

منهج ابن حزم الظاهري في الفتيا :دراسة تحليلية
حسن بن إبراهيم اهلنداوي
متهيد:
يعد عيل بن أمحد بن سعيد املعروف بابن حزم الظاهري املكنى بأيب حممد ً
مثال حيذتى ب ي
رباطة جأش  ،ومضاء عزيمذت  ،وسعة صربه .فحصيلذت العلمية ،ومصنفات الكثرية ،مع حياة مليئة
باملصاب

والليايا برها ع ى ما لح ى ب هىا امإمام من صفا

صعلة املنا  .فهو يقو بنفس عن نفس :

"ما ألفنا كذتابنا هىا وكثريا مما ألفنا ،إل ونحن مغربو ملعدو عن املوطن واألهل والولد ،خمافو مع
ذلك ي أنفسنا ظلام وعدوانا"( .)1ورغم ما مطر ب من سحاب املصاب والنواب  ،فقد "كا حاف ًظا عاملا
بعلوم احلديث وفقه  ،مسذتنلطا لألحكام من الكذتاب والسنة ،مذتفننا ي علوم مجّة ،عاميا بعلم ...مذتواضعا
ذا فضابل مجّة ،وتواليف كثرية ي كل ما لحقق ب من العلوم ، )2("...كام يشهد بىلك مؤلفات لسيام املحىل
رشح املجىل .فـ" :ما رأيت ي كذت

ّ
املحىل لبن حزم ،وكذتاب املغني للشيخ موفق
امإسيام ي العلم مثل

املقري أمحد بن حممد(.)4
الدين"( .)3وع ى اجلملة فهو فريد عرصه ،ونسيج وحده كام قا بحق ّ
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عيل بن أمحد ابن حزم ،التقريب حلد املنطق واملدخل إليه باأللفاظ العام ّية واألمثلة الفقه ّية (جمموعة رسائله)،
لحقيق :إحسا ع ّلاس ،املؤسسة العربية للدراسا  ،بريو  ،ط 7891 ،2م ،ج  ،4ص .222
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احلميدي ،جذوة املقتبس يف تاريخ علامء األندلس ،لحقيق :إبراهيم األبياري ،دار الكذتاب العريب ،القاهرة ،ط ،3
7898م ،ص .482
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شمس الدين حممد الىهلي ،سري أعالم النبالء ،لحقيق :شعي

األرناؤط وحممد نعيم ،مؤسسة الرسالة ،بريو ،

7894م ،ج  ،79ص .783
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أمحد بن حممد املقري ،نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن اخلطيب ،لحقيق :حممد
علد احلميد ،دار الكذتاب العريب ،بريو  ،ج  ،2ص .294

وع ى الرغم من وجود العديد من اللحوث والدراسا

الذتي اهذتمت بابن حزم ،إبرازً ا ملعامل

شخصيذت العلمية ومم ّيزات الفكرية ،فإ منهج ي الفذتيا مل يلق حظ من اللحث والدراسة؛ ولعل العلامء
رغلوا عن ملا عرف ب من الذتمسك الشديد بظاهر النصوص الرشعية ،ورفض للقياس والذتعليل ،فكيف
يكو حينئى ل منهج ي امإفذتاء ،حذتى قيل "من احلزم أل تذتلع ابن حزم"( .)5بيد أ ذلك مل يمنع مجاعة من
العلامء املعذتربين من اتلاع ابن حزم ي كثري من القضايا ،وطابفة من املسابل ،بل والثناء علي ي ذلك(.)6
وعلي  ،فإ منهج الفذتيا لد ابن حزم ل يزا بحاجة ماسة إىل اللحث والدراسة من أجل الذتعريف
بمنهج الىي اعذتمده ي امإجابة عن أسئلة املسذتفذتني ،وكيفية الذتعامل معها .وهىه الدراسة حماولة لذتوضيح
ميامح منهج امإفذتاء لد

ابن حزم ،وذلك باحلديث عن ابن حزم وعرصه حديثا ي غاية امإجياز

الذتعرض لليا رشوط املفذتي ،ومد توفرها ي ابن حزم ،فضيا عن بيا منهج ي
والخذتصار ،ثم
ّ
وأخريا ذكر بعض فذتاوي والذتعقي عليها.
امإفذتاء،
ً
ابن حزم وعرصه:
يطو احلديث عن حياة ابن حزم رمح اهلل( )7ملا حفلت ب سريت من مواه ومكاس مذتنوعة،
وملا امذتاز ب شخصيذت من مهارة ي العديد من العلوم واملعارف ،وبام أن ليس غريض اسذتيعاب القو ي
سريت  ،فسأقرص كيامي ع ى تعريف ي غاية امإجياز بابن حزم والليئة األندلسية الذتي نلغ فيها مما يساعدنا
ع ى فهم سليم ملنهج ي امإفذتاء .فقد ولد ابن حزم بقرطلة سنة  394هجرية ،وهبا نشأ وترعرع ي تنعم
ورفاهية حذتى سن اخلامسة عرش ،حيث كا والده وزيرا للحاج

املنصور بن أيب عامر .وهىه النشأة

تذتصف بالرفاهية والذتنعم حيث اجلاه العريض ،واملا الوفري ،والنساء الشقراوا  ،واجلواري احلسا .
ثم توالت علي املحن واملصاب

فغرب ورشد وانذتهلت دوره وأموال  ،وخاض جتارب سياسية فاشلة،

جرت علي من مصاب
فضيا عام ّ

اضطرت إىل أ يعذتز السياسة أو تعزل السياسة ،وينقطع إىل

ومذتاع

طل

العلم وتعليم حذتى وافاه األجل "عشية يوم األحد لليلذتني بقيذتا من شعلا سنة ست ومخسني
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عيل حسن األثري ،الكاشف يف تصحيح رواية البخاري حلديث حتريم املعازف والر ّد عىل ابن حزم املخالف،
دار ابن اجلوزي ،الدمام7472 ،هـ7882/م ،ص .71
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انظر :أمحد بن علد احلليم ابن تيمية ،نقض املنطق ،تصحيح حممد حامد الفقي ،دار الكذت

العلمية ،بريو ،

7312هـ7897/م ،ص .79
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لياطياع ع ى سرية ابن حزم انظر :أمحد بن حممد املقري ،نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ،لحقيق حممد حميي الدين
علد احلميد ،دار الكذتاب العريب ،بريو  ،ج  ،2ص  ،294الىهلي ،سري أعالم النبالء ،ج  ،79ص .794
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وأربعامبة هجرية ،فكا عمره رمح اهلل إحد وسلعني سنة وعرشة أشهر ،وتسعة وعرشين يوما"(.)8
عام أصاب من النكلا
عرب ابن حزم ّ
ولقد ّ

بقول " :شغلنا بعد قيام أمري املؤمنني هشام املؤيد

بالنكلا  ،وباعذتداء أرباب دولذت  ،وامذتحنا بالعذتقا والذتغري

وامإغرام الفادح والسذتذتار ،وأرزمت

الفذتنة وألقت باعها ،وعمت الناس وخصذتنا ،إىل أ توي أيب الوزير رمح اهلل ونحن ع ى هىه احلا بعد
العرص يوم السلت لليلذتني بقيذتا من ذي القعدة عام اثنذتني وأربعامبة"( .)9ويعد هىا احلدث بداية سلسلة
من النكلا

منيت هبا أرسة ابن حزم نذتيجة لياضطرابا

السياسية ،وحالة الفوىض الذتي عمت بياد

األندلس ،لسيام قرطلة ،حيث "ألقت الفذتن جراهنا ،وأرخت عزاليها ووقع انذتهاب جند الرببر ملنازلنا ي
اجلان الغريب بقرطلة  ...وتقللت يب األمور إىل اخلروج من قرطلة وسكنى مدينة املرية"(.)10
ومل يرجع ابن حزم إىل قرطلة بعد إذ خرج منها إل وهو ي السادسة والعرشين من عمره ،وقد
قاسى ألوانا شذتى من املحن واملصاب  ،ولكنها مل تثن عن لحصيل العلم وطلل  ،إذ بعد عدة جتارب سياسية
فاشلة ،واخلروج عن الطارف والذتليد ،انقطع ابن حزم إىل العلم وبى في وسع  ،وسخر ل طاقذت العلمية
املذتنوعة املواه  .ولقد أفصح ابن حزم نفس عام اسذتقر علي حال بعد توا ي املحن واملصاب

والذترشيد

والذتغري بأسلوب في مرارة ولوعة وأسى إذ يقو " :والكيام ي مثل هىا (يقصد احل ومعاني ) إنام هو
من خياء الىرع ،وفراغ القل  ،وإ حفظ يشء وبقاء رسم وتىكر فابت ملثل خاطري لعج ع ى ما مىض
ودمهني ،فأنت تعلم أ ذهني مذتقل
وتغري الزما  ،ونكلا
ّ

السلطا

وبا ي مهرص بام نحن في من نلو الديار ،واجلياء عن األوطا ،
وتغري امإخوا  ،وفساد األحوا
ّ

وتلد

األيام وذهاب الوفر،

واخلروج عن الطارف والذتليد ،واقذتطاع مكاس اآلباء واألجداد والغربة ي اللياد ،وذهاب املا واجلاه،
والفكر ي صيانة األهل والولد ،واليأس من الرجوع إىل موضع األهل ،ومدافعة الدهر ،وانذتظار األقدار
ل جعلنا اهلل من الشاكني إل إلي  ،وأعادنا إىل أفضل ما عودنا"( .)11واحلاصل أ ابن حزم قد عاش بني
سنذتي  491-394هجرية ،وهي فرتة شهد فيها األندلس تغريا وتقللا ع ى عدة مسذتويا  ،وكانت
هلا تأثري ملارش ي شخصيذت  ،إذ مل يكن ابن حزم شخصا مغمورا ي الليئة األندلسية ،بل كا شخصية
ذا مكانة مرموقة بفضل انذتساب إىل أرسة تذتمذتع بمنص الوزارة ي النظام السيايس لدولة األندلس آنىاك.
-8
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ابن بشكوا  ،الصلة ،لحقيق :إبراهيم األبياري ،دار الكذتاب العريب ،بريو 7898 ،م ،ج  ،2ص .121
ابن حزم ،طوق احلاممة يف األلفة واألالف ،لحقيق :فاروق سعيد ،دار مكذتلة احلياة ،بريو 7819 ،م ،ص .297
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املرجع نفس  ،ص .217
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ثم حدثت اضطرابا

سياسية كا من نذتابجها زوا هىا املنص

األندليس .ولكن ابن حزم مل يفقد مكانذت بسل
نغمسا فيها ،بل كا هدف طل
وغايذت  ،وإ كا ُم ً

الوزاري ،وكثرة الفذتن داخل املجذتمع

فشل أرست ي السياسة ،أل السياسة مل تكن هدف
العلم وتعليم وبىلك اشذتهر ي اآلفاق ،وسار

بىكره الركلا  ،يقو ابن حزم:
مناي من الدنيا علوم
دعـاء إىل القرآ

أبـثها

والسنة الذتي

وأنرشهـا ي كل

باد

تناسى رجا ذكرها ي

وحارض

املحارض()12

ولقد "عاشت األندلس حالة سياسية مضطربة مليئة بالثورا واحلروب والنقيابا والفذتك
بالساسة والزعامء ،فلعد اهنيار الدولة العامر ّية الذتي ش ّيدها املنصور بن أيب عامر والىي للث مخسة وثياثني
عاما معقد النظام والسيامة واألمن والرخاء لألندلس"( ،)13كثر

الفذتن والضطرابا  ،ودخلت

األندلس ي فرتة ملوك الطوابف ،حيث أصلح لكل إقليم أمريا ،وكا العداء بينهم ُمسذتحكام ،أد هبم ي
هناية األمر إىل السذتعانة بملوك النصار ع ى بعضهم اللعض .وقد وصفها ابن حزم وهو شاهد عيا
بقول " :أ كل مد ِّبر مدينة ،أو حصن ي يشء من أندلسنا هىه أوهلا عن آخرها حمارب هلل تعاىل ورسول ،
وساع ي األرض بفساد للىي ترون عيانا من شنهم الغارا ع ى أموا املسلمني من الرعية الذتي تكو ي
ملك من ضارهم ،وإباحذتهم جلندهم قطع الطريق ع ى اجلهة الذتي يقضو ع ى أهلها ضاربو للموس
واجلزية ع ى رقاب املسلمني ،مسلطو لليهود ع ى قوارع طرق املسلمني ي أخى اجلزية والرضيلة من أهل
امإسيام"( .)14فهىه حا األندلس ي عرص ابن حزم ،ملك قوي ِ
بد ًّيا ،مل يىق إل ي نعومة أظفاره ،ثم
وأخريا خضوع وصغار ألعداء امإسيام حذتى دفعت
اضطراب وفذتن كا هلا أثر ي ترشيده وتغريل ،
ً
امإتاوا

لطاغية النصار واسذتمر

تلك احلا حذتى وفات سنة  491هجرية رمح اهلل ،وقد نال أذ

كثريا من ترشيد وتغري وسجن ،وانذتهاب دور وسل أموا نذتيجة هىه الضطرابا السياسية ولىلك
ّ
فسخر ما تلقى من حيات للعلم دراسة
اعذتزهلا ،لسيام مع تقدم سن  ،والقرب من مرحلة الشيخوخة،
وتدريسا وتأليفا.
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الىهلي ،سري أعالم النبالء ،ج  ،79ص .791
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حممد علد اهلل عنا  ،دول اإلسالم يف األندلس ،مؤسسة اخلانجي ،القاهرة ،ط 7812 ،3م ،ج  ،7ص .999
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عيل بن أمحد ابن حزم ،التلخيص لوجوه التخليص ،لحقيق :علد احلق الرتكامين ،دار ابن حزم ،بريو 7423 ،هـ/
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فيظهر لنا بوضوح احلالة السياسية املضطربة ،واألوضاع الجذتامعية املنحرفة واملذتدهورة ،فأمراء
األقاليم دب بينهم النزاع والقذتا  ،واسذتيياء القوي ع ى الضعيف .ورغم ذلك ،فقد كا لبن حزم
شخصية مذتم ّيزة ،فهو ذو شخصية ل تعرف املداهنة ،بل ل تأخى بالذتعريض الىي في مندوحة عن
الكىب ،ولبد لشخصية كهىه أل ترىض باألوضاع املنحرفة ي املجذتمع ،وأل تقلل املذتاجرة بدينها
رب العلاد .فهىه الصفا
لدنياها ،ول أ تريض العلاد ،وتسخط ّ

الذتي تربى عليها ابن حزم منى صلاه

جعلذت ينذتقد األوضاع السابدة ،ولسيام ما كا علي العلامء من أوضاع مل تعجل  ،ورأ ي فذتاوهيم نوع
تياع

بالدين مإرضاء الساسة والقادة ،فوقف هلم باملرصاد وأنكر عليهم إنكارا في غلظة وشدة ،مثل

قول " :فيا تغالطوا أنفسكم ،ول يغرنكم الفساق ،واملنذتسلو إىل الفق اليابسو جلود الضأ ع ى قلوب
السلاع ،املزينو ألهل الرش رشهم ،النارصو هلم ع ى فسقهم"( .)15فكا موقف علامء عرصه من أ
وحرضوا علي األمراء حذتى قاموا بذترشيده وتغريل  ،بل وصل هبم األمر إىل إحراق كذتل ،
قالوا بذتضليل
ّ
ومنع الناس من الذتذتلمى علي " ،وأي أذ أشد وأعظم أثرا ي نفس العامل من أ ير جهوده وثمرا
فكره لحرتق بني يدي ويشهد العامة احرتاقها ،إ ذلك ليخرج احلليم عن حلم "( .)16ولكن ابن حزم
مل يسذتسلم هلىا احلصار ،ومل يلن جانل ملهادنة العلامء والرضا بوضعهم ،بل ّ
سخر طاقذت العلمية ملحاربة
ذلك كل  ،واخذتار منهجا ي الجذتهاد مغايرا ملنهجهم عو علي ي اسذتنلاط األحكام الرشعية ،وإجابة
املسذتفذتني .وقد توي رمح اهلل وهو ي ما يشل املنفى ،حيث فرضت علي العزلة فرضا ،فـ" :اسذتهدف إىل
فقهاء وقذت فذتاملؤوا ع ى بغض وردوا أقوال  ،فأمجعوا ع ى تضليل وشنعوا علي وحىروا سياطينهم من
فذتنذت  ،وهنوا عوامهم من الدنو إلي واألخى عن  ،وطفق امللوك يقصون عن قرهبم ،ويسريون عن بيادهم
إىل أ انذتهوا ب إىل منقطع أثره برتبة بلده من بادية لللة"( ،)17حيث وافاه األجل ع ى هىه احلا من الطرد
والذترشيد ،واحلصار العلمي .فـ" :يا للدابع هىا احلرب عيل بن حزم وغرره ،وما أوضحها ع ى كثرة الدافنني
هلا ،والطامسني ملحاسنها"(.)18
هل توفرت رشوط اإلفتاء يف ابن حزم؟
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حممد أبو زهرة ،ابن حزم :حياته وعرصه ،آراؤه وفقهه ،دار الفكر العريب ،القاهرة7811 ،م ،ص .19
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فإذا كا امإفذتاء بمعنى "امإخلار بحكم اهلل تعاىل عن مسألة دينية بمقذتىض األدلة الرشعية ملن
سأ عن ي أمر ناز ع ى جهة العموم والشمو  ،ل ع ى وج امإلزام"( ،)19فيابد من توفر مجلة من
الرشوط فيمن يذتأهل للفذتو  .ولىلك قا اخلطي

اللغدادي" :ينلغي مإمام املسلمني أ يذتصفح أحوا

املفذتني فمن صلح للفذتيا أقره عليها ،ومن مل يكن من أهلها منع منها ،وتقدم إلي بأ ل يذتعرض هلا،
وأوعده بالعقوبة إ مل ينذت عنها"( .)20واحلاصل من كيام العلامء من األصوليني والفقهاء أ املفذتي لبد
أ تذتوفر في رشوط علمية ،وأخر خلقية كام أشار إليها ابن القيم بقول " :وملا كا الذتلليغ عن اهلل سلحان
يعذتمد العلم بام يللغ ،والصدق في  ،مل تصلح مرتلة الذتلليغ بالرواية والفذتيا إل ملن اتصف بالعلم والصدق،
فيكو عامل ًا بام يللغ ،صاد ًقا في  ،ويكو مع ذلك حسن الطريقة ،مريض السريةً ،
عدل ي أقوال وأفعال ،
سأبني رشوط املفذتي بالرجوع إىل شخصية
الّس والعيانية ي مدخل وخمرج وأحوال "( .)21ولىاّ ،
مذتشاب ّ
ابن حزم ملياحظة مد توفر رشوط امإفذتاء في .
ً
أوال:

الرشوط العلمية:
امإفذتاء إعيام بحكم اهلل عن علم حني السؤا عن  ،فيا حيل ملسلم أ يفذتي عن جهل ،ولىلك

يشرتط ي املفذتي رشطا ربيسا مرتت

أحدمها ع ى اآلخر حذتى يكو مفذتيا عن علم ،أوهلام امللكة

الفقهية ،وثانيهام الجذتهاد :ولقد ّبني علامء األصو الرشوط الذتي ينلغي توفرها ي املجذتهد ،حيث إ
رشوط الجذتهاد هي نفسها رشوط امإفذتاء .ولست بحاجة للذتفصيل ي هىه الرشوط ،ففي كذت

أصو

تلحر
الفق غنى عن ذلك ،ولكن أمجل القو فيها فأقو إ رشط الجذتهاد هو العلم بأصو الفق  ،فمن ّ
ي هىا العلم وكا ل دربة بالفق ودراية في  ،وارتياض ي اسذتعام أدلة األحكام ،فقد حصل العلم الىي
يؤهل أل يفذتي ي النواز  ،وخيرب عن حكم الشارع فيام اسذتفذتي في (.)22
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أبو بكر أمحد بن عيل اللغدادي ،الفقيه واملتفقه ،لحقيق :عاد بن يوسف العزازي ،دار ابن اجلوزي ،الدمام،
7471هـ7881/م ،ج  ،2ص .324
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حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية ،إعالم املوقعني عن رب العاملني ،لحقيق :عصام الدين الصلابطي ،دار احلديث،
القاهرة2224 ،م ،ج  ،7ص .71
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فإذا تقرر ذلك ،أقو إ ابن حزم "كا حاف ًظا عاملا بعلوم احلديث وفقه  ،مسذتنلطا لألحكام
من الكذتاب والسنة ،مذتفننا ي علوم مجة ،)23( "...كام يشهد بىلك مؤلفات لسيام املحىل رشح املجىل،
الىي وصف ابن علد السيام بقول " :ما رأيت ي كذت

ّ
املحىل لبن حزم ،وكذتاب
امإسيام ي العلم مثل

املغني للشيخ موفق الدين"( .)24ناهيك عن قو احلافظ الىهلي أ "ابن حزم رجل من العلامء الكلار في
أدوا الجذتهاد كاملة تقع ل املسابل املحررة ،واملسابل الواهية كام يقع لغريه وكل يؤخى من قول ويرتك
إل رسو اهلل ص ى اهلل علي وسلم"( .)25وبناء ع ى ذلك ،فقد كا ابن حزم مذتلحرا ي علم أصو الفق ،
عاملا بدقابق مسابل  ،وكذتاب اإلحكام يف أصول األحكام شاهد ع ى ما قلت .فهىا الكذتاب يعد أهم مصنف
رشح في ابن حزم منهج األصو ي ،حيث بسط في القو ي بيا أصو األحكام املعذتمدة لدي  ،كام
أسه ي الرد ع ى األصو الذتي رفضها .فاألصو الذتي اعذتمدها هي الكذتاب ،والسنة ،وإمجاع الصحابة،
والسذتصحاب ،ثم رفض ما سو ذلك مثل :القياس والسذتحسا واملصالح املرسلة وغريها"(.)26
ومل يصل ابن حزم هلىا املنهج األصو ي الىي اعذتمده وعو علي ي امإفذتاء واسذتنلاط األحكام
الرشعية ،إل بعد دراسة عميقة ،وتذتلع طويل للمنهج األصو ي الىي تقدم  ،فرفض عن اقذتناع واخذتار
منهجا أصول ًّيا مغايرا ير ي اتلاع احلق والصواب ،حيث تفق ً
أول للشافعي ،ثم أداه اجذتهاده إىل القو
ً
بنفي القياس كل جلي وخفي  ،واألخى بظاهر النص وعموم الكذتاب واحلديث ،والقو برباءة الىمة
األصلية واسذتصحاب احلا  ،وصنف ي ذلك كذتلا كثرية وناظر علي "( .)27ومل ينكر مرتلذت ي الجذتهاد
أحد من علامء امإسيام املعذتربين إل ما كا من ابن العريب الىي أنكر هىا األمر( ،)28وقد رد العلامء قول
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احلميدي ،جذوة املقتبس يف تاريخ علامء األندلس ،ص .482
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ً
نقيا عن :الىهلي ،سري أعالم النبالء ،ج  ،79ص .783
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شمس الدين حممد الىهلي ،تذكرة احلفاظ ،دار إحياء الرتاث العريب ،مرص7899 ،م ،ج  ،3ص .7794-7793
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انظر :ابن حزم ،اإلحكام يف أصول األحكام ،لحقيق :أمحد شاكر ،دار اآلفاق اجلديدة ،بريو 7892 ،م ،مج ،2
ج ،9ص .712
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الىهلي ،سري أعالم النبالء ،ج  ،79ص .791
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لقد حط ابن العريب من مرتلة ابن حزم العلمية ،ومن ذلك قول " :فلام عد وجد القو بالظاهر قد مأل املغرب
بسخيف كا من بادية إشليلية يعرف بابن حزم نشأ وتعلق بمىه

الشافعي ،ثم انذتس

واسذتقل بنفس  ،وزعم أن إمام األمة يضع ويرفع وحيكم لنفس ويرشع وينس

إىل داود ،ثم خلع الكل،

إىل دين اهلل ما ليس في " .القايض

عامر الطاللي ،مكذتلة دار الرتاث ،القاهرة7881 ،م ،ص .248
أبو بكر ابن العريب ،العواصم من القواصم ،لحقيق ّ
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ي ابن حزم .فالىهلي ير أن مل ينصف القايض أبو بكر رمح اهلل شيخ أبي ي العلم (يعني ابن حزم)،
ول تكل م في بالقسط ،وبالغ ي السذتخفاف ب  ،وأبو بكر فع ى عظمذت ي العلم ل يللغ رتلة أيب حممد،
ول يكاد"( .)29بل إ الىهلي حني ترجم لبن العريب قا " :ومل أنقم ع ى القايض رمح اهلل إل إقىاع ي
ذم ابن حزم ،واسذتجهال ل  ،وابن حزم أوسع دابر ًة من أيب بكر ي العلوم ،وأحفظ بكثري ،وقد أصاب ي
أشياء وأجاد ،وزلق ي مضايق كغريه من األبمة"(.)30
وأما امللكة الفقهية فقد لح ى هبا ابن حزم ي املحىل ،الىي حو الفق احلزمي الظاهري ،كام يعد
من أوابل املوسوعا

الفقهية الذتي اعذتنت بالفق املقار  ،وعرض أقوا العلامء ومناقشذتها فضيا عن

الرتجيح والسذتدل  .فـ" :لبن حزم فق ل لو خاص امذتاز ب  ،ول آراء فقهية ليست ي فق األبمة
األربعة ول غريهم"( ،)31بل خالفهم ي مسألة مهمة وهي مسألة القطع والظن ي الفق  ،حيث "ذه إىل
القطع ي مجيع املسابل الرشعية خيافا ملا ذه

إلي الفقهاء واملذتكلمو من احلكم بغال

الظن وبملدإ

ّ
املحىل مسألة ملنية ع ى الظن مما ذه إلي ابن حزم ،بل ملنية ع ى القطع
الحذتام "( .)32فيا تكاد جتد ي
واليقني ،ولىلك كثريا ما جتده خيذتم كل مسألة بعد اسذتعراض ملخذتلف األقوا واآلراء هبىه العلارة
رب العاملني" أو ما يشلهها.
"بطلت مجيع األقوا وصح قولنا يقينا ل اجا للشك في  ،واحلمد هلل ّ
ومل يىه

ابن حزم للقو بالقطع ي املسابل الفقهية اعذتلاطا ،بل كا ذلك عن روية وتثلت وإدراك

ملا يقو  ،أل املنهج األصو ي الىي اتلع يؤدي إىل القطع واليقني ي الغال  ،إذ كا اعذتامده ي اسذتنلاط
األحكام الرشعية ع ى نصوص الكذتاب والسنة النلوية ،ثم اسذتصحاب حكم األصل واملذتمثل ي امإباحة
الرشعية ،وفضيا عن ذلك ،فقد متسك بظاهر النصوص الرشعية ،ورفض تأويلها أو أي بحث ي غابيذتها
للقياس عليها .وبناء ع ى ما ذه

إلي من القو بالقطع ي األحكام الفقهية رفض الجذتهاد بالرأي

وتشدد ي إنكاره والذتشنيع ع ى القابلني ب  ،أل الجذتهاد بالرأي يفذتح منفىا واس ًعا للظن ي أغل
األحكام الفقهية.
وقلل الفراغ من الكيام ع ى الرشوط العلمية لإلفذتاء فإن حيسن الذتعرض ملسألة جديرة بالذتأمل،
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الىهلي ،سري أعالم النبالء ،ج  ،79ص .782-799
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املرجع نفس  ،ج  ،22ص .223-222
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أبو زهرة ،ابن حزم ،ص .212
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حممد سليام داود ،نظرية القياس األصويل :منهج جتريبي إسالمي ،دار الدعوة للطلع والنرش ،مرص7894 ،م،
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وحرية بالنظر والذتدقيق ،وهي تعذترب إشكالية ي هىا الصدد ،وأعني بىلك مسألة إنكار القياس من قلل
ابن حزم هل جيعل غري مؤهل لياجذتهاد وامإفذتاء؟ ،لسيام أ القياس يعو علي ي توسيع معاين
النصوص الرشعية ،ويعذتمد علي ي إحلاق املسكو

عن باملنطوق ب  .فقد "قا أبو املعا ي بن اجلويني:

ما ذه إلي ذوو الذتحقيق أنا ل نعد منكري القياس من علامء األمة ،ومحلة الرشيعة ،فإهنم ً
أول باقو ع ى
أيضا فإ معظم الرشيعة صادرة عن الجذتهاد ،والنصوص ل تفي
عنادهم فيام ثلت اسذتفاض ًة
وتواترا ،و ً
ً
بالعرش من أعشار الرشيعة ،فهؤلء ملذتحقو بالعوام ،وكيف يدعو اجذتهدين ،ول اجذتهاد عندهم"،
وع ّلق علي ابن الصياح بقول "وهىا من نوع إفراط"( .)33وعلي  ،فدعو أ ابن حزم مل يللغ مرتلة
الجذتهاد دعو ل ب ّينة عليها ،فإنكار القياس دليل ع ى أ ابن حزم قد بلغ رتلة الجذتهاد ،حيث أداه
اجذتهاده إىل إنكاره ،ويمكن القو بأن قد أخطأ ي اجذتهاده ،ول نرفع عن وصف الجذتهاد ً
أصيا .وأعذتقد
أ أوسط اآلراء وأعدهلا بالقلو ما أشار إلي ابن الصياح من كو خياف الظاهرية غري معذترب ي مسابل
القياس اجليل ،فـ" :ما اجذتمع علي القياسيو من أنواع أو ع ى غريه من أصول الذتي قام الدليل القاطع
ع ى بطياهنا فاتفاق من عداه ي مثل ع ى خياف إمجاع منعقد ...فخياف ي هىا وأمثال غري معذتدٍّ ب لكون
ملنيا ع ى ما يقطع بلطيان "( ،)34وأما غري ذلك فاجذتهاد ابن حزم فيها معذترب ،ويؤخى من قول ويرد
كام هو احلا مع بقية املجذتهدين ول فرق .ناهيك عن أ املجذتهد قد يكو اجذتهدا ي بعض مسابل الفق
دو بعض بناء ع ى القو بذتجزّ ء الجذتهاد كام نل ع ى ذلك امإمام ابن الصياح بقول " :ومن اجلابز أ ينا
امإنسا منص الفذتو والجذتهاد ي بعض األبواب دو بعض"(.)35
وزيادة ع ى ذلك ،فإ ابن حزم قد انفرد بإضافة رشط يراه من الرضوري أ يذتوفر ي املفذتي
وهو العلم باملنطق ع ى خياف ما علي مجهور العلامء ،بل إ بعض العلامء يعذتقد أ "املنطق مدخل
رش ،وليس الشذتغا بذتعليم وتعلم مما أباح الشارع"( ،)36فيحرم الشذتغا ب ،
الرش ّ
الفلسفة ،ومدخل ّ
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أبو عمر عثام ابن الصياح الشهرزوري ،فتاوى ومسائل ابن الصالح ،لحقيق :علد املعطي أمني قلعجي،
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املرجع سابق ،مج  ،7ص .221
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ابن الصياح ،فتاوى ومسائل ابن الصالح ،مج  ،7ص .272
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فكيف بجعل رشطا ي امإفذتاء .وأما ابن حزم فإن مل يذتوقف عند رفض القياس الفقهي خمال ًفا بىلك من
تقدم من الفقهاء واألصوليني ،بل جتاوز ذلك إىل العذتامد ع ى املنطق وقياسات ي اسذتنلاط األحكام
الفقهية بوصف بدييا عن القياس الفقهي ،بل إ من مل حيط باملنطق علام فيا يوثق بفقه ول بفذتواه ،حيث
جعل "علم املنطق املعيار ع ى كل علم"( .)37ومن ثم ،فـ" :ليعلم من قرأ كذتابنا هىا أ منفعة هىه الكذت
ليست ي علم واحد ،بل ي كل علم ،فمنفعذتها ي كذتاب اهلل عز وجل ،وحديث نلي ص ى اهلل علي وسلم،
وي الفذتيا ي احليا واحلرام والواج

وامللاح من أعظم منفعة ...وليعلم العاملو أ من مل يفهم هىا

القدر فقد بعد عن الفهم عن رب تعاىل وعن النلي ص ى اهلل علي وسلم ،ومل جيز ل أ يفذتي بني اثنني جلهل
بحدود الكيام ،وبناء بعض ع ى بعض ،وتقديم املقدما  ،وإنذتاجها النذتابج الذتي يقوم هبا الربها وتصدق
مرة ،وتكىب أخر ول ينلغي أ يعذترب هبا"(.)38
أبدً ا ،ويم ّيزها من املقدما الذتي تصدق ّ
وهىا املوقف احلزمي من القياس واملنطق دفع خصوم إىل قوهلم "إننا نرد باملنطقي ع ى
الرشعي ،فكىب وجهل ومكابرة ،ونحن الداعو إىل الرشع ،ألننا ندعو الناس إىل كذتاب اهلل تعاىل الىي
ﮋﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠﮊ( ،)39وإىل بيا رسول ص ى اهلل علي وسلم،

الىي أمره اهلل تعاىل بالليا  ،وإىل إمجاع الصحابة رضوا اهلل عليهم ،فكيف يرد ع ى الرشعي من هىه
صفذت ؟ إنام يرد ع ى الرشعي من يدعى إىل كيام اهلل تعاىل ،وكيام نلي حممد ص ى اهلل علي وسلم وإمجاع
الصحابة ريض اهلل عنهم ،فيعارض ذلك برأي  ،ويعرض عن ذلك إىل قياس إ كا عند نفس ممن يفهم،
مقرصا معرت ًفا بذتقصريه"( .)40ناهيك عن أ ابن حزم مل هيمل أمهية اللغة ومكانذتها
أو إىل الذتقليد إ كا
ً
ي امإفذتاء والجذتهاد ،بل ير أ "من وسم اسم باسم العلم والفق وهو جاهل للنحو واللغة فحرام
علي أ يفذتي ي دين اهلل بكلمة ،وحرام ع ى املسلمني أ يسذتفذتوه ،ألن ل علم ل باللسا الىي خاطلنا اهلل
تعاىل ب  .وإذا مل يعلم فحرام علي أ يفذتي بام ل يعلم"( .)41فالرشوط العلمية الذتي ينلغي توفرها ي
املفذتي ليكو أهيا لياجذتهاد وامإفذتاء فقد كا لبن حزم حظ وافر منها ،ونفرغ بعدها لليا الرشوط
اخللقية.
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عيل بن أمحد ابن حزم ،التقريب حلد املنطق ،ج  ،4ص .348
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املرجع نفس  ،ج  ،4ص .722
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سورة فصلت ،اآلية.42 :
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ابن حزم ،رسائل ابن حزم ،ج  ،3ص .19-14
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ثان ًيا:

الرشوط اخللقية:
اجرد الرشوط العلمية ي املفذتي ل تكفي ،بل لبد أ يضاف إليها صفا خلقية ،تكو بمثابة

أيضا
الوازع الديني الىي يدفع بصاحل إىل أ يذتحر ي الفذتو ويذتثلت فيها ،وهىا أمر جيعل املسذتفذتي ً
يثق بفذتواه ،ول تكن ي نفس ريلة منها ،ول يذتوجس منها خيفة .وقد أشار ابن الصياح إىل هىا ،وهو
مسلام ثق ًة ،مأمو ًنا،
بصدد احلديث عن رشوط املفذتي ،بقول " :أما رشوط وصفات فهو أ يكو مكل ًفا
ً
منزّ ًها من أسلاب الفسق ،ومسقطا املروءة ،أل من مل يكن كىلك فقول غري صالح لياعذتامد ،وإ كا
من أهل الجذتهاد"( .)42وبعد النظر ي أقوا العلامء وجد
الصفا

تذتفرع بقية
أ أمهها العدالة( ،)43وعليها ّ

جر نفع،
اخللقية األخر كالنية الصاحلة ي حا امإفذتاء فيا تؤثر فيها قرابة ول عداوة ،ول ّ

رض ،وحسن السرية بحيث تكو أعامل موافقة للرشيعة ي الظاهر واللاطن ،وعنها ينذتج الورع
ول دفع ّ
فضيا عن عدم الذتساهل ي الفذتو  .فـ" :ل جيوز للمفذتي أ يذتساهل ي الفذتو  ،ومن عرف بىلك ،مل جيز
أ يسذتفذتى ...وقد يكو تساهل  ،وانحيال بأ لحمل األغراض الفاسدة ع ى تذتلع احليل املحظورة أو
رضه ،ومن فعل ذلك
املكروهة ،والذتمسك بالشل للرتخيص ع ى من يروم نفع أو الذتغليظ ع ى من يريد ّ
ها علي دين "( .)44وعلي  ،فيا أعلم أحدا من علامء امإسيام الىين يعذتد بقوهلم قد طعن ي عدالة
ابن حزم وأخياق  ،بل األمر ع ى النقيض من ذلك فقد أثنوا ع ى خلق  ،وحسن سريت  .فابن حزم كا
" ً
عاميا بعلم  ...مذتواض ًعا ذا فضابل مجة"( ،)45معروفا بالذتدين ،عاميا بام أوجل الرشع ،واجذتنلا ملحارم
اهلل .بل إ ابن حزم قد دحض ما قد يظن ب من سوء اسذتنادا ملا كذتل ي طوق احلاممة من ذكر للنساء،
عليام أين بريء الساحة،
وما وقف علي من أخلارهن وصفاهتن فقا  ..." :ومع هىا يعلم اهلل وكفى ب
ً
سليم األديم ،صحيح اللرشة ،نقي احلجزة ،وإين أقسم باهلل أجل األقسام أين ما حللت مئزري ع ى فرج
ريب بكلرية الزنا منى عقلت إىل يومي هىا ،واهلل املحمود ع ى ذلك ،واملشكور فيام
حرام قط ،ول حياسلني ّ
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ابن الصياح ،أدب املفتي واملستفتي ،مج  ،7ص .27
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عرف ابن حزم العدالة بقول " :العدالة هي الذتزام العد والعد هو القيام بالفرابض واجذتناب املحارم
لقد ّ
والضلط ملا رو وأخرب ب فقط" .انظر :ابن حزم ،اإلحكام يف أصول األحكام ،دار الكذت العلمية ،بريو  ،مج،7
ص .739
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ابن الصياح ،أدب املفتي واملستفتي ،مج ،7ص .41-41
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احلميدي ،جذوة املقتبس يف تاريخ علامء األندلس ،ص .482
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مىض ،واملسذتعصم فيام بقي"(.)46
نفيسا وأعني بىلك كذتاب مداواة
ناهيك عن ابن حزم نفس قد أ ّلف ي األخياق واآلداب كذتا ًبا ً
رصح أن "كانت ي عيوب فلم أز بالرياضة ،واطياعي ع ى ما قالت
النفوس وهتذيب األخالق ،حيث ّ
األنلياء صلوا

اهلل عليهم ،واألفاضل من احلكامء املذتأخرين واملذتقدمني ي األخياق ،وي آداب النفس

أعاين مداواهتا ،حذتى أعا اهلل عزّ وجل ع ى أكثر ذلك بذتوفيق ومن  ،متام العد  ،ورياضة النفس،
والذترصف بأزمة احلقابق هو امإقرار هبا ،ليذتعظ هبا مذتعظ يوما إ شاء اهلل"( .)47بل إ ابن حزم كا حيىر
من املفذتني الىين ي تدينهم ر ّقة فقا ":فيا تغالطوا أنفسكم ،ول يغرنكم الفساق ،واملنذتسلو إىل الفق ،
اليابسو جلود الضأ ع ى قلوب السلاع ،املزينو ألهل الرش رشهم ،النارصو هلم ع ى فسقهم"(.)48
وع ى اجلملة ،فابن حزم "في دين ،ومقاصده مجيلة"( ،)49وبىلك يكو قد مجع الرشوط العلمية
واخللقية ،وقد شهد ل العلامء بللوغ مرتلة الجذتهاد فضيا عن لحلي بكل خلق زكي ،وجتنل لكل خلق
أهيا للفذتيا ،وهىا األمر يقذتيض احلديث عن منهج ي امإفذتاءً ،
ردي ،مما جعل ً
فضيا عن أصو األحكام
الذتي اعذتمدها ي الجذتهاد وامإفذتاء ،وبيا ذلك ي الفقرا اآلتية.
أصول األحكام والفتوى عند ابن حزم:
ل يمكن الفصل بني منهج امإفذتاء والجذتهاد ،فامإفذتاء ي هناية األمر رضب من الجذتهاد،
ولىلك كانت رشوط امإفذتاء هي نفسها رشوط الجذتهاد .ومن ثم ،فيابد لكل من املفذتي واملجذتهد أ يذتلع
منهجا معذتربا ي ذلك ،واملنهج املعذتمد ي الجذتهاد يكو هو املنهج املذتلع ي امإفذتاء .ولىا ،فسأتعرض
لليا منهج ابن حزم ي امإفذتاء اعذتامدا ع ى منهج ي الجذتهاد ،حذتى يذتسنى لنا أ نقوم ي آخر اللحث
بذتحليل بعض من فذتاوي اسذتنادا إىل املنهج الىي ارتضاه ي الفذتو والجذتهاد .إذ  ،فعلم أصو الفق قلل
ٍ
معني ،ضلط وحدد من قلل أبمة الجذتهاد ،مع وجود خيافا
ابن حزم كا يسري ي تيار واحد ،ومنهج ّ
داخل هىا املنهج تلدو ي صورة تناقض وتضارب ،إل أهنا كلها تعرب عن اللذتزام بمنهج واحد ،مذتمثل ي
منهجا أصوليا سلق إلي داود
فلام ظهر ابن حزم أبرز
ً
عملية السذتنلاط عن طريق الجذتهاد بالرأيّ .
-46

ابن حزم ،طوق احلاممة يف األلفة واألالف (ضمن رسائل ابن حزم) ،ج  ،7ج .212
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ابن حزم ،رسالة يف مداواة النفوس وهتذيب األخالق والزهد يف الرذائل ،لحقيق إيـﭭار رياض ،وتعليق علد احلق
الرتكامين ،دار ابن حزم ،بريو 2222 ،م ،ص .721

-48

ابن حزم ،التلخيص لوجوه التخليص ،ص .748
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الىهلي ،سري أعالم النبالء ،ج  ،79ص .791
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الظاهري( ،)50فأنكر من خيال الجذتهاد بالرأي ،وحرص الجذتهاد ي النصوص الرشعية ،وما مل يرد في
نص ،اسذتخدم مع أصل السذتصحاب .فابن حزم قد ذكر أ "األصو الذتي ل يعرف يشء من الشارع
إل منها ،وأهنا أربعة وهي :نص القرآ  ،ونص كيام رسو اهلل ص ى اهلل علي وسلم الىي إنام هو عن اهلل
تعاىل مما صح عن علي السيام ونقل الثقا  ،أو الذتواتر ،وإمجاع مجيع علامء األمة ،أو دليل منها ل حيذتمل
إل وجها واحدا"( .)51ولىا ،فأصو األحكام ،وما تلنى علي الفذتو لدي أربعة وهي:
األصل األول:

القرآن الكريم:

يقرر ابن حزم أ القرآ الكريم مصدر املصادر ،وأصل األصو كغريه من األبمة ،ولكن
أي تأويل
يذتعامل مع القرآ ع ى مقذتىض ظاهره دابام ،ول يلذتفت إل إلي  ،ول يعرج إل علي  ،ويرفض ّ
خيرج النص عن ظاهره ،ويراه من اللاطل الىي جي

اجذتناب والبذتعاد عن  .فـ" :قا تعاىل :ﮋﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﮊ( )52فأوج تعاىل أ يكذتفى بذتياوة الكذتاب ،وهىا هو األخى بظاهره ،وإبطا كل تأويل مل
يأ ب نص أو إمجاع ،وأ ل يطل غري ما يقذتضي لفظ القرآ فقط"( .)53ثم إن يىه إىل القو بنسخ
القرآ بالسنة ،ونسخ السنة بالقرآ ع ى خياف ما ذه إلي امإمام الشافعي ي الرسالة من منع النسخ بني
القرآ والسنة ،بل إ القرآ ل ينسخ إل قرآ  ،والسنة ل تنسخها إل سنة( .)54فـ" :اخذتلف الناس ي
هىا بعد أ اتفقوا ع ى جواز نسخ القرآ بالقرآ  ،وجواز نسخ السنة بالسنة ،فقالت طابفة ل تنسخ السنة
بالقرآ  ،ول القرآ بالسنة ،وقالت طابفة جابز كل ذلك ،والقرآ ينسخ بالقرآ والسنة ،والسنة تنسخ
-50

كا الفق الظاهري قلل ابن حزم ،ولكن مل يكن ل منهج مدو بحيث تظلط في أصول  ،ولحدد معامل  .فابن حزم
وإ كا قد سلق إىل القو بالظاهر داود بن عيل املذتوىف سنة  212هجرية ،إل أ الفضل يرجع ل ي وضع أصو
هىا املنهج الجذتهادي والذتفريع علي بام مل يسلق إلي  ،ومل يأ بعد ابن حزم ظاهري قام بمثل ما قام ب  .و"داود بن
خلف امإمام ،اللحر ،احلافظ ،العيامة ،عامل الوقت ،أبو سليام اللغدادي املعروف باألصلهاين ،موىل أمري املؤمنني
املهدي ،ربيس أهل الظاهر ...ب صري بالفق  ،عامل بالقرآ  ،حافظ لألثر ،رأس ي معرفة اخلياف ،من أوعية العلم ،ل
ذكاء خارق ،وفي دين مذتني ،وكىلك ي فقهاء الظاهرية مجاعة هلم علم باهر ،وذكاء قوي ،والكام عزيز".
الىهلي ،سري أعالم النبالء ،ج  ،73ص .729-81
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ابن حزم ،اإلحكام يف أصول األحكام ،دار الكذت العلمية ،بريو  ،مج  ،7ص .12
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سورة العنكلو  ،اآلية.97 :
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ابن حزم ،اإلحكام يف أصول األحكام ،لحقيق :حممود عثام  ،دار احلديث ،القاهرة7478 ،هـ7889/م ،مج ،3
ص .7391
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بالقرآ والسنة .قا أبو حممد :و هبىا نقو وهو الصحيح ،وسواء عندنا السنة املنقولة بالذتواتر ،والسنة
بعضا ،وينسخ اآليا
املنقولة بأخلار اآلحاد ،كل ذلك ينسخ بعض
ً

من القرآ  ،وينسخ اآليا

من

ً
فضيا عن
القرآ "( .)55وقد اسذتند ي قول هىا إىل الذتسوية بينهام باعذتلارمها وحيا من اهلل عزّ وجل،
"اسذتوابهام ي وجوب الطاعة"( .)56ناهيك عن أن "ملا بطل أ يكو فعل ص ى اهلل علي وسلم أو قول
بعضا"( .)57فابن حزم إذا
إل وح ًيا ،وكا الوحي ينسخ بعض
بعضا ،كانت السنة والقرآ ينسخ بعضها ً
ً
ثلت عنده خرب آحاد وعلم تأخره عن القرآ الكريم فإن يكو ناسخا ملا في .
األصل الثاين:

السنة النبوية:

تنقسم السنة باعذتلار صدورها عن الرسو ص ى اهلل علي وسلم قد تكو قول أو فعيا أو تقريرا
كام هو مقرر عند علامء األصو  ،ومدو ي مصنفا أهل هىا الفن من املحدثني( .)58وابن حزم يىه
إىل هىا الذتقسيم فري أ "السنن تنقسم ثياثة أقسام :قو من النلي ،أو فعل من علي السيام ،أو يشء رآه
وعلم فأقره علي ومل ينكره ،فحكم أوامره علي السيام الفرض والوجوب ع ى ما نلين إ شاء اهلل ي باب
األوامر من هىا الكذتاب ما مل يقم دليل ع ى خروج من باب الوجوب إىل باب الندب ،أو سابر وجوه
األوامر .وحكم فعل علي السيام البذتساء ب في  ،وليس واجلا إل أ يكو تنفيىا حلكم أو بيانا ألمر ع ى
ما يقع ي باب الكيام ي أفعال علي السيام من هىا الكذتاب .وأما إقراره علي السيام ع ى ما أعلم ،وترك
إنكاره فإنام هو مليح لىلك اليشء فقط ،وغري موج

ل  ،ول نادب إلي  ،أل اهلل عزّ وجل افرتض علي

يلني للناس ما نز إليهم"(.)59
الذتلليغ ،وأخربه أن يعصم من الناس ،وأوج علي أ ّ
فيذتضح من كيام ابن حزم ي السنن وتقسيامهتا أن يفرق بينها من حيث األحكام امللنية ع ى كل
قسم منها ،فالليا حمصور ي السنن القولية دو غريها ،والسنن الفعلية املجردة عن القو تكو للذتأيس،
وما أقره ص ى اهلل علي وسلم فحكم امإباحة .وعلي  ،فابن حزم ير وجوب اتلاع السنن القولية ،وأهنا
املقصودة بقول تعاىل :ﮋﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﮊ( ،)60فـ" :فيها بيا جيل ،ونص ظاهر أن
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ابن حزم ،اإلحكام يف أصول األحكام ،مج  ،2ص .144
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املرجع السابق ،مج  ،2ص .149
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املرجع السابق ،مج  ،2ص .141
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انظر :طاهر بن أمحد اجلزابري ،توجيه النظر إىل أصول األثر ،دار املعرفة ،بريو  ،ص .3-2
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ابن حزم ،اإلحكام يف أصول األحكام ،دار الكذت العلمية ،بريو  ،مج  ،7ص .748
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سورة النحل ،اآلية.44 :
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أنز تعاىل علي الىكر ليل ّين للناس ،والليا هو بالكيام ،فإذا تياه فقد ب ّين "( .)61وزد ع ى ذلك قول
تعاىل :ﮋﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤﮊ( ،)62فـ" :اآلية كافية ي أ اليازم إنام هو األمر فقط ل

يسمى
الفعل ،أل اهلل عزّ وجل إنام أخرب أ الوحي من قلل هو النطق ،والنطق هو األمر ،وأما الفعل فيا ّ
نط ًقا اللذتة ،فصح أ فعل علي السيام كل إباحة وندب ،ل إجياب إل ما كا من بيا ًنا ألمر"( .)63وأما
السنن الفعلية فهي من باب القذتداء واألسوة احلسنة وليست بواجلة ،فـ" :ليس يشء من أفعال علي
السيام واجلا ،وإنام ندبنا إىل أ نذتأسى ب علي السيام فيها فقط ...إل ما كا من أفعال بيانا ألمر أو تنفيىا
حلكم فهي حينئى فرض ،أل األمر قد تقدمها فهي تفسري لألمر ،وهىا هو القو الصحيح الىي ل جيوز
غريه"( )64عند ابن حزم .وأما ي حا "تعارض فعل وقو  ،مثل أ حيرم علي السيام شيئًا ثم يفعل  ،فإ
هىا إ علمنا أ الفعل كا بعد القو فهو نسخ ل  ،وبيا أ حكم ذلك القو قد ارتفع ...وأما إذا مل
يعلم أي احلكمني قلل األمر أم الفعل فإنا نأخى بالزابد"( .)65ثم إ السنة الذتقريرية املجردة يسذتفاد منها
حكم امإباحة فحس  ،فـ" :اليشء يراه علي السيام أو يللغ أو يسمع فيا ينكره ول يأمر ب
فملاح"( ،)66فيا يكو واج ًلا ول مندو ًبا.
وأما السنة النلوية باعذتلار النقل فع ى رضبني مذتواتر وآحاد ،واآلحاد من املقلو ومن املردود
كام هو مقرر عند أبمة هىا الفن( ،)67وابن حزم مل يشى عن هىا الذتقسيم ،ومل خيالف  .فاخلرب املذتواتر
"ما نقلذت كافة بعد كافة حذتى بلغ ب النلي ص ى اهلل علي وسلم وهىا خرب مل خيذتلف مسلام ع ى وجوب
األخى ب  ،وي أن حق مقطوع ع ى غيل "( .)68ولقد وقع اخذتياف بني العلامء بالنسلة للعدد املعذترب ي
الذتواتر ،وقد ذكرها ابن حزم بيد أن أبطل مجيعها ،واخذتار أرجحها وأولها بالصواب وهو أ اشرتاط

-61

املرجع نفس  ،مج  ،7ص .97

-62

سورة النجم ،اآليذتا .4-3 :

-63

ابن حزم ،اإلحكام يف أصول األحكام ،مج  ،2ص .997

-64

املرجع نفس  ،مج  ،2ص .919

-65

املرجع نفس  ،مج  ،2ص .999
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انظر :اجلويني ،الربهان يف أصول الفقه ،ج  ،7ص .319
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معني ي الذتواتر ليس بصحيح ،بل الصحيح "من قا بالذتواتر ومل حيدد عددا"( .)69ثم ذكر كياما ي
عدد ّ
هىا الصدد يسذتفاد من أ العربة ي الذتواتر حاصل من الذتيقن بعدم التفاق ع ى الكىب ،ول تعمد
الدس( ، )70وهو ي هىا مل خيرج عن القاعدة املشهورة ي علم املصطلح من كو "مدار الذتواتر ع ى عدم
الذتواطؤ"( .)71وأما خرب الواحد فـ" :ما نقل الواحد عن الواحد ،فهىا إذا اتصل برواية العدو إىل
رسو اهلل ص ى اهلل علي وسلم ،وج

العمل ب ووج

أيضا"( .)72وقو ابن حزم ي
العلم بصحذت ً

تعريف خرب الواحد "ما نقل الواحد عن الواحد" هو حد بأقل ما يمكن تصوره ي نقلة خرب الواحد إذ إ
األقل يقيض ع ى األكثر ي نقل السند كام هو معلوم ي مصطلح احلديث(.)73
وأيا ما كا األمر ،فقد اخذتلف العلامء ي رشوط قلو خرب اآلحاد( ،)74وموقف ابن حزم
يذتمثل ي رفض لكل هىه الرشوط ،ويكذتفي بام نقل الواحد عن الواحد إىل رسو اهلل ص ى اهلل علي وسلم
مع رشط العدالة .فإذا كا اخلرب مذتصل السند ،وروات عدول ضابطني كا صاحلا للعمل والعذتقاد معا.
ولىا ،فـ " :قد صح أ اهلل تعاىل افرتض علينا العمل بخرب الواحد الثقة عن مثل مللغا إىل رسو اهلل ص ى
اهلل علي وسلم وأ نقو أمر رسو اهلل ص ى اهلل علي وسلم بكىا ،وقا علي السيام كىا ،وفعل علي
السيام كىا"( .)75ناهيك عن أ اخلرب الىي هىه صفذت يوج

العمل والعلم م ًعا ،فـ" :ما نقل الواحد

عن الواحد ،فهىا إذا اتصل برواية العدو إىل رسو اهلل ص ى اهلل علي وسلم ،وج

العمل ب ووج

-69

املرجع السابق ،مج  ،7ص .723

-70

املرجع السابق ،مج  ،7ص .729-724

-71

انظر :أمحد بن عيل ابن حجر العسقياين ،رشح نخبة الفكر ،دار املشاريع للطلاعة والنرش والذتوزيع ،بريو ،
7427هـ2227/م ،ص .79-74

-72

ابن حزم ،اإلحكام يف أصول األحكام ،مج  ،7ص .721

-73

انظر :ابن حجر ،رشح نخبة الفكر ،ص .71-74

-74

الىي يظهر من تذتلع مىاه

الفقهاء ي رشوط قلو خرب اآلحاد أ احلنفية أكثرهم توسعا ي هىا األمر ،ثم

املالكية .انظر :أبو بكر أمحد بن عيل اجلصاص ،الفصول يف األصول ،مج  ،2ص  ، 28-3حممد زاهد الكوثري،
فقه أهل العراق وحديثهم ،لحقيق :علد الفذتاح أبو غدة ،مؤسسة الريا  ،بريو 7479 ،هـ7881/م ،ص  49وما
بعدها .وانظر :حسا بن حممد فلملا  ،خرب الواحد إذا خالف عمل أهل املدينة ،دار اللحوث للدراسا
امإسيامية وإحياء الرتاث ،ديب ،ط 7423 ،2هـ2222/م ،ص  728وما بعدها.
-75
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ابن حزم ،اإلحكام يف أصول األحكام ،دار الكذت العلمية ،بريو  ،مج  ،7ص .727

أيضا"( .)76فابن حزم يىه
العلم بصحذت ً

إىل قلو زيادة العد  ،فإذا "رو العد زيادة ع ى ما رو

غريه فسواء انفرد هبا أو شارك فيها غريه مثل أو دون أو فوق  ،فاألخى بذتلك الزيادة فرض"( ،)77بل
"لو مل ينفرد بالرواية للزابد إل إنسا واحد ثقة ،وخالف مجيع أهل األرض ،لكا القو بام رواه ذلك
فرضا علينا خياف كل من خالف رواية ذلك الواحد"( .)78وحجذت أن
الواحد واج ًلا ،ألن حمق ،ولكا
ً
ً
ملطيا لكيام عد آخر ،ول فرق بني أ
"ليس جهل من جهل حجة ع ى علم من علم ،ول سكو عد
ينفرد باحلديث كل  ،وبني أ ينفرد بلفظة من أو بحكم زابد في "(.)79
ثم إ ابن حزم يىه

إىل أ احلديث الصحيح ما توفر

في عدالة الرواة مع اتصا السند،

أي حديث ختلف في رشط الصحة ،حيث "نقطع ونثلت بأ كل خرب مل يأ
ويرد ّ

ً
مرسيا ،أو
قط إل

مل يروه قط إل اجهو أو اجرح ثابت اجلرحة فإن خرب باطل بيا شك موضوع مل يقل رسو اهلل إذ لو جاز
صحيحا غري لزم لنا ،لعدم قيام احلجة علينا في "( .)80ولىا ،فقد رد ابن حزم
أ يكو حقا ،لكا رش ًعا
ً
احلديث املرسل "الىي سقط بني أحد روات وبني النلي ص ى اهلل علي وسلم ناقل واحد فصاعدً ا ،وهو
أيضا ،وهو غري مقلو  ،ول تقوم ب حجة"( .)81ول فرق عند ابن حزم بني مرسل الثقة أو غري
املنقطع ً
الثقة ،فـ" :ل حجة ي مرسل ولو رواه الثقا "( .)82واحلاصل أ ابن حزم يقلل خرب اآلحاد مطلقا إذا
ً
مذتصيا ،فينسخ ب القرآ الكريم ،وخيصص ب عموم ،
صح بنقل الرواة العدو الضابطني ،وكا النقل
ويقيد ب مطلق  ،كام أن يقلل زيادة العد  ،وير وجوب األخى هبا.
األصل الثالث:

اإلمجاع:

يقو ابن حزم" :دين امإسيام اليازم لكل أحد ل يؤخى إل من القرآ أو مما صح عن
رسو اهلل ص ى اهلل علي وسلم إما برواية مجيع علامء األمة عن علي السيام وهو امإمجاع ،وإما بنقل مجاعة
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املرجع نفس  ،مج  ،7ص .721
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املرجع نفس  ،مج  ،7ص .223
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ابن حزم ،اإلحكام يف أصول األحكام ،لحقيق :حممود حممد عثام  ،مج  ،2ص .932
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ابن حزم ،اإلحكام يف أصول األحكام ،دار الكذت العلمية ،بريو  ،مج  ،7ص .221
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املرجع نفس  ،مج  ،7ص .732-737
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املرجع نفس  ،مج  ،7ص .749
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عيل بن أمحد بن سعيد ابن حزمّ ،
املحىل ،ج  ،7ص .719
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عن علي الصياة والسيام وهو نقل الكافة"( .)83فابن حزم ير أ امإمجاع نقل السنة من قلل الصحابة
مع التفاق مثل قول " :تيقننا أهنم كلهم ريض اهلل عنهم صلوا مع علي السيام الصلوا اخلمس كام هي
ي عدد ركوعها وسجودها ،أو علموا أن صياها مع الناس كىلك ،وأهنم كلهم صاموا مع  ،أو علموا أن
صام مع الناس رمضا ي احلرض ،وكىلك سابر الرشابع الذتي تيقنت مثل هىا اليقني والذتي من مل يقر هبا
ٍ
حينئى مجيع املؤمنني ل مؤمن ي
مل يكن من املؤمنني .وهىا ما ل خيذتلف أحد ي أن إمجاع ،وهم كانوا
األرض غريهم ،ومن ادعى أ غري هىا هو إمجاع كلف الربها ع ى ما يدعي ول سليل إلي  .وما صح في
خياف من واحد منهم ريض اهلل عنهم عرف ودا ب فليس إمجا ًعا ،أل من ادعى امإمجاع ههنا فقد
كىب"( .)84فـ" :قوم عدوا قو الصحايب املشهور املنذترش إذا مل يعرف ل خمالف من الصحابة ،وإ وجد
اخلياف من الذتابعني فمن بعدهم فعدوه إمجاعا .وقوم عدوا قو الصاح

الىي ل يعرفو ل خمال ًفا من

الصحابة وإ مل ينذترش إمجاعا ،وقوم عدوا قو أهل املدينة إمجاعا ،وقوم عدوا قو أهل الكوفة إمجاعا،
وقوم عدوا اتفاق أهل العرص الثاين ع ى أحد القولني أو أكثر كانت للعرص الىي يلي إمجاعا ،وكل هىه
آراء فاسدة"(.)85
فموقف ابن حزم رصيح ي ر ّده ألي نوع من أنواع امإمجاع ول يعرتف إل بإمجاع الصحابة
ريض اهلل عنهم فقط .وهىا امإمجاع علارة عن نقل ألقوا الرسو ص ى اهلل علي وسلم وأفعال من قلل
مجيع الصحابة ريض اهلل عنهم .وأما مجهور علامء األصو فريو أ امإمجاع يذتحقق بـ" :اتفاق املجذتهدين
من أمة حممد علي السيام ي عرص ما غري عرصه علي السيام ع ى أمر من األمور"( .)86ولقد أفرد ابن
حزم املسابل املجمع عليها بكذتاب سامه مراتب اإلمجاع يف العبادات واملعامالت والعقائد ،وقام ابن تيمية
بنقد بعض املسابل املىكورة ي هىا الكذتاب .واحلاصل أ ابن حزم ير أن "ل إمجاع إل إمجاع الصحابة
ريض اهلل عنهم ...وهو امإمجاع املقطوع ب  ،وأما كل عرص بعد عرصهم فإنام بعض املؤمنني ل كلهم،
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املرجع نفس  ،ج  ،7ص .771
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املرجع نفس  ،ج ،7ص .722
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ابن حزم ،مراتب اإلمجاع يف العبادات واملعامالت واملعتقدات ،دار الكذتاب العريب ،بريو 7891 ،م ،ص.72
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حمصورا ،يمكن أ
أيضا فإهنم كانوا عد ًدا
وليس إمجاع بعض املؤمنني إمجا ًعا ،إنام امإمجاع إمجاع مجيعهم ،و ً
ً
حياط هبم ،وتعرف أقواهلم ،وليس من بعدهم كىلك"( .)87فذتحقق امإمجاع هبىا الرشط من الصعوبة
بمكا  ،فإذا لحقق لحق ًقا قطع ًيا ل مرية في اللذتة فإنام يكو مسذتند هىا امإمجاع النص الرشعي.
األصل الرابع:

الدليل:

وهىا النوع من األدلة حس تفسري ابن حزم ل ل يذتعد فهم النصوص ،أو باألحر ل يضيف
قياسا ع ى واقعة ورد فيها نص ،كام فهم أهل الرأي من اعذتامده علي  ،حيث:
حكام لواقعة مل يرد نص فيها ً
ً
"ظن قوم بجهلهم أ قولنا بالدليل خروج منا عن النص وامإمجاع وظن آخرو أ القياس والدليل واحد،
فأخطئوا ي ظنهم أفحش خطأ"( .)88ثم بني أ الدليل إما مأخوذ من امإمجاع وإما مأخوذ من النص،
"فأما الدليل املأخوذ من امإمجاع فهو ينقسم أربعة أقسام ،كلها أنواع من أنواع امإمجاع ،وغري خارجة عن ،
وهي اسذتصحاب احلا  ،وأقل ما قيل ،وإمجاعهم ع ى ترك قولة ما ،وإمجاعهم ع ى أ حكم املسلمني سواء.
وأما الدليل املأخوذ من النص ،فهو ينقسم أقساما سلعة كلها واقع لحت النص :أحدها مقدمذتا تنذتج نذتيجة
ليست منصوصة ي إحدامها ...وثانيهام رشط معلق بصفة فحيث وجد فواج

ما علق بىلك الرشط...

وثالثها لفظ يفهم من معنى فيؤد بلفظ آخر ...ورابعها أقسام تلطل كلها إل واحد فيصح ذلك الواحد...
وخامسها قضايا واردة مدرجة ،فيقذتيض ذلك أ الدرجة العليا فوق الدرجة الذتالية هلا بعدها ،وإ كا مل
ينص ع ى أهنا الذتالية ...وسادسها عكس القضايا ،وذلك أ الكلية املوجلة تنعكس جزبية أبدا ...وسابعها
لفظ ينطوي في معا مجة وإ مل يىكر نص اسمها"( .)89ويؤكد ابن حزم أ هىه األنواع للدليل وتقسيامت
ل ل خترج عن نصوص القرآ الكريم ،والسنة النلوية ،حيث خذتم حديث عن الدليل وأقسام ً
قابيا" :فهىه
هي األدلة الذتي نسذتعملها وهي معاين النصوص ومفهومها وهي كلها واقعة لحت النص وغري خارجة عن
أصيا ،وقد بيناها وأنعمنا الكيام عليها ي كذتابنا املوسوم بكذتاب التقريب"( .)90إذ  ،فالدليل عند ابن حزم
كام بين هو ل خيرج عن كون اس ً
ذتعامل للنص من حيث مفهوم ومعاني  ،وليس ل معنى خارج النص .ولقد
توسع ابن حزم ي كذتاب التقريب حلد املنطق للحديث عن أقسام الكيام ،ومعاين األلفاظ ،واملسميا
-87

ابن حزم ،اإلحكام يف أصول األحكام ،مج  ،2ص .197
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املرجع نفس  ،مج  ،2ص .998
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املرجع نفس  ،مج  ،2ص .982-998
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املرجع نفس  ،مج  ،2ص  .982وهىا األمر يؤكد ما أرش

إلي سابقا من عد ابن حزم معرفة املنطق رشطا ي

امإفذتاء والجذتهاد.
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وما تد علي من معا  ،واملقدما والقضايا ،واجلامعة الناجتة منها(.)91
وع ى اجلملة ،فالناظر ي أصو األحكام ومداركها عند ابن حزم ل جيد غري الكذتاب ،والسنة،
واسذتصحاب احلا  ،حيث إ الدليل عنده يؤو ي هناية أمره إىل آلة لفهم الكذتاب والسنة ،وقد خطأ من
قا  :إ الدليل يشل القياس .وأما امإمجاع الىي اعذتمده فهو ل يذتصور بعد انقراض جيل الصحابة
ريض اهلل عنهم فضيا عن كون مذتعلقا بالنقل اجلامعي لسنة الرسو ص ى اهلل علي وسلم .ثم إ ابن حزم
قد أدرج السذتصحاب لحت مفهوم الدليل ،فضيا عن أن قد أفرده بملحث ي اإلحكام يف أصول األحكام
اسذتوع في الكيام ع ى اسذتصحاب احلا  .وبعد الذتأمل ي األصو املعذتمدة لدي نجد أ الدليل يؤو ي
هنايذت إىل النص ول خيرج عن  ،ول أثر لإلمجاع ي الجذتهاد بعد عرص الصحابة ريض اهلل عنهم" ،فامإمجاع
ي نظر املفكر الظاهري ليس سو اتفاق الصحابة بامإمجاع ع ى حديث نلوي وهو اتفاق حيرصو ع ى
إعيان وشهره ،بحيث يعرف كل الناس ع ى وج اليقني"( .)92ولىا ،فلم يلق من األصو املعذتمدة لدي
سو دليل السذتصحاب الىي عو علي ي حا عدم وجود النص الرشعي ،فإلي يفزع ي امإفذتاء،
وعلي يعو ي الجذتهاد إذا ما أعوزه النص وعدم .
وع ى الرغم من اعذتامد ابن حزم ع ى دليل السذتصحاب ي كثري من املسابل الفقهية ،وتعويل علي
ي اسذتنلاط األحكام الرشعية ،إل أن مل يىكر ل تعري ًفا ،وإ كا قد أفرد بابا ي كذتاب اإلحكام يف أصول
األحكام لـ" :اسذتصحاب احلا "( .)93ناهيك عن أن ي مقدمة كذتاب اإلحكام عقد با ًبا خاصا للذتعريف
باملصطلحا

املسذتعملة ي أصو

الفق  ،والدابرة بني أهل  ،فعرف القياس ،والعلة ،واملصلحة،

والسذتحسا وغريها ،ومل يذتطرق لذتعريف السذتصحاب .ولقد بىلت قصار جهدي لذتذتلع املواضع الذتي
أي مفهوم ل  ،فضيا
ورد فيها هىا املصطلح ي كذتابا ابن حزم األصولية والفقهية ،فوجدهتا عارية عن ذكر ّ
عن أن مل ينقل تعري ًفا ل عمن تقدم من علامء األصو  .وع ى العموم ،إ يكن ثمة تعريف يمكن نسلذت إىل
ابن حزم ،فهو ما ذكره الشيخ أبو زهرة رمح اهلل ي كذتاب حو ابن حزم ،حيث قا " :إ السذتصحاب عند
ابن حزم يعني :بقاء حكم األصل الثابت بالنصوص حذتى يقوم الدليل فيهام ع ى الذتغيري"(.)94
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ولكن هىه العلارة املخذترصة من الشيخ أيب زهرة رمح اهلل قد توهم القارئ أ ابن حزم
يسذتصح

حكم النصوص الرشعية فحس  .وهىا األمر في نظر أل ابن حزم يسذتصح

ً
فضيا عن أن يسذتصح
النصوص ويذتمسك هبا،

حا

أيضا امإباحة الرشعية ي كل ما مل يرد في نص من
ً

الشارع( .)95فـ" :ما مل يقل في النلي ص ى اهلل علي وسلم فليس واجلا ألن مل يأمر ب وليس حراما ألن
مل ين عن  ،فلقي رضورة أن ملاح ،فمن ادعى أن حرام مكلف أ يأيت في بنهي من النلي ص ى اهلل علي
وسلم فإ جاء ب سمعنا وأطعنا ،وإ مل يأ ب فقول باطل ،ومن ادعى أن واج كلف أ يأيت في بأمر
من النلي فإ جاء ب سمعنا وأطعنا ،وإ مل يأ ب فقول باطل"( .)96وعلي  ،فيمكن أ يعرف هىا الدليل
بام يذتناس

مع املنهج الىي ارتضاه ي الجذتهاد ،فنقو  :إ السذتصحاب لد ابن حزم يعني "الذتمسك

بحكم النصوص الرشعية وحاهلا من عموم وخصوص ي األمر والنهي ع ى حد السواء ،وحكم امإباحة
ربا عن املعنى الىي قصده ابن حزم من اسذتخدام
الرشعية فيام مل يرد في نص" .فهىا الذتعريف يكو مع ً
وتقريرا لىلك أقو
هلىا الدليل ،وجام ًعا ملا يذتفرع عن من أنواع ،وخري مرتجم عن ماهيذت وحقيقذت لدي .
ً
إذا ورد نص رشعي بصيغة العموم متسك ب  ،فيعمم احلكم ول يسذتثني من شيئًا إذا مل يكن ي النص
أيضا ،ول حياو تعدية احلكم إىل غريه مهام
اسذتثناء ،وأما إذا ورد النص بصيغة الذتخصيص فيذتمسك ب ً
كا السل  ،وهىا الكيام ينطلق ع ى األوامر والنواهي ع ى حد سواء( .)97فإذا مل جيد نص ي مسألة ما،
حكم عليها بامإباحة بناء ع ى السذتصحاب ،ول يقلل أي اجذتهاد حيكم ع ى تلك املسألة بإجياب أو لحريم
أل ذلك ي نظره زيادة ي الدين ،ورشع مل يأذ اهلل تعاىل ب .
املعامل الرئيسة ملنهج ابن حزم يف اإلفتاء:
بناء ع ى ما سلق بيان من أصو األحكام والفذتو لد ابن جزم فيمكن أ نقوم بليا امليامح
الربيسة للمنهج الىي اتلع ي الفذتو ومعامل األساس .وعلي  ،فأحس

أ منهج امإفذتاء عند ابن حزم

يقوم ع ى األمور اآلتية:
ً
أوال:

االعتامد عىل ظواهر النصو

الرشعية:

فلعل أهم يشء يم ّيز امإفذتاء عند ابن حزم يذتمثل ي السذتنلاط ملارشة من ظاهر ألفاظ النصوص
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الرشعية ،حيث إن ترك الرأي كلية ،فيا يأخى إل بظواهر النصوص من القرآ أو السنة ،فيا يذتجاوز
الظاهر ليلحث ي روح النص ،ومقاصد الذترشيع ،بل جيعل اللحث ي ذلك ً
تقول ع ى اهلل ،وكى ًبا وافرتاء
علي  ،وتزيدا ي الدين ،ومل يكن اهلل لينسى أو يغفل عن هىه املعاين املسذتنلطة بالرأي ،فلو أرادها ترشيعا
لعلاده لنص عليها .فـ" :قول تعاىل :ﮋﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮊ( )98موج أخى كل نص ي
القرآ واألخلار ع ى ظاهره ومقذتضاه ،ومن محل ع ى غري مقذتضاه ي اللغة العربية فقد خالف قول تعاىل
وحكم  ،وقا علي عزّ وجل اللاطل وخياف قول عزّ وجل ،ومن ادعى أ املراد بالنص بعض ما يقذتضي
ي اللغة العربية ل كل ما يقذتضي فقد أسقط بيا النص ،وأسقط وجوب الطاعة ل بدعواه الكاذبة ،وهىا
قو ع ى اهلل تعاىل باللاطل ،وليس بعض ما يقذتضي النص بأوىل بالقذتصار علي من سابر ما يقذتضي "(.)99
إذ  ،فقد اخذتص املىه

الظاهري واملذتمثل ي ابن حزم خاصة بالعذتامد ع ى ظواهر النصوص ،فذتنظريه

ّ
املحىل يياحظ أ ابن حزم ل يرتك اجال
الفقهي ،واجذتهاده كل  ،وفذتياه ينحو نحو الظاهر ،فمن يقرأ
مإعام الفكر ،وإجالة النظر ي فهم النص وتفحص معاني  ،وحماولة تأويل ع ى غري مقذتضاه الظاهر املذتلادر
من ( .)100فقد "قا تعاىل :ﮋﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﮊ( )101فأوج
وهىا هو األخى بظاهره ،وإبطا كل تأويل مل يأ

تعاىل أ يكذتفى بذتياوة الكذتاب،

ب نص أو إمجاع ،وأ ل يطل

غري ما يقذتضي لفظ

القرآ "( .)102وهىا املنهج الظاهري احلري ي فهم النصوص أداه بطليعة احلا إىل إنكار غابية
النصوص.
إذ  ،فنذتيجة طليعية أ من حيذتكم إىل ظواهر النصوص ،ينكر غابيذتها وأ هناك مقاصد من
ورابها" ،فاجلمهور ينظرو إىل النصوص ،ع ى أهنا معقولة املعنى رشعت أحكامها ألغراض ومقاصد
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تنظم أحكام الدين والدنيا ويسري الناس ع ى منهاجها ي طريق مسذتقيم فاضل ...أما الظاهرية فريو أ
النصوص معقولة املعنى ي ذاهتا ،أي أهنا ي اجلملة ملصلحة العلاد ،ولكن كل نص يقذترص ع ى موضع
ل يذتجاوزه ،ول يفكر ي علة مسذتنلطة من "( .)103ومن أجل تصحيح مىهل ي إنكار غابية النصوص قد
خصص عدة فصو ي اإلحكام مإبطا القو بالعلل ي يشء من الرشابع ،وأ اللحث فيها افرتاء ع ى اهلل
وتقو علي بيا دليل" .فدعواهم أ هىا احلكم حكم ب اهلل تعاىل لعلة كىا ،فرية ودعو ل دليل عليها،
ّ
ولو كا هىا الكىب ع ى أحد من الناس لسقط قابل فكيف ع ى اهلل عز وجل .ولسنا ننكر وجود أسلاب
للعض األحكام بل نثلذتها ونقو هبا ،لكنا نقو إهنا ل تكو أسلابا إل حيث جعلها اهلل تعاىل أسلابا ول
حيل أ يذتعد هبا املواضع الذتي نص فيها ع ى أهنا أسلاب ملا جعلت أسلابا ل "(.)104
فابن حزم ل ينكر العلل الواردة ي النصوص ولكن منهج الظاهري ي الذتعامل معها يقذتيض أ
يقذترص هبىه العلل النصية ع ى املواضع الواردة فيها ،ول حياو تعدهيا إىل غريها عن طريق القياس مثيا.
ومن األمثلة الفقهية الذتي توقف فيها ابن حزم عند ظاهر النص قول " :ولعاب الكفار من الرجا والنساء
الكذتابيني وغريهم نجس كل  ،وكىلك العرق منهم والدمع ،وكل ما كا منهم .ولعاب كل ما ل حيل أكل
من طابر أو غريه من خنزير أو كل أو هر أو سلع أو فأر ،حاشا الضلع فقط ،وعرق كل ما ذكرنا ودمع
حرام واج

اجذتناب  .برها ذلك قو اهلل تعاىل :ﮋ ﭢ ﭣ ﭤﮊ( .)105وبيقني جي

أ بعض النجس

نجس ،أل الكل ليس هو شيئًا غري أبعاض  .فإ قيل بأ معناه نجس الدين .قيل :هلكم أ ذلك كىلك،
أجي من ذلك أ املرشكني طاهرو ؟ حاش هلل من هىا ،وما فهم قط من قو اهلل تعاىل :ﮋ ﭢ ﭣ ﭤﮊ،
مع قول نلي " :أ املؤمن ل ينجس" أ املرشكني طاهرو "(.)106
ثان ًيا:

االقتصار عىل موضع النص الرشعي فحسب:
كا من الطليعي جدا أ جيعل ابن حزم نصوص القرآ والسنة واردة ي مواضع معينة ،جي

وأي تفكري ي تعديذتها إىل موضع غري الىي ورد ب الرشع يكو تعديا
القذتصار عليها والذتوقف عندهاّ ،
حلدود اهلل .وهىا املوقف من النصوص الرشعية قد دفع إىل رفض القو بدليل اخلطاب واملعروف عند
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األصوليني بمفهوم املخالفة ،وهو" إثلا نقيض حكم املنطوق للمسكو  ،ويسمى دليل اخلطاب ،أل
دليل من جنس اخلطاب ،أو أل اخلطاب دا علي "( .)107من أجل إبطا هىا القو خصص بابا ي
اإلحكام لذتفنيد أدلة املحذتجني ب  ،ويعده تزيدا ي الدين وافرتاء ع ى اهلل ،فالواج

ع ى اجلميع القذتصار

ع ى ما ورد ي النص ،فـ" :هىا مكا عظم في خطأ كثري من الناس ،وفحش جدا ،واضطربوا في
اضطرابا شديدا .وذلك أ طابفة قالت :إذا ورد نص من اهلل تعاىل أو من رسول ص ى اهلل علي وسلم
معلقا بصفة ما أو بزما ما أو بعدد ما ،فإ ما عدا تلك الصفة ،وما عدا ذلك الزما  ،وما عدا ذلك العدد،
فواج

أ حيكم في بخياف احلكم ي هىا املنصوص وتعليق احلكم باألحوا املىكورة دليل ع ى أ

ما عداها خمالف هلا .وقالت طابفة أخر وهم مجهور أصحابنا الظاهريني وطوابف من الشافعيني منهم
أبو العلاس بن رسيج وطوابف من املالكيني :إ اخلطاب إذا ورد كام ذكرنا مل يد ع ى أ ما عداه بخياف ،
حممد :هىا القو هو الىي ل جيوز غريه ،ومتام ذلك ي أقوا أصحابنا
بل كا موقوفا ع ى دليل .قا أبو ّ
حكام ي غريها ،ل أ ما عداها
الظاهريني ،أ كل خطاب وكل قضية فإنام تعطيك ما فيها ول تعطيك ً
موافق هلا ،ول أن خمالف هلا ،لكن كل ما عداها موقوف ع ى دليل "(.)108
أيضا(،)109
ومل يقف ابن حزم عند حد إنكار مفهوم املخالفة ،بل تعداه إىل إنكار مفهوم املوافقة ً
حيث أ "األصوليني يكادو جيمعو ع ى أ مفهوم املوافقة طريق من طرق اسذتثامر اخلطاب وأ
ما اسذتثمر بواسطذت من أحكام هي أحكام رشعية جي

اخلضوع هلا والعمل بمقذتضاها .ل خيالف ي هىا

إل ابن حزم الظاهري الىي يزعم أن طريق باطل الذتعلق ب  ،ألن ل يعدو أ يكو من رضوب القياس،
وموقف من القياس معروف"( .)110ولىا ،فيج

ي نظر ابن حزم الذتمسك بالنص الرشعي ول جيوز

تعدي لسذتنلاط معنى جديد سواء باملوافقة أو املخالفة ،فـ" :ل يغلط علينا من سمع كيامنا هىا فيظن
أننا إذ أنكرنا قوهلم أ غري املىكور بخياف املىكور ،إننا نقو أ غري املىكور موافق للمىكور،
بل كيا األمرين عندنا خطأ فاحش ،وبدعة عظيمة ،وافرتاء بغري هد  .ولكنا نقو أ اخلطاب ل يفهم
من إل ما قىض لفظ فقط ،وإ لكل قض ّية حكم اسمها فقط ،وما عداه غري حمكوم ل ل بوفاقها
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ول بخيافها"( .)111وع ى اجلملة ،فابن حزم ير أ النص ل يذتعد ب املوضع الىي وضع في
الشارع ،ولىلك أنكر لحريم أشياء مل يرد فيها نص بناء ع ى الحذتياط ،وعميا بقاعدة سد الىرابع األمر
الىي جعل ينكر القو بمفهوم املوافقة وبمفهوم املخالفة حذتى ل يذتعد بالنص موضع الرشعي.
ثال ًثا:

األحكام ال تتغري بتغري املكان والزمان:
إنكارا في عنف وغلظة ع ى من قا أ األحكام تذتغري بذتغري الزما واملكا  ،وأ
ينكر ابن حزم
ً

األحكام تدور مع عللها وجو ًدا وعد ًما .وعلي  ،فهو يذتمسك بالنصوص ول يذتعد هبا مواضعها،
ول يذتحو عنها مهام كا السل  ،ومهام دعت احلاجة إىل ذلك ،إذا مل يكن ي النص نفس إشارة إىل تغري
احلكم بذتغري الزما واملكا  .فيسذتمر العمل بالنص ع ى ظاهره كام ورد ،وإ تلد الزما وتغري املكا ،
وزالت علل  ،وفقد الغاية من وروده ي ذلك املوضع ،فيا عربة ألسلاب ورود النصوص والعلل
والظروف الذتي أحاطت هبا .فالنصوص ي رأي ل علل هلا ول حكم من وراء ورودها ،ول دخل
لألسلاب ي ذلك ،وما ورد منصوصا ع ى علذت أو سل

وروده فيقذترص ب ع ى موضع ول يذتعد ب إىل

موضع آخر .فـ" :نحن ل ننكر النذتقا من حكم أوجل القرآ أو السنة ،إذا جاء نص آخر ينقلنا عن ،
وإنام أنكرنا النذتقا عن بغري نص أوج النقل عن  ،لكن لذتلد حا من أحوال أو لذتلد زمان أو لذتلد
مكان فهىا هو اللاطل الىي أنكرناه"( .)112فمن قا إ األحكام تذتغري بذتغري الزما واملكا فقول باطل
ي نظر ابن حزم ،بل الواج ع ى اجلميع األخى بظاهر النص كام ورد دو حماولة تعدية هىا احلكم حلالة
أخر أو تغيريه بدعو تغري الزما واملكا واألحوا .
راب ًعا:

رفض األدلة املختلف فيها كلها:
لقد متيز ابن حزم بموقف الرافض لسابر األدلة املخذتلف فيها ،بل اعذتربها باطلة ل جيوز العذتامد

عليها ي اسذتنلاط األحكام الرشعية .وقد ذكر أنواع الجذتهاد بالرأي الذتي ل حيل احلكم بيشء منها ي
الدين بقول  " :وهىا حني نىكر إ شاء اهلل تعاىل الوجوه الذتي غلط هبا قوم ي الديانة ،فحكموا هبا
وجعلوها أدلة وبراهني ،وليست كىلك ،والصحيح أن ل حيل احلكم بيشء منها ي الدين .وهي سلعة
أشياء :رشابع من األنلياء السالفني قلل نلينا حممد ،والحذتياط ،والسذتحسا  ،والذتقليد ،والرأي ،ودليل
اخلطاب ،والقياس ،وفي العلل ،ونحن إ شاء اهلل تعاىل ذاكرو هىه األوج بابا بابا ،وملينو وج
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قياسا ول رأيا ،وإنام الجذتهاد
سقوطها ولحريم احلكم هبا"( )113ي الدين .ومن ثم فـ" :الجذتهاد ليس ً
إجهاد النفس ،واسذتفراغ الوسع ي طل حكم النازلة ي القرآ والسنة"( )114عند ابن حزم ،وهبىا املعنى
فّس مفهوم الفق لدي بقول " :وأما معنى الفق فهو الذتنل ملا ي اآلية من القرآ وملا ي احلديث
تقريلا ّ
الصحيح عن رسو اهلل ص ى اهلل علي وسلم من األحكام"( .)115وبناء ع ى هىا الذتوج ي الفكر
األصو ي احلزمي نحو الرفض الكيل جلميع األدلة املخذتلف فيها ،سأحاو تلخيص أهم ما قال ي كل دليل
من خيا الفقرا اآلتية:
-1

سد الذرائع:
يفضل ابن حزم اسذتخدام لفظ الحذتياط أثناء احلديث عن سد الىرابع ،فيعده أفسد دليل ع ى

وج األرض ،ولحريم ما مل يأذ اهلل ب  .وقد عرض أدلة القابلني بىلك ورد عليها وخاصة املالكية
واحلنابلة املكثرين من العذتامد عليها .وهىا الرفض الكيل ناتج عن اعذتامد ابن حزم ع ى السذتصحاب ي
كل نازلة مل يرد فيها نص ،حيث أ ملدأ السذتصحاب يذتناقض مع العمل بسد الىرابع .وإيضاحا لىلك
أقو أ الحذتياط يقذتيض لحريم أشياء مل يرد هبا نص ،والسذتصحاب يقذتيض إباحة كل ما مل يرد نص
حرم املشذتل وأفذتى ب ع ى الناس فقد زاد ي الدين ما مل يأذ اهلل تعاىل
بذتحريم أو إجياب  ،ولىلك فـ" :من ّ
الذتمسك
ب وخالف النلي واسذتدرك ع ى رب بعقل أشياء من الرشيعة"( .)116ثم يفّس الحذتياط بمعنى
ّ
برشع اهلل دو زيادة أو نقصا  ،فـ" :الحذتياط كل هو أل حيرم شيئًا إل ما حرم اهلل تعاىل ،ول حيل شيئًا
إل ما أحل اهلل تعاىل"( .)117ومن هىا املنطلق فـ" :ل حيل ألحد أ حيذتاط ي الدين فيحرم ما مل حيرم
اهلل تعاىل ،ألن يكو حينئى مفرتيا ي الدين ،واهلل تعاىل أحوط علينا من بعضنا ع ى بعض ،فالفرض علينا
أ ل نحرم إل ما حرم اهلل تعاىل ،ونص ع ى اسم وصفذت بذتحريم  ،وفرض علينا أ نليح ما وراء ذلك
بنص تعاىل ع ى إباحة ما ي األرض مجيعا لنا ،إل ما نص ع ى لحريم  ،وأ ل نزيد ي الدين شيئًا مل يأذ ب
اهلل تعاىل ،فمن فعل غري هىا فقد عىص اهلل عز وجل ورسول ص ى اهلل علي وسلم ،وأتى بأعظم
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الكلابر"( .)118نذتلني من هىا النص أ ابن حزم ير وجوب األخى باسذتصحاب حكم امإباحة ي كل
ما مل يرد نص بذتحريم  ،ومن ذه إىل غري هىا القو فقد عىص اهلل ورسول .
-2

االستحسان:
إ ابن حزم ير أ السذتحسا ليس من الدين ي يشء ،وهو لحكم باهلو والذتشهي ،ودين

اهلل تعاىل عن مثل ذلك ،فـ" :من املحا أ يكو احلق فيام اسذتحسنا دو برها ألن لو كا ذلك كىلك
لكا اهلل تعاىل كلفنا ما ل نطيق ،وللطلت احلقابق ولذتضاد

الدلبل وتعارضت الرباهني ،ولكا تعاىل

يأمرنا بالخذتياف الىي هنانا عن وهىا حما  ،ألن ل جيوز ً
أصيا أ يذتفق اسذتحسا العلامء كلهم ع ى قو
واحد ع ى اخذتياف مههم وطلابعهم وأغراضهم ...ونحن نجد احلنفيني قد اسذتحسنوا ما اسذتقلح
املالكيو ونجد املالكيني قد اسذتحسنوا ما اسذتقلح احلنفيو  .فلطل أ يكو احلق ي دين اهلل تعاىل مردودا
إىل اسذتحسا بعض الناس وإنام كا يكو هىا وأعوذ باهلل لو كا الدين ناقصا .فأما وهو تام ل مزيد في ،
أيضا
ملني كل منصوص علي أو اجمع علي فيا معنى ملن اسذتحسن شيئًا من أو من غريه ،ول ملن اسذتقلح ً
شيئًا من أو من غريه"( .)119ويلدو من كيام هىا أ القو بالسذتحسا يؤدي إىل اخذتياف وجها
النظر ،فام كا حسنا عند شخص ،قد يكو قليحا عند آخر .وهىا تناقض ي اليشء الواحد ،فإذا قلنا
بالسذتحسا ي األحكام الرشعية ،معنى ذلك أننا ندعو إىل الخذتياف والذتناقض ي األحكام ،ورشع
اهلل تعاىل مذتعا عن مثل هىا الذتياع

والذتحكم باهلو  ،ولىلك فإ القو بالسذتحسا باطل ي نظره،

ً
فضيا عن كون اجذتهادا بالرأي وهو ينكره.
-3

القياس:
خصام لدودا للقياس وعدوه األكرب ،حذتى أن أطا النفس ي عرض أدلة
يعد ابن حزم
ً

املحذتجني ب والرد عليها فيام يزيد عن ثياثامبة صفحة ي إحكامه ،واحذتج هلم بكل ما يمكن أ حيذتجوا ب ،
إذ يقو " :وشغ

أصحاب القو بالقياس بأشياء موهوا هبا ،ونحن إ شاء اهلل تعاىل ننقض كل

ما احذتجوا ب  ،ونحذتج هلم بكل ما يمكن أ يعرتضوا ب  ،ونلني بحو اهلل تعاىل بطيا ما تعلقوا ب ي
ذلك"( .)120وتلعا مإنكار القياس ،أنكر القو بالعلل ي األحكام ،إذ أ مدار القياس غاللا ع ى العلة،
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فإذا ثلذتت العلة كانت عملية القياس ممكنة ،وإذا انذتفت العلة تعىر القياس .يقو ابن حزم" :وأما القو
بالعلل الذتي يقو هبا حىاق القياسيني عند أنفسهم ،ول يرو القياس جابزا إل عليها ،فلاليقني رضورة
نعلم أن مل يقل هبا أحد قط من الصحابة بوج من الوجوه ،ول أحد من الذتابعني ،ول أحد من تابعي
الذتابعني ،وإنام هو أمر حدث ي أصحاب الشافعي ،واتلعهم علي أصحاب أيب حنيفة ،ثم تياهم في
أصحاب مالك .وهىا أمر مذتيقن عندهم وعندنا .وما جاء قط ي يشء من الروايا عن أحد من كل من
ذكرنا أصيا ل ي رواية ضعيفة ول سقيمة أ أحدا من تلك األعصار علل حكام بعلة مسذتخرجة جيعلها
عيامة للحكم ،ثم يقيس عليها ما وجد تلك العلة في  ،مما مل يأ ي حكم نص وإذ ل جيوز القياس عند
مجهور أصحاب القياس إل ع ى علة جامعة بني األمرين هي سل

احلكم وعيامذت  ،وإل فالقياس

باطل"(.)121
"وباجلملة فليس ي الرشابع علة ً
أصيا بوج من الوجوه ،ول يشء يوجلها إل األوامر الواردة
من اهلل عز وجل فقط ،إذ ليس ي العقل ما يوج لحريم يشء مما ي العامل ،ولحليل آخر ،ول إجياب عمل،
ب  ،فإذا مل ترد فيا سل

وترك آخر .فاألوامر أسلاب موجلة ملا ورد

يوج

ً
أصيا ول
شيئًا

يمنع "( .)122ناهيك عن أ ابن حزم قد أبطل مسألة الذتعليل ي اللغة حذتى ل يذتوسل هبا إىل تعليل لغة
الشارع ي الكشف عن مراده ،فـ" :ما يسذتعمل النحويو ي عللهم فإهنا كلها فاسدة ل يرجع منها يشء
إىل احلقيقة اللذتة .وإنام احلق من ذلك أ هكىا سمع من أهل اللغة الىين يرجع إليهم ي ضلطها ونقلها وما
أيضا كىب ،أل قوهلم كا األصل كىا ،فاسذتثقل فنقل إىل
عداها فهو مع أن لحكم وفاسد مذتناقض هو ً
كىا ،يشء يعلم كل ذي حس أن كىب مل يكن قط ،ول كانت العرب علي مدة ،ثم انذتقلت إىل ما سمع
ً
فضيا عن إنكار الذتعليل
منها بعد ذلك"( .)123واحلاصل أ ابن حزم أنكر القياس والذتعليل ي الفقهيا
أيضا أل إجراء الذتعليل ي اللغة يذتضمن إجراءه ي أحكام الرشيعة وترشيعاهتا .إذ  ،فإنكار
ي اللغويا
ً
ابن حزم للقياس وما يذتعلق ب من تعليل األحكام فذتح اللاب أمام ع ى مرصاعي لسذتخدام
السذتصحاب .وباملقابل ،فإ أبمة الجذتهاد املشهورين اعذتمدوا ع ى القياس وارتضوه منهجا من أهم
مناهج السذتنلاط ،إ مل يكن أمهها ،مع تفاو

بينهم توسعا وتضييقا ي اسذتخدام من أجل اسذتنلاط
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أحكام لوقابع جديدة مل تكن ي العرص الذترشيعي .وهىا املسلك الواسع ي اسذتنلاط األحكام كا مفقودا
متاما عند ابن حزم ،ولىا فلم يكن أمام سو السذتصحاب لسد الفراغ ي األحكام الناتج عن إنكاره
للقياس وعدم العذتامد علي ي عملية الجذتهاد.
-4

اإلمجاع:
فقد تقدم بيا موقف من أثناء احلديث عن أصو األحكام املعذتمدة لدي  ،فهو ل يعرتف بدليلية

أيضا،
أي إمجاع غري إمجاع الصحابة ريض اهلل عنهم .فأما إمجاع أهل املدينة فيا يراه حجة ي األحكام ً
وينكر ع ى من قا ب من املالكية ،ألن ل ير قو أحد حجة ي الدين ،إل قو الرسو ص ى اهلل علي
وسلم ،ول نص ع ى وجوب اتلاع أهل املدينة ،ومل نؤمر بذتقليدهم .ناهيك عن أ ابن حزم ير أ قلو
أقوا أهل املدينة ي الدين لبد أ تراعى فيها الرشوط نفسها الذتي جي

توفرها ي غريهم ،فيا فرق ي

ذلك بني أهل املدينة وغريهم .وي هىا يقو " :وإذا كا نقل أهل املدينة وغريهم إنام حكم أ يراعى
الفاسق فيجذتن نقل  ،والعد فيقلل نقل  ،ففي املدينة عدو وفساق ومنافقو  ،وهم رش خلق اهلل تعاىل،
وي الدرك األسفل من النار .قا تعاىل :ﮋﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀﮊ( ،)124وقا
تعاىل :ﮋﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﮊ( .)125وي سابر اللياد عدو وفساق ول فرق"( .)126ول خيفى ما ي
هىا السذتدل احلزمي من متوي وتعميم يؤدي إىل تعمية وتضليل ،حيث أ املقصود هباتني اآليذتني
املنافقو واملرشكو من سكا املدينة ،ول شك أ املعذترب ي عمل أهل املدينة وإمجاعهم إنام هم الصحابة
ً
فضيا عن ورود عدة آيا
ريض اهلل عنهم مجيعهم ،وهم غري معنيني هبىا اخلطاب اآلنف الىكر،
مدحهم والرتيض عنهم مثل قول تعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ي

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪﮊ( .)127فكا من املنلغي ع ى ابن حزم أل يسذتد هباتني اآليذتني ،أل الىين
احذتجوا بإمجاع أهل املدينة ،ل شك أهنم يقصدو بىلك الصحابة ريض اهلل عنهم ،ل املنافقني الىين
نزلت فيهم اآلية املسذتد هبا ي غري حملها.
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ير ابن حزم أ قو الصحايب ل تقوم ب حجة ،أل اهلل تعاىل إنام تعلدنا بقول وقو رسول
ص ى اهلل علي وسلم ل غري .وعلي  ،فمن قا بخياف ذلك فقد عىص اهلل فيام أمرنا ب من اتلاع كذتاب وسنة
رسول  ،وي هىا املعنى يقو ابن حزم" :ومن ترك القرآ أو ما صح عن رسو اهلل ص ى اهلل علي وسلم
لقو صاح

أو غريه ،سواء كا راوي ذلك اخلرب أو غريه ،فقد ترك ما أمر اهلل تعاىل باتلاع لقو من

مل يأمره تعاىل قط بطاعذت ول اتلاع  .وهىا خياف ألمر اهلل تعاىل .وليس لفضل صاح

عند اهلل تعاىل

بموج تقليد قول أو تأويل  ،أل اهلل تعاىل مل يأمر بىلك ،لكن موج تعظيم وحملذت قلو روايذت فقط،
أل هىا هو الىي أوجل اهلل تعاىل"( .)128ومن ثم ،فقد منع ابن حزم الذتقليد وأبطل ولو كا للصحابة
ريض اهلل عنهم ،فـ" :نحرم اتلاع من دو النلي ص ى اهلل علي وسلم بغري دليل ،نوج

اتلاع من قام

الدليل ع ى اتلاع  ،ول نلذتفت إىل من مزج األسامء ،فسمى احلق تقليدً ا ،وسمى اللاطل اتلا ًعا"(.)129
حممد ص ى اهلل علي وسلم الىي جي
و"إنام تركنا أقوا الصحابة لقو
ّ

من حق ص ى اهلل علي وسلم

عليهم ،كالىي من حق علينا ول فرق"( .)130فضيا عن ذلك ،فإ اهلل أمرنا عند الخذتياف والذتنازع
بالرجوع إىل كذتاب اهلل ،وسنة نلي  ،ففيهام القو الفصل ،ورفع لكل اخذتياف ،ومل نؤمر بالرجوع إىل غريمها
اتلا ًعا أو تقليدً ا ،ويسذتوي ي ذلك الصحابة ريض اهلل عنهم وغريهم من سلف األمة وخلفها الصالح.
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رشع من قبلنا من األنبياء:
لقد رد ابن حزم رشابع من قللنا وأهنا ليست برشع لنا ،ول جيوز العذتامد عليها بحا ي الذتعرف

ع ى أحكام رشيعة امإسيام وترشيعات الواردة ي الوحي برضبي القرآ الكريم ،والسنة النلوية .فـ:
"رشابع األنلياء عليهم السيام الىين كانوا قلل نلينا حممد ص ى اهلل علي وسلم فالناس فيها ع ى قولني:
فقوم قالوا :هي لزمة لنا ما مل نن عنها ،وقا آخرو  :هي ساقطة عنا ،ول جيوز العمل بيشء منها إل أ
نخاط

ابذتامرا لنلينا ص ى اهلل علي وسلم ل اتلا ًعا للرشابع
ي ملذتنا بيشء موافق للعضها فنقف عنده،
ً

اخلالية .قا أبو حممد :وهبىا نقو "( .)131ومن ثم ،فقد رد ابن حزم األحكام الفقهية الذتي ذكرها بعض
السيام ،وأ الواج
الفقهاء اسذتنادا إىل رشابع من قللنا من األنلياء عليهم ّ
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علينا الوقوف عند رشيعذتنا،

ول جيوز الحذتكام إىل ما عداها(.)132
واحلاصل أ ابن حزم ينكر مجيع األدلة املخذتلف فيها ،وير بطيا السذتدل هبا ي دين اهلل،
وبىلك يكو قد سد باب السذتنلاط بالقياس ،والسذتحسا  ،واملصالح املرسلة ،وسد الىرابع ،واعذتامد
قو الصحايب ،أو إمجاع أهل املدينة ،فسد تلعا لىلك باب الذتفكري ،وإجالة النظر ي النصوص لسذتخراج
عللها وحكمها .ولىا ،فعدم األخى بمناهج السذتنلاط ي الجذتهاد والسذتدل يؤدي إىل سده عند
اجلمهور ،لكن الجذتهاد عند ابن حزم ليس برأي بل طل

احلكم من النص وبى الوسع ي ذلك ،فـ:

قياسا ول رأيا ،وإنام الجذتهاد ،إجهاد النفس واسذتفراغ الوسع ي طل
"الجذتهاد ليس ً

حكم النازلة ي

القرآ والسنة"( .)133ومن ثم ،فابن حزم ير أ اخلطاب الرشعي قرآنا وسن ًة حمذتو ع ى مجيع األحكام،
حكام فعلي أ يطلل من خيا اللحث عن النص الرشعي واسذتفراغ الوسع ي طلل  .ومن هىه
فمن رام ً
الرؤية احلزمية الذتي تر شمولي ة اخلطاب الرشعي جلميع األحكام ،كا العذتامد املوسع ع ى دليل
السذتصحاب مما أكس الفق احلزمي فعالية وخصوبة.
خامسا :االعتامد املوسع عىل االستصحاب:
ً
لقد سلق أ أرش

إىل أ ترتي

األدلة عند ابن حزم ع ى الذتوا ي :القرآ الكريم ،والسنة

النلوية ،وإمجاع الصحابة ع ى نقل قو أو فعل عن الرسو ص ى اهلل علي وسلم ،ثم السذتصحاب.
ألي منهج من مناهج السذتنلاط
وبامإضافة إىل ذلك ،فإن ل اعذتلار لدي بعد النص أو السذتصحاب ّ
األخر  ،الذتي اعذتمدها غريه من أبمة الجذتهاد ،وكانت إحد املصادر املهمة لسذتنلاط األحكام الرشعية
وسلييا من سلل امإفذتاء .ورأي ي ذلك رصيح ل يكذتنف غموض أو للس ،فقد "قا رسو اهلل ص ى اهلل
علي وسلم :دعوين ما تركذتم ،فإنام أهلك من كا قللكم كثرة مسابلهم واخذتيافهم ع ى أنليابهم ،فإذا
نصا أ ما مل يقل في النلي
أمرتكم بيشء فأتوا من ما اسذتطعذتم وإذا هنيذتكم عن يشء فاجذتنلوه" .فصح ًّ
ص ى اهلل علي وسلم فليس واجلا ألن مل يأمر ب وليس حراما ألن مل ين عن  ،فلقي رضورة أن ملاح ،فمن
ادعى أن حرام مكلف أ يأيت في بنهي من النلي ص ى اهلل علي وسلم فإ جاء ب سمعنا وأطعنا ،وإ
مل يأ ب فقول باطل ،ومن ادعى في إجيا ًبا كلف أ يأيت في بأمر من النلي ص ى اهلل علي وسلم فإ جاء ب
سمعنا وأطعنا ،وإ مل يأ

ب فقول باطل ،وصح هبىا النص أ كل ما أمر ب ص ى اهلل علي وسلم فهو
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فرض علينا إل ما مل نسذتطع من ذلك ،وأ كل ما هنانا عن فهو حرام ،حاشا ما بين ص ى اهلل علي وسلم أن
مكروه أو ندب فقط ،فلم يلق ي الدين حكم إل وهو منصوص علي مجلة"(.)134
فالسذتصحاب عند ابن حزم أصل قابم بىات ي عملية الجذتهاد لدي  ،بل يمثل العمود الفقري
لذتوسيع الجذتهاد عنده .والسل

راجع إىل أ العذتامد ع ى النصوص فقط ل يؤدي إىل هىه النذتيجة،

كثريا من الدلل واملعاين الذتي ذكرها العلامء وخصصوا هلا
لسيام أن ل ّ
يوسع مفهوم النصوص ليشمل ً
حيزً ا ل يسذتها ب ضمن امللاحث األصولية ،بل اكذتفى بالوقوف عند ظواهر النصوص والبذتعاد كلية عن
مجيع الذتأوييا  .ناهيك عن ابن حزم وهو يدعو إىل الجذتهاد ،ونلى الذتقليد( )135كا مدفو ًعا نحو إجياد
حلو ملا يسذتجد ي حياة الناس وكيف يذتيّس ل ذلك مع أن يرفض القياس ،ويشنع ع ى من قا ب  ،وينكر
قابام بىات  ،فيفزع
السذتحسا واملصلحة وسد الىرابع ،فلم يكن أمام سو السذتصحاب ،فجعل أصيا ً
إلي ملارشة عند عدم ورود نص ي املسألة .وهىا أمر أشار إلي الشيخ أبو زهرة بقول " :وقد تذتلعنا الفروع
الكثرية ي املحىل وهو ديوا الفق الظاهري ،ففي الفق الظاهري مفصيا بأدلذت  ،فلم نجده اعذتمد ع ى
الرأي إل ي باب واحد من أبواب الرأي وهو السذتصحاب ،وقد فذتح باب ع ى مرصاعي فوسع الكثري من
أسالي السذتنلاط"(.)136
فهىا الجتاه ي الفكر األصو ي لد ابن حزم ،ومنهج ي امإفذتاء كا ل أثر واضح ي توسيع
دابرة السذتصحاب عنده ،وجعل ذا موقع مهم ،حيث أ إنكاره لذتغري األحكام بذتغري الزما واملكا ،
والوقوف عند ظواهر النصوص الرشعية ،ورفض جلميع األدلة املخذتلف فيها كا مانعا من إجياد أحكام
للمسذتجدا  ،أو اللحث عن حكم آخر للمسألة نفسها والذتي تغري بذتغري الزما واملكا  ،بل تلقى ع ى
حكم السذتصحاب من براءة ذمة أو إباحة أو اسذتصحاب حالة النص من عموم وخصوص ما دام ل تأثري
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حكم اهلل تعاىل ورسول ص ى اهلل علي

خص املرء ي دين لزم لكل من ذكرنا كلزوم للعامل املذتلحر ول فرق ."...ابن حزم ،اإلحكام يف
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للزما واملكا ع ى النصوص الرشعية ،وبىلك يكو املجا واسعا أمام ابن حزم لسذتخدام هىا الدليل
واسذتعامل ي كل نازلة مل يرد فيها نص ،فإذا كانت املسألة مذتعلقة بالعلادا حكم عليها برباءة الىمة منها إذا
مل يوجد دليل من الرشع ع ى امإلزام والذتكليف .وأما إذا كانت مذتعلقة باألعيا املنذتفع هبا ،فيحكم عليها
بامإباحة وجواز النذتفاع هبا بناء ع ى اسذتصحاب حكم امإباحة الرشعية .وع ى اجلملة ،فكل ما سلق ذكره
جعل ابن حزم يعذتمد ع ى السذتصحاب اعذتام ًدا كل ًيا بعد القرآ والسنة ،ويعده أصيا قابام بىات  ،فإذا مل يسعف
النص يلقي كل يشء ع ى أصل امإباحة الرشعية .فيا حيرم شيئًا مل يرد ب نص بناء ع ى الحذتياط والذتورع،
ول يوج شيئًا مل يرد ب النص بناء ع ى القياس ،ول جيوز شيئًا مل يرد ب نص بناء ع ى مصلحة أو اسذتحسا .
بعض فتاوى ابن حزم:
لقد وقفت ع ى مجلة من فذتاو ابن حزم ي خمذتلف املصادر الذتي متكنت من قراءهتا أثناء كذتابذتي
هلىه الدراسة ،وبام أنني ل أسذتطيع عرضها كلها ،فسأقذترص ع ى أمهها وهي كاآليت:
ً
أوال:

سؤال يتعلق بالوفاء بالعهود ملن أرس من املسلمني:
"وأما سؤالك عن املأسور ي دار احلرب امللذتزم مال هلم بالعهود واملواثيق واأليام  ،هل يلزم

الوفاء بىلك؟ فنعوذ باهلل من هىا ،وهي ي إمجاع األمة كلها عهود ومواثيق ع ى باطل وظلم وع ى إعطاء ما
بغري حق .ول جيوز الوفاء بعهود اللاطل ،ول حيل ل أ يلقى عندهم إ قدر ع ى اخلياص ،ول يعطيهم شيئًا
إ انطلق قلل أ يأخىوه من  .وإنام قا تعاىل :ﮋﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮊ( ،)137وهىا ليس عهد اهلل إنام هو عهد
الشيطا  ،فمن قا إهنا عهود حق فسل ماذا يقو ي أرسهم إياه وحلسهم ل  :أحق هو أم باطل؟ فإ قا هو
ً
وعدل ،وإ قا هو باطل ،نقض
حق ،كفر بإمجاع املسلمني ،وجعل قذتل أهل الكفر وأرسهم لإلسيام ح ًقا
قول  ،وصدق أن باطل"( .)138وهىه الفذتو الذتي قا هبا ابن حزم تقييد لعموم اآلية املىكورة آنفا بعرف
الشارع وترصفات  ،فإ كا يفهم العموم من اآلية إذا تركت ع ى ظاهرها أن جي الوفاء بكل عهد ،ولكن
عهد من الشارع أن يأمر بالعد وينهى عن اللاطل .ولىلك اعذترب ابن حزم أ هىا العهد باطل ول جي
الوفاء ،وبطيا هىا العهد يفهم من وصف بأن "عهد الشيطا ".
ثان ًيا:

سؤال يتعلق بصيغة تكبرية اإلحرام يف الصالة:
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" ...ثم قالوا :كقولك ي املصيل أ ل أ يقو عند افذتذتاح الصياة الكلري اهلل أو كلري اهلل ،واهلل
أكرب .واحذتججت في بكيام كثري ،وأ اللفظ بالذتكلري إنام جاء ع ى العموم ،فكل ما كرب ب اهلل تعاىل فهو
تكلري ،وأ من كرب "اهلل أكرب" فقد خص ،وكيف خص وهو مل يللغ قط أ النلي ص ى اهلل علي وسلم إىل
من دون من صاح

أو تابع أهنم كربوا ي الصياة بام عدا "اهلل أكرب" ،فصار عموما عندهم إذ مل يللغهم

غريه ،ول صح سواه .فاجلواب وباهلل تعاىل الذتوفيق أ الىي ذكروا عنا أنا قلناه هو قولنا حقا ،وقد أوردنا
حجذتنا ،ومل يأتوا بمعرضة فيها أصيا أكثر من دعواهم أن مل يللغهم قط عن النلي ص ى اهلل علي وسلم إىل
من دون من صاح وتابع أهنم كربوا ي الصياة بام عدا "اهلل أكرب" .فيقا هلم هلكم لو صح ذلك عندكم
كام قلذتم ،ملا كا لكم ي ذلك حجة ،إذ مل يمنع علي السيام ،ول أحد من الصحابة أ يكربوا بغري "اهلل
أكرب" ،وقد أجاز أبو حنيفة ريض اهلل عن وغريه أ يفذتذتح الصياة باهلل أعظم"( .)139وي هىه الفذتو
يظهر أثر منهج ي الفذتيا وهو أن ل ير الليا إل بالقو  ،وأما القو فيا يكو بيانا إل إذا اقرت ب قو .
أيضا "إذا كرب امإمام فكربوا" وي حديث امليسء صيات "إذا
فالقو وارد ي القرآ  :ﮋﯓ ﯔﮊ ،وي السنة ً
قمت إىل الصياة فكرب" ،وأما فعل ي الصياة ص ى اهلل علي وسلم وتكلريه مل يقرت ب أمر باتلاع تلك
الصيغة ،فيا تذتعني تلك الصيغة فيجوز بصيغة "اهلل أكرب" الذتكلري وغريها عند ابن حزم وقد ذه إىل ذلك
امإمام أبو حنيفة من قلل كام أشار هو إىل ذلك.
ثال ًثا:

ما حكم الصالة خلف رجل ال يعلم مذهبه:
"ذكر وفقنا اهلل وإياك لعلم يقرب من  ،وعمل يرضي أنك رأيت الرجل ّ
يصيل خلف الرجل

امإمام أياما كثري ًة ل يدري مىهل  .فاعلم عافانا اهلل وإياك أ اللحث عن مثل هىا أحدث اخلوارج ،فهي
الذتي كشفت الناس مىاهلهم ،وامذتحنذتهم ي ذلك .وسلك سليلهم املأمو واملعذتصم والواثق مع ابن أيب
داود وبرش املرييس ومن هنالك .وما امذتنع قط أحد من الصحابة ريض اهلل عنهم ،ول من خيار الذتابعني من
الصياة خلف كل إمام ّ
ص ى هبم ،حذتى خلف احلجاج وحليش بن دجلة ونجدة احلروري واملخذتار وكل
مذتهم بالكفر ،وقيل لبن عمر ي ذلك ،فقا  :إذا قالوا حي ع ى الصياة أجلناهم ،وإذا قالوا حي ع ى سفك
الدماء تركناهم"( .)140وهىا يذتامشى مع منهج ي الفذتيا وهو احلكم ع ى الظاهر دو اللحث عن النوايا
واللواطن ،فضيا عن احذتجاج بفعل الصحابة ريض اهلل عنهم وترصفاهتم ،وإ كا منهج عدم اعذتلار
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قو الصحايب حجة ،ولكن رأ أ هىا الذترصف موافق لعموما

الشارع ،لسيام أن نقل في امإمجاع

بقول "وما امذتنع قط أحد من الصحابة ريض اهلل عنهم ،ول من خيار الذتابعني من الصياة خلف كل إمام
ّ
ص ى هبم" .وهىا من امإمجاع الىي يعذتد ب ابن حزم وأعني بىلك إمجاع الصحابة ريض اهلل عنهم ،وإ كا
امإمجاع سكوتيا ي هىه احلا .
راب ًعا:

ما حكم الصالة خلف رجل يجيز الوضوء بالنبيذ:
"ثم ذكر أ ذلك امإمام قيل عن إن جييز الوضوء بالنليى ،فاعلم يا أخي أ الوضوء بالنليى،

وإ كنا ل نقو ب ألن مل يصح احلديث ي ذلك عن النلي ص ى اهلل علي وسلم ،فقد رويناه عن عيل بن أيب
طال

وعكرمة واألوزاعي ،وروي عن احلسن بن حي ،ومحيد بن علد الرمحن وغريمها من الفقهاء ،فإ

كنت ل جتيز الصياة خلف هؤلء فأنت أعلم"( .)141ففي هىه املسألة متسك ابن حزم باألصل وهو
جواز الصياة خلف من أقام الصياة ،وإ كا مىهل خيالف مىه املأموم ،وحيث مل يرد نص ينهى عن
الصياة خلف من جييز الوضوء بالنليى ،فيلقى ع ى أصل احلل وامإذ  ،ول ينذتقل عن هىا احلكم إىل غريه
إل بنص رشعي .ويظهر ي هىه الفذتو أ ابن حزم يراعي اخذتياف العلامء ،ولكن ي حيز ضيق جدا ألن
ي اجذتهاده أن ل جييز الوضوء بالنليى ،ولكن أجاز للسابل أ يصيل خلف من جييز ذلك ،وكىلك ل يقطع
بأ من جييز ذلك أن يفعل ألن قد يكو الفعل جابزا عنده ولكن ل يعمل ب  ،فجواز الوضوء بالنليى
ل يد ع ى أ كل من أجازه يذتوضأ ب .
خامسا :ما حكم تارك الصالة عمدً ا حتى خيرج وقتها واملقر هبا وال يصيل:
ً
"ثم قالوا :إنك قلت أ تارك الصياة عمدً ا حذتى خيرج وقذتها أن ل قضاء علي فيام قد خرج
وقذت  .فاجلواب وباهلل تعاىل الذتوفيق ،أننا هكىا نقو  ،وهو احلق الراجح الىي ل حيل خياف  ،ولنا ي هىه
املسألة كذتاب مفرد مشهور .ومجلة األمر أ إعادة الصياة ي غري وقذتها إجياب رشع ،والرشابع ل يوجلها
إل اهلل عز وجل ،والنلي ص ى اهلل علي وسلم عن اهلل تعاىل ل من سوامها .ورسو اهلل ص ى اهلل علي وسلم
قد ّبني أوقا

الصلوا

أوابلها وأواخرها ،وأخرب بانقطاع أوقاهتا ،ومل يأمر بإعادة ،وما كا ربك نس ًّيا،

ولو أراد متادي أوقاهتا ملا عجز عن ذلك .ول جيوز أ يكو حكم وعمل ي غري وقذت  ،وما عمل ي غري
وقذت فهو غري العمل الىي أمر اهلل تعاىل ب  .وهىا قو ابن عمر وابن مسعود وسلام وغريهم ،ل يعرف
هلم من الصحابة خمالف ي ذلك ...ثم قالوا :وقلت إ الىي يأبى أ يصليها وهو يقر أ صياهتا فرض
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علي ل قذتل علي  ...فاجلواب وباهلل تعاىل الذتوفيق إننا هكىا نقو  ،أل رسو اهلل ص ى اهلل علي وسلم قا
ٍ
امرئ مسلم إل بإحد ثياث :كفر بعد
ي رواية ابن مسعود وعابشة وعثام ريض اهلل عنهم":ل حيل دم
إيام  ،أو زنا بعد إحصا  ،أو نفس بنفس" .ول حيل قذتل مسلم بغري هىه الثياث إل أ يأيت نص بقذتل ي
قذتل بصفذت  ،فيضاف إىل هىا احلكم .ومل يأ نص بقذتل تارك الصياة حذتى خيرج وقذتها وهو يقر بفرضها.
والعج

كل العج

من قوهلم بقذتل املمذتنع من الصياة إذا خرج وقذتها وهي عندهم جتزب مذتى صياها

أبدً ا .فلم خصوا خروج الوقت بقذتل ووقذتها باق ي قوهلم الفاسد أبدً ا؟ ...ثم نسأهلم عن املقر بفرض
الصياة وهو يقو ل أصيل أكافر هو أو مؤمن؟ فإ قالوا كافر وهم ل يقولو هىا ،لزمهم أل يورثوا من
ورثذت املسلمني ،ول يدفنوه ي مقابرهم ،ول تنفى وصيذت  .ثم نسأهلم فإ قالوا بل هو مسلم ،فقد حرم اهلل
يلني ي مجلة ذلك من قا  :ل أصيل ،وهىا القو
دماء املسلمني إل بحقها ،وقد ّبني اهلل تعاىل حقها ،ومل ّ
منهم مل يأ ب قرآ  ،ول سنة ،ول إمجاع ،ول نظر ،فهو فاسد مقطوع ع ى فساده ،واسذتحيا لدم املسلم
باللاطل ،وبالرأي الفاسد .وأما نحن فنقو إن أتى بمنكر ،وقد أمر رسو اهلل ص ى اهلل علي وسلم من
يغريه بيده ،فنحن نرضب أبدً ا حذتى يصيل أو يمو  ،غري قاصدين إىل قذتل  ،وهكىا
رأ منكم منكرا أ
ّ
منكرا حذتى يرتك  ،وباهلل تعاىل الذتوفيق"( .)142وهىه الفذتو تؤكد ما ذكرت ساب ًقا من
نفعل بكل من أتى ً
اعذتامد ابن حزم ع ى النصوص ،ول جيذتهد ي ختصيصها أو تعميمها ،فيذتمسك بعمومها ،ول خيصص إل
بنص ،ويذتمسك بخصوصها فيا يع ّمم إل بنص ،ولىلك ل يوجد نص يوج
عمدا ،ول يوجد نص يوج

إعادة الصياة ملن تركها

القذتل ع ى من ترك الصياة وهو مقر بفرضيذتها ،فيلقى ع ى اسذتصحاب

الرباءة األصلية ،إل أ فاعل ذلك آثم برتك الصياة.
سادسا :ما حكم الغناء:
ً
قد أ ّلف ابن حزم رسالة يف الغناء إجابة عن رغلة أحد السابلني ي معرفة احلكم فأجاب
ابن حزم بقول " :فإنك رغلت أ أقدم لك ي الغناء امللهي أملاح هو أم من املحظور؟ فقد ورد أحاديث
باملنع ،وأحاديث بإباحذت  .وأنا أذكر األحاديث املانعة ،وأنل ع ى عللها ،وأذكر األحاديث املليحة ل  ،وأنل
ع ى صحذتها إ شاء اهلل ،واهلل املوفق للصواب .)143("...ثم ذكر األحاديث املانعة وهي اثنا عرش حديثا،
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وعق

عليها بقول " :وكل هىا ل يصح من يشء ،وهي موضوعة"( ،)144ثم قام بليا عللها وأسلاب

ضعفها" .فإذا مل يصح ي هىا يشء أ ً
صيا ،فقد قا تعاىل :ﮋﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﮊ( ،)145وقا تعاىل:

ﮋﯬ ﯬ ﯬ ﯬ ﯬ ﯬ ﯬ ﯬﮊ( .)146وقا رسو اهلل ص ى اهلل علي وسلم من طريق سعد بن أيب
وقاص ،وطريقة ثابذتة "أ من أعظم الناس جر ًما ي امإسيام من سأ عن يشء مل حيرم فحرم من أجل
مسألذت " .فصح أ كل يشء حرم اهلل تعاىل فقد فصل لنا ،وما مل يفصل لنا لحريم فهو حيا "(.)147
نصا رشع ًيا حيرم ،
وبناء ع ى املنهج الىي اتلع ابن حزم ي الفذتيا فإن ير أ الغناء ملاح ،حيث إن مل جيد ًّ
يذتلني ل صحذتها ،بل حكم ع ى بعضها بالضعف ،وع ى اللعض اآلخر بالوضع.
وما ورد من أحاديث مل ّ
وحيث ل نص يعذتمد ع ى اسذتصحاب أصل امإباحة فحكم ع ى الغناء بامإباحة.
خامتة:
بناء ع ى ما سلق بيان من أصو األحكام والفذتو لد ابن حزم يمكن أ نقو بأ امليامح
الربيسة للمنهج الىي اتلع ي الفذتو ومعامل األساس كاآليت:
ً
أوال:

االعتامد عىل ظواهر النصو

الرشعية:

فلعل أهم يشء يميز امإفذتاء عند ابن حزم يذتمثل ي السذتنلاط ملارشة من ظاهر ألفاظ النصوص
الرشعية ،حيث إن ترك الرأي كلية ،فيا يأخى إل بظواهر النصوص من القرآ أو السنة ،فيا يذتجاوز الظاهر
ليلحث ي روح النص ومقاصد الذترشيع ،بل جيعل اللحث ي ذلك ً
تقول ع ى اهلل وكى ًبا وافرتاء علي  ،وتزيدا ي
الدين ،ومل يكن اهلل لينسى أو يغفل عن هىه املعاين املسذتنلطة بالرأي ،فلو أرادها ترشيعا لعلاده لنص عليها.
ثان ًيا:

االقتصار عىل موضع النص الرشعي فحسب:
كا من الطليعي جدا أ جيعل ابن حزم نصوص القرآ والسنة واردة ي مواضع معينة ،جي

القذتصار عليها والذتوقف عندها ،وأي تفكري ي تعديذتها إىل موضع غري الىي ورد ب الرشع يكو تعديا
أيضا،
حلدود اهلل .ومل يقف ابن حزم عند حد إنكار مفهوم املخالفة ،بل تعداه إىل إنكار مفهوم املوافقة ً
الىي يكاد أ جيمع األصوليو ع ى العمل ب .
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ثال ًثا:

بتغري املكان والزمان:
تتغري ّ
األحكام ال ّ
إنكارا في عنف وغلظة ع ى من قا بأ األحكام تذتغري بذتغري الزما واملكا  ،وأ
ينكر ابن حزم
ً

األحكام تدور مع عللها وجو ًدا وعد ًما .وعلي  ،فهو يذتمسك بالنصوص الرشعية ول يذتعد

هبا

مواضعها ،ول يذتحو عنها مهام كا السل  ،ومهام دعت احلاجة إىل ذلك .فالنصوص ي رأي ل علل هلا
ول حكم من وراء ورودها ،ول دخل لألسلاب ي ذلك ،وما ورد منصوصا ع ى علذت أو سل

وروده

فيقذترص ب ع ى موضع ول يذتعد ب إىل موضع آخر.
راب ًعا:

رفض األدلة املختلف فيها كلها:
لقد مت ّيز ابن حزم بموقف الرافض لسابر األدلة املخذتلف فيها ،بل اعذتربها باطلة ل جيوز العذتامد

عليها ي اسذتنلاط األحكام الرشعية .وقد ذكر أنواع الجذتهاد بالرأي الذتي ل حيل احلكم بيشء منها ي
الدين بقول  " :وهىا حني نىكر إ شاء اهلل تعاىل الوجوه الذتي غلط هبا قوم ي الديانة ،فحكموا هبا
وجعلوها أدلة وبراهني ،وليست كىلك ،والصحيح أن ل حيل احلكم بيشء منها ي الدين .وهي سلعة
أشياء :رشابع من األنلياء السالفني قلل نلينا حممد ،والحذتياط ،والسذتحسا  ،والذتقليد ،والرأي ،ودليل
اخلطاب ،والقياس ،و في العلل ،ونحن إ شاء اهلل تعاىل ذاكرو هىه األوج بابا بابا ،وملينو وج
قياسا ول رأ ًيا ،وإنام الجذتهاد إجهاد
سقوطها ولحريم احلكم هبا" ي الدين .ومن ثم فـ" :الجذتهاد ليس ً
النفس ،واسذتفراغ الوسع ي طل حكم النازلة ي القرآ والسنة" عند ابن حزم.
خامسا :االعتامد املوسع عىل االستصحاب:
ً
السذتصحاب عند ابن حزم أصل قابم بىات ي عملية الجذتهاد لدي  ،بل يمثل العمود الفقري
لذتوسيع الجذتهاد عنده .والسل

راجع إىل أ العذتامد ع ى النصوص فقط ل يؤدي إىل هىه النذتيجة،

كثريا من الدلل واملعاين الذتي ذكرها العلامء وخصصوا هلا
لسيام أن ل يوسع مفهوم النصوص ليشمل ً
حيزً ا ل يسذتها ب ضمن امللاحث األصولية ،بل اكذتفى بالوقوف عند ظواهر النصوص والبذتعاد كلية عن
مجيع الذتأوييا  .فهىا الجتاه ي الفكر األصو ي لد ابن حزم ،ومنهج ي امإفذتاء كا ل أثر واضح ي
توسيع دابرة السذتصحاب عنده ،وجعل ذا موقع مهم ،حيث أ إنكاره لذتغري األحكام بذتغري الزما
واملكا  ،والوقوف عند ظواهر النصوص الرشعية ،ورفض جلميع األدلة املخذتلف فيها كا مانعا من إجياد
أحكام للمسذتجدا  ،أو اللحث عن حكم آخر للمسألة نفسها والذتي تغري

بذتغري الزما واملكا ،

بل تلقى ع ى حكم السذتصحاب من براءة ذمة أو إباحة أو اسذتصحاب حالة النص من عموم وخصوص
ما دام ل تأثري للزما واملكا ع ى النصوص الرشعية.
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ساد ًسا :أ ابن حزم قد انفرد بإضافة رشط يراه من الرضوري أ يذتوفر ي املفذتي وهو العلم باملنطق ع ى
خياف ما علي مجهور العلامء ،فضيا عن رفض القياس الفقهي خمال ًفا بىلك من تقدم من الفقهاء
واألصوليني ،بل جتاوز ذلك إىل العذتامد ع ى املنطق وقياسات ي اسذتنلاط األحكام الفقهية بوصف بدييا
عن القياس الفقهي ،بل أ من مل حيط باملنطق علام فيا يوثق بفقه ول بفذتواه عنده.
وي خامتة هىا املقا أنقل قو ابن حزم ملخصا في من أين تؤخى الفذتو وهو املنهج الىي
داب علي ي الجذتهاد والفذتيا حيث يقو " :وأما علم الفذتيا فإىل مقدما

مأخوذة من القرآ واحلديث

صح بالقرآ ع ى ما ب ّينا ي سابر كذتلنا"(.)148
اللىين صحا بالرباهني وإىل إمجاع العلامء األفاضل ع ى ما ّ

****
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