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المقدمة
الحمد اهلل رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو

أجمعيف .

يعد أبك الكليد الباجي مف العمماء كالفقياء البارزيف في األندلس  ،كالذم بذؿ جيكدان كبيرة لتكحيد

صفكؼ المسمميف في األندلس ضد النصارل األسباف  ،فطاؼ مدف األندلس كقكاعده لجمع شتات أالمو

الممزؽ ،فكاف الباجي عميؽ الفيـ  ،صاحب حجة  ،يقيـ الحجة عمى خصكمو مف الفقياء  ،فكاف صادقان
في أقكالو كأفعالو  ،كفي دعكتو كفي عرضيا  ،فاستطاع أف يستكعب المناىج التي درسيا سكاء في ببلده
األندلس أك في رحمتو الى المشرؽ مف فقو كحديث كلغة كعمـ الكبلـ كغيرىا مف عمكـ القراف  ،حتى تأىؿ

ليككف داعية لحمؿ رسالة التكحيد كالجياد في سبيؿ اهلل .

فما أحكج األمة لمثؿ ىذا الداعية  ،لندؾ بو الباطؿ  ،كنمـ بو شتات امتنا الممزؽ  ،لنككف صفان

كاحدان ضد العدك .

تناكلنا في بحثنا ىذا ((أبك الكليد الباجي كأثره في الدعكة لتكحيد األندلس )) اسـ أبك الكليد كنسبو

 ،كمف ثـ تناكلنا دراسة رحمتو الى المشرؽ العربي  ،كمف ثـ دعكتو الى تكحيد األندلس كىك صمب دراستنا
 ،كتضمف البحث ترجمة المؤرخيف لسنو كفاتو  ،كايضان تناكلنا دراسة ألىـ مؤلفاتو كنماذج مف شعره ،
كمف اهلل التكفيؽ .
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اسمه ونسبه-:

()1بف سعد بف أيكب بف كارث التجيبي ()2التميمي الباجي

أبك الكليد الباجي ىك سميماف بف خمؼ

القرطبي االندلسي ()3الذىبي الفقيو المالكي الحافظ أماـ المسمميف (،)4مف رجاؿ الحديث متكمـ فقيو أديب
شاعر(، )5صاحب التصانيؼ الكثيرة ،أصمو مف بطميمكس كمكلده في باجو باألندلس حيث انتقؿ أجداده
ىناؾ

()6

.كلد الباجي سنة ثبلث كأربعمائة ( 403ىػ)

()7

 ،ككانت كالدتو فقييو  ،كقيؿ أنيا كتبت تاريخ

كالدتو بخط يدىا،ككاف كالده مف تجار القيركاف  ،كلعمو ارتحؿ الييا لمتجارة مف بمده ،ككاف متدينان محبا

لمعمـ كالعمماء  ،حيث انو كاف يتخمؼ الى األندلس كيجمس الى فقيو بيا يقاؿ لو أبك بكر بف شماخ ككانت

تعجبو طريقتو في التدريس  ،فكاف رجاؤه أف يرزؽ بكلد مثمو  ،كطالما حدثتو نفسو بذلؾ  ،فباح بسره م ار انر

الى ىذا الفقيو  ،فكاف يقكؿ  " :ترل أرل لي ابنان مثمؾ "

()8

 ،فمما أكثر مف ذلؾ القكؿ ،قاؿ لو ابف شماخ

 :أف أحببت أف ترزؽ ابنان مثمي فاسكف قرطبة كالزـ عالميا الكبير أبا بكر المقبرم ،كالتمس مصاىرتو لعؿ
اهلل يرزقؾ كلدان مثمي  ،ففكر خمؼ كالد سميماف كشاكر كخطط  ،فقدـ قرطبة كاستقر بيا مترددان عمى

مجالس أبا بكر المقبرم طيمة سنة كاممة  ،كاظير لو الصبلح فأعجب بطريقتو  ،كطمب منو يد ابنتو ،
كلما رآه المقبرم كفئان مستقيـ السمكؾ  ،كافؽ عمى مصاىرتو  ،فزكجو ابنتو الفقيية  ،فجاءه منيا عدة أكالد
منيـ المترجـ  ،كابف أخر صاحب الصبلة بسرقسطة  ،كابف ثالث كاف أكؿ الناس بببلد العدك في الغزك

حتى انو كاف يعرؼ األرض بالميؿ بشـ التراب كابف أخر الذم تحقؽ فيو رجاء أبيو  ،فأصبح بعد كد

كاجتياد أماـ عصره في األندلس دكف منازع

()9

 .كالذم ىك محكر دراستنا في ىذا البحث .

يتبيف لنا مف ذلؾ أف أبك الكليد الباجي قد نشا في بيئة عممية ككانت عائمتو المدرسة األكلى التي

ارتش منيا المبف كالعمـ كغذل الركح كالجسد جميعان منذ نعكمة إظفاره كشب عمى طمب العمـ كالرحمة فبل

شؾ انو تأثر بأمو الفقيية التي لـ يكف لبلندلسيف آنئذ أف يصفكىا بالفقيية لك لـ تكف كذلؾ  ،ككالده الذم

طالما ارتحؿ كاجتيد مف اجؿ أف يككف لديو كلد ليككف شيخ مف شيكخ عصره .

ككاف لمباجي أيضان أثره الكبير في حياة ابنيو كلو كصيتة جميمة ليما يرشدىما فييا الى طريؽ

العيش الكريـ التقي

()10

 ،كىما احمد كيكنى أبك القاسـ خمؼ الذم سكف سرقسطو كاصمو مف قرطبة ،

كركل عف أبيو معظـ ركاياتو كتكاليفو  ،كخمؼ أباه في حمقاتو بعد كفاتو  ،كاخذ عنو أصحاب أبيو بعده ،

ككاف أبك القاسـ خمؼ دينا كمف افيـ الناس كأعمميـ  ،كلو تكليؼ حساف تدؿ عمى حذقو كنبمو  ،ككصفكه

بالنباىة

( )11

كقد جمع شعر أبيو بعد كفاتو

()12

 ،كالثاني أبك الحسف محمد الذم تكفي في حياة أبيو بسر

قسطق  ،ككاف نبيبلن مرجكان ذكيان فرثاه أبكه بمراثي شجية
أمحمد أف كنت بعدؾ صاب انر
ُ
كرزئت قبمؾ بالنبي محمد

()13

 ،ككاف مما قاؿ فيو -:

صبر السميـ لما بو ال يسؿـ

كلرزؤه أكىى لدم كأعظـ
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مف بعد ظبي أنني متقدـ

فمقد عممت باني بؾ الحؽ

رحلة أبو الوليد الباجي الى المشرق

دأب أبك الكليد الباجي عمى التنقؿ بيف مدف األندلس لؤلخذ عف كبار الشيكخ كالعمماء كالفقياء ،
شأنو في ذلؾ شأف شباب األندلس في طمب العمـ  ،كقد حصؿ عمى ما يكفي

ق مف عمكـ المغة العربية

كاآلداب كفنكنو  ،فماؿ الى عمكـ القراف كالتفسير كالحديث كالفقو كاألصكؿ كالكبلـ  ،كبما انو استفاد مف

التردد عمى كبار الشيكخ باألندلس  ،كعمـ ما لمترحؿ بيف أمصار بمده مف مزايا  ،أدرؾ أف عميو أف يغتنـ
الفرصة كيتجو نحك المشرؽ لينيؿ المزيد مف لقاء جمة الشيكخ كاالنتياؿ مف ينابيع العمـ في مراكزىا آنذاؾ

فصمـ الباجي العزـ عمى الرحيؿ .

فبدء الباجي رحمتو سنو ست كعشريف كاربعمائو  ،فأقاـ بمكة ثبلثة أعكاـ كحج فييا أربع حجج مع

الشيخ أبي ذر اليركم  ،فكاف يسكف معو بالسراة كيتصرؼ لو في جميع حكائجو كاخذ عمـ الحديث كالفقو

كالكبلـ

()15

.

ثـ رحؿ بعدىا الى بغداد  ،كأقاـ بيا ثبلث أعكاـ يدرس الفقو  ،كيكتب الحديث كلقي فييا جمة مف
الفقياء كأبي الطيب طاىر بف عبد اهلل الطبرم رئيس الشافعية  ،كأبي إسحاؽ إبراىيـ بف عمي الشافعي

الشيرازم (صاحب الميذب)  ،كأبي عبد اهلل الحسف بف عمي الصيمرم أماـ الحنفية ،كفضبلن عف دراسة

أبك الكليد في بغداد فكاف في أكؿ أمره مقبلن  ،حتى احتاج في سفره الى القصد بشعره  ،كايجار نفسو مدة
ببغداد مستفيضان لحراسة الدركب  ،أم انو يدرس كيعمؿ في نفس الكقت .

كأقاـ الباجي بالمكصؿ مع أبي جعفر السمناني عامان كامبلن يأخذ عنو عمـ الكبلـ
()17

الحديث بدمشؽ مف ابف جميع كغيره

 ،ككأنو مقامو بالمشرؽ نحك ثبلث

()16

 ،كسمع

ة عشر

عامان ( ، )18فعكؼ عمى طمب العمـ ساى انر " كقطؼ مف العمـ أزى انر  ،كتفنف في اقتنائو  ،كثنى إليو عناف
اعتنائو  ،حتى غدا مممكء الكطاب  ،كعاد بمح طيمة الى االرطاب "

()19

كبعد ىذه الرحمة الجميمة في طمب العمـ  ،عاد الباجي إلى بمده األندلس بعمـ جـ حصمة مع الفقر
كالتعفؼ  ،فكاف يضرب كرؽ الذىب لمغزؿ  ،كيعقد الكثائؽ  ،فقاؿ فيو بعض أصحابو كاف يخرج إلينا

لئلقراء كفي يده اثر المطرقة إلى أف فشا عممو  ،ثـ فتحت عميو الدنيا كعظـ جاىو ،كأجزلت صبلتو ،
حتى مات عف ماؿ كافر  ،ككاف يستعممو األعياف في ترسميـ كيقبؿ جكائزىـ  ،ككلي قضاء عدة مكاضع

مف األندلس ،كصنؼ التصانيؼ الكثيرة

()20

 ،فأصبح الباجي"بدر العمكـ البلئح ،كثبيرىا الذم ال يزح ـ ،

كمنيرىا الذم ينجمي بو ليميا االسحـ ،كاف أماـ األندلس الذم تقتبس أنكاره  ،كتنتجع نجكده

كأغكاره"....

()21

.
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كمما يفتخر بو انو ركل عنو حافظا المشرؽ كالمغرب أبك عمر بف عبد البر صاحب كتاب

االستيعاب ،كالخطيب أبك بكر بف ثابت البغدادم صاحب تاريخ بغداد  ،كناىيؾ بيما  ،كىما أسف منو

كاكبر

()22

.

دعوة أبو الوليد الباجي إلى توحيد األندلس
لما عاد أبك الكليد الباجي مف رحمتو إلى المشرؽ العربي كالتي استمرت ثبلثة عشر عامان(

440ىػ) رجع إلى بمده األندلس بعمـ جـ حصمو مع الفقر كالتعفؼ

()23

.

426ىػ-

كعند عكدتو كجد ممكؾ الطكائؼ شيعان مختمفة كمتفرقة يياجـ بعضيـ بعضان  ،كالعدك يتربص بيـ

الدكائر  ،فكاف االختبلؼ كالتفرقة سمو مف سمات عصر ممكؾ الطكائؼ  ،فكاف عدد مف الخمفاء أك

الممكؾ يحكـ األندلس في أف كاحد  ،كىذا مالـ يشيده التاريخ  ،ككاف مما قيؿ في ذلؾ  " :كاجتمع عندما

في صقع األندلس أربعة خمفاء كؿ كاحد منيـ يخطب لو بالخبلفة  ،كبالمكضع الذم ىك فيو  ،كذلؾ

فضيحة لـ ير مثميا  ،دلت عمى األدبار المؤبد أربعة خمفاء في مسافة ثبلثة أياـ في مثميا كميـ يدعى

بأمير المؤمنيف .)24("...

كعف ذلؾ قاؿ ألحجي  (( :كىكذا كجدت في األندلس أكضاع يحكميا أمراء  ،اتصؼ منيـ في
بعض تصرفاتو -بصفات األثرة كالغدر  ،ىانت لدييـ معة مصالح األمة  ،كتركت دكف مصالحيـ الذاتية

 ،باعكا خمقيـ (كببلدىـ) لمعدك المتربص  ،ثمنان لبقائيـ في السمطة  ،أصاب األمة الضياع بقدر ما

ضيعكا مف الخط الخمقي المسمـ  ،انحرؼ ىؤالء المسؤلكف عف ألتيج الحنيؼ الذم بو كانت األندلس
كحضارتو ))

()25

.فضبلن عف ذلؾ فقد تسابؽ ممكؾ الطكائؼ عمى الحصكؿ عمى األلقاب السمطانية

كالتشريفية الفخمة كالبراقة كالتي تمجد شخصية الحاكـ  ،كالتي ال تميؽ في الكقت نفسو كألتناسب شخصية

الممؾ أك الحاكـ ال ألفعاؿق أك أعمالو  ،فانتقدىـ عدد كبير مف الشعراء كانتقدكا تمؾ التسميات السمطانية

فقاؿ قائؿ منيـ :

مما يزىدني في األرض اندلسي

ألقاب مممكة في غير مكضعيا

أسماء معتضد فييا كمعتمد

كالير يحكي انتفاخان صكلة األسد

()26

كقد تيجـ ابف الخطيب الغرناطي غضبان عمى تمؾ األلقاب منتقدان مف تمقب بيا قائبل " :ليس

ألحدىـ في الخبلفة ارث كال في األمارة سبب  ،كال في الفركسية نسب  ،كالفي شركط اإلمامة مكتسب ،
اقتطعكا األقطار ،كاقتسمكا المدائف الكبار  ،كجبكا العماالت كاألمصار  ،كجندكا الجنكد  ،كقدمكا القضاة ،
كانتحمكا األلقاب  ،ككتبت عنيـ الكتاب كاألعبلـ  ،كأنشدىـ الشعراء  ،كدكنت بأسمائيـ الدكاكيف "

364

()27

.

مجل دديلل 2008 /

العدد الثالثون

كفي مثؿ ىذه الحالة ظيرت العصبية كالنزاعات التي أدت الى التشتت كالضياع " فتمخضت عف

الفاقرة الكبرل  ،كالت بمف أتى بعدىا الى ماكاف أعضؿ كأدنى  ،مما طكل بساط الدنيا كعفى رسميا ،

كاىمؾ أىميا"

()28

.

فمك كضع ىؤالء األمراء الميازيؿ -رغـ اختبلفيـ -مصمحة األمة أكالن  ،ككجد بينيـ نكع مف

العيكد التي تقكـ عمى المسالمة كالتعاكف ضد كؿ خطر خارجي  ،لكاف األمر مختمفان .لكنيـ راحكا

يستعينكف بعدك أمتيـ المتربص -الذم يتمنى ىبلكيـ جميعان -ضد بعضيـ البعض  ،كلقاء دفع اتاكه

كتنازؿ عف حصكف كمدف  ،كلعؿ مااصاب األندلس بسكء فعاليـ كسقـ خمقيـ كاف أكثر مما أصيب بو

بقكة عدكىـ  ،فاالستعانة بالعدك سنو سيئة كجدناىا تتكرر لد ل آخريف مف بعض الحكاـ  ،إال أف أسبانيا
النصرانية كانت تتربص بيـ جميعان كألتميز حتى ـ ف كانت لو معيا صداقة أك عيد  ،فسقطت نتيجة لذلؾ

 ،في ىذه الفترة – بعض المدف كالقكاعد االندلسية بيد دكلة أك دكؿ أسبانيا النصرانية  ،الذم بدء تكسعيا
في ىذا الكقت بمياجمة كاخذ األراضي اإلسبلمية

()29

.

كنتيجة ليذا كمو ارتفعت في األندلس دعكة لجمع الشمؿ  ،ككاف عمى راس مف تكالىا العبلمة
الفقيو القاضي أبك الكليد الباجي  ،فصمـ العزـ عمى تكحيد كممتيـ  ،كلـ شعثيـ لمخركج ببمده مف المأزؽ

الذم ىك فيو  ،فدعا إلى تكحيد الصفكؼ  ،فطاؼ الباجي في مدف األندلس كقكاعده  ،يحث عمى جمع

الكممة ككحدة الصؼ  ،ككاف ىذا قبؿ سقكط طميطمو سنو ( 478ىػ) سنيف عديدة  ،استمرت بعد سقكطيا

مدة  ،تكممت بالخير في الزالقو (479ىػ)
فثار أىؿ طميطمة سنة

()30

.

472ىػ ضد حاكميا الضعيؼ (القادر) كخمعكه  ،كبقيت المدينة دكف أمير

 ،فاستدعي المتككؿ صاحب بطميمكس ليتكلى حكميا  ،كيقكـ بكاجب حمايتيا  ،قبؿ ذلؾ مكرىان
" فدخؿ طميطمو عقب سنة اثنتيف كسبعيف  ،كأقاـ عندىـ نحكان مف عشرة اشير  ،أضؿ مف ٍيد في رحـ ،
كأذؿ مف لحـ عمى كضـ "

()31

لكنو عاد إلى بطميمكس حينما عمـ باستعانة القادر بأدفكنش ( الفكنسك

السادس ممؾ قشتالة 465ىػ502 -ىػ)كمقدميا نحك طميطمة

()32

 ،كالتي كانت شغؿ ادفكنش الشاغؿ في

كيفية االستيبلء عمييا  ،كالذم بدء منذ سنة  470ىػ يعمؿ عمى تنفيذ ىذا األمر باال غار قعمى أراضييا
كيعيث فييا سفكان كتخريبان كينسؼ مزارعيا  ،كاستمر عمى ذلؾ سنكات لينيؿ قكاىا  ،فأرسؿ االدفكنش إلى

المتككؿ بف األفطس حاكـ بطميكس طالبان تسميـ بعض قبلعو كحصكنو كتقديـ أمكاؿ معينة  ،كيتكعده بشر
العكاقب إذ ىك لـ يفعؿ  ،رغـ صعكبة المكقؼ رفض المتككؿ التيديد كرد عمى االدفكنش ممؾ قشتالة

برسالة قكية تدؿ عمى الشجاعة كاإلباء قاؿ فييا  " :كصؿ إلينا مف عظيـ الركـ كتاب مدع في المقادر
كأحكاـ العزيز القدير  ،يرعد كيبرؽ  ،كيجمع تارة ثـ يفرؽ  ،كيمدد بجنكده

الكافرة كأحكالو المتظافرة  ،كلك عمـ أف هلل جنكدان أعز بيـ كممة اإلسبلـ كاظير بيـ ديف نبينا محمد ( )
أعزة عمى الكافريف يجاىدكف في سبيؿ اهلل كال يخافكف  ،كبالتقكل يعرفكف كفي التكبة يتضرعكف  ،كلئف
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لمعت مف خمؼ الركـ بارقة فبإذف اهلل كليعمـ المؤمنيف كليميز اهلل الخبيث مف الطيب كيعمـ المنافقيف  ،أما
تعييرؾ لممسمميف فيما كىي مف أحكاليـ فبالذنكب المرككبة  ،كلك أنفقت كممتنا مع سائرنا مف األمبلؾ ،

عممت أم مصاب أذقناؾ  ،كما كانت آباؤؾ تتجرعو فمـ تزؿ تذيقيا مف الحماـ ضركب اآلالـ شؤمان تراه

كتسمعو "...

()33

.

كلعؿ المتككؿ أرسؿ الباجي إلى حكاضر األندلس  ،داعيان إلى تكحيد الصفكؼ

()34

 ،فأشار ابف

اآلبار إلى ذلؾ بقكلو  " :كلما عظـ عيث الطاغية ادفكنش بف فردلند  ،كتطاكؿ

إلى الثغكر  ،كلـ يقنع بضرائب الماؿ انتدب لمتطكؼ عمى أكلئؾ الرؤساء القاضي أبك الكليد الباجي ،

يندبيـ إلى لـ الشعث كمدافعة العدك  ،كيطكؼ عمييـ كاحدان كاحدان  ،ككميـ يصغي إلى كعظو "

()35

.

فبذؿ الباجي جيكدان كبيرة في ىذه الميمة  ،كتصدل ليا بنفسو  ،كخاصة بعد عكدتو مف المشرؽ

اإلسبلمي " ألكؿ قدكمو رفع صكتو باالحتساب كمشى بيف ممكؾ أىؿ الجزيرة لصمة ما اثبت مف تمؾ
األسباب  ،فقاـ مقاـ مؤمف آؿ فرعكف لك صادؼ أسماعان كاعية  ،بؿ نفخ في عظاـ ناخرة كعطؼ عمى
أطبلؿ داثرة  ،بيد انو كمما كفد عمى ممؾ منيـ في ظاىر أمره لقيو بالترحيب كاجزؿ حظو في التأنس

كالتقريب كىك في الباطف يستجيؿ نزعتو كيستثقؿ طمعتو  ،كما كاف افطف الفقيو رحمو اهلل بأمكرىـ كاعممو

بتدبيرىـ لكنو كاف يرجك حاالن تثكب كمذنبان يتكب "

()36

.

كأشار لنا المقرم إلى ىذا األمر بقكلو  " :كلما قدـ مف المشرؽ إلى األندلس بعد ثبلثة عشر عامان

 ،كجد ممكؾ الطكائؼ أحزابان متفرقة فمشى بينيـ في الصمح  ،كىـ يجمكنو

في الظاىر  ،كيستثقمكنو في الباطف كيستبردكف نزعتو  ،كلـ يفد شيئان  ،كاهلل تعالى يجازيو
عمى نيتو "

()37

.

أما مؤمف آؿ فرعكف التي كردت في النص فيك الذم ذكره اهلل تعالى في القرآف الكريـ((

وَقَالَ زَجُمٌ

مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِسْعَىْنَ يَكْتُمُ إِميَانَهُ أَتَقْتُهُىنَ زَجُالً أَن يَقُىلَ زَبِّيَ انهَّهُ وَقَدْ جَاءكُم بِانْبَيِّنَاتِ مِن زَّبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَاذِباً فَعَهَيْهِ
كَرِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقاً يُصِبْكُم بَعْضُ انَّرِي يَعِدُكُمْ إِنَّ انهَّهَ نَا يَهْدِي مَنْ هُىَ مُسْسِفٌ كَرَّاب)) (.)38
رغـ ذلؾ استمر الباجي ككاصؿ مساعيو الحميدة في جمع الشمؿ في مختمؼ مدف األندلس كقراىا

 ،كلدينا إشارة كاضحة إلى انو سافر ألكثر مف ممؾ مف ممكؾ ىؤالء الطكائؼ  ،فأخذ يتصؿ باألمراء
كيحثيـ عمى االتحاد كالجياد  ،كيطكؼ عمييـ كاحدان كاحدان  ،ككميـ يصغي إلى كعضو  ،فقربو الرؤساء
حينئذ  ،كاستعممكه في أمانتيـ كالترسؿ فيما بينيـ  ،فاجزلكا

صبلتو  ،كأصبح سفي انر متنقبلن مف إمارة إلى أخرل مف قبؿ ذكم السمطاف كالنفكذ ،

كعبر المقرم عف ذلؾ قائبلن " :ككاف لما رجع إلى األندلس  ،فشا عممو كتييأت الدنيا لو  ،كعظـ جاىو ،
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كأجزلت لو الصبلت  ،فمات عف ماؿ كافر  ،كترسؿ لمممكؾ  ،ككلي القضاء بعده مكاضع  ،رحمو اهلل

تعالى

()39

.

()40

كقاؿ في مكضع آخر " ككاف يستعممو األعياف في ترسميـ  ،كيقبؿ جكائزىـ "
في مثؿ ىذا األمر انو " كاف يستعممو الرؤساء في الرسؿ "
بينيـ كيقبؿ جكائزىـ  ،كىـ لو عمى غاية البر"

()42

()41

 ،كقيؿ أيضان

 ،كانو " كاف يصحب الرؤساء كيرسؿ

.

يفيـ مف ىذه النصكص األخيرة انو كمؼ بيذه الميمة مف قبؿ كاحد أك أكثر مف ممكؾ الطكائؼ ،
أما ما يفيـ مف نص ابف اآلبار في الحمة السيراء فيك أكثر كضكحان حيث يبادر إلى ذكر انتداب المتككؿ
بف األفطس لو في ىذا األمر

()43

.

كاتخذ الباجي أسمكبان جديدان لمتقريب بيف األمراء ليككنكا سدان منيعان كحصينان ضد عدكىـ المشترؾ ،

فقاـ بنشر العمكـ بيف الطبلب في مختمؼ مدف األندلس كقراىا  ،حتى فشا عممو كبعد صيتو  ،فاخذ
يتصؿ باألمراء مف جديد كيحثيـ عمى االتحاد كالجياد كيطكؼ عمييـ كاحدان

كاحدان  ،ككميـ يصغي إلى كعظو فانفؽ الباجي جؿ كقتو لخدمة اإلسبلـ  ،سكاء في تدريسو لمناىج

اإلسبلـ أك في تجكالو في الدعكة إلى التكحد  ،فأصبح سفي انر متنقبلن مف إمارة إلى أخرل خبلؿ تطكافو

الكاسع  ،ككاف غرامو في التدريس مثؿ غيره مف العمماء حتى قاؿ عنو تبلمذتو " كاف يخرج إلينا لبلقراء ،

كفي يده اثر المطرقة "(.)44

ككاف الباجي أثناء تطكافو كزياراتو لممكؾ الطكائؼ  ،يقيـ في كؿ مدينة منيا مدة ليست بالقميمة "

ككاف تردد أبي الكليد بشرؽ األندلس مابيف سرقسطو كبمنسيو كمرسية كدانية "
تكاجده في سرقسطة أياـ حكـ المقتدر احمد بف ىكد (حكمو

()45

 ،فحدث يكمان أثناء

474-438ىػ) اف جاءت رسالة مف احد

عمالقة الرىباف الفرنسييف يدعك فييا ىذا األمير إلى الدخكؿ في الديانة المسيحية كاالنسبلخ عف العقيدة

المحمدية  ،فكتب الباجي رسالة عمى لسانو رد فييا عمى ىذا الراىب الرىيب  ،كسمؾ طريؽ االعتداؿ ،

كطرؽ الحجة بالحجة  ،كأعاد الداعي مدعكان  ،كبقي األمير كامارتو سرقسطة عمى ديف اإلسبلـ

()46

.

كيبدك انو أقاـ في سرقسطة مدة طكيمة  ،كاتصؿ بحاكميا كما يتضح مف رده عمى رسالة الراىب

الفرنسي  ،كما أف ابنو أبك الحسف محمد " تكفي في حياة أبيو بسرقسطة  ،ككاف نبيبلن ذكيان مرجكان فرثاه
أبكه بمراثي شجية "

()47

.

إال أف ىذا ال يعني انو اقتصر بزياراتو عمى شرؽ األندلس فقط كانما كانت لو زيارات غرب

األندلس  ،كمف الممالؾ التي زارىا ىناؾ مممكة بطميكس (حيث بنك األفطس) المدينة التي كلد فييا أجداده
 ،كلعمو تكلى ىناؾ بعض المياـ كقاـ بالتدريس  ،كغير بعيد أف دعكتو لـ تكجو إلى ممكؾ الطكائؼ

فحسب بؿ أيضان كانت مكجية إلى عمكـ الناس  ،يدعكىـ في تدريسو كصبلتو األخرل  ،ككاف تكلى
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قضاء بطميكس كغيرىا  ،فارتأل المتككؿ أماـ سكء الحالة أف يرعى ىذه القضية فدعـ الباجي في مجيكده

كشد مف عضده فكمفو أك كجيو إلى الجياد

()48

.

كما أف أبك الكليد الباجي قاـ بزيارة إلى جزيرة ميكرقو تك عكدتو إلى األندلس  ،حيث أرسؿ في
طمبو أميرىا ليقكـ بمناظرة كمناقشة ابف حزـ الذم كاف خارجان عف المذىب كلـ يكف باألندلس مف يشتغؿ

بعممو  ،فقصرت السنة الفقياء عف مجادلتو ككبلمو كاتبعو عمى رأيو جماعة مف أىؿ الجيؿ  ،فحؿ بجزيرة

ميكرقة فرأس فييا  ،كاتبعو أىميا  ،فمما قدـ أبك الكليد كممكه في ذلؾ " فمما قدـ األندلس  ،كجد لكبلـ ابف
حزـ طبلكة إال انو كاف خارجان عف المذىب  ،كلـ يكف باألندلس مف يشتغؿ بعممو  ...فمما قدـ أبك الكليد
كممكه في ذلؾ فدخؿ إلى ابف حزـ كناظره كشير باطمو  ،كلو معو مجالس
كثيرة "

()49

.فكانت تمؾ المناظرة سبب في إحراؽ كتبو كطرده مف الديار " كاف ابف حزـ اجمع أىؿ

األندلس كميـ لعمكـ اإلسبلـ كأشبعيـ معرفة كلو تكسع في عمـ البياف كحظ مف الببلغة كمعرفة بالسير مف

األنساب  ...إلى أف قدـ أبك الكليد الباجي مف العراؽ كقد تكسع في عمكـ النظر  ،كلقى األئمة فناظر ابف
حزـ فانتصؼ منو  ...ثـ تعصب عميو  ...أمراء تمؾ الديار فمقتكه كآذكه كطردكه كحرقكا كتبو عبلنية

.)50("...

ىذا أف دؿ عمى شئ يدؿ عمى شخصية الباجي القكية ،كبداىة رأيو السديدة  ،كانو ال يخش

الحؽ لكمة الئـ في دفاعو عف اإلسبلـ  ،كىذا مااىمو الف يككف رسكالن بيف الممكؾ كاألعياف
فقيؿ  " :كاف يستعممو األعياف في ترسميـ "

()51

 ،كانو " كاف يستعممو الرؤساء في الرسؿ بينيـ "

ل في
()52

،

مف اجؿ تكحيد الصفكؼ ضد العد ك المتربص بيـ  ،فازداد نشاطو في الدعكة لمتكحيد نتيجة الزدياد حاؿ

األندلس سكءان خاصة بعد حادثة بربشتر "كفي سنة ست كخمسيف كأربع مئة تغمب العدك عمى مدينو
بربشتر"

()53

 ،كما مف شؾ أف ليذه الحادثة األثر الكبير كالدافع القكم الذم نبو ممكؾ الطكائؼ كسكاف

األندلس إلى خطر العدك الذم يريد أف يضـ األندلس تحت حكـ النصارل األسباف كيفرقيـ كيشتت كممتيـ
 ،ليذا نرل أف أبك الكليد الباجي قد بذؿ جيكدان كبيرة في الدعكة إلى التكحد مطكفان في المدف االندلسية ،
حادثان عمى تكحيد الصفكؼ كلـ الشمؿ كخاصة بعد أف تكلى مياـ القضاء في أكثر مف مدينة كاشتغؿ

بالتدرمس كعرؼ مكانو كذاع صيتو العممي

()54

،فاف ىذه الحادثة أرت حقيقة الحاؿ كأجبت الير كع لمقياـ

بعمؿ ،فكانت محركان أخر قكم ألبك الكليد كغيره .

فكاف ليذه النكبة األثر الكبير كالصدل العميؽ في الدعكة إلى الجياد في أنحاء األندلس كاىتز

لو ا األمراء  ،مما أثرت ىذه الدعكة عف استرجاع بربشتر بعد سنو مف سقكطيا  ،فسار المتطكعكف مف
جيات األندلس جيادان في سبيؿ اهلل  ،فحاصركا مدينو بربشتر كنجحكا في اقتحاميا كجرت فييا معركة
شديدة تـ فييا استرداد بربشتر سنو 457ىػ

()55

.
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ظؿ أبك الكليد الباجي بعد ىذا يفكر في خطو جديدة لتخميص بمده مف الفكضى كاالنحبلؿ كيركـ

إلى لـ الشمؿ ضد ادفكنش السادس كمساعيو في ضـ األندلس إلى أسبانيا النصرانية  ،حتى انتيى بو
المطاؼ " إلى المرية سفي انر بيف رؤساء األندلس يؤلفيـ عمى نصرة اإلسبلـ  ،كيركـ جمع كممتيـ مع جنكد
ممؾ المغرب المرابطيف عمى ذلؾ  ،فتكفي قبؿ تماـ غرضو رحمو اهلل "

()56

.

فيبدك مف ىذا النص أف الباجي ىك الذم ميد السبيؿ لدخكؿ المرابطيف إلى األندلس كانتصارىـ

عمى االدفكنش في كقعة الزالقو 479ىػ بعد كفاتو بخمس سنكات كبقاء اإلسبلـ بيذا البمد أكثر مف أربعة
قركف  .حيث أف المرابطيف دخمكا إلى األندلس بقيادة يكسؼ بف تاشفيف كحدثت المعركة الفاصمة بينيـ
كبيف جيش النصارل بقيادة ادفكنش السادس  ،في مكقع يدعى الزالقة كعمى أساسو سميت المعركة ،

كبدأت قكة المسمميف تضعؼ كتتقيقر أكؿ األمر  ،أماـ ضربات النصارل الحاقدة  ،كأيقف االدفكنش ببمكغ

النصر  ،إال أف يكسؼ بف تاشفيف قاـ بعممية التفاؼ سريعة باغت فييا معسكر العدك مف الخمؼ ككصؿ
إلى خيامو كحرقيا كأباد حراسيا  ،كلـ ينج منيـ إال القميؿ  ،ككانت طبكؿ المرابطيف تدؽ بعنؼ فترتج

منيا األرض  ،كرغاء الجحاؿ يتصاعد إلى السماء فبث الذعر في نفكس األعداء كىمعت قمكبيـ

()57

.

كبيذه المعركة تحطمت مقاكمة النصرانية  ،كتكسرت شككتيـ  ،كانقض أسد مف اسكد المسمميف

عمى االدفكنش السادس كطعنو في فخذه كالذ النصارل بالفرار  ،كتمنى ادفكنش المكت عمى العيش ،
كلجأ مع خمسمائة فارس مف فرسانو إلى تؿ قريب ينتظر الظبلـ لينجك مف سيكؼ المرابطيف

ادفكنش السادس تمؾ اليزيمة
.

()59

()58

 ،فانيزـ

القاصمة التي أبعدت خطره عف الببلد اإلسبلمية االندلسية كميا إلى حيف

فقد االدفكنش القسـ األعظـ مف جيكشو  ،كأمر يكسؼ بف تاشفيف بضـ رؤكس القتمى مف

النصارل  ،فعمؿ المسممكف منيا مآذف يؤذنكف عمييا كجمع المسممكف األسبلب كالغنائـ التي تركيا
النصارل كرائيـ في ساحة المعركة  ،كأمر األمير يكسؼ بيا ممكؾ األندلسييف كقد عرفيـ إف ىدفو الجياد

في سبيؿ اهلل كنصرة اإلسبلـ(.)60

كبانتصار المسمميف في ىذه المعركة ارتفعت الركح المعنكية ألىؿ األندلس ،
كأزاح عنيـ كابكس النصارل في ضـ األندلس إلييـ  ،كأدت إلى سقكط ىيبة ممكؾ الطكائؼ كرعاياىـ ،

خاصة أنيـ ىزمكا في أكؿ المعركة  ،لكال أف كرميـ اهلل بالمرابطيف لضاعت األندلس  ،فميدت الزالقة إلى
إسقاط دكؿ الطكائؼ فيما بعد عمى يد منقذييـ  ،كأصيب نصارل األسباف بيزيمة تعيسة أثرت في نفكسيـ

كتحطمت آماليـ في االستيبلء عمى أراضي المسمميف في األندلس كابعادىـ .

فكاف ىذا االنتصار نتيجة دعكة التكحيد الرامية لضـ صفكؼ المسمميف ضد العدك الحاقد كالتي

قاـ بيا أبك الكليد الباجي  ،فيك بحؽ مف العمماء كالفقياء الذيف سعك في جمع شتات األمة الممزؽ كبذلكا

كسعيـ في نصرة اإلسبلـ ضد النصارل الحاقديف  .اسكنو اهلل فسيح جناتو كرضي عنو .
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وفاة الباجي
تكفى القاضي أبك الكليد الباجي بالمرية مف ببلد األندلس  ،ليمة الخميس بيف العشائيف  ،كىي
ليمة تسعة عشر خالية مف رجب  ،كدفف يكـ الخميس بعد صبلة العصر سنة أربع كسبعيف كأربعمائة عف
كاحد كسبعيف سنة كدفف بالرباط عمى ضفة البحر كصمى عميو ابنو أبك القاسـ

( .)61كىك المكافؽ الذم

يتبلئـ مع ما ذىب إليو اغمب مف ترجـ لو حسب ما اطمعنا عميو .

كقد اختمؼ بعض المؤرخيف في تاريخ كفاتو  ،فذكر ياقكت الحمكم انو مات سنة أربع كتسعيف

كأربعمائة

()62

 ،فمعؿ التشابو بيف حركؼ السبعيف كالتسعيف أكىـ المؤؿؼ أك الكاتب  ،فكتب التسعيف بدؿ

السبعيف لتقارب مخرجي حر كفيـ ا  ،أك ربما سيكان مف الناسخ لتشابييما في الصكرة أك خطان مطبعي ،
كقد تبعو عمى ذلؾ ألكتبي فذكر أف سنة كفاتو أربع كتسعيف كأربعمائة

( )63

.

أما صاحب كتاب تاريخ الفكر االندلسي فذكر كفاتو سنة ثبلث كسبعيف كأربعمائة  ،فقدمو سف ة

مثمما فعؿ بمكلده

()64

.

أما ابف بساـ فذكر كفاتو في بالقكؿ أربع كسبعيف كغفؿ ذكر االربعمائو اختصا انر كما يصنع

بعض المؤلفيف (. )65

كذكر لنا السمعاني أف كفاتو كانت في حدكد سنو ثمانيف كأربعمائة

()66

.

كاف أبك الكليد الباجي مف القكـ الذم سما ذكرىـ بعد كفاتيـ  ،كانقضاء أمد حياتيـ  ،فبيرت

كاليتيـ  ،كاشتيرت في األفاؽ درايتيـ

()67

 ،فكاف بحؽ مف أعظـ مف حفؿ بيـ تاريخ األندلس الفكرم مف

الرجاؿ  ،فندب نفسو لئلصبلح كالدعكة كالتكحيد في األندلس  ،فكاف جميبلن رفيع القدر  ،حتى قاؿ عنو

القاضي أبك عمي الصدفي ":ما رأمت مثؿ أبك الكليد الباجي  ،كما رأمت احد عمى سمعتو كىيئتو كتكقير
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مجمسو  ،كلما كنت ببغداد قدـ كلده أبك القاسـ احمد  ،فسرت معو إلى شيخنا قاضي القضاة الشامي ،

فقمت لو  :أداـ اهلل تعالى عزؾ  ،ىذا ابف شيخ األندلس  ،فقاؿ :لعمو ابف الباجي  ،فعمت :نعـ ،فاقبؿ
عميو "

()68

.

فيذا ىك أبك الكليد الباجي الذم ذاع صيتو  ،كطبقت شيرتو األفاؽ شرقان كغربان ،منذ بداية العقد

الثالث مف عمره ،حتى قيؿ فيو "ماحؿ بمدان إال كجده مآلف بذكره"

()69

.

فكانت حياتو حافمة  ،فدعا إلى التكحيد  ،كجادؿ كناظر حيثما حؿ كارتحؿ بأيماف قكم  ،كشجاعة

أدبيو كاحتسابان لكجو اهلل تعالى .

كأخي انر نذكر ىنا كالمقرم عميو عند ترجمتو لو قائبلن  ":كلعمرم انو لـ يكؼ القاضي ابا الكليد

الباجي حقو الكاجب المفترض ،ككددت انو مد النفس في ترجمتو بعبارتو التي يعترؼ ببراعتيا مف سمـ لو
كمف اعترض  ،فاف ترجمو المذككر مما سطره أفسح مجاالن  ،كأفصح ركيو كارتجاالن  ،كبالجممة فيك احد

أعبلـ األندلس "

()70

.

مؤلفات أبي الوليد الباجي -:
صنؼ أبك الكليد الباجي كتب كثيرة منيا التعديؿ كالتجريح فيمف ركل عنو البخارم في الصحيح ،

ككتاب أحكاـ الفصكؿ في أحكاـ األصكؿ

()71

 .ككتاب االستيفاء شرح المكطأ كالمنتقى مختصر

االستيفاء  ،كاإليماء مختصر المنتقى  ،كالسراج في ترتيب الحجاج  ،ككتاب التسديد إلى معرفة طرؽ

التكحيد  ،ككتاب المعاني في شرح المكطأ كىك في عشركف مجمد  ،ككتاب اختبلؼ المكطأت  ،ككتاب

التفسير لـ يتمو

()72

.

ككتاب المقتبس في عمـ مالؾ بف انس ككتاب الميذب في اختصار المدكنة  ،ككتاب مسائؿ

الخبلؼ  ،كالحدكد في األصكؿ  ،ككتاب اإلشارة في األصكؿ  ،ككتاب فرؽ الفقياء  ،ككتاب الناسخ

كالمنسكخ  ،ككتاب السنف في الدقائؽ كالزىد

()73

 ،ككتاب المنتقى في الفقو ،ككتاب االستيفاء كىك كتاب

كبير جامع بمغ فيو الغاية ،كلو كتاب اإليماء في الفقو كىك خمس مجمدات  ،ككتاب السراج في الخبلؼ
لـ يتمو  ،كمختصر المختصر في مسائؿ المدكنة  ،كلو كتاب الحدكد  ،ككتاب شرح المنياج  ،ككتاب

سنف الصالحيف كسنف العابديف  ،ككتاب سبؿ الميتديف

()74

.

نماذج من شعر الباجي -:
كاف أبك الكليد الباجي أديبان كشاع انر  ،فضبلن عف ككنو فقييان كقاضيان كمحدثان كحافظان كمتكممان

كداعيان  ،كقد جمع شعره ابنو أبك القاسـ بعد كفاتو
إذا كنت اعمـ عممان يقينان
َفمِ َـ الاككف ضنيان بيا

()75

،كمف شعره الذم انشده لنفسو في معنى الزىد -:

بأف جميع حياتي كساعة

كاجعميا في صبلح كطاعة
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كمف قكلو في أىؿ العمـ :

قد افمح القانت في جنح الدجى

لو حنيف كشييؽ كبكا

أنا لسفر نبتغي نيؿ المدل

كمف ينصب الميؿ ينؿ راحتو

يتمك الكتاب العربي الني ار
يبؿ مف أدمعو ترب الثرل

ففي السرل بغيتنان الفي الكرل

(.)77

عند الصباح يحمد القكـ السرل

كلو شعر " يرثي ابنيو كماتا مغتربيف  ،كغربا كككبيف  ،ككانا ناظرم الدىر كساحرم النظـ
كالنثر "

()78

فقاؿ فييما :

ىما اسكناىا في السكاد مف ِ
القمب

رعى اهلل قبريف استكانا ببمدة

ِ
القرب
فؤادم لقد زاد التباعد في

لئف ُغيبا عف ناظرم كتبكءا
يقر بعيني أف ازكر ثراىما

كالصؽ مكنكف الترائب بالتر ِ
اب

سأنجد مف صحب كاسعد مف ُس ِ
حب

كأبكي كأبكي سأكنييا لعمني

فما ساعد

كال استعذب

أسى
ت كرؽ الحماـ أخا ن
ل
ت عينأم بعدىما كر ن

أحف كيثني البأس نفسي عف األسى

كال ركح ت ريح الصبا عف أخي ِ
كرب

ِ
العذب
كال ظمئت نفسي إلى البارد

ِ
الصعب
كما اضطر محمكؿ عمى المركب

كلو شعر في رثاء ابنو محمد بمراثي شجيو فيقكؿ -:
أمحمد أف كنت بعدؾ صاب انر

صبر السميـ لما بو ال يسؿ

فمقد عممت بأني بؾ الحؽ

مف بعد ظني أنني متقدـ

كرزئت قبمؾ بالنبي محمد

هلل ذكر ال ي از

ؿ بخاطرم

كبكؿ ارض لي مف أجمؾ لكعة

ـ

كلرزؤه أدىى لدم كأعظـ

متصرؼ في صبره مستحكـ

كبكؿ قبر كقفة كتمكـ

()80

.

كلو في المعتضد باهلل بف عباد كالد المعتمد :
عباد استعبد البرايا

مديحو ضمف كؿ قمب

بأنعـ تبمغ النعائـ

حتى تغنت بو الحمائـ

كمف شعره

(.)81

كتبمد
ؿ عيدم بالديار كانما
ما طا
أنسى معاىدىا أسى ُ
(.)82
الجممد
أك كنت أنبأت الديار صبابتي
رؽ الصفا بفنائيا ك ُ

كمف شعره المتقارب

تداركت مف ألخطأم نادمان

فبل رفعت صرعتي أف رفعت

أف أرجك سكل خالقي راحمان

يدم إلى غير مكالىا
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م إلى مف يمكت

مضى زمف المكارـ كالكراـ
البر فعبلن دكف ٍ
ككاف ِ
قكؿ

بما ذا اكفر ىذا بما (.)83

ِ
الفحاـ
سقاه اهلل مف صكب
ِ
بالكبلـ
فصار البر نطقان

(.)84

الخاتمة
في نياية ىذا البحث كالذم تضمف دراسة (( أبك الكليد الباجي كأثره في الدعكة إلى تكحيد األندلس
)) فقد تكصمنا إلى جممة مف األمكر منيا-:

- 1أف أبك الكليد الباجي نشأ في بيئة عممية ككانت أسرتو المدرسة األكلى التي ارتشؼ منيا المبف
كالعمـ كغدل الركح كالجسد منذ نعكمة أظفاره كشب عمى طمب العمـ .

- 2نبغ الباجي في األدب قبؿ رحمتو إلى المشرؽ  ،فمما حصؿ عمى ما يكفي ق مف عمكـ المغة العربية
كاآلداب كفنكنو خبلؿ تنقمو بيف مدف األندلس ،ماؿ إلى عمكـ القراف كالتفسير كالحديث كالفقو

كاألصكؿ كالكبلـ  ،أدرؾ أف عميو أف يغتنـ الفرصة كيتجو نحك المشرؽ لبلنتياؿ مف ينابيع العمـ

في مراكزىا آنذاؾ فصمـ العزـ عمى الرحيؿ لطمب العمـ .

- 3عزـ الباجي عمى تكحيد األندلس بعد أف عاد إلى كطنو مف المشرؽ فكجد األندلس عبارة عف
طكائؼ كشيعان مختمفة كمتفرقة يياجـ بعضيـ بعضان كالعدك يتربص بيـ الدكائر .

- 4استمرت دعكة الباجي لتكحيد األندلس عدة سنكات  ،حيث تجكؿ خبلليا في مدف كقكاعد مختمؼ
جيات األندلس كبيف ممكؾ الطكائؼ كمؤمف آؿ فرعكف كما عبر عنو .

- 5أصبح الباجي سفي انر بيف رؤساء كحكاـ األندلس يؤلفيـ عمى نصره  ،كيركـ إلى جمع كممتيـ مع

جنكد ممكؾ المغرب المرابطيف عمى ذلؾ إال انو تكفي رحمو اهلل قبؿ تماـ غرضو  ،فكاف ىك الذم

ميد السبيؿ لدخكؿ المرابطيف كانتصارىـ عمى االدفكنش السادس في كقعة الزالقو 479ىػ .
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الهوام ش
- 1السمعاني  ،األنساب  247/1 ،؛ الضبي  ،بغية الممتمس 303-302 ،؛ ياقكت الحمكم  ،معجـ
األدباء . 246 /11 ،

 216-215؛ ابف

- 2الذىبي ،سير أعبلـ النببلء  535/18 ،؛ الفتح بف خاقاف  ،قبلئد العقياف ،
فرحكف  ،الديباج المذىب . 385-377/1 ،

- 3ابف عساكر  ،تيذيب  25/6 ،؛ إسماعيؿ باشا البغدادم  ،ىدية العارفيف . 397/1 ،
- 4ابف خمكاف  ،كفيات األعياف 408/2 ،؛ ابف كثير  ،البداية كالنياية . 150/12 ،

- 5ابف مأككال  ،أكماؿ الكماؿ  468/1،؛ ابف عساكر  ،تاريخ مدينة دمشؽ . 227/22 ،
- 6الذىبي  ،تذكرة الحفاظ  1178 /3 ،؛ ابف تغرم بردم  ،النجكـ الزاىرة ،
الكافي بالكفيات . 2121/1 ،

 114 /5؛ ألصفدم ،

 - 7ياقكت الحمكم  ،معجـ األدباء  248/11 ،؛ ابف خمكاف  ،كفيات األعياف  409/2 ،؛ الذىبي ،
سير أعبلـ النببلء  535/18،؛ جبلؿ الديف السيكطي  ،طبقات المفسريف 42 ،

- 8ابف عساكر  ،تيذيب . 251/6 ،
 - 9المصدر نفسو . 251/6 ،

- 10بالنثيا  ،تاريخ الفكر االندلسي . 426 ،
- 11المقرم  ،نفح الطيب .656/2 ،
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- 12الذىبي  ،تذكرة الحفاظ  ، 1181 /3 ،المقرم  ،نفح الطيب . 67/2 ،
- 13القاضي عياض  ،ترتيب المدارؾ . 808/4 ،
- 14المقرم  ،نفح الطيب . 75/2 ،

- 15ابف خمكاف  ،كفيات األعياف  408/2 ،؛ الذىبي  ،سير أعبلـ النببلء  535 /18 ،؛ ابف كثير ،
البداية كالنياية  150/12 ،؛ المقرم  ،نفخ الطيب . 67/2،

 468/1؛ الذىبي  ،العبر ،

- 16ابف مأككال  ،أكماؿ الكماؿ ،

 219/1؛ جبلؿ الديف

السيكطي  ،طبقات المفسريف 42 ،؛ ابف العماد  ،شذرات الذىب .345-344/3 ،

- 17الذىبي  ،تذكرة الحفاظ 1178 /3 ،؛ جبلؿ الديف السيكطي  ،طبقات المفسريف . 42 ،
- 18الحميرم  ،الركض المعطار  383 ،؛ النبياني المالقي  ،المرقبة العميا ،
شذرات الذىب .345/3،

- 19الفتح بف خاقاف  ،قبلئد العقياف ،
الطيب . 74/2 ،

- 20الذىبي  ،تذكرة الحفاظ،

 95؛ ابف العماد ،

 216-215؛ ابف سعيد  ،المغرب  671 ،؛ المقرم  ،نفح

 1178 /3؛ العبر ،

العميا  95 ،؛ ابف تغرم بردم  ،النجكـ الزاىرة ،

 219/1؛ النبياني المالقي  ،المرقبة

 114 /5؛ جبلؿ الديف السيكطي  ،طبقات

المفسريف  43 ،؛ ابف العماد  ،شذرات الذىب .345/3،

- 21الفتح بف خاقاف  ،قبلئد العقياف ،
الطيب . 74/2 ،

 216-215؛ ابف سعيد  ،المغرب  671 ،؛ المقرم  ،نفح

- 22الذىبي  ،تذكرة الحفاظ 1178 /3 ،؛ المقرم  ،نفح الطيب  71/2 ،؛ ابف العماد  ،شذرات الذىب
. 345/3،

- 23القاضي عياض ،ترتيب المدارؾ،

النبياني المالقي  ،المرقبة العميا .95 ،

 803-802/4؛ ابف فرحكف الديباج المذىب ،

- 24ابف عذارل ،البياف المغرب .244/4 ،
- 25التاريخ االندلسي .325،

- 26المراكشي  ،المعجب  105 ،؛ ابف الخطيب  ،أعماؿ األعبلـ . 144/2،
- 27أعماؿ األعبلـ . 144/2،

 - 28ابف بساـ  ،الذخيرة  25/1/1 ،؛ ابف عذارل ،البياف المغرب .250/4 ،

- 29ابف سعيد  ،المغرب  671 ،؛ كينظر الحجي  ،التاريخ االندلسي . 326-325 ،
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- 30ينظر تفاصيميا  :المراكشي  ،المعجب  199-195 ،؛ ابف اآلبار  ،الحمة السيراء -100/2 ،
 52/4؛ ابف الخطيب  ،أعماؿ

 101؛ ابف عذارم  ،البياف المغرب ،
األعبلـ . 246/2،

- 31ابف بساـ  ،الذخيرة  124/1/4 ،؛ ابف الخطيب  ،أعماؿ األعبلـ . 180/2،
 - 32عناف  ،دكؿ الطكائؼ  180 ،؛ الحجي  ،التاريخ االندلسي . 336 ،

 - 33مجيكؿ  ،الحمؿ المكشية  23-20 ،؛ عناف  ،دكؿ الطكائؼ . 91-90،
- 34عناف  ،دكؿ الطكائؼ . 91،
- 35الحمة السيراء . 98/2 ،

- 36ابف بساـ  ،الذخيرة . 95/2 ،
- 37نفح الطيب . 77/2،

 - 38سكرة غافر  ،اآلية . 28
- 39نفح الطيب . 77/2،

- 40المصدر نفسو . 77/2 ،

- 41ابف فرحكف  ،الديباج المذىب . 120 ،
- 42القاضي عياض  ،ترتيب المدارؾ . 805/4،
- 43الحجي  ،التاريخ االندلسي . 340 ،

- 44الذىبي  ،تذكرة الحفاظ 1180 /3 ،؛السير  538/18 ،؛ المقرم  ،نفح الطيب . 77/2 ،
- 45القاضي عياض  ،ترتيب المدارؾ . 803/4،
- 46عناف  ،دكؿ الطكائؼ . 282،

- 47القاضي عياض  ،ترتيب المدارؾ . 808/4،
- 48الحجي  ،التاريخ االندلسي . 340 ،

- 49القاضي عياض  ،ترتيب المدارؾ  808/4 ،؛ ابف سعيد  ،المغرب  671 ،؛ الذىبي  ،تذكرة
الحفاظ 1181 /3 ،؛ السير  540/18 ،؛ المقرم  ،نفح الطيب . 68-67/2 ،

- 50ابف حجر  ،لساف الميزاف .200-199/4 ،
- 51المقرم  ،نفح الطيب . 77/2 ،

- 52ابف فرحكف  ،الديباج المذىب . 120 ،
- 53ابف بساـ  ،الذخيرة .96/3 ،
- 54الذىبي  ،العبر ،

الطيب . 72/2 ،

 219/1؛ النبياني المالقي  ،المرقبة العميا ،
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- 55؛ ابف عذارم  ،البياف المغرب 227/3 ،؛ الحميرم  ،الركض المعطار  41 ،؛ ابف الخطيب ،
أعماؿ األعبلـ . 171/2،

- 56القاضي عياض  ،ترتيب المدارؾ . 808/4،
- 57مجيكؿ الحمؿ المكشية .42 ،

- 58الحميرم  ،الركض المعطار  92 ،؛ ابف الخطيب  ،أعماؿ األعبلـ . 244/3،
- 59ابف الخطيب  ،أعماؿ األعبلـ . 331/3،

- 60ابف خمكاف  ،كفيات األعياف  329/3 ،؛ الحميرم  ،الركض المعطار .95،
- 61ابف مأككال  ،أكماؿ الكماؿ  468/1 ،؛ ابف عساكر  ،تاريخ مدينة دمشؽ 229/22 ،؛ الذىبي ،
دكؿ اإلسبلـ  4/2 ،؛ ابف تغرم بردم  ،النجكـ الزاىرة 114 /5 ،؛ جبلؿ الديف السيكطي  ،طبقات

المفسريف 43 ،؛ إسماعيؿ باشا البغدادم  ،ىدية العارفيف . 397/1 ،

- 62معجـ األدباء .249/11 ،

- 63ابف شاكر الكتبي  ،فكات الكفيات . 357/1 ،
- 64بالنثيا .424 ،

- 65الذخيرة .140/1/1،
- 66األنساب .247/1،

- 67النبياني المالقي  ،المرقبة العميا .95 ،

- 68الذىبي  ،السير 539/18 ،؛ المقرم  ،النفح .67/2،
- 69ابف بساـ  ،الذخيرة .140/1/1 ،
- 70نفح الطيب .76-75/2 ،

- 71ابف خمكاف  ،كفيات األعياف  409/3 ،؛ ابف كثير  ،البداية كالنياية 150/12 ،؛ جبلؿ الديف
السيكطي  ،طبقات المفسريف 43 ،؛ ابف العماد  ،شذرات الذىب . 345/3،

- 72ياقكت الحمكم  ،معجـ األدباء  249-248/11 ،؛ الذىبي  ،تذكرة الحفاظ 1180 /3 ،؛ الصفدم
 ،الكافي بالكفيات 2121/1 ،؛ المقرم  ،نفح الطيب . 69/2 ،

- 73ياقكت الحمكم  ،معجـ األدباء  249-248/11 ،؛ الذىبي ،السير 539-538/18 ،؛ المقرم ،
نفح الطيب . 69/2 ،

- 74ياقكت الحمكم  ،معجـ األدباء ،

 249-248/11؛ ابف سعيد  ،المغرب  671 ،؛ الذىبي ،

السير  539-538/18 ،؛ المقرم  ،نفح الطيب . 69/2 ،

- 75الذىبي  ،تذكرة الحفاظ 1181 /3 ،؛ المقرم  ،نفح الطيب . 67/2 ،
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 - 76ابف مأككال  ،أكماؿ الكماؿ  468/1،؛ السمعاني  ،األنساب  247/1 ،؛ ابف سعيد  ،المغرب ،
 671؛ ابف كثير  ،البداية كالنياية ،

 150/12؛ النبياني المالقي  ،المرقبة العميا ،

95؛ ابف

العماد  ،شذرات الذىب . 345/3،

- 77ابف عساكر ،تيذيب .253/6 ،

- 78المقرم  ،نفح الطيب . 75-74/2 ،

 - 79ابف خمكاف  ،كفيات األعياف  329/3 ،؛ المقرم  ،نفح الطيب . 75/2 ،
- 80المقرم  ،نفح الطيب . 75/2 ،

- 81ياقكت الحمكم  ،معجـ األدباء  249-248/11 ،؛ المقرم  ،نفح الطيب . 75/2 ،
- 82المصدر نفسو 250/11 ،؛ المصدر نفسو .76/2،
- 83الصفدم  ،الكافي بالكفيات .2121/1 ،
- 84المقرم  ،نفح الطيب . 85/2 ،

المصادر والمراجع
- 1ابف اآلبار ،أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر (ت 658ىػ)
 -الحمة السيراء  ،تحقيؽ حسيف مؤنس  ،ط

 ، 1الشركة العربية لمطبع كالنشر ،

( القاىرة – . )1963

- 2بالنثيا  ،انجؿ جنثالث

 -تاريخ الفكر االندلسي  ،ترجمة حسيف مؤنس  ،ط

 ، 1مكتبة النيضة المصرية ،

( القاىرة – . )1955

- 3ابف بساـ  ،أبك الحسف عمي بف بساـ الشنتريني (ت 542ىػ)
 -الذخيرة في محاسف أىؿ الجزيرة  ،مطبعة لجنة التأليؼ كالترجمة ( ،القاىرة)1942 -

 -4ابف تغرم بردم  ،جماؿ الديف أبك المحاسف يكسؼ (ت874ىػ)

 -النجكـ الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة  ،المؤسسة المصرية العامة ( ،القاىرة -د.ت) .
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 -5ابف حجر العسقبلني  ،شياب الديف أبي الفضؿ احمد بف عمي (ت 852ىػ)
 -لساف الميزاف  ،ط

، 2مؤسسة االعممي لممطبكعات (،بيركت – د.ت)

 -6الحجي  ،عبد الرحمف عمي
 -التاريخ االندلسي ،ط

 ، 1دار القمـ ( ،بيركت – )1976

 -7الحميرم  ،محمد بف عبد المنعـ (،ت 727ىػ)

 -الركض المعطار في خبر األقطار  ،تحقيؽ أحساف عباس  ،مكتبة لبناف .

 -8ابف الخطيب الغرناطي  ،لساف الديف أبك عبد اهلل محمد (ت776ىػ)

 أعماؿ األعبلـ فيمف بكيع قبؿ االحتبلـ مف ممكؾ اإلسبلـ ( ،نشر بعنكاف تاريخ أسبانيااإلسبلمية  ،تحقيؽ ليقي بركفنساؿ  ،دار المكشكؼ ( ،بيركت – )1965

 -9ابف خمكاف  ،أبي العباس شمس الديف احمد بف محمد بف أبي بكر (،ت681ىػ)

–د.ت)

 -كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف  ،تحقيؽ أحساف عباس  ،دار صادر  (،بيركت

 -10الذىبي  ،شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف احمد بف عثماف بف قايماز التركماني (ت748ىػ)
 تذكرة الحفاظ  ،الناشر مكتبة الحرـ المكي ( أعانة ك ازرة معارؼ الحككمة العالمية اليندية )(د.ـ-د.ت) .

 -دكؿ اإلسبلـ  ،ط

 ،2مطبعة جمعية دائرة المعارؼ العثمانية ( حيدر آباد الدكف – 1364ىػ)
 ، 9مؤسسة الرسالة

 سير أعبلـ النببلء  ،تحقيؽ شعيب االرنؤكط كحسيف األسد ،ط(،بيركت1413 -ىػ) .

 -العبر في خبر مف غبر ،تحقيؽ صبلح الديف المنجد  (،الككيت

 -11ابف سعيد  ،أبك الحسف عمي بف مكسى بف عبد الممؾ (،ت685ىػ)

– . )1960

 المغرب في حمى المغرب  ،تحقيؽ زكي محمد حسف كآخركف  ،مطبعة جامعة فؤاد األكؿ (،القاىرة – . )1953

 -12السمعاني  ،أبك سعد عبد الكريـ بف محمد بف منصكر التميمي(ت562ىػ)
 -األنساب  ،تقديـ كتعميؽ عبد اهلل عمر الباركدم  ،ط

 -13ابف شاكر الكتبي  ،محمد بف شاكر بف احمد (ت 764ىػ)

 ، 1دار الجناف ( ،بيركت)1408 -

 -فكات الكفيات  ،تحقيؽ محمد محي عبد الحميد  ،مطبعة السعادة  ( ،القاىرة

 -14الصفدم ،صبلح الديف خميؿ بف ايبؾ

 -الكافي بالكفيات  ،اعتناء فاف اس  ،دار صادر  ،ط

 -15الضبي  ،احمد بف يحيى بف عميرة ( ت 599ىػ)

 -بغية الممتمس في تاريخ رجاؿ أىؿ األندلس  ،مطبعة رك خ
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 -16ابف عذارل  ،أبك العباس احمد المراكشي (ت 712ىػ)

 البياف المغرب في أخبار األندلس كالمغرب  ،تحقيؽ خ.س ككالف كليفي بركفنساؿ ،( باريس – . )1948

 -17ابف عساكر  ،أبك القاسـ عمي بف الحسف ابف ىبة اهلل ابف عبد اهلل (ت 571ىػ)
-تاريخ مدينة دمشؽ  ،تحقيؽ عمي شيرم  ،دار الفكر لمطباعة كالنشر ( ،د

0ـ – د0ت)

 تيذيب تارم خ دمشؽ الكبير  ،نشر عبد القادر بدراف  ،مطبعة دار المسيرة ،(بيركت. )1979 -

 -18ابف العماد  ،أبك الفبلح عبد الحي الحنبمي (ت 1089ىػ)

 -شذرات الذىب في أخبار مف ذىب  ،المكتب التجارم لمطباعة كالنشر  (،بيركت

 -19عناف  ،محمد عبد اهلل

 -دكؿ الطكائؼ  ( ،القاىرة

 -20الفتح بف خاقاف

– د .ت).

– . )1969

 -قبلئد العقياف في محاسف األعياف  ( ،تكنس

– . )1966

 -21ابف فرحكف  ،برىاف الديف إبراىيـ بف عمي بف محمد

 -الديباج المذىب في معرفة أعياف عمماء المذىب (،القاىرة -

 -22القاضي عياض  ،عياض بف مكسى بف عياض (ت 544ىػ)

. )1329

 ترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ لمعرفة أعبلـ مذىب مالؾ ،تحقيؽ احمد بكير محمكد ،(بيركت – . )1965

 -23ابف كثير  ،عما الديف أبك الفداء اسماعيؿ بف عمر (،ت 774ىػ)
 -البداية كالنياية  ،مطبعة دار أحياء التراث العربي  ( ،بيركت

 -24ابف ما ككال  ،أبك نصر عمي بف ىبة اهلل ( ،ت 475ىػ)
 -إكماؿ الكماؿ  ،دار الكتاب اإلسبلمي  ( ،القاىرة

– د.ت) .

– د.ت) .

 -25المراكشي  ،محب الديف عبد الكاحد بف عمي (ت 647ىػ)

 -المعجب في تمخيص أخبار المغرب  ،تحقيؽ محمد سعيد العرياف  ( ،القاىرة

 -26المقرم  ،احمد بف محمد بف يحيى بف عبد الرحمف التممساني (،ت 1041ىػ)
 نفح الطيب مف غصف األندلس الرطيب  ،تحقيؽ أحساف عباس  ،دار صادر ،( بيركت – د0ت) .

 -27مؤلؼ مجيكؿ
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 -الحمؿ المكشية في ذكر األخبار المراكشية  ( ،تكنس

– 1329ىػ) .

 -28النبياني المالقي  ،أبك الحسف بف عبد اهلل بف الحسف ( ت قبؿ 793ىػ)
 المرقبة العميا فيمف يستحؽ القضاء كالفتيا نشر بعنكاف تاريخ قضاة األندلس  ،المكتب التجارملمطباعة كالنشر  ( ،بيركت – د .ت ) .

 -29ياقكت الحمكم  ،شياب الديف أبك عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل الركمي (ت 626ىػ) .
 -معجـ األدباء ،ط

 ، 3دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ( ،د0ـ – . )1980

 -30اسماعيؿ باشا البغدادم

 ىدية العارفيف أسماء المؤلفيف كآثار المصنفيف  ،مطبعة دار أحياء التراث العربي ،( بيركت -د .ت) .

 -31جبلؿ الديف السيكطي  ،جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي
 -طبقات المفسريف  ،دار صادر  (،بيركت

– د.ت) .
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