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  )١( وعلى آله وعرتته وسلم تسليما اللهم صل على سيد� حممد

  

احلمد � خالق األمم ومفنيها ، و�عث الرمم وحمييها ، موجد النفوس ومبيدها ، ومسـعدها ومشـقيها ، 

مفصـــل القســـم وموتيهـــا ، وعـــامل جزئيـــات العـــامل وحمصـــيها ، ومقـــدرها ومنشـــيئها ، حماســـب النفـــوس ، امللـــك 

العامل ، احلـي القيـوم العـامل ، جـل ربنـا وعـال ، ال إلـه إال هـو ، لـه  القدوس ، فاتح العقل ، مفيض العدل ، إله

احلمد يف اآلخرة واألوىل ، أمحده محداً جـزيًال بكـرة وأصـيًال ، كمـا يبنغـي لكـرم وجهـه وجاللـه ، وسـوابغ آالئـه 

 إلــه للعــامل وأفضــاله ، وأشــهد أال إلــه إال هللا وحــده ال شــريك لــه ، شــهادة خملــص يف علنــه وجنــواه ، عــامل أنــه ال

سواه ، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله األمني ، اآليت �حلق املبني ، وصلوات هللا وسالمه على أنبيائه املرسلني 

، وأخصص اللهم منهم خريتك من نوع اإلنسان املبعوث إىل اإلنس واجلان ، املنسـوخ مبلتـه امللـل ، وال �سـخ 

ء هـــذا العـــامل ، وقيــام ســـاعته ، �فضـــل صــالة وأزكاهـــا ، وأرفـــع درجـــة مللتــه ، امللـــزم بشـــريعته الثقلــني إىل انقضـــا

  وأمساها .

ـــهُ  ا�ََّ  ِإنَّ  {قـــال هللا جـــل ثنـــاؤه :  ا �َ  النَّـــِيبِّ  َعَلـــى ُيَصـــلُّونَ  َوَمَالِئَكَت ـــوا الـَّــِذينَ  أَيـَُّهـــ لُِّموا َعَلْيـــهِ  َصـــلُّوا آَمُن  َوَســـ

رباً وأمراً ، وكفى بذلك فخراً ، فجزاه هللا عنا أفضل ما جزى فأورد تعاىل هذا النص خ ٥٦األحزاب } َتْسِليماً 

بــه نبيــًا عــن ابتــاع دعوتــه ، فلقــد أدى أمانــة ربــه ، ونصــح ألمتــه ، وأوضــح هلــم ســبل احلــق ، و�ــج هلــم ســـنن 

الصدق ، وأ�ن هلم وحي ربه تعاىل وما أراده منهم ، فيما خاطبهم به ، فظهرت معامل شـريعة هللا علـى يديـه ، 

ا أوحــى تعــاىل إليــه ، مــن القــرآن والســنن فصــًال منجمــاً مقــدراً �وقــات احلــوادث مقســماً ، وليبينــه رســوله فيمــ

َ  الـذِّْكرَ  ِإلَْيكَ  َوأَنَزْلَنا {وأمينه كما افرتضه عليه ، قال تعاىل :  ا لِلنَّـاسِ  لِتـُبَــنيِّ ـْيِهمْ  نـُـّزِلَ  َمـ مْ  ِإَل ُرونَ  َوَلَعلَُّهـ  } يـَتَـَفكَّـ

َ  ِإالَّ  اْلِكَتابَ  َعَلْيكَ  أَنَزْلَنا َوَما {وقال تعاىل : ،  )٢( ٤٤النحل ُـمُ  لِتـُبَــنيِّ قـرن  ٦٤النحـل } ِفيـهِ  اْختَـَلُفـواْ  الَّـِذي َهل


قلـــت : حـــذف مقدمـــة الكتـــاين ، لعـــدم احلاجـــة إليهـــا ولطوهلـــا ، والكـــالم فيهـــا متجـــه إىل الكتـــابني ، ومهـــا معنـــا ) ١(

  فاستغنيت عنها يف احلقيقة لعدم وجود الوقت .

من نشر مـا وكعاديت فيما أنسخه : فإين أضع عند كل �اية صفحة يف اهلامش عبارة ( �اية صفحة كذا ) ، لتتمكن 

فيها مـع العـزو إىل جملـة معهـد املخطوطـات العربيـة ومقـره الكويـت ، والتـابع للجامعـة العربيـة ، وذلـك يف ا�لـد الرابـع منهـا ، 

وكلما ذكرت لفظة ( قلت ) يف اهلامش فهي يل ، وليست لألستاذ الكتاين ، فتنبه لذلك لئال تظن أ�ـا مـن كـالم الكتـاين . 

  وهللا تعاىل املوفق .الغيب أحبيت يف هللا . فال تنسون دعاء بظهر 

أن عنده نسخة من املورد األحلى  ١/١٥١وقدذكر اإلمام ابن عقيل الظاهري يف كتابه ( ابن حزم خالل ألف عام ) 

  ، وأظنه يعين أن عنده نسخة ا�لد األول منه ، ويبدو أ�ا من أجزاء .

ال تنسوين من دعاء أحبيت يف هللا .

٣٢٢هد املخطوطات العربية ، �اية صفحة جملة مع) ٢(
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 ا�َّ  حتُِبُّـــونَ  ُكنـــُتمْ  ِإن قُـــلْ  {هللا تعــاىل طاعتـــه بطاعتـــه ، وجعــل اتباعـــه شـــرطًا يف اســتفادة حمبتـــه ، قـــال تعــاىل : 

   ٣١عمران آل } رَِّحيمٌ  َغُفورٌ  َوا�ُّ  ُذنُوَبُكمْ  َلُكمْ  َويـَْغِفرْ  ا�ُّ  مُ ُحيِْبْبكُ  َفاتَِّبُعوِين 

ـونَ  {وقــال تعــاىل :  ولِ  ِ��َِّ  آَمنَّــا َويـَُقولُـ َوىلَّ  ُمثَّ  َوَأَطْعنَــا َوِ�لرَُّســ ــقٌ  يـَتَـــ ُهم َفرِي نـْ ن ّمِــ ا َذلِــكَ  بـَْعــدِ  ّمِــ  أُْولَئِــكَ  َوَمــ

ْؤِمِننيَ  وِلهِ  ا�َِّ  َىل إِ  ُدُعــوا َوِإَذا ِ�ْلُمــ ـَيْحُكمَ  َوَرُســ نَـُهمْ  لِـ ُهم َفرِيــقٌ  ِإَذا بـَيـْــ نـْ ن َوِإن{ )٣( ٤٨النــور} مُّْعِرُضــونَ  ّمِــ ـمُ  َيُكــ ُـ  هلَّ

ـقُّ  ـوا اْحلَـ ــهِ  َ�ْتُـ ْذِعِننيَ  ِإلَْي ـوا أَمِ  مَّــَرضٌ  قـُلُــوِ�ِم َأِيف  ُمــ ـاُفونَ  َأمْ  اْرَ�بُـ وُلهُ  َعلَــْيِهمْ  ا�َُّ  حيَِيــفَ  َأن َخيَـ ـلْ  َوَرُســ مُ  أُْولَئِــكَ  بَـ  ُهــ

َا الظَّاِلُمونَ  نَـُهمْ  لَِيْحُكمَ  َوَرُسوِلهِ  ا�َِّ  ِإَىل  ُدُعوا ِإَذا اْلُمْؤِمِننيَ  قـَْولَ  َكانَ  ِإمنَّ ْعَنا يـَُقوُلوا َأن بـَيـْ مُ  َوأُْولَِئـكَ  َوَأَطْعَنـا مسَِ  ُهـ

 َأَمْرتـَُهمْ  َلِئنْ  َأْميَاِ�ِمْ  َجْهدَ  ِ��َِّ  َوأَْقَسُموا اْلَفائُِزونَ  ُهمُ  َفُأْولَِئكَ  تـَّْقهِ َويَـ  ا�ََّ  َوَخيْشَ  َوَرُسوَلهُ  ا�ََّ  ُيِطعِ  َوَمن اْلُمْفِلُحونَ 

ـِإن الرَُّسـولَ  َوَأِطيُعـوا ا�ََّ  َأِطيُعـوا ُقلْ  تـَْعَمُلونَ  ِمبَا َخِبريٌ  ا�ََّ  ِإنَّ  مَّْعُروَفةٌ  َطاَعةٌ  تـُْقِسُموا الَّ  ُقل َلَيْخُرُجنَّ   َفِإمنََّـا واتـََولَّـ  َف

لَ  َما َعَلْيهِ  ْلُتمْ  مَّا َوَعَلْيُكم محُِّ    ٥٤- ٤٧النور  } اْلُمِبنيُ  اْلَبَالغُ  ِإالَّ  الرَُّسولِ  َعَلى َوَما تـَْهَتُدوا ُتِطيُعوهُ  َوِإن محُِّ

َا تـََولَّيْـُتمْ  َفِإن الرَُّسولَ  َوَأِطيُعوا ا�ََّ  َوَأِطيُعوا {وقال تعاىل :   ، ١٢التغـابن} اْلُمِبـنيُ  اْلـَبَالغُ  َرُسولَِنا َعَلى فَِإمنَّ

انَ  َوَمــا{وقــال تعــاىل :  ْؤِمنٍ  َكــ ــةٍ  َوَال  ِلُمــ وُلهُ  ا�َُّ  َقَضــى ِإَذا ُمْؤِمَن راً  َوَرُســ ونَ  َأن َأْمــ نْ  اْخلِيـَــَرةُ  َهلُــمُ  َيُكــ رِِهمْ  ِمــ  َوَمــن َأْمــ

  .)٤( ٣٦حزاباأل} مُِّبيناً  َضَالالً  َضلَّ  فـََقدْ  َوَرُسوَلهُ  ا�ََّ  يـَْعصِ 

{ وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى هللا ورسوله أمـراً أن يكـون هلـم اخلـرية مـن أمـرهم ومـن وقال تعاىل : 

،  ٨٠النسـاء } ا�َّ  َأَطاعَ  فـََقدْ  الرَُّسولَ  ُيِطعِ  مَّنْ  {يعص هللا ورسوله فقد ضل ضالًال مبينًا } ، وقال تعاىل : 

ا �َ {وقــال تعــاىل :  ـذِ  أَيـَُّهــ وَلهُ  ا�َّ  َأِطيعُــواْ  آَمنُــواْ  ينَ الـَّ ـْوا َوالَ  َوَرُســ ــهُ  تـََولـَّ َمُعونَ  َوأَنــُتمْ  َعْن ، وقــال  ٢٠األنفــال} َتْســ

ا َدَعاُكم ِإَذا َولِلرَُّسولِ  ِ�ِّ  اْسَتِجيُبواْ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيـَُّها �َ {تعاىل :   {، وقـال تعـاىل :  ٢٤األنفـال } ُحيِْيـيُكمْ  ِلَمـ

  .)٥( ٦١النساء} ُصُدوداً  َعنكَ  َيُصدُّونَ  اْلُمَناِفِقنيَ  رَأَْيتَ  الرَُّسولِ  َوِإَىل  ا�ُّ  أَنَزلَ  َما ِإَىل  تـََعاَلْواْ  َهلُمْ  يلَ قِ  َوِإَذا

يبـَُهمْ  َأن َأْمرِهِ  َعنْ  ُخيَاِلُفونَ  الَِّذينَ  فـَْلَيْحَذرِ  {وقال تعاىل : 
َنـةٌ  ُتِصـ يبـَُهمْ  َأوْ  ِفتـْ

ـيمٌ  َعـَذابٌ  ُيِصـ  ٦٣النـور } أَِل

مُ  َوَمـــا {، وقـــال تعـــاىل :  ُذوهُ  الرَُّســـولُ  آَ�ُكـــ ا َفُخـــ اُكمْ  َوَمـــ ـــهُ  نـََهـــ ــانتَـُهوا َعْن ِديدُ  ا�ََّ  ِإنَّ  ا�ََّ  َواتـَُّقـــوا فَـ  اْلِعَقـــابِ  َشـــ

يباً  ُأْوُتواْ  الَِّذينَ  ِإَىل  تـَرَ  َأملَْ  {، وقال تعاىل :  ٧احلشر} نَ  َنِصـ ْـدَعْونَ  اْلِكَتـابِ  ّمِـ ـَيْحُكمَ  ا�ِّ  َتـابِ كِ  ِإَىل  ُي نـَُهمْ  ِل  بـَيـْـ

َوىلَّ  ُمثَّ  ُهمْ  َفرِيــقٌ  يـَتـَــ نـْ م ّمِــ ــونَ  الَ  َوَربِّــكَ  فَــالَ  {، وقــال تعــاىل :  ٢٣عمــران آل} مُّْعِرُضــونَ  َوُهــ ىتََّ  يـُْؤِمُن وكَ  َحــ ُمــ
 ُحيَكِّ

نَـُهمْ  َشَجرَ  ِفيَما ُدواْ  الَ  ُمثَّ  بـَيـْ َّا َحَرجاً  أَنُفِسِهمْ  ِيف  جيَِ ، وقـال تعـاىل :  )٦( ٦٥النسـاء} َتْسِليماً  َوُيَسلُِّمواْ  َقَضْيتَ  ممِّ


قلت : أي وهللا فهذا اليوم أكثر طلبة العلم ، فتقول ألحدهم : تعال نرجع فيما اختلفنا فيه إىل هللا ورسوله فيأىب ) ٣(

إال أن يرجعك إىل ظنونه الفاسدة وأقوال من يقلدهم !

سوله فقد ضل ضالًال مبينًا كما قال هللا تعاىل .قلت : كل من أىب أن يرجع فيما اختلفنا فيه إىل هللا ور ) ٤(

�٣٢٣اية صفحة ) ٥(

قلــت : نفــى هللا كونــه مؤمنــاً إذا أىب حكــم هللا ورســوله ، فكــل مــن دعــي إىل حكــم هللا ورســوله مث وجــد يف نفســه ) ٦(

أىب الرد إىل هللا ورسوله. الضيق واحلرج مل يكن مؤمنًا كما قال تعاىل ، و�ذا يشهد كل أحد على نفسه بعدم اإلميان إذا 
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ا �َ  { ـــواْ  الـَّــِذينَ  أَيـَُّهـــ ولَ  َوَأِطيُعـــواْ  ا�َّ  َأِطيُعـــواْ  آَمُن رِ  َوأُْوِيل  الرَُّســـ نُكمْ  اَألْمـــ ـــاَزْعُتمْ  فَـــِإن ِمـــ ْيءٍ  ِيف  تـََن  ا�ِّ  ِإَىل  فـَـــُردُّوهُ  َشـــ

ْومِ  ِ��ِّ  تـُْؤِمُنــونَ  ُكنــُتمْ  ِإن َوالرَُّسـولِ  رِ  َواْليَــ رٌ  َذلِــكَ  اآلِخــ نُ  َخيـْـ  َولَــوْ  {، وقــال تعــاىل :  ٥٩النسـاء} َ�ِْويــالً  َوَأْحَســ

 ِإنْ  اْهلََـوى َعـنِ  يَنِطـقُ  َوَما {، وقال تعاىل :  )٧(  ٨٢النساء} َكِثرياً  اْخِتَالفاً  ِفيهِ  َلَوَجُدواْ  ا�ِّ  َغْريِ  ِعندِ  ِمنْ  َكانَ 

  ٤- ٣النجم} يُوَحى َوْحيٌ  ِإالَّ  ُهوَ 

  

  : )) فصل (( 

  

وملــا تبـــني مبـــا ذكــر� أن القـــرآن هـــو األصــل املرجـــوع إليـــه يف الشــرائع ، نظـــر� فيـــه فوجــد�ه يوجـــب طاعـــة 

رسوله صلى هللا عليه وسـلم فيمـا أمـر بـه ، ووجـد�ه يوجـب طاعـة رسـوله صـلى هللا عليـه وسـلم فيمـا أمـر بـه ، 

  فصح لنا �ذا أن الوحي ينقسم إىل قسمني :  ٣النجم } ْهلََوىا َعنِ  يَنِطقُ  َوَماووجناه تعاىل يقول : { 

أحدمها : متلو مؤلف معجز النظام ، ال تصح الصالة إال بقراءة شيء منه ، قد تلقاه الكافة عن مثلهم 

  إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، وهو القرآن .

، وال متلـو يف الصـالة ، ولكنـه مقـروء ،  والثاين : وحي مروي منقول عنه مؤلف �ليفًا غري معجز النظـام

  وطاعته كطاعة القسم األول واجبة وال فرق .

، وكــان القســم الثــاين الــذي هــو األخبــار  ٥٩النســاء}  الرَُّســولَ  َوَأِطيُعــواْ  ا�َّ  َأِطيُعــواْ فقــد قــال تعــاىل : { 

يان أوهلا عن آخرها ، وهي قوله تعاىل أحد األصول الثالثة اليت ألزمنا طاعتها يف اآلية اجلامعة جلميع شرائع الب

ا �َ : {  ـِذينَ  أَيـَُّهــ ولَ  َوَأِطيُعــواْ } فهــذا أصــل {  ا�َّ  َأِطيُعــواْ  آَمنُــواْ  الـَّ } فهــذا �ن { وأويل األمــر مــنكم }  الرَُّســ

  .)٨(فهذا �لث وهو اإلمجاع 

تنـازع ، وال يصـح التنـازع فقد صح لنا بنص القرآن أن األخبار هي أحد األصلني املرجوع إليهما عنـد ال 

يف املسألة إال مع عدم اإلمجاع فيها ، واألصـول ثالثـة ، واإلمجـاع أحـدها ، فـإذا بطـل اإلمجـاع �لتنـازع : بقـي 

ْيءٍ  ِيف  تـََنـاَزْعُتمْ  فَِإناألصالن اآلخران اللذان الرد إليها واجب عند التنازع ، لقوله تعاىل : {   ا�ِّ  ِإَىل  فـَـُردُّوهُ  َشـ


قلت : كل من أىب الرجوع إىل ما يرفع التنازع فأعلم أنه معاند جاحد ألمر هللا تعاىل مكابر لنصرة قول من يقلده ) ٧(

، فإن رأيت املقلد يويل األد�ر وال يرجـع إىل كتـاب هللا ورسـوله صـلى هللا عليـه وسـلم يف كـل مـا يدعيـه فـاعلم أنـه لـيس علـى 

أنه ضل ضالًال مبيناً ، ونعوذ �� من اخلذالن ، وذلك كان احلق مع اإلمام ابن حزم حني شنع على بعض املقلدة هدى ، و 

يف ترك الكتاب والسنة ألجل نصر قول إمام يقلدونه ، فقد دافع عن دين هللا تعاىل بلسانه حىت توفاه هللا تعـاىل ، فرمحـه هللا 

صر السنة واحلق .رمحة واسعة ، وصدق القائل أنه كان �

�٣٢٤اية صفحة ) ٨(
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} إمنـا معنـاه إىل القـرآن واخلـرب ، تقـديره :  َوالرَُّسـولِ  ا�ِّ  ِإَىل } والربهان قائم على أن املراد بقولـه : {  ُسولِ َوالرَّ 

  فردوه إىل كتاب هللا تعاىل وخرب رسوله ، على تقدير حذف مضاف .

السـاعة مـن  وبيان ذلك : أن األمة جممعة على أن هذا اخلطاب متوجـه إلينـا وإىل كـل مـن خيلـق إىل قيـام

  .دهم ، عصراً عصراً إلينا وال فرقالثقلني ، كتوجهه إىل من كان يف عصره عليه السالم ، وكل من أتى بع

ه ، وكــذلك مــن قبلنــا وقــد علمنــا علمــًا ضــرور�ً أنــه ال ســبيل لنــا إىل لقــاء رســول هللا عليــه الســالم لنكلمــ

  عصراً فعصراً إىل من عاصره ولقيه عليه السالم .

 )٩(شغب مشغب �ن هذا اخلطاب متوجه إىل ذوي عصره ملا أمكنه هذا الشغب يف هللا تعـاىل وحىت لو 

إذ ال ســبيل إىل ذلــك فيــه ، فبطــل هــذا الشــغب ، وصــح أن املــراد �لــرد املــذكور يف اآليــة إمنــا هــو إىل القــرآن ، 

  واخلرب املنقول على مر الدهور منه إلينا .

مشــافهة ، وإمنــا فيهمــا الــرد إليهمــا عنــد التنــازع فقــط ، والــرد هنــا علــى أنــه لــيس يف اآليــة ذكــر لقــاء وال 

  .أوامرمها واالنتهاء عما زجرا عنهإليهما إمنا هو عبارة عن حتكيمهما ، وحتكيمهما إمنا هو عبارة عن قبول 

و�جلملة : فاملطلوب هنا إمنا هو الوقوف عندما خوطبنا به فيهما ممـا يوجـب الزلفـى لديـه تعـاىل ، ونعـي 

  هذه األصول إىل أقسام ال خيرج عن هذا التأصل ، و�� تعاىل التوفيق .

وبعـد : فإنــه مل يــزل خيطــر ببـايل إ�ن اشــتغايل بكتــاب احمللــى شــرح كتـاب ا�لــى �ليــف اإلمــام ، احلجــة ، 

ف أن اختصـره غـري متصـر  –رمحه هللا  - علي بن أمحد بن سعيد بن حزم  )١٠(الناقد ، �صر احلق ، أيب حممد 

  فيه ، �ن اختصر أسانيده إىل حيث انتهى مصنفه .

فإنه وقف يف �ليفه يف أثنـاء كتـاب اجلـراح والـدماء ، ضـابطاً هلـا منـه رمحـه هللا إىل ذوي املصـنفات الـذين 

وأسـردها مقدمــة يف أول الكتــاب ، واقتصـر فيمــا بقــي مـن الســند علــى ذلــك  –رمحــة هللا علــيهم  –روى عـنهم 

مــدار ذلــك احلــديث �لنظــر إىل قيامــه بتأليفــه عليــه فقــط ، ال مــن مــدار احلــديث عليــه اســم الصــحايب ، ومــن 

�لنظر إلة كونه مل يرو إال من طريقه ، فإن هذا غري مقصود لنا يف هذا الباب ، وهذا رمبا ورد كثرياً فيمن فوق 

  املؤلفني املشهورين �لدواوين من أئمة احملدثني ، واألول هو املراد .

: البخاري عن أنس ، مسلم عن أيب هريرة ، أبو داود عن عمر ، النسائي عن علي ، مالك مثال ذلك 

  عن أيب بكر ، وما بقي منها فهذا حكمه .


قلت : يريد ال ميكنه الشغب بنفي الرد إىل هللا تعاىل ، وهذا إذا شغب وقـال : إن اخلطـاب يف الـرد إىل مـن كـان ) ٩(

يف عصر النيب صلى هللا عليه وسلم .

�٣٢٥اية صفحة ) ١٠(
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فيحصل من هذا معرفة طرق روا�ته ملا روى ، مع السالمة من تكريرها ، واختصار أسانيد ما بقي على 

لكـن احلـديث مـن األئمـة ، ال علـى طريـق احلصـر ، طريق األئمـة املختصـرين ، مـع تعريـف مـن هـو خمـرج ذلـك 

  والباعث على ذلك أمور : حسبما احتج به أبو حممد فقط ، 

  أحدها : عدم التكرير اململ يف إعادة أسانيد أيب حممد إىل ذوي املصنفات .

التــه ، الثــاين : أنــه رمحــه هللا اشــرتط يف أول الكتــاب أنــه ال حيــتج إال �لصــحيح املتصــل ، وال نــزاع يف عد

فقبولنــا هــذا منــه كقبولنــا خــرب غــريه مــن العــدول فيمــا ينقــل إلينــا مــن األخبــار الــيت صــحت عنــده ، كأصــحاب 

  املسانيد فيما احتجوا به ، وكذلك من بعدهم من مقلديهم ، وال فرق .

الثالث : أن الكتب اليت روى منها و� احلمد موجودة اآلن ، من مسكون غرب األنـدلس إىل مـا وصـل 

، فمـىت ايـة مسـكون اجلنـوب ، فمـا بـني ذلـكه اإلسالم من بلد اهلند ، ومن �ايـة مسـكون الشـمال ، إىل �إلي

  .)١١(اختلف يف شيء منها روجعت األصول 

الرابــع : أن احملافظــة علــى ذكــر اإلســناد كانــت يف زمــن مل ينضــبط فيــه علــم احلــديث هــذا الضــبط ، وإمنــا  

حـــديث الزهـــري ، وحـــديث معمـــر ، وحـــديث األعمـــش ، وحـــديث كانـــت املتـــون �ســـانيدها توجـــد محـــًال ، ك

شعبة ، وحديث فالن وفالن ، مل تكن مدونة مرجوعاً إليها يف األسفار مضبوطة �لفاء والـواو غالبـًا كمـا هـي 

  اآلن .

وهي وإن كانت يف حفظ بعض من تقدم كما هـي اآلن ، فهـي اآلن علـى مـا اسـتقرت عليـه مـن ترتيبهـا 

  وأضبط وأثبت ، لوجودها يف مظا�ا من أبوا�ا ، على اختالف أنواع أقسامها .وتبو�ا أوثق �ا 

اخلامس : أن ذكر اإلسناد وإن كان من مجلة قواعد الدين فقد استقرت تلـك القواعـد علـى مـا اسـتقرت 

عليه ، وأسـس عليهـا مـا أسـس ، وهلـا مـع هـذا دواويـن يـتكلم فيهـا علـى علـل متو�ـا ، وأحـوال رجاهلـا ، فمـىت 

  اختلف يف شيء روجعت تلك الدواوين .

السادس : أن النظر يف اإلسناد وإن كان يفيد معرفة الثقة من غريه ، لكن قلما وجد جمروح من إمام إال 

وقــد عدلــه آخــر أو احــتج بــه ، حاشــى مــن أمجــع علــى ضــعفه ، وهــؤالء وإن كــانوا يبلغــون العــدد اجلــم ، فهــم 

  غري وارد عليها ، وال ضائر يف االستدالل بروايتهم لسببني :معروفون ، فغري هؤالء واحلالة ما ذكر 

أحدمها : أن صاحب املسـند املـروي عنـه كـأيب داود وغـريه إمنـا أسـند عمـن أسـند عنـه إال وهـو عنـده ممـن 

جتوز الروايـة لألخبـار النبويـة املسـتعملة يف األحكـام الشـرعية وعنـه ، وهـذا يوجـب كونـه عنـده ثقـة عـدًال ، وإن  

غريه خبالف ذلك فال يلزمه ؛ ألنه عنده عدل مرضي ، فليس من جرحه هذا ومل يرو عنه هنـا �وىل  كان عند

وقلمـا وجـد مـن أمجـع علـى ،  )١٣( ، والتعـديل مقـدم علـى اجلـرح علـى صـحيح النظـر )١٢(ممن عدلـه وروى عنـه 


�٣٢٦اية صفحة ) ١١(

حيــتج بكــل راو وخــرب رواه يف كتابــه ، وهــذا قليــل جــداً يف كتــب  قلــت : هــذا علــى اعتبــار أن املصــنف ذكــر أنــه) ١٢(
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، وهـم كثـري �لنسـبة إىل  عدالته بعد التابعني ، أعين مل يتكلم فيه ، وقد يوجد كما ذكر� من أمجع على ضـعفه

، ولــو توخــوا رمحهــم هللا أن ال يــروون إال عــن مــن )١٤(مقابلتــه ، وقــد كــان فــيهم مــن علــم مقامــه يف غــري العدالــة 

  أمجع على عدالته لذهب عنا غالب األحكام .

ن يف مل يرو ما روى حمتجاً به إال عن من هو عنده ثقـة ، فـنح –رمحه هللا  –الثاين : أن اإلمام أ� حممد 

  احتجاجنا مبا روى عن أصحاب املسانيد كاحتجاجنا بذوي املسانيد الذين روى عنهم أو روينا .

عدل مطلـع ، فهـو يف اجلـرح والتعـديل كغـريه ممـن عـدل وجـرح ، لثبـوت عدالتـه وكثـرة  –رمحه هللا  –وهو 

لـده يف ذلـك ، كمـا ، وكـذلك يف عكسـه ، فـنحن نق )١٥( إطالعه ، فليس غريه يف تعديلـه مـن عـدل �وىل منـه

  .)١٦(نقلد غريه من أئمة اجلرح والتعديل 


الســنن ، وقــد يــذكر املصــنف كــل مــا مسعــه ال علــى االحتجــاج بــه ولكــن علــى التنبيــه عليــه أو لفائــدة أخــرى ، وقــد يــذكره مث 

صنف هنا ليست على ينتقده يف كتاب آخر أو يف نفس الكتاب كما يفعل اإلمام الدارقطين وغريه ، فالقاعدة اليت ذكرها امل

إطالقها .

قلت : أما مسألة أن التعديل مقدم على اجلرح فهي حمل خالف ولكنه ليس �لقوي ، واجلمهور على أن اجلرح ) ١٣(

مقدم على التعديل ، ولكـن عنـد التفصـيل ال تصـلح هـذه القاعـدة كمـا هـي ، بـل احلـق أن يقـال : أن التعـديل إن كـان نفيـًا 

رك لـه ممــا كـان يف العدالــة فهـذا تعــديل مقـدم علــى اجلـرح ، إذ ال يصــح أن نـرتك روايــة مـن تــرك أمــرًا لـذلك اجلــرح ، أو بيـان تــ

سقطت به عدالته ، فاملسلم إما عدل وإما غري عدل ، فإن كان برهة من الزمان غري عدل ، تركنا الرواية عنه ، فإن عاد إىل 

تعـــديل علـــى ذلـــك اجلـــرح ، وهكـــذا جيـــب أن يكـــون العمـــل ، ال العدالـــة �ن  �ب أو تبـــني لنـــا أنـــه مل يكـــن كـــذلك قـــدمنا ال

اإلطالق يف هذه القواعد دون حتقيق يف كل راو وكل جرحة . 

�٣٢٧اية صفحة ) ١٤(

قلت : اإلمام ابن حزم وغريه ممن مل يعاصروا الرواة الـذي رووا األخبـار فـال يكونـون كمـن عاصـرهم ، فـاجلرح أو ) ١٥(

وال يكون من غاب شهيداً على من مل يره وحيضره ، وإمنا اإلمام ابن حزم وغريه من األئمـة بعـد التعديل شهادة من قائلها ، 

األوائل مـن أئمـة احلـديث واجلـرح والتعـديل مـا هـو إال متخـريين بـني مـا يعتـرب جرحـة ومـا ال يعتـرب ، ولـيس لإلمـام أو غـريه أن 

ك الشــهادة ، فــإذا وجــد مــن اإلمــام جــرح أو تعــديل  يشــهد علــى أحــد إال بشــهادة مــن ســبقه وعاصــره أو عاصــر مــن روى تلــ

كصنع األوائل من أئمتنا فهو مردود ال يقبل ، وإمنا يشهد على من عاصره أو عاصر من شهد على أحد جبرحة أو تعديل ، 

أو اتصل له ذلك بسند صـحيح ، كجرحـة لـبعض املـالكيني يف زمانـه ، أو قبـل زمانـه مبـا ثبـت عنـده مـن قـول أئمـة عصـره أو 

العصـر الـذي سـبقه ، وكــذلك كتعديلـه بعـض مـن عاصــره أو مـن سـبقوه وثبــت عنـده أ�ـم عـدول بقــول مـن سـبقه ، وال يعــين 

ذلك أن اإلمام ال ميلك أدوات اجلرح والتعديل ، ولو كان معاصراً لألئمة األوائل لكان زامحهم بال شك يف هذا العلم والفـن 

الباحثني أن اإلمام ابن حزم له إحداث جرح أو تعديل بال حجة تعصبًا له  ، ولتفوق على كثري منهم ، وقد أوهم هذا بعض

، وهذا ال يصح أصًال ، وإمنا كما قلنا فما هو إال متخري فيما يعترب جرحة من عدمه فيمن سبقوه وعاصروا األئمة األوائل ، 

 أعلم .وأما من أدركهم أو علم بربهان جرحتهم فله إحداث هذا اجلرح وفق ما يراه ، وهللا

قلت : ال تصح هذه اجلملة من املصنف ! والعربة ليست بكالم متقدم أو متأخر ، وأهل احلق ال يقلدون أئمة ) ١٦(
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  .أدت إىل نفور ما ، فرتكتها لذلك على أن الكالم يف هذا الباب فيه مشاحات إذا وقف عليها

وقد خاطبت يومًا رئيسًا من رؤساء هـذا الشـأن ، وقـد وقفتـه يف كتـاب شـيخ الوقـت مـن غـري مدافعـة يف 

ل وجرح ، وصـرح هـو قـائًال عنـه : إنـه إمنـا جـرح مـن تكلـم فيـه هلـوى احتملـه إمامته ، من نقله نفسه عمن عد

علــى ذلــك ، وذكــر الســبب املوجــب للجــرح فقــال : ألصــحاب هــذا الشــأن ذوق بــه يفرقــون بــني مــن أثــر فيــه 

  اجلرح ومن مل يؤثر .

ع ودعـوى وإذا كان هذا كما يدعي : فما املانع لنـا أن نـدعي مثـل هـذا لرجـل آخـر ممـن لـه عدالـة واطـال

ـــة اجلـــرح والتعـــديل إال ذلـــك ، أعـــين العدالـــة واإلطـــالع علـــى أحـــوال الـــرواة ، ودعـــوى  ذوق ؟! إذ ليســـت أهلي

  الذوق اليت ال يعجز أحد عن ادعائها ، و�� تعاىل التوفيق .

أد�ً مع ، الكتاب وما ذكرت إىل اختصاره كما قدمت ، فكنت أحجم عنه  )١٧(تمام حبفة هفحداين اال

محــه هللا إىل أن رأيــت الكتــاب املوســوم �ملســتحلى مــن كتــاب احمللــى الــذي اختصــره شــيخ اإلســالم زيــن مؤلفــه ر 

احلفــاظ ، رحلــة الطــالبني مشــس الــدين أبــو عبــد هللا حممــد بــن حممــد بــن عثمــان بــن قاميــاز الشــهري �بــن الــذهيب 

ه فيمـا مجـع ، وأتبعـه إذ حـق عملـه ، وقابلتـه مـع أصـله ألرى كيـف صـنع ، وأقفـو  )١٨(فسح هللا يف أجله وتقبل 

مثله أن يتبع ، فوجدته قد حذف من مسائله مجلة ، وصّريه بعد أن كان فاضًال يف نوعه فضلة ، ورمبـا أدخـل 

ترمجة مع أخرى ورأى أن هذا الفعل فيها أحرى ، وهيهات ، وأىن له ما طلـب ، ولكـن الـدهر يظهـر العجـب 

ين عليـــه مـــن تـــراجم مســـائله ، فـــإذا حـــذفت املســـألة برمتهـــا ؛ ألن الكتـــاب إمنـــا ســـيقت متونـــه علـــى مـــا هـــو مبـــ

وأدخلت أخرى فيما بعدها ومل يذكر ما يوضحها من ترمجتها بنصها فقد نزع وهللا أعلـم عـن الكتـاب حـاله ، 

ـــــــــــــره . ــــــل أن خيتصـ ــــره قبــــــــ ـــــــ ــــه حصـــ ـــــــ ــــــــــــتحاله ، فليتـــ ــــــــــــه اســ ــــا منــ ـــــــ ـــــــــــده مـــ ـــــــــــه بعـــ ــــن يطالعـــ ـــــــ ـــــــــى مـــ ــــــــّر علـــــ   وَأَمــــــ

فبــرت الكتــاب لــى شــرط قــرره ، وإمنــا اســتحلى شــيئاً فســطره ، هــذا مــع كونــه مل يســلك فيــه مســلك االختصــار ع

  .وهللا أعلم �لصواب


احلديث واجلرح والتعديل كما توهم املصنف غفر هللا له ، وإمنا تلك شهادة من عدول على أ�س ، فعملنا حنن يكون �لنظر 

الراوي أو ليست من القوادح ، فإن كان من القـوادح أخـذ� بتلـك الشـهادة ، وإن  إىل تلك الشهادة ، هل هي مما يقدح يف

كانت غري ذلك ردد�ها ومل نقبلها ، فقد يشهد أحدهم على رجل مبا ال يكون قادحاً فيه ، أو ينقل لـه خـرب عنـه ومل حيقـق 

ب اجلـرح ودوافعـه ، فـاحلق هـو البحـث الناقد فيجرحه لتلك املقولة وهي ال تصح إىل مـن نسـبت إليـه ، وغـري ذلـك مـن أسـبا

عن تلك اجلرحة والنظر فيها إن كانت تقدح يف الراوي ، وليس ذلك بتقليد هلم ، وإال كان القاضي مقلداً للشهود إذا حكم 

بشهاد�م ، وهذا ال يقوله أحد . 

  كذا �ألصل .) ١٧(

هـا يف احلقيقـة ، وكـذلك ال يوضـح إن كانـت قلت : اخلط الذي عنـدي ال يوضـح إن كانـت �ء أو �ء أو �ء ومل أعرف

جيم أو حاء أو خاء .

�٣٢٨اية صفحة ) ١٨(
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ورمبا أورد على املصنف ما مل يرد ، وأقدم عليه ببـادئ الـرأي ومل جيتهـد ، وألزمـه مـا مل يلـزم ، وحكـم عليـه 

ان أحـــد وهـــو مل حيكـــم ، فـــزادين هـــذا إحجامـــاً إىل إحجـــامي ، وجـــدد يل إفحامـــًا إىل إفحـــامي ، وهـــو وإن كـــ

مشيختنا رضوان هللا عليه فقد قيل : إن أرسطو ملا بدأ يتعقب آراء أفالطون قـال : اختلـف أفالطـون واحلـق ، 

ــــر . ـــــــال أجــــــ ــــى كــــــــــل حـــ ــــعيه علــــــ ــــــــه وســــــ ــــــــع هللا بــ ــــــــــه نفــ ــــــــون ، ول ـــــن أفالطــ ــــــــب إلينــــــــــا مـــــ ــــــــق أحــ ــــــن احلــ   ولكــــ

اجلليــل الســرى �بــع  وملـا يســر يل الوقــوف علــى الكتــاب املوسـوم �لقــدح املعلــى يف كمــال احمللــى صـنعة األســتاذ

الســلف حممــد بــن عبــد امللــك بــن عبــد الــرمحن بــن أيب بكــر بــن حممــد بــن جعفــر بــن حممــد بــن خليــل العبــدري 

ألفيته قد طابق امسه مسماه ، ولفظه فحواه ، سبق ملـا أملتـه ، ولكنـه أتـى بـبعض مـا ختيلتـه ، فانشـرح صـدري 

  ملا أحجمت عنه ، واستخرت هللا تعاىل فيه .

، وســأورد إن شــاء هللا تعــاىل مــا بعــد  )١٩( ضــم الكتــاب املــذكور إليــه ، علــى الشــريطة املقدمــةورأيــت أن أ

خطبته ، ليظهر منها مجلة مقصده ، وأتلوه خبطبة احمللى على نسقه ، مسألة مسألة ، على األسـلوب املـذكور 

فحـوى ذلـك عنـد قـراءة وسـتعلم  - ، فإذا وصلت إن شاء هللا إىل حيث انتهى أبو حممـد رمحـه هللا يف الكتـاب 

  ترمجت ذلك معلماً عليه بفصل . - صدر كتاب العبدري 

وقــد ألفيتــه ،  )٢٠(؛ ألنــه مل جيــده وقــد اعتــذر ابــن خليــل عــن إخاللــه جبــامع اإليصــال عنــد فــراغ الكتــاب 

و ، إذ ه )٢١(جبامع ا�لى ومعه جامع ا�لى ، وسأضع إن شاء هللا جامع اإليصال عند فراغ الكتاب ، وأتلوه 

الكتــاب املشـــروح وبـــه إن شـــاء هللا خيـــتم الكتـــاب ، وأســـوق بعـــد ذلـــك تـــراجم مـــن روى عـــنهم أبـــو حممـــد علـــى 

ــــل إن شــــــــاء هللا تعـــــــاىل ا�لــــــــد األخــــــــري . ــــال روايــــــــة مصــــــــنفاته يب وبـــــــه يكمــــ   اختصـــــــار �فــــــــع ، وطــــــــرق اتصـــ

وقهـا ، وقـد تقـدمين وليعلم من يقف على هذا الكتاب أنين مل أتصرف على أيب حممـد رمحـه هللا يف كلمـة فمـا ف

يف هذا اإلمـام حممـد بـن خليـل العبـدري ، و�هيـك بـه ، وإمنـا أحببـت شـيئًا ورأيـت مـن تقـدمين فيـه مستحسـنا 

  ذلك لديه فنحوت حنوه .

مل يقصدين فيه بنو الزمان ، وال تكرر إيل يف تقاضيه االخـوان ، ومل يسـألنيه مـن يعـني علـى إسـعافه ، وال 

صــافه ، وال اعتــذرت فيــه بعــذر ، وال شــكوت تــوايل خطــوب دهــر ، وال قــدمت ألــزمين ذلــك مــن جيــب علــي إن

رجًال وأخرت أخرى ، فأسأل هللا أن جيعله ذخراً للـدار األخـرى ، إنـه ويل التوفيـق ، وومستـه �ملـورد األحلـى يف 

  .)٢٢(اختصار احمللى وتتمته القدح املعلى يف شرح كتاب ا�لى 


�٣٢٩اية صفحة ) ١٩(

قلت : يعين أنه وجد كتاب اإليصال ومعه كتاب جامع ا�لى .) ٢٠(

قلت : جامع ا�لـى هـو كتـاب ا�لـى الـذي عـرف �سـم ( ا�لـى �الختصـار ) ؛ ألنـه هـو الـذي شـرحه اإلمـام ) ٢١(

بن حزم يف احمللى ال غريه .ا

قلت : يليه مقدمة اإلمام ابن خليل العبدري رمحه هللا .) ٢٢(
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  )٢٣( العبدري ) ( صدر تكملة

  

  

  


قلت : عند العالمة ابن عقيل الظاهري نسخة من خمطوط كتاب تتمـة احمللـى البـن خليـل الظـاهري وينقـل عنـه ) ٢٣(

أليب حممد ، وكان مـرادي جعلـه رسـالة أحياً� ، ونقل عن الصفدي أنه من ثالث جملدات ، ونقل النووي منه مسألة نسبها 

املاجستري ، وقد عرض علي الوالد حفظه هللا هذا وفرحت �لكتاب ، ولكين ملـا عـدت إىل الكليـة رأيـت مـنهم النفـور لكـون 

الكتاب للظاهرية ، فلم أقم بتحقيق الكتاب ، وعلمت أنه حيقق اآلن بعناية األستاذ الفاضل عبد احلق الرتكماين .
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قال ابن خليل : وغري خاف عن ذي تعلق يسري بنصوص األحاديث أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

فأجـل مـا  )٢٤(( تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما متسكتم �مـا : كتـاب هللا وسـنيت عضـوا عليهـا �لنواجـذ) قال:

لــه رســول هللا عــن هللا تعــاىل أنــه ال يضــل مــا  اســتعمل الطالــب للعلــم فيــه حبثــه ، وأتعــب فيــه نفســه ، مــا ضــمن

  متسك به .

  وقد ألف علماء اإلسالم يف ذلك تواليف كثرية ال حتصى ، لكنها رجاعة إىل مخسة أنواع :

  األول : من ألف يف حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خاصة ، واشرتط الصحة .

  لك إىل اجتهاد الناظر فيه .الثاين : من ألف فيه ومل يشرتط صحة من ضعف ، ووكل ذ

الثالث : من ألف يف حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسـلم وفقـه الصـحابة والتـابعني وعلمـاء األمصـار 

.  

، من الحتجاج حبسب ما ظهر له أنه احلقالرابع : من ألف كذلك وزاد التعرض للرتجيح يف األقوال ، وا

  غري تعرض منه لالنتصار ملذهب معني .

مــن ألــف كــذلك إال أنــه جعــل االحتجــاج والرتجــيح حبســب االنتصــار ملــذهب إمــام معــني مــن اخلــامس : 

  األئمة األربعة ، الذين وقف أهل العصر عند استعمال مذاهبهم .

فأجل األقسام اخلمسة وأفضلها األول بال شك ، إذ هو كالم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خالصًا ، 

  نفعها ألنه جيمع علومًا مجة ، وتصرفًا يف أفانني كثرية .مل يشبه غريه ، والقسم الرابع أ

وقـــد ألـــف الصـــدر األول يف هـــذا املقصـــد تواليـــف ليســـت بـــذلك الطـــول ، كـــأيب احلـــارث حممـــد بـــن عبـــد 

الرمحن بن أيب ذئب القرشي ، وأيب عبد هللا سفيان بن سعيد الثوري ، وأيب عبد هللا مالك بن أنـس األصـبحي 

د هللا بن املبارك اخلراساين ، وأيب عبد هللا حممد بن إدريس الشافعي ، وأيب عبد هللا أمحد ، وأيب عبد الرمحن عب

  .)٢٥(بن حممد بن حنبل الشيباين ، وأيب يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن خملد احلنظلي ، املعروف �يب راهويه 

رمحهمـا هللا  –لشـافعي وأكثر ما جتب كـالم هـؤالء يف كتـب املـؤلفني بعـدهم ، حاشـى اإلمامـان مالكـًا وا

  وقد يوجد لغريمها ، لكنه قليل �لنسبة إليها ، رضوان هللا عليهم مجيعاً . –

مث أتــى بعــد هــؤالء قــوم آخــرون فأطــالوا التــآليف ، ملــا شــحنوا فيهــا مــن األدلــة �آلي والســنن ، إذ الفقــه 

م ، وأيب عبـد هللا حممــد بــن مسـتخرج عنهمــا ، وبسـطوا مــن االحتجـاج والرتجــيح ، كــأيب عبيـد القاســم بـن ســال

نصر املروزي ، وأيب جعفر حممد بن جرير الطربي ، وأيب بكر حممد بن املنذر النيسابوري ، وأيب سليمان داود 


٣٣٠صفحة  �اية) ٢٤(

  �٣٣١اية صفحة ) ٢٥(

قلت : معروف �بن راهويه ، ويبدو أنه خطأ من احملقق أو الذي طبع الكتاب .
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 )٢٧(، وأيب احلسن عبد هللا بن أمحـد املغلـس  )٢٦( بن علي بن خلف األصبهاين ، وابنه أيب بكر حممد بن داود

، املعروف بصاحب الواثق ، وأيب احلكم منـذر بـن سـعيد البلـوطي  )٢٨(ي ، وابن حممد قاسم بن حممد األندلس
، وأيب حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم الفارسي ، وهو أكثر من ذكر� استيفاء ألقـوال املخـالفني ،  )٢٩(

قـول وبسطًا ألدلتهم ؛ ألنه رمحه هللا أتى بعد حدوث الفـنت ، ومـا ابتلـى بـه بعـض النـاس مـن احملـن ، يف نصـرة 

  من مل يؤمر بنصره ، وال يغين عنه من هللا شيئاً ، ونسأل هللا العافية .


قلت : ذلك النحرير عصفور الشوك ، والذي له مكانة يف القلب ال حيلها أحد من البشر إال رسول هللا صـلى ) ٢٦(

ري بال أسباب ألبتة ، ولو كان من أهل الرأي فلن ميتنع القلب من هللا عليه وسلم ، وقد أوقع هللا تعاىل تلك احملبة له يف صد

تلك احملبة األكيدة ، وحباً فيه فإين أمسي مكتبيت �مسه ، وأختمها كذلك �مسه حباً فيه ال أدري سـببه يف احلقيقـة ، إال أنـين 

  وم القيامة .أدري أن ذلك فعل هللا تعاىل ، أسأل هللا عز وجل أن يرينا إ�ه ويسعد� بلقائه ي

وهـــذا النحريـــر الـــذي صـــرح بكفـــر احلـــالج الصـــويف احللـــويل حـــني علـــم خـــربه ، فـــأ�ح دمـــه وقتلـــه ، وقـــد أ�ر ابـــن كثـــري 

الشافعي ذلك ، ونفى أن يكـون األمـري الـذي قتـل احلـالج قـد فعـل مـا قالـه اإلمـام ابـن داود ، واحـتج أن قتلـه للحـالج كـان 

  ن عمل بقوله ! بعد وفاة ابن داود ، فال يعقل أن يكو 

ولو تبصر ابن كثري يف احلادثة هذه لعلم أن األمري قتلـه أخـذاً بفتـوى اإلمـام ابـن داود والـيت أحجـم عنهـا كثـري مـن أهـل 

العلم منهم ابن سريج الشافعي صاحب اإلمام ابن داود ، فال وجه الستكثار ابـن كثـري الشـافعي أن يكـون قتـل احلـالج كـان 

  ود .أخذاً بقول اإلمام ابن دا

فللــه رده وأبــرد هللا قــربه وروحــه وأســكنه فســيح جناتــه فقــد كــان عفيــف الفعــل والقــول ، رقيــق الفــؤاد ، قــوي احلجــة ال 

خيشى يف هللا لومة الئم .

قلت : ابن املغلس هو وأبوه من أهل الظاهر ، فأبوه له كتاب مجع فيه مذهب اإلمام داود الظاهري وأظن امسه ) ٢٧(

مام داود الظاهري ) أو ( اجلامع ملذهب داود الظـاهري ) أو حنـو هـذا االسـم ، وكـذلك ابنـه اإلمـام الفـذ ( اجلامع ملسائل اإل

صاحب املوضح وغريها ، وهو الذي رد على القاشاين يف مسائل أبطلها لإلمام داود الظاهري ، فانربى له ابن املغلس االبن 

  حبسب ذاكريت اآلن .للرد عليه ومساه ( الدامغ على املتحامل الطامع ) أظن 

وللعلم فإن القاشاين استمر ظاهر�ً ومل يرتكه كما ينقله بعض الكاتبني ممن تلقف هذه املقولة من بعض مقلدة املذاهب 

.

قلت : هو ابن هالل الظاهري وكان قبل عصر اإلمام ابن حزم وعاصر اإلمام منذر البلوطي .) ٢٨(

دلس منذر بن سعيد البلوطي الظـاهري ، إمـام أهـل الظـاهر يف زمانـه، قلت : هو اإلمام قاضي اجلماعة يف األن) ٢٩(

هـ ، وكانت بينه وبني اإلمام القايل تلميذ اإلمـام ابـن عرفـه الظـاهري ( نفطويـه ) مـودة  ٣٥٦هـ ، وقيل  ٣٥٥وقد تويف سنة 

  وصحبة .

ذه العالقــة ، فقــد تكــون مــن وكــان بــني اإلمــام ابــن حــزم وابــن القاضــي منــذر عالقــة ، وهــو احلكــم ، وال أدري وجــه هــ

جمالس اإلمام ابن حزم أ�م وزارة أبيه أو أ�م وزارته هو ، وقد نقل عنه أخبار يف الفصل وغريه من كتبه .
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، إال أنه عدم اليـوم عـدماً ال يتـأتى وجـوده كـامًال أبـداً ، وبعـده كتـاب  )٣٠( وأحسن كتبه كتاب اإليصال

هـى فيـه إىل أول  ، غـري أنـه أدركتـه الوفـاة وقـد انت )٣١(احمللى يف شرح كتـاب ا�لـى ، أيضـاً وكالمهـا موجـود كثـري 

، والد�ت ، والقصاص ، والقسـامة ، وقتـال أهـل البغـي ، وحكـم احملـاربني ، وحـد السـرقة ،  )٣٢(كتاب الدما 

  وحد العادية ، وحكم املرتدين ، وحكم الز� والقذف وشرب اخلمر ، وذكر التعزير ، واجلامع .


حدثني الذي حاولوا التشكيك يف حقيقة وجود كتاب لإلمام �سم ( اإليصال ) ) ٣٠(

ُ
قلت : هذا تكذيب لبعض امل

ل بني يديكم ! يعنون احمللى ، وهيهات هيهات ، وأىن هلم ، فما رأينا من يدفع الشمس ، وقالوا قد يكون الذي مسوه اإليصا

  إال جاهل أو متعصب .

وتصريح األئمة وهؤالء اجلهابذة الذين اختصروا وضبطوا ووجدوا الكتاب أوىل من قول هـذا اجلاهـل الـذي يريـد سـلب 

واألقوال وأدلة اخلصوم واالعرتاض . فضيلة اإلمام يف هذا الكتاب من أنه أحوى كتاب مجع األخبار

قلت : لألسف فإن ا�لـى غـري موجـود اليـوم ، وقـد رتبتـه ومجعتـه علـى طريقـة اإلمـام يف ذكـر املسـألة فقـط دون ) ٣١(

بيان أدلتها ، وهو يف ثالثة أجزاء ، وجعلت عنوانه ( ا�لى �الختصار منت احمللى �آل�ر ) مث رأيت رأ�ً ، وهو �ن أخذت 

ا املختصــر ووضــعت فيــه أدلــة اإلمــام وشــروحه دون مــذاهب الفقهــاء ، مــع التنبيــه علــى مــذهب مــن وافقــه مــن الســلف ، هــذ

وجعلــت عنوانــه ( القــدح املعلــى اختصــار احمللــى ) ، فكــان برأيــي ســداً خللــل وإحيــاء لكتــاب انــدثر ، وهــذا يف ا�لــى ، وأمــا 

ون التوسع الذي يف احمللى ، وال يؤخر طبعه إال الوقت واملال ، وإال فهما القدح املعلى فكان تلخيصاً ملذهب اإلمام وأدلته د

قد أجنزا منذ زمن ، واآلن أختصر احمللى بوضع األسانيد يف اهلامش خبط صـغري ، ومل أغـري مـا يف الكتـاب ، وعنوانـه ( املعلـى 

كون هذا نقًال من شروحه وأثناء االعرتاضـات يف �ذيب احمللى ) ولكين أقول فيه بعد ذكر املسألة �مة : ( قال شيخنا ) وي

، أو من كتبه األخرى ، وستجد هذه العبارة يف كتاب ( القدح املعلى ) ، وكذلك ستجد هذه العبارة يف ( املعلى يف �ذيب 

د شـاكر احمللى ) كما قلت ، وقد بلغت يف الكتاب األخري هذا اجلزء العاشر من طبعة إحياء الرتاث اليت بتحقيق الشيخ أمح

، أسأل هللا أن يتممه قريبًا ويسهل طبعه .

قلــت : نقــل االســتاذ الكتــاين يف مقدمتــه نقــًال عــن ابــن خليــل بــنفس هــذا الســياق وحصــره ، وقــال الكتــاين يف ) ٣٢(

 – : يذكر ابن خليل العبدري فيها : أن ابن حزم ( أدركته رمحه هللا الوفاة وقد انتهى فيه ٣١١مقدمة املورد األحلى صفحة 

إىل أول كتــاب الــدما والــد�ت والقصــاص ، ومل يشــرح منــه إال ســت مســائل ، وبعــض املســألة الســابعة ، وبقــي  –أي احمللــى 

عليه تتميم املسألة املذكورة ، وبقية كتاب الدما والد�ت والقصاص ، والقسامة ، وقتال أهل البغي ، وحكم احملاربني ، وحد 

دين ، وحكم الز� ، والقذف ، وشرب اخلمر ، وذكر التعزير ، واجلمـاع ) . هكـذا ذكـره السرقة ، وحد العادية ، وحكم املرت

الكتاين ، غري أنه عندما ذكر املقدمة مل أجد فيها أنه أمت ست مسائل من �ب الدماء والد�ت والقصاص وشيء من املسألة 

األحلى الذي وعد بتحقيق اجلزء األول ومل ينشره  السابعة ، فال أدري من أين جاء �ا ، وقد يكون ذكر هذا يف كتاب املورد

.  

فإذا صح ما قاله اإلمام ابن خليل العبدري عن هذا ، فيتضح خطأ من وضع �اية احمللى على ما كتبه اإلمام ابن حزم 

، وقـــال : مـــن هنـــا بــدأ اختصـــار أبـــو رافـــع الفضـــل بـــن حــزم ، فالصـــحيح أن تكـــون البدايـــة مـــن مســـألة  ٢٠٢٩عنــد مســـألة 

)٣٠٢٠. (  

فعلى ما قاله اإلمام ابن خليل يكون اإلمام شرح سبعة مسائل من �ب الد�ت والقصاص ، فإذا نظر� يف هذا الباب 
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ا �جـه مـن كتابـه اإليصـال ، وكـان لـه فُحدثت أن الثقة أخرب عنه أنه عهد إىل بنيه أن يكملوه ، علـى مـ

من الولد : أبو رافع الفضل ، وأبو أسـامة يعقـوب ، وأبـو سـليمان املصـعب ، وغـريهم ، وكـان الفضـل أكـربهم 


  جند ما يلي : 

) ، والسادسة ٢٠٢٦) ، واخلامسة (٢٠٢٥) ، والرابعة (٢٠٢٤) ، والثالثة (٢٠٢٣) ، والثانية (٢٠٢٢أول مسألة (

كالم يف شبه العمد ، وهو ليس مسألة ؛ ألن اإلمام وضعه لتوضيح فساد األخبار اليت ) ، مث �يت بعدها �ب من ال٢٠٢٧(

) مـن تقسـيمه ٢٠٢٣موه �ا خصومه وتناقضوا �ا مما سبق ، وال يريد ابتداء مسألة جديدة ، وهو يريد ما جاء يف مسألة (

فعلنـا يف سـائر املسـائل ) فيـدلك هـذا للقتل إىل عمد وخطأ ، لـذلك قـال يف هـذا البـاب : ( فوجـب أن نسـتدرك ذلـك كمـا 

  على أنه عاد إىل تلك املسألة يف تقسيم القتل إىل عمد وخطأ ليبطل قسم شبه العمد .

) فليســت مســألة صــحيحة ؛ أل�ــا مــن ضــمن املســألة الــيت قبلهــا ، وســبب ٢٠٢٩) ، وأمــا مســألة (٢٠٢٨والســابعة (

طأ ، فقال فيها : ( والدية يف العمد واخلطأ مائة من اإلبل ، فإن ) شرح دية العمد واخل٢٠٢٨ذلك : أن اإلمام يف مسألة (

عدمت فقيمتها لـو وجـدت يف موضـع احلكـم ، �لغـة مـا بلغـت ، مـن أوسـط اإلبـل ، �لغـة مـا بلغـت ، وهـي يف اخلطـأ علـى 

قال : ( وأما يف العمد فهـي عاقلة القاتل ) انتهت املسألة ، مث أخذ يف بيان برهان قوله يف العمد وأن الدية يف مال القاتل و 

يف مال القاتل وحده .. ) مث استمر يف ذلك ، ومل يذكر برهان كون دية اخلطأ على العاقلة ، وليس من عادة اإلمام أن يذكر 

  املسألة وفيها مجل ، مث يستدل ألحدها ، مث ينتقل إىل مسألة أخرى ليبني برهان اجلملة اليت يف املسألة السابقة اليت تركها .

) قال فيهـا : ( وأمـا الديـة يف قتـل اخلطـأ فعلـى العصـبة وهـم العاقلـة ) وهـذه اجلملـة ذكرهـا يف املسـألة ٢٠٢٩فمسألة (

السابقة ، ومل يستدل هلا ، واستدل �ا هنا ، وهذا كمـا قلـت لـيس مـن عـادة اإلمـام ، فـال يغـادر مجلـة ومعـىن يف مسـألته إال 

) ٢٠٢٩نـه سـيذكرها ، ومل يفعـل ذلـك هنـا ، فهـذا يصـحح عنـدي أن مسـألة (حيث يسـتوفيها مـن حيـث الداللـة أو يشـري أ

) ، والـذي كتـب أن بدايـة اختصـار الفضـل لـيس الفضـل ، وقـد ٢٠٢٨ليست مسألة يف احلقيقة ، وإمنا هـي تتمـة للمسـألة (

  يكون توهم وأخطأ يف ذلك ، فقدم وأخر .

ل ما روي يف ذلك منذ أربعمائة عام ونيف وأربعني عامـاً فإن صححت هذا : فاعلم أن مجلة اإلمام اليت قاهلا : ( فك

مـن طبعـة  ١٢/٦٢من شرق األرض إىل غر�ا قد مجعناه يف الكتاب الكبري املعروف بكتاب اإليصال و� احلمـد ) وهـذا يف 

ألصحاب وهو إحياء الرتاث العريب : هي من كتابة اإلمام وبلغ ها هنا وليس هذا من اختصار ابنه ، وقد استشكلها بعض ا

ابن حـزم املصـري ، ، وقـال أن اإلمـام هـو الـذي متـم احمللـى ال ابنـه ؛ ألن هـذه العبـارة ذكـرت بعـد تنصـيص حمقـق احمللـى وهـو 

الشــيخ أمحــد شــاكر علــى أن مــا قبــل هــذه العبــارة كــان بدايــة الختصــار الفضــل ، و�ــذا اإليضــاح إن صــح كمــا قلــت يــزول 

يف املســألة الســابعة ســتجدها مل يتمهــا اإلمــام فعــًال ، وتكــون بدايــة تتمــة ابــن اإلمــام  اإلشــكال هــذا إن شــاء هللا ، فلــو نظــرت

  الفضل من بداية دية ( الضرس تسود وترجف ) ، فما فيها فهو اختصار أبو رافع .

و�ــذا يصــح مــا قالــه اإلمــام ابــن خليــل أن اإلمــام بلــغ بعــض املســألة الســابعة ومل يتمهــا ، لــذلك أمتهــا هــو يف تكميلــه 

  للمحلى ، ولو مل يكن ذلك ملا كان لتتميمه فائدة .

وإذا نظــرت إىل تبويــب احمللــى الــذي جــاء فيــه ( الضــرب تســود وترجــف ) فهــذه ليســت مســألة ، كمــا وردت يف نســخ 

.  احمللى املطبوعة ، ويبدو أ�ا هي بداية احملل الذي مل يتمه اإلمام من كتابه ، لذلك جتـد االخـتالف يف األسـلوب يبـدأ منهـا

وهللا تعاىل أعلم .
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، وأجلهـم قــدراً ، فـانربى لتكميلـه وتتميمــه ، فـَيب مبيضـة مل خيلصــها ، وال رويـت عنـه بعــد نظـره فيهــا  )٣٣( سـباً 
ته رمحه هللا الوفاة ، وحالت بينه وبني ما حاول من إمتام غرضه ؛ ألنه استشهد نظر �ذيب وتبصر ، أدرك )٣٤(

  يف وقعة الزالقة .

فمن نسخ كتاب احمللى فانتهى يف نسخة إىل املسألة اليت تويف الشيخ ومل يكملهـا ، ومل يـزد شـيئًا ، وقـال 

  ونيب األندلسي .: ها هنا أدركت اإلمام الوفاة ، فهذه رواية أيب خالد يزيد بن العاص األ

ومنهـا مــا ينتهـي �ســخها �ــا إىل آخـر ز�دة أيب رافــع الفضـل ، وهــي روايــة أيب عمـر كــوثر بـن خلــف بــن  

كـوثر ، وأيب احلسـن شـريح بـن حممـد بـن شـريح ، �جـازة أيب حممـد هلمـا ، فتأملـت هـذه الـز�دة فوجـدت فيهـا 

  خلًال كثرياً .

علــى كتــاب ا�لــى ، فيقــول : كتــاب كــذا ، مســألة كــذا ، وذلــك أن اإلمــام أ� حممــد رتــب كتــاب احمللــى 

وينقل مـن ا�لـى مذهبـه يف تلـك املسـألة كمـا هـو فيـه إىل آخـر كالمـه فيهـا ، مث يقـول : برهـان ذلـك إىل آخـر 

الربهان من الكتاب أو السنة أو اإلمجـاع أو النظـر الراجـع إىل ذلـك عنـده ، فـإن كانـت املسـألة ال يعـرف فهيـا 

د متــت ، ويــذكر املســألة الــيت تليهــا ، وإن كانــت فيهــا خــالف ذكــره ، وذكــر اســتدالل املخــالف خالفــاً : فقــ

واعرتاضه ، ورجح حبسب ما ظهر له ، ويذكر من قال بقوله من الصحابة والتابعني وعلماء األمصـار ، مث مـر 

  له . يف ترتيب احمللى كذلك ، ال خيالف ترتيب ا�لى ؛ ألنه شرحه حىت أنتهى إىل حيث قدر

، ترتيـب اإليصـال ، فكمـل �ـا احمللـىوالذي صنعه أبو رافع الفضل يف هـذه الـز�دة أنـه أخـذه أبـوا�ً علـى 

  منه كلمة واحدة . )٣٥(ومل يتعرض إىل ا�لى ، ومل ينقل 

وليتتـــه ملـــا نقـــل مـــن اإليصـــال مـــا نقـــل اعتمـــد عليـــه ، ومل حيـــذف منـــه إال التكريـــر والتطويـــل ، بـــل حـــذف 

فينقل منه ��ً ويـرتك منـه ��ً ، ورمبـا كـان الـذي حيذفـه أكثـر فائـدة فيمـا هـو بسـبيله مـن الـذي  مسائل كثرية ،

يثبته ، والضرورة ملا حيذفه أشد ، ورمبا طال عليه الباب الذي ينقل منه فيطرح من فصوله مـا فائـدة البـاب فيـه 

و أثبــت الــرد وحــذف أصــل الكــالم ، عليــه ، أ )٣٦( ، ورمبـا أثبــت يف البــاب كالمــاً لــبعض النــاس ، وحــذف الـرد

وقــد يثبــت يف بعــض املســائل أقــوال النــاس وحيــذف القولــة الــيت اعتمــد عليهــا أبــوه إىل غــري ذلــك مــن اإلخــالل 

  .)٣٧(الكثري ، الذي ال ينبغي معه لتلك الز�دة أن تثبت ، وال أن تعد شيئًا مغيناً �لنسبة إىل مراد املصنف 


قلت : إذا كان الفضل أكربهم ، فال أدري سبب تسمية اإلمام �يب حممد !) ٣٣(

�٣٣٢اية صفحة ) ٣٤(

قلت : جاء يف املقال ( ونقل منه كلمة واحدة ) وهو خطأ ، وقد سقط منه ( ومل ينقل ) �ذا تستقيم العبارة .) ٣٥(

�٣٣٣اية صفحة ) ٣٦(

ب أن حيتاط من اجلزء الذي متمه الفضل رمحه هللا ، وقد أبلغين الشيخ عبد العزيز احلنـوط قلت : على هذا وج) ٣٧(

أن األستاذ عبد احلق الرتكماين حيقق اآلن تتمة ابن خليل �شراف الوالد ابن عقيل الظاهري حفظهما هللا .
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إيل من كتاب اإليصال مجلة كبرية فيهـا موضـع احلاجـة ، رأيـت أن أكملـه الز�دة هكذا ووقع  توملا ألفي

على ترتيبه ووضعه إن شاء هللا تعاىل ، حىت إذا رآه العارف الناقد مل ير فرقاً بينه وبـني مـا ابتـدأ بـه أبـو حممـد ، 

  إال فيما قدمته من ذكر اإلسناد فقط .

حممــد ، فــأمت منهــا مــا غــادره ، مث أرجــع إىل كتــاب وذلــك أنــين أذكــر املســألة الــيت وقــف فيهــا اإلمــام أبــو 

ا�لــى فأنقــل املســألة الــيت تليهــا ، وأذكــر الربهــان عليهــا منقــوًال مــن كتــاب اإليصــال ســواء ، أنقلــه علــى مــا هــو 

ـــه ، وأذكـــر الربهـــان علـــى ذلـــك مـــن  ـــه ، مث أنقـــل مســـألة مســـألة كـــذلك مـــن كتـــاب ا�لـــى ال أتعـــدى ترتيب علي

أذكـر اخلـالف فيهـا إن وقـع واالحتجـاج واالعـرتاض والرتجـيح ، حـىت كأنـه هـو الـذي  اإليصال حيث وقع ، مث

  متمه .

  

  

  

  

  

  

  فصل

  )٣٨( يف األسانيد الدائرة املتكررة

  

  

  فمن طريق البخاري وإسناده إليه الكثري االستعمال عنده :

  ثنا البخاري.ثنا عبد الرمحن بن عبد هللا بن خالد ثنا إبراهيم بن أمحد البلخي ثنا الفربري  - ١

٢ -  ..  

  

  : )) فصل (( 

  


  �٣٣٤اية صفحة ) ٣٨(

فــإن كــان معــي مــن ميلــي علــي وأ� أطبــع سأضــع هــذه قلــت : تركــت كتابــة األســانيد لوقــت آخــر يف احلقيقــة لطوهلــا ، 

األسانيد إن شاء هللا .
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قال ابن خليل : واإلمام أبو حممد قد تكلم فيه أقوام مـن اجلهـال ونسـبوه إىل أشـياء هـم أحـق �ـا ، وهللا 

  حسيبهم ومسائلهم عليها .

وقد أدى بعض املتأخرين يف سوء الثناء عليه حىت نسب إىل معتقده سوءاً ، وهو مبـا نسـبه إىل أيب حممـد 

   عليه أليق .رمحة هللا

ورمبا كذبوا عليه يف أشياء ونسـبوها إفكـاً وزوراً ، مث إ�ـم لعنـوه عليهـا إفكـاً مـنهم وغـروراً ، و�تـا�ً وحمـض 

  تقول ، وال حول وال قوة إال �له العلي العظيم .

وقــد أثــىن عليــه جلــة مــن أهــل الفضــل واخلــري والــدين ، مــن علمــاء املشــرق واملغــرب ، ولــيس هــذا موضــع 

  سط ألقواهلم .الب

و�جلملة : فإنه إذا �مل العاقل النبيه السامل الفطرة مـن التعصـب واهلـوى حـال اإلمـام أيب حممـد رمحـه هللا 

  :)٣٩(و�مل أقوال املتكلمني فيه وجدهم على قسمني 

إما جاهل مفرط اجلهل ، يسبه وال يدري ما كـان عليـه مـن الشـدة يف الـدين واحملافظـة علـى اتبـاع السـنن 

ض على ذلك ، فهو يسبه وال يدري ما يلزمه يف دينه من ثلب امرئ مسلم من أكابر أهل العلـم قـد حلـق واحل

  بربه .

وإما رجل رقيق احلياء ، قليل الدين ، ينال منه تعصباً ألهل مذهبه ، أو غري ذلك ، لينـال مـن دنيـاه مـا 

يخطئه ، قد رضي عمـا عنـد هللا تعـاىل أحب ، قد أ�ع  آخرته بدنيا قد ضمنت له ، ما أصابه منها مل يكن ل

بعاجــل زخــرف هــذا املتــاع الفــاين ، قــد اعتــاض عمــا عنــد هللا تعــاىل �ن يقــال عنــه إنــه إنــه �صــر ملــذهب كــذا 

مصــمم عليــه ، وهــو يــدري أن مــا �لــه مــن أيب حممــد رمحــة هللا عليــه ال جيــوز عقــًال وال شــرعًا إن كــان مصــدقاً 

  .)٤٠(جعون �لشرع ، وإ� � وإ� إليه را


�٣٣٩اية صفحة ) ٣٩(

قلت : لقد شغب رجل من املالكيني على أحد أصحابنا الظاهريني ، فلما ذكر صاحبنا هذا النقـل عـن اإلمـام ) ٤٠(

ى ابـن حـزم ؟! يريـد إفحـام صـاحبنا �ـذا ابن خليل فاعرتض عليه وقال ما معناه : أين تصـنف ابـن كثـري وغـريه ممـن تكلـم علـ

  الشغب البارد .

ولــو اســتحى ملــا نطــق ، ولكــن مــن مل يســتح فســتجد مثــل هــذا منــه وال بــد ، فــاالعرتاض هــذا �طــل ؛ ألن اإلمــام ابــن 

  خليل يقول : إما جاهل يسبه ، وإما رجل رقيق احلياء قليل الدين ينال منه تعصبًا ألهل مذهبه .

م العبــدري ، فــإن كــان هــذا املــالكي احلــاذق يــرى أن ابــن كثــري ســب اإلمــام ابــن حــزم ، أو �ل منــه هــذا مــا يقــول اإلمــا

تعصبًا فحق على كل أحد أن يشنع على ابن كثري ، فقد نسب هذا احلاذق اجلهل والسـباب ، أو التعصـب البـن كثـري وهـو 

  يريد إبطال كالم اإلمام العبدري دون أن يشعر .

ول أن كل من تكلم عليه بكالم فهو جاهل أو متعصب ، وإمنا كالمه على من سبه أو �ل من فاإلمام العبدري ال يق

دينه وعدالته ، وهم من قدم ذكرهم �ن سبوه ونسبوا إليه أشياء كذ�ً وزوراً ، فإن كان هذا املالكي يرى ابن كثـري فعـل ذلـك 
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  (( فصل )) :

  

قال ابن خليل رمحه هللا : وبقي علينا الكالم يف فصل من أجله قدمنا هذه املقدمة ، وهـو كـان املقصـود 

  فيها �لكالم عليه .

وأخذه يف شيء وهو أنه أطلـق لسـانه وقلمـه علـى  –رمحه هللا  –وذلك أن أكثر من أثىن على أيب حممد 

، وعيـب خطأ ، وأنه أتى ما ال جيـوز فعلـه ب والنيل منهم ، وكأ�م رأوا أن هذاقوم من املتعصبني �لثلب والس

  عليه ذلك يف تصانيفه .

وأ� أقول : إنه ليس خطأ ، بل هو قربة إىل هللا تعاىل ، وجهـاد فيـه ، وزيـن للتـأليف ، وبيـان ذلـك : أن 

اخلـالف ملـا وقــع مـن الســلف الصـاحل رضـي هللا عــنهم مل يقـدح بســببه بعضـهم يف بضـع ، وال عــادى عليـه أحــد 

ئل كثـرية ؛ أل�ـم كـانوا ال يراعـون أحداً ، بل قد يوجد بني الرجلني منهم الصحبة واملؤكـدة ، واخلـالف يف مسـا

  .)٤١(يف ذلك إال وجه هللا تعاىل 

مث خلف من بعدهم خلف جعلوا طلب العلم سبباً لنيل دنياهم ، ومرقاة يبلغون �ا من الرتؤس منـاهم ، 

العصــر بقــوهلم ، إمــا وفاقــاً ملــن تقــدم ، أو استحســا�ً مــنهم  )٤٢( فتصــعب قــوم لقــوم عمــل أهــل الدولــة يف ذلــك

  ، فبالغ يف التعصب ألقواهلم . لذلك

وليــت شــعري ، لــو مل يكــن األمــر كــذلك ، مــا الــذي أوجــب انــد�ر مــذهب األوزاعــي ؟ وقــد كــان النــاس 

عليـه برهـة مـن الـدهر ، واشـتهر حـىت بلـغ األنـدلس ، وكـذلك سـفيان الثـوري ، وإسـحاق بـن راهويـه ، والليــث 

  إماماً أضاعه أصحابه . بن سعد ، سيما الشافعي رمحه هللا يقول : كان الليث

إىل غــريهم ممـــن هلـــم يف العلـــم واإلمامـــة منصـــب مـــثلهم ، ممــن قـــال بفتـــاواهم أهـــل عصـــر ، مث مل تقـــم أهـــل 

  الدول بعد �ا فرتكت لذلك .


ثــري ، فكــل مــن ســب أحــداً وجهــل عليــه أو �ل منــه فقــد اســتحق مــا وصــفه بــه اإلمــام العبــدري وال بــد ، وكــذلك غــري ابــن ك

  تعصبًا ملذهبه فقد استحق ما ذُكر ، وأما حنن فال نقول ما نسبه هذا الرجل إىل ابن كثري وال غريه .

فإن كان يرى أن ابن كثري مل ينل من اإلمام تعصباً وال سبه فال وجه العرتاض هذا املـالكي الـذي دائمـًا حيـاول التقليـل 

ل الظاهر ، ويتكلم على أصوهلم وهو ال حيسنها وال يفهمها ، فمن كان هكذا فحقه أن يسكت .من شأن أه

قلت : � درك � إمام ، لقد قلت قولة حق ، فأما يف زمن اإلمام والتقليد واليـوم فـإن االنتصـار لـيس � تعـاىل ) ٤١(

بعلــم أو جبهــل ال يدريــه أنـه ال خيطــئ أبــداً ، فللــه در وإمنـا لألئمــة الــذين يقلــدو�م ، أو االنتصـار ألنفســهم إذ ظــن كــل مزهـو 

اإلمام ابن حزم وابن خليل أيضاً .

�٣٤٠اية صفحة ) ٤٢(
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وقد كان اإلمام داود بن علي بـن خلـف األصـبهاين مـدة مـن الـدهر ، مل يـربز اللقـاء العلـم ظـاهراً ، حـىت 

حاميًا ، فجلس لتدريس العلم ما شاء هللا أن جيلس ، وأخذ بقوله مجاعة من العلمـاء  انربى له املوفق العباسي

رمحـه  –، وقد ذكـر هـذا اإلمـام مجـال الـدين أبـو إسـحاق إبـراهيم الشـريازي الفـريوز�دي  )٤٣(، وتفقه عليه أمم 

يقـم أحـد مـن أهـل الـدول  من الفقهاء إىل غري ذلك مما ذكره عنه أهل األثر ، فإنه معلـوم لـديهم ، مث مل –هللا 

مبذهبـــه ، وكانـــت ســـبيله كســـبيل مـــن ذكـــر� ممـــن قـــدمنا بـــني ذوي املـــذاهب ومنصـــب االجتهـــاد يف الفتـــوى يف 

  الشريعة ، فكان ذلك التعصب قبيحًا حرامًا شرعاً وعقًال .

ورمبـــا وضـــع بعضـــهم احلـــديث علـــى رســـول هللا صـــلى هللا عليـــه وســـلم نصـــرة لقولـــه يف مذهبـــه ، فليتبـــوأ يف 

جانب مبالغته يف تعصبه لنصرة قول من مل يغن عنه من هللا شيئاً مقعده مـن النـار ، وأول مـا يلعنـه علـى ذلـك  

كله من نصر أقواله ، ويربأ منه يوم القيامة ، ورمبا يكون يف بعـض املواضـع ردة عـن اإلسـالم ، ونعـوذ �� مـن 

  اخلذالن .

صــحيح عنــدهم مــن ســنن رســول هللا صــلى هللا عليــه وذلــك أ�ــم يعرتضــون علــى كتــاب هللا تعــاىل وعلــى ال

وســلم مبــا قــدروا عليــه مــن أنــواع االعرتاضــات ، فيحرفــون الكلــم عــن مواضــعه قصــداً ، وميزقــون كتــاب هللا تعــاىل 

، فمــا وافقــه منهــا أخــذوا )٤٤(، ويعرضــو�ما علــى كــالم مــن قلــدوه متزيقـًا �رداً ، ويتحكمــون فيــه حتكمــًا فاســداً 

فقه منها نبذوه �لعراء ، وقابلوه �لرد والتحريف ، واحلمد � تعاىل على السـالمة ممـا ابـتالهم بـه به ، وما مل يوا

  ، ومما وقعوا فيه .

(     فهـو يـرى يف مذهبـه أن تلـك املقـوالت منـه جماهــدة شـرعًا ، وحيـتج علـى ذلـك بقولـه عليـه الســالم :

ـــده إن اســـتطاع ، فـــإن مل ي ســـتطع فبلســـانه ، فـــإن مل يســـتطع فبقلبـــه ، وذلـــك مـــن رأى مـــنكم منكـــراً فليغـــريه بي

  أضعف اإلميان ) ويف بعض ألفاظ احلديث : ( ليس وراء ذلك من اإلميان حبة خردل ) .

قال ابن خليل : واحلق فيمن علـم احلـق وَعَنـد عـن قبولـه مـن هـؤالء أن جياهـدوا عليـه �لسـيوف ، وحتـرق  

 عليـه وسـلم ذكـر ، إال آراء جمـردة عـن االسـتدالل �لكتـاب كتبهم املضـلة الـيت لـيس فيهـا لرسـول هللا صـلى هللا

والســنة ، حــىت يرجعــوا عــن هــذه املقاصــد الرذلــة ، واألغــراض املبنــوذة ، كمــا فعــل بعــض مــن واله هللا تعــاىل مــن 

، فمـــن مل يقــــدر علــــى ذلــــك ففرضــــه علــــى رأي أيب حممــــد أن  )٤٥(أقطـــار أرضــــه أمــــراً ، فجــــزاه هللا خــــري اجلــــزاء 

  انه ، كما فعل هو .جياهدهم بلس


قلــت : قيــل : كــان كــل مــن يــؤذي الظــاهري يف بغــداد يف زمــن املوفــق يطــرد منهــا كمــا ذكــر بعــض أهــل الســري ) ٤٣(

والتاريخ ، وال أدري صحة هذا .

�٣٤١اية صفحة ) ٤٤(

شري اإلمام ابن خليل إىل ما فعله امللك املنصور حني أحرق كتب املذاهب الفقهية ، وقد كان ظـاهر�ً قلت : ي) ٤٥(

زاهداً جماهداً مهيباً ، وهو الذي وقف على قرب أيب حممد بن حزم حني مر به وقال ( عجباً هلذا املوضع خيرج منه هذا الرجل 
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  (( فصل )) : 

  

ـأ مـن السـلف الصـاحل رضـي هللا عـنهم فليسـت التخطئـة نـيًال مـنهم ، وال يعـدها نـيًال  وأمـا ختطئـة مـن خّط

  منهم إال جاهل أمحق .

وذلك أنه قـد علمنـا قطعـًا أن كـل أحـد خيطـئ ويصـيب إال أنبيـاء هللا تعـاىل صـلوات هللا علـيهم أمجعـني ، 

ئل عمن أخطـأ يف شـيء وهـو ممـن جيـوز عليـه اخلطـأ قـد أخطـأ فهـو إخبـار حبـق وصـدق ، ولـو قـال وإذا قال قا

  .)٤٦(غري ذلك لكان كاذ�ً 

واملصانعة واملداهنة يف احلـق مل يـرض �ـا السـلف ، وال كـل مصـمم يف الـدين ، وال ميـوت �ـا احلـق أبـداً ، 

  .ومل �مر �ا هللا تعاىل ، وال رسوله صلى هللا عليه وسلم 

  

  (( فصل )) : 

  


  رة .، إن العلماء عيال على ابن حزم ) أو حنو هذه العبا

وقــد ثبــت عنــه أنــه ملــا أحــرق هــذه الكتــب وراجعــه بعــض فقهــاء املــذاهب فقــال هلــم وهــو جــالس علــى كرســيه : إمــا أن 

  يكون لكم هذا ، وأشار إىل كتب السنة ، وإما أن يكون لكم هذا ، وأشار إىل سيفه .

ا أحـب والـده أن تكــون ومل والـذي أظنـه أن ابـن مضـاء القاضـي كـان قاضـيه ، وكانــت الدولـة يف زمنـه دولـة ظاهريـة كمـ

  يقدر على ذلك وفعله املنصور .

وما حرقه امللك املنصور الظاهري يف حكمه ومنعه لتدريس كتب الفقه املذهيب رداً على املتعصبة اليوم الذين إذا أرادوا 

رئ أ�ــم حرقــوا كــل النيــل مــن اإلمــام ابــن حــزم أو أهــل الظــاهر ذكــروا التحريــق لكتبــه ، وعممــوا هــذا التحريــق حــىت يشــعر القــا

  الكتب ! 

إال أن أصــل قيــام دولــة املنصــور كــان علــى أصــل �طــل ، إال أن املنصــور ال يؤخــذ جبريــرة أجــداده ، ومــا علمنــا عنــه يف  

كتب السري إال أنه كان ملكًا عادًال وجماهدًا يغزو بنفسه ، رمحه هللا تعاىل .

�٣٤٢اية صفحة ) ٤٦(
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قال ابن خليل : قال اإلمام أبـو حممـد رمحهمـا هللا : ولسـنا نرضـى عمـن يغضـب لنـا ، وإمنـا نرضـى عمـن 

  يغضب للحق ، وال نسر مبن ينصر أقوالنا ، وإمنا نسر مبن ينصر احلق حيث هو .

ا أبــو ســليمان وال جيهــل علينــا جاهــل فــيظن أننــا متبعــون مــذهب اإلمــام أيب ســليمان داود بــن علــي ، إمنــ

شيخ من شيوخي ، ومعلم من معلمينا ، إن أصاب احلق : فنحن معه اتباعاً للحق ، وإن أخطـأ : اعتـذر� لـه 

  ، واتبعنا احلق حيث فهمناه ، و�� تعاىل التوفيق .

قال حممد بن خليل : وكذلك أقول : ال جيهل علّي جاهل فيظن أين متبع لإلمام أيب حممـد ، أبـو حممـد 

شيوخي ، ومعلم من معلمي ، إن أصـاب احلـق : فـأ� معـه اتباعـاً للحـق ، وإال فـأ� مـع احلـق حيـث  شيخ من

  .)٤٧(فهمته ، حبسب ما يوفقين هللا تعاىل له ، وينعم به علي 

قال ابن خليل : وليس يل يف هذا التأليف غري نسخه فقط ، كله كالم أيب حممد رمحه هللا ، امتثلت فيـه 

ن ، بل وجب أن يكون عـزو التتمـة إليـه ؛ ألنـه حمـض عبارتـه ، مل أدخـل فيهـا شـيئًا ، ما أوصى ، فلذلك حس

حاشــى مســألة ألقــى فيهــا بيــده متحــامًال ، فنبهــت عليهــا فقــط ، مل أدخــل مــن كالمــي يف كالمــه شــيئاً ، وإمنــا 

بتكملتـه مـن كالمـه  أفرد�ا بذا�ا لتعلم ، فستقف إن شاء هللا تعاىل على ذلك ، فإين والعامل هللا لو لـو يوصـي

  ، رمحة هللا عليه ورضوانه ، إنه قريب جميب .يف كتابه اإليصال ، مل أقدم على ذلك 

  

  (( فصل )) :

  

  

�لز�دة املختلفة علـى مـا ذكـرت  )٤٨(وملا قابلت رؤوس املسائل اليت شرحت من كتاب ا�لى املشار إليه 

نقـص مـن مسـائل ، ذكـر بعضـها ، وتـرك بعضـها ، على ما شرطت ، واستدركت املسائل اليت نقصته ، أو ما 

واسـتوفيت ذلـك كلـه علـى أكمـل مـا ظهـر يل ، وجـدت فيهـا مـن اإلخـالل املـذكور مسـائل لـيس هلـا يف ا�لـى 

أصل فرتكتها ، ليست من الكتاب املشروح ، ومل من شـرط املسـمى ، وال دخلـت يف وصـيته بوجـه ولعلهـا مـن 

إليصال املكمل منه احمللـى ، فاشـتبهت علـى أيب رافـع الفضـل رمحـه هللا تراجم كتاب اخلصال املشروح بكتاب ا

حني تكميله الكتاب ، وها أ� ذا ابتدئ مبا ذكرت على ما شرطت ، و�� تعاىل التوفيق ، وال حـول وال قـوة 


عـض الظـاهريني أنـين أقلـد اإلمـام ابـن حـزم وداود الظـاهري ، أو قـال أن دارة قلت : وهكـذا نقـول ، وقـد زعـم ب) ٤٧(

  أهل الظاهر تتملق الظاهرية وهم مقلدة فقط !

فنقــول لــه : لســنا ممــن يقلــد أحــد ، ولــو قلنــا بقــول موافــق هلمــا بــال دليــل فقــد حــق علينــا مــا نســبه إيل أو إىل دارة أهــل 

لنا فقد بطلت الدعوى ، وهي �طلة واحلمد � مبا نشرته ومبا ينشره األصحاب.الظاهر مبن فيها ، أما إذا وافقناهم بدلي

�٣٤٣اية صفحة ) ٤٨(
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يماً كثـرياً إال �� العلي العظيم ، وصلى هللا على سيد� حممد ، خريته من بريته ، وعلى آلـه وعرتتـه وسـلم تسـل
)٤٩(.  

  

  

  


  �٣٤٤اية صفحة ) ٤٩(

واحلمـد � رب  قلت : انتهت املقدمة اليت أوردها االستاذ الكتاين يف جملة معهد املخطوطات العربية يف ا�لد الرابـع .

متيم الظاهري . العاملني ، نسخها وعلق عليها : ابن


