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 الملخص

تركت شخصٌة بقً بن مخلد األندلسً أثرا واسعا على الحٌاة العلمٌة فً الشرق 

والغرب االسالمً ، السٌما بعد التالقح الفكري الذي نتج عن الرحالت العلمٌة التً قام 

لى المشرق ، مما جعل شهرته تصلهم بسبب ما تركه من تراث له بها أهل األندلس إ

قٌمته العلمٌة ، باإلضافة إلى تتلمذه على ٌد أشهر العلماء فً مختلف األصقاع 

لذا جاءت هذه الدراسة كاشفة لسٌرة احد أعالم األندلس المشهورٌن ، وواحد  ،اإلسالمٌة
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Bakay ben mokhaled Andalusian remained (201-276h / 

816-889m) Study in his personal and scientific trips   

 

 
     

 Abstract 

 Affected Bakay ben mokhaled Andalusian broad impact on 

the scientific life in the East and the West, especially after the 

intellectual cross-fertilization that resulted from scientific trips 

made by the people of Andalusia to the Levant, making his fame 

reach them because of the legacy of the heritage of his scientific 

value, in addition to his studies under the hand months scientists in 

various Islamic flung, so came this study revealing biography of a 

famous Flags of Andalusia, and one of the flags of modern science 

and the interpretation that competed people of Andalusia by the 

senior scientists in the Orient.                                
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 نسبو ومولده

لم تذكر المصادر ( 2)يزيد األندلسي القرطبي بن( 1) ىو أبو عبد الرحمن بقي بن مخمد
او الى أؼ قبيمة  ، ىل ىو من العرب ام البربر أم انو من المولدين لو ،التي بين أيدينا نسبا 

م ( وتحديدا في شير 816ىـ/201، ولد بقي عام )(3)طبةينتمي ماعدا انتمائو إلى مدينة قر 
. ، مضبرا ، قويا ، جمدا عمى المشي، ووصف بأنو ) طويال أقنى ، ذا لحيو (4)رمضان المبارك

 . (5)لم يرػ راكبا دابة قط ، وكان مالزما لحضور الجنائز ، متواضعا (

 تحصيلو للعلوم 
من  شبابو فيم بتحصيل العموم الدينيةكانت بدايات تحصيل العمم قد بدأىا في ريعان 

مختمف األصقاع ، فقام برحالتو في طمب العمم ، وقد تنوعت أسباب رحالتو العممية فمنيا ما 
نحو  و األولجو كان في المدن األندلسية ومنيا ما كان نحو المشرق اإلسالمي ، وكان خر 

العموم في بمده أصبح مؤىال  صدا لمحج واخذ العمم ، فبعد أن أتم بقي مراحل تحصيلاالمشرق ق
لمجالسة كبار العمماء في المشرق واألخذ عنيم أو الحصول عمى إجازة لرواية الحديث او نقل 

لذا نجد انو درس عمى ( 6)الكتب ، فأصبح حمقة اتصال و تبادل ثقافي بين مدن العالم اإلسالمي
في مختمف أالماكن التي زارىا يد عدد من العمماء بمغوا أكثر من مائتان وأربع وثمانون عالما 

وجميع أساتذتو الذين اخذ عنيم ممن وصف بالثقة والصدق وال ، شرق او المغرب مسواء في ال
ولعل ىذا ، (8)ومنيم من قال ان عددىم مائتان وأربع وثالثون عالما  (7)يوجد فييم عشرة ضعفاء

ثالثون . وىذا يبين مدػ  العدد ىو تصحيف من قبل الناسخ فأشتبو بالعدد ثمانون وصحفو الى
، وربما ان ىؤالء العمماء ىم ممن التقى بيم بقي ولم يدرس كثرة أخذه لمعمم لكثرة من اخذ عنيم 

 لدييم .

فبدأ مشوار اخذ العمم في بمده  ، وال يعرف اصميا ، بالعمملم تعرف ينتمي بقي الى أسرة 
طمب العمم ، فدرس عند العالم يحيى  األندلس وتحديدا في قرطبة وكانت ىذه بداياتو األولية في

كما  وىو أول من سمع منو العمم في األندلس( 10)ودمحم بن عيسى األعشى( 9)بن يحيى الميثي



                                                                     

 125 (0202 كانون األول) ملحق العدد التاسع والعشرون  

 م.م. وسام خليل ابراىيم الوائلي

من الدراسة قادرا عمى تحصيل عموم أكثر  المدةوأصبح بقي بعد ىذه ( 11)ذكرىا ياقوت الحموؼ 
مم من منابعو األصمية وىي مكة أوسع ، ومن ىنا شد الرحال نحو الخارج ، فسعى الى اخذ العو 

والمدينة وسائر المدن األخرػ كبغداد والبصرة والشام ومصر وغيرىا من الحواضر اإلسالمية ، 
فريضة الحج وزيارة المدينة المنورة ،  أداءاذ كان اليدف من وراء ىذه الرحالت سببان األول ىو 

المشرق والذين وصمت أخبارىم في  والسبب الثاني ىو االلتقاء بمشاىير العمماء الموجدين في
جميع األفاق لما يحووه من عمم ومعرفة ونتيجة لوصولو الى سن تؤىمو لمجالسة اكابر العمماء 

 فقد رحل نحو الشرق .

 اساتذتو من اىل المشرق 

بعد ارتحال بقي بن مخمد الى المشرق التقى بعدد من العمماء في أماكن مختمفة كالحجاز 
، وقد (12)صر والمغرب ، وكل بمد من ىذه كانت لو فيو أكثر من رحمو داخمووالعراق والشام وم

إشارة الى ساعده ىذا التنقل بين المدن المختمفة الى التواصل العممي ، اذ ان اختياره ليذه المدن 
ان العمماء يجدون في المدن الكبيرة مراكز استقطاب ليم ، وذلك لمصمحة العمم الذؼ يحممونو 

ره واالستفادة الواسعة منو او تطويره باالختالط مع عمماء آخرين ، وكانت لو من ناحية نش
فيما ذكر  ،(13)االولى استغرقت عشر سنين والثانية خمس وعشرين سنة رحمتين في طمب العمم

استغرقت عشرين عاما والثانية أربعة عشر عاما وكل سنة يذىب ياقوت الحموؼ ان االولى 
وىذا يبرز لنا اليدف الديني الذؼ إضافة الى اليدف  (14)دد من العمماءألداء الحج وااللتقاء بع

العممي وىو مجاورة الحرم المكي والتبرك بو كانتا غايتين أساسيتين لمن رحل الى مكة والمدينة ، 
براىيم بن المنذر ألحزاميو ( 15)ففي الحجاز كان لقائو بكل من ابو مصعب الزىرؼ  في مكة ( 16)ا 

، أما العراق فمو فييا ثالث رحالت في بغداد والعراقين (17)م من طبقتيم الكثيروالمدينة وغيرى
في ( 18)وىما البصرة والكوفة التقى خالليا بعدد من العمماء الكبار أشيرىم اإلمام احمد بن حنبل

التي تعرض ليا لمحنة قاسية من قبل السمطة  المدةبغداد وكان اتصال بقي بأحمد بن حنبل في 
ومنع من العمم وبعد أيام من إقامتو في بغداد استدل عمى منزلو فكان يتردد عميو  العباسية

ة السؤال والجواب ألنو رجل غريب عن بغداد وال يعرفو اىل المدينة قويسمع منو الحديث بطري
، اما مدينة الكوفة فقد اخذ بيا من يحيى بن (19)حتى رفعت المحنة عنو فكان يتردد عمى مجمسو
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، وفي البصرة اخذ عن أصحاب حماد بن (21)وأبو بكر ابن أبي شيبة (20)الحماني عبد الحميد
 .(23)ولم يكتف بيؤالء فحسب بل اخذ عن غيرىم الكثير (22)زيد

ورغم بعد المسافة بين المدن العربية وما يواجيو المسافر من تعب ونفقات إال إن ىذا لم 
مراكز الفكرية الكبرػ ماشيا عمى إقدامو يثني بقي بن مخمد عن مرامو وىو االرتحال صوب ال

عن وسائل النقل المتداولة آنذاك كالجمل أو البعير وغيرىا ، اذ توجو بعد أكمال (24)مستغنيا
دراستو في العراق والحجاز صوب بالد الشام التي كانت تضم جممة من أكابر العمماء لألخذ من 

، والعالم إبراىيم بن ىشام بن يحيى (25)نير عموميم كالعالم ىشام بن عمار بن نصير السممي
، ثم ارتحل صوب مصر والتقى بعدد من العمماء كان (27)وغيرىم الكثير( 26)الغساني أبو إسحاق

 . (28)من أشيرىم العالم يحيى بن بكير

 من سمع منو وروى عنو من العلماء 

إعطاء  بعد نضوج بقي بن مخمد من الناحية العممية ووصولو الى مرحمة تؤىمو الى
الدروس العممية لمعموم التي قام بتحصيميا مسبقا ، فقد نقل أكثر ىذه العموم لطالبو ومن ىذه 
العموم عمم الحديث الذؼ كانت لو مكانتو الخاصة من بين جميع العموم ، لذا نجد في بعض 
المصادر ذكر لعدد من العمماء ممن سمع الحديث أو غيره من العموم من بقي بن مخمد وىم 

ثر نذكر خاصة ممن أكثر عنو السماع  ومنيم العالم قاسم بن اصبغ بن دمحم القرطبي ك
، والعالم ىشام بن الوليد بن (30)، والعالم الحسن بن سعد بن إدريس الكتامي القرطبي(29)البياني

 . (32)، والعالم احمد بن دمحم بن عبد ربو القرطبي صاحب كتاب العقد الفريد(31)دمحم الغافقي

جة لما حواه بقي بن مخمد من سعة العمم فقد أصبح محط أنظار العديد من العمماء نتي
الذين اثروا الرواية عنو العتباره من الثقات وال يروؼ إال ممن وثق بصدق الرواية والحديث ، لذا 
نجد ان ىناك عدد من العمماء آخذو يرون عنو منيم العالم إسماعيل بن بدر بن إسماعيل بن 

،  (35)م (962-912ىـ/350-300) لمخميفة عبد الرحمن الناصر( 34)الى مدينة اشبيميةو ( 33)بكر
، والعالم بكر (38)االلبيرؼ القرطبي( 37)، والعالم سعيد بن فحمون (36)والعالم احمد بن دمحم الجبمي

لخميفة كما اخذ عنو العمم ابن ا( 40)، والعالم مالك بن دمحم بن مالك بن عبد هللا(39)بن عبد الرحيم
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ومنيم العالم (41)عبد الرحمن الناصر وىو عبد هللا بن عبد الرحمن الذؼ اغتالو والده فيما بعد
الذؼ صحبو فترة طويمة واخذ العمم  (42)والفقيو المالكي اسمم بن عبد العزيز بن ىاشم األموؼ 

 .(43)منو

 ذرية بقي بن مخلد 

ذرية استمرت برفد العمم والسياسة  لم تكتفي األندلس بعمم بقي بن مخمد فحسب بل كان لو
 بعدد من الرجاالت الكبار ورد ذكرىم في المصادر التاريخية وىم 

م( وكان حميما وقورا كثير التالوة ولو معرفة 935ىـ/324تاحمد بن بقي بن مخمد ) – 1
في زمن خالفة األمير  (44)م(926ىـ/314بالقضاء فقد تواله مدة عشرة أعوام ابتدأىا عام )

م ( ووصف أيضا بأنو كان معظما ومعروفا بالخير منذ 961-م912ىـ/350-300)اصر الن
م( وىو ابن خمس 912-م888ىـ / 300-275شبابو فقد شاوره األمير عبد هللا بن دمحم )

 .(45)وعشرين سنة

م( يكنى ابو الحسن سمع من ابيو 976ىـ/366تعبد الرحمن بن احمد بن بقي بن مخمد ) – 2
كان احد ابرز الثقاة في رواية الحديث لما لو من ضبط في روايتو وىو فصيح وغيره الكثير و 

المسان ولو منطق بميغ تتممذ عمى يده الكثير من العمماء ، ولم يقبل بإمامة الصالة عندما طمبت 
 .(46)من ذلك

م( يكنى ابو عبد هللا ، 1017ىـ/408تمخمد بن عبد الرحمن بن احمد بن بقي بن مخمد ) – 3
رطبة روػ عن أبيو وغيره وكان ثبتا صدوقا اال انو اختمط في نياية عمره فترك األخذ سكن ق

 .(47)عنو في الحديث

احمد مخمد بن عبد الرحمن بن احمد بن بقي بن مخمد )ت القرن الخامس اليجرؼ/ الحادؼ  – 4
ير يكنى ابو عبد هللا ، حدث عن ابيو عن طريق اسالفو ، صف بأنو كان كث عشر الميالدؼ(

 .(48)االنقباض والتصاون 
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م( يكنى 1045ىـ/437تعبد الرحمن مخمد بن عبد الرحمن بن احمد بن بقي بن مخمد ) – 5
ابا الحسن ، روػ عن آبيو وعن جده ، كان احد القضاة الذين عرفوا باألندلس خالل عيد 

فقد  م (1081-1030ىـ/484-422) الطوائفوعيد   م(1030-1008ىـ/422-399)الفتنة
ى قضاء طميطمة مرتين ثم عين قائدا عمى الشرطة في مدينة قرطبة ثم أمينا عمى السوق تول

 . (49)وظل يتقمد في ىذه المناصب حتى وفاتو

م(يكنى ابو 1077ىـ/470دمحم بن احمد مخمد بن عبد الرحمن بن احمد بن بقي بن مخمد ) – 6
تسجل ضده اؼ قضية ظمم او عبد هللا ، روػ عن أبيو وعمو ، وىو قاضي قرطبة لمرتين ولم 

جور ، لكنو عزل في فترة استقصائو الثانية وامتحن بسببيا فتعرض لمسجن في مدينة اشبيمية ، 
 .(50)نفسيا وبعد خروجو من السجن توفي في المدينة

عبد الرحمن بن دمحم بن احمد مخمد بن عبد الرحمن بن احمد بن بقي بن مخمد  – 7
ن سكن قرطبة ، وروػ عن مجموعة من العمماء منيم ابيو (يكنى أبا الحسم1121ىـ/515ت)

 .(51)ولو رحمة عممية داخل األندلس ، ثم تولى األحكام في مدينة قرطبة فترة طويمة

احمد بن دمحم بن احمد مخمد بن عبد الرحمن بن احمد بن بقي بن مخمد  – 8
لس في طمب العمم من أىل قرطبة يكنى ابا القاسم لو رحمة داخل األند م(1137ىـ/532ت)

 . (52)كانت في مدينة اشبيمية ، كان فقييا ومشاورا في األحكام ومفتيا في قرطبة لمدة سنة كاممة

عبد الرحمن بن احمد بن دمحم بن احمد مخمد بن عبد الرحمن بن احمد بن بقي بن مخمد  – 9
 م(1177ىـ/573ت)

ن عبد الرحمن بن احمد بن بقي يزيد بن عبد الرحمن بن احمد بن دمحم بن احمد مخمد ب – 10
يكنى ابا الوليد سمع من اباه وجده وىو احد ممن تتولوا منصب  م(1184ىـ/580تبن مخمد )

 . (53)القضاء في بعض نواحي األندلس
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مخمد بن يزيد بن عبد الرحمن بن احمد بن دمحم بن احمد مخمد بن عبد الرحمن بن احمد  – 11
كنى ابو الحسين درس عند والده وجده وعدد آخر من م( ي1224ىـ/622تبن بقي بن مخمد )

 .(54)العمماء

احمد بن يزيد بن عبد الرحمن بن احمد بن دمحم بن احمد مخمد بن عبد الرحمن بن احمد  – 12
م( أبو القاسم من أىل قرطبة سمع اباه وجده وغيرىم كثير ، 1227ىـ/625تبن بقي بن مخمد )

ال والجالل ، تولى منصب القضاء في المغرب مضافا الى كان احد الرجال الذين وصفوا بالكم
خطتي المظالم والكتابة ، فأقام ىنالك فترة طويمة حتى استدعي من لتولي منصب القضاء في 

 .(55)بمده قرطبة حتى وفاتو

 موقف بقي بن مخلد من اإلمارة األموية

مير الحكم بن ففي طفولتو ولد واأل ، عاصر بقي بن مخمد عددا من األمراء األمويين
سعى عمماء األندلس الى توطيد  م (821-م796ىـ/206-ىـ180)ىشام الربضي حاكما لمفترة 

الذؼ م( و 817/ ـى202)العالقة مع السمطة السياسية خاصة بعد حادثة الربض األخيرة عام 
يون اذ قام بإرسال العحتى بعد انتياء الحادثة  ومالحقة المشتركين فييا استطاع القضاء عمييم 
لذا كان ىذا الموقف معارضا لمنظام السياسي . ثم تولى الحكم بعده ( 56)لتتبعيم لفترة عام كامل

. (57)فعاصره بقي في فترة شبابو م (852-م821ىـ/238-ىـ206األمير عبد الرحمن األوسط )
 م(886-852ىـ/273-238وبزرت مواقفو السياسية في إمارة األمير دمحم بن عبد الرحمن )

لمعمم والعمماء فترك حكمو أثرا عمى الحرية الفكرية وأصبح بمقدور العمماء  وعرف عنو حبالذؼ 
ا ماعدا اإلخالل بالنظام ، وجاء ىذا العمل من اجل كسب جميع األطراف ءو العمل بما شا

. وكان لبقي رأؼ في األمير دمحم ورد ذكره في (58)الدينية لمقضاء عمى الخارجين عمى طاعتو
بما نصو ) ما رأيت من المموك أكمل عقال وال ابمغ لفظا من األمير دمحم بن  بعض المصادر
  (59)عبد الرحمن (

م( قبيل 888-م886ىـ/ 275-ىـ273)وكانت لبقي عالقة قوية باألمير المنذر بن دمحم 
تسممو اإلمارة اذ كان ذا خاصة منو وىو من جاء لو بالبشرػ بتوليو اإلمارة بعد رؤيا رآىا في 
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م ، فمما ولي اإلمارة زاد في إكرامو وبره ثم عرض عميو األمير توليو لمنصب القاضي في المنا
قرطبة ألنو لم يجد أكفأ منو ليذا المنصب ، وجاء ىذا االختيار لمثقة الكبيرة لتي تمتع بيا في 
نظر األمير ، اال إن بقي رفض ىذا العرض وأشار عمى األمير بقاضي آخر فقبل األمير 

 .(60)مشورتو

فقد كانت لبقي م( 912-م888ىـ/ 300-ىـ275)أما في والية األمير عبد هللا بن دمحم 
مشاركة وموقف في احد القضايا التي أثيرت إثناء إمارتو في قضية الزنديق الذؼ تدخل األمير 

. عاصر بقي طوال (61)فييا شخصيا وطمب من بقي رأيو في األمر فكان رأيو سببا لقتل الزنديق
، ويمكن ان رة ثورة عمر بن حفصون ولم تذكر المصادر موقفو منيا بشكل واضح ىذه الفت
من احد النصوص انو شارك في الغزوات التي كانت تجيز ضد ابن حفصون وذلك  نستشف

 . (62)بقول الذىبي انو ) رابط في اثنين وسبعين غزوة (

 عالقة بقي بن مخلد بفقياء عصره

ي كانت تربط بقي بن مخمد باألمراء األمويين اال ان عمى الرغم من العالقة الحسنة الت
ىذا األمر اختمف مع الفقياء اذ عانى من مشاكل عديدة معيم وصمت الى اإليقاع بو لدػ 

المذىبي الذؼ كانت تعاني الفكرؼ و األمراء األمويين من اجل التخمص منو ، ويبدو ان الصراع 
وا يعتنقون المذىب المالكي الذؼ أصبح وخاصة من قبل األمويين الذين كان األندلسمنو 

المذىب الرسمي لمدولة ، فكان أصحاب المذاىب األخرػ يتعرضون لألذػ وقد تصل العقوبة 
، اما  (63)فأن عثروا عمى معتزلي او شيعي ربما قتموه (الى القتل وىذا ما بينو المقدسي بقولو ) 

 (تخيرهوربما يقصد كممة ) ( 64)يرا في ذلكبقي فمم يكن يقمد مذىبا بل كان يفتي باألثر وكان متخ
الواردة في النصوص ىو احد األمرين ، أوليما : انو كان يأخذ اإلحكام من جميع المذاىب 
الموجودة آنذاك ، وثانييما : انو لسعة عممو وتبحره بمختمف العموم لم يكن بحاجة الى المذاىب 

صحاب المذاىب األخرػ ، فوصف بأنو كان الفقيية ، فكان يرػ نفسو اعمم من كل الموجودين وأ
، وىذا األمر ىو الذؼ سبب لو مشاكل بين عدد من عمماء عصره نتيجة لدعواه في (65)مجتيدا
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. والمخالفة األخرػ لممذىب المالكي ىي قيامو برفع اليدين في الركوع عمى طريقة (66)االجتياد
 .(67)بيمالمذىب الشافعي وىذا لم يكن يتقبموه منو لمخالفتو مذى

 أثرتولما كان أكثر أىل األندلس عمى المذىب المالكي ، فقد كانت لبقي مشاكل عديدة 
 أبيعميو بشكل واسع ، اذ ان إدخال بقي مصنفات في عموم الحديث النبوؼ كمصنف ابن 

سببت لو مشكمة مع عدد من عمماء عصره )ولما ادخل ابو عبد الرحمن بقي بن مخمد  ،شيبة
بكر بن أبي شيبة وقرغ عميو ، أنكر جماعة من أىل الرأؼ ما فيو من  أبيبكتاب مصنف 

، وذكرت احد الروايات ما  (68)الخالف واستشنعوه ، وبسطوا العامة عميو ، ومنعوه من قرأتو (
العمم بقرطبة حادثة غراء ونازلو شنعاء  أىلنصو )كانت لبقي بن مخمد مع من كان من وقتو من 

 .(69)حدث بيا في األمصار(طار ذكرىا في األفاق وت

وأورد ابن حجر العسقالني نصا ميما يذكر فيو )سمعت قاسم بن اصبغ يدعو عمى 
اصبغ بن خميل ويقول ىذا الذؼ حرمني السماع من بقي بن مخمد ، وكان يحض ابي عمى ان 

ألخذ ، وىذا يبين ان ىناك من عمماء األندلس كانوا ينيون عن ا (70)ينياني عن االختالف اليو (
من بقي النو ادخل مصنف ابن ابي شيبة والذؼ ربما كانوا يرون فيو ينافس موطأ مالك بن انس 

 .، او الحتوائو عمى أحاديث موضوعة تخالف ما وجد في الموطأ إماميم 

ويرػ أصحاب مذىب مالك في األندلس ان إماميم ىو الشريعة وال ينافسو احد في ذلك ، 
االجتياد وال ينتمي الى مذىبيم ، فأنيم ال يرتضون لو ذلك  وان كل من يأتي إلييم ويدعي

ويقومون بنقده ورمي التيم الكاذبة عميو ويعدونو من الخارجين عمى الجماعة من غير االستدالل 
بدليل ، فقد عاني بقي األمرين من ىذا الصنف عمى الرغم من سعة عممو وىذا خالف 

ىذا الغمو المذىبي سببا الى ان يدعو عميو عدد  . وأصبح(71)اإلنصاف والغمو في حب المذاىب
من العمماء المالكية الى سفك دمو نتيجة لما ادخمو من كتب الحديث التي حوت بين طياتيا 
عمى روايات عديدة تخالف مذىبيم وتقمل من شأنيم ، ونتيجة لما حواه من عمم في المذاىب 

 .(72)كتبواألخرػ الحنبمي الذؼ درس عنده والشافعي الذؼ ادخل 
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شارك في قضية بقي عدة أطراف كان لكل طرف منيا موقفو الخاص بو ، فالطرف 
األول كان محاربا لو وىم أكابر أتباع المذىب المالكي في األندلس وطالب بعد قبول نشر عممو 
وأوصموا األمر الى السمطان وقاموا بتحذيره مما ادخمو معو الى األندلس وانو لو سمح لو فأنو 

، والطرف الثاني (73)عمى المذىب المالكي وان ىناك العديد من طمبة العمم سيتجيون اليو سيؤثر
، والطرف (75)الذؼ طالب بالسماح لو في نشر عممو( 74)كان مع بقي ومنيم ىاشم بن عبد العزيز

 . (76)الثالث واألخير ىو من وقف مع الجانبين لكنو انتقل في النياية الى جانب أعدائو وتركو

م يقف عمل المعادين لبقي عند ىذا الحد بل انيم قاموا بمراقبتو ووضع العيون عميو ول
ومنعوا كل طالب العمم من الذىاب إليو بعد ان رأوا وفود إعداد كثيرة إليو ، لذا عمموا عمى نشر 
اإلخبار المسيئة لو ، وحذروا من الذىاب اليو ووعدوىم بان مصيرىم السجن وفي أكثر من مرة 

بالذىاب الى مجمسو لمتأكد من عدم وجود طالب عمم عنده  فمم يجدوا ، اما أصحاب بقي  قاموا
عمى  االذين كانوا يصمون خمفو ان سمعوا بقدوميم عمى بقي تركوا الصالة خمفو وىربوا خوف

 . (77)أنفسيم من السجن ، واستمر الحال كثيرا حتى رفعت ىذه المشكمة الى األمير

، وا إلقاء القبض عميو لمتحقيق معوقياء قرطبة اإليقاع ببقي وأرادوفي ىذا الوقت حاول ف
فمما سمع بقي بيذا األمر ىرب واختبأ في احد الدور لكيال يقبض عميو ، وفي الوقت ذاتو قام 

، و مظموم عند الفقياءوالذؼ طمب منو ان تعرض قضيتو في محضره الن دمحمبمراسمة األمير 
وصل كتاب مصنف ابن ابي شيبة اليو والذؼ قام بمطالعة الكتاب ونتيجة لسعة بال األمير فقد أ

)ىذا كتاب ال تستغني خزانتنا عنو، فأنظر وقال (78)بأكممو فمم يرػ فيو شيئا يدعي الى عدم منعو
دك من الحديث، واجمس ، ثم قال لبقي بن مخمد : انشر عممك ، واروؼ ما عنفي نسخو لنا

 . (79)(لمناس حتى ينتفعوا بك

نو ولجأ ع االستغناءبعد الكائنة بين بقي والعمماء المالكية لم يستطع بعض العمماء  وحتى
اليو مرات عدة لحل األمور التي كانت تخصيم ، اذ كان احد العمماء ممن شيدوا ضد بقي قد 

، فدخل عميو وبادر باالعتذار منو ومما وقعت معو مشكمة مع احد أعوانو الذين تعرضوا لمحبس 
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حاكم مدينة قرطبة ، فقام  معطمب من بقي حميا ،الن بقي كانت تربطو عالقة قوية عممو معو و 
 .(80)معو من فوره ونفذ لو ما أراده

 عالقتو بالعامة 

يعد بقي واحدا من العمماء الذين كانت تربطيم عالقة حسنة مع العامة وسعى في قضاء 
عرفة من االحتكاك مع عامة الناس حوائجيم ، فمم تمنعو الرتبة التي وصل الييا في العمم والم

ورأػ نفسو واحدا منيم وانو يجب إبداء المساعدة ليم متى أرادوا منو ذلك فقد جمع بقي في ذاتو 
، وقد حفمت بعض المصادر الى (81)الكرم وطيب التعامل وخالطيا مع كرم النفس وطيب الديانة

منيا انو قام بالدعاء الى شاب كان قيامة بمساعدة الرجال والنساء وذكرت إخبار عديدة في ذلك 
نيا ال تستطيع بأسيرا عند النصارػ وذلك بعدما جاءتو ام الشاب طالبة منو حل ما وقع بأ نيا وا 

دفع الفدية التي كان يطالب بيا النصارػ وطمبت منو ان يرشدىا الى من يستطع ان يدفع الفدية 
نيا ليس ليا نوم وال قرار يا بقي الذىاب الى حتى ينظر في امر ،  فطمب من(82)بدال منيا وا 

الشاب ، وبعد ذىابيا قام بقي بالدعاء لمشاب أن يفك هللا أسره وان يرجع المو سالما ، ولم تمض 
فترة حتى عادت األم وولدىا معيا وطمبت من بقي ان يسمع من ولدىا الن لو قصة في 

خدميم وىو مقيد باألغالل ، ، بدأ الشاب بالكالم وانو كان عند بعض حكام النصارػ ي(83)ذلك
وفي احد األيام كان الشاب يمشي فكسرت األغالل منو فجاءه الموكل بيم وشتمو وقام بإعادتو 
مقيدا فسقط مرة ثانية ، فوصل خبره الى الرىبان فقاموا بسؤالو : ىل لك والده ، فأجابيم بنعم ، 

لو بقي عن الساعة التي سقط القيد فقال الرىبان انو قد أجيب دعائيا فقاموا بطالق سراحو ، فسأ
 .(84)منو فكانت نفس وقت الدعاء الذؼ دعا لو بقي بو

ومن ناحية أخرػ ولما كان بقي معتادا عمى السير عمى قدميو لم يبخل عمى الكبار 
بالمسير معيم ان أرادوا منو ذلك فوصف بأنو كان جمدا عمى السير وىذا األمر قام بو لمساعدة 

عو من مدينة قرطبة الى مدينة اشبيمية ألنو رجل مظموم وقام بعرض رجل ضعيف وسار م
من السير ( 86)ولم تمنعو بعد المسافة والتي تبعد ثالثين فرسخا(85)مشكمتو عمى والي المدينة لحميا
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والتي تبعد عن قرطبة سبعة عشر ( 87)معو لحل مشكمتو ، كما مشى مع امرأة الى مدينة جيان
 . (89)نجده يمشي من رجل الى مدينة البيرة ، ومرة ثالثة(88)فرسخا

لم يكتف بقي بيذا بل تعداه إلى إعمال الزىد والتي كانت تسير باإلنسان إلعطاء اعز ما      
عنده الى من ىم فاقديو ، فنجده يقوم بإعطاء احد ثوبيو الذؼ يرتدييا الى رجل فقير عارؼ في 

 . (90)فقراء واإلحسان ليماحد أزقة مدينة قرطبة حرصا منو عمى مساعدة ال

 مؤلفاتو

صنف بقي بن مخمد عدد من المؤلفات التي كانت ليا أىميتيا الكبيرة لمن أتى من بعده ، 
كما ألف ( 92)وكتاب المسند في الحديث( 91)إال أنيا لم تصمنا لحد أالن ، ومنيا تفسير القران

بأىميتيا الكبرػ اذ وصف ابن  ، ووصفت ىذه المؤلفات(93)كتابا في فتاوػ الصحابة والتابعين
حزم تفسيره بما نصو ) فيو الكتاب الذؼ اقطع قطعا ال استثني فيو انو لم يؤلف في اإلسالم 

، أما كتاب المسند فيو مصنفو الكبير  (94)مثمو ، وال تفسير دمحم بن جرير الطبرؼ وال غيره .. (
الثمائة صاحب ثم رتب حديث الذؼ رتبو عمى أسماء الصحابة فروػ فيو عن أكثر من ألف وث
قام بقي بانتقاء أحاديث كل ( 95)كل صاحب عمى ابواب الفقو وأبواب األحكام فيو مصنف ومسند

. ونتيجة ليذا يعد بقي ىو من أوائل الذين قاموا بنشر (96)صحابي فأخرج منيا ما ىو صحيح
 .(97)الحديث في األندلس وكثره ، وليس ألحد مثل مسنده وال تفسيره

د قبول السمطة بنشر عمومو قامت في األندلس نيضة عممية في الحديث ورائدىا بقي وبع
بن مخمد ، بحيث نافس أىل األندلس بو ما كان موجودا في المشرق من مصنفات ، ويذكر ان 
األندلس كانت قبل ىذا تيتم عمى تخميد مآثرىم ومكارم أىميا وفضائل عممائيم ، ثم جرػ تطور 

وذلك بعد زيادة االنفتاح عمى المشرق وقيام العمماء برحالتيم العممية ، لذا  في الحياة العممية
مسمم بن الحجاج  البخارؼ و كان أىل األندلس عند ذكرىم لبقي بن مخمد فأنيم ينافسون بو
، يتضح مما سبق ان أىل (98)والسجستاني والنسائي ، وكل ىؤالء عمماء مشيورين في المشرق 

لقول ان عندىم من العمماء ىم مساوين لمن كان في المشرق لكن ضياع األندلس ربما أرادوا ا
 أكثر المؤلفات نتيجة الحروب وتوالي السمطات قد سببت في ضياع الكثير منيا .



                                                                     

 155 (0202 كانون األول) ملحق العدد التاسع والعشرون  

 م.م. وسام خليل ابراىيم الوائلي

وألجل ان تكتمل ثقة عمماء البالد اإلسالمية بما أنتج بقي من مؤلفات أخذت فيما بعد 
عبد العزيز األندلسي : حممت معي جزءا من  إلى المشرق لعرضيا عمى العمماء ) قال طاىر بن

 مسند بقي بن مخمد إلى المشرق ، فأريتو دمحم بن إسماعيل الصائغ ، فقال : ما اغترف ىذا اال
. وذكر الذىبي انو رأػ مسند بقي في الحديث عمما ان الذىبي توفي سنة (99)(من بحر

حنبل مع كثرة استماعو حمد بن الم( واطمع عميو فمم يظفر بحديث واحد 1347ىـ/748)
 . أما أبو ىريرة فأنو أكثر من روػ عن النبي )صمى هللا عميو والو( واحتوػ كتاب المسند(100)لو

عمى خمسة آالف وثالثمائة وأربع وسبعين حديثا  وليس ألحد من الصحابة كيذا  لبقي بن مخمد
 . (101)العدد او حتى يقاربو

ات المشرقية إلى األندلس ، إذ قام بإدخال مصنف ابن وانفرد بقي بإدخال عدد من المؤلف     
أبي شيبة في الحديث والذؼ تسبب لو بمشاكل مع فقياء المالكية في عصره ، كما قام بإدخال 
كتاب الفقو لمشافعي ، اما كتب التاريخ والسير فأدخل منيا كتاب تاريخ خميفة بن خياط وكتاب 

 .(102)مر بن عبد العزيز لمدورقيالطبقات أيضا ، باإلضافة إلى كتاب سير ع

لكن مما يؤسف لو ان ىذه المصنفات ضاعت ولم تصل الينا وال تذكر المصادر التي 
بين ايدينا سببا لضياعيا ىل ان اتباع المذىب المالكي الذين كانت ليم مشاكل وخالفات مع 

، اوان ن فتن وثوراتداخمية وما صاحبيا مبقي ىم الذين اضاعوا ىذا التراث ، ام انيا الحروب ال
، وال يمكن استبعاد أؼ  حروب االسترداد التي قام بيا النصارػ فيما بعد ىي التي ادت لضياعيا

 من ىذه االسباب الثالث ولعميا معا ىي التي ادت الى اندثارىا وضياعيا . 

 وفاتو

، (103)م886ىـ/273ن في تحديد سنة وفاتو فقد انفرد ابن ابي يعمى انيا سنة و اختمف المؤرخ
م ودفن في مقبرة العباس في 889ىـ/276بينما صرح األعم األغمب منيم ان سنة وفاتو ىي 

م ذكره في حوادث السنة 911ىـ/299، اما مؤلف مجيول فقد قال ان سنة وفاتو ىي 104)قرطبة
م ولذلك التفاق األكثرية عمى 889ىـ/276، واصح ىذه األقوال ىو ان سنة وفاتو ىي (105)ذاتيا
 . م( 912-م888ىـ/ 300-ىـ275)الذؼ حكم لمفترة التاريخ مع معاصرتو لألمير المنذر  ذلك
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 الهوامش

، ؛ الحميدؼ 1/344الكمال ،  إكمال؛ ابن ماكوال ،  82، ص األندلس، تاريخ عمماء ابن الفرضي (1)
 أخبار؛ المراكشي ، المعجب في تمخيص  1/301؛ الضبي ، بغية الممتمس ، 1/177جذوة المقتبس ، 
ابن  ؛  2/629الذىبي ، تذكرة الحفاظ ،  ؛ 7/75،  األدباءياقوت الحموؼ ، معجم  ؛ 49المغرب ، ص

  .11/66كثير ، البداية والنياية ، 
 أعالم؛ سير  20/311،  اإلسالم؛ الذىبي ، تاريخ  10/354ابن عساكر ، تاريخ مدينة دمشق ،  (2)

؛  30؛ السيوطي ، طبقات المفسرين ، ص10/115فيات ، ؛ الصفدؼ ، الوافي بالو  13/285النبالء ، 
وقاعدة بالدىا  باألندلس. والقرطبي نسبة الى مدينة قرطبة وىي مدينة  2/518المقرؼ ، نفح الطيب ، 

 األخرػ ومفصولة عن  وأسواقودار الخالفة فييا وىي تضم خمس مدن كل واحدة منيا ليا سور 
، األنوارع وىو احد ابرز معالميا . ينظر : الرشاطي ، اقتباس ويوجد في قرطبة المسجد الجام ،بأسوار
  ،؛ الحميرؼ  579-574/ 2، نزىة المشتاق ، اإلدريسي؛  86؛ الزىرؼ ، كتاب الجغرافية ، ص 75ص

 . 158ص-153، ص األندلسصفة جزيرة 
يا سور قرطبة : قاعدة بالد االندلس ودار الخالفة فييا وىي تضم خمس مدن كل واحدة منيا ل (3)

واسواق ومفصولة عن االخرػ بأسوار ، ويوجد في قرطبة المسجد الجامع وىو احد ابرز معالميا . 
؛ االدريسي ، نزىة  86؛ الزىرؼ ، كتاب الجغرافية ، ص 75الرشاطي ، اقتباس االنوار ، ص :ينظر

 158ص -153؛ الحميرؼ ، صفة جزيرة االندلس ، ص 579-574/ 2المشتاق ، 
؛  10/359؛ ابن عساكر ، تاريخ مدينة دمشق ،  84، ص األندلسي ، تاريخ عمماء ابن الفرض(4)

؛ المقرؼ ،نفح الطيب ،  31؛ السيوطي ، طبقات المفسرين ، ص 2/629الذىبي ، تذكرة الحفاظ ، 
2/518  . 
 .  20/317،  اإلسالمالذىبي ، تاريخ  (5)
مصدرا من مصادر تاريخ الحجاز ،  دلسيةواألننواب ، عواطف دمحم يوسف ، الرحالت المغربية ( 6)

 83ص
؛  10/255؛ ابن عساكر ، تاريخ مدينة دمشق ،  83، ص األندلسابن الفرضي ، تاريخ عمماء  (7)

المراكشي ، المعجب في ؛  2/630؛ الذىبي ، تذكرة الحفاظ ،  7/78،  األدباءياقوت الحموؼ ،معجم 
 .  31المفسرين ، ص ؛ السيوطي ، طبقات 50المغرب ، ص أخبارتمخيص 

 . 2/518؛ المقرؼ ، نفح الطيب ،  12/274والمموك ،  األممابن الجوزؼ ، المنتظم في تاريخ  (8)
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من البربر وىو مولي بني ليث يكنى ابو دمحم وىو  أصمويحيى بن يحيى بن كثير بن وىالل الميثي  (9)
توفي عام  األندلستيا في اكبر عمماء قرطبة عمما لو رحالت في طمب العمم واليو تعود الف

 .  218م . ينظر : ابن حيان ، المقتبس ، ص848ىـ/234
ىو دمحم بن عيسى بن عبد الواحد الممقب باالعشى ، لو رحمة لممشرق اخذ فييا من عددمن  (10)

م . ابن الفرضي ، تاريخ 835ىـ/221العمماء ومنيم اىل العراق وىو مذىب ابو حنيفة ، توفي عام 
 . 2/7لس ، عمماء االند

 . 7/81،  األدباءمعجم  (11)
 .  3/75ابن تغرػ بردؼ ، النجوم الزاىرة ،  (12)
 . 59الخشني ، اخبار الفقياء والمحدثين / ص (13)
 . 7/78،  األدباءياقوت الحموؼ ، معجم  (14)
ي ىو احمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف القرش( 15)

ىـ والزم مالك بن  أنس ، وتفقو بو ، وسمع منو " 150الزىرؼ المدني الفقيو قاضي المدينة ، ولد سنة 
-11/436النبالء ،  أعالم. ينظر : الذىبي ، سير  م856/ىـ242الموطأ " وأتقنو عنو ، توفي سنة 

441  . 
لترمذؼ والنسائي وثعمب من أئمة المحدثين بالحجاز روػ عنو البخارؼ  وابن ماجة وروػ عنو ا( 16)

. ينظر : الصفدؼ الوافي بالوفيات ، م 850/ىـ236النحوؼ وبقي بن مخمد وابن أبي الدنيا  توفي سنة 
6/97 . 
 . 82، ص األندلسابن الفرضي ، تاريخ عمماء ( 17)
 من مرو وقدمت أصموىو احمد بن دمحم بن حنبل بن ىالل بن أسد أبو عبد هللا ، إمام المحدثين ( 18)

بو أمو بغداد وىي حامل فولدتو ونشأ بيا وطمب العمم وسمع الحديث من شيوخيا ثم رحل إلى الكوفة 
والبصرة و مكة والمدينة واليمن والشام والجزيرة فكتب عن عمماء ذلك العصر ، توفي سنة 

 .  187-5/178. ينظر : الخطيب البغدادؼ ، تاريخ بغداد ،  م855/ىـ241
  . 319-20/318،  اإلسالمالذىبي ، تاريخ  ؛ 1/120طبقات الحنابمة ، ابن ابي يعمى ، ( 19)
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الرحمن ، ويكنى يحيى أبا زكريا  الحميد بن عبد الرحمن بن ميمون بن عبد يحيى بن عبد (20)
: الخطيب البغدادؼ ، تاريخ بغداد ، . ينظر م842/ىـ228الحماني الكوفي توفي في مدينة سامراء سنة 

14/173-181 . 
ىو عبد هللا بن دمحم بن إبراىيم بن عثمان، أبو بكر العبسي المعروف بابن أبى شيبة، من أىل (21)

، صنف ابن ابي شيبة المسند واألحكام  م849/ىـ235وتوفي سنة  م775/ىـ159الكوفة ، ولد عام 
 . 72-10/66الخطيب البغدادؼ ، تاريخ بغداد ، والتفسير . ينظر : 

أبو إسماعيل البصرؼ األزرق ممى آلجرير بن  ، ىم األزدؼ الجيضميىو حماد بن زيد بن در  (22)
. ينظر ،  م795/ىـ179وتوفي سنة  716/ىـ98حازم وكان جده درىم من سبي سجستان ولد سنة 

 . 253-7/239المزؼ ، تيذيب الكمال ، 
اكشي ، المر ؛  1/120؛ ابن ابي يعمى ، طبقات الحنابمة ،  1/177الحميدؼ، جذوة المقتبس ،  (23)

؛ ابن كثير ،  20/312،  اإلسالم؛ الذىبي ، تاريخ  50المغرب ، ص إخبارالمعجب في تمخيص 
.  2/518؛ المقرؼ ، نفح لطيب ،  30؛ السيوطي ، طبقات المفسرين ، ص 11/66البداية والنياية ، 

 . 20/317( الذىبي ، تاريخ االسالم ، 24)
واخذ العمم عمى يد عدد  م769/ىـ153دىا ولد سنة عمماء مدينة دمشق وخطيب مسج أشيراحد  (25)

.  م859/ىـ245من العمماء الكبار في وقتو ، وروػ عنو الكثير من العمماء منيم البخارؼ ، توفي سنة 
 . 49-11/46ينظر : ابن حجر ، تيذيب التيذيب ، 

و عدد من ول م ، 852/ىـ238وتوفي سنة   م767/ىـ150ىو احد عمماء مدينة دمشق ولد سنة ( 26)
العمماء الذين اخذ عنيم كما اخذ العديد منو لسعة عممو وشيرتو . ينظر : ابن عساكر ، تاريخ مدينة 

 .  270 -7/267دمشق ، 
 . 2/518؛ المقرؼ ، نفح الطيب ،  20/211،  اإلسالمالذىبي ، تاريخ ( 27)
 بنين بكير المصرؼ مولى الحافع الثقة أبو زكريا يحيى بن عبد هللا اب اإلمامىو محدث مصر ( 28)

مخزوم ، صاحب مالك بن انس أكثر عنو كما روػ عنو البخارؼ وأبو زرعة وأبو حاتم وخمق كثير اما 
. ينظر :  م845/ىـ231مسمم فقد روػ طريق رجل عنو ، وكان من أوعية العمم مع الصدق توفي سنة 

 . 2/420الذىبي ، تذكرة الحفاظ ، 
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؛ ابن االبار ، التكممة لكتاب الصمة ،  126ص ، األنوارقتباس في ا األندلسالرشاطي ، ( 29)
؛ ابن حجر ، لسان  261-2/260و العبر ،  193-25/192،  اإلسالم؛ الذىبي ، تاريخ  245ص

 . 2/357؛ ابن العماد الحنبمي ، شذرات الذىب ،  4/458الميزان ، 
؛  54-25/53،  اإلسالم، تاريخ  ؛ الذىبي 3/83،  األنسابابن االثير ، المباب في تيذيب  (30)

 . 2/329؛ ابن العماد الحنبمي ، شذرات الذىب ،  19-12/18الصفدؼ ، الوافي بالوفيات ، 
 . 27/215الصفدؼ ، الوافي بالوفيات ،  ، 23/553،  اإلسالمالذىبي ، تاريخ  (31)
ماد الحنبمي ، ؛ ابن الع 218-2/217و العبر ،  222-24/221،  اإلسالمالذىبي ، تاريخ  (32)

 . 2/312شذرات الذىب ،
إسماعيل بن بدر بن إسماعيل أبو بكر، شاعر أديب مشيور، كان في أيام عبد الرحمن الناصر ( 33)

 . 1/59وتولى لو اشبيمية . الحميدؼ ، جذوة المقتبس ،  أثيرًا عنده
لكبير نير قرطبة  واغمب اشبيمية : مدينة كبيرة ذات اسوار حصينة واسواق كثيرة تقع عمى النير ا (34)
.ينظر : الزىرؼ ، كتاب الجغرافية ، ميا مياسير واشتيرت بتجارة الزيت، ويوجد فييا عدد من الحماماتاى

 . 20-18؛ الحميرؼ ، صفة جزيرة االندلس ،ص 541/ 2؛ االدريسي ، نزىو المشتاق ،  88ص
 . 26/52،  سالماإل؛ الذىبي ، تاريخ  1/254ابن االبار ، الحمة السيراء ، ( 35)
ىو احمد بن دمحم الجبمي من اىل مدينة قرطبة ، سمع من بقي بن مخمد ومن دمحم بن وضاح ، ( 36)

؛  1/150، ابن الفرضي ، تاريخ عمماء االندلس  م.922ىـ/310كان عالما بالرأؼ واالحكام  توفي عام 
 .  14مة ، ص؛ ابن االبار ، التكممة لكتاب الص 1/39الحميدؼ ، جذوة المقتبس ، 

اَنة( 37) ، لو رحمة الى المشرق سمع بيا من   َسِعيد بن فحمون بن َسِعيد: أصمو من إلبيرة وسكن بجَّ
م . ابن الفرضي ، تاريخ عمماء االندلس ، 957ىـ/346عدد من العمماء ، وىو موثوق بو توفي عام 

1/64 . 
 . 350-25/349،  اإلسالمالذىبي ، تاريخ ( 38)
، ابن االبار ىل مدينة قرطبة واحد الذين سمعوا من بقي بن مخمد واحد اصحابو .وىو من ا ( 39)

 . 256التكممة لكتاب الصمة ، ص
 لم اعثر عمى ترجمة لو . . 371-2/370ابن االبار ، الحمة السيراء ، ( 40)
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، ردؼ؛ ابن تغرػ ب 25/45االسالم ، ؛ الذىبي ، تاريخ  1/206ابن االبار ، الحمة السيراء ، ( 41)
 . 3/302النجوم الزاىرة ، 

مع بيا من عدد من العمماء الكبار، ، لو رحمة خارج االندلس سىو اسمم بن عبد العزيز بن ىاشم( 42)
، م . الحميدؼ ، جذوة المقتبس922ـ/ى310تولى القضاء لالمير عبد الرحمن الناصر ، توفي عام و 
1/172-173 . 
، ؛ الصفدؼ ، الوافي بالوفيات 2/181؛ العبر ،  581-23/580،  اإلسالمالذىبي ، تاريخ ( 43)
 2/281؛ ابن العماد الحنبمي ، شذرات الذىب ،  9/33
 . 6/165؛ الصفدؼ ، الوافي بالوفيات ،  122-24/121الذىبي ، تاريخ االسالم ،  (44)
 164-163الخشني ، قضاة قرطبة ، ( 45)
 . 1/449،  األندلسابن الفرضي ، تاريخ عمماء  (46)
 . 6/10؛ ابن حجر ، لسان الميزان ،  265-2/264ابن بشكوال ، الصمة ،  (47)
 . 94-1/93ابن بشكوال ، الصمة ، ( 48)
؛ الصفدؼ ، الوافي  448-29/447،  اإلسالم؛ الذىبي ، تاريخ  1/422ابن بشكوال ، الصمة ،  (49)

 . 18/158بالوفيات ، 
 . 338-31/337،  اإلسالمتاريخ  ؛ الذىبي ، 2/181ابن بشكوال ، الصمة ، (50)
؛ الصفدؼ ، الوافي  443-1/442؛ ابن بشكوال ، الصمة ،  2/464الضبي ، بغية الممتمس ، ( 51)

 . 18/136بالوفيات ، 
؛ الذىبي ، تاريخ  1/209؛ الضبي ، بغية الممتمس /  129-1/128ابن بشكوال ، الصمة ، (52)

؛ ابن  7/215؛ الصفدؼ ، الوافي بالوفيات ،  4/1277و تذكرة الحفاظ ،  268-36/267،  اإلسالم
 . 4/98العماد الحنبمي ، شذرات الذىب ، 

 . 42/494و  403-41/402،  اإلسالمالذىبي ، تاريخ  (53)
 . 45/137،  اإلسالمالذىبي ، تاريخ ( 54)
-45/220،  اإلسالم؛ الذىبي ، تاريخ  142-141ابن االبار ، التكممة لكتاب الصمة ، ص( 55)

 . 179-8/178؛ الصفدؼ ، الوافي بالوفيات ،  277-22/274سير اعالم النبالء ، و  222
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 . 151-4/150المراكشي ، الذيل والتكممة ، ( 56)
 . 1/113ابن االبار ، الحمة السيراء ، ( 57)
 .  49المغرب ، ص أخبارالمراكشي ، المعجب في تمخيص ( 58)
؛ الصفدؼ ،  8/262النبالء ،  أعالم؛ الذىبي ، سير  147، ص األندلسمجيول ، ذكر بالد ( 59)

  . 2/140؛ اليافعي ، مرآة الجنان ، 3/187الوافي بالوفيات ، 
 . 18، ص األندلس؛ النباىي ، تاريخ قضاة  182الخشني ، قضاة قرطبة ، ص( 60)
الضبي ، ؛  10/359؛ ابن عساكر ، تاريخ مدينة دمشق ،  1/178الحميدؼ ، جذوة المقتبس ، ( 61)

 . 1/302بغية الممتمس ، 
 .  20/218،  اإلسالمالذىبي ، تاريخ ( 62)
 . 1/272، ارسالن ، الحمل الموشية ، 190،  األقاليمالتقاسيم في معرفة  أحسن( 63)
؛  50؛ المراكشي ، المعجب في تمخيص اخبار المغرب ، ص 1/178، جذوة المقتبس ، الحميدؼ(64)

 . 31ين ، صالسيوطي ، طبقات المفسر 
 . 2/518؛ المقرؼ ، نفح الطيب ،  2/630الذىبي ، تذكرة الحفاظ ، ( 65)
 . 362العمر ، ص أوىامجمال دمحم صالح ، وانقضت (66)
 . 37الفقياء والمحدثين ، ص أخبارالخشني ، ( 67)
؛  10/256؛ ابن عساكر ، تاريخ مدينة دمشق ،  192-2/191ابن حزم ، رسائل ابن حزم ، ( 68)
 .  2/519؛ المقرؼ ، نفح  الطيب ،  10/116لصفدؼ ، الوافي بالوفيات ، ا
 .  57الفقياء والمحدثين ، ص أخبارالخشني ، (69)
 . 1/459لسان الميزان ، ( 70)
 .  507-2/506الغرناطي ، االعتصام ، ( 71)
 .  56الفقياء والمحدثين ، ص أخبارالخشني ، ( 72)
 . 83، ص األندلس ابن الفرضي ، تاريخ عمماء( 73)
  ،الذؼ كان احد المقربين لألمير المنذرم (886/ ه273ىاشم بن عبد العزيز بن ىاشم بن خالد )( 74)

 األميرويعد من اقرب خواصو تولى لو منصب الوزارة باإلضافة الى كونو قائدا عسكريا محنكا ، اذ سيره 
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فتح مدينة سرقسطة التي خرجت عن طاعة المنذر في حمالت عسكرية كانت تتسم بالنجاح منيا انو اتم 
 األمير أرسموبعد ان قام شخص يدعى دمحم لب بن موسى بالخروج عن طاعة الدولة، كما  األمير

فتمكن من استنزالو الى قرطبة ، وعين لوالية مدينتي جيان  لحصار عمر بن حفصون  في مدينة ببشتر
 .  1/137وابدة . ينظر : ابن االبار ، الحمة السيراء ، 

 .  143و  139ابن حيان ، المقتبس ، تحقيق مكي ، ص( 75)
 .  161؛ عمياء المشيداني ، فقياء المالكية ، ص 13/287الذىبي ، سير اعالم النبالء ،  (76)
 .  57-56الخشني ، اخبار الفقياء والمحدثين ، ص( 77)
 .  58الخشني ، اخبار الفقياء والمحدثين ، ص (78)
الذىبي ، ،  10/356؛ ابن عساكر ، تاريخ مدينة دمشق ،  2/193ائل ابن حزم ، ، رسابن حزم( 79)

؛ المقرؼ ، نفح الطيب ،  10/116؛ الصفدؼ ، الوافي بالوفيات ،  13/288النبالء ،  أعالمسير 
2/519  . 
 . 56الفقياء والمحدثين ، ص أخبارالخشني ، ( 80)
 .  56، ص الفقياء والمحدثين أخبارالخشني ، ( 81)
؛ ابن  1/179الحميدؼ ، جذوة المقتبس ، ،  12/275،  األممابن الجوزؼ ، المنتظم في تاريخ ( 82)

 . 11/66كثير ، البداية والنياية ، 
 . 51المغرب ، ص أخبار؛ المراكشي ، المعجب في تمخيص  1/302الضبي ، بغية الممتمس ، ( 83)
 .  2/520؛ المقرؼ ، نفح الطيب ،  356-10/355ابن عساكر ، تاريخ مدينة دمشق ، ( 84)
 . 20/320؛ الذىبي ، تاريخ اإلسالم ،  56الفقياء والمحدثين ، ص أخبارالخشني ، ( 85)
 . 1/195ياقوت الحموؼ ، معجم البمدان ،  (68)
 .  20/320؛ الذىبي ، تاريخ اإلسالم ،  56الفقياء والمحدثين ، ص أخبارالخشني ، ( 87)
 . 2/195معجم البمدان ،  ياقوت الحموؼ ،( 88)
 .  20/320؛ الذىبي ، تاريخ اإلسالم ،  56الفقياء والمحدثين ، ص أخبارالخشني ، ( 89)
 .  13/292؛ الذىبي ، سير أعالم النبالء ،  61الفقياء والمحدثين ، ص أخبارالخشني ، ( 90)
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؛  1/444لظنون ، ؛ حاجي خميفة ، كشف ا 2/169ابن العماد الحنبمي ، شذرات الذىب ، ( 91)
 . 1/233باشا البغدادؼ ، ىدية العارفين ،  إسماعيل

؛  12/274،  واألمم، المنتظم في تاريخ المموك ؛ ابن الجوزؼ  1/177الحميدؼ، جذوة المقتبس، ( 92)
 . 3/54؛ عمر كحالة ، معجم المؤلفين ،  11/94ابن كثير ، البداية والنياية ، 

 .  2/519المقرؼ ، نفح الطيب ،( 93)
 . 2/178رسائل ابن حزم ، ( 94)
؛ ياقوت الحموؼ ،  1/301؛ الضبي ، بغية الممتمس ،  2/178ابن حزم ، رسائل ابن حزم ، (95)

 . 78-7/77،  األدباءمعجم 
 .  148ابن حجر ، النكت عمى كتاب ابن الصالح ، ص( 96)
 .  31السيوطي ، طبقات المفسرين ، ص( 97)
 . 178-2/177ن حزم ، ابن حزم ، رسائل اب( 98)
 . 13/287النبالء ،  أعالمالذىبي ، سير ( 99)
 . 20/312،  اإلسالمالذىبي ، تاريخ ( 100)
 . 68-1/67النووؼ ، شرح صحيح مسمم ، ( 101)
 .. 83، ص األندلسابن الفرضي ، تاريخ عمماء ( 102)
 .  1/120طبقات الحنابمة ، ( 103)
؛  ابن  1/345؛ ابن ماكوال ، إكمال الكمال ،  84ألندلس ، صاابن الفرضي ، تاريخ عمماء ( 104)

ياقوت الحموؼ ، ؛  1/302؛ الضبي ، بغية الممتمس ،  10/359عساكر ، تاريخ مدينة دمشق ، 
؛ الذىبي ، تذكرة  51، ص المغرب أخبارالمراكشي ، المعجب في تمخيص ؛  7/81األدباء ، معجم 

؛  32السيوطي ، طبقات المفسرين ، ص؛  10/116بالوفيات ، ؛ الصفدؼ ، الوافي  2/631الحفاظ ، 
 .  2/518المقرؼ ، نفح الطيب ، 

 .  156ذكر بالد االندلس  ، ص( 105)
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  قائمة المصادر

  أوال : المصادر األولية

  م(1260ىـ /  658)ت دمحم بن عبد هللا بن أبي بكر القضاعي عبد هللا، أبو  اآلباران 
 م .1989، دار الكتاب المبناني ، بيروت .  1مة . تحقيق : إبـراىيم األبيارؼ ، طالتكممة لكتاب الص -1

 .1985، دار المعارف ، القاىرة ،  2، حققو وعمق حواشية : حسين مؤنس ، ط الحمة السيراء -2

  م( 1232ىـ / 630الجزرؼ )تعمي بن أبي الكرم دمحم ، أبي الحسن عز الدين بن  األثيرابن 
 ، د.ط ، دار صادر ، بيروت ، د.ت .  األنسابتيذيب المباب في  -3

 ( .م1164ىـ/560دمحم بن دمحم بن إدريس الحمودؼ الحسني )ت عبدا هللأبو ،  اإلدريسي 
 .1989، عالم الكتب ، بيروت لبنان ،  1نزىة المشتاق في إختراق اآلفاق ، ط -4

  ( .م1376ىـ / 578ابن بشكوال ، أبي القاسم خمف بن عبد الممك )ت 
، حققو وضبط نصو وعمق عميو : ومحدثييم وفقيائيم وأدباءىم  الصمة في تاريخ عمماء األندلس -5

 . 2010، تونس ،  اإلسالمي،دار الغرب  2بشار عواد معروف ، ط

  ، م( .1470ىـ/874االتابكي )ت أبو المحاسن جمال الدين يوسفابن تغرػ بردؼ 
، دار  1، قدم لو وعمق عميو : دمحم حسين شمس الدين ، ط النجوم الزاىرة في مموك مصر والقاىرة -6

 .  1992الكتب العممية ، بيروت لبنان ، 

  ، م( . 1200ىـ/597تأبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن عمي بن دمحم ) ابن الجوزؼ 
عطا ، ، دراسة وتحقيق : دمحم عبد القار عطا ومصطفى عبد القادر والمموك األمم أخبارالمنتظم في  -7

 .  1992، دار الكتب العممية ، بيروت لبنان ، 1راجعو وصححو : نعيم زرزور ، ط

 ه852ت)  ابن حجر العسقالني ، شياب الدين أحمد بن عمي بن دمحم بن عمي بن محمود 
 م( .1448ـ/

 . 1984، دار الفكر ، بيروت لبنان ،  1تيذيب التيذيب ، ط - 8

، دار  1ققو وعمق عميو : مسعود عبد الحميد السعدني ، طالنكت عمى كتاب ابن الصالح ، ح - 9
 . 1994الكتب العممية ، بيروت لبنان ، 

 . 1971، مؤسسة االعممي لممطبوعات ، بيروت لبنان ،  2لسان الميزان ، ط -10
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  م(. 1064ىـ/456ت) األندلسيابن حزم ، ابو دمحم عمي بن احمد بن سعيد 
 . 1983، دار الكتب العممية ، بيروت ،  1جنة من العمماء ، طجميرة انساب العرب ، تحقيق ل -11

، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،  2عباس ، ط إحسان، تحقيق :  األندلسيرسائل ابن حزم  -12
 . 1987بيروت ، 

 م( .1095ىـ/488الحميدؼ ، ابو دمحم بن ابي نصر فتوح بن عبد هللا االزدؼ )ت 
 .  2008، الييئة المصرية لمكتاب ، القاىرة ،  2والة األندلس ، طجذوة المقتبس في ذكر  –13

  ، م( 1310ىـ/710أبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا بن عبد المنعم )تالحميرؼ 
، عني بنشرىا  األقطارمنتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر  األندلسصفة جزيرة  -14

 .  1988، دار الجبل ، بيروت لبنان ،  2وتصحيحيا وتعميق حواشييا : ليفمي بروفنسال ، ط

  ، م(1076ىـ/469أبو مروان حيان بن خمف)تابن حيان . 
المقتبس في اخبار بمد االندلس ، حققو وقدم لو وعمق عميو : محمود عمي مكي ، د.ط ، القاىرة ،  -15

1994 . 

 م(.970ىـ /360بن الحارث بن أسد القيرواني )ت دمحم الخشني ، أبو عبد هللا 
 .  1989، دار الكتاب المبناني ، بيروت ،  2االبيارؼ ، ط إبراىيمقضاة قرطبة ، تحقيق :  -16

أخبار الفقياء والمحدثين ، دراسة وتحقيق : لويس مولينا وماريا لويسا ابيال ، المجمس األعمى  -17
 . 1991لألبحاث العممية ، مدريد ، 

 م(1070/ىـ463الخطيب البغدادؼ ، ابي بكر احمد بن عمي )ت 
، دار الكتب العممية ، بيروت لبنان ،  1تاريخ بغداد ، تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا ، ط – 18

1997. 

  ، م( .1348ىـ/748تشمس الدين دمحم بن أحمد بن عثمان بن قايماز )الذىبي 
، اندار الكتاب العربي ، بيروت لبن،  1، تحقيق : عمر عبد السالم تدمرؼ ، ط اإلسالمتاريخ  -19

1987. 
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 التراث العربي ، بيروت لبنان ، د.ت . إحياءتذكرة الحفاظ ، د.ط ، دار  -20

، ، مؤسسة الرسالة 9ر عواد معروف ومحيي ىالل السرحان، ط، تحقيق : بشاالنبالء أعالمسير  -21
 . 1993بيروت لبنان ، 

 .1961العبر في خبر من غبر ، تحقيق : فؤاد سيد ، الكويت ،  – 22

، دار المعرفة الجامعية ، بيروت لبنان ،  1يزان االعتدال ، تحقيق : عمي دمحم البجاوؼ ، طم – 23
1963 . 

 م( .1147ىـ/542)ت عبد هللا بن دمحم بن عبد هللا المخمي   الرشاطي ، ابو دمحم 
 حاثلألب األعمى، تقديم وتعميق : ايمميو فولينا و خاثينتو بوسك بيال ، المجمس  األنواراقتباس  -24

 .1990العممية ، مدريد ، 

  م( .1160ىـ/556، أبو عبد هللا دمحم بن أبي بكر )تالزىرؼ 
كتاب الجغرافية ، اعتنى بتحقيقو : دمحم حاج صادق ، د.ط ، مكتبة الثقافة الدينية ، بورسعيد  -25

 ت .  مصر ، د.

 م(1505ىـ/911السيوطي ، عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن دمحم )ت 
 بقات المفسرين ، تحقيق : نخبة من الباحثين، دار الكتب العممية ، بيروت لبنان ، د.ت . ط – 26

  ، بن موسى المخمي الغرناطي إبراىيمالشاطبي 
 م(1387ىـ/790ت)
االعتصام ، ضبطو وصححو : احمد عبد  – 27

 الباقي ، دار الكتب العممية ، بيروت لبنان ، د.ت . 

 م(1362ىـ/764الفارؼ)ت فاء خميل بن أيبك بن عبد هللا األلَبِكي، صالح الدين أبو الصَّ ألصفدؼ. 
الوافي بالوفيات ، تحقيق : احمد االرناؤوط وتركي مصطفى ، د.ط ، دار احياء التراث العربي ،  -28

 . 2000بيروت ، 
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 م( .1202ىـ/599الضبي ، أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة . )ت 
االبيارؼ ، دار الكتاب المبناني ،  إبراىيم، تحقيق :  األندلس ىلأ  بغية الممتمس في تاريخ رجال -29

 .  1989بيروت ، 

 م( .1012ىـ/403ابن الفرضي ، أبو الوليد عبد هللا بن دمحم بن يوسف بن نصير)ت 
، المكتبة العصرية ، بيروت ،  1، تحقيق : صالح الدين اليوارؼ ، ط األندلستاريخ عمماء  -30

2006 . 

  أبو بكر دمحم بن عمر بن عبد العزيز بن إبراىيم  بن عيسى بن مزاحم األندلسي ) ، ابن القوطية
 م ( .977ىـ/367ت

، دار الكتاب المصرؼ ودار الكتاب  2االبيارؼ ، ط إبراىيم، تحقيق :  األندلستاريخ افتتاح  -31
 .  1989المبناني ، بيروت القاىرة ، 

  م(1175ىـ/ 571ابن عساكر ، )ت 
 ىـ .1415مدينة دمشق ، تحقيق : عمي شيرؼ ، د.ط ، دار الفكر ، بيروت لبنان ، تاريخ  – 32

  م(1678ىـ/1089، أبي الفالح عبد الحي )تابن العماد الحنبمي 
 ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت لبنان .  1شذرات الذىب في إخبار من ذىب ، ط -33

 م( .1372ىـ/774ابن كثير عماد الدين أبو الفداء إسماعيل)ت 
التراث العربي ، بيروت  إحياء، دار 1البداية والنياية ، تحقيق وتدقيق وتعميق : عمي شيرؼ ، ط -34

 . 1988لبنان ، 

 ( 1082ىـ/475ابن ماكوال ، عمي بن ىبو هللا بن جعفر) م 
 ،سابواألن والكنى األسماء في والمختمف المؤتمف عن االرتياب رفع إكمال الكمال او اإلكمال في – 35

 دار الكتاب اإلسالمي ، بيروت لبنان ، د.ت .

  مجيول ، المؤلف 
العممية ، مدريد ،  لألبحاث األعمى، تحقيق : لويس مولينا ، د.ط ، المعيد  األندلسذكر بالد  -36

1983 . 
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 م( .1249ىـ/647المراكشي ، محيي الدين عبد الواحد بن عمي التميمي )ت 
 . 1963رب ، تحقيق : دمحم سعيد العريان ، د.ط ، القاىرة ، المغ أخبارالمعجب في تمخيص  -37

 م( .1303ىـ/703المراكشي ، أبو عبد هللا دمحم بن عبد الممك األنصارؼ )ت 
عباس ، د.ط ، دار الثقافة ، بيروت  إحسانالذيل والتكممة لكتابي الموصول والصمة ، تحقيق :  -38

 لبنان ، د.ت .

 م( .990ىـ/380تلدين بن دمحم بن احمد )المقدسي ، ابو عبد هللا شمس ا 
،  1الطناوؼ ، ط أمين، عمق عميو ووضع حواشيو : دمحم  األقاليمالتقاسيم في معرفة  أحسن -39

 . 2001منشورات دمحم عمي بيضون ، دار الكتب العممية ، بيروت لبنان ، 

 ( 1631ىـ/1041تالمقرؼ ، ابو العباس احمد بن دمحم التممساني. )م 
في غصن األندلس الرطيب وذكر وزيرىا لسان الدين أبن الخطيب ، تحقيق : يوسف ح الطيب نف -40

 . 1998، دار الفكر ، بيروت لبنان ،  1الشيخ دمحم البقاعي ، ط

 م( .1390/ـى793، أبو الحسن عمي بن عبد هللا بن الحسن )ت النباىي 
: الدكتور صالح الدين اليوارؼ ، ، قدم لو وضبطو وشرحو ووضع فيارسو  األندلستاريخ قضاة  -41
 . 2006، المكتبة العصرية ، بيروت ،  1ط

 م(.1277ىـ/676النووؼ ، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف )ت 
 . 1987شرح صحيح مسمم ، دار احياء الكتاب العربي ، بيروت لبنان ،  – 42

 م (1366ىـ/768اليافعي ، عبد هللا بن اسعد المكي )ت 
، دار الكتب العممية ، بيروت لبنان ،  1كمال ، وضع حواشيو : خميل المنصور ، طمرآة ال – 43

1997 . 

  م( .1228ىـ/ 626)ت عبدا هللياقوت الحموؼ ، شياب الدين بن 
 . 1980، دار الفكر ، بيروت ،  3، ط األدباءمعجم  -44

 . 1979التراث العربي ، بيروت لبنان ،  إحياءمعجم البمدان ، د.ط ، دار  -45

 ( 1126ىـ/521ابن أبي يعمى ، دمحم)م 
 طبقات الحنابمة ، د.ط ، دار المعرفة ، لبنان ، د.ت .  – 46
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 ثانيا : المراجع الحديثة 

  ، شكيب . األميرارسالن 
، دار مكتبة الحياة ، بيروت لبنان ، د.ط ، منشوراتاألندلسية واآلثار األخبارالحمل السندسية في  -47

 د.ت .

 سماعيل باشا البغدادؼ ، إ 
 ىدية العارفين ، د.ط ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت لبنان ، د.ت . - 48
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