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 :الممخص
شيدت الدكلة االسالمية عمى مختمؼ العصكر كاألزمنة نشكء العديد        

مف المدف كمنيا مدينة رقادة اذ  بدأ بناء ىذه المدينة في بالد المغرب 
العربي في عيد االغالبة كبالتحديد في عيد االمير ابراىيـ بف احمد بف 

ـ اذ كاف لمصراعات  الداخمية   985ىػ /  372االغمب كذلؾ سنة 
الصعبة اثر فاعؿ في االنتقاؿ الى ىذا المكضع كترؾ العاصمة القديمة 
القصر القديـ في )القيركاف( ، ككاف لمظركؼ البيئية كالجغرافية اثر في 
اختيار ىذا المكضع اذ تميزت باعتداؿ مناخيا كخصكبة تربتيا  ككقكعيا 

تباعيـ فييا . كقد تعاقب االمراء االغالبة عمى البحر ، فضالن عف كثرة ا
في اعمارىا حتى اصبحت منارة لمعمـ كالمعرفة  كمركزان عسكريان انطمقت 
منيا العمميات العسكرية لمكاجية االخطار الداخمية كالخارجية . كظمت ىذه 
المدينة مزدىرة طكاؿ  سنكات حكـ االغالبة حتى تمكف عبيد اهلل الشيعي 

يي حكـ االغالبة كيبدا عيد جديد كسرعاف ما اخذ االىماؿ مف دخكليا لينت
 يدب بالمدينة بعد اف خربت معالميا  كنيبت دكرىا  .
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Abstract: 

The IsIamic State State Witnessed the emergence of 

many Cities, incIuding the city of Raqqada,   specificaIIy 

during the reign of Prince Ibrahim bin Ahmed bin AI – 

AghIab, in the year 261  AH/874AD, as the difficuIt 

intemaI confIicts had an effective impact on the 

transition to this placeIt was distinguished by its 

moderate cIimate, fertiIe soiI, and its Iocation on the sea, 

as weII as the Iarge number of the majority have 

succeeded in their ages untiI it became a beacon of 

knowIedge and knowIedge and a miIitary center from 

which miIitary operations were Iaunched to confront 

intermaI and externaI dangers . And this city remained 

prosperous throughout the years of the ruIe of the 

AghIabids untiI Ubaid AIIah AI – Shiite was abIe to 

enter it to end the ruIe of the AghIabids and start a new 

era. 
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 المقدمة
مف المعمكـ اف اقامة ام مدينة  يرجع الى عكامؿ عدة منيا الكثافة كاالكتظاظ 
السكاني كمنيا ما يعكد لعكامؿ اقتصادية كتجارية كالمدف التي تنشأ عند السكاحؿ كالمكانئ 
فتنشط بفعؿ التجارة كمنيا ما تنشأ لعكامؿ بيئية كجغرافية اذ يككف لممناخ كالطبيعة الجغرافية 

ار مكقع المدينة ، فضالن عف التكجو السياسي اذ تؤدم الضغكط السياسية اثر في اختي
كالمشكالت الداخمية دكران فاعالن في اقامة  المدف ، كغير ذلؾ مف االسباب  كمف ىذه المدف 
مدينة  )رقادة ( التي انشأت بفعؿ العامميف االخيريف اذ شيدت بالد المغرب العربي في عيد 

صراعان داخميان كاف  ـ( 12:ػػ  985ىػ / :39ػػ  372) د بف االغمب  االمير ابراىيـ بف احم
سببان في االنتقاؿ عف العاصمة القديمة  القصر القديـ  )القيركاف( كاالستقرار في مدينة رقادة . 
كقد تظافرت عكامؿ عدة عممت عمى ازدىار المدينة فمكقعيا المطؿ عمى البحر كتربتيا 

 ميا محط انظار االغالبة كاختيارىا لتككف عاصمة لدكلتيـ الناشئة .الجيدة كمناخيا المالئـ جع
كقد اقتضت طبيعة البحث تقسيمو الى مبحثيف تضمف المبحث االكؿ اسـ المدينة 
كمكقعيا ثـ سبب انتقاؿ االغالبة الى المدينة كمراحؿ التكسع العمراني كازدىار الحركة الفكرية 

دينة رقادة العسكرية كدكرىا في مكاجو حركات التمرد . اما المبحث الثاني  فتضمف اىمية م
في الداخؿ كالخارج ثـ األسباب التي ادت الى اضعاؼ المدينة كانييارىا كانتيى المبحث 

 بالخاتمة كاىـ نتائج البحث . 
 تكمف اىمية الدراسة بما يأتي اهمية الدراسة 

 ػػ عدـ كجكد دراسة سابقة تتعمؽ بالمكضكع  2
 ػػ البحث كالدراسة حكؿ العكامؿ التي ساعدت في ازدىار المدينة كتطكرىا  3
البحث عف اسباب تحكؿ االغالبة عف عاصمتيـ القديمة )القيركاف ( كاتخاذىـ   ػػ 4

 مف رقادة عاصمة جديدة  .                      
 

 المبحث االول
اختمفت اآلراء حكؿ تسمية مدينة رقادة فقيؿ أف ابراىيـ بف احمد  اسم المدينة:

احد ممكؾ بني االغمب قد اصابو اعياء كبعد يأس الحكماء مف عالجو اشاركا عميو  (2)االغمبي
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بالخركج كالتنزه حتى دخؿ مدينة رقادة فأستطاب جماليا كناـ بيا فسميت برقادة لرقادة كنـك 
 .( 3)الممؾ بيا 

كاسمو ابك الخطاب عبد ( 5)في طرابمس ( 4)رقادة الف زعيـ االباضية كقيؿ سميت 
قد التقكا بمكضع رقادة ككانت  ىناؾ  لمقاتمة البربر (7)لما قدـ القيركاف  (6)االعمى بف السمع 

في ذلؾ الزمف خربة فكانت الغمبة ألبي الخطاب كبسبب كثرة القتمى سمي ىذا المكضع برقادة 
 .( 8)كؽ بعض لرقادة الجثث بعضيا ف

تقع مدينة رقادة في بالد المغرب  العربي كىي تبعد عف مدينة  موقع المدينة :
 .( :) ثالثة امياؿ( 9)القيركاف مسافة اربعة امياؿ ، كتبعد عف مدينة صبرة 

. كقد كصفيا الجغرافيكف ( 21)كتبمغ مساحتيا اربعة كعشريف الؼ  ذراع كاربعيف ذراعان 
خصبة كفيرة المياه كثيرة االشجار ، ككصفت ايضان بطيب عميميا  العرب  فقالكا ىي ارض

كاعتداؿ نسيميا فما مف احد يدخميا حتى يخرج منيا مسركران كألجؿ ىذا فإف الممكؾ اتخذكىا 
 . ( 22)عمى مر االزماف مكضعان لمسكف كالتنزه 

ـ لـ يكف تحكؿ االغالبة عف مركز حكمي انتقال بني االغمب الى مدينة رقادة :
)القصر القديـ( كاتخاذىـ عاصمة جديدة بمحض ارادتيـ بؿ كاف كراء ذلؾ العديد مف االسباب 
السياسية كالعسكرية كالجغرافية كغير ذلؾ عممت جميعيا عمى اجبار االغالبة الى التحكؿ 
كايجاد مكاف  يالئـ طمكحيـ السياسي خاصةن بعد اف كثر معارضييـ فكاف لزامان عمييـ ايجاد 

 جديدة يككف فييا مف المؤيديف ليـ لتعزيز حكميـ كتمبية طمكحيـ السياسي .عاصمة 
  وال بد هنا من االشارة الى اهم اسباب هذا التحول وعمى النحو االتي :

اكالن : كثرة االضطرابات التي حدثت في دار ممكيـ ) القصر القديـ ( في القيركاف كما 
د االمير ابراىيـ الثاني االغمبي مما جعؿ اىميا تعرض لو المكالي ىناؾ مف قتؿ كتشريد عمى ي

كخرجت المدف عف السيطرة الكاحدة تمك االخرل اذ ( 23) يثكركف  عمى اميرىـ فعمت الفكضى
، كحيف شعر االمير بعجزه عف ايقاؼ ىذا التمرد قرر ترؾ  (25) ثـ باجة (24) خرجت االربس

 . ( 26)القيركاف كالتحصف بمدينة رقادة 
كاف لمصراعات االسرية االثر الكاضح في ىذا التحكؿ اذ اف االمير ابراىيـ ثانيان : 

الثاني قد انتزع الحكـ مف ابف اخيو ابي عقاؿ بف ابي الغرانيؽ  فخاؼ االمير ابراىيـ الثاني 
 .( 27)اف يثكر عميو اتباع ابف اخيو كليأمف عمى نفسو انتقؿ الى رقادة 
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يـ الثاني صراعان مريران مع زعماء االباضية خاصةن ثالثان : كما شيد عيد االمير ابراى
في اقميـ طرابمس كبالتحديد قبائؿ نفكسة االباضية التي ناصبتو العداء فقرر االمير ابراىيـ 

 . (28)االبتعاد عنيـ فأتخذ مف مدينة رقادة دار ممؾ لإلمارة حتى يأمف شرىـ 
رابعان :  فضالن عف ذلؾ فأف مدينة رقادة تميزت بجماؿ طبيعتيا اذ اشتيرت باعتداؿ 

. كعمى ما ( 29)مناخيا ككثرة اشجارىا كبساتينيا  مما جعؿ بني االغمب يتخذكنيا عاصمة ليـ 
تقدـ ذكره يتضح اف القيركاف دار ممؾ االغالبة القديـ لـ يعد يالئـ االغالبة كطمكحيـ بعد اف 

بالناس ككثر فييا معارضييـ مف المكالي كغيرىـ فكاف البد مف ايجاد مكاف امف  ازدحمت
 فكاف اختيارىـ مدينة رقادة .

الجانب العمراني بمنأل عف التطكر الذم حدث في  لـ يكفمراحل التوسع العمراني : 
مة بالد المغرب فقد خمدت كتب التاريخ اعماؿ عمرانية مرمكقة شيدىا عيد االغالبة كفي مقد

كبعض االبنية االخرل التي تشتمؿ عمى معالـ (:2)ذلؾ ىك بناء المدف كمدينة رقادة كالميدية  
الحياة مف قصكر كاسكاؽ كحصكف اضافةن الى بناء المساجد كتجديد المتيالؾ منيا كمما ال 
شؾ فيو اف االغالبة ىـ البنات االساس لبالد المغرب بصكرة عامة فمـ يكف ليذه البالد قبؿ 

كؿ االغالبة الييا ام مظير مف مظاىر الحضارة المعمارية فكانت عبارة عف قرل اك دخ
اذ  التي سرعاف ما احتمت مكانة مرمكقة  (31) محطات لمقكافؿ التجارية باستثناء مدينة تكنس

كاف ليذه المدينة  مقكماتيا االساسية فكانت مركزان لصناعة السفف لقربيا مف الشاطئ كاسكاقيا 
. لقد كاف األغالبة الدعاة لنشر مظاىر الحضارة ( 32)بانييا في غاية الدقة كاألبية عامرة كم

العربية االسالمية في تمؾ البمداف مف افريقيا فشيدكا المدف كبنكا المساجد كشيدكا القصكر 
( 33)كالحصكف كمف ابرز تمؾ المعالـ العمرانية  المدينة العباسية اك ما تسمى ) القصر القديـ (

ـ( ، كجعمكا منيا داران 912ىػ / 296كذلؾ سنة ) ( 34)سسيا ىك ابراىيـ بف االغمب  كمؤ 
لممكيـ ىناؾ كىي تبعد عف القيركاف مسافة ثالثة امياؿ كما يميز ىذه المدينة ىك تصميميا 
العمراني الذم اف دؿ عمى شيء انما يدؿ عمى مدل االبداع كالتطكر الذم كصؿ اليو فف 

سالمية كاىـ مظاىر ىذه المدينة ىك مسجدىا الجامع فكاف في غاية الفف العمارة العربية اال
كاالتقاف فكانت لو صكمعة مستديرة مبنية باألجر كالعمد باإلضافة الى الحمامات كاالسكاؽ 

. كمف المعالـ الحضارية العمرانية االخرل التي شيدىا االغالبة ىي مدينة رقادة ( 35)كالفنادؽ 
ىذه المدينة حتى نقمكا معيـ فف العمارة كالبناء ، كقد شرع في بناء ىذا  فما اف انتقمكا الى
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ـ( كانتيى مف 987ىػ / 374كذلؾ سنة )( 36)الصرح االمير ابراىيـ بف احمد بف االغمب 
ـ( ، كجعمكا منيا مقر سمطة االمراء االغالبة بدالن مف العباسية ) 988ىػ / 375بنائيا سنة )

ت ىذه المدينة ) رقادة ( عف بقية بمداف المغرب العربي باعتداؿ القصر القديـ ( كقد تميز 
مناخيا كخصكبة ارضيا ككفرة خيراتيا كقد احتكت ىذه المدينة عمى الكثير مف الصركح 
العمرانية في عيد ابراىيـ بف احمد بف االغمب كمف ابرزىا القصكر كاالسكاؽ كالحمامات 

التي شيدىا االمير ابراىيـ بف احمد ىك قصر الفتح ، كاىـ القصكر ( 37)كالفنادؽ كالمتنزىات 
ككاف مقر سمطة االغالبة في مدينة رقادة كالقصر المسمى بقصر بغداد كقصر المختار 
فأصبحت مدينة رقادة بعمارتيا تضاىي القيركاف كمف اجؿ احياء ىذه المدينة كاف البد لكالتيا 

اه لذلؾ عمؿ االمير ابراىيـ بف احمد عمى مف تكفير كافة سبؿ الحياة كاىميا عمد الحياة المي
شؽ الجداكؿ كالترع ثـ جمب الى المدينة ) رقادة ( مختمؼ االصناؼ مف االشجار كالرياحيف . 
كمف اجؿ ضماف سالمة المدينة مف االعداء الطامعيف احاط المدينة بسكر عظيـ ، كسار 

( 38)غالبة االمير زيادة اهلل الثالث االمراء االغالبة مف بعده عمى ىذا النيج  فمما تكلى امر اال

ـ( سار عمى نيج اسالفو فشيد المباني كالقصكر  19:ػػ  13:ىػ /  3:7ػػ  3:1سنة ) 
لخزف تمؾ المياه ( 39)ككانت مف اجؿ اعمالو ىك انشاء خزانات المياه ثـ اقاـ لذلؾ صيريجان 

ىذا الصرح العظيـ  ( ذراع كسمي511( ذراع كعرضو ) 611كقد بمغ طكؿ ذلؾ الصيريج ) 
بػ )البحر( لضخامتو، كمف اعمالو العمرانية االخرل الميمة ىك بناء قصر العركس كما يميز 
ىذا البناء عف سائر االبنية االخرل ىك الدقة المعمارية التي استخدمت في اقامتو اذ بني عمى 

 .  (:3)( الؼ دينار343اربع طبقات كبمغ مجمؿ ما انفؽ عمية )
العمرانية االخرل في مدينة رقادة ىك قصر الصحف كالذم نزؿ بو عبد  كمف الشكاىد

. كذلؾ يعد الخندؽ الذم حفره االغالبة حكؿ رقادة مف  (42)حيف دخؿ المدينة ( 41)اهلل الشيعي 
اجؿ االعماؿ ككاف الغرض مف بنائو ىك دفع االخطار الخارجية عف المدينة اذ كثر اعداء 

دف افريقيا فخشى بني االغمب اف تصؿ تمؾ االضطرابات رقادة بعد اف عمت الفكضى م
مدينتيـ الناشئة، كقد عمؿ االمير زيادة اهلل حيف تكلى االمارة عمى زيادة التحصينات العمرانية  

حكؿ رقادة كجعؿ عمييا عيكف ( 44)كاالخبية ( 43)ـ ( بنى القباب 17:ىػ /  3:5ففي سنة )
 .( 45)الحراسة 
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مف السمات التي تميز بيا االمراء االغالبة ىك  ة بمدينة رقادة :ازدهار الحركة الفكري
اىتما ميـ بالحركة العممية اذ اشارت المصادر التاريخية الى ىذا الجانب فذكرت اف االمير 

ـ( مؤسس دكلة االغالبة في المغرب ، كاف  922ػػ  911ىػ /2:7ػػ  295ابراىيـ االكؿ ) 
في العمكـ الفقيية  (46)ذ تتممذ عمى يد شيخو الميث بف سعد مكلعان بالعمـ منذ نعكمة اظافره ا

، كقد اشاد بذلؾ  (47)حتى صار فقييان عالمان كخطيبان بارعان الى جانب اىتمامو باألدب كالشعر
.   (48)بعض اىؿ العمـ فقالكا عنو ) كاف ابراىيـ في اكؿ حياتو كثير الطمب لمعمـ .....( 

ـ ( باىتمامو باألدب  962ػػ  :95ىػ / 337ػػ  335اىيـ )كعرؼ عف االمير االغمب بف ابر 
ىػ  :39ػػ  372. اما االمير ابراىيـ بف احمد االغمبي ) ( 49)كالشعر كلو في ذلؾ باع طكيؿ 

، ( :4)ـ(  فقد ابدع في معرفة المغات اذ اتقف المغة الالتينية كدرس عمـ   الفمؾ  12:ػػ  985/
في العديد مف االختصاصات  بعد اف اكلع بمصاحبة  كشيد عيدة اتساع الحركة العممية

 .  (51)العمماء  كفي عيده  كثرت الرحالت العممية  الى العراؽ كبالد الشاـ كمصر 
كمما ال شؾ فيو اف اىتماـ االمراء االغالبة بالحركة العممية  عمى ىذا النحك قد 

سعة خاصةن في عيد االمير تشجع العمماء   عمى االبداع  لذا شيدت البالد حركة عممية كا
ـ( الذم يعكد اليو الفضؿ  12:ػػ  985ىػ /  :39ػػ  372ابراىيـ بف احمد االغمبي الثاني ) 

بأنشاء بيت الحكمة القيركاني في مدينة رقادة كقد جمب الييا  مختمؼ المصنفات في  
التي انشائيا ، ككاف تأسيس ىذا البيت الثقافي عمى غرار بيت الحكمة   االختصاصات العممية

، كذكرت المصادر  (52)ـ( في بغداد  919ػػ  897ىػ / 2:4ػػ  281الخميفة ىاركف الرشيد )
التاريخية اف االمير ابراىيـ الثاني قد اختار مكاف  بيت الحكمة في احد قصكر رقادة فقيؿ 
كانت في قصر الصحف كقيؿ في قصر الفتح  ، كقسمت بيت الحكمة الى عدة اقساـ منيا 

راسة اذ فتحت قاعات كاسعة كجيزت بما يالئـ عممية التدريس اذ فرشت ارضية القاعات لمد
بمفارش مف الحصير كزينت الجدراف بمظاىر الزينة ، كخصص قسمان اخر لممكتبة كقد زكدت 

. كلما   (53) ىذه المكتبة بكتب  لكؿ االختصاصات ، كخصص قسمان اخر لمترجمة كالنسخ
فأف بيت الحكمة ( 54)اني مكلعان بالعمكـ العقمية كفي مقدمتيا عمـ الفمؾ كاف االمير ابراىيـ الث

قد احتضنت العديد مف ىذه العمـك  كاخذت مدينة رقادة تستقطب العمماء في مختمؼ العمكـ 
فازدىرت الحركة العممية كاخذ طمبة العمـ يتكافدكف الييا حتى صارت مدينة رقادة يشار الييا 

،كاسحاؽ بف ( 56). ابك اليسر الشيباني  (55)ب  كفي طميعة اكلئؾ العمماءبالبناف في ىذا الجان
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، كمف العمماء االخريف الذيف مارسكا اكثر مف مينة  زياد ( 58)كشجرة بف عيسى  ( 57)عمراف 
الذم اشتير بأنو كاف طبيب العائمة الحاكمة بمدينة رقادة اضافةن الى  ككنو  (59) بف خمفكف

فأضافو الى ككنو مدرسان ببيت الحكمة كاف ( :5)مدرسان في بيت الحكمة كعبد اهلل بف الصانع 
ـ(  ، كقد اككمت ميمة  19:ػػ  13:ىػ /  3:7ػػ  3:1كزيران لألمير زيادة اهلل الثالث )

حكمة الى مجمكعة مف االشخاص يرأسيـ شخص يمقب بػ)صاحب بيت االشراؼ عمى بيت ال
الحكمة( كميمتيـ الحفاظ عمى الكتب مف الضياع كصيانة التالؼ منيا كتسييؿ الميمة اماـ 

 .               ( 61)الزكار كطمبة العمـ 
 المبحث الثاني

والخارج :    اهمية مدينة رقادة العسكرية ودورها في مواجه حركات التمرد في الداخل
ـ(  12:ػػ  985ىػ /  :39ػػ  372كاف اكؿ عمؿ قاـ بو االمير ابراىيـ االغمبي الثاني )  ) 

بعد تكليو الحكـ ىك البحث عف مكاف يككف داران لممكو يأمف بو عمى نفسو كاتباعو  فكقع 
مقدمتيا  االختيار عمى مدينة رقادة العتبارات ذكرت سابقان . ثـ شرع ببناء اجيزة الدكلة كفي

الجيش اذ يعد الجيش الدعامة الرئيسية ألمف الدكلة ، كفي الحقيقة اف االمير ابراىيـ الثاني 
اراد تشكيؿ جيش جديد يككف مؤيدان لطمكحو  بدالن عف جيش القيركاف الذم كثر فيو اعدائو 

ا استقر فأراد االمير ابراىيـ الثاني مف ىذا الجيش اليد التي تضرب مناكئيو في الداخؿ  فاذ
الكضع الداخمي امكنو مف التفرغ لمجبية الخارجية ، لذا خاض االمير ابراىيـ الثاني صراعان 

ـ( 988ىػ / 375مع المعارضيف في الداخؿ كاف اكليا القضاء عمى تمرد المكالي كذلؾ سنة )
بتمرد عمى االمير في القصر  اذ قاـ ىؤالء المكالي يقكدىـ شخص يدعى مطركح بف بادر

ـ  كاخذكا ينشركف الفساد حتى قطعكا الطريؽ بيف القيركاف كرقادة ينيبكف كيسمبكف مما القدي
( 62)دعي االمير ابراىيـ الثاني اف يضع ليـ حدان فقاد حممة تمكف خالليا مف انياء ىذا التمرد 

ـ(  كاجيت مدينة رقادة مف جية الشرؽ ىجمة شرسة قادىا ابف 989ىػ / 376.  كفي سنة )
قادمان مف مصر فأسرع االمير ابراىيـ الثاني بصد ىذا اليجكـ اذ بعث حممة جعؿ  (63) طالكف

عمييا احمد بف قرىب  لكف االخير فشؿ في صد الطكلكنيكف ككادكا اف يدخمكا المدينة لكال 
.   (64)انشغاليـ مع اإلباضيف الذيف نجحكا في طردىـ كبذلؾ امف االمير ابراىيـ الثاني شرىـ 

ـ( تمردت بعض القبائؿ في الداخؿ عمى االمير  993ػػ  992ىػ / :37ػػ  379كفي سنة )
ابراىيـ الثاني كاخذت تثير الفكضى فأرسؿ االمير حممة مف رقادة عمييا ابف قرىب الذم نجح 
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في البداية مف ىزيمة المتمرديف لكف سقكط ابف قرىب  عف فرسو غير المكازيف اذ لحؽ ىؤالء 
فرؽ جيشو  فما كاف مف االمير ابراىيـ الثاني اال اف يرسؿ ابنو عبد المتمرديف بو كقتمكه ثـ ت

 ( .65)اهلل عمى رأس قكة اعاد خالليا االمكر الى نصابيا 
كاخذ االمير ابراىيـ يحقؽ االنتصار تمك االنتصار في الداخؿ كبعد اف تـ لو القضاء 

اف اىـ عمؿ قاـ بو ىك قيادة عمى اعدائو كامف الجبية الداخمية شرع بالفتكحات خارج البالد فك
فبعد اف خمؼ ابنو عمى عرش افريقية بمدينة رقادة تكجو الى ( 66)حممة عسكرية في صقمية 

صقمية قاصدان امريف االكؿ فتح المدينة كتخميصيا مف سيطرة الركـ كمف ثـ فتح الطريؽ لمحج 
طكلكف كظؿ عبر صقمية بعد اف كجد اف ال سبيؿ لمحج عبر مصر بسبب العداء مع ابف 

ـ( فحمؿ في تابكت مف ىناؾ كدفف 12:ىػ / :39االمير مجاىدان حتى كافتو المنية سنة )
 .( 67)بالقيركاف 

كظمت مدينة رقادة تحتفظ بمكانتيا العسكرية حتى بعد انتياء حكـ االغالبة فبعد اف 
لجيكشو  سيطر عبيد اهلل الشيعي عمى مدينة رقادة عاصمة االغالبة جعؿ منيا قاعدة عسكرية

ـ( تكجو عبيد اهلل مف مدينة رقادة بعد اف استخمؼ  19:ىػ / 3:7في المغرب ففي سنة )
لتنفيذ مخططو في السيطرة كنشر فكره ( 68)عمييا اخاه ابك العباس متكجيان الى سمجماسة 

الفاطمي فما اف عمـ صاحب سمجماسة حتى جيز عسكره فكانت بينيـ كقائع انتيت بيزيمة  
 . ( 69)ة كسيطرة عبيد اهلل عمى المدينة صاحب سمجماس

ـ( تكجو عبيد اهلل مف رقادة بقكة بحرية قصد بيا طرابمس  23:ىػ / 411كفي سنة )
ككانت حممتو ىذه مككنو مف خمسة عشر مركبان بحريان كاستطاع اىؿ طرابمس مف حرؽ ىذا 

قد اجيدىـ ىذا االسطكؿ فخاض معيـ عبيد اهلل معركة برية انتيت بمحاصرة اىؿ طرابمس ك 
.كفي ( :6)الحصار حتى اكمكا الميتة فاضطركا الى االستسالـ كسيطر عبيد اهلل عمى المدينة 

( الفان  51ـ( تكجو عبيد اهلل مف رقادة نحك مصر كمعو قكة قدرت بػ ) 24:ىػ /  412سنة )
هلل راجعان مف الجند ككاد اف يصميا لكال اعاقة فيضانات النيؿ فحاؿ الماء بينيـ فقفى عبيد ا

. كفي نفس السنة اعاد الفاطمييف ىجكميـ عمى مصر لكف ىذه الحممة كانت  (71) الى رقادة
بقيادة ابك القاسـ ابف عبيد اهلل الشيعي اذ تكجيت ىذه الحممة مف رقادة كقد تكافدت التعزيزات 

ية ثـ كاالسكندر ( 72)عمى ابك القاسـ في العدة كالعدد حتى تمكف مف السيطرة عمى فسطاط 
كانت بينيـ  كاقعة عظيمة قتؿ فييا مف الطرفيف خمؽ عظيـ ثـ انصرؼ المغاربة الى بالدىـ 
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عمى الفاطمييف في ( 74)مخمد بف كيداف  ، كلما ثار ابك يزيد( 73)بعد تعرضيـ ليزيمة كبيرة 
ـ ( كسيطر عمى مدينة رقادة جعؿ منيا ثكنو عسكرية لو فكانت 36:ىػ / 444المغرب سنة )

 .(75)و تخرج مف المدينة الى باقي المدف في افريقيا كالقيركاف كسكسو كغيرىا جيكش
ىػ / 433كظمت رقادة مدينة عسكرية الى اف خرج منيا عبيد اهلل الشيعي سنة ) 

كالتي تسمى ( 76)ـ( باحثان عف مكاف جديد يتخذه داران لمممكتو  فأختار جزيرة جمة 54:
ثـ اخذ الناس ينزحكف عف رقادة كاخذ ( 78)ىذه المدينة  لذا فيك اكؿ مف اسس( 77)بالميدية 

 . ( 79)الخراب يدب بيا فمـ يبقى ام اثر لمنازليا العظيمة 
عمت افريقيا في عيد االمير العوامل التي ساعدت عمى اضعاف العاصمة رقادة : 

ـ( مجمكعة حكادث شكمت  12:ػػ  985ىػ /  :39ػػ  372ابراىيـ بف احمد االغمبي ) 
بمجمكعيا عامالن ميمان في اضعاؼ مكانة العاصمة االغمبية ) رقادة ( كمف تمؾ االحداث 

 ـ( اذ حدثت ضجة عرفت بثكرة الدراىـ999ىػ/ 386االزمة االقتصادية التي حدثت سنة )
ـ( حاكؿ ادخاؿ االصالح  912ػػ  985ىػ / :39ػػ  272كسببيا اف االمير ابراىيـ بف احمد )

عمى العممة كذلؾ بضرب دراىـ صحاح خالصة العيار كجعؿ كؿ عشرة منيا تساكم ديناران 
ذىبيان كاحدان كسماىا العشارية فسار عمييا السكاف كاضرب التجار كاغمقكا حكانيتيـ إال اف 

مف القضاء عمى ىذه الثكرة كساعده عمى ذلؾ ادخاؿ االصالح النقدم كصارت  االمير تمكف
ـ (  عمت معظـ مدف  9:2ىػ /  389. كفي سنة ) ( :7)الدنانير كالدراىـ تأخذ صرفان ال كزنان 

افريقيا االضطرابات كالفكضى كسببيا سكء ادارة االمير ابراىيـ بف احمد فخرجت عف السيطرة 
راىيـ بعدـ امكانيتو مف السيطرة عمى المكقؼ عزؿ نفسو عف ىذه المدف كلما شعر االمير اب

كحصر نفسو بالعاصمة  رقادة كلـ يقؼ عند ىذا االمر بؿ عمؿ عمى تحصيف المدينة اذ حفر 
ـ( زاد  9:3ىػ /  :38. كفي سنة ) ( 81)خندقان حكؿ المدينة كحصنيا بالحرس مف السكداف 

ىيـ عمى مذبحة عظيمة لـ ينجك منيا حتى المقربيف اليو  ككاف االمر سكءان اذ اقدـ االمير ابرا
سبب ىذه المذبحة ىك التخكؼ مف زكاؿ حكمو  اذ اسدا بعض الكينة كالمنجميف اليو  بأف 
نياية حكمو ستككف عمى يد  رجؿ مف اىؿ افريقيا فنتأبو شعكر بالخكؼ فعميت بصيرتو  كفي 

 ( 82)ذ اقدـ االمير ابراىيـ باإلطاحة بأىؿ بمزمة ـ( كاف االمر االعظـ ا 9:4ىػ /  391سنة )
ككانت ىذه الحادثة البادرة االساسية النييار العاصمة رقادة اذ اف سكاف بمزمة كانكا مف 
اجناس مختمفة مف ابناء العرب كالجند الذيف دخمكا افريقيا عند فتحيا  فما اف اطاح االمير 
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كبيرة الى مدينة رقادة ثـ عمؿ عمى تصفيتيـ   ابراىيـ بأىؿ ىذه المدينة كجال منيـ اعداد
التي  (83)كمعظميـ مف فرساف كشجعاف المدينة حتى فسح المجاؿ اماـ قبائؿ كتامة البربرية 

كانت في عداء مستمر مع اىؿ بمزمة  لمتحالؼ مع عبيد اهلل الشيعي كبذلؾ فتح االمير 
العاصمة رقادة بتحالفيا مع عبيد ابراىيـ جبية مع اىؿ كتامة التي كاف ليا دكر في اضعاؼ 

. كمف االمكر االخرل التي اضعفت مكانة العاصمة  رقادة  ىي الصراعات  (84)اهلل الشيعي 
ىػ  3:7ػػ  3:1االسرية بيف االمراء األغالبة فحيف ألت االمكر الى االمير زيادة اهلل الثالث ) 

كأقاربو  كمنافسيو عمى السمطة ـ ( فتؾ باألسرة الحاكمة فقبض عمى أعمامو  19:ػػ  13:/ 
كنفاىـ الى احدل الجزر ثـ أمر بقتميـ كقد شجعت ىذه االحداث الطامعيف في السيطرة عمى 

. ثـ تـ االحدث الذم قسـ ظير البعير كاسقط العاصمة االغمبية رقادة  (85)العاصمة رقادة 
لفاطمية في المغرب عمى ـ ( القائـ بالدعكة ا 19:ىػ /  3:7كىك قدكـ عبد اهلل الشيعي سنة )

مياجمة االغالبة فأرسؿ الييـ االمير االغمبي زيادة اهلل جميع عساكره كالبالغ اربعيف الفان 
فكانت الغمبة لعبد اهلل الشيعي كعمى الرغـ مف كؿ المحاكالت اليائسة التي قاـ بيا االمير زيادة 

بمركز الخالفة في بغداد اهلل االغمبي في سبيؿ ايقاؼ المد الفاطمي مف خالؿ االتصاؿ 
اك مف خالؿ تحريض الفقياء كرجاؿ الديف ثـ عامة الشعب فأف  (86)كالمتمثمة بالخميفة المقتدر

 .( 87)ىذه المحاكالت لـ تجدم نفعان كانتيت بالفشؿ 
في الكقت الذم كاف فيو اتباع عبد اهلل الشيعي تستكلي عمى المدف الكاحدة تمك  

مبي زيادة اهلل فمـ يكف امامو بعد اف فشمت محاكالتو في استرداد االخرل ، اما االمير االغ
عرشو سكل اليرب فخرج مف العاصمة رقادة كمعو حاشيتو كخدمو كقد حمؿ مف الكنكز 

ىػ /  3:7جمادم االخرة سنة ) 37كالمجكىرات ما قدر عميو ككاف خركجو عف رقادة في 
 ـ ( فأنشدت احدل جكاريو كقالت  19:

 لـ انس مف الكداع مكقفيا      كجفنيا مف دمكعيا غرقت 
 قكليا كالركاب سائرة          سيدم كتنطمؽ

 استكدع اهلل طيبة جزعت      لمبيف فيو لي حرؽ
 ( .88)فمما سمع االمير زيادة اهلل قكليا دمعت عينو فخرج مف رقادة متكجيان الى مصر 

ادة اهلل نحك الديار المصرية حتى تفرقكا عف كما اف عمـ اىؿ رقادة خبر ىركب اميرىـ زي
المدينة فتكجو بعضيـ الى المدينة القديمة العباسية ) القصر القديـ ( كاتجو البعض االخر 
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. ثـ استغؿ السراؽ كالمخربيف الفرصة فأخذكا يعيثكف في  (89)نحك القيركاف كسكسو كغيرىا 
لـ تسمـ مف العبث كالخراب  كرغـ  االرض الفساد  فسرقكا كنيبكا حتى المباني كالقصكر

المحاكلة اليائسة لألغالبة كالمتمثمة بإبراىيـ بف االغمب مف جمع شتات امر االغالبة في ىذه 
المدينة لكف محاكلتو لـ يكتب ليا النجاح كحيف كصمت ىذه االخبار الى ابك عبد اهلل الشيعي 

) رقادة ( ثـ دخميا كذلؾ سنة  استغؿ ىذه الظركؼ المأساكية  فتكجو صكب عاصمة االغالبة
ـ( فكجد العامة تنيب بالممتمكات فمـ يتعرض ألحد كقد التؼ حكلو الناقميف  19:ىػ /  3:7)

عمى االغالبة كاغمبيـ مف كتامة فاكرميـ كاغدؽ عمييـ االمكاؿ ، ثـ اتخذ مف قصكر رقادة 
جمع امكاؿ زيادة اهلل مقران لو كلحاشيتو ثـ كزع الدكر فييا عمى اتباعو مف كتامة كامر ب

. كقد اتخذ عبد اهلل الشيعي مف قصر الصحف بالتحديد مقران لو ( :8)كسالحو فكانت كثيرة 
كاسكف ابنو ابك القاسـ بقصر الفتح لتدبير شؤف كاليتو الجديدة  ثـ امر بقمع اسماء االغالبة 

انتيى عيد االغالبة  مف المباني كالقصكر كالمباني العمرانية االخرل ككتب عمييا اسمو كبيذا
 ( .91)في المغرب ليبدا عيد جديد تمثؿ بالفاطمييف 

 النتائج
اعتاد المسممكف عند اقامة مدف جديدة عمى عدة اعتبارات  في اختيار المكضع 
خاصة عند اختيار العاصمة منيا اف تككف محصنو  كفيرة المياه كذات تربو خصبة ، كعمى 

ذه االعتبارات في اقامة عاصمتيـ الجديدة ) رقادة ( فيي كثرة انصارىا كقد اخذ االغالبة ى
مدينة  يحيط بيا البحر مف جية كبعيدة عف معارضييا مف المغاربة  كعمؿ األغالبة 
استقطاب انصارىـ كمؤيدييـ  حتى نمت المدينة كازدىرت  . كقد جاءت ىذه الدراسة بنتائج 

 اىميا : 
الغالبة كيعد االمير ابراىيـ بف احمد بف ػػ تـ انشاء ىذه المدينة كاف في عيد ا 2

ـ( ىك اكؿ مف كضع حجر االساس ليذه المدينة  12:ػػ  985ىػ / :39ػػ  372االغمب  ) 
 ثـ تتابع امراء االغالبة بعده في استكماؿ البناء . 

ػػ عمى الرغـ مف تعدد اآلراء حكؿ اسباب انشاء ىذه المدينة  فأف العامؿ السياسي  3
 ساس .ىك العامؿ اال

ػ اصبحت المدينة بعد انتقاؿ االغالبة الييا مركزان لمحركة الفكرية كالحضارية بفعؿ  4
 اىتماـ االمراء االغالبة بالحركة العممية  .
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ػػ اضحت مدينة رقادة قاعدة عسكرية تنطمؽ منيا الحمالت العسكرية لمقضاء عمى 5
 حركات التمرد في الداخؿ كمكاجية االخطار في الخارج . 

ػػ كاف لمصراعات االسرية االثر الفاعؿ في ضعؼ الدكلة كضياع ىيبتيا كتكالب  6
 االعداء في السيطرة عمييا . 

ػػ فقدت المدينة اىميتيا السياسية  كالعسكرية بنياية عيد االغالبة كظمت اىميتيا  7
 كمدينة تمارس نشاطيا االقتصادم . 

 
 الهوامش

يـ بف احمد بف محمد االغمب بف ابراىيـ بف سالـ ، تكلى إمارة االغالبة ابراىيـ بف احمد االغمبي : ىك ابراى (2)
ـ( . ابف  12:ىػ / :39بعد كفاة أخيو ابك الغرانيؽ ، كامتد حكمو ألكثر مف ثمانية كعشريف عامان ، كتكفي سنة )

: عمرك بف  ـ( ، تاريخ دمشؽ ، تحقيؽ2287ىػ / 682عساكر ، ابك القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة اهلل ، ) ت: 
؛ ابك  238/ ص  :2ـ( ، ج6::2ىػ / 2526غرامة العمرم ، ) دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، ال مؾ ، 

، )  2ـ( ، المختصر في اخبار البشر ، ط 2442ىػ / 843الفداء ، عماد الديف إسماعيؿ عمي بف محمكد ، ) ت : 
 .  61 / ص 3المطبعة الحسينية المصرية ، مصر ، ال ت ( ، ج 

ـ ( ، الركض المعطار 25:6ىػ / 11:الحميرم ، ابك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف عبد المنعـ ، ) ت :   (3)
/  2ـ( ، ج2:91ىػ / 2512، ) مؤسسة ناصر لمثقافة ، بيركت ،  3في خبر األقطار ، تحقيؽ : احساف عباس ، ط 

 .382ص 
االباضية : ىي احدل فرؽ الخكارج كىـ اتباع عبد اهلل بف اباض مف بني مرة كاف خركجو في أكاخر دكلة  (4)

بني امية كتقـك االباضية عمى امكر عدة ىي بجممتيا مخالفة لمعقيدة االسالمية كتتفرع مف االباضية فركع عدة ، 
ـ ( ، الممؿ كالنحؿ ، ) مؤسسة 2264ىػ /  659الشيرستاني  ، ابك الفتح محمد بف عبد الكريـ بف احمد ، ) ت : 

   245/ ص  2الحمبي ، ال ت ، ال مؾ ( ،ج
طرابمس : ىي احدل مدف الشاـ تقع بيف الالذقية كعكة ، كتعرؼ قديمان بدار العمـ كأكؿ مف عمرىا ىـ ممكؾ  (5)

فضؿ اهلل العمرم ، أحمد بني عمار ككانت في بدايتيا منطقة خربة ثـ عمرت كازدىر بنائيا كاخضرت أراضييا ، ابف 
) المجمع الثقافي ، ابك  2ـ ( ، مسالؾ األبصار في ممالؾ األمصار ، ط :245ىػ / :85بف يحيى القرشي ، ) ت : 

 .  649/ ص 4ـ ( ، ج3113ىػ / 2534ظبي  ، 
 ابك الخطاب عبد االعمى بف السمع : ىك ابك الخطاب عبد األعمى بف السمح بف عبيد بف حرممة المعافيرم (6)

 269 –247، احد زعماء الخكارج مف االباضية في المغرب  ككثر اتباعو كاستفحؿ امره فكجو اليو الخميفة المنصكر ) 
ـ ( كتمكف مف قتؿ ابك الخطاب في نفس السنة ، 872ىػ / 255ـ ( احد القادة كذلؾ سنة ) 885 – 864ىػ / 

، الكافي بالكفيات ، تحقيؽ : أحمد األرناؤكط ـ( 2474ىػ / 875الصفدم ، صالح الديف خميؿ بف أيبؾ ، ) ت : 
؛ ابف يكنس ، أبك سعيد عبد  6/ ص 22ـ( ، ج3111ىت /2531كتركي مصطفى ، )دار احياء التراث ، بيركت ، 
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، ) دار الكتب العممية ،  2ـ( ، تاريخ ابف يكنس المصرم ، ط69:ىػ /458الرحمف بف احمد الصدفي ، ) ت : 
 . :21/ ص 3( ج ـ 3111ىػ / 2532بيركت ، 

القيركاف : ىي احدل مدف المغرب المشيكرة كاف قد اختطيا معاكية بف خديج في مكقع يعرؼ اليـك بالقرف ،  (7)
كلما تكلى عقبة بف نافع إمارة إفريقية مف قبؿ عمر بف العاص غير مكقعيا كاختار مكضع القيركاف األف ككاف ىذا 

لحيات فامر بقطع االشجار كاحراؽ االدغاؿ ثـ اختط بيا المدينة سنة المكضع كاديان كثير االشجار كمأكل لمكحكش كا
ـ ( ، معجـ ما :233ىػ / 737ـ( ، ياقكت الحمكم ، ابك عبد اهلل شياب الديف الركمي ، ) ت : 781ىػ /  61)

 .  2216/ ص 4ـ( ، ج2:93ىػ / 2514استعجـ مف اسماء البالد كالمكاضع ، ) عالـ الكتب ، بيركت ، 
ـ( ، المسالؾ كالممالؾ ، )دار 21:5ىػ / 598، ابك عبيد عبد اهلل بف عبد العزيز االندلسي ، ) ت : البكرم  (8)

؛ ابف خمدكف ، عبد الرحمف بف محمد الحضرمي، )ت :  :78/ ص 3ـ( ، ج3::2ىػ / 2524الغرب االسالمي ، 
مف ذكم الشأف االكبر ، تحقيؽ :  ـ ( ، ديكاف المبتدأ كالخبر في تاريخ العرب كالبربر كمف عاصرىـ2516ىػ / 919

 .   355/  5ـ( ، ج2:99ىػ / 2519، ) دار الفكر ، بيركت ،  3خميؿ شحادة ، ط
مدينة صبرة : ىي احدل مدف المغرب كىي بمدة قريبة مف القيركاف كتسمى المنصكرية نسبةن الى المنصكر  (9)

ىػ 448اعيؿ بف ابي القاسـ كقد تـ بنائيا سنة )بف يكسؼ بف زيرم احد ممكؾ ىذه المدينة كمؤسس ىذه المدينة ىك اسم
 .  4:2/ ص 4ـ( ، ج6::2ىػ / 2526،) دار صادر ، بيركت ،  3ـ( ، ياقكت الحمكم ، معجـ البمداف ، ط59:/ 
 .465/ ص  2الحميرم ، الركض المعطار في خبر االقطار ، ج (:)
 .  66/ ص  4ياقكت الحمكم ، معجـ البمداف ، ج (21)
   465/ ص  4؛ ياقكت الحمكم ، معجـ البمداف ، ج :78/ ص  3البكرم ، المسالؾ كالممالؾ ، ج (22)
ـ( ، البياف المغرب في اخبار 23:6ىػ / 7:6ابف عذارم ، ابك عبد اهلل محمد بف محمد ) ت: نحك  (23)

 . :78/ ص3ـ( ، ج2:94ىػ / 2515، ) دار الثقافة ، بيركت ،  4االندلس كالمغرب ، ط
ىي احدل ككر إفريقية ، تبعد عف القيركاف مسيرة ثالثة اياـ كبيا كانت مكقعة االربس كقد دخميا االربس :  (24)

ـ( ، البمداف  16:ىػ /  3:3عبد اهلل الشيعي عنكة كقتؿ مف اىميا الكثير . اليعقكبي ، احمد بف اسحاؽ ، ) ت : بعد 
/  2، ياقكت الحمكم ، معجـ البمداف ، ج 299ـ ( ، ص 3112ىػ / 2533، ) دار الكتب العممية  ، بيركت ،  2، ط
 . 247ص 

باجة : ىي احدل نكاحي إفريقية كتسمى  )باحة القمح ( لكثرة انتاجيا ليذا المحصكؿ ، كىي تبعد عف مدينة  (25)
 .  425/ ص  2تنس مسافة يكميف ، كىي مدينة كثيرة االنيار كالعيكف . ياقكت الحمكم ، معجـ البمداف ، ج

ـ ( ، ص  3121ىػ /  2541، ) دار الفكر ، ال مؾ ،  2، تاريخ المغرب العربي ، طنيمة شياب احمد  (26)
313  . 

 .  228ػػ 227/ ص 2ابف عذارم ، البياف المغرب ، ج (27)
 .  251/ ص  3زغمكؿ ، سعد عبد الحميد ، تاريخ المغرب العربي ، ) المعارؼ ،االسكندرية ، ال ت ( ، ج  (28)
 .  :78ص /  3البكرم ، المسالؾ كالممالؾ ، ج (29)
ـ(  23:ىػ / 411الميدية : ىي احدل مدف المغرب منسكبة الى مؤسسيا عبد اهلل الميدم تـ بنائيا سنة ) (:2)

ـ ( كىي تبعد عف القيركاف مسافة ستكف ميالن كىي جزيرة متصمة بالبر اذ يحيط بيا  31:ىػ /  419كانتقؿ الييا سنة )
لمكانئ اذ تقصدىا السفف مف المشرؽ كالمغرب كاالندلس كبالد البحر مف ثالث جيات كىي مدينة حسنة كجميمة كثير ا
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؛ ابف االبار ، محمد بف  92:/ ص  3الرـك ، كليا سكر عظيـ كابكاب محكمة  ، البكرم ، المسالؾ كالممالؾ ، ج 
، ) دار المعارؼ ،  3ـ( ، الحمة السيراء ، تحقيؽ : حسيف مؤنس ، ط 2371ىػ / 769عبد اهلل البمنسي ، ) ت: 

 .  2:3ـ( ، ص 2:96ىػ / 2517القاىرة ، 
تكنس : ىي احدل المدف المشيكرة في المغرب تقع عمى ساحؿ بحر الرـك كانت تسمى في السابؽ )ترشيش  (31)

( تبعد عف قرطاجنة بمقدار ميميف كقد بنيت مف انقاض مدينة قرطاجنة القديمة ، كتشتير تكنس بخصكبة تربتيا ككثرة 
 .  71/ص3معجـ البمداف ، جخيراتيا ،ياقكت الحمكم ، 

 . 791/ ص 3البكرم ، المسالؾ كالممالؾ ، ج (32)
ـ ( 9:8ىػ / 395القصر القديـ : كىك احد القصكر القريبة مف القيركاف اسسُو ابراىيـ بف االغمب سنة ) (33)

ه المدينة كصار دار امراء بني االغمب كيقع في جية القبمة مف القيركاف كيبعد عنيا مسافة ثالثة امياؿ ، كتشتير ىذ
 2بأزدىار عمرانيا مف اسكاؽ كحمامات كىي مبنية باآلجر كتحتكم عال عدة ابكاب ، الحميرم ، الركض المعطار ، ج

 .  587/ ص 
ابراىيـ بف االغمب   : ىك االمير ابراىيـ بف االغمب التميمي ، كاف احد كجكه جند مصر ، قدـ مع مجمكعة  (34)

تقرب الى كالييا ىرثمة بف اعيف الذم استعممو عمى ناحية الزاب ، عرؼ ابراىيـ مف الجند فدخؿ القيركاف كاخذ يتكدد كي
ـ( ،الذىبي ، ابك عبد اهلل شمس الديف محمد 923ىػ / 311بكرعو كفقيو ككاف ذا حكمة كصكاب رأم ، تكفي سنة ) 

قيؽ : بشار عكاد ـ( ، تاريخ االسالـ ككفيات المشاىير كاالعالـ ، تح2458ىػ / 859بف احمد بف قايماز ) ت: 
 .  2174/ ص  5ـ ( ، ج3114ىػ / 2535) دار الغرب االسالمي ،  2معركؼ ، ط

 .  228/ ص  2ابف عذارم ، البياف المغرب   ، ج (35)
ابراىيـ بف احمد االغمبي : ىك ابراىيـ بف احمد بف محمد االغمب بف ابراىيـ بف سالـ ، تكلى إمارة االغالبو  (36)

ـ( ، ابف عساكر  12:ىػ / :39كامتد حكمو ألكثر مف ثمانية كعشركف سنو ، كتكفى سنة بعد كفاة اخبو ابك الغرانيؽ 
  61/  3؛ ابك الفداء ، المختصر في اخبار البشر ، ج238/  :2، تاريخ دمشؽ ، ج

 .  66/ ص 4ياقكت الحمكم ، معجـ البمداف ،ج (37)
، كىك اخر ممكؾ بني االغمب  ، ظير  زيادة اهلل : ىك ابف عبد اهلل بف ابراىيـ بف احمد بف محمد بف االغمب (38)

في عيده ابك عبد اهلل الشيعي ، فيـز االخير جيكش االغالبة كاخذ البالد عنكه ، ابف العديـ ، عمر بف احمد بف ىبة اهلل 
ـ( ، بغية الطمب في تاريخ حمب ، تحقيؽ : سييؿ زكار ، ) دار الفكر ، ال ت ، ال 2372ىػ / 771العقيمي ، ) ت: 

 .  4:16ػػ  4:15/ ص  :مؾ ( ، ج
الصيريج : ىك جمع صياريج كىك حكض يجمع فيو الماء ، الزبيدم ، ابك الفيض مرتضى محمد بف محمد  (39)

ـ( ، تاج العركس مف جكاىر القامكس ، تحقيؽ : مجمكعة مف المحققيف ، ) دار 28:1ىػ / 2316الحسيني ، )ت : 
 .  86/ ص  7اليداية ، ال ت ( ، ج

 . 287مة السيراء ، ص ابف االبار ، الح (:3)
عبد اهلل الشيعي : ىك ابك عبد اهلل الحسيف بف احمد بف محمد المعركؼ بالشيعي ، يمني االصؿ كىك احد  (41)

الدىاة كاليو يعكد انتشار امر الفاطمييف في المغرب ، ابف خمكاف ، ابك العباس  شمس الديف احمد بف محمد بف ابراىيـ 
كفيات االعياف كانباء ابناء الزماف ، تحقيؽ : احساف عباس ، ) دار صادر ، ـ ( ، 2394ىػ/  792االربمي ، )ت: 

 .  2:3/ ص  3ـ( ، ج2:11ىػ / 2429بيركت ، 
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ـ( ، اخبار ممكؾ بني عبيد 2342ىػ / 739الصنياجي ، ابك عبد اهلل محمد بف عمي القمعي ، ) ت :  (42)
 .  :4صحكة ، القاىرة ، ال ت ( ، ص كسيرتيـ ، تحقيؽ : التيامي نقرة كعبد الحميـ عكيس ، ) دار ال

القباب : جمع قبة كىي بيت صغير مف الخياـ مستدير الشكؿ كىك مف بيكت العرب القديمة . ابف منظكر ،  (43)
، ) دار صادر ، بيركت ،  4ـ ( ، لساف العرب ، ط2422ىػ / 822ابك الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر ، ) ت : 

 . :76/ ص 2ـ( ، ج4::2ىػ /2525
ألخبية : جمع خباء كىي مخبأ مف كبر اك صكؼ كال يككف مف شعر كيككف عمى عمكديف اك ثالث كاف زاد ا (44)

ـ ( ، مختار الصحاح 2379ىػ / 777صار بيتان . الرازم ، ابك عبد اهلل زيف الديف محمد بف ابي بكر الحنفي ، ) ت : 
 . 99/ ص 2ـ( ، ج:::2ىػ / 2531 ، ) المكتبة العصرية ، بيركت ، 6، تحقيؽ : يكسؼ الشيخ محمد ، ط

  . 255/ ص 2ابف عذارم ، البياف المغرب ، ج (45)
ىػ   5:الميث بف سعيد : ىك االماـ الفقيو الميث بف سعد ، يكنى ابك حارث  ، خراساني االصؿ كلد سنة ) (46)
و كسخائو. ـ( ، كاف عالمان بالفقو كالحديث ، معركفان بكرم893ىػ /276ـ( ، عاش في مصر كبيا تكفي سنة )824/

ـ ( ، الطبقات الكبرل ، تحقيؽ : محمد عبد القادر 956ىػ /  341ابف سعد ،ابك عبد اهلل محمد بف سعد ، ) ت : 
/  6؛ الزركمي ، االعالـ  ، ج 469/ ص  8ـ( ،ج 1::2ىػ /  2521، )دار الكتب العممية ، بيركت ،  2عطا ، ط

 . 359ص
 . 3:/ ص 2ابف عذارم البياف المغرب ، ج (47)
 . 274االبار ، الحمة السيراء ، ص ابف (48)
 . 279ابف االبار ، الحمة السيراء ، ص (49)
 .  39ابف االبار ، الحمة السيراء ، ص (:4)
ىػ / 2528حسيف ممدكح ، افريقية في عصر االمير ابراىيـ الثاني االغمبي ،  ) دار عمار ، االردف ،  (51)

 . 94ػػ  93ـ ( ، ص 8::2
تاريخ ما قبؿ االسالـ الى  1العسيرم ، أحمد معمكر ، مكجز التاريخ االسالمي منذ عيد ادـ عميو السالـ  (52)

 .  297ـ ( ، ص7::2ىػ /  2528، )مكتبة الممؾ فيد ، الرياض ،  2عصرنا الحاضر ( ، ط
 . 95ػػ  94حسيف ممدكح ، افريقية في عصر االمير ابراىيـ الثاني االغمبي ، ص (53)
ـ ( ، طبقات النحكييف كالمغكييف ، تحقيؽ :  39:ىػ / 427أبك بكر محمد بف الحسف ، )ت :  الزبيدم ،  (54)

 . 353ـ (  ، ص2:95ىػ /  :222، )دار المعارؼ ، مصر ،  3محمد ابك الفضؿ ابراىيـ ، ط
 .  96حسيف ممدكح ، افريقية في عيد االمير ابراىيـ الثاني ،ص (55)
ابك اليسر الشيباني : ىك ابراىيـ بف احمد الشيباني يكنى بالرياضي لسبقو بعمـ الرياضيات ، بغدادم االصؿ  (56)

، كثير الرحمة استقرا اخيران في بالد المغرب كعمؿ كاتبان عند االمير ابراىيـ الثاني كمارس التدريس في بيت الحكمة  ، 
 .  39/ ص 2؛ االعالـ ، الزركمي ،ج 2:/ ص33سالـ ، جـ( . الذىبي ، تاريخ اال 21:ىػ /  3:9تكفي سنة )

اسحاؽ بف عمراف : ىك الطبيب اسحاؽ بف عمراف البغدادم ، لقب بسـ الساعة لبراعتة في الطب رحؿ مف  (57)
بغداد الى افريقية في عيد االغالبة ، كاجاد في عممو كالؼ العديد مف الكتب في مجاؿ عممو . الذىبي ، تاريخ االسالـ 

 .  3:6/ ص 2؛ الزركمي ، االعالـ ، ج 494ص / 8، ج
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شجرة بف عيسى : ىك المحدث الفقيو شجرة بف عيسى بف عمر بف شجرة المعافرم المغربي ، يكنى ابك زيد  (58)
، كاف احد ركاة الحديث النبكم الشريؼ ف سمع عف كبار المحدثيف كركاه عنو كككبة مف الركاة ، تكلى منصب القضاء 

ىػ /   ـ( . القاضي عياض ، ابك الفضؿ عياض بف مكسى اليحصبي ،)ت 343عان ، تكفي سنة )بتكنس فكاف عدالن كر 
، ) مطبعة فضالة ػػ  2ـ( ، ترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ ، تحقيؽ : عبد القادر الصحراكم ، ط:225ىػ / 655: 

 .  452/ ص 7سالـ ، ج؛ الذىبي ، تاريخ اال 213ػػ  212/ ص  5ـ ( ج 2:77المحمدية ، المغرب ،    ىػ / 
 زياد بف خمفكف : لـ اعثر لو عمى ترجمة . (59)
 عبد اهلل بف الصانع : لـ اعثر لو عمى ترجمة .  (:5)
 .  96حسيف ممدكح ، افريقية في عيد االمير ابراىيـ الثاني ،ص (61)
 ، 2ـ( ، نياية االرب في فنكف االدب ، ط2444ىػ / 844النكيرم ، احمد بف عبد الكىاب البكرم ، ) ت :  (62)

 . :23ػػ 239/ ص 35ـ( ،ج3114ىػ / 2534) دار الكتب كالكثائؽ القكمية ، القاىرة ، 
ابف طالكف : ىك العباس بف احمد بف طالكف  ، كاف كالده قد استخمفو عمى حكـ مصر خالؿ رحمتو الى  (63)

ؾ فر الى برقة كمعو الشاـ فطمع بالممؾ كانقمب عمى ابيو  فنقؿ كزير ابيو الخبر بما فعؿ كلده كحيف عمـ العباس بذل
االمكاؿ كالخزائف فأرسؿ كالده حممة عسكرية تمكنت مف اسره كاكدع السجف حتى قتمو اخكه خماركية حيف تكلى الحكـ 

 .  :36ػػ 369/ ص 4؛ الزركمي االعالـ ،ج 349/ ص37بعد كفاة ابيو . ابف عساكر ، تاريخ دمشؽ ، ج
 .  349/ ص  37؛ ابف عساكر ، تاريخ دمشؽ ، ج  471/ ص  7ابف االثير ، الكامؿ في التاريخ ، ج (64)
سعد زغمكؿ ، تاريخ دكلة االغالبة كالرستمييف كبني مدرار كاالدارسة حتى قياـ الفاطمييف ، ) مكتبة المعارؼ  (65)

 .  39ػػ  37/ ص 3، االسكندرية ، ال ػػ ت ( ، ج
 صقمية :  (66)
 . 441ػػ 439/ ص 7ابف االثير ، الكامؿ في التاريخ ، ج (67)
: ىي مدينة في جنكب المغرب تقع عمى طريؽ السكداف بينيا كبيف فاس عشرة اياـ كىي مدينة  سمجماسة (68)

ـ( ، اثار البالد كاخبار العباد 2394ىػ / 793كثرة االشجار كالمياه . القزكيني ، زكريا بف محمد بف محمكد ف ) ت : 
ؤمف  بف شمائؿ القطيعي البغدادم ، ) ت ؛ ابف عبد الحؽ ، عبد الم 53، ) دار ، صادر ، بيركت ، ال ػ ت ( ، ص 

ىػ / 2523، ) دار الجيؿ ، بيركت ،  2ـ ( ، مراصد االطالع عمى اسماء االمكنة كالبقاع ، ط2449ىػ / :84: 
 .  7:5/ ص  3ـ( ، ج2::2

؛ ابف الكردم ، ابك حفص عمر بف مظفر  76/ ص  3ابك الفداء  ، المختصر في اخبار البشر  ، ج (69)
ـ 7::2ق/  2528، ) دار الكتب العممية ، بيركت ،  2ـ ( ، تاريخ ابف الكردم ، ط:245ىػ / :85 الكندم ، )ت :

 .  354/ ص  2( ، ج
 . :27ػػ  279ابف عذارم ، البياف المغرب ،  (:6)
؛ ابف العماد ، ابك الفالح عبد الحي بف احمد الحنبمي ، ) ت :   282ابف عذارم ، البياف المغرب ،  (71)

، ) دار ابف كثير ،  2شذرات الذىب في اخبار مف ذىب ، تحقيؽ : محمكد األرناؤكط ، ط ـ ( ،:278ىػ / :219
 . 21/ ص  5ـ ( ، ج2:97ىػ / 2517دمشؽ ، 

فسطاط : ىي مدينة في مصر اختطيا المسممكف بعد فتح مصر كاصبحت مف اىـ المراكز اذ اتخذ منيا دار  (72)
ـ ( ، 2552ىػ / 956ان . المقريزم ، احمد بف عمي الحسيني ، ) ت: إمارة بعد  اف كانت اإلسكندرية داران لألمارة سابق
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/ ص  3ـ ( ، ج9::2ىػ / 22529، ) دار الكتب العممية ، بيركت ،  2المكاعظ كاالعتبار بذكر الخطط كاألثار ، ط
76  . 

 . 397ابف االبار ، الحمة السيراء ، ص  (73)
ي ، يكنى ابك يزيد  ، بربرم االصؿ كىك احد زعماء مخمد بف كيداف : ىك مخمد بف كيداف بف سعد اهلل الزنات (74)

ـ( . الذىبي ، سير اعالـ 55:ىػ / 444االباضية كاف قد اخضع القيركاف لحكمة بعد تغمب الفاطمييف كذلؾ سنة )
 .  2:5/ ص  8؛ الزركمي ، االعالـ ، ج 263/ ص  26النبالء ، ج

 .  64/ ص  5ابف خمدكف ، ديكاف المبتدأ كالخبر ، ج (75)
جمة : ىي احدل نكاحي افريقيا كفييا بنى عبيد اهلل الشيعي مدينة كاتخذىا دار لمممكتو كسماىا ) الميدية (  (76)

ـ ( ، كىي تبعد عف القيركاف مسافة ستكف ميالن كىي محاطة بالبحر مف 26:ىػ /  414ككاف قد ابتدأ بنائيا سنة )
 .  283/ ص 2طار ، جثالث جيات مما جعميا مدينة محصنة . الحميرم ، الركض المع

 .  :27ابف عذارم ، البياف المغرب ، ص  (77)
 .  :78/ ص 3البكرم ، المسالؾ كالممالؾ ، ج (78)
؛ الشكاظ ، الحسيف بف محمد ، مدرسة الحديث في القيركاف مف  232ابف عذارم ، البياف المغرب ، ص  (79)

ىػ / 2522مكتاب االسالمي ، الرياض ، ، ) الدار العممية ل 2الفتح االسالمي الى منتصؼ القرف الخامس اليجرم ، ط
) دار المنار  2؛ زيتكف ، محمد بف محمد ، القيركاف كدكىا في الحضارة االسالمية ، ط 228/ ص 2ـ( ، ج1::2

 .  278ـ ( ، ص 2:99ىػ / 2519لمطبع لمنشر كالتكزيع ، القاىرة ، 
 . 232ػػ  231ابف عذارم ، البياف المغرب  ،  ص  (:7)
 . 313رب العربي ، ص نيمة ، تاريخ المغ (81)
بمزمة : ىي احدل مدف المغرب كتشتير بحصكنيا المنيعة كاسكاقيا العامرة كمياىيا الكفيرة كارضيا المنبسطة  (82)

؛ الحميرم ،  2:1. كيسكنيا قـك مف بني تميـ كىؤالء القـك ىـ مف تمرد عمى االغالبة . اليعقكبي ، البمداف ، ص 
 . 214الركض المعطار في خبر االقطار ، ص 

كتامة : ىـ احد قبائؿ البربر كىـ بطف مف البرانس كينتسبكف الى كتامة بف برنس بف بربر . السمعاني ، أبك  (83)
ـ( ، االنساب ، تحقيؽ : عبد الرحمف بف يحيى المعممي  2278ىػ / 673سعد عبد الكريـ بف محمد المركزم ، ) ت : 

؛ ابف  54/ ص  22ـ ( ، ج  2:73ىػ /  2493ر اباد ، ، ) مجمس دائرة المعارؼ العثمانية ، حيد 2كغيره ، ط
 .  94/ ص  4االثير ، الكامؿ في التاريخ ، ج 

 .245ابف عذارم ، البياف المغرب ، ص  (84)
 . 247ػػ  246ابف عذارم ، البياف المغرب ، ص  (85)
ف المتككؿ الخميفة المقتدر : ىك الخميفة العباسي أبك الفضؿ جعفر بف المعتضد باهلل احمد بف ابي احمد ب (86)

ـ ( ككاف عمره حيف تكلى الخالفة ثالثة  18:ىػ /  3:6عمى اهلل الياشمي ، بكيع بالخالفة بعد اخيو المكتفي سنة )
 . 54/ ص 26عشرة سنة كىك اصغر الخمفاء الذيف تكلكا الخالفة . الذىبي ، سير اعالـ النبالء ، ج 

 . 74/ ص  3أبك الفداء ، المختصر في اخبار البشر ، ج  (87)
 . 258ابف عذارم ، البياف المغرب ، ص   (88)
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 . 565/ ص  4ابف خمدكف ، المبتدا كالخبر ، ج  (89)
 .  6:7/ ص  7ابف االثير ، الكامؿ في التاريخ ، ج  (:8)
  . :26ػػ  269ابف عذارم ، البياف المغرب ، ص  (91)
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