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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 تقریظ

 استاد فیض محمد عثمانی وزیر ارشاد، حج واوقاف

روای بخش جهان و فرمانسپاس بیکران خدای رحمان را که هستی حمد و
اصطفاء دین  تواناست. ذاتی که حیات درآستان اسالم و مسیرعافیت جاویدان را با

امبران حضرت عنایت فرمود و درود برناجی بشریت، و خاتم پی اسالم به ما، لطف و
ندان و درود برخابخش اسالم را به ارمغان آورد که دین رهایی محمد مصطفی

ر گسترش دمآب و یاران سربلندش که همه نیرو و توان خویش را عزتمند و فضیلت
 بخش و افتخارآفرین اسالم نثار و قربان نمودند.و تعمیم آئین نجات

رگرو بدون شک سعادت جاوید و دریافت آستان جمع محاسن دنیا و عقبی، د
ان، هستی و انس است، قرائت سالم ازبدیل اسالم های بیباورراسخ و عمل به آموزه

قت زندگی مفهوم حقی گان وآفریده ها توأم باهدف آفرینش انسان و سایرخالق آن
ای که دین اسالم دارد، شود. با این عظمت و فراگیریتنها از مکتب اسالم گرفته می

گاه دومین مصدر آن و مرجع مسلمانان جهان بوده و از جایسنت رسول اکرم
 امخ و سترگی برخوردار است.مشرف، ش

وَمَاآتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَانَهَاکُمْ عَنْهُ خداوند کریم چنین فرموده است.
  1فَانْتَهُوا

ست، اجراء کنید ااحکام الهی( آورده  چیزهایی را که پیغمبر برای شما )از»: یعنی
 .«داشته است، دست بکشید آن باز چیزهایی که شما را از و از

 إِنْ هُوَإِلَّا وَحْیٌ یُوحَىوَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى 2 

                                                                        
 [7]حشر: 1
 [4ـ2]نجم: 2



 

گوید. آن )چیزی که با خود آورده است و از روی هوا وهوس سخن نمی»: یعنی
و با شما درمیان نهاده است( جز وحی و پیامی نیست که )از سوی خدا بدو( وحی و 

 «.گرددپیام می

محدثین در جمع آوری و توثیق احادیث، گرانۀ های تالشکارنامه بناءً اهتمام، و
تبویب و تدوین کتب حدیث به حیث ارائۀ مصدر دین اسالم، ماندگار، جاوید، متجلی 

 توان و عمرخویش های شهیری که تاب وو پر درخشش خواهد بود. ازینرو شخصیت
های واقعاً چهره نموده اند، را وقف پرداختن به خدمتِ حدیث رسول اکرم

شان همچون بدرمنیر برفراز راه مسلمانان پرتوافگن بوده و در گذرگاه تاریخ اکتابن
نگری دربحبوحۀ حیات رجال باشند. تتبع در خالل زندگی و ژرفنادر و کمیاب می

ها های پیوستۀ آنآوردن کوشش آوران تاریخِ افتخار آفرین اسالم وبرجسته، و نام
شده، مخصوصاً درباب بزرگان علم بدرقه میمعنویت و تقوا  سلک تحریر که با در

های آفرین و نهایت ارزشمند تمام شده  و کارمایهحدیث برای امت اسالمی، تحول
 باشد.گان این راه میشیفته خوبی برای تحرک و پویایی بیشتر

نامۀ مختصر عالمه، امام ابن حبان بستی زندگی» کتاب حاضرکه تحت عنوان
یاست تدقیق و مطالعات علوم اسالمی است، براستی که از تألیفات ر« هلمندی

مستند پژوهش و نگارش  در شرح احوال این محدث واالمقام  کشور، نهایت دقیق و
انبساط  تواند من حیث یک اثر برگزیده در قطار تألیفات معاصر، مبنی بریافته و می

 ات وهای علمی راجع به آگاهی از کیفیت فراز و فرودها و تحمل زحمجهش
 موقع نماید. گان جهان اسالم، حرزهای این نخبهکشیریاضت

خداوند کریم خواهانم  های هرچه بیشتر را برای نویسندۀ هذا، ازدر اخیر موفقیت
ها و گسترش نشاطات های میمون و منور در ارتقای ظرفیتانتظار دارم این حرکت و

و قابل مالحظه  حساسسازمان یافته برمحور اشاعۀ فرهنگ اصیل اسالمی نقش 
 .وماذلک علی اهلل بعزیزرا ایفاء نماید. 

 

 عثمانی فیض محمداستاد 
 اوقاف ج.ا.ا. ارشاد، حج و وزیر

 ش -هـ 1396کابل 



 

 

 تقریظ

 پوهاند دکتورعبدالباری حمیدی

 خطیب مسجد جامع حاجی یعقوب شرعیات پوهنتون کابل و یځهناستاد پو

هلل رب العالمین، والصالۀ والسالم علی أشرف األنبیاء والمرسلین، نبینا و الحمد 
 رسولنا محمد و علی آله و صحبه أجمعین و بعد:

 چند و است اسالمی کشور یک – الحمد هلل –کشور عزیز ما افغانستان که 
ز مهم علمی و فرهنگی خراسان زمین به شمار میرفت، از بدو مراک از یکی قبل قرن

اسالم تا امروز چنان چهره ها و شخصیتهای برجستۀ دینی، علمی و فرهنگی ظهور 
را در آغوش خود نگهداشته و پرورانیده است که تمام مسلمانان جهان  بر شخصیت 
علمی، نام و کارنامه های ایشان تا هنوز می بالند و همواره به آنها افتخار نموده و 

 از آثار و تألیفات ایشان بهره می گیرند. 

بدون شک معرفی چهره ها و شخصیتهای علمی و دینی کشور، مخصوصا در 
وسایل در دست  شرایط حساس امروز که دشمنان اسالم با استفاده از تمام ابزار و

علوم  داشته شان سعی می نمایند تا با بیگانه ساختن ما مسلمانان از امامان تفسیر و
 ، فرهنگ و هنر ارتباط وتـاریخ، فقه و اصول فقه، ادب و  آن، حدیث و علوم آن

فرهنگی ما را با گذشتۀ روشن و درخشان مان قطع  پیوند دینی و علمی، تاریخی و
نمایند، امری است نهایت الزم و ضروری؛ زیرا هرگاه ما خواسته باشیم تا بطرف 

گزیر هستیم تا با نام و کارنامه های ندۀ درخشان و شگوفا حرکت کنیم نایک آی
نیاکان مان، مخصوصا با معرفی نمودن آن چهره ها و شخصیت های  اسالف و

صفحۀ از صفحات  بزرگ علمی و دینی که نام ها و اسامی گرامی شان تاهنوز در هر
؛ زیرا این یک قیامت ثبت خواهد ماند آشنا شویم مراجع دینی ما ثبت است و تا

 ان، آیندۀ دور از هرپذیر است که رفتن به یک آیندۀ درخش حقیقت مسلم و انکار نا 
بررسی تاریخ  نوع ظلم و جهل، افراط و تفریط، فساد و بی بندوباری ، بدون مطالعه و



 

مجاهدات عملی ایشان، امکان  الهام گرفتن از زندگی علمی و شگوفایی گذشتگان، و
 پذیر نمی باشد. 

گذشتگان ما برما این است تا زندگی  از طرف دیگر یکی از حقوق حقۀ اسالف و
مملو از تقوی و مجاهدت، ایثار و فداکاری ایشان را به دیگران مخصوصا قشر جوان 
و تحصیل یافته معرفی نمائیم؛ زیرا توسط جهد و مجاهدت های پیهم و خستگی نا 

سنت و احادیث نبوی( نه ها، متون اساسی دین مقدس اسالم )پذیر همین شخصیت
 باقی مانده است. تنها به دیگران رسیده است بلکه تا هنوز محفوظ

با توجه به نکات فوق و نیز به غرض تنویر بیشتر افکار قشر جوان و مخصوصا 
جوانان مدارس و پوهنتونها ریاست محترم تدقیق و مطالعات علوم اسالمی وزارت 
ارشاد، حج و اوقاف همواره سعی نموده است تا با راه اندازی همایش ها بزرگ دینی 

کنفرانسهای علمی، تالیف کتب و نگارش مقاالت و فرهنگی، تدویر محافل و 
، امام تحقیقی پیرامون شخصیتهای مشهور و تاریخی کشور همانند امام ابوحنیفه

و امامان برجستۀ دیگر بخشی از مسؤولیت های خویش را  قتیبۀ بن سعید بغالنی
 ایفا نماید. 

دم حتی بخش اما باید بسیار با جرأت اعتراف نمائیم که عدم آشنایی عامۀ مر
بزرگ از علماء و استادان مدارس دینی و فرهنگیان ما از امامان بزرگ جهان اسالم 

هـ ( 354که به سرزمین ما افغانها تعلق می گیرند أمثال  ابن حبان بستی )متوفی 
هـ( اولین شارح صحیح بخاری، 388صاحب صحیح ابن حبان، امام خطابی بستی )م 

سته ترین استادان امام بخاری برج کی از بزرگترین و سعید بغالنی یامام قتیبۀ بن 
و مسلم، دلیل است بر اینکه ما تا هنوز نتوانسته ایم مسؤولیت خویش را در راستای 

 معرفی ایشان انجام دهیم.

که بخش دوم آن به زندگی نامۀ امام ابن حبان « با بزرگان دین یآشنای»عنوان 
 تدقیق و مطالعاتبستی  تعلق می گیرد، یکی از آثار بسیار مفید و ارزندۀ ریاست 

علوم اسالمی می باشد که توسط استاد محمد شریف رباطی با استفاده از منابع معتبر 
 و متعدد تهیه و ترتیب گردیده است.



 

وده است تا جوانب مختلف زندگی امام معتبر استاد رباطی در این اثر سعی نم
حدیث ابن حبان بستی را با ذکر و توضیح آثار و تالیفاتش مورد تحقیق و بررسی 
قرار دهد. و گرد آورنده در این مجموعه معلومات خوب و مفیدی را جمع آوری نموده 

ر است. اما این حقیقت را بازهم بخاطر باید داشت که حق امام ابن حبان و سای
امامان دین به وسیلۀ نگارش یک مقاله و تالیف یک اثر و دو اثر و آن هم توسط 

گردد؛ زیرا شخصیت علمی و خدمات شایستۀ ایشان فراتر از یک  یک ارگان ادا نمی
مقاله و یا سمینار است. پس هرگاه ما خواسته باشیم تا در قسمت معرفی این 

هم آهنگی با  دم اول با همکاری  وشخصیتها گام مؤثرتری را بر داریم باید در ق
سایر نهادهای تعلیمی و تحصیلی، دینی و تحقیقی کشور و هم چنان با همکاری 
تمام کشور های اسالمی که آثار این دانشمندان تمام کتابخانه ها و مراکز علمی 
آنها را مزین ساخته است ، سمینار های تحقیقی بزرگ را راه اندازی نموده و جنبه 

لف زندگی این امامان را مخصوصا آن بخش تحقیقات ایشان را که به های مخت
سیاست و اجتماع، نحوۀ تعامل و ارتباط با پیروان ادیان مختلف، روحیۀ همدیگر 

 پذیری و تفسیر نصوص مغلق و پیچیده دینی بوده باشد، روشن ساخت.

 

 به امید تحقق این مامول
 پوهاند دکتور عبدالباری حمیدی

 1396قوس  30
 



 

 

 پیشگفتار

 المرسلین و أکرمنا بخدمۀ أحادیث سیدو الحمد هلل رب العالمین، الذی شرفنا 
أصحابه  علی آله الطاهرین، و السالم علی خیر خلق اهلل أجمعین، و الصالۀ و

 بعد:ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین،  أتباعه المخلصین، و المکرمین، و

سرت دارد مق و مطالعات علوم اسالمی وزارت ارشاد، حج و اوقاف، ریاست تدقی
مه، امام که برای اولین بار در تاریخ کشور، پیرامون شخصیتِ عالم فاضل، عال

ویر و از ، سمینار علمی و پژوهشی را تدابوحاتم محمد ابن حبان بستی هلمندی
مقام کشور،  دث عالیعلمیت و جایگاه شامخ این عالم جلیل القدر جهان اسالم و مح

« لمندیهمختصر ابن حبان بستی  ۀنامزندگی»ای تحت عنوان توأم با چاپ رساله
 دارد.گذاری و جهت معرفی هرچه بیشتر ایشان گام بر میارج

در  عالمه، امام أبوحاتم محمد بن حبان بن أحمد ابن حبان تمیمی بستی    
سال دوصد و هفتاد و چهار هـ. ق. در شهر بُست دیده به جهان گشود، وی پیشوای 
عصر خویش بود. او را تصانیف و تألیفات بسیاری بوده که بالغ به شصت و پنج 

گردد، و به شهرهای مابین چاچ )تاشکند فعلی( و اسکندریه سفر کرده و عنوان می
موخت و در سمرقند و اطراف آن کار قضا در نیشاپور فقه آ نزد ابوبکر بن خزیمه

 3را بعهده داشت. 

از  در میان علمای عصرش عالمه، امام المحدث ابن حبان بستی هلمندی
ه در توصیف مقام شامخی برخور دار بوده، که علماء و فضالء عصر و زمانش هموار

لخطیب بوبکر او تمجید ایشان لب گشوده و از وی به خوبی یاد کرده اند؛ منجمله ا
ق، با فهم ابن حبان شخصیت ذکی، الی»نگارد: در مورد فهم و ذکاوت وی چنین می

 «.و دانش و نبیل و تیزهوش بوده است

مدتی، مسند قضای سمرقند را بعهده داشت و از جمله  عالمه امام ابن حبان
فقهای دین و نگهبان آثار بوده به علم طب و نجوم و فنون دیگر نیز مهارت داشت. 
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شان عالم متقی و پرهیزگار و باخدا بود و در علم فقه، لغت، حدیث وعظ و سخنرانی ای
 آمد.از افراد طراز اول عصر خود به حساب می

هـ. ق. به نیشاپور رحل سفر بست، سپس عازم شهر نسا  334موصوف در سال 
آنجا  شده، بعداً به نیشاپور برگشته و نیت اقامه و بود و باش نموده و خانقایی را در

)نیشاپور( بنا داشته و تعدادی از مصنفاتش را بازنگری و سرانجام در سال چهلم از 

 4نیشاپور به وطن خود )سجستان( برگشته است.

ین دو از صاحب نظران علم حدیث و رجال است و در ا امام عالمه ابن حبان
ص بوده و صوای دارد. وی در جرح و تعدیل دارای مسلکی مخعلم آراء و نظریات ویژه

ا جرح ضد معتقد بود که راوی عدل کسی است که جرحی بر او وارد نشده باشد، زیر
شود. همچنان عدل است و اگر کسی را جرح نکرده باشند، المحال عادل شمرده می

عین شد، موی را عقیده بر آن بود که راوی مجهول هنگامی که از نظر عین و شخص 
 اشد.ورد او جرح و قدحی آشکار گردیده بشود، مگر اینکه در معدل شمرده می

ن قرار مورد توجه امراء و حکام خراسا امام عالمه محمد ابن حبان بستی
مرقند و شهر سداشته و بارها به سمت قضا منصوب شده بود، به گفتۀ سمعانی او در 

ته که ابن نسا و دیگر شهرهای خراسان به قضا پرداخته است. ابوسعد ادریسی گف
ی او و مدت زیادی در سمرقند قاضی بود و امیر ابوالمظفر سامانی برا حبان

 ای بنا کرده بود.شاگردانش و دیگر دانشمندان در این شهر صفه

دارای تصانیف بسیار بوده که خطیب بغدادی تعداد آن را  عالمه ابن حبان
حسان اإل»داند، در حالی که کمال یوسف الحوت در مقدمه متجاوز از چهل کتاب می

به ترتیب ابن بلبان الفارسی ضمن فهرستی، شصت « فی تقریب صحیح ابن حبان
مرکز البحوث وتقینۀ المعلومات »و سه اثر وی را ارائه کرده است. اما تحقیقی که 

را شصت و  نموده تعداد تألیفات عالمه امام محمد ابن حبان بستی« دار التأصیل

 5پنج عنوان کتاب تذکرداده است.
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بغدادی به نقل از سجزی تصریح کرده است که ابن حبان خانه و خطیب 
برداری های وی نسخهکتابخانۀ خود را وقف کرده بود تا دانشمندان بتوانند از کتاب

 کنند. اما بیشتر آثار وی از میان رفته و جز اندکی از آثارش در دست نیست.

ب صحیح ابن اإلحسان فی تقری»به هر حال صحیح ابن حبان به اساس کتاب 
هـ.  739به ترتیب االمام االمیر عالءالدین علی بن بلبان الفارسی متوفی سنه )« حبان

[ هفت هزار و چهارصد و نود و 7494ق.( تعداد احادیث تدوین شده در این کتاب را به ]
 باشد تذکر داده است.میچهار حدیث که مشتمل بر شصت کتاب و چندین باب 

لین کتابی که در صحیح مجرد تصنیف شده، کتاب این در حالی است که او
ها بعد از ترین کتابباشد، و آن دو کتاب صحیحبخاری است، بعداً صحیح مسلم می

ترین و بیشترین آن دو کتاب از روی فواید قرآن کریم بود. کتاب بخاری صحیح
ر تباشد، و آن از این جهت است که احادیث بخاری نسبت به احادیث مسلم قویمی

باشد. و دیگر به سبب این است که در تر از روی رجال میاز روی اتصال و محکم
های دارای حکمت مضمر است که در صحیح بخاری چنان استنباطات فقهی و نکته

تر از صحیح مسلم به اعتبار مجموع صحیح بخاری صحیح هکذامسلم وجود ندارد، 
تر گاهی در صحیح مسلم بعضی احادیثی موجود است که قوی اماباشد، و احادیث می

ها گفته اند که صحیح مسلم نسبت به باشد. و بعضیاز بعضی احادیث بخاری می
 باشد.تر است، اما قول اول ارجح و اصح میصحیح بخاری صحیح

بخاری و مسلم تمام احادیث صحیحه را در صحیحین خویش جمع آوری نکرده 
بجز از احادیث صحیح، دیگر  (الجامع)در کتاب خود »فرموده:  بخاری اند، زیرا امام

احادیث را داخل نکردم و از خوف اینکه مبادا کتاب به درازا انجامد، برخی از احادیث 
 «.صحیحه را ترک کردم

ای که نزد من چنین نیست که هر شی»فرموده است:  همچنان امام مسلم
 «. نموده باشم صحیح بوده آن را در کتاب خود درج

)متوفی  طوری که امام عالمه بدر الدین ابی محمد محمود بن احمد العینی
در مورد عدد احادیث « عمدۀ القاری شرح صحیح البخاری»در کتاب خود هـ( 855



 

 جملۀ ما فی صحیح البخاری من األحادیث المسندۀ، سبعۀ آالف و»نگارد: میالصحیح 
 6«.بحذف المکررۀ نحو أربعۀ آالف باألحادیث المکررۀ، وسبعون حدیثاً  خمسۀ و مئتان و

زار و دو به هر صورت تعداد احادیث در کتاب بخاری با جمع تکرار آن هفت ه
هار هزار باشد و به حذف و کم کردن احادیث مکرر چصد و هفتاد و پنج حدیث می

مکرر دوازده  دیثباشد. تعداد احادیثی که در کتاب مسلم تدوین یافته با احاحدیث می
صحیحه در  گردد. بقیه احادیثهزار و با حذف مکرر در حدود چهار هزار بالغ می

رک حاکم کتب معتمد و مشهور مانند: صحیح ابن خزیمه، صحیح ابن حبان و مستد
بیهقی و غیر  و سنن اربعه )ترمذی، ابن ماجه، ابوداود، نسائی( و سنن دارقطنی و

تصریح بر  فت حدیث در این کتب کافی نیست، بلکهگردد. و دریااینها دریافت می
شود و تصریح بر صحت حدیث در کتاب شخصی صحت حدیث حتمی پنداشته می

، «یمهصحیح ابن خز»که اختصاص بر اخراج حدیث صحیح را شرط نگذاشته مثل: 
 ضروری نیست.

 بن حبان: اظهار نظر علما در مورد مستدرک حاکم، صحیح ابن خزیمه و صحیح ا

مستدرک حاکم در میان جملۀ کتب احادیث، کتاب بزرگ مستدرک حاکم:  ـ1
باشد، مؤلف آن در کتاب مذکور آن تعداد احادیث صحیحه را که موافق بر شرط می

شیخین یا بر شرط یکی از ایشان بود، درج کرده است. اگر چه آن احادیث را شیخین 
 شاحادیثی را که به نزد خود ای که مؤلف در کتاب خودتخریج نکرده باشند، به گونه

صحیح پنداشته شده ولو که بر شرط یکی از شیخین نبوده، ثبت کرده است. مگر در 
هستند و چه بسا بعضی « صحیحۀ اإلسناد»ها همچو احادیث تعبیر نموده که آن

احادیثی که از جانب وی تصحیح نشده و در کتاب خود ذکر کرده ولی توجه دیگران 
ث تصحیح نشده، جلب نموده است با وجود آن در تصحیح حدیث را به چنین احادی

توجه محسوب شده است. پس بایست احادیث آن را مورد شخص متساهل و بی
دقت و غور قرار داد و با آنچه که در خود احادیث متذکره است، حکم صادر کرد. از 

حادیث وی همین جهت است که ذهبی احادیث آن را مورد تتبع قرار داده و بر اکثر ا
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چنان حکمی صادر ننموده که شایستۀ حال آن احادیث باشد. خالصه اینکه همیشه 
 مستدرک حاکم به تتبع، عنایت و اهتمام مخصوص ضرورت دارد.

ترتیب کتاب ابن حبان ترتیب مخترع و مخصوص به خود صحیح ابن حبان: ـ 2
التقاسیم »این رو آن را باشد. نه به اسلوب ابواب مرتب شده و نه بر مسانید، از وی می
نام گذاشتند، از این جهت دسترسی به حدیث مشخص از کتاب آن مشکل « واألنواع

افزا بوده؛ مگر هلل الحمد برخی از متأخرین، اإلمام األمیر عالء الدین ابوالحسن علی 
بندی هـ.( این کتاب را به روش ابواب، دسته739متوفی سنه ) بن بلبان فارسی

جلد با قطع م( 9مسمی و در نه )« إلحسان فی تقریب صحیح ابن حبانا»کرده و به 
و صحافت زیبا از طریق مرکز البحوث و تقنیۀ المعلومات مرکز دارالتأصیل چاپ 
نموده است. مصنف کتاب مذکور در حکم بر صحت حدیث شخص سهل انگار بوده، 

 7باشد. اما سهل انگاری او نسبت به حاکم کمتر می

رتبۀ مصحیح ابن خزیمه نسبت به صحیح ابن حبان در خزیمه: ـ صحیح ابن 3
ی اشتباه اندک، جو بوده و حتاعلی قرار دارد، زیرا ابن خزیمه سخت کنجکاو و حقیقت

را عقیده  داشته است. حتی تعدادی از علمای حدیثاو را از تصحیح حدیث باز می
 باشد.اقوی می برآن است که صحیح ابن خزیمه، نسبت به سنن ابن ماجه اهم و

سعی و تالش ایشان را به بارگاهش قبول و منظور و جنت فردوس  خداوند
ای که ابن حبان را مأوای ایشان بگرداند، یقیناً بدین اسلوب، شیوه و ابتکار ویژه

در مورد حدیث نبوی به خرج داده است؛ تا کنون هیچ عالمی از علمای دین  بستی
رام قادر به تقدیم همچو اسلوب و ابتکار ویژه در این در هیچ اموری از امر حالل و ح

هجری قمری به سن هشتاد سالگی وفات  354راستا نشده است. موصوف در سال 

 8باشد. روحش شاد و یادش گرامی باد.نموده است و در شهر بست هلمند مدفون می

 از جمله کتب احادیث صحیحۀ نبوی« صحیح ابن حبان»کتاب ارزشمند 
در جهان اسالم و در نزد علمای جید و شهیر کشورهای اسالمی از جایگاه بوده که 

باشد، اما متأسفانه هموطنان عزیزمان از شخصیت گرانقدر و شامخی برخوردار می
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خبر بودند، و این چند سطر جهت معرفی مقام این دانشمند جهان اسالم بیعالی
تحریر یافت تا  (هلمندی عالمه امام ابن حبان بستی)نامۀ مختصر ایشان زندگی

به مطالعه حدیث، با شخصیت وی آشنا  انباشد اهل جستجو و تحقیق و عالقمند
 شوند.

 

 با احترام
 

 محمد شریف رباطی درانی
 کابل، شهرنو

1396 



 

 



 

 

 

 فصل اول

 ع اسالمیین مصدر تشریث دومیحد

و تعالی  شود، زیرا اهلل تبارکحدیث دومین مصدر دین مقدس اسالم شمرده می
 فرماید:در آیات متعدد می

واطعیوا اهلل والرسول لعلکم ترحمون 9 

کنید تا که )در دنیا و آخرت( مورد رحمت و  از خدا و پیامبر اطاعتو »یعنی: 

 10 «مرحمت قرار گیرید.

 وما أتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اهلل إن اهلل شدید

  11العقاب

ست اجرا کنید، ارا که پیامبر برای شما )از احکام الهی( آورده  هاییچیز»یعنی: 
ترسید که خدا ب، دست بکشید، از خدا ستا و از چیزهایی که شما را از آن بازداشته

 «عقوبت سختی دارد.

وما ینطق عن الهوی إن هو اإل وحی یوحی 12 

ورده گوید. آن )چیزی که با خود آو از روی هوا و هوس سخن نمی»یعنی: 
ی خدا بدو( است و با شما در میان نهاده است( جز وحی و پیامی نیست که )از سو

 «گردد.وحی و پیام می
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  22عالمه امام حدیث ابن حبان بستی هلمندی –آشنایی با بزرگان دین 

إن کنتم تحبون اهلل فأتبعونی یحببکم اهلل ویغفرلکم ذنوبکم واهلل غفور  قل

  13رحیم

ا شما را دوست دارید، از من پیروی کنید تا خدبگو! اگر خدا را دوست می»یعنی: 
 «تان را ببخشاید، و خداوند آمرزندۀ مهربان است.بدارد و گناهان

 ولعلهم یتفکرونوأنزلنا إلیک الذکر لتبین للناس ما نزل إلیهم 14 

ردم روشن مایم تا این که چیزی را برای و قرآن را بر تو نازل کرده»یعنی: 
است( و تا  )که احکام و تعلیمات اسالمی «سازی که برای آنان فرستاده شده است

 «این که آنان )قرآن را مطالعه کنند و دربارۀ مطالب آن بیندیشند.

ه معانی و جمل، مطلق و یا عام بوده کاز جهت دیگر بسیاری از آیات قرآنی م
بیان  مضامین همچو آیات به واسطۀ احادیث نبوی و سنت رسول گرامی اسالم

 گردید.و واضح می

های مجمل و عام مؤظف است که آیه به عبارت دیگر، پیامبر گرامی اسالم
ها را و مطلق کالم اهلل مجید را برای مسلمانان تبیین نماید و احکام مندرج در آن

ها، با افعال و اقول و تأییدات خود، یعنی احادیث و همراه شروط و قیود الزمۀ آن
صلوا کما »فرمود:  اقیموا الصالۀسنن بیان نماید، همانگونه که بعد از نزول آیۀ 

ها، های هر نماز، ترتیب رکعتبا اقوال و افعال خود تعداد رکعت15«رأیتمونی أصلی
 وأتوا الزکاۀدال، سجود و... را تبیین نمود و از نزول آیۀ قرائت، قیام، رکوع، اعت

با اقوال خود، اموال مشمول حکم زکات و حدّ نصاب و دورۀ  پیامبر گرامی اسالم
ها را بیان کرد. و همچنین شرایط وجوب روزه و مبطالت آن و مراسم حج وجوب آن

 خداوند در قرآن یف راو فرضیت حج بیت اهلل شرهای حرام حج و عمره و تعیین ماه
فرماید: میواضح نموده و عظیم الشأن این مشعل فروزان و منبع هدایت عالم بشریت 

وهلل علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیال طور اما امور متعلقه این را به؛
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فرماید: ارشاد می واضح بیان نفرموده است. اینجاست که پیامبر گرامی اسالم

و اکثر احکام معامالت و مناکحات و دعوی و بینات و 16«ناسککمخذوا عنی م»
 جنایز و از جمله مسائلی است که توسط احادیث نبوی واضح می گردد.

( بنابر این احادیث نبوی و سنن )افعال، اقوال و تأییدات پیامبرگرامی اسالم
دادن است، برای نشان اسالمی عالوه بر اینکه خود مرجع و منبع دومی تشریع 

احکام دین مقدس اسالم در استفادۀ احکام از مرجع و منبع او، یعنی قرآن کریم نیز 
عالوه بر اینکه در ذات  تأثیر و تعلیم تام دارند، حدیث و سنت پیامبر گرامی اسالم

خود، و به عنوان اینکه مرجع دوم احکام اسالمی است، از این جهت نیز که وسیلۀ 

 17باشد.می است حایز اهمیت فوق العاده میتبیین مرجع اول احکام اسال

رهبر و پیشوای اصحاب حدیث، عقیده داشت که قرآن کریم  امام مالک
شناخته نمی شود، مگر وقتی که مفسر آن، یعنی حدیث و سنت شناخته شود، زیرا 

بیان کننده و مفسر قرآن کریم است.  حدیث و سنتِ حضرت محمد مصطفی
فهم معانی عمیق قرآن مجید است از این رو فهم درست سنت طریقۀ استواری برای 

 18قرآن مجید، بدون یاری گرفتن و استمداد از حدیث و سنت ممکن نیست.

با توجه به کمال اهمیت حدیث در بنا و  روی این ملحوظ نبی مکرم اسالم
بیان احکام دین مقدس اسالم، گرچه در مرحله اول اجازۀ نگارش و نوشتن احادیث 

دادند؛ ولی بعدها اجازه فرمودند. به گونۀ مثال: بعد از ایراد خطبۀ ایشان، را نمی
اگر اجازه »چنین عرض نمود:  شخصی بنام ابوشاه یمنی، بحضور آن جناب

به  نبی مکرم اسالم«. بفرمایید لطفا دستور دهید که این خطبه را برایم بنویسند

یعنی: این خطبه  19«ی شاهکتبوا ألبا»اساس درخواست آن شخص هدایت فرمودند: 
 را برای ابو شاه بنویسید. 
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 11تاریخ حدیث وضبط وثبت احادیث ص -17
 4ترجمه الموطا امام ابن بن انس ص -18
 3371ومسلم شمارۀ 2302رواه البخاری به شمارۀ -19



  24عالمه امام حدیث ابن حبان بستی هلمندی –آشنایی با بزرگان دین 

همچنان برای برادر انصاری ما که نیز صحابی جلیل القدر بود، و در محضر 
فیض و برکت  حضرتحاضر شده و از مجلس آن پیامبر گرامی اسالم

داشت، روزی به حضور ایشان از ضعف حافظۀ خویش شکایت نمود، پیامبر برمی

یعنی: از دست راستت کمک  20«استعن بیمینک»برایش فرمود:  گرامی اسالم
 بگیر )احادیث را بنویس(. 

در زمان حیات خویش، در عین اینکه  افزون بر آن پیامبر گرامی اسالم
نضر اهلل عبداً سمع »فرمود: کرد و میمسلمانان را به حفظ احادیث کامالً ترغیب می

ای را که سخن مرا شنیده ادمان کند بندهیعنی: خداوند شاد و ش 21«مقالتی فوعاها
 و آن را حفظ کرده است.

عبارت حدیث تشویق  تبلیغ آن با عین لفظ و همچنان مسلمانان را به نشر و
فرمود: می برای همچو افراد دعای خیر کرده و نمود که در واقعیت پیامبرمی

 22«.عی من سامعکما سمعه فرب مبلغ أو شیئاً فبلغه نضر اهلل إمرءًا سمع منّا»

ما چیزی بشنود  م داشته باشد مردی را که ازتر و تازه، سبز وخرّخداوند »یعنی: 
سانیکه علم به و طوری که شنیده آن را برای دیگران تبلیغ کند، زیرا بسیاری از ک

ه آن را مستقیماً تر و هوشیارتر و داناتر اند، نسبت به کسانیکها تبلیغ شده حافظآن
 «شنیده اند.

فبلغه » به نقطۀ ظریفی اشاره فرمودند: ینجاست که پیامبر گرامی اسالما
اند، ماشاء اهلل یعنی بدون تغییر در لفظ و معنی آن را برای دیگران برس «کما سمعه

توجه ساختند تا مایشان در این مقام چه ظرافت خاصی را به کار برده و مسلمانان را 
ه و در اقوال از تحریف و تغییر در لفظ و معانی احادیث توجه خاص را مبذول داشت

نمایند  یادت و نقصان جداً خودداریاز ز و افعال، کردار و تأییدات آنحضرت
ه در این افرادی کآمیز در مورد ای توبیخبه گونه اینجاست که نبی مکرم اسالم

 فرماید: می راستا توجه خاص را مبذول نداشته اند

                                                                        
 موطا امام محمد او معجم الکبیر -20
 ابن ماجه. سنن -21
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 متفق علیه. .«مقعده من النار فلیتبؤمن کذب علی متعمداً »

آتش جهنم  جایگاه خود را درهر کس به عمد بر من دروغ ببندد، باید »یعنی: 
 «آماده سازد.

 باشد.این حدیث به اتفاق علمای حدیث، حدیث متواتر می

اکیداً و شدیداً مردم را از جعل احادیث و روایت مطالب نادرست به نام احادیث 
یعنی: «. من کذب علی متعمداً فلیتبؤ مقعده من النار»فرمود: داشت و میبرحذر می

و با حالت آگاهی دروغ بر من ببندد پس نشیمنی را برای خود  کسی که به طور عمد

 23رود(.در آتش دوزخ آماده کند )جعل کنندۀ حدیث قطعاً به دوزخ می
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 معلومات عمومی

 تعریف حدیث 

 حدیث یا سنت در اصطالح محدثین، قول و فعل و صفت و تقریر رسول اهلل

وبه عباره دیگر: حدیث در لغت به معنی خبر، سخن و چیز نو  24گرد.را شامل می
 است و در اصطالح: گفتار، کردار و تقریرهایی است که از پیامبر گرامی اسالم

 25گویند.نقل شده است و آن را سنت نیز می

 اقسام حدیث به اعتبار اسناد و صحت و قوت و ضعف و قبول و رد

 ی راویان حدیثظر اسناد یا سلسله اقسام حدیث از ن

لسلۀ منتهی گردد، یعنی س حدیثی است که سند آن به رسول اهلل مرفوع:
چنان  چنین فرمود یا رسول اهلل»برسد، چنانکه گویند:  روایت به آن حضرت

 «.کرد

هریک  حدیثی است که سند آن به صحابه برسد، یعنی راویان حدیث، موقوف:
صحابه توقف  از شیوخ خود روایت کنند و سلسلۀ روایت یا زنجیرۀ حدیث به یکی از

 کرد. کند، چنانکه در آخر روایت گویند که فالن صحابی چنین گفت یا چنان

 26حدیثی است که سند آن به تابعی برسد نه به صحابی. مقطوع:

ا هر یک از رسند یا اسناد، رجال حدیث یعنی راویان را گویند که حدیث  ند:مس
ن طبقه بندی شیوخ خود شنیده و روایت کرده اند، اما احادیث را از نظر سند چنی

 کرده اند:

                                                                        
 ترجمه بخاری ص گ -24
 .5ترجمه الموطا امام مالک بن انس رضی اهلل عنه جلد اول صفحه  -25
رامالقات کرده و بر دین اسالم مرده باشد تابعی کسی است  صحابی کسی است که در حال ایمان پیامبر -26

 که صحابی را مالقات کرده باشد و تبع تابعی کسی است که تابعی را مالقات کرده باشد.
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اگر سند حدیث پیوسته باشد یعنی هیچ یک از راویان از سلسله با زنجیرۀ  متصل:
 متصل خوانند و این عدم سقوط را اتصال گویند. حدیث ساقط نشده باشند، آن حدیث را

اگر یک یا چند راوی از سلسله سند حدیث ساقط گردیده باشد، آن را  منقطع:
 حدیث منقطع گویند و این سقوط را انقطاع خوانند.

اگر سقوط راویان حدیث از آغاز یا اوایل سند باشد آن را معلق خوانند،  معلق:
باشد، یعنی زیاده از آن که گاه تمام سند ساقط میچه یک راوی ساقط باشد و چه 

 .بدون ذکر نام راویان که در زنجیرۀ حدیث شامل اند گفته شود که: قال رسول اهلل

اگر سقوط راویان حدیث از آخر سند باشد، یعنی بعد از تابعین، آن را  مرسل:
نام صحابی حدیث مرسل خوانند و فعل آن را ارسال گویند چنانکه تابعی بدون ذکر 

 «.قال رسول اهلل»بگوید: 

اگر سقوط راویان حدیث از میانه اسناد باشد، یعنی دو راوی متوالی و  معضل:
پی هم از زنجیره سند ساقط باشد آن را حدیث معضل خوانند، چنانکه اگر یک راوی 
 و یا زیاده از آن ساقط باشد لیکن نه به طور پی هم و متوالی، آن را منقطع خوانند.

نوعی از حدیث منقطع است که راوی حدیث نام شیخ خود یعنی کسی  مدلس:
را که از وی روایت کرده است بر زبان نیاورد بلکه از شیخ شیخ خود یعنی از کسی 

 که از وی سماع حدیث نداشت است روایت کند.

 این فعل را تدلیس گویند.«. عن فالن و قال فالن»چنانکه گوید: 

متن حدیث از راوی آن اختالفی بروز کرده باشد از قبیل اگر در اسناد  مضطرب:
تأخر و تقدم ویا زیادت و نقصان و یا اینکه عوض یک راوی، راوی دیگر و یا عوض 

 متن، متن دیگر را آورده باشد، آن حدیث را مضطرب خوانند.

اگر راوی حدیث از روی غرض و یا مصلحت، کالم خود را در میان آن  مدرج:
 آن را مدرج گویند.حدیث بیاورد 

و «. عن فالن عن فالن»حدیثی است که روایت شده است به لفظ:  معنعن:
روایت چنین حدیث را عنعنه گویند، یعنی راویان، شنیدن حدیث را در روایات خویش 

 ذکر نکرده باشند.
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حدیثی است که با آنچه ثقات روایت کرده اند، مخالف باشد پس اگر راوی  شاذ:
دود است و اگر ثقه است شیوه درست در اینجا ترجیح است، به آن ثقه نیست مر

زیادت حفظ یاکثرت عدد و دیگر وجوه ترجیحات پس آن را که راجح است محفوظ 
 خوانند و مرجوح را شاذ گویند.

حدیثی است که راوی ضعیف آن را روایت کند مخالف کسی که ضعف  منکر:
وی کمتر باشد و برخی حدیث مطعون به فسق به فرط غفلت کثرت غلط را، منکر 

 گویند.

گرفته شده و همان اسنادی را گویند « تعلیل»به صیغه اسم مفعول از  معلل:
قت در علم حدیث که در آن علل و اسبابی است که معایب آن را اهل مهارت و حذا

ترین مسئله علم دانند و تشخیص آن پیچیدهیابند و آن را دور از صحت میدر می
حدیث است و تا کسی به مراتب راویان و احوال اسانید و متون، معرفت تام نداشته 

 تواند آن را تشخیص دهد.باشد، نمی

حدیث  اگر کسی حدیثی را روایت کرده و کسی دیگر نیز موافق همان متابعت:
روایت کرده باشد حدیث این راوی را متابع آن حدیث خوانند و همان است که 

 «.تابع فالن، و له متابعات»گویند: محدثان می

متابعت، موجب تقویت و تأیید حدیث است و الزم نیست که متابع در مرتبه 
متابع شاید، اگر مساوی با اصل باشد و اگر مرتبه آن کمتر باشد بازهم متابعت را می

را اطالق کنند و اگر در معنی « مثله»در لفظ و معنی موافق اصل بود بر آن لفظ 
 را اطالق کنند.« نحوه»موافق باشد، لفظ 

در متابعت شرط است که هر دو حدیث از یک صحابی روایت شده باشد و اگر 
 از دو صحابی روایت شده باشد آن را شاهد گویند.



 

 

 

 ام حدیث به اعبتار قبول و رداقس

 آن سه نوع است: صحیح و حسن و ضعیف.

حدیث صحیح آن است که سند آن از آغاز تا انجام متصل بوده و شاذ و  صحیح:
معلل نباشد و راوی آن دارای عدل و ضبط تام باشد. اگر این صفات بر وجه کمال و 

 مرتبه اعلی قبول حدیث است.  خوانند و این «صحیح لذاته»تمام در آن پیدا باشد آن را 

وا گر در صفات آن نوعی از قصور و نقصان راه یافته باشد و لیکن کثرت طرق، 
 .گویند «صحیح لغیره»قصور و نقصان آن را جبران نماید، آن را 

خوانند و اگر با این حال  «حسن لذاته»و اگر نقصان آن جبران نشده باشد آن را 
 .نامند «حسن لغیره»با تعدد طرق قوتی یابد آن را 

خفت و نقصان در ضبط است، در حالی که  «حسن لذاته»حقیقت آنست که در 
باشند و هرگاه در حدیثی، صفتی از صفات الزمه مفقود بقیه صفات به حال خود می

 گویند.  «ضعیف»گردد آن را 

در همه صفات الزمه آن نقصان راه یافته است،  «حسن لغیره»و  «ضعف»در 
باشد و اسناد آن به انقطاع و شذوذ و راوی به عدم عدالت یا عدم ضبط متصف می

 گردد.و نکارت و علت موسوم می

به عبارت دیگر: حدیث صحیح آن ست که خالی از خطا باشد و عیب یا علتی 
ر نبودن برخی از آنان مشاهده در اسناد آن از حیث بریدگی سلسلۀ راویان یا معتب

 نشود و همۀ افراد سلسلۀ راویان آن به راستگویی مشهور و ستوده باشند.

آن است که یکسره از خطا خالی نباشد و مثالً همۀ راویان آن  حدیث حسن:
 هر چند ستوده و ممدوح باشند، به راستگویی شهرت نیافته باشند.

حت حدیث شکی پیدا گردد و آن است که از لحاظ متن در ص حدیث ضعیف:
یک یا چند تن از راویان آن مورد اعتماد نباشد و به طور کلی واجد شرایط صحیح 

 و حسن نباشد. 
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ه مورد باشد سالبته بیان این نکته نیز الزامی است که اگر حدیثی غیر از این 
 خوانند. ولی به مضمون آن عمل نمایند، آن را حدیث مقبول می

عمل نیز منبع خوبی برای آشنایی با اوضاع و احوال راویان این  علم الرجال:
حدیث است و در واقع، علم رجال علم به احوال اشخاص است که در سلسلۀ سند 

تر، علم رجال، یعنی علم حدیث از لحاظ جرح و تعدیل قرار دارند، به عبارت ساده

 27تعیین ارزش راوی و محدث از لحاظ صدق و کذب.

 اقسام حدیث صحیح

و نفر باشد نامند و اگر راوی آن د« غریب»گر راوی حدیث یک نفر است آن را ا
ستفیض خوانند و مگویند، و اگر زیاده از دو نفر باشد آن را مشهور و « عزیز»آن را 

کرد، آن را  اگر کثرت راویان به حدی باشد که توافق ایشان را برکذب نتوان حمل
 گویند.« متواتر»

 عدالتوجوه طعن متعلق به 

گردد عن میبرد و باعث طآن پنج مورد است.آنچه عدالت راوی را زیر سوال می 
 عبارتند از:

و آن ثابت شدن کذب راوی در حدیث  ـ کذب راوی )حدیث موضوعی(:1
وع خوانند است و حدیثی را که راوی آن به دروغ مطعون باشد، حدیث موض پیامبر

وده باشد و ب، اگرچه این دروغ یک بار و کسی که دروغ وی در حدیث به اثبات رسد
ث موضوعی و هر چند توبه کند هرگز از وی حدیث قبول نشود. البته درباره احادی

شان شناخته شده کاران و احادیثراویان آن، کتب زیادی تألیف گردیده و این جعل
 اند.

و آن شهرت راوی به کذب است هر  ـ اتهام راوی به کذب )حدیث متروک(:2
ثابت نشده باشد و حدیث  ین کذب وی در مورد روایت حدیث از پیامبرچند ا
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هو متروک »یا: «. حدیثه متروک»چنین راوی را متروک خوانند چنانکه گویند: 
 «.الحدیث

مراد از آن فسق راوی، در اعمالی است که از وی سر زده باشد  ـ فسق راوی:3
 نه در اعتقاد.

و آن نیز موجب طعن در  حدیث مبهم(:ـ جهالت یا مجهول بودن نام راوی )4
توان راه حدیث است، زیرا در صورتی که نام راوی معلوم نباشد برحاالت وی نمی

اخبرنی »، یا: «اخبرنی رجل»یافت که آیا ثقه هست یا غیر ثقه، چنانکه گویند: 
، این نوع حدیث را مبهم خوانند، زیرا نام راوی را ذکر نکرده است و حدیث «شیخ

 باشد.قبول نمیمبهم م

مراد از بدعت، اعتقاد به چیزی است که بنابر شبهه  ـ بدعت )حدیث مردود(:5
است، احداث کرده باشد و  و تأویل خود خالف آنچه معروف و معلوم از پیامبر

هرگاه به طریق انکار و عناد باشد کفر است. حدیث مبتدع مردود است و نزد بعضی 
اگر به صدق لهجه و صیانت لسان متصف باشد مقبول است. و در این باره اختالف 
است چنانکه علمای حدیث در اخذ از اهل بدعت و هوا مذاهب انحرافی اختالف نظر 

ر عدم اخذ است، زیرا به ثبوت پیوسته است که این گروه برای دارند و احتیاط د
ها پس از توبه و رجوع، کردند و برخی از آنترویج مذاهب خود، احادیثی وضع می

 به عمل خود اقرار کرده اند.



 

 

 

 وجوه طعن متعلق به ضبط

 و آن نیز پنج مورد است: 

 یعنی غفلت بسیار راوی در سماع و تحمل حدیث است. ـ فرط غفلت:1

و آن با مورد اول که فرط غفلت است نزدیک است، یعنی غلطی  ـ کثرت غلط:2
 در شنوانیدن حدیث و ادای آن است.

یعنی روایت آنچه در اسناد یا در متن با روایات ثقات حدیث  ـ مخالفت ثقات:3
 مخالف باشد و آن موجب شذوذ حدیث است.

آنست که راوی بر سبیل توهم روایت کرده باشد و اگر با قراین داله و  وهم:ـ 4
دریافت علل و اسباب قادحه بر توهم وی اطالع یافته شود، آن را حدیث معلل خوانند 

ترین مسائل علم حدیث است و فقط ترین و دقیقو تشخیص چنین امری از پیچیده
فهم ثاقب و حفظ واسع بوده و  توانند آن را تشخیص دهند که دارایکسانی می

مین معرفت تام به مراتب راویان و احوال و اسانید متون داشته باشند. چنانکه متقد
گویند پس از وی کسی در این زیسته اند و میقطنی میاز ارباب این فن تا زمان دار

فن نیامده است، گاه چنانست که عبارت معلل از اقامت حجت قاصر باشد و آن را 
توان تنقیح و تعیین دهد، نمیصرافی که نقود درهم و دینار را تشخیص می مانند

 علت کرد.

یعنی اگر خطا و نسیان راوی برصواب و اتقان وی غالب باشد  ـ سوء حفظ:5
گردد و معتبر غلبه ویا مساوی باشد در هر یک از این دو حالت سوء حفظ مطرح می

قات عمر کسی دچار سوء حفظ گردد، و کثرت صواب و اتقان است و اگر در جمیع او
حدیث وی معتبر نباشد و این قسم را بعضی از محدثین نیز شاذ گویند و اگر راوی 

ای چون کبر سن به اختالل حافظه یا نا بینایی مبتال شده باشد، حدیث بر اثر عارضه
 او را )مختلط( گویند و در آن توقف کنند.

 د که حکم آن منسوخ شده است.برخی احادیثی ان احادیث ناسخ و منسوح:

 



 

 

 

 و حدیث شناسیعلوم حدیث  اصطالحات اولیه و مورد نیاز

باشد یا غیر.  گردد. خواه پیامبرگزارشی است که از کسی نقل می خبر: ـ 1
استعمال  بعضی خبر و حدیث را مترادف و بعضی حدیث را مخصوص پیامبر

 نموده اند.

نسبت  عبارت است از اقوال، افعال،تأییدات و صفاتی که به پیامبر حدیث: ـ 2
 شود و سنت هم به همین معناست.داده می

یا تابعین رحمۀ اهلل علیهم  یا اصحاب مطلبی است که از پیامبر اثر: ـ 3
های صحابی واثر را بر گفته روایت شود. بعضی حدیث را بر فرمایش پیامبر

 اند.و تابعین تخصیص داده 

عبارت است از زنجیره راویان که با نظم و ترتیب خاصی به متن منتهی  سند: ـ 4
 شود.می

گردد. به عبارت عبارت است از مطلبی که زنجیرۀ راویان به آن منتهی می متن: ـ 5
یا تابعی نبست داده  یا صحابه و متن مطالبی است که به پیامبر دیگر
 شود.می

 دث در جهت بیان زنجیرۀ منظم راویان حدیث.تالش و جهد مح اسناد: ـ 6

حدیثی است که به وسیلۀ یک زنجیرۀ منظم و متصل، راویان  حدیث مسند: ـ 7
 رسند.می به پیامبر

هایی از احادیث که هر مجموعه کتابی است مشتمل بر مجموعه کتاب مسند: ـ 8
 روایت کرده است.  را یکی از اصحاب پیامبر

 کسی که احادیث را به سندهایش روایت کند. مُسْندِ: ـ 9

شود که در علم الحدیث درایتی، دارای چنان مهارت به کسی گفته میمُحدّث:  ـ 10
و تخصصی باشد که به خوبی بتواند احادیث صحیح و روایات ضعیف را 
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تشخیص و احادیث صحیح را روایت کند و بر اسناد و عِللَ و اسامی رجال 
 تسلط داشته باشد. عالی و نازل و....

و آگاه به طرق  شود که آشنا به سنت رسول اهللبه کسی گفته می حافظ: ـ 11
سنن باشد و سند این طرق را خوب تمیز دهد و حافظ آن مقدار از احادیثی که 
اهل حدیث صحت آن را تأیید کرده اند، باشد و آگاه به موارد اختالف و 

 اصطالحات محدثین باشد.

شود که احادیث صحیح را از حیث متن، سند و احوال به کسی گفته می حُجّت: ـ 12
 راویان بررسی کرده و احادیث صحیح را روایت کند.

شود که بر جمیع احادیث از حیث متن و سند و احوال به کسی گفته می حاکم: ـ 13
 ها اطالع کامل داشته باشد.ها و تاریخ آنروایان و جرح و تعدیل آن

برتر از مسند و حافظ برتر از محدث و حجت برتر از حافظ و محدث  توجه: 
 باشد.حاکم برتر از حجت می

هر کتابی حدیثی که مشتمل بر ابواب هشتگانه: عقاید، احکام، رقاق، جامع:  ـ 14
 آداب، تفسیر، تاریخ، سیر، فتن، مناقب، و مثالب باشد، مانند جامع بخاری. 

عنوان متمم کتاب دیگر و با همان شروط، کتابی است که به مُسَتدْرَک:  ـ 15
 احادیثی را که از کتاب سلف متروک مانده است گردآوری نموده باشد.

کتابی است که مولف احادیث کتاب، حدیثی را به غیر اسناد صاحب مُستَخرَج:  ـ 16
 کتاب )بلکه خود از شیوخ خویش برای آن حدیث آورده است( روایت کند.

مجموعۀ است از احادیث که یک نفر به تنهایی آن را روایت کرده باشد جزء:  ـ 17
 خواه صحابی و خواه غیر صحابی. 

رشته قواعدی است که از احوال روایت کننده )راوی( و  علم الحدیث درایتی: ـ 18
ها از خصوصیات روایت شده )مروی( و همچنین کیفیت و کمیت زنجیرۀ روایت

 کند و موضوع آن راوی و مروی است. ند، بحث می)سند( از حیث رد و قبول س
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علمی است مبتنی بر نقل آزاد و دقیق هر آنچه که به علم الحدیث روایتی:  ـ 19
نسبت داده شده است. )قول، فعل و تقریر( و یا به صحابه و  رسول خدا

 تابعین او نسبت داده اند بنابر رأی صحیح.

ها ون روایان حدیث، در باره آنچه برای آنعلمی است پیرام علم جرح و تعدیل: ـ 20
 آورد با الفاظ مخصوص.ها را با تقوا به حساب میآید یا آنعیب به حساب می

علمی است که راویان حدیث را از جهت اینکه راوی حدیث اند  علم رجال: ـ 21
 کند.معرفی می

جهت تأثیر  های پنهان و پوشیده، ازعلمی است که از علتعلم علل الحدیث:  ـ 22
رفع »یا « وصل منقطع»کند مانند: منفی در صحیح بودن حدیث بحث می

 و...« موقوف

علمی است که پیرامون احادیثی که ظاهر آن احادیث، علم مختلف الحدیث:  ـ 23
 گوید.تناقض دارد سخن می

علمی است که در بارۀ احادیثی که باهم مخالف  علم ناسخ و منسوخ حدیث: ـ 24
 ها ممکن نیست. کند و همچنین احادیثی که توافقی بین آنمیاند بحث 

عقل، ضبط، عدالت و اسالم که اگر راوی یکی از این شرایط را شرط راوی:  ـ 25
 شود.دارا نباشد روایتش پذیرفته نیست و حدیث او ترک می



 

 

 

 اقسام حدیث به اعتبار تعدد راوی

ها بر دروغ سازی عقالً و عادتاً ممکن گروهی که تبانی آن روایتاول ـ متواتر: 
 نیست و آن بر دو قسم است:

 الف: متواتر لفظی. ب: متواترمعنوی.

آن است که در اول، وسط و آخر سند آن را با یک شکل و الف: متواتر لفظی: 
 صورت نقل کرده باشند چنین حدیثی کمیاب است.

وم و معنی از طرف راویانی که تبانی هماهنگ بودن مفه ب: متواتر معنوی:
 ها بر دروغ سازی عقالً و عادتاً محال باشد. اینگونه احادیث زیاد است.آن

 تعداد راویان آن محصوراند.دوم ـ آحاد: 

 تعداد راویان در تمام مقاطع از سه نفر کمتر نباشد. ـ مشهور:1

 نباشند.تعداد راویان در تمام مقاطع از دو نفر کمتر ـ عزیز: 2

 حدیث در بعضی مقاطع یک نفر باشد.راوی  ـ غریب:3

 



 

 

 

 اقسام حدیث به اعتبار اینکه در نهایت زنجیره خبر 

 شود؟باچه کسی و به چه کسی وصل می
 «.قال نافع کذا»خبر فقط به تابعی وصل گردد، مانند:  ـ مقطوع:1

 «. قال عمر بن الخطاب کذا»انند: خبر به صحابی وصل گردد، م ـ موقوف:2

 وصل شود و آن نیز بر دوقسم است.  خبر به پیامبر ـ مرفوع:3

 برسد. خبری که به وسیله غیر صحابی به پیامبرالف: مرسل: 

 برسد. خبری که به وسیله صحابی به پیامبرب: مسند: 

 ای با هم دارند؟راویان چه رابطه

 دو راوی که تقریباً با یکدیگر هم سن و هم استاد باشند. ـ اقران:1

 دو راوی که هر دو از یکدیگر حدیث روایت کنند. ـ مُدَبَّج:2

باشند، نام راویان یک حدیث در عین اینکه شخصاً جداً می ـ متفق و مفترق:3
 .«قال خلیل بن احمد عن خلیل بن احمد»ها یکی باشد. مانند: ها و نام پدر آنآن

ها در نوشتن و خط متفق اما راویان یک حدیث که نام آن ـ مؤتلف و مختلف:4
 .«سالم و سالم»از یکدیگر جدا باشند مانند: 

شود اما ها در خط و تلفظ یکی میراویان یک حدیث که اسم آن ـ متشابه:5
 اسم پدرشان متفاوت یا بر عکس.

ن متفق باشد و راویان یک حدیث با شخص دیگر در نام و نشا ـ مسلسل:6
 ها است.معلوم نباشد مقصود کدام یک از آن
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 حدیث ماقسا

ادل حدیث مسندی است که اسناد آن به نقل عادل ضابط از ع : صحیح:الف
سد و تحت یا یکی از اصحاب یا تابعین بر ضابط باشد، تا اینکه به حضرت رسول

 عنوان شاذ و معلل قرار نگیرد و بر دو قسم است:

 مشتمل بر صفات قبول به طور کامل باشد.ـ صحیح لذاته: 1

 اشد.بحدیثی است که به واسطه علتی غیر از خودش صحیح ـ صحیح لغیره: 2

ط آن حدیثی است که سندش متصل به نقل از راوی عادل کم ضب ب: حسن:
حسن در  بوده و از شذوذ و علت سالم مانده باشد و وجه اشتراک حدیث صحیح و

علت است  وکه سند هر دو متصل به نقل از راوی عادل و سالم از شذوذ این است 
ر صحیح دو وجه افتراق آن دو در این است که راوی در حدیث حسن کم ضبط ولی 

 ضابط است.

آن حدیثی است که نه صفات صحیح را داشته باشد و نه  حدیث ضعیف:ج: 

 28صفات حسن را. 

 اقسام حدیث ضعیف

ر حدیثی هکه راوی صحابی از آن حذف شده باشد. لذا هر حدیثی  ـ مُرَسَل:1
د آن ضعیف و مانن «قال رسول اهلل کذایا فعل بحضرته کذا»که در آن گفته نشود 

 است.

مجهول  حذف شدن یک راوی از سند حدیث یا ذکر شدن یک راویـ مُنقَطِع: 2
 در سند آن است علت ضعف حدیث منقطع، عدم اتصال آن است.

اشد، به بثی است که دو راوی یا بیشتر از سند آن حذف شده حدی ـ مُعضَل:3
 شرط اینکه حذف شدگان پشت سرهم باشند.

                                                                        
 )اقتباس از ترجمه مشکاۀ اثر شیخ عبدالحق دهلوی( -28



  39عالمه امام حدیث ابن حبان بستی هلمندی –آشنایی با بزرگان دین 

آن حدیثی است که راوی از معاصر خود که او را مالقات کرده است  ـ مدلس:4
ولی از او سماع نکرده است روایتی کند که موهم سماع باشد یا راوی از معاصر خود 

 ست طوری روایت کند که موهم سماع مستقیم باشد.که او را مالقات نکرده ا

حدیثی است که در آن اسباب و عوامل پنهانی وجود داشته باشد که ـ مُعَلَّل: 5
 صحت حدیث است.به اگر آشکار شود مضر 

که راوی آن در اسم راویان یا در کلمات حدیث تاخیر  حدیثی است ـ مقلوب:6
 و تقدیمی باشد.

حدیثی است که راوی آن با یک سلسله، این حدیث را روایت کند  ـ مُضطَرب:7
 که اشخاص دیگر با عین آن سند مخالف آن را روایت کرده باشد.

ای آن را به شکلی روایت کند که با دیگر ثقات در حدیثی است که ثقه ـ شاذّ:8
 نقل آن حدیث متفاوت باشد.

یت موثق آن را نقل کند. حدیثی است که راوی ضعیف بر خالف روا ـ مُنکَر:9
 راوی شاذ موثق است، ولی راوی منکر ضعیف است. امنکر خالف شاذ است زیر

حدیثی است که یک راوی متهم به کذب یا فسق یا غفلت یا  ـ متروک:10
 کثیر الوهم، آن را نقل کرده باشد.

 القاب حدیث صحیح، حسن و ضعیف

 خبر به صحابی وصل گردد.ـ موقوف: 1

 وایت حدیث به تابعی وصل شود.ر ـ مقطوع:2

نسبت داده شود، قوالً یا فعالً و یا تقریراً  حدیثی است که به پیامبر ـ مرفوع:3
 ها خواه متصل باشد یا خیر.چه از طرف صحابی یا تابعی یا بعد از آن

حدیثی است که سند آن از راوی تا آخر متصل باشد و مرفوع به  ـ مسند:4
 باشد. پیامبر
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حدیثی است که سندش متصل باشد، خواه مرفوع به  یا موصول:ـ متصل 5
 تر از آن.یا موقوف بر صحابه یا کسی پایین پیامبر

خواه از « قال فالن عن فالن»حدیثی است که در سندش عبارت  ـ مُعَنعَن:6
 طریق تحدیث یا سماع.

حدثنا فالن أن »شود که در سندش عبارت به حدیثی گفته می ـ مُؤَنّن:7
 باشد.« نا...فال

حدیثی است که از اول سند یک راوی یا بیشتر حذف شده باشد و به ـ معلّق:8
 راویان ما فوق افراد محذوف، اسناد داده شده باشد.

حدیثی است که در سند یا متن آن زیادتی باشد که جزو آن نیست  ـ مدرج:9
 )یعنی مطلبی در مطلب دیگر درج شود(.

حدیثی است مسند و متصل خالی از تدلیس که راویان آن عبارات  ـ مسلسل:10
یا افعال مشابهی در وصف آن از راوی مافوق خود نقل کرده باشند تا به رسول 

 برسد. خدا

احادیث فرد، غریب، عزیز، مشهور، مستفیص، عالی، نازل، تابع،  توجه:ـ 11
 آیند.ر میمشاهد، مصحف، از القاب حدیث صحیح و حسن و ضعیف به شما

 حدیث موضوع:

 گویان آن را به وجود آورده اند و آن را به دروغ به پیامبرحدیثی است که دروغ
 . گویان استنسبت داده اند که هم از نظر الفاظ و هم از نظر سند ساخته دروغ

 های حدیثکتاب طبقاتمراتب و 

صحیح البخاری، صحیح مسلم، مؤطا امام مالک، که در این طبقه  طبقه اول:
 اقسام حدیث متواتر، صحیح و حسن وجود دارد. 

جامع ترمذی، سنن ابو داود، مسند امام احمد و نسائی که اینها یک  طبقه دوم:
 مقدار تساهل و تسامح در کار دارند و خالی از احادیث ضعیف نیستند.
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شعبه، مسند طیالسی، بیهقی، طبرانی، طحاوی، مسند ابن ابی  طبقه سوم:
ها انواع احادیث ضعیف )شاذ، منکر، مقلوب( و بعضی احوال عبدالرزاق که در آن

 ها نامعلوم است.رجال در آن

ای هستند که واعظان، مورخان غیر ارزش و بیهودههای بیکتاب طبقه چهارم:
های اخیر داستان در دورهگذاران و پیروان هوای نفس به صورت عادل، بدعت

 آوری کرده اند. مانند: تالیفات حدیثی ابن مردودیه، ابن شاهین، ابوشیخ و....جمع

 انواع تحمل حدیث

سمعت فالنا ـ حدثنا ـ حدثنی »گرفته شده از طریق مشافۀ مستقیم  ـ سماع:1
 «. ـ أخبرنا ـ أخبرنی...

ظ کرده چندین حدیث برای شاگرد از روی کتاب یا از احادیثی که حفـ قرائت: 2
 گیرد.دهد و ایراد نمیکند )عرض( و استاد گوش میاستاد قرائت می

نویسد: گوید یا برای کسی میشیخ، حدیث را رو در رو به کسی میـ اجازه: 3
 «.ام را روایت کنهایم نوشتهام و در کتابتو را اجازه دادم که آنچه من شنیده»

دهد ای را، یا چند حدیث را به شاگردی مییا جزوه شیخ حدیث، کتابیـ مناوله: 4
 که آن را روایت کند.

اش چند حدیثی را شیخ حدیث، به خط خودش یا به خط نویسنده ـ مکاتبه:5
نویسد و آن کس این احادیث را با قید کتابت برای کسی که حاضر است یا غائب می

 کند.از او روایت می

فقط همین مطلب را به شاگرد اعالم نماید  این است که شیخ حدیث، ـ اعالم:6
که این جزوه یا این چند حدیث از مسموعات من است و من از دیگران روایت 

 ام.کرده

شیخ حدیث، در حال قصد مسافرت یا در بستر مرگ برای شخص  ـ وصیت:7
 کند که کتاب یا جزوۀ معین او را روایت کند.معینی وصیت می
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هایی بدون شنیدن و اجازه و منادله به اوراق و برگدریافت علم از ـ وجاده: 8

 29کند. بیند و روایت میاین صورت که شخص حدیثی را به خط شیخی می

 نگارش کتاب های حدیث

به اتفاق مؤرخین، امام مالک در مدینۀ منوره، ابن جریج در مکۀ مکرمه، ربیع 
م در واسط، معمر در بن صبیح در بصره، سفیان ثوری در کوفه، اوزاعی در شام، هیث

و ابن مبارک در خراسان نخستین بار به تدوین  یمن، جریر بن عبدالحمید در ریّ
کتاب حدیث بطور موضوعی ومرتب پرداخته اند، اما از آثار آن مرحله )مرحله دوم( 

ای، جز کتاب )موطا( تدوین امام مالک که تا حال باقی مانده هیچ کتاب و نوشته

 30ها موجود و در دسترس مطالعه کنندگان قرار دارد. کتابخانه است و بطور وفور در

راهویه  اما در مورد تدوین صحیح بخاری قول مشهوری است که روز اسحاق بن
تم کتاباً لوجمع»استاد امام بخاری رحمهما اهلل تعالی در جمع شاگردانش گفت: 

 «.مختصراً لصحیح سنۀ رسول اهلل

ری را جمع آو حادیث صحیح رسول اهللیعنی: ای کاش کتاب مختصری از ا
 کنید.

، و از ستاد در دل من تأثیر کرداین سخن و آرزوی ا»گوید:  امام بخاری
رست دآوری احادیث صحیح و لحظه تمام تالش و کوشش خود را برای جمع همان

 «.به کار انداختم

انیده آرزوی استادش و عزم خودش را جامۀ عمل پوش سرانجام امام بخاری
 و صحیح بخاری را تدوین نمود. فجزا اهلل خیرا.

رفته دومین کتاب تدوین شدۀ احادیث صحیح، کتاب صحیح مسلم همروی
های سنن )سنن ابوداؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن باشد. و بعداً کتابمی

ها سالمی به حدی مورد قبول واقع شده اند که آنماجه( تدوین یافته که در جوامع ا

                                                                        
 .22-14ص ، 1ـ ترجمه و شرح مشکوۀ المصابیح ج  29
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را در ردیف صحیحین )بخاری و مسلم( قرار داده و آن چهار سنن را با بخاری و 
 نامند.مسلم )صحاح سته( می

هکذا بعدها صحیح محمد بن حبان بستی تدوین شد که در این کتاب احادیث 
تنظیم گردیده به این صورت  هابه ترتیب جدیدی مغایر با ترتیب همۀ مسندها و سنن

که احادیث در پنج موضوع کلی یعنی: )اوامر، نواهی، اخبار، اباحات و افعال پیامبر 
( طبقه بندی شده اند، و در ذیلِ هر یک از این موضوعات، گرامی اسالم

األنواع »تری نیز صورت گرفته است، از این رو این کتاب به بندیِ کوچکطبقه
افته و چون استفاده از این کتاب برای مراجعه کنندگان دشوار شهرت ی «والتقاسیم

آن را بر پایۀ ابواب فقهی تدوین نمود و  بود،امام عالء الدین بلبان فارسی

 31جلد آن را تنظیم نمود. منامید و در نه  «اإلحسان فی تقریب صحیح ابن حبان»

ه بن عالم گردیم که همانا معرفی و جایگاه علمیبر اصل موضوع خود برمی
 است: حبان بستی

ان عالی یکی از همین محدثان و مؤلف امام، عالمه ابن حبان بستی هلمندی
  (93-179مقام علم گرانسنگ حدیث نبوی بوده که همانند: امام مالک بن انس

 بوداؤدهـ (، امام ا 204- 261) هـ(، امام مسلم199-256) هـ(، امام بخاری
مام اهـ (209-273 ،)هـ(، امام ابن ماجه209-279) (، امام ترمذی202-275)

 بهای خویش را وقف آموزش، پژوهش، جمعهـ(، عمر گران215-302) نسائی
( 70بیش از ) اند عالمه ابن حبان رحمه اهللآوری، تدوین و تألیف این علم نموده 

الم عقریه و قصبات و شهرهای کشورهای متعدد جهان اسالم را با تحمل یک 
جهت اخذ  های صعب العبور،ت، تکالیف، مشقات طاقت فرسا با طی نمودن راهزحما

« ن حبانصحیح اب»یک حدیث نبوی شریف رهسپار آن دیار شده و این کتاب نفیس 
نامۀ ندگیرا تدوین و تألیف نموده است. اکنون جهت معلومات مزید به معرفی ز

 پردازیم: مختصر ایشان می
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 فصل دوم

 مختصر ةنامزندگی

 عالمه، امام، المحدث ابن حبان بستی هلمندی

اند، ها نه تنها در رادمردی و شجاعت در میدان نبرد و سیاست افتخار آفرینافغان
ها اعم از امور فرهنگی و کلتوری، علمی و پژوهشی، ادبی و بلکه در سایر عرصه

های علوم داری، بخصوص در عرصهو اجتماعی، سیاسی و حکومت هنری، اقتصادی
 دینی، ثقافت و تمدن اسالمی از خود درخشش بسزایی به میراث گذاشته اند.

توان از ذوات آتی الذکر: امام فخرالدین می برعالوه از امام اعظم ابوحنیفه
شف )صاحب تفسیر ک ، خواجه عبداهلل انصاری، مال علی قاری هرویرازی

)شارح ابوداوؤد(،  ، ابوداوؤد خطابیاألسرار وعمدۀ األبرار(، امام قتیبه بغالنی
)شیخ و استاد امام بخاری(، سید جمال الدین افغانی،  محمد ابن یوسف الفارابی

، ،  أبوریحان البیرونی، موالنا جالل الدین محمد بلخیابن سینای بلخی
، عبداهلل ابن بن یعقوب الجوزجانی، ابراهیم انورالدین عبدالرحمن جامی

منحیث اولین محدث  ابن حبان بستی هلمندیامام و به ویژه عالمه  مبارک
 عالی مقام کشور نامبرد.

عالمه، امام، محدث، عالم جلیل القدر، شخصیت شهیر و واالمقام جهان اسالم 
های علمی، فرهنگی، ادبی و محدث نخبۀ کشور عزیز ما و یکی از شخصیت

و  فغانستان است که با تأسف فراوان تقریباً اکثریت مطلق مردم ما از شخصیتا
وی این محدث عالی مقام آگاهی الزم ندارند، درحالی که کتاب  جایگاه علمی

نموده و این توجه علمای جید عالم اسالم را به خود جلب )صحیح ابن حبان بستی( 
تقنیۀ  مرکز البحوث و»منجمله چندین بار به زیور چاپ آراسته شده است که کتاب 

به چاپ آن همت گماشته که قبل از وارد شدن به اصل « المعلومات )دارالتأصیل(
های این مرکز پرداخته و سپس به موضوع سطری چند پیرامون قدامت و فعالیت

 :گردیماصل موضوع بر می
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به خاطر  تقنیۀ المعلومات( مرکز البحوث و )دارالتأصیلهشت سال قبل  بیست و
ضبط و تحقیق میراث سنت اسالمی از طریق استخدام وسایل علمی معاصر، کمپیوتر 
با جمیع لوازماتش، توأم با درنظر داشت قواعد معلومات عمومی معروف که فعال بنام 
تقنیۀ المعلومات شهرت یافته است، بناء و تأسیس گردید. مؤسس این مرکز از دیر 

داشته و دارد که مصدر خدمت میراث سنت اسالمی سو عزم راسخ بدان زمان بدین
قرار بگیرد که این خدمات إن شاء اهلل در برگیرنده جمع و  دارالتأصیل(از طریق )

باشد، و این عملیه به تدوین کتب سنت نبوی مستند و مصنفات المتعلقه آن می
گیرد، تا آرمان و آمال واسطه ضبط و اخراج به شکل علمی و متمیز صورت می

 علمای علوم الحدیث و سایر فروع علوم اسالمی تحقق پذیرد.

دارالتاصیل غرض تحقیق این هدف توسط گروهی از علماء و محققین در علوم 
حدیث، لغت و فقه که تعدادشان بیشتر از نود تن بودند، کار را در این مرکز آغاز 

نیز در این مرکز کردند، عالوه بر آن تعدادی از متخصصین در امور اداری و کمپیوتر 
 جهت سهولت کارهای پژوهشی استخدام گردیدند.

« اإلحسان فی تقریب صحیح ابن حبان»بر می گردیم به اصل موضوع: کتاب 
یکی از مهمترین و معتمدترین اصول سنت نبوی نزد علماء بوده که آن  این کتاب

رکز جهت مورد اهتمام و استقبال داشمندان عرصه علوم حدیث قرار گرفته و این م
 طبع آن همت گماشته است.

را با ترتیبی منحصر به فرد « صحیح ابن حبان»امام ابن حبان کتاب خویش 
که شامل باب بندی نبوده تألیف کرده است و در پیوند به اینکه امام ابن حبان چرا 
با چنین ترتیبی این کتاب مهم را تنظیم نموده گفته اند که مقصود امام این بوده 

سلمانان این کتاب را مانند قرآن کریم حفظ نمایند تا بتوانند از آن به است که م
های جدید همت شکل کامل بهره برند؛ اما وقتی با مرور زمان دیده شد که نسل

حفظ آن را کمتر داشته اند، علماء و پژوهشگران در عصر جدید و به شکل ویژه 
بهای سنت نبوی را که توسط بر این شد که این میراث گران مرکز دار التاصیل()

امام ابن بلبان الفارسی جهت سهولت در تحقق و قرائت آن باب بندی و با تنظیم 
 فهارس ترتیب گردیده بود چاپ و نشر نماید.
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که کتاب صحیح ابن حبان را باب بندی و  امام عالءالدین ابن بلبان الفارسی
 گذاشت. « صحیح ابن حباناإلحسان فی تقریب »ترتیب داده بود، نام آن کتاب را 

مرکز دارالتأصیل برای انعکاس بهتر خدمات هر دو امام جلیل القدر و تقدیر از 
جایگاه و منزلت کتاب و مصنف، تصمیم گرفت که این کتاب را در شکل جدید آن 

 به شکلی که در خور شأن منزلت و مرتبت مصنف آن باشد چاپ نماید.

ث تکنالوژی معلومات قبل از چاپ این مرکز دارالتاصیل یا همان مرکز بحو
ها همت گماشته های دیگر سنت اسالمی با ضبط و تحقیق آنکتاب در چاپ کتاب

است و از اهلل متعال استدعا دارد که توان این را برای شان در این مرکز بدهد که 
 همچنان به این کار خیر ادامه دهند.

را  «صحیح ابن حبان»ب متن کتا های طبعات گذشته مرکزبرای رفع نقیصه
های با چاپ «صحیح ابن حبان»همراه با متن کتاب ترتیب ابن بلبان الفارسی برای 

ها مقایسه و بعد از رفع گذشته به ویژه چاپ الشیخ احمد محمد شاکر و سایر چاپ
 نقیصه در حد ممکن آن را در هیئت و شکل جدید چاپ نمود.

ترتیب ابن بلبان و هم رعایت اصل  در این طبع تالش شده است که با انعکاس
داری در متن صحیح ابن حبان کتابی را به خوانندگان تقدیم نمایند که با اصل امانت

 متنی که امام ابن حبان تألیف و مورد مرادش بوده است مقترن باشد.

های همه این مرکز پیرامون بیوگرافی و کارکرد، ارائه خدمات شایسته و فعالیت
تحقیقی به ویژه در عرصه احادیث نبوی، این عالم جلیل القدر و جانبه عملی و 

( )عالمه امام ابو حاتم محمد ابن حبان بستی هلمندیکشور محدث عالی مقام 
 نگارد: چنین می

 



 

 

 اسم و نسب امام ابن حبان

بن 34هِدیّۀبن 33بن مَعْبدَ بن سَهِید 32محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ
مرۀ بن سعد بن یزید بن مرۀ بن زید بن عبداهلل بن دارم بن مالک بن حنظلۀ بن 

 مالک بن زید مناۀ بن تمیم.

اإلحسان فی تقریب »اما شیخ خلیل بن مأمون شیحا که ایشان اصول کتاب 
را تحقیق و احادیث آن را تخریج نموده است، در مورد شرح حال « صحیح ابن حبان

امام، عالمه، حافظ »نگارد: ن به استناد گفتار امام ذهبی چنین میامام ابن حبا
المجود، شیخ خراسان أبوحاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد 
بن سهید بن هدیۀ بن مرۀ بن سعد بن یزید بن مرۀ بن زید بن عبداهلل بن دارم بن 

 35«. حنظلۀ بن مالک بن زید مناۀ بن تمیم

سوب و به نزد تمام تذکره نویسان به بنی تمیم من ام ابن حباناما نسب ام
می وحبانی گردد و در نسب عربی االصل که به تمیمی دارمعد بن عدنان منتهی می

 باشد.منسوب می

 کنیه و یا تخلص امام ابن حبان

محمد ابن حبان متخلص به )أبوحاتم( بوده که به طور جمعی همه تذکره 
ردش أبوعبد اهلل محمد بن إسحاق بن محمد بن یحیی بن نویسان به شمول شاگ
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و همچنان تخلص وی را أبو حاتم نوشته و ضبط نموده اند و این تخلص در 36منده
 های خطی قدیم و صحیح نیز ابوحاتم ضبط شده است. نسخه

 میالد و زادگاه امام ابن حبان

لمند همرکز ای مشهوری است در امام ابن حبان در شهرستان بست که منطقه 
قلیم زاده و چشم به جهان گشوده است، سجستان یکی از بزرگترین شهرهای ا

یای ای است که بر اساس جغراف)خراسان قدیم( بوده است و شهر بست منطقه
دیده است. و به افغانستان معاصر در نزدیکی پایتخت افغانستان معاصر کابل واقع گر

ه نزد کوالیات جنوب غرب کشور بوده زبان ساده تر شهر بست جزء دوم مرکزی 
 شهر لشکر گاه واقع می باشد.

نهری  شهر بست در تقاطع نهر هلمند و قندهار و به صورت ویژه در قسمت 
 که از قندهار آمده بنا یافته است.

این شهر به دلیل موقعیت استراتیژیکی از جمله شهرهای قدیم تجاری بوده  
بنابر روایت اصطخری در  برده است.و هند می های تجارتی را به سنداست که مال

ها بوده است که مسؤلیت ورودی شهر بست به شیوه نهرهای عراق پلی از کشتی

 ها.البته در قدیم 37انتقال کاالهای بازرگانی را به عهده داشته اند.

اغلب تذکره نویسان تصریح کرده اند که امام ابن حبان در بست زاده و بزرگ شده 
این مورد قول مخالف وجود ندارد، و یقیناً تذکر رفته که موصوف در دهه  است و در

هشتاد عمر گرامیش دارفانی را به داربقا وداع گفته است. بنابرین در سال دوصد و هفتاد 

 38گفته است.« سیر أعالم النبالء»و چند هجری قمری تولد یافته طوریکه امام ذهبی در 

قق در شرح حال علما و محدثین گفته که شیخ احمد شاکر از جمله علمای مح
هیچ نص معتمد برای تاریخ دقیق میالد امام ابن حبان نیافته است مگر همان روایتی 
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دهد که امام ابن حبان در نزدیک به هشتاد سالگی و یا نزدیک به آن که تذکر می

 39وفات نموده است. 

ان این روایت را به ای که بر امام ذهبی وارد است این است که ایشاما مالحظه
( هجری 300تأخیر شنیده اند، زیرا او طلب علم امام ابن حبان را در ابتداء سال )

، دیدگاه علما اینست که امام ابن حبان طلب علم و سفرهای علمی 40قمری ذکر داده
ایشان را برای کسب علم قبل از تاریخی که امام ذهبی ذکر کرده اند آغاز نموده و 

اش که قبل از سال که تطابق بین روایت امام ابن حبان از شیوخ این برای اینست
( هجری قمری وفات نموده اند به میان آید و این موضوع را در هنگام پرداختن 300)

 توضیح خواهیم داد. به سفرهای علمی امام ابن حبان

ه امام جلد اول پیرامون شخصیت عالم 210دایرۀ المعارف آریانا در صفحه 
ان، نواسۀ ابوحاتم بستی: محمد فرزند حب»نگارد: چنین می حبان بستی محمد ابن

ارم هجری فقهای بزرگ و مشهور قرن چهاز  احمد تمیمی و کواسۀ حبان بستی یکی
و  زیست. در جوانی غرض کسبو محدث خوب بود که در بست والیت هلمند می

شود آنقدر به می تحصیل علوم به عراق، خراسان، شام، مصر و جزیره شتافت. گفته
شنید می آموزش علوم عالقه داشت که از بست تا مصر نام هر عالم بزرگ را که

 «.نمودیکبار به خدمتش حاضر شده و از نزد وی کسب علم می

و آموزگار  تر از هشتاد مدرسابوحاتم بستی نزد اضافه»نویسد: یاقوت حموی می
نیشاپور  ث را از عالم مشهوردرس فراگرفته، ولی بازهم قسمت اعظم فقه و حدی

صر عفراگرفته است که عالم بزرگ  جناب ابوبکر بن محمد اسحاق بن خزیمه
 «.شدخود شمرده می

بعد از آموزش دست به تألیفات و تصنیف برد و در موضوعات مختلف آثار 
ارزشمند نوشت مانند: فقه، حدیث، طب، نجوم، تاریخ، جغرافیه، ادب وغیره که آوازه 

های زیادی منتشر هجری قمری تا فاصله (324ت علم و دانش او در سال )و شهر
شد. مدت زیادی در نیشاپور به تدریس پرداخت که در عین زمان وظیفۀ قضا را هم 

                                                                        
 (.43)ص « اإلحسان » حاشیۀ مقدمۀ تحقیق الشیخ شاکر لـ -39
 (.6/98« )میزان االعتدال »  -40
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به دوش داشت، ولی در اخیر نسبت حب وطن دوباره به بست )هلمند( برگشت تا 
به عمر هشتاد  ( هجری قمری354( شوال در سال )22اینکه شب جمعه تاریخ )

سالگی وفات یافت. تاریخ بخارا که توسط ابوعبداهلل غنجار نوشته شده است نیز 
 دهد که بعد از وفات در بست دفن گردید.تذکر می

شود که تمام سی و سه عنوان کتاب نوشته است، گفته می ابوحاتم بستی
وقت وفات اش به دانشمندان و فضالء وقف کرده و در کتب خود را در کتابخانه

تواند از تألیفات وی استفاده نماید به شرطی که وصیت نموده بود که هر کسی می
کتاب را از کتابخانه بیرون نبرد، ولی وصیت او را به جا نیاورده اند، از همین سبب 

 41امروز یک تعداد آثار موصوف به دسترس قرار ندارد.

مه امام ابن د اساتید عالدایرۀ المعارف آریانا به اساس قول یاقوت حموی تعدا
ه عنوان کتاب سحبان بستی را هشتاد مدرس و آموزگار و تعداد تألیفات وی را سی و 

 نوشته و افزون بر آن از تاریخ تولدش چیزی نه نوشته است. 

تقنیۀ المعلومات دارالتأصیل در ضمن  این در حالی است که مرکز البحوث و
ن( تألیف عالمه األمیر عالء الدین بَلبَانَ کتاب )اإلحسان فی تقریب صحیح ابن حبا

هـ( تعداد اساتید عالمه امام ابن حبان بستی را بیشتر از  739الفارسی متوفی سنه )
تقنیۀ  مرکز البحوث و -بإحصاء دارالتأصیل»نگارد: دو صدتن دانسته و چنین می

أن تبین « الصحیح»لشیوخ اإلمام ابن حبان الذین روی عنهم فی  -المعلومات

 42«.( مائتا شیخ200عددهم )

همچنان تعداد تألیفات عالمه امام ابن حبان را شصت و پنج عنوان کتاب تحریر 

 43داشته است. 

امام ابوعبداهلل شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبی متوفی سنه 
هـ( در کتاب خود )سیر أعالم النبالء( تاریخ تولد عالمه امام ابن حبان  673-748)
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ابن حبان اإلمام العالمۀ، »نگارد: و چنین می هبستی را )دو صد و هفتاد و چند( خواند
الحافظ المجود شیخ خراسان، ابوحاتم، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ 
بن معبد بن سهید بن هدیۀ بن مرۀ بن سعد بن یزید بن مرۀ بن زید بن عبداهلل بن 

ناۀ بن تمیم التمیمی الدارمی البستی صاحب دارم، بن حنظۀ بن مالک بن زید م
 «.الکتب المشهورۀ. ولد سنۀ بضع وسبعین ومئتین

محمد بن حبان بن احمد بن حبان، محدث، فقیه شافعى، مورخ و لغوى تمیمى 
بُستى از ابواحمد اسحاق ابن ابراهیم و ابوالحسن محمد بن عبداهلل بن جنید و دیگران 

به  (م913ق./  300)س براى تکمیل دانش خود در مقدمات علوم را فراگرفت و سپ
نیشاپور رفت و این، سرآغاز سفرهاى علمى وى بوده است. در نیشاپور از ابوالعباس 

وجوى حدیث به محمدبن اسحاق سراج و دیگران استماع حدیث کرد و در جست
بسیارى از شهرهاى خراسان و ماوراءالنهر، عراق، حجاز، شام و مصر سفر کرد و 

اى از شاش )چاچ تاشکند کنونى( اند، مسافت طوالنى و حوزه گستردهکه نوشتهانچن
اند. در تا اسکندریه را پیمود. مشایخ او به گفته خود وى بیش از دو هزار تن بوده

هرات از ابوبکر محمد بن عثمان دارمى، در رى از ابوالقاسم عباس بن فضل مقرى، 
باب جمحى، در بغداد از ابوالعباس حامد بن محمد اهلل بن حدر بصره از ابوخلیفه فضل

بن شعیب بلخى، در مکه از ابوبکر محمد بن ابراهیم بن منذر نیشاپورى، در دمشق 
از ابوالحسن احمد بن عمیر بن جوصا، در بیروت از محمد بن عبداهلل بن عبدالسالم 

سیارى از المقدس از عبداهلل بن محمد بن مسلم مقدسى و گروه ببیروتى، در بیت
دیگر فقیهان و محدثان این طبقه در شهرهاى مختلف دیگرى که در مسیر سفرهاى 
وى قرار داشته، استماع حدیث کرده و دانش اندوخته که اسامى شهرها و شیوخ وى 

به  (هـ ق. 334)را یاقوت به تفصیل یاد کرده است. وى پس از سفرى طوالنى در 
اند. ابن حبان بار دیگر نیز در حدیث کرده نیشابور رفت و جمع بسیارى از او نقل

جا کتب هـ ق. به نیشاپور رفت و در باب الرازیّین خانقاهى بنا کرد و در آن 337

 44خویش را تدریس کرد.
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 علمی امام  مراحل تحصیل و سفرهای

نقل کردیم شاید سفرهای علمی و تلمیذی امام ابن حبان چنان که از امام ذهبی 
( هجری قمری آغاز یافته باشد. مقصود از سفرهای علمی امام 300در ابتدای سال )

ابن حبان همان زانوزدن به شاگردی و تلقی علم از شیوخش بوده است و این تاریخ 
ترین استاد امام ابن حبان، محمد بن محمود بن را نزدیکترین تاریخ به وفات قدیمی

 45امام ذهبی شرح حال آن را در کتاب تاریخ اسالم ذکردانیم که عدی النسائی می
( هجری قمری ذکر نموده و سال معینی 300و 291و سال وفات آن را بین سال )

 را برای وفات آن ثبت ننموده است.

لمیذی و نماید که تذکر دادیم که ابتدا تاین قول، همان رأی را تأیید می
 هجری قمری بوده است.( 300شاگردی امام ابن حبان قبل از سال ) 

مهمترین مسئله در سفرهای علمی امام ابن حبان این بوده است که ایشان به 
زمان در آن مراکز علمی برای تلقی و اخذ  تمام نقاط جهان اسالم که در آن عصر و

علم وجود داشته است سفر نموده و برای همین هم امام ذهبی در تعلیقی نسبت به 
دیدار نموده  ( إسبیجاب تا اسکندریه)یشتر از دو هزار شیخ از قول امام ابن حبان که ب

 46نوشته است همت این گونه باید باشد.
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اعتمدنا ما ذکره ابن حبان فی أماکن السماع، وما »معلومات در مورد نقشه: 
سرده یاقوت لبلدان رحلۀ ابن حبان العلمیۀ؛ لنقدم وصفاً أقرب ما یکون لمسار تلک 

 «.المبارکۀ، کما هو مبین بالصورۀالرحلۀ 

بنابر آنچه گفته آمد ابتدای سفرهای علمی امام ابن حبان از شهر بست در 
ور، هرات، نسا، په نیشالهای مختلف خراسان از جمسجستان آغاز و با سفر به اقلیم

ماوراالنهر چون بخارا، سغد، مرو، جنوبا و غربا به واسط امتداد یافته و به شبه جزیره 
 است.پیدا کرده ربی، عراق، حجاز، شام و مصر ادامه ع

شان را به پایتخت کشورهای عالیمسلماً از البالی روایات سفرهای جناب
اسالمی به اساس ترتیب سفر کردن از مشرق به مغرب اختیار نمودیم و این اختیار 

مام ابن حبان صورت گرفته به اساس بیان یاقوت حموی در مورد سفرهای علمی ا
است؛ زیرا که روایات یاقوت حموی به مثابه آغاز به آن کشور های محسوب 

47گردد.می

                                                                        
ذکرت بعض المصادر التی اهتمت بشیوخ اإلمام ابن حبان عددا من البلدان مأخوذۀ من أنساب بعض شیوخه  -47

ابن حبان کان کثیرا ما یسجل مکان السماع فی خاصۀ وأن اإلمام ، فألحقت برحلته، وال نری ذلک مسلکا علمیا
دون االعتماد علی مجرد أنساب شیوخه. بحواله ، وتسجلیه لمکان السماع هکذا یعد سجال لمراحل تلک الرحلۀ ، روایاته

 .21اإلحسان فی تقریب صحیح ابن حبان جلد اول ص 



 

 

 

 کشورهایی که امام ابن حبان

 ها سیر و سفر نموده استغرض کسب علم به آن

ها قبل از تدوین کتب احادیث سیر و سفر برای استماع و روایت حدیث از مدت
تمام مراحل سیر تکاملی تدوین حدیث ادامه یافته است، و به ویژه آغاز گشته، و در 

های گوناگون سیل آسا جریان یافته هایی که تدوین کتب حدیث به شیوهدر آن سال

و به بصره و کوفه  48«دارالسنۀ»بود، و سیر و سفر نیز از دیار دور و نزدیک به مدینه 
فر قبال در قرن اول هجری آغاز شده غیره آغاز گردید، البته این سیر و س و بغداد و

های خدا برای من ای از آیهگفت: اگر فهم آیهمی بود و صحابی بزرگوار ابوالدرداء

)پنج روز راه دور از  49شد و برای حل آن جز مردی که در برک الغمادمشکل می
 «.کنممدینه( منزل کرده کس دیگری را پیدا نکنم، شخصاً به نزد آن مرد سفر می

رید و او خشتری را  چنین صحابی بزرگوار و بسیار با علم جابربن عبداهللهم
ام رسید، تا در را از وسایل سفر بار کرد وسوار بر آن شتر یک ماه راه رفت و به ش

مناطق بسیار  مورد حدیث قصاص از عبداهلل بن )اُنیس( سؤال کند، و سیر و سفر به
من برای »گفته است:  عید بن مسیّبدور برای استماع یک حدیث متداول بود و س

بوقالبه گفته و ا«. روایت حدیثی از کسی گاهی شبها روزها راه رفته ام استماع و
دیثی که در ماندم و کاری نداشتم جز اینکه حباقی سه روز در مدینه مدت »است: 

 «.یت کنمنزد مردی بود که به سفر رفته بود آن حدیث را از او استماع و روا

ه کتشنگی مفرط نسبت به استماع و گردآوری احادیث موجب گردید همین 
بصره و کوفه و  منوره و ءمکرمه و مدینه هءاز بغداد به مک رحمه اهلل احمد بن حنبل

ق بن راهویه و یمن سفر کرد و با استماع و اخذ احادیث از سفیان بن عیینه و اسحا
رعۀ روایات خود را و به گفته ابوزابوداؤد طیالسی و امام شافعی و علی بن مدینی و.. 

 به یک میلیون رسانید.
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عراق  ودر سن شانزده سالگی به خراسان  210در سال  همچنین امام بخاری
رد و در نتیجه، و حجاز و شام و مصر و نیشابور برای استماع و روایت احادیث سفر ک

 های خود را به ششصد هزار حدیث رسانید.روایت

روایت وبرای استماع  224حدث نیز در حوالی سال های همچنان امام مسلم م
نتیجه روایتهای  در مصر و... گردید و حجاز و شام و احادیث از نیشاپور راهی عراق و

 خود را به سیصد هزار حدیث رساند.

هکذا عبدان یعنی احمد بن موسی جوالیقی هجده مرتبه به بصره مسافرت کرد 
آوری کرده ها را جمعقط ابو ایوب سجستانی آنتا آنچه اهل این شهر از سنن که ف

 .50است گردآوری نماید.

بات، ( قراء، قص70همچنان امام محمد بن حبان بستی هلمندی بیشتر به )
ی شریف سیر شهرها و کشورهای متعدد را جهت استماع، اخذ، و روایات احادیث نبو

 گردد: ها ذیال تقدیم میو سفر نموده است که تعدادی از آن

 بست

بوده و مربوط به اقلیم  این شهر چنانکه ذکر کردیم زادگاه امام ابن حبان
باشد، امام مراحل اولی کسب علم را نزدیک اساتیذه اش در بست سجستان می

گذارنیده و از شیوخش در بست از امثال: أبوالحسن محمد بن عبداهلل بن جنید متوفی 
های از او نسخه»د آن گفته اند: ( هجری قمری روایت نموده و در مور304سال )

( وفات کرده و ایشان شیخ صالحی 303و یا  304خوبی را نوشتم و ایشان در سال )

ترین اساتید امام ابن حبان ذکر گردیده که امام از . شیخ أبوالحسن از قدیم51«بودند
ایشان روایت کرده است. امام ابن حبان در کتاب صحیح خویش از این عالم جلیل 

 ر نود و هشت حدیث روایت نموده اند.القد
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از جمله شیوخی دیگر امام ابن حبان، أبو محمد إسحاق ابن إبراهیم القاضی 
( هجری قمری بوده که امام ابن حبان در مورد آن چنین گفته 307متوفی سال )

 52«. ایشان یکی از نخبگانه محدثین و از عقالی پرهیزگار بودند»است: 

دی نزد او است که امام ابن حبان در بست زانوی شاگراو از جمله شیوخ بوده 
را تاد حدیث هفزده و از او آموخته است. امام ابن حبان از ایشان در صحیح خویش 

 روایت نموده است.

 سجستان

لسجزی امام ابن حبان در سجستان از أحمد بن محمد بن األزهر بن حریث ا
وبکر بن أبو ( هجری قمری و از عبداهلل بن سلیمان بن األشعث أب312متوفی سال )

ایشان در  ( هجری قمری دروسش را فرا گرفته و از316داود السجستانی متوفی ) 
 را روایت نموده است. شش حدیث صحیح خویش 
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 خراسان

 شهر نسا

تف شود که سفرهای علمی امام ابن حبان به شهرهای مخلچنین معلوم می
مجاورت آن  تر بوده است و این به خاطرخراسان نسبت به سایر شهرها اقدم و پیش

ب سفرهای علمی شهرها با شهر بست بوده است؛ این طرز تلقی با آنچه قبالً در ترتی
بن حبان نماید که آغاز کسب علم امام اذکر نمودیم تطابق می ابن حبان امام

 صورت پذیرفته است. قمری حوالی سال سه صد هجری

هایی بوده که امام در همان مراحل ابتدا از اما سفر به شهر نسا از جمله ایستگاه
ی زیسته، بن عدآن دیدار نموده است، زیرا محمد بن محمود بن عدی در آنجا می

( هجری قمری بوده است. 300) را امام ذهبی ترجیح داده که وفاتش در ابتدای سال

که امام ابن  53گرددترین شیوخی محسوب میفلهذا بن عدی از روی وفات قدیم
حبان از آن روایت نموده و در بسیاری جاها از این عالم جلیل القدر تصریح به 

اد خود در صحیح خویش یازده حدیث سماعش کرده است و امام ابن حبان از این است

 54را  روایت  نموده است.

( 303همچنان الحافظ الحسن ابن سفیان صاحب کتاب )المسند( متوفی سال )
هجری قمری از جمله علمایی بوده است که امام ابن حبان در صحیح خویش به 
کثرت از وی روایت نموده و تعداد احادیت روایت شده از وی به هشتصد و سی و 

وی در قریه اش )بالوز( »رسد. امام ابن حبان در مورد او گفته است: چهار حدیث می
در دفنش  ، و امام ابن حبان«در ماه مبارک رمضان وفات و در همانجا دفن گریده

 55نیزحضور یافته است. 
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( هجری قمری 313حافظ محمد بن أحمد بن أبی عون الریانی متوفی سال )
ابن حبان بوده است، امام ابن حبان در مورد او گفته است:  نیز از جمله اساتید امام

امام ابن حبان از ایشان  56«. نمودروز دو بار قرآن کریم را ختم میاو در یک شبانه»
 در صحیح خویش نود و نه حدیث را روایت نموده اند.

ده و از محمد بن عمر بن محمد بن یوسف از جمله اساتید امام ابن حبان بو
 روایت نموده اند.را صحیح خویش پنجاه و سه حدیث  ایشان در

 هرات

همچنان اکثراً در بسیاری از مواضع تصریح گردیده که امام ابن حبان بستی در 
ترین شیخی که امام ابن حبان از هرات از شیوخ بسیاری کسب علم نموده، و قدیم

السامی بود که  آن در دیار هرات علم آموخته است، أبو عبداهلل محمد بن عبدالرحمن
باشند. وی یکی از ( هجری قمری می301بنابر ارجح اقوال متوفی ذی القعدۀ سال )

امام ابن حبان از وی  57های بلند مرتبه و کبار ائمه و ثقات محدثین بوده.شخصیت
 در صحیح خویش یکصد و ده حدیث روایت کرده است.

ی ( هجری قمر301حافظ الحسین بن إدریس أبوعلی الخرمی، متوفی سال )
تی از وی در صحیح نیز از جمله اساتید امام ابن حبان بستی بوده و امام ابن حبان بس

 خویش یکصد و چهل و چهار حدیث روایت کرده است.

( هجری قمری و 303أبوبکر محمد بن عثمان بن سعید الدارمی، متوفی سال )
ام ابن حبان بستی این شخصیت عالی مقام فرزند )الدارمی اإلمام( می باشد که ام

ایشان یکی از ائمه واال مقام جهان »فرمایند: در مورد شخصیت این عالی مقام می
 و از موصوف در صحیح ابن حبان یک حدیث روایت شده است.58« بوده

همچنان امام ابن حبان بستی در هرات از تعدادی مشایخی که مشهور و معروف 
مانند: نضر بن محمد بن المبارک،  نبودند، نیز علم آموخته و روایت کرده است

                                                                        
 (.4650حدیث )  -56
 (.23/79« )تاریخ اإلسالم » -57
 (.23/127« )تاریخ اإلسالم » ( و8/455« )الثقات » -58
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شخصیتی که امام ابن حبان بستی آن را به زهد و عابد بودن توصیف نموده و تذکر 
امام ابن حبان در  59داده است که از وی در دیار هرات نیز کسب علم نموده اند.

 صحیح خویش از آن بیست حدیث را روایت کرده است.

هرات از أحمد بن سعید الباشانی استماع  افزون بر او، امام ابن حبان در دیار
و با مأمون بن أحمد السلمی شخصی که امام ابن حبان بستی وی را ازجمله 60نموده

 61مجروحین ذکر نموده است مالقی شده است.

و همچنان در آن دیار از محمد بن معاذ بن فره و گفته شده )فرح( أبوجعفر 
 ( هجری قمری نیز استماع نموده است.316متوفی سال ) 62الهروی المالینی

 قهستان و یا قوهستان

یش األصم امام ابن حبان در این شهر از حافظ محمد بن جمعۀ بن خلف أبا قر
وایت کرده القهستانی استماع حدیث نموده و از او در صحیح خویش شش حدیث را ر

 است.

 طبرستان

های در یکی از قریه63ر داده که امام ابن حبان بستی در صحیح خویش تذک
این شهر به اخذ حدیث تصریح نموده و این قریه را به اسم )ساریه( قلم داد کرده و 
فرموده که در این قریه از ابراهیم بن علی الفزاری استماع نموده و صرف یک حدیث 

 را در صحیح خویش روایت کرده است.

 سرخس

تی در این شهر از تعدادی سرخس شهر بزرگی است که امام ابن حبان بس
امام ابن  زیادی شیوخ علم کسب نموده است منجمله: خلف بن حنظلۀ الضبعی، و
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حبان در صحیح خویش از این شخصیت یک حدیث، و از الحافظ محمد بن 
عبدالرحمن بن محمد أبوالعباس الدغولی، شخصیتی که امام ابن حبان بستی از آن 

و از این عالم جلیل القدر سی و هفت حدیث را  64بنام عالم وحید وقتش یاد نموده 
 روایت نموده است.

 أذنۀ

امام ابن حبان بستی در این شهر از محمد بن عاَلّن أبابکر األذنیکه عالن لقب 
باشد یعنی علی بن أحمد بن داود استماع حدیث کرده و امام ابن پدر این عالم می

خصیت روایت نموده و تعداد از این ش 65حبان بستی در جاهای متعددی صحیح خود
 رسد.آن به ده حدیث می

 جرجان

امام ابن حبان بستی در این شهر از عمران بن موسی بن مجاشع السختیانی متوفی 

استماع حدیث کرده و امام ابن حبان بستی از این عالم جلیل 66( هجری قمری305سال )
 است.القدر در صحیح خویش دوصد و سی و شش حدیث را روایت کرده 

همچنان در این شهر از أحمد بن محمد بن عبدالکریم أبی محمد الوزان 
الیهودی)یهودی بخاطر این گفته شده که خانه این شخص در جوار خانه یهودی قرار 

در صحیح خویش دو حدیث 68( هجری قمری307و از جرجانی متوفی سال ) 67داشت( 

ان دوحدیث را روایت کرده است همچن69را روایت و از محمد بن العباس الدمشقی الخیاط

یک حدیث را روایت 70( هجری قمری309و از عبدالرحمن بن عبدالمؤمن متوفی سال )
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( هجری 322و از عبدالملک بن محمد بن عدی أبی نعیم الفقیه اإلسترآباذی، متوفی سال )

یک حدیث را و از أحمد بن محمد بن الحسن أبی بکر البلخی، متوفی سال 71قمری 

( 311و از علی بن أحمد بن علی بن عمران الوراق، متوفی سال ) 72ری قمری ( هج314)

 را روایت کرده است. هفت حدیث73هجری قمری

 نیشاپور

های علمی در زمان سفرهای علمی امام ابن ترین حوزهنشاپور یکی از مهم
شود، امام در سفرش در این شهر بزرگ و تاریخی از امام االئمۀ حبان محسوب می

بن اسحاق بن خزیمۀ حدیث را فرا گرفته، و بر اثر مالزمت با وی از ایشان محمد 

 74متأثر گردیده است.

امام ابن حبان فقه الحدیث و علم الفرائض را با تمام »گوید: یاقوت حموی می
اقسامش بر اثر مالزمت و تلمیذی از امام األئمه ابو بکر ابن خزیمه فرا گرفته 

حبان از ابوبکر ابن خزیمه در روش فقهی بر مذهب و همچنان امام ابن 75«.است
امام شافعی تابعیت نموده است بناء امام ابن حبان از جمله فقهای شافعی محسوب 

وامثالهم  78و السبکی 77ابن کثیر 76ای از علما مانند ابن الصالح،گردد، زیرا عدهمی
که در طبقات امام شافعی تصنیف و تألیف داشتند از امام ابن حبان بستی در آن 

 تذکر و تعریف نموده اند.
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من در روی زمین کسی را مانند »نماید: امام سبکی از ابن حبان نقل قول می
ابن خزیمه که در فن حدیث شناسی، حفظ الفاظ صحاح که توأم با زیادات آن مهارت 

ام، حتی گویا که تمام سنن در پیش چشمانش قرار داشت؛ مگر شد ندیدهداشته با

 79«.محمد ابن إسحاق فقط

از بزرگان نیشاپور که امام ابن حبان از آنان حدیث اخذ نموده اند، اشخاص ذیل 

و 80(، هـ305مد ابن شیرویه متوفی سنه )باشد: الحافظ ابومحمد عبداهلل بن محمی
بیشترین روایت را از این عالم بزرگوار روایت نموده  امام ابن حبان در صحیح خود

( پیشتر 305بنابر این اولین آمدن امام ابن حبان به نیشاپور از تاریخ مذکور ) 81است.
بوده است و آن تاریخ وفات شیخ ایشان )علی بن سعد العسکری( که در نیشاپور 

یت کرده است صورت پذیرفته و ابن حبان در صحیح خویش از آن یک حدیث را روا
شان اختالف وجود دارد، مگر قول راجح باشد، زیرا که در تاریخ وفاتقابل اعتماد نمی

 82اینست که تاریخ وفات شیخ سعد العسکری از آن مؤخر صورت پذیرفته است.
همچنان ایشان در نیشاپور از الحافظ محمد بن إسحاق أبی العباس الثقفی السراج 

سماع حدیث نموده اند و از آن در صحیح خویش  ،قمری ( هجری313متوفی سال )
 ( حدیث را روایت نموده است.177)

 ل نیشاپور(ای است در مدخمحمد آباد: )قریه

حمد آبادی نیشاپوری امام ابن حبان در این قریه از أحمد بن عمر بن یزید أبا علی الم
 ست.اخذ حدیث نموده و در صحیح خویش از ایشان یک حدیث را روایت نموده ا

 هر بزرگی است در نواحی نیشاپور(أرغیان: )ش

امام ابن حبان در این قریه از محمد بن المسیب بن إسحاق أبی عبداهلل 
باشد اخذ حدیث نموده و های این شهر میاألرغیانی در قریه سَبَنْجَ که یکی از قریه

                                                                        
 (.3/118« )طبقات الشافعیۀ الکبری » -79
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است. ایشان در صحیح خویش از این عالم جلیل القدر سیزده حدیث را روایت کرده 
محمد بن مسرور بن سیار األرغیانی نیز سماع حدیث نموده و از ایشان در  از و

 صحیح خویش یک حدیث را روایت کرده است.

 أسفرایین

فاظ در حگردد که تعداد زیادی این قریه از جمله نواحی نیشاپور محسوب می
ین بن الحس آن حضور داشتند، و امام ابن حبان داخل این قریه شده و از بدل بن

ویش یک بحر الخضرانی األسفرایینی سماع حدیث نموده و از ایشان در صحیح خ
 حدیث را روایت نموده است.

همچنان ایشان در این قریه از أبی عوانۀ یعقوب بن إسحاق بن إبراهیم 
باشد سماع حدیث نموده هـ( می 316متوفی سال ) األسفرایینی که حافظ مشهور و

واضعین  الحارث بن حفص بن الحارث،که وی یکی از ، و از عبداهلل بن83است 
حدیث بوده که امام ابن حبان از وی در )المجروحین( تذکر داده است و گفته شده 

 84ای که بنام )بوزانه( مسمی بوده سماع حدیث نموده است.که ایشان از وی در قریه

 اهواز 

سماع حدیث نموده امام ابن حبان در این شهر از محمد بن یعقوب اهوازی الخطیب 
و ایشان از این عالم جلیل القدر در صحیح خویش پنج حدیث را روایت نموده است. و 

 85همچنان ایشان در این شهر از أحمد بن عیسی المقری سماع حدیث نموده است.

 گردد(:ای است نزدیک بصره که منسوب به اقلیم اهواز می)قریه عسکر مکرم
امام ابن حبان در این قریه از عبداهلل بن أحمد بن موسی أبی محمد اهوازی 

سماع حدیث نموده است و 86هـ(  306الجوالیقی المعروف به عبدان متوفی سال )
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ایشان در صحیح خویش از این عالم جلیل القدر هفتاد و شش حدیث را روایت نموده 
، یعنی بخیل و «ن عسرا نکداکا»و امام ابن حبان از وی چنین توصف کرده است: 

و سفر به طرف ایشان چنان بود که قول امام الذهبی آن را واضح  87قلیل الخیر بود.

و همچنان در  88«سازد: امام ابن حبان رخت سفر به طرف عسکر مکرم بست.می

 89این قریه از حسن بن علی بن خلف أبی علی الصیدالنی سماع حدیث نموده است.

 تستر

گردد و امام ابن حبان له بزرگترین شهرهای این اقلیم محسوب میاین شهر از جم

اخذ  90هـ(  310در این شهر از أبی جعفر أحمد بن یحیی بن زهیر الحافظ متوفی سال )
حدیث نموده و در مورد ایشان چنین فرموده است: جلیل القدر ترین شخص بود که من 

شهور این شهر نیز اخذ حدیث دیدم و همچنان امام ابن حبان از بعضی مشایخ غیر م

 91نقل نموده است.« الروضۀ»نموده است و از ایشان خبرها و اثرها را در 

 جندیسابور

امام ابن حبان در این شهر از ضحاک بن هارون الجندیسابوری سماع حدیث نموده 
 92روایت نموده است.« المجروحین»و « الثقات»و ایشان از این عالم جلیل القدر در 

 یر

ابن حبان در این شهر از أحمد بن جعفر بن نصر أبی العباس الرازی، متوفی امام 

هـ(  317، و از أحمد بن محمد بن یحیی الشحام، متوفی سال )93هـ( 314سال )
سماع حدیث نموده است و ایشان از این عالم جلیل القدر یک حدیث را روایت نموده 
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بن عیسی المقرئ، متوفی سال است. و از أبی القاسم العباس بن الفضل بن شاذان 
هـ( نیز سماع حدیث نموده و امام ابن حبان در صحیح خویش از این دانشمند  311)

یک حدیث 94دو حدیث را و از عبدالرحمن بن محمد بن حماد أبی العباس الطهرانی 
را و از حافظ عبدالرحمن بن محمد بن إدریس ابن أبی حاتم الرازی صاحب کتاب 

هـ( و از علی بن حسن بن سلم األصفهانی،  327(، متوفی سال ))الجرح والتعدیل 
هـ( دوازده حدیث را و از محمد بن أحمد بن حماد أبی بشر  309متوفی سال )

و از أبی بکر محمد بن جعفر بن نصر بن عون 95هـ(  310الدوالبی، متوفی سال )
و از محمد الکرخی و ایشان در صحیح خویش از این عالم جلیل القدر یک حدیث را 

بن داود بن یزید بن حازم أبی بکر الرازی و از مهران بن هارون بن علی أبی حسن 
 الرازی نیز سماع حدیث نموده است.

 خوار الری

 305امام ابن حبان در این شهر از آدم بن موسی أبا علی الخواری، متوفی سال )

؛ دیگر مندسماع حدیث نموده و در صحیحش بجز یک حدیث از این دانش 96هـ(
 حدیث روایت نکرده است.

 

                                                                        
 (.4/52) "المعجم البلدان  ". نسبۀ إلی )طهران ( إحدی قری الری -94
 (.14/309« )سیر األعالم »ذکر ابن حبان فیمن روی عن الدوالبی فی ترجمته من  -95
 (.5971): حدیث-96



 

 

 دیار عراق و الجزیره

این شهر دومین شهر مهمی است که امام ابن حبان به غرض کسب فیض 
یره علوم به این شهر رحل سفر بست، چون عراق یکی از شهرهای بزرگ الجز

ب جهت کسمحسوب شده و تمام دانشجویان در آن زمان از شرق و غرب گیتی 
اربکر و مضر رساندند. و قرای واسط، بغداد، الموصل، دیعلم این جا حضور بهم می

وده است، و ما بغیر اینها داخل همین اقلیم  های مانند آمد اسم قریه است وو قریه
ع ایشان در ها را بدون کدام تفکیک به خاطر اینکه تداخل مشایخ و سمااین قریه

 ایم.به انساب شیوخ امام ابن حبان تذکر دادهاین شهر بدون فریب خوردن 

 ابلۀ

توفی سال امام ابن حبان در این شهر از ابی یعلی محمد بن زهیر القاضی، م
ده ح خویش هـ( اخذ حدیث نموده و ایشان از این عالم جلیل القدر در صحی 318)

الرحمن از عبد را و شانزده حدیثرا، و از حسین بن أحمد بن بسطام الزعفرانی  حدیث
 را روایت نموده است. دو حدیثبن زیاد أبی مسعود الکنانی األبلی 

 بصرۀ

شان امام ابن حبان در بصره از افراد ذیل سماع حدیث نموده است که مهمترین
هــ( که این  305قرار ذیل است: ابوخلیفه فضل بن الحباب الجمحی، متوفی سنه )

و این یکی از افرادی است که امام  97شود،یکی از شیوخ قدیمی وی محسوب می

و  98بیشترین روایت را از این عالم جلیل القدر در صحیح خویش روایت نموده اند.
از ابراهیم بن محمد بن عباد غزالی السلیمی، و از احمد بن سعید العابد، و از احمد 

 است. بن عبید اهلل بن یوسف ابو العباس الجبیری البصری، نیز سماع حدیث نموده

                                                                        
 (.16/93« )سیر أعالم النبالء » -97
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 99عبادان

امام ابن حبان در این شهر از أحمد بن حمدان بن موسی أبو سعید الخالل 
التستری سماع حدیث نموده و در صحیح خویش از ایشان چهار حدیث را، و از 

 100عبدالجلیل بن مروان العبادانی نیز سماع نموده است.

 موصل

گرفته  امام ابن حبان مشهورترین کسی که در این شهر از وی حدیث را فرا
هـ (،  307است حافظ ابو یعلی احمد بن علی بن المثنی الموصلی، متوفی سنه )

صاحب کتاب )المسند( و یکی از ثقات و اثبات درحدیث محسوب شده که امام ابن 
اش را مطلقاً از همین عالم جلیل القدر روایت حبان در صحیح خود بیشترین روایت

 101نموده است.

نماید: موصوف در کتاب )الثقات( چنان تعریف می و امام ابن حبان در مورد
ایشان از جمله متقنین علماء در روایات و از جمله مواظبین علماء در رعایت الدین »

 102«. و اسباب طاعات بودند

بن محمد بن  همچنان امام ابن حبان از أبو إسحاق إبراهیم بن علی بن إبراهیم
ن در صحیح ذ حدیث نموده و از ایشاهـ( اخ 306عبدالعزیز العمری، متوفی سال )

 را روایت نموده است. هفت حدیثخویش 

 های موصل است(بلد )یکی از قریه

ابر زید بن جامام ابن حبان در این شهر از هارون بن سکین البلدی، و از أبو 
از إسحاق بن  علی بن عبدالعزیز بن حیان و از إبراهیم بن عبدالواحد المعصوب، و

 روایت کرده است. عبداهلل البلدی

                                                                        
 .(4/74« )معجم البلدان »، بتشدید الباء، من نواحی البصرۀ -99
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 واسط

امام ابن حبان در این شهر از بسیاری مشایخ اخذ حدیث کرده منجمله: أبو محمد 
هـ( و در صحیح خویش از ایشان  307جعفر بن أحمد بن سنان القطان، متوفی سال )

نزده حدیث را روایت نموده و از أحمد بن عیسی بن الکسین بن عیسی بن فیروز، متوفی 
اخذ حدیث نموده و از ایشان در صحیح خویش شش حدیث روایت کرده هـ(  323سال )

حدیث را حفظ و مذاکره »و در مورد این عالم جلیل القدر چنین فرموده است : 

و از علی بن عبداهلل بن مبشر بن دینار أبوالحسن الواسطی، متوفی سال  103،«کردمی

ز سماع حدیث نموده و  از و از أحمد بن عمرو بن عثمان أبو عبیداهلل نی 104هـ(  325)
وی در صحیح خویش یک حدیث را روایت نموده، و از أحمد بن محمد الجوازی، و از 
إسحاق بن أیوب بن حسان الواسطی، و از ایوب بن محمد بن هاشم أبوهاشم الواسطی، 
و از شباب بن صالح أبوالحسن البزاز الواسطی و از ایشان در صحیح خویش پانزده حدیث 

نمود است و از أبوبکر محمد بن احمد بن سلیمان ابن أبی شیخ واسطی و از  را روایت
ایشان دو حدیث را روایت نموده و از محمد بن اسحاق بن حبیب الواسطی و از محمد 
بن عبدان أبوجعفر األزرق واسطی المعروف به زرقان و از محمد بن محمد بن سلیمان 

 است. بن الحارث أبوبکر األزدی نیز روایت نموده

 فم الصلح )از جمله نواحی قریه واسط است(

وی در صحیح  امام ابن حبان در این شهر از حسن بن محمد بن أسد سماع نموده و از
لصلحی نیز خویش یک حدیث روایت کرده و از عبداهلل بن محمد بن قحطبۀ بن مرزوق ا

 ت.اسرا روایت نموده  شصت حدیثسماع حدیث کرده و از ایشان در صحیح خویش 

 ای است نزدیک واسط(نهر سابس در دجله )قریه

بجز یک  105امام ابن حبان در این قریه از خالد بن محمد بن خالد الواسطی
 حدیث، دیگر در صحیح خویش از این عالم جلیل القدر روایت ننموده است.
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 سامرا 

امام ابن حبان در این شهر بخصوص در منطقه عسکر سامرا از علی بن سیعد 

و امام ابن حبان از این عالم در صحیح  106حسن و عسکری اخذ حدیث نمودهأبوال
 خویش صرف یک حدیث روایت نموده چنانکه قبالً گذشت.

 جرجرایا

سماع  107ی ئارجشهر از حسین بن محمد بن خالد جر امام ابن حبان در این
 نموده است.

 بغداد

از محدود شهرهایی است که امام ابن حبان حین سفر به آن به حد  108اما بغداد
وافر از بسیاری شیوخ و بزرگان آن دیار حدیث روایت نموده است و از جمله 

ها: أبوعبداهلل احمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفی ترین و مشورترین آنبرجسته

بن أبی الدمیک،  و از محمد بن طاهر بن خالد 109هـ( 306الکبیر، متوفی سنه )

از این دانشمند در صحیح  110باشد که امام ابن حبانهـ ( می 305متوفی سنه )
خویش فقط چهار حدیث را روایت نموده است، و از احمد بن سلمان بن الحسن 

هـ(، و از احمد بن محمد بن مکرم  348ابوبکر النجاد الفقیه البغدادی، متوفی سنه )
حبان از این داشمند شش حدیث را درصحیح خویش  ابوالحسن البرتی که امام ابن

روایت نموده و از عبداهلل بن سلیمان بن األشعث أبوبکر بن ابی داوود السجستانی، 
هـ( که امام ابن حبان از وی در صحیح 316و از حافظ بن الحافظ متوفی سنه )

خویش شش حدیث را روایت نموده است چنانچه گذشت، و از محمد بن محمد بن 
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هـ(، و از هیثم بن خلف بن محمد  312یمان ابوبکر األزدی ابن الباغندی متوفی )سل
هـ( نیز سماع حدیث کرده و امام ابن حبان در  307ابو محمد الدوری، متوفی سنه )

صحیح خویش از این داشمند پنج حدیث را روایت نموده است، و از عبدالرحمن بن 
 310می ابوصخرۀ الکاتب، متوفی سنه )محمد بن عبدالرحمن ابو محمد القرشی السا

هـ( نیز سماع حدیث کرده و امام از این عالم جلیل القدر دو حدیث را در صحیح 

صرف  111خویش روایت نموده و همچنان از ثابت بن اسماعیل بن اسحاق الکرخی
 یک حدیث روایت نموده است.

 عکبرا

امام ابن حبان در این شهر از محمد بن صالح بنذریح العکبری، متوفی سال 

و امام ابن حبان در  112هـ( اخذ حدیث نموده، غیر این نیز گفته شده است  307)
 صحیح خویش از این دانشمند پانزده حدیث را روایت نمود است.

 کوفه

امام ابن حبان در این سرزمین صرف از ابو محمد عبداهلل بن زیدان البجلی 

 حدیث روایت نموده است.113هـ(  313متوفی سنه )

 

                                                                        
 روایته عنه ببغداد کانت عند قبر معروف الکرخی.( و حیث ذکر ابن حبان أن 4967حدیث ) -111
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 (.1/416« )معجم البلدان » -113



 

 

 

 دیار شام و فلسطین

 دمشق

ابو سعید محمد  امام ابن حبان در این شهر از اساتید ذیل حدیث روایت نموده است:
( امام ابن حبان در صحیح خویش از هـ310اض متوفی سنه )عبید بن فی بن احمد بن

احمد بن عاصم، این عالم جلیل القدر شش حدیث روایت نموده است و از جعفر بن 
(، در صحیح خویش چهار حدیث را روایت کرده و از محمد بن خریم هـ307متوفی سنه )

رکین الضریر، متوفی هـ( و از ابوالعباس حاجب بن مالک بن ا 316العقیلی، متوفی سنه )

، نیز سماع حدیث کرده به تحقیق بیست حدیث از وی در 114هـ(306دمشق سنه )
صحیح خویش روایت کرده است و از احمد بن عمیر بن یوسف أبی الحسن ابن جوصا 

و امام ابن حبان در صحیح خویش 115هـ(اخذ حدیث نموده   320الدمشقی، متوفی سال )
وایت نموده است و از احمد بن محمد بن الفضل أبی از این دانشمند شانزده حدیث ر

هـ( از این دانشمند چهار حدیث روایت نموده و  314الحسن السجستانی، متوفی سال )
 317از سعید بن عبدالعزیز بن مروان الحلبی الدمشقی ابو عثمان الزاهد، متوفی سال )

ان سه حدیث را در و امام از ایش 116هـ( 318سال ) ههـ( سماع حدیث کرده و گفته شد
صحیح خویش روایت نمودند، و از عبدالرحمن بن اسماعیل بن علی أبی العباس الرقی، 

 نیز اخذ حدیث نموده است.117هـ(  322متوفی سنه )
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 بیت المقدس

امام ابن حبان در این شهر از عبداهلل بن محمد بن سلم الفریابی المقدسی، 

و این دانشمندی است که امام در صحیح  118متوفی سنه )کم وبیش سصد وده(

 119خویش اکثر روایت را از همین عالم جلیل القدر روایت نموده است.

 عسقالن

امام ابن حبان در این شهر از ابو العباس محمد بن الحسن بن قتیبۀ، متوفی 
هـ( اخذ حدیث نموده که این عالم جلیل القدریست که امام ابن حبان  310سنه )

و از محمد  120یث را نیز در صحیح خویش از ایشان روایت نموده است بیشترین احاد

 121بن سعید العطار العسقالنی اخذ حدیث کرده است.

 رملۀ

امام ابن حبان در این شهر از احمد بن عمرو ابی بکر الطحان الرملی، متوفی 

سماع حدیث نموده و از ایشان در صحیح خویش یک حدیث را 122هـ(  333سنه )

و از محمد بن بشار  123ن اسماعیل بن حبان الرملی ابی عبداهلل البقارو از حسین ب
البغدادی الرملی، و از محمد بن عبدوس بن العالء ابی عبداهلل یا ابوبکر السیسمراباذی 

 124النیسابوری نیز سماع حدیث نموده است.
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 حمص

امام ابن حبان در این سرزمین از ابوبکر محمد بن خریم بن محمد عقیلی بزاز 

و از عباس بن الخلیل بن جابر ابی الخلیل الطائی  125هـ( 316الدمشقی، متوفی سنه )
هـ( و از این  324و از عبدالصمد بن سعید ابی القاسم الکندی القاضی، متوفی سنه )

دانشمندان امام یک حدیث را روایت کرده و از محمد بن عبیداهلل بن الفضل ابی 
امام از این دانشمند  سماع حدیث نموده و هـ( 309الحسن الکالعی، متوفی سنه )

چهل و دو حدیث را روایت کرده و از هنبل بن محمد بن یحیی ابی یحیی الحمصی 

 نیز اخذ حدیث کرده است.126هـ(130السلیحی، متوفی سنه )

 صیدا

امام ابن حبان در این دیار از محمد بن المعافی بن احمد بن ابی کریمۀ 

سماع حدیث نموده و از ایشان درصحیح  127ـ (ه 310الصیداوی، متوفی سنه )
خویش نزده حدیث روایت کرده و از ابی راشد ریان بن عبداهلل خادم األذی الصیداوی 

 128نیز سماع حدیث نموده است.

 129طبریۀ 

امام ابن حبان در این شهر از سعید بن هاشم بن مرثد أبی عثمان الطبرانی،  

و از محمد بن أیوب بن مشکان الطبری أبی عبداهلل  130هـ( 310متوفی سنه بعد از )

 131النسیابوری نیز اخذ حدیث نموده است.
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 منبج

امام ابن حبان در این شهر از عمر بن سعید أبابکر الطائی الحافظ، متوفی سنه 

که امام ابن حبان  133و از صالح بن احمد بن األصبغ أبوالفضل المنجی 132هـ( 306)
 د سماع نموده است.را از این دانشمن یک حدیث

 های شام(طرابلس )از جمله قریه

امام ابن حبان در این شهر از حر بن سلیمان بن حیدرۀ ابی شعیب األطرابلسی 

و در صحیح ابن حبان بجز یک حدیث از این دانشمندان،  134سماع حدیث نموده 
 دیگر روایت نشده است.

 نصیبین

امام ابن حبان در این شهر از ابی السری هاشم بن یحیی النصیبینی سماع 

از این دانشمند روایت شده است  یک حدیثو در صحیح ابن حبان  135حدیث کرده 
هـ( سماع حدیث  325و از مسدد بن یعقوب بن إسحاق القلوسی، متوفی سنه )

ن روایت شده و از این دانشمند نیز یک حدیث در صحیح امام ابن حبا 136نموده
 است.

 صور

، و از 137امام ابن حبان در این شهر از أیوب بن محمد بن أبی میمون الصوری
 جعفر بن محمد الهمدانی أبی محمد الصوری سماع حدیث نموده است.
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 بیروت

اهلل بن امام ابن حبان در این شهر از مکحول أبی عبدالرحمن محمد بن عبد
دیث نموده و در هـ( اخذ ح321تی، متوفی سنه )عبدالسالم الحافظ الشامی، ثم البیرو

 روایت کرده است.را  بیست و پنج حدیثصحیح خویش از این دانشمند 

 حران

مشهورترین اشخاصی که امام ابن حبان در این شهر از ایشان روایت نموده 
باشد: حسین بن محمد مودود أبوعروبه بن أبی مشعر الحرانی السلمی قرار ذیل می

همچنان در این دیار از تعداد مشایخ دیگری نیز 138هـ(  318الحافظ، متوفی سنه )

روایت نموده است ولی بنابر غفلت از ذکر حال آنان تذکر نرفته مانند، أحمد بن 

عبدالکبیر بن إسحاق  و 139خضر بن أحمد بن قندهور موسی بن الفضل بن معدان، و

آن یحیی »گوید: ابن ناجیۀ که در موردش الدارقطنی چنین می بن زید الحرانی و

 140«.بن محمد بن ناجیۀ الحرانی می باشد

 سرغامرطا )از دیار مصر(

امام ابن حبان در این شهر از أبی بدر أحمد بن خالد بن عبدالملک بن عبداهلل 

 هشت حدیثاز ایشان در صحیح خویش  سماع حدیث نموده و141بن مسرح الحرانی

 را روایت نموده است.
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 دارا )از دیار ربیعۀ( 

 یت دارد وماردین موقع این قریه فرودگاه عرب بوده و در میان کوه نصیبین و
وده و از ایشان امام ابن حبان در این قریه از محمد بن خالد الفارسی اخذ حدیث نم

 ه است.را روایت کرد یک حدیثدر صحیح خویش 

 142الرفۀ والرافقۀ

ألزرق المعروف اامام ابن حبان در این شهر از حسین بن عبداهلل بن یزید القطان 
یم بن فروخ ( و از محمد بن إسحاق بن إبراه105هـ( ) 310بالجصاص، متوفی سنه )

 حدیث روایت یکهـ( اخذ حدیث نموده و از این دانشمند 320البغدادی، متوفی سنه )
وفی سنه ن بن إسماعیل بن علی بن کردم أبا العباس الرقی، متو از عبدالرحم

 314وفی سنه )هـ( و از محمد بن ابراهیم بن أبی الشیخ أبا الحسن الصوفی مت322)
 هـ( نیز سماع حدیث نموده است.

 حلب

جرجانی الوراق، امام ابن حبان در این دیار از علی بن أحمد بن علی بن عمران ال
دیث روایت حاخذ حدیث نموده و ایشان از این دانشمند هفت هـ(  311متوفی سنه )

یمان الغضائری کرده چنانچه قبالً گذشت و از علی بن عبدالحمید بن عبداهلل بن سل
ه حدیث را در هـ( اخذ حدیث نموده و از این دانشمند س 313البغدادی متوفی سنه )

ز سماع لخفاف نیصحیح خویش روایت کرده و از یحیی بن علی بن هاشم الحلبی ا
 ( 106حدیث نموده است. )

 کفرتوثا )از دیار ربیعۀ(

و 143د بن الحسین بن یونس بن أبی معشرامام ابن حبان در این دیار از محم
 را روایت نموده است. دو حدیثایشان در صحیح خویش از این عالم جلیل القدر 
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 أنطاکیۀ

امام ابن حبان در این شهر از وصیف بن عبداهلل رومی األشروسنی األنطاکی 
را روایت کرده و  چهار حدیثسماع حدیث نموده و از ایشان در صحیح خویش 144

 145از أحمد بن عبیداهلل الدارمی نیز سماع حدیث نموده است.

 مصر

این به هـ( بوده است، و  304دخول امام ابن حبان در این شهر قبل از سنه )
اساس دیدارش با جعفربن أبان که بنام جعفربن أحمد بن بیان الغافقی الوضاع نیز 

و در این شهر از اسامه بن احمد بن اسامه التجیبی موالی 146باشد مسمی بوده می

و از امام ابی  148محمد بن زیاد التجیبی  و از 147هـ(307ایشان متوفی سنه )

، از اسماعیل بن داود 149هـ(  303ی سنه )عبدالرحمن احمد بن شعیب النسایی، متوف
هـ( سماع حدیث نموده که امام از این عالم در  318بن وردان المصری، متوفی )

صحیح خویش سی حدیث را روایت نموده است و از علی بن الحسین بن سلیمان 
هـ( و از أبی 312المعدل، و علی بن الحسن بن خلف بن قدید األزدی، متوفی سنه )

هـ( اخذ حدیث کرده و ایشان 307ی بن محمد بن عمروس، متوفی سنه )زکریا یحی
از این دانشمند در صحیح خویش هشت حدیث روایت نموده است و از داود بن 
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 کانت و التاریخ لکذ فی بنسا سفیان بن الحسن جنازه -کمامر–هـ( باإلضافۀ إلی حضوره 303کان بمصر بعد سنۀ )
ه فی مرضه بمکۀ أو فلسطین والمرجح أن یکون قد التقا ، بمکۀ أو بفلسطین( هـ 303) سنۀ فی اهلل رحمه النسائی وفاۀ

 علی اختالف الروایتین فی وفاته.
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و از این دانشمند در صحیح  150ابراهیم بن داود أبی شیبۀ البغدادی الفارسی األصل
 خویش یک حدیث را روایت نموده است.

 صر(های متنیس )یکی از قریه

امام ابن حبان در این شهر از اسحاق بن أحمد بن جعفر أبا یعقوب القطان 

و از این دانشمند دو حدیث در صحیح امام 151الکاغدی البغدادی اخذ حدیث نموده
ابن حبان روایت شده است و از عبدالجبار بن أحمد بن محمد بن هارون أبا القاسم 

بن جعفر بن مسافر متوفی سنه و از علی  152هـ(  319السمرقندی، متوفی سنه )

 153هـ( نیز سماع حدیث نموده است. 326)
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 دیار حجاز

 مکۀ المکرمه

امام ابن حبان در شهر مکۀ مکرمه از مفضل بن محمد جندی المقرئ، متوفی 
هـ( اخذ حدیث نموده و در صحیح خویش از این عالم جلیل القدر شانزده  308سنه )

ایت نموده است و از ابی بکر محمد بن ابراهیم بن المنذر النیسابور حدیث رو
و غیر اینها « اإلجماع»و « االوسط»بهایی چون ، صاحب تصانیف گران154الفقیه

اخذ حدیث نموده و امام ابن حبان از این عالم در صحیح خویش دو حدیث روایت 
د بن زیاد ابی سعید نموده است، و از جعفر بن ادریس قزوینی، و از احمد بن محم

، و از ابی زرعه احمد بن موسی بن یونس بن 155(هـ340ابن األعرابی، متوفی سنه )

و از عمران  156حرب التمیمی، و از خضر بن داود بن البزار المعدل ابی بکر المکی
 بن موسی بن المهرجان النیسابوری نیز اخذ حدیث نموده است.

 ماوراء النهر

شهرها و مراکز علمی و سیاحتی برای روات احادیث این مناطق که شامل مدن، 
گردید و در این راستا سعی و تالش روات احادیث، نسبت احادیث و محسوب می

 157اسناد محدثین کرام براین مناطق دال بر عظمت و اهمیت این اقلیم بوده است
و از  و این اقلیم )ماوراء النهر( در زندگانی علمی امام ابن حبان دارای اهمیت بسزا

گردد که رحلت ایشان قبل از جمله اولین رحالت علمی امام ابن حبان محسوب می
 هـ( در این دیار صورت گرفته بود.305سال )

ه منصب قضا هـ( نیز امام ابن حبان به این دیار عودت و ب 305و بعد از آن )
 ا اولیایگماشته شده است و این عملکرد به اساس محبت و عالقمندی خاصی که ب

 امور آن دیار داشت صورت پذیرفته است.

                                                                        
 (.1/416« )معجم البلدان» -154
 (.8/369« )الثقات» -155
 ( .8/182« )األنساب» -156
حدثنی فالن من وراء النهر، یوهم نهر : ویقول ، کان یقعد الشیخ بین نهر عیسی والفرات»: قال الزرکشی  -157

 (.2/109للزرکشی )« النکت علی ابن الصالح « »خراسان 
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ها سماع حدیث نموده اما مناطق مربوط به ماوراء النهر که امام ابن حبان در آن
 باشد:است قرار ذیل می

 بخارا 

امام ابن حبان در این شهر از حفص عمر بن محمد بن بجیر السمرقندی، متوفی 
انی است که امام ابن حبان هـ( سماع حدیث نموده و این یکی ازدانشمند311سنه )

و از محمد بن  158در صحیح خویش بیشتر احادیث را از ایشان روایت نموده اند
هـ( اخذ حدیث 314محمد بن یوسف بن الحکم أباذر العدوی القاضی، متوفی سنه )

روایت شده است و از  یک حدیثکرده و در صحیح امام ابن حبان از این دانشمند 
العاصمی أبا الفضل البخاری، از این عالم جلیل القدر در یعقوب بن یوسف بن عاصم 

 روایت نموده است. دوحدیثصحیح خویش 

 فربر

بشر أبا  امام ابن حبان در این دیار از محمد بن یوسف بن مطر بن صالح بن
لألمام  «الجامع الصحیح »عبداهلل الفربری، سماع حدیث نموده و راوی کتاب 

 باشد.هـ( نیز می 320البخاری عنه، متوفی سنه )

 نسف

امام ابن حبان در این شهر از محمد بن زکریا بن الحسین الیزداذی النسفی أبی 

 159هـ( سماع حدیث نموده است.  344بکر الصعلوکی الحافظ، متوفی سنه )

 

                                                                        
 له فیه ثالثمائۀ وأربعۀ وثمانون حدیثا. -158
ت رحلته إلی بخاری کان سند الشیوخ بلده وأحادیثهم... کان: »(13/492« )األنساب»عنه فی  قال السمعانی -159

حمد بن حبان البستی، وکان له اعتقاد فی أبی حاتم م، وسمرقند وبالد السغد وکس ونواحیها، غربل شیوخها غربلۀ
نه  أربع وأربعین ی األولی سوکتب عنه الکثیر من مصنفاته، ومات الیزداذی قبل أبی حاتم بعشر سنین فی جماد

 «.وثالثمائۀ بنسف
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 160خرتنک

 161امام ابن حبان در این دیار از ابراهیم بن خزیم سماع حدیث نموده است.

 سمرقند
رت گرفته هـ( صو310ابن حبان در این شهر قبل از سنه ) اما داخل شدن امام

ه از ایشان کترین شیخ امام ابن حبان بوده است و این به اساس تاریخ وفات قدیم
یشان در ادر این نواحی سماع حدیث نموده است و کسانی که امام ابن حبان از 

 سمرقند سماع حدیث نموده ذوات آتی الذکر اند:

 162هـ ( 315بن عنبر ابو اسحاق السمرقندی، متوفی سنه )از ابراهیم بن نصر 

و أبوجعفر محمد  163هـ( 319و أبو القاسم عبدالجبار بن احمد بن محمد متوفی سنه )
بن جعفر بن األشعث، سماع حدیث نموده و در صحیح امام ابن حبان از این دانشمند 

حدیث  و از محمد بن فتح سمسار سمرقندی نیز اخذ 164روایت شده  یک حدیث

یک حدیث را روایت  و از این دانشمند امام ابن حبان در صحیح خویش 165نموده
هـ( 317ی متوفی )بن العباس بن حفص ابوعبداهلل البلخکرده و از محمد بن الفضل 

الفامی، متوفی سنه بن سالم المربعی السمرقندی المعروف ب و از نصر بن الفتح
 روایت شده است. حدیثدو هـ( سماع حدیث نموده و در صحیحش 316)

 صغد
م ابن حبان در الصغد و یا السغد یکی از مناطق بین بخاری و سمرقند بوده و اما

هـ(  311) این دیار از عمر بن محمد بن بجیر الهمدانی السمرقندی، متوفی سنه
دیث را حسماع حدیث نموده و در صحیحش از این دانشمند سصد و هشتاد و چهار 

 قبالً گذشت.روایت نموده چنانچه 

                                                                        
 هی قریۀ قریبۀ من سمرقند، بها توفی اإلمام البخاری رحمه اهلل وبها قبره. -160
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 مرو

امام ابن حبان در این شهر از عبداهلل بن محمود بن سلیمان السعدی، متوفی 
و از احمد بن الحارث بن محمد بن عبدالکریم عبدی المروزی  166هـ(  311سنه )

هکذا  روایت شده و چهار حدیثو در صحیحش از این دانشمند  167اخذ حدیث نموده
هـ( سماع حدیث  311جر المروزی، متوفی سنه )از اسحاق بن ابراهیم بن اسحاق التا

روایت و از ابوالعباس احمد بن الخضر  پنج حدیثنموده و از ایشان در صحیحش 
 168بن محمد ابن أبی عمرو المروزی نیز سماع حدیث نموده است.

 باشد(فرهاذجرد )یکی از قرای مرو می

رهاذجردی اخذ حدیث امام ابن حبان در این دیار از زکریا بن مسلم أبا یحیی الف
 روایت نموده است. یک حدیثو از این دانشمند صرف  169کرده

 باشد(سنج )یکی از قرای مرو می

امام ابن حبان در این شهر از حسین بن محمد بن مصعب الحافظ، متوفی سنه 
 بیست و چهار حدیثهـ( سماع حدیث نموده و از ایشان در صحیح خویش  315)

و از این عالم  170بن نوفل الهورقانی سماع حدیث نموده روایت و از محمد بن نصر 
 را در صحیح خویش روایت نموده است. دو حدیثجلیل القدر 

 أصبهان

سماع حدیث 171امام ابن حبان در این دیار از محمد بن عبدالرحمن األصبهانی 
 نموده است.
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 172الکرج 

 173ج الحافظامام ابن حبان در این شهر از ابی عماره احمد بن عماره بن الحجا
سماع حدیث نموده و از ایشان در صحیح خویش یک حدیث را روایت نموده است 

و از ایشان در  174و هکذا از أبی عبداهلل حسین بن اسحاق الخالل روایت کرده
 صحیح خویش هفت حدیث روایت کرده است.

 175شاش

امام ابن حبان در این شهر از ابراهیم بن خزیم بن قمیر بن خاقان المروزی أبا 
 سماع حدیث نموده است.176اسحاق الشاشی 

 177برذعه

لبرذعی سماع امام ابن حبان در این شهر از محمد بن خالد بن یزید أبی جعفر ا
ه مکه مکرم حدیث نموده، و این عالم جلیل القدر کسی است که توسط القرامطۀ در

 .( به شهادت رسانده شده است رحمه اهلل تعالی142هـ( ) 317در سنه )

 طرسوس

امام ابن حبان در این شهر از ذواتی آتی الذکر اخذ حدیث نموده است: ابراهیم 
( و از حسن بن اسحاق 143بن محمد بن ابراهیم بن أبی أمیۀ طرسوسی الخزاعی )

این دانشمند فاضل یک حدیث را ( و امام از 144بن ابراهیم الخوالنی المصری )
و از عبداهلل بن جابر  178روایت نموده است و از عبدالرحمن بن سانجور الرملی

                                                                        
 (.4/446« )معجم البلدان»: مدینۀ بین همذان وأصبهان. ینظر -172
 (.4/446« )معجم البلدان»: مدینۀ بین همذان وأصبهان. ینظر -173
 (.1/332« )تاریخ أصبهان»( و 1552حدیث ) -174
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 (.3/308« )البلدانمعجم »ابن حبان بالمشرق. وینظر 
 وینظر ماسبق فی )خرتنک(.. (412و6/370« )الثقات» -176
 ( .1/379« )معجم البلدان»: بلدۀ فی أقصی أذربیجان، وتقال أیضا بالدال المهملۀ. وینظر -177
 (.2/139« )المجروحین» -178
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اخذ حدیث نموده و امام  180و از غزوان بن اسحاق الهمدانی العابد 179الطرسوسی
ابن حبان از این دانشمند در صحیح خویش یک حدیث را روایت نموده و از ابوالحسن 

و از محمد بن جریل الشهرزوری اخذ  181ن المهرجان النیسابوریعمران بن موسی ب

و از این عالم جلیل القدر درصحیح امام ابن حبان صرف یک حدیث  182حدیث کرده

و از محمد  183روایت شده است و از محمد بن حصن بن خالد أبو عبداهلل األلوسی 

ز این دانشمند و ا 184بن یزید الدرقی أبوعبداهلل الطرسوسی همچنان اخذ حدیث نموده
 در صحیح امام ابن حبان سه حدیث روایت شده است.

 مصیصۀ

مسلماً امام ابن حبان در این دیار از محمد بن سفیان بن موسی أبی یوسف 
سماع حدیث نموده و امام ابن حبان از این دانشمند، در صحیح خویش  185الصفار

المصیصی قاضی یک حدیث روایت نموده و از احمد بن داود بن هالل أبی طالب 
و ایشان از این دانشمند در صحیح خویش یک حدیث  186أذنۀ نیز اخذ حدیث نموده

و از محمد بن أحمد بن المستنیر أبی  187روایت کرده و از قاسم بن علی المؤذن 

 نیز سماع حدیث نموده است. 188بکر المصیصی 
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 مسوفصل 

 اساتید امام ابن حبان بستی

 مشهورترین شیوخ امام ابن حبان:

امام عالمه ابن حبان بستی جهت کسب علم و دانش، بسیاری از شهرهای 
های زیادی را سپری نموده است و از تعداد زیادی استادان جهان را گشته و مسافرت

ایشان از  کسب علم و دانش نموده که قبالً از سفرهای علمی امام ابن حبان، که
این مشایخ جلیل القدر خویش روایت نموده، بدون حصر این شیوخ توأم با تأکید از 
ذکر مدن و شهرها که امام در آن شهر از این مشایخ روایت کرده بود یادآوری 

آوریم که ایشان اکثراً نمودیم، اکنون از آن عده شیوخ امام ابن حبان تذکر بعمل می
 یت نموده همراه با تعداد روایات ایشان.در صحیح خویش از آنان روا

آن عده شیوخ امام ابن حبان که ایشان اکثراً حدیث را از اینها در صحیح خویش 
 روایت نموده است.

به اساس احصائیه )دارالتأصیل، مرکز البحوث و تقنیۀ المعلومات( در مورد آنعده 
ه است بالغ به شیوخی که امام ابن حبان از ایشان در صحیح خویش روایت نمود

 گردد.دوصد شیخ می

را از ایشان  از چهل حدیثاکنون از آن عده شیوخی که امام ابن حبان بیشتر 
شود توأم با تعداد مرویات ایشان در صحیح خویش روایت نموده است تذکر داده می

 از هر شیخ منجمله: 

الحافظ، أحمد بن علی بن المثنی بن یحیی بن عیسی أبویعلی تمیمی الموصل  ـ 1
 را روایت کرده است. ( حدیث1189القدر )امام ابن حبان از این شیخ جلیل 

حسن بن سفیان بن عامر بن عبدالعزیز بن النعمان أبو العباس الشیبانی  ـ 2
را ( حدیث 747)البالوزی النسوی الحافظ، امام ابن حبان از این دانشمند 

 روایت نموده است.
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مد بن شعیب أبوخلیفۀ الجمحی البصری فضل بن عمرو الحباب بن مح ـ 3
( 747)باشد، امام ابن حبان از این دانشمند األعمی که ملقب به الحباب می

 را روایت نموده است.حدیث 

عبداهلل بن محمد بن عبدالرحمن بن شیرویه أبو محمد مدینی نیشاپوری، که  ـ 4
 کرده است.را روایت  ( حدیث483)امام ابن حبان از این عالم جلیل القدر 

محمد بن الحسن بن قتیبۀ بن زیادۀ أبو العباس اللخمی العسقالنی، که امام  ـ 5
 را رویت کرده است. ( حدیث474)ابن حبان از این شیخ جلیل القدر 

عمر بن محمد بن بجیر بن خازم بن راشد أبو حفص همدانی بجیری  ـ 6
( 385)القدر سمرقندی الخشوفغنی، که امام ابن حبان از این شیخ جلیل 

 را روایت کرده است. حدیث

عبداهلل بن محمد بن سلم بن حبیب أبو محمد الفریابی المقدسی، که امام  ـ 7
 را روایت نموده است. ( حدیث322)ابن حبان از این شیخ جلیل القدر 

محمد بن اسحاق بن خزیمۀ أبوبکر نیشاپوری سلمی ابن خزیمۀ إمام األئمۀ،  ـ 8
 را روایت کرده است. ( حدیث316)که امام ابن حبان از این شیخ جلیل القدر 

عمربن سعید بن أحمد بن سعد بن سنان أبوبکر الطائی المنبجی، که امام ابن  ـ 9
 کرده است.را روایت ( حدیث 295)حبان از این شیخ جلیل القدر 

عمران بن موسی بن مجاشع أبو اسحاق سختیانی الجرجانی، که امام ابن  ـ 10
 را روایت کرده است. ( حدیث238)حبان از این شیخ جلیل القدر 

محمد بن اسحاق بن ابراهیم بن مهران أبو العباس الثقفی سراج نیشاپوری  ـ 11
را روایت ( حدیث 179)مولی ثقیف، که امام ابن حبان از این شیخ جلیل القدر 

 نموده است.

حسین بن محمد بن مودود بن حماد أبوعروبۀ حرانی الجزری الحافظ، که  ـ 12
 را روایت کرده است.( حدیث 170)امام ابن حبان از این شیخ جلیل القدر 
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حسین بن إدریس بن المبارک بن هیثم بن زیاد أبوعلی األنصاری موالهم  ـ 13
( 145)الهروی الخرمی ابن خرم، که امام ابن حبان از این شیخ جلیل القدر 

 را رویت کرده است. حدیث

محمد بن عبدالرحمن أبوعبداهلل سامی الهروی، که امام ابن حبان از این شیخ  ـ 14
 ویت کرده است.را ر ( حدیث110)جلیل القدر 

حسین بن عبداهلل بن یزید بن األزرق أبوعلی رقی القطان مالکی جصاص  ـ 15
را روایت کرده  ( حدیث104)األزرق، امام ابن حبان از این شیخ جلیل القدر 

 است.

محمد بن أحمد بن عبداهلل بن أبی عون أبو جعفر النسوی الریانی که برایش  ـ 16
( حدیث 100)ام ابن حبان از این شیخ جلیل القدر شود، امالرذانی نیز گفته می
 را روایت کرده است.

محمد بن عبداهلل بن جنید أبو الحسن الجنیدی البستی، که امام ابن حبان از  ـ 17
 را روایت کرده است.( حدیث 98)این شیخ جلیل القدر 

روف عبداهلل بن أحمد بن موسی بن زیاد أبو محمد األهوازی الجوالیقی المع ـ 18
را روایت کرده  ( حدیث77)بعبدان، امام ابن حبان از این شیخ جلیل القدر 

 است.

أحمد بن یحیی بن زهیر أبو جعفر التستری الزاهد علم الحفاظ شیخ اإلسالم،  ـ 19
 را روایت کرده است. ( حدیث73)امام ابن حبان از این شیخ جلیل القدر 

أبوعبداهلل الصوفی الکبیر، امام ابن أحمد بن الحسن بن عبدالجبار بن راشد  ـ 20
 را روایت کرده است.( حدیث 73)حبان از این شیخ جلیل القدر 

اسحاق بن ابراهیم بن اسماعیل بن عبدالجبار بن فروۀ أبو محمد البستی  ـ 21
را روایت کرده ( حدیث 70)القاضی، امام ابن حبان از این شیخ جلیل القدر 

 است.

ن قحطبۀ بن مرزوق الطلحی الصلیحی، امام ابن حبان از عبداهلل بن محمد ب ـ 22
 را روایت کرده است.( حدیث 60)این شیخ جلیل القدر 
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مؤدب، امام حامد بن محمد بن شعیب بن زهیر أبو العباس البلخی البغدادی ال ـ 23
 ت.را روایت نموده اس ( حدیث55)ابن حبان از این شیخ جلیل القدر 

ز این اد بن یوسف بن حمزۀ النسوی، امام ابن حبان محمد بن عمر بن محم ـ 24
 را روایت کرده است.( حدیث 53)شیخ جلیل القدر 

یل، امام محمد بن عبیداهلل بن الفضل أبوالحسن الکالعی الحمصی ابن الفض ـ 25
 را کرده است. ( حدیث42)ابن حبان از این شیخ جلیل القدر 

خ دیگر که تعداد روایات ایشان کمتر ( شی175عالوه بر این، امام ابن حبان از )

 189است نیز حدیث روایت نموده است. چهل حدیثاز 
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 جایگاه علمی و آرای علماء در مورد 

 امام ابن حبان بستی

ای ائمه بدون شک جایگاه علمی امام ابن حبان بعد از وفات آن، او را در مقدمه
است این جایگاه شامخ علمی را ایشان از خالل اهل حدیث عصرش قرار داده 

دستی در تدوین علوم حدیث و تأثیر آن در قضایای حایز اهمیت تالیفات علمی و پیش
های بعدی کمایی کرده است و تتبع در اثار امام ابن حبان به وضوح نشان برای نسل

اشته دهد که وی در بخش روایت و نقد آن تألیفات متعددی را به میراث گذمی

 190است.

ست، بلکه اتعمق در آثار امام ابن حبان برای تثبیت جایگاه علمی وی بسنده 
وده است در بندی علوم حدیث و تبیین اقسام و انواع آن رویکرد بنوآوری در باب

داخته بود به تدوین علوم حدیث که قبل از امام ابن حبان محدث دیگر به آن نه پر
س از مرگش پامام ابن حبان هم در حیاتش و هم  اضافه اهمیت بلند علمی تآلیفات

های جدیدی را به روی زا بوده و دروازهشیوۀ علمی آن در تدوین علوم حدیث جدل
بن حبان اعلمای علوم حدیث گشوده است و این باعث شده که جایگاه علمی امام 

 .ستاای برخوردار بوده در مقایسه با سایر علمای حدیث از برجستگی ویژه

 شودمی از خالل عرض آرای علمای ذیالً ظاهرگاه علمی امام ابن حبان جای

  نماید: در مورد مقام و جایگاه شامخ امام ابن حبان چنین اظهار نظر میابن مندۀ

 191« امام ابن حبان بستی از اهل معرفت بود.»

الم در همچنان ذوات آتی الذکر از علمای جید، فاضل و متبحر جهان اس
 نمایند: نزلت امام ابن حبان چنین ابراز نظر میمورد مقام و م

                                                                        
 سیأتی الکالم علی مؤلفاته تفضیال ان شاء اهلل. -190
 (.256)ص« فتح الباب فی الکنی واأللقاب» -191



  92عالمه امام حدیث ابن حبان بستی هلمندی –آشنایی با بزرگان دین 

  :امام ابن حبان از فقهای دین و حافظان آثار، در علم طب و ابوسعد األدریسی

 192طبابت و نجوم دسترسی کامل داشته، توأم با دیگر فنونی از علم.

  :امام ابن حبان از علمای فقه، لغت، حدیث، وعظ و از عقالی رجال الحاکم

 193بود.

 ابن حبان از جمله رجال ثقات،نبالء و ذکی و اهل فکر و دانش  الخطیب: ابوبکر

 194بود.

  :195امام ابن حبان در علوم حدیث نسبت به حاکم برتری داشت.حازمی 

 :196ابوحاتم امام و پیشوای عصرخود بود.  سمعانی 

 :محمد بن حبان، حافظ جلیل القدر و امام عصر خود  امام تاج الدین السبکی

 197د. گردیمحسوب می

  :کنندگان محسن و از تصنیف امام ابن حبان از ایمۀ رجال و جهانگردابن عساکر

 198بود.

  :امام ابن حبان واسع العلم بود که بین فنون مختلفی علم جمع ابن الصالح
ای بود که در علوم حدیث از تألیفات زیادی برخوردار نموده و از جمله ائمه

 199بودند.

                                                                        
 2/132وطبقات الشافعیۀ البن قاضی شهبۀ  3379جلد سوم صفحه « سیرأعالم النبالء» -192
 (52/251«)تاریخ دمشق » -193
 (26/113«)تاریخ اإلسالم » -194
 (1/22« )الرسالۀ المستطرفۀ» -195
 .425( والحدیث والمحدثون ص 1/348« )األنساب» 2/209: األنساب -196
 3/131طبقات الشافعیۀ الکبری : -197
 (52/249« )تاریخ دمشق» -198
 (1/118« )طبقات الفقهاء الشافعیۀ» -199
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  :مه، حافظ مجود، و شیخ خراسان ابوحاتم محمد بن ابن حبان، امام، عالالذهبی

 200حبان بود.

 :201امام ابن حبان امام و حافظ جلیل بود. ابن السبکی 

 :امام ابن حبان حافظ و عالمه و یکی از بزرگان عرصۀ تألیف و  ابن کثیر

 202مجتهدین بود.

  :مانند بود، وی در فنون مختلف امام ابن حبان دارای ذکاوت و حفظ بیابن حجر

 203علم دسترسی داشت.

  :204امام ابن حبان حافظ و امامی از ائمه حجت و علم بود.ابن عماد الحنبلی 

امام وحید عصر و  ان()ابن حب گفتند: ایشان همچنان حضرت حاکم وسمعانی
زمان خود بوده و تصدی قضای سمرقند را مدتی به عهده داشته و در آن منطقه به 
مردم آن دیار خدمات علمی زیادی را ارائه نموده است. و سپس از آنجا به نیشاپور 
عودت و در آنجا خانقای را بنا نموده و بعداً به وطن اصلی خویش )بست( مراجعه 

پخش و نشر تصانیف خود اشتغال ورزید تا اینکه در یکی از  نموده و در آنجا جهت

 205های شوال جهان فانی را وداع گفت.شب

نگارد: حضرت در مورد شخصت عالمه امام ابن حبان بستی چنین می الخطیب
نبیل بوده اند، به همین ارتباط األسنوی گفته است:  بستی، صاحب شخصیت ثقه و

باشد و تألیفات صاحب )الصحیح( می م حافظ وابوحاتم محمد بن حبان بستی، اما
دیگر نیز داشته و به شهرهای مختلف جهان سفرهای علمی و پژوهشی نموده و 

                                                                        
 16/9( وسیرأعالم النبالء 3/16)« شذرات الذهب» -200
 (3/13« )طبقات الشافعیۀ الکبری»  -201
 (290)ص « طبقات الشافعیین» -202
 (15/281« )البدایۀ والنهایۀ»  -203
 (5/114« )لسان المیزان» -204
 سایت: اسالم ویب -205
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کیه زلغت، حدیث، فقه، وعظ و نصیحت و تجناب ایشان منبع علم و دانش در بخش 

 206شود.ترین مردان صاحب عقل بر شمرده میبوده و از برجسته

 افزون بر آن: 

  :در مورد شخصیت امام عالمه محمد بن حبان بستی چنین ابراز »الحاکم
ابن حبان معدنی از معادن علم و دانش در فقه، لغت، حدیث، »نماید: نظر می

 207«.گرددوعظ و از جملۀ نبالء و عقالی عصر و زمان خود محسوب می

  :208«.ابن حبان أبوحاتم محمد بن حبان حافظ و عالمه بود»امام سیوطی 

  :209«.ابن حبان، امام عالمه فاضل و شخصیت متقن بود»یاقوت الحموی 

  :210«.محمد بن حبان حافظ و عالمه عصر خود بود»ابن تغری بردی 

  :211«.محمد بن حبان حافظ و عالمه بود»ابن قاضی شهبۀ 

 :ابن حبان از جمله امامان عصر و زمان خود محسوب » ابن حجر

 212«.گردیدمی

  :آراء رجالی  213«.امام عصر و زمان خودش بود ابن حبان،»ابن األثیر(
 برگرفته از ویکی فقه دانشنامه حوزوی است( 

ابن حبان از صاحب نظران علم حدیث و رجال است و در این دو علم آرای 
ای دارد. وی در جرح و تعدیل دارای مسلکی مخصوص است و معتقد بود که ویژه

                                                                        
 سایت: اسالم ویب -206
 .425. و الحدیث والمحدثون ص5/114لسان المیزان: -207
 847/ طبقات الحفاظ :ت -208
 1/415معجم البلدان : -209
 3/342النجوم الزاهرۀ  -210
 2/131طبقات الشافعیۀ : -211
 5/112لسان المیزان : -212
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باشد، زیرا جرح ضد عدل است و راوی عدل کسی است که جرحی بر او وارد نشده 
 شود.اگر کسی را جرح نکرده باشند، ال محال عادل شمرده می

وی معتقد بود که راوی مجهول هنگامی که از نظر عین و شخص معین شد، 
شود، مگر اینکه در مورد او جرح و قدحی آشکار شود. ابن حبان در عدل شمرده می

برده و از آن ها روایت نقل کرده که از نظر کتاب ثقات خود بسیاری از افراد را نام 
دیگران مجهول هستند. اما ذهبی در سیر و سبکی نظر وی، راجع به برخی احادیث 

 را نقل کرده اند که با برداشت شایع در میان فقها و محدثان متفاوت است.
 



 

 

 بعضی نقدهایی که بر امام ابن حبان صورت گرفته است

ه است، برابر ریخ هیچ عالمی از علمای بزرگ را خالی از نقد مخالفان نگذاشتتا
قدشان انصاف است مخالفینی که نقد نمودند از جمله ذوی االنصاف بوده و یا در ن

 را رعایت نه نموده اند.

یتودیک مبه هر حال هدف اصلی ما ارج گذاری نسبت به ارائه خدمات علمی و 
یث توأم با ابتکارات ر ما بوده که به ویژه در راستای علوم حداین عالم جلیل القدر دیا

 نابش انجام داده اند.

  214عقیده امام ابن حبان

مسایل  ،شودی که در قبال امام ابن حبان مطرح مییترین قضایا و نقدهااز اهم
، بویژه اینکه رأی را در پیوند به انکار حد برای اهلل و اصول فکری وی است تیعقید
به وی نسبت داده اند که اثری مستقیم  215جالله و قول مبهمی نسبت به نبوتجل 

که امام ابن حبان تحمل نموده، داشته است.  216در زحمات، تکالیف و مشکالتی

و تعدادی دیگری از علمای فاضل، وی را از چنین مقوالت و دعاوی  217امام ذهبی
 تبرئه نمود است و برای او عذر جسته است.

اینست که با نسبت دادن بدعت به امام ابن حبان در حق وی خالصۀ موضوع 
ظلم صورت گرفته است در حالی که ایشان در اغلب مسایل عقیدتی از عقیده اهل 

کردند و از منهج اهل سنت مگر در بعضی قضایای جزئی سنت و جماعت پیروی می
حادیث اش را مانند تبرک به صالحین و تفسیر فطرت و تأویل بعضی اکه دیدگاه

داده است و این مرتبط به صفات اهلل جل جالله بر مذهب اهل سنت ترجیح می
هایی که در صحیح ابن حبان آمده است با تعلیق بررسی شده مسایل را در قسمت

 است.

                                                                        
من أهم األبحاث فی هذا الشأن رسالۀ مقدمه لنیل درجۀ الماجستر بجامعۀ أم القری ألحمد بن صالح الزهرانی  -214
 «.آراء ابن حبان فی المسائل اإلعتقادیۀ»هـ بعنوان  1419عام 
 (3/132« )طبقات السبکی » ، (16/96« )سیرأعالم النبالء» ، ط. المعارف« الثقات»مقدمه  -215
 یأتی الحدیث عن محنۀ اإلمام ابن حبان بالتفصیل قریبا.. -216
 (16/98« )سیرأعالم النبالء»  -217



 

 

 

 وظایف امام ابن حبان

 منصب قضاوت

مت قضا سو بارها به ابن حبان مورد توجه امرا و حکام خراسان قرار داشته 
ی خراسان منصوب شده است. به گفته سمعانی او در سمرقند و نسا و دیگر شهرها
ر سمرقند دبه قضا پرداخته است. ابوسعد ادریسی گفته که ابن حبان مدت زیادی 

نشمندان در این قاضی بود و امیر ابوالمظفر سامانی برای او و شاگردانش و دیگر دا
 ای بنا کرد.شهر صفه

امام ابن حبان منصب قضای سمرقند و قضای شهر نسا و تعدادی از شهر های 
( هجری 334دیگر را ایفا نموده بود، و حاکم گفته است که امام ابن حبان در سال )

 218قمری بر قضای شهر نسا گماشته شده بود. 

بعضی از مترجمین سیرت وی ادعا نموده اند که سبب گماشتن وی بر قضای 
نسا برای امتیاز و برتری وی در فقه بوده است و این باعث شده  سمرقند و شهر

 219است که بسیاری از هم عصرانش نسبت به وی تحریک شوند.

 

                                                                        
 (26/113« )تاریخ اإلسالم» -218
 ( 147للدکتور سعد بن عبداهلل الحمید )ص« مناهج المحدثین» -219



 

 

 

 شاگردان امام عالمه ابن حبان بستی

 شاگردان مشهور امام ابن حبان

داریم که از یان مشاگردان امام ابن حبان را بی در اینجا شرح حال آن تعداد از
ال آنان حگردیدند و شرح امام روایت نموده و از جمله حفاظ و علما محسوب می

 ترجمه شده است.

مگر از حافظ الدارقطنی تذکار به عمل نه آمده است در حالی که این شخص 
از جمله شاگردان امام ابن حبان باشد،وکذا ازخالل روایات دارقطنی معلوم می گردد 

ز جمله شاگردان امام ابن حبان بود، چنانکه در بعضی روایات کتاب که ایشان ا
الضعفاء و »الضعفاء و المجروحین آمده است به ویژه در روایات نسخه خطی کتاب 

 220«.المجروحین

 : مشهورترین شاگردان امام ابن حبان

 ( که 369ابوالحسن محمد بن أحمد بن هارون الزوزنی، متوفی سنۀ .)هـ
ح ابن حبان بوده اما از وی جز در فهارس و تقاسیم روای کتاب صحی

ها و نه کسی تعارف آن را ذکر کرده نامبرده نشده است و در دیگر نسخه

 221شود که حافظ ذهبی در کتاب )تاریخ اإلسالم( است مگر گفته می
ابوالحسن را از جمله استادان ابوالحسن علی بن محمد البحاثی الزوزنی یاد 

 نموده است.

                                                                        
 (.6/415،447« )تاریخ بغداد »  -220
 (30/505« )تاریخ اإلسالم»  -221
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 ( بن أیوب 16/92)222مر محمد بن أحمد بن محمد بن سلیمان ابو ع

هـ( که این شخص  382األدیب صاحب التصانیف، متوفی سنه ) 223نوقاتی
ر( ذکر نموده، اما از ترجمه شان تذکار نداده یرا امام ذهبی نیز در کتاب )الس

از این شخصیت 224است. همچنان یاقوت حموی در کتاب )معجم األدباء( 
 آورده و روایت ایشان را از ابن حبان ثابت کرده است.تذکر بعمل 

 طنی شیخ اإلسالم، متوفی سنه ابوالحسن علی بن عمر بن أحمد دارق

حافظ الدنیا و کسی که )ال تخفی جاللۀ قدره( که مقام و 225هـ(385)
تواند. و جناب ایشان به منزلت عملی ایشان از کسی مخفی مانده نمی

بان روایت نموده اند که این قول را روایت امام طریقه اجازه از امام ابن ح
دار قطنی در کتاب )المجروحین( که به شکل خطی تحریر شده است 
تثبیت نموده و کتاب دیگری که منسوب به امام دارقطنی تحت عنوان: 
)تعلیقات علی المجروحین البن حبان( کتاب چاپ شده است نیز تثبیت 

 226نماید.می

 عبدی األصفهانی، متوفی سنه  حاق ابن مندۀأبوعبداهلل محمد بن إس

صاحب کتاب )فتح الباب فی الکنی واأللقاب( در آن از شیخ 227هـ(395)

                                                                        
إلمام ابن حبان ولکنه سمی جده منصورا فی ترجمته ل« السیر»کذا ذکره الحافظ الذهبی فی ترجمته من   -222

 هناک.
لبان فی مقدمته لـ ب( وقال فیه ابن 5/311« )معجم البلدان»: نسبۀ لـ) نوقات( إحدی قرای سجستان. وینظر -223

 «.أبو بکر»: وجعل کنیته ، «النوقانی: »«اإلحسان»
224- (5/2345.) 
سیرأعالم »( و3/297«)وفیات األعیان» ، (7/183« )المنتظم » ، (12/34« )تاریخ بغداد»: ینظر ترجمته فی-225

 (16/449« )النبالء
 ( 197)ص « اإلمام أبوالحسن الدارقطنی وآثاره العلیمۀ» -226
 ، (518« )مام أحمدمناقب اإل» ، (2/167« )ت الحنابلۀطبقا» ، (2/306« )أخبار أصبهان»: ینظر ترجمته فی -227

 (17/28« )سیر أعالم النبالء»( و 7/232« )المنتظم»
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خود که امام ابن حبان است تذکر داده که ایشان از اهل معرفت بوده و از 

 228ایشان به طریقه کتابت حدیث را اخذ نموده است.

وقت و عصرش خوانده و ابن مندۀ ایشان را از جمله بزرگترین حفاظ 
و گفته است که ایشان داری سفرهای علمی زیادی بوده، چنانکه امام 

من مانند این شخص کسی را که »فرماید: الذهبی در مورد ایشان می
ام که مانند ام و نه کسی را دیدهمی نموده باشد، ندیدهلبیشتر سفرهای ع

وری که گفته این شخص زیاد روایت توأم با حفظ و ثقه داشته باشد ط

 229«. رسدشده است که شیوخ ایشان به یکهزار و هفتصد تن می

هروی، أبو علی منصور بن عبداهلل بن خالد بن أحمد خالدی ذهلی ال
 (.402متوفی سنه )

  ،حاکم أبوعبداهلل محمد بن عبداهلل ضبی النیسابوری الحافظ ابن البیع
از امام ابن  هـ( که ایشان 405صاحب کتاب )المستدرک(، متوفی سنه)

( اخذ حدیث نموده است در حالی 433حبان به طریقه استمالء در سال )
که سیزده سال عمرداشت و در کتاب )المستدرک( حدیث را روایت کرده 

 230است.

  أبومعاذ عبدالرحمن بن محمد بن رزق سجستانی المزکی، متوفی سنه

 231.گردندهـ( که ایشان یکی از شیوخ خطیب بغدادی محسوب می426)

 
 

                                                                        
 (.256)ص« فتح الباب فی الکنی واأللقاب» -228
 (.17/28« )سیرأعالم النبالء» -229
سیرأعالم »( و3/815للخلیلی )« اإلرشاد» ، (2/370« )األنساب» ، (5/473« )تاریخ بغداد»: ینظر ترجمته فی  -230

 (.17/162« )النبالء
 .55اإلحسان فی تقریب صحیح ابن حبان ص -231



 

 

 

 ابن حبانامام تألیفات عالمه 

 آثار امام ابن حبان بستی

ابن حبان، به تصریح عبادی و ابن ماکوال و دیگران دارای تصنیفات بسیار بوده 
های خویش اشاره کرده به شماری از کتاب« روضۀ العقالء»است. او خود در کتاب 

کتاب وی را نام برده است. کمال یوسف الحوت  40است. خطیب بغدادی متجاوز از 
 65در مقدمۀ اإلحسان به ترتیب صحیح ابن حبان ابن بلبان فارسی فهرستی شامل 

اثر وی را ارائه کرده است. خطیب به نقل از سجزی تصریح کرده است که ابن حبان 
وی نسخه  هایخانه و کتابخانه خود را وقف کرده بود تا دانشمندان بتوانند از کتاب

تر آثار وی از میان رفت و جز اندکی از آثار ابن حبان در دست برداری کنند. اما بیش
 نیست. 

 آثار چاپی امام ابن حبان

ابن حبان در مقدمه این کتاب اشاره کرده است که در دو کتاب  الثقات، ـ 1
سانید و الثقات والضعفاء والمجروحین برخالف اثر دیگر خود التاریخ الکبیر تفصیل ا

طرق را ذکر نکرده است. کتاب الثقات شامل موثقین از صحابه و تابعین است. این 
میالدی به کوشش  1983و1973-قمری/  1404تا  1393کتاب در میان سال های 

 سید عزیز بیک و دیگران در حیدر آباد دکن چاپ شده است.

حبان در مقدمه کتابی است در اخالق. ابن  روضۀ العقالء و نزهۀ الفضالء، ـ 2
اشاره کرده است که آن را برای علما و فضال و ارباب معرفت نوشته است و در آن 
خصال خوب و بد مورد بررسی قرار گرفته و برای این منظور از روایات و اخبار و 

قمری 1368حکایات و اشعار نیز کمک گرفته است. کتاب مذکور یک بار در کلکته 
وشش محمد محیی الدین عبدالحمید و دیگران در میالدی و بار دیگر به ک1948
 میالدی در بیروت منتشر شده است.1977قمری و1397
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ل. این تعدی در جرح و المجروحین من المحدثین والضعفاء والمتروکین، ـ 3
ری و) (هجری قم1396مجلد به کوشش محمود ابراهیم زاید درسال)  3کتاب در 

 ( میالدی در حلب منتشر شده است.1976

شرح حال از  1602در جرح و تعدیل که شامل  مشاهیر علما األمصار، ـ 4
محدثان موثق است و در آن ثقات صحابه و تابعین عنوان شده اند. در این کتاب 

میالدی ذکر شده اند و پس از  7/8هجری قمری و  2و  1های بیشتر راویان سده
ورده شده اند. ابن حبان نفر در این کتاب آ 20میالدی تنها حدود  8قمری و 2قرن 

و تابعین را بر اساس شهر های اقامت آنان آورده است،  مشاهیر اصحاب پیامبر
این شهرها عبارتند از: مدینه منوره، مکه مکرمه، بصره، کوفه، شام، مصر، یمن و 

ها اضافه شده خراسان و در مورد اتباع تابعین شهرهای بغداد و واسط نیز به آن

  232اند.

 امام ابن حبان بستی آثار خطی

تابخانه کهای آن در کتابخانه عارف حکمت مدینه و نسخه ـ اسماء الصحابۀ،1

 دانشگاه استانبول موجود است.

گاه های محمودیه مدینه و دانشهای آن در کتابخانهکه نسخه ـ تفسیر،2

 استانبول موجود است.

که در مآخذ به اسامی التقاسیم و األنواع یا االنواع و التقاسیم نیز  ـ صحیح،3

های خطی از رود. نسخهخوانده شده و از منابع مهم حدیث اهل سنت به شمار می

های توپکاپی، سرایی، برلین، ازهریه، این کتاب به صورت اجزای پراکنده در کتابخانه

ر عالء الدین علی بن بلبان فارسی )خدیویه( موجود است. این کتاب به وسیله امی

تنقیح شده وتحت عنوان )اإلحسان فی تقریب صحیح ابن حبان( به چاپ رسیده 

میالدی روایات و احادیثی که  1402قمری و 805است. نورالدین هیثمی. در سال 

                                                                        
 میالدی چاپ شده است. 1959هجری قمری و1379این کتاب به کوشش م. فالیشهامر در قاهره در  -232
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شوند، از صحیح نامیده می« زوائد»در صحیح بخاری ومسلم وجود ندارد و اصطالحاً 

آوری کرده و آن را موارد الظمئان علی زوائد ابن حبان نامیده است ابن حبان جمع

 که به کوشش محمد عبدالرزاق حمزه در بیروت منتشر شده است.
 

 هکذا از جملۀ مؤلفات امام ابن حبان

این اصل کتابی است که خدمت شما  المسندالصحیح علی التقاسیم و االنواع، -1

 233لت قطر طبع شده است.نماییم و در این اواخر در دوتقدیم می

 234و نزهۀ الفضالء،  یک مجلد. روضۀ العقالء -2

 ، در پنج جلد.کتاب الصحابۀ -3

به شکل  این کتاب را امام ابن حبان به شکل طبقات و سپس ،تاریخ الثقات -4
جز  اسما در داخل هر طبقه و ترتیب حروف معجم تنظیم و آن را در سه

رای طبقات تألیف نموده است؛ جزء اول را برای طبقات صحابه، جزء دوم را ب
 ست.اتابعین، و جزء سوم را برای طبقه اتباع التابعین اختصاص داده 

تحت نام  235ده مجلد، این کتاب را یاقوت حموی. المؤرخین، علل اوهام  -5
 باشد.)علل أوهام أصحاب التواریخ( ذکر نموده است که داری ده جلد می

 در بیست جلد به زیور چاپ آراسته شده است. علل مناقب الزهری،  -6

 در ده جلد به زیور چاپ آراسته شده است. علل حدیث مالک،  -7

حت عنوان جلد طبع شده است این کتابیست که ت در ده علل مسند أبوحنیفه،  -8
 )علل ما استند إلیه أبوحنیفه( طبع گردیده است.

 شده است. در ده جلد به زیور چاپ آراسته علل مناقب أبی حنیفۀ و مثالبه، -9

                                                                        
 

 م.1955ـ/ه1374طبعته مکتبۀ مصطفی البابی الحلبی بمصر، بمعرفۀ لجنۀ من العلماء سنه ) -234
 (1/417« )معجم البلدان» -235
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 در سه جلد به زیور چاپ آراسته شده است. ما خالف فیه سفیان شعبۀ،  -10

 شده است. ، در دو جلد طبعما خالف فیه شعبۀ سفیان  -11

 ، در یک جلد چاپ گردیده است.ما انفرد به أهل المدینۀ من السنن  -12

 در دو مجلد به زیور چاپ آراسته شده است. ما انفرد به المکیون،  -13

 در یک جلد طبع گردیده است.  ما انفرد به أهل العراق،  -14

 در دو جلد به زیور چاپ آراسته شده است. ما انفرد به أهل خراسان،  -15

 او شعبۀ عن قتادۀ، در دو مجلد. به ابن أبی عروبۀ عن قتادۀ، ما انفرد  -16

 در یک مجلد طبع گردیده است. غرائب األخبار،  -17

 در ده جلد چاپ گردیده است. غرائب الکوفیین،  -18

 در هشت جلد به زیور چاپ آراسته شده است. غرائب أهل البصرۀ،  -19

 در دو مجلد به زیور چاپ آراسته شده است. الکنی،   -20

 در یک مجلد به زیور چاپ آراسته شده است. الفصل والوصل،   -21

، در دو مجلد به زیور الفصل بین حدیث أشعث بن عبدالملک وأشعث بن سوّار -22
 چاپ آراسته شده است. 

 در ده مجلد به زیور چاپ آراسته شده است. کتاب موقوف ما رفع،  -23

 در دو مجلد به زیور چاپ آراسته شده است. کتاب مناقب مالک بن أنس،  -24

 در دو مجلد به زیور چاپ آراسته شده است. کتاب مناقب الشافعی،  -25

 در ده جلد به زیور چاپ آراسته شده است. المعجم علی المدن،  -26

 در سه جلد به زیور چاپ آراسته شده است . األبواب المتفرقۀ،  -27

 در سه جلد به زیور چاپ آراسته شده است. أنواع العلوم و أوصافها،  -28

 .قبول األخبار  -29
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 236المجروحین من المحدثین والضعفاء والمتروکین.  کتاب  -30

ر سال ددر قاهره به تحقیق مستشرق فالی شهر  مشاهیر علماء األمصار،  -31
 میالدی طبع گریده است. 1959

: ز تأمل در حدیث نبویاین کتاب را امام ابن حبان بعد ا شعب اإلیمان،  -32

بعد از تتبع این شعبات در آیات قرآن کریم 237« اإلیمان بضع وسبعون شعبۀ»
ها هایش از آیات قرآنی این شعبهتألیف و توضیح داده است که بنابر یافته

 دهد.هفتاد و نه شعبه بوده و این کتاب همین هفتاد و نه شعبه را شرح می

 238نسبت داده است: ا نیز به امام ابن حبانهای زیر رحافظ ابن الصالح کتاب

 .وصف االتباع وبیان االبتداع  -33

 .معرفۀ القبلۀ  -34

 239)بفتح النون المشددۀ(. المُدنّر  -35

نسبت داده  های ذیل را به امام ابن حبانیاقوت در معجم البلدان نیز کتاب

 240است:

 شده است. در دوازده جلد به زیور چاپ آراستهکتاب التابعین،  -36

 ده است.در پانزده مجلد به زیور چاپ آراسته ش کتاب أتباع التابعین،  -37

 .در هفده جلد به زیور چاپ آراسته شده است کتاب تبع األتباع،  -38

                                                                        
هـ فی 1396حلب، سنۀ دارالوعی ب: محمود إبراهیم زاید، ونشرته: طبع أکثر من طبعۀ، منها ما حققه األستاد -236

 مجلد کبیر به ثالثۀ أجراء.
 (1/51البن حجر )« فتح الباری»(و 2/3للنووی )« شرح مسلم»: ینظر شرح الحدیث فی -237
 (1/118الشافعیۀ( ) طبقات الفقهاء»  -238
. : متأللرلى کالدینارثوب مدنر: مبرقش، ومنقش بنقوش صغار حمر، وما کان فیه نقش مستدیر کالدینار، ومدنر -239

 دنر( : )مادۀ. (4/415« )تکملۀ المعاجم العربیۀ»
240-  (1/417.) 
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 . در بیست جلد به زیور چاپ آراسته شده است کتاب أتباع التبع،  -39

 241اپ آراسته شده است.در ده جلد به زیور چکتاب الفصل بین النَقَلَۀ،   -40

 است. در بیست جلد به زیور چاپ آراسته شده کتاب علل حدیث الزهری،  -41

 .در ده جلد به زیور چاپ آراسته شده است کتاب علل حدیث مالک،  -42

 ست.در بیست جلد به زیور چاپ آراسته شده ا کتاب غرائب األخبار،  -43

آراسته شده  در ده جلد به زیور چاپ کتاب ما أغرب الکوفیون عن البصریین،  -44
 است.

پ آراسته در هشت جلد به زیور چا کتاب ما أغرب البصریون عن الکوفیین،  -45
 شده است.

 ه شده است.در سه جلد به زیور چاپ آراست کتاب أسامی من یُعرَف بالکنی،  -46

 شده است. در سه جلد به زیور چاپ آراسته کتاب کُنی من یعرف باألسامی،  -47

و جلد به زیور چاپ در د کتاب التمییز بین حدیث النضر الحُدانی والنصر الخزّاز،  -48
 آراسته شده است.

ه جلد به س، در کتاب الفصل بین حدیث منصور بن المعتمر ومنصور بن زاذان  -49
 زیور چاپ آراسته شده است.

گردیده  در یک جلد طبع ،ل الشامی ومکحول األزدیکتاب الفصل بین مکحو  -50
 است. 

 .در ده جلد به زیور چاپ آراسته شده است کتاب موقوف ما رُفع،  -51

 در دو جلد به زیور چاپ آراسته شده است. کتاب آداب الرجالۀ،  -52

 ته شده است.در یک جلد به زیور چاپ آراس کتاب ما أسند جُنادۀ عن عبادۀ،  -53

                                                                        
 ذکره اإلمام ابن حبان فی مقدمۀ ) الصحیح(.-241
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  ، در یک جلد.اب الفصل بین حدیث نور بن یزید و نور بن زیدکت  -54

ه زیور چاپ ب، در دو جلد کتاب ما جعلَ عبداهلل بن عمر عبید اهلل بن عمر  -55
 آراسته شده است.

ر چاپ آراسته ، در سه جلد به زیوکتاب ما جعل شیبان سفیان أو سفیان شیبان  -56
 شده است.

 .ه استجلد به زیور چاپ آراسته شد در ده ،کتاب المعجم علی المُدُن  -57

 ه شده است.در ده جلد به زیور چاپ آراست کتاب المُقِلین من الحجازیین،  -58

 ه شده است.در بیست جلد به زیور چاپ آراست کتاب المقلین من العراقیین،  -59

 ست.ادر سه جلد به زیور چاپ آراسته شده  کتاب األبواب المتفرقۀ،  -60

در دو جلد به زیور چاپ آراسته شده  تاب الجمع بین االخبار المتضادۀ،ک  -61

 242است.

 ه است.در دو جلد به زیور چاپ آراسته شد کتاب وصف المعدل والمعدل،  -62

 سته شده است.در یک جلد به زیور چاپ آرا کتاب الفصل بین حدثنا و أخبرنا،  -63

 ده است. در سی جلد به زیور چاپ آراسته ش کتاب وصف العلوم وأنواعها،  -64

بن حبان به یک جلد، و در این کتاب امام ا کتاب الهدایۀ إلی علم السنن،  -65
کر حدیث ذتوضیح دو صناعت حدیث و فقه پرداخته است در این کتاب امام با 

ت به به ترجمه آن پرداخته و شخصی را که آن حدیث را روایت نموده اس
اوی، و از ویژگی این کتاب اینست که اسما راوی، کشور رمعرفی گرفته و 

آگاهی  وشیوخ راویان را به شمول زادگاه و وفات و تخلص و قبیله و فضل 
 دهد.شیوخ راویان تذکر می

همچنان به شرح محتوای حدیث پرداخته فقه و حکمت نهفته در آن را  
اره پیدا شود آن دو نماید اگر حدیث دیگر در تعارض با حدیث مورد اشتبیین می

                                                                        
 (.139عقب الحدیث )« الصحیح»ذکره اإلمام ابن حبان فی  -242
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تا را با هم جمع نموده و تالش نموده است اختالف لفظ را با تلطیف و جمع 
بین معانی آن رفع نماید تا از این طریق فقه و حکمت نهفته در حدیث به شکل 

هایی است که امام ابن عیان آشکار گردد و این از اهمترین و عزیزترین کتاب

 243تألیف نموده است. حبان

لرومی بر این تصانیف عالمه مولی مصطفی بن عبداهلل القسطنطنی ا عالوه
( هجری و 1017مولد ) الحنفی الشهیر بالمال کاتب الجلبی والمعروف بحاجی خلیفۀ

شف جلد ششم کتاب خود المسمی: )ک 37و  36( هجری در صحفه 1061متوفی )
چنین  نحباالظنون عن أسامی الکتب والفنون( پیرامون شخصیت و تألیفات ابن 

 بن عیدس بن معاذ بن حبان بن أحمد بن حبان بن محمد –ابن حبان »نگارد: می
ون السین مدینۀ اتم البستی )بست بضم الباء وسکأبوح العالمۀ الحافظ التمیمی شهید

ن له م 354بین سجستان وغزنین من أعمال کابل( توفی فی شوال من سنۀ 
 التصانیف: 

 ـ کتاب آداب الرجالۀ.1

 کتاب تفسیر القرآن.ـ 2

 ـ کتاب التقاسیم واألنواع.3

 ـ کتاب التمییز بین حدیث النصر والحدانی ونصر الحراز.4

 ـ ثواب األعمال.5

 ـ کتاب الجرح والتعدیل.6

 ـ کتاب الجمع بن االخبار المتضادۀ.7

 ـ کتاب روضۀ العقالء.8

 ـ کتاب السنن فی الحدیث.9

 ـ کتاب شعب االیمان.10

                                                                        
وما « فصول السنن»: ( باسم139لعل هذا الکتاب هو ما ذکره اإلمام ابن حبان فی )الصحیح( عقب الحدیث )  -243

سألت مسعود »: ثم نقل عن الخطیب البغدادی قوله ، (1/418« )معجم البلدان»نقلناه هنا هو نص کالم یاقوت فی 
إنما یوجد منها الشی : ل هذا الکتب موجودۀ عندکم ومقدور علیها ببالدکم ؟ فقالأک: بن ناصر یعنی السجزی فقلت له

 « !الیسیر، والنزر الحقیر
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 الصالۀ. ـ کتاب صفۀ11

 ـ کتاب طبقات االصبهانیۀ.12

 ـ کتاب علل أوهام أصحاب التواریخ.13

 ـ کتاب علل حدیث الزهری.14

 ـ کتاب علل حدیث مالک.15

 ـ کتاب ما أسند إلی أبی حنیفۀ.16

 ـ کتاب علل مناقب أبی حنیفۀ ومثالبه.17

 ـ کتاب غرائب األخبار.18

 ـ کتاب الفصل بین حدثنا وأخبرنا.19

 ب الفصل بین حدیث أشعث بن مالک وأشعث بن سوار.ـ کتا20

 ـ کتاب الفصل بین مکحول الشامی ومکحول األزدی.21

 ـ کتاب الفصل بین منصور بن المعتمر و منصور بن زاذان.22

 ـ کتاب الفصل بین النقلۀ.23

 ـ کتاب الفصل بین نور بن یزید ونور بن زید.24

 ـ کتاب الفصل والوصل.25

 جزء. 30المتفرقۀ  ـ کتاب األبواب26

 ـ کتاب االسامی من یعرف بالکنی.27

 جزء.15ـ کتاب التابعین 28

 ـ کتاب التاریخ.29

 .17ـ کتاب تباع التبع فی جزء 30

 جزء. 20ـ کتاب تبع األتباع 31

 ـ کتاب الثقات.32

 ـ کتاب الضعفاء.33

 ـ کتاب الصحابۀ.34

 ـ کتاب کنی من یعرف باألسامی.35

 نادۀ من عیادۀ.ـ کتاب ما أسند ج36
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 ـ کتاب ما أغرب البصریون عن الکوفیین.37

 ـ کتاب ما إنفرد أهل المدینۀ من السنن.38

 ـ کتاب ما إنفرد أهل مکۀ.39

 ـ کتاب ما خالف الثوری شعبۀ.40

 ـ کتاب ما جعل شیبان سفیان أو سفیان شیبان.41

 ـ کتاب ما جعل عبداهلل بن عمر عبیداهلل بن عمر.42

 ند شعبۀ عن قتادۀ ولیس عند سعید عن قتادۀ.ـ کتاب ما ع43

 ـ کتاب المسند فی الحدیث.44

 ـ کتاب المعجم علی المدن.45

 ـ کتاب المقلین من الحجازیین.46

 ـ کتاب المقلین من العراقیین.47

 ـ کتاب موقوف ما رفع.48

 ـ کتاب وصایا األتباع وبیان اإلبتداع فی الحدیث.49

 ا.ـ کتاب وصف العلوم وأنواعه50

 ـ کتاب وصف المعدل والمعدل.51

 ـ کتاب الهدایۀ إلی علم السنن.52

 ـ کتاب مناقب الشافعی.53

 244ـ کتاب مناقب مالک. 54
 

 

                                                                        
 .37-36( کشف الظنون عن اسامی الکتب والفنون جلد ششم ص 222) -244



 

 

 عصر امام ابن حبان

زیست یعنی از در آن می های عصر که امام ابن حباناز اهمترین ویژگی
اواخر قرن سوم الی منتصف قرن چهارم، این عصر، عصر اضطراب سیاسی بوده و 
روحیۀ کشمکش و نزاع بین افکار و رویکردهای مختلف حاکم بر اوضاع بوده 

در این عصر مشارکت سیاسی به خصوص جز ریاست  اما امام ابن حبان 245است.

اما نهضت علمی در این عصر به شکل  246ت.قضای سمرقند و غیر آن را نداشته اس
 زیستند.بوده که مجتهدین و اصحاب تقلید به نحو خلط و اصحاب اجتهاد مطلقاً می

بدون شک غلبۀ تقلید سبب  247اند.اما اکثریت عامه پیرو علمای اهل تقلید بوده
گردد، اختالف مذهبی در حدی اساسی در ظهور کشمکش و نزاع مذهبی تلقی می

در  کرد، به ویژه در زادگاه امام ابن حبانه که حکمرانی عصر را میشایع بود
های سیاسی و تعصبات قسمت شرقی جهان اسالم اختالفات فکری را ناهمگونی

را در محیطی که مذهب حنفی در  مذهبی تغذیه نموده، حتی اینکه امام ابن حبان

 248کردند.آن غالب بوده، از جمله فقهای مذهب شافعی تلقی می

 مشکالت زندگی امام ابن حبان

ره نبوی بسیاری از اهل علم و دانش به ویژه آنانی که حامل لوای سنت مطه
اند، امام ابن بودند، از ابتالء و آزمایش، مشقات و مشکالت زندگی به دور نمانده

و ائمه دین  نیز از این قاعده مستثنی نه، بلکه ایشان همانند سایر علماء حبان
ه رحمهم اهلل در مالک، امام أحمد، امام بخاری، امام نسایی و سایر ائم اعنی: امام

 معرض آزمایش و ابتالء قرار داشتند.

زیستند، الجرم بدون اغراق عصر و زمانی که هر یکی از این بزرگوان در آن می
ایشان از گزند حوادث و تأثیرات سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی مصئونیت نداشته و 

                                                                        
 ( وما بعده.215للدکتور حسین مؤنس )ص « أطلس تاریخ اإلسالم »  -245
 (.1/417)« معجم البلدان( »45( )45) -246
 (2/7لمحمد بن الحسن الفاسی )« الفکرالسامی فی تاریخ الفقۀ اإلسالمی» - 247
 ترجم البن حبان من کتب فی طبقات الشافعیۀ، کابن الصالح، وابن کثیر، والسبکی وغیرهم کما مر. -248
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ای بود که خواهی نخواهی ایشان را متأثر ر آن عصر و زمان به گونهاوضاع حاکم د
 نمود.می

در آن عصر و زمان به آن  جهت معلومات مزید، مشکالتی که امام ابن حبان
 دهیم: ارزیابی خویش قرار می مورد رد،کدست و پنجه نرم می

 



 

 

 حبانهای از مشکالت زندگی امام ابن نمونه

 نخست: از ناحیۀ سیاسی

تی که بین انجام دادیم به مشکال تتبعی که ما در سیر حیات امام ابن حبان
این بوده باشد  امام ابن حبان و حاکم معین بروز نموده باشد برنخورده، شاید برای

ته ایم و یا اینکه ها دسترسی نیافکه برخی آثاری که به این مسایل پرداخته اند به آن
مینه به زتقاضا و رغبت مشخصی نداشته است تا در این  اً امام ابن حباناساس

 مشکالت معینی روبرو شود. 

سئولیت باید این را مدنظر داشته باشیم که ایشان نه برای مدت کوتاهی م
ر دیگر نیز ریاست قضای سمرقند را به عهده داشتند، بلکه در نیشاپور و چند شه

ن با حکام وقت رساند که ایشااند و این به خوبی می  منصب قضاء را به عهده داشته
ویکردی رمشکالتی نداشته و حاکمان وقت از ایشان راضی بوده اند. مگر چنین 

 اش شده است. باعث توطئه و حسادت تعدادی از اقران، همتایان و همفکران

وی اما فتوایی که گویا در اباحت قتل آن صادر شده است، این ادعا را یاقوت حم 

 249به تنهایی روایت نموده است.

در  251کتابی 250برای ابی طیب مُصْعَبی برخی گفته اند که امام ابن حبان 
مورد قرامطه تألیف نموده است که در پاداش آن وی، امام ابن حبان را بر منصب 
ریاست قضاء سمرقند گماشته است. هرگاه اهل سمرقند از چنین امر آگاه شدند 
تصمیم گرفتند وی را به قتل برسانند. اما وی از سمرقند فرار و مدتی در بخاری به 

                                                                        
 (1/419« )معجم البلدان» - 249
والقفطی فی  ، (16برقم )« یتمیۀ الدهر»ترجم له الثعالبی فی  ، محمد بن حاتم أبو الطیب المصعبی: هو-250

من شعراء خراسان ووزرائها، و ندمائها ورؤسائها، له فی کل ذلک کمال، »: ( وقال166برقم )« المحمدون من الشعراء»
ع اختصاصه ووزرله م ، وکان له خاطر وقاد وقلم جار، وغلب علی األمیر نصر بن أحمد بکثرۀ محاسنه ووفور، مناقبه

وقد ترجم . اهـ«.فسقی األرض من دمه ، وأدرکته آفۀ الوزراء ، ولم تطل به األیام حتی أصابه عین الکمال ، بمنادمته
 (  25/63« )تاریخ اإلسالم»هـ( من  331الذهبی للملک أبی الحسن نصر بن أحمد السامانی هذا فی وفیات سنۀ )

 ر السنی فی دولۀ السامانیین.وهو کتاب فی نقض مذهبهم قد أهداه للوزی -251
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یدن لباسی به پنجهزار درهم با شب هنگام شغل بزازی مشغول گردیده و گویا با خر
 بدون تأدیه اموال مردم از بخاری نیز فرار نموده است. 

ویس در این روایت را که تنها یاقوت حموی نقل کرده است، علمای سیره ن 
ت از جمله مورد آن گفته اند که اگر صحت آن نیز ثابت شود این روایت در حقیق

 اخته اند. برای بدنامی وی شایعه س م ابن حبانهایی است که بدبینان اماشیطنت

ر مطلق این روایت برای ازدیاد شیوع چنین یک رویکردی در آن عصر به طو 
باشد  قابل رد نیست. و بدون شک این روایت یاقوت حموی اگر صحت هم داشته

برای بدنامی  هایی بوده است. بدبینان امام ابن حبانها و برچسپجزئی از شیطنت
 ان علیه وی مطرح نموده اند. ایش

 ثانیا: از ناحیه دیدگاه عقیدتی و بعضی امور دیگر 

خالل تتبع  هر محقق منصف در آرای امام ابن حبان و باورهای اعتقادی آن از 
یل القدر و اش برخالف اتهامات مطرح شده علیه این عالم جلآرای آن در تألیفات

رسد که بسیاری از اتهامات اش بر افراط گرایی مذهبی، به این نتیجه میمتهم نمودن
یه وی صحت گرایی مذهبی علاتهام افراطمطرح شده علیه آن اساس علمی نداشته و 

 ندارد. 

تاویل  این درست است که وی به نحوی به اشاعره میل داشت و صفت ساق را 
ه است های که مطرح شدهایش عیان است و درقسمتنمود و این امر در نوشتهمی

وی نهج اشاعره پیرایم اما اینکه گویا وی در همه موارد از مدر مورد آن تعلیق نموده
 نموده است صحت ندارد. می

های اشاعره را تأیید نموده است در حقیقت اما وی در بعضی نواحی که دیدگاه

و این موضوع آشکاری  252آن آراء اش در مخالفت با شیخش ابن خزیمه بوده است.
 است که آن را در کتابش تتبع و بر آن تعلیق صورت گرفته است.
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ابن حبان از چهار چوب حق بیرون نگردیده همچنان در ارتباط به مبدأ امامت  
و بر اجتهادش اصرار ورزیده است این اصرار او را در برابر دشمن دو طرفی که به 

 253نحوی ادعای برحق بودن در این مسله را داشتند قرار داده است.

شیخ االسالم ابو اسماعیل عبداهلل بن محمد االنصاری مؤلف کتاب ذم الکالم 
ن عمار در مورد ابی حاتم ابن حبان پرسیدم: آیا او را دیده اید؟ یحیی اب از»گفت: 

گفت: بلی، چگونه او را ندیدم در حالی که ما او را از سجستان بیرون رانده ایم! 
مردی با وسعت علم بود اما تقوی نداشت وقتی در مورد حد برای خدا پرسیدند آن 

 254«.را انکار نمود و ما او را طرد نمودیم

انکار حد و اثبات آن از اموری اند که نص آن »نویسد: می ذهبیسپس امام 
را ثابت ننموده است و سخن در این مورد و اصدار فتوی فضولی بیش نیست. از 

نماید. ایمان حسن اسالم مؤمن این است که آنچه را به او ربط ندارد آن را ترک می
لیس »به و اعتقادی است به اینکه جز اهلل متعال احدی نیست از جمله مسایل مؤمن 

همچنان ایمان به اینکه اهلل متعال شبیه هیچ مخلوقی نیست و اهلل « کمثله شیء
متعال متمیز به ذات خودش است و از مخلوقاتش متمایز است و هیچگونه وجه 

 255شبهه بین او و خالیق نیست.

از عبدالصمد محمد بن محمد شنیدم که »اسماعیل االنصاری همچنان گفت: 
گفت: قول ابی حاتم بن حبان را مبنی بر اینکه نبوت شنیده است که پدرم میگفت 

علم و عمل بوده است را رد نموده و حکم بر زندیقیت و هجر وی صادر نمودند و 
در مورد آن به خلیفه نامه نوشتند و خلیفه بر قتل وی فرمان صادر نمود. شنیدم که 

ابی حاتم ابن حبان طرد گردیده  دیگران می گفتند که به همین سبب از سمرقند

 256«.است
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 هبی در تعقیب این ادعا گفته استامام ذ

کابر علمای آور است، ابن حبان از فضالء و ااین روایت، روایت غریب و تعجب 
و نسبت داده اند حدیث بود، اما ما ادعای عصمت او از خطا را نداریم، سخنی که به ا

و یا  ن سخنی را ممکن فلیسوف زندیقنسبتش اگر به او صحت داشته باشد چنی
را مطرح  مسلمان از روی خطا مطرح نماید، اگر مسلمان از روی خطا چنین سخنی

سلمان شود برای آن عذر جستجو نمود با وجودیکه اصل این است که مکند، می
ن گفت که شود با معذور دانستن وی چنینباید چنین امری را مطرح نماید. و می

را به  حصرا در مورد آن خبر نیست و برای آن قول رسول اهللمبتدای آن خبر 
وقوف در  آشکار است که حاجی فقط برای «الحج عرفۀ»عنوان مصداق مثال آورد: 

ایر فروض شود بل برای اینکه حج اش تکمیل و قبول گردد باید سعرفه حاجی نمی
ست برای افته حج را عرفه گ و واجبات حج را بجا آورد. اما اینکه رسول اهلل 

 عظمت رکن عرفات در حج است. 

وهبتی از مهمچنان ذکر اهمیت نبوت این است چنانکه رحمه اهلل گفتند نبوت  
ال ندارد جز اهلل است و انسان هیچ راهی برای کسب آن از طریق تجربه علما و عم
لکه پیامبر باینکه رحمت خدا شامل حال آن شود و او برای پیامبری گزینش گردد. 

گویند: نبوت شود. اما فیلسوفان میبا علم فطری، صالح و تقوی عمل صالح زاده می
آورد، این قول سخن کفر امر اکتسابی است که علم و عمل آن را برای فرد ببار می

ه او چنین قول کاست و ابو حاتم ممکن نیست چنین قولی را اصالً بگوید و حاشا هلل 
 کفری را گفته باشد. 

حمل شود و  شود بر حسناین همچنان می امام ذهبی در جای دیگر گفت: 
توضیح  )الحج عرفۀ(مبتدا را محصور در خبر نپنداریم چنانکه مصداق آن را درعبارت 

دادیم.... بدون شک آنچه از ابی حاتم ابن حبان بستی نقل نموده اند قابل استیعاب 
نفس فلسفی نداشته و صنعت پیامبر نه کسبی است  و قبول نیست و پیامبران 

 257بلکه موهبه الهی است. 
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 چهارمفصل 

 معرفی صحیح ابن حبان

کتاب صحیح ابن حبان چنان دایرۀ المعارف بزرگ فقهی است که به شیوه اهل 
ای را در تألیف این کتاب در پیش گرفته حدیث تألیف گریده و امام ابن حبان شیوه

می باشد که امام   که برای هر حدیث عنوان ای را اختیار نموده که متضمن آن معنی
از نص حدیث استنباط کرده است، او در این کتاب بر بسیاری از احادیث شرح و 
تعلیقات نفیسی نوشته است، برخی از شروح آن حول سخنان روات و قسمتی از آن 

د. ایشان به این هم اکتفاء باشعارف میشامل معانی دقیقی احادیث در این دایرۀ الم
نقاط مبهم حدیث و تعارض بین حدیث و حدیث دیگری  نکرده و در شرح احادیث

ترین و ظریف . این شیوه در ارزیابی احادیث از نفیساندرا نیز شرح و توضیح داده 
 258هایی است که مؤلف از آن استفاده نموده است.ترین شیوه

 اسم کتابچگونگی گزینش 

تاب به کاین شهرت یافته زیرا « صحیح ابن حبان»کتاب امام ابن حبان بنام 
ها برگزیده های بدیل و مختصر برای آنهای سنت که علماء ناممانند سایر دیوان

 اند به سبب اختصار تسمیه به این نام مشهور گردیده است. 

این اسم از جمله مشهورترین »عالمه أحمد شاکر در رابطه به این اسم فرموده: 
های شان اطالق قهاء بر کتابهایی است که معموال محدثین و فترین اسمو ساده

 259«.و بر زبان مردم جاری گردیده است

در  (نظر عالمه أحمد شاکر است)اما اگر بخواهیم در مورد این کتاب چنانکه 
صحیح ابن » ،هاهای تراجم صحبت نماییم آن کتابکتب مصطلح الحدیث و کتاب

ه سبب اینکه این تسمیه را به نام کتاب )التقاسیم واألنواع( ضبط نموده اند و ب« حبان
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شود به کثرت در کتب مصطلح الحدیث و تراجم ترویج یافته است بعضاً گمان می
 که مؤلف این تسمیه را بر کتابش اطالق نموده است.

ی التقاسیم المسند الصحیح عل»شیخ أحمد شاکر اسم کامل این کتاب را به نام 
 نماید.کر میذ« فی ناقلیها واألنواع من غیر وجود قطع فی سندها، وال ثبوت جرح

اسم صحیح کتاب چنانکه مؤلفش آن را :» نماید عالمه احمد شاکر اضافه می
 دارد.او برای تقویت قولش ادله نیز ارائه می 260«.مسمی نموده است همین است

 مستند سازی کتاب به مؤلف آن

یه بدون شک صحت نسبت کتاب به مؤلف آن از طریق بعضی اموری متفق عل
 پذیرد.میان اهل تخصص و اهل فن التحقیق انجام میدر 

های خطی در از جمله اقتران و تطابق عنوان کتاب و اسم مؤلف آن در نسخه
ذکر معاصرین و  ابتداء و آخر آن و ذکر نام کتاب توسط مؤلف در تألیفات دیگر آن و

از این  هانآشاگردان وی نسبت به  کتاب مشار الیه و به مؤلف آن و هکذا روایت 
ب و کتاب و ذکر اصحاب فهارس و شیوخ علم حدیث و اهتمام ورزیدن به کتا

احب کتاب، ای که نام کتاب و مؤلف کتاب را چنانکه صفهرست نمایی آن، به شیوه
 خود و کتابش را معرفی داشته است معرفی نمودند.

است  همه این امور در مورد صحیح ابن حبان صحت دارد و شهرت آن در حدی
 گذارد.باقی نمی ه دیگر هیچ مجالی برای شک در نسبت این کتاب به امام ابن حبانک

 لف را به تألیف آن وا داشته استموضوع کتاب و اسبابی که مؤ

 موضوع کتاب: 

یح موضوع این کتاب روایت سنت مطهره نبوی و به طور ویژه احادیث صح
یث صحیح و تدوین احاد هایی است که تنها به جمعاست این کتاب از جمله کتاب

 پرداخته است.
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امام بخاری و امام مسلم تعهد نمودند »نگارد: در این راستا می عالمه احمد شاکر
ترین احادیث آوری اعلیکه در کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم تنها به جمع

صحیح اکتفاء ورزند، اما هیچ کدام از آن دو شیخ تعهد ننمودند که همه احادیث 
شان ضبط نمایند، بل بسیاری از احادیث صحیح را آن دو هایدر کتاب صحیح را

ذوات محترم به اساس عدم تطابق شروط ایشان به آن احادیث ضبط ننموده اند، 
شان کمتر از شروطی بوده است که صحیح بخاری زیرا اینگونه احادیث درجۀ صحت

ی همین سایر و صحیح مسلم برای قبول احادیث صحیح وضع نموده بودند. برا
حفاظ و ائمه بزرگوار علم حدیث از جمله ابن خزیمه و حافظ کبیر، امام األئمه، شیخ 
اإلسالم، ابوبکر محمد بن اسحاق بن خزیمه، و شاگرد آن اإلمام الحافظ العالمۀ 

آوری آن عده احادیث صحیحی پرداختند که آن ابوحاتم محمد ابن حبان به جمع
 261ری و ضبط نگردیده بود.احادیث توسط صحیحین جمع آو

 اسباب تألیف صحیح ابن حبان

مسلماً از اسباب لزوم »در مقدمۀ کتابش چنین نوشته است:  امام ابن حبان
سالمتی تام، جمع کرامت، روشن  سنت مطهره سیدالکونین محمد مصطفی

نگهداشتن چراغ و نور آن، از بین نرفتن حجت و برهان آن، کسیکه به آن التزام 
محفوظ ماند، کسیکه به آن مخالفت کند نادم و پیشمان شود، بنای این دیوار ورزد، 

قلعه رکن مستحکم و پایدار، فضل و برکتش پاینده، ریسمانش متین و محکم، کسی 
که به آن تمسک ورزد، کامیاب، و کسی که مخالف آن گام بگذارد تباه و کسانی که 

 262ین مردم اند.در ارتباط به آن باشند اهل سعادت و غبطه در ب

من هنگامی دیدم که روایت و راویان کثرت یافت و آگاهی  ن حبان می گوید:اب
مردم از احادیث صحیح اندک گردید و مردم بیشتر مشغول نوشتن موضوعات و 

ها ضبط خطاها گردیدند و احادیث صحیح مهجور ماند وکسی به ضبط و تألیف آن
آوری نمودند، ای که احادیث را جمعمههمت نگماشت، و منکرات غالب گردیدند و ائ

ها تأمل نمودند و بیشتر به چگونگی تحقیق در اسناد آن احادیث اهل فقه بر آن
پرداختند و توجه بیشتر به تکرار آثار نمودند تا بهتر بتوانند زمینه حفظ حفاظ را مهیا 
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مین این نمایند. این همه باعث شد که من به نوشتن این کتاب روی بیاوریم برای ه
ای تدوین نمودم که هم حفظش بر متعلمین آسان باشد و هم اهل کتاب را به شیوه

 263«.تحقیق بتوانند به معانی آن به شکل درست پی ببرند

 شروط مؤلف در قبول روایات

ن در بیان شرط قبول احادیث در صحیح ابن حبان چنی امام ابن حبان
ای ه به گونهاما شرط ما در نقل روایاتی که در این کتاب درج گردید»فرماید: می

ص پنجگانه خصایبوده است که ما هیچ حدیثی را قبول نکردیم مگر اینکه راوی آن 
 : آتی را دارا بوده باشد

 ـ عدالت در دین و پاکی نفس.1

 ودن به صدق و امانت.ـ مشهور ب2

 نماید.ـ آگاهی عقلی از محتوای احادیثی که روایت می3

 ـ علم به محتوای معانی احادیث مرویه.4

 ـ خالی بودن احادیث مرویه از تدلیس.5

ایم، اما کسانی هر راوی که خصایص پنجگانه را دارا بوده باشد از او روایت نموده
 264.ها روایت ننموده ایمند از آنکه فاقد یکی از این خصایص پنجگانه باش

 در تألیف صحیحش های منهج امام ابن حبانبارزترین ویژگی

را به ابواب چنانکه سایر اصحاب مسانید « التقاسیم»کتاب  امام ابن حبان
تنظیم نموده اند، ترتیب نداده است، بل او این کتاب را برخالف سایر مسانید با شیوۀ 

صحیح ابن »گوید: نموده، چنانکه حافظ السیوطی میخاص مبتکرانه خودش تالیف 
« التقاسیم واالنواع»حبان بر اساس ابواب و مسانید ترتیب نیافته است، بنابر این آن را 

 265«.نامیده و تدوین کرده است
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ر داده است ایشان کتابش را بر پنج قسم تقسیم و تحت هر قسم چند نوع را قرا
 ذکر به عمل آوردهاش چنین ها در مقدمهکه از آن

ل یکصد بندگانش را به آن امر نموده است شام فرامینی که خداوند نخست:
 شود.وده نوع می

همچنان شامل ها منع نموده است وبندگانش را از آن نواهی که خداوند ثانیاً:
 شود.یکصد وده نوع می

 شود.احادیثی که به فهم آن نیاز داریم شامل هشتاد نوع می ثالثاً:

 شود.یممباحاتی که انجام آن مباح گردیده است شامل پنجاه نوع رابعاً: 

 شود.شامل پنجاه نوع می افعال ویژۀ پیامبر خامساً:

ر سپس فرمود مجموع انواع سنن مشتمل بر چهار صد نوع حسب آن که ذک
 شود.نمودیم می

آن را  این آخرین انواع سنن است که»اند: ایشان در آخر کتابش چنین فرموده
بر حسب کتاب تقاسیم تنظیم نمودیم و از انواعی که از اول تا آخر ذکر نمودیم این 

دادیم این کتاب شامل گونه انعکاس نیافته است، زیرا اگر تمام انواع سنن را تذکر می
ما مبهمات الفاظ »و همچنان فرمود: «. شدمی تمام صغیره و کبیرۀ زندگی پیامبر

 266«.آن را توضیح دادیم مرویه را شرح و معانی

بندی به خصوص اینچنین است که پیدا کردن احادیث معین به خاطر شیوۀ باب
است برای  این کتاب مشکل بوده، زیرا صاحب کتاب با این تقسیم بندی باعث شده

به حفظ داشته  یافتن حدیث معین همه کتاب را مرور نماید و یا اینکه همه کتاب را
ه ناممکن ت یابیم و این امر در هر دو صورت سخت و شبباشد تا به مرادمان دس

ن را به نام: را بر ابواب تقسیم و آ« صحیح ابن حبان»است برای همین ابن بلبان 
 نامیده است. «االحسان فی تقریب صحیح ابن حبان»

 

                                                                        
 «حالصحی»ذکره ابن بلبان أثناء ذکره مقدمۀ اإلمام ابن حبان لـ -266



 

 

 در ترتیب صحیح ابن حبان بن بلبان کار ا ارزش علمی

ار عظیم کو ابواب بندی آن « صحیح ابن حبان»ابن بلبان برای بدون شک ترتیب 
خته است و اصل و جلیلی است، ابن بلبان کار این کتاب را برای فهم متعلمین ساده سا

ان را با نص آن را با تمام دقت و امانت حفظ نموده است، چنانکه وی تراجم ابن حب
 داده است.کامل آن ضبط نموده و هیچ گونه تصرفی در آن انجام ن

کند، حفظ وی احتوا میکار ابن بلبان در برگیرندۀ فقاهت و علمیت ابن حبان را در احادیث نب
لم رجال و تفسیر عهای وی درباره و همچنان تعلیقات ابن حبان بر احادیث را که حاوی دیدگاه

 ت. دقیق معانی و رویکرد علمی آن در سنت حدیث است را حفظ و انعکاس داده اس

قاسیم و انواع ترا  یک کتاب منظم که با تنظیم « صحیح ابن حبان» ابن بلبان مسلماً
دید او در برابر هر ارقام یافته بود، یافت  و از اینجا در صدد تنظیم آن به شکل ابواب گر

روایت کرده بود،  ای را گذاشت که ابن حبانحدیثی که از نوع معین روایت کرده بود، شماره
فرماید: این مورد می ی همین نوع بود آن را ضبط و تبیین نمود، چنانکه درو قسمی را که دارا

قت، اصل آن گونه بدون مشمن در برابر هر حدیث عدد نوع آن را اضافه نمودم تا این»
ثال اگر حدیثی از نوع پیدا نماییم، به طور م« کتاب التقاسیم واألنواع»حدیث را بتوانیم در 

قسم اول بود عدد  ( را گذاشتیم و اگر از11در برابر آن عدد ) یازدهم اقتباس گردیده بود
د در تحت آن خطی نوشته خالی از عالمت را چنانچه دیدید نوشتیم اما اگر از قسم ثانی بو

 عرضی را اضافه نمودیم.

واگر از قسم سوم بود عدد را در فوق آن خطی عرضی را قرار  (11)اینکه گونه 
م چهارم بود عدد را در قسمت باال وپائین آن دو خط عرضی ( و اگر از قس11دادیم )

( و اگر از قسم پنجم بود عدد را در قسمت باالی آن دو خط عرضی 11قرار دادیم )
 «( این همه را برای توفیر وقت و آسانی برای پژوهشگران انجام دادیم11گذاشتیم )

قل منظم و گردد که عترتیب ابن بلبان در حقیقت فهرست منظمی محسوب می
دهد که تجربه دقیق آن را کشف و اختراع نموده است این شیوه نشان می

گذاری نیز فکر عربی و سنت اسالمی بوده و آغاز آن از مدنیت اسالمی صورت فهرست
 267گرفته است.
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 مپنجفصل 

 ی آن نزد علماءماهمیت صحیح ابن حبان و جایگاه عل

های صحاح بوده ای متمایزی بین دیوانصحیح ابن حبان دارای جایگاه و مرتبه
ن در تصنیف بعد از صحیح ابن خزیمه شیخ ابن حباو این کتاب گاهی مقدم و گاهی 

تش آید. این کتاب از جمله کتب صحیحه است که مرویابندی کتاب صحاح می
 ست: اذیل قابل فهم معتمد بر احادیث صحیحه است اهمیت آن از خالل نقاط 

 توصیف علماء از صحیح ابن حبان: 

صحیح »باشد در مورد اش میحاکم در معرض ثناء که از جمله مصنفات ویژه
آوری نموده است که قبل از تصانیفی از احادیث را جمع»گوید: چنین می« ابن حبان

 268«.آن احدی بر آن حدیث نه پرداخته است

از »گوید: مورد سایر مصنفات ابن حبان میخطیب با روایت یاقوت حموی در 
های بیشتر داشته باشیم و اهل علم در حفظ و های عظیم باید نسخهگونه کتاباین

کتابت و تجلید و شرح معانی از همدیگر پیشی گیرند و اگر در این مورد کوتاهی هم 
رسی دانشی اهل آن بالد از جایگاه علم و فضیلت و تقوی و خدا تاست به سبب کم

 269«.ها بر اهمیت علم در حیات بشریست و عدم رغبت و بصیرت آن

ترین این کتاب از جامع»گوید: در مورد صحیح ابن حبان می ابن بلبان

 270«.ترین مؤلفات از آثار محمدی استمصنفات در اخبار نبوی و با فایده
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در ابن خزیمه و ابن حبان »فرماید: در مورد صحیح ابن حبان می ابن کثیر
آوری احادیث صحیحه التزام خاص ورزیدند و کتاب آن دوتا بهتر از جمع

 271«.و پاکترین اسانید و متون اند« المستدرک»

حکم احادیثی که در کتاب »فرماید: در وصف صحیح ابن حبان می ابن حجر
ها نیاز آوری گردیده اند، اینست که ما به آنصحیح ابن خزیمه و ابن حبان جمع

ا این دو کتاب بین احادیث صحیح و حسن جمع نموده و در بعضی آن داریم زیر

 272«.احادیث، علت طعن کننده دیده نشده است

اکثریت پژوهشگران و نقاد »گوید: در وصف صحیح ابن حبان می بن عمادا
علم حدیث بر این نظر اند که صحت درجه صحیح ابن حبان باالتر از سنن ابن ماجه 

 273«.است

یح ابن الصح»اکثر نقاد حدیث براین باورند که کتاب »گفته:  حضرت عماد
 «. باشدحتی نسبت به سنن ابن ماجه اصح و اقوی می« حبان بستی

ط و ثبت تاریخ حدیث و ضبحاج مال عبداهلل احمدیان در کتاب خود المسمی )
ف کتب تحت عنوان مرحلۀ ششم سیر تکاملی تألی 118و  117احادیث( در صفحه 

 شرح هب بستی حبان ابن محمد صحیح مسند از جدید تألیفات و –حدیث و علم ال
ب همۀ مسندها ب جدیدی مغایر با ترتیترتی به احادیث کتاب این در»: نگاردمی ذیل

 عنی: یها تنظیم گردیده، به این صورت که احادیث در پنج موضوع کلی و سنن

 ـ اوامر.1

 ـ نواهی.2

 ـ اخبار.3

 ـ اباحات.4
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بندی شده اند، و طبقه پیامبر گرامی اسالم سیدنا محمد مصطفی ـ و افعال5
تری نیز صورت گرفته است، از بندی کوچکدر ذیل هر یک از این موضوعات طبقه

شهرت یافته و چون استفاده از این کتاب « األنواع والتقاسیم»این رو این کتاب به 
بلبان فارسی متوفی سال  برای مراجعه کنندگان دشوار بود، عالء الدین بن علی بن

اإلحسان فی تقریب »هجری قمری آن را بر پایۀ ابواب فقهی تدوین نمود و  739

 274«.نام نهاد و در نه جلد آن را تنظیم نمود« صحیح ابن حبان

جلد که منه جلدی امروز صحیح ابن حبان در یک  ءخوشبختانه بر عالوه دوره
 قرار گرفته است.باشد نیز در دسترس ما حدیث می 7494دارای 

جری، ه 739آری! امام امیر عالء الدین علی بن بلبان فارسی متوفی سال 
م و مرتب با طور بسیار منظکند بهحدیث را احتواء می 7494صحیح ابن حبان را که 

 یک مقدمۀ زیبا ذیالً ترتیب داده است: 

 ـ کتاب الوحی.1

 ـ کتاب اإلیمان.2

 ـ کتاب اإلسراء.3

 اإلحسان.ـ کتاب البر و4

 ـ کتاب العلم.5

 ـ کتاب الرقایق.6

 ـ کتاب الطهارۀ.7

اسمای  و مناقب صحابۀ رجالهم ونسائهم با ذکر ـ کتاب أخبار نبی کریم8
 ایشان رضوان اهلل علیهم أجمعین.
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ها و ابوابش توأم باب، با فهرست کتاب 245که جمعاً شصت کتاب و با  داشتن  
 د، ترتیب و تدوین نموده است.باشبا فهرست احادیث و آثارش می

افزون بر آن شیخ خلیل بن مأمون شیحا، اصول این صحیح را تحقیق و احادیث 
مسمی نموده، و « اإلحسان فی تقریب صحیح ابن حبان»آن را تخریج و به اسم 

دارالمعرفۀ بیروت ـ لبنان ـ آن را با قطع و صحافت بسیار زیبا و شگرف در یک 
 2175هفت هزار و چهار صدو نود چهار حدیث و  7494دارایمجلد ضخیم که 

مندان علم و دانش قرار باشد به زیور چاپ آراسته و در دسترس عالقهصفحه  می
 داده است.

 
 



 

 

 

 مورد امتحان قرار گرفتن ابن حبان

از »یسد: نومی« ذم الکالم»ابو اسماعیل عبداهلل بن محمد انصاری مولف کتاب 
مردم گفتار ابوحاتم بن »گفت: عبدالصمد محمد بن محمد، و از پدرم شنیدم که می

حبان را مبتنی بر اینکه )نبوت علم و عمل است( منکر گرفته و حکم زندیق را بر 
 آن نموده و از وی به خلیفه و پادشاه وقت شکایت بردند، زمامدار وقت به قتل و

 کشتار آن فرمان صادر کرد.

 ابن ذهبی در این راستاد می گوید ماما

این حکایت بسیار نادر و نا آشناست، زیرا ابن حبان از جمله کبار ایمه  گفتم:
ای است دین است و ما درحالی که وی را از سهو و خطا مبرا ندانسته، مگر این جمله

ای است که مسلمان و زندیق و فیلسوف که شاید آن را گفته باشد. یقیناً این جمله
تن همچو جمله مناسب نیست؛ در صورتی رانند، پس بر مسلمان گفآنرا به زبان می

 «.که گفته باشد باید از خداوند بخشاینده و مهربان معذرت بخواهد

 پس می گوییم که حصر مبتدا در خبر مراد نیست، مانند این قول رسول اهلل
واضح است که حاجی صرف به مجرد ایستاد شدن در « الحج عرفۀ»فرماید: که می

ماند و ه ادای دیگر فرایض و واجبات باالیش باقی میگردد، بلکعرفات حاجی نمی
این جمله را جهت اهمیت وقوف در عرفات تذکر داده است، همچنان ذکر این جمله 
)نبوت علم و عمل است( از جهت اهمیت موضوع تذکر یافته است بناءً علم و عمل 

شده  گردد، فلهذا هیچ کسی نبی و پیامبراز جمله تکمله صفات نبوت محسوب می
طور هم نیست که کسی با داشتن تواند مگر بوجود این دو )علم و عمل( و ایننمی

ای است از طرف خداوند این دو صفت نبی و پیامبر شده بتواند، بلکه نبوت موهبه
متعال، و در اکتساب آن برای عبد مجالی نیست، بلکه نبوت مربوط به علم لدنی و 

 باشد.عمل صالح می
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تقاد بر آن دارند که نبوت منصبی است که به اساس علم و عمل اما فالسفه اع 
گردد، این عقیدۀ فالسفه در رابطه با نبوت کفر محض است؛ ولی ابو حاتم حاصل می

 275اصالً و هرگز و به هیچ وجهی به این عقیده و باور نداشته، حاشا هلل!

 سند امام ذهبی تا امام ابن حبان:

 باشد: یل میم احادیث ذیسند از وی در یافت نمودترین چیزی که به اعتبار عالی

 کتب إلیّ المسلم بن محمد العالنی. -1

 أخبرنا أبو الیمن الکندی. -2

 أخبرنا أبو منصور الشیبانی.  -3

 أخبرنا أبوبکر الحافظ.  -4

ائۀ قدم مأخبرنا أبو معاذ عبدالرحمن بن محمد سنۀ ثالث عشرۀ و أربع   -5

 للحج:

، عن ربعی، عن ا أبو خلیفۀ عن شعبۀ، عن منصورأخبرنا أبو حاتم التمیمی: حدثن 

 قال:  أبی مسعود: أن النبی

 «.ع ما شئتإن مما أدرک الناس من کالم النبوۀ األولی: إذا لم تستحی فاصن»

بود: وقتی که  ترجمه: آنچه را که مردم از کالم نبوت اولی دریافت نمودند، این
 ته باشی.کنی پس انجام ده هر آنچه را که خواسحیاء نمی

*** 

 أخبرنا أحمد بن هبۀ اهلل. -1

 أنبأنا أبو روح عبدالمعز بن محمد.  -2

 أخبرنا زاهر بن طاهر.  -3

 أخبرنا أبوبکر البیهقی.  -4
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 أخبرنا أبوبکر محمد بن أحمد بن منصور النوقانی :  -5

و أخبرنا  أخبرنا أبوحاتم محمد بن حبان: حدثنا أحمد بن الحسن الصوفی .ح 
برنا محمد بن أحمد بن إسحاق: أخبرنا أحمد بن صرما والفتح بن عبداهلل قاال: أخ

ی: حدثنا یحیی بن عمر: أخبرنا ابن النقور: أخبرنا علی بن عمر الحربی: حدثنا الصوف
 بن عمرو عن موسی بن عقبۀ، عن عبداهللمعین: حدثنا عبدۀ، عن هشام بن عروۀ، 

لی النار یحرم ع»قال:  األودی، عن ابن مسعود رضی اهلل تعالی عنه، عن النبی
 سنه.أخرجه الترمذی من حدیث عبدۀ بن سلیمان وح«. کل هین لین قریب سهل

*** 

 قرأت علی سلیمان بن حمزۀ القاضی: -1

 أخبرنا محمد بن عبدالواحد الحافظ:  -2

 أخبرنا عبدالمعز بنمحمد:  -3

 أن تمیمً الجرجانی أخبرهم:  -4

 أخبرنا علی بن محمدالبحاثی:  -5

 أخبرنا محمد بن أحمد الزوزنی: -6

أخبرنا محمدبن حبان: حدثنا الحسن بن سفیان، حدثنا یزید بن صالح و محمد  
بن أبان الواسطی قاال: حدثنا جریر بن حازم: سمعت أبا رجاء العطاردی، سمعت ابن 

ال یزال أمر هذه األمۀ موائماً أو مقارباً، : »س علی المنبر یقول: قال رسول اهللعبا

 276«.مالم یتکلموا فی الولدان و القدر

*** 

 أنبانا یحیی بن أبی منصور: -1

 أخبرنا عبدالقادر الحافظ:  -2

 أخبرنا مسعود بن الحسن:  -3
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  130عالمه امام حدیث ابن حبان بستی هلمندی –آشنایی با بزرگان دین 

 أخبرنا أبو عمرو بن مندۀ:  -4

 أخبرنا أبی:  -5

بن السرح: اأخبرنا أبوحاتم ابن حبان: حدثنا عمر بن محمد بن بجیر: حدثنا  
 إذا أراد بقوم بلغنی أن اهلل»حدثنا ابن وهب: حدثنا بکر بن مضر، عن االوزاعی قال: 

 «.شرا الزمهم الجدل ومنعهم العمل

*** 

 أخبرنا الحسن بن علی: -1

 أخبرنا ابن اللتی:  -2

 أخبرنا أبوالوقت:  -3

 سماعیل األنصاری:أخبرنا أبو ا  -4

 أخبرنا عبدالصمد بن محمد بن محمد بن صالح:  -5

 أخبرنا أبی:  -6

أخبرنا محمد بن حبان: سمعت أسامۀ بن أحمد بمصر: سمعت ابن السرح، سمعت 
ما أحد ممن تعلمت منه العلم اإل صار »عبدالرحمن بن القاسم: سمعت مالکا یقول: 

 277«.إلیّ حتی سألنی عن أمر دینه

به « واعالتقاسیم واالن»بودن، صحیح ابن حبان المعروف به اسم نسبت صحت 
 : شخص امام ابن حبان البستی

باشد، می کتاب صحیح ابن حبان که از امام ابوحاتم محمد بن حبان البستی
ر زبان امامان بکتاب بزرگی است در باب خود و حفاظ حدیث از آن تذکر داده اند، و 

 ست.اخان و دیگر مردم معروف و معلوم بوده و محدثین مشهور، در نزد مؤر

 ، ]صحیح ابن حبان[که گاهی به نام 
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  131عالمه امام حدیث ابن حبان بستی هلمندی –آشنایی با بزرگان دین 

 گاهی به نام ]المسند الصحیح [، 

 گاهی به نام ]التقاسیم واألنواع[، 

 گاهی به نام ]األنواع والتقاسیم[ 

دیده  کنند که هیچ گونه شک و شبه در نسبت آن به ابن حبانیاد می
 کنند: علمای کرام از این کتاب چگونه یاد آوری مییابیم که در میشود.نمی

در کتاب خود )فتح الغیث( از صحیح ابن حبان چنین یادآور شده  ـ امام العراقی1
شود مانند همچنان از مصنفات صحیحه مختصه به جمع صحیح گرفته می»است: 

 278«.صحیح ابوحاتم محمد بن حبان البستی

أبوحاتم »گوید: خود )لسان المیزان( میدر کتاب  ـ امام ابن حجر العسقالنی2

 279«.محمد بن حبان... المسند الصحیح را تألیف نموده است

صحیح ابوحاتم محمد »گوید: در کتاب خود )ظفر األمانی( می ـ امام اللکهنوی3

 280«.باشدبن حبان البستی به نام التقاسیم واألنواع می

این »گوید: وم الحدیث( میدر کتاب خود )المقدمۀ فی عل ـ امام ابن الصالح4

 281«.حبان البستی دارد کتاب در حکم نزدیک به صحیح ابوحاتم ابن

کسی »نماید: در مورد کتاب صحیح ابن حبان چنین ابراز نظر می ـ امام العراقی5
که شروط صحیح ابن حبان را بداند الجرم مقام و منزلت شامخ این کتاب را نسبت 

 282«.داندبه مستدرک حاکم می
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  132عالمه امام حدیث ابن حبان بستی هلمندی –آشنایی با بزرگان دین 

در مورد صحیح ابن حبان چنین اظهار نموده است:  أبوسعد األدریسی ـ6

 283«.أبوحاتم ابن حبان، المسند الصحیح را تألیف نموده است»

در کتاب خود )التقیید( در رابطۀ شناخت أبو القاسم تمیم بن  ـ امام ابن نقطۀ7
از أبوحاتم محمد بن  التقاسیم واألنواعبنابر روایتی کتاب »نگارد: أبی سعید چنین می

 284«.باشدحبان البستی می

أبوحاتم محمد بن »نگارد: در کتاب خود )سیرأعالم النبالء( میـ امام الذهبی 8
 285«.یف نموده استنحبان المسند الصحیح یعنی کتاب األنواع والتقاسیم را تص

ابن حبان الحافظ »نگارد: در کتاب خود )طبقات الحفاظ( می ـ امام السیوطی9

 286«.را تصنیف کرده است المسند الصحیحلعالمه أبوحاتم محمد بن حبان ا

محمد »در کتاب خود )طبقات الشافعیه( گفته است: ـ امام ابن قاضی شهبۀ 10

 287«.باشدمی األنواع والتقاسیمبن حبان بن أحمد بن حبان أبوحاتم صاحب کتاب 

ر( در رابطه شناخت در کتاب خود )التحبیر فی المعجم الکبی ـ امام السمعانی11
از جمله آنچیزی که از آن شنیده است این قول نیز »گوید: ابو القاسم الجرجانی می

باشد که الجامع الصحیح المعروف بالتقاسیم از ابوحاتم ابن حبان البستی می می

 288«.باشد

در کتاب خود )طبقات الشافعیۀ الکبری( گفته است: ـ امام تاج الدین السبکی 12

 289«.باشدابن حبان صاحب تصنیف األنواع والتقاسیم میأبوحاتم »

                                                                        
 132-2/131: طبقات الشافعیۀ البن قاضی شهبۀ  -283
 .222ص : التقیید  -284
 .16/94: سیر أعالم النبالء -285
 243ص: طبقات الحفاظ  -286
 2/131طبقات الشافعیۀ :  -287
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  133عالمه امام حدیث ابن حبان بستی هلمندی –آشنایی با بزرگان دین 

أبوحاتم »در کتاب خود )النجوم الزاهرۀ( گفته است:  ـ امام ابن تغری بردی13

 290«.التمیمی البستی، المسند الصحیح را تألیف کرده است

عالء الدین ابن بلبان »گوید: در کتاب خود )الوفیات( می ـ امام السالمی14

 291«. ا ترتیب نموده استصحیح ابن حبان ر

أبوحاتم محمد بن »در کتاب خود )البدایۀ والنهایۀ( گفته:  ـ امام ابن کثیر15

 292«.حبان البستی فی صحیح خود روایت کرده است

که صحیح ابن »در کتاب خود )کشف الظنون( گفته است: ـ حاجی خلیفه 16
ه است که کتاب باشد و هکذا گفتحبان از أبوحاتم بن محمد بن حبان البستی می

 293«.األنواع والتقاسیم از ابن حبان می باشد
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 منهج و شیوه تحقیق مرکز بحوث و تقنیة المعلومات 

 در مورد کتاب صحیح ابن حبان 

ـ در مورد حیات امام ابن حبان صاحب کتاب الصحیح از خالل کتابت امام 1
 .ه استالذهبی در باره آن قیام نمود

ـ هکذا در مورد حیات امام ابن بلبان که مرتب کننده کتاب صحیح ابن حبان 2
 . ه استاست از طریق امام الذهبی قیام کرد

 .ه استـ متن صحیح ابن حبان را با چندین نسخه دیگر مقابله نمود3

 ـ برای نص عالمات ممیزه گذاشته تا به شکل اشکار معلوم گردد.4

سند ومتن ترتیب و تنظیم و ثبت و ضبط  ـ نص را به شکل کامل از روی5
 بخاطر ارایه خدمت به این علم شریف و این کتاب نفیس.ه است نمود

 .ه اندت را با گذاشتن قوسین ممیز ساختـ آیا6

تا از  ه اندبه رنگ سرخ ممیز ساخت»...« قوس  ـ احادیث مرفوع را بواسط دو7
 دیگر اقوال موقوفۀ و مقطوعۀ  تمیز گردد.

اعتمدنا علی الحاضرتین هکذا ]...[ لضبط الخطأ الموجود فی البحوث: مرکز ـ 8
 النص، وتصحیحه من التصانیف المعتمدۀ.

اعتمدنا علی الحاضرتین هکذا / .../ للزیادۀ إذا اقتضی األمر مرکز البحوث: ـ 9
 ذلک.

کتاب را به شماره گذاری مسلسل مثال: نهم  ه استـ  شماره گذاری نمود10
 کتاب الصالۀ.

مسلسل و شماره مسلسل را  ه استهکذا ابواب را شماره گذاری نمود ـ11
به حسب موجود در هر کتاب شماره دوم به تعقیب شماره مسلسل  ده استگردانی

 باب الخوف والتقوی.27/4آید مثال: می



  135عالمه امام حدیث ابن حبان بستی هلمندی –آشنایی با بزرگان دین 

ـ عناوین فقهی موجوده را قبل از هر حدیث شماره گذاری نمودیم واضافه 12
  -نمودیم عنوان را هکذا فصل:

 ـ احادیث را از اول تا اخر کتاب شماره گذاری مسلسل نمودیم.13

ـ هکذا احادیث را بر حسب موجود در هر فصل شماره گذاری نمودیم به 14
أخبرنا الحسن  -248/1رتا می آید مثال: شماره گذاری که بعد از شمارۀ مسلسل مباش

 بن سفیان: حدثنا الحسن بن عمر بن شقیق....

ـ بعض عبارت که ایجاب شرح را داشت، آن را شرح دادیم مانند: بیان لفظ 15
مهجور و یا غریب و آن را از طریق کتب غریب الحدیث و یا ترجمه بعضی شهرها 

عضی اسماء روات که در سند خطا درج را از خالل کتاب معجم البلدان و یا بیان ب
 م.یگردیده بود و این کار را از خالل کتب الرجال المختصۀ انجام داد

 ـ نسبت دادن آیات قرآن کریم.16

ها عبارتند ـ احادیث را تخریج علمی نمودیم بر حسب کتب نه گانه که آن17
 از: 

 .] الموطا [ امام مالک بن أنس -

 .حنبل] المسند [ امام أحمد بن  -

 .] الصحیح [ امام محمد بن اسماعیل البخاری -

 .] الصحیح [ امام مسلم بن الحجاج القشیری -

 .] السنن [ امام عبداهلل بن عبدالرحمن الدارمی -

 .] السنن [ امام سلیمان بن األشعث السجستانی -

 .سی الترمذیی] السنن [ امام محمد ابن ع -

 .] السنن [ امام أحمد بن شعیب النسائی -

 .] السنن [ امام محمد بن یزید بن ماجه القزوینی -



  136عالمه امام حدیث ابن حبان بستی هلمندی –آشنایی با بزرگان دین 

های مشهور را برای صاحبان مصنفات مذکوره گذاشتم آنانی رمز و اشاره -18

 گردد: که احادیث را از ایشان تخریج نمودیم که ذیال تقدیم می

 .ط (: برای موطأ مالک ( 

 .حم (: برای مسند أحمد ( 

 .خ (: برای صحیح البخاری ( 

 رای صحیح مسلم.) م (: ب 

 .دی( : برای سنن الدارمی ( 

 .د (: برای سنن ابی داود ( 

  .ت (: برای سنن الترمذی( 

  .س (: برای سنن النسائی( 

 .جه( : برای ابن ماجه ( 

منهج یی را به شیوۀ خاص و طریقۀ دقیق در تخریج کتاب صحیح ابن  -19

کتب نه گانه چنانکه قبالً حبان گذاشتیم و آن این که: اخراج نمودیم احادیث را از 

تذکر دادیم، در حالیکه اعتماد داشتیم بر اسانید صحابه، آن اصحابی که بر روایت 

حدیث اتفاق نظر دارند، مثال : وقتی که حدیثی را نزد امام احمد یافتم که مطابق 

سند است ویا قریب آن، آن را گرفته و به آن اعتماد کردم و اگر آن را از امام احمد 

 طریقه بعید روایت کرده باشد، باز آن را ترک کردم.به 

نمودم و یا اگر صحابی از و اگر به جز آن دیگر دریافت نکردم باز آن را اخذ می
دیگر طریق آن را بذات روایت کرد به آن اعتماد نموده و اخذ نمودم وهکذا بدین 

إذا وقع »دیث: منوال از بقیه کتب نه گانه به طور مثال: أخرج اإلمام ابن حبان ح
الحدیث، عن محمد بن اسحاق بن خزیمۀ: حدثنا زیاد بن  «الذباب فی إناء أحدکم....



  137عالمه امام حدیث ابن حبان بستی هلمندی –آشنایی با بزرگان دین 

یحیی الحسانی، حدثنا بشر بن المفضل : حدثنا ابن عجالن، عن سعید المقبری، عن 
 .... الحدیث.، قال: قال رسول اهللأبی هریرۀ

( عن الحسن بن 229 /2هذا الحدیث رواه األمام أحمد فی مسند )الحدیث: 
عرفۀ عن بشر بن المفضل، عن ابن عجالن، عن سعید المقبری، عن ابن عجالن 

 به. 

( عن سفیان، عن ابن عجالن به. ورواه ایضاً 246 -2ورواه ایضاً فی )الحدیث: 
 ل، عن سعید المقبری به.( عن وکیع، عن ابراهیم بن المفض443 -2فی )الحدیث: 

پس به روایت اولی که از امام أحمد بود اعتماد کرده و اخذ نمودم و آن این  
( و الیک مثال آخر عن تخریجی عن الصحابی فقط دون السند 229 -2)الحدیث: 

 لعدم وجود السند ذاته.

( عن عبید بن حنین، عن 98 -2الحدیث نفسه رواه اإلمام الدارمی )الحدیث: 
 به. هریرۀابی 

فأخذت بهذه الروایۀ کونها عن الصحابی نفسه، ولوکان الحدیث عن غیر أبی 
 هریرۀ ترکته ولم انظر الیه.

 اما بالنسۀ للطریقۀ المتبعۀ فی االحاالت:....  و 

 

ر د خزیمة و الحاکم ترتیب صحیح ابن حبان نظر به صحیح ابن

 کدام یکی از اینها قرار دارند؟ رتبه اول، دوم وسوم

 از ما تقدم فهمیده می شود که: » نویسد:میامام سیوطی

 .ابن خزیمۀ در ردیف اول  

 .ابن حبان در ردیف دوم 

 .مستدرک الحاکم در ردیف سوم قرار دارد 



  138عالمه امام حدیث ابن حبان بستی هلمندی –آشنایی با بزرگان دین 

پس الزم است که گفته شود: أصحها بعد مسلم ما اتفق علیه الثالثۀ، ثم ابن 
ابن خزیمۀ فقط، ثم ابن خزیمۀ وابن حبان، أو الحاکم ثم ابن حبان و الحاکم ثم 

حبان فقط، ثم الحاکم فقط، إن لم یکن الحدیث علی شرط أحد الشیخین، و لم أر 

 294(.133من تعرض لذلک )تدریب الراوی فی شرح تقریب النووی: جلد اول ص 

کتاب ابن حبان علی مستدرک الحاکم  قدم اإلمام ابن کثیر کتاب ابن خزیمۀ و و
التزم أصحابها صحتها کابن خزیمۀ، وابن حبان وقد خرجت... کتب أخر »فقال: 

 295(.25)اختصار علوم الحدیث ص«. البستی، وهما خیر من المستدرک بکثیر

الحاصل أن ما هو صحیح عند غیرهما من  و: قال االمام مال علی القاری و
األیمه المعتبرین ولیس علی شرطهما و ال علی شرط أحد هما بأن یخرجه من 

اتفقا فیه، وال من شیوخهما الذین اختلفا فیه کصحیح ابن خزیمۀ، ثم شیوخهما الذین 
)شرح نخبۀ الفکر «. تریب هذه الثالثۀ فی االرجیحۀ هکذا ابن حبان، ثم الحاکم، و

 296( 289ص 

 در صحیحش شرط امام ابن حبان

ود نوشته آنچه را از شیخی که در کتاب خ»نگارد: ابوحاتم در صحیح خود می 
ر آن شیخ کردم مگر اینکه شروط پنجگانه ذیل دل و حجت قایم نمیایم بدون دلی
 موجود باشد: 

 ستر جمیل و خوب. عدالت در دین بطور -1

 صدق و راستگویی در حدیث توأم با شهرت خوب شخص راوی.  -2

 دارد به دیگران.عقل در مورد آنچه که از حدیث بیان می  -3

 .علم داشتن به آن معانی که دانستن آن محال باشد از معنا آن  -4

                                                                        
 تدریب الراوی. 294
 اختصار علوم 295
 شرح 296
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 سخنان وی عاری از تدلیس بوده باشد.  -5

هر گاه در شیخی که این شروط پنجگانه جمع گردد در آن صورت ما دلیل و 

 297«.حجت بر پا می داریم

 اهتمام علماء به صحیح ابن حبان

ه است که ی از علما بودبدون شک کتاب )صحیح ابن حبان( مورد اهتمام بسیار
 شویم: تعدادی از آن را بطور مثال یاد آور می

 ای ام ویژههجری قمری اهتم 739متوفی  امیر عالءالدین بن بلبان الفارسی

که در  به این کتاب نموده و صحیح ابن حبان را باب گذاری نموده است

 نتیجه باب گذاری فایده آن عمومیت یافته است.

 هجری قمری با استخراج زواید  762متوفی سال  لطایحافظ عالءالدین مغ

همچنان او 298را بر صحیحین استخراج نموده است. « صحیح ابن حبان»

 299صحیح ابن حبان را بر ابواب فقهی ترتیب نموده.

 بن صحیح ا»هجری قمری  807متوفی  حافظ ابوبکر نورالدین الهیثمی

نام  تابش را بهرا بر صحیحین استخراج نموده، وهمچنان نام ک« حبان

 گذاشته است.« موارد الظمآن إلی صحیح ابن حبان»

 را بر ابواب « صحیح ابن حبان»هجری قمری  803 ابن زریق متوفی

را « صحیح ابن حبان»تقسیم بندی نموده است. و همچنان اطراف کتاب 

                                                                        
 17االحسان فی تقریب صحیح ابن حبان ص  / -297

 93ص  16..... سیرأعالم النبالء ج 
  6.... البدایۀ والنهایۀ ج 

 (93)ص« لحظ األلحاظ»  -298
 «.یکمال رأیتهما بخطه ولم: »(8/126« )لسان المیزان»قال الحافظ ابن حجر فی  -299
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همراه با اطراف کتاب حافظ ابن حجر تحت عنوان ] إتحاف المهرۀ بالفوائد 

 أطراف العشرۀ [ ترتیب نموده و طبع گردیده است. المبتکرۀ من

  لدین را کسانی چون الحافظ سراج ا« صحیح ابن حبان»همچنان روایان

نموده  هجری قمری ترجمه 804عمر بن علی المعروف بابن الملقن متوفی 

اویان کتب از حافظ المزی را با پاورقی ر« تهذیب الکمال»است. وی کتاب 

ح ابن صحی»، «صحیح ابن خزیمه»از امام أحمد  «المسند»ششگانه آتی: 

از  «السنن الکبری»، «السنن لدارقطنی»، «مستدرک الحاکم»، «حبان

مسمی « الإکمال تهذیب الکم»بیهقی اختصار نموده و آن را به نام کتاب 

 نموده است.

 ریر در به رشتۀ تح« رجال ابن حبان»کتابی را تحت عنوان  حافظ عراقی

نتخاب ان ایشان چهل حدیث از )صحیح ابن حبان( را اآورده است. همچن

 نامگذاری نموده است.« أربعون بلدانیۀ»و آنرا به نام 

صحیح »ای از اهمترین مظاهر تقدیر و اهتمام علما نسبت به کتاب این گوشه
بوده و تالش برآن نمودیم تا از به درازا کشیدن این بحث خود داری « ابن حبان

 300ر اکتفاء نماییم.نموده و به همین قد
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 فصل ششم

 درمیان جایگاه صحیح ابن حبان

 سایر کتب احادیث نبوی 

 به احادیث آن و حکم استدالل 

حافظ ابن حجر در مورد استدالل به احادیث مرویه صحیح ابن حبان  ـ 1
درجه  حکم احادیث صحیح ابن خزیمه و صحیح ابن حبان اینست چون»گوید: می

شان بین صحیح و حسن بوده مادامی که علت قادحه در آن احادیث صحت احادیث 
 301«.توان استدالل نموددیده نشود؛ می

آنچه در مورد تساهل ابن حبان در اخذ »گوید: سیوطی در این مورد می ـ 2
حدیث ذکر شده است صحیح نیست؛ هدف نهایی ابن حبان این بوده که احادیث 

نامیده است، پس اگر تساهلش را به اعتبار صحیح پنداری حدیث یحسن را صحیح م
دهد و اگر اعتبار این باشد که حسن بگیریم پس این تفاوت اصطالحی را نشان می

ابن حبان در قبول احادیث شروط آسانی را وضع نموده است، باید گفت که هیچ 
شد، بلکه ایشان حدیثی در صحیح آن دیده نشده است که ثقه و غیر مدلس نبوده با

از شیخ خود سماع کرده و در احادیث وی ارسال و انقطاع و جرح در راوی دیده نشده 
بلکه تمام شیوخ و راویان مورد اعتبار وی ثقه بوده اند و هیچ حدیثی منکری را به 
اعتبار ثقه بودن نزد وی نیاورده اند. در کتاب ثقاتش تعداد زیادی از چنین حاالت را 

هده نمود بناء ممکن است بعضها بر وی خورده گرفته اند که چرا تعدادی توان مشامی
ها آگاهی نداشته اند. بناء اعتراض باالیش را ثقه پنداشته درحالی که از احوال آن

 302گردد. نباید در این مورد مناقشه و مخاصمه نمود.وارد نمی

                                                                        
 (.1/291« )النکت» -301
 (.115-1/114« )تدریب الراوی» -302



  142عالمه امام حدیث ابن حبان بستی هلمندی –آشنایی با بزرگان دین 

احادیث  تساهل ابن حبان در اخذ»ابو عمرو بن الصالح گفته است که:  ـ 3
بوده است. در مورد حاکم گفته شده است « المستدرک»اندکتر از تساهل حاکم در 

که وی شروط زیادی را برای قبول احادیث وضع نموده اما در ارزیابی احادیث شیوه 
صحیح ابی حاتم ابن »نزدیک به « المستدرک»حکم اش متساهل بوده است. و 

 303بوده است.« حبان بستی

ادعا نموده است که اکثریت احادیث « بدرالمنیر»در کتاب ابن الملقن  ـ 4
اش امام األئمه محمد ابن اسحاق ابن مقتبس از کتاب شیخ« صحیح ابن حبان»

گوید آنچه ما در اما شیخ احمد شاکر این قول را رد نموده و می 304خزیمه بوده است.
ین و غیر کتابش دیدیم اینست که یقیناً کتاب مستقل و بدون اقتباس از صحیح

 305صحیحین چنان کتابی که از سایر کتب سنن متمایز بوده، تألیف نموده است.

بصورت « صحیحش»دلیل ما بر تأیید آنچه ادعا نمودیم اینست که امام ابن حبان در 
نادر و خیلی کم از شیخش ابن خزیمه در مقایسه به آنچه از دیگران مانند ابی یعلی 

 306این دوتا، روایت شده است، روایت نموده است. الموصلی و حسن ابن سفیان و غیر

 صحیح ابن حبان و متن روایات آن راویان

روایت کتاب، تنها در یک راوی منحصر گردیده است و آن ابوالحسن محمد بن 
باشد؛ که ترجمه آن را هجری قمری می 369احمد بن هارون الزوزنی متوفی 

م ذکر اسم آن توسط امام ذهبی در نتوانستیم پیدا کنیم و آنچه از وی پیدا کردی
بوده است او تنها راوی کتاب بوده، نه شخص دیگری، و از « تاریخ اسالم »کتاب 

های التقاسیم اثر دیده شده و به تنهایی از البحاثی الزوزانی وی در فهارس و در نسخه
 روایت نموده است. و زوزن شهریست در میان هرات و نیشاپور واقع شده است.

                                                                        
 «22)ص« مقدمۀ ابن الصالح» -303
 1/64للصنعانی )« توضیح األفکار»نقال عن  -304
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 وصف نسخة اول

 دارالکتب مصری که دارای نه جز است

 مصدر و منبع نسخه :

 307( ثبت و موجود است.35این نسخه در دارالکتب مصریه با شماره )

و معلومات در مورد کاپی نسخه جلد اول درکارت کتابخانه با شمارۀ تصویر 
اپی نسخه جلد دوم با شماره ( درج می باشد، همچنان معلومات ک126-442)

 -127( درج بوده، و معلومات کاپی نسخه جلد سوم با شمارۀ تصویر )ف 1 -127)ف

( ومعلومات پیرامون کاپی نسخه جلد چهارم با شمارۀ 128/1)ف  308[915] /20
-128( و معلومات کاپی نسخه جلد پنجم با شمارۀ تصویر )ف311-126تصویر )ف

( ومعلومات 351-128لد ششم با شمارۀ تصویر) ف( و معلومات کاپی نسخه ج97
( و معلومات کاپی نسخه جلد 160-129کاپی نسخه جلد هشتم با شمارۀ تصویر )ف

( و مزین بواسطه مهر و یا ختم /1-130، ف 471/744-129نهم با شمارۀ تصویر)ف
باشد باالی پوش جلد اول چنین تحریر شده کتابخانه الخدیویۀ المصریۀ نیز می 

أ[ و در پشت 3/1أ( و باالی پوش جلد سوم ]2/1أ[ و باالی پوش جلد دوم )1/1]
ب 4/278أ[ و در پشت همین جلد ]4/1ب[، و پوش جلد چهارم ] 3/301همین جلد ]

ب[ در پوش جلد ششم 5/250أ[ و در پشت همین جلد ]5/1[ و در پوش جلد پنجم ]
أ[ و در پوش 8/1تم ]ب [ و در پوش جلد هش 6/287أ[ و در عقب همین جلد ]6/1]

 ب[ تحریر گردیده  است. 9/274أ[ و در عقب همین جلد ]9/1جلد نهم ]

 

                                                                        
فهرس »، و«357مومیۀعنمرۀ »( ورقمه فیها: 1/156« )فهرست الکتب العربیۀ المحفوظۀ بالکتبخانۀ الخدیویۀ» -307

ل للتراث العربی اإلسالمی والفهرس الشام» (، و1/84« )1921الکتب العربیۀ الموجودۀ بدار الکتب المصریۀ لغایۀ سنۀ
النسخۀ  -اد سزکینلفؤ« تاریخ التراث العربی»و  ، (1/56« )یث النبوی الشریف وعلومه ورجالهالمخطوط، الحد

 (.1/1/381العربیۀ)
 غیر واضح فی المصورۀ وأثبتناه استظهارا. -308
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 عنوان نسخه

 اإلحسان فی تقریب صحیح ابن حبان کتاب  -1

جز اول کتاب از »أ[ 1/1باالی جلد جز اول چنین تحریر گردیده است :] 

مجلد هشتم از کتاب »... أ[: 8/302در خاتمه جز هشتم ]309اإلحسان فی ] تقریب[.

آخر »ب [: 9/274و در خاتمه جز نهم ]« اإلحسان فی تقریب صحیح ابن حبان...

 تحریر شده است.«. اإلحسان فی تقریب صحیح ابن حبان

 اإلحسان فی ترتیب صحیح ابن حبانکتاب  -2

أ[ 3/1است: ] در پوش جلد سوم با خط مغایر خط نسخه چنین تحریر گردیده

در باال پوش جلد نهم تحریر شده:  و« ابن حبان310جلد سوم در ترتیب ] صحیح[ »
 «.جلد نهم از کتاب احسان در ترتیب صحیح ابن حبان»أ[ 9/1]

ر داده ششم تذک همچنان از نام کتاب در پوش جلد های دوم، چهارم، پنجم و
 نشده است.

 اسناد نسخه

صری ی هشتگانه آن که در دارالکتب مهیچ اسنادی از این نسخه در جزها
ید سبب آن، موجود اند دریافت ننمودیم قول مرکز بحوث و تقنیۀ المعلومات و شا

بوده، نموجود « اإلحسان فی تقریب صحیح ابن حبان»این باشد که نسخۀ اصلی 
اصلی است  که نسخۀ« التقاسیم واألنواع »بل نسخۀ مرتبه از آخرین نسخۀ کتاب 

 نصنف آن امام ابن حبان می باشد موجود است.و منسوب به م

 آشنایی با نسخه

ما جز هفتم ااین نسخه کامل نبوده، اجزای آن چنانکه ذکر کردیم نه جزء اند. 
 آن مفقود می باشد.

                                                                        
 غیره واضح فی المصورۀ وأثبتناه استظهارا -309
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 جز اول آن با چنین عبارت آغاز می گردد :

وألهم بسم اهلل الرحمن الرحیم، رب یسر بخیر الحمد هلل علی ما علم من البیان »

.اإلحسان والصالۀ والسالم األتمان 311من التبیان وتمم من الجود والفضل و

التوراۀ 313. سید ولد عدنان المبعوث بأکمل األدیان المنعوت فی 312األکمالن علی
واإلنجیل والفرقان و علی آله و أصحابه و التابعین لهم بإحسان صالۀ دائمۀ ما کر 

أجمع المصنفات فی األخبار النبویۀ و أنفع الجدیدان و عبدالرحمن. و بعد: فإن من 
المؤلفات فی اآلثار المحمدیۀ و أشرف األوضاع و أطرف اإلبداع کتاب التقاسیم 

 واألنواع...(

و  مسلماً این کتاب از جامعترین مصنفات تدوین شده در احادیث نبوی
)کتاب  سودمندترین آثاری است که در پیوند به سیرت محمدی تألیف و به نام

 مسمی گردیده است. لتقاسیم واألنواع(ا

 ذکر بیان شخصی که با»جز اول با عبارت ذیل منتهی گردیده است:  
مشروط بر  گوسفندانش در کناره یی گوشه نشینی نموده و مشغول عبادت اهلل

 «.اداش می گردداینکه دیگران از اذیت و آزار زبان ودستش در امان بماند، مستحق پ

شعیب البلخی در بغداد اطالع داد، منصور بن مزاحم برای حامد بن محمد بن 
ما حدیث بیان نمود، یحیی بن حمزه و از الزبیدی از الزهری از عطا بن یزید اللیثی 

گفت: ای  آمده و . نزد پیامبر314از ابا سعید الخدری روایت نمود که گفت مردی
ی که در راه خدا مرد»در پاسخ فرمود:  رسول خدا ! بهترین مردم کیست؟ پیامبر

سپس شخص مؤمن ای که به عبادت خداوند بپردازد 315به مال و نفسش جهاد نماید،
و صلی اهلل علی سیدنا محمد و آله و صحبه و سلم « ومردم از شر آن در ایمن باشند

 تسلیما کثیرا.  در جز دوم کتاب الرقایق.

                                                                        
 واضح فی األصلغیر « والفضل و»: قوله -311
 غیر واضح فی األصل -312
 مکان التاء وما بعدها غیر واضح فی األصل.« المنعوت فی»: قوله -313
 غیره واضح فی األصل. -314
 غیر واضح فی األصل.« الناس أفضل »قوله  -315
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 ب[ با این عبارت آغاز می گردد :2/1جز دوم ]

ن الرحیم، کتاب الرقائق.باب الحیاء. أخبرنا أبوخلیفۀ حدثنا بسم اهلل الرحم»
إن : »القعنبی عن شعبۀ عن منصور عن ربعی عن أبی مسعود قال: قال رسول اهلل

القعنبی « أدرک الناس من کالم النبوۀ األولی إذا لم تستحی فاصنع ما شئت 316مما 
 را شیخ گفته است.ای که این از شعبۀ بجز این حدیث سماع نکرده است. به گونه

شود اء آغاز میکتاب الرقائق باب الحی -بنام خداوند بخشایندۀ مهربان »ترجمه: 
سعود روایت نمود مابو خلیفه روایت نموده،القعنبی از شعبه از منصور از ربعی و ابی 

م باقی می اولین اثری که از کالم پیامبر نزد مرد:»فرمود  که گفت رسول اهلل
کند انجام اگر حیا نکردی پس آنچه هوای نفس تان حکم می»ماند اینست که. 

 «.دهید
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 نمونه های از مخطوطات نسخه های صحیح

 ابن حبان بستی
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 معلومات مختصر 

 هاو بهترین این چاپ های مختلفپیرامون چاپ

 

 طبع عالمه شیخ احمد محمد شاکر 

البته »نگارد: یممرکز البحوث و تقنیۀ المعلومات دارالتأصیل در این راستا چنین 
شده  باشد، هیچ طبع سنگی و غیر سنگی قبل از نسخه طبعاین اولین چاپ می

ه است که این توسط عالمه احمد شاکر نیافته ایم بناء طبع ایشان اولین گامی بود
 اپ و در اختیار خوانندگان قرار داده است.کتاب را چ

عالمه احمد شاکر )صحیح ابن حبان( را طبق ترتیب ابن بلبان به چاپ رسانده 
های ائمه قدما بوده اند اما است ایشان گفته اند با وجود که مخالف تصرف، در کتاب

یاز مردم با وجود این صحیح ابن حبان با ترتیب االمیر عالء الدین الفارسی را برای ن

عالمه  طبع نسخه 317ای که مولف اراده داشته طبع نموده ایم.و رسانده آن به گونه
محمد احمد شاکر تمام اجزای آن پایان نه یافته بود، بلکه شیخ الی حدیث رقم 

( رسیده بود که اجل به سراغش آمده و دارالفانی را داعی گفت و اما ادامۀ طبع 138)
بدالرحمن محمد عثمان بعد از وفات شیخ احمد شاکر شیخ احمد شاکر را استاد ع

تکمیل نموده و دو جز اخیر را که بعد از وفات شیخ شاکر تکمیل گردیدند کتابخانه 
( میالدی چاپ و به نشر رساند در مقایسۀ اجزای 1970سلفیه درمدینۀمنوره در سال )
و جز اخیر فرقی ها را تکمیل و به چاپ رسانده بود با دکه شیخ احمد شاکر خود آن

 زیادی دیده می شود.

 ه کتب ثقافیه )کتاب های فرهنگی(چاپ مؤسس

مرکزالخدمات واألبحاث الثقافیۀ به اهتمام کمال یوسف بعد از شیخ احمد شاکر،
م( این کتاب را در ده جز همراه با فهرست  1987هـ(مطابق ) 1407الحوت در سال )

رساند. این نسخه شامل اشتباهاتی آن در دارالکتب علمی بیروت چاپ و به نشر 

                                                                        
 ( 7)ص« األحسان»مقدمۀ الشیخ أحمد شاکر لتحقیق  -317
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صحافتی تحریف و سقط در سند و متن بود.همچنان این نسخه خالی از احکام ویژه 
در مورد احادیث بود، مگر اینکه بعضی شروحی غریب و پراگنده را در قسمت های 

 318جز ده گانه انعکاس داده است.

 

 تفاوتی در میان این دو چاپ رونما گردیده

 ذیال تحریر می داردطی جدول هذا 

 طبع دارالتأصیل طبع کمال الحوت م

1 
عن أبیه سمعت عائشۀ 

 (1/115تقول.)

عن أبیه أن رجال أوصی بوصایا 
أثرها من ماله، فذهبت إلی القاسم 
بن محمد أستشیره، فقال القاسم 

 (.26سمعت عائشۀ تقول )

 (.675موسی بن محمد الدیلمی ) (2/35موسی بن محمد الدیلی ) 2

 (675یونس بن عبداألعلی.) (2/35یونس، عن عبد األعلی.) 3

 (719أبا علی الجنبی.) (.2/53أبا علی الحسینی.) 4

 (815کیف لک برجل.) (2/95زیف لک برجل.) 5

 (831سعید بن أبی هالل.) (101.2شعبۀ بن أبی هالل.) 6

 (1023الحجاج السامی.) (2/183الحجاج الشامی.) 7

 (1023عثمان الشحام.) (2/183السحام.)عثمان  8

 (1023مسلم بن أبی بکرۀ.) (2/183مسلم بن أبی بکر.) 9

 (1274القاسم بن مخیمرۀ.) (2/287القاسم بن أبی أحیمرۀ ) 10

 (1280عبدالرحمن بن بحر البزار. ) (2/289عبداهلل بن بحر البزار.) 11

                                                                        
جلد اول کتاب األحسان فی تقریب صحیح ابن حبان للعالمۀ األمیر 135صفحه جهت معلومات مزید به  -318

 علالءالدین بن بلبان الفارسی مراجعه شود.
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عن محمد بن عبدالرحمن بن  12
 (2/290أبیه.)ثوبان، عن 

عن محمد بن عبدالرحمن بن 
 (1281ثوبان، عن أمه)

 (1286حرملۀ، عن ابن وهب.) (2/291حرملۀ بن وهب. ) 13

أخبرناه حدثنا ابن  14
 (3/107خزیمۀ.)

 (1708حدثناه ابن خزیمۀ.)

حدثنا محمد بن عبدالجبار بن  15
العالء قال حدثنا 

 (3/164سفیان.)

قال: حدثنا عبدالجبار بن العالء 
 (1849حدثنا سفیان.)

16 
أخبرنا محمد بن عبداهلل بن 
الجنید، قال: حدثنا أبواألحوصِ، 

 (3/239) سماک عن

أخبرنا محمد بن عبداهلل بن الجنید، 
قال: حدثنا قتیبۀ بن سعید، قال: 
حدثنا أبو األحوصِ، عن سماک. 

(2027 .) 

علقمۀ بن أبی علقمۀ، عن  17
 (.4/39أبیه.)

علقمۀ، عن علقمۀ بن أبی 
 (.2337أمه.)

18 
أخبرنا عمربن محمد الهمدانی، 
قال: حدثنا عباد بن 

 (.5/87عبداهلل.)

أخبرنا عمر بن محمد الهمدانی، 
قال: حدثنا عبید بن إسماعیل، قال: 
حدثنا أبو أسامۀ،عن هشام بن عروۀ، 

 (.3212عن عباد بن عبداهلل.)

 (.3227حدثه.)أن أبا الخیر  (.5/92أن أبا الحسین حدثه.) 19

عبدالحمید بن نیارالسکری.  20
(5/103.) 

عبدالحمید بن بیان 
 (.3254السکری.)

 (.3255الحارث بن عبداهلل.) (.5/104الحارث، عن عبداهلل.) 21

عن عمرو بن یحیی، عن أبی  22
 (.5/119سعیدالخدری.)

عن عمرو بن یحیی، عن أبیه، عن 
 (.3284أبی سیعد الخدری)
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مرثد، عن أبی  عن مالک بن 23
 (.5/139ذر.)

عن مالک بن مرثد، عن أبیه، عن 
 (.3335أبی ذر.)

حدثنا علی بن مسلم، حدثنا  24
حدثنا محمد بن  أبی  ،أبی

 (.   5/173معن.) بن عبیدۀ

حدثنا علی بن مسلم الطوسی، قال: 
 حدثنا محمد بن أبی

 (.3413عبیدۀ  بن معن.)

حدثنا سفیان الثوری، عن أبی  25
 (.5/173األحوص.)

حدثنا سفیان الثوری، عن أبی 
 (.3414إسحاق، عن أبی األحوص.)

حدثنا إدریس بن یحیی، عن  26
عبداهلل بن إدریس عن عبداهلل 

 (. 5/194بن عیاش بن عباس.)

حدثنا إدریس بن یحیی، عن عبداهلل 
 (.3471بن عیاش بن عباس.)

27 
بهراۀ، قال: حدثنا إسماعیل بن 

 (5/204جعفر.)

بهراۀ، قال: حدثنا علی بن حجر، 
قال: حدثنا إسماعیل بن جعفر 

(3499 .) 

حدثنا عبداهلل بن موسی، عن  28
سنان  عن یحیی بن أبی 

 (  5/221کثیر)

حدثنا عبیداهلل بن موسی، عن 
شیبان، عن یحیی بن أبی 

 (.3543کثیر)

أخبرنا عمران بن محمد  29
 (.5/226الهمدانی.)

أخبرنا عمر بن محمد 
 (.3556الهمدانی.)

30 
عن ابن جریج عن الزبیر، 

(6/20.) 
عن  ابن جریج، عن أبی 

 (.3740الزبیر)

31 
أحمد بن أبی بکر، عن ابن 

 (.6/112شهاب.)
أحمد بن أبی بکر، عن مالک، عن 

 (.3973ابن شهاب )

32 
عن ابن شهاب، عبیداهلل بن 

 (.6/112عبداهلل.)
عن ابن شهاب، عن عبیداهلل بن 

 (.3973عبداهلل.)

 (.3975حدثنا قتیبۀ بن سعید.) (.6/112حدثنا عیینۀ بن سعید.) 33
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 چاپ موسسه الرساله

یقینا این نسخه هماهنگ و مطابق با طبعیست که استاد الحوت آن را تحقیق 
م( با تحقیق و تخریج و تعلیقی الشیخ شعیب  1988هـ( مطابق ) 1408و در سال )

و برخی از اجزای « االحسان»های خطی کامل از کتاب نسخهاألرناءوط اعتماد با 
چنانکه در مقدمه از آن ذکر به عمل آمد در هجده جز « التقاسیم واألنواع »کتاب 

که دو جز آن فهرست ها اند چاپ و نشر گردید. باوجود که این نسخه بهتر از چاپ 
در متن و  استاد حوت است اما این نسخه نیز خالی از تصحیف وتحریف و سقط

جلد اول کتاب األحسان فی 136اسناد نبوده است. جهت معلومات مزید به صفحه 
 تقریب صحیح ابن حبان للعالمۀ األمیر عالءالدین بن بلبان الفارسی مراجعه شود.

عجیب اینست که هر دو طبع هم طبع استاد الحوت و هم طبع موسسه فرهنگی 
ز اخطا را بصورت مکرر هر دو تکرار نمودند الرساله با تحقیق شعیب األرناءوط برخی ا

ها ذکر به عمل آمد با ازدیای در نمونه هایی از اشتباهات در چاپ های مختلف از آن
کلمات معین در متن احادیث که آن کلمات از اصل متن نبوده اند به متن اضافه 

ردند تاصیل مقایسه گ دار اگر این اشتباهات با نسخه های خطی و چاپ مرکز شده و
 دیده می شود که آن کلمات در متن موجود نبوده و قابل تصحیح اند.

 

 تفاوتی در میان چاپ مؤسسه الرساله و طبع دارالتأصیل

 طبع دارالتأصیل الرسالۀطبع  م

وال تدری نفس بأی أرض  1
تموت، وال یعلم  متی تقوم 

 (.1/272الساعۀ.)

وال تدری نفس بأی أرض تموت، 
الساعۀ أحد إال  تقوموال یعلم متی 

 (.70اهلل.)

قال: حدثنا حماد بن إسماعیل،  2
 (.1/462عن شریک)

قال: حدثنا حاتم بن إسماعیل، عن 
 (.227شریک.)
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قال أبوسعید: فمازال بنا البالء  3
حتی قصرنا  وأنا لنبلغ فی 

 (.1/512الشر. )

قال أبو سعید: فما زال بنا البالء 
حتی قصرنا  وأنا لنبلغ فی 

 (.279السر.)

أخبرنا سلیمان بن الحسین بن  4
 (.2/35المنهال.)

أخبرنا سلیمان بن الحسن بن 
 (.328المنهال.)

 (.364أخبرنا أحمد بن علی.) (.2/85أخبرنا محمد بن علی.) 5

قال سفیان: وحدثنی  6
 (.2/94الحسن.)

 (.371قال مطر: وحدثنی الحسن.)

أخبرنا الحسن بن  7
 (.2/194إسحاق.)

 (.449أخبرنا الحسین بن إسحاق.)

 (.479وشعیب بن محرز.) (.2/230وشعیب بن محرز.) 8

قاال: حدثنا عبدالوارث بن  9
 (.2/233عبداهلل العتکی.)

قاال: حدثنا عبدالوارث بن عبیداهلل 
 (.481العتکی.)

قال: حدثنا أبو الربیع سلیمان  10
بن داود،  عن حماد بن زید، 

 (.2/374قال.)

حدثنا أبو الربیع سلیمان بن قال: 
 (.607داود بن حماد، قال.)

حدثنا یحیی بن زکریا، عن  11
إبراهیم بن سوید  

 (.2/386النخعی.)

قال: حدثنا یحیی بن زکریا بن 
 (.618إبراهیم بن سوید النخعی.)

قال: حدثنا أبو نشیط محمد بن  12
هارون بن رهیم بغدادی ثقۀ. 

(2/414.) 

نشیط محمد بن قال: حدثنا أبو 
بغدادی ثقۀ  -هارون بن إبراهیم

(645.) 

قی رحدثنا محمد بن یزید الز 13
 (.2/443بطرسوس)

حدثنا محمد بن یزید الدرقی 
 (.665بطرسوس.)
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حدثنا عبداهلل بن هانی بن  14
عبدالرحمن بن أبی عبلۀ، قال: 
حدثنا أبی، قال: حدثنا 

 (.2/445أبی)

حدثنا عبداهلل بن هانی بن 
حمن بن أبی عبلۀ، قال: عبدالر

حدثنا أبی، قال: حدثنا إبراهیم بن 
 (.667أبی عبلۀ )

أخبرنا موسی بن محمد الدیلی  15
 (.2/453بأنطاکیۀ )

أخبرنا موسی بن محمد الدیلمی 
 (.675بأنطاکیۀ.)

16 
قرن عمران بن موسی بأسامۀ 
بن زید سعید بن زید  فی هذا 

 (.2/467الخبر المعتمر)

موسی بأسامۀ بن قرن عمران بن 
زید سعید بن زید فی الخبر، وأنا 
أهابه  وقد تفرد بذکر سعید بن زید 

 (.688فی هذا الخبر المتعمر.)

قال: حدثنا موسی بن الحسین  17
 (2/476بن بسطام.)

قال: حدثنا موسی بن الحسن بن 
 (.697بسطام.)

لیکف الیوم منکم کزاد  18
 (.2/481الراکب.)

 لیکف المرء منکم کزاد
 (.701الراکب.)

19 
أخبرنا اللیث بن سعد، عن ابن 

 (.2/488عجالن، عن األعرج.)

أخبرنا اللیث بن سعد، عن ابن 
عجالن،  عن أبی الزناد، عن 

 (.706األعرج.)

قال: حدثنا  ابن أبی عمرو  20
 (.2/490العدنی.)

قال: حدثنا ابن أبی عمرالعدنی 
(709.) 

أخبرنا محمد بن عمیر بن  21
 (.2/497)یوسف 

أخبرنا محمد بن عمر بن یوسف 
(716.) 

حدثنا یحیی بن زکریا بن أبی  22
زائدۀ، عن أبیه، عن خالد بن 

 (.3/81سلمۀ، عن عروۀ.)

حدثنا یحیی بن زکریا بن أبی زائدۀ، 
عن أبیه، عن خالد بن سلمۀ، عن 

 (.794البهی، عن عروۀ)
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أخبرنا عزوز بن إسحاق العابد  23
 (.3/121بطرسوس)

برنا غزوان بن إسحاق العابد أخ
 (.835بطرسوس)

 

قال: صدق عبدی، ال إله إال  24
أنا، لی الملک  ولی 

 (.3/131الحمد.)

قال: صدق عبدی، ال إله إال أنا، لی 
المللک، وإذا قال: ال إله إال اهلل له  

قال: صدق  الحمد، صدقه ربه،
 یالمللک ول یعبدی ال إله إال أنا ل

 (.845الحمد)

أخبرنا أحمد بن محمد بن  25
المثنی البستانی 

 (.5/74بدمشق)

أخبرنا أحمد محمد بن الفضل 
 (.1771السجستانی بدمشق)

أخبرنا محمد بن عبداهلل بن  26
الجنید، قال: حدثنا 
أبواألحوص،  عن سماک، عن 

 (.5/376جابر بن سمرۀ.)

أخبرنا محمد بن عبداهلل بن الجنید، 
قال: قال: حدثنا قتیبۀ بن سعید، 

حدثنا أبواألحوص، عن سماک، عن 
 (.2027جابر بن سمرۀ)

حدثنا صالح بن زیاد السوسی،  27
قال: حدثنا ابن نمیر، ] عن أبیه 
[، عن عبیداهلل بن 

 (.9/176عمر.)

حدثنا صالح بن زیاد السوسی، قال: 
حدثنا ابن نمیر، عن عبید اهلل،  بن 

 (.3868عمر )

 

 چاپ دار باوزیر

شهر جده کشور عربستان  آن را دار باوزیر در های متأخر بوده و این طبع از چاپ
 ( هجری قمری انجام داده است.  1424سعودی برای نشر و توزیع در سال )

بر کتاب صحیح ابن حبان با  این طبع مشتمل بر تعلیقات الشیخ األلبانی 
طبع استخراج  در این ترتیب ابن بلبان فارسی بوده که احادیث آن را الشیخ األلبانی

 نموده است. 
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)التعلیقات الحسان علی صحیح ابن حبان و این طبع را الشیخ األلبانی بنام:  
مسمی نمود، متن این طبع با متن  تمییز سقیمه من صحیحه و شاذه من محفوظه(

نشر موسسه فرهنگی الرساله تفاوت ندارد و تفاوت آن تنها در تعلیقات الشیخ األلبانی 

 319است. بر متن محصور

 چاپ مطبعۀ أسامۀ بن زید 

ی ( هجری قمر1425این کتاب توسط شیخ خلیل بن مأمون شیحا در سال) 
ۀ بن زید ( میالدی دریک مجلد با قطع و به ظرافیت خاص در مکتبۀ أسام2004و)

 ه است.لبنان زیور چاپ آراسته شد-اقیول )دارالمعرفۀ( بیروت  -حلب-سوریه

 ی باشدم "التقاسیم و االنواع  "که عبارت از کتاب «األحسان»نسخه اصلی 

سیم و المسند الصحیح علی التقا»در سال های اخیر کتاب اصلی اإلحسان: 
کتور خالص آی با اهتمام دو تن از استادان: دکتور محمد علی سونمز و د« األنواع

پ شده صاص دارد، چادمیر الترکیان در هشت جز که جز اخیر آن به فهارس اخت
ن نسخه با است، این نسخه با چندین نسخه دیگر مقایسه گردیده است، همچنان ای

اوقاف و شؤن  مقایسه شده است و نسخه مشار الیه را وزارت "موارد الظمآن "نسخه 
 نده است.م( به چاپ رسا 2012هـ موافق سال ) 1433اسالمی دولت قطر در سال )

فاوت تجهت تبین  "االحسان "و "التقاسیم  "اب برای مقایسه بین طبع کت 
زید به مبین این دو طبع جدول هذا ترتیب و تنظیم گردیده است جهت معلومات 

ألمیر جلد اول کتاب األحسان فی تقریب صحیح ابن حبان للعالمۀ ا143صفحه 
 علالءالدین بن بلبان الفارسی مراجعه شود.

ده است اما ها اشاره نه نموبه آن« التقاسیم »احادیثی که مولف کتاب نخست: 
 یث است :( حد11موجود می باشد و تعداد شان )« االحسان»آن احادیث در کتاب 

 

                                                                        
تنظر نماذج من أخطاء طبعۀ مؤسسۀ الرسۀ فی الجدول الذی مرقریبا یعنی  تالحظه فی الکتاب ) األحسان فی  -319

 المجلد االول(  136تقریب صحیح ابن حبان  صفحۀ
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یک ترجمه آمده است و  دو مرتبه با«التقاسیم»در کتاب  رثانیا:  احادیث متکر
 بدون تکرار فقط یک بار آمده اند:« اإلحسان »در کتاب 

 الرقم المکرر من التقاسیم رقم التقاسیم                            

572                                                   3083 

757                                                  1837 

2088                                               5671 

 رقم االحسان رقم التقاسیم

958 907 

993 1112 

1023 1682 

1034 2357 

1231 492 

1406 5490 

1433 3447 

2063 4205 

2175 5600 

2345 580 

3155 6297 
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3759                                                571 

3760                                                 557 

6683                                                  558 

بوع، المط "التقاسیم"هذا الرقم تکرر خطأ مرتین فی  6762
 وقد التزمنا بهذا التکرار عندالعزو الیه.

6743 6792 

بوع، المط "التقاسیم"هذا الرقم تکرر خطأ مرتین فی  6915
 الیه.وقد التزمنا بهذا التکرار عند العزو 

 

 «اإلحسان»بر  کتاب «  التقاسم»ثالثا:  زواید کتاب  

آن  هدف از ضم زواید تکمیل کردن کتاب صحیح ابن حبان با یکجا نمودن
ت داده به صحیح ابن حبان نسب« اإلحسان»ردی است که خارج از متن کتاب امو

حبان  یح ابناند، چنانکه تعداد احادیث زایده که خارجی از کتاب االحسان به صح
ریت این احادیث حدیث( گردیده است و به گمان غالب اکث 26نسبت داده اند بالغ بر) 

 ی باشد.ممفقود گردیده « اإلحسان»مربوط به همان جزیی است که از نسخه خطی 

چنانکه به مفقودیت آن بخش در ابتدا و انتها اشاره نمودیم و تاکید نمودیم که 
مفقود گردیده باشد و نتوانیستم حدس  ممکن است چند ورق از آن نسخه خطی

 320بزنیم که واقعا تعداد ورقه های مفقوده چه اندازه بوده است.

تحت عنوان مجزا و « التقاسیم و األنواع»این احادیث و تراجم آن را در کتاب: 
مستقل قرار دادیم و در آخر کتاب که شامل بخش مسایل فقهی آن است، آن 

یدیم و برای آن عبارت احادیث منسوب الی صحیح ابن احادیث و تراجم آن را گنجان
حبان به ترتیب ابن بلبان رحمه اهلل را بر گزیدیم و در تنظیم احادیث زواید از شیوه 

                                                                        
 (.4324(، )4309ینظر تعلیقنا علی الحدیثین: ) -320



  168عالمه امام حدیث ابن حبان بستی هلمندی –آشنایی با بزرگان دین 

کتاب اإلحسان از حیث شماره، عالمت گذاری، تعیین روایان و  تصنیفابن بلبان در 

 321غیره استفاده نمودیم. 

ضع وف مثل فهرست اطراف از طریق و تالش نمودیم بین فهرست های مختل 
 حرف )ز( در پهلوی آن تمایز نماییم. 

ألنواع التقاسیم و ا»همچنان فهرست شامل برای شماره های احادیث کتاب  
ع شبه تصنیف همراه با فهرست های علمی در آخر کتاب که بتواند مبین قسم و نو« 

ن راستا از یم و در ایبه خصوص و منحصر به فرد امام ابن حبان باشد تنظیم نمود
ر کتاب طبع وزارت اوقاف و ارشاد اسالمی قطر و توصیه های حافظ ابن حجر د

 استفاده نمودیم. « اتحاف المهرۀ»

 « اإلحسان »بر کتاب «  رد الظمآنموا»زواید 

 این زواید فقط شامل یک حدیث است:  

عد از هالل ابویعلی روایت می کند، هارون بن معروف از سفیان از زیاد بن س 
بن ابی میمونه و از ابی میمونه روایت نموده است که ابا هریره جوان خوب و خیری 
را بین پدر و مادرش دیده است وی گفت: یقینا رسول خدا صلی اهلل و علیه وسلم 

 322خوبترین و خیّر ترین جوان از صلب مادر و پدر و اجدادش بوده است.

 «سانحاإل»بر کتاب « إتحاف المهرۀ»زاوید  

( 5970( )5450(،)4030هی األحادیث: ) و این زواید شامل چهار حدیث اند 
 و مقایسه نمودیم.  متابعت "التقاسیم و االنواع  "کتاب "ها را با زواید (، که آن7535و)

 بحوث و تقنیة المعلوماتالمرکز 

 چاپ فعلی چرا صورت گرفت ؟!

                                                                        
 (.4312(، )2893(، )1032ینظر مثال لذلک األحادیث: ) -321
(؛ حیث اتبعنا فیه ما اتبعناه مع زوائد 5126): والحدیث عندنا برقم. (20771« )اإلتحاف» ، (1200« )الموارد» -322

 «.التقاسیم واألنواع»
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از طبع مرکز دارتاصیل های قبلی در چاپ صحیح ابن حبان قبل باوجود تالش
ها در اخراج اصل مهم از اصول سنت نبوی در کتابخانه اسالمی که بیشتر ترکیز آن

فلهذا  ،بر بخش های معین صرف گردیده و به موارد دیگر اهتمام صورت نگرفته بود
ها برخی از چاپ :مثال .گردیدندهای قبل از چاپ فعلی اکثرا غیر متوازن تلقی میچاپ

خریج احادیث اهتمام ورزیده، ولی نسبت به متن غفلت صورت گرفته بود بیشر به ت
رسید، متن آن چاپ ها با تصحیفات و تحریفات همراه بوده و و کامل به نظر نمی

 متناسب با تالشی که انجام پذیرفته بود، نبود.

بدون شک آن عدم توازن و مراعات جوانب مختلف نیاز به تنبه داشت و آن 
 ها اهتمام ورزیده ایم پژوهشگران مرکزدر چاپ فعلی مراعات و به آنموارد را ما 

تاصیل بیشترین تالش را در ضبط متن کتاب انجام دادند تا این متن بشکل  دار
باشد تا از این طریق بتوانیم هم « صحیح ابن حبان»متوازن چاپ و درخور شأن 

 ت آوریم.برای سنت خدمت کرده و زمینه کسب رضای اهلل تعالی را بدس

بردارد تالش نموده است هایی برداشته و میمرکز دار تاصیل در این راستا گام
نشر کتب احادیث در بهترین هیئت و ضبط وفق مراد منصنفان صورت پذیرید و 

های جدید و استفاده هایی در جهت بهتر شدن چاپتالش شود در هرطبع نوآوری
رد چاپ مرکز دارتاصیل ویژگی از اصول صحافت و تکنالوژی مدرن انجام پذی

منحصر به فرد آن اینست که در این چاپ رجال اسانید تعیین و مشخص شدند و 
 این امر از شیخ مصنف تا آخرین راوی حدیث مراعات گریده است.

هایی که در طباعات قبلی در این طبع همه تصحیفات و تحریفات و سقط
ه اند و نتیجه آن در حواشی طبع محققان متوجه آن نبوده اند، حذف و دور گردید

 مرکز دارتاصیل انعکاس یافته است.

 تقنیة المعلومات دارالتأصیل شیوۀ کاری مرکز البحوث و

 مام به صحیح ابن حبان و تصحیح آندر اهت

چاپ  هدف از اهتمام ورزیدن به این اصلی از اصول سنت نبوی: از اخراج و
رای مولف آن ابن بلبان از روی ب« اإلحسان فی تقریب صحیح ابن حبان»کتاب 
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تحقیق وضبط علمی این کتاب بوده است تا آن را از طریق باب بندی نزدیک به 
همان وضعیتی نماییم که مراد منصف آن بوده است و این از طریق پاکسازی نص 
در حد امکان از اخطاء و تعلیق بر عباراتی مبهم به حسب ضروت تؤام با عدم تطویل 

 س نیاز صورت گرفت.تعلیقات به اسا

های خطی کتاب احسان اولین گام برای محقق شدن چنین هدفی پیدا کردن نسخه
های مخطوطات و مخاطب قرار دهی مؤسسات علمی و گام ثانی تتبع فهرست بوده و

 ها با همدیگر بوده است.های خطی جهت مقایسه آنعلماء برای اگاهی از سایر نسخه

کتاب » ا آشکار شده است که مهمترین نسخهبعد از تحقیق و بررسی بر م
( 35نسخه خطی است که بطور کامل در دارالکتب مصری تحت شماره )« اإلحسان

حدیث موجود می باشد این نسخه از دو نسخه خطی مختلف که یکی آن دیگرش 
 را تکمیل می نماید تشکیل گردیده است: 

باکتاب تاریخ آغاز شامل جز اول الی ششم می گردد سپس جز هشتم که اول: 
 می گردد و بعد از جز هشتم جز نهم را در اختیار داریم.

جز هفتم مفقود است این جز با کتاب سیر آغاز و با کتاب الکهانه و السحر پایان 
می یابد. و جز هشتم چنانکه تذکر دادیم کتاب تاریخ اول جز هشتم بعد از پایان جز 

 هفتم آغاز می شود. 

گری این کتاب است که از پنج جز تشکیل گردیده و نسخه خطی دیثانی: 
تکمیل کننده این مفقودی می باشد و بغیر جز چهارم سایر اجزای آن مفقود اند، جز 

 چهارم مفقودی جز هفتم را تکمیل می نماید.

آخر الجز الرابع من )اإلحسان فی  "در آخر جز چهارم این نسخه آمده است: 
رت قبل از اول جز پنجم که کتاب تاریخ است تقریب صحیح ابن حبان( این عبا

 آمده، است. 

)قوبل بأصله فصح در قسمت مقابل آن در حاشیه عبارت آتی نوشته شده است 
الرابع من »در زیر آن در طول صفحه عبارت آتی نوشته شده است:  إن شاء اهلل(
 «.أجزاء خمسۀ
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در اختیار داریم کاپی نسخه خطی کامل کتاب صحیح ابن حبان را به الحمدهلل  
و الحمد هلل این چاپ وفق شیوه علمی صورت گرفته و بیشتر ترکیز را در حصه 
ضبط و تحقیق کتاب وفق نسخه خطی مشار الیه انجام داده است در این چاپ 

 همچنان از سایر منابع دیگر به نحوی آتی استعانت جسته ایم: 

منبع اصلی در این نسخه خطی کامل را که به آن اشاره نمودیم به عنوان  -1
 چاپ استفاده نموده ایم.

این طبع را همچنان با نص چاپ االحسان با تحقیق شیخ احمد محمد شاکر  -2
( حدیث می باشد مقایسه نموده و آن 138که مشتمل بر یک جز و مقدمه با )

 را با رمز )ک( عالمت گذاری کردیم.

بن حبان همچنان متن این چاپ را بشکل کامل آن با کتاب اصل صحیح ا -3
یعنی )المسند الصحیح علی التقاسیم واألنواع( چاپ وزارت ارشاد و اوقاف 
 اسالمی دولت قطر مقایسه نمودیم و رمز آن را با )ت( عالمت گذاری نمودیم.

از « موارد الضمآن إلی زوائد ابن حبان»این طبع را همچنان با متن کتاب   -4
د و طبع دارالکتب علمیه و حافظ الهیثمی چاپ دارالثقافه با تحقیق حسین اس

تحقیق شیخ محمد عبدالرزاق حمزه مقایسه نمودیم و آن را با رمز )د( عالمت 
 گذاری کردیم.

از حافظ ابن حجر مقایسه « إتحاف المهرۀ»همچنان اسانید کتاب را با   -5
نمودیم و از آن در ضبط عمومی متن و ضبط راویان به شکل ویژه استفاده 

 نموده ایم.

گزینش شده را در رویکرد مان با تفاوت های نگرش شده و نظارت شیوۀ متن  -6
شده در منابع اصل قرار دادیم، چنانکه آنچه در متن صواب و صحیح می 

ها بینیم با بررسی اغلب منابع آن را تثیبت و داللت های که صحت آن
کمتراست را درحاشیه به آن اشاره می نمایم مگر اینکه آن تفاوت ها وجه 

 شماریم.ته باشند که در آن صورت اصل را مقدم میصحت داش
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ها خطا دیده شود اگر همه بر خطای معین اتفاق نمایند یا در بعضی از نسخه  -7
و در بخش دیگر آن خطا توسط محققان تصحیح شده باشد ما آن تصحیح 

نماییم چون ممکن است روایت همان گونه بوده را کماهو تثبیت و ضبط می
و یا یکی از روایان مورد اعتبار  آن خطا از خود مصنفباشد و یا ممکن 

مصنف بوده باشد باوجود آن، آن خطا را همان گونه تثیب می نماییم اما بر 
خطا بودنش در حایشه اشاره نموده و صورت صحیح آن را با اشاره به منابع 

دهیم و قاعده عمومی اینست که صحیح را در متن تثبیت دیگر توضیح می
 دهیم.ا در حاشیه انعکاس میو خطا ر

 نص کتاب را با اعراب و حرکات ضبط نمودیم. -8

همچنان متن را شماره گذاری نمودیم تا در فهم و توضیح معانی نص کمک   -9
 نماید.

اسانید کتاب را همچنان در روشنایی کتاب )اتحاف المهرۀ( از حافظ ابن حجر   -10
به اضافه ارزیابی  به عنوان منبع اصیل صحیح ابن حبان ارزیابی نمودیم

منابعی که احادیثی را از طریق کتاب ابن حبان روایت نمودند زیرا رجوع به 
آن منابع بشکل مرجع در صورت وجود خطا و یا خللی درنسخه خطی در 

 تواند برای تصحیح آن خطا و یاخلل کمک نماید.مطبوعات مختلف می

ا پرداختیم. انظر هاخطا آن تحریفات و به تصحیح بسیاری از تصحیفات و  -11
( من 135طرفا من ذلک عند الحدیث عن أخطاء الطبعات السابقۀ فی )ص

 هذه المقدمۀ.

هکذا تتبع به آرای امام ابن حبان در مسایل اعتقادی پرداختیم و آن   -12
 ها در حاشیه تعلیق نمودیم.های که نیاز به تعلیق داشتند در مورد آنقسمت

اف حها را در کتاب )اتابن حجر آنهمچنان نسبت به احادیثی که حافظ  -13
ها را انعکاس داده است المهره( ثبت ننموده و )صحیح ابن حبان( آن

پژوهشگران را متوجه آن احادیث ساختیم و اشاره نمودیم که آن احادیث که 
« ح ابن خزیمهیصح»ها را ثبت ننموده است با رجوع به حافظ ابن حجر آن

 توان دریافت.ها را میید منابع آنو سایر مسان« مسند ابی عوانۀ»و 
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تالش نمودیم احادیث موضوعی و مبهم را استخراج و پژوهشگران را نسبت   -14
به آن احادیث متوجه سازیم تا تعدادی گمان بر صحت آن احادیث ننمایند 

 مثل حدیث غدیر خم و تعداد احادیث دیگر.

 از استخراج احادیث در حاشیه تذکر به عمل رفت:  -15

  که اصل کتاب مورد نظر « المسند صحیح علی التقاسیم واالنواع »کتاب
 است.

   از هیثمی.« مورد الضمآن الی زوائد ابن حبان»کتاب 

   از ابن حجر.«إتحاف المهرۀ»کتاب 

  ازمزی.«تحفۀ االشراف»کتاب  و 

تاصیل زیاد نموده دار طبع مرکز « التقاسیم واألنواع»احادیثی را که بر چاپ  -16
نشانه « موارد الضمآن»و« اتحاف المهرۀ»و منابع آن ها را در  اند شماریدیم

إتحاف »و کتاب « الضمآن  دموار»نمودیم همچنان احادیثی که از کتاب 
 ها را در متن بخش کتاب فقهی تتبع نمودیم. زیادی بودند منابع آن« المهرۀ

ح مقدمه علمی را تنظیم نمودیم و از طریق آن امام ابن حبان و کتابش صحی -17
ابن حبان و روایان آن را همراه با صاحب ترتیب صحیح ابن حبان، ابن بلبان 
و چاپ های مورد اعتماد را به معرفی گرفتیم، همچنان بویژگی های چاپ 
های سابق ابن حبان اشاره نمودیم و توضیح دادیم که چه نیاز های باعث 

 گردید تا چاپ فعلی را طبع و نشر نماییم.

شیخ مولف تا راوی اعلی با ذکر ورد هر راوی از طریق ترتیب راویان اسانید از  -18
 فهرست راویان در اخر کتاب تعیین نمودیم.

به استخراج متن کتاب از طریق تتبع در نصوص آن و ربط احادیث یک  -19
بخش به بخش دیگر برای ابراز درجه هماهنگی و تطابق پرداختیم و موارد 

یا باب کتاب اشاره  رقم حدیث ونیاز به توجه را در حاشیه کتاب با ذکر 
 نمودیم.
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فهرست های علمی متنوع با استفاده از تجارب علماء کرام و از طریق مدرن  -20
های کمپیوتری تنظیم نمودیم وتالش کردیم پژوهشگران با ترین تکنالوژی

رجوع به فهرست علمی که در اخر کتاب وضع گردیده اند در ارزیابی های 
این طریق از مزایا و سهولت های ارایه شده مستفید  شان استفاده نمایند و از

 گردند: 

 قرآءات قرآنی ترتیب و تنظیم گردید. فهرست آیات قرآن و -*

 فهرست احادیث مرفوع و موقوف با ذکر مسند تنظیم شده است. -*

چه فهرست عقیدوی اصولی،  فهرست فوایدالفراید چه فهرست حدیثی و -*
جغرافیای کشور ها و سایر فایده ها دیگر به اضافه اقوال فقهی، لغوی، سیر تاریخ، 

 مصنف که در عقب احادیث در مدارکتاب آمده است تنظیم و ترتیب گردد.

فهرست راویان همراه به تفصیل موضوع هایی که راویان در کتاب پرداخته  -*
شراف اند تنظیم و بیانات راویان را وفق طریقه یی که امام المزی در کتاب تحفۀ اال

 پیروی نموده است، تقدیم نموده و آن طریقه بشرح ذیل است: 

  اگر راوی از رواتی باشد که مرویاتی زیادی داشته باشد روایات آن با مرتبه
اعلی ترین شاگرد آن بیان می گردد و اگر شاگران نیز از راویانی باشد که 

در آن از وی نیز روایتی زیادی صورت گرفته است طبقه یی که آن شاگرد 
قرار دارد توضیح داده میشود.روایت های شیوخ مصنف با گذشتن حرف 

 )ش( قبل از ترجمه تمیز می گردد.

  طبق  «التقاسیم و األنواع»فهرست کامل از شماره های احادیثی کتاب
ترتیب و نوعی که امام ابن حبان ضبط نموده است تنظیم نمودیم همچنان 

 .فهرست موضوعات کتاب را ترتیب دادیم

  فعالیت های را که مرکز دارالتاصیل انجام داده است مستند ساختیم وکتاب
را با آن موارد در دیویدی پائین نمودیم که شامل مقدمه و نمونه یی از 
فعالیت های مرکز و نسخه یی خطی اصلی مورد اعتماد همراه با فهرست 

موضوعات می شود.



 

 

 بشیوه شرح احادیث غری

صحیح ابن حبان شرح داده احادیث غریب حصر و وفق شیوه آتی در حاشیه 
 شد

  احادیث غریب، به رنگ سیاه گلفت و ضد رقیق مشخص و در حاشیه
 بشکل منفرد و یا متضمن تمیز و ضبط گردیدند. 

  بیان احادیث غریب تعر یف و عباراتی که نیاز به توضیح و شرح داشتند با
اتکا به منابع و کتب معتمد اهل تخصص در علوم حدیث مثل کتاب: 

از عبد «الذیل علی النهایه»از ابن اثیر و  «النهایۀ فی غریب الحدیث»
الفایق فی غریب »و  «از خطابی "غریب الحدیث»السالم علوش و 

از حربی..... تعریف و توضیح  «غریب الحدیث»زمخشری و  از «الحدیث
 داده شده است.

  در صورت عدم دریافت معانی احادیث غریب در کتب مشارالیه معانی آن
 از معاجم اللغو اخذ گردیده است.

 ها در صورت عدم دریافت واحد های اندازه گیری و واحد های وزن آن
 واننده قابل فهم باشد.بشکل مصطلحاتی برگردانیده شد که برای خ

  در هنگام ذکر اماکن و شهرها، شهرت خواننده به بررسی گرفته شد تؤام
 ها در عصر حاضر.با ذکر اماکن و موجودیت آن

 ها در کتب: نسبت دادن معانی احادیث غریب به مصادر اصلی معتمد آن
و معاجم با ذکر جز و صفحه کتب، شروح دارای اجزا « ذیله»و « النهایۀ»
 « المکاییل والموازین»ذکر صفحه در کتاب دارای جز واحد مانند:  و



 

 

 وفات امام ابن حبان

امام ابن حبان در زادگاهش در شهر بست سجستان در شب جمعه هشتم شوال  
همان  هجری قمری در سن نزدیک به هشتاد سالگی وفات نمود و در 354سال 

در شهر بست در والیت سجستان )رحمه اهلل رحمۀ واسعۀ(  روز بعد از نماز جمعه

  323دفن گردید.

رد: ایشان چنین می نگا در مورد وفات عالمه امام ابن حبان بستی اآلدریسی
)بست( به  سمرقند را به نیت )بست( ترک گفته و سرانجام در این شهر آبایی اش

 رفیق اعلی پیوست، روحش شاد ویادش گرامی باد. اهـ.

خبار من أعبدالحی بن العماد الحنبلی در کتاب خود )شذرات الذهب فی  هکذا
اده و چنین می ذهب(، امام ابن حبان را با جمالت زیر مورد توصیف و تمجید قرار د

ار و فات نویسد: سپس به بست عودت نموده و در برج شوال دهه هشتاد در آن دی
 نمودند. رحمه اهلل. 

ابن اآلثیر  و« البدایۀ»و ابن کثیر در کتاب « رالسی»همچنان الذهبی در کتاب 
ستان در شهر بست سج حضرت امام ابن حبان»می نویسند: « الکامل»در کتاب 
 «. ( هجری قمری وفات نموده است354در سال) 

 مدفن امام ابن حبان

در بست در صفه ای که نزدیک خانه خود بنا کرده بود، به خاک  ابن حبان
سپرده شد. این صفه مدرسه پیروان و شاگردان او شد و برای آنان مستمری مقرر 

  324گردید.

 من اهلل التوفیق و
 1396تابستان 
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