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٣٠/١٢/٢٠١٠؛ تاریخ قبول النشر :  ٢٩/٣/٢٠١٠تاریخ تسلیم البحث : 

البحث :ملخص 
یعد حكیم بن حزام من الشخصیات المهمة في قریش فهو أبن أخ السیدة خدیجة زوجة 

یادها وقد ولد في جوف الكعبة وشارك في حرب الفجار وكان من أغنیاء قریش وأسالرسول

مع والده الذي قتل في تلك الحرب ونشا غنیٌا وكان تاجرٌا مرموقٌا ویربح الكثیر من تجارته حیث 

كان یساعد فقراء قریش في الجاهلیة رغم تأخر إسالمه إلى وقت فتح مكة وكان یحب 

عة كان یساعد المسلمین سرٌا بما كانت تحمله وقد شاركه في التجارة وفي فترة المقاطالرسول

قوافله من الحنطة والمواد المعاشیة األخرى وقد حاول أن یقنع قریش بالرجوع عن معركة بدر 

قبل أسالمه ولكن إصرار أبي جهل أفشل خطته وقد كان یرید أن یهدي هدیة للرسول 

والرسول یجیبه یسأل الرسول وعندما أسلم أستمر في مساعدته للفقراء والمحتاجین وكان 

(أسلمت على ما سلف لك من عن أفعاله التي كان یفعلها قبل أسالمه فقال له الرسول

الخیر)

وبقي یتمتع بالمكانة نفسها بعد اإلسالم وكان من المؤلفة قلوبهم حیث أعطاه الرسول من 

روى أكثر من أربعین حیث بعض غنائم معركة حنین كما كان من رواة الحدیث للرسول 

بخالفة  ه٥٤حدیثا وعاش مئة وعشرین سنة ستین في الجاهلیة وستین في اإلسالم وتوفي عام 

معاویة.

Hakim bin Hizam

Lecturer Dr. Dafir Abdul Naïf Abdul Hakim
Teacher institute/Nineveh

Abstract:
Hakim bin Hizam is considered one of the remarkable character

in qureish as he is related to Khadyja. He was rich and born inside the

kaba. He participated in ''al fijar'' war with his father who died in that war.

Being rich made him help the poor even he becoming Muslim.

He liked the prophet [peace be upon him] when he went him to trade he
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helped the Muslim secretly when they were under siege in different ways

he also tried to convince qureish not to fight in badr but Abu jahl's

insistence made fail.

He used to send gift to the prophet who accepted them.When

he became Muslim he had a good reputation. He told(narrated) hadith. He

told more than 40 hadiths from the prophet. He lived 120 years half 60

years in djahleah and the other 60 years in the Islam. He in(54 A.H.) died

the reign of Muawiya.

المقدمة:
وراوي حــدیث رســول دراســة شخصــیة حكــیم بــن حــزام ذلــك الصــحابي القرشــي المخضــرمل

فهــو الـــذي عــاش ســـتین ســـنة فــي الجاهلیـــة ومثلهــا فـــي اإلســالم حســـبما تـــذكره أهمیــة كبیـــرة

وعصـــر الخلفـــاء الراشـــدین وبدایـــة المصـــادر أي عاصـــر العصـــر الجـــاهلي وعصـــر الرســـول

أن شخصیة حكیم بن حزام ذاك التاجر ذا األخالق العالیة العصر األموي وتأتي تلك األهمیة من

تمثل األخالق العربیة بكل ما فیها من سماحة وكرم ونجدة وشجاعة وصدق وٕاخالص والتي أثبت 

اإلسالم ما هو صالح منها ونبذ كل ما یتعارض مع مبادئه.

اهللا فضــًال عــن أنــه امتــد بــه العمــر رغــم تــأخر إســالمه فأصــبح راویــة لحــدیث رســول 

التي تخص البیع والشراء فقد كان لحكیم نصیب كبیر في روایتها. تلك األحادیثوالسیما أن

اسمھ ونسبھ:.١
هو حكیم بن حزام بن خویلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كـالب القرشـي األسـدي 

وعمتـه خدیجـة وأمه أم حكیم فاخته بنت زهیر بن الحارث بن أسد بـن عبـد العـزى أبو خالد المكي

وكـان مـن أشـراف قـریش وهـو أبـن عـم الزبیـر بـن العـوام)١( بنت خویلد زوجـة الرسـول 

وأبن أخ خدیجة بن خویلد أبن أسد زوج النبي 

مولده:.٢

/  ١ط:دار أحیاء التراث العربي ط/  ه٢٣٠ت/  ابن سعد: الطبقات الكبرى : محمد بن منیع الزهري )١(

،كتاب حذف نسب ه١٩٥ت/  ،السدوسي:مؤرج أبن عمرو٥٠٣ص٨ج/  لبنان/بیروت/  م١٩٩١-١٤١٦ه

بیروت/طبع دار أحیاء العربي/  ه٢٧٦ت  أبن قتیبة الدینوري:م،١٩٦٠مصر /مطبیعة المدني/قریش

  ١٢٦كتاب المعارف ص/  م١٩٧٠/ 

ط / تح بشار عواد معروف/جاج بن یوسف المزي:تهذیب الكمال في أسماء الرجالالمزي:جمال الدین بن ح

/ ه٧٤٨ت/  الذهبي:شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي/  ٢٥٨ص/  ٢ج/ م١٩٩٨/ بیروت

 ٢ط/  ط دار الكتاب العربي/نح عمر بن عبد السالم التدمري/تأریخ اإلسالم ووفیات المشاهیر واإلعالم

  ١٦٧ص/  ٦٠-٤١ج/  م١٩٩٣/  بیروت/
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ولـد  ولد حكیم بن حزام قبل ثالث عشرة سـنة قبـل عـام الفیـل وٕاذا علمنـا أن الرسـول 

ما ذكره هو عن نفسه فقال (ولدت  م وذلك٥٥٨دة حكیم سنة م فتكون وال٥٧١عام الفیل أي سنة 

قبل قدوم أصحاب الفیل بثالث عشرة سنة وأنا أعقل حین أراد عبد المطلب أن یذبح أبنه عبـد اهللا 

ــده بدقــة أكثــر مــن بقیــة  ثوقــد تحــد)١(بخمــس ســنین)قبــل مولــد النبــي  أبــن األثیــر عــن مول

هجریة وعاش ستین سنة في الجاهلیة  نت سنة أربع وخمسیالمصادر فقال (أنه ولد قبل الفیل وما

وستین سنة في اإلسالم فهذا فیه نظر فأنـه اسـلم سـنة الفـتح فیكـون لـه فـي اإلشـراك أربـع وسـبعون 

سنة منهـا ثـالث عشـرة سـنة قبـل الفیـل وأربعـون سـنة إلـى المبعـث قیاسـٌا علـى عمـر الرسـول 

یكـون سـتٌا وسـتین سـنة وثمـاني سـنین إلـى الفـتح فهـذه وثالث عشرة سنة بمكة إلى الهجرة علـى.. ف

تكملــة أربــع وســبعین ســنة ویكــون لــه فــي اإلســالم ســٌت وأربعــون ســنة و.... وعلــى اقــل تقــدیر فــي 

   )٢(عمره وما أراه یصح واهللا أعلم)

أمــا والدتــه فقـــد كانــت فـــي جــوف الكعبـــة فقــد دخلـــت أمــه الكعبـــة وهــي حامـــل بــه فجاءهـــا 

كعبة فولدت فیها فحملت في نطع(بساط من جلـد الحیـوان). وُغسـل مـا المخاض وهي في جوف ال

)٤( في الكعبة احد) ه(ولم یولد قبله وال بعد)٣(تحتها من الثیاب بماء زمزم  كان

.)٥(وكان والد حكیم قد قتل في حرب الفجار حیث كان قد شارك فیها مع أبنه حكیم

صفتھ:.٣
.)٦(ألدمة خفیف اللحموقد وصفه ابن الزبیروكان حكیم شدید ا

،البالذري:احد بن یحیى بن ٥٤٩ص٣المستدرك على الصحیحین ج/أبي عبد اهللا محمد بن عبد اهللا الحاكم )١(

  م١٩٦١/  مصر/دار المعارف/تح حمید اهللا/  ٩٨ص١ج/  أنساب األشراف/جابر

تح /  ٦٠ص٢بة في معرفة الصحابة جاُسد الغا/أبن األثیر:عز الدین:ابي الحسن علي بن محمد الجزري )٢(

  م٢٠٠٣/  ط بیروت/الشیخ عادل اخمد عبد الموجود

/ط دار الكتب العلمیة/نح مصطفى عطا/  ه٤٦٣ت/  الحاكم: ابي عبد اهللا محمد ابي اهللا محمد الحاكم )٣(

/، أبن األثیر:عز الدین:اُسد الغابة٥٥٠ص/  ٢ج/  المستدرك على الصحیحین م٢٠٠٢/  بیروت

/،الطبري:أبي جعفر: ذیل المذیل من كتاب تاریخ الطبري٢٥٨ص٢ج/  ،المزي:تهذیب الكمال٥٨ص٢ج

مصر/ط دار المعارف/تح محمد ابو الفضل ابراهیم/  ٥١٥ص

المصدر نفسه )٤(

المصدر نفسه )٥(

  ٨٥ص٢ج/  أبن األثیر:أُسد الغابة )٦(
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عائلتھ:. ٤
أمــا أوالده فقــد كــان لــه ســبعة أوالد وهــم هشــام وخالــد ویحیــى وعبــد اهللا ،أُم وعمــرو وحــزام 

وكان حكیم یكنـى أبـا خالـد وأمهـم زینـب بنـت العـوام ابـن خویلـد بـن أسـد بـن عبـد العـزى بـن قصـي 

ي الحارث بن فهر وعلى هذا یكون ویقال أُم هشام أبن حكیم هي ُملیكة أبنة مالك أبن سعد من بن

.)١( ورووا عنهالرسول الحكیم أكثر من زوجة.وقد أسلم حكیم أوالده كلهم وصحبو 

مكانتھ بین قومھ:. ٥
كـان حكـیم مـن سـادات قـریش فـي الجاهلیــة ومـن أصـحاب الـرأي والمشـورة فیهـا فـذكر أبــن 

م كمـا كـان یتمتـع بـاحترام شـدید حجر عنه(وكان من سادات قـریش ووجوههـا فـي الجاهلیـة واإلسـال

)٢( من بني قومه حیث كان من وجوه قریش وأشرافها)

ولـذا نجـد أن )٣( ووصفه أبن عبد البر بقولـه (وكـان عـاقال سـریا فاضـال سـیدا بمالـه غنیـا)

قد سمحوا له بدخول دار الندوة وهو أبن خمسة عشرا عاما وهذه الدار كانت لقریش  شسادات قری

ال یسمحون ألحد بدخولها حتـى یبلـغ أربعـین سـنة للمشـورة وهـذا یـدل  ادل حیث كانو بمنزلة دار الع

  )٤(على ما كان یتمتع به حكیم من مكانة بین قومه

قریش مع هوازن بسوق عكاظ بعد حـرب الفجـار أعطـت لهـم أربعـین رجـال ولما تصالحت

ازن رهـنهم فـي أیـدیهم من فتیان قریش لتنفیذ شروط الصلح كرهائن كان حكیم احدهم فلمـا رأت هـو 

.)٥(رغبوا في العفو وأطلقوا سراح الرهائن

وشــب حكــیم علــى الســخاء والكــرم ومســاعدة الفقــراء ومــن كرمــه أنــه كــان ال یأكــل طعامــا 

لغالمـه ادٌع لوحده أذا أوتـي بطعـام فـأن طعامـه كـان یكفـي أثنـین أو ثالثـة أو أكثـر ومـن ذلـك قـال

در طعامــه وكــان لــه مــن یخدمــه فضــجر علیــه یومــا فــدخل مــن أیتــام قــریش واحــدًا أو أثنــین علــى قــ

المسجد الحرام فجعل یقول للناس ارتفعوا إلى أبي خالد فتقوض الناس علیه فقال مال للنـاس فقـال 

  ٥١٥ص/  الطبري:المنتخب من ذیل المذیل )١(

  ٢٥٨ص٢ج/  ،المزي:تهذیب الكمال ٥٨٦ص٢ج/  حجر: تهذیب التهذیبأبن )٢(

في معرفة  باالستیعا/  ه٤٦٣ت/  ابن عبد البر: ابي عمر یوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر )٣(

على هامش كتاب االصابة ٣٢٠ص/  ه١٣٢٢/  مصر/  ١ط/  ١ج/  األصحاب

/نشر مكتبة البیومي مصر/  ه٧٧٤ت/  ة والنهایةالبدای/أبن كثیر:اسماعیل بن كثیر الدمشقي )٤(

  ٤٤١ص٨ج

/ القاهرة/  ط مكتبة دار العروبة/  ١ج/  تح محمد محمود شاكر/الزبیري: بن بكار:جمهرة نسب قریش )٥(

  ٣٧٤ص/  ه١٣٨١
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 افلمــا آكلــو قــالو ذلــك التمــر فألقیــت بیــنهم ِجــالل الُبرنــي ادعــاهم علیــك فــالن فصــاح بغلمانــه هــاتو 

ا فیها. وأصبح من كبار تجار قریش وأغنیائها.لبعضهم ٍادام یاأبا خالد فقال أدامه

وكان ذا  )١( وكان یتمتع باحترام شدید من بني قومه( حیث كان من وجوه قریش وأشرافها)

)٣(حیث كان ینادمه الحارث بن هشام بن المغیرة)٢(رأي سدید وعقل تام

تجارتھ:. ٦
البـز فـي الجاهلیـة(نوع تحدث حكیم عن نفسه وعن تجارته وكثرة ربحه فقال (كنـت أعـالج 

مــن القمــاش القطنــي) وكنــت رجــال تــاجر أخــرج إلــى الــیمن والــى الشــام فــي الــرحلتین فكنــت أربــح 

أرباحا كثیرة فأعود إلى فقراء قومي ونحن ال نعید شیئا نرید بذلك ثراء األموال والمحبة فـي العشـرة 

هـالل ذي القعـدة فیقـوم وكنت أحضر األسواق وكانت لنا ثالثة أسواق ...سوق بعكاظ.یقوم صـبح

عشرین یوما ویحضره العرب وبه أبتعت (أشتریت) زید بـن حارثـة لعمتـي خدیجـة...و سـوق مجنـة 

یقوم عشرة أیام حتى أذا رأینا هالل ذي الحجة انصرفنا فانتهینا إلى سوق ذي المجـاز یقـام ثمانیـة 

ض بهـا القبائـل قبیلـة قبیلـة فـي المواسـم یسـتعر أیام وكل هذه أألسواق قد ألقى بها رسـول اهللا

.)٤( یدعوهم إلى اهللا)

بسوق ٌحباشة وأشترى منه بزا من بز تهامة وقدم مكة وكان حكیم قد رأى رسول اهللا

ویــذكر )٥(تــدعوه للخــروج بتجــارِة إلــى ســوق حباشــةوذلــك حــین أرســلت خدیجــة إلــى رســول اهللا

الي فلربمــــا دعــــاني بعضــــهم إلــــى أن حكــــیم أن قــــریش كانــــت تبعــــث بــــاألموال للتجــــارة (فأبعــــث بمــــ

منه یرید  هوذلك أني كلما ربحت تحنثت به أو بعامت)٦( في مالي)یخالطني بنفقته یرید بذلك الجد

یرید بذلك ثراء المال والمحبة.وذكر عـروة فقـال كـان حكـیم أبـن حـزام تـاجرا ال یـدع سـوق بمكـة وال 

تهامة أال حضرها 

  ٢٣٦الزبیري:نسب قریش ص )١(

سالم ووفیات المشاهیر تأریخ اإل/الذهبي: شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان بن قیماز الذهبي )٢(

  ١٩٩ص/  ٦٠-٤١واإلعالم ج

  ٧٦ص/  أبن حبیب:المحبر )٣(

/  ١ج/  ، أبن بكار:جمهرة نسب قریش/  ٥٠٤ص/  ٨ج/  أبن سعد:الطبقات الكبرى )٤(

،أبن عساكر:أبو اقاسم علي بن حسن بن هبة اهللا بن عبد ٢٥٩ص/  ٢ج/  ،المزي:تهذیب الكمال٣٣٧ص

/دمشق/مطبعة روضة الشام/تهذیب عبد القادر بدران/ریخ دمشقتأ /  ه٥٧٥ت/  اهللا الحسین

  ٤١٤ص/  ٤ج/  ه١٣٣٠

/  ١ج/  ، أبن بكار:جمهرة نسب قریش/  ٥٠٤ص/  ٨ج/  أبن سعد:الطبقات الكبرى )٥(

  ٨ص/  ١ج/  والمقریزي:أمتاع االسماع٣٣٧ص

  ٢٥٨ص/  ٢ج/  المزي:تهذیب الكمال )٦(



ظافر عبد النافع

٣٠٧

مآثر حكیم بن حزام في مكة:.٧
ل ذلك نرى أن كرم حكیم لم یقصد الربح لنفسه بقدر ماكان یتصدق بالمال على ومن خال

فقراء قومه لتقویة أواصر المحبة بین أفراد عشیرته.

ومن جملة أحساس حكیم بمحبته ألفراد عشیرته ولقریش وهو یحـاول تقویة أواصر المحبة 

قبــل وقــد كــان صــدیقا للنبــي بــین جمیــع أفرداهــا ومحاولتــه إزالــة الظلــم الــذي یقــع بــین أفرادهــا

البعثـة وكـان یـُوده ویحبـه حتـى بعـد البعثـة رغـم تـأخر أسـالمه وقـال حكـیم (كـان محــمد أحـب رجـل 

وأن هذه المحبة اسـتمرت حتـى بعـد البعثـة لمـا كـان بنـو هاشـم وبنـو المطلـب )١( ألي في الجاهلیة)

بل بالعیر یقدم من الشام فیشتریها محصورین في الِشعب ال یتبایعون وال یتناكحون (فكان حكیم یق

بكمالهــا ثــم یـــذهب بهــا فیضـــرب أدبارهــا حتـــى یلــج الِشـــعب یحمــل الطعـــام والكســوة للرســـول 

.)٢( ولعمته خدیجة بنت خویلد)

وقد ذكر أن أبا جهل لقي حكیم بن حزام ومعه غالم یحمل قمحا یرید به عمته خدیجة 

الشعب فتعلق به وقال أتذهب بالطعام إلى بني ومعه في بنت خویلد وهي عند رسول اهللا

هاشم واهللا ال تبرح أنت وطعامك حتى أفضحك بمكة فجاء أبو ألبختري هشام بن الحارث بن أسد 

فقال مالك وله قال یحمل الطعام إلى بني هاشم فقال أبو البختري طعام لعمته عنده بعثت الیه 

أبى أبو جهل حتى نال أحدهما في صاحبه فاخذ فیه أفتمنعه أن یأتها بطعامها خل سبیل الرجل ف

  )٣( أبو البحتري لحى بعیر فضربه فشجه ووطئه وطئا شدیدا)

ولما حدثت معركة بدر بین قریش والمسلمین كان أبو حكیم من الذین أجبروا على -٢

وفي ذلك یقول( وما الخروج إلى المعركة فخرج كارها لذلك وكما أنه كان من المطعمین لقریش

ت بوجها قط كان أكره لي من مسیري إلى بدر وال بان لي وجه قط ما بان لي قبل أن اخرج)وجه
)٤(.

  ٤١٤ص٤ج/  . أبن عساكر: تهذیب تأریخ دمشق٣٤٩ص١ج/  العسقالني:اإلصابة )١(

تح مصطفى السقى /سیرة أبن هشام/  ه٢٣٢ت/  أبن هشام:أبو محمد بن عبد الملك بن هشام الحمیري )٢(

/،أبن كثیر:البدایة والنهایة١٩٩ص١ج/  م١٩٩٦دار الحریة للطباعة بیروت /وأبراهیم االبیاري

  ٤٤١ص٨ج

ص /  إسحاقسیرة بن/  م١٩٨١/  المغرب/محمد حمید اهللا/  ه١٥١ت / أبن إسحاق: محمد بن یسار )٣(

،أبن ٩٨ص/  ١ج/  ،البالذري:أنساب اإلشراف٣٣٦ص/  ٢ج/  والملوكل،الطبري:تاریخ الرس ١٤٢

  ٦٠٤ص/  ١ج/  األثیر:الكامل في التاریخ

  ٣٤الواقدي:محمد الواقدي:مغازي رسول اهللا ص )٤(



…حكیم بن حزام

٣٠٨

وكانت قریش قد أكرهت أهل الرأي منهم إلى المسیر ومشى بعضهم إلى بعض وكان من 

.)١(أبطائهم على المسیر حكیم بن حزام

قناع عتبة وقد حاول حكیم أن یقنع قریش بالرجوع وعدم خوض الحرب وقد حاول أ

بن أبي ربیعة بتحمل دیة حلیفه الحضرمي الذي كان قد قتل عند تعرض المسلمین لقافلته 

لالتجاریة بقوله لعتبة( یا أبا الولید ٍانك كبیر قریش أللیلة وسیدها المطاع فیها هل لك أال تزا

عمر بن تذكر فیها إلى أخر الدهر قال وما ذاك یا حكیم قال ترجع بالناس وتحمل دم حلیفك 

. ولكن محاولته قد فشلت بعد إصرار أبي جهل )٢( الحضرمي قال قد فعلت فقلت أنت علي بذلك)

.)٣(على القتال واتهامه بالُجبن

ُقتل ٍاال حكیم وكان حكیم قد شرب من الحوٍض (ماء بدر)فكان كل من شرب منه

بت بشعرهفكان أذا حلف یمینا یقول (ال والذي نجاني یوم بدر)وذكره حسان بن ثا

  )٤(كنجاة مهر من نبات األعوجنجا حكیما یوم بدر شده

المعركة. هوهكذا كان موقفه مشرفا في هذ

منذ الجاهلیة كما مر بنا سابقا وتعود هذه المحبة إلى كان حكیم یحب الرسول -٣

من األمانة والصدق وهي صفات كان هو ممن الصفات التي كان یتمتع بها الرسول 

كما مر بنا فلمس بها في الجاهلیة فضًال عن أن حكیم كان قد تاجر مع الرسول یتحلى

.)٥(منه ما جعله أحب الناس الیه فضال عن أنه زوج عمته خدیجة رضي اهللا عنها

ولكن الرسولوذكر حكیم أنه أشترى حلة سیف بن ذي یزن وأهداها للرسول 

وكان ذلك وقت صلح الحدیبیة فباعها في السوق فأرسل أبى أن یقبلها ألنه ال یقبل هدیة مشرك

فلبسها فذكر ذلك حكیم وقال(خرجت إلى الیمن في المدة التي كان زید فاشتراها لهالرسول 

  ٣٤المصدر نفسه ص )١(

/محمد أبو الفضل ابراهیم/  ٢ج/  تاریخ الرسل والملوك/  ه٣١٠ت/  : أبي جعفر محمد بن جریرالطبري )٢(

  ٤٤٢ص/  م١٩٦١/  القاهرة/  مصر/ط دار المعارف/  ٤ط

  ٤٤٢ص/  ٢المصدر نفسه ج )٣(

/مصر/ط دار المعارف/نسالڤتح لیفي برو/نسب قریش/  ه٢٣٠ت/  مصعبالزبیري:أبي عبد اهللا )٤(

/   ه٨٥٢ت/  ،العسفالني:أبن حجر:شهاب الدین أبي الفضل أحمد بن حجر٢٣١ص م١٩٧١/  قاهرةال

/،المقریزي: تقي الدین أحمد بن علي٣٤٩ص/  ١ج/  ه١٣٢٢/ ط مصر/أالصابة في تمییز الصحابة

جنة ط مطبعة ل/تح محمود محمد شاكر/أمتاع األسماع بما للرسول من أالموال والحفدة والمتاع ه٨٥٢ت

  ١٩٨ص/  ٢ج/  ،أبن هشام:سیرة ابن هشام٦٨- ٦٧ص/  م١٩٤١/  القاهرة/  التألیف والنشر

تح حمدي عبد /المعجم الكبیر/  ه٣٦٠ت/  الطبراني: الحافظ أبي القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني )٥(

/  ٣،المستدرك للحاكم ج١٩٣ص/  ٣ج/  م١٩٨٤/  الموصل/مطبعة الزهراء/  ٢ط/  المجید السلفي

 ٤٦ص/  ٣، الذهبي: سیر أعالم النبالء ج٥٥٠ص



ظافر عبد النافع

٣٠٩

 فردها (یعني صلح الحدیبیة) فابتعته حلة ذي یزن فأهدیتها إلى النبي بینه وبین قریش مدة

فاشتراها فلبسها ثم خرج إلى الصحابة وهي علیه فما رایت فبعتها)١((فقال ال أقبل هدیة مشرك)

  أن قلت  ىشیئا من شيء أحسن منه فیها فما ملكت إل

بدا واضح ذي غرة وحجولما ینظر الحكام بالفضل بعدما

  )٢(بمستفرغ ماء الذنـاب سجـیلأذا قایسوه المجد أربا علیهم

على قریش وله مكانة بینهم فقد ویستمر حكیم مقیما في مكة وكان له أفضال كثیرة-٤

ذكر هو عن نفسه ( كنت تاجرا أخرج الى الیمن فكنت أربح أرباح كثیرة وكنت أعود بها على 

وقد أعتق في الجاهلیة مئة رقبة وأعتق في اإلسالم مثلها وساق في الجاهلیة مئة )٣(فقراء قومي)

.)٥(حملت الكل وأعطیت السبیل)(ولقد وصلت الرحم و وهو القائل)٤(بدنة وفي االسالم مثلها)

وللمسلمین ولكنه كان وعلى الرغم من عدم إیمان حكیم بمقاومة قریش للرسول  -٥

یقدمون علیه وقد رأینا  اال یستطیع الخروج على ما یتعارف علیه قومه أو یعارضهم مما كانو 

، ونجده خروجهولكنه كان كارها لمساهمته في معركة بدر وكان من المطعمین للقریش فیها

یشارك في حضور اجتماع قریش في دار الندوة مع وجهائها للتشاور فیما كانوا یصنعون في أمر 

)٦(حین خافوه)الرسول 

فأحاطوا بداره و لم وكان ذلك یسمى بیوم الزحمة وأستقر رأیهم على قتل الرسول

بدار  اجملة الذین أحاطو مقتنعًا بموقف قریش ولكنه كان مسایرا لهم وكان منحكیمیكن

وذكر الواقدي أن حكیما نجا مرتین لما أراد له من الخیر وذلك أن رسول اهللا الرسول

خرج على نفر من المشركین وهم جلوس یریدونه فقرأ یسن وحثا علیهم التراب فما أنفلت منه رجل 

أي أنهم قتلوا جمیعًا عدا حكیم)٧( إال حكیما... ویوم بدر)

  ١٩٣ص/  ٣ج/  ،الطبراني: المعجم الكبیر ٥٠٥ص ٨ج ىأبن سعد الطبقات الكبر  )١(

- ٤١،الذهبي:تاریخ اإلسالم ج٥٥ص/  ٣ج/  : المستدركم، الحاك٤٧ص/  ٣الذهبي: سیر أعالم النبالء ج )٢(

  ١٩٩ص٦٠

، الذهبي:تاریخ اإلسالم ٥٥ص/  ٣ج/  ، الحاكم: المستدرك٤٧ص/  ٣الذهبي: سیر أعالم النبالء ج )٣(

  ١٩٩ص٦٠-٤١ج

  ٤١٥ص/  ٤أبن عساكر: تاریخ دمشق ج )٤(

  ٩٥ص٢، أبن هشام:سیرة بن هشام ج٣٧ص٢الطبري: تاریخ الرسل والملوك ج )٥(

المصدر نفسه )٦(

/ ٣٧ص/  ١ج/  نستحقیق مارسدن جو /كتاب المغازي/  هـ٢٠٧ت/  الواقدي:محمد بن عمر بن واقد )٧(

في أسماء الرجال ل، المزي:تهذیب الكما٤١٦ص/  ٤ج/  بیروت ،أبن عساكر:تاریخ دمشق/عالم الكتب

  ٢٦١ص/  ٢ج



…حكیم بن حزام

٣١٠

أسالمھ: .٥
جاء أبو عندما نقضت قریش شروط صلح الحدیبیة وكانت تتوقع قدوم الرسول

سفیان إلى حكیم بن حزام فقال له (یا أبا خالد أني ألخشى أن یأتینا محمد في جموع یثرب فهل 

أنت تابعي إلى شرف نستروح الخبر قلت نعم فخرجنا نتحدث ونحن مشاة حتى أذا كنا بمر 

فلقي العباس بن عبد المطلب في الدهم (الجماعة الكبیرة من الناس)الرسولالظهران فإذا 

فرجعت إلى مكة فدخلت بیتي وأغلقت بابي وطویت ما أبا سفیان فذهب به إلى الرسول 

مكة ولما أمن الناس فجئته بعد ذلك رأیت وقلت ال أخبر قریشا بذلك ودخل الرسول 

ووردت روایات أخرى تذكر أن  )١( ت أن ما جاء به حق)فأسلمت وصدقته وشهدبالبطحاء

واسلم بینما تأخر أسالم ابي العباس قد لقي أبا سفیان وحكیم وأجارهم ولقي حكیم الرسول

یدرك أهمیة شخصیة حكیم بن حزام ویعرف .ولقد كان الرسول)٢(سفیان بعض الوقت

لفتح مكة (أن ن فقد قال وهو في طریقهفضائله ومیزاته كان یتمنى أن یكون في صفوف المسلمی

بمكة أربعة نفر أربأ بهم عن الشرك وأرغب لهم في اإلسالم فقیل من هم یا رسول اهللا قال عتاب 

.وبعد أسالمه أراد رسول اهللا أن )٣( بن أسید وجبیر بن مطعم وحكیم بن حزام وسهیل بن عمرو)

سالمه فقال (من دخل دار أبي سفیان فهو یكرمه ویشعره بأن له المكانة نفسها بین قومه بعد أ

.)٤( أمن ومن دخل دار حكیم بن حزام فهو أمن ومن دخل دار بدیل فهو أمن)

وقد ندم حكیم على أن إسالمه كان متأخرا حیث جاء أبنه إلیه فوجده یبكي فقال ما 

ها یبكیك یا أبي قال خصال كلها أبكاني أما أولها فبطء أسالمي حتى سبقت في مواطن كل

صالحة ونجوت یوم بدر واحد فقلت ال اخرج أبدا من مكة وال أوضع مع قریش ما بقیت فأقمت 

بمكة وأبى اهللا أن یشرح قلبي لإلسالم وذلك أني أنظر إلى بقایا من قریش لهم أسنان مستمسكین 

بائنا بما هم علیه من أمر الجاهلیة فأقتدي بهم ویا لیت لم أقتد بهم فما أهلكنا إال االقتداء بآ

.)٥( وكبرائنا)

ذلك جعل المؤرخین یعتبرونه أن تأخر أسالم الى وقت فتح مكة وسؤاله للرسول 

وبعد أن أسلم حكیم ورأى انتشار اإلسالم في المدینة واستقرار الرسول من المؤلفة قلوبهم 

،المقریزي: أمتاع  ٤١٧ص/  ٤ج/  :ابن عساكر:تاریخ دمشق٥٠٣ص/  ٨ج/  أبن سعد:الطبقات الكبرى )١(

  ٣٦٩ص/  ١ج/  اإلسماع

  ١٠٧ص/  ٤ج/  ،أبن هشام:سیرة أبن هشام ٥٥٠ص٣ج / الطبري: تاریخ الرسل والملوك )٢(

  ٢٦١ص/  ٢ج/  ،المزي:تهذیب الكمال٤١٦ص/  ٤ج/  أبن عساكر:تاریخ دمشق )٣(

  ٤١٧ص/  ٤،ابن عساكر: تاریخ دمشق ج٥٥٠ص٣ج/  الطبري: تاریخ الرسل والملوك )٤(

، المزي:تهذیب ٤١٦ص/  ٤ج/  أبن عساكر:تاریخ دمشق ٥٠٣ص/  ٨ج/  أبن سعد: الطبقات الكبرى )٥(

  ٢٦٢ص/  ٢في أسماء الرجال جلالكما



ظافر عبد النافع

٣١١

ل إلیها حیث أنه أولم قاعدة اإلسالم لذا انتقل إلىها وأمر قومه باالنتقابأنها سوف تكونفیها توقع

ولیمة لجمیع بني أسد إذا یوحي ذلك انه كان رئیسهم وسألهم بعد أن فرغوا من الطعام (كیف 

.)١( أحد)تعلمونني قالوا واصٌال قال فعزمت علیكم أن یبیت اللیلة منكم بمكة

قال فلما أمسوا شدو رحلهم ثم توجهوا إلى المدینة حیث حلوا بها)

لى المدینة فنزلها وبنى بها دارًا ومات فیها وقد أستمر حكیم على كما أن حكیم قدم إ

عادته في المدینة في مساعدة الفقراء والمحتاجین والتصدق في سبیل اهللا والسیما بعد إسالمه فقد 

وكان  .)٢( ذكر عنه أبو حازم فقال (ما كان أحد منا أكثر حمُال قي سبیل اهللا من حكیم بن حزام)

تري الظهر واألداة والزاد ثم ال یجیئه احد یستحمله في السبیل اال حمله فینما حكیم بن حزام یش

هم یوما في المسجد جلوسا أذ دخل رجل من أهل الیمن یطلب حمالنا یرید الجهاد قال فدال على 

حكیم أبن حزام فجلسا الیه فقال اني رجل بعید الشقة وقد أردت الجهاد فدللت علیك لتحمل رجلي 

ى ضعفي قال أجلس فلما أمكنته الشمس وارتفعت ركع ركعات ثم أنصرف وأومأ الى وتعینني عل

الیماني قال فتبعه فجعل كل ما مر بصوفة أو خرقة او شملة نفضها وأخذها فقلت واهللا ما زاد 

الذي هذا أن لعب بي أي شيء عند هذا من الخیر بعد ما أرى قال فدخل داره فألقى الصوفة مع 

الخرق والشملة مع الِشمال ثم قال لغالم له هات بعیرا ذلوال موقعا قال إلاتى الصوف والخرقة مع

به ذلوال موقعا سنتین ثم دعى بجهاز فشده على البعیر ثم دعا بخطام فخطم ثم قال هلم جوالقین 

إلامر فجعل دقیق وسویق وعكة من زیت وقال أنظر ملحا وجراب من تمر حت لم یبقى شيء 

فر اال هیأه أعطانیه وكساني ثم بخمسة دنانیر فدفعها الي فقال هذه لطریق من ما یحتاجه المسا

.وذكر مصعب بن الزبیر انه لما )٣(قال فخرجت من عنده وكان هذا فعل حكیم ألبن حزام 

أستشهد والده ترك دینُا كبیرُا جاء مصعب إلى حكیم فقال أستعین به وأستشیره فوجده في سوق 

غلیه فذكر له سبب مجیئه إلیه وكان منشغال یبیع بعیرُا له حتى أتاه الظهر (یعني اإلبل) فسلم 

رجل فأربحه درهمٌا فباعه البعیر وفي أثناء رجوعه معه جاء إلى امرأة عجوز تسكن خربة 

فأعطاها الدرهم فقال حكیم( فجعلت هللا اال اربح الیوم شیئا إال أعطیتها إیاه ولو ربحت كذا وكذا 

أنصرف حتى أصیب لها شیئا فكان هذا الدرهم الذي رزقته).لدفعته الیها وكرهت أن

وبعد ذلك اخذ حكیم مصعبًا إلى بیته ورتب له وفاء دین أبیه وتحمل نصف دین الزبیر 

بعثه یشتري وذكر حبیب بن ثابت عن حكیم بن حزام أن النبي.)٤(الذي بلغ الذي كان كبیرا

  ٣٧٥ص/  ١ج/  أبن بكار:جمهرة نسب قریش )١(

  ٥٥٠ص/  ٢ج/  الحاكم: المستدرك على الصحیحین )٢(

، المزي:تهذیب ١٨٧ص/  ٣ج/  الطبراني: المعجم الكبیر،٥٠٥ص/  ٨ج/  أبن سعد:الطبقات الكبرى )٣(

  ٤١٥ص/  ٤ج/  یب تاریخ دمشق، أبن عساكر: تهذ ٢٥٩ص/  ٢ج لالكما

  ٢٦٢ص/  ٢ج ل، المزي:تهذیب الكما ٣٦٥- ٣٦٤ص/  ١ج/  لزبیر بن البكار:جمهرة نسب قریشا )٤(



…حكیم بن حزام

٣١٢

ا بدینارین فاشترى شاة بدینار وجاء بدینار فدعا له له أضحیة بدینار فاشتراها بدینار ثم باعه

.)١(بالبركة وأمره أن یتصدق بالدینارالنبي

وذكر مصعب بن ثابت فقال (واهللا لقد بلغني أن حكیم بن حزام حضر یوم عرفة ومعه 

.)٢( شاة فقال هذا كله هللا فأعتق الرقاب وأمر بذلك فنحر) ةبدنه ومائ ةمئة رقبة ومائ

عم كان یصنعه من معروف في الجاهلیة وأستمر ل حكیم بن حزام الرسول وقد سأ

على ذلك بعد اسالمه قال(قلت یا رسول اهللا أرأیَت أمورُا كنت أتحنث فیها في الجاهلیة من عتاقة 

وقد )٣( أسلمت على ما قد سلف لك من الخیر)وصلة رحم هل فیها من أجر فقال النبي 

تعددة.روي الحدیث بروایات م

على هوازن وغنم الكثیر من الغنائم وأعطى المؤلفة قلوبهم وبعد انتصار الرسول

وكانوا من أشراف الناس یتألفهم ویتألف به قلوبهم فأعطى سفیان بن حرب مائة بعیر وأعطى 

مئة بعیر فأعطاه حكیم بن حزام مائة بعیر) وذكر عروة بن الزبیر أن حكیم سأل الرسول 

(یا حكیم أن هذا المال خضرٌة حلوة فمن أخذه مئة فأعطاه ثم قال له رسول اهللا ثم سأله 

یأكل وال یشبع  يبسخاء نفس بورك له فیه ومن أخذه بأشراف نفس لم یبارك له فیه وكان كالذ

وفي روایة أخرى نجد أن حكیم قال للرسول )٤( والید العلیا خیر من الید السفلى وأبدا بمن تعول)

أن سمع منه ما قال(فقلت یا رسول اهللا والذي بعثك بالحق ال أرزأ أحد بعدك شیئا بعد

.)٥( حتى أفارق الدنیا)

بأن ال یأخذ شیئا وكذلك في خالفة أبي وأستمر حكیم على عهده مع رسول اهللا

بكر رضي اهللا عنه فكان یدعو حكیمُا إلى العطاء فیأبى أن یقبله ثم أن عمر بن الحطاب رضي 

اهللا عنه دعاه لیعطیه فأبى أن یقبل منه شيء فقال عمر أني أشهدكم یا معشر المسلمین على 

حكیم أني أعرض علیه حقه الذي قسم له من هذا الفيء فیأبى أن یأخذه فلم یرزأ حكیم أحدا من 

.)٦(حتى توفيالناس بعد رسول اهللا

، (وعند أبن سعد الروایة عن شیخ من أهل المدینة) الطبراني: ٥٠٣ص/  ٨ج/  أبن سعد: الطبقات الكبرى )١(

  ١٨٨ص/  ٣ج/  المعجم الكبیر

  ١٨٨ص/  ٣ج/  یرالطبراني: المعجم الكب )٢(

(بروایات متعددة)١٩١ص/  المصدر نفسه )٣(

،أبن هشام سیرة أبن ١٩٠ص/  ٣ج/  ، الطبراني: المعجم الكبیر٩٠ص٣ج/  الطبري: تاریخ الرسل والملوك )٤(

  ١٠٧ص/  ٤ج/  هشام

المصادر نفسها )٥(

  ١٩٠ص/  ٣ج/  الطبراني: المعجم الكبیر )٦(



ظافر عبد النافع

٣١٣

هللا بكل ما أوتي من قوة وما لقد أستمر حكیم على بذله األموال والتصدق في سبیل ا -٦

(یا رسول اهللا واهللا ال أدع شیئا صنعت في لرسول اهللا ربح من ربح وذلك مصداقا لقوله

و ما تصدقه یوم عرفة الذي مر بنا إال جزء من عمله )١( الجاهلیة إال صنعت مثله في اإلسالم)

 ةوة فباع دار الندوة لمعاویة بمائومن ذلك أنه لما جاء اإلسالم كان بید حكیم الرفادة ودار الند

ألف درهم فقال له أبن الزبیر بعت مكرمة قریش فقال(ذهبت المكارم یا أبن أخي أال التقوى أني 

. ونجد قول حكیم لقد ذهبت المكارم )٢( اشتریت بها دارُا في الجنة أشهدكم أني قد جعلتها هللا)

ا تصدر عن أیمان صادق بعد أسالمه.یاأبن أخي أال التقوى هنا أصبحت أفعاله الخیرة كله

وكان حكیم بن حزام یشار إلیه بأنه كان عالما بالنسب وكان یقال انه أخذ األنساب -٧

.ومن ذلك أنه كان حریصا على سمعة قریش من أن )٣(عن أبي بكر الصدیق رضي اهللا عنه

ر قال لما قتل ا یذكر شیئا یعیبها.كان مترفعا عن ذكر مثالب الناس فقد ذكر عروة أبن الزبی

لزبیر یوم الجمل جعل الناس یلقوننا بما نكره ونسمع منهم األذى فقلت ألخي المنذر انطلق بنا 

إلى حكیم بن حزام حتى نسأله عن مثالب قریش فنلقي من یشتمنا بما نعرف فانطلقنا حتى دخلنا 

حلته فجل یضربنا سوط راعلیه داره فذكرنا له ذلك فقال لغالمه أغلق باب الدار ثم قام إلى

وجعلنا نلوذ منه حتى قضى بعض ما یرید ثم قال أعندي تلتمسان معایب قریش ایتدعا (أي 

.)٤( اسكتا)في قومكما ما یكف عنكم ما تكرهان فانتفعنا بأدبه)

بقي حكیم بن حزام في زمن الخلفاء الراشدین من أهل الرأي والمشورة وكان الخلفاء  -٨

شیرونه ویستأنسون برأیه وقد أمتنع عن أخذ العطاء من أبي بكر وعمر الراشدون یحترمونه ویست

كما رأینا ویظهر أن موقفه كان متأتیًا من روح انضباطیة عالیة بعد قبوله أول عطاء من رسول 

)٥(بقوله والذي بعثك بالحق ال أرزأ بعد أحد شیئٌا أبدا)اهللا

عاویة علیه بذلك وقد جاء كل ذلك ما لم یقبل من معاویة أي شيء ورغم إلحاح م هكما ان

وفي خالفة عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه الرسول صلى اهللا علیه وسلمعاهد علیه نفسه أمام

لما هم بفرض العطاء شاور المهاجرین فیه فرأوا ما رأى في ذلك صوابا فشاور األنصار فرأوا ما 

یخالفوا رأي المهاجرین واألنصار أال رأى أخوانهم المهاجرین في ذلك ثم شاور مسلمة الفتح فلم

  ٤٩ص/  ج/  الذهبي: سیر أعالم النبالء )١(

، أبن عساكر: ١٦٧ص/  ٢ج/  ت،النووي تهذیب األسماء واللغا٥٠ص/  ج/  الذهبي: سیر أعالم النبالء )٢(

  ٢٦٢ص/  ٢ج ل، المزي:تهذیب الكما ٤١٥ص/  ٤ج/  تهذیب تاریخ دمشق

  ٥٨٧ص/  ٢ج/  العسقالني: تهذیب التهذیب )٣(

  ٤٢١ص/  ٤ج/  تاریخ دمشق، ، أبن عساكر: تهذیب  ٢٦٣ص/  ٢ج لالمزي:تهذیب الكما )٤(

، أبن ٥٥٠ص/  ٣ج/  ، الحاكم: المستدرك على الصحیحین١٨٨،ص/  ٣ج/  الطبراني: المعجم الكبیر )٥(

  ٤١٥ص/  ٤ج/  عساكر: تهذیب تاریخ دمشق



…حكیم بن حزام

٣١٤

حكیم بن حزام فانه قال لعمر بن الخطاب أن قریشٌا أهل تجارة ومتى فرضت لهم العطاء خشیت 

أن یتكلوا علیه فیدعوا التجارة فیأتي بعدك من یحبس عنهم العطاء وقد خرجت منهم التجارة فكان 

بل استشهاده من علي بن أبي طالب ولما حدثت الفتنة طلب عثمان بن عفان ق.)١(كما قال

أن یردوا من جاء من الثوار فخرج علي بن أبي رضي اهللا عنهما وأصحاب رسول اهللا

طالب ومعه نفر من المهاجرین واألنصار بثالثین رجال وكان من بینهم حكیم بن حزام وقد 

.)٢(استطاعوا إقناعهم بالرجوع

أستشهد عثمان بن عفان رضي اهللا عنه كان حكیم ممن شارك في الصالة علیه ولما

)٣( ودفنه ومنهم جبیر بن مطعم ونیار بن مكرم وأبو الجهم بن حذیفة.

وأستمر احترام الخلفاء للحكیم في العصر األموي فمثٌال نجد مروان بن الحكم عندما كان 

اُ به(مرحبا بك یا أبا خالد أدن مني فحال له مروان والیٌا على المدینة فدخل علیه حكیم فقال مرحب

ثم طلب منه أن یحدثه عن معركة بدر )٤( عن صدر المجلس حتى كان بینه وبین الوسادة)

فحدثه.

(وبهذا نجد أن حكیم بن حزام ظل خارج حدود الموقف السیاسي القائم على الصراع 

یصح القول أن حكیم كان یجسد واالنحیاز بموقف المترفع عن الخصومات السیاسیة ولهذا

فضائل عصره األخالقیة ویفصح عن خبرة عمیقة في الجوانب التجاریة واالقتصادیة وأنه قد عبر 

بتوازن وبحكمة عن بصیرة ال تقف عند مرحلة وٕانما یحاول أن یتوقع ویبصر عما وراء الحجاب 

)٥( وذلك هو شأن كل رجل عظیم)

  ٤٢١ص/  ٤ج/  . أبن عساكر: تهذیب تاریخ دمشق٢٦٢ص/  ٢ج لالمزي:تهذیب الكما )١(

  ٤١٢ص/  ٤ج/  الطبري: تاریخ الرسل والملوك )٢(

  ٤١٣المصدر نفسه ص )٣(

  ٤١٩ص/  ٤ج/  ،أبن عساكر: تاریخ دمشق٢٦٠ص/  ٢ج لالمزي:تهذیب الكما )٤(

/مجلة المورد/دراسة في شخصیة تاجر قرشي نبیل/یاسین:د نجمان مقالة بعنوان حكیم بن حزام )٥(

  ٦٦-٥٨ص/  م١٩٩٨لسنة  ٢عدد ٢٦مجلد



ظافر عبد النافع

٣١٥

روایتھ للحدیث:.٩
المصدر الثاني للتشریع بعد القران الكریم لذا نجد أن الصحابة رسول حدیث الیعد 

حتى یسمعوا منه أحادیثه ویطبقونها في یحرصون على حضور مجالس الرسول  اكانو 

حیاتهم وقد قسم الحاكم رواة الحدیث من الصحابة الى اثنتي عشرة طبقة حسب أسالمهم ونجده 

ن أسلموا یوم الفتح وهم جماعة من قریش من أسلم طائعٌا ومنهم یقول (والطبقة الحادیة منه الذی

وبهذا الشرط نجد حكیم بن حزام كان قد )١( من أتقى السیف ثم تغیَر واهللا بم أضمروا واعتقدوا)

و كان میله مع اإلسالم وقد ندم اسلم طائعا كما رأینا خالل البحث ،انه كان یحب الرسول 

لكون إسالمه كان متأخرا.

وحفظ أحادیثه وتطبیقها على ونجده بعد إسالمه كان حریصا على صحبة الرسول 

و الرسول یجیبه نفسه كما رأینا في مجال العطاء وغیر ذلك وكان كثیر السؤال للرسول 

على مسألته ویذكر أبن حزم عنه فیقول (وأما حكیم بن حزام فله صحبة وروایة وعاش ستبن سنة 

كما روى عنه أوالده فیذكر أبن سعد فیقول (وقد أدرك ولد )٢(ها في اإلسالم )في الجاهلیة ومثل

  )٣()وأسلموا یوم الفتح وصحبوا الرسول حكیم بن حزام كلهم النبي 

حسب ما هو ما ذكر في مسنده وبلغ عدد األحادیث التي رواها عن الرسول 

.)٤( یها)أربعین حدیثا له في الصحیحین أربعة أحدیث متفق عل

مسند حكیم یبلغ سبع وسبعین حدیثا من حدیث )٥(بینما نجد في المعجم الكبیر للطبراني

وعطاء الرسول ومعظمها تتناول قضایا البیع والشراء ٣١٤٦حدیث الى الحدیث رقم  ٣٠٦٩رقم 

 ٢١لحكیم وقد اورد المزي أسماء الصحابة والتابعین الذین رووا عنه احادیثه وبلغ عددهم 

أبنه حزام -٣وحبیب بن أبي ثابت (مرسل) - ٢أیوب بن بشر بن سعد األنصاري -١شخصا وهم 

سعید بن المسیب - ٦وزمزم بن وئیمة ألنصري - ٥حسان بن بالل المزني- ٤بن حكیم بن حزام 

العباس بن عبد - ٩وأبن أبن أخیه الضحاك بن عبد اهللا بن خالد بن حزام- ٨صفوان بن محرز-٧

عبد بن محمد - ١٢عبد بن عصمة الحشمي - ١١اهللا بن الحارث بن نوفل عبد-١٠اهللا المدني 

والمطلب -١٦محمد بن سیرین -١٥وعطاء بن أبي رباح - ١٤وعروة بن الزبیر - ١٣بن صیفي

ویوسف - ١٩وموسى بن طلحة بن عبد اهللا - ١٨المغیرة بن عبد اهللا - ١٧بن عبد اهللا بن حنطب 

  )٦(وأبو صالح مواله- ٢١أبو بكر بن سلیمان بن حنتمة  - ٢٠بن ماهك 

/ منشورات دار  ٢٤د اهللا الحافظ النیسابوري / معرفة علوم الحدیث / صالحاكم:أبي عبد اهللا محمد بن عب )١(

  ١٩٧٩/ بیروت /  ٣االفاق الجدیدة / / ط

  ٢١أبن حزم:جمهرة أنساب العرب ص )٢(

  ٥٠٣/ ص ٨أبن سعد:الطبقات الكبرى / ج )٣(

  ٥١/ ص ٣الذهبي:سیر أعالم النبالء / ح )٤(

  ٢٠٧-١٨٦/ ص ٣المعجم الكبیر للطبراني / ج )٥(

  ٢٥٨/ ص ٢المزي:تهذیب الكمال / ج )٦(



…حكیم بن حزام

٣١٦

رواھا حكیم بن حزام نماذج من األحادیث التي
قال حدثني معمر أبن راشد عن الزهري عن أبن روى أبن سعد قال أخبرنا محمد ابن عمر .١

یوم حنین مائة المسیب وعروة أبن الزبیر قاال حدثنا حكیم أبن حزام قال سألت رسول 

( یا حكیم أن هذا المال ئة فأعطانیها ثم قال رسول اإلبل فأعطانیها ثم سألته ممن

خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فیه ومن أخذه بأشراف نفس لم یبارك له فیه 

  )١(من الید السفلى وابدأ بمن تعول)وكان كالذي یأكل وال یشبع والید العلیا خیر

ا حتى أفارق الدنیا فكان أبو بكر قال فكان حكیم یقول بعثك بالحق ال أرزأ احد بعدك شیئ

الصدیق یدعوا حكیما فیأبى أن یأخذ منه شیئا فكان عمر یدعو حكیما الى عطائه فیأبى أخذه 

فیقول عمر أیها الناس أٌشهدكم على حكیم أني أدعوه الى عطائه فیأبى أخذه فلم یرزأ حكیم من 

حتى توفي أحدا من الناس شیئا بعد الرسول 

بمال فأتى رجل فسأله فحثا له ...(ثم أتاه حكیم أبن عمر قال أوتى النبي عن محمد . ٢

أبن حزام فأراد أن یحثي له فقال یارسول اهللا أخذه خیر أم تركه؟ قال بل ال تركه قال فتركه ثم 

  )٢( قال واهللا ال أقبل عطیة أحد بعدك)

على مئة بعیر ثم أتى عن عروة عن أبیه أن حكیم أعتق في الجاهلیة مائة رقبة وحمل .٣

فقال( یارسول اهللا أرأیت أشیاء كنت أتحنث بها في الجاهلیة أو عتاقة أو صلة الرسول 

  )٣( أسلمت على ما سلف من خیر)رحم فهل فیها من أجر فقال النبي 

حدثنا معاذ بن المثنى عن أبي بشر عن موسى بن ماهك عن حكیم بن حزام قلت لرسول  .٤

 یأتیني یرید مني البیع ولیس عندي ما أبتاع له من السوق فقال عن رجل ال تبع)

  )٤( ما لیس عندك)

قال (البیعان بالخیار مالم یتفرقاعن عبدااهللا بن الحارث عن حكیم بن حزام أن الرسول  .٥

قال همام وجدت في كتابي یختار ثالث مرات فأن صدقا وبینا بورك لها في بیعها وٕان كذبا 

  )١( وكتما محقت بركت بیعهما)

، ٣٠٦/ ص ١٤٧٢، البخاري:صحیح البخاري:حدیث رقم ٥٠٤/ ص ٨أبن سعد:الطبقات الكبرى / ج  )١(

  ٣٤٣/ ص ١٠٣٥،مسلم:صحیح مسلم،حدیث رقم١٩٠/ ص ٣الطبراني: المعجم الكبیر / ج

،٣٠٨٠/ حدیث رقم ١٨٩/ ص ٣ج ،الطبراني: المعجم الكبیر /٥٠٤/ ص ٨أبن سعد:الطبقات الكبرى / ج )٢(

/ حدیث  ١٩١/ ص ٣،الطبراني: المعجم الكبیر / ج٥٠٤/ ص ٨أبن سعد:الطبقات الكبرى / ج )٣(

، ٥٢٥/ ص ٢٥٣٨، ٤٥٢/ ص ٢٢٢٠، ٢٩٨/ ص ١٤٣٦،صحیح البخاري:رقم األحادیث ٣٠٨٧رقم

  ١٢٣حدیث رقم  ٦١- ٦٠،مسلم:صحیح مسلم:ص ١٢٣٨/ ص ٥٩٩٢

/  ١٢٠٥، الترمذي:صحیح الترمذي:حدیث رقم ٣٠٩٧حدیث رقم  ١٩٤/ ص ٣ر:جالطبراني:المعجم الكبی )٤(

،وقال أبو عیسى الترمذي حدیث حكیم بن حزام حدیث حسن، أبي داؤود: سنن أبي داؤود: حدیث ٣٧٠ص

  ٥٩٥/ ص ٣٥٠٥رقم 



ظافر عبد النافع

٣١٧

حدثنا محمد بن كثیر العبدي أخبرنا سفیان حدثني أبو حصین عن شیخ من أهل المدینة عن  .٦

بعث معه یشتري له أضحیة فأشتراها بدینار وباعها اهللا حكیم بن حزام (أن رسول

ه النبي فتصدق ببدینارین فرجع فاشترى له أضحیة بدینار وجاء بدینار الى النبي 

 (ودعا له أن یبارك له في تجارته)٢(  

وهكذا أن االحادیث تتكرر في الموضوع الواحد وبأختالف الرواة ولكن العنى یكون واحدا مما 

كما مر بنا.)٣( جعل الذهبي یقول( وله في الصحیحین أربعة أحادیث متفق علیها)

وفاتھ:.١٠
في خالفة معاویة وتجمع  ه٥٤ة سنة وقد توفي حكیم بن حزام في المدینة المنور 

المصادر على أنه توفي وعمره مئة وعشرون عامٌا وكان قد فقد بصره أخر عمره وأشتد وجعه 

وأشتكى وكان أخر كالمه ( ال اله أال أنت أحبك وأخشاك فلم تزل كلمته حتى مات وفي روایة 

)٤( رجوك)أخرى مات وهو یقول (ال اله إال اهللا قد كنت أخشاك فإذا الیوم أ

ومع كل هذا فقد كان متواضعا في مجلسه ومأكله فقد كان یلبس ثیابا یؤتى بها من 

كان في كل یوم له شربة ماء ال یزید )٥(مصر كأنها الشباك ثمنها كان ال یتجاوز األربعة دراهم

ل علیها فلما بلغ مئة سنة دعا غالمه بالماء وكان قد شرب فقال له یا موالي قد شربت شربتك قا

فال أذن فأقام على شربة واحدة كل یوم حتى بلغ مئة وعشر سنین ثم أستسقى الغالم فقال له قد 

)٦( شربت شربتك قال وان فقام على شربتي ماء كل یوم حتى مات.

قائمة المصادر
/تح محمد حمید اهللا/ إسحاقسیرة أبن ه/١٥١بن یسار/تإسحاق:محمد بن إسحاقأبن -١

  م١٩٨١- ه ١٤٠١المغرب/

، البخاري:صحیح البخاري حدیث رقم ٣١١٦/ حدیث رقم  ١٩٩/ ص ٣الطبراني: المعجم الكبیر / ج )١(

/  ٢٢١٤/  ٤٣٤/ ص ٢١١٠/  ٤٣٣/ ص ٢١٠٨/  ٤٢٨ص٢٠٨٢/  ٤٢٧/ ص ٢٠٧٩

، أبي داؤود: سنن أبي داؤود:حدیث ٥٤٦/ ص ١٥٣٣و١٥٣٢،مسلم:صحیح مسلم حدیث رقم ٤٥٠ص

قال هذا حدیث صحیح،  ٣٧٤/ ص ١٢٤٦، الترمذي:سنن الترمذي حدیث رقم ٥٨٩/ ص ٣٤٥٦رقم

  ٤٤٦٩/ حدیث ١١٦٢النسائي: سنن النسائي: ص

/ حدیث رقم  ٢٠٥/ ص ٣،الطبراني:المعجم الكبیر / ج٥٠٤/ ص ٨سعد:الطبقات الكبرى / جأبن )٢(

،٣٣٨٤/ حدیث رقم ٥٧٨أبي داؤود:سنن أبي داؤود / ص ٣١٣٣,٣١٣٤

  ٥١/ ص ٣الذهبي:سیر أعالم النبالء / ج )٣(

سیر ،الذهبي ٤١٣/ ص ٤، أبن عساكر: تهذیب تاریخ دمشق / ج٢٦٣/ ص ٢ج لالمزي:تهذیب الكما )٤(

  ٥٠/ ص ٣أعالم النیالء / ج

  ٢٦٣/ ص ٢ج ل، المزي:تهذیب الكما٤٢٢/ ص ٤أبن عساكر: تهذیب تاریخ دمشق / ج )٥(

المصدر نفسه )٦(



…حكیم بن حزام

٣١٨

أسد الغابة في معرفة ه/ ٦٣٠:عز الدین أبي الحسن علي بن محمد الجزري/تاألثیرأبن -٢

الصحابة/تح وتعلیق: الشیخ عادل أحمد عبد الموجود و د.عبد الفتاح أبو سنا:ط 

  م٢٠٠٣-ه  ١٤٢٢بیروت/لبنان/

م: الجامع ٨٧٠- ه ٢٥٦بن إبراهیم بن المغیرة بن بردزبه/تإسماعیلالبخاري: محمد بن -٣

  ه١٤٢٣-القاهرة/م٢٠٠٣/المنصورة/األبحاثطه عبد الرؤوف سعد/نشر مكتبة حیح/صال

/تح محمد حمید اهللا ١:جاألشرافم/أنساب ٨٩٢- ه ٢٧٩البالذري:أحمد بن یحیى بن جابر/ت-٤

  م١٩٥٩/طبع دار المعارف/مصر 

/تصحیح فالیشهمر/مطبعة األمصاركتاب مشاهیر علماء ه: ٣٥٤البستي:محمد بن حبان/ت-٥

  م١٩٥٩- ه ١٣٧٩والنشر/القاهرة/التألیفة لجن

جامع الترمذي/یوسف ه/٢٧٩بن سورة الترمذي:تعیسى محمد بن عیسىأبيالترمذي : -٦

  م٢٠٠٤- ه١٤٢٤/دمشق/١الحاج احمد/ط مكتبة أبن حجر/ط

المحبر/تح الیزة لیخستن شتیتر/ط دار األفاق ه:  ٢٤٥أبن حبیب:ابي محمد بن حبیب/ت-٧

الجدیدة/ بیروت

المستدرك على ه:  ٤٦٣عبد اهللا محمد عبد اهللا الحاكم النیسابوري/ت أبيحاكم:ال-٨

  م٢٠٠٢-ه ١٤٢٢الصحیحین/تح مصطفى عطا/ ط دار الكتب العلمیة/بیروت/لبنان/

  م١٩٧٩/بیروت/٣الجدیدة/ط األفاقالحاكم:كتاب معرفة علوم الحدیث/منشورات دار 

جمهرة أنساب ه: ٤٦٣/ت األندلسيزم أبن حزم:أبي محمد علي بن أحمد بن سعید أبن ح-٩

  م٤/١٩٧٧العرب/ تح عبد السالم هارون/طبع دار المعارف /مصر ط

كتاب السنن/ضبط وتصحیح محمد ه/ ٢٧٥السجستاني /تاألشعثأبي داؤود:سلیمان بن  - ١٠

  م٢٠٠٠عدنان بن یاسین درویش/ط دار أحیاء التراث العربي/بیروت/

سیر أعالم ه/ ٧٤٨بن عثمان بن قایماز الذهبي/ت الذهبي:شمس الدین محمد بن أحمد- ١١

  م٢٠٠١- ه ١/١٤٢٢النبالء:تح شعیب األرناوؤط /ط مؤسسة الرسالة /بیروت لبنان/ط

ج):تحقیق عمر عبد ٥٧( ه ٦٠-٤١/جواإلعالمووفیات المشاهیر اإلسالمالذهبي:تأریخ - ١٢

  م١٩٩٣-ه ١٤١٣/ ٢السالم التد مري/الناشر:دار الكتاب العربي/بیروت/لبنان/ط

هاجر محمد السعید بسیوني زغلول/ طبع دار أبوالذهبي:كتاب العبر في خبر من غبر/تح:- ١٣

  م١٩٨٥الكتب العلمیة/بیروت/

 /١ج / جمهرة نسب قریش وأخبارها/تح:محمد محمود شاكره/ ٢٥٦الزبیر:أبن بكار/ت- ١٤

  ه ١٣٨١مكتبة دار العروبة/ القاهرة/

/تح لیفي قریشكتاب نسب ه/ ٢٣٦مصعب/تعبد اهللاعبد اهللا مصعب بنأبيالزبیري:- ١٥

  م١٩٧١بروفنسال/دار المعارف/ مصر/القاهرة/



ظافر عبد النافع

٣١٩

كتاب الطبقات الكبرى/أعد فهارسها ه/٢٣٠أبن سعد:محمد بن سعد بن منیع الزهري/ت- ١٦

  م١٩٩٥/بیروت/ ١التراث العربي/طاإلحیاءریاض عبد اهللا عبد الهادي/ط دار 

كتاب حذف من نسب قریش/نشره صالح ه/ ١٩٥وسي:تالسدوسي:مؤرج بن عمر السد- ١٧

  م١٩٦٠الدین المنجد/مطبعة المدني/مصر/

تاریخ الرسل والملوك:تحقیق محمد أبو الفضل ه/ ٣١٠الطبري:أبي جعفر محمد بن جریر/ت- ١٨

  م١٩٦١/القاهرة/٤أبراهیم/ط دار المعارف/ ط

/ط دار المعارف/مصراهیمإبر الطبري:المنتخب من كتاب ذیل المذیل/تح محمد أبو الفضل - ١٩

المعجم الكبیر/تح حمدي ه/ ٣٦٠الطبراني:الحافظ أبي القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني/ت- ٢٠

  م١٩٨٤/مطبعة الزهراء/الموصل/٢عبد المجید السلفي/ط

االستیعاب ه/ ٤٦٣عمر یوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر/تأبيأبن عبد البر: - ٢١

البن حجراإلصابةعلى هامش كتاب  ه١/١٣٢٢/ط/ ط مصراألصحابفي معرفة 

العسقالني:شهاب الدین أبي الفضل احمد بن علي بن محمد بن علي الكناني المعروف - ٢٢

في تمییز الصحابة/المكتبة الخدیویة/بوالق/طبع اإلصابةه/ ٨٥٢بأبن حجر/ت

  ه ١٣٢٢مصر/

- م١٩٩٣/بیروت/ /٢/ط العسقالني:كتاب التهذیب التهذیب/ط دار أحیاء التراث العربي- ٢٣

   ه ١٤١٣

تاریخ ه: ٥٧٥أبن عساكر:أبو القاسم علي بن حسن بن هبة اهللا بن عبد اهللا الحسین/ت- ٢٤

  ه ١٣٣٠دمشق/تهذیب عبد القادر بدران/مطبعة روضة الشام /

المعارف/تصحیح محمد عبد اهللا كتابه/ ٢٧٦أبن قتیبة:أبي محمد عبد اهللا بن مسلم /ت- ٢٥

  ه ١٣٩٠- م٢/١٩٧٠الكتب العربیة/بیروت/لبنان/طیاءإحالصاوي/طبع دار 

كتاب البدایة والنهایة/خرج أحادیثه الشیخ ه/ ٧٧٤بن كثیر الدمشقي/تإسماعیلأبن كثیر:- ٢٦

مصر/محمد بیومي/عبد اهللا المنشاوي ومحمد رضا مهنا/الناشر:مكتبة البیومي بالمنصورة

كتاب العقد الثمین في ه/ ٨٣٢ي المكي/تالفاسي: تقي الدین محمد ب احمد الحسیني الفأس- ٢٧

بیروت//تح وتعلیق محمد عبد القادر احمد عطا/طبع دار الكتب العلمیةاألمینتاریخ البلد 

لبنان/

المزي:جمال الدین بن الحجاج بن یوسف المزي/كتاب تهذیب الكمال في اسماء - ٢٥

  م١٩٩٨-ه ١٤١٨ان/الرجال/تحقیق د.بشار عواد معروف/طبعة منقحة جدیدة/بیروت/لبن

كتاب أمتاع بما لرسول من أألبناء واألموال ه/ ٨٥٢المقریزي:تقي الدین أحمد بن علي:ت- ٢٨

 / القاهرة والحفدة والمتاع/تصحیح محمود محمد شاكر/ط مطبعة لجنة التألیف والنشر/

  م١٩٤١
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٣٢٠

صحیح مسلم ه/ ٢٦١مسلم:أبي الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القسري النیسابورن- ٢٩

  م/القاهرة٢٠٠٧ه/ ١/١٤٢٨أحمد جادر/دار الفكر الجدید/طاعتناءب

سنن النسائي/بشرح االمام ه/ ٣٠٣ائي: احمد بن شعیب بن علي بن سنان بن بحر/تالنسَ 

  م٢٠٠٤- ه ١٤٢٤/دمشق/١السندي/تخریج یوسف الحاج احمد/ط مكتبة ابن حجر/ط

تح مارسدن جونس/ عالم مغازي رسول اهللا /ه/ ٢٠٧الواقدي:محمد بن عمر بن واقد/ت - ٣٠

الكتب/بیروت د ت 

سیرة أبن هشام/تح ه/ ٢٨١أبن هشام:أبو محمد بن عبد الملك بن هشام الحمیري/ت- ٣١

بیروت/ / ٣ط االبیاري وعبد الحفیظ شلبي/دار الحریة للطباعة/وٕابراهیممصطفى السقا 

  ه ١٤١٧- م١٩٩٦لبنان

تهذیب االسماء واللغات/أدارة ه/ ٦٧٦النووي:أبي زكریا محیي الدین بن شرف النووي:ت- ٣٢

المطبعة المنیریة/مصر د.ت

المراجع الثانویة
یاسین: نجمان مقالة بعنوان حكیم بن حزام دراسة في شخصیة تاجر ُقرشي نبیل:مجلة - ٣٣

   ٦٢- ٥٨/ص٢٦م/السنة١٩٩٨المورد/العدد الثاني لسنة 


