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ذ

ذادلدتخلص

تعد دراسة المؤرخيف االوائؿ جزءًا اساسيًا مف التاريخ. وليا أىمية في دراسة التاريخ  
العربي اإلسالمي إذ شيد المغرب العربي وال سيما القيرواف في القرنيف الثالث والرابع اليجرييف 

وىو مف أسرة عربية  ـ(ٜ٘ٗ/ىٖٖٖالتميمي ت  مف العمماء ومف بينيـ )أبو العرببروز عدد 
أصيمة وعريقة وممف اكتسبوا مكانة مرموقة مف بيف المساىميف في الحركة العممية واغناء 

 أبي العرب, ذلؾ اف عصر ؤلفات كثيرة مف اىميا كتاب المحفالتراث العربي اإلسالمي ولو م
االغالبة  بسقوط دولةتمثمة شيد تحوالت اجتماعية واقتصادية وحدوث اضطرابات سياسية م

 وقياـ دولة العبيدييف. 
Social, Economic and Political Life  For Abu AL-AlarabAl - Tamimi For The 

Period (251AH -333 AH /865 AM- 945AM)    
ABSTRACT 

The top essential historians study is a part of the history. Also it is 
importance in the study of Arabian Islamic history. At that time the western part of 
the Arab world, especially in Al-Kairouan in centuries third and fourth AH 
emergence of a number of scientists, including (Abu Al- Arab Al-Tamimi died 
333AH/9445M),  he was one of the Arab family genuine, ancient and who have 
acquired a prominent place among the shareholders in the scientific movement 
and enrich the Arabian heritage for Muslim, has many works of the most 
prominent authors of Almihan Book ( adversity), so that the era of AbuAl- Arabs 
appeared on the social and economic transformations and political unrest, 
represented by the states of Alaghalibah and Alobaideean. 
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ذاحملورذاالول

ذأواًل:ذأمسه:

. نشأ أبو العرب  (ٕ). القيرواني(ٔ)محمد بف احمد بف تميـ بف تماـ بف تميـ التميمي
التميمي عمى حالة حسنة وفي بيت عمـ وجاه وسمؾ سبيؿ أسالفو في طمب العمـ ومقارعة 

ـ(. ٜ٘ٗـ/٘ٙٛى(/)ٖٖٖى /ٕٔ٘الظمـ والظالميف, وعاش عمرا بمغ اثنتيف وثمانيف سنة )
وأفنى عمره في التعمـ والتعميـ والتأليؼ وبمغ أعمى المراتب في المكانة العممية وشاع ذكره, وقد 

ر مف كتب التاريخ والحديث وأعالـ الرجاؿ والجرح والتعديؿ وال سيما عمماء ذكر في الكثي
 افريقية و القيرواف وغيرىـ.

ويعود نسب أبو العرب  الى أسرة عربية عريقة تولت مقاليد الحكـ لوالية افريقيا منذ 
الرغـ النصؼ الثاني مف القرف الثاني اليجري, فقد كاف منذ صغره محبًا لمعمـ شغوفًا بو عمى 

 .(ٖ)مف رغبة اسرتو في تنشئتو نشأة االمراء والسالطيف
ذثانيًا:ذالتعروفذبالقريوانذوأهميةذموقعها:

بد  لذلؾ ال بي العربنظرًا لكوف مدينة القيرواف ىي البيئة الجغرافية واالجتماعية أل
منذ  بي العرب ليذه المدينة العريقة التي تعد الحاضنة الميمة أل يسيرةمف اعطاء صورة ولو 

. وأصؿ كممة القيرواف فارسية (ٗ)نعومة أظفاره. فالقيرواف تعني الكثرة مف الناس ومعظـ األمر
)كارواف(, دخمت الى العربية وتعني مكاف السالح ومحط الجيش أو استراحة القافمة وموضع 

 (ٙ)ُحديج . وىي مدينة معروفة أوؿ مف اختطيا القائد معاوية بف(٘)اجتماع الناس في الحرب
وذلؾ سنة  (ٚ)ـ( ولمع أسميا بعد تأسيسيا عمى يد القائد عقبة بف نافع الفيريٗ٘ٙىػ/ٖٗسنة )

. فدعا (ٛ)ـ(, وكانت عبارة عف وادي كثير األشجار ومأوى لموحوش والحياتٓٚٙىػ/ٓ٘)
عقبة وكاف مستجاب الدعاء بأف تخرج تمؾ الوحوش فخرجت واستقىَّ بيا ىو وأصحابو ثـ 

. وال ننسى دعائو المشيور حيف انتيى مف بناء المدينة, إذ قاؿ (ٜ)ويفتح البالد جعؿ يغزو
)الميـ أمألىا عممًا وفقيًا وأعمرىا بالمطيعيف والعابديف وأجعميا عزًا لدينؾ وذاًل لمف كفر بؾ 

 .(ٓٔ)وأعزَّ بيا اإلسالـ(
اره فقد جعميا ختياوكاف ىدفو مف ىذا البناء أف يستقر بيا المسمموف وكاف موفقًا في 

بعيده عف البحر لكي ال تتعرض ليجمات البيزنطييف البحرية وبعيده عف الجباؿ التي كانت 
وصفيا فأصبح موقعيا متوسطًا بيف الساحؿ والجبؿ . يا القبائؿ البربرية المناوئة لإلسالـتسكن
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قة وىي ياقوت الحموي بقولو )طوليا أحدى وثالثوف درجة وعرضيا ثالثوف درجة وأربعوف دقي
. وذكرىا الحميري وعبَّر (ٔٔ)مدينة عظيمة بأفريقيو ُغبرت دىرًا وليس بالغرب مدينة أجًؿ منيا(

)ىي قاعدة البالد األفريقية وأـ مدائنيا وكانت أعظـ  عنيا بمعاني جميمة تميؽ بمكانتيا إذ قاؿ
مدف المغرب نظرًا واكثرىا بشرًا وأيسرىا أموااًل وأربحيا تجارًة وأكثرىا جباية والغالب عمى 

) . ويعد بناء مدينة (ٕٔ)فضالئيـ التمسؾ بالخير والوفاء بالعيد وأجتناب المحاـر والتفنف بالعمـو
ة اإلسالمية في المغرب األدنى ومركزًا النطالؽ الجيوش القيرواف بداية تأريخ الحضار 

لييا ينسب الكثير  اإلسالمية ونقطة أرتكاز رئيسّية النتشار المغة العربية وبقية العموـ األخرى وا 
 .(ٖٔ)مف العمماء والفقياء واألدباء والمؤرخيف

ذثالثًا:ذاحلياةذاالجتماعية:

ـ( أستوطنتيا بدايًة القبائؿ العربية مف ٓٚٙىػ/ٓ٘لما أسسَّ المسمموف القيرواف سنة )
بني تميـ واألنصار واألوس والخزرج واألزد القيسيوف تنوخ, بنو جرير, الِكْنديوف, كنانة وغير 

. ثـ بدأت تستقطب مع الزمف أجناسًا متعددة مف عمماء وتجار (ٗٔ)ىؤالء, ومف أسمـ مف البربر
ومثقفيف وذلؾ ما عبر عنُو اليعقوبي الذي زار القيرواف في أواخر القرف الثالث اليجري إذ قاؿ 
)وفي مدينة القيرواف أخالط مف قريش ومف سائر بطوف العرب ومف مضر وربيعة وقحطاف 

 .(٘ٔ)وبيا أصناؼ مف عجـ البالد والبربر والرـو وأشباه ذلؾ(
يود والنصارى عاشت في ظؿ اإلسالـ بأماف وىناؾ فئات أخرى في القيرواف مثؿ الي

تاـ وكاف ليـ حي خاص لسكناىـ يسمى حي الييودية وكانوا يتصرفوف بالتجارة وأكثر أطباء 
 .(ٙٔ)الحكاـ منيـ

ويقسـ المجتمع القيرواني بشكؿ عاـ الى قسميف: العمماء والعّباد وعامة الناس مف 
ى ولذلؾ نالحظ أف تأريخ القيرواف قد شيد ناحية والحكاـ ومف سار في ركابيـ مف ناحية أخر 

في ذلؾ العصر التحامًا كبيرًا بيف العمماء والعّباد وبيف العامة حتى أصبح العمماء ىـ القادة 
. وخير مف يمثؿ ذلؾ العالـ الفقيو أبو العرب  التميمي إذ ترؾ ما كاف (ٚٔ)الحقيقييف لممجتمع

المظموميف مف أبناء مدينتو والوقوؼ بوجو  عميو مف الترؼ واتجو لطمب العمـ والدفاع عف
. فكسب ىو ورفاقو مف العمماء والفقياء مكانو (ٛٔ)الحكاـ دفاعًا عف الديف مما تسبب في سجنو

خاصة لدى المجتمع القيرواني ولذلؾ تجدىـ يفزعوف ألييـ في المممات ويقفوف الى جانبيـ في 
عصر المؤلؼ أنو كاف مجتمعًا نظيفًا  . ومف سمات المجتمع القيرواني في المدة(ٜٔ)محنيـ
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غمب عمى أىمو سمة التعبد وحب الخير والتمسؾ بالفضيمة, وأبرز ما يميز ىذا المجتمع كثرة 
مف فيو مف العّباد والزّىاد والعمماء الذيف كانوا بالمرصاد لكؿ بادره مف بوادر التحمؿ في 

 .(ٕٓ)المجتمع
ة في المجتمع القيرواني إذ كاف ليا دورًا وال يمكف أف نغفؿ عف مكانة المرأة المسمم

كبيرًا في رفع الروح المعنوية لمرجاؿ وحمّميـ عمى مواصمة القتاؿ وعدـ الفرار مف أماـ 
. فضاًل عف بالشؤوف المنزلية ومنيف مف ناؿ حظًا وافرًا في العمـ, فقد كاف القاضي (ٕٔ)العدو

العصر لتدريس بناتو وبنات ـ( قد خصص ما بعد صالة ٜٚٓىػ/ٜٕ٘عيسى بف مسكيف )ت
 . وبعضيف مف برع في األدب والشعر مثؿ ميريو األغمبية(ٕٕ)أخيو عموـ القرآف والتفقو فيو

 .(ٖٕ)ـ(ٜٚٓىػ/ٜٕ٘)ت
ذاحملورذالثاني

ذأواًل:ذاحلياةذاالقتصادوة:

البد مف إعطاء صورة ولو يسيرة عف الحياة االقتصادية لعصر أبي العرب وال بد 
نتطرؽ الى كؿ التفاصيؿ الدقيقة ألف ذلؾ سيأخذ مساحة زمانية ومكانية ال يمكف القوؿ اننا لـ 

الخوض وانما سيكوف الحديث عف الجوانب االقتصادية الرئيسة في ذلؾ العصر بشكؿ مبسط 
 وموجز.

 موقع القيروان وأهميته في االزدهار االقتصادي: -1
ف موقعيا الجغرافي لقد أستفادت أفريقية بصورة عامة والقيرواف بصورة خاصة م

المتمييز عمى حوض البحر المتوسط مركز الحركة في العالـ القديـ, فقد طرأ تغّير منذ أوائؿ 
القرف الثالث اليجري حدثاف ىاماف كاف ليما أثر كبير في ىذا االزدىار االقتصادي أوليما: 

. لكثرة (ٕ٘). ومصر عف طريؽ بالد النوبة(ٕٗ)تحوؿ طريؽ الذىب القديـ الرابط بيف غانة
مخاطره عمى القوافؿ التجارية التي كانت تسمكُو واتجاّىِو بداًل مف ذلؾ الى بالد المغرب جاعاًل 
مف القيرواف وبعض المدف مراكز تجارية نشطو وما أرتبط بذلؾ التحوؿ مف اكتشاؼ مصدر 

قيمة  جديد لسمعتيف مف بالد السوداف الغربي ىما الذىب والرقيؽ السوداني الذي أصبحت لو
اقتصادية وعسكرية في العالـ اإلسالمي إذ كاف ىؤالء العبيد يمحقوف بأعماؿ الزراعة 

. وثانييما: سيطرة األسطوؿ (ٕٙ)والصناعة وحراسة القوافؿ التجارية ومنيـ مف ُيمحؽ بالجندية
ـ( ٜٔٔ-ـٕٗٚىػ/ٜٕٛ-ىػٕٔٙاألغمبي وبصفو خاصة في عيد األمير إبراىيـ الثاني مف )
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ط وغرب البحر المتوسط مما فتح الباب عمى مصراعيو أماـ تجارة أفريقيا مع عمى مياه وس
جزر البحر المتوسط وجنوب غرب أوربا فضاًل عف المشرؽ وتبعًا لذلؾ نشطت في أفريقيا 
التجارة الداخمية والخارجية وكانت القيرواف ىي قمب ىذا النشاط إلييا َتِرْد القوافؿ ومنيا َتصُدْر 

 .(ٕٚ)عمى مدار العاـ في حركٍة دائمةٍ 
 األسواق: -2

بالنسبة لتنظيـ األسواؽ فقد كانت ُتسمى بأختصاصيا التجاري وأحيانًا تُنسب إلى 
مؤسسيا أو فئة إجتماعية معينة وما ييمنا ىو سوؽ القيرواف التي كانت المركز التجاري 

يد عمى الميميف أي األوؿ في أفريقية في المدة التي نبحث فييا وسوقيا الرئيس يبمغ طولُو مايز 
. وقد صفت بو المتاجر (ٕٛ)ما يربو عمى الثالثة كيمومترات وكاف يسمى سماط سوؽ القيرواف

والحوانيت في كال الجانبيف, أما االسواؽ األخرى فكاف أشيرىا سوؽ البزازيف وسوؽ القطانيف 
بسوؽ وسوؽ األحد وغيرىا مف االسواؽ ومما يذكر إّف لمييود سوقًا خاصًا بيـ تعرؼ 

 .(ٜٕ)الييود
أما أىـ السمع التي كانت في قائمة التبادؿ التجاري في القيرواف مع بالد السوداف 
الغربي ىي الحبوب والممح والتمور والزيت والعسؿ والنحاس المصنع والخزؼ والمنسوجات 

. مقابؿ منتجات ذلؾ البمد وىي الذىب والرقيؽ (ٖٓ)الصوفية ومدبوغات الجمد القيروانية
 . (ٖٔ)سوداال

كما ُعرؼ في القيرواف في ىذا العصر نظاـ الشركة والوكالة التجارية أذ يذكر 
. وحمديس (ٕٖ)ـ(ٜٗٛىػ/ٕٔٛالجبار بف خالد السرتي )ت القاضي عياض أنُو كانت بيف عبد

. شيخي أبي العرب  التميمي شركة في القطف يعمالف في سوؽ (ٖٖ)ـ(ٜٔٓىػ/ٜٕٛالقطاف )ت
. فضاًل عف ذلؾ أّسيـَ العديد مف عمماء القيرواف وفقيائيا في النشاط (ٖٗ)ااألحد الى أف تياجر 

ـ( الذي كاف لو حانوت عطاره في سوؽ ٚٛٛىػ/ٕٗٚ)ت التجاري منيـ أبو داود العطار
. وصدرت في القيرواف في ذلؾ العصر (ٖ٘)القيرواف مما جعؿ الناس يقبموف عمى التجارة

لمحركة االقتصادية َوِحرص العمماء والقضاة عمى إخضاع بعض المؤلفات العممية المواكبة 
. (ٖٙ)الحياة االقتصادية ألحكاـ الشريعة اإلسالمية عمى وفؽ مذىبي اإلماميف مالؾ وأبي حنيفة

. كتاب )النظر واألحكاـ في جميع أحواؿ (ٖٚ)ـ(ٜٔٓىػ/ٜٕٛفقد ألؼَّ يحيى بف عمر )ت
 .(ٜٖ). وكتاب )أكرية السفف((ٖٛ)السوؽ(



ذجملةذجامعةذاألنبارذللعلومذاإلندانية

ذ

ذذذذذذذذذذذذذذ2013)كانونذاألول(ذذ(ذ4العددذ)

ذاألولاجمللدذ

 

 (ٔٓٙ ( 
 

اإلشارة ىنا الى مكر الييود فقد حاولوا إدخاؿ الربا واالحتكار في المعامالت  وتجدر
. حازمًا تجاىيـ إذ َوسميـ (ٓٗ)ـ(ٛٛٛىػ/ٕ٘ٚالتجارية فكاف موقؼ القاضي ابف طالب )ت

. وذلؾ (ٔٗ)بعالماٍت مخزية جعميا عمى أكتافيـ وعمى أبواب منازليـ فييا صور قردة وخنازير
يفسدوا عمى المسمميف حياتيـ, ومف العمماء الذيف كاف ليـ دور بارز في ردعًا ليـ حتى ال 

. إذ كاف يقوؿ في (ٕٗ)ـ(ٜ٘ٗىػ/ٖٖٖمحاربة االحتكار والتحذير منو أبو بكر بف المباد )ت
مجمسِو )أدركُت بالقيرواف رجااًل أفتقروا ما دخموا فيتناوال أغرميـ سمطاُف مااًل ولكنيـ أتجروا 

 .(ٖٗ)دائد(بالحنطِة أياـ الش
 العمران: -3

ولـ يكف الجانب العمراني بمنأى عف ىذا التطور فقد خمدْت كتب التاريخ أعمااًل 
عمرانية مرموقة شيدىا ذلؾ العصر يأتي عمى رأسيا تأسيس بعض المدف التي أصبحت ذات 

عمى . وبعض األبنية االخرى التي تشتمؿ (٘ٗ). ومدينة الميدية(ٗٗ)شأف كبير كبناء مدينة رقادة
معالـ الحياة مف مباٍف وقصور وأسواؽ وقالع وحصوف ومحارس فضاًل عف تجديد بناء بعض 
الجوامع ودور صناعة السفف وىذا يدلنا عمى التطور االقتصادي الحاصؿ في ذلؾ 

 .(ٙٗ)العصر
 هـ(:333-هـ251) األزمات االقتصادية -4

يعني  المؤلؼ ال أف ما تحدثنا بو سابقًا عف نمو اقتصادي في القيرواف خالؿ عصر
ف كانت قد تغمبت عمييا إذ يصور  عدـ وجود أزمات اقتصادية حادة مرت بيا تمؾ المدينة وا 

. وذلؾ في سنة (ٚٗ)لنا أبف عذاري بعض منيا قائاًل )كانت بأفريقية ىيجة تعرؼ بثورة الدراىـ(
إصالح عمى ىػ( إدخاؿ ٜٕٛىػ/ٕٔٙـ( حاوؿ األمير األغمبي إبراىيـ بف أحمد )ٛٛٛىػ/ٕ٘ٚ)

العممة وذلؾ بضرب دراىـ ِصحاح خالصة العيار وجعؿ كؿ عشرة منيا تساوي دينارًا ذىبيًا 
وقد سماىا العشارية فثار عميو السكاف وأضرب التجار وأغمقوا حوانيتيـ إال أف األمير تمكف 
 مف القضاء عمى ىذِه الثورة وساعدُه عمى ذلؾ أدخاؿ االصالح النقدي في القيرواف وصارت

 .(ٛٗ)الدنانير والدراىـ تؤخذ صرفًا ال وزناً 
ـ( وقعت نار في سوؽ ٜٛٔىػ/ٖٙٓوكذلؾ يذكر ابف عذاري أنو في سنة )

ـ( كاف بأفريقيا وما واالىا الى مصر طاعوف شديد ٜٔٛىػ/ٖٚٓ. وفي سنة )(ٜٗ)القيرواف
 .(ٓ٘)وغالء في األسعار وجور مف العبيدييف



ذذأ.د.ذعبدذاهلاديذحممدذعباس

ذ

احلياةذاالجتماعيةذواالقتصادوةذوالدياديةذلعصرذ

ذذذذذأبيذالعربذذالتميميذ ذصالحذذهابذمحيد

ذ

) ٔٓٚ ) 
 

ـ( )كاف بالقيرواف وأعماليا وباء عظيـ ٜٕٜ/ىػٖٚٔويؤكد أبف عذاري أنو في سنة )
. وربما أف ىذا متأتي مف ظمـ الحكاـ (ٕ٘). قمح بالكيؿ مثقاؿ ذىب((ٔ٘)وغالء سعر فبمغ قفيز

العبيدييف إذ افتعموا األسباب ألخذ االمواؿ مف الناس بكؿ وسيمة وحالوا بينيا وبيف مستحقييا 
. ومع ذلؾ فأف ىذِه الثورات (ٖ٘)يؽ شديدوأعطوىا الى أتباعيـ فأصاب الناس في عيدىـ ض

واألزمات لـ تمنع قوة وسالمة الحياة االقتصادية مف التغمب عمييا واالستمرار في النمو 
. والشؾ أف األضطرابات السياسية التي (ٗ٘)واالزدىار بما حقؽ لمقيرواف وضعًا اقتصاديًا قوياً 

حياة االقتصادية )الزراعة, الصناعة, كانت تحدث بيف حيف وآخر كاف ليا آثار سمبية عمى ال
والتجارة( ولوال ما كاف يعتري القيرواف مف أزمات سياسية ونكبات مالية لبمغ التقدـ الحضاري 

 .(٘٘)فييا درجة لـ تصميا أي مدينة أخرى
ذاحملورذالثالث

ذم(544-565هـ/333-هـ251احلالةذالدياديةذ)

ما بيف منتصؼ القرف الثالث الى لقد عاش المؤلؼ أبو العرب  التميمي في المدة 
منتصؼ القرف الرابع اليجرييف وكانت تمؾ الحقبة مف الزمف ضمف العصر العباسي الثاني 
الذي َضُعفْت فيو الخالفة العباسية في المشرؽ وتفككت الى دويالت وممالؾ مستقمة عنيا ولـ 

. أما السمطة الفعمية فكانت (ٙ٘)يبؽ لمخميفة العباسي إال السمطة األسمية عمى بغداد وما جاورىا
بيد أمراء تمؾ الدويالت ومموكيا وكانت الصورة العامة لذلؾ العصر اضطراب األمف وعدـ 
االستقرار وانتشار الفتف والثورات المتكررة وكثرة الحروب الداخمية بيف االمراء والمموؾ 

ف في مواجية المتنازعيف عمى السمطة والطامعيف فييا مما أدى الى ضعؼ قوة المسممي
. وقد شيد المؤلؼ في ىذه المدة مف حياتِو الخالفة العباسية في مختمؼ (ٚ٘)األخطار الخارجية

مراحميا وعاصر عددًا مف خمفائيا فقد أدرَؾ عصر الخميفة المعتز باهلل محمد أبو عبداهلل بف 
الواثؽ ـ(, ادرؾ عصر الخميفة الميتدي باهلل محمد بف ٜٙٛ-ـٙٙٛىػ/ٕ٘٘-ىػٕٕ٘المتوكؿ )

ـ( وعصر المعتمد عمى اهلل أحمد بف المتوكؿ بف ٓٚٛ-ـٜٙٛىػ/ٕٙ٘-ىػٕ٘٘بف المعتصـ )
ـ( والمعتضد باهلل أحمد بف الموفؽ طمحة بف المتوكؿ ٕٜٛ-ـٓٚٛىػ/ٜٕٚ-ىػٕٙ٘المعتصـ )

-ىػٜٕٛـ( والمكتفي باهلل أبو محمد عمي بف المعتضد )ٕٜٓ-ـٕٜٛىػ/ٜٕٛ-ىػٜٕٚ)
-ـٜٛٓىػ/ٕٖٓ-ىػٜٕ٘باهلل أبو الفضؿ جعفر بف محمد ) ـ( والمقتدرٜٛٓ-ـٕٜٓىػ/ٜٕ٘
ـ( ٖٜٗ-ـٕٖٜىػ/ٕٕٖ-ىػٕٖٓـ( والقاىر باهلل أبو منصور محمد بف المعتضد )ٕٖٜ
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ـ( ٜٔٗ-ـٖٜٗىػ/ٜٕٖ-ىػٕٕٖوالراضي باهلل أبو العباس محمد بف المقتدر بف المعتضد )
 .(ٛ٘)ـ(ٜ٘ٗ-ـٜٔٗىػ/ٖٖٖ-ىػٜٕٖٓوالمتقي هلل أبو إسحاؽ إبراىيـ بف المقتدر 

ولـ يكف الحاؿ مختمفًا عف ذلؾ في المغرب العربي وال سيما القيرواف التي شيدت 
-ـٓٓٛىػ/ٜٕٙ-ىػٗٛٔأحداثًا عاشيا المؤلؼ منذ بداية حياتو في كنؼ الدولة األغمبية )

. وكاف ُعمر المؤلؼ (ٜ٘)ـ( التي أسسيا إبراىيـ بف األغمب بموافقة الخالفة العباسيةٜٛٓ
-ىػٜٕٙبعوف عامًا ثـ عاَش بقية حياتِو في ظؿ الدولة العبيّدية )حينيا خمسة وأر 

. أما الحاؿ في األندلس فمـ يكف بعيدًا عف ذلؾ فقد كانت البالد (ٓٙ)ـ(ٔٚٔٔ-ـٜٜٓىػ/ٚٙ٘
آنذاؾ تعُج بالفتف واألضطرابات والصراعات بيف القبائؿ وقياـ الثورات التي كاف مف أشيرىا 

استمرت ما يقارب خمسيف عامًا أظير  . التي(ٔٙ)ـ(ٜٛٔىػ/ٖٙٓثورة عمر بف حفصوف )
 .(ٕٙ)خالليا الطاعة لبني عبيد في األندلس ومساندتيـ عندما سيطروا عمى القيرواف

 أما أمراء الدولة األغمبية الذيف عاصرىـ المؤلؼ وأبرز األحداث في تمؾ الحقبة فيـ: 
وليَّ أمر  م(874-م864هـ/261-هـ252محمد بن أحمد بن محمد بن األغلب ) -ٔ

. ألنو كاف ييوى َصيدىا حتى (ٖٙ)أفريقية بعد وفاة زيادة اهلل الثاني ويمقب بأبي الغرانيؽ
. وكاف (ٗٙ)أنُو بنى قصرًا يخرج إليو لصيدىا أنفَؽ عميو ثالثيف ألؼ مثقاؿ مف الذىب
ي . وف(٘ٙ)مسرفًا في العطاء حسف السيرة في الرعية ثـ َغمَب عميو الّميو والمعب والشراب

. ولكف الروـ تغمبوا عمى مواقع مف أرض المسمميف في (ٙٙ)عيدِه ُفتحت جزيرة مالطة
 .(ٚٙ)صقمية, وكاف أبو الغرانيؽ مؤثرًا لمعدؿ شغوفًا بالغزو والفتح

ولي أمور  م(921-م874هـ/289-هـ261إبراهيم بن أحمد بن محمد بن األغلب ) -ٕ
الحكـ بعد وفاة أخيو أبي الغرانيؽ وامتد عيده أكثر مف ثمانية وعشريف عامًا )... فتح 
الفتوحات العظيمة وجاىد في اهلل حؽ جيادِه... وكاف لُو فطنو عظيمة وتصدؽ بجميع 

. وقد اختمؼ المؤرخوف في تقييـ شخصية إبراىيـ بف أحمد فذكر بعضيـ أف (ٛٙ)مالِو(
قرار لمعدؿ, يقوؿ ابف األثير عيدُه كاف عيد )كاف عاداًل حازمًا في أمورِه  استقرار وىدوء وا 

أمف البالد وقتؿ أىؿ البغي والفساد وكاف يجمس لمعدؿ في جامع القيرواف يسمع شكوى 
. وقد اىتـ بالدفاع عف الدولة فبنى الحصوف والمحارس (ٜٙ)الخصوـ ... وينصؼ بينيـ(

. لمنذير فيصؿ الخبر الى (ٓٚ)توقد مف سبتةعمى سواحؿ البحر فكانت النار 
. وتتّابع الفتوح في صقمية عمى مدى حكمِو ففي سنة (ٕٚ). في الميمة الواحدة(ٔٚ)اإلسكندرية
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ـ( مف حكمِو ٛٛٛىػ/ٕ٘ٚ. وفي سنة )(ٗٚ). ُاستولي عمى سرقوسة(ٖٚ)ـ(ٚٚٛىػ/ٕٗٙ)
ف والحصوف التي زادت حمالت المسمميف فييا واضطر الروـ الى إخالء كثير مف المد

ـ( ٖٛٛىػ/ٕٓٚ. وفي عيدِه حاوؿ العباس بف أحمد بف طولوف )ت(٘ٚ)تجاور المسمميف
. في حيف يصفُو ابف (ٙٚ)صاحب مصر االستيالء عمى أفريقية لكُنو لـ يتحقؽ لُو ذلؾ

. ويعد عيدُه بداية النياية لمدولة (ٚٚ)خمدوف بقولِو )أنُو كاف جائرًا ظمومًا سفاكًا لمدماء(
غمبية إال أنو غير مف سموكو في آخر أيامِو محاواًل أف يرضي العامو فأسقط المغاـر األ

. وختـ حياتو بالجياد في صقمية (ٛٚ)ورفع المظالـ ووزع األمواؿ عمى الفقراء والمحتاجيف
 .(ٜٚ)ـ( ونقؿ في تابوت ودفف في القيروافٜٔٓىػ/ٜٕٛسنة )

-م921هـ/ 292-هـ289الثاني( أبو العباس)اهلل  اهلل بن إبراهيم بن أحمد)عبد عبد -ٖ
عندما عزـَ إبراىيـ بف أحمد عمى الخروج الى صقمية استدعى أبنو عبداهلل وعيد  م(922

. (ٓٛ)إليو بالقياـ بشؤوف الدولة وكاف عبداهلل أدبيًا شجاعًا بطاًل وبصيرًا بالحروب والتدبير
و باألحساف والعدؿ والرفؽ والجياد وقد كتب الى العماؿ كتابًا يقرأ عمى العامة يَعدىـ في

نصاؼ المظ . وقد بمغُو أف ولدُه أبا مضر (ٔٛ)العمـ موـ وقد أظيَر التقشؼ وجالَس أىؿوا 
. وقد تمكف (ٕٛ)زيادة اهلل والي صقمية معتكفًا عمى الميو وأدماف الخمر فعزلُو عنيا وحبسو

 .(ٖٛ)ـ(ٕٜٓىػ/ٜٕٔزيادة اهلل وىو في سجنِو مف التأمر عمى أبيو وقتمِو سنة )
خاتمة  م(928-م922هـ/296-هـ292اهلل بن إبراهيم بن أحمد ) زيادة اهلل الثالث عبد -ٗ

. تولى الحكـ عقب مقتؿ أبيو (ٗٛ)مموؾ األغالبة عميو انقرض ممكيـ وزاؿ سمطانيـ
. وانتيج سياسة (٘ٛ)فأنصرؼ الى الميو والمجوف ومعاشرة المضحكيف وأىمؿ أمور الممؾ

. في الوقت الذي نشط (ٙٛ)وتتبَع أفراد أسرتِو بالقتؿ عمى غير جرـٍ صدر منيـأبيو وجده 
. وأحرز االنتصارات تمو (ٚٛ)فيو أبو عبداهلل الشيعي القائـ بالدعوة الفاطمية بالمغرب

األخرى واستولى عمى كثير مف المدف األغمبية ولـ تفمح جيوش زيادة اهلل في صدِه أو 
ـ( بيد أبي عبداهلل ٜٜٓىػ/ٜٕٙ. سنة )(ٛٛ)دينة األربسأيقاؼ زحفِو الى أف سقطت م

. فمما أحس زيادة (ٜٛ)الشيعي وىذه المدينة مفتاح دخوؿ القيرواف العاصمة السياسية لمبالد
اهلل بالضعؼ آثر اليروب الى مصر ورحؿ مف رقادة وحمؿ معو كؿ ما استطاع حممُو 

ثـ رحؿ الى بيت المقدس وسكف  .(ٜٓ)مف ماٍؿ وعتاد ثـ حاوؿ دخوؿ بغداد فمـ يأذف لو
 .(ٕٜ)ـ( وطويت بذلؾ صفحة األغالبةٜٙٔىػ/ٖٗٓ. وتوفي بيا سنة )(ٜٔ)الرممة
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ذخلفاءذالدولةذالعبيدوةذالذونذعاصرهمذادلؤلفذوأبرزذأحداثذذلكذالعصر:

ـ( وىروب ٜٜٓىػ/ٜٕٙسنة ) بعد اليزيمة التي لحقت باألغالبة في موقعة األربس
. (ٜٗ)عمى رقادة والقيرواف ودخميا بجنودهِ  .(ٖٜ)زيادة اهلل الى المشرؽ أقبؿ أبو عبداهلل الصنعاني

. بالمغرب األقصى فأنقذ عبداهلل الميدي وسمـ (ٜ٘)وبعد أف وطد األمور توجو الى سجمماسة
 .(ٜٙ)إليو مقاليد الحكـ

 م(934-م912هـ/322-هـ297) (ٜٚ)اهلل المهدي عبيد -1
ـ( فبايعُو أىؿ ٜٜٓىػ/ٜٕٚقدـ الميدي الى القيرواف في جيش يبمغ مائتي ألؼ سنة )

القيرواف وأستمـ زماـ الدولة وتمقبَّ بأمير المؤمنيف يقوؿ ابف األثير مؤيدًا ذلؾ )... ففرح أىميا 
يو وىنئوه بالفتح فرد عمييـ ردًا وخرج الفقياء ووجوه البمد الى لقاء أبي عبداهلل فمقوُه وسمموا عم

حسنًا وحدثيـ وأعطاىـ األماف فأعجبيـ ذلؾ وسرىـ وذموا زيادة اهلل... وممؾ الميدي جميع 
ذلؾ ... مف رقادة ... وأىؿ القيرواف... وأمر بذكر أسمِو في الخطبة في البالد وتمقب 

 .(ٜٛ)بالميدي أمير المؤمنيف(
د وولى العماؿ عمى واليات أفريقية وبعث الى صقمية وبيذا دانت لعبيداهلل الميدي البال
ـ( تمكف ٜٜٓىػ/ٜٕٛ. وفي سنة )(ٜٜ)ـ(ٜٜٓىػ/ٜٕٚالحسف بف أحمد بف أبي خنزير سنة )

مف القضاء عمى أبي عبداهلل الشيعي وعمى إثر ذلؾ ثارت فتنة كبيرة بسبب مقتؿ مؤسس 
. (ٓٓٔ)عمييا ونشر السكينة واألمفالدولة الفاطمية في المغرب إال أفَّ الميدي استطاع القضاء 

وقد أثار تمادي أتباعُو عمى حمؿ الناس ما يمس عقيدتيـ فثارت فتنة ثانية )بيف ُكتامة وأىؿ 
القيرواف ُقتؿ فييا خمُؽ كثير فخرج الميدي وسكّف الفتنة وكؼَ  الدعاة عف طمب التشيع عف 

 (ٖٓٔ()ٕٓٔ)ة وأخرى في تاىرت. كما تمكف مف القضاء عمى فتنة قامت في صقمي(ٔٓٔ)العامة(
ـَ الميدي (ٗٓٔ)وبعد أف أستقر األمر لمميدي )جعؿ والية العيد ألبنِو أبي القاسـ نزار( . وقا

بمحاوالت خارجية لنشر دعوتو اليدِؼ منيا أف تتولى الدولة الفاطمية قيادة األمة اإلسالمية 
مصر بدفعتيف األولى سنة بأكمميا, فقد وّجَو ابنُو وولي عيدِه أبي القاسـ الى ديار 

. وجبى خراجيما وخراج بعض عماؿ (٘ٓٔ)ـ( فممَؾ اإلسكندرية والفيـؤٖٜىػ/ٖٔٓ)
. إال أف الخميفة العباسي المقتدر باهلل وجو (ٚٓٔ)ـ(ٜٛٔىػ/ٖٙٓ. والثانية سنة )(ٙٓٔ)الصعيد

مما عجَؿ في  . لمدافعتِو ومحاربتِو في ِكال الدفعتيف(ٛٓٔ)جيشًا الى مصر بقيادة مؤنس الخادـ
 . (ٜٓٔ)فشميما
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ـ( وأوقع ٕٜٓىػ/ٖٛٓوعندما عجز عف فتح مصر توجو نحو المغرب سنة )
. وقد حاوؿ الميدي السير عمى نيج األغالبة في األغارة (ٔٔٔ). تحَت سمطانو(ٓٔٔ)األدارسة

ـ( أرسؿ الميدي ٜٕٜـ, ٕٜٚـ, ٕٜ٘ىػ/ٖٚٔىػ, ٖ٘ٔىػ, ٖٖٔعمى بالد الروـ ففي سنة)
. وكاف الميدي (ٕٔٔ)صقمية وفتح أماكف كثيرة فييا وألقى الرعَب في قموب الروـ أساطيمُو الى

يطمع مف أف يبسط نفوذُه عمى سبتو إال أفَّ قائد عبدالرحمف الناصر األموي ىناؾ تمكف مف 
واستمر  (ٖٔٔ)ـ( وبقيت معقاًل لألموييف في الشماؿ األفريقئٖٜىػ/ٜٖٔاالستيالء عمييا سنة )

 .(ٗٔٔ)ـ(ٖٖٜىػ/ٕٕٖمر دولتُو حتى أدركتُو الوفاة سنة )الميدي يدير أ
 م( 945-م934هـ/334-هـ322القائم بأمر اهلل أبو القاسم نزار بن عبداهلل ) -2

تولى الخالفة بعد موت أبيِو وقد َعُظـَ حزنو عميو
. ثـ وجَو جيودُه لنشر األمف (٘ٔٔ)
. وقد (ٙٔٔ)فأثخَف بيـ وأوقع بأىمياواالستقرار في المغرب وأعدَّ أسطواًل ضخمًا لغزو الروـ 

عاوَد القائـ محاولة بسط نفوذ الدولة العبيدية شرقًا باالستيالء عمى مصر فسيطَر عمى 
اإلسكندرية فتصدى لو محمد األخشيد حاكـ مصر وأجبر جيوشُو عمى العودة الى 

ر اهلل الفاطمي ىو . ولعؿَّ أبرز حدث تأريخي تعرضت لُو البالد في عيد القائـ بأم(ٚٔٔ)أفريقية
. الذي تزعـ ىذِه الثورة واستطاع أف يجمع حولُو البربر (ٛٔٔ)ثورة أبي يزيد صاحب الحمار

 .(ٕٓٔ). وتمقَب بشيخ المؤمنيف(ٜٔٔ)بجبؿ أوراس
وبعث الى الناصر األموي يطمب منُو المدد والدخوؿ في طاعتو فأجابُو عمى ذلؾ 

. وىنا تتجمى محاولة األموييف في األندلس لمساعدة الثوار ضد الفاطمييف, وزحؼ (ٕٔٔ)بالقبوؿ
بجموعِو واستولى عمى األربس ثـ زحؼ الى باجو ودخميا بعد قتاٍؿ شديد مع جيش الفاطمييف 

. ومع (ٕٕٔ)وكاف أبو يزيد ينيب المدف التي يستولي عمييا ويقتؿ األطفاؿ ويسبي النساء
. وزحؼ (ٖٕٔ)ثر أتباعُو الذيف بمغوا كما يقوؿ أبف خمدوف مائتي ألؼ مقاتؿانتصاراتو المتكرره ك

بيـ الى القيرواف ونزؿ عمى رقادة وبعد قتاٍؿ مع جيوش الفاطمييف تمكف مف االستيالء عمى 
. واستولى بعد ذلؾ عمى سوسو واستباحيا وحاصر (ٕٗٔ)ـ(ٜٗٗىػ/ٖٖٖرقادة والقيرواف سنة )

. وجاع أىميا حتى أكموا الحيات (ٕ٘ٔ)أمر اهلل في عاصمتو الميديةالخميفة الفاطمي القائـ ب
 .(ٕٙٔ)والدواب

وتتابعت الحروب بينيـ حتى قاتمُو المنصور الفاطمي ابف القائـ بنفسو بحروٍب يطوؿ 
 . (ٕٚٔ)شرحيا كانت نيايتيا َقتْؿ أبي يزيد وحمؿ رأسِو الى المنصور الفاطمي
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في عصر المؤلؼ باختصار وُييمنا اآلف معرفة تمؾ كانت أبرز األحداث السياسية 
دور المؤلؼ فييا وما مدى تأثيرىا فيو؟ إذ لـ تذكر المصادر التي ُترجمت لممؤلؼ رحمو اهلل 
دورًا بارزًا في تمؾ األحداث إال أنيا ذكرت أنُو عاش في القيرواف وواكب األحداث السياسية 

اهلل   أنُو تعرض الى محنٍة في مدة حكـ عبيدىناؾ إذ كاف منشغاًل في طمب العمـ والتأليؼ إال
ـَ بالسعي لقمب نظاـ الحكـ وطمب األمارة لنفسِو أذ أنو كاف مف األسرة األغمبية  الميدي إذ أُتُي

. وربما كاف ليذا الحادث األثر (ٕٛٔ)المنقرضة فُقّيَد في السجف ىو وأبنُو ثـ خرج بعَد مدة
التميمي عمى مشاركة عمماء القيرواف وفقيائيا في الكبير عمى نفسِو مما حمؿ أبو العرب  

إعالف الحرب عمى العبيدييف والعمؿ مع أبي يزيد مخمد بف كيداد أباف سيطرتُو عمى القيرواف 
. ولما رأى أبو العرب  أفَّ ما يجري في القيرواف مف قتٍؿ ونيٍب (ٜٕٔ)ـ(ٜٗٗىػ/ٖٖٖسنة )

وأصحابو الكراـ بالسب والشتـ والمعف, سارع الى وتجاوز عمى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ 
. ويقوؿ القاضي عياض واصفًا الموقؼ آنذاؾ )كاف أىؿ القيرواف (ٖٓٔ)الخروج لقتاؿ بني عبيد

أياـ بني عبيد في حالة شديدة مف األىتظاـ والتستر كأنيـ ذمة تجري عمييـ في كثرة األياـ 
 .(ٖٔٔ)محٍف شديدة(

مقدمة المتجميريف في الجامع الكبير متقمدًا مصحفِو  وكاف أبو العرب التميمي في
وبعد أف أجتمعوا وعزموا عمى الخروج وركبّوا السالح بالكامؿ وأعمنوا الجياد ورّغبوا الناس 

. والطبوؿ وركزوىا قبالة المسجد وكانت سبعة بنود مف ضمنيا بند (ٖٖٔ). وعمموا البنود(ٕٖٔ)فيو
. وكاف لُو دور (ٖٗٔ)چ   ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ   ۓچ ألبو العرب  التميمي مكتوب فيو 

بارز في حسـ الخالؼ الذي حصؿ في الجامع بيف العمماء والفقياء وتناظرىـ في مسألة 
ـَ الحديث كبرَّ الناس  الخروج عمى بني عبيد حيف قاؿ, أسكتوا فسكت الناس وحدثيـ فمما أت

. وفي (ٖ٘ٔ)مكانتِو العممية واالجتماعيةوعمت أصواتيـ بالجامع ثـ خرجوا لمقتاؿ وىذا يدُؿ عمى 
أياـ حصار الميدية كاف أبو العرب  ُيسمْع الناس ىناؾ كتابي األمامة لمحمد بف سحنوف 
ويروى عنُو أنُو قاؿ في ىذا الموقؼ )كتبت بيدي ثالثة أآلؼ وخمسمائة كتاب فو اهلل الذي ال 

 .(ٖٙٔ)يع مما كتب(إلو إال ىو لقراءُة ىذيف الكتابيف ىنا أفضؿ عندي مف جم
. أماـ الميدي وقد تصدَع فييا (ٖٚٔ)وحدثت المعركة وكانت اليزيمة في وادي المالح

أىؿ القيرواف بسبب خيانة أبي يزيد وغدره وتخميو عف القتاؿ في أثناء المعركة وعاَد أبو العرب  



ذذأ.د.ذعبدذاهلاديذحممدذعباس

ذ

احلياةذاالجتماعيةذواالقتصادوةذوالدياديةذلعصرذ

ذذذذذأبيذالعربذذالتميميذ ذصالحذذهابذمحيد

ذ

) ٖٔٔ ) 
 

ذلؾ تنطوي ـ( وبٜٗٗىػ/ٖٖٖمجروحًا ولـ يعْش بعد ذلؾ إال قميًا إذ أدركتُو الوفاة سنة )
 .(ٖٛٔ)التميمي أبو العربصفحة الحياة السياسية لعصر 

ذاخلامتة:

هلل الذي بنعمتِو تتـ الصالحات والصالة والسالـ عمى النبي األمي إماـ العمماء  الحمد
 اهلل وعمى آلو وصحبو وَمف وااله. والدعاة وقدوة الصالحيف والصالحات محمد بف عبد

منحدر مف اسرة عربية عريقة بالقيرواف وكاف جدُه تماـ بف تميـ التميمي  أبو العربإف  -ٔ
مف أمراء أفريقية عمى تونس ووالدُه ممف حرص عمى طمب العمـ ومتابعة دروس العمماء 
لذا نشأ محبًا لمعمـ مبكرًا وفي جو عممي نشط في القيرواف والتي كانت يوميا مف اوائؿ 

ذ إنيا كانت تزخر بالكثير مف العمماء والمحدثيف الثقات المدف اإلسالمية عممًا وعماًل إ
والفقياء المشيوريف ورواة الحديث واألخبار وقد كاف لذلؾ أثر كبير في نفس أبو العرب  
أذ نيَؿ عمومُو مف ىؤالء وغيرىـ فييأ ذلؾ المستقبؿ العممي الذي بمغُو حيث أصبح أحد 

وبقي عمى ذلؾ الى أف توفي رحمُو اهلل عمماء القيرواف ومؤرخييـ وفقيائيـ ومحدثييـ 
 تعالى.

أف يعيش حقبتيف تاريخيتيف مرت عمى المغرب  بو العربقّدر اهلل سبحانُو وتعالى أل -ٕ
العربي وبالتحديد العاصمة القيرواف تمثمت بتولي األغالبة زماـ األمور ومف بعدىـ 

ي عمى حياة أبو العرب  الُعبيدييف لذا انعكست مالمح ىذا العصر بشقيِو اإليجابي والسمب
 وفكرُه.

واحدًا مف أبرز عمماء عصرِه الذيف اسيموا في  أبو العربمف الناحية اإليجابية: أصبح  -أ 
 رفد الفكر اإلسالمي بالعديد مف المؤلفات والكتب القيمة.

ممف امتد إلييـ جور السمطة واستبدادىا فتعرض  أبو العربومف الناحية السمبية: فقد كاف  -ب 
 لمحبس والتخويؼ سواء في عيد دولة بني األغمب أو الدولة الُعبيدية.
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ذهوذامشذالبحثذومصادره:

: بفتح التاء المنقوطة باثنتيف مف فوقيا والياء المنقوطة باثنتيف مف تحتيا بيف الميمف المكسورتيف. التميمي .ٔ
والى زماننا ىذا, ومف ثـ تميـ اخر  والتابعيف منتسب الييا جماعو مف الصحابةىذه النسبة الى تميـ وال

وىو تميـ بف مرة اد بف طابخة بف الياس بف مضر بف نزار بف معد بف عدناف, السمعاني, عبد الكريـ بف 
االنساب, تح, عبد الرحمف بف يحيى المعممي اليماني  ـ(,ٙٙٔٔى/ٕٙ٘محمد بف منصور التميمي )ت 

؛ اليمداني, ابو ٙٚ/ ٖجى(, ٕٖٛٔـ/ٕٜٙٔ, مجمس دائرة المعارؼ اإلسالمية, )حيدر اباد,ٔ, طوغيره
ـ(, عجالة المبتدي وفضالة المنتيي في ٛٛٔٔى/ٗٛ٘بكر محمد بف موسى بف عثماف الحزامي )ت 

, الييئة العامة لشؤف المطابع االميرية )القاىرة, ٕالنسب, تح وتعميؽ وفيرسة, عبداهلل كنوف, ط
 .ٖٔ/ ٔ, جى(ٖٜٖٔـ/ٖٜٚٔ

القيرواني: نسبة الى مدينة القيرواف بفتح القاؼ وسكوف الياء وفتح الراء والواو وفي اخرىا النوف, مدينة  .ٕ
بأفريقية تعتبر قاعدة البالد االفريقية واـ مدنيا واعظميا شأنا وافخميا منصبا بناىا عقبة بف نافع الفيري 

. ما لـ يكف مثمو في قطر في االرض والفقياء والعمماء والصالحيفورأت مف الممالؾ والمموؾ والدوؿ 
؛ ابف االثير, عمي بف ابي الكـر محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد ٖٗ٘/ٓٔالسمعاني, االنساب, ج

؛ ٜٙ/ٖـ(, المباب في تيذيب االنساب, دار صادر)بيروت ال.ت(, جٕٖٕٔى/ٖٓٙالواحد الشيباني )ت
ـ(, الروض المعطار في خبر ٜٗٗٔى/ٜٓٓمحمد بف عبداهلل بف عبد المنعـ )ت الحميري, ابو عبداهلل

 .ٚٛٗ, ٙٛٗ, ى(ٔٓٗٔـ/ٜٓٛٔ)بيروت  مؤسسة ناصر لمثقافة, ٕاالقطار, تح احساف عباس, ط
ـ(,  رياض النفوس في طبقات عمماء القيرواف ٔٙٓٔىػ/ٖ٘ٗالمالكي, أبي بكر عبداهلل بف محمد )ت .ٖ

, )ال.مؾ, ٔوسير مف أخبارىـ وفضائميـ وأوصافيـ, تح بشير البكوش, طوأفريقية وزىادىـ ونساكيـ 
 .ٜٖٓ, ٖٛٓ, ٖٚٓ/ٕىػ( , جٗٓٗٔـ/ٖٜٛٔ

ـ(, الجراثيـ, تح محمد جاسـ الحميدي, قدـ ٜٛٛىػ/ٕٙٚ) الدينوري, أبي محمد عبداهلل بف مسمـ بف قتيبة .ٗ
 .ٕٛ٘/ٔلو مسعود بوبو, وزارة الثقافة )دمشؽ, ال.ت(, ج

ـ(, تيذيب المغة, تح محمد عوض ٜٓٛىػ/ٖٓٚ)ت صور محمد بف أحمد بف األزىرياليروي, أبو من .٘
؛ أبف بري, عبداهلل بف ٕٛٓ/ٜىػ(, جٕٕٗٔـ/ٕٔٓٓ)بيروت,  , دار أحياء التراث العربئمرعب, ط

ـ(, في التعريب والمعرب, تح ٙٛٔٔىػ/ٕٛ٘)ت عبدالجبار المقدسي االصؿ أبو محمد بف أبي الوحش
؛ أبف منظور, محمد بف مكـر بف عمي ٖ٘ٔ, ٖٗٔمؤسسة الرسالة )بيروت, ال.ت(  أبراىيـ السامرائي,

؛ ٕ٘ٔ/٘ىػ(,جٗٔٗٔـ/ٖٜٜٔ)بيروت,  , دار صادرٖـ(, لساف العرب, طٖٔٔٔىػ/ٔٔٚ)ت االفريقي
ـ(, صبح االعشا في صناعة األنشاء, دار ٛٔٗٔىػ/ٕٔٛ)ت القمقشندي, احمد بف عمي بف أحمد العزاري

 .ٜٚ/٘وت, ال.ت(ج)بير  الكتب العممية
معاوية بف ُحديج بف جفنة السكوني وقيؿ الخوالني مف تُجيب ولي األمرة عمى غزو المغرب لعدة سنوات  .ٙ

ـ(. االصبياني, ٕٚٙىػ/ٕ٘)صمى اهلل عميو وسمـ( توفي سنة ) متفرقة ويعد مف الصحابة روى عف النبي
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ـ(, معرفة ٖٛٓٔىػ/ٖٓٗ)ت أبو نعيـ أحمد بف عبداهلل بف أحمد بف أسحاؽ بف موسى بف ميراف
ـ(, ٜٜٛٔىػ/ٜٔٗٔ)الرياض, , دار الوطف لمنشرٔط تح عادؿ بف يوسؼ العزاوي, الصحابة,

 .ٕٕٓ٘/٘ج
عقبة بف نافع القرشي الفيري ىو الذي أنشأ مدينة القيرواف واسكنيا الناس وكاف ذا شجاعة وحـز وديانة  .ٚ

 ىػٛٗٚوعبداهلل محمد بف احمد بف عثماف )تـ(؛ الذىبي, شمس الديف أبٕٛٙىػ/ٖٙتوفي رحمو اهلل سنة )
 .ٓٓ٘/ٗـ(, جٕٙٓٓىػ/ٕٚٗٔـ(, سير أعالـ النبالء, دار الحديث)القاىرة, ٖٚٗٔ/

ـ(, معجـ مف أستعجـ مف ٜٗٓٔىػ/ٚٛٗالبكري, أبو عبيد عبداهلل بف عبدالعزيز بف محمد األندلسي )ت .ٛ
 .ٙٓٔٔ, ٘ٓٔٔ/ٖـ(, جٕٜٛٔىػ/ٖٓٗٔ)بيروت,  , عالـ الكتبٖأسماء البالد والمواقع, ط

ـ(, البياف المغرب في أخبار ٜٕ٘ٔىػ/ٜ٘ٙ)ت اهلل محمد بف محمد المراكشي ابف عذاري, أبو عبد .ٜ
 /ٔىػ(, جٗٓٗٔـ/ٖٜٛٔ)بيروت,  , دار الثقافةٖج.س. كوالف إ. ليفي بروفنساؿ, ط االندلس والمغرب,

ٜٔ ,ٕٓ. 
عمماء أفريقية وكتاب طبقات تونس, دار ـ(, طبقات ٜٗٗىػ/ٖٖٖ)ت , محمد بف أحمد بف نعيـأبو العرب .ٓٔ

 .ٛ)بيروت, ال.ت(,   الكتاب المبناني
, دار صادر ٕـ( معجـ البمداف, طٕٕٛٔىػ/ٕٙٙ)ت شياب الديف أبو عبداهلل ياقوت بف عبداهلل الرومي .ٔٔ

 .ٕٓٗ/ٗ, جىػ(ٙٔٗٔـ/ٜٜ٘ٔ)بيروت, 
الروض المعطار في خبر (, ـٜٖٗٔىػ/ٜٓٓ)ت المنعـ اهلل بف عبد الحميري, أبو عبداهلل محمد بف عبد .ٕٔ

 .ٕٙ٘, ٔٙ٘ىػ(, ٔٓٗٔـ/ٜٓٛٔ)بيروت,  , قومة ناصر لمثقافةٕاالقطار, تح احساف عباس, ط
, دار المعرفة ٕالصاّلبي, عمي محمد محمد, الدولة األموية عوامؿ االزدىار وتداعيات األنييار, ط .ٖٔ

 .ٖٛٙ, ٖٚٙ/ٔـ(, جٕٛٓٓىػ/ٜٕٗٔ)بيروت,  لمطباعة والنشر والتوزيع
 , دار المنار لمطبع والنشر والتوزيعٔوف, محمد محمد, القيرواف ودورىا في الحضارة اإلسالمية, طزيت .ٗٔ

 .ٛٙٔـ(, ٜٛٛٔىػ/ٛٓٗٔ)القاىرة, 
, دار الكتب ٔالبمداف, طـ(, ٜٗٓىػ/ٕٜٕاليعقوبي, احمد بف إسحاؽ بف جعفر بف وىب بف واضح )ت .٘ٔ

 .ٚٛٔـ(, ٕٔٓٓىػ/ٕٕٗٔالعممية )بيروت, 
محمد, مدرسة الحديث في القيرواف مف الفتح اإلسالمي الى منتصؼ القرف الخامس  شواط, الحسيف بف .ٙٔ

 .ٕٔٔ/ٔـ(, جٜٜٓٔىػ/ٔٔٗٔ, الدار العالمية لمكتاب اإلسالمي )الرياض, ٔاليجري, ط
 )دمشؽ, دار طالس لمدراسات والترجمة والنشر ,ٕط أبو القاسـ محمد, عصر القيرواف, كرو, .ٚٔ

 .ٜٕ, ٕٛـ/ىػ(, ٜٜٛٔ
ـ( ترتيب المدارؾ وتقريب المسالؾ ٜٗٔٔىػ/ٗٗ٘)ت القاضي عياض, أبو الفضؿ بف موسى اليحصبي .ٛٔ

 .ٜٗ/ٖ)القاىرة, ال.ت(, ج لمعرفة اعالـ مذىب مالؾ, تح عمي عمر, شركة القدوس لمنشر والتوزيع
 .٘ٔٔ/ٔالشواط, مدرسة الحديث, ج .ٜٔ
 .٘ٔٔ, ٖٔٔ/ٔالشواط, مدرسة الحديث, ج .ٕٓ
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 .ٖٚٔا في الحضارة اإلسالمية, زيتوف, القيرواف ودورى .ٕٔ
 .ٖٙٗ/ٕٕالقاضي عياض, ترتيب المدارؾ, ج .ٕٕ
ميرية بنت الحسف بف غميوف التميمي مف بني االغمب مموؾ أفريقية وىي شاعرة أميرة نشأت بمدينة رقاده  .ٖٕ

ـ(, معالـ االيماف في معرفة اىؿ ٜٕٙٔىػ/ٜٙٙ)ت قرب القيرواف. الدباغ, أبي زيد عبدالرحمف االنصاري
؛ الزركمي خيرالديف بف محمود ٗٗٔ/ٕىػ(, جٕٙٗٔـ/ٕ٘ٓٓ, دار الكتب العممية )بيروت, ٔرواف, طالقي

 ـ/ٕٕٓٓ)ال.مؾ,  , دار العمـ لممالييف٘ٔ(, االعالـ, طٜٙٚٔىػ/ٜٖٙٔ) بف محمد بف عمي الدمشقي
 .ٖ٘ٔ/ٚىػ(, جٖٕٗٔ

متصمو ببالد السوداف يجتمع غانو: بعد االلؼ نوف كممة عجمية وىي مدينة كبيرة في جنوبي بالد المغرب  .ٕٗ
إلييا التجار ومنيا يدخؿ في المغارات في بالد البتر وىي اكثر بالد اهلل ذىبًا ومنيا يحمؿ الى سائر البالد 

؛ ٗٛٔ/ٗوبيا النمور شيء كثير وأكثر لباس أىميا جمد النمر. ياقوت الحموي, معجـ البمداف, ج
ـ(, أثار البالد وأخبار العباد, دار صادر ٖٕٛٔىػ/ٕٛٙ)ت القزويني, زكريا بف محمد بف محمود

 .ٚ٘)بيروت, ال.ت(, ص
بالد النوبو: أرض واسعة في جنوبي مصر وشرقي النيؿ وغربو وىي بالد واسعو شديدة الحر قميمة  .ٕ٘

األمطار واألنيار والنبات واألشجار وأىميا يمشوف عراة لشدة الحر عندىـ وىي بالد كثيرة األسد والوحوش 
ـ(, أكاـ ٜٓٓٔىػ/ٓٓٗائمة العظيمة وبالدىـ كثيرة الذىب. المنجـ, أسحاؽ بف الحسيف )ت ؽوالدواب الي

؛ ٖٓٔـ(, ٚٛٔٔىػ/ٛٓٗٔ)بيروت,  , عالـ الكتبٔالمرجاف في ذكر المدائف المشيورة في كؿ مكاف, ط
 .ٕٗالقزويني, أثار  البالد, 

عماف, -)األردف , دار عمارٔحسيف, ممدوح, أفريقية في عصر األمير إبراىيـ الثاني األغمبي, ط .ٕٙ
 .ٖ٘ـ(, ٜٜٚٔىػ/ٚٔٗٔ

 .ٗ٘حسيف, أفريقية في عيد إبراىيـ الثاني,  .ٕٚ
ـ(, المسالؾ والممالؾ, دار الغرب ٜٗٓٔىػ/ٚٛٗاهلل بف عبدالعزيز بف محمد )ت البكري, أبو عبيد عبد .ٕٛ

 .ٚٚٙ/ٕىػ(, جٖٔٗٔـ/ٕٜٜٔاإلسالمي, )ال.مؾ, 
 .٘٘, طبقات عمماء أفريقية, أبو العرب .ٜٕ
 .ٓٙٔ, ٜ٘ٔزيتوف, القيرواف ودورىا في الحضارة اإلسالمية,  (أ)ىػ/ .ٖٓ
 .ٛ٘حسيف, أفريقية في عيد إبراىيـ الثاني,  .ٖٔ
با لحمديس القطاف وبيما يكنى ابو حفص, مف أصحاب سحنوف ومف المعروفيف بالعبادة وكاف صحا .ٕٖ

طويؿ الصالة كثير  القيرواف المثؿ في الفضؿ والديف كاف عبد الجبار فقييا فاضال ثقة يضرب أىؿ
؛ الدباغ, معالـ ٕٜٖ/ ٕالدعاء مجتيدا ومف عقالء شيوخ افريقية. القاضي عياض, ترتيب المدارؾ, ج

 .ٕٗٚ/ ٖ؛ الزر كمي, األعالـ, ج٘٘ٔ/ ٔ؛ مخموؼ, شجرة النور الزكية, جٕٓٔ/ ٕاأليماف, ج
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ابو جعفر أماـ فقيو ثقة  حمديس القطاف. وأسمو أحمد بف محمد األشعري وىو مف شيوخ أبي العرب  يكنى .ٖٖ
ورع مف اصحاب سحنوف, وصؼ بأنُو كاف عالمًا في الفضؿ ومثاًل في الخير مع صالبة شديدة في 
مذاىب السنة وكاف يضرب بِو المثؿ في العبادة وعدـ مصاحبتِو لذوي األىواء واتباع السالطيف. القاضي 

 .ٖٔٛ/ٕعياض, ترتيب المدارؾ, ج
 .ٖٛٛ/ٕترتيب المدارؾ, ج .ٖٗ
 .٘٘, ٗ٘يف, أفريقية في عيد إبراىيـ الثاني, حس .ٖ٘
 .ٛٔٔ/ٔالشواط, مدرسة الحديث, ج .ٖٙ
يحيى بف عمر بف يوسؼ بف عامر الكناني األندلسي وىو مف شيوخ أبي العرب  يكنى أبو زكريا مف أىؿ  .ٖٚ

 جياف, نشأ بقرطبة ورحؿ الى القيرواف لطمب العمـ فسمع مف سحنوف وغيرُه ثـ استوطف سوسو اخيرًا وبيا
 .ٖٖٔ/ٕمات. الدباغ, معالـ االيماف, ج

ىػ(, ٖٓٗٔـ/ٕٜٛٔ)بيروت,  , دار الغرب اإلسالمئتراجـ المؤلفيف التونسييف, ط محفوظ, محمد, .ٖٛ
 .ٕٗٗ/ٖج

 .ٕٓٔ/ٔالشواط, مدرسة الحديث, ج .ٜٖ
اهلل  اهلل بف أحمد بف طالب القاضي العادؿ ومف شيوخ أبي العرب  يكنى أبو العباس وقيؿ أسمُو عبد عبد .ٓٗ

بف طالب بف سفياف بف سالـ بف عقاؿ بف خفاجة التميمي كاف فقييًا ورعًا سخيًا ومف كبار اصحاب 
؛ أبف عذاري, البياف ٕٖٓ/ٕسحنوف ولي القضاء في القيرواف مرتيف. القاضي عياض, ترتيب المدارؾ, ج

 .ٕٔٔ, ٚٔٔ, ٙٔٔ, ٘ٔٔ/ٔالمغرب, ج
 .ٚٚٗ, ٙٚٗ/ٔالمالكي, رياض النفوس, ج .ٔٗ
بف المباد بف محمد بف وشاح وأسمو محمد بف محمد بف وشاح والمعروؼ أبو بكر بف المباد  محمد أبو بكر .ٕٗ

ير. القاضي عياض, ترتيب وكاف وشاح حائكًا مف أصحاب يحيى بف عمر وكاف فقييًا ثبتًا عنده حفظ كث
 ٜٖٙٔىػ/ٜٜٚ؛ إبف فرحوف, إبراىيـ بف عمي بف محمد ابف برىاف الديف اليعمري )تٜ, ٛ/ٖج المدارؾ,

ـ(, الديباج المذىب في معرفة أعياف الذىبي, تح وتعميؽ محمد األحمدي أبو النور, دار التراث لمطبع 
 .ٜٙٔ/ٕوالنشر )القاىرة, ال.ف(, ج

 .ٕٗ/ٖ؛ الدباغ, معالـ االيماف, جٕٜٕ/ٕالمالكي, رياض النفوس, ج .ٖٗ
ؿ ىواء وال أطيب نسيـ منيا أبتدأ في رقادة: مدينة بأفريقية قرب القيرواف كثيرة البساتيف ليس بأفريقية َأعد .ٗٗ

ـ( ٚٚٛىػ/ٕٗٙـ( وأكمؿ بناءىا سنة )ٙٚٛىػ/ٖٕٙبنائيا األمير إبراىيـ بف أحمد بف محمد األغمبي سنة )
ويقاؿ أف مف دخميا لـ يزؿ ضاحكًا مستبشرًا مسرورًا مف غير سبب وكاف أحد مموؾ األغالبة أصابو أرؽ 

أمر الممؾ بالخروج والتتنزه والمشي فمما وصؿ الى موقع رقادة ناـ شديد أيامًا فعالجُو أسحاؽ المتطبب ف
؛ أبف األثير, ٘٘/ٖفسميت رقادة مف يوميا وجعميا دار مممكتو ومسكنو. ياقوت الحموي, معجـ البمداف, ج

ـ(, ٜٜٚٔىػ/ٚٔٗٔ)بيروت,  , دار الكتاب العربئالكامؿ في التاريخ, تح عمر بف عبدالسالـ تدمري, ط
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الحمة السيراء,  ـ(,ٜٕ٘ٔىػ/ٛ٘ٙالقضاعي البمنسي )تبف األبار, محمد بف عبداهلل أبي بكر ؛ اٖٙ٘/ٙج
 .ٜٜٔ؛ القزويني, اثار البالد, ٖٚٔىػ(, ٙٓٗٔـ/ٜ٘ٛٔ, دار المعارؼ )القاىرة, ٕتح حسيف مؤنس, ط

وأنتقؿ  ـ(ٜ٘ٔىػ/ٖٖٓـ( وقيؿ )ٕٜٔىػ/ٖٓٓ) الميدية. مدينة منسوبة الى عبداهلل الميدي الذي بناىا سنة .٘ٗ
ـ( بينيا وبيف القيرواف ستوف مياًل وىي جزيرة متصمة بالبر كييئة كؼ متصؿ ٕٜٓىػ/ٖٛٓ) ألييا سنة

بزند ويحيط بيا البحر مف ثالث جيات وىي مدينة حسنة ومقصد لمسفف الواردة مف المشرؽ والمغرب 
ب وزف كؿ مصراع مائة واالندلس وبالد الرـو وجعميا الممؾ دار لممكو وجعؿ ليا سورًا محكمًا وأبوا

الحميري, الروض  ؛ٕٜٔ؛ أبف االبار, الحمة السيراء, ٜٔٛ/ٕقنطار. البكري, المسالؾ والممالؾ, ج
 .ٕٙ٘, ٔٙ٘الروض المعطار, 

 .ٛٙٔزيتوف, القيرواف ودورىا في الحضارة اإلسالمية,  .ٙٗ
 .ٕٓٔ/ٔالبياف المغرب, ج .ٚٗ
؛ زيتوف, القيرواف ودورىا في ٚٔٔ/ٔحديث, ج؛ الشواط, مدرسة الٕٔٔ/ٔابف عذاري, البياف المغرب, ج .ٛٗ

 .ٚٙٔالحضارة اإلسالمية, 
 .ٔٛٔ/ٔالبياف المغرب, ج .ٜٗ
 .ٔٛٔ/ٔابف عذاري, البياف المغرب, ج .ٓ٘
القفيز مف المكاييؿ معروؼ وىو ثمانية مكاييؿ عند أىؿ العراؽ وىو مف األرض قدر مائة وأربع وأربعيف  .ٔ٘

 .ٜٖ٘/٘بف منظور, لساف العرب, جذراعًا وقيؿ ىو مكياؿ تتواضع الناس عميو. أ
 .ٜٗٔ/ٔبياف المغرب, جال .ٕ٘
؛ فرحات الدشراوي, الخالفة الفاطمية بالمغرب, نقمو الى العربية ٚٔٔ/ٔالشواط, مدرسة الحديث, ج .ٖ٘

 .ٙٗـ/  ىػ(, ٜٜٗٔ)بيروت,  , دار الغرب اإلسالمئحمادي الساحمي, ط
 .ٛٙٔزيتوف, القيرواف ودورىا في الحضارة اإلسالمية,  .ٗ٘
 .ٚٙٔيتوف, القيرواف ودورىا في الحضارة اإلسالمية, ز  .٘٘
, مؤسسة ٔالصالبي, دولة السالجقة وبروز مشروع إسالمي المقاومة التغمغؿ الباطني والغزو الصميبي, ط .ٙ٘

 .ٓٓ٘ـ(, ٕٙٓٓىػ/ٕٚٗٔإقرأ لمنشر والتوزيع والترجمة, )القاىرة, 
)تأريخ ما قبؿ اإلسالـ الى  عميو السالـ العسيري, أحمد معمور, موجز التأريخ اإلسالمي منذ عيد أدـ .ٚ٘

 ىػ/ٚٔٗٔ)الرياض,  , فيرسة مكتبة الممؾ فيد الوطنيةٔـ(, طٜٜٙٔىػ/ٚٔٗٔعصرنا الحاضر, 
 .ٖٕٓٓـ( ٜٜٙٔ

ـ(, أخبار الدولة العباسية وفيو أخبار العباس وولده, تح عبدالعزيز ٕٜٔىػ/ٖٓٓ)ت ؽ مؤلؼ مجيوؿ .ٛ٘
 .ٖٔٗعة, )بيروت, ال.ت( الدوري وعبدالجبار المطمبي, دار الطمي

 .ٖٛٔ, ٖٚٔ, ٚ٘ٔ, ٙ٘ٔ/ ٘أبف األثير, الكامؿ في التأريخ, ج .ٜ٘
 .ٕٕٙ, ٕٕ٘العسيري, موجز التأريخ اإلسالمي,  .ٓٙ
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عمر بف حفصوف بف جعفر بف ريماف بف فرغموش مف كورة تاكرنا مف عمؿ رندة ىرب مف األندلس ونزؿ  .ٔٙ
اؾ ثـ عاد الى مسقط رأسو بعد أف, حولُو عددًا بمدينة تاىرت بالمغرب االوسط ومارس مينة الخياطة ىن

ـ( وأستمرت ىذه الثورة حتى بعد وفاتو وكادت ٓٛٛىػ/ٕٚٙكبيرًا مف المولديف وأعمف تمردُه ببشتر سنة )
تقضي عمى الخالفة األموية باألندلس. أبف خمدوف, عبدالرحمف بف محمد بف محمد أبو زيد األشبمي 

والخبر في تأريخ العرب والبربر ومف عاصرىـ مف ذوي الشأف االكبر, ـ(, ديواف المبتدأ ٘ٓٗٔىػ/ٛٓٛ)ت
اهلل  ؛ غساف, محمد عبدٖٚٔ/ٗـ(, جٜٛٛٔىػ/ٛٓٗٔ)بيروت,  , دار الفكرٕتح خميؿ شحاذة, ط

ـ(, ٜٜٚٔىػ/ٚٔٗٔ)القاىرة,  , مكتبة الخانجيٗـ(, دولة اإلسالـ في األندلس, طٜ٘ٛٔىػ/ٙٓٗٔ)ت
 .ٕٖٛ, ٖٔٛ/ٔج

, ٔاهلل, نظـ حكـ األموييف في األندلس, ط ؛ الخمؼ, سالـ بف عبدٖٚٔ/ٗالمبتدأ, ج أبف خمدوف, ديواف .ٕٙ
 .ٗٚ٘/ٕـ(, جٖٕٔٓىػ/ٕٗٗٔ)السعودية المدينة المنورة,  عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسالمية

الغرانيؽ. جمع غرنيؽ بضـ الغيف وفتح النوف طائر ابيض مف طير الماء طويؿ العنؽ جميؿ المنظر.  .ٖٙ
ـ(, العيف, تح ٙٛٚىػ/ٓٚٔاىيدي, أبو عبدالرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرو بف تميـ البصري )تالفر 

براىيـ السامرائي, دار مكتبة اليالؿ )ال.مؾ, ال.ت(, ج ؛ اليروي, محمد بف ٛ٘ٗ/ٗميدي المخزومي وا 
 , دار احياء التراثٔـ(, تيذيب المغة, تح محمد عوض مرعب, طٜٓٛىػ/ٖٓٚ)ت أحمد بف األزىري
 .ٜٓٔ/ٛىػ(, جٕٕٗٔـ/ٕٔٓٓالعرب )بيروت, 

 .ٗٔٔ/ٔأبف عذاري, البياف المغرب, ج .ٗٙ
 .ٕٚٔ؛ زيتوف, القيرواف ودورىا في الحضارة اإلسالمية, ٗٔٔ/ٔأبف عذاري, البياف المغرب, ج .٘ٙ
مالطو: بمدة في االندلس وىي تقع جنوبي جزيرة صقمية وبيف الساحؿ االفريقي طوليا ثالثوف مياًل بقيت  .ٙٙ

حكـ اإلسالمي مدة طويمة وفييا مراٍس منشأة لمسفف وأشجارىا الصنوير. البكري, المسالؾ ضمف ال
؛ ٚ٘٘/ٔ؛ القزويني, آثار البالد, جٖٗ/٘الحموي, معجـ البمداف, ج ؛ ياقوتٙٛٗ/ٔممالؾ, جوال

 .ٕٓ٘الحميري, الروض المعطار, 
نياية الدولة األغمبية, تح أحمد بف الثعالبي, عبدالعزيز, تأريخ شماؿ أفريقية مف الفتح اإلسالمي الى  .ٚٙ

 ىػٚٓٗٔ)بيروت,  اإلسالمي , دار الغربٔميالد ومحمد أدريس, تقديـ ومراجعة حمادي الساحمي, ط
 .ٖٕٛـ(, ٜٚٛٔ/
ـ(, ٖٖٔٔىػ/ٕٖٚ)ت أبو الفداء, عماد الديف اسماعيؿ عمي بف محمود بف محمد بف عمر بف شاىنشاه .ٛٙ

؛ أبف الوردي, ٓ٘/ٕ)ال.مؾ, ال.ت(, ج الحسينية المصرية, المطبعة ٔالمختصر في تأريخ البشر, ط
, ٔـ(, تأريخ أبف الوردي, طٜٖٗٔىػ/ٜٗٚ)ت عمر بف مظفر بف عمر بف محمد بف أبي الفوارس الكندي

 .ٕٕٛ/ٔـ(, جٜٜٙٔىػ/ٚٔٗٔدار الكتب العممية )بيروت, 
 .ٕٖٛ/ ٙأبف األثير, الكامؿ في التأريخ, ج .ٜٙ
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د المغرب العربي ومرساىا أجود مرسى عمى البحر ومطمة عمى مضيؽ سبتة: وىي بمدة مشيورة مف قواع .ٓٚ
جبؿ طارؽ مقابؿ الجزيرة الخضراء في األندلس وفييا خمؽ كثير مف أىؿ العمـ. ياقوت الحموي, معجـ 

 .ٖٖٓ؛ الحميري, الروض المعطار, ٖٖ٘؛ القزويني, آثار البالد, ٕٛٔ/ٖالبمداف, ج
عمى ساحؿ البحر أختمؼ أىؿ السّير في بانييا منيـ مف قاؿ أف االسكندريو: ىي مدينة مشيورة بمصر  .ٔٚ

الرومي ومنيـ مف قاؿ بناىا االسكندر بف  ي القرنيف أشؾ بف سموكوسبانييا ىو االسكندر األوؿ وىو ذ
 .ٖٗٔدار أبف بنت الفيمسوؼ الرومي. القزويني, آثار البالد, 

 .ٕٖٛ/ٙأبف األثير, الكامؿ في التأريخ, ج .ٕٚ
 .ٚٔٔ/ٔالبياف المغرب, جأبف عذاري,  .ٖٚ
سرقوسة: بفتح أولِو وثانيو أكبر مدينة بجزيرة صقمية وتقع عمى الشاطئ الشرقي منيا وكاف بيا سرير ممؾ  .ٗٚ

 .ٖٚٔ؛ الحميري, الروض المعطار, ٕٗٔ/ٖالرـو قديمًا. ياقوت الحموي, معجـ البمداف, ج
 .ٜٕٖ/ٖأبف األثير, الكامؿ في التأريخ, ج .٘ٚ
 .ٛٔٔ/ٔفي التأريخ, جأبف األثير, الكامؿ  .ٙٚ
 .ٕٓٙ/ٗأبف خمدوف, ديواف المبتدأ, ج .ٚٚ
 .ٕٖٔ/ٔأبف األثير, الكامؿ في التأريخ, ج .ٛٚ
 .ٖٖٓ/ٙأبف األثير, الكامؿ في التأريخ, ج .ٜٚ
 .ٗٚٔأبف األبار, الحمة السيراء,  .ٓٛ
 .ٕٔٔ؛ زيتوف, القيرواف ودورىا في الحضارة اإلسالمية, ٖٗٔ, ٖٖٔ/ٔأبف عذاري, البياف المغرب, ج .ٔٛ
 .ٕٕٓ/ٕٔىبي, تأريخ اإلسالـ, جالذ .ٕٛ
ـ(, الوافي بالوفيات, تح أحمد ٕٖٙٔىػ/ٗٙٚ)ت اهلل الصفدي, صالح الديف خميؿ بف آيبؾ بف عبد .ٖٛ

 .ٚ/ٚٔـ(, جٕٓٓٓىػ/ٕٓٗٔاألرناؤوط وتركي مصطفى, دار احياء التراث )بيروت, 
 .٘ٚٔأبف األبار, الحمة السيراء,  .ٗٛ
 .ٖٕٙ/ٗأبف خمدوف, ديواف المبتدأ, ج .٘ٛ
 .ٖٙ/ٕالفداء, المختصر, جأبو  .ٙٛ
 .ٖٙ/ٕأبو الفداء, المختصر, ج .ٚٛ
األربس: بالضـ ثـ السكوف والباء الموحدة مضمومة وسيف ميممة ىي مدينة وكورة بأفريقية دارت حوليا ما  .ٛٛ

اهلل عنوة وقتؿ  سميت بو موقعة األربس بينيا وبيف القيرواف ثالثة أياـ مف جية المغرب دخميا أبو عبد
؛ ياقوت الحموي, معجـ ٛٛٔ/ٔالناس حتى ساحت الدماء مف أبو الجامع اليعقوبي, البمداف, جالكثير مف 
 .ٖٙٔ/ٔالبمداف, ج

 .ٚٙٔ/ٔأبف عذاري, البياف المغرب, ج .ٜٛ
 .ٙٚ٘/ٙأبف األثير, الكامؿ في التأريخ, ج .ٜٓ
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الحمويي,  الرممو: مدينة عظيمة بفمسطيف كانت رباط لممسمميف وقد نسب الييا قـو مف أىؿ العمـ, ياقوت .ٜٔ
 .ٜٙ/ٖمعجـ البمداف, ج

؛ أبف العديـ, ٜٕٔ/ٜٔأبف عساكر, محمد بف مكـر بف عمي أبو الفضؿ جماؿ الديف, تأريخ دمشؽ, ج .ٕٜ
ـ(, بغية الطمب في تأريخ حمب, تح ٕٔٙٔىػ/ ٓٙٙعمر بف أحمد بف ىبة اهلل بف أبي جرادة العقيمي )ت

 .ٜٖٛٓ/ٜسييؿ زكار دار الفكر)ال.مؾ, ال.ت(, ج
ـ(, ٜٓٔىػ/ٜٕٛاهلل الحسيف بف أحمد بف محمد بف زكريا الشيعي مف أىؿ صنعاء توفي سنة ) دأبو عب .ٖٜ

 .ٖٛ٘/ٙأبف األثير, الكامؿ في التأريخ, ج
ـ(, ٖٕٓٔىػ/ٕٛٙاهلل )ت القمعي, محمد بف عمي بف حماد بف عيسى الصنياجي نزيؿ بجّاية أبو عبد .ٜٗ

, ٜٖ)القاىرة, ال.ت(,  الحميـ عويس, دار الصحوة أخبار مموؾ بف عبيد وسيرتيـ, تح التيافي نقرة وعبد
ٗٓ. 

سجمماسة: بكر أولو وثانية وسكوف الالـ وبعد األلؼ سيف ميممة مدينة في جنوب المغرب في طريؽ  .ٜ٘
السوداف بينيا وبيف فاس عشرة أياـ في تقطع جبؿ درف بيا نير كبير غرسو عميو بساتيف ونخيؿ مد 

الحؽ ابف  المؤمف بف عبد ؛ أبف عبدالحؽ البغدادي, عبدٕٗبار العباد, البصر. القزويني, آثار البالد وأخ
, دار ٔـ(, مراصد األطالع عمى أسماء األمكنة والبقاع, طٖٖٛٔىػ/ٜٖٚشمائؿ القطيعي الحنبمي )ت

 .ٜٗٙ/ٕـ(, جٜٜٓٔىػ/ٕٔٗٔالجيؿ )بيروت, 
 .ٜٖٔالثعالبي, تأريخ شماؿ أفريقية,  .ٜٙ
المصدؽ بف محمد المكتـو مف ولد جعفر الصادؽ مؤسس دولة اهلل بف محمد الجيب بف جعفر  عبيد .ٜٚ

العموييف في المغرب ويعتبر مف الدىاة وفي نسبو ِخالؼ طويؿ كاف يسكف سممّية بسورية ومولدُه بيا وقيؿ 
 ىػٔٛٙ)ت بالكوفة. ابف خمكاف, أبو العباس شمس الديف احمد بف محمد بف إبراىيـ بف أبي بكر

 ـٜٓٓٔ)بيروت,  انباء أبناء الزماف, تح احساف عباس, دار صادرـ(, وفيات األعياف و ٕٕٛٔ/
 .ٜٚٔ/ٗ؛ الزركمي, األعالـ, جٚٔٔ/ٖىػ(, جٖٛٔٔ/
 .ٜٛ٘, ٜٙ٘/ٙالكامؿ في التأريخ, ج .ٜٛ
ـ( عف أبف خمدوف, ديواف ٜٔٔىػ/ٜٜٕ؛ وجاء ذلؾ سنة )ٜٜ٘/ٙأبف األثير, الكامؿ في التأريخ, ج .ٜٜ

 .٘٘ٗ/ٖالمبتدأ, ج
 .ٗٙٔ/ٔ؛ أبف عذاري, البياف المغرب, جٜٜ٘/ٙي التأريخ, جأبف األثير, الكامؿ ف .ٓٓٔ
؛ المقريزي, أحمد بف ٛٗ/ٗ؛ أبف خمدوف, ديواف المبتدأ, جٔٓٙ/ٙأبف األثير, الكامؿ في التأريخ, ج .ٔٓٔ

ـ(, أتعاظ الحنفاء بأخبار ٔٗٗٔىػ/٘ٗٛ)ت عمي بف عبدالقادر, أبو العباس الحسيني العبيدي تقي الديف
لجنة أحياء -, المجمس األعمى لمشؤوف اإلسالميةٔفاء, تح جماؿ الديف الشياؿ, طاالئمة الفاطمّيف الخم

 .ٛٙ/ٔالتراث اإلسالمي )اإلسكندرية, ال.ت(, ج
تاىرت: مدينة مف مدف المغرب االوسط قريبة مف تممساف كانت عاصمة لبني رستـ الخوارج األباضية  .ٕٓٔ

 .ٕٙٔأسـ لمدينتيف كبيرتيف أحدىما قديمة واألخرى محدثة. الحميري, الروض المعطار,  وكانت تاىرت
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 .ٜٖٔ؛ زيتوف, القيرواف ودورىا في الحضارة اإلسالمية, ٙٛ/ٔالمقريزي, أتعاظ األصناؼ, ج .ٖٓٔ
 .ٖٜٔ, ٕٜٔ؛ الدشراوي, الخالفة الفاطمية في المغرب, ٛٗ/ٗأبف خمدوف, ديواف المبتدأ, ج .ٗٓٔ
: ىي في  .٘ٓٔ موضعيف أحدىما بمصر وىو الذي ييمنا واألخر قرب ىيت في العراؽ وأما التي بمصر الفيـو

فيي والية غربية بينيا وبيف الفسطاط أربعة أياـ تقع غربي وادي النيؿ. ياقوت الحموي, معجـ البمداف, 
 .ٕٙٛ/ٗج
 .ٗٗالقمعي, أخبار بني عبيد,  .ٙٓٔ
 .ٓٗٔفي الحضارة اإلسالمية, ؛ زيتوف, القيرواف ودورىا ٗٗالقمعي, أخبار بني عبيد,  .ٚٓٔ
مؤنس الخادـ الممقب بالمظفر المعتضدي أحد الخداـ الذيف بمغوا رتبة المموؾ وكاف مف خدـ المعتضد  .ٛٓٔ

ىػ/ ـ(. الذىبي, سيرة أعالـ النبالء, ٕٖٔالعباسي ومف الساسة الُدىاة ندب لحرب العبيدييف توفي سنة )
 .ٖٖ٘/ٚ؛ الزركمي, األعالـ, جٖ٘ٚ/ٔٔج
 .ٜ٘ٙ/ٙ؛ أبف األثير, الكامؿ في التأريخ, ج٘ٗأخبار بني عبيد, القمعي,  .ٜٓٔ
ـ( في عيد الخالفة العباسية وظمت حتى ٛٛٚىػ/ٕٚٔاالدارسة: دولة نشأت بالمغرب االقصى سنة ) .ٓٔٔ

ـ( وتنسب الى مؤسسيا ادريس بف عبداهلل وتوالى عمييا عدد مف الحكاـ لكف ذلؾ أقمؽ ٕٜٔىػ/ٖٓٓسنة)
الخميفة العباسي ىاروف الرشيد الى الحد ف نفوذىـ وذلؾ عف طريؽ االعتراؼ الخالفة العباسية فعمد 

 .ٕٛ/ٔبأبراىيـ بف االغمب واليًا عمى أفريقية. أبف عذاري, البياف المغرب, ج
 .ٓ٘/ٗأبف خمدوف, ديواف المبتدأ, ج .ٔٔٔ
 .ٜٗٔ, ٜٔٔ/ٔأبف عذاري, البياف المغرب, ج .ٕٔٔ
 .ٕٗٓ/ٕأبف عذاري, البياف المغرب, ج .ٖٔٔ
البياف المغرب,  أبف عذاري, ؛ٕٔ/ٚج الكامؿ في التأريخ, ؛ أبف األثير,ٜٗخبار بني عبيد,أ القمعي, .ٗٔٔ

 .ٕٙٓ/ٔج
 .ٔ٘/ٗ؛ أبف خمدوف, ديواف المبتدأ, جٕٛٓ/ٔأبف عذاري, البياف المغرب, ج .٘ٔٔ
 .ٗٚ/ٔ؛ المقريزي, أتعاظ الحنفاء, جٔ٘/ٗأبف خمدوف, ديواف المبتدأ, ج .ٙٔٔ
؛ المكي, عبدالممؾ بف حسيف ٗٚ/ٔ؛ المقريزي, أتعاظ الحنفاء, جٔ٘/ٗأبف خمدوف, ديواف المبتدأ, ج .ٚٔٔ

ـ(, سمط النجـو العوالي في أنباء األوائؿ والتوالي, تح عادؿ ٜٜٙٔىػ/ٔٔٔٔ)ت الممؾ الُعصامي بف عبد
 .ٗٗ٘/ٖ(, جـٜٜٛٔىػ/ٜٔٗٔ)بيوت,  , دار الكتب العمميةٔالموجود وعمي محمد معوض, ط أحمد عبد

مخمد بف كيداد بف سعداهلل بف مغيث الزناني النكاري وكاف يركب حمارًا ينتقؿ بيف القبائؿ والجباؿ فمقب  .ٛٔٔ
بصاحب الحمار وكاف قاسي القمب جبارًا عنيدًا وىو الذي قاد الثورة ضد العبيدييف الى أف توفي سنة 

؛ ٕٕٓ/ٔبف عذاري, البياف المغرب, جأـ( في عيد الخميفة الفاطمي أسماعيؿ بف القائـ. ٜٚٗىػ/ٖٖٙ)
 .ٜٗٔ/ٚ؛ الزركمي, االعالـ, جٖٕ/ٚابف خمدوف, ديواف المبتدأ, ج
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أوراس: بالسيف الميممة جبؿ بأرض أفريقية فيو عدة بالد وقبائؿ مف البربر طولو اثني عشر يومًا مياىُو  .ٜٔٔ
ىذا الجبؿ قاـ أبو يزيد كثيرة وعمارتُو متصمة وفي أىمو نخوة وتسمط عمى مف جاورىـ مف الناس ومف 

مخمد بف كيداد وأستفحؿ أمرُه وَعُظـ شأنُو واستولى عمى كثير مف البالد االفريقية وأكثر القتؿ في الناس 
/؛ ٔفكانت فتنُو شنيعو وأمرُه عظيمًا الى أف قتؿ وأستراح المسمموف منو. ياقوت الحموي, معجـ البمداف, ج

 .٘ٙ؛ الحميري, الروض المعطار, ٖٓٔ/ٔ, جالحؽ البغدادي, مراصد األطالع أبف عبد
؛ الزركمي, األعالـ, ٕ٘/ٗ؛ أبف خمدوف, ديواف المبتدأ, جٕٚٔ/ٔأبف عذاري, البياف المغرب, ج .ٕٓٔ

 .ٜٗٔ/ٚج
 .ٕٓ/ٚأبف خمدوف, ديواف المبتدأ, ج .ٕٔٔ
 .ٕٕ٘, ٕٔ٘الدشراوي, الخالفة الفاطمية بالمغرب,  .ٕٕٔ
 .ٖ٘/ٗأبف خمدوف, ديواف المبتدأ, ج .ٖٕٔ
 .ٚٚ/ٔاظ الحنفاء, جالمقريزي, أتع .ٕٗٔ
 .ٕٗٗ/ٔٔ؛ سير أعالـ النبالء, جٕٖ/ٕ٘؛ الذىبي, تاريخ اإلسالـ, جٜٕٓأبف األبار, الحمة السيراء,  .ٕ٘ٔ
 .ٜٗٔ/ٚ؛ الزركمي, األعالـ, جٕٛ/ٚأبف خمدوف, ديواف المبتدأ, ج .ٕٙٔ
 .ٙٚالقمعي, أخبار بني عبيد,  .ٕٚٔ
 .ٜٗ/ٖالقاضي عياض, ترتيب المدارؾ, ج .ٕٛٔ
 .ٕٖٛ/ٕعبدالوىاب, كتاب العمر, ج .ٜٕٔ
 .ٕٚ/ٖالقاضي عياض, ترتيب المدارؾ, ج .ٖٓٔ
 .ٕٚ/ٖترتيب المدارؾ, ج .ٖٔٔ
 .ٖٖ/ٖالدباغ, معالـ األيماف, ج .ٕٖٔ
 .ٕ٘/ٛالفراىيدي, العيف, ج .ٖٖٔ
 .ٕٔسورة التوبة: اآلية,  .ٖٗٔ
 .ٖٛ/ٖ؛ الدباغ, معالـ األيماف, جٖٓٔ, ٜٖٓ/ٕالمالكي, رياض النفوس, ج .ٖ٘ٔ
 .ٖٓٔ/ٕالمالكي, رياض النفوس, ج .ٖٙٔ
بيف مدينة تماجر والميدية وىو الذي كانت فيو الوقعة المشيورة بيف أبي يزيد وأبي وادي المالح: يقع  .ٖٚٔ

 .ٕٛٙ, ٔٛٙ/ٕالقاسـ. البكري, المسالؾ والممالؾ, ج
 .ٕٖٛ/ٕعبدالوىاب, كتاب العمر, ج .ٖٛٔ

 
 
 
 
 


