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  المستخلص

جاء ا�س'م بمبادئ سامية تؤكد على العدالة والتسامح وعدم التمييز وجعل كرامة ا�نسان ھي القيمة    
على الوحدة والتعاون ونبذ ) صلى هللا عليه وسلم (أكدت أحاديث الرسول ، القران الكريم  وقد أكد . العليا 

تشير إلى أن ا@مة ) صلى هللا عليه وسلم (وجاءت أحاديث عن رسولنا الكريم ، الفرقة وا;خت'ف 
  .ة نبيها�س'مية  ستفترق إلى بضع وسبعون فرقة والفرقة الناجية ھي التي تنھج وفق كتاب هللا وسن

ودراستنا في ھذا البحث عن الصفرية وھي فرقة من فرق الخوارج الذين خرجوا على سيدنا علي    
وقد جاء ھؤ;ء الخوارج بآراء غريبة ، بعد معركة صفين وقاتلھم في معركة النھروان ) رضي هللا عنه (

مي ذھبوا إلى مناطق بعيدة عن ا�س'م والصفرية فرقة من فرقھم عندما حوربوا في المشرق ا�س'
المغرب العربي فوجدوا لھم أذنا صاغيا خاصة وان سكان المغرب الكثير منھم من البربر وقد أقام 

          .الصفرية نظاما سياسيا إضافة إلى نشرھم آراءھم ھناك 

( Alsafriya and their Role in the Arab Maghreb )  

Abstract  

Islam  came  with  noble  principles  emphasized  on  the justice  ,  mercy  and  
avoidance  of  discrimination  in  treatment  .  It  considered  the  dignity  of  the 
human  being  as  the great  value  .  The  Holy Quran  and  the  sayings  of  the 
messenger  ( peace  and  blassing  be  upon  him )  emphasized  the  unity  and  
cooperation  and  rejected  the  discord .  Certain  sayings  ( Hadeeths ) stated  by  
our  messenger  ( peace  and  blessing  be  upon  him ) mentioned  that  the  Islamic  
nation  will  be  divided  into  seventy  and  some  more  groups .  The  group  which  
got  away  from  the  torture  is  the  one  which  follows  the  Holy  Quran  and the  
Sunna of  the  prophet  of  Allah  . 
Our  study  in  this  paper  is  about  ( the  dissidents ) who  stood  against  our  
master  Ali  ( may  God  be  pleased  with  him  )  after  the  battle  of  Sifeen  and  
he  fought  them  in  the  battle  of  Alnuhruwan  .  Those  dissidents  brought  odd  
opinions  far  from  the  Islamic  religion  .  Alsufriya ,  after  having  been  fought  
in  the  Islamic   East  ,  went  to  areas  of  Arab  Maghreb  in  which  they  
succeeded  in  getting  the  followers  especially  many  of  the  population  of  
Maghreb  were  from  the  Berbers . Alsafriya  had  established  a  political  system  
besides  spreading  their  opinions  there . 

     المقدمة
جاء ا;س'م ھادياً للناس ومبشراً لمن عمل صالحاً ونذيراً لمن خالف أوامر هللا وعصاه، كما أن ھذا الدين  

ھو خاتم ديانات هللا ومكمل شرائعه، فھو يحمل في شريعته نظاماً متكام'ً للحياة بكافة نواحيھا اضافة الجديد 
  .الى كونه يحمل السعادة والھناء لما بعد الموت
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وأكد ا;س'م على العدالة والمساواة وتحرير ا;نسان من العبودية دون تمييز بين أمة أو جماعة       
( ا ا;نسان ھي القيمة العليا، لقد أكد القرآن الكريم في آياته كما أكد الرسول الكريم وأخرى، وجعل كرامة ھذ

في أحاديثه على الوحدة والتكاتف فان ذلك يؤدي الى القوة والمنعة وعكس ذلك ) صلى هللا عليه وسلم 
  .يصيب ا;مة الفرقة والضعف وطمع ا@عداء واستغ'لھا

أكد في أحاديث له على أن ا@مة ستفترق على بضع )  عليه وسلم صلى هللا( ان رسولنا الكريم        
وسبعون فرقة كلھا في النار ا; واحدة وھذه الفرقة ھي التي تسير وفق كتاب هللا وسنة نبيه، وفع'ً افترقت 
ا@مة على فرق والذي يعنينا في دراستنا ھذه احدى فرق الخوارج وھم الصفرية والذين وصلوا الى المغرب 

تم  وقد. العربي ونشروا أفكارھم وأقاموا لھم نظاماً سياسياً أخذوا يھددون سلطة الخ'فة في تلك المناطق
  .على مصادر ومراجع رصينة مشھود @صحابھا با@مانة والصدق ا;عتماد

قسم البحث على ث'ثة مباحث تناول المبحث ا@ول الخوارج، تسميتھم وخطرھم وانتشارھم في المغرب      
العربي فيما اشتمل المبحث الثاني على الصفرية ونسبتھم الى الخوارج وآراءھم، أما المبحث الثالث فقد 

  .تناول أبرز ا@حداث في ظل الصفرية وع'قاتھم وتحالفاتھم، ثم الخاتمة وقائمة المصادر والمراجع

  المبحث ا/ول

  الخوارج تسميتھم وخطرھم وانتشارھم في المغرب العربي

الخوارج جمع خارج، وھوالذي خلع طاعة ا�مام الحق، وأعلن عصيانه ، وألب عليه بعد أن يكون له       
، وأما النواصب فجمع ناصب، وقد يقال ناصبي، وھو الغالي في )بغاة(التأويل، وعلماء الشريعة يسمونھم 

رضي (علي بن ابي طالب ، والخوارج كانوا اكثر الناس بغضا ل)رضي هللا عنه(بغض علي بن ابي طالب 
  .)١(بعد التحكيم، وأما الشراة يعني أنھم شروا انفسھم من هللا) هللا عنه
كانت بدعة الخوارج لسوء فھم  القرآن فضنوا انه يوجب تكفير أرباب الذنوب، وكانت بدعتھم لھا         
   -:مقدمتان

  .إن من خالف القرآن بعمل او براي أخطأ فھو كافر -١
 .ومن وا;ھما كفار وھي أول بدعة ظھرت في ا;س'م) رضي هللا عنھما(ان عثمان وعلي  -٢

  .أحاديث صحيحة في ذمھم، وا;مر بقتالھم) صلى هللا عليه وسلم(وقد ثبت عن النبي      
وتقاتلوا في صفين فاتفقوا على ) رضي هللا عنه(تفرق المسلمين بعد استشھاد سيدنا عثمان بن عفان      

الى حروراء وكانوا اثنا عشر ألفاً، ) رضي هللا عنه ( حكمين، خرج الخوارج على الخليفة الرابع علي 
رجع ابن الكواء مع عدد من ف) رضي هللا عنه(وناضرھم علي ، زعيمھم عبد هللا بن الكواء وشبت بن ربعي

الفرسان فتسلم قيادتھم عبدهللا بن وھب الراسبي، وحرقوص بن زھير البجلي المعروف بذي الثدية فخرج 
في اربعة ا;ف من أصحابه لقتالھم، بعد قتلھم عبدهللا بن الخباب بن ا;رت )  رضي هللا عنه(اليه علي 

  .وجاريته أم ولده)٢(وولده
  -:تسمية الخوارج

ابلوا معه ب'ًء حسناً وناصروه ولكنھم أثناء حربه مع ) رضي هللا عنه(كان الخوارج من أتباع علي      
وقد ذكرت  )٣(في وقعة صفين خرجوا عليه لقبوله التحكيم لذلك سموا خوارج) رضي هللا عنه( معاوية 

  .تسميات أخرى لكن الذي ذكرناه ھو ا;عم وا;غلب في التسمية
ية الخوارج فاطلقت على مرحلة الخوارج في المغرب لخروجھم على كل إمام واعتقادھم واستمرت تسم     

إن ذلك فريضة يرفضون المقام في طاعته حتى يخرجوا ويتخذوا @نفسھم دار ھجرة أصل مقالتھم، والقول 
هللا  رضي( واكفارھما، واكفار كل امام بعد أبي بكر وعمر ) رضي هللا عنھما(بالبراءة من علي وعثمان 

وقد نالت حركة الخوارج ضربات ماحقة في المشرق ا;س'مي، وم'حقة مستمرة لھم فھرب . )٤()عنھما 
    )٥(.بعض دعاتھا الى ب'د شمال افريقية الذين وفدوا اواخر القرن ا;ول الھجري

  -:الخوارج في المغرب العربي 
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كما كان الخوارج في المشرق العربي أول الفرق ا;س'مية ظھوراً، كذلك كانت و;دة ھذا المذھب      
الخارجي بفرقة في المغرب العربي باقسامه، وھي إمتداد للمذھب الخارجي في المشرق ا;س'مي، كما ان 

  )٦(. الخوارج أول من أعتمد على التأويل الباطل في تاريخ ا;مة
مغرب بدعة المذھب الخارجي، ;ول المائة الثانية من الھجرة، نزع اليھم بعض أھل النفاق من حدثت في ال

خوارج العراق، وبثوھا فيھم فتلقوھا منھم بالقبول، وحسن موقعھا لديھم بسبب ما كانوا يعانونه من ثقل 
ربية، وان كل من أتقى هللا ووطأة الخ'فة القرشية، والخوارج ;تشترط فيھا ا�مامة القريشية بل و; حتى الع

كان أحق بھا ولو عبدا حبشيا، ودسوا اليھم من ذلك بعض تشديدات الخوارج وتعمقاتھم وقد رسخت ھذه 
وانتشار ا;س'م فيه من خ'ل دخول ) ھـ٩٠(البدعة الخارجية في البربر، ونتيجة لنھاية فتح المغرب سنة 

فة عمر بن عبد العزيز، وكان من الطبيعي ان يتأثر المغرب الصحابة الرواة والتابعين، الذين أرسلھم الخلي
كغيره من أقاليم الدولة العربية ا;س'مية، لما يدور من احداث في المشرق فكان ظھور دورھم منذ مطلع 

  )٧(.القرن الثاني الھجري

يھم عروق ثم نبضت ف(( وقد أشار ابن خلدون الى كيفية أعتناق البربر المذاھب الخارجية بقوله      
الخارجية، فدانوا بھا ولقنوھا من العرب الناقلة ممن سمعھا بالعراق، وقد تعددت طوائفھم وتشعبت طرقھا 
من ا;باضية والصفوية وفشت ھذه البدعة وعقدھا رؤوس النفاق من العرب وجرت اليھم الفتنة من البربر 

طعام البربر تتلون عليھم المذاھب  دھمقائذريعة ا;فتراء على ا;مراء فاحتلوا في كل جھة ودعوا الى 
  .)٨()) كغيرھا، ويلبسون الحق بالباطل فيھا الى ان رسخت فيھم عروق من غرائسھا 

  : اوضاع المغرب قبل ظھور الخوارج 

ساھمت عوامل متعددة في نجاح دعوة المذھب الخارجي، بشقية ا;باضي والصفري من ا;نتشار في 
المشرق ا;س'مي في اواخر القرن ا;ول الھجري، وم'حقة الخ'فة ا;موية  المغرب، منھا فشل ثوراتھم في

لھم، فقد تعرضوا ل'ضطھاد والم'حقة، نتيجة تطرف عقائدھم وقصور فكرھم السياسي، وم'ئمة ا;حوال 
ن السياسية وا;جتماعية في ب'د المغرب في اواخر القرن ا;ول الھجري، ومن ھذه ا;وضاع ھي معاناة سكا

المغرب نتيجة الصراع بين اليمانية  والقيسية فاليمانية من عرب الفتح الذين ساندوا موسى بن نصير حتى 
م عند عزله من قبل سليمان بن عبد الملك لمخالفته امره من عدم تسليم الھدايا والغنائم الى ٧١٥/ھـ٩٦عام 

وكان  (*)مان بن عبد الملك محمد بن يزيدالخليفة ا;موي لكنه رفض فتوفى الخليفة بعد ث'ث ايام فعين سلي
عاد نفوذ اليمانية من ) م ٧٢٣-٧٢٠/ ھـ ١٠٣-١٠١( (**)قيسيا فبطش بھم، وفي و;ية يزيد بن ابي مسلم

بعد  (***)جديد وانتقم يزيد ابن ابي مسلم من سلفه محمد بن يزيد وآلت و;ية المغرب الى بشر بن صفوان
  ) ٩(.شر من اليمانية فامعن في اضطھاد القيسيةمقتل  يزيد ابن ابي مسلم و كان ب

 (*)وقد عاودت القيسية الغلبة في عھد ھشام بن عبد الملك من خ'ل الوالي عبيد بن عبد الرحمن القيسي
، وكان التنافس لجمع )م٣٣٥/ھـ١١٦( (**)فبطش بھما بشر بن صفوان ومن بعده عبيد هللا بن الحبحاب

، وكذلك سوء معاملة عمال العصر ا;موي )١٠(اب الشعوب المفتوحةا;موال وارضاء الخ'فة على حس
ا;خير للبربر واعتبارھم بالرغم من اس'مھم ديار حرب فقضى ھؤ;ء الو;ة على ا;ص'ح وا;نجاز الذي 

وكان فرض الجزية على  (***)حققه الخليفة ا;موي عمر ابن عبد العزيز من خ'ل واليه اسماعيل بن عبد هللا
ھـ يھدد كبرياء البربر حيث قام بوشم الحرس من ١٠٢سلم من البربر وتجاوز يزيد بن ابي مسلم سنة من ا

  . )١١(البربر في يده اليمنى بأسمه وفي اليسرى بكلمة حرس فشعر البربر بالمھانة 

د كل ھذه ا;جراءات تسببت باثارة مشاعر الحقد والكراھية عند البربر على الو;ة والخلفاء مما اوج 
مناخأ مناسبأ ;نتشار مبادئ الخوارج والترحيب بھا، وتولدت نزعة مغربية تتطلع ;زالة نفوذ ا;قلية العربية، 
وكان مذھب الخوارج يقول بالثورة على الجائرين وقد وجد البربر ضالتھم في ذلك فاعتنقوا الخارجية، فانتشر 

اسة وزناته وبرغواطة وا;فارقة والسودان المطغرة ومكن، المذھب الصفري بين قبائل المغرب ا;قصى 
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وامتد نفوذه الى بعض المغرب ا;دنى وا;وسط عن طريق القبائل البدوية دائمة الترحال مثل ھوارة وزناته 
)١٢(.  

  :انتشار الخوارج في ب?د المغرب وتاريخ دخولھم 
   
كانت ب'د المغرب اھم اقليم اتجھت اليه دعاة الخوارج العراقيين بعد اضطھادھم وفشلھم في تحقيق      

، ومن (***)الى جبل نفوسة (**)وعبد هللا بن اباض(*) اھدافھم في المشرق، فقد لجأ عبد هللا بن وھب الراسبي
، )رض(يفة علي بن ابي طالب امام الخل) م٦٥٨/ھـ٣٨(سلم معھم بعد انكسارھم في معركة النھروان 

لكن ھذه الرواية مشكوك في صحتھا ;ن عبد هللا بن وھب ) ١٣(واتخذوا من جبل نفوسة دار ھجرة لھم
الراسي قتل في النھروان وعبدهللا بن اباض لم يرد اسمه مع من نجا في المعركة وا;صح يعود ظھور 

لقرن الثاني الھجري وكان دعاة الخوارج خير المذھب الخارجي في اواخر القرن ا;ول الھجري واوائل ا
  ).١٤(.رسل ل'س'م في ب'د المغرب اول امرھم يدعون باسم الدين والدين وحده

  المبحث الثاني 

  الصفرية ونسبتھم الى الخوارج من عدمھا وآرائھم و العوامل التي ساعدت على نجاح المذھب 
  : نسبة الخوارج الصفرية 

لصفرية الى عبد هللا الصفار التميمي الصريمي،  وترجع كتب الفرق النسب الى شخص ينتسب الخوارج ا     
، وترجع تسميتھم الى صفرة وجوھھم من كثرة العبادة، و; )م ٦٨٧/ ھـ ٦٧( آخر، يقال له زياد بن ا@صفر 

م اعدائھم محل لتصديق ذلك ;ن العبادة من صفات الخوارج لجميع فرقھا وليس حكرا على الصفرية وھذا ك'
و; يصح نسبھم ، اعداء الخوارج �من الفرق ا;خرى، و; يصح ارجاعھم الى المھلب بن ابي صفرة ;نه الد
;نھم لم (**) ، وابي ب'ل مرداس(*)الى رجال المحكمة ا;ولى عبد هللا بن وھب الراسبي وحرقوص بن زھير

  . )١٥(يفترقوا في عھدھم وكان يطلق عليھم المحكمة ا;ولى
 : اراء الصفرية 

) رضي هللا عنه(وأمير المؤمنين علي ) رضي هللا عنھا(قولھم في معركة الجمل بين أم المؤمنين عائشة       
كقول ا;زارقة في أصحاب الذنوب مشركون غير ان الصفرية ; يرون قتل مخالفيھم ونسائھم، وكل الصفرية 

  اتباعھما من المحكمة يقولون بموا;ت عبدهللا الراسبي وحرقوص بن زھير و
  

بعد أبي  (*)ا;ولى، يقولون بإمامة ابي ب'ل بن مرداس الخارجي بعدھم وبإمامة عمران بن حطان السدوسي
ب'ل، وأصلھم انھم قد افترقوا عن ا;زارقة، رفض الخوارج مبدأ التقية، باستثناء الصفرية الذين اقروا بھا في 

ن تعاليم فرقة ا;زارقة أتباع نافع بن ا;زرق وھو يحرم على أتباعه القول دون العمل، و; تختلف الصفرية ع
ذبائح غيرھم من المسلمين والتزوج منھم وھم يعتبرون جميع الفرق ا;س'مية ا;خرى كفار ;يقبل منه ا; 

  .)١٦(ا;س'م او السيف
  

) م٦٨٤/ھـ٦٥((**) افع ا;زرقظھرت الصفرية حين برز الخ'ف حول مسألة القعدة بين عبدهللا الصفار ون      
خ'ف فقھي بالدرجة ا;ولى، اتخذ فيه موقف متوسط بين ا;زارقة المتطرفين وا;باضية المعتدلين فلم يكفروا 

فلم يسقطوا الرجم ولم يحكموا بقتل أطفال المشركين وتكفيرھم . )١٧(القعدة عن القتال اذا كانوا موافقين في ا;عتقاد
ية في القول دون العمل، واجازوا تزويج المسلمات من كفار قومھم في دار التقية، مكنھم ل'زارقة، وجواز التق

ذلك من نشر دعوتھم بشكل سري ونجاح مھمتھم وكانوا أكثر من ا;باضية تطرفا في موقفھم من مرتكبي 
  . ) ١٨(الكبائر، ومن مسالة الكفر وا;يمان قال ا;باضية عنھم موحدون، قال الصفرية بتكفيرھم

رضي (مولى ابن عباس  (***)وممن كان له الدور الكبير في نشر اراء الصفرية في المغرب ا;قصى عكرمة      
  .)١٩(، و قد اتجھت الصفرية الى المغرب ا;قصى وا;باضية الى ا;قاليم الشرقية)هللا عنه

  : العوامل التي ساعدت على نجاح المذھب الصفري في المغرب 
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ة عبيد هللا بن الحبحاب سببا ;نتفاض الب'د ووقوع الفتن العظيمة، فقد اشتدت الخصومات بين كانت و;ي      
القيسية واليمانية، وت'حقت ا;حداث والصراع مستمر مرة تصبح القيسية ا;قوى ومرة اليمانية، واتخذ الحبحاب 

ب'د المغرب، فجھز منھم حم'ت من البربر وا;فارقة والسودان اداة لخدمة مصالحه ومصالح الخ'فة خارج 
الى سردينية وصقلية ومنعھم من الغنائم، فزاد ذلك في كراھيتھم للحكم العربي، كل ذلك مھد للصفرية تنفيذ دعوة 

، )٢٠()الظھور(الشرق للخوارج في الغرب بالظھور بعد ا;تمام لدعوة الثورة على ائمة الجور، فاعلنوا الثورة 
  . )٢١(ت في البربر عروق من غرائسھا تطاول البربر الى الفتك بالعربوھذا معناه الخارجية رسخ

  
  : انتشار الصفرية بين ا�قليات في المغرب 

ان بعض العرب المقيمين في افريقيا دانوا بالصفرية، وقد تسرب اولئك العرب بصحبة الجيوش القادمة من      
او تعاطفھم مع اصحابه فاتھم  يزيد بن ابي مسلم ) الصفرية ( المشرق، وذاع ان بعض الو;ة ;ن لھذه الفرقة 

  . )٢٢(بالصفرية وقيل انه يعلم الحق ويكتمه تقية
ت الصفرية بين جماعات ا;فارقة، وھم من البربر الذين اختلطوا بالروم، واعتنقوا ديانتھم وخدمتھم، وانتشر     

او من ا;جانب المستوطنين في ب'د المغرب حتى اصبحوا افارقة، لھم نمط اكثر تحضرا ولھم لغة خاصة 
ارقة والسودان على السواء، وحدا اعتنقوا ا;س'م، فكانت الصفرية في المغرب ا;دنى بين العرب والبربر وا;ف

صار لھم : (( ، وقول النويري)٢٣())الصفرية فشت مقا;تھا في سائر القبائل ا;فريقية (( ھذا بابن خلدون بقوله 
  . )٢٤())فيھا عدد كثير وشوكة قوية 

بالقيروان عن عكرمة  (*)اما الصفرية وانتشارھا في المغرب ا;قصى، فقد اعتنق عبد ا;على بن جريج      
) م ٧٣٩/ ھـ ١٢١( سنة        (**)الصفرية ثم نشرھا بين قومه، والدليل على اشتراك ا;فارقة بالثورة مع ميسرة

، وكذلك سجلماسة وتقع سجلماسة على وادي الملوية )٢٥(وتقليده عبد ا;على واليا من قبله على طنجة بعد فتحھا
بناھا مدرار بن عبد هللا وكان رج' من اھل الحديث سنة الذي يجري ويصب في البحر المتوسط وھي مدينة 

، اما خصائص السكان الذين استجابوا للدعوة الصفرية فكانوا من بربر مكناسة من البتر ومن )م ٧٥٨/ھـ ١٤٠(
  . )٢٦(سكان الصحراء

 (***)ن عبد هللافبعد نجاح ثورة ميسرة الصفري في ا;ستق'ل باقليم المغرب ا;قصى، فقد قضى على عمر ب       
وملكھا واتبعھا البربر وبايعوه بالخ'فة وخاطبوه امير المؤمنين وسيطر على اقليم السوس، وانفصل عن طاعة 
الخ'فة ا;موية، فاضطربت ا;وضاع في المغرب ا;وسط وا;دنى وساعدت ھذه الظروف على قيام تجمع 

ة لتبادل السلع والبضائع يقصد البربر الذين كانت منطق) تجمع صفري ( مذھبي في جنوب المغرب ا;قصى 
  .)٢٧(يقيمون فيه وحوله 

المكناسي من موالى  (*)وولوا عليھم عيسى بن يزيد) م ٧٥٧/ ھـ ١٤٠(تم اع'ن اول امامة صفرية لھم سنة       
المغرب ورؤوس الخوارج وكان سودانيا اسود وله شأن بين الخوارج وھؤ;ء الصفرية من جماعة ميسرة 

اندوه في ثورته، واختيار ھذا الرجل يوضح اتجاه الصفرية الى تطبيق مبدا ال'عنصرية وال'عصبية ل'مام، س
، و; يشترط جميع الخوارج في ا;مام ا;عظم القريشية، )٢٨(وكذلك لسھولة التخلص من ا;مام اذا حاد عن العدل

  .)٢٩()يكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة استمعوا واطيعوا وان ولي عل: ( لقوله عليه الص'ة والس'م 
يضربون فيھا خيامھم وبعد ا;نتخاب شرعوا ، كانت سجلماسة في مرحلتھا ا;ولى منز; للخوارج الصفرية       

ھـ فأسسوا المسجد الجامع ودار ا;مارة وبنى الناس دورھم، وساھمت طوائف البربر ١٤٠بتخطيط المدينة سنة 
  .)٣٠(فكانت عاصمة وملتقى للجموع الصفرية من  كل مكان، اسة وصنھاجة وزناتةفي البناء وخاصة بربر مكن

  
استطاع عيسى المكناسي ) ھـ ٣٦٦/ ھـ  ١٤٠(ازدھرت الدولة المدرارية او دولة بني واسول في سجلماسة       

في نجاحه،  *)(ا;ستمرار �مامة الصفرية لمدة خمسة عشر سنة، وقد لعب شيخ قبيلة مكناسة  ابو القاسم سمكو
خطب للخ'فة العباسية للمنصور وابنه المھدي عند تسلمه، انحرف عيسى عن خط المذھب، فانتقمت منه 

بطريقة قاسية تنم عن تطرف الصفرية وميلھم للعنف، تولى ابو القاسم الزناتي ) ھـ١٥٥(الصفرية، فعذبوه سنة 
ي افراد ا;سرة المدرارية المؤسسة لھذه الدولة، سمكوا بن واسول المكناسي بن مدرار ليصبح الحكم متوارثا ف

فكانت من اشھر الدول الخارجية الصفرية  في سجلماسة في المغرب ا;قصى التي استمرت لغاية 
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و كان ا;رتباط الوثيق بين النظام السياسي الذي عاشته مدينة سجلماسة وا;تجاه المذھبي ) م٩٧٦/ھـ٣٦٦(
م المدراري مستندا على عصبية قبيلة مكناسة والقبائل المنظمة اليھا الصفري المذھب الرسمي خ'ل الحك

  .  )٣١(المعتنقة للمذھب الصفري
وقد ازدھرت مدينة سجلماسة  بسبب وقوعھا على طرق تجارية مھمة واصبحت عامل جذب للبربر من المناطق 

  .)٣٢(المحيطة  وكذلك لتجار العراق من البصرة والكوفة
  

  ): م١١٨٦ –م ٧٤١/ھـ ٥٨٢ -ھـ ١٢٤(الدولة البرغواطية تامسنا في المغرب ا�قصى 
من الدول التي دخلت في الصفرية وتأسست على مبادئھا ھي دولة براغواطة الصفرية ;ن مؤسسھا القائد         

را له في البربري طريف بن مالك وكان من اصحاب ميسرة المطغري الذي اتخذ من ابنه صالح ناصحا ومشي
حركته مع انضمام قبيلة برغواطة في المغرب ا;قصى المساندة لثورة  المطغري، وقد انحرف خلفاء طريف عن 

  . )٣٣(ا;س'م بعد نھاية عھد ميسرة حتى اتھموه بالمروق والكفر
  
  لمبحث الثالث  ا

   أبرز ا/حداث في ظل الصفرية وع?قاتھم وتحالفاتھم
صفرية في كافة ربوع المغرب ا;قصى تحت زعامة ميسرة، شكل وفد من البربر بعد توحد القوى ال        

ورحل الى الشام لمقابلة الخليفة ھشام بن عبد الملك ليشكو جور عماله، وقد حيل بين الوفد والخليفة ولم تتم 
قومون به لتحقيق المقابلة، وھذا ما يصبوا اليه ميسرة ;خذ الحجة لنصرة الصفرية وتنفيذ مبادئھم، وتبرير ما ي

، بعد ان علل ميسرة ذلك برضا الخ'فة على جور عمالھا في المغرب فبويع )الثورة على ائمة الجور ( اھدافھم 
با;مامة على أثر عودته، فزحف الى طنجة وقتل عاملھا  عمر بن عبيد هللا المرادي وعين عبد ا;على بن جريح 

ارقة وانظم الى ميسرة واتجه الى السوس وقتل عاملھا اسماعيل بن عبيد ا;فريقي واليا عليھا الذي كان قائدا ل'ف
  . )٣٤(هللا الحبحاب

ومن ابرز المعارك التي خاضھا الخوارج الصفرية بقيادة خالد الزناتي والذي اوقع جيش خالد الفھري في        
ش الفھري برمته وقتل حماة كمين بعد ان قسم جيشه الى قسمين وفي ھذه المعركة  قضى خالد الزناتي على جي

  .)٣٥(العرب وفرسانھا وابطالھا
وقد ظھرت الصفرية في ھذه المعركة عراة متجردين ليس عليھم ا; السراويل واقتدوا بخوارج المشرق       

والي افريقيا الجديد  (*)فحلقوا رؤوسھم وتعالت اصواتھم بالتحكيم اذكاءاً للحماس، فقتل كلثوم بن عياض القشيري
ثير من القادة، فسيطر الصفرية على المغرب ا;قصى وبدأوا يتطلعون للسيطرة على القيروان، وقد تصدى وك

  .)٣٦(العلماء لھذه الموجة ومن ھؤ;ء امير ص'ة القيروان
  : الصفرية وقتل العلماء 

ه، فقام القاضي فھزم ھو ومن مع (**)احد قادة الصفرية على حبيب الفھري (*)ثار عاصم بن جميل الصفري       
لمواجه الخوارج ومنعه من دخول القيروان، انسحب عنه اھل القيروان ومن كان معه وتركوا  (***)ابي كريب

الفقيه وعدد من العلماء والفقھاء وكانوا الف رجل، وكان الصفرية يستحلون سفك دماء المسلمين، وتم قتل 
ھـ، وھذا ١٤٠ودخلتھا الصفرية سنة ) م٧٥٦/ ھـ١٣٩(ة القاضي وعدد من العلماء وتخاذل اكثر اھل القيروان سن

وكان رئيس ، ادى الى ان العلماء شكلوا وفدا الى بغداد لطلب المساعدة من الخليفة العباسي ابو جعفر المنصور
بجيش كبير، فكانت معركة  (****)الوفد ابو خالد عبد الرحمن بن زياد المعافري، فوجه الخليفة لھم ابن ا;شعث

  . )٣٧(انكسرت فيھا شوكة الصفرية  (*****)اذ قتل قائد الصفوية وانھزم الباقون ثم كانت معركة ا;صنامالقرن 
ظلت الصفرية تثور وتقاوم في الوقت الذي كانت فيه ا;باضية يتلقون العلوم ونشر دعوتھم وا;ستعداد         

  .)٣٨(لقيام دولتھم 
  : مبدأ التقية في صفرية سجلماسة 

، ويدخل عمله في (*)كان ابو القاسم سمكو يخطب للخ'فة خوفا من عمالھا في المغرب امثال يزيد بن حاتم      
  . )٣٩(مبدأ التقية الذي تجيزه تعاليم المذھب الصفري، فالصفرية استخدمت مبدأ التقية وكانت تعتقد به عند الحاجة 

  



 مجلة جامعة ا�نبار للعلوم ا�نسانية   237
٢٠١ -ول كانون أ –العدد الرابع   

  الصفرية ودورھم في المغرب العربي

طه ا�لوسيابتسام جمال كافي .م.م  

  : سة في فاس ع?قة بنو مدرار في سجلماسة وا�غالبة ومع ا�دار
بسبب وجود الخ'ف السياسي والمذھبي بين ا;مارتين المدرارية وا;غالبة حال دون التقارب بينھما، وكان       

، وبالرغم ما عرف عن ا;غالبة من تسامح مع )٤٠(اعتناق المذھب الصفري تھمة تعم صاحبھا بالمروق والزندقة 
عليھم ا;جتماع والص'ة في المسجد الجامع ومنع حلقاته ومنعوا المذاھب ا;خرى، ولكن نجد ان الصفرية حظر 

  . )٤١(من تعليم وتأديب الصبيان
اما ع'قة ا;دارسة خاصة الشيعة الزيدية وبنوا مدرار من الصفرية فبا;ضافة الى جذور العداء التاريخي         

قصى على حساب نفوذ الخوارج بالمغرب ا;) م٧٨٩/ھـ١٧٢(بين الشيعة والخواج، قامت دولة ا;دارسة 
الصفرية وقد تعرضت دولة الصفرية للبطش من قبل ا;دارسة وقضى ادريس ا;ول على الصفرية في تلمسان 
الزناتيين وبايعته القبائل الصفرية قسرا منھا بطون مكناسة واستولى على معاقل الصفرية في المغرب ا;قصى 

صفرية بالمناطق المجاورة ادت الى تصدع دولة ا;دارسة وفي باستثناء سجلماسة، وفيما بعد ظھرت حركة 
المعروف بالعدام من طرد الصفرية من عدوة ا;ندلسيين  (**)نھاية المطاف استطاع يحيى بن القاسم بن ادريس

  . )٤٢()م٩٠٧/ھـ٢٩٣(
  : ا�مويين في ا�ندلس و بني مدرار في سجلماسة 

قامة ع'قة طيبة مع بني مدرار في سجلماسة ;لتقائھم نجحت ا;مارة ا;موية في قرطبة با      
في مصالحھم السياسية، على الرغم من ا;خت'ف المذھبي ذا الجذور العريقة لكن اشتراك الخوارج من 

بني مدرار وبني رستم بالمغرب مع ا;مارة ا;موية با;ندلس بمصالح سياسية مشتركة غطت على 
وقد قامت بين سجلماسة وا;ندلس انذاك ع'قات تجارية    )٤٣(سنةالخ'ف المذھبي بين الصفرية وال

  .)٤٤(متينة خاصة عندما تعرضت ا;ندلس للقحط
ولم تكن ھذه الع'قات القوية بين ا;مارة ا;موية في ا;ندلس والصفرية في سجلماسة وانما كانت       

  . )٤٥(ايضا ع'قات حميمة بين سجلماسة وا;باضية
  : الصفرية و ا�باضية في المغرب الع?قة بين 

على الرغم من قدوم الفرقين من الشرق وعلى بعير واحد يحمل زادھما، لكنه لم يكن ھناك تعاون        
فكان ) م٧٥٧/ھـ١٤٠(وتوحيد الجھود بينھما، بل على العكس كان الصراع بينھما قائما للسيطرة على القيروان 

انت ا;باضية اقلية في سجلماسة ، وك)٤٦(ذلك من عوامل الضعف ووقوعھما لقمة سائغة @بن ا;شعث وجيوشه
، (*)وكذلك كانت ھناك صفرية في تاھرت ولعبوا دورا في الثورة عن إمام ا;باضية ابي حاتم يوسف بن محمد

وقد حدثت مصاھرة سياسية مذھبية بين ا;باضية والصفرية اذ تزوج مدرار ابن زعيم الصفرية من ابنة إمام 
، )٤٧(م وبذلك تم ربط الدولتين  برابطة المصاھرة السياسية المذھبيةا;باضية اروى بنت عبدالرحمن بن رست

  .وكان كل من الطرفين يريد تحقيق مأربه على حساب الطرف الثاني
  -:الدولة الصفرية والدعوة الشيعية

 وابنه القاسم الى سجلماسة، وكان اليسع بن مدرار عليھا، فلما اكتشف (*)عند وصول عبيد هللا المھدي        
على  (**)حقيقتھما أمر بالقاء القبض عليھما، واودعھما السجن، وظ' في السجن حتى أقبل أبو عبدهللا الشيعي

) العبيدية(وبذلك بقيت سجلماسة حتى قيام الدولة الفاطمية ) م٩١٣/ھـ٢٩٦(راس قواته، وخلص المھدي وأبنه 
الى المذھب المالكي، وھو محمد بن الفتح بن  بالمغرب وقسم منھم دعى للفاطميين إتقاء شرھم وعاد اخر ملوكھا

انتھت سجلماسة والصفرية على يد جوھر ) م٩٥٩/ھـ٣٤٩(مدرار وتسمى بأمير المؤمنين وتلقب بالشاكر� 
وتم القاء القبض على أخر امرائھم الملقب الشاكر با� توفي في سجن مدينة رقادة ) م٩٦٠/ھـ٣٤٩((***)الصقلي

  ٠)٤٨()م ٩٦٥/ھـ ٣٥٤(سنة 
    

  الھوامش والمصادر
مقا;ت ا;س'ميين واخت'ف المصلين،تح محمد محي الدين عبدالحميد، مكتبة )ھـ٣٣٠ت(ا;شعري،ابو الحسن بن اسماعيل )١(

، الفرق بين الفرق، تح محي الدين عبدالحميد، )ھـ٤٢٩ت(؛البغدادي، عبدالقھار بن طاھر١٥٦ص/١ج: م١٩٦٩النھضة، القاھرة،
، التفسير الكبير، تح عبدالرحمن عميرة، دار )ھـ٧٢٨ت(يمية، احمد بن عبدالحليم؛ ابن ت٧ص: م٢٠٠٧مكتبة دار التراث القاھرة، 
؛ حسن عبدالحفيظ عبدالرحمن ابوالخير، الموسوعة المفصلة في الفرق وا;ديان ١١٥ص/١ج: ١٩٨٨الكتب العلمية، بيروت، 
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بية وتحقيق التراث، صاحبة ابو عيسى محمد والملل والمذاھب والحركات القديمة والمعاصرة، اعداد مكتبة التبيان للدراسات العر
  .م٢٠١١، دار ابن الجوزي، القاھرة،١بن حسين المصري، ط

  .١٢٥-١٢٤ص/١ج:ابن تيمية، التفسير الكبير )٢(
، الملل والنحل، تح أمير علي )ھـ٥٤٨ت(؛ الشھرستاني، محمد بن عبدالكريم ٦١-٥٤ص: البغدادي، الفرق بين الفرق) ٣( )٣(

  .١١٤ص/١ج:م١٩٩٢بيروت، ،٢مھنا، دار المعرفة، ط
عبدهللا ٠، كتاب الزينة في الكلمات ا;س'مية العربية، القسم الثالث، تح د)ھـ٩٣٤ت(الرازي، ابي حاتم أحمد بن محمد ) ٤(  )٤(

  ٠٢٨٣ص:م١٩٨٨، بغداد،٣سلوم السامرائي، ط
والبربر ومن عاصرھم من ، العبروديوان المبتدأ والخبرفي أيام العرب والعجم )ھـ٨٠٨ت(ابن خلدون، عبدالرحمن ) ٥( )٥(

؛ محمد بدوي فھمي، الص'ت بين العرب وافريقية، ١٣ص/٧ج:م١٩٧٩ذوي السلطان ا;كبر، مؤسسة جمال للطباعة، 
  ٠ ٩١ص:م٢٠٠٢، عمان،١دارالمناھج، ط

؛ ٧ص: م١٩٨٦الحوالي، الشيخ الدكتور سفر عبدالرحمن، اصول الفرق وا;ديان والمذاھب الفكرية، ا;ردن، عمان، )٦( )٦(
  .١١٧،٢٢ص: م١٩٨٧، بن غازي،٣الحفظي، عبدالطيف، تأثيرالمعتزلة في الخوارج والشيعة، جامعة محمد بن سعود، ط

الس'وي، أبو العباس أحمد بن خالد الناصري، ا;ستقصا @خبار دول المغرب ا;قصى، تح محمد عثمان، دار الكتب، ) ٧( )٧(
  .٢١٣ص: م١٩٧٧اھرة،؛ حسن علي، عصر الو;ة، الق١/١١٩ج: م٢٠٠٧، بيروت،١ط

  .٤٥؛ احمد مختار، دراسات في تاريخ المغرب وا;ندلس، مؤسسة شباب الجامة، ص١٨٨ص/٤ج: ابن خلدون، العبر)٨(  )٨(
م، و;ه سليمان بن عبد الملك، ٧١٥/ھـ٩٦مولى قريش وأحد و;ة العصر ا;موي على أفريقية سنة : محمد بن يزيد(*)  )٩(

  .٢١٦ص:ابن عبد الحكم، فتوح مصر. الوان العذاب حتى وفاتهاضطھد اليمانية وأذاق موسى بن نصير 

م، كان كاتب الحجاج ٧٢٠/ھـ١١١دينار الثقفي أحد و;ة العصر ا;موي على أفريقية سنة : يزيد بن ابي مسلم(**)  )١٠(
ابن  ؛١٠١ص/٥ج: ابن ا;ثير، الكامل في التاريخ ٠م١٠٣وصاحب شرطته، أمتاز بظلمه ضد البربر المسلمين فقتلوه عام 

  .١٨٨ص /٤ج: خلدون، العبر

واستمرت و;يته الى سنة ) م٧٢١/ھـ١٠٢(أحد و;ة العصر ا;موي على أفريقية : بشر بن صفوان الكلبي(***)  )١١(
المالكي، رياض . م، وامتاز بحسن المعاملة وساد الھدوء وقام بحم'ت بحرية عللى سردينية وصقلية وكورسيكا٧٢٢/ھـ١٠٩

  .٦٩ص/١ج:النفوس

؛ ابن القوطية، ابو بكر بن عمر ٢٥٥ص/٣ج: م١٩٨١، البلدان، ليدن،)ھـ٢٨٤ت(قوبي، أحمد بن يعقوب اليع) ٩( )١٢(
؛ ابن عبد الحكم، ابو القاسم ٤٨ص: م١٩٦٨، تاريخ افتتاح ا;ندلس، تح عبدهللا انيس الطياع، بيروت، )ھـ٣٦٧ت(القرطبي 

  .٢١٦ص: م١٩٦١منعم عامر، القاھرة،، فتوح مصر والمغرب، تح عبد ال)ھـ٢٥٧ت(عبد الرحمن بن عبدهللا 

، المالكي. م٧٢٩/ھـ١١٠ابن ابي ا;غر السلمي احد و;ة ا;مويين على افريقيا سنة : عبيدة بن عبدالرحمن القيسي(*)  )١٣(
  ٦٣ص/ ١ج:. رياض النفوس

قبائل ھـ، احد و;ة ا;مويين على افريقيا اخضع ١٢٣السلولي، الموصلي، توفي سنة : عبيدهللا بن الحبحاب(**)  )١٤(
  .٦٩ص/١ج: المالكي ، رياض النفوس. المغرب ا;قصى وقام بحم'ت بحرية ولكنه لم يستطع الصمود امام ھجمات الصفرية

، البيان المغرب )ھـ ٧١٢(؛ ابن عذاري المراكشي، احمد بن محمد ٢٩٣-٢٨٩ص: ابن عبد الحكم، مفتوح مصر) ١٠( )١٥(
  . ٤٩ص/ ١ج : م١٩٥١بريل في اخبار ا;ندلس والمغرب ، تح كو;ن و بروفنسال،

اسماعيل بن عبيدهللا الحبحاب السلولي، الموصلي، إختاره والده على السوس ا;دنى، زحف اليه ميسرة (***)  )١٦(
: الرقيق القيرواني، تاريخ افريقيا والمغرب . ھـ١٢٢المطغري الصفري فتقات' قتا; شديدا فتغلبوا عليه و تمكنوا من قتله سنة 

 .  ١٩١ص/٥ج : ، الكامل؛ ابن ا;ثير١١٨ص 
مؤلف مجھول، اخبار مجموعة فتح ا;ندلس وذكر امراؤھا والحروب الواقعة فيما بينھم، تح ابراھيم ا;بياري، )١١( )١٧(

 .  ٦١٧ص /  ٦ج : ، تاريخ)ھـ  ٣١٠ت (ص     ؛ الطبري، محمد بن جرير : م١٩٨٩، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ٢ط
/  ٦ج : ؛ ابن خلدون، العبر٥٤ص / ١ج : ؛ ابن عذاري، البيان المغرب٢٩٣واخبارھا ص  ابن عبد الحكم، فتوح مصر) ١٢(

من ا;زد، تولى امامة وزعامة الخوارج في المشرق عند خروجھم على علي : عبد هللا بن وھب الراسبي.    (*) ١٠٨ص 
اد رأيه، شھد فتوح العراق مع سعد ، عرف بعلمه وفصاحته وسد); حكم ا; �(ھـ ورفع شعار  ٣٧سنة ) رضي هللا عنه(

  .١٠٦-١٠٥ص: ؛ المبرد، الكامل٤٠ص/ ٦ج : الطبري، تاريخ. رضي هللا عنه
البغدادي، الفرق بين . التميمي، نسب اليه المذھب ا;باضي، كان معاصراً لمعاوية رضي هللا عنه: عبد هللا بن اباض(**) 
  .١٢١ص: الفرق

بين ھذا الجبل وطرابلس . بة الى قبيلة نفوسة التي اعتنقت المذھب الخارجي ا;باضيسمي بھذا ا;سم نس: جبل نفوسة(***)  
  .٩٦ص / ٢ج : الحموي، معجم. ث'ثة ايام

 . ١١٨ص : ، بيروت، ب')المسالك والممالك ( ، صورة ا;رض )ھـ  ٣٦٧ت (ابن حوقل، ابو القاسم النصيبي ) ١٣(
؛ ١٢٣ص /  ١ج : ؛ الس'وي، ا;ستقصا١١٠ص /  ٦ج: خلدون، العبر ؛ ابن١٨ص : ابن حوقل، المسالك والممالك) ١٤(

عنان، محمد عبد هللا، دول ا;س'م في ا;ندلس منذ الفتح العربي الى بداية عھد الناصر، العصر ا;ول القسم ا;ول مكتبة 
لمحكمة ا;ولى من البجلي، احد خوارج ا: حرقوص بن زھير. (*) ١١٦ص : م١٩٨٨الخانجي، مطبعة المدني، القاھرة، 
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ابن . وھو ذو الخويصرة والمعروف بذي الثدية) رضي هللا عنه(ھـ قتله ا;مام علي ٣٨اتباع عبد هللا بن وھب الراسي قتل سنة 
  . ٦٦ص/٥ج : ا;ثير، الكامل

، )رضي هللا عنه(بن تميم، شھد معركة صفين مع علي ... بن حدير احد بني ربيعة بن حنظلة بن مالك : ابي ب'ل بن مرادس(**) 
محمد حميد هللا، . ، انساب ا;شراف، تح د)ھـ ٢٧٩توفي ( الب'ذري، احمد بن محمد ) ١٥(رض(انكر التحكيم، قاتل ضد علي 

/ ١ج: م١٩٨٢، العقد الفريد، القاھرة، )ھـ  ٣٢٧ت (؛ ابن عبد ربه ا;ندلسي ٨٣ص /  ١ج : م١٩٥دائرة المعارف، القاھرة، 
، النجوم الزاھرة في تاريخ مصر والقاھرة، طبعة )ھـ  ٨٧٤ت (جمال الدين بن يوسف ا;تابكي ؛ ابن تغري بردي، ٢١٦ص

  . ٢٨٩ص / ١ج : مصورة عن دار الكتب، المؤسسة المصرية، القاھرة، ب'
ھـ وھو من ٦١السدوسي، احد خوارج  المحكمة  ا;ولى، تولى ا;مامة بعد ابي ب'ل بن مرادس سنة : عمران بن حطان(*)  

  . ٧١ص: البغدادي، الفرق. شعراء الخوارج
 ١ج  :م١٩٥محمد حميد هللا، دائرة المعارف، القاھرة، . ، انساب ا;شراف، تح د)ھـ ٢٧٩توفي ( الب'ذري، احمد بن محمد ) ١٥(

؛ ابن تغري بردي، جمال الدين ٢١٦ص/ ١ج: م١٩٨٢، العقد الفريد، القاھرة، )ھـ  ٣٢٧ت (؛ ابن عبد ربه ا;ندلسي ٨٣ص / 
، النجوم الزاھرة في تاريخ مصر والقاھرة، طبعة مصورة عن دار الكتب، المؤسسة المصرية، )ھـ  ٨٧٤ت (بن يوسف ا;تابكي 

  . ٢٨٩ص / ١ج : القاھرة، ب'
  .  ٧١ – ٧٠ص : ؛ البغدادي، الفرق١٢٣، ١٢٤، ١٣٤، ١٢٨ص / ١ج: لشھرستاني، الملل والنحلا) ١٦(

الحنظلي، قاتل مع عبد هللا بن الزبير دافع عن مكة مع ابن الزبير ثم رحل الى البصرة، اجتمع مع اصحابه : نافع بن ا;زرق(**) 
 . ١٧٥ص / ٦ج: الطبري، تاريخ. لبصرةولحقوا با;ھواز واستولى عليھا واوقعوا الفزع في قلوب اھل ا

  . ١٢٤-١٢٣ص/  ١ج: الشھرستاني، الملل) ١٧(
  .  ٢٨٥ص /     ٤ج: م١٩٧٦؛ احمد عطيعة هللا، القاموس ا;س'مي، القاھرة، ١٢٢و ١٢١و ٥١ص: الرازي، الزينة) ١٨(

قيروان، كان له دراية في علم التفسير وله دور ابو عبد هللا عكرمة، دخل افريقيا، واقام في ال: عكرمة مولى عبد هللا بن عباس(***)
  . ٢٦٥و٢٥١ص /  ٣ج: ابن خلكان، وفيات ا;عيان). ھـ ١٠٥ت (في نشر الصفرية في المغرب 

  .٢٦٧/ ٦ج: ابن خلدون، العبر) ١٩(
اواخر ، تاريخ افريقيا والمغرب من اواسط القرن ا;ول الى )ھـ  ٤١٧ت (الرقيق القيرواني، ابواسحاق ابراھيم ) ٢٠(

، جذوة المقتبس في )ھـ٤٨٨ت (؛ الحميدي، محمد ١٠٩ص ): م ١٩٦٨تونس(القرن الثاني الھجري، تح المنجي الكعبي 
  .٨ص : م١٩٦٦ذكر و;ة ا;ندلس، القاھرة، 

 .١١١ص/٦ج: ابن خلدون، العبر) ٢١(
عبدهللا القاضي، دارالفكر، بيروت،  ، الكامل في التاريخ، تح ابو الفداء)ھـ٣٦٠ت(ابن ا;ثير، عزالدين علي بن محمد )٢٢( 

، الكامل في اللغة وا;دب، تعليق محمد أبو الفضل ابراھيم، )ھـ٢٨٦(؛ المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد٧٠ص/٥ج: م١٩٧٨
  .٩٤٩ص/٣ج:مكتبة النھضة، القاھرة، ب'

  .١٨٩ص/٤ج: ابن خلدون، العبر) ٢٣(
;رب في فنون ا;دب، تح مصطفى ابو ضيف، دار النشر المغربية، الدار ، نھاية ا)ھـ٧٣٣(النويري، شھاب الدين أحمد )٢٤(

  .١٥٠ورقة/ ٢٢ج: م١٩٨٥البيضاء، 
ا;فريقي الرومي ا;صل، اتصل بميسرة المطغري وشجعه على الخروج من الخوارج : عبد ا;على بن جريج(*)

  . ٥٢ص/١ج : بن عذارى، البيان؛ ا٢٩٣ص : ابن عبد الحكم، فتوح مصر. الصفرية عينه ميسرة واليا على طنجة
ينتمي الى قبيلة مطغرة من البربر وقيل من أصل عربي الى قبيلة ازد، كان سيد قومه، تولى : ميسرة المطغري(**) 

؛ الرقيق القيرواني، تاريخ ٢٩٣ص: ابن عبد الحكم، فتوح مصر. زعامة الصفرية بعد موت عكرمة، لقبه اعدائه بالحقير
  .١٠٩ص :افريقيا والمغرب

 .٢٩٣ص: ابن عبد الحكم، فتوح مصر) ٢٥( 
عبدالرحمن الحجي، .، جغرافية ا;ندلس واوربا من كتاب المسالك والممالك، تح د)ھـ٤٨٧ت(البكري، ابوعبدهللا )٢٦(

  .١٤٩ص: م١٩٦٨بيروت،
استطاع من قتله فتبع  والي طنجة تصدى لثورة الخوارج الصفرية بقيادة ميسرة المطغري الذي: عمر بن عبدهللا المرادي(***)

  .١٨٩ص/٤ج: ابن خلدون، العبر ٠ھـ١٢٢البربر ميسرة ولقبوه بأمير المؤمنين وبايعوه بالخ'فة سنة
 .١٩١ص/٥ج: ؛ ابن ا;ثير، الكامل١٠٩ص: الرقيق القيرواني، تارخ أفريقية والمغرب) ٢٧(

عته، دامت إمامته خمسة عشر سنة، قتل سنة من موالي العرب أول إمام للصفرية تم مباي: عيسى بن يزيد المكناسي(*) 
  .١٣٠ص/ ٦ج: ابن خلدون، العبر.ھـ١٥٥

  .١٠٩ص: ؛ الرقيق القيرواني، تاريخ١٣٩ص: ؛ ابن خلدون، المقدمة٨٧ص: الشھرستاني، الملل)٢٨(
  ٦٦٣٨.حديث رقم : ، صحيح البخاري، دار الكتب العلمية، بيروت، ب')ھـ٢٥٦ت(البخاري، محمد بن اسماعيل )٢٩(
  .١/١٢٥ج: الس'وي، ا;ستقصا) ٣٠(
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  الصفرية ودورھم في المغرب العربي

طه ا�لوسيابتسام جمال كافي .م.م  

ابو القاسم سمعون بن واسول المكناسي بن مدرار اتخذ من رعي الماشية غطاء لنشر الدعوة الصفرية : ابو القاسم سمكو(*) 
ھـ، استلم إمامة الصفرية بعد مقتل عيسى بن يزيد سنة ١٤٠فاجتمع القوم حوله، له الفضل في بناء مدينة سجلماسة سنة 

  ١٥٦/.١ج: بن عذاري، البيان. واصبح الحكم من بعده وراثيا ھـ،١٥٥
  .١٤٩ص: ؛ البكري، المغرب في ذكر ب'د افريقية والمغرب١٢١ص: الشھرستاني، الملل)٣١( 
  .١٩٢ص/٣ج: م ١٩٥٧، معجم البلدان في معرفة المدن والقرى، بيروت،)ھـ٦٢٦ت(الحموي، ياقوت الرومي)٣٢(
  .٢٠٨ص/٦ج: ابن خلدون، العبر)٣٣(
  .٢٧٣ص: ؛ البغدادي، الفرق٢٩٣ص: ابن عبد الحكم، فتوح مصر) ٣٤(
  .٢٩٤ص: المصدر نفسه) ٣٥(

م، وقع على عاتقه القضاء على تمرد ٧٤١/ھـ١٢٣أحد و;ة العصر ا;موي على افريقية سنة : كلثوم بن عياض القشيري(*) 
  .١٩٢ص/٥ج: ؛ ابن ا;ثير، الكامل١٢ص: تاريخالرقيق القيرواني، ٠الخوارج ولكنه فشل في تحقيق ا;نتصار واستشھد 

  .٧٠ص/٥ج: ابن ا;ثير، الكامل)٣٦(
ان ا;ثير، . ھـ١٤٠أمير أحد بطون البربر ومن غ'ة الصفرية، استطاع حبيب الفھري من قتله سنة : عاصم بن جميل الصفري(*) 

  .٢٨١ص/٥ج: الكامل
وله موالي والده عبد الرحمن واستعان بعمه عمران، تمكن من ھو حبيب بن عبد الرحمن الفھري، التف ح: حبيب الفھري(**)

  .١/٨٠ج:؛ ابن عذاري، البيان١٢/٧٠ج: المالكي، رياض النفوس. ھـ١٤٠الزحف الى القيروان  وقتل عمه، قتل سنة 
لجزائر، ، طبقات علماء أفريقيا، ا)ھـ ٣٢٦( الخشني، محمد بن الحارث . عالم جليل، فاضل، ورع: القاضي أبي كريب(***) 
  .٢٣٤ص: م١٩٨٧

محمد ابن ا@شعث الخزاعي، أحد و;ة العباسيين، استطاع من إبادة قوات الخوارج ا;باضية وقتل ابو خطاب : ابن ا;شعث(****)
  .٧٢ص/١ج: ؛ ابن  عذاري، البيان٧١ص/١ج: المالكي، رياض النفوس٠ھـ١٤٤بن السمح سنة 

او يزيد وقوات ) ٣٠٠٠٠٠(ة بقيادة عبد الواحد الھواري وقواته البالغة معركة دارت بين الصفري: معركة ا;صنام(*****)
الخ'فة بقيادة حنظلة بن صفوان في موقع يقع على بعد ث'ثة أميال من القيروان وقد تمكن حنظلة من تحقيق النصر وتدمير معظم 

  .٥٩ص/ ١ج: بن عذاري، البيان؛ ا١٢٢-١١٩ص: الرقيق القيرواني، تاريخ. قوات الصفرية وقتل عبد الواحد الھواري
  .١١٦ص: ؛ الرقيق القيرواني، تاريخ افريقيا والمغرب٢٩٩ص: ابن عبد الحكم، فتوح مصر) ٣٧(
  .١١٧ص/٥ج: ابن ا;ثير، الكامل)٣٨(

ولي ھـ وھو أحد و;ة أفريقيا في عھد بني المھلب ١٧٠أبو خالد يزيد بن حاتم بن جديمة بن المھلب توفي سنة : يزيد بن حاتم(*) 
  .٧٠ص/  ١ج: المالكي، رياض النفوس. ھـ١٥٤سنة 

  .٢١٥ص/١ج: ابن عذاري، البيان المغرب) ٣٩(
  .٢٧٣ص: البغدادي، الفرق)٤٠(
  : م١٩٧٨، طبقات علماء أفريقيا وتونس، تح علي الشابي، الدار التونسية،)ھـ٣٣٠ت(ابو العرب، محمد بن أحمد القيرواني )٤١(

بايعه أھل فاس  وتفرغ لحرب عبد الرزاق الصفري، وبايعه أھل عدوة ا;ندلس، : لمعروف بالعداميحى بن القاسم بن ادريس ا(**) 
وصرف وقته لقتال الخوارج الصفرية وسمي ايضا بالجوطي نسبة الى جوطة وھي قرية على نھر سبو بالمغرب، بقي أميرا على 

  .٧٨ص/١ج: ا;ستقصا الس'وي،٠ھـ ٢٩٢المغرب ا;قصى الى أن قتله الربيع بن سليمان سنة 
  .٣٥٩ص: م١٩٨١، البلدان، ليدن،)ھـ٢٨٤(اليعقوبي، أحمد بن يعقوب ) ٤٢(
  .٣٥٩ص: اليعقوبي،البلدان) ٤٣(
  .١٢٦ص/٤ج: ابن خلدون، العبر) ٤٤(
  .١١٦ص/١ج: ابن عذاري، البيان المغرب) ٤٥(
  .٢٦٧ص/٦ج: ابن خلدون، العبر)٤٦(

وعرف بالشجاعة والنجدة ) ھـ٢٩٤-٢٨١(إمام ا;باضية في تاھرت الخامسابي اليقظان : ابي حاتم  يوسف بن محمد(*) 
  .٦٩ص/٢ج: النفوسي، ا;زھار الرياضية٠والجرأة

  .٩٤ص/٢ج: ، ا;زھار الرياضية في أئمة وملوك ا;باضية، مطبعة ا;زھار ، ب')ھـ١٣٥٩ت(النفوسي، سليمان بن عبدهللا )٤٧(

القداح ا;ھوازي كان ابوه يھوديا يعمل حدادا، تمكن من أخذ مكانة خاصة  ھو من احفاد ميمون: عبيد هللا المھدي(*)
ھو الحسين بن أحمد : ابو عبدهللا الشيعي.(**) ٣٥٢ص: الخزرجي، أخبار الدول٠ولعب دورا مھما في المغرب

: لابن ا;ثير، الكام٠عرف  بالذكاء والدھاء، أختاره ا;سماعيليون لنشر دعوتھم بالمغرب) م٩١١/ھـ٢٩٨ت(
بو الحسن جوھر بن عبدهللا الصقلي المعروف بالكاتب الرومي وھو القائد الذي فتح : جوھر الصقلي.(***)١٢٧ص/٦ج

ھـ ٣٦٢ھـ وبقي حاكما الى ان دخلھا المعزالفاطمي سنة ٣٥٠مصر للمعز الفاطمي وبنى مدينة القاھرة، دخل مصر سنة 
  .١٩ص/٧ج: لحموي، معجم ؛ ا٢٨ص/ ٤ج: ابن تغري بردي، النجوم . توفي بالقاھرة

  ١٥١ص: ص؛ البكري، المغرب في ذكر ب'د افريقية والمغرب٦/٢٦٩ج: ابن خلدون، العبر) ٤٨(


