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   �   داءـــإه    �

  
  

عز ما أملك يف هذه الـدنيا؛ إىل        هذه الرسالة كالرحيق املختوم أهديها إىل أ      

  من أوصاين ريب باإلحسان إليهما، وهذا أقل اإلحسان؛ 

  . إىل والديت، اليت أحسب أين مل أنل خصلة خري وال حظ توفيق إال ا ومنها   

  .ليه ورأى مثرة غرسهالذي أحسب أنه قد أدى الذي عإىل والدي    

،  وبنيها حممـد وأميمـة     ساعد، مهدي، فائزة  : كما أهديها إىل مجيع إخويت    

 أفراد عائليت بأصوهلا وفروعها     هديها إىل مجيع  أكما   وزوجيت الوفية،    .حنان، كرمية 

  .  وبنيهموأخوال أعماموحواشيها من 

مـراد،   كمال مباركية،فؤاد،:  وأخص منهم كما اهديها إىل مجيع أصدقائي        

، وإىل كـل     ...، نصر الدين، ونور الدين، حـسين      وحيد,  حسان ،ورابحهشام،  

  .صقع من أصقاع األرض وفقهم اهللا خلدمة اإلسالمكل طالب العلم يف 

  



  �      شكر وتقدير    �
  

، وآتـاني مـن كـل مـا      وباطنةًلذي أسبغ علي نعمه ظاهرةً ا � اهللا شكرأ بادئ ذي بدء     

�����z��y���x��w}��|��{��}�: � األنبيــاء إالّ أن أقــول قولــة كفــال أملــســألته، 

���«��ª��©��¨��§��¦��¥���¤��£��¢��¡�����~zا�����������  :

رواه الترمذي يف  »من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا« :و قولهوه، � ثم عمال بحديث نبينا ،  19

  .الرب والصلة، وصححه األلباين
مــصطفى : ألســتاذ الــدكتور ا بــشكري الجزيــل إلــى فــضيلة شــيخي وأســتاذي     أتقــدمفــإنني    

فصحح ونصح، هذا البحث، قراءة  ، أكرم به وأنعم من أستاذ، فقد تحمل عناء ومشقة          ؛حميداتو
  . يجعله هاديا مهديا ،وأن يجزيه خير الجزاءأنأسأل اهللا 

 التـي فتحـت أبوابهـا دون    ،كليـة العلـوم اإلسـالمية بباتنـة    وأشكر أيضا إدارة وعمال مكتبـة          
 تلــك الجامعــة التــي   طلبــة العلــم، وكــذلك إدارة وعمــال مكتبــة جامعــة األميــر عبــد القــادر،      

  .ـاناًطَون ِبروحا ويماصًيغدو عليها الطلبة ِخغدت مأوى لكل طالب علم، 
   والشكر بعد ذلك موصول إلى جميع من أعانني على إنجاز هذا البحث من األساتذة   

  .الكرام والزمالء األفاضل الذين شجعوني على إتمام الرسالة وتقديمها للمناقشة
  
  

  .-آمين-أسأل أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع  واهللا 
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إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من                                  

يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له،                                
  .وأشهد أن حممدا عبده ورسوله

 �m��`��_���^��]��\��[��Z��Y��X��W��V��U��Tl ��� 102: ان�ل  

�m�Q�������������������P���O��N��M��L����K��J��I��H��G��F��E��D��C��B��AR��

X����W���V��U��T��SY��_��^��]��������\��[��Z��l 1 ا����ء:  

 ���m����£�����¢�����¡�������������~�����}�����|�����{�����z�����y�����x�����w�����v�����u
¤¥��¯��®��¬���«��ª���©��¨��§��¦��l أما بعــد 71 - 70: ا���اب :  

، وشر األمور حمدثاا،          � ري اهلدي هدي حممد       خ ديث كتاب اهللا تعاىل، و          أصدق احل    فإن     
  .وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار

مث مهما يكن من شيء بعد فإن شرف العلم بشرف املعلوم، وعلم احلديث النبوي الشريف                                
ل                            لثاين من أركان ا لنبوية          من أشرف علوم اإلسالم، ألنه يتعلق بالركن ا تشريع، وهو السنة ا

ومعلوم أن النقل كتاب ناطق بالبينة، وسنة حمكمة وهي احلجة البالغة، ومها هاديان إىل سواء                                   
  .السبيل

ا هو باحث حتت قاعدة اليقني الذي ال يزال بالشك ، فهو على بينة         موالذي يبحث يف علومه  
  .وى وصف ما به علم، ولشرف املعلوم ازداد املتعلم به شرفا، ألنه ح�من ربه 

والسنة الشريفة هلي أعظم ما يتناول بالبحث وعمق النظر ألنه دخلها ما دخلها ، ومن هذا                                  
ملتقدمني                                    ا حلديث  ا ئمة  أ من  قب  لثا ا لنظر  ا و لعلية  ا هلمم  ا فهوم ذوي  تعويال على  و ملنطلق  ا

ل                                 نظر القومي،    واملتأخرين، وما وضعوه من القواعد واملبادئ املؤسسة على النهج املستقيم وا
إلدراك الغاية القصوى يف هذا العلم، وبلوغ أعلى مقاصده ولتمكني الباحث من معرفة صحة                                  

  .احلديث من سقيمه
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ية، حيث                      لغا ا نه  ومباحث علم احلديث مسخرة هلذه  إ ية        مل  متّ وضع معا     لسنة روا ا  علم 
م فيه، وكل من      ن جاء بعدهم يف كل عصر تبع هل          وم  ل هؤالء األئمة الفحول،          من قب  ودراية،      

          ل على علومهم وبذل الوسع يف حتصيلها حصل له املراد، ألن طول املمارسة ومالزمة أهل                      عو
  .الفن تكسب املعدوم

 للحديث رجاال هم نفر يسري بالنسبة لغريهم ممن يدعي علم احلديث،                     �وقد خص اهللا        
  .ا سكتوا سكتوا عن علم،وإذ الفكَر، فإذا تكلموا تكلموا مبعرفةوأجالوافدققوا النظر 

 فهو حبق   �   مة أبو حممد علي بن أمحد بن حزم           ، العال   �ومن هؤالء الذين خصهم اهللا               
 ممةٌلَع        علمية عالية، حافظ مدهش            ن يف سائر العلوم، شهد له بذلك         ، مع الدقة والفهم والتفن

  .املوافق واملخالف
لفرصة            ا فيه،  سبقينن م إىل سلك م   ضن ضت غمار حبث لعلي أ     خ حىت  وما إن سنحت يل   

من جهة   تطاع أن يتسم باجلدة واحلداثة    وفضلت أن تكون رساليت يف موضوع حاولت قدر املس
 السابقة والنقود النافذة، فكان              اآلراء      من  انتقاء   ح حتصيل نظره ،    الطَّرح واملناقشة يف كل ما صلُ          

والذي أردت        ،  >  مجهور احملدثني     املسائل احلديثية اليت خالف فيها ابن حزم               < موضوع البحث هو     
من خالله أن أصل إىل أهم نقاط االفتراق واالختالف بني ابن حزم ومجهور احملدثني، وهل هذا                      

  االختالف له أثر يف واقع الرواية أم ال؟
������ �	
��� 	���: 

  :التالية لقد مت اختيار هذا البحث لألمور    
  . عالقة بالسنة رواية ودرايةامليل إىل دراسة علوم احلديث، وما له -
إبراز حمالّ اخلالف بني ابن حزم ومجهور احملدثني، وأثر ذلك يف اجلانب التطبيقي خاصة عند                                     -

  .� ابن حزم
 ابن حزم قليلة جدا، ميكن عدها على األصابع، إذا ما قورنت                         أن الدراسات احلديثية عن             -

زم كأصويل أكثر منه كمحدث، حىت عند            بالدراسات الفقهية واألصولية عنده، واشتهار ابن ح                    
  .املتخصصني
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ابن حزم من احملدثني الكبار الذين نصروا السنة ،كما عرف عنه أنه خمالف لكثري من األئمة                                     
 وضيح اإلشكال  إن اهلدف من هذا املوضوع هو بيان وت                لظاهريته يف الفقه واألصول والعقيدة،و                

  :التايل
   خالف مجاهري احملدثني يف مسائل معينة؟ هل ابن حزم -1  
   أم ال؟ احلديثيهل له مدرسة مستقلة يف النقد -2 
  ؟   يف علم احلديث تأصيال وتفريعا بههل له قواعد خاصة -3 

  .هذا ما سنحاول اإلجابة عند يف هذا البحث   
�� ������� �����:  

 فقد وظفت    حزم مجهور احملدثني، وعليه          لقد تناول حبثي املسائل احلديثية اليت خالف فيها ابن                     
   :فيه املناهج اآلتية

حيث اجتهدت يف مجع أقوال اإلمام ابن حزم احلديثية اليت متيز ا وذلك                             : املنهج االستقرائي      . 1
  . "احمللى واإلحكام"من خالل كتبه املتاحة خاصة 

 ومقارنتها بكالمهم        على ما ذهب إليه احملدثون            حيث قمت بعرض هذه اآلراء           : املنهج املقارن      . 2
  .للوقوف على حمل اخلالف 

 من خالله أن أقف على أهم الدوافع واألسس اليت جعلت                      حاولت   والذي     :  املنهج التحليلي     . 3
ا                                 ئمة  أ هري  مجا يثية   حلد ا ئه  ا ر آ ببعض  لف  خيا م  حز بن  ا فظ  حلا ا مة   لعال يث  ا .                  حلد

قد قمت بتخريج األحاديث من الصحاح  والسنن واملسانيد واملوطأ ،وإذا كان احلديث                                   هذا و   
  .ا ال أذكر غريمهيف الصحيحني أو أحدمها 

  . كما أنين ال أترجم لألعالم املشهورين بالتأليف يف احلديث وغريه، إال إذا احتجت إىل ذلك
ى تقريب التهذيب تعويال على         يف هذا البحث عدد كثري من الرواة ترمجتهم اقتصرت فيها عل                     و 

  .أحكامه، إال نفرا يسريا منهم
����� � �: 

ني وخامتة    يال متهيديا، وفصلني رئيس       صيف حبثي على خطة تضمنت مقدمة، وف          لقد سرت      
  .اشتملت املقدمة على التعريف بالبحث وبيان أمهيته وأسباب اختياره
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  وأما الفصل األول فهو ترمجة احلافظ ابن حزم
  :ته إىل مبحثني مهاوقد قسم

  .حول حياة ابن حزم حيث ذكرت امسه ونسبه ونشأته وشيوخه وتالميذه: املبحث األول
ين       لثا ا ملبحث  ا ية                            :   و د القتصا ا و لسياسية  ا ة  حليا ا ىل  إ فيه  تعرضت  و  ، م بن حز ا حول عصر 

  .واالجتماعية والعلمية
فقد ذكرت فيه املسائل احلديثية اليت خالف فيها ابن حزم مجهور احملدثني                          :   وأما الفصل األول         
  . مباحثمثانية رواية وتناولت فيه

  .عند ابن حزم ومقارنته بكالم مجهور احملدثنيواحلسن احلديث الصحيح : املبحث األول
  معلقات البخاري عند ابن حزمحكم : يناملبحث الثا
   احلديث املرسل عند ابن حزم:ثالثاملبحث ال
  قول الصحايب أمرنا أو ينا أو من السنة كذا عند ابن حزم: رابعاملبحث ال
  . عند ابن حزمالتدليس: امساملبحث اخل

  .عند ابن حزمزيادة الثقة : املبحث السادس
  .عند ابن حزماملتابعات والشواهد : ابعساملبحث ال

  .عند ابن حزماإلجازة : املبحث الثامن
ة اليت خالف فيها ابن حزم مجهور احملدثني يف               يفقد ذكرت فيه املسائل احلديث           :   وأما الفصل الثاين        

  :                         باب اجلرح والتعديل وتناولت فيه أربعة مباحث
  .العدالة عند ابن حزم: املبحث األول
  .اجلهالة عند ابن حزم: املبحث الثاين
  .صحايب عند ابن حزماجلهالة بال: املبحث الثالث
  .يف علوم احلديث والرجالاألسباب اليت جعلت العلماء ينتقدون ابن حزم : املبحث الرابع

  .وقد انتهى البحث خبامتة استعرضت فيها أهم النتائج واملالحظات اليت وصلت إليها
  .كما وضعت يف اية الرسالة فهارس علمية متنوعة
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 عندي املصادر واملراجع اليت اعتمدت عليها يف إعداد هذه الرسالة املتواضعة،                                لقد تنوعت      
حيث إنين اعتمدت على كتب علوم احلديث املتنوعة سواء يف املصطلح، ككتاب مقدمة ابن                              

لنظر البن حجر ت              ه 643الصالح ت      ا للخطيب       ه 852 وشروحها ونزهة  ية  لكفا ، وا
أو كتب املتون كالصحاح والسنن وغريها،                 ، وخمتلف كتب املصطلح،        ه 463ت  دي   البغدا   

، وبعض رسائله األخرى، وكتب              > حكام  اإل  احمللى و   <   وكتب ابن حزم فهو العمدة ككتايب            
الرجال كتهذيب التهذيب وتقريب التهذيب وحنومها، وكتب التراجم املختلفة، وال أنسى                                   

  . اجلامعات حول ابن حزم من خمتلفجنزتأُاعتمادي على بعض البحوث األكادميية اليت 
�&'	(�� )	������: 

ابن حزم شخصية علمية فذة، هلذا اعتىن به الدارسون والباحثون، فكتبوا عنه عشرات من                                    
              ما  البحوث واملقاالت يف خمتلف التخصصات، ولكنها يف علوم السنة واحلديث قليلة، ولعل أهم 

  : هو هوقفت علي
إمساعيل رفعت فوزي، وهي رسالة               ا صاحبه  ل ، >  يف االحتجاج بالسنة       منهج ابن حزم     <   . 1

زم يف علوم احلديث، وقد           دكتوراه طبعت حديثا، وهي من أحسن ما كتب حول منهج ابن ح                      
  .ها كثريامناستفدت 

ارة عن رسالة   ب طه بوسريح، وهي عه ملؤلف،>بن حزم األندلسيامام ديثي عند اإلاملنهج احل< .2
ئد، ولكنها مل ختل                 لفوا ملباحث             ماجستري وفيها كثري من ا  من نقص، فهي مل تستوعب كل ا

  .احلديثية، مع عدم التعمق يف بعض املباحث
، >  وتعليلها من خالل كتابه احمللّى         وأصوله يف تصحيح األحاديث         ابن حزم     اإلمام أبو حممد        < . 3

  .ملؤلفه الدكتور صاحل عومار اجلزائري، وقد استفدت منها كثريا يف األمثلة
 ملؤلفه بدر    > اإلحكام    <   هل األخبار من خالل كتاب         زم يف تعلي   اإلسهام ببيان منهج ابن ح         < . 4

ولكنه مل يستوعبهات علمية مهمة ومفيدةييف فيه تنبجي، فهو كتاب لطالعمراين الطن، .  
ناصر بن محد الفهد، وهو         :   كتور  دال   ملؤلفه   > رح والتعديل عن ابن حزم الظاهري               اجل  <   . 5 

 املطبوعة، ونظر فيها، وبني حكم ابن حزم               كتاب مفيد جدا، حيث إنه استقرأ كتب ابن حزم                
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 وقع فيها ابن حزم، وقد استفدت            على أكثر من ألف وثالمثائة راو، وبني بعض األخطاء اليت                        
  . كثرياهانم
وامللحظ املهم حول هذه الدراسات هو عدم اتفاق الباحثني يف بعض املسائل الدقيقة اليت                                      

بفه                  بن حزم، وخرج كل واحد منهم  ا فيها  لنفي وبعضهم            تكلم  با بعضهم  بل  مه اخلاص، 
، إذ كل من أدىل بدلوه مل يسلم من معترض، مما يدل على أنه ليس                          يف املسألة الواحدة         باإلثبات    

من السهل الوقوف على منهج أحد من األئمة إال باقتفاء املنهج االستقرائي لكالمه مع طول                                
  .املمارسة، وهذا كله من أجل التدقيق يف البحث

ما سأقدمه بفضل اهللا وعونه، ليس إال خطوة               أن   كانت صورة البحث، فإين معترف            ومهما      
 بني ابن حزم     متواضعة يف مسرية واسعة اجلوانب عميقة األغوار، تتغلغل يف دقائق املنهج النقدي                      

  .ومجهور احملدثني
  ����� )	'�*+:    

 حبث صعوبات تعتريه، تارة تكون شخصية، وأخرى ت                   أن لكلّ      ال شك      ا كون علمية، فأم
  :، أمههاالشخصية فال داعي لذكرها هنا، أما العلمية فكثريةٌ

  . من جهة أخرى قلة الباع العلمي من جهة، وقلة التمرس على البحث العلمي-1
حتليل املادة العلمية املستخرجة من كالم ابن حزم، وال أدلّ على ذلك من اختالف                               صعوبة  -2

لباحثني يف منهج ابن حز               احلديث، فتجد اآلراء املختلفة بل              م العلمي الدقيق يف علوم          آراء ا
   .املتناقضة يف املسألة الواحدة
داد هذا البحث وإمتامه، كما             ثين عليه الثناء احلسن أن وفقين إىل إع                  ويف اخلتام أمحد اهللا وأ           

ه ن مصطفى محيداتو ، الذي أشهد أ          :    شكري اجلزيل إىل شيخي وأستاذي األستاذ الدكتور       أوجه
 من أستاذ، فقد حتمل عناء ومشقة            به وأنعم    أكرم  ف ،  عاىن قراءة البحث برمته فصحح ونصح             

أن يبارك يف علمه وعمله، وأن جيعله هاديا                       � يف البحث العلمي، أسأل اهللا            مبتدئٍ  طالبٍ  
  .مهديا

هلا  اليت اعترف      ،   كلية العلوم االجتماعية واإلسالمية بباتنة              دارة    إ    كما ال يفوتين أن أشكر        
أعضاء جلنة     :   أشكر أيضا أساتذيت األفاضل األكارم               كما ال يفوتين أن       ، و  كل منصف  ضل بالف  



���������������� . 

ز  

املناقشة على ما بذلوه من جهد قراءة البحث، ورصد املالحظات والتصويبات، اليت أسأل اهللا                                    
   .أن ينفعين ا، وأن جيعلها يف ميزان حسنام
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���� ��	
 :�� ��� ����  
  
       من أجل أن يقـف       �  أن أقدم ترمجة للحافظ ابن حزم      بني يدي هذا البحث أود ،

 دنيا بعلمه وشغل الناس   الباحث على صورة واضحة املعامل عن هذا العلَم اجلهبذ الذي مأل ال           
                                                                                                                                        : وقد أوردت ذلك كله يف املطالب اآلتيةبأفكاره،
  .امسه ونسبه: املطلب األول                   
  .  للعلمنشأته وطلبه: املطلب الثاين                  

  .شيوخه وتالميذه: املطلب الثالث              
  .ظاهريته: املطلب الرابع             
  .آثاره ومصنفاته: املطلب اخلامس             
  .مكانته العلمية ووفاته: املطلب السادس             
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���� ���	�:�� :هو ,���� ����� ���
م بن  اإلمام األوحد البحر ذو الفنون واملعارف، أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حز              «     

غالب بن صاحل من خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد الفارسي األصـل، مث األندلـسي                 
 -رضـي اهللا عنـه    -القرطيب اليزيدي، موىل األمري يزيد بن أيب سفيان بن حرب األمـوي             
  .)1(»املعروف بيزيد اخلري نائب أمري املؤمنني أيب حفص عمر على دمشق

زم ترجع إىل الفرس أصال وإىل بين أمية بـالوالء          ، أن نسبة ابن ح    )2(وذكر مجهور املؤرخني  
فجده األقصى باإلسالم هو يزيد موىل يزيد بن أيب سفيان، وقد ذكر هذا احلميدي تلميذه،               

  :على ذلك يف شعرا قائالوقد نبه ابن حزم 
  ـســ والعناب        قريش العلى أعياصهاهم    مسا بـي ساسـان ودارا وبعد

  )3(ي عن ذرى اد فارسـاتب سؤددي         وال قعدت ب    فما أخرت حرب مر
، غريب إسبانيا مـن     )5(، إىل أن أصله إسباين من عجم لبله         )4(وذهب بعض املؤرخني    

، ومل تظهر عائلته إال على يد أبيـه         )حزم(أصل نصراين وما عرف اإلسالم إال جده األول         
والـدليل  . ولكن هذا شذوذ وخطأ   أمحد الذي شغل منصب الوزارة للمنصور بن أيب عامر،          

مجهرة "على ذلك أن ابن حزم نفسه عالَّمة يف األنساب وقد ذكر  ذلك يف شعره ويف كتابه                  

                                           
 )1(

-ه1406 (4ط  :أمون الصاغرجي، إشراف شعيب األرناؤوط ،مؤسسة الرسـالة          م  سري أعالم النبالء للذهيب، حتقيق      – 
  .)18/184(  ،)م1986

، جذوة املقتـبس  354 صه1417 .1بغية امللتمس للضيب حتقيق روجية السويقي دار الكتب العلمية بريوت ط  :  أنظر –) 2( 
، )18/184(، سري أعـالم النـبالء     489 ص   ه1417 .1 بريوت ط  ، دار الكتب العلمية   ،يق روحية السويف  للحميدي، حتقي 

و الصلة البن بشكوال  صححه عزت العطار        ) 254/ 4ج(م  2005-16الزركلي األعالم،دار العلم للماليني،بريوت لبنان ط     
 ،نفح الطيب يف غصن األندلس الرطيب للتلمساين حققه حممـد حمـي الـدين دار                605ص2ج)ه1414(2مكتبة اخلاجني ط  

  ).3/325(،وفيات األعيان البن خلكان حتقيق إحسان عباس دار صادر بريوت)2/78(الكتاب العريب بريوت 
  .67 ديوان ابن حزم،مجع وحتقيق صبحي رشاد عبد الكرمي، دار الصحابة للتراث طنطا مصر ص–) 3( 
إلسـالمي  ابن حيان األندلسي املؤرخ، أنظر معجم األدباء الياقوت احلموي حتقيق إحسان عباس دار الغـرب ا               :  وهو –) 4( 
  .4/1656ج) ه1993(1ط
حممد بن عبد املنعم احلمريي حتقيق إحـسان         ،>الروض املعطار يف خرب األقطار    < مدينة باألندلس كبرية غريب غرناطة،       –) 5( 

  507ص1ج.م1980."2عباس مؤسسة ناصر للثقافة بريوت ط
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، وكذلك مل يصح ألحد من أصحاب السري والتواريخ هذه املقالة، فيبقـى             "أنساب العرب 
  .على األصل املعروف وهو أنه فارسي األصل

����:    

بقرطبة وقد ذكر ابن حزم تاريخ والدته بالشهر واليوم بل وجزء           ولد ابن حزم الظاهري        
 القاسم صاعد بن  أبو اليوم الذي ولد فيه، فقد كتب ابن حزم خبط يده إىل أحد القضاة وهو             

ولدت بقرطبة  : كتب إيل أبو حممد بن حزم خبطه يقول       :(أمحد خيربه عن مولده، قال صاعد       
ة قبل طلوع الشمس وقبل سالم اإلمام مـن صـالة     يف اجلانب الشرقي من ربض منيه املغري      

الصبح، آخر ليلة األربعاء آخر يوم من شهر رمضان املعظم، وهو السابع من نونري سنة أربع                
  .)1("ومثانني وثالمثائة بطالع العقرب

فيدلك هذا التعيني للتاريخ على عناية أسرة ابن حزم بتاريخ والدة آحادها، وإالّ فإن ابـن                
 ذلك التاريخ الدقيق عن والدته، ويدل كذلك على حتضر األندلس وعنايـة             حزم ال يعرف  

  .)2(أهلها بأخبار مواليدها وعلى رفقة شأن أسره ابن حزم
���� ���	� : ���� ����� ����� 

�����  :  

عمر أمحد بن    نشأ ابن حزم منذ نعومة أظفاره يف بيت عز ومال وجاه عريض، فأبوه أبو                
وعليه فقد نشأ ابـن     ".هشام املؤيد "زراء املنصور حاجب اخلليفة األموي      سعيد كان أحد و   

حزم يف قصر أبيه، مما يدلك على أنه عاش حياة مترفة منعمة، مل يعرف يف طفولته احلاجـة                  
واحلرمان، وقد حرص أبوه كل احلرص على تعليمه وتربيته، وقد تلقى تعليمه وثقافته األوىل              

واري يف ذلك القصر، وكان هلذا تأثري كبري على شخـصيته،           على يد النساء واملربيات واجل    
فعلَّمنه كرمي اخلالل، وحسن املعاشرة باملقال والفعال، وحفَّظنه القرآن الكرمي وعلَّمنه البيان            
واألخبار واآلثار، وروين له األشعار حىت بلغ مبلغا من الذكاء والفطنة كبريا، جييد النقـل               

                                           
ان بن حممد بن صاعد التغليب قاضي طليطلـة،         وصاعد هو ابن أمحد بن عبد الرمح      ) 18/21( سري أعالم النبالء للذهيب      –) 1( 

  .370ص1الصلة البن بشكوال ج، ه 462تويف سنة 
  21 ابن حزم حياته وعصره أليب زهرة،دار الفكر العريب ،القاهرة، ص–) 2( 
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ديهة وله معرفة بالسري واألخبار، وقد ذكر ابن حزم عن نفـسه            وحيسن النظم والنثر على الب    
ولقد شاهدت النساء، وعلمـت مـن       : (أنه جالس النساء يف صباه ومل يعرف غريهن فقال        

أسرارهن ماال يكاد يعلمه غريي ألين ربيت يف حجورهن ونشأت بني أيديهن، ومل أعـرف           
ني تفيل وجهي وهـن علَّمـنين       غريهن، وال جالست الرجال إال وأنا يف حد الشباب، وح         

القرآن، وروينين كثريا من األشعار، ودربنين يف اخلط، ومل يكن كدي وإعمال ذهين منـذ               
أول فهمي، وأنا يف سن الطفولة جدا، إال تعرف أسبان والبحث عن أخبارهن وحتـصيل               

يها، وسوء ظـن  ذلك، وأنا ال أنسى شيئا مما أراه منهن، وأصل ذلك غرية شديدة طُبعت عل     
، ومع هذه التربية النـسائية      )1 ()يف جهتهن فطرت به، فأشرفت من أسبان على غري قليل         

والبيئة املنعمة، فقد كان ابن حزم مثاال للعفة واالستقامة، وقد شهد هو بذلك لنفسه، فقال               
 تقي   أين  بريء الساحة، سليم األدمي، صحيح البشرة،        - وكفى عليما  –ومع هذا يعلم اهللا     (

احلجزة، وإين أقسم باهللا أجلَّ اإلقسام أين ما حللت مئزري على فرج حرام قط، وال حياسبين      
  .)2 ()ريب بكبرية الزنا منذ عقلت إىل يومنا هذا، واهللا احملمود على ذلك

وقد ساعدت هذه احلياة الرغيدة اآلمنة ابن حزم على اإلقبال على طلـب العلـم واجلـد                 
 يف الدنيا واملال، فقد أويت منه حظا كبريا، ولكن طلبا لعلوا القـدر              واالجتهاد فيه ال رغبة   
   .)3( العلمي يف الدنيا واآلخرة

إذًا هذه هي نشأة ابن حزم األوىل يف رخاء واستقرار وأمن ولكن كل ذلك مل يدم طويال                    
حىت توالت عليه احملن واملصائب، وبعد ذلك وجهه والده لصحبة أناس أختارهم مـن ذوي               
العلم والفضل مما كان له األثر القوي يف رسوخ التربية وحسن االستقامة والعفة، يقول ابن               

إين كنت وقت تأجج نار الصبا، وشرة احلداثة، ومتكن غرارة الفتوة مقطورا حمظورا             :(حزم  
           على بني رقباء ورقائب، فلما ملكت نفسي وعقلت صحبت أبا علي احلـسني بـن علـي

وكـان   >لس أيب القاسم عبد الرمحان بن أيب يزيد األزدي شيخنا وأستاذنا            الفاسي يف جم  

                                           
  .62ص)م2003-ه1424(1 ابن حزم، طوق احلمامة، دار صادر بريوت ط–) 1( 
  .139 نفسه ص–) 2( 
  ).2/77( ين، نفح الطيب للتلمسا–) 3( 
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أبو علي املذكور عاقال عاملا عامال ممن تقدم يف الصالح والنسك الصحيح يف الزهد يف الدنيا                
واالجتهاد لآلخرة، وأحسبه حصورا ألنه مل يكن له امرأة قط، وما رأيت مثله مجلة علمـا                

  .)1(فعين اهللا به كثريا، وعلمت موقع اإلساءة وقبح املعصيةوعمال، ودينا وورعا، فن
ومنذ أن بلغ ابن حزم اخلامسة عشر من عمره حىت دخلـت بـالد األنـدلس عـصر                     

االضطراب والفنت واحملن وكان أول هذه احملن اليت تعرض هلا ابن حزم هو ابتعاد والده مـن            
لك تأثرا كبريا، وبعد هذه الفترة توالـت  الوزارة بعد مقتل عبد الرمحان الناصر، وقد تأثر بذ 

الزمام، فذاق آل حزم مرارة االضـطهاد       " املؤيد"احملن وقتل املهدي وويل هشام من احلكم        
وتتابعت عليهم النكبات واعتدي عليهم باالعتقال والترقيب واإلغرام الفـادح، ويف تلـك             

مث تبعته زوجته بعـده     ،  ه402األحوال اجتاح مرض الطاعون قرطبة، وفيه تويف أخوه سنة          
، وكذلك والده يف نفس السنة، ومل تزل الفنت تتواىل على ابن حزم عاما بعد عام،                )2(بسنة  

حىت إنه دخل السجن مرات وخرج من قرطبة مرات متعددة، ملـا فيهـا مـن الفوضـى                  
واالضطراب، وهكذا كانت نشأة ابن حزم مزجيا بني السعادة والشقاء، وال شك أن هـذه               

فكان مزاجا من الرقـة     "  يشك عاقل أن هلا أثرا بالغا يف تكوين شخصية ابن حزم             النشأة ال 
  .)3 ("والعفة، والعواطف الناعمة واجلدل الصارم

���� ����:   
ذكرنا أن ابن حزم عاش يف أول حياته عيشة منعمة يف ظل والده أمحد بن سعيد الـذي                     

بادئ العلوم منذ أن كان طفال صغريا،       هيأ له سبل حتصيل العلم، حيث حرص على تعليمه م         
فتعلم القرآن على النساء واجلواري، وروين له بعض األشعار وعلمنه اخلط واللغـة وختلـق        
بأعظم اخلالل واألوصاف، وملا ناهز احللم أخذه والده معه إىل بعض جمالس احلاجب املظفر              

 الثالثة عشر من عمره صاحب      بن أيب عامر ومسع فيها أبا العالء صاعدا نشيد الشعر، وملا بلغ           
الشيخ أبا علي احلسني بن علي الفاسي املؤدب الزاهد فالزمه وانتفع بعلمه، وكان حيضر معه     

                                           
  .139 طوق احلمامة، ص–) 1( 
  .123 طوق احلمامة، ص–) 2( 
  .26ابن حزم حياته وعصره أليب زهرة، ص–) 3( 
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بعض جمالس العلماء الكبار األخيار، فحضر جملس أيب القاسم عبد الرمحان بـن أيب يزيـد                
  .)1(األزدي ومسع منه احلديث وأخذ عليه شيئا من النحو والعربية

، قبـل   )2(دها سلك طريق العلم فسمع من أيب عمر بن أمحد بن حممد ابـن اجلـسور               مث بع 
األربعمائة، ومسع من أيب القاسم عبد الرمحان بن عبد اهللا اهلمذاين الوهراين املعروف بـابن               

  .)4(، شيئا من احلديث مسع منه يف قرطبة سنة إحدى وأربعمائة)3(احلراز
هب السائد يف األندلس وهو مذهب اإلمام مالك، فقد قرأ          وقد اهتم أبو حممد بدراسة املذ        

املوطأ على عبد اهللا بن دحون، املالكي وتفقه على مذهب مالـك، مث حتـول إىل مـذهب       
الشافعي ومسع من أيب القاسم سلمه بن سعيد األنصاري، ولزم مذهب الشافعي حىت تعرف              

ان متأثرا بآراء داود بن علـي       على شيخه أيب اخليار مسعود بن سليمان بن مفلت، الذي ك          
، فدرس عليه الفقه واستحسن طريقته الظاهرية يف الفقه، فتبنى هـذا            )5(األصبهاين الظاهري 

املذهب، وأصل له األصول، وقعد له القواعد، ودافع عن حياضه غاية املنافحة، حىت عيـب               
  .عليه ذلك

  : للعلم، نعرج إىل ذكر رحالتهوبعد أن تعرفنا على ابن حزم من حيث النشأة وطلبه     
مل تذكر املصادر اليت ترمجت البن حزم أنه رحل خارج األندلس، ولكنه رحل داخـل                  

البالد عدة مرات عندما ترك الوزارة، وكذلك بسبب حدته يف الرأي ومعارضته للفقهـاء،              
انوا يسريونه مـن    حىت أبغضوه وردوا أقواله وأمجعوا على تضليله وألَّبوا عليه السالطني، فك          

بالدهم، وكانت نفسه تشتاق إىل زيارة املشرق وبغداد اليت هي قبلة العلوم، والعلماء لينهلوا              
                                                                                        :املـشاعر من علمها وجيلسوا إىل شـيوخها فقـد قـال أبـو حممـد مـصورا هـذه                   

                                           
  .131طوق احلمامةص:  ينظر–) 1( 
  .)197( ، البغيةه407 أمحد بن حممد بن اجلسور األموي أبو عمر حمدث مكثر مات بقرطبة سنة –) 2( 
 17، الـسري للـذهيب ج     ه411بن عبد اهللا اهلمذاين الوهراين، كان خريا صاحلا تويف سـنة             أبو القاسم عبد الرمحان      –) 3( 
  .332ص
  .143 بغية امللتمس، ص–) 4( 
 أبو سليمان امللقب بالظاهري ألخذه بظواهر النصوص، ولد بالكوفة وسكن بغـداد              داود بن علي بن خلف األصبهاين      –) 5( 

  )13/97( السري للذهيب: ، ينظره170ين، اتهدين، مات سنة ونال شهرة واسعة وهو أحد األئمة املشهور
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ــ     *  ة ويل حنو أكناف العراق صبابـ                                                                                                                                                صبوال غـرو أن يــستوحش الكلـف ال
   ربــــسف والكـ فحينـئذ يبدوا التأ   *   ل الرمحان رحلي بينهم فإن يرت

  1(تـه القــربـــم آفوأن كساد العل   *  ن للعبـد غصـة  أهناك يدرى
 ��� ���	� :�!"�#�� �$�"%& 

�$�"% :  

تلقى تعليمه األويل على يد النساء فعلَّمنه القـرآن، وحفَّظنـه    �ذكرنا أن ابن حزم        
وبعدها صحبه أبوه إىل أيب على احلسني الفاسي فقرأ عليه،          كثريا من األشعار ودربنه اخلط،      

وبعد أن بلغ ابن حزم حد الشباب تلقى العلم على أيدي كبار الشيوخ يف األندلس يف شىت                 
الفنون وهم كثريون جدا، فمنهم يف احلديث وبعضهم يف التفسري وبعـضهم يف الفلـسفة               

  .واملنطق وغريهم
  :خمتلف العلوموخه الذين أخذ عنهم يف ض شيوسنحاول يف هذا املطلب ذكر بع

 تلقى ابن حزم احلديث من احملدثني الذين التقى م يف األندلس            : �-,+�* (�� �)�' • 
يف خمتلف أرجائها وبلغ فيه الذروة حىت صار احلافظ البارع، وكان من أبرز شيوخه يف ذلك         

  : ما يلـي
 أبو العباس حدث عنه ابن عبد الرب وأبو علي    أمحد بن عمر بن أنس العذري ابن الدالئي        -1

  .)2(ه478الغساين وغريهم تويف سنة 
أمحد بن قاسم بن حممد بن قاسم بن أصبغ البياين القرطيب روى عنه ابن حزم مـصنفه                  -2

  .)3(ه430مات سنة 
أمحد بن حممد بن أمحد بن سعيد بن اجلسور حمدث مكثر كان من أهل العلم والفهـم                  -3
  .)4(ه401فظ، تويف سنة واحل

                                           
  .77 ديوان ابن حزم الظاهري، ص–) 1( 
  .67ص1،الصلة البن بشكوال ج)18/185(  السري للذهيب، –) 2( 
  ).18/185(  و السري،47 ص1  الصلة ج–) 3( 
  .415ص2، الصلة البن بشكوال ج18/185  السري للذهيب، –) 4( 
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أمحد بن حممد بن عبد اهللا املقري الطّلمنكي حمدث كبري وعنده علم بالقرآن الكرمي تويف         -4
  .)1(ه420سنة 
حمام بن أمحد بن عبد اهللا بن حممد بن أكدر األطروش القاضي أبو بكر القرطيب حمدث                 -5

ائل أمحد بـن حنبـل   كبري روى عنه ابن حزم صحيح البخاري، ومصنف عبد الرزاق ومس    
  .)2(ه421وأحاديثه ومصنف بقي بن خملد، تويف سنة 

  .)3(ه406سلمه بن سعيد األنصاري، أبو القاسم األشجي، توىف سنة  -6
  .)4(ه446عبد الرمحان بن سلمه الكناين القرطيب، أبو املطرف املتوىف سنة  -7
از أبو القاسم املتوىف سـنة     ن اخلر د اهلمذاين الوهراين، اب   عبد الرمحان بن عبد اهللا بن خال       -8

  .)5(ه411
افري البلنسي أبو عبد الرمحان، بن اجلحاف، املتوىف سـنة          عبد اهللا بن عبد الرمحان املع      -9

  .)6(ه417
عبد اهللا بن حممد بن ربيع التميمي القرطيب، أبو حممد، ابن بنـوش، املتـوىف سـنة                  -10
  .)7(ه415
 نصر املعروف بابن الفرضي من أهل قرطبة تويف سنة          عبد اهللا بن حممد بن يوسف بن       -11
  .)8 (.ه403
  .)9(ه435عبد اهللا بن يوسف بن نامي الرهوين، املتوىف سنة  -12

                                           
   .139وبغية امللتمس ص . 18/185،   السري–) 1( 
   .236 املصدر السابق ، و   وبغية امللتمس ص –) 2( 
  .274وبغية امللتمس ص . 187 جذوة املقتبس، ص–) 3( 
  .318  بغية امللتمس ، ص–) 4( 
  .256، وجدوه املقتبس، ص)333-17/332(   سري أعالم النبالء للذهيب،–) 5( 
  .263ص1  الصلة البن بشكوال ج–) 6( 
  .415 ص2  املصدر السابق ج–) 7( 
  .254ص1املصدر نفسه ج–) 8( 
  .185ص18  السري للذهيب ج–) 9( 
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  .)1(ه429قرطيب املتوىف، سنة حممد بن سعيد بن حممد بن نبات اُألموي ال -13 

  .)2(ه436املهلَّب بن أيب صفرة بن أسيد األسدي فقيه حمدث تويف سنة  -14
حيىي بن عبد الرمحان بن مسعود بن وجه اجلنة القرطيب وهو أعلى شيخ عنده تـويف                 -15
  .)3(ه404سنة 
مام عصره ووحيد يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب النمري، أبو عمر القرطيب إ     -18

  .)4(ه463دهره احملدث البارع واحلافظ املكثر املتوىف سنة 
ار املتـوىف سـنة   ث، أبو الوليد القرطيب، ابن الصغ يونس بن عبد اهللا بن حممد بن مغي        -19
  .)5(ه429

  .، وهم كثريون جدا �وغريهم من العلماء الذين مسع منهم ابن حزم 
.−�!,,"�#�: 

ر لـه أن  قد مل ي، إال أنه � نة العلمية العالية اليت كان عليها ابن حزم  بالرغم من املكا     
، ومن  خيلفه كثري من التالميذ، يتوارثون مذهبه وحيملونه بعد وفاته فكرا وعلما، فهم قليلون            

  :بينهم
 .)6(ه462صاعد بن أمحد بن عبد الرمحان التغليب من أهل قرطبة تويف سنة  -1
 .ه493، تويف سنة )7(والد أيب بكر بن العريبأبو حممد اإلمام الوزير،  -2
 .)8(ه491علي بن سعيد العبدري أبو احلسن، تويف سنة -3

                                           
  .185ص18ج ،والسري للذهيب514ص2  الصلة البن بشكوال ج–) 1( 
  .592ص2  املصدر السابق، ج–) 2( 
  .17/204، سري أعالم النبالء، 354  جذوة املقتبس، ص–) 3( 
  .163-18/153، سري أعالم النبالء، 346-344ص  جذوة املقتبس، –) 4( 
  ).570-569-/17(، سري أعالم النبالء، 685ص2  الصلة ج–) 5( 
   )1/59( الصلة، –) 6( 
  ).19/130(  سري أعالم النبالء، –) 7( 
  .2/614  الصلة –) 8( 
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الفضل بن علي بن أمحد بن حزم، أبو رافع، وهو ولد احلافظ ابن حـزم تـويف سـنة                    -4
 .)1(ه479
و حممد بن أيب نصر فتوح بن عبد اهللا األزدي احلميدي، مكثر للرواية عن ابن حزم وه                -5

  .)2(ه488حمدث كبري، وحافظ مكثر تويف سنة 
01�2� ���	� :�3'24�5 

إنَّ احلديث عن ظاهرية ابن حزم يستدعي منا أن نتكلم أوال عن نشأة املذهب الظاهري                  
  .وكيف مت انتقاله إىل األندلس

	� 6���7� �4!824�: 

ن علي  ود ب اإىل د ، ويرجع الفضل يف تأسيسه      لقد ظهر هذا املذهب يف املشرق العريب        
بن خلف األصبهاين، فقد كان هذا الرجل ناسكاً زاهدا ورعا تقيـا، درس أوال املـذهب                
الشافعي وكان من أكثر الناس تعصبا له، وصنف املصنفات يف فضائله، ولكنه مل يلبث قليال               
طل حىت خرج عنه، وانتحل القول بالظاهر، وقال أن املصادر الفرعية هي النصوص فقط، وأب      

القول بالقياس ومل يأخذ به، وبإمجاع العلماء أنه هو أول من أظهر القول بالظاهر، وكانت               
كتبه مملوءة حديثا، وفقهه هو فقه النصوص بشكل عام وفقه احلديث بشكل خاص، ولكن              

  :العلماء مل يكثروا من الرواية عنه ألمور
   . كأمحد وإسحاق يف زمانهإنكاره القياس مجلة، فبذلك خالف مجهور الفقهاء واحملدثني-1
تصرحيه بأن القرآن محدث، وقد وقع يف ذلك الزمن فتنة عظيمة سبب القـول خبلـق                -2

 .)3(القرآن وأن هذا كالم أهل البدع، فلذا عدوه من أهل البدعة
وأخذ عليه أنه منع التقليد مطلقا، أجاز لكل من فهم العربية أن يتكلم يف الدين بظـاهر                 -3

 حىت جرأَ العامة على ما ال قبل هلم به أال وهو أخذ األحكام الشرعية مباشرة                القرآن والسنة 

                                           
  .1146 ص 3  تذكرة احلفاظ للذهيب  دار الكتب العلمية بريوت ،ج–) 1( 
  .1146 ص3وتذكرة احلفاظ للذهيب ج.818ص3والصلة البن بشكوال ج.19/120م النبالء،  سري أعال–) 2( 
  .)4/374( اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد دار الكتب العلمية بريوت، –) 3( 
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وانتشر هذا املذهب يف القـرن      هذه األسباب وغريها قل األخذ عنه،     فل،)1(من الكتاب والسنة  
 . انتشارا واسعا، حىت كان هو رابع املذاهب األربعةنيالثالث والرابع اهلجري

با ضوء املذهب الظاهري يف املشرق وحل حملـه املـذهب        ويف القرن اخلامس اهلجري خ       
هذا املذهب بل سطع جنمه من جديد بقـوة يف بـالد             احلنبلي ،ولكن رغم ذلك مل يندثر     

  .)2(املغرب اإلسالمي خاصة يف بالد األندلس
وكان أول مصرح بالظاهرية هو القاضي منذر بن سعيد البلُّوطي، الذي كان مييـل إىل                  

، حيث إنه مكن هلذا املذهب غاية التمكني، ملكانتـه          ه355علي املتوىف سنة    رأي داود بن    
العلمية يف دولة الناصر، فهو خطيب األندلس املفوه، وقاضي اجلماعة يف قرطبـة، وبعـدها      
استمرت الظاهرية كمذهب مستقل حىت وصلت إىل مؤصل أصوهلا ومرسي قواعدها العلم            

  .)3(مها الثاين فكان حبق هو إما�هِبذ ابن حزم اِجل
9��:� ���	� :���;<=�� �>�?@& 

الغريبة يف حياتـه العلميـة،       يعترب التأليف عند ابن حزم موطن اجلالل واجلمال واجلاذبية           
الدامغة املتألق جنمها على مدى عشرة قرون كاملة، يتجاذا الناس بالـدرس والفحـص،              

إعجاب من أنصاره وخصومه، على حـد       والقراءة واإلقراء، ويكفي مجلة وتفصيال أا حمل        
سواء، كيف ال يرغب فيها املتعلم وهي تفسري للوحيني الشريفني، وحترير لألحكام وإخراج             
الناس من الزيغ والتعصب للمذاهب واالنتصار للطوائف، ولو مل يكن من مؤلفاته إال كتابه              

به مألت املكتبة اإلسالمية،    النافع املعطار الذي حالَّه باآلثار لكفاه ذلك، ولكن كت        » احمللى«
ة  على املوسوعية العلمي   ن شىت من العلم، يدلك داللة واضحة      فمنها الطويل واملختصر يف فنو    
ه الوحيد كان هو حب العلم وطلبـه وتعلمـه      م اجلهبذ، ألن مهَّ   اليت كان يتمتع ا هذا العلََ     

  :وتعليمه، وقد أبان هو عن ذلك بقوله
       موأنشرها يف كل بـاد وحاضـر    *  ـوم أبثها من الدنيا علناي  

                                           
  .260  ابن حزم حياته ، أليب زهرة، ص –) 1( 
  262 ابن حزم حياته وعصره،–) 2( 
  266نفسه ص–) 3( 
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  .)1( رجال ذكرها يف احملاضرىتناس    *   إىل القرآن والسنن اليتءدعا  
قد كثرت مصنفات ابن حزم، وانتشرت يف كل مكان ويف خمتلف الفنـون يف احلـديث         

والفقه واألصول والسرية، واللغة، واألدب، والفلسفة، واملنطـق واألخـالق، والـسياسة            
أخربين ابنـه   : (التاريخ واألنساب وامللل والنحل، وهلذا يقول عنه تلميذه صاعد بن أمحد          و

الفضل املكنى أبا رافع أن مبلغ تواليفه يف الفقه واحلديث واألصول والنحل وامللـل وغـري                
ذلك، من التاريخ والنسب وكتب األدب والرد على املعارض حنو أربعمائة جملد، تـشتمل              

نني ألف ورقة، وهذا شيء ما علمناه ألحد ممن كان يف دولة اإلسالم قبله،              على قرب من مثا   
  .)2 ()إال أليب جعفر حممد بن جرير الطربي، فإنه أكثر أهل اإلسالم تصنيفا

إال أن مؤلفات هذا اإلمام مل تصل كلها إلينا، إذ فُقد الكثري منها، ولعل السبب يف ذلك                    
ته وشدته على خمالفيه    لده فهو ظاهري، وكذلك حد    هو أن مذهبه كان خيالف مذهب أهل ب       

حىت عودي من قبل أكثر علماء عصره، فهجروه وحذََّروا الناس منه، وأغروا به الـسالطني               
  :فأحرقوا كتبه حىت قال هو يف ذلك

  تضمنه القرطاس بل هو يف صدري    *    فإن حترقوا القرطاس ال حترقوا الذي      
  ل إن أنزل ويدفـن يف قبـري  ويرت   * قلت ركائبـي       يسري معي حيث است

  . )3( الناس من يدريوقولوا بعلم كي ير  *   دعوين من إحـراق رق وكاغـد       
واختلف الذين ترمجوا البن حزم يف عدة مصنفاته، لكثرا وانتشارها، وكل حبسب مـا                 

  .))4ا ستة وسبعون كتاباوصل إليه من الكتب ،ولقد ذكر احلافظ الذهيب يف السري أ
وقد أحصى الشيخ أبو عبد الرمحان بن عقيل الظاهري ما مل يصلنا من كتبه فبلغت ثالثـة                 

  :وسنحاول أن نذكر أهم مؤلفات ابن حزم املوجودة.  )5(ومثانني كتابا
 

                                           
  )18/206(بالء للذهيب ، وسري أعالم الن–) 1( 
  ،)2/605( الصلة البن بشكوال –) 2( 
  .88  ديوان ابن حزم ص–) 3( 
  ).197-18/193( السري الذهيب، –) 4( 
  .>ه1399آثار ابن حزم املفقودة البن عقيل الظاهري، سنة<، مقال حتت عنوان 26ثالثة، العدد جملة الفيصل السنة ال–) 5( 
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AB C@2D� E��) *: 

  .)1( املسائل اليقينية املستخرجة من اآليات القرآنية-   
  .)2(اءات املشهورة يف األمصار اآلتية جميء التواتر رسالة القر-   
.BF'��<� F<�� E��):  

  .)3( أمساء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد-         
  ,GB6�"D�� E��): 

  .)4( األصول والفروع-        
  .)5( الدرة مبا يلزم اعتقاده يف امللة والنحلة باختصار وبيان-    

  .)6(لل واألهواء والنحل الفصل يف امل-   
  .)7( املفاضلة بني الصحابة-   
  .)8( رسالة مراتب العلوم-   
  .)9(ةجئالنصائح املنجية والفضائح املخزية جلميع الشيعة واخلوارج واملعتزلة واملر-        

 

 

 

                                           
  .، وهو خمطوط121بحث التارخيي لعويس، ص ابن حزم وجهوده يف ال–) 1( 
  . نشره إحسان عباس ضمن جوامع السرية–) 2( 
  .  نشر بتحقيق سيد كسروي ،دار الكتب العلمية–) 3( 
  . نشر عدة مرات وآخرها دار الكتب العلمية–) 4( 
  .الدكتور أمحد بن ناصر احلمد ، مكتبة التراث مكة املكرمة:  نشر بتحقيق–) 5( 
  .الدكتور عبد الرمحان عمرية وحممد إبراهيم نصر يف مخس جملدات: ع عدة مرات، وآخرها بتحقيق طب–) 6( 
  .سعيد األفغاين:  نشر بتحقيق–) 7( 
  . نشر ضمن جمموعة رسائل ابن حزم، إحسان عباس، اجلزء الرابع–) 8( 
  . مطبوع ضمن كتاب الفصل يف امللل واألهواء، والنحل، اجلزء الرابع–) 9( 
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HB�D;� ��IA *: 

  .)1( إبطال القياس والرأي واالستحسان والتقليد والتعليل-        
  .)2(كام يف أصول األحكام اإلح-  
  .)3( مراتب اإلمجاع-  
  .)4 ( النبذ يف أصول الفقه-  
  JB�D;� ��) *:  
  .)5( حجة الوداع-       
 رسالة يف تسمية من نقل عنه الفتيا من الصحابة ومن بعدهم على مراتبهم يف كثرة             -  
  .)6(الفتيا

  .)7( رسالة يف طهارة الكلب والرد على من قال بنجاسته-  
  .)8( رسالة يف اإلمامة يف الصالة-  
  .)9( رسالة الغناء امللهي أمباح هو أم حمظور-  
  .)10(ى باآلثار كتاب احملل-  

  .هذا فيما خيص الفقه، وقد تركنا بعض ما ذكر من مؤلفاته هنا طلبا لالختصار
 

                                           
 أشار الدكتور  عويس يف كتاب ابن حزم وجهوده يف البحث التارخيي أنه طبع،وهو خمطوط يف مكتبة غوطة باألندلس                    – )1( 

  .640برقم
  .أمحد حممد شاكر:  نشر عدة مرات، ومنها طبعة بتحقيق–) 2( 
  . نشر عدة مرات، ومنها طبعة دار ابن حزم–) 3( 
  . الذهيب، وطبع عدة طبعاتحممد النجدي دار اإلمام:   نشر بتحقيق–) 4( 
  . ه1418 أيب صهيب الكرمي يف الرياض : نشر عدة مرات آخرها، بتحقيق–) 5( 
  . نشره إحسان عباس ملحقا جبوامع السرية–) 6( 
  .ضمن جمموعة رسائل ابن حزم املوجودة مبعهد املخطوطات العربية:  هو–) 7( 
  .الثالث نشر ضمن رسائل ابن حزم، إحسان عباس، اجلزء –) 8( 
  .  نشر ضمن رسائل ابن حزم، إحسان عباس، اجلزء األول–) 9( 
  .أمحد حممد شاكر، وهو من أشهر كتبه:  نشر عدة مرات، منها نشر الطبعة املنريية، بتحقيق–) 10( 
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KB+��� L'>�3� ��): 

  .)1(هرة أنساب العرب مج-       
  .)2( رسالة أمهات اخللفاء-  
  .)3( رسالة يف مجل فتوح اإلسالم-  
  .)4( رسالة يف أمساء اخللفاء-  
  .)5( السرية النبوية-  
  .)6( رسالة يف فضل علماء األندلس-  
  .)7( نقط العروس يف تواريخ اخللفاء-  
M BE#N�� ��O� ��): 

  .)8( التقريب حلد املنطق-  
4BP#$��� 2���� .H��: 

  .)9( ديوان شعر ابن حزم-  
  .)10( رسالة يف مداواة النفوس وذيب األخالق والزهد يف الرذائل-  
  .)11( طوق احلمامة-       

                                           
  .ه1382عبد السالم هارون، دار املعارف، :  نشر عدة مرات، منها حتقيق–) 1( 
  .حزم إلحسان عباس، اجلزء الثاين نشر ضمن جمموعة رسائل ابن –) 2( 
  . نشر ضمن جمموعة رسائل ابن حزم إلحسان عباس، اجلزء الثاين–) 3( 
  . نشر ضمن جمموعة رسائل ابن حزم إلحسان عباس، اجلزء الثاين–) 4( 
  .ه1956الدكتور إحسان عباس وناصر األسد، دار املعارف، :  نشر بتحقيق–) 5( 
  .ابن حزم، الحسان عباس، اجلزء الثاين نشر ضمن جمموعة رسائل –) 6( 
  . نشر عدة مرات، منها حتقيق إحسان عباس ضمن جمموعة رسائل ابن حزم، اجلزء الثاين–) 7( 
  .18/194السري، :  نشر ضمن رسائل ابن حزم الحسان عباس، اجلزء الرابع، ينظر–) 8( 
  .ه1410صبحي رشاد عبد الكرمي، سنة :  نشر بتحقيق–) 9( 
  .م1985إحسان عباس ضمن الرسائل، ونشر دار الكتب العلمية، : شر عدة مرات، حتقيق ن–) 10( 
  . نشر عدة مرات، منها طبعة مكتبة الصحابة، وحققتها إحسان عباس ضمن الرسائل–) 11( 



  . 								����	א����	א��	��م����	א����	א��	��م����	א����	א��	��م����	א����	א��	��مW	W	W	W		א���
	א�������	א���
	א�������	א���
	א�������	א���
	א�������
 

23 

�BF"���� H�H2�: 

  .)1( الرد على ابن النغريلة اليهودي-        
  .)2( الرد على الكندي الفيلسوف-  
  .)3( الرسالة الباهرة يف الرد على األهواء الفاسدة-  
   .)4(عن رسالتني سئل فيهما سؤاال عنيفا رسالتان له أجاب فيهما -  
وبعد فهذه بعض كتب ابن حزم املوجودة وبعضها مطبوع، كمـا أن الـبعض اآلخـر                   

خمطوط وبعضها مفقود، وهذا يدلّك على مكانة هذا العلم اجلهبذ، الذي تنوعـت أنـواع               
  .)5(علومه ومعارفه حىت مشلت كل الفنون، فرمحه اهللا تعاىل

QH��� ���	� :����R�� F"���� �3��N&  
إن من يقرأ طرفا يف كتب التراجم واألحكام يرى اإلعجاب البالغ، والتطلع الشديد مـن        

          أ مكانة علمية عاليـة، وبلغـت       أهل العلم يف كل عصر ومصر هلذا العلم اجلهبذ، الذي تبو
فتح كتابـا إال    شهرته املشرق واملغرب، اعترافا بفضله وتفوقه يف كثري من الفنون، وقلَّ أن ت            

ووجدت البن حزم فيه ذكرا، كيف ال وهو العامل احملدث والفقيه املؤرخ وصدق أبو حيان               
كان حامل فنون من حديث وفقه وجدل، ونسب، مع مـا  : (مؤرخ األندلس الذي قال فيه   

يتعلق بأذيال األدب، مع املشاركة يف أنواع التعاليم القدمية، ومن املنطق والفلسفة، وأكثـر              
يبه زعموا عند املنصف له جهله بسياسة العلم اليت هي أعوص إيعابه وخيلفه عن ذلـك،                معا

على قوة سبحه يف أغماره، وعلى ذلك فلم يكن بالسليم يف اضطراب أرائه، فغيب شـاهد                
  .)6 ()عليه عند لقائه، إىل أن حيرك بالسؤال فينفجر من حبر علم ال تكدره الدالء

                                           
  . نشر ضمن  رسائل ابن حزم إلحسان عباس، اجلزء الثالث–) 1( 
  .ء الرابع نشر ضمن رسائل ابن حزم إلحسان عباس، اجلز–) 2( 
  .حممد املعصومي: ، بتحقيق مبصر نشره جممع اللغة العربية–) 3( 
  . نشر ضمن رسائل ابن حزم الحسان عباس، اجلزء الثالث–) 4( 
  .18/195  سري أعالم النبالء للذهيب، –) 5( 
  .)18/200(السري، انظر ، و)3/1151( الذهيب، تذكره احلفاظ، –) 6( 
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كان ابن حزم حافظا للحديث وفقهه، مستنبطا لألحكـام         :(ي  وقال أبو عبد اهللا احلميد       
من الكتاب والسنة متفننا يف علوم مجة، عامال بعلمه، ما رأينا مثله فيما اجتمـع لـه مـن                   
الذكاء، وسرعة احلفظ، وكُرم النفس والتدين، وكان له يف الشعر األدب نفَس واسع، وباع              

 أسرع منه، وشعره كثري مجعته على حروف        طويل، وما رأيت من يقول الشعر على البديهة       
  .)1 ()املعجم 

أما حمفوظه فبحر عجاج، وماء ثجاج، خيرج من حبره مرجان          : (وقال اليسع بن حزم الغافقي    
  اجه ألفاف النعم يف رياض اهلمم، لقد حفظ علوم املسلمني، وأرىب علـى             احلكم وبنيت بثج
  .)2 ()كل أهل دين

اإلمام األوحد البحر ذو الفنون و املعـارف،        : (الدين الذهيب وقال احلافظ املؤرخ مشس        
الفقيه احلافظ املتكلم، األديب الوزير الظاهري، صاحب التصانيف، نشأ يف تنعم ورفاهيـة،             

    وقد مهـر بـاألدب واألخبـار       ... اال، وكتبا كثرية نفيسة،     ورزق ذكاء مفرطا وذهنا سي
 فيه تأثريا ليته سلم من ذلك، ولقد وقفت لـه           والشعر، ويف املنطق وأجزاء الفلسفة، فأثرت     

على تأليف حيض فيه على االعتناء بعلم املنطق، ويقدمه على العلوم فتأملت له ، فإنه رأس يف                 
علوم اإلسالم، متبحر يف النقل، عدمي النظر، مع يبس فيه، وفـرط ظاهريـة يف الفـروع                 

ظم والنثر وفيه ديـن وخـري،       وكان ينهض بعلوم مجة وجييد النقل وحيسن الن       ... واألصول
ومقاصده مجيلة، ومصنفاته مفيدة، وقد زهد يف الرئاسة ولزم مرتله مكبا على العلم فال تغلوا               

ـ  فيه وال جتفوا عنه، وقد أثىن عليه قبلنا الكبار، ويل أنا           ـمإىل أيب حممـد يف احلـديث        لٌي 
  .)3 ()الصحيح ومعرفته به

كان إليه املنتهي يف الذكاء واحلفـظ،       ":( ه1089/ت "وقال املؤرخ ابن العماد احلنبلي       
وحدة الذهن وسعة العلم بالكتاب والسنة، واملذاهب والنحل، والعربية واآلداب، واملنطـق            

  .)4 ()والشعر، مع الصدق والديانة واحلشمة والسؤدد والرياسة، والثروة وكثرة الكتب
                                           

  .308 جذوة املقتبس، ص–) 1( 
  )18/190( السري للذهيب، –) 2( 
  .182ص18 سري أعالم النبالء للذهيب، ج –) 3( 
  )300-399/ 3( ابن العماد احلنبلي، شذارات الذهب–) 4( 
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بن حزم يدلك على أن هذا العلم اوكل هذا الثناء الذي ذكرناه من أئمة العلم الكبار على           
   . والقدم الراسخة يف علوم الشريعةاجلهبذ له مكانته العالية يف العلم،

 كل هذا فقد حطَّ أبو بكر بن العريب من قدر ابن حزم وأسرف يف ذمه، ولكن أهل                     ومع
 �مل ينصف أبو بكـر      : قلت:(ل الذهيب معقبا على قوله      العلم مل يرتضوا ذلك منه، قا     

 فعلى عظمته   -شيخ أبيه يف العلم، وال تكلم فيه بالقسط، وبالغ يف االستخفاف به وأبو بكر             
ما أعظم اإلنصاف   . )1 () ال يبلغ رتبة أيب حممد وال يكاد فرمحهما اهللا وغفر هلما           –يف العلم   

به ديننا احلنيف، فرحم اهللا ابن حزم العامل الربـاين          وما أحاله، بل هو من العدل الذي أمرنا         
  : العلوم، وقد قالمساءفهو حبق مشس يف 

  .)2(يب أن مطلعي الغـربولكن عيـ   *   يف جو العلوم منيـرة أنا الشمس        
�,,��R�: 

بعد حياة حافلة بالعلم والعمل جاء األجل، وتويف العالمة ابن حزم عن عمر ناهز اثـنيت                   
هذا العمر قضاه   . )3()ه456(عني عاما عشية يوم األحد سنة ست ومخسني وأربعمائة،          وسب

  .بني علم وعمل ودعوة وجهاد وصرب، وبالء ونوائب وحمن، وتغرب وفنت

  

  

  
                                           

  ).190-/18( سري أعالم النبالء، –) 1( 
  .77 ديوان ابن حزم ص–) 2( 
  )18/211( السري للذهيب،–) 3( 
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������ ��	
� : �� ��� ���.  
 
مما ال شك فيه أن البيئة اليت يعيش فيها الفرد هلا أثرها العميق يف صنع شخصيته وتكوين                    

ثقافته، وحتديد اجتاهاته وأمناط سلوكه وتفكريه، سواء كانت هذه الظروف اجتماعيـة أو             
  .سياسية أو اقتصادية

م باهلدوء واالستقرار األمـين، ورغـد       عاش حياة هلا فترتني، فترة تنع      �وابن حزم      
  .العيش، وفترة عمت فيها الفوضى واضطربت فيها األوضاع يف سائر أرجاء األندلس

ن حزم وشب وسط هذه التقلبات يف خمتلف ااالت، مما كان هلا األثر العميق علـى                نشأ اب 
  .فكره وطباعه وكتاباته

وملعرفة ذلك أكثر ال بد أن نتطرق إىل احلديث حول عصر ابن حزم وإعطـاء صـورة                     
ـ              ا واضحة املعامل هلذا اتمع الذي خرج منه هذا العلم اجلهبذ سياسيا واقتصاديا واجتماعي

  : اآلتيةطالبيف امل ، وهذا الذي سأوضحهوعلميا
 .احلالة السياسية: املطلب األول     
 .املطلب الثاين احلالة االقتصادية     

 .احلالة االجتماعية: املطلب الثالث
  .احلالة العلمية: املطلب الرابع
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، يف )2(، وموسى بن نصري اللخمي)1(رببري لقد فتحت األندلس يف عهد طارق بن زياد ال        
زمن الوليد بن عبد امللك بن مروان، فزاد ذلك من سلطان املـسلمني وقـوم وعـزم،                 
واتسعت رقعة البالد اإلسالمية شرقا وغربا، وبقيت األندلس حتت ظل احلكم اإلسـالمي             

  .طيلة مثانية قرون كاملة
 -، وهو ثامن أمراء بين أميـة      )3(بد الرمحان الناصر  ويف مطلع القرن الرابع اهلجري تولَّى ع         

 ودامت اخلالفة له نصف قرن، وصلت فيه األندلس إىل أعلى مراتـب             -القيادة يف األندلس  
العز والسؤدد والرفعة، قضى فيها هذا امللك على كل االضطرابات وقهر األعداء، وأرهـب              

ا تبعها من بالد املغرب، إىل أن تـويف         الكفار من النصارى، فعم اخلري بالد األندلس بل وم        
، بن عبد الرمحان الذي لقب )4(سنة مخسني وثالمثائة، مث استلم مقاليد احلكم بعده ابنه احلكم

  .)5(ه366وكان على سرية أبيه إىل أن مات سنة ) باملنتصر باهللا(
ضـعيف  ، وكان صغريا يف العاشرة من عمره        )6(وتوىل األمارة بعده ابنه هشام املؤيد       

  . العقل، خائر العزمية، وكانت أمه هي اليت تقوم برعايته
  
  

                                           
، أسلم على يد موسى بن نصري، وكان واليا علـى           ه102وتويف سنة   ه 50د سنة   طارق بن زياد بن عبد اهللا ول      :  هو –) 1( 

  ).4/500(طنجة، أنظر الذهيب، سري أعالم النبالء، 
سـري أعـالم    .ه97وتويف باملدينـة سـنة      ه 9موسى بن نصري اللخمي فاتح األندلس، ولد يف خالفة عمر سنة            :  هو –) 2( 

  ).4/496(النبالء
، سري  ه350مد بن عبد اهللا بن حممد بن احلكم بن هشام بن عبد الرمحان الداخل األموي تويف سنة                   عبد الرمحان بن حم    –) 3( 

  ).3/324(أعالم النبالء 
،  سـري أعـالم       ه366 احلكم بن عبد الرمحان أبو العاص األموي، كان حسن السرية جامعا للعلم كبري القدر، تويف               –) 4( 

  ).16/201(النبالء للذهيب  
  21ص.دي، جذوة املقتبس احلمي–) 5( 
 من عمره وكان مغلوبا على أمره،جذوة  املقتـبس،          12 هشام بن احلكم املنتصر  أمه أم ولد، بويع باخلالفة وملا جياوز              -) 6( 
  .17ص
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، فكان وصيا على اخللفية الصغري وقد عرف        )1(ويف هذه الفترة ظهر املنصور بن أيب عامر          
بقوة شخصيته، وذكائه، كما أنه جنح يف السيطرة على مقاليد احلكم، ورسم خطة بارعـة               

األندلس هلذه احلكومة اليت كوا من عناصر غـري         للقضاء على كل املنافسني، وخضع أهل       
  .العرب، واختذ منهم الوزراء، وكان من هؤالء أمحد بن سعيد والد ابن حزم

وجنح هذا الرجل يف سياسته، حيث إنه أعاد لألندلس ما كان يف أيام عبـد الرمحـان                     
يغزو بنفسه، فغزواته   الناصر من اهلدوء والوحدة واهليبة ورغد العيش، وكان جيهز اجليوش و          

  .)2(جتاوزت اخلمسني غزوة يف سائر أيام ملِكه ومل تسقط له راية، وما هلكت له سرية
وجـرى  ) باملظفّر(وقد دامت أيامه سبعا وعشرين سنة، مث خلفه ابنه عبد امللك وتلقب                

، وبعدها خلفـه أخـوه عبـد        ه398على سنن أبيه يف السياسة والغزو إىل أن مات سنة           
وكان على طريقة أبيه وأخيه، وأراد أن يكون هو أمري املؤمنني،           " بالناصر"ان، وتلقب   الرمح

فأخذ العهد على هشام الضعيف، فثارت بذلك ثائرة الرببر وخلعوا اخلليفة، ونادوا بـآخر              
وكان عبد الرمحان الناصر يف إحدى الغزوات، فلما علم عاد سـريعا            ) املهدي باهللا (ولقبوه  

ولكنه مل يفلح حيث أن أصحابه انصرفوا عنه وثاروا عليه ضده وقتلوه سـنة              لتاليف األمر،   
  .)3(، وانتهى بذلك أمر الدولة العامريةه399
ويف هذه األجواء عاش ابن حزم مرحلته األوىل وهي من أحسن  املراحـل باألنـدلس                   

ته استقرارا سياسيا وخاصة عاصمتها قرطبة اليت هي بلد وموطن ابن حزم، ومكـان نـشأ              
  .وترعرعه
وبعد هذه املرحلة فقد عاشت األندلس عامة وقرطبة خاصة فتنا متتالية، كدرت معيشتها                

ويكفي يف الداللة على صعوبة هذه املرحلة، وانتشار القلق واالضطراب فيها أنه تقلد احلكم              
  .فيها عشرة حكام

                                           
ـ                   :  هو –) 1(  ه أبو عامر حممد بن عبد اهللا بن أيب عامر القحطاين، كان شريف البيت، طلب العلم ومسع احلديث، وكانت مهت

) م2006-ه1426(1ط) صيدا بريوت (تبة العصرية ، املعجب للمراكشي، اعتىن به صالح الدين اهلواري، املك        )ه393ت(عالية
  72ص.
  .309ص1نفح الطيب،ج:  التلمساين–) 2( 
  .21، جذوة املقتبس، ص)1/330(نفح الطيب،:  التلمساين–) 3( 
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 ولقب باملعتضد  حيث بويع هشام بن حممد أخو املرتضى ه418واستمرت الفنت إىل سنة        
، وكان من وزرائه أبو حممد      ه420باهللا وكان بالثغر ومل يرتل دار اخلالفة أال يف آخر سنة            
، ه428، ومات بالسجن سـنة      ه422بن حزم، ولكن مل تطل مدته حىت خلعه اجلند سنة           

  .)1(ومبوته انتهت الدولة األموية باألندلس
قد أفلت مشسهم وماتت دولتهم، وأنه ال أمل        حينها اقتنع أبو حممد بن حزم بأن بين أمية             

يف عودم إىل اخلالفة، فانصرف للعلم وأقام بضيعته إىل أن لقي ربه، مث بعدها توالت امللوك                
والطوائف على قرطبة، فحكمها بنو اجلمهور مث املعتمد بن عباد من العباديني الذين أحـرق         

ت أيدي العبـاديني حـىت دخلـها        كتب ابن حزم وبقيت قرطبة حت     "  املعتضد"ثانيهم وهو 
  .)2(ه484املرابطون سنة 

�S) * F"��"�� F�(�1 ETU V1� 2?�� W��:  

  :ميكننا اإلشارة إىل مدى تأثر ابن حزم بعصره يف هذه النقاط التاليـة    
نشأة ابن حزم كانت يف أسرة غنية حيث إن أباه كان وزيرا يف الدولة العامرية،كما أنه                -1

  .زارة كذلك  فانصبغ بصبغة الوجهاء يف تعامله مع خمالفيهتوىل الو
إن احملن السياسية اليت عصفت باألندلس وأطاحت ببين أمية لصاحل الطوائف انعكـست             -2

على حياة ابن حزم فكرا وسلوكا ومراتب ووظائف، ففي خالل املرحلة اليت عاشها ابـن               
وزارة يف دولة بين أمية ورمبا كانـت      حزم جند أنه اخنرط يف سلك السياسة، وتوىل منصب ال         

  . الصلبة الصارمةبن حزم هي السبب يف تكوين شخصيتههذه احملن العصيبة اليت مر ا ا
تأثر ابن حزم باحلالة السياسية حىت يف كتاباته ومؤلفاته، حيث إنه ألف مؤلفات تتناول              -3

تواريخ اخللفاء، وكذلك ما    عرضا للحياة السياسية يف األندلس، مثل رسالته نقط العروس يف           
  .يذكره مفرقا يف بعض كتبه

لقد اضطهدا ابن حزم يف أغلى شيء عنده، حينما أحرق املعتضد بن عباد كتبه بـسبب                -4
تبني ابن حزم لفرية املعتضد فنخلص إىل أن احلالة السياسية يف عصر ابـن حـزم كانـت                  

                                           
  . وما بعدها331 ص1 نفح الطيب التلمساين،ج–) 1( 
  .41-37ن حزم حياته وعصره حملمد أيب زهرة، صاب:  ينظر–) 2( 
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تترك تلك االضطرابات آثارها على     مضطربة جدا خاصة بعد الدولة العامرية، وال مناص أن          
  .نفسية ابن حزم بل ويف منهجه الفكري والعلمي

���� ���	� : F")X3GY� F�(�& 

 أنه كان عهد انتـهاٍء      -احلالة السياسية يف عصر ابن حزم     –لقد رأينا يف املبحث السابق         
م تعبـر تعـبريا     للدولة األموية وقيام االضطراب والفوضى يف األندلس، وشخصية ابن حز         

واضحا عن هذا اتمع، فقد صور ابن حزم هذه احلياة يف بعض كتبه تصويرا صادقا كما يف        
أوضح فيها األسباب واملسببات اليت متوج      " األخالق السري "و رسالة   " طوق احلمامة "كتاب  

  .ا األندلس
كان حـافالً   وحسبنا أن نقول أن هذا الوسط االجتماعي الذي عاش يف كنفه ابن حزم                 

  .بشىت مظاهر االختالط، اختالط بني العناصر والسالالت وكذلك بني املسلمني و النصارى
وقد عملت مظاهر االختالط هذه على تنشيط احلركة الفكرية وترقي العلـوم واآلداب                

والفنون والصناعات، حيث إنه ضمت بالد األندلس عناصر بشرية متعددة وذلـك حبكـم           
ليت احندرت منها فاختلفت األجناس، ومتازجت احلضارات ففي قرطبـة          اختالف األصول ا  

مثال جند أجناسا متعددة، ما بني عرب وبربر وصقالبة وإسبان، وملا كانت الدولة يف قوـا                
وعزها، ومتشي على العدل الذي أمر به اإلسالم كانت هذه الطائفيـة خامـدة، ومتتعـت                

، ووجد بني هذه الطوائف     ا نعمة على أهل أوروب    الطوائف غري اإلسالمية بتسامح كبري اعترب     
ظاهرة االختالط والتواصل عن طريق التصاهر وتبادل املنافع التجارية وغريهـا يف عهـود              

  .)1(السلم
وأما اللسان، فقد كانت اللغة العربية هي السائدة، ألا لغة ثقافة وحضارة فضال عن أا لغة     

م بنوعيه املبتدئ والعايل، كما أن للمـرأة يف هـذا           القرآن الكرمي، وأصبحت هي لغة التعلي     
اتمع مكانتها السامية، وكل ذلك يف حدود ما أوجبه اإلسالم على أساس طبيعـة املـرأة                

  .وفطرا

                                           
   103 أبو زهرة ابن حزم، حياته وعصره وفقهه، ص–) 1( 
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وباجلملة فاتمع األندلسي ضم مزجيا كبريا من العناصر البشرية املختلفة، سامهت مجيعها يف             
.                                                                                 لمية اليت تأثر ا ابن حزم فكرياتكوين البنية الثقافية،والنهضة الع

   W���S�� Z[ * F")X3GY� F�(�1 ETU V1� 2?�:  
  وجود عنصر اجتماعي يف األندلس مل يكن يف غريها من البالد، حىت وجدت شاعرات -1

وكانت هلذه البيئة املرهفـة     . )1( كثريا من العلوم ويتكلَّمن كالم املتخصصني      أديبات يِجدن 
لقد شاهدت النساء وعلمـت مـن        (:الناعمة أثرها على ابن حزم حيث إنه قال يف الطوق         

أسرارهن ما ال يكاد يعلمه غريي، ألنين ربيت يف حجورهن ونشأت بـني أيـديهن، ومل                
ـ    ـنا يف حد الشباب وحني تبقَّ     أعرف غريهن وال جالست الرجال إال وأ       ل وجهـي وهن  

  .)2 ()علمنين القرآن، وروينين كثريا من األشعار، ودربنين يف اخلط
إن ابن حزم كان صورة صادقة للفضيلة يف جمتمعه مع ما فيه مـن مظـاهر االحنـراف                 -2

، حىت  واالختالط فقد كان فياضا باألحاسيس حنو اجلمال ولكن يف دائرة احلالل ال يعدوها            
وهي صورة صـادقة  . )3(إنه أقسم يف كتابه طوق احلمامة، أنه ما كشف عن فرج حرام قط        

  .لفضيلٍة قوية يف جمتمع مائج باألهواء
داخل شخصية ابن حزم إثر معايشته للمتناقضات االجتماعية نزعة اإلصالح، حيث إنه            -3

  .حياول البحث عن حلول لعالج األمراض االجتماعية
 يف دراسة األديان السابقة بسبب االحتكاك الذي كان بـني املـسلمني             ابن حزم تعمق  -4

موهبة جليلة واطالع   والنصارى، فدرس اليهودية والنصرانية دراسة فاحص، فكشف لنا عن          
  . خري دليل على ذلك>الِفصل يف امللل واألهواء والنحل<واسع وكتابه 

  .اعية يف عصرهوباجلملة هذه بعض صور تأثر ابن حزم باحلياة االجتم   
 

 

                                           
  .109-108صأبو زهرة ابن حزم، حياته وعصره وفقهه  –) 1( 
  .62  طوق احلمامة البن حزم،  ص–) 2( 
  .112-111وينظر ابن حزم حياته وعصره أليب زهرة ص.139 املصدر السابق ص–) 3( 
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إن احلياة االقتصادية مرتبطة باحلياة السياسية فإذا كان مث استقرار سياسي، كان هناك أمن                
واستقرار اقتصادي يتمكن من خالله الناس من اإلنتاج يف خمتلف ااالت زراعيا وصـناعيا              

  .وغريها
اسية املضطربة، جند أن احلالة االقتصادية تصل إىل درجة مـن           أما يف حالة التقلبات السي       

السوء كبرية، ففي عصر بين عامر حني كان األمن واالستقرار يسود البالد، وكان الثـراء               
غالبا على األندلس كلها وعلى أهل قرطبة خاصة، يف شىت طبقات اتمع، وأما يف مرحلـة             

القتصادية للشعب مبلغها السيئ، فلقـد كـان        الفتنة يف عهد ملوك الطوائف بلغت احلالة ا       
اجلنود زمن الفتنة ال يتورعون عن شن الغارات على أموال الناس واالستيالء عليها بـالقوة،               
وقطع الطريق، وضرب املكوس واجلزية، ويف مثل هذه الظروف ضعفت الزراعة والـصناعة             

قتصادي مـرتبط بـاألمن     والتجارة، وعمًت الفوضى يف كل ااالت، وباجلملة فاألمن اال        
  .)1(السياسي

01�2� ���	�: F"���� F�(� & 

مما ال شك فيه أن العلم هو السبيل احلقيقي الذي يقود األمة إىل بر األمان وينجيها مما هي     
فيه من فنت  وحمن، وقد كان عصر ابن حزم هو عصر العلم حقا، برغم االضطراب السياسي    

، إال أن ذلك العصر شهد ضةً علمية كبرية فقد وجد يف ذلـك              وتدهور احلالة االجتماعية  
العصر عدد كبري من العلماء األجالء الذي بلغت شهرم اآلفاق الواسعة مع طابع املوسوعية              

خصم ابن حزم العلمي وغريهـم مـن         يف علومهم، فنجد ابن عبد الرب، وأيب الوليد الباجي        
نها تتفجر أار العلوم، ونشطت فيها احلركة العلمية        العلماء، وتعترب قرطبة منبع العلماء، وم     
  : بقوة، ولعل السبب يف ذلك ما يلي

                                                          .اهتمام اخللفاء األمويني بالعلم واملعرفة-1

                                           
  .17 أبو زهرة ابن حزم حياته وعصره، ص–) 1( 
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لس بعلم  إىل األند فدخلوا  رحلة كثري من العلماء وطالب العلم من املشرق إىل األندلس،           -2
  .غزير
بل تعدت النهضة الفكرية جمال العلوم الشرعية إىل علوم أخرى متيزت كـذلك بنبـوغ                  

طائفة من أكابر الرياضيني والفلكيني وغريهم، الذين كانت حبوثهم مبثابة الضوء القتبـاس             
  .الغرب منها

ايـة القـرن    وأما يف جمال االعتقاد فقد كان مذهب السلف واحملدثني هو السائد إىل بد               
،حيث بدأ انتشار املذهب األشعري، باإلضافة إىل منتحلي الفرق الكالمية، وأصـحاب            ه5

عتقاديـة يف   هم وكل هؤالء كونوا احليـاة اال      األديان األخرى من اليهود والنصارى، وغري     
  .)1(ه5 و4األندلس خالل القرن 

S�� Z[ * F"���� F�(�1 ETU V1� 2?�� W��:  

حزم ذه احلياة العلمية حيث إنه اتسعت آفاقه بالكثري من العلوم واملعارف فهو             تأثر ابن   -1
احملدث والفقيه اتهد وهو األديب الشاعر، واملنطقي واملؤرخ فكان حبـق دوحـةً وارفـة         

  .الظالل جبمع خمتلف العلوم من معدنه األصيل
سجد واملكتبة   واملنتديات     أن ابن حزم تلقى العلم بكل الوسائل املعروفة فقد تعلم يف امل           -2

  .وقصور األمراء، فكانت النتيجة أن صار ابن حزم جامعة متحركة ومكتبة متنقلة
انتشار ظاهرة التعصب أدت بابن حزم ألن يرسم لنفسه منهجا فكريا آخر، فكان هـو               -3

  .الفكر الظَّاهري، الذي هو يف أمسى صوره ثورة على التقليد واملقلدين
 العلم يف عصر ابن حزم مل يضعف بضعف السياسة، ورمبا لكثرة الصراعات             وباجلملة فإن    

بني الطوائف أدى ذلك إىل تنشيط احلركة العلمية يف أرجاء األندلس بل واستمرت احلركة              
  . )2(العلمية يف عطاءها ووفرة إنتاجها برباعة رجاهلا وحتقيقام الفذَّة

 
  

                                           
  .42 عويس ابن حزم وجهوده يف البحث التارخيي، ص–) 1( 
  .33، ص1م، ج2007 -ه1428، 1مصطفى محيداتو، مدرسة احلديث يف األندلس، دار ابن حزم، ط.  د–) 2( 
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���� ���	� : ����� �����  �������� ��� ���  
  

���� ���	� :�� ��� ��� ������ ������ 
���� ����� :�  ���!"#$��	� %&'( ��� : 

الصحيح مأخوذ من الصحة، وهي ضد السقم، تقول صححت الكتاب واحلساب            :�,  +−(

  .)2(سام جماز هنا، وهي حقيقة يف األج)1(تصحيحا، إذا كان سقيما فأصلح خطأه
-−.لضابط عـن   الذي اتصل إسناده بنقل العدل ا     املسند   هو   احلديث الصحيح   :��0/

  .)3(ون شاذا وال معلالمثله إىل منتهاه، وال يك
، وعليه فقد اشـترطوا للحـديث   احملدثنيهذا هو تعريف احلديث، الصحيح عند مجهور          

  .الصحيح مخسة شروط واليت سنذكرها
1.2�� ����� :#$��	� ��� ������ ����� 3�4�  

  ,اتصال السند، حبيث يكون كل راو من الرواة مسع احلـديث ممـن مسـاه              :��35 ����

  .فيخرج بذلك كل أنواع االنقطاع
يكون الرواة عدوال، والعدالة هي ملكة حتمل املرء على مالزمة التقـوى             أن :��35 ��1.2

  .والعدل هو من له هذه امللكة.)4(واجتناب أسباب الفسق وخوارم املروءة

                                           
  .177، ص2 الزبيدي تاج العروس، دار صادر، بريوت، مادة صحح، ج–) 1( 
  .27، ص)م2004-ه1424(، 1 جالل الدين السيوطي، تدريب الراوي، دار الكتاب العريب، بريوت، ط–) 2( 
، )صـيدا بـريوت   (الدكتور عبد احلميد هنداوي، املكتبة العصرية       : يق العراقي التقييد واإليضاح على ابن الصالح، حتق       –) 3( 
، وتدريب الـراوي    )19-18(، والنكت على نزهة النظر علي حسن، مكتبة الثقافة عدن، ص          19، ص )م2003-ه1424(

  .28جلالل الدين السيوطي، ص
  .83 لعلي حسن، صالنكت  البن حجر معنزهة النظر–) 4( 
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الضبط، وهو أن يكون الراوي حافظا وضابطا ملا رواه إما حفظ صدر أو              :�� 35 ��2.� �

  .حفظ كتاب
6 ���أن يكون احلديث ساملا من الشذوذ، والشذوذ هو خمالفة الراوي املقبول ملن           :��35 ��

  .)1(هو أوثق منه أو أكثر عددا
يث ساملا من العلة، أي خلوه من الوصف اخلفي القـادح           أن يكون احلد   :��35 �9 .78

  .2يف صحة احلديث مع أن الظاهر السالمة منه
هذه هي شروط احلديث الصحيح اليت أتفق علماء احلديث على أنه ال يصح حديث إال ا                
جمتمعة ،فنالحظ أن الشروط الثالثة األوىل هي شروط وجودية، يعين أنه ال بد من وجودها               

  .ديث الصحيح، وشرطان سلبيان عدميان، ال بد أن ينتفيا عن احلديث الصحيحيف احل
�����.2�� �� :�� ��� ��� ������ ������ 
إذا أردنا أن نقف على كالم ابن حزم يف احلديث الصحيح ال بد أن نورد أقواله، يف ذلك                     

يح، وإمنا جاءت   والسبب هو أن احلافظ ابن حزم مل يقدم لنا تعريفا واضحا للحديث الصح            
  .أقواله عن احلديث املقبول عنده إذا توفرت فيه شروط عدة تبني احلديث الصحيح عنده

خالل سياقاته يف حديثـه عـن خـرب         " اإلحكام"وهذه األقوال قد ورد معظمها يف كتابه        
الواحد، وسوف جنمع هذه األقوال وحناول أن نستنبط منها مفهوم احلديث الصحيح عنده             

  .وذكر شروطه
   .)3 ():األحاديث الصحيحة هي ما رواه العدل عن مثله إىل رسول اهللا : (قال ابن حزم   

 فقد وجب األخـذ بـه،   :فإذا روى العدل عن مثله خربا حىت يبلغ النيب  : (كذلكوقال  

 .)4 ()ولزمت طاعته، والقطع به سواء أرسله غريه أو أوقفه، وإمنا يشترط العدالة والتفقه فقط             

                                           
  .83 ص لعلي حسنالنكتر مع  البن حجنزهة النظر –) 1( 

  .84-83 املصدر السابق ص - 2
  .119، ص1أمحد حممد شاكر، دار اآلفاق اجلديدة، ج:  ابن حزم اإلحكام يف أصول األحكام، حتقيق–) 3( 
  ).1/140ج( املصدر السابق، –) 4( 
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، خيرب كل واحد منهم باسم      :ىل النيب    الثقة عن الثقة كذلك، حىت يبلغ إ       نقلهوما  : (وقال

 وقـال   .)1 ()الذي أخرب عنه، ونسبه وكلهم معروف احلال والعني والعدالة والزمان واملكان          
 )إذا كان الراوي عدال حافظا ملا تفقه فيه، أو ضابطا له بكتابه، وجب قبول نذارته              : (أيضا

سم الثاين من األخبار ما نقله الواحد عن الواحد، فهذا إذا اتـصل             والق: ( �وقال   .)2(
  .)3 ()، وجب العمل به، ووجب العلم بصحته :برواية العدل إىل رسول اهللا 

 فهو مقطوع   :فإذا جاء خرب الراوي الثقة عن مثله مسندا إىل رسول اهللا            : (وقال ابن حزم  

  .)4 ()هبه على أنه حق عند اهللا تعاىل، موجب صحة احلكم ب
فهذه هي أقوال ابن حزم يف احلديث الذي جيب قبوله، وهي توضح لنا مفهوم احلـديث                   

احلديث املسند الـذي  : (إن احلديث الصحيح عند ابن حزم هو     : الصحيح عنده وعليه نقول   
  ).:عن مثلهم إىل النيب –العدول الضابطون -اتصل إسناده بنقل الثقات وهم 

احلديث املقبول الصحيح الذي جيب العمل به والعلم بصحته ما          إذا فإن ابن حزم يشترط يف       
  .:االتصال يف السند إىل النيب -1    :يلي

  .عدالة الرواة-2         
  .الضبط واحلفظ-3         

     
  
  
  

                                           
عمرية، دار اجليـل،    ، وعبد الرمحان بن     الدكتور حممد إبراهيم نصر   :  ابن حزم، الفصل يف امللل واألهواء والنحل، حتقيق        –) 1( 

  .211، ص1، ج)م1985-ه1405(بريوت، 
  .138، ص1، ج)ه1352(كر، دار الطباعة املنريية أمحد شا:  ابن حزم، احمللى، حتقيق–) 2( 
  ).1/108( اإلحكام البن حزم، –) 3( 
 2دار ابن حـزم، بـريوت، لبنـان، ط        حممد صبحي حسن حالق،     :  ابن حزم، النبذ يف أصول الفقه الظاهري، حتقيق        –) 4( 
  .56، ص)م1999-ه1420(
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  :وبعد تعريفنا للحديث الصحيح عند ابن حزم خنلص إىل ما يلي 
، :تصال يف السند بني الرواة إىل النيب        إن ابن حزم يوافق مجهور احملدثني يف اشتراط اال        -1

 يف الديانـة  :كل خرب رواه الثقة عن الثقة مسندا إىل رسول اهللا           : (وهو ما يعرب عنه بقوله    

  .)1 (.)فانه حق قد قاله عليه السالم 
  .أنه يوافقهم يف اشتراط عدالة الرواة، وأن الراوي ال بد أن يكون عدال-2
  .الرواة وحفظهمأنه يوافقهم يف اشتراط ضبط -3
ونالحظ على كالمه أنه ال يعرج ال من قريب وال من بعيد على مسألة نفي الـشذوذ                 -4

ني خيتلف عن مفهوم احملدثني     والعلة عن احلديث الصحيح، ألن مفهوم ابن حزم هلذين الشرط         
والسبب يف ذلك هو أن ابن حزم ال يعد خمالفة الراوي الثقة ملن هو أوىل وأوثق منـه                  هلما،  

: ظا وضبطا شذوذا ألن الراوي الثقة عند ابن حزم حديثه مقبول عنده ولو خالف، قال              حف
وبتلك الدالئل والرباهني بأعياا وجب اطراح العلل اليت راموا ا إبطال األخذ بالزيادة،ومبا   (

أرسله عدل،وأسنده عدل وما خولف فيه راويه وبذلك الربهان نفسه وجب قبول الزيـادة              
  .)2 (... ) العدلوان انفرد ا

إذا فهو ال يعد خمالفة الراوي ملن هو أوثق منه شذوذا يرد به احلديث، سـواء كانـت                     
املخالفة يف السند أو يف املنت، بل ونص ابن حزم يف مواقع كثرية من كتبه، على أنه ال يقال                   

حـد ثالثـة    وال يصح اخلطأ يف خرب الثقة إال بأ       (أخطأ فالن إال بربهان فقال يف اإلحكام،        
أوجه، إما تثبت الراوي واعترافه بأنه أخطأ، أو إما شهادة عدل على أنه مسع اخلرب مع راويه، 

وعليه فهو ال يعد أن خمالفة الثقة       . )3 ()فوهم فيه فالن، وإما بأن توجب املشاهدة، بأنه أخطأ        
  .ملن هو أقوى منه خطأ، وال يستوجب ذلك رد روايته

       عا احلديث           وكذلك ابن حزم ال ي طَّرحد كثريا من األسباب القادحة يف احلديث علال ي
ويضعف، بل ويصححها، وهذا املنحى الذي حناه يفسر لنا كثريا من األحاديث اليت مل يعلّها               

                                           
  )1/123( ابن حزم، اإلحكام –) 1( 
  ).2/94( اإلحكام البن حزم، –) 2( 
  ).1/137( املصدر السابق، –) 3( 
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.                 املروياتابن حزم مبثل هذه القوادح اليت أعلها ا احملدثون ، بل هي شرط عندهم يف قبول                 
 :ح لنا هذا املذهب الذي ذهب إليه ابن حزم نورد األمثلة التاليةولكي يتض

مث نظرنا فوجدنا ما رويناه من طريق أمحد بن شعيب، ثنـا            :(قال ابن حزم   :�	2 .� ����   

 وعيسى بن يونس الفاخوري، عن ضمرة بن سعيد         -عمري الرملي أبو  : هو–عيسى بن حممد    
من ملك ذا رحم حمـرم      «: :ن ابن عمر قال     عن سفيان الثوري عن عبد اهللا بن دينار ع        

فهذا خرب صحيح كل رواته ثقات تقوم به احلجة، وقد تعلـل فيـه الطوائـف                . )1(»عتق
املذكورة بأن ضمرة انفرد به وأخطأ فيه، فقلنا فكان ماذا إذا انفرد به؟، ومىت حلقتم باملعتزلة                

  .)2 ()يف أن ال تقبلوا ما رواه الواحد عن الواحد
، وابن حزم يريـد بـالطوائف       )3( أخطأ فيه  ديث حكم أهل النقد بأنَّ ضمرة     ا احل ويف هذ    

وهذا مثال يوضح لنا أن ابـن       .املذكورة احملدثون الذين خيطئون الثقة ويردون حديثَ الشاذ       
 هذا الراوي أخطأ فيه   حزم قبل تفرد الراوي  مطلقا ألنه ثقة ورد على احملدثني الذين بينوا أن             

  .ا منكر ن حديثه هذوأ
وما رويناه من طريق أيب داوود وأمحد بن شعيب، قال أبـو            ( : ابن حزم  قال :�	2.� ��1.2   

داود، نا حممد بن مسعود نا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخربين عمرو بن دينار أنه مسـع                   
 يف ذلك، فقام محل :طاووسا عن ابن عباس عن عمر بن اخلطاب أنه سأل عن قضية النيب 

كنت بني امرأتني فضربت أحدامها األخـرى مبـسطح فقتلتـها           : لك بن النابغة فقال   بن ما 
قال فهذا إسـناد يف غايـة       . )4 () يف جنينها بغرة وأن تقتل     :وجنينها فقضى رسول اهللا     

                                           
، 2، ج 2525حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التـراث العـريب، رقـم           :  احلديث أخرجه ابن ماجة يف السنن، حتقيق       –) 1( 

-ه1421(، 1مؤسسة الرسالة أشرف عليهـا شـعيب األرنـاؤوط، ط   (، والنسائي يف السنن الكربى، كتاب العتق   844ص
  ).13 ص5م، ج2002

  .9/202 ابن حزم احمللى، ج–) 2( 
، 5، الـسنن، ج   ) وهو حديث منكر، واهللا أعلم     ،ال نعلم أحدا روى هذا احلديث عن سفيان غري ضمرة         : ( قال النسائي  –) 3( 

  .13ص
، وأبو داود يف السنن، دراسة وفهرسة كمال يوسف         6393، رقم   361، ص 6 أخرجه النسائي يف السنن الكربى، ج      –) 4( 

  .1572، رقم 600، 2، ج)م1988-ه1409(1احلوت، دار اجلنان، بريوت، ط
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قد روى سفيان بن عيينة هذا اخلرب       : الصحة، وقد أدعى قوم بأن ابن جريج أخطأ فيه وقالوا         
 يذكروا فيه ما ذكره ابن جريج، فقلنا بل املخطئ من خطأ األئمة             عن عمرو بن دينار، فلم    

برأيه الفاسد، وإذا مل يرو ابن عيينة ما روى ابن جريج فكان ماذا ؟ ابن جريج أجل من ابن                   
فمن خالل هذا املثال يتضح لنا أن ابن حزم يصحح حديث الثقة            . )1 ()عيينة وكالمها جليل  

  .خطأه أو زيادته أو نقصانهمطلقا، وال عربة عنده بتفرده أو 
��.2�� �.2	� :��� ;) ;.�� ��<� �=	� > +?2�� @A.�B CD?� �� E. ��� F�.G &��H�  قال

حدثنا أمحد بن حممد بن عبد اهللا الطلمنكي، حدثنا ابن مفرج حدثنا حممد بـن               : (أبو حممد 
يف، ثنـا أبـو عاصـم       أيوب الصموت، ثنا أمحد بن عمروا البزار، ثنا عمرو بن علي الصري           

 أنه :الضحاك، ثنا بن خملد، ثنا قرة بن خالد، عن حممد بن سريين عن أيب هريرة عن النيب       

  .)2()إذا ولغَ الكلب يف اإلناء، فاغسله سبع مرات واهلرة مرة: قال
وقد رجح حفاظ احلديث أن قولـه       : (قال العالمة أمحد شاكر يف تعليقه على هذا احلديث        

فهذا احلديث حكم عليه أهل النقد بالـشذوذ ،         .  )موقوفة من كالم أيب هريرة    »ةواهلرة مر «
وأبو عاصم الضحاك بن خملد ثقة إال أنه أخطأ يف إدراج           : ( قال البيهقي  :مرفوعا إىل النيب    

قول أيب هريرة يف اهلرة يف احلديث املرفوع يف الكلب، وقد رواه علي بن نصر اجلهمضي عن   
ولكن ابن حزم اعتمد على ظاهر اإلسناد وصححه خمالفا هلـؤالء           . )3()ياقرة فبينه بيانا شاف   

  .األئمة احلفاظ، رغم أن فيه علة وهي اإلدراج
6����� �.2	�: �� �� ;) ;.�� ��<� ��02��. �+��G +�� ��<� ?��� + IJ) � ��  : قال

د بن خالد ثنـا     حدثنا عبد اهللا بن ربيع، ثنا عبد اهللا بن حممد بن عثمان ثنا أمح             : (ابن حزم 
علي بن عبد العزيز، ثنا احلجاج بن املنهال، ثنا محاد بن سلمه عن سليمان التيمي عن عبيد                 

                                           
  ).10/383( احمللّى، –) 1( 
حممد شاكر، دار الكتـب العلميـة،       أمحد  : حتقيق(، وصححه،   )91(احلديث أخرجه، الترمذي    . 1/117 احمللّى،   ––) 2( 

  .72، رقم 66، ص1، وأبو داود، كتاب الطهارة، باب الوضوء، بسؤر الكلب، ج)151، ص1ج(بريوت، لبنان، 
، 1، ج )م1992-ه1413( السنن الكربى للبيهقي، كتاب الطهارة، باب سؤر اهلرة، دار املعرفة، بـريوت، لبنـان،                –) 3( 

  .247ص
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 صائمتني تغتابان الناس، فقال هلما،      امرأتني أتى على    : أن رسول اهللا     :موىل رسول اهللا    

احلـالل   إن هاتني صامتا عـن       :(ا وعبيطا، مث قال عليه السالم       قيئا فقاءتا قيحا ودما وحلم    
  .)1 ()وأفطرتا عن احلرام

هذا احلديث ذكر أهل النقد أن فيه علة وهي أن الراوي فيه سليمان التيمي مل يسمع مـن                  
، فقد روى هذا احلديث أمحد بن حنبل يف مسنده مـن حـديث   :عبيد موىل رسول اهللا  

 يزيد بن هارون وابن أيب عدي كالمها عن سليمان عن رجل حدثهم يف جملس أيب عثمـان                
النهدي عن عبيد فذكره مطوال واحلديث ضعيف لعلة االنقطاع،و ضعفه ابن حجر وأمحـد              

  .)2(األلباين وشاكر
78.9� �.2	� :�?��� +IJ) ��� +�� ��< .2��  ���� ��روى ابن حزم   :��.; (; ��� 

حديثا يف الصوم من طريق أمحد بن شعيب، عن أمحد بن األزهر، عن عبد الرزاق، عن ابن                 
ج، عن ابن شهاب عن سامل بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه عن حفصة أم املـؤمنني، أن                   جري

وهذا إسناد صحيح، وال    ....من مل يبت الصيام من الليل فال صيام له        : ( قال :رسول اهللا   

يضر إسناد ابن جريح له أن أوقفه معمر، ومالك وعبيد اهللا، ويونس، وابن عيينـة، فـابن                 
 هؤالء يف الثقة، واحلفظ والزهري واسع الرواية، فمرة يرويـه           جريج ال يتأخر عن أحد من     

عن سامل عن أبيه، ومرة عن محزة عن أبيه، وكالمها ثقة وابن عمـر كـذلك، مـرة رواه                   
  . )3( )مسندا، ومرة رواه أن حفصة أفتت به، ومرة هو أفىت به، وكل هذا قوة للخرب

                                           
عمـر غرامـة العمـري، دار الفكـر        : ابن عساكر يف تاريخ دمشق، حتقيـق      :احلديث أخرجه   ،و  6/178 احمللى، ج  –) 1( 
السلـسلة  : ، واحلديث فيه سليمان مل يسمعه من عبيد بينهما رجل مل يسم واحلديث ضعيف، أنظر              )275ص-4ج)(ه1415(

  .10، ص2ج) م1985-ه1405(املكتب اإلسالمي، بريوت . �الضعيفة حملمد ناصر الدين األلباين 
  .10 ص 2، واأللباين يف السلسلة الضعيفة ج178، 6 هامش احمللى، ج–) 2( 
، والنسائي  744، ص 1، ج 245أبو داود يف السنن، باب النية يف الصوم، رقم          : واحلديث أخرجه )6/162( احمللى،   ––) 3( 

ندي، حققه خليل مأمون شيخا      ،وابن ماجة يف السنن حباشية اهل      2652، برقم 169، ص 3يف السنن الكربى، النية يف الصيام، ج      
كتاب الصيام باب ما جاء يف فرض الصوم مـن          ) 1700( برقم   325، ص 1ج)م1996-ه1416(1دار املعرفة، بريوت، ط   

  .الليل
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ا احلديث ال يصح إال موقوفا، وأن مـن          كثريا من أئمة النقد واحلديث، رأوا أن هذ        بيد أنَّ 
رفعة أخطأ فقد روي هذا احلديث من طرق مرفوعا، وروي كذلك من طرق موقوفا، قال               

 بن منصور، أخربنا    إسحاقحدثنا  :  قلت -يعين البخاري –سألت حممدا   (الترمذي يف العلل،    
ابن شهاب عن   حدثنا حيي بن أيوب، عن عبد اهللا بن أيب بكر عن            : سعيد بن أيب مرمي، قال    

من مل جيمع الصيام قبل الفجر فال       : ( قال :سامل بن عبد اهللا عن أبيه عن حفصة، عن النيب           

 خطأ، وهـو حـديث فيـه        :عن سامل عن أبيه عن حفصة عن النيب         : ، فقال )صيام له 

  .)1 ()اضطراب، و الصحيح عن ابن عمر موقوف
والصواب عندنا موقـوف، ومل     (فوعة   ساق الروايات املوقوفة واملر    وقال النسائي بعد أنْ       

 ألن حيي بن أيوب ليس بذاك القوي، وحديث ابن جـريج عـن              -واهللا أعلم –يصح رفعه   
  .)2()الزهري غري حمفوظ، واهللا أعلم

     ن احلُ فهذا احلديث بي قاد أنه ال يصح مرفوعا بل هو خطأ عند البخاري وغـريه،            فاظ الن
تالف الذي حصل يف احلديث هو قوة للخـرب         ولكن ابن حزم يصححه ويرى أن كل االخ       

  .وزيادة يف دالئل صحته
KA.L �� �. 2	�:      لكن وجدنا أي يف إباحة احلجامة      : (روى ابن حزم حديثا يف الصيام فقال

ثنا حممد  : للصائم، ما حدثناه عبد اهللا بن ربيع التميمي وأمحد بن عمر العذري قال التميمي             
 بن يوسـف    إسحاقد بن شعيب أنا إبراهيم بن سعد ثنا         بن معاوية القرشي املرواين، ثنا أمح     

األزرق، عن سفيان الثوري، عن خالد احلذاء، وقال العذري، ثنا عبد اهللا بن احلسني بـن                
عقال األسدي القرشي، ثنا إبراهيم بن حممد الدينوري، ثنا حممد بن أمحد بن اجلهـم ثنـا                 

بن سليمان عن محيد، مث اتفق خالـد         بن راهويه، أنا املعتمر      إسحاقموسى بن هارون، ثنا     

                                           
-ه1409(1الدكتور رفعت فوزي، مكتبة اخلاجني مـصر، ط       : الترمذي، العلل الكبري رتبه أبو طالب القاضي، حتقيق       –) 1( 

  .118-117، ص)م1989
  .170-169، ص 3 النسائي، السنن الكربى، ج–) 2( 
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 :أن رسـول اهللا     (احلذاء ومحيد كالمها عن أيب املتوكل الناجي، عن أيب سعيد اخلدري            
  ).والقبلة(زاد محيد يف روايته . )1 ()أرخص يف احلجامة للصائم

إن أبا نضرة، وقتادة أوقفاه على أيب املتوكل على أيب سعيد، وأن ابن املبارك              : (قال ابن حزم  
أوقفه عن خالد احلذاء، عن أيب املتوكل عن أيب سعيد، ولكن هذا ال معىن لـه إذا أسـنده                   

  .)2 ()الثقة، واملسندات له عن خالد ومحيد ثقتان، فقامت به احلجة
ولكن بعض أئمة النقد يرون بأن هذا احلديث ال يصح إال موقوفا على أيب سعيد وإليك                   

رواه املعتمر بن سليمان، عن     : يب وأبا زرعة عن حديث    وسألت أ :(ما قالوا قال ابن أيب حامت     
 كـان يـرخص يف احلجامـة        :محيد الطويل، عن أيب املتوكل، عن أيب سعيد، أن النيب           

هذا خطأ، وإمنا هو عن أيب سعيد قوله، رواه قتادة ومجاعـة مـن              : فقاال.واملباشرة للصائم 
 األزرق رواه عن    إسحاقإن  : احلفاظ، عن محيد، عن أيب املتوكل عن أيب سعيد قوله، قلت          

 يف  إسـحاق وهـم   :  قـال  :الثوري عن محيد، عن أيب املتوكل عن أيب سعيد عن النيب            

: وقال الترمذي يف العلل الكبري     .)3 ()وهم أيضا معتمر  :  قال  قد تابعه معتمر  : احلديث، قلت 
 األزرق عن سفيان    إسحاقحديث  : سألت حممدا يقصد البخاري، عن هذا احلديث فقال       (

وحديث أيب املتوكل عن أيب سعيد موقوفا أصح، هكـذا روى           : وقال أبو عيسى  .هو خطأ 
حدثنا إبراهيم بن سعيد، حدثنا ابن      : قتادة وغري واحد، عن أيب املتوكل، عن أيب سعيد قوله         

  .)4 ()علية، عن محيد الطويل عن أيب سعيد، مثله، ومل يرفعه هذا موضع اإلسناد واهللا أعلم

                                           
ابن خزمية يف صحيحه، حققه الدكتور حممد مصطفى األعظمـي، املكتـب            : واحلديث أخرجه ). 6/204(  احمللّى، ––) 1( 

، وكذا  1967، برقم   231، ص 3باب ذكر أن احلجامة تفطر احلاجم واحملجوم مجيعا، ج        ) م1975-ه1395(1اإلسالمي ط 
إمنا هـو مـن   ) واحلجامة للصائم(وهذه اللفظة :  عن أيب املتوكل عن أيب سعيد مرفوعا به قال ابن خزمية       أخرجه من طريق محيد   

  ).قول أيب سعيد اخلدري، فأُدرج هذا القول يف اخلرب
  .6/204 احمللّى، –) 2( 
-ه1425 (1الدكتور رفعت فوزي، مكتبـة اخلـاجني مـصر، ط         : ، حتقيق 679 علل احلديث البن أيب حامت رقم        –) 3( 

  ).م2007
  .126 العلل الكبري للترمذي، ص–) 4( 
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ب رفعه، بل وخطّـأ مـن        الصحيح للحديث خالفا البن حزم الذي صو       هذا هو النقد     
  .صوب رواية الوقف على الرفع، ألن رواا ثقات فوجب قبول خربهم

  . وفيه بيان أن ابن حزم يعل احلديث بعلل ظاهرة:املثال السابع
نا حممد بن   وهكذا حدثناه أمحد بن عبد اهللا الطَّلمنكي ثنا ابن مفرج، قال ث           : قال أبو حممد     

أيوب الصموت ثنا أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق البزار ثنا عمرو بن علي ثنا سـفيان بـن                   
قال رسـول اهللا    :  قال >عيينة عن ابن جريج عن أيب الزبري عن أيب صاحل عن أيب هريرة              

: زار، قال الب)) يوشك أن تضرب أكباد املُطي، فال يوجد عاملٌ أعلم من عامل املدينة       : (( :

  .1مل يرو ابن جريج عن أيب صاحل غري هذا احلديث
على أن يف سنده أبو     : ( مبينا علله  وقال أيضا .2)وحديث عامل املدينة معلول   : (وقال ابن حزم  

وأن الرواية عن ابن جـريج فـال        : (وقال .3)الزبري وهو مدلس ما مل يقل حدثنا أو أخربنا        
 وهذا احلديث أعلّه ابن     4). وباهللا التوفيق  يدرى عمن هي، وإمنا هي بالغ ضعيف كما ترى        

حزم بعلل ظاهرة وليست خفية كما هو معلوم كتدليس ابن جريج وأيب الزبري واالنقطاع يف               
  5.بالغ ابن جريج، وهذه ال تعد علة وفق ما هو معروف يف اصطالح احملدثني

������� 6��� :9�+0/� 
 عند أئمة احلديث، وسقنا كـالم  وبعد أن أوردنا تعريف احلديث الصحيح وشروطه   

  :ابن حزم وقارنا بينهما خنلص إىل النتائج التاليـة

                                           
، 2680واحلديث أخرجه الترمذي يف سننه،كتاب العلم باب ما جاء يف عامل املدينة برقم . 6/134 اإلحكام البن حزم، - 1

، 10/383ة ، وضعفه األلباين يف السلسلة الضعيف4277والنسائي يف السنن الكربى،كتاب املناسك ،فضل عامل املدينة برقم 
  .4833برقم 

  .6/140 اإلحكام - 2
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، وهو :أن احلديث الصحيح عند ابن حزم هو احلديث املتصل من العدل الثقة إىل النيب       .1

بذلك يوافق مجهور احملدثني يف هذه الشروط وهي الشروط الوجودية من اتـصال الـسند               
  .وعدالة الرواة وحفظهم

وأما الشروط العدمية السلبية وهي انتفاء الشذوذ و العلة عن الصحيح، فقد رأينا أن ابن               .2
حزم ال يشترط ذلك، وهو ما يفسر لنا عدم إعالله كثريا من األحاديث اليت خالف فيهـا                 

  .الرواة الثقات من هم أوثق منهم وأحفظ وأكثر
رواة الثقات عنده على درجة  أن مصطلح الشاذ ال وجود له عند ابن حزم، بسبب كون ال           .3

واحدة، وهذا الثقة مصدق يف كل ما يقوله وما يرويه، وأنه ال جيوز أن يدعى عليه اخلطأ إال                  
  .بالرباهني الثالثة اليت ذكرناها، وهذا يف حقيقة األمر ناتج عن نزعته الظاهرية

وكأنه نده واسع   أن مصطلح العلة موجود عند ابن حزم يف تعليالته، ولكن مفهوم العلة ع            .4
أخذ باملفهوم اللغوي هلا وهو أن تتخلل احلديث يف إسناده أو متنه آفة متنع من قبوله والعمل                 

 األحاديث بعلل ظاهرة كالتدليس واإلرسال وحنوها، وبعلل خفية         لُّيع به،فنجد أن ابن حزم   
أخطـاء  جعله يقـع يف     ، حديثه صحيح أبدا      والسبب يف ذلك مذهبه يف الثقة وأنَّ       ،أحيانا

  .وتناقضات نبه عليها احملدثون 
أن ابن حزم مبنهجه هذا خالف صنيع كثري من أئمة احلديث الذين ما كانوا يقبلون خرب                .5

          حدث به، فريجحون رواية من هو أوىل       الثقة مطلقا ،بل الثقة عندهم رمبا وهم يف بعض ما ي
  .منه وأحفظ إذا خالف

  .هذه هي أهم النتائج واهللا أعلم
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	�1.2�� ��� : ��� �L�� ������� ���� 
���� �����  :�  ���!"#$��	� %&'( ��� � 

مأخوذة من احلسن ضد القبح، وهو عبارة عن كل مبهج مرغوب فيه، وذلك على         : �, +−(

  . مستحسن من جهة العقل - 1   : ثالثة أضرب
  .مستحسن من جهة اهلوى -2             

  .)1(هة احلسمستحسن من ج -3       
-−.  : اختلف العلماء يف تعريف احلديث احلسن:��0/

فعند اإلمام الترمذي، احلسن كل حديث يروي ال يكون يف إسناده من يتهم بالكذب، وال               
  .)2(يكون احلديث شاذا ويروي من غري وجه وحنو ذلك

، وهـو   ما عرف خمرجه واشتهر رجاله، وعليه مدار أكثر احلـديث         : (وعرفه اخلطايب بقوله  
  .)3 ()الذي يقبله أكثر العلماء، ويستعمله عامة الفقهاء

هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن          : (وعرفه ابن حجر والسيوطي بقوهلم    
  .)4 ()مثله إىل منتهاه من غري شذوذ وال علة قادحة

  .وعليه يظهر لنا من هذا التعريف شروط احلديث احلسن
1.2�� ����� :��� 3�4�L�� ��� 

من خالل التعريف يظهر لنا أن احلديث احلسن يتفق مع الصحيح لذاتـه يف أربعـة                  
  .عدالة الرواة -1 :شروط وهـي

                                           
  .58م ،ص1986لبنان،  خمتار الصحاح، حملمد بن أيب بكر الرازي، مكتبة –) 1( 
، )م1996-ه1416 (3 شرح علل الترمذي البن رجب احلنبلي، علّق عليه صبحي السامرائي، عـامل الكتـب، ط               –) 2( 

  .202ص
، )م1996-ه1416(، واخلطايب معامل السنن، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنـان           38 التقيد واإليضاح للعراقي، ص    –) 3( 

  .6، ص1ج
 2، وشرح ألفية السيوطي لإلثيويب حممد آدم، مكتبة ابن تيميـة، ط           92-91زهة النظر البن حجر، ص     النكت على ن   –) 4( 
  .74، ص1، ج)م1995-ه1416(
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  .اتصال السند -2         
  .عدم الشذوذ -3          
  .عدم العلة القادحة -4          

 الـضبط،   ي شرط الضبط، فيشترط للصحيح متام     ـوخيتلف احلديث احلسن عن الصحيح ف     
  .ويكتفي للحديث احلسن خبفته

��.2�� ����� :�� ��� ��� �L�� �����  
ينقسم احلديث عند احملدثني إىل مقبول ومردود، وكل قسم من هذه األقسام حيوي أنواعا                 

ومراتب، فاملقبول مراتب واملردود مراتب، وقد جاء عند أئمـة احلـديث أن احلـسن أو                
  .قبولن مراتب املاصطالح احلسن، هو مرتبة م

غري موجود عند ابن حزم يعين مبعناه االصطالحي، وإمنا وجـد           " احلسن"ومصطلح احلديث   
  :عنده مبعىن احلديث الصحيح، وما يؤكد ذلك أمران

���� �  . إىل صحيح وضعيف-وفقا لرواته–أن احلديث ينقسم عند ابن حزم  :��8

يكون فاسقا، أو غري فاسق، فإن كـان        ال خيلوا كل أحد يف األرض من أن         «: قال ابن حزم  
فقيه وغري فقيه،   : غري فاسق كان عدال، وال سبيل إىل مرتبة ثالثة، فالعدل ينقسم إىل قسمني            

فالفقيه أي احلافظ العدل مقبول يف كل شيء والفاسق ال حيتمل يف شيء، والعـدل غـري                 
لذي نص اهللا تعـاىل     تقبل نذارته خاصة يف شيء من األشياء، ألن شرط القبول ا           احلافظ ال 

  .)1 (»عليه ليس موجودا فيه، ومن كان عدال يف بعض نقله، فهو عدل يف سائره
فنخلص ذا النقل إىل أن هناك مرتبتان للرواة فقط، الراوي املقبول وهو العدل احلافظ، هذا               

             ـ حديثة صحيح أبدا، والراوي الذي ال يقبل وهو غري العدل واحلافظ، وهذا حديثه م رح طَّ
  . مقبول وليس بصحيح، وعليه فليس هناك مرتبة ثالثة عند ابن حزمغري

1. 2�� �: يعين بقوله " باحلسن"إن الناظر واملتتبع لألحاديث اليت حكم ابن حزم عليها           :��8 

  .هي عنده صحيحه، وهي يف احمللى نذكرها) حدث حسن(

                                           
  .)1/143( اإلحكام البن حزم، –) 1( 
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م بن املستمر، عن وقد رواه ابن حزم من طريق أمحد بن شعيب، عن إبراهي :����� ����

 صفوان ابن يعلـى  حبان بن هالل، عن مهام بن حيي عن قتادة، عن عطاء بن أيب رباح، عن           
رعا، وثالثني  ، إذا أتتك رسلي فأعطهم ثالثني د      :قال يل رسول اهللا     :  قال بن أمية عن أبيه   

  .)1 ()بل عارية مؤداة:يا رسول اهللا أعارية مضمونة، أم عارية مؤداة؟ قال: بعريا، فقلت
فهذا حديث حسن ليس يف شيء مما روي يف العارية خرب يصح غريه، وأما ما «قال ابن حزم 

  .)2 (»سواه فال يساوي االشتغال به
وقد رواه ابن حزم من طريق أمحد بن شعيب، عن عمرو بن منصور، عن               :�� ��� ��2 .1

بة، عن قتادة   حممد بن حمبوب عن سرار بن جمشر بن قبيصة البصري، عن سعيد بن أيب عرو              
ال ينظر  «: :قال رسول اهللا    : عن سعيد بن املسيب عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص، قال           

  .)3 (»اهللا إىل امرأة ال تشكر لزوجها وهي ال تستغين عنه
مان يف  سرار بن جمشر ثقة، هو ويزيد بن زريع مقـد         : قال أمحد بن شعيب   : (قال ابن حزم  

  .)4 ()حديث حسن، والشكر لكل حمسن واجبهذا : سعيد بن أيب عروبة مث قال
ولكن هـو يريـد بـه       " احلسن"ففي هذين احلديثني استعمل أبو حممد بن حزم مصطلح          

فهـو أقـر بـذلك، ويف       ) ال يصح غريه  (الصحيح، وخاصة أنه ذكر يف احلديث األول أنه         
 يؤكد لك أنه    احلديث الثاين نقل عن أيب عبد الرمحان النسائي توثيقة لبعض رواته، وهذا مما            

  .ال مغايرة بني صحح وحسن عند أيب حممد بن حزم
6����� ����� :9�+0/ � 

  : إىل ما يليخنلص من خالل هذا املطلب   

                                           
، 2، ج 3566أبو داود كتاب البيوع واإلجارات، باب يف تضمني العارية رقـم            : واحلديث أخرجه .9/173  احمللّى    –) 1( 

  .331، ص5، ج5744لنسائي يف السنن الكربى، كتاب العارية، باب تضمني العارية رقم ، وا320ص
  .9/173 احمللّى، –) 2( 
  .332-331، ص5 النسائي، يف السنن الكربى، ج–) 3( 
  .10/334 احمللّى، –) 4( 
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أن احلديث عند ابن حزم على مرتبتني فقط، إما صحيح وإما ضعيف، وال وجود ملرتبة                -1
  .ثالثة بينهما

د عند ابن حزم، والذي استعمله كما       أن احلديث احلسن مبعناه االصطالحي غري موجو       -2
استعمله مبعناه اللغوي   وقد  ذكرناه يف األمثلة هو يريد به احلديث الصحيح، مع ندرة ذلك،            

  .فقط
أن ما ذهب إليه ابن حزم من عدم التفرقة بني احلسن والصحيح، هو مذهب بعض أئمة                 -3

 ال احملـدثني م أن أكثـر  واعل (:احلديث خاصة املتقدمون منهم، ولذا قال احلفاظ ابن حجر       
: يفردون احلسن من الصحيح فمن ذلك ما رويناه عن احلميدي، شـيخ البخـاري قـال               

  .)1( هو أن يكون متصال غري مقطوع، معروف الرجال:احلديث الذي ثبت عن النيب (

  . واهللا أعلماملطلب،هذه هي أهم النتائج يف هذا 

                                           
، 1، ج )م2009-ه1430(الدكتور ربيع املدخلي، دار اإلمـام أمحـد         : النكت البن حجر العسقالين، حتقيق    :  ينظر –) 1( 

  .20، ص)م1998-ه1419(، والكفاية يف علم الرواية للخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 441ص
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���	�������  : ����� ��� ���  !�"��� #�$%&'�  
  

���� ���	� :��� �IM� ����!" N��!=��%&'( #$��	� � 
���� ����� :�  ���!" 

 التعليق مصدر علّق الشيء بالشيء، أي جعله متمسكا به، وتعلق به إذا نشب بـه           : �, +−(

  .)1(متسكو
-−.ما حذف من مبتدأ إسناده راو واحد فأكثر        : (احملدثنيعند   بالتعليق املراد :�0 �/

وكأم مسوه تعليقا، أخذًا من تعليـق العتـق         : (قال ابن الصالح  . )2 () آخر اإلسناد  ولو إىل 
والطالق وتعليق اجلدار، ملا يشترك فيه اجلميع من قطع االتصال، فإن ما فيه من قطع رجـل      

  .)3 ()أو رجلني أو ثالثة قاطع لالتصال ال حمالة
  :ويأيت احلديث املعلق على ثالث صور

  .:قال رسول اهللا : وي مجيع السند، ويقال مثالأن حيذف الرا.1

  .أن حيذف معظم السند، فال يبقى منه إال الصحايب أو التابعي أومها معا.2
  .)4(أن حيذف من حدثه، ويضيفه إىل من فوقه.3

1.2�� ����� :N ��!=�� OM يف احلديث الصحيح أن يكون سنده متصال،        احملدثوناشترط  : 

 يف اإلسناد وهذا السقط هو سبب يف ضعف احلـديث بـسبب             واحلديث املعلق فيه سقط   

                                           
، 1يق عبد الـسالم هـارون، ط      دار اجليل، بريوت، حتق   (، والفيومي املصباح املنري،     189خمتار الصحاح، ص  :  الرازي –) 1( 
  .125، ص4، ج)م1992-ه1411(
  .109-108، النكت على نزهة النظر شرح خنبة الفكر البن حجر، ص54/55السيوطي، تدريب الراوي، ص –) 2( 
  .109-108، النكت على نزهة النظر شرح خنبة الفكر البن حجر، ص54/55 السيوطي، تدريب الراوي، ص–) 3( 
، دار الغـرب اإلسـالمي،      موفـق بـن عبـد اهللا      :  ابن الصالح، صيانة صحيح مسلم من اإلخالل والغلط، حتقيـق          –) 4( 

  .76، ص)م1984-ه1408(2ط
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 مـن   يثِناسـت  ما  به، إال   ال حيتج  رحطَّ م احملدثنيجهالة من سقط، وعليه فهو ضعيف عند        
  .)1(ذلك

 وهذا االستثناء خاص بكتاب أيب عبد اهللا حممد بن إمساعيل البخاري، وهو صحيح البخاري             
 على أقسام   ،فوجدوهاالتعاليق املوجودة يف صحيحه   وا  حيث إن أهل العلم باحلديث استقرؤ     

  :وهو ما سنوضحه يف الفرع اآليت
�  �.2�� ��  ��� : .  'IM� P%.  QD�� R.  ?�!8                                  ــاري  � البخ

اشترط الصحة يف كتابه، وعليه فإذا وجد احلديث املعلق يف صحيحه فهذا له حكم خاص،               
  :نيحيث إنه ال خيلو من حالت

S��� + �.��:               ما كان معلقا وجاء موصوال  يف الكتاب نفسه، هذا هو الكثري على معلقاته 

أن البخاري كثريا ما حيتاج إىل تكرار احلديث لتعدد ما يستفاد منه من             : وسبب التعليق هنا  
  .أحكام فمىت احتاج إىل التكرار جلأ إىل االختصار خشية التطويل

+�T.2�� +�.�� :د إال معلقا إذ مل يوصل يف موضع آخر وهذه ال ختلو من صورتنيما مل يوج:  

S��� @%&� ��:      قال وروى، وأمـر، وذكـر،      : أن يأيت احلديث املعلق بصيغة اجلزم، مثل

وحكي، فهذه الصيغة يستفاد منها الصحة إىل من علق عنه، لكن يبقى النظر فيمن أبرز من                
من ال يلتحق بشرطه، فما كـان علـى        الرجال فمنهم من هو على شرط الصحيح، ومنهم         

شرطه فهو صحيح ال غبار عليه، وما كان على غري شرطه فقد يكون صحيحا، وقد يكون                
  .)2(حسنا صاحلا لالحتجاج به، وقد يكون ضعيفا

+ �T.2�� @%&���:   ذكر، أوروي، أو يأن يأيت احلديث املعلق بصيغة التمريض، مثل روي، أو ي

هـو   ه الصيغة ال يستفاد منها الصحة أو الضعف، ففيها مـا          ، فهذ :يف الباب عن النيب     

                                           
. ، والسخاوي فتح املغيث، علق عليه صالح حممد عويـضة، دار الكتـب، ع             31-30 العراقي التقييد واإليضاح، ص    –) 1( 

  .70، ص1، ج)م1990-ه1417(بريوت، لبنان 
  .17 ابن حجر، هدي الساري مقدمة فتح الباري، املطبعة السلفية القاهرة ص–) 2( 
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صحيح وفيها ما هو حسن وفيها ما هو ضعيف، ومع ذلك فإيرادها يف الصحيح يشعر بأنه                
  .)1(صحيح األصل

لقد اشترط أبو حممد ابن حزم يف احلديث الصحيح أن يكون متصل السند إىل منتـهاه ،                    
، وعليه يرد ابن حزم احلديث إذا كان فيه أي نوع           احملدثنيوهو كذلك أمر مقطوع به عند       

  .من أنواع االنقطاع يف السند، سواء كان احلديث مرسال أو منقطعا أو معضال أو غريه
واحلديث املعلق هو حديث منقطع ال يقبل عند ابن حزم، وهلذا أطرد حكم ابن حزم حىت           

لما أنه ال وجود هلذا املصطلح      على معلقات البخاري فقال بتضعيفها ألجل عدم االتصال، ع        
 معلقات البخاري، ولكن يؤخذ ذلك من صنيعه وتصرفه أمام ما يسمى            أوعنده وهو املعلق    

  . مبعلقات البخارياحملدثنيعند 
وابن حزم على عادته ومنهجه، أفرط يف هذه املسألة فحكم على أحاديـث يف البخـاري،                

  .وهي من هذا النوع فضعفها مطلقا بسبب االنقطاع
  :ولكي يتضح لنا منهجه أكثر نورد املثال التايل

ومن طريق البخاري قال هشام بن عمار، نا صدقة بن خالد نا عبد الرمحان              (حممد   قال أبو   
: بن يزيد بن جابر نا عطية بن قيس الكاليب، حدثين عبد الرمحان بن غنم األشعري، قـال                

ليكونن : ( يقول :بين أنه مسع النيب     حدثين أبو عامر أو أبو مالك األشعري، وواهللا ما كذ         

 وهذا منقطع مل يتصل مـا       :قال. )2() من أميت قوم يستحلُّون اخلز واحلرير واخلمر واملعازف       
  .)3 ()بني البخاري وصدقة بن خالد

فبهذا النقل يتضح لنا جليا أن أبا حممد بن حزم ال يقبل احلديث الذي فيه انقطاع مطلقـا،                  
  . اليت رواها بصيغة اجلزمخاريولو كان من معلقات الب

                                           
، وعبد الكرمي اخلضري، احلديث الضعيف، وحكم االحتجاج به، دار املنهاج           )80-79( العراقي التقييد واإليضاح، ص    –) 1( 

  .19،هدي الساري ص76-75، ص)ه1426 (3الرياض، ط
ة، قـام   ، الزهراء لإلعالم العريب القاهر    62، ص 4و أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب األشربة، ج       ).9/59( احمللّى،   –) 2( 

   .62 ص4على نشره علي حسن عبد احلميد ج
  ).9/59(  احمللّى،–) 3( 
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وقد اشتهر أمر هذا احلديث عند احملدثني، حيث إم انتقدوا ابن حزم على تـضعيفه لـه،                 
    وانتقاده إلمام الصنعة واحلافظ اِملدحممد بن امساعيل البخاري، وأن هذا احلديث صحيح         هر ،

  : أخطأ ابن حزم من وجوه(:ثابت من طرق أخرى، قال العالمة ابن القيم
 قال هشام، فهو مبرتلة قوله عن :أن البخاري قد لقي هشام بن عمار، ومسع منه، فإذا قال-1

  .هشام
  .أنه لو مل يسمع منه، فهو مل يستجز اجلزم به عنه إال وقد صح عنه أنه حدثه به-2
  .أنه ادخله يف كتابه املسمى بالصحيح حمتجا به، فلوال صحته عنده ملا فعل ذلك-3
  .غة اجلزم دون صيغة التمريضأنه علقه بصي-4
أننا لو أضربنا عن هذا كلِّه صفحا، فاحلديث صحيح متصل عند غريه، فقد رواه أبـو                -5

  .)1()داود وابن ماجة
على أن احلافظ ابن حزم قد يقال بأنه ناقض قاعدته هذه، و قد سجلها عليه احلـافظ ابـن        

عدل إذا روى عمن أدركه من اعلم أن ال : (حجر بعد أن أورد كالمه، حيث يقول ابن حزم    
أخربنا، أو حدثنا أو عن فالن، أو قال فالن،         : العدول، فهو على اللقاء والسماع، سواء قال      

  .)2 ()فكل ذلك حممول على السماع منه
فتعجب منه بعد هذا يف رده حديث املعازف، ودعواه عدم االتصال            (:قال احلافظ ابن حجر   

كالم احلافظ ابن حجر يف ابن حزم وتناقضه هو ما ذكره ابن ومما يؤكد . )3 ()فيه واهللا املوفق
ومن طريق مسلم حدثين حممد بن حامت وهارون بن عبد اهللا قاال : (حزم من طريق مسلم قال    

ليكه أن عباد بن عبـد اهللا  أخربين بن أيب م: قال ابن جريج: نا حجاج بن حممد، قال  : مجيعا
يا رسول اهللا ليس يل شيء إال       : الصديق، أا قالت  بن الزبري، أخربه عن أمساء بنت أيب بكر         

 مـا   )4(يأرضـخ : ما دخل على الزبري، فهل علي جناح أن أرضخ مبا يدخل علي فقـال             
  .)1 ()استطعت، وال توكي، فيوكي اهللا عليك

                                           
  .201، ص1 املكتبة الثقافية، بريوت، ج، بتصرف، إغاثة اللهفان، ابن القيم–) 1( 
  ).2/12(، و)132-131(1 اإلحكام البن حزم، ج–) 2( 
  .2/548 ابن حجر، النكت على ابن الصالح، ج–) 3( 
حممود حممد  :  الفكر، حتقيق  بن األثري ، دار   ال ،النهايةأنظر   وتوكي مبعىن التضييق،  طى شيئا ليس بالكثري،      أرضخ مبعىن أع   –) 4( 

= 
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قال ابـن   : مساع حجاج من ابن جريح ثابت، ولكنه هكذا يقول        : (قال أبو حممد بن حزم    
  .)2 ()جريج 

ل إلزاما البن حزم يف حديث هشام بن عمار، ألن البخاري ثبت مساعـه مـن                وكذلك يقا 
  .هشام وال فرق
1.2�� ���	� : +0/9�� 

  : ، ميكننا أن نقف على النتائج اآلتية   من خالل ما سبق من املطالب
احملدثني االتصال وعدم االنقطاع، والتعليق      و  ديث الصحيح عند ابن حزم    من شروط احل  -1

  .عموم االنقطاعداخل يف 
معلقات البخاري خاصة الواردة بصيغة اجلزم فهي هلـا حكـم           علماء احلديث   استثىن  -2

  .وعليه يضعف احلديث بذلك. االتصال، ولكن ابن حزم عنده الكل على السواء
أن ابن حزم ناقض نفسه حني أخرب أن رواية الراوي عمن أدركه إذا كان عدال فهو على       -3

 قال أخربنا فالن أو عن فالن أو قال فالن، ومع ذلك ضعف حديث              اللقاء والسماع، سواء  
وهشام بن  �املعازف عند البخاري لعلة عدم االتصال ما بني صدقة بن خالد والبخاري     

  .عمار من شيوخ البخاري
أن ابن حزم جانبه الصواب، بل خالف مجاهري احملدثني الذين ذهبـوا إىل أن التعـاليق                -4

  .خاري بصيغة اجلزم هلا حكم االتصالاملوجودة يف صحيح الب
أوردت هذه املسألة يف التعليق واكتفيت مبثال واحد وهو حديث املعازف، ألن هـذه              -5

  .املسألة مشهورة يف كتب املصطلح عن ابن حزم، والعلم عند اهللا تعاىل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
  ).2/228(مادة رضخ ) م1989-ه1399(2ي وطاهر أمحد الزاوي، طالطناح

ملعـارف،  دار ا (،  119، ص 4واحلديث أخرجه مسلم يف الزكاة باب اإلنفاق وكراهة اإلحصاء، ج         . 10/73 احمللّى،   –) 1( 
  ).الشيخ خليل مأمون شيخا بشرح النووي: حتقيق)م1997-ه1418(4بريوت، لبنان، ط

  .10/73 احمللّى، –) 2( 
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������ ���	� :��� ()*	� ����� ��� ���  
  
 االنقطاع، ويعترب احلديث املرسـل حـديثا        يشترط يف احلديث الصحيح االتصال وعدم        

منقطعا، فما هو املرسل وما هو حكمه عند ابن حزم؟ وقبل أن نبني ذلك نـذكر تعريفـه                  
  .وحكمه عند مجهور احملدثني

���� ���	� :#$��	� %&'( ��� �IM� ����!": 
���� ����� :� ���!"� 

، وأرسلت الطائر من يدي إذا      )سالٌأر(مع  القطيع من اإلبل، واجل   : بفتحتني"الرسل ":�, +−(

أطلقته، وحديث مرسل، مل يتصل إسناده بصاحبه، وأرسلت الكالم إرساال أطلقته من غري             
  .)2(وهو اسم مفعول من اإلرسال، وأصله من قوهلم، أرسل الشيء أطلقه وأمهله.)1(تقييد

-−.، :قال رسول اهللا    : ، كأن يقول التابعي   :هو ما رواه التابعي عن النيب       :��0/

  .وأمر بكذا دون أن يذكر الصحايب
وصورته اليت ال خالف فيها، حديث التابعي الكبري الذي لقي مجاعة من             (:قال ابن الصالح  

: الصحابة وجالسهم، كعبيد اهللا بن عدي بن اخليار، مث سعيد بن املسيب، وأمثاهلما، إذا قال              
قال احلافظ بـن     و ،)3 ()بعني أمجعني يف ذلك   ، واملشهور التسوية بني التا    :قال رسول اهللا    

  .)4 ():فإن هذا االسم أوقعوه بإمجاع على حديث التابعي الكبري، عن النيب (:عبد الرب

                                           
  .226ص1رسل، ج( املصباح املنري، للفيومي مادة –) 1( 
  ).رسل( لسان العرب البن منظور مادة –) 2( 
  .64 التقييد واإليضاح للعراقي، ص–) 3( 
، وتدريب  12، ص 1، ج )م2002-ه1423(1، دار الفكر، ط   الرب، حققه شهاب الدين أبو عمرو       التمهيد البن عبد   –) 4( 

  .109، والنكت على نزهة النظر البن حجر، ص94الراوي، ص
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ففي هذا التعريف يظهر لنا أن املرسل هو ما رواه التابعي عموما سواء كان صـغريا أو                    
فإن مـشايخ احلـديث مل       (: وسقط منه الصحايب، وهلذا يقول احلاكم      :كبريا عن النيب    

خيتلفوا يف أن احلديث املرسل هو الذي يرويه احملدث بأسانيد متصلة إىل التـابعي، فيقـول                
  .)1 ():التابعي قال رسول اهللا 

 مل  احملـدثني  فإن هناك غري واحد مـن        احملدثنيوإذا كان هذا التعريف هو املشهور عند           
ممن أطلق املرسل على املنقطع أبو زرعة، وأبو     و: (يفرقوا بني املرسل واملنقطع، قال السخاوي     

حامت مث الدار قطين مث البيهقي بل صرح البخاري يف حديث إلبراهيم بن يزيد النخعي عـن                 
فهؤالء يطلقـون   . )2 ()أيب سعيد اخلدري بأنه مرسل لكون إبراهيم مل يسمع من أيب سعيد           

ال خـالف  (اخلطيب البغدادي،   اإلرسال مبعىن االنقطاع يف مجيع طبقات السند، ولذا يقول          
بني أهل العلم أن إرسال احلديث الذي ليس مبدلس، هو رواية الراوي عمن مل يعاصره أو مل                 

، وهـو كـذلك     احملدثنيوالذي يظهر أن هذا هو مذهب كثري من املتقدمني من           . )3 ()يلقه
حاب األصول، وأما املرسل فهو عند الفقهاء وأص : (مذهب الفقهاء واألصوليني، قال النووي    

واخلطيب احلافظ أيب بكر البغدادي، ومجاعة من احملدثني ما انقطع إسناده على أي وجه كان        
فحصل لنا ذا أن احلديث املرسـل لـه معنيـان           . )4 ()انقطاعه، فهو عندهم مبعىن املنقطع    

 :مشهوران عند أئمة احلديث، واملشهور عندهم هو األول، وهو ما رواه التابعي عن النيب 
  .مع إسقاط الصحايب

1.2�� ����� :� IM 
  : على أقوال؟اختلف العلماء يف شأن قبول احلديث املرسل، وهل هو حجة أم ال   

                                           
  .65-64 العراقي التقييد واإليضاح، ص –) 1( 
  .153-152ص1 فتح املغيث للسخاوي، ج–) 2( 
  .384 ينظر الكفاية يف علم الرواية، للخطيب، ص–) 3( 
  .154، ص1، فتح املغيث للسخاوي، ج94 تدريب الراوي للسيوطي، ص–) 4( 
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قبول املرسل، وقال ذا املذهب أبو حنيفة ومالك وأمحد يف أشهر الروايتني             :��? &� ����

 بل ونقل ابن عبد الرب عن       ،)1(عنه واآلمدي، وكثري من الفقهاء، ونسبه الغزايل إىل اجلماهري        
ابن جرير الطربي أن التابعني بأسرهم أمجعوا على قبول خرب املرسل، ومل يأت عنهم إنكاره،               

ويقصد به عدم وجود املخالف إىل أن       . )2 ()وال عن أحد من األئمة بعدهم إىل رأس املائتني        
  .جاء الشافعي
1.2�� �&?�� :A%U.?��8 CV�	� � 

احملدثني، وكثري من الفقهاء وأصحاب األصول، فاحلـديث املرسـل     وهو مذهب مجهور       
فهو عندهم من أنواع احلديث املردود، وهو ما أقره اإلمـام           . )3(عندهم ضعيف ال حيتج به    

واملرسل من الروايات يف أصل قولنا، وقول أهـل         : (مسلم يف مقدمة صحيحه حيث يقول     
واحلديث إذا كان مرسال    : ( عيسى الترمذي  وقال اإلمام أبو  . )4 ()العلم باألخبار ليس حبجة   

وقال العالئي معلقا علـى     . )5 ()، فقد ضعفه غري واحد منهم     احملدثنيفإنه ال يصح عند أكثر      
 احملدثنيوهذا القول موافق لكالم أيب عمر بن عبد الرب، وهو الذي عليه مجهور              «قول مسلم   

ي بن معـني، وابـن أيب شـيبة،          من أمثال حي   احملدثني، مث ذكر عن مجاعة من       )6 ()أو كلهم 
البيهقي وغريهم  ووالبخاري ومسلم، وأيب داود، والترمذي، والنسائي وابن خزمية، واحلاكم          

  .)7(من أئمة النقد أم ال يقبلونه

                                           
، )م1993-ه1413(1 املستصفى أليب حامد الغزايل، رتبه حممد عبد السالم، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنـان، ط               –) 1( 

  .135-134ص
علي بـن حممـد     : ألمني الشنقيطي، حتقيق  ، ونثر الورود على مراقي السعود حممد ا       5، ص 1 التمهيد البن عبد الرب، ج     –) 2( 

  .383-382، ص1العمران، دار عامل الفوائد، ج
  .96 تدريب الراوي، ص–) 3( 
  .10-2/9، 1 مقدمة صحيح مسلم، شرح النووي، مج–) 4( 
  .171  شرح علل الترمذي، البن رجب، ص–) 5( 
ي، اجلمهوريـة العراقيـة،   إحياء التـراث اإلسـالم  محدي السلفي، وزارة األوقاف، :  جامع التحصيل للعالئي، حتقيق   –) 6( 

  .30، ص)م2000-ه1421(1ط
  .6-5، ص1 التمهيد البن عبد الرب، ج–) 7( 
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والعلة عند هؤالء يف رد احلديث املرسل هو أنه حديث مروي عن جمهول، واخلرب ال يكون                
ال سبيل إىل معرفة تلك الصفات إذا كان الراوي غري          حجة إال باعتبار أوصاف يف الراوي، و      

معلوم، والعلم به يتحقق بذكر امسه وكذلك ال ندري من هذا الذي سقط من اإلسناد، هل                
هو صحايب أم ال وإذا كان كذلك فيحتمل أن يكون ضعيفا، وإن كان املرسل ال يروي إال                 

 اهول املسمى ال يقبل جلهالـة       عن ثقة، فالتوثيق مع اإلام غري كاف، وإذا كانت رواية         
  .)1(حاله، فرواية املرسل أوىل ألن املروي عنه جمهول احلال والعني

�&?����.2��  :C���=���  
قول اإلمام الشافعي، وهو التوسط بني القبول والرد، فهو يأخذ باملرسل، لكنه يـشترط                 

  :ديث املرسل، وهذه الشروط هيلقبوله أربعة شروط، ثالثة منها يف املرِسل، والرابع يف احل
  .: النيبأن يكون املرسل من كبار التابعني الذين كثرت مشاهدم ألصحاب  :����

  .أن يكون املرسل إذا مسى من روى عنه مل يسم جمهوال وال مرغوبا عن الرواية عنه:��1.2

  .أن يكون املرسل إذا شارك أحدا من احلفاظ يف حديث مل خيالفه :��2.��

��  . أن يكون للحديث املرسل شاهد يزكي قبوله، وذلك بواحد من أربعة أمور:���6

  .:أن يكون احلفاظ املأمونون قد رووا معناه مسندا إىل النيب -1

  .أن يوافقه مرسل غريه ممن قبل العلم عنه-2
  .أن يوافقه قول لبعض الصحابة، فإن وافق دل على أن املرسل له أصلٌ معترب-3
  .)2( كثري من أهل العلمأن يفيت مبثله-4

إرسال ابن  : ومن هؤالء الذين قبل الشافعي مراسيلهم مرسل سعيد بن املسيب، حيث يقول           
 ).3) (املسيب عندنا حسن

                                           
  .96 تدريب الراوي للسيوطي، ص–) 1( 
  .463-461وشرح أمحد حممد شاكر، املكتبة العلمية، بريوت، ص:  الرسالة لإلمام الشافعي حتقيق–) 2( 
 العلميـة بـريوت، لبنـان،       وع مع كتاب األم للشافعي، علق عليه حممود مطرجـي، دار الكتـب             خمتصر املزين املطب   –) 3( 

  .88، ص9، ج)م1993-ه1413(1ط
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وبعد عرض هذه األقوال نالحظ أن املراسيل يف قبوهلا تدرج زمين، فكلما كان              :�0/9 +

 ومالـك وغريهـا يقبلوـا وال        ةاإلمام أسبق زمانا، كان أكثر قبوال للمرسل، فأبو حنيف        
يشترطون إال الثقة مبن ينقل منهم، فلما جاء الشافعي شـدد يف قبولـه، ووضـع القيـود                 
والشروط، حىت جاء أمحد بن حنبل فجعل املرسل يف سجل األحاديث الضعيفة وقدم عليها              

 السبب يف   وبعده احملدثون كانوا أكثر منه يف تضعيفها وعدم قبوهلا، ولعلّ         . )1(فتوى الصحايب 
 كان اهولـون الـذين مل       :هذا التدرج الزمين هو أنه كلما كان الزمن أقرب إىل النيب            

يذكروا أقرب إىل فرض الثقة كما أن الرواة ال ينقلون إال عن عدول ضابطني، ولكن بعدها                
 كما يف عصر الشافعي وبعده أمحد بن حنبل فلم          :تعددت الطبقات بني الفقهاء إىل النيب       

فتحصل بعد هذا أن احلديث املرسل ال يقبل بإطالق وال يـرد            . )2(نوا ذلك االطمئنان  يطمئ
بإطالق، فمن عرف حاله أنه ال يرسل إال عن ثقة مشهور فمرسله مقبول خاصة إذا كـان                 

  .)3(معه تلك القيود والشروط اليت ذكرها الشافعي، وهلذا قال السيوطي يف األلفية
  ـدــر أو مبسنـمبرسل آخ  *  نعم بـه حيتـج إن يعتضـد     

  ا رأوـقيس ومن شروط كم  * مهور أوـأو قول صاحب أو اجل    
  ن مشى مـع حافظ جياري وإ  *  كون الـذي أرسل من كبـار    

 
 
 
 
 

                                           
  .337، ص)م1998-ه1419(4التركي، مؤسسة الرسالة، ط أنظر أصول مذهب اإلمام أمحد، لعبد احملسن –) 1( 
  .89 احلديث الضعيف، وحكم االحتجاج به للخضري، ص–) 2( 
  .44-37جامع التحصيل للعالئي، ص: ، وأنظر146، ص1 شرح ألفية السيوطي حملمد آدم األثيويب، ج–) 3( 
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1.2�� ���	� :�� ��� ��� CV�	� 
 يف هذا املطلب مفهوم املرسل عند ابن حزم وكذا حجيته عنده، يف الفرعني              تاولتن لقد   

  :لتالينيا
���� ����� :�� ��� ��� CV�	� �&'�8 

فصال عن املرسل ذكر فيه، تعريف      ) اإلحكام يف أصول األحكام   ( أفرد ابن حزم يف كتابه        
 ناقل واحـد    :الذي سقط بني أحد رواته وبني النيب        «:املرسل فذكر أن املرسل عنده هو     

و ما كان بني أحد رواتـه، أو        واملرسل ه «ويقول كذلك   . )1(»فصاعدا، وهو املنقطع أيضا   
  .)2 (» من ال يعرف:بني الراوي وبني النيب 

فمن خالل هذين التعريفني نالحظ أن ابن حزم يوسع من دائرة املرسل، ليـشمل بـذلك                
 :االنقطاع بني الرواة يف كل طبقات السند، سواء كان يف اية السند بني رسـول اهللا                 

سوى ذلك، فيشمل املنقطع واملعضل وهو بـذلك        ومن قبله، واالنقطاع يف أي مكان آخر        
 والفقهاء واألصوليني، وإليك اآلن بعض األمثلـة      احملدثنييتفق مع بعض األئمة املتقدمني من       

  :اليت توضح ذلك
أحدمها رويناه من طريق احلسن واآلخر مـن        «:قال ابن حزم، عن حديثني        :�	2.� ����

أعلمه الذي عليه من احلق، فـإن       «ل للمصدق  أنه قا  :طريق عطاء كالمها عن رسول اهللا       

أي احلسن وعطاء عن رسول     » وهذان مرسالن «قال ابن حزم     .)3(»تطوع بشيء فأقبله منه   
  .:اهللا 

                                           
  .2/102 اإلحكام البن حزم، ج–) 1( 
  )1/51(  احمللّى، –) 2( 
، 1زيـع املكتـب اإلسـالمي، ط      حبيب الرمحان األعظمـي، تو    : حتقيق) 6907( أخرجه عبد الرزاق مصنفه برقم       –) 3( 
عن هشيم بن بشري عن يونس بن عبيد عن احلسن به، وعن هيثم عن احلجاج عن عطاء                 . 41، ص 4ج،  )م1982-ه1391(

  ).6/27(احمللّى، : به، وانظر
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 عن أيب جعفر حممد بن      إسحاقروى ابن حزم من طريق أيب األحوص عن أيب           :�	2.� ��2 .1

 ) صالة جتمع بآذان وإقامة    علي بن احلسني قال اتفق علي وعبد اهللا بن مسعود على أن كل            
والصواب أن  . )2(»وروي أيضا، عن علي مرسال    «قبل روايته هلذا األثر     :قال ابن حزم    . )1(

 ومع ذلك عده ابن حزم مرسال علـى         > نقطع، ألن أبا جعفر مل يدرك عليا      هذا إسناد م  
  .إطالقه املرسل على املنقطع 

 باطن اخلفني مع ظاهرمهـا حبـديث        وأحتج من رأى مسح   : (قال ابن حزم    :�	2.� ��2.��

 عن كاتب املغرية بن     حيوهرويناه من طريق الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن رجاء بن              
  .)3 () مسح أعلى اخلفني وأسفلهما:شعبة، عن املغرية بن شعبة، أن رسول اهللا 

 ثنا عبد اهللا ثنا عباس بن أصبغ ثنا حممد بن عبد امللك بن أمين،«: وهذا خرب حدثناه محام قال
بن يزيد  بن أمحد بن حنبل ثنا أيب قال عبد الرمحان بن مهدي عن عبد اهللا بن املبارك عن ثور

 مسح أعلى اخلفـني     :حدثت عن رجاء بن حيوة عن كاتب املغرية أن رسول اهللا            : قال

  .»وأسفلهما
 كل مـا    وأنه مرسل مل يذكر فيه املغرية فسقط       عه من رجاء بن حيوة،    فصح أن ثورا مل يسم    

  .)4 ()يف الباب
6 ���فإن قيل، فقد روي أي يف حديث الفأرة تقـع يف             (:قال أبو حممد بن حزم     :�	2 .� ��

، خذوا ما حوهلا قدر الكف، قيل هذا إمنا جاء مرسال من رواية أيب جابر البياضي                )5(السمن

                                           
-ه1416(1حممد عبد السالم شاهني، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنـان، ط      : ، حتقيق  يف مصنفه  ابن أيب شيبة  أخرجه  –) 1( 

  .348، ص4، ج)م1995
، )م1998-ه1418(بيت األفكار الدوليـة الريـاض،       : أيب صهيب الكرمي  : ع البن حزم، حتقيق   حجة الودا :  أنظر –) 2( 

  .293ص
، والترمذي يف الـسنن     91-90ص1، ج 165أبو داود يف كتاب الطهارة باب كيف املسح، برقم          :   احلديث أخرجه  –) 3( 

هـو  : ( أعلى اخلف وأسفله، قال الترمذي     ، باب يف مسح   505، باب ما جاء يف املسح على اخلفني، وابن ماجة برقم            98برقم  
  .146 ص،1، السنن مع العارضة، دار الكتاب العريب، ج)حديث معلول

  ).114-2/113( احمللّى، –) 4( 
، 2، ج3842واحلديث أخرجه أبو داود، كتاب األطعمة، باب يف الفأرة تقع يف الـسمن، بـرقم     ) 7/142(  احمللّى    –) 5( 

= 
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ء عن عطا - وهو ضعيف  -عن ابن املسيب فقط ومن رواية شريك بن أيب منر         - وهو كذاب  -
 ففي هذا احلديث انقطاع بـني رواتـه،         ،)ار، وشريك ضعيف، وال حجة يف مرسل      بن يس 

ولكن ابن حزم أطلق على هذا االنقطاع اسم اإلرسال فسماه مرسال، مما يدل علـى أنـه                 
  كالما يوحي    >النبذ<كر يف   يوسع من دائرة املرسل، حىت يشمل املنقطع ولكن ابن حزم ذ          

ومنـه  (، حيث يقول،  :لتابعي الكبري حني يرفعه إىل النيب       بأنه يطلق املرسل على حديث ا     

، :ما نقل كذلك، والقطع يف طريقه، مثل أن يبلغ إىل التابع، مث يقول، قال رسـول اهللا                  

ولكن هذا ليس كل شيء عنده، بل هو ال يضيق من دائـرة املرسـل يف                .)1 ()فهذا املرسل 
نقطاع يف أي مكان من السند كما        فقط، بل هو يوسعه حىت يشمل اال       :التابعي عن النيب    

ومن هنا يظهر لنا خطأ من قال من الباحثني حني ذكر تعريف ابن حـزم               . رأيناه يف األمثلة  
وهذا التعريف هو الذي سار عليه يف مجيع تأليفه، واستعمله يف غـري             «،  "النبذ"للمرسل يف   

زم موافقا جلمهور   موضع عند استشهاداته باحلديث والتعليل باإلرسال وبذلك يكون ابن ح         
  :وهذا استنتاج عري مسلم لصاحبه لألسباب اآلتية.)2 ()احملدثني يف تعريفهم للمرسل

  .أن ما ذكرناه من كالم ابن حزم نفسه يف كتابه اإلحكام و احمللّى، يرد على هذه الدعوى -أ
األمثلة  أن ما جرى عليه ابن حزم يف كتبه تفريعا ومتثيال يدل على ذلك، وما ذكرناه يف               -ب

. )3(، وعليه فهو ال يوافق مجهور احملدثني يف تعريفهم للمرسلخري دليل على صحة هذا القول  
 .واهللا أعلم

إال أنه ميكن أن يقال أن ابن حزم يطلق اإلرسال على االنقطاع، ويطلقه كذلك على حديث         
 ولفظـي،    واألمران عنده سيان، واخلالف يف هذا سـهل        :التابعي الكبري يرفعه إىل النيب      

  .ألم كلهم متفقون على أن احلديث املرسل غري حجة، من حيث العموم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
  .234ص 4، ج)1392(مع اإلحسان برقم (ه ، وابن حبان يف صحيح392ص

  ).48( النبذ يف أصول الفقه البن حزم، ص–) 1( 
  .48، ص)م2001-ه1422 (1 املنهج احلديثي عند ابن حزم، طه بوسريح ،دار ابن حزم ،ط–) 2( 
  .232 منهج ابن حزم يف االحتجاج بالسنة إلمساعيل رفعت فوزي، ص:نظر ي–) 3( 
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1.2�� ����� :�� ��� ��� CV�	� OM� 
فهذه العبارة  . )1 ()وهو غري مقبول، وال تقوم به حجة      (يقول ابن حزم يف كتابه األحكام          

ألنه عن  : (الرد بقوله تدل على أن ابن حزم ال يقبل املرسل، بل هو مردود عنده، ويعلل هذا               
جمهول، وأن من جهلنا حاله ففرض علينا التوقف عن قبول خربه، وعن قبول شهادته حـىت           

 )نعلم حاله، وسواء قال الراوي العدل حدثنا الثقة أو مل يقل، ال جيب أن يلتفت إىل ذلـك                 
ريق للعلم  فظهر لنا ذا النقل عن ابن حزم أنه يرد املرسل بسبب اجلهل بالراوي، وال ط              . )2(

به إال بذكره ومعرفة حاله، ألنه قد يكون هذا الذي حذف جمهول أو كذاب أو حنو ذلـك               
  .من األسباب اليت تقدح يف عدالة الرواة

كما أن ابن حزم يف رده للمرسل، ال يفرق بني مرسل اتفق على قبول روايته، وبني أخر                    
خذ منها بشيء، فهي مجيعهـا غـري   قد اختلف عليه فكل املراسيل عنده على السواء، ال يؤ         

ومرسل سعيد بن املسيب، ومرسل احلسن البـصري،        ( : مقبولة، فنجد أن ابن حزم يقول     
  .)3()وغريمها سواء ال يؤخذ منه شيء

. )4( ابن حزم بقوله هذا يرد على الشافعي الذي يستحسن مرسل سعيد بن املسيب             وكأنَّ   
رى، فابن حزم يريد بكالمه هذا أن املرسـل         وأعطى له مزية خاصة من بني املرسالت األخ       

  .غري حجة، ولو اتفق العلماء عليها، فهي غري مقبولة عنده
كما أننا نالحظ على كالم ابن حزم أنه ال حيتج باملرسل، ولو جاءته عواضد من طـرق                    

أخرى، أو بتلك الشروط والقيود اليت وضعها بعض العلماء، من أن املرسـل إذا اعتـضد                
عروفة، كمجيء مرسل آخر أو حديث مسند أو غريها، فهو ال يعتربهـا تقـوي               بأشياء م 

املرسل، بل هو مردود عنده مطلقا، وماذا ينفع املرسل إذا جاءه مرسل آخر، فالـضعيف ال                
يزيد الضعيف إال ضعفا، وكذلك إذا جاء مسندا من رواية أخرى فالعربة، باملسند ويطـرح              

                                           
  ).08/02( اإلحكام البن حزم –) 1( 
  ).02/08( املصدر السابق، –) 2( 
  ).02/02( اإلحكام البن حزم، –) 3( 
، بعناية عـادل مرشـد،      2396، أنظر تقريب التهذيب برقم      )اتفقوا على أن مرسالته أصح املراسيل     ( قال ابن حجر،     –) 4( 

  ).181(، ص)م1996-ه1416(1مؤسسة الرسالة، ط
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ة عـن النظـر يف املعـاين        ريه هو النظرة الظاهرية الع    املرسل عند ابن حزم، وهذا كله سبب      
واملالبسات والقرائن اليت حتف حال الرواية، إذا فابن حزم يغفل كثريا من االعتبارات الـيت               

  .)1(ترقى باحلديث املرسل وترفعه من حيز الضعف إىل احلسن ويصري صاحلا لالحتجاج به
رد احلديث املرسل مطلقا، بل وحيتج بـه يف         بيد أن بعض أهل العلم ذكروا أن ابن حزم ال ي          

ة، وهـذه   حدود ضيقة جدا وبضوابط وشروط رمبا ال تتوفر مع كثري من األحاديث املرسل            
  :هيالشروط 

ال يقبل املرسل إال إذا وافقه اإلمجـاع،  «: أن يوافقه اإلمجاع، قال احلافظ ابن حجر  :����

فظهر ذا  . )2 () قاله ابن حزم يف األحكام     فحينئذ حيصل االستغناء عن السند، ويقبل املرسل،      
وقد يرد خرب   (أن املرسل الذي ال إمجاع عليه فهو ساقط وغري حجة، وهلذا يقول ابن حزم               

مرسل إال أن اإلمجاع قد صح مبا فيه، متيقنا منقوال جيال، فجيال، فإن كان هذا علمنا أنـه                  
ه، وكان ورود ذلـك املرسـل،       منقول نقل كافة كنقل القرآن، فاستغين عن ذكر السند في         

وأما املرسل الذي ال إمجاع عليه فهو مطـرح،         : (وقال. )3 ()وعدم وروده سواء، وال فرق    
واإلمجاع عند ابن حزم هو إمجاع الصحابة       . )4()على ما ذكرنا، ألنه ال دليل على قبوله البتة        

  .)5(حكام غريهم كما ذكر ذلك يف كتابة اإلال
، فقد روى ابن     �سل إذا كان معناه موافقا ملا جاء يف كتاب اهللا           يقبل ابن حزم املر   :��2 .1

حزم من طريق عبد امللك بن حبيب، عن مطرف بن عبد اهللا، عن مالك عن ربيعة بـن أيب                   
أحل إال مـا     ميسك الناس علي شيئاً،ال    ال:( قال يف مرضه     :عبد الرمحان أن رسول اهللا      

وهذا مرسل إال أن معناه صـحيح،       ). م اهللا يف كتابه   ما حر  أحل اهللا يف كتابه ،وال أحرم إال      
ألنه عليه السالم إمنا أخرب يف هذا اخلرب بأنه مل يقل شيئا من عند نفسه بغري وحـي مـن اهللا       

                                           
  .241 إلمساعيل رفعت فوزي، ص منهج ابن حزم يف االحتجاج بالسنة–) 1( 
  ).2/504(  النكت البن حجر على ابن الصالح، –) 2( 
  ).02/70( اإلحكام البن حزم، –) 3( 
  ).02/70( املصدر السابق، –) 4( 
  ).01/47( املصدر السابق، –) 5( 
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����R��Q��P��O��N��M���L��K}�:  يف كتابـه   �تعاىل به إليه، وأحال بذلك على قول اهللا         

��U��T���Sz  4 - 3: ا����� يقضي بأن كل ما قاله عليه الـسالم         � كتاب اهللا    ، فنص 
  .)1 ()اهللا تعاىلعن فهو 

فظهر يف هذا املثال أن ابن حزم ذكر أن احلديث مرسل ولكنه قبله ألن معناه صـحيح،                    
موافق ملا جاء يف القرآن الكرمي واحلجة هي اآلية ال نفس احلديث املرسل، وكذلك يف مسألة      

 احلديث املرسل، فهذه هي املسوغات اليت يقبل ـا          موافقة لإلمجاع، فاحلجة يف اإلمجاع ال     
ابن حزم احلديث املرسل، وهي مسوغات خاصة به، خبالف  الذين قبلوا املرسل بـشروط               

بل وذكر ابن حزم أن احلديث املرسل . وضوابط وقيود هي غريها املذكورة هنا عن ابن حزم 
 نفسه ال جتب به حجة، فكيـف  املرسل يف (:عضده مرسل آخر بقوله      غري مقبول عنده ولو   

   )2 ().يؤيد غريه ما ال يقوم بنفسه
  :ولكي نوضح أكثر نذكر األمثلة التالية ه يف احلقيقة نظرة ظاهرية ال غري، وهذ   

���� �.2	� :.W��واحتجوا مبا رويناه من طريق أيب االد، عـن أبيـه، عـن    ( :� ��� 

 يف شيء من الـصلوات،      :رسول اهللا   )3قنت ام: إبراهيم النخعي عن علقمة واألسود قاال     

إال إذا حارب فإنه كان يقنت يف الصلوات كلهن، وال قنت أبو بكر وال عمر وال عثمـان                  
حىت ماتوا، وال قنت  حىت حارب أهل الشام، فكان يقنت يف الصلوات كلـهن  وكـان                  

 فيه ألنـه    هذا ال حجة  : معاوية يقنت أيضا، يدعوا كل واحد منهما على صاحبه، قال علي          
  .)4() مرسل، وال حجة يف املرسل:عن رسول اهللا 

                                           
  .345صمنهج ابن حزم يف االحتجاج بالسنة، إمساعيل رفعت فوزي، : وينظر.2/77املصدر السابق  –) 1( 
  ).2/55( اإلحكام البن حزم، –) 2( 
  .وساق األثر واحلاجة تدل على ذلك، واهللا أعلم" علي"فسقطت كلمة ) وما قنت علي( هكذا يف األصل، ولعله –) 3( 
، 2ج)(ه1406( ، واحلديث أخرجه اهليثمي يف جممع الزوائد ومنبع الفوائد، مؤسسة املعـارف              144،ص  4احمللّى، ج –) 4( 

فيه شيء مدرج عن ابن مسعود، ألنه مات يف زمن عثمان، وفيه حممد بن جابر اليمامي وهو صـدوق،                 : (ل بعده وقا) 139ص
  .ـه.ا) ولكنه اختلط
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1.2�� �.2	� : � �� �.W�� فإن احتجوا مبا رويناه من طريق وكيع عن سفيان، عن قيس «: 

 إىل جموس هجر يعـرض      :كتب رسول اهللا    : بن مسلم عن احلسن بن حممد بن علي،قال       

زية، على أن ال تؤكل هلم ذبيحـة،        عليهم اإلسالم فمن أسلم قبل، ومن أىب ضربت عليه اجل         
  .)1(فهذا مرسل وال حجة يف املرسل) وال تنكح هلم امرأة

��.2�� �.2	� : �� �� �IX &�) �.W :»ملقالة مبا نا حممد بن سعيد بـن  واحتج أهل هذه ا

ات، نا أمحد بن عون اهللا، نا قاسم بن أصبغ نا حممد بن عبد السالم اخلشين، نا حممد بـن    نب
نا حممد بن جعفر نا شعبة، نا احلكم بن عتيبة عن عبد اهللا بن شداد بن اهلـادي، أن                   بشار،  

ذا إذا كان ثالثة أيام فالبسي ما شئت أو إ        «: قال المرأة جعفر بن أيب طالب        :رسول اهللا   

 ومن طريق محاد بن سلمه نا احلجاج بن أرطـأة، عـن             -شعبة شك -كان بعد ثالثة أيام     
 أن تبكـي    : بن شداد أن أمساء بنت عميس استأذنت النيب          احلسن بن سعيد عن عبد اهللا     

على جعفر وهي امرأته، فأذن هلا ثالثة أيام، مث أذن هلـا بعـد ثالثـة أيـام أن تطهـري                     
  .)2(»واكتحلي

 فيه، ألن عبد اهللا بن شداد مل يسمع بن رسول اهللا            وال حجة وهذا منقطع   : (وقال أبو حممد  
  .)3 ()آلخذين باملرسل إذا وافق آراءهم الفاسدة شيئا قال علي، ولقد كان يلزم ا:

6 ��� قد صح مبا فيه، متيقنا      )4(وقد يرد خرب مرسل إال أن اإلمجاع      : (قال ابن حزم   :�	2 .� ��

منقوال جيال فجيال، فإذا كان هذا علمنا أنه منقول نقل كافة، كنقل القرآن، فاستغىن عـن                
 ال  (وذلك حنو م وروده سواء وال فرق،      رود ذلك املرسل، وعد   ذكر السند فيه، وقد كان و     

                                           
، احلديث أخرجه، أخرجه البيهقي يف السنن الكربى، كتاب اجلزية، باب الفرق بني نكاح نساء مـن                 9/448  احمللّى،    –) 1( 

  ).وهذا مرسل وإمجاع املسلمني يؤكده: (، قال بعدها192، ص9يؤخذ منه اجلزية وذبائحهم، ج
  .20، ص45، ج27083 احلديث أخرجه، أمحد يف املسند رقم –) 2( 
  ).10/280(  احمللّى –) 3( 
  ).1/47( اإلمجاع عند ابن حزم ليس هو اإلمجاع املعروف عند العلماء، بل هو يريد به إمجاع الصحابة، أنظر اإلحكام –) 4( 
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، وأن كان قوم رووها باألسانيد الصحاح، فهي        :وكثري من إعالم نبوته     )1()وصية لوارث 

  .)2 ()منقولة نقل الكافة
فنخلص من خالل هذه األمثلة اليت ذكرناها أن ابن حزم يعترب احلديث املرسل غري حجـة                

 فقط ومها أن يوافقه إمجاع واإلمجاع الـذي         مطلقا، وال جيوز الحتجاج به، إال يف حالتني       

 أمجعني، واحلالة الثانية أن يوافق معناه ما جـاء يف القـرآن             �يريده هو إمجاع الصحابة     
 املرسل نفسه بل يف اإلمجاع أو القـرآن الكـرمي،            يف الكرمي، واحلجة يف كلتا احلالتني ليستا     

  . وعليه فال حجة يف املرسل مطلقا عند ابن حزم
���	���.2��  :YJ.=T� +0/G 
  :من خالل ما سبق ذكره ميكن أن خنلص إىل النتائج التاليــة  

  
، وهذا هو الذي عليـه      :أن احلديث املرسل عند احملدثني هو مرفوع تابعي إىل النيب           -1

اجلمهور وقيل هو أن يسقط أحد الرواة من السند يف أي جهة كان يف أوله أو وسـطه أو                   
ل كل أنواع االنقطاع، ومجهور علماء احلديث علـى التعريـف           أخره وعلى هذا فهو يشم    

  .األول
أن ابن حزم يذهب يف تعريف املرسل إىل معناه العام، يعين أنه منقطع يف أي موضع من                 -2

 هو عنده مرسل، فهـو إذن  :مواضع السند وكذلك حديث التابعي الذي يرفعه إىل النيب     

بعض أئمة احلديث املتقدمني وكـذا الفقهـاء        ال يفرق بني النوعني، وعلى هذا هو موافق ل        
  .واألصوليني يف ماهية املرسل

                                           
كتاب الوصايا باب ما جاء ال      ) 2121(، والترمذي حديث رقم     210،  2، ج 17663ه أمحد يف املسند برقم       أخرج –) 1( 

أللباين،املكتـب اإلسـالمي     يف كتاب الوصايا، باب ال وصية لوارث، أنظـر اإلرواء ل           2712وصية لوارث ،وابن ماجة برقم      
  ).89ص/6ج)  (م1979-ه1399(1ط
  ).2/70( اإلحكام –) 2( 
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 من أن ابن حزم موافق جلمهور أئمة احلديث يف تعريـف            )1(أن ما ذكره بعض الباحثني    -3
املرسل، هو خالف الواقع النقدي عند ابن حزم يف كتبه احلديثية، وما ذكرنـاه يف األمثلـة    

  .دليل على ذلك
سل هو من أنواع احلديث املردود عند مجاهري أئمة احلديث ونقاده، ألنه            أن احلديث املر  -4

حديث فيه انقطاع، واالنقطاع يف اخلرب علة توجب رده، وعدم االعتداد به، إال بأن يـأيت                
عاضد يزيل هذا الظن والشك، وقد ذكروا أن احلديث املرسل حجة إذا كان راويه ثقـة ال                 

أخرى كأن يأيت مرسل آخر فيعـضده، أو حـديث           عن ثقة واعتضد من جهات       إاليروي  
مسند، أو أن يوافق اإلمجاع أو أن يوافق القياس أو أن يوافق قول أحد الصحابة، أو غـري                  

  .ذلك من املسوغات اليت تقوي احلديث املرسل
أن املرسل عند ابن حزم حديث منقطع، واالنقطاع عنده هو علة توجب رد اخلرب، وا               -5

 مـا   درىروى عنه جمهول ال ي     هي حجته، حيث إنه رد املرسل ألن املُ        يكون معلوال، وهذه  
  .حاله
رأينا أن ابن حزم يرد املرسل، ولكن ذكرنا بعض املسوغات اليت جعلته يقبل احلـديث               -6

املرسل، وهذه املسوغات هي أن يوافق املرسل اإلمجاع، وذكرنا أن اإلمجاع عند ابن حـزم               
نا من خالل   ، ولكن يظهر ل   �ا أن يوافق معناه كتاب اهللا       غري، وثاني  هو إمجاع الصحابة ال   

  :هذه املالحظة ما يـلي
، ال يف نفـس احلـديث       �أن احلجة عند بن حزم يف هذا هو يف اإلمجاع، وكتاب اهللا             -أ

  .املرسل
  .أن ابن حزم يقبل املرسل يف حدود ضيقة جدا كما أسلفنا-ب
خاصة به غالبا بسبب أن اإلمجاع عنده غري        أن هذه االعتبارات اليت يقبل ا املرسل، هي         -د

اإلمجاع عند أئمة احلديث، فهو يريد به إمجاع الصحابة، فهو بذلك خالف أئمة احلديث يف               

                                           
صاحل عومار، اإلمام ابن حزم وأصوله يف تصحيح        وللرد عليه   ،  163طه بوسريح، املنهج احلديثي عند ابن حزم،        : ر ينظ –) 1( 

  .406األحاديث وتضعيفها، ص
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االعتبارات اليت ذكروها لقبول املرسل، بل إن بعض هذه االعتبارات باطلة عند ابن حـزم               
  .أصال كالقياس

 اليت قال ا أئمـة      االعتباراتثري من تلك     يقل بك  لظاهر مل أن ابن حزم بسبب اعتباره ل     -7
   . فأثرت فيه نظرته الظاهرية حىت يف علوم احلديث،احلديث
كثري من  عدم قبول   ملرسل مطلقا ،حىت ولو اعتضد هو       أن الزم مذهب ابن حزم يف رد ا       -8

   .هذا النحو وتضعيفها األحاديث اليت جاءت على
  .هذه هي أهم النتائج واهللا أعلم   
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���	�+��*��  : ������ �,- �./ 0���� �'� ،�./ �� ���2� �3 �.�� ��*'3 

��� ��� ��� 45���.  
  

���� ���	� : Z.���� �&W OM +�L�� �8� .��[ �) .T�8) #$��	�  %&'( ��� :  

تعددت اجتاهات العلماء واختلفت يف هذا الباب، ذهب بعضهم إىل أن مثل هذه الصيغة                 
 من قبيل املرفوع، وذهب آخرون إىل أا من قبيل املرفوع، ولكن الـذي              أو األلفاظ ليست  

عليه مجهور العلماء من احملدثني وغريهم أن مثل هذه األلفاظ اليت يقوهلا الـصحايب أمرنـا                
بكذا، أو ينا عن كذا أو من السنة كذا هي من قبيل املرفوع، وذلك ألن اآلمر والناهي هو                  

أن نضيف، ما يقوله الصحايب إليه، وال فرق بني أن يقـول  ، وعلى هذا فيجب   :الرسول  

  .ذلك يف عهده أو بعده
أمرنا بكذا أو ينا عن كذا من نوع املرفوع واملـسند           : قول الصحايب «:قال ابن الصالح     

عند أصحاب احلديث، وهو قول أكثر أهل العلم، وخالف يف ذلك فريق منهم، أبو بكـر                
ح ألن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إىل من إليه األمر والنهي،           اإلمساعيلي، واألول هو الصحي   

، وهكذا قول الصحايب من السنة كذا، فاألصح أنه مسند مرفوع، ألن            :وهو رسول اهللا    

قـول  : (وقال النـووي   .)1(، وما جيب أتباعه   :الظاهر أنه ال يريد به إال سنة رسول اهللا          

 كذا، وما أشبهه كلـه مرفـوع علـى          الصحايب أمرنا بكذا و ينا عن كذا، أو من السنة         
 أو :الصحيح الذي قاله اجلمهور، وقيل ليس مبرفوع وال فرق بني قوله يف حيـاة الـنيب                 

  .)2 ()بعده

                                           
  .62  التقييد واإليضاح على ابن الصالح للعراقي، ص–) 1( 
  ).91-90(  تدريب الراوي للسيوطي، ص–) 2( 
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ويف املقابل ذهب بعض العلماء إىل أنه من قبيل املوقوف وبعضهم فصل يف القول، ولكن                  
اظ هي يف حكـم املرفـوع إىل    املذهب املعتمد املشهور عند اجلمهور هو أن مثل هذه األلف         

  .:النيب 

وأما قول الصحايب، أصبت السنة، وال تلبسوا علينا سنة نبينا، وسنة أيب القاسـم فهـذه                   
  .)1(األلفاظ يف حكم قوله من السنة وبعضها أقرب من بعض وأقرا للرفع سنة أيب القاسم

، فإذا مل   :إىل زمان النيب    كنا نفعل أو نقول كذا فهو له حكم الرفع إذا أضافه            : وأما قوله 

  .)2( فهو من قبيل املوقوف :يضفه إىل زمان النيب 

1.2�� ���	� : � 8 �) �\ ] � � . ��[� �\M� .T�8) ,Z.���� �&W > �� ��� �_\8
. _&�T� �\] +�L�� : 

 وينسبه إليه،   : إىل أن الصحايب إذا مل يضف قوله إىل النيب           -رمحه اهللا –ذهب ابن حزم       

: ، وليس له حكم الرفع يف شيء، حيث إنه يقول         :وله هذا ال يعد حديثا قاله النيب        فإن ق 

السنة كذا، وأمرنا بكذا، فليس هذا إسنادا، وال يقطع على أنـه عـن              : وإذا قال الصحايب  (
  .)3 ()، وال ينسب إىل أحد قول مل يرو أنه قاله، ومل يقم برهان على أنه قاله:النيب 

المه هذا يذهب إىل أنه ال جيوز القطع واجلزم أن حديثا ما صدر             بن حزم من خالل ك       فا
، أما ما عدا ذلـك  : وأنه قاله إال بعد أن يقول الصحايب صراحة، قال النيب     :عن النيب   

كقول الصحايب من السنة كذا أو أمرنا بكذا أو ينا عن كذا ال قطع فيها على أن الرسول                  
ون الصحايب قاهلا من عند نفسه ومن اجتهاده، كما  قاله، ألن هذه األلفاظ حيتمل أن يك   :

                                           
وحماسـن  ). 145-144(ن حجر، ص  بنكت على نزهة النظر ال    لوعلي حسن، ا  ،  )63-62( التقييد واإليضاح، ص     –) 1( 

  .199م، ص 1989عائشة عبد الرمحان، دار املعارف، القاهرة، . االصطالح للبلقيين، حتقيق، د
  .89 تدريب الراوي للسيوطي، ص–) 2( 
  ).2/72( اإلحكام البن حزم، –) 3( 
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 رمبا  :، وإذا كان كذلك فاألنسب أال ينسب قول إىل النيب           :حتتمل أنه مسعه من النيب      

  .مل يقله عليه الصالة والسالم
وعلى هذا فإن من دقق يف كالم ابن حزم وعباراته جيد أنه يعتمد على ظاهر اللفظ، فهـو                  

، والـسبب  : أمرنا بكذا وغريها ال يعد حديثا ينسب إىل النيب         يرى أن ما يقوله الصحايب    

  .:عنده هو أن  الصحايب مل يقل قال رسول اهللا 

 من احلديث إال مـا نـسب إىل   -ابن حزم–وكذلك ال يعترب «:وهلذا قال الشيخ أبو زهرة  
ن قول   على أنه قاله، وال تنسب إليه سنة إال إذا كان العدل قد نسبها إليه، حىت إ                :النيب  

، بل يأخذ بظاهر اللفظ، وهو أن األمر        :الصحايب أمرنا بكذا ال يكون ذلك إسنادا للنيب         

 إال ما كـان     :كان يف نظره، ال أنه أمر صادر من الناطق بالشرع، فال ينسب إىل النيب               

  .)1( :ظاهر اللفظ يفيد أنه منسوب إليه 

ولكي نقف على منهج ابن حزم مالتاليـةحا أكثر نورد األمثلةوض :  
، وإمنـا هـي     :يروي ابن حزم أحاديث يدلل ا على أا ليست من قوله            : املثال األول 

  .�اجتهادات خاصة بالصحابة 
وقد قال بعضهم السنة كذا، وإمنا يعين أن ذلك هو السنة عنده على مـا               : (قال ابن حزم     

يد املروزي، عن الفربري   أداه إليه اجتهاده فمن ذلك ما حدثنا محام، عن األصيلي، عن أيب ز            
عن البخاري، عن أمحد بن حممد عن عبد اهللا، عن يونس عن الزهري عن سامل بن عبد اهللا                  

، إن حبس أحدكم عـن احلـج        :أليس حسبكم سنة نبيكم     «كان ابن عمر يقول     : قال

طاف بالبيت، وبالصفا واملروة، مث حل من كل شيء حىت حيج عاما قابال  فيهدي، أو يصوم     
 إذ صد عن البيـت مل       :وال خالف بني أحد من األمة كلها أن النيب          ) )2( جيد هديا  إن مل 

                                           
  ).306-305(  ابن حزم حياته وعصره، ص–) 1( 
عن الزهري عن سامل عـن      من طريق يونس    ) 1810(ر باب، اإلحصار يف احلج، برقم       خاري، كتاب احملص   أخرجه الب  – )2( 

  . وعن معمر عن الزهري عن سامل عن ابن عمر رضي اهللا حنوهابن عمر به،
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 وال مزيد، وهذا الذي ذكره ابن       ةباحلديبييطف به، وال بالصفا واملروة، بل أحلّ حيث كان          
  .)1( :عمر، مل يقع لرسول اهللا 

 من فعله فمسلَّم،    إن أراد أنه مل يقع    :(قال احلافظ ابن حجر معلقا عليه وردا على ابن حزم           
وال يفيده، وإن أراد أنه مل يقع من قوله فممنوع، وما املانع منه؟ بل الدائرة أوسع من القول                  

ونقل كـذلك  . )2 ()أو الفعل، وغريمها، وبه ينتقض استدالله، ويستمر ما كان على ما كان     
 أن اإلحـصار  أشار البخاري إىل: (احلافظ ابن حجر عن ابن املنير جوابا على ابن حزم قوله          

اق بنفـي   قاس العلماء احلج على ذلك، وهو من اإلحل        إمنا وقع يف العمرة ف     :يف عهد النيب    

قياس من  ) سنة نبيكم (وهذا ينبين على أن مراد ابن عمر        : ، قلت الفارق، وهو أقوى األقيسة   
 هو  : للنيب   حيصل له اإلحصار وهو حاج على من حيصل له يف االعتمار، ألن الذي وقع             

صار عن العمرة، وحيتمل أن يكون ابن عمر أراد بقوله سنة نبيكم، ومبا بينه بعد ذلـك           حاإل
  .)3(يف حق من مل حيصل له ذلك وهو حاج واهللا أعلم :شيئا مسعه من النيب 

أنه من املرفوع ، بل     ) من السنة كذا  (ففي هذا املثال جند أن ابن حزم ال يرى قول الصحايب            
من اجتهاد الصحايب، وذهب يستدل ذا املثال الذي ذكرناه         هو عنده من املوقوف، بل هو       

على مذهبه يف هذه املسألة، وهو أن قول الصحايب من السنة يدل على أن هـذا مـذهب                  
  . ولكنه أخطأ يف ذلك كما بيناه ونقلناه عن أئمة العلم:الصحايب واجتهاده ال قول النيب 

1.2�� �.2	� :��  �� �IX &�) �.W :) ام، عن عباس بن أصبغ، عن حممد بن عبد         حدثنا مح

امللك بن أمين، عن حممد بن امساعيل الصايغ، عن عبد اهللا بن بكر السهمي، عن سعيد بـن                  
 عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب، عن عمرو بـن  -قارهو الو–أيب عروبة عن مطر  

                                           
  ).2/72( اإلحكام البن حزم، –) 1( 
  .2/527  النكت البن حجر العسقالين، –) 2( 
، 4ج(الشيخ عبد العزيز بن بـاز،       : ح الباري شرح صحيح البخاري، دار املعرفة، بريوت، لبنان، حتقيق           ابن حجر، فت    –) 3( 

  ).08ص
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ا سيدها عـدة احلـرة    عدة أم الولد إذا تويف عنه:ال تلبسوا علينا سنة نبينا  «:العاص قال 

  .)  1(»املتوىف عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا
ففي هذا املثال يستدل ابن حزم على أن قول عمرو بن العاص ليس مبرفوع، وإمنا هو اجتهاد              

 قاله،  :أن النيب     ومل خيرب  :خاص به والسبب أن هذا الصحايب مل ينسب ذلك إىل النيب            

فقد قـال   ) ال تلبسوا علينا سنة نبينا    (ول عمرو بن العاص     إال أن العلماء اختلفوا يف تفسري ق      
  :ال تلبسوا علينا سنة نبينا حيتمل وجهني«:اخلطايب
  .:أنه يريد بذلك سنة كان يرويها عن رسول اهللا : أحدمها

أن يكون ذلك منه على معىن السنة يف احلرائر، ولو كان معىن السنة التوقيف ألشبه               : واآلخر
  .)2()فإن التلبيس ال يقع يف النصوص إمنا يكون غالبا يف الرأيأن يصرح به، وأيضا 

 ، بل هو من اجتهاد الصحايب، بنـاء إال أن ابن حزم يصر على أن هذا ليس من قبيل املرفوع   
  .على مذهبه يف ذلك

وحدثنا عبد اهللا بن ربيع، عن حممد بن معاوية         :(قال ابن حزم رمحه اهللا تعاىل      :�	2.� ��2.� �

 عن عبـد    - هو ابن سعيد القطان    -شعيب، عن حممد بن بشار بندار، عن حيي       عن أمحد بن    
احلميد بن جعفر، عن وهب بن كيسان قال، اجتمع عيدان على عهد ابن الـزبري فـأخر                 
اخلروج حىت تعاىل النهار مث خرج فخطب فأطال اخلطبة مث نزل فصلى ركعتني، ومل يـصل                

  . للناس يومئذ اجلمعة
  .)3(أصاب السنة : الفذكر ذلك البن عباس فق

                                           
  .705، ص1 أم الولد، جدة، كتاب الطالق، باب يف ع2308م واحلديث أخرجه، أبو داود برق).10/304( احمللى–) 1( 

  .533، ص2، كتاب الطالق باب عدة أم الولد، ج2083وابن ماجة برقم 
شـعيب  : أنظر اإلحـسان البـن بلبـان حتقيـق        (ل يف إحداد املعتمدة     ، كتاب الطالق باب أو فص     4300برقم  وابن حبان   

 ، كلهم من طريق مطر عن رجاء بن حيوة، عن قبيـصة           136 ص 15ج) م1991-ه1412(1األرناؤوط،مؤسسة الرسالة ط  
وقال هذا حديث صـحيح     ) 261 ص /2ج(ستدرك  ن وأخرجه احلاكم يف امل    بن ذؤيب عن عمرو بن العاص به، وإسناده حس        

  .)2141(صحيح، وينظر اإلرواء برقم على شرط الشيخني ومل خيرجاه ووافقه الذهيب، فهو حديث 
  ).240ص/ 1ج(، 2 معامل السنن للخطايب، مج: ينظر–) 2( 
 اجلمعة يوم العيـد، بـرقم       أبو داود كتاب الصالة ،باب إذا وافق يوم       : ث أخرجه ي، واحلد 2/73 اإلحكام البن حزم،     –) 3( 

= 
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ففي هذا املثال يعترب ابن حزم أن قول ابن عباس وابن الزبري ليس من قبيل املرفوع، وإمنا هي                  
كما يرى ابن حزم من اجتهادات الصحابة اليت هي قابلة لألخذ والرد، والعمـل والتـرك،                

لـزبري  لفعل ابـن ا   ) أصاب السنة (حيث أنه ال يعترب قول الصحايب حجة، وقول ابن عباس           
  :حيتمل وجهني

أنه إذا كانت هناك رخصة للمأمومني إذا اجتمع عيدان أال يصلوا اجلمعة، وتكفـي              : األول
صالة العيد فيجوز لإلمام أن يفعل ذلك ويتخذ هو كذلك الرخصة وهذا هو الذي فعله ابن                

  .الزبري
، وخباصة  :لنيب  سنة غري ا  ) أصاب ابن الزبري السنة     ( أن ابن عباس رمبا قصد بقوله       : الثاين

 .)1 ()رأيت عمر بن اخلطاب إذا اجتمع عيدان صنع مثل هـذا        (أنه ورد يف إحدى الروايات      
، قال ابن عبد     >  سنة عمر بن اخلطاب      "من السنة "وكذلك ابن عباس رمبا قصد بقوله       

، وكذلك إذا أطلقها غريه، ما      :إذا أطلق الصاحب ذكر السنة فاملراد سنة رسول اهللا          (الرب  

  .)2 ()تضف إىل صاحبها كقوهلم، سنة العمرين وما أشبه ذلكمل 
، ولكن ابن حزم    :وهنا أطلق ابن عباس فهو يدل على أن السنة هنا يراد ا سنة النيب                  

ال يرى بأن هذا من قبيل املرفوع يف هذه الرواية، وكذلك ألا ختالف مذهبه حيث إنه يرى                 
اجلمعة فرض والعيد تطوع، والتطوع     : (نه قال بأن اجلمعة فرض وأن العيد تطوع ، حيث إ        

  .)3 ()ال يسقط الفرض
6��� ابن حزم يرد على الذين قالوا إن قول الصحايب أمرنا أو ينا أو من السنة هو                  :�	2.� ��

وال ينـسب   : (من قبيل املرفوع ويورد األدلة على أا من قبيل اجتهادات الصحابة إذ يقول            

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
صحيح على شرط الـشيخني     : وقال) 1/393، واحلاكم يف املستدرك ج    1807والنسائي يف السنن الكربى، برقم      ). 1071(

  .ووافقه الذهيب
  ).1097(برقم ) 393-392(، ص1  املستدرك للحاكم، ج–) 1( 
  .141، ص)ه1350( مكتبة القدسي، القاهرة ، جتريد التمهيد البن عبد الرب –) 2( 
  ).5/89( احمللّى، –) 3( 
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 اله ومل يقم برهان على أنه قاله، وقد جاء عن جابر بن عبـد اهللا               إىل أحد قول مل يرو أنه ق      
  .)1 () حىت انا عمر فانتهينا:كنا نبيع أمهات األوالد على عهد رسول اهللا :  قال >

 ومل ينسبه إليه،    :ففي هذا املثال ذكر ابن حزم أن الصحايب إذا مل يضف ما قاله إىل النيب                

، وأنه من كيـسه واجتـهاده،        > ل خاص جبابر    فهو ليس حبديث مرفوع وأن هذا قو      
 وخاصة أن عمر قد ى عن بيع أمهات األوالد إال أن ابن حزم فاته أن ما يف حديث جابر                   

علـى  (فعله ليس صادرا من اجتهاده هو، وهذه العبارة هي           ، من عبارة تؤكد أن ما      >
أن ما يقولـه الـصحايب      هذه العبارة اليت تعين عند مجهور أئمة العلم         ) :عهد رسول اهللا    

  .هكذا هو من قبيل املرفوع
��.2�� ���	� : +0/9�� 

 :خنلص مما سبق ذكره يف هذه املسألة تأصيال وتفريعا إىل النتائج التاليـة   
ينا أو من السنة كذا هو من قبيل املرفوع عند مجاهري أئمة             أن قول الصحايب أمرنا أو    /    1

  .احلديث والفقه سلفا وخلفا
أن مثل هذا ال يعد مرفوعا بل هو مـن قبيـل   : أن مذهب اإلمام ابن حزم يف هذه املسألة هو     

 .املوقوف، يعين موقوفا على الصحايب، وهو من قوله واجتهاده

أن ابن حزم يعترب قول الصحايب غري حجة، وال يأخذ به، وقد أشار أبو زهرة حممـد إىل                  /  2
 إال أنه كان كثريا الذكر ألقواهلم، وقد فسر       – حجة   أن ابن حزم كان ال يعترب أقوال الصحابة       

 أن يزكي قوله بأقواهلم، بأن يبني أا مل         :يع ابن حزم هذا بعدة أمور منها      صن �أبو زهرة   
وقريبة من صميم الشريعة، فهو يستـشهد بـأقواهلم ال ألصـل            –تكن غريبة بل هي مألوفة      

 بأن يكون احلق فيه من أقـوال خمالفيـه،        االستدالل ا، ولكن لتزكية قوله وبيان بأنه أوىل         

                                           
. 3954أبو داود كتاب العتق، باب يف عتق أمهـات األوالد رقـم             : ، واحلديث أخرجه  2/72 اإلحكام البن حزم،     –) 1( 

، 25، ص 2، ج 2190واحلاكم بـرقم    ). 347، ص 10ج) (دار املعرفة، بريوت، لبنان   (والبيهقي كتاب عتق أمهات األوالد      
  ).1777(ط مسلم، أنظر اإلرواء، رقم وإسناده صحيح على شر
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ويكون مع اإللزام التزكية والشهادة، من غري اعتبار أن أقوال الصحابة حجة يأخذ ا، فهـم                
 .)1(عنده بشر خيطئون ويصيبون

أن ما ذهب إليه ابن حزم يف هذه املسألة خاصة منطلق من نزعته الظاهرية، حيث إنه ال                 /  3
 أو حنو ذلك فال بد  :، إال إذا قال الصحايب قال رسول اهللا         :نيب  يعترب القول منسوبا إىل ال    

من التصريح، أو قول كالم يدل على ذلك، وعليه فهو ال يعترب قول الصحايب من السنة كذا                 
 قاله أو هو اجتهاد مـن       :أو أمرنا بكذا أو غريها إسنادا، ألن فيه احتمال أن يكون النيب             

  .:سب ذلك إىل النيب الصحايب وإذا دخل االحتمال ال ين

وذا يظهر لنا أن ابن حزم كان ظاهريا يف روايته، كما كان ظاهريا يف فقهه، فهو ال يلتفت                  
  .)2(يف الرواية إال إىل ظاهرها وصرحيها

اليت جاءت  ، :كثري من أحاديث رسول اهللا      عدم قبول   أن مذهب ابن حزم هذا الزمه       /  4

 .واهللا أعلم، هذه هي أهم النتائج  على هذا النحو

  

  

  

  

  
                                           

  ).306-305( ابن حزم حياته وعصره أليب زهرة، ص–) 1( 
منهج ابن حزم يف االحتجاج بالسنة إلمساعيـل رفعـت   : وينظر للتفصيل.306 ابن حزم حياته وعصره أليب زهرة، ص   –) 2( 

  .200فوزي، ص 
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	�7'�8� ��� :��� ��� ��� 7���9��.  
 

من املسائل احلديثية اليت ظهر أن ابن حزم خالف فيها مجهور احملدثني مـسألة التـدليس،                   
 وقبل أن نبني مفهوم التدليس وحكمه عند ابن حزم ، نذكر مفهومه وحكمه عند مجهـور               

  .احملدثني
 ���	����� :� ���!"	� %&'( ��� #$��: 

) 1(لس، اختالط النـور بـالظالم     لس وهو الظلمة، والد   مشتق من الد   مفعول اسم :�,  +−(

  .)2(والتدليس كتمان عيب السلعة عن املشتري
-−.  إخفاء الراوي شـيئا يف     : (خيتلف تعريفه باختالف أقسامه وجيمعها كلها     :��0/

واقف على احلـديث، أو غـريه   السند، وتغطيته لغرض من األغراض، وكأنه لتغطيته على ال     
  .)3 ()صطالحيوي، واملعىن االأظلم أمره، وهذه هي الصلة بني املعىن اللغ

 ���	�1.2�� :�  8.LW)� 
  :بتقسيم التدليس إىل قسني عند كثري من علماء احلديث وهــي

���� OL?�� :A.�V`� 7���":وهذا له أقسام أربعة هـي:   

  

1−�aL �� 7��� ":     الراوي اسم الشيخ الذي مسع منه، ويرتقي إىل شـيخ      وهو أن يسقط

شيخه، أو من فوقه، ويسند ذلك إليه، بلفظ يوهم االتصال كعـن وأن فالنـا، أو قـال                  
               .)1(وحنوها

                                           
، 6ور لسان العرب، دار حياء التراث العريب، بـريوت، ج         ، مادة دلس، وابن منظ    153،  4 الزبيدي، تاج العروس، ج    –) 1( 

  .86ص
  .87 الرازي خمتار الصحاح، لبنان، ص–) 2( 
  .46  طرح الديباج املذهب ملالَّ حنفي، مطبعة حممد علي صبيح، مصر، ص–) 3( 
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2−+�&L =�� 7��� ":            وهو أن يسقط الراوي غري شيخه لضعفه أو لصغره، فيكون احلديث

  .)2(ه تغرير شديد برواية ثقة عن ثقة فيحكم له بالصحة، وفي
  .فيحذف شيوخ األوزاعي الضعفاء، ويبقى الثقات،وكان الوليد بن مسلم يفعله 

3-F �!�� 7��� " : يصرح الراوي بالتحديث يف شيخ له، ويعطف عليه شـيخا   وهو أن

وهو مل يسمع من هذا     ) حدثنا فالن وفالن  :( أخر له، وهو مل يسمع ذلك الثاين كأن يقول          
  .أنه فعله) 3(ى األول، وقد ذكر عن هشيمالثاين الذي عطف عل

4-R&ML �� 7��� ":      مث يسكت مث يقـول       فالن كأن يقول الراوي، حدثنا، أو مسعت ،

ويقال له كذلك   . هشام عن عروة، أو غريه مومها انه مسع ذلك منهما، وليس كذلك           :بعدها
ة الـذي   واألهم من ذلك كله، يعين من هذه األقسام هو تدليس التـسوي           . )4(تدليس القطع 

وأهم من   ،تسوية هو أشهر صور تدليس اإلسناد     ذكرناه بل بعض العلماء يعترب أن تدليس ال       
  .ذلك كله أنه القسم الوحيد الذي عاجله ابن حزم من بني األقسام األخرى

1.2�� OL?�� :b&�c�� 7���": 
وهو أن يصف املدلس شيخه الذي مسع منه ذلك احلديث بوصف ال يعرف به، من                 
 كنية أو نسبه إىل قبيلة أو بلد، أو صنعة، وحنو ذلك لتعمية أمره، وهذا يوقع الناظر                 اسم أو 

يف حرية، ورمبا آلت به إىل ترك احلديث أصال العتقاده جهالة ذلك الراوي الذي ال يعرف،                
  .)5 () عنهوفيه تضييع للمروى: (ل ابن الصالحوهلذا قا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
فكار دار الكتب   ، الصنعاين، توضيح األ   197-196، وفتح املغيث السخاوي، ص    84 العراقي التقييد واإليضاح، ص      –) 1( 

  ، 315 ص1م ، ج1997-ه1417(1العلمية، حققه صالح حممد عويضة، ط
  .214، ص1، والسخاوي، فتح املغيث، ج84 العراقي، التقييد اإليضاح، ص–) 2( 
، 504، ص 7312 أنظـر تقريـب التهـذيب بـرقم          ،)ه83 قال ابن حجر ثقة ثبت كثري اإلرسال والتسوية، ت           –) 3( 

  .565ص2 حجر، النكت على ابن الصالح، جابنو،205 ص1ث، جوالسخاوي فتح املغي
  ).2/566( ابن حجر، النكت على ابن الصالح، –) 4( 
  .87 التقييد واإليضاح للعراقي، ص–) 5( 
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حدثين (بالد، هو أن يقول احملدث املصري       ويدخل يف هذا القسم ما يسميه بعضهم تدليس ال        
  .)1 ()فالن باألندلس وهو يريد موضعا بالقرافة

 ���	���.2��: 7���=�� OM: 
خيتلف احلكم باختالف أحكام التدليس، فالقسم األول الذي هو تدليس اإلسـناد              

به، بل  مذموم جدا، ملا فيه من التلبيس على الضعيف، وتغطية أمره، على من رام االحتجاج               
وأما . )2 ()هو عندي أشد من الزنا    :(وقال) التدليس أخوا الكذب  (جاء عن الشافعي أنه قال      

 كاخلطيـب وغـريه     القسم الثاين فهو أخف من األول، وقد تسامح فيه مجاعة من احملدثني           
  .)3(مكان معرفة شيخ املدلس، بالتتبع واالستقراءوذلك إل

7��	� ��� +�dجية حديث املدلس، والصحيح الذي عليـه       اختلف احملدثون يف ح   : 

مجهور أئمة النقد، أن ما رواه املدلس الثقة، بلفظ حمتمل، مل يبني فيه الـسماع واالتـصال                 
فحكمه هو حكم املنقطع املردود، وما روي بلفظ االتصال حنو مسعت وحدثنا وأخربنا فهو              

ـ             ذبا، فـإذا زال    حديث متصل، ألجل أن التدليس ضرب من اإليهام بلفظ حمتمل وليس ك
  .)4(االحتمال زال اإليهام

 ���	�6����� :7���=�� > �� ��� �_\8: 
يقول أبو حممد بـن     . لكي نقف على مذهب ابن حزم يف التدليس ننقل كالمه يف ذلك              

  :وأما حديث املدلس ينقسم إىل قسمني: (حزم رمحه اهللا تعاىل
مبا حدث به على سبيل املـذاكرة، أو  حافظ عدل رمبا أرسل حديثه، ورمبا أسنده ور     :����

الفتيا أو املناظرة، فلم يذكر له سندا، ورمبا اقتصر على ذكر بعض الرواية، دون بعض فهذا                
ال يضر سائر رواياته شيئا، ألن هذا ليس جرحة وال غفلة، لكننا نترك من حديثه ما علمنـا            

                                           
  .594-2/593  النكت البن حجر، ص–) 1( 
  ).356-355(، ص)1988-ه1409(  اخلطيب البغدادي الكفاية يف علم الرواية، دار الكتب ع، بريوت، لبنان، –) 2( 
  . 385 عتر، منهج النقد يف علوم احلديث، ص–) 3( 
، والعراقـي   214، ص 1، والسخاوي، فتح املغيث، ج    )357-365( اخلطيب البغدادي، الكفاية يف علم الرواية، ص       –) 4( 

  .82التقييد واإليضاح، 
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أخذ من حديثه ما مل نوقن فيه       سقط بعض من يف إسناده، ون     ما علمناه أنه أ   يقينا أنه أرسله، و   
شيئا من ذلك، وسواء قال أخربنا فالن أو قال عن فالن، كل ذلك واجب قبولـه، مـا مل                   

يقنا ذلك تركنا ذلك احلديث وحده فقط،      أيتيقن أنه أورد حديثا بعينه إيرادا غري مسند، فإن          
يرسـل لنـا    كان معمـر    : وأخذنا سائر رواياته، وقد روينا عن عبد الرزاق بن مهام قال          

أحاديث، فلما قدم علينا عبد اهللا بن املبارك أسندها له، وهذا النوع منهم كان جلة أصحاب       
 السبيعي، وقتـادة بـن دعامـة،     إسحاقاحلديث، وأئمة املسلمني كاحلسن البصري، وأيب       

وعمرو بن دينار، وسليمان األعمش، وأيب الزبري وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وقـد              
 بن عمر الدار قطين مالك بن أنس، ومل يكن كذلك، وال يوجد له هـذا إال يف                  أدخل علي 

  .قليل من حديثه، أرسله مرة وأسنده أخرى
 قد صح عنهم إسقاط من ال خري فيه من أسانيدهم عمدا، وضم القوي إىل               :وقسم آخر    

 قوال، مما لوالقوي تلبيسا على من حيدث وغرورا ملن يأخذ عنه، ونصرا ملا يريد تأييده من األ
ميمن  سكت عن ذكره لكان ذلك علة ومرضا يف احلديث فهذا رجل جمـرح، وهـذا          س 

فسق ظاهر واجب اطراح مجيع حديثه، صح أنه دلَّس فيه أو مل يصح أنه دلس فيه، وسـواء      
قال مسعت أو أخربنا، أو مل يقل، كل ذلك مردود غري مقبول، ألنه ساقط العدالة غاش ألهل  

تجازته ما ذكرنا، ومن هذا النوع كان احلسن بن عماره، وشـريك القاضـي              اإلسالم باس 
  .)1() وغريمها

.  هذا هو كالم ابن حزم يف التدليس وعليه جرت يف تطبيقاته يف احمللى وغريه من كتبـه                   
  :ونالحظ على ما قاله ابن حزم مايلي

اة الضعفاء، فمن ناحية    أن ابن حزم قسم التدليس إىل قسمني باعتبار الرواة الثقات والرو          -1
الرواة الثقات يتضح ذلك يف القسم األول، ومن ناحية الرواة الضعفاء يظهر ذلك يف القسم               

  .الثاين
يف القسم األول نرى أن ابن حزم جعل وصل احلديث أو قطعه أو تعليقه أو إسناده وحنو                 -2

ي الثقـة، وهـذا    ذلك من قبيل التدليس وأن ذلك غري مضر باحلديث وال حىت بعدالة الراو            

                                           
  ).142-141(1  اإلحكام البن حزم، ج–) 1( 
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يطلعنا على مفهوم للتدليس خاص به، ال يتفق فيه مع أي قسم من أقسام التـدليس عنـد                  
  .احملدثنياحملدثني، بل هو ليس بتدليس أصال عند 

  .وميكن القول أن ابن حزم عد كل انقطاع يف السند هو تدليس عنده
ر إىل كل حديث مبفرده،     كأن ابن حزم يشري إىل أنه ما دام أن الراوي ثقة ينبغي أن ينظ             -3

  .يعين من القسم األول
 ومما يدل على أن ابن حزم حيصر القسم األول يف الرواة الثقات هو متثيله بعـدد مـن                   -4

ثقة فقيه فاضل   (األئمة كلهم ثقات عدا أيب الزبري املكي، فقد قال احلافظ عن احلسن البصري            
  .)1 ()شهور

  .)2( )ثقة حافظ عابد إمام حجة(وقال عن سفيان 
  .)3 ()ثقة حافظ الفقيه إمام حجة (وقال عن ابن عيينة 

  .)4 ()ثقة حافظ(وقال عن سليمان بن مهران األعمش 
  .)5 ()ثقة ثبت(وقال عن عمرو دينار املكي 

  .)6 ()ثقة مكثر عابد( السبيعي إسحاقوقال عن ابن 
لزبري فقـال عنـه   وأما حممد من مسلم بن تدرس املكي أبو ا    . )7 ()ثقة ثبت (وقال عن قتادة    

  .)8 ()صدوق(
ونالحظ كذلك أن هؤالء الرواة الذين مثل م ابن حزم قد وصموا بوصمة التدليس على   /5

تفاوت يف الدرجات، ومن هؤالء الرواة ما احتمل األئمة النقاد تدليسه جلاللته وإمامته وقلة              
ي، ومنهم من مل    تدليسه إىل جانب رواياته كاحلس البصري، وابن عيينة واألعمش، والثور         

                                           
  ).1227(قم   ابن حجر تقريب التهذيب ر–) 1( 
  ).2445( املصدر السابق، برقم –) 2( 
  ).2457( املصدر السابق، برقم –) 3( 
  ).2615( املصدر السابق، برقم –) 4( 
  ).5024( املصدر السابق، برقم –) 5( 
  ).5065( املصدر السابق، برقم –) 6( 
  ).5518( املصدر السابق، برقم –) 7( 
  ).6291( املصدر السابق، برقم –) 8( 
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يوصف بالتدليس إال نادرا كعمرو بن دينار، ومنهم من مل يقبلـوا حديثـه إال إذا صـرح                  
 السبيعي، وهذا هـو مـذهب       إسحاقبالتحديث والسماع كقتادة وأيب الزبري املكي وأيب        

مجهور النقاد الذين مل يقبلوا من رواية هذه الدرجة إال ما صرحوا فيه بالتحديث أو يثبت فيه 
  .ل احلديث من طرق أخرى للتأكد من صحة احلديث وانتفاء وصمة التدليسوص
أن ابن حزم ذكر يف القسم األول أنه يقبل من الراوي ما قال فيه عن فالن أو قال فالن                   -6

عن فالن يف حني أنه ذكر أبا الزبري املكي من هذا القسم، ولكنه رد كثري من رواياته اليت مل                   
  . عنه أنه مدلس هذا تناقضيصرح فيها بالسماع، وذكر

وأما القسم الثاين الذي ذكره ابن حزم بأنه من أقسام التدليس، حتـدث عـن تـدليس              -7
التسوية وهو قريب مما يسميه احملدثون تدليس اإلسناد، ويعترب أن ذلك جرحا مطلقا إذا ثبت               

  .عن الراوي هذا التدليس من غري تفصيل
 القسم الثاين ال ينطبق عليهم وصف التدليس الذي         أن الرواة الذين مثل م ابن حزم يف       -8

                                                                                                                             ،أراده
 وذلك ألن احلسني بن عمارة ذكره احلافظ ابن حجر يف الطبقة اخلامسة من طبقات املدلسني        

وهو ممن ضعفهم بأمر آخر غري التدليس، بل يكاد جيمع النقاد على شدة ضعفه وعـدم         . )1(
االحتجاج به مطلقا، وأما الراوي الثاين الذي مثل به وهو شريك بن عبد اهللا القاضي فقـد                 

فهو ممن احتمل األئمة تدليسه، لقلته وتدليـسه        .)2(ذكره احلافظ ابن حجر يف الطبقة الثانية      
ثقات، وأخرجوا له يف الصحيح لعلو كعبه وقلة تدليسه وهو راو خيتلـف فيـه               كان عن ال  

  .واألكثرون أنه ضعيف لسوء حفظه

                                           
قال فيه  . 71، ص )م1986-ه1407(1حممد غرب، دار الصحوة القاهرة، ط     /د:  ابن حجر طبقات املدلسني، حتقيق     –) 1( 

: متروك عندهم، ينظـر   : حديثه ليس شيء، الذهيب   :متروك، ابن معني  : ، أمحد قال  )يكذب(عن شعبة   : أبو داود : علماء الرجال 
  ).184-183(، ص2، ج)م1988-ه1409(3سهيل زكار، ط/د: قالكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي، دار الفكر، حتقي

شريك صدوق ثقة إال أنه     : ليس بالقوي، ابن معني   : ، قال فيه النسائي والدار قطين     51 ابن حجر طبقات املدلسني، ص     –) 2( 
 عدي الكامـل،  ابن: صدوق خيطأ كثريا، تغري حفظه بعد أن ويل القضاء بالكوفة  ينظر          : خالف فغريه أحب إلينا، قال ابن حجر      

  .2787ابن حجر تقريب ذيب برقم و). 8-6(، ص4ج
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ال وهـو   ه كان يدلس، وإمنا ألجل أمر آخر أ       وعليه فشريك القاضي مل يضعف من أجل أن       
ولكي يتضح  . سوء حفظه، فإدخال ابن حزم له يف هذا القسم وتضعيفه بذلك هو مبالغة منه             

  :ا منهج ابن حزم يف التعامل مع أحاديث املدلس نورد األمثلة التاليةلن
وخرب آخر نذكره أيضا وهو ما رويناه مـن طريـق   (ابن حزم    قال أبو حممد  : �	2 .� ����

 قـال   :مسلم ثنا أمحد بن زهري، نا قابوس، نا زهري بن معاوية، نا أبو الزبري عن جابر، قال                
وأما . )1 ()نجذعةً من الضأنة، إال أن يعسر عليكم فتذحبوا ، ال تذحبوا إال مس    :رسول اهللا   

حنن فال نصححه ألن أبا الزبري مدلس ما مل يقل يف اخلرب أنه مسعه من جابر، هو أقر علـى                    
فهو يف هذا املثال جـار علـى        . )2 ()ذلك بنفسه، روينا ذلك عنه من طريق الليث بن سعد         

با الزبري املكي من القسم األول عنده من أقسام         نفس احملدثني، ولكنه ناقض نفسه ألنه عد أ       
التدليس وال يضرهم إذا عنعنوا ما داموا أم ثقات عنده، واحلديث يف صحيح مسلم وهناك               
أمثلة أخرى يف احمللى وتبني أن كل حديث فيه أبو الزبري إذا مل يصرح فيه بالـسماع هـو                   

طَّساقط وميث عن ابن الزبري فهو مقبول عنده عند ابن حزم، إال ما كان من طريق اللرح.  
روينا من طريق أيب داود، نا أمحد من حنبل، نا وكيع ابـن             : ( قال ابن حزم     :�	2.� ��2 .1

 لـىب يف    :اجلراح عن ابن جريج عن عطاء، عن ابن عباس عن الفضل بن عباس أن النيب                

ع ــشيء م ـومل يتعقبه ب   �هذا احلديث ذكره ابن حزم      ـف،     )3 ()رمي مجرة العقبة  
 يقترب من درجة أيب الزبري املكي الذي يرد ابن حزم كـل حـديث رواه                )4(أن ابن جريج  

ا ما مل يصرح فيه بالتحديث، مما يدل على أن الراوي الثقة عند ابن حزم حديثه ال يرد                  معنعن
  .ولو كان مدلسا كما ذكر ذلك هو يف القسم األول عنده من أقسام التدليس وهو خاص به

                                           
  .5055 احلديث أخرجه مسلم يف الصحيح كتاب األضاحي، برقم –) 1( 
  ).20ص/6ج( احمللى–) 2( 
ري غداة النحر، حىت يرمي اجلمرة، بـرقم        بكري، كتاب احلج، باب التلبية والت     و احلديث أخرجه البخا   ).7/135( احمللى –) 3( 

  . 1281 ومسلم يف صحيحه، كتاب احلج، باب مىت يقطع احلاج التلبية، برقم ،1680
التقريـب  :  أو بعدها أنظـر 50 ابن جريج عبد امللك، بن عبد العزيز، املكي ثقة فاضل كان يدلس ويرسل، مات سنة     –) 4( 

  .323، ص6، والسري للذهيب، ج)304(ن حجر، صبال



���א�������א����������	��א����م�
	���א�����������������א�������א����������	��א����م�
	���א����א������א�������א����������	��א����م�
	���א����א������א�������א����������	��א����م�
	���א����א�����K�K�K�K>>>>�وא����وא����وא����وא���<<<<א �� �� �� �

 85 

وما حدثنا به أمحد بن حممد الطلمنكي، نا ابن مفرج، (قال أبو حممد بن حزم :  ��2.���	2.�

            موت، نا أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق البزار، نا أبو كامل، نا بـشر       نا حممد بن أيوب الص
 السبيعي، عن أيب بـردة بـن أيب موسـى           إسحاقبن منصور، نا سفيان الثوري، عن أيب        

  .)1 ()ال نكاح إال بويل: ( أنه قال: عن النيب بو موسىو أه–األشعري عن أبيه 

فكذلك يف هذا احلديث جند أن ابن حزم مل يعلق عليه بشيء، مما يدلك على أن الراوي إذا                  
كان ثقة ولو كان مدلسا فحديثه مقبول عند ابن حزم،  وال يضره ذلك كما ذكر هو ذلك                  

  .يف القسم األول  
ذكرناها هي خاصة بالقسم األول من أقسام التدليس، وأما فيمـا           وهذه األمثلة الثالث اليت     

  :خيص ما ذكره ابن حزم يف القسم الثاين عنده نذكر األمثلة التاليــة
6���يرد ابن حزم على خمالفيه الذين ذهبوا إىل أن العارية مضمونة يف كل حـال،        :�	2.� ��

اه من طريق أمحد بن شعيب، أنا عبد أما خرب دروع صفوان، فإننا روين: (وعلى دليلهم بقوله
عـن  –الرمحان بن حممد بن سالم، نا يزيد بن هارون أنا شريك، هو ابن عبد اهللا القاضي                 

، استعار منـه    :عبد العزيز بن رفيع، عن أمية بن صفوان بن أمية، عن أبيه أن رسول اهللا                

قـال ابـن حـزم      . )2 ()بل عارية مضمونة  : غصب يا حممد؟ فقال   : يوم حنني أدراعا فقال   
شريك مدلس للمنكرات إىل الثقات، وقد روى الباليا والكذب الذي ال شك فيـه عـن                (

  ).الثقات
فهذا احلديث رده ابن حزم والعلة فيه هو ما ذكره أن شريكا القاضي مدلس، بل وذكر أنه                 
 روى الباليا والكذب، وهذا مبالغة من ابن حزم يف هذا الراوي، وهو عنده من الرواة الذين               

                                           
، وابن ماجة النكـاح،     2085جه أبو داود يف كتاب النكاح، باب يف الويل برقم           ، احلديث أخر  9/452 أنظر احمللّى،    –) 1( 

  .1107، والترمذي، يف كتاب النكاح، باب ما جاء ال نكاح إال بويل، برقم 1880باب ال نكاح إال بويل رقم 
و )3562(رية، بـرقم    واحلديث أخرجه أبو داود يف كتاب البيوع واإلجارات، باب يف تضمني العا           ) 9/171( احمللّى   –) 2( 

، 6، والبيهقي يف السنن الكربى، كتاب العارية، باب أن العارية، مـضمونة، ج     )5779(النسائي يف الكربى كتاب العارية رقم       
  ).631-630(، والسلسلة الصحيحة لأللباين برقم )1513(اإلرواء برقم : ، واحلديث صحيح لغريه وله شواهد، أنظر97ص
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ذكرهم من القسم الثاين وذكر أن تدليسهم جرحة فيهم مطلقا، وعليه ترد كل روايـام،               
  .ألم ضعفاء،فهو جار على ما أصله 

ذكر ابن حزم يف سياق رده على خمالفيه الذين احتجوا بأخبار هي عنـده      :�8.7	2 .� �9 

 األزرق، عـن   بن يوسفإسحاقومن طريق أيب داوود نا عمر بن عون، أنا          : (ساقطة فقال 
، :شريك بن عبد اهللا القاضي، عن حصني عن الشعيب، عن قيس بن سعد عن رسول اهللا                 

لو كنت أمرا أحدا أن يسجد ألحد ألمرت النساء أن يسجدن ألزواجهن ملـا جعـل اهللا                 
وأما حديث قيس بن سعد، ففيه شريك بن عبـد اهللا           (قال ابن حزم    . )1 ()عليهن من احلق  

لس املنكرات إىل الثقات أو يدلس املنكرات عمن ال خري فيه مـن             القاضي، وهو مدلس يد   
  .)2 ()الثقات

وبعد هذا النقل يظهر لنا أن ابن حزم يضعف كل حديث جاء من طريق شريك القاضـي،                 
وليس السبب هو سوء حفظه، وإمنا السبب عنده أنه كان يدلس املنكرات إىل الثقات، بـل                

دلس تدليس التسوية الذين هو من أفحـش أنـواع          ويفهم من كالمه أنه وصفه بأنه كان ي       
التدليس مطلقا، وكثري من أئمة النقد ضعفوا شريك بن عبد اهللا القاضي ألجل سوء حفظه،               
على أن حديثه ينجرب يف كثري من األحيان باملتابعات والشواهد كما يف بعض الروايات ومنها 

  .اليت ذكرناها
وآراؤهم يف شريك جيدها مل تشر ال من  قريب         . )3(ومن ينظر يف أقوال أئمة اجلرح والتعديل      

وال من بعيد إىل أنه كان مدلسا هذا من جهة ومن جهة أخرى جند أن أرائهم تكاد تتفـق                   
، وليس أدل على ذلك )صدوق(على أنه صدوق بل هو ثقة خيطئ كثريا وابن حجر ذكر أنه 

لذا قال ابن عدي عنه     من أن مسلما أخرج له يف صحيحه وكذلك أصحاب السنن األربعة و           

                                           
، واحلديث صحيح، أخرجه أبو داود، كتاب النكاح، باب يف حق الزوج على املـرأة، بـرقم   )10/332( أنظر احمللّى    –) 1( 
ـ       :، قال   )2763(، واحلاكم يف املستدرك، كتاب النكاح، برقم        )2140(  ووافقـه   اههذا حديث صحيح اإلسـناد ومل خيرج

  . الذهيب
  ).10/332( احمللّى، –) 2( 
  ).165-164(2، ج)م1996-ه1416(1لرسالة، بريوت، لبنان، ط  ذيب التهذيب البن حجر مؤسسة ا–) 3( 
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مـن  بـريء   وعليه يظهر لنا جليا أن شريكا       . )1 ()والغالب على حديثه الصحة واالستواء    (
وصمة التدليس، وإن وصفه بعض األئمة بسوء احلفظ، تعجب من ابن حزم حني يذكره مع               

  .)2(احلسن بن عمارة الذي ضعفه مجهور أئمة النقد
 ���	�78.9� :9� +0/� 

الل ما ذكرناه من منهج ابن حزم يف التدليس ومقارنته بكالم مجهور أئمـة              خنلص من خ     
 :احلديث إىل النتائج التاليــة

أن التدليس عند ابن حزم ينقسم إىل قسمني باعتبار الرواة، من جهة الرواة الثقات ومن               -1
  .جهة الرواة الضعفاء

 ولو عنعنوا ومل يـصرحوا      أن الرواة الثقات عند ابن حزم إذا دلسوا، فتدليسهم مقبول،         -2
بالسماع جريا على قاعدته املعروفة وهي أن خرب الثقة مقبول مطلقا اال ما ظهر يقينا أنـه                 

  .أسقط راو من السند
أن هذا التدليس الذي ذكره يف القسم األول باعتبار الرواة الثقات هو خاص به ومل يقل                -3

 حزم، وهو ال يعد تدليسا عنـد        به أحد من أئمة احلديث، فهو مفهوم للتدليس خاص بابن         
  . )3 (عند ابن حزم)تدليس الثقة( وميكن أن نصطلح عليه احملدثني
أن ابن حزم رمحه اهللا تعاىل ناقض نفسه، حني ذكر أبا الزبري املكي يف القسم األول وهو                 -4

، لمحـدثني ال ما صرح فيه بالتحديث موافقا ل      يف اال التطبيقي مل يقبل منه إ      من الثقات، و  
4(ن السماععلى أنه ذكره من الثقات الذين ال يشترط ابن حزم يف أحاديثهم املسندة تبي(.  

أن تدليس الرواة الضعفاء عند ابن حزم هو جرح فيهم مطلقا، وعليه ترد مجيع روايام،               -5
  .وال يقبل منهم شيء، صرحوا بالسماع أم مل يصرحوا، كما رأينا ذلك مع شريك القاضي

رواة لضعفاء عند ابن حزم، يسمى عند علماء احلديث، تدليس التـسوية،            أن تدليس ال  -6
وجل تدليس الشيوخ، وهو عند ابن حزم من األسباب القادحة يف عدالة الراوي، ويعتربه من   

                                           
  ).7-6( ص5 الكامل البن عدي، ج–) 1( 
  ).2/166( ذيب التهذيب البن حجر –) 2( 
   .378 منهج ابن حزم يف االحتجاج بالسنة إلمساعيل رفعت فوزي، ص –) 3( 
  ).142-1/141( اإلحكام البن حزم، –) 4( 
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فهذا رجل جمروح، وهذا فسق ظاهر واجـب        : (الفسق، ويوضح ذلك قوله رمحه اهللا تعاىل      
مسعـت أو   : (و مل يصح أنه دلس فيه، وسواء قـال        اطراح مجيع حديثه، صح أنه دلّس فيه أ       

ساقط العدالة غاش ألهـل اإلسـالم       أو مل يقل، كل ذلك مردود غري مقبول، ألنه          ) أخربنا
  .)1 ()ستجازته ما ذكرنا، ومن هذا النوع كان احلسن بن عمارة، وشريك القاضيبا

إحدى الكبائر، لقـول    والتدليس الذي ذكرنا أنه يسقط العدالة هو        : (وقال رمحه اهللا تعاىل   
وال غش يف اإلسالم أكرب من إسقاط الضعفاء مـن  . )2 () من غشنا فليس منا:رسول اهللا  

 خبالف علماء احلـديث فـإن       ،)3(سند صحيح ليوقع الناس يف العمل به وهو غري صحيح         
  .التدليس عندهم ليس كذبا يف نفس األمر

وهم الرواة الـضعفاء املدلـسني،      أن ابن حزم أخطأ حني عد شريكا من القسم الثاين           -7
وذكرنا أنه ليس من املدلسني، بل األئمة يكادون جيمعون على أنه صدوق، تغـري حفظـه                

  .فقط، ومن ضعفه فإمنا ضعفه من جهة حفظه
علماء احلديث يف التعامل مع أحاديث املدلس من حيـث           أن ابن حزم مل يوافق مجهور     -8

زبري املكي، وأما باقي  الرواة فال، فإما أن يعترب ذلك           العموم إال مع راو واحد أال وهو أبو ال        
جرحا فيهم مطلقا إذا كانوا رواة ضعفاء، أو أن يقبل منهم مطلقا إذ كانوا رواة ثقات، أو                 

  .يسكت عليهم وال يعقب عليهم بشيء
أن تعليل ابن حزم لألحاديث بعلة التدليس من اجلانب التطبيقي فيه غموض واضطراب،             -9

 غري متوافق مع تطبيقاته، ففي الرواة الثقات تدليسهم مقبول عنده مطلقا ألـم              ألن تنظريه 
ثقات، وهذا متاشيا مع منهجه العلمي املعروف وهو لزومه للظاهر وأن رواية الثقة عن مثله               

  ولكن خالف نفسه كما ذكرنا مع أيب الزبري        ،على السماع واللقاء دائما وأبدا كيفما كانت      
 نظر إىل أنَّ من تعمد إسقاط اروحني الـضعفاء جـرح            رواة الضعفاء املكي، ومن جهة ال   

                                           
  ).1/142( نفسه، –) 1( 
  ).291-1(، 1، مج)من غشنا فليس منا (: أخرجه مسلم، يف كتاب اإلميان، باب قول النيب –) 2( 

  ).1/148(  اإلحكام البن حزم،–) 3( 
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بالتدليس، وتركت مجيع رواياته، ولكن مل يلتزم ذا إال مع بعض الرواة فقـط كـشريك                
  .)1(القاضي واحلسني بن عمارة وغريهم، وألجل ذلك نسب إىل التناقض

   .كتبه احلديثيةكما يف أن ابن حزم قليل تعليله األخبار بعلة التدليس -10
  . والعلم عند اهللا تعاىل إليهاهذه هي أهم النتائج اليت وصلت   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
، وصاحل عومار، اإلمام ابن حزم وأصوله يف تصحيح األحاديث وتعليلها،           )93-92(ص1 األلباين السلسلة الضعيفة، ج    –) 1( 

  ).417-416(ص
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:;���� ���	� : 0$��� <;��=��� ��� ���:  
 ���	����� :.'  ���!"#$��	� %&'( ��� .'IM� :        
. '���إذن  .)1(» يف املـنت    هي ما يتفرد به الثقة يف رواية احلديث من لفظة أو مجلة يف السند أو               «:"!

  .فزيادة الثقة إما أن تكون يف املنت أو تكون يف السند
.'IM:) ---- ��L �� > @A. ���� :            وهي ما يكثر من اختالف الرواة يف وصل احلديث، أو إرساله وكذا

  :رفعه أو وقفه، واختلف احملدثون يف حكم هذه الزيادة على قولني
  .)2(رواية اإلرسال على الوصل، الوقف على الرفعكثري من احملدثني ترجيح   وهو قول:����

 وهو قول بعض العلماء احملققني يف هذا الفن ترجيح الوصل على اإلرسال، وكذا الرفع علـى         :��2 .1

الوقف، إذا كان راوي الزيادة حافظا متقنا، ومل تكن هناك قرينة ترجح اإلرسال علـى الوصـل، أو       
  .)4(حه اخلطيب البغدادي يف كون الراوي عدال ضابطاوهذا هو الذي رج. )3(الوقف على الرفع

واحلق يف هذه املسألة هو أن زيادة الثقة ال تقبل مطلقا ودائما، بل ينظر يف األحـوال واملالبـسات                   
  .)5(وقرائن الترجيح املعتمدة عند أهل هذا الفن

----- �= 	� > @A.���� :         احلـديث وال يرويهـا   وهي أن يروي أحد الرواة زيادة لفظة أو مجلة يف منت

  .غريه
 يف حكم هذه الزيادة أكثر من سابقتها ونستطيع أن نرد           احملدثنيوقد وقع خالف كبري بني      
  :هذا اخلالف إىل ثالثة أنواع

                                           
  .423، ص)م1997-ه1418(3تر، منهج النقد يف علوم احلديث، دار الفكر دمشق، ط  نور الدين ع–) 1( 
، ابن حجر، النكـت علـى ابـن         78، العراقي، التقييد واإليضاح، ص    )190-189 (1 السخاوي فتح املغيث، ج    –) 2( 

  ).2/625(الصالح، 
  ).191-190(، ص1 السخاوي، فتح املغيث، ج–) 3( 
  ).425( الكفاية يف علم الرواية،  ينظر اخلطيب البغدادي،–) 4( 
  ).626-2/625( ابن حجر، النكت على ابن الصالح، –) 5( 
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���� �أن ختالف هذه الزيادة أو تنايف ما رواه الثقات األثبات، فهذه حكمها عندهم             :��� &

  .هو الرد
1. 2�� �فاة وال خمالفة أصال ملا رواه غريه، فهذه تقبل سواء كانـت       أال يكون فيها منا   : ���&

من الراوي نفسه، بأن روى احلديث مرة ناقصا، ومرة رواه بتلك الزيادة، أو روى هو تلك                
الزيادة وغريه من الرواة مل يذكرها، فهي مبثابة حديث مستقل، وخرب منفصل تفرد به الراوي 

  .فيقبل منه
� �.2�� �اتني املرتبتني كزيادة لفظة معنوية، مل يذكرها سـائر الـرواة،     ما يقع بني ه   : ���&

  .)1(فيخالف الزائد إطالق احلديث، أو شيئا من وصفه
وهذا النوع األخري مل يصرح ابن الصالح حبكمه، وقد اختلف فيه أئمة العلم باحلـديث،               

      فمنهم من قبل هذه الزيادة مطلقا، وع ويت زي ذلك جلمهور الفقهاء واحملدثني، وبأي وجه ر
       زي أليب حنيفة وأتباعه ومن وافقه، ألن الزيـادة         هذه الزيادة، ومنهم من مل يقبل ذلك، وع

  .عندهم ملا كانت تقتضي تغيري حكم أصبحت من قبيل الزيادة املعارضة فال تكون مقبولة
ه يوافق قواعدهم يف كوم يشترطون يف       ، ألن احملدثنيوهذا التقسيم هو الذي ارتضاه أغلب       

احلديث الصحيح أال يكون شاذا، فالزيادة اليت تنايف ما دامت دون روايات احلديث يف القوة               
فهي غري مقبولة، فال بد إذن من تقييد قبول الزيادة بكوا غري منافية كما حقق ذلك ابـن                  

  .)2(حجر يف شرح النخبة
 ونقاد األثر، ال تقبل مطلقا وال ترد مطلقـا          احملدثنيقة عند   ص ذا إىل أن زيادة الث     فنخلُ   

سواء كانت يف السند أو يف املنت، بل احلكم فيها دائر مع القرائن كاألحفظية وكثرة العدد،                
ومالزمة الشيخ وغريها، ولكل حديث نقده اخلاص، فريجح اإلرسال مرة علـى الوصـل              

مـن  (:  أخرى، وهلذا يقول ابن دقيق العيد      والعكس عند التعارض، أو الرفع أحيانا والوقف      

                                           
، 1، وفـتح املغيـث للـسخاوي، ج       )2/603(، وابن حجر النكت على ابن الصالح      93 العراقي التقيد واإليضاح،     –) 1( 

  .425، وعتر منهج النقد، ص232ص
وعتـر  ).2/603(، والنكت البن حجر على ابن الـصالح،      95، ص  علي حسن، النكت على نزهة النظر البن حجر        –) 2( 

  .426-425منهج النقد ص
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 أو أكثرهم أنه إذا تعارض رواية مسند ومرسل، أو رافـع وواقـف، أو               احملدثنيحكى عن   
ناقص وزائد، أن احلكم للزائد، مل يصب يف هذا اإلطالق فإن ذلك ليس قانونـا مطـردا                 

: عالئي، فقـال  واملراجعة ألحكامهم اجلزئية، تعرف صواب ما نقول، وذا جزم احلافظ ال          
كالم األئمة املتقدمني يف هذا الفن، كعبد الرمحان بن مهدي، وحيي بن سـعيد القطـان،                (

وأمحد بن حنبل، والبخاري، وأمثاهلم يقتضي أال حيكم يف هذا املسألة حبكم كلي بل عملهم               
  .)1 ()يف ذلك دائر بني الترجيح بالنسبة إىل ما يقوى عند أحدهم يف حديث

واشتهر عند مجع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غري تفـصيل،     ( : ابن حجر  وقال
وال يتأتى ذلك على طريق احملدثني الذين يشترطون يف الصحيح أال يكون شاذا، مث يفسرون               
الشذوذ مبخالفة الثقة ملن هو أوثق منه والعجب ممن أغفل ذلك منهم، مع اعترافه باشـتراط                

مة احلديث املتقدمني،    الصحيح، وكذا احلسن، واملنقول عن أئ      انتفاء الشذوذ يف حد احلديث    
ن بن املديين، وحيي بن سعيد القطان، وأمحد من حنبل، وحيي بن معني، وعلى بن  كعبد الرمح 

املدين والبخاري، وأيب زرعة وأيب حامت، والنسائي والدار قطين، وغريهم اعتبار الترجيح فيما    
  .)2 () عن أحد منهم إطالق قبول الزيادةيتعلق بالزيادة وغريها، وال يعرف

 ���	�1.2�� :�� ��� ��� .'IM� +?2�� @A.�B  

يعترب الراوي الثقة شرط من شروط احلديث الصحيح عند أيب حممد بن حزم، والثقة عنده                  
وهذا الثقة عند ابن حزم مصدق يف كل ما         . )3 ()العدل يف دينه الضابط احلافظ ملا رواه      (هو  

  .لو زاد يف روايته أو نقص أو غري ذلكيروي، و
وقد عقد ابن حزم فصال تكلم فيه عن زيادة العدل، قرر فيه أن زيادة العدل على ما يروي                  

وإذا روي العدل زيادة    (غريه مقبولة وجيب األخذ ا، وإليك كالمه، قال أبو حممد بن حزم             
له، أو دونه، أو فوقه، فاألخذ      على ما روى غريه، فسواء انفرد ا، أو شاركه فيها غريه، مث           

  .)4 ()بتلك الزيادة فرض 
                                           

  ).2/629(، والنكت البن حجر العسقالين)16-2/14( الصنعاين ، توضيح األفكار، –) 1( 
  ).96-95(  النكت على نزهة النظر البن حجر، ص –) 2( 
  ).7/51( احمللّى، –) 3( 
  .)1/90( اإلحكام البن حزم، –) 4( 
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وال فرق بني أن يروي الراوي العدل حديثا فال يرويه أحد غـريه، أو              : (ويقول ابن حزم     
يرويه غريه مرسال، أو يرويه ضعفاء، وبني أن يروي الراوي العدل لفظة زائـدة مل يروهـا                 

له بالربهان الذي قدمناه يف وجوب قبول غريه، من رواة احلديث وكل ذلك سواء واجب قبو
خرب الواحد العدل احلافظ، وهذه الزيادة وهذا اإلسناد مها خرب واحد عدل حافظ، ففـرض           
قبوهلما، وال نبايل روى مثل ذلك غريمها أو مل يروه سوامها، ومن خالفنا فقد دخل يف باب                 

يف مذهبه، وانفراد العـدل     ترك قبول خرب الواحد، وحلق مبن أتى ذلك من املعتزلة وتناقض            
  .)1 ()باللفظة كانفراده باحلديث كله وال فرق

وهذا نفسه هو قبول زيادة العدل، وإن انفرد ا، وأا كسائر نقله، وليس             (ويقول كذلك    
جهل من جهل حجة على علم من علم، وال سكوت عدل مبطال لكالم عدل آخـر، وال                 

  .)2 () ينفرد بلفظة منه، أو حبكم زائد فيهفرق بني أن ينفرد باحلديث كله، وبني أن
  : فنالحظ من خالل هذا النقل عن ابن حزم ما يلـي

أن ابن حزم يؤكد أن العدل إذا جاء بزيادة فإنه جيب األخذ ا بل ذلك عنـده فـرض            -1
  .سواء كانت يف السند أو يف املنت

 هذه هي صفته فوجـب      ، ما دامت  "الراوي العدل الثقة  "فهو يرى بأن الفيصل يف ذلك هو        
  .قبول خربه

أن ابن حزم يرى أن زيادة الراوي الثقة كمثل روايته حلديث منفرد فوجـب قبولـه،                -2
  .كقبول ذلك احلديث املنفرد، ما دام أن ذلك الراوي عدل حافظ

  .أن ابن حزم ال يويل أي اهتمام ملخالفة الراوي الثقة لغريه، إذا ثبت عنده أنه ثقة-3
نده بني الزيادة يف سند احلديث أو يف متنه، فالكل عنده على السواء، مـن               أنه ال فرق ع   -4

  .حيث القبول واالحتجاج
ولكنه بعد ذلك كأنه    .)3(هذا الذي نقلناه عن ابن حزم يوحي بأنه يقبل زيادة الثقة مطلقا           -5

فإن كانت اللفظة   : (دات هلذا الذي فهم يف أول كالمه، حيث أنه يقول         يأشار إىل بعض التقي   
                                           

  ).2/91( نفسه –) 1( 
  ).2/93(نفسه –) 2( 
  .576 منهج ابن حزم يف االحتجاج بالسنة، ص–) 3( 
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الزائدة ناقصة، من املعىن، فاحلكم للمعىن الزائد، ال اللفظة الزيادة، ألن زيادة املعـىن هـو                
: إىل أن يقول  ) العموم، وهو الزيادة حينئذ على احلقيقة، وهو احلكم الزائد، والشرع الوارد          

فإذا روى العدل لفظة هلا حكم زائد مل يروها غريه، أو رواها غريه، أو روى العدل عموما                 (
يه حكم زائد وروى آخرون لفظة فيها إسقاط ذلك احلكم، فالفرض أن يؤخذ  بـاحلكم                ف

  .)1 ()الزائد أبدا
         ط لقبول الزيادة أن يكون فيهـا حكـم         فيالحظ أنه هنا مل يترك األمر على إطالقه بل شر

كان ابن حزم يقبل الزيادة مطلقا، لكان من الذين يأخـذون الزيـادة              ومعىن زائدان، ولو  
 اليت تنقص احلكم الذي ثبت بطريق أو خبرب آخر والكتفى ا، ولكنه مل يفعل ذلك،                اللفظية

بل الزيادة اليت تنقص املعىن أو احلكم ال يعتد ا رمحه اهللا تعاىل، وهذا الذي ذكرناه هنا هو                  
  .خاص بالزيادة يف منت احلديث، ال الزيادة يف سنده فهو يقبلها مطلقا

  :م أكثر على هذه املسألة نورد األمثلة التاليةولكي يتضح لنا منهج ابن حز
وملا حدثناه عبد اهللا بن ربيع التميمي، حدثنا حممـد          : (قال أبو حممد بن حزم     :�	2.� ����

بن معاوية، حدثنا أمحد بن شعيب، أخربنا قتيبة، حدثنا محيد بن عبد الرمحان عن عبد العزيز                
كان من تلبية   ( قال    > عرج عن أيب هريرة     بن أيب سلمة، عن عبد اهللا بن الفضل، عن األ         

ال أعلم أحدا أسند هذا احلـديث أال        : (قال أمحد بن شعيب    .)2()  لبيك إله احلق   :النيب  

زيادة الثقة مقبولة، وابن عمر اقتصر على مـا         : (قال أبو حممد  ) عبد اهللا بن الفضل وهو ثقة     
لى علم أيب هريرة، وكالمها     مسع، وليس مغيب ما ذكره أبو هريرة عن علم ابن عمر حجة ع            

  .)3 ()قال ما مسع بال شك

                                           
  ).2/91( اإلحكام البن حزم –) 1( 
، وابن ماجة يف املناسك،     54، ص 4، ج 3718 أخرجه النسائي يف السنن الكربى، كتاب احلج باب كيف التلبية برقم             –) 2(

وابن خزمية يف صـحيحه بـرقم       . 194، ص 14، ج 8497 وأمحد يف املسند برقم      .421، ص 3، ج 2920باب التلبية برقم    
  ).5/45(، والبيهقي يف السنن الكربى، باب كيف التلبية، 172، ص4، ج2623

  .9/228 احمللّى البن حزم، ج–) 3( 
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وهذا احلديث يف مالحظة النسائي الناقد احلافظ، أنه مل يسند عن عبد اهللا بن الفضل                 
وهذا إشارة منه إىل خمالفـة  . )1(إال من قبل عبد العزيز وأن إمساعيل بن أمية رواه عنه مرسال   

أوثق منه وهو امساعيل بن أمية، ولكن احلـافظ         عبد العزيز بن أيب سلمة املاجشون ملن هو         –
من الراوي  الثقة مقبولـة،       ابن حزم مل يرتض ذلك من أمحد من شعيب، وذكر بأن الزيادة           

جريا على أصله الذي وضعه ومنهجه الذي ال حييد عنه وهو أن الزيادة من الثقة مقبولـة،                 
  .وهذه الزيادة كانت ووقعت هنا يف السند

حدثنا عبد اهللا بن ربيع التميمي، وأمحد بن عمر العـذري،           : (ال ابن حزم  ق   :�	2.� ��1.2

قال التميمي، حدثنا حممد بن معاوية القرشي املرواين، حدثنا أمحد بن شعيب، أنا إبراهيم من 
 بن يوسف األزرق، عن سفيان الثوري، عن خالد احلذاء، وقال العذري،            إسحاقسعيد، ثنا   

عقال األسدي، القرشي، ثنا إبراهيم بن حممد الدينوري، ثنا حممد          ثنا عبد اهللا بن احلسني بن       
 بن راهويه، أنا املعتمر بن سليمان عن        إسحاقبن أمحد بن اجلهم، ثنا موسى بن هارون، ثنا          

محيد، مث اتفق خالد احلذاء ومحيد كالمها عن أيب املتوكل الناجي، عن أيب سعيد اخلدري أن                
  .)2()بلةوالقُ(للصائم، زاد محيد يف روايته أرخص يف احلجامة : :رسول اهللا 

إن أبا نضرة وقتادة أوقفاه عن أيب املتوكل عن أيب سعيد، وأن ابن املبارك أوقفه               : (قال علي 
عن خالد احلذاء عن أيب املتوكل عن أيب سعيد اخلدري، ولكن هذا ال معىن له إذا أسـنده                  

  .)3 () احلجةالثقة، واملسندان له عن خالد ومحيد ثقتان فقامت به
ولكن هناك من أئمة النقد من ذهب إىل أن هذا احلديث ال يصح إال موقوفا على أيب سعيد                  

وحديث أيب املتوكل عن أيب سعيد موقوفا أصح، هكذا         ( ولذا قال الترمذي      > اخلدري  
روى قتادة وغري واحد عن أيب املتوكل عن أيب سعيد قوله، حدثنا إبراهيم بن سعيد، حدثنا                

                                           
  .54، ص4 النسائي السنن الكربى ،ج–) 1( 
  .1968وابن خزمية يف الصحيح برقم .345، ص3، ج3264 أخرجه النسائي يف السنن الكربى برقم، –) 2( 
  .6/204.205( احمللّى–) 3( 
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يه، عن محيد وهو الطويل، عن أيب سعيد مثله ومل يرفعه، هذا هو موضع اإلسناد واهللا                بن عل 
  .)1 ()أعلم

نالحظ هنا أن النقاد رجحوا أن هذا احلديث موقوف على أيب سعيد،وأن هذه الراوية هـي           
  .الراجحة و مع ذلك فان ابن حزم شنع على من قال ذلك، فقبل الزيادة يف املنت واإلسناد

وهي زيادة محيد مل يتكلم عليها ومل يتعرض هلا ال من قريـب وال              ) بلةوالقُ(يادة  حيث إن ز  
من بعيد مما يدلك على أنه قبلها، وألا زادت حكما ومعىن آخر، وأما الزيادة يف الـسند                 
فكذلك قبلها مطلقا ما دام أن الراوي ثقة، ورجحها على الرواية األخرى، جريـا علـى                

  .قبول زيادة الثقة مطلقا، واهللا أعلـممنهجه وأصله املطرد وهو 
وما روينا من طريق أمحد بن شعيب، أنا القاسم بن          : (قال أبو حممد بن حزم     :�	2.� ��2.� �

زكرياء، أنا سعيد بن عمرو، أنا محاد بن زيد عن أيوب،وحيىي ابن أيب كثري، كالمها عـن                 
عليه الـصالة والـسالم أن        فأمر :عكرمة، عن ابن عباس أن مكاتبا قتل على عهد النيب           

  .)2 ()يؤدي ما أدى دية احلر، وما ال دية اململوك
، فهو قوة للخرب ألنه      > وأما ما ذكروا من إيقاف ابن علية له على علي           (قال ابن حزم    

فتيا لعلي مبا روى وليت شعري من أين وقع ملن وقع أن العدل إذا أسند اخلرب عـن مثلـه،                    
 أن ذلك علَّة يف احلديث، فهذا ال يوجبه نـص وال نظـر وال               وأوقفه آخر أو أرسله آخر،    

  .)3 ()معقول
يف هذا املثال يقرر ابن حزم القول بقبول الزيادة ألا هنا وقعت يف السند، فهـو يقبلـها                  
مطلقا، بل ويعترب أن ذلك قوة للخرب، بل ويذهب إىل ما هو أبعد من ذلك حيث إنه يعتـرب                   

ف من التعارض بني الوصل واإلرسال أو الرفع و الوقف أمر ال            أن التعليل مبثل هذا االختال    
يوجبه عقل وال نص وال نظر، وهذا ما مل يوافقه عليه العلماء، حيث إن الثقة مهما بلـغ يف           

                                           
  ).126(العلل الكبري للترمذي، ص –) 1( 
، والترمذي يف كتاب البيوع باب ما جاء        1581 احلديث أخرجه، أبو داود يف كتاب احلج باب يف دية املكاتب برقم              –) 2( 

  .1259يف املكاتب إذا كان عنده ما يؤدي، برقم 
  . 9/228 احمللّى، –) 3( 
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احلفظ واإلتقان فال بد من تطرق اخلطأ إليه والوهم والسهو، وال يسلم من ذلـك أحـد،                 
ا أكثر عددا، أو كانوا أكثر مالزمة للـشيخ         خاصة إذا خولف من احلفاظ األثبات، أو كانو       

من هذا الذي خالف وتفرد، هذا مما يزيد ويغلب على الظن أن هذا الراوي الثقـة أخطـأ،       
  .باإلضافة إىل أن ابن حزم متأثر مبنهجه الظاهري خمالف بذلك مجاهري احملدثني

6 ���مد بن معاوية، نا أمحد     نا حم : وحدثناه عبد اهللا بن ربيع، قال     : (قال أبو حممد   :�	2 .� ��

 نا ابن جريج، نـا      -هو القطان –مسي، نا حيىي بن سعيد      وبن شعيب، نا نوح من حبيب القَ      
 وقد أحرم يف جبة     :عطاء، عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه أن رجال أتى رسول اهللا               

 الطيب فاغـسله،  أما اجلُبة فاخلعها، وأما : متضمخا، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه سلم        
   .)1("مث أحدث إحراما"

فاألخذ ذه الزيادة واجب، وجيب إحداث اإلحرام       . )2(نوح ثقة مشهور  : قال أبو حممد     
ملن أحرم يف جبة متضمخا بصفرة معا، وإن كان جاهالً، ألن الرسول صلى اهللا وعليه وسلم             

  .)3()مل يأمر بذلك إال من مجعهما
مث أحدث إحراما، ما أعلم أحدا قاله غـري         (ي بعد ذكره للحديث،     قال احلافظ الناقد النسائ   

  .)4 ()نوح بن حبيب، وال أحسبه حمفوظا، واهللا سبحانه أعلم
أضف إىل ذلك أن هذا احلديث مروي يف الصحيحني دون هذه الزيادة، فيظهر بذلك أن                 

 الزيادة ما دام أن هذه الزيادة غري حمفوظة كما قال النسائي، ولكن ابن حزم كعادته قبل هذه
نوح الذي رواها ثقة مشهور، وهي زيادة لفظية يف احلديث أفادت حكما زائدا على احلكم               

لك خالف   القبول، جريا منه على أصله، وبذ      األول، ومعىن آخر فكان حكمها عند ابن حزم       
  .أئمة النقد الذين مل يقبلوا هذه الزيادة واهللا أعلم

                                           
. 1536احلديث أخرجه البخاري، كتاب احلج، باب غسل اخللوق ثالث مرات من الثيـاب رقـم                ).7/80( احمللّى،   –) 1( 

  .، دون هذه الزيادة2790وأخرجه مسلم كتاب احلج، باب ما يباح للمحرم حبج أو عمرة، برقم
د القطان، وعنه النسائي وأبـو داود، وثقـة ابـن حبـان              نوح من حبيب القومسي، أبو حممد روى عن حيي بن سعي           –) 2( 

  )10/429(واخلطيب، أنظر ذيب التهذيب، 
  ).7/80( احمللّى، –) 3( 
  .36، ص4 النسائي، السنن الكربى، ج–) 4( 
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  : مسألة التيمموسنعرض فيه إىل :�	2.� �78.9

لقد اختلف العلماء وتباينت أرائهم حول ما يتيمم به، فذهب فريق إىل أنه ال جيوز التيمم                   
إال بالتراب، وذهب فريق آخر إىل أنه جيوز التيمم بكل ما هو جنس األرض، من تـراب أو      

  وحنو ذلك، ولكل واحد منهم دليل يف ذلك، والذي يهمنا    جص حصى أو رمل أو معدن أو     
أعطيـت  : ، قال :أن النيب   (هو دليل الفريق الثاين الذين استدلوا حبديث جابر والذي فيه           

مخسا مل يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسرية شـهر، وجعلـت يل األرض مـسجدا      
وطهورا، فأميا رجل من أميت أدركته الصالة فليصل، وأحلت يل الغنائم ومل حتل ألحد قبلي،               

والفريـق  . )1()نيب يبعث لقومه خاصة وبعثت إىل الناس عامـة        وأعطيت الشفاعة، وكان ال   
والذي فيه،   >األول الذي قالوا ال جيوز التيمم إال بالتراب، فقد استدلوا حبديث حذيفة             

جعلت صفوفنا كصفوف املالئكة وجعلت لنا األرض       : فضلنا على الناس بثالث   : :قال  (

  .)2 () املاءكلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا، إذا مل جند
معناه ختصيص التيمم بالتراب فقط اعتمادا على       ) تربتها(فهذا احلديث الثاين فيه زيادة وهي       

  .هذه الزيادة
ولكن العالمة ابن حزم يرى بأن هذه الزيادة اللفظية يف احلديث تنقص حكما ثبت حبديث               

مم خاص بـالتراب    جابر الذي ذكرناه آنفا فهذه الزيادة عنده تنقص من املعىن، وجتعل التي           
وال (فقط، بعد أن كان احلكم عاما بكل ما هو من جنس األرض، وهلذا يقول ابن حـزم                  

تراب وغري تراب، فأما التراب فالتيمم : جيوز التيمم إال باألرض،مث تنقسم األرض إىل قسمني    
به جائز كان يف موضعه من األرض، أو مرتوعا جمعوال يف إناء، أو يف ثوب، أو علـى يـد                    

وأما ما عدا التراب من احلصى واحلصباء، أو الـصحراء،      ... ان أو حيوان أو نفض غبار     إنس
أو الرضراض أو اهلضاب أو الصفا أو الرخام أو الرمل، أو معدن كحل، أو معدن زرنيخ، أو         
جيار أو جص، أو معدن ذهب أو توتيا ، أو كربيت أو ال زورد أو معدن ملـح، أو غـري                     

                                           
  صحيحه، كتـاب املـساجد     ومسلم يف . 335، برقم   )108(، ص 1 أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب التيمم، ج       –) 1( 

  .6، ص3، ج1163ة، برقم ومواضع الصال
  .1165 مسلم يف الصحيح برقم –) 2( 
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ري مزال عنها إىل شيء آخر فالتيمم به جائز وإن كان شيء من             ذلك، فإن كان يف األرض غ     
  .)1 ()ذلك مزاال إىل إناء، أو إىل ثوب، أو حنو ذلك مل جيز التيمم بشيء منه

وبعدها جند ابن حزم يهاجم من يستدل حبديث حذيفة وخيص ذلك العموم أو يقيد                
بشيء غري   لتراب خاصة، ال  ال يتمم إال با   : وقال الشافعي وأبو يوسف   : (ذلك اإلطالق فقال  

بيان ملراد اهللا من الـصعيد      ) هوراوجعلت تربتها لنا ط   ( :ذلك، فادعوا أن قول الرسول      

وهذا خطأ ألنه دعوى بال برهان، ومـا        ) جعلت يل األرض مسجدا وطهورا    ( :وملراده  

 ��Í��Ì���Ë��Ê��É��È��Çz}� �كان هكذا فهو باطل قـال       

 �m���l��kl فهو حق، فقـال      :قال رسوله   ، و �بل كل ما قال     ،  111: ا����ة 

) األرض مسجد وترتبها طهـور  (:وقال ) األرض مسجد وطهور (: وقال  6: ا�����ة

فكل ذلك حقا، وكل ذلك مأخوذ به، وكل ذلك ال حيل ترك شيء منـه لـشيء آخـر،                   
فالتراب كله طهور، واألرض كلها طهور،  والصعيد كله طهور، واآلية وحديث جـابر يف   

األرض، زائد حكما على حديث حذيفة يف االقتصار على التربة، فاألخـذ بالزائـد              عموم  
واجب، وال مينع ذلك من األخذ حبديث حذيفة، ويف االقتصار على ما يف حديث حذيفـة                

ففي هذا املثـال    . )2 ()خمالفة للقرآن، وملا يف حديث جابر وهذا ال حيل، وباهللا تعاىل التوفيق           
 ألا أنقـصت حكمـا       >  بالزيادة اليت يف حديث حذيفة،       نرى أن ابن حزم مل يأخذ     
، أال وهو التيمم بكل ما صعد على وجه األرض وال يقيد             > ومعىن، ثبت حبديث جابر     

ذلك بالتربة فقط، فهو مل يأخذ ا، مما يدلك على أن ابن حزم يف زيـادة الثقـة يف مـنت                     
ن حكما ومعىن آخر ليس هو يف لفـظ         احلديث ال يقبلها مطلقا، بل يقبل الزيادة اليت تتضم        

  .احلديث
KA.L �� �.2	�:             ويف هذا املثال نورد مسألة تأدية زكاة الفطر على املسلمني، فذهبت طائفة

من العلماء إىل أنه ال جيوز تأدية زكاة الفطر إال على املسلمني فقط، ودليلهم يف ذلك هـو                  

                                           
  ).159-2/158( احمللّى البن حزم، –) 1( 
  .2/159 احمللّى، –) 2( 
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ة الفطر على الناس صاعا       فرض زكا   :أن رسول اهللا    : ( وفيه - > –حديث ابن عمر    

  .)1 ()من التمر أو صاعا من شعري، على كل حر أو عبد من املسلمني
وذهب طائفة أخرى من العلماء إىل وجوب زكاة الفطر على املسلمني، وكـذلك جيـب               

فرض (إخراجها على غري املسلمني من الرقيق وغريهم، واستدلوا حبديث ابن عمر والذي فيه              
طر صاعا من متر أو صاعا من شعري، على كل عبد أو حر صغري أو                زكاة الف  :رسول اهللا   

  .)2 ()كبري
مة ابن حزم يذهب إىل القول الثاين وهو وجوب إخراج زكاة الفطر على املسلمني              والعالَّ   

ويؤديها املسلم عن رقيقه، مؤمنهم وكافرهم، من كـان         : (وغري املسلمني من الرقيق يقول    
كما ذكرنا، وهو قول أيب حنيفة، وسفيان الثوري يف الكفـار،           منهم لتجارة أو لغري جتارة      

: إىل أن قـال   . )3 ()وقال مالك والشافعي، وأبو سليمان، ال تؤدى إال عن املسلمني منـهم           
فرض رسـول   ) (:واحتج من مل ير إخراجها عن الرقيق الكفَّار مبا روى عن رسول اهللا              (

وهذا ) أنثى صغري أو كبري من املسلمني      صدقة الفطر على كل حر، أو عبد، ذكر أو           :اهللا  

صحيح وبه نأخذ إال أنه ليس فيه إسقاطها عن املسلم يف الكفار من رقيقه وال إجياا، فلو مل                  
يكن إال هذا اخلرب وحده ملا وجبت علينا زكاة الفطر إال عن املسلمني من رقيقنـا فقـط،                  

نا عبد اهللا بن حممد بن يوسف       ث: ولكن وجدنا ما حدثناه  يوسف بن عبد اهللا النمري، قال          
األزدي القاضي، ثنا حيي بن مالك بن عائذ، ثنا حممد بن سليمان بن أيب الشريف، ثنا حممد                 

ثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكـم،      : بن مكي اخلوالين وإبراهيم بن إمساعيل الغافقي، قاال       
 عن عراك بن مالك، عن أيب ثنا سعيد بن أيب مرمي، أخربين نافع بن يزيد عن جعفر بن ربيعة،

                                           
، 150، ص )م2005-ه1416(1 أخرجه مالك يف املوطأ، كتاب الزكاة، باب مكيلة زكاة الفطر، دار ابن حزم، ط              –) 1( 

الفطر على العبد وغريه من املسلمني، ومسلم، كتاب الزكاة باب زكاة الفطر            البخاري كتاب الزكاة، باب صدقة      ) 818(برقم
  .423، ص1، ج1504على املسلمني من التمر والشعري من طريق مالك برقم 

  ).424-423(، ص1 احلديث أخرجه البخاري يف املوضع السابق، ج–) 2( 
  ).6/132( احمللّى، –) 3( 
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وقد . )1 ()ليس على املسلم يف فرسه وعبده صدقة إال صدقة الفطر يف الرقيق    (:هريرة قال   

  .رويناه من غري هذا الطريق
 صدقة الفطر على املسلم يف رقيقه عموما، فكان هذا زائدا على حـديث أيب               :فأوجب  

ا احلديث، ال معارضا له أصال،      سعيد اخلدري وكان ما يف حديث أيب سعيد بعض ما يف هذ           
فلم جيز خالف هذا اخلرب، وذا اخلرب جتب تأدية زكاة الفطر على السيد عن رقيقه، ال على                 

  .)2 ()الرقيق
فمن خالل هذا املثال يتضح لنا أن ابن حزم يرى أن حديث أيب هريرة يتضمن حكما زائدا                 

فترك ابن حزم هذه    ) من املسلمني (على حديث أيب سعيد الذي فيه زيادة يف متنه وهي قوله            
الزيادة اليت فيها حكم فقهي آخر، ومل يأخذ ا ولكنه حاول اجلمع بينهما وبني احلـديث                

  .)3(اآلخر كما ذكره
 ���	���.2�� :9� +0/� 

  :من خالل ما ذكرناه من األمثلة على منهج ابن حزم يف زيادة الثقة خنلص إىل ما يلي
 بن حزم هو تصحيح حديث الثقة مطلقا، وأنه ال جيوز حبـال             أن األصل عند أيب حممد    -1

وال يصح اخلطأ   : "ختطئة الثقة أو تومهيه، أو رد روايته إال بربهان واضح، ولذلك جنده يقول            
  :يف خرب الثقة إال بأحد ثالث وجوه

  .ثبت الراوي واعترافه بأنه أخطأ فيهتإما /         أ
  .ع اخلرب مع راويه فوهم فيه فالنوإما شهادة عدل على أنه مس/       ب
  .)4 "(وأما أن توجب املشاهدة أنه خطأ/        ج

                                           
والدار قطين كتاب زكـاة  " قد روي بأسانيد كلها معلولة :" وقال   417ص7التمهيدجابن عبد الرب يف     : احلديث أخرجه  –) 1( 

، الشافعي يف األم، كتاب الزكاة باب زكـاة الفطـر          )2/109(2مج)م1994-ه1414(، دار الفكر،    )2085(الفطر برقم   
  ).4/161(، والبيهقي يف السنن الكربى، )161ص3ج(
  .985ث ابن عمر وليست من حديث أيب سعيد ،كما يف صحيح مسلم برقم والزيادة هنا من حدي).6/133( احمللّى–) 2( 
  .586 منهج ابن حزم يف االحتجاج بالسنة، ص–) 3( 
  .1/137 اإلحكام،–) 4( 
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أن الرواة الثقات عند أيب حممد بن حزم على درجة واحدة، سواء وافقـوا أم خـالفوا،                 .2
تفردوا أم شاركوا أنقصوا أو زادوا، فالكل عنده على السواء ألم ثقات، والثقة عنـد أيب                

  .اهحممد يصدق فيما رو
أن ابن حزم موقفه من الزيادة يف سند احلديث أا مقبولة مطلقا، خبالف الزيادة يف منت                .3

احلديث فإنه يقبل الزيادة اليت يكون فيها حكم ومعىن، وأما الزيادة اليت تنقص حكما فإنه ال                
يقبلها، يعين من جهة احلكم، وأما من جهة ثبوا فهي ثابتة ألا جاءت من طريـق ثقـة                  

جب قبوهلا مث إنه حياول اجلمع بينهما، خبالف أئمة النقد احلديثي فإم يقبلـون الزيـادة              فو
  .ويعملون ا بالشروط اليت ذكرناها سابقا

أن ابن حزم مبنهجه هذا متأثر بظاهريته القاضية عليه بلـزوم ظـواهر أحـوال الـرواة                 .4
لعلل اخلفية، فانظر مثال إىل مـا       واألسانيد، دون االلتفات إىل العلل واملناسبات والقرائن وا       

ذهب إليه ابن حزم من أن الثقة ال خيطأ إال بأحد الوجوه الثالث السابقة، حيث إن هـذه                  
وهلذا جند أن العالمة ابـن قـيم        األوجه تتجه إىل الظاهر، دون النفاذ إىل العلل واألغراض،          

 حزم له فمـا أجـدره       وإما تصحيح أيب حممد بن    : (وزية نبه إىل هذا على ابن حزم فقال       اجل
بظاهريته، وعدم التفاته إىل العلل والقرائن اليت متنع ثبوت احلديث، بتـصحيح مثـل هـذا                

  .)1 ()احلديث، وما دونه يف الشذوذ والنكارة
، فهو غري مسلم    أن ما اعتربه ابن حزم من أن انفراد الثقة بالزيادة كانفراده باحلديث كله            .5

ليس كل حديث تفرد به أي ثقـة        : ( قال احلافظ ابن حجر     ولذا له، وهو قول رده األئمة،    
كان يكون مقبوال، كما سبق بيانه يف نوع الشاذ، مث إن الفرق بني تفرد الراوي باحلـديث                 
من أصله، وبني تفرده بالزيادة فظاهر، ألن تفرده باحلديث ال يلزم فيه تطرق السهو والغفلة               

ه هلم، خبالف تفرده بالزيادة إذا مل يروها من هـو   إىل غريه من الثقات، إذ ال خمالفة يف روايت        
هـذا قـول    . )2 ()أتقن منه حفظا، وأكثر عددا، فالظن غالب بترجيح روايتهم على روايته          

احلافظ ابن حجر وقد أجاد وأفاد، وكالم ابن حزم ال يتماشى مع طريقة احملـدثني الـذين                 

                                           
  ).101(جمدي فتحي السيد، املكتبة التوفيقية، ص:  ابن القيم، الفروسية، حتقيق–) 1( 
  ).97-96(هة النظر لعلي حسن، ص، والنكت على نز)691-2/690( النكت البن حجر –) 2( 
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بالزيادة إذا مل يروها من هو أوثق من        يعتربون احتمال الشذوذ يف رواية الثقة، على أن التفرد          
الراوي حفظا وأكثر عددا، غلب على الظن ترجيح روايتهم على رواية املنفرد وأنه أخطأ فيه         

  .)1(ال حمالة
علم العلـل عنـد     مع   ال يتماشى أن ابن حزم مبنهجه هذا يف تصحيح خرب الثقة مطلقا،         .6

 علم خاص ببيان ما أخطأ فيه الثقات        احملدثني الذي هو من أجل فنوم وأدق علومهم، ألنه        
وزل فيه األثبات، هذا العلم الذي ال يقوم به إال طائفة قليلة من النقاد، أهل النظر والبصرية                 

الذين حباهم اهللا من فضله بذلك، والنظر والترجيح بني روايات احلفـاظ والثقـات عنـد            
: م، وهلذا قال ابن الوزير اليماين     احملدثني إذا تعارضت الروايات هو كاألمر امع عليه عنده        

على أن هناك أمثلة كـثرية      . )2 ()الترجيح بزيادة الثقة واحلفظ عند التعارض أمر جممع عليه        (
يف احمللّى، تبني وتؤكد أن كثريا من العلل اليت يراها احملدثون تقدح يف األحاديث ال يعتد ا                 

  .)3(ابن حزم أصال، بل وال يراها علال أصال
ن حزم مبنهجه هذا خمالف جلماهري أئمة احلديث الذين ما كانوا يقبلون خرب الثقـة               أن اب .7

 صحيح أن الثقة مقبول إمجاال عندهم، ولكن  هذا ال مينع من خطئه وومهه فال يقبل                 ،مطلقا
احملدثون والعكس،  ضعفه   بسبب منهجه هذا يصحح أحيانا ما        ، وهلذا جند أن ابن حزم     حينئذ

  . واهللا أعلم .  )4(كتبهوهذا بين واضح يف 
  

  

                                           
  ).190( طه بوسريح، املنهج احلديثي عند ابن حزم، ص–) 1( 
در العمران، در عـامل      ابن الوزير اليماين، الروض الباسم يف الذب عن سنة أيب  القاسم، تقدمي بكر أبو زيد، اعتىن به ب                   –) 2( 

  ،)م1995-ه1416(1أبو غدة، ط: يقر اجلزائري، حتقتوجيه النظر إىل أصول األثر، طاه: وينظر. 324 ص2الفوائد، ج
 1/ 510-511.  
  ).167( منهج ابن حزم يف االحتجاج بالسنة إلمساعيل رفعت فوزي ، ص–) 3( 
  ).232(صاحل عومار، اإلمام أبو حممد بن حزم وأصوله يف تصحيح األحاديث وتعليلها، ص:  ينظر–) 4( 
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���	� +����� :�>�,?��� #�&��9	� ��� ��� ���.  
  

من املشهور عند احملدثني أن احلديث إذا جاء من طرق متعددة وكان يف كل منـها                  
ضعف يسري ينجرب فإنه يقوى بذلك، ويكون حجة بشروط معلومة مضبوطة عند أهل هذا              

  .ند ابن حزم وجلمهور علماء احلديثالفن وهو ما نعرض له يف هذا املبحث ع
 

 ���	����� :a'  ���!"#$��	� %&'( ��� : 
وافق راو احلديث على ما رواه من قبل راو آخر فريويه عـن             أن ي :"املتابعة هي   :�	=.�!  +�1

  ".شيخه أو عمن فوقه
2.� _.c��:  ظن تفـرده سـواء          "هوحديث مروي عن صحايب آخر يشابه احلديث الذي ي

1("ه يف اللفظ أو يف املعىن أو فيهما معاشا(.  
والفرق بني التابع والشاهد، هو أن التابع خيتص بالرواية عن نفس الصحايب، والشاهد خيتص              

  .)2(بالرواية عن غريه، وهذا عند مجهور احملدثني واألمر فيه سهل
-−.'IM� .e�J.<:  

ن احلديث بطرقـه املتعـددة      يعين أ " التقويـة"املقصود من املتابعات والشواهد هو        
يقوي ويصري مقبوال صاحلا لالحتجاج به عند أئمة احلديث، فنجد أم يقبلون رواية الثقـة               
وأحيانا يرتلون إىل الضعيف الذي توبع من آخرين، وهلذا جند أن البخاري ومسلما خيرجون              

ا ليس علـى    أحيانا أحاديث بعض الضعفاء يف املتابعات والشواهد، وذلك ألن االعتماد هن          

                                           
  ).100-99(علي حسن، صل  البن حجر مع النكتر، نزهة النظ418 عتر، منهج النقد، ص–) 1( 
  ).102( النكت على نزهة النظر، ص–) 2( 
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املتابع أو الشاهد، بل على األصح الصحيح الذي أردف بغريه، لكن بدون إفراط وتـساهل               
  .)1(يف الباب

ليس كل ضعف يف احلديث يزول مبجيئه من وجوه، بـل ذلـك             : (وهلذا قال ابن الصالح   
يتفاوت، فمنه ضعف يزيله ذلك، بأن يكون ضعفه ناشئا من ضعف حفظ راويه، مع كونه               

صدق والديانة، فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر، عرفنا أنه مما قد حفظه،                من أهل ال  
ومل خيتل فيه ضبطه له، وكذلك إذا كان ضعفه من حيث اإلرسال زال بنحو ذلك، كما يف                 

  .املرسل الذي يرسله إمام حافظ إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر
لضعف، وتقاعد هذا اجلابر عن جربه ومقاومته،       ومن ذلك ضعف ال يزول بنحو ذلك لقوة ا        

  .)2 ()وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي  متهما بالكذب، أو كون احلديث شاذا
ال يلزم من ورود احلديث من طرق متعددة أن يكون : قال الشيخ أبو عمرو: (وقال ابن كثري

 يؤثر كونه تابعا أو متبوعا،      حسنا، ألن الضعف يتفاوت، فمنه ماال يزول باملتابعات، يعين ال         
كرواية الكذابني واملتروكني، ومنه ضعف يزول باملتابعة، كما إذا كان راويه سيء احلفظ،             
أو روى احلديث مرسال، فإن املتابعة تنفع حينئذ ويرفع احلديث عن حضيض الـضعف إىل               

  .)3 ()أوج احلسن أو الصحة
 هذا الكتاب حديث حسن، فإمنا أردنا به        وما ذكرناه يف  : (وقال احلافظ أبو عيسى الترمذي    

حسن اإلسناد عندنا كل حديث يروي ال يكون يف إسناده من يتهم بالكذب، وال يكـون                
  .)4 ()احلديث شاذا، ويروي من غري وجه، فهو عندنا حديث حسن

إذا فكل حديث يروى من أوجه متعددة، وال يكون ضعفها ناجتا عن الطعـن يف الـراوي،          
متهما يف دينه، أو فاحش الغلط يف روايته، كذلك كثرة الـوهم واخلطـأ              حبيث ال يكون    

والشذوذ، فهو حديث يقبل عند احملدثني وحيكم حبسنه أو بصحته، وهذا بـاب عظـيم ال                

                                           
  ).421( عتر منهج النقد، ص–) 1( 
  ).95( التقييد واإليضاح للعراقي، ص–) 2( 
  ).38-37(الباعث احلثيث ألمحد شاكر، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ص–) 3( 
  .171ص ابن رجب شرح علل الترمذي، –) 4( 
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 العارفني بعلله ورجاله، وعاملا باصـطالحام       احملدثنييتمكن منه إال من أطلع وعلم منهج        
  .)1(وحمررا ألصوهلم

 ���	�1.2�� :��� ��� ��� �_�&c��� R.!�.=	:   
إن املتتبع لصنيع ابن حزم يف كتبه احلديثية وخاصة موسوعته احمللى، وما ذكره عنـه                 

الباحثون جيد أنه يقف موقفا آخر خيالف فيه متاما علماء احلديث، حيث إنه ال يقبل حديث                
ولو بلغت طـرق   (:الضعيف مطلقا، ولو بلغت طرقه ألفا، فقد قال فيما نقله عنه الزركشي       

ومـن هنـا    . )2 ()الضعيف ألفا ال يقوى، وال يزيد انضمام الضعيف إىل الضعيف إال ضعفا           
يظهر لنا أن الراوي الضعيف عند أيب حممد بن حزم ال حيتج به مطلقا وحديثه عنده مردود،                 

 عند  اة إذن ، وحديثه يقبل مطلقا ، فالرو     وي الثقة عنده مصدق يف كل ما يروي       كما أنَّ الرا  
ما ثقات يقبل حديثهم كله،وهم على درجة واحـدة يف العدالـة            ابن حزم على درجتني، إ    

 حديثهم كله، وال يقبـل حبـال مـن          أو ضعفاء يف مرتبة واحدة من الضعف يرد       ،والضبط
  .األحوال، وال ميكن أن يتقوى حبال

ل يف كـل شـيء،      فالعدل ينقسم إىل فقيه وغري فقيه، فالفقيه العدل مقبو        : (يقول ابن حزم  
اخلامس شيء نقل كما ذكرنا، إمـا بنقـل أهـل      :"ويقول.)3 ()والفاسق ال حيتمل يف شيء    

إال أن يف الطريق    ،:املشرق واملغرب ،أو كافة عن كافة،أو ثقة عن ثقة حىت يبلغ إىل النيب              

جمهول احلال فهذا أيضا يقول به بعض املسلمني وال حيـل            رجال جمروحا بكذب أو غفلة أو     
  ".ا القول به وال تصديقه،وال األخذ بشيء منهعندن

وهكذا يظهر لنا جليا أنه يرد احلديث الضعيف مطلقا دون نظر إىل املتابعات والـشواهد،               
 يئه من طريق آخر كأن يكـون       حىت إنه مل يفرق بني احلديث الضعيف الذي ينجرب ضعفه         

                                           
-31(، ص )م1998-ه1417(1 أبو معاذ طارق عوض اهللا، اإلرشادات يف الشواهد واملتابعات، مكتبة ابن تيمية، ط             –) 1( 
32.(  

فريج، مكتبة أضواء السلف، الريـاض،  لدكتور زين العابدين بن حممد بالا:  الزركشي، النكت على ابن الصالح، حتقيق      –) 2( 
ا القول غري موجود يف مصادره، والزركشي نقله لعله من اإليـصال البـن              ، وهذ )322، ص 1ج(،  )م1998-ه1419(1ط

  .                            حزم وهو كتاب مفقود
  ).                 2/222(و الفصل البن حزم ).1/133(حكام البن حزم اإل–)3( 
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رسال و بني احلديث الـذي ال  يه سيء احلفظ أو مستورا أو خمتلطا أو يكون يف إسناده إ        راو
ينجرب إذا جاء من طريق آخر إذا كان راويه متهما بالكذب والفسق، بل ذهـب إىل املنـع                  

  .مطلقا
، وللوقوف على ذلك أكثر     "احمللّى"وقد سار ابن حزم على هذا املنهج يف تطبيقاته يف كتابه            

    :نورد األمثلة التاليــة
واحتجوا بأخبـار   : (معرض كالمه عن زكاة الفطر    قال أبو حممد بن حزم يف       :�	2 .� ����

خرب رويناه عن طريق امساعيل بن أمية، عن احلارث بن عبد الرمحـان             : فاسدة ال تصح منها   
 صـدقة   :فرض رسول اهللا    : ريعياض بن عبد اهللا عن أيب سعيد اخلد       بن أيب ذباب، عن     

 صح ث ضعيف، مث لو   واحلار. )1("الفطر صاعا من شعري أو صاعا من متر أو صاعا من أقط           
  .ط ال سائر ما جييزونملا كان فيه إال األِق

يح بن عبد الرمحان عـن      ومن طريق ابن وهب، عن كثري بن عبد اهللا بن عمرو املزين عن رب             
صاعا من متر، أو صاعا من زبيب، أو صـاعا مـن   «: فذكر:ري عن النيب  أيب سعد اخلد  

قط ال جتوز الرواية عنه، مث لو صح مل يكن          ، وكثري بن عبد اهللا سا     »أقط، أو صاعا من شعري    
  .فيه إال األقط والزبيب

 :ومن طريق نصر بن محاد، عن أيب معشر املدين، عن نافع عن ابن عمـر عـن الـنيب                    
أغنوهم عـن   «:ويقول» صاعا من متر أو صاعا من شعري أو من زبيب أو من قمح            «:فذكر

 احلديث، حيدث باملوضوعات عـن      مطرح، وأبو معشر املدين هذا جنيح       »ومتطواف هذا الي  
  .نافع وغريه

ومن طريق يعلى عن محاد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهري عن ثعلبة بن أيب صعري                  
صاعا من بر عن كل ذكر أو أنثى، صغري أو كبري، غين أو فقري، حر                «:عن أبيه عن النيب     

  .والنعمان بن راشد ضعيف كثري الغلط» أو مملوك

                                           
ديث تقدم خترجيه من طـرق عـن        واحلديث أخرجه البخاري ومسلم واحل    ) 123-120(ص/6 احمللّى البن حزم، ج    –) 1( 

  .100، ص )كنا خنرج زكاة الفطر:(عياض بن عبد اهللا بن سعد بن أيب السرح عن أيب سعيد 
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 بن حيي ثنا بكر بن وائل بن داود، ثنا الزهري عن عبد اهللا بن ثعلبة أو ثعلبة                  ومن طريق مهام  
أنه أمر يف صدقة الفطر صاع متر أو صاع شعري عن كل واحد،              « :بن عبد اهللا عن النيب      

  .»أو صاع قمح بني اثنني
  .، وهذان مرسالن:وعن ابن جريج عن الزهري عن عبد اهللا بن ثعلبة عن النيب 

سدد عن محاد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهري عن ثعلبة بن أيب صعري               ومن طريق م  
  .»صاع من قمح على كل اثنني«عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه سلم يف صدقة الفطر 

فحصل هذا احلديث راجعا إىل رجل جمهول احلال مضطرب عنه خمتلف يف امسه، مرة عبـد                
، وال خالف يف أن الزهري مل يلق ثعلبة بن أيب صـعري،             اهللا بن ثعلبة ومرة ثعلبة بن عبد اهللا       

  .وليس لعبد اهللا بن ثعلبة صحبة
وأحسن حديث يف هذا الباب ما حدثناه حمام ثنا عباس بن أصبغْ، ثنا حممد بن عبد امللك                 
بن أمين ثنا أمحد بن زهري بن حرب ثنا موسى بن إمساعيل، ثنا مهام بن حيي عن بكـر بـن                     

 قام خطيبا   :ري حدثه عن عبد اهللا بن ثعلبة بن أيب صعري عن أبيه أن النيب               وائل، أن الزه  

ومل يذكر الرب، وال شيئا غـري       » فأمر بصدقة الفطر صاع متر أو صاع شعري عن كل واحد          
  .التمر والشعري، ولكنا ال حنتج به ألن عبد اهللا بن ثعلبة جمهول

 ملَّا حج بعث صـارخا يف       :أن رسول اهللا    «ومن طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب         

بطن مكة أال إن زكاة الفطر حق واجب على كل مسلم مدان من حنطة، أو صاع مما سوى    
وهذا مرسل ومثله أيضا عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة والقاسـم بـن                » ذلك من الطعام  

لـهم  حممد بن أيب بكر وسامل بن عبد اهللا بن عمر، وأيب سلمة بن عبد الرمحان بن عوف ك                 
  .، وهي مراسيل:عن رسول اهللا 

-يعين زكاة الفطر  – فرضها   :أن رسول اهللا    «ومن طريق محيد عن احلسن عن ابن عباس       

، وال يصح للحسن مساع من ابـن        »صاعا من متر أو صاعا من شعري أو نصف صاع من بر           
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عباس،وروي أيضا من طريق أيب هريرة، وأوس بن احلارث وعمرو بن شعيب عن أبيه عـن          
  .)1(»، وكل ذلك ال يصح، وال يشتغل به، وال يعمل به إال جاهلجده

وهكذا يعل ابن حزم هذا احلديث جبميع طرقه، وال يرى أا صحيحة البتـة، واحلـديث                
هي من قبيل املوقوف عنـده      » وكنا خنرج زكاة الفطر   «،  "كنا نفعل "ضعيف عنده، وصيغة    

احلديث صحيح عن أئمة احلديث     ولكن  » :فرض رسول اهللا    «وال يصح عنده إال بلفظ      

ويف الباب عن أيب سـعيد، وابـن        «:مبختلف الروايات وقد قال الترمذي عقب روايته له         
عباس، وجد احلارث بن عبد الرمحان بن أيب ذباب، وثعلبة بن أيب صـعري وعبـد اهللا بـن           

  .)2(»عمرو
تفيض مقطـوع  واملعىن الذي ذكر يف سائر الروايات اليت أعلها ابن حزم صحيح مشهور مس       

بتواتره، وكثرة رواياته بل واستمرار عمل الصحابة به وتابعوهم بإحسان ولكن ابن حـزم              
ضعف كل تلك الطرق، رغم شهرا وكثرا مما يدلك على أن ابن حزم ال يقـيم وزنـا                  
للمتابعات والشواهد، وأن احلديث ال يتقوى مبجموع الطرق، وهذا احلديث الذي ذكرناه            

  .أن أصله يف الصحيحنيعلى  ،دليل على ذلك
من طريـق   :وقد أحتج املخالفون بأخبار واهية منها     (قال أبو حممد بن حزم        :�	2.� ��1.2

ذكاة اجلـنني   «:ري عن النيب العويف عن أيب سعيد اخلدوكيع عن ابن أيب ليلى عن عطية  

  .وابن أيب ليلى سيء احلفظ، وعطية هالك» ذكاة أمه
 املكي عن الزهري، عن عبد اهللا بن كعب بن مالك عن أبيـه              ومن طريق إمساعيل بن مسلم    

  . مبثله وإمساعيل بن مسلم ضعيف:عن النيب 

 يف :ومن طريق ابن املبارك، عن جمالد  بن سعيد عن أيب الوداك عن أيب سعيد عن الـنيب               

  .اجلنني وجمالد ضعيف ، وأبو الوداك ضعيف

                                           
  ).123-120(ص/6احمللّى البن حزم، ج –) 1( 
  ).3/184(، )مع العارضة(   الترمذي، سنن الترمذي –) 2( 
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حديث أيب الزبري مـا  »  أمه اجلنني ذكاةُاةُكَذَ «:ومن طريق أيب الزبري عن جابر عن النيب    

مل يكن عنده الليث عنه، أو مل يقل فيه أبو الزبري أنه مسعه من جابر، فلم يسمع من جـابر،                    
وهذا من هذا النمط، ال يدرى ممن أخذ عن جابر فهو عن جمهول على ما أوردنا قبل، مث مل                   

بن بشر، وعتاب بن بشري عن عبيد       يأت عن أيب الزبري إال من طريق محاد بن شعيب واحلس            
  .)1(اهللا بن أيب زياد القداح وكلهم ضعفاء

ذكر يل عن ابن    :ومن طريق أيب حذيفة نا حممد بن مسلم الطائفي عن أيوب بن موسى قال             
 ضعيف، وحممـد بـن      ةأبو حذيف »  أمه ه ذكاةُ  يف اجلنني إذا أشعر فذكات     :عمر عن النيب    

ومن طريق ابن أيب ليلى عن أخيه عيسى عن أبيه عن الـنيب             مسلم أسقط منه، مث هو منقطع       
  .)2(»ابن أيب ليلى سيء احلفظ مث هو منقطع» ذكاة اجلنني ذكاة أمه إذا أشعر «:

وهكذا أعل ابن حزم هذا احلديث بكل طرقه اليت ذكرها، رغم أن هذا احلديث روي عـن                 
وه يف كتبهم ومصنفام،    مجع من الصحابة وصححه عدد من األئمة النقاد احلفاظ، وخرج         

: ورأوه صاحلا للعمل ولالحتجاج به وجرى عمل الصحابة على وفقه، وهلذا قال الترمـذي             
ويف الباب عن جابر، وأيب أُمامة، وأيب الدرداء وأيب هريرة، وهذا حديث حسن صـحيح،               (

وقد روي من غري هذا الوجه عن أيب سعيد، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصـحاب         
  .)3 ():النيب 

حديث صحيح، وصححه الترمذي، وابـن      : قلت: (وقال األلباين يف صحيح سنن أيب داود      
اجلارود، وابن حبان، واحلاكم والذهيب، وعبد احلق األشبيلي، وابن دقيق العيد، وعمل بـه              

  .)4 ()اإلمام أمحد

                                           
 ، يف كتاب األضاحي، باب ما جاء يف ذكاة اجلنني         2727واحلديث أخرجه أبو داود برقم      . 420-7/419 احمللى،   ––) 1( 

ائح،باب ، كتـاب الـذب  3199، وابن ماجة برقم 1476والترمذي كتاب الصيد والذبائح، باب ما جاء يف ذكاة اجلنني برقم           
-8/172واحلديث صححه األلباين يف إرواء الغليـل . 12، ص 18، ج 11414 برقم    يف مسنده  محدذكاة اجلنني ذكاة أمه، وأ    

  ).157-4/156. (، وقواه احلافظ ابن حجر بكثرة طرقه كما يف التلخيص احلبري175
  ).420-419ص(7 احمللى، ج–) 2( 
  .60، ص4 الترمذي السنن، ج–) 3( 
  .193-192 /2، )م1999-ه1419(1ف، الرياض، ط األلباين، صحيح سنن أيب داود، مكتبة املعار–) 4( 
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لـى قاعدتـه   إذن فهذا حديث صححه أئمة احلديث ونقاده، إال أن ابن حزم يضعفُه بناء ع       
  .وهي أن الضعيف ال ينجرب مهما بلغت طرقه

��.2�� �.2	�:    عن  إسحاقوما رويناه من طريق حممد بن       «:ا على خصومه  قال ابن حزم راد 

، »إذا استهل املولـود ورث    «: قال :يزيد بن عبد اهللا بن قُسيط عن أيب هريرة عن النيب            

 نا شبابة بن سوار، نا املغـرية بـن          ومن طريق أمحد بن شعيب أنا حيىي ابن موسى البلخي،         
، )الصيب إذا استهل ورث وصلي عليـه      : ( قال :مسلم عن أيب الزبري عن جابر عن النيب         

ومن طريق حممد بن عبد امللك بن أمين، حدثت عن أيب األحوص حممد بن اهليثم، نا حممـد                  
 : جابر عـن الـنيب       بن أيب السرى العسقالين، عن بقية عن األوزاعي عن أيب الزبري عن           

  ).إذا استهل املولود صلي عليه، وورث وال يصلَّى عليه حىت يستهل«:قال
ومن طريق عبد امللك بن حبيب حدثين طلق عن نافع بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن                  

إذا استهل املولود وجبت ديته، ومرياثه وصـلي عليـه إن   : ( قال:املسيب أن رسول اهللا    

وحدثنيه أيضا مطرف عن ابن أيب حازم عن عمرو بن شعيب، عن            :بيب  ، قال ابن ح   )مات
وأما خرب أيب الزبري عن جابر فلم يقل أبو الزبري          : (، قال ابن حزم   :أبيه عن جده عن النيب      

انه مسعه وهو مدلس، ويف حديث األوزاعي بقية وهو مدلس وحديثا عبد امللك بن حبيـب                
  .)1 ()مرسالن

ن حزم هذا احلديث مطلقا، رغم أن هذه احلديث له طرق متعددة،            ففي هذا املثال يضعف اب    
ومدارها كلها على أيب الزبري وقد عنعن، ولكن مع ذلك صححه أئمة احلديث كابن حبان               

 األزرق عن سفيان الثوري عن أيب الزبري عن جابر عن           إسحاقواحلاكم والذهيب من طريق     
، ما دام أن ابن حبان ذكره يف صحيحه ، فهذا اإلسناد رجاله ثقات رجال الصحيح   :النيب  

                                           
، كتاب اجلنائز باب ما جاء يف ترك الصالة على اجلـنني            1032ه، الترمذي برقم    ، واحلديث أخرج  )9/309( احمللّى،   –) 1( 

 8023 واحلاكم يف املستدرك برقم       باب ما جاء يف الصالة على الطفل،       ، كتاب اجلنائز،  1508 وابن ماجة برقم     ،حىت يستهل 
. هو صحيح مبجموع الطرق    صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه، ووافقه الذهيب، وللحديث شواهد ف           : ،وقال 429ص4ج

  ).1707(، واإلرواء برقم )152(وأنظر السلسلة الصحيحة برقم 
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ولكـن  . )1(فهو يرجح أنه اطلع على مساعه، وكذلك للحديث شواهد أخرى ترجح صحته           
  .ابن حزم قاعدته أن الضعيف ال ينجرب مهما بلغت طرقه

6���فقـد  :(قال أبو حممد بن حزم يف معرض رده على خصومه يف مسألة اخلالة              :�	2.� ��

 عن إسحاق عباد بن موسى نا امساعيل بن جعفر عن إسرائيل عن أيب    رويتهم عن أيب داود نا    
هانئ وهبرية عن علي بن أيب طالب فذكر أخذه بنت محزة من مكة وأن جعفـر بـن أيب                   

اخلالة مبرتلة  :  خلالتها وقال  :ابنة عمي وخالتها عندي، فقضى ا رسول اهللا         : طالب قال 

فقد رويتم  :  وهانئ وهبرية جمهوالن، فإن قيل     ال يصح ألن إسرائيل ضعيف،    : قلنا. )2 ()األم
عن طريق أيب داود نا حممد بن عيسى نا سفيان عن أيب فروة عن عبد الرمحان بن أيب ليلـى                    

هذا مرسل، وال حجة يف     :  قضى ببنت محزة جلعفر ألن خالتها عنده، قلنا        :أن رسول اهللا    

  .املرسل، وأبو فروة هو مسلم بن سامل اجلهين وليس باملعروف
نا عبد اهللا بن حممد يوسف األزدي،       : قد حدثكم يوسف بن عبد اهللا النمري، قال       : فإن قيل 

 بن أمحد، نا العقيلي، نا أمحد بن داود، نا عمران احلصين، نا يوسف بن خالـد                 إسحاقنا  
) اخلالـة أم  : ( قال :السميت، نا أبو هريرة املدين عن جماهد عن أيب هريرة أن رسول اهللا              

سقط من أن يشتغلَ به، ألن فيه يوسف بن خالد السميت وهو مرغـوب عنـه                هذا أ : قلنا
  . من هوبالكذب وأبو هريرة املدين ال يدرىمتروك، مذكور 

حدثكم أمحد بن حممد الطلمنكي، نا حممد بن أمحد ابن مفرج، نا حممد بن أيوب               : فإن قيل 
بن املثىن، نا أبو عامر العقدي، نا       الصموت نا أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق البزار، نا حممد            

 عـن حممـد بـن    -يعين بن اهلادي  –عبد العزيز بن حممد الداروردي عن يزيد بن عبد اهللا           

                                           
، رواه من طريق حممد بن إسحاق عن يزيد بن عبد اهللا بن قسيط عن أيب هريرة عن              2920 سنن أيب داود احلديث رقم       –) 1( 

  .حسنسن وعليه فاحلديث وإسناده ح.1507 به، وشاهد آخر من حديث جابر أخرجه ابن ماجة، برقم :النيب 

هذا ما صاحل   "كيف يكتب   : ، كتاب الصلح، باب   2699 وروي كذلك عن الرباء من عازب، أخرجه البخاري برقم           –) 2( 
، وقـال   )277-276(ص4كتاب الرب والصلة، باب مـا جـاء يف بـر اخلالـة، ج             1904والترمذي، برقم   " فالن بن فالن  

  ).7/247( لشواهده وأصله يف الصحيحني  ينظر إرواء الغليل لأللباين وعليه فاحلديث صحيح ) حسن صحيح:(الترمذي
.  
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إبراهيم عن نافع بن عجري عن أبيه عن علي بن أيب طالب أنه اختصم هو وأخوه جعفر وزيد                  
ا جلعفر تكون   أما اجلارية فأقضي    : (:بن حارثة يف حصانة بنت محزة، فقال رسول اهللا          

  .)1 ()نافع بن عجري وأبوه عجري جمهوالن وال حجة يف جمهول: قلنا) مع خالتها، إمنا اخلالة أم
هذا احلديث صححه أئمة العلم من احملدثني، وخباصة أنه يف صحيح البخاري، وجرى على              
وفق معناه فقههم وعملهم، إال أن ابن حزم ضعفه جبميع طرقـه، وإن كـان يف صـحيح                  

  .على قاعدته يف أن احلديث الضعيف ال يقوى ولو بلغت طرقه ألفااري، جريا البخ
أو يصح بعضها وال : واجتح املانعون بآثار ال تصح: (قال أبو حممد بن حزم    :�	2.� �9 .78

  :حجة هلم فيها وهي
ما رويناه من طريق أيب داود الطيالسي نا هشام عن حيي بن أيب كثري عن أيب سالم عن عبد                   

 به  كل شيء يلهو  «: :قال رسول اهللا    : بن زيد األزرق عن عقبة بن عامر اجلهين قال        اهللا  

عبد ) الرجل فباطل إال رمي الرجل بقوسه، أو تأديبه فرسه، أو مالعبته امرأته فإن من احلق              
اهللا بن يزيد األزرق جمهول ومن طريق ابن أيب شيبة عن عيسى بن يونس عن عبد الرمحـان                  

نا أبو سالَّم الدمشقي عن خالد بن زيد اجلهين قال يل عقبة بن عامر، قال               بن يزيد عن جابر     
    .»مث ذكره ،خالد بن زيد جمهول" ليس هلو املؤمن إال ثالث«::رسول اهللا 

ومن طريق أمحد بن شعيب، أنا سعيد، أنا ابن حفص، نا موسى بن أعني، عن خالد بن أيب                  
ن أيب رباح رأيت جابر بن عبد اهللا، وجابر         يزيد حدثين عبد الرحيم عن الزهري عن عطاء ب        
كـل  :  يقـول  :أما مسعت رسول اهللا     : بن عبيد األنصاريني يرميان، فقال أحدمها لآلخر      

مالعبة الرجل امرأته، وتأديـب الرجـل       : شيء ليس من ذكر اهللا فهو لعب ال يكون أربعة         
غشوش مـدلس   سباحة، وهذا حديث م   فرسه، ومشي الرجل بني الغرضني، وتعليم الرجل ال       

                                           
 1ب الطالق، باب من أحق بالولد، ج      ، كتا 2278 أبو داود برقم     : أخرجه )اخلالة أم (وحديث  ) 10/326(لّى،    احمل  –) 1( 

ـ  البيهقي يف السنن الكربى، باب اخلالة       و. 263ص3، ج )4939(كم يف املستدرك برقم     ، واحلا 694ص ضانة مـع   أحق باحل
  .2190برقم ) 249-7/245(، وصححه األلباين، أنظر اإلرواء 6ص8العصبةج
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 سوء، ألن الزهري املذكور فيه ليس هو ابن شهاب لكنه رجل زهري جمهول، امسـه                دلسة
  .عبد الرحيم فسقط هذا اخلرب

 بن إبراهيم، أنا بن سلمة، أنا أبو عبـد  إسحاقورويناه أيضا من طريق أمحد بن شعيب، أنا       
عبد اهللا وجابر بن    الرحيم عن عبد الوهاب بن خبت، عن عطاء بن أيب رباح رأيت جابر بن               

وعبد الوهاب بن خبـت     » كل شيء ليس من ذكر اهللا فهو لغو وسهو        «عبيد فذكره وفيه،    
   .)1(غري مشهور بالعدالة، مث ليس فيه إال أنه سهو ولغو وليس فيه حترمي

هذا احلديث ذكره ابن حزم ذه الطرق كلها وضعفها جريا على قاعدته املعروفة وهـي أن    
ينجرب ولو بلغت طرقه ألفا، وهذه الطرق عنده إما أن يكـون رواـا              احلديث الضعيف ال    

جمهولون أو غري مشهورين أو أن اإلسناد فيه انقطاع وحنو ذلك، ولكن أئمة النقـد مـن                 
ويف الباب عن كعب بن مرة، وعمـرو بـن          :" صححوه، وله شواهد قال الترمذي     احملدثني

  .)2(عبسة، وعبد اهللا بن عمرو، وهذا حديث حسن صحيح
 ���	���.2�� :9�+0/� 

  :مما سبق ذكره تفصيال وتفريعا وتنظريا وتطبيقا خنلص إىل النتائج التاليـة
أن مجهور احملدثني سلفا وخلفا جرى عملهم على أن احلديث الضعيف الذي تعـددت               -1

طرقه ويأيت من غري وجه، وليس يف أحدها من هو متهم بالفسق أو الكذب، أنـه حـديث      
  .ع من حضيض الضعف إىل احلسن يرقى ويرتف

 قسمني فقط، ثقـات أو       على أن ابن حزم بسبب نظرته الظاهرية، ذهب إىل أن الرواة          -2
والرواة الضعفاء ال حيتملون يف شيء، وحديثهم كله باطل ال يصح، ولو جاء مـن               ،ضعفاء  

رح، وال يقيم وزنا ملتابع أو شاهدطَّألف طريق أخرى، بل هو ضعيف معلول م. 

                                           
، والنسائي  16/ 2 كتاب اجلهاد، باب يف الرمي، ج      2513، واحلديث أخرجه، أبو داود برقم       55/56ص9 احمللّى، ج  –) 1( 

وابن ماجـة بـرقم     .1637ي، برقم لترمذوا).8889(يف السنن الكربى كتاب عشرة النساء، باب مالعبة الرجل امرأته برقم            
ينظر التلخيص احلبري البن حجر .كلهم من حديث عقبة بن عامر اجلهين  يف كتاب اجلهاد باب فضل الرمي يف سبيل اهللا              ،2811

 ).166، ص4ج(

  .1637 الترمذي السنن برقم –) 2( 
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ن ابن حزم سلك مذهبا خاصا به يف هذه املسألة باعتبار أنه مل يسبقه أحـد إىل هـذا                   أ-3
 . عنهم يف هذه املسألةفقد شذ وعليه ،القول من علماء احلديث

أن األمثلة اليت ذكرناها تدل على ذلك، من حيث إن بعض األحاديث أصوهلا حـىت يف                -4
 ، ألن بعض األحاديث     ه اخلاص مذهبالصحيحني، أو أحدمها مما يدلك على أن ابن حزم له           

حسنة يف نفس األمر، وهلا شواهد ومتابعات تؤكد مرة أخرى           اليت ذكرناها هي صحيحة أو    
  . ضعيفة كما ذهب إىل ذلك ابن حزم، هذا إذا سلمنا أاأا حسنة أو صحيحة

مل  من حيث إنه جرى الع     ،أن مذهب ابن حزم هذا فيه جناية على السنة النبوية واآلثار          -5
بني أهل العلم باحلديث يف خمتلف األمصار واألعصار علـى قبـول تقويـة األحاديـث                

ىت األحاديث واآلثارال  عدم قبول كثري منعات والشواهد، والزم مذهبه هو   وتصحيحها باملتاب 
ف بباقي كتب السنة ويف مقدمتها      يكيف الصحيحني، ف  منها ما هو    جاءت على هذا النحو و    

السنن األربعة، لذا عدا ال خمالفا فقط ابن حزم يف هذه املسألة شاذ. 

 على تصحيحه كما ذكرناه     احملدثونتضعيف ما اتفق     به إىل    أدىأن صنيع ابن حزم هذا      -6
 .، هذه هي أهم النتائج واهللا أعلم
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���	��� �'�� :��� ��� ��� <=�@A�:  
 إىل تعريفهـا    ضمن طرق حتمل احلديث ونقله اإلجازة، ويف هذا املبحث سوف نعـر              

  .احملدثني مقارنة مع ابن حزم رمحه اهللا تعاىلوحكمها عند مجهور 
 ���	����� :#$��	� %&'( ��� .'IM� .'��&T)� .'���!": 

1− .'���!"  : 
اسـتجزته  : اإلجازة مأخوذة من جواز املاء الذي تسقاه املاشية واحلرث، يقـال           :�,  +−(

  .)1(أرضكفأجازين إذا أسقاك ماءا ملاشيتك و
ي، فكأنه عدى روايته حىت     ز،  وهو التمد   إا مشتقة من التجو   «:وقال القُطب القسطالين    

  .)2(أوصلها للراوي عنه
-−.إذن احملدث لغريه، بأن يروي عنه مروياته، مـن غـري أن    «:  اإلجازة هي  :�0 �/

رته كأن يقـول  يسمع ذلك منه، أو يقرأه عليه، وهي إما مشافهة له بذلك أو خبطه، أو حبض 
  .)3(»له أجزتك أو أجزت لك أن تروي عين صحيح البخاري

2−.'��&T) : 
 هلا أنواع متعددة، وبعض هذه األنواع جوزه العلماء، والبعض اآلخر  احملدثنياإلجازة عند      

  :اختلفوا فيه وحكموا بفساده، ونفصل ذلك على النحو التايل
 
 
 

                                           
 .326، ص5 ج،و ابن منظور، لسان العرب،494، ص1 ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج–) 1( 

 .193، ص2 الصنعاين، توضيح األفكار، ج–) 2( 

، وعتـر منـهج     )194-193(، ص 2، وتوضـيح األفكـار للـصنعاين، ج       154 العراقي التقييد واإليـضاح، ص     –) 3( 
 .180، وتدريب الراوي للسيوطي، ص215النقد،ص



���א�������א����������	��א����م�
	���א�����������������א�������א����������	��א����م�
	���א����א������א�������א����������	��א����م�
	���א����א������א�������א����������	��א����م�
	���א����א�����K�K�K�K>>>>�وא����وא����وא����وא���<<<<א �� �� �� �

 117 

���� �&��� :#!8 > #!	 ��h ;):  

ما اشتملت عليه فهرسيت هذه، وهذا هـو         أجزت لك الكتاب الفالين، أو    : مثل أن يقول     
أعلى أنواع اإلجازة اردة عن املناولة ،والصحيح الذي عليه مجهور احملدثني القول جبـواز              

  .)1(العمل ا، وإباحة الرواية ا
1.2�� �&��� :#!8 ij > #!	 ��h ;):  

ك ولكم مجيع مسموعايت، أو مجيع مرويايت، واخلالف يف هذا النوع      أجزت ل : كأن يقول     
  .)2(قوي، والذي عليه مجهور علماء احلديث والفقهاء هو جتويز الرواية ا والعمل مبقتضاها

��.2�� �&��� :�� B.d	� #�!" ij �8 �&I!�.� @B.k`� :    

مني أو لكل أحد، أو     أجزت للمسل : سواء عني ااز به أو أطلق، كأن يقول الشيخ          
ملن أدرك زماين، فهذا النوع تكلم فيه املتأخرون ممن جوزوا أصل اإلجازة واختلفوا فيه، فإن               
قيدها بوصف حاصر فأقرب إىل اجلواز، ومع ذلك كثري من احملدثني والفقهـاء ذهبـوا إىل                

  .)3(جواز الرواية ا
6����� �&��� :) �=M�� �8 #!I� �&'dI�� @B.k`�k`� ��=M�� �8 �&'d	 #!	 @B.� 

أجزت حملمد بن خالد الدمشقي، ويف وقته ذلك مجاعة مـشتركون           «: كأن يقول احملدث     
أجزت لفالن أن يـروي عـين   : يف هذا االسم والنسب، مث ال يعني ااز له منهم، أو يقول   

 فاسدة كتاب السنن وهو يروي مجاعة من كتب السنن املعروفة بذلك، ال يعني، فهذه إجازة        
  .)4(»ال فائدة منها

وأما إذا أجاز جلماعة قد مسوا يف اإلجازة، ولكنهم جمهولون يف حق ايـز ال يعـرفهم                    
بأعيام، وال يعرف عددهم ومل يتصفح أمساءهم واحدا واحدا، فهي تعد إجازة صـحيحة،         

                                           
 .188، تدريب الراوي، ص154 العراقي التقييد واإليضاح، ص–) 1( 

 .189، وتدريب الراوي، ص155ي التقييد واإليضاح، ص العراق–) 2( 

 .190، وتدريب الراوي، ص155 العراقي التقييد واإليضاح، ص–) 3( 

 ).191( تدريب الراوي للسيوطي، ص –) 4( 
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وال مثلها يف الصحة كسماع تلك اجلماعة من شيخهم يف جملسه وهو ال يعـرف أعيـام                 
  .)1(أمساءهم وال عددهم

78.9� �&��� :���!I�� @B.k`�: وهي تنقسم إىل قسمني: 
أجزت ملـن   : ملعدوم دون أن يعطف على موجود سابق، كأن يقول ايز          اإلجازة :����

  .يولد لفالن
اإلجازة ملعدوم قد عطف على موجود، حبيث يكون املعدوم تبعا هلذا املوجود، كأن              :��2 .1

2(أجزت لفالن وملن يولد له، وهذا القسم أقرب إىل اجلواز من األول: يزيقول ا(.  
KA.L�� �&��� : ��& T) � 8 �& �� l �m C DW � �I�=� n� � �d	� �!IL � n . 	 @B.k`�

��d	� ��I�=� ;) �!� �� B.d	� ���i� ,CI�=��: 
  .)3(يأخذه هووقد أبطل اجلمهور هذه اإلجازة، إذ كيف يعطي ايز للطالب شيئا مل 

6�.L�� �&��� :�� ��k) �W .8 P��� ;) o\�I�=� p�c�� ��h ;) :  

، هذه هي أنواع اإلجازة السبعة وعليـه        "إجازة ااز "وهي إجازة تعد صحيحة وتسمى         
  :فقد ذكر علماء احلديث أنه يشترط لصحة الرواية باإلجازة ما يلـي

ان ايز عاملا مبا جييز، وااز له مـن أهـل           إمنا تستحسن اإلجازة إذا ك    : (قال ابن الصالح  
العلم، ألا توسع وترخيص يتأهل له أهل العلم ملسيس حاجتهم إليها، وبالغ بعضهم فجعله              

الصحيح أا ال جتوز إال ملاهر بالصناعة ويف شيء معني ال           : شرطا هلا، وقال احلافظ أبو عمر     
  .)4 ()يشكل إسناده واهللا أعلم

  
  

                                           
 ).192-191( املصدر السابق، ص–) 1( 

 ).1921(، وتدريب الراوي للسيوطي، ص158 العراقي، التقييد واإليضاح، ص–) 2( 

 .194 تدريب الراوي، ص –) 3( 

 ).161-160(، ص)تقييد العراقي( ابن الصالح –) 4( 
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3−�d� .'IM .'=: 
كما سبق وأن ذكرنا أن اإلجازة تنقسم إىل أقسام خمتلفة وكل قسم له حكمه اخلـاص،                   

إال أنه من حيث العموم أجاز مجهور احملدثني الرواية باإلجازة، وخالف بعـضهم، والـذي     
  : ارتضوه هو اجلواز وحجتهم يف ذلك ما يلي

 ا مجلة كمـا لـو اخـربه    أنه إذ جاز للراوي أن يروي عن الشيخ مروياته وقد أخربه          -1
  .تفصيال وإخباره ا غري متوقف على التصريح قطعا كما يف القراءة على الشيخ

أن اإلجازة أمر ضروري يف الرواية، وا تتم وتكمل، وإال كانت ناقصة ال حمالة ما دام                -2
  .)1(جيوز على القارئ واملستمع السهو واخلطأ على حد سواء

 ���	�1.2�� : ��� �_\8@B.k`� > ���  
طرق حتمل احلديث إىل مخسة أقسام عنده هي الـسماع،           �يقسم أبو حممد بن حزم        

والقراءة على الشيخ، واملناولة، واإلعالم، واملكاتبة، وال يزيد على ذلك، بل يعلل احلـديث              
املروي بغري هذه الطرق ومن ذلك اإلجازة، فهو ال يعتربها طريقا من طرق التحمـل، بـل      

ب إىل بطالا مباشرة، ويرى أا بدعة منكرة، ذلك ألن ابن حزم يـشترط لـصحة                ويذه
الرواية عن الشيخ مبختلف الطرق اليت ذكرها وصححها انتفاء اجلهالة يف الشيء املروي عن              
الشيخ، ونعين بذلك أن يعني الشيخ للطالب الشيء الذي يرويه عنه على وجـه التفـصيل                

 هذا الشرط يف أي طريق من طرق التحمل، فإن ابن حزم يعد        وليس اإلمجال، وإذا مل يتحقق    
وأمـا  : ( حيث جنـده يقـول     -ويف ذلك اإلجازة  –ذلك الطريق خمتال وال تصح الرواية به        

اإلجازة اليت يستعملها الناس فباطل، وال جيوز ألحد أن جييز الكذب، ومن قال آلخـر أرو                
 وإسنادا إسنادا، فقد أباح له الكذب، ألنـه       عين مجيع روايايت دون أن خيربه ا ديوانا ديوانا        

  .)2 ()إذا قال حدثين فالن، أو عن فالن فهو كاذب أو مدلس بال شك
فابن حزم يبطل اإلجازة مطلقا، والسبب هو أن الشيخ مل يعني للطالب مسموعاته علـى                 

  .وجه التفصيل، فتحققت اجلهالة يف الشيء املروي عن الشيخ عند ابن حزم

                                           
 ).209(،و بوسريح، املنهج احلديثي عند ابن حزم، ص)282( الكفاية يف علم الرواية باخلطيب البغدادي، ص–) 1( 

 ).2/147( اإلحكام البن حزم، –) 2( 
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هب إليه ابن حزم غري متجه وذلك ألنه مل يتطرق إىل أنـواع اإلجـازة الـيت                 ولكن ما ذ  
ذكرناها، فكأنه حصر كالمه يف نوع واحد من أنواع اإلجازة، أال وهو النوع الثاين مـن                

أجزت لك أو لكم    : أن جييز الشيخ مبعني يف غري معني كأن يقول        : أنواع اإلجازة والذي هو   
  .ره ابن حزم ليكون مقياسا لبطالن اإلجازة كلهامجيع مرويايت، وهذا النوع اختا

وإلغفال ابن حزم ألنواع اإلجازة األخرى جعل كثريا من العلماء حيكمون على ابن حزم أنه      
يقول ببطالن اإلجازة بإطالق ولكن لو نظرنا إىل الشرط الذي ذكره ابن حـزم أال وهـو                 

لشرط متوفرا يف النوع األول مـن       لكان هذا ا  ) انتفاء اجلهالة يف الشيء املروي عن الشيخ      (
  .أنواع اإلجازة ، ولكنه مل يذكره

عين مجيع روايايت دون أن يبني له هذه الروايـات،           وقول ابن حزم أن من قال آلخر أرو          
فكأنه جييز له الكذب عليه، هو قول غري متجه كذلك وقد رد الشوكاين على من يقول هذا                 

أجزت لك أن تكذب    : اإلجازة مبرتلة قول الشيخ لتلميذه    وأما قول الدباس إن     : (القول فقال 
علي، فهذا خلف من القول، وباطل من الكالم فإن املراد من حتصيل طريق الروايـة هـو                 
حصول الثقة باخلرب، وهي هنا حاصلة، وإذا حتقق مساع الشيخ، وحتقق إذنه للتلميذ بالرواية              

ق املقتضية للرواية تفصيال يف اتـصاف       فقد حصل املطلوب من اإلسناد، وال فرق بني الطري        
كل واحدة منها بأا طريق، وإن كان بعضها أقوى من بعض، وإذا عرفت هذا علمت أنه                 

  .)1 ()إنه بدعة غري جائزة: ال وجه ملا قاله ابن حزم يف كتابه األحكام
 وأما اإلجازة فما جاءت قط عن الـنيب       : (  ويواصل ابن حزم رده يف إبطال اإلجازة فيقول       

، وال عن أحد منهم، وال عن أحد  من التابعني، والعن أحد من         �، وال عن أصحابه     :

  .)2 ()تابعي التابعني، فحسبك بدعة مبا هذه صفته وباهللا تعاىل التوفيق
إال أن ما ذكره ابن حزم من أن اإلجازة مل تأت عن أحد من التابعني غري صحيح وفيـه                      

وابن حزم إن كان كالمـه املتقـدم يف         : (ل البلقيين نظر، جانب فيه ابن حزم الصواب، قا      

                                           
 األصول، حققه حممد صبحي بن حسن حـالق، دار ابـن كـثري،        احلق من علم  :  الشوكاين إرشاد الفحول إىل حتقيق     –) 1( 

 .241، ص)م2003-ه1424(2ط

 ).2/148ج( اإلحكام البن حزم، –) 2( 
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اخل، ...إا مل يقل ا أحد مـن التـابعني        :اإلجازة املقرونة باملناولة وغريها، رد عليه قوله        
معجـم  "فسننقل ذلك يف املناولة عن مجاعة من التابعني، وجاء عن أنس ما يشعر ا، ففي                

ا أكثرنا عن أنس بن مالك أتانا مبخـال لـه           كنا إذ : عن يزيد الرقاشي قال   " البغوي الكبري 
 وكتبتها وعرضتها، ويف احملـدث      :هذه أحاديث مسعتها من رسول      : فألقاها إلينا، وقال  

أسند إىل احلسن أنه كان ال يـرى        : الفاصل للرامهرمزي يف باب القول يف اإلجازة واملناولة       
حدثين فالن عن   : ه أن يقول  أرو عين مجيع ما فيه، يسع     : بأسا أن يرفع احملدث كتابه ويقول     

فالن، وإن كان كالم ابن حزم يف اإلجازة اخلالية عن املناولة، فال يناسب تعليله، إذ ال فرق                 
  .)1 ()بينهما

 ���	���.2�� : +0/9��  
  :فمن خالل ما قررناه سابقا خنلص إىل النتائج التاليــة   
  
 كثرية، وكل نوع له حكمـه       وهي أنواع  أن اإلجازة طريق من طرق حتمل احلديث،       -1

اخلاص به، ومن حيث العموم أجاز الرواية ا مجهور احملدثني واشترطوا عدة شروط حتفظ              
  .الرواية من اخلطأ وسوء الضبط

  :يلـيقلناه عنه أنه يرى يف اإلجازة ماأن ابن حزم فيما ن -2
ابعني، وذكرنا بأنه    وال عن أصحابه وال عن الت      : أا بدعة يف الدين، مل ترد على النيب          -أ

كالم غري مطابق للواقع، واخلطيب البغدادي قد حكى عن مجاعة من أتباع الصحابة وتبـع               
  .�ع يف احلكم منه فهو تسر. )2(األتباع أم قائلون باإلجازة 

أن من قال باإلجازة فهو جييز الكذب، وهذا ذكرنا بأنه غري صحيح كما نقلنا ذلك عن             -ب
  .الشوكاين

  
  

                                           
 ).342( البلقيين، حماسن االصطالح، ص–) 1( 

 ).349( اخلطيب البغدادي، الكفاية يف علم الرواية–) 2( 
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بن حزم حني قال بعدم جواز الرواية بطريق اإلجازة، مل يستعملها يف كتبه، خاصة              أن ا  -3
ـ   . )1(، إال يف مكان واحد خارج احمللى      "احمللى"يف موسوعتة احلديثية     ا ال  وقد استخدمها تبع

  . يبطلها، ورمبا ناقض نفسه يف ذلكهأصالة ملا ذكرناه عنه أن
4-    أن ابن حزم يعليه فالرواية باإلجازة جتامع الرواية بـاإلعالم يف        الرواية باألعالم، و   زجو

عدم حصول السماع املباشر من الشيخ، أال يعد هذا تفريقا بني متماثلني أدى الفرق بينهما               
  .التناقضالوقوع يف إىل 
أن ابن حزم يف هذه املسألة رمبا تكلم عن نوع واحد من أنواع اإلجازة أال وهو النوع                  -5

 أم أنه لو تكلم على األنـواع        ،لنوع على مجيع األنواع وأبطل اإلجازة     الثاين، وقضى ذا ا   
  .)2(لكان مثة فرق بينها، وال يطلق الكالم هكذا، هذا ما مل حيدثنا عنه ابن حزم

عـدم   والزم ذلك هـو  أن ابن حزم بكالمه هذا خالف مجاهري احملدثني يف هذه املسألة   -6
هذه هي أهم النتائج اليت خلصت إليهـا، واهللا         ،  األحاديث اليت جاءت من هذا القبيل     قبول  
  .أعلم

 
  

                                           
 ).3/108( سؤال تعنيف، ضمن رسائل ابن حزم، –) 1( 

 ).149-148( منهج ابن حزم يف االحتجاج بالسنة، ص –) 2( 
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���� ���	 :�� ��� ��� �������  

  

���� ���	� :���	� ���� �� ������ � 

���� ����� :���������: 

1-����رجل ورجال عدل مرضيون يف الشهادة، ومعاين       : هي مصدر عدل بالضم، يقال     :� 

 الناسجتعل املرء مرضيا ومقبوال عند        العدالة كلها تدور حول االستقامة، واالتصاف خبالل      
)1(.  
 : هيالعدالة يف اصطالح احملدثني: #�"!�ا-2

 .)2(» عند الناساملروءةب صاحبها على التقوى، واجتناب األدناس وما خيلملكة حتمل «

العدل أن يكون مسلما بالغا عاقال، سليما من أسـباب الفـسق وخـوارم              : (قال النووي 
 : هلا شروط وهـيالة عند احملدثنيلتعريف أن العد، فيظهر لنا من خالل هذا ا)3 ()املروءة

  . والبلوغاإلسالم -1
 .العقل حلصول الصدق، وضبط الكالم -2

التقوى، وهي اجتناب الكبائر، وترك اإلصرار على الصغائر، والكبائر ركوا فسق،            -3
��U��T��S�����R��Q��P��O}�واإلصرار على الصغرية آيل ا إىل الكبرية، لقول تعاىل        

��[�����Z��Y��X��W���V���`��_��^��]��\z  ات��	
}�، وقوله تعاىل 6: ا�

���{��z��y��xz ق���فيحتاج إىل التثبت يف اخلرب، ألن احلديث النبوي دين2: ا ،. 

                                           
  .13 ص4 الفريوز آبادي، القاموس احمليط، دار العلم للجميع، بريوت، لبنان، ج–) 1( 
، النكت على نزهة النظر لعلي حسن، 87-86ص،2توضيح األفكار للصنعاين، ج:ظر ، وين79 عتر، منهج النقد –) 2( 
  .83ص

  .150اوي للسيوطي، ص تدريب الر–) 3( 
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ما حيط من قدر اإلنسان يف العرف،        االتصاف باملروءة، وترك ما خيل ا، وهو كل        -4
ان قليل املبـاالة ال     كالتبول يف الطريق، وكثرة السخرية واالستخفاف، ألن من فعل ذلك ك          

 .يأمن عليه أن يستهزئ يف نقل احلديث النبوي

فبهذه اخلصال املتوفرة يف الراوي تعرف عدالته، فتحمله على الصدق وجمانبة الكذب وا                
  .)1(يكون مرضيا عند أئمة احلديث واألثر

$�%�� ���	� :&'! ()� �� ������: 

العدالة إمنا هـي     (:يقول  : حزم ننقل كالمه اآليت   لكي نقف على معىن العدالة عند ابن           
  .)2 ()التزام العدل، والعدل هو القيام بالفرائض، واجتناب احملارم، والضبط ملا روى وأخرب به

والعدل من مل تعرف له كبرية، وال جماهرة بصغرية، والكبرية هي           : (ويقول كذلك ابن حزم   
  .)3 ()لصغرية ما مل يأت فيه وعيدأو ما جاء فيه الوعيد، وا، *ما مساها النيب 

  :فمن خالل هذا النقل عن ابن حزم نالحظ ما يلي
افا عند حدود الشرع، ال يزيد وال ينقص        أنه ال يدخل املروءة يف االعتبار، فمن كان وقَّ        -1

فإذا «:حني قال �كان عدال مرضيا عنده، وقد صرح بذلك يف سياق رده على الشافعي 
األظهر من أمره الطاعة واملروءة قبلت شهادته، وإن كان األغلب          كان األغلب على الرجل،     

كان جيب  : (، قال ابن حزم معقبا    )4(»األظهر من أمره املعصية وحالف املروءة ردت شهادته       
، ففضول من القول، وفـساد يف       اأن يكتفي بذكر الطاعة واملعصية، وأما ذكر املروءة هاهن        

 ين عنها، وإن كانت ليست من الطاعـة فـال   اعة تغا إن كانت من الطاعة، فالطالقضية أل
، فظهر ذا أن ابن     )5 ()جيوز اشتراطها يف أمور الديانة، إذ مل يأت بذلك نص قرآن أو سنة              

  .حزم ال يشترط املروءة يف العدالة

                                           
  .80 عتر، منهج النقد، ص–) 1( 
  .1/144 ابن حزم، اإلحكام، –) 2( 
  ).9/393 (، احمللى–) 3( 
  ).8/130( الشافعي، األم، –) 4( 
  ).9/391(،  احمللى–) 5( 
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أن العدالة عند ابن حزم هي مالزمة التقوى، حيث إنه يشترط يف الراوي أن يكون بعيدا                -2
  .عن أسباب الفسق

ق بينها وبني الـضبط واحلفـظ       أنه يظهر من خالل كالمه السابق أنه يف العدالة ال يفر          -3
  .فالضبط عنده جزء من العدالة

ولكن يظهر لنا هنا أن ابن حزم ال يشترط املروءة يف تعريف العدالة، فما هي صلة املـروءة                  
  :بالعدالة هذا ما يظهر لنا يف املطلب اآلتــي

+��%�� ���	� :  ��# ������) ,-��	�� 

مجاهري احملدثني ذكروا أن العدالة هلا صلة وثيقة باملروءة، حيث إن املرء ال يتحصل علـى                   
 ك جليا يف الروايـة والـشهادة، وعلمـاء        العدالة إال إذا اجتنب خوارم املروءة، ويتضح ذل       

            ا من جانب الرواية، فال يكون الراوي عدال إال إذا ع ـ  احلديث يهتمون ه إتيـان   رف عن
وهو جتنب كل   " املروءةب "ت، ويضيف بعضهم إىل ذلك ما يعرف      املأمورات واجتناب املنهيا  

  .سلوك خيل باحترام اإلنسان ووقاره وتقدير الناس له
واألدلة على اعتبار املروءة كثرية، فالقرآن الكرمي كما اشترط العدالة يف الشهود، فإنـه                 

، )املـروءة (دى املؤمنني ؛ ويف هذا إمياء إىل مراعاة         وصفهم يف آية أخرى بأم املرضيون ل      
: ا�����ة  ��g��f��e��d���c��b��a��`��_��~z}� وذلك يف قوله تعاىل   

ت شهادته وفق يِضرتإن الشاهد العدل هو من اُ: ، واجلمع بني اآليات يقتضي أن نقول 282
دة، وال شـك أن هنـاك       األعراف والعادات السائدة يف الزمان واملكان الذي تتم فيه الشها         

           تمع املسلم وال يرتضي شهادة من يفعلها أيا أساسية ال يقبلها اما كانت ظـروف     اأمور
  .الزمان واملكان والواقع

 يقول احلافظ أبو عمـر بـن عبـد          )1 ()إمنا بعثت ألمتم صاحل األخالق    ( *ويف قوله      

ح واخلـري كلـه، والـدين       وهذا احلديث مدين صحيح، ويدخل يف هذا املعىن الصال        «:الرب

                                           
يث أيب من حد)  (8952، باب ما جاء يف حسن اخللق،  وأمحد يف املسند برقم1634 أخرجه مالك يف املوطأ رقم –) 1( 

  .هريرة، واحلديث صحيح
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 ويستدل الفقهاء بقولـه  )1(»*والفضل واملروءة، واإلحسان والعدل، فبذلك بعث ليتممه    

 على اشتراط املروءة يف الشهادة، وأن هلـا صـلة           )2(»إذا مل تستح فاصنع ما شئت     «  :*

يستقبح بالعدالة ويقولون إن قليل احلياء ال مروءة له، وال حتصل الثقة بكالمه، وألن من ال                
  .)3(القبيح ال يستقبح الكذب

إن مجاع   (:، ما نصه  )العدالة واملروءة (وكتب الشيخ حممد الطاهر بن عاشور حتت عنوان            
مكارم األخالق منحصر فيما جاء به القرآن وما بنيته السنة من واجبات وآداب وطرائـق               

ـ              ن خلـق الـنيب     تعليمها وتنفيذها، وهو معىن قول عائشة رضي اهللا عنها، ملا سـئلت ع
واملسلمون ، 4: ا�����  ���o��n��m�����l��kz}� وقد قال تعاىل4»كان خلقه القرآن«:*

��r��q��p}�: والتأسي به بقدر االستطاعة ، قال تعاىل       *مأمورون باالقتداء بالنيب    

w��v����u���t��sx��z  ���
ما يتكم عنه فاجتنبوه، ومـا  « *، وقال النيب  7:ا�

عن سفيان بن عبد اهللا الثقفـي       » صحيح مسلم «، ويف   5»نه ما استطعتم  أمرتكم به فأتوا م   
قل آمنـت  «: قل يل يف اإلسالم قوال ال أسأل عنه أحدا غريك، قال           !قلت يا رسول اهللا   : قال

يب، ألن االستقامة درجة تتضمن اإلميـان والعمـل         ـتومث هنا للتراخي الر   6»باهللا مث استقم  
لتصرفات، وفسروها بثبات مجيع القوى علـى حـدودها         الصاحل، وهي استقامة األعمال وا    
  .112: ه�د ��z��yz}��}�باألمر والنهي أخذا من قوله تعاىل

                                           
  .185ص10ج. التمهيد البن عبد الرب–) 1( 
  .وغريه عن أيب مسعود)6120( أخرجه البخاري يف صحيحه،كتاب األدب،باب إذا مل تستح فاصنع ما شئت، برقم –) 2( 
 الرياض، امل الكتب ابن قدامه، املغين، حتقيق الدكتور عبد احملسن التركي وعبد الفتاح حممود احللو، دار ع–) 3( 
  .152ص14، ج)م1997-ه1417(3ط
  .746 أخرجه مسلم يف الصحيح، كتاب الصالة، باب جامع صالة الليل ومن نام عنه أو مرض، برقم -4
 * من حديث أيب هريرة ،أخرجه البخاري يف الصحيح كتاب االعتصام باب االقتداء بسنن رسول اهللا   متفق عليه-5

  .1337 ،برقم * الصحيح كتاب الفضائل باب توقريه ومسلم يف.7288برقم.4/506

  .38 أخرجه مسلم يف الصحيح ،كتاب االميان باب جامع أوصاف االسالم برقم -6
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   لق العدالة، والعدالة ملكة متنع من قامت به من اقتراف الكبـائر،            وهذه االستقامة جيمعها خ
كمـال  كيفية راسخة يف النفس تسري أعمال صاحبها على مقتضاها بـاطراد وإن             : وامللكة

العدالة باملروءة وهي استيفاء خصال الرجولية الكاملة، وأحسن تفسري هلـا أن ال تفعـل يف         
سرك ما تستحي أن تفعله جهرا، وفسرها الفقهاء بأا جتنب فعل ما يف فعله خسة تغض من                 

  .)1(»فاعله وتذمه عند الناس كاألكل يف الطريق يف بلد مل يعتد ذلك
  :يف العدالة للوجوه التاليــةفنخلص إىل أن املروءة تدخل 

وإذا كانت  : (إن املروءة متنع الكذب كالعدالة، فيجب اعتبارها فيها، قال ابن قدامة          : األول
فالكذب دناءة، واملروءة متنع منـه   .)2 ()املروءة مانعة من الكذب، اعتربت يف العدالة كالدين       

م فهو مينع من الكـذب،      فحققت ما من أجله اشترطت العدالة، وقياسا على اشتراط اإلسال         
  .فكذا املروءة

إن ترك املروءة يدل على اتباع الشهوات، وعلى عدم احملافظة الدينيـة وهـي الزم               : الثاين
  .العدالة، فاشترطت املروءة يف العدالة

ف خبالفها منهي عنه، وإن      إن االتصاف باملروءة مطلوب يف الشرع، كما أن االتصا         :الثالث
 مباح باألصل، فإقامة املروءة دليل على االلتزام بأوامر الدين، وأمارة           بادئ األمر أنه  ظهر يف   

  .)3(على سالمة الباطن مما يشني، وعالمة على رجحان العقل واحملافظة على العرض
.)���� ���	� :/� �#"� 

  :مما سبق حبثه وبيانه خنلص إىل النتائج التاليــة
ة التقوى واجتناب أسباب الفسق وخـوارم       أن العدالة هي ملكة حتمل املرء على مالزم       -1

   .املروءة

                                           
  .124م، ص2006، 2بن عاشور، أصول النظام االجتماعي يف اإلسالم، دار السالم للنشر، ط  حممد الطاهر–) 1( 
  ).14/153( ابن قدامة، املغين، –) 2( 
 ملشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن القيم ودار ابن عثمان، >املروءة وخوارمها< هذا املطلب، نقلته بتصرف من –) 3( 
  ).338-331(، ص)م2006-ه1427(3ط
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كمال اإلنسان يف صدق اللسان، واحتمال عثرات اإلخوان، وبـذل          «: أن املروءة هي  -2
التخلق بـأخالق أمثالـه يف      : اإلحسان إىل أهل الزمان، وكف األذى عن اجلريان، أو هي         

  .1»اتمع يف اللباس واملشي واحلركات والسكنات وسائر الصفات
أن املروءة هلا صلة وثيقة بالعدالة، بل هي شرط من شروطها، وال بد من توفرها فيهـا،                 -3

  .وهذا مذهب مجاهري أئمة احلديث والفقه سلفا وخلفا
ذهب إىل أن املروءة ال تشترط يف العدالة، وهذا كله بسبب نظرتـه              �أن ابن حزم    -4

 األلفاظ، وإن ظهر من كالمه أن  الظاهرية، واعتراضه على الشافعي فيه نوع من اجلمود على        
بعض هذه اخلوارم هي من قبيل املباحات وال تعلق هلا بالطاعات،  ولكن هذا لـيس علـى          
إطالقه فهي وإن كانت مباحة باجلزء فهي مكروهة بالكل، فلو فعل املباح مرة واحـدة ال                

قل، وخمالفـة   يضر، لكن تكراره يدل على اإلسراف يف ذلك املباح، ونسبة فاعله إىل قلة الع             
حماسن العادات، وكذلك إن صاحب هذه املباحات هيئات أهل الفسق والتشبه م، ومـن              

  .)2(هنا يقدح فعل هذه املباحات بالعدالة للمداومة عليها وللقرائن اليت أحاطت ا
عنـد  " ثقـة "أن كلمة العدالة عند ابن حزم أو العدل، تعين عنده أو ترادف مـصطلح         -5
  .لعدالة عنده بني العدل والضبط، فالضبط عنده جزء من العدالةمع يف ااحملدثني يعين جي"
 أن ابن حزم خالف بذلك مجاهري أئمة احلديث والفقه، يف عدم إدراج املروءة ضـمن                -6

  .شروط العدالة، هذه هي أهم النتائج واهللا أعلم

                                 

  

  
                                           

  .338، ص  املروءة وخوارمها، ملشهور حسن-  1
-ه1417(1ابن عفان طمشهور حسن آل سليمان، دار :  أبو إسحاق الشاطيب، املوافقات يف أصول الشريعة، حتقيق–) 2( 

  .207-205، ص1، ج)م1997
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������ ���	� :�� �������� ��� �.  

  
قبل أن نتطرق إىل اجلهالة عند ابن حزم وتفصيل الكالم فيها، نذكر اجلهالة عند علمـاء                   

  .احلديث من حيث تعريفها وحكمها
���� ���	� :���	� ���� �� ����0�: 

���� ����� :���������: 

1-���� نقيض العلم، جهله جيهله جهال وجهالة، وجهل عليـه أظهـر          : اجلهل واجلهالة  :� 

هلٌ، وجهل، وجهل وجهـال وجهـالء،       اهل، وهو جاهل واجلمع جهلٌ، وج     اجلهل كتج 
 :واجلهل على ثالثة أضرب

 . خلو النفس من العلم، وهذا هو األصل:����

$�  . اعتقاد الشيء على خالف ما هو عليه:��%

+��  .)1( فعل الشيء خبالف ما حقه أن يفعل:��%

2-�   احلديث اجلهالة إىل أقسام تظهر لنا يف الفرع املوايلقد قسم علماء :�#�"!

$�%�� ����� :���1	� &�234: 

526������  :����� ���أن اهول من مل يشتهر بطلـب       : ويرى اخلطيب البغدادي   :�7

  .)2(العلم، وال عرفه العلماء به، ومن مل يعرف حديثه إال من جهة راو واحد
����� ����7 ��العلماء يف رواية جمهول العني من حيث القبول أو الرد          اختلف   :!58 ���

  :على أقوال أمهها

                                           
  . مادة جهل1381حممد سيد الكيالين مصر، سنة :  الراغب األصفهاين، املفردات يف غريب القرآن، حتقيق–) 1( 
  .58 اخلطيب البغدادي، الكفاية يف علم الراوية، ص–) 2( 
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  .)1(أنه ال يقبل مطلقا، واختاره أكثر العلماء من احملدثني وغريهم-أ
  .)2( أنه يقبل مطلقا، وهو قول من مل يشترط يف الراوي غري اإلسالم-ب
ابن مهـدي   :  عن عدل مثل   إن كان الراوي املنفرد بالراوية عنه ال يروي إال        :  التفصيل -3

  .وحيي بن سعيد القطان، ومالك وأمثاهلم قبل وإال فال يقبل
إن زكاه أحد من أئمة اجلرح والتعديل مع رواية واحد عنه، قبل وإال فال              :  تفصيل أيضا  -4

  . و لعله أعدل األقوال.)4(وصححه ابن حجر. )3(وهو اختيار أيب احلسن القطان
$�%�� 526�� :��9� ���7:  

  .)5("ومل يوثق، روى عنه اثنان فصاعدا من :"وهو 
��  :جمهول احلال نوعان :9� ���7 ���:4

  .جمهول العدالة ظاهرا وباطنا  . أ
 .)6(جمهول العدالة باطنا ال ظاهرا وهو املستور . ب

��9� ���7 ��ظاهرا وباطنا اختلف العلماء يف قبول روايته على   جمهول العدالة:!58 ���

  :أقوال
مهور إىل أن روايته ال تقبل، ألن حتقق العدالة شـرط يف قبـول روايـة     ذهب اجل  -1

اق للمحققني ومنهم أبـو  لنوع مل تتحقق فيه العدالة، وعزاه ابن املو االراوي، وهذا   
  .)7 (حامت الرازي

                                           
  ).127-126(قي، ص، والتقييد واإليضاح للعرا)159-158( تدريب الراوي للسيوطي، ص–) 1( 
  .159تدريب الراوي، ص–) 2( 
 هو أبو احلسن علي بن حممد الفاسي املعروف بابن القطان، كان من أبصر الناس بصناعة احلديث وحفظهم لرجاله، –) 3( 
  ).22/307(، ينظر سري أعالم النبالء احلافظ الذهيب ه628ت
  .)135( النكت على نزهة النظر البن حجر، على حسن، ص–) 4( 
  ).136-135( النكت على نزهة النظر البن حجر، ص –) 5( 
  .126، والتقييد واإليضاح للعراقي، ص158 تدريب الراوي للسيوطي، ص –) 6( 
  ).352-1/351( فتح املغيث للسخاوي، –) 7( 
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وذهب بعض العلماء إىل قبول روايته معللني قوهلم بأن معرفة عينه تغين عن معرفة               -2
 .)1(عدالته

 . أئمة احلديث احملققني هو ما ذهب إليه اجلمهور لقوة ما استدلوا بهوالراجح عند

 :العلماء قبوال وردا على قولنيوأما حكم رواية املستور، فقد اختلف فيها 

يرى مجهور علماء احلديث أن رواية املستور مردودة، ما مل تثبت عدالته مستدلني بـأن               .1
ي، فال يظن عدم فسقه ألنه أمر مغيـب عنـا           الفسق مينع القبول، وما مل تثبت عدالة الراو       

��S�����R��Q��P��O}�فكيف نقبله، ولألمر بالتثبت يف قبول األخبار يف قولـه تعـاىل           

���V��U��Tz 6: ا����ات.  
  :ودليلهمستور مقبولة، وبه يقول احلنفية وذهب مجاعة من العلماء إىل أن رواية امل-2
 يظهر منهم ما يوجب غري ذلك، لة، حىتم على الصالح والعداأن الناس يف أحواهل-أ

                                                                                                     .واإلنسان مكلف بالظاهر من األشياء
 -واهللا أعلم–، والراجح )2(كان يعمل بالظاهر، ويتربأ من علم الباطن * أن الرسول - ب

                   مطلقا وأال تقبل مطلقا رواية املستور وحنوها مما فيه االحتمال حىت تستبني أال ترد 
  .، واهللا أعلم)3( وهو املفهوم من كالم ابن الصالححاله وتظهر

$�%�� ���	� :&'! ()� �� ����0�: 

لعدالة الدينية  رف با  ما كان من رواية من ع       إالَّ  حممد بن حزم من األحاديث       ال يقبل أبو     
والضبط يف الراوية، وال شك أن خرب اهول هو حديث معلول عنده مردود، ويظهر لنـا                

وأما اهول فلسنا على ثقة من أنه على الصفة اليت أمر اهللا تعاىل بقبول              «:هذا جليا عند قوله   
   نذارته،  وهي الت           يف الدين، مع    هفقه يف الدين، فال حيل لنا قبول نذارته حىت يصح عندنا فقه 

                                           
  . املصدر السابق–) 1( 
  ).1/151( الروض الباسم البن الوزير اليماين، إدارة الطبعة املنريية مصر، –) 2( 
-126(التقييد واإليضاح للعراقي، ص :، وللتفصيل ينظر)136( النكت على نزهة النظر، علي حسن عبد احلميد، ص–) 3( 

  ).177-176(، واحلديث الضعيف للدكتور اخلضري، ص)158(، وتدريب الراوي، ص)127
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حفظه وضبطه هلا، متصفا بالعدالة الدينية، وحفظه ملا ضبط عن ذلك، وبراءته من الفـسق،               
  .)1(وباهللا تعاىل التوفيق

عدم معرفتنا حاله، وهـذا هـو مـسلك    هكذا يقرر أبو حممد دليله يف عدم قبول خربه ل      
  . احملدثني مجلة

  :)2( لنا أا تنقسم عنده إىل ثالثة أقسامومن خالل التتبع ملنهجه يف إثبات اجلهالة يظهر
  .جمهول العني:                 القسم األول

  . جمهول احلال: القسم الثاين                
  .املستور: القسم الثالث                 
���� 526�� :���� ���7:   

 اجلهالة على الـراوي   يظهر من صنيع أيب حممد بن حزم من خالل جتهيله للرواة أنه يطلق               
رد عدم معرفته إياه، وهو هنا خمالف للجمهور الذين يقولون إن جمهول العني هو من روى                
عنه راو واحد وهو قد يكون كذلك ولكنه عند ابن حزم ليس جمهوال، كيف ال وقد قـال                  

ه إال عبد ما نعلم أحدا عاب عبد الرمحان بن شيبان بأكثر من أنه مل يرو عن«: رمحه اهللا تعاىل 
  .)3(»اهللا بن بدر وهذا ليس جرحا

عرف عينه عنده، أو ما يعرب عنه ابن وعليه يظهر لنا أن جمهول العني عند أيب حممد هو أنه ال ت
  .وهناك أمثلة تدل على ذلك .» من هوال يدرى«قوله حزم ب

���� ��%	�: 

  .)4(» من هوال يدري أحد من خلق اهللا تعاىل«زياد بن مالك، قال عنه ابن حزم 
$�%�� ��%	� : 

  .)5(» من هوجمهول ال يدرى« قال عنه ابن حزم، سعيد بن عمارة بن صفوان
                                           

  ).1/51( احمللى، –) 1( 
  .700 ص،2مصطفى محيداتو، ج. مدرسة احلديث يف األندلس، د–) 2( 
  ).4/53(،  احمللى–) 3( 
  ).7/482( احمللى، –) 4( 
  ).10/108( احمللى، –) 5( 
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+��%�� ��%	� : 

  .)1(» من هوجمهول ال يدرى«:احلارث بن عمرو، قال عنه
.)���� ��%	� : 

جمهولة ال تعرف، وال روى عنها أحد غري سعد بن          «:زينب بنت كعب بن عجرة، قال عنها      
  .)2(»سحاق وهو غري مشهور العدالةإ

;<�/� ��%	�: 

  .)3 ()جمهول(حممد بن حيي الكناين، قال عنه 
فكل من وصفه أبو حممد بن حزم مبا ذكرناه من األلفاظ السابقة فهو جمهول العني عنده،                   

وأهم ملحظ نالحظه عليه يف هذا القسم هو أننا جنده جرى يف جهالة العني جمرى غري علماء            
  .  يعرفه هو فهو جمهول العني عندهديث حيث إنه جعل كل من ملاحل

$�%�� 526�� :��9� ���7: 

الراوي جمهول احلال هو من عرفت عينه، ولكنه مل تعرف صفته الظاهرة والباطنة، وهؤالء                
 احلال، جمهول احلال، غري     غري مشهور (عند أيب حممد بن حزم يصفهم بأوصاف متعددة منها          

، أي مل يوثقـه   ظاهرا وباطنا عنده أن هذا الراوي حاله جمهولة    وهذا يعين . كذا وه )معروف
  :أحد، وهذه أمثلة تدل على ذلك

���� ��%	� : 

  .)4 ()ال يعرف حاله(احلكم بن املطلب بن عبد اهللا، قال عنه ابن حزم، 
$�%�� ��%	�: 

  .)5(»غري مشهور العدالة«:حكيم بن معاوية بن حيدة، قال عنه ابن حزم

                                           
  ).7/176( احمللى، –) 1( 
  ).1/62( احمللى، –) 2( 
  ).1/98( احمللى، –) 3( 
  ).11/314(،  احمللى–) 4( 
  .)3/273( احمللى –) 5( 
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+��%�� ��%	�: 

  .)1(»غري مشهور احلال«:سعيد بن إسحاق، قال عنه
.)���� ��%	� :  

  .)2(» احلال، مل يرو عنها غري زوجها وولدها يونسةجمهول«:امرأة أيب إسحاق، قال عنها
;<�/� ��%	� : 

  .)3(»جمهول مل يعدل«:قال عنه: يبسامل بن غيالن التجيـ
حزم من خالل هذه األمثلة أنه مل يفصح لنا عـن الـشروط             وامللحظ املهم على كالم ابن      

املعتربة يف احلكم جبهالة حال الراوي، ولكن من خالل عباراته اليت استعملها يف حقهم تشري               
و الباطنة مل تظهر له،      عنده، إال أن أوصافهم الظاهرة       إىل أن هؤالء الرواة غري جمهويل العني      

  .)4(فحكم عليهم جبهالة احلال
526��+��%��  :=���>2	� : 

املستورون هم الرواة الذي عرفت صفام الظاهرة دون الباطنة، وميكن أن ندرجهم حتـت              
ال نعرفـه   : (جمهول احلال عند بعض أئمة احلديث، فهؤالء يصفهم ابن حزم بأوصاف منها           

  .، وهكذا، وهذه بعض األمثلة تبني ذلك)غري مشهور العدالة(و) بعدل وال جرحة
�� ��%	���: 

  .)5(»ال نعرفه بعدل وال جرحة«:زكريا بن إبراهيم، قال عنه ابن حزم 
$�%�� ��%	�: 

  .)6 ()غري مشهور العدالة( سعد بن إسحاق، قال عنه ابن حزم 

                                           
  ).12/222( احمللى، –) 1( 
  ).6/57( احمللى، –) 2( 
  ).7/549(لى،  احمل–) 3( 
  .704، 2مصطفى محيداتو، ج. مدرسة احلديث يف األندلس، د–) 4( 
  ).7/421( احمللى، –) 5( 
  ).10/108( احمللى، –) 6( 
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+��%�� ��%	�:  

  .)1 ()غري مشهور العدالة: (عبد اهللا بن رباح القرشي، قال عنه
لباطنة جرحا أو تعديال هـم املـستورون،        فهؤالء وغريهم ممن مل تظهر البن حزم صفتهم ا        

  . عنده
ويظهر لنا من خالل ما ذكرناه عن ابن حزم وألفاظه يف جتهيل الرواة، أنه جيهـل الـرواة                  

  .)2(لألسباب التاليــة
والواقـع  "  من هو  ال يدرى "أو  " جمهول" الراوي بلفظ    أن أبا حممد قد جيهل    :��2?� ����

ئمة احلديث، والسبب أن هذا الراوي مل يعرفه هو والدليل          ن أن هذا الراوي معروف عند أ      بي
  :على ذلك ما يلي من األمثلة

���� ��  ).3"(جمهول"إمساعيل بن حممد بن إمساعيل الصفار، قال عنه ابن حزم  :�	%

، وثقة الدار قطين، وابن منده، واحلاكم وقد        "ثقة"هذا الراوي وإن مل يعرفه ابن حزم فهو            
ومل يعرفه ابن حزم، فقال يف      «:بن حجر ابن حزم، فقال يف ترمجة هذا الراوي        تعقب احلافظ ا  

احمللى إنه جمهول، وهذا هو رمز ابن حزم، يلزم منه أال يقبل قوله يف جتهيل من مل يطلع على                   
، )ال نعرف حاله(، أو )ال نعرفه(حقيقة أمره، ومن عادة األئمة أن يعربوا يف مثل هذا بقوهلم         

  .)4(ه باجلهالة بغري زائد ال يقع إال من مطلع عليه أو من جمازفوأما احلكم علي
$�%�� ��%	�: 

      هذا الراوي مل يعرفه    )5(»جمهول«ار، قال عنه ابن حزم      أمحد بن علي بن مسلم املعروف باآلب
قطين وغريه، قال احلافظ ابن حجر يف ترمجته يف         قه الدار  وإال فهو مشهور ثقة، وثَّ     ابن حزم، 

                                           
  ).8/208( احمللى، –) 1( 
  ).444( منهج ابن حزم يف االحتجاج السنة، إمساعيل رفعت فوزي، ص–) 2( 
  ).9/296( احمللى، –) 3( 
عادل أمحد وعلي حممد معوض، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، : ، لسان امليزان، دراسة وحتقيقابن حجر العسقالين–) 4( 
  ).337، ص1ج)(م1996-ه1416(، 1ط
  ).1/231( احمللى، –) 5( 



����א����������א����وא������W�W�W�Wא�
	��א�����א�
	��א�����א�
	��א�����א�
	��א����������א����������א����وא�����א+*�(��א)��"'�א�&�%��$�#"���א�!� �م������א����������א����وא�����א+*�(��א)��"'�א�&�%��$�#"���א�!� �م������א����������א����وא�����א+*�(��א)��"'�א�&�%��$�#"���א�!� �م���א+*�(��א)��"'�א�&�%��$�#"���א�!� �م� �� �� �� �

 137 

ار احلافظ املتقدم، وهذه عادة ابـن حـزم، إذا مل           ل ابن حزم، جمهول، وهو اآلب     قا«:اللسان
  .)1(» لكان أنصف، ولكن التوفيق عزيز)  ال أعرفه(يعرف الراوي جيهله، ولو عرب بقوله 

 بعض الرواة جيهله يف موضع، ويف       وابن حزم يطلق عبارة جمهول على من ال يعرفه بدليل أنَّ          
  :فه، واألمثلة على ذلك كثرية جدا نذكر منهاموضع آخر يقول ال أعر

موضع آخـر مـن     ، وقال عنه يف     )2 ()جمهول: (أبو يزيد الضيب قال عنه ابن حزم يف احمللى        
  .)3( )ال أعرفه (:احمللى

$��%�� �?2�أو "جمهول  : أن ابن حزم قد جيهل أحد الرواة بلفظ من ألفاظ التجهيل مثل           : ��

راوي مل يشتهر بني أئمة اجلرح والتعديل، ومل يعرفه كثري  وذلك ألن هذا ال   " ال يدري من هو   
منهم، كأن يكون من غري رجال الكتب الستة أو من املتأخرين وحنو ذلك، وهذا الـسبب                

  .وثيق الصلة بالذي قبله
+���%�� �?2�أن ابن حزم قد جيهل راو من الرواة بأحد ألفاظ التجهيل اليت ذكرناهـا،          : ��

  .ذكر بامسه، ومل يقف عليه ابن حزم ومل يعرفه من هو أصالبسبب أن هذا الراوي مل ي
  :اليت تدل على ذلك وهذه بعض النماذج واألمثلة

���� ��%	� : 

  .)4 () من هو جمهول مل يذكر امسه، فال يدرى(ن حزم موىل نافع بن علقمة، قال عنه اب

$�%�� ��%	�: 

  )5(» خلق اهللا تعاىل أحد من هو منال يدري «:ابن مصبح، قال عنه ابن حزم

 

 

                                           
  )1/231( لسان امليزان، –) 1( 
  ).6/209( احمللى، –) 2( 
  .)9/209( احمللى، –) 3( 
  )7/409( احمللى، –) 4( 
  ).9/47(،  احمللى–) 5( 
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درى ال ي "أو لفظ   " جمهول احلال "أن ابن حزم قد جيهل راو من الرواة بلفظ           :��2?� ����(.
، بسبب أن هذا الـراوي      "غري مشهور بالعدالة  "أو لفظ   " ليس مبشهور احلال  : ، أو "من هو 

  .هالة عندهحاله جمهولة عنده ومل يوثقه أحد، وهذه ذكرناها يف القسم الثاين من أقسام اجل
+��%�� ���	� :����0�) ,����� @� 589� A +�9� �BC4� &'! ()� �) �:��6<: 

واة  يف احلكم علـى الـر      ردةمن خالل ما سبق يظهر لنا أن ابن حزم بسبب قواعده املطَّ              
ل كثريا من الرواة املشهورين بل والثقات فضال ، حيث إنه جهباجلهالة، وقع يف أخطاء كثرية

 الضعفاء، فكانت النتيجة تضعيف كثري من األحاديث الصحيحة، وقد تعقب بعض أئمة             عن
احلديث النقاد صنيع ابن حزم بالنقد يف كثري من الرواة الذين جهلهم، واألمثلة التالية تـبني                

  :ذلــك
���� ��%	�: 

        1 ()هـول جم: (ان املدين جهله ابن حزم حيث إنه قال فيـه  حممد بن حيي الكناين أبو غس( 
، وإال فإن هـذا الـراوي       وابن حزم خطأه أئمة النقد يف حكمه على هذا الراوي باجلهالة          

، وقال عنه احلافظ ابـن حجـر        )2(" الدار قطين، وذكره ابن حبان يف الثقات       مشهور وثقه 
، وقال بعد أن نقل كالم األئمـة يف توثيقـه يف ـذيب              )3("ثقة: "العسقالين يف التقريب  

  .)4(»ان جمهولالكالم رد على ابن حزم يف دعواه أن أبا غسهذا «التهذيب 
$�%�� ��%	�: 

  .)5("جمهول"عمارة بن خزمية بن ثابت األنصاري قال عنه ابن حزم 

                                           
  ).1/98( احمللى، –) 1( 
، ) م1973-ه1393(الثقات حملمد بن حبان البسيت، مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية، حيدر أباد الدكن، اهلند  "–) 2( 
)9/74.(  
  ).6390(، رقم 513 تقريب التهذيب ال بن حجر، ص–) 3( 
  ).3/731( ذيب التهذيب، البن حجر، –) 4( 
  )8/348(ى احملل–) 5( 
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 ة بن خزمية، فإنه ثقة مشهور، وثقه النـسائي         ولقد خطأ النقاد ابن حزم يف جتهيله لعمار           
 يبوقال يف ذيب التهذ   )1("ثقة"فظ يف التقريب    وقال عنه احلا  " الثقات"وذكره ابن حبان يف     

  .)2 () من هوإنه جمهول ال يدرى(:قالوغفل ابن حزم يف احمللى (: عنه
+��%�� ��%	� : 

  .)3(»جمهــول«:قال عنه ابن حزم : ع بن صيفي التميمياملرقّ
 الذهيب، أخطأ ابن حزم يف حكمه على هذا الراوي باجلهالة، إذ إنه مشهور، وثقة احلافظ           

  .)5(»صدوق« وقال احلافظ ابن حجر يف التقريب، )4(" الثقات"وذكره ابن حبان يف 
وقال ابن حزم عقب حديثه عن أيب ذر يف احلج، وحديثه عن جـده يف               «:وقال يف التهذيب  

  .)6(»، وهو من إطالقاته املردودة"جمهول"اجلهاد 
.)���� ��%	�: 

  .)7("ليس باملشهور:"م أبان بن صاحل بن عمري، قال عنه ابن حز
ولكن ابن حزم غلط يف قوله هذا من قبل األئمة، حيث إن هذا الراوي وثقة ابن معني وأبو                  

، وقال عنـه    )8(زرعة وأبو حامت والعجلي، ويعقوب بن شيبة، وذكره ابن حبان يف الثقات           
وثقة األئمة، ووهم ابن حزم فجهلـه وابـن عبـد الـرب             «:احلافظ ابن حجر يف التقريب    

  .)9(»عفهفض

                                           
    .4844 رقم409تقريب التهذيب البن حجر ص–) 1( 
 .209 ص3ذيب التهذيب البن حجر ج - ) 2(
  .298ص7 احمللى ج–) 3( 
  .460ص5الثقات البن حبان ج–) 4( 
  .6561رقم 525 تقريب التهذيب ص–) 5( 
  .48ص  4ذيب التهذيب ج–) 6( 
  .198ص1 احمللى ج–) 7( 
  .67ص6ج الثقات البن حبان –) 8( 
  .137، برقم 87 تقريب التهذيب ص–) 9( 
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وهـذه  «: وتضعيف ابن عبد الرب له     >أبان<ذيب، بعد أن نقل قول ابن حزم يف         وقال يف الته  
غفلة منهما، وخطأ تواردا عليه، فلم يضعف أبان هذا أحد قبلهما، ويكفي فيه قـول ابـن                 

  .)1(»معني، ومن تقدم معه، واهللا أعلم
;<�/� ��%	�: 2("جمهول " بالل املزين، قال عنه ابن حزم،ان بنحس(.                                                                 

ولقد أخطأ ابن حزم يف جتهيله هلذا الراوي، حيث إنه مشهور، فقد وثقة علي بن املـديين،                 
  .)4("صدوق:"، وقال عنه احلافظ ابن حجر يف التقريب)3("الثقــات"وذكره ابن حبان يف 

جمهول، قول مردود فقد روى عنه      : قوله أي ابن حزم   «:ر يف التهذيب  وقال احلافظ ابن حج   
  .)5(»مجاعة كما ترى، ووثقه ابن املديين وكفى به

             ين ال يعرفهم، ولو أنه     جهل الرواة الذ  فمن خالل هذه األمثلة يظهر لنا جليا أن ابن حزم ي
نه نـتج وراء ذلـك      لكان إىل اإلنصاف أقرب بدال من أن جيهلهم، أل        " ال أعرفه "قال فيهم   

  ".أن كل من مل يعرفه فهو جمهول"تضعيف كثري من األحاديث الصحيحة بسبب قاعدته 
إن عـدد  : (واألمثلة اليت ذكرناها هي غيض من فيض، يقول الدكتور إمساعيل رفعت فوزي    

ـ                  ةالرواة الذين جهلهم ابن حزم يصل إىل ثالمثائة وستني راويا تقريبا مـن جممـوع مثامنائ
اويا تقريبا هم رواة أحاديث احمللى، أي أن الرواة اهولني يشكلون نسبة تـصل              ومخسني ر 

  .42%إىل 
وعند التتبع هلذا الكم اهلائل من الرواة الذين جهلهم ابن حزم جند أن كثريا منهم ثقـات                    

 من جمموع ثالمثائة، وسـتني      -تقريبا-مشهورون، إذ يصل عددهم إىل مائة وثالثني راويا         

                                           
  ).1/54( ذيب التهذيب، –) 1( 
  ).2/36(احمللى، . –) 2( 
  .164ص4 الثقات البن حبان ج–) 3( 
  ).1196(تقريب التهذيب برقم –) 4( 
  ). 1/370( ذيب التهذيب، –) 5( 
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الرواة الذين جهلهم ابن حزم، أي أن ما يزيد على ثلث هؤالء الرواة اهولني عند             راويا هم   
  .)1(»36%ابن حزم ثقات، إذ يشكلون نسبة تصل إىل 

لصاحبه ناصر بـن  " اجلرح والتعديل عند ابن حزم الظاهري"وباالستقراء فقد تتبعت كتاب     
ثالمثائة راو من خالل كل     محد الفهد، حيث إنه ذكر أحكام ابن حزم على أكثر من ألف و            

كتبه املطبوعة، فوجدت أن عدد الرواة الذين أطلق عليهم ابن حزم لفظ جمهـول فحـسب    
مخسمائة راو تقريبا، يعين أكثر من الثلث، ناهيك عن الرواة الثقات واملعروفني الذين أطلق              

رواة الثقات   ومبالغته يف جتهيل كثري من ال      صف، مما يدلك على إفراط ابن حزم      عليهم هذا الو  
، ومع ذلك فإن ابن حزم قـد        فتنتج عن هذا التجهيل تضعيف األحاديث الصحيحة وردها       ،

  .يكون له حكمان على الراوي الواحد
.)���� ���	� : D�E4 =�'�F< A D�FE�7 ��G��� A =� &'�! (�)� ��EH� I>�� +�H�!��

6���: 

فها، بـسبب  دها ابن حزم وضعسأذكر يف هذا املطلب بعض األمثلة من األحاديث اليت ر            
   ا، وحكم أهل النقد من أئمة احلديث على هؤالء الرواة تفـصيال وعلـى             جهالة أحد روا

  .احلديث مجلة
���� ��%	�: 

حديث أيب مرحوم عبد الرحيم بن ميمون، عن سهل بن معاذ بن أنس اجلهين عن أبيه عـن                  
  .)2 ()م خيطبأنه ى عن احلبوة يوم اجلمعة، واإلما * رسول اهللا

فهذا احلديث رده أبو حممد بن حزم بسبب راويه أيب مرحوم عبد الرحيم بن ميمون، حيث                
وقد جاء النهي عن االحتباء، واإلمام خيطب من طريق أيب مرحوم عبد الرحيم بن              «:إنه قال 

                                           
  ).458-457(وزي، ص منهج ابن حزم الظاهري يف االحتجاج بالسنة، إمساعيل رفعت ف–) 1( 
، والترمذي أبواب اجلمعة، باب ما جاء )1110( أخرجه أبو داود، كتاب الصالة، باب االحتباء واإلمام خيطب رقم –) 2( 

:  وقال1070حديث حسن، واحلاكم يف املستدرك برقم : ، قال الترمذي) 514(يف كراهية االحتباء واإلمام خيطب برقم 
  .فقه الذهيب  صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ووا
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ميمون عن سهل بن معاذ بن أنس اجلهين، وأبو مرحوم هذا جمهول، مل يرو عنه أحد نعلمه،                 
  .)1(»سعيد بن أيب أيوبإال 

فه ابن حزم يف ميزان أئمة النقد أخطأ فيه من جهتنيوهذا احلديث الذي ضع:  
أن أبا مرحوم عبد الرحيم بن ميمون ليس جمهوال، كما قال ابن حزم، بـل هـو                 : األوىل

معروف، روى عنه نافع بن يزيد، وحيي بن أيوب، وابـن هليعـة، وعيـاش بـن عقبـة                   
  .)2(احلضرمي

  .)4(»صدوق زاهد«:وقال احلافظ ابن حجر يف التقريب )3( ذكره ابن حبان يف الثقاتوقد   
 هذا احلديث وضعفه، بسبب راويه      أن ابن حزم خالف أئمة النقد واحلديث حني رد        : الثانية

عبد الرحيم بن ميمون، حيث إنه ظهر لنا أن هذا الراوي ليس جمهوال كما ذكره ابن حزم،                 
 لية، ناهيك أن أئمة احلديث صححوه، فقد حـسنه الترمـذي و           وألجله ضعف احلديث ك   

  . كما ذكرناه عنهماحلاكم ووافقه الذهيب رمحه اهللا تعاىلصححه 
$�%�� ��%	�: 

 *ع بن صيفي، عن جده رباح بن الربيع، أنه أخربه أنه خرج مع رسـول اهللا    حديث املرقّ 

 علـى   *وأصحاب رسول اهللا    يف غزوة غزاها، وعلى مقدمته خالد بن الوليد، فمر رباح           
امرأة مقتولة مما أصاب املقدمة، فوقفوا ينظرون إليها، ويتعجبون من خلقها، حىت حلقهـم              

ما كانت هـذه  «: *على راحلته فانفرجوا عنها، فوقف عليها رسول اهللا       *رسول اهللا   

  .)5(»ال تقتلوا ذرية وال عسيفا: ق خالدا فقل لهاحلَ: فقال ألحدهم» لتقاتل

                                           
  ).5/67( احمللى، –) 1( 
الدكتور بشار عواد، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، :   ذيب الكمال للحافظ مجال الدين املزي، حتقيق–) 2( 
  .496ص4ج) م1998-ه1418(1ط
  ).7/134(  الثقات البن حبان –) 3( 
  ).4059( تقريب التهذيب برقم، –) 4( 
والنسائي ) 2669(أخرجه، أبو داود، كتاب اجلهاد، باب يف قتل النساء رقم : حلديث صحيحا). 7/298( احمللى، –) 5( 

وابن ماجة، كتاب اجلهاد، باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان )8625(يف الكربى، كتاب السري، قتل العسيف، برقم 
قال احلاكم، ).2565(هاد واحلاكم برقم ، كتاب السري، باب اخلروج وكيفية اجل)4789(وابن حبان برقم ) 2842(رقم 

= 
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رح، ألن يف إسناده راويا جمهـوال أال وهـو          طَّحلديث عند ابن حزم ضعيف مردود م      فهذا ا 
  .)1(»ع جمهولع، فاملرقَّوكل ذلك ال يصح، أما حديث املرقَّ«:، قال"ع بن صيفياملرقَّ"

  :بيد أن بن حزم أخطأ يف نقده هلذا احلديث، وكان ذلك سببا النتقاده من احملدثني  ألمور
ع بن صيفي ليس مبجهول كما ذكره أبو حممد بن حزم، وإمنا هو ثقة              رقَّأن راويه امل  : األول

وقال احلـافظ يف    . )2(مشهور، روى عنه مجع، ووثقه الذهيب، وذكره ابن حبان يف الثقات          
ع بن صيفي وهو صدوق، ومن كان       و مدار هذا احلديث على املرقَّ     . )3(»صدوق«: التقريب

  .سناهذا وصفه، فاقل درجاته أن يكون حديثه ح
أن هذا احلديث صحيح، وقد صححه من األئمة ابن حبان واحلاكم علـى شـرط               : الثاين

، وعليه فإن ابن حزم خـالف بـذلك أئمـة           كما ذكرناه    �الشيخني ووافقه الذهيب    
  .احلديث

+��%�� ��%	�: 

حديث يعيش بن الوليد عن أبيه، عن معدان بن أيب طلحة، عن أيب الدرداء أن رسـول اهللا                  
صدق أنا صببت له    : توضأ، فلقيت ثوبان يف مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال          قاء ف  *

  .)4(وضوءه
هذا احلديث رده ابن حزم بسبب أن راويه يعيش بن الوليد وأباه ليسا مشهورين، حيث إنه                

  .)5(»هذا احلديث األول فيه يعيش بن الوليد عن أبيه، وليسا مشهورين«:قال
  :ألسباب أن ابن حزم أخطأ يف ما قاله غري

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

  .فصار احلديث صحيحا على شرط الشيخني ومل خيرجاه، ووافقه الذهيب
  ).7/298( احمللى، –) 1( 
  ).5/460( الثقات، –) 2( 
  ).6561( التقريب البن حجر رقم –) 3( 
) 87(ضوء من القي، الرعاف برقم و احلديث صحيح، أخرجه الترمذي أبواب الطهارة، باب الو).1/258( احمللى، –) 4( 

، واحلاكم )1956(، وابن خزمية يف صحيحه، برقم )3121(والنسائي يف الكربى، كتاب الصيام األول يف الصائم يتقيأ، رقم 
  .صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه ووفقه الذهيب: ، وقال)1553(برقم 

  ).1/258( احمللى، –) 5( 
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ره ابن حزم، فيعيش    ه مشهوران، وليس كما ذك    يعيش بن الوليد وأبا    أن هذا الراوي  : األول
 :، وقال احلافظ يف التقريب    )1(النسائي والذهيب، وذكره ابن حبان يف الثقات      بن الوليد وثقه    

  .)2 ()ثقــة(
بن حبـان يف    وأما أبوه الوليد بن هشام بن معاوية، فقد وثقة ابن معني والعجلي، وذكره ا             

  .)4 ()ثقــة(، وقال احلافظ يف التقريب )3(الثقات
أن ابن حزم خالف أئمة احلديث الذين صححوه، فقد صححه ابن خزميـة، وابـن               : الثاين

وقد جـود   (:حبان وابن منده واحلاكم على شرط الشيخني ووافقه الذهيب، وقال الترمذي          
  .)5 ()ا البابحسني املعلم هذا احلديث، وحديث حسني أصح شيء يف هذ

أن هذا احلديث الذي رده ابن حزم، يتعارض مع مذهبه الفقهي، الذي يرى فيه أن               : الثالث
القيء ال ينقض الوضوء، واستند يف ذلك إىل جتهيل راوييه كما سبق، مما يدلك على أن ابن                 

  .ل بعض رواتهرد احلديث وجهحزم 
له مع األحاديـث، وإال فـإن هنـاك    هذه بعض األمثلة اليت تبني لنا منهج ابن حزم يف تعام 

أحاديث كثرية ضعفها بسبب جهالة أحد رواا وإن كانوا من الثقات، فنكتفي مبا ذكرناه              
  .من األمثلة واهللا أعلم
;<�/� ���	�:/��#"� 

مما سبق حبثه حول اجلهالة عند ابن حزم ومقارنة ذلك باجلهالة عند احملـدثني خنلـص إىل                
   :النتائج التاليــة

  .أن حديث الراوي اهول ال يقبل أبدا، عند أئمة احلديث/ 1
 حال، واملستور على خالف بينهم      أن اجلهالة عند احملدثني تنقسم إىل جهالة عني وجهالة        / 2

 .يف هذا التقسيم

                                           
  ).8/187( ذيب الكمال ، وأنظر)7/654( الثقات –) 1( 
  ).2/7852( تقريب التهذيب البن حجر، رقم –) 2( 
  ).7/555( الثقات –) 3( 
  ).7461( تقريب التهذيب البن حجر برقم –) 4( 
  ).87(باب ما جاء يف الوضوء من القيء والرعاف، برقم ) 1/142( سنن الترمذي، –) 5( 
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رد حديث الراوي اهول مطلقا، وأن اجلهالة عنـده         : أن ابن حزم مذهبه املعروف هو     / 3
 .ومستور وجهالة حال تنقسم إىل جهالة عني

أن جمهول العني عند ابن حزم غري جمهول العني عند أئمة احلديث، حيث إنه يـرى أن                 / 4
جمرد عدم معرفة الراوي فهو عنده جمهول، ال يقبل حديثه أبدا، بل صرح أن الـراوي إذا مل                  

 . كما نقلناه عنه إال واحد ال يعد جمهوال عندهيرو عنه

 .وال يقبل روايته" جمهول احلال"ثني يف معىن أنه يوافق مجهور احملد/ 5

أن أسباب اجلهالة متعددة عند ابن حزم، ولكن األمر الذي عول عليه كثريا يف جتهيـل                / 6
 ."عدم معرفة الراوي عنده "رواة هو ال

من " على قاعدته املعروفة      من الرواة الثقات، بناء    إفراط ابن حزم ومبالغته يف جتهيل كثري      / 7
د هذه القاعدة يف حكمه على األحاديث، بل وأفرط يف تطبيقها           ، وطر "هو جمهول مل أعرفه ف  

كثريا من األحاديث الصحيحةمما نتج عنه أنه رد . 

قلة اعتماد ابن حزم على غريه من األئمة يف جتهيل الرواة، وأحيانا ما يذكر كالم أئمـة                 / 8
 .ه ونادرا ما يستعملوالتعديل، وهذا يعد قليال جدا،اجلرح 

رغم إفراط ابن حزم يف احلكم على الرواة باجلهالة، إال أن هذا مل مينع بعض احملدثني من                 / 9
 . على أقواله يف اجلرح والتعديل، خاصة احلافظ ابن حجر والذهيباالعتماد

 حيث إنه بسب أطراد     لف مجاهري أئمة احلديث   أن ابن حزم مبذهبه هذا يف اجلهالة خا       / 10
الة كثري من الرواة الثقات ، بل فيهم من هم من أئمة احلديث كـأيب        قواعده جنده حيكم جبه   

القاسم البغوي، وأيب العباس األصم، وإمساعيل بن حممد الصفار وغريهم من أئمة احلـديث،         
فكانت النتيجة إعالل روايام وأخبارهم، ورد كثري من األحاديث، خالفا للمحدثني الذين            

هـذه  . ا صاحلة للعمل، وهلذا خرجوها يف مصنفام      صححوها أو حسنوها وقبلوها، ورأوه    
 .هي أهم النتائج واهللا أعلم
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������ ���	� :� �������� ��� ��� ��������.  
  
قبل أن نتكلم عن جهالة الصحايب عند ابن حزم نذهب إىل تعريف الصحايب وعدالتـهم                  

  . حزمعند أئمة احلديث مث نقارن بني ما قالوه وكالم العالمة ابن
���� ���	�:J��K�� ���� � 

4  L J��K�� M����: 

���  .)1(أصل الصحبة يف اللغة، تطلق على جمرد الصحبة، دون اشتراط االستمرار طويال :� 

���  .)2 (" مؤمنا به ومات على ذلك*من لقي النيب :"هو : الصحايب:�#�"!

  .)3 ()ة ولو حلظ*هو كل مسلم رأى النيب : الصحايب: (وقال النووي

N L��)��K�� ������: 

الصحابة كلهم عدول عند أهل السنة واجلماعة بتعديل الرب الكرمي هلم، وتعديل الـنيب                 
  .الضاللوومل خيالف يف ذلك إال طوائف قليلة من أهل البدع *

عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل اهللا هلم، وأخباره عن طهـارم     «:قال اخلطيب البغدادي  
  .)4 (»ره هلم يف نص القرآنواختيا

                                           
  .116منهج النقد، نور الدين عتر، ص–) 1( 
  ).149(، والنكت على نزهة النظر 229 العراقي التقييد واإليضاح، ص–) 2( 
  ).281( تدريب الراوي، للسيوطي، ص–) 3( 
  ).46( الكفاية يف علم الرواية للخطيب البغدادي، ص –) 4( 
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  :وذكر آيات من القرآن الكرمي منها
  .110: &ل $#�ان ��R��Q��P��O��Nz}�: قوله تعاىل
  .143: ا����ة ��a��`��_����^��]��\��[��Zz}��:وقوله تعاىل
ــه ــول 18: ا�*��() ��g��f��e��d��c���b��a��`��_��z~}��:وقول ، وق
ــاىل ��I��H��G���F��E��D��C��B��A��J}��:تعـ

��M��L��Kz +ب�  .100: ا�(
: ، وقوله تعـاىل  11- 10: ا��ا.-�+  ��ª��©��¨��§��¦z»���}��:وقوله تعاىل

�{��n��m��l��k��j��i���h��g��fz 64: ا01*/ل،  
¢��£��¤��¥��¦��§��¨����©����ª»��¬��®��}��: وقوله تعاىل 
±��°��¯²��À��¿��¾����½��¼��»��º��¹��¸��¶��µ��´���³��
Ä��Ã���Â��ÁÏ����Î�����Í���Ì��Ë��Ê��É��È��Ç���Æ��Å��Ð���

���Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñz ��
  .9 - 8: ا�
كما استدل مجهور العلماء بأدلة من السنة النبوية تبيني عظم وفضل هؤالء الصحابة رضـي               

ال تسبوا أصحايب فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثـل           « :*قوله  :  منها -اهللا عنهم 

، وغري ذلك من األحاديث اليت تبني فـضلهم         )1 () أحدهم وال نصيفه   درك م أحد ذهبا ما أد   
على أنـه  «:وهلذا يقول اخلطيب البغدادي  على عدالتهم وخريهم  ومكانتهم، وهذا الثناء دالٌّ   

لو مل يرد من اهللا عز وجل ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه ألوجبت احلال اليت كانوا عليهـا                  
رة، وبذل املهج واألموال وقتل اآلباء واألوالد واملناصحة يف الدين،      من اهلجرة واجلهاد والنص   

وقوة اإلميان واليقني، القطع على عدالتهم، واالعتقاد برتاهتهم وأم أفضل مجيع املعـدلني             
  .)2 ()واملزكني الذين جييئون بعدهم أبد اآلبدين

                                           
ومسلم يف ) 3673(رقم ) لو كنت متخذا خليال  (* أخرجه البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب قول النيب –) 1( 

  ).2540(كتاب فضائل الصحابة، باب حترمي سبب الصحابة رقم 
  .49 الكفاية للخطيب البغدادي، ص–) 2( 
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صحابة، حيث يقول احلـافظ   على عدالة ال ذكرناها نقل أهل العلم اإلمجاع  وهلذه األدلة اليت  
فينا البحث عن أحواهلم إلمجاع أهل احلق من املسلمني وهـم           قد كُ «:أبو عمر ابن عبد الرب    

  .)1()أهل السنة واجلماعة على أم كلهم عدول
ند هـذا   ت، ومـس  *إذن فالصحابة كلهم عدول بتعديل الرب الكرمي هلم وبتعديل الـنيب            

ملستفيضة اليت ال تدع جمـاال للـشك يف ثبـوت هـذه             اإلمجاع هو األدلة النقلية القطعية ا     
  .اخلصوصية هلم
$�%�� ���	� :J��K�� ����O� 

4 LJ��K�� ����O P��<: 

حدثين رجل من أصحاب النيب     " أو"وهي أن يقول الراوي التابعي عن رجل من الصحابة             
  .)2(وال يسميه *

N LJ��K�� 5Q� RFS 5T4 UV�� +�9� �F1!: 

ىل قبول هذا النوع من املراسيل، واحتجوا به، ألن العلة والنكتة يف            ماء احلديث إ  ذهب عل    
رد احلديث املرسل هي اجلهل بعدالة الراوي، جلواز كونه عدال أو غري ذلك، وهذا األمـر                

  .، ألم عدول كلهم، وال تضر اجلهالة م*منتف يف حق أصحاب النيب حممد 

إذا صـح  «:عن احلميدي قوله �ن إمساعيل البخاري وقد ذكر احلافظ احملدث حممد ب     
، فهو حجة، وإن مل يسم ذلك الرجل،        *اإلسناد عن الثقات إىل رجل من أصحاب النيب         

حـدثين  :  إذا قال رجل من التابعني     -يعين أمحد بن حنبل   –قلت أليب عبد اهللا      :وقال األثرم 
  .)3( )نعم: ومل يسمه، فاحلديث صحيح، قال *رجل من أصحاب النيب 

                                           
، )م1992-ه1/1412ط(علي حممد، دار اجليل، بريوت، :  الرب، االستيعاب يف معرفة األصحاب، حتقيق ابن عبد–) 1( 
  .270ص 2، توضيح األفكار للصنعاين ج)123(عتر منهج النقد، ص :، وينظر 19ص

  .66،والعراقي التقييد وااليضاح ص101 السيوطي تدريب الراوي ص–) 2( 
  .67،والعراقي التقييد وااليضاح ص272 ص2 الصنعاين توضيح األفكار ج–) 3( 
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وسألته، يعين حممد بن عبد اهللا بن عمار، إذا كان احلديث عن            : (وبقول احلسني بن إدريس   
وإن مل يـسمه، فـإن مجيـع     نعم: ، أيكون ذلك حجة؟ قال*رجل من أصحاب النيب 

  .)1 ()حجة *أصحاب النيب 

 ضرالصحابة كان حجة، وال ي    عن رجل من    : إذا قيل يف اإلسناد   : (وقال العالمة السخاوي  
  .)2 ()اجلهالة بتعيينه لثبوت عدالتهم

فهذه النقول عن هؤالء األئمة الفحول، تدل على أم قبلوا هذا النوع من املراسيل، لعدالـة   
ديثهم، ألم كلهم مرضيون أثبات، ويـرى بعـض         الصحابة األخيار، وأنه جيب العمل حب     

  . ،ال جمرد ظن العلماء ضرورة أن يكون التابعي  ممن يعرف الصحابة على حقيقتهم
+��%�� ���	� :&'! ()� �� J��K�� ����O: 

لقد ذهب أبو حممد بن حزم إىل ما اتفق عليه مجاهري العلماء إىل أن الـصحابة كلـهم                     

 فهو كل   �أما الصحابة   «:عدول، وجيب احترامهم وتوقريهم وتعزيرهم، حيث إنه يقول         
ا فوقها، أو شاهد منه عليه الـسالم        ولو ساعة ومسع منه ولو كلمة فم       *من جالس النيب    

أمرا يعيه، ومل يكن من املنافقني الذين اتصل نفاقهم واشتهر حىت ماتوا على ذلك، وال مثل                
 ومن جرى جمراه، فمن كان كما ذكرنا فهو         كهيت املخنث، باستحقاقه   *من نفاه النيب    

 نستغفر هلـم    صاحب، وكلهم عدل إمام فاضل رضي، فرض علينا توقريهم وتعظيمهم وأن          
وحنبهم، ومثرة يتصدق ا أحدهم أفضل من صدقتنا مبا منلك، وجلسة من الواحد منهم مع               

  .)3 ()أفضل من عبادة أحدنا دهره كله *النيب 

،  هلـم  ن منهج ابن حزم يف إثبات الصحبة والعدالة       تبينفمن خالل هذا النقل نستطيع أن          
 دل عنده، أن يكون قد لقـي      حينها هو ع  و" صحايب"فهو يشترط فيمن يطلق عليه مسمى       

وأن يكون مسلما وأن يظل على إسالمه حىت الوفاة، وأال يكـون قـد اشـتهر                 * النيب 

                                           
  ).415( الكفاية يف علم الرواية للخطيب البغدادي، ص –) 1( 
  .3/95 فتح املغيث للسخاوي، –) 2( 
  ).5/89( اإلحكام البن حزم، –) 3( 



����א����������א����وא������W�W�W�Wא�
	��א�����א�
	��א�����א�
	��א�����א�
	��א����������א����������א����وא�����א+*�(��א)��"'�א�&�%��$�#"���א�!� �م������א����������א����وא�����א+*�(��א)��"'�א�&�%��$�#"���א�!� �م������א����������א����وא�����א+*�(��א)��"'�א�&�%��$�#"���א�!� �م���א+*�(��א)��"'�א�&�%��$�#"���א�!� �م� �� �� �� �

 150 

بالنفاق، أو قد ارتد ومل يعد إىل اإلسالم مرة أخرى قبل وفاته، فمن تـوفرت فيـه هـذه                   
  .الشروط فهو صحايب عدل، إذ الصحبة عنده ال تنفصل عن العدالة

   بيحدثين رجل من الصحابة، أو     :" ابن حزم ذهب إىل أن احلديث الذي قال فيه راويه           أن د
  .هو حديث مردود وغري مقبول" *عن رجل من أصحاب النيب 

وهو حي، وقد كـان يف عـصر         *ذب على النيب    فهذا كما ترى قد كُ    «:يقول ابن حزم  

حـدثين  : بة، أوعن رجل من الصحا: الصحابة منافقون ومرتدون، فال يقبل حديث قال فيه     
إال حىت يسميه، ويكون معلوما بالصحبة الفاضلة ممن شهد اهللا هلـم             *من صحب النيب    

��ad��c��b��e��f\��[��^��_������`}�: �بالفضل واحلسىن قال    
j���i��h��gkm��l���n��v��u���t�������s��r���q��p��o��z +ب��������: ا�(

عيينة بن حصن، واألشـعث بـن       عن اإلسالم ك   *، وقد ارتد قوم ممن صحب النيب        101

قيس، والرجال، وعبد اهللا بن أيب سرح، ولقاء التابع لرجل من أصاغر الـصحابة شـرف،                
وفخر عظيم، فألي معىن يسكت عن تسميته لو كان ممن محدت صحبته، وال خيلو سكوته               
عنه من أحد وجهني، إما أنه مل يعرف من هو وال عرف صحة دعواه الصحبة، أو أنه كأن                  

  .)1 ()عض من ذكرنامن ب
 *حدثين رجل من أصحاب النيب      : فيظهر لنا من خالل كالم ابن حزم أن قول التابعي            

ليس دليال عنده على إثبات الصحبة، ومن مث ثبوت العدالة، وإذا مل تثبت الصحبة، فال يقال                
           ربه عرف من هو ال يقبل خ     أن هذا صحايب حىت يكون عدال، إذا فالصحايب املبهم الذي ال ي

عرف ويسم عنده، ولكن يقال ردا على ابن حزمابن حزم أبدا، حىت ي:  
أن التابعي إذا سكت عن تسمية الصحايب، إما أنه مل يعرف من هذا الذي سكت عنه                : أوال

ورمبا هو ليس صحايب، يقال البن حزم إذا كان هذا الراوي التابعي ثقة ثبت فال ميكـن أن                  
، وكذلك ال يقال أن هذا الصحايب رمبا         أم ال   صحايب  هذا  يف حقه إنه ال يعرف أن      يقال هذا 

                                           
  ).2/03( اإلحكام البن حزم، –) 1( 
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يكون منافقا أو مرتدا وحنو ذلك خاصة إذا كان هذا التابعي ثقة ثبت، خبـالف التـابعي                 
  . الذي أم امسهالضعيف هذا أصال يضعف احلديث من جهته هو، فضال عن الصحايب

  هذا صحايب أم ال؟: تثبت صحبة املرء يقول تابعي هل: ثانيا
احملدثون قبلوا ذلك، وثبوت الصحبة من خالل التابعي هو الراجح، وهلذا يقول احلـافظ                 

 أن يثبـت    الًأو«:ابن حجر يف معرض كالمه عند الطرق اليت تبني أن هذا الشخص صحايب            
بطريق التواتر أن هذا صحايب، مث باالستفاضة والشهرة، مث أن يروي عن أحد من الصحابة                

ا على قبول التزكية من واحـد وهـو          مثال، وكذا عن آحاد التابعني بناءً      أن فالنا له صحبة   
  .)1 ()الراجح
وإذا ثبتت الصحبة عن طريق التابعي نتج عن ذلك أن جهالة الصحايب ال تضر، إذا أـم               

  .)2(يف اإلسناد
 مة ابن حزم خيالف هذا ويعتربه من احلديث املردود ومبوجبه ضعف كثريا من            ولكن العالَّ    

األحاديث اليت وردت من هذا القبيل، وعلى هذه القاعدة جرى عمله يف نقـد املرويـات،                
  :ولكي يظهر لنا جليا تطبيق ما أصله ابن حزم نذكر األمثلة التاليــة

 الغىن بأربعني درمها، مبا رويناه مـن        واحتج من حد  «: قال أبو حممد بن حزم     :املثال األول 
طاء بن يسار عن رجل من بين أسد أنه مسع رسول اهللا            طريق مالك عن زيد بن أسلم عن ع       

  .)3 ()من سأل منكم وله أوقية أو عدهلا فقد سأل إحلافا: (يقول *

  .)4(»صحبته أم الصحت  األول عمن مل يسم، وال يدرى«: حزمقال أبو حممد بن
 عند  هو الراجح جهالة الصحايب ال تضر، كما      «وقد تعقبه الشيخ أمحد شاكر رمحه اهللا قائال       

  .)5 ()ن خالف يف ذلك ابن حزمأكثر أهل العلم، وإ
                                           

  .9ص1 ابن حجر اإلصابة يف متييز الصحابة، حتقيق خريي سعيد، املكتبة التوفيقية، ج–) 1( 
  ).283( تدريب الراوي للسيوطي، –) 2( 
 ن يعطى من الصدقة، كتاب الزكاة، باب م)1627(واحلديث أخرجه، أبو داود برقم ).153- 152/(6 احمللّى، –) 3( 

ومالك يف املوطأ، باب التعفف يف املسألة برقم . 2388 برقم3/78، والنسائي يف الكربى ،511ص1وحد الغىن،ج
)1884.(  
  .153-6/152 احمللّى، –) 4( 
  . نفسه يف اهلامش–) 5( 
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  :وأخطأ ابن حزم يف هذا احلديث ألمرين
   .أن هذا احلديث مروي عن صحايب مل يسم، ومعلوم أن جهالة الصحايب ال تضر: األول
 أن هذا احلديث صحيح ثابت، صححه عدد من أئمة العلم، وقد ورد مـن طـرق                 :الثاين

  .)1(يح سنن أيب داود لأللباينأخرى كثرية، كما يف صح
وموهوا خبرب ساقط رويناه من طريق محاد بن سلمة،   «: قال أبو حممد بن حزم      :املثال الثاين

يا رسـول اهللا  : قلت: عن بديل بن مسرية، عن عبد اهللا بن شقيق، عن رجل من بلقني، قال   
ن جنبه فليس   ال حىت السهم يأخذه أحدكم م     : هل أحد أحق بشيء من املغنم من أحد؟ قال        

  .)2(»أحق من أخيه به
+��%�� �� رويناه من طريق عاصم بن كليب عن إال أن بعضهم موه خبرب   : ( أبو حممد  قال:�	%

ـ  *كنا مع النيب : أبيه عن رجل من األنصار، قال     رأة فجـاء  يف جنازة، فاستقبله داعي ام

 فيه مث  يفيلوك لقمة *هم فأكلوا ورسول اهللا يضع القوم أيدوجيء بالطعام فوضع يده مث و

أجد حلم شاه أخذت بغري إذن أهلها، فأرسلت املرأة يا رسـول اهللا إين أرسـلت إىل                 : قال
 بثمنها  البقيع يشتري يل شاة فلم أجد فأرسلت إىل جار يل قد اشترى شاة أن أرسل ا إيلَّ                

ال أبـو    ق » األسارى أطعميه« :* ا، فقال    فلم يوجد، فأرسلت إىل امرأته فأرسلت إيلَّ      

أنه : ل ذلك   وهذا ال حجة هلم فيه، بل هو لو صح لكان حجة عليهم، أو            : (حممد بن حزم  
  .)3 ()عن رجل مل يسم، وال يدري أصحت صحبته أم ال

.�)���� ��نا حيي بن عبد الرمحان بن مسعود، نا أمحد بن رحـيم، نـا              : (قال أبو حممد  :�	%

علي بن عبد هللا، نا عمران بن ظبيان، عن عدي          إبراهيم بن محاد، نا إمساعيل بن إسحاق، نا         

                                           
  .1439 برقم 330، ص5ج)م2002-ه1423(1، ط)1627( أنظر صحيح سنن أيب داود لأللباين برقم –) 1( 
  ).7/338(ى،  احمللّ–) 2( 
 3332أبو داود يف سننه كتاب البيوع باب يف اجتناب الشبهات برقم:واحلديث أخرجه.416-7/415 احمللى،–) 3( 

وصححه األلباين  .22509وأمحد يف املسند برقم  ،4763،والدارقطين  يف السنن كتاب الصيد باب ذبح الشاة املغصوبة برقم
  .3332يف صحيح سنن أيب داود  برقم 
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من تصدق بدم   :( يقول * ، مسعت النيب  *رجل من أصحاب رسول اهللا      : بن ثابت، قال  
  ).فما دونه، كان كفارة له من يوم ولد على يوم تصدق به

إنه فيه علال متنع من «: قال أبو حممد مث نرجع إىل احلديث املذكور فنقول وباهللا تعاىل التوفيق          
: أمحد: أنه من رواية عمران بن ظبيان، وليس معروف العدالة، قال         : االحتجاج به، أحدمها  

أنه منقطع ألن عدي بن ثابت مل يذكر مساعه إياه من الصاحب، والثالث             : فيه نظر، والثاين  
1(ت صحبته أم الأننا ال ندري ذلك الصاحب، أصح(.  

ها ويرى بأا ضعيفة     العالمة ابن حزم يعلُّ    توضح لنا أن  إذن هذه بعض األمثلة اليت تبني و         
ال يدري هل صحت صحبته أم ال؟ خبـالف أئمـة            *لعلة جهالة اسم الراوي عن النيب       

احلديث الذين يقبلون هذا النوع الذي أم فيه اسم الصحايب، واعتربوه من القسم الصحيح،              
  .إذ أن جهالة الصحايب عندهم ال تضر كما أسلفنا

   ظهر البن حزم أن هذا صحايب ولو بقرينة، فهو هنا يقبل احلديث ويصححه ولو              ا إذا   وأم
  :مل يسم فيه هذا الصحايب الذي روى احلديث، ومن األمثلة على ذلك

حدثنا عبد اهللا بن ربيع، ثنا عمر بن عبد امللك، ثنا حممد بن بكر،              : (قال أبو حممد بن حزم    
نا شعبة عن جعفر بن أيب وحشية عـن أيب   ث-هو احلوض–ثنا أبو داود، ثنا حفص بن عمر  

 *أن ركبا جاءوا إىل النيب    : "*عمري بن أنس بن مالك عن عمومة له من أصحاب النيب            

يشهدون أم رأو اهلالل بـاألمس فـأمرهم أن يفطـروا، وإذا أصـبحوا أن يغـدوا إىل                  
  .)2("مصالهم

                                           
 سعيد بن منصور يف سننه حتقيق الدكتور سعد آل محيد، دار الصميعي :، واحلديث أخرجه)488-10/487( احمللى، – )1( 

، وأبو يعلى يف املسند، حتقيق حسني سليم أسد، دار الثقافة 762برقم ) 4/1495) (م1993-ه1414(1الرياض، ط
ن طريق عمران بن ظبيان عن عدي بن كلهم م) 6869( برقم 284ص12، ج)م1992-ه1412(1العربية، دمشق، ط

، 5158، واحلديث ضعيف، لضعف عمران بن ظبيان، أنظر التقريب البن حجر رقم *ثابت عن رجل من أصحاب النيب 

   ).5/1947(والكامل البن عدي 
  .1157صحيح أخرجه أبو داود يف سننه باب صالة العيدين برقم : واحلديث).5/92( احمللى، –) 2( 
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ى أنه ال خيفى عليه من هذا مسند صحيح، وأبو عمري مقطوع عل(: قال أبو حممد بن حزم   
 أعمامه من صحت صحبته، وإمنا يكون هذا على ممن ميكن أن خيفى عليه هذا، والـصحابة               

  .)1(لثناء اهللا تعاىل عليهم  �كلهم عدول
 من الصحابة قبله وصحح حديثه      رت له قرينة تدل على أن هذا الراوي       فابن حزم كلما ظه   

ه يبقى على أصله أال وهو رد مثل هذا النوع من           خبالف ما إذا مل تظهر له قرينة أو دليل، فإن         
  .*األحاديث اليت يقال فيها، حدثين رجل من أصحاب النيب 

 أن ابن حزم ذا خالف أصله وقاعدته يف الباب، وجرى علـى             )2(وقد ذكر بعض الباحثني   
ـ               نن ونفَ س ا س احملدثني مبا ذكرناه، ولكنه يف احلقيقة مل خيالف تأصيله، بل ذكرنا أنـه كلم

 قبله وإال فال، واألدلة اليت       حقا ظهرت له قرائن تبني أن هذا الرجل أو الراوي من الصحابة          
ذكرها هذا الباحث كلها هلا قرائن ذكرها ابن حزم ورجح ا أن هذا الراوي ثبتت صحبته                

                      .والعلم عند اهللا تعاىل
ــع  ــب الراب ــه : املطل ــذين جهل ــصحابة ال ــض ال ــاء بع ــزمأمس ــن ح                                  :م اب
مل يسلموا من جتهيل ابن حزم هلم وهذه بعض النماذج الـيت تـبني    �إن بعض الصحابة 

  :ذلك
���� ��%	�: 

  )3("جمهــول: "رافع بن سنان األنصاري، قال عنه ابن حزم

  .)4(»صحايب له حديث خمتلف يف إسناده«: قال عنه احلافظ ابن حجر يف التقريب
$�%�� ��%	�: 

5("جمهـول:"جري بن عبد يزيد بن هاشم بن املطلب، قال عنه ابن حزمع(.  

                                           
  ).5/92(ى،  احمللّ–) 1( 
  ).395-394(صاحل عومار، اإلمام ابن حزم وأصوله يف تصحيح األحاديث وتعليلها،  –) 2( 
  ).10/327( احمللى، –) 3( 
  ).1865( تقريب التهذيب، رقم –) 4( 
  ).10/326( احمللى، –) 5( 
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صحايب، من مشايخ قريش وكان ممن بعثـه عمـر          «قال عنه احلافظ ابن حجر يف التقريب        
  .)1(»لتجديد أعالم احلرم

+��%�� ��%	�:  

  .)2("جمهــول: "كعب بن مرة البهزي، قال عنه ابن حزم
  .)3(»صحايب سكن البصرة، مث األردن«: ابن حجر يف التقريبقال عنه

.)���� ��%	�: 

  .)4("جمهــول:"حصني بن حمصن األنصاري، قال عنه ابن حزم
  .)5(»معدود يف الصحابة، وروايته عن عمته«:قال عنه احلافظ ابن حجر يف التقريب

لة اليت ذكرناهـا تـبني      وهذا بالنسبة للرواة الذين مل خيتلف يف صحبتهم، وهذه بعض األمث          
ذلك، وأما بالنسبة للرواة الذين اختلف يف صحبتهم، والذين جهلهم العالمة ابن حزم فهـم   

  .كثر، مما يؤكد لنا أن ابن حزم جيهل كل من مل يعرفه ولو كان من الصحابة
;<�/� ���	� :/��#" � 

  :ج التاليـةمن خالل ما سبق ذكره يف مسألة جهالة الصحايب خنلص إىل النتائ  
 مؤمنا به *كل من لقي النيب " أن الصحابة رضي اهللا عنهم أمجعني كلهم عدول، وهم    -1

  .*، وهم عدول بتعديل الرب الكرمي هلم وثناؤه عليهم ورسوله "ومات على ذلك

 .�أن ابن حزم يتفق مع مجهور العلماء من أن الصحابة كلهم عدول -2

 الذي أم امسه يف اإلسناد أن حديثـه حـديث           أن مذهب مجهور احملدثني يف الصحايب     -3
 .صحيح مقبول، وال تضر فيه جهالة هذا الصحايب ألن الصحابة كلهم عدول

                                           
  ).4536( تقريب التهذيب البن حجر، رقم –) 1( 
  ).3/33( احمللى، –) 2( 
  ).5650(لتهذيب البن حجر،  تقريب ا–) 3( 
  ).10/333( احمللى، –) 4( 
  ).1384( تقريب التهذيب، البن حجر برقم –) 5( 
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أنه حـديث   " *حدثين رجل من أصحاب النيب      "أن مذهب ابن حزم يف قول التابعي         -4
غري صحيح، وهو مردود جلهالة هذا الصحايب الذي أم، وما ذكرناه من األمثلة يوضـح                

 .ذلك

إذا مل تظهر يف مثل املوطن، وهو أنه        " أن الصحابة كلهم عدول   "هي الفائدة من قولنا      ما-5
إذا أم اسم الصحايب ومل يذكر يكفيه ذلك ألم عدول بتعديل اهللا هلم، وأيضا إذا كـان                 
التابعي ثقة وقال مثل هذا القول فإنه يوثق به ولو مل يذكر اسم الصحايب، يف هذا رد علـى                   

 . حزمابن

أن ابن حزم يقبل احلديث الذي أم فيه اسم الصحايب، إذا ظهرت له قرينة تـرجح يف                 -6
الغالب أن هذا الراوي صحايب، وال ميكن أن يقال أن هذا من ابن حزم تنـاقض وخمالفـة                  

  .ألصله

ممن اتفق أهـل    �ومن إفراط ابن حزم يف جتهيل الرواة جنده جهل عددا من الصحابة              -7
م من الصحابة ناهيك عن الذين مل يتفقوا على أ،م من الصحابةالعلم على أ. 

 
8-       كثريا من األحاديث اليت جاءت من هـذا القبيـل           أن ابن حزم بسب قاعدته هذه رد 

، بل يقـع     تكون األحاديث الصحيحة قليلة عنده     فيضاف إىل ما ذكرناه عنه أنه مبنهجه هذا       
 .ضعيف ما يصححه احملدثونأحيانا يف تصحيح ما يضعفه احملدثون أو ت

 . واهللا أعلى وأعلمهذه هي أهم النتائج   
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�� , �&��+��* ��( )�&' ���&%�ء  #�"!��: �	��� �� ��� ��� -. �

��( ��� �#�/�.  

  
من املؤلفات والكتب ما يشهد له بسعة العلم واحلفظ والفهم           �ابن حزم   لقد ترك لنا       

 الذي قال فيه سلطان     >احمللى<ليا واضحا من خالل كتابه العظيم       ذلك ج والذكاء، ويظهر   
ما رأيت يف كتب اإلسالم يف العلم مثل احمللى البـن           (  :�العلماء العز بن عبد السالم      

  .)1 ()حزم، وكتاب املغين للشيخ موفق الدين
تابنـا هـذا    وإمنا كتبنا ك  : (� قال يف مؤلفه ابن حزم       >ىحلَّاملُ<  وهذا الكتاب العظيم    

 .)2 ()!!للعامي واملبتدئ، وتذكرة للعامل

 هذا الكتاب العظيم الذي هو مجلة عظيمـة مـن علـوم      >احمللى<   فإذا علمنا بأن كتاب     
فما بالك مبا ذكر أنه ألـف       الشريعة من لغة وفقه وحديث وعقيدة، ألفه للمبتدئ والعامي،          

، ولألسف فإن هذا الكتاب     !ه؟ للعلماء كيف هو حجمه، وما هي حقيقت       >اإليصال<كتابه  
  .مفقود وغري موجود، وقد نقل عنه بعض العلماء قدميا، بعض أقوال ابن حزم

ولكن العالمة ابن حزم مل يسلم من انتقاد العلماء له قدميا وحديثا، فما هي أسباب هـذا                    
 تنقسم  هذا ما نذكره يف هذا املبحث، وقد جعلت أسباب انتقاد العلماء البن حزم            . االنتقاد؟
  :إىل قسمني

األسباب العامة، واألسباب اخلاصة بعلم احلديث واحلكـم علـى الرجـال يف اجلـرح                  
والتعديل، وهذه األسباب يأخذ بعضها ببعض، ألن أصول ابن حزم يف احلـديث والفقـه               

  .واألصول والرجال واحدة يأخذ بعضها بأعناق بعض
 

                                           
  ).18/193( سري أعالم النبالء للحافظ الذهيب، –) 1( 
  .يف أول صالة اخلوف) 5/33( احمللى، –) 2( 
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ابن حزم من العلماء املوسوعيني والدليل على ذلك كثرة مؤلفاته وتنوعهـا            يعترب العالمة      
 :هـو أال و دخل يف أمر جعل العلماء ينتقدونه        �أنه  وسعة حفظه وفهمه وذكائه، إال      

�E�W��) ��6���  

بن حزم من العلماء الذين سلكوا يف تفقههم مسلك أهل الظاهر، وهو ترك النظـر يف                فا   
طلقا، مبا يظن يف ذلك أنه ظاهر النص، مما أدى به إىل الوقوع كما قال               املعاين واملناسبات م  

العلماء يف شذوذات كثرية خالف فيها األئمة، فجاء بأعاجيب مع سعة علمه وحفظه ودقة              
وقد ذكرنا فيما سبق نشأة هذا املذهب الظاهري، وكيف انتقل إىل األندلس، وأنـه         . ذكائه

إىل هذا الفكر واملنهج، وذكرنا أن إمام ابن حزم يف هذا       يوجد من العلماء من سبق ابن حزم        
هو أبو سليمان داود علي بن خلف األصبهاين، كان ممن درس املذهب الشافعي يف بـادئ                

إن املصادر الشرعية هي النـصوص فقـط،        : أمره، ولكنه مل يلبث على أن خرج عنه قائال        
  .وأبطل القياس ومل يأخذ به

وا على أن هذا الرجل هو من أظهر القول بالظاهر، وكانت كتبه            وذكرنا أن العلماء أمجع      
مملوءة باحلديث النبوي، ولكن فقهه هو فقه النصوص بشكل عام، وفقه احلـديث بـشكل            

  .خاص
كما أنه منع التقليد مطلقا وأجاز لكل فاهم للعربية أن يتكلم يف الدين بظاهر النـصوص                   

وبعد .  )1(ن أخذ األحكام مباشرة من القرآن والسنةجرأ العامة على ماال قبل هلم م حىت إنه
أن أفل جنم هذا املذهب يف املشرق، سطع جنمه من جديد جهة املغرب على يد ابن حـزم                  
الذي كان ضد تيار التعصب املذهيب، ولذلك جند أن ابن حزم يف كتبه يتحامل على أهـل                 

 والسنة ، وأفرط يف حتامله حىت       التقليد واملذاهب، ويدعوا دعوة صرحية إىل األخذ من القرآن        
  .على األئمة الكبار

: وال بأس أن نذكر أن الفقه الظاهري مبختلف صوره قائم على أربعـة أصـول وهـي                   
مث بينا أقسام   : (الكتاب والسنة النبوية واإلمجاع والدليل، وقد نص ابن حزم على ذلك لقوله           

                                           
  . وما بعدها260 آراء ابن حزم الفقهية أليب زهرة، ص–) 1( 
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نص القرآن، ونص كـالم   : أربعة وهي األصول اليت ال يعرف شيء من الشرائع إال ا وأا           
الذي إمنا هو عن اهللا تعاىل مما صح عنه عليه السالم نقل الثقات أو التـواتر                 *رسول اهللا   

  .)1 ()واحدا دليل منها ال حيتمل إال وجها وإمجاع مجيع علماء األمة، أو
نه  أبطل   وقد ذكر ابن حزم نفسه أن هذه األصول األربعة راجعة إىل النص حقيقة، مث إ                  

األصول األخرى اليت اعتمدها أهل املذاهب األخرى كالقياس واالستحسان، وسد الذرائع           
وغريها، أبطلها مجيعا، وخاصة القياس الذي بالغ ابن حزم يف إنكاره وأبطاله حيث إنه عقد               

  .فصال كامال يف كتابه اإلحكام، أبطل فيه القياس
ة املذهب، نتجت عن هذا مسات أخرى هـي          فاألخذ بالظاهر هو امللحوظ من تسمي         إذن

  :من أخص خصائص املذهب الظاهري وأمهها
 .ترك القياس، واعتبار النصوص شاملة جلميع الوقائع يف مجيع األزمات .1
 .ترك تعليل النصوص، واعتبار أا تعبدية .2
 .عدم األخذ بقول الصحايب إال إذا أمجعوا .3
 .)2(حترمي التقليد، وإجياب االجتهاد .4

اإلسراف يف  "فارقة عجيبة يف مسلك ابن حزم العلمي، وهي أنه رغم ما عنده من               وهناك م 
 على عبارة ابن تيمية يف الفروع الفقهية ال األصـول           ،)3("نفي املعاين ودعوى متابعة الظاهر    

االعتقادية، حيث إنه كان يأىب تأويل النصوص فيما ميس األحكام العملية، كان يـؤول يف               
تقادية، كما ذكر عنه يف باب الصفات، حيث إنه بالغ يف نفي الصفات             األحكام العلمية االع  

اليت ثبتت بظواهر النصوص، حني إنه جعل األمساء احلسىن ال تدل على املعاين، فـال يـدل                 
  .)4(على قدرة، بل هي عنده أعالم حمضة" قدير"على علم، وال يدل " عليم"
ل توثيقا وتضعيفا، وجتهيال، ونظـره  والكالم حول منهج ابن حزم يف علم احلديث والرجا   

يف األسانيد وحكمه عليها مبين على أصوله يف األخذ بالظاهر، فابن حزم كما كان ظاهريا               

                                           
  ).1/71(اإلحكام  ابن حزم، –) 1( 
  ).78-77( اإلمام ابن حزم ومنهجه التجديدي يف أصول الفقه، عبد السالم بن حممد بن عبد الكرمي، ص–) 2( 
  ).4/19( جمموع الفتاوى البن تيمية،مجع عبد الرمحان بن قاسم النجدي احلنبلي ،د ط،دار اإلفتاء اململكة السعودية، –) 3( 
  )18/186( السري للذهيب، –) 4( 
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يف فقهه كان ظاهريا يف روايته وأصوهلا، فأصوله يف احلديث والفقه والرجال واحدة يأخـذ               
  .بعضها بأعناق بعض

كما رأينـا يف    ة إال إىل ظاهرها وصرحيها، و     ابن حزم ال يلتفت يف الرواي     «وعلى هذا فإن       
 أبدا، فـإذا     هو ال يتأول يف الرواية     ال من العدول الذين ثبتت عدالتهم، مث      حبثنا أنه ال يقبل إ    

قبل حديثه، وإن أرسل التابعي، ال يقبـل مـا           *قال الراوي مسعت حىت ينتهي ا النيب        

س عن واحد فقط، فابن حـزم ال        أرسله، ولو فرض أن هذا التابعي أرسل عن كثريين، ولي         
، بل يأخـذ    *يقبل هذا احلديث أبدا، وكذلك ال يعترب من احلديث إال ما نسب إىل النيب               

بظاهر اللفظ، وهو أن األمر كان يف نظره هو ال أنه أمر صادر من الناطق بالشرع وغريهـا                  
اة والرواية، كمـا    من األمثلة اليت ذكرناها، تبني لنا أن ابن حزم كان ظاهريا يف دراسة الرو             

كان ظاهريا يف فهم الشريعة، ال يتأول وال يعلل بل يأخذ من الفقه والسنة ما يكون ضاحيا                 
  .)1(»واضحا ظاهرا، ال يستخرج بعلة أو بتعليل

  .ونذكر هذه املسألة بتفصيل يف األسباب اخلاصة
كانت هلا آثار   إن ظاهرية ابن حزم مل تكن شرا حمضا، بقدر ما           «:   وأخريا ال بد أن نقول      

محيدة شهد ا املنصفون من أصحاب الفكر الثاقب، والنظرة السوية، وأرباب احلجا والعدل        
هو الفقيه الذي أحيا علم الكتاب والـسنة، وبـني          «:واإلنصاف، وصدق أبو زهرة ملا قال     

  .)2 (»عمومها ومشوهلما ألحكام األحداث اليت جتري بني الناس مهما تغري الزمان
قبل أيب زهرة شيخ اإلسالم ابن تيمية وتالميذه كالذهيب وابن كثري وابن القـيم              وقد تكلم   

عليهم رمحات الرمحان جل جالله بعدل وإنصاف حول ابن حزم، حيث ذكر ابن تيمية أن               
ب الرسالة، ماال جيتمع مثله لغـريه،       يها من التعظيم لدعائم اإلسالم وجلان     ف«:كتب ابن حزم  

، مع أن كـل هـؤالء       )3 ()ديث يكون جانبه فيها ظاهر الترجيح     فاملسألة اليت يكون فيها ح    
 يف كثري من املسائل، ولكنها البصرية مبواقع النفع         نوا خطأه   قد انتقدوا ابن حزم، وبي    األئمة  

                                           
  ).306-305( ابن حزم، حياته وعصره، أليب زهرة، بتصرف، ص–) 1( 
  .59 املصدر نفسه، ص–) 2( 
  ).20-4/19( ابن تيمية، جمموع الفتاوى،–) 3( 
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والضر، وما حيمد ويذم من أقوال الناس ومذاهبهم يف كثري من املسائل، وهذا هو اإلنصاف               
  .بعينه

$�%�� ���	� :� N�?Q���#�/ : 

سنذكر يف هذا املطلب األسباب اخلاصة اليت جعلت أئمة العلم باحلديث والسنة ينتقدون ابن              
حزم، يف جمال احلديث والرجال جرحا وتعديال، وهذه األسباب مجعتها ورتبتها، وذكـرت             
األمثلة اليت تدل على ذلك سواء من خالل حبثي أو من خالل ما اطلعت عليه يف كتب أهل                  

  .رسائل اليت تكلمت عن منهج ابن حزم خاصة يف علوم احلديث والرواية والنقلالعلم وال
 يف حكمـه    - رمحه اهللا تعاىل   -ومن أهم هذه األمور اليت جعلت العلماء ينتقدون ابن حزم         

  :على الرجال ما يلــي
���� �?2�� :��O��� @� 589� A ���E�W�� R��W:)1(� 

الفقه واحلديث ولكن بنظرته الظاهرية، الـيت        مجع يف علمه بني      ابن حزم رجل عامل     
تغلغلت حىت بلغت علم الرجال واجلرح والتعديل، توثيقا وتضعيفا وجتهيال وتعريفا،  نـتج              

 املسائل اليت ظهرت فيها ظاهريتـه يف   أهمعن ذلك  قواعد يف علم احلديث خاصة به ،ومن   
  :علم الرجال ما يلــي

وحديث " الضعف"، وإما   "الثقــة"جتني فقط، إما    أن الرجال عند ابن حزم على در      : أوال
، وكان من نتـائج  )يف غاية السقوط(، وحديث الضعيف عنده   )يف غاية الصحة  (الثقة عنده   

  ".ال حيفظ أبدا"هذا املنهج هو أن الراوي الثقة ال خيطئ أبدا، كما أن الراوي الضعيف 
روايات احلفاظ والثقات، وقـد     وكان من نتائجه ترك النظر يف دقائق العلل والترجيح بني           

القياسني يف كتابه اإلحكام، بل ختطئته جلماهري احملدثني وأئمة  ذكرنا عنه أنه صرح بتخطئة
  .العلل يف ترجيحام باألوثق واألحفظ واألكثر

                                           
، )م2005-ه1423 (1 اجلرح والتعديل عند ابن حزم الظاهري، ناصر بن حممد الفهد، مكتبة أضواء السلف، ط–) 1( 
  ).24(ص
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لحديث الشاذ عند ابن حزم أو املعلل وفق نظر احملدثني،          وكان من نتائجه أنه ال وجود ل         
الذي يقول فيه ابن حزم أنه ال خيطأ، بل وجعل أن           ) الراوي الثقة ( يف   كيف ال ومنهجه هذا   

  :):1(دعوى اخلطأ يف خرب الثقة ال جيوز إال بأحد ثالث أمور
  . اعتراف الراوي خبطئه:األمر األول
  . مع راوية، فوهم فيه فالن شهادة عدل على أنه مسع اخلرب:األمر الثاين

  ة بأنه أخطأأن توجب املشاهد وإما: الثالثاألمر 
  .)2 ()فيهية الثقة إال ببيان واضح ال شك  وال نلتفت إىل دعوى اخلطأ يف روا: ( ابن حزمقال

وهذه األمور اليت ذكرها ابن حزم اليت توجب خطأ هذا الراوي الثقة، كلها راجعة إىل ظاهر               
، فهـو   األمر، ولو استطاع حمدث أن يطبقها ملا استطاع، ألا ليست خاصة بالنقد الداخلي            

  .ذه الظاهرية  خالف احملدثني  يف كثري من أحكامهم  وقواعدهم 
احلديث املسند : " وكذلك من نتائج هذا احلكم من ابن حزم أن احلديث الصحيح عنده، هو

فقط، ونفي الـشذوذ و العلـة       " الذي يتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إىل منتهاه         
  .ذكرناهالقادحة اخلفية غري وارد هنا ملا 

، "مطلقا"وكان من نتائج هذا التقسيم عند ابن حزم هو ترك االعتبار باحلديث الضعيف                 
ن ابن حزم يعترب حديث الضعيف يف غاية الـسقوط، وأن  حىت ولو كان خمتلفا فيه،  حيث إ   

الرجل الضعيف عنده بأي نوع من أنواع الضعف، هو رجل ال يقبل حديثه أبـدا، وقـد                 
تابعات والشواهد أن ابن حزم عنده أن حديث الضعيف حديث باطل غري            ذكرناه يف باب امل   

وال يقيم وزنا ملتابع أو شاهد،      أبدا ولو جاء من ألف طريق،        احلسن   إىلصحيح، وال يرتقي    
  .حىت إن بعض األحاديث اليت ضعفها أصوهلا يف الصحيحني وغريمها

حاديث اليت هي من هذا القبيـل        املئات من األ   ردوذكرنا أن ابن حزم بطريقته هذه قد           
السنن األربعة، بل بعضها يف الصحيحني الذين أمجعت األمة على صحتهما           أحاديث  خاصة  
  .اموتعظيمه

                                           
  ).1/137( اإلحكام –) 1( 
  ).3/242( احمللّى، –) 2( 
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، وعبد امللك بن أيب سـليمان،  أبو بكر بن عياش(له عن إسناد فيه    ويكفي أن ننظر يف قو       
ثالث األثـايف والـديار     وهؤالء ال : (- وهؤالء خمرج هلم يف الصحيحني       -)وزهري بن حممد  

ووصفهم يف مواضع أخـرى بأوصـاف       . )1 ()البالقع أحدهم كان يكفي لسقوط احلديث     
، متروك وحنوها، ولو أردت أن تـصف        )ساقـط(اجلرح اليت تدل على سقوطهم، كقوله       

  .!كذابني بأبلغ من هذا الوصف ما استطعت؟
  :وكذلك من األمثلة على ذلك

 .)2 ()ضعيف جدا( له البخاري ومسلم، قال فيه أخرج" طلحة بن حيي األنصاري"•

ة، قال فيه ابن حـزم      عأخرجه له البخاري وأصحاب السنن األرب     "طلق بن غنام النخعي     • 
 .)3 ()"ضعيف(

أخرج له البخاري ومسلم، قال فيه العالمة ابـن حـزم، يف            " الكرمي بن أيب املخارق   "عبد  •
 . من العبارات، وغريها)5(، ساقط)4("هالك"مواضع من احمللى، 

وغريها من األمثلة اليت تبني أن ابن حزم منهجه يف الراوي الضعيف هو ترك حديثه مطلقـا                 
وعدم االعتداد به، ولو كان ضعفه يسريا من جهة حفظه، وأنـه ال وجـود للمتابعـات                 

 .والشواهد عنده اليت تبني أن هذا احلديث له أصل معني

أن الراوي الثقة ال خيطئ أبدا، وأن الـضعيف         " مهذا التقسيم عند ابن حز    وكان من نتائج    •
، مسألة التدليس فهو عنده تدليس الثقة وتدليس الضعيف، فتـدليس           "متروك حديثه مطلقا  

الثقة عنده مقبول ولو عنعن ومل يصرح بالسماع جريا على القاعدة أن خرب الثقـة مقبـول        
 .د من أئمة احلديثمطلقا ولو خالف أو دلس وحنو ذلك، وهو خاص به ومل يقل به أح

وتدليس الرواة الضعفاء مردود عنده مطلقا، بل ذلك جرح فيهم، وعليه ترد مجع روايـام               
ـم ضـعفاء فهـم يف  حيـز          وال يقبلون صرحوا بالسماع أو مل صرحوا، املهم ما دام أ          

                                           
  ).9/165(،   احمللّى–) 1( 
  ).6/249(نفسه ،  املصدر –) 2( 
  ).6/227( نفسه، املصدر –) 3( 
  ).6/114( نفسه، املصدر –) 4( 
  ).6/72( نفسه، املصدر –) 5( 
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كـي  املردودين،ومل جير مع سنن احملدثني يف هذه املسألة إالّ مع راو واحد وهو أبو الزبري امل               
  .كما ذكرناه

وكان من نتائج النظرة الظاهرية عند ابن حزم يف علم احلديث والرجال أنه ال يعترب قول                   
 إال إذا   *من قبيل املرفوع، فهو ال يعد القول منسوبا إىل الـنيب            " أمرنا أو ينا  :"الصحايب

ل الصحايب  أو حنو ذلك، فال بد من التصريح، ألنه يرى أن قو           *قال النيب   : قال الصحايب 

هذا قد يكون اجتهادا منه هو وهذا احتمال وإذا دخل االحتمال بطل أن يكون هذا مسندا                
، وذكرنـا أن    )1(كما أن اجتهاد قول الصحايب عند ابن حزم أصال ال حيتج به            *إىل النيب   

وتعطيل كثري من األدلة الشرعية اليت      ،  *كثري من أحاديث النيب     رد  الزم هذا املذهب هو     
  .أدلة مستقلة يف حد ذااتعد 
يف منهج ابن حزم احلـديثي ويف        هذا إذن جممل ما أثرت فيه الظاهرية أو القول بالظاهر            

ذا هو أن ابن حزم لـه       حكمه على الرجال يف مسائل اجلرح والتعديل، وامللحظ املهم يف ه          
 والعلـم   ، يف علم احلديث وله مدرسة مستقلة يف النقد، بسبب هذه الظاهرية           منهجه اخلاص 
  .عند اهللا تعاىل
$�%�� �?2�� :��O��� A �>8�� X�) @� R<�8!4 A YHZ>��: 

إن من السمات الظاهرة على كالم ابن حزم يف الرواة جرحا وتعديال قلة استشهاده بأحكام               
أئمة اجلرح والتعديل، بل عندما يذكر أقوال األئمة مستشهدا ا فغالبا ما يكون هذا بعد أن                

رجل جمتهد، ال حيب التقليد أبدا، هلذا جنده قليـل           � ومعلوم أن أبا حممد      ! يهيسوق رأ 
االستشهاد بكالم األئمة من قبله، ومع ذلك ذكر العلماء أنه يعتمد على بعض الكتـب يف                
اجلرح والتعديل ككتاب حيي القطان، وهو من املتشددين، وكتاب احلـافظ األزدي وفيـه              

قريبا هي الكتب اليت ينقل منها ابن حـزم رمحـه اهللا            شذوذات، وكتاب الساجي، فهذه ت    
  .تعاىل، فمن هم هؤالء احلفاظ؟

                                           
  ).433-432(، وابن حزم أليب زهرة، ص)2/72( أنظر اإلحكام البن حزم، –) 1( 
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 .)1(حيي بن سعيد القطان

 د التميمي موالهم البـصري، األحـول      هو اإلمام الكبري أمري املؤمنني يف احلديث، أبو سعي        
  .ان احلافظ، ولد يف أول سنة عشرين ومائةالقطَّ

: ي ابن معـني   ، وقال حي  ) بعيين مثل حيي بن سعيد القطان      ما رأيت : (قال فيه أمحد من حنبل    
  ) ال ترى بعينيك مثل حيي بن سعيد القطانقال يل عبد الرمحان(

  ).علم بالرجال بن حيي ابن سعيدما رأيت أحدا أ: (قال ابن املديين
    ،ق يف النقل، ومعرفـة علـم العلـل        كان رجال صاحلا عابدا زاهدا، مع قوة احلفظ والصد        

أنه اتفق على إمامتة أجلة العلماء يف زمانه كأمحد وابن معني والثـوري وغريهـم               ويكفي  
  .كثريون
تا يف نقد الرجـال، فـإذا    كان حيي بن سعيد متعن    : (قال الذهيب يف حيي بن سعيد القطان         

 يف أمره، حىت ترى قول غريه فيه،        ن أحدا، فتأنَّ   فاعتمد عليه، أما إذا لي     ق شيخا رأيته قد وثَّ  
ن مثل إسرائيل، ومهام، ومجاعة احتج م الشيخان، وله كتاب يف الضعفاء مل أقـف               د لي فق

  .هـ. ا)2 ()عليه، ينقل منه ابن حزم وغريه
فنخلص من خالل نقلنا هذا عن ابن القطان حيي بن سعيد أنه من أئمة احلديث الكبـار                    

افظ الذهيب، فيدخل يف    متشدد يف نقد الرجال على حد تعبري احل        �بار، وأنه   بشهادة الك 
 غري موجود ومل يقف عليه الذهيب وهـذا         "الضعفاء" وكذلك له كتاب يف      ،زمرة املتشددين 

  .�الكتاب ينقل منه العالمة ابن حزم 
  .)3( أبو الفتح األزدي حممد بن احلسني بن أمحد-2
زدي املوصلي  احلافظ البارع، أبو الفتح حممد بن احلسني بن أمحد بن عبد اهللا بن بريدة األ                 

  .وهو جملد كبري" الضعفاء"صاحب كتاب 
لوم احلديث، وسألت الربقاين عنه فـضعفه،       صنف يف ع  كان حافظا ،  : قال أبو بكر اخلطيب   

مؤاخذات، فإنه  ) الضعفاء( وعليه يف كتابه يف      :، قال الذهيب   يف حديثه مناكري   :وقال اخلطيب 

                                           
  .وما بعدها بتصرف) 9/177(م النبالء، للذهيب،   سري أعال–) 1( 
  ).9/184( سري اعالم النبالء للذهيب، –) 2( 
  .بتصرف) 16/349( نفسه، –) 3( 
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ومات يف شوال سنة أربع وسـبعني        ف مجاعة بال دليل بل قد يكون غريه قد وثقهم ،          ضع 
  ).وثالمثائة

من حفاظ احلديث، وأنـه   �فنخلص من خالل هذه الترمجة أن احلافظ األزدي عليه     
ممن ضعف، وأن أحاديثه فيها مناكري كما قال اخلطيب البغدادي، وأن كتابه الضعفاء، عليه              

  .مؤاخذات ألنه ضعف مجاعة بال دليل، بل قد يكونون  يف حيز الثقات
  .)1(بن عبد الرمحان اإلمام الساجي زكرياء بن حيي -3
بن عبـد    زكرياء بن حيىي     فتيها، أبو حيىي  اإلمام الثبت احلافظ حمدث البصرة وشيخها وم         

الرمحان بن حبر بن عدي بن عبد الرمحان بن أبيض بن الديلم بن ضبة الـضيب، البـصري                  
ومنهم زكرياء بن حيىي الـساجي      ) :طبقات الشافعية (الشافعي، وقال الشيخ أبو إسحاق يف       
  ).علل احلديث(وكتاب ) اختالف العلماء(أخذ عن الربيع واملزين وله كتاب 

وللساجي مصنف جليل يف علل احلديث يدل على تبحره وحفظـه، ومل   : -الذهيب-قلت     
    تبلغنا أخباره كما يف الن  مبن أدخل عليه، وقد ذكروا أنه أدخل على كتابه مـا        فس، وقد هم 
   .هـ.ا. مات سنة سبع وثالمثائة، وهو يف عشر التسعني � ليس منه فأخذه ومزقه 

 بـاب    غالبا يف أحكامه على الرجال، ويف       ينقل عن هؤالء    ابن حزم أبو حممد     فاألمام    إذن
 البن القطان حيي    "الضعفاء" أن ابن حزم ينقل عن كتاب        اجلرح والتعديل،وقد ذكر الذهيب     

بن سعيد وهذا الكتاب مل يقف عليه الذهيب، ناهيك عن تشدده يف اجلرح والتعديل، فـإذا                
فإنه " أقوال غريه، فما بالك بكتابة الضعفاء        ق شخصا فخذ بقوله، وإذا لينه تأن وأنظر إىل        وثَّ

  .لني أقواما أخرج هلم البخاري ومسلم
فقد ذكر العلماء أن ابن حزم ينقل عنه، ومـن           � وأما اإلمام األزدي أبو الفتح عليه        

 يعـين   –وقوله  : (هؤالء العلماء، ابن القيم عليه رمحة اهللا، فإنه قال يف ذيب سنن أيب داود             
ارث بن أيب أسامة قد ترك حديثه، فإمنا اعتمد يف ذلك على كـالم أيب الفـتح           ابن حزم احل  

    أمـرين  :م احلريب هو ثقة، وقال الربقـاين      األزدي فيه، ومل يلتفت إىل ذلك، وقد قال إبراهي        
  .)2 ()قطين أن أخرج عنه يف الصحيح، وصحح له احلاكم، وهو أحد األئمة احلفاظالدار

                                           
  .، وما بعدها بتصرف)14/199( سري أعالم النبالء للذهيب –) 1( 
-ه1428(1 الرياض، طإمساعيل بن غازي مرحبا، مكتبة املعارف:  ذيب سنن أيب داود، البن القيم، حتقيق–) 2( 

= 
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 أبو الفتح األزدي، ضعيف مل أر يف شيوخنا من حدث عنـه،             وقال: (وقال احلافظ الذهيب  
قطـين أن    أمرين الدار : هذه جمازفة، ليت األزدي عرف ضعف نفسه، وقال الربقاين        : قلت

ال بأس بالرجل وأحاديثه على : ضعيف، قلت: أخرج له يف الصحيح،وقال ابن حزم يف احمللى 
  .)1 ()االستقامة

 أن ابن حزم ينقـل عـن        - هلم اعتناء بكتب ابن حزم      وهم -ذكر ابن القيم والذهيب   : إذن
  .ما تصرحيا أو تلميحاألزدي رغم ما قيل فيه ويف كتابه إاحلافظ ا

 ابن القطـان    العلماء أن ابن حزم ينقل عنه قال      وأما احلافظ اإلمام الساجي، فقد ذكر بعض        
كرمة بـن خالـد     فه عبد احلق األشبيلي بع     تعليقا على حديث ضع    " بيان الوهم واإليهام   "يف
فاعلم أنه حديث ال علة به، وقد غلط يف تضعيفه ابن حزم، وكان له عذر، وتبعه أبو                 : (هذا

 بغري عذر، وعذر ابن حزم فيه هو أن له اعتناء بكتـاب أيب حيـي                -يعين عبد احلق  –حممد  
 ورتبه على احلروف، وشاع اختصاره املذكور لنبله، وكـان يف           -حىت اختصره –الساجي  
جي ختليط مل يأبه له ابن حزم حني االختصار، فجر لغريه اخلطأ، واألمر فيه مـا                كتاب السا 

2(...)ني، كل واحد يقال له عكرمة بن خالدأصف لك، وذلك أن هناك رجلني خمزومي(.  
فمن خالل ما ذكرناه خنلص إىل أن ابن حزم تأثر ؤالء اللذين نقـل عنـهم يف اجلـرح                   

ائه، فرمبا وقع ابن حزم عندما تكلم يف الرجال فيمـا           والتعديل، خاصة مع سعة حفظه وذك     
وقع فيه هؤالء العلماء، فابن حزم نقل عن حيي بن سعيد القطان وهو من املتشددين، ونقل                

 األزدي أيب الفتح، وابن القطان الفاسي ذكر أن ابن حزم نقل من كتاب الساجي  احلافظ عن
من هذا الكتاب، بل ابن حزم اختـصر        يف الضعفاء، وأن ابن حزم وقع يف أخطاء حني نقل           

 أئمة احلـديث   يف أخطاء نبه عليها فنتج عن هذا كله وقوع ابن حزم       ساجي،هذا الكتاب لل  
  . احلافظ الذهيب وابن القيم  وابن حجر العسقالين  وغريهمحول النقاد كابن القطان والف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

  ).320، ص1ج(، )م2007
  ).13/389( السري للذهيب، –) 1( 
، )م1997_ه 1418(1حسني ايت سعيد ،دار طيبة ط/ بيان الوهم واإليهام البن القطان الفاسي،حتقيق د–) 2( 
)5/404-405.(  
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لكتبه احلديثية ،إال أنـه     وأما أبو حممد ابن حزم مل ينقل أقواهلم يف الرجال من خالل التتبع              
روى كثريا من األحاديث من طرقهم خاصة حيي بـن سـعيد القطَّـان وبعـده احلـافظ          

  .الساجي،وأما األزدي فلم يذكره ابن حزم 
  :فنخلص من هذا إىل أن ابن حزم تأثر ؤالء األئمة الذين ذكرناهم من جهات متعددة

[��� ��0� :A (�H\>	� (< =�] &'! ()� =4��O��� : 

ويظهر ذلك جليا واضحا يف تضعيفه جلمع من الرواة مل يسبقه أحد إىل ذلك من األئمة،                   
  .فإنه أحيانا يضعف ثقات جممع على توثيقهم، فضال عن الرواة املختلف فيهم

مـن مل   «وكذلك يف باب التجهيل، فإن ابن حزم له قاعدة معروفة يف جتهيل الرواة وهـي                
ل خلقا من الرواة هم ثقات عند األئمة جريـا علـى هـذه              ذا جه وهل» أعرفه فهو جمهول  

أننا أحصينا من كتـاب     : القاعدة، فظهر لنا أنه من املتشددين جدا والدليل على ذلك أيضا          
ملؤلفه الدكتور الفهد عدد الرواة الذين أخرج هلم        " اجلرح والتعديل عند ابن حزم الظاهري     "

ا وأربعمائة وتسعة وثالثني راويا، فكان جمموع الرواة        ابن حزم يف كتبه املطبوعة فكانوا ألف      
الضعفاء واهولني ألف راو وراو، وبقي من الثقات حوايل أربعمائة فكان الرواة اهولون             

  .أكثر من مخسمائة راو وكذلك الضعفاء
من خالل  . )1(وقد ذكرنا أن عدد الرواة اهولني بإحصاء الدكتور إمساعيل رفعت فوزي             
البن حزم تصل إىل ثالمثائة وستني راويا من جمموع مثامنائة ومخسني راويـا،             " احمللى"ب  كتا

  . تقريبا42%فالرواة اهولون يشكلون نسبة تصل إىل 
وعند التتبع هلذا الكم اهلائل من الرواة الذين جهلهم ابن حزم جند أن كـثريا منـهم                 : (قال

ني راويا تقريبا، أي ثلث اهـولني، أو        ثقات ومشهورون، إذ يصل عددهم إىل مائة وثالث       
  .)2 ()يزيد
نفس الكالم يقال مع الرواة الضعفاء الذين تكلم فيهم ابن حزم، فإن فيهم كثريا من الرواة                و

  .الثقات مما يدلك على أن ابن حزم له تشدد يف باب جرح الرواة 

                                           
  ).458-457( أنظر، منهج ابن حزم يف االحتجاج بالسنة، ص–) 1( 
  ).458ص( نفسه، –) 2( 
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يوثقـه، وأمـا إذا     وعليه يكون ابن حزم من األئمة املتشددين يقبل قوله يف الشخص الذي             
، إن وافق فذاك وإال فـال   من احلفاظ املعتدلنيضعف راويا أو جهله فإنه يقارن كالمه بغريه   

  .)1(يقبل قوله إال إذا كان اجلرح مفسرا كما قرر ذلك أئمة احلديث
�F:�%�� ��0� :^�V\�� A &'! ()� ��3�: 

ت به إىل أن شذ عنهم      أدلقد وقع ابن حزم يف خمالفة أئمة احلديث ، وهذه املخالفة              
أن الرواة الثقات على درجة واحدة وأم يقبلـون         :سواء يف بعض قواعده احلديثية كقاعدة       

يف كل ما قالوه وأن  الراوي الضعيف حديثه غري مقبول أبدا، أيا كان ضعفه، أو كانـت                  
بـه إىل   ت  أد) من مل أعرفه فهو جمهـول     :(تلك القواعد يف الرجال، كقاعدته يف التجهيل        

ف الرواة الثقات امع علـى      ة من األئمة، كيف ال وقد ضع       كثرية نبه عليها األجلَّ    خمالفات
 لهم، وذكرهم بعبارات قاسية يف اجلرح بل وجهل بعض الصحابة رمحهم اهللا            توثيقهم وجه

أمجعني، فكان يف كل ذلك شاذا عن أهل العلم باحلديث ورجاله وعلله، وما ذكرناه يف باب   
  .هالة عنه خري دليل على ذلكاجل

 يف التضعيف والتجهيل، حيث إنه ضعف       ع ابن حزم يف هذه األخطاء     إن وقو : إال أنه يقال  
  :كثريا من الرواة الثقات راجع إىل ما يلي

ما ذكرناه من أن ابن حزم نقل عن هؤالء فيحي بن سعيد القطان ذكرنا عنه أنه متعنت                 -1
 املتشددين ومن املسرفني يف اجلرح وكتابه يف اجلرح         يف نقد الرجال وكذلك األزدي هو من      

والتعديل فيه مناكري وشذوذات خالف فيها أئمة النقل واحلديث، وكذلك الساجي ذكرنـا             
أن ابن حزم اختصر كتابه يف الضعفاء، ولكنه فيه بعض التخليط كما ذكر ذلك عنه ابـن                 

 .القطان الفاسي، فكان هلؤالء أثر على أحكامه يف الرجال

اظ الكبار، ذكيا بارعا، يذم التقليد وجيتهد، فرمبا لثقته بنفـسه  أن ابن حزم كان من احلفَّ  -2
: يتكلم يف الرجال ذه الطريقة حىت وقع يف اخلطأ، يقول عنه احلافظ ابن حجر العـسقالين               

وكان واسع احلفظ جدا، إال أنه لثقته حبافظته كان يهجم، كالقول يف التعديل والتجريح،              (

                                           
  ).328/1( فتح املغيث للسخاوي، –) 1( 
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 حينمـا   ، وبالفعل وقع يف أوهام كثرية     )1 () أمساء الرواة فيقع له من ذلك أوهام شنيعة        وتبني
 .تكلم يف الرجال والعلل رغم سعة علمه، والكمال للعلي األعلى جل وعال

  :فنخلص إذا إىل ما يلــي
بعض، ويستفيد بعضهم من بعض فذكر    عن    بعضهم ابن حزم كغريه من العلماء، يأخذ     أن  • 

ه استفاد يف الرجال خاصة من حيىي بن سعيد القطان وهو من املتشددين واحلـافظ              العلماء أن 
أيب الفتح األزدي وهو كذلك من املتشددين ووقعت عنده شذوذات، واحلـافظ الـساجي              

عين أنـه مل    واستفاد منه يف نقد الرجال، وهذا ال ي       " الضعفاء"الذي خلص ابن حزم كتابه يف       
 .ن غريهميأخذ ع

ق دون اجلرح على ما     ان يف زمرة املتشددين يف النقد، وعليه يقبل قوله التوثي         أن ابن حزم ك   •
 .ذكرنا

رد كالمه   واطَّ ،أن ابن حزم وقع يف شذوذات يف نقد الرجال، بسبب قواعده اليت ذكرناها            •
عليها تأصيال وتفريعا، فكل من مل يعرفه فهو جمهول، بل وجهل كثريا من الثقات، فضال عن    

 . فيهمالرواة املختلف

 .أن العالمة ابن حزم كغريه من العلماء خيطأ ويصيب، والكمال عزيز•

+��%�� �?2�� :�:�F!4 589� A R�< X3��>�� ��3�)2:( 

إن املالحظ على ابن حزم يف أحكامه على الرجال جرحا وتعديال أو يف مسائله يف علـم                  
ة مث خيالفها، أو حيكم على رجل احلديث جيد أنه أحيانا يقع يف التناقض، حيث إنه يقرر قاعد    

باجلرح مث يعدله وهكذا، وهذا مما جعل بعض الذين قرؤوا البن حـزم، أو كانـت هلـم                  
ج على ذكر بعـض     ، وقبل أن نعر   وأوضحوا هذه املسألة  ،القضيةدراسات عليه ذكروا هذه     

ت إىل هـذا    إنصافا ما هي األسباب اليت أد     يقال  النماذج واألمثلة اليت تدل على ما ذكرناه،        
  :؟ �التناقض يف أحكامه 

                                           
  ).4/198( ابن حجر العسقالين، لسان  امليزان، –) 1( 
  .27 اجلرح والتعديل عند ابن حزم الظاهري، الفهد، ص–) 2( 



����א����������א����وא������W�W�W�Wא�
	��א�����א�
	��א�����א�
	��א�����א�
	��א����������א����������א����وא�����א+*�(��א)��"'�א�&�%��$�#"���א�!� �م������א����������א����وא�����א+*�(��א)��"'�א�&�%��$�#"���א�!� �م������א����������א����وא�����א+*�(��א)��"'�א�&�%��$�#"���א�!� �م���א+*�(��א)��"'�א�&�%��$�#"���א�!� �م� �� �� �� �

 171 

ما يعتري البشر من السهو والنسيان، وهذا أمر جممع عليه، فكل البـشر خيطئـون                : األول
ويعرض هلم السهو، والنسيان والذهول والغفلة، وهم بذلك معذورون، فنجد أحيانا ابـن             

هكذا، وهو بشر يسهو وينسى، يقرر أمرا يف موضع، وينساه يف موضع آخر، و             �حزم  
  .وهذا ال يسلم منه أحد

مل يظهر له     أن يتغري اجتهاده يف مسألة ما، فتظهر لـه احلجج والدالئل يف حكم ما             :الثاين
     ن أنه رجع عن حكمه فذاك هو ، وإال فال بد من النظر يف              يف املرة األوىل، وإذا استدرك وبي

 أو احلديث، رجوعـه     بين يف بعض املواضع من كتبه سواء يف الفقه         �ذلك، وابن حزم    
ينقض بعضها  عن بعض ما قرره ،وأحيانا ال يبني هذا التراجع، فرمبا تكون أقواله متضاربة، ف             

  : ومن هذا التناقض الذي وقع فيه ابن حزم ما يــليبعضا، وقد وقع يف هذا
 يف مسألة التدليس، حيث إنه ذكر أن التدليس جرح يف الراوي مطلقا، مث عـاد                تناقضه-1

املدلس إذ صرح بالتحديث قبل وإال فال يقبل، ولكن هذا كان مع راو واحد فقط               وذكر أن   
أال وهو أبو الزبري املكي، وقد نسبه إىل التناقض يف هذه القضية بالذات، حممد ناصر الـدين              

� األلباين
  )1(. 

 يف مسائل االتصال واالنقطاع، حيث إن ابن حزم ذكر يف كتابه احمللى             -أحيانا- تناقضه-2
مل يـسمع  : ( حصني، وقال فيه بن ، حديثا من رواية حممد بن سريين عن عمران        )4/175(

من نفس الطريق   ) 9/358(، مث ذكر حديثا آخر حمتجا به يف احمللى          )من عمران بن حصني   
 ).ن عمران صحيح م-أي ابن سريين–مساعه : (األول وقال

وحكـم  ) 11/406لى  احمل(ومن ذلك أنه حكم بسماع الشعيب من ابن مطيع، يف موضع            
 يف هذا -أحيانا-فهذه األمثلة تدل على تناقض الرجل ).11/95(بعدم مساعه منه يف موضع 

 .الباب

 : يف الترجيح بني الرواةتناقضه-3

أحيانا جند أن العالمة ابن حزم له تناقضات يف ترجيحه بني الروايات والرواة، فمن ذلك أنه                
ينية على عبد العزيز املاجـشون فقـال يف احمللـى    يف موضع أراد ترجيح رواية سفيان يف ع       

                                           
  ).92- 91(، ص1السلسلة الضعيفة، لأللباين، ج–) 1( 



����א����������א����وא������W�W�W�Wא�
	��א�����א�
	��א�����א�
	��א�����א�
	��א����������א����������א����وא�����א+*�(��א)��"'�א�&�%��$�#"���א�!� �م������א����������א����وא�����א+*�(��א)��"'�א�&�%��$�#"���א�!� �م������א����������א����وא�����א+*�(��א)��"'�א�&�%��$�#"���א�!� �م���א+*�(��א)��"'�א�&�%��$�#"���א�!� �م� �� �� �� �

 172 

، ولكنه يف موضع    )سفيان بن عيينة أحفظ، وأضبط، من عبد العزيز املاجشون        ):( 7/153(
ليس معمر وعبد العزيز بن املاجشون دون       ): (9/356(احمللى  : آخر كان العكس متاما فقال    

ل أن سفيان أحفظ وأضبط،     فانظر إليه كيف حكم يف املوضع األو      ).مالك وسفيان بن عيينة   
  .!! مث حكم يف املوضع الثاين أن ابن املاجشون ليس دونه

، مث  )أيوب ومعمر كالمها فوق هشام الدستوائي     ): (7/520احمللى(ومن ذلك أيضا قوله يف      
–األوزاعي دون معمر، إن مل يكن هـشام         وليس هشام   ): (8/481(قال يف موضع آخر     

  .قض صريح واضحتنا)!  أحفظ منه-يعين الدستوائي
 : يف التصحيح والتضعيف-أحيانا- تناقضه-4

أنـه ضـعف   : ابن حزم يصحح احلديث يف مكان مث يضعفه يف مكان آخر، فمن ذلك مثال   
احمللـى  (ال يصح يف هذا شيء وضعفه بكل طرقه         : ، وقال )1 ()أقيلوا ذوي اهليئات  : (حديث
  ).11/405احمللى(مث إنه صحح أحد طرقه يف موضع آخر يف ) . 10/524
 : يف احلكم على الرجالتناقضه-5

             صحف رجال يف موضع، ويف موضع آخر يح له احلديث، أو    أحيانا جند أن ابن حزم رمبا ضع
 :يوثقه وحنو ذلك فوقع يف التناقض، ومن أمثلة ذلك

وذكـره يف   ). 10/326احمللـى   (حكمه على عجري بن عبد يزيد، بالتجهيل يف موضع          • 
 50ص" اجلمهرة"لصحابة يف  موضع آخر أنه من ا

وصحح لـه   ) 11/413:احمللى( بأنه صحايب يف موضع      )2 ()رجل من بلقني  (حكمه على   • 
 ).7/338: احمللى(حديثا، وبالتجهيل يف موضع آخر 

وبالتضعيف يف موضع آخر، ،  )5/26: ( بالتوثيق يف موضع، احمللى   حكمه على ابن ثوبان     • 
  ).7/372: (احمللى

                                           
،والنسائي يف الكربى،كتاب ) 4375(رقم  ب538ص2أخرجه أبو داود يف السنن كتاب احلدود باب يف احلد يشفع ج–) 1( 

  .، واحلديث صحيح7258 برقم 469ص6الرجم ج
وقد ناقض ابن حزم فذكر يف اجلهاد حديث عبد اهللا بن شقيق ): (2/456( قال ابن حجر يف اإلصابة يف متييز الصحابة –) 2( 

هذا : احلديث، قال ابن حزم...ال : د؟ قالقلت يا رسول اهللا هل أحد أحق بشيء من املغنم من أح: قال) بلقني(عن رجل من 
  .)! أصدق يف ادعائه الصحبة أم ال؟! عن رجل جمهول، ال ندري
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وبـالتوثيق يف   ،   )326/ 10: (روة األصغر بالتجهيل يف موضع باحمللى      حكمه على أيب ف    •
  ).6/03: (موضع آخر، اإلحكام

، وتصحيح حديث   )1/104(حكمه على منصور بن صفية بالتضعيف يف موضع احمللى           •
  ).4/119" (الفصل"له يف موضع آخر يف 

صحيح حديث له   وت،  )8/348( التجهيل يف موضع، احمللى   حكمه على عمارة بن خزمية ب      •
  ).10/70(يف موضع آخر، احمللى

 وهذا   وقع يف التناقض حقيقة ال ادعاء      فمن خالل هذه األمثلة يظهر لنا جليا أن ابن حزم            
  :التناقض ظاهر جدا، فتكون النتيجة إذن

، فرمبا أثبت احلكم يف موضـع، وخالفـه يف          بشر يصيبه السهو والنسيان   أن ابن حزم      -1
 .موضع آخر

ن حزم رجل جمتهد، رمبا يذكر حكما مث يرجع ويستدرك يف مواضع أخرى وهـذا               أن اب -2
 .موجود يف كتبه واحلمد هللا

أن ابن حزم وقع يف التناقض حقيقة، سواء يف بعض قواعده احلديثية الـيت يؤصـلها مث                 -3
 .خيالف يف تفريعها، أو من جهة احلكم على الرجال جرحا وتعديال

مبذهبه الفقهي، يف حكمه علـى احلـديث ورواتـه، فـبعض           أن ابن حزم أحيانا يتأثر      -4
 .األحاديث ضعفها ابن حزم ألا كانت تتعارض مع مذهبه الفقهي الظاهري، وهذا نادر

هذه التناقضات اليت وقع فيها ابن حزم، كانت من األسباب اليت جعلت العلماء ينتقدونه، -5
 .ويردون عليه، وهذا واضح

.)���� �?2�� :�F!4 R�F�K���O��� -ZQ� �:: 

بتغري النقط يف الكلمة مع بقـاء       –التصحيف عند أهل احلديث هو ما وقعت فيه املخالفة             
صورة احلظ فيها وأكثر وقوعه يف املنت، وقد يقع يف األمساء واألسانيد كما قال احلافظ ابن                

  .)1(حجر

                                           
  ).128( نزهة النظر البن حجر، مع النكت لعلي حسن عبد احلميد، ص–) 1( 
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، حيث إنه تتصحف    سلموا من الوقوع يف مثل هذه األخطاء      وابن حزم من العلماء الذين مل ي      
عنده األمساء يف الرجال واألسانيد، فنتج عن ذلك، اخللط بني أمساء الرواة، وعدم معرفتهم،              
وبالتايل تضعيفهم أو تضعيف احلديث بالكلية، ولذا كانت معرفة هذا النوع مهم جدا كما              

مـا  نبه على ذلك أئمة احلديث ومن األمثلة اليت تدل على أن ابن حزم وقع يف مثل هـذا                   
  .)1 (:يلـي

���� ���فقد قال  ) 3/214(، احمللى   )جرير بن قطن  (، إىل   )حرب من قطن  (تصحيف  :�	%
ويف أن الفخذ عورة من طريق قبيصة بن خمارق،         ": (الفخذ عورة "ابن حزم يف نقد أحاديث      

).  قطن، وهم جمهولون ال يعرف من هم       ن سليمان وحممد بن عقبة، وجرير بن      فيه سليمان ب  
 :زم صحف يف موضعنيوهنا ابن ح

  .وهو السدوسي) حممد بن عتبة(والصواب ) حممد بن عقبة(قوله : األول
وهو ابـن قبيـصة بـن خمـارق     ) حرب بن قطن(والصواب ) جرير بن قطن ( قوله   :الثاين
  .)2(اهلاليل

$�%�� ��  ).مجيل بن جرير(إىل ) مجيل بن كريب( تصحيف :�	%

ده ، هو موضوع ال شك فيه، ألن إسـنا        "اإليصال"م يف   قال ابن حز  : ()3(قال يف ذيل امليزان   
 من عبد الرمحان بن صخر، وال من مجيل بن جرير،           ظلمات بعضها فوق بعض، وال يدرى     

  ).وال من عبد اهللا بن يزيد وال من رواه عن إسحاق بن أيب إسرائيل
ه تصحف على ابن حزم ابن عمرو، فـصري       : قلت: (قال احلافظ ابن حجر تعقيبا على ذلك      

ابن عمر مث حترف عليه والد مجيل وهو كريب، فقال جرير، وقد أخرج احلديث الطحاوي               
من طريق إسحاق عن هشام بن عبد الرمحان بن صخر عن مجيل بن كريب عن أيب عبـد                  
الرمحان احلبلي وهو عبد اهللا بن يزيد عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص، وذكره بن يونس يف                  

ن كريب املعافري من أهل إفريقية ويل القضاء لعبد الرمحان بـن            مجيل ب : تاريخ مصر، فقال  
                                           

  .32 اجلرح والتعديل عند ابن حزم الظاهري، ناصر بن محد الفهد، ص–) 1( 
  ).2/223/224( العسقالين،  لسان امليزان البن حجر–) 2( 
-ه1416 (1ت لبنان، ط ذيل ميزان االعتدال، للحافظ العراقي حققه أبو رضا الرفاعي، دار الكتب العربية، بريو–) 3( 

  .72ص 8، ج)م1995
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حبيب الفهري وألخيه إياس، وحلبيب بن عبد الرمحان فخرج حبيب لقتال الرببر فقتل، فعقد 
أهل إفريقية جلميل بن كريب وخرجوا لقتاهلم فقتل مجيل، وأثىن ابن يونس على سـريته يف                

  .ن حزم فذكر أنه وقع يف تصحيف وحتريفق على ابإذن فابن حجر علَّ.)1 ()القضاء
+��%�� ��  ).11/381(، احمللى )حسان بن مطر(إىل ) غسان بن مضر(تصحيف  :�	%

 نـا : (...كذا وقع البن حزم يف احمللى، حيث قال يف رواية عن ابن عباس يف حد اللـوطي                
: فقالحسان بن مطر نا يزيد بن مسلمة عن أيب نضرة عن ابن عباس سئل عن حد اللوطي،                  

وقال بعده بـصفحات    ) يصعد به إىل أعلى جبل يف القرية مث يلقى منكسا مث يتبع باحلجارة            
)11/385(  ،)قال) 2(جمهول، وهذا تصحيف، ألن البيهقي رواه يف سننه       ) ان بن مطر  حس :

قال أبو نضرة، سئل    : ضر، ثنا سعيد بن يزيد قال     ان بن م  ثنا غس : مسعت حيىي بن معني يقول    
، عن غسان بن مـضر بـه،        )3(فذكره ورواه بن أيب شيبة    : ، ما حد اللوطي، قال    ابن عباس 

ان غس(فتحصل من خالل هذه النقوالت أن العالمة ابن حزم تصحف عنده هذا االسم من               
، )سعيد بن يزيد األزدي أبو مـسلمة      (، كما أن شيخه هو      )ان بن مطر  حس(إىل  ) من مضر 

معروف وثقة عدد من    ) 4(انفحصل اخللل، وغس  ) يزيد بن سلمة  (تصحف عند ابن حزم إىل      
  .األئمة

.)���� ��  ).10/62(احمللى ). املستورد(إىل ) املسور(تصحيف  :�	%

، قال احلافظ ابن حجر     )املستورد(وهو املسور بن رفاعة القرضي، وقع عند ابن حزم باسم           
ه املستورد بزيـادة    ذكره ابن حزم يف احمللى يف كتاب الرضاع، لكن وقع عند          : (يف التهذيب 

  .)5( )مثناه قبل الواو ودال يف آخره، وهو تصحيف نبه عليه شيخ شيوخنا القطب احلليب
 

                                           
  ).2/167( لسان امليزان البن حجر العسقالين، –) 1( 
  ).8/232( السنن البيهقي، –) 2( 
  ).28328(، برقم 493ص5 املصنف البن أيب شيبة،ج–) 3( 
  .376، ص 3ذيب التهذيب البن حجر، ج–) 4( 
  ).4/79( ذيب التهذيب البن حجر، –) 5( 
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;<�/� ��، وهذا )7/327احمللى (،) حيي بن أيب جبري(إىل ) جبري بن أيب جبري(تصحيف  :�	%
هب حيىي بن معني عن و    (االسم هكذا ورد يف احمللى، حيث روى ابن حزم حديثا من طريق             

عن عبد اهللا بن عمرو بن      " حيىي بن أيب جيري   "بن جرير بن حازم عن أبيه عن ابن إسحاق عن           
   .وهذا ال يصح ألنه عن حيىي ابن أيب جيري وهو جمهول: العاص، يف قصة قرب أيب رغال، مث قال

، وقد روى أبو داود يف      )جبري بن أيب جبري   (وهذا يف احلقيقة تصحيف، فاملذكور يف السند هو         
، هذا األثر من طريق حيىي بن معني به، إال أنه قد سقط من إسناد ابن حزم أيـضا                   )1(لسننا

 جبري هذا، وجبري مشهور ذا احلـديث        اشيخ ابن إسحاق، وهو إمساعيل بن أمية الراوي عد        
  .)2(فقط، ومل يرو عنه غري إمساعيل يف أمية

_H�2�� ��  ).7/360(حمللى ا" أيب مضرِِِِ"إىل ) يزيد ذي مصر(تصحيف  :�	%
وقع يف احمللى يف كتاب الضحايا حديثا من طريق أيب محيد الرعيين عنه، قال احلـافظ ابـن                  

وقع يف احمللى البن حزم من طريق أيب محيد         ": (يزيد ذي مصر  "حجر يف التهذيب يف ترمجة      
  .)3 ()ف يف ذي مصرومها جمهوالن، فصح: الرعيين عن أيب مضر، ذا احلديث فقال

�%	�.)�2� عمرو بـن أيب وهـب أو      "ف عند ابن حزم إىل      تصح) عمر بن أيب وهب   ( :� ��

، قال ابن حزم يف احمللى يف سياق كالمه على أحاديث           )2/36(احمللى  "  بن أيب وهب   عمران
وأما حدث عائشة فإنه من طريق رجل جمهول ال يعرف من هو شعبة يسميه              : (ختليل اللحية 

خالد يسميه عمران بن أيب وهبة بن عمرو بن أيب وهب، وأمي.(  
 بـن أيب   -وقد تصحف االسم عند ابن حزم، فهو عمر، بضم العـني          : (قال الدكتور الفهد  

وهب اخلزاعي البصري، الراوي عن موسى بن ثروان عن طلحة اخلزاعي عن عائشة رضي              
ع ولوقـو ) . 531اهللا عنها، هذا احلديث كما يف املسند، وكما يف املستدرك للحاكم برقم           

  .)4 ()مل أجد له ترمجة(التصحيف يف أصل احمللى، قال أمحد شاكر يف حاشيته على احمللى، 

                                           
  .198، ص2، كتاب اخلراج والفيء، باب نبش القبور العادية يكون فيها املال، ج)3088( سنن أيب داود برقم –) 1( 
  .286 اجلرح والتعديل عند ابن حزم الظاهري، للفهد، ص–) 2( 
  ).436( التهذيب البن حجر، ص–) 3( 
  .206 اجلرح والتعديل عند ابن حزم الظاهري، ص–) 4( 



����א����������א����وא������W�W�W�Wא�
	��א�����א�
	��א�����א�
	��א�����א�
	��א����������א����������א����وא�����א+*�(��א)��"'�א�&�%��$�#"���א�!� �م������א����������א����وא�����א+*�(��א)��"'�א�&�%��$�#"���א�!� �م������א����������א����وא�����א+*�(��א)��"'�א�&�%��$�#"���א�!� �م���א+*�(��א)��"'�א�&�%��$�#"���א�!� �م� �� �� �� �

 177 

(<�%�� ��موسى بـن عبـد الرمحـان       (تصحيف مسلم بن عبد الرمحان السلمي إىل          :�	%
موسى ابـن عبـد     "ورد يف احمللى االسم هكذا      : (وقال الفهد ) 6/173(، احمللى   )السلمي

ويظهر أنه تصحيف وقع يف أصل احمللى، والذي يروي         " بن هارون الرمحان السلمي عن عمر     
" مسلم بن عبد الرمحان السلمي البلخـي      "عن عمر بن هارون واملشهور بصحبته مستمليه        

مـن  ) 3/166" (بيان الوهم واإليهـام   "، وقد ذكره ابن القطان يف       "لسان امليزان "كما يف   
وذكر أنه جمهـول ال يعـرف، إال أن         ."موسى بن عبد الرمحان   "طريق ابن حزم ذا االسم      

 وذكر يف احلاشية،    "مسلم بن عبد الرمحان   "ف يف النسخة فذكره يف املنت باسم        احملقق تصر ،
، واألوىل أن جيعل التصحيح يف احلاشية، ويثبت املنت كما          "موسى"أنه ذكر يف ثالث نسخ      

  .)1 ()هو
ا، فتصفحت عنده أمسـاء رواـا،       هذه إذن مجلة من التراجم اليت وقع البن حزم اخلطأ فيه          

وهناك تراجم أخرى مل نذكرها طلبا لالختصار، وفيما ذكرناه كفاية، لبيان صحة ما ذكره              
وهذه التصحيفات يظهر واهللا أعلم أا من عند ابـن حـزم             �أهل النقد عن ابن حزم      

 مـن  هذه التصحيفات يترجح عندي أا:(نفسه، لذلك يقول الدكتور ناصر بن محد الفهد      
ابن حزم نفسه رمحه اهللا، ألين وجدت نسخ احمللّى املطبوعة تتفق عليهـا، وبعـض هـذه                 
التصحيفات نبه عليها احلفَّاظ كابن حجر وغريه، وإن كان من اجلائز أن يكون بعضها من               

  .)2(النساخ واهللا أعلم
  :فنخلص إذا من خالل ما ذكرناه إىل ما يلــي

تقع املخالفة يف الكلمة بتغيري النقط مع بقـاء صـوره   أن التصحيف عند احملدثني هو أن     -1
 .اخلط

 .أن هذا التصحيف يكون يف املنت والسند وأمساء الرواة-2

 .أن ابن حزم مل يسلم من الوقوع يف التصحيف كما ذكرناه من خالل األمثلة-3

                                           
   هامش2/36 احمللى –) 1( 
  .33 اجلرح والتعديل عند ابن حزم الظاهري لناصر بن محد الفهد، ص –) 2( 
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كتابه ة من احلفاظ، خاصة احلافظ ابن حجر العسقالين يف هذه التصحيفات نبه عليها اجللَّ -4
 .، وبعض الباحثني حول ابن حزم"لسان امليزان"

أن وقوع ابن حزم يف مثل هذا اخلطأ نتج عنه اخللط بني أمسـاء الـرواة وبالتـايل رد                   -5
روايام، بل وجل من ذكرنا يف األمثلة ممن تصحفوا عند ابن حزم هم جمهولون عنده جريا                

 .ان غريه يعرفه، وبالتايل تضعيف احلديثولو ك) أنه جيهل من ال يعرفه(على قاعدته املعروفة 

أن هذا الذي وقع فيه ابن حزم من التصحيف، جعل أئمة العلم باحلديث واألثر ونقـاده                -6
 . ينتقدون ابن حزم، ويردون عليه يف كتبهم، واهللا أعلم

;<�/� �?2�� :,����� 'FF` A R�< 5E��� ��3�:  

اصة حينما تكلم عن الرواة، وقع يف أوهـام         العالمة ابن حزم لثقته يف علمه وحفظه، خ          
كثرية أخطأ من خالهلا يف التمييز بني الرواة، وقد نبه على ذلك أئمة احلديث ، خاصة ابـن             

وقد وجدنا البن حـزم يف      : (، حيث  يقول   >بيان الوهم واإليهام  <يف كتابه   القطان الفاسي   
 سلمة، والراوي عنه موسى بن      كتابه كثريا من ذلك، مثل تفسريه محاد بابن زيد ويكون ابن          

     وخ، وإمنا هو النحوي وهو صبيح، فإن طبقتهما ليست         إمساعيل، وتفسريه شيبان بأنه ابن فر
واحدة، وتفسريه داود الشعيب، بأنه الطائي، وإمنا هو ابن أيب هند ومثل هذا كثري قد بينـاه                 

  .)1 ()وضمناه بابا مفردا فيما نظرنا به معه كتاب احمللّى
 من نتائج هذه األوهام هو اختالط بعض األمساء على ابن حزم، فيجـره ذلـك إىل                 وكان

  :تضعيف من ال يستحق التضعيف، بل رمبا هو من الثقات ومن أمثلة ذلك
���� ��%	�:   

رجال واحدا  " كثري بن زيد األسلمي   "و" كثري بن عبد اهللا املزين    "أن ابن حزم، جعل       
 ومها يف حقيقة األمر رجالن، وهذا وهم من ابن حزم، نبـه  "كثري بن عبد اهللا بن زيد"مساه  

كثري بن عبـد    "ترمجة  . )2(على ذلك عدد من احلفاظ كاحلافظ ابن حجر يف كتابه التهذيب          
  ).186-2/185(أنظر احمللى " اهللا

                                           
  552ص5ج. بيان الوهم واإليهام البن القطان الفاسي–) 1( 
  .459، ص3 حجر، ج ذيب التهذيب البن–) 2( 
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$�%�� ��%	�: 

رجـال  " حممود بن الربيع اخلزرجـي    "و" حممود بن لبيد األوسي   "أن ابن حزم جعل       
  ).3/188(ويف حقيقة األمر مها رجالن، أنظر احمللّى " حممود بن الربيع بن لبيد"اه واحدا مس

ثنني وجعلها واحدا، وابن الربيع خزرجي      ، فإنه خلط بني اال    � حزم   وهذا من أوهام ابن   
  .)1(وابن لبيد أوسي أشهلي

+��%�� ��%	�: 

احمللـى  ومهـا أخـوان، أنظـر    " املـسعودي "هو " أبا العميس"أن ابن حزم جعل    
، وهذا من أوهامه رمحه اهللا تعاىل، فإن أبا العميس هو عتبـة بـن عبـد اهللا،                  )4/172(

  .)2(واملسعودي هو أخوه عبد الرمحان بن عبد اهللا
.)���� ��%	�: 

عكرمة "إذ ظن أنه    . )3 ("عكرمة بن خالد القرشي املخزومي    "وهم ابن حزم يف تضعيف         
 تعليقا على حديث ضعفه عبـد      )4 (: قال ابن القطان   فأخطأ فيه، ولذلك  " بن خالد بن سلمة   

فاعلم أنه حديث ال علة به، وقد غلط يف تضعيفه ابن حزم       : ( بعكرمة هذا قال    اإلشبيلي احلق
 بغري عذر، وعذر ابن حزم فيه هو أن لـه           -يعين عبد احلق  -حممد   وكان له عذر، وتبعه أبو    

ى احلروف، وشاع اختصاره املذكور     اعتناء بكتاب أيب حيي الساجي حىت اختصره ورتبة عل        
لنبله، وكان يف كتاب حيي الساجي ختليط مل يأبه له ابن حزم حني االختصار فجـر لغـريه            

 كل واحد منهما يقال لـه       اخلطأ، واألمر فيما أصف لك، وذلك أن هناك رجلني خمزوميني         
  .عكرمة بن خالد

بن عمر وابن عباس    اوي عن   وهو تابعي ير  " عكرمة بن خالد بن سعيد بن العاصي      : "أحدمها
بن جبري، وروى عنه عمرو بن دينار، وإبراهيم بن مهاجر وابـن جـريح، وقـال                اوسعيد  

                                           
  ).34-6/33( اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر –) 1( 
  .324 اجلرح والتعديل عند ابن حزم الظاهري للفهد، ص –) 2( 
  ).5/277(  احمللّى، –) 3( 
  . وما بعدها) 5/404( بيان الوهم واإليهام، –) 4( 
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ومات بعد عطاء وهو ثقة، ووثقه ابن معني وأبو زرعة والنـسائي الكـويف، ومل               : البخاري
  ...يسمع فيه بتضعيف قط

أبيه، ويروي عنه مسلم يروي عن " عكرمة بن خالد بن سلمة : "وهناك خمزومي آخر يقال له    
وهو . بن إبراهيم ونصر بن علي وهو منكر احلديث، وممن قال فيه ذلك البخاري وأبو حامت              

الذي يذكره الناس يف مجلة الضعفاء، وكان حريا أن يذكره الساجي يف كتابه يف الـضعفاء                
لثاين ونـص   إال أنه ملا أراد ذلك غلط بأن ترجم يف املكيّني باسم األول، مث خرج إىل ذكر ا                

  : الواقع عنده هو هذا
ومنهم عكرمة بن خالد بن هاشم بن سعيد ابن العاصـي بـن املغـرية بـن عبـد اهللا                    (

خالـد بـن    : ضعيف احلديث، نزل البصرة، فأما خالد بن سلمة فثقة، قال أمحد          .املخزومي
ال تضربوا  «:*سلمة املخزومي ثقة، روى عنه عكرمة حديثا عن ابن عمر قال رسول اهللا              

هذا نص ما ذكره فترجم باسم األول مث عاد إىل ذكر           " لرقيق، فإنكم ال تدرون ما توافقون     ا
   .)1 ()دهمالثاين، فالذي كان يف خياله إمنا هو الثاين، فقال عنه، ضعيف احلديث كما هو عن

ا للسذا أن ابن حزم وهم يف هذا الراوي تبع اجيفظهر.  
 -رمحـه اهللا  –ا منه   عل الرجل الواحد، اثنني ومهً    وأحيانا حيصل العكس من ابن حزم بأن جي       

  :ومن ذلك
;<�/� ��%	�: 

حدثنا عبد اهللا بن ربيع ثنا حممد بن معاوية ثنا أمحد بن شعيب أنا إسـحاق                : (قال ابن حزم  
  :هو ابن راهويه وحممد بن إمساعيل بن علية، قال إسحاق عن املالئي

  .)2 ()اخل...كالمها عن سفيان الثوري: ثنا أبو نعيم الفضل بن دكني: وقال ابن عليه
" إسحاق وابـن عليـة    "واملالئي هنا هو نفسه أبو نعيم الفضل بن دكني وهو شيخ اإلثنني             

 ��ابن حزم اثنني ومهَا منه فجعلهما 

 

                                           
  .90، ص3 ميزان االعتدال للذهيب، ج–) 1( 
  ).5/244( احمللّى، –) 2( 
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_H�2�� ��%	�: 

   الـذي  . )1(ق أبو حممد بن حزم بني الراوي يزيد بن إبراهيم التستري ويزيد بن إبراهيم فر
  . عن قتادة وهو ضعيف عند ابن حزم، خبالف األول هو عنده ثقة ثبت حافظيروي

 احلج بـني     احمللى كتاب  بن حزم يف  وفرق أبو حممد    (:)2(قال احلافظ ابن حجر يف التهذيب     
إمنا التستري ثقة   : (يزيد بن إبراهيم التستري، وبني يزيد بن إبراهيم الراوي عن قتادة، فقال           

  ).ف، وال أدري من هو سلفه يف جعلها اثننيثبت والراوي عن قتادة ضعي
، تركناهـا   "بيان الوهم واإليهـام   "وهناك أمثلة أخرى ذكرها ابن القطان الفاسي يف كتابه          

  :و من خالل ما ذكرناه من األمثلة خنلص إىل ما يلــي. خشية اإلطالة 
 .أن ابن حزم وقع يف أوهام جعلته مل مييز بني بعض الرواة-1

ذي وقع الوهم يف امسه يؤدي به ذلك إىل عدم معرفته، وإذا مل يعرف فهـو                أن الراوي ال  -2
 .عند ابن حزم يف عداد اهولني على قاعدته املعروفة، وبالتايل رد أحاديثه

أن هذه األوهام اليت وقع فيها ابن حزم أدت به إىل تضعيف بعض الثقات امع علـى                 -3
 كابن القطان الذي مجع يف كتابه أوهاما كـثرية          ثقتهم، فكان ذلك سببا النتقاد العلماء له،      

 .البن حزم

_H�2�� �?2�� : R �?� a ,���\	� ��2�� �>] X�) =4–�]V� ZFS−)3.( 

ومن هذه الكتب اليت ذكرها بعض أئمة العلم باحلديث كاحلافظ الـذهيب وغـريه كتـب                
  .الترمذي وابن ماجة وأيب القاسم البغوي وغريها، وجتهيل أصحاا

وال التفات إىل قول أيب حممد      : ( يف ترمجة الترمذي   -رمحه اهللا –لك يقول احلافظ الذهيب     ولذ
إنه جمهول، فإنه ما عرفه وال درى بوجود اجلامع         " اإليصال"بن حزم يف الفرائض من كتاب       

  .)4(هـ.ا )وال العلل اللذين له

                                           
  .2/41حجة الوداع ).7/57( احمللى، –) 1( 
  ).4/405(  ذيب التهذيب، –) 2( 
  .25 اجلرح والتعديل عند ابن حزم الظاهري، للفهد، ص–) 3( 
  ).3/678( ميزان االعتدال للذهيب، حتقيق علي حممد البيجاوي، دار الفكر، –) 4( 
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 جامع أيب عيـسى  سنن ابن ماجة، وال-يعين ابن حزم–ما ذكر : (وقال احلافظ الذهيب أيضا  
  .)1(هـ.ا)فإنه ما رآها وال أدخال إىل األندلس إال بعد موته

بيان الوهم  "وكذلك ذهب إىل مثل هذا أبو احلسن ابن القطان الفاسي فقد ذكر يف كتابه                  
له بعض  حممد بن عيسى بن سورة الترمذي، وترمذ خبرسان، جه        : (حيث إنه يقول  " واإليهام

إثر حديث -و حممد بن حرم، فقال يف كتاب الفرائض من اإليصالمن مل يبحث عنه، وهو أب   
أورده، إنه جمهول، فأوجب ذلك يف ذكره من تعيني من شهد له باإلمامة، ما هو مستغن عنه    
بشاهد علمه وسائر شهرته، فمن ذكره يف مجلة احملدثني أبو احلسن الدارقطين، وأبو عبد اهللا               

بن ماكوال، وابن الفرضي، وأبو سليمان اخلطايب، وذكـر         بن البيع، وممن ذكره أيضا األمري       
وفاته مجاعة منهم أبو حممد الرشاطي، قال إنه تويف ليلة االثنني ثالث عشرة مـضت مـن                 

  .)2(هـ.ا)رجب سنة تسع وسبعني ومائتني
ثقة : قال اخلليلي : (إثر ترمجة العالمة الترمذي   : � ويقول احلافظ ابن حجر العسقالين       

وأما أبو حممد بن حزم فانه نادى على نفسه بعدم اإلطالع، فقـال يف كتـاب                متفق عليه   
، وال يقولن !حممد بن عيسى بن سورة جمهول: الفرائض من اإليصال إىل فهم كتاب اخلصال

قائل لعله ما عرف الترمذي، وال أطلع على حفظه وتصانيفه؟ فان هذا الرجل قد أطلق هذه                
حمدث العـراق يف    " الثقات احلفاظ كأيب القاسم البغوي       العبارة يف خلق من املشهورين من     

ت "وأيب العبـاس األصـم      " هـ314ت  "وإمساعيل بن حممد الصفار   " ه317عصره ت   
ت "وغريهم مثل ابن ماجة صاحب السنن، والعجب أن احلافظ ابن الفرضـي             " هـ346
ات ابـن  ونبه على قدره، فكيف ف    " املؤتلف واملختلف "، ذكر الترمذي يف كتابه      "هـ403

  .)3(حزم الوقوف عليه
نتكلم عليهـا   ل النقل عن هؤالء األئمة األثبات يتضح بأن كالمهم تضمن أمورا            فمن خال 
  : األخرى تلوالواحدة

  .على سنن الترمذي وال على سنن ابن ماجة؟ أن ابن حزم مل يطلع: األمر األول

                                           
  ).18/202( سري أعالم النبالء، الذهيب، –) 1( 
  ).638-5/637( بيان الوهم واإليهام البن القطان، –) 2( 
  ).3/668( ذيب التهذيب البن حجر العسقالين، –) 3( 
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  .؟ هل كتاب الترمذي دخل إىل األندلس يف عصر ابن حزم أم ال:أوال
ومعرفة الـصحيح   *اجلامع املختصر من السنن عن رسول اهللا  "كتاب الترمذي اإلمام هو     

وهو آخر كتب السنن وصوال إىل األندلس وقد اشتهر بالروايات          ".واملعلول وما عليه العمل   
  )1 (:التالية
 ).أبو العباس حممد بن أمحد بن حمبوب احملبويب(رواية ابن حمبوب  -

 ).و يعقوب يوسف بن حممد بن يوسفأب(رواية الصيدالين  -

 ).أمحد بن عبد اهللا بن داود التاجر املروزي(رواية أيب حامد التاجر  -

  :أما رواية ابن حمبوب رواها من األندلسيني
 أبو احلسن عباد بن سرحان بن مسلم املعافري -

 .وأبو بكر بن العريب اإلشبيلي -

  :وأما رواية الصيدالين فروها باألندلس
  ي بن حممد بن يوسف األشعري اجلياينأبو زكرياء حي

  .أبو حممد مكي بن أيب طالب:وأما رواية أيب حامد التاجر فحدث ا يف األندلس
فالذي يظهر من خالل هذا النقل أن كتاب الترمذي دخل األندلس يف عصر ابـن حـزم،                 
ى بدليل أن احلافظ أيب عمر بن عبد الرب األندلسي وهو رفيق ابن حـزم وقرينـه، قـد رو                  

الترمذي عن شيخه أيب زكرياء حيي بن حممد اجلياين، واحلافظ أبو عمر بن عبد الرب مل خيرج                 
من األندلس، معىن ذلك أن كتاب سنن الترمذي دخل األندلس يف ذلك العصر، بل قبـل                

  .وفاة ابن حزم بأكثر من ستني سنة
 إليه الذهيب وابـن  هل يقال اآلن أن ابن حزم مل يطلع على كتاب الترمذي؟ الذي ذهب               

خبالف احلافظ ابن . آنفااالقطان الفاسي أنه مل يطلع على كتابه يعين السنن، كما نقلناه عنهم          
ولكنـه جهـل    " كتاب الترمذي "حجر، فإننا نقلنا عنه أنه يذهب إىل أن ابن حزم يعرف            

،  كما حكم جبهالة خلق من املشهورين الذين ذكرهم       !!صاحب الكتاب على سبيل التعنت      
  : بدليلطلع على كتاب الترمذي ككتاب يف حد ذاتهوميكن أن يقال أن ابن حزم مل ي

                                           
  ).172-170( مدرسة احلديث يف األندلس، الدكتور مصطفى محيداتو، ص–) 1( 
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أن احلافظ الذهيب وابن القطان ذهبوا إىل هذا، وهم ممن مارس وقرأ كتب هذا الرجـل                -1
وكانت هلم عناية بذلك، فاحلافظ الذهيب متخرج من مدرسة شيخ اإلسالم ابن تيمية الـيت               

وأما ابن القطان الفاسي، فقد كانت له عناية خاصـة          .ن حزم وكتبه    كان هلا عناية فائقة باب    
بكتب هذا الرجل يعين ابن حزم والشيخ العالمة عبد احلق اإلشبيلي، بل كان له كالم طويل                

 . خربة بأقوال ابن حزم، فكانت له"بيان الوهم واإليهام"عليهما يف كتابه 

السنن للترمذي، مث ال ينقل عنـه       من املستبعد أن يكون عنده كتاب        �أن ابن حزم    -2
، حديثا مـن    )1 ()احمللى(أقوال هذا اإلمام، كما هو معروف من عادته، فقد ذكر يف كتابه             

، وضعفه برجلني بينه وبني أيب عيسى، وهذا احلديث خمرج يف           )2(طريق أيب عيسى الترمذي   
 مبثل هذا اإلسناد    جامع الترمذي فلو كان الكتاب عند ابن حزم ملا احتاج إىل رواية احلديث            

 .املظلم عنده، وال ضعفه مبن هو دون الترمذي

 ما ذكره أهـل العلـم يف        ومما يقوي القول بأن ابن حزم مل يطلع على كتاب الترمذي،          -3
 .أثناء سرده لكتب السنة) كتاب الترمذي(ه مل يذكر ترمجته، أن

 بـل أوىل الكتـب      :أجل املصنفات املوطأ، فقـال    : ر البن حزم قول من يقول     ِكوقد ذُ    
بالتعظيم الصحيحان، وصحيح سعيد بن السكن، واملنتقي البن اجلارود، واملنتقى لقاسم من            
أصبغ، مث بعدها كتاب أيب داود، وكتاب النسائي، واملصنف لقاسم من أصبغ، ومصنف أيب              
جعفر الطحاوي، ومسند البزار، ومسند ابين أيب شيبة، ومسند أمحد بن حنبل، ومسند ابـن         

ويه، ومسند الطيالسي، ومسند احلسن بن سفيان، ومسند ابن سنجر، ومسند عبـد اهللا              راه
بن حممد املسندي، ومسند يعقوب بن شيبة ، ومسند علي بن املديين، ومسند بن أيب غرزة،                

صرفا، مث الكتب اليت فيهـا       *وما جرى جمرى هذه الكتب اليت أفردت لكالم رسول اهللا           

نف عبد الرزاق، مصنف أيب بكر بن أيب شيبة، ومصنف بقي           مص: كالمه وكالم غريه، مثل   
بن خملد، وكتاب حممد بن نصر املروي، وكتاب ابن املنذر األصغر واألكرب، مث مصنف محاد               
بن سلمة، وموطأ مالك يف أنس، وموطأ ابن أيب ذئب، وموطأ ابن وهب، ومصنف وكيع،               

                                           
  ).9/295( احمللى، –) 1( 
  ).76-75(، ص1أمحد شاكر، ج:  سنن الترمذي، حتقيق–) 2( 
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ومسائل أمحد بن حنبـل،     ومصنف حممد بن يوسف الفريايب، ومصنف سعيد بن منصور،          
 .)1 ()وفقه أيب عبيد، وفقه أيب ثور

فمن خالل هذا النقل عن ابن حزم يظهر لنا أنه مل يتكلم عن بعض كتب السنن األخـرى                  
 .ومنها جامع الترمذي فيدلك على أنه مل يقع على هذا الكتاب ومل يطلع عليه

. )2(لس إال بعد وفاة ابن حزم     أن كتاب الترمذي مل يدخل بالد األند      : قول احلافظ الذهيب  -1
غري صحيح يرده ما ذكرناه ونقلناه من أن سنن الترمذي دخل األندلس قبل وفاة ابن حـزم             

، ولكن لو قيل    )3(حبوايل ستني سنة وهو من مرويات احلافظ أيب عمر بن عبد الرب وهو قرينه             
 .أن كتاب الترمذي لعله مل يشتهر إال بعد وفاته لكان أسلم

إليه احلافظ حجر أن ابن حزم أطلع على كتاب الترمذي يرده ما ذكرناه من              الذي ذهب   -2
 .األدلة على أنه مل يطلع على كتاب الترمذي، ولو مسع عنه ومسع مرويات العلماء له

وأما خبصوص كتاب ابن ماجة، فإن الذي ذكره الباحثون ممن تكلم حول رجال احلديث يف               
مل يقفوا ومل يعثروا على كالم ألحد حمدثي األندلس          أم   ،األندلس وكان هلم اهتمام بذلك    

هـا  ملوا سنن ابن ماجة باملشرق أو روو      سواء يف عصر ابن حزم أو قبله أم ذكروا أم حت          
مدرسـة  (ال تصرحيا وال تلميحا، والدكتور مصطفى محيداتو، ذكر يف كتابـه            )4(باألندلس

 دخلت األندلس، ومل يذكر فيها      بعد البحث والتقصي، كتب السنن اليت     ).احلديث باألندلس 
، مما يدل على أـا مل        زائد أا مل تكن تكن معدودة ضمن الكتب األصول           سنن ابن ماجة  

  .حتمل رواية إىل تلك البالد يف تلك احلقبة من الزمن
  

  

  

                                           
  ).3/1153(وتذكرة احلفاظ للذهيب ) 203-18/202(م النبالء،  سري أعال–) 1( 
  ).18/202( السري، –) 2( 
  .98، ص)م1998-ه1419(1 الفهرست البن خري، تعليق حممد فؤاد منصور، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط–) 3( 
، مدرسة احلديث باألندلس )111(، ص اإلمام أبو حممد وأصول يف تصحيح األحاديث وتعليلها الدكتور صاحل عومار–) 4( 

  .وما بعدها) 162(مصطفى محيداتو، ص : للدكتور
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  ؟هل ابن حزم يعرف الترمذي : األمر الثاين
 الترمذي، صاحب اجلامع    هو حممد بن عيسى ابن سورة بن الضحاك       : أبو عيسى الترمذي  /أ

والعلل، طاف البالد ومسع خلقا كثريا، من اخلراسانيني والعراقيني واحلجـازيني وغريهـم،             
 .)1(ه279أجلهم اإلمام البخاري، مات بترمذ يف رجب سنة 

وقد اشتهرت هذه املسألة كثريا بني أوساط طلبة العلم، من أن ابن حزم يجهـل احملـدث                 
 :، وسنذكر هنا العلماء الذين نقلوا جتهيل ابن حزم للترمذيالكبري الترمذي رمحه اهللا

  .أبو احلسن علي بن القطان، نقلنا عنه أنه نقل أن ابن حزم جيهله.1
  .احلافظ الذهيب، وقد نقلنا عن ذلك. 2
  .احلافظ ابن حجر العسقالين وقد نقلنا عنه ذلك. 3
:  تضره حيث قال يف حماله     وجهالة ابن حزم للترمذي ال    : (ونصه � احلافظ بن كثري  . 4

ومن حممد بن عيسى بن سورة فإن جهالته ال تضع من قدره عند أهل العلم، بل وضـعت                  
  .)2()مرتلة ابن حزم عند احلفاظ

غبار عليه، إال أن النقل األخري عن ابن كثري أخطأ فيه            وهذا النقل عن هؤالء األئمة ثابت ال      
املفقود، كما نقله   ) اإليصال(، بل يف كتاب     )احمللى(حيث أن ابن حزم مل جيهل الترمذي يف         

  :أولئك األئمة، ولكن يقال
، وحنن اآلن ليس    )اإليصـال(يف كتابه   ) الترمـذي(ذكروا كلهم أن ابن حزم جهل       : أوال

  .لكي نتحقق من قوهلم) اإليصـال(عندنا كتاب 
 كتـاب   ، ذكر أن احلافظ ابن حجر يبعد أن يقف على         �  أن العالمة أمحد شاكر    :ثانيا
وإمنا هو جمرد ناقل عن احلافظ الذهيب من كتبه، وهذا ترجيح أمحـد             .البن حزم ) اإليصال(

لعل احلافظ الذهيب أخطأ نظره حني      : (شاكر، بل ويذهب إىل أبعد من ذلك حيث إنه يقول         
وزيادة على ذلك فإن الذي يرجح أكثر أن احلافظ ابن حجر،           . )3 ()نقل عن كتاب اإليصال   

                                           
  ). وما بعدها13/212( أنظر السري للذهيب، –) 1( 
  .1099، ص3، ج)م2005- ه1426(1 البداية والنهاية للحافظ ابن كثري، دار متوسطة للنشر والتوزيع، تونس، ط–) 2( 
  ).76(، ص1ترمذي، ج تعليق أمحد شاكر على سنن ال–) 3( 
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فـتح  (البن حزم هو عدم النقل منه بتاتا خاصة يف كتابـه            ) اإليصال(تاب  مل يطلع على ك   
  .البن حزم، ليؤكد ما ذكره العالمة أمحد شاكر) احمللى(يف حني أنه ينقل من ) الباري
صحيحة، حيث أن أبا احلسن ابـن       " يعين جتهيل ابن حزم للترمذي    "أن هذه النسبة    :ثالثـا

البن ) اإليصال(قوف الذهيب وابن حجر على كتاب       القطان ذكر ذلك عنه، ولو استبعدنا و      
حجر، فقد نقلنا ذلك عن ابن القطان فيما سبق، والغالب عليه أنه اطلع على كتـاب ابـن          

، كما أنه مغريب    )هـ628(حزم هذا، ألنه أقدم وفاة من الذهيب وابن حجر، فهو تويف سنة             
 حباله من غريه، كمـا أن       كابن حزم، وصاحب بلدته اليت هي األندلس وبلدي الرجل أعلم         

ابن القطان نسب العبارة البن حزم يف موضع معني أال وهو كتاب الفرائض، مـن كتـاب             
  .، وكل هذه الدقة تدل على أنه قاله حقيقة، وجهل الترمذي حقا)اإليصال(

ولكن هذا ال مينع من أن ابن حزم قد يكون جهل الترمذي ابتداء، مث بعد ذلك عرفـه، ومل                   
                                 .التجهيل أو التضعيف يف أماكن أخرىيتعرض له ب

  : والذي يظهر واهللا أعلم أن ابن حزم يعرف الترمذي بدليل   
وأما (: نه يقول الترمذي، حيث إ   أنه ورد عن ابن حزم نصا، يعين من قوله أنه يعرف          : أوال

 واملعرفة بأسانيدها، وهذه صفة  احلفظ فهو ضبط ألفاظ احلديث، وتثقيف سوادها يف الذكر،        
حفاظ احلديث كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأيب داود وابن عقدة، والدار قطـين             

، فهنا ذكر ابن حزم الترمذي أنه من حفـاظ احلـديث            )1(...)والعقيلي واحلاكم ونظرائهم  
  .يكفيوقرنه بالبخاري ومسلم وغريمها من أصحاب السنن، فهو إذن يعرفه، وهذا وحده 

من األدلة على ابن حزم يعرف الترمذي ما ذكرناه أن كتاب السنن للترمذي، دخـل               : ثانيا
األندلس يف عصر ابن حزم، وهو من مرويات احلافظ أيب عمر بن عبد الرب، وهو قرين ابـن                  

وقد ذكر فيها ابن عبد الـرب       " كالتمهيد واالستذكار "حزم؛ بل وأثىن ابن حزم على مؤلفاته      
  .كثري من املواضعالترمذي يف 

                                           
، 50م ص1989 الرسالة الباهرة البن حزم، حتقيق حممد حسن املعصومي مطبوعات جممع اللغة العربية دمشق سنة –) 1( 

، ولكن هذا حيتاج إىل ه.ا) أخشى أن يكون ذكره للترمذي مقحما من قبل الناسخ" والترمذي:" وقد ذكر حمقق الرسالة أن قوله
  .، وأقره على ذلك267للفهد، ص" اجلرح والتعديل عند ابن حزم الظاهري":برهان صريح صحيح، ينظر
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 كتاب التمهيد لصاحبنا أيب عمـر       -كتب األندلسيني يف احلديث   –ومنها  : (يقول ابن حزم  
يوسف بن عبد الرب وهو اآلن بعد يف احلياة، مل يبلغ سنن الشيخوخة، وهو كتاب ال أعلم يف      

وهـو  ) االسـتذكار (الكالم على فقه احلديث مثله أصال، فكيف أحسن منه، ومنها كتاب  
  .)1 ()ار التمهيد املذكوراختص

البن عبد الرب وغريها مـن مـصنفاته،         " التمهـيد واالستذكار "فهو إذن مطلع على كتاب    
  .وابن عبد الرب يعرف الترمذي وينقل عنه يف كتبه هذه

املختلـف  (وكذلك نقل ابن حزم وتكلم عن كتب شيخه ابن الفرضي، وتكلم عن كتابه              
  .)2 ( أعلم مثله يف فنه البتةال: يف أمساء الرجال قال) واملؤتلف

والعجب أن احلافظ ابن الفرضي ذكـره يف        : (وألجل ذلك قال احلافظ ابن حجر العسقالين      
 .)3 ()!!كتابه، املؤتلف واملختلف ونبه على قدره، فكيف فات ابن حزم الوقوف عليه

فمن خالل هذه النقوالت ندرك أن ابن حزم يعرف الترمذي، يعين يعـرف حمـدثا امسـه                 
  .ألنه موجود يف هذه الكتب اليت ذكرناها" الترمذي "

املواريـث  ( يف كتاب    296-9/295) احمللى(يف كتاب   " الترمذي"أن ابن حزم ذكر     :ثالثا
: والفرائض، يعين يف نفس املوضع الذي ذكروه عنه يف كتاب اإليصال له، حيـث يقـول               

 أمته زيد بن ثابـت،      أفرض: أنه قال : *قد روى عن رسول اهللا      : وموه بعضهم بأن قال   (

هذه راوية ال تصح، إمنا جاءت إما مرسلة، وإما مما حدثنا به أمحد ابن عمر بن أنـس                  : قلنا
نا علي بن مكي بن عيسون املرادي، وأبو الوفاء عبد السالم بن حممد بن علي : العذري، قال
ـ             : مكي: الشريازي، قال  ي بـن   نا أمحد بن أيب عمران اهلروي، نا أبو حامد أمحد بـن عل

حسنويه املقري بنيسابور، نا أبو عيسى حممد بن عيسى الترمذي، نا سفيان بن وكيع، نـا                
محيد بن عبد الرمحان عن داود بن عبد الرمحان العطار، عن معمر عن قتادة عن أنس عـن                  

  ....). فذكره وفيه، وأفرضهم زيد بن ثابت*رسول اهللا 

                                           
 2إحسان عباس، املؤسسة العربية، بريوت، ط:  رسالة فضل األندلس البن حزم، ضمن رسائل ابن حزم، حتقيق–) 1( 
  ).179(، ص )م1987(
  ).180( نفسه، ص–) 2( 
  ).3/668( ذيب التهذيب البن حجر، –) 3( 
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 وأبا حامد بـن حـسنويه  جمهـوالن،          هذه أسانيد مظلمة ألن أمحد بن أيب عمران       : (قال
  ).9/296(، احمللى)وإمساعيل الصفار مثلها

فابن حزم يف هذا املوضع من احمللى ذكر الترمذي، و امللحظ املهم هنا هو أن سياق إيـراد                  
الروايات هنا يف مقام التعليل والنقد احلديثي هلا، حيث إنه ضعف احلديث، فأسقط الروايـة             

 الذين روى عنهم قبل الترمذي، وبعده كذلك ضعف الراوي مما يدل            بسبب الرواة اهولني  
بيقني على أن ابن حزم لو كان ال يعرف الترمذي ويضعفه أو جيهله ال يتردد يف احلكم عليه                  

، أذن  �هو كذلك مع الرواة الذين جرحهم وجهلهم يف هذا املوضع، كما هي عادتـه               
  .فهذه من احلجج على أن ابن حزم يعرف الترمذي

 أن من العلماء الذين ظهر هلم أن ابن حزم يعرف الترمذي، احلـافظ ابـن حجـر،                  :رابعا
وال يقولن قائل لعله ما عـرف       : (والعالمة أمحد شاكر، فإن ابن حجر رمحة اهللا عليه يقول         

  .)1 (...)الترمذي
تكـدره الـدالء،     فهو يذهب إىل أنّ ابن حزم يعرف الترمذي، فهو احلافظ البارع وحبر ال            

  .يف خيفى عليه الترمذيك
إذن فمن خالل ما ذكرناه ظهر لنا واهللا أعلم أن ابن حزم يعرف الترمذي نقال وواقعا، يعين                 

إن صـح   ) الرسالة الباهرة (حىت إن الواقع أثبت أنه يعرفه ويسمع به، ويكفي النقل عنه يف             
  :ونقول به، فكيف خنرج الكالم الذي نقل عنه يف التجهيل، نقول

، وهذا الكتاب ليس موجودا     "اإليصال"ل ابن حزم للترمذي مل يثبت إال يف كتاب          أن جتهي • 
 .بني أيدينا اآلن حىت نتحقق منه

أن ابن حزم مل يعرف الترمذي ابتداء فجهله، مث ملا عرفه وعرف قدره ذكره من احلُفّاظ،                • 
 .هو من أول ما كتب العالمة ابن حزم" اإليصال"وكتاب 

عنده بعض التسرع  � تسرع يف احلكم على الترمذي ابتداء، ألنه أن يقال أن ابن حزم• 
يف إطالق بعض األحكام، فلعله تسرع وحنن ذكرنا قاعدته يف التجهيل، من مل أعرفه فهـو                

 .جمهول اليت جهل خلقا من الثقات األثبات والترمذي منهم

                                           
  .ر السابق املصد–) 1( 
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قوعه يف الـوهم     بل و  م؟، وهذا احتمال قريب جدا،    أن ابن حزم رمبا اعتراه السهو والوه      • 
      ف الترمذي باجلهالة ومل يستحضر توثيقه فـوهم        جعل العلماء ينتقدونه، فرمبا ابن حزم ضع

فيه، وال يدل ذلك على أنه استمر على ذلك احلكم، بل ذكرنا أن ابن حزم يقع يف التناقض،         
 جيهل بعض الرواة يف موضع، ويوثقه أحيانا أخرى، فكذلك يقال هنا، على أن وجود الوهم              

ولكنه يف حق الترمذي عجيب ، ولـذلك        .واخلطأ من احلفاظ كابن حزم وارد والكمال هللا       
أنكره ابن القطان والذهيب وابن حجر وغريهم وحق هلم ذلك، والكمال عزيز، ورحـم اهللا               

  .ابن حزم
وابن حزم  ! ذكر احلافظ ابن حجر أن ابن حزم حكم جبهالة الترمذي على سبيل التعنت •

  .أنه متعنت ومتشدد يف الرجالكما ذكرنا عنه 
والكالم الذي قيل يف الترمذي، وهو ثقة مشهور، نفس الكـالم قيـل يف أيب القاسـم                

 وال غرابـة  .)1(البغوي، وهو ثقة مشهور إمام، جهله ابن حزم، كما يف كتاب حجة الوداع  
  .يف ذلك فقد جهل خلقا من املشهورين من أئمة احلديث

  : إىل ما يلــيفنخلص من خالل ما ذكرناه
أن بعض كتب السنة مل يطلع عليها ابن حزم ككتاب الترمذي السنن، وسنن ابن ماجة               -1

وكتب أيب القاسم البغوي وغريها، وال تثريب عليه يف عدم بلوغها له، ألن اإلحاطة متعذرة               
 .والكمال عزيز

من (ت قاعدة   اإلشكال الذي وقع فيه ابن حزم هو جتهيل الثقات واملشاهري من الرواة حت            -2
 .فوقع يف شيء انتقده عليه العلماء كثريا) مل أعرفه فهو جمهول

أن ابن حزم يعرف الترمذي، نقال وواقعا، النقل نقلنا عن ذلك، والواقع أنه يستحيل أن               -3
 .ال يعرفه وهو قد عايش من يعرفونه وقرأ كتبهم وال غرابة أن نقول حفظها

م رمبا جيازف مبثل هذه اازفات يف نقد الرجال،         أن السبب الذي جعل أبا حممد بن حز       -4
فكل ما روى يف ذلك منذ      : (هو اعتقاده أنه أحاط جبميع السنة النبوية وغريها، حيث يقول         

أربعمائة عام ونيف وأربعني عاما من شرق األرض إىل غرا، قد مجعناه يف الكتاب الكـبري                

                                           
  .30 حجة الوداع البن حزم، ص–) 1( 
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أوردنا منه ما شاء اهللا تعاىل، فإن وجد        ، وهللا احلمد، وهو الذي      )اإليصال(املعروف بكتاب   
 فانظر إىل هذه    .)1 (هـ.ا) موضوع حمدث  ما ال خري فيه أصال، لكن مما لعله       شيء غري ذلك ف   

الثقة املفرطة من ابن حزم يف كالمه، وثقته حبافظته وعلمه وذكائه، حىت إنه وقع فيما وقـع                 
 .من األخطاء

من األسباب اليت جعلت  العلماء يوجهـون  أن األمور اليت ذكرناها عن ابن حزم كانت         -5
إليه سهام النقد والرد، ولكن كل ما قالوه ال ينقص من قدر أيب حممد أبدا، ألنه حبر زاخر،                  

 .ملء بالعلم، شهد له بذلك املوافق واملخالف، شهدوا له باحلفظ  وسعة اإلطالع

ويل أنا ميل إىل    ( �ومجلة وتفصيال أصدق ما يقال يف أيب حممد هو قول احلافظ الذهيب             
أيب حممد حملبته يف احلديث الصحيح، ومعرفته به، وإن كنت ال أوافقه يف كثري مما يقولـه يف                  
الرجال والعلل واملسائل البشعة يف األصول والفروع، واقطع خبطئه يف غري ما مسألة، ولكن              

ائه وسـعة   ال أكفره وال أضلله، وأرجوا له العفو واملساحمة وللمسلمني، واخضع لفرط ذك           
 اإلنصاف، فلقد أصبح عزيـزا       الذهيب، وما أمجل قوله وما أمجل      فرحم اهللا . هـ.ا) 2(علومه

 .جدا، ورحم اهللا ابن حزم

لشهرة هذه املسألة عن ابن حزم وحاولـت        " الترمذي وكتابه السنن  "أنين ركزت على    -6
 وأقـوال العلمـاء     قدر املستطاع أن أبني وجه احلق فيها، مبا تيسر يل من املصادر واملراجع            

  . والباحثني فيها، واهللا ويل التوفيق
  

  
 
 
  

                                           
  ).10/415( احمللى، –) 1( 
حتقيق نسبة جتهيل الترمذي البن :"بدر الشثري بعنوان :وقد حقق هذه املسألة أحد الباحثني وهو).18/203( السري، –) 2( 

حبث البراهيم احلائلي نشر ، أو األلوكة ،وwww.majles.alukah.net:وقد نشرا على الشبكة العنكبوتية مبوقع" حزم
 .مبوقع ملتقى أهل احلديث
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رجـوا أن   أذه الـصورة، و    البحث     ظهورومجعه،   �ذا يكون قد انتهى ما يسر اهللا          

أكون قد وفّقت لدراسة هذا املوضوع، وإعطائه حقه من كل اجلوانب، وتكملة ملا سـبق               
  .أذكر أهم النتائج اليت وصلت إليها

االزدهـار يف خمتلـف   نشأ ابن حزم يف بالد األندلس اليت بلغت يف زمانه قمة التطـور و      -
  .ااالت، علميا واقتصاديا وسياسيا وفكريا، خاصة يف عهد بين أمية

طلب ابن حزم للعلم كان مبكرا، وحظي بالدراسة والتعلم على العديد من كبار علمـاء                -
  .األندلس يف الفقه واحلديث وحنو ذلك، فخرج عاملا فقيها حمدثا أصوليا حنريرا

احلديث الصحيح، واحلديث الضعيف،    : حزم إىل قسمني اثنني مها    ينقسم احلديث عند ابن      -
  .وال وجود للحديث احلسن عنده إال مبعناه اللغوي

يكاد يتفق ابن حزم مع مجهور احملدثني يف مفهوم احلديث الصحيح، إال أنه ال يعد خمالفة                 -
من العلـل القادحـة يف   الثقة ملن هو أوثق منه شذوذا ملذهبه يف الثقة، كما أنه ال يعد كثريا       

احلديث علال خالفا للمحدثني،بل العلة عند ابن حزم أوسع مما هي عليه عند احملدثني ،يعـلُّ    
  .احلديث مبا ظهر وخفي

وال يتقوى ولو جاء من ألف طريق، وال  أن احلديث الضعيف عند ابن حزم مردود مطلقا، -
احملدثني، بل ونسب فيها ابن حزم إىل       معىن للمتابعات والشواهد عنده خمالفا بذلك جلماهري        

  .الشذوذ
 من قبيل املرفوع خمالفـا جلمـاهري        >...أمرنا أو ينا   <:ابن حزم ال يعد قول الصحايب        -

  .احملدثني، والسبب هو نزعته الظاهرية
معلقات البخاري مردودة عند ابن حزم ولو كانت بصيغة اجلزم، وعليه ضعف ابن حزم               -

  .حديث املعازف
ملرسل عند ابن حزم واسع الدائرة فشمل االنقطاع مطلقا، يف ايـة الـسند أو يف أي                 ا -

  . الفقهاء واألصوليني بعض احملدثني ومكان، وهو مذهب
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أن يوافقه اإلمجاع، أو أن يكون موافقا ملا جـاء          : ابن حزم ال حيتج باملرسل إال يف حالتني        -
  .القرآن الكرمي

ظهر لنا مذهب ابن حزم يف التدليس، وأنه غري واضح ، حيث إننا رأينا أن التدليس عنده                  -
قسمان، تدليس ثقات، وتدليس ضعفاء، وتدليس الضعيف جرح مطلقا يف الراوي، خبالف            

  . اال مع راو واحد وهو أبو الزبري املكيالثقة فهو مقبول على قاعدته
  .ما دام أن هذا الراوي ثقة ابن حزم يقبل زيادة الثقة مطلقا، أن -
  .يبطل ابن حزم اإلجازة عموما -
ابن حزم يتفق مع مجهور احملدثني يف تعريف العدالة إال يف أمر واحد أال وهو حتقُّق املروءة                  -

  .يف الراوي
منهج ابن حزم يف جهالة الراوة منهج غريب، حيث إنه يجهل كل من مل يعرفـه هـو،                   -

ثري من األخطاء الفادحة، فجهل كثريا من الـرواة الثقات،بـل         فكانت النتيجة الوقوع يف ك    
من جتهيله هلماسلموبعض الصحابة مل ي .  

رأينا منهج ابن حزم يف احلديث الذي أم فيه اسم الصحايب، حيث إنه رده جلهالة هـذا                  -
  .الذي أم خمالفا جلماهري أئمة احلديث

، مع توسعه يف القول بالظاهر، فنتج       يف الفهم متيز ابن حزم يف منهجه العلمي باالستقاللية         -
عن هذا كله أن تفرد ابن حزم عن احملدثني بقواعد علمية كثرية أدت به إىل خمالفة األئمـة،                  
مع وقوعه يف كثري من األخطاء اليت كانت سببا يف انتقاد العلماء له، وكان من نتائج هـذا                  

لصحيحة ومنها ما هو يف الـصحيحني،  املذهب البن حزم هو تضعيف كثري من األحاديث ا    
  .، هذه هي أهم النتائج واهللا أعلمث فيها علل عند أئمة احلديثوصحح أحادي

  .ويف اخلتام اسأل ريب أن يتقبل مين هذا العمل وأن جيعله خالصا لوجهه الكرمي   
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املسائل احلديثية اليت خالف فيها ابن حزم مجهور        هذا البحث العلمي عبارة عن دراسة يف           

 ،إنين أردت من خالل حبثي هذا أن أقف على أهم نقاط االفتراق واالختالف، حيث احملدثني

 ، ي بينـهما  بني ابن حزم ومجاهري احملدثني، ومدى أثر ذلك يف واقع الرواية والنقد احلـديث             

واسـتدللت لـذلك    ،  كالم اإلمام ابن حزم يف مسائل معينة خالف فيها احملدثني          تستقرأفا

  .بأمثلة توضح املقصود من ذلك

  : قمت بتقسيم البحث إىلقد ل هذا الغرض    وألج

كما حتدث عن الشخصية والعلمية،  � ابن حزم حتدثت فيه عن حياة    : متهيدي فصٍل    

  .يه ومدى تأثره بهالعصر الذي نشأ ف

ولقد عقدته لبيان املسائل اليت خالف فيها ابن حزم مجهور احملدثني يف باب              :    وفصل أول 

  .الرواية

املسائل اليت خالف فيها ابن حزم مجهور احملدثني يف باب اجلرح            ألجل بيان    : ثانٍ وفصٍل    

  . العلماء ينتقدون ابن حزم يف هذا الباب األسباب اليت جعلتوالتعديل، وذكرت فيه أهم

 لآليات واألحاديث واألعالم املترجم هلم، وموضوعات البحـث وقائمـة           :رسامث فه     

  . يحبثر واملراجع اليت استعنت ا يف للمصاد
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