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 :الممخص
االمير في االندلس في عيد  االقتصاديةازدىرت الحياة العممية و 

االقتصادي في جميع  فقد أثر ذلؾ التطور واالزدىار عبدالرحمف الثاني ، 
نواحي حياة الشعب االندلسي فانعكس ذلؾ عمى الجوانب الفكرية 
والحضارية والرحمة في طمب العمـ . فقد كانت الرحمة في طمب العمـ مف 

المنيؿ الثر الذي المشرؽ ىو بقي والمغرب و  المشرؽ بيفقنوات االتصاؿ 
ثمرت الرحبلت أوقد استقى منو االندلسيوف عموميـ في شتى المجاالت . 

العممية االندلسية بضروب مف التأليؼ النفيسة في مختمؼ حقوؿ المعرفة 
فضبل عف المعارؼ الغزيرة التي حمميا العمماء الرحالة أللواف مف 

وكاف المحدث بقي بف مخمد في مقدمة ىؤالء العمماء الذيف .  التصانيؼ 
الحديث ب العمـ كعادوا الى االندلس بكتب عديدة في الواف مختمفة مف ابوا

يعتبر المحدث بقي مؤسس مدرسة الحديث ، كما  الفقو والتاريخ والتراجـو 
محنة وفتنة كبيرة مف قبؿ فقياء االندلس إال ل تعرض بعد أففي االندلس ، 

 .                                   أنو استطاع بصبره وحممو أف يتغمب عمييا وأف يخرج منيا بأماف .
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Abstract: 

Scientific and economic life thrived in Andalusia during 

the reign of Prince Abdurrahman II. It was the journey in 

seeking knowledge from the channels of communication 

between the East and Morocco and remained the East 

Manhal wealth from which the Andalusians learned their 

science in various fields. The scientific trips of 

Andalusia have yielded a form of precious authorship in 

various fields of knowledge as well as the abundant 

knowledge carried by the nomadic scientists for the 

colors of the classifications. Al-Muhaddith remained Ibn 

Mukhalid at the forefront of those scholars who returned 

to Andalusia with many books in different colors of 

science, such as Hadith, Fiqh, History and Translations. 

And his dream to overcome them and to come out safely. 

He also set a new level of science in Andalusia 
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 المقدمة

الحمد هلل رب العالميف والصبلة والسبلـ عمى سيدنا محمد رسوؿ اهلل وعمى الو 
 وأصحابو ومف دعا بدعوتو وسار عمى ىديو إلى يـو الديف . 

وأّتميا ، دعوًة إليو ،  لـ تعرؼ البشرية دينًا مثؿ االسبلـ ُعني بالعمـ أبمغ عناية
وترغيبًا فيو ، وتعظيمًا لقدره ، ورفعًا ألىمو ، وحثًا عمى طمبو وتعمُّمو وتعميمو ، وبيانًا آلدابو ، 

 وتوضيحًا آلثاره ، وترىيبًا مف القعود عنو ، فطمب العمـ فريضة عمى كؿ مسمـ .      
 تاريخنا العربي االسبلمي المجيد حافؿ بالكثير مف أوجو االبداع الحضاري ، فّ إ

االمر الذي ادى الى دراستو وكشؼ النقاب عف الشخصيات التي كاف ليا دور بارزا فيو ، 
بغية التعرؼ عف اثرىـ الفاعؿ في النيوض الحضاري ، فقد شيدت الحياة العممية  في ببلد 

عمى الرغـ مف المؤامرات والدسائس  يف الحضارة المختمفةنشاط مشرؼ في مياداالندلس 
والفتف ، فضبل عف حركة االسترداد النصرانية التي كانت تحيط بالدولة العربية االسبلمية في 

فقد كاف لؤلندلسييف في ىذا النشاط سيـ كبير وجيد واضح ال ينكر ، حيث شيد  االندلس.
جوانب النشاط االندلس ازدىارًا حضاريًا في  القرف الثالث اليجري/ التاسع الميبلدي في

 االركاف .          ثابتة إذ أسس االمويوف خبلؿ الحقبة التاريخية اعبله دولة قوية  ،االنساني والعممي 
إذ حفمت االندلس بمجموعة كبيرة مف العمماء الذيف أثروا فييا جوانب العمـ والمعرفة 

لمشرؽ نشاط في الرحمة لطمب العمـ واالخذ عف عمماء اوالحضارة . فقد نشط االندلسيوف أيما 
وقبمة المسمميف  ، ومف ىؤالء العمماء المحدث بقي بف مخمد  نذاؾآألنيـ يمثموف ينبوع العمـ 

القرطبي الذي كانت لو رحمتاف الى المشرؽ كاف ليا أثر كبير في ازدىار الحركة العممية في 
االختيار عمى ىذا الموضوع قيد الدراسة  د وقعاالندلس وتأسيس مدرسة لمحديث فييا ، فق

لتسميط الضوء عمى أثر تمؾ الرحمة العممية عمى االندلس وما تحقؽ مف انجاز حضاري كبير 
بتأسيس أوؿ مدرسة لمحديث فييا ، وما تركتو تمؾ الرحمة العممية مف اثر عممي كبير عمى 

تـ تقسيـ البحث وفؽ خطة عممية  االندلس . وحسب المادة العممية التي تمكنا مف جمعيا ،
بيف مقدمة ومبحثيف كؿ مبحث يتفرع الى محاور عدة ، وخاتمة لخصت فييا أىـ النتائج التي 
توصمت الييا الدراسة ، فضبًل عف بعض التوصيات التي تخدـ في تطوير البحوث والدراسات 

ة العربية االسبلمية التي تتطرؽ لموضوع الرحمة واىميتيا ودورىا الحضاري في تاريخ الحضار 
 . 
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مى فقرات عدة تناولت في عى مبحثيف ، قسمت المبحث االوؿ عمالبحث  توزعفقد 
رحمتو فقد تناولت فييا المحدث بقي بف مخمد نشأتو وحياتو العممية ، أما الفقرة الثانية  االولى

ة  في لعموـ الدينيلمحديث عف االفقرة الثالثة  في حيف خصصتالعممية في طمب العمـ ، 
اما الفقرة الرابعة فقد بسطت ـ( ، 706ػػ 533ىػ / 134ػػ 316االمارة ) صراالندلس في ع

بف مخمد ، ثـ خصصت الفقرة التالية لممحدث بقي بف مخمد  القوؿ في الحديث عف بقي 
مؤسس مدرسة الحديث في االندلس ، وأما المبحث الثاني فقد خصصتو لمحديث عف  

ه العممي في االندلس ، تناولت في الفقرة االولى محنة المحدث بقي المحدث بقي بف مخمد واثر 
المحدث بقي بف مخمد وما ادخمو  فييا مؤلفات كشفتبف مخمد ، وأما الفقرة الثانية فقد 

الفكرية ة المحدث بقي بف مخمد لؤلندلس ، ثـ خصصت الفقرة الثالثة لمحديث عف مساىم
لنتائج التي توصمت الييا الدراسة واىـ التوصيات والعممية ، وفي نياية البحث ذكرت أىـ ا

التي يمكف االخذ بيا لدراسة تمؾ الصفحات النيرة مف صفحات تاريخ امتنا االسبلمية المجيدة 
. 

 أما أىـ الدوافع في اختيار موضوع البحث ، فقد جاءت نتيجة لجممة عوامؿ منيا : 
لقرف اليجري الثالث/  التاسع محاولة ابراز الحياة العممية في االندلس خبلؿ ا -3

الميبلدي ، وابراز جيود المحدث بقي بف مخمد العممية وأثر رحمتو العمميةفي ازدىار الحركة 
 العممية في االندلس . 

 عدـ وجود دراسة متخصصة  بموضوع البحث  قيد الدراسة .  -0
ترجمت لنا المصادر التاريخية التي عايشت الحقبة التاريخية قيد الدراسة وفرة  -1

كثيرا مف الجوانب الثقافية والعممية واالدبية التي يمكف االنطبلؽ منيا كمؤلفات :  ابف 
 الفرضي ، والحميدي ، وابف بشكواؿ . 

 
 المبحث االول : المحدث بقي بن مخمد نشأتو وحياتو العممية ورحمتو : 

تاريخ الحركة الفكرية اوال : نشأتو العممية : يمثؿ المحدث بقي بف مخمد انعطافًا في 
ىػ/ 065) تفي االندلس ، فقد صارت االندلس بجيوده وجيود المحدث محمد بف وضاح

نما كاف الغالب عمييا قبؿ ذلؾ حفظ رأي مالؾ)ـ( 711 سناد ، وا  ( وأصحابو . دار حديث وا 
 إماما صواما، وكاف ـ( 634ىػ/  013)  ولد بقي بف مخمد بقرطبة في شير رمضاف سنة 
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(.  3صادقا كثير التيجد مجاب الدعوة قميؿ المثؿ ، مجتيدا ال يقمد أحدا بؿ يفتي باألثر)زاىدا 
 التي تمثؿ مركز لمعمـ وال نكاد نعرؼ مف حياتو االولى شيئًا إال أنو نشأ في ىذه الببلد

والحضارة الزاىية ، ويظير أنو لـ يكف في رفاىية مف العيش ، وانو عانى في أثناء طمب العمـ 
العيش ، فقد روي عنو أنو كاف يقوؿ : إني ألعرؼ رجبل كانت تمضي عميو االياـ في شظؼ 

(  .   طمب العمـ عند المحدث محمد بف عيسى 0وقت طمبو ليس لو عيش إال ورؽ الكرنب)
ـ( الذي كانت لو رحمة الى العراؽ 613ىػ/ 003 تالمعافري القرطبي المعروؼ باألعشى )

ف بف عيينة ووكيع بف الجراح الرواسي ويحيى بف سعيد القطاف والحجاز سمع خبلليا مف سفيا
توجو المحدث بقي  في، وكاف الغالب عميو الحديث ورواية االثار ، مف ىنا يظير أثره الكبير 

بف مخمد نحو الحديث ، ال سيما اف المحدث االعشى كاف رجبل عاقبل سريا جوادا ، وكانت 
( .  عاش المحدث بقي بف مخمد في أزىى 1في طبلبو)فيو ُدعابو ، فمثمو يترؾ اثرا عميقا 

ىػ/ 434ػػ 310)  كانت االندلس إمارة مستقمة عف الخبلفة العباسية إذ العصور االندلسية
في المشرؽ ،  ومنذ صباه ازدادت الصبلت الحضارية والثقافية بيف بغداد  ـ( 3036ػػ  531

االمير عبدالرحمف الثاني أو  حاضرة بني العباس وقرطبة حاضرة االموييف بتشجيع مف
ـ( ، الذي حكـ االندلس أكثر مف ثبلثيف عامًا 630ػػػ   603ىػ/ 026ػػػػ   014االوسط ) 

والذي اجمع المؤرخوف عمى أنو كاف أكثر األمراء االموييف عممًا وثقافة باستثناء الخميفة الحكـ 
( . ففتحت 2ف قرف)ـ ( الذي حكـ بعده اكثر م754ػػ 743ىػ/ 144ػػ  131المستنصر) 

أبواب االندلس أماـ المؤثرات الحضارية المشرقية المتنوعة ، فاحتضف العمماء ورجاؿ الفف 
واالدباء ، ممف ضاؽ الشرؽ بمواىبيـ فكاف يرحب بيـ في ببلطو ، ويحسف الييـ ويكرميـ ، 

 ( . 3ولذا كانت ايامو اياـ ىدوء وسكوف)
 
 

 ثانيا : رحمتو في طمب العمم : 
الرحمة في طمب العمـ مف أىـ سبؿ تبادؿ العبلقات بيف االندلس وغيرىا مف كانت 

الببلد ، وأخذت الصبلت بواعث ومسارات وأطر متعددة ، لكنيا ظمت ذات صمة وطيدة بطابع 
الحضارة العربية االسبلمية التي وصؿ نفوذىا الى مشارؽ الدنيا ومغاربيا ، فقد قامت 
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ؿ اساسي عمى طمب العمـ والمعرفة ، فكاف ذلؾ دافعا لعممائيا الحضارة العربية االسبلمية بشك
 فادة مف العمـو المعارؼ لدى االمـ االخرى .  ومفكرييا لئل

وكاف لموقؼ اإلسبلـ مف العمـ والحث عمى طمبو أثره في اىتماـ المسمميف بالرحبلت 
والمعارؼ بشتى انواعيا ، العممية والعناية بيا ايما عناية نظرا لدورىا الكبير في تطوير العموـ 

فقد حث االسبلـ عمى العمـ والسعي في طمبو وتحصيمو ، فقد روي عف ابي ىريرة قاؿ : قاؿ 
...  مف سمؾ طريقا يمتمس فيو عمما سيؿ اهلل لو بو طريقا الى الجنة... و رسوؿ اهلل  : ))

المشرقية الى غرب ( .  فكانت الرحمة االندلسية الى المشرؽ أحد أسباب نقؿ المعرفة 4(()
، عندما ذكر أف  ـ( 3213ىػ/ 616) ت ابف خمدوف العالـ اإلسبلمي ، ولقد أشار الى ذلؾ

مف بيف أسباب زيادة عممو بأخبار مموؾ العجـ ، ودوؿ الترؾ ، رحمتو الى المشرؽ فقاؿ : )) 
والوقوؼ ثـ كانت الرحمة الى المشرؽ الجتبلء أنواره وقضاء الفرض والسنة في مطافو ومزاره 

( . ليذا نرى أف المسمميف تحمموا ضروب المشقات والواف 5عمى أثاره في دواوينو وأسفاره (()
التعب في سبيؿ اكتساب المعارؼ والتزود بالعموـ ، فسمكوا كؿ السبؿ والوسائؿ التي تعينيـ 
عمى بموغ ذلؾ اليدؼ السامي خبلؿ تاريخيـ الطويؿ الذي كاف لو بالغ االثر في بناء 

ارتيـ العربية االسبلمية . ومف المعروؼ اف الرحمة في طمب العمـ ولقاء شيوخ العصر حض
البيئة الثقافية ، فبفضميا يحدث تواصؿ ظيور كانت دائما مف اقوى االسباب التي أعانت عمى 

وتفاعؿ في االفكار التي ينقميا شيوخ العمـ والمعرفة أينما حموا الى المراكز العممية التي 
( . وكاف عمماء االندلس يروف في الرحمة الى المشرؽ وأخذىـ عف شيوخو 6ييا)يسعوف ال

تشريفًا وفخرًا بيف عمماء بمدىـ ، وعمى العكس مف ذلؾ كاف بقاء العالـ في وطنو واالكتفاء 
بتمقي العمـ عمى شيوخ بمده دليبًل عمى قصوره عف ادراؾ ما نالو االخروف ممف كانت ليـ رحمة 

لس وأتيحت ليـ الفرصة لمقاء العمماء في كؿ قطر اسبلمي واالخذ عنيـ خارج ببلد االند
( .  والرحمة في كثير مف االحياف تحمؿ غرضًا عمميًا ودينيًا في أف واحد وىو الحج 7مشافية)

وزيارة االماكف المقدسة في ببلد المشرؽ ، ويعد ىذا العامؿ مف أقوى البواعث عمى الرحمة 
االندلسييف والمغاربة عمى ارتياد البمد الحراـ ، فالحج مف أىـ  فيو مبعث الحنيف في نفوس

الوشائج التي ربطت بيف المشرؽ والمغرب ، وعممت عمى توحيد الثقافة في سائر انحاء الببلد 
االسبلمية ، عمى الرغـ مف المسافات الشاسعة التي تفصميا عف الحجاز ، ولـ تستطع ىذه 

يدفعيـ  إذلسييف والمغاربة لمحج وزيارة البقاع المقدسة ، المسافات أف تحوؿ دوف توجو االند
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( . فضبًل عف لقاء العمماء والتتممذ عمييـ 31الشوؽ إلييا والى منبتيـ االصمي في المشرؽ)
وقد تطوؿ الرحمة لعقود ، وكاف عمماء االندلس أكثر الناس رحمة الى المشرؽ ولو تصفحنا 

ندلسييف  بذلؾ فقد وصفيـ المقدسي بقولو : )) يحبوف كتب التراجـ لوقفنا عمى مدى عناية اال
 ( .          33العمـ واىمو ، ويكثروف التجارات والتغرب (()

فقد أثمرت الرحبلت العممية االندلسية بضروب مف التأليؼ النفيسة ألىؿ المشرؽ في 
واف مف مختمؼ حقوؿ المعرفة فضبل عف المعارؼ الغزيرة التي حمميا العمماء الرحالة ألل

التصانيؼ وكاف المحدث بقي بف مخمد في مقدمة ىؤالء العمماء الذيف عادوا الى االندلس 
( . وأما رحمتو الى 30بكتب عديدة في الواف مختمفة مف ابواب العمـ كالفقو والتاريخ والتراجـ)

ىناؾ رحمتو مف االندلس ، وليست  ءالمشرؽ فبل تسعفنا المصادر التاريخية المعتبرة بتاريخ بد
معمومات مفصمة عف رحبلتو ، ويبدو أف المحدثيف الرحاليف لـ يصفوا رحبلتيـ ومشاىداتيـ 
في البمداف التي زاروىا ، وذلؾ الف عنايتيـ كانت منصبو لطمب الحديث خبلفا لمرحاليف 
الجغرافييف والمؤرخيف .  ونقؿ بعض العمماء مف كتاب لحفيد المحدث بقي بف مخمد 

سمعت أبي يقوؿ : رحؿ أبي مف مكة الى بغداد ، وكاف رجبل بغيتو ))د:عبدالرحمف بف أحم
مبلقاة أحمد بف حنبؿ . قاؿ : فمما قربت بمغتني المحنة ) أي محنة االماـ أحمد بف حنبؿ في 
مسألة خمؽ القراف ( ، وأنو ممنوع ، فاغتممت غما شديدًا ، فأحممت ببغداد ، واكتريت بيتًا في 

ع وأنا أريد أف أجمس الى الناس ، فُدفعُت إلى حمقة نبيمة ، فإذا برجؿ فندؽ ، ثـ أتيت الجام
يتكمـ في الرجاؿ ، فقيؿ لي : ىذا يحيى بف معيف . ففرجت لي فرجة ، فقمت إليو ، فقمت : 
يا أبا زكريا : ػػ رحمؾ اهلل ػػػ رجؿ غريب ناٌء عف وطنو ، يحب السؤاؿ ، فبل تستجفني ، فقاؿ 

ف لقيتو ، فبعضًا زكى ، وبعضًا جرح ، فسألتو عف ىشاـ بف عمار : قؿ فسألت عف بعض م
، فقاؿ لي : أبو الوليد ، صاحب صبلة دمشؽ ، ثقة ، وفوؽ الثقة ، لو كاف تحت ردائو كبر، 
أو متقمدًا كبرًا ، ما ضره شيئًا لخيره وفضمو ، فصاح أصحاب الحمقة : يكفيؾ رحمؾ اهلل 

ؼ عمى قدـ : اكشؼ عف رجؿ واحد : أحمد بف حنبؿ ، فنظر ػػغيرؾ لو سؤاؿ . فقمت ػػوأنا واق
إلي كالمتعجب ، فقاؿ لي : ومثمنا ، نحف نكشؼ عف  أحمد ؟ ! ذاؾ إماـ المسمميف ، وخيرىـ 

يتبيف لنا مف خبلؿ سؤاؿ المحدث بقي لممحدث يحيى بف معيف عف االماـ (. 31)((وفاضميـ 
عمى الرغـ مف أف شيرة االماـ أحمد قد  أحمد أنو لـ يكف يعرؼ االماـ أحمد معرفة حقو

وصمت الى أفاؽ االرض ، فقد كاف المحدث بقي متميفًا لرؤية االماـ أحمد والسماع منو 
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فيروي عف رحمة المحدث بقي بف مخمد الى العراؽ  (32)واالخذ عنو . وأما االماـ الذىبي
الحديث فسألتو أف يحدثني فيقوؿ : )) وقاؿ بقي : أتيت العراؽ ، وقد منع أحمد بف حنبؿ مف 

، وكاف بينو وبيني خمة ، فكاف يحدثني بالحديث في زي السؤاؿ ، ونحف خموة ، حتى أجتمع 
لي عنو نحو ثبلث مئة حديث (( .نستدؿ مف ذلؾ أف المحدث بقي بف مخمد قد سمع ثبلث 

خمؽ مائة حديث مف االماـ أحمد بف حنبؿ عمى الرغـ مف أف االماـ أحمد كاف يمر بمحنة 
القراف ومراقبة عيوف الدولة العباسية لو واعجاب االماـ أحمد بعزيمة واصرار المحدث بقي 

والسماع مف االماـ رغـ الظروؼ االمنية الصعبة  ةعمى الصبر وعزيمتو عمى تحمؿ المسؤولي
ـ(  فيذكر 3303ىػ/ 706)ت (33)الحنبمي التي كاف االماـ يمر بيا . وأما االماـ مجير الديف

يؿ طويمة عف لقاء المحدث بقي بف مخمد وسماعو مف االماـ أحمد بف حنبؿ فيقوؿ تفاص
فخرجت أستدؿ عمى منزؿ أحمد بف حنبؿ ، فدلمت عميو ، فقرعت بابو ، فخرج إلي ، فقمت :))

يا أبا عبداهلل رُجٌؿ غريب ، نائي الدار ، ىذا أوؿ دخولي ىذا البمد ، وأنا طالب حديث ومقّيد 
ف رحمتي اال إليؾ ، فقاؿ : ادخؿ األصطواف وال يقع عميؾ عيف . فدخمت ، فقاؿ ُسّنة ، ولـ تك

لي : وأيف موضعؾ ؟ قمت : المغرب االقصى . فقاؿ إفريقية ؟ قمت : أبعد مف إفريقية ، 
أجوز مف بمدي البحر إلى إفريقية ، بمدي االندلس ، قاؿ : إف موضعؾ لبعيد ، وما كاف شيء 

مثمؾ ، غير أني ممتحف بما لعمو قد بمغؾ . فقمت : بمى ، قد  أحب إلي مف أف أحسف عوف
بمغني ، وىذا أوؿ دخولي ، وأنا مجيوؿ العيف عندكـ ، فإف أذنت لي أف أتي كؿ يوـ في زي 
السؤاؿ ، فأقوؿ عند الباب ما يقولو السؤاؿ ، فتخرج إلى ىذا الموضع ، فمو لـ تحدثني كؿ يـو 

فاية . فقاؿ لي : نعـ عمى شرط أف ال تظير في الخمؽ ، إال بحديث واحد ، لكاف لي فيو ك
وال عند المحدثيف . فقمت : لؾ شرطؾ ، فكنت أخذ عصا بيدي ، وألؼ رأسي بخرقة مدنسة ، 
وأتي بابو فأصيح: األجرػرحمؾ اهلل ػوالسؤاؿ ىناؾ كذلؾ ، فيخرج إلي ، ويغمؽ ، ويحدثني 

وىنا يقصد المحدث بقي ((. ى مات الممتحف لو بالحديثيف والثبلثة واألكثر ، فالتزمت ذلؾ حت
ـ(  624ػػ 632/ 010ػػ005الواثؽ باهلل )  العباسي بف مخمد موت الممتحف لو ىو الخميفة

/  026ػػ 010المتوكؿ عمى اهلل) العباسي والذي تولى بعده عمى مذىب اىؿ السنة ىو الخميفة 
ؿ اراد مساعدة المحدث بقي بف . نستشؼ مف ذلؾ أف االماـ أحمد بف حنبـ (  640ػػ 624

مخمد ألنو عمـ بو أنو طالب عمـ ومف ببلد بعيده جدا عف الحاضرة بغداد فطمب منو اف يأتيو 
الى داره بزي المتسوؿ فاستطاع المحدث بقي أف ينيي ميمتو بسرية تامة واف يحقؽ مبتغاه . 
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 مد بف حنبؿ وسماععف نياية محنة االماـ أح (34)الحنبمي ثـ يقوؿ االماـ مجير الديف
رب إليو أباط االبؿ ضفظير أحمد ، وعمت إمامتو ، وكانت ت المحدث بقي بف مخمد منو : ))

، فكاف يعرؼ لي حؽ صبري ، فكنت إذا أتيت حمقتو فسح لي ، ويقص عمى أصحاب 
الحديث قصتي معو ، فكاف يناولني الحديث مناولة ، ويقرؤه عمي وأقرؤه عميو ، فاعتممت عمة 

يت منيا ، ففقدني مف مجمسو ، فسأؿ عني ، فأعمـ بعمتي ، فقاـ مف فوره مقببل إلي ، أشف
عائدًا لي بمف معو ، وأنا مضطجع في البيت الذي كنت اكتريت ، ولبدي تحتي ، وكسائي 
عميو ، وكتبي عند رأسي ، فسمعت الفندؽ قد ارتج بأىمو وأنا اسمعيـ : ىو ذاؾ ، ابصروه ، 

قببل ، فبدر الى صاحب الفندؽ مسرعًا فقاؿ لي : أبا عبدالرحمف ، ىذا ىذا إماـ المسمميف م
أبو عبداهلل أحمد بف حنبؿ إماـ المسمميف مقببل إليؾ عائدا لؾ ، فدخؿ فجمس عند رأسي وقد 
احتشى البيت مف أصحابو فمـ يسعيـ حتى صارت فرقة منيـ في الدار وقوؼ وأقبلميـ 

كممات ػػػػفقاؿ لي : أبا عبدالرحمف أبشر بثواب اهلل ، أياـ بأيدييـ ػػػ  فما زادني عمى ىذه ال
الصحة ال سقـ فييا وأياـ السقـ ال صحة فييا ، واعبلؾ اهلل إلى العافية ، ومسح عنؾ بيمينو 
الشافيو ، فرأيت االقبلـ تكتب لفظو ، ثـ خرج عني فأتاني أىؿ الفندؽ يمطفوف بي ، 

 ابفراش وأخر بمحاؼ ، وبأطايب مف االغذية ، وكانو ويخدمونني ديانة  وحسبة ، فواحد يأتي 
.  وقد ذكر (( في تمريضي أكثر مف تمريض أىمي لو كنت بيف أظيرىـ لعيادة الرجؿ الصالح

الحافظ الذىبي أنيا " رواية منكرة " وقد فند أكـر ضياء العمري رأي االماـ الذىبي مف خبلؿ 
نتقاد الذىبي ليذه الرواية ووصفو ليا بالنكارة ، إذ وال بد مف وقفة اماـ ا ))نقد الرواية فيقوؿ :

ال شؾ أف قبوليا يعتمد أواًل عمى صحة سندىا ، وقد رواىا أبو الحسف عبدالرحمف بف أحمد 
بف بقي بف مخمد فأما الحفيد : عبدالرحمف بف أحمد بف بقي ، فقد سمع مف أبيو وغيره ، وكاف 

لمساف ، بميغ المنطؽ ، وقور المجمس ، سمع منو ضابطًا لما كتب ، ثقة فيما يروى ، فصيح ا
(. وأما أبوه 35)((الناس كثيرًا ، توفي سنة ست وستيف وثبلثمائة وىو ابف أربع وستيف سنة 

ـ ( فقد كاف مف خيرة القضاة زاىدًا 733ىػ/ 122قاضي قرطبة أحمد بف بقي بف مخمد )ت
. ونقمو عف أبيو بقي مباشرة أحرى فاضبًل مبلزمًا لتبلوة المصحؼ ولـ يستمع مف غير أبيو 

بالقبوؿ فيو أعرؼ بو وأحرى بأف يتتبع أحوالو ويحفظ أخباره فسند الرواية صحيح انشا 
( . وكاف المحدث بقي موفقًا في رحبلتو حيث التقى بالثقات مف الشيوخ وأخذ عنيـ ، 36اهلل)

ي البصرة بالمحدث المؤرخ وتحّمؿ رواية المؤلفات النفيسة مف أصحابيا مباشرة ، فقد التقى ف
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ـ( وروى عنو كتابيو ) الطبقات ( و )التاريخ 632ىػ/ 021خميفة بف خياط العصفري) ت
( ،  كما أنو ال بد أف يكوف قد استقر بأفريقية عندما درس الفقو عمى يد سحنوف بف 37()

صر ـ( مف أشير فقياء المالكية بالمغرب العربي ، قبؿ أف يدخؿ م632ىػ/ 021سعيد  )ت 
(. فقد كانت لو رحمتاف أقاـ في إحدىما نحو 01. وقد استمر في رحمتو االولى عشريف عامًا )

العشريف عامًا ، وفي الثانية نحو االربعة عشر عامًا ، وكاف بقي يطوؼ في االمصار عمى 
أىؿ الحديث ، فإذا أتى وقت الحج أتى إلى مكة فحج ، ىذا كاف فعمو كؿ عاـ في رحمتيو 

 ( . 03جمعيًا)
ػػػ شيوخ المحدث بقي بف مخمد : ومف مشاىير شيوخو الذيف لقييـ وسمع منيـ اإلماـ 
أحمد بف حنبؿ ، ويحيى بف يحيى الميثي القرطبي ، ويحيى بف بكير المصري ، وأبو مصعب 
الزىري ، وابراىيـ بف المنذر الحزامي ، وزىير بف عباد ، وىشاـ بف عمار ، وصفواف بف 

عبدالحميد الحماني الكوفي ، ومحمد بف عبداهلل بف نمير ،  وعبداهلل بف صالح ، ويحيى بف 
، ويحيى بف عبداهلل بف بكير  وبف محمد الشافعي ، صاحب ابف عيينابي شيبة ، وابراىيـ 

 ( . 00صاحب مالؾ ، وجماعات اعبلـ يزيدوف عف المائتيف )
عبداهلل بف المبارؾ بف أحمد ، وأحمد بف  ػػػ تبلميذه ومف روى عنو : وروى عنو ابنو

حبيب بف عبداهلل بف عمر بف الوليد بف عبدالممؾ بف مرواف بف الحكـ االموي االندلسي ، 
وأسمـ بف عبدالعزيز ، ومحمد بف عمر بف لبابة ، والحسف بف سعد بف إدريس بف خمؼ 

بف بكير الكتاني ، وعبداهلل بف يونس بف محمد بف عبداهلل المرادي ، وشيخو يحيى بف عبداهلل 
المصري صاحب االماـ مالؾ ، إذ روي عف المحدث بقي أنو قاؿ : لما رجعت مف العراؽ 
أجمسني يحيى بف بكير وسمع مني سبعة أحاديث ، وعبدالواحد بف  حمدوف المّري ، وىشاـ 

 ( .  01بف الوليد الغافقي ، ومياجر بف عبدالرحمف وجماعة مف االندلس)
(، قويا جمدا عمى 02كاف بقي طواال أقنى ذا لحية مضبرا )ػػػػ صفاتو واخبلقو وتقواه :
(. وقد وصؼ بالورع والفضؿ والعقؿ والزىد والتواضع 03المشي لـ ير راكبا دابة قط )

والعطؼ عمى الفقراء حتى أنو ربما تبرع بأحد ثوبيو لفقير يمقاه في أزقة قرطبة ، وفي خموة مف 
ف مظاىر زىده وتواضعو أنو لـ يكف ينتقؿ إلى الناس ، وكاف مبلزما لحضور الجنائز . وم

المحدثيف إال ماشيا عمى قدميو وكانت تمضي عميو االياـ في طمب العمـ وليس لو عيش إال 
ورؽ الكرنب الذي يرمى !! ، وكانت لو عبادة ومجاىدة ، وقد حكيت عنو عجائب مف 
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كاف مف كبار المجاىديف )) (  : 05( ، وأما جياده ، فقد قاؿ عنو االماـ الذىبي)04االخبار)
. وكانت لبقي بف مخمد خاصة باألمير المنذر بف  ((في سبيؿ اهلل ، يقاؿ شيد سبعيف غزوة

 ـ(666-664ىػ /053-051محمد بف عبدالرحمف)
، فقد بشره بقي بالخبلفة لرؤيا رأىا بقي في حياة والده ، فمما ولي  االمارة قبؿ واليتو 

البر والكرامة واالعظاـ والتبجيؿ ، وأحضره وأراده لوالية  االمير المنذر الحكـ ضاعؼ لو
القضاء . فأبى عميو . فذىب الى استكراىو . فقاؿ الشيخ بقي : ما ىذا جزاء محبتي 
وانقطاعي وصاغيتي ، فقاؿ لو االمير المنذر : أما إذ ابيتُو فأشر عمّي بقاض ترضاه 

اؿ : ال بد أف تمي أو تشير ! فقاؿ : أشير لممسمميف ! فأبى عميو ؛ فضايقو ، وعـز عميو ؛ فق
عميؾ برجؿ مف ّأؿ زياد ، يسكف برية ، يعرؼ بعامر بف معاوية . فقبؿ منو ، وأرسؿ في 

 (  . 06عامر فواله)
قاؿ عنو المحدث قاسـ بف اصبغ : خرجت مف االندلس ولـ أرو عف بقي شيئًا ، فمما 

وتعظيمو ما أندمني عمى ترؾ الرواية عنو دخمت العراؽ وغيره مف البمداف سمعت مف فضائمو 
وقمت : إذا رجعت لزمتو حتى أروي جميع ما عنده ، فأتانا نعيو ونحف بطرابمس . وقاؿ : 

( .   07سمعت أحمد بف خيثمة يقوؿ ، وذكر بقي بف مخمد ، فقاؿ : ما كنا نسميو إال المكنسة)
: أنتـ تطمبوف العمـ ؟ وىكذا يطمب  وكاف أقبالو عمى العمـ وشغفو بو عجيبا قاؿ مرة لتبلميذه

العمـ ؟ إنما احدكـ إذا لـ يكف عميو شغؿ يقوؿ : أمضي أسمع العمـ . أني ألعرؼ رجبل ػػػ 
يريد نفسو ػػػ تمضي عميو االياـ في وقت طمبو العمـ ال يكوف لو عيش إال مف ورؽ الكرنب 

ي شراء كاغد ! حتى يسوؽ اهلل الذي يمقيو الناس ، وأني ألعرؼ رجبل باع سراويمو  غير مرة ف
 ( . 11عميو مف حيث يخمفيا)

 ـ( : 706ػػ 533ىػ / 134ػػ 316االمارة )صر ػػػ العمـو الدينية  في االندلس في ع
لقيت العموـ الدينية في االندلس عناية كبيرة مف االندلسييف ، فكانت البذرة        

أوؿ االمر مع دخوؿ بعض الصحابة  االولى ليذه العموـ قد بدأت باالنتقاؿ الى االندلس
ـ( ، 501ىػ/  310والتابعيف مع عمميات الفتح العربي االسبلمي مع القائد طارؽ بف زياد )ت 

( ، 13ـ(  ، نذكر منيـ الصحابي المنيذر االفريقي)534ىػ/ 76والوالي موسى بف نصير)ت 
ىػ/ 332ح ) ت وممف دخميا مف التابعيف الفاتح موسى بف نصير والتابعي عمي بف ربا

ـ( ، وكاف ىؤالء مع كونيـ 536ىػ/  311ـ(، والتابعي حنش بف عبداهلل الصنعاني ) ت510
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جنودا فاتحيف ، كانوا حممة عمـ ومعرفة مثموا المبنة االولى في العموـ الدينية والعربية التي 
عف النبي دخمت االندلس . فكانت عموميـ عبارة عف قراف كريـ يقرأ بالقراءات ، وحديث يفسر 

((وعف الصحابة ، والحديث يتضمف احكاما دينية ، واخبارا عف سيرة الرسوؿ) ، وغزواتو)
( . فقد كاف الوالي موسى بف نصير يرسؿ دائما مع 10واعمالو وأخبار الصحابة  وروايتيـ )

الجيوش فقياء يعمموف أىؿ الديار المفتوحة االسبلـ ويحفظونيـ بعض القراف ويبصرونيـ 
(  . كاف مف بينيـ التابعي عبداهلل بف يزيد المعافري الحُبميُّ ) 11بالديف الحنيؼ وتعاليمو)

عف الصحابة الكراـ منيـ  أبي ايوب األنصاري وعبداهلل بف عمر  ـ( ، يروي537ىػ/ 311ت
) رضي اهلل تعالى عنيـ ( ، فقدكاف رجبل صالحا فاضبل ، توفي بقرطبة ودفف بقبمييا ،كما 

ـ( عشرة مف التابعيف يفقيوف 537ػػ  535ىػ/ 313ػػ  77خميفة عمر بف عبد العزيز) أرسؿ ال
ـ( الذي روى عف 520ىػ/ 303)ت القرشي أىؿ افريقية منيـ التابعي حباف بف ابي جبمة

عمرو بف العاص وعبداهلل بف عباس رضي اهلل عنميا ، حيث كاف حباف ضمف جيش الوالي 
االندلس ، فقو أىؿ االندلس حتى انتيى الى حصف مف موسى بف نصير في عممية افتتاح 

 (  . 13( فتوفي بو)12حصونيا يقاؿ لو قرقشونة)
استمرت االندلس خبلؿ ىذا العيد في تقدميا وتحسيف احواليا ، عمى اسس جديدة 
تنسجـ والشريعة االسبلمية ثـ نمت الجوانب كافة وتدارس الناس ىذا الديف ونمت دراستو 

ىتماـ بيا . لقد كاف أىؿ االندلس بادئ االمر ػػعمى مذىب االماـ االوزاعي ػػػ وعمومو وزاد اال
ـ( إماـ أىؿ الشاـ الذي 551ىػ/ 335()ت 14عبدالرحمف بف عمرو بف يحمد الفقيو بعمبؾ)

( ، 15سمع مف الزىري وعطاء وروى عنو الثوري وأخذ عنو عبداهلل بف المبارؾ وجماعة كبيرة)
الوزاعي الى االندلس الى الفقيو الشامي صعصعة بف سبلـ ) وينسب أدخاؿ المذىب ا

ـ( ، وىو أحد اصحاب االماـ االوزاعي ، وكانت الفتيا دائرة عميو باالندلس 615ىػ/ 370ت
ـ( وصدرا مف أياـ االمير ىشاـ بف 566ػػ 532/ 350ػػ 316أياـ االمير عبدالرحمف الداخؿ ) 

ـ( وولي الصبلة بقرطبة ، أخذ عنو العمماء 574 ػػ 566ىػ/ 361ػػ 350عبدالرحمف الداخؿ ) 
ـ( ، وكاف المذىب االوزاعي ىو السائد 631ىػ/ 016أمثاؿ عبدالممؾ بف حبيب السممي )ت

(.  إال أنو نتيجة لمرحبلت 16في االندلس والمعموؿ عميو في الفتاوي الشرعية والقضاء)
بعض المذاىب طريقيا الى  العممية التي قاـ بيا عمماء االندلس الى المشرؽ فقد وجدت

االندلس ، السيما المذىب المالكي الذي لقي قبوال وتأييدا ىنالؾ ، ثـ اصبح ىو المذىب 
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السائد في االندلس ، وينسب ادخاؿ ىذا المذىب الى العبلمة فقيو االندلسي زياد بف 
ـ ـ( ، الممقب بشبطوف ىو أوؿ مف أدخؿ مذىب االما612ىػ/ 377عبدالرحمف المخمي) ت 

(بعد مالؾ بف أنس االندلس ، حيث لقي االماـ مالؾ إماـ دار اليجرة في مدينة رسوؿ اهلل )
 (. 17رحمتو الى المشرؽ ال داء مناسؾ الحج)

ـ( ىو أوؿ مف أدخؿ 612ىػ/ 377إال أف ىناؾ مف يرى أف االماـ غازي بف قيس )ت
بحيث ال يسقط منو ياء وال واو قراءة نافع وموطأ مالؾ الى االندلس ، فيقاؿ : إنو كاف يحفظو 

وصحح مصحفو عمى مصحؼ نافع ثبلث عشرة مرة ، فقد كاف أماما جميؿ وثقة ضابط ، 
(  21ومؤدبا بقرطبة ثـ رحؿ لممشرؽ فحج وأخذ القراءة عرضا وسماعا عف نافع بف ابي نعيـ)

تيا والقضاء . ومف العمماء المالكية الذيف نشروا المذىب المالكي في االندلس في ميداف الف
ـ( فقد رحؿ الى المشرؽ وسمع مف االماـ 626ىػ/ 012الفقيو يحيى بف يحيى الميثي ) ت

مالؾ وغيره مف العمماء ، وكاف االماـ مالؾ يسميو عاقؿ االندلس ، ثـ عاد الى االندلس 
مكانو رفيعة لدى االمير ىشاـ بف عبدالرحمف الداخؿ وأبنو االمير الحكـ بف  فأصبحت لو

ػػ  014ـ( وحفيده االمير عبدالرحمف بف الحكـ ) 600ػػ  574ىػ/ 014ػػ  361 ىشاـ )
ـ( ، وكاف لمفقيو يحيى الميثي قوؿ مسموع في تعييف فقياء المالكية في 630ػػ  600ىػ/ 016

وفضمو يستشار لدى االمراء إال أنو  مناصب الدولة ووظائؼ القضاء، وكاف لسعة عمـ يحيى
صب لزىده ، وتقشفو وعده الكثير مف المؤرخيف فقيو االندلس والمقدـ لـ يتولى منصبا مف المنا

( . كما كاف لبلمير 23بيف عممائيا وروايتو الموطأ عف االماـ مالؾ تعد مف اشير الروايات)
ىشاـ بف عبدالرحمف الداخؿ الذي وصؼ بحسف السيرة ونقاء السريرة ، دورا بارزا في نشر 

اء . حيث كاف مكرما لمعمماء بار بيـ ، فمما وصمت انباء المذىب المالكي الى جانب العمم
عدلو وكـر خمقو الى مسمع االماـ مالؾ بف انس سر بو كثيرا واثنى عميو قائبل :  " وددت اف 

(.  واستمسؾ اىؿ االندلس بمذىب االماـ مالؾ واخمصوا لو ، 20اهلل زيف موسمنا بو " )
ـ اشد الناس محافظة عميو ، وأنيـ ال يولوف وقاموا ما عداه ، حتى وصؼ اىؿ قرطبة باني

( . بؿ انيـ استنكروا كؿ الخارجيف عمى مذىب االماـ مالؾ 21عامبل أو حاكما ال يقضي بو)
بف انس وفي ذلؾ يقوؿ المقدسي : )) فأف ظيروا عمى حنفي أو شافعي نفوه وأف عثروا عمى 

بالذكر فقد كاف ىناؾ عمماء  ( .  والجدير22معتزلي أو شيعي أو نحوىما ربما قتموه (()
الشافعي كما ىو الحاؿ مع  يتبعوف مذاىب فقيو أخرى غير المذىب المالكي  . كمذىب االماـ
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( ، والفقيو الظاىري عبداهلل بف محمد 23ـ()673ىػ/ 056الفقيو الشافعي قاسـ بف محمد ) ت
ما لكيا إال أنو  ـ( ، الذي كاف يتبع المذىب الظاىري . فقد  كاف663ىػ/ 050بف قاسـ )ت 

ـ( ، ونسخ كتبو 661ىػ/ 051تتممذ عمى يد منشئ المذىب الظاىري داود األصفياني )ت
 ( . 24بخطو وأقبؿ بيا إلى األندلس ، واجتيد في نشر المذىب الظاىري إال أنو لـ يوفؽ)

 ــــ حال الحديث باالندلس قبل المحدث محمد بن وضاح والمحدث بقي بن مخمد : 
الحديث في االندلس قبؿ المحدث بقي والمحدث محمد بف وضاح )ت لـ يكف عمـ 

ـ( كعمـ مستقؿ لو اسسو وقواعده ومنيجيتو التي يحوييا عمـ الحديث رواية 711ىػ/ 065
(  .  حيث ساد 26(،بؿ كاف المعروؼ منو غالبا ال يتعدى موطأ االماـ مالؾ)25ودراية)

 الندلس ال سيما التقميد والجمود الفكري االوساط العممية في ا
المدرسة المالكية .  ويعود السبب في ذلؾ الى عدـ عناية طبقة الشيوخ بالحديث 
عنايتيـ بالفقو المالكي ، االمر الذي جعميـ متخمفيف فيو ، فمثبل قرعوس بف العباس بف 
قرعوس الذي سمع مف االماـ مالؾ بف أنس : كاف فقييا مالكيا ، لكف ال عمـ لو 

ذلؾ الحاؿ مع شيخ الفقو المالكي يحيى بف يحيى الميثي الذي روى عف (، ك27بالحديث)
( ، كذلؾ الحاؿ مع عالـ االندلس 31االماـ مالؾ ، غير أنو لـ يكف لو بصر بالحديث)

عبدالممؾ بف حبيب فقد كاف حافظا لمفقو عمى مذىب االماـ مالؾ ، نبييا فيو ، غير أنو لـ 
(  . وكاف لتشدد أىؿ االندلس 33صحيحو مف سقيمو) يكف لو عمـ بالحديث ، وال كاف يعرؼ

في اتباع مذىب االماـ مالؾ أثر في معاممة مخالفييـ ، فقد ناصبوا العداء لممحدث بقي بف 
مخمد الذي ارتحؿ الى المشرؽ ليأخذ مف عممائو وفقيائو ، ليعود حامبل معو الوانا مختمفة مف 

ـ الفقياء والمحدثيف في عصر االمارة بسبب كتب العمـ . فقد كاف المحدث بقي يعد مف اعبل
رحبلتو العممية التي كانت ليا اثر كبير في توسيع دائرة عممو وثقافتو وعمو مقامو بيف عمماء 
عصره . ومف دالئؿ تفوؽ عمماء المسمميف االوائؿ تنوع معارفيـ ، وتشعب مياراتيـ العممية 

تمؾ الميارات والبراعة في العديد مف  في أكثر مف عمـ ، فالمحدث بقي بف مخمد يمتمؾ كؿ
العموـ ، فيو ماىر في الحديث والفقو والتفسير ، فالؼ في كؿ ىذه العموـ تقريبا . وفيما 
يخص عمـ الحديث يعتبر بقي مف ابرز العمماء الذيف اىتموا بدراسة الحديث وعمومو المختمفة 

في االندلس إذ بجيوده وجيود  فقد كاف يمثؿ مدرسة عظيمة ذات اثر واضح في الرقي العممي
المحدث محمد بف وضاح صارت االندلس دار حديث ، ومعدف سنو ، ونتيجة لذلؾ أصبح 
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المحدث بقي بف مخمد رائدا لمحركة العممية في االندلس في عمـ الحديث ودراساتو المختمفة 
ندلسية فيما بعد قاعدة صمبو لمدراسات العممية اال وآرائوالتي اثمرت وأينعت ، وشكمت مؤلفاتو 

. وكاف المحدث محمد بف وضاح مف المحدثيف المعاصريف لممحدث بقي الذي كانت لو 
رحمتيف الى المشرؽ  لقي بيا مف العمماء المئات ، واتسـ منيجو بالدقة في التعامؿ مع 
االحاديث ، حيث كاف عالما بالحديث وطرائقو ، متكمما عمى عممو ،  وكاف شديد الورع 

أخذ العمـ عنو كثير مف الناس ، ونشط في التأليؼ ، فقد كاف ينشر عممو لوجو اهلل  والتعفؼ ،
 ( . 30تعالى ، ونفع اهلل بو اىؿ االندلس كثيرا )

 ــــ المحدث بقي بن مخمد مؤسس مدرسة الحديث في االندلس :
( ، الذي كاف قد 31ـ( )667ىػ/ 054كاف لوجود االماـ الحافظ قاسـ بف سيار ) ت 

ـ ( خطة 664ػػ  601ىػ/  051ػػػ  015االمير محمد بف عبدالرحمف االوسط )  واله
محمد االمر الذي ميدا الطريؽ لممحدث بقي بف مخمد  ( ، وكذلؾ وجود االمير32الوثائؽ)

والمحدث محمد بف وضاح ؛ ليحدثا في تاريخ الفقو في االندلس طبقة جديدة مف الشيوخ يتميز 
إذ يمتازوف بالعمـ الواسع األصيؿ والخمؽ العظيـ ، وعمى أساس رجاليا عف بقية الفقياء ، 

العمـ والخمؽ نشأت ليـ رياسة في الناس مف نوع أخر ، رياسة تقوـ عمى احتراـ حقيقي في 
( . ففي عيد االمير محمدتحرؾ 33قموب الناس وثقة عامة تجعؿ منيـ رموزا لوحدة المسمميف)

وازدىرت العمـو ورحؿ كثيرا منيـ الى المشرؽ ورجعوا  كثير مف الناس في االندلس لطمب العمـ
الى االندلس يحمموف معيـ الى جانب الحديث والفقو عموما اخرى انتشرت بيف المشارقة ال 
سيما في العراؽ مثؿ عموـ النجوـ والحساب والطب والنحو والمغة والعروض ومعاني الشعر 

عمماء أبو عبيدة مسمـ بف احمد البمنسي ) واالخبار ، وكاف مف بيف ما اشتير في عصره مف ال
ـ( المعروؼ بصاحب القبمةكانعالما بحركات الكواكب واحكامياوكاف مع ذلؾ 734ىػ/112ت

(. كما ظير العديد مف العمماء الذيف رحموا الى المشرؽ فيـ يحمموف 34صاحب فقو وحديث)
ة والفمسفية واالدبية ، معيـ الى جانب العموـ الدينية اختصاصات اخرى في العموـ الطبيعي

لكف ال يسع المجاؿ لذكرىـ .  وىذا بطبيعة الحاؿ أمر يدؿ عمى تغيير نظرة بعض رجاؿ 
الجمود والتقميد الذي الديف الى بعض العموـ التي كانت تعد محرمة عند اىؿ االندلس بسبب 

ة عندىـ التي كاف ، النيـ كانوا يعتبرونو خطرا في نظرىـ ييدد العقيدة الديني نذاؾآكاف سائدا 
محورىا المذىب المالكي . وكانت مدرسة الحديث في المشرؽ ) الحجاز والعراؽ ومصر (  قد 
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ازدىرت فظير عمماء محدثيف مف الطراز االوؿ أمثاؿ ) سعيد بف منصور ؛ أحمد بف حنبؿ ؛ 
ا الى أبي بكر بف أبي شيبة ؛ يحيى بف معيف ، يحيى بف بكير ( أولئؾ المحدثيف الذيف اتجيو 

دراسة االصؿ الثاني مف اصوؿ العقيدة والتشريع االسبلمي وىو الحديث النبوي الشريؼ ػػ 
اتجاىا مباشرا اي دوف االكتفاء بالمسانيد والمصنفات المتداولة المعترؼ بيا ، فاذا كاف الفقيو 

فأف المالكي مثبل يقبؿ االحاديث الواردة في الموطأ عمى انيا احاديث صحاح ال شؾ فييا ، 
المحدث يتجاوز أحاديث الموطأ الى اسانيدىا ومصادرىا ، ويمتمس المحدثيف المعاصريف ؛ 
ليسمع منيـ بنفسو ويستمع الى نقدىـ ألسانيد االحاديث وأراءىـ في رجاليا وحكميـ عمييا مف 
ناحية الصحة والضعؼ . واتجاه الحديث ىذا اتجاه قديـ واصيؿ لو تاريخو واعبلمو ، وىو 

لذي نشأت عنو المذاىب الفقيو . وكاف مف الطبيعي أف يكوف ىناؾ خبلؼ بيف االصؿ ا
الفقياء والمحدثيف الف الخط الفاصؿ بيف الفقيو والمحدث لـ يكف واضحا محددا دائما ، 
فمعظـ المحدثيف فقياء الى حد ما ، في حيف أف معظـ الفقياء لـ يكونوا محدثيف . إال أف ىذا 

ضوحا في االندلس منو في المشرؽ ؛ بسبب تأييد الدولة لمفقياء الخط الفاصؿ كاف أكثر و 
المالكية وتأييد ىؤالء ليا جعؿ التسميـ بالموطأ وما فيو جزاءا مف قبوؿ النظاـ السياسي القائـ 
وتأييده . وما دامت الدولة تعتمد في إقامة جاىيا الروحي عمى الفقياء ، فإف أي نقد لمطريؽ 

فيو الفقياء كاف يمكف أف يفسر بسيولة عمى أنو زندقة أو خروج السيؿ المريح الذي سار 
( . وليس معنى ذلؾ أف االندلس خمت حتى ذلؾ الحيف 35عمى االجماع السياسي والمذىبي)

لى االماـ  مف المحدثيف ، فقد وجد ىناؾ دائما مالكيوف نظروا إلى الموطأ عمى أنو " مسند " وا 
ة أحاديث االماـ مالؾ دراسة مستقمة عف االحكاـ مالؾ عمى أنو محدث ، ومضوا في دراس

واآلراء التي رتبيا. ولـ يكف بد مف أف تجد نيضة الحديث في المشرؽ صدى ليا في االندلس 
؛ ألف المجتمع االندلسي نفسو كاف قد ارتفع مستواه ولـ يعد يقنع بعمـ الفقياء المحدود ، وأف 

ماسة الى تأييد ىؤالء الفقياء ، إذ كاف البد مف الدولة االموية في االندلس لـ تعد في حاجة 
وجود عمماء ديف يؤيدوف سمطانيا مف طراز جديد يتناسب مع مفيوـ الناس الجديد لمعمـ . 
وأوؿ مف تنبو الى ذلؾ مف شباب طبلب العمـ في االندلس المحدث محمد بف وضاح ، رحؿ 

ث ىناؾ أىميـ يحيى بف معيف الى المشرؽ وسمع سماعا كثيرا مف عدد كبير مف شيوخ الحدي
، وأحمد بف حنبؿ ، ويقاؿ اف ىدفو في ىذه الرحمة لـ يكف الحديث ، بؿ كاف شأنو الزىد 
وطمب الُعّباد ، ثـ رحؿ الى المشرؽ مرة أخرى ، وىناؾ سمع سماعا واسعا حقا ، فمـ يغادر 
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( رجبل 353) محدثا كبيرا إال ذىب إليو وأخذ عنو ، حتى بمغ عدد شيوخو في ىذه الرحمة
ـ( ، وسعيد بف عبدوس، وكانوا اعبلـ العمـ 632ىػ/ 021أخرىـ اإلماـ سحنوف بف سعيد )ت

(.أما الذي 36في القيرواف ، ثـ رجع الى االندلس وقد جمع مف العمـ بالحديث شيئًا عظيما)
قاـ باالنتقاؿ الفعمي وأدخؿ مدرسة الحديث في االندلس فكاف المحدث بقي بف مخمد معاصر 

لمحدث ابف وضاح . كاف المحدث بقي عمى ممكات خمقية وذىنية كفيمة بأف تجعمو مف كبار ا
الشيوخ ، إذ بمغ مف تمكنو في عممو أنو أنشأ لنفسو مذىبا خاصا ، فمـ يتبع المالكييف وال 
الشافعييف بالرغـ مف أنو معدود فيمف أدخموا الفقو الشافعي وكتبو الى االندلس . وقد افنى زىرة 

بو في طمب العمـ ، إذ رحؿ الى المشرؽ رحمتيف ، قضى في االولى عشريف سنة ، وفي شبا
( رجبل بحسب ما 062الثانية أربع عشر سنة ، وسمع في الرحمتيف مف شيوخ بمغ عدتيـ ) 

ـ(، وقد سمع مف كؿ شيوخ 723ىػ/ 111قالو تمميذه وراويتو عبداهلل بف يونس المرادي القبري )
ستوسع حتى سمع عف أبي ثور صاحب الشافعي ، وابراىيـ بف محمد ابف وضاح ، وزاد وا

(، وعاد الى االندلس بزاد مف العمـ لـ يدخؿ بو أحد قبمو ، 37الشافعي مف كبار تبلميذه )
فإلى جانب سماعو الموطأ والمسانيد الكبرى عمى اعبلـ حاممييا ، أدخؿ المحدث بقي بف 

يث والفقو والتاريخ والطبقات والسير لمجموعة مف مخمد مجموعة كبيرة مف الكتب تختص بالحد
العمماء االجبلء كميا كانت كتب جديدة عمى االندلسييف . إذ لـ يكف المحدث بقي بف مخمد 

بالدعوة لدراسة  ىرجبل ىادئًا مسالما مثؿ صاحبو المحدث محمد بف وضاح ، إذ لـ يكتف
الحديث  كما فعؿ ابف وضاح ، بؿ مضى يبيف فضائؿ الرجوع الى االثار بدال مف االكتفاء 
بتقميد رأي االماـ مالؾ ، وأخذ يقرأ عمى الناس مسند ابف أبي شيبة ويشرحو اثباتا لرأيو ، وقرأ 

بلب أنيـ أماـ كتاب االـ لؤلماـ الشافعي وأقبؿ الناس عمى دروسو ، وتبيف االذكياء مف الط
مستوى مف العمـ الجديد . فكاف ىذا بالنسبة لمفقياء شيئا ال يحتمؿ ، فإف العمـ كاف إلى ذلؾ 
الحيف عمميـ ، وعمى ىذا أقاموا جاىيـ عند السمطاف ؛ وليذا بدت ليـ الدعوة الجديدة خطرا 

-630 ىػ/ 051-016الى االمير محمد بف عبدالرحمف ) ءفمجو ييدد مراكزىـ وأرزاقيـ ، 
ـ(يخوفونو مف الخطر السياسي لمموضوع وىو اختبلؼ كممة الناس ، فحرضوا العامة 664

(  .  وقد ُعد المحدث بقي بف مخمد 41عمى المحدث بقي عمى اعتبار أنو مارؽ مف الديف)
مف أبرز العمماء الذيف أىتموا بدراسة الحديث وعمومو ، وكاف يمثؿ مدرسة عظيمة ذات أثر 

العممي في االندلس ، وبجيوده صارت دار حديث.ومما الشؾ فيو أف واضح في الرقي 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2020 اذار

 

)114 ) 
 

المحدث بقي قد أثرى بذلؾ ميداف الحديث ولفت انظار االندلسييف الى حقؿ الحديث وعمومو 
بعد أف غمب عمييـ حفظ رأي االماـ مالؾ وأصحابو ، فكاف تأثيره واضحا وعممو جميا حتى 

( . ونتيجة لذلؾ أصبح 43س بالحديث والرواية )قاؿ عنو ابف الفرضي : بأنو مؤل االندل
المحدث بقي بف مخمد رائدا لمحركة العممية في االندلس في عمـ الحديث ودراساتو المختمفة 
 التي اثمرت وأينعت وشكمت مؤلفاتو وأراءه قاعدة صمبو لمدراسات العممية االندلسية فيما بعد .  

 
 ه العممي في االندلس : المبحث الثاني : المحدث بقي بف مخمد واثر 

 اوال : محنة المحدث بقي بف مخمد :
عبدالرحمف بف الحكـ وعيد ابنو االمير محمد  شيدت االندلس خبلؿ عيد االمير

دخوؿ تيارات فكرية جديدة حمميا اولئؾ العمماء العائدوف مف رحبلتيـ العممية الى المشرؽ ،  
االمارة االموية  في  صرخبلؿ ع نذاؾآائد الحرية واالنفتاح السوقد شجعيـ عمى ذلؾ أجواء 

ـ( الذي 600ػػ  574ىػ/ 014ػػ  361)  نينا عيد االمير الحكـ الربضي  ذا استثإاالندلس 
ننا نجد المصادر إساءت سيرتو في نظر االتقياء ألنو أوقع  بأىؿ الربض حيف ثاروا عميو . ف

النفتاح الذي شجع العمماء عمى تفيض بالثناء عمى خصائص العدؿ في اولئؾ الحكاـ . ذلؾ ا
نشر معتقداتيـ وآرائيـ دوف االكتراث لغضب طبقة الفقياء المحافظيف الذيف حاولوا دائما الحد 

في نظرىـ خطرا ييدد عقيدتيـ الدينية التي كانت  ُعدت مف انتشار تمؾ التيارات الفكرية التي 
ياء المالكية ازاء بعض رجاؿ محورىا المذىب المالكي . وقد ظيرت مواقؼ متشددة مف الفق

الديف الذيف وصفوا باالنحراؼ عف العقيدة العتناقيـ مذاىب أخرى غير المذىب المالكي 
كالمذىب الشافعي والظاىري ، وعرؼ بعضيـ االعتزاؿ امثاؿ أحمد بف موسى بف حدير 

فقياء ف االندلسييف بوجو عاـ كانوا يعادوف كؿ جديد عمييـ ، وأتيـ الإ إذ صاحب السكة ،
االندلسيوف كؿ مف درس الفمسفة والمنطؽ وكتاب المجسطي بالزندقة وحرضوا عميو 

 ( .40العامة)
كما تعرض الفقيو قاسـ بف سيار الذي واله االمير محمد خطة الوثائؽ ،  لحنؽ   

الفقياء المالكية عميو بالرغـ مف كونو مف كبار رجاؿ المالكية في االندلس والذي كانت لو 
لى المشرؽ وذلؾ ألنو كاف يذىب مذىب الحجة والنظر وترؾ التقميد ويميؿ الى رحمتاف ا

المذىب الشافعي ؛ فدبر الفقياء المالكية أمرا لخمعو مف خطة صاحب الوثائؽ إذ رفعوا الى 
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االمير محمد بأنو ال يحسف كتابة الوثائؽ وأف ىناؾ مف ىو افضؿ منو ، فما كاف مف االمير 
ا اختبر فيو قدرة الفقيو قاسـ بف سيار عمى كتابة الوثائؽ وقد اثبت محمد إال أف عقد مجمس

الفقيو براعتو فييا . ومع ذلؾ كاف الفقيو قاسـ يتحفظ تحفظا شديدا مف مخالفة الفقياء المالكية 
باالندلس ويجبف عف ذلؾ ويداري فيو وكاف يقوؿ :  " لو كتبت في الرحمة االولى ألدخمت عمـ 

 لدف( . أما المحدث بقي بف مخمد فقد تعرض الى فتنة كبيرة مف 41)المشرؽ باالندلس " 
ىؤالء الفقياء إال أنو استطاع بصبره وحممو أف يتغمب عمييا وأف يخرج منيا بأماف . وذلؾ أف 

لمعمـ في االندلس ، مستوى يتناسب مع ما وصؿ إليو االندلس مف  اً بقي حدد مستوى جديد
وية مف استقرار . أي أف عمؿ المحدث بقي بف مخمد يعيف رقي وما وصمت إليو االمارة االم

لنا انتقاؿ االندلس مف إمارة تجتيد في تثبيت كيانيا بالقوة والسياسة وجاه الفقياء إلى دولة 
ثابتة االركاف  ، مسمـ بحقيا ، معترؼ بكيانيا ، وىذا الذي غاب عف فقياء المعارضة 

( ، وىو أف االمارة التي كانت في حاجة إلى 42لممحدث بقي أمثاؿ الفقيو أصبغ بف خميؿ)
تأييد أمثالو أياـ االمير ىشاـ الرضا فأصبحت أياـ االمير محمد في حاجة إلى عمماء مف 
مستوى أعمى وأوسع أفقا ، مف أمثاؿ المحدث محمد بف وضاح والمحدث بقي بف مخمد ، ومع 

ؿ عنيا ؛ كونيا في نظره ػػ كأندلسي ىذا الحاؿ الجديد فأف المحدث بقي لـ ينقد المالكية أو يتخ
( . حاوؿ الفقياء المالكية فرض 43أصيؿ عنصرا مف عناصر الوحدة القومية في ببلده)

ىيمنة فكرية وثقافية حدد اطارىا المتعصبوف مف المذىب المالكي ، عندما أدركوا أف التيارات 
والثقافية االندلسية .فكانت مف الفكرية المشرقية الجديدة قد تحدث تغييرا في المنظومة الفكرية 

أىـ االسباب التي اثارت مخاوؼ الفقياء المالكية ىي رد بعض االحاديث التي وردت في 
كتاب الموطأ والتي جرى العمؿ بيا ، وعدـ القبوؿ بصحتيا ػػػ بحسب منيج عمـ الحديث الذي 

يذكر ابف  أدخمو المحدث بقي بف مخمد وأمثالو مف الراحميف الى المشرؽ . ففي ذلؾ
ىػ/  051-016)بف عبد الرحمف الثاني ( : )) أنو في صدر دولة االمير محمد44عذاري)
ـ(ُسعى ببقي بف مخمد إلى االمير ؛ وذلؾ لما قدـ بقي مف المشرؽ عف رحمتو 630-664

الطويمة بما جمع مف العمـو الواسعة والروايات العالية واالختبلفات الفقيو ، أغاظ ذلؾ فقياء 
أصحاب الرأي والتقميد ، الزاىديف في الحديث ، الفاّريف عف عموـ التحقيؽ ،  قرطبة 

المقصريف عف التوسع في المعرفة ؛ فحسدوه ، ووضعوا فيو القوؿ القبيح عند االمير ، حتى 
ألزموه البدعة ، وشنؤوه أي ) بّغضوُه ( الى العامة . وتخطى كثير منيـ برميو الى االلحاد 
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وا عميو بغميظ الشيادة ، داعيف الى سفؾ دمو ؛ وخاطبوا االمير محمد في والزندقة ، وتشاىد
شأنو (( . كذلؾ كانت مف جممة االسباب التي أثارت حفيظة فقياء المالكية عمى المحدث بقي 
خشية ىؤالء الفقياء مف أنو سوؼ ينجح في تأسيس منيج عممي جديد يخالؼ ما كانوا عميو 

النظر اساسا لتحصيؿ العموـ واستنباط االحكاـ فكاف ذلؾ االمر وينبذ التقميد ويتخذ الحجة و 
مف أىـ االسباب التي دفعت بالفقياء المالكية لموقوؼ بوجو المحدث بقي والتضييؽ عميو . 
كذلؾ أنيينتمي الى مدرسة المحدثيف ، ويفتي باألثر دوف االلتزاـ بمذىب االماـ مالؾ ، فقد 

)( ، و 45كاف مجتيدا ال يقمد أحدا) (: ))  كاف متميزا ال يقمد 46في ذلؾ يقوؿ عنو ابف حـز
أحدا ، وكاف ذا خاصة مف أحمد بف حنبؿ وجاريا في مضمار أبي عبداهلل البخاري ، وأبي 

والنسائي (( .كما ذكر ابف  الحسف مسمـ بف الحجاج النيسابوري رحمة اهلل عمييـ
فيقوؿ : )) وأنكر عميو أصحابو (اسباب حنؽ الفقياء المالكية عمى المحدث بقي 47الفرضي)

(، ما أدخمو مف 50( ، وابو زيد)53( ، ومحمد بف الحارث)51األندلسيوف : عبداهلل بف خالد)
كتب االختبلؼ ػ وغرائب الحديث ، وأغروا بو السمطاف وأخافوه بو . ثـ أف اهلل بمنو وفضمو 

 فمف يومئذ انتشر الحديثأظيره عمييـ ، وعصمو منيـ ، فنشر حديثو ، وقرأ لمناس روايتو ، 
باالندلس (( . وكاف أبو زيد عبدالرحمف بف ابراىيـ أخفيـ شدة وحنقة عمى المحدث بقي 

 وأسكنيـ في أمره . 
تقدـ الفقياء المالكية بشكوى الى االمير محمد ضد المحدث بقي تضمنت اتيامات 

ييرب ولـ يعثر عميو  عدة منيا أنو لو مناكير وبدع فصدر أمر بالقبض عميو لكنو استطاع أف
ـ( ػػ الذي كاف مف انصار 677ىػ / 064. وقبض عمى محمد بف عبد السبلـ الخشني) ت

( الذي كاف 52(.  فمجأ المحدث بقي الى الوزير ىاشـ بف عبد العزيز)51بقي وأودع السجف)
ر أخوه اسمـ بف عبد العزيز تمميذا لبقي وصحبو طويبل وأختبأ عند عائمتو عشريف يوما فيذك

( فيقوؿ : )) قاؿ أسمـ : فكاف عند أمي مختفيا ما بيف الستة عشر يوما الى 53ذلؾ الخشني)
العشريف فكاف يصوـ النيار ويقوـ الميؿ ولـ يأكؿ لنا شيئا كاف إذا حاف إفطاره أتي بكعيكات 
مف داره فيأكميا ويشرب الماء ثـ يجمع بيف قدميو إلى الصبح فكانت أمي تقوؿ : إف قوما 

وف قتؿ مثؿ ىذا الرجؿ لقـو سوء (( . فمـ تكف عناية الوزير ىاشـ بف عبدالعزيز بو إال هلل يريد
عزوجؿ ثـ لفضؿ ىذا المحدث بقي وزىده وعممو .  كما أف المحدث محمد بف وضاح الذي 
كاف مف كبار فقياء قرطبة كانت لو عبلقة طيبة بالمحدث بقي قبؿ اتيامو بالمبتدع ويحرضو 
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الفقياء المالكية  لدفمعارضتو لمفقياء المالكية إال أنو تعرض لضغوط مف عمى المضي في 
بأف يشيد ضد المحدث بقي وأف لـ يفعؿ ما يأمروه سيدخمونو مع بقي في قضية االبتداع ، 

( فيقوؿ 54فكاف المحدث محمد بف وضاح يدارييـ ويتقي شرىـ . وفي ذلؾ يذكر الخشني)
اح لـ تحضر جنازتو ؟ فقاؿ : )) ال واهلل وكيؼ :قاؿ بعض اصحاب بقي لو مات ابف وض

أحضر جنازة رجؿ بات معي طوؿ الميؿ يشجعني ويقوؿ : ارتفد في ىذا االمر فبؾ أرجو 
ظيوره . ثـ يصبح غدوة فيشيد عمّي ؟ (( . لكف ىناؾ مف الفقياء مف وقؼ الى جانب 

(، ودافع 55عمى بف وىب)المحدث بقي ورفض الوقوؼ مع الفقياء المالكية مثؿ الفقيو عبد اال
( : ))لما أجتمع القوـ القائموف عمى بقي وأصحابو رأوا أف 56عنو وفي ذلؾ يقوؿ الخشني)

يبعثوا في عبد االعمى ليشركيـ في الرأي فقاؿ قائؿ منيـ : )) ال تفعموا فإنو غير داخؿ في 
يا وأتاىـ . ثـ تكمموا معو شيء مما دخمتيـ فيو (( . فأبوا إاّل االرساؿ فيو فبعثوا إليو دابة فركب

في أمرىـ وما أداروه بينيـ فقاؿ ليـ : )) وما الذي نقمتـ عمى بقي بف مخمد ؟ (( . فقالوا : )) 
روايتو االحاديث المختمطة و ال يدري منيا ناسخا مف منسوخ (( . فقاؿ : )) ما منكـ إال مف 

حد اشترط عمى مؤدب ولده أف يعممو لو ولد وقد اتخذ لو مؤدبا يؤدبو ويعممو القراف فيؿ منكـ أ
ناسخ القراف مف منسوخو ؟ (( . فقاؿ قائميـ : )) ألـ أقؿ لكـ أنو غير داخؿ معكـ في شيء 

 مف أمركـ ؟(( . 
وقد استطاع الوزير ىاشـ بف عبدالعزيز أف ينقذ المحدث بقي مف تأمر الفقياء عميو 

فقياء عمى بقي وأنيـ يدبروف أمرا لسفؾ حيف توسط لو عند االمير محمد وأخبره بحقيقة تأمر ال
دمو ويتيمونو بالمبتدع ، وبعد أف وقؼ االمير محمد عمى تفاصيؿ االتياـ الذي أديف بو 
المحدث بقي ، وتبيف لو ما فييا مف اتياـ أمتعض مف موقفيـ واستغرب قائبل : )) عمى ما 

لكتاب ىو كتاب الرسالة لؤلماـ في ىذا الكتاب يريد القوـ قتؿ بقي بف مخمد (( . وىنا يقصد با
ـ( ، فمما تصفحو االمير رحمو اهلل أمتعض لبقي 637ىػ / 012محمد بف ادريس الشافعي )ت

أشد االمتعاض وعزؿ قاضي الجماعة عمرو بف عبداهلل ، وظير فضؿ بقي ورفع مف قدره 
شيد وعرؼ بحقو وأخسأ القائميف عميو وأستخؼ احبلميـ وأزرى عمى عقوليـ وصار كؿ مف 

 (.  57عميو الى االعتذار إليو)
وكاف المحدث بقي قد طمب مف االمير محمد برسالة أوصميا لو الوزير ىاشـ بف عبد 
العزيز أف يجمعو بالفقياء المتآمريف عميو ليناظرىـ بما عنده مف حجج ويثبت براءتو وفي ذلؾ 
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العزيز ، وسؤالو االخذ  (: )) فأرشده اهلل الى التعمؽ بحبؿ ىاشـ بف عبد61يقوؿ ابف عذاري)
بيده ؛ وكتب الى االمير محمد ينشده اهلل في دمو ، ويسألو التثبت في أمره ، والجمع بينو 
وبيف خصومو ، وسماع حجتو ، فيأتي في ذلؾ بما يوفقو اهلل لو . فألقى اهلل في نفس ىاشـ 

و الى االمير اإلصغاء الى شكواه ، واالعتناء بأمره ؛ فشمر لو عف ساعده ، وأوصؿ كتاب
محمد بشرح حالو ؛ فعطؼ عميو ، وأتيـ الساعيف بو اليو ؛ فأمر بتأميف بقي بف مخمد ، 
حضاره مع الطالبيف لو؛ فتناظروا بيف يديو ؛ فأدلى بقي بحجتو ، وظير عمى خصومو ؛  وا 
 واستباف االمير محمد حسدىـ أياه لتقصيرىـ عف مداه . فدفعيـ عنو ، وتقدـ اليو بطأطأة قدمو
، ونشر عممو ، والرفع مف منزلتو ، فاعتمى ذروة العمـ ، ولـ يزؿ عظيـ القدر عند الناس وعند 
االمير محمد الى أف مات ػػ رحمو اهلل ! (( ، بعد ذلؾ أذف االمير محمد لممحدث بقي أف 
ينشر عممو وأف ال ييتـ ألقواؿ الفقياء بعد أف دفعيـ عنو  ، بؿ أنو أمره بنسخ مصنؼ ابف 

ـ( وضمو الى خزائف كتبو ، قائبل : ىذا كتاب ال تستغني 627ىػ/ 013() ت63شيبة )أبي 
خزائننا عنو فانظر في نسخو لنا ، فقد كانت ىذه الحادثة بداية ال نتشار عمـ الحديث في 

 (. 60االندلس ، فمف يومئذ انتشر الحديث باالندلس)
 : ثانيا : مؤلفات المحدث بقي بن مخمد وما ادخمو لألندلس 

انطمؽ المحدث بقي بف مخمد في ميدانو يعّمـ ويؤلؼ ، وىو أوؿ كبار المؤلفيف في 
فقد عاد الى االندلس بكتب عديدة  في الواف مختمفة مف العمـ : .  االصوؿ في االندلس 

التي كاف ليا اثر عظيـ في رفد الحركة السير و ، والتاريخ ، والتراجـ والحديث ، كالفقو ، 
االندلسية تمؾ المصنفات التي فتحت أفاؽ البحث العممي لؤلندلسييف فاقبموا عمى دراسة العممية 

تمؾ الكتب والنظر فييا ، واالفادة مف المناىج العممية في البحث والتأليؼ والتي سبقيـ الييا 
 ىي : ولعؿ ابرز ما انفرد بإدخالو المحدث بقي الى االندلس.  المشارقة
 
  
 القران الكريم :  مؤلفاتو في تفسير -أ

)) (60)لممحدث بقي بف مخمد تفسير لمقراف الكريـ فقد ذكر اإلماـ الحافظ ابف عساكر
مف مصنفات أبي عبدالرحمف بقي بف مخمد كتابو في " تفسير القراف " ىو الكتاب الذي اقطع 

/ ىػ131محمد بف جرير الطبري )ت  رقطعا ال استثني فيو أنو لـ يؤلؼ في االسبلـ ال تفسي
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ـ( وال غيره (( . وقد وجدت بعض النقوؿ مف تفسير بقي بف مخمد كما ذكر ذلؾ 700
حيف أبطأ عنو الوحي : إف (): وقد رُوي  )) أف خديجة قالت لمنبي (61)المحدث ابف بطاؿ

ربؾ قد قبلؾ . فنزلت : )والضحى والميؿ إذا سجى ما ودعؾ ربؾ وما قمى ولآلخرة خير لؾ 
مف األولى ولسوؼ يعطيؾ ربؾ فترضى( . فأعطاه اهلل ألؼ قصر في الجنة مف لؤلؤ وترابيا 

 المسؾ في كؿ قصر ما ينبغي لو ، ذكره المحدث بقي بف مخمد في التفسير . 
 لفاتو في عموم الفقو : مؤ -ب
 ـ(  : 601ىػ/ 012كتاب الرسالة لؤلماـ محمد بف ادريس الشافعي )ت -3

ويصنؼ ىذا الكتاب في باب عمـ االصوؿ ، ويعد االماـ الشافعي مف اوؿ مف ألؼ 
جمة ، وموضوع الكتاب يدور حوؿ  فيو كتباً  وافألفي ىذا الفف وفتح الطريؽ لمف جاء بعده ف

بو البياف الديني الذي يبيف اهلل لمناس فيو ما افترضو عمييـ مف الفرائض ،  البياف والمقصود
. وكذلؾ ما جاءت بو السنة النبوية الشريفة في ذلؾ ، كما تحدث وما نياىـ عنو مف نواىي 

في رسالتو عف الناسخ والمنسوخ ، ومف ابواب الرسالة باب العمـ وأفاض في رسالتو في شرح 
ذكر فيو انواعًا . عمـ عاـ وعمـ خاص وبيف اوجو االختبلؼ بينميا . ثـ مفيوـ العمـ وداللتو 

تحدث بعد ذلؾ عف االجماع والقياس وىو يمجأ في رسالتو إلى اسموب حواري وىو اسموب 
 .  (62)يبعث عمى التشويؽ والمتابعة

 ـ( : 627ىػ/ 013كتاب المصنؼ البف ابي شيبة )ت -0
ويعد مؤلفو احد أوائؿ جامعي سنة رسوؿ اهلل  وىو كتاب في الحديث واالثار      

() وافعالو وأثاره كميا وأثار الصحابة والتابعيف وقد جمعو مف كؿ مف سمع أو عرؼ حديثا أو
اثرا دوف اي محاكمة او شروط ، ولـ يترؾ اال االحاديث الموضوعة الظاىرة الكذب ، اخذ 

خاري واالماـ مسمـ والعديد مف عنو الحديث جماعة كثر ومنيـ شيخا الحديث االماـ الب
اصحاب السنف  ، واىـ ما يميز المصنفات عف المسانيد والسنف اف المصنفات تنقؿ االحاديث 

كما رواىا  ()بشرط عدالة راوييا االخير وتنقؿ أثار الرسوؿ ()المرفوعة الى رسوؿ اهلل 
ف رضواف اهلل عييـ الصحابة الكراـ والتابعوف عف الصحابة وتابعي التابعيف عف التابعي

 .   (63)اجمعيف . كما انو نقؿ مختمؼ االقواؿ في الموضوع الواحد
 مؤلفاتو في الحديث النبوي الشريف : -ج
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ومنيا في الحديث )) مصنفو(( الكبير الذي رتبو عمى اسماء الصحابة روى فيو       
وابواب  قوعف ألؼ وثبلثمائة صحابي ونيؼ ، ثـ رتب حديث كؿ صحابي عمى اسماء الف

فيو مصنؼ ومسند وما اعمـ الحد قبمو مع ثقتو وضبطو واتقانو واحتفالو في الحديث االحكاـ ،
، وجودة شيوخو فإنو روى عف مائتي رجؿ واربعة وثمانيف رجبل ليس فييـ عشرة ضعفاء 
وسائرىـ اعبلـ مشاىير . ومنيا مصنؼ في فتاوي الصحابة والتابعيف ومف دونيـ الذي اربى 

ـ( ومصنؼ عبدالرزاؽ بف ىماـ ) 627ىػ/ 013عمى مصنؼ أبي بكر بف أبي شيبة )تفيو 
 . (64)ـ( وغيرىا623ىػ/005ـ( ومصنؼ سعيد بف منصور )ت 604ىػ/ 033ت 

 مؤلفاتو في التاريخ والسير :  -د
ـ( رحمو اهلل ، ألحمد بف 501ػػ  535ىػ/ 310ػػ 77سيرة عمر بف عبد العزيز )  -3

، ذكره ابف الفرضي في كتابو تاريخ عمماء االندلس ، وذكره الذىبي في كتابو ابراىيـ الدروقي  
 .   (65)سير اعبلـ النببلء

 ـ( : 632ىػ/ 021كتاب الطبقات لخميفة بف خياط ) ت  -0
 ـ(:632ىػ/ 021كتاب التاريخ لخميفة بف خياط) ت -1

، ونقؿ عنو  ـ( وأخذ عنو العمـ623ىػ/ 021ألتقىالمحدث بقي بخميفة بف خياط )ت 
وتاريخو ، وقد وصؿ تاريخ خميفة مف روايتو ، ولـ يكتؼ بقي بنقؿ نص تاريخ خميفة ،   طبقاتو

وانما أضاؼ إليو بعض الروايات التي أخذىا عف بعض شيوخو وىـ : محمد بف عبداهلل بف 
ـ( ػػ مف كبار المحدثيف بالكوفة ػػ وقد نقؿ عنو بضع روايات 632ىػ/  021( ) ت66نمير)

قتضبة تتصؿ بمقتؿ الحسيف وثورة ابف الزبير وتواريخ بيعة بعض الخمفاء األمويف ، وفي م
سائرىا لـ يصرح باسمو بؿ يقوؿ : " ابف نمير" لكنو ذكر اسمو كامبل مرة واحدة فعرؼ أف 

كذلؾ اضاؼ بقي  . (67وليس أباه عبداهلل وكبلىما مف المحدثيف البصرييف) المقصود محمد
ـ( تتعمؽ بثورة ابف 575ىػ/ 363() ت71المحدث إسماعيؿ بف عياش)ثبلث روايات عف 

كراـ أؿ الميمب في خبلفة عبد الممؾ بف مرواف ) ـ( 513ػػ  462ىػ/ 64ػػ 43الزبير ،  وا 
(. وأف معظـ إضافات بقي إلى تاريخ خميفة أخذىا مف مصدريف ، أوليما : مف شيخ 73)

ماـ أىؿ مصر الذي نقؿ عنو ـ573ىػ/ 353االسبلـ الحافظ الميث بف سعد ) ت ( محدث وا 
ـ(  ػػ بمصر ،وكانت 623ىػ/ 013بقي عف طريؽ المحدث يحيى بف عبداهلل بف بكير )ت 

عمى ابف بكير وبقي يسمع ، وقد صرح بقي بذلؾ فقاؿ : ))قرئ عمى  روايات الميث مدونة تقرأ
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بكير يثؽ ببقي ويدنيو  ابف بكير وأنا أسمع عف الميث((  في سائر ما نقمو عنو ، وقد كاف ابف
( ، وكاف 70في مجمسو ، بؿ سمع ابف بكير سبعة أحاديث مف بقي بعد رجوعو مف العراؽ)

مع بقي إثر زيارتو العراؽ كتاب التأريخ لخميفة بف خياط ، فأضاؼ إليو ما سمعو في مجمس 
ابف بكير مف روايات الميث بف سعد ، ومعظميا يتصؿ بأحداث مصر حيث عاش الميث بف 
سعد ، وبأحداث شماؿ أفريقية خبلؿ العصر االموي ، كما يتصؿ بعضيا بأحداث بارزة في 

( . وأف معظـ إضافات بقي إلى تاريخ خميفة 71الشرؽ كمقتؿ الحسيف وفتنة ابف الزبير)
ـ( 573ىػ/ 353أخذىا مف مصدريف ، أوليما : مف شيخ االسبلـ الحافظ الميث بف سعد ) ت

ماـ أىؿ مصر الذ ي نقؿ عنو بقي عف طريؽ المحدث يحيى بف عبداهلل بف بكير )ت محدث وا 
عمى ابف بكير وبقي يسمع ، وقد  ـ(  ػػ بمصر ،وكانت روايات الميث مدونة تقرأ623ىػ/ 013

صرح بقي بذلؾ فقاؿ : ))قرئ عمى ابف بكير وأنا أسمع عف الميث((  في سائر ما نقمو عنو ، 
مجمسو ، بؿ سمع ابف بكير سبعة أحاديث مف بقي  وقد كاف ابف بكير يثؽ ببقي ويدنيو في

( ، وكاف مع بقي إثر زيارتو العراؽ كتاب التأريخ لخميفة بف خياط 72بعد رجوعو مف العراؽ)
، فأضاؼ إليو ما سمعو في مجمس ابف بكير مف روايات الميث بف سعد ، ومعظميا يتصؿ 

ية خبلؿ العصر االموي ، بأحداث مصر حيث عاش الميث بف سعد ، وبأحداث شماؿ أفريق
 ( . 73كما يتصؿ بعضيا بأحداث بارزة في الشرؽ كمقتؿ الحسيف وفتنة ابف الزبير)

ىػ/ 011ػػ  331أما المصدر الثاني إلضافات بقي : فيو محمد بف عائذ الدمشقي ) 
( ، واىتـ بما يتصؿ بالشاـ وأحداثيا حيث أف 74ـ( الذي صنؼ في المغازي)625ػ  545

طفات تتناوؿ غزو المسمميف لمروـ خبلؿ العصر االموي ، وقد أخذ بقي روايات معظـ المقت
محمد بف عائذ عف طريؽ بكار بف عبداهلل بف بشر الذي سمع منو بقي بدمشؽ ، لكف ما 
اورده عنو في تاريخو لـ يكف مما سمعو منو بدمشؽ ، وىو يصرح بطريقة التحمؿ فيقوؿ :)) 

(. أذف فأف المحدث بقي بف مخمد استطاع أف يجعؿ المستوى 75كتب إلي بكار بف عبداهلل(()
العممي لشيوخ الحديث حقيقة مستمرة في االندلس ومستوى خاص يختمؼ عف مستوى شيوخ 
الفقو ، فشيخ الحديث تميز بقوة حفظ الذاكرة يحفظ االحاديث وأسانيدىا ، ويستخدميا دوف 

ف فقو القراف وفقو الحديث ، مع معرفة مشقة كمما جاءت مناسبة الستخداميا ، وىو يجمع بي
 تامة بالعربية لغًة وآدابا . 

 ثالثا :  المحدث بقي بن مخمد واثره العممي في االندلس ) مساىماتو الفكرية والعممية ( : 
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وأنقاد إلييـ كؿ أبّي فييا وأطاعيـ  حكميالبني أمية وتوارثوا  لما صارت االندلس    
لس ، وكبرت اليمـ وترتبت االحواؿ ، وترتبت القواعد ، وكانوا كؿ عصّي عظمت الدولة باالند

صدرا مف دولتيـ يخطبوف ألنفسيـ بأبناء الخبلئؼ ، ثـ خطبوا ألنفسيـ بالخبلفة ، وممكوا مف 
ّبر العدوة ما ضخمت بو دولتيـ ، وكانت قواعدىـ إظيار الييبة ، وتمكف الناموس مف قموب 

ي كؿ االمور ، وتعظيـ العمماء ، والعمؿ بأقواليـ ، العالـ  ، ومراعاة أحواؿ الشرع ف
واحضارىـ في مجالسيـ واستشارتيـ ، وأنيـ كانوا في نياية مف االنقياد لمحؽ ليـ أو عمييـ ، 
ولما خرقوا ىذا الناموس كاف أوؿ ما تيتؾ أمرىـ ، ثـ أضمحؿ ، وكانت ألقاب االوؿ منيـ 

ػػ  603ىػ/ 016ػػ  014بدالرحمف الثاني ) االمير ع يد( .فع76االمراء أبناء الخبلئؼ)
ذروة عصر االمارة باالندلس فقد كاف االمير عالما بعموـ الشريعة والفمسفة ، إذ  دُ ـ(يع630

شيد ت االندلس في عيده أزدىارا اقتصاديا واجتماعيا واسعا ،إذ أطمؽ  بعض المؤرخيف عمى 
( ، فضبل عف سياستو 77د الببلد)عيده تسمية )) أياـ العروس ((نظرا لبلستقرار الذي سا

الخارجية التي كاف ليا االثر الواضح في االنفتاح عمى المشرؽ ففتح أبواب االندلس لموافديف 
والتجار المشارقة ، فقد عرؼ عف االمير بأنو شخصية كانت ليا اىتمامات عممية كبيرة  فكاف 

في كتب العموـ واآلداب ؛ إذ  أديبا شاعرا ، جوادا مف أسمح الناس وأنداىـ ، وكانت لو ىمة
بعث ثقتو عباس بف ناصح الثقفي الى بغداد باألمواؿ فاشترى لو منيا كؿ غريب  ، كما أنو 
كاف أوؿ مف ضرب السكة بقرطبة مف بني أمية ، وشيد القصور وبنى المدف والمصانع ، 

االقتصادي في  (.فقد أثر ذلؾ التطور واالزدىار311وغيرىـ)اسبانيا النصرانية وخدمتو مموؾ 
جميع نواحي حياة الشعب االندلسي فانعكس ذلؾ عمى الجوانب الفكرية والحضارية والرحمة في 
طمب العمـ . فقد كانت الرحمة في طمب العمـ مف قنوات االتصاؿ التي اغنت الحضارة 

معطياتيا الفكرية وذلؾ اف المشرؽ بقي المنيؿ الثر الذي استقى منو  فياالندلسية وأثرت 
الندلسيوف عموميـ في شتى المجاالت . فكاف بيف االندلس والمشرؽ تيار عممي زاخر يتمثؿ ا

في افواج العمماء الذاىبة وااليبة بيف البمديف حتى شبيت ىذه الرحبلت بحركة سيؿ النمؿ في 
عمـ واسع ومعارؼ عف  ( . فقد اثمرت تمؾ الرحبلت العممية لؤلندلس313الذىاب واالياب)

يؼ عديدة ، ومف المتعارؼ عميو أف المكتبة االندلسية قدمت بخصوص الفقو غزيرة وتصان
والتشريع ، ثروة غزيرة ومتنوعة . فباإلضافة لكتب االصوؿ واالحكاـ الفقيو وضعت المصنفات 
في القضاء والمظالـ والحسبة ، وفي المسائؿ والوثائؽ والسجبلت ، بؿ ومف أىؿ القمـ مف 
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(  ،  وفي مقدمة ىؤالء 310ع فرعية أكثر دقة وتفصيبل )عمد الى التصنيؼ في مواضي
العمماء المحدث بقي بف مخمد الذي عاد الى االندلس بكتب عديدة وفي الواف مختمفة والتي 

الحركة العممية االندلسية ، ولعؿ ابرز ما تحقؽ عف ىذه الرحبلت  فيكاف ليا األثر العظيـ 
في ميداف العموـ الدينية ال سيما في عمـ  الى المشرؽ في عصر االمارة مف تأثير كبير

الحديث الذي أخذ االندلسيوف ينتيجوف في دراستو مناىج المحدثيف المشارقة التي أولت عمـ 
الدراية في الحديث أىمية كبيرة في روايتو . والتي سبؽ الحديث عنو اعبله ،  وقد نتج عف 

اكتشاؼ سميميا مف سقيميا ذلؾ ظيور فروع عممية حاولت التثبت مف صحة االحاديث و 
(. فقد ترؾ المحدث بقي أثارا عديدة إذ ))كتب المصنفات الكبار والمنثور الكثير ، 311)

تدؿ عمى  ناً اوبالغ في الجمع والرواية ، ورجع الى االندلس فمؤلىا عمما جما ،وألؼ كتبا حس
فقد تـ ذكرىا في اعبله ،  احتفالو واستكثاره ...  (( فأمأ مؤلفاتو التي ذكرتيا المصادر بعينيا 

( : )) بقي بف 312فقاؿ عنو الحافظ الداوودي) وأما تفسيره فقد ذاعت شيرتو عند المشارقة
مخمد أحد االعبلـ وصاحب " التفسير" و " المسند "أخذ عف يحيى بف يحيى الميثي ورحؿ الى 

براىيـ بف ا لمنذر الحزامي ، المشرؽ ، ولقي الكبار ، فسمع بالحجاز أبا مصعب الزىري ، وا 
وبمصر يحيى بف بكير ، وأبا الطاىر بف السرح ، وبدمشؽ ىشاـ بف عمار ، وببغداد أحمد 
بف حنبؿ ، وبالكوفة يحيى ابف عبدالحميد الحماني ، وأبا بكر بف ابي شيبة ، ، وخبلئؽ ، 

كثير وعدد شيوخو مئتاف وأربعة وثمانوف رجبل ، وعني باألثر وكاف إماـ زاىدا صواما صادقا 
التيجد مجاب الدعوة ،قميؿ المثؿ ، بحرا في العمـ ، مجتيدا ، ال يقمد أحدا ، بؿ يفتي باألثر ، 
وىو الذي نشر الحديث باالندلس وكّثره ، وليس ألحد مثؿ مسنده وال تفسيره (( . وكتاب ما 

( 313روى في الحوضوالكوثر؛ جمع بقي بف مخمد رحمو اهلل .  الذي ذكره الفقيو ابف خير)
قاؿ : )) حدثني بو أبو محمد بف عتاب رحمو اهلل ، قاؿ : حدثنا بو أبي رحمو اهلل سماعا 
عميو ، قاؿ : قرأتو عمى أبي عثماف سعيد بف سممة ؛ حدثكـ أبو الحسف عبدالرحمف بف أحمد 

( ((. ىذا ما ذكرتو المصادر مف ابف بقي بف مخمد عف أبيو عف جده ، مؤلفو)
فقدت ىذه الكنوز فيما فقدت مف تراث أمتنا بسبب عوادي الزمف ( ، وقد 313مؤلفاتو)

( : 315( ، قاؿ عنو اإلماـ السيوطي)314واإلىماؿ الذي ابتمينا بو في عصور التخمؼ)
))بقي بف مخمد بف يزيد أبو عبدالرحمف االندلسي القرطبي الحافظ أحد االعبلـ ، وصاحب " 

ـ  وىو الذي نشر الحديث باالندلس ، وكثره وليس التفسير"  و" المسند " ، كاف بحرا في العم
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( ترجـ لو في كتابو طبقات 316ألحد مثؿ مسنده وال تفسيره ((. كما أف الحافظ السيوطي)
الحفاظ وجعمو في الطبقة العاشرة مف المحدثيف . ومما يدؿ عمى تبحره في العمـ وتحريو في 

ـ( رفيقو في الطمب : )) ما كنا 670ىػ/ 057خيثمو)ت  االسناد ما قاؿ عنو أحمد بف أبي
نسميو إال المكنسة ، وىؿ احتاج بمد بقي أف يأتي الى ىاىنا منو ؟ فقمنا لو : وال انت تحدثنا 
عف رجاؿ ابف ابي خيثمة ؟ فقاؿ : وال أنا . وذكر عف بقي أنو أدرؾ جماعة مف أصحاب 

ف سفياف ـ( ، فمـ يرو عنيـ ، وروى عف رجميف ع555ىػ/ 343سفياف الثوري )ت
( .  وىذه الشيادة مف عالـ جميؿ ومحدث واسع الرواية واالطبلع ىو أحمد بف 317الثوري)

أبي خيثمة صاحب التاريخ الكبير تدؿ عمى سعة مرويات بقي بف مخمد ، وتدؿ عمى تحريو 
في األخذ عف الشيوخ حتى أنو ينزؿ بالسند ألنو يفضؿ الثقات ػػ وأف نزلوا ػػ عمى الضعفاء وأف 

 ( .  331و ، مع افتخار أىؿ ذلؾ العصر بعمو السند)عم
نستشؼ مما سبؽ أف المحدث بقي بف مخمد استطاع أف يكسب ثقة جميع الشيوخ 
والمحدثيف الذيف واجييـ في رحمتيو الى المشرؽ لقدرتو عمى الحفظ وتقواه وتحممو في 

و عند عودتو مف الحصوؿ عمى السند . كما أنو حدث في مصر وأفريقيا وبحضور كبار شيوخ
العراؽ ، كما حكى عف نفسو فقاؿ : ))ولما قدمت مف العراؽ عمى يحيى بف بكير اجمسني 

( وقاؿ : )) قدمت عمى سحنوف ، فكاف ابنو 333إلى جنبو وسمع مني سبعة أحاديث (( )
تدالف الروايتاف  اتاف( ، وى330محمد يسمع عمي في داخؿ بيت سحنوف بمحضر سحنوف (()

ىذيف الشيخيف الجميميف بالمحدث بقي الذي عاد مف رحمتو العممية وىو يحمؿ  عمى اعتزاز
ثمرة عممو وقد احس بسعادة كبيرة وابتياج بتقدير شيوخو الكبار لو واستماعيـ لو وىذا دليؿ 

 عمى نجاح رحمتو العممية التي مؤل االندلس بيا حديثا . 
 سيما المحدث بقي عمى األندلس إذ ومف االثار العممية لرحمة ىؤالء العمماء االفذاذ ال

اشتغؿ األندلسيوف بكتب المشارقة دراسة وشرحا ومعارضة وردا واختصارا  ، الى جانب ما 
ألفوه في شتى العمـو ، وكاف ليذا النشاط العممي ثمرتاف مباركتاف ىما ما يحممو ىذا العالـ في 

قيمة ، فأخذ االندلسيوف في  صدره مف عمـ ومعرفة ، وما ينقمو معو الى االندلس  مف كتب
تمقي العمـ مف أفواه العمماء ومف بطوف الكتب الواردة عمييـ فازداد النشاط العممي بصورة 

 سريعة ومتنامية . 
  النتائج



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2020 اذار

 

)125 ) 
 

 في نياية البحث البد لنا اف نسجؿ اىـ النتائج التي توصمت الييا الدراسة  : 
كاف المحدث بقي بف مخمد إماما صّواما زاىدا صادقا قميؿ المثؿ كثير التيجد  -3

مجاب الدعوة فكانت لو كرامات ودعوات مستجابة دليؿ عمى اخبلقو وتقواه ، مجتيدا ال يقمد 
أحدا بؿ يفتي باألثر ، وانو عانى في أثناء طمب العمـ شظؼ العيش ،  إذ لـ يرراكبا دابة  قط 

الى العراؽ مشيا عمى االقداـ فسمؾ كؿ السبؿ والوسائؿ التي تعينو عمى بموغ  فكانت رحمتو 
 اليدؼ السامي الذي كاف يطمح لموصوؿ اليو وىو لقية االماـ الجميؿ أحمد بف حنبؿ . 

كانت الرحمة االندلسية الى المشرؽ أحد أسباب نقؿ المعرفة المشرقية الى غرب   -0
الحضاري بيف المشرؽ والمغرب فنتج عنو ثروة عممية كبيرة العالـ اإلسبلمي ، حدث التبلحؽ 

 تميزت بيا الحضارة العربية االسبلمية .
كاف عمماء االندلس يروف في الرحمة الى المشرؽ وأخذىـ عف شيوخو تشريفًا  -1

وفخرًا بيف عمماء بمدىـ . والرحمة في كثير مف االحياف تحمؿ غرضًا عمميًا ودينيًا في أف واحد 
 لحج وزيارة االماكف المقدسة في ببلد المشرؽ، فضبًل عف لقاء العمماء والتتممذ عمييـ .وىو ا

أثمرت الرحبلت العممية االندلسية بضروب مف التأليؼ النفيسة ألىؿ المشرؽ في -2
مختمؼ حقوؿ المعرفة فضبل عف المعارؼ الغزيرة التي حمميا العمماء الرحالة أللواف مف 

بقي بف مخمد في مقدمة ىؤالء العمماء الذيف عادوا الى االندلس  التصانيؼ وكاف المحدث
بكتب عديدة في الواف مختمفة مف ابواب العمـ كالفقو والتاريخ والتراجـ ، ومف مشاىير شيوخو 
الذيف لقييـ وسمع منيـ اإلماـ أحمد بف حنبؿ ، ويحيى بف يحيى الميثي القرطبي ، ويحيى بف 

 زىري وغيرىـ كثير .بكير المصري ، وأبو مصعب ال
لقد حاز المحدث بقي بف مخمد عمى اعجاب ورضا أمراء بني أمية وال سيما منيـ -3

االمير محمد بف عبدالرحمف وابنو االمير المنذر لما كاف يتحمى بو مف الصبر والصدؽ 
 واالخبلص وما قدمو مف عمـ جميؿ  . 

وقاموا ما عداه ، حتى  استمسؾ اىؿ االندلس بمذىب االماـ مالؾ واخمصوا لو ، -4
وصؼ اىؿ قرطبة بانيـ اشد الناس محافظة عميو ، وأنيـ ال يولوف عامبل أو حاكما ال يقضي 
بو  . بؿ انيـ استنكروا كؿ الخارجيف عمى مذىب االماـ مالؾ بف انس ، ومنيـ المحدث بقي 

تبعوف مذاىب بف مخمد الذي رموه بالزندقة واشياء نزىو الو منيا . كما كاف ىناؾ عمماء ي
 اخرى كالمذىب الشافعي والظاىري وغرىا مف المذاىب . 
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لـ يكف عمـ الحديث في االندلس قبؿ المحدث بقي والمحدث محمد بف وضاح  -5
كعمـ مستقؿ لو اسسو وقواعده ومنيجيتو التي يحوييا عمـ الحديث رواية ودراية، بؿ كاف غالبا 

 ال يتعدى موطأ االماـ مالؾ . 
حدث بقي بف مخمد مؤسس مدرسة الحديث في االندلس ، فقد تعرض الم دُ يع -6

المحدث بقي الى محنة وفتنة كبيرة مف قبؿ فقياء االندلس إال أنو استطاع بصبره وحممو أف 
لمعمـ في االندلس ،  اً يتغمب عمييا وأف يخرج منيا بأماف . كما أف بقي حدد مستوى جديد

مف رقي وما وصمت إليو االمارة االموية مف مستوى يتناسب مع ما وصؿ إليو االندلس 
 استقرار. 
المحدث بقي بف مخمد أوؿ كبار المؤلفيف في االصوؿ في االندلس ، فقد  ديع -7

عديدة  في الواف مختمفة مف العمـ : كالحديث ، الفقو ، والتاريخ ،  اً ادخؿ الى االندلس كتب
مية االندلسية . تمؾ المصنفات التي فتحت والتراجـ والتي كاف ليا اثرعظيـ في رفد الحركة العم

 أفاؽ البحث العممي لؤلندلسييف. 
كاف ليذا النشاط العممي ثمرتاف مباركتاف ىما ما يحممو ىذا العالـ في صدره  -31

مف عمـ ومعرفة ، وما ينقمو معو الى االندلس مف كتب قيمة ، فأخذ االندلسيوف في تمقي العمـ 
الكتب الواردة عمييـ فازداد النشاط العممي بصورة سريعة ومتنامية  مف أفواه العمماء ومف بطوف

 وازدىرت الحركة العممية في االندلس بفضؿ ىذا العالـ الجميؿ  .  
 التوصيات : 

أقامة الندوات العممية عمى مستوى جامعات القطر أو عمى مستوى مديريات  -3
ة الرحمة في طمب العمـ وأثرىا في بناء التربية في المحافظات كافة والتي مف دورىا تعزز مكان

الحضارة العربية االسبلمية ، واىميتيا التاريخية ودور االسبلـ في الحث عمى الرحمة وطمب 
 العمـ  كما جاء في القراف الكريـ وحثت عميو السنة النبوية الشريفة وكتب التاريخ  .   

لعمماء الذيف كانت ليـ رحمة إوصي زمبلئي الباحثيف بالبحث والدراسة لبقية أوائؿ ا-0
عممية مميزة الى المشرؽ وما قدموه مف أثر عممي كبير في ازدىار الحركة العممية في 
االندلس كأمثاؿ المحدث بقي بف مخمد قيد الدراسة إلظيار دورىـ الحضاري في النشاط 

 العممي باالندلس  . 
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ندلس ىو ال ظيار اليدؼ مف بحث األثر العممي لممحدث بقي بف مخمد  في اال -1
دوره العممي  في ازدىار الحركة العممية في االندلس وجيوده المبذولة في تأسيس مدرسة 
الحديث في االندلس ونقؿ ىذه التجربة العممية  لؤلجياؿ البلحقة لمتعرؼ عمى الجيود العممية 

 لممسمميف في تمؾ الحقبة التاريخية مف نشاطيـ العممي  . 
قد وفقت فيما توصمت إليو مف نتائج وتوصيات في ىذا البحث  وأخيرا أرجو أف اكوف

 . واهلل ولي التوفيؽ .
االحاالت

ـ ( ، تاريخ عمماء 3131ىػ/ 211( ابف الفرضي ، أبو الوليد عبد اهلل بف محمد بف يوسؼ االزدي ، )ت3)
؛ الذىبي، 347/ 3ـ( : ج3767، تح : ابراىيـ االبياري ، دار الكتاب المصري ، ) القاىرة ػػ  0االندلس ، ط

، تح: عمي ابو  3لنببلء ، طـ ( ، سير اعبلـ ا3125ىػ/ 526شمس الديف محمد بف احمد بف عثماف  ) ت 
الصفدي ، ؛ 062/ 31ـ ( : ج3761زيد ؛ اشراؼ : شعيب االرنؤوط ، مؤسسة الرسالة  ، ) بيروت ػػػ 

ـ( ، الوافي بالوفيات ، تح : أحمد االرناؤوط ؛ تركي 3140ىػ/ 542صبلح الديف خميؿ بف آيبؾ )ت 
ابف تغري بردي ؛  334ػػ  333/  31( : ج ـ0111، دار احياء التراث العربي ، )بيروت ػػ  3مصطفى ، ط

ـ( ، النجـو الزاىرة في مموؾ مصر والقاىرة 3247ىػ/ 652، جماؿ الديف أبو المحاسف يوسؼ االتابكي ،) ت
.  53/ 1، المؤسسة المصرية العامة لمتأليؼ والترجمة والنشر ، ) القاىرة ػػػ د ػػ ت (  : ج

 .  311ـ( : 3740المحدثيف ، دار الكتاب العربي ، ) القاىرة ػػػػ ( أبو شيبو ، محمد بف محمد ، أعبلـ 0)
ىػ/ 377؛ الضبي ، احمد بف يحيى بف عمير، )ت 411/ 0( ابف الفرضي ، تاريخ عمماء االندلس : ج1)

، تح: ابراىيـ االبياري ، دار الكتاب المبناني ) 3ـ ( ، بغية الممتمس في تاريخ رجاؿ أىؿ األندلس ، ط3010
.  321/ 3ـ( : ج3767ػػ بيروت 

ـ ( ، البياف المغرب في أخبار 3130ىػ /530( ابف عذاري ، ابو العباس احمد بف محمد المراكشي ، )ت2)
ـ ( : 3761ليفي بروفنساؿ ، دار الثقافة ، )  بيروت ػػ 1كوالف وا  1س 1،  تح : ج1األندلس والمغرب ، ط

المسمميف واثارىـ في االندلس  ) مف الفتح العربي  ؛السيد عبدالعزيز سالـ ، تاريخ 011،  73، 63/ 0ج
.  007ػػػ  006ـ( : 3775حتى سقوط الخبلفة بقرطبة ( ، مؤسسة شباب الجامعة ، ) االسكندرية ػػ 

ـ ( ، العبر وديواف المبتدأ والخبر 3213ىػ / 616( ابف خمدوف ، أبو زيد عبدالرحمف بف محمد ، ) ت 3)
بربر ومف عاصرىـ مف السمطاف األكبر ،ضبط ومراجعة خميؿ شحاذة وسييؿ في تاريخ العرب والعجـ وال
؛ سالـ ، تاريخ المسمميف واثارىـ في االندلس :  345،  2/341ـ( : ج0111زكار، دارالفكر ،) بيروت ػػ 

006   .
ـ ( صحيح مسمـ ، كتاب الذكر 652ىػ/ 043مسمـ ، ابو الحسيف مسمـ بف الحجاج النيسابوري )ت (4)
ـ( : 0114، تح : نظر بف محمد الفاريابي ، دار طيبة ، )الرياض ػػ  3دعاء والتوبة واالستغفار ، طوال
االماـ الحافظ أبو عبداهلل محمد بف عبداهلل الحاكـ النيسابوري ) ت ( ؛0774رقـ الحديث ) 3020ص
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الكتب العممية ، دار  0ـ( ، المستدرؾ عمى الصحيحيف ، تح : مصطفى عبدالقادر عطا ، ط3132ىػ/ 213
( . 111/31برقـ )  343/ 3ـ( :ج0110، ) بيروت ػػ 

،  3( ابف خمدوف ، أعبلـ مؤرخي العرب واالسبلـ ) ابف خمدوف مؤرخًا ( ، اعداد : حسيف عاصي ، ط5)
؛ محمد بف زيف العابديف رستـ  341ـ ( : 3773دار الكتب العممية ،                         ) بيروت ػػػػػ  

.  357ـ( : 0117، دار ابف حـز  ، ) بيروت ػػػ 3لكتب المشرقية واالصوؿ النادرة في االندلس ، ط، ا
 532ىػ/  273ػػػػ  73( كماؿ السيد ابو مصطفى ، تاريخ مدينة بمنسية االندلسية في العصر االسبلمي ) 6)
.  067 ـ ( ، مركز االسكندرية لمكتاب ، ) االسكندرية ػػػػ د ػػػ ت ( :3310ػػػػػ 
.  7( رستـ ، الكتب المشرقية واالصوؿ النادرة في االندلس : 7)
، 3( نواؿ عبدالرحمف الشوابكة ، أدب الرحبلت االندلسية والمغربية حتى نياية القرف التاسع اليجري ، ط31)

 .  05ـ( : 0116دار المأموف لمنشر والتوزيع ،   ) االردف ػػػػػ 
ـ( ، احسف 773ىػ/ 163حمد بف أحمد الشامي المعروؼ بالبشاري ) ت ( شمس الديف أبو عبداهلل م33)

.  014ـ( : 3712التقاسيـ في معرفة االقاليـ ، مطبعة بريؿ ، ) ليدف ػػػػػ 
؛الحميدي ، أبوعبداهلل محمد بف ابي نصر فتوح بف  353/ 3( ابف الفرضي ، تاريخ عمماء االندلس : ج30)

ـ(، جذوة المقتبس في والة االندلس ، الدار 3177ىػ/ 266) ت        عبداهلل االزدي                 
؛ ابف بشكواؿ ، ابوالقاسـ خمؼ بف عبد الممؾ بف  355ـ( : 3744المصرية لمتأليؼ والترجمة ، )القاىرة ػػ 

، تح: ابراىيـ االبياري ، دار الكتاب المصري ، )  3ـ( ، الصمة ،  ط3361ىػ/ 356مسعود االنصاري )ت 
.   374/ 3ىػ ( :ج3767اىرة ػػ الق
ـ ( 3303ىػ/ 706(العميمي ، اإلماـ مجير الديف أبي اليمف عبدالرحمف بف محمد المقدسي الحنبمي ) ت31)

، تح : محمود االرناؤوط ؛ اشراؼ : عبدالقادر 3، المنيج االحمد في تراجـ أصحاب اإلماـ أحمد ، ط
 . 061ػػػػ 057/ 3: جـ( 3775االرناؤوط ، دار صادر ، ) بيروت ػػػ 

 .073/ 31(الذىبي ، سير اعبلـ النببلء : ج32)
 .061/ 3المنيج االحمد في تراجـ أصحاب اإلماـ أحمد: ج،(العميمي33)
 . 063ػػػ 061/ 3المنيج االحمد في تراجـ أصحاب اإلماـ أحمد: ج،(العميمي34)
كـر ضياء العمري ، بقي بف مخمد ؛ أ 231ػػػ  227/ 3( ابف الفرضي ، تاريخ عمماء االندلس : ج35)

، )بيروت ػػػػػ 3القرطبي ومقدمة مسنده                 )عدد ما لكؿ واحد مف الصحابة مف الحديث ( ، ط
.  17ـ( : 3762

؛ أكـر ضياء العمري ، بقي بف مخمد القرطبي ومقدمة  3/61( ابف الفرضي ، تاريخ عمماء االندلس : ج36)
 .    21مسنده  : 

ـ( ، تاريخ خميفة بف خياط ، تح : 632ىػ/ 021خميفة بف خياط ، أبي ىبيرة اإلخباري العصفري ) ت  (37)
اإلماـ الحافظ ؛ ابف عساكر ،  10ػػ  13ـ(  : 3163، دار طيبة ، ) الرياض ػػػ  0أكـر ضياء العمري ، ط

تاريخ مدينة دمشؽ ـ( ، 3353ىػ / 353أبي القاسـ عمي بف الحسف ابف ىبة اهلل بف عبداهلل الشافعي ) ت 
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وذكر فضميا وتسمية مف حميا مف االماثؿ أو اجتاز بنواحييا مف واردييا وأىميا ، تح : محب الديف أبي 
.               132/ 31: جـ( 3773سعيد عمرالعمروي ، دار الفكر ، )بيروت ػػ 

؛ أكـر  42/ 30بلـ النببلء : ج؛ الذىبي ، سير اع 351/ 3( ابف الفرضي ، تاريخ عمماء االندلس : ج01)
.                14ضياء العمري ، بقي بف مخمد القرطبي ومقدمة مسنده  : 

ـ( ، معجـ االدباء 3007ىػ/404( ياقوت الحموي ، شياب الديف ابو عبد اهلل ياقوت بف عبد اهلل )ت03)
ـ( : 3771السبلمي ، ) بيروت ػػػػ ، دار الغرب ا 3إرشاد األريب إلى معرفة األديب ، تح: احساف عباس ، ط

.  526ػػػ  525/ 5ج
؛ ابف أبي يعمى ، أبو الحسيف محمد بف محمد بف 347/ 3(ابف الفرضي ، تاريخ عمماء االندلس : ج00)

ـ( ، طبقات الحنابمة ، تصحيح : محمد 3313ىػ/ 304الحسيف بف محمد أبو الحسيف ابف الفراء، الحنبمي) ت
؛ ابف عساكر ، تاريخ مدينة دمشؽ :  303/ 3السنة المحمدية ،) القاىرة ػػػ )د ػػ ت(: جحامد الفقي ، مطبعة 

. 312؛ أبو شيبو ، أعبلـ المحدثيف: 132/ 31ج
، 133/ 31؛ ابف عساكر ، تاريخ مدينة دمشؽ : ج 347/ 3(ابف الفرضي ، تاريخ عمماء االندلس : ج01)

. 312؛ أبو شيبو ، أعبلـ المحدثيف :   136
ـ (  لساف العرب ،  3133ىػ/ 533( ابف منظور  ، جماؿ الديف محمد مكـر االفريقي المصري ) ت 02)

. 0325تح : نخبة مف العامميف بدار المعارؼ ، دار صادر، ) بيروت ػػ )د ػػ  ت( ( :
 070ػػ  31/073؛ الذىبي ، سير اعبلـ النببلء : ج347/ 3( ابف الفرضي ، تاريخ عمماء االندلس : ج03)

/ 3؛ الذىبي ، تذكرة الحفاظ ، تصحيح : أحمد بف محمد قاطف ، دار الكتب العممية ، ) بيروت ػػػ د ػػ ت ( :ج
411 .

 525/ 5؛ياقوت الحموي، معجـ االدباء ، ج 353ػػػ 351/ 3( ابف الفرضي ، تاريخ عمماء االندلس : ج04)
 . 527ػػ 
 .  413/ 3تذكرة الحفاظ : ج ؛ الذىبي ، 074/ 31( سير اعبلـ النببلء : ج05)
ـ( ، تاريخ 3171ىػ /  570( النباىي ، أبو الحسف عمي بف عبداهلل بف الحسف المالقي االندلسي ) ت 06)

، دار االفاؽ الجديدة ، ) بيروت ػػ  3قضاة االندلس  المسمى المرقبة العميا فيمف يستحؽ القضاء والفتيا  ، ط
.  37ػػ  36ـ(  : 3761

 . 526/ 5الحموي، معجـ االدباء ، ج( ياقوت 07)
 . 527ػػ  525/ 5( ياقوت الحموي، معجـ االدباء ، ج11)
ـ(، التكممة لكتاب 3041ىػ/436(ابف االبار ، محمد بف عبد اهلل بف أبي بكر القضاعي البمنسي ) ت13)

 011/  0ـ ( : ج3773الصمة ، تح: عبدالسبلـ اليراس ، دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع ، )بيروت ػػ 
 .  311ـ( : 0130( ؛أحمد اميف ، ظير االسبلـ ، مؤسسة ىنداوي لمتعميـ والثقافة ، ) القاىرة ػػػ 332برقـ )

 . 312؛ أحمد اميف ، ظير االسبلـ :  146/ 3(ابف الفرضي ، تاريخ عمماء االندلس : ج10)
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ندلس ،  دار المعارؼ ، ) القاىرة ػػػ ( شوقي ضيؼ ، تاريخ االدب العربي ، عصر الدوؿ واإلمارت اال11)
.  43ـ(   : 3767

 
: وىي حصف مف حصوف االندلس ، بينيا وبيف قرطبة مسافة خمسة وعشريف يوما وفييا (قرقشونة12)

الكنيسة العظيمة المسماة بشنة مرية ، لـ يرى الراؤوف مثميا . ينظر: ياقوت الحموي ، معجـ البمداف ، دار 
 . 106/ 2ـ ( : ج3755صادر ، )بيروت ػػ 

؛ المقري ، شياب الديف احمد  147ػػ  146،  004ػػػ  3/003(ابف الفرضي ، تاريخ عمماء االندلس : ج13)
ـ ( ، نفح الطيب مف غصف األندلس الرطيب وذكر وزيرىا لساف 3413ىػ/ 3123بف محمد التممساني )ت

 .  1/7ـ ( : ـ3766 -الديف ابف الخطيب ، تح : إحساف عباس ، دار صادر، ) بيروت 
: مدينة قديمة فييا ابنية عجيبة واثار عظيمة وقصور بينيا وبيف دمشؽ ثبلثة اياـ وقيؿ اثنا عشر (بعمبؾ14)

فرسخا ، وىو اسـ مركب مف بعؿ اسـ صنـ وبؾ اصمو مف بؾ عنقو اي دقيا ، وقيؿ أف بعمبؾ كانت مير 
ي عمى اساطيف الرخاـ ، وبيا قبر الياس النبي عميو بمقيس وبيا قصر سميماف بف داود عميو السبلـ وىو مبن

السبلـ وبقمعتيا مقاـ ابراىيـ الخميؿ عميو السبلـ ، وبيا قبر اسباط . ينظر : ياقوت الحموي ، معجـ البمداف : 
 . 231/ 3ج
ـ (   وفيات األعياف 3060ىػ / 463(ابف خمكاف،  شمس الديف احمد بف محمد بف أبي بكر، ) ت15)

؛ الحجي ،  305/ 1ـ ( : ـ3751بناء الزماف ، تح : إحساف عباس ، دار صادر ، )  بيروت ػػػ وأنباء أ
ػػ  533ىػ  / 675ػػ 70عبدالرحمف عمي ، التاريخ االندلسي مف الفتح االسبلمي حتى سقوط غرناطة ) 

 .  063ػػ  061ـ( : 3763، دار القمـ ، ) دمشؽ ػػ   0ـ( ، ط3270
. 132/ 3خ عمماء االندلس : ج( ابف الفرضي ، تاري16)
،  تح : ثروت عكاشة 2ـ( ، المعارؼ  ، ط667ىػ / 054( ابف قتيبة ، أبو محمد عبداهلل بف مسمـ  )ت 17)

/ 3؛الحميدي ، جذوة المقتبس : ج 277ػػػ  276ـ(  : 3747، دار المعارؼ ،                ) القاىرة ػػ  
. 037ػػ  036

ـ( ، غاية 3207ىػ/ 611الخير شمس الديف محمد بف محمد بف عمي الدمشقي )ت ( ابف الجزري ، أبو 21)
 1/ 0ـ( :ج0114،  تح : برجستر اسر  ، دار الكتب العممية ، ) بيروت ػػ 3النياية في طبقات القراء  ، ط

.
؛ محمد بف محمد بف عمر بف قاسـ مخموؼ ) ت  162ػػ  160/ 2(الحميدي ، جذوة المقتبس : ج23)

، دار الكتب العممية ، ) 3( ، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ،  تح : عبدالمجيد خيالي ، طىػ3141
.  73/ 3ـ( : ج0111بيروت ػػ 

(مؤلؼ مجيوؿ ،  أخبار مجموعة في فتح االندلس وذكر أمرائيا رحميـ اهلل والحروب الواقعة بينيـ 20)
. 317ـ( : 3767ري ،) القاىرة ػػ  ،تح : ابراىيـ االبياري ،  دار الكتاب المص0،ط
. 1/034( المقري ، نفح الطيب : ج21)
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 0ـ( ، احسف التقاسيـ في معرفة االقاليـ ، ط3111ىػ/ 173( شمس الديف أبو عبداهلل بف أبي بكر ) ت 22)
.  014ـ ( : 3717، مطبعة بريؿ ،                ) ليدف  ػػ 

.     107/ 6ج( الحميدي ، جذوة المقتبس :23)

القاىرة ، )حسيف مؤنس ، مكتبة الثقافة الدينية : (بالنثيا ، أنخؿ جنثالث ، تاريخ الفكر االندلسي ، ترجمة 24)
.217(:  ـ3733ػ 
عمـ الدراية : عرؼ اصطبلحا بأنو عمـ يبحث فيو عف متف الحديث وسنده وطرقو مف صحيحيا  (25)

وؿ منو والمردود . ينظر : عمي أكبر غفاري ، دراسات في عمـ وسقيميا وعميميا وما يحتاج اليو ليتعرؼ المقب
 . 7ىػ( : 3147، )طيراف ػػ 3الدراية ، جامعة االماـ الصادؽ ، ط

، 3نوري معمر ، محمد بف وضاح القرطبي مؤسس مدرسة الحديث باالندلس مع بقي بف مخمد ، ط(26)
؛ ليفي بروفنساؿ ،  الحضارة العربية في  11ـ( : 3761مكتبة المعارؼ ،                   ) الرباط ػػ 

.  333ـ( : 3772، دار المعارؼ ، ) القاىرة ػػ 1إسبانيا ، ترجمة : الطاىر أحمد مكي ، ط
. 403/ 0ابف الفرضي ، تاريخ عمماء االندلس : ج(27)
ـ( ، 3226ىػ/ 630ابف حجر ، الحافظ االماـ شياب الديف أبو الفضؿ أحمد بف حجر العسقبلني )ت (31)

.  113ػػ  111/  33ىػ(: ج3105، مطبعة دائرة المعارؼ ، ) اليند ػػ 3تيذيب التيذيب ، ط
؛القاضي عياض ، ابو الفضؿ عياض بف موسى 3/241ابف الفرضي ، تاريخ عمماء االندلس :ج (33)

عرفة اعبلـ ـ (، ترتيب المدارؾ وتقريب المسالؾ لم3327ىػ/ 322اليحصبي ،                         ) ت
ـ ( : 3776، دار الكتب العممية ، ) بيروت ػػ  3مذىب مالؾ ، ضبطو وصححو : محمد سالـ ىاشـ ، ط

 . 160/ 3ج
. 433ػػ  3/431ابف الفرضي ، تاريخ عمماء االندلس :ج (30)
قاسـ بف سيار :ىو االماـ المجتيد الحافظ عالـ االندلس ، أبو محمد القاسـ ابف محمد القاسـ بف سيار (31)

، مولى الخميفة الوليد بف عبد الممؾ ، االموي ، القرطبي البياني ، إماما مجتيد ال يقمد أحدا ، مع قوة ميمو 
كاف يذىب مذىب الحجة والنظر ، وترؾ  الى مذىب الشافعي  ، لـز ابف عبد الحكـ ، لمتففة والمناظرة  ،

التقميد ، صنؼ كتاب اإليضاح في الرد عمى المقمديف ، يقوؿ ابف عبد البر : لـ يكف أحد ببمدنا أفقو مف قاسـ 
ػػ  105/ 31ىػ( . ينظر : الذىبي ، سير اعبلـ النببلء : ج054بف محمد ، وأحمد بف الجباب . توفي سنة )

111     .

ـ ( ، أخبار الفقياء والمحدثيف ، تح : ماريا لويسا 753ىػ/   143الخشني ، محمد بف الحارث )ت  (32)
 .   111ػػ  113ـ(  : 3773أبيبل  ؛ ولويس مولينا ، المجمس االعمى لؤلبحاث العممية ، ) مدريد ػػػػ 

. 23ـ( : 3775، دار الرشاد ، )القاىرة ػػ  0حسيف مؤنس ، شيوخ العصر في االندلس ، ط(33)
، نشر  طبقات األمـ،  (ـ 3147ػ/ ىػ240)تاألندلسي ، أبو القاسـ صاعد بف أحمد بف صاعد (صاعد 34)

. 42ـ  (  : 3730: االب لويس شيخو اليسوعي ، المطبعة الكاثوليكية لئلباء اليسوعييف ، ) بيروت ػػ 
. 24ػػ  22حسيف مؤنس ، شيوخ العصر في االندلس: (35)
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؛ابف فرحوف ، المالكي ) 433ػػ  3/431لفرضي ابف الفرضي ، تاريخ عمماء االندلس :جابف ا (36)
ـ (  ، الديباج المذىب في معرفة أعياف عمماء المذىب ، تح: محمد االحمدي ابو النور ، 3174ىػ/577ت

.  363ػػ  357دار التراث ، ) القاىرة ػػ )د. ت( ( : 
.  33؛حسيف مؤنس ، شيوخ العصر في االندلس:  064/ 31سير اعبلـ النببلء : جالذىبي ،(37)
.  31ػػ  30حسيف مؤنس ، شيوخ العصر في االندلس: (41)
.  353ػػ  3/351(ابف الفرضي ، تاريخ عمماء االندلس : ج43)
ـ( 3747، دار الثقافة ، ) بيروت ػػ  0(احساف عباس ، تاريخ االدب االندلسي عصر سيادة قرطبة ، ط40)

  :36  ،07  ،11  .
.  113ػػ  113(الخشني ، أخبار الفقياء والمحدثيف : 41)
(أصبغ بف خميؿ : مف أىؿ قرطبة يكنى أبا القاسـ ، كاف حافظا لمرأي عمى مذىب االماـ مالؾ وأصحابو 42)

،  دارت الفتيا عميو باالندلس خمسيف عاما ، سمع مف الغازي بف قيس ، ويحيى بف يحيى ، رحؿ فسمع مف 
ف الفرج ، وسحنوف بف سعيد ، ولـ يكف لو عمـ بالحديث ، وال معرفة طرقو ، بؿ كاف يباعده ، ويطعف أصبغ ب

عمى أصحابو . وكاف متعصبا لرأي أصحاب مالؾ ، وبمغ مف التعصب ألصحابو أف افتعؿ حديثا في ترؾ 
ف يكوف في تابوتي رأس رفع اليديف في الصبلة بعد االحراـ ، ووقؼ الناس عمى كذبو فيو ، وكاف يقوؿ :"  ال

يقوؿ : سمعت قاسـ   خنزير أحب الي مف أف يكوف فيو مسند ابف ابي شيبة " ، وكاف عبداهلل محمد بف عمي
بف أصبغ يدعو عمى أصبغ بف خميؿ ، ويقوؿ : ىو الذي حرمني أف أسمع مف بقي بف مخمد ، توفي سنة 

.  330ػػ  331/ 3لس :جـ( . ينظر : ابف الفرضي ، تاريخ عمماء االند664ىػ/ 051)
.  34ػػػ  33( حسيف مؤنس ، شيوخ العصر في االندلس : 43)
.  331ػػ  317/ 0البياف المغرب : ج (44)
؛  السيوطي ، الحافظ شمس الديف محمد بف عمي 071ػػ  31/073( الذىبي ، سير اعبلـ النببلء : ج45)

ـ(  طبقات المفسريف  ، تح : لجنة مف العمماء 3316ىػ/ 723بف أحمد الداوودي                     ) ت 
؛ ابف العماد ، أبو الفبلح  شياب الديف  337ػػ  336/ 3،دار الكتب العممية ،) بيروت ػػ ) د ػػ ت( ( : ج

ـ( ، شذرات الذىب  في أخبار مف 3456ىػ/ 3167عبد الحي بف أحمد بف محمد الحنبمي الدمشقي   ) ت
. 136/ 1ـ( : ج3766)دمشؽ ػػ  ،  دار ابف كثير ، 3ذىب ، ط

ـ( ، رسائؿ ابف حـز ، تح : احساف 3114ىػ/ 234ابف حـز ، ابو محمد عمي بف حـز االندلسي ) ت (46)
0/357ـ( : ج3765، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ، ) بيروت ػػ  0عباس ، ط

.  3/351(ابف الفرضي ، تاريخ عمماء االندلس : ج47)
عبداهلل بف خالد : ىو عبداهلل بف محمد بف خالد بف مرتنيؿ ، مف أىؿ قرطبة ، يكنى : أبا محمد ،  (51)

رحؿ فسمع مف أصبغ بف الفرج ، وسمع مف عبدالممؾ بف ىشاـ  ،  كاف رجبل صميبا ، كاف رأس المالكية 
ـ( .  647ىػ/ 034سنة )  باالندلس ، والقائـ بيا والذاب عنيا ، كاف أشد أصحابو عمى بقي بف مخمد ، توفي

.   151ػػ  147/ 3جابف الفرضي ، تاريخ عمماء االندلس :  ينظر :
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محمد بف الحارث : ىو محمد بف الحارث بف أبي سعيد ، يكنى أبا عبداهلل ، روى عف أبيو وعف يحيى  (53)
لبلمير  بف يحيى ، وابف حبيب ، حج فسمع بمكة ومصر مف غير واحد ، تولى أحكاـ الشرطة الصغرى

عبدالرحمف بف الحكـ ، وأقره االمير محمد عمييا مع حكـ السوؽ ، الى أف مات ، كاف مشاورا في أيامو في 
قرطبة ، مع أصبغ بف خميؿ ، وابف مزيف ، وكاف أحد الثبلثة الذيف طمبوا بقي بف مخمد ، إال أنو كاف أجميـ 

ينظر : القاضي عياض ، ترتيب المدارؾ : ـ( . 651ىػ/ 041في قصتو ، كاف قميؿ الفقو ، توفي سنة ) 
.  233ػػ  232/ 3ج
أبو زيد : ىو عبدالرحمف بف ابراىيـ  بف عيسى ، مولى معاوية بف أبي سفياف ، مف أىؿ قرطبة ، يكنى (50)

أبا زيد ، سمع مف يحيى بف يحيى ، ورحؿ الى المشرؽ ، كاف عنده حديث كثير ، واالغمب عميو الفقو ، 
الشورى ، ولو كتب تعرؼ بثمانية أبي زيد ، روى عنو محمد بف عمر بف لبابة ، وقاسـ بف  وكاف مقدما في

ابف الفرضي ، تاريخ عمماء االندلس : ـ(  . ينظر : 653ىػ/ 036اصبغ وغيرىـ كثير ، توفي في سنة ) 
.  223/ 3ج
 .  312،  35الخشني ، اخبار الفقياء والمحدثيف :  (50)
يز : ىو الوزير أبو خالد أخو القاضي أسمـ بف عبد العزيز وكبيره ، كاف ىاشـ مف ىاشـ بف عبد العز  (51)

خاصة االمير محمد بف عبدالرحمف ، يؤثره بالوزارة ، ويرشحو مع بنيو ، فواله كورة جياف ، وىو احد رجاالت 
لبأس والجود الموالي المراونية باالندلس . اجتمعت فيو خصاؿ لـ تجتمع في سواه  عمى ما كاف فيو مف ا

والفروسية والكتابة والبياف والببلغة وقرض االشعار البديعة ، استحجب لبلمير المنذر ، وكانت وفاتو سنة ) 
/  3ـ(   : ج3763، دار المعارؼ ، ) القاىرة ػػ 0ـ( . ينظر :  ابف االبار، الحمة السيراء ، ط664ىػ/ 051
 .  320ػػ  315

 .  41حدثيف : الخشني ، اخبار الفقياء والم (52)
 . 41الخشني ، اخبار الفقياء والمحدثيف :  (53)
عبد االعمى بف وىب  : ىو الفقيو عبد االعمى بف وىب مف أىؿ قرطبة مولى قريش ، صاحب مسائؿ (54)

وفقو وتصرؼ في لغة ونحو ، لو رحؿ الى المشرؽ ، لقي سحنوف بف سعيد ، وأصبغ بف الفرج وغيرىما ، 
ياـ الخميفة محمد رضي اهلل عنو ، وكاف كثيرا ما يوصمو الى نفسو ويمطؼ محمو ويسألو وأدرؾ عبد االعمى أ

أف يعظو ويذكره ، قد سمؾ بنفسو سبيؿ أبي حاـز ونظرائو ، مف العمماء الزىاد في تنبيو الخمفاء ، كاف ورعا 
ع الفقياء المالكية صمبا في الحؽ مع طيب الخمؽ ، إذ وقؼ الفقيو عبد االعمى مع المحدث بقي في محنتو م

، ودافع عنو ، بالرغـ مف أنو كاف يختمؼ معو في توجياتو العممية لكنو رفض تأييد الفقياء في إدانة بقي . 
.    042ػػ  036ـ( . ينظر : الخشني ،اخبار الفقياء والمحدثيف : 652ىػ/ 043توفي عبد االعمى سنة )

.  043الخشني ، اخبار الفقياء والمحدثيف : (55)
 .  36الخشني ، اخبار الفقياء والمحدثيف :  (56)
 . 331/ 0البياف ج(57)
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ابف أبي شيبة : ىو الحافظ الثبت النحرير عبد اهلل بف محمد بف أبي شيبة العبسي صاحب المسند  (61)
والمصنؼ ، أحد عمماء ورواة الحديث عند أىؿ السنة والجماعة ومف اعبلـ المحدثيف . وىو صاحب كتاب 

ابف أبي شيبة ، كما جمع مسندا وصنؼ تفسيرا لمقراف .  سمع مف شريؾ ، وأبي االحوص وابف مصنؼ 
المبارؾ وابف عيينية وجرير وطبقتيـ ، وسمع عنو ابو زرعة والبخاري ومسمـ وابو داوود وابف ماجة وبقي بف 

ىبي ، تذكرة الحفاظ ، ـ( . ينظر : الذ627ىػ/ 013مخمد والبغوي وغيرىـ كثير ، كاف ثقة حافظ توفي سنة ) 
 .  211ػػ  210/ 0ىػ ( : ج3152تصحيح : عبدالرحمف بف يحيى المعممي ،  دارالكتب العممية ، ) بيروت ػػ 

 107/ 0؛ الذىبي ، تذكرة الحفاظ : ج 351ػػ  347/ 3ابف الفرضي ، تاريخ عمماء االندلس : ج (63)
،411  .
ـ ( ، البداية والنياية ، تح : عبداهلل بف 3150ىػ /552، )تابف كثير ، ابو الفداء إسماعيؿ الدمشقي (60)

، ىجر لمطباعة والنشر  3عبد المحسف التركي  بالتعاوف مع مركز البحوث والدراسات العربية واالسبلمية ، ط
.  33؛ حسيف مؤنس ، شيوخ العصر في االندلس:   403/ 32ـ : ج3776ػػ 
ـ( ، شرح صحيح البخاري ، ضبط نصو 3135ىػ/ 227أبو الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ )ت (61)

 ؛  332ػػ  331/ 1ـ( : ج0111، مكتبة الرشد ، ) الرياض ػػ 0وعمؽ عميو : ياسر بف ابراىيـ  ، ط
اىرة ػػ ، مركز الرايةلمنشر واالعبلـ ،) الق3بكر محمد ابراىيـ ، االماـ الشافعي حياتو وفقيو ، ط(62)

؛ انساـ غضباف عبود ، الصراع الفكري في االندلس ، محنة بقي  3301، 337،  336،  333ـ( : 0115
 .   066ػػ 065ـ : 0135/  60ـ( أنموذجا ، مجمة أداب البصرة ػػ العدد 667ىػ/ 054بف مخمد )ت

ـ ( ، المصنؼ 627ىػ/ 013ابف أبي شيبة ، الحافظ االماـ أبو بكر عبداهلل بف محمد بف ابراىيـ ) ت (63)
ـ( :  0112، تح : حمد بف عبداهلل الجمعة ؛ محمد بف ابراىيـ الميحداف ، مكتبة الرشد ، ) الرياض ػػ  3، ط

 .  5ػػ 4مقدمة التحقيؽ : 
 . 136/ 31:ج (تاريخ مدينة دمشؽ64)
 . 065/ 31؛ ج353/ 3:ج(65)
 . 10خميفة بف خياط ، تاريخ خميفة بف خياط : (66)
 .  411/ 0؛ الذىبي ، تذكرة الحفاظ : ج 10يفة بف خياط ، تاريخ خميفة بف خياط : خم(67)
.  10خميفة بف خياط ، تاريخ خميفة بف خياط : (71)
.  020ػػ  023/  7؛  ابف حجر، تيذيب التيذيب : ج 10خميفة بف خياط ، تاريخ خميفة بف خياط : (73)
 . 11ػػ  10: خميفة بف خياط ، تاريخ خميفة بف خياط (70)
 . 031/ 3(المقري ، نفح الطيب : ج71)
 . 11ػػ  10خميفة بف خياط ، تاريخ خميفة بف خياط : (72)
 . 031/ 3(المقري ، نفح الطيب : ج73)
ـ ( ، اعماؿ االعبلـ في مف بويع قبؿ 3152ىػ/ 554لساف الدينابف الخطيب ، محمد بف عبداهلل) ت(74)

؛  01ـ( : 3734تح : أ. ليفي بروفنساؿ ، دار المكشوؼ ، ) بيروت ػػ  ،0االحتبلـ مف مموؾ االسبلـ ،ط
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، منشورات جامعة قاريونس ػػ كمية االداب ػػ 0خالد الصوفي ، تاريخ العرب في االندلس ػػ عصر االمارة  ، ط
 ؛ حسيف 007ػػ  006؛سالـ ، تاريخ المسمميف واثارىـ في االندلس : 353ػػ  351ـ ( : 3761) بنغازي ػػ 

 . 116ػػ  115ـ( : 3775، دار الرشاد ، ) القاىرة ػػ 0مؤنس ، معالـ في تاريخ المغرب واالندلس ، ط
 351ػػ  347؛ الصوفي ، تاريخ العرب في االندلس :  371ػػ  361مؤلؼ مجيوؿ ، أخبار مجموعة : (75)

ىػ/  134ػػ 316رة ) ؛ خالد عبدالكريـ بف حمود البكر ، النشاط االقتصادي في االندلس في عصر االما
. 071ػػ  070ـ( : 3771، مكتبة الممؾ عبد العزيز العامة ، )الرياض ػػ 3ـ ( ، ط706ػػ  533

 . 031/ 3(المقري ، نفح الطيب : ج76)
ـ ( ، اعماؿ االعبلـ في مف بويع قبؿ 3152ىػ/ 554لساف الدينابف الخطيب ، محمد بف عبداهلل) ت(77)

؛  01ـ( : 3734، تح : أ. ليفي بروفنساؿ ، دار المكشوؼ ، ) بيروت ػػ 0،طاالحتبلـ مف مموؾ االسبلـ 
، منشورات جامعة قاريونس ػػ كمية االداب ػػ 0خالد الصوفي ، تاريخ العرب في االندلس ػػ عصر االمارة  ، ط

حسيف ؛  007ػػ  006؛سالـ ، تاريخ المسمميف واثارىـ في االندلس : 353ػػ  351ـ ( : 3761) بنغازي ػػ 
 . 116ػػ  115ـ( : 3775، دار الرشاد ، ) القاىرة ػػ 0مؤنس ، معالـ في تاريخ المغرب واالندلس ، ط

ػػ  347؛ الصوفي ، تاريخ العرب في االندلس :  371ػػ  361مؤلؼ مجيوؿ ، أخبار مجموعة : (311)
 134ػػ 316االمارة ) ؛ خالد عبدالكريـ بف حمود البكر ، النشاط االقتصادي في االندلس في عصر  351
. 071ػػ  070ـ( : 3771، مكتبة الممؾ عبد العزيز العامة ، )الرياض ػػ 3ـ ( ، ط706ػػ  533ىػ/ 
 .  03ػػ  02/ 1ـ ( : ج3747، ) بيروت ػ  3أحمد أميف ، ظير االسبلـ ، ط(313)
، مطبعة 3،  ط أحمد الطاىري ، دراسات ومباحث في تاريخ االندلس )عصري الخبلفة والطوائؼ ((310)

 . 73ـ (: 3771النجاح الجديدة ،                 ) الدار البيضاء ػػ 
ـ( ، فيرس 3325ىػ/ 320ابف عطية ، اإلماـ أبو محمد عبدالحؽ بف عطية المحاربي االندلسي ) (311)

ـ( : 3761، تح : محمد الزاىي ؛ محمد ابو االجفاف ،  دار الغرب االسبلمي ، ) بيروت ػػ 0ابف عطية ، ط
ـ( ، 3357ىػ/ 353؛ ابف خير االشبيمي ، أبو بكر محمد بف خير بف عمر بف خميفة االموي )ت  71

ـ( : 3776، دار الكتب العممية ، )بيروت ػػ 3فيرست ابف خير ، وضع حواشية :  محمد فؤاد منصور ، ط
 . 11؛ معمر نوري ، محمد بف وضاح مؤسس مدرسة الحديث  باالندلس :  335

ـ( ، طبقات المفسريف ، 3316ىػ/ 723الحافظ شمس الديف محمد بف عمي بف احمد الداوودي )ت (312)
/ 3عو وضبطو : لجنة مف العمماء وبأشراؼ الناشر ، دار الكتب العممية ، ) بيروت ػػ )دػ ت ( ( : جراج

 .  337ػػ  336
؛ ابف العماد ، اإلماـ شياب الديف أبو الفبلح عبد الحي بف أحمد  0/411الذىبي ، تذكرة الحفاظ : ج(313)

، تح : 3في اخبار مف ذىب ، طـ( شذرات الذىب 3456ىػ/ 3167بف محمد الحنبمي الدمشقي )ت 
؛ اسماعيؿ  136/ 1ـ( : ج3766عبدالقادر األرناؤوط ؛ محمود األرناؤوط ، دار ابف كثير ، ) بيروت ػػ 

باشا البغدادي ، ىدية العارفيف اسماء المؤلفيف واثار المصنفيف ، دار أحياء التراث العربي ، ) بيروت ػػ 
 .   111/ 3ـ( : ج3733
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.  31لعمري ، بقي بف مخمد ومقدمة مسنده : أكـر ضياء ا(314)
، تح : عمي محمد  3ـ( ، طبقات المفسريف ، ط3313ىػ/ 733الحافظ جبلؿ الديف عبدالرحمف ) (315)

. 21ـ(: 3754عمير ، مكتبة وىبة ، )القاىرة ػػ 
 .  055ـ( : 3751، مكتبة وىبة ، )القاىرة ػػ 3طبقات الحفاظ ، : تح : محمد عمي عمر ، ط (316)
. 526/ 0، معجـ االدباء : ج (ياقوت الحموي317)
. 31أكـر ضياء العمري ، بقي بف مخمد ومقدمة مسنده : (331)
. 065/ 31؛ الذىبي ، سير اعبلـ النببلء : ج 3/351ابف الفرضي ، تاريخ عمماء االندلس : ج(333)
  . 3/351ابف الفرضي ، تاريخ عمماء االندلس : ج(330)
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