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 عن اإلمام ابن حزم وكتابه
 ( اإلحكام ألصول األحكام)

 

 فائدة من كتاب جراب السائح  
 اجلزء الثاين

  

 للشيخ   
 

 أيب أويس حممد بوخبزة احلسين 
 )فائدة(
 

بطلب من األخ النابغ الباحث بدر العمراين الطنجي كتبت هذا التقدمي ألطروحته للماجيستري يف 
 حكام ألصول األحكام( البن حزم رمحه هللا , وهذا نصه بعد احلمدلة:ختريج أحاديث كتاب )اإل

 
لإلمام األمة وحده, أبو حممد علي بن حزم القرطيب القدح املعلى يف معظم علوم اإلسالم, كما   

شهد له بذلك معاصروه فمن بعدهم, وهو رمحه هللا ورضي عنه إذا توغل يف موضوع أتى 
بيان, وصحة النظر وإتقان االستدالل, واستيفاء األدلة, وما ابملرقص املطرب, من نصاعة ال

يعتورها من ضعف وخلل, وإذا رد وانقض وانظر, أخذ مبخنق اخلصم, وسد عليه املسالك, 
وأفحمه وألقمه احلجر, ولوال طغيان قلمه, وشدة هلجته, وتناوله الكبار أبسلوب غري الئق, ملأل 

سيج وحده, يف وفرة معارفه, وتعدد علومه, وإصابة الدنيا علما وهدى ورشدا, فإن الرجل ن
فهومه, إىل إخالصه يف التعلم والتعليم,  أوضاعه بذلك شاهدة, وأنظاره يف جمايل العلوم 

رائدة,وسريته انبضة ابلزهد احلي يف متاع الدنيا ومباهج اإلمارة, وسحر اجلاه ونفوذ الكلمة إيثارا 
احلق والدعوة إليه, وجهاد الباطل وقبيله, بلسان أمضى من ملا عند هللا تعاىل, وانقطاعا لنصرة 

 سيف احلجاج, يف ميدان املناظرة واحلجاج.



 
هذا وهو فرد يف بلده, تنحاش إليه مجاعة قليلة مستضعفة, ويغشاه للدرس والتلقي زمرة  

نهم متسللة خائفة,تتسلل إليه لواذا حتت جنح الظالم, الحق األذى واضطهاُد الفقهاء مجاعًة م
حىت هاجروا بلدهم, وفارقوا أهلهم وعشريهتم, أما هو فقد ألزموه قريته )مونت ليشم( ببادية 

 )لبلة(, ومل يكتفوا بذلك حىت أحرقوا كتبه علنا, فأرسل إليهم يقول متحداي:
 

 وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدري *** دعوينَّ من إحراق رق وكاغد

 تضمنه القرطاس بل هو يف صدري *** يوإن حترقوا القرطاس ال حترقوا الذ

 
وهو يف أثناء هذه الزعازع اثبت كالطود األشم, يصك خصومه صكا, ال يواري وال يداري, ال 

 يفتأ يدعو إىل املناظرة.
 

والعجب العجاب أن خصومه ـ والدولة معهم وذو اجلاه وأصحاب القرار كما يقال اليوم من   
كن من املناظرة والفلج فيها مألت الفضاء ـ ومع هذا كله فقد  ورائهم ودعاويهم يف املعرفة والتم

كانوا وما زالوا مضرب املثل املعروف )نسمع جعجعة وال نرى طحنا( فهذا أبو الوليد 
ـ وقد أنصفه أبو حممد فشهد له وهو خصمه اللدود أنه ليس للمالكية  ( ]1[1)الباجي

اظرات, ولألسف فقد ضاع مثله ـ  ألف كتاب )الفرق( فيما جرى بينهما من من
الكتاب, وبقيت الدعوى عارية عن الدليل, ومبقارنة آاثر الرجلني الباقية,وال سيما 

 النقل وما إليه, ال ميلك القارئ املنصف العارف إال أن ينشد قول القائل:
 

 شتان بني مشرق ومغرب *** سارت مشرقة وسرت مغراب

                                                

 



ل األحكام( كتب كتااب بقيت منه أوراق صاحب كتاب )اإلعالم بنواز  [2]2وهذا ابن سهل
وفصول قليلة وقفنا عليها, فإذا ابلرجل ينسلخ من ثوب الوقار واألدب, ويتقمص سرابيل 
 املعايرة والسباب والشتائم النابية اليت ترتفع عنها بنات اهلوى عند كساد وركود ريح الفسق.

  
لدنيا وشغل الناس , ويعنينا اآلن ما وبعد: فالكالم على أيب حممد طويل عريض, فقد مأل ا     

سلم من عوادي الزمان من آاثره النفيسة, وأوضاعه العلمية الفريدة, فقد جتاوز ما عرف منها إىل 
اآلن اخلمسني, ويف هللا تعاىل عزاؤان فيما حرمنا منه من الوقوف على املعلمة الكربى كتاب 

مد ما أنعم هللا عليه من تعاجيب رواايت )اإليصال إىل فهم كتاب اخلصال(, الذي أودعه أبو حم
احلديث, وجوامع السنن واآلاثر, يف مجيع أبواب الشريعة من العقيدة والعبادات, واملعامالت 

النفيس من أسانيد ( ]3[3)والرقائق, واآلداب واألخالق , فلله ما كان يزخر به هذا الِعْلقُ 
دية واالستقالل, تنافر التقليد واالبتذال, أندلسية عالية, وتعاليق حزمية اجتهادية تتسم ابجل

وفيما بقي بني أيدينا من روائعه كفاية وبالغ, فهذا )احمللى شرح اجمللى(, وهذا كتاب )الفصل يف 
امللل واألهواء والنحل( الذي وضع فيه أسس علم مقارنة األداين, وهذه رسائله الكثرية يف الفقه 

ن شعره , انهيك مبا بقي من كتابه املمتع الناري, واألدب والفلسفة واحلب واملنطق, وديوا
)اإلعراب عن احلرية وااللتباس الواقعني يف مذاهب أهل الرأي والقياس(وقد حقق وأعد للطبع 

 , وفر هللا مجعهم وصفى ابلربكات نبعهم.(]4[4)من طرف بعض اإلخوان
        

وعلو قدرها يف التحقيق العلمي , واملالحظ ابستغراب خلو ما طبع من كتبه مما يناسب قدرها   
ا انله من ذلك , فإنه يشكو قلة االهتبال بناحية اللهم إال نتفا ال تسمن وال تغين من جوع, وم

جوهرية مما يتعلق بتحقيق النقل, وختريج األحاديث واآلاثر , ومعظم كتب أيب حممد يف علوم 
الفقه املقارن وأصوله, وحترير األدلة ومناقشتها, وهذا حيتاج إىل استكمال التخريج والنقد 

ة والضعف والقبول والرد, وهو األساس العلمي لألسانيد واملتون وما يفرزه من احلكم ابلصح
العلي للبناء الفقهي السليم , ومن هذه الكتب الرائدة كتابه )اإلحكام ألصول األحكام( الذي 

                                                

 

 

 



نقدم لتخريج أحاديثه هبذه الكلمة , ورغم أنه يف أصول احلكم الظاهري وقد أملعنا إىل ما لقيه 
املالكية, فكان املفروض ـ واحلالة هذه ـ أن يقرب  هذا املذهب وأهله من متعصبة فقهاء األندلس

هذا الكتاب يف املهد إال أنه حتدى األعاصري وقوام عوادي الزمان, ومهس يف آذان فقهاء الرأي 
والقياس بقوله تعاىل )فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث يف األرض( وما زال 

ومصدرا أصيال للدارسني , ملا اتسم به منهجه من مجال  الكتاب إىل اآلن موردا أثرا للباحثني
العرض وروعة البيان, وقوة االستدالل, وجدية املناقشة, وإن شذ عن اجلماعة إبنكار القياس 
مجلة وتفصيال, وانفر املالكية بنقض أصلهم األثري عمل أهل املدينة, بيد أنه ال يرتك القارئ 

بباله من شبه فيناقشها بعارضة قوية, ونفس علمي عال, يتساءل يف حرية, حىت يعرض ملا خيطر 
وحسب أيب حممد رمحه هللا ذلك اجلهد املبذول يف نصرة ما يراه حقا وهو اجملتهد احلائز ألدوات 
االجتهاد, وهلينه األجر املوفور املدخر ملن أخطأ يف اجتهاده, ورحم هللا اإلمام مالكا إذ قال: كل 

م صاحب هذا القرب( وأشار إىل قرب الرسول صلى هللا عليه وأله يؤخذ من كالمه ويرد إال كال
وسلم, وقد طبع كتاب اإلحكام( مرارا وأحسن طبعاته ما صدر بتحقيق الدكتور إحسان عباس , 
وهو وإن كان من شيوخ احملققني وأملعهم ذكرا  إال أنه كغريه من خرجيي اجلامعات العصرية يقصر 

احلديثي, وهذه أعماهلم يف العلوم الشرعية تنادي بتقصري فاضح عن الواجب يف انحية التخريج 
وضعف واضح,ال يفكرون يف تداركه بدراسة فن ختريج احلديث, والتدرب عليه, وقد أهلم هللا 

أخاان األستاذ الفاضل أاب الفضل بدر العمراين الطنجي فتصدى للكتاب يف طبعته تلك, وخرج 
وسطا بني اإلخالل واإلمالل, وقد قرأت الكتاب كله, نعمت أحاديثه وآاثره خترجيا جيدا مفيدا 

بعمل األخ الذي هو يف الواقع العمود الفقري للكتاب ابلنظر إىل موضوعه يف أصول الفقه 
الظاهري الذي يعتمد على النقل احملض يف مجيع مباحثه ومطالبه, ويتحامى املعقول والقياس إذ 

قضها, فلله در أخينا )البدر( وعسى أن يتابع نشاطه مبىن الكتاب على إنكاره ودفع أدلته ون
العلمي يف هذا امليدان , فيتصدى لكثري من الكتب السائرة ال سيما يف اآلداب واحملاضرات, 
وهي تضم املآت من غرائب األحاديث واآلاثر مل يعرج أحد أولئك احملققني على نقدها وخترجيها  

 (]6[6)البن عبد ربه, و)عيون املعارف( (]5[5)عقد(كـ )هبجة اجملالس ( البن عبد الرب, و)ال

                                                

 

 



البن قتيبة, و)احملاضرات ( للراغب األصفهاين , وقد تنبه هلذا األستاذ علي رضا املدين 
من شباب علماء احلديث, وشرع يف ذلك, وأعانه هللا وسدد خطى صاحبنا العمراين, 

 وزاده قوة ونشاطا وصحة وعافية, وهللا املوفق. 
رجب الفرد  12مساء األحد  (]7[7)مرنوت()ات       

1422 

 
  

 :وكتبه
 أبو أويس

 حممد بوخبزة احلسين املغريب
 عفا هللا عنه مبنه.

  

 علق عليه أخوكم أبو عبد هللا طارق الحمودي
 

 

 

لعلم هو سليمان بن خلف أحد كبار أئمة املالكية رحل إىل املشرق سنة سٍت وعشرين وأربع مئة أو حنوها وطلب ا  [[11]]8
هناك ورجع إىل األندلس منافحا عن مذهب املالكية مناظرا ابن حزم له كتاب املنتقى بشرح املوطأ وإحكام األحكام يف 

أيب ذر اهلروي ثالثة أعوام وحج فيها أربع حجج مث رحل إىل بغداد فأقام فيها ثالثة أعوام يدرس  أصول الفقه, أقام مبكة مع
إسحاق إبراهيم  لة من الفقهاء كأيب الطيب طاهر بن عبد هللا الطربي رئيس الشافعية وأيبولقي فيها ج الفقه ويكتب احلديث

وأقام ابملوصل مع أيب جعفر  .إمام احلنفية بن علي الشافعي الشريازي والقاضي أيب عبد هللا احلسن بن علي الصيمري
.تويف ابلرابط يف ن مقامه ابملشرق حنو ثالثة عشر عاماً وكا ولقي اخلطيب البغدادي,,.الفقه السمناين عاماً كامالً يدرس عليه

 هـ كذا قال ابن بشكوال يف الصلة 474املغرب سنة 

هـ, قال فيه ابن  486هو القاضي أبو األصبغ عيسى بن سهل بن عبد هللا األسدي القرطيب املالكي تويف سنة   [[22]]9
عارفاً ابلنوازل بصرياً ابألحكام مقدماً  افظاً للرأي ذاكراً للمسائلمن جلة الفقهاء وكبار العلماء ح كانبشكوال يف الصلة :)

 (يعول احلكام عليه يف معرفتها ومجع فيها كتاابً حسناً مفيداً 
                                                

 

 

 



 العلق  )ابلكسر(, النفيس من كل شيء  [[33]]10
 قد طبع منه اجلزء اخلاص ابلرد على احلنفية واحملقق هو األستاذ اجلامعي والدكتور رستم .  [[44]]11
 العقد الفريد   [[55]]12
 لعله عيون األخبار وهو يف جملدين  [[66]]13
 مترنوت قرية ساحلية,من ضواحي مدينة تطوان, للشيخ هبا سكىن ينزهلا صيفا.     [[77]]14

 

                                                

 

 

 

 

 


