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  إبراهيم القادري بوتشيش. د. أ

  كلية ٓالاداب  –التاريخ ٕالاسالميأستاذ 
  موالي إسماعيلجامعة 
  اململكة املغربية  – مكناس

    
    

  : دراسةاالستشهاد المرجعي بال
إبراهيم القادري بوتشيش، صالت الفقيه املالكي عبد الوهاب 

ن : البغدادي بفقهاء املغرب ؤالاندلس حلقة من حلقات التواصل ب
ن  ي املغرب واملشرق املدرست ن  العدد  - .دورية كان التاريخية -.املالكيت
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  ٢٠١٢ –٢٠٠٨مخسة أعوام من الدراسات التارخيية

  ملّخص
 الصيت ذيوع من البغدادي نصر بن الوهاب عبد حاز القا

ره يحزه لم ما الشأن وجهارة  أن ذلك، العراقية املدرسة فقهاء من غ
ى وبلده موطنه حدود تجاوزت شهرته  واسعة الدنيا من آفاق إ
راحبة  الفقه ي حجة أصبح ح، آلثاره وبشت، لفقهه هشت، م
 والحرام، فمن الحالل وأحكام الفتاوى  ي عليه يعول  ومرجًعا، املالكي
ا للقا أفسحوا كباًرا فقهاء وإفريقيهّ  واملغرب ٔالاندلس أهل ً ر ح  غ
ر م ي يس م مرويا م، وكت ، مباشرةً  منه وسمع عنه أخذ ًمن وم
م م، وتالمذته أصحابه عن حمل َمن وم  ي سنده اتصل َمن وم

ويتناول هذا املقال شخصية القا عبد الوهاب  .به الرواية
ومدرسته البغدادية، وعالقته بعلماء املالكية باملغرب ؤالاندلس، 

ا هذه العالقة   .والصور واملشاهد ال أنتج

  ُمقدَّمة
ر الفقيه املالكي عبد الوهاب البغدادي من أبرز الوجوه  يعت

ي عالقة املدرس ن الالمعة ال تركت بصمة واضحة  ن املالكيت ت
ي  باملغرب واملشرق، ورسخت عرى التواصل العلم والتبادل املعر

ما ي مرجعية . بي ما تلتقيان  ن، فإ فرغم خصوصيات املدرست
ن الشيخ املذكور  املذهب املالكي، وهو ما وّلد صالت وطيدة ب
وأقطاب الفكر املالكي باملغرب ؤالاندلس، وأفرز مناًخا من التحاور 

رؤالاث ى . ر والتأث ى تسليط الضوء ع دف هذه السطور إ و
مجموعة من املشاهد ال تعكس عالقة الشيخ املنّوه به بمجموعة 

ن . من علماء املالكية بالغرب ٕالاسالمي وقد تنوعت تلك املشاهد ب
ى يدي الشيخ البغدادي ثلة من علماء  املشيخة حيث تتلمذ ع

ه، فشدوا الرحال إليه أو تلقوا املغرب ؤالاندلس الذين أعجبوا بعلم
ى تدريس كتبه ال عرفت رواجا  عنه ٔالاسانيد ، كما عملوا ع
ر، بل بلغ إعجاب املغاربة بالقا عبد الوهاب أن  منقطع النظ
ي  ي الفتاوى ال أصدروها، واستمر حضوره  جعلوه مرجًعا 

م وشروحهم ح بعد وفاته رجمة . مؤلفا رى بعضهم ل كما ان
ر  ن مالكية س ته، وكلها صور تعكس التالقح والتواصل الفكري ب

  . املغرب واملشرق 

         القاضي عبد الوهاب البغدادي ومدرسته : أوًال
  المالكية بالعراق       

ن بن  هو أبو محمد عبد الوهاب بن نصر بن أحمد بن الحس
أحد من "هارون البغدادي ، قطب املدرسة املالكية بالعراق، و

ن لسان الكناني ونظر اليوناني، فقّدر  صّرف وجوه املذهب املالكي ب
ى الرغم من  )١(".أصوله، وحرر فصوله وقرر حمله وتفاصيله وع

رة املصادر ال ترجمت له، فإن معظمها قد طواه الزمن، وما بقي  ك
ر، باستثناء ما خصه به ابن بسام من  ا يتسم بالشح والتقت م

ومن . عظمها اكتفى بتغطية مناحيه الشعريةترجمة مطولة، لكن م
ى سنة ميالده ال حددها  راجم املقتضبة، يمكن ٕالاشارة إ تلك ال

ي عام  رجمون لحياته  ا،  ٣٦٢امل ا ودّرس  هـ  ببغداد ال درس ف
ى القضاء بالدينور، ثم هاجر بعد ذلك تحت ضغوطات  وتو
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ا شهرته عنان ى مصر ال بلغت ف ي  وإكراهات إ السماء، فنشط 
ا، وكانت له مراسالت مع حكامها حصل من خاللها  سلك التدريس 

ى نصيب من الحرية الفكرية، ى أن وافته املنية  )٢(ع ا استقر إ و
ى اختالف الروايات ٤٢٢أو  ٤٢١سنة  ا أصولًيا  )٣(.هـ  ع ً وكان فق

ي الجدل واملناظرا ح  )٤(ت،متمكًنا بقواعد املذهب املالكي، بارًعا 
ي حقه ي مدرس أبو : "أن شيخه أبا بكر الباقالني قال  لو اجتمع 
أبو عمران يحفظه، وعبد : عمران وعبد الوهاب الجتمع علم مالك

  )٥(".الوهاب ينصره
راجم ٔالاخرى أنه كان عاملًا موسوعًيا  ويستخلص من نصوص ال

ي نظم الشع ن علم الفقه وعلم الحديث،  بل برع ح  ر، جمع ب
ي خانة ٔالادباء ى يديه  )٦(.وهو ما جعل البعض يصنفه  وقد تخّرج ع

م  ي ٓالافاق، نذكر من بي م  العديد من العلماء الذين طارت شهر
ي شيخ القا عياض املعروف بابن أبي سكرة،  ي الصد أبو ع
ي بن إبراهيم اللواتي، وأبي العباس بن  ي، وي وعبد الحق الصق

ر  ر الدمشقي، وغ كما ترك عدًدا . هم من علماء املشرق واملغربقش
ي طول بالد  ا، وأصبحت تدّرس  ًرا من املصنفات ال ذاع صي كب

  .ٕالاسالم وعرضها
ى الرغم من أن عصره شهد ذروة الانقسامات السياسية  وع
ي  ى شكل إمارات مستقلة، وظهور قوى شيعية طامعة  والتفتت ع

، اقتناص الخالفة، وشحوب دور السلط ي العصر العباس ة املركزية 
ى املستوى الاقتصادي، فإن  وسيادة ٕالاقطاع العسكري املنحط ع
ى العكس من  ذا الوضع العام، بل ع ٔالاوضاع العلمية لم تتأثر 
ضة العلمية، لعّل أهمها  ى ال ذلك، كان ثمة عوامل محفزة ع
ي تأسيس املدارس النظامية، وانتشار الكتب بفضل رخص ى   يتج
صناعة الورق، وما نجم عن كل ذلك من انتشار للمناظرات العلمية 
ن وتشجيع ٔالامراء  ن مختلف الفرق ؤالاديان والفقهاء والنحوي ب

ن ملثل هذه املناظرات ي ومن الراجح أن هذا املناخ العلم  )٧(.البو
قد أمد الفقيه عبد الوهاب البغدادي بطاقة علمية جبارة جعلته 

ي أحد ٔالادمغة ال ى البذل والعطاء  ي عصره، وشجعته ع رى  ك
ي العالم  املجال العلم ح صار رمًزا من رموز املدرسة املالكية 

  .ٕالاسالمي برمته
ا  والجدير باإلشارة؛ أن املدرسة املالكية العراقية ال ينتم إل
ي إشاعة العلم والذّب عن  القا عبد الوهاب لعبت دوًرا مركزًيا 

منذ عهد تالمذة ٕالامام مالك من أمثال ابن املاجشون، وأبي املذهب 
ى عهد القا عبد الوهاب،  ، إ مصعب الزهري، وإسماعيل القا
ثم تالمذته الذين حملوا مشعل املذهب بعده قبل أن ينقرض الفرع 
ى يد علماء القرن  البغدادي من هذه املدرسة ليتجدد بعد ذلك ع

ويستشف من النصوص أن  )٨(.قتهالثامن الهجري كابن عسكر وطب
هذه املدرسة عرفت قبل ظهور القا عبد الوهاب انكماًشا 
ر الحيوية  ا هذا ٔالاخ ى أن بعث ف اد إ ى صعيد الاج وانكفاء ع

 –ونهج فيه : "وضخها بدم جديد، وهو ما يفهم من قول ابن بسام
   )٩(".ار سبياًل كانت قبله طامسة املنار، دارسة ٓالاث –املذهب املالكي

وقد بلغ عدد فقهاء املدرسة املالكية البغدادية ما ينيف عن 
رجاًل شغلوا ثمان طبقات كان آخرها طبقة تالمذة القا  ١٣٠

، ولتخريج . عبد الوهاب وكانت هذه املدرسة مصدًرا للوهج العلم
ي املذهب دون مدافع  –بيد أن القا عبد الوهاب كان . املنظرين 

ي – ي ربط  محطة مشعة  ، وإليه يعزى الفضل  مسارها العلم
ي املغرب واملشرق  ن  ن املالكيت   .املدرست

       عالقة القاضي عبد الوهاب بعلماء : ثانًيا
  المالكية بالمغرب واألندلس       

 :عالقة تقدير ومحبة متبادلة) ١(
ن كانوا يكنون  من امللفت للنظر أن الفقهاء املغاربة ؤالاندلسي

راًما عميًقا للقا عبد الوهاب البغدادي؛ وال تقديرً  ا عظيًما واح
ره الفقيه املغربي الونشريس  ن ٔالائمة ) هـ٩١٤ت(غرو فقد اعت من ب

ا  ى رأس كل مائة سنة لتجديد دي م هللا ع املجددين الذين يبع
ى  وإصالح أحوالها، فعّده من هؤالء ٔالائمة املجددين الذين جاءوا ع

ي وهو من قضاة ٔالاندلس  )١٠(.لرابعةرأس املائة ا بينما وصفه النبا
ين بعبارات تعكس هذا التقدير حيث قال ومن أعلم العلماء : "املتم

وصدور القضاة والرواة الشيخ الفقيه املالكي، أبو محمد  عبد 
ن بن هارون البغدادي  )١١(".الوهاب بن نصر بن أحمد بن الحس

وبلغ من تبجيل علماء املغرب ؤالاندلس لهذه الشخصية ما جعلهم 
ره، وهو ما يبدو  ي فتاواهم دون غ أحياًنا يكتفون باالعتماد عليه 

ونقله هؤالء ٔالاشياخ : "واضًحا من خالل ما لخصه الونشريس بقوله
وال شك  )١٢(".عن عبد الوهاب فقط –يقصد فقهاء املغرب  –الجلة 

ى التقدير الذي أن التفرد بالنق ض قرينة ع ل عن هذا العالمة ما ي
ا حجة بعده   .كان يكّنه علماء املغرب له، باعتباره حجة ال تضاه

ا القا عبد الوهاب  وال ريب أن املكانة العلمية ال اكتس
. كانت وراء هذا التقدير الذي كان يكنه له علماء الغرب ٕالاسالمي

ام املغاربة ح أن طائفة من حسبنا أنه كان محط عناية وإكر 
ي مصر استقبلوه بعد خروجه من بغداد  العلماء املغاربة املستقرين 
ي شدة وضيق  ى مصر بحفاوة وتقدير، وكان آنذاك  ووصوله إ

ى  -حسب بعض الروايات  –الحال  ، فأخذوا بيده وساعدوه ع
ر. تجاوز تلك الظرفية الصعبة ر ابن كث ي هذا السياق يش ى إ )١٣(و

ًرا، فتمّول جًدا"أن املغاربة  ، وهو نص ي باملكانة "أعطوه ذهًبا كث
ي صدور العلماء املغاربة  السامقة ال كان يحتلها الشيخ البغدادي 

ر له   .وتقديرهم الكب
ولم يكن هذا التقدير من جانب واحد، بل إن الشيخ املذكور 

ن، ويكن املحبة كان بدوره يبدي إعجاًبا بتالمذته املغاربة ؤالاندلس ي
حسبنا أنه ألف شرًحا حول رسالة أبي زيد . ألهل املغرب ؤالاندلس

ي املدارك، وهو ما زاد من ترسيخ عرى املودة  رواني حسبما ورد  الق
ما  رواني املالكي مؤلف الرسالة ح أ ن أب أبي يزيد الق بينه وب

ي مصر  -خاطباه  قرار ي القدوم والاست - عندما كان مقيًما 
روان   )١٤(.بالق
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ى تقديره لعلماء املغرب، أنه بعد  ض قرينة أيًضا ع ومما ي
ى القدوم  ي مصر، عقد العزم ع رحيله عن بغداد واستقراره 
للمغرب، لوال أنه زهد فيه عندما وصفت له أوضاعه السياسية، 
ائًيا،  ا  م الاستقرار ف وفضل بداًل من ذلك ٔالاندلس ال كان يع

ى ٔالاندلس، وكتب وقد ك" روان ورام القدوم ع ان خاطب فقهاء الق
ي  ى مجاهد املوفق صاحب دانية فعالجته منيته وتو ي ذلك إ أيًضا 

ي شعبان سنة    )١٥(".هـ٤٢٢بمصر 
من خالل القرائن السالفة الذكر يتضح؛ أن عالقة القا 
ى  عبد الوهاب البغدادي بعلماء املغرب ؤالاندلس كانت مبنية ع

رام واملحبة املتبادلة من خالل عدة مؤشرات أبرزهاالت   :قدير والاح
  ي م  ن باملغرب ؤالاندلس له، وتفان تقدير العلماء املالكي

ي ي رصيدهم املعر   .إكرامه والاعتماد عليه 
  ،اهتمام القا عبد الوهاب بفقهاء الغرب ٕالاسالمي

ي الفقه املالكي م    .وشرحه لبعض مصنفا
 ى ٕالا ي ٔالاندلس، لوال أن املنية عزمه ع م  ن ظهران قامة ب

رته قبل تحقيق أمنيته  .اخ
ى يد القا) ٢( ن ع  عبد الوهاب  تتلمذ املغاربة ؤالاندلسي

  :البغدادي               
تتمثل الصورة الثانية من صور الصالت ال جمعت القا 

ي تتلمذ  مجموعة عبد الوهاب البغدادي بعلماء املغرب ؤالاندلس 
ى يديه م ع ى أن العلماء املغاربة . م ر إ فثمة إشارات تش

ي بغداد، أو  ن شدوا الرحال إليه سواء عندما كان مقيًما  ؤالاندلسي
ي مصر ي هذا الصدد سجل القا عياض. عندما استقر   )١٦(و

ي املجالس  حضور العالمة املغربي أبو عمران الفاس الغفجومي 
ي مصرالعلمية ال كان ي فبعد أن . عقدها القا عبد الوهاب 

ى يد أبي بكر الباقالني،  ى العراق ودرس ٔالاصول ع رحل أبو عمران إ
ى ذكر . مّر بمصر فسمع من القا عبد الوهاب ي نفس املن و

ي م القا ابن  )١٧(النبا أن جماعة من أهل ٔالاندلس من بي
ى يديه بينما يذكر ابن  .شماخ الغافقي ومهدي بن يوسف تفقهوا ع

ي بن إبراهيم بن  )١٨(عطية ن ي ي ترجمة الفقيه املقري أبو الحس
ى مصر، فالتقى هناك ٤٢١أبي زيد املرس أنه رحل سنة  هـ إ

ن   .بالقا عبد الوهاب بن نصر البغدادي، وسمع منه كتاب التلق
كما رحل إليه الفقيه ٔالاندلس ابن أبي سكرة شيخ القا عياض، 

  )١٩(.ه مصنفاتهوسمع من

ى  والراجح أن رحلة العلماء املغاربة نحو هذا الشيخ دليل ع
ى نظرة التقدير العلم ال كان  سمو مكانته العلمية، وقرينة ع
م كانوا يتجشمون عناء الرحلة ومخاطرها  ا له املغاربة، ح أ يك

  .ي سبيل الارتواء من فيض نبعه
                     رواج مؤلفات القا عبد الوهاب وتدريسها ) ٣(

  :باملغرب ؤالاندلس                
نظًرا للمكانة العلمية ال كان يتبوأها القا عبد الوهاب 
رام الذي كان يكنه له أهل املغرب ؤالاندلس، فقد  البغدادي، والاح

ذه املنطقة من العال م ٕالاسالمي، وأصبحت راجت معظم مؤلفاته 
ا ي املناهج الدراسية  وقد دخلت عن طريق . تشكل حجر الزاوية 

ي الهشيم،  تالمذته الذين رحلوا إليه، وسرعان ما انتشرت كالنار 
ا مناهجهم   .واستطاع مالكية ٔالاندلس أن يطوروا 

ى، يذكر القا عياض ي ترجمة شيخه ابن  )٢٠(ي هذا املن
نه العديد من املصنفات، وخاصًة كتاب أبي سكرة أنه سمع م

ن املبتدئ" ومن جهته، يذكر ابن . للقا عبد الوهاب" تلق
ي ترجمة الفقيه أبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن  )٢١(عطية

ى أحد املشايخ  عتاب ٔالاموي صاحب الشورى بقرطبة أنه درس ع
ره بمؤلفات أبي محمد القا عبد الوهاب  ولعّل ورود. الذي أخ

ى رواج " مؤلفات"مصطلح  بصيغة الجمع وليس املفرد، دليل ع
ي ٔالاندلس رة من كتب القا عبد الوهاب    .مجموعة كب

ي عناوين مؤلفات القا  ي نفس السياق، يسرد النبا و
ا كتاب  ي ٔالاوساط الثقافية، من بي املذكور ال كانت رائجة 

ن" ، "ملذهب دار الهجرةشرح الرسالة والنصرة "، وكتاب "التلق
ن فقهاء امللة"، و"كتاب املعونة"و ي مسائل الخالف ب ، "أوائل ٔالادلة 

ى نكت مسائل الخالف"وكتاب  ي "، وكتاب "ٕالاشراف ع ٕالافادة 
رها من الكتب، مما ينم عن " التلخيص"، ثم كتاب "أصول الفقه وغ

ن حيث ي أوساط املغاربة ؤالاندلسي ا ورواجها  ا وشهر ر كانت  ك
ن ي الدراسة والتلق   )٢٢(.معتمدهم 

ن"بيد أن ٔالامر الراجح هو؛ أن كتابه  ر الكتب " التلق كان من أك
ي املغرب ؤالاندلس ح أن بعض علماء ٔالاندلس انقطعوا  رواًجا 
م عبد الرحمن بن عبد هللا بن منتيل  له انقطاًعا كلًيا، نذكر من بي

ذا الكتاب، ح أن ه كان يحفظه عن ظهر قلب، الذي شغف حًبا 
ن ي هذين البيت ر عن مشاعره وعالقته به  ّ   :وقد ع

  
  

ن نفس وباليــا جمة         سأقطع بنفس عن عالئق    وأشتغل بالتلق
ي وهمتـي      وموضع سري والحبيب املناجيا   )٢٣(وأجعله أنس وشغ

  

ى ٕالاعجاب بالكتاب وقراءته ، والاشتغال به ولم يقتصر ٔالامر ع
ي شرحه أو التقييد  بل بذل علماء املغرب ؤالاندلس جهًدا محموًدا 
عليه، ويكفي أن نذكر أن أحد علماء تلمسان صنف شرًحا لكتاب 

ي عشرة مجلدات ن  ويبدو أن شهرة هذا الكتاب ورواجه  )٢٤(.التلق
ي املغربي  ى طبيعة طرحه  –ي الوسط الثقا ، إنما يعزى إ ٔالاندلس

ر العلم والتبسيط ا ي للمذهب املالكي، وال غرو فإنه يعت مل
ة  أنموذًجا ملختصرات املالكية املستوعبة لفقه ٕالامام مالك، واملتم

ر املمتنع عن الفهم وٕالادراك وال شك . بالوضوح ؤالاسلوب السهل غ
ن املبتدئ"أن عنوانه  ى ما نذهب إليه" تلق   .قرينة ع

ا عبد الوهاب حسبنا أن الرعيل ٔالاول ممن أخذوا عن الق
كانوا يجعلون هذا الكتاب بفضل طبيعته املنهجية املبسطة مرجًعا 

ون ي التدريس، ففيه يقرأون وبه يروون ويج والقول . أساسًيا 
ى كتابي  ى مذهب عالم املدينة"نفسه ينسحب ع " املعونة ع

ى مسائل الخالف"و اللذان عرفا بدورهما رواًجا منقطع " ٕالاشراف ع
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ر، و  ي ربوع النظ من خاللهما ذاع صيت القا عبد الوهاب 
  )٢٥(.املغرب ؤالاندلس، وتعددت أسانيد رواياته

ن لم تقتصر  ومن امللفت لالنتباه أن كتابات املغاربة ؤالاندلسي
ة عند القا عبد الوهاب  ى إظهار الجوانب الفقهية املتم ع

ي شخصيته  ي إبراز الجانب الشعري  العلمية، فحسب، بل أسهمت 
فقد أورد محمد بن عياض مجموعة من ٔالابيات الشعرية الغزلية 

ي صباه ومن جهته أبرز أبوه  )٢٦(.ال نظمها القا املذكور 
ي الرواية ال ذكر  القا عياض شاعرية القا عبد الوهاب 
ى أسعرد من بالد الكرد بالقرب من  ر دخل قرية تد ا أن هذا ٔالاخ ف

ى ابن علون رئيس القرية، ووجد عنده جبل الجودي، فح ّل ضيًفا ع
ي كل فصل من فصول  مجموعة من الشعراء ينشدونه شعًرا 

ى القا عبد الوهاب ي أحد ٔالايام . السنة، فعرض أشعارهم ع و
تعمدوا التقليل من مكانته، وقدموا الرئيس عليه ليجربوا ما إذا كان 

نقتبس منه  )٢٧(الكامليحسن الشعر، فنظم شعًرا طوياًل من البحر 
  :هذه ٔالابيات

ي نظمــــها ــــــــــــــيا شاعرا ألفاظ   دررا غدت وزبرجدا وزمردا      ه 
ا لك ساهــــرا ا       خذها فقد نّسق   ـذاــــــــــــوحق ملثلها أن يؤخـ ف

ـــا    من قال شعرا فليقله هكــذا   ح تظل تقول من عجب 
ي  ا القا عبد وقد أفاض ابن بسام  رجمة ال خص  ال

ي إبراز إبداعاته الشعرية ووصفها بقوله  وجدت له شعًرا "الوهاب 
ى من الظفر بالنجح ى من الصبح، وألفاظه أح  )٢٨(،"معانيه أج

  .وخصص لقصائده عدة صفحات
من خالل ما تقدم؛ تتضح صلة القا عبد الوهاب البغدادي 

طريق إبراز هؤالء ملختلف بعلماء املغرب ؤالاندلس سواء عن 
الجوانب الثقافية املكونة لشخصيته العلمية، أو من خالل سرد 
ي الفقه  أخبار رحلة علماء الغرب ٕالاسالمي إليه، أو سرد مؤلفاته 

  .املالكي وقصائده الشعرية
رة القا عبد ) ٤( اهتمام علماء املغرب ؤالاندلس بكتابة س

  :الوهاب البغدادي                
ى املشهد الرابع من صلة القا عبد الوهاب بعلماء املغرب  يتج
رجمة حياته والاهتمام بذكر مؤلفاته،  ي اهتمام هؤالء ب ؤالاندلس 
ي مصادر  فضاًل عن سرد جزئيات أخرى من شخصيته، قد ال توجد 
ي ترجمته ضمن قائمة  رته؛ وال غرو فقد أورد النبا أخرى تناولت س

ي بن  القضاة الذين ترجم ى يد العالمة ع لهم، فذكر أنه درس ع
ا  ى القضاء بعده بعدة مواضع وم أبي بكر الباقالني، وأنه تو

ي ٓالافاق ذكره، ا كعبه وشاع  ووصفه بأنه  )٢٩(الدينور ال عال ف
ى مصر، فحصل له حال  ي آخر عمره إ ا متأدًبا، وأنه خرج  ً كان فق

ومن جهة أخرى؛ أورد لنا هذا . من الدنيا، كما ذكر شيوخه وتالمذته
رجمة ال خصصها للقا عبد  ي ثنايا ال القا ٔالاندلس 
ر من بغداد، موضًحا أنه نقل عنه  الوهاب أسباب خروج هذا ٔالاخ
ا نحو  ي وطلب ألجله، فخرج مضطًرا ع ي الشاف كالم قاله 

ي الاستقرار باألند )٣٠(مصر، ّن الفكرة ال كانت تراوده  لس كما ب

ي  )٣١(.كما سلف الذكر هـ، فإن ٤٢٢وإذا كان قد حّدد سنة وفاته 
ي ترجمته  ي عصر املوحدين أورد  ابن عطية وهو فقيه مغربي عاش 

ي سنة   )٣٣(كما اهتم ابن بسام )٣٢(.هـ٤٢١للقا املذكور أنه تو
رته  ي "ناصر دين املالكية"فوصفه بـ بس ، وأبرز علو كعبه ونبوغه 

ي افتقار وعز . حقل الشعر ى مصر  ا أسباب هجرته من بغداد إ
ا   .حاله، وغالء املعيشة ف

رة القا عبد الوهاب، من  ويبلغ أوج اهتمام املغاربة بس
ي  خالل ما قاموا به من تصحيح للمعلومات ال وردت خطًئا عنه 
ى إليه القا عياض السب  مصنفات كتاب آخرين، وهو ما س

ن صّحح  كال ) هـ٥٤٤ت ( ي كتاب التعريف الذي زعم ح رازي  م الش
فيه أن القا عبد الوهاب رأى أبا بكر البصري، دون أن يسمع 
ن أن الصواب كما ورد عند القا عياض أنه  ي ح منه شيئا، 

  )٣٤(.حّدث عنه إجازة
ي وابن عطية وابن بسام، نجد جماعة من  ى جانب النبا وإ

ن  راجم املغاربة ؤالاندلسي رجمون للقا عبد الوهاب، كتاب ال ي
م محمد بن عياض بن القا عياض سالف الذكر  نذكر من بي

ي كتاب  كما ترجم  )٣٥(".التعريف بالقا عياض"الذي عرض له 
ي  رته كل من ابن  )٣٦(،"الديباج املذهب"له ابن فرحون  وعرض لس

ي كتابه التكملة ي الذيل والتكملة )٣٧(ٔالابار  وكل  )٣٨(.وابن عبد امللك 
هذه النماذج تعكس مدى عالقة القا عبد الوهاب بفقهاء 
ي الذاكرة املغربية  املغرب ؤالاندلس حيث ظل اسمه منحوًتا 

  .ؤالاندلسية
ى فتاوى القا ) ٥( ن ع  اعتماد الفقهاء املغاربة ؤالاندلسي

  :عبد الوهاب                
لفقهاء  شكلت فتاوى القا عبد الوهاب مرجًعا أساسًيا

املغرب ؤالاندلس ممن عاصره ومن لم يعاصره، وحسبنا أن الفقيه 
ى كتابيه  ًرا ع " املعونة"املغربي الونشريس اعتمد اعتماًدا كب

فمن خالل تصفح  )٣٩(.إلصدار مجموعة من الفتاوى " ٕالاشراف"و
ي كتاب املعيار، يتضح  مجموعة من النوازل والفتاوى الواردة 

ى هذا اعتماد الونشريس و  ره من علماء املغرب ؤالاندلس ع غ
ر النماذج ٓالاتية ، ويمكن تلمس ذلك ع   :القا

  :ي مجال العبادات واملعامالت - ٥/١
ي فتوى نقلها ناقل عن  أورد الونشريس ما ذكره ابن املاجشون 
ري ثوب  ي مسألة الرجل املسلم الذي يش القا عبد الوهاب 

فجاء نص جواب . والصالة بهذمي، هل يستوجب ذلك غسله 
ا القا عبد الوهاب من أن الثوب إذا  الفتوى مطابًقا ملا أف 
كان رفيًعا يفسده الغسل، فإن ذلك ال يستلزم غسله، ويمكن 

ي به رز مراعاة القا  )٤٠(.للمسلم أن يص ولعّل هذه الفتوى ت
ى أحكام الشريعة ودفع ا ن املحافظة ع لضرر املذكور ضرورة املزج ب

  .عن املسلم
ا مغربًيا آخر وهو سيدي محمد بن  ً من جهة أخرى؛ نجد فق
ي أن الجمع  ى حكم القا عبد الوهاب  مرزوق يعتمد بدوره ع
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ي السفر ال يختص باملسافة الطويلة، علًما بأن  ن  ن الصالت ب
مجموعة من علماء الغرب ٕالاسالمي كانوا قد سبقوا سيدي محمد 

ي اعتما د نفس حكم القا عبد الوهاب كالفقيه بن مرزوق 
ي وابن محرز واللخم ى  )٤١(.البا ولعّل إجماع املشايخ املغاربة ع

ى رسوخ قدمه  أحكام هذا القا واستقاء فتاواهم منه دليل ع
ى الصالت ال كانت  ي مجال ٕالافتاء من جهة، وحجة ع ومكانته 

ذا الشيخ البغدادي   .تجمعهم 
ي مجال العبادا ي نوازل املغاربة قضايا و ت، دائًما ُطرحت 

ا  ى القا عبد الوهاب، نذكر من بي ا ع أخرى تم الاستناد ف
ى فتواه حول عدد البيوتات ال  استناد الفقيه الونشريس ع
ّن حكم  تستلزم إقامة صالة الجمعة داخل قرية معينة، فبعد أن ب

رة  الجمعة ال تجب إال "ٕالامام مالك الذي يرى أن  ي القرية الكب
ا ٔالاسواق ى هذا الحكم حكم "املتصلة البنيان ال ف ، يردف إ

ي قرية من  القا عبد الوهاب بأن معيار وجوب إقامة الجمعة 
م الثواء وتتقرى  القرى، تستلزم أن يكون أهلها من العدد الذي يمك

  )٤٢(.م القرية
ي موضع آخر من كتاب املعيار، تم الاعتماد  ى القا عبد و ع

ن  ي جامع ي نازلة تدور حول إمكانية إقامة الجمعة  الوهاب أيًضا 
ي اتجاه  ر  ى النازلة يس بمدينة بسطة ٔالاندلسية، فكان الجواب ع

ى أحكام القا عبد الوهاب ويورد الونشريس . املنع، اعتماًدا ع
ا القا عبد الوهاب حول هذا املنع من أ ن الحجة ال استدل 

ي مسجد واحد، ولو  ى هللا عليه وسلم لم يقم الجمعة إال  الن ص
ى هللا عليه وسلم قواًل وفعالً  ر لبّينه ص ي أك   )٤٣(.جازت 

ي مجال الفقه املالكي، ففد كان  ورغم طول باع ابن رشد الجد 
ي  ره أقواله  ى القا عبد الوهاب ويعت ن"بدوره يحيل ع " التلق

ي الاستناد  ا، لذلك لم يتجاوز دوره مستوى شرح حجة ينب إل
ي  ى سبيل املثال ما ورد عنده  ا ع أقوال القا عبد الوهاب، وم
سؤال طرح عليه وطلب منه توضيح حول ما ذكره الشيخ البغدادي 
ي الخصال ال تفسد الصالة، فشرح بتفصيل ما أجمله القا 

ي كتاب  ن"املذكور    )٤٤(".التلق
أورد أيًضا فتاوى البن " املعيار"ى؛ أن صاحب وتجدر ٕالاشارة إ

رهم من فقهاء املغرب ؤالاندلس ح  ر، والبن الحاج وغ بشتغ
ى القا )هـ ٩القرن (عصره  ، وجل هؤالء الفقهاء كانوا يحيلون ع

عبد الوهاب البغدادي، مما يمكن اعتباره مرجًعا أساسًيا ال غ 
راث الفقه للغرب ٕالاسالمي ي ال ى تلك . عنه  ويمكن الرجوع إ

ي  ي املوضوع" املعيار"النوازل املتناثرة    . لالستفاضة 
  ":دار الحرب"ي مجال العالقات مع  - ٥/٢

ن  اهتماًما " دار الحرب"، و "دار ٕالاسالم"شكلت العالقات ب
ًرا ما أثارت هذه  ي أوساط فقهاء املغرب ؤالاندلس، وكث واسًعا 

م، فكانوا يستأنسون العالقات إشكاليات معقدة ط رحت عل
ى سبيل املثال  بفتاوى القا عبد الوهاب البغدادي، من ذلك ع
ن الذين يدخلون  ي مسألة الرهائن املشرك اعتماد الونشريس عليه 

ي قول هذا الفقيه  ى  م، وهو ما يتج ى أصحا ٕالاسالم هل يردون إ
ي ٕالاشراف لعبد ا: "املغربي ي املعونة و ي كتاب فإني رأيت  لوهاب 

ن  ن، وأسلموا ب ن رهائن من املشرك ن ذكر أخذ املسلم الجهاد ح
م، وال يجوز لنا حبسهم خالًفا ملن أبى ذلك ما  أيدينا أنا نردهم إل
م إنما  ن أل نصه، وألنا إذا لم نردهم لم نأمن من غدرهم باملسلم

م ى دي مون ما داموا ع قا وواضح من هذه الفتوى أن ال )٤٥(؛"ي
ن، فضاًل عن  عبد الوهاب كان بعيد النظر، مراعًيا مصلحة املسلم
ر من الاهتمام بأسر  ن أك روح الاحتياط والحذر من الغدر باملسلم
م أن يلعبوا دوًرا مخرًبا يضر  مجموعة من أفراد العدو الذين بإمكا

  .بمصلحة الجماعة ٕالاسالمية
ى حكم  ي نازلة أخرى، استند الونشريس إ القا عبد و

ن القيام بشن غارات  ي مسألة هامة تتعلق بإمكانية املسلم الوهاب 
ي صلح،  ى أطراف مراكز العدو الذي دخل معه السلطان املسلم  ع

ي يد العدو  –فكان جواب النازلة . مع بقاء بعض املناطق الساحلية 
ى رأي القا عبد الوهاب وهو جواب  )٤٦(جواز الجهاد، –اعتماًدا ع

ر تجاه أمته يد ى الحس املرهف الذي كان يشعر به هذا ٔالاخ ل ع
ن تجاه العدو النصراني،  رجمة ٔالامينة ملشاعر املسلم ٕالاسالمية، وال

ي حالة صلح مع سلطان املغرب   .ولو كان 
  :ي مجال املعامالت الاقتصادية والاجتماعية -٥/٣

ي ٔالاسوا ن املشاكل الاجتماعية ال كانت ُتطرح  ق املغربية من ب
ن، أو البيع املضغوط  خالل العصر الوسيط، مسألة البيع بالغ
الذي يكون البائع ضحيته نتيجة إكراهات اجتماعية أو سياسية أو 
ي املسألة ال تعرض لها فقهاء املغرب ؤالاندلس،  اقتصادية، و
وأفردوا لها أبواًبا خاصة تشمل مجموعة من ٔالاحكام ال صيغت 

ى مص ي هذا الصدد شكلت كتب القا عبد . لحتهحفاًظا ع و
الوهاب مرجعيات أساسية لفقهاء املغرب؛ وال غرو فقد أحال عليه 
ى  كتاب  ن، ورجع إ ن تعرض ملسألة البيع بالغ الونشريس ح

ن " املعونة" ن بالغ الذي أورد فيه قيام بعض الباعة البغدادي
رسل ي مسأل )٤٧(.املس ة خلط الزيت وباملثل اعتمد عليه كذلك 

ن، حيث جّوز هذا الخلط ما لم تكن نتيجته  والخل والعسل والل
ى حالة السكر   )٤٨(.تؤدي إ

ي نفس املجال  استعان  –مجال املعامالت الاجتماعية  –و
ي تحريم وصل الشعر عند املرأة،  الونشريس بالقا عبد الوهاب 

وتعطيه ووصل الشعر معناه أن تقطع امرأة جزًءا من شعر رأسها، 
ى حكم القا عبد الوهاب  –وقد بّرر منعه . المرأة ثانية استناًدا إ

ره ضربا من التدليس –   )٤٩(.الذي اعت
ا  من حصاد هذه املجموعة من النوازل ال اعتمد ف
ى القا عبد  ره من فقهاء املغرب ؤالاندلس ع الونشريس وغ

م ك. الوهاب، يتضح مدى الثقة ال وضعها فيه هؤالء ما أن إحاال
ى ما كان يتمتع به من مكانة علمية  ى أجوبته وأحكامه تدل ع ع
ي الوقت نفسه الصلة  م، وتعكس  وأمانة لم تكن موضع شك لد
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 دراسات ...صالت الفقيه المالكي عبد الوهاب البغدادي :إبراهيم القادري         
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العلمية ال كانت تربط هؤالء بعمدة املدرسة املالكية القا عبد 
  .الوهاب البغدادي

  

  خاتمة
البغدادي جسد إحدى خالصة القول؛ أن القا عبد الوهاب 

ي املشرق واملغرب، نتيجة  ن  ن املالكيت ن املدرست حلقات التواصل ب
ى  تتلمذ مجموعة من أقطاب املذهب املالكي باملغرب ؤالاندلس ع
ي مجال  ذه ٔالاصقاع، واستعمالها  يديه، وانتشار مؤلفاته 
ا القضاة املالكيون املغاربة  التدريس، أو كمصادر كان يعتمد عل
م، ح أن فتاوى القا  ي إصدار أحكامهم وأجوب ؤالاندلسيون 
ي النوازل  ا، خاصة  عبد الوهاب أصبحت مرجعيات ال محيد ع

  .ال كان يستع حلها بسهولة
ي تطوير املذهب  وال يمكن تقدير وزن العطاء الذي ساهم به 

راث ال فقه املالكي بالغرب ٕالاسالمي إال من خالل  معاينة رصيد ال
راكم الذي خلفه فقهاء املالكية باملغرب ؤالاندلس، والذي ينطق  امل
ي املدرسة الفقهية املالكية بالغرب  ي  ر املالكي املشر بمدى التأث
ي  ٕالاسالمي، ويثبت بصمات القا عبد الوهاب البغدادي 
ن، وي  تطويرها، وهو َوْرٌش سيظل يفتح دائًما شهية الباحث

  .ية  للبحث املستمربالجديد والقابل

  

  

  

  

  :الهوامش
 

ي محاسن أهل الجزيرةابن بسام، ) ١( رة  ، تحقيق إحسان عباس، دار الذخ
روت    .٥١٥، ص ١، مج ٤، ق١٩٧٩لبنان  –الثقافة للنشر والتوزيع، ب

  . ٥٢١ -٥٢٠املصدر نفسه، ص ) ٢(
روت وفيات ٔالاعيانابن خلكان، ) ٣( . ٢٢٢، ص ٣، ج١٩٧٧، دار الثقافة، ب

ي  تحقيق ، فهرست ابن عطية: هـ، انظر ٤٢١ويجعل ابن عطية سنة وفاته 
روت  ي، ب   .، دار الغرب ٕالاسالمي)١ط( ١٩٨٠محمد أبو ٔالاجفان ومحمد الزا

ي املكتبة العربية ببغداد، تاريخ بغدادالخطيب البغدادي، ) ٤( ، مكتبة الغان
  .٣١، ص ١١ج، ١٩٣١القاهرة 

املحمدية  –، تحقيق سعيد أعراب ـ فضالة ترتيب املداركالقا عياض، ٥) (
، ص ٧، منشورات وزارة  ٔالاوقاف والشؤون ٕالاسالمية، ج ١٩٨٣-١٩٨١
٢٤٦ .  

رة) ٦(   .٥١٥، ص ١، مج ٤س، ق.م... ابن بسام، الذخ
ي ضيف، ) ٧(   .١٢٤، القاهرة، دار املعارف، صالعصر العباس الثانيشو
ى الدرس الفقه املالكي إدريس السفياني، ) ٨( أثر القا عبد الوهاب ع

، مستلة من  بحث قدم للمؤتمر العلم ٔالاول الذي نظمته بالغرب ٕالاسالمي
راث بدبي  ، ٢٠٠٣مارس  ٢٢ - ١٦دار البحوث للدراسات ٕالاسالمية وإحياء ال

  .٣ص
رة) ٩(   .٥١٥، ص ١، مج ٤س، ق.م....الذخ

ن، نشر وزارة ٔالاوقاف والشؤون املعرباملعيار ) ١٠( ، تخريج مجموعة من املحقق
روت    .٩، ص ١٠، ج١٩٨١ٕالاسالمية باملغرب، دار الغرب ٕالاسالمي، ب

 

 
راث املرقية العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا) ١١( ، تحقيق لجنة إحياء ال

روت    .٤٠م، دار ٓالافاق الجديدة، ص  ١٩٨٠هـ،  ١٤٠٠العربي، ب
  .٢٠٥، ص ١س ، ج.م...املعيار) ١٢(

اية) ١٣( راث  الريان، دار البداية وال وتفيد رواية . ٣٥، ص ١٢، ج ١٩٨٨لل
ي مصر وهو ما يفهم من  ي بحبوحة من العيش  ي أنه كان يعيش  النبا

ا حال من الدنيا: "قوله لكن . ٤١س، ص .م...، املرقبة العليا"فحصل له 
ى مصر حيث يبدو أن هذا الوصف ال يتعلق بوض ي بداية مجيئه إ عيته 

ي بداية الغربة   .تكون ٔالاحوال عادة صعبة 
  .٢٢٦ – ٢٢٥، ص ٧س، ج .م...القا عياض، املدارك ) ١٤(
ي، املرقبة) ١٥(   .١٤٢س، ص . م....النبا
  .٧٤ - ٧١، ص ٨س، ج.م....القا عياض، املدارك) ١٦(
  .٤١س، ص .م...املرقبة) ١٧(
  .٨٤س، ص .م، ... فهرست ابن عطية) ١٨(

روت كتاب الغنيةالقا عياض، ) ١٩( ر جرار، ب  -هـ ١٤٠٢، تحقيق ماهر زه
  .١٣٥، دار الغرب ٕالاسالمي، ص )١ط(م ١٩٨٢

  .١٣٥ص  ،املصدر نفسه) ٢٠(
  .٨١فهرست ابن عطية، ص ) ٢١(
  .٤١س، ص .م....املرقبة) ٢٢(
  .١٦٧س، ص .م....كتاب الغنية ) ٢٣(

، املطبعة امللكية، الرباط املغرب العربيأعالم عبد الوهاب بن منصور، ) ٢٤(
  .١٠٦، ص ١، ج١٩٧٩

ي املدرسة املالكية بالغرب قطب الريسوني، ) ٢٥( القا عبد الوهاب وأثره 
، مستلة من  بحث قدم للمؤتمر العلم ٔالاول الذي نظمته دار ٕالاسالمي

راث بدبي  ، ٢٠٠٣مارس  ٢٢ -  ١٦البحوث للدراسات ٕالاسالمية وإحياء ال
  .١٢ص 

 –، تحقيق محمد بن شريفة، طبعة فضالة التعريف بالقا عياض) ٢٦(
  :ومن هذه ٔالابيات الشعرية. ٦٦، ص )٢ط(هـ  ١٤٠٢ – ١٩٨٢ املحمدية

ى الهجر بالقادر   فجد بالوصال فدتك النفوس              فلست ع
  وفيك تعلمت نظم القريض               فلقب القوم بالشاعر

  .١١٥ - ١١٤س، ص .م...الغنية، ) ٢٧(
رة ) ٢٨(   . ٥١٥، ص ١، مج ٤س، ق.م....ابن بسام، الذخ
ي، املرقبة) ٢٩(   .٤٢ -  ٤٠س، ص. م....النبا
  .٤١نفسه، ص ) ٣٠(
  .٤٢نفسه، ص ) ٣١(
  .٨٤س، ص .م...فهرست ابن عطية) ٣٢(
رة ) ٣٣(   . ٥١٦ -  ٥١٥، ص١، مج ٤س، ق.م...ابن بسام، الذخ
ي، املرقبة) ٣٤(   .٤١س، ص .م...النبا
  . ٦٦س، ص .م...محمد بن عياض، التعريف ) ٣٥(

راث بمصر، جاملذهب الديباج) ٣٦( ، ص ٢، تحقيق محمد أبو النور، نشر دار ال
٢٦.  

  .٦٧٣، ص ٢، نشر عزت العطار، طبعة القاهرة، جالتكملة لكتاب الصلة) ٣٧(
، قسم الغرباء، تحقيق محمد بن شريفة، ص ٨، السفرالذيل والتكملة) ٣٨(

١١٠.  
  .١٠٩، ص ٢، ج٢٧١، ص ١س، ج.م...املعيار  )٣٩(
  .٨٢نفسه، ص ) ٤٠(
  .٢٠٥ -  ٢٠٤، ص ١نفسه، ج) ٤١(
  .٢٢٥، ص ١نفسه، ج ) ٤٢(
  .٢٣٩ -  ٢٣١، ص١نفسه، ج) ٤٣(

ي، دار الغرب ٕالاسالمي، فتاوى ابن رشدابن رشد، ) ٤٤( ،  تحقيق املختار التلي
روت    .٥٦١ – ٥٥٨، ص ١، ج١٩٨٧ب

  .١٠٩ص ، ٢س، ج.م.....املعيار) ٤٥(
  .٢٠٨، ص ٢نفسه، ج) ٤٦(
  .٣٧٦، ص ٥نفسه، ج) ٤٧(
  .٨٣، ص ١١نفسه، ج) ٤٨(
  .١٤٦، ص ١١نفسه، ج) ٤٩(


