4102 ) أيلول8( ) العدد42( مجلة جامـــعة تكريت للعلوم االنسانية المجلد

 د جاسن حمود عباس الكحلي. م.ا/احلركت العلويت يف هدينت البرية األندلسيت
ممخص البحث
 فيذا ملخص للبحث للحركة،الحمد هلل حق حمده والصالة والسالم على من ال نبي بعده

 التي تعد من المدن اليمة والمطلة على البحر المتوسط من جنوب،العلمية لمدينة البيرة األندلسية

ميالدي بقيادة القائد طارق بن زياد وتحتوي على777/ىجرية99  فتحيا المسلمون سنة،األندلس

 وشمل البحث ذكر عوامل تقدم، وسكانيا من مختلف القبائل،قصبات وقرى وحصون كثيرة
 وتناول البحث ايضا الرحلة،الحركة العلمية منيا تشجيع الوالة واالمراء والخلفاء للحركة العلمية

 ولمع عدد كبير،في طلب الحديث والحج وميادين العلوم االخرى مثل الفقو واللغة العربية وآدابيا
.من علمائيا محدثين وفقياء ولغوين وادباء وشعراء وغيرىم

Research Summary
Praise be to the right of praise and prayer and peace of ENPPI

after him, this is a summary of the research that Nrom initiation, which is
based origin of scientific movement of Al-Bireh Andalusian, which is one

of the cities vigor and overlooking the Mediterranean Sea south of
Andalusia, was inaugurated by Muslims the year 92 AH / 711 AD led by

Commander Tariq bin Ziad and contain from many villages and forts,
and its inhabitants from various tribes, including the search noted

progress scientific movement to encourage governors and princes and
caliphs scientific movement, and the research also journey to seek
modern, Hajj and other fields of science such as Fiqh and Arabic
language and Literature, flashed a large number of scientists factors

.modernizers and scholars and Gwen and Adabaouchaaragerhm
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المقدمة
الحم ددد هلل حم ددداي يلي ددق بج ددالل وجي ددو وعظ دديم س ددلطانو وى ددو ال ددذي مي ددد لي ددذه االم ددة س ددبل
السد ددعادة وأرشد دددىا الد ددى سد ددلوك طد ددرق الخيد ددر والتعد دداون ،وحثيد ددا علد ددى مد ددا يحقد ددق لي د دا التمكد ددين اذا
م ددا التزم ددت بش ددرع ن وتع دداليم دين ددو الحني ددف ،والص ددالة والس ددالم عل ددى خي ددر عب دداده وا ددرم خلق ددو
وخ د دداتم انبيائ د ددو ورس د ددلو س د دديدنا مجم د ددد االم د ددين ال د ددذي بعث د ددو ن تع د ددالى ب د ددالحق ال د ددى اى د ددل االرض

كافد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددة ﭧ ﭨ ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ األحززززز ا

٦٤ - 2٤

تع د ددد الحرك د ددة العلمي د ددة اجس د ددالمية نس د دديجا

انتجد ددو المسد ددلمون جميعد ددا بغ د دض النظد ددر عد ددن قوميد دداتيم وجنسد ددياتيم وامد ددا نيم ،فلد ددم يكد ددن مفد دداىيم
ذلد د ددك الزمد د ددان لمفد د دداىيم زمانند د ددا ىد د ددذا ،فكد د ددان لإلسد د ددالم بمفاىيمد د ددو السد د ددمحة ت د د د ثيره ال ارس د د د علد د ددى

الش د ددعوب الت د ددي دخل د ددت في د ددو ،جعل د ددتيم ام د ددة واح د دددة ،اش د ددتيرت م د دددن عدي د دددة مد د دن م د دددن األن د دددلس
بكث د درة اعالميد ددا فد ددي العلد ددوم وا داب فكاند ددت البي د درة مد ددن تلد ددك المد دددن اذ حفلد ددت بنشد دداطيا العلمد ددي
المتند ددوع الواسد ددع ليشد ددتير اىليد ددا بد ددالعلوم واصد ددبحت كسد ددائر مد دددن المسد ددلمين فد ددي األند دددلس وق ارىد ددا

عل د ددى كثرتي د ددا معنيد د دة ف د ددي عص د ددور التق د دددم ب د ددالعلوم وا داب واطلع د ددت ف د ددي س د ددمائيا كوا د ددب م د ددن
العلماء االعالم موضع خير للحركة العلمية والفكرية.

ازداد االىتمام في المدن األندلسية جبراز دورىا واسياماتيا في الحركة العلمية والثقافية.
اذ قمت بنشر العديد من البحوث عن تلك المدن منيا بحث عن مدينة بجانة وابرز

اعالميا( )7ومدينة وشقة وابرز اعالميا في العلوم الشرعية( )9وبحثا اخر عن مدينة شذونة وابرز
()3

اعالميا في العلوم الشرعية واللغة العربية وآدابيا

اما ىذا البحث فيو يحمل عنوان "الحركة

العلمية في مدينة البيرة األندلسية "وىي مركز ل ورة( )4في األندلس شيدت البيرة في ظل الوجود
العربي اجسالمي حركة ثقافية واسعة تجلت في ما خلفو اىليا من اثار علمية وادبية .وتوافد

عليي ا العرب منذ فتح األندلس ،فشيدت المدينة ازدىا ار حضاريا شامال في كافة وجوه النشاط
االنساني والعلمي .يعالج ىذا البحث الحركة العلمية في مدينة البيرة األندلسية واسباب تقدميا
وازدىارىا ،فضال عن دور الفاتحين االوائل في ارساء اسس الحركة العلمية ودور الحكام والوالة

والوزراء والخلفاء في تشجيع العلماء في ميادين الحديث الشريف والفقو وعلوم اللغة العربية

وآدابيا.
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المبحث االول

مدينة البيرة موقعيا وحدودىا وسكانيا .

جغرافية البيرة وموقعيا وحدودىا:

قسمت اسبانية ،على ضوء تقسيميا القديم ايام الرومان والقوط الى اربع واليات كبيرة،

فالوالية االولى تشمل اقليم األندلس الممتد من البحر المتوسط ونير الوادي ال بير ،وما يلي ىذا

النير وحتى نير وادي آنة ( )5واشير مدنيا قرطبة واشبيلية ( )6وشذونة ( )7وفي عصر اغسطس

قيصر ،انقسمت اسبانيا الجنوبية الى اقليمين باطقة في الشرق ولشدانية في الغرب ،واتخذ من

قرطبة قاعدة ألقاليم باطقة ،فكانت اربعة م ار ز قضائية في اسبانيا الجنوبية وىي قادس

()8

اشبيلية ،استجة ( ،)9شذونة والقيصر الرومي (ا تيبان ا تانيوس) الذي ملك ا ثر الدنيا امر ببناء
المدن العظيمة باألندلس ويبدو ان البيرة كان ليا نفس االعتناء ،ألنيا كانت من المدن القريبة

الى قاعدة باطقة

()70

ويذكر صاحب كتاب نزىة المشتاق " .ويتلو في الجنوب اقليم البيرة وفيو

من المدن ،أغرناطة ووادي اش والمنكب وحصون وقرى كثيرة ومنيا اقليم فريرة وىو يتصل بإقليم
البشارات وفيو مدينة بسطة وحصن طشكر الموصوف بالمتعة وفيو حصون كثيرة "()77ومدينة
البيرة يشقيا نير يسمى حدروا على جنوبيا نير الثلج ،المسمى شنيل ومبدؤه من جبل شلير وىو

جبل الثلج ويسمى جبل البيرة متصل بالبحر االبيض المتوسط من جية الشرق ومنتظم بجبل رية

السق بالجزيرة الخضراء مع البحر ،ويذكر سا نوه انيم اليزالون يرون الثلج نازال فيو شتاءاي
وصيفا وىذا الجبل يرى من ا ثر بالد األندلس ويرى من عدوة البحر ببالد البربر ( )79وجبل الثلج
ىو من جبال نيفادا ( )NEVADAاو جبل شلير ،واصل ىذه اللفظة سولوريوس

( )SOIARINSوىو الذي يشرف على مدينة غرناطة

()74

()73

وطول الجبل يومان وعلوه غاية

قرىا المتصلة بو يكون افضل الحرير
االرتفاع ( )75وفي ىذا الجبل أصناف الفوا و العجيبة ،وفي آ
وال تان الذي يفضل على كتان الفيوم (.)76
ثانيا :فتح مدينة البيرة

في سنة 99ه770/م شرع القائد طارق بن زباد

في افتتاح شذونة ومورور
وييزميم ويفتتح المدينة

()90

()78

وقرمونة

()79

()77

بفتح األندلس وفي نفس السنة نجح

قبل ان يواجو القوط مجددا قرب مدينة استجة

ففرق القائد طارق جيوشو من استجة ،فبعث مغيثا الرومي مولى

الوليد بن عبد الملك الى مدينة قرطبة واخر الى مالقة

()97

وارسل جيشا اخر الى مدينة البيرة

وسار ىو في معظم الناس الى كورة جيان ( )99يريد طليطلة ( )93فمضى الجيش الذي وجو القائد

طارق الى مالقة ففتحيا ،ثم لحق ذلك الجيش بالجيش المتوجو الى مدينة البيرة ،فحاصروا مدينتيا
وفتحوىا عنوة ،والفوا بيا ييودا ،فضموىم الييم ،وصار ليم ذلك سنة متبعة ،متى وجدوا بمدينة
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فتحوىا ييودا يضمونيم الى قصبتيا ،ويجعلون معيم طائفة من المسلمين ،وحدثت معركة صغيرة
بالقرب من مدينة البيرة ،نتج عنيا معاىدة بين المسلمين وقائد القوط ( )94التي اعطت الحق للقوط

الغربين النصارى اقامة شعائر دينيم ،ما داموا يحافظون على عيدىم مع المسلمين ،ويدفعون
الجزية ،مما شجع مناطق اخرى ان تحذو حذو"تيودمير" والدخول في معاىدات تحفظ لحكام

المناطق سيطرتيم على مناطقيم (.)95

ثالثا- :المدن والقرى والحصون التابعة لمدينة البيرة:
.7مدينة االشات( :بالفتح والشين المخففة وربما مدت ىمزتو) من كورة البيرة ويطلق علييا

وادي وقصر اش ،والغالب على شجرىا الشاىبلوط ،تنحدر الييا انيار من جبال الثلج ،بينيا وبين

غرناطة اربعون ميال (.)96

 .9اندراش :في اخرىا شين معجمة وباقية نحو الذي قبلو ،بلدة باألندلس من كورة البيرة،

ينسب الييا نبات ال نان الفائق (.)97

 .3بجانة( :بالفتح ثم التشديد) ،مدينة باألندلس من اعمال كورة البيرة ،خربت وقد انتقل

اىليا الى المرية ،بينيا وبين المرية فرسخان وبينيا وبين غرناطة مائة ميل (.)98

4د باغة :مدينة باألندلس من كورة البيرة بين الغرب والقبلة بينيا وبين قرطبة خمسون ميال،

ولمائيا خاصية عجيبة ،ينسب الييا عبدالرحمن احمد بن ابي المطرف (.)99

5د برجة :مدينة باألندلس ،من اعمال البيرة وينسب الييا ابو الحسن بن دمحم بن عبدن

الجذامي المقري (.)30

.6بلدود :قرية من قرى البيرة (.)37
 .7تنس الحديثة :بالفتح ثم التشديد ،مدينة بيا كورة واسعة باألندلس ،تتصل بكورة البيرة،

مائلة عن البيرة الى ناحية الجوف الشرقي لقرطبة بينيا وبين قرطبة سبعة عشر فرسخا (.)39

.8شاط وشاط :فعل ماضي معناه عدا شوط شوطا ،حصن باألندلس من اعمال كورة

البيرة .كثير الشجر والفوا و والخيرات (.)33

.9شبيلش :بضم اولو وكسر ثانيو ثم ياء مثناة من تحت سا نة والم مكسورة وشين معجمة؛

حصن حصين باألندلس من اعمال البيرة قريب من برجة (.)34

.70شلويبنية :بفتح اولو وبعد الواو السا نة ياء موحدة مكسورة ثم ياء مثناة من تحت نون

مكسورة وياء اخرى خفيفة مثناة من تحت ،حصن باألندلس من اعمال البيرة على شاطئ البحر

كثير الموز وقصب السكر ،ينسب الييا ابو علي عمر بن دمحم بن عمر بن االزدي ( ،)35وفي

سنة 979ىجرية 909ميالدي نزل على ىذا الحصن ابن حفصون ودارت عليو حرب شديدة(.)36
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.77اغرناطة :بفتح اولو وسكون ثانيو ثم نون وبعد االلف طاء ميملة باأللف في اولو،

اسقطيا العامة كما اسقطوىا من البيرة ،وىي اقدم مدن البيرة من اعمال األندلس بينيا وبين البيرة

اربعة فراس وبينيا وبين قرطبة ثالثة وثالثون فرسخا (.)37

 .79فريرة :بالفتح ثم ال سر ثم التشديد وياء سا نة وراء اخرى وىاء ،حصن باألندلس من

اعمال البيرة (.)38

 .73قسطيلة :بالفتح ثم السكون وكسر الطاء وياء سا نة والم مكسورة وياء خفيفة وىاء،

مدينة باألندلس وىي حاضرة البيرة ،كثيرة االشجار ،متدفقة االنيار ،تشبو دمشق (.)39

74د قونجة :بالضم ثم سكون الواو والنون فالتقى السا نان وجيم موضع باألندلس من

اعمال كورة البيرة ،وينسب اليو ال تان الفائق الرفيع (.)40

75د ليبيري :بفتح اولو وكسر ثانيو وسكون الياء المد من تحت االلف ،من نواحي األندلس،

ينسب الييا بيذا اللفظ ابو الخضر حامد بن االخطل بن ابي العريض الليبيري (.)47

.76لوشة :بالفتح ثم السكون وشين معجمة ،مدينة باألندلس ،غربي البيرة قبل قرطبة،

منحرفة يسي ار وىي مدينة طيبة على نير غرناطة بينيا وبين غرناطة عشرة فراس (.)49

77د المرية :بالفتح ثم ال سر وتشديد الياء بنقطتين من تحتيا ،يجوز من مرى الدم يمري،

اذا جرى والمرأة مرئية ،وىي مدينة كبيرة من كورة البيرة ،من اعمال األندلس موقيا شرقا ،يركب
التجار الييا وتحل في مرافئيا م ار بيم وفييا مرسى للسفن ( )43ينسب الييا ا ابر المحدثين منيم

ابو العباس احمد بن عمر بن انس المري (.)44

.78المنكب :بالضم ثم الفتح وتشديد ال اف وفتحيا وياء موحدة من نكبت الشيء فيو

منكب .ك نك تعطيو منكبك وىو بلد على ساحل جزيرة األندلس ،من اعمال البيرة ،بينو وبين
غرناطة أربعون ميال (.)45

جيان :بالفتح ثم التشديد ،مدينة بيا كورة واسعة باألندلس تتصل بكورة البيرة الى ناحية

الجوف الشرقي لقرطبة بينيا وبين قرطبة سبعة عشر فرسخا (.)46
رابعا :سكان البيرة

يت لف سكان األندلس ومنيا مدينة البيرة من عناصر متعددة منيم االسبان اىل البالد

االصلين والفاتحون المسلمون من عرب وبربر ،فمنذ فتح األندلس ازداد اعداد المسلمين فييا،
وكان ا ثرىم من شمال افريقيا واستقروا في سائر انحاء األندلس ،وقد سمي اوائل الفاتحين باسم

البلدين ،وىم جند القائد طارق والوالي موسى بن نصير يضاف الييم الجند الذين دخلوا مع بلج
بن بشير

()47

()48

األندلس وسموا بالشامين

وكان بعض زعماء قريش من اىم المضرين الذين

رافقوا حملة موسى بن نصير وتولوا فييا مناصب قيادية ميمة ،وينتمي ىؤالء الى قبائل فير
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وزىرة وعبد الدار وعدي بن كعب و سيم وغيرىا من اميات العشائر القريشية .وقد انجبت قبيلة

فير اثنين من اشير والة األندلس ،ىما عبد الملك بن قطن الفيري ( )49ويوسف بن عبد الرحمن

الفيري وقد استقر الثاني في مدينة البيرة ثم انتقل الى قرطبة حينما اصبح واليا للبالد ( )50سكن

ال ثير من الموالي في البيرة والين سمو موالي بني امية اذ كانوا على اتصال وثيق مع االسرة

االموية( )57واطلق على اسم احد وديانيا وادي بني امية ل ثرة عددىم(.)59

ومن المرجح ان اعداد البربر كانت تتركز كثي اير في جنوب األندلس قرب موطنيا االصلي

بالعدوة المغربية ،ويتضح من المصادر ،ان ال ثير من العرب الشامين سكنوا البيرة وخصوصا

جند دمشق ( )53الذين تم توزيعيم على ال ور المجندة التي استقر فييا جماعات كثيرة ،كان علييم
ان يؤدوا (الخدمة العسكرية) للدولة على نظام التجنيد االلزامي ،ىذه االجناد من العناصر

العسكرية الرئيسية وىم من التنظيم الحربي( )54ومن العرب من سكن البيرة خصوصا من االنصار
والقبائل المضرية منيم من قيس ( )55امثال بني اسد ابو وائل شقيق بن سلمة والشاعر ال ميت

االول ىو كميت بن ثعلبة ( )56ومن بني سليم قبائل السعدي وبعض قبائل المرابطين ،وقد اسيم
بنو سليم في بناء الحضارة األندلسية وبرز فييم علماء حازوا على القاب مثل "عالم األندلس

"وقاضي قرطبة " (عبد الملك بن حبيب بن سليمان (ت859/938م) من اىل مدينة البيرة ولو

عدة مؤلفات(.)57

سكنت بني سيم بن مرة الحصين بن الحمام بن ربيعة بن مساب بن حزم ...سيد غطفان

ودار بني مرة بالبيرة ( )58واستقر من عشيرة ربيعة بن مالك ومنيم شا ر بن ربيعة صاحب شرطة

المختار ،وكانت بين زبيد وخشعم وقائع .ودار ىمدان بالبيرة ( )59وبنو خشين وبنو النمر ومنيم
بليلة عدد وبني ثعلبة ...الخشني ومن ولد ابي ثعلبة المذكور الفقيو دمحم بن عبد السالم صاحب

رسول ن ملسو هيلع هللا ىلص ( )60وسكنت جماعات اخرى من بني ىود في كورة البيرة في اقليم غني سمي باسم

اقليم بني ىود ( )67ومن القبائل المشيورة التي استقرت في مدينة البيرة بنو ميلب ،منيم دمحم بن

ميلب كاتب مفرج الوزير

()69

ومن سكان البيرة النصارى والييود وىؤالء ىم الذين استوطنوا

األندلس قبل الفتح ،وكانوا عونا للفاتحين المسلمين وعنيم يقول المقري"(( ..ثم لحق ذلك الجيش
بالجيش المتوجو الى البيرة فحاصروا مدينتيا وفتحوىا عنوة والفوا بيا ييودا ضموىم الى قصبة

غرناطة وصار ذلك سنة متبعة متى وجدوا بمدينة فتحوىا ييودا يضموىم الى قصبتيا ويجعلون
معيم طائفة من المسلمين يسدونيا))

()63

ويعد احمد بن دمحم بن اضحى اول مولود من العرب

الشام ين يولد في مدينة البيرة ،اذ كان والده صاحب حصن الحمة من اعمال مدينة البيرة وقام
ب مر العرب بعد قتل سعيد بن جودي ( )64تلك ىي مدينة البيرة األندلسية التي قدر ليا ان تساىم
بدور كبير في الحركة العلمية في البالد األندلسية وىذا ما سيتم تفصيلو في المبحث القادم.
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المبحث الثاني

عوامل تقدم الحركة العممية وازدىارىا

أوال :دور الفاتحين االوائل في إرساء اسس الحركة العممية

ثانيا :دور الحكام والوالة واالمراء والخمفاء في تشجيع الحركة العممية
ثالثا :الرحمة في طمب الحديث الشريف والحج.

عوامل تقدم الحركة العممية وازدىارىا

ازدىرت الحركة العلمية العربية في مدينة البيرة كما ىي الحال في المدن األندلسية ،وكان

الفاتحون العرب المسلمون ىم رواد الحركة العلمية في البيرة والوافدون علييا من العرب
وباستمرار عوامل رفدىا ،وكان للصالت العلمية بين البيرة والبلدان العربية اجسالمية ا بر االثر

في نموىا وازدىارىا ،وقد انجز الوالة واالمراء والخلفاء دورىم الواضح في رعايتيا وتشجيعيا

والمشاركة فييا.

أوالي :دور الفاتحين االوائل في ارساء الحركة العلمية استطاع الفاتحان موسى بن النصير
والقائد طارق بن زياد دحر القوات القوطية والحاق اليزيمة بيا في مدن كثيرة ومنيا البيرة ،اذ
تمكن جيش القائد بن زياد من فتحيا وسيطر على كل المراقب والحصون القريبة منيا

()65

واصبحت البيرة ضمن الدولة العربية اجسالمية واحدى قواعدىا في شبو الجزيرة االيبيرية.

بدأ العرب المسلمون بتعمير مدينة البيرة وبناء المساجد والدور فييا بعد فتحيا مباشرة .وقد

ساىم الفاتحون االوائل البلديون في نمو الحركة العلمية وكانت العناية اوال بالعلوم الشرعية القائمة
على القران ال ريم والسنة النبوية وذلك النشغاليم في بداية دخوليم شبو الجزيرة األندلسية بتعزيز

الفتح ونشر اجسالم الحنيف بين اىليا ،والى جانب العلوم الشرعية كان بين الفاتحين من لو علم

بالشعر ونظمو ( )66ان مصادرنا التاريخية العربية لم تسعفنا باي نشاط ثقافي وفكري محدد في
مدينة البيرة في عيد الفتح والوالة ،النشغال الفاتحين ولعل ذلك يعود الى انشغال الفاتحين بالجياد

غير انيم حملوا معيم الى ىذه البالد الحركة ،ووضعوا اساسيا كما حملوا معيم اخبارىم وانسابيم

كما اسلفنا (.)67

ثانيا :دور الحكام الوالة واالمراء والخمفاء في تشجيع الحركة العممية
ازداد ازدىار الحركة العلمية في البيرة عندما كان اىتمام الوالة واالمراء بيا ،وعندما كانت

بيا االحوال العامة مزدىرة وفي جميع الميادين ،يذكر الوالة بناء المساجد في كل مدينة وقرية،

تشجيعيم الطالب على الرحلة في طلب العلم الى الشرق ،وكان ليم دور كبير في تشجيع العلماء

على الت ليف ،كما كان ليم دور كبير في ت وين المكتبات التي حفلت بيا قصورىم (.)68
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في سنة (99ه–778م) عين الخليفة عمر بن عبد العزيز( 707-99ه – 790-778م)

الوالي السمح بن مالك الخوالني (ت709ه) على األندلس ،فتوجيت اعداد كبيرة من المسلمين
الى األندلس وكان ا ثرىم من البربر واستقروا في كل نواحي األندلس حيث بدا الوالي السمح

باالصالحات في األندلس مما وفر للحركة العلمية في األندلس ومدنيا أجواءاي مالئمة في ظليا

()69

وتتابع الوالة باألندلس بتنظيم البالد وادارتيا وتوفير االمن فييا والقيام باالصالحات ،مما

جعل النشاط العلمي يزداد ،برز العلماء وكثر الطالب ،كانت االعمال العمرانية وفي مقدمتيا
انشاء المساجد في المناطق المختلفة ومنيا البيرة ىو في مقدمة ما انجزه الوالة في األندلس،

كانت المساجد بمثابة مدارس لتدريس العلوم في البيرة (.)70

وبرزت الحركة العلمية في عصر االمارة ا ثر نشاطا وتقدما بفضل دور االمراء وتشجيعيم

للحركة العلمية وتميز بوفرة االنتاج العلمي ونما وازدىر الميدان الثقافي وكثر االنتاج فيو واتسع
نطاق التعلم وزاد االىتمام بال تب والمكتبات في احياء األندلس كافة وشملت كال الجنسين وغدت

األندلس احد م ار ز الثقافة في العالم اجسالمي

()77

وبذل االمير عبد الرحمن الداخل (-738

779ه788-756 ،م) جيود مثمرة وامواال طائلة في سبيل نشر العلم والمعرفة ( )79ومن بعده
ابنو االمير ىشام (780-779ه796-788 ،م) كانت بذور الحضارة اجسالمية تنمو وتزدىر

في البيرة شانيا في ذلك شان مدن األندلس.

اصلح االمير دمحم بن عبد الرحمن بن الحكم (ت973ه886/م) مساجد البيرة ،كان محبا

للشعراء واالدباء

()73

وفي عيد الخالفة لم ت ن البيرة بعيدة عن رعاية الخليفة الحكم الثاني

المستنصر باهلل الذي كان عالما نبييا صافي السريرة سمع من علماء البيرة وقرطبة امثال قاسم
بن اصبغ واحمد بن دحيم ودمحم بن عبد السالم الخشني وغيرىم ،كان الخليفة الحكم يستجلب

المصنفات من االقاليم والنواحي باذال فييا ما امكن من االموال حتى ضاقت منيا خزائنو ،وكان
ذا غرام بيا ،وىذا يدل على حرصو العالي على توفير العلم والتقدم بيا نحو مستلزمات النيضة

العلمية في األندلس

()74

من ادلة تشجيع والة البيرة للحركة العلمية ،ىو ان من والتيا من كان

اديبا او عالما وبالت يد فان مثل ىؤالء الوالة كانوا من رعاة الحركة العلمية واالدبية من امثال
ىؤالء جيور بن عبد الملك البختي الذي نصبو االمير عبدن بن دمحم واليا على البيرة (.)75

ومن والة البيرة الذين كان ليم دور في تشجيع العلم والعلماء الوالي دمحم بن رماحس(ت

369ىد) عندما كان واليا على مدينة بجانة وضم الييا البيرة ب مر الخليفة المستنصر مشجعا فييا

العلم والعلماء ( )76ولت ليف ال تب دور في رفد الحركة العلمية في مدينة البيرة ويعد العالم االديب
مطرف بن عيسى الغساني (ت373ه )/الذي عاد من رحلتو العلمية المحملة بالعلم الوفير والف
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للخليفة الحكم بن عبد الرحمن كتابا اسماه المعارف في اخبار كورة البيرة واىليا وبوادييا

واقاليميا(.)77

ثانيا :الرحمة في طمب الحديث والحج
تعود الجذور التاريخية للرحلة في طلب العلم الى بداية انتشار الدين اجسالمي فيي من

الدراسات التي أ د علييا وطالب افراده بالرحلة في سبيل العلم ،اذ ميز القران ال ريم ما بين الذين
يعلمون والذين ال يعلمون في مواضع كثيرة ،ومنيا قولو تعالى :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ
ال مر  ٩واقترن العلم وااليمان بالرفعة والدرجات العلى وىو احد اىم سمات المنيج العلمي
اجسالمي اذ قال تعالى :ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ
ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﭼ
المجادلة  00ويؤثر عن الرسول االعظم صل ن عليو وسلم احاديث على طلب العلم فجعلو
فريضة على كل مسلم ومسلمة واوصاىم بطلبو من الميد الى اللحد ،ثم كرم العلماء ورفعيم الى

منزلة بعلميم فييا ورثة االنبياء ،وكتب ابن خلدون في ىذا الصدد يقول (ان الرحلة في طلب

العلوم ولقاء المشيخة مزيد من كمال في التعليم والسبب في ذلك ان البشر ي خذون معارفيم

واخالقيم وما يتعلمون بو من المذاىب والفضائل تارة علما وتعليما والقاء وتارة محا اة وتلقينا

بالمباشرة) ( .)78فكانت الرحالت االولى لألندلسيين نحو المشرق ىي الرحلة الدينية ألداء فريضة
الحج والتي لم تبدا االبعد ان استقرت الدولة اجسالمية وذلك في عيد االمير عبد الرحمن

الداخل .ولعل الحج يعتبر من اىم العوامل التي ساعدت العلماء على التنقل او االرتحال الى

المشرق ،فضال عن كونو فريضة يتقرب بيا الى ن سبحانو وتعالى ،كان بمثابة مؤتمر عالمي

ثقافي يؤمو العلماء وطلبت العلم من اقطار العالم اجسالمي فيفيدون ويستفيدون علما ومعرفة.

وما ان حل القرن الثالث اليجري ،حتى غدت الرحلة العلمية لدى األندلسيين ىدفا يسعون اليو
كانو فريضة ثقافية ،يؤدونيا وىي تطول وتقصر حسب ا تفاء الطالب بالتحصيل ،والطالب

يستدرك ما يفوتو في بلده فضال عن مالقاة العلماء المشيورين في مختلف االختصاصات.

ولم تقف مدن األندلس في أي وقت من االوقات عن معزل عما يجري في حواضر العالم

اجسالمي االخرى كبغداد ودمشق والقاىرة والقيروان وفاس ،فقد كانت الصالة العلمية مستمرة بين
مختلف اقطار العالم اجسالمي ينتقل بين ربوعيا العلماء والطالب والمؤلفات والمذاىب ،وما يميز

الطالب األندلسيين عن غيرىم في المشرق اثناء رحالتيم ىو الجد والمثابرة وكثرة االقبال على
مجالس العلماء ،وىذا ما يدل على صبرىم وحرصيم على ان يعودوا الى بالدىم وىم ومزودين
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برصيد معرف ي يجعليم محل تقدير وامثال ىؤالء المحدث ابو حفص عمر بن موسى ال ناني

(ت954ه868/م) درس في حاضرة قرطبة وسمع من يحيى بن يحيى ( )79وسعيد بن حسان،
ورحل الى المشرق وسمع من دمحم بن سحنون بن سعيد وىو احد المحدثين السبعة الذين كانوا
بمدينة البيرة

()80

والمحدث ابو ايوب سليمان بن نصير بن منصور بن حامل (ت 960

ه873/م) سمع من العالم يحيى بن يحيى ،وكانت لو رحلة الى المشرق وادى فريضة الحج ا ثر
من مرة ( )87والمحدث ابو اسحاق ابراىيم بن شعيب الباىلي (ت 965ه878/م) سمع من يحيى

بن يحيى وعبد الملك بن حبيب وعند رحلتو الى الشرق التقى المحدث واالستاذ سحنون بن سعيد

( )89وظير في مدينة البيرة المحدث عبد المجيد بن عفان البلوي (ت  965ه878/م)( )83وكانت
لو رحلة الى المشرق كما عرفت البيرة المحدث دمحم بن عبدن بن قنون (ت965ه878/م)

()84

وشيدت مدينة البيرة المحدث الرحال ابو اسحاق ابراىيم بن خالد (ت 968ه )887/سمع من

يحيى بن يحيى وسعيد بن حسان ورحل الى المشرق سمع من سحنون بن سعيد

()85

ومن

المحدثين في مدينة البيرة المحدث ابراىيم بن خالد اللخمي (ت 970ه )883/سمع من يحيى

بن يحيى وسحنون بن سعيد ( )86والمحدث ابو عمران موسى بن احمد بن اللب الثقفي (ت970

ه883/م) من مدينة البيرة وكان صاحباي للمحدث ال بير دمحم بن فطيس( )87وىاشم بن خالد السقط

()89

وأخذ العلوم من أبرز محدثي وفقياء حاضرة قرطبة منيم المحدث دمحم العتبي ( )88وبن مزين

وغيرىما وكانت لو رحلة الى المشرق ،سمع فييا من المحدث يونس بن عبد االعلى والمحدث
ابراىيم بن مرزوق وحسين بن نص ار لبغدادي واحمد بن عبدن بن صالح ال وفي وبكر بن حماد

البتيريتي واخرون (.)90

ومن المحدثين الذين درسوا في حاضرة البيرة المحدث نجيح بن سليمان بن يحيى (ت976

ه889/م) سمع من استاذه دمحم العتبي ورحل الى المشرق واخذ العلوم من محدثين منيم المحدث

من يونس بن عبد االعلى وغيره ( )97وشيدت العقود االخيرة من القرن الثالث اليجري وفرة من

المحدثين في األندلس و بشكل عام وفي مدينة البيرة بشكل خاص فيذا المحدث ابو ىارون
حمدون بن ابي الغصن (ت 997ه909/م).

درس دراستو االولية على كنف ابيو ،وابرز مدرسيو المحدث عبيد ن بن يحيى ،رحل حاجا

وعند رحلتو سمع بالقيروان المحدث دمحم بن بسطام وادى مناسك الحج وتوفى بسفره (.)99

ومن المحدثين الجامعين ابو خالد ىاشم بن خالد (ت 998ه970/م) المعروف في مدينة

البيرة بالسقط ( )93درس في حاضرة قرطبة على ابرز علمائيا ،منيم عبد ن بن عبد الملك بن

حبيب ويحيى بن ابراىيم سنة959ىجرية كانت لو رحلة الى المشرق رافق فييا دمحم بن فطيس
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وابو عمران بن اللب ليتزودوا بمعرفة الرواية واالسناد من علماء كبار منيم يونس بن عبد االعلى

ودمحم بن عبد ن بن عبد الحكم ( )94وبكار بن قتيبة (.)95

ومن موالي بني تغلب ظير في البيرة المحدث يوسف بن رباح (ت 998ه970/م) سمع

في البيرة من يوسع بن رباح ودمحم بن وضاح وبقي بن مخلد

()96

وابراىيم ابن مزين ودمحم بن

العتبي ( )97وفي بداية القرن الرابع اليجري ،العاشر الميالدي برز المحدث الرحال ابا جعفر احمد
بن عمرو بن منصور (ت  370ه999/م) درس في مدينة البيرة وبمدن األندلس ورحل الى

المشرق وتلقى علوم الحديث من دمحم بن عبدن بن السنجر الجرجاني ودمحم بن سحنون والربيع بن

سليمان الجيزي ( )98وعبد الرحمن بن عبد ن بن عبد الحكم ودمحم بن عبد ن ونصر بن مرزوق

( )99وآخرون وعند رجوعو إلى األندلس اصبح عالما بالحديث حافظا لو بصي ار بعللو اماما فيو،
وكانت الرحلة اليو في وقتو ،وتقلد منصب صاحب صالة بلده ( ،)700ومن اىل البيرة المحدث ابو

عمرو حفص بن عمرو بن نجيح الخوالني (ت 373ه995/م) سمع في البيرة من المحدثين
السبعة وابرزىم عمر بن موسى وسعيد بن نمر وابراىيم الغافقي ...ودرس في حاضرة قرطبة

وسمع من مدرسيو دمحم بن يوسف بن مطروح ودمحم بن وضاح ووىب بن نافع ورحل الى المشرق

سمع من المحدث دمحم بن عبدن بن عبد الحكم والمحدث نصر بن مرزوق وابراىيم بن مرزوق

وغيرىم وابرز تالميذه ابنو عمر ( )707ومن المحدثين ابو الغصن عبد الواحد بن حمدون بن عبد
الواحد الديان ( 375ه997/م )/سمع في البيرة من سعيد بن النمر وعمر بن موسى وعند قدومو
الى مدينة قرطبة سمع من بقي بن مخلد ودمحم بن وضاح وابن مزين ( )709وشيدت مدينة البيرة

المحدث الرحال عيسى بن ايوب بن لبيب بن مطرف الغساني (ت 379ه )937/سمع من

علماء ومحدثون بلدتو منيم سعيد بن النمر وعمر بن موسى وفي مدينة قرطبة تتلمذ وسمع من

دمحم بن وصاح وعند رحلتو الى المشرق التقى بكوكبة من العلماء وسمع منيم وابرزىم في مكة

المحدث علي بن عبد العزيز وغيرىم ( )703ومن المحدثين ابو رجاء عثمان بن سعيد بن ىشام بن
عبد السالم (ت 395ه936/م) قدم من غرب غرناطة التابعة الى مدينة البيرة ،وسمع في قرطبة

من دمحم بن وضاح وغيره وقال ابن الفرضي (كان يكاتب دمحم بن مسرة وكان عظيم الجاه في

موضعو حدث) (.)704

ومن المحدثين الذين ينسبون الى االمويين في البيرة المحدث يحيى بن زكريا بن خير سمع

من دمحم بن وضاح

()705

وشاع صيت اسم المحدث عبد ال ريم بن دمحم بن حريم (ت330

ه 947/م) في مدينة البيرة سمع من محدثين كبار وابرزىم عبيد ن بن يحيى وسعيد بن حمير
وطاىر بن عبد العزيز وغيرىم ( )706ومن تالميذ مدينة البيرة المحدث عمر بن حفص بن عمرو
بن نجيح (ت 348ه949/م) درس دروسو االولية عن والده وسمع من المحدث احمد بن عمرو
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بن منصور ،قدم الى مدينة قرطبة وسمع من عبدن بن يحيى ( )707وممن حدث في مدينة البيرة،

المحدث ابو بكر يحيى بن احمد بن فضل (ت 359ه953/م) المعروف بابن بكرون ،درس في
مدرسة دمحم بن فطيس وعثمان بن جرير وغيرىم ( )708ومن المحدثين الوافدين من بجانة الى البيرة

المحدث ابو سعيد عثمان بن سعيد بن عثمان اخذ علومو االولية بمدينتو على ا ابر علمائيا

منيم فضل بن سلمة وابن أبي خالد وفي البيرة سمع من دمحم بن فطيس وعثمان بن جرير

()709

وشيدت البيرة المحدث ابو اسحاق ابراىيم بن غدرون بن عبدن (ت 364ه974/م) يعرف بابن
االجدية في مدينة البيرة قدم مدينة قرطبة وسمع من دمحم عبد الملك بن ايمن وقاسم بن اصبغ

واحمد بن عبادة الرعيني وابن ابي دليم

()770

والمحدث ابو العاصي حكم بن رجاء بن حكم

االنصاري (ت 375ه 985/م) سمع بمدينة قرطبة من دمحم بن عبدن بن ابي ديلم واحمد بن

عبادة الرعيني ووىب بن مسرة الحجاري ودمحم بن يعقوب القريشي ( )777وممن تفتخر بيم مدينة
البيرة المحدث ابو القاسم صدقة بن احمد بن اللب (ت 380ه990/م) كانت لو رحلة الى

المشرق

()779

وعند دخولو مصر سمع من علمائيا وابرزىم عمر بن المؤمل الطرطوسي وابن

رشيق وابي الحسن النيسابوري والمحدث دمحم بن عيسى بن غانم بن عبدن بن وىب بن دمحم
الغساني يعرف باالندرشي ولد في برجة بني حسان من مدينة البيرة سنة( 390ه) وسكن حاضرة

قرطبة وكان كثير الزيارات ألصاىره باندرش وحدث وفي نياية القرن الرابع اليجري برز ابو
اسحاق ابراىيم بن بكر بن عمران اللخمي (ت 385ه 995/م) كانت لو رحلة الى المشرق

ودخل فييا العراق ليسمع من العالمة ابو بكر دمحم بن عبدن االبيري

()773

المال ي ،وفي

الموصل سمع من ابي الفتح دمحم بن الحسين بن احمد االزدي وعند رجوعو األندلس سكن البيرة

وحدث بكتاب االبيري في شرح المختصر (.)774

وشيد القرن الخامس اليجري الحادي عشر الميالدي كوكبة من المحدثين في مدينة البيرة

منيم المحدث ابو علي حسين دمحم بن عثمان (ت  435ه7044/م) سمع من ابن ابي زمنين
وغيره ،وحدث واخذ عنو وفرة من المحدثين

(ت 460ه7069/م) (.)776

()775

ومنيم المحدث دمحم بن عبدن بن ابي زمنين

والمحدث عبد ن بن عباس الخشني ،سمع من دمحم بن فطيس وحدث عنو خالد بن عبد ن

( ،)777والمحدث غالب بن تمام بن عطية سمع بحاضرة قرطبة من أحمد بن خالد ودمحم بن قاسم

()779

وغيرىم ( ،)778والمحدث أبو صميل جوشن بن عبد العظيم سمع من عبد الملك بن حبيب

والمحدث حامد بن غالب بم سالم ( )790سمع من أبيو ومن فضل بن سلمة ببجانة( ،)797والمحدث

ابو عثمان سعيد بن نصير حدث عن احمد بن زياد وذكره ابن الفرضي" رجل فاضل خير"

()799

والمحدث عمر بن دمحم بن فرج سمع من دمحم بن فطيس ،أسره العدوه في وقعة الخندق
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()793

397ه

 ،والمحدث دمحم بن عيسى بن تمام بن عبد ن ،ولد سنة 397ه938/م في برجة

وكان ثقة والمحدث ىاشم بن صالح البيري سمع من دمحم بن احمد بن عبد العزيز ودمحم العتبي
وعيسى بن ابراىيم بن مزين ( )794والمحدث ابو موسى يعيش بن عتبة القيسي حدث عن سعيد

بن عمر المعلم ( )795وفي القرن السادس اليجري برز المحدث دمحم بن عبد الواحد بن ابراىيم بن

مفرج المالحي ولد قبل سنة 550ه /سمع من اباه ،حافظا للرواية عارفاي ب خبارىم ألف تاريخا في
علماء البيرة وكتاب انساب االمم العرب والعجم وسماه "الشجرة" "واالربعين" حديثا ،شيد لو بحفظ

اسماء الرجال فزاد على من تقدمو ولو استدراك على الحافظ ابن عبد البر في الصحابة

()796

ومن اىل العلم والرواية للحديث المحدث مطرف بن عيسى الغساني طلب الحديث في بلده ،ثم
رحل وحج واقتبس ودرس علوم كثيرة ،الف للخليفة الحكم بن عبد الرحمن كتابا اسماه "المعارف"

في اخبار كورة البيرة واصليا وبوادييا واقاليميا)) (.)797

المبحث الثالث

أوال :عموم الفقو

النشاط العممي في الفقو وعموم المغة وآدابيا

كانت بالد األندلس مجاال خصبا للعلم والعلماء ،اذ لقي العلماء والفقياء عناية كبيرة من
االمير ىشام بن عبد الرحمن ثاني االمراء االمويين( 780-779ه) ،وكان من يتجو تلك العناية
ان نبغ ال ثير من تالميذ االمام مالك ومن بعدىم في الفقو المال ي وصبح ليم شان كبير في

األندلس ،واول ىؤالء المال ية ،الذين كان ليم دور بارز في ت ىيل الفقو المال ي في األندلس

الفقيو عيسى بن دينار ( )798ويعد افقو نظرائو بين علماء األندلس وقال عنو كل من الفقيو دمحم بن

وضاح "ىو الذي علم اىل األندلس الفقو "ولو كتاب اليداية ( ، )799وقال عنو الفقيو دمحم بن عمر
بن لبابة "فقيو األندلس عيسى بن دينار وعالميا عبد الملك بن حبيب ( " ..)730ومن فقياء

المال ية األندلسيين من مدينة البيرة العالم الفقيو عبد الملك بن حبيب (ت938ه853/م)

()737

.عاش عبد الملك بن حبيب اربع وستين سنة قضى جليا في األندلس ما بين مدينة البيرة

وقرطبة ،وسمع وتفقو باألندلس حتى صار اعلم من فييا ورحل الى المشرق سنة

908ىجرية 893/ميالدية ولقي انجاب مالك وكانت بينيم مناظرات ودروس وقصده طالب العلم

الذين ما فتئوا ينيالون على مجلسو من مختلف انحاء األندلس ( ،)739استقدمو االمير عبد
الرحمن بن الحكم 906د938ىجرية الى قرطبة واسند اليو خطة الشورى القضائية
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مؤلفاتو القران وتفسيره ،الحديث وشروحو ،الفقو ومتعلقاتو ،التاري

والتذكير ،معارف متنوعة (.)734

والتراجم والمناقب ،الوعظ

وبرز مبك ار في مدينة البيرة الفقيو احمد بن سليمان بن ابي الربيع (ت 987ه900/م) نيل

علمو من علماء مدينتو وىو احد السبعة الذين سمعوا من سحنون بن سعيد ،و من سعيد بن
حسان وحارث بن مسكين ،فقييا بارعا في وقتو توقي في مدينتو ( )735وشيدت مدينة البيرة في

السنوات االخيرة من عيد االمير عبد الرحمن االوسط وصدر ايام االمير دمحم بن عبد الرحمن

 973-938ىجرية الشي الفقيو احمد بن عبدن االنصاري وولي صالة بلدتو ( )736وفي بداية

مطلع القرن الرابع اليجري العاشر الميالدي برز كوكبة من العلماء والفقياء في مدينة البيرة منيم
الفقيو ابو سيل يسر بن ابراىيم بن خالد (ت 309ه974/م) سمع من ابيو ا ثر العلوم الشرعية

ووصفو ابن الفرضي "فقييا موثوقا "

()737

ومن باديات البيرة اشتير الفقيو حي بن مطاىر

(ت 306ه 978/م) قد سمع في مدينتو من الفقيو عمر بن موسى والفقيو سعيد بن النمر وذىب

الى مدينة جيان وسمع من علمائيا منيم محبوب بن قطن وسيل بن شعبون ووصف بالرجل

الصالح وغلب عليو حفظ المسائل والراي (.)738

ومن العلماء الذين جمعوا بين الفقو والحديث في البيرة الفقيو دمحم بن عبدن بن سابق

(ت 308ه990/م) وذكر ابن الفرضي لو رحلة الى المشرق

()739

ومن فقياء البيرة الفضالء

الفقيو وجيو بن وىبون ال البي (ت373ه930/م) سمع من سليمان بن نصر وسعيد بن
()740

نمر

ومن موالي بني امية في األندلس الفقيو مكي بن صفوان بن سليمان (ت378

ه 930/م) سكن مدينة البيرة وسمع من الفقيو ابن وضاح وغيره واختص بالفقو واالحباس ،وقد

كان تطور الفقو واالحباس في مدينة البيرة واضحا ،من خالل دراسات وطلب العلم داخل وخارج

األندلس

()747

فالفقيو البيري اعتمد الرحلة الزدياد علمو وتنوير فكره واالطالع على ما يجتمع

ويختلف عليو في البلدان الشرقية فيذا الفقيو ابو سعيد عثمان بن جرير بن حميد ال البي

(ت 379ه937/م) اذ تعددت رحالتو الى المشرق ،لينيل من علمائيا ومحدثييا وفقيائيا
واصبح فقييا بالراي حافظا للمسائل (.)749

ومن الفقياء المشيورين في مدينة البيرة ابو وسعيد عثمان بن سعيد بن كليب (ت340

ه 957/م) جمع بين الفقو والزىد في مدينة البيرة وولي الصالة وسمع من العالمين احمد بن

عمرو ودمحم بن فطيس ( )743وبرز الفقيو ابو دمحم عبدن بن عيسى بن دمحم المري (ت 350ه

960/م) ولد سنة(997ه) في مدينة البيرة واصلو من مدينة تنس ( )744سمع في مدينة بجانة من

الفقيو علي بن الحسن بن فحلون ،وقدم الى حاضرة قرطبة سمع من من علمائيا وفقيائيا ابرزىم
دمحم بن عبد الملك وابن ابي ديلم والرعيني ( )745وغيرىم وتوفي في مدينة قرطبة (.)746
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وممن تتلمذ في مدينة البيرة الفقيو ابو عبدن دمحم بن احمد بن مسعود (ت 378ه988/م)

ولد سنة( 300ه979/م) يعرف في مدينة البيرة باسم ابن الفخار ،سمع جل روايتو من دمحم بن
فطيس وسمع في مدينة بجانة من فضل بن سلمة كان حافظا للمسائل

()747

ومن الفقياء

المعروفين ابو الحسن علي بن عمر بن بن حفص بن عمر بن نجيح الخوالني

(ت384ه994/م) ولد سنة(309ه997/م) في مدينة البيرة وكان فقييا حافظا للمسائل عاقدا

للشروط روى عن ابيو وسمع ببجانة من سعيد بن فحلون وعلي بن الحسن ،يقول ابن الفرضي
"قرات انا عليو التفسير بحاضرة البيرة سنة ست وسبعين )748( " ...زاد االىتمام بالعلوم في نياية

القرن الرابع اليجري ذا برز من قرى البيرة فقياء ،منيم الفقيو سعيد بن موسى بن ميص الغساني

(ت 393ه7003/م) من قرية فرفشيط االشات التابعة لمدينة البيرة وكانت رحل الى المشرق
واطال بقاؤه في مدينة السالم بغداد وبعد تلقيو العلوم اصبح فقييا وعالما بارعا وزاىدا ( )749وذاع

صيت الفقيو العالم ابو عبد ن دمحم بن عبد ن بن عيسى (ت 398ه7007/م) المعروف ابن

ابي زمنين ،ولد سنة( 394ه) في مدينة البيرة وسمع في مدينة بجانة من سعيد بن فحلون وق ار
عليو مختصر ابن عبد الحكم وسمع من ابيو رواية ابن فحلون وفي حاضرة قرطبة سمع من دمحم
بن معاوية القرشي واسحاق بن ابراىيم واحمد بن مطرف واحمد الشامة ،وكان ذا حفظ للمسائل

حسن التصنيف للفقو ولو كتب الفيا في الوثائق والزىد والمواعظ وولع الناس بكتاباتو وعلومو،

يقرض الشعر ويجود صوغو وكثير ما يدخل ا شعاره في تواليفو فيحسنيا بيا ولو حظ وافر في

علم العربية وصدق ليجة وطيب اخالق ( )750وبرز الفقيو ايوب بن سليمان بن نصر المرزي اذ
اسند اليو االفتاء في مدينة البيرة تتلمذ على والده سليمان وسمع من بقي بن مخلد ودمحم بن

وضاح ( )757ومن الفقياء الذين لم اقف على سنة لوفاتيم ايضا الفقيو دمحم بن زيد بن ابي خالد

والفقيو عمر بن موسى ال ناني ( )759والفقيو ابو غصن سعيد بن غصن ( )753والفقيو بكر بن رداد

(.)754

ثانيا :عموم المغة العربية وآدابيا
7داللغة العربية :كانت اللغة العربية ىي ا ثر اللغات شيوعا في األندلس واللغة الرسمية

لإلمارة والخالفة االموية ،واثرت ت ثي ار مباشر او غير مباشر على كثير من اللغات االخرى ،التي

شاركيا اىليا الوطن كاالمازيغية واالسبانية ،ساىمت مدينة البيرة في علوم اللغة العربية من خالل

عدد من علماء لغوين ونحوين ،فشيدت البيرة العالم النحوي نابغة بن إبراىيم بن عبد الواحد بن

اليسر الاليبيري (ت 390ه) روى عن سعيد بن دمحم ودمحم بن لبابة

()755

واللغوي البصير ابو

عبدن دمحم بن يزيد بن رفاعة (ت 343ه954/م) درس في مدينة قرطبة وسمع من علمائيا

وابرزىم دمحم بن فطيس االيبيري ،روى كتب المشاىدة وكتب عبدن بن مسلم قتيبة ( ،)756تقدم
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بالعلوم اللغوية والنحوية ( ،)757وبرز في مدينة البيرة النحوي ابو القاسم مطرف بن عيسى بن

لبيب الغساني (ت 356ه966/م) سمع من علماء بجانة منيم فضل بن سلمة ودمحم بن ابي

خالد ووصفو ابن الفرضي (متصرف في علم االعراب والغريب وحفظ االخبار وت ليف ال تب.

توفي في حاضرة قرطبة وحمل نعشو الى البيرة)

()758

ومن النحويين ابو عثمان سعيد بن

عيشون ،جمع بين النحو الفصيح والشعر البليغ ،استادبو بعض اوالد الخالفة ،سمع من علماء
نحويين ولغويين وابرزىم عبد الملك بن بن حبيب ( )759ومن علماء البيرة النحوي ابو جعفر احمد

بن سعيد بن مقدس ،سمع في بجانة من قاسم بن اصبغ ،كان ضابط لل تب ،نس للخليفة

الستنصر كثير من ال تب ( )760ومن اللغويين في مدينة البيرة الشي الصالح ابو عيدن مجمد بن
احمد بن سعيد المعافيري (ت 379ه889/م) وفد من مدينة اشبيلية ،سمع من سعيد بن جابر

ا لموطا برواية يحيى بن يحيى وال تاب ال امل لدمحم بن يزيد المبرد يقول ابن الفرضي (كتبنا عنو
حكايات وتوفي في حاضرة البيرة) (.)767

وفي القرن الخامس اليجري ذاع صيت النحوي ابو المطرف عبدالرحمن بن سعيد بن حرج،

قدم حاضرة قرطبة وسمع فييا من ابي عبدن بن ابي زمنين وكانت محطتو الثانية المشرق ادى

فريضة الحج سنة 399ه7008/م سمع بالقيروان من علماء نحوين ولغوين منيم ابو عمر
ميدي وصفو ابن االبار ( )769ب نو( :من اىل الخير والحج والعقل الجيد حافظا للمسائل ولو حظ
وافر في علم النحو كثير الصالة والذكر هلل تعالى ،عامال بعلمو ،حسن الخلق يحفظ الملخص

للقابسي)

()763

ومن النحوين المعمرين في مدينة البيرة ابو عبدن دمحم بن خلف بن موسى

االنصاري االوسي (ت537ه7746/م) ولد سنة 457ه7064/م ت دب في مسائل النحو ولو
كتاب في النكت واالمالي واقفا على مذاىب المت لمين متحققا براي االشعرية ( )764ومن النحوين

البارزين ابو عبد ن دمحم بن علي الفخار البيري الذي اطلق عليو (شي النحاة) في األندلس في
عصره وتخرج من مدرستو علماء منيم ابن الخطيب وابن زمرك (.)765
االدب والشعر

بدأت األندلس ومدنيا تشيد اولى الخطوات نحو ادب أندلسي لو سماتو وخصائصو المميزة،
فقد ظير اول جيل ،جيل من االدباء والشعراء والذين اىتموا بالبيئة األندلسية واحداثيا ،ولم

يقتصر االشتغال باألدب على طوائف الشعب بل يشارك فيو بعض الوالة واالمراء ،وكان النيج

التقليدي المشرقي من فخر وحماسة ومدح ،اال انو ظيرت بوادر اوليات االدب األندلسي فيناك

التجديد الموضوعي ،وتزعمو الشاعر ابو المحشي عاصم بن زيد العبادي وفد والده زيد بن يحيى

من المشرق الى األندلس واختط بكورة جند دمشق واشتير ابنو عاصم بحسن المعاني وغزير

القول ،كثير النوادر بسيط اللفظ شاع ار مجودا ،والذي يتحدث عن شعره وعن محنتو حين فقد
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بصره فعبر عن ىذه المحنة تعبي ار ايجابيا مؤخ ار وذلك حيث ذكر زوجتو وخضوعيا لألعداء،

يسبب فقدان عائليا لنور عينيو ،وىذا ما يسمى بالتجويد الفني ،خضعت ام بناتي ...اذا قضى
ن ب مر قضى .ثم اخذ الشاعر يحسم محنتو فقدان البصر فيجعل من يصاب بيا:
واذا نال العمى ذا بصر

كان حيا مثل ميت قد ثوى

()766

وبرز من اىل الذكاء والفطنة الشاعر يعلي بن احمد بن يعلي القائد (ت 399ه933/م)

اشتير في دولة ابي عامر المنصور 399-366قال الحميدي لو ابيات في مدح ابن ابي عامر

مطلعيا

ولو بعثت من وجنتي

قال الناس أروه عندي

بورد غفر لو منظر مديح

أعجلو عامنا المربع

()767

وشيدت مدينة البيرة الشاعر االستاذ ابو عثمان سعيد بن عمر المعلم ،سمع منو يعيش بن

شاعر مجوداي ولو مسائل على كتاب ناظر فييا
عتبة العتبي قال ابن الفرضي (كان عالما باألدب
اي

بمحضر جعفر المصحفي ( )768وكان من اىل التصنيف) ( )769ومن شعراء البيرة في مدة الدولة

العامرية ،ابو المطرف عبد الرحمن بن أي الفيد االشجعي ،رحل الى العراق في ايام المظفر بن

ابي عامر بعد سنة  370ىجرية ،زاد معرفة في شعره وبلطائف غرائبو وبدائع رقائقو يروق وىو
غزير المادة واسع الصدر ،حتى انو لم يكد يبقى شع ار جاىليا وال إسالميا اال عارضو وناقضو

وفي كل ذلك تراه مثل الجواد اذا استولى االحد ال ينسي وال يقتصر:
اباح فؤادي لوعة وغليل ...فباح يسري زفرة وعويل (.)770

وشيدت البيرة خطباء منيم الخطيب ابو المينا سعيد بن مخارق ،سمع بمدينتو من دمحم بن

فطيس وفي مدينة بجانة من فضل بن سلمة وكان خطيبا بارعا ( )777ومن ادباء البيرة االديب ابو

عمر احمد بن عيسى االليبيري وصفو صاحب الذخيرة (كثير االدب والنظم والنثر زاىدا ورعا
وانشدني في مجلسو):

قدر الديار واسرع التحويال

ليس المقام عليك حتما واجبا
في بلد تدع العزيز ذليال

()779

وم ن ادباء وخطباء مدينة البيرة االديب دمحم بن اضحى اليمداني ،من زعماء العرب بكورة

البيرة كان اديبا بارعا وخطيبا مفوىا يخطب بين يدي االمراء وفي المناسبات ،انضوى تحت لواء
االمير عبدن بن دمحم ثم بعد ذلك تحت طاعة عبد الرحمن الناصر ( )773وبرز االديب الشاعر

ابو عمران موسى ين احمد البلذوذي وىو من بجانة كورة البيرة ويقول عنو ابن االبار" ذكره ابو
الخطاب العالء بن حزم فيمن الف من اىل األندلس اديبا شاعرا"

()774

وكذلك اشتير االديب

ايوب بن نصر في مدينة البيرة بحسن الت ليف والوضع والوثائق (،)775وبرز االديب الشاعر ىاني
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بن دمحم بن سعدون االزدي وفد من افريقية الى االندلس واستوطن مدينة البيرة وولد ابنو ابو القاسم

دمحم بن ىانى الشاعر(ت ، )369/396ويرجع نسبيما الى الميلب بن ابي صفرة سمعا العلوم من
علماء قرطبة والبيرة  ،كان من فحول الشعراء وامثال النظم ،وبرىان البالغة ال يدرك شاوه وال

يشق غباره ،مع المشاركة في العلوم والنفوذ في فك المعمي .وخرج من االندلس واتصل بجعفر

بن علي بن حمدون االندلسي وباخيو يحيى ثم صحب المعز معد بن اسماعيل صاحب افريقية
والغرب وغال في امداحو ب وصاف انكرت واستعظمت وىو وابو عمر القسطلي نظيران لحبيب
والمتنبي وتوفي ببرقة (.)776

ومن أعالم البيرة الشاعر أبو أحمد عبد العزيز بن خيرت المتنفل في حقبة ملوك الطوائف

وصفو صاحب كتاب المغرب في حلى المغرب (من أعالم شعراء البيرة ،ومن شعره:
س د ددكران ال يد دددري وقد وافى بند د دا

أمن الم د د ددالحة أم م د د د ددن الجربال

تتوضد ددع الصد د د ددياب من أنفاس ددو

كتض د ددوع الريحد د ددان باألصد د د د د ددال

وك ن ددما الخيد ددالن فددي وجدندات د د د د ددو

ساعات ىجر في زمان وصال

()777

وشاع صيت الشاعر ابو اسحاق ابراىيم بن مسعود بن سعد التجيبي (ت )7067/460

من حصن العقاب ولد عام 985/ 375اشتير اسمو وشاع علمو وارتسم بالصالح وكان شاع ار

مشيو ار واديبا معروفا وقد اختلف مع ملك غرناطة باديس بن حبوس وانكر عليو اتخاذ وزي ار من

الييود ونفاه الى البيرة فالف ابراىيم ابو اسحاق في منفاه قصيدة ادت لثورة اىل صنياجة فقال
شعره المشيور (.)778

االقل صنياجة اجمعين ...يدور الزمان واسد العرين

لقد د دد زل س د د د ديدكم زل د دة ...اقر بيا اعين الشد د د دامت د دين

تخد دير كد داتبو كد دافد د د د درا ...ولو شاء كان من المسلمين

فعز الييودية وانت د دخوا ...وكاند د د دوا من الفترة االرذلين

واشتير ىذا الشعر وثارت صنياجة على الييودي فقتلوه ،وعظم قدر ابي اسحاق وفي

مالزمتو سكن العقاب يقول:

فكم خدع دتني ع دلى ان د د د دن د د د دي ...بصير بطرق الخطا والصواب

فلست على االمن من غد ددرىا ...ولو حلفت لي باي ال تاب

()779

وقولو:

ق د د د د د د د دالد د د دو :اال تستجيب بيتا ...تعجب من حس د دنو البد د ديد د د د دوت
ف د د د دقل د د دت ما ذا د د د دم ص د دواب ...حف د د د د دش ك د د د دبير لم د د دن يم د دوت

لد د د د دوال ش د د دتاء ول دف د د د دح ق ديد د دظ ...وخد د د دوف ل د د دص وحف د دظ ق د د د دوت
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وند د د د د د دسوة يد د دبدتد دغ ديدن س د د د دت ار ...بنيد د د د دت ب دن دي د د د د دان ع دن دك دبد د د د دوت

ومن مشيور شعره ومن اعالم شعراء مدينة البيرة في مدة دول الطوائف ابو القاسم خلف

بن فرج االليبيري (ت )7087/ 480ويعرف بد (السميسر) ومن مشيور شعره قولو يا ا ال كل ما

اشتياه ...وشاتم الطب والطيب

ثمار ما غرسدت تجني ...فانتظر السقم عن قريب

يجتدمع الداء كل يد د د د دوم ...اغذيو السد د دوء كالذنوب
وقولو:

تحفظ من ثيد د د د دابك ثم صنيا ...واال س د د د د دوف تلبسد د د ديا حدادا

وظن بسد د د د دائر االجناس خي ار ...واما جند د د د د د د دس ادم فا ليعد د د دادا

وارادوني بج د د د د د دمعي د د دم فردوا ...على االعقاب قد نكصوا فرادى
وعادوا بعد ذا اخوان صدق ...كبع د د د د د د دض عقارب عادت جرادا

تلك ىي ابرز السمات سمات التي طبعت الحركة العلمية في مدينة البيرة األندلسية وأولئك

ىم علماؤىا الين كانت ليم اسيامات حقيقية في رفد الحركة العلمية اجسالمية في بالد المغرب

اجسالمي عامة واألندلس خاصة.

الخاتمة واالستنتاجات
توصل البحث بعد اتمامو الى نتائج اىميا:
7د الفاتحون العرب ومن لحق بيم ممن ىاجر الى ىذه البالد فضل االستقرار فييا وكانوا
حملة ىداية وخير ألنفسيم وللناس.
9د سكان ومجتمع مدينة البيرة الجديد في جميع مدنو وقراه وحصونو تقدما في كل ميدان
شجعت عليو ظروف وعوامل متعددة ،منيا وفي مقدمتيا االسس التي قام علييا المجتمع الجديد،
وتوفر عوامل اضافية في البيرة منيا وجود امراء وخلفاء في األندلس ،نش وا محبين للعلم
ومشجعين ألىلو.
3د برز عدد كبير من العلماء والمحدثين والفقياء في طلب العلم والحج ،من البيرة فكان ليم
اثر كبير في الحركة العلمية العربية اجسالمية وتنشيطيا ،اذ برز في علم الحديث والفقو العشرات
وفي علم اللغة العربية وا داب كذلك.
4د يشير موضوع البحث الى اىمية دراسة المدن األندلسية ودورىا ومكانتيا فيو واحد من
اىم ميادين الحضارة العربية اجسالمية.
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Abstract
In this survey of the scientific movement in Al-Bireh, which was one the
important. Cities of Andalusia , since 92 A.H, we can conclude the
following :
1- The Arab conquerors and all the people who immigrated to the
city and dwelt in it were preachers and reformers . they did the
best for the sake of the people of the city .
2- The society of the city developed and progressed in all fields of
life because of many reasons and factors such as the rules and
laws of the new society . while the other reason is that the princes
and the caliphates of Andalusia promoted people learn and
educate them selves.
3- There were many scholars in the city who had roles in learning
and supporting Islamic and Arabic scientific movement in several
fields of knowledge such as Hadith, Fiqh , Arabic language and
literature.
4- It is important to study the history of the cities of Andalusia as one
of the most important aspects of Islamic and Arabic civilization .
However , we have to study them without being influenced by the
personal opinions and views of other writers and searchers.
المصادر والمراجع

 القران الكريم-

:المصادر

 (تحق عزت،ه" الت ملة ل تاب الصلة658 دمحم بن عبدهللا بن ابي بكر "ت: ابن االبار-

، الشركة العربية للطباعة والنشر،م) الحلة السيراء (تحق حسين مؤنس7950 ، القاىرة،العطار
. )م7963 القاىرة

،ه) الجرح والتعديل (حيدر اباد دكن327  ابو دمحم عبد الرحمن بن دمحم (ت، ابن ابي حاتم-

)م7959 دار احياء التراث العربي بيروت

، عز الدين عمي بنابي الكرم دمحم الجرزي ال امل في التاري (دار الفكر بيروت: ابن االثير-

)م7966د7965

ه) االحاطة في اخبار غرناطة (دار ال تب776 دمحم بن عبدهللا سعيد (ت، ابن الخطيب-

)ه7494 ،7 ط، بيروت،العلمية
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 ابن الفرضي ،ابو الوليد عبدهللا بن دمحم بن يوسف (ت403ه) تاري العلماء الرواة للعلمباألندلس ،صححو عزة العطار الحسيني مدير نشر الثقافة اجسالمية 7954م)

 -ابن القوطية ،ابو بكر دمحم بن عمر (ت367ه) تاري

افتتاح األندلس (ط  .بيروت،

7957م)

 -ابن النديم الفيرست( ،دار المعرفة ،بيروت لبنان ،ط7997 ،9م)

 -ابن بشكوال ،خمف بن عبد الممك (ت578ه) الصلة (ط القاىرة7966 ،م)

 -ابن حزم األندلسي ،عمي بن احمد (ت )456جميرة انساب العرب( ،تحق عبد السالم

ىارون ،القاىرة.7969 ،

 -ابن حيان (ابو مروان بن حيان القرطبي (469ه) المقتبس من انباء اىل األندلس (تحق

عبد الرحمن الحجي ،بيروت7965 ،م)

 -ابن خاقان ،ابو النصر الفتح بن دمحم (ت529ه) مطمح االنفس( ،تحق دمحم بن علي ،دار

عمار ،مؤسسة الرسالة7983 ،م)

 -ابن خمدون ،عبد الرحمن بن دمحم (808ه) المقدمة (تحق عبد السالم الشدادي ،نشر بيت

الفنون والعلوم وا داب ،ط9005 ،7م)

 -ابن عذاري :ابو عبدهللا دمحم المراكشي (ت712ه) البيان المغرب في اخبار األندلس

والمغرب (تحق ليفي بروفنسال وزميلو ج س كوالن)

 -ابو الفداء :عماد الدين اسماعيل (ت732ه) تقويم البلدان ،تحق مستشرقين ،باريس ،ترجم

سنة 7850م)

 -االدريسي ،دمحم بن عبدهللا (ت560ه1165/م) نزىة المشتاق في اختراق االفاق

(ط بيروت7989 ،م ،عالم ال تب)

 -البافعي ،ابو دمحم عفيف (ت768ه) مرآة الجنان وعبرة اليقضان( ،ط7997 ،7م)

 البغدادي ،عبد المؤمن بن عبد الحق (ت739ه) مراصد االطالع على اسماء االمكنةوالقالع (دار الجيل بيروت7479 ،ه)

 -البكري ،عبد بن عبد العزيز (ت )487جغرافية األندلس وأوروبا من كتاب "المسالك

والممالك" تحق عبدالرحمن الحجي ،دار االرشاد ،بيروت .7968

 -الحميدي ،دمحم بن فتوح (ت488ه) جذوة المقتبس في تاري علماء األندلس (تحق دمحم بن

تاويت الطبخي بيروت 7989م والقاىرة . 7968

 -الحميري ،دمحم بن عبد المنعم (ت727ه) الروض المعطار في خبر االقطار (تحق الفي

بروفنسال ،القاىرة7937 ،م)
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 الخشني ،دمحم بن حارث بن اسد القيرواني (361ه) اخبار الفقياء والمحدثين ،تحق ماريالويسا ابيال ،المجلس االعلى لألبحاث العالمية ،مدريد 7997م

 -الذىبي ،شمس الدين دمحم بن احمد الدمشقي (ت748ه) سير اعالم النبالء( ،ط،4

7406ه7986/م ،مؤسسة الرسالة تحق ،بشار عواد معروف ومحي ىالل) د السيوطي :عبد
الرحمن حسن المحاضرة في تاري مصر والقاىرة (دار احياء ال تب العربية7967 ،م)

 -الزبيدي ،دمحم بن دمحم بن عبده تاج العروس من جواىر القاموس( ،ط ،7ال ويت ،د ،ت) د

الزركلي ،خير الدين االعالم (دار العلم للمالين)

 -الضبي :ابو جعفر احمد بن يحيى بن عميرة (ت599ه) بغية الملتمس في تاري رجال

األندلس (ط دار ال تب العربي ،مصر7967 ،م)

 -العذري :احمد بن عمر بن انس نصوص عن األندلس ،من كتاب ترصيع االخبار وتنويع

االثار( ،تحق عبد العزيز اليوائي مدريد ،د .ت97 .صفحة)

 -عياض ،بن موسى السيفي (ت544ه) ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة اعالم

مذىب مالك (الرباط ،منشورات و ازرة االوقاف7997 ،م)

 -المقري ،احمد بن دمحم ولد سنة (986ه) نفح الطيب في غصن األندلس الرطيب (تحق

احسان عباس ،دار صادر7968 ،م)

 -مؤلف مجيول اخبار مجموعة عن فتح األندلس (القاىرة7989 ،م)

 -ياقوت الحموي ،شياب ابو عبدهللا (ت626ه) معجم البلدان (ط7995م)

 اليعقوبي ،احمد بن اسحاق (ت292ه) البلدان (دار ال تب العلمية بيروت ،االولى،7499ه)

المراجع الحديثة

 ابن نعمان ،سييل اسماعيل مدينة تنس ،دراسة تاريخية ،اطروحة دكتوراه (9006د).9007 -أحمد أمين  ،فجر اجسالم  ،ط ، )7999( ، 7ط ، 9دار الشروق سنة ( . ) 7999

 بدر ،احمد دراسة في تاري األندلس وحضاراتيا من الفتح وحتى سقوط الخالفة (ط ،9دمشق7969م).

 الحجي ،عبد الرحمن جغرافية األندلس وأوروبا (بغداد ،المجمع العراقي 7968م) -حسين ،مؤنس موسوعة تاري األندلس (ط ،7سنة7996م) .

 الراوي  ،مالك برجس  ،الحركة اجسالمية في الجزائر الشرقية  ،رسالة ماجستير مقدمة إلىجامعة الدول العربية  ،بغداد  ،سنة ( 9000م ) .

 -رديونو جوزيف  ،ت ري غزوات العرب  ،ترجمة  :شكيب أرسالن ( 7966م ) .
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 شكيب أرسالن  ،الحلل األندلسية في األخبار وا ثار األندلسية  ،القاىرة (  7968م) . العكش  ،إبراىيم  ،التربية والتعليم في األندلس  ،دار عمار للنشر سنة ( 7986م) . -عنان  ،دولة اجسالم في األندلس ( ،ط7380 ،3ه7960/م).

 -ماريا لويسيا آبيال  /المجلس األعلى لألبحاث العلمية  ،مدريد 7997 ( ،م ) .

 الدمحمي  ،جاسم دمحم  ،مدينة إستجة األندلسية  ،أطروحة دكتوراه مقدمة إلى جامعة الدولالعربية  ،بغداد  ،سنة ( 9007م) ؛ بحوث منشورة في جامعة األنبار وجامعة ت ريت.

 -مالحق التراجم والطبقات الفقيية  ww.islam.gov-kw،و ازرة األوقاف والشؤون

اجسالمية ،ال تاب مرقم آلياي غير موافق للمطبوع .
 -الموسوعة الموجزة في التأريخ اإلسالمي ،فقميا ابو سعيد المصري.

 ىيكل أحمد  ،األدب األندلسي من الفتح إلى سقوط الخالفة ،دار المعارف القاىرة7985 ،م.اليوامش

( )7منشور في جامعة االنبار مجلة العلوم اجسالمية ،العدد التاسع ،مجلد الثالث ،سنة.9077
( )9منشور في جامعة االنبار ،مجلة العلوم االنسانية ،العدد الثالث ،سنة .9074
( )3دمنشور في جامعة ت ريت ،مجلة العلوم اجسالمية ،العدد .9074 ،99

( )4دكل صقع يشتمل على عدة قرى وال بد من تلك القرى من قصبة ومدينة او نير ،ينظر ياقوت الحموي،
شياب الدين ابو عبدن (ت696ه) معجم البلدان ،ط سنة 7995م ،ج ا ،ص.36

( )5عنان ،دمحم عبدن ،دولة اجسالم في األندلس (ط7380 ،3ه7960/م) ص.69

( )6مدينة باألندلس بينيا وبين قربة مسيرة ثمانية ايام ،مدينة ازلية ،ينظر الحميري ،عبد المنعم( ،ت797ه)
الروض المعطار في خبر االقطار( ،تحق ،احسان عباس ،ط بيروت مكتبة لبنان7984م) ص.58
( )7دكورة متصلة بكورة مورور ،تقع على نحو 40كم جنوب مدينة قادس ،ياقوت الحموي ،معجم البلدان ،جد ،8
ص.793

( )8دجزيرة باألندلس من مدن اشبيلية طوليا من القبلة الى الجوف اثنا عشر ميال وعرضيا اوسع ،ينظر
الحميري ،الروض المعطار ،ص.448
( )9الدمحمي ،دجاسم دمحم ،مدينة استجة األندلسية ،اطروحة دكتوراه(غير منشورة) ،مقدمة الى جامعة الدول العربية
سنة ،9007 ،ص .90

( )70االدريسي ،دمحم بن عبدن (ت560ه) نزىة المشتاق في اختراق االفاق( ،ط .بيروت ،7989 ،عالم ال تب
)ج ،9ص.537
( )77المصدر السابق ،ج ،9ص.969
( )79البكري ،ابو عبيد عبدن بن عبد العزيز(ت 7094ىد) ،المسالك والممالك (ط دار العرب اجسالمية،
 )7999جزءان ،ج  7ص.88
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()73ارسالن دشكيب  ،ولد سنة (7986ه)الحلل األندلسية في االخبار واالثار األندلسية( ،دار ال تب العلمية
)ج ،7ص36د.37

( )74البكري ،المسالك والممالك ،ص 895؛ المقري ،احمد بن دمحم7047( ،ه) نفح الطيب من غصن األندلس
الرطيب( ،تحق احسان عباس )(دار صادر7968 ،م )ص .85
( )75المصدر السابق ،ج ،7ص.799
( )76البكري ،جغرافية األندلس وأوربا ،ص ،88الحجي ،عبد الرحمن ،جغرافية األندلس وأوربا ،بغداد ،المجمع
العلمي العراقي7968 ،م ،ص .85

( )77طارق بن زياد ولد سنة 55ىجرية وتولى طنجة سنة 89ىجرية ،ثم فتح األندلس سنة99ىجرية ،وفاتو
سنة709ىجرية.للمزيد ينظر ابن عذاري ،ابو العباس احمد بن دمحم (ت695ه)البيان المغرب في اخبار
األندلس والمغرب ،ج ،س .كوالن ليفي برونفسال ،دار الثقافة ،بيروت لبنانج ،9ص.4

( )78مورور ،مدينة متصلة بقرمونة من جزيرة األندلس وىي في الغرب والجوف من كورة شذونة ،ياقوت
الحموي ،معجم البلدان ،ج ،8ص.798

( )79قرمونة ،مدينة باألندلس في الشرق من اشبيلية بينيا وبين استجة  45ميل .للمزيد ينظر :ابن حيان ،حيان
بن

خلف،

(ت969ه)المقتبس

(بيروت7965م)ص86د700د.907

في

اخبار

اىل

األندلس،

تحقيق

عبدالرحمن

الحجي

( )90الحجي ،عبد الرحمن ،التاري األندلسي ،ص.63
( )97مالقة ،مدينة باألندلس من اعمال رية ،يسورىا على شاطئ البحر ،بين الجزيرة الخضراء ليا مدن
وحصون ،الحميري ،الروض المعطار ،ص.979

( )99جيان دوىي قصبة ال ورة وتقع على سفح جبال عالي جدا وىي بلد في األندلس ،الحميري ،الروض
المعطار ،ص.783

( )93مؤلف مجيول ،اخبار مجموعة في فتح األندلس (القاىرة )7989 ،ص77د.79
( )94العذري ،احمد بن عمر بن انس ،دنصوص عن األندلس ،من كتاب ترصيع االخبار وتنويع االثار( ،تحق
عبد العزيز االىوائي ،مدريد ،د.ت997صفحة) ص4د.5

( )95مؤلف مجيول ،اخبار مجموعة ،ص . 93-97

( )96دياقوت الحموي ،معجم البلدان ،ج7ص798؛ الزبيدي ،دمحم بن دمحم بن عبد ،تاج العروس من جواىر
القاموس(ط ،7ال ويت )ج ،77ص.68
( )97المصدر السابق ،ج ،7ص ،960البغدادي ،عبد المؤمن بن عبد الحق (ت739ه) مراصد االطالع على
اسماء االمكنة والبقاع( ،دار الجيل ،بيروت  ،7479ه)ج ،7ص.99

( )98المصدر السابق ،ج ،7ص.339

( )99الزبيدي ،تاج العروس ،ج ،3ص.953
( )30ياقوت الحموي ،معجم البلدان ،ج ،7ص ،334البغدادي ،مراصد االطالع ،ج ،7ص.779
( )37البغدادي ،مراصد االطالع ،ج ،7ص ،87الزبيدي ،تاج العروس ،ج ،7ص.449

( )39دياقوت الحموي ،معجم البلدان ،ج ،9ص ،48البغدادي ،مراصد االطالع ،ج ،7ص.364
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( )33ابن كثير ،عماد الدين اسماعيل (ت739ه) ،تقويم البلدان( ،تحقيق مستشرقين فرنسيين7850 ،م)
ص774د ،775ياقوت الحموي ،معجم البلدان ،ج ،3ص785د.786

( )34ياقوت الحموي ،معجم البلدات ،ج ،3ص.394
( )35المصدر السابق ،ج ،3ص.360
( )36ابن عذاري ،البيان المغرب ،ج ،9ص.745
( )37ياقوت الحموي ،معجم البلدان ،ج4ص.795
( )38المصدر السابق ج ،4ص.959

( )39المصدر السابق ،ج ،4ص .348
( )40المصدر السابق ،ج ،4ص.475
( )47المصدر السابق ،ج ،5ص.79
( )49المصدر السابق ،ج ،5ص.96
( )43المصدر السابق ،ج ،5ص.779
( )44المصدر السابق ،ج ،5ص.976
( )45الزبيدي ،تاج العروس ،ج ،39ص.537

( )46تقويم البلدان ،ص  ،775-774الحموي معجم البلدان جد  ،3ص  ،786-785البكري ،جغرافية األندلس
وأوروبا ،ص .64
( )47ىو بلج بن بشر بن عياض القشيري ،قائد دمشقي ولي األندلس سنة 793ه749/م ،الحميدي ،دمحم بن
فتوح(488ه)جذوة المقتبس( ،ط .القاىرة ،دار المصرية للت ليف 7966م) ص.770
( )48ابن القوطية ،ابو بكر دمحم بن عمر (ت367ه) ،تاري افتتاح األندلس( ،ط بيروت7957 ،م) ص.44

( )49امير وقائد دمشقي حازم شجاع ولي األندلس سنة794ه . 749/للمزيد ينظر :الضبي ،احمد بن يحيى
(ت )599بغية الملتمس( ،دار ال تاب العربي 7967م) ص.369
( )50ابن عذاري ،البيان المغرب ،ج ،9ص.37-36
( )57ابن حيان المقتبس ،ص 797-796؛ العذري ،نصوص عن األندلس ،ص 57-76؛ ابن القوطية ،تاري ،
ص.45-44

()59مؤنس ،دحسين ،موسوعة تاري األندلس ،مكتبة الثقافة الدينية(،ط7سنة 7996م)ج ،7ص.35
( )53اليعقوبي ،احمد بن اسحاق (ت بعد 999ه)البلدان( ،دار ال تب العلمية ،بيروت 7499ه) ج،7
ص.793
( )54ابن حزم ،علي بن احمد األندلسي (ت456ه7064/م) جميرة انساب العرب ،دار ال تب العلمية (ط7
بيروت  )7969تحقيق عبد السالم ىارون ،ج 7ص.769

( )55عبد الملك بن حبيب ،ولد سنة 770ىجرية في مدينة البيرة فقيو المال ية ،صنف كثير من ال تب في
التفسير والقران والحديث ...للمزيد ينظر ،ابن الفرضي ،تاري علماء األندلس ،ج ،7ص.979
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( )56ابن حزم ،جميرة انساب العرب ،ج ،7ص . 63 ،354المصدر السابق ،ج ،7ص 64 .397د المصدر
السابق ،ج ،7ص65 .455د العذري ،نصوص أندلسية ،ص ،90ابن عذاري ،البيان المغرب ،ج،3

ص.997
( )57فقيو المال ية ولد سنة 770ه في مدينة البيرة ولو كتب في التفسير والحديث للمزيد ينظر ،ابن الفرضي،
تاري علماء األندلس جد ،7ص .979
( )58ابن حزم ،جميرة انساب العرب ،ج ،7ص.354
( )59المصدر السابق ،جد.397 ،7

( )60المصدر الساق جد  ،7ص.455
( )67العذري ،نصوص أندلسية ،ص 90؛ ابن عذاري ،البيان المغرب ،جد ،3ص .997
( )69ابن حزم ،جميرة انساب العرب ،ج ،7ص.507

( )63المقري نفح الطيب ،ج ،7ص 70؛ ابن عذاري ،المغرب في حلى المغرب ج ،9ص68 .79د
( )64ابن االبار ،دمحم بن عبدن بن أبي بكر (ت658ه) ،الت ملة ل تاب الصلة( ،تحقيق عزت العطار ،القاىرة،
7950م ) ،ج ،7ص.988
( )65دمؤلف مجيول ،اخبار مجموعة ،ص9؛ المقري ،نفح الطيب ،ج ،7ص944؛ عنان ،دولة اجسالم في
األندلس ،ج ،7ص.49

( )66بدر ،احمد ،دراسة في تاري األندلس وحضارتيا من الفتح وحتى سقوط الخالفة (ط ،9دمشق 7969 ،م)
ص.769
( )67عنان ،الدولة اجسالمية في األندلس ،ص .930 ،759
( )68العكش ،ابراىيم ،التربية والتعليم في األندلس (ط ،7دار الفيحاء ،االردن7460 ،ه) ص73؛ الراوي ،مالك
برجس الحركة اجسالمية في الجزائر الشرقية ،ص.88

( )69دحسين مؤنس ،فجر اجسالم ،ص.388-798
( )70ردينوجوزيف ،تاري غزوات العرب ،ترجمة شكيب ارسالن (7966م) ص.96
( )77ابن االبار ،الحلة السيراء ،ج ،7ص .735الذىبي ،تاري
ص ،38ابن خلدون ،تاري  ،ج ،6ص.305-959

اجسالم ،تحق بشار عواد 7977م ،ج،7

( )79عنان ،دمحم عبدن ،دولة اجسالم في األندلس ،ص. 930-759
( )73المصدر السابق ،ص.370-305
( )74المقري ،نفح الطيب ،ج.395 - 394 ،7
( )75ابن حيان ،المقتبس ،ص 799د ،793تحقيق محمود مكي ،ابن عذاري ،الحلة السيراء ،ص.767-760
( )76العذري ،نصوص عن األندلس ،ص. 87

( )77ابن بشكوال ،الصلة في تاري األندلس ،ج ،7ص.588

( )78ابن خلدون ،المقدمة (تحق عبد السالم الشدادي ،نشر بيت الفنون والعلوم وا داب ،الطبعة االولى9005م)
ج ،3ص.996
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( )79ابو دمحم بن يحيى ،امام وفقيو األندلس ،ولد سنة 759ىجرية وصاحب اشير روايات الموط توفي سنة
934ىجرية ،للمزيد ينظر عياض بن موسى( ،ت544ه ،ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة مذىب
االمام مالك( ،الرباط و ازرة االوقاف7383 ،د7997م) ،ص .394-379
( )80ابن الفرضي ،تاري علماء األندلس ،ج ،7ص( ،364ترجمة رقم .)947
( )87عياض ،ترتيب المدارك ج ،9ص.965
( )89ابن الفرضي ،تاري علماء األندلس ج ،7ص( ،373ترجمة رقم. )866

( )83سحنون بن سعيد ،ىو عبد السالم بن سعيد يكنى ابا سعيد وسمي بسحنون باسم الطائر حديد لحدتو في
المسائل توفي سنة 940ىجرية للمزيد ينظر ،عياض ترتيب المدارك ،ج ،4ص.45
( )84ابن الفرضي ،تاري علماء األندلس ،ج  ،9ص  ،70ترجمة رقم (.)47
( )85المصدر السابق ،ج  ،7ص  ،77ترجمة رقم ( .) 7
( )86المصدر السابق ،ج ،7ص  ،78ترجمة رقم .8

( )87ابن واصل ،اجمام العالمة ،أبو عبد ن محدث األندلس ،ولد سنة  ،999صن كتاب الروع واألىوال
وكتاب الدعاء .للمزيد ينظر ابن الفرضي ،ج ،9ص .40
( )88أبو عبد ن دمحم بن أحمد بن عبد العزيز بن عتبة ولدفي األندلس ولو كتب المستخرجة توفي سنة  955ه
للمزيد ينظر  :الحميدي ،جذوة المقتبس ،ص .59

( )89أبو زكريا يحيى بن إبراىيم مولى رملة بنت عثمان بن عفان أصلو من طليطلة توفي سنة 960ه ،ولو
كتب منيا تفسير الموط  .للمزيد ينظر  :المقري ،نفح الطيب ،ج  ،3ص .768
( )90ابن الفرضي ،تاري علماء األندلس ،ج ،9ص  ،746ترجمة رقم .7458
( )97ابن الفرضي ،تاري علماء األندلس ،ج ،9ص  (( 755ترجمو رقم .)) 7479
( )99المصدر السابق ،ج7ص ( ،745ترجمة رقم .)378

( )93المصدر السابق ،ج ،9ص ،768ترجمة رقم (.7536

( )94دمحم بن عبدن المصري ولد سنة 789ىجرية عالم الديار المصرية توفي سنة 968ىجرية ،للمزيد ينظر
الموسوعة الموجزة في التاري اجسالمي ،نقليا ابو سعيد المصري ،ج ،70ص.405

( )95بكار بن قتيبة بن اسد الثقفي من ولد ابي بكرة الصحابي البصري ،قاضي الديار المصرية واله المتوكل
القضاء بمصر سنة 946ىجرية ،للمزيد ينظر السيوطي ،عبد الرحمن ،حسن المحاضرة في تاري مصر
والقاىرة( ،دار احياء ال تب العربية7967 ،م)ج ،7ص.463
( )96بقي بن مخلد ،بن يزيد األندلس حافظ مفسر محقق ولد سنة 907ىجرية ولو تفسير ابن بشكوال وكتاب في
الحديث رتبو على اسماء الصحابة توفي سنة 976ىجرية للمزيد ينظر الزركلي ،خير الدين بن محمود،

االعالم( ،دار العلم للمالين )ج ،9ص.60

( )97ابن الفرضي ،تاري علماء األندلس ،ج ،9ص ،907ترجمة رقم (.)7676
( )98ابو دمحم الربيع الجيزي ،احد اصحاب الشافعي والرواة عنو ثقة توفي سنة 956ىجرية للمزيد ياقوت
الحموي ،معجم البلدان ،ج ،9ص.900
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( )99ابو الفتح المصري ،نصر بن مرزوق (ت967ه) ينظر ابن ابي حاتم ،ابو دمحم عبد الرحمن
دمحم(ت397ه)الجرح والتعديل( ،حير اباد دكن دار احياء التراث العربي ،بيروت 7959م)ج ،8ص.479

( )700ابن الفرضي ،تاري علماء األندلس ،ج ،7ص ،777ترجمة (.)76
( )707المصدر السابق ،ج ،7ص ،739ترجمة (.)366
( )709المصدر السابق ،ج ،7ص ،334ترجمة (.)860
( )703المصدر السابق ج ،7ص ،375ترجمة ( ،)980الضبي ،بغية الملتمس ،ج ،7ص.409
( )704المصدر السابق ج ،7ص ،349ترجمة (.)899
( )705المصدر السابق ،ج ،9ص.786
( )706الضبي ،بغية الملتمس ،ج ،7ص.398
( )707ابن الفرضي ،تاري علماء األندلس ،ج ،7ص ،368ترجمة (.)956
( )708المصدر السابق ،ج ،9ص ،797ترجمة (.)7593
( )709المصدر السابق ،ج7ص ،350ترجمة (.)950
( )770المصدر السابق ،ج ،7ص ،97ترجمة (.)49
( )777المصدر السابق ،ج ،7ص ،743ترجمة (.)376

( )779المصدر السابق ،ج ،7ص939د ،940ترجمة ( ،)609عياض ،ترتيب المدارك ،ج ،7ص.78
( )773االبيري ،ىو ابو بكر ،شي المال ية العراقين .ينظر اليافعي ،ابو دمحم عفيف (ت768ه) مرآة الزمان
وعبرة اليقضان ،طا7997 ،م ج ،9ص.304
( )774ابن الفرضي ،ج ،7ص.78
( )775ابن بشكوال ،الصلة ،ج ،7ص.457

( )776ابن حيان ،االحاطة في اخبار غرناطة ،ج ،3ص.733
( )777المصدر السابق ،ج ،7ص .970
( )778الضبي ،بغية الملتمس ،ج  ،7ص .388
( )779ابن بشكوال ،الت ملة ،ج ،7ص.904

( )790ابن الفرضي ،تاري علماء األندلس ،ترجمة رقم (( .)) 339
( )797من أىل بجانة ودرس على المغامي ودرس الواضحة ،حدث في قرطبة وتوفي سنة
(  379ه ) ينظر  :ابن الفرضي ،ج ،7ص.353
( )799المصدر السابق ،ج.397 ،7
( )793المصدر السابق ،ج.397 ،7

( )794الضبي ،بغية الملتمس ،ج ،7ص.489
( )795ابن الفرضي ،تاري علماء األندلس ،ج9ص ،797ترجمة(.)7677
( )796الذىبي ،تاري اجسالم ،ج ،44ص.469
( )797المصدر السابق جد  ،96ص 357؛ ابن بشكوال ،الصلة ،ج ،70ترجمة رقم .7377
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( )798ابو عبد ن عيسى بن دينار بن واقد الغافقي ،فقيو األندلس (ت979ه) ،للمزيد ينظر و ازرة االوقاف
والشؤون اجسالمية ،مالحق التراجم والطبقات الفقيية ،ج ،5ص.99

( )799ابن الفرضي ،تاري علماء األندلس ج ،7ص374 ،ج 9ص.780
( )730المصدر السابق ج ،7ص ،979ترجمو رقم ( .) 7937
( )737الخشني ،دمحم بن حارث (ت367ه) اخبار الفقياء والمحدثين( ،تحق ماريا لويسا ابيال ،المجلس االعلى
لالبحاث العلمية ،مدريد7997م)ص.954

( )739ابن خاقان ،ابو النصر الفتح بن دمحم (ت599ه) مطمح االنفس (تحق دمحم علي ،دار عمار مؤسسة
الرسالة7983 ،م) ج ،9ص.934
( )733ابن الخطيب ،دمحم بن عبدن سعيد (ت776ه) ،اجحاطة في أخبار غرناطة (دار ال تب العالمية،
بيروت ،ط7494 ،7ه).

( )734عياض ،ترتيب المدارك ،ج.384 ،7
( )735ابن الفرضي ،تاري علماء األندلس ،ج ،7ص ،36ترجمة (.)67
( )736المصدر السابق ،ج ،9ص ،970ترجمة (.)83
( )737دتاري علماء األندلس ،ج ،،9ص ،79ترجمة (.)647
( )738ابن الفرضي ،ج ،7ص  ،753ترجمة رقم ( .) 393
( )739المصدر السابق ،ج ،7ص ترجمة (.)7776
( )740المصدر السابق ،ج ،9ص ،764 ،ترجمة (.)7594
( )747المصدر السابق ،ج ،9ص ،757ترجمة (.)7487
( )749المصدر السابق ،ج ،7ص ،347ترجمة (.)894
( )743ابن الفرضي ،ج ،7ص ،349ترجمة (.)900

( )744تنس مدينة أندلسية ومغربية ت سست سنة 969ىجرية قديما كانت مدينتان واحدة قرب البحر واخرى.
للمزيد ينظر بن نعمان اسماعيل ،مدينة تنس ،دراسة تاريخية ،اطروحة دكتوراه مقدمة الى جامعة الجزائر
سنة 9006د9007م.

( )745الرعيني ،احمد بن دمحم عالم باألخبار الف في مآثر األندلس وا لمغرب ،ينظر الحميدي ،جذوة المقتبس،
ص .96
( )746ابن الفرضي ،تاري علماء األندلس ،ج ،7ص  ،977ترجمة (.)707
( )747المصدر السابق ،ج ،9ص ،97ترجمة ( .)7354الذىبي ،تاري اجسالم ،ج ،95ص.473
( )748المصدر السابق ،ج ،7ص ،359ترجمة (.754 .)930
( )749المصدر السابق ،ج ،7ص908د ،909ترجمة (.)533
( )750ابن بشكوال ،الصلة ،ج ،7ص.458
( )757ابن الفرضي ،تاري علماء األندلس ،ترجمة ( ،)455الذىبي ،تاري اجسالم ج ،93ص.609
()759عياض ،ترتيب المدارك ،ج ،9ص.9364

( )753ابن الفرضي ،ج ،7ص ،797ترجمة (.)499
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( )754المصدر السابق ،ج ،7ص 777ترجمة رقم ( .) 989

( )755ابن الفرضي ،تاري علماء األندلس ،ج ،9ص  ،754ترجمة ( .)7495
( )756ولد الحافظ عبدن بن مسلم سنة 973ه898/م ،واصبح باللغة والنحو وغريب القران...للمزيد ينظر ابن
النديم ،ابو الفرج دمحم بن اسحاق بن دمحم (ت438ه) الفيرست (دار المعارف بيروت لبنان 7979م)،
ص.94
( )757ابن الفرضي ،تاري علماء األندلس ،ج ،9ص ،65ترجمة (.)7964
( )758المصدر السابق ،ج ،9ص 736ترجمة (.)7443
( )759المصدر السابق ،ج ،7ص ،799ترجمة (.)475
( )760المصدر السابق ،ج ،7ص ،764ترجمة (.)765
( )767المصدر السابق ،ج ،9ص ،99الذىبي ،تاري اجسالم ج ،96ص.793
( )769الت ملة ل تاب الصلة ،ج ،7ص.769-378-377

( )763ابن خلف القابسي ،إمام حافظ ،عالم المغرب ،الذىبي ،سير أعالم النبالء ،مؤسسة الرسالة،9007 ،
ج ،77ص .760-759
( )764ابن حيان ،االحاطة في اخبار غرناطة ج ،3ص 796.770د عنان ،دولة اجسالم ج ،5ص.466
( )765عنان ،دولة اجسالم ،ج ،5ص .466

( )766ابن حيان ،االحاطة في اخبار غرناطة ،ج ،4ص.795
( )767ىيكل ،االدب األندلسي ،ص86وما بعدىا.
( )768ىو جعفر بن عثمان بن نصر ،الحاجب المعروف بالمصحفي ،وزير ،اديب ،أندلسي من كبار ال تاب
ولو شعر جيد للمزيد ينظر ابن االبار ،الحلة السيراء ،ص747د ،747المقري ،نفح الطيب ،ج ،9ص.795

( )769ابن بشكوال ،الت ملة ل تاب الصلة ،ج ،4ص.777

( )770الحميدي ،جذوة المقتبس ،ج ،7ص99؛ الضبي ،بغية الملتمس ج ،7ص.369
( )777ابن الفرضي ،تاري علماء األندلس ،ج ،7ص ،799ترجمة (.)498
( )779ابن عذاري ،المغرب في حلى المغرب ،ج ،9ص.95

( )773ابن األبار ،الحلة السيراء ،ص  ،98عنان ،دولة اجسالم ،جد  ،7ص .696
( )774الت ملة ل تاب الصلة ،ج ،9ص 777ترجمة رقم ( .)440
( )775المصدر السابق ،ج ،7ص76ترجمة (.)596
( )776المصدر السابق  ،ج ، 4ص .747
( )777ابن عذاري ،المغرب في حلى المغرب ،ج ،9ص .99

( )778ابن األبار ،الت ملة ل تاب الصلة ،ترجمة رقم ( ) 359
( )779ابن عذاري ،المغرب في حلى المغرب ،ج  ،9ص .799
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