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Hij was een Andalusische geleerde die studeerde als een onafhankelijke geleerde 

en die blinde navolging van een bepaalde school van jurisprudentie afwees.  Hij 

werd onderwezen door verschillende vrouwen en stelde dat sommige vrouwen 

profeten waren.  

In een debat tussen twee prominente geleerden zei de een tegen de ander: “Ik heb meer 

moeite gedaan om studies te volgen en te leren. Jij hebt jouw studies voortgezet en hebt 

alle hulp die je nodig hebt. Jij had een vergulde lamp die jouw studie ’s nachts verlichtte, 

terwijl ik afhankelijk was van de straatlantaarn voor mijn nachtelijke lezingen.”  

De ander antwoordde: “Dit is een argument tegen jou, niet voor jou. Jij hebt jouw studies 

gevolgd toen je in dergelijke omstandigheden verkeerde, in de hoop dat jouw leren jou 

zal helpen jouw omstandigheden te veranderen die op de mijne lijken. Ik volgde mijn 

studies in de omstandigheden die jij beschreef, strevende naar niets anders dan de 

status die kennis in dit leven en het komende leven meegeeft.”1 

De eerste geleerde was shaykh al-Baji,2 een Maliki geleerde uit Andalusië die een 

commentaar schreef op al-Muwatta, de eerste grote, authentieke verzameling van 

hadith, samengesteld door imam Malik. De tweede was ʿAli ibn Ahmad ibn Saʿid ibn 

Hazm, de geleerde wiens naam synoniem is met de Ẓahiri school van denken en fiqh. Hij 

is beter bekend als Ibn Hazm en als Abu Muhammad.  

Ibn Hazm werd kort voor zonsopgang geboren op de laatste dag van Ramadan 384 AH, 

overeenkomend met 994 na Chr., en zijn geboorteplaats was het oostelijke district van 

Cordoba in Andalusië oftewel islamitische Spanje. Hij zegt dat hij van Perzische afkomst 

is en dat zijn grote Perzische voorvader een bondgenoot was van Yazid ibn Abu Sufyan, 

de eerste moslimgouverneur van Syrië onder de tweede Kalief ʿUmar ibn al-Khattab en 

de oudere broer van Muʿawiyah, die later Kalief werd. De familie van Ibn Hazm in 

Andalusië behoorde tot de heersende klasse van de ʿUmayyaden dynastie. Zijn vader 

was namelijk een minister aan het hof van de ʿUmayyaden.  

Zodoende werd Ibn Hazm grootgebracht in een huis van hoge klasse, vol rijkdom, en hij 

werd opgevoed door een aantal vrouwen. Sommigen waren familieleden en anderen 

waren dienstmeiden met verfijnde manieren. Deze vrouwen leerden hem lezen en 

schrijven en hielpen hem de Qur’an te memoriseren. Ze zorgden er ook voor dat zijn 

adolescente jaren vrij waren van de ongebreidelde golven van passie die kenmerkend 

zijn voor de jeugd. Hij zou echter spoedig in het gezelschap verkeren van geleerden van 

hoog kaliber, waarvan de meest opmerkelijke Abu al-Hasan ibn ʿAli al-Fasi was, die een 

hoog niveau van geleerdheid combineerde met toewijding tot aanbidding en absolute 
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vroomheid. Ibn Hazm had geluk met de keuze van zijn leraren omdat, naast het feit dat 

hem de onderwerpen onderwezen werden waarin hij geïnteresseerd was, zij hem 

onafhankelijk denken bijbrachten en in hem het verlangen aanwakkerden om zijn 

geleerdheid te wijden aan het dienen van Gods zaak.  

Het leven was echter niet zo gemakkelijk voor Ibn Hazm. In die tijd was er veel politieke 

onrust in Andalusië, met leiders die de macht kregen en die deze weer verloren met 

regelmatige tussenpozen. Dit bracht de arrestatie van zijn vader en de confiscatie van 

zijn rijkdom met zich mee, totdat zijn vader stierf tegen het einde van 402 AH, toen Ibn 
Hazm slechts 18 jaar oud was.  

Deze beproevende periode was van groot belang omdat zij Ibn Hazm een duidelijke 

vastberadenheid verschafte om geleerdheid zijn hoogste streven te maken en het 

behalen van wetenschappelijke resultaten zijn felbegeerde prijs. Hij concentreerde zich 

eerst op de Qur’an, de hadith en de taal, en bereikte in de studie van elk daarvan een 

hoge rang. Vervolgens richtte hij zijn aandacht op fiqh, of islamitisch recht, zonder zich 

in dit stadium volledig aan deze discipline te wijden. Hij beoogde alleen maar een goed 

begrip te verwerven dat past bij een geleerde gespecialiseerd in andere vakgebieden.  

Zijn fiqh studies betekenden eerst een studie van de Maliki wetschool omdat dit de 

overheersende school was in Noord-Afrika en Andalusië. Toen hij echter bezwaar 

maakte tegen een bepaald punt tijdens een discussie in een fiqh studiekring, zei iemand 

tegen hem dat hij niet zo’n bezwaar kon maken omdat hij slechts een schamel begrip van 

de studie van fiqh had. Dit maakte hem extreem boos. Daarom sloot hij zichzelf thuis op 

en besteedde hij al zijn tijd aan de studie van fiqh. Een maand later trad hij toe tot 

dezelfde kring en debatteerde hij met andere geleerden, zijn grote rijkdom aan kennis 

demonstrerend, waaronder fiqh of islamitisch recht. Hij zei toen: “Ik volg de waarheid 

waar deze mij naar toe leidt en doe er alles aan om dit te doen, zonder me te 

conformeren aan een enkele school.”  

Dus toen hij de Maliki school bestudeerd had, las hij ook de kritiek van al-Shafi’i op 

Malik. Daarna bestudeerde hij de Shafi’i wetschool en daardoor kon hij de standpunten 

van Irakese geleerden bestuderen, zoals Ibn Abi Laylah en Abu Hanifah, evenals zijn 

bekendste studenten Abu Yusuf, Muhammad ibn al-Hassan en Zufar. Deze studies 

bevestigden dat hij een volgeling was van de Shafi’i wetschool, aangezien hij al-Shafi’i 

bewonderde wegens het benadrukken van het belang van religieuze teksten, d.w.z. de 

Qur’an en de hadith. Hij was ook een fervent voorstander van al-Shafi’i inzake zijn sterke 

kritiek op istihsan of regressieve analogie. Om te beginnen is analogie, of qiyas, een 

proces waarbij een geleerde, als hij naar een kwestie kijkt waarvoor de Koranische tekst 

of de hadith niet in een regel voorziet, op deze kwestie dezelfde regel toepast inzake een 

soortgelijke kwestie waarvoor wel een specifieke regel bestaat, mits dat de twee 

kwesties dezelfde basis gemeen hebben. Regressieve analogie, of istihsan, is een tak van 

dit proces, waarbij de geleerde een duidelijke analogie opzij schuift ten gunste van een 

subtielere, waarbij het voorliggende probleem wordt vergeleken met een kwestie die 

niet direct duidelijk is. Om dat te doen moet de geleerde echter een zeer geldige reden 

hebben.  



Ibn Hazm bleef echter niet lang bij de Shafi’i school. Hij trad in de voetsporen van een 

eerdere Shafi’i geleerde, Dawud ibn ʿAli genaamd, die twee eeuwen eerder de Ẓahiri 
denkrichting stichtte, die alleen op teksten steunt en het concept van analogie verwerpt.  

Ibn Hazm was meer dan eens aangetrokken tot de politiek, ondanks het feit dat 

Andalusië een langdurige periode van onrust doormaakte. Feit is dat hij sterk loyaal was 

aan de ʿUmayyaden en toen een leider van de ‘Umayyaden de macht opeiste, was Ibn 

Hazm klaar om hem te steunen, ook al bracht zijn politieke betrokkenheid hem alleen 

maar in de problemen. In zijn eerste betrokkenheid steunde hij al-Murtadha, ʿAbd al-

Rahman ibn Muhammad.  Hij reisde daadwerkelijk naar Valencia om bij ʿAbd al-Rahman 

te zijn in een poging om de macht te grijpen en hij behoorde bij zijn entourage toen hij 

een leger op de been bracht om Granada proberen binnen te vallen. Zijn rivaal Ibn 

Hammud bevond zich echter in een veel sterkere positie en hij slaagde erin om ʿAbd al-

Rahman ibn Muhammad te laten vermoorden. Zijn aanhangers vluchtten of werden 

gevangen genomen. Ibn Hazm behoorde tot de tweede groep en hij bleef een tijd in de 

gevangenis totdat hij werd vrijgelaten in 409, toen hij 25 jaar oud was. Deze episode 

hield hem bijna zes jaar weg uit Cordoba. Bij zijn terugkeer concentreerde hij zich 

opnieuw op zijn studies, maar hij voegde aan zijn studie van fiqh en hadith een 

vastberaden poging toe om de islam te verdedigen tegen de propagandacampagnes die 

door christenen en joden werden gelanceerd. Gezien zijn scherpe intelligentie, duidelijke 

logica, krachtige argumenten en heldere taal, was zijn rol van grote waarde voor de 
islam.  

Een andere prins van de ʿUmayyaden probeerde de macht te herwinnen, met de steun 

van de bevolking van Cordoba. Dit was ʿAbd al-Rahman ibn Hisham die werd opgevolgd 

door Hisham ibn Muhammad. Trouw aan zijn principes steunde Ibn Hazm beiden en was 

hij een minister en een persoonlijke adviseur voor beiden. Hisham begon zijn 

heerschappij over Cordoba in 418 toen de mensen daarvan hun trouw aan hem zworen.  

Hij werd echter uit zijn functie gezet in 422, en dook enkele jaren onder, totdat hij stierf 

in 428. Met zijn overlijden kwam de heerschappij van de ʿUmayyaden dynastie definitief 

ten einde. Andalusië was verdeeld in een aantal ministaatjes, met rivaliteit tussen hun 

heersers. Dit genas Ibn Hazm van betrokkenheid bij politiek en hij wijdde al zijn energie 

aan zijn geleerdheid. Hoewel hij veel van de rijkdom van zijn familie was kwijtgeraakt, 

was wat aan hem was overgelaten nog steeds aanzienlijk, hetgeen hem een leven van 

gemak gaf. Bovendien prees hij God altijd voor zijn zegeningen, erkennende dat wat hij 

had een gunst van God was.  

Ibn Hazm begon veel te reizen in Andalusië en leidde een comfortabel leven dat hem in 

staat stelde om zijn tijd te besteden aan het verspreiden van zijn lijn van geleerdheid,  

waarin hij verschilde met de vier belangrijkste wetscholen. Hij was erg populair bij 

jonge geleerden omdat hij een zeer vooraanstaande geleerde was met een uitzonderlijke 

beheersing van fiqh, hadith en een verfijnde literaire stijl. Bovendien was hij een meester 

in debat en filosofie, goed thuis in logica. Dit alles maakte zijn studiekringen zeer 

levendig, vol belangstelling, met een frequente wending inzake het onverwachte. De 

respons die hij ontving, compenseerde hem meer dan voldoende voor het verlies van 
politieke status en invloed.  



Hij bracht verschillende jaren door op Mallorca, waar de gouverneur, Ahmad ibn Rashiq, 

een vriend en bewonderaar van Ibn Hazm was. Deze vriendschap gaf Ibn Hazm de 

vrijheid die hij nodig had om zijn school van denken uit te dragen, die alleen op de tekst 

van de Qur’an en authentieke hadith was gebaseerd. Hij was betrokken bij vele debatten 

met andere geleerden, maar zij konden geen vooruitgang boeken tegen zijn heldere 

denken, sterke argumenten en krachtige logica.  

Een andere pijnlijke verandering van voorspoed vond plaats toen zijn vriend Ibn Rashiq 

stierf in 440 AH. Ibn Hazm moest Mallorca verlaten omdat zijn tegenstanders nu in de 

positie waren om heersers en bestuurders te beïnvloeden. Wat zij hem tegenwierpen 

was dat hij niet de Maliki school volgde, die de overhand had in Andalusië en Noord-

Afrika. Hij was altijd bereid om zijn verschil van mening in de duidelijkste bewoordingen 

te verkondigen, omdat hij geloofde dat dit de waarheid was.  

Zijn reizen brachten hem uiteindelijk naar Sevilla dat onder het gouverneurschap stond 

van al-Muʿtadhid ibn ʿAbbad, die 25 jaar lang in zijn functie bleef. De gouverneur was 

onvriendelijk tegen deze grote geleerde, ook al was hij nu een geleerde van middelbare 

leeftijd in de vijftig. In feite was er een serieus verschil van mening tussen de twee, toen 

al-Muʿtadhid beweerde dat hij zijn autoriteit ontleende aan Hisham ibn al-Hakam, een 

Kalief van de ʿUmayyaden die 22 jaar eerder stierf. Volgens deze bewering leefde 

Hisham nog. Ibn Hazm, die zeer loyaal was aan de ʿUmayyaden, beschreef deze bewering 

als een ‘verzinsel dat zijn gelijke niet kent in de geschiedenis’. Dit was voldoende om 
hem de vijandigheid van al-Muʿtadhid op te leveren.  

Samenwerkend met een aantal middelmatige geleerden die de lijn van onafhankelijke 

geleerdheid van Ibn Hazm niet konden waarderen, legde al-Muʿtadhid Ibn Hazm een 

zeer pijnlijke straf op door te bevelen dat al zijn boeken dienden te worden verbrand.  

Hij deed dat door zichzelf af te schilderen als een verdediger van ware geleerdheid en 

een aanhanger van geleerden die de erkende wetscholen volgde. Wellicht is er niets 

pijnlijker voor een geleerde dan om zijn boeken in vlammen op te zien gaan. Dit was 
echter iets dat hij moest ondergaan.  

Als een gevolg hiervan trok Ibn Hazm zich terug op zijn boerderij in een plattelandsdorp, 

waar hij zijn geleerdheid voortzette, bezocht door jonge geleerden die hem 

bewonderden. De pijn die hij leed, is duidelijk te zien in zijn latere geschriften waarin we 

een zekere bitterheid voelen. Ibn Hazm was echter een vrome geleerde die slechts 

verdedigde wat hij geloofde dat de waarheid was. Hij woonde in dit dorp en bleef zijn 

studenten lesgeven tot aan zijn dood in 456 AH. Tegenwoordig blijft hij een zeer 

gevierde geleerde en zijn school van denken blijft steeds meer geleerden aantrekken.  

Een belangrijk kenmerk van Ibn Hazm was zijn onafhankelijk denken. Hij leefde in een 

tijd dat het behoren tot een school van fiqh de normale praktijk van geleerden was. Zelfs 

degenen die bekend waren en een hoge reputatie bereikten, conformeerden zich aan 

hun scholen van fiqh, met weinig pogingen om ze te overstijgen. Hij verklaarde altijd zijn 

onafhankelijke opvattingen zonder angst voor tegenstand.  

Een vraagstuk waarover Ibn Hazm verschilt met de meerderheid van de geleerden is of 

er in het verleden vrouwelijke profeten waren. Hij is daar duidelijk een voorstander van 

en hij noemt vier vrouwen die profeten waren: Maria, Sarah, de moeder van Mozes en 



Asia bint Muzahim, die de vrouw van de Farao was. Hij definieert profeetschap als ‘het 

verwerven van bepaalde, onbetwiste kennis die niet kan worden verworven door 

persoonlijke inspanning of menselijke ervaring’. Zulke kennis moet derhalve door Gods 

openbaring komen. Deze vier vrouwen kregen dergelijke kennis.  

In het geval van Maria sprak zij niet alleen met de Aartsengel Gabriël (Jibril a.s.), maar 

wordt zij ook genoemd met een groep profeten in de surah die haar naam draagt.  Als 

deze profeten allemaal zijn genoemd, zegt God: “Dit zijn degenen van de profeten aan 

wie Allah Zijn gunsten heeft geschonken, van het nageslacht van Adam ...  (Q. 19: 58) 

In het geval van Sarah ontving zij informatie middels een delegatie van engelen en zij 

gaven haar de ‘onmogelijke’ informatie dat zij zou bevallen ondanks het feit dat ze de 

menopauze voorbij was en dat ze een oude man als echtgenoot had. De moeder van 

Mozes kreeg te horen wat er met haar zoontje zou gebeuren toen ze hem in de Nijl 

gooide en vervolgens werd opgepakt door Gods vijand en zijn eigen vijand. Het 

bewijsmateriaal in het geval van Asia is de hadith die haar, samen met Maria, beschrijft 
als de enige vrouwen die perfectie bereikten.  

Geleerden die bezwaar maken tegen deze zienswijze baseren hun bezwaar op het vers 

met de tekst: “En Wij hebben voor jou niets anders dan mensen gezonden aan wie 

Wij openbaarden.” (Q. 16: 43) Ibn Hazm antwoordt dat het vers spreekt over 

boodschappers, niet profeten. Een boodschapper is een profeet die een boodschap had 

om te bezorgen. Niet alle profeten waren boodschappers, terwijl alle boodschappers wel 
profeten waren.  Hij is het ermee eens dat er geen vrouwelijke boodschappers waren.  

“Als jij het gevoel hebt dat je een distinctie in geleerdheid hebt bereikt, dan moet jij 

beseffen dat het middels Gods gunst is, niet middels jouw eigen inspanningen, dat jij dit 

hebt verworven. Vandaar dien je Gods gunst niet te retourneren door Zijn geschenk te 

gebruiken voor wat Zijn ontevredenheid oplevert. ʿAbd al-Malik ibn Tarif, een geleerde 

van scherpe intelligentie en mild temperament, vertelde me dat hij een goed geheugen 

had. Hij memoriseerde praktisch alles wat hij hoorde zonder het te hoeven herhalen. 

Maar toch, eens op een reis, voer zijn boot door de zeer ruwe zeeën, waardoor hij het 

grootste deel van wat hij had geleerd, vergat. Zelf onderging ik een ziekte die mij 

praktisch niets liet overhouden van wat ik gememoriseerd had. Ik wist dat slechts een 

paar jaar later terug te krijgen.”  

Dit zijn de woorden van ʿAli ibn Hazm, een geleerde met mooie prestaties die hij 

herkende als geschenken van God, waarvoor hij oprecht dankbaar was.  De eerste van 

deze prestaties was zijn uitstekende geheugen. Hij was in staat om zeer grote collecties 

van hadiths te onthouden, evenals de gegeven oordelen door de metgezellen van de 

Profeet (ملسو هيلع هللا ىلص) en hun opvolgers [d.w.z. Tabiʿin] over zaken die hen ter beoordeling werden 

voorgelegd. Dit goede geheugen ging gepaard met een zeer scherpe geest die hem sterke 
argumenten verschafte in debat. Weinigen konden tegen hem op in een geleerd debat.  

Een verdere eigenschap van Ibn Hazm was zijn heldere denken. Hij zou geen mening 

over enige vraag of onderwerp formuleren zonder er eerst diep over na te denken, op 

zoek te gaan naar de subtiele aspecten ervan en uit te kijken naar de fijnere punten en 

elementen ervan. Bovendien was hij niet beperkt tot bepaalde disciplines en 



studiegebieden. Zijn interesses bestreken een zeer breed spectrum, hoewel hij eerst en 

vooral een islamitische geleerde was in de volledige zin van het woord.  

Iedereen die het leven van Ibn Hazm bestudeert, kan niet anders dan vaststellen dat hij 

een man van grote oprechtheid was in zijn streven naar kennis. Die oprechtheid 

versterkte zijn diepgaande geleerde inzicht en verlichtte zijn manier om de waarheid na 

te streven. Voorwaar, hij vond dat hij alleen door oprechte inspanningen met betrekking 

tot het bereiken van de beste standaard van geleerdheid zijn succes kon meten. Dit is 

een heel prijzenswaardig doel waar Ibn Hazm zijn leven lang voor heeft gewerkt, door 
altijd Gods gunsten te erkennen en zijn dankbaarheid ervoor uit te drukken.  

Een belangrijk product van deze oprechtheid was zijn openhartige, uitgesproken 

verdediging van wat hij geloofde wat de waarheid was. Aldus verdedigt hij zijn 

opvattingen zeer krachtig en geeft hij weinig om de persoonlijke gevolgen die dit zou 

kunnen hebben. Zijn boeken zitten vol met zulke krachtige argumenten, die anderen 

gemakkelijk zouden kunnen beledigen. Zijn tijdgenoten beschrijven hem als een 

‘uitstekende geleerde wiens uitdragen van zijn geleerdheid minder fijnzinnig was’. Toch 

was hij duidelijk over het bevorderen van een verzoenende houding met andere mensen 

in alle gewone aangelegenheden. Hij was volledig voor verzoening, zolang het niet leidde 

tot dat wat God niet tevreden zou stellen. Derhalve onderhield hij zeer 

vriendschappelijke relaties met de geleerden uit zijn tijd. Zijn brieven aan velen van hen 

drukken oprechte vriendschap en genegenheid uit. Toen sommigen van hen echter hard 
waren in het bekritiseren van zijn opvattingen, was hij eveneens hard in zijn debat.  

In zijn boek gewijd aan het leven en de geleerdheid van Ibn Hazm3 identificeert de 

overleden geleerde, shaykh Muhammad Abu Zahrah, twee belangrijke redenen voor de 

harde houding die Ibn Hazm vaak laat zien in zijn geschriften. De eerste was zijn gevoel 

dat een aantal prinsen en heersers hem vijandig gezind waren en bereid waren om hem 

heel hardvochtig te behandelen. Hij zag dat sommige middelmatige geleerden dergelijke 

prinsen en heersers probeerden aan te moedigen om juist dat te doen. In feite zat hij 

daar niet ver naast. De tweede reden was te wijten aan een ernstige ziekte waaraan hij 

leed, waardoor hij nogal ongeduldig en scherp in zijn houding bleef.  

Eén van de belangrijkste kenmerken van Ibn Hazm was echter dat hij erg trouw was aan 

zijn vrienden, leraren en iedereen waarmee hij in contact kwam. Hij was zelfs trouw aan 

een kennis die hij slechts één keer ontmoet had of met wie hij maar één gesprek had 

gevoerd. Niets was weerzinwekkender voor hem dan bedrog. Voorwaar, hij 
beantwoordde een slechte handeling met iets goeds.   

Wanneer we spreken over Ibn Hazm, hebben we te maken met een geleerde van het 

islamitische recht, de hadith en theologie, die ook diep in andere disciplines van de 

islamitische wetenschappen dook. Toch staat de literaire verdienste van Ibn Hazm 

buiten twijfel. Zijn stijl is één van de mooiste. We lezen hem vandaag, bijna duizend jaar 

na zijn dood, en we waarderen de schoonheid van zijn stijl. Bovendien was hij een 

dichter van verdienste. In feite, als hij zijn tijd niet had gewijd aan het islamitische recht 
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en andere islamitische disciplines, zou hij zelfs behoord hebben tot de allerbeste 

dichters in de Arabische literaire geschiedenis.  

Ibn Hazm was een geleerde van zeer hoog kaliber. Zou hij ervoor gekozen hebben zich 

aan de Shafi’i wetschool te houden, die hij een tijdje volgde, dan zou hij waarschijnlijk de 

op één na hoogste figuur in de geschiedenis daarvan zijn geweest. Hij verliet deze echter 

om een totaal andere lijn in te nemen, waarin hij de hoogste onderscheiding behaalde.  

Die lijn staat bekend als de Ẓahiri school, die alle religieuze teksten letterlijk neemt. Als 

belangrijkste voorstander vertrouwt Ibn Hazm op de rationele redenering om Gods 

bestaan en soevereiniteit te bewijzen, evenals de waarheid van Gods boodschappen aan 

de mensheid. Als hij deze twee heeft bewezen, gaat hij verder met de details van de 

goddelijke boodschap in authentieke teksten en neemt hij deze teksten aan op basis van 

hun klaarblijkelijke betekenissen. Hij betoogt dat er geen ruimte is voor intellectuele 

discretie of geleerde mening in zaken van religie. De enige bronnen die moeten worden 

gehandhaafd zijn de Qur’an en de hadith teksten. Hij verwerpt analogie, of qiyas, in zijn 

geheel, wanneer een geval zonder een gegeven oordeel zou kunnen worden beoordeeld 

op basis van analogie met een soortgelijk geval dat is onderworpen aan een duidelijke 

tekst, op voorwaarde dat de reden voor het oordeel op beide gevallen van toepassing is.  

Evenzo verwerpt hij persoonlijk of algemeen belang, d.w.z. maslahah, en uitkomst als 

basis voor oordelen. Door één van deze zaken als basis te nemen geeft men intellectueel 

redeneren en discretie een wetgevende positie. Voor hem is dat volkomen 
onaanvaardbaar.  

Verwant aan dit standpunt verwerpt Ibn Hazm het hele idee van proberen redenen te 

verbinden aan islamitische regels en wetten. Voor hem maken deze allemaal deel uit van 

de codex die God heeft vastgesteld en de uitvoering daarvan maakt deel uit van onze 
aanbidding. Als zodanig dienen ze geen andere reden te hebben.  

Ibn Hazm verschaft zeer krachtige argumenten ter ondersteuning van zijn standpunten.  

Uit de Qur’an citeert hij Gods eigen uitspraak: “Wij hebben niets uit het Boek 

weggelaten.”4 Was er op basis van redenering ruimte geweest voor een oordeel, dan 

zou dat in strijd zijn met deze uitspraak. Hij citeert ook het vers dat zegt: “O jullie die 

gelovigen, gehoorzaam Allah en gehoorzaam de Boodschapper en de gezagsdragers 

uit jullie midden. En indien jullie met elkaar over iets twisten, verwijs het dan naar 

Allah en Zijn boodschapper, indien jullie in Allah en de Laatste Dag geloven.” (Q. 

4:59) Dit is een definitieve tekst over welke bronnen te gebruiken om oordelen te 

verkrijgen over welke kwestie dan ook. Hij citeert verder een aantal hadiths die 

dergelijke bronnen beperken tot de Qur’an en de sunnah.  Een zeer belangrijke vanuit 

zijn standpunt is de hadith die luidt: “Goede kennis wordt niet uit de harten van mensen 

verwijderd, maar ware kennis wordt verwijderd met de dood van geleerden. Wanneer 

er geen geleerden meer over zijn, zullen mensen onwetende leiders hebben die heersen 

op basis van hun eigen redenering, dus dwalen zij en leiden zij anderen naar een 

dwaalspoor.” Hij citeert verder ʿUmar ibn al-Khattab die zegt: “Als de Profeet (ملسو هيلع هللا ىلص) iets 

beoordeelde op basis van zijn eigen redenering, dan was zijn beoordeling correct omdat 

God hem leidde. Onze opvattingen zijn slechts gebaseerd op onze eigen aannames en 

                                                           
4 Zie vers 6:38.  



ideeën.” Ibn Hazm heeft geen gebrek aan dergelijke uitspraken ter ondersteuning van 

zijn standpunten.  

Zodoende, waar Ibn Hazm en de Zahiri school van uitgaan, is eenvoudigweg de Qur’an, 

de sunnah en de unanimiteit (ijmaʿ) van de geleerden. Waar een Koranische tekst een 

duidelijke betekenis heeft, neemt hij deze zonder twijfel aan en past hij deze toe zoals hij 

is. Waar een tekst niet zo duidelijk is, moeten mensen verwijzen naar geleerden die 

Qur’an teksten met elkaar in verband kunnen brengen of naar teksten uit de hadith om 

het oordeel over een bepaalde vraag te bepalen. Ibn Hazm verwerpt elk vermoeden van 

conflict tussen Qur’an teksten. Elk verondersteld conflict kan gemakkelijk worden 

verzoend door de toepassing van een algemene tekst te beperken of middels abrogatie 
van de ene tekst door een andere.  

De tweede bron is de sunnah en Ibn Hazm volgt de mening van al-Shafi’i dat zowel de 

Qur’an als de sunnah samen moeten worden beschouwd als één bron die gehoorzaamd 

moet worden. Hij zegt: “De Qur’an en authentieke hadith vullen elkaar aan. Ze zijn een 

enkel lichaam in die zin dat ze beiden door God worden geopenbaard en ze hebben 

hetzelfde oordeel met betrekking tot de eis dat we ze moeten gehoorzamen.” Ibn Hazm 

beschouwt elke mondelinge uitspraak of goedkeuring door de Profeet (ملسو هيلع هللا ىلص) als bindend 

voor alle moslims. De handelingen van de Profeet (ملسو هيلع هللا ىلص) zijn daarentegen alleen verplicht 

en bindend als we een uitspraak hebben die er op wijst dat de Profeet (ملسو هيلع هللا ىلص) een bepaalde 

handeling verrichtte ter vervulling van een instructie die hij van God kreeg. Een geval 

waar we aan kunnen denken is het bevel van de Profeet (ملسو هيلع هللا ىلص): “Bid zoals jullie mij hebben 

zien bidden.” Derhalve, als er een duidelijke aanwijzing is dat een handeling door de 

Profeet (ملسو هيلع هللا ىلص) gedaan wordt in plaats van een verbale uitspraak, dan wordt zo’n handeling 

bindend voor ons.  

De derde bron voor regelgeving of oordelen, volgens Ibn Hazm, is de unanimiteit van 

geleerden. Hij keurt dit goed op basis van de hadith die luidt: “Mijn gemeenschap zal het 

niet unaniem eens zijn over dwaling.” Zodoende, door deze bron toe te passen, 
implementeert hij slechts een authentieke hadith.  

Een vierde bron voor regels is wat bekend staat als istishab, hetgeen betekent dat 

aangelegenheden hun oorspronkelijke oordeel van toelaatbaarheid gegeven wordt, 

tenzij er een tekst is die dat verandert. Voor Ibn Hazm is er geen andere bron voor 
religieuze oordelen.  

Deze benadering, hoe lovenswaardig ook, is onderwerp geweest van felle kritiek en 

debat met geleerden van andere wetscholen. In dit opzicht is Ibn Hazm altijd erg sterk 

en scherp geweest in zijn kritiek. In feite hebben zijn scherpe woorden, te zien in veel 

van zijn boeken, hem vele vrienden en bewonderaars gekost. Desalniettemin blijft hij 
een briljante geleerde in onze geschiedenis.  

Zijn benadering bracht hem ertoe grote inspanningen te leveren bij het nastreven van 

een diepgaande studie van de Qur’an en de sunnah. Hij heeft ongetwijfeld status onder 

de grote hadith geleerden. Zodoende staan zijn boeken vol met hadiths, die hij citeert ter 

ondersteuning van zijn opvattingen en oordelen. In feite geeft hij geen oordeel tenzij hij 

een duidelijk bewijs heeft om dit te onderbouwen. Wat hem ook onderscheidt in zijn 

hadith geleerdheid, is dat hij geen hadith citeert op basis van de werken van de 



beroemde hadith geleerden zoals al-Bukhari en Muslim. Hij geeft zijn eigen ketens van 

overlevering, vermeldt de namen van de overleveraars die hem verbinden met 

geleerden als al-Bukhari, Muslim, al-Tirmidhi, al-Nasa’i en anderen. Zodoende kan hij in 

zijn keten van overlevering zes of zeven geleerden hebben die hem verbinden met 

bijvoorbeeld al-Bukhari en dan voegt hij de keten toe die al-Bukhari in zijn Sahih geeft.  

Dit is een zeer onderscheidende eigenschap in Ibn Hazm’s geleerdheid.  

Ibn Hazm heeft een groot aantal boeken geschreven. Zijn zoon meldt dat hij van zijn 

vaders werken niet minder dan 400 volumes heeft verzameld, met 80.000 pagina’s. Zijn 

geschriften bestreken een breed scala aan onderwerpen, waaronder enkele 

psychologische studies, zoals zijn beroemde boek Tawq al-Hamamah, of De ring van de 

duif, dat hij wijdt aan de studie van de psychologie van de liefde. Een vijfdelig werk is 

gewijd aan het verklaren van de geloofsovertuigingen en praktijken van alle religies, 

sekten en geloofsleren en hoe ze verschillen van het ware geloof (al-Fasl fi al-milal wa-

al-ahwa wa al-nihal). Een ander zeer waardevol boek in vier delen, al-Ihkam fi Usul al-

Ahkam, is een diepgaande studie van fiqh methodologie (usul al-fiqh), waarin hij uitlegt 

hoe hij verschilt van andere geleerden en scholen van fiqh.  

Zijn belangrijkste werk, dat al zijn opvattingen en oordelen over alle zaken met 

betrekking tot religie en levensaangelegenheden uiteenzet, is echter al-Muhalla. Het is 

gepubliceerd in verschillende edities, soms in 9 delen en soms in 12. Dit boek is een 

schat aan geleerdheid, waarin Ibn Hazm elke kwestie afzonderlijk bespreekt. Bij elke 

kwestie citeert hij de opvattingen van eerdere geleerden van hoge verdienste, waarbij 

hij zich niet beperkt tot de opvattingen van de vier scholen van fiqh, maar citeert hij ook 

de oordelen van geleerden als al-Hassan al-Basri (d. 110), al-Layth ibn Saʿd (d. 175), ʿAta 

(d. 114), Sufyan al-Thawri (d. 161), al-Awzaʿi (d. 157), enz. Hij citeert ook het bewijs dat 

zij aanvoeren ter ondersteuning van hun standpunten. Hij bespreekt vervolgens waarom 

hij hun opvattingen onjuist acht en produceert het bewijs ter ondersteuning van zijn 

eigen mening. Dit zorgt voor een zeer wetenschappelijke discussie. Veel geleerden 

beschrijven al-Muhalla als de encyclopedie van de islamitische fiqh. Inderdaad heeft het 

veel van de opvattingen van vroege geleerden bewaard wier werk ofwel niet was 

gedocumenteerd of verloren. Het enige probleem met al-Muhalla is dat Ibn Hazm vaak 

vernietigend is in zijn kritiek op zijn tegenstanders. Toch lijdt het geen twijfel dat hij een 

eerlijke verdediger is van wat hij als de waarheid beschouwt. Elke geleerde die ijtihad 

wil uitoefenen, om tot oordelen te komen voor vragen die we in het leven van vandaag 

tegenkomen, kan al-Muhalla niet over het hoofd zien. Shaykh Muhammad Abu Zahrah, 

één van de topgeleerden van de twintigste eeuw, beschrijft dit boek in deze woorden: 

“Het is waarlijk en nauwkeurig de pilaar van de islamitische fiqh en het is een zeer nuttig 

boek. Ware het niet vanwege het gebruik van vernietigende opmerkingen en sommige 

zinnen die duidelijk ongepast en misplaatst zijn, zou het het beste boek ooit zijn geweest 
over Sunni fiqh.”  

De Ẓahiri school heeft het overleefd vanwege zijn directe aantrekkingskracht, alhoewel 

hij nooit wijdverspreid is geweest in een bepaald gebied. In elke generatie zijn er echter 

geleerden geweest die de benadering van Ibn Hazm hebben verdedigd. Tegenwoordig 

treffen we enkele geleerden aan die zelfs de titel al-Ẓahiri aan hun naam toevoegen, om 

aan te geven dat ze de lijn van Ibn Hazm volgen.  



Hierna volgt insha’Allah een artikel over de Ẓahiri school van de vertaler. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Bron: Adil Salahi, Pioneers of Islamic Scholarship, The Islamic Foundation, UK: 2006 (e-

book). Online: http://www.muslimheritage.com/article/imam-ali-ibn-hazm  

 

Voor meer info over Ibn Hazm zie o.a.: 

- http://www.muslimphilosophy.com/hazm/ibnhazm.htm  

- https://www.youtube.com/watch?v=BdulpoVjc98 (lezing van shaykh Wajid Malik) 

- http://www.sunnah.org/history/Innovators/ibn_hazm.htm (artikel G.F. Haddad)  

- het boek van A.G. Chejne ‘Ibn Hazm’ 

- het boek van Camilla Adang ‘Ibn Hazm of Cordoba: The Life and Works of a Controversial 
Thinker’ (Brill, 2012) 
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