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حاح
ِّ
 دراسة عامة لكتب الص

  من غري الصحيحني

 )ه٣٥٤ت) (صحيح ابن حبان(مع دراسة 

ا  -
ً
  -منوذج

  
  إعداد الدكتور

  فواز بن جود هللا بن خلف السلمي
  مشرف تربوي بإدارة تعلیم مكة

  المملكة العربیة السعودیة -وزارة التعلیم
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حاح من غیر الصحیحین ) صحیح ابن حبان(مع دراسة  دراسة عامة لكتب الصِّ
  ) ـھ٣٥٤ت(

  -نموذًجا  -

  .فواز بن جود هللا بن خلف السلمي

  .المملكة العربیة السعودیة  ، مكة ، وزارة التعلیم 

  Ffsulami@gmail.com :البرید اإللكتروني

  :ُمستخلص البحث 

ا بعد. الحمد �، والصالة والسالم على رسول هللا         :   أمَّ

حاح : " البحث بعنوان فھذا        -من غیر الص�حیحین  -دراسة عامة لكتب الصَّ

  .-نموذًجا  -) صحیح ابن حبان(مع دراسة كتاب 

  .وقد جاء ھذا البحث في مقدمة وفصلین، وخاتمة، وفھارس

فتش�تمل عل�ى أھمی�ة الموض�وع، وأس�باب اختی�اره، وخط�ة البح�ث، : فأّما المقدمة

  .ومنھج العمل

، -غی�ر الص�حیحین  -فھ�و قس�م الدراس�ة ع�ن ُكت�ب الص�حاح  :وأّما الفصل األول

  .وتحتھ ستة مباحث

�ان(فھ�و دراس�ة ع�ن :  وأما الفصل الثاني        ، وتحت�ھ ثمانی�ة )ص�حیح اب�ن حبَّ

  .مباحث

  .ثم الخاتمة وفیھا أھم نتائج البحث

  .وفیھا ستة فھارس: ثم الفھارس الفنیة

بین��ا محم��د وعل��ى آل��ھ وص��حبھ وص��لى هللا وب��ارك عل��ى عب��ده ورس��ولھ ن       

  . أجمعین

حاح،  دراسة عامة :الكلمات المفتاحیة صحیح دراسة ، ،  غیر الصحیحین،  كتب الصِّ

  . ابن حبان
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A general study of the authentic books of hadith, other than 
the saheehayn (al-Bukhari and Muslim), along with a study of 

Ibn Hibban's (dec. 354 AH) Saheeh as an example. 

Fawaz bin JoudAllaah bin Khalaf Al-Sulami .  

Ministry of Education, Makkah, Kingdom of Saudi Arabia. 

E-mail : Ffsulami@gmail.com  

Abstract: 

All praise and thanks is due to Allah, and I send 
blessings and peace upon the Messenger of Allah. As for 
what follows: 

This research is entitled "A General Study on the 
Authentic Books (of Hadith), other than Sahih al-Bukhari and 
Sahih Muslim, along with a Study of Sahih ibn Hibban as an 
example". 

The paper is divided into an introduction, two sections, 
conclusion, and indices. 

As for the introduction, it consists of the importance of the 
topic, the reasons for choosing it, the layout of the paper, as 
well as the methodology of the research. 

The first section is the general study on the authentic 
books (of hadith), other than Sahih al-Bukhari and Sahih 
Muslim, and comprises of six sub-sections. 

The second section is a study of Sahih ibn Hibban, and 
comprises of eight sub-sections. 

The conclusion is then mentioned, including the most 
important results. 

Then the various indices are mentioned, of which there 
are six. 

May Allah send peace and blessings upon his slave and 
Messenger, our Prophet Muhammad, and upon his family, 
and companions. 

Key words: General Study, The Authentic Books , Other 
Than The Saheehayn, A study, Sahih Ibn Hibban. 
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 املقدمة

إّن الحم��د � نحم��ده ونس��تعینھ ونس��تھدیھ، ونع��وذ ب��ا� م��ن ش��رور أنفس��نا وس��یئآت 
أعمالن�ا، َم�ن یھ�ده هللا ف�ال ُمض��لَّ ل�ھ، وَم�ن ُیض�لل ف��ال ھ�ادي ل�ھ، وأش�ھد أن ال إل��ھ إال هللا 
وحده ال شریك لھ، وأشھد أنَّ محمًدا عبده ورسولھ صلى هللا علیھ وسلم تسلیًما مزیًدا، أما 

  :دبع
فإنَّ علم الحدیث الش�ریف أش�رف العل�وم بع�د عل�م كت�اب هللا العزی�ز، فش�رف العل�م 
یتعلق بشرف المعلوم، ولذا فإنَّ دراسة كتب السنة النبویة أمٌر عظیم القدر، فائق األھمیة؛ 
رة لكت�اب  كیف والسنة ھي المصدر الث�اني م�ن مص�ادر التش�ریع اإلس�المي، وھ�ي ال�ـُمفسِّ

ھیَّأ هللا لھ�ذا العل�م الش�ریف َم�ن یحفظ�ھ م�ن زم�ن الص�حابة رض�ي هللا هللا عز وجل، وقد 
عنھم إلى أن یرث هللا األرض ومن علیھا، عب�ر ق�رون متوالی�ة، اختلف�ت فیھ�ا اھتمام�اتھم 

من س�ماٍع وتل�ٍق، إل�ى جم�ع وت�دوین، ث�م التف�نُن بع�د ذل�ك ف�ي تألیف�ھ عل�ى ال�ـُمصنَّفات : بھ
حاح أو السنن، و   .غیرھا من أنواع التألیف فیھوالمسانید، والصِّ

حاح : وكان من أنواع تصانیفھم في ذلك غیر الص�حیحین  -التصنیف في كتب الصِّ
����ان )ه٣١١ت(، فأُلِّف���ت فیھ���ا المؤلف���ات المش���ھورة كص���حیح اب���ن ُخزیم���ة - ، واب���ن حبَّ
  .، وغیرھم)ه٤٠٥ت(، والمستدرك على الصحیحین للحاكم النیسابوري )ه٣٥٤ت(

�ان(لیل�ة كت�اب ومن ھذه الُكتب الج ، ال�ذي ص�نَّفھ اإلم�ام محم�د ب�ن )ص�حیح اب�ن حبَّ
حبَّان بن أحم�د الُبْس�تي، ومؤلف�ھ ح�افظ م�ن الُحف�اظ، إم�ام م�ن األئم�ة، ل�ھ المكان�ة العالی�ة، 

م في معرفة صحیح الحدیث وسقیمھ، ومعرفة رجالھ جرًحا وتعدیًال   .والتقدُّ
  أھمیة الموضوع، وأسباب اختیاره

یكتسب أھمیة عظیم�ة م�ن حی�ث  -غیر الصحیحین  -تب الصحیح إنَّ التألیف في ك
إنھ ُیضیف إلى الصحیحین كتًبا اشترطت إخراج ما ص�حَّ ع�ن رس�ول هللا ص�لى هللا علی�ھ 

  .وسلم، فھي ُتسھم بذلك في إخراج الحدیث الصحیح الزائد عن ما في الصحیحین
  خطة البحث

  :ذلك على النحو التالياشتمل البحث على مقدمة وفصلین، وخاتمة، وفھارس، و
وتشتمل على أھمیة الموضوع، وأسباب اختیاره، وخطة البحث،  :المقدمة

  .ومنھج العمل
  :، وتحتھ ستة مباحث-غیر الصحیحین  -دراسة عن ُكتب الصحاح  :الفصل األول

  .التعریف بكتب الصحاح لغة واصطالًحا: المبحث األول
، ومراحل تطوره، وأول موجز عن نشأة التصنیف فیھا: المبحث الثاني

  .َمن صنَّف فیھا
  .أھمیة كتب الصحاح وفوائدھا: المبحث الثالث
  .مناھج التألیف عند المصنفین فیھا: المبحث الرابع

  .طریقة اإلفادة منھا بَوْجٍھ عام: المبحث الخامس
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  .أھم المؤلفات في ھذا الفن: المبحث السادس
  :وتحتھ ثمانیة مباحث ،)صحیح ابن حبَّان(دراسة عن  :الفصل الثاني

تعری���ف م���وجز ب���المؤلف، وبی���ان اس���م كتاب���ھ، وفی���ھ : المبح���ث األول
  :مطلبان

  .تعریف موجز بالمؤلف: المطلب األول
  .بیان اسم الكتاب: المطلب الثاني

  .توثیق نسبة الكتاب إلى مؤلفھ: المبحث الثاني
موض���وع الكت���اب، والغ���رض م���ن تألیف���ھ، وش���رط : المبح���ث الثال���ث

  :ھ، وفیھ ثالثة مطالبالمصنف فی
  .موضوع الكتاب: المطلب األول
  .سبب تألیف الكتاب: المطلب الثاني
  .شرط المصنف في كتابھ: المطلب الثالث

  .منھج ابن حبَّان في كتابھ مع التمثیل: المبحث الرابع
  .كیفیة االستفادة من الكتاب: المبحث الخامس
  :وفیھ مطلبانممیزات الكتاب، والمآخذ علیھ، : المبحث السادس

  .ممیزات الكتاب وخصائصھ: المطلب األول
  .المآخذ على الكتاب ومناقشتھا: المطلب الثاني

  .عنایة أھل العلم بھ: المبحث السابع
  :نسخ الكتاب الخطیة، وطبعاتھ، وفیھ مطلبان: المبحث الثامن

  .نسخھ الخطیة، وأماكن وجودھا: المطلب األول
وترش�یح األفض�ل منھ�ا، ومب�ررات طبعات الكت�اب، : المطلب الثاني

  .الترشیح
  فیھا أھم النتائج :الخاتمة

  :وھي على النحو التالي: الفھارس الفنیة
  .فھرس المصادر والمراجع -١
  .فھرس اآلیات -٢
  .فھرس األحادیث النبویة -٣
  .فھرس األلفاظ الغریبة-٤
  .فھرس األماكن -٥
  .فھرس الموضوعات -٦



  
  ثالثالجزء الم ٢٠٢١والعشرون لسنة  عدد الثالثال   دقھلیة  - الشریعة والقانون بتفھنا األشرافمجلة كلیة 

        

- ٢٠٥٩ - 

 

  
  منھج العمل في البحث

عُت المادة العلمیة للبحث من الكتب المتخصصة كصحیح ابن خزیمة، واب�ن جم -١
  .حبَّان، والمنتقى البن الجارود، والمختارة للضیاء المقدسي، ومن كتب علوم الحدیث

بذلُت الوسع في كتاب�ة البح�ث َوْف�ق األس�لوب العرب�ي، مراعًی�ا ف�ي ذل�ك س�ھولة  -٢
  .ا بعالمات الترقیم ومناسباتھا المعتبرةالعبارة، وقواعد اإلمالء المعاصرة، ملتزمً 

جعلُت ُصلب البحث للمادة العلمیة المرتبطة بموضوعھ ارتباًطا وثیًق�ا، وجعل�ُت  -٣
التخریج والتعریف بعلٍم، أو مصدر، أو موقع، أو واقع�ة : الحاشیة لتدوین سوى ذلك؛ مثل

  .ونحو ذلك
  .ُعنیت بضبط ما یحتاج إلى ضبط من األلفاظ -٤
  .اآلیات القرآنیة الواردة في البحث إلى مواضعھا من السور عزوتُ  -٥
جُت األحادیث النبویة الواردة في البحث، ُمرتًبا الكت�ب الس�تة عل�ى الترتی�ب  -٦ خرَّ

  .، وما عدا ذلك فعلى وفیات مؤلفیھا ]خ م د ت س ق[المشھور 
  .ترجمُت لألعالم غیر المشھورین -٧
دُت موا -٨ ف���ُت باألم���اكن، وح���دَّ قعھ���ا ق���دیًما وح���دیًثا، واس���تعملُت المس���افات عرَّ

  .المعاصرة، مستفیًدا من المصادر المتقدمة والمتأخرة
دُت تواریخھ���ا ومواقعھ���ا، وذل���ك عل���ى نح���و التعری���ف  -٩ ف���ُت بالوق���ائع، وح���دَّ عرَّ
  .باألماكن

  .رجعُت في مادة كل حاشیة إلى المصادر المتخصصة -١٠
  .على وفیات مؤلفیھا -غیر التخریج في  -رتبُت مصادر الحاشیة الواحدة  -١١
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  دراسة عامة عن كتب الصحاح، غري الصحيحني: الفصل األول

  :وتحتھ ستة مباحث

  .التعريف بكتب الصحاح: املبحث األول

موجز عن نشأة التصنيف فيها، ومراحل تطوره، : املبحث الثاني

ن
َ
ف فيها وأول م

َّ
  .صن

  .هاأهمية كتب الصحاح وفوائد: املبحث الثالث

  .مناهج التأليف عند املصنفني فيها: املبحث الرابع

هٍ عام: املبحث اخلامس
ْ
ج

َ
  .طريقة اإلفادة منها بو

 .أهم املؤلفات يف هذا الفن: املبحث السادس
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  املبحث األول

ا 
ً
  التعريف بكتب الصحاح، غري الصحيحني، لغة واصطالح

  

حاح لغة حاح خ�الف : "رجمع صحیح، وھو ضد السقیم، قال ابن منظو :الصِّ والصَّ

قم وذھاب المرض حاح بالفتح بمعنى الص�حیح،: "، وقال أیًضا"السُّ ورج�ٌل ص�حاح ...الصَّ

اء وِصحاح فیھما اد وكسرھا)١("وصحیح من قوم أّصحَّ   .، وعلیھ فھي بفتح الصَّ

الح�دیث المس�ند ال�ذي یتص�ل إس�ناده بنق�ل الع�دل : والحدیث الصحیح اصطالًحا ھ�و

  .)٢(ضابط إلى منتھاه، وال یكون شاًذا وال ُمعلًال الضابط عن العدل ال

  

الكت�ب الت�ي الت�زم مؤلفوھ�ا أن ال ُیخرج�وا  :والصحاح في اصطالح المح�دثین ھ�ي

  .فیھا غیر الحدیث الصحیح عندھم

، )ـھ��٣٥٤ت(، واب��ن حب��ان )ـھ��٣١١ت(ص��حیح اب��ن خزیم��ة : وم��ن ھ��ذه الكت��ب

الص��حة ف�ي ك��ل أحادی��ث ، بغ�ض النظ��ر ع��ن تحق�ق ش��روط )ه٤٠٥ت(ومس�تدرك الح��اكم 

، ومنتق��ى اب��ن الج��ارود )ـھ��٣٥٣ت(الكت��اب عن��د ھ��ؤالء الثالث��ة، وكص��حیح اب��ن الس��كن 

  ).ـھ٦٤٣ت(، واألحادیث المختارة للضیاء المقدسي )ـھ٣٠٧(
  

                                      
  ".صحح: "؛ مادة٤/٢٤٠١لسان العرب   )١(
  ١١:مقدمة ابن الصالح ص  )٢(
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  املبحث الثاني

  موجز عن نشأة التصنيف فيها، ومراحل تطوره،  

ف فيها
َّ
ن صن

َ
  وأول م

��ر هللا س�بحا: "ق�ال اب��ُن األثی�ر نھ وتع��الى للح�دیث علم��اء أفاض�ل، وثق��ات أماث��ل، یسَّ
وأعالم مشاھیر، حفظوا قوانینھ، واحتاطوا فیھ، فتناقلوه ك�ابًرا ع�ن ك�ابر، وأوص�لوه كم�ا 

ف�انتھى األم�ر إل�ى زم�ن جماع�ة م�ن األئم�ة، مث�ل عب�د المل�ك ب�ن ... سمعھ أوٌل إلى آخر،
. ف��ي عص��رھما، وغیرھم��ا مم��ن ك��ان )ـھ��١٧٩ت(، ومال��ك ب��ن أن��س )ـھ��١٥٠ت(ُج��ریج 

نوا الحدیث، حتى قیل َل كت�اب ُص�نِّف ف�ي اإلس�الم : فدوَّ : ، وقی�ل)كت�اب اب�ن ُج�ریج(إنَّ أوَّ
��أ مال��ك( بی��ُع ب��ن ُص��بیح : ، وقی��ل-رحم��ُة هللا علیھم��ا-) ُموطَّ ب الرَّ َل َم��ن ص��نَّف وب��وَّ إنَّ أوَّ

  .بالبصرة
ر ذل�ك وعُظ�م ثم انتشر جمع الحدیث وتدوین�ھ، وَس�ْطُره ف�ي األج�زاء والكت�ب، وكُث�

، وأب�ي )ـھ�٢٥٦ت(أب�ي عب�د هللا محم�د ب�ن إس�ماعیل البخ�اري : نفعھ إل�ى زم�ن اإلم�امین
ونا كتابیھما، وفعال ما  -رحمھما هللا-) ـھ٢٦١ت(الحسین مسلم بن الحجاج النیسابوري  فدَّ

هللا مجازیھما علیھ من ُنصح المس�لمین، واالھتم�ام ب�أمور ال�دین، وأثبت�ا ف�ي كتابیھم�ا م�ن 
  .)١("ادیث ما قطعا بصحتھ، وثبت عندھما نقلھاألح

وقد كانت كتب الحدیث إلى م�ا قب�ل زم�ن اإلم�ام البخ�اري تجم�ع الح�دیث الص�حیح 
  .)٢(وغیره، ُمتصًال وُمرسًال، مرفوًعا وموقوًفا

د اإلم�اُم البخ�اري، وت��اله مس�لم، وك��ان  َل َم�ن ص��نَّف ف�ي الص�حیح ال��ـُمجرَّ ث�م إنَّ أوَّ
��ن أخ��ذ ع��ن ا لبخ��اري، واس��تفاد من��ھ، وھ��و م��ع ذل��ك ُیش��اركھ ف��ي أكث��ر ش��یوخھ، مس��لم ممَّ

  .وكتاباھما أصح كتب الحدیث
�ھ : وأّما قول الشافعي ما على َوْجھ األرض بعد كتاب هللا أصحُّ من كتاب مال�ك؛ فإنَّ

إنَّ مالًك�ا أّوُل َم�ن ص�نَّف ف�ي الص�حیح فھ�و : كان قبل وجود كتابیھما، وأّم�ا ق�وُل بعض�ھم
أنَّھ لم یقتصر في كتابھ علیھ؛ بل أدخل فیھ المرسل والمنقطع والبالغات، ومن ُمسلٌَّم غیر 

د الصحیح   .)٣(بالغاتھ أحادیث ال تعرف، كما ذكره الحافظ ابُن عبد البر؛ فھو لم ُیجرِّ
، وبع����ده اب����ُن ُخزیم����ة )المنتق����ى(كتاب����ھ ) ـھ����٣٠٧ت(ث����م ص����نَّف اب����ُن الج����ارود 

���كن )ـھ���٣١١ت( ���ان ، )ـھ���٣٥٣ت(، ث���م اب���ُن السَّ ، ث���م الح���اكم )ـھ���٣٥٤ت(ث���م اب���ُن حبَّ
  .، وغیرھم من األئمة)ـھ٣٦٤ت(، ثم الضیاء المقدسي )ـھ٤٠٥ت(

  

                                      
  ) ٤٠ -٣٩/ ١(جامع األصول   )١(
  ٧٠:قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث ص  )٢(
  .٢١٥-١/٢١٤توجیھ النظر إلى أُصول األثر   )٣(
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  املبحث الثالث

  أهمية كتب الصحاح وفوائدها 

  

ج�وا م�ن األحادی�ث  تكمن أھمیة كتب الصحاح في كون أصحابھا اش�ترطوا أّال ُیخرِّ

ى اخ�تالف ف�ي وف�اء مص�نفیھا بم�ا إال ما صحَّ من حدیث النبي ص�لى هللا علی�ھ وس�لم، عل�

  .اشترطوا من ذلك

  :وعالوة على ذلك فقد تحقق بتصنیفھا فوائد كثیرة، لعل من أھمھا

أنھ��ا ُت��ریح الم��رء م��ن عن��اء البح��ث ع��ن ص��حة إس��ناد الح��دیث، ُخصوًص��ا ف��ي  -١

واة وأح��والھم، وك��ذلك  األزم��ان ال��ـُمتأخرة؛ الت��ي ان��درس فیھ��ا، أو ق��ّل العل��م بمعرف��ة ال��رُّ

وای��ة؛ مم��ا ُیس��اعد عل��ى الوق��وف عل��ى درج��ة الض�� عف الحاص��ل ف��ي معرف��ة ق��وانین الرِّ

  .الحدیث

  .زیادة عدد الصحیح على ما عند البخاري ومسلم -٢

رق الـُمفیدة في تقویة الحدیث، والـُمعتبرة في الترجیح -٣   .كثرة الطُّ

الح�الل  أنھا حفظت قْدًرا كبیًرا من س�نة النب�ي ص�لى هللا علی�ھ وس�لم ف�ي أحك�ام -٤

  .والحرام
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  املبحث الرابع

  مناهج التأليف عند املصنفني فيها 

عامة كتب الصحاح انتھج مؤلفوھا في تصنیفھا منھج كتب الجوامع؛ من حیث إنھم 

وا إلیھا أبواًبا أُخرى   .لم ُیفردوا األبواب الفقھیة وحدھا؛ بل ضمُّ

ك�ن حص�ر من�اھجھم ف�ي م�ا ومن خالل النظ�ر ف�ي ت�ألیف ھ�ؤالء األئم�ة لكت�بھم یم

  :یلي

األكثر من مؤلفي كتب الصحاح رتَّب كتاب�ھ عل�ى األب�واب الفقھی�ة، وم�ن أمثل�ة  -١

  .صحیح ابن ُخزیمة، ومستدرك الحاكم: ذلك

ب�ھ عل�ى ) صحیحھ(رتَّب ابُن حبَّان  -٢ على ترتیب ُمخترع ل�م ُیس�بق إلی�ھ حی�ث رتَّ

م أحادیث كتابھ "التقاسیم واألنواع" خمسة أقسام، یندرج تحت كل قسم منھا أنواع ، فقد قسَّ

  .كثیرة

على المسانید، فابتدأ بمسانید ) األحادیث الـُمختارة(رتَّب الضیاء المقدسي كتابھ  -٣

  .العشرة، ثم رتَّب بقیة األحادیث عن الصحابة على حروف المعجم

  

  املبحث اخلامس

هٍ عام 
ْ
ج

َ
  طريقة اإلفادة منها بو

ت�ب الص�حاح ف�ال ب�دَّ ل�ھ م�ن إلم�اٍم بس�یط بطریق�ة ترتی�ب لكي یستفید الباح�ث م�ن ك

ھؤالء األئمة لكتبھم، ثم ینبغي أن یكون دقیق النظر أثن�اء بحث�ھ ع�ن ح�دیث م�ا ف�ي عام�ة 

ھ��ذه الكت��ب؛ بحی��ث یح��دد الب��اب ال��ذي ی��دخل تحت��ھ الح��دیث الم��راد الكش��ف عن��ھ، ع��دا 

ث بإس�ناد الح�دیث المطل�وب؛ للضیاء المقدسي، فینبغي أن تتعلق معرفة الباح�) الـُمختارة(

  ألنَّھ مرتب على المسانید

وقد ُخدمت ھ�ذه الكت�ب وغیرھ�ا ف�ي الطبع�ات األخی�رة بفھ�ارس متنوع�ة تفص�یلیة، 

  .تخدم الباحث في بحثھ، فضًال عن البحث بالطرق األلكترونیة، والحمد �

  

  
  
  
  



  
  ثالثالجزء الم ٢٠٢١والعشرون لسنة  عدد الثالثال   دقھلیة  - الشریعة والقانون بتفھنا األشرافمجلة كلیة 

        

- ٢٠٦٥ - 

 

  

  املبحث السادس

  أهم املؤلفات يف هذا الفن 

  :كثیرة، ومن أھم ما أُلِّف فیھا الكتب المؤلفة في الصحاح

لإلم����ام أب����ي بك����ر، محم����د ب����ن إس����حاق النیس����ابوري : ص����حیح اب����ن خزیم����ة -١

مختصر المختصر من المسند الص�حیح ع�ن النب�ي ص�لى هللا علی�ھ : (، واسمھ)ـھ٣١١ت(

وسلم بنقل العدل عن العدل موصوًال إلیھ ص�لى هللا علی�ھ وس�لم، م�ن غی�ر قط�ع ف�ي أثن�اء 

  .)١()رح في ناقلي األخباراإلسناد، وال ج

��كن -٢ س��عید ب��ن عثم��ان ب��ن س��عید المص��ري : للح��افظ أب��ي عل��ي: ص��حیح اب��ن السَّ

ح وعلَّ�ل، ول�م ن�ر توالیف�ھ، : ، قال الذھبي)ـھ٣٥٣ت( ل، وصحَّ ح وعدَّ جمع وصنَّف، وجرَّ

  .)٢(المنتقى، وفیھ غرائب) صحیحھ(ھي عند المغاربة، كان ابُن حزم یثني على 

للحافظ أبي حاتم، محمد بن حبان بن محم�د التمیم�ي الُبس�تي : انصحیح ابن حب -٣

المسند الصحیح على التقاسیم واألنواع، من غی�ر وج�ود قط�ع : (، واسم كتابھ)ـھ٣٥٤ت(

  .)٣()في سندھا، وال ثبوت جرح في ناقلیھا

للح���افظ أب���ي عب���د هللا محم���د ب���ن عب���د هللا ب���ن حمُدْوَی���ھ : المس���تدرك للح���اكم -٤

  .)٤()المستدرك على الصحیحین(، وسّماه )ـھ٤٠٥ت(النیسابوري 

للحافظ أبي عبد هللا، محمد بن عبد الواحد بن أحم�د المقدس�ي : المختارة للضیاء -٥

  .)٥()األحادیث المختارة مما لیس في الصحیحین(، واسم كتابھ )ـھ٦٤٣ت(

                                      
  .ه١٤٣٠األولى . دار المیمان، ط: ماھر الفحل، الناشر/ طبع عّدة طبعات آخرھا بتحقیق الدكتور  )١(
  .١٦/١١٧سیر أعالم النبالء : انظر. ولم یصل إلینا من صحیحھ شيء؛ بل ھو مفقود  )٢(
  .سیأتي بإذن هللا وصف طبعاتھ في المطلب الثاني، من المبحث الثامن في الفصل الثاني  )٣(
  .ه١٤٣٥األولى . مركز البحوث والمعلومات بدار التأصیل، ط: آخر طبعاتھ بتحقیق ومن  )٤(
  .ه١٤٢١دار خضر، بیروت . عبد الملك بن دھیش، ط/ طبع الكتاب طبعة واحدة، بتحقیق د  )٥(
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  )صحیح ابن حبَّان(دراسة عن : الفصل الثاني

  
  
  

انص(دراسة عن : الفصل الثاني
َّ
  )حيح ابن حب

  :وتحتھ ثمانیة مباحث

  .تعريف موجز باملؤلف، وبيان اسم كتابه: املبحث األول

  .توثيق نسبة الكتاب إىل مؤلفه: املبحث الثاني

موضوع الكتـاب، والغـرض مـن تأليفـه، وشـرط : املبحث الثالث

 .املصنف فيه

ان يف كتابه مع التمثيل: املبحث الرابع
َّ
  .منهج ابن حب

  .كيفية االستفادة من الكتاب: امساملبحث اخل

  .مميزات الكتاب، واملآخذ عليه: املبحث السادس

  .عناية أهل العلم به: املبحث السابع

 .نسخ الكتاب اخلطية، وطبعاته: املبحث الثامن
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  املبحث األول

  تعريف موجز باملؤلف، وبيان اسم كتابه 

  :وفیھ مطلبان

  اطب اول

  رف وز ؤف

  

د، شیخ ُخراسان، أبو حاتم، محمد بن حبان ب�ن  ھو اإلمام، العالّمة، الحافظ، الـُمجوِّ
أحمد بن حبان بن معاذ التمیمي، ال�دارمي، الٌبس�تي، ص�احب الكت�ب المش�ھورة، ُول�د س�نة 

  .بضع وسبعین ومئتین
  

  .)١(كان من أوعیة العلم في اللغة والفقھ والحدیث، ومن ُعقالء الرجال: قال الحاكم
  

وكان في ُمجمل اعتقاده على مذھب أھل السنة والجماعة، إال أنَّھ أُخ�ذ علی�ھ 
  :أُمور منھا

ھذه حكای�ة غریب�ة، واب�ن حب�ان : إنھا العلم والعمل، قال الذھبي: قولھ في النبوة -١
فمن كبار األئمة، ولسنا ن�دعي فی�ھ العص�مة م�ن الخط�أ، لك�ن ھ�ذه الكلم�ة الت�ي أطلقھ�ا ق�د 

، فإطالق المسلم لھا ال ینبغي، لكن یعتذر عنھ، )٣(، والفیلسوف)٢(والزندیقیطلقھا المسلم، 
الح�ج : "لم ُیرد حص�ر المبت�دأ ف�ي الخب�ر، ونظی�ر ذل�ك قول�ھ ص�لى هللا علی�ھ وس�لم: فنقول
ا؛ بل بقي علیھ ف�روض )٤("عرفة ، ومعلوم أن الحاّج ال یصیر بمجرد الوقوف بعرفة حاّجً

: وك�ذا ھ�ذا ذك�ر مھ�م النب�وة، إذ م�ن أكم�ل ص�فات النب�يوواجبات، وإنما ذكر مھم الح�ج، 
ا ا إال بوجودھما، ولیس كل َمن برز فیھما نبّیً   .)٥(كمال العلم والعمل، فال یكون أحٌد نبّیً

                                      
  .١٦/٩٤سیر أعالم النبالء   )١(
ب: الزندیق  )٢(   ".زندق: "دةفي ما. ١٠/١٤٧لسان العرب . القائل ببقاء الدھر، فارسي ُمعرَّ
  ".مولد: "في مادة. ٨/٦٥٣المحكم والمحیط األعظم . الحكمة، أعجمي، وھو الفیلسوف: الفلسفة  )٣(
" المجتب�ى"، والنس�ائي ف�ي )٨٨٩" (الج�امع"، والترم�ذي ف�ي )١٩٤٩" (السنن"أخرجھ أبو داود في   )٤(

ح���دیث ، م���ن )٤/٣٠٩" (المس���ند"، وأحم���د ف���ي )٣٠١٥" (الس���نن"، واب���ن ماج���ھ ف���ي )٥/٢٦٤(
  .الرحمن بن َیْعمر الدیلمي رضي هللا عنھ عبد

  .١٦/٩٦سیر أعالم النبالء   )٥(
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: أنَّھ اُتھم بإنكار الحدِّ � عز وجل، قال الذھبي بعد أن أورد الحكایة ف�ي اتھام�ھ -٢

، والك�الم م�نكم فض�ول، وم�ن ُحس�ن إس�الم الم�رء إنكار الحدِّ وإثباتھ مما لم ی�أت ب�ھ ن� صٌّ
تركھ م�ا ال یعنی�ھ، واإلیم�ان ب�أن هللا تع�الى ل�یس كمثل�ھ ش�يء م�ن قواع�د العقائ�د، وك�ذلك 

  .)٢)(١(اإلیمان بأن هللا بائٌن من خلقھ ، متمیزة ذاتھ من ذوات مخلوقاتھ
  

  .)٣()ـھ٣٥٤(بمسقط رأسھ مدینة ُبْست، سنة  –رحمھ هللا  -وقد توفي 

  

اب اط  

  ن ام اب
  

، وھ�و ش�أن كثی�ر م�ن دواوی�ن )صحیح ابن حبان(اشتھر كتاب ابن حبان ھذا باسم 
السنة التي درج العلماء على إط�الق أس�ماء بدیل�ة لھ�ا لالختص�ار، أو لغی�ره م�ن األس�باب 

ش�ھر وھ�و االس�م األ: الداعیة الختیار غیر االسم الذي سّماه بھ ص�احبھ، ق�ال أحم�د ش�اكر
  .)٤(واألْسَیُر على ألسنة المحدثین والفقھاء والـُمخرجین، وعلى ألسنة كافة الناس

  

المسند الص�حیح عل�ى التقاس�یم : (ثم یذكر الشیخ أحمد شاكر اسم الكتاب كامًال وھو
، ثم ساق م�ا یق�وي )واألنواع، من غیر وجود قطع في سندھا، وال ثبوت جرح في ناقلیھا

  .)٥(وت ھذا االسم للكتاببھ ما ذھب إلیھ من ثب

                                      
  .٨/٧٤تاریخ اإلسالم   )١(
إنَّ لفظ الحدِّ من األلف�اظ ال�ـُمجملة، فنستفس�ر م�ن ھ�ذا ال�ذي یثب�ت : "قال الشیخ عبد الرحمن المحمود  )٢(

ه ش�يء، فنق�ول: لفظ الحدِّ  ط�ٌل؛ ألنَّ هللا س�بحانھ وتع�الى ق�د أح�اط بك�ل ھ�ذا با: إن قصد بھ أنَّ هللا یحدُّ
شيء، وهللا سبحانھ ال یقدر قدره إال ھو، وإن قصد بلفظ الح�دِّ بی�ان البینون�ة ب�ین الخ�الق والمخل�وق، 

المعنى الذي أثبتَّھ صحیح، ولكن إثباتك للفظ الحدِّ لم یرد : وأنَّ هللا تعالى على العرش استوى، فنقول
  .٥١:تیسیر لمعة االعتقاد ص". ة رسولھ صلى هللا علیھ وسلمفي كتاب هللا وال في سن

  .٦/٩٩، ومیزان االعتدال ١٦/٩٢، وسیر أعالم النبالء ٥٢/٢٥١تاریخ دمشق : انظر في ترجمتھ  )٣(
ل�م  -رحم�ھ هللا  -، علًم�ا ب�أن الش�یخ أحم�د ش�اكر ٩:اإلحسان في ترتیب صحیح ابن حبان ص: انظر  )٤(

  .من الكتاب، ثم اخترمتھ المنّیةیحقق سوى الجزء األول فقط 
  .المصدر السابق  )٥(
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وق��د ثب��ت ھ��ذا االس��م ف��ي عن��وان النس��خة الخطی��ة للكت��اب، والموج��ودة ب��دار الكت��ب 
؛ وم�ع )صحیح ابن حبان(، وھو ما سّماه بھ األمیر ابن بلبان في مقدمتھ على )١(المصریة

  .)٢(، وكذا فعل الذھبي)التقاسیم واألنواع(ذلك فقد اقتصر في اسمھ على لفظ 
  

: ، بینم��ا ق��ال ف��ؤاد س��زكین إن اس��مھ)األن��واع والتقاس��یم( :جي خلیف��ھوس��ّماه ح��ا
  .)٣()المسند الصحیح على التقاسیم واألنواع(

                                      
ركلي في   )١( م�ن كتب�ھ : ، فجعل ھذا الكتاب كتابین، فقال في ترجم�ة اب�ن حب�ان٦/٧٨) األعالم(َوَھَم الزَّ

، في األزھریة، جم�ع فی�ھ م�ا ف�ي الكت�ب )خ-التقاسیم واألنواع (، و...في الحدیث،) المسند الصحیح(
كتاًب�ا ) األن�واع والتقاس�یم(د، وھو خطأ ب�یِّن كم�ا ت�رى م�ن ع�ّدة وج�وه، فل�یس الستة، محذوفة األسانی

  .، وال جمًعا لما في الكتب الستة، وال محذوف األسانید)المسند الصحیح(غیر 
  .  ١/٣٤الرسالة . ط. أفاده محقق كتاب اإلحسان

  .١٦/٩٤سیر أعالم النبالء   )٢(
  .١/٣٨٠بي ، وتاریخ التراث العر٢/١٤٠٠كشف الظنون   )٣(
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- ٢٠٧٠ - 

 

  املبحث الثاني

  توثيق نسبة الكتاب إىل مؤلفه 

  

إلى مؤلفھ أمٌر ال شك فیھ عند أھل العل�م، ) صحیح ابن حبان(إّن إثبات نسبة كتاب 

  :ف كثیر من األئمة، وذلك من خالل ما یليوقد استفاضت ھذه النسبة لھ في تصرُّ 

  .)١(كالذھبي، وابن حجر: أجمع كل َمن ترجم البن حبان على نسبة الكتاب إلیھ -١

ح���اجي خلیف���ة وف���ؤاد : أّن أص���حاب الفھ���ارس نس���بوه إل���ى اب���ن حب���ان، وم���نھم -٢

  .)٢(سزكین

ب��ھ فق��د نق��ل عن��ھ الح��افظ المن��ذري ف��ي  كتا: نق��ل العلم��اء عن��ھ وع��زوھم إلی��ھ -٣

  .)٣()نصب الرایة(، والحافظ الزیلعي في )الترغیب والترھیب(

  

                                      
  .٧/٤٧، ولسان المیزان ٣/٥٠٦میزان االعتدال : انظر  )١(
  .١/٣٨٠، وتاریخ التراث العربي ٢/١٤٠٠كشف الظنون : انظر  )٢(
  .١/٥، ونصب الرایة ١/٢٢الترغیب والترھیب : انظر  )٣(
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- ٢٠٧١ - 

 

  املبحث الثالث

  موضوع الكتاب، والغرض من تأليفه، وشرط املصنف فيه 

  :مطالب  ثالثة وفیھ

  اطب اول

  ووع اب

ھو مرویات السنة النبویة باإلسناد المتصل، مما صحَّ منھا عن�ده، وھ�و ظ�اھر م�ن 
  .اسم الكتاب
ج��ا ف��ي  –البخ��اري ومس��لم  –الت��زم الش��یخان : "العالم��ة أحم��د ش��اكر ق��ال أن ُیخرِّ

كتابیھما الصحیح من الحدیث؛ بل أعلى أنواع الحدیث درجة، ولم یلتزما وال واحد منھم�ا 
استیعاب الصحیح كلھ؛ بل تركا كثیًرا من الصحیح الذي على ش�رطھما، والص�حیح ال�ذي 

ص�نع كت�ب تقتص�ر عل�ى ص�حیح الح�دیث كثی�ر  ھو أقل درجة من شرطھما، وتبعھما ف�ي
  .)١(من الحفاظ األئمة الكبار؛ منھم ابن خزیمة، ثم تبعھ تلمیذه ابن حبان

  

ب اطا  

  ب ف اب

وإن�ي ل��ـّما رأی�ت األخب��ار طرقھ�ا كث��رت، : "ق�ال اب�ن حب��ان ع�ن س��بب تألیف�ھ كتاب��ھ
ة الموض��وعات، وحف��ظ الخط��أ، أو ومعرف��ة الن��اس بالص��حیح منھ��ا قلّ��ت؛ الش��تغالھم بِكْتَب��

المقلوب��ات؛ حت��ى ص��ار الخب��ر الص��حیح مھج��وًرا ال ُیكت��ب، والمنك��ر المقل��وب عزی��ًزا 
ُیستغرب، وأّن َمن جمع السنن من األئمة المرضیین وتكل�م علیھ�ا م�ن أھ�ل الفق�ھ وال�دین، 

م وأمعن��وا ف��ي ذك��ر الط��رق لألخب��ار، وأكث��روا م��ن تك��رار المع��اد م��ن اآلث��ار؛ قص��ًدا م��نھ
لتحصیل األلفاظ على َمن رام حفظھا من الحفاظ، فكان ذلك سبب اعتم�اد المعل�م عل�ى م�ا 
في الكتاب، وت�رك المقت�بس التحص�یَل للخط�اب، فت�دبرُت الص�حاح؛ ألُس�ھِّل حفظھ�ا عل�ى 

  .)٢("المتعلمین، وأمعنُت النظر فیھا لئال یصعب َوْعیھا على المقتبسین
تس�ھیل حف�ظ : ظ اب�ن حب�ان م�ن ت�ألیف كتاب�ھفمن ھذا الكالم یتض�ح أّن ھ�دف الح�اف

  .السنة للمتعلمین، وتقریبھا لیفھموا معانیھا
  
  

                                      
  .٦:اإلحسان، تحقیق أحمد شاكر ص  )١(
  .١/٧١اإلحسان، تحقیق األرناؤوط   )٢(
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- ٢٠٧٢ - 

 

ثاب اط  

  فرط ا  

ج لھ�م وأم�ا ش�رطنا ف�ي َنَقلَ�ة م�ا أودعن�اه : "قال ابن حبان عن ش�رطھ ف�ي َم�ن ُیخ�رِّ
یخ م�ن روات�ھ خمس�ة كتابنا ھذا من السنن، فإننا لم نحتجَّ فیھ إال بحدیث اجتم�ع ف�ي ك�ل ش�

  :أشیاء
  .العدالة في الدین بالستر الجمیل: األّول

  .الصدق في الحدیث بالشھرة فیھ: والثاني
  .العقل بما یحدث من الحدیث: والثالث
  .العلم بما ُیحیل من معاني ما یروي: والرابع

  .الـُمتعري خبره عن التدلیس: والخامس
ن��ا بحدیث��ھ، وبنین��ا الكت��اب عل��ى فك��ل َم��ن اجتم��ع فی��ھ ھ��ذه الخص��ال الخم��س احتجج

ى عن خصلة من ھذه الخصال الخمس لم نحتجَّ بھ   .روایتھ، وكل َمن تعرَّ
أن یك�ون أكث�ر أحوال�ھ طاع�ة هللا؛ ألّن�ا مت�ى م�ا ل�م نجع�ل : والعدالة في اإلنسان ھو

العدل إال َمن لم یوجد منھ معصیة بحال؛ أّدانا ذلك إلى أن لیس في ال�دنیا ع�دٌل، إذ الن�اس 
 تخلو أحوالھم من ورود خلل الشیطان فیھا؛ بل العدل َمن كان ظاھر أحوالھ طاعة هللا، ال

  .)١("والذي ُیخالف العدل من كان أكثر أحوالھ معصیة هللا
على أنھ لم یسلّم البن حبان الشرط األّول من شروط َمن ُیحتج ب�ھ ف�ي كتاب�ھ، وھ�و 

كر بجرح؛ وھو الـمستور، وقد نوقش في شرط العدالة في الدین فھو یقبل روایة َمن لم ُیذ
  .)٢(شرطھ ھذا، ومحل بحثھ مبسوٌط في كتب المصطلح

ا معرف��ة الف��رق ب��ین توثی��ق اب��ن حب��ان لرج��ل م��ا ف��ي كتاب��ھ  وم��ن الض��روري ج��ّدً
): الص�حیح(، وھذا یتب�ّین م�ن قول�ھ ف�ي مقدم�ة )الصحیح(، وبین روایتھ عنھ في )الثقات(
إل�ى اإلس�كندریة، ول�م ن�رِو ف�ي  )٣(ي ش�یخ م�ن أس�فیجابولعلنا قد كتبنا عن أكث�ر م�ن ألف�"

ل كتابن�ا ھ�ذا عل�ى نح�و  كتابنا ھذا إال عن مائة وخمسین شیًخا أو أقّل أو أكثر، ولعّل ُمع�وَّ
  .)٤("من عشرین شیًخا؛ ممن أدرنا السنن علیھم
ج ف��ي  ، )الثق��ات(لرج��ال ذك��رھم ف��ي كتاب��ھ ) ص��حیحھ(فھ��ذا ی��دلُّ عل��ى أن��ھ ل��م ُیخ��رِّ

  ).الثقات(أخصُّ من شرطھ في ) الصحیح(ي فشرطھ ف

                                      
  .١/٧١اإلحسان   )١(
من أّن الرجل إذا انتفت جھالة عینھ كان على العدالة : وھذا الذي ذھب إلیھ ابن حبان: قال ابن حجر  )٢(

  .١/٢٠٨لسان المیزان . إلى أن یتبین جرحھ، مذھب عجیب، والجمھور على خالفھ
ة م�ن اسم بلدة كبی�ر: بالفتح ثم السكون، وكسر الفاء، ویاء ساكنة وجیم وألف، وباء موحدة: أسفیجاب  )٣(

معج�م . أعیان بالد ما وراء النھر، ف�ي ح�دود تركس�تان، ولھ�ا والی�ة واس�عة، وق�رى كالم�دن الكثی�رة
  .١/١٧٩البلدان 

  .١/١٥٢اإلحسان   )٤(
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- ٢٠٧٣ - 

 

  املبحث الرابع

ان يف كتابه مع التمثيل 
َّ
  منهج ابن حب

ألّ��ف الح��افظ اب��ن حب��ان كتاب��ھ عل��ى ت��ألیف ُمخت��رع ل��م ُیس��بق إلی��ھ، ف��ال ھ��و عل��ى 

المسانید، وال ھو على األبواب الفقھیة، وال ھو أیًضا على طریقة الجوامع، وإنما ابتكر لھ 

ثنا ع�ن ذل�ك فنج�ده یق�ول ترتیًبا آخر، فت�دبرُت الص�حاح ألُس�ھِّل : "ولن�دع المج�ال ل�ھ لُیح�دِّ

حفظھا على المتعلمین وأمعن�ُت الفك�ر فیھ�ا ل�ئال یص�ُعب َوْعیھ�ا عل�ى ال�ـُمقتبسین؛ فرأیُتھ�ا 

  تنقسم خمسة أقسام متساویة متفقة التَّقسیم غیَر متنافیة،

لھا   .األوامُر التي أمر هللا عباده بھا: فأوَّ

  .النواھي التي نھى هللا عباده عنھا: الثانيو

  .إخباره عما احتیج إلى معرفتھا: والثالث

  .اإلباحات التي أبیح ارتكابھا: والرابع

  .أفعال النبي صلى هللا علیھ وسلم التي انفرد بفعلھا: والخامس

ثم رأیُت كل قسم منھا یتنوع أنواًعا كثیرة، ومن كل نوع تتنوع علوم خطیرة ل�یس 

ھا إال العالمون ال�ذین ھ�م ف�ي العل�م راس�خون، دون َم�ن اش�تغل ف�ي األُص�ول بالقی�اس یعقل

المنكوس، وأمعن في الفروع بالرأي المنحٍوس، وإنا ُنـملي كل قسم بم�ا فی�ھ م�ن األن�واع، 

وك��ل ن��وع بم��ا فی��ھ م��ن االخت��راع ال��ذي ال یخف��ى تحض��یره عل��ى ذوي الحج��ا، وال تتع��ذر 

  .)١("كیفیتھ على أولي النھى

وقد مّثلُت لكل قسم مما ُذكر بحدیث ف�ي ن�وع م�ن أنواع�ھ، وھ�ي عل�ى : إلى أن قال

  :النحو التالي

أن رس�ول هللا : "حدیث ُعبادة بن الصامت رضي هللا عنھ: قسم األوامر، ومثالھ -١

ثتم، وأوف�وا : اضمنوا لي سًتا أضمن لكم الجن�ة: "صلى هللا علیھ وسلم قال اص�دقوا إذا ح�دَّ

  ).٢("ّدوا إذا اؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وُغضوا أبصاركم، وكفوا أیدیكمإذا وعدتم، وأ

حدیث سعد بن أب�ي وق�اص رض�ي هللا عن�ھ، ع�ن رس�ول : قسم النواھي، ومثالھ -٢

ا َمن لم یتغنَّ بالقرآن: "هللا صلى هللا علیھ وسلم   .)٣("لیس منَّ

                                      
  .١/١٠٢اإلحسان   )١(
  .٥/٣٢٣وأخرجھ أیًضا أحمد في المسند   )٢(
ال��رّزاق ف��ي ، وعب��د ٢٠١، والطیالس��ي ف��ي المس��ند ح ٢/٥٢٢أخرج��ھ اب��ن أب��ي ش��یبة ف��ي المص��نف   )٣(

  .٤١٧٠المصنف ح 
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- ٢٠٧٤ - 

 

  

ریرة رضي هللا عنھ، حدیث أبي ھ: قسم اإلخبار عّما احتیج إلى معرفتھ، ومثالھ -٣

ك��لُّ مول��ود یول��د عل��ى الفط��رة؛ ف��أبواه یھودان��ھ : "ع��ن النب��ي ص��لى هللا علی��ھ وس��لم ق��ال

  .)١("وینصرانھ ویمجسانھ

قسم اإلباحات التي أُب�یح ارتكابھ�ا، ومثال�ھ ح�دیث اب�ن عب�اس رض�ي هللا عنھم�ا  -٤

أحدنا لیجد في نفس�ھ یا رسول هللا إن : جاء رجل إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم فقال: قال

أح�بُّ إلی�ھ م�ن أن ی�تكلم ب�ھ، فق�ال رس�ول هللا ص�لى هللا علی�ھ  )٢(الشيء، ألن یك�ون ُحَمم�ة

  .)٣("هللا أكبر، الحمد � الذي ردَّ أمره إلى الوسوسة: "وسلم

ح�دیث َفَض�الة ب�ن : أفعال النبي صلى هللا علیھ وسلم الت�ي انف�رد بفعلھ�ا، ومثال�ھ -٥

اللھ�م َم�ن آم�ن ب�ك، وش�ھد : "أن رسول هللا صلى هللا علیھ وس�لم ق�ال ُعبید رضي هللا عنھ

أني رسولك؛ فحبب إلیھ لقاءك، وسھِّل علیھ قضاءك، وأقلل لھ م�ن ال�دنیا، وَم�ن ل�م ی�ؤمن 

بك، ولم یشھد أني رسولك؛ فال ُتحبِّب إلیھ لقاءك، وال ُتسھِّل علیھ قضاءك، وأكثر ل�ھ م�ن 

  .)٤("الدنیا

  

                                      
  .٢٦٥٨، ومسلم في صحیحھ ١٣٥٩أخرجھ البخاري في صحیحھ ح   )١(
  .١/٤٤٤النھایة في غریب الحدیث واألثر . الَفْحمة، وجمعھا ُحَمم: الُحَممة  )٢(
، وأحم��د ف��ي المس��ند ح ٢٧٠٤، والطیالس��ي ف��ي المس��ند ح ٥١١٢أخرج��ھ أب��و داود ف��ي الس��نن ح   )٣(

١/٢٣٥.  
  .١٨/٨٠٨الطبراني في المعجم الكبیر أخرجھ   )٤(
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  املبحث اخلامس

  يفية االستفادة من الكتابك 
  

رّتب ابن حبان كتابھ على ترتیب ُمخترع، وُمراده أّال یصل أحٌد للحدیث ف�ي كتاب�ھ 

إال بع��د حفظ��ھ، وقص��ده ب��ذلك الح��ثُّ عل��ى حف��ظ الح��دیث النب��وي، وت��رك االعتم��اد عل��ى 

وإذا ك��ان عن��ده ھ��ذا الكت��اب، وھ��و ال یحفظ��ھ، وال یت��دبر : "-رحم��ھ هللا  -الكتاب��ة، ق��ال 

اسیمھ وأنواعھ، وأحّب إخراج حدیث منھ، صُعب علیھ ذلك، فإذا رام حفظھ أحاط علمھ تق

بالكل؛ حتى ال ینخرم منھ حدیث أصًال، وھذا ھو الحیلة التي احتلنا؛ لیحفظ الناس السنن، 

جوا على الِكْتبة والجمع إال عند الحاجة دون الحفظ لھ أو العلم بھ   .)١("ولئال ُیعرِّ

فإنھ لم ُینسج لھ على منوال، في جمع ): "الصحیح(ي مقدمتھ على وقال ابن بلبان ف

سنن الحالل والحرام، لكنھ لبدیع ُصنعھ، ومنیع وضعھ؛ قد عّز جانبھ، فكُثر ُمجانبھ، تعّذر 

اقتناص شوارده، فتعّذر االقتباس من فوائده وموارده، فرأیُت أن أتسبب لتقریبھ، وأتق�رب 

ھِّلھ على طالبھ، بوضع ك�ل ح�دیث ف�ي باب�ھ ال�ذي ھ�و أول�ى إلى هللا بترتیبھ وتھذیبھ، وأُس

مھ َمن أھملھ وأخّره   .)٢("بھ، لیُؤّمھ َمن ھجره، وُیقدِّ

  

                                      
  .١/٢١٤اإلحسان   )١(
  .١/٩٥اإلحسان   )٢(



حاحدراسة عامة لكتب    -نموذجاً  –) ھـ  ٣٥٤ت ) (صحیح ابن حبان ( من غیر الصحیحین مع دراسة  الصِّ

  

- ٢٠٧٦ - 

 

  املبحث السادس

  مميزات الكتاب، واملآخذ عليه 

  :وفیھ مطلبان

  اطب اول

ب وزات ا  

ی�ث الص�حیحة، من أھم ما یتمیز بھ كت�اب اب�ن حب�ان اش�تراط مؤلف�ھ إخ�راج األحاد
وعنایت���ھ باس���تنباط األحك���ام منھ���ا، عل���ى اخ���تالف ُمتعلقھ���ا؛ ِفْقًھ���ا، وس���یرة وَجْمًع���ا ب���ین 
ُمتعارضین، وبعضھا تفسیر دقیق للمعنى، واآلخر في رفع اإلشكال ال�ـُمتوھم ف�ي الخب�ر، 
ولھ كالم ف�ي رج�ال اإلس�ناد، وكثی�ر مم�ا فی�ھ دائ�ر ب�ین الص�حیح والحس�ن، وإلی�ك بع�ض 

  :لعلم في كتابھأقوال أھل ا
ق��د الت��زم اب��ن خزیم��ة واب��ن حب��ان الص��حة، وھم��ا خی��ر م��ن : "ق��ال اب��ن كثی��ر -١

  .)١("بكثیر، وأنظف أسانیَد ومتوًنا) المستدرك(
حكم األحادیث التي في كتاب ابن خزیمة وابن حب�ان ص�الحیة : "قال ابن حجر -٢

بعض��ھا علّ��ة االحتج��اج بھ��ا؛ لكونھ��ا دائ��رة ب��ین الص��حیح والحس��ن، م��ا ل��م یظھ��ر ف��ي 
  .)٢("قادحة

أص��حُّ م��ن س��نن اب��ن ) ص��حیحھ(أكث��ر ُنق��اد الح��دیث عل��ى أّن : "ق��ال اب��ن العم��اد -٣
  .)٣("ماجھ

  

                                      
  .٢٧:الباعث الحثیث إلى اختصار علوم الحدیث ص  )١(
  .١/٢٩١النكت على كتاب ابن الصالح   )٢(
  .٣/١٦شذرات الذھب   )٣(
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- ٢٠٧٧ - 

 

  

ب اطا  

ب وا  ذا مأ  
  

  :أُخذ على ابن حبان في كتابھ أُموٌر منھا
ن لم ُیذكر تساھلھ في إخراج بعض األحادیث، وھذا بناء على رأیھ في توثیق مَ  -١

وم�ا ُذك�ر م�ن تس�اھل اب�ن حب�ان ل�یس بص�حیح؛ ف�إّن غایت�ھ أّن�ھ : " بجرح، ق�ال الس�یوطي
ُیسمي الحسن صحیًحا، ف�إن كان�ت نس�بتھ إل�ى التس�اھل باعتب�ار ُوج�دان الحس�ن ف�ي كتاب�ھ 
ج في الصحیح ما  فھي مشاحة في االصطالح، وإن كانت باعتبار ِخفَّة شروطھ، فإنھ یخرِّ

غیر ُمدلِّس، سمع من شیخھ وسمع منھ اآلخذ عنھ، وال یكون ھناك إرساٌل  كان راویھ ثقة
وال انقطاٌع، وإذا لم یكن في الراوي جرٌح وال تعدیٌل وكان ك�لٌّ م�ن ش�یخھ وال�راوي عن�ھ 

  .ثقة، ولم یأت بحدیث منكر فھو عنده ثقة
�ن ھ�ذه حال�ھ؛ وألج�ل ھ�ذا ربم�ا اعُت�رض علی�ھ ف�) الثقات(وفي كتاب  ي لھ كثیر ممَّ

جعلھم ثقات َمن لم یعرف حالھ، وال اعت�راض علی�ھ فإن�ھ ال مش�احة ف�ي ذل�ك، وھ�ذا دون 
ج لم��ثلھم الش��یخان ف��ي  ج ع��ن رواة خ��رَّ ، )الص��حیح(ش��رط الح��اكم، حی��ث ش��رط أن یخ��رِّ

  .)١("أنَّ ابن حبان وفَّى بالتزام شروطھ، ولم ُیَوفِّ الحاكمُ : فالحاصلُ 
ج ح�دیث میلھ لمذھب األشاعرة في بعض الصفات -٢ ، مثل تأویل الساق؛ فإنھ خرَّ

ھ�ل : فیق�ال: "أبي سعید الخدري رضي هللا عنھ في رؤیة هللا ع�ز وج�ل ی�وم القیام�ة وفی�ھ
، ث�م "الساق، فیكش�ف ع�ن س�اق فیس�جد ل�ھ ك�لُّ م�ؤمن: بینكم وبینھ آیة تعرفونھا، فیقولون

اق: قال ة: والسَّ   .)٢(الشدَّ
 )٣(}ی��وم یكش��ف ع��ن س��اق{: ل��ھ تع��الىق��ال ش��یخ اإلس��الم اب��ُن تیمی��ة ف��ي بی��ان قو

�ھ : والصحابة قد تنازعوا في تفسیر اآلیة ة؟ أو الم�راُد ب�ھ أنَّ ھل المراُد بھ الكشُف عن الشدَّ
ُب عن ساقھ؟ ولم یتنازع الصحابُة والتابعون في ما یذكر من آیات الصفات إال  یكشُف الرَّ

، ونح�و ذل�ك؛ فإن�ھ )٥(}ى َوْجھ رب�كویبق{، )٤(}لما خلقُت بیديَّ {: في ھذه اآلیة بخالف قولھ
  .لم یتنازع فیھا الصحابة والتابعون

                                      
  .١/١٠٨تدریب الراوي   )١(
  .١٦/٣٧٨اإلحسان   )٢(
  .٤٢:سورة القلم اآلیة  )٣(
  .٧٥:اآلیة سورة ص  )٤(
  .٢٧:سورة الرحمن اآلیة  )٥(
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- ٢٠٧٨ - 

 

یوم یكشف ع�ن {: وذلك أنھ لیس في ظاھر القرآن أنَّ ذلك صفة � تعالى؛ ألنھ قال
�رة : عن س�اق هللا، وال ق�ال: ولم یقُل }ساق ُب ع�ن س�اقھ، وإنم�ا ذك�ر س�اًقا منكَّ یكش�ف ال�رَّ

فة وال ُمضافة، وھذا ا للَّفظ بمجرده ال یدلُّ على أنھا ساُق هللا، والذین جعلوا ذلك غیر ُمعرَّ
م��ن ص��فات هللا تع��الى أثبت��وه بالح��دیث الص��حیح المفس��ر للق��رآن وھ��و ح��دیث أب��ي س��عید 

ج في  ُب عن ساقھ: "الذي قال فیھ) الصحیحین(الخدري المخرَّ إنَّ : ، وقد یقال"فیكشف الرَّ
أخبر أنَّھ یكشف عن ساق، ویدعون إلى السجود، ظاھر القرآن یدلُّ على ذلك من جھة أنَّھ 

ة ال  والسجود ال یصلح إال �؛ فُعلم أنَّھ ھو الكاشف عن ساقھ، وأیًضا فحمُل ذلك على الشدَّ
  .)١("یصحُّ 

الترتی��ب ال��ذي رّت��ب علی��ھ اب��ن حب��ان كتاب��ھ؛ فق��د ح��دا بكثی��ر م��ن الط��الب إل��ى  -٣
، فرّتبھ ترتیًبا العزوف عنھ؛ لوعورة طریقھ، وُعسر ترتیبھ، حتى  جاء ابن بلبان الفارسيُّ

ب��دیًعا، فرغ��ب فی��ھ الن��اس بع��د ھج��رھم ل��ھ، واس��تفادوا من��ھ بع��د ُعس��ره، فج��زاه هللا خی��ر 
  .الجزاء

  

                                      
  .٤٧٣-٤٧٢/ ٥بیان تلبیس الجھمیة في تأسیس بدعھم الكالمیة   )١(
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- ٢٠٧٩ - 

 

  

  املبحث السابع

  عناية أهل العلم به 

  :تظھر عنایة أھل العلم بصحیح ابن حبان من خالل النقاط التالیة
: ن، فقام بترتیب�ھ عل�ى الكت�ب واألب�واب، وس�ّماهرّتبھ األمیر عالء الدین بن بلبا -١

  .، فتّم االنتفاع بھ)اإلحسان في تقریب صحیح ابن حبان(
موارد الظمآن إلى : (استخرج الحافظ الھیثمي زوائده على الصحیحین في كتابھ -٢

  .)١()زوائد صحیح ابن حبان
لمھ�رة إتح�اف ا: (رّتب الح�افظ اب�ن حج�ر أطراف�ھ م�ع أط�راف غی�ره ف�ي كتاب�ھ -٣

  .)٢()بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة
إكمال تھذیب : (ترجم الحافظ ُمَغْلطاي بن قُلیج لرجالھ مع رجال غیره في كتابھ -٤

  .)٣()الكمال
  

                                      
  .ه١٤١١األولى . دار الثقافة العربیة، ط: حسین سلیم أسد وعبده علي، نشرتھ: حققھ  )١(
. س�المیة طوزارة األوق�اف الس�عودیة، الجامع�ة اإل: زھیر بن ناصر الناصر وآخرون، نشرتھ: حققھ  )٢(

  .ه١٤١٥األولى 
األول��ى . دار الف��اروق الحدیث��ة للطباع��ة والنش��ر ط: ع��ادل محم��د وأس��امة إب��راھیم، نش��رتھ: حقق��ھ  )٣(

  .ه١٤٢٢
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- ٢٠٨٠ - 

 

  املبحث الثامن

  نسخ الكتاب اخلطية، وطبعاته، وترشيح األفضل منها، ومربراته، 

  :مطلبان وفیھ

  اطب اول

  ود اط، وأن و

فق�د ذك�ر ف�ؤاد س�زكین أم�اكن وجودھ�ا ) التقاسیم واألنواع(أما ُنسخ الكتاب األصل 
فھ�رس معھ�د المخطوط�ات : ه، انظ�ر٦٠١ورق�ة، ٢٥٥، ٣ج( ٥٢٤مكتب�ة ف�یض هللا : في

قطع��ة واح��دة م��ن (م ٢١٧، مجم��وع ١/٩٧ث��ان : ، الق��اھرة)١١٠٣، رق��م ٨٦: ١العربی��ة 
، س��راي، )البدای��ة فق��ط(، المدین��ة )٤٩-٤٥ األوراق( ١٢٦٨، ب��رلین )ورق��ة٧٢، ١مجل��د 
، س��راي، أحم��د الثال��ث )ورق��ة، الق��رن الح��ادي عش��ر الھج��ري٣١٣: ١مجل��د( ٢٨٩مدین��ة 
، )ـھ���٧٣٩ورق���ة ٢٢٠: ٣مجل���د ( ٣٤٧، ك���ذلك )ـھ���٧٣٩ورق���ة، ٢٢١: ٢مجل���د ( ٣٤٧

فھ�رس : ورقة، القرن السابع الھج�ري، انظ�ر٣٢٩مجلد واحد، ( ٤٣١٨٢األزھر، حدیث 
قس��م واح��د، األوراق ( ١١١المجم��وع : ، الظاھری��ة)٨٦: ١ط��ات العربی��ة معھ��د المخطو

ب ٢٠٢٣ب�دار الكت�ب المص�ریة : ، ومنھ مخت�ارات لمص�نف مجھ�ول، الق�اھرة)١٠٣-٩٤
  )١()٣/٩٤القاھرة ملحق : ورقة، انظر١٣(

اإلحس�ان (بعن�وان  ٨٠/ ٢وأما نسخ الكتاب بترتیب ابن بلبان فتنظر في بروكلمان 
مخط�وط كام�ل ف�ي تس�ع ( ٣٥، ح�دیث ٨٤/ ١، القاھرة ثان )ن حبانفي تقریب صحیح اب

ورق�ة،  ٢٩٢ورق�ة،  ٢٥٣ورق�ة،  ٢٩٠ورق�ة،  ٣٠٩ورق�ة،  ٣١١ورق�ة، ٣٠٤مجلدات، 
فھ�رس  معھ�د : ورقة، من الق�رن الث�امن الھج�ري، انظ�ر ٢٨١ورقة،  ٣١٠ورقة،  ٢٦٠

  .)٢()٥٤-٥٣/ ١المخطوطات العربیة 

                                      
  .٣٨٠/ ١تاریخ التراث العربي   )١(
  .٣٨١/ ١تاریخ التراث العربي   )٢(
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- ٢٠٨١ - 

 

  

ب اطا  

  ر ال ، وررات ذكطت اب، و

ممن سیأتي ذكر طبعاتھم اعتمد ف�ي  -على ترتیب ابن بلبان  -كلُّ َمن حقق الكتاب 
  :إصداره على نسختین یتیمتین ھما

نس��خة موج��ودة ب��دار الكت��ب المص��ریة، تجزئتھ��ا تس��عة أج��زاء، لك��ن فق��د منھ��ا  -١
  .الجزء السابع، الذي تّم استكمالھ من النسخة األخرى

نسخة أُخرى موجودة أیًضا بدار الكتب المصریة، تجزئتھ�ا خمس�ة أج�زاء، وال  -٢
  .یوجد منھا إال الجزء الرابع، الذي استكمل بھ النقص الحاصل في النسخة األولى

  ).حدیث ٣٥(وكلتا النسختین محفوظة بدار الكتب المصریة تحت رقم 
  :بعات ھيبترتیب ابن بلبان عّدة ط) صحیح ابن حبان(وقد طبع كتاب 

طبعة العالمة الشیخ أحمد محمد شاكر، فھو أول َمن حاول إخراج الكتاب، ول�م  -١
یلبث أن اخترمتھ المنّیة؛ فلم یكمل عملھ في الكت�اب، حی�ث انتھ�ى ال�ذي أص�دره من�ھ عن�د 

  ).١٣٨(الحدیث رقم 
طبع��ة مؤسس��ة الكت��ب الثقافی��ة؛ فق��د أص��در مرك��ز الخ��دمات واألبح��اث الثقافی��ة   -٢
ه، طبعة للكتاب في عشرة أج�زاء، األخی�ر منھ�ا ١٤٠٧كمال یوسف الحوت سنة : بتحقیق

للفھارس، ونشرتھا دار الكتب العلمی�ة ببی�روت، وق�د احت�وت ھ�ذه الطبع�ة عل�ى كثی�ر م�ن 
  .)١(التصحیف، والتحریف، والسقط في السند والمتن

، ـھ�١٤٠٨طبعة مؤسسة الرسالة بعنایة الشیخ شعیب األرناؤوط، صدرت عام  -٣
اعتمد فیھا الشیخ على نسخة خطیة كاملة لإلحسان، وعلى أجزاء متفرقة ألص�ل الكت�اب، 
إال أنھم لم یلتزموا بمنھج واحد في تحقیق النص، ولم تخُل من التص�حیف والتحری�ف ف�ي 

  .)٢(السند والمتن أیًضا، وھي أفضل من الطبعة السابقة
الص��حیح عل��ى التقاس��یم المس��ند (وھ��و ) اإلحس��ان(ث��م ظھ��ر أخی��ًرا أص��ل كت��اب  -٤
خالص : محمد علي سونمز، والدكتور: ، في مطبوع قام علیھ األستاذان الدكتور)واألنواع
، في ثمانیة أجزاء، واألخیر منھا للفھ�ارس، وق�د قوبل�ت عل�ى أكث�ر -التركیان  -آي دمیر 

، وقد أصدرتھ وزارة األوق�اف والش�ؤون )موارد الظمآن(من نسخة خطیة، كما قورنت بـ
  .ـھ١٤٣٣قطریة عام ال

طبع��ة دار التأص��یل، وھ���ي بتحقی��ق مرك��ز البح���وث وتقنی��ة المعلوم��ات ب���دار  -٥
  .التأصیل

بترتی��ب اب��ن بلب��ان، وذل��ك ) ص��حیح اب��ن حب��ان(وُتع��دُّ ھ��ذه الطبع��ة أفض��ل نس��خة ل��ـ
  :لألسباب التالیة

                                      
  .١/١٣٥: انظره في طبعتھم. أفاده محققو طبعة دار التأصیل، وساقوا أمثلة لذلك  )١(
  .١/١٣٩: انظره في طبعتھم. أفاده محققو طبعة دار التأصیل  )٢(
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- ٢٠٨٢ - 

 

اتخاذھم للنسختین المحفوظتین بدار الكتب المصریة أصًال للعمل تكم�ل إح�داھما  -أ
  .ألُخرىا

  .مطابقة عملھم مع الجزء الموجود من عمل الشیخ أحمد شاكر -ب
  .مقابلة عملھم مع عمل الشیخ شعیب األرناؤوط -ج
  .من الطبعة القطریة) التقاسیم واألنواع(بأصلھ ) اإلحسان(مطابقة نص  -د
  .البن حجر؛ لضبط أسماء الرواة) إتحاف المھرة(مقابلة أسانید الكتاب على  -ه
ع آراء ابن حبان في المسائل االعتقادیة، والتعلیق على ما یحتاج منھا التنبی�ھ تتب -و

  .علیھ
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- ٢٠٨٣ - 

 

  
  الخاتـمــــــة

  :في نھایة ھذا البحث أذكر أھم النتائج التي توصلت إلیھا وھي

  .أّن بدایة التألیف في كتب الصحاح كان على یدي اإلمامین البخاري ومسلم -١

  .تابھ على ترتیب ُمخترع لم ُیسبق إلیھأّن ابن حبان ألّف ك -٢

أّن أھل العلم اعتنوا بصحیح ابن حب�ان، س�واء م�ن حی�ث بی�ان ح�ال رجال�ھ، أو  -٣

  ).الصحیحین(زوائده على 

  .أّن أكثر أحادیث الكتاب دائٌر بین الصحیح والحسن -٤

 أّن ابن بلبان قد أحسن إلى ابن حبان؛ حیث قّرب صحیحھ للناس لیستفیدوا منھ، -٥

  .بعد أن كان مھجوًرا؛ بسبب صعوبة الوصول إلى الحدیث فیھ

  وصل هللا وسلّم وبارك علة نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ والتابعین
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- ٢٠٨٤ - 

 

  فھرس المصادر والمراجعالف

ألبي الفضل أحمد بن عل�ي ب�ن  - إتحاف المھرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة.١
زھیر . د: كز خدمة السنة والسیرة، بإشرافمر: ، تحقیق)ھـ٨٥٢ت(حجر العسقالني 

. بن ناصر الناصر، مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الش�ریف، المدین�ة النبوی�ة، ط
  .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥األولى عام 

ألب��ي الحس��ن عل��ي ب��ن َبلَب��ان الفارس��ي  -اإلحس��ان ف��ي تقری��ب ص��حیح اب��ن حب��ان .٢
 .ـھ١٤٣٥األولى عام . ، تحقیق دار التأصیل، ط)ـھ٧٣٩ت(

هللا  هللا ُمَغلط�اي ب�ن قُل�یج ب�ن عب�د ألبي عب�د - إكمال تھذیب الكمال في أسماء الرجال.٣
ع�ادل ب�ن : ، تحقی�ق)ھ�ـ٧٦٢: المت�وفى(هللا، ع�الء ال�دین  المصري الحنف�ي، أب�و عب�د

األول��ى، . الف��اروق الحدیث�ة للطباع��ة والنش�ر، ط: أس��امة ب�ن إب��راھیم، الناش�ر -محم�د 
  .م ٢٠٠١ -   ھـ ١٤٢٢

ألبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقالني، المعروف  - الغمر بأبناء العمر إنباء.٤
حسن حبشي، المجلس األعلى للشؤون اإلسالمیة، . د: ، تحقیق)ھـ٨٥٢ت(بابن حجر 

  .م١٩٦٩ -ھـ  ١٣٨٩لجنة إحیاء التراث اإلسالمي، مصر، عام 

. م�د ش�اكر، طألب�ي األش�بال أحم�د مح -الباعث الحثیث شرح اختصار عل�وم الح�دیث .٥
 .دار الكتب العلمیة، الطبعة الثانیة

هللا الش�وكاني  محم�د ب�ن عل�ي ب�ن عب�د - البدر الطالع بمحاسن من بعد الق�رن الس�ابع.٦
  .، دار الكتاب اإلسالمي، القاھرة)ھـ ١٢٥٠ت(الیمني صلى هللا علیھ وسلم 

ب�ن س�عود  جامع�ة اإلم�ام محم�د: للمؤرخ فؤاد سزكین، الناش�ر -تاریخ التراث العربي .٧
 .ـھ١٤١١: جامعة الملك سعود، سنة النشر –اإلسالمیة 

ألب��ي القاس��م عل��ي ب��ن الحس��ن ب��ن ھب��ة هللا، المع��روف ب��ابن عس��اكر  - ت��اریخ دمش��ق.٨
األول�ى . عم�رو ب�ن غرام�ة العم�روي، دار الفك�ر، بی�روت، ط: ، تحقی�ق)ھـ ٥٧١ت(

  .م١٩٩٥-ھـ  ١٤١٥عام 

ال�رحمن ب�ن أب�ي بك�ر، ج�الل ال�دین  عب�د - تدریب ال�راوي ف�ي ش�رح تقری�ب الن�ووي.٩
. نظ�ر محم�د الفاری�ابي، مكتب�ة الك�وثر، الری�اض، ط: ، تحقی�ق)ھ�ـ٩١١ت(السیوطي 

  ـھ١٤١٥الثانیة، عام 

، )ـھ�٦٥٦ت(الق�وي المن�ذري  العظ�یم ب�ن عب�د ألبي محم�د عب�د - الترغیب والترھیب.١٠
األولى . مشھور حسن آل سلمان، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع الریاض، ط: عنایة

  .ـھ١٤٢٤
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- ٢٠٨٥ - 

 

  

عل��ي : ، تحقی��ق)ـھ��٣٥٤ت(ألب��ي ح��اتم محم��د ب��ن حب��ان البس��تي  - التقاس��یم واألن��واع.١١
 .ـھ١٤٣٣وزارة الشؤون اإلسالمیة بقطر . سونمز، وخالص آي دمیر، ط

: للمح��دث ط��اھر الجزائ��ري الدمش��قي، الناش��ر – توجی��ھ النظ��ر إل��ى أُص��ول أھ��ل األث��ر.١٢
 .ـھ١٤١٦األولى . مكتبة المطبوعات اإلسالمیة، حلب، ط

 .عبد الرحمن بن صالح المحمود، طبعة دار الوطن/ د: تیسیر لمعة االعتقاد.١٣

ألبي السعادات المبارك بن  -جامع األصول في أحادیث الرسول صلى هللا علیھ وسلم .١٤
الق��ادر  عب��د: ، تحقی��ق)ھ��ـ٦٠٦ت(محم��د ب��ن محم��د الش��یباني، المع��روف ب��ابن األثی��ر 

األول�ى، . ومطبعة الم�الح ومكتب�ة دار البی�ان، دمش�ق، ط األرناؤوط، مكتبة الحلواني
 .م١٩٦٩ -ھـ  ١٣٨٩عام 

محم��د أم��ین ب��ن فض��ل هللا الدمش��قي : خالص��ة األث��ر ف��ي أعی��ان الق��رن الح��ادي عش��ر.١٥
 .م١٩٩٠دار صادر، بیروت : ، الناشر)ـھ١١١١ت(

ألب��ي الفض��ل أحم��د ب��ن عل��ي ب��ن حج��ر  - ال��درر الكامن��ة ف��ي أعی��ان المائ��ة الثامن��ة.١٦
المعی�د ض�ان، دائ�رة المع�ارف العثمانی�ة،  محمد عب�د: ، تحقیق)ھـ٨٥٢ت(سقالني الع

  .م١٩٧٢-ھـ ١٣٩٢الثانیة، عام . حیدر آباد، ط

، )ھ��ـ٧٤٨ت(هللا محم�د ب�ن أحم��د ب�ن عثم�ان ال�ذھبي  ألب��ي عب�د - س�یر أع�الم الن�بالء.١٧
مجموعة من المحققین بإش�راف الش�یخ ش�عیب األرن�اؤوط، مؤسس�ة الرس�الة، : تحقیق

  .م١٩٨٥- ـھ١٤٠٥الثالثة، عام . یروت، طب

الحي بن أحمد بن محمد ابن العم�اد العك�ري  عبد - شذرات الذھب في أخبار من ذھب.١٨
األول�ى، . الق�ادر األرن�اؤوط، دار اب�ن كثی�ر، بی�روت، ط عب�د: ، تحقی�ق)ھـ١٠٨٩ت(

  .م١٩٨٦- ـھ١٤٠٦عام 

: ، الناش�ر)ـھ�١٣٩٦ت(لخیر الدین ب�ن محم�ود ب�ن محم�د الزركل�ي الدمش�قي : األعالم.١٩
 .م٢٠٠٢الخامسة عشرة . دار العلم للمالیین ط

ال�رحمن ب�ن  ألب�ي الخی�ر محم�د ب�ن عب�د - فتح المغیث بش�رح ألفی�ة الح�دیث للعراق�ي.٢٠
مكتبة السنة، مصر، : علي حسین علي، الناشر: ، تحقیق)ھـ ٩٠٢ت(محمد السخاوي 

  م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤األولى عام . ط

، دار إحی�اء )ـھ�١٠٦٧ت(للم�ؤرخ ح�اجي خلیف�ة  - نكشف الظن�ون ف�ي أس�ماء الفن�و.٢١
 .م١٩٤١التراث العربي، عام 

دار الكت�ب : ، الناش�ر)ـھ�٨٧١ت(البن فھد أبي الفضل محمد بن محم�د  -لحظ األلحاظ .٢٢
 .ـھ١٤١٩األولى . العلمیة، ط
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- ٢٠٨٦ - 

 

 

ألب��ي الفض��ل محم��د ب��ن مك��رم ب��ن عل��ي األنص��اري، المع��روف ب��ابن  - لس��ان الع��رب.٢٣
  .ـھ١٤١٤الثالثة عام . دار صادر، بیروت، ط، )ھـ ٧١١ت(منظور 

، )ـھ�٨٠٧ت(للحافظ علب بن أبي بك�ر الھیثم�ي  -موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان .٢٤
 .ـھ١٤١١األولى . دار الكتب الثقافیة، ط: حسین سلیم أسد، الناشر: تحقیق

: الرحمن بن صالح بن صالح المحم�ود، الناش�ر عبد - موقف ابن تیمیة من األشاعرة.٢٥
  .م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥األولى . كتبة الرشد، الریاض، طم

هللا محم��د ب��ن أحم��د ب��ن عثم��ان ال��ذھبي  ألب��ي عب��د - می��زان االعت��دال ف��ي نق��د الرج��ال.٢٦
األول�ى، ع�ام . ط. عل�ي محم�د البج�اوي، دار المعرف�ة، بی�روت: ، تحقی�ق)ـھ٧٤٨ت(

  .م١٩٦٣ -ـھ١٣٨٢

عب���د هللا الزیلع���ي  للح���افظ محم���د ب���ن - نص���ب الرای���ة ف���ي تخ���ریج أحادی���ث الھدای���ة.٢٧
مؤسسة الریان للطباعة والنش�ر، بی�روت : محمد عوامة، الناشر: ، تحقیق)ـھ٧٦٢ت(

 .ـھ١٤١٨األولى . دار القبلة، ط

ألب��ي الفض��ل أحم��د ب��ن عل��ي ب��ن حج��ر العس��قالني  - النك��ت عل��ى كت��اب اب��ن الص��الح.٢٨
 ربی��ع ب��ن ھ��ادي الم��دخلي، عم��ادة البح��ث العلم��ي. د: ، تحقی��ق)ـھ��٨٥٢ت(الش��افعي 

  .م١٩٨٤ -ـ ھ١٤٠٤األولى، عام . ط. بالجامعة اإلسالمیة، المدینة النبویة
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