــة والــرد علــى ((نتــرك أبــا نعــیم نفــسه یــرد علــیهم فــي كتابــه المطبــوع 

َ فــدحض ،فهــذا الكتــاب یكفــي فــي الــرد علــى الــشیعة دعــواهم الباطلــة)) الرافــضة 

َّتهمتهم وجلى زیفها
 ألبـي بكـر الـصدیق  صنفه لتثبیـت اإلمامـة والخالفـة األولـى،َ

 وأنــــه الرجــــل الــــذي أجمعــــت األمــــة علــــى إمامتــــه بعــــد رســــولنا صــــلوات ربــــي 

  وخــتم بإمامــة  وثلــث بإمامــة عثمــان  ثــم ثنــى بإمامــة عمــر ،وسـالمه علیــه

  یعـــرض للــــشبهات التـــي یثیرهــــا الـــروافض ویـــرد علــــى األحادیـــث التــــي علـــي

ًیدعون زورا وبهتانا أنها تـنص علـى خالفـة علـي بـن أبـ   بعـد النبـي ي طالـب ً

مباشرة  .  

 ،))فــضائل الخلفــاء األربعــة وغیــرهم (( ویــرد علــیهم أیــضا بمــصنفه اآلخــر 

 فلــو كــان مــن أهــل التــشیع لمــا ؛بــدأه بــذكر فــضائل أبــي بكــر وعمــر وعثمــان 

  .تجرأ أن یفعل ذلك في كتابه

                                           
  .١/٢٧٢ محمد باقرل روضات الجنات في أحوال العلماء  والسادات ) ١(

  .١/٢٧٣محمد باقر لروضات الجنات في أحوال العلماء  والسادات  ) ٢(



    
 

 

 
٢٥٣
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 فنــسبتهم ألبــي ،ُوقــد عرفــت عــادة الــروافض فــي التــساهل بالكــذب والتزویــر

  .إلى التشیع كذب وبهتان وهو منه براءنعیم 

  ؟هل هو مخلوق أم ال) اللفظ بالقرآن: (مسألــــــة: ًثالثا

التـي انتـصر لهـا المعتزلـة ) خلـق القـرآن ( هذه المسألة ولدت عن فتنة القول بــــــ 

 فـي ،وصـمد-اهللا  رحمه–وتصدى لها إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل 

 هـل بـالقرآن اللفـظ(اللفظیـة  مـسألة ظهـرت ثورتهـا خمدت ،فلماالثائر بركانها وجه

حــــسین الكرابیــــسي : وهــــي ولیــــدة ســــوء للفتنــــة األم، علــــى یــــد) مخلــــوق أم ال هــــو

  .)١(وغیره

 مـن قـال بـاللفظ أو بـالوقف فهـو مبتـدع عنـدهم، ال :قال شیخ اإلسـالم ابـن تیمیـة

  .)٢(یقال اللفظ بالقرآن مخلوق، وال یقال غیر مخلوق

، ویكفینــا أن )٣(ر النــزاع فــي هــذه المــسألة لــیس هــذا مقامهــا ولهــا مظانهــاوتحریــ

اللفـظ (  و مسألة :نعرف أنها مسألة مختلف فیها بین العلماء، قال شیخ اإلسالم

قــد اضــطرب فیهــا أقــوام لهــم علــم وفــضل ودیــن وعقــل، وجــرت بــسببها ) بــالقرآن 

 قتیبـــة كالمـــا مخاصـــمات ومهـــاجرات بـــین أهـــل الحـــدیث والـــسنة، حتـــى قـــال ابـــن

. »مـسألة اللفـظ « لم یختلف أهل الحدیث في شيء من مذاهبهم إال فـي : معناه

                                           
 ١٧٧/ ٦  لشیخ اإلسالم ابن تیمیةمجموع الفتاوى) ١(

 ٤٤٠/ ٦ إلسالم ابن تیمیة لشیخ االفتاوى الكبرى) ٢(

بن قدامة المقدسي ال، رسالة في القرآن وكالم اهللا ٤٩٢  البن حجرمقدمة فتح الباري) ٣(

 لشیخ ، الفتاوى الكبرى٣٣٣/ ١٢  لشیخ اإلسالم ابن تیمیة، مجموع الفتاوى٥: ص

، ١/٢٦٨  لشیخ اإلسالم ابن تیمیة، درء تعارض العقل والنقل٦/٤٤٠ اإلسالم ابن تیمیة

 .غیرهاو
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وبـــین أن ســـبب ذلـــك لمـــا وقـــع فیهـــا مـــن الغمـــوض والنـــزاع بیـــنهم فـــي كثیـــر مـــن 

  .)١(المواضع لفظي

  وقع بین أبي نعـیم األصـبهاني وأبـي عبـد اهللا بـن منـده فـي ذلـك مـا :وقال أیضا

 فــــــي ذلــــــك كتابــــــه فــــــي الــــــرد علــــــى اللفظیــــــة هــــــو معــــــروف وصــــــنف أبــــــو نعــــــیم

  .)٢(والحلولیة

ومال فیه إلى جانـب النفـاة القـائلین بـأن الـتالوة مخلوقـة، كمـا مـال ابـن منـده إلـى 

جانـب مــن یقــول إنهــا غیـر مخلوقــة، وحكــى كــل منهمــا عـن األئمــة مــا یــدل علــى 

كثیر من مقصوده ال على جمیعه، فما قصده كل منهما من الحـق وجـد فیـه مـن 

  .)٣(منقول الثابت عن األئمة ما یوافقهال

: مــر فــال أدري هــل قــالفــي هــذا األوكــوني لــم أقــف علــى نــص عبــارة أبــي نعــیم 

  !؟كما قال البخاري) أفعال العباد مخلوقة : (  أو قال،)لفظي بالقرآن مخلوق(

فهــذا األمــر متوقــف علــى إثبــات القــول علیــه، واهللا أعلــم بمقالتــه التــي لــم تــصل 

  .إلینا

تخرجــه مــن دائــرة اإلســالم وال وجــه للــشدة والغلظــة  ثبتــت عــن أبــي نعــیم فــالولــو 

  . والنفرة والخصومة في أمر ساغ اختالف العلماء فیه ولكل أدلته

                                           
 ٣٣٣/ ١٢  لشیخ اإلسالم ابن تیمیةمجموع الفتاوى) ١(

، ومصورتها في ١٠٩٦بعد البحث والتحري قیل لي أن المخطوط في الظاهریة برقم ) ٢(

ُ، تقصیت عنها في الظاهریة فلم توجد في فهارسها، ١٦٦٤مركز جمعة الماجد برقم ف

 . المفقودوجود لها أیضا في مركز جمعة الماجد فتبقى في عداد وال

 ١/٢٦٨  لشیخ اإلسالم ابن تیمیةدرء تعارض العقل والنقل) ٣(
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ولـــم تقــــف شــــرارة هــــذه الفتنــــة عنــــد هـــذین اإلمــــامین بــــل امتــــدت نارهــــا إلــــى 

 وأتبــاع كــل مــذهب، وقــد وصــف لنــا حجــم المعانــاة التــي ،طالبهمــا، وأصــحابهما

حـضرت : دها هذا االختالف المتعـصب أبـو العـالء محمـد الفرسـاني حـین قـالول

مجلـس أبــي بكـر بــن أبــي علـي الــذكواني المعــدل فـي صــغري مــع أبـي، فلمــا فــرغ 

  .من أراد أن یحضر مجلس أبي نعیم، فلیقم: من إمالئه قال إنسان

وكان أبو نعیم في ذلك الوقت مهجورا بسبب المذهب، وكان بین األشـعریة 

حنابلــة تعــصب زائــد یــؤدي إلــى فتنــة، وقیــل وقــال، وصــداع طویــل، فقــام إلیــه وال

  !!أصحاب الحدیث بسكاكین األقالم، وكاد الرجل یقتل

 أبعـد ، مـا هـؤالء بأصـحاب حـدیث بـل فجـرة جهلـة:َّثم علق الـذهبي علـى الحادثـة

  .)١(اهللا شرهم 

ٍفالتعـــصب للـــرأي ینبـــت نابتـــة شـــاذة ال تـــؤمن إال بوجـــه واحـــد، وتنكـــ  ،ر الخـــالفٍ

 ، ومـن خـالفهم رمـوه بكـل كبیـر،ً وهـو دائمـا معهـم– في زعمهم –وتنتصر للحق 

 ویهــدرون ، وقــد یحكمــون علیــه بــالكفر، والخــروج عــن الجماعــة،واتهمــوه بالبدعــة

، وكــأن اهللا خلقهــم لیتعبــدهم بــذلك والحــول والقــوة إال بــاهللا، فأســوأ العقــول )٢(دمــه

ِمن تحول من كل اختالف خالفا وعدا   .ًءِ

االخـــتالف حـــق لكـــل شـــخص إن كـــان معـــه البینـــة والـــدلیل ولـــه أجـــر إن اجتهـــد 

وأخطــأ، وأجــران إن اجتهــد وأصــاب، لكــن وحــدة الــصف واجتمــاع الكلمــة واجــب 

ــــار إصــــالحه  ّأممــــي، ومــــن مقتــــضیات الحكمــــة تقــــدیم مــــصالح المجتمــــع، واعتب
 .ًإصالحا لألفراد دون العكس

                                           
  .٤٦٠ / ١٧  للذهبيسیر أعالم النبالء) ١(

 ٤١صلمصطفى باحو كالم األقران بعضهم في بعض ) ٢(
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  ف ابن منده وأبي نعیممنهج العلماء في اختال  :المبحث األول 

دأب العلمـــاء علـــى  تلمـــس أعـــذار مـــن زل مـــنهم، ودفـــن زالتهـــم فـــي مقبـــرة 

حسناتهم، فإن كانت تلك الزلة ناشئة عن خصومة أو منافـسة أقـران فـال یلتفتـون 

  .لها ویطوونها والیروونها

ه حـافظ مـن أوالد المحـدثین، اخـتلط فـي آخـر عمـره،  ابـن منـد:قال أبو نعیم

فحدث عن ابن أسـید، وابـن أخـي أبـي زرعـة الـرازي، وابـن الجـارود بعـد أن سـمع 

منــــه أن لــــه عــــنهم إجــــازة، وتخــــبط فــــي أمالیــــه، ونــــسب إلــــى جماعــــة أقــــواال فــــي 

  .)١(المعتقدات لم یعرفوا بها، نسأل اهللا الستر والصیانة

 ال نعبأ بقولك في خـصمك للعـداوة الـسائرة، كمـا ال :علق الذهبي على قوله

 حطا مقذعا على أبي نعـیم وتبـدیعا، مندهنسمع أیضا قوله فیك، فلقد رأیت البن 

ومـــاال أحـــب ذكـــره، وكـــل منهمـــا فـــصدوق فـــي نفـــسه، غیـــر مـــتهم فـــي نقلـــه بحمـــد 

  .)٢(اهللا

 وكـــان أبــو نعـــیم كثیـــر الحـــط علــى ابـــن منـــده، لمكـــان :وقــال الـــذهبي أیـــضا

ابــن منــده، حــافظ مــن أوالد : عتقــد واختالفهمــا فــي المــذهب، فقــال فــي تاریخــهالم

المحــدثین، تــوفي فــي ســلخ ذي القعــدة، واخــتلط فــي آخــر عمــره، فحــدث عــن أبــي 

ــه  أســید، وعبــد اهللا ابــن أخــي أبــي زرعــة، وابــن الجــارود، بعــد أن ســمع منــه أن ل

المعتقـد لـم یعرفـوا ًعنهم إجازة، وتخبط فـي أمالیـه، ونـسب إلـى جماعـة أقـواال فـي 

  . بها، نسأل اهللا الستر والصیانة

                                           
 ٣٢٧/ ٩  ألبي نعیمأخبار أصبهان) ١(

 ٣٣/ ١٧  للذهبيسیر أعالم النبالء) ٢(
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ًأي واهللا، نـسأل اهللا الـستر وتـرك الهـوى والعـصبیة، فلـیس ذلـك موجبـا : قلت

ًلضعفه، وال قوله موجبا لضعف ابن منده، ولو سمعنا كالم األقران، بعضهم في 

  .)١(بعض ال تسع الخرق

  :وقال في موطن آخر

یقذع في المقال في أبـي نعـیم لمكـان االعتقـاد قد كان أبو عبد اهللا بن منده 

المتنازع فیـه بـین الحنابلـة وأصـحاب أبـي الحـسن، ونـال أبـو نعـیم أیـضا مـن أبـي 

. عبد اهللا في تاریخه، وقد عرف وهن كالم األقران المتنافسین بعضهم في بعض

  .)٢(نسأل اهللا السماح

 فیــه بــال أبــو نعــیم األصــبهاني أحــد األعــالم صــدوق تكلــم: قــال ابــن حجــر

  . حجة لكن هذه عقوبة من اهللا لكالمه في ابن منده بهوى

وكــالم ابــن منــده فــي أبــي نعــیم فظیــع مــا أحــب حكایتــه، وال أقبــل قــول كــل 

منهمــا فــي اآلخــر، بــل همــا عنــدي مقبــوالن ال أعلــم لهمــا ذنبــا أكبــر مــن روایتهمــا 

رأیـت الموضوعات ساكتین عنها، قرأت بخـط یوسـف بـن أحمـد الـشیرازي الحـافظ 

 اهللا عـین أبـي نعـیم یـتكلم فـي أبـي عبـد اهللا أسخنبخط بن طاهر المقدسي یقول 

جمــع النــاس  علــى إمامتــه، ویــسكت عــن الحــق وقــد أجمــع النــاس وقــد أمنــدهبــن 

  !على كذبه

كالم األقران بعضهم في بعض ال یعبأ بـه وال سـیما إذا الح لـك أنـه :  قلت

 مـــن عـــصم اهللا، ومـــا علمـــت أن لعـــداوة أو لمـــذهب أو لحـــسد، ال ینجـــو منـــه إال

عــصرا مــن األعــصار ســلم أهلــه مــن ذلــك ســوى النبیــین والــصدیقین، ولــو شــئت 

                                           
 ٣٢٤/ ٢٧ للذهبيتاریخ اإلسالم ) ١(

 ١٥٩/ ١٣  للذهبيسیر أعالم النبالء) ٢(
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لـسردت مـن ذلـك كــراریس، اللهـم فـال تجعــل فـي قلوبنـا غـال للــذین آمنـوا ربنـا إنــك 

  .)١(رؤف رحیم

 بــدع الحــافظ أبــو نعــیم فــي جرحــه لمــا بینهمــا مـــن :وقــال فــي مــوطن آخــر

 فلم یلتفت إلیه لما بینهما من العظائم، نسأل اهللا العفو الوحشة، ونال منه واتهمه

  .)٢(فلقد نال ابن منده من أبي نعیم و أسرف أیضا

ُّحاشا أئمة هـذه الـسنة مـن المیـل عـن سـنن : الدمشقي قال ابن ناصر الدین

الهــدى أو االنحــراف إلــى قلــة اإلنــصاف باتبــاع الهــوى لكــن بعــض األعیــان تكلــم 

م أبــي نعــیم فــي ابــن منــده وابــن منــده فیــه، فــال نتخــذ فــي بعــض األقــران مثــل كــال

كالمهما في ذلك عمدة بل وال نحكیه، ألن الناقد إذا بحث عـن سـبب الكـالم فـي 

ّمثــل ذلــك وانتقــد رآه إمــا لعــداوة أو لمــذهب أو لحــسد، وقــل أن یــسلم عــصر بعــد  َ

ن تلك القرون الثالثة من هذه المهالك ومن نظر في التاریخ اإلسـالمي فـضال عـ

 .)٣(غیره حقق ذلك وما وقع منه في األغلب كان سببه المذهب

  َمنهج العلماء في جرح األقران وكالمهم في بعض   :المطلب الرابع  

لــم یغفــل العلمــاء مــایعتري الــنفس البــشریة مــن نقــص وحظــوظ، وتبیــان فــي 

، واخـــتالف طرائـــق التعامـــل مـــع الخـــالف حتـــى بـــین األفاضـــل األفهـــام والطبـــائع

 ومــن ثنــوا الركــب فـــي ،واألكــابر وبــین مــن قطعـــوا األمیــال فــي الرحلــة واألســـفار

ّمجـــالس العلـــم، لـــذا قعـــدوا لـــذلك قواعـــد منهـــا :  ومنهـــا،ُ الیقبـــل الجـــرح إال مفـــسرا:َ

لـى الـراوي  إذا ورد الجرح مقیدا الیحكم به ع: ومنها،العبرة بجرح لم یصح سنده

                                           
 ٢٠١/ ١  البن حجرلسان المیزان) ١(

 ٧٠/ ٥  البن حجرلسان المیزان) ٢(

 ١٩:  صالدمشقي بن ناصر الدینال الرد الوافر) ٣(
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 ،ّ  وغیرها مما أصلوه فـي هـذا البـاب، كالم األقران یطوى والیروى:مطلقا، ومنها

  :دونكم بعض أقوالهم في ذلك

ــــــى ، اســــــتمعوا علــــــم العلمــــــاء:قــــــال ابــــــن عبــــــاس ِّ وال تــــــصدقوا بعــــــضهم عل ُ

ًفوالذي نفسي بیده لهم أشد تغایرا من التیوس فى زربها ،بعض ُ
)١(.  

ث وجـــدتم وال تقبلـــوا قــول الفقهـــاء بعـــضهم فـــي  خـــذوا العلــم حیـــ:ًوقــال أیـــضا

  .)٢(بعض فإنهم یتغایرون تغایر التیوس في الزریبة 

ُ یؤخــذ بقــول العلمــاء والقــراء فــي كــل شــيء إال قــول :وقــال مالــك بــن دینــار

  .)٣(ًبعضهم في بعض فلهم أشد تحاسدا من التیوس 

 :الوتكلـــم اإلمـــام الـــذهبي عـــن أســـباب رفـــض الجـــرح وعـــدم االعتـــداد بـــه فقـــ

 :ً فكثیرا ما یقع بین العصریین،ویلتحق بذلك ما یكون سببه المنافسة في المراتب

  .)٤(االختالف والتباین 

 الســیما إذا الح ،ُ كــالم األقــران بعــضهم فــي بعــض ال یعبــأ بــه:ًوقــال أیــضا

 ومــا ، ومــا ینجــو منــه إال مــن عــصمه اهللا، أو لحــسد، أو لمــذهب،لــك أنــه لعــداوة

 ،عــصار ســلم أهلــه مــن ذلــك ســوى األنبیــاء والــصدیقینًعلمــت أن عــصرا مــن األ

� اللهـم فـال تجعـل فـي قلوبنـا غـال للـذین آمنـوا ،ولو شئت لسردت من ذلك كراریس ِ

ٌربنا إنك رءوف رحیم ُ
)٥(.  

                                           
   .٤٣٥ ص  البن عبد البرجامع بیان العلم وفضله) ١(

  .٤٣٥ ص البن عبد البرجامع بیان العلم وفضله) ٢(

    ٤٣٥ص البن عبد البر ، وجامع بیان العلم وفضله ٣٧٨ / ٢  ألبي نعیماءحلیة األولی) ٣(

  .١٠٩ / ١  البن حجرلسان المیزان) ٤(

   .١١١ / ١  للذهبيمیزان االعتدال) ٥(
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ٍاعلــم أنــه قــد وقــع مــن جماعــة الطعــن فــي جماعــة بــسبب : قــال ابــن حجــر ٍ

  .)١(تداد به إال بحق  وعدم االع،ُّ فینبغي التنبه لذلك،اختالفهم في العقائد

ــــسبكي ــــاج ال ــــد الجــــرح:وقــــال الت َّ وممــــا ینبغــــي أن یتفقــــد عن ــــد :ُ  حــــال العقائ

ـــى الجـــارح والمجـــروح  فربمـــا خـــالف الجـــارح المجـــروح فـــي ،واختالفهـــا بالنـــسبة إل

ُّ وینبغـي أن یكـون المزكـون بـرآء :ٕ والیـه أشـار الرافعـي بقولـه،العقیدة فجرحه لذلك

 ،ًذهب خوفـا مـن أن یحملهـم ذلـك علـى جـرح عـدلمن الشحناء والعصبیة في المـ

ً وقد وقع هـذا لكثیـر مـن األئمـة جرحـوا بنـاءا علـى معتقـدهم وهـم ،أو تزكیة فاسق ٍ

  .)٢(المخطئون والمجروح مصیب 

ً قــد اســتقرأت فلــم أجــد مؤرخــا ینتحــل عقیــدة ویخلــو كتابــه عــن :وقــال أیــضا ِّ

 وال حـول وال ، فـي النقـل وعادتـه، سـنة اهللا فـي المـؤرخین،الغمز ممن یحیـد عنهـا

  .)٣(قوة إال بحبله المتین

ــدنیا : قــال ابــن حجــر ًعــاب جماعــة مــن الــورعین جماعــة دخلــوا فــي أمــر ال ٌ

  .)٤( وال أثر لذلك التضعیف مع الصدق والضبط ،فضعفوهم لذلك

ولقــد بلــغ الخــالف بــین أهــل الــرأي وأهــل الحــدیث ذروتــه حتــى قــال اإلمــام 

هـــل الـــرأي ویلعنوننـــا حتـــى جـــاء الـــشافعي فمـــزج    مازلنـــا نلعـــن أ:أحمـــد بـــن حنبـــل

  .)٥(بیننا

                                           
   . ٣٨٥ ص البن حجرهدى الساري) ١(

  .٣٥ صسبكيل لقاعدة في الجرح والتعدیل) ٢(

   .١٦٢ / ٤  للسبكيطبقات الشافعیة الكبرى) ٣(

   .٤٠٤ ص البن حجرهدى الساري) ٤(

  . ٩١ / ١ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالك للقاضي عیاض ) ٥(
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  .ٌ ما في زماننا شيء أقل من اإلنصاف:قال اإلمام مالك

ًوعلق اإلمام القرطبي على ذلك قائال  هذا في زمان مالك فكیف في زماننا :َّ

 ،ُ وطلب فیه العلم للریاسة ال للدرایة،ام وكثر فیه الطع،ّالیوم الذي عم فیه الفساد

 وغلبـة األقـران بـالمراء والجـدال الـذي یقـسي القلـب ویـورث ،للظهور فـي الـدنیابل 

  .)١( وترك الخوف من اهللا تعالى، وذلك مما یحمل علیه عدم التقوى،الضغن

هــذا فــي زمــان القرطبــي فكیــف فــي األزمــان المتــأخرة عنــه والتــي شــاع فیهــا 

ُلمخــالف یرمــى  وأصــبح ا، والتنــافس مــن أجــل الــدنیا، وغلــب فیهــا الحــسد،الجهــل

  .لستر نسأل اهللا العفو وا،بالبدعة والكفر ألدنى خالف

 وعـدم التـسرع فـي قبـول كـالم ، والدقة والتـروي،ولذلك یجب البحث والتحري

ًاألقــران بعــضهم فــي بعــض خاصــة إذا ظهــرت قرینــة تؤكــد صــدوره بــسبب الحــسد 

  .أو المنافسة

ٌن ینــشأ بیــنهم نــوع ٕ وان كــا،والعلمــاء ال یحــسدون بــالمعنى المــذموم البغــیض

 وخــروج عــن ،ٍمــن التنــافس قــد یجــر إلــى قلیــل مــن الحــسد فینــشأ عنــه كــالم ســوء

الجادة 
)٢(  

                                           
   .٢٤٥ / ١  للقرطبيالجامع ألحكام القرآن) ١(

 ١٣،٤٠ ص لمصطفى باحوكالم األقران بعضهم في بعض) ٢(
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  اخلامتة

الحمــد والثنــاء أول مــا یجــدر ذكــره وأنــا أســحب أشــرعة البحــث ألقــف علــى 

َفي أروقة جرح األقران وكالم بعـضهم فـي بعـض نافعة ساحل النهایة، بعد رحلة 

َاحلمد هللاَِِّ الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللاَُّ فــ  َ َ َ َ َُ َْ ََ َ َ َّ ْْ َ ْ َ
ِ ِ ِ َِ َّ ُ َ ْ ََ)والخـالف أمـر )١ ،

ــائع البــشریة والف وال یمكــن تــصفیته مــن صــفوف ، ر اإلنــسانیةَطــِمركــوز فــي الطب

ـــم والفـــضل والـــصالح ـــدحا فـــي المخـــالف ،أهـــل العل ًغیر أن الخـــالف ال یوجـــب ق

ـــشرعي،ًلمـــا كـــان مقبوالطا ـــى االخـــتالف فـــي فهـــم الـــنص ال وقد یكـــون ،ًومبنیـــا عل

ّ فقــط فـــبعض الجمــل حمالـــة أوجــه فتجـــر إلــى ســـوء الظنًالخــالف لفظیـــا ّ ٕواســـاءة ،َ

ّالقول، ولعل غیاب بعض القواعد التي َأصلها الشارع الحكیم في الخـالف ور َ ثـت ّ

َومغیاب ف،بعض ما نراه ونسمعه من الفجـور فـي الخـصومة ًا أرسلناك إال رمحـة َ َ ْ َ َ َّْ ِْ َ َ َ

َللعاملني ِ َِ َْ)٢(وغیـاب، ث الـسخریة بالمخـالفّور ْفقوال له قوال لينـا لعلـه يتـذكر أو َ ُ َ ِّ ْ َُ ُ َّ َ َ ُ ََ َّ َ َ ً َ ًَ

َخيشى ْ َ)وغیـاب حـدیث جـابرّورثت الغلظـة والقـسوة، )٣» َإن الـشیطان قـد َأیـس ِ

ْأن یعبــده المــصلون فــي جزیــرة العــرب ولكــن فــي التحــ ِریش بیــنهمَّ ث النفــرة ّور)٤(»ِ

  .والجفوة

                                           
 ٤٣: سورة األعراف)  ١(

 ١٠٧: سورة األنبیاء ) ٢(

 ٤٤: طهسورة ) ٣(

 )٢٨١٢(صحیح مسلم ) ٤(
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وحتــى التطیــر النتــائج التــي وصــلت إلیهــا مــع ریــاح صــفحات البحــث ال بــد 

  :من ربطها في ساریة أبرز النتائج، والتوصیات 

  

   :النتائجأبرز 

كــالم حــق صــائب وكــالم باطــل : كــالم األقــران بعــضهم فــي بعــض ضــربان .١

 .يَّكالم لین وكالم قاس: خطأ، وكل منهما نوعان

الغیـــرة  :ُأجمــل دواعـــي كــالم األقـــران بعـــضهم فــي بعـــض فـــي أربعــة أســـباب .٢

والمنافــسة، وطبیعـــة البـــشر فلـــم یـــسلم مــن الطعـــن أحـــد، والخالفـــات العقدیـــة 

  .الموجبة للنفرة، واختالف االجتهاد مع التعصب وعدم اإلنصاف

ین ابن منده وأبي نعیم نفرة ووحشة شدیدة بینهما، ّولدت الخالفات العقدیة ب .٣

حتــى أن ابــن منــده كــان یمنــع طــالب العلــم الــذین ســمعوا مــن أبــي نعــیم مــن 

  !حضور مجلسه

االختالف حق لكل شخص إن كان معه البینـة والـدلیل ولـه أجـر إن اجتهـد  .٤

وأخطـــأ، وأجـــران إن اجتهـــد وأصـــاب، لكـــن وحـــدة الـــصف واجتمـــاع الكلمـــة 

 ومـــن مقتـــضیات الحكمـــة تقـــدیم مـــصالح المجتمـــع، واعتبـــار ّواجـــب أممـــي،

  .ًإصالحه إصالحا لألفراد دون العكس

 .تهم باطلة) األشعریة والتشیع(ُمانعت به أبو نعیم من الوصف بــــ  .٥

ٌالعلماء ال یحسدون بالمعنى المذموم البغیض، وان كان ینشأ بینهم نوع من  .٦ ٕ

عنــه كــالم ســوء، وخــروج عــن ٍالتنــافس قــد یجــر إلــى قلیــل مــن الحــسد فینــشأ 

  .الجادة
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  : التوصياتأبرز

 .العنایة بتحریر االختالفات بین رجال الحدیث األفذاذ .١

 .والخلوص بأسبابها حصر تلك االختالفات  .٢

  .وضع خطوات عملیة لعالج أسباب االختالف .٣

  وضع خطط بدیلة لعالج االختالف .٤

 وال كدت، فما كان هذا ما تیسر لي من جهد المقل، وال أدعي أني بلغت الكمال

مــن توفیــق فمــن اهللا وحــده، ومــا كــان مــن خطــأ وســهو فأســتغفر اهللا، وعــذري أن 

َربي أبى لكتـاب أن یـصح غیـر كتابـه، قـال عبـد اهللا بـن أحمـد  عارضـت بكتـاب :َِّ

ألبي ثالث عـشرة مـرة فلمـا كـان فـي الرابعـة خـرج فیـه خطـأ، فوضـعه مـن یـده ثـم 

  ).١( عز وجلقد أنكرت أن یصح غیر كتاب اهللا: قال

  :ولسان حالي ما قاله األول

      ب    
  

  أ م  و  
    م إذا ط   

  
    تو  

    

  و و آ و  م  ا و  

                                           
  .١/٦  البغداديللخطیب  موضح أوهام الجمع والتفریق)١(
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  :املراجع 

 اجتمــــــاع الجیــــــوش اإلســــــالمیة علــــــى غــــــزو المعطلــــــة والجهمیــــــة، المؤلــــــف : 

 –دار الكتــب العلمیــة : الزرعــي، محمــد بــن أبــي بكــر ، أبــو عبــد اهللا، الناشــر

  .هـ١٤٠٤، ١بیروت، ط

  عــــــرض ونقــــــد- أصــــــول مــــــذهب الــــــشیعة اإلمامیــــــة اإلثنــــــي عــــــشریة 

 .هـ ١٤١٤ط، .د: ن الطبعة. د:ناصر القفاري، دار النشر :المؤلف–

 ثیــــر ابــــن كثیــــر ، أبــــو الفــــداء إســــماعیل بــــن ك: الباعــــث الحثیــــث،  المؤلــــف

دار الكتـب العلمیـة، بیـروت : أحمـد محمـد شـاكر، الناشـر: المحقـق ، القرشي

  .٢ لبنان، ط–

 أبــو الفــداء إســماعیل بــن كثیــر القرشــي ، الناشــر:  البدایــة والنهایــة، المؤلــف :

 .م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٧، دار الفكر

  أبــو نعــیم أحمــد األصــبهاني، :أخبــار أصــبهان، المؤلــف=  تــاریخ أصــبهان 

، ١ بیــروت، ط– دار الكتــب العلمیــة :ید كــسروي حــسن، الناشــر ســ:المحقــق

  .م١٩٩٠- هـ١٤١٠

 شـمس الـدین أبـي عبـد :  تاریخ اإلسالم ووفیات المشاهیر واإلعـالم، المؤلـف

عمر بن عبد السالم تدمري، نشر دار الكتاب / د: ، تحقیق الذهبياهللا محمد

 ).هـ١٤١٠(، ٢ لبنان، ط-العربي، بیروت

 الخطیـــــب، أبـــــو بكـــــر أحمـــــد بـــــن علـــــي الخطیـــــب :  ؤلـــــف تـــــاریخ بغـــــداد، الم

دار الغـــــرب : الـــــدكتور بـــــشار عـــــواد معـــــروف، الناشـــــر: البغـــــدادي، المحقـــــق

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢، ١ بیروت، ط–اإلسالمي 
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 المـــــزي ، جمـــــال الـــــدین أبـــــو :  تحفـــــة األشـــــراف بمعرفـــــة األطـــــراف، المؤلـــــف

لمكتــب ا: عبــد الــصمد شــرف الــدین، طبعــة: الحجــاج یوســف المــزي، المحقــق

 .م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣. ٢ّاإلسالمي، والدار القیمة، ط

 الـذهبي، شـمس الـدین أبـو عبـد اهللا محمـد الـذهبي، :   تذكرة الحفاظ، المؤلف

 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩، ١لبنان، ط-دار الكتب العلمیة بیروت: الناشر

  ترتیب المدارك وتقریب المـسالك، ألبـي الفـضل القاضـي عیـاض بـن موسـى 

 .١ المحمدیة، المغرب، ط-مطبعة فضالة : الیحصبي، الناشر

 تیمیـــة  بـــن ابـــن تیمیـــة ، تقـــي الـــدین أبـــو العبـــاس أحمـــد : التـــسعینیة، المؤلـــف

مكتبـة : الدكتور محمد بن إبراهیم العجـالن، الناشـر: الحراني، دراسة وتحقیق

ـــــاض  ـــــع، الری ـــــشر والتوزی ـــــسعودیة، ط-المعـــــارف للن ـــــة ال ، ١ المملكـــــة العربی

 . هـ ١٤٢٠

  والتیـــسیر لمعرفـــة ســـنن البـــشیر النـــذیر فـــي أصـــول الحـــدیث، ألبـــي  التقریـــب

محمـد عثمـان الخـشت، : زكریا محیي الـدین یحیـى بـن شـرف النـووي، تحقیـق

 . هـ١٤٠٥، ١دار الكتاب العربي، بیروت، ط: الناشر

 نقطـة  ابـن نقطـة ، محمـد بـن:  التقیید لمعرفة رواة السنن والمـسانید، المؤلـف

ــــي البغــــدادي، المح دار الكتــــب : كمــــال یوســــف الحــــوت، الناشــــر: قــــقالحنبل

 . م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨، ١العلمیة، ط

  مـــسلم بـــن الحجـــاج أبـــو الحـــسن القـــشیري النیـــسابوري، :  التمییـــز، المؤلـــف

 الــسعودیة، –مكتبــة الكــوثر: محمــد مــصطفى األعظمــي، الناشــر. د: المحقــق

 .ه١٤١٠، ٣ط
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  ن األزهــري الهــروي، األزهــري ، محمــد بــن أحمــد بــ:   تهـذیب اللغــة، المؤلــف

 بیـروت، –دار إحیاء التراث العربـي : محمد عوض مرعب، الناشر: المحقق

 .م٢٠٠١، ١ط

 ابن األثیر ، مجد الـدین أبـو :   جامع األصول في أحادیث الرسول، المؤلف

عبــــد القــــادر األرنــــؤوط، : الــــسعادات المبــــارك بــــن محمــــد الجــــزري ، تحقیــــق 

 ).ت.د (مكتبة دار البیان،: ، الناشر )ط.د(

 ابــن عبــد البــر ، أبــو عمــر یوســف بــن :  جــامع بیــان العلــم وفــضله، المؤلــف

دار ابن الجـوزي، : أبي األشبال الزهیري، الناشر: القرطبي، تحقیق عبد البر

 .م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، ١المملكة العربیة السعودیة، ط

  القرطبي ، أبـو عبـد اهللا:  تفسیر القرطبي، المؤلف=  الجامع ألحكام القرآن 

ـــي، تحقیـــق ـــدین القرطب ـــراهیم : محمـــد بـــن أحمـــد شـــمس ال ٕأحمـــد البردونـــي واب

  .هـ ١٣٨٤، ٢ القاهرة، ط–دار الكتب المصریة : ،  الناشر)ط.د(أطفیش،

 أبــو نعــیم أحمــد بــن عبــد اهللا بــن : حلیــة األولیــاء وطبقــات األصــفیاء، المؤلــف

لـسعادة ا:  الناشـر، )ط.د(أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاني،

 .م١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤مصر، 

 ابــن تیمیــة ، تقــي الــدین أبــو العبــاس :   درء تعــارض العقــل والنقــل، المؤلــف

أحمـد بــن عبــد الحلــیم بــن عبــد الــسالم بـن عبــد اهللا بــن أبــي القاســم بــن محمــد 

الــدكتور محمــد رشــاد ســالم، : ابــن تیمیــة الحرانــي الحنبلــي الدمــشقي، تحقیــق

 - هـــــ ١٤١١، ٢ ســــعود اإلســــالمیة، طجامعــــة اإلمــــام محمــــد بــــن: الناشــــر

 . م١٩٩١
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  الـــرد الـــوافر، لمحمـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن محمـــد ابـــن أحمـــد بـــن مجاهـــد القیـــسي

 بیــروت، –المكتــب اإلســالمي : زهیــر الــشاویش، الناشــر: الدمــشقي، المحقــق

 .ه١٣٩٣، ١ط

 )  األحادیث المرفوعة المعلة في كتاب حلیة األولیاء من ترجمـة طـاووس بـن

،  الغامـــدي ، ســـعید بـــن صـــالح )نهایـــة ترجمـــة مـــسعر بـــن كـــدامكیـــسان إلـــى 

الرقیــــــب، رســــــالة دكتــــــوراه ، الــــــسعودیة، جامعــــــة اإلمــــــام محمــــــد بــــــن ســــــعود 

 .هـ١٤٢٥اإلسالمیة، 

 )  مـــــنهج الحـــــافظ أبـــــي عبــــــداهللا بـــــن منـــــده فــــــي الحـــــدیث وعلومـــــه ، دراســــــة

مـام جامعـة اإل ،المقبل، عمر  بن عبداهللا، رسالة دكتوراه، الـسعودیة، )موازنة

 .هـ١٤٢٧محمد بن سعود اإلسالمیة، 

 ابــن قدامــة، أبــو محمــد موفــق الــدین :  رســالة فــي القــرآن وكــالم اهللا،  المؤلــف

یوسف بن محمد : عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي، المحقق

، ١دار أطلــــس الخــــضراء، المملكــــة العربیــــة الــــسعودیة، ط: الــــسعید، الناشــــر

 .هـ١٤٢٤

  المیــرزا محمــد بــاقر : ت فــي أحــوال العلمــاء والــسادات، تــألیفروضــات الجنــا

، منقحـــة ١الـــدار االســـالمیة، ط: الموســـوي الخوانـــساري االصـــبهاني، الناشـــر

 .م١٩٩١ومصححة 

 شـعیب األرنـؤوط وآخـرون، : الـذهبي، تحقیـق:  سیر أعـالم النـبالء ، المؤلـف

 .هـ١٤٢٩، ٢ لبنان، ط-نشر مؤسسة الرسالة، بیروت
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 »ا ه وأ م ذ »ح اان 

 ابـن العمـاد ، عبـد الحـي بـن :   فـي أخبـار مـن ذهـب، المؤلـفشذرات الـذهب

محمـــود : َأحمـــد بـــن محمـــد ابـــن العمـــاد العكـــري الحنبلـــي، أبـــو الفـــالح، حققـــه

دار ابـــن كثیـــر، : عبـــد القـــادر األرنـــاؤوط، الناشـــر: األرنـــاؤوط، خـــرج أحادیثـــه

 . هـ ١٤٠٦، ١دمشق بیروت، ط

 النیــسابوري، تحقیــقصــحیح مــسلم، لإلمــام أبــي الحــسین مــسلم بــن الحجــاج  :

  .هـ ١٤٢١، ٢ط، أبو قتیبة الفاریابي،  طبعة دار السالم بالریاض

 السبكي، تاج الدین عبد الوهـاب بـن تقـي :  طبقات الشافعیة الكبرى، المؤلف

عبــد الفتــاح محمــد . د، محمــود محمــد الطنــاحي. د: الــدین الــسبكي، المحقــق

  .هـ١٤١٣، ٢، طهجر للطباعة والنشر والتوزیع: الحلو، الناشر

 ابن قاضي شهبة ، أبو بكر بن أحمـد بـن محمـد :  طبقات الشافعیة، المؤلف

: بن عمر األسدي الـشهبي الدمـشقي، تقـي الـدین ابـن قاضـي شـهبة، المحقـق

، ١ بیـــــروت، ط–عـــــالم الكتـــــب : الحـــــافظ عبـــــد العلـــــیم خـــــان، دار النـــــشر. د

  .هـ١٤٠٧

 بـن أبـي شـیبة العبـسي أبـو محمد بن عثمـان :  العرش وما روي فیه، المؤلف

 الكویــت، –مكتبــة المعــال : محمــد بــن حمــد الحمــود، الناشــر: جعفـر، تحقیــق 

 .هـ١٤٠٦، ١ط

 د اللطیــــــف، ، دار النــــــشر ضــــــوابط الجــــــرح والتعــــــدیل، لعبــــــد العزیــــــز العبــــــ :

 . هـ١٤٢٨، ٢، الریاض، طالعبیكان

 د، أبــو الحــسین ابــن أبــي یعلــى، محمــد بــن محمــ:  طبقــات الحنابلــة، المؤلــف

 ).ت.د( بیروت–دار المعرفة : ، الناشر)ط.د(محمد حامد الفقي، : المحقق
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 »ا ه وأ م ذ »ح اان 

  ،العبر في خبر من غبر ،شـمس الـدین محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي 

،   الكویـت-صالح الدین المنجد، الناشر مطبعة حكومـة الكویـت. د: تحقیق

 .م١٩٨٤

 مس الــدین أبــو ابــن الجــزري ، شــ:  غایــة النهایــة فــي طبقــات القــراء، المؤلــف

، )ط.د(، )هــ٨٣٣: المتوفى(الخیر ابن الجزري، محمد بن محمد بن یوسف 

 .هـ١٣٥١عني بنشره ألول مرة عام : مكتبة ابن تیمیة، الطبعة: الناشر

 ابـن تیمیـة، تقـي الـدین أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد :  الفتاوى الكبرى، المؤلـف

 بـــن محمـــد ابـــن تیمیـــة الحلـــیم بـــن عبـــد الـــسالم بـــن عبـــد اهللا بـــن أبـــي القاســـم

 -هــــ ١٤٠٨، ١دار الكتــب العلمیـــة، ط: الحرانــي الحنبلـــي الدمــشقي، الناشـــر

 .م١٩٨٧

 الـسبكي تـاج الـدین عبـد الوهـاب بـن تقـي : قاعدة في الجرح والتعـدیل المؤلـف

ــــسبكي، المحقــــق ــــدین ال ــــو غــــدة، الناشــــر: ال ــــاح أب ــــد الفت ــــشائر : عب  –دار الب

  .هـ١٤١٠، ٥بیروت، ط

 أیمـــــن محمــــــود . عـــــضهم فــــــي بعـــــض أســـــبابه ونتائجــــــه لـــــد كـــــالم األقـــــران ب

 .ه١٤٢٧، ١، ط)م.د(،)ن.د(مهدي،

  دار الــضیاء، :  كــالم األقــران بعــضهم فــي بعــض، لمــصطفى بــاحو، الناشــر

 .ه١٤٢٦، ١ط

 ابن منظور، محمد بن مكرم بـن علـى، أبـو الفـضل، :  لسان العرب، المؤلف

دار صـادر :  الناشـرجمال الدین ابن منظـور األنـصاري الرویفعـى اإلفریقـى،

 .هـ ١٤١٤ - ٣ بیروت، ط–

 ابن تیمیـة، تقـي الـدین أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد :  مجموع الفتاوى، المؤلف

، )ط.د(عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن قاسـم،: الحلیم بن تیمیة الحراني، المحقـق
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   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 »ا ه وأ م ذ »ح اان 

مجمــــع الملــــك فهــــد لطباعــــة المــــصحف الــــشریف، المدینــــة النبویــــة، : الناشــــر

 .هـ١٤١٦سعودیة، المملكة العربیة ال

 شهاب الدین أبو عبد اهللا یاقوت بن عبد اهللا الرومي : معجم البلدان، المؤلف

 .م١٩٩٥، ٢دار صادر، بیروت، ط: الحموي، الناشر

 الحــاكم ، أبـــو عبــد اهللا الحـــاكم النیـــسابوري، :  معرفــة علـــوم الحــدیث المؤلـــف

 الهنــــد ، طبعــــة مجلــــس دائــــرة المعــــارف العثمانیــــة بحیــــدر آبــــاد الــــدكن)ط.د(

 . هـ ١٤٠١،

  مقدمة فتح الباري البـن حجـر بـشرح صـحیح اإلمـام أبـي عبـد اهللا محمـد بـن 

ـــاز،: إســـماعیل البخـــاري، تحقیـــق ـــز بـــن ب ،  بـــدار المعرفـــة، )ط.د(عبـــد العزی

 .هـ١٣٧٩بیروت 

 الــشهرستاني، محمــد بــن عبــد الكــریم بــن أبــي بكــر :  الملــل والنحــل، المؤلــف

 -، دار المعرفـــة )ط.د(ســـید كیالنـــي، محمـــد : أحمـــد الـــشهرستاني، تحقیـــق 

 .هـ١٤٠٤بیروت، 

 عبـــد المعطـــي أمـــین . د:  موضـــح أوهـــام الجمـــع والتفریـــق، للخطیـــب، تحقیـــق

  .هـ١٤٠٧، بدار المعرفة، بیروت، ١قلعجي، ط

 عبــد الــرحمن بــن صــالح بــن صــالح :موقــف ابــن تیمیــة مــن األشــاعرة، تــألیف 

  .م١٩٩٥/  هـ ١٤١٥، ١ الریاض، ط– مكتبة الرشد :المحمود، الناشر

 عمــاد عبدالــسمیع، دار .  موقــف علمــاء الجــرح والتعــدیل مــن جــرح األقــران لــد

 هـ١٤٣٥، ١المأثور، ط

 ـــذهبي، تحقیـــق ـــد الرجـــال، لل ـــدال فـــي نق ـــزان االعت ـــي البجـــاوي، بـــدار :  می عل

 ).ت.د(، بیروت)ط. د(المعرفة، 
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   املجلد الرابع من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 »ا ه وأ م ذ »ح اان 

 بن ال:  نزهة النظر في توضیح نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر، المؤلف

حجـر أبـو الفـضل أحمـد بــن علـي بـن محمـد بــن أحمـد بـن حجـر العــسقالني، 

مطبعــة ســفیر بالریــاض، : عبــد اهللا بــن ضــیف اهللا الرحیلــي، الناشــر: المحقــق

 .هـ١٤٢٢، ١ط

 النهایــة فــي غریــب الحــدیث واألثــر، البــن األثیــر أبــي الــسعادات ، تحقیــق  :

اث العربــــي، مكــــة ، بإحیــــاء التــــر)ط. د(طــــاهر الــــزاوى، ومحمــــود الطنــــاحي، 

 ).ت.د(المكرمة، 

 ــــوافي بالوفیــــات ــــل بــــن أیبــــك بــــن عبــــد اهللا ،  ال للــــصفدي صــــالح الــــدین خلی

. د(أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى،: ، المحقق)هـ٧٦٤: المتوفى(الصفدي 

  .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠ بیروت، –دار إحیاء التراث : ،  الناشر)ط

 ن خلكان أبـو العبـاس شـمس اب:  وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان، المؤلف

إحسان : ، المحقق)هـ٦٨١: المتوفى(خلكان البرمكي اإلربلي بن الدین أحمد 

  ).ت.د( بیروت ، –دار صادر : ،  الناشر)ط. د(عباس،

 دلیل السیاحة في إیران: الموقع اإللكتروني .   


