
 (التق اسيم واألنواع)منهج اإلمام ابن حبان في صحيحه

 :ترجمة اإلمام الحافظ محمد بن حبان البستي 

اإلمام الحافظ العالمة أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حباان بان معاان بان معباد بان ناهدد بان هدةاة بان مار  بان ناعد بان : هو
 .الك بن زةد منا  بن تمدم التمدمي البستي صاحب التصاندفةزةد بن مر  بن زةد بن عبد اهلل بن دارم بن حنظلة بن م

 .ولد ننة بضع ونبعدن ومائتدن

 :شدوخه 

, والحسان ابان نافدان, وعمران بن مونى بن مجاشع, وأبو عبد الرحمن النسائي, وأبو خلدفة الجمحي, الحسدن بن إدرةس الهروي
وأمام   ةحصاون مان مصار إلاى , وأبو بكر بان خزةماة, الدمشقي وجعفر بن أحمد, وأحمد بن الحسن الصوفي, وأبو ةعلى الموصلي

 .خرانان

 :تالمدذه 

وأباو الحسان محماد بان أحماد , وأبو معاان عباد الارحمن بان محماد بان رز  اهلل, ومنصور بن عبد اهلل الخالدي, أبو عبد اهلل الحاكم
 .وخلق  , ومحمد بن أحمد بن منصور النوقاتي, بن هارون الزوزني

 :مصنفاته

 :منها, الكثدر من التصاندف - رحمه اهلل-ف صن

. كتااب التمدداز بادن حادةن النصار الحاداني ونصار الحاراز. كتاب التقاندم واألنواع وهو المشاهور بالصاحد . كتاب تفسدر القرآن
فااي كتاااب الساانن . كتاااب رو ااة العقااال . كتاااب الجمااع باادن األخبااار المتضاااد . كتاااب الجاارل والتعاادة . كتاااب اااواب األعمااا 

كتااب علا  . كتااب علا  أوهاام أصاحاب التاوارة . كتاب طبقاا  األصابهاندة. كتاب صفة الصال . كتاب شعب اإلةمان. الحدةن
كتااب ررائاب . كتااب علا  مناقاب أباي حندفاة ومثالباه. كتااب ماا أناند إلاى أباي حندفاة. كتاب علا  حادةن مالاك. حدةن الزهري

كتاااب الفصاا  باادن . اب الفصاا  باادن حاادةن أشااعن اباان مالااك وأشااعن باان نااواركتاا. كتاااب الفصاا  باادن حاادانا وأخبرنااا. األخبااار
كتاااب . كتاااب الفصا  باادن النقلااة. كتاااب الفصا  باادن منصااور اباان المعتمار ومنصااور باان زانان. مكحاو  الشااامي ومكحااو  األزدي
كتااب . ي مان ةعارب باالكنىكتااب األناام. كتااب األباواب المتفرقاة. كتااب الفصا  والوصا . الفص  بدن نور بن ةزةد ونور بن زةاد

كتاااب مااا أنااند . كتاااب كنااى ماان ةعاارب باألنااامي. كتاااب الصااحابة. كتاااب الضااعفا . كتاااب الثقااا . كتاااب تبااع األتباااع. التااابعدن
كتااب ماا . كتااب ماا خاالف الثاوري شاعبة. كتاب ما أنفرد به أه  مكاة. كتاب ما أنفرد به أه  المدةنة من السنن. جناد  من عداد 

كتاااب . كتاااب المسااند فااي الحاادةن. كتاااب مااا جعاا  عبااد اهلل باان عماار عبدااد اهلل باان عماار. ناافدان أو ناافدان شاادبان جعاا  شاادبان
كتاااب وصاااةا األتباااع . كتاااب موقااوب مااا رفاع. كتااب المقلاادن ماان العاراقددن. كتااب المقلياادن ماان الحجااازةدن. المعجام علااى الماادن

كتااب مناقاب . كتااب مناقاب الشاافعي. كتااب الهداةاة إلاى علام السانن. عهااكتاب وصف العلوم وأنوا. وبدان ا بتداع في الحدةن
 .وردرها, مالك

 :من انا  العلما  علده 
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 .كان من فقها  الديةن وحّفاظ اآلاار عالما بالطب والنجوم وفنون العلم،وفقَّه الناس بسمرقند: قا  أبو نعد اإلدرةسي

 .ومن عقال  الرجا , الفقه واللغة والحدةن والوعظكان ابن حبان من أوعدة العلم في : وقا  الحاكم

 .كان اقة نبدالً فهماً : وقا  الخطدب

 .اإلمام العالمة، الحافظ المجويد، شد  خرانان: ووصفه الذهبي بقوله

 :وجواب الذهبي عنه, بعض ما أُنكر علده 

 :قا  الحافظ الذهبي

نحن أخرجناه من نجستان، كان له علم  ولام ةكان لاه كبدار دةان، قادم  :نألت ةحدى بن عمار عنه فقا : وقا  أبو إنماعد  الهروي
 .علدنا فأنكَر الحدَّ هلل فأخرجناه

 .كالهما مخطئ؛ إن لم ةأ  نصٌّ باابا  الحدي و  بنفده وِمن حسن إنالم المرِ  تركه ما   ةعنده: قا  ابن الذهبي

العلام والعما  : النباو " أنكاروا علاى ابان حباان قولاه : أباي ةقاو نمعت عبد الصمد بن محمد بن محمد نامعت : قا  أبو إنماعد 
 .، فحكموا علده بالزندقة وُهجر، وُكتَب فده إلى الخلدفة فكَتَب بقتلهِ "

 .الحجُّ عرفةَ : ولم ةُِرد حصر المبتدأ في الخبر ومثاله, وهذا أةضاً له محم  حسن  (: الذهبي)قلُت 

د الوقوب بعرفة وإنما نكَر مهمَّ الحجي ومِهمَّ النبّو ؛ إن أكم  صفا  النبيي العلاُم والعما ، و  فمعلوم  أن الرج    ةصدر حاّجاً بمجرّ 
 .ةكون أحد  نبداً إ  أن ةكون عالما عامالً 

لنااافع وبهااا ةتولّااد العلاام ا, نعاام؛ النبااّو  موهبااة ماان اهلل تعااالى لماان اصااطفاه ماان أولااى العلاام والعماا    حدلااة للبشاار فااي اكتسااابها أبااداً 
 !.والعم  الصال ، و  رةب أن إطال  ما نُق  عن أبي حاتم   ةسوغ، ونلك نَاَفس  فلسفيٌّ؟

 :وفاته 

 .وهو في عشر الثماندن, 453.في شوا  ننة أربع وخمسدن واالث مائة  -رحمه اهلل-ما  اإلمام أبو حاتم بن حبان 

  

،مقدمااة تحقدااق صااحد  اباان ( 693-61/02)أعااالم الناابال   ناادر, (022-4/029)تااذكر  الحفاااظ للااذهبي : المراجااع للترجمااة 
 .حبان للشد  شعدب األرنؤوط

 : وصف الكتاب ومنهجه 

 :انم الكتاب 

 ".المسَند الصحد  على التقاندم واألنواع من ردر وجود َقْطع في نندها و  ابو  َجْرل في ناِقلها " 

This file was downloaded from QuranicThought.com



لماا رأةات األخباار طرقهاا كثار  ، ومعرفاة النااس بالصاحد  : " ولقد دفع المؤلف إلى القدام بهذا العم  ما لخصاه بقولاه 
 ".منها قلَّت 

: " فعزم على جمع الصحد  الثابت حتى ةسه  على المتعلمادن الوصاو  إلداه ، فتادّبر الصاحد  مان السانة فوجاده ةنقسام كماا قاا  
الناواهي التاي نهاى اهلل عبااده عنهاا ، : ده بهاا ، والثااني األوامر التي أمر اهلل عباا: فأولها : أقسام متساوةة متفقة التقسدم ردر متنافدة 

التاي انفارد بفعلهاا ، ) أفعاا  النباي : اإلباحاا  التاي أباد  ارتكابهاا ، والخاامس : إخباره عما احتدج إلى معرفتها ، والرابع : والثالن 
 . . ".ام رأةت ك  قسم منها ةتنوع أنواعا كثدر  ، ومن ك  نوع تتنوع علوم خطدر  

 . . . ".وإنا نملي ك  قسم بما فده من األنواع ، وك  نوع بما فده " لى أن قا  إ

 ". فجمدع أنواع السنن أربع مائة : " ام شرع ةذكر هذه األقسام واألنواع حتى انتهى منها فقا  

 ". ألنواع التقاندم وا" ومن هذا التقسدم ةظهر نبب تسمدة المؤلف كتابه هذا والذي عرب بصحد  ابن حبان بانم  

وقاد لماس األمدار عاال  الادةن علاي , وقد صُعب على طلبة العلم ا نتفاع بهذا الكتاب على هذه الصور  التي و عه علدهاا المؤلاف 
هاذا األمار ، فقاام بترتداب الكتااب علاى صاورته الحالداة والتاي لقدات قباو  عجدبااً عناد أها  العلام ( هاا 940) بن بلباان الفارناي   

 : نوني معها منهج األص  ، ومن هنا فسنبدن منهج الكتاب في اوبه الجدةد ، والذي تمث  فدما ةأتيلسهولتها حتى تُ 

 : منهج المرتيب 

كتابااً ، لكان الحقدقاة أن (  22) رتبهاا ابان بلباان علاى , نصاً مسنداً ، بعضها مكرَّر (  9165) أتت ماد  هذا الكتاب متمثلة في  
عا  ، وةاد  علاى نلاك عادد ماا لدةاه مان الزوائاد علاى الصاحدحدن ، ونادأتي أن هنااي مان أَلَّاَف فاي عدد أحادةن الكتااب كثدار  بالف

 .ألفان ونتمائة ونبعة وأربعون حدةثاً وهو عدد كبدر و  شك: فعدد هذه األحادةن الزوائد   زوائد ابن حبان على الصحدحدن ،

 : قّدم لها بكتاب ةمث  مقدمة الكتاب تناو  فده 

 . ا جا  في ا بتدا  بحمد اهلل تعالىباب م - 6 

 . باب ا عتصام بالسنة وما ةتعلق بها نقال وأمرا وزجراً  - 2 

ام عقب نلك بكتاب الوحي ، فكتاب اإلنرا  ، كتاب العلم ، كتاب اإلةمان ، كتاب اإلحسان ، كتااب الرقاائق ، كتااب الطهاار  ،   
فخااتم الكتاااب بكتاااب األنااوا  والنجااوم ، فكتاااب الكهانااة والّسااحر ، فكتاااب حتااى خااتم األبااواب الفقهدااة ، . . . كتاااب الصااال  ، 

 . التارة  ، وبه تّم الكتاب

 .وقد أتى تحت هذه الكتب الكثدر من األبواب ، وربما طا  الباب فدقسيمه المرتيب إلى فصو   -

النص ، الاذي حارص المؤلاف كا  الحارص وأبقى كالم ابن حبان الذي ترجم به لك  نص من النصوص ، والذي ةمث  جانب فقه  -
 .على إةصاله لمن ةطالع كتابه كما هو على حاله

هذا والمؤلف ةخرج الحدةن الواحد من طر  متعدد  وةتارجم مضامونه فاي الطرةاق األو  ، وةاذكر كا  ناص بسانده ومتناه حرصااً  -
 . على ما في ك  لفظ من الفقه ، فدثبت المرتب ك  هذا كما هو
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وقاد عقااب المؤلاف بعااض األحادةان باابعض المناقشاا  للد لااة الموجاود  فااي الانص وناااقن مان عاازب عان بعااض النصااوص أو   -
 . أّولها على ردر وجهها ، كما أو   بعض روامض السند

, العما  باه  أما مسألة انتقا  النصوص ؛ فالمؤلف مجتهد مطلق في هذا الباب ؛ وهو ممن   ةقبلون ردر الثابات و  ةارون جاواز  -
 . كما صرل بذلك في مقدمة كتابه المجروحدن

ومن ام فقد حرص على أن ةكون ك  ناص مان نصاوص الكتااب صاحدحاً علاى شارطه فاي الصاحد  الاذي صاّرل باه فاي مساته     -
 . كتابه ، وقد وفى بهذا الشرط

كاان كاذلك فاي حقدقاة األمار ، لكناه لادس كاذلك وحدنئذ فال ةلتفت إلى من وَنَم كتابه بأنه لدس ك  ما فداه صاحدحاً ، ألناه وإن    -
 .في نقد المؤلف بشرطه الذي اصطل  علده

 :شرط ابن حبان في كتابه -

منها أنه قد وصف بالتساه  في التوادق ، وهذا ما دعى كثدًرا مان طلباة العلام : وأهمدة معرفة شرط ابن حبان تظهر من نواٍل متعدد  
، أو ةسااتخفوا ، أو   ةعتماادوا علااى تصااحد  اباان حبااان فااي بعااض األحدااان ، فنقااو  بااأن  ةتساااهلوا -ربمااا  -باا  ماان العلمااا  أن 

 ... الوقوب مع شرطه أرى أنه في راةة األهمدة وخاصة في قضدة دعوى تساهله

 :وعن شرط ابن حبان في كتابه ونقده لبعض أحادةثه ةقو  الحافظ الذهبي

  ةقادر علاى " صاحدحة " بعداد ، واألحادةان المنكار ، عجائاب، وقاد اعتارب أن وإن كان في تقاندمه من األقوا ، والتأوةال  ال" 
 .الكشف منه إ  من حِفظه، كَمن عنده مصحف   ةقدر على مو ع آةة ةرةدها منه إ  من ةحفظه

 :شرطنا في نقله ما أودعناه في كتابنا أ  نحتج إ  بأن ةكون في ك  شد  فده خمسة أشدا ": صحدحه " وقا  في 

 .لعدالة في الدةن بالستر الجمد ا

 .الصد  في الحدةن بالشهر  فده: الثاني

 .العق  بما ةحدث من الحدةن: الثالن

 .العلم بما ةحد  المعنى من معاني ما روى: الرابع

 .تعريي خبره من التدلدس: الخامس

 .اها كالم الذهبي". فمن جمع الخصا  الخمس احتججنا به 

مثا  شادخه ابان خزةماة ممان   ةارى التفرةاق بادن الحادةن : عدم تفرةقه بدن الحادةن الصاحد  والحسان: -رحمه اهلل-ومن منهجه 
 .الصحد  والحدةن الحسن ، فعنده أن الحسن قسم من الصحد  وهو داخ  فده
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بعاض المعااني ةُتبع األحادةن بكاالم بادةع جاداً فاي كثدار مان األحداان ، حدان إناه ةو يا   -رحمه اهلل  -أن ابن حبان : ومن منهجه
محاولتاه الجماع بادن  -بغاض النظار عان موافقتاه علاى قولاه أو    -التي ةحتاج إلدها في فقه الحدةن ، ولع  من األمثلاة علاى هاذا 

 .حدةثي بسر  وطلق بن علي في مس الذكر

م طلاق بان علاي علاى إن حادةن بسار  ةعتبار ناناخاً لحادةن طلاق بان علاي ، وانتشاهد علاى نلاك باأن قادو : وّفق بدنهما بقوله      
النبي صلى اهلل علده ونلم كان في أو  هجر  النبي صلى اهلل علده ونلم إلى المدةنة ألنه شاري النبي صالى اهلل علداه ونالم فاي بناا  

أوأنهاا هااجر  بعاد نلاك ، فحادةثها ةعتبار متاأخراً عان حادةن , المسجد ، وأن حدةن بسر  بعد نلك ألنهاا إماا كانات فاي الحبشاة
 .لي ، والمتأخر ةنس  المتقدمطلق بن ع

حدنما ةخرج حادةثاً ةبادن أحدانااً أن الابعض ةتاوهم أن هاذا الحادةن   ةُعتبار حادةثاً صاحدحاً ألجا  فاالن بان  -رحمه اهلل  -كما أنه 
 عان أبداه ، اام نكار أن بعاض النااس قاد ةطعان فاي هاذا الحادةن ألجا , أخرج حدةثاً مان طرةاق ناهد  بان أباي صاال : فالن ، مثالً 

فأخرجااه ماان طرةااق أخاارى ، فهااو إنًاُج ةُعنااى بجمااع طاار  , تفاارد نااهد  باان أبااي صااال  بااه ، ااام باادن أن ُنااهدالً لاام ةتفاارد بالحاادةن
 .وةقطع الدابر على من ةمكن أن ةُع َّ الحدةن ، وهذا من براعته في علم الحدةن, الحدةن

فدقباا  رواةااة الواصاا  ، ورواةااة الرافااع ، و  ةُعااّ  الرواةااة واآلخاار أرنااله ، , أنااه إنا وصاا  الحاادةن واحااد: -رحمااه اهلل-وماان منهجااه 
 .وعنده أن الثقة خبر  مقبو  ، فهذه قاعد  ةسدر علدها". األخرى بها ألنهما اقتان 

لكن ابن حبان ةستثنى فدما لو كان هناي عادد جام مان الاروا  رووا الحادةن مرناالً ، وخاالفهم راٍو أو رواةاان فروةاا الحادةن         
 .  ً ؛ فإنه في هذا الحا  ةنظر نظر  أخرىموصو 

مقدماة الشاد  شااعدب األرناؤوط علااى صاحد  ابان حبااان ،و تادوةن الساانة النبوةاة للادكتور محمااد مطار الزهرانااي ص :ةنظار لماا ناابق 
 , (695-635)مناهج المحدادن للدكتور نعد الحمدد ص , (654-650)

 :علم منهصحد  ابن حبان وما لحقه من أعما  وانتفاد  أه  ال

ماع العازو إلداه ، فمان نلاك المناذري فاي    نادما فاي كتاب التخاارةج  ,أكثر أه  العلم من ا ناتفاد  مان هاذا الكتااب والنقا  عناه
مو اعاً ، والزةلعاي فاي نصاب الراةاة (  93) مو عاً ، والوادةآشي في تحفاة المحتااج فاي أكثار مان (  529) الترردب في أكثر من 

مو عاً ، والمنااوي فاي فادض القادةر فاي أكثار مان (  99) و عاً ، وابن حجر في فت  الباري في أكثر من م(  202) في أكثر من 
  . وردرهم الكثدر. . مو عاً ، (  29) 

  293ننة : بابن الملقن الشافعي المتوفى : عمر بن علي المعروب : نراج الدةن : اختصره -6

 . ورتبه على األبواب 

  946ننة : لي بن بلبان الجندي الفقده الحنفي المتوفى ع: واألمدر عال  الدةن 

ناانة : علااي باان أبااى بكاار الهدثمااي المصااري الشااافعي المتااوفى : الشااد  الحااافظ نااور الاادةن(: الصااحدحدن ) جااّرد زوائااده علااى  -2
 (.موارد الظمآن في زوائد صحد  ابن حبان : ) ، ونّماه 299
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، وهذا الكتاب ةذكره عنه ابن فهد المكي فاي كتاباه " رجا  ابن حبان" كتاباً بعنوان   ألف -رحمه اهلل  -وألف الحافظ العراقي  -4
 .، لكن هذا الكتاب   نعرب عنه شدئاً " لحظ األلحاظ" 

 .أطراب صحد  ابن حبان للعراقي أةضاً  -3

 (.أطراب العشر   إتحاب المهر  بالفوائد المبتكر  من)  من كتابه ,  252وأدخله الحافظ ابن حجر المتوفى ننة  -5

  6322ننة / عن مكتبة الرشد. ةحدى الشهري: من تألدف, "صحد  ابن حبان على الكتب الستة  زوائد رجا  " وكتاب  -1

كذلك أةضاً نجد بعض العلما  عني با نتخاب من هاذا الكتااب ، فمان نلاك أن الحاافظ العراقاي انتخاب مان كتااب ابان حباان   -9
 ".لحظ األلحاظ" ، نكر هذا عنه تلمدذه ابن فهد المكي في كتابه " بعون البلداندة األر " أربعدن حدةثاً نماه 

 .للشرةف حاتم العوني" معجم شدوخ ابن حبان" -2

 .وهي رنالة ماجستدر, عبد البانط أحمد كرةج الحموي" المجهولون ومروةاتهم في صحد  ابن حبان" -0

 .مود عبد المجددعبد المجدد مح: تألدف" معالم فقه ابن حبان" -69

 صحد  موارد الظمآن للعالمة األلباني -66

 اعدف مااوارد الظمااآن لاه أةضاااً ، وفااي هااذةن الكناابدن مقدمااة قدمااة نافعااة عان ماانهج اباان حبااان فاي التوادااق ، وكااذلك تعقبااا  -62
 .وانتدراكا  على الحافظ الهدثمي في راةة النفانة

 : انم الكتاب الذي طبع به وأشهر طبعاته

 :كتاب كما نبق انم ال

 ".المسَند الصحد  على التقاندم واألنواع من ردر وجود َقْطع في نندها و  ابو  َجْرل في ناِقلها " 

 : وقد طبع الكتاب في عد  طبعا  منها

هاا ، اام فاي دار ابان تدمداة بالقااهر  6492بتحقدق العالمة المحدث أحمد محمد شااكر ، صادر  عان دار المعاارب بالقااهر   - 6
 .ولم ةخرج منها إ  مجلد واحد. ه 6391

 . ها6409ام صدر جز ان بتحقدق عبد الرحمن محمد عثمان ، صدر عن المكتبة السلفدة بالمدةنة المنور   - 2

 . مجلدا  بانم اإلحسان بترتدب صحد  ابن حبان 0وطبع كامالً بتحقدق كما  ةونف الحو  في  -4

فاي . هاا 6392حد  ابن حبان بترتدب ابن بلبان صدر  عن مؤنسة الرنالة ، بدارو  ام بتحقدق شعدب األرناؤوط ، بانم ص - 4
 .مع الفهارس, مجلد( 62)
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عان دار " التعلدقاا  الحساان علاى صاحد  ابان حباان"و بتحقدق الشد  العالماة المحادث محماد ناصار الادةن األلبااني بانام  -3  
 .6323ننة / باوزةر
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