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 :الممخص
اختمفت سياسة التولية مع اختالف أنظمة الحكم التي وجدت في        

توارد عمى تولية أموره بالد المغرب، فعندما حرر العرب المسممون المغرب 
الكثير من قادة ووالة اختمفت طريقة توليتيم فمنيم من تمت توليتو من لدن 
الخالفة بالمشرق، أي: كان الخميفة ىو الذي يعين الوالي، ويقوم األخير 
بتعيين العمال والموظفين .ومنيم من تمت توليتو من لدن والي مصر ألن 

ن الحمالت العسكرية لفتح ىذه البالد بالد المغرب كانت تابعة لو فضاًل ع
قد انطمقت من واليتو وبأشراف مباشر منو ، وفي بعض األحيان تمت 
تولية بعض الوالة عن طريق أىل المغرب أنفسيم أو كان يتم ذلك حسب 
الضرورة إذ يعين أىل المغرب من يجدون فيو الكفاءة لقيادتيم إلى أن 

م، كما لعبت العصبية القبمية دورىا ترسل إلييم الخالفة بوالي يدير شؤوني
بتولية بعض الوالة والموظفين والعمال وقادة الجيوش في المغرب ، وتبعًا 
لذلك قد تباينت العوامل المعتبرة لسياسة التولية في بالد المغرب تبًعا لتباين 
الظروف التي قادت الختيار من أسندت إليو ميمة الوالية والقيادة ،إذ البد 

عامل أو أكثر من العوامل التي يمكن أن تميز من يتم اختياره من توافر 
ليكون عمى رأس الوالية التي يكمف بتدبير شؤونيا ولتكون الخالفة مطمئنة 

 إلى قدرتو في إدارة أحواليا والحفاظ عمى سمطان الخالفة فييا
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Abstract: 

     The policy of rule differed with the different regimes 

that existed in the Maghreb. When the Muslim Arabs 

liberated Morocco, many leaders and governors came to 

take over its affairs, the way they took over. The workers 

and employees. As the people of Morocco appoint those 

in whom they find the competence to lead them until the 

caliphate sends them a ruler to manage their affairs, just 

as tribal fanaticism played its role by appointing some 

governors, employees, workers and army commanders in 

Morocco, and accordingly the factors considered for the 

policy of rule in the countries of the Maghreb varied 

according to the different circumstances that led to the 

selection of Whoever is entrusted with the task of 

guardianship and leadership, as there must be one or 

more factors that can distinguish who is chosen to be at 

the head of the state that he is charged with managing its 

affairs, and for the succession to be reassuring to the 

ruler. His role in managing its conditions and preserving 

the authority of the caliphate .  
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 :أواًل:عامل الكفاءة القيادية واإلدارية       
كانت الخالفة العربية اإلسالمية في المشرق تنظر إلى والية المغرب كما تنظر إلى أي       

والية من واليات الدولة ،وبدأ اىتماميا الخاص بتيدئة أوضاعيا ،و كان ذلك واضًحا من 
دارية و مؤىالت ذاتية ليا القدرة عمى مواجية  خالل تعين والة وقادة ذوي كفاءات قيادية وا 

-665ه/50-45التي تواجييا الوالية الجديدة ،ويعد معاوية بن حديج السكوني) العقبات
من القادة الذين تم تعيينيم عمى وفق ذلك العامل وذلك بعد ما قام القائد عمرو بن ( 1)م(670

بتعزيز الوجود العربي في كل من برقة وطرابمس و الذي كان تمييدًا لتحرير بالد ( 2)العاص
م( لقيادة الحمالت العسكرية الستكمال 665ه/45ية بن حديج سنة)المغرب اختير معاو 

التحرير ، ولم يكن اختياره عفويًا بل إنو كان يتمتع بمكانة متميزة  عند الخميفة معاوية بن أبي 
م( فضاًل عن نشاطاتو اإلدارية والعسكرية التي خدم فييا قبل 681-661ه/60-41سفيان)

الكثير من المؤىالت التي ميزتو عن غيره منيا أنو قاد أحد استالمو المنصب الجديد ، فمديو 
كراديس الجيش العربي اإلسالمي في مواجية البيزنطيين  في بالد الشام في معركة اليرموك 

 .(3)م(634ه/13سنة )
ومن مؤىالتو األخرى أنو شارك في تحرير مصر مع القائد عمرو بن العاص فضاًل عن    

( ليبشره (القائد عمرو بن العاص إلى الخميفة عمر بن الخطاب  قيادتو لموفد الذي أرسمو
 .( 4)م(642ه/22بفتح اإلسكندرية سنة)

كذلك كان القائد معاوية بن حديج مساعدًا لوالي مصر القائد عبد اهلل بن سعد بن أبي     
الحمالت .فضاًل عن الكثير من (6)عندما قام بفتح بالد النوبة وفقد عينو في يوم دمقمة( 5)سرح

 م(.673ه/52العسكرية األخرى التي قادىا منذ فتح مصر إلى أن توفي سنة)
أما أىم أعمالو في إفريقية فيعد أول من اتخذ قاعدة ثابتة لمفتح العربي اإلسالمي وذلك     

معسكًرا لو و موضعًا النطالق حمالتو العسكرية فأستقر فييا قرابة ثالث ( 7)باتخاذه من القرن
واتخذ قيرواًنا عند القرن فمم يزل فييا حتى خرج "بقولو  (8)ؤكد ذلك ابن عبد الحكمسنوات، وي
 . "إلى مصر

. احد القادة األكفاء و لو دور بتحرير المغرب (9)كما كان رويفع بن ثابت األنصاري     
  (10)،ويتضح ذلك باختياره لقيادة الحممة البحرية التي أرسمت إلى جزيرة جربة

 .( 11)م(656ه/47تحريرىا سنة)وتمكن من 
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كذذذذذذذلك مذذذذذذن الذذذذذذذين تذذذذذذم تعييذذذذذذنيم عمذذذذذذى وفذذذذذذق ىذذذذذذذا العامذذذذذذل ىذذذذذذو القائذذذذذذد عقبذذذذذذة بذذذذذذن نذذذذذذافع     
، الذذذذذذي تذذذذذوافرت فيذذذذذو الكثيذذذذذر مذذذذذن األسذذذذذباب التذذذذذي دعذذذذذت الختيذذذذذاره قائذذذذذدًا لعمميذذذذذات (12)الفيذذذذذري

تحريذذذذذر المغرب،منيذذذذذا مقدرتذذذذذو القياديذذذذذة التذذذذذي ظيذذذذذرت فذذذذذي قيادتذذذذذو لمحمذذذذذالت العسذذذذذكرية والتذذذذذي 
اثبذذذذذذت فييذذذذذذا كفاءتذذذذذذو العسذذذذذذكرية و إمكانياتذذذذذذو القياديذذذذذذة والذذذذذذدليل عمذذذذذذى ذلذذذذذذك إنذذذذذذو أحذذذذذذتفظ قذذذذذذد 

بمنصذذذذذذذذبو القيذذذذذذذذادي مذذذذذذذذن عيذذذذذذذذد عمذذذذذذذذرو بذذذذذذذذن العذذذذذذذذاص إلذذذذذذذذى إن عذذذذذذذذزل مذذذذذذذذن واليتذذذذذذذذو األولذذذذذذذذى 
 .(13)م(675ه/55سنة)
ومن مؤىالتو العسكرية  التي سبقت اختياره قائًدا أنو اختير من قبل القائد عمرو بن     

م(لقيادة الجيش الذي أرسمو لفتح زويمة لتأمين حدود 641ه/21قة سنة)العاص عندما فتح بر 
، فضاًل عن تعينو (14)برقة وضرب حركات القبائل التي كانت تعيق حركة التحرير في إفريقية

قائدًا عمى برقة بعد ما فتح عمرو بن العاص طرابمس وعاد إلى مصر و بقى عقبة ىناك 
بن العاص عن والية مصر وتولية عبد اهلل بن  يعمل عمى نشر اإلسالم حتى عزل  عمرو

م(،وشارك في الحممة التي قادىا عبد اهلل بن أبي سرح إلى بالد 645ه/25أبي سرح سنة)
 .   (15)م(647ه/27إفريقية سنة )

ومن مؤىالتو أن الوالي عمرو بن العاص أرسمو في واليتو الثانية لمصر في حممة عسكرية    
م( تمكن من 662ه/43إلخضاع القبائل التي نقضت العيد بعد تأييدىا لمفاتحين ، وفي سنة )

،كما شارك ( 16)فتح غدامس، وأخضع قبائل ىوارة ثم فتح ودان ومناطق من بالد السودان
معاوية بن حديج في تحرير المناطق الصحراوية الجنوبية عندما كان األخير  عقبة بن نافع مع

 .( 17)م(677ه/47مشغواًل في تحرير المناطق الساحمية في سنة)
بناًء عمى ما تقدم فقد حضي ىذا القائد بالتولية عمى المغرب مرتين بدأت األولى من     
عن طريق الخميفة معاوية بن ،إذ جاء تعبينو في األولى (18)م(675-670ه/55 -50سنة)

أبي سفيان فمم يأِت ىذا التعيين عفويًا فالخميفة كان يعرف ىذا القائد وكفاءتو اإلدارية و 
م( وىو يقاتل في سبيل اهلل ، وقد بذل جيًدا كبيًرا 640ه/20العسكرية منذ فتح مصر سنة )

عد مضي قرابة ثالثين في نشر اإلسالم بين السكان المحميين فجاء تعيينو في ىذا المنصب ب
-682ه/64-62عامًا من كفاءة وخبرة  أَىمتو لموالية ،أما الثانية فقد بدأت من سنة)

م( بعد أن عزل أبا 683-679ه/64-60م(فكانت عن طريق الخميفة يزيد بن معاوية)683
 .(19)المياجر دينار
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يا وقام بعدىا عمل القائد عقبة بن نافع عمى تنظيم شؤون الوالية و إقرار األمور في   
بحمالت عسكرية عدة حرر فييا كثًيرا من المدن ونشر اإلسالم بين السكان المحميين ، إذ إنو 
قضى أيام عمره بالجياد في سبيل اهلل ونشر اإلسالم والعروبة إلى أن نال الشيادة 

 .(20)م( في وقعة تيودة683ه/64سنة)
ادة الذين تمت توليتيم عمى وفق عامل من الق (21)كما يعد القائد زىير بن قيس البموي      

، إذ كان زىير من القادة األكفاء وقد ظيرت كفاءتو عندما استخمفو القائد عقبة الكفاءة القيادية
، ويعد ذلك من ( 22)بن نافع عمى القيروان عندما خرج منيا إلى مقاتمة الروم البيزنطيين

-65خميفة عبد الممك بن مروان)المؤىالت التى جعمتو ينال المنصب الجديد إذ واَله ال
م( وكان ذلك بعد استشياد القائد عقبة بن نافع وزحف كسيمة إلى إفريقية 705-684ه/86

ودخل القيروان فوصل الخبر إلى الخميفة فكتب إلى زىير بن قيس البموي بوالية إفريقية ويقول 
بالقيروان من المسممين و لما ولي عبد الممك بن مروان ذكر عنده "في ذلك (23)أبن األثير

أشار عميو أصحابو بإنفاذ الجيوش إلى إفريقية الستنقاذىم فكتب إلى زىير بن قيس البموي 
 . "بوالية إفريقية وجيز لو جيشًا كثيرًا فسار سنة تسع وستين إلى إفريقية

سار زىير بن قيس من برقة لقتال كسيمة فاجتمع لو الروم بجيش كبير ودارت بينيم     
مس التي تعد من المعارك الحاسمة في تاريخ المسممين التي أذلت يركة كبيرة سميت بممع

. وبعدىا عاد زىير بن قيس إلى القيروان وفي ( 24)الروم فييا وكسرت شوكة أوربة قبيمة كسيمة
طريق عودتو سمع بأن الروم ىاجموا المسممين في برقة فأسرع لنجدتيم قبل أن يؤذوىم لكن 

 .( 25)مييم فدخل معيم بمعركة انتيت باستشيادهالروم كثروا ع
مذذذذذذذن الشخصذذذذذذذيات القياديذذذذذذذة ومذذذذذذذن ذوي الكفذذذذذذذاءة  (26)ويعذذذذذذذد القائذذذذذذذد حسذذذذذذذان بذذذذذذذن النعمذذذذذذذان    

،والذذذذذذي كذذذذذان لذذذذذو أثذذذذذر فذذذذذي تحريذذذذذر المغذذذذذرب ،فبعذذذذذد استشذذذذذياد القائذذذذذد زىيذذذذذر بذذذذذن قذذذذذيس البمذذذذذوي 
قضذذذذاء عمذذذذى توقفذذذذت الفتوحذذذذات العربيذذذذة اإلسذذذذالمية فذذذذي المغذذذذرب وكانذذذذت الخالفذذذذة مشذذذذغولة بال

حركذذذذذة عبذذذذذد اهلل بذذذذذن الزبيذذذذذر فذذذذذي المشذذذذذرق التذذذذذي ىذذذذذددت كيانيذذذذذا وعنذذذذذدما تذذذذذم القضذذذذذاء عمييذذذذذا 
توجيذذذذذت أنظذذذذذار الخميفذذذذذة عبذذذذذد الممذذذذذك بذذذذذن مذذذذذروان إلذذذذذى بذذذذذالد المغذذذذذرب ( 27)م(692ه/73سذذذذذنة)

فذذذذأراد القضذذذذاء عمذذذذييم  فكذذذذان يذذذذرى أن ىذذذذذه الذذذذبالد ال يذذذذتم اسذذذذتقرارىا طالمذذذذا البيزنطيذذذذون فييذذذذا،
أن ذلذذذذذك يتطمذذذذذب تعيذذذذذين قائذذذذذد كفذذذذذوء ذي قذذذذذدرة قياديذذذذذة عسذذذذذكرية فوقذذذذذع فذذذذذي ىذذذذذذه الذذذذذبالد فذذذذذرأى 
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اختيذذذذذذذذذذذاره عمذذذذذذذذذذذى القائذذذذذذذذذذذد حسذذذذذذذذذذذان بذذذذذذذذذذذن النعمذذذذذذذذذذذان الغسذذذذذذذذذذذاني وتمذذذذذذذذذذذت توليتذذذذذذذذذذذو فذذذذذذذذذذذي سذذذذذذذذذذذنة 
 .(28)م(692ه/73)

بعد الثقة الكبيرة التي كان يراىا الخميفة في ىذا القائد ورأى أن لديو قدرات عسكرية تمكنو     
ولة العربية اإلسالمية بالمغرب، عمد إلى اختياره والًيا من إحراز االنتصارات ضد أعداء الد

عمى المغرب، فجيز لو جيشًا ليكمل ما بدأوه القادة من قبمو في بالد المغرب ، وىو أول واٍل 
يدخل ىذه البالد من أىل الشام فجيزت ىذه الحممة تجييًزا جيًدا من كل الجوانب و يقول 

ع أشراف المسممين ، وسألوا عبد الممك بن مروان أن واجتم"في ذلك: (  29)الرقيق القيرواني
ما أعرف أحد كفًؤا  :ينظر إلى إفريقية من يسد ثغرىا ، ويصمح أمرىا. فقال ليم عبد الممك

 ."إلفريقية كحسان بن النعمان الغساني
لم يكن تعيينو والًيا عمى المغرب فقط و إنما جعل الخميفة أموال مصر كميا بيده وأعطاه    

أني قد " :انو قال لو( 30)الحق بإنفاقيا عمى جنوده و رعاية أىل المغرب بيا ويذكر ابن عذاري
أطمقت يدك في أموال مصر ، فأعط من معك ، ومن ورد إليك ، وأعط الناس ، و اخرج إلى 

 ."ريقية عمى بركة اهلل وعونوبالد إف
الذي يعد  (31)ومن القادة الذين تمت توليتيم عمى وفق ىذا العامل ىو موسى بن نصير    

من التابعين وشيد الكثير من األحداث التي مرت بو الدولة العربية اإلسالمية وقد عاش بين 
خميفة معاوية بن أبي عصرين ميمين في اإلسالم الراشدي واألموي ، كان أبوه قائًدا لحرس ال

سفيان وىذا األمر جعل من موسى أن ينشأ نشأة عسكرية فضاًل عن مالمح الذكاء التي كانت 
 .( 32) ظاىرة عميو كما أنو كان فصيًحا وشجاًعا

فضاًل عن ما تقدم كانت ليذا الوالي الجديد الكثير من المؤىالت القيادية و التي كانت     
لوالية المغرب ، فأنو تدرج في الكثير من المناصب اإلدارية في  ىي األساس في اختياره والياً 

الدولة العربية اإلسالمية فضاًل عن قيادتو لمكثير من الحمالت العسكرية منيا أنو قاد حممة 
،وتولى الحكم فييا أنداك ثم عاد إلى دمشق وشارك في معركة ( 33)عسكرية بحرية نحو قبرص

 .  ( 34)يريمرج راىط مع الضحاك بن قيس الف
م( تم اختيار موسى بن 693ه/74وعندما عين بشر بن مروان واليًا عمى العراق سنة )    

كما أسند إليو عبد الممك بن مروان ميمة اإلشراف عمى ( 35)نصير مسؤواًل لو عمى الديوان
خراج البصرة ،وبسبب خالفو مع والي العراق الحجاج بن يوسف الثقفي الذي اتيمو بسوء 
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،اضطر إلى ترك البصرة والذىاب إلى مصر عند عبد العزيز بن  ( 36)في األموالالتصرف 
، الذي طمب من أخيو الخميفة عبد الممك بن مروان توليتو عمى المغرب لذا عين (37)مروان

(38)م(705/ه86واليًا عمييا سنة)
. 

من الذين تم اختيارىم عمى وفق عامل القيادة  (39)ويعد عبيدة بن عبد الرحمن السممي     
م(إذ واله الخميفة ىشام بن عبد 728ه/110والكفاءة اإلدارية ، الذي تولى والية المغرب سنة)

،ولم يكن تعيينو ىذا عفوًيا ولكن جاء بسبب مؤىالت ( 40)م(743-724ه/125-105الممك)
لمغرب ومنيا أنو كان قبل ىذا الوقت والًيا كان يتسم بيا ىذا الوالي التي أىمتو إلى إدارة والية ا
 . (41) م(720-717ه/101-99عمى أذربيجان في عيد الخميفة عمر بن عبد العزيز)

كما أنو كان احد رجاالت الدولة العربية اإلسالمية في عصر الخالفة األموية إذ تميز     
األمور التي صارت تحت  بالكفاءة اإلدارية فضاًل عن ذلك انو كان متمكًنا وقادًرا عمى ضبط

عيدتو في بالد المغرب العربي ، كما أنو كان عمى قدر من العمم والدين فقد روى وسمع 
 . ( 42)الناس منو في مصر

،دام  (43)تولى عبيدة بن عبد الرحمن السممي المغرب بعد أن توفي الوالي بشر بن صفوان    
وكانت لو أعمال كثيرة في بالد ( ، 44)م( 734-728ه/116-110حكمو فييا ست سنوات )

المغرب العربي منيا اىتمامو بالحمالت البحرية التي قادىا ضد الروم وعمل عمى نشر 
اإلسالم كما كانت لو أعمال سمبية أثرت في أوضاع البالد واستقرارىا التي تمثمت بإساءة 

 معاممة السكان وسنذكر ذلك في موضعو من الدراسة. 
الذي قام الخميفة ىشام بن ( 45)بالكفاءة اإلدارية عبيد اهلل بن الحبحابومن الذين اتصفوا     

م(، وكان سبب توليتو انو لما اشتكى 734ه/116عبد الممك بتعيينو واليًا عمى المغرب سنة)
أىل المغرب إلى الخميفة من سوء معاممة الوالي السابق عبيدة بن عبد الرحمن السممي ليم 

دارية فوقع اختياره عمى عبيد اهلل بن الحبحاب  أراد الخميفة أن يولي شخصاً  ذو كفاءة قيادية وا 
الذي كان والًيا عمى مصر آنذاك. فكان ابن الحبحاب يمتمك كل المؤىالت التي طمبيا الخميفة 
فكان يمتمك درجة عالية من الذكاء وقدرة عالية في اإلدارة ، فضاًل عن ذلك انو كان يتابع 

ما كان يأمر بقضاء الحاجات ، وانو كان حريًصا ومتمكًنا وما يدلل حسابات العطاء بنفسو ، ك
 .( 46)عمى ذلك انو كان يقضي بين الناس بنفسو
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فضاًل عن ما تقدم أن ابن الحبحاب قد تدرج في مناصب إدارية قبل توليتو بالد المغرب ،     
ر بن يوسف بن يحيى منيا إنو كان كاتًبا ثم عاماًل لمخراج في والية مصر في عيد والييا الح

 . ( 47)م( في خالفة ىشام بن عبد الممك726-723ه/108 -105سنة)
أطمق الخميفة ىشام بن عبد الممك يد الوالي الجديد عمى جميع نواحي مصر والمغرب      

،وقام ابن الحبحاب (48)واألندلس وكان ىو من يقوم بتولية العمال والقادة بعد مشاورة الخميفة
مال اإلدارية والخطط العسكرية في بالد المغرب والتي جعمتيا من أقوى بالكثير من األع

 .البمدان، كما أنو قام بتنظيم أمور واليتي األندلس ومصر التي صارت بتبعيتو آنذاك
 ثانًيا: العامل الديني:  

عندما شرع المسممون بعمميات تحرير بالد المغرب كان يقطن ىذه البالد عناصر عدة       
من السكان أبرزىم السكان األصميين وىم عرب المغرب)البربر( وقد دخل من ىؤالء اإلسالم 
طوًعا بعد ما رأوا حقيقة اإلسالم والمسممين ، وظل بعضيم معارضًا لموجود العربي اإلسالمي 

بالد ودخموا مع المسممين بحروب عدة ،وكميا انتيت بانتصار المسممين وتحرير ىذه في ىذه ال
 البالد.
ولقد أولت الخالفة اىتماميا في مسألة اختيار قادة الفتح ،و الوالة في كثير من األحيان      

عمى أساس المكانة الدينية ومن ىم من أىل التقوى والحكمة فضاًل عن توافر الصفات األخرى 
يم ليكونوا أقدر عمى نشر اإلسالم في كل أنحاء البالد ويعمموا الناس فييا أخالق اإلسالم في

ليصبحوا سنًدا وعوًنا لممسممين ىناك ، وقد نجحت في ىذا األمر إلى حد بعيد إذ دخل سكان 
المغرب في اإلسالم وأصبحوا جزًء من الجيش العربي اإلسالمي والمدافعين عن اإلسالم 

 نعرض ألبرز قادة تحرير بالد المغرب والوالة الذين تم تعينيم عمى ىذا األساس.ودولتو ، وس
لقد كان أثر ىذا العامل واضحًا في تولية عقبة بن نافع الذي يعد من التابعين ، كما       

كان راوًيا لمحديث وروى عنو الكثير من الرواة والعمماء منيم عبد اهلل بن أبي ىريرة وأبنو 
فضال عن ذلك أنو كان رجاًل مجاىدًا وكثير الزىد ووصفو المؤرخون بأنو خير واٍل . ( 49)عبيدة

، عمل القائد عقبة بن نافع عمى نشر اإلسالم في (50)وخير أمير، وكان مستجاب الدعاء
مناطق المغرب ،ودخل معو الكثير من الصحابة وكان عددىم ثمانية عشر صحابًيا وعدد 

انوا في صحبتو بشر بن أرطأة الفيري وشريك بن سيمي وزىير كثير من التابعين ومن الذين ك
 . تولى عقبة بن نافع والية المغرب مرتين كما ذكرنا آنًفا .( 51)بن قيس البموي
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كذلك يعد القائد زىير بن قيس البموي الذي تولى والية المغرب بعد الوالي عقبة بن نافع     
ث وروى عن الكثير من الرواة ومنيم عمقمة ( ، وكان من رواة الحدي(من صحابة رسول اهلل

 . (53)كما روى عنو الكثير من الرواة ومنيم سويد بن قيس ( .52)بن رمثة البموي
عندما توفي القائد عقبة بن نافع أرادت الخالفة أن تحافظ عل انتشار اإلسالم فمن     

يادية والعسكرية ألن الطبيعي أنيا تختار شخًصا يتصف بالصفة الدينية إلى جانب الكفاءة الق
الدين يعد اليدف األول الذي كان يسعى إليو المسممون ، فوقع االختيار عمى القائد زىير بن 

 .  قيس البموي ليتولى والية المغرب إذ كان يتصف بكل تمك الصفات
( 54)ومذذذذذن الذذذذذذين تمذذذذذت تذذذذذوليتيم عمذذذذذى ىذذذذذذا العامذذذذذل ىذذذذذو الذذذذذوالي إسذذذذذماعيل بذذذذذن عبيذذذذذد اهلل    

م(فذذذذذي عيذذذذذد الخميفذذذذذة عمذذذذذر بذذذذذن عبذذذذذد العزيذذذذذز 718ه/100المغذذذذذرب سذذذذذنة) الذذذذذذي تذذذذذولى واليذذذذذة
، الذذذذذذذي عذذذذذذرف بعدلذذذذذذو وزىذذذذذذده ،فذذذذذذألتزم منذذذذذذذ بدايذذذذذذة خالفتذذذذذذو (55) م(779-717ه/99-101)

أوصذذذذيكم بتقذذذذوى "بذذذذرد الحقذذذذوق إلذذذذى أصذذذذحابيا ، فخطذذذذب بالنذذذذاس فذذذذي أول خالفتذذذذو فقذذذذال ليذذذذم:
الذذذذذوالة منعذذذذذوا الحذذذذذق حتذذذذذى اهلل فأنذذذذذو ال يقبذذذذذل غيرىذذذذذا وال يرحذذذذذب إال أىميذذذذذا ، وكذذذذذان قذذذذذوم مذذذذذن 

 . ( 56)"اشترى منيم شراء وبذلوا الباطل حتى افتروا منيم افتراء...
ومما تقدم فأن الخميفة عمر بن عبد العزيز أراد أن يثبت ىذه السياسة الجديدة في كل     

ن واليات الدولة العربية اإلسالمية فقام بتولية عدد من الوالة الذين عرفوا باالستقامة في الدي
عطاء الحق والحقوق ألصحابيا ، ويعد الوالي إسماعيل بن عبيد اهلل من ىؤالء الوالة الذين  وا 
اختارىم الخميفة إذ عرف بالتقوى واالستقامة كما انو يعد من كبار التابعين والعمماء الذين 

 .(57)وكان زاىدًا وكثير العبادة دخموا بالد المغرب،
عبيد اهلل ال يخاف من قول الحق عند مواجية الخمفاء فضاًل عن ذلك فأن إسماعيل بن      

وىذا يعد سبب من أسباب توليتو عمى المغرب ، وقد رأى الخميفة انو يمتمك تمك الصفة عندما 
أتى وفد من إفريقية بالخراج إلى عاصمة الخالفة في دمشق في خالفة سميمان بن عبد 

نيم بأن يقسموا أن ىذه األموال فطمب الخميفة عشرة رجال م م(718-715ه/99-96)الممك
كل دينار و درىم في تمك الجباية قد أخذ بحق ، فقسم ثمانية ورفض اثنان وىما إسماعيل بن 
عبيد اهلل ،والسمح بن مالك ، فأعجب عمر بن عبد العزيز بأمرىما وكان حاضًرا آنذاك، 

مح بن مالك عمى األندلس وعندما استمم الخالفة قام بتعيين إسماعيل واليًا عمى المغرب ، والس
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،ومن االعمال التي كان يعمل ( 58)تقديرًا لصدقيم الذي يدل عمى مدى التزاميم بالدين والتقوى
 .( 59)فييا قبل واليتو لممغرب انو كان مؤدبًا ألوالد الخميفة عبد الممك بن مروان

عندما أرسمو عمى  قد بدأت ثقة الخميفة عمر بن عبد العزيز بالوالي إسماعيل بن عبيد اهلل    
. إذ عمل عمى ( 60)رأس عشرة من التابعين لتعميم أىل المغرب أصول اإلسالم والمغة العربية

في ذلك :"إن الخميفة ( 61)نشر اإلسالم ولم يبق احد من البربر إال وأسمم ويقول ابن عبد الحكم
إسماعيل بن  عمر بن عبد العزيز عزل الوالي محمد بن يزيد القرشي عن المغرب وولى مكانو

عبيد اهلل عمى حربيا وخراجيا وصدقاتيا وكان حسن السيرة ولم يبق من البربر في واليتو إال 
واسمم". كما عمل ىذا الوالي عمى بث النشاط الثقافي والديني وأنشأ الكتاتيب والمساجد وسمح 

السكان  لمسكان المحميين باالشتراك بالجيش ، وممارسة القيادة وىذا ما يعزز ثقة أولئك
 .   ( 63)م(720-718ه/102-100. دامت واليتو لممغرب حوالي سنتان ) (62)باإلسالم

نمذذا نجذذد       كمذذا إَن الدولذذة العربيذذة اإلسذذالمية لذذم تقذذف باىتماميذذا عمذذى تعيذذين الذذوالة  فقذذط وا 
الخمفاء قد اىتموا بتعيين القادة والقضاة أيضا ، وبما أن القاضذي صذاحب السذمطة األعمذى بعذد 

ميفة والوالي فنجد أَن اختيار القاضي كان ال يتم إال بعد شروط وأسس يتسم بيا الذي يتولى الخ
. فارتذذذأت الخالفذذذة عمذذذى أَن تعذذذين أشذذذخاص ذوي كفذذذاءة وديذذذن فذذذي منصذذذب ( 64)ذلذذذك المنصذذذب

القضذذاء فذذذي المغذذرب بوصذذذف ىذذذا المنصذذذب يعتمذذد بأحكامذذذو عمذذى الشذذذريعة اإلسذذالمية النابعذذذة 
ريم والسذذنة النبويذذة الشذذريفة ، فمذذن القضذذاة الذذذين تذذم تعيذذنيم عمذذى ىذذذا بأصذذوليا مذذن القذذرآن الكذذ

العامذذل ىذذو القاضذذي عبذذد الذذرحمن بذذن رافذذع التنذذوخي كذذان راوًيذذا لمحذذديث روى عنذذو الكثيذذر مذذن 
التذذذابعين ويعذذذد أول القضذذذاة فذذذي المغذذذرب و الذذذذي واله القضذذذاء الذذذوالي موسذذذى بذذذن نصذذذير فذذذي 

ة الذذذين أرسذذميم الخميفذذة عمذذر بذذن عبذذد العزيذذز فذذي م( وىذذو احذذد الفقيذذاء العشذذر 698ه/80سذذنة)
خالفتو مع الوالي إسماعيل بن عبيذد اهلل إلذى تعمذيم أىذل المغذرب اإلسذالم كذان كثيذر العذدل فذي 

ومن القضاة أيضا جعثل بن ىاعان بن عمير كان من أىل مصذر ،وكذان مذن رواة  (65)قضائو
لتابعين الذين أرسميم الخميفة عمر بن الحديث روى عنو الكثير من العمماء ، وىو احد العشرة ا
. واله قضذاء الجنذد الخميفذة سذميمان ( 66)عبد العزيز إلذى المغذرب لتعمذيم السذكان أصذول الشذريعة

 (.67)م(732ه/115بن عبد الممك وذلك عندما كثر أعداد الجند في المغرب توفي سنة)
عمى قضاء المغرب  (68)مغيرةكذلك قام الخميفة عمر بن عبد العزيز بتعيين عبد اهلل بن ال     

الذي كان ورًعا في الدين وكان من الفقياء التابعين الذين أرسموا مع الوالي اسماعيل بن عبيد 
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اهلل إلى المغرب بقى عمى القضاء إلى إن تولى والية المغرب الوالي كمثوم بن عياض القشيري 
أيضا عمى وفق ىذا .  ومن القضاة الذين تم تعينيم (69)فطمب إعفائو من ذلك المنصب

والذي تولى القضاء في خالفة مروان بن ( 70)األساس ىو القاضي عبد الرحمن بن زياد
م(، كان يتصف بالعدالة والشدة في قضائو ، حتى انو كان ال يقبل اليدايا 750ه/132محمد)

حدثني داود بن يحيى أبو سميمان الصوفي قال: ":( 71)والرشوة ويقول في ذلك ابو العرب
ي أبو عثمان حاتم بن عثمان المعافري قال: كنت عند عبد الرحمن بن زياد بن انعم اخبرن

المعافري قاضي إفريقية ، وىو يتنفس الصعداء حتى أتاه شاب أشقر ومعو مخالة فييا بصل 
فأسر إليو كالمًا ، فأسفر وجو عبد الرحمن وقال: لبعض من كان بحضرتو : قل ليم يعني 

من ىذا البصل مع الفول الذي كنتم طبختموه البارحة ، فبعثوا إليو بما  أىمو تبعثوا إلينا بشيءٍ 
أمرىم بو فقال لي: يا أبا عثمان تقرب فقمت: ال فقال : ولم يا أبا عثمان؟ أظننت ظًنا قال أبو 
عثمان فقمت نعم فقال لو أحسنت يا أبا عثمان إذا رأيت اليدية دخمت عمى القاضي من باب 

نما ىو مولى أتاني داره فأعمم بأن األ مانو خرجت كَوة داره وليس ىو بيدية يا أبا عثمان وا 
 وىذا ما يدلل عمى خوفو وحرصو عمى القضاء في حكمو.        "بيذا البصل من ضيعتي

بقى عبد الرحمن بن زياد في القضاء إلى أن تم أسره من قبل الروم في إحدى الحمالت     
ممين وبقى باألسر إلى أن تولى الخالفة الخميفة أبو جعفر العربية اإلسالمية مع عدد من المس

ففداه وفك أسره وواله قضاء المغرب مرًة أخرى،  م(775-754ه/158-137)المنصور
 . (72)م(778ه/161وعندما تولى يزيد بن حاتم قام بعزلو وتوفي في سنة)

 االحاالت
 
 

                                                 

فتح (، وشيد (معاوية بن حديج بن قتيرة بن حارثة بن عبد شمس السكوني كانت لو صحبة مع الرسول (1)
م(، 958ه/347م(؛ ينظر:ابن يونس، عبد الرحمن بن أحمد الصفدي)ت:673ه/52مصر وتوفي فييا سنة)

 477/ص1ه(،ج1421،)دار الكتب العممية ،بيروت ،1تاريخ ابن يونس، ط
عمرو بن العاص بن وائل بن ىاشم بن سيم ويكنى ابا عبد اهلل أسمم بأرض الحبشة عند النجاشي وقدم (2)

( مياجرًا وكانت لو صحبة معو وقاد غزوة ذات السالسل و تولى والية مصر في  (سول اهللالمدينة إلى ر 
م(،ينظر:الطبقات 785ه/230عيد الخميفة عمر بن الخطاب؛ ابن سعد، أبو عبد اهلل محمد بن سعد)ت:

 .493/ص7م(،ج1968،)دار صادر،بيروت،1الكبرى ، تحقيق: إحسان عباس ،ط
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،)دار الكتب 1م(، تاريخ الرسل والمموك ،ط923ه/ 310بن يزيد)ت:الطبري، محمد بن جرير  ((3

؛ حسين، حازم غانم ، معاوية بن حديج وجيوده في بناء معسكر 336/ص2ه(،ج1407العممية،بيروت،
 .163،ص1994: 16القرن في إفريقية ،مجمة التربية والعمم ، العدد 

فتوح مصر م(،871ه/257ت:بن عبد اهلل) ابن عبد الحكم ،أبو القاسم عبد الرحمن ((4
 .105،صه(1415والمغرب،بال.ط،)مكتبة الثقافة الدينية،

عبد اهلل بن سعد بن أبي سرح بن الحارث بن حبيب بن جذيمة بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن (5)
لؤي يكنى أبا يحيى شيد فتح مصر واختط بمصر وكان صاحب ميمنة عمرو بن العاص في حروبو وقد ولي 

؛ابن عساكر،أبو القاسم عمي سنة سبع وعشرينإفريقية جند مصر لعثمان بن عفان وغزا منيا 
،)دارالفكرلمطباعة والنشر 1م(،تاريخ دمشق،تحقيق:عمرو بن غرامة،ط1176ه/571الحسن)ت:
 .26/ص29م(،ج1995والتوزيع،

 .215ابن عبد الحكم،فتوح مصر والمغرب، ص(6)
؛ 4/333جبل بإفريقية اتخذه معاوية بن حديج معسكًرا لو؛ينظر: ياقوت الحموي،معجم البمدان،القرن:(7)

 .168طار في خبر األقطار،صالحميري ،الروض المع
  .220فتوح مصر والمغرب،ص(8)
(؛ابن )(رويفع بن ثابت بن سكن بن عدي بن حارثة من بني مالك بن النجار كانت لو صحبة مع الرسول9)

،)دار 1م(،أسد الغابة،ط1233ه/630األثير،أبو الحسن عمي بن أبي الكرم)ت:
  .87ج/ص2م(،1989الفكر،بيروت،

جربة: قرية بالمغرب قرب قابس يسكنيا الكثير من البربر فييا بساتين كثيرة وأىميا مفسدون في البر و  ((10
األماكن أو ما اتفق لفظو وافترق مسماه م(،1188ه/584البحر؛ينظر:الحازمي،أبو بكرمحمد بن موسى)ت:

؛ 211ه(،ص1415نشر،،تحقيق:حمد بن محمد الجاسر،د.ط،)دار اليمامة لمبحث والترجمة والمن األمكنة
  .118ج/ص2ينظر:ياقوت الحموي،معجم البمدان،

؛الثعالبي،عبد العزيز،تاريخ شمال إفريقية من الفتح اإلسالمي إلى 668/ص2البكري،المسالك والممالك،ج(11)
 .42م(،ص1987،)دار الغرب اإلسالمي،بيروت،1نياية الدولة االغمبية،ط

(دخل مع أبيو (بن عامر بن أمية الفيري ولد أخر حياة الرسولىو عقبة بن نافع بن عبد قيس بن لقيط (12)
م(،االستيعاب في معرفة 1071ه/463؛ابن عبد البر،أبو عمر يوسف بن عبداهلل)ذ:مصر وشيد فتحيا

؛ابن األثير،اسد 3/1075م(،1992،)دار الجيل،بيروت،1األصحاب،تحقيق:عمي محمد الجباوي،ط
 .420/ص3الغابة،ج

 .8/ص1؛ ابن عذاري، البيان المغرب،ج230فتوح مصر والمغرب، صابن عبد الحكم، (13)
م(، الكامل في التاريخ، تحقيق:عمر عبد 1233ه/630ابن األثير، أبو الحسن عمي بن أبي الكرم)ت(14)

 402/ص2جم(،1997،)دار الكتاب العربي،بيروت،1السالم تدمري،ط
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 .463/ص2ابن األثير، الكامل في التاريخ،ج(15)
م(، تاريخ، تحقيق: أكرم ضياء 854ه/240ابن خياط ،أبو عمرو خميفة بن خياط الشيباني)ت ((16

 .87/ص1؛السالوي،االستقصا،ج206،صه(1397،)دار القمم ،بيروت،2العمري،ط
 .463/ص2؛ ابن األثير، الكامل في التاريخ،ج222ابن خياط، تاريخ،(17)
 .19/ص1ابن عذاري، البيان المغرب، ج(18)

 .23/ص1؛ابن عذاري، البيان المغرب،ج226الحكم، فتوح مصر والمغرب،صابن عبد (19)
م(، 1338ه/739تيودة: أرض لقبيمة من البربر وىو تيودة؛ ابن عبد الحق،صفي الدين عبد المؤمن)ت(20)

 .283/ص1ه(،1412،)دار الجيل،بيروت،1مراصد اإلطالع عمى أسماء األمكنة والبقاع،ط
 ، وشيد فتح مصر وسكن فييا؛ ا شداد ، كانت لو صحبة مع الرسولزىير بن قيس البموي يكنى أب(21)

؛ أبن كثير،أبو الفداء 404/ص5؛ الذىبي، تاريخ اإلسالم، ج112/ص19ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج
،)دار أحياء التراث 1م(، البداية والنياية ، تحقيق: عمي شيري ،ط1373ه/774إسماعيل بن عمر)ت:

 .22/ص9م(،ج1988العربي ، 
؛ أبو عيبة، 711/ص7؛ السالوي ، االستقصا، ج3/717؛ أبه خلدون ، العبر، 057أبه خياط،تاريخ ، (22)

 .12موجز عه الفتوحات اإلسالمية ، ص
  .208/ص 3الكامل في التاريخ ،ج (23)
كسيمة: ىو كسيمة من لمزم من زعماء البربر أسمم في والية أبي المياجر دينار ،فمما عاد عقبة لوالية (24)

؛ ابن عذاري، 207/ص3المغرب استخف بو وىرب من معسكر عقبة ؛ابن األثير، الكامل في التاريخ،ج
  .28/ص1البيان المغرب،ج

؛ 227م(، ص1988، )دار ومكتبة اليالل ، بيروت ،1، فتوح البمدان، طم(892ه/279البالذري، أحمد بن يحيى )ت: ((25
، )دار العموم، 1تحقيق: عمر سميمان المعيقمي، ،ط م(، المحن،945ه/333أبو العرب ، محمد بن أحمد)ت:

-86؛ األسحاقي، محمد نصيف حردان، والة المغرب العربي من )291م(، ص1984الرياض، 
 19م،ص2004م(، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجمس كمية االداب جامعة الموصل، 734-705ه/116
مموك غسان ، قائد من  أوالدزدي الغساني من حسان بن النعمان : ىو حسان بن النعمان بن عدي األ(26)

األمين؛ ابن عساكر،تاريخ رجال السياسة والحرب ، من المشيورين بالفتوحات اإلسالمية كان يمقب بالشيخ 
 أخبارالنجوم الزاىرة في  م(،1470ه/874يوسف بن عبد اهلل)ت: ابن تغري بردي ، ؛12/450دمشق، 

 . 1/200م(،1963و اإلرشاد القومي ودار الكتب ، مصر، د.ط، )وزارة الثقافة مصر والقاىرة ،
؛ عبد الحميد، 4/269؛ ابن األثير، الكامل في التاريخ،269ابن عبد الحكم، فتوح إفريقية والمغرب، (27)

 .1/214تاريخ المغرب العربي،
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ه فربما الروايتان 74يذكر أنيا سنة ما ابن األثير فه ، أ73اختمفت الروايات حول تاريخ توليتو فأبن عبد الحكم يذكر في سنة (28)

صحيحتان ؛ألن األولى تدل عمى تاريخ التعيين والثانية تاريخ تسميم الوالية؛ ابن عبد الحكم، فتوح مصر 
 .4/369؛ ابن األثير ، الكامل في التاريخ، 269والمغرب، 

العمي الزيدان وعز الدين عمر أبو إسحاق إبراىيم بن القاسم،تاريخ إفريقية والمغرب ،تحقيق:عبد اهلل (29)
 .22(،ص1990،)دار الغرب اإلسالمي،بيروت،1موسى،ط

 34/ص.1البيان المغرب ، ج(30)
موسذذذذذذذذذذى بذذذذذذذذذذن نصذذذذذذذذذذير بذذذذذذذذذذن عبذذذذذذذذذذد الذذذذذذذذذذرحمن بذذذذذذذذذذن زيذذذذذذذذذذد المخمذذذذذذذذذذي يكنذذذذذذذذذذى أبذذذذذذذذذذو عبذذذذذذذذذذد الذذذذذذذذذذرحمن ولذذذذذذذذذذد (31)
م( فذذذذذي قريذذذذذة كفذذذذذر مثذذذذذري فذذذذذي بذذذذذالد الشذذذذذام ؛ابذذذذذن خمكذذذذذان،أبو العبذذذذذاس شذذذذذمس الذذذذذدين احمذذذذذد 640ه/19سذذذذذنة)

،)دار 1م(،وفيذذذذذذات األعيذذذذذذان و أبنذذذذذذاء الزمذذذذذذان ، تحقيذذذذذذق: إحسذذذذذذان عبذذذذذذاس،ط1282ه/ 681د)ت:بذذذذذذن محمذذذذذذ
 .319/ص5م(،ج1994صادر، بيروت،

 .17م(،ص1989،)بغداد،1طو، عبد الواحد ذنون،موسى بن نصير، ط(32)
؛عنان،محمذذذذذذذذذذذذذذذذد عبذذذذذذذذذذذذذذذذد اهلل،دولذذذذذذذذذذذذذذذذة اإلسذذذذذذذذذذذذذذذذالم فذذذذذذذذذذذذذذذذي 194/ص9ابذذذذذذذذذذذذذذذذن كثير،البدايذذذذذذذذذذذذذذذذة والنيايذذذذذذذذذذذذذذذذة،ج(33)

 .23/ص1م(،ج1997جي،القاىرة،،)مكتبة الخان4األندلس،ط
 .171ج/ص9؛ابن كثير ،البداية والنياية،485/ص6الذىبي، تاريخ اإلسالم،ج(34)
م(،اإلمامة والسياسة،تحقيق: خميل منصور، 889ه/276ابن قتيبة،أبو محمد عبد اهلل بن مسمم)ت:(35)
 .226/ص2م(،ج1997،)دار الكتب العممية،1ط

؛خطاب،محمود شيت،قادة الفتح العربي، د.ط،)دار الفكر 1/39المغرب،ابن عذاري، البيان (36)
 .226م(،ص1996العربي،بيروت،

عبذذد العزيذذز بذذن مذذروان بذذذن الحكذذم بذذن أبذذي العذذذاص بذذن أميذذة بذذن عبذذد شذذذمس األمذذوي القرشذذي ويكنذذى أبذذذا (37)
ين؛ ابذذذن األصذذبو وتذذولى واليذذذة مصذذر فذذذي عيذذد الخميفذذذة عبذذد الممذذذك بذذن مذذذروان وتذذوفي فييذذذا سذذنة خمذذذس وثمذذان

،)دار 1م(، الطبقات،تحقيق:إحسذذذذذذذذذذذان عبذذذذذذذذذذذاس،ط785ه/230سذذذذذذذذذذذعد،أبو عبذذذذذذذذذذذد اهلل محمذذذذذذذذذذذد بذذذذذذذذذذذن سذذذذذذذذذذذعد)ت
؛ ولممزيذذذذد مذذذذن التفاصذذذذيل حذذذذول حياتذذذذو ينظر:الكربذذذذولي ، بذذذذديع محمذذذذد 236/ص5م(،ج1968صذذذذادر،بيروت،

مقدمذة  إبراىيم، عبد العزيز بن مروان سيرتو وأثره في أحذداث العصذر األمذوي ، رسذالة ماجسذتير غيذر منشذورة،
 .1998إلى كمية التربية ابن الرشد،جامعة بغداد،

 .129م(،ص2004،)دار المدار اإلسالمي،بيروت،1طو،الفتح واالستقرار،ط(38)
عبيدة بن عبد الرحمن بن حكيم بن أمية الذكواني السممي تولى واليات عديدة في الدولى العربية (39)

 . 165/ص38اإلسالمية ؛ ابن عساكر، تاريخ دمشق،ج 
؛ الذىبي ، 50/ص1؛ ابن عذاري ، البيان المغرب ،ج 244ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب ،ص (40)

 .9/ص7تاريخ اإلسالم،ج 
 .99؛ االسحاقي، والة المغرب العربي،ص 3/ص45ابن عساكر ، تاريخ دمشق،ج (41)
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 .165/ص38ابن عساكر ، تاريخ دمشق،ج (42)
بشر بن صفوان بن تويل بن بشر بن حنظمة بن عمقمة بن شرحبيل الكمبي تولى والية مصر وعينو (43)

؛ابن 312/ص1الخميفة ىشام بن عبد الممك عمى المغرب وعزلو فيما بعد؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاىرة،ج 
 .45/ص2؛ ابن يونس، تاريخ ،ج91/ص10عساكر،تاريخ دمشق،ج 

 .50/ص1غرب،ج ابن عذاري، البيان الم(44)
عبيذذذذد اهلل بذذذذن الحبحذذذذاب بذذذذن الحذذذذارث القيسذذذذي مذذذذولى بنذذذذي سذذذذمول كذذذذان رئيًسذذذذا نبذذذذياًل وأميذذذذًرا جمذذذذياًل بارًعذذذذا (45)

فذذذذي الفصذذذذاحة والخطابذذذذة حافظذذذذًا أليذذذذام العذذذذرب ووقائعيذذذذا ؛ ابذذذذن ا بذذذذار ،محمذذذذد بذذذذن عبذذذذد اهلل بذذذذن أبذذذذي بكذذذذر 
،)دار 2م(،الحمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة السذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيراء، تحقيق:حسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذين مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذؤنس،ط1260ه/658)ت:
 .51/ص1؛ابن عذاري البيان المغرب،ج336م(،1985ارف،القاىرة،المع
،)الشركة الوطنية لمنشر 2؛لقبال ،موسى، المغرب اإلسالمي،ط51/ص1ابن عذاري، البيان المغرب،ج(46)

 .120م(،ص1981والتوزيع، الجزائر،
 .117/ص1؛عنان ،دولة اإلسالم،ج293ابن عبد الحكم ،فتوح مصر والمغرب،ص(47)
 .120؛ لقبال ،المغرب اإلسالمي،ص1/51، البيان المغرب، ابن عذاري (48)
،)دائذذذذذذرة المعذذذذذذارف 1م(،التذذذذذذاريخ الكبيذذذذذذر،ط870ه/256البخاري،محمذذذذذذد بذذذذذذن إسذذذذذذماعيل بذذذذذذن إبذذذذذذراىيم)ت:(49)

؛ابذذذذذذذذذذذذذذذذذن حبان،محمذذذذذذذذذذذذذذذذذد بذذذذذذذذذذذذذذذذذن حبذذذذذذذذذذذذذذذذذان بذذذذذذذذذذذذذذذذذن 435ج/ص6الذذذذذذذذذذذذذذذذذدكن،بال ت(،-العثمانية،حيذذذذذذذذذذذذذذذذذدر آبذذذذذذذذذذذذذذذذذاد
-حيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدر آبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاد،)دائذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرة المعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذارف العثمانيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة، 1م(،الثقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذات،ط965ه/354احمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد)ت:

 .1075/ص3؛ابن عبد البر،االستيعاب في معرفة األصحاب ج227/ص5م(،ج1973الدكن،
؛ ابن عذاري، البيان 8،)دار الكتاب المبناني،بيروت،بال ت(،ص1أبو العرب، طبقات عمماء إفريقية،ط(50)

 .21/ص1المغرب،ج
 .324،329ابن ا بار،الحمة السيراء،(51)
ان من الصحابة ومن رواة الحديث ؛البخاري، التاريخ الكبير، عمقمة بن رمثة البموي مصري ك(52)
؛ ويذكر أنو من الذين بايعوا تحت الشجرة؛ ينظر: أبو نعيم االصبياني، احمد بن عبد 40/ص7ج

،)دار الوطن لمنشر، 1م(،معرفة الصحابة ،تحقيق:عادل بن يوسف العزاوي،ط1038ه/430اهلل)ت:
 .2173/ص4م(،ج1998الرياض،

قذذذذذذذذذذيس التجيبذذذذذذذذذذي كذذذذذذذذذذان مذذذذذذذذذذن الصذذذذذذذذذذحابة ورواة الحذذذذذذذذذذديث روى عذذذذذذذذذذن زىيذذذذذذذذذذر بذذذذذذذذذذن قذذذذذذذذذذيس  سذذذذذذذذذذويد بذذذذذذذذذذن(53)
،)دار القبمذذذذذذذذذذة لمثقافذذذذذذذذذذة 1البموي؛الذذذذذذذذذذذىبي، الكاشذذذذذذذذذذف،تحقيق: محمذذذذذذذذذذد عوامذذذذذذذذذذة ومحمذذذذذذذذذذد نمذذذذذذذذذذر الخطيذذذذذذذذذذب،ط

؛ ابذذذذذذذذذذذذذذذذذذن حجذذذذذذذذذذذذذذذذذذر العسذذذذذذذذذذذذذذذذذذقالني،أبو الفضذذذذذذذذذذذذذذذذذذل احمذذذذذذذذذذذذذذذذذذد بذذذذذذذذذذذذذذذذذذن 473/ص1م(،ج1992اإلسذذذذذذذذذذذذذذذذذالمية،جدة،
معذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذارف ،)مطبعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة دائذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرة ال1م(،تيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيب التيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيب،ط1448ه/852عمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي)ت:
 .279/ص4ه(،ج1326النظامية،اليند،
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إسماعيل بن عبيد اهلل بن ابي المياجر دينار المخزومي مولى لقريش يكنى أبا عبد الحميد؛ العجمي،أبو (54)
؛ ابن عساكر ،تاريخ 65م(،1984)دار الباز،،1م(،الثقات،ط875ه/261الحسن احمد بن عبد اهلل)ت:

 .431/ص7دمشق،ج
 .240/ص4؛الذىبي،العبر،ج48/ص1المغرب ،جابن عذاري،البيان (55)

،)دار الحديث، 1م(،األحكام السمطانية،ط1058ه/450(الماوردي،أبو الحسن عمي بن محمد )ت:56)
،)مطبعة السنة 2؛ حسن ،حسن إبراىيم ، النظم اإلسالمية،ط134القاىرة،بال ت(،ص

 .58م(،ص1970المحمدية،
،)دار إحياء 1م(،الجرح والتعديل،ط938ه/327)ت: ابن أبي حاتم،أبو محمد عبد الرحمن بن محمد(57)

 .183/ص2م(،ج1952التراث العربي، بيروت،
؛ عبد الحميد ، 23-22ص،.(ت دمشق،بال، أسامةمنشورات محمد به )مجموعة ،  أخبارمؤلف مجيول،(58)

 ؛ينظر:الدوممي، جالل سميمان إسماعيل، سياسة تعيين الوالة في مصر263/ص1تاريخ المغرب العربي،ج
فريقية واألندلس في العصر األموي) م( ، رسالة ماجستير غير منشورة )مقدمة إلى 749-661ه/132-41وا 

 .84؛ اإلسحاقي ، والة المغرب،ص 135م(،ص2003كمية التربية ،جامعة الموصل، 
 .287ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب، (59)
 .266/ص1خ المغرب العربي،ج؛ عبد الحميد، تاري48/ص1ج ابن عذاري، البيان المغرب ،(60)
؛ بونار، رابح بن 153/ص5؛ ينظر: ابن األثير، الكامل في التاريخ،ج241فتوح مصر والمغرب،ص(61)

 .18م(،ص1981،)الشركة الوطنية لمتوزيع والنشر،الجزائر،2احمد ، الغرب العربي تاريخو وثقافتو ،ط
،)دار الكتب لمطباعة 1،طالسامرائي، خميل إبراىيم وآخرون، تاريخ المغرب العربي (62)

 .104؛ لقبال ، المغرب اإلسالمي ،ص108م(،ص1988والنشر،الموصل،
 .48/ص1ص؛ ابن عذاري،البيان المغرب،ج241ابن عبد الحكم،فتوح مصر والمغرب،(63)
 .110الماوردي، االحكام السمطانية،(64)
فريقية رياض النفوس في طب ،م ( 1061ىذ/  453بكر عبد اهلل ) ت  المالكي،أبو(65) قات عمماء القيروان وا 

،)دار الغرب 1وزىادىم ونساكيم وسير من أخبارىم وفضائميم وأوصافيم،تحقيق: بشير البكوش، ط
 .110؛ لقبال ، المغرب اإلسالمي،ص110/ص1م(،ج1983اإلسالمي،بيروت، 

 .377/ص7؛ الذىبي ، تاريخ اإلسالم،ج89/ص1ابن يونس،تاريخ،ج(66)
م(، حسذن 1505ه/911؛ السيوطي، عبد الرحمن بذن ابذي بكذر)ت:377/ص7، جالذىبي، تاريخ اإلسالم(67)

،)دار إحيذذذذذذذذاء الكتذذذذذذذذب 1المحاضذذذذذذذذرة فذذذذذذذذي تذذذذذذذذاريخ مصذذذذذذذذر والقذذذذذذذذاىرة،تحقيق: محمذذذذذذذذد أبذذذذذذذذو الفضذذذذذذذذل إبذذذذذذذذراىيم،ط
 .298/ص1م(،ج1967العربية،مصر،

اق واليو ينسب عبد اهلل بن المغيرة بن ابي بردة يكنى ابا المغيرة كان من التابعين وأصمو كوفي من العر (68)
 .80قصر المغيرة في المغرب ؛أبو العرب،طبقات عمماء إفريقية،ص
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 .110؛ موسى ، المغرب اإلسالمي،ص72/ص1المالكي ،رياض النفوس،ج(69)
عبذذذذد الذذذذرحمن بذذذذن زيذذذذاد بذذذذن انعذذذذم بذذذذن ذري بذذذذن يحمذذذذد بذذذذن معذذذذد المعذذذذافري اإلفريقذذذذي يكنذذذذى أبذذذذا خالذذذذد كذذذذان (70)

؛ ويقذذذذذال 27جمذذذذذة التذذذذذابعين ؛أبذذذذذو العرب،طبقذذذذذات عممذذذذذاء إفريقيذذذذذة،مذذذذذن كبذذذذذار العممذذذذذاء والذذذذذرواة وقذذذذذد سذذذذذمع مذذذذذن 
أنذذذذذذذذذذذذذو أول مولذذذذذذذذذذذذذود باإلسذذذذذذذذذذذذذالم فذذذذذذذذذذذذذي إفريقيذذذذذذذذذذذذذة ينظذذذذذذذذذذذذذر: الخطيذذذذذذذذذذذذذب البغذذذذذذذذذذذذذدادي،أبو بكذذذذذذذذذذذذذر أحمذذذذذذذذذذذذذد بذذذذذذذذذذذذذن 

،)دار ا 1م(،تذذذذذذذذاريخ بغذذذذذذذذداد وذيولذذذذذذذذو؛ تحقيذذذذذذذذق: مصذذذذذذذذطفى عبذذذذذذذذد القذذذذذذذذادر عطذذذذذذذذا، ط1072ه/463عمذذذذذذذذي)ت:
الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدين أبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذو ؛ ابذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذن الجوزي،جمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذال 212/ص10ه(،ج1417كتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذب العمميذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة ، بيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذروت،

م( المنذذذذذذذذتظم فذذذذذذذذي تذذذذذذذذاريخ األمذذذذذذذذم والمموك،تحقيذذذذذذذذق: محمذذذذذذذذد ومصذذذذذذذذطفى عبذذذذذذذذد القذذذذذذذذادر 1201ه/59الفذذذذذذذذرج)ت
 .190/ص8م(،ج1992،)دار الكتب العممية، بيروت،1عطا،ط

 .27( طبقات عمماء إفريقية،71)
 .02أبو العرب، طبقات علماء إفريقية،ص (72)
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