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 ،أنفسنا  ونعوذ باهللا من شرور،  ونستغفره،  و  نستعينه، إن  الحمد هللا نحمده

 وأشهد ، له  ومن يضلل فال هادي، من يهده اهللا فال مضل له، ومن سيئات أعمالنا
 .سوله عبده وراًأن محمدأن ال إله إال اهللا  وحده ال شريك له وأ شهد 

 .]١٠٢:عمران آل[   )? < = > ; : 9 8 7 6 5 4(
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 .]١:النساء[   )< = > ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1
)u v w x y z { |.~ � ¡ ¢ £ 
¤ ¥ ¦ §  ̈© ª « ¬ ®(   ]٧١- ٧٠:األحزاب[. 
 :بعد أما

 األمور َّ وشر،ملسو هيلع هللا ىلص محمد ُ الهدي هديَ وخير، اهللاُ الحديث كتابَ أصدقّفإن
 . ضاللة يف النارَّ وكل، ضاللةٍ بدعةَّ وكل، بدعةٍثةَحدُ مَّ وكل،هاُحدثاتُم

 :وبعد
فهذا الكتاب الذي بين يديك أخي القارئ هو ثمرة جهود شيخنا أبي فيصل 

ُحفظه اهللا- باسم الجوابرة  .يف تدريسه لمادة مناهج المحدثين يف مرحلة الماجستير-ُ
ُحفظه اهللا-ّمحاضرات أعدها وألقاها وهو عبارة عن أبحاث و  على طلبة -ُ

 .مرحلة الماجستير يف الجامعة األردنية
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 .وقد شرفت بحضور هذه المحاضرات والنقاشات
َوقد ارتأى إخواننا الطلبة فيما بعد نشر هذه المحاضرات يف رسالة أو كتاب؛ 

ُحفظه اهللا-فعرضنا األمر على شيخنا  َّ إلي أصول  فأبدى استجابة لألمر، ودفع- ُ
 .ّالمادة التي حضرها وكتبها

ٍفراجعتها وصححت بعض األخطاء ووثقت النقول من مصادرها مع إضافات  ُ ّ
 .ٍ يسيرة جدا

ُفخرج الكتاب على الصورة التي تراها َ َ. 
َنـسأل اهللا  ُ أن يحفـظ شــيخنا الجليــل، وأن ينفعنـا بعلمــه، ونــسأله -َّجــل وعــال-ُ ِ َ َ َ َ  

ُجل جالله-  .ِ القول والعملَ اإلخالص يف-ّ
  وكتبه  
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rاسمه وكنيته : 
ُّ محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي :أبو بكر
ُمولى بني مجشر بن مزاحم، النيسابوري ُِّ َ. 

rمولده ونشأته : 
 .ونشأ هبا، )هـ٢٢٣ (ثالث وعشرين ومائتين بنيسابورولد يف شهر صفر سنة 

فقد سمع من عالم خرسان ومحدثها اإلمام ، ِوطلب الحديث منذ حداثة سنه
ومن محمد بن حميد الرازي المتوىف سنة ، )هـ٢٣٨( المتوىف سنة هإسحاق بن راهوي

 .وقبل تفهمه وتبصره، لكونه سمع منهما يف صغره، ولم يحدث عنهما، )هـ٢٣٠(

rلقبه : 
وكذا ، »الملقب بإمام األئمة«:  قال ابن كثير يف ترجمته:كان يلقب بإمام األئمة

                                                
البن الجوزي » المنتظم«، ٧/١٩٦(البن أبي حاتم » الجرح والتعديل«:  مصادر ترجمته)١(

ّتذكرة الحفاظ«، )١٤/٣٦٥(للذهبي » سير أعالم النبالء«، )٦/١٨٤( ، )٢/٧٢٠(له » ُ
للسبكي » ، طبقات الشافعية)٢/١٩٦(للصفدي » الوايف بالوفيات«، )١٤٩(   /له » العرب«
للسيوطي » ّطبقات الحفاظ«، )٣/٢٠٩(البن تغري بردي » النجوم الزاهرة«، )٢/٨٤(
)٣١٠.(  
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 .وغيرهم، والجزري، والسبكي، والذهبي، قال الحافظ العراقي
ْوقد لقب بذلك لكثرة من روى عنه من الحفاظ الكبار يف حياته َ ِّ ُ. 

rأهم شيوخه : 
، )٢٣٨: ت(ق بن راهويه إمام األئمة إسحا: تتلمذ على كبار األئمة منهم

ولم يحدث عنهما لكونه سمع منهما يف -) ٢٣٠: ت(ومحمد بن حميد الرازي 
وإسحاق ، ومحمد بن أبان المستملي، لكن حدث عن محمود بن غيالن، - الصغر

ْوعتبة بن عبداهللا اليحمدي، بن موسى الخطميا ، وأحمد بن منيع، ُوعلي بن حجر، َ
، ويونس بن عبد األعلى،  الجبار بن العالءوعبد، وأبي كريب، وبشر بن معاذ

وغيرهم ، وعلي بن خشرم، ونصر بن علي الجهضمي، ومحمد بن أسلم الزاهد
 .كثير

rأهم تالميذه : 
خــارج -واإلمــام مــسلم ،  اإلمــام البخــاري:روى عنــه خلــق مــن الكبــار مــنهم

، »ســـير أعـــالم النـــبالء« ويف »تـــذكرة الحفـــاظ«الـــصحيحين كمـــا قـــال الـــذهبي يف 
وأبـو عمـرو ، ومحمد بن عبد اهللا بن عبد الحكم، -»طبقات الحفاظ«السيوطي يف و

ويحيى بـن ، -وهو أكرب منه-، وإبراهيم بن أبي طالب، أحمد بن المبارك المستملي
وأبو عمرو بن ، وإسحاق بن سعد النسوي، وأبو علي النيسابوري، محمد بن صاعد

 بـن أحمـد بـن علـي بـن نـصير ومحمـد، ئوأبو بكر أحمد بن مهران المقـر، حمدان
ِّالمعدل َ  .وخالئق كثير، وحفيده محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق، ُ
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 :رحالته
ًكان ابن خزيمة محبا للعلم والعلماء شغوفا لتلقي العلم منذ صباه فقد أراد أن ، ً

فاستأذن أباه ، )هـ٢٤٠: ت(يرتحل لسماع الحديث النبوي من قتيبة بن سعيد 
 .ًرآن أوال حتى آذن لكاقرأ الق: فأجابه

، امكث حتى تصلي بالختمة: فقال لي، ُ فاستظهرت القرآن:يقول ابن خزيمة
ّفلما عيدنا أذن لي، ففعلت  بمرو الروذ من محمد بن ُ، وسمعتُفخرجت إلى مرو، َ
 .فنعي إلينا قتيبة سنة أربعين ومائتين، -شيمُهيعني صاحب -هشام 

وقد اتسعت ،  السابعة عشرة من عمرهفعلى هذا بدأ رحالته العلمية وهو يف
، وكان سماعه بنيسابور يف صغره، رحالته حتى شملت الشرق اإلسالمي حينذاك

 .)١(ومصر، والجزيرة، والكوفة، والبصرة، وبغداد، ورحل إلى الري

 :عقيدته
يقول بما قاله ، َّكان ابن خزيمة سلفي العقيدة على طريقة أهل الحديث

 .وتابعيهم، ينوأئمة التابعي، الصحابة
فقد صنفه يف الرد على أهل ، »التوحيد«َّوليس أدل على ذلك من كتابه العظيم 

وقد سلك فيه إثبات ما أثبته اهللا ، والمعتزلة، والقدرية، الزيغ والضالل من المعطلة
 .أو تشبيه، أو تمثيل، أو تعطيل، لنفسه وأثبته له رسوله من غير تحريف

  عند إثباته صفة الوجه هللا ) ١/٢٦ (»لتوحيدا«يقول ابن خزيمة يف كتابه 
                                                

  ).٢/٤٨ (»طبقات الشافعية« )١(



 
       

 

 ١٠ 

، واليمن، وهتامة، فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز« :-سبحانه وتعالى-
ُنقر بذلك بألسنتنا ، َّمذهبنا أنا نثبت ما أثبته اهللا لنفسه، ومصر، والشام، والعراق

ّونصدق بذلك بقلوبنا ُّعز ربنا ،  خالقنا بوجه أحد من المخلوقينمن غير أن نشبه، َُ ّ َ
ُّجل ربو، ُأن يشبه المخلوقين ًوعز أن يكون عدما كما قاله ،  عن مقالة المعطلينناّ َّ

ُتعالى اهللا عما يقول الجهميون الذين ينكرون ، ِألن ما ال صفة له عدم، المبطلون
وعلى لسان نبيه محمد ، صفات خالقنا الذي وصف هبا نفسه يف محكم تنزيله

 .»...ملسو هيلع هللا ىلص
، تعالى ربنا أن يكون وجه ربنا كوجه بعض خلقه«): ١/٤٥(يمة ثم قال ابن خز

َّوعز أال يكون له وجه ّإذ اهللا قد أعلمنا يف محكم تنزيله أن له وجها ذواه بالجالل ، َّ ً
 .»َونفى عنه الهالك، واإلكرام

ُقال سمعت ابن خزيمة ، سمعت محمد بن صالح بن هانىء«: قال الحاكم
َّ من لم يقر بأن اهللا:يقول فهو كافر حالل ،  على عرشه قد استوى فوق سبع سماواتهُ
 .»ًوكان ماله فيئا، الدم

القرآن :  ابن خزيمة يقولُسمعت«: وقال أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه
وال ، ُفإن تاب وإال قتل، ُإنه مخلوق فهو كافر يستتاب:  ومن قال-تعالى-كالم اهللا 

 .)١(»ُيدفن يف مقابر المسلمين
                                                

ًمن أقر بذلك تصديقا لكتاب « :ًمعلقا على هذا النص) ١٤/٣٧٣ (»السير«قال الذهبي يف  )١(
ولم يخض يف التأويل ، ً مفوضا معناه إلى اهللا ورسولهوآمن به، وألحاديث رسول اهللا، اهللا

ّوال عمق فهو ، فلم يدر بثبوت ذلك يف الكتاب والسنة، ومن أنكر ذلك، فهو المسلم المتبع، َ
= 
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وقد تأول يف ذلك ، وكتابه يف التوحيد مجلد كبير« :»السير«هبي يف قال الذ
ْفليعذر من تأول بعض الصفات، )١(حديث الصورة َ. 
وفوضوا علم ذلك إلى ، بل آمنوا وكفوا،  فما خاضوا يف التأويل:وأما السلف

وتوخيه التباع الحق ، ولو أن كل من أخطأ يف اجتهاده مع صحة إيمانه. اهللا ورسوله
 . »- رحم اهللا الجميع بمنّه وكرمه-، َّلقل من يسلم من األئمة معنا، ّناه وبدعناهأهدر

 :زهده
 ما أذكر نفـسي قـط ولـي :فقال، ً لو قطعت لنفسك ثيابا تتجمل هبا:ًقيل له يوما«

 .»أكثر من قميصين
فإذا نزع ، َوكان له قميص يلبسه وقميص عند الخياط« :قال أبو أحمد الدارمي

                                                
= 

ْإذ لم يوجب اهللا على كل مسلم حفظ ما ورد يف ذلك، مقصر واهللا يعفو عنه ِ ومن أنكر ذلك ، ُ
نعوذ باهللا - فأمره إلى اهللا ،  وتمعقل على النص،وقفا غير سبيل السلف الصالح، بعد العلم

 .-من الضالل والهوى
  .»ال تحتمله نفوس كثير من متأخري العلماء، ًوكالم ابن خزيمة هذا وإن كان حقا فهو فج

َخلق اهللا آدم على صورته« :حديث الصورة وهو )١( ُ َ إذا قاتل «: وحديث، »ًطوله ستون ذراعا، َ
متفق عليهما من حديث . [»فإن اهللا خلق آدم على صورته، أحدكم أخاه فليجتنب الوجه 

ومن العلماء من أعاد الضمير على ، إن الضمير يعود إلى آدم« :قالفابن خزيمة ، ]أبي هريرة
ُآدم خلق على فإن ابن ، ال تقبحوا الوجه« :بحديث ابن عمرً محتجا -سبحانه وتعالى-اهللا 

ّعز وجل-صورة  الرحمن  ، »التوحيد«وابن خزيمة يف ، »الشريعة«يف رواه اآلجري . »-ّ
  ). ١١٧٦( السلسلة الضعيفة رقم : انظر،وهو حديث ضعيف، وغيرهما
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 .»به وغدا إلى الخياط وجاء بالقميص اآلخرالذي يلبسه وه
ُإن اهللا ليرفع البالء عن أهل هذه « :ِقال أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الحيري

 .»لمكان أبي بكر محمد بن إسحاق، المدينة

 :ُثناء العلماء عليه
ْما رأيت على وجه األرض من يحفظ صناعة « :ُقال أبو حاتم ابن حبان البستي َ ُ

ُّحتى كأن السنن بين عينيه إال محمد بن ، ألفاظها الصحاح وزياداهتاويحفظ ، السنن ّ
 .»إسحاق بن خزيمة فقط

ًوكان ابن خزيمة إماما« :قال الدارقطني  .»معدوم النظير، ًثبتا، ُ
ُوذكر ألبي العباس بن سريج ابن ُ َيستخرج النكت من حديث «:  فقالَ خزيمةُ

 .»ِرسول اهللا بالمنقاش
ْكان ابن خزيمة يحفظ الفقهيات من حديثه «:  النيسابوريقال الحافظ أبو علي ُِ

 .»ًلم أر أحدا مثل ابن خزيمة، كما يحفظ القارىء السورة
 .»يقول هذا وقد رأى النسائي« :قال الذهبي

ْقال أبو أحمد حسينك  ، سمعت إمام األئمة أبا بكر يحيى بن علي بن خـشرم« :َُ
 كـم يحفـظ :ُفقلت البن خزيمـة، حديث أحفظ سبعين ألف :قالعن ابن راهويه أنه 

ُ يا بني ما كتبت سـوداء :ثم قال، َ ما أكثر فضولك:وقالالشيخ؟ فضربني على رأسي  ُ
 .»يف بيضاء إال وأنا أعرفه

 ،»...ُالحافظ الحجة الفقيه شيخ اإلسالم إمام األئمة« :»السير«قال الذهبي يف 
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قلوب؛ لعلمه؛ ودينه؛ واتباعه وجاللة يف ال، والبن خزيمة عظمة يف النفوس«:ثم قال
 .»السنة

ُويحكم« :فقالُوسئل عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبي بكر بن خزيمة  َ هو ! َْ
ُيسأل عنا ُوال نسأل عنه. ُ  .»ُهو إمام يقتدى به! ُ

 :-صالة االستخارة- اتباعه للسنة
ًكنت إذا أردت أن أصنِّف الشيء أدخـل يف الـصالة مـستخير« :قال ابن خزيمة ُ ُ ْ ُ ، اُ

 .»ثم أبتدىء التصنيف، ُحتى يفتح لي
ملسو هيلع هللا ىلص  لـم يثبـت عنـدي أن رسـول اهللا :فقـال، َ لو حلقت شعرك يف الحمام:قيل له

 .إنما تأخذ شعري جارية لي بالمقراض، وال حلق شعره، ًدخل حماما قط
 .)١(ٌقول إذا صح الخربملسو هيلع هللا ىلص  ليس ألحد مع رسول اهللا :وقال

 :كرمه وسخاؤه
 بن الفضل بن محمد عن جده؟ فذكر أنـه ال يـدخر ُ وسألت محمد:قال الحاكم

َشيئا جهده ُ  .ُبل ينفقه ألهل العلم، ً
جة الوزن َوكان ال يعرف سنْ ربمـا أخـذنا منـه ، وال يميز بين العشرة والعـشرين، َ

 .العشرة فيتوهم أهنا خمسة

                                                
  ).١٤/٣٧٣( للذهبي »السير«:  انظر)١(
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 :مؤلفاته
، فضائل إمام األئمة ابن خزيمـة عنـدي مجموعـة يف أوراق كثيـرة« :قال الحاكم

ْوالمسائل المصنفة أكثر مـن ، ًمصنفاته تزيد على مائة وأربعين كتابا سوى المسائلو ِ
َوله فقه حديث بريرة يف ثالثة أجزاء، مائة جزء ُِ«. 

 .»ِوله من التصانيف ما ال يعد يف الحديث والفقه«: قال الخليلي
ُحضرت ابـن خزيمـة فقـال لـه أبـو «: قال اإلمام أبو بكر محمد بن علي الشاشي َ

: بلغني أنه لما وقع بين المزين وابن عبـد الحكـم قيـل للمـزين: كر النقاش المقرىءب
ُّإنه يرد على الشافعي فقال المزين ُال يمكنه إال بمحمد بن إسحاق النيسابوري فقال : َ

 .» كذا كان:أبو بكر
 :ولم يبق من هذه المؤلفات إال ثالث  كتب

 . أيتَ ولم يبق منه إال الربع كما سي:»الصحيح« -١
الطبعــة األولــى بتعليــق الــشيخ : ّعــدة طبعــات وقــد طبــع :»كتــاب التوحيــد« -٢

محمد بن خليل هراس، والطبعة الثانية بتحقيق وتعليق الدكتور عبد العزيز الشهوان 
ً ، خـرج األحاديـث واآلثـار وعلـق عليهـا تعليقـا -وهي رسالة جامعية-يف مجلدين 

 .مير الزهيريحسنًا، والطبعة الثالثة بتحقيق الشيخ س
وهـو مخطـوط ، »ملسو هيلع هللا ىلصُشأن الدعاء وتفسير األدعية المأثورة عن رسـول اهللا « -٣

 .يف المكتبة الظاهرية
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 :وفاته
 .ً عاما٨٨، وعمره )هـ٣١١(تويف سنة 

 :منزلة صحيح ابن خزيمة بين الكتب
ْ من أعظم الكتب التي ألفت يف صحيح حديث رسول »صحيح ابن خزيمة«ُيعد  ِ

 .حين البخاري ومسلمبعد الصحيملسو هيلع هللا ىلص اهللا 
المـسند الـصحيح علـى «، و»صحيح ابن خزيمـة«« : - رحمه اهللا- قال أحمد شاكر 
 للحاكم، هـذه هـي أهـم »المستدرك على الصحيحين« البن حبان، و»التقاسيم واألنواع

 .)١(»ُالكتب التي ألفت يف الصحيح المجرد بعد الصحيحين البخاري ومسلم
ًؤخذ الصحيح أيضا مـن المـصنفات المختـصة ُوي« :قال العراقي يف شرح ألفيته

، وصـحيح »صحيح أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة«بجمع الصحيح فقط، كـ 
ـــ  ــستي المــسمى ب ــان الب ــن حب ــي حــاتم محمــد ب ــواع«أب ــاب »التقاســيم واألن ، وكت

 .)٢(» ألبي عبداهللا الحاكم»المستدرك على الصحيحين«
َدا يف كتب مـن اشـرتط الـصحيح ويكفي مجرد كونه موجو« :وقال ابن الصالح ً

 .)٣(»فيما جمعه ككتاب ابن خزيمة

                                                
  ).١١ص(ُ، وانظر )٧١٦ص (»مقدمة صحيح ابن حبان« )١(

  ).١/١١٩ (»شرح ألفية العراقي« )٢(

  ).١٦ص (»مقدمة ابن الصالح« )٣(
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ٌقد التزم ابن خزيمة وابن حبان الصحة، وهما خير من «: وقال ابن كثير
ً بكثير وأنظف أسانيد ومتونا»المستدرك« َ«. 

ْصحيح ابن خزيمة أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان، لشدة « :وقال السيوطي ُِ
 إذا صح الخرب، :فيقوللتصحيح ألدنى كالم يف اإلسناد، تحريه حتى أنه يتوقف يف ا
َأو إن ثبت كذا، ونحو ذلك َ«)١(. 

ُقد علم مما تقرر أن أصح من صنف يف الصحيح، ابن خزيمة، ثم «: ًوقال أيضا ْ َ ُ
 .)٢(»ابن حبان، ثم الحاكم 

تصحيح ابن حبان وابن خزيمة للحديث أرجح من تصحيح «: وقال الزيلعي
 .)٣(»عالحاكم بال نزا

 :اسم الكتاب
ْمختـصر المختـصر مـن المـسند الـصحيح عـن «اإلمام ابـن خزيمـة كتابـه َسمى  ِ

 .» ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
 هبـذا االسـم، وكـذا الـذهبي يف )٤(»اإلرشـاد«وقد ذكره الحافظ الخليلي يف كتابه 

، ومحمـد بـن جـابر صـاحب )٦(»ميـزان االعتـدال« ، و)٥(»سـير أعـالم النـبالء«كتابيه 
                                                

  ).١/٥٢ (»لراويتدريب ا« )١(

  ).١/٦١( المرجع السابق )٢(

  ).١/٣٥٢ (»نصب الراية« )٣(

)٢/٨٣٢ ()٤.(  

)١٤/٣٨٢ ()٥.(  

)٢٠٢٦/ ٤ ()٦.(  
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صحيح ابن «ً، ثم اشتهر الكتاب يف وقت متأخر نسبيا باسم )١(»آشيبرنامج الوادي «
والحــافظ ابــن حجــر يف ، )٢(»نــصب الرايــة«مــنهم الحــافظ الزيلعــي يف ، »خزيمــة

ْوغيرهما، وذلك مـن بـاب تـسمية ، »فتح الباري«، و»الدراية« و،»التلخيص الحبير« ِ
باسـمه العلمـي، ًالكتاب بموضوعه منسوبا إلى صاحبه، ولـيس مـن تـسمية الكتـاب 

صـحيح «والسبب يف ذلك شهرة الكتاب يف فنه، وشهرة مؤلفـه بـين العلمـاء، ومثلـه 
 : واسم صحيح البخاري،»البخاري
ْالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهللا «  .»ِوسننه وأيامهملسو هيلع هللا ىلص ِ

جامع البيان عن «: ، واالسم الحقيقي العلمي»تفسير الطربي« يف :ُومثله يقال
 .»يل آي القرآنتأو

 :المؤلفات حول صحيح ابن خزيمة
 .»صحيح ابن خزيمة«ًلقد ذكر بعض العلماء أن هناك كتبا ألفت حول 

 البـن »المنتقـى« عندما تكلم علـى )٣(»إتحاف المهرة«قال الحافظ ابن حجر يف 
 .»ُوهو يف التحقيق مستخرج على ابن خزيمة باختصار... « :الجارود

                                                
)٢٤٣ ()١.(  

)٧٤، ١/٢١ ()٢.(  

، »الموطأ«: [ على» بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةإتحاف المهرة« اشتمل كتاب )٣(
، »سنن الدارمي«، »اهللا على المسندزوائد عبد «، »مسند الشافعي«، »مسند أحمد«
شرح معاين اآلثار «، »مستخرج أبي عوانة«، »صحيح ابن خزيمة« البن الجارود، »المنتقى«

  .  ]»مستدرك الحاكم«، »سنن الدارقطني«، »صحيح ابن حبان«، »للطحاوي
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َمن السنن المسندة عن  -المختار: أي- المنتقى «اب كت«: )١(وقال الكتاين ِ
، ألبي محمد عبد اهللا بن علي بن الجارود النَّيسابوري »األحكاميف ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا 

المستخرج على ست أو سبع وثالثمائة، وهو كالحافظ المجاور بمكة، المتوىف سنة 
 .»... يف مجلد لطيف»صحيح ابن خزيمة«

r نمقارنة بسيطة بين الكتابي:  
أي قبل ابن الجارود بسبع سنين ) هـ٢٢٣(وقبل المقارنة نقول ولد ابن خزيمة 

 يف ا عاشا، أي بعد ابن الجارود بأربع سنين أي أهنم)هـ٣١١(وتويف ابن خزيمة سنة 
 . عصر واحد

 :المقارنة
 - وهو ربع الكتاب-  عدد األحاديث يف صحيح ابن خزيمة المطبوع :ًأوال

 ).١١١٤(ً وعدد أحاديث المنتقى كامال ًحديثا،) ٣٠٧٩(ًتقريبا 
ملسو هيلع هللا ىلص  بدأ ابن خزيمة صحيحه بكتاب الوضوء؛ باب ذكر الخرب عن النبي :ًثانيا

بأن تمام الوضوء من اإلسالم، وذكر أول حديث عن عمر بن الخطاب، وهو 
 .ًحديث جربيل عن اإلسالم، واإليمان، واإلحسان مختصرا

 وذكر حديث عثمان بن عفان يف  باب فضائل الوضوء،:ثم ذكر الباب الثاين
 .ًصفة الوضوء المشهور مختصرا

ً باب فضل الوضوء ثالثا، وذكر حديث عثمان مطوال:ثم ذكر الباب الثالث َ ً. 
                                                

  ).٢٥: ص (»الرسالة المستطرفة« )١(
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إذا  « :ثم ذكر حـديث أبـي هريـرة باب حط الخطايا بالوضوء، :ويف الباب الرابع
 .»...توضأ العبد المسلم خرجت خطاياه

وأول حــديث يف الوضــوء ُ فــرض الوضــوء، :بــابأمــا ابــن الجــارود فــذكر أول 
 .»الحديث... يتوضأ عند كل صالةملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا « :ُحديث بريده

وذكـر حـديث أبـي ثم ذكر ابن الجارود البـاب الثـاين، بـاب الوضـوء مـن ريـح، 
 .»ال وضوء إال من صوت، أو ريح« :هريرة

 :ن عـسال، وذكـر حـديث صـفوان بـثم ذكر باب الوضـوء مـن الغـائط أو البـول
 .»يأمرنا إذا كنا يف سفر أو مسافرين أن ال ننزع خفافنا ثالثة أيامملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا «

 .ثم ذكر باب الوضوء من المذي، ثم ذكر حديث المقداد بن األسود
 .هذا بالنسبة لبداية كتاب الوضوء

ــصلوات  ــاب فــرض ال ــن خزيمــة فــأول حــديث يف ب ــد اب ــصالة عن ــاب ال أمــا كت
 . اإلسراءيف مالك بن صعصعة يثحدالخمس، ذكر فيه 

 .»أن الصالة أول ما فرضت ركعتين«: عن عائشة :والحديث الثاين
جـاء « : فـأول حـديث يف الـصالة حـديث طلحـة بـن عبيـد اهللا:أما ابـن الجـارود

ُرجل من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته وال يفقه ما يقول ُ َ«. 
 .»ًالظهر بالمدينة أربعاملسو هيلع هللا ىلص  ُصليت مع رسول اهللا« : عن أنس:والحديث الثاين

ابـن عبـاس، حـديث  »صحيح ابـن خزيمـة«حديث يف َّفأول  :وأما كتاب الصيام
 .»وفد عبد قيس«وهو حديث 
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وأما ابن الجارود فقد وافق ابن ابـن خزيمـة يف إخراجـه لهـذل الحـديث وذلـك 
 . بإسناد آخر إلى التابعي
يث عمر بن  فأول حديث يف صحيح ابن خزيمة حد:وأما كتاب الحج

 .الخطاب، وهو حديث جربيل عن اإلسالم، واإليمان، واإلحسان
ملسو هيلع هللا ىلص جـاء رجـل إلـى النبـي ،  ابـن عبـاسده عـنأما ابن الجارود فأول حديث عنـ

 .»الحديث... ال : ُّيا رسول اهللا الحج كل عام؟ فقال« :فقال
ًفمن هذه المقارنة وغير ذلك نخرج أن المنتقـى لـيس مـستخرجا علـى صـحيح 

  . -واهللا أعلم-يمة ابن خز
r  ولعـل « :»البـدر المنيـر«فقـد قـال ابـن الملقـن يف : »صحيح ابـن حبـان«وأما
ٌ منتزع من صحيح شيخه إمام األئمة محمد بن خزيمة»صحيح ابن حبان«غالب  ُ«. 

َّوقد رد ذلك الشيخ أحمد شاكر بقولـه وهـو فيمـا رأينـا مـن كتابـه، قـد أخـرج « :َ
ِكتابه مستقال، لم يبنه ع ْ َ ًلى الصحيحين، وال على غيرهما، إنما أخرج كتابـا كـامالً ً« ،

 .»صحيح ابن خزيمة«وصوب ذلك الدكتور األعظمي محقق كتاب 
 مـن كتـاب الطهـارة رقـم »صحيح ابن حبان«لو نظرنا إلى أول حديث يف : قلت

ــان مرفوعــا ،)١٠٣٧( ــالكم « :ًحــديث ثوب ــر أعم ــوا أن خي ــاربوا، واعلم ِّســددوا وق
، هذا الحديث لم يذكره ابـن خزيمـة يف »حافظ على الوضوء إال مؤمنُالصالة، وال ي

 .»صحيحه«
عن ابن ، )١٤٤٥( رقم »صحيح ابن حبان« حديث من كتاب الطهارة يف :وآخر

ُبت عند خالتي ميمونة فرأيت رسول اهللا « :عباس أنه قال ُّ قام، ثـم غـسل وجهـه، ملسو هيلع هللا ىلص ِ
 .»ثم نام
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 .»صحيحه«لم يخرجه ابن خزيمة يف 
عن أنـس ، )١٤٤٧( رقم »صحيح ابن حبان«حديث من كتاب الصالة يف وثاين 

، ثــم ذكــر »كــم افتــرض اهللا علــى عبــاده مــن الــصالة! يــا رســول اهللا« :ًأن رجــال قــال
 .الحديث

 مـن حـديث ُهَجـَّرَابن خزيمة لم يخرج هذا الحديث من حديث أنـس، وإنمـا خ
 ).٣٨(طلحة بن عبيد اهللا رقم 

عـن أسـماء، وكانـت إذا أنفقـت ) ٣٢٠٩(زكاة رقـم  حديث من كتاب الُأما أول
ُشيئا تحصي،  ُأنفقـي وال تحـصي فيحـصي اهللا عليـك« :ملسو هيلع هللا ىلصفقـال لهـا رسـول اهللا ً ُ ...

 .»صحيحه«، لم يخرجه ابن خزيمة يف »الحديث
 :»صحيح ابن خزيمة«ُومن الكتب التي ألفت حول 

ة بالفوائـد إتحاف المهـر«: ًفقد صنف الحافظ ابن حجر كتابا سماه:  أطرافه-١
صحيح «: ، وذكر فيه أطراف أحاديث عشرة كتب، منها» أطراف العشرةالمبتكرة من

 .، كما سيأيت بعد قليل»ابن خزيمة
 »هتــذيب الكمــال« قــام ابــن الملقــن ســراج الــدين عمــر بــن علــي باختــصار -٢

ــب أخــرى،  ــه رجــال ســتة كت ، »مــسندأحمد« :وهــيللحــافظ المــزي، وأضــاف إلي
ــن خزيمــة«و ــان« و،»صــحيح اب ــن حب ــنن «، و»مــستدرك الحــاكم«، و»صــحيح اب ُس

 .»ُسنن البيهقي«، و »الدارقطني
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ْومن تصانيفه ممن لم «: ً نقال عن شيخه الحافظ ابن حجر)١(وقال السخاوي ِ
ًقد رأيت منه مجلدا، وأمره فيه سهل: وقال ... »إكمال هتذيب الكمال« أقف عليه ُ«.  

ــاب -٣ ــع يف أســانيد صــح« كت ــنَقط لمــا وق ــصحيف ّال ــن الت ــن خزيمــة م ْيح اب ِ
، األسـتاذ بكليـة -رحمه اهللا-، للدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن العثيم »والسقط

الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى، فقد تتبع الشيخ األسانيد المطبوعة فقارهنـا 
ــصحيف يف األســانيدفوجــد المخطــوط،مــع  ــف والت  فأخرجهــا يف  الــسقط والتحري

 .ُ الكتاب لم يطبع إال طبعة واحدةّنإ، حيث رسالة
 وقد قام الدكتور عبد العزيـز الكبيـسي، األسـتاذ بجامعـة اإلمـارات بدراسـة -٤
 دراسـة موســعة، وهـي رسـالة جامعيـة قـدمها لجامعــة »صـحيح ابـن خزيمـة«كتـاب 

، »اإلمـام ابـن خزيمـة ومنهجـه يف كتابـه الـصحيح«: بغداد، لنيل الـدكتوراه وسـماها
 ).م٢٠٠١( مجلدين يف بيروت، دار ابن حزم عام وطبع الكتاب يف

 وهنــاك رســالة ماجــستير قــدمها الباحــث األســتاذ إســماعيل ســعيد رضــوان -٥
 .»مقاالت ابن خزيمة يف صحيحه«: للجامعة األردنية، سماها

  للباحـث»الـصحيح«اآلراء األصولية من كتاب ابن خزيمة من خالل كتابه  -٦
 .نور الدين بو حمزة

 للباحث هاين » ابن خزيمة ومنهجه يف مختلف الحديث يف صحيحهاإلمام« -٧
 .أمين القضاة. د. يوسف محمود الجليس بإشراف أ
                                                

  ).٦/١٠٢ (»الضوء الّالمع« )١(
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 »األحاديث التي رواها ابن خزيمة يف صحيحه وتوقف يف تصحيحها« - ٨
 .ّللباحث بسام عبد اهللا العطاوي

احث  للب»َّاألحاديث التي أعلها ابن خزيمة يف صحيحه يف كتاب الوضوء« - ٩
 .عبد العزيز بن عبد اهللا الهليل

rمنهج ابن خزيمة يف ترتيب الصحيح : 
رتب اإلمام ابن خزيمة الصحيح على الكتب الفقهية، وذلك بأن يجمع يف كل 

 .َّكتاب ما ورد فيه من األحاديث، وقسم كل كتاب إلى أبواب
 وانتهى ...فبدأ بكتاب الوضوء، ثم الصالة، ثم اإلقامة يف الصالة، ثم الجمعة 

 .المطبوع منه بكتاب المناسك الذي شمل الحج والعمرة
أما ما بعد المناسك من البيوع والمعامالت واألنكحة واألخالق وغير ذلك، 

 .اآلنإلى ُفمفقود لم يعثر عليه 
ن أن اختفاء تلك األجزاء يعود إلى ما قبـل القـرن الثـامن الهجـري، كمـا َّوقد تبي

َالمتجـر الـرابح يف ثـواب العمـل « يف مقدمـة كتابـه شرف الـدين الـدمياطيذلك ذكر  ْ َ
، وكانـت » لم يقع لـه إال ربعـه األول»ابن خزيمةإن صحيح ««: ، حيث قال»الصالح

 ).هـ٧٠٥(وفاة الدمياطي سنة 
، لما ذكر الكتب التي اشتمل عليها كتابه )هـ٨٥٢: ت(وقال الحافظ بن حجر 

: نها صحيح ابن خزيمة حيث قال، وذكر م)١(»إتحاف المهرة من أطراف العشرة«
                                                

)١/١٥٩ ()١.(  



 
       

 

 ٢٤ 
    

ْولم أقف منه إال على ربع العبادات بكماله، ومواضع مفرقة من غيره« ِ«. 
فلما ... « :، بعد أن ذكر الكتب العشرة)١(»إتحاف المهرة«وقال الحافظ يف 

 للدارقطني، جربًا لما فات من الوقوف »السنن«صارت هذه عشرة كاملة أردفتها بـ
 .»»خزيمةصحيح ابن «على جميع 

 :شرط ابن خزيمة يف كتابه الصحيح
مختصر المختصر من «كتاب الوضوء، : قال اإلمام ابن خزيمة يف أول كتابه

، من غير ملسو هيلع هللا ىلصً، بنقل العدل عن العدل، موصوال إليه ملسو هيلع هللا ىلصالمسند الصحيح عن النبي 
 .»-تعالى-بمشيئة اهللا نذكرها َقطع يف أثناء اإلسناد، وال جرح يف ناقلي األخبار التي 

وال جـرح يف نـاقلي األخبـار إال مـا ... «): ٣/١٨٦(زاد يف أول كتاب الـصيام و
ٍنذكر أن يف القلب من بعض األخبار شيئا، إما لشك يف سـماع راو ممـن فوقـه خـربًا،  ً ْ ِ
ّأو راو ال نعرفه بعدالة وال جرح، فنُبين أن يف القلب من ذلك الخرب، فإنا ال نـستحيل  ٍ

َذكر خرب غير صـحيح ال نبـين علتـه، فيغـرت بـه مـن يـسمعه، التمويه على طلبة العلم ب
 .»فاهللا الموفق للصواب

فقد صرح ابن خزيمة بشرطي العدالة، واتصال السند، ولم يذكر باقي الـشروط 
 ].الضبط، وعدم الشذوذ، وعدم العلة: [للصحيح وهي

 :وسبب ذلك يرجع إلى ما يلي :)٢(يقول الدكتور الكبيسي
                                                

)١/١٦٠( )١.(  

  .، بتصرف واختصار)١/٢٨٧ (»اإلمام ابن خزيمة ومنهجه يف كتابه الصحيح« )٢(
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د عاش يف عصر لم تكن التعاريف فيه مصاغة على النحو  ابن خزيمة ق:ًأوال
 .الذي وصلت إلينا من الدقة والشمول

ُ اشرتاط األمور األخرى أمر بدهي عند المحدثين، وهذا يغني عن :ًثانيا
 .التصريح هبا

ُ فعله وحكمه على الراوي، وحديثه يف صحيحه، دليل على استيعابه :ًثالثا
 .الة، وضبط، وعدم شذوذ، وعدم العلةلعناصر تعريف الجمهور، من عد

 شروط الصحيح عند ابن خزيمة هي نفسها عند الجمهور باستثناء :ًرابعا
الجمهور يشرتطون تمام الضبط، وابن خزيمة فوصف الضبط المشرتط يف الصحة، 

ًيكتفي بمطلق الضبط، والسبب واضح، ألن الجمهور يعدون الحسن قسما مستقال  ً َ
 .ًعده ابن خزيمة جزءا منهعن الصحيح، فبينما ي

َأي يشرتط يف الراوي : »وال جرح يف ناقلي األخبار«:  قول ابن خزيمة:ًخامسا
 الضبط خارجة عن ِّة سيئ جرح، وروايِ الضبطُ، وسوءٍأن يكون غير مجروح

 .الصحيح عند اإلمام ابن خزيمة، ويف هذه إشارة إلى الضبط
َّومما سبق يدخل فيه الشذوذ، ألن مرد َ َ  .إلى خلل يف الضبطه َ

َوأما اشرتاط الخلو من العلة فأمر ب َدهي، ألنه ال يوجد محدث يستحِ ّ ل الحكم َُ
 .ادحة فيهقبصحة حديثه، مع اطالعه على علة 

إال ما نذكره أن يف القلب من «: )١(وهذا واضح يف تعريفه بعد أن ذكره، قال
                                                

  ).٣/١٨٦ (»صحيح ابن خزيمة« )١(



 
       

 

 ٢٦ 
    

ٍو راو ال نعرفه بعدالة بعض األخبار شيء، إما لشك يف سماع راو من فوقه خًربا، أ
ّوال جرح، فنبين أن يف القلب من ذلك الخرب، فإنا ال نستحيل التمويه على طلبة  ْ ِ

ْالعلم، بذكر خرب غير صحيح ال نبين علته، فيغرت به بعض من سمعه َ َ«. 
ومن هذا الكالم البن خزيمة نعرف أن شروطه يف الصحيح هي نفسها شروط 

شرتاط الجمهور بتمام الضبط، وابن خزيمة يكتفي الصحيح عند الجمهور، إال من ا
ًبمطلق الضبط، ألن ابن خزيمة يرى أن الحسن جزء من الصحيح، وليس قسما 

 .ًمستقال، ولهذا نزلت مرتبة صحيحه عن مرتبة الصحيحين
ِّوقد رد اإلمام ابن خزيمة حديث سي*  َّ  . الحفظئَ

: بعد أن ذكر له حديثيف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم «: )١(قال ابن خزيمة
 .»الحجامة للصائم، والقيء، والحلم: ثالث يفطرن«

ًوقد روى أيضا عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، 
 .»الحديث... ثالث يفطرن«: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : عن أبي سعيد قال

من بـن وهذا اإلسناد غلط، ليس فيه عطاء بن يـسار وال أبـو سـعيد، وعبـد الـرح
َزيد ليس هو ممن يحتج أهـل التثبيـت بحديثـه، لـسوء حفظـه لألسـانيد، وهـو رجـل 
صــناعته العبــادة والتقــشف والموعظــة والزهــد، لــيس مــن أحــالس الحــديث الــذي 

 .هـ ا. »نيدَيحفظ األسا
 .ونحو ذلك قال يف عبد اهللا بن عمر بن حفص بن عاصم

                                                
  ).٣/٢٣٣( كتاب الصيام »صحيح ابن خزيمة« )١(
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ْباب ذكر شهود من كان خارج«: )١(قال ابن خزيمة  المدن الجمعة مع اإلمام، َ
ِإذا جمع يف المدن، إن صح الخرب، فإن يف القلب من سوء حفظ عبد اهللا بن عمر  ُ

 .-رحمه اهللا- العمري 
 .)٢(»فعبد اهللا بن عمر عابد صالح يف ذاته

ّوكذلك محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يصفه بأنه كان فقيها عالما، ويرد  ًَ ً
ًليس بالحافظ، وإن كان فقيها عالما«:  فيهحديثه بسبب سوء حفظه، فقال ً«)٣(. 

فهذه األمثلة وغيرها تدل على أن الضبط شرط عند اإلمام ابن خزيمة للحكم 
 .بصحة الحديث

ــشاذ مــن خــالل  ــن خزيمــة الحــديث ال ــشذوذ فقــد رد اب ــشرط ال ــسبة ل َّأمــا بالن َ
 .صحيحه

َّونضرب عليه مثاال سبق التنبيه على جزئية فيه وهو حديث َ عبد الرحمن بن زيد  ً
ًبن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد مرفوعاا ... ُثالث يفطرن «: َ

 .)٤(»الحديث

                                                
  ).٣/١٧٧ (»صحيح ابن خزيمة« )١(

، وجودة كان ممن غلب عليه الصالح والعبادة، حتى غفل عن حفظ األخبار«:  قال ابن حبان)٢(
 »المجـروحين«. »الحفظ لآلثار، فوقع المنـاكير يف روايتـه، فلمـا فحـش خطـؤه اسـتق الـرتك

  ).٥٢٢(رقم ) ١/٤٩٨(

  ).٣/٢٠٥ (»صحيح ابن خزيمة« )٣(

  ).٣/٢٣٣ (»صحيح ابن خزيمة« )٤(
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 ، -ُوهو ال يدانيه يف الحفظ يف زمانه كثير أحد- وروى هذا الخرب سفيان الثوري 
ملسو هيلع هللا ىلص ، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلصعن زيد بن أسلم عن صاحب له، عن رجل من أصحاب النبي 

ْ من قاء، وال من احتلم، وال من احتجمَال يفطر«: قال ْ ْ«. 
فلو كان هذا الخرب عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، : قال ابن خزيمة

لباح الثوري بذكرهما، ولم يسكت عن اسميهما، يقول عن صـاحب لـه عـن رجـل، 
 .وإنما يقال يف األخبار عن صاحب له، عن رجل إذا كان غير مشهور

  حـدثنا محمـد بـن يحيـى، ثنـا : تابعـة لروايـة سـفيان فقـالثم ذكر روايـة معمـر م
عبد الرزاق، أخربنا معمـر والثـوري، عـن زيـد بـن أسـلم، عـن رجـل عـن رجـل مـن 

، ثم ذكر طرق الحديث، والخالف »الحديث...«: ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص أصحاب النبي 
هـذا : ُسـمعت محمـد بـن يحيـى يقـول«: ، ثم قـال ابـن خزيمـة...على زيد بن أسلم

 محفوظ عن أبي سـعيد، وال عـن عطـاء بـن يـسار، والمحفـوظ عنـدنا حـديث الخرب
 .»سفيان ومعمر

ًمثال آخر، ويف باب مرور الهر بين يدي المـصلي إن صـح الخـرب مـسندا فـإن يف 
أن الهـرة ال تقطـع «: ًمرفوعـا ) ٢/٢٠(وقد رد حـديث أبـي هريـرة : القلب من رفعه

 .»...الصالة 
بد المجيد، عن عبـد الـرحمن بـن أبـي الزنـاد، عـن رواه من طريق عبيد اهللا بن ع

ُالهرة ال تقطـع الـصالة، إنهـا «: قالملسو هيلع هللا ىلص أبيه، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن النبي 
 .»من متاع البيت

 .ًثم رواه من طريق ابن وهب، عن أبي الزناد، هبذا الحديث موقوفا غير مرفوع
ــن خزيمــة ــة مــ«: قــال اب ــن وهــب أعلــم بحــديث أهــل المدين ــن اب ــد اهللا ب   ن عبي

 هـ.ا. »عبد المجيد



 
 
 

٢٩ 
    

ّفقدم رواية ابن وهب الموقوفة على رواية عبيد اهللا بن عبد المجيد المرفوعة، 
 .ألن وهب أوثق منه

صدوق، لم «: وعبيد اهللا بن عبد المجيد روى له الجماعة، وقال عنه الحافظ
 .»يثبت أن ابن معين ضعفه

 .»ًال أرى به بأسا«: قال الذهبي
حديث ابن عباس ومرور الحمار بين يدي : ر لرده الحديث الشاذومثال آخ

المصلي، وبعد ذكر كل األسانيد والخالف هل نزل عن الحمار قبل المرور بين 
َّ، أو مر بين يدي الرسول ملسو هيلع هللا ىلصيدي الرسول   .وهو على الحمارملسو هيلع هللا ىلص َ

ُوالحكم لعبيد اهللا بن موسى على محمد بن جعفر محال، « )١( :قال ابن خزيمة ُ
يما يف حديث شعبة، ولو خالف محمد بن جعفر عدد مثل عبيد اهللا يف حديث ال س

 .شعبة، لكان الحكم لمحمد بن جعفر عليهم
مررنا بين يديه ثم نزلنا فدخلنا معه يف *** رواية عبيد اهللا بن موسى : قلت

 .»الصالة
 .»اللهم اهدين فيمن هديت«: حديث الحسن: ومثال رابع

 وت أم ال؟يف القنملسو هيلع هللا ىلص هل قاله النبي 
ُفيونس بن أبي إسحاق، عن بريد بن أبي مريم يرويه، عن أبي الحوراء، عن 

 .»كلمات أقولهن يف قنوت الوترملسو هيلع هللا ىلص علمني رسول اهللا «: الحسن بن علي بلفظ
                                                

  ).٢/٢٤ (»صحيح ابن خزيمة« )١(
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 .ُورواه شعبة عن بريد بن أبي مريم يف قصة الدعاء، ولم يذكر القنوت وال الوتر
 .إلخ الكالم... ل يونسوشعبة أحفظ من عدد مث: )١(قال ابن خزيمة

ُ حديث الرباء من رواية العـالء بـن صـالح، عـن زبيـد، عـن )٢(ثم ذكر ابن خزيمة
ُحدثنا الرباء بن عازب : عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه سأله عن القنوت يف الوتر فقال

 .ُسنّة ماضية: قال
لـى ُسـألت عبـد الـرحمن بـن أبـي لي: ُثم ذكر رواية سفيان الثوري، عن زبيد قال

 .هـ . سنة ماضية ا: عن القنوت يف الفجر فقال
ْأي من قول عبد الرحمن، وليس من قول الرباء ِ. 

 .»فسفيان الثوري أحفظ من مائتين مثل العالء بن صالح«: ثم قال ابن خزيمة
ّفخبر أن سؤال زبيد البن أبي ليلى إنما كان عن القنوت يف الفجـر، ال يف الـوتر، 

 .)٣(ً، ولم يذكر أيضا الرباءُفأعلمه أنه سنّة ماضية

 :منهج ابن خزيمة يف إيراد األحاديث
ً يورد األحاديث الصحيحة، وغير الصحيحة، وغالبا إذا أخرج حديثا غير :ًأوال ً

                                                
  ).١٥٣ - ٢/١٥١ (»صحيح ابن خزيمة« )١(

  ).٢/١٥٣ (»صحيح ابن خزيمة« )٢(

) ٢٣٥، ٢٣٣، ٣/١٦) (٣٤٧، ٢٢٨، ٢١٢، ١٥٢، ٢/١٢٧( وانظر كذلك يف رده الشاذ )٣(
)٢٣٤، ٣٥٦، ١٨٥، ٤/٢٠٦.(.  
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َصحيح بين ذلك َّ َ ًوغير الصحيحة غالبا يوردها من أجل التقوية واالعتضاد، أو يف . ٍ
 .فضائل األعمال

َعدد األحاديث التي حكم بضعف إسنادها «:)١(قال األستاذ إسماعيل سعيد
ًواألحاديث الواهية قليلة جدا ال ... ًحديثا، ) ٢٣٨(الشيخان األعظمي واأللباين 

 .»ًحديثا) ١٥(تتجاوز 
 :ًومن األحاديث الضعيفة جدا ولم ينبه عليها

ْللوضوء شيطان يقال له ولهان، «: قالملسو هيلع هللا ىلص ُ حديث أبي بن كعب، أن النبي - ١ َ
 .)٢(»الماءفاتقوا وسواس 

 .مرتوك، وكان يدلس عن الكذابين: يف إسناده خارجة بن مصعب
أشـهد أن ال إلـه إال اهللا، :  كان يقول أول مـا أذنًأن بالال:  وحديث ابن عمر-٢

 رسـول اهللا، فقـال اًأشـهد أن محمـد: قـل يف أثرهـا: حي على الصالة، فقـال لـه عمـر
 .)٣(»قل كما أمرك عمر«: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

ــافع يف إســناده ــن ن ــد اهللا ب ــة - وهــو ضــعيف - عب   ، والحــديث باطــل، ألن رواي
 . رسول اهللاً شهادة أن محمداعبد اهللا بن زيد فيه

إن آدم أتى البيت ألف «: قالملسو هيلع هللا ىلص عن النبي ) ٤/٢٤٥( وحديث ابن عباس - ٣
 .»آتية، لم يركب قط فيهن من الهند على رجليه

                                                
  ).٥٣ (»مقوالت ابن خزيمة يف صحيحه« )١(

  ).١٢٢(رقم ) ٦٤ - ١/٦٣ (»صحيح ابن خزيمة« )٢(

  ).١٨٩-١/١٨٨ (»صحيح ابن خزيمة« )٣(
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 .مرتوك: يف إسناده القاسم بن عبد الرحمن
 صـلوات -بـاب عـدد حـج آدم : وقد قال ابن خزيمة قبل إيراده الحـديث: قلت
 وصفة حجه إن صح الخرب، فإن يف القلـب مـن القاسـم بـن عبـد الـرحمن -اهللا عليه 

 .هذا
كنـــا نـــضع اليـــدين قبـــل الـــركبتين، فأمرنـــا «: ســـعد) ٣١٩/ ١( وحـــديث -٤

 .»بالركبتين قبل اليدين
 .وك، وابنه إبراهيم ضعيفمرت: يف إسناده إسماعيل بن يحيى بن سلمة

إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما «: قالملسو هيلع هللا ىلص  وحديث أبي هريرة عن النبي -٥
ًعليك، ومن جمع ماال ْ   .)١(» ثم تصدق به لم يكن له يف أجراً حرامَ

 .ّيف إسناده دراج أبو السمح له مناكير
قـال : قـال) ١١٠-٤/١٠٩ (- رضـي اهللا عنـه - وحديث الحسين بن علي -٦

 .»للسائل حق، وإن جاء على فرس«: ملسو هيلع هللا ىلصل اهللا رسو
 .مجهول: يف إسناده يعلى بن أبي يحيى

بـاب : فقـال... إن صـح الخـرب : ، وقـالمن األحاديث الضعيفة التـي أخرجهـاو
 المشهور عـن شـهر - رضي اهللا عنه -فضائل شهر رمضان حديث سلمان الفارسي 

، وهـو »... عتـق مـن النـار شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره«: رمضان، وفيه
 .)٢(حديث طويل

                                                
 ).٢٤٧١(رقم ) ٤/١١٠(» صحيح ابن خزيمة «)١(

  ).١٨٨٨(رقم ) ٣/١٩١ (»صحيح ابن خزيمة« )٢(



 
 
 

٣٣ 
    

 .ضعيف: ُوإسناده ضعيف، فيه علي بن زيد بن جدعان
 :ُيخرج أحاديث ليست على شرطه: اًثاني

، باب ذكر البيان أن الحجامـة تفطـر )٣/٢٢٦(قال ابن خزيمة يف كتاب الصيام 
ّالحاجم والمحجوم، بعد أن ذكر أحاديث الحجامة، ونبه على بعضها بالضعف ِ. 

ّفكــل مــا لــم أقــل إلــى آخــر هــذا البــاب، إن هــذا ): ٣/٢٣٦(قــال ابــن خزيمــة 
سمع مـن ثوبـان قـال أبـو يـوالحـسن لـم . صحيح، فليس من شرطنا يف هـذا الكتـاب

 . صحيح يف هذا اإلسنادعنديخرب ثوبان : بكر
وهــذه األحاديــث التــي ليــست علــى شــرطه قــد يخرجهــا علــى ســبيل الــشواهد 

ُكنـت أسـمر عنـد «:  قالت- رضي اهللا عنها -ديث عائشة والمتابعات، فقد أخرج ح ْ ُ
 .»...ُوهو معتكف ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا 
مــتهم : ، فيــه المعلــى بــن عبــد الــرحمن الواســطياًوإســناده ضــعيف جــد: قلــت

 .بالوضع
هذا خرب ليس له من القلب موضع، وهو خرب منكر، لوال ما «: )١(قال ابن خزيمة

مر للمعتكف، لم يجز أن يجعل لهذا الخـرب ُاستدللت من خرب صفية على إباحة الس
باب على أصلنا، فإن الخرب لـيس مـن األخبـار التـي يجـوز االحتجـاج هبـا، إال أن يف 
ّخرب صفية غنية يف هذا، فأما خرب صفية ثابت صـحيح، وفيـه مـا دل علـى أن محادثـة  ُ

  .»)٢( جائز، وهو السمر نفسهًالزوجة زوجها يف اعتكافه ليال

                                                
 ). ٣/٣٥٠(» صحيح ابن خزيمة «)١(

 ).٢١٧٥(، ومسلم رقم ) ٢٠٣٥( خرب صفية رواه البخاري رقم )٢(



 
       

 

 ٣٤ 
    

 بجابر بن إسماعيل، اًبعد ما أخرج حديث ابن لهيعة مقرون: )١(وقال ابن خزيمة
إذا استيقظ أحـدكم مـن منامـه، فـال يـدخل « :قـالملسو هيلع هللا ىلص من حديث ابن عمر، أن النبي 

 .»يده يف اإلناء

ِابن لهيعة ليس ممن أخرج حديثه يف هذا الكتاب إذا تفرد : قال ابن خزيمة عقبه ُ
 .هـ. ا. عيل معه يف اإلسنادر بن إسمابرواية، وإنما أخرجت هذا الخرب، ألن جاب

سـفر، فبـدا لـه الفجـر  ف ي  ملسو هيلع هللا ىلصوقد أخرج حديث أبي هريرة إذا كـان رسـول اهللا 
ُسمع سامع بحمد اهللا ونعمته، وحسن بالئه علينا، ربنا صـاحبنا فأفـضل علينـا «: قال ٌ َِ
 .» باهللا من الناراًستر

 .يقول ذلك ثالث مرات يرفع به صوته
ْن شرطنا يف هذا الكتاب، ِعبد اهللا بن عامر ليس م«): ٤/١٥٢(قال ابن خزيمة 

ُوإنما خرجت هذا الخرب عن سليمان بن بالل وعن سهيل بن أبي صالح، فكتب هذا  ُ ُ ُّ َ
  .»إلى جنبه

: قــالملسو هيلع هللا ىلص أن رســول اهللا :  عــن عطــاء بـن دينــار الهـذليً مرسـالاًوقـد أورد حــديث
 .)٢(»الحديث. ..ُثالثة ال تقبل منهم صالة، وال تصعد إلى السماء «

  ثم ذكره بإسناده عن يزيد بن حبيب، عن عمرو بن الوليد، عن أنس يرفعه 
 .- مثل الحديث السابق:  يعني-

                                                
 ). ١/٧٥(» صحيح ابن خزيمة «)١(

  ).٣/١١ (»صحيح ابن خزيمة« )٢(



 
 
 

٣٥ 
    

ُأمليت الجزء األول وهو مرسل، ألن حديث أنس «): عقبه(قال ابن خزيمة 
ّالذي بعده حدثناه عيسى يف عقبه يعني بمثله، لوال هذا لما كنت أخرج الخرب  ُ ُ

 .»هذا الكتابالمرسل يف 
وقد يورد اإلمام ابن خزيمة األحاديث التي ليست على شرطه يف فضائل 

ْالعمال مع بيان ضعفها َ. 
ملسو هيلع هللا ىلص كان أكثر دعاء رسول اهللا :  قال- رضي اهللا عنه -فقد أخرج حديث علي 

 مما نقول، اللهم لك صالتي، اًاللهم لك الحمد كالذي تقول، وخير«: بعشية عرفة
 .)١(»الحديث... ماتي ونسكي، ومحياي، وم

باب الدعاء على الموقف عشية عرفة، إن : قال ابن خزيمة قبل ذكر الحديث
ّثبت الخرب وال أخال، إال أنه ليس يف الخرب حكم، وإنما هو دعاء، فخرجنا هذا  َ َ َُ َ

ُ من جهة النقل، إذ هذا الدعاء مباح أن يدعو به على اًالخرب، وإن لم يكن ثابت
 .هـ. ا. الموقف وغيره

 .ُوقد يورد الحديث فيتبين له ضعفه فيما بعد، فيستدرك ذلك على نفسه
قال :  عقب حديث موسى بن أبي عثمان عن أبي هريرة قال)٢(قال ابن خزيمة

 .»الحديث... سيد األيام الجمعة «: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
ِغلطنا يف إخراج هذا الحديث، أل  هذا مرسل، موسى بن أبي عثمان لم يسمع ّنَ

                                                
لما كرب، وأدخل ، ويف إسناده قيس بن الربيع صدوق تغير )٤/٢٦٤(» صحيح ابن خزيمة «)١(

 .  عليه ابنه ما ليس من حديث فحدث به

 ). ١٧٢٨(رقم ) ٣/١١٥(» صحيح ابن خزيمة «)٢(



 
       

 

 ٣٦ 
    

 . سمعها منهاًهريرة، أبوه أبو عثمان التبان روى عن أبي هريرة أخبارمن أبي 
ملسو هيلع هللا ىلص ُكنا نصلي مع النبي : ن عبد اهللا قالعوأخرج حديث األعمش، عن شقيق 

 .ِفال نتوضأ من موطئ النجاسة
هذا الخرب له علة، لم يسمعه األعمش من شقيق، لم أكن «: قال ابن خزيمة

 .»فهمته يف الوقت
من طريق حماد بن زيد، عن هشام بن عروة، عن محمد  )١(وأخرج ابن خزيمة

 .ّ، ثم صلى ولم يتوضأاًأكل لحمملسو هيلع هللا ىلص بن عمرو بن عطاء، عن ابن عباس، أن النبي ا
خرب حماد بن زيد غير متصل اإلسناد، غلطنا يف إخراجه، فإن «: قال ابن خزيمة

رواه بين هشام بن عروة وبين محمد بن عمرو بن عطاء وهب بن كيسان، وكذلك 
 .»يحيى بن سعيد القطان وعبدة بن سليمان

من طريق إسماعيل، عن أبي رجاء العطاردي، عن ابن  )٢(وروى يف موضع آخر
 .»اتقوا النار ولو بشق تمرة«:  قالاًعباس مرفوع

ْوهو إسماعيل بن مسلم المكي، وأنا أبرأ من عهدته«: قال ابن خزيمة ِ«. 
 بن عبيد اهللا، عبد اهللا بن عامر بن قد روى عاصم«): ٣/٢٤٧(قال ابن خزيمة 

َما ال أحصي يستاك وهو صائم ملسو هيلع هللا ىلص ُرأيت النبي «: ربيعة، عن أبه قال ُ...««. 
: وأنا بريء من عهدة عاصم، سمعت محمد بن يحيى يقول«: قال ابن خزيمة

                                                
)١/٢٦( )١(.  
)٤/٩٣( )٢(.  



 
 
 

٣٧ 
    

 .»عاصم بن عبيد اهللا ليس عليه قياس
تحال الصائم إن باب الرخصة يف اك«): ٣/٢٤٨ ()١(قال ابن خزيمة: ومثال آخر

صح الخرب وإن لم يصح الخرب من جهة النقل فالقرآن دال على إباحته وهو قول 
 .» دال على إباحة الكحل﴾ > ; ﴿: اهللا

محمد بن عبيد اهللا بن أبي رافع، حدثني معمر بن حدثنا علي بن معبد حدثنا 
 .»الحديث...  خيربملسو هيلع هللا ىلصنزل رسول اهللا «: قال رافع أبيأبي، عن أبيه عبيد اهللا، عن 

 .»أنا أبرأ من عهدة اإلسناد لمعمر«: قال ابن خزيمة
 ربما ولكناألصل أنه يخرج للرواة الثقات  -١: شرط ابن خزيمة يف الرجال

 :أسباب ذلكيخرج لبعض الضعفاء 
 .يخرج عن الضعفاء لرواية الثقات عنهم، مثل تخريجه لعاصم بن عبيد اهللا - أ

ّأخرجال كنت «: )٢(قال ابن خزيمة  حديث عاصم بن عبيد اهللا يف هذا الكتاب، ُ
بن اثم نظرت فإذا شعبة والثوري قد رويا عنه، ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن 

 قد رويا عن الثوري عنه، وقد روى عنه مالك -  وهما إماما أهل زماهنما - مهدي 
  .» يف غير الموطأاخًرب

 . يخرج عن الرواة الضعفاء على سبيل المتابعة- ب
ْعن عبد اهللا بن عامر ليس من شرطنا يف هذا الكتاب، وإنما «: زيمةقال ابن خ ِ

                                                
)١(   
)٣/٢٤٨( )٢(.  



 
       

 

 ٣٨ 
    

َخرجت هذا الخرب عن سليمان بن بالل وسهيل بن أبي صالح، فكتب هذا إلى  ِ ُ َ ُ ُ
 .)١(»جنبه

ُابن لهيعة ليس ممن أخرج حديثه يف هذا الكتاب إذا تفـرد «: )٢(وقال ابن خزيمة
 .»ر بن إسماعيل معه يف اإلسنادُبروايته، وإنما أخرجت هذا الخرب ألن جاب

ِيف القلب من عطيـة بـن سـعد العـوفي ضـعيف، إال أن هـذا الخـرب قـد «: )٣(وقال ْ َ
 .»رواه زيد بن أسلم، عن عطاء، عن أبي سعيد يف موضع آخر

 . يخرج للمبتدعة من الرواة إذا كانوا ثقات فيما يحدثون به-٢
ــن خزيمــة  ــن يعقــوب، المــنــا«): ٤/٣٧٦(قــال اب تهم يف رأيــه، الثقــة يف  عبــاد ب

 .»هحديث
ــب: قلــت ــه يف التقري ــه يف البخــاري «: قــال الحــافظ عن صــدوق رافــضي، حديث

 .»يستحق الرتك: مقرون، بالغ ابن حبان فقال
 . من روى عنه اثنان ارتفعت جهالته-٣

حـدثنا عبـد اهللا مـولى «: بعد ما روى بإسـناده إلـى ابـن جـريج )٤(قال ابن خزيمة
 .»...زلت ليلة جمع دار المزدلفة أسماء، أن أسماء ن

                                                
)٤/١٥٢( )١(.  
)١/٧٥( )٢(.  
)٤/٦٩( )٣(.  
)٤/٢٨٠( )٤(.  



 
 
 

٣٩ 
    

وعبد اهللا مولى أسماء هـذا قـد روى عنـه عطـاء بـن أبـي ربـاح «: قال ابن خزيمة
 .»، قد ارتفع عنه اسم الجهالةاًأيض

 . وقد يخرج للضعفاء والمرتوكين والمجهولين، دون التنبيه عليهم- ٥
 .إلسماعيل بن يحيى بن سلمة، وهو مرتوك) ٦٢٨(خرج رقم 

 .لمنهال بن خليفة وغيره، وهو ضعيف) ٢٧٨ (وخرج رقم
 .لعياض بن هالل، وهو مجهول) ٢٩(وخرج رقم 

 :طرق ابن خزيمة يف رواية الحديث
إفراد كل إسناد مع متنه بالرواية، وذلك بأن يروي الحديث بأسانيد متعددة،  - ١

ف ويتبع كل إسناد بلفظ المتن الذي روي به، فيعيد المتن لزيادة ألفاظ، أو اختال
 .بين الرواة فيه

نـا عبـد الجبـار بـن عـالء، نـا سـفيان، عـن أبـي الزنـاد، عـن «: )١(قال ابن خزيمـة
َطهور إناء أحدكم إذا ولـغ فيـه الكلـب أن «: ملسو هيلع هللا ىلص األعرج، عن أبي هريرة ، عن النبي 

نا جميل بن الحسن، نا أبـو همـام، حـدثنا محمـد بـن «: ثم قال، »»يغسله سبع مرات
إذا «: ملسو هيلع هللا ىلص قـال أبـو القاسـم : ن محمـد، عـن أبـي هريـرة قـال، حدثنا هشام، عـمروان

 .»شرب الكلب من اإلناء، فإن طهوره أن يغسله سبع مرات، أوالها بالتراب
إفراد كل إسناد بمتنه، بأن يروي الحديث بسنده ومتنه، ثم يذكر عقبه باقي  - ٢

ًاألسانيد، لكنه يكتفي بذكر بعض األسانيد مستعمال ، اًاختصار» هبذا اإلسناد«:  لفظُ
                                                

)١/٥١( )١(.  



 
       

 

 ٤٠ 
    

 .إن بقية هذا اإلسناد كاإلسناد األول: وكأنه يقول
ِنا يوسف بن موسى، نا جرير، عن مسعر بن كدام، عن  «:)١(خزيمةقال ابن 

يؤتى باإلناء، ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا « : ُالمقدام بن شريح، عن أبيه، عن عائشة قالت
يفِّ، وآخذ العرق فأبدأ فأشرب وأنا حائض، ثم يأخذ اإلناء فيضع فاه على موضع 

 .»فأضعه، ثم يضع فاه على موضع يفَّ
ُنـا سـلم بـن جنـادة، نـا وكيـع، عـن مـسعر وسـفيان، عـن: ثم قال  المقـدام، هبـذا َ

 .»اإلسناد نحوه 
 .ًويصنع هذا اختصارا حيث ال يكون زيادة فائدة

ُتعداد األسانيد، وذكر متن الحديث عقب اإلسناد األول فقـط، حيـث يقـوم  -٣ ْ ِ
 اإلسـناد، ويـشير بـاقي ابن خزيمة برواية الحديث بسنده ومتنه، ثم يذكر عقبه اإلمام

 .مثله، أو مثل هذا، أو بمثله سواء، أو بنحوه، أو بذكر الحديث بتمامه: للمتن بقوله
  نا أحمد بن منصور الرمـادي، نـا أبـو النـضر، نـا عاصـم «: قال ابن خزيمة: مثاله

بنـي اإلسـالم «: ملسو هيلع هللا ىلص ِّعن ابن عمـر، عـن النبـي ، عن أبيه، - وهو ابن محمد بن زيد -
ِ رسـول اهللا، وإقـام الـصالة، وإيتـاء اًشهادة أن ال إلـه إال اهللا، وأن محمـد: على خمس

 .»الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان
نا به محمد بن يحيى، نا أحمد بن يونس، نا عاصم، أخربين واقد بن محمـد بـن 

 .بمثلهملسو هيلع هللا ىلص  زيد، عن أبيه، عن ابن عمر قال رسول اهللا
                                                

)١/٥٨( )١(.  



 
 
 

٤١ 
    

ْجمع أسانيد الحديث يف سياق واحد، من باب االختصار واالستيعاب،  - ٤ ِ
 :تقوية للحديث، وله طريقتان

 بأن يروي ابن خزيمة الحديث الواحد عن شيخين :العطف على الشيوخ - أ
ْفأكثر من شيوخه، وقد اتحدوا يف إسناد هذا الحديث، ويعطف بينهم بالواو ِ. 

نا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وعبد الجبار بن العالء  « :)١(ُقال ابن خزيمة
عن : قال حدثنا منصور، وقال سعيد : -  قال عبد الجبار - حدثنا سفيان : قاال

 يعني - منصور، عن إبراهيم عن همام، ح وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب، نا زياد 
  .» ...- ابن عبد اهللا البكائي 

ث يسوق اإلمام ابن خزيمة إسنادين أو أكثر  حي:التحويل بين األسانيد - ب
ٍللحديث، وتلتقي هذه األسانيد على راو من الرواة ممن فوقه إلى آخر اإلسناد 

ِ، ثم يتاًوبالحاء المهملة، ويذكر بعده اإلسناد اآلخر إلى نقطة االلتقاء أيض  اإلسناد ُّمُ
 .ِمن مبدأ االلتقاء حتى آخر السند

نا أحمد بـن عبـدة، أخربنـا حمـاد بـن زيـد، ح وحـدثنا  : )٢(قال ابن خزيمة :مثال
علي بن خـشرم، أخربنـا ابـن عيينـة، ح وحـدثنا يحيـى بـن حكـيم، حـدثنا يحيـى بـن 
ُسعيد، ح وحدثنا سلم بن جنادة، حدثنا وكيـع، ح وحـدثنا يـونس بـن عبـد األعلـى،  ْ َ

بـن  حدثهم كلهم، عن هشام بن عروة، ح وحدثنا محمد اًأخربنا ابن وهب، أن مالك
العالء بن كريب، نا أبو أسامة، نا هشام، ح ونا محمد بن عبـد اهللا المخرمـي، نـا أبـو 

                                                
 ). ٢٢٨(رقم ) ١/١٤٥(» صحيح ابن خزيمة «)١(

 ). ٢٧٥(رقم ) ١/١٣٩(» حيح ابن خزيمةص «)٢(



 
       

 

 ٤٢ 
    

أن «: معاوية، نا هشام بن عروة، عن فاطمة بنـت المنـذر، عـن أسـماء بنـت أبـي بكـر
 .»الحديث... ُعن دم الحيض يصيب الثوب؟ فقال حتيه ملسو هيلع هللا ىلص امرأة سألت النبي 

، - يعني ابن موسـى -بن مرزوق، نا أسد نا نصر  : )١(قال ابن خزيمة :مثال آخر
حـدثنا أبـو : ح وحدثنا محمد بـن عمـرو بـن تمـام المـصري، نـا علـي بـن معبـد قـاال

بال «: األحوص، عن سماك، عن قابوس بن المخارق، عن لبابة بنت الحارث قالت
 .»الحديث... هات ثوبك : ُفقلتملسو هيلع هللا ىلص ِالحسين يف حجر النبي 

 يعنـي ابـن -ن عبـد األعلـى الـصنعاين، نـا بـشر نا محمد بـ : )٢(وقال :مثال ثالث
، حدثنا عمرو بن ميمون، ح وحدثنا محمـد بـن العـالء بـن كريـب، نـا ابـن -مفضل 

مبارك، عن عمرو بن ميمون، ح وحدثنا محمد بن عبد اهللا المخرمي، حدثنا يزيد بن 
: ملسو هيلع هللا ىلص هارون، أنا عمرو بن ميمون، عن سليمان بن يسار، عن عائـشة، أن رسـول اهللا 

 .»كان إذا أصاب ثوبه مني غسله، ثم يخرج إلى الصالة«
، ثـم يعقبـه باإلسـناد، وكـان يلجـأ إلـى هـذه الطريقـة عنـدما ًذكر المتن أوال -٥

 .ٌيكون يف السند ضعف
تقـديم الحـديث : - أي الحافظ بـن حجـر -قال شيخ اإلسالم «: قال السيوطي

قال فيبتدئ به، ثم بعـد الفـراغ على السند يقع البن خزيمة إذا كان يف السند من فيه م
ر ذلـك الوجـه ال يكـون يف ّيذكر السند، وقد صرح ابن خزيمة بأن مـن رواه علـى غيـ

ٍّحل  .)٣(هـ.ا. »، فحينئذ ينبغي أن يمنع هذا، ولو جوزنا الرواية بالمعنى منهِ
                                                

 ). ٢٨٢(رقم ) ١/١٤٣(» صحيح ابن خزيمة «)١(

 ). ٢٨٧(رقم ) ١/١٤٥(» صحيح ابن خزيمة «)٢(

  ).٢/١١٠ (»تدريب الراوي« )٣(



 
 
 

٤٣ 
    

 :ومن أمثلة ذلك
بعـد ) ١٧٤٦(رقم ) ٣/١٢٤(، باب غسل الجمعة ما جاء يف كتاب الجمعة -١

غـسل يـوم الجمعـة واجـب «: - رضي اهللا عنـه - ذكر حديث أبي سعيد الخدري أن
 .»على كل محتلم

وقد روى زهير بن محمد، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، «: قال ابن خزيمة
 .»الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم«: قالملسو هيلع هللا ىلص عن النبي 

رو بن أبـي ، نا عم-فارسي األصل سكن الفسطاط-نا محمد بن مهدي العطار 
 .سلمة، نا زهير

 .»محمد بن العطار، وهو مجهول: وإسناده ضعيف فيه: قلت
) ٢٠٠٦(رقـم  )١(كتاب الصوم، باب الرخصة يف السواك للصائم: مثال آخر -٢

لوال أن أشق على أمتـي ألمـرتهم بالـسواك عنـد «: ملسو هيلع هللا ىلص إخبار النبي «: قال ابن خزيمة
 .»كل صالة

ن عبيد اهللا، عن عبد اهللا بن عـامر بـن ربيعـة، وقد روى عاصم ب: قال ابن خزيمة
 .»ما ال أحصي يستاك وهو صائمملسو هيلع هللا ىلص رأيت النبي «: عن أبيه قال

 .»...، عن عاصم بن عبيد اهللا-بن عيينةيعني ا- حدثنا أبو موسى، حدثنا سفيان
عاصـم بـن : وأنا بريء من عهدة عاصم، سمعت يحيى يقـول«: قال ابن خزيمة

                                                
)٣/٢٤٧( )١(.  



 
       

 

 ٤٤ 
    

سألت يحيى بن معـين، : س، سمعت مسلم بن الحجاج يقولعبيد اهللا ليس عليه قيا
لـست : عبد اهللا بن محمد بن عقيل أحـب إليـك أم عاصـم بـن عبيـد اهللا؟ قـال: فقلنا

 . منهمااًأحب واحد
كنت ال أخـرج حـديث عاصـم بـن عبيـد اهللا يف هـذا الكتـاب، ثـم «: قال أبو بكر

  عبـد الـرحمن بـن مهـدي نظرت فإذا شعبة والثوري قد رويا عنه، ويحيى بن سعيد و
 يف اثوري عنـه، وقـد روى عنـه مالـك خـربً قد رويا عن ال-وهما إماما أهل زماهنما-

 .هـ.ا. غير الموطأ
ليس من «: ملسو هيلع هللا ىلص كتاب الصوم، باب ذكر السبب الذي قال النبي : مثال ثالث -٣

 .»البر الصيام يف السفر
قـد اجتمـع  ًرجـالملسو هيلع هللا ىلص رأى رسـول اهللا «: قـال) ٢٠١٧(ذكر حـديث جـابر بـرقم 

 .»...ٌرجل صائم : فقالوا. ُالناس عليه، وقد ظلل
َفغـشي عليـه، فجعـل «: ويف خرب سعيد بن يـسار، عـن جـابر«: )١(قال ابن خزيمة ِ ُِ َ َُ

ُينْضح الماء  َ   .-أي عليه-ُ
حـدثنا حمـاد بـن مـسعدة، عـن ابـن أبـي : ُحدثنا بخرب سعيد بن يسار بنـدار قـال

 .»ذئب
لبية إذا رمى الحاج جمرة العقبـة يـوم النحـر، روى باب قطع الت )٢(مثال آخر -٤

                                                
)٢٠١٨( )١(.  
)٤/٢٨١( )٢(.  



 
 
 

٤٥ 
    

َلـم يـزل يلبـي حتـى ملسو هيلع هللا ىلص أن النبـي «بإسناده إلى عبد اهللا بن عباس أن الفـضل أخـربه، 
 .»...رمى الجمرة 

فلم يزل يلبـي حتـى رمـى جمـرة «: وروي عن ابن مسعود: )١(ثم قال ابن خزيمة
ْ، ثنا علي بن حجر، أخربنا شريك، عن»العقبة بأول حصاة  عامر، عن أبي وائل، عن ُ

ُرمقت النبي «: عبد اهللا قال  .»، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاةملسو هيلع هللا ىلصَ
 :منهج ابن خزيمة يف إيراد أحاديث الباب وتكرارها وتعليقها واختصارها

ُ، حيـث يـورد األحاديـث التـي اشـتمل رواية األحاديث يف الباب بأسـانيدها -١
بـاب ذكـر « )٢(ها كاملة، وذلـك كمـا قـال يف كتـاب الوضـوءعليها الباب بذكر أسانيد

ــي بالمــاء ــك، . »اســتنجاء النب ــس بــن مال ــث، جميعهــا ألن ــه أربعــة أحادي وأورد تحت
 .ومعناها واحد

 : اإلشارة إلى األحاديث الواردة يف الباب، وله صورتان-٢
ُ أن يورد الحديث الصحيح لالستدالل به على حكم مسألة الباب، ثم يـشير- أ ُ 

ْوحـديث فـالن مـن هـذا «: )٣( هـذه الـصيغةًإلى ما ورد فيها من األحاديـث مـستعمال ِ ُ
ْحديث فالن وفالن من هذا الباب«: ، أو»الباب ِ«)٤(. 

                                                
)٢٨٨( )١(.  
)١/٤٦( )٢(.  
)١/٣٠٦( )٣(.  
)٢/٥( )٤(.  



 
       

 

 ٤٦ 
    

من طريق عبد الرحمن األعرج، عن عبيد اهللا بن أبي رافع  )١(وروى ابن خزيمة
، وبك اللهم لك ركعت «:كان إذا ركع قالملسو هيلع هللا ىلص أن النبي : عن علي بن أبي طالب

 .»...آمنت، ولك أسلمت 
ّوخرب مسروق عن عائشة من هذا الباب، وكذلك خرب مطرف «: قال ابن خزيمة

 .»عن عائشة
أخبار «:  يشير إلى األحاديث األخرى الواردة يف الباب باستعماله صيغة- ب

ْكذا من هذا البابملسو هيلع هللا ىلص النبي   .»ِمن هذا الباب: ، ويذكر متن الحديث ثم يقول»ِ
 .لمسلك هو اإلشارة إلى طرق الحديث الكثيرةوأهمية هذا ا

، أو كتبه األخرى ألجـل االختـصار، فيـذكر الحـديث هاإلحالة على صحيح -٣
ُقـد خرجتـه يف «: ُثم يحيل على بقية طرقه يف كتبه األخرى، فيقول بعد ذكر الحـديث

: ، أو يقول بعد ذكر الحديث)٢(-أي يف الكتاب نفسه-» باب نضح الثوب من المذي
أي خـارج - »ُد استقصيت ذكر بسم اهللا الرحمن الرحيم يف كتـاب معـاين القـرآنوق«

 .-الصحيح
لوروده يف موضوع آخر من صـحيحه، وذلـك بـأن يحـذف  تعليق الحديث، -٤

 . أو أكثر على التوالي، ولو إلى آخر اإلسناداًمن أول اإلسناد راوي
َتي ترجم لها، وهـو ُوالسبب يف سلوكه هذا المسلك االستدالل لمسائل كتابه ال

                                                
)١/٣٠٦( )١(.  
)١/١٦( )٢(.  



 
 
 

٤٧ 
    

 .)١(»باب الرخصة يف السواك للصائم«: من باب االختصار مثل قوله
لوال أن أشق على أمتي ألمرهتم بالسواك عند «: ملسو هيلع هللا ىلصأخبار النبي «: قال أبو بكر

 دون الصائم، ففيها داللة على أن السواك للصائم عند اً، ولم يستثن مفطر»كل صالة
 .)٢(»كل صالة فضيلة كهو للمفطر

ما ال أحصي ملسو هيلع هللا ىلص رأيت النبي «:  بسنده إلى عامر بن ربيعة قالاًم ذكر حديثث
 .»يستاك وهو صائم

ُذكر الحديث الستنباط معنى جديد غير الذي ذكر يف الباب السابق من  - ٥ ِ
، حيث يكرره يف عدة مواضع من كتابه، الشتمال الحديث على أكثر من صحيحه

تخرج منه بحسن استنباطه، وغزارة معنى، وكل معنى يندرج تحت باب معين، فيس
ُفقهه معنى يقتضيه الباب الذي أخرجه فيه، فقد يكرر الحديث مباشرة يف الباب 
ُنفسه، إذا ورد بسند آخر، أو يورد الحديث بالسند نفسه ولكن يف باب آخر، أو يورد  ُِ

 .ٍالحديث ثم يكرره يف باب آخر مع تقديم وتأخير يف بعض ألفاظه
، وبخاصة ث واالكتفاء بذكر موضع الشاهد خشية اإلطالةاختصار الحدي - ٦

مختصر المختصر من المسند «: ُيف األحاديث الطويلة، وهذا مقصد كتابه عندما قال
 .»الصحيح

وبصنيعه هذا فهو جار على رأي الجمهور من علماء الحديث يف تجويز 
والكالم،  بالنقل اًاختصار الحديث ورواية بعضه دون بعض، بشرط أن يكون عالم

                                                
  ).١/٢٥١ (»صحيح ابن خزيمة« )١(

  ).٣/٢٤٧ (»صحيح ابن خزيمة« )٢(



 
       

 

 ٤٨ 
    

 .ُلئال يحيل المعاين خالف ما هي عليه
فمن هذا العنوان نعرف أن هذا الكتاب مختصر من كتاب آخر، فقد اختصره 

 .اً، وقد أشار ابن خزيمة يف كتابه إلى ذلك كثير»المسند الكبير«: من كتاب اسمه
وسأبين هذه المسألة بتمامها يف كتاب الصالة من المسند «: )١(قال ابن خزيمة
 .»الكبير ال المختصر

قد خرجت طرق هذا الخرب وألفاظها يف كتاب الصالة، «): ١/٢٤٩ ()٢(وقال
 .» ...»الكبير«كتاب 

إذا «: ، وكذلك قوله»الكبير«خرجنا هذه األخبار بتمامها يف كتاب «: )٣(وقال
، إنما أمر بالسالم إذا أراد الدخول، ال بعد دخول » فسلموا على أنفسكماًدخلتم بيوت

 .»هذه لفظة إذا جمعت من الكتاب والسنة طال الكتاب بتقصيها: لبيتا
 حديث الباقين يف عقب حديث بندار »الكبير«خرجت يف التصنيف «: )٤(وقال

 .»بمثله ولم أخرج ألفاظهم
، وهذه اللفظة »الكبير«خرجت هذه األخبار بأسانيدها يف كتابي «: )٥(وقال

 .مختصرة غير متقصاة
                                                

)١/٢٠٠ ()١.(  

)٢(   
)١/٢٩٦ ()٣.(  

)٢/٣٦ ()٤.(  

)٢/١٠٩ ()٥.(  



 
 
 

٤٩ 
    

يقـول يف كتـاب الـصالة، : ًنبه على االختـصار إن اختـصر، فمـثال ما يًوكان كثيرا
 .» يف الركوع- وجلَّزع-مر بتعظيم الرب باب األ
أخربنا علي بن حجر، أخربنا إسماعيل بن جعفـر وسـفيان بـن عيينـه، عـن : قال

 .» فيه الرباوُمِّفأما الركوع فعظ«: قالملسو هيلع هللا ىلص ابن عباس، أن النبي 
عيل وابن عيينة ليس هـو علـى هـذا التمـام، وأنـا وخرب إسما«: )١(قال ابن خزيمة

 .»اختصرته
َوذكر الحديث بطوله:  ثم يقولاًوربما يذكر الحديث مختصر َ. 

ملسو هيلع هللا ىلص  وسـؤل جربيـل النبـي )٢(كما فعل يف أول حديث وهو عن عمر بن الخطاب
ثـم ...  على اإلسـالم اًعن اإلسالم، وعن اإليمان، وعن اإلحسان، فقد ذكره مقتصر

 .»وذكر الحديث بطوله يف السؤال عن اإليمان واإلحسان والساعة«: يمةقال ابن خز
 أمـر بغـسل -عـز وجـل-بـاب ذكـر البيـان أن اهللا « )٣(وحديث عمرو بـن عنبـسة

 .»...القدمين 
ْ مـن اًوكـان أدرك نفـر-روى ابن خزيمة بسنده إلى شداد بن عبـد اهللا أبـي عمـار  ِ

فـذكر الحـديث بطولـه : و بن عنبـسةقال أبو أمامة، نا عمر:  قال-ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب النبي 
قلــت يــا رسـول اهللا أخــربين عــن الوضــوء؟ فــذكر الحــديث : يف قـصة إســالمه، وقــال

                                                
)١/٣٠٣ ()١.(  

  ). ١/٤ (»صحيح ابن خزيمة« )٢(

  ).١٦٥(رقم ) ١/٨٥ (»صحيح ابن خزيمة« )٣(



 
       

 

 ٥٠ 
    

ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمـر اهللا، إال خرجـت خطايـا قدميـه «: بطوله، وقال
 .»...من أطراف أصابعه مع الماء

َثم ذكر الحديث«: وربما قال َ قد خرجته يف أبواب وهذا خرب طويل : ، أو قال»َ
أال أدلكم على ما يكفر اهللا به «: )١(ذوات عدد، كما فعل يف حديث أبي سعيد

إسباغ الوضوء على «: قال. بلى يا رسول اهللا:  قالوا»الخطايا، ويزيد الحسنات
 .، ثم ذكر الحديث»المكاره، وانتظار الصالة بعد الصالة

 .هـ.ا. »واب ذات عددوهذا خرب طويل قد خرجته يف أب«: قال ابن خزيمة
 :منهج ابن خزيمة يف تراجم األبواب

امتازت تراجم اإلمام ابن خزيمة يف كتابه بأهنا طويلة يف كثير من األحيان، 
، وقد اًسطر) ١٤(فبعضها يصل إلى عشرة أسطر بل وصلت إحدى الرتاجم إلى 

ام  لمن سبقه كاإلماً، خالفاً وافياًجاءت تراجمه شارحة لمعنى الحديث شرح
 فقد كانت قصيرة، وكما أهنا امتازت بوضوحها -رحمهما اهللا- البخاري والرتمذي 

 .وظهور معانيها، وهناك تراجم قصيرة، ال تتعدى نصف سطر
كتاب الصالة، باب ذكر التغليظ يف تأخير صالة العصر  )٢(مثال للرتاجم الطويلة

فإذا «: بن عمرويف خرب عبد اهللا ملسو هيلع هللا ىلص إلى اصفرار الشمس، والدليل على أن قوله 
ُ، إنما أراد وقت العذر والضرورة »ٌصليتم العصر، فهو وقت إلى أن تصفر الشمس

                                                
)١/٩٠ ()١.(  

  ).١٨(رقم الباب ) ١/١٧١ ()٢(



 
 
 

٥١ 
    

والناسي لصالة العصر،فيذكرها قبل اصفرار الشمس أو عنده، وكذلك أراد النبي 
ُمن أدرك من العصر ركعة قبل غروب الشمس فقد أدركها، وقت العذر ملسو هيلع هللا ىلص  ْ َ

ُ يمكنه أن يصلي ركعة منها اًذكرها، وقتوالضرورة والناسي لصالة العصر حين ي
قبل غروب الشمس، ال أنه أباح للمصلي يف غير العذر والضرورة وهو ذاكر لصالة 

ًالعصر أن يؤخرها حتى يصلي عند اصفرار الشمس، أو ركعة قبل الغروب وثالث ُ  اُ
 .بعده

 .باب استحباب تعجيل صالة العصر )١(ومثال للرتاجم الصغيرة
 :يمة تنقسم إلى نوعينوتراجم ابن خز

بأن تكـون مطابقـة لمـا يـورد يف مـضموهنا داللـة واضـحة : م الظاهرة التراج-١
ُدون إمعان للنظر، وهذا النوع هو الغالب على الـرتاجم، فنجـده مـرة يـرتجم بـصيغة 
عامة، وأخـرى ببيـان المـراد بكلمـة يف الحـديث، وتـارة تتعلـق بالمـسائل الخالفيـة، 

 .ب النزول آلية، وأخرى للداللة على النسخ، وهكذاُوأخرى يرتجم بذكر سب
 :ِومن األمثلة على ذلك

 . باب فضل حفظ البصر والسمع واللسان يوم عرفة-أ
ُ الجمعةملسو هيلع هللا ىلصِّ باب فضل الصالة على النبي -ب ُ. 
ِّ باب ذكر البيـان أن معـاذا كـان يـصلي مـع النبـي -ج ِّ ُ ً ُّ ً فريـضة ال تطوعـا كمـا ملسو هيلع هللا ىلصِ ُّ َ ًَ

ُادعى بعض العرا َ  .ِّقيينَّ
                                                

  ).١٧(ب رقم البا) ١/١٧٠ ()١(



 
       

 

 ٥٢ 
    

 وهي التي تحتاج إلى إعمال الفكر، التي قد يضعها :التراجم المستنبطة - ٢
 :اإلمام من أجل

 الوصول بالقارئ إلى نتيجة ال تدل عليها أحاديث الباب التي بين يديه - أ
 .بصورة مباشرة

 تعويد الطالب على إعمال الفكروتدريبه على الفهم واالستنباط، وهذه - ب
 :قليل نادر، وله طريقتان يف عرض مثل هذه الرتجمةالنوع من الرتاجم 

بيان تطابق الرتجمة للحديث بالعموم والخصوص، وذلك بأن يكون : أولها
 . والرتجمة خاصة، أو بالعكساًالحديث عام

َباب الزجر عن توجيه جميع ما يقع عليه اسم أذى تلقاء القبلة يف الصالة، : مثال َ َ َّ
ًوأورد حديثا يف النّخامة،   .ّفالحديث خاص والرتجمة عامةَ

ّباب الزجر عن إنشاد الشعر يف المساجد بلفظ عام: وقال ِّ ّ مراده علمي خاصّ ُّ ُ. 
الرتجمة بشيء بدهي قد يظنه الناظر قليل جدوى، ثم تظهر له بالبحث : ثانيها

ُواالستقصاء فائدة مجدية، نحو ما جاء يف كتاب الصالة باب الصالة على الخمرة،  ُ
ُيصلي ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا «:  وقالت-رضي اهللا عنها-  فيه حديث ميمونة فقد أخرج

 .)١(»ُعلى الخمرة
فقد يظن البعض أن ال فائدة من هذه الرتجمة، إذ الحديث يدل على هذا 
ْبوضوح، ولكن فيه رد على من كره الصالة على الحصير، كعروة بن الزبير ومالك  َ

 .وغيرهما
                                                

  .)١/١٠٤( »صحيح ابن خزيمة« )١(



 
 
 

٥٣ 
    

ُباعتبار من يضاف إليـه  »ةصحيح ابن خزيم«يف أنواع الحديث  ْ  باعتبـار وأ-َ
 :-قائله

 :احتوى صحيح ابن خزيمة على جميع األنواع، ففيه
  يرويه عن ربه ملسو هيلع هللا ىلص فقد روى حديث أبي هريرة عن النبي  :الحديث القدسي

 فأشرك فيه غيري ًأنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عمال«:  قال- عز وجل-
 .)١(»فأنا منه بريء، وهو للذي أشرك

 .اً، أو تقرير، أو فعًالً األغلب سواء كان قوالهو: والحديث المرفوع
أفاض عبد اهللا بن : نحو حديث عبد الرحمن بن يزيد قال: وكذلك الموقوف

ْمسعود من عرفات على هيئته، ال يضرب بعيره، حتى أتى جمع، فنزل فأذن، فأقام  ِ
 .إلخ... َثم صلى المغرب، ثم تعشى ثم قام فأذن 

لم يرفع ابن مسعود قصة عشائه بينهما، وإنما هذا من فعله : )٢(ابن خزيمةقال 
 .ملسو هيلع هللا ىلصال عن النبي 
 فقد جاء يف -اًوإن كان نادر-يف صحيحه نصيب : للحديث المقطوعثم كان 

: باب القدر الذي يكفي االستتار به يف الصالة قال: جماع أبواب سرتة المصلى
كم : ، عن ابن جريج قلت لعطاء...حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق 

                                                
  .)٢/١٠٤( »صحيح ابن خزيمة« )١(
  . )٤/٢٦٩( »صحيح ابن خزيمة« )٢(



 
       

 

 ٥٤ 
    

َمؤخرة الرحل الذي يسرت المصلى قال  .)١(قدر ذراع: ُ
 :بل ربما يذكر أقوال األئمة الفقهاء* 

ــد روى بإســناده ــال)٢(فق ــك ق ــام مال ــى اإلم ــذكر :  إل ــن مــس ال ِأرى الوضــوء م َ ْ ِ
 . ال أوجبهاًاستحباب

ن الوضوء من ُسألت أحمد بن حنبل ع: وروى عن علي بن سعيد النسوي قال
 .أستحبه وال أوجبه: مس الذكر فقال

 اً يوجب الوضوء من مس الذكر، اتباع- رحمه اهللا- وكان الشافعي : ثم قال
 . اًخرب بسرة بنت صفوان ال قياسل

ُوبقول الشافعي أقول، ألن عروة قد سمع خرب بسرة منها، ال : )٣(قال أبو بكر
 .هـ.ا.  مروانكما توهم بعض علمائنا أن الخرب واه، لطعنه يف

 :قضايا تتعلق بعلم الرواة
 : التنبيه على الصحابة- ١
 .يأيت التنبيه على الصحابة ضمن السند فقد - أ

أن محمود بن الربيع األنصاري ... نا محمد بن عزيز األيلي «:)٤(قال ابن خزيمة
                                                

  . )٢/١١( »صحيح ابن خزيمة« )١(

  ). ١/٢٢ (»صحيح ابن خزيمة« )٢(

   ).١/٢٢( »صحيح ابن خزيمة« )٣(
)٣/٧٧ ()٤.(  



 
 
 

٥٥ 
    

 من اًوممن شهد بدرملسو هيلع هللا ىلص وهو من أصحاب رسول اهللا -ِأخربه أن عتبان بن مالك 
 .»الحديث ... - األنصار
 .أو يذكر ما يدل به على صحبته، أو التعريف به بعد ذكره للحديث - ب

َ، وادعى أنه قتل أبا جهل اًابن مسعود كان قد شهد بدر... «: )١(قال ابن خزيمة
ِوأبو هريرة إنما قدم المدينة بعد بدر بسنيين قدم المدينة «، »...ابن هشام يومئذ  َ

 .)٢(»ِ المدينة سباع بن عرفطة الغفاري علىبخيرب، وقد استخلفملسو هيلع هللا ىلص والنبي 
 : التنبيه على التابعين، ومثاله- ٢

نا محمد بن يحيى، نا أبو الوليد، نا عكرمة بن عمار، نا «: )٣(قال ابن خزيمة
 .»-ملسو هيلع هللا ىلص من أصحاب النبي اًوكان قد أدرك نفر-بن عبد اهللا أبو عمار اشداد 
 : األسماء والكنى- ٣

 : يمةوهذا كثير يف صحيح ابن خز
ُ فإن كان الراوي مشهورا باسمه وذكرت كنيته عرفه كما قال - أ ِ ً -أبو المنهال «ْ

  . فلما وردت كنيته وهو مشهور باسمه وضح)٤(»-هو سيار بن سالمة البصري
 . ومن اشتهر بكنيته وورد يف اإلسناد باسمه وضح- ب

                                                
)٢/١٩٩ ()١.(  

)٢/١٢٠ ()٢.(  

  ). ١/٨٥ (»صحيح ابن خزيمة« )٣(

  ).١/٢٦٥(» صحيح ابن خزيمة« )٤(



 
       

 

 ٥٦ 
    

 . )١(»- هذا أبو الحويرث مدين- عبد الرحمن ابن معاوية قال «: مثال ذلك
هذا هو ابن حمزة األسدي وشقيق بن سلمة هو -عامر بن شقيق «: ومثال آخر

َفعرف وميز بين راويين ،)٢(»أبو وائل ّ. 
 : التعريف بالرجال-٤

هو محمد بن عبد اهللا بن أبي -ومحمد بن أبي يعقوب «: )٣(قال ابن خزيمة
  عقوب حدثني محمد بن أبي ي:  نسبه إلى جده، هو الذي قال عنه شعبة- يعقوب

 .»- سيد بني تميم-
 .»-  هذا أبو الحويرث مدين- وعبد الرحمن بن معاوية «: )٤(وقال
 .»هذا هو أبو معاوية الضرير- محمد بن خازم «: )٥(وقال
 : األلقاب- ٥

 .»- ّالملقب بعباد-عبد الرحمن بن إسحاق «: )٦(ُقال ابن خزيمة
 .»-هو لقبه، واسمه عبد الرحمن- عباد «: )٧(وقال يف موضع آخر

                                                
  ). ١/٣٢(» صحيح ابن خزيمة« )١(

  ). ١/٧٩(» صحيح ابن خزيمة« )٢(

  ). ١/٣٢(» صحيح ابن خزيمة« )٣(

  ). ٤/٣٥١(» صحيح ابن خزيمة« )٤(

  ). ٤/٩٥(» صحيح ابن خزيمة« )٥(

  ). ٣/٣٠٦(» صحيح ابن خزيمة« )٦(

  ). ٤/٤٢(» صحيح ابن خزيمة« )٧(



 
 
 

٥٧ 
    

 : المنسوبون إلى غير آبائهم- ٦
 .نا محمد بن أبان، نا عبد اهللا بن يزيد األزدي«: )١(قال ابن خزيمة

 .»وهو ابن إدريس بن يزيد األزدي، نسبة إلى جده: قال أبو بكر
 : اإلخوة واألخوات- ٧
 هو ابن زيد بن عبداهللا بن عمر بن -عمر بن محمد «: )٢(قال ابن خزيمة   

 .»-م وواقد وهو أكربهم عاصالخطاب أخو

 :  المبهم- ٨
عن رجل أو امرأة، أو جد، أو عم، أو خال، أو نحـو : ُالذي لم يذكر اسمه، نحو

 .ذلك
 .وقد يأيت اإلهبام يف اإلسناد، ويأيت يف المتن

 :مثال المبهم يف اإلسناد
، عـن صـفية ...حدثنا محمـد بـن يحيـى، حـدثنا عبـد الـرزاق: )٣(قال ابن خزيمة

كتـب علـيكم الـسعي ... «: قـالملسو هيلع هللا ىلص أن امرأة أخربهتا، أهنا سـمعت النبـي بنت شيبة، 
 .»فاسعوا

ُهذه المرأة التي لم تسم يف هذا الخرب بنت أبي تجراه«: قال أبو بكر ُّ«. 
                                                

  ). ١/٣٠١(»  خزيمةصحيح ابن« )١(

  ).١/١١٢ (» صحيح ابن خزيمة « )٢(

)٤/٢٣٣( )٣(.  



 
       

 

 ٥٨ 
    

 :مثال المبهم يف المتن
ُحججت مع «: بإسناده إلى حرملة بن عمرو األسلمي قال )١(روى ابن خزيمة َ

َفات رأيت رسول اهللا ، فلما وقفنا بعرملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  ًواضعا إحدى إصبعيه على ملسو هيلع هللا ىلص ُ
 .»موا الجمار بمثل حصى الخاذفرا: يقول: يا عم ما يقول؟ قال: ُاألخرى، فقلت

ِسنان بن سنة، سماه وهيب: عم حرملة بن عمرو«: يقول أبو بكر ِ«. 

 :  المهمل- ٩
ِوهو من يذكر اسمه فقط دون اسم األب أو الجد، وقد أكثر ابن خزيمة م ُ ْ بيان ْن َ

 .»صحيحه«ذلك يف 
ابــن :  يعنــي-ُثنــا علــي بــن حجــر الــسعدي، ثنــا إســماعيل : )٢(قــال ابــن خزيمــة

 .-ابن عبد الرحمن: وهو-، ثنا العالء-جعفر
عبد العزيز بن أبي حـازم، ُحدثنا أبو عمار الحسن بن حريث، ثنا : )٣(ومثال آخر

 .ن أبي هريرة، ع- وهو ابن رباح- ، عن الوليد-زيد هو ابن ي-عن كثير 

 :  المتفق والمفترق-١٠
 .وهو اتفاق األلفاظ، واختالف األشخاص

                                                
)٢٧٧- ٤/٢٧٦ ()١.(  

  ).١/٦ (» صحيح ابن خزيمة « )٢(

  ).١/٨ (» صحيح ابن خزيمة « )٣(



 
 
 

٥٩ 
    

ْفإن يف القلب من عبد الرحمن بن إسحاق أبي شيبة «: كما قال ابن خزيمة ِ
 .»ّالكويف، وليس هو بعبد الرحمن بن إسحاق الملقب بعباد

هذا شامي، ليس بأبي بشر جعفر بن أبي وحشية صاحب : أبو بشر«: )١(وقال
 .»شعبة وهشيم

 : قبائل الرواة وأوطانهم-١١
 .ّفقد ينبه على قبائل الرواة أو أوطاهنم وبلداهنم وأماكن سكناهم

 .»كن الفسطاطإسماعيل بن إسحاق س«: )٢( قالومثاله

 :  الجرح والتعديل-١٢
َلإلمام ابن خزيمة يف صحيحه كالم كثير يف الجرح والتعديل، فلعله ينقـل كـالم 

 .ق والتجريح، أو يكون من عند نفسهغيره يف التوثي
: ُسمعت محمد بن أبـان يقـول«: )٣(فمثال نقله لكالم األئمة، قال ابن خزيمة -أ

 .»ثقة: ما تقول يف مهدي بن ميمون؟ قال: قلت لشعبة: سمعت ابن إدريس يقول
حـدثنا : ُوسمعت أحمد بن عبـد الـرحيم الربقـي يقـول«: )٤(وقال يف موضع آخر

ْكان من خيار الناس و-ُدثني عثمان بن الحكم الجذامي ابن أبي مريم، ح ِ-«. 
                                                

  ).٣/٣٠٦ (»صحيح ابن خزيمة« )١(

  ).٣/٣١٦ (»صحيح ابن خزيمة« )٢(

  ).١/٣٢٨ (»صحيح ابن خزيمة« )٣(

  ).١/٣١ (»صحيح ابن خزيمة« )٤(



 
       

 

 ٦٠ 
    

 :وقد ينقل كالم األئمة يف الجرح والتعديل، ثم يبين المراد منها، مثل
  حجاج الصواف متين :  بن يحيى يقولُسمعت محمد«: )١(قال ابن خزيمة

 .»-  يريد أنه ثقة حافظ-
ِومثال توثيقه من قبل نفسه - ب ِ ِ. 

عمر بن عطاء بن أبي الخوار هذا ثقة، واآلخر هو عمر بن «: )٢(قال ابن خزيمة
ًعطاء تكلم أصحابنا يف حديثه لسوء حفظ، قد روى ابن جريج عنهما جميعا ُ َ«. 

 :أما التجريح
ألن عبد الكريم قد تكلم أهل المعرفة بالحديث يف االحتجاج ... «: )٣(فقال

ن أبان تؤيده أخبار عن بخربه، وكذلك خرب الحكم ابن أبان، غير أن خرب الحكم ب
 .صحاح من جهة النقلملسو هيلع هللا ىلص النبي 

َوخرب عبد الكريم عـن مجاهـد يدفعـه أخبارصـحاح مـن جهـة النقـل عـن النبـي 
 .»ملسو هيلع هللا ىلص

يف القلـب مـن النعمـان بـن راشـد، فـإن يف حديثـه عـن «: )٤(وقال يف موضع آخـر
ًالزهري تخليطا كثيرا ً«)٥(. 

                                                
  ).١/٣٤٥ (»صحيح ابن خزيمة« )١(

  ).٢/٣١٢ (»صحيح ابن خزيمة« )٢(

  ).٣/١٠٢ (» صحيح ابن خزيمة « )٣(

  ).٢/٢٦ (» صحيح ابن خزيمة « )٤(

  .ُّ فأثبت الصواب»تخليط كثير« يف األصل )٥(



 
 
 

٦١ 
    

 .»حديثهإسحاق بن أبي فروة ال يحتج أصحابنا ب«: )١(وقال
 .»ولست أرى الرواية عن ابن أبي فروة هذا«: )٢(وقال يف موضع آخر

َ ، ليس ممن يحتج أهل الحديث -  رحمه اهللا-حارثة بن محمد «: )٣(وقال
 .»بحديثه

 :تصحيحه ألحاديث ضعفها غيره من األئمة
ُ، ثم ذكر حديث بريدة يف )٤(باب ذكر مواقيت الصالة الخمس«: قال ابن خزيمة

 .»الصالةمواقيت 
ُصاحب هذا الحديث : فذكرته ألبي داود فقال: ُقال بندار«: قال ابن خزيمة

ُينبغي أن يكرب عليه َ. 
 .ُقال بندارة فمحوته من كتابي

ُينبغي أن يكرب على أبي داود حيث غلط، وأن يضرب بندار عشرة، : قال أبو بكر ُ
ًري أيـضا عـن حديث صـحيح علـى مـا رواه الثـو، ِحيث محا هذا الحديث من كتابه

ًهــذا حــديث صــحيح رواه الثــوري أيــضا عــن ، ّغلــط أبــو داود وغيــر بنــدار، علقمــة
 .»علقمة

                                                
  ).٢/٣٣٨ (» صحيح ابن خزيمة « )١(

  ).٣/٢٢١ (» صحيح ابن خزيمة « )٢(

  ).٢/٣٥٤ (» صحيح ابن خزيمة « )٣(

)١/١٦٦( )٤(.  



 
       

 

 ٦٢ 
    

 :حات أهل الحديثاستعمال اصطال
 : المجهول- ١

ُلست أعرف أبا رجاء بعدالة وال جرح، ولست احتج بخير مثله«: )١(قال ُ«. 
الة وال جرح، فإين ال أعرف عبد اهللا بن النعمان هذا بعد«: )٢(وقال ابن خزيمة

 .»ًوال أعرف له راويا غير مالزم بن عمرو
 .»ال أعرف إياس بن أبي رملة بعدالة وال جرح«: )٣(وقال
يف القلب من هذا اإلسناد، فإين كنت ال أعرف يحيى بن أبي سليمان «: )٤(وقال

 .»بعدالة وال جرح

 :  الغريب- ٢
الغرابـة بصد َوقد استعمل لفـظ الغريـب يف مواضـع متعـددة مـن صـحيحه، ويقـ

 .التفرد
ًهذا حديث خرساين غريب غريب، ال نعلم أحـدا رواه غيـر «: )٥(قال ابن خزيمة ُ

 .»...الفضل بن موسى الشيباين
                                                

)٤/٢١٩( )١(.  
)٣/٢١٠( )٢(  
)٢/٣٥٩( )٣(.  
)٣/٥٧( )٤(.  
)٢/٣٥٨( )٥(.  



 
 
 

٦٣ 
    

هذا الخرب لم يروه عن سفيان غير أبي عاصم، فإن كان أبو عاصم قد «: )١(وقال
 .»حفظه، فهذا إسناد غريب

 : التدليس- ٣
 :التدليس ينقسم إلى قسمين

 . تدليس اإلسناد:األولالقسم 
 . تدليس الشيوخ:القسم الثاين

ٍ أن يروي الراوي عمن قد سمعه منه ما لم يسمع منه، بصيغة :وتدليس اإلسناد
ُتحتمل السماع، : -وهو أحد المشهورين بالتدليس-قوله يف الحجاج بن أرطأة:مثالهَ

 . »ُأنبأنا، وسمعت: ال أحتج به إال فيما قال«
ُفإن كـان زائـدة حفـظ اإلسـناد الـذي ذكـره، وسـليمان «: )٢(وقال يف موضع آخر

ْسمعه من حبيب، وحبيب من عبد  حـدث ة، فإهنما مدلـسان، فجـائز أن يكـون عبـدةِ
َبالخرب مرة قديما عن سويد بن غفلة، عن أبي الدرداء بال شك، ثم شك بعد أسمعه : ً

ْمن زر بن حبيش، أو من سويد  .»!؟...ِ

 : المرسل- ٤
ــن خزيمــة  ــق اب ــه المنقطــع، ســواء كــان االنقطــاع يف أول  أطل المرســل وأراد ب

اإلســناد، أو يف وســطه، أو يف آخــره، وســواء كــان الــساقط مــن اإلســناد الــصحابي أو 
                                                

)١/٧٩( )١(.  
)٢/١٩٧( )٢(.  



 
       

 

 ٦٤ 
    

 .غيره، وهو موافق لرأي جمهور الفقهاء واألصوليين
حدثني هشام بن سعد، عن :  بإسناده إلى الليث بن سعد قال)١(روى ابن خزيمة

هللا بن معبد، عن عباس، عن عاصم بن عمر بن قتادة األنصاري، ابن عباس بن عبد ا
 .»الحديث... ًبعثه ساعياملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا «: عن قيس بن سعد بن عبادة األنصاري

: ًروى هذا الخرب ابن وهب، عن هشام بن سعد مرسال، قال«: قال ابن خزيمة
 هـ.ا. »بعث قيس بن سعدملسو هيلع هللا ىلص عن عاصم بن عمر أن النبي 

عطاء، عن أبي الخليل، عن أبي ... حدثنا محمد بن عبد اهللا : )٢(ةقال ابن خزيم
ِمن ساق هديا تطوعا فعطب فال يأكل منه «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : قتادة قال ً ًَ ً...«. 

 .»هذا الحديث مرسل، بين أبي الخليل وأبي قتادة رجل«: قال ابن خزيمة
ًوقد نص على عدم السماع صريحا فقال بي ليلى لم يسمع عبد الرحمن بن أ: )٣(َ

َ، فغير جائز -صاحب األذان-ل، وال من عبد اهللا بن زيد بن عبد ربه بمن معاذ بن ج
 . »ٍأن يحتج بخربٍ غير ثابت على أخبار ثابتة

الحجاج لم يسمع مـن الزهـري، سـمعت محمـد بـن عمـرة «: )٤(قال ابن خزيمة
الزهري، لم صف لي : قال الحجاج: يحكي عن أحمد ابن أبي ظبية، عن هشيم قال

 .»يكن يراه
                                                

  ).٤/٢١ (»صحيح ابن خزيمة« )١(

)٤/١٥٥( )٢(.  
)١/٢٠٠( )٣(.  
)٣/٢٢٢( )٤(.  
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ًالحجاج بن أرطأة لم يسمع من الزهري شيئا«: )١(وقال َ«. 
َإن صح الخرب، فإين أخاف أن يكون ابن جريج لم يسمع هذا الخرب «: )٢(وقال

 .»من ابن شهاب

 : المنكر- ٥
  وقصد به الحديث الموضوع، ولم ترد هذه اللفظة إال مرة واحدة يف المطبوع 

 .من الصحيح
بن عبد احدثنا الفضل بن أبي طالب، حدثنا المعلى : )٣( كتاب الصيامقال يف

َكنت أسمر عند رسول اهللا «: عن عائشة... الرحمن الواسطي   .»الحديث... ملسو هيلع هللا ىلصُ
 هـ.ا. »ِهذا خرب ليس له من القلب موقع، وهو خرب منكر«: قال ابن خزيمة

 .المعلى بن عبد الرحمن متهم بالوضع: وعلته: قلت

 :ُ المدرج- ٦
 .وقد كان ابن خزيمة ينبه على اإلدراج يف الحديث

باب ذكر خربٍ روي يف قصة ذي اليدين، أدرج لفظه : )٤(قال يف كتاب الصالة
ًالزهري يف متن الحديث، فتوهم من لم يتبحر ولم يكتب من الحديث إال نتفا أن أبا  َ ُ َ ْ ِ

                                                
)٣/٢٢٤( )١(.  
)٤/٤٠( )٢(.  
)٣/٣٥٠( )٣(.  
)٢/١٢٤( )٤(.  
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يوم ذي اليدين سجد ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي «: تلك اللفظة خالف األخبار الثابتة: هريرة قال
 .»بعد ما أتم صالته

بـن احدثنا محمـد بـن أبـي صـفوان، حـدثنا عبـد الـرحمن «: )١(قال ابن خزيمةو
: ملسو هيلع هللا ىلصقـال رسـول اهللا : مهدي، حدثنا سفيان، عن أبي حازم، عن سهل بن سـهل قـال

 .»»ال تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم«
ً رجال فأوىف على شيء، فإذا قال غابت ًإذا كان صائما أمر: ملسو هيلع هللا ىلصوكان النبي : قال

 .الشمس أفطر
هكذا حدثنا به ابن أبي صفوان، وأهاب أن يكـون الكـالم األخيـر «: قال ابن خزيمة

 .»هعن غير سهل ابن سعد، لعله من كالم الثوري أو من قول أبي حازم، فأدرج في

 : شريف شريف- ٧
 .»األوائلاعتكف يف العشر ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا «: ذكر ذلك عند حديث

 .»هذا حديث شريف شريف«: )٢(قال ابن خزيمة
 .َأي أنه صحيح، ولم أر استعمال العلماء هذا اللفظ يف كتبهم

 :العلوم التي اهتم بها ابن خزيمة فيما يتعلق بالمتن
  : اهتمام ابن خزيمة باللفظ، والتمييز بين األلفاظ عند الرواة- ١

 :، ومن أمثلة ذلك-رحمه اهللا- ُوهذا يشبه فعل اإلمام مسلم 
                                                

)٣/٢٧٥( )١(.  
)٣/٣٢٢( )٢(.  



 
 
 

٦٧ 
    

َذكر - أ َ بن احدثنا محمد بن بشار، ثنا يحيى : )١(الوضوء فقالعثمان يف  حديث َ
  سعيد القطان، وثنا محمد بن العالء بن كريب، ثنا أبو أسامة، وثنا سعيد بن 

 .الحديث... عبد الرحمن المخزومي، ثنا سفيان كلهم، عن هشام بن عروة 
 .»يحيى بن سعيدهذا لفظ حديث «: قال ابن خزيمة

يعني ابن - ُثنا علي بن حجر السعدي، ثنا إسماعيل «: قال: )٢( مثال آخر- ب
، وحدثنا بشر بن معاذ العقدي، ثنا يزيد -وهو ابن عبد الرحمن-، ثنا العالء - جعفر

ُبن زريع، ثنا روح بن القاسم، ثنا العالء، وحدثنا يونس بن عبد األعلى، أخربنا ابن ا
: ثه عن العالء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة قالًوهب، أن مالكا حد

: َأال أدلكم على ما يمحو اهللا به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا«: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
ُإسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، : قال. بلى يا رسول اهللا ُ

ً لفظا واحدا، غير أن .» الرباطُوانتظار الصالة بعد الصالة، فذلكم الرباط، فذلكم ً
 .فذلكم الرباط مرة: علي بن حجر قال

 .أال أخربكم بما يمحو اهللا به الخطايا: يونس يف حديثه: وقال

 : غريب الحديث- ٢
 .وهي األلفاظ الغامضة الواقعة يف المتن

لقد اعتنى ابن خزيمة هبذا الفن عناية كبيرة، وتفنن فيه، لكنه يختصر بما يفهم 
                                                

)١/٤( )١(.  
)١/٦( )٢(.  



 
       

 

 ٦٨ 
    

ب، ويقتصر على الراحج من المعاين، وربما يطيل يف الشرح، وله عدة مسالك الطال
 :يف شرح الغريب

 .ً شرح غريب الحديث بما جاء مفسرا يف بعض الروايات األخرى-أ 
الظل : »أو ظلهم«أراد بقوله ملسو هيلع هللا ىلص وإنما استدللت على أن النبي «: )١(قال أبو بكر

رب عبد اهللا بن جعفر أ، النبي أحـب مـا َالذي يستظلون به إذا جلسوا يف مجالسهم، بخ
هو الحـائط، ويف حـديث مالـك : ًاسترت به يف حاجته هدفا أو حائش نخل، إذ الهدف

 .»يتوضأ بمكوك، ويغتسل بخمسة مكاكيملسو هيلع هللا ىلص كان النبي : )٢(بن أنسا
 .»المكوك يف هذا الخرب المد نفسه«: قال ابن خزيمة

 .»من الجنابة صاعيجزىء من الوضوء المد، و«: ثم ذكر حديث جابر
 : شرح الغريب بعبارة مختصرة من عنده-ب

 :ِومن أمثلة ذلك
ــد] ١[ ــن زي ــال)٣(حــديث أســامة ب ــذهب ملسو هيلع هللا ىلص دخــل رســول اهللا «:  ق األســواق ف

 .»الحديث... لحاجته 
 .»طائفة بالمدينة: األسواق«: قال ابن خزيمة

                                                
)٣٨ -١/٣٧( )١(  
)١/٦١( )٢(.  
  ). ١/٩٣ (»صحيح ابن خزيمة« )٣(
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 بـك اللهـم إين أعـوذ«: كان يقولملسو هيلع هللا ىلص أن النبي : )١(ومثل حديث ابن مسعود] ٢[
 .»من الشيطان الرجيم، ونفخه، وهمزه، ونفثه

َالموتة: وهمزه«: قال ابن خزيمة ْ  .»الكربياء: ِّالشعر، ونفخه: ، ونفثهَ
 .الجنون: والموتة

 :َّفطول نفسه فيه وربما شرح الغريب -ج
 :ِومن أمثلة ذلك

ــشة ] ١[ ــي «: )٢(-رضــي اهللا عنهــا-حــديث عائ ــصر ملسو هيلع هللا ىلص أن النب ــصلي الع كــان ي
 .»ة يف حجرتي، لم يظهر الفيء بعدوالشمس طالع

 :الظهور عند العرب يكون على معنيين«: قال ابن خزيمة
َ أن يظهر الشيء حتى يرى ويتبين فال خفاء:أحدهما َ ُ. 
ظهر فالن على فـالن، :  أن يغلب الشيء على الشيء، كما يقول العرب:والثاين

 .أي غلبهم: وظهر جيش فالن على جيش فالن
أي لــم يتغلــب الفــيء علــى الــشمس يف : ظهــر الفــيء بعــدلــم ي: فمعنــى قولهــا

 .»ُحجرهتا، أي لم يكن الظل يف الحجرة أكثر من الشمس حين صالة العصر 
بعـدما مـا روى ) ١/٣٧(قـال ابـن خزيمـة : ومثال آخـر لإلطالـة يف الـشرح] ٢[

                                                
)١/٢٤٠( )١(.  
  ).١/١٧١  (»صحيح ابن خزيمة« )٢(



 
       

 

 ٧٠ 
    

ْاتقـوا اللعـانين«: ًحديث أبي هريرة مرفوعـا َ الـذي يتخلـى يف : ومـا همـا؟ قـال: قيـل. َّ
 .»طريق الناس، أو ظلهم

 الظل »أو ظلهم«: أراد بقولهملسو هيلع هللا ىلص وإنما استدللت على أن النبي «: قال أبو بكر
كان ملسو هيلع هللا ىلص الذي يستظلون به إذا جلسوا مجالسهم، بخرب عبد اهللا بن جعفر أن النبي 

 .ًأحب ما استرت يف حاجته هدفا أو حائش نخل، إذ الهدف هو الحائط
ًمعات، وإنما سمي البستان حائشا لكثرة  النخالت المجت:والحائش من النخل

أشجاره، وال يكاد الهدف يكون إال وله ظل إال وقت استواء الشمس، فأما الحائش 
قد كان ملسو هيلع هللا ىلص من النخل فال يكون وقت من األوقات بالنهار إال ولها ظل، والنبي 

 .»يستحب أن يسترت اإلنسان يف الغائط بالهدف والحائش، وإن كان لهما ظل
 :غريب بنقل بعض أقوال األئمة شرح ال- د

 :ِومن أمثلة ذلك
السمر بعد ملسو هيلع هللا ىلص َجدب لنا رسول اهللا  : - رضي اهللا عنه- حديث ابن مسعود ] ١[
 .َالعتمة

يعنـي : قـال عبـد الـصمد: سـمعت محمـد بـن معمـر يقـول«: )١(قال ابن خزيمـة
 .»الذم: بالجدب

ُ، وفيه يكفرن العشير...ُكسفت الشمس«: وحديث ابن عباس ] ٢[  َ«. 
 .الزوج: والعشير: ، قال روح-أي محمد بن المثنى-قال أبو موسى 

                                                
  .)٢١٥٥(رقم ) ٣/٣١٣( )١(



 
 
 

٧١ 
    

 : وربما يذكر الخالف بين العلماء يف تفسير الغريب- هـ 
ُالعجماء جبار، والبئر جبار«: كما يف حديث ُ«)١(. 

 .الهدر: ُالجبار: قال مكحول
 .الجبار الذي ال دية له: قال ابن شهاب

 .الجبار الذي ال دية له: قال مالك
 : وربما سأل غيره عن معنى الحديث-و

ملسو هيلع هللا ىلص بعد روايته لحديث أبي موسى األشعري، أن رسول اهللا  )٢(قال ابن خزيمة
ُّالذي يصوم الدهر تضيق عليه جهنم تضيق هذه، وعقد تسعين«: قال َّ ََ ُ«. 

: يشبه أن يكون معناه: سألت  المزين عن هذا الحديث فقال«: قال ابن خزيمة
َأي ضيقت عنه ج ِّ ُهنم فال يدخل جهنم، وال يشبه أن يكون معناه غير هذا، ألن من ُ

ُازداد هللا عمال وطاعة ازداد عند اهللا رفعة، وعليه كرامة، وإليه قربة ً. 
 .»هذا معنى جواب المزين

ًظاهره أهنا تطبق عليه حصرا فيها، لتشديده «: )٣(قال الحافظ يف الفتح: قلت
ة نبيه واعتقاده أن غير سنته أفضل منها، على نفسه وحمله عليها، ورغبته عن سن

 .»...وهذا يقتضي الوعيد الشديد 
                                                

  ). ٤/٤٦ (»صحيح ابن خزيمة« )١(

)٣/٣١٣ ()٢.(  

  ). ٤/٢٢٢ (»فتح الباري« )٣(
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 : ناسخ الحديث ومنسوخه- ٣
ًاهتم ابن خزيمة هبذا الفن اهتماما كبيرا، وهو واضح يف صحيحه ً. 

ُ، باب ذكر الدليل على أن ترك النبي )١(كما يف كتاب الوضوء ْ للوضوء مما ملسو هيلع هللا ىلص َ
ّمست النار أو غيرت، ناسخ لوضو ّئه كان مما مست النار أو غيرت، ثم ذكر حديث َ َ

ْكان آخر األمرين من رسول اهللا «: جابر قال  .»ترك الوضوء مما مست النارملسو هيلع هللا ىلص ِ
ِباب ذكر خربٍ روي يف الزجر عن الصوم إذا أدرك )٢(وجاء يف كتاب الصوم

َالجنب الصبح قبل أن يغتسل، لم يفهم معناه بعض العلماء، فأنكر الخرب، وتوهم أ ن َ
 .أبا هريرة مع جاللته ومكانه من العلم غلط يف روايته

َوالخرب ثابت صحيح من جهة النقل إال أنه منسوخ، ال أن أبا هريرة غلط يف  ِ َ َ ٌ
ًمن أصبح جنبا فال يصوم«: رواية هذا الخرب، ثم ساق بإسناده عن أبي هريرة ُ ْ«)٣(. 

 : اهتمامه بأصول الفقه- ٤
نت يف كتاب البيوع أن بين المكروه وبين الحرام ُقد كنت بي«: )٤(قال ابن خزيمة

ُفرقانا، واستدللت على الفرق بينهما بقول النبي  ً ّإن اهللا كره لكم ثالثا، وحرم «: ملسو هيلع هللا ىلصُ َ ً
، كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال، »الحديث... ًعليكم ثالثا 

                                                
)١/٢٧( )١(.  
)٣/٢٤٩( )٢(.  
 ، ٣/٥٤ و ٣٥١ ، ٢/١١٩ و ١٠/١١٢: (لمسألة الناسخ والمنسوخ وأمثلته ًوانظر أيضا )٣(

٢٤٩.( 
  

)١/١٠٥( )٤(.  
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 .»األمهات ووأد البنات ومنع وهاتّوحرم عليكم عقوق 
يف باب الصالة بعد الفراغ من الطواف عند المقام، والدليل على أن : رمثال آخ

 ، قد يأمر باألمر أمر ندب وإرشاد وفضيلة، ال أن كل أمره أمر فرض - ّعز وجل-اهللا 
 .إلخ... وإيجاب 

 : اهتمامه بالمسائل العقدية- ٥
 كل ابن آدم أصاب من الزنا ال محالة، فالعين«: عند حديث )١(قال ابن خزيمة

ّزناؤها النظر، واليد زناؤها اللمس، والنفس تهوى أو تحدث، ويصدقه أو يكذبه  ُ ُّ
 :»الفرج
من الجنس الذي أعلمت يف كتاب ] ويصدقه أو يكذبه الفرج: [هذه اللفظة«

َاإليمان، أن التصديق قد يكون ببعض الجوارح، ال كما ادعى من موه على بعض  َّ َْ َ
ُالعرب إال بالقلب، قد بينت هذه المسألة بتمامها الناس أن التصديق ال يكون يف لغة 

 .»يف كتاب اإليمان
ًمن أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال «: حديث أبي هريرة )٢(وروى ابن خزيمة

ْمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ : فقال. أنا: أبو بكر  .»الحديث... َ
ُهذا الخرب من الجنس الذي بينت يف كتاب اإل«: )٣(قال ابن خزيمة ْ يمان، فلو ِ

داللة على أن جميع اإليمان . »ال إله إال اهللا دخل الجنة: ْمن قال«: ملسو هيلع هللا ىلصكان يف قوله 
                                                

)١/٢١( )١(.  
)٣/٣٠٤( )٢(.  
)٣/٣٠٤( )٣(.  
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قول ال إله إال اهللا، لكان يف هذا الخرب داللة على أن جميع اإليمان صوم يوم، 
وإطعام مسكين، وشهود جنازة، وعيادة المريض، لكن هذه فضائل لهذه األعمال، 

 .»ُ العلم وال يحسنهَال كما يدعي من ال يفهم
ُ الهداية لما اختلف فيه من - عز وجل- باب استحباب مسألة اهللا «: )١(وقال

ْالحق عند افتتاح صالة الليل، والدليل على جهل من زعم من المرجئة أنه غير جائز  َِ
ُيهديكم اهللا ويصلح بالكم، والنبي : َللعاطس أن يرد على المشمت فيقول َ

ْهللا بالنبوة قد سأل اهللا الهداية لما اختلف فيه من الحق، المصطفى الذي قد أكرمه ا ِ
 .»َوهم يزعمون أنه غير جائز أن يسأل المسلم الهداية

 : اهتمامه بالمسائل الفقهية- ٦
ــة اهتمامــا بالغــا، وقــد حفــل  ــن خزيمــة يف صــحيحه بالمــسائل الفقهي َواهــتم اب ً ً

عـل اإلمـام البخــاري يف َباسـتنباطات فقهيـة دقيقـة علــى كـل بـاب، ففيـه شــبه كبيـر بف
ِأبوابه، ثم يتبع ابن خزيمـة هـذه األبـواب باألحاديـث، وهـذه االسـتنباطات مـن ابـن  ْ ُ
ُخزيمة مبنية على األدلـة، ومـستنده إلـى نـصوص يخرجهـا يف نفـس الكتـاب، وهـي 

 .ًكثيرة جدا يف صحيحه
ولم يختلف علماؤنا من الحجازيين، والمـصريين، والـشافعي، وأهـل «: )٢(قال

ُأن القبلــة واللمــس باليــد إذا لــم يكــن بــين اليــد وبــين بــدن المــرأة إذا لمــسها : ثــراأل
حجاب، وال سرتة من ثوب، وال غيره، أن ذلك يوجب الوضـوء، غيـر أن مالـك بـن 

                                                
)٢/١٨٥( )١(.  
)١/٢٠( )٢( .  
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ّإذا كانت القبلة واللمس باليد ليس بقبلة شهوة، فإن ذلك ال يوجب : أنس كان يقول
 .»الوضوء

ال إله إال : ِوالآلت فليقل: ْن حلف فقال يف حلفهَم«: ملسو هيلع هللا ىلصعند قول النبي : )١(وقال
 .»تعال أقامرك فليتصدق بشيء: اهللا، ومن قال لصاحبه

الحالف بالآلت، وال القائل لصاحبه تعال ملسو هيلع هللا ىلص فلم يأمر النبي «: قال ابن خزيمة
ُأقامرك بإحداث وضوء، فالخرب دال على أن الفحش يف المنطق وما زجر المرء عن  ُ

ًب وضوءا، خالف قول من زعم أن الكالم السيء يوجب ُالنطق به ال يوج
 .»الوضوء

َ مختلف الحديث- ٧ َ ُ: 
 .ًوهو تعارض األدلة ظاهرا

ًوكان ابن خزيمة من أحـسن النـاس كالمـا فيـه حتـى قـال«: )٢(قال السيوطي ْ ال : ِ
َأعرف حديثين متضادين، فمن كان عنده فليأيت به ألؤلف بينهما ُ«. 

عـرض المـسائل المختلـف فيهـا كعادتـه يف تـراجم والبن خزيمة عدة طـرق يف 
 .باب نفي قبول الصالة بغير وضوء بذكر خرب مجمل غير مفسر: ًكتابه، فيقول مثال

َال يقبل اهللا صـالة بغيـر طهـور«: ثم ذكر بعد الرتجمة حديث ابن عمر ً ُ  ثـم ذكـر »َ
َ، ينفي فيه ما يـوهمم مـ- رضي اهللا عنه -ًشاهدا له من حديث أبي هريرة  ْن تعـارض ُ

 .واختالف
                                                

)١/٢٨( )١(.  
   ).٢/٥٢ (»تدريب الراوي« )٢(
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باب ذكر الخرب المفسر للفظة المجملة التي ذكرهتا، : فقال: ًثم ذكر بابا آخر
إنما نفى قبول الصالة لغير المتوضىء المحدث الذي قد ملسو هيلع هللا ىلص والدليل على أن النبي 

ًأحدث حدثا يوجب الوضوء، ال كل قائم إلى الصالة، وإن كان غير محدث حدثا  ً
ال تقبل صالة أحدكم إذا أحدث حتى «: ًثا ألبي هريرةيوجب الوضوء، ثم ذكر حدي

 .)١(»يتوضأ
 :أما طريقته يف دفع التعارض بين األحاديث، فله عدة صور منها

 : )٢(الجمع بين األدلة كما قال ابن خزيمة -أ
بالليل، ثم ذكر بإسناده إلى ابن عباس، وحديث ملسو هيلع هللا ىلص باب ذكر عدة صالة النبي 

أن «: ، ثم ذكر بإسناده إلى عائشة»لى ثالث عشرةصملسو هيلع هللا ىلص َّأن النبي «: جابر، وفيه
، ثم ذكر »ما كان يزيد يف رمضان وال يف غيره على إحدى عشرة ركعةملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا 

 .»يصلي من الليل تسع ركعاتملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا «: بإسناده إلى عائشة
نأخذ باألخبار كلها التي أخرجناها يف كتـاب الكبيـر يف عـدد صـالة النبـي «: قال

لليل، واختالف الرواة يف عـددها كـاختالفهم يف هـذه األخبـار التـي ذكرهتـا يف باملسو هيلع هللا ىلص 
ْيصلي يف بعض الليل أكثر مما يصلي يف بعض، فكل من ملسو هيلع هللا ىلص هذا الباب قد كان النبي  َ ُ ُ
ْأو من أزواجه وغيـرهن مـن النـساء أن النبـي ملسو هيلع هللا ىلص أخرب من أصحاب النبي  صـلى ملسو هيلع هللا ىلص ِ

د صـلى النبـي تلـك الـصالة يف بعـض ًمن الليل عددا من الصالة، أو صلى بصفة، فق
 .الليالي بذلك العدد وبتلك الصفة
                                                

  ).١/٧ (»صحيح ابن خزيمة« )١(

  ).٢/١٩١ (»صحيح ابن خزيمة« )٢(
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َوهذا االختالف من جنس المباح، فجائز للمرء أن يصلي أي عدد أحب من  ّ ِْ ِ
ملسو هيلع هللا ىلص ُأنه صالهن، وعلى الصفة التي رويت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص الصالة مما روي عن النبي 

 هـ.ا. »أنه صالها، ال حظر على أحد يف شيء منها
 . يجمع بين العام والخاص بحمل العام على الخاصفتارة ] ١[ 
وأخرى يلجأ إلى الجمع باختالف الفعلين، وذلك بالتخيير بفعل أحد  ] ٢[ 

 .األمرين، لكونه من باب المباح
 .وقد يجمع بين الحديثين أو األحاديث ببيان المراد أو غريب اللفظ ] ٣[ 
، وبيان خفاء الشيء بأن أو يجمع بينهما لبيان اختالف لنقله للحديث ] ٤[ 

َيبين أن من كان ذا علم وفضل قد تخفى عليه بعض األمور ممن هو دونه ويصح، 
ًويقدم خرب من دونه على من هو أفضل شأنا منه َ ْ َ ُ. 

 : إذا لم يستطع الجمع انتقل إلى الترجيح- ب
 .بأن يكون حفظ الراوي وزيادة ضبطه راجع إلى حفظ وضبط غيره ] ١[ 
 .يح بكثرة الرواةوالرتج ] ٢[ 
 .وبكونه متأخر اإلسالم ] ٣[ 
 .أو أن يكون أكثر مالزمة للشيخ المحدث ] ٤[ 

وقد حاول ابن خزيمة التوفيق بين األحاديث التي ظاهرها التعارض، وله عدة 
 :مسالك يف ذلك

 : الجمع بين األدلة، وله عدة طرق يف ذلك:المسلك األول
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ٍبحمل كل منهما على محمل صحيحين،جمع بإعمال الدليلين المتعارض ال- أ َ. 
 .إلخ... َباب ذكر المصلي يشك يف صالته : )١(ذكر ابن خزيمة

 وهل يسجد قبل التسليم أو بعده؟
َهـذا الخـرب إذا بنـى علـى التحـري سـجد سـجديت الـسهو بعـد «: قال ابن خزيمة

َالسالم، وهكذا أقول وإذا بنى علـى األقـل سـجد سـجديت الـسهو قبـل الـسالم علـى 
ِخرب أبي سعيد الخدري، وال يجوز على أصلي دفع أحد الخربين باآلخر بـل يجـب  ْ َ

 .»استعمال كل خرب يف موضعه
 . الجمع بين المجمل والمفسر-ب

باب نفي قبول الصالة بغير وضوء، بذكر الخـرب مجمـل غيـر : )٢(قال ابن خزيمة
ال يقبـل اهللا «: قالملسو هيلع هللا ىلص مفسر، ثم ذكر حديث ابن عمر، وحديث أبي هريرة عن النبي 

 .»صالة بغير طهور وال صدقة من غلول
باب ذكر الخرب المفسر للفظة المجملة  يف الباب الذي يليه )٣(ثم قال ابن خزيمة

إنمــا نفــى قبــول الــصالة لغيــر المتوضــىء ملسو هيلع هللا ىلص التــي ذكرهتــا والــدليل علــى أن النبــي 
ان ًالمحدث الذي قد أحدث حدثا يوجب الوضـوء ال كـل قـائم إلـى الـصالة وأن كـ

 .ًغير محدث حدثا يوجب الوضوء
                                                

)٢/١١٣( )١(.  
)١/٧( )٢(.  
)١/٨ ()٣.(  
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ال تقبل صالة أحدكم إذا «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : ثم ذكر حديث أبي هريرة قال
 .»أحدث حتى يتوضأ

 : الجمع بين العام والخاص- ج
يف النهي عن استقبال القبلة ملسو هيلع هللا ىلص باب ذكر خرب روي عن النبي  )١(قال ابن خزيمة

ده خاص، ثم ذكر حديث أبي أيوب ُواستدبارها عند الغائط والبول بلفظ عام مرا
 .»الحديث... ال تستقبلوا القبلة بغائط وال بول «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : األنصاري

يف الرخصة يف البول مستقبل القبلة ملسو هيلع هللا ىلص ثم ذكر باب ذكر خرب روي عن النبي 
نهانا «: ، ثم ذكر حديث جابر بن عبد اهللا قال...ًبعد هني النبي عنه مجمال غير مفسر 

ُأن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلهاملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول ا َ«. 
ثم ذكر الخرب المفسر للخربين اللذين ذكرهتمـا يف البـابين المتقـدمين، والـدليل 

إنما هنى عـن اسـتقبال القبلـة واسـتدبارها عنـد الغـائط والبـول يف ملسو هيلع هللا ىلص  على أن النبي 
ُالرخـــصة يف ذلـــك يف الكنـــف ُارى والمواضـــع اللـــوايت ال ســـرتة فيهـــا وأن حالـــص

 .ُوالمواضع التي فيها بين المتغوط والبائل وبين القبلة حائط أو سرتة
ِ األمرين، لكنه من باب  الجمع باختالف الفعلين، وذلك بالتخيير لفعل أحد- د

 .- طلق عليه العلماء باختالف التنوعُوهذا ما ي-المباح، 
ًثالثا ثالثاملسو هيلع هللا ىلص ذكر باب صفة وضوء النبي ف ً. 
 .م ذكر باب إباحة الوضوء مرتين مرتينث

                                                
)١/٣٣( )١(.  
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 .»توضأ مرتيت مرتينملسو هيلع هللا ىلص أن النبي «: وذكر فيه حديث عبد اهللا بن زيد
ثم ذكر باب إباحة الوضوء مرة مرة، والدليل على أن غاسل أعضاء الوضوء 
ٍمرة مرة مؤد لفرض الوضوء، إذ غاسل أعضاء الوضوء مرة مرة واقع عليه اسم 

ر بغسل أعضاء الوضوء بال ذكر توقيت، ويف وضوء  أم-عز وجل-غاسل، واهللا 
ًمرة مرة، ومرتين مرتين وثالثا ثالثا، وغسل بعض األعضاء الوضوء شفعا ملسو هيلع هللا ىلص النبي  َ ُ َ ً ً

ًوبعضه وترا، داللة على أن هذا كله مباح، وأن كل من فعل يف الوضوء ما فعله النبي 
باح ال من يف بعض األوقات مؤد لفرض الوضوء، ألن هذا من اختالف المملسو هيلع هللا ىلص 

 .»اختالف الذي بعضه مباح وبعضه محظور
 الجمع بين األحاديث، ببيان المراد، أو غريب اللفظ، أو بيان سبب ورود - هـ

 .الحديث
ِمن صلى صالة لم يقرأ فيها بأم «: بعد ذكر حديث أبي هريرة)١(قال ابن خزيمة َ ْ َ
 .»الكتاب فهي خداج

يف هذا الخرب هو النقص ملسو هيلع هللا ىلص النبي باب ذكر الدليل على أن الخداج الذي أعلم «
أحـدهما ال تجـزىء الـصالة : َالذي ال تجزىء الصالة معه، إذ النقص يكون نقصين

مع ذلك النقص، واآلخر تكـون الـصالة جـائزة مـع ذلـك الـنقص ال يجـب إعادهتـا، 
 .»ُوليس هذا النقص مما يوجب سجديت السهو مع جواز الصالة

ملسو هيلع هللا ىلص كتاب الصيام، باب الدليل على أن النبي  يف )٢(أما سبب ورود الحديث كما ذكر
                                                

)١/٢٤٧( )١(.  
)٣/٣٣٨( )٢(.  
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 .ُإنما ترك قيام ليالي رمضان كله خشية أن يفرتض قيام الليل على أمته فيعجزوا عنه
 . وقد تقدم القول عليهالنسخ،: المسلك الثاين
 وهو ترجيح رواية على أخرى إن لم يستطع الجمـع الترجيح،: المسلك الثالث

 .بين األدلة
وقد روى الكوفيون أعجوبـة عـن «: )١( صالة التطوع يف السفرقال ابن خزيمة يف

ابن عمر، إين خائف أن ال تجوز روايتها إال تبين علتها، ال أهنا أعجوبة يف المتن، إال 
أهنا أعجوبة يف اإلسناد، يف هذه القصة رووا عن نـافع وعطيـة بـن سـعد العـويف، عـن 

، فـصليت معـه يف الحـضر يف الحـضر والـسفرملسو هيلع هللا ىلص ُصـليت مـع النبـي «: ابن عمـر قـال
الظهــر أربــع ركعــات وبعــدها ركعتــين، والعــصر أربــع ركعــات لــيس بعــدها شــيء، 
ًوالمغرب ثالثا وبعدها ركعتين، والعـشاء أربعـا وبعـدها ركعتـين، والغـداة ركعتـين  ً
وقبلها ركعتـين، وصـليت معـه يف الـسفر الظهـر ركعتـين وبعـدها ركعتـين، والعـصر 

ًمغرب ثالثا وبعدها ركعتين، وقالركعتين وليس بعدها شيء، وال هي وتـر النهـار، : َ
ال يــنقص يف حــضر وال ســفر، والعــشاء ركعتــين وبعــدها ركعتــين، والغــداة ركعتــين 

 .»وقبلها ركعتين
ُناه أبو الخطاب، نا مالك بن سعير، نا ابن أبي ليلى، عن نـافع وعطيـة بـن سـعد 

 .العويف، عن ابن عمر
ين عـن عطيـة عـن ابـن عمـر مـنهم أشـعت بـن وروى هذا الخرب جماعة مـن الكـوفي

سوار وفراس وحجاج بن أرطاة، منهم من اختـصر الحـديث، ومـنهم مـن ذكـره بطولـه، 
َوهذا الخرب ال يخفى على عالم بالحديث أن هذا غلط وسهو عن ابن عمـر قـد كـان ابـن 

                                                
)٢/٢٤٤( )١(.  
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ُ ينكر التطوع يف السفر ويقول لو كنت متطوعا ما باليت أن أتم - رحمه اهللا- عمر  ً الصالة ُ
 .»ال يصلي قبلها وال بعدها يف السفرملسو هيلع هللا ىلص رأيت رسول اهللا «: وقال

ــة - رحمــه اهللا -فــابن عمــر «: )١(ثــم قــال ُ ينكــر التطــوع يف الــسفر بعــد المكتوب
َلو كنت مسبحا ألتممت الصالة، فكيف يرى النبـي : ويقول ُ يتطـوع بـركعتين يف ملسو هيلع هللا ىلص ُ

، ملسو هيلع هللا ىلصيفعـل مـا فعـل النبـي السفر بعد المكتوبة مـن صـالة الظهـر ثـم ينكـر علـى مـن 
 .»وسالم وحفص بن عاصم أعلم بابن عمر وأحفظ لحديثه من عطية بن سعد

ُثم ساق بإسناده إلى حفص بن عاصم أنـه سـأل ابـن عمـر عـن تركـه الـسبحة يف 
 :السفر، فقال له

 .» الصالةَِّمتُلو سبحت ما باليت أن أ
 عن ابن عمر وهـم، َفخرب سالم وحفص يدالن على أن خرب عطية«: قال ابن خزيمة

وابن أبي ليلى واهم يف جمعه بين نافع وعطية يف خرب ابـن عمـر يف التطـوع يف الـسفر، إال 
ُإنه ال يجوز أن يحتج باإلنكار على اإلثبات، وابـن عمـر : أن هذا من الجنس الذي نقول

 ً يـصلي متطوعـا يف)٢(ًمتطوعا يف الـسفر، فقـد رآه غيـرهملسو هيلع هللا ىلص َ وإن لم ير النبي - رحمه اهللا- 
 . »...، ال لمن لم يره ملسو هيلع هللا ىلصالسفر، والحكم لمن يخرب برؤية النبي 

 .»ِصحيحه«هذا آخر الكالم حول منهج اإلمام ابن خزيمة يف 
  

                                                
)٢/٢٤٦( )١(.  
ثمانية ملسو هيلع هللا ىلص ُسافرت مع النبي «:  روى ابن خزيمة قبل حديث ابن عمر حديث الرباء بن عازب)٢(

س فلم أره يترك ركعتين قبل يترك ركعتين حين تزيغ الشمملسو هيلع هللا ىلص ًعشر سفرا فلم أر رسول اهللا 
  .  وإسناده ضعيف، فيه رجل مجهول.»الظهر
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)١(  

 :اسمه وكنيته
ــستي  ــد التميمــي الب ــن معب ــن معــاذ ب ــن أحمــد ب ــان ب ــن حب ــو حــاتم محمــد ب ُأب

موي، وأثبـت أنـه عربـي مـن قبيلـة َالسجستاين، وقد ذكر نسبه إلى عدنان ياقوت الح
 .بني تميم

 :مولده
ُتين، بمدينة بست، وهي شرق ولد سنة بضع وسبعين ومئ: يف السيرقال الذهبي 

 .سجستان ضمن دولة أفغانستان اآلن

 :رحالته
ورحل إلـى بـالد : طلب العلم على رأس الثالثمائة، كما قال الذهبي يف الميزان

لعلنا كتبنا عن : من ألفي شيخ، كما قال عن نفسهعديدة حيث إن شيوخه بلغوا أكثر 
 .أكثر من ألفي شيخ من الشاش إلى اإلسكندرية

                                                
، )١/٤١٥( لياقوت »معجم البلدان«، )٢/٢٠٩( للسمعاين »األنساب«:  مصادر ترجمته)١(

 »ميزان االعتدال«، )٣/٩٢( له »تذكرة الحفاظ«، )١٦/٩٢( للذهبي »سير أعالم النبالء«
، )١١/٢٥٩ (»البداية والنهاية«، )٣/١٣١( للسبكي »طبقات الشافعية«، )٣/٥٠٦(له 
  ). ٥/١١٢( البن حجر »لسان الميزان«
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َومعنى ذلك أنه رحل إلى أقصى ما يمكن للمرء يف عصره أن يرحل، فالشاش 
 .»كذا فلتكن الهمم«: أقصى بالد اإلسالم آنذاك، ولهذا قال الذهبي يف السير

ًوخمـسون شـيخا، فقـد قـال يف مقدمـة والذين روى عـنهم يف صـحيحه هـم مئـة 
ًولم نرو يف كتابنا هذا إال عن مئة وخمـسين شـيخا «: )١(»صحيحه«  ، -أقـل أو أكثـر-ٍ

ًولعل معول كتابنا هذا يكون على نحو من عشرين شيخا ممن أدرنـا الـسنن علـيهم،  َ ْ ِ
 .»واقتنعنا عن رواية غيرهم

 :ِمن أهم شيوخه
 . محمد بن إسحاق بن خزيمة-١
 .- صاحب المسند- يعلى الموصلي  أبو-٢
 .- صاحب المسند- الحسن بن سفيان -٣
 .- صاحب التصانيف- عبد اهللا بن محمد األزدي ابن شيرويه -٤
 .- من أهل فلسطين صاحب المسند- محمد بن الحسن بن قتيبة اللخمي -٥
 .- صاحب المسند-ُ عمر بن محمد بن بجير الهمداين -٦
ْ عبد اهللا بن سلم الم-٧  .ِقدسي الفريابي، وغيرهمَ

 :تالميذه
 .كثر الطلبة لألخذ عنه واإلفادة منه

                                                
)١/١٥٢ ()١.(  
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ّوكانت الرحلة إليه لسماع كتبه، فكان يقرىء ويعلم يف كل بلد : قال الحاكم ُ ُ
ْيحل فيه، ومن أهم تالميذه ِ ّ َ: 

 .-»المستدرك« صاحب - أبو عبد اهللا الحاكم النيسابوري - ١
 .ق بن مندةاسحإ محمد بن - ٢
 . بن علي الدارقطني عمر- ٣
 . محمد بن أحمد بن سليمان النوقاين- ٤
 . محمد بن أحمد بن محمد بن هارون الزوزين- ٥

 :ثناء العلماء عليه
ِكان ابن حبان من أوعية العلم، يف الفقه، واللغة، والحديث، «: قال الحاكم

ْوالوعظ، ومن عقالء الرجال ِ«. 
 .»ًماًكان ابن حبان ثقة، نبيال، فه«: قال الخطيب

ْكان على قضاء سمرقند زمانا، وكان من فقهاء الدين، : قال أبو سعيد اإلدريسي ِ ً
ًوحفاظ اآلثار، عالما بالطب، والنجوم، وفنون العلم ُ. 

ُإمام عصره، صنف تصانيف لم يسبق«: »األنساب«َقال السمعاين يف  َ ُ«. 
 .»ُاإلمام، العالمة، المجود، شيخ خرسان«: »السير«وقال الذهبي يف 

ْكان من أئمة زمانه «: »الميزان«وقال يف  ًوكان عارفا بالطب والكالم والفقه، ... ِ
 .»ًرأسا يف معرفة الحديث
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ِ فنون، وذكاء مفرط، وحفظ كان صاحب«: »اللسان«قال الحافظ ابن حجر يف  ْ ُ
 .»-رحمه اهللا-واسع إلى الغاية، 

 :محنته
لى ارتكاب بعض األخطاء أدت ًتأثر ابن حبان بعلم الكالم كثيرا، مما حدا به إ

 .ُإلى امتحانه، بل كادت تودي إلى قتله
 .»غلط الغلط الفاحش يف تصرفه«: قال أبو عمرو بن الصالح

وله أوهام كثيرة تتبع بعضها : وصدق أبو عمرو«: »الميزان«قال الذهبي يف 
 .»الحافظ ضياء الدين، فقد بدت من ابن حبان هفوة، فطعنوا فيه لها

 :ومن ذلك
ُالنبوة العلم والعمل، فحكم عليه بالزندقة، وكتب فيه إلى الخليفة :  قوله- ١ َ ِ ُِ َ ُ

 .فأمر بقتله
هـذه حكايـة غريبـة، وابـن حبـان فمـن كبـار األئمـة، «: )١(»السير«قال الذهبي يف 

ُولــسنا نــدعي فيــه العــصمة مــن الخطــأ، لكــن هــذه الكلمــة التــي أطلقهــا قــد يطلقهــا  ّ
ُلفيلـسوف، فـإطالق المـسلم لهـا ال ينبغـي، لكـن يعتـذر المسلم، ويطلقها الزنـديق ا

، »الحـج عرفـة«: ملسو هيلع هللا ىلصُفلم يرد حصر المبتدأ يف الخرب، ونظير ذلـك قولـه : عنه، فنقول
ًومعلــوم أن الحــاج ال يــصير بمجــرد الوقــوف بعرفــة حاجــا، بــل بقــي عليــه فــروض  َ

َّوواجبات، وإنما ذكر مهم الحاج ُ َ. 
                                                

)١٦/٩٦ ()١.(  
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ْوكذا ذكر مهم النبوة، إذ من أكم ُ، كمال العلم والعمـل، فـال ملسو هيلع هللا ىلصل صفات النبي ِ
ّا إال بوجودهما، وليس كل من برز فيهما نبيا، بـل بـل هبـا يتولـد العلـم ٌ يكون أحد نبي ًَ ْ َ

 .ّاللدينِّ والعمل الصالح
ُالنبـوة مكتـسبة ينتجهـا العلـم والعمـل، فهـذا كفـر، وال : وأما الفيلسوف فيقـول ُ

ًيريده أبو حاتم أصال  وإن كـان يف تقاسـيمه مـن األقـوال، والتـأويالت  ، -و حاشاه-ُ
 هـ.ا. »البعيدة، واألحاديث المنكرة عجائب

  .- عز وجل- ّ وكذلك اهتم بإنكاره الحد هللا - ٢
إنكاركم عليه بدعة، والخوض يف ذلك مما لم يأذن به «: »السير«قال الذهبي يف 

، »َ تركه ما ال يعنيهمرءومن حسن إسالم ال«اهللا، وال أتى بنص بإثبات ذلك وال نفيه، 
ّوتعالى اهللا أن يحد أو يوصف إال بما وصف بنه نفسه أو علمه رسله، بالمعنى الذي  َ ُ ُ

، ]١١:الشورى[ }7 6 5 34 2 1{ :ِأراد بال مثل وال كيف
 لبعض صفات اهللا الثابتة، فهو مخطئْكاره الحد إن كان يرتتب عليه إنكاره وإن

 .لعرش، وغير ذلككإنكار صفة العلو، واالستواء على ا
َوإن كان مراده تنزيه اهللا عن مشاهبة خلقه، فهذا معناه حـسن، لكـن لـم يـرد عـن 

 .»السلف
إنكــاره الحــد وإثبــاتكم للحــد نــوع مــن فــضول «: »الميــزان«وقــال الــذهبي يف 

الكالم، والسكوت عن الطرفين أولى، إذ لم يأت نص لنفي ذلـك ولـت إثباتـه، واهللا 
 .ليس كمثله شيء -تعالى-

ــه قــال لــه خــصمه ــص معــك بالحــد، : فمــن أثبت ــك، وال ن ًجعلــت هللا حــدا برأي
 .- تعالى اهللا عن ذلك-والمحدود مخلوق 
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ساويت ربك بالشيء المعدوم ال حد له، فمن نزه اهللا وسكت : وقال هو للنّايف
َسلم وتبع السلف َِ«. 

 :مؤلفاته
ــاقوت الحمــوي يف  ــه ي ــال عن ــذا ق ــصنيف، ول ــان مــن الت ــن حب ــر اب عجــم م«أكث

ِ، فقد ذكرهـا مـسعود بـن ناصـر الـسجزي »ًمن اثنين وأربعين كتاباأكثر له «: »البلدان ِ
ــب ــن ناصــر : ، وقــال»الــسير«وســردها الــذهبي يف  :كمــا قــال الخطي قــال مــسعود ب

ِجزيِّالس  .وهذه التواليف إنما يوجد منها النزر اليسير :ْ
ل الزمان، وضعف وكان قد وقف كتبه يف دار، فكان السبب يف ذهاهبا مع تطاو

 .السلطان، واستيالء المفسدين

 :ومن أشهر كتبه المطبوعة
 . مجلداتةيف تسع ، طبع يف الهند»الثقات« - ١
، طبع أكثر من مرة، وآخرها يف »المجروحين من المحدثين« كتاب - ٢

ُ، نشر مكتبة الصميعي )م٢٠٠٠(حمدي عبد المجيد السلفي عام : مجلدين بتحقيق
 .بالرياض
ُ، يف األخالق واآلداب نشر بعناية الشيخ » العقالء ونزهة الفضالءروضة« - ٣

 .محمد بن عبد الرزاق حمزة
 .، نشره المستشرق فالد يشهمر»مشاهير علماء األمصار« - ٤
 .، وسيأيت الكالم عليه»المسند الصحيح على التقاسيم واألنواع« - ٥



 
 
 

٨٩ 
    

، »الثقـات«تاب  الذي ورد عليهم األخبار وهو جزء من ك»تاريخ الصحابة« -٦
 ).١٩٨٨(طبع يف بيروت 

 :وفاته
-، بمدينـة بـست)هــ ٣٥٤(ٍتويف ليلة الجمعة لثمان ليال بقين مـن شـوال، سـنة 

 .-رحمه اهللا رحمة واسعة

 :اسم الكتاب
ــاب الكامــل كمــا ســماه مؤلفــه ــى التقاســيم «: اســم الكت ــصحيح عل المــسند ال

ِواألنواع، من غير وجود قطع يف سندها، وال ثبوت  ٍ ْ  .»ٍجرح يف ناقليهاَ
ــب المــصرية  ــدار الكت ــسخة الموجــودة ب ــاب مــن الن ــوان الكت ــت هــذا يف عن ثب

علـى يف تـسميته َ، وهو ما ذكره األميـر ابـن بلبـان الـذي رتبـه، لكـن اقتـصر )١(وغيرها
  .»التقاسيم واألنواع«

 .ُوقد طبع الكتاب

 :ُسبب تأليف كتابه الصحيح
ــان ــن حب ــال اب ــت األ«: )٢(ق ــاس ُوإين لمــا رأي ــة الن ــرت، ومعرف ــار طرقهــا كث ُخب َ

ِبالصحيح منها قلت، الشتغالهم بكتبة الموضوعات، وحفظ المقلوبات، حتى صار  َ ْ َ ِ ّ
ْالخرب الصحيح مهجورا ال يكتب، والمنكر المقلوب عزيزا يستغرب، وأن من جمع  َ ُ ًَّ ُ ًُ

                                                
  . طبعة مؤسسة الرسالة) ١/٣٤ (»مقدمة المحقق لإلحسان يف تقريب لصحيح ابن حبان« )١(

  . الرسالة) ١/١٠٢ (»اإلحسان« )٢(



 
       

 

 ٩٠ 
    

َّالسنن من األئمة المرضـيين، وتكلـم عليهـا مـن أهـل الفقـه والـدين، أمعنـوا يف  ذكـر َ
ًالطرق لألخبار، وأكثروا من تكـرار المعـاد لآلثـار، قـصدا مـنهم لتحـصيل األلفـاظ،  ِ ُِ ْ ُ

ْعلى من رام حفظها من الحفاظ  ِْ ِ َ...«. 
 :وهذا يفيد أن سبب تأليفه أمران

 . قلة معرفة الصحيح، الشتغال الطلبة بغرائب المتون والطرق:ًأوال
كثروا من التكرار، كما أكثروا من ذكر  أن األئمة الذين كتبوا يف السنن أ:ًثانيا

 .الطرق
 .ًفكان هذا سببا يف صعوبة الحفظ على الطالب

 :وصف صحيح ابن حبان
َ كتابه الصحيح ترتيبا لم يعهده أهل العلم، فلم -رحمه اهللا-لقد رتب ابن حبان  ً

ًيرتبه على األبواب، وال على المسانيد والمعاجم، بل رتبه ترتيبا خاصا مخرتعا ً ً. 
ــه مخــرتع لــيس علــى «: )١(ويف ذلــك يقــول الــسيوطي ــان ترتيب ــن حب ٌصــحيح اب َُ

ً، وسببه أنه كـان عارفـا »التقاسيم واألنواع«األبواب وال على المسانيد، ولهذا سماه 
َبالكالم والنحو، والفلسفة، ولهذا تكلم فيـه ونـسب إلـى الزندقـة وكـادوا يحكمـون  ُ ّ ُ

َبقتله، ثم نفي من سجستان إلى سمرقن ْ ِ ًد، والكشف من كتابـه عـسر جـدا، وقـد رتبـه ُ ٌ ِ َِ
َّبعض المتأخرين على األبواب، وعمل له الحافظ أبو الفضل العراقي أطرافا، وجرد  َ ً

 .»الحافظ أبو الحسن الهيثمي زوائده على الصحيحين يف مجلد
                                                

  ). ١/١٠٩ (»تدريب الراوي« )١(



 
 
 

٩١ 
    

إن ابن حبان بنى كتابه على ترتيب غير معهود ألهل «: وقال الشيخ أحمد شاكر
على خمسة أقسام تنطوي على أربعمائة نوع، وتفنن ما شاء يف التقسيم العلم، بناه 

ْوالتنويع، ومن ذلك سماه  .»المسند الصحيح على التقاسيم واألنواع«: ِ
ًويقول أيضا ٍوقد قصد هبذا الرتتيب الذي اخرتعه وتفنن فيه إلى مقصود لم «: ُ َ

ًيتحقق قط، وصار الكشف يف كتابه عسرا جدا، كما قال السيو طي، بل هو الذي ً
ِرضي إلى ذلك، فلم يتحقق مقصده األول، ووقع الناس يف حرج بسسب التصعيب  َ

 .»الذي رمى إليه
ُفتدبرت الصحاح ألسهل حفظها على المتعلمين، وأمعنت «: قال ابن حبان َ َ ِّ ُ ُ

ُالفكر فيها لئال يصعب وعيها على المقتبسين، فرأيتها تنقسم خمية أقسام متساوية  َ ُ ْ َ
 :التقسيم غير متنافيةمتفقة 

 ). أنواع١١٠وهي (.  األوامر التي أمر اهللا عباده هبا:فأولها
 ). أنواع١١٠وهي (.  النواهي التي هنة اهللا عباده عنها:والثاين
 .)ً نوعا٨٠وهي (. ُ إخباره عما احتيج إلى معرفتها:والثالث
ُ اإلباحات التي أبيح ارتكابها:والرابع  .)ً نوعا٥٠وهي (. ُ
 .)ً نوعا٥٠وهي (. التي انفرد بفعلهاملسو هيلع هللا ىلص  أفعال النبي :سالخام

ُثم رأيت كل قسم منها يتنوع أنواعا كثيرة، ومن كل نوع تتنوع علوم خطيرة،  ْ ُ ِّ ً ُ
ْليس يعقلها إال العالمون،الذين هم يف العلم راسخون، دون من اشتغل يف األصول  َْ ُ ِ َ

وقد تدبر ابن حبان األوامر بالقياس المنكوس، وأمعن يف الفروع بالرأي المنحوس، 
فوجدها تدور على مائة نوع وعشرة أنواع سردها يف مقدمته، ووجد النواهي كذلك 

 .تدور على مائة وعشرة أنواع سردها كذلك



 
       

 

 ٩٢ 

عما احتيج إلى معرفتها، فرآها ملسو هيلع هللا ىلص  وهو إخبار المصطفى :وأما القسم الثالث
 .ًتدور على ثمانين نوعا سردها كذلك

 .ً وهو اإلباحات، فرآها تدور على خمسين نوعا:وأما القسم الرابع
ًتدور على خمسين نوعا ثم ملسو هيلع هللا ىلص وهو أفعال المصطفى : وكذلك القسم الخامس

 .هادسر
 .»فجميع أنواع السنن أربعمائة نوع على حسب ما ذكرناها«: ثم قال

 :قصد ابن حبان من هذا الترتيب المخترع
ْى أنواع، فمأخوذة من وأما فكرة توزيع السنن إلى أقسام، واألقسام إل ِ

 .تقسيم القرآن الكريم
ُوألن قصدنا يف نظم السنن حذو تأليف القرآن، ألن القرآن «: )١(قال ابن حبان ُ

ِألف أجزاء، فجعلنا السنن أقساما بإزاء أجزاء القرآن ِ ً ًَ ِّ ُ«)٢(. 
                                                

  ).١/١٥٠ (»اإلحسان« )١(

ُيريد ابن حبان بأجزاء القرآن «): ١٠٩( »مقدمة صحيح ابن حبان« يف قال العالمة أحمد شاكر )٢(
 عن عبد الرحمن بن )٢٣/٥١٦٣(» المسند«تحزيبه القديم الثابت يف السنة يف ما روى أحمد يف 

مهدي، عن عبد اهللا ابن عبد الرحمن الطائفي، عن عثمان بن عبد اهللا الثقفي، عن جده أوس بن 
: قلنا: حين أصبحنا، قالملسو هيلع هللا ىلص فسألنا أصحاب رسول اهللا «: آخرهحذيفة يف حديث، قال أوس يف 

نحزبه ثالث سور، وخمس سور، وسبع سور، وتسع سور، : كيف تحزبون القرآن؟ قالوا
، وبعد تخريج »ُوإحدى عشرة سورة، وثالث عشر سورة، وحزب المفصل من قاف حتى يختم

 فيه سورة الفاتحة يف أوله، بل أوله ُوهذا التحزيب ال يعد: هذا الحديث قال العالمة أحمد شاكر
= 

    



 
 
 

٩٣ 
    

ّولما كانت األجزاء من القرآن، كل جزء منها يشتمل على سور، جعلنا كل قسم  ُ ٍُّ َ ِ ُ
ُمن أقسام السنن يشتمل على أنواع، فأنواع السنن بإيزاء سور القرآن، ولما كان كل 
سورة من القرآن تشتمل على آي، جعلنا كل نوع من أنواع السنن يشتمل على 

ْأحاديث، واألحاديث من السنن بإزاء اآلي من القرآن ِ. 
َ على تفصيل ما ذكرنا، وقصد قصد الحفظ لها، سُءرفإذا وقف الم ْ ََ َهل عليه ما َ ُ

َيريد من ذلك، كما يصعب عليه الوقوف على كل حديث منها، إذا لم يقصد قصد  ْ َ َ ٍُ ُِ ُ ْ
ٍالحفظ له، أال ترى أن المرء إذا كان عنده مصحف، وهو غير حافظ لكتاب اهللا  ُ ٌ -

َ فإذا أحب أن يعلم آية من القرآن يف أي موضع هي، صعب عليه ذلك، -ّجل وعال ُ َ ْ َِّ َ
َارت اآلي كلها نصب عينيهفإذا حفظه، ص ْ ُُ ُّ ُ. 

َّوإذا كان عنده هذا الكتاب وهو ال يحفظه، وال يتدبر تقاسيمه وأنواعه، وأحب  َ
ُإخراج حديث منه، صعب عليه ذلك، فإذا رام حفظه أحاط علمه بالكل، حتى ال  ََ ْ ِ ٍَ ُ َ

ُينخرم منه حديث أصال، وهذا هو الحيلة التي احتلنا ليحفظ الناس السنن، و َ ٌُ لئال ً
ِيعرجوا على الكتبة والجمع إال عند الحاجة، دون الحفظ له أو العلم به َِ َْ ّ ُ«)١(. 

                                                
= 

أما : يف الحزب السابع، إلى أن قال»ق«سورة البقرة بداهة، حتى يستقيم العد إلى البدء بسورة 
ًالتجزئة الحديثة المشهورة اآلن بين الناس، المثبتة يف المصاحف إلى ثالثين جزءا فإهنا غير 

ولما كانت األجزاء يف القرآن، : صريح الواضحًمراده البن حبان يقينا، ألنه يقول هنا بالقول ال
كل جزء منها يشتمل على سور، ومن البديهي أن األجزاء الثالثين ليس كل جزء منها يشتمل 
على سور، بل إن بعض السور الطوال يشتمل على أجزاء، بل إن األجزاء التي فيها ثالث سور 

  .» - الثالث من القرآن فقط الثلث :  أي- كاملة فأكثر هي األجزاء العشرة األخيرة، 
  ).١٥١- ١٥٠ (»صحيح ابن حبان« )١(



 
       

 

 ٩٤ 
    

ُ أنه يضاهي كتابه - سبحانه- أبى اهللا «: )١(قال الدكتور عبد المجيد محمود
ٌكتاب، حتى يف تقسيمه وترتيبه، ولعل هذه الحيلة التي احتال هبا ابن حبان ليحمل 

ت بصحيحه، ومنعته من االنتشار والتداول، ّالناس على الحفظ هي التي قصر
 .»وحالت دون تمام االستفادة منه

ُلكن هذه العقبة قد ذللت بحمد اهللا بعد أن قام األمير عالء الدين أبو الحسن 
برتتيب الكتاب على األبواب وسماه ) ٧٣٩(علي بن بلبان الفارسي المتوىف سنة 

): ١/٩٥(ه مليف تقديمه لع حيث يقول »اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان«
ُفإنه لم ينسج له على منوال، يف جمع سنن الحرام والحالل، لكنه لبديع صنعه ...« ُ ُ

ُومنيع وضعه، قد عز جانبه، فكثر مجانبه، وتعسر اقتناص شوارده، فتعذر االقتباس  َّ ّ ُ ّ
 .من فوائده وموارده

َفرأيت أن أتسبب لتقريبه، وأتقرب إلى اهللا بتهذيبه وترتيب ه، وأسهله على طالبه ُ
ْبوضع كل حديث يف بابه، الذي هو أولى به، ليؤمه من هجره، ويقدمه من أهمله  َْ َ َّّ ُ ُ

 .»...وأخره
ًوقد أوصلنا ابن بلبان كتاب ابن حبان كما هو مرتبا على األبواب، ويف هذا 

األمير عالء الدين الفارسي لم يصنع يف كتاب ابن حبان «: يقول الشيخ أحمد شاكر
ًر الرتتيب والتبويب المستحدث، ولم يخرم منه كلمة، ولم يسقط منه حرفا، حتى غي ُ

ُالخطبة وما بعدها، وال تنحصر أهمية كتاب ابن بلبان يف الرتتيب فقط، بل إنه يعترب 
 .»»صحيح ابن حبان«ًفهرسا ألحاديث 

                                                
  ).٢١ (»معالم فقه ابن حبان« )١(



 
 
 

٩٥ 
    

واعلم أين وضعت بإزاء «: َقال ابن بلبان يف وصف ترتيبه ألحاديث ابن حبان
َ حديث بالقلم الهندي صورة عدد األنواع الذي هو منه يف كتاب التقاسيم كل

ُواألنواع، ليتيسر أيضا كشفه من أصله من غير كلفة ومشقة، مثاله إذا كان الحديث : ً
، ثم إن كان من القسم األول )١١(ًمن النوع الحادي عشر مثال، كان بإزائه هكذا 

ما رأيته، وإن كان من القسم الثاين كان ًكان العدد المرقوم مجردا من العالمة ك
  ، وإن كان من القسم الثالث، كان الخط من)١١(تحت العدد خط عرضي هكذا 

                       ___                             ___  
، )١١(، وإن كان من القسم الرابع كان العدد بين خطين هكذا )١١(: فوقه هكذا

ًتوفيرا للخاطر،وتيسيرا ، )١١(لخطان فوقه هكذا وإن كان من القسم الخامس كان ا ً
 .»للناظر

وقـد أثبتنـا هـذه األرقـام عقـب «: محقـق الكتـاباألرنـاؤوط  شعيب الشيخقال 
 .»...ًالحديث بذكر القسم أوال

 :»صحيح ابن حبان«عناية العلماء يف 
ــرة   ــى العلمــاء عنايــة كبي ــصحيح ابــن حبــان«لقــد اعتن  قــد نجملهــا يف أربعــة »ب

 :)١(نقاط

 : مدارسته وقراءته على الشيوخ:ًأوال
ُيتبين ذلك من إسناد النسخة المحققة حيث رواه كبار الشيوخ، وكذلك حرص 
أصــحاب الكتــب التــي تــسمى الــربامج والمــشيخات، مثــل الــوادي آشــي التونــسي 

                                                
  ).١/٤٤(» مقدمة اإلحسان« )١(



 
       

 

 ٩٦ 
    

أنه قرأ جميـع ) ٢٠٢، ٢٠١(، فإنه يذكر يف برنامجه يف صفحة )هـ٧٤٩(المتوىف سنة 
ّ اتجـاه الكعبـة علـى رضـي -تعـالى- بـسنده بحـرم اهللا »بـن حبـانصـحيح ا«حديث 

 .الدين أبي إسحاق إبراهيم الطربي أحد شيوخه
ويكفي لتتعرف على مدى حرص األئمة على مدارسته، ومطالعته، قول 

وأما حديث أبي «:  قال)١(»النكت على ابن الصالح«الحافظ ابن حجر العسقالين يف 
ْإن ابن حبان أخرجه يف صحيحه من رواية شهر : ، وقولهأمامة، فقد أشار إليه شيخنا َ

 البتة، ال »صحيح ابن حبان«يس هو يف ل فيه نظر، بل -رضي اهللا عنه- عن أبي أمامة 
من طريق أبي أمامة وال من طريق غيره، بل لم يخرج ابن حبان يف صحيحه لشهر 

 .»ًشيئا
ام جليــل مثــل ابــن  يقـوم بــه إمــ»لــصحيح ابــن حبــان«إن هـذا االســتقراء الــدقيق 

 .َحجر، ليظهرنا على تلك العناية الكربى التي حفي هبا من هؤالء األعالم

 :تراجم رجاله: ًثانيا
: ت(بــن حبــان كمــا فعــل العراقــي كــذلك اهــتم العلمــاء بــالكالم علــى رجــال ا

 .)٢(»لحظ األلحاظ«، ذكره ابن فهد يف »رجال ابن حبان«، فألف كتاب )هـ٨٠٦
 للمـزي »هتذيب الكمـال«، فقد اختصر ) هـ٨٠٤: ت(قن وكذلك فعل ابن المل

صـحيح ابـن «، و»مـسند اإلمـام أحمـد«:  كتب ستة أخـرى منهـا)٣(وزاد عليه زيادات
                                                

)١/٤١٤ ()١.(  

  ).٢٣٢ص ()٢(

  . وهذه الزيادات تسمى ذيًال)٣(



 
 
 

٩٧ 
    

، »ســـنن الـــدارقطني«، و»مـــستدرك الحـــاكم«، و»صـــحيح ابـــن حبـــان«، و»خزيمـــة
 . للبيهقي»السنن الكربى«و

ًوقد رأيت مجلدا، «:)١(»َالضوء الالمع«قال السخاوي يف  .»وأمره فيه سهلُ

 : تخريج زوائده:ًثالثا
 :وقد اهتم العلماء بتخريج زوائده على الصحيحين منهم

َ الحافظ مغلطاي بن قليج :ًأوال ُ َ ْ ، فقـد ذكـر الـسيوطي يف ترجمتـه ) هــ٧٦٢:ت(ُ
 أنه خرج زوائد ابـن حبـان علـى الـصحيحين ولـم يـصلنا  )٢(»ذيل تذكرة الحفاظ«يف 

 .كتابه هذا
موارد «: سماه)  هـ٨٠٧: ت(ظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي  الحاف:ًثانيا

ً، وقد حققه ونشره أوال الشيخ محمد بن عبد الرزاق »الظمآن إلى زوائد ابن حبان
حمزة، ثم قام العالمة الشيخ ناصر الدين األلباين بتحقيقه وتخريجه والحكم على 

 .دمة حافلة رائعة ماتعة، ووضع له الشيخ مقأحاديثه وتقسيمه إلى صحيح وضعيف

 : النقل عنه والعزو إليه:ًرابعا
ًإن كثيرا ممن جاء بعد ابن حبان من المحدثين نقلوا عنـه يف كتـبهم، كالمنـذري 

اإللمام «يف )  هـ٧٠٢: ت(، وابن دقيق العيد »الرتغيب والرتهيب«يف )  هـ٦٥٦: ت(
، والعراقـي »ايـةنـصب الر«يف كتـاب )  هــ٧٦٢: ت(، والزيلعـي »بأحاديث األحكام

                                                
)٦/١٠٢( )١.(  

  ).٣٦٦ص( )٢(



 
       

 

 ٩٨ 
    

، »الفـتح«، وابـن حجـر يف »تخـريج أحاديـث إحيـاء علـوم الـدين«يف )  هـ٨٠٦: ت(
الدرايـة تخـريج أحاديـث «، ويف »تخريج أحاديث الكشاف«، و» الحبيرالتلخيص«و

، والــسخاوي »عمــدة القــاري«يف كتابــه )  هـــ٨٥٥: ت(َ، وغيرهــا، والعينــي »الهدايــة
 .)١( وغير ذلك كثير»المقاصد الحسنة«يف )  هـ٩٠٢: ت(

 .)٢(»أربعون بلدانية«ًحتى إن العراقي انتخب منه أربعين حديثا يف كتاب سماه 
تقريبه للناس حتى يسهل معرفة حديثه، فسلكوا يف ذلك : ًومن االهتمام به أيضا

 :مسلكين

 : فهرسته عن طريق ذكر أطراف حديثه وممن فهرسه:ًأوال
 بلغ فيه »صحيح ابن حبان« أطراف ، عمل) هـ٨٠٦: ت( الحافظ العراقي - ١

 .)٣(»لحظ األلحاظ«إلى أول الستين من القسم الثالث، ذكره ابن فهد يف 
بالفوائد المبتكرة مـن إتحاف المهرة «: َ الحافظ ابن حجر حيث عمل كتاب-٢

ً، فجعل كتاب ابن حبان من الكتـب العـشرة التـي ألـف كتابـه بنـاء »طراف العشرةاأل
 .عليها

ًألطراف ليست فهرسة كالفهرسة المعتادة فيذكر طرف الحديث والمقصود با
 .فقط، بل يذكرون طرف الحديث بالسند، ويجمعون أسانيد الحديث يف موضع واحد

                                                
  ). ٤٨ -  ١/٤٧ (»مقدمة اإلحسان«:  انظر)١(

  ). ٧٤/٤٨( »مقدمة اإلحسان« )٢(

)١٣٩( )٣.(  



 
 
 

٩٩ 
    

 : إعادة ترتيبه على األبواب الفقهية وممن رتبه:ًثانيا
ْ الحافظ مغلطاي بن قليج كما ذكره ابن فهد يف - ١  .)١(»لحظ األلحاظ«ُ
كما )  هـ٨٠٣: ت(ُبن عبد الرحمن المعروف بابن زريق  الحافظ محمد - ٢

 .)٢(»لحظ األلحاظ«ُذكر يف 
اإلحسان يف «: ، وسماه) هـ٧٣٩(َ األمير عالء الدين الفارسي ابن بلبان - ٣

ً وهو المتداول والمطبوع يف هذا العصر، وقد طبع كامال »تقريب صحيح ابن حبان ُ
ًب األرنؤوط يف ستة عشر مجلدا، ونشره مؤسسة الرسالة، بتحقيق األستاذ شعي

الجزء الخامس والسادس عشر فهارس، فهرس اآليات القرآنية، وفهرس الحديث 
 .الخ... مرتبة على حروف المعجم

 :شرط ابن حبان يف صحيحه
َّشرط ابن حبان يف صحيحه شروطا دقيقة، والتزم هبا ونص عليها، وبينها يف  ً َ َ

َي أستطيع أن أجزم أن ابن حبان شرط ولكن«: كتابه، يقول الشيخ أحمد شاكر َ
ّلتصحيح الحديث يف كتابه شروطا دقيقة بينة، وأنه وفى بما شرط كما قال الحافظ،  ً
ْإال ما ال يخلو منه عالم أو كتاب من السهو أو الغلط، أو من اختالف الرأي يف  ِ

ا الجرح والتعديل والتوثيق والتضعيف والتعليل والرتجيح، قال ابن حبان مبينً
َوأما شرطنا يف نقل ما أودعناه كتابنا هذا من السنن، فإنا لم نحتج فيه إال «: )٣(َشرطه َْ ِ ُ

                                                
  ). ١٣٩ص( )١(

  ).١٩٦ص ()٢(

  ).١١٢( المجلد األول بتحقيق العالمة أحمد شاكر »صحيح ابن حبان« )٣(



 
       

 

 ١٠٠ 
    

ْبحديث أجتمع يف كل شيخ من رواته خمسة أشياء ِ: 
 . العدالة يف الدين بالسرت الجميل:األول
 .ُ الصدق يف الحديث بالشهرة فيه:الثاين
ّ العقل بما يحدث من الحديث:الثالث َ ُ. 
َالعلم بما يحيل من معاين ما يروي :الرابع ُْ ِ. 

َ المتع:الخامس  .ي خربه عن التدليسّرُ
َفكل من اجتمع فيه هذه الخصال الخمس احتججنا بحديثه، وبنينا الكتاب  ِْ َ

َّعلى روايته، وكل من تعرى عن خصلة من هذه الخصال الخمس لم نحتج به ْ ِْ َ ّ َ ُّ«. 
 استقالله يف االجتهاد يف َوبعد أن بسط يف شرح مراده بكل خصلة، أعلن

ْالرجال، فمن توفرت فيه الخصال الخمس قبل، وإن طعن فيه غيره، ومن لم تتوفر  َ َ ُ ِ
َفيه تركه وإن قبله غيره، ويف ذلك يقول ِ وربما أروي يف هذا الكتاب وأحتج «: َ
ِسماك بن حرب، وداود بن أبي هند، : بمشايخ قد قدح فيهم بعض أئمتنا مثل

بن يسار، وحماد بن سلمة، وأبي بن عياش، وأضراهبم ممن ومحمد بن إسحاق 
َتنكب عن روايتهم بعض أئمتنا، واحتج هبم البعض، فمن صح عندي منهم  ّ َ
ُبالرباهين الواضحة، على سبيل الدين أنه ثقة احتججت به ولم أعرج على قول من  ُ

ُن أنه غير قدح فيه ومن صح عندي بالدالئل النيرة واالعتبار الواضح على سبيل الدي
َ، ثم أخذ يف شرح رأيه يف حماد بن سلمة »َّعدل، لم أحتج به، وإن وثقه بعض أئمتنا

دا أدلة من رأى عدم االحتجاج به ًمثال لغيره يف قبوله االحتجاج به، مفنِّ ُ ً. 
 .ُوقد نوزع ابن حبان يف شرط العدالة، كما نوزع يف الجرح



 
 
 

١٠١ 
    

ْهل ابن حبان من المتساهلين أو من المتشدد  ين؟ِ
مـن المتـشددين المتعنتـين يف الحكـم علـى الرجـال بأنـه ُلقد وصف ابـن حبـان 

النسائي وابن معين وابن أبي مثل َالذين  يجرحون الراوي بأدنى جرح، مثله يف ذلك 
 .)١(حاتم الرازي ويحيى بن سعيد

ابن حبان ربمـا قـصب «:  حيث قال»الميزان«وممن أشار إلى تشدده الذهبي يف 
 .)٢(»َ حتى كأنه ال يدري ما يخرج من رأسه-جرحه :  أي-الثقة 

 .)٣(»أما ابن حبان فإنه تقعقع كعادته«: وقال يف ترجمة عثمان الطرائفي
 .)٤(»أبو حاتم عنده عنت«: »هدي الساري«وقال الحافظ يف 

 .ومع ذلك فقد وصف ابن حبان بالتساهل يف التوثيق
رط الـصحيح متـساهل يف وهو واسع الخطو يف ش«: قال ابن صالح عن الحاكم

رحمهـم اهللا - »صحيح أبي حاتم بن حبـان البـستي«ُويقاربه يف حكمه ... القضاء به 
 .)٥(» -أجمعين

ُأراد أنــه يقاربــه يف التــساهل، «: قــال العراقــي يف تعليقــه علــى رأي ابــن الــصالح
                                                

  ). ١١٧ (»الرفع والتكميل« )١(

  ).١/٢٧٤ (»ميزان االعتدال« )٢(

  ).٣/٤٥ (»ميزان االعتدال« )٣(

  ).١/٤٤١( المقدمة »فتح الباري« )٤(

  ).٢٢ص( »مقدمة ابن الصالح« )٥(



 
       

 

 ١٠٢ 
    

ًفالحاكم أشد تساهال منه، وهو كذلك، قال الحازمي ُ ابن حبـان أمكـن يف الحـديث : ُ
 .» الحاكممن

ُوالمتفحص للخصال الخمسة التي اشرتطها ابن حبان يف الراوي يتبين لـه دقتـه  ُ
 مـن »الثقات«وعدم تساهله، وتتأكد هذه النتيجة إذا أضيف إليها ما اشرتطه يف كتابه 

 :ًشروط قبول رواية الصدوق، وهي خمس خصال أيضا
 .ٌ أن ال يكون يف السند ضعيف فوق الراوي الثقة:ًأوال
 .ٍ أو دونه شيخ واه، ال يجوز االحتجاج بخربه:ًنياثا

 .ً أن ال يكون الخربُ مرسال:ًثالثا
 .ً أن ال يكون منقطعا:ًرابعا

ّ أن ال يكون يف اإلسناد مدلس لم يبين سماعه:ًخامسا ُ. 
فهذه شروط ال تدل على التساهل، واجتهاده يف توثيق الراوي الذي ضعفه غيره 

 .ُه ال يوثقه إال بعد أن تقوم لديه الدالئل على توثيقهال يلزم منه التساهل، ألن
وإنمـا أذكـر يف هـذا الكتـاب «: )١(ُ حيـث قـال»الثقات«وقد صرح بذلك يف كتابه 

 بعد الشيخ، وقد ضعفه بعض أئمتنا، ووثقه بعضهم، فمن صـح عنـدي مـنهم الشيخ
دخلتــه يف هــذا ، أ»الفــصل بــين النقلــة«أنــه ثقــة بالــدالئل النيــرة التــي بينتهــا يف كتــاب 

ْالكتــاب، ألنــه يجــوز االحتجــاج بخــربه، ومــن صــح عنــدي أنــه ضــعيف بــالرباهين  َ
 لم أذكره يف هـذا الكتـاب، لكـن »الفصل بين النقلة«: الواضحة التي ذكرهتا يف كتاب

 .»الضعفاء«أدخلته يف كتاب 
                                                

  ).١/٣٦ (»فتح المغيث« )١(



 
 
 

١٠٣ 
    

َغير أن التساهل قد يتسلل إلى ابن حبان من مفهوم العدالة عنده، حيث يصف  ْ َ
ُ كل من لم يوصف بجرح؛ ألن العدل من لم يعرف فيه الجرح، إذ التجريح ضد هبا ْ َ

َالتعديل، فمن لم يعلم بجرح فهو عدل إذا لم يتبين ضده، إذ لم يكلف الناس معرفة  ُ ُ
ّما غاب عنهم، وإنما كلفوا الحكم بالظاهر من األشياء غير المغيب عنهم َ ُ ّ ُ«. 

لحال وهو المستور، فهو عدل عند وعلى هذا، فكل مسكوت عنه، أو مجهول ا
ْابن حبان، يدخله يف كتاب  َ، ويصلح حديثه لالحتجاج»الثقات«ُ ُْ َ. 

أي نسبته إلى - إن كانت «:  عن الحافظ بن حجر قوله)١(وقد نقل السخاوي
 باعتبار وجدان الحسن يف كتابه فهو مشاحة يف االصطالح، ألنه يسميه -التساهل

ُ شروطه، فإنه يخرج يف الصحيح ما كان راويه ثقة، ًصحيحا، وإن كان باعتبار خفة
َغير مدلس سمع ممن فوقه، وسمع منه اآلخذ عنه، وال يكون هناك انقطاع وال 
ْإرسال، وإذا لم يكن يف الراوي المجهول الحال جرح وال تعديل، وكان كل من  ٌ َِ

 »ثقاتال«شيخه والراوي عنه ثقة، ولم يأت بحديث منكر فهو ثقة عنده، ويف كتاب 
ْله كثير ممن هذا حاله، وربما اعرتض عليه من لم يعرف اصطالحه، وال اعرتاض،  َ

 .فإنه ال يشاح يف ذلك
وما ذكر من تساهل ابن حبان ليس بصحيح، فإن غايته : قيل«: وقال السيوطي

ًأنه يسمي الحسن صحيحا وألجل هذا ربما اعرتض عليه يف جعله : ... ثم قال... ُ
ُثقات من لم يعر ْ  .)٢(»ف حالهَ

                                                
)١/٣٦ ()١(.  
  ).١/١١٤ (»تدريب الراوي« )٢(



 
       

 

 ١٠٤ 
    

ْمـن :  حبـانُقـال ابـن«: )١(»لسان الميزان«وقال الحافظ بن حجر يف مقدمة كتابه  َ
ْ قلته ال يجوز تعديلـه إال بعـد الـسبر، ولـو كـان ممـن يـروي كان منكر الحديث على َّ

ًالمناكير ووافق الثقات يف األخبار لكان عدال مقبـول الروايـة، إذ النـاس يف أحـوالهم 
ْالة حتى يتبين منهم ما يوجب القدح، هكذا حكم المـشاهير مـن على الصالح والعد ُ

ِالرواة، أما المجاهيل الذين لم يرو عنهم إال الضعفاء، فهم مرتوكون علـى األحـوال 
 .كلها

ْوهـذا الـذي ذهــب إليـه ابـن حبـان، مـن أن الرجــل إذا  : -أي ابـن حجـر-قلـت  ِ
مذهب عجيب، والجمهور : انتفت جهالة عينه كان على العدالة إلى أن يتبين جرحه

ًفـه، فإنـه يـذكر خلقـا َّ الـذي أل»الثقـات«على خالفه، وهذا مسلك ابن حبان يف كتابه 
ممن نص علـيهم أبـو حـاتم وغيـره علـى أهنـم مجهولـون، وكـأن عنـد ابـن حبـان أن 
جهالة العين ترتفـع بروايـة واحـد مـشهور، وهـو مـذهب شـيخه ابـن خزيمـة، ولكـن 

 .»...رهجهالة حاله باقية عند غي
ِأقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عن الرجل اثنان فصاعدا من «: قال الخطيب ً َ

ُالمشهورين بالعلم، إال أنه ال يثبت له حكم العدالة بروايتهما، وقد زعم قوم أن  َ
عدالته تثبت بذلك، وهذا باطل، ألنه يجوز أن يكون العدل ال يعرف عدالته، فال 

ه وال خًربا عن صدقه، كيف وقد وجد جماعة من العدول ًتكون روايته عنه تعديال ل
الثقات رووا  عن قوم أحاديث أمسكوا يف بعضها عن ذكر أحوالهم، ومع علمهم 

حدثنا : قول الشعبي: َبأهنم غير مرضيين، ويف بعضها شهدوا عليهم بالكذب، مثل
 .-ًوكان كذابا- الحارث 

                                                
  ).٢١٠ - ١/٢٠٨ (»لسان الميزان« )١(



 
 
 

١٠٥ 
    

َحدثنا نوير بن أبي فاخته : وقول الثوري ْ من أركان الكذبوكان-ُ ِ-. 
ُحدثنا أبو روح وكان كذابا، وقول أحمد بن مالعب: وقول يزيد بن هارون ً :

َّحدثنا بكر بن الشرود : ، وقول أبي األزهر- ًوكان رافضيا-ُحدثنا مخول بن إبراهيم  َ
 .)١(»-ًوكان قدريا داعية-

ُوقد روى هؤالء كلهم يف مواضع أخرى عمن سمي : - أي ابن حجر-قلت 
ًواية العدل عن الرجل تعديال ين عن وصفهم بما وصفوهم به، فكيف تكون رساكت
 .»له؟

َن حبان يشدد، وربما تعنت فيمن وجـد يف بلكن ا« : -رحمه اهللا-قال المعلمي  ُ
ًروايته ما استنكره، وإن كان الرجل معروفا مكثرا ُْ ً. 

ْوالعجلي قريب منه يف توثيق المجاهيل من القدماء، وكذلك ابن سع د، وابن ُِ
معين، والنسائي، وآخرون غيرهم يوثقون من كان من التابعين، أو أتباعهم إذا 
وجدوا رواية أحدهم مستقيمة، بأن يكون له فيما يروي متابع أو شاهد، وإن لم يرو 

وقد صرح ابن حبان بأن المسلمين على الصالح والعدالة حتى ... عنه إال واحد
 وذكره ابن حجر يف »الثقات«ذلك يف  علىيتبين منهم ما يوجب القدح، نص 

 .  واستغربه)٢(»اللسان«
َولو تدبر لوجد كثيرا من األئمة يبنون عليه، فإذا تتبع أحدهم أحاديث الراوي  ً َ
ّفوجدها مستقيمة تدل على صدقه وضبطه، ولم يبلغه ما يوجب طعنًا يف دينه وثقه،  َ ُ َ

                                                
  ).٨٨٩ص (»الكفاية يف علم الرواية« )١(
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 .)١(»وربما تجاوز بعضهم هذا كما سلف
ُيشير إلى ابن حبان فإنه قد يوثق «: )٢(»التنكيل«صر يف تعليقه على قال الشيخ نا ُ

ُ مع أنه ال يعرفه، ويؤيد ذلك أنني »الثقات«الرجل بإراده إياه يف الكتاب المذكور 
َرأيته قال يف بعض المرتجمين عنده ال أعرفه وال أعرف أباه، وعلى مثل هذا التوثيق 

 هذا فإنه مهم لم ينتبه له إال أهل التحقيق أقام كتابه الصحيح المعروف به، فاحفظ
 .»يف هذا العلم الشريف

 كـل »الثقات«وقد بين ابن حبان اصطالحه وهو أن يذكر يف «: )٣(وقال المعلمي
ًمن روى عنه ثقة ولم يرو منكرا، وأن المسلمين على العدالة حتـى يثبـت الجـرح ََ ْ ...

 روى، وال عمن روى، وال مـن روى َنعم إنه ربما يظهر أنه يذكر الرجل ولم يعلم ما
 .»ُعنه، وعذره يف هذا أنه بنى على رأيه أن المسلمين على العدالة

 :َوالتحقيق أن توثيق ابن حبان على درجات« : -رحمه اهللا-ثم قال 
 .ُكان متقنًا أو مستقيم الحديث، أو نحو ذلك: ُ أن يصرح به، كأن يقول:األولى
ِه الذين جالسهم وخبرهم أن يكون الرجل من شيوخ:الثانية َ. 
ُ أن يكون من المعروفين بكثرة الحديث، بحيث يعلم أن ابن حبان وقف :الثالثة َ

 .له على أحاديث كثيرة
َ أن يظهر من سياق كالمه أنه قد عرف ذاك الرجل معرفة جيدة:الرابعة َ. 

                                                
  ).١/٢٥٥ (»التنكيل« )١(

  ).٦٧ص( )٢(

  ).١/٤٣٦ (»التنكيل« )٣(
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 . ما دون ذلك:الخامسة
 .ثبت من توثيق كثير منهم ال تقل عن توثيق غيره من األئمة، بل لعلها أ:فاألولى
 . قريبة منها:والثانية
 . مقبولة:الثالثة
 . صالحة:الرابعة

 .»ُ ال يؤمن فيها الخلل:والخامسة
هـذا تفـصيل دقيـق «:   يف تعليقه على هـذه المراتـب الخمـساأللباينقال الشيخ 

ْ وتمكنه من علم الجرح والتعديل، وهو مما -رحمه اهللا-ُيدلل على معرفة المؤلف  ِ
ًفجزاه اهللا خيرا-م أره لغيره ل ُ-.  

غير أنه قد ثبت لدي بالممارسة أن من كان منهم من الدرجة الخامسة فهو على 
ُالغالــب مجهــول ال يعــرف، ويــشهد لــذلك صــنيع الحفــاظ، كالــذهبي والعــسقالين 
ًوغيرهما من المحققين، فإهنم نادرا ما يعتمدون على توثيق ابـن حبـان وحـده ممـن 

 .»ًدرجة، بل والتي قبلها أحياناكان يف هذه ال

 :مكانة صحيح ابن حبان
األئمة يحكمون علـى بعض ُإن الشروط التي التزمها ابن حبان ووىف هبا جعلت 

 :)١(الحديث بالصحة، لمجرد روايته يف صحيحه، فقال ابن صالح يف علوم الحديث
                                                

  ). ١٧ (»علوم الحديث« )١(
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ْويكفي مجرد كونه موجودا يف كتب من اشرتط منهم الصحيح، فيما جم« ً عه َُ
 .ِككتاب ابن خزيمة

ابن :  أي- ا مويف ذلك نظر ألهن«: )١(»ِالنكت الظراف«قال الحافظ بن حجر يف 
َ ممن ال يرى التفرقة بين الصحيح والحسن، بل عندهما أن -خزيمة وابن حبان

 .ٌالحسن قسم من الصحيح ال قسيمه
 ًويؤخذ الصحيح أيضا من المصنفات«: )٢(»ألفيته«وقال العراقي يف شرح 

، المختصة بجمع الصحيح فقط كصحيح أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة
 وكتاب »بالتقاسيم واألنواع«صحيح أبي حاتم محمد بن حبان البستي، المسمى و
 .»»المستدرك«ٍ ألبي عبد اهللا الحاكم على تساهل يف »المستدرك على الصحيحين«

ْحكم األحاديث التي يف ك« :)٣(»النكت«قال الحافظ يف  تاب ابن خزيمة وابن ُ
َحبان صالحة لالحتجاج هبا لكوهنا دائرة بين الصحيح والحسن، ما لم يظهر يف 

 .»بعضها علة قادحة
، ولمـسلم )خ(ُورمـزت للبخـاري «: »جمع الجوامع«وقال السيوطي يف مقدمة 

، وللــضياء المقدســي يف )ك (»المــستدرك«، وللحــاكم يف )حــب(، والبــن حبــان )م(
ٌ وجميع ما يف هذه الكتب صحيح، فالعزو إليهـا معلـم بالـصحة، ،)ض (»المختارة« ُِ ْ

ــه، وكــذا مــا يف »المــستدرك«ســوى مــا يف  ــه علي ّ مــن التعقــب، فأنب َ ــك«ِ ، »موطــأ مال
                                                

)١/٢٩٠ ()١.(  
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ٌفالعزو إليها معلم بالصحة... ، وأبي عوانة»ِصحيح ابن خزيمة«و ُِ ْ«. 
ًوقد وجدت تحقيقا دقيقا للشيخ ناصر الدين األلباين   يف مقدمة -رحمه اهللا-ً

 :صحيح موارد الظمآن يف تقويم ثقات ابن حبان وصحيحه، أختصره فيما يلي«
تختلف شخصية ابن حبان : بادىء بدء أقول وباهللا التوفيق: )١(قال الشيخ ناصر

ًوتصرفه يف كتابه هذا، عن تصرفه يف ثقاته تأصيال، ويتفق معه تفريعا، فهو يف هذا  ً
ل يف هذا، بل هو متشدد وأكثر الباحثين الذين متساهل كذلك، ومستقيم غير متساه

ًكتبوا حوله أثنوا عليه خيرا بعامة، ومن تكلم فيه فتلميحا وعلى استحياء كالحافظ  ْ َ ً
فإذا : ًبن حجر فضال عن غيره، فإنه بعد أن لخص شروط ابن حبان يف صحيحه قالا

الحة تاب ابن خزيمة وابن حبان صَتقرر ذلك عرفت أن األحاديث التي يف ك
َحتجاج هبا، لكوهنا دائرة بين الصحيح والحسن ما لم يظهر يف بعضها علة الل

 .قادحة
العدالة يف الدين بالسرت الجميل، ثم : ثم قال الشيخ ناصر عن شرطه األول وهو

 ... .أن يكون أكثر أحواله طاعة هللا: والعدالة يف اإلنسان هو: قال
ًلـشرطه األول أمـرا زائـدقـد الحظـت أن يف شـرح ابـن حبـان : قال الـشيخ  عـن اً

ُمن لم يعرف بجرح«يف ثقاته بأنه » العدل«تعريفه  ْ  وهو قوله من كـان ظـاهر أحوالـه »َ
، وهذا يعني أنه معروف بالطاعة، وخالفه هو الفاسق، وهو من كان أكثر ...طاعة هللا

 ُأحواله معصية هللا، فلم يكتف هنا بالتزام األصل، والوقوف مع حسن الظن بالمسلم
... كما فعل هناك فإذا تبين أن الغالب عليه هو الطاعة فهو العدل عند ابن حبـان هنـا

                                                
  ).١/٥٧(» الموارد« يف )١(
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ًوليس هذا فقط، بل إنه أضاف شيئا آخر يف العدل يف الرواية على العدل يف الشهادة، 
ًأال وهو أن يكون صـادقا يف روايتـه للحـديث، فهـذا منـه شـيء هـام جـدا، فـإن كونـه  ً

ًلمجرد كونه مسلما عدال، وإنما بالسرب لحديثه، والنظر يف ًصادقا فيه ال يمكن إثباته  ً
َرواياته، ومقابلتها بروايات، الثقات أو بتوثيق من يعرف صناعة الحديث، كما ألمح  ْ َ

 .»ًيف الرواية والدين معا«: ًإليه يف الجملة األخيرة التي ختمها مؤكدا ما ذكرت بقوله
ًهم يف الـراوي أن يكـون معروفــا فقـد التقـى ابـن حبـان مــع الجمهـور يف اشـرتاط

بالعدالة، وبالصدق يف الرواية، على التفريق المتقـدم بـين راوي الحـديث الـصحيح 
ــه يف مقدمــة  ــك بقول ــان ذل ــن حب ــد أكــد اب ــضعفاء «وراوي الحــديث الحــسن، وق ال

ُوأقل ما يثبت به خـرب الخاصـة حتـى تقـوم بـه الحجـة علـى ): ١/٨ (»والمجروحين
أهل العلم هو خرب الواحد الثقة يف دينـه المعـروف بالـصدق يف حديثـه، العاقـل فيمـا 
... يحدث به، العـالم بمـا يحيـل معـاين الحـديث مـن اللفـظ المتعـري عـن التـدليس

 .لحديث بالشهرة فيهالصدق يف ا: ولذلك قال ابن حبان يف الشرط الثاين المتقدم
 فهذا وما قبله يناقض كـل المناقـضة قولـه يف مقدمـة - أي الشيخ ناصر -: قلت

فكل من ذكرته يف كتابي هذا، إذا تعـرى خـربه عـن الخـصال الخمـس «: )١(»الثقات«
ُالتي ذكرهتا فهو عدل يجوز االحتجاج بخربه، ألن العدل من لم يعـرف منـه الجـرح  ْ َ

 .»رف بجرح فهو عدلُضد التعديل، فمن لم يع
 علــى قاعــدة »صـحيحه« علــى قاعــدة، و»الثقـات« كتابــه بنــىإنـه : فإمـا أن يقــال

َأخرى مخالفة، فتناقض، وهو من األسباب التي حملت بعـض الحفـاظ إلـى وصـفه 
 .بالتناقض، إضافة إلى التساهل
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خرى، إنه تبين له خطؤه يف القاعدة األولى، تراجع عنها إلى القاعدة األ: وإما أن يقال
 .وهذا به أولى، ألنه الصواب الموافق للجمهور،كما ال يخفى على أولي النُهى

َولعله يؤيد تراجع المذكور، أن كثيرا من المرتجمين يف  ُ لم يخرج لهم »ثقاته«ً
ً، خذ مثال»صحيحه«ًشيئا يف  ُفقد ترجم لسبعة ممن يسمي : ُ ، ثالثة منهم من »آدم«َ

ُ لم يخرج إال لخمسة منهم، ويف »أبان«ُ يسمي المجاهيل، وترجم لسبعة عشر ممن
ْاآلخرين مجاهيل، ومن لم أعرف، ومن قال هو فيه َْ َ: 

ْوال ابن من هو«، »ال أدري من هو«  .ُ، واألمثلة تكثر فحسبنا ما ذكر»َ
َوعلى كل حال فال يجوز االعتمـاد علـى الموثـق يف  ، لألسـباب التـي »الثقـات«ُ

 .سبق بياهنا
َ أن نضيفه إليهـا، أال وهـو أن ابـن حبـان نفـسه لـم يعتمـد وهذا سبب آخر يمكن

ُعليه اعتمادا كليا، وإنما على االختيار واالنتقاء، وهو الشرط الذي كنت بينته ثمة يف  ً ً
 .»الثقاتتقويم كتاب «الفصل األول 

ــشرط : )١(ثــم قــال الــشيخ ناصــر واألمــر اآلخــر أن مــن شــروطه يف صــحيحه ال
ِالعقل بما يحدث م: الثالث ُالعلم بما يحيـل مـن معـاين : ن الحديث، والشرط الرابعُ

 .ما روى
بطالن هذين الشرطين ومخالفتهما لعموم نصوص الشريعة  فقد أثبتنا فيما تقدم

 .َفال داعي للتكرار اآلمرة بالتبليغ،
وأقل ما ثبت به خرب الخاصة حتى تقوم به الحجة : »ضعفائه«قال ابن حبان يف 
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الواحد الثقة يف دينه المعروف بالصدق يف حديثه، العاقل على أهل العلم هو خرب 
 .ُبما يحدث به، العالم بما يحيل معاين الحديث من اللفظ

ُولكنه وقع يف مخالفة أخرى وهي اشرتاطه العلم بما يحيل المعنى، وأكد ذلك 
ع آخر منه، فقال تحت أجناس من أحاديث الثقات التي ال يجوز االحتجاج ضيف مو

 ... .هبا
الثقة الحافظ، إذا حدث من حفظه وليس بفقيه، وال يجوز «: الجنس الرابع

 .»...عندي االحتجاج بخربه
فـأين هـذا ! مـا أشـد تناقـضه وهتـاتره مـع علمـه وفـضله وحفظـه! فيا سبحان اهللا

ــاب  ــت والتنطــع يف هــذا الكت ــضعفاء«التعن ــساهل يف ذاك »ال ــسامح والت  مــع ذاك الت
ُ التعنـت كـان صـوابا؛ لكـان األليـق أن يـذكر يف ذاك، ؟ ولو أن هـذا»الثقات«الكتاب  ً

 !وليس يف هذا
 حيــث لــم يــذكروا هــذا »المــصطلح«ثــم هــو مــع مخالفتــه لمــا عليــه العلمــاء يف 

ّنضر اهللا امرءا سمع منا حديثا فبلغـه غيـره، «: ملسو هيلع هللا ىلصالشرط، فإنه مخالف لصريح قوله  ً ً َ
 .»... بفقيهَّفرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس

َبلغوا عني ولو «: ملسو هيلع هللا ىلصكما هو مخالف لعمومات النصوص اآلمرة بالتبليغ لقوله 
 .»...آية

ُ إال ما يـشرتط يف الـشاهد، وإال الحفـظ والـضبط، »العدل«فليس هناك شرط يف 
 .على ما تقدم

شرط «كما هو شأن يف -نعم؛ لو جعل ذلك شرط كمال، وليس شرط صحة 
ن له وجه مقبول، وقد أشار إليه الحافظ يف تعريفه  لكا-  عند الجمهور»التالقي
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 أراد ذلك، فقصرت - رحمه اهللا-َ، ولعل ابن حبان - كما سبق- للحديث الصحيح 
ًعبارته عن قصده، فإين أستبعد جدا عن مثله أن يخفى عليه بطالن هذا الشرط 

نقله ًوفساده، ألن طالب العلم جميعا يعلمون أن الكتاب والسنة، ما رواه لنا وال 
 5 4 3 2 1 0 / .(: - تعالى- بنص قوله »األميون«إلينا إال 

6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B( ]٢:اجلمعة[. 
ً فقهاء ولكنهم كانوا آية يف الحفظ واألداء، كما هو معروف عنهم يف  يكونوافلم

 .سيرهتم وتراجمهم، ثم صاروا بما حفظوا فقهاء، ثم هم ليسوا سواء
رة المتقدم، بل ليسوا كذلك يف الحفظ واألداء، كما هو صريح حديث النُض

ْفمنهم من له الحديث والحديثان، ومنهم من له األلوف كما هو معروف، وعلى  َ
ْهذا جرى من بعدهم من السلف  ، فالشرط باطل، والحق كما - ًرحمهم اهللا جميعا-َ

 :قيل
ـــــلف ـــــن س ـــــاع م ـــــر يف اتب ـــــل خي ْوك َ ـــــف  ٍ ـــــن خل ـــــداع م ْوكـــــل شـــــر يف ابت َ  

وأما الشرط الثالث والرابع فقد سبق التعليق : )١(- رحمه اهللا- خوقال الشي
 . وأنه نظري غير عملي- رحمه اهللا-عليه، وبيان أنه من تشدد ابن حبان 
إن ابن حبان نفسه لم يلتزمها يف صحيحه بله : ًوحسبك دليال على ما قلت

 األول ، كيف وهو لم يلتزم الوفاء بما هو أيسر منهما أال وهما الشرط»ثقاته«
 .والثاين

ًوإن من العجائب التي ال يكاد ينتهي عجبي منها، تتابع بعض العلماء فضال عن  َ
                                                

)١/٦٢ ()١.(  



 
       

 

 ١١٤ 
    

 مع انتقاد بعضهم »ويفّ بما اشرتط«طالب العلم على أن التصريح بأن ابن حبان 
 ... .لبعض ما اشرتط

ثم ضرب الشيخ األمثلة على أن ابن حبان لم يوف بشروطه، فذكر حديث 
ًحزنا غدا منه مرارا ملسو هيلع هللا ىلص َوفتر الوحي فترة حتى حزن رسول اهللا «: لفظانقطاع الوحي ب ً ُ

 .»...لكي يتردى من رؤوس شواهق الجبال
 .»...فهي زيادة منقطعة، فهي ال تصح«: قال الشيخ ناصر

وجماع ذلك اعتداله موافقته للجمهور للشرط األول، والثاين، «: ثم قال 
 كما تقدم، وكذلك شذوذه عنهم يف والخامس، وشذوذه عنهم يف الثالث والرابع

 .»التساهل
ُوقد كنت ذكرت يف بعض تعليقايت القديمة أن أبا الفرج بن : ثم قال الشيخ ناصر

ًالجوزي، فإنه يشبه تماما ابن حبان من حيث إنه جمع بين النقيضين يف شخصه،  ُ
وايته ً، وأنه متساهل أيضا يف ر...فهو معروف عند العلماء بتشدده وتعنته من جهة 

لألحاديث الواهية بل والموضوعة يف بعض كتبه من جهة أخرى، كما شهد بذلك 
 .بعض الحفاظ النقاد والتحري العلمي الدقيق

فقـد ثبـت يقينًـا أنـه ال : )١(»صـحيح مـوارد الظمـآن«قال الشيخ ناصـر يف مقدمـة 
ه كثير  كما وصف»الثقات«ًمنافاة بين كون ابن حبان متساهال يف توثيق بعض رواته يف 

ًمن الحفاظ النقاد، وبين كونه متعنتا يف ذلك كما وصفه آخرون منهم أو من غيرهم، 
 .فالوصفان قائمان به، والكل صادق فيما وصف

                                                
)١/٣٠ ()١ .(  



 
 
 

١١٥ 
    

 :سبب وصف ابن حبان بالتساهل يف التوثيق، يعود إلى سببين رئيسيين: )١(وقال
ال وهو الضبط  إغفاله ما اشرتطه العلماء يف الثقة عالوة على عدالته، أ:أحدهما

 . الصحيح والحسنثوالحفظ يف الحدي
ُوقد تجلى هذا اإلغفال يف المئات من رواة ثقاته الذين ال يعرفون إال برواية 

 .الواحد واالثنين، وبعضهم ممن صرح هو نفسه فيه بأنه ال يعرفه
 إخالله بالشرط الذي وضعه هو نفسه يف أول كتابه، وذلك قوله يف :واآلخر

 .ذكر فيه إال الثقات الذين يجوز االحتجاج بخربهمال أ: مقدمته
 .كل من يذكره فيه، فهو صدوق يجوز االحتجاج بخربه: ثم أكد ذلك بقوله

ًثم نقض ذلك كله نقضا عجيبا يف عشرات بل مئات من األمثلة المتضمنة  ً
ًأنواعا من أسباب الجرح الذي تنايف التوثيق، فأذكر اآلن عباراته الدالة والصريحة 

 :نهام
 .-ليس له غير هذا المنكر الباطل- ال يجوز االحتجاج به 

 ... .  لست أعرفه، وإنما ذكرته للمعرفة، ال لالعتماد على ما يرويه

 :»الثقات«سبب األخطاء يف 
 :وقد لخص الشيخ ناصر السبب الذي أوقع ابن حبان يف الخطأ إلى ثالثة أسباب

 .ألنبياءُالسبب العام الشامل للبشر قاطبة إال ا) ١
                                                

)١/٤٩ ()١.(  



 
       

 

 ١١٦ 
    

 .واالستعجال يف التأليف) ٢
 :وعدم التمكن من إعادة النظر فيه، وتبيضه بسبب) ٣
 .أو تأخر يف العمر] ب[    . مرض]  أ [

 .أو غير ذلك
 :ولدي بالنسبة البن حبان سببان آخران: ثم قال
 أن ابن حبان أحاطـت بـه الفـتن بـسبب كلمـة قالهـا يف النبـوة وغيرهـا، :أحدهما

ُفهجر بسبب ُها، وأخرج من بلده، وهذا مما ال يرتاب عاقل أنه يشغل البال، وال يفسح َ ُ ُ
 ... .ُللعالم أن يتقن األعمال

التـاريخ «ن كتـاب مـ ، أن هذا مختصر )١(»الثقات« أنه  قد نص يف مقدمة :اآلخر
، فقد الحظت أنـه قـد »الضعفاء والمجروحين« البن حبان، مثل كتابه اآلخر »الكبير

 .»الثقات« أولى من »التاريخ« عشرات المرتجمين، هم بـ »هثقات«بقي يف 
 .ِمثل أولئك الذين صرح بأنه ال يعرفهم

ُما له حـديث مـسند، :  فيه:األولثم ذكر الشيخ ناصر ترجمتين قال ابن حبان يف 
 .إنما له الرقائق والخطابات يف العبادة

ُما يحكـى عنـه الرقـائق َليس يروي األخبار وال يسمع اآلثار، إن:  قال فيه:والثاين
 .يف التعبد

                                                
)١/١١()١.(  



 
 
 

١١٧ 
    

أويس القرين، فقد وصفه بالزهد والعبادة، ولم يذكر له رواية، : ومثله كثير، مثل
 .ًله بل صرح الذهبي أنه ما روى شيئا

ْ، فبقاؤهم فيه دليل قوي على أنه لم يتح له »الثقات« أشبه بـ »التاريخ«فهؤالء بـ  َ ُ
 .إعادة النظر فيه، وتصفيته من أوهامه

فهذه المجموعة من األسباب هي السبب يف بقاء تلك األنواع من : قال الشيخ
ُ وخالصة ذلك أنه تركه مسودة، لم يتح له تنقيتها »الثقات«األوهام واألخطاء يف 

 . أعلم- سبحانه وتعالى-وهتذيبها، واهللا 
 :تحقيق إخالل ابن حبان بالوفاء بشروطه الخمسة: قال الشيخ ناصر

العدالة يف الدين والصدق يف الحديث، : لشرط األول والثاين وهماأما إخالله با
 :فمن األمثلة على ذلك

 :فقد ذكر الشيخ أكثر من مثال على ذلك، منها
ال يمس من ملسو هيلع هللا ىلص كان النبي « :حديث محمد بن األشعث، عن عائشة قالت) ١

 فابن األشعث هذا مع جهالته اضطرب يف متنه، فرواه، »ًوجهي شيئا، وأنا صائمة
 .»كان ال يمتنع من وجهي وأنا صائمة«: هكذا تارة، وعلى العكس تارة أخرى بلفظ

 .وهذا هو الصحيح المحفوظ عن عائشة كما سيأيت هناك، فهو حديث منكر
وفيــه مــن األقــوال : »صــحيح ابــن حبــان«وهــو شــاهد قــوي، لقــول الــذهبي يف 
 .)١(عجائبوالتأصيالت البعيدة واألحاديث المنكرة 

                                                
  ).١٦/٩٧ (»السير« )١(



 
       

 

 ١١٨ 
    

ّحديث عبد اهللا بن نجي، عن أبيه: رمثال آخ) ٢ َ ًسمعت عليا يحدث، عن : ُ ُ
 .»ًال تدخل المالئكة بيتا فيه صورة، وال كلب، وال جنب«: أنه قالملسو هيلع هللا ىلص النبي 

ُوهو منكر بذكر الجنب، وهو الذي يقتضيه قول ابن حبان يف ترجمة نجي هذا 
 .، ال يعجبني االحتجاج بخربه إذا انفرد)١(»ثقاته«من 

وال أذكر يف هذا الكتاب إال : »ثقاته«اء بشرطه الذي قال يف مقدمة فأين الوف
 ؟الثقات الذين يجوز االحتجاج بخربهم

قصة الملكين هاروت وماروت وشرهبما الخمر، وقتلهما الصبي، «: وحديث
 -المصرح بعصمة المالئكة-ً فهو مع كونه باطال لمخالفته للقرآن »ُوزناهما بالزهرة

، وقد خالفه الثقات الذين »يخطىء ويخالف«:  فيه ابن حبانَويف إسناده من قال
َفقد سود به ابن حبان صحيحه... أوقفوه  َّ. 

ًواألمثلة على هذه األنواع كثيرة جدا، كما سرتاها يف أماكنها على ما سبقت 
 :اإلشارة إليه، لكن مما ينبغي التنبيه عليه هبذه المناسبة أهنا على نوعين

 .ل من أصله، كهذا المثال، ومحل هذا النوع يف الضعيف منكر أو باط:أحدهما
ً يكــون أصــله صــحيحا، لكــن وقــع فيــه شــذوذ مــن ثقــة، أو نكــارة مــن :واآلخــر

 مـع التنبيـه علـى »الـصحيح«ضعيف، كاألمثلة التي قبل هذا فحمله على الغالـب يف 
َموضع الشذوذ والنكارة، وهذا مما لم يعن ابن حبان بالتنبيه عليه ْ ُ. 

  َإذا تيقنت مما سبق من البيان والتحقيق إخالل ابن حبان :  الشيخثم قال
                                                

)٥/٤٨٠ ()١.(  



 
 
 

١١٩ 
    

 . بالشرط األول والثاين من شروطه الخمسة، وعدم وفائه هبما-رحمه اهللا-
: فلست والحالة هذه بحاجة إلى تنبيهك إلى أنه قد أخل بالشرط الثالث والرابع

َان نظريان، لم يقل العقل بما يحدث، والعلم بالمعنى، من باب أولى، ألهنما شرط
هبما أحد من أهل العلم، بل القول هبما مخالف للكتاب والسنة، بل جرى عمل 

 .ًالمحدثين جميعا على خالفه، وأول مخالف له إنما هو قائله
 :إخالله بالشرط الخامس: ثم قال الشيخ

المتعري خربه عن ... «: ًوقد أخل ابن حبان بالشرط الخامس أيضا، وهو قوله
 .»التدليس

وهــو شــرط متفــق عليــه بــين العلمــاء دون خــالف أعلمــه علــى تفــصيل لــه 
 للكثيـر مـن المدلـسين »صـحيحه«، ومع ذلـك فقـد أخـرج ابـن حبـان يف ...معروف

ً بالتدليس، فضال عن غيرهم من المدلسين عند غيـره، »ثقاته«عنده ممن وصفهم يف 
 :كأبي الزبير المكي، فقد أكثر عنه، ومنهم

 وقد أكثر ابن حبـان مـن التخـريج لـه عـن بعـض التـابعين  الحسن البصري،-١
والصحابة وعامتها معنعنة، ولكن غالبها عن التابعين، وقد مشاها العلماء، وبعضها 
عن بعض الصحابة، منهم مـن سـمع منـه، ومـنهم مـن لـم يـسمع منـه، والكثيـر منهـا 

 ... .صحيح لغيره
وقد أكثـر مـن الروايـة عنـه، ّو إسحاق السبيعي، بعمرو بن عبد اهللا أ:  ومنهم-٢

، غالبهـا عنـه عـن بعـض التـابعين، )١٥٠(فبلغت أحاديث عنده نحو خمسين ومائة 
عن الصحابة، وسائرها عـنهم مباشـرة، أكثرهـا معنعنـة، فهـو يف ذلـك شـبيه الحـسن 

ُالبصري، وقد وجدت لبعضها من الشواهد ما يقويه َ. ... 



 
       

 

 ١٢٠ 
    

ً له نحو عشرين حديثا معنعنًا المغيرة بن مقسم الضبي، فقد أخرج:  ومنهم- ٣
عنده كلها سوى حديث واحد صرح فيه بالسماع، وثان قد توبع فيه، وثالث رواه 

 ... .عن أبيه، وهو مجهول
   »تيسير االنتفاع«هم يف آخر كتابي َاءمُخرون كنت فرزت أسآوهناك مدلسون 

 ... . بلغ عددهم نحو الثالثين- يسر اهللا لي نشره-
 ما يكفي -ولو مما صح عنه-يه من أحاديث هؤالء المدلسين وإن فيما أشرنا إل

ً أيضا بالشرط الخامس الذي وضعه لرواة َّ قد أخل-رحمه اهللا-لبيان أن ابن حبان 
، كما أخل بشروطه »المتعري خربه عن التدليس«:  بقوله المتقدم»صحيحه«حديث 

  .- تعالىإن شاء اهللا-األخرى على ما سبق بيانه بما ال تراه يف كتاب آخر 
ّوبذلك يزداد القراء علما بتساهله الذي رماه به أجلة الحفاظ والعارفين به،  ً
ّواستنكف عن االعرتاف به بعض من يدعي العلم، ويتهم الحفاظ بالجهل،  َ ْ َ

 كما هو معلوم عند »ثقاته«ويتبينون أن تساهله لم يقف عند توثيق المجهولين يف 
 إلى إخالله بتحقيق شروطه الخمسة التي جمهور طالب العلم، بل إنه تعداه

ّ، خالفا لمن صرح من المتأخرين أنه وفى هبا»صحيحه«اشرتطها لرواة  ًَ. ... 
ً فإن هناك أنواعا أخرى وقعت فيه »صحيح ابن حبان«ُوما دمنا ال نزال يف تقويم 

 للصحة، وفيها بعض الموضوعات، ولذلك كان من تمام هذا الفصل الكـالم ًمنافية
 :فأقول يمكن حصرها فيما يلي. ً ولو موجزاعنها

 . األحاديث الشاذة:األول
 . األحاديث المنكرة:والثاين
 . األحاديث الضعيفة والواهية:والثالث



 
 
 

١٢١ 
    

ُصيام ثالثة «: ً فأحاديثه كثيرة، وضرب الشيخ مثاال يف حديث:أما النوع األول
 .»أيام من كل شهر، صيام الدهر، وقيامه

:  ضعيف، المحفوظ يف هذا الحديث وغيره بلفظ شاذ»وقيامه«: فقوله
 .ً، وهذا النوع كثير جدا يف الكتاب»وإفطاره«

ٍال يقبل اهللا من عبد توبة أشرك بعد إسالمه«: ومنها حديث ِْ«. 
 .ًعمال مكان توبة: والصحيح

 وهي األحاديث المنكرة فهي أكثر، ويقال يف المنكـر مـا تقـدم :وأما النوع الثاين
 ... .ًأن المخالف يكون ضعيفايف الشاذ إال 

أفضل األعمال عند اهللا اإليمان ال شك فيـه، وغـزو ال «: مثاله حديث أبي هريرة
 .»غلول فيه، وحج مبرور

 .حجة مربورة تكفر خطايا سنة: قال أبو هريرة
، وقول أبي هريرة الموقـوف منكـر اليـصح، حتـى »وغزو ال غلول فيه«: فجملة

 . دون هاتين الزيادتين»الصحيحين«وال لغيره، وأصل الحديث يف 
ِّال يزال قوم يتخلفون عن الصف األول، حتـى يخلفهـم اهللا يف «: وحديث عائشة ُ

 . فهذه الزيادة منكرة، ثم ضرب أمثلة أخرى»النار
ٍوبالجملة فاألمثلة كثيرة جدا وما ذكرته كاف إلثبات تساهل ابن حبان يف : وقال ً

 ... .  وقد مضت أمثلة أخرىتخريجه األحاديث الشاذة والمنكرة،



 
       

 

 ١٢٢ 
    

 .اهـ. )١( األحاديث الضعيفة والواهية:الثالث
ــضعيفة : ُقلــت ــث ال ــرة، فقــد بلغــت األحادي ــث الــضعيفة فهــي كثي أمــا األحادي

 .ًحديثا) ٣٤٨ (»موارد الظمآن«والواهية التي ضعفها الشيخ ناصر يف ضعيف 
مر ذي بال كل أ«: فأول حديث ذكره ابن حبان ضعيف، وهو حديث أبي هريرة

 .فيه مرة بن عبد الرحمن وهو ضعيف:  ضعيف»ُال يبدأ فيه بحمد اهللا أقطع
كان رسول «: من حديث جابر بن سمرةُما رواه  )٢(ا ومن األحاديث الضعيفة جد

 " !{ و}# "{ يف صالة المغرب ليلة الجمعة بـيقرأملسو هيلع هللا ىلص اهللا 

 .»قونالجمعة والمناف:  ويقرأ يف العشاء اآلخر ليلة الجمعة،}$ #
: بل ذكر ثالثة أحاديث موضوعة منها حديث عن أبي برزة األسلمي قال

ّأال إن الكذب يسود الوجه، والنميمة من عذاب «: يقولملسو هيلع هللا ىلص ُسمعت رسول اهللا  ُ
 .»القبر

ًكان رافضيا يضع الحديث «: يف إسناده زياد بن المنذر أورده يف الضعفاء وقال
 .»لبيت، ال تحل كتابة حديثه، ويف فضائل أهل املسو هيلع هللا ىلصيف مثالب أصحاب النبي 

 :تقديم العلماء صحيح ابن حبان على المستدرك
 »صحيح ابن خزيمة« و»صحيح ابن حبان«من المتفق عليه بين العلماء أن 

                                                
، -رحمه اهللا- ام ، هذا ما تم نقله من خط شيخنا اإلم)٨٧ (»صحيح الموارد« جاء يف هامش )١(

   . -تغمده اهللا برحمته وأعظم له األجر والتوبة- ُفإنه لم يكمل المقدمة 

)٥/١٨٤١ ()٢.(  



 
 
 

١٢٣ 
    

 . على ذلك غير واحد من األئمةَّ وخير منه، نص»المستدرك«أعلى من 
ن حبان قد التزم ابن خزيمة واب«: »اختصار علوم الحديث«قال ابن كثير يف 

 .»ً بكثير، وأنظف أسانيد ومتونا»المستدرك«الصحة، وهما خير من 
ّفالحاصل أن ابن حبان وفى بالتزام «: »تدريب الراوي«وقال السيوطي يف 

ِّشروطه، ولم يوف الحاكم ُ«. 
ابن حبان أمكن يف الحديث من «: »شروط األئمة الخمسة«وقال الحازمي يف 

 .»الحاكم

 ؟»صحيح ابن حبان«ّقدم على  م»صحيح ابن خزيمة«هل 
صحيح « أعلى مرتبة من »صحيح ابن خزيمة««: )١(»التدريب«قال السيوطي يف 

:  لشدة تحريه، حتى إنه يتوقف يف الصحيح ألدنى كالم يف اإلسناد، فيقول»ابن حبان
 .»إن صح الخرب، أو إن يثبت كذا، ونحو ذلك

صحيح «أللباين يف مقدمة ًد ذلك أيضا الشيخ أحمد شاكر، وكذلك الشيخ اَّوأي
 .)٢(»موارد الظمآن

، فإنه »صحيح ابن خزيمة« كالم يشعر برتجيح »النكت«بن حجر يف اوللحافظ 
وهذا الشرط مثل شرط ابن حبان سواء، ألن ابن «: لما ذكر شرط ابن خزيمة قال

 .)٣(»حبان تابع البن خزيمة، مغرتف من بحره، ناسج على منواله
                                                

  ).  ١/١٠٩ (»تدريب الراوي« )١(

)١/٨( )٢(.  
  ).١/٢٩١ (»ُّالنكت« )٣(



 
       

 

 ١٢٤ 
    

 :القولّومما يرجح هذا : قلت
  أن يف تقاسيمه من األقوال )١(»السير«ما ذكره الذهبي يف ترجمة ابن حبان يف ) ١

 .والتأويالت البعيدة، واألحاديث المنكرة عجائب
 ، مع -وهذا مشتهر بين العلماء كما تقدم-تساهله يف التوثيق والتصحيح ) ٢

: سناد، فيقولشدة تحري ابن خزيمة، بحيث يتوقف يف التصحيح ألدنى كالم يف اإل
 .إن صح الخرب، ونحو ذلك

 رأي مخـالف، فهـو )٢(»مقدمـة اإلحـسان«ولكن لألسـتاذ شـعيب األرنـؤوط يف 
صـحيح «إن «:  على صحيح شيخه ابن خزيمة، حيـث قـال»صحيح ابن حبان«يقدم 

ُ أعلى مرتبة من صحيح شيخه ابن خزيمة، بـل إنـه ليـزاحم بعـض الكتـب »ابن حبان َ
 .»يف درجتهالستة، وينافس بعضها 

 .ُوواقع الكتابين يخالف هذا الرأي، واهللا أعلم

 :منهجه يف تراجم األبواب
فقـه : كتاب ابن حبـان كتـاب فقـه، ولـئن صـدق يف كتـاب البخـاري قـول القائـل

ًالبخاري يف تراجمه، فإننا ال نبعد إذا قلنا بأن فقه ابن حبان يف تراجمه أيضا، ويف هذا  ُ
 هـذه العنـاوين فقـه ابـن حبـان وعلمـه بالـسنة علـى ويف«: يقول الـشيخ أحمـد شـاكر

 .)٣(»المعنى الكامل التام
                                                

)١٦/٩٧ ()١.(  

  ).٤٣-١/٤٢ (»مقدمة صحيح ابن حبان« )٢(

  ).١/١٧ (»اإلحسان برتتيب صحيح ابن حبان« )٣(



 
 
 

١٢٥ 
    

 :ُوكالم ابن حبان يف الرتاجم وتعابيره مستوحاة من كالم الفقهاء مثل
 . إباحة تشميت العاطس- ١
 . تحريم الجنة على المنتمي إلى غير أبيه- ٢
 . جواز الصالة للمرء يف ثوب واحد- ٣
 .النهار ما فاته من هتجده بالليل يستحب للمرء أن يصلي ب- ٤
 .ً إيجاب القضاء على المستقيء عامدا- ٥
 . كراهة االلتفات يف الصالة- ٦

 :والناظر يف كتاب ابن حبان يظهر له أن الرتاجم يف كتابه تنقسم إلى قسمين
 .تراجم ظاهرة، وتراجم استنباطية

  : الترجمة الظاهرة:ًأوال
وكان له مسالك يف هذا النوع من الرتاجم، وهذه هي الصفة الغالبة يف كتابه، 

 :كما يلي
وذلك بأن تكون الرتجمة عبارة تدل على :  الرتجمة بصيغة خربية عامة- أ

مون الباب بصيغة خربية عامة تحتمل عدة أوجه، فتدل على محتوى الباب ضم
 :بوجه عام، ثم يتعين المراد بما يذكر من الحديث يف الباب، مثال ذلك

بالعدد الذي ذكرناه، ملسو هيلع هللا ىلص صف االستغفار الذي كان يستغفر ذكر و«: قوله
: يف المجلس الواحد مئة مرةملسو هيلع هللا ىلص ُربما أعد لرسول اهللا : وأخرج فيه حديث ابن عمر

 .»»رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم«



 
       

 

 ١٢٦ 
    

ـــاب دون أن يتطـــرق إليهـــا -ب ـــة خاصـــة بمـــسألة الب ـــصيغة خربي  الرتجمـــة ب
 :االحتمال، مثالها

نهى رسول «:  عن مس الرجل ذكره بيمينه، ذكر تحته حديث جابرذكر الزجر
 .)١(»أن يمس الرجل ذكره بيمينهملسو هيلع هللا ىلص اهللا 

 :ُ اقتباس الرتجمة من حديث الباب- ج
ًوذلك بأن يجعل لفظ الحديث المروي يف الباب ترجمة له كله أو بعضا منه، 

 :مثاله
 قلبه حبة خردل من أخرجوا من كان يف«: ملسو هيلع هللا ىلصذكر البيان بأن قوله : قال ابن حبان

أخرج تحته حديث . ان يف قلبه قدر قيراط من إيمانأراد به بعد إخراج من ك، »إيمان
ُإذا ميز أهل الجنة وأهل النار، يدخل أهل الجنـة الجنـة، وأهـل «: ملسو هيلع هللا ىلصجابر عن النبي 

اذهبوا فمن عرفتم يف قلبه مثقـال قيـراط مـن : النار النار، قامت الرسل فشفعوا، فيقال
ًفأخرجوه فيخرجون بشرا كثيـرا ثـم يقـالإيمان،  اذهبـوا فمـن عـرفتم يف قلبـه مثقـال : ً

 .»الحديث... خردلة من إيمان فأخرجوه
 : الرتجمة ببيان الناسخ والمنسوخ-د

ذكر البيان بأن األمر بالوضوء مما مست النار منسوخ خال لحم «: قال ابن حبان
يـا : قالملسو هيلع هللا ىلص ً رجال سأل النبي َّأن«:  أخرج تحته حديث جابر بن سمرة .اإلبل وحدها

:  قـال»إن شئت فتوضأ وإن شئت فال تتوضأ«رسول اهللا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال 
                                                

  ). ١/١٧ (»اإلحسان برتتيب صحيح ابن حبان« )١(



 
 
 

١٢٧ 
    

أصـلي يف مـرابض :  قـال»نعم توضأ مـن لحـوم اإلبـل«: أتوضأ من لحوم اإلبل؟ قال
 .»ال: أصلي يف مبارك اإلبل؟ قال: قال. »نعم«: الغنم؟ قال

 :يد األمر الواحد الرتجمة بأكثر من باب لتأك- هـ
ذكر الخرب الدال على أن تارك الصالة حتى خرج وقتها : قال ابن حبان: ومثاله

ُمتعمدا ال يكفر به كفرا يخرجه عن الملة، وأخرج فيه حديث ابن عمر ً أنه أخرب : ً
الصالة، فسكت وأخرها بعد غياب : بوجع امرأته يف السفر فأخر المغرب فقيل

هكذا : ل، ثم نزل فصلى المغرب والعشاء ثم قالالشفق حتى ذهب هوي من اللي
ذكر خرب ثان يدل : ، ثم قال»ّيفعل إذا جد به السير أو حزبه أمرملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا 
ًالصالة متعمدا حتى خرج وقتها ال يكفر باستعماله ذلك كفرا تبين على أن تارك  ً

يجمع بين إذا أراد أن ملسو هيلع هللا ىلص كان النبي «: امرأته به عنه، ثم أخرج تحته حديث أنس
 .»َّالصالتين يف السفر، أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر، ثم يجمع بينهما

 : الرتجمة بمذهب ذهب إليه أحد العلماء-و
ًويذكر تحتـه حـديثا فيـه خـالف، ويقـصد مـن ذلـك الـرد علـى ذلـك المـذهب، 

ذكـر الخـرب المـدحض قـول مـن زعـم أن القـود ال يكـون إال : قال ابن حبان: )١(مثاله
ًأن يهوديا قتـل جاريـة علـى أوضـاح «: السيف أو بالحديد، وأخرج فيه حديث أنسب

:  فأشارت برأسها»أقتلك فالن؟«: فجيء بها وبها رمق قال لها: لها قتلها بحجر قال
ــت: ثــم ســألها الثالثــة. فأشــارت برأســها أن ال: ثــم قــال لهــا ثانيــة. أن ال . نعــم: فقال

 .»ين حجرينبملسو هيلع هللا ىلص وأشارت برأسها، فقتله رسول اهللا 
                                                

)١٣/٣٣٢ ()١ .(  



 
       

 

 ١٢٨ 
    

ُويقصد بذلك الرد على اإلمام أبي حنيفة، الذي يرى أنه ال يستوىف القصاص 
 .إال بالسيف

 : الرتجمة بذكر سبب نزول اآلية-ز
ًيذكر جزءا من اآلية يف الرتجمة، ويورد تحتها حديثا يف سبب نزولها، مثال ف ً
جل - نزل اهللا ذكر اإلخبار عن الحالة التي من أجلها أ«: )١(قال ابن حبان: ذلك
: ، وأخرج فيه حديث ابن عباس يف قوله]٢٦٥:البقرة[   )Ñ Ò Ó Ô(: -وعال

)Ñ Ò Ó Ô(  .  
لئن عاش لها :  المرأة من األنصار ال يكاد يعيش لها ولد فتحلفكانت: قال

: ولد لتهودنه فلما أجلبت بنو النضير إذا فيهم ناس من أبناء األنصار فقالت األنصار
: قال سعيد بن جبير   )Ñ Ò Ó Ô(: ؤنا فأنزل اهللا هذه اآليةيا رسول اهللا أبنا

 .»فمن شاء لحق هبم ومن شاء دخل يف اإلسالم
 : الرتجمة التفسيرية- ح

ًحيث يذكر فيها نصا يشرحه، ويكون الحديث الوارد فيها شارحا له، وهذه  ً
 :على نوعين

ل المفسرة لقولـه قول ابن حبان ذكر األقوا: ثالهمتفسير آية، أو جزء من آية، ) ١
ـــزاب[   )I J K L M N O( : -جـــل وعـــال- ، ]٥٦:األح

ملسو هيلع هللا ىلص أال أهـدي لـك هديـة؟ خـرج إلينـا رسـول اهللا :  بن عجـزةوذكر فيه حديث كعب
                                                

)١/٣٥٢ ()١.(  



 
 
 

١٢٩ 
    

: قولـوا«: قـاليا رسول اهللا قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نـصلي عليـك؟ : فقلنا
، إنـك حميـد ِّاللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صـليت علـى آل إبـراهيم

مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت علـى آل إبـراهيم، إنـك 
 .»حميد مجيد

 :تفسير حديث، أو جزء من حديث) ٢
:  أراد بـه»ًاإليمـان بـضع وسـبعون بابـا«: ذكـر البيـان بـأن: قول ابن حبـان: مثاله

: ملسو هيلع هللا ىلص قــال رســول اهللا: أبــي هريــرة قــال: بــضع وســبعون شــعبة، وأخــرج فيــه حــديث
اإليمان بضع وسبعون شعبة، أعالها شـهادة أن ال إلـه إال اهللا، وأدناهـا إماطـة األذى «

  .»عن الطريق
 : التراجم االستنباطية:ًثانيا

وهي التي تحتاج إلى أعمال الفكر والبحث، وقد سلك ابن حبان يف هذا النـوع 
 :من الرتاجم المسالك اآلتية

ًأن تتضمن الرتجمة حكما زائدا) أ ً  على مدلول الحديث، لوجـود مـا يـدل علـى ُ
 .هذا الحكم من طريق آخر

ْذكر الزجـر عـن أن يبـول المـرء يف المـاء الـذي دون : قول ابن حبان: مثال ذلك ِ
قال رسـول : القلتين ومن نيته االغتسال منه بعده، وأخرج فيه حديث أبي هريرة قال

 .»ي ثم يغتسل منهال يبولن أحدكم يف الماء الدائم الذي ال يجر«: ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 
فالناظر يجد خلو النص من تحديد مقدار الماء بما دون القلتين، فمن أيـن أتـى 



 
       

 

 ١٣٠ 
    

إذا كان المـاء قلتـين لـم «: به؟ لقد جاء به من حديث تقدم عنده قبل قليل، وهو قوله
 .»ينجسه شيء

 :ً أن يكون تطابق الرتجمة مع الباب بطريقة االستنتاج، لعالقة اللزوم مثال- ب
ْذكر الخرب الدال على أن شعر اإلنسان طاهر إذا وقع : قال ابن حبان: لكمثال ذ ِ

يف الماء لم ينجسه وإن كان على الثوب لم يمنع الصالة فيه، وأخرج فيه حديث 
- ُالجمرة يوم النحر ثم أمر بالبدن فنحرت ملسو هيلع هللا ىلص رمى رسول اهللا « :أنس بن مالك قال

ره بيده ثم قبض رسول اهللا يومئذ شعملسو هيلع هللا ىلص  فسوى رسول اهللا -والحالق جالس عنده
 فحلق فقسم رسول »احلق«: على شق جانبه األيمن على شعره ثم قال للحالقملسو هيلع هللا ىلص 
، ثم قبض بيده - الشعرة والشعرتين- شعره يومئذ بين من حضره من الناس ملسو هيلع هللا ىلص اهللا 

 فحلق فدعا أبا طلحة »احلق«: على جانب شقه األيسر على شعره ثم قال للحالق
 .»األنصاري فدفعه إليه

على أمته، ومن حرصه ملسو هيلع هللا ىلص ووجه المطابقة للحديث أنه معلوم حرص النبي 
 .عليهم أال يوزع عليهم ما فيه ضرر ونجاسة، فدل تقسيمه لشعره على طهارته

 أن تطابق الرتجمة الحديث بالعموم والخصوص، بأن يكون الحديث - ج
ًخاصا والرتجمة أعم منه فيطابقها بتعميم معناه، أو يكون الحديث عام ا والرتجمة ً

 .خاصة فتندرج فيه
ذكر اإلباحة للمرء استخدام المرأة الحائض يف : قال ابن حبان: مثال ذلك

ْناوليني الخمرة من «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : أحواله، وذكر فيه حديث عائشة قالت ُ
 .»إن حيضتك ليست يف يدك«: إين حائض قال:  قلت»المسجد



 
 
 

١٣١ 
    

لة الحـائض للرجـل الخمـرة حـال فالرتجمة هنا عامة والحديث خاص، إذ مناو
 .من أحواله

 الرتجمة بأمر بدهي قد يظنه الناظر قليل الجدوى، ثم بالبحث واالستقـصاء -د
 .تظهر له فائدة مجدية

ذكر جواز صالة المرء على الخمرة، وأخرج فيـه حـديث : قول ابن حبان: مثاله
 .»كان يصلي على الخمرةملسو هيلع هللا ىلص أن النبي «: ابن عباس

جدوى من هذه الرتجمة، ولكن يبدو أن المصنف أراد هبذه والظاهر أنه ال 
 .الرتجمة الرد على من كره الصالة على الخمرة

 :تعليقاته المفيدة على األحاديث
يعقب ابن حبان على األحاديث بكالم بديع يف كثيـر مـن األحيـان، فقـد يوضـح 

عارض، أو بعض المعاين من ذكر فقه الحديث، أو أصوله، أو جمع بين ما ظاهره الت
 .شرح غريب، أو ذكر علل الحديث من إرسال، أو انقطاع، أو غير ذلك

 : الكالم على فقه الحديث:ًأوال
والبن حبـان تعقبـات فقهيـة كثيـرة يف صـحيحه، فإمـا أن تكـون يف تراجمـه كمـا 

 حـديث ابـن عبـاس يف مـا ذكـره بعـد سبق، وإما أن يذكرها بعد الحديث، فمن ذلـك
َسـدوا عنـي كـل خوخـة يف «: ، وذكـر فيـه-رضـي اهللا عنـه-فضل أبـي بكـر الـصديق 

 .»المسجد غير خوخة أبي بكر



 
       

 

 ١٣٢ 
    

سدوا عني كل خوخة يف المسجد غير خوخة أبي «: ملسو هيلع هللا ىلصقوله «: )١(قال أبو حاتم
ملسو هيلع هللا ىلص كان أبو بكر إذ المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص  فيه دليل على أن الخليفة بعد رسول اهللا .»بكر

 .»...بعده غير أبي بكرحسم عن الناس كلهم أطماعهم يف أن يكونوا خلفاء 
أنه تصيبه الجنابة من الليل : ملسو هيلع هللا ىلصحديث ابن عمر أنه قال لرسول اهللا : ومثال آخر
 .»توضأ واغسل ذكرك، ثم نم«:  ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهللا

ثم : (ملسو هيلع هللا ىلص أمر ندب، وقوله »توضأ واغسل ذكرك«: ملسو هيلع هللا ىلصقوله «: )٢(قال أبو حاتم
 .أمر إباحة) نم

، ألن ...يل على أن المني نجس دل»توضأ واغسل ذكرك«: ملسو هيلع هللا ىلصوليس يف قوله 
 .»ُثم يصلي فيهملسو هيلع هللا ىلص عائشة كانت تفرك له من ثوب رسول اهللا

ملسو هيلع هللا ىلص ُسـمعت رسـول اهللا : -رضـي اهللا عنـه-بعد روايته لحديث أبي هريرة  وقال
ٍبينا أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعـت منهـا مـا شـاء اهللا ثـم أخـذها « :يقول ِ َ

ً ذنوبا أو ذنوبين ويف نزعه ضـعف واهللا يغفـر لـه ضـعفه، ُمني ابن أبي قحافة فنزع منها
َ عمر ابن الخطاب فلم أر عبقريًثم استحال الدلو غربا ثم أخذها  َْ ا من الناس ينزع نزع َ

 .»ابن الخطاب حتى ضرب الناس بعطن
َّ صفيه -جل وعال-وحي فأرى اهللا ملسو هيلع هللا ىلص رؤيا النبي : )٣(قال أبو حاتم يف منامه ملسو هيلع هللا ىلص ِّ

ــب يف انتفــاع المــسلمين بــه كــأمر المــسلمين ثــم قــال كأنــه علــى قليــب و : ملسو هيلع هللا ىلصالقلي
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 .»ًفنزعت منها ما شاء اهللا ثم أخذ مني ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين«
 سنتين - رضي اهللا عنه-يريد أمر المسلمين فالذنوبان كانا خالفة أبي بكر 

ستخالف عمر  فصح بما ذكرت ا»ثم أخذها عمر بن الخطاب«: ملسو هيلع هللا ىلصًوأياما ثم قال 
 . بدليل السنة المصرحة التي ذكرناها- رضي اهللا عنهما-ابن الخطاب بعد أبي بكر 

ً يف بعض استنباطاته، فتدفعه أحيانـا إلـى إنكـار حـديث -رحمه اهللا-ُوقد يغرب 
 .ملسو هيلع هللا ىلصصحيح ثابت عن النبي 

عليــه -فإنــه « يف الــصوم،ملسو هيلع هللا ىلص حــديث أنــس بــن مالــك يف وصــال النبــي : ومثالــه
 .» كان يواصل الصوم اليوم واليومين-الصالة والسالم

ًاستنبط ابن حبان من هذا استنباطا دعاه إلى إنكار الحـديث الـذي فيـه أن النبـي 
 .َوضع الحجر على بطنهملسو هيلع هللا ىلص 

الحجـر ملسو هيلع هللا ىلص هذا الخرب دليل على أن األخبار التي فيها ذكر وضع النبـي «: )١(قال
ْوالحجزُعلى بطنه هي كلها أباطيل، وإنما معناها الحجز ال الحجر،  طرف اإلزار، : ُ

ًويسقيه إذا واصل، فكيف يرتكه جائعـا ملسو هيلع هللا ىلص  كان يطعم رسول اهللا -جل وعال-إذ اهللا 
مــع عــدم الوصــال حتــى يحتــاج إلــى شــد حجــر علــى بطنــه، ومــا يغنــي الحجــر عــن 

 .»الجوع؟
 على ابن حبان، حيث استدل )٢(»السير« يف -رحمه اهللا- الذهبي َّولذلك رد

   خروجه ذات يوم فوجد أبا بكر وعمر يف صحيحه، وهوعليه بحديث أخرجه هو 
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الجوع يا رسول : قاال» ما أخرجكما هذه الساعة؟«:  فقال لهما- رضي اهللا عنهما-
 .»وأنا، والذي نفسي بيده ألخرجني الذي أخرجكما«: اهللا، قال

فقد بين الذهبي أن المقصود بحديث الوصال مخـصوص بحـال الـصوم فقـط، 
ال، فالنبي بشر كبقية البشر، يجـوع ويـشبع، ويقـوم وينـام، وغيـر وأما يف سائر األحو

 .ذلك من أمور حياته

 : تعقباته األصولية:ًثانيا
عن ملسو هيلع هللا ىلص سألت رسول اهللا : روى بإسناده إلى أم قيس بنت محصن قالت: ومثاله

 .»اغسليه بالماء والسدر، وحكيه بضلع«: دم الحيض يصيب الثوب فقال
 أمـر مفـروض، وذكـر الـسدر والحـك »ليه بالمـاءاغـس«ملسو هيلع هللا ىلص قوله : قال أبو حاتم

 .بالضلع أمرا ندب وإرشاد
ملسو هيلع هللا ىلص  أن امـرأة سـألت رسـول اهللا -رضـي اهللا عنهـا-إلى أسماء  ثم روى بإسناده

 .»ُحتيه ثم اقرصيه بالماء، ثم رشيه، وصلي فيه« :عن دم الحيض، فقال
ص بالمـاء األمر بالحت والرش أمرا ندب ال حتم، واألمـر بـالقر: قال أبو حاتم

مقرون بشرطه وهو إزالة العين فإن إزالة العين فـرض والقـرص بالمـاء نفـل إذا قـدر 
علــى إزالتــه بغيــر قــرص، واألمــر بالــصالة يف ذلــك الثــوب بعــد غــسله أمــر إباحــة ال 

 .)١(»حتم
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 : التعقبات اللغوية:ًثالثا
ذلـك ًكثيرا ما يشرح ابن حبان الكلمـات الغريبـة التـي تـرد يف الحـديث، ولـه يف 

 :مسلكان
رضـي اهللا - حـديث جـابر :ومثال ذلك أن يشرح الغريب من قبل نفسه، :األول

ًدعتنــا امــرأة مــن األنــصار وذبحــت شــاة، فــصنعت طعامــا، ورشــت لنــا « : قــال-عنــه
 .»...ًصورا
 .»مجتمع النخل: الصور«: )١(قال أبو حاتمف

اهللا « :حين دخـل الـصالة قـالملسو هيلع هللا ىلص  رأيت رسول اهللا :ُويف حديث جبير بن مطعم
 .»اللهم إين أعوذ بك من الشيطان، من همزه ونفثه ونفخه... ًأكبر كبيرا

 .»ِّالشعر: الكرب، ونفثه: ، نفخهالموتة: همزه«: قال
  حــديث روي مــن طريــق أبــي خيثمــة، حــدثنا  : أن ينقــل عــن غيــره، مثــل:الثــاين

كـان «: سعبد الرحمن بن مهدي، عن شعبة، عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن جرب، عن أن
 .»...يتوضأ بمكوكملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا 

 .»المد: المكوك: قال أبو خيثمة«: )٢(قال أبو حاتم
 : شرح الحديث:ًرابعا

مـا أذن اهللا بـشيء مـا أذن لنبـي « ):٧٥١( حـديث أبـي هريـرة رقـم : ذلـكمثالو
 .»يتغنى بالقرآن
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و كان ُيريد يتحزن به، وليس ذلك من الغنية، ول: يتغنى بالقرآن«: قال أبو حاتم
 .»يتغانى ولم يقل يتغنى به: ذلك من الغنية لقال

 .»من مس فرجه فليعد الوضوء«: من حديث بسرة) ١١١٥(ويف حديث 
: لو كان المراد منه غسل اليدين كما قال بعض الناس لما قال«: قال أبو حاتم

 .»فليعد الوضوء، إذ اإلعادة ال تكون إال للوضوء الذي هو للصالة

 :ناسخ والمنسوخ ذكره ال:ًخامسا
 .»من مس ذكره فليتوضأ«: فقد ذكر حديث بسرة

 .»ِإنما هو بضعة منك«: حديث طلق بن عليذكر و
 خرب منسوخ، ألن طلق كان قدومه  بن علي الذي ذكرناهخرب طلق«: )١(فقال

 .»...ِأول سنة من سني الهجرةملسو هيلع هللا ىلص على النبي 
م الزاين دون الجلد، بعد أن روى األحاديث يف رج )٢(قال أبو حاتم: مثال آخر

 .وأحاديث يف جلد الثيب ثم رجمه
 على لسان -جل وعال-هذا الخرب دال على أن هذا الحكم كان من اهللا «: )٣(قال

يف الزنـى، وأقـر مـاعز بـن ملسو هيلع هللا ىلص يف أول ما أنزل حكم الزانيين فلما رفع إليـه ملسو هيلع هللا ىلص صفيه 
ذا آخـر برجمهم ولم يجلدهم فذلك ما وصفت على أن هـملسو هيلع هللا ىلص مالك وغيره هبا، أمر 
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ــى ملسو هيلع هللا ىلص األمــرين مــن المــصطفى  ــصار عل ــين واالقت ــد للثيبي ــسخ األمــر بالجل ــه ن وفي
 .»رجمهمها

 :التنبيه على اإلدراج: اًسادس
إلـى ابــن وهـب، أخــربين أبـو هــانىء الخـوالين، عــن عمـرو بــن  )١(روى بإسـناده

َسـمعت رسـول :  يقـول-رضي اهللا عنه-هانىء، أنه سمع فضالة بن عبيد األنصاري  ُ
...  لمــن آمــن بــي وأســلم وهــاجر -الحميــل: والــزعيم-أنــا زعــيم «: يقــولملسو هيلع هللا ىلص اهللا 

 .»الحديث
ُالزعيم لغة أهل المدينة، والحميل لغـة أهـل مـصر، والكفيـل «: )٢(قال أبو حاتم

من قول ابـن وهـب ) الحميل: الزعيم(ُلغة أهل العراق، ويشبه أن تكون هذه اللفظة 
 .»ُأدرج يف الخرب

ة بن سليمان، عن محمد بـن عمـرو، عـن أبـي سـلمة، إلى عبد )٣(وروى بإسناده
 .»أنزل القرآن على سبعة أحرف«: قالملسو هيلع هللا ىلص عن أبي هريرة، عن رسول اهللا 

قول محمـد بـن عمـرو أدرجـه يف الخـرب، : اً رحيماً غفوراً عليماًحكيم«: )٤(وقال
 .»والخرب إلى سبعة أحرف فقط
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 :مختلف الحديث: اًسابع
رضة يف الظاهر، فقد حاول ابن حبان أن وهو الجمع بين األحاديث المتعا

 .يجمع األحاديث المتعارضة يف الظاهر
 :ِومن األمثلة على ذلك

هــذه األخبــار «: )١(يف الــصالةملسو هيلع هللا ىلص بعــد أن ذكــر أحاديــث ســهو الرســول  مــا قالــه
ُالثالثة قد توهم غير المتبحر يف صناعة العلم أهنا متضادة، ألن يف خرب أبي هريـرة أن  ِ ُ

ِذلـك، ويف خـرب عمـران بـن حـصين أن الخربـان ملسو هيلع هللا ىلص الذي أعلم النبي هو : ذا اليدين
أن طلحة بن عبيد اهللا قال لـه ذلـك، : ُذلك، ويف خرب معاوية بن حديجملسو هيلع هللا ىلص قال للنبي 

ملسو هيلع هللا ىلص َّوليس بين هذه األحاديث تضاد وال هتاتر، وذلك أن خرب ذي اليدين سلم النبـي 
َّحـصين أنـه سـلم مـن من الـركعتين مـن صـالة الظهـر أو العـصر، وخـرب عمـران بـن  َ

َّالركعـة الثالثــة مــن صــالة الظهــر أو العــصر، وخــرب معاويــة بــن حــديج أنــه ســلم مــن  َ ُ
الــركعتين مــن صــالة المغــرب فــدل ممــا وصــفنا أهنــا ثالثــة أحــوال متباينــة يف ثــالث 

 .»صلوات ال يف صالة واحدة
 ُحديث روى بإسناده إلى أبـي مـرة مـولى أم هـانىء، عـن أم هـانىء: ومثال آخر

عـام الفـتح، فوجدتـه يغتـسل وفاطمـة ابنتـه تـستره ملسو هيلع هللا ىلص ذهبت إلى رسـول اهللا «: قالت
 .»بثوب

طــب، عــن أم هــانىء َثــم روى بإســناده إلــى المطلــب بــن عبــد اهللا بــن حنْ نــزل «: َ
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١٣٩ 
    

ــو ذر ملسو هيلع هللا ىلص رســول اهللا  ــستره أب ــاء، ف ــة فيهــا م ــو ذر بجفن ــه، فجــاء أب ــأعلى مكــة فأتيت ب
 .»فاغتسل

حيث اغتسل يوم الفتح سرتته ملسو هيلع هللا ىلص كون المصطفى ُيشبه أن ي«: )١(فقال أبو حاتم
ُ بثوب فأدى أبو مرة مولى أم هانىء الخرب بذكر فاطمة اًفاطمة ابنته وأبو ذر جميع

وحدها، وأدى المطلب الخرب بذكر أبي ذر وحده حتى ال يكون بين الخربين تضاد 
 .»يف ذلك اليوم كان مرة واحدةملسو هيلع هللا ىلص وال هتاتر ألن االغتسال منه 

المطلب بن حنطب ضعيف، وحديث أبي مرة مولى أم هانىء يف حديث : قلت
 .الصحيحين فال داعي للجمع

كان «: ملسو هيلع هللا ىلصمن طريق هشام، عن قتادة، عن أنس، أنه الذي رواه وكذلك حديث 
 .»يدور على جميع نسائه وهن إحدى عشرة

 .»وعددهن تسع نسوة«: وحديث من طريق سعيد، عن قتادة، عن أنس، وفيه
 .»وهن إحدى عشرة نسوة«: يف خرب هشام الدستوائي عن قتادة«: فقال أبو حاتم

 .»وله يومئذ تسع نسوة«: ويف خرب سعيد عن قتادة
يف أول قدومه المدينة، حيث ملسو هيلع هللا ىلص  حكى ذلك الفعل منه اًأما خرب هشام فإن أنس

 .كانت تحته إحدى عشرة امرأة
 كان ، حيثملسو هيلع هللا ىلصوخرب سعيد عن قتادة إنما حكاه أنس يف آخر قدومه المدينة 

 .» كثيرة ال مرة واحدةاًمرارملسو هيلع هللا ىلص تحته تسع نسوة، ألن هذا الفعل كان منه 
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 :منهجه يف ذكر األسانيد
د الحديث إال عن شيخ آخر وإن وجد فعن يُ يذكر الحديث بإسناده وال يع:ًأوال

 . صحابي آخر
أخربنا الحـسين :  يقولً ما يذكر المكان الذي حدثه فيه شيخه، فمثالاً كثير:اًثاني

 .)١(بن عبد اهللا أبو علي بالرقةا
 .)٢(أخربنا إبراهيم بن علي بن عبد العزيز العمري بالموصل

 .)٣(أخربنا علي بن الحسين بن سليمان بالفسطاط
ِأخربنا محمد بن عبيد اهللا بن الفضل الكالعي بحمص  .)٥(، وغير ذلك كثير)٤(َ

أخربنا محمد بن عمر بن : )٦( ما يذكر السند على صيغة القول، فيقولًكثيرا :ًثالثا
 أخربنـا معتمـر بـن سـليمان: حدثنا نـصر بـن علـي الجهظمـي قـال: يوسف بنسا قال

 . عند التأليف والكتابة»قال«والمحدثون يحذفون 
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  ). ١/١٨٠ (»اإلحسان« )٢(

  ).١/١٨١ (»اإلحسان« )٣(

  ).١/١٨٩ (»ناإلحسا« )٤(

  ).٣٤٢، ٢٧٨، ٢٦٧، ٢٥٥، ١/١٨٦: ( وانظر)٥(

  ).١/٢٢٩ (»اإلحسان« )٦(



 
 
 

١٤١ 
    

 :منهج ابن حبان يف الجمع بين الشيوخ
بعض األحاديث بالجمع بين الشيوخ، ولكنه يف ُابن حبان كغيره من العلماء قام 

ُ، فإذا فعل فإنه يبدع يف ذلك فمن حديث واحـد ذكـر عـشرة شـيوخ لم يكثر من ذلك
 .ثم ذكر المكان الذي حدثه به كل شيخ

ُأخربنا إسحاق بن إبراهيم بن إسـماعيل ببـست، والحـسن «: )١(قال ومثال ذلك
بن سفيان الشيباين بنسا، ومحمد بن العباس المزي بجرجان، وعمـر بـن محمـد بـن 

بن المعاىف بن أبي حنضلة بصيدا، ومحمد بن الحسن ُبحر الهمداين بصغد، ومحمد 
بن قتيبة اللخمي بعسقالن، وعبد اهللا بن سلم ببيت المقـدس، وعمـر بـن سـعيد بـن ا

سنان الطائي بمنبج، والحسين بن عبد اهللا بن يزيد القطان بالرقة، ومحمد بن أحمـد 
... رق حــدثنا هــشام بــن خالــد األز: بــن عبيــد بــن قبــاض بدمــشق يف آخــرين قــالواا

 .الحديث
أخربنا حسن بن سفيان بنـسا، وعمـر بـن سـعيد بمنـبج، والحـسن بـن «: )٢(وقال

عبد اهللا بالرقة، وأحمد بن الحسن بعسقالن، وعبد اهللا بن محمد بن مسلم الفريـابي 
ببيت المقدس، ومحمد بن عبد اهللا الكالعي بحمص، ومحمد بـن المعـاىف بـن أبـي 

 .»...حدثنا محمد بن المصفى : لواحنضلة الساحل بصيدا يف آخرين قا
 :تسمية المبهم يف اإلسناد

أنه : أن أباه أخربه: ُإلى يحيى بن أبي كثير حدثني ابن أبي بن كعب روى بإسناده
 .َكان لهم جرين فيه تمر

                                                
  ).٨/٣١ (»اإلحسان« )١(

  ).٨/٣١٧ (»اإلحسان« )٢(



 
       

 

 ١٤٢ 
    

ُاسم ابن أبي بن كعب هو الطفيل بن ابي بن كعب«: )١(قال أبو حاتم ُ«. 

 :بيان الوهم يف اإلسناد
بن احدثنا عبد العزيز : إلى إسحاق بن إبراهيم قال روى بإسناده ومثال ذلك أنه

حدثني زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن العباس، أن رسول اهللا : محمد قال
ًإذا صلى أحدكم فلم يدر صلى ثالث«: قالملسو هيلع هللا ىلص  ِ ْ  .»الحديث ... اً أم أربعاَ

ابن عباس، وإنما عن : وهم يف اإلسناد الدراوردي حيث قال«: )٢(قال أبو حاتم
، فلعله من وهمه اًهو عن أبي سعيد الخدري، وكان إسحاق يحدث من حفظه كثير

 .»اًأيض

ِالتعريف بمن ذكر بكنيته ُ: 
اســمه مــسلم بــن المثنــى مــن ثقــات أهــل : أبــو المثنــى هــذا«: )٣(قــال أبــو حــاتم

 .»الكوفة
 .»َاسمه عبد اهللا بن سخربة: أبو معمر«: )٤(وقال
ُاسمه سمعان مولى أسلم من أهل المدينة، والد أنيس : يى هذاأبو يح«: )٥(وقال َ

ُومحمد ابني أبي يحيى األسلمي من جلة التابعين، وابن ابنه إبراهيم بن محمد بن 
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١٤٣ 
    

ِمن سادات أهل الكوفة : تالف يف الراوايات، وموسى بن أبي عثمان: أبي يحيى ِْ
 .»ِوعبادهم واسم أبيه عمران

 :التعريف بالمهمل
الهيثم بن حميد، حدثنا النعمان، عن مكحول، إلى  روى بإسنادهأنه ومن ذلك 

 .الحديث... عن شرحبيل 
ِهو النعمان بن المنذر الغساين، من أهل : النعمان هذا«: )١(قال أبو حاتم

 .»دمشق

 :»العلل«منهج ابن حبان يف 
قام ابن حبان ببيان منهجه يف اعتماد األحاديث عند وجود علة يف أحدها، 

 : يف مقدمة كتابه، فقد تكلم عن ثمانية مواضيعوذلك

 :سالتعارض الوصل واإلر -أ: األول
وأما قبو الرفع يف األخبـار فإنـا نقبـل ذلـك عـن كـل شـيخ «: )٢(-رحمه اهللا-قال 

 وأسـنده عـدل آخـر ااجتمع فيه الخصال الخمس التي ذكرته، فإن أرسـل عـدل خـربً
 ما لم يحفظ غيره ممن هو مثله يف اإلتقان قبلنا خرب من أسند، ألنه أتى بزيادة حفظها

فـإن أرســله خمــسة مــن العــدول وأســنده عـدالن، نظــرت حينئــذ إلــى مــن فوقــه  ،...
 .»...باالعتبار، وحكمت لمن يجب 

                                                
  ).٤٨٥/ ١٠ (»اإلحسان« )١(

  ).١/١٥٧ (»مقدمة اإلحسان«  )٢(



 
       

 

 ١٤٤ 
    

بعد روايته حديث أبي إسحاق، عن أبي  قال: ومن األمثلة لتنبيهه على ذلك
 .»إال بوليال نكاح «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : ُبردة، عن أبي موسى قال

ًسمع هذا الخرب أبو بردة عن أبي موسى مرفوع«: )١(قال أبو حاتم  .اُ
 .، ومرة يرسلهاًفمرة كان يحدث به عن أبيه مسند

ًوسمعه أبو إسحاق من أبي بردة مرسال  .اً معاً ومسندُ
 .ً، وتارة مرسالاًفمرة كان يحدث به مرفوع

 .»اب يف صحته، ال شك وال ارتياً معاً ومسندًفالخرب صحيح مرسال
 :  تعارض الوقف والرفع- ب

وقد ينبه عن تعارض الوقف والرفع، فقد كان ابن حبان يورد الخرب الذي ليس 
فيه التصريح بالرفع، ثم يورد بعده ما ينفي توهم عدم الرفع والتصريح بالرفع، 

 :أمثلته
أنه كان يفـيض يـوم النحـر، ثـم يرجـع فيـصلي «: بإسناده إلى ابن عمر  روى-١

 .)٢(»كان يفعلهملسو هيلع هللا ىلص َظهر بمنى، ويذكر أن النبي ال
 .»ذكر الخرب المدحض قول من زعم أن رفع هذا الخرب وهم«: ثم قال

أفـاض يـوم النحـر ثـم رجـع ملسو هيلع هللا ىلص أن رسـول اهللا «: ثم روى بإسناده إلى ابـن عمـر
 .»فصلى الظهر بمنى
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أنه سمع عائشة : أخربه عن أبيه: إلى محمد بن أبي صالح  وروى بإسناده- ٢
ِاإلمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، فأرشد اهللا «: يقولملسو هيلع هللا ىلص ُسمعت رسول اهللا : ولتق

 .»األئمة، وعفا عن المؤذنين
سمع هذا الخرب أبو صالح السمان عن عائشة على حسب ما «: قال أبو حاتم

 .اًذكرناه، وسمعه أبي هريرة مرفوع
 .يرفعهفمرة حدث به عن عائشة، وأخرى عن أبي هريرة، وتارة وقفه عليه ولم 

، وسمعه من أبي اًوأما األعمش فإنه سمعه من أبي صالح، عن أبي هريرة موقوف
، وقد وهـم مـن أدخـل بـين سـهيل وأبيـه فيـه اًصالح، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوع

ًاألعمش، ألن األعمش سمعه من سهيل، ال أن سهيال ُ  .)١(» سمعه من األعمشُ

 :التنبيه على التفرد: الثاين
 .»ما روى وائل عن ابنه إال ثالث أحاديث«: )٢(مقال أبو حات

 .وهو وائل بن داود، وابنه بكر: قلت
 .»ما سمع القعنبي من شعبة إال هذا الحديث قال الشيخ«: )٣(وقال
بـن أيـوب اما روى هذا عن ابن كثير من حديث شعبة ثقة غير محمـد «: )٤(وقال

 .»الرازي وأبي خليفة
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 :المختلفالتنبيه على المؤتلف و: الثالث
وكل ما يروي الوليد من رواية الشاميين فهو يزيد بن أبي مريم وما ... «: )١(قال

 .»ُيكون من رواية العراقيين فهو بريد
: ُيحدث عن أبي الحوراء السعدي قال: ُإلى بريد بن أبي مريم )٢(وروى بإسناده

 . »الحديث... ؟ ملسو هيلع هللا ىلص ِما تذكر من رسول اهللا : قلت للحسن بن علي«
أوس : أبو الحوراء ربيعة بن شيبان السعدي وأبو الجوزاء اسمه«: بو حاتمقال أ

 .» تابعيان بصرياناًبن عبد اهللا، وهما جميعا

 :التنبيه على المزيد يف متصل األسانيد: الرابع
ُعن ابن شهاب، عن عثمان بن عبد اهللا بن سراقة، عن بسر بن : )٣(روى بإسناده

ًمن جهز غازي«: قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا سعيد، أن زيد بن خالد أخربه أن  ْ  يف سبيل اهللا فله اَ
 .» يف أهله فله مثل أجرهاًمثل أجره ومن خلف غازي

 .»ُثم أخربنيه بسر بن سعيد: قال ابن شهاب

 :زيادة الثقة يف المتن: الخامس
ًوأمـا زيـادة األلفـاظ يف فإنـا ال نقبـل شـيئ«: )٤(-رحمـه اهللا-وقال   منهـا إال كـان اُ

                                                
  ).١/٤٦٦ (»اإلحسان« )١(

  ).٣/٢٢٥ (»اإلحسان« )٢(

  ).١٠/٤٩٠( »اإلحسان« )٣(

  ). ١/١٥٩ (»سانمقدمة اإلح« )٤(



 
 
 

١٤٧ 
    

َ الفقه، حتى يعلم أنـه كـان يرمـي الـشيء ويعلمـه حتـى ال يـشك فيـه أنـه الغالب عليه
ُ أو غيره عن معناه أم ال، ألن أصحاب الحديث الغالـب علـيهم حفـظ ِِهننََأزاله عن س

ــون، والفقهــاء الغالــب علــيهم حفــظ المتــون وأحكامهــا  أســماء األســانيد دون المت
، اين، فـإذا رفـع محـدث خـربًوأدائها بالمعنى دون حفظ األسانيد، وأسـماء المحـدث

ِوكــان الغالــب عليــه الفقــه لــم أقبــل رفعــه، إال مــن كتابــه، ألنــه ال يعلــم المــسند مــن  ِْ
ِالمرسل، وال الموقوف من المنقطع، وإنما همته إحكام المتن فقط ْ ِ. 

وكذلك ال أقبل عن صاحب حديث حافظ متقن أتى بزيادة لفـظ يف الخـرب، ألن 
 .»الغالب عليه إحكام اإلسناد

 :فهو يقبل
 .زيادة السند من محدث* 
 .زيادة المتن من فقيه* 

 :الرواية عن المبتدع: السادس
 .وهو االحتجاج بأخبار أهل البدع الثقات إال أن يكونوا دعاة إلى مذهبهم

 .)١(هذا مختصر ما ذكره يف المقدمة

 :الرواية عن المختلط: السابع
ى عـنهم الثقـات مـن القـدماء ممـن  فقد ذكر أنه ال يحتج من حديثهم إال مـا رو

                                                
  ). ١/١٦٠ (»مقدمة اإلحسان« )١(
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َسـمعوا مــنهم قبـل اخــتالطهم، ثـم مقارنــة روايــة المخـتلط، فــإذا وافـق الثقــات قبــل  ِ ُ
َّحديثه، وإذا خالف رد حديثه ُ. 

 :رواية المدلس: الثامن
ــسين، وهــو عــدم  ــة عــن المدل ــان كالمــه عــن حكــم الرواي ــن حب ــد خــتم اب وق

ُا رووا، إال أن يكون المـدلس يعلـم االحتجاج بأخبارهم إال إذا صرحو بالسماع فيه
ُأنه ال يدلس إال عن ثقة،وهذا ليس ألحد إال لسفيان بن عيينة وحده، فإنه كان يدلس 

فإذا صح عندي خرب من روايـة «: ُوال يدلس إال عن ثقة متقن، ثم ختم البحث، فقال
ْمدلس أنه بين السماع فيه، ال أبالي أن أذكره من غير بيان السماع يف خرب ِّ  بعد صحته َ

 .»عندي من طريق آخر
 .»ِصحيحه«ّوهذا آخر الكالم عن منهج اإلمام ابن حبان يف 

W  



 
 
 

١٤٩ 
    

)١( 
 :اسمه ونسبه

ُمحمد بن عبد اهللا بن محمد بن حمدويهبن نعـيم بـن الحكـم الـضبي الطهمـاين 
 .ّالنيسابوري، المعروف بابن البيع

 :كنيته
 .أبو عبد اهللا

 :لقبه
 ).٣٥٩( نيسابور سنة  ببلدهلتقلده القضاء  :لقب بالحاكم

 .أو أهنا رتبة له يف الحلم بالحديث
 .وهذه المرتبة هي المرتبة التي تلي أمير المؤمنين يف الحديث

 :مولده
ولد صبيحة يوم اإلثنين يف ثالث شهر ربيع األول سنة إحدى وعشرين وثالث 

 .مئة، بنيسابور
                                                

، )٧/٢٧٤ (»المنتظم«، )٢/٣٧٠ (»األنساب«، )٥/٤٧٣ (»تاريخ بغداد«:  مصادر ترجمته)١(
ميزان «، )٣/١٠٣٩ (»ّتذكرة الحفاظ«، )٤/٢٢٧ (»وفيات األعيان«، )١/١٩٨ (»اللباب«

  ).١١/٣٠٥ (»البداية والنهاية«، )٣/٦٠٨ (»االعتدال



 
       

 

 ١٥٠ 
    

 :نشأته
، وتربى يف اًأبوه من العلماء، وقد رأى مسلمنشأ الحاكم يف بيت علم، فكان 

 .أحضان أبيه وخاله من الصغر
طلب العلم من الصغر، وكان أول سماعه يف سنة ثالثين وثالث مئة، وهو ابن 

 .تسع سنين، ولحق األسانيد العالية بخرسان والعراق

 :رحالته
الء، ِمدينة نيسابور االنتساب والمولد من عظمى مدن بالد فارس معدن الفض

ُومنبع العلماء، وقد أطلق عليها من قبل دار السنة والعوالي ْ َ ُ. 
وارتحل إلى . وكانت نيسابور وما جاورها محط الرحالت، ومجمع الحفاظ

 .العراق

 :شيوخه
لحـق األسـانيد بخرسـان والعـراق ومـا وراء النهـر، «: )١(»الـسير«قال الذهبي يف 

سـمع بنيـسابور وحـدها مـن نحـو ، فإنـه -ينقصون أو يزيدون-سمع من ألفي شيخ 
ألف نفس، وارتحل إلى العراق، وهو ابن عشرين سـنة، فقـدم بعـد مـوت إسـماعيل 

 ).هـ٣٤١(الصفار بيسير سنة 
ِّحـدث عــن أبيـه، ومحمــد بـن علــي المـذكر، وابــن حبـان البــستي، ومحمـد بــن  َ ُ
يعقوب األصـم، ومحمـد بـن يعقـوب الـشيباين بـن األخـرم، ومحمـد بـن أحمـد بـن 

                                                
)١٧/١٦٣( )١.(  



 
 
 

١٥١ 
    

ّ الجالب، وأبي جعفر محمد بن أحمـد بـن سـعيد الـرازي صـاحب ابـن وارة، بالويه
علـي بـن الفـضل : ومحمد بن عبد اهللا بن أحمد الصفار، وصاحبي الحسن بن عرفة

ُّالسوري، وعلي بن عبد اهللا الحكمي، ومحمد بن أحمد الشعبي الفقيـه، وأبـي علـي  ُّ
ــي عمــرو عثمــان  ــسابوري الحــافظ، وأب ــي الني ــن عل ــدقاق الحــسين ب ــن أحمــد ال ب

َشيخ همذان-البغدادي، وعبد الرحمن بن حمدان الجالب   .»، وغيرهم كثير-َ

 :تالميذه
، وأبو بكر البيهقي، وأبو الفتح بن -وهو من شيوخه- الدرقطني : ّحدث عنه

أبي الفوارس، وأبو العالء الواسطي، ومحمد بن أحمد بن يعقوب، وأبو ذر 
القاسم القشيري، وأبو صالح المؤذن، وأبو بكر الهروي، وأبو يعلى الخليلي، وأبو 

 .أحمد بن نخلف الشيرازي، وغيرهم كثير

 :ثناء العلماء عليه
 :أثنى على الحاكم كثير من العلماء، منهم

كان أهل الفضل، والعلم، والمعرفة، والحفظ، وله يف علوم «:  قال الخطيب- ١
 .»الحديث مصنفات عدة، وكان ثقة

ــسمعاين-٢ ــال ال ــظ كــ«:  وق ــة، والحف ــم، والمعرف ــضل، والعل ان مــن أهــل الف
 .»والورع
ــر-٣ ــن كثي ــضبط، «:  وقــال اب ــصيانة، وال ــة، وال ــدين، واألمان كــان مــن أهــل ال

 .»والتجرد، والورع
ُإمام أهل الحديث يف عصره، والمؤلف فيه «:  ووصفه ابن خلكان بقوله- ٤ ِّ
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ًالكتب التي لم يسبق إلى مثلها، كان عالم  .»العلم، واسع اً عارفاُ
ّاإلمام، الحافظ، الناقد، العالمة، الشيخ، شيخ المحدثين، «:  وقال الذهبي- ٥

 .»وانتهت إليه رئاسة الفن بخرسان ألهل الدنيا، وهو ثقة، حجة
ُسألت سعد الزنجاين الحافظ بمكة، قلت «:  وقال محمد بن طاهر الحافظ- ٦ ُ

ْمن؟ قل: ّأربعة من الحفاظ تعاصروا، أيهم أحفظ؟ فقال الدارقطني ببغداد، : تَ
َوعبد الغني األزدي بمصر، وأبو عبد اهللا بن مندة بأصفهان، وأبو عبد اهللا الحاكم 

أما الدارقطني فأعلمهم بالعلل، وأما عبد : ُفألححت عليه فقال! بنيسابور، فسكت
 مع معرفة تامة، وأما اًالغني فأعلمهم باألنساب، وأما ابن مندة فأكثرهم حديث

 .»اًنهم تصنيفالحاكم فأحس
أيهم أفضل ابن مندة : ُسألت الدار قطني«:  وقال أبو عبد الرحمن السلمي- ٧

ًابن البيع أتقن حفظ: ِّأو ابن البيع؟ فقال  .»اِّ

 :رميه بالتشيع
 اً، كمــا اهتــم أيــض-رضــي اهللا عنــه- بالتــشيع لعلــي -رحمــه اهللا-اهتــم الحــاكم 

 .بالرفض
 .»التشيعكان ابن البيع يميل إلى «: قال الخطيب

هـــو شــيعي مـــشهور بــذلك مـــن غيــر التعـــرض «: »الميــزان«قــال الـــذهبي يف 
 .»للشيخين

ُسألت أبا إسماعيل عبد اهللا األنصاري عن الحاكم أبي «: وقد قال ابن طاهر
 .»إمام يف الحديث، رافضي خبيث: عبد اهللا، فقال
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ُاهللا يحب اإلنصاف ما الرجل برافضي، بل شيعي ف«: - أي الذهبي-ُقلت   .»قطُ
 وكان يظهر التسنن يف كان شديد التعصب للشيعة يف الباطن،«: وقال ابن طاهر

، وعن أهل بيته، - رضي اهللا عنه- عن معاوية اً غالياًوكان منحرف، التقديم والخالفة
 .»َيتظاهر بذلك وال يعتذر

 :الفرق بيت التشيع والرفض
 علــى جميــع -رضــي اهللا عنــه-ُّ حــب علــي وآل البيــت، وتقــديم علــي :التــشيع

 .الصحابة، وأنه أفضل الصحابة دون الطعن يف أحد من الصحابة
ّ هــو الــذي يطعــن يف الــصديق والفــاروق وغيرهمــا مــن الــصحابة، :والرافــضي

 من الـصحابة يبلـغ ً قليالاًويعتقدون أن جميع الصحابة ارتدوا بعد رسول اهللا إال نفر
 .عددهم ستة أو سبعة على الكثير

 :التشيعومن أسباب اتهامه ب
أنا «: ، وحديث»من كنت مواله فعلي مواله«: إخراجه لحديث الطير، وحديث

 .»مدينة العلم وعلي باهبا
حـدثني أبـو علـي الحـافظ، أنبـأ أبـو عبـد اهللا : )١(أما حديث الطير، فقال الحـاكم

ثنـا : محمد بن أحمد بن أيوب الصفار، وحميد بن يونس بـن يعقـوب الزيـات، قـاال
ثنـا يحيـى بـن غـسان، ***  عياض، عن ابن أبي طيبـة، حـدثني محمد بن أحمد بن

 -رضـي اهللا عنـه-عن سليمان بن بالل، عن سعيد، عن يحيى، عـن أنـس بـن مالـك 
                                                

)٣/١٣٠ ()١.(  
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َكنت أخدم رسول اهللا، فقدم لرسول اهللا : قال ِّ ُ َ اللهـم ائتنـي «: فرخ مـشوي، فقـالملسو هيلع هللا ىلص ُ
 مـن ً رجـالاللهـم اجعلـه: ، قـال فقلـت»بأحب خلقك إليك، يأكل معـي هـذا الطعـام

صـلى اهللا عليـه وآلـه -إن رسـول اهللا :  فقلـت-رضـي اهللا عنـه-األنـصار فجـاء علـي 
علـى حاجـة، ثـم جـاء فقـال ملسو هيلع هللا ىلص إن رسـول اهللا :  على حاجة، ثم جـاء فقلـت-وسلم

َّما حبسك علي؟ فقال: افتح فدخل، فقال رسول اهللا«: رسول اهللا إن هذه آخر ثالث : َ
: ُما حملك على ما صـنعت؟ فقلـت: ة، فقالمرات يردين أنس، يزعم أنك على حاج

 مـن قـومي، فقـال رسـول اهللا ًيا رسول اهللا سمعت دعـاءك، فأحببـت أن يكـون رجـال
 . »ُإن الرجل قد يحب قومه: ملسو هيلع هللا ىلص

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقـد رواه «: قال الحاكم
بــي ســعيد ، عــن علــي وأاًعــن أنــس جماعــة مــن أصــحابة، زيــادة علــى ثالثــين نفــس

 .»الخدري وسفينة
ــ: قلــت«: »المــستدرك«قــال الــذهبي يف   اابــن عيــاض ال أعرفــه، ولقــد كنــت زمنً

ُ أظــن أن حــديث الطيــر لــم يجــسر  الحــاكم أن يثودعــه يف ًطــويال ، فلمــا »مــستدركه«َ
ُعلقــت هــذا الكتــاب رأيــت الهــول مــن الموضــوعات التــي فيــه، فــإذا حــديث الطيــر  َّ

 .»بالنسبة إليها سماء
ه الحاكم من طريق إبراهيم بن ثابت البصري القصار، ثنا ثابت البناين، عن وروا

 .أنس نحوه مع زيادة
 .»إبراهيم بن ثابت ساقط«: قال الذهبي

، ذكرها األخ الدكتور سعد اًللحديث عن أنس خمس وعشرون طريق: قلت
ِّالحميد يف تحقيقه كتاب  م مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك الحاك«َْ
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 .، وضعفها كلها )١(»البن الملقن
تقدم ذكر خمس وعشرين : )٢(ثم قال فضيلة الدكتور سعد بعد ذكر هذه الطرق

 ساقطة ال تصلح لالستشهاد، بعضها اًثالث عشرة طريق:  للحديث، منهااًطريق
 ضعيفة واهية، أغلب اًوالباقي اثنتا عشرة طريق... موضوع، واآلخر شديد الضعف 

َّ، فقد يكونون شيعة أفاكين، وقد يكونون غير ذلك، وتقدم أن رواهتا مجهولون
 كثيرة لهذا الحديث تزيد على التسعين، ومع ذلك اً جمع طرق-رحمه اهللا- الذهبي 

فليس منها طرق واحدة تثبت عن أنس، وهذا يف الحقيقة يدعو للعجب والدهشة، 
 من هم يف فأين أصحاب أنس عن هذا الحديث،وقد صحبوه السنين الطوال؟ وهو

ِّالثقة والضبط، أمثال الحسن البصري، وثابت البناين، وحميد الطويل  وغيرهم ... َُ
كثير ممن روى عن أنس، وال يعرف عن أحد منهم طريق ثابت لهذا الحديث، وهذا 
الذي دعا الذهبي وابن كثير وغيرهما من الحفاظ للتوقف يف القول بصحة هذا 

ن كثير أن هناك من ألف يف هذا الحديث فقال يف الحديث برغم كثرة طرقه، وذكر اب
أبو : وقد جمع الناس يف هذا الحديث مصنفات مفردة منهم«: )٣(»البداية والنهاية«

بكر بن مردويه، والحافظ أبو طاهر بن حمدان فيما رواه شيخنا أبو عبد اهللا الذهبي، 
ي المفسر  يف جمع طرقه وألفاظه ألبي جعفر بن جرير الطرباًورأيت فيه مجلد

 للقاضي ا ومتنًاًصاحب التاريخ، ثم وقفت على مجلد كبير يف رده وتضعيفه سند
                                                

)٣/١٤٤٧( )١(.  
)٣/١٤٦٥ ()٢.(  

)٧/٢٤٥ ()٣.(  
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أبي بكر الباقالين المتكلم، وبالجملة ففي القلب من صحة هذا الحديث نظر، وإن 
 .هـ.ا-واهللا أعلم-كثرت طرقه 

 :ُوقد روي الحديث عن صحابة آخرين، منهم
 . سفينة- ١
 . وابن عباس- ٢
 . وعلي- ٣
 .وجابر - ٤
 . وأبو سعيد- ٥
 .ُ وحبشي بن جنادة- ٦
 . ويعلى بن مرة- ٧
 . وأبو رافع- ٨
 وتكلــم علــى  )١(»البدايــة«، ذكــر أحــاديثهم ابــن كثيــر يف -رضــي اهللا عــنهم-
 .هـ كالم الدكتور سعد الحميد. ا»...بعضها

 شيخنا الدكتور محمود اًوممن تكلم على هذا الحديث وأطال الكالم عليه أيض
 .حسنهالميرة، و

 يف تحقيقه -رحمه اهللا-*** وكذلك تكلم عليه وأجاد األستاذ أحمد ميرين 
                                                

)٣٥٤- ٧/٣٥٣ ()١.(  



 
 
 

١٥٧ 
    

للحديث عن أنس «: ، وقال للنسائي)١(»-رضي اهللا عنه-خصائص علي «كتاب 
 .»، ثم ذكرها وضعفها كلهااًثالثون طريق

، فقد رواه الحاكم من حديث زيد »من كنت مواله فعلي مواله«: وأما حديث
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم «: رسول اهللا، وقالبن أرقم، عن  ا

 .»يخرجاه بطوله
 .»لم يخرجاه لمحمد، وقد وهاه السعدي«: قال الذهبي

، رواه أحمـــد، والنـــسائي يف اًالحـــديث لـــه عـــن زيـــد اثنـــا عـــسر طريقـــ: قلـــت
 .، والبزار، والطرباين، وغيرهم»السنة«، وابن أبي عاصم يف »الخصائص«

  ، تكلم عليها األستاذ أحمد ميرين اًثر من عشرين صحابيوقد روي عن أك
وأما . ، وحكم عليها بالصحة)٢(»خصائص علي« يف تعليقه على كتاب - رحمه اهللا-

من حديث ابن عباس،  )٣(، أخرجه الحاكم»أنا مدينة العلم، وعلي بابها«: حديث
 .»صحيح«: وقال

 .»بل موضوع«: قال الذهبي
 .»إسناده صحيح«: من حديث جابر، وقال: )٤(اًوأخرجه الحاكم أيض

العجب من الحاكم يف جرأته على تصحيحه هذا، وأمثاله من «: قال الذهبي
                                                

  ).١٠:  رقم٢٩ص ()١(

)١٠٨-٩٦ ()٢.(  

)٣/١٢٦ ()٣.(  

)٣/١٢٧ ()٤.(  
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 .»ّالبواطيل، وفيه أحمد بن عبد اهللا بن يزيد الحراين، وهو دجال كذاب
ِوقد تكلم الدكتور سعد الحميد على هذا الحديث يف تحقيقه لمختصر 

درك الحاكم البن الملقن يف أكثر من أربعين استدراك الحافظ الذهبي على مست
 اً ثالثاً بطرقها الكثيرة، ثم ذكر شاهداً، وخرجها جميع)١٤١٣-١٣٧٠(صفحة من 

انقسم العلماء يف نظرهتم إلى الحديث «): ١٣٩٤(، ثم قال -رضي اهللا عنه- لعلي 
، ثم ذكر الذين الذين »قسم استنكره وقدح يف صحته، وقسم قبله: إلى قسمين

يحيى بن سعيد، وأحمد بن حنبل، وابن معين، : األئمة: نكروه، ومنهماست
ُوالبخاري، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والرتمذي، وابن حبان، والدارقطني، وابن 
عدي، والنووي، وابن تيمية، والذهبي، والعجلوين، والمعلمي، واأللباين، وغيرهم، 

ابن جرير الطربي، : ول، فهمأما العلماء الذين أدخلوا هذا الحديث يف قسم المقب
والحاكم، والزركشي، والعالئي، والحافظ ابن حجر العسقالين، وابن حجر 

، والسخاوي، والسيوطي، والشيخ محمود » الكبائراقرتافالزواجر عن «الهيتمي 
 .ميرة

فأنت ترى أن هذه األحاديث التي اهتم الحاكم بسببها أنه شيعي، قد أخرجها 
 .ُ، ولم يتهموا بأهنم شيعةغيره، بل وصححها غيره

 .أما اهتامه بأنه رافضي فهذا غير صحيح
فأوقع اهللا يف نفسي أن ... ُفتأملت مع ما يف النفس من الحاكم «: قال السبكي

ًالرجل كان عنده ميل إلى علي يزيد على الميل الذي يطلب شرع ، وال أقول إنه اُ
، وال أنه يفضل -اهللا عنهمرضي - ينتهي به إلى أن يضع من أبي بكر وعمر وعثمان 

، فإين -رضي اهللا عنهما- على الشيخين، بل أستبعد أنه يفضله على عثمان اًعلي
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 لتفضيل أبي بكر وعمر وعثمان واختصهم من اً عقد باب»األربعين«رأيته يف كتاب 
ّبين الصحابة، وقدم يف  ، وروى - رضي اهللا عنه-  ذكر عثمان على علي »المستدرك«َ

أول حجر حمله النبي لبناء المسجد، ثم حمل أبو بكر، ثم حمل «: يف حديث عائشة
يا رسول اهللا أال ترى إلى هؤالء كيف : ، فقيلاً، ثم حمل عثمان حجراًعمر حجر

 .»يا عائشة هؤالء الخلفاء من بعدي: يساعدونك؟ فقال
 .»على  شرطهما«: قال الحاكم

 بأن هذا الحديث »كتلخيص المستدر«وقد حكم شيخنا الذهبي يف كتابه : قلت
 .»ال يصح، ألن عائشة لم يكن النبي دخل هبا إذ ذاك

وأحمد منكر الحديث، وإن كان مسلم خرج له يف الصحيح، ويحيى وإن : قال
 .كان ثقة يف الحديث، ففيه ضعف

ًفمن يخرج هذا الحديث الذي يكاد يكون نص«: قال السبكي ّ  يف خالفة الثالثة اُ
 ُاض عليه يظن به الرفض؟مع ما يف إخرجه من االعرت

لينهض كل رجل منكم إلى كفئه، «:  يف فضل عثمان حديثاًوأخرج أيض
، وصححه مع أن يف »أنت وليي يف الدنيا واآلخرة: فنهض النبي إلى عثمان، وقال

 .ًسنده مقاال
وأخرج غير ذلك من األحاديث الدالة على أفضلية عثمان، مع ما يف بعضها من 

ئل طلحة، والزبير، وعبد اهللا بن عمرو بن العاص، فقد غلب االستدراك، وذكر فضا
ُعلى الظن أنه ليس فيه وهللا الحمد شيء مما يستنكر عليه إفراط يف ميل ينتهي إلى 
َبدعة، وأنا أرجو أن يكون الخطيب إنما يعني بالميل إلى ذلك، ولذلك حكم بأن 

مذهب من يرى رد رواية  لجرحه به، ال سيما اًالحاكم ثقة، ولو كان يعتقد فيه رفض



 
       

 

 ١٦٠ 
    

 .، فكالم الخطيب يقرب من الصواباًالمبتدع مطلق
إنه شديد التعصب للشيعة، فال : إنه رافضي خبيث، ومن قال: أما قول من قال

 .هـ كالم السبكي.ا. »-واهللا أعلم- ُيعبأ هبما كما عرفناك، هذا ما ظهر فيه 

 :وفاته
 ).هـ٤٠٥(تويف بنيسابور، يوم الثالثاء، ثالث صفر، سنة 

 :مؤلفات الحاكم
اتفق له من التصانيف ما لعله يبلغ من ألف : قال الشيخ عبد الغفار بن إسماعيل

 .جزء من تخريج الصحيحين، والعلل والرتاجم واألبواب والشيوخ
 .، يقع يف أربع مجلدات كبار»المستدرك على الصحيحين« - ١
 .، مطبوع يف مجلد»معرفة علوم الحديث« - ٢
 ).هـ١٣٥٨(ُ، طبع مختصره يف إيران »علماء نيسابورتاريخ « - ٣
 .»الضعفاء« - ٤
، مطبوع بتحقيق الشيخ الدكتور ربيع بن »المدخل إلى معرفة المستدرك« - ٥
 .هادي
 .، مطبوع»اإلكليل يف الحديث« - ٦
ْأمالي العشريات« - ٧ َ«. 
ِّمزكي األخبار« - ٨ َ ُ«. 



 
 
 

١٦١ 
    

ُا أشكل من أسماء الرجال المدخل إلى معرفة الصحيح والسقيم، وتبيين م« - ٩
 .َ، طبع بتحقيق الدكتور ربيع بن هادي المدخلي»يف الصحيحين

 .»علل الحديث« -١٠
 .»فضائل اإلمام الشافعي« -١١
 .»تراجم الشيوخ« -١٢
 .»ما تفرد به كل واحد من اإلماميين« -١٣
 .»األربعين« -١٤

 :)١(»المستدرك«تعريف 
 :لغة: ًأوال

أصـلح : تدرك ما فات وتداركه بمعنى، واستدرك عليه قولهاس«: )٢(ِبيديَّقال الز
 .» للحاكم على الصحيحين»المستدرك«خطأه، ومنه 

َّاستدرك الشيء بالشيء حاول إدراكه به، والدرك اللحاق، «: )٣(قال ابن المنظور
 7 6 5﴿: لحق آخرهم أولهم ويف التنزيل: تالحقوا، أي: وتدارك القوم

8 9 ﴾«. 
                                                

مـنهج الحـاكم النيـسابوري « - حفظـه اهللا-  استفدت يف هذا البحث من كتاب الـدكتور محمـود ميـرة )١(
  . - حفظه اهللا-  للدكتور سعد الحميد » المحدثينمناهج«، ومن كتاب »وكتابه المستدرك

  . ، مادة درك»تاج العروس« )٢(

  . ، مادة درك»لسان العرب« )٣(



 
       

 

 ١٦٢ 
    

ــسكون، وأصــلها تــداركوا ف ــسلم ال ــت األلــف لي أدغمــت التــاء يف الــدال وأجلب
َواستدركت ما فات وتداركته بمعنى ُ. 

 :وقد اشتمل هذا التعريف على عدة أمور
 . إصالح الخطأ:ًأوال
 . محاولة إلحاق األول باآلخر:اًثاني
 . التتابع:اًثالث

 مـن قريـب أو »المـستدرك علـى الـصحيحين«وهذه المعـاين كلهـا حواهـا لفـظ 
 .دبعي

ُفالحاكم يريد أن يصلح بـ  ْ خطأ مضن تجرأ، أو زعم أن األحاديث »المستدرك«ُ
 .الصحيحة ال تتجاوز عشرة آالف حديث

ّأو أحــب أن يــرد علــى مــن قــال إن الــصحيحين جمعــا األحاديــث الــصحيحة : َ
 مـن األحاديـث الـصحيحة اًواستوعباها، فأصلح خطأهم وأثبت لهم أن هنـاك قـسم

 .فاتت البخاري ومسلم
ًوحاول أن يلحق كتابه بكتـابي البخـاري ومـسلم صـحة وترتيبـ ً ّ، لكنـه قـصر يف اُ َ

 .-رحمه اهللا-ذلك 
 :اًاصطالح: اًثاني

ًهو أن يتتبع إمام من األئمة إمام ٌ  آخر يف أحاديـث فاتتـه، ولـم يـذكرها يف كتابـه، اَ
 .)١(وهي على شرطه

                                                
  .  للدكتور محمد محمد أبو شهبة»أعالم المحدثين« )١(



 
 
 

١٦٣ 
    

ّب المؤلفة يف أي ُهو الكتاب الذي جمع فيه ما فات، أي كتاب من الكت: وقيل
ًمن الفنون، سواء كان فقه ً، لغة أو رجاالاً أم حديثاً ً. 

ًوأول من استعمل هذا اللفظ لتكون علم ََ  علـى كتـاب مـستقل هـو الحـاكم أبـو اْ
َّعبـــد اهللا، ولـــذلك تجـــد كـــل مـــن تكلـــم يف ترجمـــة الحـــاكم عرفـــه بأنـــه صـــاحب  َ َ

 . الحاكم، وإطالق لفظ المستدرك ال ينصرف إال لكتاب»المستدرك«

 :سبب تأليف الحاكم للمستدرك
إن األحاديث الصحيحة المتفق على : بدأ أعداء السنة بالطعن فيها، وقالوا

 .صحتها ال تتجاوز عشرة آالف حديث، وهي مجموعة يف كتابي البخاري ومسلم
فحينما سمع الحاكم هذه الدعوى أخذ بجمع األحاديث التي ترتقي إلى درجة 

أحاديث الصحيحين، أو صحيحة وليست على شرطهما، الصحة، مما هي مثل 
 .لكن صحيحة تصلح لالحتجاج
ٍثم قيض اهللا لكل عصر جماعـة مـن علمـاء الـدين «: قال الحاكم يف مقدمة كتابه ِّ

َوأئمــة المــسلمين يزكــون رواة األخبــار، ونقلــة اآلثــار ليــذبوا بــه الكــذب عــن وحــي  ُ
ْالملك الجبار، فمن هؤالء األئمة ِ  اهللا محمـد بـن إسـماعيل الجعفـي، وأبـو أبو عبد: َ

 صـنفا يف صـحيح الخبـار -رضـي اهللا عنهمـا-الحسن مسلم بن الحجـاج القـشيري 
َكتابين مهذبين انتشر ذكرهما يف األقطار، ولم يحكما وال واحد منهما أنـه لـم يـصح  َ ُ
عنــدكم مــن الحــديث غيــر مــا أخرجــوه، وقــد نبــغ يف عــصرنا جماعــة مــن المبتدعــة 

َيشمتون ب ْ رواة اآلثار، وأن جميع ما يصح عندكم مـن الحـديث ال يبلـغ عـشرة آالف َ
حديث، وهذه األسانيد المجموعة المشتملة على عشرة آالف جـزء أو أقـل أو أكثـر 

 .من سقيمة غير صحيحة



 
       

 

 ١٦٤ 
    

 اًوقد سألني جماعة من أعيان أهل العلم هبذه المدينة وغيرها أن أجمع كتاب
محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج َيشتمل على الحاديث بأسانيد يحتج 

ّ لم يدعيا ذلك - رحمهما اهللا-بمثلها، إذ ال سبيل إلى إخراج ما ال علة له، فإهنما  َ
 .ألنفسهم

ْوقــد خــرج جماعــة مــن علمــاء عــصرهما ومــن بعــدهما عليهمــا أحاديــث قــد  َ ّ َ
ُأخرجاها وهي معلومة، وقد جهدت يف الذب عن عنهما يف المـدخل إلـى الـصحيح 

 .يه أهل الصنعةبما رض
  وأنا أستعين اهللا على إخراج أحاديث رواهتا ثقات قد احتج بمثلها الشيخان 

 أو أحدهما، وهذا شرط الصحيح عند كافة فقهاء أهل اإلسالم، -رضي اهللا عنهما-
َإن الزيادة يف األسانيد والمتون من الثقات مقبولة، واهللا المعين على ما قصدته، وهو  ِ

 .»حسبي ونعم الوكيل
ومن هذه المقدمة نعلم أن سبب تـسميته بالمـستدرك علـى الـصحيحين، إذ لـم 
يقصد االستدراك على الشيخين أو إلزامهما بأهنما تركا أحاديث صـحيحة إنمـا أراد 
الرد على هؤالء المبتدعة، ومن األدلة علـى أن الحـاكم لـم يقـصد االسـتدراك علـى 

 :الصحيحين ما يلي
ــاب  صــرح الحــاكم يف أول ك:ًأوال َ بأهنمــا لــم يقــصدا اســتيعاب »المــستدرك«ت ِ

 .الصحيح، وهذا تصريح نقله العلماء عن الشيخين نفسهما
َ ذكر يف مقدمة كتاب :اًثاني  بأنه سيروي لمثل رجالهما، وإذ لم يجد »المستدرك«َ

 .نزل إلى درجة الصحيح التي هي أدنى من شروطهما



 
 
 

١٦٥ 
    

 ما يسكت عنها اًنكارة، وكثير تعقباته على بعضها بالضعف والشذوذ وال:اًثالث
دون تعليق، فلو قصد االستدراك على الشيخين لما احتاج إلى هذه التعقبات، 

 .فكتاب الشيخين خال كل واحد منهما من هذه األحكام
أن جماعة من أعيان : والسبب الثاين الذي دعا الحاكم إلى تأليف المستدرك

َمل على أحاديث مروية بأسانيد يحتج  يشتاًأهل العلم بنيسابور سألوه أن يجمع كتاب
 .البخاري ومسلم بمثلهما

ُذكر ما اعتمده الحاكم من المصصنفات التي صنفت قبله ُ ْ ِ: 
 :»مسند اإلمام أحمد« - ١

ِّيخرج الحاكم الحديث من مسند اإلمام أحمـد بروايـة القطيعـي، عـن عبـد اهللا،  ُ
د البـاحثين روايتـه مـن عن أبيه، وهو مكثر من اإلخراج من المسند، وقد أحصى أحـ

 :رواية، مثاله) ٢٩٠(المسند عن طريق الحاسوب فبلغت 
حدثنا أبو جعفر محمد بن الصالح، ثنا عبد اهللا بن يزيد، حدثنا أحمد بن جعفـر 

 .)١(ثنا عبد اهللا، ثنا أبي، ثنا عبد اهللا بن يزيد القطيعي،
ّمسند مسدد« -٢ َ  ):٢٢٨ت (» ُ

روايـة، ) ٢٣٠(ث مـسندة، فبلغـت حـوالي وقد أكثر الحاكم مـن إخـراج أحاديـ
 :مثاله

حدثنا أبو عبد اهللا محمد بن يعقوب الحافظ، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى،  ثنا 
                                                

  ).١/٨٤ (»المستدرك« )١(



 
       

 

 ١٦٦ 
    

 .)١(ِمسدد، ثنا يزيد بن زريع، ثنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن حكيم بن حزام
 :»مسند إسماعيل بن إسحاق القاضي« - ٣

 :رواية، مثاله) ١٢٥ (»المستدرك«وقد بلغت أحاديثه يف 
حدثنا أحمد بن سليمان الفقيه، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا أحمـد بـن 

، وســاق ...كــان أبــو هريــرة : يــونس، ثنــا عاصــم بــن محمــد بــن زيــد، عــن أبيــه قــال
 .)٢(الحديث
 :»مسند الحارث بن أبي أسامة« -٤

 :رواية، مثاله) ٩٠ (»المستدرك«وقد بلغت أحاديثه يف 
 .)٣( ...رو، ثنا الحارث بن أبي أسامة بو العباس بن الحسين القاضي بمأخربنا أ

 :»المستدرك«ترتيب 
َ على ترتيـب الجوامـع، أي يـضم أحاديـث األحكـام »المستدرك«رتب الحاكم 

، واتبـع يف ذلـك أصـل الرتتيـب اًوغير األحكام، ورتبه علـى الرتتيـب الفقهـي عمومـ
، فبـدأ بكتـاب اإليمـان، ثـم العلـم، ثـم الذي اتبعه البخـاري ومـسلم يف صـحيحيهما

 .الطهارة، ثم الصالة، فالجنائز، فالزكاة فالصوم، وهكذا
                                                

   ).١/٣٢ (»المستدرك« )١(
  ).١/٥٦ (»المستدرك« )٢(

  ).١/٥٦(» المستدرك« )٣(



 
 
 

١٦٧ 
    

 :طريقة الحاكم يف سرد األحاديث
ّاتبـع الحـاكم طريقـة األئمةالقـدامى المحـدثين يف : قال الدكتور محمود الميـرة َ ُ

 .الرواية، فروى الحاديث يف كتابه بأسانيدها
َّفروى كل حديث بـسنده وعـد ْد طرقـه إن كـان الحـديث عنـده مـن عـدة طـرق، َ ِ

 .وذكر يف مطلع كل حديث شيخه أو شيوخه، إن كان رواه عن أكثر من شيخ
ُثم  يعقب الحديث بـالحكم، ويـذكر علتـه إن كـان لـه علـة، وإن كـان للحـديث 

 .حدثناه: شواهد أو متابعات ذكرها ونبه عليها، ومهد لها، ثم ابتدأها بقوله
 .ألفاظ الرواة، وينسبها إلى صاحبهاختالف اويذكر 

 .وأخربناوأخربين، ويفرق يف اللفظ بين حدثني، وحدثنا، 
وكرر بعض األحاديث، فرواها يف عدة أبـواب بـسند قـد يتفـق مـع رواة الطريـق 

 .األولى، أو يخالفها، وال ينبه على ذلك
 إلـى ُوقد يسوق بعض األحاديث، يف غير أبواهبا، ويشير إلى السبب الـذي دعـاه

 .هذا
ًوقد يذكر بعض المناظرات الفقهية، ويعلق عليها بما يراه، معتمد ّ  على الـدليل اُ

 .ّدون تحيز
ُ بأحاديث المخالفين ويرد عليها، ويـذكر األدلـة التـي يعتمـدها يف هـذا وقد يأيت َ

 .الرد
ُ ما يعقب بعض الحاديث بنكتة فقهية، أو فائدة إسنادية، أو إشارة تربوية، اًوكثير



 
       

 

 ١٦٨ 
    

ُ كان للحديث زيادات ذكرها يف ممكان واحد، ويبـين سـند كـل زيـادة، وحكمـه وإن
 .عليها

صـحيح إن ثبـت سـماع فـالن مـن :  ما يـصحح الحـديث بـشرط، فيقـولاًوكثير
ّفــالن، وقــد يخــرج أحاديــث ليــست علــى شــرط كتابــه، ويــشير إليهــا، ويبــين ســبب  ُ ُّ

 .تخريجه لها
 الـشامي اد، إال أن محمـد بـن سـعيدذا اإلسـنلم نكتب الحديثين إال هب«:)١(فقال

 .»ليس من الكتاب
ًوقد سكت عن أحاديث، ولم يعلق عليهاا بشيء منتظر ٍ ّ  الفرصـة الكافيـة ليعـود اُ

 .إليها ويحققها

 :طريقة الحاكم يف تأليف الكتاب
 . يملي على تالميذهاً كان يجمع الحاكم األحاديث وكل ثالثة أشهر تقريب:ًأوال

، وكـان عمـره )هـ٣٩٣ محرم سنة ٧( إمالئه يف يوم اإلثنين وقد ابتدأ الحاكم أو
 وهو يف سن »المستدرك«سنة، ولهذا عيب على الحاكم أنه ابتدأ تأليف ) ٧٢(يومئذ 

 لوقـوع كثيـر مـن الخلـل، اًمتأخر، ولذلك أسرع يف إخراج الكتاب، فصار ذلـك سـبب
 .-رحمه اهللا-ولم يتمكن من النظر فيه مرة أخرى حيث عاجلته المنية 

ــراوي *  ــا يف ســنة :  عــن الحــاكم»للمــستدرك«يقــول ال ــى علين إن الحــاكم أمل
                                                

)١/٣٢٧ ()١(.  



 
 
 

١٦٩ 
    

 وهـذا الـسن اًكذا قال، ففي هذه السنة كان عمر الحـاكم نحـو خمـسين عامـ) ٣٧٣(
 .يعترب يف منتهى القوة

إما أن يكون الذهبي وابن حجر لم يطلعا عل «: ّقال الدكتور سعد الحميد
 لهذا الكتاب، وإما أن يكونن ما ذكر يف النسخة -رحمه اهللا- تاريخ إمالء الحاكم 

 .»)١(- والعلم عند اهللا- خطأ 
 .بل هو خطأ: قال الدكتور محمود ميرة

، وأملى باقي كتابه اً حين انتصف الكتاب صار يجمع األحاديث جمع:اًثاني
 .ِإجازة، وهذا بسبب منع الكرامية له من اإلمالء

 :مقصود الحاكم بشرط الشيخين أو أحدهما
اختلف العلما يف مراد الحاكم على شرط الشيخين أو أحدهما، يعود اختالفهم 

َوقد سألني جماعـة مـن «:  حيث قال»المستدرك«إلى فهم كالمه يف مقدمة كالمه يف 
 يشتمل على األحاديث المروية اًأعيان أهل العلم هبذه المدينة وغيرها أن أجمع كتاب

 .» بن الحجاج بمثلهابأسانيد يحتج محمد بن إسماعيل ومسلم
وأنـا أسـتعين علـى إخـراج أحاديـث رواهتـا ثقـات قـد احـتج «: ثم قال بعد ذلك

بمثلهما الشيخان أو أحدهما، وهذا هو شرط الصحيح عند كافة فقهاء أهل اإلسالم 
 .»الخ... 

 : اختلف العلماء يف مراده منها»بمثلها«: فقول الحاكم يف الموضعين
                                                

  ).١٧٩ (»مناهج المحدثين« )١(
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هو نفس الرواة الذين أخرج : صود بمراده بالمثليةإن المق:  فمنهم من قال- ١
ْلهما الشيخان أو أحدهما، ويعرب عن ذلك بأنه أراد المثلية الحرفية َ ُ. 

أن يكون رجال إسناده يف : إن المراد بقوله على شرطهما«: )١(قال النووي
 .»كتابيهما، ألنه ليس شرط يف كتابيهما وال يف غيرهما

ْكالم قد أخذه من ابن الصالحوهذا ال«: )٢(وقال العراقي  حيث قال يف شأن )٣(ِ
 .»أودعه ما رآه على شرط الشيخين، وقد أخرج عن رواته يف كتابيهما: »المستدرك«

ُوعلى هذا عمل ابن دقيق العيد، فإنه ينقل عن الحاكم «: ًوقال العراقي أيضا َ َ
ًنا ولم َثم يعرتض عليه، ألن فيه فال: ًتصحيحه لحديث على شرط البخاري مثال

 .»»المستدرك«ُيخرج له البخاري، وكذلك فعل الذهبي يف تخليص 
المجازية، ويعنون هبا، وصف الرواة الذين :  ومنهم من قال المراد بالمثلية- ٢

 .احتج هبم الشيخان أو أحدهما
ُوهذا يعني أن الحاكم يخرج لرواة لم يروي لهم الشيخان أو أحدهما، ولكنهم 

ْ يف درجته، درجة من أخرج لهما الشيخانموصوفون بتوثيق يماثل َ. 
 .ّوقد رد العراقي على ابن الصالح وابن دقيق العيد والذهبي يف قولهم السابق

 بخالف »المستدرك«وليس ذلك منهم بجيد فإن الحاكم صرح يف خطبة : فقال
بمثلها أي بمثل رواهتا ال أهنم أنفسهم، ويحتمل أن يراد : فقوله... ما فهموه عنه

                                                
  ). ١/١٣٧ (»التقريب مع التدريب« )١(

  ).٣٠:ص (»التقييد واإليضاح« )٢(

  ).١٨:ص (»علوم الحديث« )٣(
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 .ل تلك األحاديث، وإنما تكون مثلها إذا كانت بنفس رواهتا وفيه نظربمث
ْوتحقيق المثلية أن يكون بعض من لم يخرج عنه يف الصحيح «: قال العراقي َ

ِّمثل من خرج فيه، أو أعلى منه عند الشيخين، وتعرف المثلية عندهما إما بنصهما : َُ
د ذلك، وإما باأللفاظ الدالة على ًعلى أن فالنا مثل فالن، أو أرفع منه، وقلما يوج

ثقة، أو ثبت، أو صدوق، أو ال «مراتب التعديل، كأن يقوال يف بعض من احتجا به 
 أو غير ذلك من ألفاظ التعديل، ثم يوجد عنهما أهنما قاال ذلك، أو أعلى »بأس به

ُمنه يف بعض من لم يحتجا به يف كتابيهما، فيستدل بذلك على أنه عندهما يف رتبة  من َ
 .»احتجا به، ألن مراتب الرواة معيار معرفتها ألفاظ الجرح والتعديل

لكن هنا أمر فيه غموض ال بد من اإلشارة إليه، وذلك أهنم ال يكتفون يف 
التصحيح بمجرد حال الرواي يف العدالة واالتصال، من غير نظر إلى غيره، بل 

قلتها، أو كونه من بلده ينظرون يف حاله مع من روى عنه يف كثرة مالزمته له، أو 
ًممارسا لحديثه، أو غريبا من بلد من أخذ عنه، وهذه أمور تظهر بتصفح كالمهم  ً

 .وعلمهم يف ذلك
وقــد عــارض الحــافظ ابــن حجــر شــيخه العراقــي يف هــذا، وقــرر أن الحــاكم يف 

 .ُتصرفه يف المستدرك يريد نفس الرواة
عيد والذهبي ليس بجيد، ما اعرتض به شيخنا على ابن دقيق ال«: قال الحافظ

 يف أعم من الحقيقة والمجاز يف األسانيد »مثل«: ألن الحاكم استعمل لفظة
والمتون، دل ذلك على صنيعه، فإنه تارة يقول على شرط البخاري وتارة على شرط 

ُسلم وتارة صحيح اإلسناد ولم يعزم ْ  »مثل«ً ألحدهما، وأيضا ولو قصد بكلمة َ
 المراد، واحتج بغيرها ممن فيهم من الصفات مثل ما معناها الحقيقي حتى يكون
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على شرط البخاري، فإن شرط مسلم دونه، : يف الرواة الذين خرج عنهم لم يقل قط
 .»فما كان على شرطه فهو على شرطهما، ألنه حوى شرط مسلم وزاد

ِووراء ذلك كله أن يروي بإسناد ملفق مـن رجالهمـا، كـسماك عـن عكرمـة عـن 
ماك على شرط مسلم فقط، وعكرمة انفـرد بـه البخـاري، والحـق أنـه ِابن عباس، فس

 .ليس على شرط واحد منهما
ُوأدق من هذا أن يرويا عن أناس ثقات ضـعفوا يف أنـاس مخـصوصين مـن غيـر  َ
ُحديث الذين ضعفوا فيهم، فيجيء عنهم حديث من طريق من ضـعفوا فيـه، برجـال  ُْ َّ

ّ على شرط من خرج له غلـط، كـأن يقـال يف كلهم يف الكتابين أو أحدهما، فنسبته أنه ََ ْ
: ُكل من هشيم والزهري أخرجا له، فهـو علـى شـرطهما، فيقـال: ُهشيم عن الزهري

ّبل ليس على شرط واحد منهما، ألهنما إنما أخرجا له، لكن لم يخرجـا لـه عـن ابـن  ُ
ًجريج شيئا، فعلى من يعزو إلى شرطهما أو شرط واحد منهما أن يسوق ذلك السند 

 .ُبنسق رواية من نسب إلى شرطه، ولو يف موضع من كتابه
رحمـه -َولكن تصرف الحاكم يقـوي أحـد االحتمـالين الـذين ذكرهمـا شـيخنا 

صـحيح علـى : ، فإنه إذا كان عنده الحديث قـد أخرجـا أو أحـدهما لرواتـه قـال-اهللا
ُشرط الشيخين، أو على شرط أحدهما، وإذا كـان بعـض رواتـه لـم يخرجـا لـه قـال ُ :

َّصحيح اإلسناد فحسب، ويوضـح ذلـك قولـه يف بـاب التوبـة لمـا أورد حـديث أبـي 
 .»ُال تنزع الرحمة إال من شقي« :ًعثمان عن أبي هريرة مرفوعا

هذا حديث صحيح اإلسناد، وأبو عثمان هذا ليس هـو النهـدي، ولـو كـان : قال
 .ُهو النهدي لحكمت بالحديث على شرط الشيخين
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ُ يخرجا ألحد رواة الحديث ال يحكم به على شرطهما، فدل هذا على أنه إذا لم ْ َ ُ
 .وهو عين ما ادعى ابن دقيق وغيره

َوإن كان الحاكم يغفل عن هذا يف بعض األحيان فيصحح على شرطهما ما لم 
َيخرجا لبعض رواته، فيحمل ذلك على السهو والنسيان، ويتوجه به حينئذ عليه  َ ُ َ

 .االعرتاض
ُإن مما يؤيد أن : أن الحاكم أراد نفس الرواة فقالوقد استدل الحافظ بن حجر 

ًالحاكم أراد نفس الرواة وليس من يماثلهم أننا نجده أحيانا يقول ْ هذا حديث : َ
 .صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه

على شرط الشيخين، ألن شرط البخاري أقوى : فلو أراد المثلية المجازية لقال
ْا وجد يف بعض رجال اإلسناد من أخرج له من شرط مسلم وداخل فيه، ولكنه لم َ

ُالبخاري ولم يخرج له مسلم، صححه على شرط البخاري، ألنه يرى أن الحكم  ََ ُ
 .منصب على نفس الرواة

ُومما يؤيد أنه أراد المثلية المجازية، أي أن رواة الحديث مثل رواة البخاري 
 .ومسلم بأنفسهم

ْ أنه يخرج عن رواة يف طبقة من :ًأوال َ روى لهم البخاري ومسلم ولم يرويا ُ
 .على شرط الشيخين: عنهم، ومع ذلك يقول

ُ أن طبقة شيوخه لم يخرج لهم البخاري ومسلم بسبب تقدم البخاري :ًثانيا
 .ومسلم عليهم، ومع ذلك يقول على شرط الشيخين

 .فعلى هذا أراد الصفات ال الذات
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 :»المستدرك«كالم العلماء حول تساهل الحاكم يف 
 صحح أحاديث ضعيفة، -رحمه اهللا-ُ يدرك أن الحاكم »المستدرك«ن يطالع م

 الحاكم بالتساهل، باإلضافة إلى ما نهًبل وموضوعة أيضا، مما جعل العلماء يتهمو
، وجزمه بعدم الرواية عنهم »الضعفاء«انتقدوه من ذكره لجماعة من الرواة يف كتابه 

ويصححها، » المستدرك«يثهم يف وترك االحتجاج هبم، ثم يخرج بعد ذلك أحاد
 .ولذلك انتقد العلماء تصحيحه

وهو واسع الخطو يف شرط الصحيح متساهل يف القضاء به، «: قال ابن الصالح
ما حكم بصحته ولم نجد ذلك لغيره من األئمة : فاألولى أن نتوسط يف أمره فنقول

 إال أن تظهر إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن يحتج به ويعمل به،
 .)١(»الخ...فيه علة توجب ضعفه

وهو معروف عندهم بالتساهل، والبيهقي أتقن يف هذا الفن من «: قال النووي
 .»شيخه الحاكم

أحاديث ساقطة، » مستدركه«إنه إمام صدوق، ولكنه يصحح يف «: وقال الذهبي
 .»ويكثر من ذلك

 الذهبي عن ابن سعد حكى الحافظ أبو عبد اهللا«: )٢(»النكت«قال الحافظ يف 
ْعلى الشيخين الذي صنفه الحاكم من » المستدرك«ُطالعت :  أنه قال)٣(المياليني ِ

                                                
  .»مقدمة ابن الصالح «)١(
  ).١/٣١٢(» النكت البن الصالح «)٢(

 ً هو أحمد بن محمد بن أحمد األنصاري الهروي الماليني كان ثقة متقنا صاحب حديث)٣(
= 
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ُأوله إلى آخره، فلم أر فيه حديثا على شرطهما، وقرأت بخط بعض األئمة أنه رأى  ً
ِبخط عبد اهللا بن زيدان المسكي قال ْ ّأملى علي الحافظ أبو محمد عبد الغني بن : ُ

:  قال- سنة خمس وتسعين وخمسمائة-ن علي بن سرور المقدسي عبد الواحد ب
ًنظرت إلى وقت إمالئي عليك هذا الكالم، فلم أجد فيه حديثا على شرط البخاري  ُ

 :ومسلم، لم يخرجاه إال ثالثة أحاديث
 .»يطلع عليكم اآلن رجل من أهل الجنة«: - رضي اهللا عنه-  حديث أنس - ١
ّ وحديث الحجاج بن عالط لما - ٢ َ  .أسلمِ
 انتهى. »ال يؤمن العبد حتى يؤمن بأربع«: - رضي اهللا عنه-  وحديث علي - ٣

» المستدرك«هذا غلو وإسراف، وإال ففي «: وتعقب الذهبي قول الماليني فقال
جملة وافرة على شرطهما، وجملة كثيرة على شرط أحدهما وهو قدر النصف، 

، وباقيه مناكير وواهيات، وفيه نحو الربع مما صح سنده أو حسن، وفيه بعض العلل
 .انتهى كالمه» ويف بعضها موضوعات أفردهتا يف جزء

 .»وهو كالم مجمل«: قال الحافظ بن حجر
 :)١(- رحمه اهللا-قال الزيلعي 

ٍبل خرج يف الصحيح لخلق ... ُومجرد الكالم يف الرجل ال يسقط حديثه... « ِّ ُ
                                                

= 
حدث عن عبد اهللا بن عدي وأبي بكر القطيعي وروى عنه البيهقي والخطيب تويف سنة 

  ).٤/٣٧١(وتاريخ بغداد ) ٣/١٠٧(تذكرة الحفاظ ) ٤١٢(

  ).١/١٠ (»نصب الراية« )١(
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 إذا أخرجا لمن تكلم -رحمهما اهللا-» لصحيح«ولكن صاحبا ... ُممن تكلم فيهم
ًفيه، فإهنم ينتقون من حديثه ما توبع عليه وظهرت شواهده، وعلم أن له أصال، وال  ُ ُ

: يروون ما تفرد به، سيما إذا خالفه الثقات كما أخرج مسلم ألبي أويس حديث
، ألنه لم يتفرد به، رواه غيره من األثبات، كمالك »ُقسمت الصالة بيني وبين عبدي«

 . عيينة، فصار حديثه متابعةوشعبة وابن
، فتساهلوا يف »الصحيحين«وهذه العلة راجت على كثير ممن استدرك على 

 .استدراكهم
هذا : فإنه يقول» المستدرك«ًومن أكثرهم تساهال الحاكم أبو عبد اهللا يف كتابه 

ِحديث على شرط الشيخين، أو أحدهما وفيه هذه العلة، إذ ال يلزم من كون الراوي 
أنه إذا وجد يف أي حديث، كان ذلك الحديث على شرطه »لصحيح« به يف ًمحتجا

َّلما بيناه، بل الحاكم كثيرا ما يجيء إلى حديث لم يخرج لغالب رواته يف  ًُ
هذا حديث على : ، كحديث روي عن عكرمة عن ابن عباس، فيقول فيه»الصحيح«

ًاهل، وكثيرا ما ًيعني لكون البخاري أخرج لعكرمة، وهذا أيضا تس: شرط البخاري
هذا على شرط : ًيخرج حديثا بعض رجاله للبخاري، وبعضهم لمسلم فيقول

ًالشيخين، وهذا أيضا تساهل، وربما جاء إلى حديث فيه رجل قد أخرج له صاحبا 
ُعن شيخ معين لضبطه حديثه وخصوصيته به ولم يخرجا له ولم يخرجا » الصحيح« ِ

ه حديثه، أو لكونه غير مشهور بالرواية حديثه عن غيره لضعفه فيه، أو لعدم ضبط
هذا على شرط : عنه أو لغير ذلك، فيخرجه هو عن غير ذلك الشيخ ثم يقول

لم » الصحيح«ًالشيخين، أو البخاري أو مسلم، وهذا أيضا تساهل، ألن صاحبي 
يحتجا به إال يف شيخ معين ال يف غيره، فال يكون على شرطهما، وهذا كما أخرج 
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ُ حديث خالد بن مخلد القطواين، عن سليمان بن بالل وغيره، ولم البخاري ومسلم ِ ْ ِ
ُيخرجا حديثه عن عبد اهللا بن المثنى، فإن خالدا غير معروف بالرواية فإذا قال قائل  ْ َ ً

هذا على شرط البخاري ومسلم : يف حديث يرويه خالد بن مخلد عن ابن المثنى
 .ًكان متساهال

ل ضعيف أو متهم بالكذب، وغالب رجاله ًوكثيرا ما يجيء إلى حديث يف رج
ًرجال الصحيح، فيقول هذا على شرط الشيخين، أو البخاري أو مسلم، وهذا أيضا  ٍ

 .تساهل فاحش
ِقال ابن دحية يف : تبين له ما ذكرناه، وقال الزيلعي» المستدرك«ومن تأمل كتابه 

 .المشهور» العلم«كتابه 
الحاكم أبي عبد اهللا، فإنه كثير ويجب على أهل الحديث أن يتحفظوا من قول 

  .»الغلط ظاهر السقط وقد غفل عن ذلك كثير مما جاء بعده، وقلده يف ذلك
وال يعبأ الحفاظ أطباء علل الحديث بتـصحيح «: )١(ن قيم الجوزيةبقال اإلمام ا

ُالحاكم شيئا وال يرفعون به رأسا البتة، بل ال يحول علـى تـصحيحه، وال يـدل علـى  ً ً
 بل يصحح أشياء موضوعة بال شك عند أهل العلـم بالحـديث، وإن حسن الحديث

، ملسو هيلع هللا ىلصكان من ال علم له بالحديث ال يعرف ذلك فليس بمعيـار علـى سـنة رسـول اهللا 
ًوال يعبا أهل الحديث به شيئا، والحاكم نفسه يصحح أحاديث جماعة وقد أخـرب يف  ً

 هــذا مــع أن ُلــه أن ال يحــتج هبــم، وأطلــق الكــذب علــى بعــضهم،» المــدخل«كتــاب 
 .مستند تصحيحه ظاهر سنده، وأن رواته ثقات ولهذا قال صحيح اإلسناد

                                                
  .ط الشيخ مشهور) ٢٤٥ص (»الفروسية« )١(
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قد أخطأ الحاكم «: )١( حول تصحيح الحاكم- رحمه اهللا-وقال ابن عبد الهادي 
ًوتناقض تناقضا فاحشا كما عرف له ذلك يف مواضع، فإنه قال يف كتاب  » الضعفاء«ً

ما حكيته عنه فيما تقدم أنه : هم، وقال منزيد بن أسلمبعد أن ذكر عبد الرحمن بن 
روى عن أبيه أحاديث موضوعة ال يخفى من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل 

 .عليه
فهــؤالء قــدمت ذكــرهم قــد ذكــرت عــن جــرحهم، ألن : وقــال يف آخــر الكتــاب

الجرح ال يثبت إال بالبينة، فهم الذين أبين جرحهم لمـن طـالبني بـه، فـإن الجـرح ال 
ًيدا، والذي أختاره لطال هذا الشأن أال يكتب حديثا واحدا لهؤالء الذين أستحله تقل ًً

ًمـن حـدث عنـي حـديثا وهـو يـرى أنـه «: سميتهم، فالراوي لحديثهم داخل يف قولـه
 .»كذب، فهو أحد الكذابين

على الـشيخين، ذكـر فيـه األحاديـث » المستدرك« لما جمع -رحمه اهللا-ثم إنه 
ضوعة جملة كثيرة، وروى فيه لجماعة من المجروحين الضعيفة والمنكرة بل والمو

 .، وذكر أنه تبين له جرحهم»الضعفاء«الذين ذكرهم يف كتابه 
َوقد أنكر عليه غير واحد من األئمة هذا الفعل، وذكر بعضهم أنه حصل له تغير  َ َ

 وغفلة يف آخر عمره،
 .فلذلك وقع منه ما وقع، وليس ذلك ببعيد

حديث لعبد الرحمن بن زيد بـن أسـلم يف » مستدركال«ومن جملة ما خرجه يف 
                                                

  ).٤٣ص (»الصارم المنكي يف الرد على السبكي« )١(



 
 
 

١٧٩ 
    

 قال بعد روايته هذا حـديث صـحيح اإلسـناد، وهـو أول حـديث ذكرتـه )١(»التوسل«
 .لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يف هذا الكتاب

. »فانظر ما وقع للحاكم يف هذا الموضوع من الخطأ العظيم والتناقض الفاحش
 .هـ.ا

 كالم مجمل يحتاج إلى إيضاح وتبيين، من وهو«: )٢(بن حجراقال الحافظ 
ًأقساما كل قسم يمكن » المستدرك«ينقسم : اإليضاح أنه ليس جميعه كما قال فنقول

 :تقسيمه
ً أن يكون إسناد الحديث الذي يخرجه محتجا برواته يف :القسم األول ُ

ِأو أحدهما على صورة االجتماع سالما من العلل، واحرتزنا بقولنا » الصحيحين« ً
على صورة االجتماع برواته على صورة االنفراد، كسفيان بن حسين عن الزهري، 
فإهنما احتجا بكل منهما على االنفراد، ولم يحتجا برواية سفيان بن حسين عن 

 .الزهري، ألن سماعه من الزهري ضعيف دون بقية مشايخه
ُفإذا وجد حديث من روايته عن الزهري ال يقال على شرط الشيخين، ألهن ما ُ

احتجا بكل منهما على انفراد بل ال يكون على شرطهما إال إذا احتجا بكل منهما 
 .على صورة االجتماع

وكذا إذ كان اإلسناد قد احتج كل منهما برجل منه، ولم يحتج باآلخر منه 
ًكالحديث الذي يروى من طريق شعبة مثال عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن  ُ

                                                
  ).١٢٨( أسلم العدوي، ضعيف، من الثامنة، تويف سنة  عبد الرحمن بن زيد بن)١(

  ). وما بعدها-  ١/٣١٤ (»النكت« )٢(



 
       

 

 ١٨٠ 
    

ِن مسلما احتج بحديث سماك إذا كان من رواية ، فإ-رضي اهللا عنهما- عباس  ً
ِالثقات عنه، ولم يحتج بعكرمة، واحتج البخاري بعكرمة دون سماك فال يكون 
اإلسناد والحالة هذه على شرطهما حتى يجتمع فيه صورة االجتماع، وقد صرح 

 .بذلك اإلمام أبو الفتح القشيري وغيره
ًواحرتزت بقولي أن يكون سالما من العلل  بما إذا احتجا بجميع رواته على ُ

صورة االجتماع، إال أن فهم من وصف بالتدليس أو اختلط يف آخر عمره فإنا نعلم 
يف الجملة أن الشيخين لم يخرجا من رواية المدلسين بالعنعنة إال ما تحققا أنه 
مسموع لهما من جهة أخرى، وكذا لم يخرجا من حديث المختلطين عمن سمع 

ط إال ما تحققا أنه من صحيح حديثهم قبل االختالط، فإذا كان منهم بعد االختال
كذلك لم يجز الحكم للحديث الذي فيه مدلس قد عنعنه أو شيخ سمع ممن اختلط 

 .بعد اختالطه بأنه على شرطهما، وإن كانا قد أخرجا ذلك اإلسناد بعينه
إال إذا صرح المـدلس مـن جهـة أخـرى بالـسماع، وصـح أن الـراوي سـمع مـن 

خه قبل اختالطه فهذا القسم يوصف بكونه على شرطهما أو على شرط أحدهما شي
ًحـديث هبـذه الـشروط لـم يخرجـا لـه نظيـرا أو أصـال إال » المـستدرك«وال يوجد يف  ً

ــشروط، لكنهمــا ممــا أخرجهــا  ــه جملــة مــستكثرة لهــذه ال ــل كمــا قــدمناه، وفي القلي
 .ًنا أهنما لم يخرجاًالشيخان أو أحدهما استدركها الحاكم واهما يف ذلك ظا

 أن يكــون إســناد الحــديث أخرجــا لجميــع رواتــه ال علــى ســبيل :القــسم الثــاين
 .ًاالحتجاج، بل يف الشواهد والتابعات والتعاليق أو مقرونا بغيره

ويلتحق بذلك ما إذا أخرجا لرجل وتجنبا ما تفرد به أو ما خالف فيه، كما 
رضي اهللا -  أبيه عن أبي هريرة أخرج مسلم من نسخة العالء بن عبد الرحمن عن



 
 
 

١٨١ 

إن باقي النسخة على شرط مسلم، ألنه ما :  ما لم يتفرد به فال يحسن أن يقال- عنه
خرج بعضها إال بعد أن تبين أن ذلك مما لم ينفرد به، فما كان هبذه المثابة ال يلتحق 

ًبابا مستقال ذكر فيه من» المدخل«أفراده بشرطهما، وقد عقد الحاكم يف كتاب  ً 
 .ًأخرج له الشيخان يف المتابعات، زاعما أهنا على شرطهما

وعدد ما أخرج من ذلك ثم إنه مع هذا االطالع يخرج أحاديث هؤالء يف 
 .»المستدرك«

وال شك يف نزول حديثهم عن درجة الصحيح، بل ربما كاان فيها الشاذ 
 .والضعيف، لكن أكثرها ال ينزل عن درجة الحسن

 يفرق بين الصحيح والحسن، ب يجعل الجميع والحاكم وإن كان ممن ال
ًصحيحا تبعا لمشايخه كما قدمناه عن ابن خزيمة وابن حبان، فإنما يناقش يف دعواه  ً

 .أن أحاديث هؤالء على شرط الشيخين أو أحدهما، وهذا القسم هو عمدة الكتاب
ت،  أن يكون اإلسناد لم يخرجا له يف االحتجاج وال يف المتابعا:القسم الثالث

وهذا قد أكثر منه الحاكم فيخرج أحاديث عن خلق ليسوا يف الكتابين ويصححها، 
لكن ال يدعي أهنا على شرط واحد منهما، وربما ادعى ذلك على سبيل الوهم، 
وكثير منها يعلق القول بصحتها على سالمتها من بعض رواهتا، كالحديث الذي 

ُ من طريق الليث عن الحق بن برزج عن ا)١(أخرجه ّلحسن بن علي يف التزين للعيد ُ
                                                

من طريق الليث بن سعد، عن إسحاق بن برزج، عن زيد بن ) ٤/٢٣٠(» المستدرك «)١(
يف العيدين أن نلبس أجود ما ملسو هيلع هللا ىلص أمرنا رسول اهللا «:  قال- رضي اهللا عنهما-الحسن، عن أبيه 

 .»الحديث...  ما نجدنجد وأن نتطيب بأجود
= 

    



 
       

 

 ١٨٢ 
    

ُلوال جهالة اسحق لحكمت بصحته وكثير منها ال يعرتض لكالم عليه «: قال يف أثر
 .»ًأصال

ًومن هنا دخلت اآلفة كثيرا فيما صححه، وقل أن تجد يف هذا القسم حديثا  َّ ً
 .»يلتحق بدرجة الصحيح

 أسلم وقال  أنه خرج لعبد الرحمن بن زيد بن)١(ومن عجيب ما وقع للحاكم
هذا صحيح اإلسناد، وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن، مع أنه قال : بعد روايته

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه : »الضعفاء«يف كتابه الذي جمعه يف 
 .أحاديث موضوعة، ال يخفى على من تأملها عن  أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه

ء الذين ذكرهتم قد ظهر عندي جرحهم، ألن فهؤال: وقال يف آخر هذا الكتاب
 .انتهى. ًالجرح ال استحله تقليدا

 .فكان هذا من عجائب ما وقع له من التساهل والغفلة
 الـذي قـدمناها، وأن قـول المؤلـف إنـه )٢(ومن هنا يتبين صحة قول ابن األخـرم

، ألن يصفو له منه صحيح كثير غير جيد، بل هو قليل بالنسبة إلى أحاديـث الكتـابين
 .المكرر يقرب ستة آالف

                                                
= 

يبدو أن ذكر زيد يف اإلسناد خطأ، بدليل ما نقله «: »النكت«قال الدكتور ربيع يف تعليقه على 
الحافظ األزدي وابن أبي حاتم أنه يروي عن الحسن، ولم يذكر أحد منهم أنه يروي عن 

  .»زيد
  ).٢/٦١٥(» المستدرك «)١(

  .»ًسلما مما يثبت من الحديثقل ما يفوت البخاري وم«:  قال ابن األخرم)٢(



 
 
 

١٨٣ 
    

على شرطهما، أو شرط أحدهما مع االعتبار » المستدرك«والذي يسلم من 
 .هـ. ا- واهللا أعلم- الذي حررناه دون األلف، فهو قليل بالنسبة إلى ما يف الكتابين 

 :)١(-رحمه اهللا- قال الشيخ ناصر الدين األلباين 
يف ذلك، ورده عليه أمثال ًإذا صحح الحاكم حديثا وهو معروف بتساهله «

الذهبي والعيثمي والعسقالين، أفيجوز والحالة هذه التعلق بتصحيح الحاكم؟ اللهم 
 .إن هذا ال يقول به إال جاهل مغرض

تصحيح الحاكم للحديث مع تصريحه بجهالة بعض رواته دليل على أن 
مذهبه تصحيح حديث المجهولين، فهو يف ذلك كابن حبان، فاحفظ هذا فإنه 

 .»-إن شاء اهللا-ينفعك يف البحث والتحقيق 

 :اعتذار بعض األئمة عن الحاكم
 .إن الحاكم مظلوم يف كثير مما نسب إليه من التساهل: قال السيوطي

أنـه صـنفه يف أواخـر عمـره، وقـد ذلك بل يقال إن السبب يف «: )٢(قال السخاوي
يـدل علـى ذلـك أن حصلت له غفلة وتغير، أو أنـه لـم يتيـسر لـه تحريـره وتنقيحـه، و

ًتساهله يف قـدر الخمـس األول منـه قليـل جـدا بالنـسبة لباقيـه، ويؤيـد هـذا القـول أن 
المجلد األول منه يقل فيـه تعقـب الـذهبي عـن المجلـدات األخـرى بـشكل واضـح 

 .»وكبير
                                                

  ).١/٩٧(» السلسلة الضعيفة «)١(

  ). ١/٥٤ (»فتح المغيث« )٢(



 
       

 

 ١٨٤ 
    

 كان يف »كرللمستد«لكن قيل يف االعتذار عنه أن تصنيفه ... «: )١(قال الحافظ
م أنه حصل له تغير وغفلة يف آخر عمره ويدل ذلك أنه ذكر أواخر عمره وذكر بعضه

، وقطع برتك الرواية عنهم ومنع من االحتجاج هبم ثم »الضعفاء«جماعة يف كتاب 
ً وصححها من ذلك أنه أخرج حديثا لعد »مستدركه«أخرج أحاديث بعضهم يف 

 .»الخ... الرحمن بن زيد بن أسلم
التساهل ألنه سود الكتاب لينقحه وإنما وقع للحاكم «: )٢(وقال ابن حجر

فأعجلته المنية، وقد وجدت يف قريب نصف الجزء الثاين من تجزئة ستة، من 
 :»المستدرك«

إلى هنا انتهى إمالء الحاكم وما عدا ذلك من الكتاب ال يؤخذ عنه إال بطريق 
ا ًاإلجازة من أكرب أصحابه مالزمة له البيهقي، وهو إذا ساق عنه يف غير المحلى شيئ

 .»ًال يذكره باإلجازة، والتساهل يف القدر المحلى قليل جدا بالنسبة إلى ما بعده
 : مقالة إنصاف وتحقيق حيث قال»المستدرك«ولإلمام الذهبي يف 

 جملة وافرة على شرطهما أو شرط أحدهما، ولعل ذلك نحو »المستدرك«يف 
ما بقي نحو نصف الكتاب، وفيه نحو الربع مما صح عنده وفيه بعض الشيء، و

 .الربع فهو مناكير واهيات ال تصح، ويف بعض ذلك موضوعات
وكالم الذهبي كالم خبير فقد لخص : )٣(قال الدكتور محمد محمود أبو شهبة

                                                
  ).٥/٢٣٣ (»لسان الميزان« )١(

  ). ١/١١٣ (»تدريب الراوي« كما نقله السيوطي عن الحافظ يف )٢(

  ).٢٤١ (»الوسيط يف علوم الحديث« )٣(



 
 
 

١٨٥ 
    

 ووافق مؤلفه يف كثير مما حكم به وخالفه يف البعض، وأبان ما يف »المستدرك«كتاب 
موضوعة فيه فبلغت ًالكتاب من ضعيف أو موضوع وجمع جزءا من األحاديث ال

 .مائة حديث
 بتخريج أحاديث يزعم أهنا على »مستدركه«وقد انتقد العلماء الحاكم يف 

 .شرطهما أو شرط أحدهما، وليس كذلك
 :)١(- رحمه اهللا-قال الشيخ المعلمي 

 : من الخلل أن له عدة أسباب»المستدرك«والذي يظهر لي يف ما وقع يف «
قد نبغ يف : »المستدرك«وقد قال يف خطبة  حرص الحاكم على اإلكثار :األول

عصرنا هذا جماعة من المبتدعة يشتمون برواة اآلثار، بأن جميع ما يصح عندكم 
من الحديث ال يبلغ عشرة آالف حديث، وهذه األسانيد المجموعة المشتملة على 

 .ألف جزء أو أقل أو أكثر، كلها سقيمة غير صحيحة
 . هؤالءفكان له هوى يف اإلكثار للرد على

ــه :الثــاين ــا ممــا يتنــافس في ً أنــه قــد يقــع لــه الحــديث بــسند عــال أو يكــون غريب
: المحدثون فيحرص على إثباته، ويف تذكرة الحفاظ قال الحافظ أبو عبد اهللا األخرم

ُ فكنـت أتحيـر مـن كثـرة حديثـه »صحيح مسلم« يف تخريجه على »بالسراج«استعان 
يعنـــي يف -ال بـــد أن كتبـــه : ا يقـــولًوحـــسن أصـــوله، وكـــان إذا وجـــد الخـــرب عاليـــ

 . فشفعني فيه-ًيعني مسلما- فأقول ليس من شرط صاحبنا -المستخرج
                                                

  ). ١/٤٥٧ (»األباطيل« التنكيل بما يف تأنيب الكوثري يف )١(



 
       

 

 ١٨٦ 
    

ًفعرض للحاكم نحو هذا، كلما وجد عنده حديثا يفرح بعلوه أو غرابته اشتهى 
 .»المستدرك«أن يثبته يف 
 أنه ألجل السببين األولين ولكي يخفي عن نفسه من التعب يف البحث :الثالث

 .لنظر، لم يلتزم أن ال يخرج ما له علة، وأشار إلى ذلكوا
ًأن أجمع كتابا يشتمل على األحاديث ... سألني جماعة: قال يف الخطبة

المروية بإسناد يحتج به محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج بمثلها، إذ ال سبيل 
 . لم يدعيا ذلك ألنفسهما-رحمهما اهللا-إلى إخراج ما ال علة له، فإهنما 

ُولم يصيب يف هذا فإن الشيخين ملتزمان أن ال يخرجا إال ما غلب على ظنهما 
بعد النظر والبحث والتدبر أنه ليس له علة قادحة، وظاهر كالمه أنه لم يلتفت إلى 
العلل البتة، وأنه يخرج ما كان رجاله مثل رجالهما، وإن يغلب على ظنه أنه ليس له 

 .علة قادحة
 .بمثلها... بإسناد يحتج: ببين األولين توسع يف معنى قوله أنه ألجل الس:الرابع

َ من فيه كالم فإخرج عن جماعة يعلم أن فيهم »الصحيحين«فبنى على أن 
 :ًكالما، ومحل التوسع أن الشيخين إنما يخرجان لمن فيه كالم يف مواضع معروفة

بتة كما  أن يؤدي اجتهادهما إلى أن ذلك الكالم ال يضره يف روايته ال:أحدهما
 .أخرج البخاري لعكرمة

 أن يؤدي اجتهادهما إلى أن ذلك الكالم إنما يقتضي أنه ال يصلح :ثانيها
ًلالحتجاج به وحده ويريان أنه يصلح ألن يحتج به مقرونا أو حيث تابعه غيره نحو 

 .ذلك
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 أن يريا أن الضعف الذي يف الرجل خاص بروايته فالن عنه أو بما سمع :ثالثها
ختالطه أو بما جاء عنه عنعنة وهو مدلس ولم يأت عنه من وجه آخر ما منه بعد ا

 .يدفع ريبة التدليس فيخرجان للرجل حيث يصلح وال يخرجان لخ حيث ال يصلح
وقصر الحاكم يف مراعاة هذا وزاد فأخرج يف مواضع لم يخرجا وال أحدهما له 

 .بناء على أنه نظير من قد أخرجا له
 ذا وهو متكلم فيه؟فلو قيل له كيف أخرجت ه

 .لعله يجيب بأهنما قد أخرجا لفالن وفيه كالم قريب من الكالم هذا
ِولو وفى هبذا لهان الخطب، لكنه لم يف به، بل أخرج لجماعة هلكى َ َّ َ. 

 بعد أن بلغ عمره اثنتين وسبعين سنة، »المستدرك« أنه شرع يف تأليف :رابعها
ظهر تحت يده كتب أخرى يصنفها مع  كما تقدم عنه، وكان ي)١(وقد ضعفت ذاكرته

 وتلك »المستدرك« وقد استشعر قرب أجله، فهو حريص على إتمام »المستدرك«
المصنفات قبل موته، فقد يتوهم يف الرجل يقع يف السند أهنما أخرجا له، وأن الذي 

 .ُأخرجا له، والواقع أنه رجل آخر، أو أنه لم يخرج، أو نحو ذلك
 عدة أوهام من هذا القبيل، يجزم هبا فيقول يف »دركالمست«ُوقد رأيت له يف 

ًقد أخرج له مسلم مثال، مع أن مسلما إنما أخرج لرجل آخر شبه اسمه : الرجل ً
 .باسمه

 .ويقول يف الرجل فالن الواقع يف السند هو فالن بن فالن، والصواب غيره
                                                

ُأنا إذا ذاكرت اليوم يف باب ال : قال الحاكم) ١٧/١٦٧ (»سير أعالم النبالء« قال الذهبي يف )١(
  . بد من المطالعة لكرب سني
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ــه، ألنــه إنمــا ينقــل مــن أصــو له ولكنــه مــع هــذا كلــه لــم يقــع خلــل مــا يف روايت
 .المضبوطة، وإنما وقع الخلل يف أحكامه

 فقد سمعه الحاكم كما هو، هذا هو القدر الذي »المستدرك«فكل حديث يف 
 .تحصل به الثقة

فأما حكمه بأنه على شرط الشيخين أو أنه صحيح، أو أن فالن المذكور فيه 
 .صحابي، أو أنه هو فالن بن فالن ونحو ذلك، فهذا قد وقع فيه كثير من الخلل

W  
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 ٥...............................................................................مقدمة
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 ١٦.......................................................................:الكتاب اسم
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 ٥٣....................ًتقريرا أو ًفعال، أو ًقوال، كان سواء األغلب هو :المرفوع والحديث
 ٥٤............................................................:الرواة بعلم تتعلق قضايا
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َمختلف -٧ َ  ٧٥..............................................................:الحديث ُ
 ٧٦............. ................................:خزيمة ابن قال كما األدلة بين الجمع - أ
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