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ملخص البحث المطول
املهتدي،فهواهللايهدهمنأعمالنا،وسيئاتأنفسناشرورمنباهللاونعوذونستغفره،ونستعينه،حنمده،هللاحلمدإن

.ورسولهعبدهحممداً أنَّ وأشهدله،شريكالوحدهاهللاإالإلهالأنَّ وأشهدمرشداً،ولياً لهجتدفلنيضللومن
أما بعد ..

)102: عمرانآل(. ُمْسِلُمونَ َوأَنـُْتمْ ِإالَّ َتُموُتنَّ َوَال تـَُقاتِهِ َحقَّ اللَّهَ اتـَُّقواَآَمُنواالَِّذينَ أَيـَُّهايَاقال تعاىل:
يُِطعِ َوَمنْ ُذنُوَبُكمْ َلُكمْ َويـَْغِفرْ َأْعَماَلُكمْ َلُكمْ ُيْصِلحْ ،َسِديًداقـَْوًال َوُقوُلوااللَّهَ اتـَُّقواَآَمُنواالَِّذينَ أَيـَُّهايَاقال أيضا:و 

. )70،71: األحزاب(َعِظيًمافـَْوزًافَازَ فـََقدْ َوَرُسوَلهُ اللَّهَ 
الروايات ألسانيد و مؤلفات اإلمام ابن حزم خاصة مؤلفه احمللى، فبعد إيراده ايف جانبا واسعا قد أخذ النقد احلديثيُّ ل

نقد احلديثي اللنفسه ؛ قام بتحقيقها على طريقة القلة القليلة من اجلهابذة النقاد، تاركا اجتهاده واضحا يف جمالبطرقها 
.وحمل نقد ممن بعده

هؤالء الرواة يشكلون أنيف احمللىلرواةلنقدهميز يف واملُ 
جهالة  الراوي عند حبث جزئية"فلهذا قررنا، (املالكية والشافعية واحلنفية)فقهاء املذاهب سالسل اإلسناد ا

األحكام هذه اجلزئية يفلتأثرييف النقد هلذا النوع من الرواةهإظهار أصولاإلمام ابن حزم من خالل كتابه المحلى"و
الفقهية.

ما مراد جهالة الراوي عند اإلمام ابن حزم في كتابه فإشكالية هذا البحث ميكن تلخيصها من خالل هذا السؤال: 
المحلى ؟

معرفة أوجه التقارب بني التنظري االصطالحي لدى املصطلحني والواقع احلديثي كان لغرضهذا املوضوعنااختيار صلأأما 
.يف هذه اجلزئيةاإلمام ابن حزمعند احملدثني واملمارسة التطبيقية عند

يف عصرنا احلديث من مع ما استجد اكتشاف شخصية اإلمام ابن حزم احلديثية النقدية من خالل موسوعته احمللى-2
."مذهب أهل الظاهرونعته "يف إظهار مذهب ابن حزم رغبة الكثري من املفكرين

على دراسة أكادميية سابقة مبثل هذا العنوان.قف نمل ،ناتتبعبعدالدراسات السابقة للموضوعأما 
م ثقات يف كتابه احمللى"  لفايز عبد الفتاح أبو عمريهُ زم و : "الرواة الذين جهلهم ابن حبعنوانعلى مقال وقفناوقد

ثقاتو هم جهلهم ابن حزمالرواة الذين بدراسة ىن  أساسا تعا
:هيضمنيةذكرت هذا املوضوع كجزئية اليت دراساتومن ال

و مدرسة الحديث في األندلس ألستاذنا الدكتور المنهج الحديثي عند اإلمام ابن حزم لطه بن علي بوسريح 
بدراسة تعىنمل ومجيعها مصطفى محمد حميداتو و منهج التعليل عند اإلمام ابن حزم ألستاذنا الدكتور صالح عومار

األذهان من أقوال األئمة حول أحكام اإلمام ابن يف رسخ تا ملترديدعلى الغالب وكانت خالصتهاتطبيقية هلذه اجلزئية 
حزم .

يف مؤلفات احلافظ الذهيب واحلافظ ابن حجركجزئيات الرواةجهالةيف أحكام اإلمام ابن حزمكرت كما ذُ 
عرتض عليه فيها.يف هذا العصر وأغلبها أُ احملققنيومؤلفات كثري من العلماء و 
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اعرتضتنا بعض وقد .بأمهية توجيه البحث هلذه اجلزئيةعضد قناعتناهو الذيالدراسات من نتائج أفضت إليه هذهماو
حديثي استقرائي استقراءا تاما وخاصة تلك اخلارجة عن نطاق حبث أي يف إجناز اليت تعرتي الباحثني عادةالصعوبات

لى املعتمد يف دراستنا.حتقيق احملرداءةالبحث بسبب 
. املوضوع هو منهج االستقراء مع املنهج التحليليهذا انتهجنا منهجا يالئم طبيعة قد و 

كما يلي:وأما املنهجية اليت اتبعناها يف عزو األقوال واألحاديث وبيان التهميش هي
دار النشر والطبعة وتارخيها ومكان مث ، لكتابااسمو املؤلفذكر اسم بعزونا النصوص املنقولة إىل مصادرها -

املؤلف واسم اسمبذكرناالنشر واجلزء والصفحة وهذا عند اعتماد املصدر ألول مرة، أما إذا تكرر اعتماده اكتفي
الكتاب.

كما أوردنا ملحقا ملحق خاص بذلك،عند اإلمام ابن حزم يف اهيلأحكام األئمة النقادإيرادقمنا ب-
.املعجمحروفمرتبة حسب آخر 

قمنا بإعداد فهارس اآليات واألحاديث واملصادر املعتمدة، أما ترتيب اآليات فأوردناها وفقا لرتتيب املصحف، -
خبالف فهرس األحاديث وفهرس املصادر املعتمدة اليت أوردناها على حروف املعجم.

فأما مع ملحقني شديدي الصلة بالفصل األخري .وخامتةفصولثالثةمقدمة و تضمن هذا البحثخطة البحث:
أمهية هذا البحث يف إثراء الدراسات احلديثية، مث طرح إشكالية هذا البحث وأسباب اختياره حددنا فيهافالمقدمة 

منهجيته.وكذا منهجه و والدراسات السابقة له 
هذا البحث على مرحلتني: قمنا بإجنازوقد 

كفصل وترمجته والتعريف بكتابه احمللىبالوسط احلديثي لإلمام يف ظل بيئتهتعريفينيتضم فصلني:المرحلة األولى-1
وذلك وفق ما يلي:أول وحتديد مفهوم جهالة الراوي من خالل الفصل الثاين

لوسط ااألول يتضمن دراسة املبحث ويضم ثالث مباحث، عنوان "اإلمام ابن حزم و كتابه احمللى" بجاء الفصل األولف
عاينة مالمح عصره العامة ومراحل احلركة احلديثية النقدية يف األندلس ومعرفة مباحلديثي باألندلس يف عصر اإلمام ابن حزم 

قد قمنا بإعداد ترمجة لإلمام ابن حزم من خالل فاملؤلفات احلديثية النقدية يف عصر اإلمام ابن حزم، أما يف املبحث الثاين 
ومذهبه العقدي والفقهي مع الرتكيز على معرفة حقيق يف امسه ونسبه مث ذكر مولده ونشأته العلمية ورحالته وحمنته الت

أما املبحث الثالث فهو تعريف مبؤلفه ،و وآثاره العلمية احلديثية خمتتمني هذا املبحث بوفاته رمحه اهللا شيوخه وأشهر تالميذه 
قد ركزنا خالله على املصادر ، و وقيمته العلميةفيهومنهجه العامهراض مؤلفه مناحمللى من خالل التحقيق يف امسه وأغ

.    احلديثية اليت اعتمدها اإلمام ابن حزم فيه
املبحث األول اجلهالة .ويضم ثالث مباحثابن حزم وغريه من احملدثني"اإلمام عنوان "مفهوم اجلهالة عند بالثانيالفصل 

املبحث الثالث دراسة هذا املفهوم عند احملدثني األندلسيني و الثاين دراسة جهالة الراوي يف الواقع احلديثي املبحث و ،لغة
بداية 

حتليل األقوال مع اعتمادنا من بعده مث عند اإلمام ابن الصالح و ،اخلطيب البغدادياإلمامعندمن أول مفهوم هلا 
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استخالص مفهوم اجلهالة عند من خالله،مث يف املبحث اخلامس أردناوالتدرج التارخيي كوسيلة لفهم هذا املفهوم عندهم 
.     رواية الواحد عن الراويعنده بالراوي جهالة نظره يف مؤلفاته ودراسة عالقة اإلمام ابن حزم وحكمها من خالل ما

وهي عبارة عن دراسة تطبيقية لكل راو جمهول يف احمللى ومقارنة أقوال اإلمام ابن حزم بأقوال غريه المرحلة الثانية:-2
املبحث :هيمباحث ثالثة يضم الفصل الثالث والذيأو األخريفصلالمن األئمة مث عرض نتائج هذه الدراسة ضمن 

أسباب جهالة الراوي عند اإلمام ابن حزم من خالل عرض تلك األسباب احلقيقية اليت وقفنا عليها يف صنيعه اليت األول :
ألفاظ اجلهالة عند اإلمام ابن حزم يف احمللى هواملبحث الثاين، أما قد ال تبدو واضحة إال بالتكرار لعدد معترب من الرواة

مدلوهلا اب السابقة لتوضيحمث دراسة هذه األلفاظ يف ظل األسب،حسب ما وقفنا عليههامتقسيئها مث إحصابوذلك 
املفهوم الشامل وحتديد، مع بيان أوهام اإلمام ابن حزم أو مواضع اجتهاده يف الراوي وبيان اجتهاد غريه من األئمةاحلقيقي
مبوقف اإلمام ابن حزم من القواعد اليت طورت ذلكناربط، و الذي ميكن أن يرتكب يف ظل هذه األلفاظللراوي 

لنصل هلذا املفهوم يف ظلها دون إغفال ما وقفنا عليه من أوهام اليت ذكرناها سابقاالنقادكبار ة الراوي عند  مفهوم جهال
اإلمام ابن حزم من خالل انتقاء عينات من املرويات وبيان األثر عند املبحث الثالث: آثار جهالة الراوي عنده.وأما 

الفقهي حلكم اإلمام ابن حزم يف هذه املسائل مع رأي غريه من العلماء. 
:يف النقاط التالية لخصها نج املتوصل إليهائأهم النتاومع توصيات للباحثنيخامتة هلذا البحثوقد أعددنا 

حزم على املؤلفات النقدية ورجال احلديث مما مكنه من حتصيل علوم احلديث وتأليفه توفر وسط اإلمام ابن -1
ملوسوعات ورسائل وكتب حديثية كثرية أثبت فيها تفوقا نقديا حديثيا وقد وصلنا منها كتابه احمللى.

وأن - 2
.األندلسينياحملدثني عنداألوائل أوخضع لقوانني اجتهادية سواء عند النقادقدرفع جهالة الرواة

ومفهومه يف صنيع األئمة النقاد يه وصف ما وقف عليه ص- 3
ممن بعده من األئمة املصطلحني.ترغم ما لقيه من انتقادا

.يف أحكامه على الراوي الذي مل يرو عنه غري راٍو واحدنظرية مطردةمل يتبع اإلمام ابن حزم -4
5-

امسه أو قلة مروياته مع تعلقها بأسباب أخرى كتفرد الراوي أو خمالفته للروايات الثقات أو رواية الراوي الضعيف عن الراوي 
متعلقة بتأصيله و تقعيده وأسباب 

فخص قلة منهم بنفي الشهرة وهم ممن المذكورين بكناهماإلمام ابن حزم ألفاظا عديدة تعرب عن جهالة الرواة أطلق -6
جهل حاهلم،  وأطلق على أكثرهم لفظ جمهول وقد ظهر أن هؤالء الرواة هم من خمتلف الدرجات من املبهمني والضعفاء 

فقد أطلق على بعضهم لفظ"ليس المذكورين بأسمائهمن حزم والصدوقني والثقات. وأما
مبشهور" وما 

هو وإسناده لفظ اجلهالة لنفسه وجلماعة األئم
7-.
وفق ما يلي:بغرابة متن الحديث أو غرابة اإلسناد عنده ارتبط مفهوم جهالة الراوي عند اإلمام ابن حزم -8
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 مع كون ذلك الراوي من غري املشهورين أو املقلني يف رواية احلديث أو ممن مل يرو إذا تفرد أحد الرواة في روايته
شهرته عنه غري راو واحد مع عدم إمكانية تفرده عند اإلمام ابن حزم حيكم اإلمام ابن حزم جبهالة الراوي أو عدم 

على أن يكون حكم املروي هو الضعف والرد.
 جمهوال أو ضعيفا أو مدلسا أو ممن مل يثبت لقاؤه أو ممن ال ميكن أن يعرف الراوي من يروي عن الراويإذا كان

عنه حق املعرفة بأن يثبت صحبته يف حال إذا كان من الصحابة (املتفق عليهم او املختلف فيهم )ملن يروي عنه 
لة الراوي ورد املروي.حكم جبها

 إذا كان اإلسناد غريبا على ذلك الراوي فإن اإلمام ابن حزم حيكم جبهالة الراوي أو يرتدد يف إثبات عينه ولو كان
مرتوكا أو ثقة.

تأثر الفقه الظاهري بأحكام اإلمام ابن حزم بعد تقريره أن أحكام مرويات مجيع الرواة الذين حكم عليهم باجلهالة -9
الرد والضعف، و بعض هذه املرويات خمرجة يف أصول السنة مقرر صحتها.هو 

إن الرواة الذين حكم عليهم اإلمام ابن حزم باجلهالة هم من خمتلف الطبقات عند أئمة اجلرح والتعديل فمنهم قلة من - 10
ن بعدهم أومن العلماء وغريهم 

من الثقات وكثري من الصدوقني وطبقات االعتبار وبعض الضعفاء مبختلف مراتبهم.  
ورحم اهللا اإلمام ابن حزمخاصةعلماؤهموبعظيم رمحتهمجيع املسلمنييتغمد أسأل اهللا  عز وجل أن يف األخري و 

علىوسلماهللاوصلىوكرمه،مبنهينفعناماويعلمناعلمنامباينفعناوأنجيعل هذا البحث خالصا لوجهه الكرميأن و 
أمجعني.... وصحبهوآلهحممدنبينا


