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 ملخص البحث
مدينة بجانة إحدى مدن األندلس كانت  ااممتة فتي ال ترن ال التج الهجتري ت ت  

 بال رب من مدينة المرية على مصب نهر يعرف باسم وادي أندرش 
برز عدد كبير من العلماء من أهت  بجانتة فكتان لهتم دور فتي الحركتة  

عتدد في علتم ال تراءا  واإلسالمية وتنشيطها إذ برز  الفكرية والعلمية العربية
فتتي األنتتدلس وبتترز علمتتاء   متتنهم كتتان لهتتم دور كبيتتر فتتي نشتتر علتتم ال تتراءا

عرابه وغريبه وبرز العشرا  من العلماء والف هاء في علم  في تفسير ال رآن وا 
الحتتتديج الشتتتريف وعلومتتته وفتتتي الف تتته وفروعتتته كتتتان لهتتتم البتتتا  الطويتتت  فتتتي 

ريستتاو وتيليفتتاو رحتت  بعتتل متتنهم إلتتى المشتترر ودرس وتعلتتم ورجتت  ميادينهتتا تد
إلى بلدته ال يزا  ميدان دراسة العلتوم الشترعية فتي متدن عربيتة فتي األنتدلس 

ن وفتتي  غيرهتتا فيهتتا ميتتتداناو واستتعاو يستتتحر أن تصتتترف لتته جهتتود البتتتاح ين وا 
دراسة العلوم الشترعية يكشتف عتن ايمهتا وعتن إعطتاء بناءهتا الح تاري فتي 

ادين كافة وما كان لها من أنشتطة علميتة وفكريتة وخاصتة الشترعية منهتا المي
.    
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ABSTRACT 

    Bajana is one of Andalusia cities established in the third 

century B.C. It is located very close to Al-Maria city ant the 

mouth of wadi Andrash  river.  

     Many scholars have emerged from Bajan. They have had a 

great role in the thought and scientific Arab Islamic movement 

and its activation. Many of those scholars have been remarkable 

in Quran recitation and had a great role in Quran recitation 

spread in Andalusia. Moreover, many scholars in this city have 

been remarkable in Quran interpretation, inflection and alien 

expressions in it. Tens of those scholars and philologists in 

Hadeeth sciences and branches of jurisprudence have had a 

great role in teaching and publishing. Many of them moved to 

the East where they taught and learnt and then returned back 

home.  

   The field of legal sciences in Arab cities in Andalusia and 

elsewhere has been and still a wide field attracting  researchers. 

Studying legal science reveals their value and cultural 

construction in all fields in addition to the scientific, thought and 

legal actions the city had had.                
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  :مةالمقد  
   :أواًل : نطاق البحث

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيد المرسلين محمد بتن عبتد اهلل 
 الصادر األمين وبعد :

عرفتت  األنتتدلس فتتي جتت  الوجتتود العربتتي اإلستتالمي حركتتة   افيتتة واستتعة تجلتت  
انتتتتفيمتتتتا خلفتتتته أهلهتتتتا متتتتن آ تتتتار علميتتتتة وأدبيتتتتة ودينيتتتتة وفلستتتتفية فمدينتتتتة   األندلستتتتية  ةَبجَّ

توافد عليها العرب في ال رن ال التج الهجتري فتي جت  عهتد األميتر عبتد الترحمن ال تاني 
هتتتتت ع ويعتتتتد الملتتتتن أنطتتتتري ش بتتتتاني مدينتتتتة بجانتتتتة األو  هتتتتو أحتتتتد ملتتتتون 602-632) 

األفاراة التذين ملكتوا األنتدلس والتذي حكتم فيهتا ا نتي عشتر عامتاو واتد تتولى أمترة بجانتة 
ا معطيتا  عمرانيتة واترى واتال  ق لح ت  بكبتار أمصتار األنتدلس العديد من التوالة ولهت

كتان فيته أمتر غيتر ستار إذ ن ت  الخليفتة األمتوي الناصتر لتدين اهلل  عهتت333) حتى عام
عبد الرحمن ال الج حا رة كتورة المريتة إلتى مينتاء المريتة نفستها وأصتبح  بجانتة بعتد 

ارى الجنتوب وحفلت  مدينتة ارن مجرد مدينة خاملة الذكر حول  إلى ارية صغيرة من 
بجانة بالعلوم المختلفتة منهتا علتوم أساستية و ترورية وبع تها وجتد  متن وات  مبكتر 
علتتى وجتتود العتترب فتتي األنتتدلس وتطتتور  فتتي أواتتا  تاليتتة وتفرعتت  منهتتا علتتوم عتتدة 
واجتهد كت  تلميتذ فتي طلبهتا ومعجتم العلمتاء أوافتوا حيتاتهم عليهتا لتوعيهم بيهميتهتا فتي 

لعلوم لم تي  هذه النه ة العلميتة متن فترال بت  كتان متن ورامهتا تربيتة مجتمعهم وتلن ا
اإلنستتتان المستتتلم منتتتذ الصتتتغر وتعليمتتته وتهيمتتتته ألختتتذ دوره فتتتي مواصتتتلة البحتتتج والعلتتتم 
وهكذا عمت  الجميت  علتى بنتاء ال  تة بتين أفتراد المجتمت  البجتاني فبترز متن يهتتم خدمتة 

 عن العلوم األساسية األخرى .  ال رآن الكريم والتفسير والحديج والف ه وف الو 

 .  ثانيًا : محتويات البحث ومصادره

 جاء هذا البحج م سماو على  ال ة مباحج : 
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: تناولتت  فيتته مدينتتة بجانتتة وجغرافيتهتتا وأوليتهتتا ق ووالتهتتا مدينتتة بجانتتة  المبحثثث األو 
 ومعطياتها العمرانية ق اراها واالعها ق وعالااتها . 

   فيتتتتتته إلتتتتتتى العلتتتتتتوم الشتتتتتترعية فتتتتتتي مدينتتتتتتة بجانتتتتتتة ومنهتتتتتتا : تطراتتتتتت المبحثثثثثثث الثثثثثثثاني
عرابه وغريبة .   علوم ال رآن الكريم كعلم علم ال راءا  وعلم التفسير وا 

: تناولتت  فيتته الرحلتتة فيطلتتب الحتتديج الشتتريف وأشتتهر المحتتد ين فتتي  المبحثثث الثالثثث
 مدينة بجانة وأبرز من اشتهر فيها . 

 ثالثًا : محتويات البحث 

 لمراجع المصادر وا

 تعدد  وتنوع  المصادر التي اعتمد عليها البحج وأهمها : 

استتتتفد  ك يتتتراو متتتتن كتتتتب التتتتراجم وأهمهتتتتا كتتتتاب علمتتتاء األنتتتتدلس لم لفتتته ابتتتتن 
 م ع  0006هتتتتتتتت 303الفر تتتتتتتي أبتتتتتتتي الوليتتتتتتتد عبتتتتتتتد اهلل محمتتتتتتتد بتتتتتتتن يوستتتتتتتف األزدي ) 

للحميتدي أبتي وهو من أعالم الف ه والحديج في األنتدلس وكتتاب تتاريذ جتذوة الم تتبس 
م ع إمام ومحدج حافج ألف كتابته فتي 0003هت  322عبد اهلل األزدي الميوراي )   

بغتتتداد ذكتتتر فيتتته أستتتماء رواة الحتتتديج فتتتي األنتتتدلس وأهتتت  الف تتته واألدب وذي النباهتتتة 
والشعر واد اعتذر فيه الحميدي عن ت صيره في كتابه ل لة متا كتان معته متن األصتو  

بتتتي بشتتتكوا  أبتتتي ال استتم خلتتتف بتتتن عبتتتد الملتتتن األنصتتتاري األندلستتية وكتتتتاب الصتتتلة أل
م ع وصتت  بتته كتتتاب ابتتن الفر تتي وعلتتى نفتتس ترتيبتته 0023-هتتت 872ال رطبتتي )   

 وكتتتتتتتتتتاب بغيتتتتتتتتتة الملتتتتتتتتتتمس لل تتتتتتتتتبي أحمتتتتتتتتتد بتتتتتتتتتن يحيتتتتتتتتتى بتتتتتتتتتن أحمتتتتتتتتتد بتتتتتتتتتن عميتتتتتتتتترة 
م ع اعتمد في كتابه علتى متا ذكتره الحميتدي وذكتر فيته علمتاء  0603 -هت 800)   

نتتدلس وذوي النباهتتة كانتت  لنتتا عتتودة إلتتى كتتتب الحتتوادج األندلستتية وأمتتراء وشتتعراء األ
وأفتتدنا متتن عتتدد متتن المراجتت  الحدي تتة فتتي كتابتتة مو تت  هتتذا البحتتج . ومتتن اهلل تعتتالى 

 التوفير والسداد .  
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 :المبحث األو 

 .انة ووالتها في عصر األمارةج  مدينة ب  

 :وأوليتهاانة ج  ب  جغرافية 

ق وبعتتد األلتتف عتتدها جتتيم مفتوحتتة مشتتددةق بعتتدها ألتتفح البتتاء وب: بفتتتانثثةج  ب  
التتي تبعتد  ع6)ق انت   أهلهتا إلتى مدينتة المريتةع0)نون ق مدينة باألندلس من أعما  البيرة

. بتين ع3)عنها حوالي عشرة كيلو مترا  شماالو وهي بنفس المسافة عن البحر المتوستط
ق علتتتى ندلستتتي الجنتتتوبيي تتت  علتتتى الستتتاح  األبجانتتتة وغرناطتتتة مامتتتة ميتتت  ولهتتتا مينتتتاء 

. لهتا طريتتر غربتتي وحيتتد ع3)مصتب نهتتر يعتترف باستتم وادي أنتدرش شتتراي مدينتتة المريتتة
ق لهتتا فتتي الشتتما  الشتتراي ع8)يختترم منهتتا بتفرعاتتته تجتتاه وادي أش غربتتاو وتجتتاه مرستتية

اريتتة تتبتت  إليهتتا تعتترف ب ريتتة الحمتتة ك يتترة الزيتتتون واألشتتجار و تتروب ال متتار تستت ى 
  متتن ستت ي هتتذه ال ريتتة يجتمتت  أستتفلها فتتي صتتهري  عجتتيم متتن جميعهتتا بمتتاء ومتتا ف تت

تتته تستتمى آيلتتة ق فستت ي  بنتتاء األلو  فتتتذا تكامتت  فيتته المتتاء ستترب إلتتى اريتتة متختتذة تح
ق وبجنتتتوبيد مدينتتتة بجانتتتة حمتتتة أختتترى أغتتتزر متتتن الحمتتتة األولتتتى أنجتتت  فتتتي بتتتذلن المتتتاء

وجريته ال تاني علتى األس ام ق وأصتلح لببتدان ويزعمتون أن جريتهل األو  علتى الكبريت  
 .ع2)النحاس

ق ففتتي ال تترن ال التتج ع7)مدينتتة بجانتتة ومنتتذ اتتديم الزمتتان متتن أشتترف اتترى أرش
ق وبعهتتتد متتتن فيهتتتاالهجتتتري بتتتدأ توافتتتد العتتترب اليمنيتتتين علتتتى بجانتتتة مف تتتلين االستتتت رار 

م ع بمواجهتتتتة أيتتتتة 286-266هتتتتت 632-602األميتتتر عبتتتتد التتتترحمن ال تتتتاني األوستتتتط ) 
مترة لمجتوس والنورمتان التذين غتزوا الستواح  األندلستية ألو  محاولة نزو  من جانتب ا

   دامتتتتتتتتتتتتتتتتتم م ابتتتتتتتتتتتتتتتتت  التنتتتتتتتتتتتتتتتتتاز  فتتتتتتتتتتتتتتتتتي عهتتتتتتتتتتتتتتتتتدهق وأاتتتتتتتتتتتتتتتتتاموا هنتتتتتتتتتتتتتتتتتان فتتتتتتتتتتتتتتتتتي  ربتتتتتتتتتتتتتتتتتاط
ق ولهتتتذا الستتتبب أختتتذ  هتتتذه األرا تتتي استتتم أرش عتتتن التتتوادي الخصتتتيب لنهتتتر أنتتتدرش

 .ع2)اليمن

عنتتدما اتستتع  راعتتة األرا تتي التابعتتة لبجانتتة وتوستتع  حركتتة العمتتران فيهتتاق 



 

 888 

 (دراسة تاريخية)في مدينة بجانة األندلسية  نظرة في العلوم الشرعية

 

 1122آذار    – العدد التاسع   –المجلد الثالث  مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية

ق واتتتد استتتتجاب األمتتتراء األمويتتتة مستتتاعدتهم حمايتتتة أرا تتتيهم ا متتتن األمتتتارةطلتتتب أهلهتتت
لمطلبهم ق وبهتذا استتطاعوا أن ي يمتوا حزامتاو متن ال تال  الجديتدة حتو  المنط تة الوااعتة 

منها الحامية والخابية وابن طاررق ومتن ق فمن جهة الغرب كان  اال  ح  سيطرتهمت
عتة برشتانة الحصتينة وهتي علتى الجانتب ق وفتي جهتة الشتما  الجهة الشرر العتة نيجتر

 .ع0)اآلخر من سلسلة جبا  سييردي لوس تياليريسيس المشهورة بمحاجر الرخام

ق وهتو أحتد ملتون األفاراتة التذين  يعد الملن أنطري ش باني مدينة بجانة األو 
روى الحميتتتري أن البتتتدء فتتتي إنشتتتاء  ع00)ملكتتتوا األنتتتدلس وحكتتتم فيهتتتا أ نتتتي عشتتتر عامتتتاو 

ق واتتتتد عمتتتتد بناتهتتتتا م223هتتتتت 670ن لبنتتتتدلس عتتتتام بعتتتتد فتتتتتح المستتتتلميمدينتتتتة بجانتتتتة 
البحريتتون علتتى إن يكتتون بنا هتتا مجانبتتاو لبنتتاء حا تترة الدولتتة األمويتتة ارطبتتة كمتتا هتتو 

رون  غورهتا وينشت ون الحا  عندما يهاجر تجار الشواطيء األندلسية إلتى أفري يتا ويعمت
لتتت  جماعتتتة أندلستتتية مينتتتاء م حينمتتتا نز 006هتتتت 600ق م لمتتتا حتتتدج عتتتام  غتتتوراو جديتتتدة

 .ع06)وعمرته وبع   فيه النشاط ع00)وهران

ق فتتتي الحفتتتاج علتتتى ال غتتتور اإلستتتالمية كتتتان للتجتتتار المستتتلمين التتتدور البتتتارز
ق فل تتد احتشتتد فتتي مدينتتة بجانتتة ا التجتتار متتن أهتت  األنتتدلس والمغتتربشتتارن فتتي حمايتهتت

ستتالمية األندلستتيةق التجتار والمالحتتون إلتتى جانتب المتترابطين المتطتتوعين فتي ال غتتور اإل
تركز  أك ر هذه ال غور على شواطئ األندلس الشراية والجنوبية الشراية المطلة على 

 .ع03)سواح  البحر المتوسط الغربية

 :ة مدينة بجانةوال

 ق ففتتتي عهتتتد األميتتتر عبتتتد التتترحمن ال تتتاني ولى إمتتترة بجانتتتة العديتتتد متتتن التتتوالةتتتت
ن األندلستتتتيةق ومنهتتتتا مدينتتتتة زدهتتتتر  الك يتتتتر متتتتن المتتتتدع ام286-266هتتتتت 602-632)

ق فولي أمرها عبد الرزار بن عيسى الذي ذا  صيته وشهرته في أرجاء األنتدلس بجانة
لمتتا عتترف عنتته متتن حستتن الستتيرة وجتتودة ال تتبط وشتتدة الحتتزم متت  الغلجتتة علتتى أهتت  

-300لتتترحمن ال التتتج الناصتتتر لتتتدين اهلل )فتتتي عهتتتد األميتتتر والخليفتتتة عبتتتد ا ع03)الشتتتر
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 د إلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى عبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد التتتتتتتتتتتتتتتتتتتترحمن بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن أصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب  ع عهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم020-006هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 380
ق غيتتر إن ه التحديتتد التتتاريذ التتذي تتتولى فيتتهق واليتتة بجانتتة وال نعتترف علتتى وجتتالطتتامي

 المصتتتتتتتادر وصتتتتتتتفته بالصتتتتتتتالب والت تتتتتتتوى أنتتتتتتته حتتتتتتت  إلتتتتتتتى بيتتتتتتت  اهلل الحتتتتتتترام حجتتتتتتتا  
 .ع08)متعددة

م عهد بيمارة بجانة إلى عبد الرحمن بن أحمد بتن أبتي 060هت 300في سنة 
رطبتتتتي بتتتتيمر متتتتن األميتتتتر الخليفتتتتة عبتتتتد التتتترحمن الناصتتتتر والتتتتذي طالتتتتب األصتتتتبحي ال 

وصتتتفته المصتتتادر أنتتته كتتتان حستتتن الستتتيرة حازمتتتاو ويالحتتتج أن األميتتترين عبتتتد التتترحمن 
ال اني األوسط واألمير عبد الرحمن ال الج كانا حريصين على أن يختاروا رجاالو علتى 

نتتدلس ومنهتتا مدينتتة ى متتدن األاتتدر عتتا   متتن الم تتدرة والصتتالب لتتتولي أمتتر الواليتتة علتت
ق أت تتتح ذلتتتن متتتن األوصتتتاف التتتتي ذكرتهتتتا المصتتتادر للتتتوالة التتتذين واتتت  علتتتيهم بجانتتتة

 .ع02)اختيار األميرين لتولي أمر بجانة

 .معطيات بجانة العمرانية واألثرية

استتت طب  بجانتتة ستتكانها وشتتيد  فيهتتا المستتاجد وستترعان متتا أصتتبح  مدينتتة 
ريتة حتين ال يكتون فتي ستوا أمتام شتاطئ الممزدهره بف   تجارة أسطولهم التذي كتان ير 

ق وبتتدأ  المدينتتة ت تتم بتتين جنباتهتتا مزيتتداو متتن التجتتار التتذين بتتدأ عتتددهم أعتتالي البحتتار
 .أخر واست روا فيها بصورة نهامية بالتزايد يوماو بعد

ق وأختتتا الفالحتتون م عتتدة حمامتتا  وفيهتتا مناستت  الحريتتركانتت  المدينتتة ت تت
عع وأتصتتتتف هتتتت الء لهتتتتا بيعمتتتتا  تربيتتتتة ))دودة ال تتتتز تتتتي المجتتتتاورة الم يمتتتتون فتتتتي األرا

 .ع07)الفالحون بالصفا  األخالاية الحميدة

 وكتتتتتان اهتمتتتتتام أهتتتتت  بجانتتتتتة بالصتتتتتناعة عتتتتتن طريتتتتتر الستتتتتواح  ال ريبتتتتتة متتتتتن 
 .ع02)البحر

ق وعنتتد نتتزو  البحتتريين نتتة كتتان مواتت  جتتام  اإلالتتيم األعجتتمب تترب مدينتتة بجا
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ق وامت لتتوا فتتي ذلتتن ب رطبتتة وترتيبهتتاورها تغلبتتوا علتتى متتن كتتان فيهتتا متتن العتترب وبنتتوا ستت
ي كانتت  إذ ق فتتارين متتن الفتتتن التتتن كتت  مكتتان ومتتن المتتدن البعيتتدة حتتتىفَيمهتتا النتتاس متت

 ق والميتتترةل تلجلتتتب إليهتتتا متتتنلمتتتن اصتتتدها وحرمتتتاو لمتتتن لجتتتي إليهتتتا ق فهتتتي َأمنتتتاو ذان شتتتاملة
 .العدوة و روب المرافر والتجارا 

ن النهر جدوالن أحدهما بتيعلى المدينتة ق ويدخلها ميوجد حولها أربال ك يرة
ق وال تاني يشتر األربتال الجوفيتة ويخترم عنهتا جانب المشرر يست ي بستاتينها كلهتا من

إلتتى األربتتال ال بليتتة حتتتى ي تت  فتتي النهتتر وفيهتتا جتتام  فيتته ابتتو علتتى ابتتة فيهتتا إحتتدى 
عشرة حنيتة منصتوبة علتى أربعتة عشتر عمتوداو أعاليته من وشتة بن توش عجيبتة وبشتراي 

طتا  أوست  متن الشتراية علتى عمتد صتخرق وفتي ل بو  الج بالطا  وبغربيه أرب  بالا
ر حمامتتاو وطتترز حريتتر ومتتتاجر ق وكتتان فتتي مدينتتة بجانتتة أحتتد عشتتالصتتحن بمتتر عذبتتة

ق وبشراي بجانتة جبت  شتامذ فيته معتادن غريبتة وفيته الحمتة العجيبتة الشتين لتيس رامجة
م بركتته ق ي صتدها أهت  األست ام لها نجير في األندلس فتي طيتب مامهتا وصتفامه وعمتو 

 .ع00)والعاها  من جمي  النواحي

 :عالقات مدينة بجانة

نيين فتتتي غرناطتتتة كانتتت  بتتتين متتتد عالاتتتة أهتتت  بجانتتتة بجيتتترانهم العتتترب الغستتتا
ق ف تتتد استتتتطا  ستتتوار بتتتن حمتتتدون المحتتتاربي أميتتتر العتتترب فتتتي غرناطتتتة ورمتتتيس وجتتتزر

ق وبالفعتت  جتتتاء د لغتتزو بجانتتةم االستتتعدا220هتتت 672األتحتتاد العربتتي للبيتترة فتتي ستتنة 
سوار إلى كورة البيرة وشتر  فتي مهاجمتة البحتريين التذين اختطتوا مدينتة بجانتةق وعندمتذ 

ق فتيخرم وجتتوه البحتتريين التتي بجانتة إلتتى السياستة والمتتداراةلجتي عبتتد الترزار بتتن عيستى و 
ق إال ع60)ق فوافتر ستتوار أن يعتد  عتتن طري تتهحملتتون بالهتدايا والتعتتويل المناستتبوهتم م

ن هذا الحا  لم يتدم طتويالو فبوفتاة ستوار بتن حمتدون ومجتيء ابتن جتودي التذي خلتف أ
سوار في غرناطة هاجم بجانتة لمتا حصت  متن أهلهتا متن العتودة وايتام عتدد متنهم أهت  

ق وعندما هاجمها ااومه أهلهتا ببستالة ولتم اسلته وح ه على المسير إلى بجانةبجانة بمر 
 .ع60)يجفر منها بشيء
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ق م  عرب البيرة للهجتوم علتى بجانتة تفر عرب آرش اليمنوفي مدة اصيرة ا
ن تعتدد  هجمتاتهم المتالح تة وباعتتداء كبيتر نجحتوا فتي تخريتب وتتدمير المدينتة بعتد أ

معق متتن بتتالد 080  هتتت330ء بحتتري شتتنه حتتاكم انبتتورس فتتي ستتنة ). وفتتي اعتتتداعليهتتا
اكتتتتب إشتتتتعا  النتتتتار بتتتتبعل مر ق نجتتتتح فتتتتي رنجتتتتة علتتتتى بجانتتتتة بخمستتتتة عشتتتتر مركبتتتتاو الف

ق وعندمتتذ المستتلمينق واستشتتهد متتن أهتت  بجانتتة العديتتدق وأبتترزهم العتتالم خلتتف بتتن زهتتري
ق فلمتتتا أشتتترفوا و المريتتتة حيتتتج كانتتت  مراكتتب الفرنجتتتةتجهتتز البحريتتتون وخرجتتتوا لتتتيالو نحتت

ق فيجتابهم البحريتون إلتى ع66)على المرية هاجمهم الفرنجتة ودعتوا إلتى المفتاداة والمبايعتة
ق ولمتا فترل البحريتون ميتر عبتد الترحمن بتن مطترف الحتاماألذلن وتم صلحهم على يتد 
إلتتى  االلتفتتافق شتتر  أهتت  بجانتتة فتتي غتتادروا المريتتة متتن فتتورهممتتن أمتتر الفرنجتتة التتذين 

ق كان  تلن الحوادج سبباو فتي  بتا  البحتريين وذيتو  ابن جودي الذي فر خشية بيسهم
 تتتوى المحليتتتة صتتتيتهم إذ صتتتار لهتتتم أستتتم عجتتتيم فتتتي البتتتامس وال تتتوة رفتتت  عتتتنهم طمتتت  ال

 المجاورة لهم فكفوا فيما بعد التعرل لهم.

 ق إلتتى أن حمتت  عتتاماو حتتتى لح تت  بكبتتار أمصتتار األنتتدلسجلتت  بجانتتة تزدهتتر عمرانيتت
ق في ذلتن العتام ن ت  الخليفتة األمتوي عبتد الترحمن م مفاجية غير سارة لها088هت 333

 ق وأنشتتيواعتنتتى بهتتا رة كتتورة المريتتة إلتتى المريتتة نفستتهاقال التتج الناصتتر لتتدين اهلل حا تت
بجانتتتة التتتتي بتتتدأ   . فانت تتت  إليهتتتا الك يتتتر متتتن أهتتت فيهتتتا المبتتتاني والمصتتتان  والمستتتاجد

ق ومتتتتا أن حتتتت  عهتتتتد الخليفتتتتة الحكتتتتم ال تتتتاني المستنصتتتتر بتتتتاهلل حتتتتتى ت تتتتمح  عمرانيتتتتاو 
ق وبعتتد مامتتة ستتنة تحولتت  إلتتى اريتتة صتتغيرة ح  بجانتتة مجتترد مدينتتة خاملتتة التتذكرأصتتب

 .ع63)يمن ارى الجنوب األندلس

 

 
 :المبحث الثاني
 .العلوم الشرعية

يتتتة عجيمتتتة متتتن المستتتلمين فتتتي األنتتتدلسق وأولوهتتتا نالتتت  العلتتتوم الشتتترعية عنا



 

 884 

 (دراسة تاريخية)في مدينة بجانة األندلسية  نظرة في العلوم الشرعية

 

 1122آذار    – العدد التاسع   –المجلد الثالث  مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية

ق ف تتد دختت  الممهتتدون لهتتذه العلتتوم فتتي األنتتدلسق واتتد كتتان التتتابعون هتتم اهتمامتتاو كبيتتراو 
. كتتتان التتتتابعون فتتتي م دمتتتة المستتتلمين روايتتتة للحتتتديج عتتتدد متتتنهم متتت  جتتتيش الفتتتاتحين

 .رآن الكريم ومعرفة أحكام الشريعةف وفي حفج ال الشري

ع هتتو المتتذهب الستتامد فتتي األنتتدلس هتتت087متتام األوزاعتتي )  كتتان متتذهب األ
بتتن . ينستتب إدخالتته إلتتى الف يتته الشتتامي صعصتتعة ي بدايتتة أمتتر المستتلمين فتتي أستتبانيافتت

 .ع63)ق أحد أصحاب األمام األوزاعيم ع207هت 006سالم الشامي )   

عبتد الترحمن بتن معاويتة بتن هشتام  دلس فتي عهتد األميتردخ  صعصعة األنت
صتتعة . درس علتتى يتتد صعهتتت ق فتتتولى منصتتب الفتيتتا فتتي عهتتده076-032ع اخ التتد)

ق وأختتتذ عنتتته العلمتتتاء أم تتتا  عبتتتد الملتتتن بتتتن حبيتتتب الشتتتامي الك يتتتر متتتن طتتتالب العلتتتم
 .ع68)هت ع632هت ع وع مان بن أيوب )   632السلمي )   

مالتتن األنتتدلس إلتتى العالمتتة األندلستتي زيتتاد بتتن متتذهب األمتتام  إدختتا وينستتب 
غازيتاو بتن  . يرى ابتن الجتوزي أنم ع203هت 000الرحمن اللخمي )شبطونع )   عبد 

ق هو أو  من أدخ  موطتي األمتام مالتن إلتى األنتدلس. واتد م ع203هت 000ايس )   
ن ختتذ الموطتتي عتتكتتان م دبتتاو ومعلمتتاو ب رطبتتة وتستتنى لتته االرتحتتا  إلتتى المشتترر حيتتج أ

 .اإلمام مالن بن أنس
يت تح أن زيتتاداو كتتان أك تتر نشتتاطاو وأستتر  ستتب او فتتي نشتتر متتذهب األمتتام مالتتن 
في األندلس وأن غازياو كان أك تر حفجتاو واستتيعاباو للموطتي إلتى جانتب اهتمامته وعنايتته 
بال راءا  وي كد هذا ما ذكره الحميدي في ترجمته لهما من أن غازيتاو كتان أك تر حفجتاو 

أستتتتتبر بتعريتتتتتف النتتتتتاس بمتتتتتذهب األمتتتتتام مالتتتتتن ق وكتتتتتانوا ابلتتتتته علتتتتتى متتتتتذهب وزيتتتتتاداو 
 .ع62)األوزاعي

م ع فتتي م دمتتة علمتتاء 232هتتت 633يتتيتي الف يتته يحيتتى بتتن يحيتتى اللي تتي )   
 .ع67)المالكية الذين ب وا المذهب اإلمام المالكي في األندلس

 والجتتدير بالتتذكر أنتته كتتان إلتتى جانتتتب دور هتت الء العلمتتاء فتتي نشتتر المتتتذهب
 هتتتتتتت020)   اإلمتتتتتتام المتتتتتتالكي هنالتتتتتتن دور بتتتتتتارز لبميتتتتتتر هشتتتتتتام بتتتتتتن عبتتتتتتد التتتتتترحمن
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ه كتتان مكرمتتاو للعلمتتاء وبتتتاراو ق التتذي وصتتف بحستتن الستتيرة ون تتاء الستتتريرة وأنتتم ع722 
نتتس سلتترَّ بتتذلن ق ولمتتا وصتتل  أنبتتاء عدلتته وكتترم خل تته إلتتى ستتم  األمتتام مالتتن بتتن أبهتتم

 . ع62)ععموسماو بهوأ نى عليه اامالو: ))ودد ل أنَّ اهلل زين 
ومتتتن نتتتتتام  انتشتتتار ذلتتتتن المتتتذهب كونتتتته المتتتذهب الوحيتتتتد التتتذي ستتتتار عليتتتته 
األندلستتتتتيون بوجتتتتته عتتتتتام إذ زالتتتتت  أستتتتتباب الختتتتتالف التتتتتتي تنشتتتتتي عتتتتتادة بتتتتتين المتتتتتذاهب 

. ف تتتالو عتتتن أنتتته كفتتت  لهتتتم الوحتتتدة المذهبيتتتة واالستتتت ال  المتتتذهبي التتتذي ع60)المختلفتتتة
 .ع30)سياسياو عن خصومهم العباسييناصده الحكام األمويون بعد أن است لوا 

ق ون بمتتذهب األمتتتام مالتتتن وأخلصتتوا لتتتهق واتتاوموا متتتا عتتتداهاستمستتن األندلستتتي
ق وأنهتتم ال يولتتون عتتامالو أو طبتتة بتتينهم أشتتد النتتاس محافجتتة عليتتهحتتتى وصتتف أهتت  ار 
ق وينشتدون متا يشتيدون بته فتي محتافلهم العلميتة. ب  كانوا ك يراو ع30)حاكماو ال ي  ي به

هم علتتتى الختتتارجين علتتتى ق وعجتتتم استتتتنكار ع36)ج عليتتته الك يتتتر متتتن األشتتتعارفتتتي الحفتتتا
لتتتي أو ق وأن ع تتتروا علتتتى معتز متتتذهب مالتتتن )فتتتين جهتتتروا علتتتى حنفتتتيق وشتتتافعي نفتتتوه

 .ع33)عشيعي أو نحوهما ربما اتلوه
 وبتتتتتتتتترز فتتتتتتتتتي عصتتتتتتتتتر األمتتتتتتتتتارة الف يتتتتتتتتته يحيتتتتتتتتتى بتتتتتتتتتن إبتتتتتتتتتراهيم بتتتتتتتتتن متتتتتتتتتزين 

ق والف يته ع33)وتو يح مساملهم ع جهد مشكور في شرب موطي مالن 273هت 602)   
ق ألتف كتابتاو فتي الف ته ستماه الوا تحة فتي م ع283هتت 632الملن بتن حبيتب )    عبد

. وتتتتتاب  العلمتتتاء فتتتي تنتتتاو  الموطتتتي بالشتتترب ع38)الحتتتديج والمستتتام  علتتتى أبتتتواب الف تتته
ق توفر في األندلس العديد من العلماء الذين اتبعتوا متذاهب أخترى ولكتنهم لتم واإلي اب

 .ع32)مع220هت 672ابوالو لدى أه  األندلس أم ا  ب ي بن مخلد )   يل وا 
 

 وجهتتتتتتر المتتتتتتذهب الجتتتتتتاهري المنستتتتتتوب إلتتتتتتى أبتتتتتتي محمتتتتتتد علتتتتتتي بتتتتتتن حتتتتتتزم 
 .ع37)م ع0027هت  382)   
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 .أواًل: علوم القرآن الكريم

 :علم القراءات

يتتتتتدخ  علتتتتتم ال تتتتتراءا   تتتتتمن علتتتتتوم ال تتتتترآن ألنتتتتته يبحتتتتتج فتتتتتي كيفيتتتتتة األداء 
 .ع32) رآن ق اختلف المعنيون بهذا العلم بعدد ال راءا الصحيح آليا  ال

ق ويرجتتتتتت  أك تتتتتتر أو  محاولتتتتتتة لتفستتتتتتير ال تتتتتترآن الكتتتتتتريمويعتتتتتتد علتتتتتتم ال تتتتتتراءا  
ا  نشتاط . ولعلتم ال تراءع30)االختالفا  في ال راءا  إلى رجتا  عاشتوا فتي ال ترن األو 

ق وخاصتة ستب  ق فال راءا  المعتمدة في اراءة ال رآن الكريمملحوج في األندلس وبجانة
لهتتا الستتبر فتتي التتدخو  ق التتتي كتتان م ع728هتتت 020بتتن عبتتد التترحمن )    اتتراءة نتتاف 

ق واتتد أشتتتهر إلتتى األنتتدلسق لكونهتتا اتتراءة أهتت  المدينتتةق متتوطن األمتتام مالتتن بتتن أنتتس
يتتتتتتته غتتتتتتتازي بتتتتتتتن اتتتتتتتيس )   ق والف ن مشتتتتتتتهورون بت ليتتتتتتتدهم ألهتتتتتتت  المدينتتتتتتتةاألندلستتتتتتتيي

 .م ع208هت 000

م ع اتتتراءة ورش عتتتن 000هتتتت 627بتتتن بزيتتت  )    وأدختتت  محمتتتد بتتتن و تتتاب
طريتتر شتتيخه عبتتد الصتتمد بتتن عبتتد التترحمن بتتن ااستتم إلتتى األنتتدلس ومتتا  النتتاس إليهتتا 
حتى غلب  على اراءة ناف  يعد أو  متن أدخت  هتذه ال تراءة إلتى األنتدلس وعنته أختذها 

 .ع30)الناس

علتى كان الخليفتة الحكتم ال تاني المستنصتر بتاهلل عالمتاو وحترا كت  الحترا 
ة وجعلهتتا فتتي خدمتتة الحركتتة ااتنتتاء الكتتتب واراءتهتتا و تتمها إلتتى مكتبتتة اصتتر الخالفتت

 .الفكرية

إن العالمتتة الم تتري عبتتد الملتتن بتتن إدريتتس البجتتاني رحتت  إلتتى المشتترر فيختتذ 
عن علمامه  م عاد إلتى األنتدلس ومعته كتتاب الواتف واالبتتداء عتن نتاف  بروايتة ورشق 

 فتتتتتتتتي إح تتتتتتتتار الكتتتتتتتتتاب فتتتتتتتتيطل  عليتتتتتتتتته  فلمتتتتتتتتا علتتتتتتتتم الخليفتتتتتتتتة الحكتتتتتتتتم بتتتتتتتتذلن بعتتتتتتتتتج
 .ع30)وأفاد منه
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وبهذا يتبين للباحج فتي هتذا العلتم أنته كتان ألهت  بجانتة مشتاركة فتي ازدهتار 
ق جهر بين علماء بجانة اراء اديرون استطاعوا اسا  الشرعية ومنها علم ال راءا الدر 

نبتال  إذا النتا أن ق بت  أننتا ال مهم من علوم ال رآن الشيء الك يرأن ي دموا لهذا العلم ال
ن المكتبتة اإلستالمية بكتتب ال تراءا أه  األندلس كان لهم ال دب المعلتى فتي إ تراء  ق وا 

سهامهم الوافر في ازدهاره ما يتمت  به بعتل علمتاء  من دالم  ت دمهم في هذا العلم وا 
ال راءا  األندلسيين من مكانة عالية بين المسلمين حتى عصترنا الحا تر وأبترز م ت  

احتفامهم بتراج أبي عمر الداني . وتهيي لل راءة في بجانة أبو عبد اهلل محمتد  على ذن
م ع المعتروف بتابن ختالا التذي ولتد 0003هتت 303)    بن أحمد بن محمد ال يستي

هت ورح  إلى المشرر وسم  من أبي محمتد التورد وأبتو أحمتد الزيتا  ومحمتد 308سنة 
بتن سين بن عتالف الحرانتي وحمتزة بن الحارج ال رشي ومحمد بن جعفر وعلي بن الح

هتتت ع كتتتب عتتن مامتتة 303ق اتتا  ابتتن الفر تتي )   محمتتد الكنتتاني وأبتتي جعفتتر أستتامة
ق حافجتاو لتذي وصتف بالزهتد والف ت  واالن بتالوسبعين شتيخاو متنهم محمتد بتن أحمتد ا

 .ع36)للحديج ق أدب بال رآن وأجاز لي جمي  رواياته

جمتتتتيعهم عيتتتتا  عليتتتته وعلتتتتى شتتتتهد العلمتتتتاء ألبتتتتي عمتتتتر التتتتداني بتتتتين ال تتتتراء 
 تصتتانيفه . متتن أعتتالم هتتذا العلتتم أبتتو ال استتم أحمتتد بتتن محمتتد بتتن أبتتي الحستتن الجتتدلي 

ق يتتروي عتتن الستتامري وابتتن مجاهتتد هتتت عق متتن أهتت  بجانتتةق مت تتدم فتتي اإلاتتراء308)   
. ومن الشيوخ وأهت  الي جتة والتذكاء ع33)وعن محمد بن ال اسم بن شعلة ال بي الم ري

ني البجتاني )   ر يوسف بن خلف بن سفيان بتن عمتر بتن أستود الغستاوالفهم أبو عم
مستتلمة بتتن ااستتم ومتتن  ق ستتم  متتنهتتتق ستتكن ارطبتتة367بعتتد األربعمامتتة عق ولتتد ستتنة 

عنتته أبتتو عبتتد اهلل  ق كتتان يتت م النتتاس فتتي مستتجده ويعلتتم ال تترآنق حتتدجمحمتتد بتتن ستتعيد
يتتر الدرايتتةق م تنعتتاو فتتي ناوق حلتتو الختتطق حستتن الرتبتتة ك : كتتان ورااتتاو محستتالختتوالني واتتا 

ق بل عتن النتاس م تبالو علتى متا يعنيتهق عمترَّ نحتو  متانين ستنةق من تدنياهق مت لال منها
 .ع38)وهشام بن هال  وأخوه ااسم ع33)حدج عنه الصاحبان

 متتتتتتتتن الم تتتتتتتترمين البتتتتتتتتارزين أبتتتتتتتتو عبتتتتتتتتد اهلل محمتتتتتتتتد بتتتتتتتتن ااستتتتتتتتم بتتتتتتتتن شتتتتتتتتعلة 
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ة عتتتتن أبتتتتي ال استتتتم ق أختتتتذ النتتتتاس فتتتتي بجانتتتتة منتتتته ولتتتته روايتتتتم ع0080هتتتتت 336)   
ق وهتتو متتن دة أختتذ منهتتا عتتن جماعتتة متتن العلمتتاءق رحتت  إلتتى المشتترر متترا  عتتالتتوهراني

 .ع32)أه  الف   والجاللة

 متتتتتن المهتمتتتتتين بهتتتتتذا العلتتتتتم أبتتتتتو محمتتتتتد ااستتتتتم بتتتتتن محمتتتتتد بتتتتتن ستتتتتيد اومتتتتته 
د ق وعند بلوغه رحت  حاجتاوق وعنتع في بجانةهت370)ق ولد سنة م ع0022هت 387)   

. ومتن ع37)ق وعند عودته كتان م ترءاو فتي المستجدحاب ابن مجاهدوصوله مكة ل ي أص
أهتتت  بجانتتتة أبتتتو ال استتتم مستتتعود بتتتن علتتتي بتتتن متتتروان ستتتم  متتتن المغتتتامي ومحمتتتد بتتتن 

ق ومتتن ع32)و تتاب ق رحتت  حاجتتاو وتتتاجراو وستتم  بمصتتر عتتن أحمتتد بتتن شتتعيب النستتامي
 .ع30)ق وجلس في المسجد الجام  ببجانة ي رأ ويسم  منه الوكيعي

عرابه وغريبهماء تفسعل  :ير القرآن وا 

 : ق ومنتتتتتتته اولتتتتتتته تعتتتتتتتالىع80)التفستتتتتتتير فتتتتتتتي اللغتتتتتتتة يعنتتتتتتتي اإلي تتتتتتتاب والتبيتتتتتتتين
  ًث ٍ  ِإال  ِجْئن اك  ِباْلح قِّ و أ ْحس ن  ت ْفِسيرا  .ع(80 و ال ي ْأُتون ك  ِبم 

لفتتتتاج ال تتتترآن ومتتتتدلوالتها وفتتتتي االصتتتتطالب علتتتتم يبحتتتتج فيتتتته كيفيتتتتة النطتتتتر بي
ق ومعانيهتتتا التتتتي تحمتتت  عليهتتتا حالتتتة التركيتتتب وتتمتتتا  لتركيبيتتتةوأحكامهتتتاق اإلفراديتتتة وا

ق ومتتتن أوامتتت  ون لهتتتم اهتمتتتام فتتتي تبنتتتي هتتتذا التتتنه . واتتتد بتتترز علمتتتاء أندلستتتيع86)لتتتذلن
ق ف تتد ألتتف وصتتنف فتتي ع83)الدراستتا  فتتي هتتذا الميتتدان متتا ألفتته العالمتتة ب تتي بتتن مخلتتد

أاط  اطعاو ال أستت ني فيته  أنه الكتاب الذيكتاباو ايماو وصفه ابن حزم ب وله: )التفسير 
أنتته لتتم ي لتتف فتتي اإلستتالم تفستتير م لتته وال تفستتير محمتتد بتتن جريتتر الطبتتري وال غيتتره. 
والشتتن إن شتتهادة ابتتن حتتزم لهتتا ايمتهتتا العلميتتة الكبيتترة لمتتا عتترف عنتته متتن علتتم واستت  

. ومتتتن دالمتتت  التتتتي ير التتتذي تركتتته ب تتتي بتتتن مخلتتتد بعتتتد م الشتتترعيةومعرفتتتة عمي تتتة بتتتالعلو 
م ع من صفا  اكتسبها عتن 038هت 363أتصف به أبنه أحمد بن ب ي )    وفاته ما

 ع83)والتتتتده فتتتتي ميتتتتدان العلتتتتم ف تتتتد وصتتتتف بينتتتته متتتتن عجامتتتتب التتتتدنيا وبينتتتته نستتتتي  وحتتتتده
ق صتنف كتابتاو فتي أحكتام البيتاتي مشتاركة فتي ميتدان التفستيروللعالمة ااسم بن أصتب  
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ى ياستتين بتتن محمتتد بتتن عبتتد عرفتت  بجانتتة عتتدة مفستترين متتنهم أبتتو لتتو  ع88)ال تترآن الكتتريم
ق درس علتتتى يتتتد علمتتاء كبتتتار وروى التفستتتير م ع030هتتت 360لتترحيم األنصتتتاري )   ا

ق وذا  صتي  ع82)عن أبي داود وأحد بن موسى العطار األفري تي عتن يحيتى بتن ستالم
م ع الذي سم  فتي األنتدلس 088هت 333أبو الحسن علي بن أبي الحسن المري )   

ق  تتم رحتت  إلتتى أفري يتتا لمغتتاميق وطتتاهر بتتن عبتتد العزيتتزيتتى اوبجانتتة متتن يوستتف بتتن يح
ق ن أبي داود أحمد بتن موستى بتن جريترق وأخذ ع  مشواره العلمي فالت ى بعلمامهاليكم
ق ستم  النتاس هتت673ق وكان  روايته في ستنة ى عنه تفسير ال رآن يحيى بن سالمورو 

وأحمتد بتن عتون  منه ك يراو وحتدج عنته أحمتد بتن ستعيد وأبتو عيستى يحيتى بتن عبتد اهلل
 .ع87)اهلل وعلي بن معاذ

وبتتتتتتترز فتتتتتتتي بجانتتتتتتتة أبتتتتتتتو الحستتتتتتتن مجاهتتتتتتتد بتتتتتتتن أصتتتتتتتب  بتتتتتتتن حستتتتتتتان )   
 ق ستتتتتتتتتتم  متتتتتتتتتتن علتتتتتتتتتتي م ع بجانتتتتتتتتتتة062هتتتتتتتتتتت 308ع ولتتتتتتتتتتد ستتتتتتتتتتنة )  م0003هتتتتتتتتتتت 326

. ومتن عبتد م ومتن ستعيد بتن مخلتد الوا تحةبن الحسن المري التفستير ليحيتى بتن ستال
الملتتتتتن بتتتتتن حبيتتتتتب الجوامتتتتت  ولتتتتته كتتتتتتب عديتتتتتدة منهتتتتتا شتتتتترب غريتتتتتب الموطتتتتتي وطب تتتتتا  

بتن ستفيان عبتد الملتن متن أهت  ق ومن المفسترين أبتو ال استم أحمتد بتن ستعيد ع82)الزمان
ق ي و  ابن الفر تي كتتب لتي ستعيد بتن فحلتون بجانة سم  من علي بن الحسن المري

 .ع80)نه بعل أصحابيبتجازة تفسير ابن سالم من روايته وسم  م

وبهتتتذا يتجلتتتى لنتتتا المشتتتاركة الطيبتتتة التتتتي اتتتام بهتتتا األندلستتتيون بصتتتورة عامتتتة 
ق ويتتيتي فتتي م تتدمتها ميتتدان علتتم التفستتير والتتتيليف فيتته والبجتتانيين بصتتورة خاصتتة فتتي

تفستتتير ب تتتي بتتتن مخلتتتد وتفستتتير يحيتتتى بتتتن ستتتالم اللتتتذان يعتبتتتران عالمتتتة م تتتيمة فتتتي 
 .ن في األندلسل رآنية عند المسلميالدراسا  ا

نما نشطوا فتي  لم يكتف األندلسيون بما ذكرناه من تيليف في علم التفسيرق وا 
 .  علوم أخرى

 :المبحث الثالث
 .الرحلة في طلب الحديث
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 .ع20)ق وهي تعني المسير واالنت ا كسر الراء في اللغة اسم لالرتحا الرحلة ب
لعلتم وفتي طلتب يعد ال رن ال الج الهجتري العصتر التذهبي للرحلتة فتي طلتب ا

ق حيج اتجته فتي هتذا ال ترن العلمتاء والترواة إلتى جمت  الحتديج حديج من أج  تدوينهال
ق ك تتتر اتصتتتا  لغتتتة فتتتي التمييتتتز بتتتين الصتتتحيح وغيتتترهالنبتتتوي الشتتتريف تحتتتروا الداتتتة البا

ال  ق واتتد عتتاد  هتتذه التترحبتتته بيهتت  المشتترر متتن ختتال  التترحال علمتاء األنتتدلس وطل
 .يينبفوامد ك يرة على األندلس

كانتت  األنتتدلس فتتي بدايتتة أمرهتتا تعتمتتد علتتى العلتتوم المشتتراية وتعتتدها األصتت  
ق ولتذلن كانت  الترحال  العلميتة اتد عمتد  اس التذي يجتب أن يعرفته األندلستيونواألس

ق كمتتتا زاد  فتتتي نمتتتو وازدهتتتار اتتتا  العلميتتتة بتتتين األنتتتدلس والمشتتتررعلتتتى تو يتتتر العال
 .ع20)الحركة الفكرية والعلمية في األندلس

اتتام العديتتد متتن طتتالب األنتتدلس بالرحلتتة إلتتى المتتدن وأم تتى بع تتهم ستتنوا  
 .ع26)طويلة وانفر الك ير منهم  رواتهم في شراء الكتب وأدخلوها إلى األندلس

كان بتمكان أي طالب في بجانة أن يرح  إلى ارطبة أو أي مكتان متن بتالد 
ق فتطتتتو  نالتتتزم العتتترب والمستتتلمين لطلتتتب الحتتتديج ق فكتتتان عتتتدد رواتتتته يتزايتتتد بمتتترور

ق يعتدل المحتدج أبتو ال استم وهتب بتن أخطت  اإلسناد لبحاديج وم لفا  الحتديجسلسلة 
م ع أو  متتتتتتن دون الحتتتتتتديج فتتتتتتي بجانتتتتتتة وتتتتتتتوفى فتتتتتتي 238هتتتتتتت 666بتتتتتتن زريتتتتتتر )   

)   ق ومتتتتتن المحتتتتتد ين فتتتتتي بجانتتتتتة عبتتتتتد الستتتتتالم بتتتتتن محمتتتتتد بتتتتتن ع بتتتتتة ع23)األنتتتتتدلس
ن علتي بتن الصتام  ويحيتى بتن ق رح  إلى الشترر وستم  متن محمتد بتم ع002هت 300

 .ع23)أيوب العالف وغلب عليه علم الحديج من بين سامر العلوم
متتن بتتين المحتتد ين فتتي بدايتتة ال تترن الرابتت  الهجتتري فتتي بجانتتة المحتتدج أحمتتد 

م ع والمحتتدج أبتتو عبتتد اهلل محمتتد 002هتتت 300بتتن ستتليمان بتتن م تتر الصتتباحي )   
ع وكان أبوه متن سراستطة متولى  م063-م 233هت    307 -هت 630بن أبي خالد ) 

لرج  من األنصار من أه  بجانة وتحو  إلى البيرة وسم  من أبي و ابق رح  إلتى 
وان ستتتم  متتتن المشتتترر وستتتم  بمصتتتر متتتن محمتتتد بتتتن عبتتتد اهلل بتتتن عبتتتد الحكتتتم وبتتتال ير 

ق أدرن محمتد بتن عبتد الحكتم وستم  بتال يروان موطتي أبتي جماعة من أصحاب سحنون
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ق وستم  متن يحيتى معروف بابن أبي الربي  الاليبيريليمان الالمصعب من أحمد بن س
 .ع28)بن يحيى وأبو المصعب الزهري

ال تترن نفستته شتتهد جهتتور المحتتدج أبتتو عبتتد اهلل  تتمام بتتن عبتتد اهلل بتتن نجيبتتة 
 .ع22)م ع الذي اا  عنه ال بي محدج مدينة بجانة062هت 360العامري )   

 حتتتتتديج ستتتتتعيد بتتتتتن ستتتتتفيان ومتتتتتن المحتتتتتد ين المشتتتتتهورين المعتتتتتروفين بعلتتتتتم ال
ق رحتتتت  متتتتن بجانتتتتة إلتتتتى المشتتتترر وستتتتم  متتتتن يوستتتتف بتتتتن عبتتتتد م ع038هتتتتت 360)   

ق ومتن المحتد ين الستاعين فتي طلبته وطلتب ع27)األعلى وعلي بتن عبتد العزيتز والتدبيري
 علومتتتتتتتتته فتتتتتتتتتي أنحتتتتتتتتتاء األنتتتتتتتتتدلس أبتتتتتتتتتي الف تتتتتتتتت  ستتتتتتتتتلمة بتتتتتتتتتن الف تتتتتتتتت  بتتتتتتتتتن ستتتتتتتتتلمة 

وراو متتن أهتت  العلتتم والحتتديج م ع ستتم  متتن أبيتته فتتي بجانتتة وكتتان متتذك033هتتت 332)  
بتتن يوستتف بتتن عمتتر )   . ومتتن رواة الحتتديج أبتتو حفتتا عمتتر ع22)وتتتوفى فتتي ارطبتتة

ق ختتترم متتتن مدينتتتته بجانتتتة إلتتتى البيتتترة وستتتم  متتتن محمتتتد بتتتن فطتتتيس م ع020هتتتت 370
شتهد  ع20)ق وستم  متن موطتي ابتن وهتببن فحلون وحدج عنه محمد بن سحنونوسعيد 

نتة ستنة هجري  ال ة محد ين كبار ا وا نحبهم في بجاالرب  األخير من ال رن الراب  ال
مستعود التتذي ستم  فتتي بجانتة متتن محمتد بتتن عبتد الملتتن مق وهتم: أحمتتد بن027هتت 372

ق والمحدج أبتو عمتر أحمتد بتن وليتد بتن ع70)بن أيمن وأحمد بن خالد ومحمد بن فطيس
 ق رح  إلى المشرر وسم  من أبتي ف ت  جعفتر بتنبد الحميد بن كوسجة األنصاريع

ق م  متن عبتد الترحمن بتن أحمتد الراشتدق وفتي مصتر ستع70)أحمد بن عبتد الستالم البتزاز
ق صغير ونسب إلى متذهب محمتد بتن مسترةحدج بتاريذ ابن البراي عن أبي الحسن ال

. والمحدج ال الج أبو محمد ااستم بتن ين استتابهم ال ا ي محمد بن يب يوهو أحد الذ
م ع روى عتن أبتي ع متان ستعيد 027هتت 372عبد اهلل بن محمد العتذري البجتاني )   

بن حرير العذري وحدج عنه عبدوس بن محمد وأبو جعفر بتن محمتد بتن ميمتون وأبتو 
 .ع76)ال اسم خلف بن صالح بن عمران

م ع متتن البراجلتتة فتتي 0000هتتت 320امتتتاز المحتتدج خ تتر بتتن شتتامذ )   
حلتة بجانة بحبه وشتغفه فتي طلتب الحتديج وهتو صتاحب ف ت  بتن ستلمى وكانت  لته ر 
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 .ع73)ق سم  من الك ير وحدجر واا  عنه صاحبا البغية والجذوةإلى المشر 

متن المحتتد ين المعتتروفين فتتي بجانتة أبتتو ال استتم أحمتتد بتن عيستتى بتتن ستتليمان 
بتتن عبتتد الواحتتد بتتن ملَهنَّتتى بتتن عبتتد التترحمن بتتن خيتتار بتتن عبتتد اهلل األشتتجعي ق يعتترف 

ق ذ العلتم متن شتيوخ كبتارق ونشي وأختم0006-م088   300-هت 338بابن أبي جال  
لمشترر ودرس علتى أبتي أبرزهم أحمد بن جابر بن عبيد وسعيد بن فحلون ورح  إلى ا

ق اتتدم طليطلتتة إستتحار التمتتارق وعتيتتر بتتن موستتىق حتتدجَّ عتتن الصتتاحبين وستتم  منهمتتا
 .  ع73)مجاهداو 

الذي اا  عنه كان رجالو صالحاو وحكم بتن محمتد  ع78)ومن تالميذه الطلمنكي
 .ع72)الجذامي

ا  الحتديج الشتريف والعلتوم شهد ال رن الخامس الهجري تطتوراو كبيتراو فتي مجت
ومتنهم متن جتاء إليهتا  ق وبرز في المجتم  البجتاني الك يتر متن المحتد ين الجتدداألخرى

ق ف تتد بتتر  كتت  متتن المحتتدج حستتين بتتن عبتتد اهلل بتتن يع تتوب بتتن حستتين متتن متتدن أختترى
ابر بتتتتن عبيتتتتد وستتتتعيد بتتتتن ق روى عنتتتته أحمتتتتد بتتتتن جتتتتم ع0030هتتتتت 360لبجتتتتاني )   ا

ق والمحتدج أبتي زكريتا يحيتى بتن أحمتد بتن جتابر بتن ع77)فحلتون ق وأبتو العبتاس العتذري
عبيتتتد متتتن أهتتت  بجانتتتة وأبتتتو ستتتعيد بتتتن فحلتتتون وذكتتتر ابتتتن بشتتتكوا  واتتتا  حتتتدج عتتتن 

. ال ترن نفسته شتهد جهتور عتالم ع72)م0003هت 303الصاحبين وأجاز لهما روايته سنة 
ال استم عبتد الترحمن بتن عبتد اهلل بتن خالتد بتن مستافر ) بجاني آختر وهتو المحتدج أبتو 

هتتتتت 332م ع يعتتتترف بالهمتتتتداني التتتتوهراني وبتتتتابن الختتتتراز ولتتتتد ستتتتنة 0030هتتتتت 360  
م ق نشتتتي فتتتي بجانتتتة وشتتتب صتتتالحاو من ب تتتاو ق يحصتتت  علتتتى معاشتتته متتتن  يتتتاب 032 

ق روى بالمشترر عتن أبتي عمتر لتهيبتاعها ببجانتة وي صترها ويحملهتا إلتى ارطبتة فتبتا  
ي وأبتتي بكتتر محمتتد بتتن ن شتتبوبة المتتروزي وأبتتي محمتتد بتتن الحستتن بتتن رشتتير المصتتر بتت

 .ع70)ق وتوفى المحدج عبد الرحمن بن عبد اهلل بالمريةصالح األبهري

ق حتدج أبو ع مان ستعيد بتن مرتتاب العطتار من المحد ين في بجانة المحدج
الترحمن بتن  ق سم  منه عبدعبد اهلل بن أبي مطر االسكندرانيفي بجانة عن علي بن 
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ق ستتتم  فتتتي بجانتتتة متتتن ستتتعيد بتتتن ق ومتتتنهم المحتتتدج أبتتتو محمتتتد ال  تتتاعيع20)عبتتتد اهلل
ق متتتن الشتتتيوخ المحتتتد ين عبتتتد اهلل المعتتتروف بتتتالعطيطير ع20)فحلتتتون وحتتتدج فتتتي مدينتتتته

ق حستتتتن ال تتتتبط وتتتتتوفي ن يحيتتتتى بتتتتن عمتتتتر وهتتتتو   تتتتة فتتتتي روايتتتتتهروى فتتتتي بجانتتتتة عتتتت
 .ع26)بميوراة

ق حتتدج يد بتتن حميتتدة متتن أهتت  بجانتتةي بتتن ستتعمتتن المحتتد ين أبتتو الحستتن علتت
 . ذكتتتتتتتتتتتتر ابتتتتتتتتتتتتن الفر تتتتتتتتتتتتي المحتتتتتتتتتتتتدج ع23)عنتتتتتتتتتتتته محمتتتتتتتتتتتتد بتتتتتتتتتتتتن فطتتتتتتتتتتتتيس االلبيتتتتتتتتتتتتري

ق حتتدج عتتن عبتتد اهلل بتتن أحمتتد ود التتورار واتتا  عنتته متتن أهتت  بجانتتةهيتتتون بتتن محمتت
 .ع23)الف يه الم دسي

 :الفقه

لف تته ق وكتتان عتتالم ادلستتيين مكانتتة عاليتتة ومنزلتتة ستتاميةاحتتت  الف يتته لتتدى األن
جتتتتال  يحجتتتتى متتتتنهم ق واتتتتد انتتتت  ستتتتمة الف تتتته عنتتتتدهم عجيمتتتتة جليلتتتتةق فكبكتتتت  ت تتتتدير وا 

ألن هتذه الصتفة لتديهم أرفت  ق على النحوي اللغوي في تا  لته ف يتهيخلصون هذه الصفة 
. وتبعتتتاو لهتتتذا ف تتتد نتتتا  ع28)ق ألجتتت  هتتتذا فالف يتتته معجتتتم لتتتدى الخاصتتتة والعامتتتةالستتتما 

جتتتتتال  متتتتتن األمتتتتتراء والخلفتتتتتاءق وكتتتتتان الف هتتتتتاء كتتتتت  ت ق هتتتتت الء يتتتتتدنون منتتتتتزلتهم تتتتتدير وا 
ويستشتتتيرونهم فيمتتتا يعتتترل لهتتتم متتتن أمتتتور فالخليفتتتة الحكتتتم المستنصتتتر أراد أن ي طتتت  
شجرة العنب من األندلس في محاولة لل  اء على شترب الخمتر فاستشتار الف هتاء فتي 

. وفتتي ذلتتن إشتتارة إلتتى ع22)ذلتتن فتتذكروا لتته أنهتتا اتتد تصتتن  متتن غيرهتتا فكتتف عتتن ذلتتن
لتت ى متتا كتتانوا يتمتعتتون بتته متتن احتتترام وتعجتتيم لح هتتم ستتواء متتن مكانتتة هتت الء العلمتتاء وا 

كتانوا يكنتون لهتم كت  والء  الخلفاء الذين أنزلوهم منزالو كريماو لتديهم أم متن العامتة التذين
 .وت دير

 وا دوراو كبيتتتتتتراو فتتتتتتي هتتتتتتذه المنزلتتتتتتة العاليتتتتتتة للف هتتتتتتاء اتتتتتتد أتاحتتتتتت  لهتتتتتتم أن يلعبتتتتتت
ربل التتتي واعتت  فتتي عهتتد األميتتر ق منهتتا علتتى ستتبي  الم تتا  حاد تتة التتبعتتل األحتتداج

ب الف هتتتاء دوراو م  لعتتت202هتتتت   002الحكتتتم بتتتن هشتتتام بتتتن عبتتتد التتترحمن التتتداخ  ستتتنة 
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ق تسنى للك ير من الف هاء أن يتوصلوا إلى أشغا  مناصب رفيعة فتي مهماو في واوعها
 .ع27)الدولة للفتيا والحسبة و الشرطة وغيرها

متتتن الف هتتتاء النتتتابغين التتتذين  ازدهتتتر  الدراستتتا  الف هيتتتة وذلتتتن بف تتت  طامفتتتة
ق ومتتن الطبيعتتي أن يستتير نهتتول ذلتتن العلتتم والراتتي بدراستتاته أستتهموا ب تتدر عجتتيم فتتي

 هتتتتت الء الف هتتتتتاء علتتتتتى المتتتتتذهب المتتتتتالكي تبعتتتتتاو لمتتتتتا ستتتتتار عليتتتتته ف هتتتتتاء المالكيتتتتتة متتتتتن 
 .اب 

م ع متتن أوامتت  ف هتتاء 002هتتت 300يعتتد الف يتته محمتتد بتتن ستتعيد بتتن حكتتم )   
نتته ابتتن الفر تتي رحتت  إلتتى المشتترر ول تتي رجتتا  ستتحنون وأصتتبح ق اتتا  عمدينتتة بجانتتة

. ومتن ف هتاء بجانتة ع22)مفتي المدينة علماو بينه وفد على بجانة متن ارطبتة وستكن فيهتا
بيتد اهلل بتن يحيتى ومحمتد بتن م ع روى عتن ع063هتت  302عبد السالم بن علتي )   

ستتتتنة  ع20) ق ولتتتتي ال  تتتتاء بتتتتيمر متتتتن أميتتتتر المتتتت منين عبتتتتد التتتترحمن بتتتتن محمتتتتدجنتتتتادة
. ومتن الف هتاء الحفتاج أبتي ستلمة ف ت  بتن ستلمة ع00)م علتى مدينتة باجتة063هت 307

ق ستم  ببجانتة والبيترة م عق متن المتوالي068هتت 300بتن منحت  الجهنتي )   بن جريتر 
لمغتتامي ق رحتت  إلتتى ال يتتروان وستتم  بهتتا متتن يوستتف بتتن يحيتتى امشتتايخهاعلتتى أكتتابر 

ع واتتا  )نعمتتة المرجتتو ونعتتم الشتتابمغتتامي ق اتتا  عنتته الوأختتذ عنتتهل وا تتحة ابتتن حبيتتب
عنه ابنه سلمة كان  ألبتي رحلتتان إلتى المشترر أاتام فيهمتا عشترة أعتوام ول تي جماعتة 

والنتتتاس ترحتتت  إليتتته للتف تتته ق نون ق وكتتتان حافجتتتاو علتتتى متتتذهب مالتتتنمتتتن أصتتتحاب ستتتح
ق حتتتدج عنتتته متتتن أهتتت  ارطبتتتة أحمتتتد بتتتن ستتتعيد وجماعتتتة متتتن أهتتت  البيتتترة وبجانتتتة عنتتته

 .ع06)وسم  من يونس بن عبد األعلى وعلي بن عبد العزيز ع00)وتدمير

متتن ف هتتاء بجانتتة الف يتته أبتتو عمتتر يوستتف بتتن ستتليمان بتتن عبتتد اهلل بتتن وهتتاب 
ع ويعتترف بتتابن البطينتتيق كتتان رجتتالو م 038هتتت 360بتتن حبيتتب بتتن مطتتر المتتري )   

ق وشتتتتاوره فتتتتي األحكتتتتام متتتت  صتتتتالحاو ورعتتتتاوق صتتتتحب محمتتتتد بتتتتن أبتتتتي خالتتتتد وروى عنتتتته
 .ع03)نجرامه

 ممتتتتن تفتختتتتر بهتتتتم بجانتتتتة الف يتتتته أبتتتتو ع متتتتان ستتتتعيد بتتتتن ع متتتتان بتتتتن منتتتتاز  
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م ع ويعرف بابن الش ارق سم  ببجانة متن ف ت  بتن ستلمةق ووهتب 082هت 338 )  
ق كتتان ف يهتاو مبتترزاو حافجتاو ولتتي ة متن أحمتتد بتن عمتترو بتن عبتتد العزيتزق وبتتالبير بتن عمتر

. ع03) تياو إلتى أن تتوفى ببجانتةق ولتم يتز  اام063هتت 332ام ال  تاء ببجانتة ستنة أحك
ومن مشاهير ف هاء بجانة الف يه أبو األصب  عيستى بتن محمتد بتن عيستى بتن أيتوب ) 

ق سم  فتي ارطبتة متن محمتد ه عبسونم ع المعروف بالبجاني وي ا  ل022هت 388  
يمن وأحمتد بتن زيتاد وااستم بتن أصتب ق بن فطيس األليبيري ومحمد بن عبد الملن بن أ

ق وتردد عليه وكتتب بتين يتده فتي الو تامر حتتى ف ته بن يحيى بن لبابةوسم  من محمد 
ق ورشتتتح ع تتتدها وأصتتتبح مشتتتاوراو فتتتي األحكتتتامق صتتتدراو فتتتي متتتن يستتتتفتى فيهتتتا ونبتتت  فتتتي

 .ع08)ألحكام الشرطة قووصف بالمروءة

 ومتتتن الف هتتتاء المشتتتهورين فتتتي بجانتتته الف يتتته محمتتتد بتتتن عبتتتد الملتتتن الختتتوالني 
ق أختصتتتتر المدونتتتتة وهتتتتو ف يتتتته مشتتتتهور كتتتتف نحويم ع ويعتتتترف بتتتتال078هتتتتت 323)   

 .ع02)بصره اب  موته بيعوام

متتن ف هتتاء بجانتتتة التتذين تولتتوا الصتتتالة والخطبتتة الف يتته أبتتتو ال استتم أحمتتد بتتتن 
ق حتتتدج عتتتن م ع ويعتترف بتتتابن أبتتتي هاشتتتم070هتتتت  322خالتتد بتتتن يزيتتتد األستتتدي )   

ه متتن لتتوب : اتترأ  تتتاريذ وفاتتتة ومحمتتد بتتن فطتتيس واتتا  ابتتن الفر تتيف تت  بتتن ستتالم
ق وبترز فتي الف ته فتي بجانتة أي تاو أبتو الحستن علتي بتن عبيتد اهلل ع07)مكتوب على ابتره

 .ع02)م ع ف يهاو مذكوراو في بلدته022هت 378الباهلي )   

م ع 000هتتتت 320ومتتتن ف هتتتاء بجانتتتة الف يتتته أبتتتو ال استتتم نتتتزار بتتتن كتتتو ر )   
 .ع00)ق كتب عنه في األحكام ببجانةروى عن سعيد بن مخلون

   )أبتتتتتتو عمتتتتتتر يوستتتتتتف بتتتتتتن ستتتتتتعيد المعتتتتتتافري  شتتتتتتيوخ بجانتتتتتتة الف يتتتتتتهمتتتتتتن 
ق ستتتتتكن ارطبتتتتتة وكتتتتتان رجتتتتتالو صتتتتتالحاو حافجتتتتتاو م ع يعتتتتترف بتتتتتابن مزبيتتتتتب000هتتتتتت 322

ق ستتم  ببجانتتة متتن ختتزر بتتن مستتام ق خيتتراو فا تتالوق معتتتز  عتتن النتتاسق معتنيتتاو بالف تتهلل
ه أبتو عبتد . ومتن ف هتاء بجانتة المعتدودين الف يتع000)مصعب وأحمد بن جتابر بتن عبيتدة

هتتتت عق 362م ع ولتتتد ستتتنة 0000هتتتت 300  اهلل بتتتن محمتتتد بتتتن ستتتعيد بتتتن ذي النتتتون ) 
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مشتهود لهتم فتي بجانتة سم  من سعيد بن فحلون وأحمد بن عبيدة ق وهو متن الف هتاء ال
 .ع000)بجانة ق حدج وسم  ب رطبة وتوفى فيومدن األندلس

بتتراهيم بتتن شتتهد ال تترن الختتامس ف هتتاء جتتدد فتتي األنتتدلس ومتتنهم أبتتو إستتحار إ
م إلتتى المشتترر 0008هتت 308. رحت  فتتي ستتنة م ع0086هتتت 333عمتارة البجتتاني )   

ق وعتتتتتين اا تتتتتياو ابتتتتتن بشتتتتتكوا  متتتتتن أهتتتتت  العلتتتتتمول تتتتتي ك يتتتتتراو متتتتتن العلمتتتتتاء اتتتتتا  عنتتتتته 
 .ع006)بالمرية

في هذا ال رن أي او برز الف يه ال ا ي أبتو عبتد اهلل محمتد بتن عمتر البكتري 
ق وكتتتان لتتته عنايتتتة فتتتي مدينتتتته بجانتتتة اا تتتياو  التتتذي عتتتين فتتتيم ع و 0020هتتتت 370)   
 .ع003)العلم

ووصتتفه ابتتن الفر تتي الف يتته ال ا تتي مغيتتج بتتن واتتاء وهتتو متتن أهتت  بجانتتة 
 .ع003)ووصفه بالعد  والمذاهب الجميلة وكان اا ياو 

ومتتن ف هتتاء بجانتتة الم تتدمين فتتي الف تته الف يتته أبتتو ستتلمة ف تت  بتتن ستتلمة بتتن 
 .ع008)و من أحسن كتب المالكيينجرير ق له كتاب في اختصار الوا حة وه

 
 الخاتمة

مدينة بجانة إحدى متدن األنتدلس كانت  ااممتة فتي ال ترن ال التج الهجتري ت ت  
بتتتال رب متتتن مدينتتتة المريتتتة علتتتى مصتتتب نهتتتر يعتتترف باستتتم وادي أنتتتدرش تتتتولى أمرتهتتتا 
العديتتتد متتتن التتتوالة بتتتيمر متتتن األمتتتراء والخلفتتتاء األندلستتتيين ب يتتت  بجانتتتة تابعتتتة للخالفتتتة 

م الذي حمت  مفاجتية غيتر 088هت  333ة باألندلس وازدهر  عمرانياو حتى سنة األموي
رة كتتورة ستتارة لهتتا فتتي ذلتتن العتتام عنتتدما ن تت  الخليفتتة األمتتوي عبتتد التترحمن ال التتج حا تت

. فانت تتت  إليهتتتا الك يتتتر متتتن أهتتت  بجانتتتة التتتتي بتتتدأ  ت تتتمح  المريتتتة إلتتتى المريتتتة نفستتتها
 .  صغيرةول  بعد مامة سنة إلى ارية عمرانياو وتح
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برز عدد كبير من العلماء من أه  بجانة فكان لهم دور فتي الحركتة الفكريتة 
والعلميتتة العربيتتة واإلستتالمية وتنشتتيطها إذ بتترز فتتي علتتم ال تتراءا  عتتدد متتنهم كتتان لهتتم 
عرابته  دور كبير في نشتر علتم ال تراءا  فتي األنتدلس وبترز علمتاء فتي تفستير ال ترآن وا 

اء والف هتتاء فتتي علتتم الحتتديج الشتتريف وعلومتته وفتتي وغريبتته وبتترز العشتترا  متتن العلمتت
الف ه وفروعه كان لهم البا  الطوي  في ميادينها تدريستاو وتيليفتاو رحت  بعتل متنهم إلتى 
المشتترر ودرس وتعلتتم ورجتت  إلتتى بلدتتته ال يتتزا  ميتتدان دراستتة العلتتوم الشتترعية فتتي متتدن 

صتتتترف لتتتته جهتتتتود عربيتتتتة فتتتتي األنتتتتدلس وفتتتتي غيرهتتتتا فيهتتتتا ميتتتتداناو واستتتتعاو يستتتتتحر أن ت
ن دراستة العلتوم الشترعية يكشتف عتن ايمهتا وعتن إعطتاء بناءهتا الح تاري  البتاح ين وا 

 في الميادين كافة وما كان لها من أنشطة علمية وفكرية وخاصة الشرعية منها . 

 

 

 

 

 الهوامش
                                                           

ق جليلتتة ال تتدر ق نزلهتتا جنتتد دمشتتر متتن العتترب وك يتتر متتن المتتوالي البيتترة : متتن كتتور األنتتدلس  ع0)
كعبتد الترحمن التداخ  التتذي أسستها ق حولهتا أنهتتار للمزيتد ينجتر التترول المعطتار فتي خبتتر 

 . 62م ق ا0032األاطار ق الحميري ق محمد بن عبد اهلل ق ال اهرة ق 
ق كان  هتي وبجانتة فتي الشترر  المرية : وهي مدينة كبيرة من كور البيرة من أعما  األندلس ع6)

يركب إليها التجار وفيها تح  مراكتب التجتارة وفيهتا مرفتي للستفن ق للمزيتد ق معجتم البلتدان ق 
 . 008ق ا 8للحموي ق م

 . 20-70الرول المعطار ق الحميري ق  ع3)
 أي يساوي  ال ة و ال ون فرسخاو . 330ق ا 0معجم البلدان ق الحموي ق م ع3)
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ااعدة تتدمير األنتدلس ق بناهتا األميتر عبتد الترحمن الحكتم واتختذ  دار العمتا   مرسية : وهي ع8)
واتترار ال تتواد والتتذي تتتولى بنيانهتتا جتتابر بتتن مالتتن بتتن لبيتتد ق التترول المعطتتار ق الحميتتري ق 

 . 830ا
 . 32شبه الجزيرة األيبيرية ق ليفي بروفنسا  ق ا  ع2)
يتهم وهي باسم اليمنيين من األندلس وانت   هنان أروش ك يرة ومنها أرش اليمن نحلتهم وعط ع7)

 37ع ينجر شبه الجزيرة األيبيرية ق ليفتي بروفنستا  ق ا Alcoلفج أرش إلى األسبانية ) 
. 

 . 23ق ا 0023ذكر بالد األندلس ق م لف مجهو  ق عن لويس موليتام ق مدريد ق  ع2)
 . 32شبه الجزيرة اآلبيرية ق ليفي بروتسا  ق ا ع0)
 . 23م ق ا0023د األندلس ق م لف مجهو  ق عن لويس موليتام ق مدريد ق ذكر بال ع00)
وهران : مدينة علتى البحتر األعجتم متن المغترب بينهتا وبتين تلمستان سترى ليلتة وهتي مدينتة  ع00)

 . 322ق ا 8صغيرة على البحر وأك ر أهلها تجار ق ينجر معجم البلدان ق الحموي ق م
 . 20-70ق ا الرول المعطار في خبر األاطار ع06)
 . 23ذكر بالد األندلس ق م لف مجهو  ق ا ع03)
 . 002-008م ق ا0028الم تبس ق ابن حيان ق أبو مروان ق تح ير الحجي  ع03)
م ق 0028ترصتتتتي  األخبتتتتار ق العتتتتذري ق أحمتتتتد بتتتتن عمتتتتر ق نشتتتتر عبتتتتد العزيتتتتز ق مدريتتتتد ق  ع08)

 . 27-22ا
 . 600-602موسوعة تاريذ األندلس ق حسين م نس ق ا ع02)
فصتتو  فتتي تتتاريذ األنتتدلس ق ترجمتتة د. عبتتد الفتتتاب عتتول ق رمتتيس استتم اللغتتة األستتبانية ق  ع07)

 . 2م ق ا6000ق  0ط
دراستتتتا  فتتتتي تتتتتاريذ المغتتتترب واألنتتتتدلس ق د. أحمتتتتد مختتتتتار العبتتتتادي ق جامعتتتتة الكويتتتت  ق  ع02)

 . 632ا
 . 023صفة األندلس عن الرول المعطار ق ا ع00)
 . 32ي بروفنسا  ق اشبه الجزيرة األيبرية ق ليف ع60)
 . 30-32فصو  في تاريذ األندلس ق ترجمة د. عباد الفتاب عول ق ا ع60)
عتن التدكتور أحمتد الصتاوي ق  6002سبتمير  07منشور في صحيفة الجريدة الكويتية في  ع66)

 ال اهرة .
 . 20-72الرول المعطار ق الحميري ق ا ع63)
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ألوزاعتتي ق نستتبة إلتتى األوزا  بطتتي فتتي هتتو األمتتام أبتتو عمتتر بتتن عبتتد التترحمن بتتن محمتتد ا ع63)
م ع وبتر  فتي الحتديج والف ته وأصتبح لته متذهب مستت   702هتت 22حمير ولد بعلبن سنة ) 

 . 607م ع بلبنان ق المعارف ق ابن اتيبة ق ا773هت 087توفي سنة ) 
 . 603تاريذ علماء األندلس ق ابن الفر ي ق ا ع68)
 . 600-602هت ع ق بيرو  ق ا322بد اهلل ) جذوة الم تبس ق الحميدي ق نصر فتوب ع ع62)
 . 323-326المصدر نفسه ق ا ع67)
 . 060م ق ا0227أخبار مجموعة ق م لف مجهو  ق نشر الفوينتي الكنتراق مدريد ق  ع62)
 . 308ق ا 0الح ارة اإلسالمية ق أدم متز ق م ع60)
 . 826-820ف   الح ارة اإلسالمية ق زكريا هاشم ق ا ع30)
 . 602ق ا 3ق الم ري ق م نفح الطيب ع30)
أخبتتتار وتتتتراجم أندلستتتية ق الستتتلفي ق أحمتتتد بتتتن محمتتتد ق تح يتتتر إحستتتان عبتتتاس ق بيتتترو  ق  ع36)

 . 70-70ق ا 32-37. ا 0023
م . 0002ينجتتتتر : أحستتتتن الت استتتتيم ق الم دستتتتي قشتتتتمس التتتتدين ق نشتتتتر دي غويتتتته ليتتتتدن ق  ع33)

 . 632ا
 . 307بغية الملتمس ق ال بي ق ا ع33)
 . 626 تبس ق الحميدي ق اجذوة  الم ع38)
 . 623ق ا 6للمزيد ينجر ق الم تبس ق ابن حيان ق تح ير محمود علي كردي ق م ع32)
مجتتاهر الح تتارة فتتي األنتتدلس فتتي عصتتر بنتتي األحمتتر ق الطتتوخي ق جامعتتة اإلستتكندرية ق  ع37)

 . 333ق ا 0077
 . 003دراسا  في تاريذ الفكر العربي ق اآللوسي ق ا ع32)
 . 360ق ا 6م ق حسن إبراهيم حسن ق متاريذ اإلسال ع30)
 . 360-308ق ا 0التكملة لكتاب الصلة ق ابن اآلبار ق م ع30)
 . 03الذي  والتكملة ق المراكشي ق السفر الخامس ق ال سم األو  ق ا ع30)
 . 086بغية الملتمس ق ا ع36)
 . 30ا ق 0م ق ط6003الصلة ق ابن بشكوا  ق خلف بن عبد اهلل ق المكتبة العصرية ق  ع33)
الصاحبان هما أبو إسحار بن شتنجير وأبتو جعفتر محمتد بتن ميمتون ق ينجتر الصتلة ق ابتن  ع33)

 . 63بشكوا  ق ا
 . 6022ق ا 0ق تاريذ اإلسالم ق الذهبي ق م 00الصلة ق ابن بشكوا  ق ا ع38)



 

 848 

 (دراسة تاريخية)في مدينة بجانة األندلسية  نظرة في العلوم الشرعية

 

 1122آذار    – العدد التاسع   –المجلد الثالث  مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية

                                                                                                                                                                      

 . 002ق بغية الملتمس ق ال بي ق ا 600الصلة ق ا ع32)
 . 378الصلة ق ابن بشكوا  ق ا ع37)
 و أبتتتتو عبتتتتد التتتترحمن علتتتتي بتتتتن شتتتتعيب النستتتتامي ق صتتتتاحب الستتتتنن ال ا تتتتي الحتتتتافج ق هتتتت ع32)

 . 60ق ا 0م ع ق للمزيد وفيا  األعيان ق ابن خلكان ق م008هت 303)   
 . 302-308تاريذ األندلس ق ابن الفر ي ق ا ع30)
 . 000ق ا 6ال اموس المحيط ق الفيروز آبادي ق م ع80)
 . 63سورة الفراان ق آية :  ع80)
 . 022ق ا 3نفح الطيب ق الم ري ق م ع86)
ب ي هو أبو عبد الرحمن بن حفاج المحد ين وأممة الدين والزهاد الصالحين ق الصتلة ق ابتن  ع83)

 . 002بشكوا  ق ا
 .  000-070ق ا 0الديبام المذهب ق ابن فرحون ق م ع83)
 . 60ق ا 0م ق م0026كشف الجنون ق حاجي خليفة ق دار الفكر ق  ع88)
ق  7ق وتتتتتتتتاريذ دمشتتتتتتتر ق م 382-388يذ علمتتتتتتتاء األنتتتتتتتدلس ق ابتتتتتتتن الفر تتتتتتتي ق اتتتتتتتتار  ع82)

 .330ا
 . 002ق ا 0تاريذ دمشر ق م ع87)
ق  0ق تتتتتتتاريذ اإلستتتتتتالم التتتتتتذهبي ق م 000تتتتتتتاريذ علمتتتتتتاء األنتتتتتتدلس ق ابتتتتتتن الفر تتتتتتي ق ا ع82)

 . 6208ا
 . 88تاريذ علماء األندلس ق ابن الفر ي ق ا ع80)
 . 303ق ا 3دي ق أو المجد محمد بن يع وب ق مال اموس المحيط ق الفيروز آبا ع20)
 هت .302-032الحياة ال  افية والعلمية باألندلس في عصر األمارة العربية من سنة  ع20)

 . 66م ق ا0022هت 0300الفالحي ق هناء ق عبد الر ا ق رسالة ماجستير ق 
 . 63ق ا 3ق م 0026جهر اإلسالم ق أحمد أمين ق ال اهرة ق  ع26)
 . 333لملتمس ق ال بي ق ابغية ا ع23)
 . 630تاريذ علماء األندلس ق ابن الفر ي ق ا ع23)
 . 366-360المصدر نفسه ق ا ع28)
 . 300بغية الملتمس ق ال بي ق ا ع22)
 .  033المصدر نفسه ق ا ع27)
 . 00تاريذ علماء األندلس ق ابن الفر ي ق ا ع22)
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 . 680تاريذ علماء األندلس ق ابن الفر ي ق ا ع20)
 . 83مصدر نفسه ق اال ع70)
 . 06-02معجم الم لفين ق عمر ر ا كحاله ق بيرو  ق م ع70)
 . 370الصلة ق ابن بشكوا  ق ا ع76)
 .  630بغية الملتمس ق ال بي ق ا  ع73)
 . 36المصدر نفسه ق ا ع73)
هتتو أبتتو عمتتر أحمتتد بتتن محمتتد بتتن عبتتد اهلل بتتن أبتتي عيستتى المعتتافيري األندلستتي ق أو  متتن  ع78)

م ع 0032هتت 360اءا  إلى األندلس ق وكتان عالمتاو بالتفستير والحتديج )   أدخ  علم ال ر 
 . 606ق ا 0ق م 0023ق  2ق األعالم ق الزركليق بيرو  ق ط

هو أبو العاا ق حكتم بتن محمتد الجتذامي ق مستند أهت  األنتدلس ق عترف بالصتالب والزهتد  ع72)
ي ق أبتو الفتالب )   م ع ق شتذرا  التذهب ق ابتن عمتاد الحنبلت0082هت 337والور  ق )   

 . 678ق ا 3م ق م0080هت ع مكتبة ال دسي ق مصر ق 0020
 . 3033ق ا 0ق تاريذ اإلسالم ق الذهبي ق م 633بغية الملتمس ق ال بي ق ا ع77)
 . 80الصلة ق ابن مشكو  ق ا ع72)
 . 620-620المصدر نفسه ق ا ع70)
 . 032تاريذ علماء األندلس ق ابن الفر ي ق ا ع20)
 . 003نفسه ق ا المصدر ع20)
 . 020المصدر نفسه ق ا ع26)
 . 680المصدر نفسه ق ا ع23)
 . 362المصدر نفسه ق اع 23)
 . 6600ق ا 6نفح الطيب ق الم ري ق م ع28)
 . 603ق ا 3المصدر نفسه ق م ع22)
 .   26ق  00ق ا  0032تاريذ ا اة األندلس ق النباهي ق محمد بن حسن ق بيرو  ق  ع27)
 . 306دلس ق اتاريذ علماء األن ع22)
 . 630المصدر نفسه ق ا ع20)
باجة : مدينة في األندلس بني  أيام األااصرة بينها وبين ارطبة مامة فرسذ وهي من الكور  ع00)

 .  68المجندة نزلها جند مصر ق للمزيد ينجر : الرول المعطارقالحميري ق ا 
 . 3637ق ا 0ق تاريذ اإلسالم ق الذهبي ق م 300بغية الملتمس ق ال بي ق ا ع00)
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 . 622ق بغية الملتمس ق ال بي ق ا 033تاريذ علماء األندلس ق ابن الفر ي ق ا ع06)
 . 380المصدر نفسه ق ا ع03)
 . 6882ق ا 0ق تاريذ اإلسالم ق الذهبي ق م 033المصدر نفسه ق ا ع03)
 . 07بغية الملتمس ق ال بي ق ا  ع08)
 . 383المصدر نفسه ق ا  ع02)
 .30المصدر نفسه ق ا   ع07)
 . 380المصدر نفسه ق ا  ع02)
 . 380تاريذ علماء األندلس ق الفر ي ق ا ع00)
 . 388المصدر نفسه ق ا ع000)
 . 6283ق ا 0ق تاريذ اإلسالم ق الذهبي ق م 372المصدر نفسه ق ا ع000)
 . 00الصلة ق ابن بشكوا  ق ا ع006)
 . 336الصلة ق ابن بشكوا  ق ا ع003)
 . 300ر ي ق اتاريذ علماء األندلس ق ابن الف ع003)
 . 308الديبام المذهب في معرفة أعيان المذهب ق البن فرحون ق ا ع008)


