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 ملخ ص البحث
يف التوثيق  صحيح ابن حبان، فمن العلماء من وصفه ابلتساهلل وحتقيق الشيخ شعيب لعملكثري هت انتقادات  ج   و  

ومما يؤخذ  .ضعف حوايل ثالمثائة حديث من صحيح ابن حبان فقد الرواة، ومنهم من وصفه ابلتشدد يف توثيق
اإلمام عنهم  ها، استناداً على ما قالهبسبب ضعف رواهتا وعدم وجود ما يقوي   نبوية أيضا أن ه ضعف أحاديث يهعل

، علماً أبن  ابن حجر مع سعة علمه، مل يصب يف حكمه على بعض الرواة كتابة "تقريب التهذيب"ابن حجر يف  
 .كما قال بعض العلماء  هذا الكتابيف 

 والتعديل، التساهل.  املنهج، صحيح ابن حبان، اجلرح الكلمات املفتاحية:
 

  

 املقدمة:
ود كبرية له جه تكان  األرانؤطشعيب الشيخ ال يشك عاقل ممن عرف صحيح ابن حبان وعرف علم احلديث أن  

أحاديث ابن حبان لشيخ ايف إخراج صحيح ابن حبان حبلته القشيبة اليت نراها اليوم حمققا حتقيقاً علمياً، فقد تتبع 
ق يف هذا العصر، من العلماء املربزين يف علم التحقي الشيخاليت وصلت إليه، وحبق ف تتبعا قل نظريه يف الكتب

ا كاماليه  مدرسة يف التحقيق، وقام ابلتخريج والتعليق عل هعلى أن هلذا الكتاب يدلوحتقيقه   ّ ، وتمتاز هذه الببعة أب
ديث بسببهم، وإن  الرواة الذين ضعف احل األ وىل من نوعها يف ختريج احلديث والتعليق عليه، وفيها دراسة لكثري من

ثه، مع التعليق أحادي تقريبا لكلكانت غري وافية يف بعض األحيان، وحسب ما الحظته، ومن مث التخريج الكامل 
ء على سبيل ومن هؤال .عليها مما ال يستغين عنه طالب علم وال مشتغل بعلم احلديث، مما سأوضحه يف مكانه..

 .ك  وابن إسحا،، ورواية دراج أ ي السمح عن أ ي اهليثم ووحوهااملثال: أبو الزبري امل
 مشكلة البحث:

ذلك ضعف  ول ،من قبل الشيخ شعيبإن  املشكلة الرئيسة يف هذا البحث وصف ابن حبان ابلتساهل  (1
 كثري من األحاديث يف صحيحه.

ه الصحيح حىت عند بعض يف كتابيف املسائل املتعلقة بعلم الرواية و عدم التدقيق يف منهجه ابجلرح والتعديل  (2
 طلبة العلم املتخصصني.
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رد  بعض قواعده يف اجلرح والتعديل يف املسائل املتعلقة بعلم الرواية، والقول أبن  قواعده ومنهجه خمالف  (3
 لغريه من األئمة املعتربين دون دليل.

 :منهجية البحث
يف فهم  طبقت هذا املنهج ":"االسرتدادي املنهج التارخيي تتبعت يف هذا البحث منهجني مهمني أال ومها:

ينه وبني وكذلك اتبعته يف حتقيق األقوال حول اخلالف ب مع ابن حبان،مصبلحات احلديث اليت تنازع فيها األئمة 
ليت قاهلا استخدمته يف مناقشة األقوال والقواعد ا :املنهج النقدي التحليليواجلمهور يف مسائل احلديث األخرى. 

واهتام  البن حبان وملنهجه،، ومناقشة مدى صحة دعوى املخالف تعديل الرواةمهور يف موضوعات ابن حبان واجل
 ابن حبان ابلقصور يف منهجه عن الصحيح ودرجته. 

 الدراسات السابقة:
من خالل تتبع  للدراسات السابقة ملوضوع "منهج ابن حبان يف اجلرح والتعديل يف صحيحه"، والبالع على ما  

ن الكتب والرسائل اجلامعية، واستفساري عن الكتب اليت كتبت عنه، وتتبع  مل أجد حبثًا ختصصياً ك تب عنه م
غري أّن   -حدود علم –ابسم )منهج ابن حبان يف اجلرح والتعديل يف صحيحه، املسائل املتعلقة بعلم الرواية( يف 

 بشكل عام، ومنها: وجدت بعض الكتب والبحوث اليت أشارت إشارات يسرية إىل منهج ابن حبان
انقشها يف جامعة أم القرى يف مكة املكرمة، بعنوان )منهج ابن حبان  :رسالة "ماجستري" لعداب احلمش (1

يف اجلرح والتعديل( تبر، فيها إىل منهجه يف بعض كتبه كالثقات، وتناول منهجه بشكل عام، ومل يتعرض 
نهج ابن وصاً أن  رسالته كانت عام ة عن مبشكل دقيق إىل املسائل اليت تعرضت هلا يف هذا البحث، خص

 حبان.
 .وكتاب ابن حبان )الصحيح( خمرجاً للشيخ شعيب األرنؤوط لكنه مل يتعرض ملنهجه (2
، هذه رسالة علمية مقدمة من البالب إبراهيم العسعس "مشكل احلديث يف صحيح ابن حبان"كتاب  (3

ة أموره وعن صحيحه،   وتعرض بشكل خمتصر ملنهجه وشروطه يفيف اجلامعة األردنية، ذكر الباحث عد 
نها )اجملهول وم ،الصحيح، ولكن مل يكن غرضه دراسة منهج ابن حبان يف اجلرح والتعديل يف صحيحه

ا غرضه بيان منهجه يف م شكل احلديث يف صحيحه، الذي هو من علوم دراية احلديث.  والستور(، وإّن 
ريف العوّن، الش للدكتور "له  لوجود حديث عزيزدفاع عن ابن حبان يف دعوى عدم قبو "وحبث بعنوان  (4

عن اهتامه أبن ه نفى يف مقدمة صحيحه وجود أخبار من طريقني يعين وجود احلديث العزيز،  وقد دافع فيه
وحاول تفسري كالمه مبعنيني، مث خلص إىل أن ه ال يعين بكالمه أن ه ينف  وجود احلديث العزيز، ويؤي د ما 

المه وكالم غريه من العلماء، ويوض  ح رأيه ابلرسوم التوضيحية للرواايت، هذا البحث توصل إليه أبدلة من ك
جيد، ولكن ه يف جزئية بسيبة، ومل يكن شامال ملنهج ابن حبان يف اجلرح والتعديل، واألمر اجللل يف هذا 

 البحث هو أن  الكاتب اهتم ابن حبان بنف  وجود املتواتر من احلديث.
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إىل منهجه يف اجلرح والتعديل يف كتابه الثقات، ولكن مجيعها ال تصل إىل ما هتدف إليه وبعضها أشارت     
هذه الدراسة من توضيح منهجه يف اجلرح والتعديل يف صحيحه، واملتعلقة بعلم الرواية حبيث تنجل  عنه وعن منهجه  

 كثري من اإلشكاالت اليت البد من حلها وتوضيحها. 
 خطة البحث:
 .بشار عواد يف منهج ابن حبان يف اجلرح والتعديلوالشيخ شعيب الشيخ : رأي املبحث األول

 بشار عواد يف كالمهما عن منهج ابن حبان. الشيخشعيب و  الشيخمنهج املبحث الثاّن: مناقشة 
 النتائج والتوصيات 

 : مقتصراً على أمرين ه الورقة البحثيةوسيكون عمل  يف هذ 
 .ومن مث أنقل رأي صاحبه بشار عواد ،هج ابن حبان يف اجلرح والتعديلشعيب يف منالشيخ رأي  :أوهلما
 بيان رأي العلماء املعاصرين يف منهج شعيب وبشار عواد يف كالمهما عن منهج ابن حبان. الثاينواألمر 

 :شعيب األرنؤوط وبشار عواد يف منهج ابن حبان يف اجلرح والتعديلالشيخ رأي املبحث األول: 
ال  قام بتحقيق صحيح ابن حبان حتقيقا علميا قائما على أسس علمية إ حينماشعيب إجادة كبرية الشيخ أجاد  لقد

م شعيب ابن حبان وشيخه ابن خزمية وتلميذه االشيخ ما استدركه عليه البعض مما قد يناقش فيه، ووصف   ّ حلاكم أب
" وشرط هؤالء كما هو ظاهر  ث قال:البخاري ومسلم حياإلمامان قصدوا يف عملهم مجع الصحيح الذي تركه 

 مث يقول شعيب واصفا ابن حبان: 1رواية الصحيح من احلديث على تفاوت بينهم يف التزام الصحيح اجملرد...".
إذ ع د  ـ ابن حبان ـ من بني املتشددين املتعنتني يف احلكم على الرجال، الذين جيرحون الراوي أبدىن جرح، شأنه  "..

معني وأ ي حامت الرازي وابن القبان، وحيىي بن سعيد القبان وبعد ذلك ذكر شعيب أقوال شأن النسائ  وابن 
 2الذهيب يف امليزان يف تعنت ابن حبان...".

: إذا كان شأن ابن حبان هذا فلما ضعفت له أيه الشيخ الفاضل عددا من األحاديث، وسيأيت الكالم قلت        
ن ه ه يف جتريح الرواة. ومن كان هذا حاله فتوثيقه الغاية يف اإلتقان والدقة ألعلى الرواة ومراتبهم عنده وأتبني حال

متشدد كما قال شعيب لذلك يقول: "ومن هنا برزت أمهية توثيق ابن حبان، وألمهيتها فقد اعتمد املزي على كتاب 
 الثقات ره ابن حبان يفوالتزم يف هتذيب الكمال إذا كان الراوي ممن له ذكر يف الثقات أن يقول ذك ،الثقات له

 3واتبعه ابن حجر يف هتذيب التهذيب ".

                                                           
، 1ج(، م1997 ،3ط مؤسسة الرسالة، :بريوت)، صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، حتقيق: شعيب األرنؤوط، لبسيتحممد بن حبان ا ابن حبان، 1

 .6ص
 ،الرفع والتكميل يف اجلرح والتعديل، اللكنوي، حممد عبد احل  :، وأنظر36، ص1شعيب األرنؤوط، حتقيق: اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان، ج 2

 وما بعدها. 275ص (، م2001، 6ط ،حلب: مكتب املببوعات اإلسالمية) ،حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة
 .38، ص1املرجع السابق، ج 3
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وصار  ،: واعتمد بعد املزي ابن حجر والذهيب وتالميذهم من بعدهم توثيق ابن حبان من حيث اجلملةقلت       
املشهور عند اجلميع قبول توثيقه وليس كما قال البعض. ولذلك اعرتض احملدث اللكنوي على من ادعى التساهل 

ع "ونسب بعضهم التساهل إىل ابن حبان وقالوا: هو واس عند ابن حبان ألن  منهجه بعيد عن التساهل حيث قال:
ا أن  ابن حبان فإن ك قد عرفت سابق ،قول ضعيفوهو  ،اخلبو يف ابب التوثيق، يوثق كثريا ممن يستحق اجلرح

ا يقع التعارض كثريا بني توثيقه وبني جرح غريه لكف ،معدود ممن له تعنت وإسراف يف تعديل الرجال اية ما ال وإّن 
الشيخ ظفر  لكنوي وعلىال الشيخ عبد احل  على أبو غدة عبد الفتاح الشيخ يكف  يف التوثيق عند غريه، واعرتض

 4هانوي يف رأيهما هذا.الت أمحد
: يف كالم الشيخ سابق الذكر إشارات أمهها أن ه يعترب ابن حبان من املتشددين حىت املتعنتني يف اجلرح قلت     

، مث يشري و غدةأب عبد الفتاح الشيخ وذلك متابعة منه إىل أقوال أئمة احلديث وممن نقل أقواهلم كذلك ؛والتعديل
، واتبعه ابن "لكمالهتذيب ا"بسبب أمهيتها كما يقول فقد اعتمدها املزي على كتابه إىل أمهية توثيق ابن حبان و 

 ."تقريب التهذيب"وحىت  "هتذيب التهذيب"حجر يف كالمه عن الثقات يف كتابه 
 ،شعيب أقوال اللكنوي وأيد ه فيها أبن  ابن حبان ليس من املتساهلني كما ادعى البعضالشيخ مث نقل          
بعة اللكنوي والتهانوي يف أن  من قال إن  ابن حبان متساهل فإن  قوله ضعيف. وليس كما قال عبد الفتاح وذكر متا

 ونقله اآلراء ليدلل على أن  ابن حبان متساهال يف التوثيق. ،غدة معقبا على كالم اللكنوي أبو
مع  عيب سنوات طوال: هذه شهادة من أهل الفن واملتخصصني يف منهج ابن حبان حيث أمضى شقلت       

صحيح ابن حبان، فقوله إن ابن حبان ليس من املتساهلني، هو القول الفصل خصوصا، ودللت على ذلك من 
 ا.وبينت عملهم يف كتبهم وكذا قول وفعل املتأخرين أمثال ابن حجر والذهيب وغريمه ،قبل ونقلت أقوال املتقدمني

إن  من أقوال األئمة اليت تعزز رأي ابن حبان يف توثيق املستور ف".. وفو، ما تقدم  شعيب: الشيخ مث يقول       
ويتبني ذلك من  ،التوثيق الذي أخذ به ابن حبان يف "صحيحه" هذا أقوى بكثري من توثيقه يف كتابه "الثقات"

ذلك،  مقدمته يف كتابه الصحيح، اليت تبني كيف كان جيتهد يف توثيق الرواة أو تضعيفهم ويزاحم األئمة الكبار يف
ويعتمد احلجة يف الرد على من خيالفه كما فعل عندما انقش كالم البخاري، ولئن كان يف كتابه الثقات ينفرد بتوثيق 
اجملاهيل، فإن ه يف صحيحه هذا وافق اجلمهور يف أكثر من تسعني ابملائة من توثيقه، وهنا تكمن أمهية هذا الكتاب، 

ا ه  على شرط الشيخني عالوة على أن  الشيوخ الواحد إذ تبني  من دراسة أسانيده أن  الكثرة  الغالبة منها إّن 
والعشرين الذين عو ل عليهم أكثر من غريهم وأدار عليهم رواية السنن هم من أثبت الشيوخ وأتقنهم، كما يعلم من 

ب الصحاح إذ مجع تترامجهم املوجزة اليت عرضتها يف حبث شيوخه وهذا ما جعل هذا الكتاب يتبوأ منزلة رفيعة بني ك
  5من األحاديث ما كان يف أعلى درجات الصحة".

                                                           
 ، بتصرف.335الرفع والتكميل يف اجلرح والتعديل، ص ،اللكنوي، حممد بن عبد احل  4
 .40، ص1شعيب األرنؤوط، حتقيق اإلحسان برتتيب صحيح ابن حبان، املقدمة، ج 5
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املستقص  و  ،كيف ال وهو احملقق لصحيح ابن حبان كامال  ،شعيب هنا غاية يف الدقةالشيخ : كالم قلت       
شعيب بق  على  يخالش واملقارن بينه وبني غريه من كتب الصحاح، وليت ،لبر، أحاديثه والناظر يف أكثر شيوخه

هذا الكالم عندما ذهب إىل اجلانب التببيق  من حتقيقه وتصحيحه، فقد لفت األنظار إىل أن ابن حبان كان أد، 
وأكثر صحة يف صحيحه دون غريه من كتبه كالثقات، خصوصا يف توثيق اجملاهيل فكان يعتمد احلجة والربهان يف 

علمه، واإلشارة لبخاري، وهذا يدل على ثقته بنفسه وبتوثيق الرواة والرواايت يف صحيحه ويناقش كالم كبار األئمة كا
شعيب أن ه من خالل املمارسة توصل إىل أن  ابن حبان قد وافق اجلمهور يف أكثر الشيخ اليت قل نظريها يف كالم 

من تسعني ابملائة مما وثقه وصححه من األحاديث، ووافق الشيخني كذلك يف غالب رواايته واعترب أن تصحيحه 
قدم شعيب مرتبة صحيح ابن حبان بعد الصحيحني ومل ي الشيخ يف أعلى درجات الصحة، لذلك جعلوتوثيقه 

ج وصحيح ابن شعيب يف منه الشيخ على كتابه الصحيح حىت صحيح شيخه ابن خزمية. هذا بشكل خمتصر رأي
 حبان يف كتابه الصحيح.

حيث  يف حديثهما يف حترير التقريب عروفم بشار عواد الدكتور شعيب ورأي الشيخ ولكن أنقل اآلن رأي       
 كتابه "وقد أدرج يف حيث قاال حتت عنوان ابن حبان واجلرح والتعديل: ،عن بعض األمور يف منهج ابن حبان

وهم  ،الثقات الرواة الصادقني الذين جيوز االحتجاج خبربهم عنده من الثقات وما شاهبهم وقارهبم واملسكوت عنهم
 أربعة أقسام:

 الذين وثقهم وسبقه يف ذلك التوثيق آخرون ومل يذكروا جبرح.الثقات  (1
الثقات الذين تكلم الكثري أو البعض فيهم وهم عنده ثقات ابجتهاده وخربته حبديثهم وقد ينتق  من  (2

 أحاديثهم ما يشبه أحاديث الثقات.

 من مل يذكر جبرح أو تعديل وروى عنه أكثر من واحد.  (3

 6د ابلرواية عنه راو واحد".من مل يذكر جبرح أو تعديل وتفر  (4

كالم احملققني ووصفهما ملنهجه يف الثقات، وليس وصفهما ملنهجه يف صحيحه، فقد أجادا يف   قلت:          
ذلك، مث يشريان هنا إىل أربعة أصناف من الرواة عنده وعند غريه، وكذلك من تكلم البعض فيهم ورجحت عدالتهم 

م وروى عنهم املسكوت عنه عنده فهو ينتق  من حديثهم، وأما الصنف الثالث فمن مل يذكر جبرح وال تعديل أي
اثنان، والصنف األخري من مل يذكروا جبرح وال تعديل ومل يرو عنهم إال  واحد. وهذا التقسيم جيد لرجال ثقات ابن 
حبان حيث بني شعيب وبشار أن  مجيع رواته رجحت عنده عدالتهم، وقبل توثيقهم بناء على منهجه، وألن ه إمام 

 جمتهد يف هذا الفن.

                                                           
(، هـ1417 ،1طالة، مؤسسة الرس :بريوت)حتقيق، حترير تقريب التهذيب، ألمحد بن عل  بن حجر، مقدمة التحقيق،  عواد، وشعيب األرنؤوط، بشار 6

 . 20، ص1ج
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فإن  كتابه  ،وبقدر ما ع رف عن ابن حبان من تساهل يف التوثيق، وذكره للمجاهيل يف كتابه الثقات"قاال: مث       
 .. مث قاال: واضبرب ابن حجر اضبرااب شديدا يف التقريب يف.اإلجادة اجملروحني من الكتب اليت أجاد فيها كل  

اترة أخرى، يقصدان  هو اترة يعتد  به، وال يعتد  بهف ،موقفه من توثيق ابن حبان أو ذكره لشخص ما يف كتابه الثقات
 7ابن حجر".
ج حينما وصفا ابن حبان أبن  أدر  عواد معروف بشارالدكتور و  األرانؤوط شعيب الشيخ : لقد أجادأقول          

 أربعة قسموهم إىلو  ،يف كتابه الثقات الرواة الصادقني الذين جيوز االحتجاج خبربهم وما شاهبهم واملسكوت عنهم
رواية ، والثقات املختلف عليهم وهم موثقون عنده، واملسكوت عنهم برواية اثنني أو بمأقسام: الثقات املسلم بتوثيقه

مث أطلق احملققني أن  ابن حبان عرف ابلتساهل يف التوثيق وذكره للمجاهيل يف كتابه الثقات. وهذا وصف  ،الواحد
 شعيب الذي نقلته سابقا، والذي يدل على أن ه الالشيخ خالف قول  منهما البن حبان أبن ه متساهل، ولكن هذا

ونقل كالم األئمة يف اعتمادهم توثيق ابن حبان من حيث اجلملة، وقوله أن ابن  ،يرى ابن حبان من املتساهلني
ن محجر يف التقريب قد اعتمد على توثيق ابن حبان مث نقل كالم اللكنوي يف رد ه على من ادعى أن ابن حبان 

املتساهلني مث أي د ذلك بقول التهانوي بنفيه تساهل ابن حبان فال أدري مل حتو ل شعيب هنا ووصف ابن حبان أبن ه 
معروف ابلتساهل، إال  إذا كان يقصد الكالم عن منهجه يف الثقات وليس الصحيح، فكالمه وجيه عن ثقات ابن 

، فهذا تقريب التهذيب يف موقفه من توثيق ابن حبان حبان.  وأما قوله إن  ابن حجر اضبرب اضبرااب شديدا يف
القول ال يسل م له وال للشيخ بشار بل هو مردود مبا ذكرته من أدلة كثرية تدل على اعتماد ابن حجر لتوثيق ابن 

 8حبان من حيث اجلملة.
ل هذا يف ئ مع كمنهج ابن حجر يف تعامله مع ثقات ابن حبان:" ويشعر القار  انواصف انمث قال احملقق        

بعض األحيان أن  ابن حجر ال يقيم وزاًن البتة لتوثيق ابن حبان فقد قال يف ترمجة عامر بن مصعب يف التقريب: 
، وعامر هذا أخرج له البخاري يف الصحيح مقروان ،ووثقه ابن حبان على عادته "شيخ البن جريج ال يعرف.."

نما صرح دبر بعد ذلك إمهاله لتوثيق ابن حبان يف عدد من الرتاجم حيفلماذا مل يتبع هذه القاعدة يف كتابه هذا؟ وت
بتوثيق واحد من األئمة، فقال يف ترمجة عامر بن عبدة العجل : "وثقه ابن معني"، ومل يقل ثقة مع أن  العجل  وابن 

                                                           
ر احملققان إىل أحوال وموقف ابن حجر من توثيق ابن حبان وذكرا أمثلة لكنها ليست مستفيضة وشاملة بل قد تكون يف أقول مث أشا بتصرف.، 31-30، ص1املرجع السابق، ج 7

يف حني بن حبان عنه اثنان ووثقه ا أقلها مثال واحد ويف أكثرها تسعة. قاال:" فقد حكم جبهالة عدد ممن تفرد ابلرواية عنهم واحد ووثقهم ابن حبان وحكم جبهالة حال من روى
ن روى عنه اثنان ووثقه لى مأطلق على مثل هذا يف مواضع أخرى لفظ مستور وتوسع يف إطال، لفظ مقبول على من روى عنه واحد ووثقه ابن حبان لكنه اطلق اللفظة عينها ع

سه أطلق وروى عنه أبو داود وهو ال يروي إال  عن ثقة ويف الوقت نفابن حبان ومن روى عنه ثالثة ووثقه ابن حبان ومن روى عنه أربعة أو مخسة أو ستة أو حىت أربعة عشر راواي 
 لفظ ثقة على من روى عنه واحد فقط ووثقه ابن حبان أو روى عنه اثنان ووثقه ابن حبان أو أكثر من ذلك ووثقه ابن حبان وحده.

ة انتقدوا ابن حبان وبيان الصواب يف ذلك. حيث ذكر حممد عو ا م: آراء علماء احلديث املعاصرين الذين ذا البحثاملبحث الثاّن يف هانظر الحقا  8
 ققان هنا.عشرات األمثلة اليت يؤيد فيها ما ذهب إليه من قبول ابن حجر والذهيب وغريهم من احملدثني توثيق ابن حبان، وهذا يرد  على ما زعمه احمل
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يق ابن حبان وحىت  لتوثحبان قد وثقاه أيضاً... مث ذكرا أمثلة أخرى لتقرير ما ذهبا إليه من أن  ابن حجر مل يقم وزان
 9لعجل  ".ل

حممد عوامة فيما ذكرت رأيه يف املبحث الثاّن من أن  الذهيب وابن حجر وقفا نفس  الشيخ ذكر قلت:        
فقد ذهب إىل  ،املوقف املتزن من توثيق ابن حبان وليس كما قال احملققان، وليس هذا املوقف فحسب من الذهيب

بن "وهذه األوحاء الثالثة اليت وقفها الذهيب من توثيق ا  حممد عوامة: الشيخ حيث قال عنه ،هذا املذهب ابن حجر
حبان: ثقة، صدو،، وثق، جاء مثلها عن ابن حجر يف التقريب فهو يقول: ثقة، صدو،، مقبول، وهذا اللفظ 

بالحا ، ألن  للمقبول اصاألخري هو األكثر األغلب، وهو يعادل من كالم الذهيب: وثق، وهو أوىل وأد، من مقبول
خاصا عند ابن حجر: وهو من مل يرو من احلديث إال  القليل ومل يثبت فيه ما يرتك من أجله، وتوبع فإذا مل يتابع 

   10قال عنه: لني احلديث".
مث قاال: "وهذا املوقف املضبرب من توثيق ابن حبان والعجل  وابن سعد وأضارهبم، والذي ميكن تقدمي عشرات     
ال ميكن إحالته على سبب من األسباب، سوى االبتعاد عن املنهج وخلو الكتاب منه، ومثله مثل  ،مثلة عليهاأل

مئات الرتاجم اليت مل حيررها حتريراً جيداً، حبيث ضعَّف ثقات، ووثق ضعفاء، وقبل جماهيل، واستعمل عبارات غري 
 حترير أحكام النتقادات والتعقبات اليت أثبتناها يفدقيقة يف املختلف فيهم مما سيجده القارئ الباحث يف مئات ا

 11التقريب".
أقول: أرى أن  احملققني قد ملزا بكتاب ابن حجر ومبنهجه فيه، حيث أثبتا أن  ابن حجر قد اضبرب يف         

منهجه توثيقا وجترحيا يف كتابه التقريب خصوصا موقفه من توثيق ابن حبان والعجل ، والسبب كما زعما خلو 
ما يقدمان مئات الرتاجم على زعمهويقوال ،الكتاب من املنهج، الذي يتحلى به احملققان دون ابن حجر  ّ ا أن  ن أ
اب ابن والدليل على صحة ما يقوالن تعقبهما لكت ،ابن حجر مل يكن صاحب منهج يف قبوله لتوثيق ابن حبان

حجر. وهذا كالم ال يقبل يف موقفهما من احلافظ ابن حجر، وأييت نقاش كالمهما الحقا، هلذا سأنقل بقية قوهلما 
 منه مث أعلق على ما قاله وأانقشهما.بن حجر ان وموقف ايف توثيق ابن حب

أما  " مث قاال بعد ذلك مسرتسلني يف وصف املوقف الصحيح من توثيق ابن حبان يف كتابه الثقات:            
 القاعدة الصحيحة يف املوقف من توثيق ابن حبان، فه  كما يل :

كر لفظًا يفهم ومل يذ  -سواء أكان ثقة أم غري ثقة-احد ما ذكره يف كتابه" الثقات" وتفرد ابلرواية عنه و   (1
منه توثيقه، ومل يوثقه غريه، فهو يعد جمهول العني، وه  القاعدة اليت سار عليها ابن القبان والذهيب، وهلما 
فيها سلف عند اجلهابذة، فقد قال عل  ابن املديين يف جري بن كليب السدوس  البصري: " جمهول ال 

                                                           
 بتصرف واختصار. ،32، ص1حجر، ج بنالعواد، وشعيب األرنؤوط، حتقيق، حترير تقريب التهذيب،  بشار 9

. وقد سا، حممد عوامة عشرات األمثلة للتدليل على ما قال من أن ابن حجر قد اعتد  وأخذ بتوثيق 31، ص1ج الكاشف، مقدمة حتقيق حممد عوامة، ،الذهيب، حممد بن أمحد10
 .ابن حبان وليس كما زعم احملققان، انظر املبحث األول جتد األمثلة واألقوال هناك

 . بتصرف.32ص ،1ج بن حجر،عواد، وشعيب األرنؤوط، حتقيق: حترير تقريب التهذيب، ال بشار 11
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، وقال يف جعفر بن حيىي بن ثوابن: " شيخ جمهول مل يرو عنه غري أ ي عاصم 12 غري قتادة"أعلم روى عنه 
ة " جمهول" مع أن  شعب وقال أبو حامت الرازي يف حاضر بن املهاجر الباهل :  13الضحاك بن خملد النبيل"

 .14بن احلجاج روى عنه

 احلال. إذا ذكره ابن حبان وحده يف "الثقات" وروى عنه اثنان، فهو جمهول (2

 إذا ذكره ابن حبان وحده يف "الثقات" وروى عنه ثالثة، فهو مقبول يف املتابعات والشواهد.  (3

 احلديث.إذا ذكره ابن حبان وحده يف "الثقات" وروى عنه أربعة فأكثر، فهو صدو، حسن  (4

 ،ديثهفتش ح هذا أنه التوثيق فمعىنه مستقيم احلديث أو لفظة أخرى تدل على إذا صرح ابن حبان أبن   (5
فوجده صحيحاً مستقيماً موافقاً ألحاديث الثقات، فمثل هذا يوثق مثله مثل أي توثيق لواحد من األئمة 

 والتعديل.الكبار، ملا البن حبان من املنـزلة الرفيعة يف اجلرح 

عرتض متضعيفه، فينبغ  أن يعد مع اجلهابذة اجملودين، ملا بينه يف كتابه من اجلرح املفسر، ورمبا يعرتض أما  (6
علينا يف عدم اعتبار ذكر ابن حبان لراو تفرد عنه الواحد واالثنان يف " الثقات "، فنقول: إن ابن حبان 
ذكر يف "الثقات" كل من مل يعرف جبرح، وإن كان ال يعرفه، وهذا ال يدل على توثيق أصاًل، فقد قال يف 

مة، ال أدري من هو وال ابن من هو" "الثقات" مثاًل: " سلمة، يروي عن ابن عمر، روى عنه سعيد بن سل
" مجيل، شيخ يروي عن أ ي املليح بن أسامة روى عنه عبد هللا بن عون، ال  وقال يف موضع آخر: 15

وقال يف ترمجة احلسن بن مسلم اهلذيل: " يروي عن مكحول روى عن  16 أدري من هو وال ابن من هو"
 .17شعبة، إن مل يكن ابن عمران فال أدري من هو " 

أقول: أطلت يف نقل كالم احملققني حىت يتبني القارئ ما قااله مث أفصل الرد  والنقاش على كالم احملققني يف         
د بت  يف شعيب ق الشيخ منهج ابن حبان يف كتابه الثقات كما عرضاه. ولكن ال بد  من توضيح أمر؛ وهو أن

ن من تسعني ابملائة مما ذكره ووثقه وصححه م أحكام ابن حبان يف صحيحه وقال إن ه وافق اجلمهور يف أكثر
 أحاديث.

ريا عواد هنا عن منهج ابن حبان يف ثقاته هو أمر ال يعنيين كثالدكتور بشار شعيب و  الشيخ ولذلك فكالم    
وإن قصدا الصحيح فقد انقض شعيب نفسه فيه، ألن كالمه السابق غري هذا الذي نقلته وعلى  ،إذا قصدا الثقات

 ه هنا عن الثقات وليس عن الصحيح.هذا فكالم
 

                                                           
 .922، ترمجة رقم: 550، ص4يوسف بن الزك  عبد الرمحن املزي، هتذيب الكمال،ج نقال عن حترير التقريب: 12

 .960، ترمجة رقم:116، ص5نقال عن حترير التقريب: ابن حبان، الثقات، ج  13

 .1061:، ترمجة رقم321، ص5:ج جع السابقاملر  14

 .381ص ،1: جاملرجع السابق 15
 .146، ص6ج املرجع السابق: 16
 .168، ص6ج املرجع السابق: 17
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 :مناقشة منهج الشيخ شعيب والشيخ بشار عواد يف كالمهما عن منهج ابن حباناملبحث الثاين: 
: "انبوى كالمهما "حترير التقريب"ماهر ايسني الفحل يف رد ه وتعقبه على قول وعمل احملققني يف الدكتور يقول 

 هذا ببوله على مجلة من التومهات والقواعد الباطلة والتناقضات الواضحة، أقتصر الرد فيها على أمور: 
ماهر صحيحا يف وصف منهجهما، ألن  األمر يف غاية التناقض  الدكتور إن قصدا الصحيح فكالم أقول:   

ع هنا، منهج ابن حبان يف صحيحه، مث تراج شعيب، ألن ه أسهب يف وصف ومدح وتوضيح الشيخ وخصوصا عند
وانتقده البعض حىت يف تشدده يف احلكم على أحاديث ابن حبان يف الصحيح، فكيف به هنا يعيب على منهج 
ابن حبان وال يوافقه عليه، وليس هذا فحسب بل ينتقد ابن حجر يف متابعته وقبوله لتوثيق ابن حبان.  والذي أراه 

ما يتكلمان عن ثق  ّ ات ابن حبان ومنهجه فيه وليس عن الصحيح، ومع هذا فقد عقب عليهما كثري من العلماء أ
 ماهر حيث انقشهما يف جل  منهجهما وقوهلما حيث قال: الدكتور املعاصرين ومن أبرزهم

هبما أحق، ومن  وه  ابن حجر قذفا هبا وصفهما لكتاب ابن حجر ابخللو من املنهج واالبتعاد عنه، هتمةً أواًل: "  
خالل تتبع  لرتاجم حتريرمها وقفت على مجلة أشياء، تثبت مبا ال يقبل الشك، خلو حتريرمها من املنهج، وافتقارمها 
إىل سبيل واضحة يسريان عليها، األمر الذي جنم عنه ظهور ما أييت: من بدهيات علم التحقيق: أن احملقق يسري 

من يف الكتاب كله، واحملرران جتردا يف حتقيقهما لنص التقريب من أي منهج، و  على طريق واضحة، يتخذها ّجاً له
األمثلة على هذا أّما اضبراب يف مسألة إثبات الصواب يف املنت أو اهلامش، وسأجل  لك عظم هذا االضبراب 

 من اإلحصائية اآلتية:
 .ومثان وعشرين ترمجةأثبتا الصواب يف األصل، وأشارا إىل اخلبأ يف اهلامش، يف مائة أ. 

ثبتا الن ص أي حيث مل ي ،يبني أول أمر وقع فيه احملققني يف نص التقريب إن الدكتور ماهر ايسني: أقول       
 ،مثلة مل أذكرهاوذكر عددا كبريا من األ ،وهذا من األخباء الفاحشة يف التحقيق ،للتقريب ال يف املنت وال يف اهلوامش

ا أشرت إىل أرقامها  عمل  مالحظاته القيمة على ماهر ايسني الدكتور مث يضيف يف اهلامش خشية اإلطالة.وإّن 
 احملققني فيقول:

  18."أثبتا اخلبأ يف األصل، وأشارا إىل الصواب يف اهلامش، يف مائة وأربع وأربعني ترمجة، وإليك أرقامها" ب. 

                                                           
، 607، 589، 573، 568، 444، 418 368، 336، 262، 223، 193، 176، 146، 56، 44، 38ماهر ايسني الفحل:"  الدكتور هذه ه  األرقام كما ذكرها 18

643 ،670 ،783 815 ،836 ،861 ،894 ،910 ،946 ،952 ،954 ،962 967 ،1007 ،1028 ،1070 ،1124 ،1150 ،1154 ،1591 1619 ،1628 ،
1859 ،1974 ،2059 ،2108 ،2466 ،2490 2589 ،2602 ،2802 ،2833 ،2964 ،3044 ،3136 ،3264 3303 ،3314 ،3325 ،3348 ،3396 ،
3398 ،3454 ،3457 3486 ،3491 ،3500 ،3517 ،3524 ،3534 ،3585 ،3607 3615 ،3648 ،3667 ،3677 ،3689 ،3724 ،3728 ،

3766،4060 ،4127 ،4277 ،4300 ،4304 ،4314 ،4315 ،4333 4336 ،4378 ،4384 ،4397 ،4416 ،4417 ،4440 ،4482،4491 ،4817 ،
4879 ،5004 ،5329 ،5465 ،5679 ،5970 ،6079 ،6114 ،6178 ،6314 ،6569 ،6867 ،6890 ،6993 7110 ،7150 ،7162 ،7203 ،7224 ،
7226 ،7244 ،7304 7334 ،7347 ،7354 ،7414 ،7456 ،7532 ،7553 ،7565 7616 ،7680 ،7749 ،7847 ،7859 ،7872 ،7873 ،8013 
"سابق العرب"،  4/366" زوج درة " إحالة  4/365" اهلجري "، إحالة  4/353" العائذي "، إحالة   4/344، إحالة 8283" أبو عمر الند ي "،  4/243، إحالة 8275
8522 ،8573 ،8745 ،8799. 
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معقبا على فعلهما هذا بعد ذلك أن ذكر األمثلة واألدلة على فعلهما، وليس  ماهر ايسني الدكتور قال قلت:      
 19."أفليس هذا من االبتعاد عن املنهج وعدم االلتزام به؟!"من بدهيات علم التحقيق فعل ذلك مث قال: 

لك بعد ذ ولكن ،ماهر ه  على عموم منهج وعمل احملققني يف التحرير الدكتور وهذه املالحظات من قلت:    
 حيث يقول: ،انتقل للكالم بشكل أخص وهو موقف احملققني من قبول ابن حجر لتوثيق ابن حبان

وضعا مجلة من املباحث أمسوها "قاعدة صحيحة" يف املوقف من توثيق ابن حبان، وه  أمور يف املنتهى من اثنياً:" 
 الغرابة، أوجز الرد عليها مبا أييت: 
ة ليه أن يكون أول العاملني به، وهذا مما أخل  به احملرران، فقد نصا يف الفقرة األخري أ. إن من يـ َنظ  ر شيئاً ينبغ  ع

كل من مل يعرف جبرح، وإن كان ال يعرفه، وهذا ال يدل على   "الثقات"  " أن ابن حبان ذكر يف من كالمهما على:
توثيقه، وبني ذكره  فقط دون النص علىواحملرران هبذا يرميان إىل التفريق بني ذكر ابن حبان للراوي  ،توثيق أصاًل "

مع النص على توثيقه، وهذا أمر نتفق معهم على بعضه؛ لكن احملررين نسيا هذه القاعدة البتة أثناء عملهما يف 
وكذلك  "،1694، 964، 420اجمللد األول من حتريرمها، ومل ختبر هذه القاعدة هلما على ابٍل إال  يف ثالثة تراجم "

 20ة يف كثري من املواضع للمجلدات األخرى، عزبت عن التنبيه إليها هنا خشية اإلطالة".نسيا هذه القاعد

قد قلت ذلك من ف ،قلت: نعم ذكر ابن حبان لبعض الرواة يف ثقاته وقوله أبن ه ال يعرفه وال يعرف من هو      
بل قصده معرفة  ول روايتهم؛قبل أن  فعله هذا ليس من ابب ذكره للمجاهيل، فليس مراده يف ذلك تعديلهم، أو قب

من كانت له رواية فحسب، ال من أجل االعتماد عليه فيما يرويه، والدليل على ذلك ما ذكره ابن حبان نفسه يف  
كتاب "الثقات" يف ترمجة الفزع: "شهد القادسية، يروي عن املقنع، وقيل: إن للمقنع صحبة، ولست أعرف فزًعا، 

  21ال أعرف هلما أاًب، وإّنا ذكرهتما للمعرفة ال لالعتماد على ما يرواينه".وال مقنًعا، وال أعرف بلدمها، و 
 ماهر إضافة على ما سبق وانقش احملققني فقال: تكلم احملرران يف الفقرة السادسة عن تضعيف الدكتور مث تكلم      

 ابن حبان فقاال: " أما تضعيفه فينبغ  أن يعد مع اجلهابذة اجملودين، ملا بينه يف كتابه من اجلرح املفسر".
رح فهل يصح أن  ّمل أو نغمر ج إن كان ابن حبان يف جرحه للرواة يف مصاف اجلهابذة اجملودين، أقول:       

من هو جهبذ جمو د، كلما عنَّ ذلك لسبب أو لغري سبب؟! وإليك ّناذج لرتاجم تركا فيها قول ابن حبان، فقاال 
 بغري قوله من غري ما التفات إىل ما ذكرا:

 " مل يعتدا جبرح ابن حبان وغمزا قوله: " رمبا خالف " 2723الرتمجة " -1
 العتداده جبرحه. بن حجروصفا جرحه ابلتعنت، وقرعا اب" 3282الرتمجة " -2

                                                           
 .4ماهر ايسني الفحل، توثيق ابن حبان من خالل مقدمة حترير التقريب، لبشار عواد وشعيب األرنؤوط، ص 19
 . بتصرف.5ماهر ايسني الفحل، توثيق ابن حبان من خالل مقدمة حترير التقريب، لبشار عواد وشعيب األرنؤوط، ص 20
األمثلة تثبت قويل هذا أبن من حاله هذه يف ثقات ابن حبان مل يقصد  وهناك عشرات، 10290، ترمجة رقم:369، ص 7الثقات، ج  ،ابن حبان 21

 ابن حبان توثيق بل قصد أن يثبت من له رواية.
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 " غمزا فيها جرح ابن حبان.3336الرتمجة " -3
 " ردا فيها جرح ابن حبان.3745الرتمجة " -4
فكيف سيكون قولك إذا علمت أن  ابن حبان مل ينفرد جبرحه؟ بل جرح املرتجَم سيد  النقاد البخاري ابلصفة    

حبان، واحملرران يلمحان إىل رد  نقدمها فقاال: " أما قول ابن حبان يف" الثقات ": خيبئ  نفسها اليت جرحه هبا ابن
 ويهم، فنظنه أخذه من البخاري"، فكيف األمر وردا جهبذين جمودين؟ 

 بان".من قعقة ابن ح –يردان جرحه للراوي  –" أقذعا القول فيها البن حبان، فقاال:" فهذا  4275الرتمجة"  -5
" غمزا ابن حبان، فقاال:" وذكره ابن حبان وحده يف" الثقات "وقال: خيبئ وخيالف، وهذا من 5846ة"الرتمج -6

عجائبه!". فحىت وإن سلمنا جدالً أبن  ابن حبان أخبأ يف بعض هذا فلسنا ندع  عصمته، فقد كان الزماً عليهما 
 22أن يتحداث عنه بكل أدب واحرتام".

يث  األلباّن مبثل ذلك ح الشيخ حممد انصر الدين وتكلمت على كالم ،قبلههذا الكالم منهما ال أ قلت:      
ولكن مل يصل األمر به إىل أن يعيب على ابن حجر، ولذلك فكالمهما يف ابن حجر  ،كان يعيب على ابن حبان

ىت حفلو كان رد ا علميا لكان بعيدا عن التجريح اببن حجر واببن حبان و  ،وابن حبان غري مقبول البتة منهما
 ابلبخاري، واألمثلة كثرية يبول ذكرها أشري إىل بعضها مث أردف ماهر قائال:

اضبرب موقف احملررين من توثيق ابن حبان حسب ما يستجد هلما من قرائن، وليت استقراء القرائن عندمها كان اثلثاً: 
ا ذكره  ، وحقيقة األمر"ابن حبانوثقه "دقيقاً، فهما يعميان األمر على القارئ، فإذا أرادا توثيق الراوي قاال:  أن ه إّن 

 فقط، وإذا تكلما يف الراوي ضراب عن توثيقه صفحاً، وإليك مث ل ذلك:
 " ومل يوثقه سوى ابن حبان، وتوثيقه شبه ال ش ء".  قاال: "2906" الرتمجة -أ

 ا".انفرادمهومل يوثقه سوى العجل  وابن حبان وتوثيقه شبه ال ش ء عند  " قاال: "3343" الرتمجة -ب
 " حينما ذكره ابن حبان وحده يف" الثقات" قال: خيبئ. " جهال الراوي وقاال: 3349"  الرتمجة -ج
 الثقات." اعتدا فيها بذكر ابن حبان له يف  3360الرتمجة " -د
عتداد ا"الثقات" وقال: خيبئ وخيالف" وهذا  " وذكره ابن حبان يف " ضعفا الراوي مث قاال: 3617الرتمجة " -هـ

 منهما ابجلرح دون التوثيق.
إن  اضبراب أمثال احملققني يف قبول منهج احملدثني األئمة أمثال ابن حجر وغريه لتوثيق ابن حبان أمر  أقول:      

فإذا خف  منهج ابن حجر عليهما ومها قد عمال كثريا وفهما منهجه، فتلك مصيبة وإذا أرادا ذلك  ،يف غاية اخلبورة
وتعمدا أي عرفا وخالفاه ومها يعلمان األمر فاملصيبة أعظم، وال أظنهما كذلك، وقد ذكرت وحررت موقف ابن 

                                                           
 . بتصرف واختصار.5ماهر ايسني الفحل، توثيق ابن حبان من خالل مقدمة حترير التقريب، لبشار عواد وشعيب األرنؤوط، ص 22
 



679 
 

 
E-Proceeding of The  4th International Muzakarah & Mu'tamar on Hadith  (IMAM 2019). 20 November  2019. KUIS, Kajang, Selangor. 

Organized by Hadith and Akidah Research Institute (INHAD), International Islamic University College Selangor, MALAYSIA.  
eISBN 978-967-2122-81-4 

وامة هلو الفصل حممد ع الشيخ ذكرهوما  ،حجر والذهيب واهليثم  وغريهم من األئمة املتأخرين من توثيق ابن حبان
 فلرياجع وخصوصا إذا اقرتن توثيق ابن حبان مع توثيق العجل  أو مع غريه من احملدثني. ،يف هذه املسألة
ماهر مبينا ما وقع فيه احملققني من أوهام عد ة، األصل أن ختفى على أمثايل من طالب الدكتور مث قال            

حمققني لكتاب يعترب من أهم كتب الرجال يف هذه األايم فهذا أمر جلل مث يبني ماهر  أم ا أن ختفى على ،العلم
 فيقول:
"خبصوص نص  ابن حبان على توثيق الرواة قاال: " إذا صرح ابن حبان أبن ه مستقيم احلديث أو لفظة أخرى  رابعاً:

، فمثل هذا ي وثق اً ألحاديث الثقاتتدل على التوثيق، فمعىن هذا أنه فتش حديثه ووجده صحيحاً مستقيماً موافق
 مثله مثل أي توثيق لواحد من األئمة الكبار، ملا البن حبان من املنـزلة الرفيعة يف اجلرح والتعديل ". 

ماهر على قاعدهتما هذه فقال: "من أسس قاعدة مث هدمها مبعول خمالفته هلا، حريٌّ مبن  الدكتور علق          
":" 3660كتف  هنا مبثالني، جاءت إدانتهما فيه من قلميهما، فقد قال ابن حجر يف الرتمجة"بعده عدم األخذ هبا، وأ

عبد هللا بن انفع الكويف، أبو جعفر اهلامش  موالهم: صدو،، من الثالثة. د عس ". فتعقباه بقوهلما: "بل جمهول، 
رفيعة؟ وأين أنزال صدو، " فأين املنـزلة التفرد ابلرواية عنه احلكم بن عتيبة، وذكره ابن حبان يف " الثقات " وقال: 

 توثيق ابن حبان من توثيق األئمة الكبار؟ وهل األمر سوى حماولة تعقب ابن حجر؟ نسأل هللا السالمة.
، روى عنه اثنان " بل مقبول " ثقة " وتعقباه بقوهلما: : احلسن بن جعفر البخاري:ابن حجر قال واملثال الثاين:

 24أقول: وابن حبان قد صرح بتوثيقه، 23احلديث.بان" وما له يف األدب املفرد سوى هذا ومل يوثقه سوى ابن ح
ذيب وتصريح ابن حبان يف توثيقه للمرتجم نقله املزي يف " هت ،" احلسن بن جعفر من أهل خبارا، ثقة " فقال:

 .26وابن حجر يف" هتذيب التهذيب" 25.الكمال"
 وه  ال تقدر بثمن يف كتاب من أهم الكتب اليت يعتمد عليها ،حملهاماهر يف  الدكتور إن استدراكات أقول:    

رجال، مبا وصل إليه ابن حجر من أحكام على ال انفكيف يتالعب احملقق ،طالب العلم واحملدثني يف هذا العصر
ر جوهو قد اعتمد توثيق ابن حبان من حيث اجلملة، وشهد هو وغريه ابإلمامة له يف هذا الفن، فإذا كان ابن ح

يستدرك عليه كل  هذا االستدراك وكذا من اعتمد على توثيقه وقبله من املتأخرين، فكيف بغريه، وبني غريمها ممن 
حقق كتب ابن حجر ونظر فيها أن ه قد اعتمد توثيق ابن حبان من حيث اجلملة، كما فهمته من أقوال أئمة اجلرح 

راجع هنا شعيب قد دافع عن ابن حبان دفاعا كثريا مث تالشيخ والتعديل كالبخاري وابن أ ي حامت وغريمها، وإذا كان 

                                                           
 .1213، ترمجة رقم: 268، ص1اد وشعيب األرنؤوط، حترير تقريب التهذيب، جنقال عن الدكتور ماهر ايسني: بشار عو  23
 .12817، ترمجة رقم: 173، ص 8، جاملرجع السابق 24

 .1001، ترمجة رقم:200ص ،5هتذيب الكمال، ج ،املزي، يوسف بن الزك  عبد الرمحن نقال عن الدكتور ماهر ايسني: 25
، وانظر: بشار 481، ترمجة رقم:227، ص 2، وانظر: أمحد بن عل  بن حجر، هتذيب التهذيب، ج6ل مقدمة حترير التقريب، صماهر ايسني الفحل، توثيق ابن حبان من خال 26

 . ترمجة بشر بن خالد العسكري.684، ترمجة رقم: 172، ص1عواد وشعيب األرنؤوط، حترير تقريب التهذيب، ج
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عواد لدكتور اوانقلب على ابن حبان وتنكب لقوله السابق، فإن  دل هذا على ش ء فإن األحكام اليت أطلقاها هو و 
 .على تعقيبهما البن حجر حتتاج إىل تعقب آخر وهذا ما صنعه ماهر جزاه هللا خرياً 

 

 اخلامتة:
 البحث:) أ ( نتائج 

مل يصب الشيخان )شعيب األرانؤوط وبشاد عواد معروف( يف تضعيفهما وتوهينهما ملنهج ابن حبان رمحه هللا  (1
 تعاىل.

 مل يوفق الشيخ شعيب يف تضعيفه ألكثر من ثالمثائة حديث يف صحيح ابن حبان. (2

يفها عندما حقق عمن خالل النظر يف بعض األحاديث اليت ضعفها الشيخ شعيب، نرى أن ه هو تراجع عن تض (3
 سنن اإلمام أمحد بن أمحد، وكذلك ثبت عندي من خالل التتبع.

 ) ب ( التوصيات: 
 الدراسة املعمقة لصحيح ابن حبان. (1

 عمل مؤتمر علم  عن ابن حبان وصحيح ومنهجه. (2

 تكثيف الدراسات على صحيح ابن حبان من قبل املتخصصني ومراكز حبث السن ة النبوية وكتب الرتاث. (3

 التحذير من التسرع ابهتام ابن حبان ابلتساهل، حبيث ي درس رأيه ويقارن بغريه، مث حيكم على منهجه. (4

 دراسة أحاديث ابن حبان اليت ضعفها الشيخ شعيب من جديد وبيان الصواب يف ذلك من قبل املتخصصني. (5
 ــــــــــــــــ

 املصادر واملراجع:
، 1وضع حواشيه: إبراهيم مشس الدين، وترك  فرحان املصبفى، )بريوت: دار الكتب العلمية، ط ،الثقاتحممد بن حبان البسيت،  ،ابن حبان (1

 م(.1994
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