


 بسم هللا الرحمان الرحٌم

 رجال الفكر واإلصالح فً الغرب اإلسالمً

 اإلمام أبو الولٌد الباجً نموذجا

 للدكتور رشٌد ناصري

  تمهٌد: 

لقد مٌز هللا تعالى هذه األمة بأن جعلها أمة إصالح مذ جاءت رسالة التوحٌد هادٌة   

وأنزلنا إلٌك الكتاب بالحق  :" تعالى قال، وهٌمنتها على الشرائع األخرى، للعاملٌن، معلنة خاتمٌتها

وال تتبع أهواءهم عما جاءك مصدقا لما بٌن ٌدٌه من الكتاب ومهٌمنا علٌه فاحكم بٌنهم بما أنزل هللا 

"من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا
1
. 

تجدٌد نفسها بنفسها فً كل عصر من العصور، إصالحها وبذور  هافٌ وبناء على ذلك، جعل 

وقطر من األقطار اإلسالمٌة، قال صلى هللا علٌه وسلم:" إن هللا ٌبعث لهذه األمة على رأس كل 

سنة من ٌجدد لها دٌنها"
2

 نبٌاء الحقٌن،األنبٌاء تتم عن طرٌق أفً الماضً تجدٌد رسالة  فإذا كان، 

رسالة اإلسالم جعل هللا تعالى  ٌصلح الالحق ما أفسد الناس من بعده من التعالٌم التً جاء بها، فإن

 .، ٌنفون عنه تحرٌف الغالٌن وانتحال المبطلٌن وتأوٌل الجاهلٌنتجددها منوطا بالمسلمٌن ذاتهم

فً المشرق اإلسالمً، كاإلمام  المتقدمٌنأعالم اإلصالح ً العلماء والمفكرون بولئن عن 

، فإن الغرب واإلمام العلم ابن تٌمٌة الحرانً، وتلمٌذه الزكً ابن القٌم وغٌرهم أحمد بن حنبل

ذ ظهر ثلة قلون مكانة عن نظرائهم المشارقة، إاإلسالمً لم ٌنل علماؤه نفس العناٌة، علما أنهم ال ٌ

، بن عبد البر النمريو عمرو ٌوسف بن عبد هللا بن محمد أباإلمام من العلماء المجددٌن، منهم: 

، وأبو القاسم هـ(369والقاضً أبو عبد هللا محمد بن منظور القٌسً اإلشبٌلً، )ت  ،هـ(364)ت

بن رزق  (، وأبو جعفر أحمد بن بن محمد394أحمد الباجً، وهو ابن أبو الولٌد الباجً، )ت

هـ(، اإلمام أبو عبد هللا محمد بن أبً نصر بن فتوح األسدي، المعروف 377القرطبً، ) ت

، هـ(393هـ(، أبو علً الحسٌن بن محمد الغسانً، المعروف بالجبائً، )ت388بالحمٌدي، )ت

اذ الذٌن ضاقت كتب التراجم عنهم كثرةوغٌرهم من األئمة األفذ
3
. 

بو الولٌد الباجً الذي مأل علمه المغرب والمشرق، وأشع نوره اإلمام أالعلماء، ومن هؤالء  

 من مغرب العالم اإلسالمً على مشرقه.على 

                                                           
1
 .48عٕسح انًبئذح، اٜٚخ،  - 

2
 .4291أخشجّ أثٕ دأد فٙ انغٍُ، انحذٚث سلى:  - 

3
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122- 123-124. 
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 تعرٌف الفكر: أوال:    

 الفكر لغة: -أ      

ٌدل الفكر فً اللغة على تردٌد النظر فً الشًء، والتأمل فٌه بقصد االعتبار، أو استنباط        

الفاء والكاف والراء تردد القلب » والتدبر، قال ابن فارس فً المقاٌٌس: التأمل ، المعانً والحكم

«فً الشًء، ٌقال تفكر إذا ردد قلبه معتبرا، ورجل فكٌر كثٌر الفكر
4

 

ف.ك.ر: الفكر: إعمال الخاطر فً الشًء، ... والتفكر التأمل، واإلسم الفكر والفكرة، »       

«والمصدر الفكر الفتح
5
. 

الفكر ، بالكسر وٌفتح : إعمال النظر فً الشًء ، كالفكرة والفكرى ، : وزاباديالفٌر عند     

بكسرهما ، ج : أفكار . فكر فٌه وأفكر وفكر وتفكر ، وهو فكٌر ، كسكٌت ، وفٌكر ، كصٌقل : 

"كثٌر الفكر ، وما لً فٌه فكر ، وقد ٌكسر ؛ أي : حاجة
6
. 

تدل على تردٌد النظر أو الفكر فً الشًء، سواء  من خالل النظر فً هذه األحادٌث ٌتبٌن أنها     

وهذه العملٌات من ، رض تحقٌق االعتبار البانً للخشوعالستخراج المعنى المراد منه، أو بغ

 أن تكون واعٌة وقصدٌة، مما ٌجعلها بعٌدة عن العبث. ات السابقة:شرطها من خالل التعرٌف

 :الفكر اصطالحاتعرٌف  -ب      

 كر اصطالحا، قرٌبا من التعرٌف اللغوي، بل ٌعد جوهره ومقصده، فقدوٌأتً تعرٌف الف 

«ب أمور معلومة للتأدي إلى مجهولترتٌ »بأنه : الجرجانًعرفه 
7

 

: "وجملة القول أن الفكر ٌطلق على الفعل الذي تقوم به النفس  جمٌل صلٌبا الدكتورعرفه و 

عند حركتها فً المعقوالت، أو ٌطلق على المعقوالت نفسها، فإذا اطلق على فعل النفس دل على 

حركتها الذاتٌة، وهً النظر والتأمل، وإذا اطلق على المعقوالت دل على المفهوم الذي تفكر فٌه 

«النفس
8

 

  :تعرٌف الفكر اإلسالمً -ج 

                                                           
4
 يمبٚٛظ انهغخ، الثٍ فبسط جزس فكش. - 

5
 يؼجى نغبٌ انؼشة، الثٍ يُظٕس، جزس فكش - 

6
 انًحٛظ، نهفٛشٔص أثبد٘، جزس فكش يؼجى انمبيٕط - 

7
 170انتؼشٚفبد  - 

8
 317انًؼجى انفهغفٙ،  - 
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 الترابً فً سٌاق حدٌثه عن تجدٌد الفكر اإلسالمً ودواعً ذلك وقد عرفه األستاذ حسن 

الفكر هو عمل المسلمٌن فً تفهم الدٌن وتفقهه، وذلك كسب بشري ٌطرأ علٌه ما : » بقوله

«ات، من التقادم والبلى والتجدٌدٌطرأ على سائر الحادث
9
  

هو المحاوالت العقلٌة من علماء المسلمٌن لشرح اإلسالم فً ": بأنه ، فقد عرفهالبهً أما 

مصادره األصلٌة ، القرآن الكرٌم والسنة النبوٌة الصحٌحة، إما تفقهاً واستنباطاً ألحكام دٌنٌة ، 

الصحٌحة ٕواما توفٌقاً بٌن مبادئ الدٌن وتعالٌمه وبٌن األفكار األجنبٌة ، ٕواما دفاعاً عن العقائد 

العقائد المنحرفةأو رد 
10

. 

اإلسالمً من المصطلحات  مصطلح الفكر  : »الدكتور محسن عبد الحمٌد بقوله وعرفه 

وهو ٌعنى كل ما أنتجه فكر المسلمٌن منذ مبعث الرسول صلى هللا علٌه وسلم الى  ،الحدٌثة

لذي ٌعبر الٌوم فً المعارف الكونٌة العامة المتصلة باهلل سبحانه وتعالى والعالم واإلنسان، وا

عن اجتهادات العقل اإلنسانً لتفسٌر تلك المعارف العامة فً إطار المبادئ عقٌدة وشرٌعة 

«وسلوكا  
11 

 من خالل التعارٌف السالفة، ٌمكن تقسٌم الفكر إسالمً إلى معنًٌ: 

 معنى عام، ومعنى خاص -

ٌشمل جمٌع إنتاج فكر  ، والذيفالمجال الواسع للفكر اإلسالمًأما المعنى العام فهو:  -

، ، كما سلف من كالم الدكتور محسن عبد الحمٌدالمسلمٌن من البعثة الى ٌومنا هذا

 من اإلسالم قبل. فٌه أكثر لٌربطه بما صحوالبعض توسع 

الذي ٌشمل جوانب معٌنة وهو الفلسفة اإلسالمٌة وعلم الكالم  أما المعنى األخص، فهو: -

، وهو ما ذهب إلٌه ما ٌدخل فً التراث اإلسالمًوالتصوف وأصول الفقه وغٌر ذلك م

الشٌخ فرٌد األنصاري
12
. 

 مفهوم اإلصالح:ثانٌا:  

 اإلصالح لغة: -أ 

                                                           
9
 18تجذٚذ انفكش اإلعاليٙ نهتشاثٙ، ص - 

10
 .6انفكش اإلعاليٙ فٙ تطٕسِ، ص:  - 

11
 41، ص:تجذٚذ انفكش االعاليٙ د. يحغٍ ػجذ انحًٛذ - 

انمذٚى لذ لبو ثًًٓخ انذفبع ػٍ إرا كبٌ ػهى انكالو » ، لبل فٙ رنك سحًّ هللا تؼبنٗ: أثجذٚبد انجحث فٙ انؼهٕو انششػٛخ، ص:  - 12

انؼمٛذح اإلعاليٛخ، يٍ حٛث ْٙ ػمٛذح تٕحٛذ، َظشا نطجٛؼخ انحشة انؼمذٚخ انذائشح ٕٚيئز، فإٌ انفكش اإلعاليٙ انٕٛو، ٚمٕو ثُفظ 

ٔإًَب صبسد انذٔس، أ٘ انذفبع ػٍ انؼمٛذح اإلعاليٛخ، نكٍ ثشكم آخش، فهى تؼذ انًؼشكخ، يمتصشح ػهٗ لضبٚب االػتمبد انغٛجٛخ... 

شبيهخ نكم يب ٚتفشع ػٍ ْزِ انؼمٛذح يٍ يمتضٛبد، أ٘ أَٓب صبسد تذٔس حٕل انًزْجٛخ اإلعاليٛخ ػبيخ، فبنحشة إرٌ حضبسٚخ 

شبيهخ، حٛث صبس انًششٔع اإلعاليٙ ثشًٕنٛتّ يغتٓذفب ثبنطؼٍ، ٔانحكى ػهّٛ ثؼذو انًٕاكجخ نهتطٕساد االجتًبػٛخ انجذٚذح، ٔيٍ 

 «اليٙ انًؼبصش حبيال عالح انذفبع ػٍ اإلعالو ثصٕسح أخشٖ غٛش انتٙ كبٌ ػهٛٓب ػهى انكالو انمذٚىُْب كبٌ انفكش اإلع
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)صلح( الصاد ابن فارس:"  ٌأتً اإلصالح فً اللغة بمعنى مجابهة الفساد، قال 

الشًَُّء ٌصلُُح صالحاً. وٌقال  والالم والحاء أصٌل واحٌد ٌدلُّ على ِخالف الَفساد. ٌقال صلُحَ 

 َصلَح بفتح الالم. وحكى ابُن السكٌِّت صلََح وصلُح. وٌقال َصلَح ُصلوحاً. قال:

 وكٌف بأْطرافً إِذا ما شتمَتنً *** وما بعد َشْتم الوالَِدٌِن ُصلوُح            

ى َصالحاً وقال بعض أهل العلم: إنَّ مكة تسمَّ 
13

 . 

 ،صلح : الصالح : ضد الفساد: » الذي قال منظوربن ا ونفس المعنى نجده عند 

  : أبو زٌد الحا وصلوحا ؛ وأنشدصلح ٌصلح وٌصلح ص

 وما بعد شتم الوالدٌن صلوح       فكٌف بإطراقً إذا ما شتمتنً           

، والجمع صلحاء وصلوح وصلح  ابن األعرابً وهو صالح وصلٌح ، األخٌرة ؛ عن  

م صلحاء : ولٌس صلح بثبت . ورجل صالح فً نفسه من قو ابن درٌد : كصلح ، قال

ومصلح فً أعماله وأموره ، وقد أصلحه هللا ، وربما كنوا بالصالح عن الشًء الذي هو 

إلى الكثرة كقول ٌعقوب : مغرت فً األرض مغرة من مطر ، وهً مطرة صالحة وكقول 

: أبدلت الٌاء من الواو إبداال صالحا . وهذا الشًء ٌصلح لك  بن جنًا بعض النحوٌٌن كأنه

. والمصلحة : الصالح . والمصلحة واحدة واإلصالح : نقٌض اإلفساد أي هو من بابتك . 

. وأصلح الشًء بعد فساده : أقامه . وأصلح واالستصالح : نقٌض االستفساد المصالح . 

   .الدابة : أحسن إلٌها فصلحت

تهذٌب : تقول أصلحت إلى الدابة إذا أحسنت إلٌها . والصلح : تصالح القوم وفً ال 

بٌنهم . والصلح : السلم . وقد اصطلحوا وصالحوا وتصالحوا واصالحوا مشددة الصاد قلبوا 

 التاء صادا وأدغموها فً الصاد بمعنى واحد ...

  : بشر بن أبً حازم وأصلح ما بٌنهم وصالحهم مصالحة وصالحا ؛ قال 

 وما فٌها لهم سلع وقار    ٌسومون الصالح بذات كهف                     

وقوله : وما فٌها أي وما فً المصالحة ولذلك أنث الصالح . وصالح وصالح : من  

وٌجوز   ،آمنا( حرما)ز أن ٌكون من الصلح لقوله عز وجل:شرفها هللا تعالى ٌجو مكة أسماء

  14«أن ٌكون من الصالح

 اإلصالح اصطالحا: مفهوم -ب

أن الصالح هو سلوك طرٌق الهدى، وقٌل هو اقامة الحال »ذكر صاحب الكلٌات:  

على ما ٌدعو إلٌه العقل، والصالح هو المستقٌم الحال فً نفسه، وقال بعضهم هو القائم بما 

                                                           
 يمبٚٛظ انهغخ، ألثٙ انحغٍٛ أحًذ ثٍ فبسط ثٍ صكشٚب، جزس ص ل ح - 13
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 .و2003 داس صبدس، عُخ انُشش:،  ح.ل.ص :، جزس ،ثٕ انفضم جًبل انذٍٚ يحًذ ثٍ يكشو ثٍ يُظٕسنغبٌ انؼشة،  - 
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علٌه من حقوق هللا وحقوق العباد، والكمال فٌه منتهى درجات المؤمنٌن واألنبٌاء 

«والمرسلٌن
15
. 

الشٌخ رشٌد رضا بما ٌقرب من المعنى اللغوي، باعتباره ) اإلصالح ( ضد  وعرفه 

اإلفساد، وتوسع فٌه لٌجعل عنوانا على عمل حضارٌا ٌعالج إشكاالت وفساد المجتمع، قال 

اإلصالح هو اتباع العمل السًء التأثٌر على النفس عمال ٌضاده، : »رحمه هللا تعالى

النفس زكاؤها وطهارتها وتصٌر كما كانت من قبل  وٌذهب بأثره من قلبه حتى ٌعود إلى

أهال لنظر الرب وٌكون بفعل فاعل إما الخالق الحكٌم وحده  إما من سخرهم لإلصالح من 

األنبٌاء والعلماء والحكماء، الذٌن ٌأمرون بالقسط، والحكام العادلٌن الذٌن ٌقٌمون القسط، 

«ودهٌاهم وغٌرهم من العاملٌن الذٌن ٌنفعون الناس فً دٌنهم
16 

 التعرٌف باإلمام الباجً:ثالثا: 

هو اإلمام الهمام المحدث الفقٌه النظار، ذو العلم الغزٌر والفضل الكبٌر على المسلمٌن، 

"هو القاضً أبو الولٌد سلٌمان بن خلف التمٌمً الفقٌه الحافظ قال عنه الشٌخ محمد مخلوف: 

جاللته علما وفضال ودٌنا"النظار العالم المتفنن المؤلف المتقن المتفق على 
17

وهو" من أهل ، 

قرطبة. سكن شرقً األندلس، ٌكنى أبا الولٌد"
18

هـ، أصله من بطلٌوس، ثم انتقل  304، ولد سنة 

رفقة أسرته إلى باجة األندلس، وسكنوا قرطبة، أما أبو الولٌد فقد استقر بشرق األندلس التً كانت 

حضارٌةتشهد حركة علمٌة ونهضة ثقافٌة وانطالقة 
19
. 

تلقى العلم منذ نعومة أظافره، إذ حفظ القرآن صغٌرا، وتلقى مبادئ اللغة العربٌة من نحو 

وصرف، كما تلقى أولٌات معلوماته الفقهٌة والعقدٌة
20

، فأخذ العلم عن "أبً األصبغ بن شاكر، 

ومحمد بن إسماعٌل، وأبً محمد مكً، والقاضً ٌونس بن عبد هللا بن المغٌث
21
. 

بة العلم فً عصره، انطلق فً اآلفاق اإلسالمٌة ٌطلب ما غاب عنه أثناء وكعادة طل

تحصٌله العلم فً بلده، "فرحل إلى المشرق، فحج أربع حجج، ومكث فٌه نحو ثالثة عشر عاما فً 

بغداد والموصل والشام والحجاز وغٌرها
22

، ودرس على كثٌر من علمائها، " فأقام بمكة أربعة 

، وأكثر نسخ البخاري الصحٌحة بالمغرب إما رواٌة الباجً عن أبً ذر أعوام مع أبً ذر الهروي

بسنده، وإما رواٌة أبً علً الصدفً بسنده"
23
. 
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ثم انتقل إلى العراق متعلما واستعذب فً ذلك كل صعب "فكان ٌؤاجر نفسه ببغداد على 

حراسة درب هناك"
24

المطوعً ، فأقام فٌها "ثالثة أعوام ٌدرس وٌقرئ الحدٌث، وسمع من ابن 

وابن محرز وابن الوراق وابن عمروس، وروى عن الحافظ أبً بكر الخطٌب، وهو روى عنه، 

فكل روى عن صاحبه، وسمع من الطبري والدمغانً، وعنه روى ابن عبد البر، ومما ٌفتخر به 

أنه روى عنه حافظا المشرق والمغرب أبو بكر الخطٌب وابن عبد البر، وهما أسن منه"
25
. 

لعلم رغم أنه أصغر سنا منهما حافظا المشرق والمغرب اإلمامان الجلٌالن أبو وأخذ عنه ا

 بكر بن الخطٌب، وابن عبد البر، كما قلنا آنفا.

كما "تفقه به جماعة منهم ابنه أحمد وأبو عبد هللا الحمٌدي وعلً بن عبد هللا الصقلً 

الصدفً وأبو القاسم وأحمد بن غزلون وأبو بكر الطرطوشً، والحافظان أبو علً الجبائً 

 354المعافري وابن أبً جعفر والقاضً أبو عبد هللا محمد بن عبد الرحمان بن بشٌر المتوفى سنة 

هـ، ومن ال ٌعد كثرة"
26
. 

وقد كانت له بعد عودته من المشرق مناظرات كثٌرة مع إمام الظاهرٌة فً زمانه اإلمام 

لظاهري مناظرات ومجالس مدونة"ابن حزم، قال الشٌخ مخلوف: "وبٌنه وبٌن ابن حزم ا
27

 ،

استطاع من خاللها اإلمام الباجً رحمه هللا رد االعتبار للمذهب المالكً، وانحسر بسببه المذهب 

 الظاهري فً األندلس، فاسترجع الرٌاسة والسٌادة العلمٌة من السادة الظاهرٌة.

حرص علٌه، وروى وقد شهد له كثٌر من العلماء بالسبق فً طلب العلم وإتقان فنونه وال

 عنه أبو بكر الخطٌب، قال: أنشدنً أبو الولٌد سلٌمان بن خلف األندلسً لنفسه:

 إذا كنــت أعلـم ٌقٌنـــا **** بأن جمٌع حٌاتً ساعـــــــــة

 فلم ال أكون ضنٌنـا بهـــا **** وأجعلهـا فً صـالح وطاعـــــة

كرة الحافظ ٌقول، وقد ذكر [ وأخبرنً بعض أصحابنا قال سمعت أبا علً بن س]قال  

شٌخه أبا الولٌد هذا، فقال: "ما رأٌت مثله، وما رأٌت سمته وهٌئته وتوقٌره مجلسه، )وقال( وهو 

أحد أئمة المسلمٌن "
28

 . 

وقد قال فٌه اإلمام ابن حزم غرٌمه فً المناظرة والجدل: "لو لم ٌكن ألصحاب المذهب 

المالكً، إال عبد الوهاب والباجً لكفاهم"
29

كما اعتبره اإلمام ابن العربً المعافري من المجددٌن  ،

الذٌن أحٌى بهم هللا الفقه المالكً بعد أن أوشك نجمه على األفول، قال رحمه هللا تعالى:" إن هللا 
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 المرجع السابق - 
27

 552المرجع السابق، وتنظر الفكر السامً، ص:  - 
28

، نقال عن بحث " أبو الولٌد الباجً وشرحه الموطإ: المنتقى"، لألستاذ محمد صالح 121الدٌباج المذهب، البن فرحون، ص:  - 
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تدارك األمة به وباألصٌلً حٌث رحلوا وأفادوا وجاؤوا بلباب العلم، فرشوا على القلوب المٌتة، 

وعطروا األنفاس الذفرة"
30
. 

وقد صاحب علمه الغزٌر زهده الكبٌر فً الدنٌا، إذ "كان ٌضرب ورق الذهب، وٌعقد 

الوثائق، وكان ٌخرج إلى اإلقراء وبٌده المطرقة التً كان ٌخدم بها، ثم ولً القضاء فً مدن هً 

دون قدره"
31
. 

عمل على الدعوة إلى ووحدة المسلمٌن فً األندلس، لكن القدر عاجله بالموت قبل تحقق 

 ذلك، كما سنرى فً المبحث الخاص بذلك إن شاء هللا .

ابتلً رحمه هللا ابتالءات كثٌرة، خصوصا فً قضٌة كتابة المصطفى صلى هللا علٌه 

 وسلم، كما هو مبٌن فً المبحث المخصص له.

وقد توفً رحمه هللا" بألمرٌة لٌلة الخمٌس بٌن العشائٌن وهً لٌلة تسع عشرة خالٌة من   

م الخمٌس بعد صالة العصر سنة أربع وسبعٌن وأربعمائة. ودفن بالرباط على رجب، ودفن ٌو

ضفة البحر وصلى علٌه ابنه أبو القاسم"
32
. 

 

 :المجددالمصلح والمؤثرات التً صنعت اإلمام الباجً  -رابعا

لقد ولد اإلمام الباجً فً حمأة انهٌار وتشتت الدولة اإلسالمٌة فً األندلس، مما أدى إلى 

بٌئة اجتماعٌة وسٌاسٌة وعلمٌة ال تكاد تستقر على حال، مما كان له األثر البالغ على  نشأته فً

 منهج تفكٌـره، كما سنرى بحول هللا تعالى فٌما ٌستقبل.

فقد عاشت األندلس بعد سقوط الدولة العامرٌة فً سنوات قلٌلة ما لم تعشه فً سنوات 

ما ذهب إلٌه األستاذ محمد عبد هللا عنان طوٌلة، إذ عاشت كل صنوف االنحالل السٌاسً، وهذا 

من أنه" قد شغل عصر الطوائف من تارٌخ إسبانٌا المسلمة زهاء سبعٌن أو ثمانٌن عاما، منذ 

م( 9009 -هـ499انهٌار الخالفة اإلسالمٌة فً األندلس على إثر انهٌار الدولة العامرٌة )سنة 

ات متعددة، تقوم فً كل وحدة منها دولة أو وتفكك الدولة األندلسٌة الكبرى، وانقسامها إلى وحد

مملكة من ممالك " الطوائف"، تزعم لنفسها االستقالل والرٌاسة المطلقة، وال تربطها بجارتها أو 

زمٌالتها، أٌة رابطة، إال أن تكون المنافسة أو الحرب األهلٌة على سبٌل الغنم والتوسع. وهذا 

حروب األهلٌة االنتحارٌة، هو قوام عصر البحر الخضم من المنافسات والمنازعات وال

الطوائف"
33
. 
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وقد عبر الشٌخ الناصري عن هذه المعضلة التارٌخٌة بقوله: "لما انقضت دولة بنً أمٌة 

باألندلس صدر المائة بعد نزاع بٌن أعٌاضها شدٌد، وقتال منهم عرٌض مدٌد، وخلفتها الدولة 

لس مملكتها، وتوزعوا أعمالها وصارت الحال الحمودٌة فلم ٌظل أمدها حتى اقتسمت رؤساء األند

 إلى ما قال ابن الخطٌب:

 حتى إذا سلك الخالفة انتثـر         وذهب العٌـن جمٌعا واألثــر   

قــام بكل بقعـة ملٌـك           وصاح فوق كل غصـن دٌك"    
34

 

فٌها الضعف، وقد ولد هذا الضعف تجرأ النصارى على الدوٌالت اإلسالمٌة بعد أن دب   

وخٌر مثال على ذلك الرسائل المتتالٌة من راهب فرنسا إلى المقتدر باهلل ٌدعوه إلى النصرانٌة، 

 والدخول فً حمى الكنٌسة.

 ،كما تجلى فً سٌطرة األقلٌة الشٌعٌة على مقالٌد الحكم فً حلب، بمشرق العالم اإلسالمً  

 العقائد الفاسدة على أتباعها، وسٌطرة البدع.مما جعل العقٌدة اإلسالمٌة تعانً من مشكل هٌمنة  

ومن الناحٌة العلمٌة، سٌطر التقلٌد على الفقه واألصول، وغاب التجدٌد ومواكبة التحدٌات التً  

وطفق الناس ٌتنافسون فً التفرٌع دون استناد على دلٌل شرعً، مما جعلهم ٌعجزون عن أسلفنا، 

على أهل األندلس من العلماء مٌلة وادة، لوال من هللا  مواجهة اإلمام ابن حزم الظاهري، الذي مال

علٌهم باإلمام الباجً كما سنذكر فً ما ٌلً، فكان بذلك مجددا داخل المذهب المالكً، اقتحم على 

المالكٌة انغالقهم وسباتهم ومألوفاتهم، فراح ٌجوب الجزٌرة معلنا فكره اإلصالحً، عساه أن ٌنفخ 

 داء األمم، وهذا ما سنذكره فٌما ٌأتً من هذا المقال.اإلصالح فً جسد أصٌب ب روح

 :التوجه اإلصالحً لإلمام الباجً خامس:  

 اإلصالح االعتقادي: -أ  

 مواجهة الفكر الشٌعً بحلب، ونشره الذهب المالكً فٌها  -1  

، مشرق اإلسالمسٌطرة الفكر الشٌعً على السلطة السٌاسٌة فً بعض دول الفقد   

إذ أقام فٌها سنتٌن بطلب من عائلة وزوجة األمٌر معز الدولة ثمال بن صالح  خصوصا فً حلب،

هـ، والذي تشٌع على ٌد معلمه، ومكن بعدها للشٌعة، فعقد لهم  347الكلبً وجلة من علمائها، سنة 

مجالس للمناظرة فً حضرة األمٌر، فبٌن الباجً رحمه هللا تعالى، تهافت أفكاره، وضالل رأٌهم، 

 قادهم، مما جعل األمٌر ٌتوب من اعتقاده السالف وٌرجع إلى فكر أهل السنة والجماعة،وفساد اعت

صار هو القاضً ف فأخرجهم األمٌر صاغرٌن من البلد، وكن لإلمام الباجً فً مجال القضاء،
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األول فٌها ٌفتً على مذهب اإلمام مالك، وجاءته التهنئة من شٌخه السمنانً فً الموصل، الذي قال 

، ومكن له فً مجال التعلٌم، إذ شرح صحٌح تفتحت بلدا ما استفتح القاضً أبو بكر مثلهله: اس

البخاري بحلب، وبٌن فضائل الصحابة رضً هللا عنهم، ولم ٌخرج من حلب إال وقد مكن فٌها 

لمذهب أهل السنة والجماعة، وأباد هللا به أهل الباطل من الشٌعة
35
. 

 نصرة العقٌدة اإلسالمٌة ورد عقٌدة النصرانٌة -2  

إلى المقتدر باهلل أمٌر  رسالة راهب فرنسا : "رده على راهب فرنسا فً رسالته الشهٌرة  

"سرقسطة
36

والتً كان رهاب فرنسا ٌدعو األمٌر المقتدر باهلل إلى النصرانٌة، وٌشرح له فٌها  ، 

أصولها، وهذا لعمري دلٌل على االنهزام الحضاري الذي كان للمسلمٌن أمام النصارى، مما جرأ 

علٌهم أمثال هذا الراهب، ولكن كان اإلمام الباجً له بالمرصاد فرد علٌه ردا مفحما، مبٌنا بطالن 

قده، وتهافت دعوته النصرانٌة، بمنهج جدلً لم ٌبق فٌه للنصرانً مجاال للدفاع عن دعوته، بل معت

 –أٌها الراهب  –قال رحمه هللا تعالى:" تصفحت بل حوله من داعٌة إلى مدعو، الدعوة إلٌها، 

ه من طوٌتك ...، الكتاب الوارد من قبلك، وما متت به من مودتك، وأظهرت من نصٌحتك، وأبدٌت

لوال ما كنا نعتقد من بعد مستقرك، وتعذر وصول كتابنا إلٌك، لكنا أحرٌاء أن نأتً من ذلك ما و

جدٌرا بعرض الحق علٌك وإٌصاله إلٌك  –عندنا  –ٌلزم، ونسلك منه السبٌل األوجب، ولكنت 

"...
37
. 

وبٌن رحمه هللا تعالى، للراهب ضعف حجته والمنهج الذي سٌجادله به، قال رحمه هللا   

تعالى:" ولما تكررت علٌنا رسلك ورسائلك، تعٌنت علٌنا مفاوضتك فٌما رضٌناه من مسألتك، 

ومعارضتك فٌما اخترناه من منهجك فً النصح الذي ٌجري إلٌه أهل الفضل،... وكففنا عن 

معارضتك على ما استقبحناه من خطابك وسخطناه من كتابك، من سب الرسل الكرام واألنبٌاء 

، وانحرفنا عن ذلك إلى أن نحذرك وننذرك ونعذرك فٌما لم ٌبلغك  -هم السالمعلٌ –المعظمٌن 

علمه، ولم ٌتحقق لدٌك حكمه، ونبالغ فً الرفق بك والتبٌٌن لك على منهج الخطب والرسائل، ال 

على طرٌق البراهٌن والدالئل، مساعدة لك على مذهبك فً كتابك، وموافقة لك فً مقصدك، فعسى 

استمالتك وأبلغ فً معارضتك ومعالجتك"  أن ٌكون أقرب إلى
38

، ثم بدأ بالرد علٌه وإبطال اعتقاده 

فً عٌسى وغٌره، قال رحمه هللا تعالى:" وإنا لنربأ بمثلك، ونرفع قدرك عما استفتحت به كتابك، 

ابن هللا تعالى، بل هو بشر مخلوق وعبد مربوب ال ٌعدو  –صلى هللا علٌه وسلم  –من أن عٌسى 

عن دالئل الحدوث: من الحركة، والسكون، والزوال، واالنتقال، والتغٌر من حال إلى حال، وأكل 

الطعام، والموت الذي كتب على جمٌع االنام، مما ال ٌصح على إله قدٌم، وال ٌمكن عند ذي رأي 
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سلٌم ..."
39

ً ثم طعمه بالدلٌل القرآنً، خطأه فً نسبته عٌسى علٌه السالم هلل ، ثم بٌن بالدلٌل العقل

وضحد ما أورد من حجج فً رسالته حجة حجة، وبعد ذلك بدأ فً بسط دعوته له إلى تعالى، 

اإلسالم، وبٌان صدق رسالة الرسول صلى هللا علٌه وسلم، فتنظر الرسالة.
40

 

 توجهه نحو اإلصالح السٌاسً: -ب  

 دعوته إلى توحٌد الدوٌالت اإلسالمٌة وسعٌه فً ذلك:  -1  

علم اإلمام الباجً أن من أهم مشاكل االمة فً االندلس، والتً ال تبقً معها أي إمكانٌة   

األستاذ محمد عبد هللا ، قال الستمرار الفكر اإلسالمً، هً تفرق األندلس إلى دوٌالت متناحرة

تارٌخ إسبانٌا المسلمة زهاء سبعٌن أو ثمانٌن عاما، منذ عنان من أنه" قد شغل عصر الطوائف من 

م( 9009 -هـ499انهٌار الخالفة اإلسالمٌة فً األندلس على إثر انهٌار الدولة العامرٌة )سنة 

وتفكك الدولة األندلسٌة الكبرى، وانقسامها إلى وحدات متعددة، تقوم فً كل وحدة منها دولة أو 

عم لنفسها االستقالل والرٌاسة المطلقة، وال تربطها بجارتها أو مملكة من ممالك " الطوائف"، تز

زمٌالتها، أٌة رابطة، إال أن تكون المنافسة أو الحرب األهلٌة على سبٌل الغنم والتوسع. وهذا 

البحر الخضم من المنافسات والمنازعات والحروب األهلٌة االنتحارٌة، هو قوام عصر 

الطوائف"
41

س طوال وعرضا ٌدعو فٌها األمراء إلى توحٌد الصف، ولذلك كان ٌجوب االندل، 

 لمواجهة أطماع الدولة المسٌحٌة المتربصة، 

 إصالح السلطة القضائٌة -2  

قد ، ووضبط الفتوى  من بٌن أجه اإلصالح عند اإلمام الباجً، إصالح السلطة القضائٌة  

وهً "، عند الفقهاء والحكامفصول األحكام وبٌان ما مضى علٌه العمل سماه: " ألف فً ذلك كتابا

رسال قٌمة موجهة للحكام والقضاء مناهج الفتوى وإصدار األحكام، تجاوزا لما وقع من الخلط فً 

قال فً مقدمة وقد استفاد فً ذلك من ممارسته للقضاء عملٌا، ذلك فً زمانه رحمه هللا تعالى، 

والحكام، من النظر والفتوى بٌن األنام، فً الفقهاء  وبعد .. فإنً لما رأٌت ما ابتلً بهالكتاب:" 

األحكام، بادرت بكتابً هذا وخرجت غرر المحاضرة، ورؤوس مسائل المناظرة، مما ال ٌستغنً 

الفقٌه وال الحاكم عن مطالعتها، والوقوف على أصولها، وقصدت فً ذلك إلى الطرٌق  المعتاد من 

كمال ٌمتحن بالنقصان، وال بد لكل مخلوق من اإلٌجاز واالختصار، وتركت التطوٌل واإلكثار، وال

ل وسعه، )وكل زلة،" األعمال بالنٌات، ولكل امرئ ما نوى"، ولٌس على كل مجتهد أكثر من بذ

إناء بالذي فٌه ٌرشح(
42
. 
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 التوجه نحو اإلصالح العلمً:  -3

 وقد تجسد ذلك اإلصالح فً مٌادٌن متعددة، منها:

رفض المنهجٌة القدٌمة التً كان ٌسلكها المالكٌة، مما أدى مجال التعلٌم داخل المذهب، إذ  -أ

لقد  إلى حدوث نوع من الجمود داخل المذهب، أثر علٌه سلبا فً مجابهة تحدي المذهب الظاهري،

مالكٌة كما قٌل آنفا، وكذلك بسبب المنهجٌة الخاطئة التً كاد الفقه المالكً أن ٌنقرض بسبب ضعف ال

ذلك الوقت طالبهم، قال إمام ابن العربً واصفا ذلك:" وصار الصبً إذا  كان ٌعلم بها المالكٌة فً

عقل سلكوا به مثل طرٌقهم علموه كتاب هللا تعالى، ثم نقلوه إلى األدب، ثم إلى الموطأ ثم إلى المدونة، 

ثم إلى وثائق ابن العطار، ثم إلى أحكام ابن سهل، ثم ٌقال قال فالن الطلٌطلً، وفالن المخرٌطً، 

ن مغٌث، ال أغاث هللا ٌداه، فٌرجع القهقرى وال ٌزال إلى وراء "واب
43

 . 

، إذ النظار أمر المذهب الظاهري على ٌد العالمة ابن حزم االندلسً تعاظمأضف إلى ما مضى 

كان له " صٌت عال وظاهرات منكرة، وكان لكالمه طالوة، وقد أخذت قلوب الناس، وله تصرف فً 

فنون تقصر عنها ألسنة فقهاء األندلس فً ذلك الوقت لقلة استعمالهم النظر وعدم تحققهم به، فلم ٌكن 

تقان والمعرفة بطرق وعنده من التحقٌق واإل –أحد ٌقوم بمناظرته ]...[ فلما ورد أبو الولٌد األندلس 

أمه الناس لذلك، فجرت له معه مجالس كانت سبب فضٌحة  –الجدل والمناظرة ما حصله فً رحلته 

ابن حزم وخروجه من مٌورقة "
44

:" ... إن هللا -رحمه هللا  –قال القاضً ابن العربً المعافري ، 

ادوا وجاؤوا بلباب العلم، فرشوا و باألصٌلً، حٌث رحلوا وأف  -ٌعنً اإلمام الباجً  -تدارك األمة به 

على هذه القلوب المٌتة، وعطروا األنفاس الذفرة "
45
. 

وقد شهد بذلك اإلمام ابن حزم الظاهري نفسه بذلك، حٌث قال:" :" لو لم ٌكن ألصحاب  

المذهب المالكً بعد عبد الوهاب ] ٌعنً القاضً عبد الوهاب البغدادي المالكً [ إال مثل أبً الولٌد 

ً لكفاهم "الباج
46
. 

وقد بٌنت رسالته لولدٌه منهجه فً اإلصالح التعلٌمً البٌداغوجً، فرغم أن عنوانها  

محصور فً الولدٌن، إال أنها عنوان كبٌر فً اإلصالح داخل المدرسة المالكٌة، إصالح ٌثور على 

 المنهج القدٌم، الذي ٌرتبط بالتلقٌن، والحفظ وتردٌد المتون، وعدم الخروج عن منهجٌة التلقٌن، وقد

سلوك طرٌد الدراٌة والفهم، حتى ٌمتلك الطالب ملكة مزج فً ذلك بٌن الحفظ والتلقٌن، ودعا إلى 

فاجتهدا فً طلبه! واستعذبا التعب فً حفظه، :" مبٌنا ذلك االجتهاد والتجدٌد، قال رحمه هللا تعالى
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والسهر فً درسه، والنصب الطوٌل فً جمعه "
47

انتقال إلى ، و" وواظبا على تقٌٌده ورواٌته، ثم 

فهمه ودراٌته "
48
. 

 محاربته للقلٌد والجمود: -ب

وقد ترجه فً أحد أبواب كتابه "اإلشارة" بعنوان:" باب الكالم فً وجوب النظر " 
49

 :

ألنه قد ٌستدل فً المسائل بأدلة متعددة،  –رحمه هللا  –"وجوب النظر واالستدالل هو مذهب مالك 

وتقدم أن فً الدالئل خفٌا وجلٌا، فال بد من النظر؛ ألن فً تركه امتناعا عن الوصول إلى معرفة 

على وجوب النظر  -تعالى–الخفً منها، وذلك غٌر جائز، فدل ذلك على وجوبه، وقد دل هللا 

 كتابه. واالستدالل، والتفكر واالعتبار فً آٌات كثٌرة من

فقال عز وجل:" أفال ٌنظروا إلى اإلبل كٌف خلقت "    
50

، وقال عز وجل:" أفال ٌرون أنا نأتً 

األرض ننقصها من أطرافها "
51
 "...

52
 

فقال رحمه هللا كخالصة لذلك االستدالل:" ومثل ذلك فً آٌات كثٌرة، وفً هذا وجوب      

النظر وصحته "
53
. 

 –رحمه هللا  –اإلمام مالك، قال رحمه هللا: "ومذهب مالك وعد رحمه هللا تعالى ذلك من مذهب 

 إبطال التقلٌد من العالم للعالم.

وهو قول جماعة من الفقهاء، وأجازه بعضهم، والدلٌل على منعه أنه إذا ثبت النظر، ووجب     

ودع الرجوع إلى االستدالالت ففٌه فساد من ال ٌعلم حقٌقة قوله، ووجب الرجوع إلى األصول، وما أ

فٌه من المعانً التً تدل على الفروع، وهً الكتاب والسنة واإلجماع. قال عز وجل: ) فإن تنازعتم 

فً شًء فردوه إلى هللا والرسول (
54

، ٌرٌد إلى كتاب هللا وسنة نبٌه صلى هللا علٌه وسلم، فلم ٌردهم 

عند التنازع إلى غٌر ذلك، فٌدل على إبطال التقلٌد من غٌر حجة "
55
. 

ى من ذلك " أن ٌقلد القائف عدال فً دٌنه بصٌرا بالقٌافة، ألنه علم قد خصهم هللا عز واستثن

وجل به"
56

، و تقلٌد العامً للعالم، قال رحمه هللا تعالى:" :" فأما تقلٌد العامً للعالم، فجائز عند مالك 

 فً الجملة.
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واألصل فٌه قول هللا عز وجل:) فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون(     
57
وأٌضا قوله:)ولو  

ردوه إلى الرسول وإلى أولً االمر منهم لعلمه الذٌن ٌستنبطونه منهم (
58

 

وهذا ما ال خالف فٌه نعلمه "
59
. 

هم، والدفاع بناء الفقه وأصوله على منهج جدلً، ٌستطٌع من خالله المالكٌة مواجهة خصوم -

وقد ألف فً ذلك كتابا جامعا مانعا مفٌدا فً بابه، وسمه ب: المنهاج فً ترتٌب مذهبهم، عن دٌنهم و

الحجاج، قال رحمه هللا تعالى فً بٌان مصوغات تألٌفه:" ... أما بعد، فإنً لما رأٌت بعض أهل 

لم ٌبلغهم علمه ولم عصرنا عن سبل المناظرة ناكبٌن وعن سنن المجادلة عادلٌن، خائضٌن فٌما 

ٌحصل لهم فهمه، مرتبكٌن ارتباك الطالب ألمر ال ٌدري تحقٌقه، والقاصد إلى نهج ال ٌهتدي طرٌقه، 

أزمعت على أن أجمع كتابا فً الجدل ٌشتمل على جمل أبوابه وفروع أقسامه، وضروب أسئلته 

قصود؛ وجعلته جامعا لما وأنواع أجوبته؛ وأعفٌته من التطوٌل الممل للمرٌد واالختصار المخل للم

ٌحتاج إلٌه مستوعبا لما ٌعول علٌه فً االستدالل بالكتاب والسنة واإلجماع والقٌاس وغٌر ذلك من 

أنواع األدلة "
60
. 

وقد جمع فٌه بٌن القواعد النظرٌة، واألدلة التطبٌقٌة، التً تقدم للمتلقً نموذجا عملٌا، بعٌدا عن 

 التجرٌد والتنظٌر فقط.

على إخراج األصول من مجرد التجرٌد الذي ابتلً به فً  –حمه هللا تعالى ر -كما حرص 

زمان انفصال العلوم الشرعٌة عن بعضها، وانشقاق النظر فٌها عن التطبٌق، مما ولد عقلٌة مفككة من 

الناحٌة المنهجٌة والعملٌة، ولذلك بنى رحمه هللا كتابه " إحكام الفصول فً أحكام األصول"، و"كتابه 

هاج فً ترتٌب الحجاج" على الربط بٌن التنظٌر االصولً، لكنه جعله مرتبطا بشقه الفقهً المن

 التطبٌقً، بمنهج جدلً دقٌق.

 كما أنه كان منفتحا فً ذلك على كثٌر من أئمة المذاهب األصولٌة، كالشٌرازي وغٌره.

 ثمرات إصالحا ت اإلمام الباجً:

لقد قدم اإلمام الباجً وصفة إصالحٌة عمٌقة للمجتمع األندلسً، لكن هذه اإلصالحات لم تعالج 

ذاك الجسم األندلسً العلٌل الذي لم تنفع معه عالج، إذ بلغ الداء منه مبلغا عظٌما، ٌحتاج إلى 

ذلك ما قام به والجراحة الستئصال ذلك الداء، وهو ما وقع بعد وفاة اإلمام الباجً، رحمه هللا تعالى، 

 المرابطون فً زمن أمٌر المسلمٌن ٌوسف بن تاشفٌن رضً هللا عنه.
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سرقسطة المقتدر باهلل، حٌث أثرا عظٌما فً أمٌر  –رغم ما قٌل  –اإلمام الباجً خلف إال أن 

واستطاع تحقٌق تحالف معه، مما اتخاذ سرقسطة مركزا لدعوته الوحدوٌة، أقنعه بضرورة الوحدة، 

ا كثٌرا من بقاع األندلس، ودعا طالبها وحكامها ووالتها إلى إعادة الوحدة، وتوجٌه التً جاب به

سٌوفهم إلى عدوهم الصلٌبً، وقد اثمر هذا األمر بعد وفاته المتزامنة مع وفاة المقتدر باهلل، هلة ٌد 

 المرابطٌن.

على أساس  كما أن اإلمام الباجً استطاع أن ٌصلح عقٌدة أمٌر حلب، وٌعٌد بناء مجتمع حلب

 .العقٌدة اإلسالمٌة الصحٌحة وٌنقٌها من رجس الشٌعة، وٌنشر المذهب المالكً فٌها

 وحارب البدع، والمحدثات فً الدٌن، وربط الناس مباشرة بالمنهج الصحٌح فً التعلٌم والتعلم،

والمجادلة والمناظرة داخل  وأعاد للدلٌل واالستدالل مكانته فً الفقه اإلسالمً باألندلس، وقعد لمنهج

 المذهب المالكً فً الغرب اإلسالمً.

عن عمق فً توجهه اإلصالحً الذي لم ٌستثنً جانبا من جوانب حٌاة  –إجماال  –كما أبان 

داء من أدوائها، فً بالد األندلس، وأثمر حركة علمٌة وفكرٌة بعده ثارت على التفرقة األمة، وال 

والتجزئة السٌاسٌة والخرافة والتقلٌد، توجت بإحٌاء فكرة الجهاد ونبذ الخضوع للدولة النصرانٌة 

 األروبٌة، واستدعاء الدعم المرابطً، الذي أعاد توحٌد األندلس آنئذ.

أن الفكر اإلصالحً فً األمة متأصل، ولم ٌنقطع فً فترة من من خالل ما مضى، ٌتجلى 

الفترات، كما أن الغرب اإلسالمً تمٌز بوجود مصلحٌن كانت لهم إسهامات عظٌمة وعمٌقة فً 

مسٌرة اإلصالح، مما ٌستوجب على الباحثٌن تعمٌق البحث فً الفكر اإلصالحً وتعمٌق النظر فٌه، 

 وحاضره، وال ٌربط اإلصالح بزمن معٌن فقط. ضٌهوإعادة صٌاغته بما ٌربط بٌن ما

 والحمد هلل رب العالمٌن

 الدكتور رشٌد ناصري
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 المصادر والمراجع:

  برواٌة اإلمام حفص.   القرآن الكرٌم -
                                        أبجدٌات البحث فً العلوم الشرعٌة، للدكتور فرٌد األنصاري،  -
األندلسً، موضوعاته وفنونه، للدكتور مصطفى الشكعة، طـ: دار العلم األدب  -

 .9979للمالٌٌن، بٌروت 
إحكام الفصول فً أحكام األصول، لإلمام أبً الولٌد سلٌمان بن خلف الباجً، حققه  -

وقدم له ووضع فهارسه الدكتور عبد المجٌد تركً، طبعة دار الغرب اإلسالمً، 
 م .9995هـ / 9395الطبعة الثانٌة: 

ستقصا ألخبار دول المغرب األقصى، الدولتان المرابطٌة والموحدٌة، للشٌخ أبً اال -
العباس أحمد بن خالد الناصري، تحقٌق وتعلٌق ولدي المؤلف: جعفر الناصري 

 م.9953ومحمد الناصري، طبع دار الكتب بالدار البٌضاء، طبعة: 
حسن محمد حسن إسماعٌل،  اإلشارة فً أصول الفقه، لإلمام الباجً، تحقٌق محمد -

منشورات محمد بٌضون لنشر كتب السنة والجماعة، طبعة دار الكتب العلمٌة بٌروت، 
 م.4004هـ /  9343الطبعة األولى: 

دولة اإلسالم فً األندلس من الفتح إلى بداٌة عهد الناصر، تألٌف عبد هللا عنان،  -
لترجمة والنشر، نشر مؤسسة م، طبع لجنة التألٌف وا9960هـ / 9480الطبعة الثالثة: 

 الخانجً بالقاهرة.
 دول الطوائف منذ قٌامها حتى الفتح المرابطً، -
 الدٌباج المذهب فً معرفة أعٌان علماء المذهب، البن فرحون -
، ط: دار القرافً للنشر والتوزٌع، تجدٌد الفكر اإلسالمً، للدكتور حسن الترابً -

 م.9994بالمغرب، الطبعة األولى، 
طبع دار ابن الجوزي، الطبعة االولى، رجب لمحمد أسامة،  ر اإلسالمً،تجدٌد الفك -

 هـ. 9343
التعرٌفات، للسٌد الشرٌف أبً الحسن علً بن محمد بن علً الحسٌنً الجرجانً  -

الحنفً، وضع حواشٌه وفهارسه: محمد باسل عٌون السود، منشورات محمد بٌضون، 
 م.4004هـ / 9343الثانٌة: طبعة دار الكتب العلمٌة ببٌروت، الطبعة 

 معجم البحر المحٌط للفٌروز أبادي -
لسان العرب، ألبً الفضل محمد ابن منظور، طبعة صححها أمٌن محمد عبد معجم  -

الوهاب ومحمد الصادق العبٌدي، طبعة دار إحٌاء التراث العربً ومؤسسة التارٌخ 
 م.9999هـ / 9399العربً ببٌروت، الطبعة الثالثة: 
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س اللغة، ألبً الحسن أحمد بن فارس بن زكرٌا، تحقٌق وضبط عبد السالم معجم مقاٌٌ -
 محمد هارون، طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع، دون تارٌخ الطبعة ورقمها.

 م. 9984، دار الكتاب اللبنانً، ومكتبة المدرسة، بٌروت لبنان، سنة المعجم الفلسفً -
معجم الكلٌات فً المصطلحات والفروق اللغوٌة، ألبً البقاء أٌوب بن موسى الحسٌنً  -

 الكفوي
تطور المذهب المالكً، لمحمد بن حسن شرحبٌلً، طبعة وزارة األوقاف والشؤون  -

 م.4000هـ / 9349اإلسالمٌة المغربٌة، طبعة: 
علٌها، دراسة  رسالة راهب فرنسا إلى المسلمٌن، وجواب القاضً أبً الولٌد الباجً -

، دار الصحوة للنشر والتوزٌع بالقاهرة، ط: وتحقٌق الدكتور محمد عبد هللا الشرقاوي
 م. 9986هـ،  9306

سنن أبً داود، ألبً داود سلٌمان بن األشعث السجستانً، حكم على أحادٌثه وآثاره  -
وعلق علٌه اإلمام األلبانً، اعتنى بها مشهور بن حسن آل سلمان، طبعة مكتبة 

 هـ. 9347لمعارف بالرٌاض، الطبعة الثانٌة: ا
شجرة النور الزكٌة فً طبقات المالكٌة، للشٌخ محمد بن محمد بن مخلوف طبعة دار  -

 الفكر من دون إشارة إلى تارٌخ الطبعة ورقمها.
، تحقٌق إبراهٌم األبٌاري، طبعة باشكوال ألبً القاسم خلف بن عبد الملك بنالصلة،  -

 م.9989هـ/ 9390ر الكتاب اللبنانً، الطبعة األولى: دار الكتب المصري، دا
 الفكر اإلسالمً فً تطوره للدكتور البهً -
لمحمد بن الحسن الحجوي الثعالبً الفاسً،  ،الفكر السامً فً تارٌخ الفقه اإلسالمً -

 م.4009هـ، 9340بٌروت،  –اعتنى به هٌثم خلٌفة طعٌمً، المكتبة العصرٌة، صٌدا 

مضى علٌه العمل عند الفقهاء والحكام، ألبً الولٌد الباجً، فصول األحكام فٌما  -
 9344تحقٌق وتقدٌم الدكتور محمد أبو األجفان، طبعة دار ابن حزم، الطبعة األولى: 

 م.4004هـ / 
مناظرات فً أصول الشرٌعة اإلسالمٌة بٌن ابن حزم والباجً، جمع الدكتور عبد  -

ر عبد الصبور شاهٌن، مراجعة الدكتور المجٌد تركً، ترجمة وتحقٌق وتعلٌق: الدكتو
محمد عبد الحلٌم محمود، طبعة راجعها وزاد علٌها المؤلف، طبعة دار الغرب 

 م.9993هـ ، 9393اإلسالمً بٌروت، الطبعة الثانٌة: 
المنهاج فً ترتٌب الحجاج، ألبً الولٌد الباجً، تحقٌق عبد المجٌد تركً، طبعة: دار  -

 G.-P. MAISONNEUVE ET، بتعاون مع: 4009الغرب اإلسالمً، الطبعة الثالثة: 
LAROSE PARIS 

نفح الطٌب من غصن األندلس الرطٌب، للشٌخ أحمد بن محمد للمقري التلمسانً،  -
 م.9968هـ / 9488طبعة دار صادر ببٌروت، طبعة:  تحقٌق الدكتور إحسان عباس،
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بحوث ودراسات

مجلة السنة النبوٌة، مجلة دورٌة متخصصة تعنى بالدراسات الحدٌثٌة، تصدرها  -

 . 4004طبع مطبعة الكرامة بالمغرب، العدد الثانً أبرٌل: جمعٌة اإلمام البخاري، 

www.islamsyria.com :رابطة العلماء السوريينموقع -
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