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 لفصل األولا

 ترجمة ابن حزم

 :وفيو سبعة مباحث

 ونسبو اسمو : األول ثالمبح

 بن معدان بن خلف بن صاحل بن غالب بن حزم بن سعيد بن أضبد بن علي ىو

 1ؿبمد أبو يزيد الفارسي بن سفيان

 غّب ، فارسي أصل من فهو ، نسيبا يكن مل أنو ، حزم ابن نسب خالل من يتضح

 زىرة أبو الشيخ الوق ،2 "نسبو بو يسرع مل عملو بو أبطأ من" :النيب  ، قال يعيبو ال ىذا أن
 4 بنسبو يعل ومل ،  بعلمو حزم ابن عال"3

                                                             
 ، الطبعة األوىل بّبوت، ، الفكر دار عمر، ؿبمد علي :ربقيق ، ( ىـ 852)حجر ابن علي بن أضبد ، اؼبيزان لسان 1

 ، وىبة مكتبة ه،911السيوطي بكر أيب بن الرضبن عبد اغبفاظ، طبقات .4/229م، 1987/ىـ14071407
 م 1973/ ىـ1393األوىل، الطبعة ، القاىرة

 شعيب بأحكام األحاديث مذيلة القاىرة، – قرطبة مؤسسة ىـ ،241الشيباين حنبل بن أضبد حنبل، بن أضبد مسند 2
 اعبيل دار ىـ،261القشّبي   اغبجاج بن مسلم ،مسلم صحيح اؼبسمى الصحيح اعبامع .2/252عليها األرنؤوط

 8/71 بّبوت  اعبديدة اآلفاق دار ، بّبوت
 وترىب الكربى دبدينة احمللة مولده عصره، يف اإلسالمية الشريعة علماء أكرب :( ىـ1394)  زىرة أبو أضبد بن ؿبمد 3

 وكان القاىرة، جامعة فدرس يف والتدريس، ، العلمي البحث إىل اذبو ، الشرعي القضاء دبدرسة وتعلم األضبدي باعبامع
 ىـ ، دار1396بن ؿبمود الزركلي الدين خّب األعالم، :كتابا 40 من أكثر تأليفو من وأصدر اغبقوق، لكلية وكيال
 6/25م،  2002 عشرة اػبامسة الطبعة للماليْب، بّبوت، العلم

 ىـ 1425 ، ،القاىرة العريب الفكر دار ، ىــ1394  ىرةز  أبو اضبد ؿبمد ، وفقهو آراؤه وعصره حياتو حزم ابن اإلمام 4



10 
 

 يتعصب كان الوالء لذلك وأنو ، باعبنس فارسي ، بالوالء قرشي أنو كذلك ويتضح

 يف ، سَبى كما ، العلم أىل ومن الساسة من كثّبا عليو ألَّب التعصب وأّن ىذا ، أمية لبِب

 .اآلتية اؼبباحث

 فارس، يف انتماؤه غرائبو يف كان " :قال عندما حزم بنا على  5حيان ابن ذبُب ولقد

 زمانو، يف اؼبعقل الوزير، أبوه فيها توىل الدىر من حقبة بعد ذلك لو يف بيتو أىل واتباع

 ؽبم والية صحة عن ال نعمتو، أولياء أمية لبِب حزم سعيد بن بن أضبد ميزانو، يف الراجح

 حديث األدىن جده ، 8عجم لبَلة من  7األرومة 6موّلد األبوة، خامل الناس عهده فقد عليو،

 يف نفسو بيت بُب الذي ىو على اغبقيقة أضبد نباىة،فأبوه لسلفو يتقدم مل باإلسالم، عهد

                                                             
 عبد بن ىشام بن بن معاوية الرضبن عبد األمّب موىل ، حيان بن حسْب بن خلف بن حيان: ىـ 469 4حيان ابن 5

 : أيضاً  تارخيها يف " اؼبتْب" وكتاب ، " األندلس تاريخ يف اؼبقتبس " كتاب ولو قرطبة، أىل من ىو مروان؛ بن اؼبلك
 م 1900 بّبوت، – دار صادر عباس، إحسان : احملقق ، ىـ681  خلكان بن ؿبمد بن أضبد ، األعيان وفيات

 الدين صالح .د :ربقيق ، (ىـ748ت )الذىيب  عثمان بن أضبد بن ؿبمد غرب، من خرب يف العرب .2/281،.( 218
 م 1984 الكويت، الكويت، حكومة مطبعة اؼبنجد،

 ما مثل األدب من هناويعلمو  الولد غذاء هناويغذو  أوالدىم، مع ونشأت العرب بْب ولدت :مولدة جارية 6

 ربقيق الدكتور ه،175175 ) الفراىيدي أضبد بن اػبليل ، العْب كتاب :العبيد من اؼبولد وكذلك أوالدىم، يعلمون
 8/71ىـ  1409 ،إيران الثانية، الطبعة اؽبجرة، دار مؤسسة السامرئي، إبراىيم الدكتور و اؼبخزومي مهدي

 – دار  صادر ىـ ، 711  منظور بن مكرم بن ؿبمد العرب، لسان :اأَلصل :اأَلكولة بوزن اأَلرومةُ  :األَثّب ابن قال 7
 12/13األوىل  الطبعة بّبوت،

 قرطبة، بينها من وغرب أكشونية من شرق وىي ، أكشونية بعمل عملها يتصل كبّبة باألندلس كورة قصبة :لبَلةُ   8
 الفضائل حبرية غزيرة برية وىي مياًل، وأربعون اثنان إشبيلية وبْب فرسخًا، وأربعون أربعة إشبيلية طريق على قرطبة وبْب

 اهلل عبد بن ياقوت البلدان،  معجم :باغبمراء لبلة وتعرف مدن وؽبا غّبه، على فضل وألدمها والشجر، والزرع، والثمر،
 5/10 بّبوت، ، صادر دار اغبموي،
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 والرجولة والدىاء الرجاحة واؼبعرفة من الفاضلة باػبالل وعمده رابيٍة، برأس الدىر آخر

 يكن ومل أويل السابقة، يف الرسوخ عن أغنتهم مناىم، ؼبن شرف9  جرثومة فاغتدى والرأي،

 فارس، أرض من  11إصطخر قلعة فارتقى رابيةلبَلة، ىذا علي زبطى حٌب ،10 وال كال إال

  12...ترقاىا كيف أعلم فاهلل

 ، أمية لبِب ووالئو ، فارس إىل نسبتو يف يشكك النص ىذا خالل من حيان فابن

 سبق ما يدحضو الكالم وىذا ، سالماإل إىل النصرانية من انتقل ىو الذي األدىن جده وأن

 من وىو  14صاعد عن والتاريخ السّب علماء ونقلو . 13حزم ابن نسب من بو وقدمت

 15تالميذه من ىو بل حزم، ابن معاصري

                                                             
 ىـ، 224 :اؼبتويف )اؽبروي سالم بن القاسم عبيد اغبديث،أبو غريب :الشئ أصل (اعبرثومة)ون تك قد 9

 ىـ 1384 اؽبند، – آباد حيدر العثمانية، اؼبعارف دائرة ؾبلس مطبعة األوىل، الطبعة
 الزبيدي  الرزاق مدؿب بن ؿبمد القاموس، جواىر من العروس تاج :اؼبدةِ  تْقِليلِ  إىل إشارة : وال َكال إالَّ  يُكن فلم 10

 40/471اؽبداية  دار ىـ، 1205
 من أعيان وىي درجة وثالثون اثنتان وعرضها درجة وسبعون تسع طوؽبا الثالث اإلقليم من بفارس بلدة :إصطخر 11

، 1/211  اغبموي البلدان، معجم : الفرس ملك طهمورث بن إصطخر أنشأىا من أول ،كان ومدهنا فارس حصون
 - للثقافة ناصر  مؤسسة ، عباس إحسان : احملقق ، اغبِمّبي اؼبنعم عبد بن ؿبمد ، األقطار خرب يف اؼبعطار الروض
 1/211م،1980-2: الطبعة السراج دار مطابع على طبع - بّبوت

 :ربقيق ، ىـ بّبوت 1417الثقافة ، دار( ىـ542)الشنَبيِب  بسام بن علي ، اعبزيرة أىل ؿباسن يف الذخّبة 12
 1/170، عباس إحسان.د

 الرسالة ىذه من  1 :صفحة 13
 صفحة :حزم ابن تالميذ يف بصاعد التعريف يأيت 14
 عمر .د :،ربقيق (ه 748 ) الذىيب عثمان بن اضبد بن ؿبمد واألعالم، اؼبشاىّب ووفيات اإلسالم تاريخ : انظر 15
 ىـ1407األوىل  الطبعة بّبوت، العريب، الكتاب دار ، تدمري السالم عبد
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 ووفاتو حزم، ابن مولد  : الثاني المبحث 

 الشمس طلوع قبل األربعاء يوم األندلس بالد من  16بقرطبة حزم ابن مولد كان

 أبو الشيخ قال18 منها الشرقي اعبانب يف وثالشبائة وشبانْب أربع سنة . 17رمضان شهر سْلخ

 ، بطريق التعيْب ميالده وقت عرف قد عظيما عاؼبا جيد الدارس الباحث يكاد ال " : زىرة

 والدتو وقت عرف فقد ذلك غّب على حزم ابن فكان ، مشهورا ومات مغمورا ولد ألنو

 19 ... فيو ولد الذي اليوم وجزء ، واليوم هرالش بل ، فقط بالسنة ال وعينو

 ويؤرخ بأفراده، يهتم وجاه عز بيت من أنو على يدل فإمنا شيء على ىذا دل وإن

 كانت تعيش الوقت ذلك يف أسرتو أن على ويدل الدقيقة، بتفاصيلو ، تاريخ اؼبيالد حٌب ؽبم

 اغباضر العصر مدنيات اكيرب الٍب اؼبتقدمة اؼبدنية تلك على ولعلو يدل مستقرة، آمنة حياة

                                                             
 اؼبدينة واؼبدينة وبْب طبس، مدن هتاذا يف وىي ، هبا األمويْب خالفة ومستقر مدائنها وأم األندلس قاعدة : قُرطبة  16
 مطل سفح جبل يف وىي الصناعات، وسائر واغبمامات والفنادق األسواق من يكفيها ما مدينة كل ويف حاجز، سور

 إحسان : ربقيق( ىـ900)اؼبنعم اغبِمّبي  عبد بن مدؿب ، األقطار خرب يف اؼبعطار الروض : العروس جبل يسمى عليها
 1/456م، 1980الثانية،  الطبعة ، - بّبوت - للثقافة ناصر مؤسسة ، عباس

 ، ؿبمد اللغة صبهرة : منو ليلة آخر يف أي الشهور، من وغّبه رمضان شهر لخس يف وجئتك :اللغة صبهرة يف جاء 17
 .1/220ىـ، 1345آباد،  حيدر العثمانية، اؼبعارف دائرة ؾبلس ، درصا ىـ، دار321دريد،  ابن األزدي اغبسن بن

 إحياء ىـ، دار748الذىيب  عثمان بن أضبد بن ؿبمد ، اغبفاظ ، تذكرة3/325خلكان  ابن ، األعيان وفيات  18
 .3/1146العريب  الَباث

 19زىرة  أبو ، حزم ابن  19
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 وطبسْب ست سنة شعبان من بقيتا لليلتْب األحد آخر هنار وتويف .ونظامها ترتيبها يف ،

 20وأربعمائة

 حزم ابن حياة :المبحث الثالث

 نشأتو  :األول المطلب

 ىادئة وحياة ، ىِبء رغيد عيش يف ، ورفاه ومال ، وجاه عز بيت يف حزم ابن نشأ

 أيب للمنصور وزر وقد ، قرطبة كرباء من  21حزم بن سعيد بن أضبد أبوه كان فقد ناعمة،

 وىدوءا أمنا ، وأكثرىا األندلس أزمنة خّب يف ، الوزارة يف بالط حزم ابن عاش فقد ، 22عامر

 االكبراف إىل داعية ىذه مثل وحياة ، والقيان ؿبفوفا باعبواري ،(نشأتو بداية يف ) واطمئنانا

 طريق يف وسار ، صغّبا القران حفظ ، من ذلك العكس على حزم ابن ولكن ، والفساد

 . كبّبا العلم

                                                             
 3/328خلكان  ابن األعيان، وفيات  20
 بن اؼبستنصر ىشام اؼبؤيد دولة مدبر عامر أيب بن ؿبمد عامر أيب للمنصور وزر :غالب بن حزم نب سعيد بن أضبد  21

 بن علي األظباء والكُب، يف واؼبختلف اؼبؤتلف عن االرتياب رفع يف اإلكمال: ىـ، 402شاعر،  كاتب األموي، اغبكم
 2/450ىل األو  الطبعة بّبوت، – العلمية الكتب دار( ىـ475)ماكوال  بن اهلل ىبة
بقرطبة،  اغبكم اؼبستنصر بن ىشام اػبليفة حاجب :بشنجول ويلقب اؼبنصور (عامر أبو) ؿبمد بن الرضبن عبد  22

وصار  باؼبأمون، مث بالناصر وتلقب ىـ 399 سنة (اؼبلك عبد) اؼبظفر أخيو وفاة بعد اغبجابة ويل ، العامريْب وآخر
ذلك،  ىشام فواله بعده، من العهد يوليو أن ىشام اػبليفة من طلبو  (الدولة ناصر اؼبأمون األعلى، اغباجب)يدعى 

 .3/325الزركلي  ، ،اإلعالم3/59الذىيب  ، العرب: ىـ 400 :سنة : تويف لضعفو،
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 عهد آخر يف أبيو وزارة كانت فقد ، طويال لو تدم مل الرغيدة الناعمة اغبياة ىذه

 وبت اضطراب إىل وسكوم ، خوف إىل أمنهم فتبدل ، حكمهم اكبالل أي وقت ، األمويْب

 من فخرجوا ، طوعا ال ، قسرا عنها اعبالء إىل األمر انتهى حٌب ، وخربت منازؽبم ، دورىم

  23.24اؼبرية يف الَبحال م حط مث ، وزبريبها إليها الرببر دخول بعد قرطبة

 السجن من شيء فلحقو ، نارىا شواظ ونالو ، أسرتو مع احملنة تلك ، حزم ابن عاش

 بعد الوزارة تويل من نعودي مل ذلك لكن ، الوزارة جراء ، واالستتار الفادح والتغريب واإلغرام

 25.26 باهلل اؼبستظهر الرضبن لعبد فقد توالىا ، ذلك

 ، رأيو يف شديدا وكان ، كلها حياتو بالعلم واشتغل ، ذلك بعد السياسة ترك مث

 علماء سبايل إىل أدى فبا 28حيان ابن معاصره وصفو كما ،27 صك اعبندل ـبالفيو يصك
                                                             

رِية  23
َ
 ربل وفيها التجار، يركب منها بايب الشرق وخبانة ىي وكانت األندلس، أعمال من كبّبة مدينة :اؼب

 ، فيجاد عملو الوشي والديباج هبا ويعمل سورىا البحر ماء يضرب واؼبراكب للسُفن مرسىو  مرفأ وفيها التجار، مراكب
 أسطول ترتيب يكون وفيها ، ىـ 552 سنة اؼبسلمون اسَبجعها مث ىـ، 542 سنة يف والبحر الرب من اإلفرنج ودخلها

 5/119ياقوت  ، البلدان معجم :اإلفرنج غزو إىل خيرج ومنها اؼبسلمْب
الكتب  مؤسسة ، الرحيم عبد ؿبمد : ربقيق ، 163 ، حزم بن اضبد بن علي ، واأُلالف األَلَفة يف مامةاغب طوق  24

 ىـ 1420 ، األوىل الطبعة ، الثقافية
 ضعف أيام يف قرطبة إمارة ويل من أحد :باهلل اؼبستظهر اؼبطرف، أبو ، اعببار عبد بن ىشام بن الرضبن عبد  25

 عبد بن اهلل عبيد بن الرضبن عبد بن ؿبمد عليو وثار ىـ، 414 سنة باػبالفة ويعب ، باألندلس األموية الدولة

 ، دعوتو قرطبة ذباوزت وال أمر فيها لو يتنظم مل واليتو من يوما 47 بعد فقتلوه الغوغاء، من طائفة مع الناصر، الرضبن
 :سنة بيتو، تويف أىل فضالء بو ختم الشعر، جييد أديبا والعلم، الفهم حسن النفس، رقيق عفيفا، كان :مؤرخوه قال

 3/341للزركلي  األعالم : ىـ 414
 13 ، حزم ابن ، اغبمامة طوق  26
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 خصومة عليو فاجتمعت ، سالطينهم إىل بو ووشوا ، همعبرأتو علي ، عليو  (اؼبالكيْب)عصره 

 ، ؼبناوئيهم مبغضا ، أمية لبِب التعصب شديد إذ كان ، السياسية اػبصومة مع ، العلماء

 آبائو ومْلك ، مْلُكو ىي ، جزيرة لبَلة نفي إىل أن إىل أمره وانتهى ، حزم ابن كتب فأحرقت

 وطبسْب ست سنة شعبان .من  بقيتا لليلتْب األحد هنار آخر مات وفيها ، قبل من

 29 وأربعمائة

 حزم ابن عصر : المطلب الثاني

 : نواحٍ  عدة من السياسية االضطرابات من كثّبا حزم ابن عصر شهد

 - 31الباجي الوليد وأبو ، 30اؼبغرب حافظ الرب، عبد ابن مثل عظاماً  علماء شهد أنو -1

 . اؼبوطأ شارح -حزم العلمي ابن خصم

                                                                                                                                                                              
 3/129منظور  ابن ، العرب لسان :الصخر واعبُْلمود اعبَْلمد : اعبَندل  27
 4/429ىـ،  1407 األوىل، الطبعة ، الفكر دار ىـ ، 852 العسقالين حجر بن علي بن أضبد ، اؼبيزان لسان  28
 3/328خلكان  ابن األعيان، وفيات  29
 18/153النبالء  أعالم سّب : يف ترصبتو انظر حزم ابن شيوخ مبحث يف الرب، عبد بابن التعريف يأيت  30
 رحل إىل مث األندلس، شيوخ على العلم طلب باجة، إىل انتقلوا مث بطليوس من أصلهم :الباجي خلف بن سليمان  31

 رجع إىل مث ، علمائها من دبصر وظبع اؼبوصل ودخل ، الشام دخل مث ، بغداد إىل رحل مث ، اغبجاز إىل مث اؼبشرق،
 لسان :الفرق يسمى لو كتاب يف بعضها ذكر وفصول مناظرات حزم ابن وبْب وبينو الرب عبد ابن عنو وأخذ ، األندلس

 799 فرحون ابن)الدين  نور بن راىيمإب اؼبذىب، علماء أعيان معرفة يف اؼبذىب الديباج ،4/230.حجر ابن ، اؼبيزان
 خلف بن سليمان ، والتجريح ىـ، التعديل1417األوىل  ،الطبعة بّبوت العلمية، الكتب دار اعبنان، مأمون ربقيق ،(ىـ

 1/136البزار،  أضبد ربقيق ،(ه 474 ) الباجي
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،  العلوم من الكثّب فاستوعبت ، الوقت ذلك يف اتسعت الٍب ، الَبصبة عصر كان أنو -2

 فكتب .،  الَبصبة معْب من هنل قد حزم ابن ذبد لذلك ، واؼبنطق والفلسفة ، وخباصة الطب

 33رسائل عدة الطب يف وكتب ، 32اؼبنطق يف

 ،عجائب علمهم من :  34الذخّبة مقدمة يف فتجد :واألدب الشعر عصر ىكان أن -3

 وأشهى ،35  والرقبة التمنع ، بْب األحبة، مناجاة من أحلى ىو ما ونظمهم، نثرىم وغرائب

 مذ - اعبزيرة ىذه أىل ألن ؛38 يار ز واأل 37اؼبثالث نغمات على ،36 العقار معاطاة من

                                                             
 ،بّبوت الفكر دار ، ( 690 ص / 2 ج) ، البغدادي باشا إظباعيل اؼبصنفْب، وآثار اؼبؤلفْب أظباء العارفْب ىدية  32
 ، حزم بن بن أضبد علي ، الفقهية واألمثلة العامية باأللفاظ إليو واؼبدخل اؼبنطق غبد التقريب : ىـ، انظر1410، 

 .بّبوت اغبياة، مكتبة دار ،  م1900، 1الطبعة  ، عباس إحسان : ربقيق
كحالة  اؼبؤلفْب، ، معجم3/326خلكان  ابن عيان،األ ، وفيات12/113كثّب  ابن والنهاية، البداية : انظر  33

7/16. 
 وقد ه، 403 بسام بابن : اؼبعروف علي اغبسن أليب ، األندلس جزيرة يعِب ، اعبزيرة أىل ؿباسن يف الذخّبة  34

 لطائف): وظباه ىـ، 711 سنة : اؼبتويف ، اللغوي األنصاري مكرم بن ؿبمد : الدين صبال الفضل أبو : اختصره
ىـ، دار الفكر، 1067خليفة  حاجي) اهلل عبد بن مصطفي والفنون، الكتب أسامي عن الظنون كشف (: ةالذخّب 

 1/825ىـ، 1402
 تطيعوا ال :الناس أيها قال أنو علي عن :- اػبفاء كشف يف جاء ، والرغبة التمنع بْب : لعلها :أقول  35

 ومزيل كشف اػبفاء:  :...راغبات وىن ويتمنعن ، كاذبات وىن وحيلفن ، الظاؼبات وىن يتظلمن ...، أمرا للنساء
 العلمية الكتب ىـ، دار 1162 العجلوين ؿبمد بن إظباعيل الناس، ألسنة على األحاديث من اشتهر عما اإللباس
 2/133م  1988 ، الثالثة الطبعة لبنان، – بّبوت

 بن زكرياء فارس بن أضبد اللغة، مقاييس :الزمتو أي الدنَّ، عاقرت ألهنا عقاًرا تسمى اػبمر إنّ  قيل ، اػبمر :العقار  36
 4/73ىـ، 142: الطبعة العرب، الكتاب ارباد ىارون، ؿبمد السالم عبد : احملقق ، ىـ 395 : ت) الرازي القزويِب

ثاين   37
َ
ثاين  رنات اؼبثاِلثِ  : قُوؽبم ومنو ؛ ( مْثُب واِحدىا ، األولِ  بعد الذي : العودِ  من أوتارِ   )اؼب

َ
 من تاج العروس: واؼب

 37/290القاموس  جواىر
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 الشموس فباروا وأشرقوا البحور، فأنسوا تدفقوا وكتابة، ورؤوس شعر خطابة، رؤساء - كانوا

  " 39الصماء الصخرة وجزالة اؽبواء، رقة بْب كالمهم ذىبو  .والبدور؛ 

 . اؼبوضوعات شٌب يف ألف ، ؾبيدا شاعرا حزم ابن وكان

 اػبليفة ، الناصر الرضبن عبد بن اغبكم ترصبة يف ورد : منازع بال اؼبكتبات عصر كان  -4

 اؿبب للكتب، صباعا كان أنو ، ىـ 366 سنة إىل ىـ 355 سنة من توىل األموي الذي

 أربع بلغت مكتبتو وأن إليهم، وحيسن منهم فيستفيد النائية البلدان من للعلماء يستحضرىم

 إىل ؿبفوظة ظلت هناأل ريب بال اؼبكتبة تلك على اطلع حزم ابن أن بد وال.40ألف ؾبلد مئة

  41الرببر حصار يف أكثرىا بيع أن إىل بقرطبة قامت الٍب .الفًب  أيام أول

 العامة حيضرىا ؾبالس لو تعقد كانت ، فقهي وجدل علمية اتمناظر  عصر كان أنو -5

 يف الناس وطبيعة العصر، ذلك يف االجتماعية اغبياة على إطاللة من بد واػباصة، وال

 األندلس وأىل ، وعقليتو ، العامل شخصية على البالغ أثرىا فللحياة االجتماعية ، األندلس

 فهم ، اإلسالم إال واحدة بوتقة يف اؼبزيج ذاى صهر على يقدر ، ال ـبتلفة عناصر من مزيج

                                                                                                                                                                              
 العرب ، لسان11/467الزبيدي  العروس، تاج : اؼباءُ  فيو الذي جيعل : اغُبب : والزير واعبمع أزيار، الدن   : الزير  38

 4/339منظور  ابن ،
 1/14ىـ ،1417،  بّبوت الثقافة، دار ىـ ، 542  الشنَبيِب بسام بن علي اعبزيرة، أىل ؿباسن يف الذخّبة  39
 2/267الزركلي  ، األعالم  40
 89 زىرة  أبو ، حزم ابن اإلمام  41
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 اعتنقوا الذين  42والصقالبة العريب، اؼبغرب من جاءوا الذين األقحاح، والرببر العرب من مزيج

 وأىل :  43اؼبقري قال ؟ اؼبزيج ذلك نتيجة كانت ، فما الديار تلك أىل من اإلسالم

 وإباء النفوس وطيب األلسن وفصاحة اؽبمم واألنفة  وعلو والعزة األنساب يف عرب األندلس

 الدنية، وإتيان اػبضوع عن والَباىة يف أيديهم دبا والسماحة الذل احتمال وقلة الضيم

 ظرفهم يف بغداديون وروايتهم، ؽبا فيها وضبطهم وحبهم بالعلوم عنايتهم إفراط يف ىنديون

 أذىا هنم ولطافة مقرائحه وجودة وحسن نظرىم وذكائهم ونباىتهم أخالقهم ورقة ونظافتهم

 الغراسات لضروب ومعاناهتم للمياه يف استنباطهم يونانيون خواطرىم، ونفوذ أفكارىم وحدة

 اػبضر بأنواع للبساتْب وربسينهم لَبكيب الشجر وتدبّبىم الفواكو ألجناس واختيارىم

 يف النصب ومقاساة األعمال يف ذبويد التعب مطاولة على الناس أصرب وىم الزىر، وصنوف

  ...44والضرب بالطعن  وأبصرىم بالفروسية، الناس أحذق الصنائع ربسْب

 اغبياة فيو تقلبت وإن ؾبتمع فهو ، حزم ابن فيو نشأ الذي جملتمعا ذلك معي فتخيل

 . هنافنو  اختالف على ، العلوم فيو ازدىرت ؾبتمعا أنو كان إال ، السياسية

                                                             
تشبيها  صقالب  األضبر للرجل وقيل الروم جبال وبعض اػبزر يتاطبون الشعور صهب األلوان ضبر جيل : الصقالبة  42
 1/526العرب،  لسان : بو م
 يف تلمسان ونشأ ولد اغبافظ، األديب اؼبؤرخ  :ه 1041 العباس، أبو :التلمساين اؼبقري ؿبمد بن أضبد :اؼبقري  43

 واغبجازية، اؼبصرية والشامية الديار يف وتنقل القاىرة إىل ومنها ، هبا والقاضي خطيبها فكان فارس، إىل باؼبغرب وانتقل
 ، مقرة إىل نسبة اسطنبول واؼبقري من عودتو عقب مسموما، بالشام تويف :وقيل .اجملاورين مقربة يف ودفن دبصر وتويف

 1/237للزركلي  األعالم : تلمسان قرى من
 - -صادر دار ، عباس إحسان : ربقيق ، التلمساين اؼبقري بن أضبد ، الرطيب األندلس غصن من الطيب نفح  44

 3/151م،    1997  ،1الطبعة  ، لبنان
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 احملدثة اؼبرأة فيو ذبد أنك إذ ، ألندلسيا جملتمعا يف اؼبرأة دور ، ىنا ذكره ينبغي وفبا

 كان ولقد ،45  ذلك السياسة،وغّب يف عملت ومن ، والنحوية ، ، واألديبة والشاعرة

 ىي كما ، بالنساء مليء قصر يف ترىب فلقد ، حزم ابن حياة كبّب يف تأثّب النسوي للمجتمع

 مع ينساق أن لبيئةا ىذه مثل يف رىب إلنسان من الطبيعي وكان ، األندلس أىل قصور

 أيدي على والشعر واألدب، القرآن، ، حفظ ذلك من العكس على ولكن ، وأىوائو شهواتو

 " نفسو عن حيدثك ، حزم ابن مع وأتركك ، النساء تلك

 يف ربيت ألين غّبي، يعلمو يكاد ال ما أسرارىن من وعلمت النساء شاىدت ولقد

 حد يف وأنا إال الرجال جالست وال غّبىن، أعرف ومل أيديهن، بْب حجورىن، ونشأت

 يف ودربنِب األشعار من كثّبًا وروينِب القرآن علمنِب وىن وجهي؛ 46تبقَّل وحْب الشباب

 تعرف إال جًدا الطفولة سن يف وأنا فهمي أول مذ وإعمال ذىِب وكدي يكن ومل اػبط،

 ذلك وأصل منهن، أراه فبا شيئاً  أنسى ال وأنا وربصيل ذلك، أخبارىن، عن أسبان، والبحث

                                                             
 أم : منهن ، األندلس يف السبق بقص ؽبن وكان ، برزن الاليت النساء من الكثّب أظباء الطيب نفح يف اؼبقري ذكر  45

 ، وغّبىن والعروضية ، والبجانية ، اغبجارية العالء أم ومنهن ، التميمية حسانة ومنهن ، اغبمّبي عصام بنت السعد
 4/171اؼبقري  الطيب، نفح انظر : الكثّب

الفراىيدي  العْب، بكتا :شعره خرج : وبَقل ، وأبقل ، وبقَّل ، وجهو بقل قد :وجهو خرج إذا لؤلمرد يقال  46
 دار الكتب ، ىنداوي اغبميد عبد ربقيق( ىـ458)  سيده بن إظباعيل بن علي األعظم، واحمليط ، احملكم5/170

 8/123م، بّبوت، 2000العلمية، 
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 غّب على أسبان من فَأشْرفت بو، ُفِطرت .جهتهن  يف ظن وسوء عليها، طبعت شديدة غّبة

 "47قليل

  49القيم ابن قال كما48  اغبمامة طوق يف وامناع ، الفقهاء طور عن خرج أنو ورغم

 ىذا ومع " :اغبمامة طوق يف قال ، األىواء مطية وركب ، شهواتو انساق مع ما أنو إال ،

 نقي ، البشرة صحيح ، األدًن سليم الساحة، بريء أين –عليما  بو وكفى – اهلل فيعلم

 ريب حياسبِب وال ، قط حرام فرج على مئزري .حللت ما أين باهلل، اقسم وإين ،50  اغبجزة

  " 51ىذا يومي إىل عقلت مذ الزنا كبّبة على

 وتالميذه شيوخو:الرابع المبحث

 شيوخو : األول المطلب

 : عنهم وروى حزم ابن عليم تتلمذ الذين ، شيوخال أىم
                                                             

 81  :حزم  ابن ، اغبمامة طوق  47
 45صفحة  حزم، ابن آثار : يف اغبمامة طوق : بكتاب التعريف يأيت  48
 تيمية ابن يد على وتتلمذ دمشق يف ولد سعد، بن أيوب بن بكر أيب بن ؿبمد( : ىـ751)ية اعبوز  قيم ابن  49

من  وأطلق مرات، عدة وعذِّب اعبوزية قيم ابن وسجن علمو، ونشر كتبو ىذب الذي وىو كبّبا تأثر بو تأثر حيث
 أعالم اؼبوّقعْب؛ :منها أذكر والفقو والتفسّب الشريعة يف اؼبؤلفات من العديد لو تيمية، ابن وفاة بعد دمشق بقلعة سجنو

 أضبد :ربقيق( ىـ 764)الصفدي  أيبك بن خليل الدين صالح ، بالوفيات الوايف :السالكْب مدارج اؼبعاد؛ زاد
 ابن كالم ، انظر6/56للزركلي  األعالم. 2/195ىـ، بّبوت،  1420 الَباث، إحياء دار مصطفي، وتركي األرناؤوط

 (ىـ751)الزرعي  أيوب بكر أيب ؿبمد بن ، اؼبشتاقْب ونزىة احملبْب روضة : يف حزم ابن يف القيم
، وصبعو  اإلزار لوثِ   يف  اإلزار طرف يثُب حيث :غبجزةُ  ا : وقالوا ، اإلنسان من معِقد اإلزارِ  : غبجزة وا   50

 15/94الزبيدي  ، العروس تاج :عفيف أي : اغُبجز طَيب وىو ، حجزات
 171، حزم ابن ، اغبمامة طوق  51
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 علم يف وحيقق االعتقاد علم يف قوة ذو ، مالكي فقيو :األزدي يزيد أيب بن الرضبن عبد -1

 ومل مثلو، بلده من األندلس إىل يصل مل أنو اإلصباع وقع مطبوعة، الشعر من قطع النسب، لو

 ذكر وقد ، 52الشعر حسن للحديث افظاً ح وكان فيو، مشاوًرا كان الفقو، يف يكن بالراسخ

 تعلم ومنو ، 53مشاخيو أحد بصحبة ؾبلسو إىل خيتلف كان أنو اغبمامة طوق حزم يف ابن

  54والشعر .واعبدل  الكالم علم

 العلم أىل من علي أبو الفاسي علي بن اغبسْب : اغبميدي قال :الفاسي اغبسْب أبو -2

 ؿبتسباً  العلماء، إىل وخيتلف يطلب يزل مل عبميلة،ا والنية اػبالصة، العقيدة .مع  والفضل،

 55 مات حٌب

 : اغبمامة طوق يف قال حزم، ابن حياة يف األثر لو كان من أعظم من وىذا

 يزيد أيب بن الرضبن عبد القاسم أيب ؾبلس يف الفاسي، علي بن علي اغبسْب أبا صحبت"

 عاؼبا ، عامال ، عاقال اؼبذكور علي أبو وكان – عنو اهلل رضي  –وأستاذي  شيخنا األزدي،

 ، لآلخرة واالجتهاد ، الدنيا يف الزىد ويف ، والنسك الصحيح الصالح يف تقدم فبن ،

                                                             
 دار مكتبة ، ؿبمود بكّب أضبد.د : ، ربقيق(ىـ544)السبٍب  موسى بن عياض اؼبسالك، وتقريب اؼبدارك ترتيب  52

 1/614ىـ،1387بّبوت،  ، اغبياة
 17 ، حزم ابن ، اغبمامة طوق  53
 16 :السابق اؼبصدر  54
 ، ، بّبوت العصرية ، اؼبكتبة(ىـ488)ميدي اغب اهلل عبد بن فتوح بن ؿبمد ، األندلس والة ذكر يف اؼبقتبس جذوة  55

 190اؽبواري ص  الدين صالح.د ىـ، بعناية1425،  األوىل الطبعة
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 ودينا وعمال علما صبلة، مثلو رأيت وما قط، لو امرأة تكن مل ألنو ،  56حصورا كان وأحسبو

 اغبديث أخذ وعنو ، "57اؼبعاصي وقبح ، موقع اإلساءة وعلمت ، كثّبا بو اهلل فنفعِب وورعا،

 .واللغة والنحو

 أندلسي، البياين، ؿبمد أبو عطَاء، بن ناِصح بن سف يو بن ؿبمد بن أصبغ بن قَاِسم  -3

 اؼبذىب، شافعي مصنف، حافظ مكثر اغبديث، أئمة من إمام اؼبلك، عبد الوليد بن موىل

 حزم ابن ولعل ،  58اؼبزين صحب ، ومائتْب وسبعْب شبان سنة تويف بصاحب الوثائق، ويعرف

 صاحب اؼبزين صحب أنو سيما ،ال منو أمره أول بو سبذىب الذي اؼبذىب الشافعي ، أخذ

 .الشافعي

 بن اهلل عبد ، عن حدث بالنبايت، يعرف ،أندلسي نبات بن سعيد بن ؿبمد اهلل عبد أبو -4

 لدـب بن وبقي ، 60أربعمائة سنة بعد مات 59ـبلدٍ  بن بِقي صاحب األندلسي الزاىد نصر

                                                             
 وال النساء يشتهي ال الذي ىو ابن اأَلعرايب قال ٣ :عمران التَبيل آل ويف ، النساء يف لو ِإربةَ  ال الذي : واغَبصور  56

 .4/193منظور، ابن العرب، لسان : يقرنبهن
 17 ، اغبمامة طوق حزم، ناب  57
 3/853اغبفاظ  تذكرة. 1/441ماكوال ، ابن ، اإلكمال  58
 بن حنبل أضبد عبداهلل أبا ظبع العلم، طلب يف رحلة لو اغبديث، يف إمام الرضبن، عبد أبو :األندلسي ـبلد بن بقي  59
 األخيار حيث مع ينتقل ، مذىباً  يتقلد يكن ومل باألندلس، اغبديث علم نشر ، كثّبا وخلقا شيبة أيب بن بكر وأبا

، (ىـ385)الدارقطِب  عمر بن علي للدارقطِب، واؼبختلف ىـ، اؼبؤتلف276سنة  ،تويف طليطلة قضاء ويل انتقلت،
 .1/43اإلسالمي، الغرب دار القادر، عبد موفق .د : احملقق

 1/441ماكوال، ابن ، اإلكمال   60
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 ، اغبديثية ثروتو حزم ابن حصل كيف يتبْب وىنا ،61حديثا ورواية األندلس مؤل أنو لو يشهد

الرضبن  عبد أيب كتاب " : حزم ابن قال ـبلد، بن ببقي اإلعجاب أشد حزم معجباً  ابن وكان

 تفسّب يف اإلسالم يؤلف مل أنو فيو أستثِب ال قطعاً  أقطع الذي الكتاب فهو ؛ ـبلد بن بقي

  " 62ومثل

 جبميع عاؼباً  فقيهاً  كان ،  63القرطيب الوليد أبو الفرضي بن يوسف بن ؿبمد بن اهلل عبد -5

 بارعاً  أديباً  لعلومو متقناً  للحديث حافظاً  كان بقرطبة الرواية سعة يف مثلو ير ومل العلم ، فنون

 نتْباث عن وأربعمائة ثالث سنة وتويف .واػبط البالغة حسن وكان  64قضاء بلنسية ويل

 اؼبؤتلف يف كبّب وكتاب ، 65باألندلس للعلم والرواة العلماء يف ولو تاريخ سنة، وطبسْب

  67والفقو اغبديث أخذ وعنو ىذا ودبؤلفاتو، بشيخو معجبا .حزم  ابن وكان ،  66واؼبختلف

                                                             
 الطبعة بيوت، ، الرسالة ، مؤسسة( ىـ748)الذىيب  ثمانع بن أضبد بن ؿبمد ، النبالء أعالم سّب   61

 .13/287األرنؤوط  شعيب ربقيقو على ، أشرف ىـ1413التاسعة
 للدراسات والنشر العربية اؼبؤسسة ، عباس إحسان : ربقيق ، حزم ابن أضبد بن علي ، األندلسي حزم ابن رسائل  62

 2/178 م،1987، 2:الطبعة  ، النفوس مداواة رسالة: بّبوت ،
 (ىـ671)القرطيب  األنصاري بكر أيب بن أضبد بن ؿبمد اهلل عبد أبو :ىو والذي اؼبفسر القرطيب غّب ىذا  63
 دبدينة الَباب، وتعرف ار،وأ أشجار ذات حبرية برية وىي قرطبة، شرقي وىي باألندلس، مشهورة مدينة :بَلنسية   64

 أىل خّب ىـ، وأىلها95: سنة اؼبلثمون ىـ، واسَبدىا487:سنة كوىامل قد الروم وكان ، صبلتها يف تعد مدن هبا وتتصل
 1/490ياقوت، البلدان، معجم : األندلس عرب يسمون األندلس

 م1997: النشر سنة ، العلمية الكتب دار ، سف يو بن ؿبمد بن اهللِ  عبد األندلس، علماء تاريخ   65
 233فرحون ص  ابن، اؼبذىب الديباج. 244: اغبميدي ص ، اؼبقتبس جذوة   66
 2/180رجاؽبا  وذكر األندلس فضل يف رسالة : حزم ابن رسائل   67
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 اهلل عبد بن يوسف : اؼبغرب غبافظ مزاملتو ذكر من بد فال حزم ابن مشايخ ذكرت وإذا -6

 وبعلوم الفقو، يف وباػبالف بالقراءات عامل مكثر، حافظ إمام :النمري الرب عبد نب ؿبمد بن

 من ظبع لكنو األندلس، عن خيرج مل أنو على الشيوخ كثّب السماع، قدًن اغبديث والرجال،

 كثّبة تواليف صبع فبا وألف .إليها القادمْب الغرباء ومن وغّبىا، بقرطبة أىل اغبديث أكابر

 وكان ، العلماء واختالف واآلثار السنن يف باألندلس من أعَلم الرب عبد ابنوكان  ،68نافعة

 مث أحد، تقليد غّب من بالقياس القول إىل رجع مث طويلة، ؼبدة ظاىري اؼبذىب زمانو أول يف

 ـ 70الشافعي مذىب إىل دييل ما كثّبا كان أنو إال ،69مالكيا صار

 فن حزم ابن أخذ وعنو ويؤانسو، حزم، ابن إىل ينبسط كان الرب عبد ابن إن :وقيل  

 منها مثل ؽبا، ال ُكتب اؼبذكور الرب عبد ابن عمر أيب ولصاحبنا :حزم ابن قال ،71اغبديث

 .اقتصر  كتاباً، عشر طبسة وأصحابو، مالك مذىب على الفقو يف بالكايف اؼبسمى كتابو

 72معناه يف الطوال صنيفاتالت عن مغنياً  فصار وقربو وبوبو إليو، اغباجة باؼبفٍب ما على فيو

 حزم ابن تالميذ  :الثاني المطلب

 :أىمهم التالميذ، من الكثير حزم البن

                                                             
 356اغبميدي ص  ، األندلس والة ذكر يف اؼبقتبس جذوة  68
 3/1130الذىيب  اغبفاظ، تذكرة  69
 18/160الذىيب  النبالء، أعالم سّب  70
 18/160الذىيب  النبالء، أعالم سّب  71
 2/180حزم  ابن رسائل  72
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 :يكُب ، 73طَُليِطلة قاضي :التغليب صاعد بن ؿبمد بن الرضبن عبد بن أضبد بن صاعد  -1

 يف ريةباؼب ولد والدراية، والرواية، والذكاء، اؼبعرفة أىل من :وكان قرطبة، من القاسم وأصلو أبا

 ابن وبْب بينو وكان ، ىـ 462 :سنة شوال يف قاضيها وىو بطليطلة وتويف ، ىـ 420 : سنة

 أنو :يده خبط إيل وكتب :صاعد قال ، الكتب ببعض حزم ابن خصو إذ ، خاصة حزم عالقة

 : فيو قال ، حزم بابن معجبا وكان ،74 رمضان شهر يف يوم آخر من الصبح بعد صالة ولد

 توسعو مع معرفة وأوسعهم اإلسالم، لعلوم قاطبة األندلس أىل أصبع حزم ابنؿبمد  أبو كان

 75 واألخبار بالسّب واؼبعرفة والشعر، البالغة، من حظو ووفور .اللسان،  علم يف

 عن ونباىة، وروى أدب ذا كان ، رافع أبو حزم، بن سعيد بن أضبد بن علي بن الفضل -2

 نوبة يف رافع أبو وقتل ىـ، 479 :سنة وتويف كثّبًا، علماً  خبطو وكتب الرب، وابن عبد أبيو

 ذكر فقد ، خدمة أديا أبيو علم رافع أبو خدم وقد ،77 عباد بن اؼبعتمد مع ـبدومو ،76الزالقة

                                                             
األندلس  أعمال من اغبجارة وادي بعمل عملها يتصل باألندلس ؿبمودة خصائص ذات كبّبة مدينة :طَُليطَُلةُ   73
  على شاطئ وىي قرارىم وموضع القرطبيْب ملوك قاعدة وكانت قرطبة من والشرق اعَبوف وبْب الروم ثغر غريب وىي
 4/39ياقوت  البلدان، معجم : تاجو هنر

( ىـ578)بشكوال  بن اؼبلك عبد بن خلف األندلس، علماء تاريخ يف الصلة. 3/546ت ياقو  ، األدباء معجم  74
 200ىـ ص1423بّبوت،  العصرية، اؼبكتبة ، اؽبواري الدين صالح.د : بعناية

 200بشكوال ص ابن الصلة،  75
 اؼبعتمد جيش مع متحدة األمازيغ اؼبرابطْب دولة جيوش ىـ، بْب 479 يف وقعت :الزالقة معركة  76

 يف تاريخ كبّب تأثّب للمعركة كان السادس، ألفونسو القشتايل اؼبلك قوات على ساحقا انتصارا انتصرت والٍب عباد ابن
 أخرت سقوط وقد اإلسالمية الطوائف ملوك أراضي يف اؼبضطرد النصارى زحف أوقفت هناأ إذ اإلسالمي، األندلس

 ابن أثّب)الشيباين  ؿبمد بن ؿبمد ، التاريخ يف الكامل :فونص قرنْب عن تزيد ؼبدة األندلس يف اإلسالمية الدولة
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 ألف شبانْب من قريب على تشتمل ؾبلد مائة أربع كبو تأليفو من أبيو عنده خبط اجتمع أنو

  .78اإلسالمي ؼبشرقا يف أبيو علم الذي نشر ىو أنو كما ورقة،

 والشام ومصر باألندلس ظبع :األندلسي اغبميدي فتوح بن اهلل عبد بن فتوح بن ؿبمد -3

 أكثر وأخذ حزم ابن ،ظبع حزم ي4 ابن أصحاب كبار من وكان واستوطنها واغبجاز وبغداد

 عةوسر  الذكاء من لو اجتمع فيما مثلو رأينا ما " : حزم ابن يف قال بو، وكان معجبا كتبو،

 روى وقد ،79"منو أسرع البديهة على الشعر يقول من رأيت وما والتدين، وكرم النفس اغبفظ

 بصّبًا متديناً  ثقة اغبفاظ كبار من وكان الرب، عبد ابن منهم ، من العلماء صباعة عن

 اؼبواعظ يف شعر لو اؼبذىب ظاىري النظم مليح بالقراءة النغمة بفنونو حسن عارفاً  باغبديث

 ومسلم للبخاري الصحيحْب ذبريد : مؤلفاتو من ىـ، 488 :بغداد، سنة يف دفنو  تويف ،

 80الَبسيل علم إىل السبيل تسهيل) وكتاب ،(األندلس .تاريخ ) و ،(بينهما واعبمع

                                                                                                                                                                              

كثّب  ابن والنهاية، ، البداية7/291للذىيب  اإلسالم ، تاريخ8/141ىـ، 1398بّبوت، ، الفكر ىـ، دار630اعبزري 
13/14 
اؼبدينتْب  على تمداؼبع حكم ملكها، مث إشبيلية، قاضي ، باهلل اؼبعتضد اؼبلك بن ؿبمد القاسم أبو اهلل على اؼبعتمد  77

 وأرحبهم ساحة، راحة، اؼبلوك أندى وكان ، جوادا ؿبسنا شاعرا، ذكيا أديبا، عاؼبا شجاعا، فارسا كان وإشبيلية، قرطبة
 19/58الذىيب  ، النبالء أعالم سّب :ه 488 :سنة شوال يف ومات ، اآلمال وكعبة الرحال، ؿبط بابو كان
اؼبلك اؼبراكشي  عبد بن ؿبمد بن ؿبمد ، والصلة اؼبوصول لكتايب والتكملة لالذي كتاب من اػبامس السفر : انظر  78

 .2/540بّبوت  الثقافة، دار م، 1965 ، األوىل الطبعة ، عباس إحسان : ، احملقق(ىـ703)
 3/326خلكان  ابن األعيان، وفيات  79
بن  علي ، وأىلها وارديها من يهابنواح اجتاز أو األماثل من حلها من وتسمية فضلها وذكر دمشق مدينة تاريخ  80

 وربقيق ىـ دراسة1419األوىل،  الطبعة ، والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار( ىـ571)عساكر  بن اهلل ىبة بن اغبسن
 الكتب ، دار(ىـ749)الدمياطي  بن بن أيبك أضبد اغبسْب أبو ، بغداد تاريخ ذيل من ، اؼبستفاد55/77شّبي  علي
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 ،81العريب بن بكر أيب القاضي والد اإلشبيلي، العريب بن ؿبمد بن اهلل عبد ؿبمد أبو -4

 وكان وعدة، الزينيب، طراد من فسمعا بكر، أيب بولده لاررب مث ، عنو وأكثر ابن حزم، صحب

 صبيع منو وظبعت أعوام سبعة حزم ابن صحبت :العريب ابن قال وإنشاء، بالغة ولسان ذا

 وشبانْب إحدى سنة اغبجة ذي يف وتويف الفصل، كتاب من األخّب سوى اجمللد مصنفاتو

 82.وأربعمائة

 حزم ابن مَبلة علو على يدل األعالم الميذوالت الكبار الشيوخ من الفذ العدد ىذا كل

 .العلم كعبو يف ورسوخ

 

 

 

 
                                                                                                                                                                              

، 6/327للزركلي  ، األعالم1/25عطا  القادر عبد مصطفي ىـ، دراسة وربقيق1417األوىل  طبعةال - بّبوت العلمية
بّبوت  العريب، الَباث إحياء دار/اؼبثُب مكتبة ، كحالة رضا عمر ، العربية الكتب تراجم مصنفي اؼبؤلفْب معجم

11/121 
أصويل  مفسر ثؿبد فقيو وىو .اؼبالكية أئمة من إمام .العريب ابن أبوبكر اؼبعافري، ؿبمد بن عبداهلل بن ؿبمد  81

علماء  من وغّبه الفقيو ؿبمد أيب أبيو عن العلم وأخذ قرائها، على القراءات وتلقى بأشبيلية ولد متكلِّم، أديب
 وأخذ عنو ، وغّبىم ، الغزايل حامد وأيب واؼبازري، اػبوالين، عن العلم فأخذ أبيو مع اؼبشرق إىل رحل مث األندلس،

 .أصول الفقو يف احملصول اإلنصاف؛ كتاب اػبالفيات؛ كتاب :منها كثّبة مؤلفات لو ، حُيصى يكاد ال عدد مالعل
 54/24عساكر  ابن دمشق، ىـ، تاريخ543سنة  ، بفاس ودفن دبراكش تويف
 3/1151الذىيب  اغبفاظ، ، تذكرة19/130الذىيب،  النبالء، أعالم ، سّب17/307الصفدي  بالوفيات، الوايف  82
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 العلمية حزم ابن رحالت : الخامس المبحث

 أن ويبدو ، القّبوان إىل إالّ  ، يتجاوزىا مل ولكنو ، األندلس بالد يف حزم ابن تنقل

 رغما ،وإلي الظروف أعبأتو وإمنا ، إرادتو ؿبض عن ، اختيارية رحالت مل تكن الرحالت ىذه

 83اغبمامة طوق يف ، من كالمو يستنتج وىذا عنو،

 : زارىا الٍب البالد أىم وأما

 قدمت أن إىل منها أجل مدينة بالغرب وليس ، بإفريقية عظيمة مدينة وىي : القيروان -1

 يف عنو، اهلل رضي معاوية أيام يف ( أنشئت ) اإلسالم يف مصرت مدينة ىي العرب إفريقية،

 سألِب ولقد " : حزم ابن قال وقد . 84العلماء من ؾبموعة القّبوان إىل نسبوي ىـ ،55سنة 

 اللسان طويل وكان باؼبدينة، كوين أيام القّبوان أىل من كليب بن ؿبمد اهلل أبو عبد يوماً 

 85".. فن كل يف مثقفاً للسؤال ، جًدا

 خرج قد دية،قد كبّبة مدينة وىي قرطبة وشرقي األندلس شرقي يف مدينة وىي : شاطبة -2

 داره غّب ، شاطبة يف دار لو كان أنو ، حزم ابن كالم من ويبدو ، 86الفضالء من منها خلق

 وقد ، النفسي واؽبدوء ، لالستجمام مكانا أو ، مصطافا يتخذىا كان ، وأنو قرطبة يف

 شاطبة إىل حوائج لو فعنت اؼبرية، داره يل بصديق ولعهدي : فقال طوق اغبمامة، يف ذكرىا
                                                             

 15 ، حزم ابن ، اغبمامة طوق انظر  83
 4/420ياقوت  البلدان، معجم   84
 4/420حزم  ابن رسائل  85
 3/309ياقوت،  ، البلدان معجم  86
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 ، الوزارة توليو أيام يف كان ىذا أن ويبدو  "ا87إقامتو مدة مَبيل يف ا وكان نازالً  صدىا،فق

 . وزبريبها ، قرطبة الرببر على دخول قبل

 ابن زارىا وقد ، 88منورقة ؽبا يقال جزيرة منها بالقرب األندلس شرقي يف جزيرة :ميورقة -3

 حزم ابن تالميذ يف ذكره مر الذي ، اغبميدي أشهرىم من ، لو تالميذ فيها ، وخلف حزم
 يف أفضت والٍب ،90اؼبناظرات اؼبشهورة بينهما حصلت وىناك ، بالباجي وفيها التقى  ،89

 قال .قسرا منها فأخرج ، حزم ابن على السالطْب مع العلماء إىل تألب ، اؼبطاف يةهنا

 والتحقيق تقاناإل من وعنده األندلس (الباجي) الوليد أبو فلما ورد " :  91عياض القاضي

 ؾبالس معو لو فجرت لذلك، الناس أملو رحلتو، يف ما حصلو واؼبناظرة اعبدل بطرق واؼبعرفة

                                                             
 .1/219حزم  ابن رسائل  87
 .5/247ياقوت  ، البلدان معجم  88
 ىـ438بشكوال  ابن ، الصلة  89
تسهر  عليو معان وأنت طلبتو ألنك العلم، طلب يف مهة ّّ  منك أعظم أنا :الباجي قال : اؼبناظرات ىذه من  90

 عليك ال الكالم ىذا :حزم ابن فقال ، (الليلي السوق حارس)السوق بائت بقنديل أسهر وأنا وطلبتو الذىب، دبشكاة
 مفل وما ذكرتو، تعلمو ما حْب يف طلبتو وأنا حايل، دبثل تبديلها رجاء اغبال تلك يف وأنت العلم طلبت إمنا ألنك لك،
 .2/77اؼبقري  ابن الطيب، نفح :فأفحمو واآلخرة؛ الدنيا يف العلمي القدر علو إالّ  بو أرج
 أصناف من يف متمكن متفنن، بارع، إمام وىو ، سبتة أىل من ، الفضل أبو اؼبالكي، اليحصىب موسى بن عياض  91

 العريب  وغّبىم، وابن ، رشد ابن عن فأخذ للعلم، طالباً  األندلس إىل ىـ، رحل496سنة  شعبان نصف ولد ، العلوم
 أمور أن اضطربت إىل فأكرموه طاعتهم يف دخل اؼبوحدين أمر ظهر وؼبا ، غرناطة قضاء إىل نقل مث سبتو، قضاء ويل

 اؼبفيدة ولو التصانيف ، ىـ 544 :سنة وفاتو هبا فكانت وطنو عن بو مشرًدا دبراكش وغبق حالو فتالشت اؼبوحدين
 األظباء، يبهتذ اؼبصطفي حقوق بتعريف الشفا كتاب :ومنها مسلم صحيح شرح يف اؼبعلم إكمال :منها البديعة
 270ص :فرحون  ابن اؼبذىب، علماء أعيان معرفة يف اؼبذىب الديباج ، 1/553النووي 
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 يف أمره يزل مل مث أىلها، رأس كان وقد ميورقة، من وخروجو .حزم  ابن فضيحة سبب كانت

  "92بعد فيما سفال،

 وا قاعدة ، أيضاً  ضبص تسمى األندلس مدن أعظم من عظيمة كبّبة مدينة :ِإشِبيلية -4

ملك  قاعدة وكانت قددياً  ، قرطبة خربت ا وؼبقامهم عباد بنو كان وا وسريره، ملك األندلس

 لو عهد أنو يزعم وكان اؼبعتضد ، 94باهلل اؼبعتضد زمان يف إشبيلية دخولو وكان ، 93الروم

 ىذا على ليوافق حزم ابن كان وما ، األموي اػبليفة اؼبؤيد، اغبكم بن ىشام باػبالفة من

 الدىر يف يقع مل أخلوقة " : قال لذلك ، لؤلمويْب مشايعا وزيرا كان وىو الذي ، العهد

 وادعى اؼبؤيد، اغبكم بن ىشام موت من سنة وعشرين اثنتْب بعد رجل حصري ظهر :مثلها

 الدماء، وسفكت شٌب أوقات يف األندلس منابر صبيع على لو لو، وخطب فبويع ىو، أنو

 علماء تأليب ذلك إىل أضف ، اؼبعتضد من اؼبوقف ىذا  "95أمره .يف  اعبيوش وتصادمت

 ، كتبو اؼبعتضد أحرق إذ بالعامل، تَبل نفسية أكرب مصيبة عليو جر ، حزم ابن على اؼبالكية

  : قال لذلك ، اػبطوب ، وصقلتو األيام مرستو قد حينها حزم ابن ولكن

 صدري يف ىو بل القرطاس منوتض الذي         ربرقوا ال القرطاس ربرقوا فإن

                                                             
 1/614عياض  القاضي اؼبسالك، وتقريب اؼبدارك ترتيب  92
 1/195ياقوت  ، البلدان معجم  93
 وتلقب عليها، وفاتو بعد ادعب وقام مدة، إشبيلية على أبوه حكم األندلسي، ظباعيلإ بن ؿبمد بن عبّاد  94

 مات ذلك، بعد وظلم تعسف مث مدة، أبيو قاعدة على جرى صارما، شجاعا، مهيبا، شهما، وكان باؼبعتضد باهلل،
 16/352الصفدي  بالوفيات، ، الوايف18/256الذىيب  النبالء، أعالم ىـ، سّب464 :سنة
 2/97العروس  نقط : حزم ابن سائلر   95
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  .قربي  يف ويدفن أنزل إن يَبل  ركائيب           استقلت حيث معي يسّب

 96يدري من الناس يرى كي  بعلم وقولوا              وكاغد  رق إحراق من دعوين

 الفقهي حزم ابن منهج :السادس المبحث

 ، حنبل بن وأضبد ، فعيوالشا ، ومالك ، حنيفة أبو ، األربعة األئمة يعتمد بينما

 ، يف استنباطهم بالرأي، األخذ يف ومضيق موسع بْب ، والرأي واإلصباع الكتاب والسنة على

 ومل ،97فحسب واإلصباع والسنة الكتاب على اعتمد حزم ابن فإن ، برأي الصحايب واألخذ

 .التقليد يبح

 الكتاب، اىرظو  على إال يعتمد مل ألنو ، بالظاىري ظبي فقها حزم ابن ضبل وقد

 98القياس مث ومن ، التعليل ، نافيا بل ، مبتعدا .، واإلصباع ، والسنة

 :أعالمو وأىم ، الظاىري المذىب نشأة

 ، الصحابة زمن إىل ، الظواىر ومدرسة ، الرأي مدرسة بْب التمايز القيم ابن يرجع

 ومل األحكام من كثّب يف وسلم عليو اهلل صلى النيب زمن يف اجتهد الصحابة وقد :فقال

 وصالىا بعضهم فاجتهد ، قريظة بِب يف العصر يصلوا أن يوم األحزاب أمرىم كما ، يعنفهم
                                                             

 ، اإلمام2/31ياقوت  األدباء، ، معجم2/77اؼبقري  ابن الطيب، ، نفح18/205الذىيب  النبالء، أعالم سّب  96
 44زىرة ص ،أبو حزم ابن

مطبعة  ، شاكر أضبد طبعها على أشرف ، حزم ابن سعيد بن أضبد بن علي ، األحكام أصول يف اإلحكام  97
 1/56ىرة بالقا العاصمة

 224زىرة ص  أبو حزم، ابن اإلمام  98
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 ، اؼبعُب إىل فنظروا ، النهوض سرعة أراد وإمنا ، منا التأخّب يرد مل : وقال ، الطريق يف

 أىل سلف وىؤالء ، اللفظ إىل نظروا ، ليال قريظة فصلوىا بِب إىل وأخروىا آخرون واجتهد

 99والقياس .اؼبعاين أصحاب سلف وىؤالء ، الظاىر

 خلف بن علي بن داود 100والسنة الكتاب بظاىر األخذ يف قال من أول كان

 واتبع ، الورع كثّب متقلِّالً  زاىًدا أخالقو يف كان ، اؼبشهور بالظاىري ، 101األصبهاين

 مث  .102كتابْب عليو والثناء يف فضائلو وصنف تعصبًا لو، الناس أكثر من وكان ، الشافعي

 رئاسة إليو وانتهت ، الظاىرية كثّب من صبع وتبعو مستقل مذىبٍ  صاحب ذلك بعد صار

 بغداد يف وتويف طيلسان أخضر، صاحب أربعمائة ؾبلسو حيضر كان إنو قيل ببغداد، العلم

 ىذا خالفو وسأورد يف واالعتداد داود تقليد يف العلماء واختلف ،103ىـ 270سنة

 .حزم ابن تقليد يف العلماء اختالف عن أتكلم حْب ، األول الفصل يف االختالف

                                                             
 السالم إبراىيم عبد ؿبمد : ، ترتيب(ىـ751)اعبوزية  قيم ابن ) بكر أيب بن ؿبمد العاؼبْب، رب عن اؼبوقعْب إعالم  99

 .1/156ىـ، 1417بّبوت،  ، العلمية الكتب دار ،
، إىل (ىـ231)النظام  إبراىيم سبق فقد السنة أىل غّب من أما السنة، أىل من القياس أنكر من أول داود كان   100
 عجيل جاسم.د : ، احملقق(ىـ370 -305)اعبصاص  الرازي علي بن أضبد األصول، يف الفصول :انظر القياس، نفي

 ، أصول4/23ىـ، 1414الثانية،  الطبعة األوىل، الطبعة الكويت، اإلسالمية، والشئون األوقاف وزارة النشمي،
 العلمية الكتاب دار الوفاء  األفغاين، أبو أصولو ىـ، حقق490)السرخسي  سهل أيب بن ضبدا بن ؿبمد السرخسي،

 ،2/118ىـ،1414األوىل  الطبعة لبنان، بّبوت
 ابن :ىـ ىذبو476الشّبازي  يوسف بن علي بن إبراىيم ، الفقهاء ، طبقات8/369البغدادي  بغداد، تاريخ  101

 1/92بّبوت  ، العريب الرائد م دار1970األوىل  : الطبعة عباس إحسان : احملقق ، منظور
اظباعيل  العارفْب، ىدية : السّب كتاب أيضاً  ظباه الشافعي اإلمام أي اؼبطّليب مقالة يف الكايف كتاب : أحدمها  102
 ،1/309باشا 
 2/255خلكان  ابن ، األعيان وفيات  103
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 كان وإن حزم ابن أن ويالحظ ، 104األصول يف القياس نفي داود بو قال ما وأىم

  105العقائد يف دبذىبو أخذ ما أنو إال - القياس نفي يف .داود دبذىب أخذ

 297 سنة وتودب ولكن حلقتو، يف خلفو الذي ، ؿبمد ابنو داود بعد من جاء مث

 انتشار لو وكان ، اإلسالمي اؼبشرق يف ظهوره وأفل ، الظاىري اؼبذىب قبم ، خبا ، 106ىـ

 ونظر ، حزم ابن جاء حٌب ، اؼبذىب أئمة كتب يف ؿبصورا وظل 107فارس بالد يف ؿبدود

 اؼبذىب بانتشار الفضل لو وكان ونافح، وناظر ، وألف فروعا وفرع قواعد وقعد أصوال

 108من الزمان لفَبة ، اإلسالمي ؼبغربا يف الظاىري

 حزم ابن آثار:  المبحث السابع

 عنده اجتمع أنو الفضل ابنو عن روي فقد ، التأليف يف اؼبكثرين من حزم ابن يعترب

  109ورقة ألف شبانْب من قريب على تشتمل ؾبلد، أربعمائة تآليفو كبو من أبيو خبط

 110الطربي جرير البن إال ، اإلسالم ىلأ من يعرف ألحد ال القدر وىذا : اغبميدي وقال

.111 

                                                             
 13/102الذىيب  ، النبالء أعالم سّب  104
 229زىرة ص بوأ ، حزم ابن اإلمام  105
 6/120للزركلي  األعالم   106
 1/8عياض  القاضي ، اؼبدارك ترتيب  107
 495بّبوت ص اعبيل، ىـ، دار808خلدون  بن ؿبمد بن الرضبن عبد ، خلدون ابن مقدمة  108
 4/254للزركلي  األعالم  109
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 : مصنفاتو أشهر

 وحبثا تدقيقا اإلسالمي الفقو كتب أىم من احمللى كتاب يعترب : باآلثار احمللى كتاب   -1

 بْب من احمللى وأمهية ، العلمية اؼبادة غزيرة األمهية عظيمة فقهية موسوعة بْب أيدينا بات حٌب

 فيو استعرض ؼبا اؼبقارن بالفقو يسمى دبا أشبو فقو ةموسوع كوهنا ترجع إىل الفقو كتب

 احمللى مثل اإلسالم كتب يف رأيت ما : السالم عبد بن العز ،  قال الفقهاء آراء من مصنفو

 112.113للشيخ اؼبوفق واؼبغِب حزم البن

 اهلل أنو رضبو114رضا رشيد السيد عن أحفظو فبا : حزم البن اإلحكام كتاب ناشر وقال ،

 شدة من فيو ما على - حزم البن احمللى أو الفقو يف اؼبغِب لطبع اهلل وفق لو  :يقول كان

                                                                                                                                                                              
منها  كثّبة فنون يف ماماإ كان الشهّب، والتاريخ الكبّب التفسّب صاحب ، جرير بن ؿبمد جعفر أبو :الطربي .  110

بآمل  ومائتْب، وعشرين أربع سنة ولد أحدا، يقلد ومل ؾبتهدا كان ذلك، وغّب والتاريخ والفقو واغبديث التفسّب
 عشر وثالشبائة سنة شوال من والعشرين السادس يف داره، يف األحد يوم ودفن النهار، آخر السبت يوم وتويف طربستان،

 خلكان، بن  بكر أيب بن ؿبمد بن أضبد الدين مشس العباس أبو الزمان، أبناء وأنباء ياناألع وفيات :انظر ببغداد،
 م1994األوىل  الطبعة بّبوت، صادر، دار عباس، إحسان :ربقيق
 4/313للزركلي  ، األعالم4/229حجر  ابن ، اؼبيزان لسان   111
 نابلس جببل قرية وىى جبماعيل، ولد دثؿب فقيو ، اؼبقدسي قدامة بن أضبد بن اهلل عبد( ىـ620)قدامة  ابن  112

 يف وناظر برع وأفٌب اغبنبلي، اؼبذىب يف حجة كان ، الكثّب اغبديث وظبع القرآن، وقرأ دمشق، إىل رحل مث بفلسطْب،
 من خرب يف العرب :والقيام  الصيام كثّب للقرآن، التالوة كثّب األخالق، حسن متواضعا، ورعا زاىدا وكان كثّبة، فنون
 : ، احملقق(ىـ832)علي الفاسي  بن أضبد بن ؿبمد ، واألسانيد السنن رواة يف التقييد ، ذيل5/79الذىيب  غرب،

 .ىـ1410األوىل  الطبعة بّبوت، العلمية، الكتب دار ، اغبوت كمال
 230//4حجر  ابن ، اؼبيزان لسان  113
 والتفسّب، ولد والتاريخ واألدب اغبديثب العلماء من اإلسالمي، اإلصالح رجال أحد : رضا علي بن رشيد ؿبمد  114
 فالزم مصر ، إىل رحل مث الصحف، بعض يف وكتب صباه، يف الشعر ونظم طرابلس، ويف فيها وتعلم القلمون يف ونشأ

 على السوري، وغادرىا للمؤسبر رئيسا وانتخب ، سورية قصد مث ، (اؼبنار) ؾبلة أصدر مث لو، وتتلمذ عبده ؿبمد الشيخ
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واآلثار  األحاديث روى وألنو اإلسالمي، الفقو على مطمئن وأنا أموت فإين - على األئمة

 115.ىـ456 .سنة تويف انو بأسانيدىا رغم

 ابن وفي عرض الفقو أصول يف مهم كتاب : "األحكام أصول يف اإلحكام " كتاب  -2

 أو صحتها على ونص وخرجها ، كامالً  ضبطاً  األحاديث ضبط حيث ، آراءه األصولية حزم

 وجعلو الكتاب أغُب فبا رأيو مع مقارنة العلماء من الكثّب آراء الكتاب كما  ضمن ضعفها،

 116اغبجج وإيراد التقصي غاية يف وىو ، علم طالب كل عنها يستغِب  ال منارة

 حزم ابن فيو قدم .ضخم كتاب وىو : " والنحل األىواء و اؼبلل يف الِفصل " كتاب   -3

 أروقة يف يدور كان ؼبا حافل بسجل مرفقةً  اؼبقدس، الكتاب لنصوص دراسة نقدية أطول

 من عال مستوى على دراسة أول بأنو جيوم ألفريد اؼبستشرق يف عصره،نعتو الديِب اعبدال

 تبديل كتاب: ىي  لو رسائل ثالث وضمنو واعبديد، القدًن حول العهدين والَبابط النقد

واؼبفاضلة  و اإلمامة اؼبخزية الفضائح من اؼبنجية النصائح و للتوراة واإلقبيل والنصارى اليهود

 117. مرة غّب مطبوع والكتاب ، الكتاب يف ينعدم اؼبنطقي يكاد الَبتيب جعل ، ما

                                                                                                                                                                              

 القرآن تفسّب : و ، (اؼبنار) ؾبلة آثاره أىم من القاىرة، يف ودفن ومات مصر يف فأقام ، إليها فرنسيْبال دخول أثر
 .6/126للزركلي  األعالم (:العام التشريع وأصول اإلسالم يسر) و يكملو، ومل ، الكرًن
 مكتبة ، منشورات سركيس يوسف ورتبو صبعو واؼبعربة، العربية اؼبطبوعات ، معجم1/4حزم  البن اإلحكام  115

 علي بن ؿبمد أبو الشريف احمللى ، وصف : احمللى وصف يف الكتاين للشيخ حبث ، وىناك1/86النجفي  اؼبرعشي
 .ىـ1418األوىل  الطبعة ، األثري الكتاين

 .3/326خلكان  ابن األعيان، ، وفيات30/403الذىيب  ، اإلسالم تاريخ  116
117  http://www.alwaraq.net/Core/waraq/bibliography_search 
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 وىو الذىيب ػبصو خصمل ولو ، مطبوع والكتاب والتقليد، والرأي القياس إبطال  -4

 .األفغاين سعيد الشيخ بتحقيق لدار الفكر مطبوع

 واغبالل الواجب يف اإلسالم شرائع غبمل اعبامعة اػبصال كتاب فهم إىل اإليصال" -5

 والتابعْب الصحابة أقوال فيو أورد ، اغبديث فقو يف كتاب وىو ، " واإلصباع واغبرام والسنة

 : حزم ابن قال.وعليها طائفة لكل واغبجة الفقو، مسائل يف اؼبسلمْب، أئمة من ومن بعدىم

 عام أربعمائة منذ ذلك يف روى ما فكل ىاىنا بيقْب وجوده أمنا فقد الصحيح فأما النص"

 بكتاب اؼبعروف الكبّب الكتاب يف صبعناه قد غرا إىل األرض شرق من عاما ونيف وأربعْب

 . حزم البن أحرقت الٍب الكتب من يكون ولعلو ، اؼبفقودة الكتب من وىو ،  "118اإليصال

 فيها صح الٍب اؼبسائل صبع الظاىري حزم ابن مصنفو فيو قصد كتاب : اإلصباع مراتب -6

 .واالعتقادات واؼبعامالت العبادات يف اػبالف، فيها وقع الٍب اؼبسائل عن وأفردىا اإلصباع ،

 :رسائل أربع تضم األوىل ااعبموعة ، ؾبموعات طبس تضم حزم، بن رسائل من ؾبموعة -7

 اؼبلهي الغناء يف ورسالة النفوس، مداواة يف ورسالة واأُلألف، األًلفة يف اغبمامة ىي طوق

 ، الثانية واجملموعة .هتابذا وجهلها بغّبىا النفس معرفة يف ورسالة أم ؿبظور؟، ىو أمباح

 : على وتشمل

 .اػبلفاء تواريخ يف العروس نقط رسالة  1 -

                                                             
 10/415الفكر  دار ،(ه 456  )حزم بن سعيد بن اضبد بن علي باآلثار، احمللى  118
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 .اػبلفاء أمهات يف رسالة  2 -

 .اإلسالم فتوح صبل يف رسالة  3 -

 .اػبلفاء أظباء يف رسالة  4 -

 .رجاؽبا وذكر األندلس فضل يف رسالة  5 -

 اؼبستويات، ـبتلف على " ردوًدا " تتضمن رسائل شبان وىي ، الثالثة واعبموعة

 صحابعلى األ ردود وبعضها اػبصوم، على رد وبعضها عدو للدين، على رد فبعضها

 بعض يطرحها مسائل عن النوازل أو للفتاوى وبعضها صورة واؼبشايعْب، واألصدقاء

 .السائلْب

 : ىي ، رسائل طبس وتشمل ، اػبامسة عةجملمو وا

 العلوم مراتب يف رسالة -1

  .إليو واؼبدخل اؼبنطق غبد التقريب -2

  ال؟ أم أمل للموت ىل فصل -3

  .الفيلسوف الكندي على الرد -4
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  .119األصول يف اؼبتكلمْب بْب ذبري ألفاظ سّبتف -5

 تقدديو يف عباس إحسان قال ، والتاريخ السّبة يف كتاب وىو : السّبة جوامع كتاب  -6

 : للكتاب

واؼبقارنة،  والنظر الفحص بعد الصائبة الرواية واختيار اؼبنقول، النص ربليل يف البالغة الدقة "

 يستطيع ال الٍب اؼبميزات ىي ىذه ... تدقيق قلة أو سرعة عن تنجم الٍب األوىام وتصحيح

 " 120اؼبؤرخ حزم ابن على ينكرىا أن أحد 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .1/1حزم  ابن رسائل :للكتاب عباس إحسان مقدمة من  119
 عباس  الناشر إحسان : احملقق ، حزم بن سعيد بن أضبد بن علي ، حزم البن أخرى رسائل وطبس السّبة جوامع  120

 1/6م، 1900، 1الطبعة   ، مصر – اؼبعارف دار :
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