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المقدمة

إن التدليس علة متنع صحة احلديث يف علوم احلديث. 
واحلديث الذي يتضمن التدليس يف إسناده حيكم عليه 
بأنه ضعيف. وكان ابن حبان واحدا من احملدثني الذين 
التقاسيم  أل��ف كتابه  الصحيحة وه��و  األح��ادي��ث  مجعوا 
واألن���واع جلمعها. وق��د وض��ع اب��ن حبان يف كتابه بعض 
الشروط لقبول روايات املدلسني. وبعد البحث تبني أن 
اب��ن حبان مل يكتف بوضع تلك الشروط فقط، بل له 
أهداف يف إيراد رواياهتم ومنهج خاص يف التعامل معها. 
فيهدف هذا البحث إىل دراسة هذه الشروط واألهداف 
واملنهج. ويتم ذلك باستخدام املنهج التحليلي والنقدي. 
كما أن هذا البحث يهدف إىل توضيح معىن التدليس 

عند ابن حبان مقارنا برأي غريه من احملدثني. 
ال��ك��ل��م��ات امل��ف��ت��اح��ي��ة: ص��ح��ي��ح اب���ن ح���ب���ان، ال��ت��دل��ي��س، 
شروط ابن حبان، أهداف ابن حبان، منهج ابن حبان، 

املدلسون.

Abstract

Tadlis i.e concealing the narrators is an illlah 
i.e. a concealed flaws that is an obstruction for 
a Hadith to be classified as authentic in the 
science of Hadith,. A Hadith, which has Tadlis 
in its sanad (the chain of narration) will be 

classified as dhaif (weak). Ibn Hibban was one 
of the muhaddithin who has compiled authentic 
hadiths in his book al-Taqasim wa al-Anwa’. In 
this book, he has put conditions in accepting the 
authenticity of Hadith narrated by a mudallis.  
After the study has been carried out, it shows 
that Ibn Hibban not only stipulated rules for 
the narrations of mudallisin, but he also has 
his own motive when putting them in his book 
and methodology while dealing with them. 
Hence, this research is intended to explain this 
matter. An analytical and critical methods will 
be utilized for the purpose of this study. It also 
focuses on the definition of tadlis according to 
Ibn Hibban and its comparison to other scholars 
of hadith.

Keywords: Sahih Ibn Hibban; al-Tadlis; Ibn 
Hibban’s Conditions; Ibn Hibban’s Motive; Ibn 
Hibban’s Methodology; al-Mudallisun

مقدمة

احل��م��د هلل رب ال��ع��امل��ني، وال��ص��اة وال��س��ام على سيدنا 
حممد وعلى آله وصحبه ومن تبعه وسار على هنجه ومن 

اهتدى هبديه إىل يوم الدين.

التدليس قضية مهمة يف علم اإلس��ن��اد لكون وجود  إن 
املدلس يف السند مع عدم تصرحيه بالسماع من شيخه 
يعترب علة تقتضي ضعف روايته. هذا أمر ال نزاع فيه بني 
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العلماء. ومن أجل ذلك، إن بعض احملدثني قد صرحوا 
يف مقدمة كتبهم أهنم مل خيرج روايات املدلسني إال بعد 

أن ثبت لديه مساعهم من شيوخهم يف طرق أخرى. 

البحث بعنوان »ابن حبان ورواي��ات المدلسين  وه��ذا 
في صحيحه: ش��روط وأه��داف ومنهج« يعترب حماولة 
ال��رواي��ة عن املدلسني  اب��ن حبان يف  للتعرف على منهج 
واالطاع على مدى التزامه بشرطه املتلعق برواياهتم يف 
كتابه الصحيح. وذلك من خال النظر إىل تصرفاته يف 
احلديث ال��ذي وجد راو مدلس يف سنده بغية الوصول 
إىل األهداف اليت محلته على إيراد رواياهتم يف الصحيح 

والوقوف على منهجه فيها.  
 

خطة البحث
الرئيسية  املباحث  ثاثة  إىل  البحث  ه��ذا  الباحث  قسم 

ويدرج حتت كل مبحث منها عدة مطالب: 

متهيد: تعريف موجز باإلمام ابن حبان البسيت
املبحث األول: التدليس وموقف اإلمام ابن حبان منه

املطلب األول: أنواع التدليس عند ابن حبان 
املطلب ال��ث��اين: م��وق��ف اإلم���ام اب��ن ح��ب��ان م��ن التدليس 

مقارنا بآراء مجهور احملدثني

املبحث الثاين: ابن حبان ورواية املدلسني يف صحيحه
املطلب األول: ش��روط اإلم��ام اب��ن حبان يف إي��راد رواي��ة 

املدلسني يف صحيحه
املطلب الثاين: األهداف اليت دعت اإلمام ابن حبان إىل 

إيراد رواية املدلسني يف صحيحه 
املطلب الثالث: منهج ابن حبان يف الرواية عن املدلسني. 
املطلب الثالث: هل وىف ابن حبان بشرطه يف الرواية عن 

املدلسني يف الصحيح؟   
اخلامتة 

تمهيد: تعريف موجز باإلمام ابن حبان البستي
 ك��ان أب��و ح��امت حممد ب��ن حبان ب��ن أمح��د ب��ن حبان بن 
معاذ البسيت يولد سنة بضع وسبعني ومئاتني يف مدينة 

بست، وهي بني سجستان وغزنني وه��راة. وهي مدينة 
 Ibn( .من مدن أفغانستان اآلن وتقع مشال مدينة كابول

)Kathir, n.d, al-Zahabi n.d.

إنه من احملدثني املشهورين الذين رحل إليهم طلبة العلم 
لسماع احلديث. وقال احلاكم: »كان من أوعية العلم 
يف الفقه واللغة واحلديث والوعظ ومن عقاء الرجال«. 
مث ذكر أنه قدم نيسابور مرتني، مث ويل قضاء نسا، مث قدم 
نيسابور ثالثة، وبىن فيها خانكاه )وهو املكان للعبادة(، 
وقرئت عليه مجلة من مصنفاته، مث عاد إىل وطنه مسرقند، 
وق���ال اخلطيب:  إل��ي��ه لسماع مصنفاته.  ال��رح��ل��ة  وك��ان��ت 

)al-Subki, n.d.( .»كان ثقة نبيا فهما«

تويف اإلمام ابن حبان بسجستان مبدينة بست يف شوال 
سنة أربع ومخسني وثاث مئة، وهو يف عشر الثمانني.  

)al-Zahabi, n.d.(

المبحث األول: التدليس وموقف اإلمام ابن حبان 
منه

اب��ن حبان  التدليس وموقف  املبحث قضية  ه��ذا  يتناول 
منه. ويتكون هذا املبحث من املطلبني التاليني.

المطلب األول: أنواع التدليس عند ابن حبان 
ال��ت��دل��ي��س ل��غ��ة م��أخ��وذ م��ن ال��دل��س وه���و ي���دل ع��ل��ى سرت 
االص��ط��اح  يف  أم���ا   .)Ibn Faris, 2002( وظ��ل��م��ة. 
فتعريف التدليس خيتلف باختاف أنواعه. قد صرح ابن 
حبان يف بعض مؤلفاته قضية التدليس وأنواعه. سيشرع 
التدليس عنده  أن���واع  بيان  املطلب يف  ه��ذا  الباحث يف 
التدليس  أن���واع  مبينا نصه على ذل��ك يف مؤلفاته. وم��ن 

الذي صرح به ابن حبان ما يلي: 

1. تدليس اإلسناد
تدليس اإلسناد هو أن يروي عمن لقيه ما مل يسمع منه 
مومها أنه مسعه منه، أو عمن عاصره ومل يلقه مومها أنه 
Ibn al-Solah, 1986, al-( منه.  ومسعه  لقيه  قد 

.Suyuti, n.d( وصرح ابن حبان بأنه مل حيتج برواية 
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من  بالسماع  تصرحيه  بعد  إال  اإلس��ن��اد  تدليس  امل��دل��س 
شيخه قائا: 

الثالث م��ن األخ��ب��ار اليت  الثالث )أي اجل��ن��س  »اجل��ن��س 
رواه���ا الثقات ول��ك��ن ال جي��وز االح��ت��ج��اج هب���ا(: الثقات 
املدلسون الذين كانوا يدلسون يف االخبار مثل قتادة ، 
وحيىي بن أيب كثري، واالعمش وأبو إسحاق، وابن جريج، 
وابن إسحاق، والثوري، وهشيم ومن أشبههم ممن يكثر 
عددهم من األئمة املرضيني وأهل الورع يف الدين. كانوا 
يكتبون عن الكل، ويروون عمن مسعوا منه، فرمبا دلسوا 
عن الشيخ بعد مساعهم عنه عن أق��وام ضعفاء ال جيوز 
االحتجاج بأخبارهم، فما مل يقل املدلس وإن كان ثقة: 
 Ibn( .»حدثين، أو مسعت فا جي��وز االحتجاج خب��ربه

 )Hibban, n.d.

واض��ح من ك��ام اآلن��ف أن��ه مل حيتج ب��رواي��ات املدلسني 
الحتمال أهنم مسعوا من الضعفاء فدلسوه. فذلك اشرتط 
اب���ن ح��ب��ان ت��ص��ري��ح امل��دل��س ب��ال��س��م��اع ح��ى ينتفي علة 

التدليس يف الرواية.
وال���ذي جي��در اإلش���ارة إليه هنا، أن اب��ن حبان ال يطلق 
ال����راوي عمن مس��ع منه م��ا مل  التدليس على رواي���ة  لفظ 
يسمع منه فقط، بل أطلق هذا اللفظ أيضا على رواية 
الراوي عمن عاصره ومل يلَقه بلفظ موهم السماع. وهذا 
ما يسمى عند املتأخرين باإلرسال اخلفي. قال ابن حبان 
يف ترمجة شعيب بن رزيق: “ شعيب بن رزيق أبو شيبة 
من أهل الشام يروى عن عطاء اخلراساين وعطاء لم ير 
 Ibn( .»أحدا من الصحابة روايته عنهم كلها مدلسة

)Hibban, 1975

2. تدليس الشيوخ
وأما تدليس الشيوخ هو أن يسمي الراوي شيخه أو يكنيه 
 Ibn al-Solah,(.ي���ع���رف ال  مب��ا  يصفه  أو  ينسبه  أو 
 )1986, al-Suyuti, n.d., al-Sonani, n.d.
وه��ذا التدليس يسمى تدليس األمس��اء أيضا ألن ال��راوي 
al-( .غ���ريرّ اس���م شيخه ل��ئ��ا ي��ع��رف ح��ني ح���دث ع��ن��ه

Judaic, 2003( بني ابن حبان صورة تدليس الشيوخ 

ب��ق��ول��ه: “أق�����وام ث��ق��ات ك��ان��وا ي����روون ع��ن أق����وام ضعفاء 
 Ibn Hibban,( .”كذابني، ويكنوهنم حى ال يعرفوا
1975( وق���ال اب���ن ح��ب��ان يف ت��رمج��ة ال��ول��ي��د ب��ن مسلم: 
“ومثل الوليد بن مسلم إذا قال: ثنا أبو عمر، فيتوهم 
أنه أراد األوزاع��ي، وإمنا أراد به عبد الرمحن بن يزيد بن 
 Ibn Hibban,( .”الزهري متيم وقد مسعا مجيعاً عن 
1975( وق��ال يف ترمجة حممد بن سامل الكويف: “كان 
هذا مذهباً للثوري إذا حدث عن الضعفاء كناهم حى 
ال يعرفوا، ك��ان إذا ح��دث عن عبيدة بن معتب، قال: 
“حدثنا أبو عبد الكرمي”، وإذا حدث عن سليمان بن 
 Ibn Hibban,(  .”...أرقم، قال: “حدثنا أبو معاذ

)1975

3. تدليس التسوية 
إن  التدليس.  أن���واع  م��ن ش��ر  فهو  التسوية  تدليس  وأم���ا 
ثقتني  بني  راوي��ا ضعيفا  يسقط  التسوية  تدليس  املدلس 
 al-Suyuti,( .حى يظهر اإلسناد سليما من الضعف
النوع  هب��ذا  اشتهر  ومم��ن   )n.d., al-Soncani, n.d.
Ma-( .من التدليس الوليد بن مسلم وبقية بن الوليد

)heer, 2000

وقد ذكر ابن حبان صورة هذا النوع من التدليس حيث 
املتأخرين قد ظهروا يسوقون األخبار  ق��ال: “أق���وام من 
فإذا كان بني الثقتني ضعيف واحتمل أن يكون الثقتان 
بينهما حى  رأى أح��دمه��ا اآلخ��ر أسقطوا الضعيف م��ن 
يتصل اخل��رب، ف��إذا مسع املستمع خرب أس��ام روات��ه ثقات 
Ibn Hib-  ( أن��ه ص��ح��ي��ح...”. اعتمد عليه، وت��وه��م 

)ban, n.d.
 

وهذا كله أنواع التدليس اليت ذكرها ابن حبان يف مؤلفاته، 
التدليس مل يذكره  أن��واع  وال شك أن هناك عديدا من 
كتدليس العطف وتدليس القطع وغري ذلك. ولعل عدم 
 Maheer,( ذكره لكون بقية أنواع التدليس نادر الوقوع
2000( أو لكون ابن حبان قد ذكره تفصيا يف مؤلفاته 
األخ���رى ال��يت مل تصل إلينا أو م��ا زال���ت خم��ط��وط��ة. ومما 
يقوي ظن الباحث أنه قد ذكره يف كتابه اآلخر قوله بعد 
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أن ناقش قضية التدليس يف كتاب اجملروحني: 
“وه����ذا أص���ل أيب ع��ب��د اهلل حم��م��د ب��ن إدري����س الشافعي 
رمحه اهلل، ومن تبعه من شيوخنا، قد ذكرت هذه املسألة 
بكماهلا باألسئلة واألجوبة والعلل واحلكايات يف كتاب 
“ش��رائ��ط األخ��ب��ار”، فأغىن ذل��ك ع��ن ت��ك��راره��ا يف هذا 

)Ibn Hibban, n.d.(  .”الكتاب

ظاهر من هذا النص أن ابن حبان شرح قضايا التدليس 
بالتفصيل يف كتابه شرائط األخبار. ولألسف الشديد أن 

هذا الكتاب مل يصلنا.

المطلب الثاني: موقف اإلمام ابن حبان من 
التدليس مقارنا بآراء جمهور المحدثين

ي��ت��ن��اول ال��ب��اح��ث يف ه��ذا املطلب امل��ق��ارن��ة ب��ني رأي ابن 
حبان يف التدليس وب��ني آراء احملدثني اآلخ��ري��ن. وتكون 

هذه املقارنة من اجلانبني:

أ. رأيه في تعريف التدليس 
قد نقل الباحث سابقا نصوص ابن حبان على بيان أنواع 
التدليس. ولكن هل التدليس بكل أنواعه عنده يساوي 
م��ا ذه���ب إل��ي��ه غ���ريه م��ن ال��ع��ل��م��اء؟ وال����ذي يتضح ل��دى 
الباحث أن تعريف ابن حبان لتدليس اإلسناد وتدليس 
إليه مجهور  ذه��ب  ما  يساوي  التسوية  وتدليس  الشيوخ 
احملدثني. إال أن ابن حبان يساوي بني تدليس اإلسناد 

واإلرسال اخلفي. 

التدليس على اإلرس��ال  قلت: فإطاق ابن حبان لفظ 
اخلفي يف احلقيقة يوافق ما سار عليه مجهور املتقدمني من 
أهل احلديث منهم اإلمام أمحد وحيىي بن معني والبخاري 
والعجلي واخلطيب البغدادي وابن الصاح والنووي وابن 
اخلفي.  التدليس واإلرس����ال  ب��ني  يفرقوا  فلم  كثري وغ��ريه 
Ibn al-Solah, 1986, al-Khatib al-Bagh-(

)dadi, n.d., al-Awni, 1997

وق��د ب��نيرّ اخلطيب ع��دم التفريق بني التدليس واإلرس��ال 
حيث قال: “واملدلس رواية احملدث عمن عاصره ومل يلقه 

فيتوهم أنه مسع منه أو روايته عمن قد لقيه ما مل يسمعه 
 al-Khatib,( .»التدليس يف اإلس��ن��اد منه , هذا هو 

)n.d
إل��ي��ه اب��ن حجر يف التفريق ب��ني التدليس  أم��ا م��ا ذه��ب 
واإلرس����ال اخل��ف��ي فقد ناقشه ال��ش��ري��ف ح��امت ال��ع��وين يف 
كتاب اإلرسال اخلفي وعاقته بالتدليس. فلرياجعه من 

)al-Awni, 1997( .أراد التوسع يف هذه القضية

ب. رأيه في شروط قبول روايات المدلسين
نص ابن حبان على الشروط اليت ال بد من توفرها لقبول 
روايات املدلسني. وميكن حصر هذه الشروط على النحو 

اآليت:

ال���راوي مدلسا تدليس اإلس��ن��اد يشرتط أن يصرح  1. إذا ك��ان 
بالسماع من شيخه.

اشرتط ابن حبان لقبول روايات املدلسني تدليس اإلسناد 
أن يصرح الراوي املدلس بالسماع من شيخه حى انتفى 
 Ibn(  .امح��ت��ال وج����ود راو ض��ع��ي��ف ب��ي��ن��ه وب���ني ش��ي��خ��ه
.Hibban, n.d( وما اشرتطه ابن حبان ال خيتلف عما 
 al-Zarkasyi, 1998,( احملدثني.  إليه مجهور  ذهب 

)al-Judai, 1993

يعرف  أن  ي��ش��رتط  الشيوخ  تدليس  ال���راوي مدلسا  إذا ك��ان   .2
شيخه الذي دلس امسه.

اشرتط ابن حبان لقبول روايات املدلسني تدليس الشيوخ 
أن يكون شيخ املدلس معروفا وأن يكون مقبول الرواية. 
قال ابن حبان مبينا حكم روايتهم: “فا جيوز االحتجاج 
خبرب يف روايته كنية إنسان ال يدرى من هو وإن كان دونه 
 Ibn(.”ثقة ألنه حيتمل أن يكون كذابا كين عن ذك��ره
.Hibban, n.d( ياحظ من قول ابن حبان أنه يوافق 
 al-Suyuti, n.( .رأي مجهور احملدثني يف هذا الشرط

)d, al-Judaic, 1993

3. أما إذا كان الراوي مدلسا تدليس التسوية، فيمكن بيانه مبا 
يلي:

ذه���ب احمل���دث���ون إىل أن خ���رب امل���دل���س ت��دل��ي��س ال��ت��س��وي��ة 
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يشرتط فيه التحديث أو اإلخ��ب��ار من أول اإلس��ن��اد إىل 
آخره. )Maheer, 2000(  ومل جيد الباحث نص ابن 
حبان على شرط قبول روايات املدلسني تدليس التسوية. 
بل وضعها يف قسم احلديث املردود. ولكن يبدو للباحث 
أن رأي��ه ال خيالف مجهور احملدثني ألن اشرتاطه تصريح 
املدلس تدليس اإلسناد بالساع حى ينتفي احتمال وجود 
راو ضعيف ي��دل على ع��دم خمالفته ل��رأي اجلمهور ألن 
اشرتاط اجلمهور التحديث من أول السند إىل آخره أيضا 

لكي ينتفي وجود احتمال راو ضعيف يف السند. 

أم��ا رواي��ت��ه ع��ن ص��ف��وان ب��ن ص��احل الدمشقي وحم��م��د بن 
قبوله  ي��دل على  بن مسلم ال  والوليد  احلمصي  مصفى 

خرب املدلسني تدليس التسوية مطلقا ألسباب آتية:
1. ال���ول���ي���د ب����ن م��س��ل��م ول�����و وص���ف���ه ب���ع���ض ال���ع���ل���م���اء ب��ت��دل��ي��س 
التسوية)al-Ajmi, 1994, al-Alaie, 1986( إال أن 
ابن حبان مل يصفه بذلك، وإمن��ا وصفه بتدليس الشيوخ فقط. 

)Ibn Hibban, 1975(
2. أما صفوان بن صاحل الدمشقي وحممد بن مصفى احلمصي 
فإن ابن حبان أخرج من رواياهتما ما له متابعات أو شواهد أو 

)Ibn Hibban, 1993( .مقرونة برواية غريه

المبحث الثاني: اإلمام ابن حبان ورواية المدلسين 
في صحيحه

يتناول هذا املبحث بيان شروط ابن حبان يف الرواية عن 
املبحث من  ه��ذا  املدلسني وأه��داف��ه ومناهجه. ويتكون 

ثاثة مطالب.

المطلب األول: شروط اإلمام ابن حبان في إيراد 
رواية المدلسين في صحيحه

إن ال��ن��اظ��ر إىل صحيح اب��ن ح��ب��ان جي��د أن الب��ن حبان 
شروطا يف إي��راد رواي��ة املدلسني. وه��ذه الشروط بعضها 
بيرّنه ابن حبان صراحة وبعضها يستفاد من خال النظر 
إن  ال��ب��اح��ث،  ق��ال  أن  الصحيح. سبق  إىل تصرفاته يف 
رواي��ات املدلسني من مجلة األحاديث اليت حكم عليها 
احملدثون بالضعف إال أن هذا الضعف ميكن جربه كما 
صرح به علماء هذا الشأن. فلذلك مل خيرج ابن حبان 

فيها  اك��ت��م��ل��ت  إذا  إال  امل��دل��س��ني يف صحيحه  رواي�����ات 
إحدى الشروط التالية:

1. أن يصرح المدلس بالسماع في السند الذي 
أورده في الصحيح أو من طرق أخرى خارج 

الصحيح.
اخل��رب ألن  ت��وج��ب ضعف  يعترب علة  امل��دل��س  إن عنعنة 
احتمال وجود الراوي الضعيف بني املدلس وبني شيخه 
ق��ائ��م إال إذا ص���ررّح مس��اع��ه م��ن شيخه يف أي ط��ري��ق من 
الطرق، فتنتفي حينئذ شبهة التدليس. فإن ابن حبان مل 
خي��رج احلديث ال��ذي يف سنده راو مدلس إال إذا صرح 
بالسماع من شيخه. قال ابن حبان يف مقدمة صحيحه: 

»وأما املدلسون الذين هم ثقات وع��دول، فإنا ال حنتج 
ب��أخ��ب��اره��م إال م��ا ب��ي��ن��وا ال��س��م��اع فيما رووا م��ث��ل ال��ث��وري 
واألعمش وأيب إسحاق وأضراهبم من األئمة املتقني وأهل 
الورع يف الدين لنا، مى قبلنا خرب مدلس مل يبني السماع 
وامل��راس��ي��ل كلها  املقاطيع  قبول  لزمنا  ثقة،  وإن ك��ان  فيه 
ألن���ه ال ي����دري ل��ع��ل ه���ذا امل��دل��س دل���س ه���ذا اخل���رب عن 
Ibn Hib-( ...ضعيف يهي اخلرب بذكره إذا ع��رف»

 )ban, 1993
    

وقال أيضا:

“فإذا صح عندي خرب من رواية مدلس أنه بني السماع 
فيه، ال أب��ايل أن أذك���ره م��ن غ��ري بيان السماع يف خربه 
 Ibn Hibban,( ».بعد صحته عندي من طريق آخر

)1993

ي��اح��ظ هنا أن اب��ن ح��ب��ان ي��رى عنعنة امل��دل��س علة يف 
السند. فلذلك تنكب عن إيراد خرب املدلس يف صحيحه 

إال إذا اكتمل فيه هذا الشرط. واملثال على ذلك:

قال ابن حبان: أخربنا أبو يعلى، قال: حدثنا زكريا بن 
حي��ىي، ق��ال: حدثنا هشيم، عن داود بن أيب هند، عن 
أيب حرب بن أيب األسود، عن فضالة بن عبد اهلل الليثي، 
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ق��ال: أتيت رس��ول اهلل r، فأسلمت وعلمين الصلوات 
اخلمس يف مواقيتها، ق��ال: فقلت له: إن هذه ساعات 
أشتغل فيها، فمر يل جبوامع، قال: فقال: »إن شغلت، 
العصران؟  وم��ا  ق��ال: قلت:  العصرين«،  فا تشغل عن 
Ibn Hib-( .»ق��ال: »ص��اة ال��غ��داة، وص��اة العصر

  )ban, 1993

 Ibn Hibban,( ح���ب���ان  اب����ن  ع��ن��د  م���دل���س  وه��ش��ي��م 
ي��رى عنعنته علة موجبة  1975( وق��د عنعن اخل��رب، فا 
لضعف اخلرب ألن هشيما قد صرح بالسماع من داود بن 
 Ahmad, 1999,( .أيب هند يف رواي��ة أمحد واحلاكم

 )al-Hakim, 1990

2. إذا لم يصرح المدلس بالسماع، يشترط أن 
يكون المدلس ممن ال يدلس إال عن ثقة

إن السبب الذي جيعل ابن حبان ال يقبل خرب املدلس 
هو احتمال وجود راو ضعيف بني املدلس وبني شيخه. 
أما إذا تأكد أن املدلس ال يدلس إال ثقة فينتفي حينئذ 
هذا االحتمال. ففي هذه احلالة روى ابن حبان خربه يف 
صحيحه ولو مل يصرح املدلس بالسماع من شيخه. قال 

ابن حبان يف مقدمة صحيحه:

»مى قبلنا خرب مدلس مل يبني السماع فيه وإن كان ثقة، 
لزمنا قبول املقاطيع واملراسيل كلها ألنه ال يدري لعل هذا 
املدلس دلس هذا اخلرب عن ضعيف يهي اخلرب بذكره إذا 
عرف، اللهم إال أن يكون املدلس يعلم أنه ما دلس قط 
إال عن ثقة، ف��إذا كان كذلك قبلت روايته وإن مل يبني 
السماع وهذا ليس يف الدنيا إال سفيان بن عيينة وحده، 
فإنه كان يدلس وال يدلس إال عن ثقة متقن، وال يكاد 
ي��وج��د لسفيان ب��ن عيينة خ��رب دل��س فيه إآل وج��د اخلرب 
 Ibn Hibban,( .»بعينه قد بني مساعه عن ثقة نفسه

)1993

فلذلك رأينا أن ابن حبان غالبا يورد يف صحيحه اخلرب 
فيه عنعنة ابن عيينة، فلم ير عنعنته تقتضي ضعف اخلرب 

ألنه ال يدلس إال عن ثقة. واملثال على ذلك:

قال ابن حبان: “أخربنا احلسن بن سفيان، قال: حدثنا 
أب���و ب��ك��ر ب��ن أيب ش��ي��ب��ة، ق���ال: ح��دث��ن��ا اب��ن عيينة، عن 
الزهري، عن حممود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت، 
يبلغ ب��ه ال��ن��ي r، ق���ال: »ال ص���اة مل��ن ال ي��ق��رأ بفاحتة 

)Ibn Hibban, 1993( .»»الكتاب

3. إذا لم يصرح المدلس بالسماع أو لم يكن 
ممن ال يدلس إال عن ثقة، يشترط أن يكون خبر 

المدلسين يتقوى بالمتابعات أو الشواهد 
ق��د خي��رج اب��ن ح��ب��ان رواي����ات امل��دل��س��ني ول��و مل يصرحوا 
الروايات  الطرق ولكن ه��ذه  بالسماع يف أي طريق من 
اب��ن حبان  ال��ش��واه��د. ك��ان  ب��وج��ود املتابعات أو  تتقوى 
حينئذ يرى أن تدليس ال��رواي ال يضر يف صحة السند 
ما دام أن املدلس قد توبع يف طريق أخ��رى أو وجد له 

شاهد. واملثال على ذلك: 

ق���ال اب���ن ح��ب��ان: »أخ��ربن��ا ع��ب��د اهلل ب��ن حم��م��د األزدي، 
ق��ال: حدثنا إس��ح��اق ب��ن إب��راه��ي��م، ق��ال: أخ��ربن��ا الوليد 
ب��ن مسلم، ع��ن األوزاع�����ي، ع��ن ال��زه��ري، ق���ال: حدثين 
سعيد بن املسيب وأبو سلمة بن عبد الرمحن وأبو بكر 
بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام، كلهم حيدثون عن 
أيب هريرة، عن رسول اهلل r قال: »ال يزين ال��زاين حني 
 Ibn Hibban,( .”»...ي��زين وه��و مؤمن وال ي��س��رق

)1993

الوليد بن مسلم مدلس )Ibn Hibban, 1975( كثري 
 Ibn( .التدليس حى جعله ابن حجر يف املرتبة الرابعة
اب���ن ح��ب��ان حديثه  أخ���رج  ذل���ك  .Hajar, n.d( وم���ع 
امل��غ��رية وحممد بن  ملتابعة أيب  بأسا  ي��ر أن يف عنعنته  ومل 
يوسف وحممد بن كثري والوليد بن مزيد له عن األوزاعي. 
 al-Nasaie, 1991, al-Darimi, 1407, Abu(

   )Nucaim, 1996

واملثال اآلخر:

قال ابن حبان: “أخربنا احلسن بن سفيان، قال: حدثنا 
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صفوان بن ص��احل، ق��ال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن 
األوزاع������ي، ق���ال: ح��دث��ين ح��ص��ن، ع��ن أيب س��ل��م��ة، عن 
عائشة، قالت: ق��ال رس��ول اهلل r: »م��ن ت��وىل إىل غري 
 Ibn Hibban,( ال���ن���ار«.  م��ن  م��ق��ع��ده  فليتبوأ  م��وال��ي��ه 

)1993

ال��ول��ي��د ب��ن مسلم م��دل��س كما ت��ق��دم. أخ���رج اب��ن حبان 
ل��ه شاهدا  بعنعنته وذل��ك ألن  حديثه يف صحيحه ول��و 
صحيحا أورده البوصريي عن خالد بن دريك، عن رجل 
م��ن أص��ح��اب ال��ن��ي r، ق���ال: ق��ال رس���ول اهلل r: »من 
تقول علي م��امل أق��ل، أو ادع��ى إىل غري أبيه، أو انتمى 
al-( .»فليتبوأ بني عيين جهنم مقعدا إىل غري مواليه، 

)Busiri, 1999

هذه هي الشروط اليت جيب توافرها عند ابن حبان إليراد 
رواي��ات املدلسني يف صحيحه. ومل خيرج ابن حبان عن 
ه��ذه الشروط إال يف حالة ن��ادرة كما سيأيت بيانه بإذن 

اهلل تعاىل.

المطلب الثاني: األهداف التي دعت اإلمام ابن 
حبان إلى إيراد رواية المدلسين في صحيحه

جيد الباحث أن ابن حبان له أه��داف يف إي��راد رواي��ات 
املدلسني، بعضها يتعلق باإلسناد والبعض اآلخر يتعلق 

باملنت. فيمكن ذكر هذه األهداف على النحو اآليت:

1. االحتجاج بالحديث
ليس من اخلفاء على دارسي السنة أن غرض ابن حبان 
من تصنيف صحيحه االحتجاج باألحاديث اليت أوردها. 
والرتاجم اليت عقدها ابن حبان يف صحيحه دليل على 
آرائه الفقهية والعقدية املستنبطة من األحاديث. فلذلك 
اع��ت��رب ب��ع��ض ال��ع��ل��م��اء صحيحه ك��ت��اب ف��ق��ه واس��ت��دالل. 

 )Abu Sucailik, 1995(

2. دفع توهم تفرد الراوي
إن تفرد الراوي بالرواية مظنة الوهم واخلطأ خصوصا إذا 

 )Itr, 1997( .كان الراوي مل يتصف باحلفظ واإلتقان
قد يظن بعض العلماء أن الراوي قد تفرد باحلديث مع 
اب��ن حبان  أن احلقيقة ليست كذلك. فلذلك قد خي��رج 
احلديث الذي يف سنده راو مدلس ولو مل يصرح بالسماع 
من شيخه إخراجا احلديث من توهم التفرد. واملثال على 

ذلك:

قال ابن حبان: “أخربنا أمحد بن حيىي بن زهري بتسرت، 
قال: حدثنا إسحاق بن أيب عمران، قال: حدثنا خالد 
ب��ن عبد اهلل، ع��ن المغيرة، ع��ن إب��راه��ي��م، ع��ن األس��ود، 
ع��ن عائشة، أهن��ا ق��ال��ت: »أي��ض��رب عليهما؟، م��ا دخل 
 Ibn Hibban,( .”قط إال صامها r علي رسول اهلل

)1993

املغرية هذا هو ابن مقسم وصفه ابن حبان بالتدليس يف 
الثقات )Ibn Hibban, 1975( وذكره ابن حجر يف 
 Ibn Hibban,( املدلسني.  م��رات��ب  م��ن  الثالثة  املرتبة 
.n.d( ومل يكن إيراد ابن حبان حديَثه يف صحيحه إال 
السبيعي باحلديث حيث  لتوهم تفرد أيب إسحاق  دفعا 

ذكر سند أيب إسحاق أوال، مث يتبعه سند املغرية. 

واملثال الثاين:

ق��ال اب��ن ح��ب��ان: “أخ��ربن��ا املفضل ب��ن حممد ب��ن ابراهيم 
اجلندي أبو سعيد الشيخ الصاحل مبكة، قال: حدثنا علي 
بن زياد اللحجي، قال: حدثنا أبو قرة، عن ابن جريح، 
عن األعمش، عن خيثمة بن عبد الرمحن، عن عبد اهلل 
بن عمرو »أن رسول اهلل r هنى عن الصاة يف املقربة”. 

)Ibn Hibban, 1993(

أورد ابن حبان هذا احلديث ولو كان فيه عنعنة األعمش 
وابن جريج. )Ibn Hibban, 1975( فإن قصده من 
ذكر هذا احلديث ولو فيه عنعنتهما هو دفع توهم تفرد 

حفص بن غياث عن أشعث.

3. دفع توهم عدم سماع المدلس من شيخه
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قد خيرج ابن حبان رواية املدلسني يف صحيحه ليبني وهم 
م��ن اعتقد أن امل��دل��س مل يسمع م��ن شيخه يف حديث 
معني. أراد ابن حبان يف هذه احلالة إثبات صحة خرب 
املدلس لوجود تصرحيه بالسماع يف إحدى طرق احلديث. 

واملثال يوضح ذلك:

قال ابن حبان: »أخربنا الفضل بن احلباب، قال: حدثنا 
حممد بن كثري، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن األسود 
ومسروق، قاال: نشهد على عائشة أهنا قالت: »ما من 
ي��وم ك��ان ي��أيت على رس��ول اهلل r إال صلى بعد العصر 

)Ibn Hibban, 1993( .”ركعتني

ياحظ من الرواية السابقة أن أبا إسحاق السبيعي قد 
عنعن اخلرب عن األسود ومسروق وهو مدلس. وقد يظن 
البعض أن��ه مل يسمع منهما ودل��س اخل��رب عنهما. ف��أورد 
ابن حبان بعد ذلك الرواية الثانية اليت فيها تصريح أيب 

إسحاق بالسماع منهما. فيقول: 

أخربنا احلسن بن سفيان، ق��ال: حدثنا حممد بن خاد 
الباهلي أبو بكر، قال: حدثنا هبز بن أسد، قال: حدثنا 
شعبة، قال: حدثنا أبو إسحاق، قال: سمعت األسود 
 )Ibn Hibban, 1993( .ومسروقا...فذكر احلديث

4. بيان معنى اللفظ الوارد في الحديث
قد يرد يف احلديث بعض األلفاظ اليت ال يفهم املراد منه 
إال بذكر رواية أخرى تفسرها. ويف هذه احلالة، قد يلجأ 
ابن حبان إىل روايات املدلسني ليبني معىن اللفظ الوارد يف 
احلديث. قد صرح ابن حبان بذلك يف مقدمة الصحيح 
قائا: »وأتنكب عن ذكر املعاد فيه إال يف موضعني: إما 
لزيادة لفظة ال أجد منها بدا أو لاستشهاد به على معىن 
يف خرب ثان، فأما يف غري هاتني احلالتني فإين أتنكب ذكر 
 )Ibn Hibban, 1993( .»ال��ك��ت��اب امل��ع��اد يف ه��ذا 

واملثال على ذلك:

قال ابن حبان: “ أخربنا عبد اهلل بن حممد األزدي، قال: 
حدثنا إس��ح��اق ب��ن إب��راه��ي��م، ق��ال: أخ��ربن��ا عبد ال���رزاق، 

قال: أخربنا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن املسيب، 
عن أيب هريرة، عن رس��ول اهلل r، ق��ال: »من أكل من 
 Ibn( .هذه الشجرة فا يؤذينا يف جمالسنا« يعين الثوم

)Hibban, 1993

لفظ “جمالسنا” يف هذا احلديث ال يفهم املراد منه. هل 
املسلمني  أو ه��و مبعىن جملس   r الني ه��و مبعىن جملس 
عامة أو هو مبعىن املسجد؟. فأورد ابن حبان بعد ذلك 

رواية ابن جريج الذي تفسر معىن جمالسنا، فيقول: 
 

أخربنا حممد بن إسحاق الثقفي، قال: حدثنا قتيبة بن 
سعيد، قال: حدثنا املفضل بن فضالة، عن ابن جريج، 
عن أيب الزبري، عن جابر، قال: »هنى رسول اهلل r عن 
أك��ل ال��ك��راث، فلم ينتهوا، مث مل جي��دوا ب��دا من أكلها، 
فوجد رحيها، فقال: »أمل أهنكم عن هذه البقلة اخلبيثة أو 
املنتنة؟، من أكلها فا يغشنا يف مساجدنا، فإن املائكة 
 Ibn Hibban,( .»ت��ت��أذى مم��ا ي��ت��أذى م��ن��ه اإلن���س���ان

)1993

ال��رواي��ة أن امل���راد م��ن كلمة “جمالسنا” هو  فبينت ه��ذه 
امل��س��ج��د ال��ن��ب��وي. إذا رأي��ن��ا إىل إس��ن��اد احل��دي��ث ال��ث��اين، 
ال��زب��ري وك��امه��ا مدلسان  اب���ن ج��ري��ج وأيب  وج��دن��ا عنعنة 
).Ibn Hajar, n.d(، فلم يورد ابن حبان هذه الرواية 

إال ليبني معىن لفظ احلديث األول. 

المطلب الثالث: منهج ابن حبان في الرواية عن 
المدلسين

مم��ا ي��اح��ظ ال��ب��اح��ث أن الب��ن ح��ب��ان منهجاً خمتلفاً يف 
ال��رواي��ة ع��ن املدلسني تبعا الخ��ت��اف أه��داف��ه يف ذل��ك. 

وميكن بيان منهجه يف ذلك على النحو التايل:

1. ما كان هدفه االحتجاج بالحديث
إذا ك��ان اب��ن حبان يريد االحتجاج ب��رواي��ة امل��دل��س اليت 
حتققت فيها شروط القبول يف نظره، فإن منهجه يف ذلك 
عقد ترمجة للباب باملعىن الذي حتتويه الرواية، مث إيرادها 
كاألحاديث الصحيحة األخ��رى. ففي هذه احلالة، قد 
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خيرج ابن حبان الرواية اليت فيها تصريح املدلس بالسماع 
وقد خيرج الرواية اليت فيها العنعنة. فإذا أخرج الرواية اليت 
فيها عنعنة املدلس، فإنه ال يشري إىل أن املدلس قد صرح 
بالسماع يف طريق أخرى خارج الصحيح، بل تركها بدون 
أي تعليق. هذا معىن قوله: »فإذا صح عندي خرب من 
رواية مدلس أنه بني السماع فيه، ال أبايل أن أذكره من 
غري بيان السماع يف خربه بعد صحته عندي من طريق 
آخر.«  )Ibn Hibban, 1993( املثال على ذلك: 

قال ابن حبان: أخربنا حممد بن عبد اهلل بن اجلنيد، قال: 
حدثنا قتيبة بن سعيد، ق��ال: حدثنا هشيم، عن صاحل 
بن صاحل اهلمداين، عن الشعي، ق��ال: رأي��ت رجا من 
أهل خراسان أت��اه، فقال: يا أبا عمرو إن من قبلنا من 
أهل خراسان، يقولون: إذا عتق الرجل أمته مث تزوجها، 
ب��ردة،  أب��و  الشعي، حدثين  فقال  بدنته،  فهو كالراكب 
 Ibn(  .»...قال:  »ثاثة ،r عن أبيه، أن رسول اهلل

 )Hibban, 1993

أخرج ابن حبان هذا احلديث من طريق هشيم وهو ابن 
بشري معنعنا. فإنه يف املرتبة الثالثة من مراتب املدلسني. 
تدليس هشيم يف  إىل  ومل يشر   )Ibn Hajar, n.d.(
ه��ذا احلديث وذل��ك ألن��ه قد ص��رح بالتحديث يف رواي��ة 
 )al-Tahawi, 1994( .سعيد بن منصور والطحاوي
وقد ترجم ابن حبان هذا الباب بقوله: “ذكر إعطاء اهلل 
جل وع��ا األج��ر مرتني ملن أسلم من أه��ل الكتاب”. 

)Ibn Hibban, 1993(

2. ما كان هدفه دفع توهم عدم سماع المدلس من شيخه
اب��ن حبان إىل تكرار احلديث،  ففي ه��ذه احل��ال��ة، يلجأ 
ف��ي��خ��رج أوال احل��دي��ث ال���ذي ف��ي��ه عنعنة امل��دل��س وت��رج��م 
احلديث  أورد  مث  احل��دي��ث.  حيتويه  ال���ذي  باملعىن  للباب 
الذي فيه تصريح املدلس بالسماع من شيخه وعقد ترمجة 
لذلك احلديث مبا يدل على هدفه. واملثال على ذلك: 

قال ابن حبان: »أخربنا حممد بن عمر بن يوسف بنسا، 
قال: حدثنا نصر بن علي اجلهضمي، قال: أخربنا معتمر 

بن سليمان، عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن الرباء بن 
 Ibn Hibban,(  .”...ق���ال r ع��ازب أن رس��ول اهلل

)1993

ي��اح��ظ أن يف س��ن��د ه���ذا احل��دي��ث عنعنة أيب إس��ح��اق 
اب��ن حبان يف الباب التايل احلديث  السبيعي. مث أخ��رج 

الذي فيه تصريح أيب إسحاق بالسماع، فقال:

أخربنا أبو خليفة، قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا 
شعبة، قال: حدثنا أبو إسحاق، قال: سمعت الرباء...  
هل��ذا  اب���ن ح��ب��ان  ت��رج��م  )Ibn Hibban, 1993(ق�����د 
احلديث بقوله: “ذكر اخلرب املدحض قول من زعم أن أبا 
إسحاق السبيعي مل يسمع هذا اخلرب من الرباء”. فاتضح 
من هذه الرتمجة هدف ابن حبان من تكرار احلديث مرة 
بالسماع من  بتصرحيه  أخ��رى  إس��ح��اق وم��رة  بعنعنة أيب 

الرباء وهو دفع توهم تفرد أيب إسحاق برواية احلديث.

3. ما كان هدفه دفع توهم تفرد الراوي
أما إذا كان هدفه دفع توهم تفرد الراوي، فإن منهج ابن 
حبان اللجوء إىل تكرار احلديث أيضا وال خيتلف منهجه 
يف ه��ذه احل��ال��ة ع��ن املنهج السابق إال طريقه يف ترتيب 
احل��دي��ث. ف���أورد اب��ن حبان احل��دي��ث ال��ذي توهم بعض 
العلماء تفرد بعض رواته، مث أتى بعده باحلديث الذي يف 
إسناده عنعنة املدلس إخراجا احلديث من توهم التفرد. 

واملثال يوضح ذلك:

قال ابن حبان: »أخربنا أمحد بن احلسن بن عبد اجلبار 
الصويف، قال: حدثنا أبو نصر التمار، قال: حدثنا سعيد 
بن عبد العزيز، عن زياد بن أبي س��ودة، أن عبادة بن 
الصامت، قام على سور بيت املقدس الشرقي، فبكى، 
فقال بعضهم: ما يبكيك يا أبا الوليد، قال:  »من هاهنا 
 Ibn Hibban,( .»أنه رأى جهنم r أخربنا رسول اهلل

)1993

مث أورد ابن حبان احلديث اآلخر قائا: “أخربنا حممد بن 
احلسن بن قتيبة، قال: حدثنا أبو عمري النحاس، قال: 
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حدثنا الوليد بن مسلم، عن األوزاعي، عن حيىي بن أيب 
كثري، عن أيب سلمة بن عبد الرمحن، قال: رئي عبادة بن 
الشرقي يبكي، فقيل  املقدس  الصامت على سور بيت 
له، فقال: »من هاهنا نبأ رسول اهلل r أنه رأى مالكا 
)Ibn Hibban, 1993(   .”»يقلب مجرا كالقطف

 ياحظ من سند احلديث أن فيه عنعنة الوليد بن مسلم 
 Ibn Hajar,( التدليس كما سبق.  مدلس كثري  وه��و 
n.d( ومل يكن إيراد ابن حبان احلديث الذي فيه عنعة 
الوليد إال دفعا لتوهم تفرد زياد بن أيب سودة. فبني هدفه 
من إيراد هذا احلديث يف ترمجة الباب حيث قال: “ذكر 
اخلرب املدحض قول من زعم أن هذا اخلرب تفرد به زياد 

بن أيب سودة”.

4. ما كان هدفه بيان المعنى الوارد في الحديث
ال���وارد يف احل��دي��ث فإن  إذا ك��ان هدفه بيان معىن الفظ 
منهجه يف ذلك ذكر احلديث الذي فيه اللفظ املراد بيانه، 
مث أورد احلديث الثاين الذي يفسر معىن هذا اللفظ مع 
بيان هدفه من إي��راد ه��ذا احلديث يف ترمجة الباب. وال 
جي��د الباحث إال مثاال واح���دا هل��ذا املنهج وه��و حديث 
ابن جريج الذي يفسر معىن لفظ »جمالسنا« مبساجدنا. 
ب��أن قوله  البيان  بقوله: »ذك��ر  الباب  اب��ن حبان  وترجم 
 Ibn Hibban,(  .”يف جمالسنا أراد به مساجدنا r

1993( وقد ذكر الباحث هذا املثال سابقا.

المطلب الرابع: هل وفى ابن حبان بشرطه في 
الرواية عن المدلسين في الصحيح؟

تبني سابقا أن ابن حبان مل خيرج رواي��ات املدلسني إال 
بعد حتقق الشروط اليت وضعها. ويبقى السؤال اآلن، هل 

وىف ابن حبان بشروطه يف الصحيح؟ 

 Abu Suailik,( أب��و صعيليك ذه��ب حممد عبد اهلل 
1995( إىل أن ابن حبان مل يِف بشرطه يف الرواية عن 

املدلسني وأتى بثاثة األمثلة على ذلك:

1. ق��ال اب��ن حبان: “أخربنا أمح��د بن حممد بن سعيد امل��روزي 

بالبصرة، قال: حدثنا حممد بن سهل بن عسكر، قال: حدثنا 
اب��ن أيب م���رمي، ع��ن حي��ىي ب��ن أي���وب، ع��ن اب��ن ج��ري��ج، ع��ن أبي 
الزبير، عن جابر، ق��ال: ق��ال رس��ول اهلل r:  »ال تعلموا العلم 
لتباهوا به العلماء، وال متاروا به السفهاء، وال ختريوا به اجملالس، 
فمن فعل ذلك فالنار النار«”. قال حممد أبو صعيليك: “وهو 
اب��ن جريج عن أيب الزبري، ومه��ا مدلسان، ومل يصرحا  من طريق 

)Ibn Hibban, 1993(  .”بالسماع

2. قال ابن حبان: “أخربنا احلسن بن سفيان، حدثنا احلسن بن 
عمر بن شقيق، حدثنا سلمة بن الفضل، عن ابن إسحاق، عن 
عاصم بن عمر بن قتادة، عن حممود بن لبيد، عن أيب سعيد، 
قال: قال رسول اهلل r:  »ما أكفر رجل رجا قط إال باء أحدمها 
هبا إن كان كافرا وإال كفر بتكفريه«”. قال حممد أبو صعيليك: 
“وهو من طريق ابن إسحاق، وهو مدلس ومل يصرح بالسماع”.  

)Ibn Hibban, 1993(

3. قال ابن حبان: “أخربنا حممد بن صاحل بن ذري��ح، بعكربا 
ق��ال: أخربنا إمساعيل بن موسى ال��ف��زاري، ق��ال: حدثنا هشيم، 
عن منصور، عن الحسن، عن أيب بكرة، قال: قال رسول اهلل 
r: »ال��ب��ذاء م��ن اجل��ف��اء، واجل��ف��اء يف ال��ن��ار، واحل��ي��اء م��ن اإلمي��ان، 
واإلميان يف اجلنة«”.  )Ibn Hibban, 1993( قال حممد 
ي��ص��رح بسماعه، وكذلك  م��دل��س ومل  أب��و صعيليك: “وه��ش��ي��م 

)Abu Suailik, 1995( .”احلسن

يبدو للباحث أن األحاديث اليت ذكرها حممد عبد اهلل 
أب��و صعيليك سابقا ال ت��دل على ع��دم وف��اء اب��ن حبان 
وهناك  الشواهد.  أو  باملتابعات  س��واء  يتقوى  ألن كلها 
عديد من األحاديث اليت يدل ظاهرها على عدم وفاء 
اب��ن حبان بشروطه ولكن عند التأمل ظهر أهن��ا ليست 

كذلك، وإليكم بياهنا:
 

1. قال ابن حبان: “ أخربنا حممد بن احلسني بن مكرم بالبصرة، 
قال: حدثنا عمرو بن علي بن حبر، قال: حدثنا أبو داود، قال: 
حدثنا سعيد بن سنان أبو سنان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن 
أيب صاحل، عن أيب هريرة أن رجا قال: »يا رسول اهلل، إن الرجل 
يعمل العمل ويسره، فإذا اطلع عليه، سره؟«، قال: »له أجران: 
 )Ibn Hibban, 1993( .»»العانية السر، وأج��ر  أج��ر 
حبيب بن أيب ثابت مدلس كما وصفه ابن حبان يف الثقات، 
وعده ابن حجر يف املرتبة الثالثة من مراتب املدلسني ومل يصرح 
بالسماع. ).Ibn Hajar, n.d( فلذلك قال األلباين: “فإن 
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حبيبا هذا وصفه ابن حبان نفسه بالتدليس يف ثقاته، فتساهله 
ل��ي��س حم��ص��ورا يف ت��وث��ي��ق اجمل��ه��ول��ني ك��م��ا ي��ظ��ن بعضهم فاقتضى 

)al-Albani, 1992( .”التنبيه
ولكن قد صرح األلباين بأن إخراج ابن حبان عن حبيب 
بن أيب ثابت قد يكون لقلة تدليسه، فلم يَر ابن حبان 

عنعنته علة يف الرواية. قال األلباين: 
“فلعل إعراض الذهي عن وصفه بالتدليس لقلته يف مجلة 
ما روى من األحاديث، فمثله مما يغض النظر عن عنعنته 
عند العلماء؛ إال إذا ظهر أن يف حديثه شيئاً يستدعي 
رده من نكارة أو شذوذ أو خمالفة، أو على األقل يقتضي 
التوقف عن تصحيح حديثه. ولعل هذا هو السبب يف 
أن ابن حبان وشيخه قد أخرجا له يف “صحيحيهما” 

)al-Albani, 2002( .”بعض األحاديث معنعنة

بل وجد الباحث من كام ابن حبان ما يدل على أنه 
احتج خبرب من كان قليل التدليس، فقال يف ترمجة علي 

بن غالب الفهري: 

“ك����ان ك��ث��ري ال��ت��دل��ي��س ف��ي��م��ا حي���دث ح���ى وق���ع امل��ن��اك��ري 
يف رواي��ت��ه وبطل االحتجاج هبا الن��ه ال ي��درى مساعه ملا 
ي��روى عمن ي��روى يف ك��ل م��ا ي��روى وم��ن ك��ان ه��ذا نعته 
ك��ان س��اق��ط االح��ت��ج��اج مب��ا ي���روى مل��ا عليه ال��غ��ال��ب من 

)Ibn Hibban, n.d.( .”التدليس

2. ق��ال اب��ن حبان: “أخ��ربن��ا احلسن بن سفيان، حدثنا حممد 
ب��ن أيب بكر امل��ق��دم��ي، حدثنا مح��اد ب��ن زي���د، ع��ن أب��ي الزبير، 
عن جابر، أن الني r ملا رجم ماعز بن مالك قال: »لقد رأيته 
 )Ibn Hibban, 1993( .»اجل��ن��ة أهن��ار  يتخضخض يف 

أخرجه ابن حبان ولو فيه عنعنة أيب الزبري املكي وهو مدلس. 

ولكن الباحث ياحظ أن ابن حبان مل يصف أبا الزبري 
بالتدليس )Ibn Hibban, 1975( فقد يكون إخراجه 
حديث أيب الزبري ألنه يرى أن التدليس مل يثبت يف حق 

أيب الزبري.

ل��ذل��ك اس��ت��ط��اع ال��ب��اح��ث أن ي��ق��ول إن اب���ن ح��ب��ان ال��ت��زم 
بشروطه يف الرواية عن املدلسني إال يف حالة نادرة جدا، 

وهذه احلالة هي:  
1. قال ابن حبان: “أخربنا احلسن بن سفيان، قال: حدثنا أبو 
كريب، ق��ال: حدثنا حيىي بن عبد الرمحن األرح��ي، عن عبيدة 
بن األسود، عن القاسم بن الوليد، عن املنهال بن عمرو، عن 
سعيد بن جبري، عن ابن عباس، قال: قال رسول اهلل r: »ثاثة 
ال يقبل اهلل هلم صاة: إمام قوم، وهم له كارهون، وامرأة باتت 
Ibn Hib-( .”»وزوجها عليها غضبان، وأخوان متصارمان

ban, 1993( عبيدة بن األسود وصفه ابن حبان بالتدليس 
)Ibn Hibban, 1975( .وقد عنعن اخلرب

2. ق���ال اب���ن ح��ب��ان: “أخ���ربن���ا ع��م��ران ب��ن م��وس��ى ب��ن جم��اش��ع، 
ق��ال: حدثنا أمحد بن عيسى املصري، ق��ال: حدثنا ابن وهب، 
ق��ال: حدثنا ابن جريج، عن أي��وب بن هانئ، عن مسروق بن 
األج����دع، ع��ن اب��ن م��س��ع��ود، أن رس���ول اهلل r خ��رج ي��وم��ا...”. 
)Ibn Hibban, 1993( وه��و من رواي��ة اب��ن جريج وهو 

مدلس ومل يصرح بالسماع.
3. ق���ال اب���ن ح��ب��ان: “أخ��ربن��ا أب���و ج��اب��ر زي���د ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز، 
باملوصل، قال: حدثنا إبراهيم بن إمساعيل اجلوهري، قال: حدثنا 
ق��ال: حدثنا هشام بن يوسف، عن  ال��ف��راء،  إبراهيم بن موسى 
 :rاب��ن جريج، ع��ن ن��اف��ع، ع��ن اب��ن عمر، ق��ال: ق��ال رس��ول اهلل
ابن  روى   )Ibn Hibban, 1993( ق��ائ��م��ا«.”  تبل  »ال 
حبان هذا احلديث من طريق ابن جريج وقد عنعنه، ومل يصرح 
بالسماع يف أي طريق من ط��رق احل��دي��ث. بل أثبت البوصريي 
 )Ibn Hajar, 1994( وابن حجر )al-Busiri, n.d.(
أنه مل يسمع هذا احلديث من نافع وإمنا مسعه من عبد الكرمي بن 
أيب املخارق وهو ضعيف )Ibn Hajar, 1406(، فدلسه 
عن نافع. وقد اعرتف ابن حبان بعدم تأكده من مساع ابن جريج 
من نافع قائا: “ أخاف أن ابن جريج مل يسمع من نافع هذا 

)Ibn Hibban, 1993( .”اخلرب

الخاتمة

يف ه��ذه املناسبة ي��ود الباحث أن ي��ورد أه��م النتائج اليت 
توصل إليها من هذا البحث. وهذه النتائج هي:

1. إن اإلمام ابن حبان عامل كبري من أئمة هذا الدين.
فإن  اب��ن حبان يف مؤلفاته،  النظر إىل نصوص  م��ن خ��ال   .2
اإلسناد  تدليس  وه��ي:  أق��س��ام  ثاثة  إىل  ينقسم  عنده  التدليس 

وتدليس الشيوخ وتدليس التسوية
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3. كان رأي ابن حبان يف التدليس يوافق ما ذهب إليه مجهور 
احملدثني إال أنه يرى عدم التفريق بني التدليس واإلرسال اخلفي. 

وهذا الرأي يف احلقيقة شاركه مجهور املتقدمني من احملدثني.
4. وض���ع اب���ن ح��ب��ان ث��اث��ة ش����روط ل��ق��ب��ول رواي����ة امل��دل��س��ني يف 

صحيحه:
أ. أن يكون املدلس يصرح بالسماع من شيخه يف الصحيح 

أو يف طريق آخر خارج الصحيح.
ب.  إذا مل يصرح املدلس بالسماع، يشرتط أن يكون املدلس 

ممن مل يدلس إالرّ عن ثقة مثل ابن عيينة.
ج. إذا ك��ان امل��دل��س مم��ن ي��دل��س ع��ن ثقة وع��ن غ��ري ثقة، 
يشرتط أن يكون خرب املدلس يتقوى باملتابعات أو الشواهد.

5. وكانت أهدافه من إيراد روايات املدلسني ما يلي:
أ. االحتجاج باحلديث

ب. دفع توهم تفرد الراوي
ج. دفع توهم عدم مساع املدلس من شيخه

د. بيان معىن اللفظ الوارد يف احلديث

6. أم��ا املنهج ال��ذي سلكه اب��ن حبان يف ال��رواي��ة عن املدلسني 
ما يلي:

أ. إذا كان هدفه االحتجاج باحلديث: عقد ترمجة للباب 
باملعىن ال��ذي حيتويه احلديث. قد خيرج احلديث ال��ذي فيه 
ت��ص��ري��ح امل��دل��س ب��ال��س��م��اع وق���د خي���رج احل��دي��ث ال����ذي فيه 
قد  املدلس  أن  يبني  معنعنا مل  احلديث  أخ��رج  إذا  عنعنته. 

صرح يف طريق أخرى، بل تركه بدون أي إشارة.
ب. إذا كان هدفه دفع توهم عدم مساع املدلس من شيخه: 
فيخرج أوال احلديث الذي فيه عنعنة املدلس وترجم للباب 
باملعىن ال��ذي حيتويه احل��دي��ث. مث أورد احل��دي��ث ال��ذي فيه 
ت��ص��ري��ح امل��دل��س ب��ال��س��م��اع م��ن شيخه وع��ق��د ت��رمج��ة لذلك 

احلديث مبا يدل على هدفه.
ج. إذا كان هدفه دفع توهم تفرد الراوي: فإن منهجه تكرار 
احلديث أيضا، فأورد ابن حبان احلديث الذي توهم بعض 
العلماء تفرد بعض رواته، مث أتى بعده احلديث الذي عنعنة 

املدلس إخراجا للحديث من التفرد.
د. إذا كان هدفه بيان معىن اللفظ ال��وارد يف احلديث فإن 
منهجه يف ذلك ذكر احلديث الذي فيه اللفظ املراد بيانه، 
مث يورد احلديث الثاين الذي يفسر معىن هذا اللفظ مع بيان 

هدفه من إيراد هذا احلديث يف ترمجة الباب.

7. إن ابن حبان يلتزم بشروطه يف الرواية عن املدلسني إال يف 
حالة نادرة جدا.

الباحث أن جيعل اهلل تعاىل ه��ذا اجلهد املتواضع  يسأل 
نافعا ملن قرأه وجيعله يف ميزان حسناته يوم القيامة. وآخر 

دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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