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من أعالم الفكر اإلسالمي

ونحن اآلن نقلب صفحات من تاريخنا العظيم؛ 
لنقف على سلليرة علٍم من أعام الفكر اإلسللامي 
ليكون لنا نبراًسا نهتدي فيه بهديه، وسراًجا ُينير 
لنا مللا حلك من غوابر طرقنا، فنترسللم فيه طريق 
اء بنور  الفاح، ونقفو خلفه أفًقا نحو مستقبل مضَّ

العلم واليقين.
إننللا اليللوم نطالع سلليرة علللم من علمللاء باد 
 384( األندلسللي  حللزم  ابللن  هللو  األندلللس، 
-456هللل/ 994 – 1064م(. فمللا هو نسللبه؟ 
ومللا هي سلليرته؟ هذا ما سللنحاول التعللرف عليه 

سوًيا عبر تلكم السطور القادمة.

ن�سبه:
هللو كما قال فللي حقه اإلمللام الذهبي عند ذكر 

اسمه والتعريف به:
اإلمام األوحد، البحر، ذو الفنون والمعارف أبو 
محمد، علي بن أحمد بن سللعيد بن حزم بن غالب 
بن صالح بن خلف بن معدان بن سللفيان بن يزيد، 
الفارسللي األصل، ثم األندلسي القرطبي اليزيدي، 
مولى األمير يزيد بن أبي سللفيان بن حرب األموي 
-رضي اهلل عنه- المعروف بيزيد الخير ... الفقيه 
الحافللظ، المتكلم، األديللب، الوزيللر الظاهري، 

صاحب التصانيف. 

أجِمل بتقليب صفحات التاريخ! ففيها ما فيها من األخبار والعبر، وضائٌع 
مستقبلُه من لم ينتفع بما وصله عن أسالفه، ولو لم يكن في التاريخ إال االعتبار 
بمصائر السابقين لكفت من عبرة، ولقد حثَّ القرآن الكريم على السير في األرض 

واالعتبار بمصائر السابقين فقال -تعالى-: 

ژی  ی  ی  ی    جئ  حئ     مئ ىئ  يئ   جب   حبژ
)فاطر: 44(

 أ/ عبد اهلل كمال نصير )*(

فقيه األندلس
)ابن حزم(

)*( محرر بمجلة األزهر.
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شعبان 1438 هـ - مايــــو  2017 م

كان جللده يزيد مولى لألمير يزيد أخي معاوية، 
وكان جللده خلللف بللن معللدان هللو أول مللن دخل 
األندلس في صحبة ملك األندلس عبد الرحمن بن 

معاوية بن هشام، المعروف بالداخل.
ن�س�أته وتربيته:

ولد بقرطبة فللي 30 من رمضللان عام 384هل، 
7 نوفمبر 994م. 

م ورفاهية، وُرزق ذكاًء مفرًطا، وذهًنا  نشأ في تنعُّ
اًل، وكتًبا نفيسللة كثيرة، وكان والده من كبراء  سلليَّ
أهل قرطبة، قام بالوزارة في الدولة العامرية، وكذلك 
َوزر في شبيبته، وكان قد مهر أوًل في األدب واألخبار 

والشعر، وفي المنطق وأجزاء الفلسفة .
حي�ته �لعلمية:

كان -رحمه اهلل- مجتهًدا مطلًقا، وإماًما حافًظا، 
وكان شافعي الفقه، فانتقل منه إلى الظاهرية، وافق 
عقيدة السلللف في بعض األمور من توحيد األسللماء 
والصفللات وخالفهللم فللي أخللرى، وكل ذلللك كان 
باجتهللاده الخللاص، وللله ردود كثيرة على الشلليعة 

والخوارج وغيرهم من الفرق والملل األخرى.
ل ابُن حزم ما يعرف عادة بالمذهب الظاهري  أصَّ
كثيللر من الباحثين يشلليرون إلى أنلله كان صاحب 
مشللروع كامل إلعادة تأسيس الفكر اإلسامي من 

فقه وأصول فقه.
�سيوخه:

أخذ الحديث عن يحيى بن مسعود، وأخذ الفقه 
عن الشللافعي عن شيوخ قرطبة، وأخذ المنطق عن 
محمد بن الحسللن المذحجللي القرطبي، وغيرهم 

من علماء األندلس.
منهم: يحيى بن مسعود بن وجه الجنة؛ صاحب 
قاسللم بن أصبغ، فهو أعلى شيخ عنده، ومنهم أبي 
عمر أحمد بن محمد بن الجسور، ويونس بن عبد 

اهلل بن مغيللث القاضي، وحمام بن أحمد القاضي، 
ومحمد بن سللعيد بن نبات، وأبللي عمر أحمد بن 

محمد الطلمنكي.
فتوح  بن  محمد  المؤرخ  يده،  على  تتلمذ  وممن 
بن حميد، أبو عبد اهلل الحميدي األندلسي، وهو 
ابن حزم وعلمه وصاحب  بنشر كتب  اختص  من 

الجمع بين الصحيحين.
�أقو�ل �لعلم�ء فيه:

• قال أبو حامد الغزالي: وجدُت في أسماء اهلل 
-تعالللى- كتاًبا ألفه أبو محمد بن حزم األندلسللي 

يدل على ِعَظم حفظه وسيان ذهنه. 
• وقال اإلمام أبو القاسللم صاعد بن أحمد: كان 
ابللن حزم أجمع أهل األندلس قاطبة لعلوم اإلسللام، 
وأوسعهم معرفة مع توسللعه في علم اللسان، ووفور 
حظه من الباغة والشعر، والمعرفة بالسير واألخبار.
• وقللال أبو عبد اهلل الحميللدي: كان ابن حزم 
حافًظللا للحديث وفقهلله، مسللتنبًطا لألحكام من 
الكتللاب والسللنة، متفنًنا فللي علوم جمللة، عامًا 
بعلملله، مللا رأينا مثله فيمللا اجتمع له مللن الذكاء 
وسللرعة الحفظ، وكرم النفللس والتدين، ما رأيت 

من يقول الشعر على البديهة أسرع منه.
• قال اليسع ابن حزم الغافقي وذكر أبا محمد 
فقللال: أمللا محفوظه فبحللر عجاج، ومللاء ثجاج، 
يخرج مللن بحره مرجان الحكللم، وينبت بثجاجه 
ألفللاف النعللم في ريللاض الهمم، لقللد حفظ علوم 
المسلللمين، وأربللى علللى كل أهللل ديللن، وألف 

)الملل والنحل(.
• قللال الشلليخ عز الديللن بن عبد السللام: ما 
رأيت في كتب اإلسللام فللي العلم مثل )المحلى( 
لبن حزم، وكتاب )المغني( للشيخ موفق الدين.
• وقللال ابن خلللكان: كان حافًظا عالًما بعلوم 
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الحديللث مسللتنبًطا لألحكام من الكتاب والسللنة 
... وكان متفنًنللا فللي علللوم جمة عامللًا بعلمه، 
جمللع من الكتب فللي علم الحديللث والمصنفات 
والمسندات شيًئا كثيًرا وسمع سماًعا جًما وألف 

في فقه الحديث كتاًبا.
�أقو�ل �بن حزم:

• »إذا حضرَت مجلَس عللا فا يكن حضوُرَك 
إل حضور ُمسللتزيد علًما وأجًرا، ل حضور ُمستغٍن 
بما عندَك، طالًبا عثرة تشللّيعها أو غريبة تشِنّعها؛ 
فهللذه أفعللال األرذال الذيللن ل يفلحون فللي العلِم 

أبًدا«.
احة؛ وهو  •  »باٌب عظيٌم من أبواب العقل والَرّ
للراُح المبالة بكام الَنّاس، واسللتعمال المبالة  اِطّ
ه  - بل هذا باُب العقل كِلّ بللكام الخالق -عَزّ وجَلّ

احة كِلّها«. والَرّ
•  »من قّدر أنه يسلللم من طعن الناس، وعيبهم 

فهو مجنون«.
مللن  أضللُرّ  العلللوم وأهلهللا  آفللة علللى  •  »ل 
خاء فيها وهللم ِمن غير أهلها؛ فإّنهم يجهلون  الُدّ
ويظُنّون أنهم يعلمون، وُيفسللدون ويقدرون أنهم 

يصلحون«.
•  »من سللاوى بين عدوه وصديقه في التقريب 
والرفعللة لللم يللزد على أن زهللد الناس فللي مودته، 
وسللهل عليهللم عداوته، ولم يزد على اسللتخفاف 
عدوه للله، وتمكينه مللن مقاتله، وإفسللاد صديقه 

على نفسه، وإلحاقه بجملة أعدائه«.

م�سنف�ته �لعلمية:
شللملت مصنفاتلله العديد من العلوم الشللرعية 
واألنسللاب  والتاريللخ  والفلسللفية  واللغويللة 

والسياسة، وإليك طرف من بعض كتبه:
للى،  المحلَّ والنحللل،  الملللل  فللي  الفصللل 
طللوق الحمامللة، اإلحللكام فللي أصللول األحكام، 
مللداواة النفللوس، التلخيللص لوجللوه التخليللص، 
الرسللالة الباهرة، ملخللص إبطال القيللاس والرأي 
والستحسللان والتقليللد والتعليللل، اإليصال إلى 
فهللم كتللاب الخصللال، الخصال الحافظللة لجمل 
شللرائع اإلسللام، ما انفرد بلله مالك وأبللو حنيفة 
والشللافعي، اختاف الفقهاء الخمسة مالك وأبي 
حنيفللة والشللافعي وأحمللد وداود، التصفللح فللي 
الفقلله، اإلماء في شللرح الموطللأ، در القواعد في 
فقه الظاهللري، اإلجماع، الرسللالة البلقللاء، الرد 
على مللن اعترض علللى الفصل، اليقيللن في نقض 
تمويه المعتذرين عن إبليس وسللائر المشللركين، 
الللرد على مللن كفللر المتأوليللن من المسلللمين، 
مختصر فللي علل الحديث، التقريب لحد المنطق 
باأللفاظ العامية، الستجاب، نسب البربر، نقط 

العروس.
وف�ته:

في 28 شعبان 456هل، الموافق 15 أغسطس 
1064م. فللي أرض أبويه )كاسللا مونتيخا( قرية 
)لبلة( غربي األندلس، من نواحي مدينة )ولبة(.

لاستزاده
)1( موسوعة أعام الفكر اإلسامي - المجلس األعلى للشئون اإلسامية.
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