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حممد بن عبدالسالم اخلشين وجهوده العلمية يف األندلس
 مها بنت مفرح بن مانع آل حممود.د

أستاذ اتريخ املغرب واألندلس املساعد بقسم التاريخ واحلضارة
كلية العلوم االجتماعية يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

:امللخص

، وسو تم، ومولوده،هتدف هذه الدراسة إىل تناول جهوود العواحم ود بو ببدالسو م اين ول العل يوة مو سو ل رسو صوور اواملة تانواول نسوبم
 ك ا هتدف الدراسة إللقاء الضوء بلى األحداث السياسية واالجا ابية اليت باصرها اين ل وكان لم دور، والعوامل املؤثر يف تلقيم لعلومم،وحياتم
 وببورا العل واء وامل وايخ الوذي درس بلويه ونقول بونه ثروتوم الةقافيوة الويت سوعى جاهودا لادريسوها، وكذلك الوقوف بلوى رح توم العل يوة.هام فيها
 تعا ود الدراسوة يف براوها بلوى املونه، إىل جانب رصد ببرا تلك العلوم اليت قام باأليفها بونقلها لا ميوذه يف األنودلس.ون رها يف ب د األندلس
الاارخيي الاحليلي القائ بلى مجع املاد العل ية م مصادرها األصلية وحتليلها وتابع ماجاء فيها ابلنقد واالسانااج والا حيص للوصول إىل احلقيقة
 سصائصم-2 ، بس ورتو و و و ووم-1 ، بل و و ووم ومصووادر تلقيو ووم: احملور الةاين، مولده ونسبم: احملور األول، وقد قس ت ماد الدراسة إىل بربعة اور،العل ية
، مؤلفاتوم الويت كابهوا ومؤلفاتوم الويت رواهوا ونقلهوا بو اويوسم-1 ، اآلاثر العل يوة:  احملوور الةالو، رحلا ووم العل يو ووة-4 ، بيئاو و ووم وجما عو ووم-3 ،الفطرية
. مث سامتة تاض ببرا الناائ املاعلقة ابلدراسة. اآلاثر االجا ابية والسياسية: احملور الرابع، بل م وثقافام-2
.د ب ببدهللا؛ األندلس؛ قرطبة

د ب ببدالس م اين ل؛ بقي ب خملد؛ األم

:الكلمات املفتاحية

Mohammed Bin Abdulsalam Al Khashani & his Scientific Efforts at Andalus
Dr. Maha bint Mufreh bin Mani’ Al Mahmoud
Assistant Professor of History of Morocco and Andalusia, Department of History and Civilization
Faculty of Social Sciences at Imam Muhammad bin Saud Islamic University

Abstract:
This study aims to identify the scientific efforts of the scholar Abdulsalam Al Khashani through
drawing a total image describing his attribution, birth, tradition, life and the effected factors in receiving
science, also the study aims to highlight the political and social events lived by Al Khashani and he has an
important role at them. Also, to highlight his scientific journeys, and the prominent scholars and Sheikhs
who taught him and deprived their culture fortune which is seeking to teach and spread them at countries
of Andalus. Also registration the prominent of these sciences he had written and transferred to his
students in Andalus, The study is relied upon the analytical historical approach based on collection the
scientific subject from its original sources and analysis them and follow up by criticism, conclusion, and
auditing to access to the scientific fact, The subject of study was divided into four sections: the first
section: his birth and attribution, and the second section: his science and sources 1- his family 2- natural
properties 3- his environment and his society 4- his scientific journey and third section the scientific
effects 1- his written authors and authors he transferred from his Sheiks, 2- his science and culture and the
fourth section: the social and political effects and then the conclusion includes the important related
outcome of the study.
Keywords: Mohammed Bin Abdulsalam Al Khashani, Baqi Bin Mukhlid, Prince Mohammed Bin
Abdullah, Andalus, Qutubah.
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ود:

د ب ببدالس م اين ل وجهوده العل ية يف األندلس

مقدمة:

قال تعاىل{:قُ ْل َه ْل يَ ْساَ ِوي الَّ ِذي َ يوَ ْعلَ ُ و َن َوالَّ ِذي َ ال يوَ ْعلَ ُ و َن إََِّّنَا يوَاَ َذ َّك ُر بُولُو ْاألَلْبَاب}( ،)1وقال
اَّللُ الَّ ِذي َ َآمنُوا ِمْن ُك ْ َوالَّ ِذي َ بُوتُوا الْعِْل َ َد َر َجات}(،)2هااتن اآلياان الكرمياان وغ مها كانت م
تعاىل{:يوَْرفَ ِع َّ
بقوى القوابد اليت انطلق م س هلا حكام بل بمية يف األندلس بناية ورباية للعل وبهلم ،مدركني بمهية ذلك
ودوره يف اادهار احلضارات وتوطيد حك الدول ،حي بسس األمويون يف حقبة حك ه لألندلس دولة راسخة
األركان م ببرا مساهتا العناية ال ديد ابلعل والعل اء واملاعل ني حىت غدت األندلس منار بااءت مل حوهلا
دروب احلضار والنهضة ،يف وقت سادت بوراب بصور وسطى مظل ة( ،)3وقد اارك بهل األندلس حكامه يف

اغفه ابلعل والدرس حي بقبلوا بلى خمالف العلوم فنبغوا يف الفقم ،واحلدي  ،والقراءات ،والنحو ،وبلوم اللغة،
وغ ذلك م جماالت العل  ،فضربوا هل حينذاك سه ا وافرا يف صرح االباكار والنبوغ العل ي ،وهذا ماجعل
العل اء منه ساصة حيضون ابإلج ل والاقدير م قبل ايناصة والعامة( ،)4وهيأ هل بذلك بن يةروا الساحة
العل ية مبا لديه م نااج فكري وبل ي مجعوا فيم بني العلوم ال ربية وابقة م العلوم خمالفة األلوان.
وميةل د ب ببدالس م اين ل بحد م ببرا بل اء األندلس الذي بااوا يف بصر اإلمار األموية
(316- 138ه 929-755 /م) ذاك العصر الذي متيز ب غ ه ابادهار العل واحلضار و و تلك احلضار اليت
الاالت ترتاءى آاثرها بع ق حىت اليوم يف بسبانيا األوربية و و حي ولد يف بهد األم ببدالرمح الةاين بو
(األوسط) (238- 206ه852-822/م) ،وبلغ يف بهده مراحل ال باب األوىل مث باصر األم األموي د
ب ببدالرمح (273-238ه886-852/م) ،وكذلك بهد ولديم األم ي املنذر(275- 273ه-886/
888م) ،وببدهللا (300- 275ه912-888/م) والذي تويف فيم سنة 286ه .وبذلك يكون اين ل قد
باصر ام اإلمار األموية والذي يعد م ببرا األامنة اإلس مية حضار ورقيا ،حي كانت الب د األندلسية يف
منافسة حضارية بل ية مع بلدان امل رق :احلجاا ،وال ام ،والعراق ،وقد كان لألم ببدالرمح األوسط دور ابرا
يف هذا الانافس احلضاري حي كان باملا مافننا يف بلوم ال ريعة والفلسفة( ،)5فقد ن أ وتربرع يف األندلس
بكس م سبقم م بمراء بل بمية فل جيد حرجا م اتباع سياسة االنفااح بلى حضار العباسيني و اكا
باص اه بغداد ،واليت غدت يف ذلك الوقت مبةابة احلاار العاملية اليت تساقطب خمالف األجناس والعلوم
( )1الزمر :اآلية 9
( )2اجملادلة :اآلية 11
( )3ببو سليل :اوقي ،بل اء األندلس إبداباهت املا يز وبثرها يف النهضة األوربية (دم ق :دار الفكر ،ط1428 .1هو2007/م) ص.26
د (1041ه) نفح الطيب م غص األندلس الرطيب وذكر وايرها لسان الدي ب اينطيب ،حتقيق :مري الطويل ويوسف الطويل (ب وت :دار
( )4املقري :بمحد ب
الكاب العل ية ،ط1415 .1ه1995/م) ج :1ص.211
( )5املقري ،نفح الطيب ،ج :1ص.334
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والفنون ،لذلك سعى جملارا ومنافسة حركة الاطور واالادهار العباسية تلك ،بل و اوالا نقلها مبخالف فصوهلا إىل

قرطبة( ،)1وحم تقاصر بناية األم األندلسي بلى النواحي العل ية فقط بل نراه قد بولع بيضا ابلبناء والا ييد،
فع رت املساجد ،والقصور ،واملدن ،وغدت الع ار يف بهده تبلغ بقصى اتساع وتاحلى مبظاهر الف
واجل ال،ك ا اباىن بيضا ابلبحرية األندلسية ،فبىن املرافئ ،واألساطيل ،ودور السف  ،واجاهد لفاح األسواق
األندلسية بمام الاجار العراقية ،وبمام البضائع املانوبة الفريد القادمة م خمالف البلدان ،وهو املدرك ملا حيققم
ذلك االمازاج االقاصادي م هنضة حضارية يف خمالف اجملاالت ،وقد ترتب بلى هذه العناية م قبلم ابلنواحي
البحرية بن اادهرت واادادت الرح ت العل ية واإلقبال بليها م بل اء األندلس وط بم وسعيه ألسذ العل
وطلبم م بلدان امل رق ،ولذلك بصبحت الصروح األندلسية حافلة مبجالس وحلقات العل اء القادمني بعلومه
م امل رق ،وغدت العناية ابلكاب واملكابات بمرا التكاد ختلو منم مدينة وال دار (.)2
هذا وغ ه انعكس بلى جما ع األندلس مبخالف بجناسم وطوائفم فنقل الب د م بهد البساطة األول إىل
حيا الاحضر(.)3
وقد اسا رت هذه احلركة العل ية يف العهود الاالية جبهود م رتكة ومابادلة بني حكام األندلس وبل ائها
حىت صارت األندلس دار بل وحضار  ،وكان لعل ائها بثر ابرا يف هذا احلراك الةقايف احلضاري ،وم ببراه باملنا
اإلمام د ب ببدالس م اين ل صاحب الدور اجللي البارا يف جمال ن ر العل ونقلم م بلدان امل رق إىل
األندلس حي اارك معاصريم وبقرانم م العل اء يف ت كيل بصر فكري بندلسي جديد بدسلت فيم العديد م
بلوم اللغة ،واألدب ،والنحو ،والنسب ،والااريخ ،والافس لألندلس( ،)4كذلك قامت مدرسة احلدي األندلسية
( )1قرطبووة )Cordove( :قابد األندلس وبم مدائنها ،تقع جنويب األندلس بلى الضفة الغربية لنهر الوادي الكب  ,وهي باص ة ملك بل بمية ،دام احلك اإلس مي
هلا مخسة قرون حىت سقطت بلى يد امللك الق اايل فرانندو الةال سنة 633هو1236/م ،م باهر معاملها الاارخيية اإلس مية وآاثرها الباقية جامع قرطبة والذي كان
يعرف (ابجلامع الكب ) ...احل وي :اهاب الدي ببو ببدهللا ايقوت ب ببدهللا(ت 626هو) معج البلدان (ب وت :دار الفكر( ،د.ت)) ج :4ص325-324؛
احل ي :ببو ببدهللا د ب ببداملنع (ت تقريبا727هو) الروض املعطار يف سرب األقطار ،حتقيق :إحسان بباس(مصر :مؤسسة انصر للةقافة ،ط1400 .3هو/
1980م) ص.458 -456
( )2اب سعيد :ببو احلس بلي ب موسى الغرانطي (ت685ه) املغرب يف حلى املغرب ،حتقيق :اوقي ايف (القاهر  :دار املعارف ،ط1413 .4ه1993 /م) ج:1
ص46-45؛ املقري :نفح الطيب ،ج :1ص.336-234
( )3اب حيان :حيان ب سلف القرطيب (ت 469ه) املقابس م بنباء اهل األندلس ،حتقيق :ود مكي (القاهر  :جلنة إحياء الرتاث1415،ه1994 /م) ص- 164
185؛ اب األابر :د ب ببدهللا القضابي (ت  658ه) احللة الس اء ،حتقيق :حسني مؤنس (القاهر  :ال ركة العربية للطبابة والن ر ،ط1382 .1ه1963 /م)
ج :1ص119 -113؛ مؤنس :حسني ،معاحم اتريخ املغرب واألندلس (القاهر  :دار الرااد ،ط1421 .4ه2000/م) ص238-225؛ بنان :د ،دولة اإلس م يف
األندلس (م الفاح إىل بداية بهد الناصر)( ،القاهر  :مكابة ايناجني1423،ه2003/م)ج :1ص .285-274
د األادي (ت 403هو) اتريخ بل اء األندلس (رمسيس :مطابع اهليئة املصرية العامة للكااب ،ط1428 .2هو2008 /م)
( )4اب الفراي :ببو الوليد ببدهللا ب
ص393؛ اب ساقان :بيب النصر الفاح ب ساقان القيسي(ت 533ه) مط ح األنفس ومسرح الاأنس يف ملح بهل األندلس ،حتقيق :مدحية ال رقاوي (القاهر  :مكابة
الةقافة الدينية ،ط1428 .2ه2007 /م) ص141؛ اب سعيد :املغرب يف حلى املغرب ،ج :2ص.54
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ود:

د ب ببدالس م اين ل وجهوده العل ية يف األندلس
()1

جبهود باملنا ومعاصريم ومنه اإلمام بقي ب خملد القرطيب (ت276ه) و د اب وااح (ت 286هو)( ،)2وفق
قوابد وبسس وااحة املعاحم ،يف وقت كان جل بل اء األندلس وط بم منصرفني قبل ذلك العهد حلفظ موطأ
مالك ومقاصري بلى الع ل مبا جاء فيم م بحكام ونصوص.
وقد امادح اإلمام اب الفراي ذلك الاجديد الذي ساه فيم اإلمام د ب ببدالس م اين ل فقال:
(فصارت األندلس دار حدي وإسناد ،وإَّنا كان الغالب بليها قبل ذلك حفظ ربي مالك وبصحابم)(.)3
وانط قا م ذلك الدور العل ي اهلام الذي اارك فيم اإلمام د ب ببدالس م اين ل كونم بحد ببرا
بركان النهضة احلضارية الفكرية يف اتريخ األندلس ،كان م اجلدير الوقوف بلى جهوده وإسهاماتم العل ية
وإبرااها وإنصافم كعل بندلسي مسل ذي جهود تساحق ال كر ابلةناء والذكر احلس  ،لذلك كان هذا البح
الذي نقدمم سائلني املوىل فيم اإلس ص والعون والسداد ،ك ا نط ح م س لم إفاد املكابة األندلسية وط هبا.
احملور األول :مولـ ــده ونـسب ــه:
هو د ب ببدالس م ب ثعلبة ب ايد ب احلس ب كلب األارس ب جره اين ل يكىن باب
ببدهللا( .)4وهذه الكنية هي امل هور بنم يف معظ املصادر إال بن هناك م املصادر م قد كناه أبيب احلس (،)5
ولعل مما يؤيد هذه الكنية (باب احلس ) هو ما توافر م نص اترخيي ،بورده اب اين األابيلي وهو سرب إجاا
( )1ببو ببدالرمح بقي ب خملد القرطيب م باهر بل اء األندلس ،وم بئ ة احملدثني ،واملفسري  ،كانت لم رحلة بل ية لل رق مث بدسل لألندلس بل ا مجا ،ملا كان
ذلك اثر بليم بل اء األندلس وكانت لم معه فانة اناهت ابنب ج بل م وايوبم م ببرا كابم (تفس القرآن الكري) وهو يف طبقة ايخنا د ب ببدالس م اين ل
تويف سنة 276هو ..الذهيب :مشس الدي ببو ببدهللا د ب بمحد (ت 748ه) س بب م النب ء (ب وت :مؤسسة الرسالة1422،ه2001/م) ج :11ص-286
296؛ اب الفراي :اتريخ بل اء األندلس ،ص.93-91
( )2ببو ببد هللا د ب وااح ب بريع املرواين القرطيب دث ،رحل إىل امل رق ،وبسذ ب كة م العل اء ،وباد إىل األندلس بعل م فغدى م باهر احملدثني والعل اء
فيها ،وبصبحت جمالسم بامر ابلا ميذ ،وكان لم وجاهة بند بمراء بل بمية ،تويف سنة 286هو ..اب الفراي :اتريخ بل اء األندلس ،ص395-393؛ الذهيب :س
بب م النب ء ،ج :13ص.445 ،444
( )3اتريخ بل اء األندلس ،ص.92
( )4اين ل :د ب احلارث(ت361ه) بسبار الفقهاء واحملدثني ،حتقيق :ماراي لويسا آبي (مدريد :اجمللس األبلى لألحباث العل ية1420،ه1999/م) ص132؛
الفراي :اتريخ بل اء األندلس ،ص392؛ اب حيان :املقابس ،ص258؛ اب حزم :بلي ب بمحد ب سعيد األندلسي(ت456هو) مجهر بنساب العرب( ،ب وت :دار
الكاب العل ية ،ط1424 .3هو2003 /م) ص455؛ احل يدي :د ب بيب نصر فاوح(ت488ه) جذو املقابس يف ذكر وال األندلس ،حتقيق :ص ح الدي اهلواري
(ب وت :املكابة العصرية ،ط1425 .1ه2004 /م) ص74؛ اب ساقان :ببو نصر الفاح د ب ببيد هللا األابيلي (ت 529هو) مط ح األنفس ومسرح الاأنس يف
ملح بهل األندلس ،حتقيق :مدحية ال رقاوي (القاهر  :مكابة الةقافة الدينية ،ط1428 .2هو2007 /م) ص141؛ الضيب :بمحد ب حيىي ب بمحد (ت599ه) بغية
امللا س يف اتريخ رجال بهل األندلس (القاهر  :اهليئة املصرية العامة للكااب1429 ،ه2008/م) ص102؛ اب سعيد :املغرب يف حلى املغرب ،ج :2ص54؛
السيوطي :ج ل الدي ببدالرمح (ت911ه) بغية الوبا يف طبقات اللغوي والنحا  ،حتقيق :مصطفى ببدالقادر بطا (ب وت :دار الكاب العل ية ،ط1425 .1هو/
2005م) ج :1ص133؛ املقري :نفح الطيب ،ج :3ص.5
( )5الذهيب :س بب م النب ء ،ج :13ص459؛ الذهيب :ببو ببدهللا د ب بمحد(ت748ه) تذكر احلفاظ (ب وت :دار الكاب العل ية ،ط1419 .1ه1989 /م)
د ب بمحد (ت1089ه) اذرات الذهب ،حتقيق :مصطفى بطا (ب وت :دار الكاب العل ية ،ط1419 .1هو/
ج :2ص136؛ احلنبلي :اب الع اد ببداحلي ب
1998م) م :2ص.364
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د ب ببدالس م اين ل (غريب احلدي ) ب طريق

د اب احلس ب

د ب ببدالس م

د ب ببدالس م اين ل والذي بدوره يرويم ب والده مؤلف الكااب وباملنا د
اين ل ب ب م د ب
د اين ل مدبا لرتجيح قول الذهيب واحلنبلي لدينا وهللا
ب ببدالس م اين ل(.)1فكان ورود اس احلس ب
ببل .
وجد صاحبنا اين ل هو :ببو ثعلبة اين ل صاحب رسول هللا صلى هللا بليم وسل ( .)2وقد وه بعضه
يف نسبة اين ل فظنها قرية أبفريقية وفند ذلك اللبس اإلمام الس عاين فقال( :اين ل بض ايناء وفاح ال ني يف
آسرها نون – وهذه النسبة إىل قبيلة ،وقرية ،بما القبيلة :فهي م قضابة نسبة إىل س ني ب الن ر ب وبر ب
ثعلب ب ب ران اب حلوان ب احلاف ب قضابة منها ببو ثعلبة اين ل لم صحبة وبما القرية" :قربت بلى حااية
اإلك ال لألم اب ماكوال وبظنم م فوائد صاحبنا بيب د ب حبيب األندلسي ،د اب ببدالس م اين ل،
هو مواع أبفريقية") وقد بك ل الس عاين النص وبورد ترمجة لعاملنا اين ل فقال( :وببو ببدهللا د اب
د ب حيىي ب بيب ب ر العدين...
ببدالس م ب احلس ب كليب بو كلب اين ل األندلسي القرطيب روى ب
روى بنم م بهل األندلس بسل ب ببدالعزيز القااي ..مات سنة ست ومثانني ومائاني)( ،)3وكذلك بورد اب
األث هذا الافنيد فقال( :اين ل  -بض ايناء وفاح ال ني يف آسرها نون – وهذه النسبة إىل قبيلة وقرية بما
القبيلة فهي م قضابة نسبة إىل س ني ب الن ر ب وبر ب ثعلب ب ب ران ب حلوان ب احلاف ب قضابة
منها ببو ثعلبة اين ل لم صحبة ،وبما القرية ف نها د ب ببدالس م اين ل ينسب إىل مواع أبفريقية يروي
بنم د اب القاس البياين .قلت( )4قولم إن د ب ببدالس م اين ل م قرية أبفريقية فليس كذلك ،إَّنا هو
بندلسي وقد ذكره الس عاين واحل يدي يف اتريخ األندلس وهو الصحيح وهو م س ني ب الن ر ال م القرية
وكل ماقلنا ذكره ببو بكر احلاامي وهللا ببل .)5().

( )1اب س  :ببو بكر
1998م) ص.164
( )2ببو ثعلبة اين ل اسالف يف امسم واألاهر جره ب انا اين ل وهو منسوب إىل س ني م بطون قضابة ،اهد احلديبية وابيع رسول هللاﷺ يف بيعة الراوان ،وقد
ارب لم رسول هللا ﷺ سه ا ا يوم سيرب ،برسلم النيبﷺ إىل قومم فأسل وا ،نزل ال ام وسك داراي ،حدث بنم مجع غف م الصحابة ،مات يف س فة معاوية وقيل يف
سنة مخس وسبعني يف والية ببدامللك ب مروان ...اب ببدالرب :ببو ب ر يوسف ب ببدالرب الن ري األندلسي (ت463ه) االسايعاب يف معرفة األصحاب ،حتقيق :بلي
البجاوي (القاهر :هنضة مصر للطبابة والن ر( ،د.ت))ج :4ص 1618؛ الذهيب :س بب م النب ء ،ج :2ص.571-568
د الا ي ي (ت562ه) األنساب ،حتقيق :ببدالرمح املعل ي الي اين (القاهر  :مكابة اب تي ية ،ط1400 .2ه1980 /م)
( )3الس عاين :ببو ببدالكري سعد ب
ج :5ص.130-129
( )4القول هنا الب األث .
( )5اب األث  :ببو احلس بلي ب بيب املكارم اجلزري (ت 630ه) اللباب يف هتذيب األنساب (ب وت :دار صادر( ،د .ت)) ج.447 ،446 :1
د ب س األموي (ت575ه) فهرسة اب س األابيلي ،واع حواايم
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د منصور (ب وت :دار الكاب العل ية ،ط1419 .1ه/

د .مها بنت مفرح ب مانع آل
()1

ود :د ب ببدالس م اين ل وجهوده العل ية يف األندلس
()3()2

ولد اين ل سنة 221ه  ،يف مدينة جيان

 ،وهي دار بسر س ني اليت سكنت األندلس حي

نزلاها بعد الفاح ونزل بعض م ببنائه يف بعض بب ال الب بيضا(.)4
حم يرد مزيد بل ب والد اين ل غ ما برفناه م بنم حاا نسبا رفيعا ،حي يناسب إىل بيت بيب ثعلبة
اين ل صاحب رسول هللا ،وبذلك فهو م بسر بربية سالصة وتعد م بكرب بيواتت العرب م قبيلة قضابة،
وكذلك حاا اين ل نسبا رفيعا م جهة بسوالم فقد كانت والدتم تناسب إىل باهر قبائل العرب م قريش م
بل فهر( ،)5وكان أتث بيت اين ل بليم وااحا فنالم م ذلك فصاحة يف اللسان وبربية ماقنة سالصة(.)6
اناقلت بسر اين ل م جيان إىل قرطبة وحم تورد لنا املصادر األسباب الدابية لذلك ،ولعل اناقاهلا كان
بسبب ما حااتم قرطبة ومتيزت بم م هنضة فكرية واقاصادية كوهنا برومة احلك يف ذلك الوقت مما جعلها ط
األنظار ومعقد اآلمال ،ك ا كانت موطنا مناسبا للعل والاعل  ،ولعل اناقال اين ل إىل قرطبة كان يف مراحل صباه
األوىل حي الاحق حبلقات ايخم حيىي ب حيىي الليةي( ،)7ك ا تنقل بني جمالس م اخيم يف قرطبة وهنل م
بلومه ومعارفه املانوبة حىت حاا قدرا بالي ا م العل واملكانة ،وظل اين ل يف قرطبة حىت مات فيها(.)8
احملور الثاين :علمـ ـ ــه ومص ـادر تلقيـ ــه:
حاا اين ل اهر بل ية ذائعة الصيت نبعت م تنوع مصادر ثقافام وت ربم للعلوم املخالفة م بد
ينابيع كان هلا بكرب األثر يف ماانة ورسوخ بل م:

.1أس ـرت ـ ـ ـ ـ ـه:
حم تورد املصادر الكة مما ياعلق بن أ اين ل العل ية إال بن البيت الذي ن أ فيم س دليل بلى تصور
تلك العناية العل ية اليت حصل بليها اين ل منذ الصغر أتديبا وتعلي ا ،ولعلم اارك بقرانم م ببناء األندلس يف
االلاحاق بركب حلقات العل والدرس وتعل القرآن الكري وهو األمر الذي دبب بليم بهل األندلس م تعلي
( )1اين ل :بسبار الفقهاء واحملدثني ،ص.134
( )2الزبيدي :ببو بكر د ب احلس األابيلي(ت379هو) طبقات النحويني واللغويني ،حتقيق :د ببو الفضل (القاهر  :دار املعارف ،ط )2.ص .268
( )3جيو ووان ( :)Jeanتقع جيان يف قلب األندلس وحتدها الا ل العالية م اجلنوب ال رقي وم الغرب وتقع قلعاها بلى سفح بال وهي مدينة كة اينصب ،وف
املياه ،يابعها بقالي بد  ،وقرى بامر كة  ..احل ي :الروض املعطار ،ص.184 ،183
( )4اب حزم :مجهر بنساب العرب ،ص.455
( )5اين ل :بسبار الفقهاء واحملدثني ،ص.134
( )6املصدر السابق ،ص.132
( )7ببو د حيىي ب حيىي ب كة الليةي الرببري املص ودي األندلسي القرطيب ،فقيم األندلس ،مسع م اإلمام مالك اب بنس املوطأ ونقلم إىل األندلس بروايام بنم وكان
يرويم سابق ا ب غ ه وبم انا ر مذهب مالك ،واناهى الناس إىل مساع املوطأ منم ،وببجبوا باقييده فقلدوه وتبعوه ،واناهى السلطان والعامة إىل ربيم ،كان فقيه ا حس
الربي ،إمام بهل بلده ،وكان ثقة باق ا حس اهلدي والس ت ،ي بم يف مسام مست ايخم مالك ب بنس راي هللا بنم ،تويف 233هو..اب الفراي :اتريخ بل اء
األندلس ،ص559-557؛ احل يدي :جذو االقاباس ،ص.370،371
( )8الزبيدي :طبقات النحويني واللغويني ،ص.268
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بوالده صغارا لكااب هللا بز وجل وحةه بلى حفظم ،وتعل رواية ال عر والعربية وقوابدها ،وجتويد اينط
والكاابة إىل جانب ذلك(،)1وقد درج اين ل يف مسالك العل برباية بهلم حىت بلغ اأانا فيم ،وذلك حين ا بدب يف
اجللوس وثل الركب بند ايخم حيي ب حيىي الليةي( ،)2وهو يف سل تعلي م األوىل(،)3حي برف حيىي ب حيىي
الليةي يف ذلك الزمان بو(باقل األندلس)( .)4وكانت جمالسم العل ية تعد م باهر احللقات يف ذلك الزمان وكان
الجيلس بنده م الط ب إال م اساعد لالقي العل والنبوغ فيم(.)5
 .2خصائصه الفطرية.
وهب هللا اين ل العديد م الصفات الفطرية اليت كانت م به املصادر اليت هيأت لم وسولام بلوغ
مسالك العل والنبوغ فيم حي كان ذكي ا ماقد الذه غاية يف احلفظ واإلتقان
بفصاحام وب غام وجزالة لفظم( ،)8وحرصم بلى طلب العل واالااغال والع ل بم(.)9

()6

والصدق( ،)7ك ا اااهر

 .3بيئتـ ـ ــه وجمتمع ـ ـه.
حم يك الاأث العل ي بلى اين ل وحده مقاصرا بلى بيت اين ل والعوامل الفطرية فقط ،إَّنا كان أتث
البيئة وااح ا وجلي ا ،حي كان اجملا ع القرطيب يف ذلك الوقت م بكةر اجملا عات بناية ابلعل والعل اء ،ويف
ذلك يقول املقري نق ا ب احلجاري( :حضر قرطبة منذ اسافاحت اجلزير هي كانت مناهى الغاية ،ومركز الراية،
وبم القرى ،وقرار بويل الفضل والاقى ،ووط بويل العل والنهى ،وقلب اإلقلي  ،وينبوع منفجر العلوم ،وقبة اإلس م
وحضر اإلمام ،ودار صوب العقول ،وبساان مثر اينواطر ،وحبر درر القرائح ،وم بفقها طلعت جنوم األرض
وبب م العصر ،وفرسان النظ والنةر ،وهبا بن ئت الاأليفات الرائقة ،وصنفت الاصنيفات الفائقة ،والسبب يف تربيز
القوم حديةا وقدميا بلى م سواه بن بفقه القرطيب حم ي ا ل قط إال بلى البح والطلب ،ألنواع العلوم
واألدب)(.)10
د (ت808هو) املقدمة (ب وت :مؤسسة األبل ي لل طبوبات( ،د.ت)) ص.538
( )1اب سلدون :ببدالرمح ب
( )2الذهيب :س بب م النب ء ،ج :13ص.459
( )3ولعل ذلك اببابار مولد د ان ببدالس م اين ل بام 221ه ،ووفا اإلمام حيىي ب حيىي الليةي يف بام 234ه ،فيكون قد بسذ ب ايخم الليةي قبل وفاتم بقليل
وهللا ببل  ..الذهيب :س بب م النب ء ،ج :10ص ،524ج :13ص.459
( )4اب الفراي :اتريخ بل اء األندلس ،ص558؛ احل يدي :جذو االقاباس ،ص.370
( )5اب الفراي :اتريخ بل اء األندلس ،ص.559
( )6الذهيب :س بب م النب ء ،ج :13ص.459
( )7احل يدي :جذو املقابس ،ص75؛ الضيب :اتريخ بل اء األندلس ،ص.393
( )8اين ل :بسبار الفقهاء واحملدثني ،ص132،133؛ اب حيان :املقابس ،ص.259
( )9اب ساقان :مط ح األنفس ،ص141؛ السيوطي :بغية الوبا  ،ج :1ص.133
( )10املقري :نفح الطيب ،ج :1ص.8
- 113 -

د .مها بنت مفرح ب مانع آل

ود:

د ب ببدالس م اين ل وجهوده العل ية يف األندلس

واإلنسان ك ا نعرف اب بيئام ،ويف هذه البيئة اليت بولت الكااب واملكابة بناية فائقة تكونت اخصية
اين ل وت ربت روحم معارفها.
 .4رحلت ـه العلميـ ـة.
بعدما متت املرحلة األولية م طلب اين ل للعل  ،وحضوره جملالس العل اء وال يوخ يف قرطبة وم قاتم هل
وبسذ مالديه يف اىت الفنون واملعارف ،تطلعت نفسم ل سازاد حي مي وجهم حنو بلدان امل رق اإلس مي،
مدركا بمهية الرحلة يف سبيل العل  ،وسابيا ملقابلة كبار العل اء وال يوخ يف بلدان مصر واحلجاا وال ام والعراق،
يدفعم يف ذلك مهة بل ية بانقت الس اء ،ويف وقت رحلام يقول اب الفراي( :رحل قبل األربعني ومائاني فح
ودسل البصر .)1()...
إذن سرج اين ل لل رق قبل240هو ،وهو حم يبلغ الع ري باما ،وحم تك رحلام منطوية بلى ااير
احلواار العل ية يف امل رق ألسذ العل فحسب ،بل كذلك جندها قد ارتبطت أبداء فريضة احل واجملاور يف
األماك املقدسة ،وهو بذلك جي ع بني العل والعباد  ،وهذا األمر يعد هدفا هاما لدى بهل األندلس ،فقل ا جتد
بامل ا قصرت رحلام العل ية بلى بلدان امل رق دون بن يكون للح وااير مسجد رسول هللا  منها بكرب احلظ
والنصيب.
اار اإلمام اين ل بد مراكز ثقافية تنوبت فيها العلوم واملعارف اليت بسذها ب بل اء تلك البلدان،
حي حظيت بلوم احلدي واللغة والفقم واألدب والس النبوية والااريخ بنصيب وافر م اها امم وبنايام ،وحم
تك دراسام منصبة بلى بل دون اآلسر ،لكنم حرص بلى املوسوبية وال ولية يف العلوم اليت حتصل بليها.
كان م بول األقطار اليت اارها اإلمام اين ل مصر ،حي دسلها وبسذ ب بل ائها بل احلدي  ،وم
باهر م مسع منه  :اإلمام احلافظ احملدث ببو ببدالرمح سل ة ب ابيب احلجري النسائي (ت247هو) ،وهو
مم حدث بنم اإلمام مسل وبصحاب السن ( ،)2وكذلك مسع احلدي ب الفقيم بيب طاهر بمحد ب ب رو ب
السرح(ت250هو) ،م موايل بل بمية وهو بيضا مم بسذ بنم اإلمام النسائي(،)3ك ا الاقى ابلعاحم بيب ببدهللا
د ب ببدهللا الربقي (ت249هو) ،وهو مم حدث ابملغااي وبسذها بنم مجع غف منه اإلمامان :النسائي
وببو داود(.)4

( )1اتريخ بل اء األندلس ،ص.392
( )2الذهيب :س بب م النب ء ،ج :12ص 256؛ احلنبلي :اذرات الذهب ،ج :2ص.254
( )3الذهيب :س بب م النب ء ،ج :12ص62؛ احلنبلي :اذرات الذهب ،ج :2ص.261
( )4الذهيب :س بب م النب ء ،ج :13ص46؛ احلنبلي :اذرات الذهب ،ج :2ص.260
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ك ا توجم اين ل إىل ب د احلجاا قاصدا مكة املكرمة واملدينة النبوية مباغيا بيت هللا احلرام ألداء مناسك

الع ر واحل ( )1وبداء الصلوات يف املسجدي ال ريفني ،ابإلاافة ملقابلة بل اء احلرمني والس اع منه  ،وقد كانت
مكة واملدينة م باهر املراكز العل ية يف ذلك الوقت ،فإىل جانب قداساه ا الدينية ،كاناا موطنا الجا اع كبار
العل اء والفقهاء ،مما بدى الادهار احلركة العل ية والفكرية فيه ا ،وقد سابد بلى ذلك االادهار بهن ا تعدان
حلقة الوصل بني بل اء امل رق واملغرب ،لاوافده م اىت البقاع واألقطار إليه ا ،ك ا بهن ا حااات بناية واها ام
سلفاء بل العباس اببابارمها منار بل ية ااخمة لكافة املسل ني ،وبيضا كان لاوافر األم والسعي بلى محاية بل اء
وبهايل احلرمني ،وت جيع العل وط بم بكرب األثر يف صدار احلرمني بل ي ا( ،)2وقد الاقى اين ل بعدد م العل اء
األفاال م احلرمني كان م ببراه  :اإلمام ببو ببدهللا د ب حيىي العدين(ت243هو) ،األاهر يف ذلك الزمان
واملعروف بو(ايخ احلرم) وصاحب (مصنف املسند يف احلدي ) وقد بسذ بنم مجع م العل اء منه بهل الكاب
الساة( ،)3وقد مسع منم اين ل مصنف اإلمام سفيان ب بيينة( .)4وبيضا مسع اين ل ب (ايخ دار اهلجر ) الفقيم
بيب مصعب بمحد ب بيب بكر القاس ب احلارث ب ارار ب مصعب ب ببد الرمح ب بوف القراي الزهري
املدين(ت241هو) ،قااي املدينة النبوية ،والذي الام اإلمام مالك ب بنس ومسع منم " املوطأ "وبنم بسذه مجع م
العل اء منه بصحاب الكاب الساة(.)5
مث ارحتل اين ل إىل العراق وهناك الاقى ابلعديد م بل اء احلدي واللغة والنحو واألدب ،حي كانت
العراق يف ذلك الوقت م باهر املراكز العل ية احلضارية كيف ال؟ وهي مدار حك اين فة العباسية يف ذلك
الزمان ،فنزل اين ل ابلبصر وكانت دار بل وطلب ،وكان بهلها ماوافدي للدراسة والعل وساصة بل احلدي ،
ولعل ذلك لكون البصر م املراكز اإلس مية اليت نزهلا بدد كب م الصحابة بعد الفاوح اإلس مية ،فافرغ
بل اؤها وكرسوا جهوده وحياهت لرواية احلدي ب هؤالء الصحابة وتابع بسانيده  ،وتصنيف الكاب بنه ،
لذلك كان ط ب العل يرحتلون إليه لس اع احلدي الذي نقلوه ب الصحابة  -راوان هللا بليه  ،-وبسذ
ماصنفوه م بلوم تاصل بعل احلدي والرواية (.)6

( )1الضيب :اتريخ بل اء األندلس ،ص392؛ السيوطي :بغية الوبا  ،ج :1ص.133
( )2ال وابكة :نوال ببدالرمح  ،بدب الرح ت األندلسية املغربية حىت هناية القرن الااسع اهلجري (األردن :دار املأمون للطبابة والن ر ،ط1428 .1هو2008 /م)
ص.78،79
( )3الذهيب :س بب م النب ء ،ج ،12ص96؛ احلنبلي :اذرات الذهب ،ج :2ص.236
( )4الضيب :اتريخ بل اء األندلس ،ص.392
( )5الذهيب :س بب م النب ء ،ج :13ص.440-437
( )6القضا  :بمني ،مدرسة احلدي يف البصر حىت القرن الةال (ب وت :دار اب حزم ،ط1419 .1ه1998/م) ص.149 ،103
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وكان م باهر بل اء وم ايخ احلدي الذي بسذ بنه

د ب ببدالس م اين ل يف البصر

دب

املةىن ب ببيد بيب موسى الزم (ت 252هو) وهو م بكرب بل اء بصره حي تال ذ بلى يد اإلمام سفيان ب
بيينة صاحب الرواية ال ه للحدي  ،وهو بحد ببرا العل اء والروا الذي اارتك بصحاب الكاب الساة يف
الرواية بنم واألسذ م بل م( ،)1وكذلك بسذ ب العاحم احلافظ د ب ب ار ب بة ان العبدي البصري
(ت252ه) وهو بيضا مم روى بنم العل اء م بصحاب الكاب الساة يف كابه ( ،)2وب بل اء البصر نقل
اين ل وبسذ بيضا كة ا م كاب اللغة ،والنحو ،واألدب ،واملصنفات ،واألاعار ساصة تلك اليت رواها
األص عي( )3فنقلها وقام إبدساهلا إىل ب د األندلس ،وكان م باهر العل اء الذي بسذ بنه  :ببو الفضل العباس
ب الفرج الراياي (ت257ه) وهو م كبار النحا  ،وبهل اللغة ،وروا ال عر ،وكان بامل ا أبايم العرب ويعد م
د ب بة ان اجل ي السجسااين البصري (ت250ه)
حبور العل يف امانم( ،)4وكذلك ببو حات سهل اب
وهو مقرئ حنوي لغوي ،كان إماما يف بلوم القرآن واللغة واآلداب( ،)5وإبراهي ب سفيان ب سلي ان ب بيب بكر
د
ب اايد اب ببدالرمح ب اايد ب ببيم الزايدي (ت249ه)كان حنوايا لغوايا راوية ( ،)6وببو بة ان بكر اب
ب بة ان املااين البصري(ت249ه) صاحب اإلمام ال افعي وكان إمام بصره يف النحو واآلداب( ،)7ك ا بسذ
ب الف س ب رو ب بلي ب حبر البصري (ت249هو) وبجااه برواية كاابم (الاو واري و وخ)(.)8
ك ا ارحتل اإلمام د اين ل إىل واسط وهبا بسذ احلدي ب العاحم بمحد ب سنان الواسطي (259هو)
وهو م العل اء الذي روى بنه بصحاب احلدي الساة(.)9
ك ا نزل اين ل الكوفة ،وسك هبا ،وكان حريصا بلى بلو اببم يف العل والاال ذ بلى ايوسها
وبل ائها ومنه  :ببو سعيد ببدهللا ب سعيد الكويف (ت 257هو) ،املعروف ابألا  ،وقد برف بنم بمام بهل
( )1الذهيب :س بب م النب ء ،ج :12ص.126 -123
( )2املصدر السابق ،ج :12ص.149 -145
( )3األص عي هو ببدامللك ب قريب ب ببدامللك الباهلي األص عي ،ولد يف البصر 121هو ،إمام يف اللغة واألسبار والنوادر وامللح والغرائب ،حجة يف األدب واللغة ،م
ببل الناس يف فنم ،كان ذا حظو يف ب ط سلفاء بل العباس ،وبرف ابالحرتاا يف تفس الكااب والسنة ،فإذا سئل ب ايء منه ا قال العرب تقول معىن هذا كذا ،وال
ببل املراد منم يف الكااب والسنة ،لم العديد م الاصانيف واملؤلفات منها( :نوادر العرب) تويف سنة 216هو ..الذهيب :س بب م النب ء ،ج :10ص181- 176؛ اب
د (681ه) وفيات األبيان وبنباء ببناء الزمان (ب وت :دار إحياء الرتاث ،ط1430 .2ه2009 /م) ج :2ص.84-81
سلكان :بمحد ب
( )4اب سلكان :وفيات األبيان ،ج :2ص14؛ الذهيب :س بب م النب ء ،ج ،12ص.376 -373
( )5السيوطي :بغية الوبا  ،ج :2ص.49-48
( )6احل وي :معج األدابء ،ج :1ص158؛ السيوطي :بغية الوبا  ،ج :1ص.341
( )7اب سلكان :وفيات األبيان ،ج :1ص150-149؛ السيوطي :بغية الوبا  ،ج :1ص.384 -382
( )8الف س :ب رو ب حبر البصري(ت249هو) كااب الااريخ ،رواية د ب ببدالس م اين ل ،حتقيق :د الطرباين (الرايض :مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات
اإلس مية ،ط1436 .1هو2015 /م) ص .130
( )9الذهيب :س بب م النب ء ،ج.246 ،245 :12
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امانم وهو م باهر بل اء احلدي

والافس  ،بسذ بنم بصحاب الكاب الساة  ،وكذلك بسذ اين ل ب
ومم بسذ بنم البخاري

اإلمام احلافظ بمحد ب املقدام العجلي(ت 261هو) ،وهو م بل اء احلدي
والرتمذي(.)2
ك ا كان لعل اء بغداد ببلغ األثر بلى اين ل ،حي كانت دار اين فة وفيها ذابت العلوم واملعارف
والفنون املخالفة ،ساصة بل احلدي الذي لقي مزيد بناية واها ام م حي النقد واجلرح يف الرجال(السند)
وذلك م بجل إحاطة بحادي رسول هللا  بسور ماني م الةقة والاةبت والبعد هبا ب بي واع وتزييف(،)3
ويف بغداد جيا ع ويلاقي العل اء مبخالف بلومه ومذاهبه وم ارهب .
وقد نزل هبا د ب ببدالس م اين ل والاقى ابلعديد م ذوي ال هر والعل وبسذ بنه  ،فنسخ كاب
بيب ببيد القاس ب س م( )4وبتقنها ،ونقل الكة منها إىل األندلس وذابت هناك( ،)5فرواها ب بيب جعفر د
ب وهب املسعري( ،)6وكذلك نقل اين ل بلوم بيب ببيد ب القاس ب س م رواية وإجاا ب ايخم بيب ب ران
د
موسى ب مزاح ايناقاين (ت325هو)( .)7ويف بغداد تلقى اين ل بل احلدي بيض ا ب ايخم العباس ب
الدوري البغدادي (ت271هو) وهو م بئ ة احلدي والعل يف امانم(.)8
ودسل اين ل إىل ال ام وهي م األمصار اليت بوالها بنو العباس بناياه ورباياه العل ية ،وكانت بلوم
احلدي والفقم واملغااي واللغة قد اادهرت فيها ،وبل اؤها قد حااوا اهر بالية وهل ابع بريق يف تلك العلوم،
فارحتل وتوافد بليها ط ب العل م خمالف األقطار ،وكان منه اين ل( ،)9فجال يف مدهنا وبسذ ب مجع م
بل ائها ،منه  :يف مدينة محص ببو د املسيب ب وااح الال نسي (ت246هو)( ،)10ك ا الاقى بعاحم محص
وايخها احملدث بيب ببدهللا د ب املصفى القراي(ت246هو) ،بسذ بنم مجع منه بقي ب خملد
( )1املصدر السابق ،ج :13ص.185 ،183
( )2املصدر نفسم ،ج :12ص.220 ،219
( )3ببيد :د حسان ،املراكز العل ية يف امل رق اإلس مي ودورها ا حلضاري يف العصر العباسي األول ،رسالة ماجسا غ من ور  ،السودان ،بم درمان ،معهد حبوث
ودراسات العاحم اإلس مي1430 ،هو2001 /م ،ص .164
( )4ببو ببيد القاس ب س م إمام بهل بصره يف خمالف الفنون ،القراءات والفقم والعربية واألسبار ،كان حس الرواية والنقل ،ويعد بول م صنف يف غريب احلدي  ،لم
تصانيف فائقة منها( :بدد آي القرآن) و(املقصور وامل دود) و(اإلميان والنذور) وكااب (األموال) وغ ها ،تويف سنة 223هو ..اب سلكان :وفيات األبيان ،ج:2
ص266 ،265؛ السيوطي :بغية الوبا  ،ج :2ص.261 ،260
( )5الضيب :اتريخ بل اء األندلس ،ص392؛ السيوطي :بغية الوبا  ،ج :1ص133؛ املقري :نفح الطيب ،ج :3ص.5
( )6اين ل :بسبار الفقهاء واحملدثني ،ص132؛ احل يدي :جذو املقابس ،ص.74
( )7الذهيب :س بب م النب ء ،ج :15ص .95،96
( )8املصدر السابق :ج :12ص.525-523
( )9ببيد :املراكز العل ية يف امل رق ،ص.222
( )10الذهيب :س بب م النب ء ،ج :11ص.405-403
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وغ ه(.)1ويف دم ق بسذ ب مجابة منه  :ببدالس م ب بايق العنسي الدم قي (ت257هو) ،وهو مم روى
بنم اإلمام النسائي يف كاابم الكىن(.)2
وقد بحصى د ب احلارث يف كاابم (بسبار الفقهاء واحملدثني) بدد ال يوخ الذي بسذ بنه د ب
ببدالس م اين ل ،وقس ه بلى األمصار والبلدان اليت اارها ،وذكر بمساءه ابلكامل ،فكان بدده (مائة
واربعة وب ري ) باملا ،وتوايع بدده كالاايل وفق بلداهن :
اسم البل ـد

عدد الشيوخ

اسم البلد

عدد الشيوخ

مكة املكرمة

سبعة

الكوفة

ساة ب ر

املدينة النبوية

ث ثة

بغداد

اثنان وب رون

البصر

مخسة وب رون

الرقة

اثنان

واسط

اثنان

ثغور ال ام

واحد

حلب

واحد

دم ق

سبعة

الرملة

ث ثة

بسق ن

اثنان

مصر

ساة ب ر

األندلس

واحد

بهل احلجاا

واحد

مم حم يذكر اين ل بي لقيم

مخسة ب ر

وم تابع فصول رحلة اإلمام اين ل ميك بن نساخلص مايلي:
 .1الك اهلائل م العلوم واملعارف واإلجااات العل ية املانوبة اليت حصل بليها اإلمام اين ل،
وذلك حصيلة مسابم ألب م البلدان اليت اارها س ل رحلام ،وروايام لنااجه الفكري والعل ي يف
احلدي  ،والافس  ،واللغة ،وال عر ،واألدب ،والااريخ ،واحلك ة.
 .2م اركام لألئ ة البخاري ومسل وبصحاب الكاب الساة يف بكةر ايوسه  ،مسافيدا م بلومه
ورواياه للحدي  ،وهذا مما ببلى سنده ودرجام بني بقرانم يف رواية احلدي .
 .3كان لطول فرت رحلة اإلمام اين ل امل رقية واليت بلغت مخسا وب ري ( )3باما مدبا لياصل
بعدد كب م العل اء واحملدثني يف خمالف األقطار واألمصار ،فيساقي إىل جانب بلومه
ومعارفه كة ا م بس قه وفضائله ومذاهبه اليت تعامل هبا مع العامة واحلكام ،وهذا ما
سياجلى بواوح يف منهجم حين ا يعود لألندلس وياعامل مع القضااي الدينية واالجا ابية
والسياسية اليت سيخواها بو تعرض بليم.
( )1اين ل :بسبار الفقهاء واحملدثني ،ص136؛ الذهيب :س بب م النب ء ،ج :12ص.95،96
د(ت748ه) تذهيب هتذيب الك ال يف بمساء الرجال ،حتقيق :بمي س مم
( )2اين ل :بسبار الفقهاء واحملدثني ،ص136؛ الذهيب :مشس الدي بمحد ب
وببدالس يع بربي (القاهر  :الفاروق احلديةية للطبابة والن ر ،ط1425 .1هو2004 /م) م :6ص .94
( )3احل يدي :جذو املقابس ،ص.47
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 .4تعارب رحلة اين ل مصدرا هاما ملا انطوت بليم بعد ذلك م اادهار املدارس العل ية يف األندلس،
وساصة تلك املاعلقة ابادهار مدرسة احلدي ال ريف وبلومم خمالفا بذلك ماكان سائدا م
الاسلي والع ل ابنقياد ملا جاء يف موطأ مالك ،إىل جانب ما ترتب بلى هذه الرحلة م نقل
للرتاث العل ي الةقايف امل رقي وساصة العراقي إىل األندلس وهو ما سنعرض لم الحق ا.

احملور الثالث :اآلثـ ـ ـ ـار العلميـ ــة:

.1مــؤلف ــات ـ ـ ـ ــه اليت كتبها ونقلها:
حين ا باد اين ل م رحلام امل رقية كان قد كرس نفسم مساوببا مصنفات ماعدد يف خمالف الفنون،
وارع يف مهة تدل بلى حرصم وسعيم بلى نقل هذا النااج العل ي دون فاور بو كسل ،وهو الذي سخر نفسم
لذلك طوال مخسة وب ري بام ا  -هي مد رحلام  ،-وحم يقاصر م اث اين ل بلى النقل فقط ،بل كان مصنف ا
ومؤلفا سعى لاسخ قل م م بجل بن يكون ألهل األندلس حظه م العلوم اليت قد حتول بينه وبني بن
يبلغوها م قة وجهد االرحتال ،وهذه العلوم مما ااع واادهر بند إسوهت يف امل رق؛ لذلك حرص بلى نقلها
والاصنيف يف بناوينها لط ب العل يف األندلس ،تدفعم مهة حةيةة لرفع اجلهل والرقي ابملسل ني هناك ،ونيل
األجر واملةوبة م هللا سبحانم وتعاىل.
تنوبت فروع العل واملعرفة اليت نقلها اين ل لألندلس ولعلنا جن لها في ا يلي:
أ .مـؤلفـ ـاتـ ـ ـ ـه اليت ألفهـ ــا:

• كااب (غريب احلدي ).
وقد بلف اين ل هذا املصنف الذي كان يف ابب غريب احلدي  ،وجاء الكااب يف واحد وب ري جزءا،
ارح اين ل فيم الكل ات الغريبة اليت وردت يف بحادي النيب  ،وقس م إىل ث ثة بقسام :جعل القس األول:
يف بحد ب ر جزءا ،حوت األحادي ايناصة ابلنيب  ،وجعل القس الةاين :يف ساة بجزاء ،تض نت بحادي
الصحابة راوان هللا بليه  ،والقس الةال  :يف مخسة بجزاء ،تض نت بحادي الاابعني بليه رمحة هللا .وبلى
الرغ م اخامة هذا الع ل إال بنم ولألسف فقد وحم يصلنا منم ايء( .)1وقد باار إليم الزبيدي يف طبقاتم
ممادحا هذا الاأليف ومعرابا ب اخامام ،وماجاء فيم بقولم( :لم أتليف يف ارح احلدي فيم م الغريب بل
كب )(.)2
ب .املؤلفـ ـات اليت رواهـ ـا ونقله ـا عن شيوخـ ـه.
• كااب (تفس القرآن).

( )1اب س  :فهرسام ،ص163؛
( )2الزبيدي :طبقات النحويني واللغويني ،ص.268
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ملؤلفم ببدالرااق ب مهام ،وقد رواه اين ل ب تل يذ ببدالرااق – ايخم  -سل ة ب ابيب
النيسابوري( .)1وهذا مما جيعل اين ل يعد يف مواع بال ب غ ه م حي العلو يف السند والدرجة ،إذ ليس
بينم وبني مؤلف الكااب إال سند واحد .ورواية اين ل هذه (الافس ب ببدالرااق ب مهام) هي اليت ظلت
م هور حىت القرن السادس بند بهل األندلس ،حىت إن اب س األابيلي قد مسعها وانل فيها مخس إجااات
ب طريق مخسة بسانيد خمالفة مجيعها تاصل ابين ل مث بسل ة ب ابيب مث مصنف الافس ببدالرااق ب
مهام(.)2
• (مسند بيب الوليد ه ام ب ب ار).
مسند بيب الوليد ه ام ب ب ار ب مالك ب بنس ،وقد روى اين ل هذا املسند ب ايخم
املةىن ب ببيد بيب موسى الزم حين ا لقيم وبسذ بنم يف البصر (.)3

دب

• (املصنو و وف).
وقد روى اين ل هذا املصنف ب اب بيينة بسند بال ،حي نقل هذا املصنف إىل األندلس ب ايخم
د ب حيىي ب ب ر العدين والذي يرويم ب مؤلفم مباار سفيان ب بيينم ،وذلك حين ا جلس اين ل
للس اع ب ايخم العدين يف مكة املكرمة(.)4
• كااب (الاو واري و وخ) (.)5
هذا وللخ ل إ سهاماتم اهلامة يف دب املدرسة الاارخيية يف األندلس م س ل نقل بعض املصادر الاارخيية
وإدساهلا لألندلس ،م باهرها :كااب (الا وواريو ووخ) وهو م املؤلفات اهلامة يف اببم ،حي حتدث فيم الف س ب
س النيب ﷺ ومشائلم ،واتريخ اينلفاء الراادي  ،وم بعده م سلفاء بل بمية ،مث بل العباس حىت بهد
املأمون ،وم روى ب النيب ﷺ م الصحابة والاابعني راي هللا بنه والعرب ،ماابعا يف ذلك كناه وبلقاهب .
وهذا الكااب م الكاب اليت رواها اين ل ب مؤلفم مباار  ،حي الاقى اين ل ب يخم ب رو ب بلي الف س
يف البصر وهو حدي إمتام لكاابم هذا ،ونقلم إىل األندلس ،ورواه بنم هناك ،وهو بول م بدسلم إىل
األندلس( .)6وقد اماد فضل اين ل بلى هذا الكااب حىت بصران هذا ،حي يعد م األصول املفقود لوال

( )1اب
( )2اب
( )3اين
( )4احل
( )5الف
( )6اب

س  :فهرسام ،ص.49
س  :فهرسام ،ص.50 ،49
ل :بسبار الفقهاء واحملدثني ،ص135؛ اب س  :فهرسام ،ص.130 ،129
يدي :جذو املقابس ،ص74؛ اب س  :فهرسام ،ص.112
س :كااب الااريخ ،ص .131 ،130
س  :فهرسام ،ص.180
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حتصلنا بلى خمطوطة بروايام لم ،وقد ت حتقيقها ،فسبحان م جعل باملا م بقصى الغرب يكون سببا حلفظ بل
روي يف ال رق(.)1
• كااب (س اب ه ام).
كااب الس النبوية (س اب ه ام) ،وكان اين ل قد نقلم لألندلس حين ا مسعم م ايخم بيب ببدهللا
د ب ببدالرحي الزهري املصري وهو م ت ميذ اإلمام ببد امللك اب ه ام وبنم روى كاابم (.)2
• (املغ و و و و و و و و و و ووااي).
وقد نقل اين ل املغااي النبوية ب ايخم بيب ببدهللا
حين ا الاقاه يف مصر(.)4

د ب ببدهللا الربقو و وي (ت 249هو)( .)3وذلك

• كااب (النسب).
وقد روى اين ل كااب (النسب) أليب ببيد القاس ب س م ب ايخم د اب وهب املسعري تل يذ
بيب ببيد القاس ب س م ،حين ا مسع منم يف بغداد ،وحم يكاف اين ل بنقل هذا الكااب فقط ،بل إنم قد نقل
مجيع كاب العاحم بيب ببيد القاس ب س م ،غ بن م ترج للخ ل حم يورد لنا حتديدا دقيق ا ألمساء هذه
األصول غ ما جنده م إحملات ب نقولم وبسذه منم ،كقول اب الفراي( :ودسل بغداد فس ع هبا غ واحد
د ب وهب املسعري)( ،)5ويف رواية ب دسول كاب بيب ببيد
وكاب هبا كاب بيب ببيد القاس ب س م ب
القاس اب س م لألندلس ونقل اين ل هلا يقول د ب احلارث اين ل( :قال قاس ب بصبغ قال يل اب
قايبة( :دسلت اليك كاب بيب ببيد؟) قلت( :نع  ،بدسلها د ب ببد الس م اين ل) فقال( :ب ؟) فقلت:
د ب وهب املسعري) فل يعرفم بحد م بهل جملسم حىت قال رجل م بهل اجمللس( :هو ف ن الذي
(ب
كان يؤدب بند ف ن) فعجب اب قايبة وجعل يقول( :م بي قصد إىل ذلك الرجل وبي بصحاب بيب ببيد
املعروفون؟)( .)6وم ذلك يظهر لنا بن اين ل قد ن ر بل القاس ب س م يف األندلس بعد بن نقل كابم إليها
وبسذ يف تدريسها ورواياها يف حلقام يف قرطبة بعد بن بسذها ب ايخم املسعري( )7يف بغداد ،والذي كان يقول
يف تس يام بو(املسعري) إَّنا مسي املسعري ألنم ابم مبسعر النار ،كان إذا دسل حلقة بيب ببيد حركها(.)1
( )1الف س :كااب الااريخ ،ص .133 -130 ،97
( )2اب ببدالرب :االسايعاب ،ج :1ص20،21؛ الذهيب :س بب م النب ء ،ج :13ص47؛ اب س  :فهرسام ،ص.201
( )3الذهيب :س بب م النب ء ،ج :13ص46؛ احلنبلي :اذرات الذهب ،ج :2ص.260
( )4اب الفراي :اتريخ بل اء األندلس ،ص.392
( )5اتريخ بل اء األندلس ،ص.392
( )6بسبار الفقهاء واحملدثني ،ص.123
( )7ورمبا يعود جهل بل اء األندلس مبح د ب بلي املسعري ألمري  ،األول :بوُ ْعد داير األندلس ب بغداد باص ة اين فة العباسية ،وليس م املعقول بن حييط بل اء
األندلس جب يع بل اء امل رق يف ذلك الوقت ،والةاين :كون العاحم القاس ب س م قد حظي با ميذ بكةر اهر م املسعري فل يك كغ ه م العل اء ذائع الصيت
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• كااب (األمة و وال).
لإلمام بيب ببيد القاس ب س م ،وهو م الكاب اليت كان اين ل بول م بدسلها إىل األندلس والقت
رواجا اديدا ،وبناية فائقة( ،)2وقد رواه ب ايخم د ب وهب املسعري(.)3

• كااب (الناسخ واملنسوخ).
لإلمام بيب ببيد القاس ب س م ،ويعد هذا الكااب م الكاب اليت كان للخ ل الفضل بعد هللا يف
دسوهلا لألندلس ،وبليها قامت الفانة اليت تعرض هلا اين ل بعد ذلك( .)4حين ا اهت م بل اء قرطبة ابلدجل
والزندقة وبنم جاء مبا ليس يف القرآن حين ا قال إن يف القرآن الكري انسخا ومنسوسا ،وسعوا للوااية بم بند
د ب ببدالرمح فسج م بجل ذلك (.)5
األم

.2علمه وثقافته.
دب
بعدما بت اين ل رحلام العل ية يف امل رق باد إىل األندلس بام 255هو يف بهد األم
ببدالرمح األموي ،حي سرج منها بام 239هو مث مك مخسة وب ري باما مرحت ا طالبا للعل ( ،)6وقد توجم
اين ل بعد بودتم إىل موط ن أتم وصباه (قرطبو و وة) ،وهناك تصدر للدرس والاعلي  ،وقد بمجع املؤرسون والكاَّاب
بلى تصدر اين ل وإمامام بعد رحلام ،فقد كان باملا راوية للحدي  ،وكان ثقة يف الرواية ،قال بنم د اب
احلارث اين ل( :بدسل د ب ببدالس م بل ا بظي ا كة ا ،م اللغة والفصاحة وكة ا م احلدي .)7()..
وقد كانت كااابت اين ل ومروايتم ونقولم مواع اط ئنان لدى بل اء األندلس ورجالم ،وقد تلقاها
ت ميذه ب غف وبناية واها ام ،وذلك ملا بُرف بم م الصدق واألمانة ،ويف ذلك يقول د ب إبراهي ب
حيون األندلسي(( :)8حم َبر بحدا ابمل رق وال ابألندلس بثبت م اين ل وال بوثق منم ،كان يقع احلدي صحيحا
يف كاابم يف مواع ويف مواع اثن قد سقط منم ايء ،وهو رجل واحد فيأىب بن يصلح الواحد ابآلسر ويقول:
والس  ،ولعل ذلك يعود النصرافم لاأديب وتعلي ببناء اينلفاء مما حال بينم وبني اجللوس مع العامة وبقد الدروس هل يف غالب األمر ،فقد كان مؤدابا للخليفة املاوكل
العباسي ومسا ارا لم بعد توليم اين فة ..اب سلكان :وفيات األبيان ،ج :2ص266؛ الذهيب :س بب م النب ء ،ج :11ص 294؛
( )1اين ل :بسبار الفقهاء واحملدثني ،ص.136
( )2اهلروي :القاس ب س م (ت338هو) كااب األمةال ،حتقيق :ببداجمليد قطامش (دم ق :دار املأمون للرتاث ،ط1400 .1هو1980 /م) ص.19 ،18
( )3اب الفراي :اتريخ بل اء األندلس ،ص.392
( )4اب حيان :املقابس ،ص.254
( )5املصدر السابق ،ص.253 -251
( )6احل يدي :جذو املقابس ،ص.74 ،25
( )7بسبار الفقهاء واحملدثني ،ص.132،133
د ب وااح وببدهللا اب حنبل ،وبلي البغوي ،فأكةر وجود ،تويف
( )8اإلمام احلافظ البارع املاق الناقد د ب إبراهي ب حيون األندلسي احلجاري ،حدث ب
سنة 305ه .اب الفراي :اتريخ بل اء األندلس ،ص405 ،404؛ الذهيب :س بب م النب ء ،ج :14ص413؛
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(نرتكم ك ا وقع) وال حييل يف كاابم ايئا) وما ذاك إال ل د تةبام .ك ا قال بنم احل يدي( :كان ببو ببدهللا
اين ل باملا حافظا ،حدث بنم ابألندلس مجابة مجة نب ء)( ،)2وقال بنم اإلمام الذهيب( :احلافظ املاق اللغوي
د ب ببدالس م اين ل صاحب الاصانيف ،)3()..بما اب ساقان فقد امادح فصاحام
الع مة ببو احلس
وجزالة لفظم وتبحره يف العلوم واجا اع الناس بلى بام( ،)4وكذلك قال بنم الع اد احلنبلي حين ا وصفم وقال
بنم (ثق و وة)(،)5وهذه اإلاادات واألحكام تعد مرتبة بالية يف ميزان جرح الرجال ،وما انهلا اين ل إال للقو العل ية
واين ل احل يد اليت اتصف هبا.
وقد كانت فصاحة اين ل وجزالة لفظم دلي ا بلى متكنم وبرابام ،وسعة اط بم وت ربم وإتقانم لعلوم اللغة
والنحو واألدب ،وقد بدت ملكام األدبية واابت لدى م ترج لم ،وكانت وااحة يف نااجم األديب ،حىت إن
معظ ترامجم حم تكد ختلو م إيراد بعض اعره ،وتبيان تفوقم يف اللغة واألدب ،م ذلك بنم حين ا باد إىل
األندلس وتذكر غربام بن د قائ ا(:)6
كأن حم يك بني وحم تك فرق و و ووة إذا كان م بعد الفراق ت قي
كأن حم تؤرق ابلعراقني مقلو و و و و و وويت وحم متر كف ال وق ماء مآقي
بذات اللوى م رامة وب و و وراق
وحم بار األبراب يف سبت داره
وم اعره يف الوبظ واإلرااد قولم(:)7
بؤم و و و وول بن بسل وود واملنوواي و و و وا حي بلي م كل النواحووي
وما بدري إذا بمسيت حيا لعلي ال ببيش إىل الصباح
وقد تنوبت مواهب وبلوم اين ل وفاقت األرجاء وسالط هذا العل مساا ووقارا واهدا برف بم ،وهذا ب
اك م صفات العل اء األج ء الذي ب لوا مبا تعل وه قبل بن يعل وه ،والغرابة يف ذلك ،فذاك جيل حدي
بهد بنبو وس ية ت رباها األنفس والقلوب ،ويف بل وسصال باملنا يقول د ب احلارث اين ل( :مسعت سالد
()8
ب سعد يقول :كان مجيع م اخينا ....يصفون د ب ببدالس م اين ل ابلزهد والورع واالنقباض ولزوم بيام
( )1اين ل :اتريخ الفقهاء واحملدثني ،ص.134
( )2جذو املقابس ،ص.75
( )3س بب م النب ء ،ج :14ص.459
( )4مط ح األنفس ،ص.141
( )5احلنبلي :اذرات الذهب ،ج :2ص.364
( )6اب سعيد :املغرب يف حلي املغرب ،ج :2ص.54
( )7اب حيان :املقابس ،ص.256
( )8م سياق دراسة حيا اين ل لعل املعىن املراد ابالنقباض هنا ليس العزلة واالباعاد ب خمالطة الناس ،إَّنا هو البعد ب جمالس األمراء واملناصب العليا ،وب م هي
الدنيا وملذاهتا اهدا وورب ا وتق ا.
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واملعرفة ابللغة والصدق في ا مسع وروى)  ،ولعل هذه الرواية هي س دليل بلى اهر اين ل يف بوساط العل اء
يف ب د األندلس.
احملور الرابع :اآلاثر االجتماعية والسياسية:
بعد بود اين ل م رحلام انصرف إىل تدريس مروايتم وإجاااتم العالية ،وبلومم اليت حم تك قد برفت
بند بهل األندلس ،وابادب مفااح ا جمالسم العل ية بعقد حلقات لادريس اللغة وبلومها ،ساصة مصنفات احلافظ
اللغوي بيب ببيد القاس ب س م ،ك ا بدب بن ر األدب والنحو وباعار العرب يف اجلاهلية وبسباره نق ا ب
األص عي راوية العرب وإمام اللغة وال عر ،يدفعم إىل جانب مهام العالية تضلعم ونبوغم يف اللغة العربية وبلومها مما
جعلم يفضل بن تكون هي فاحتة دروسم ،ك ا بن قرطبة يف ذلك الوقت كانت تض جمالسها حبلقات العلوم
ال ربية فربى بن هذا الفرع م العلوم قد سدم بكةر م غ ه ،ك ا ربى بيضا بن السبيل لفه القرآن الكري
واحلدي ال ريف وبلومه ا الفه الصحيح إال بفه اللغة العربية ومدلوالهتا ،إىل جانب س يام بلى برب
األندلس م مزالق اللح والاحريف يف العربية (.)2
إال بن اين ل واجم صعوبة كب وم قة ابلغة يف تعلي اللغة ،ساصة وبن ذلك الزم كان حدي بهد
بدسول املسل ني لألندلس ،وكانت العنا صر السكانية املكونة لل جا ع تاكون م بجناس بديد اسالطت في ا
(،)4
بينها فأثرت وأتثرت( ،)3وهذا الاأث حم ياوافق مع مذهب ايخنا وهو الذي برف بنم تعصبم للعرب ولغاه
وقد ظهر ذلك جلي ا في ا نقلم لنا د ب احلارث حين ا قال( :وكان اين ل اديد العصبية للعرب ،بلغم يوم ا
بنم قال مجلة م املولدي فقال( :اساؤصلوا وقطعت اأفاه ))( )5وذلك في ا يبدو بثناء الصرابات احلربية اليت
د ب ببدالرمح وبني اينارجني بلى دولام مم يقودون حركات العصيان واليت تزب ها
دارت رحاها بني األم
د ب ببدالرمح ( .)6هذا وغ ه جعل
بدد م املا ردي املولدي واليت اغلت حيزا كب ا م فرت حك األم
اين ل يصرف جل تركيزه واها امم بلى حلقات تعلي احلدي وروايام(.)7

( )1بسبار الفقهاء واحملدثني ،ص.137
( )2اب الفراي :اتريخ بل اء األندلس ،ص392؛ اب سعيد :املغرب يف حلى املغرب ،ج ،2:ص.54
( )3مؤنس :معاحم اتريخ األندلس واملغرب ،ص.318 - 315
( )4اب حيان :املقابس ،ص.259
( )5بسبار الفقهاء واحملدثني ،ص.133
( )6اب حيان :املقابس330-324 ،؛ اب بذاري :املراك ي (ت بعد712ه) البيان املغرب يف بسبار األندلس واملغرب ،حتقيق :ج.س .كوالن وليفي بروفنسال (ب وت:
دار الكاب العل ية ،ط1429 .1ه2009 /م) ج :2ص113 -103 ،100؛ باب اينيل :د ب إبراهي  ،األندلس يف الربع األس م القرن الةال اهلجري (الرايض:
مكابة امللك ببدالعزيز ،ط1416 .1هو1995 /م) ص.45 -41
( )7اين ل :بسبار الفقهاء واحملدثني ،ص.133
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ومما دفع اين ل بيضا للعناية باعلي احلدي مابرف بم م الصرامة والدقة ،وحد الطبع( ،)1اليت حالت

بينم وبني اسايعاب وقبول ماكان بليم ت ميذه م متااج يف األلسنة وتفاوت ثقايف ،وهذا مانلحظم يف إجاابتم
لسائليم وانقباام بنه  ،ف ذلك ما بورده د ب احلارث( :بول ما بدب القارئ يقرب بول مر (اويت يل األرض
فأريت م ارقها ومغارهبا) قال لم قائل( :بصلحك هللا مامعىن اويت؟) فقال اين ل( :الحول والقو إال ابهلل وألي
ايء واع هذا الكااب)(.)2
ويف قرطبة جد اين ل واجاهد يف تدريس كاب احلدي اليت مسعها وبجيز فيها م م اخيم امل ارقة،
ساصة تلك املاعلقة برواية احلدي  ،وارح غريبم وغريب القرآن ،وتفس مها ،والناسخ واملنسوخ يف القرآن الكري
والسنة النبوية ،وكة منها م مصنفات اإلمام احلافظ القاس ب س م.
وقد بدب ط ب العل ياوافدون بلى جملس اين ل واثنني ركبه بنده م كل حدب وصوب ،آسذي بنم
وماعل ني منم حىت ذاع صيام ،وب ت اهرتم( .)3وهذه العلوم يف جم لها حتوي جد حم يعادها بل اء وفقهاء
قرطبة( )4الذي كانوا يقاصرون يف بحكامه واروحه احلديةية بلى ماجاء يف موطأ اإلمام مالك ،والذي يرونم
بل الجدال فيم والنقاش ،فاألحادي اليت وردت يف املوطأ صحيحة الاك فيها أبسانيدها ورواياها والياجاواها
الفقيم إىل غ ها ،وه بذلك يطبقون بحكام مالك مسل ني بصحاها وصحة ما ابا د بليم م األحادي ،
وبس مة تلك القوابد اليت اتبعها يف أتصيل بحكامم(.)5
وقد بدبت رواية اين ل وارحم لألحادي دون االبا اد بلى موطأ مالك منهج ا خمالف ا لفقهاء قرطبة
وفيم تعد بلى سلطاهن ونفوذه  ،ساصة إذا ما بل نا بن الع قة بني الفقهاء واألمراء األمويني كانت ترتبط برابط
قوي ب اده املصاحل امل رتكة ،حي كانت الدولة تعا د بلى سلطة الفقهاء ساصة بنم يف ذلك الوقت كان
الاعصب ملذهب اإلمام مالك بند بهل األندلس ساصاه وباماه قوايا ،وأتييده الديل يف وجم كل سارج
ومناهض حلك ه  ،وكذلك كان الفقهاء يعا دون بلى األمراء يف نفوذه وأتييده بلى ق ع كل فكر ومذهب
جديد خيالف مالديه  ،وحجاه يف ذلك (بن الوحد العقائدية للب د جزء م سلطاها السياسية)(.)6
د ب ببدالرمح  ،وبسذوا جي عون األدلة
لذلك ب د فقهاء وبل اء قرطبة للسعاية ابين ل بند األم
د بمره إىل صاحب ارطام وماقلد بحكام السوق
اليت تدينم وتاه م ابلزندقة والاحريف ،وقد بصدر األم
( )1اب الفراي :اتريخ بل اء األندلس ،ص393؛ اب حيان :املقابس ،ص253؛ املقري :نفح الطيب ،ج :3ص.5
( )2بسبار الفقهاء واحملدثني ،ص.133
( )3اب حيان :املقابس ،ص.247 ،246
( )4اين ل :بسبار الفقهاء واحملدثني ،ص.133
( )5مؤنس :حسني ،ايوخ العصر يف األندلس (القاهر  :دار الرااد ،ط1418 .4ه1997 /م) ص.45
( )6املرجع السابق ،ص52؛ .53
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د ب حارث( )1أبن يقبض بلى د ب ببدالس م اين ل وأييت بم وخيضعم للسؤال والاحقيق معم متهيدا
د ب ببدالرمح ابلقبض بلى اين ل سارع إليم بصحابم
لعرام بمام القضاء( ،)2وملا ااع سرب بمر األم
وت ميذه ابينرب ،طالبني منم االسافاء ،حىت يقضي هللا بمرا ،إال بن اين ل واجم هذا األمر بقو حق وبزمية،
صب يف هللا فطريق اين سلك يب ،ف يل يف
فقال( :ماكنت اساخفي لقول احلق وال بس ى يف هللا بحدا ،وإن بُ َ
الطلب بليم وبُ ِسيءَ القول فيم)(.)3
وقد قبض د ب حارث بلى اين ل فبدب يساهني بم ويساحقره ،ويعرض بدمامة اين ل ،ويقول لم:
(بنظر بي وجم) فرد بليم اين ل وقال( :سلق م سلق هللا بز وجل ،وبسوك يف اإلس م) ،مث بدب يسألم وحياجم
(وقال لم :بنت تقول إن يف احلدي انسخ ا ومنسوسا؟ فقال لم اين ل :وإنك لاجهل مةل هذا بلى بنك مفيت
القوم( ،)4نع فيم انسخا ومنسوسا :هو يف القرآن فض ا ب احلدي  .قال :وبي هو؟ قال :يف قولم( :اتقوا هللا
حق تقاتم) نسخم قولم تعاىل( :فاتقوا هللا ما اساطعا ) وهل كان بحد يقدر بن ياقي هللا حق تقاتم؟ ومصداق
ذلك قولم هللا تعاىل( :ما ننسخ م آية بو ننسها أنيت خب منها بو مةلها) يريد خب منها لك يف نقلها م الةقيل
إىل الاخفيف.)5().
وكان صاحب ال رطة د ب حارث قد ت دد وتعنت يف بمر اين ل فل يصغ إليم ،وبمر بم إىل سج
قرطبة والذي كان م صقا لقصر اإلمار  ،ويصل بينم وبني هنر الوادي الكب سرداب اختذ لل ساجني لكي يصل
هب ل اطئ النهر م بجل قضاء حاجاه  ،وللطهور ،والواوء ،وهناك الرقباء ياابعوهن ويراقبوهن دون بن يغفلوا
بنه ( ،)6وملا دسل اين ل السج احااج للخ ء ،فسأل ب مواعم فأسربوه بنم بلى هنر الوادي ،وب سرت
حتول دون األبني فأنفت نفسم ذلك ،وم بجل هذا مك ث ثة بايم هي فرت سجنم دون بن أيكل لكي ال
يضطر الرتياد مواع اين ء(.)7
ويف تلك األثناء اليت تعرض فيها اين ل هلذه الفانة كان اإلمام واحملدث بقي ب خملد يواجم ذات الفانة
والوااية ،إال بن بقي قد متك م الوقوف بني يدي السلطان مبسابد م الواير هاا ب ببدالعزيز فناظر بقي
د حججم وبدلام ،فغلب بقي ب خملد
ب خملد سصومم وحاجه مبا جاء بم م بل  ،وبرض بلى األم
( )1ببو ببدهللا د ب احلارث ب بيب سعيد القرطيب ،كان فقهم قلي ا ،واله اإلمام ببدالرمح ب احلك سطة ال رطة الصغرى اليت كانت بيد ببيم قبلم ،فل ا توىل األم
د ب ببدالرمح بقره بلى ال رطة وواله السوق فل يزل كذلك حىت مات سنة 260هو ..اب الفراي :اتريخ بل اء األندلس ،ص.386
( )2اب حيان :املقابس ،ص.251
( )3املصدر السابق ،ص.251
( )4اين ل :بسبار الفقهاء واحملدثني ،ص.134
( )5اب حيان :املقابس ،ص.254
( )6اب األابر :احللة الس اء ،ج :2ص.351
( )7اب حيان :املقابس ،ص.255
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القوم وببجب األم مبا جاء بم ،وطلب منم بن يروي مالديم م احلدي  ،وبن ين ر بل م( .)1وقد امادت افابة
د أبمره وما كان م فعل د ب
الواير هاا اب ببدالعزيز لا ل اإلمام اين ل يف سجنم ،فأسرب األم
حارث معم ،فقال األم لصاحب مدينام وليد ب ببدالرمح ب غامن( :لقد لقي اين ل م اب حارثنا بناا،
لكأين بنظر إليم ببرابي ا يف مشلام بدوايا يف هلجام ،يكل م مبا اليفه م ،اسرج السابة إىل اجلاهل املائ اب حارث،
فعنفم باد الاعنيف ،وببل م بن لوال بذران إايه جلهلم هبذا ال أن الذي ليس بعذر لنا يف تولية مةلم لعاقبناه بلى
فعلم ،ومر إبط ق د ب ببدالس م ،مث اباذر بنا إليم ملا نيل منم ،وقل لم ف ْليُطا م جأام ،ويع ر جملسم،
وين ر بل م)( ،)2وكان س ص اين ل م هذه الفانة مبسابي املخلصني م ببناء قرطبة والراغبني يف ايوع العل ،
د ب ببدالرمح م حب للعل وتقدير ألهلم (.)3
وس مة وبلو بهلم ،إىل جانب مابُرف ب األم
د،
د حىت إنم كان إذا قعد يف جملسم ابادب القارئ بليم ابلدباء لألم
وقد حفظها اين ل لألم
وكان يقول ادبو هللا إلمامك إمام احلق د ب ببدالرمح  ،فإذا سا جملسم طلب بن خيا كذلك ابلدباء
لألم فيؤم هو وم معم مث ينفض اجمللس(.)4
وقد ذاع صيت اإلمام اين ل وبصبح معدودا م كبار بل اء قرطبة يف طبقة بقي ب خملد وغ ه ،وبصبح
يب م س ل جملسم احلدي النبوي ال ريف لط ب األندلس قاطبة ك ا يذكر الذهيب( ،)5بل وغدا يؤم جملسم
العل اء والفقهاء والواراء ،حىت كان لم معه م القصص اليت بظهرت بلو اأنم ومنزلام العل ية ،فيذكر األديب
د املرواين حادثة يف هذا ال أن ،فيقول(:ربيت يف منامي بين آيت اين ل _رمحم هللا_ فيقطف يل
مالك ب
ىل فل ا بصبحت غدوت إليم ألسربه بذلك ،وقد ُاغلت نفسي بم ،فقال
مخسة قطوف م دالية يف داره يدفعها إ َّ
ىل
يل :اي مالك ،دار بني هؤالء القوم بمس _ وباار اىل الواراء يف البيت _ ذكر مخسة باياء جهلوها فأرسلوا إ َّ
يسألوين بنها فأنبأهت مبا بندي فيها ،وهي :مكة ،وبكم ،و احل  ،والع ر  ،والكعبة ،فقلت :ف اذا جئاه بم
رمحك هللا ،قال قلت هل بما مكة ف قولم( :مككت العظ اذا اساخرجت خمم) ،ومكة اصطفيت م األرض
بي بسرجت ،وبكة م الابكك ،وهو االادحام الادحام احلاج بندها ،واحل قصدك ال يء يف وقت يس ى ،إَّنا
هو يوم يف السنة ،والع ر قصدك هلا مىت بحببت ،و منم تقول ابا رت الرجل إذا قصدت إليم مىت ائت ،ومسيت

( )1الضيب :اتريخ بل اء األندلس ،ص 92،93؛ احل يدي :جذو املقابس ،ص ،25اين ل :بسبار الفقهاء واحملدثني ،ص.58
( )2اب حيان :املقابس ،ص.252
( )3املصدر السابق ،ص.255
( )4املصدر نفسم ،ص.253 ،252
( )5الذهيب :مشس الدي تذكر احلفاظ ،ج ،2:ص.164 ،163
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الكعبة لادويرها كالكعبة ،قال مالك :فقلت لم م العجب! بىن كنت برى الليلة يف املنام بىن كنت آتيك،
فاقطف يل مخسة قطوف م دالياك تعطيل إايها ،وهي هذه -إن ااء هللا تعاىل.)1()-
وقد بلغ اين ل منزلة رفيعة بند بهل األندلس ساصاه وباماه ملا برف بنم م صفات محيد جعلت
القلوب تاعلق بم م الصدق واألمانة والادي والبعد ب مظاهر الرتف واالساع ء ،ومما روي يف س تم قول
صاحب بسبار الفقهاء واحملدثني( :مسعت بلى االسافااة م القول ،والفااي م الذكر ،بن د ب
ببدالس م ب ثعلبة اين ل كان تقيا ثقة يف الرواية قليل الاصنع ااهدا يف الدنيا وربا بلى طريقة املاقدمني يف
صحة املذهب واساقامة املسلك وس مة الظاهر وصحة الباط )( ،)2هذا الةناء وغ ه الكة الذي حااه
د ب ببدالرمح خيااره ملنصب القضاء والذي يعد م بب املناصب يف الدولة األموية
باملنا()3جعل األم
حي بن صاحب هذا املنصب يرتبط ابينليفة بو األم مباار  ،فهو م بسنا اينطط وبرفعها درجة ،وال ميك بن
يعني بليها إال م بلغ م العل و الورع مبلغا بظي ا ،وهذا ما كان م اأن اين ل ك ا ظهر وااع ،فأصدر
األم بمرا باعيينم قااي ا بلى كور جيان ،إال بن اين ل كان لم مع القضاء موقف آسر يصوره لنا القااي
د
النباهي ،فيقول( :ومم جاهر ابإلصرار بلى اإلابية م القضاء د ب ببدالس م اين ل ،براده األم
لاقلد القضاء جبيان ،وبمر الواراء بن جيلسوه ويلزموه بذلك ،ففعلوا وبدوا إليم رسالة األم  ،فأىب بليه ونفر نفورا
اديدا ،ف طفوه وسوفوه ،إبراد السلطان ،فل يزد إال إابء ونفورا ،فكابوا إىل األم بلجاجة وإبياء احليلة بليه
يف إجابام ،فوقَّع األم توقيع ا غليظ ا معناه :إ َن م بصاان فقد بحل نفسم ودمم ،فل ا قرؤوه بلى اين ل ،نزع
قلنسوتم م ربسم ومد بنقم وجعل يقول( :ببيت ك ا ببت الس اوات واألرض ،إابية إافاق ،ال إابية نفاق!)
فكابوا إىل األم بلفظم ،فكاب إليه (بن سل وه بمره وبسرجوه ب بنفسك !) ،فقالوا لم (انصرف!) فانطلق
بنه وحم يهيجوه بعد .)4().إذا فقد امانع اين ل ب القضاء باد االماناع ،وما ذلك إال تورب ا وس ية بلى دينم
وآسرتم ،ورغبة يف س مة مسلكم ونفسم ،وهو الذي برف ابنقباام ب الس طني واسرف الدنيا وهبجاها ،ولعل
اغف اين ل العل ي ورغبام يف ن ر العل وتعلي الناس م األمور اليت منعام وحالت بينم وبني تويل القضاء ،وهو
الذي برف ب غفم العل ي ورحلام اليت دامت مخسةا وب ري باما.
باش اين ل مافرغ ا إلمساع الناس احلدي والعل  ،حىت ظهرت طبقة م احملدثني الذي كان لم بثر ابرا
د اين ل ،وبسل ب
يف ذيوع اهرهت  ،وبنم نقلوا احلدي وبمسعوه ألهل األندلس ،وم ببراه  :ابنم د ب
( )1اب حيان املقابس ،ص.260 ،259
( )2بسبار الفقهاء واحملدثني ،ص.132
( )3اب الفراي :اتريخ بل اء األندلس ،ص393؛ اب ساقان ،مط ح األنفس ،ص141؛ الذهيب :س بب م النب ء ،ص.460 ،459
( )4اتريخ قضا األندلس ،ص.14 ،13
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ببدالعزيز القااي ،وبمحد ب سالد ،و د ب قاس اب سالد ،وببو

د قاس ب األصبغ البياين ،وغ ه

كة (.)1
وقد ظل اين ل منار بل يساضاء هبا حىت وافام املنية يف اهر رمضان م بام 286هو وقد بلغ م
الع ر مثانية وساني بام ا( .)2وكان لوفاتم األثر البالغ بلى بصحابم وت ميذه ،م ذلك تلك األبيات اليت سطرها
بحد رفاقم يرثيم قائ ا(:)3
بصو و و ا مب ووا من ووم اناقو و و و و و و وى وختي و و ورا
وبثبت م راوى رواي ووة ماروى
ببادت هواء األفق بك و ودر بغربا
فقدنو وواه فق وودان ال و و وربيع أبام و و و و و ووة
ويرتك مغىن العل والفضل مقفو ورا
ف ةلك حق ا يبع الوجد فقده
ويف ساام هذه الدراسة ب حيا العاحم د ب ببدالس م اين ل ياضح حج الدور الذي قام بم يف
دب وتطور وإثراء احليا الفكرية يف األندلس م س ل النقاط الاالية:
• يعد اإلمام د ب ببدالس م اين ل م ال خصيات العل ية األندلسية البارا  ،واليت كان هلا
حضور ثقايف يف قرطبة باص ة الدولة األندلسية يف ذلك الزمان مبا حااه م اهر بل ية متةلت يف
ثناء بقرانم وايوسم وت ميذه بليم ،وظهرت هذه املكانة البارا بيضا م س ل تبجيل وتقدير األم
األموي

د ب ببدالرمح لم حي قدمم واسااره بنفسم ينطة القضاء.

• ميةل اين ل حلقة هامة يف اتريخ احلركة الفكرية األندلسية م س ل جهوده البارا يف اادهار مدرسة
احلدي ال ريف وبلومم ،وهو الذي سالف ماكان سائدا بند بهل األندلس م الع ل والاسلي مبا
جاء يف موطأ اإلمام مالك ،وقيامم ابإلفااء ابألثر دون بن ياقيد مبا بهده بهل األندلس م بصول
وقوابد يف املذهب املالكي ،إىل جانب إدسالم للعديد م كاب احلدي اليت حم تك معروفة قبل
ذلك.
د ب ببدالرمح
• جتلت صور النهضة العل ية والفكرية اليت متاعت هبا األندلس يف بهد األم
ومدى اها امم ابلعل والعل اء ومنحه احلرية وت جيعه  ،م س ل تلك األحداث السياسية
والةقافية واالجا ابية اليت باصرها باملنا وكانت انعكاسا لذلك الرقي احلضاري الذي انلام وحظيت
بم األندلس وبهلها يف ذلك الوقت.

( )1احل يدي :جذو املقابس ،ص.75
( )2اب الفراي :اتريخ بل اء األندلس ،ص393؛
( )3اب حيان :املقابس ،ص.261
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• األثر الفكري واإلسهام العل ي الكب الذي قدمم اين ل لألندلس يف خمالف العلوم والفنون ،فل
تقاصر جهوده بلى الاأليف العل ي فقط ،بل كانت لم جهود يف سبيل نقل كة م املصنفات
العل ية امل رقية إىل األندلس ،وهو بذلك ي ارك بقرانم يف تكوي معاحم هنضة حضارية بل ية قوية،
كان م مثارها ت كيل العديد م املناه احلديةية والاارخيية واللغوية اليت حم يعهدها بهل األندلس م
قبل.
• برات مكانة اين ل االجا ابية م س ل اتفاق م ترج لم بلى حتليام واإلااد ب ائلم وكري
صفاتم اليت برف هبا منذ صغره ،وكانت انعكاسا للبيت والبيئة اليت تربرع فيه ا ،وظهر ذلك جليا
يف م اركام جملا عة م س ل دروسم العل ية وجمالسم اليت سعى فيها لاقدي اىت العلوم والفنون اليت
كانت مثار حصاد اساغرق مخسةا وب ري باما هي جم ل سل رحلام العل ية لل رق اإلس مي.
• كان لل كانة الدينية اليت بلغها اين ل ،وانعزالم ب اواغل الدنيا وملذاهتا األثر الكب يف تعاملم مع
الظروف السياسية اليت باصرها ،واليت ظهرت فيها اخصيام بصور العاحم الذي ال أتسذه يف هللا لومة
الئ  ،والذي ال هتفو نفسم إال للعل والدرس ومابند هللا وحده.
املص ـ ــادر:

• اب األابر :د ب ببدهللا القضابي (ت 658ه)
 .1احللة الس اء ،حتقيق :حسني مؤنس ،القاهر  :ال ركة العربية للطبابة والن ر ،ط1382 .1ه/
1963م.
• اب األث  :ببو احلس بلي ب بيب املكارم اجلزري (ت 630ه)
 .2اللباب يف هتذيب األنساب ،ب وت :دار صادر( ،د .ت).
• اب حزم :بلي ب بمحد ب سعيد األندلسي(ت456هو)
 .3مجهر بنساب العرب ،ب وت :دار الكاب العل ية ،ط1424 .3هو2003 /م.
• اب حيان :حيان ب سلف القرطيب (ت 469ه)
 .4املقابس م بنباء اهل األندلس ،حتقيق :ود مكي ،القاهر  :جلنة إحياء الرتاث1415،ه1994 /م.
• اب ساقان :ببو نصر الفاح د ب ببيد هللا األابيلي (ت 529هو)
 .5مط ح األنفس ومسرح الاأنس يف ملح بهل األندلس ،حتقيق :مدحية ال رقاوي ،القاهر  :مكابة الةقافة
الدينية ،ط1428 .2هو2007 /م.
• اب ساقان :بيب النصر الفاح ب ساقان القيسي(ت533ه)
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 .6مط ح األنفس ومسرح الاأنس يف ملح بهل األندلس ،حتقيق :مدحية ال رقاوي ،القاهر  :مكابة الةقافة
الدينية ،ط1428 .2ه2007 /م.
د (ت808هو)
• اب سلدون :ببدالرمح ب
 .7املق وودم و و و و ووة ،ب وت :مؤسسة األبل ي لل طبوبات( ،د.ت).
د (681ه)
• اب سلكان :بمحد ب
 .8وفيات األبيان وبنباء ببناء الزمان ،ب وت :دار إحياء الرتاث ،ط1430 .2ه2009 /م.
• اب س  :ببو بكر د ب س األموي (ت575ه)
 .9فهرسة اب س األابيلي ،واع حواايم د منصور ،ب وت :دار الكاب العل ية ،ط1419 .1ه/
1998م.
• اب سعيد :ببو احلس بلي ب موسى الغرانطي (ت 685ه)
 .10املغرب يف حلى املغرب ،حتقيق :اوقي ايف ،القاهر  :دار املعارف ،ط1413 .4ه1993 /م.
• اب ببدالرب :ببو ب ر يوسف ب ببدالرب الن ري األندلسي (ت463ه)
 .11االسايعاب يف معرفة األصحاب ،حتقيق :بلي البجاوي ،القاهر :هنضة مصر للطبابة والن ر( ،د.ت).
• اب بذاري :املراك ي (ت بعد 712ه)
 .12البيان املغرب يف بسبار األندلس واملغرب ،حتقيق :ج.س .كوالن وليفي بروفنسال ،ب وت :دار الكاب
العل ية ،ط1429 .1ه2009 /م.
د األادي (ت 403هو)
• اب الفراي :ببو الوليد ببدهللا ب
 .13اتريخ بل اء األندلس ،رمسيس :مطابع اهليئة املصرية العامة للكااب ،ط1428 .2هو2008 /م.
• احل وي :اهاب الدي ببو ببدهللا ايقوت ب ببدهللا (ت 626هو)
 .14معج البلدان ،ب وت :دار الفكر( ،د.ت).
• احل يدي :د ب بيب نصر فاوح(ت488ه)
 .15جذو املقابس يف ذكر وال األندلس ،حتقيق :ص ح الدي اهلواري ،ب وت :املكابة العصرية ،ط.1
1425ه2004 /م.
• احل ي :ببو ببدهللا د ب ببداملنع (ت تقريبا 727هو)
 .16الروض املعطار يف سرب األقطار ،حتقيق :إحسان بباس ،مصر :مؤسسة انصر للةقافة ،ط.3
1400هو1980 /م.
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د ب بمحد (ت1089ه)
• احلنبلي :اب الع اد ببداحلي ب
 .17اذرات الذهب ،حتقيق :مصطفى بطا ،ب وت :دار الكاب العل ية ،ط1419 .1هو1998 /م.
• اين ل :د ب احلارث(ت361ه)
 .18اسبار الفقهاء واحملدثني ،حتقيق :ماراي لويسا آبي  ،مدريد :اجمللس األبلى لألحباث
العل ية1420،ه1999/م.
• الذهيب :مشس الدي ببو ببدهللا د ب بمحد (ت 748ه)
 .19تذكر احلفاظ (ب وت :دار الكاب العل ية ،ط1419 .1ه1989 /م)
 .20تذهيب هتذيب الك ال يف بمساء الرجال ،حتقيق :بمي س مم وببدالس يع بربي ،القاهر  :الفاروق
احلديةية للطبابة والن ر ،ط1425 .1هو2004 /م.
 .21س بب م النب ء (ب وت :مؤسسة الرسالة1422،ه2001/م)
• الزبيدي :ببو بكر د ب احلس األابيلي(ت379هو)
 .22طبقات النحويني واللغويني ،حتقيق :د ببو الفضل ،القاهر  :دار املعارف ،ط.2.
د الا ي ي (ت562ه)
• الس عاين :ببو ببدالكري سعد ب
 .23األنس و وواب ،حتقيق :ببدالرمح املعل ي الي اين ،القاهر  :مكابة اب تي ية ،ط1400 .2ه1980 /م.
• السيوطي :ج ل الدي ببدالرمح (ت911ه)
 .24بغية الوبا يف طبقات اللغوي والنحا  ،حتقيق :مصطفى ببدالقادر بطا ،ب وت :دار الكاب العل ية،
ط1425 .1هو2005 /م.
• الضيب :بمحد ب حيىي ب بمحد (ت599ه)
 .25بغية امللا س يف اتريخ رجال بهل األندلس ،القاهر  :اهليئة املصرية العامة للكااب،
1429ه2008/م.
• الف س :ب رو ب حبر البصري(ت249هو)
 .26كااب الااريخ ،رواية د ب ببدالس م اين ل ،حتقيق:
للبحوث والدراسات اإلس مية ،ط1436 .1هو2015 /م.

د الطرباين ،الرايض :مركز امللك فيصل

د (1041ه)
• املقري :بمحد ب
 .27نفح الطيب م غص األندلس الرطيب وذكر وايرها لسان الدي ب اينطيب ،حتقيق :مري الطويل
ويوسف الطويل ،ب وت :دار الكاب العل ية ،ط1415 .1ه1995/م.
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• اهلروي :القاس ب س م (ت338هو)
 .28كااب األمةال ،حتقيق :ببداجمليد قطامش ،دم ق :دار املأمون للرتاث ،ط1400 .1هو1980 /م.
مراجع عربية:

• باب اينيل :د ب إبراهي
 .1األندلس يف الربع األس م القرن الةال
1995م.
• ببو سليل :اوقي
 .2بل اء األندلس إبداباهت
1428هو2007/م.

اهلجري ،الرايض :مكابة امللك ببدالعزيز ،ط1416 .1هو/

املا يز وبثرها يف النهضة األوربية ،دم ق :دار الفكر ،ط.1

• ال وابكة :نوال ببدالرمح
 .3بدب الرح ت األندلسية املغربية حىت هناية القرن الااسع اهلجري ،األردن :دار املأمون للطبابة والن ر،
ط1428 .1هو2008 /م.
• بنان :د
 .4دولة اإلس م يف األندلس (م
ايناجني1423،ه2003/م.

الفاح إىل بداية بهد الناصر) ،القاهر  :مكابة

• القضا  :بمني
 .5مدرسة احلدي يف البصر حىت القرن الةال  ،ب وت :دار اب حزم ،ط1419 .1ه1998/م.
• مؤنس :حسني
 .6ايوخ العصر يف األندلس ،القاهر  :دار الرااد ،ط1418 .4ه1997 /م.
 .7معاحم اتريخ املغرب واألندلس ،القاهر  :دار الرااد ،ط1421 .4ه2000/م.
رسائل علمية:

• ببيد :د حسان
 .1املراكز العل ية يف امل رق اإلس مي ودورها احلضاري يف العصر العباسي األول ،رسالة ماجسا غ
من ور  ،السودان ،بم درمان ،معهد حبوث ودراسات العاحم اإلس مي1430 ،هو2001 /م.
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