


 (354)ت: مصنفات ابن حبانتذكرة 

املطبوعة واملخطوطة واملفقودة 
 املبكى عليها
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دانا بغيـر حول مـنا وال قــــوة إىل احلمد هلل الذي َأوَضـح لنا َمنَار الديـن، وهـ

خري رشائع املرسلني، وأخرجنا بفضله من الظلامت إىل النور املبني، وصلوات ريب 

وسالمه عىل نبيه األمني وعىل آله وصحبه وسلم ومن سار عىل دربه إىل يوم 

 د:بعو الدين.

تذكرة كتبت هذه ال (354)ت:-رمحه اهلل–فمواصلة خلدمة تراث اإلمام ابن حبان 

تصنيف طريقته يف بيان خمترص لهذا اإلمام اجلبل ومنهجه و ومصنفات تبحول ك  

ومشاهري  ،واملجروحني ،والثقات ،الصحيح" التي بني أيدينااخلمسة الكتب 

 ."وروضة العقالء ،مصارعلامء األ

يف شتى فنون  اكتب   صنف الب ستي بن حباناحلافظ حممد اإلمام  ومما يثري االنتباه أن

ا لم وكانالع ا مَ  حق  وهذه الكتب قد َسبَّلها ابن حبان  -رمحه اهلل-وسوعي ا إمام 

ا يف دار ليَ  نتفع هبا عموم املسلمني وعن هذا حيكي لنا اخلطيب البغدادي هذه وقف 

جزيالقصة املؤملة وقد سأل شيخه أبا مسعود  السِّ
عن وجود هذه الكتب فقال ( 1)

 جزي:الس

                                                             

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ال إنام يوجد منها اليشء اليسري والنزر احلقري. قال: وقد كان أبو حاتم بن حبان 

سبل كتبه ووقفها ومجعها يف دار رسمها هبا فكان السبب يف ذهاهبا مع تطاول 

 .(2)الزمان ضعف أمر السلطان واستيالء ذوي العبث والفساد عىل أهل تلك البالد

سكب العربات ويتحرس القلب ولو دموع وت  تسيل ال وعىل َفقد هذه الكتبقلت: 

 .خاصة ألفصحت عن كثري مما أ شكل عن هذا اإلمامووجدت لعظم النفع هبا 

: مثل هذه الكتب اجلليلة كان جيب أن يكثر هبا النسخ البغدادي قال اخلطيب

ويتنافس فيها أهل العلم ويكتبوها ألنفسهم وخيلدوها أحرارهم وال أحسب 

قلة معرفة أهل تلك البالد ملحل العلم وفضله وزهدهم فيه املانع من ذلك إال 

 .(3)ورغبتهم عنه وعدم بصريهتم به واهلل أعلم

ثم أتبع اخلطيب كالمه عن مصنفات ابن حبان وختمها بمصنف أسهب يف 

 التحدث عنه إعجاب ا به مع التأمل عليه فقال: 

ار الصناعتني ومن آخر ما صنف )كتاب اهلداية إىل علم السنن( قصد فيه إظه

ا ِصنَاعة احلديث والفقه َيذكر حديث ا ويرتجم له ثم يذكر من يتفرد بذلك  اللتني ُه 

احلديث ومن مفاريد أي بلد هو ثم يذكر تاريخ كل اسم يف إسناده من الصحابة 

إىل شيخه بام يعرف من نسبته ومولده وموته وكنيته وقبيلته وفضله وتيقظه ثم 

ن الفقه واحلكمة وإن عارضه خرب آخر ذكره ومجع يذكر ما يف ذلك احلديث م
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بينهام وإن تضاد لفظه يف خرب آخر تلطف للجمع بينهام حتى يعلم ما يف كل خرب 

ا وهذا من أنبل كتبه وأعزها  .(4)من صناعة الفقه واحلديث مع 

ومثل هذا املصنف ليحري العقل الرجيح الذي حيوي كل هذه العلوم ولو قلت: 

ا ا ولكن قدر اهلل وما شاء فعل. وجد لكان مرجع   ومعتمد 

ولذلك وصف احلافظ ابن عساكر هذه التصانيف بقوله: ثم صنف فخرج له من 

 .(5)التصنيف يف احلديث ما مل ي سبق إليه وويل القضاء بسمرقند وغريها من املدن

وقال ياقوت احلموي: أخرج من علوم احلديث ما عجز عنه غريه، ومن تأّمل 

ا يف العلومتصانيفه تأم   نصف َعلم أن الرجل كان بحر  ل م 
(6). 

وكتاب  ،"الثقات"وابن حبان ذكر جمموعة كبرية من هذه الكتب يف ثنايا كتاب 

 ."روضة العقالء"و، "املجروحني"

يف مقدمة حتقيقه وقد مجع الشيخ حممد عبد الرزاق محزة مصنفات ابن حبان 

ا (7)"موارد الظمآن" لكتاب ا. وتتبعها فبلغت تسع   ومخسني مصنف 

 واحلافظ الناقد،نا من مؤلفات هذا اإلمام البارع، الكتب التي انتهت إليأسامء أما 

 :فأقسمها عىل هذا النحو -رمحه اهلل-حاتم بن حبان  يبأ ؛ابرواملتتبع الَس 

 .ةمطبوعوهي وصلت إلينا  كتباألول: القسم 
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 طبع.ة ومل تخمطوطكتب الثاين: القسم 

 .ةمفقودلمت اسمها وهي ب ع  تك  الثالث: القسم 
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 ةمطبوع وهي ابن حبان من تراث األول: كتب وصلت إليناالقسم 
يف  قاسيم واألنواع، من غري وجود قطعاملسند الصحيح عىل الت" :(1الكتاب)

  "صحيح ابن حبان" ـواملشهور عند العلامء ب "سندها، وال ثبوت جرح يف ناقليها

أن االسم الصحيح هلذا الكتاب ( 8)-رمحه اهلل -وقد رجح العالمة أمحد حممد شاكر

لتقاسيم واألنواع من غري وجود قطع يف سندها وال )املسند الصحيح عىل ا: هو

 .(9)ثبوت جرح يف ناقليها(

لم من عنوانه وكذلك من مقدمته أن ابن حبان قد قصد فيه مجع   وهذا الكتاب ع 

األحاديث الصحيحة جمردة وليست األحاديث التي عىل رشط أصحاب الصحيح 

له  ا للصحيح ووضعكام فعل صاحب املستدرك إنام وضع كتاب ا مستقال  جمرد  

رشوط ا وضوابط ا يسري عليها وقد وصف صنيع ابن حبان يف هذا الكتاب العالمة 

ا أمحد شاكر ا علمي ا دقيق   فقال عنه:  وصف 

َره  مؤلفه أدق   صحيح ابن حبان كتاب نفيس، جليل القدر، عظيم الفائدة، حرَّ

ده أحسن جتويد، وحقق أسانيده ورجاله، وعلل ما احتاج إىل تعليل  حترير، وجوَّ
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من نصوص األحاديث وأسانيدها، وتوثق من صحة كل حديث اختاره عىل 

رشطه، ما أظنه أخل بيشء مما التزم، إال ما خيطئ  فيه البرش، وما ال خيلو منه عامل 

 .(10)حمقق

 :عناية األئمة بهذا الكتاب وطبعاته
ملا كان وضع ابن حبان هلذا الكتاب وترتيبه قد َعرس  عىل طالب العلم االنتفاع  -1

هـ( برتتيبه عىل  739به؛ قام األمري عالء الدين عيل بن بلبان الفاريس)املتوىف: 

صانيف يف كتاب سامه )اإلحسان األبواب الفقهية كام هي العادة يف أكثر الت

 بتقريب صحيح ابن حبان(.

أليب احلسن نور الدين عيل بن  "موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان"وكتاب  -2

 -: حسني سليم أسد الّداراين قيقهـ( حت807أيب بكر بن سليامن اهليثمي )املتوىف: 

 (.1411، )ط: دار الثقافة العربية، دمشق الطبعة: األوىل عبده عيل الكوشك

وجملد للفهارس( قال يف أوله: َوبعد فقد َرَأْيت َأن أفرد َزَوائِد  8) 9 عدد األجزاء:

د بن حبَان البستي َرِِض اهلل َعنه  عىل َصِحيح الب َخاِرّي  َمَّ َصِحيح أيب َحاتِم حم 

َرتبا َذلِك عىل كتب فقه أذكرها لَكي يسهل اْلَكْشف اَم م   ِمنَْها. َوم سلم َرِِض اهلل َعنْه 

حقق اإلحسان لألمري عالء الدين بن بلبان شيخ املحدثني بالديار املرصية -3

 1372طبع يف دار املعارف بمرص عام  ،وضع له مقدمة نفيسةوأمحد حممد شاكر 

 ولكنه مل يتمه فأخرج اجلزء األول منه فقط.
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طبع الكتاب عدة طبعات من أنفسها طبعة الشيخ شعيب األرنؤوط ط:  -4

م عدد األجزاء:  1988 -هـ  1408ة الرسالة، بريوت الطبعة: األوىل، مؤسس

 فهارس(. انوجملد 16) 18

 بــــ سامهشيخ حممد نارص الدين األلباين وال وضع عليه تعليقاتو-5

دة )التعليقات احلسان عىل صحيح ابن حبان( ط: دار باوزير للنرش والتوزيع، ج

م عدد األجزاء:  2003 -هـ  1424اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل،  -

 أجزاء وجملدان فهارس(. 10) 12

 .كتاب الثقات (2الكتاب)

 عنوان الكتاب. 
ا   ا وأطال فيه صنف اإلمام ابن حبان كتاب  ا كبري  حافال  سامه بالتاريخ مَجع فيه مجع 

ل ِحفظه وال يصعب وعيه؛ وُها  النفس ولكنه َعدل عنه واخترصه يف كتابني لِيسه 

كتاب ا مجع فيه الرواة الثقات وكتاب ا مجع فيه املجروحني. وقال ابن حبان مبين ا ذلك: 

أهل الفضل والصاحلني  أردت أن أ ميل أسامي أكثر املحدثني ومن الفقهاء من

ومن سلك سبيله من املاضني بحذف األسانيد واإلكثار ولزوم سلوك االختصار 

 .(11)ليسهل عىل الفقهاء حفظها وال يصعب عىل احلافظ وعيها
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ة تاريخ من ذكر ثم قال: وال سبب له إىل معرفة صحة األخبار وسقيمها إال بمعرف

 .(12)واملرتوكني وأبدأ منهام بالثقات وكتابا أبني فيه الضعفاء اسمه من املحدثني

ا: وال أذكر يف هذا الكتاب األول إال الثقات الذين جيوز االحتجاج  وقال أيض 

 .(13)بخربهم وأقنع هبذين الكتابني املخترصين عن كتاب التاريخ الكبري

 أيهما متقدم يف التصنيف الثقات أم اجملروحني 
وهذا مقصده  عندما أراد اختصار كتابه )التاريخ الكبري( بدأ بإمالء الثقات أوال  

باملجروحني والترصيح يف األمثلة يدل  ءأما التصنيف والكتابة فكان البد ءمن البد

 عىل ذلك. 

فيقول: قد ذكرنا اخلليل يف كتاب الضعفاء بأسبابه وما جيب الوقوف عىل  

 دليل عىل كتابة الكتاب املجروحني ووجوده قبل كتابة الثقات. ففيه

ا: وأخوه عبد اهلل بن عمر ضعيف قد ذكرناه يف كتاب الضعفاء  . (15)ويقول أيض 

 .(16)وقال مرة أخرى: وقد ذكرناه يف كتاب الضعفاء

: جيب أن يمحى اسمه من كتاب وقال مرة يف ترمجة سفيان بن حسني 

 .(17)املجروحني

 . (18)نام ن ميل بعد هذا كتاب الضعفاءإأخر كتاب الثقات بني هذا فقال: وويف 
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للثقات هو يف اإلمالء ال يف التصنيف والكتابة وكتاب  ءَ فتبني أن التقدم والبد

 املجروحني متأخر يف اإلمالء ومتقدم يف التصنيف والكتابة واهلل أعلم.

 

 سبب تأليف الكتاب.
ن هذا وأشار إىل سبب تأليف كتاب )الثقات( وهي تتلخص يف بني ابن حبا 

 أمرين: 

 أن هذا هو سبيل معرفة الرواة الثقات وبمعرفتهم يتبني احلديث الصحيح.  :أوًل  

فقال: وال سبب له إىل معرفة صحة األخبار وسقيمها إال بمعرفة تاريخ من ذكر 

ا أبني فيه الضعفاء واملرتو  .(19)كني وأبدأ منهام بالثقاتاسمه من املحدثني وكتاب 

 رادة االختصار حتى يسهل عىل املطالع له واملنتفع به وعيه وحفظه.إ: ثانيًا

ومن الفقهاء من أهل الفضل  قال: أردت أن أ ميل أسامي أكثر املحدثني

والصاحلني ومن سلك سبيله من املاضني بحذف األسانيد واإلكثار ولزوم سلوك 

 .(20)قهاء حفظها وال يصعب عىل احلافظ وعيهاليسهل عىل الف االختصار
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 .طريقة ترتيبه

 رتب ابن حبان كتابه الثقات عىل هذا النحو بدأ كتابه بسرية املصطفى :أوًل 

 .والكالم عىل اسمه ونسبه ومبعثه وهجرته حتى وفاته

 .ثم الكالم عىل اخللفاء الراشدين رِض اهلل عنهم أمجعني إىل مقتل عيل :ثانيًا 

رشيطة أن  ثم أكمل الكتاب وقسمه عىل أربع طبقات مرتبني عىل حروف املعجم 

 تصح رواية تدل عىل أخذه ممن فوقه حتى يلحق بالطبقة ويصري منها.

خري الناس قرن ا بعد رسول  :وهم الطبقة األوىل من صحب رسول اهلل .1

 .اهلل

شافهوا أصحاب رسول  الذين :الطبقة الثانية وهم القرن الثاين التابعني وهم .2

 .اهلل 

 الذين رأوا التابعني.: القرن الثالث أتباع التابعني وهمالطبقة الثالثة وهم  .3

تبع األتباع وهم الذين رأوا األتباع  :الطبقة الرابعة وهم القرن الرابع وهم .4

 .(21)وهؤالء ينتهون بمشيخة ابن حبان وعرصه
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 .شروط ابن حبان يف كتابه الثقات 

 وبعضها أ خذت من صنيعه كر ابن حبان رشوط بعضها نص عليها يف مقدمتهذ 

وقد أتت هذه الرشوط مفصلة يف ثنايا  ةاوبعضها ظهرت من خالل الرتاجم للرو

ولكن هنا سأذكر الرشوط التي نص عليها ابن  البحث ألهنا جزء منه بل بني عليه

 هذا الكتاب األول )الثقات(حبان رمحه اهلل تعاىل يف من يذكرهم من الرواة يف 

 فقال ما نصه:

إذا تعرى خربه عن خصال مخس فإذا وجد خرب الصدوق جيوز الحتجاج بخربه  

منكر عن واحد ممن أذكره يف كتايب هذا فإن ذلك اخلرب ل ينفك من إحدى مخس 

إما أن يكون فوق الشيخ الذي ذكرت اسمه يف كتايب هذا يف اإلسناد رجل  :خصال

أو اخلرب  أو يكون دونه رجل واه ل جيوز الحتجاج بروايته ت  بخربهضعيف ل حي

أو يكون يف  أو يكون منقطعا ل يقوم بمثله احلجة يكون مرسال ل يلزمنا به احلجة

فإن املدلس ما مل  اإلسناد رجل مدلس مل يبني سامعه يف اخلرب من الذي سمعه منه

لحتجاج بذلك اخلرب ألنه ل يدري لعله يبني سامع خربه عمن كتب عنه ل جيوز ا

 .(22)سمعه من إنسان ضعيف يبطل اخلرب بذكره إذا وقف عليه وعرف اخلرب به
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 . (23)ذكر الثقات الذين جيوز االحتجاج بخربهم ابن حبان يف تصنيفهاشرتط  أوًل:

ا قالو  . (24): كل ما أذكره يف هذا الكتاب فهو صدوق جيوز االحتجاج بخربهأيض 

ني أنه يف حالة وجود ما ي ستنكر عىل هذا الراوي يف أخباره فإن ذلك يكون ثم ب

 :ة ورشع يف بياهنا مفصلةبأسباب مخس

إما أن يكون فوق الشيخ الذي ذكرت اسمه يف كتايب هذا يف اإلسناد رجل -1

 ضعيف ال حيتج بخربه.

 أو يكون دونه رجل واه ال جيوز االحتجاج بروايته. -2

 مرسال  ال يلزمنا به احلجة. أو اخلرب يكون -3

ا ال يقوم بمثله احلجة. -4  أو يكون منقطع 

 أو يكون يف اإلسناد رجل مدلس مل يبني سامعه يف اخلرب من الذي سمعه منه. -5

أن كل من ذكرهم من الرواة يف الثقات  :ثم أكد عىل معنى غاية يف األُهية وهو 

الرواة فهؤالء  نتبه إليهمل ي  رشط وهذا  من أهل العدالة )إذا( خال من خصال مخس

بنص قوله: فكل من ذكرته يف  هم من أهل العدالة برشط اخللو من هؤلء اخلمس
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خربه عن اخلصال اخلمس التي ذكرهتا فهو عدل جيوز  إذا تعرىكتايب هذا 

 .(25)االحتجاج بخربه

 )إذ ثم انتقل إىل تعريف العدل عنده فقال: العدل من مل ي عرف منه اجلرح 

إذ مل ي كلف  علم بجرح فهو عدل إذا مل يبني ضدهضد التعديل، فمن مل ي   (26)اجلرح(

لفوا احلكم بالظاهر من األشياء غري وإنام ك   الناس من الناس معرفة ما غاب عنهم

 .(27)املغيب عنهم

 .ابن حبان ( احلافظثقاتكتاب )ب علماءالعناية 
ومنهم  ومنهم ناقال ومستفيدا اهتم علامء اإلسالم بكتاب الثقات فمنهم مادح له

حتى قال  ومنهم مرتب له ومنهم مقرب للكتاب وخمترص مصنف عىل منواله

، وابن أيب حاتم، وابن ِحبَّانالذهبي: وَينْب وع  معرفِة الثقات: تاريخ  البخ . (28)اريِّ

 بن أيب حاتم.افأحلق ثقات ابن حبان بكتايب البخاري و

نفت حول ثقات ابن حبان.   وهذه بعض أهم الكتب التي ص 
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 تصنيف احلافظ نور الدين أيب احلسن عيل بن أيب بكر ترتيب ثقات ابن حبان-1

ودار ابن عباس. طبع  دار النعامنط:  اعتنى به د. شادي بن حممد بن سامل النعامن

ا ايف اثن  .عرش جملد 

النارش: الدار  املؤلف: جمموعة من العلامء ابن حبانإمتام اإلنعام برتتيب ثقات  -2

وقد رتب عىل حروف  1988 – 1408سنة النرش:  اهلند –بومباي  -السلفية 

 املعجم.

)قربه وهذبه وزاد فصال يف أخره لشيوخ ابن حبان( ملأمون  تقريب الثقات -3

 .1428الطبعة األوىل  ط: دار املعرفة بريوت خليل شيحة

ْطل ْوَبَغا  -4 الثقات ممن مل يقع يف الكتب الستة أبو الفداء زين الدين قاسم بن ق 

 دراسة وحتقيق: شادي بن حممد بن سامل آل نعامن هـ(879اجلاميل احلنفي )املتوىف: 

اث والرتمجة ط: مركز النعامن للبحوث والدراسات اإلسالمية وحتقيق الرت

 وجملد للفهارس(.  8) 9هـ عدد األجزاء: 1432الطبعة: األوىل،  صنعاء، اليمن

قال يف مقدمته: إين قد استخرت  اهلل سبحاَنه وتعاىَل يف أن أ ْفِرَد من الطبقِة الثانيِة 

ة احلافظ أيب حاتم حممد بن  (الثقات)وما بعَدَها من كتاب  للشيخ اإلمام العالمَّ

با  ذلك ترتيَب  (هتذيب الكامل)ْن ليس يف ِحبَّان مَ   .(29)(التهذيب)مرتِّ

 طبعات كتاب الثقات.
 لقد طبع كتاب الثقات ثالث طبعات فيام رأيته. 
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حتت مراقبة: الدكتور  طبع من وزارة املعارف للحكومة العالية اهلنديةاألوىل: 

ئرة املعارف العثامنية النارش: دا حممد عبد املعيد خان مدير دائرة املعارف العثامنية

. وهذه 9عدد األجزاء:  1973=  ه1393الطبعة: األوىل،  بحيدر آباد الدكن اهلند

 هي الطبعة املعتمدة.

بتحقيق: السيد  1975 – 1395الطبعة األوىل ،  يف دار الفكر بريوت الثانية:

 .9عدد األجزاء : رشف الدين أمحد

الطبعة  لباز باململكة العربية السعوديةصدر عن مكتبة نذار مصطفى ا الثالثة:

 يف جملد واحد كبري وفيها تعداد للرواة. 2004 / 1425 األوىل عام

 

 .كتاب اجملروحني( 4الكتاب )

 عنوان الكتاب: 
وحني فقال: وإين ذاكر ضعفاء أشار ابن حبان هلذا العنوان يف صدر مقدمة املجر 

املحدثني، وأضداد العدول من املاضيني، مِمَّن أطلق أئمتنا عليهم القدح، وصح 

 .(30)عندنا فيهم اجلرح

ورصح باسم الكتاب يف ترمجة يوسف بن حسني يف كتاب الثقات فقال: جيب أن  

 .(31)يمحى اسمه من )كتاب املجروحني(
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 سبب تأليفه:

لذي دفع ابن حبان لتصنيف هذا الكتاب فقال: فإن ذكر ابن حبان السبب ا 

خر املَْرء  من اخلري يف العقبى، وأفضل ما يكتسب به الذخر يف الدنيا  أحسَن ما َيدَّ

وبني املوضوع من األخبار، إذ  هحفظ ما يعرف به الصحيح من اآلثار، ويميز بين

ن الرصيح، إال ال َيتََهيَّأ  معرفة السقيم من الصحيح، وال استخراج الدليل م

 .(32)بمعرفة ضعفاء املحدثني والثقات، وكيفية ما كانوا عليه يف احلاالت

 

 :طريقة ترتيبه ووضعه 

وضع ابن حبان هذا الكتاب وقد اخترصه من )تارخيه الكبري( فرتبه عىل حروف  

ثم يذكر اسم الراوي  الوصول للمراد بدون مشقةليسهل االنتفاع به و ؛املعجم

ا من الروايات له  ويذكر سبب جرحه والراوي عنه ، وعن من يروي ونسبه وبعض 

 الدالة عىل تضعيفه.

عف من املحدثني وتكلم فيه األئمة ميل أسامي من َض قال ابن حبان: وإنام ن   

ند كل يشء منهم من املرضيون ونذكر ما نعرف من أنساهبم وأسباهبم، ونذكر ع

حديثه ما يستدل به عىل وهائه يف روايته تلك، وأقصد يف ذكر أسامئهم املعجم، إذ 
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هو أدعى للمتعلم إىل حفظه، وأنشط للمبتدئ يف وعيه، وأسهل عند البغية ملن 

 .(33)أراده

 .شروط ابن حبان يف كتابه اجملروحني

تب يف كتب ابن حبان للمجروحني مقدمة كعادته يف تصانيفه وهي من أنفس ما ك  

وأن  فبني الداعي من معرفة تاريخ الثقات والضعفاء واملرتوكني علوم احلديث

وبني أن منهج التفتيش يف  هذا هو سبيل معرفة احلديث الصحيح من السقيم

اشتهر قد و م من عرص الصحابةئنهج قامالثقات من الضعفاء هو ة معرفالرواة و

ابن  ثم مر ومن بعدهم من التابعني وابن عباس به بعضهم كعمر بن اخلطاب

شعبة وسفيان بكبار نقادهم مثل عىل علامء اجلرح والتعديل ورضب املثال  حبان

ا ف ومالك وأمحد  قال:ثم بني أن جرح الضعفاء يكون عىل عرشين نوع 

فهم الزنادقة الذين كانوا يعتقدون الزندقة والكفر، وال يؤمنون باهلل  النوع األول: 

واليوم اآلخر، كانوا يدخلون املدن، ويتشبهون بأهل العلم، ويضعون احلديث 

 .(34)عىل العلامء
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من استفزه الشيطان حتى كان يضع احلديث عىل الشيوخ الثقات يف  النوع الثاين:

 وذكر الفضائل، والزجر عن املعا ي والعقوبات عليها، متوُهني احلث عىل اخلري

 .(35)أن ذلك الفعل مما يؤجرون عليه

ا استحالال  وجرأة عىل  النوع الثالث: من كان يضع احلديث عىل الثقات وضع 

 .(36)رسول اهلل 

من كان يضع احلديث عند احلوادث حتدث للملوك وغريهم يف  النوع الرابع:

 .(37)لوقت من غري أن جيعلوا ذلك هلم صناعة ليتشوقوا هباالوقت دون ا

من قد كتب وغلب عليه الصالح والعبادة، وغفل يف احلفظ  النوع اخلامس:

التمييز، فإذا حدث رفع املرسل وأسند املوقوف وأقلب األسانيد، وجعل كالم 

 .(38)وما يشبه هذااحلسن عن أنس عن النبي 

منهم مجاعة ثقات اختلطوا يف أواخر أعامرهم حتى مل يكونوا  النوع السادس:

وا، ءجابوا فيام سئلوا، وحدثوا كيف شايعقلوا ]يعقلون[ ما حيدثوا ]حيدثون[ فأ

 .(39)فاختلط حديثهم الصحيح بحدثهم السقيم فلم يتميز، فاستحقوا الرتك
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يثه أو من من كان جييب عن كّل يشء يسأل، سواء كان ذلك من حد النوع السابع:

غري حديثه، ال يبايل أن يتلقن ما لقن، فإذا قيل له: هذا من حديثك حدث به من 

 .(40)غري أن حيفظ، فهذا وأرضابه ال حيتج هبم؛ ألهنم يكذبون من حيث ال يعلمون

من كان يكذب وال يعلم أنه يكذب، إذ العلم مل يكن من صناعته،  النوع الثامن:

 .(41)وال أغرب فيها قدمه

من كان حيدث عن شيوخ مل يرهم بكتب صحاح، فالكتب يف  وع التاسع:الن 

نفسها صحيحة إال أن سامعه من أولئك الشيوخ مل يكن، وال سمع منهم وال 

 .(42)رآهم

: من كان يقلب األخبار ويسوي األسانيد، كخرٍب مشهوٍر عن سامل، النوع العارش 

 .(43)جيعله عن نافع

ا وسمعوا منهم، ثم ذكروا عنهم  ومنهم مجاعة النوع احلادي عرش:  رأوا شيوخ 

بعد موهتم بأحاديث مل يسمعوها منهم، فحفظوها، فلام احتيج إليهم ظفروا عليها 

 .(44)وحدثوا هبا عن الشيوخ الذين رأوهم من غري تدليس عنهم

من كتب احلديث ورحل فيه إال أن كتبه قد ذهبت، فلام احتيج  النوع الثاين عرش: 

من كتب الناس من غري أن حيفظها كلها أو يكون له سامع فيها إليه كان حيدث 

 .(45)كابن هليعة وذويه
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ش، وكاد أن يغلب صوابه فاستحق الرتك  النوع الثالث عرش:  من َكث ر خطؤه وَفح 

 .(46)من أجله، وإن كان ثقة يف نفسه، صدوق ا يف روايته

 ك النوع الرابع عرش: 
ٍ
اِق سوء  أو ورَّ

ٍ
انوا يضعون له احلديث، من امتحن بابن سوء

 .(47)وقد أمن الشيخ ناحيتهم

فلام تبني له  : من أدخل عليهم يشء من احلديث وهو ال يدريالنوع اخلامس عرش 

ا من الرجوع عام خرج منه، وهذا ال يكون إال  مل يرجع عنه، وجعل حيدث به آنف 

 .(48)من قلة الديانة واملباالة بام هو جمروح يف فعله

الذي أخطأ فيه وهو ال  ءمن سبق لسانه حتى حدث باليش عرش: النوع السادس 

يعلم، ثم تبني له وعلم فلم يرجع عنه ومتادى يف روايته ذلك اخلطأ بعد علمه أنه 

أخطأ فيه أول مّرة، من كان هكذا كان كذاب ا، ومن صح عليه الكذب استحق 

 .(49)الرتك

ن كان صدوق ا يف روايته، ألن : ومنهم املعلن بالفسق والسفه َوإالنوع السابع عرش

 .(50)الفاسق ال يكون بعدل

ومنهم املدلس عمن مل يره، كاحلجاج بن أرطاة وذويه، كانوا  النوع الثامن عرش:

 .(51)حيدثون عمن مل يروه، ويدلسون حتى ال يعلم ذلك منهم
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ومنهم املبتدع إذا كان داعية يدعو الناس إىل بدعته، حتى صار  النوع التاسع عرش:

ا يقتدى به يف بدعته، ويرج ه، كغيالن وعمرو ــــاللتــــــع إليه يف ضـــــــإمام 

 .(52)بن عبيد وجابر اجلعفي وذوهيم

ال الذين كانوا يضعون احلديث يف  النوع العرشين: ومنهم القصاص والْسؤَّ

 .(53)قصصهم، ويرووهنا عن الثقات

 

 .عناية العلماء بكتاب اجملروحني
أو  أو خمترٍص له منه أو مستفيدٍ  عليه اهتم علامء املسلمني هبذا الكتاب ما بني معلٍق 

وكانت  وعىل رأس هؤالء اإلمام الدارقطني تلميذ ابن حبان له أو دارسٍ  عنه ناقلٍ 

 .جمهوداهتم عىل هذا الكتاب عىل النحو التايل

طبعة  تحقيق: الشيخ خليل بن حممد العريبوطبع ب عىل املجروحني تعليقات-1

 .1414الطبعة األوىل دار الفاروق احلديثة

 و خمترص املجروحني من املحدثني لشمس الدين حممد بن أيب الفتح البعيل -2

 .2020األوىل طبعة دار الؤلؤة حتقيق: د. فيصل السويدي، وحممد السعيد

أبو الفضل حممد بن طاهر بن عيل بن أمحد املقديس الشيباين، وقام اإلمام  -3

أطراف أحاديث كتاب املجروحني البن حبان بوضع  املعروف بابن القيرساين

حققه: الشيخ محدي بن عبد املجيد  وطبع باسم: )تذكرة احلفاظ البن القيرساين(

 . 1415األوىل  طبعة دار الصميعي الرياض السلفي
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الذين ترجم  ةحول: )الرواقام الدكتور مبارك سيف اهلاجري بعمل دراسة  -4

هلم ابن حبان يف املجروحني وأعادهم يف الثقات( طبع: جملس النرش العلمي 

 .1421جامعة الكويت

: )رجال الصحيحني حول بعمل دراسةنة ايعقوب فرو هقام الباحث محاد -5

كلية  اجلامعة اإلسالمية بغزةبالذين تكلم فيهم ابن حبان يف كتابه املجروحني( 

 . 1431أصول الدين عام

يف جامعة امللك  ني عبد اهلل الشقاوي بعمل رسالته يف املاجستريوقام د. أم-6

باسم: )تعارض أحكام ابن حبان عىل بعض الرواة يف كتابيه الثقات سعود 

 .1419واملجروحني( بتاريخ 

 
 :طبعات كتاب اجملروحني

 طبع الكتاب عدة طبعات: 

الطبعة:  حلب –طبعة: دار الوعي  حممود إبراهيم زايد األستاذ األوىل: بتحقق:

 .3عدد األجزاء:  هـ1396األوىل، 

طبعة: دار الصميعي للنرش  الثانية: بتحقيق الشيخ محدي عبد املجيد السلفي

 .2عدد األجزاء:  م 2000 - 1420: األويل، الطبعة والتوزيع، الرياض

 2018 الطبعة األوىل طبعة: دار اللؤلؤة القاهرة الثالثة: بتحقيق حممد إنسان

 .2األجزاء: 
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 .مشاهري علماء األمصار(4الكتاب )
حبان يف هذا الكتاب مجع مشاهري العلامء والفقهاء الرواة الثقات يف قصد ابن  

 وكتب له مقدمة (1602) األمصار والبلدان وكان عدد ما ذ كر فيه من الرواة

وهلا: وبني فيها أن املدن التي ت قصد للرحلة وطلب احلديث ستة مدن أ بينت مراده

 احلجاز بحواليها.

 : العراق بنواحيها.والثاين

 طرافها.أالث: الشام بوالث

 والرابع: مرص بجوانبها.

 واخلامس: اليمن بام واالها.

 .(54)والسادس: خراسان بام دار عليها

فذكر من كان يقطن احلجاز وما  وقد رتب ابن حبان هذا الكتاب عىل الطبقات

 ثم خراسان ثم اليمن ثم مرص ثم الشام حوهلا، فبدأ باملدينة ثم بمكة، ثم العراق

 املعروفة بعلامء األيام. قال: إن هذه هي البلدان املشهورة يف اإلسالمو

 ثم الصحابة ثم التابعني ثم من تبعهم.  وقد بدأ الكتاب برسول اهلل سيد اخللق

 1995-1416الطبعة األوىل  -بريوت-طبع الكتاب بدار الكتب العلمية 

 الشوري. حتقيق: جمدي بن منصور
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 .قالء ونزهة الفضالءروضة الع(5الكتاب)
لة يف اآلداب واألخالق ونبل النفس ورقيها وقد قسمه ابن حبان  وهذا الكتاب ح 

مجع فيه أبواب إصالح العقول وتربية النفوس عىل منهاج نبوي  إىل مخسني باب ا

 قدم يف كل باب من اخلمسني بحديث نبوي ثم يسوقه بسنده إىل النبي سديد

ا.   ويتكلم عن رجاله من صحة وضعف 

 (ذكر إصالح الرسائر للزوم تقوى اهللوقد أفصح ابن حبان عن هذا يف باب: )

وإين ذاكر يف هذا الكتاب إن اهللَّ قىض ذلك وشاءه مخسني شعبة من شعب  فقال:

ا بناء  عىل مخسني باب  ليكون الكتاب مشتمال   ؛مورات واملزجوراتالعقل من املأ

ول اهللَّ  قيب كل سنة منها بحسب َما ثم نتكلم يف ع   كل باب منها عىل سنة َرس 

 .(55)يمن اهللَّ به من التوفيق لذلك إن شاء اهللَّ 

وقد طبع الكتاب عدة طبعات من أنفسها: طبعة العالمة اللغوي حممد حميي  

 .1368 مطبعة السنة املحمدية وقد طبع يف عبد احلميد الدين

بتحقيق  م2009ة السورية للكتاب بدمشق عاموطبعتها منشورات اهليئة العام

 وتعليق: عبد العليم حممد الدرويش يف جملدين. 
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 .الثاني: كتب خمطوطة ومل تطبع قسمال
 

 :ابن حبان كتبقسم من وأما 
عىل  وهي (56)فمنها ما هو خمطوط موجود قد ذكره صاحب تاريخ الرتاث العريب 

 :هذا النحو

مكتبة شيخ اإلسالم باملدينة، انظر: جملة  يوجد خمطوط يف: كتاب العظمة. -1

 .1/ 42ة، جمموع ، الظاهري758/ 8املجمع العلمى العربى بدمشق 

، 187185)األوراق  170ملحق باتافيا  يف: يوجد خمطوط خمترص يف احلدود.-2

 (.228انظر: فورهوف 

، 187185)األوراق  170ملحق باتافيا يف:  يوجد خمطوط اسامء الصحابة.-3

 (.228انظر: فورهوف 

 /09، )انظر:، 15املحمودية باملدينة املنورة يف:  خمطوط يوجد التفسري.-4

إىل آخر القرآن، 29)من سورة  1910( مكتبة جامعة إستنبول 401/ 6391

 ورقة، القرن الثامن اهلجرى(.161

 .1/ 53الظاهرية، جمموع يف:  خمطوط يوجد حديث األقران.-5
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 : كتب مفقودةالثالث القسم
ليها، ويغلب على الظن أنها يف حكم املفقود ومل نقف ع تكرته اليت ُذأما مؤلفا 

 هي:و
الذي قصد فيه إظهار الصناعتني، وُها  "اهلداية إىل علم السنن"كتاب  - 1

صناعتا احلديث والفقه، يذكر فيه احلديث، ويرتجم له، ثم يذكر من يتفرد بذلك 

 احلديث، ومن مفاريد أي بلد هو.

 إسناده من الصحايب إىل شيخه بام يعرف من نسبته، ومولده، ثم يذكر كل اسم يف 

وتاريخ وفاته، وكنيته وقبيلته، وفضله وتيقظه، ثم يذكر ما يف احلديث من الفقه 

واحلكمة. فإن عارضه خرب ذكره ومجع بينهام، وإن تضاد لفظه مع خرب آخر تلطف 

 قه معا.للجمع بينهام حتى يعلم ما يف كل خرب من صناعة احلديث والف

 وقال الكثري من العلامء: وهذا من أنبل كتبه وأعزها.

يعد ابن حبان من أقدم من ألف يف ذلك، ثم تبعه  "شعب اإليامن"كتاب  - 2

 احلليمي والبيهقي.

 ويتألف من مخسة أجزاء. "الصحابة"كتاب  - 3

 ويتألف من اثني عرش جزءا. "التابعني"كتاب  - 4

 يتألف من مخسة عرش جزءا.و "أتباع التابعني"كتاب  - 5

 ويتألف من سبعة أجزاء. "تبع األتباع"كتاب  - 6

 ويتألف من عرشين جزءا. "تبع التبع"كتاب  - 7

 ويتألف من عرشة أجزاء. "الفصل بني النقلة"كتاب  - 8

 ويتألف من عرشة أجزاء. "علل أوهام التواريخ"كتاب  - 9
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 ويتألف من عرشة أجزاء. "نما انفرد به أهل املدينة من السن"كتاب  - 10

 ويتألف من عرشة أجزاء. "ما انفرد به أهل مكة من السنن"كتاب  - 11

 ويتألف من عرشين جزءا. "غرائب األخبار"كتاب  - 12

 ويتألف من عرشة أجزاء. "ما أغرب الكوفيون عن البرصيني"كتاب  - 13

 أجزاء. ويتألف من ثامنية "ما أغرب البرصيون عن الكوفيني"كتاب  - 14

 ويتألف من عرشة أجزاء. "الفصل والوصل"كتاب  - 15

 ويتألف من عرشة أجزاء. "موقوف ما رفع"كتاب  - 16

 وهو جزآن. "أدب الرحالة"كتاب  - 17

 وهو عرشة أجزاء. "علل مناقب أيب حنيفة ومثالبه"كتاب  - 18

 عرشة أجزاء. "علل ما استند إليه أبو حنيفة"كتاب  - 19

 ثالثة أجزاء. "ا خالف الثوري فيه شعبةم"كتاب  - 20

 وهو عرشون جزءا. "علل حديث الزهري"كتاب  - 21

 جزآن. "مناقب مالك بن أنس"كتاب  - 22

 عرشة أجزاء. "علل حديث مالك"كتاب  - 23

 جزآن. "مناقب الشافعي"كتاب  - 24

 عرشة أجزاء. "املعجم عىل املدن"كتاب  - 25

 عرشة أجزاء. "ينياملقلني من احلجاز"كتاب  - 26

 عرشون جزءا. "املقلني من العراقيني"كتاب  - 27

 جزآن. "اجلمع بني األخبار املتضادة"كتاب  - 28

 جزآن. "وصف املعدل واملعدل"كتاب  - 29
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 جزآن. "ما عند شعبة عن قتادة وليس عند سعيد عن قتادة"كتاب  - 30

 ثالثة أجزاء. "أسامي من يعرف بالكنى"كتاب  - 31

 ثالثة أجزاء. "كنى من يعرف باألسامي"كتاب  - 32

 جزآن. "التمييز بني حديث النرض احلداين، والنرض اخلزاز"كتاب  - 33

 جزآن. "الفصل بني حديث أشعث بن مالك، وأشعث بن سوار"كتاب  - 34

 ثالثة "الفصل بني حديث منصور بن املعتمر ومنصور بن زاذان"كتاب  - 35

 أجزاء.

 جزء واحد. "بني مكحول الشامي ومكحول األزدي الفصل"كتاب  - 36

 جزء واحد. "ما أسند جنادة عن عبادة"كتاب  - 37

 جزء واحد. "الفصل بني حديث ثور بن يزيد، وثور بن زيد"كتاب  - 38

 جزآن. "ما جعل عبد اهلل بن عمر، عبيد اهلل بن عمر"كتاب  - 39

 ثالثة أجزاء. "ما جعل شيبان سفيان، أو سفيان شيبان"كتاب  - 40

 ثالثون جزءا. "األبواب املتفرقة"كتاب  - 41

 جزء واحد. "الفصل بني حدثنا وأخربنا"كتاب  - 42

 "الثقات"، وهو من الكتب الكبرية لذلك جلأ إىل تأليف "التاريخ"كتاب  - 43

 منه ليسهل العودة إليهام عىل من يريد ذلك. انظر مقدمة "الضعفاء"و

 ."الثقات"

 ثالثون جزءا "صف العلوم وأنواعهاو"كتاب  - 44

 ."صحيحه"ذكره يف  "صفة الصالة"كتاب  - 45

 ."روضة العقالء"( من 19ذكره يف الصفحة ) "حمجة املبتدئني "كتاب  - 46
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 ."روضة العقالء"( من 27ذكره يف الصفحة ) "العامل واملتعلم"كتاب  - 47

 ."ضة العقالءرو"( من 36ذكره يف الصفحة ) "حفظ اللسان "كتاب  - 48

 ."روضة العقالء"( من 74ذكره يف الصفحة ) "مراعاة العرشة"كتاب  - 49

 ."روضة العقالء"( من 111ذكره يف الصفحة ) "الثقة باهلل"كتاب  - 50

 ."روضة العقالء"( من 135ذكره يف الصفحة ) "التوكل"كتاب  - 51

 ."ة العقالءروض"( من 159ذكره يف الصفحة ) "مراعاة اإلخوان"كتاب  - 52

 روضة"( من 200ذكره يف الصفحة ) "الفصل بني الغنى والفقر"كتاب  - 53

 ."العقالء

 ."روضة العقالء"( من 205ذكره يف الصفحة ) "السخاء والبذل"كتاب  - 54

قلت: وقد مجع الشيخ حممد عبد الرزاق محزة مصنفات ابن حبان حمقق موارد 

ا.وتتبعها ف (57) حتقيقه الظمآن يف مقدمة ا ومخسني مصنف   بلغت تسع 

يف تراجم  وصفه بــأنهو "اجلرح والتعديل"بـــ ولكنه رمحه اهلل ذكر كتاب وسامه 

 ."الثقات"الرجال من جهة منازهلم يف الرواية. وهو مكمل لكتابه 

 ولكنه مل يذكر من أين أتى هبذا الكتاب وهذا التفصيل.  
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 تهذا الكنز من املصنفااخلطيب على  تعليق
قال احلافظ أبو بكر اخلطيب البغدادي ملا وقف عىل تذكرة ابن نارص السجزي  

سألت مسعود بن نارص، فقلت له: أكل هذه "املتضمنة أسامء مصنفات ابن حبان: 

 الدكم؟الكتب موجودة عندكم ومقدور عليها بب

وكان هذا بعد مئة سنة من  "فقال: إنام يوجد منها اليشء اليسري والنزر احلقري 

ومثل هذه الكتب اجلليلة كان جيب أن "قال اخلطيب البغدادي:  عرص ابن حبان.

يكثر هبا النسخ، فيتنافس فيها أهل العلم ويكتبوهنا وجيلدوهنا إحرازا هلا، وال 

معرفة أهل تلك البالد بمحل العلم وفضله  أحسب املانع من ذلك كان إال قلة

 ."رغبتهم عنه، وعدم بصريهتم بهوزهدهم فيه، و

ا عىل مثل هذه املصنفاتواهلل إنه ليبكي القلب حرسة   يف هذه  وتذرف العني دمع 

الذي حوى كل هذه العلوم يف  "اهلداية"الفنون الدقيقة، وعىل رأسها كتاب 

سبق كتب، كام  صنف مخسة باب العلل فقط كذلك يفو طياته وهو من األعاجيب

 .واحلمد هلل رب العاملني يف مرسد كتبه واهلل املستعان

 أبو احلسن عيل بن حسن األزهري املرصي/ وكتبه

 غفر اهلل له

 1442 ذو القعدة 8 ليلة اجلمعة كان الفراغ منه

 00201112308694 رقم هاتف املصنف
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