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 أثر العوامل املناخية يف فتح بالد املغرب واألندلس
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 الملخص 

ُعرؼ المناخ بأنُو ممخص األحكاؿ الجكية ألي مكاف في شير مف الشيكر، أك 
  ٓ(ٔ)فصل مف الفصكؿ ، كنظاـ تكزيعيا عمى طكؿ السنة

 ،كاألمطار كالرياح كالبركدة الحرارةكيتألف مف مجمكعة مف العناصر أىميا درجة 
 أك قربو عف البحر، كمكقعوِ  كغيرىا مف مظاىر التكثف ، كتعتبر تضاريس المكاف، كبعدهُ 
   ٓ(ٕ)مناخالبالنسبة لخط العرض مف أىـ العكامل التي تؤثر في عناصر 

   ،مباشر عمى سير المعارؾ العسكرية في الفتكحات اإلسبلمية تأثير   كمثمما لؤلرضِ 
فقد يتدخل المناخ في تحديد القكة العسكرية في مكسـ لممناخ نفس ىذا التأثير،  كذلؾ
السيما أف اإلمكانيات المتيسرة لممسمميف في ذلؾ الكقت لمتغمب عمى التغييرات  ،القتاؿ

كلمعرفة مدى ىذا التأثير ، البد مف دراسة العناصر  (ٖ)كالظركؼ المناخية كانت محدكدة 
 ٓهالمناخية كبًل عمى حد
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The impact of climatic factors in Open the Maghreb and 

Al-Andalus (23 AH- 114 AH / 644 AD -732 AD) 
  

 

 

Abstract 

The fighting in the way of Allah Almighty of important topics 
that deserve study, legitimized by God Almighty after the migration 
of the Holy Prophet peace be upon him and his family to the city of 
Medina, was one of the priorities of this legislation is self-defense.   
    After that this legislation shifted to other stages, fit with what 
achieves the goals of the Islamic nation, and to uphold the right 
word.  

There is no doubt that the Islamic conquests waged by 
Muslims all over the world, carries with it a lot of lessons, lessons, 
that line had Muslim leaders, in order to uphold the word of truth, 
and the spread of Islam . 
    It is worth mentioning that the previous studies and researches, 
competent on militant Islam, starting with the life of the Prophet, 
peace be upon him and his family, and until the end of the Abbasid 
state at the hands of the Mongols in 656 AH / 1258 AD, are studies 
worth the owners respect and appreciation for their tireless efforts 
in this topic. 

 
    However, these studies focused on the leaders of the Conquest, 
said their heroism and their conquests, without reference to 
geographical factors, which had a key role in these victories, one of 
the incentives that led us to study the subject, no one can deny the 
impact of these factors in the battles of war, may interfere with the 
terrain, the change Mejrayat battles, it is known that the land battles 
require, for example, the development of military plans to attack, 
and the selection of appropriate places for stationed, dig trenches to 
repel the attacks, these demands for Ataathakq, unless it has 
military commander, fully aware of the comprehensive, knowledge 
of terrain battlefield . 
    The climate in the second division after the terrain, in terms of 
size and strength of its impact on military operations, both of them, 
and the weather prevailing while doing 0 to military operations may 
affect the movement of the soldiers, and the weapons and 
equipment, so commanders calculated account the climatic 
conditions expected. 
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  رارةأواًل : درجات الح

كىي مف العناصر المناخية التي كاف ليا دكر كتأثير كاضح في معارؾ الفتح ، لذلؾ 
حسابات دقيقة ،  فقد  مصدرىا المسمميف ، فكانكا يحسبكف إلتجاه إىتماـأصبحت مف أكلكيات 
خمف ظيكرىـ كأف اليستقبمكىا في حالة تعبئة الجيش كترتيب  الشمس حرصكا عمى أف تككف 

كأكؿ مف نبو الى ىذِه اإلستيراتيجية ىك النبي صمى هللا عميو كآلو ، ففي معركة بدر الصفكؼ ، 
ستقبل جية المغربٕٗٙ/ ػىٕ    ٓ(ٗ)ـ ، جعل الشمس خمف ظيرِه ، كا 

   كىذا ما عبر عنُو اليرثمي بقكلو كبالتالي فإف ىذا الفعل لـ يغب عف باؿ المسمميف ،  
ألف إستدبارىا  يحافظ عمى مدى الرؤية لدى  (٘)" يرؾتكخ أف تككف الريح كالشمس مف كراء ظ"

 ٓ(ٙ)المقاتل ، كيمنع تأثيير لمعاف السيكؼ التي ربما تؤثر في ىذِه الرؤية 

 ،، السيما في فتح ببلد المغربالفتكحات اإلسبلميةكبير في  اً دكر  ةلحرار كلعبت درجات ا
شير ، خرج جماعة مف بني   بعد حصار داـ (ٚ)ف فتح مدينة طرابمسعفعندما عجز المسممكف 

كا طريق فإتخذ ،لئلصطياد ، فأصابتيـ حرارة الشمس (ٜ)مف جيش عمرك بف العاص (ٛ)مدلج
، تمكف المسممكف مف خبلليا اء المسير ثغرة الى داخل المدينة، كأكتشفكا أثنالبحر لتفادي أشعتيا
كيمكننا  (ٓٔ)كبيف البحرلؾ أي سكر يفصل بينيا ، فمـ يكف ىنا ـٗٗٙ/قٖٕدخكؿ المدينة سنة 

 ٓىنا دكر إيجابي ، فمكالىا لما أكتشفت ىذِه الثغرة درجات الحرارةالقكؿ أف ل

إرتفاع  ، كاف ـٛٗٙ/قٕٛمعركة سبيطمة التي دارت بيف المسمميف كالرـك سنة في ك 
، فكاف القتاؿ ، كشّل قدرتيـ اليجكميةأحد العكامل التي أدت الى إنياؾ الرـك  درجات الحرارة

يبدأ منذ الصباح حتى الظييرة ، كيرجع كبًل مف الطرفيف الى معسكراتيـ لمراحة ، كيستأنف 
لصالحيـ ، كبدأت الخدعة  ىذا الكضعككالعادة إستغل المسممكف  (ٔٔ)ي اليـك التاليالقتاؿ ف

 ٓ(ٕٔ)" الحرب خدعة" صمى هللا عميو كآلومنطمقييف مف قكؿ النبي ـ ، العسكرية تراكد أفكارى

الى نقطة ضعف يعاني منيا الرـك كىي شدة حرارة  (ٖٔ)تنبو عبد هللا إبف الزبيرفقد 
إلستغبلليا كتكظيفيا لصالح المسمميف ،  (ٗٔ)فسارع الى إخبار عبد هللا بف سعد   ،الشمس
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، فرجكت أف تككف فرصة ىيأىا هللا  (٘ٔ)كيتضح ذلؾ مف قكلِو  " رأيت عكرًة مف عدكنا جرجير
معُو جاريتاف لُو ٓٓٓأشيب خمف أصحابِو  (ٙٔ)رأيتُو عمى برذكف  ٓٓٓلنا ، كخشيت الفكت 

 ٓ(ٚٔ)تضبلنُو مف الشمس بريش الطاككس "

قترح أف يرسل مجمكعة مف المسمميف الى خياـ الرـك ، عندما يككف األخير منشغبًل في  كا 
جـ عمييـ ىذِه المجمكعة كتتمكف اي كقت إستراحتيـ في الظير ، تيالقتاؿ صباحًا ، كبعدما يأت

، فإنيزمكا كقتل منيـ أعداد كبيرة،  كبالفعل نجحت ىذه الخطة، كثارت الكمائف بالرـك (ٛٔ)منيـ
 ٓ(ٜٔ)كقتل ممكيـ كأسرت إبنتُو ، كُضرب الحصار عمى سبيطمة فسقطت بسيكلة

ـ ، فعندما كصل معاكية ٘ٙٙق/٘ٗسنة  (ٕٓ)كتكرر المشيد نفسو في فتح مدينة جمكال
الى أبكابيا ، كاف يقاتل أىميا في بداية النيار ، فإذا ماؿ الفيء أنصرؼ الى  (ٕٔ)بف حديج 

 ٓ(ٕٕ)معسكرِه في القرف 

في حاؿ إستمرار القتاؿ  مى المقاتميفيتضح مما تقدـ مدى التأثير السمبي الذي ربما يقع ع
، عندما تككف ت اإلستراحة في ىذا الكقت بالذاتلذلؾ كانلكقت الظييرة كتحت أشعة الشمس ، 

، الذيف أدرككا دكر ى الكعي العسكري لمقادة المسمميفكما يتضح مد ، الشمس في أعمى درجاتيا
 كاضح ىذا العامل ، كقمبكا مكازيف المعركة لصالحيـ ، فمك لـ يكف لمشمس كحرارتيا دكر كتأثير

القتاؿ الذي ربما  ، كإلستمركا فيلئلستراحة في خياميـ ةفي معركة سبيطم ، لما إحتاج الرـك
  ٓ، كيقاتمكف في أراضييـ الحصينةصكصًا كىـ متفكقيف بالعدة كالعدد، خيككف لصالحيـ

ككما كاف إلرتفاع درجات الحرارة دكر في الفتكحات اإلسبلمية ، كذلؾ كاف إلنخفاضيا 
  ،خية التي لعبت دكرًا كبيرًا في سير المعارؾأحد العكامل المنا نفس ىذا الدكر ، فقد كاف البرد

ككاف لو دكر سمبي عمى تحركات المسمميف ، لذلؾ حذر الخمفاء مف معارؾ الشتاء ، كيتضح 
 ٓ(ٖٕ)"ٓٓعمر بف الخطاب ألحد قكادِه " إياؾ كغارات الشتاء الخميفة ذلؾ مف خبلؿ رسالة

عميو ، ككانكا يحسبكف لو فمـ يألف المسممكف ىذا العامل المناخي ، كلـ يعتادكا 
ة سنالتي كانت في  (ٕٙ)حممتُو العسكرية الى مدينة مغداش(ٕ٘) فقد أجل بشر بف أرطأة (ٕٗ)حساب

  ،لشتاءابسبب أف ىذِه الحممة كانت في فصل  ـ،ٚٗٙ/ ػىٕٙكقيل في سنة (ٕٚ) ـٗٗٙ/ػىٖٕ
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الذي تمكف مف النزكؿ في  ـٚٙٙ/ ػىٙٗإستأنفت ىذِه الحممة سنة  (ٕٛ) في عيد عقبة بف نافعك 
 ٓ(ٜٕ)ىِذه المدينة

ف في المدف المحررة كيمكننا القكؿ أف البرد ىك أحد األسباب الرئيسة بعدـ بقاء المسممي
المسممكف فبعدما تمكف  (ٖٔ)رد الشديد ككثرت األمطار كالثمكج، التي إمتازت بالب(ٖٓ)كمدينة تاىرت

 (ٕٖ)إنشاء حاميات عسكرية، كرحل  الى طنجةمف فتحيا في عيد عقبة بف نافع ، تركيا دكف 

إعتدااًل في ، كمناخيا يشبو مناخ حكض البحر األبيض المتكسط  (ٖٖ)ككنيا مف المدف الساحمية 
 ٓ(ٖٗ)ىكائيا كفصكليا السنكية األربعة

 ،كلـ يقف أثر البرد عند ىذا الحد ، فقد كاف لو دكر في إختيار المدف كالمكاقع العسكرية
" نخاؼ أف تيمكنا الذئاب كييمكنا بردىا ، أجابُو المسممكف (ٖ٘)عقبة مكاف القيركاف فعندما إختط
 ٓ(ٖٙ)في الشتاء " 

إال أننا نجد أف بعض قادة الفتح عمدكا عمى أف تككف غزكاتيـ في فصل الشتاء ، ففي 
لفتح  (ٖٛ)الحممة البحرية بقيادة عياش بف أخيل  (ٖٚ)أرسل مكسى بف نصير ـ٘ٓٚ/ػىٙٛسنة 

مف طرؼ  (ٜٖ)، كذلؾ في فصل الشتاء ، فشتا عياش في البحر ، كنزؿ صقمية  جزيرة صقمية
 ٓ(ٔٗ)كعاد منتصرًا غانماً  (ٓٗ)آخر كفتح إحدى مدنيا كىي سرقكسة

عارؾ كالجدير بالذكر أف مكسى بف نصير لـ يخالف نصائح الخمفاء كتحذيرىـ مف م
تعكيد الجند كتدريبيـ عمى تحمل مثل تمؾ الظركؼ ، لكنُو أراد مف كراء ىذِه اإلستراتيجية الشتاء

 ٓ(ٕٗ)المناخية كالتي لـ يعتادكا عمييا

أما في ببلد األندلس ، فقد إصطدـ المسممكف بأجكاء مناخية باردة ، ال سيما في فصل 
فقاؿ بف  (ٖٗ)الشتاء ، كيتضح ذلؾ مف خبلؿ النصكص الشعرية التي تصف ىذا المناخ 

  :(ٗٗ)معيف

 بحيث البروق تذيب البرد      د      كأن الهواء غديٌر جم            

 0(45)خيوٌط وقد عقدت في الهواء      وراحُة ريٍح تحل العقد             
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لذلؾ لجأ قادة الفتح الى تنظيـ تحركاتيـ العسكرية لتحاشي الظركؼ الصعبة ، كالتي قد 
ل األكقات لمتحرؾ كالقتاؿ ، كالشؾ أف ىذِه المعرفة تعرضيـ لميبلؾ ، فتككنت لدييـ معرفة بأفض

حصيمة تجارب كثيرة ، تعرض ليا المسممكف في جبية المغرب ، فعمى سبيل المثاؿ عمد طارؽ 
ـ ، ٔٔٚ/ ػىٕٜرجب لسنة  إلى النزكؿ عمى صخرة جبل كالبي في مستيل شير (ٙٗ)بف زياد

يقع في  كقت مناسب جدًا ال سيما أنوُ كىذا ،  كالذي يكافق شير أبريل كمايك مف نفس السنة
  ٓ(ٚٗ)البركدةكقمة  عتداؿ الجكإب متازمكسـ الربيع الذي ي

 
عمى  أضف الى ذلؾ أف أىمية إختيار فصل الربيع لبدء الحمبلت العسكرية ، التقتصر

ككف مناخُو معتدؿ فقط ، بل لُو منافع أخرى عمى المسمميف ، أكردىا قدامة بف جعفر بقكلو " أف 
، تقع الغزكة التي تسمى الربيعية لعشرة أياـ تخمك مف أيار ، بعد أف يككف الناس أربعكا دكابيـ

ككأف  ، يرافكحسنت أحكاؿ خيكليـ ، كيقيمكف ثبلثيف يكمًا ، كىي بقية أيار كعشرة أياـ مف حز 
 ٓ(ٛٗ)(ٓٓدكابيـ ترتبع ربيعًا ثانياً 

، نتياء فصل الشتاء كا عتداؿ المناخكقد يؤجل قادة فتح األندلس حمبلتيـ العسكرية حتى إ
، تكجو طارؽ بف زياد إلستكماؿ فتح المدف (ٜٗ)فبعدما تمكف المسممكف مف فتح مدينة طميطمة 

، كقضاء لكنُو فضل الرجكع الى طميطمة( ٓ٘)بالتقدـ حتى أدرؾ مدينة المائدة األخرى ، فإستمر
، كدخكؿ  شير كسبب ذلؾ ىك إنقضاء فصل الصيف (ٔ٘)ـٕٔٚ/ػىٖٜفصل الشتاء فييا سنة 
 (ٕ٘)إكتكبر كىك شير البرد 

كنعتقد أف سبب إختيار مدينة طميطمة دكف المدف األخرى لتككف مآلذ آمف لممسمميف مف 
كىذا بطبيعة الحاؿ يقمل  (ٖ٘)شتاء ، ىك ككنيا مف المدف المحصنة كالمبنية مف الحجارة برد ال

   ٓنكعًا ما مف شدة بركدتيا

كما أجل مكسى بف نصير حمبلتِو العسكرية لفتح المدف الكاقعة في الشماؿ الشرقي مف 
ركدة الشديدة في ككف ىذِه المناطق جبمية ، تمتاز بالب (ٗ٘)األندلس ، حتى نياية فصل الشتاء 

 ٓ(٘٘)ىذا الفصل بالذات 
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يتضح مما تقدـ مدى الكعي العسكري لمقادة المسمميف ، فتحرؾ الجيش لمسافات بعيدة 
في ظل الظركؼ المناخية الباردة ، كالتي لـ يعتادكا عمييا تنعكس سمبًا عمى سير العمميات 

  ٓجكاءالعسكرية ، خصكصًا كأف أىالي تمؾ المناطق يألفكف مثل تمؾ األ

كالجدير بالذكر أف عامل البرد كاف لُو تأثير كاضح في إختيار القكاعد العسكرية ، فعندما 
سنة  (ٙ٘)قرر المسممكف فتح المدف الكاقعة في جنكب فرنسا ، في عيد السمح بف مالؾ الخكالني

 ، العمميات العسكرية لتككف قاعدة إلنطبلؽ (ٚ٘)ـ ، كقع اإلختيار عمى مدينة أربكنةٜٔٚ/ػىٓٓٔ
كسبب ىذا اإلختيار يعكد الى ككف مناخيا أقل بركدة مف المناطق األخرى ، كىذا بطبيعتِو 

 ٓ(ٛ٘)يتبلئـ مع المناخ الذي إعتاد عميو العرب المسممكف في مدنيـ

كفي بعض األحياف كاف البرد عامبًل سمبيًا كعائقًا أماـ تقدـ المسمميف في بعض مناطق 
ـ ، فّر القكط المنيزميف الى ٔٔٚ/ ػىٕٜبعد إنتصارىـ في معركة كادي لكة األندلس ، ف

، كالتي إمتازت بككنيا مف المناطق الشديدة (ٜ٘)المناطق الشمالية ، كتحديدًا الى مدينة جميقية 
البركدة ، لذلؾ لـ يفرض المسممكف سيطرتيـ عمييا ، مما أتاح الفرصة ألعدائيـ في إعادة 

 ٓ(ٓٙ)التييئ لمبلقات المسمميف مرًة أخرى ك  ، ترتيب صفكفيـ

كما أثرت األجكاء الباردة ، كتساقط الثمكج ، عمى تقدـ الحمبلت العسكرية لممسمميف ، في 
شماؿ األندلس كفرنسة ، كترتب عمى ذلؾ إف ىذِه الحمبلت كانت تخرج لتمؾ المناطق في فصل 

خرج ، فعمى سبيل المثاؿ( ٔٙ)يسافالصيف، لذلؾ سميت بالصكائف ، حيث حدد كقتيا بعد شير ن
كصل  (ٕٙ)، بالصائفة ليغزك ما كراء جباؿ البرتـ ٕٔٚػ/ىٕٓٔالسمح بف مالؾ الخكالني سنة 

 ٓ(ٗٙ)التي إستشيد بيا في نفس السنة (ٖٙ)الى طرسكنة 

 اإللتزاـأما إذا دعت الضركرة الحربية لمقتاؿ في فصل الشتاء ، فيجب عمى قادة الجيش 
يكغل  أكردىا قدامة بف جعفر بقكلو " إف كاف البد منيا فميكف مما ال يبعد فيو كالبعدة كصايا ، 

  .(٘ٙ).."كليكف مسيرة عشريف ليمة، بمقدار ما يحمل الرجل لفرسِو ما يكفيِو عمى ظيرهِ 

 مف ىذِه الكصايا أف سبب تحذير الخمفاء مف معارؾ الشتاء ، ىك ما يقع عمى نستنتج
 فالشتاء يحتاج الى ِحمل  كثير مف األلبسة كالفرش كالمؤف ، كىذا بطبيعتوِ المقاتل مف تعب ، 



                                                                     

 (1029 كانون األول ) العدد السابع والعشرون  ملحق 

  مزة عباسحزينب  م.م.  جاسم ياسين الدرويش    أ.د.

58 

سنة  (ٙٙ)، لذلؾ حرص مكسى بف نصير أثناء حصارِه لمدينة سرقسطة  يجيد كاىل المقاتل
ـ ، كالتي إمتازت ببركدتيا ككنيا كاقعة في شرؽ األندلس ، عمى سبلمة الجند ٗٔٚ/ ػىٜٗ

) كـ معؾ مف الزاد ؟  (ٚٙ)ؾ مف خبلؿ قكلو لعبد هللا بف المغيرةكتكفير الغذاء ليـ ، كيتضح ذل
فقاؿ مكسى : أنت لـ يبقى معؾ غير تميس ،  (ٛٙ)قاؿ بف المغيرة : مابقي معي غير تميس 

  ٓ(ٜٙ)كأنت مف أحرار الجيش فكيف غيرؾ ؟ الميـ أخرجيـ مف ذلؾ الباب (

 ثانيًا : األمطار

إختيار المكاقع المناسبة لتعسكر الجيش ، كقد  ذكرنا فيما سبق حرص قادة الفتح عمى
يتدخل عامل األمطار في إختيار ىذِه المكاقع ، فعمى الرغـ مما تتمتع بِو مياه األمطار مف 
 محاسف ، إال أنيا تركت أحيانًا آثارًا سمبية عمى سير الفتكحات في ببلد المغرب ، فعندما تكجو

ـ ، نزؿ عمى أحد الجباؿ الكاقعة غربي ٔٙٙق/ٔٗلفتح إفريقية سنة  معاكية بف حديج
إذىبكا بنا الى ٓٓٓ( فأصابُو مطر شديد ، فقاؿ مقكلتِو الشييرة " إف جبمنا ىذا لممطكر ٓٚقكنية)

 ٓ(ٔٚ)فسمي ىذا الجبل بإسـ ممطكر "، ذلؾ القرف 

  ،معاكية بف حديج كتركِو جبل ممطكر ىك إجراء صائب الشؾ أف اإلجراء الذي إتخذهُ 
فإستقرار المسمميف في مكاف شديد المطر قد يؤثر عمييـ سمبًا ، فقد تصبح أرضية الجبل شديدة 
اإلنزالؽ تعيق قدرة الجنكد عمى المدافعة في حالة اليجـك عمييـ ، أضف الى ذلؾ األضرار 

بقائيـ تحت المطر ،  فقد تتمف خياميـ كحاجياتيـ المادية التي يتعرض ليا المسممكف في حاؿ 
  ٓكعمف دكابيـ

نقطاع  كقد تعرضت بعض المناطق المفتكحة الى الجدب ، الذي يعني  إنحباس كا 
مما أدى الى ىجرة سكانيا بحثًا عف مصادر المياِه ، كىذا ما سيل عمى الفاتحيف   (ٕٚ)المطر

، فمناطقيـ سكاف اليطيقكف المقاكمة العسكريةالالدخكؿ الى تمؾ المناطق دكف مقاكمة تذكر ، ف
مدادات الجيش ، كىذا ما حصل مع مكسى بف نصير ، فعندما دخل  ال تكفر المكاد الغذائية كا 
الى إفريقية كجد أكثر مدنيا خالية ، بسبب القحط كالجدب الشديد الذي أصابيا ، لذلؾ عمد الى 
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فنزؿ   (ٖٚ)الى الدعكة الى صبلة اإلستسقاءتكفير مستمزمات الجيش مف مأكل كمشرب ، فسارع 
 ٓ(ٗٚ)المطر حتى إرتكا الجميع

، مدى أىمية مياه مكسى بف نصير الى صبلة اإلستسقاء كيتضح مف خبلؿ دعكة 
 ٓإذ ال يمكف لممسمميف اإلستقرار في ىذِه المناطق دكف تكفر مصادر المياه، األمطار

أف األحكاؿ الجكية التي ال تتفق كطبيعة أما في جبية ببلد األندلس ،  فعمى الرغـ مف 
العربي الذي لـ يألف المناخ الممطر ، إال أننا نجد أف األمطار ساىمت في فتح بعض مدنيا ، 

  ،عف الحراسة كترككا مكاقعيـ بعد سقكط األمطار المتتابعة (٘ٚ)فقد أغفل حرس مدينة قرطبة 
قط( ، كبذلؾ إستغل  المسممكف ىذا كالتي أطمق عمييا صاحب كتاب أخبار مجمكعةاسـ )القط

 ٓ(ٙٚ)ـٔٔٚ/ػىٕٜالشاغر الدفاعي ، كتمكنكا مف الدخكؿ لممدينة سنة  

مقابل ذلؾ نجد بعض المؤرخيف المحدثيف ، يرجعكف أسباب ىزيمة المسمميف في معركة 
الحجي بقكلِو ) قصة  كىذا مايرفضوُ  (ٛٚ)، ىك إنشغاليـ بالغنائـ(ٚٚ) ٕٖٚ/ػىٗٔٔببلط الشيداء 

الغنائـ ، إسطكرة ال أصل ليا ، كىذا مع مجانبتِو لكل ما عرفناه عف الفتح اإلسبلمي كالتمسؾ 
 ٓ(ٜٚ)(ٓٓبأىدافِو العميا القائمة عمى الجياد في سبيل هللا كا عبلء كممتوِ 

مف ذلؾ نستنتج أف ىنالؾ عكامل أخرى كاف ليا دكر في ىذِه اليزيمة ، كمف بيف تمؾ 
كامل ىك العامل المناخي ، حيث كقعت ىذِه المعركة في شير تشريف األكؿ ، كفي كقت الع

الخريف ، الذي إتسـ بكثرة األمطار الغزيرة ، كالتي أثرت سمبًا عمى تحركات المسمميف ، 
عمى ( ٓٛ)فخيكليـ لـ تعتاد عمى المناكرة في مثل ىذِه األكقات ، كفي مثل تمؾ األرضية المزجو

 ٓ(ٔٛ)الذيف إعتادكا عمى القتاؿ في مثل تمؾ األجكاء عكس األفرنج

كلـ تتكقف حركة الفتكحات اإلسبلمية في ببلد األندلس بعد ىزيمة المسمميف في معركة 
ـ بالتكجو الى ٕٖٚ/ػىٗٔٔفي سنة  (ٕٛ)ببلط الشيداء ، فقد قاـ الكالي عبد الممؾ بف قطف 

 ٓ(ٖٛ)يق أىدافِو كالقضاء عمى المتمرديفشماؿ أسبانيا ، ألخذ الثأر لممسمميف ، كنجح بتحق



                                                                     

 (1029 كانون األول ) العدد السابع والعشرون  ملحق 

  مزة عباسحزينب  م.م.  جاسم ياسين الدرويش    أ.د.

60 

ستكماؿ الفتكحات (ٗٛ)لكنُو أثناء تكجِو الى خمف جباؿ البرت ، لمقضاء عمى البشكنس    ،كا 
تقدمِو ر ، التي أثرت بصكرة مباشرة عمى تفاجئ بسكء األحكاؿ المناخية ككثرت سقكط األمطا

ستغل العدك ىذِه الظركؼ لتحقيق اإلن ضطر عبد كتحقيق أىدافو ، كا  تصار عمى المسمميف ، كا 
نزعاجِو بيزيمة ( ٘ٛ)الممؾ العكدة الى قرطبة ، مما أثار حفيظة الكالي عبيد هللا بف الحبحاب كا 

 ٓ(ٛٛ)كاليًا عمى األندلس بداًل منوُ  (ٚٛ)كقرر عزلُو كتعييف عقبة بف الحجاج السمكلي (ٙٛ)المسمميف

 ثالثًا: الرياح 

حرص المسممكف في القتاؿ عمى أف تككف الرياح خمف ظيكرىـ ، فيي مكيدة مف مكائد 
كالسبب في ىذا الحرص ىك ككف الرياح تحمل األتربة كالغبار ، مما يؤدي الى  (ٜٛ)الحرب 

حجب الرؤية لدى المقاتل ، كما أف إستقباؿ الرياح يّصعب مف إيصاؿ اإليعازات لممقاتميف ، في 
النداء ، أضف الى ذلؾ أف إستدبار الرياح يساعد عمى إيصاؿ السياـ الى مرمى حالة التكجيو ك 

 ٓ(ٜٓ)العدك

أما إذا دعت الضركرة الحربية الى إستقباليا ، فينالؾ أساليب قتالية يجب عمى القائد إتباعيا     
ف م كمنيا : اإلنحراؼ عف ميب الريح ، لضماف سبلمة الرؤيا لدى المقاتل ، كأف يككف ىبكبيا

، فيي كسيمة كعامل مساعد لئلنتصار ، أك اإلنسحاب كترؾ ميمنة الجيش الى ميسرة العدك
 ٓ(ٜٔ)المعركة في اليـك العاصف 

كقد يأمر القائد الميداني الفرساف بالترجل مف خيكليـ كالقتاؿ راجميف ، عندما يّصر العدك 
  .(ٕٜ)خيكؿ كالفرسافعمى القتاؿ في اليـك العاصف ، ككف الريح ذات تأثير كبير عمى ال

كما أتخذ قادة الفتح العديد مف اإلجراءات الكقائية لحماية قكتيـ العسكرية في ببلد 
مف سكء األحكاؿ المناخية التي تؤثر عمييـ سمبًا ، فعمى سبيل المثاؿ أف دار صناعة ، المغرب

السفف التي أمر ببنائيا مكسى بف نصير في تكنس ، كانت بمثابة مشتى لممراكب كالسفف 
        ٓ(ٖٜ)اإلسبلمية ، تقييا مف التقمبات الجكية كىبكب الرياح العاصفة
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د ، بل كانكا يشددكف عمى إختيار األكقات المناسبة كلـ يقف حرص القادة عند ىذا الح

، في مراكب أىل مصر (ٜٗ)إلستئناؼ حمبلتيـ العسكرية ، فعندما قدـ عطاء بف أبي نافع اليذلي
في سكسة، فكتب لُو أرسى مراكبُو ( ٜٙ)قاصدًا سردانية (ٜ٘)بأمر مف الكالي عبد العزيز بف مركاف

، كأمرُه بالتريث األكقات قد يعرض األسطكؿ لمخطر ، أف رككب البحر في ىذهِ مكسى بف نصير
حتى يطيب الكقت لرككب البحر ، لكف عطاء لـ يستجب لكتاب  (ٜٚ)، كاإلقامة في سكسة 

لكنُو  ، مكسى ، فقاـ بشحف مراكبِو كتحرؾ حتى كصل الى جزيرة سمسمة ، كتمكف مف فتحيا
ككقعكا عمى سكاحل   ،أصحابوِ أثناء عكدتِو أصابتيـ ريح عاصفة ، أدت الى غرؽ عطاء ك 

 ٓ(ٜٛ)إفريقية

ـ ، أمر المستنير ٕٛٚ/ػىٓٔٔإفريقية سنة  (ٜٜ)كلما كلي عبيدة بف عبد الرحمف القيسي
الكقت المناسب ، كتجنب مكاسـ  بالتكجو الى فتح صقمية ، كأكصاُه بإختيار( ٓٓٔ)بف الحارث

الشتاء ، التي تمتاز بالرياح العاصفة ، كالتي تؤثر عمى سير الحممة ، لكف المستنير لـ يأخذ 
بيذِه الكصايا ، كأقاـ فترة طكيمة في أراضي الرـك ، الى أف ّحل عميِو فصل الشتاء ، كبدأ حممتُو 

لذلؾ  ، ي غرؽ مراكبِو عمى سكاحل طرابمسبيذا الفصل ، فأعترضتُو الريح ، التي كانت سببًا ف
رسالِو الى القيركاف لمعاقبتِو لعدـ  أمر عبيدة عاممِو عمى طرابمس أف يمقي القبض عميِو ، كا 

 ٓ(ٔٓٔ)إلتزامِو بكصايا الكالي 

يتضح مما تقدـ مدى معرفة القادة المسمميف باألكقات المناسبة ، كالتي يعتدؿ فييا المناخ 
لمقياـ بالحمبلت العسكرية ، فمكسى بف نصير إكتسب ىذِه الخبرة مف معايشتِو في تمؾ 

 ٓكرككبِو البحر مف قبل ، المناطق

سمى الغبار ، ك جاء في أضف الى ذلؾ أف الرياح تحمل نكعًا مف الرماؿ الدقيقة كالتي ت    
كالشؾ أنيا مف  (ٕٓٔ)المعاجـ المغكية أف الغبرة تعنى تردد الرىج مف التراب ، فإذا ثار سمي غباراً 

العناصر المناخية المؤثرة في المعارؾ ، فإرتفاع الغبار في عناف السماء بشكل عمكدي ، يدؿ 
قتراب العدك  ٓ(ٖٓٔ)عمى تحرؾ كا 
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ة بف حديج عندما حاصر مدينة جمكال كلـ يتمكف مف إقتحاميا ، كىذا ما تنبو إليو معاكي    
( فظف أف العدك خرج لقتالِو ٗٓٔفإنصرؼ راجعًا عنيا ، كأثناء مسيرِه شاىد غبارًا شديدًا كرىج )

 ٓ(٘ٓٔ)، فرجع الى جمكال فكجد أف حائطيا قد كقع ، كبذلؾ تمكف المسممكف مف الدخكؿ إلييا

 : الوقت رابعاً 

اية المبحث أف المناخ ىك ممخص األحكاؿ الجكية ، كيتألف مف مجمكعة مف ذكرنا في بد
العناصر ، مف بينيا درجات الحرارة ، كيمكننا أف نضع تحت عنكاف المناخ كل الظركؼ الجكية 
التي تؤثر في الحياة عمى سطح األرض ، كمف بيف تمؾ الظركؼ ىك تعاقب الميل كالنيار، فقد 

فطكؿ الميل كالنيار في إي جية  (ٙٓٔ)يما في تحديد عناصر المناختتدخل مدة طكليما كتعاقب
لذلؾ أدرجنا  (ٚٓٔ)مف جيات العالـ تنتظـ في تدرجيا نحك الطكؿ أحيانًا، كالقصر أحيانًا أخرى 

  ٓىذيف العامميف بعنكاف الكقت في ىذا المبحث

ـ في معظـ ُتعد صفحة اليجـك مف أبرز صفحات القتاؿ عند المسمميف ، كظيرت قابميتي
المعارؾ التي خاضكىا ، فقد برعكا في كضع الخطط اليجكمية ، كمنيا اليجـك الميمي الذي 

ألنيـ قد كرثكىا مف حياتيـ القبمية في الجزيرة العربية ، حيث كانت  (ٛٓٔ)يطمق عميو )البيات(
 ٓ(ٜٓٔ)، الذي يعتمد عمى الخفة كسرعة الحركة كالمباغتةالقبائل تتبع ىذا األسمكب الحربي

  (كقد أفرد اليرثمي ليذا النكع مف اليجـك بابًا أطمق عميو إسـ ) في ذكر البيات كتدبيرهِ 
كىذا يدؿ عمى أف البيات مف أىـ الخطط العسكرية التي يسعى المسممكف في تطبيقيا أثناء 

خفاء تحركاتيـ كعدـ إحركبيـ ، فيـ يختاركف الميالي المظممة لميجـك ، ككنيا تساعدىـ عمى 
 ٓ(ٓٔٔ)رصدىا مف قبل العدك

كمف األمثمة لمبيات في فتح ببلد المغرب ، أف عقبة بف نافع عندما تكجو الى فتح مدينة 
، تحصف أىميا بالجباؿ ، فصعب عميو إقتحاميا ، لذلؾ تركيا كرجع إلييا مف طريق (ٔٔٔ)خاكر 

، كبذلؾ تمكف مف دخكليا  آخر ، كىاجـ أىميا ليبًل ، فكجدىـ مطمئنيف قد تميدكا في أسرابيـ
 ٓ(ٕٔٔ)كقتل كأسر مف بيا 
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فنجد أحيانًا أف المسمميف اليفضمكف القتاؿ  ،لكف لـ يكف البيات ناجحًا في كل المعارؾ ك 
عقبة بف  ، فقد كِره (ٖٔٔ)ما حصل في معركة كادي سير مف األمثمة عمى ذلؾ ،ك  أثناء الميل ،

ليميـ ساىريف الى الصباح في حراسة كمراقبة ، لذلؾ مقاتمة الرـك ليبًل ، كبقي المسممكف  نافع
 ٓ(ٗٔٔ)سمي ىذا الكادي بيذا اإلسـ

سترجاع (ٙٔٔ)لمبلقاة كسيمة  (٘ٔٔ)، عندما سار زىير بف قيس البمكي كالمثاؿ اآلخر ، كا 
ـ ، نزؿ في باب سالـ ، كأقاـ بِو ثبلثة أياـ ، كرحل في اليـك ٛٛٙق/ ٜٙمدينة القيركاف سنة 

ليميـ ساىريف الى  كذلؾ كبقي المسممكف ككصميا آخر النيار ،  ،(ٚٔٔ)مدينة ممس  الرابع إلى
، كفي اليـك التالي كفي كضح النيار دارت معركة بيف الطرفيف ، ككاف النصر بيا  الصباح

 ٓ(ٛٔٔ)لصالح المسمميف

القادة المسممكف القتاؿ ليبًل في بعض  ، كيف يفضل ىنا يتبادر سؤاؿ الى الذىفك 
 ؟  كه في معارؾ أخركيُّكرى ، معاركيـ

لـ تكف مف المفارقات ، بل كانت  اإلستراتيجية التي أتبعيا ىؤالء القادةكجكاب ذلؾ أف 
نابعة مف حس عسكري ، فربما كانت لطبيعة المنطقة الجبمية التي تحصف بيا أىل خاكر دكرًا 

ف العدك كاف يتمركز في قمـ  قتحاميا في أكقاتفي ذلؾ ، فقد يصعب أ النيار ، خصكصًا كا 
مباغتتيـ ليبًل كالتستر  عقبة بف نافع الجباؿ مما يجعل المسممكف منكشفيف لمعدك ، لذلؾ فضل

 ٓبالظبلـ

يّصعب عمى المسممكف القتاؿ  فيما مف المكاقع التي ، كمدينة ممس أما في كادي سير
 سير كادي فقد إمتاز ق تابعة لمعدك ، إختارىا لتككف ساحة لمقتاؿ ، ككنيا مناط ، ليبًل  يافي

، كما  بككنِو يقع في مدينة أذنو ، كىي مدينة عامرة كتحيط بيا ثبلثمائة كستكف قرية تابعة لمرـك
ككذلؾ الحاؿ في مدينة ممس التي  ذكرىا سابقًا ، خصكصًا كأف الرـك أعرؼ بمسالكِو ، مر

  ،الرؤية ـتنكشف لي اؿ نيارًا حتىتالق ، لذلؾ فضل القادة المسممكف كانت مف إختيار كسيمة 
   ٓعدكفي كمائف ال كاكحتى اليقع
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   ،الجدير بالذكر أف القتاؿ في أكقات النيار لـ يكف لصالح المسمميف في جميع معاركيـك 
مسكيانة ، ، في كادي (ٕٓٔ)الكاىنة  مع (ٜٔٔ) حساف بف النعمافإلتقى المسممكف بقيادة  عندماف

كبات المسممكف كقكفًا عمى رفض حساف مقاتمتيـ في ىذا الكقت ، آخر النيار ، ككاف ذلؾ 
 (ٕٔٔ)لصالح الكاىنة النصر كاف ك كفي صبيحة اليـك التالي إلتقى الجيشاف ،   ،سركج الخيل

 ٓ(ٕٕٔ)حتى سمي ىذا الكادي بكادي الببلء

 (ٕٗٔ)يقية ، بعث بمج بف بشر القيسيكالية إفر  (ٖٕٔ)ككذلؾ عندما تكلى كمثـك بف عياض
  ،ـ لمقضاء عمى البربر ، فسار إلييـ في الميل ، كفي الصباح إلتقى الطرفافٔٗٚ/ػىٖٕٔسنة 

 ٓ(ٕ٘ٔ)كدارت المعركة التي عمى أثرىا ُىـز المسمميف ، كُقتل كمثـك مع جمع مف كجياء العرب

، ىي قدرة العدك كتمرسِو عمى يتضح مما تقدـ أف أىـ أسباب ىذِه اليزيمة في المعركتيف 
القتاؿ في أكقات محددة ، فالبربر يجيدكف القتاؿ في أكقات النيار، كيتضح ذلؾ مف خبلؿ 

الى حساف يخبرُه بيا عف أحكاؿ الكاىنة ، جاء   (ٕٙٔ)الرسالة التي بعثيا يزيد بف خالد العبسي
 ٓ(ٕٚٔ)"ٓٓبيا " إف البربر يعقدكف عساكرىـ بالنيار ، كيفترقكف بالميل 

كلـ يقتصر تأثير الميل عمى العمميات اليجكمية ، بل إُتخذ ىذا العامل المناخي لمتستر بِو 
لتنفيذ بعض الغايات، فعندما قضى حساف عمى البربر ، تكجو إلسترجاع قرطاجنة مف الرـك ، 

صمح ، كقاتل أىميا قتااًل شديدًا ، فشعركا بعدـ قدرتيـ عمى مقاكمة المسمميف ، فتظاىركا بال
كىربكا ليبًل مف أحد أبكاب المدينة يقاؿ لو باب ) النساء( ، كركبكا السفف متجييف الى صقمية 

 ٓ(ٕٛٔ)كاألندلس

ـ  ، تكعد ٛٓٚق/ ٜٛكعندما أغار حاكـ إرساؼ البيزنطي عمى السكاحل اإلفريقية سنة 
اؿ ) قاتمني هللا إف مكسى بف نصير بقتمِو ، كأخذ الثأر لممسمميف الذيف قتمكا في تمؾ السكاحل كق

لـ أقتمو ، كأنا مقيـ  ىنا (
(ٕٜٔ)ٓ 

فأستغل مكسى عامل الميل ، ليبعث أحد األشخاص كمعُو كيس محمل باليدايا العربية 
كرسالة ُكتبت بالركمية ، تكحي بأنيا جكاب مف مكسى الى حاكـ إرساؼ ، يعطيِو بيا األماف 

ا الكيس بأف يضع الكيس عمى أبكاب أحد بشرط التعاكف مع المسمميف ، كأمر مكسى حامل ىذ
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كبالفعل نجح مكسى في تنفيذ مبتغاه ، فعندما كجد الرـك ىذِه ٓٓالكنائس الركمية في كقت الميل
 ٓ(ٖٓٔ)اليدايا كالرسالة ظنكا بكجكد إتصاؿ بيف حاكـ إرساؼ كالمسمميف ، فإعتبركُه خائف كقتمكه

ف اليجمات العسكرية ، كاإلستفادة مف أما في جبية ببلد األندلس ، فقد إتخذ الميل لش
عتمتِو لمتستر كنصب الكمائف ، فعندما تكجو طارؽ بف زياد لفتحيا ، لقي مقاكمة عنيفة مف 
القكط المرابطيف فكؽ الجبل ، كلمتخمص مف ىذِه المقاكمة كلمسيطرة عمى الجبل ، عمد طارؽ 

الجبل كتسمقُو ليبًل ، كبذلؾ نجح بإستغبلؿ ىذا العامل لمتستر بِو ، كقاـ بحركة إلتفاؼ حكؿ 
 ٓ(ٖٔٔ)بالسيطرة عميو كالقضاء عمى المقاكميف فيو

ـ ، إستقصى ٔٔٚ/ػىٕٜلفتح قرطبة سنة  (ٕٖٔ)كعندما بعث طارؽ بف زياد مغيث الركمي
األخير عف أخبارىا ، فقيل لو أنيا مدينة عظيمة مسكرة بحصف ، فمـ يبقى أماـ مغيث إال 

  ،حاـ ىذِه المدينة ، فمما جّف الميل عبر المسممكف نير قرطبةإنتظار كقت المساء إلقت
ستطاعكا تسمق أسكار المدينة كدخكليا عمى حيف غفمة مف أىميا  ٓ(ٖٖٔ)كا 

كقيل لُو عندما  (ٖٗٔ)ـ تكجو مكسى بف نصير لفتح  مدينة قرمكنةٕٔٚق/ٖٜكفي سنة 
 ، ، إنما تؤخذ بالمطف كالحيلإقترب مف أسكارىا ، بأنيا مدينة حصينة التؤخذ بقتاؿ أك حصار 

، فكضع مكسى بف نصير ما قيل لو  (ٖ٘ٔ)فالمدينة يصعب إقتحاميا  فيي محاطة بأسكار عالية 
بالحسباف ، فأرسل بعض األشخاص المحمميف بالسبلح كالذيف تظاىركا بأنيـ أقكاـ منيزمكف ، 

السماح ليـ بالدخكؿ ، كبالفعل سمحكا ليـ بذلؾ ، كىنا  كطمب ىؤالء األشخاص مف أىل قرمكنة
 ، إستغل مكسى عامل الميل لمتستر ، كاإلنتفاع مف عتمتِو ، ليبعث بالخيكؿ الى مف بالداخل

ستطاع ىؤالء مف فتح باب قرطبة كالقضاء عمى الحراس ، كتمكف المسممكف مف فتحيا  ٓ(ٖٙٔ)كا 

ستمر مكسى بف نصير عمى ىذِه اإلستيرات ستغبللِو لعامل الميل كتكظيفِو كا  يجية كا 
ـ ، نصب الكمائف ليبًل ، ٖٔٚ/ ػىٜٗسنة  (ٖٚٔ)فعندما تكجو لفتح مدينة ماردة ، لصالحوِ 

ستطاعت القكة الكامنة في صبيحة اليـك التالي مف األنتصار عمى العدك كفرض الحصار عمى  كا 
 ٓ(ٖٛٔ)المدينة لعدة أشير
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عمى نفس إستيراتيجية أبيِو في نصب الكمائف  كسار عبد األعمى بف مكسى بف نصير
، التي فرض عمييا (ٜٖٔ)كىذا ما أشار إليِو المقري ، فبعدما عجز عف فتح مدينة مالقة  ، الميمية

الحصار لمدة طكيمة ، إستغل ظبلـ الميل ، كنصب كميف الى ممؾ مالقة ، الذي إعتاد عمى 
رس ، كبذلؾ نجح عبد األعمى مف إستغبلؿ التجكاؿ في إحدى حدائق القصر منفردًا مف غير ح

 ٓ(ٓٗٔـ)ٗٔٚ/ ػىٜ٘كتمكف المسممكف مف دخكؿ المدينة عنكة سنة  ، ىذا العامل

كفي بعض األحياف تتكقف المعارؾ الميمية نتيجة لمعتمة ، كالتي تؤثر سمبًا عمى سير 
ة ببلط الشيداء المعارؾ ، لذلؾ حرص القادة عمى إختيار األكقات المناسبة لمقتاؿ ، ففي معرك

 ، ـ كالتي إستمرت سبعة أك ثمانية أياـ ، كاف القتاؿ يبدأ منذ الصباح حتى المساءٕٖٚ/ػىٗٔٔ
 ٓ(ٔٗٔ)كيستأنف القتاؿ في اليـك التالي

كلـ يقف تأثير عامل الميل عند ىذا الحد ، فقد أستخدـ  كغطاء إلنسحاب الجيش ، كىذا 
، عـ الذعر في  (ٕٗٔ)ستشيد عبد الرحمف الغافقيما حدث في معركة ببلط الشيداء ، فبعدما إ

صفكؼ المسمميف ، كأشتدت كطأت اإلفرنج عمييـ ، فقرركا اإلنسحاب ليبًل متخذيف مف الظبلـ 
 ٓ(ٖٗٔ)سترًا ليـ
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                                   الخاتمة 
لعبت العكامل المناخية دكرًا كبيرًا في فتح ببلد المغرب كاألندلس ، حيث أدرؾ القادة 
أىميتيا كدكرىا في سير المعارؾ ، لذلؾ إتخذكا العديد مف اإلجراءات الكقائية لمحماية مف سكء 

كقت الظييرة كتحت األحكاؿ المناخية التي تؤثر عمييـ سمبًا ، فحرصكا عمى إيقاؼ القتاؿ في 
معركة سبيطمة التي دارت بيف المسمميف كالرـك ، فكاف القتاؿ كما حصل في  عة الشمس ،أش

يبدأ منذ الصباح حتى الظييرة ، كيرجع كبًل مف الطرفيف الى معسكراتيـ لمراحة ، كيستأنف 
 ٓ القتاؿ في اليـك التالي

العسكرية كما كاف لمبرد دكر سمبي عمى تحركات المسمميف ، لذلؾ أجل القادة حمبلتيـ 
بسبب أف  ، حممتُو العسكرية الى مدينة مغداش ، فقد أجل بشر بف أرطأةفي فصل الشتاء ، 

، كما أجل مكسى بف نصير حمبلتُو العسكرية الى الشماؿ لشتاء اىذِه الحممة كانت في فصل 
  ٓالشرقي لؤلندلس ، حتى نياية فصل الشتاء

بة لتعسكر الجيش ، كقد يتدخل عامل كما حرص قادة الفتح عمى اختيار المكاقع المناس
األمطار في اختيار ىذه المكاقع ، لما ليا مف دكر ايجابي ، لكنيا في بعض األحياف تككف 
عائقا" تعيق مف حركات الجند ، مما تسببو مف عدـ قدرة الجنكد عمى اليجكـ ، كتمف أمتعتيـ 

      ٓكتمف عمفيـ 

، فعمى سبيل المثاؿ ف ىبكب الرياح العالية الحربية مكحرصكا كذلؾ عمى سبلمة معداتيـ 
أف دار صناعة السفف التي أمر ببنائيا مكسى بف نصير في تكنس ، كانت بمثابة مشتى 

  ٓلممراكب كالسفف اإلسبلمية تقييا مف ىبكب الرياح العاصفة 
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 هوامش البحث :ال 

 ٓ ٔٔ/ ـ ٕٓٔٓ، العربية، دار النيضة جغرافية المناخ كالنبات:يكسف عبد المجيد ، فايد (ٔ)

 ٓ ٕٙٗ/مركز اإلسكندرية لمكتاب ،: المقدمات في الجغرافية الطبيعية عبد العزيز طريح، شرؼ (ٕ)

 ـ ػٕٖٙ/ػىٔٔفي الفتكحات اإلسبلمية ) : اليندسة العسكرية، قصي فالح عبد الرؤؼ (ٖ)
، حسف سيد ؛ أبك العينيف ٕٙٔ/ ـ ٜٜٚٔ، دار الشؤكف الثقافية العامة ، بغداد، ٔـ( ، طٜٗٚ/ػىٕٖٔ
 ٓ ٖ٘/  ـٜٔٛٔ،  الدار الجامعية  ، بيركت ، ٔ، ط: أصكؿ الجغرافيا المناخية أحمد

 ، جكنس  فمارسد:  تح، : المغازي  (ـ ٕٕٛ/ ػىٕٚٓ ت) دمحم بف عمرأبك عبد هللا ، الكاقدي  (ٗ)
 ٓ ٙ٘/ ٔ،  ـٜٜٛٔ/ ػى ٜٓٗٔ ،  بيركت، ،  دار األعممي ،ٖط

، تح : عبد الرؤكؼ عكف ، دمحم مصطفى زيادة ، المؤسسة المصرية  مختصر سياسة الحركب (٘)
 ٓ ٖٖ/ ـ ٕٛٓٓ -ق ٜٕٗٔالعامة ، 

 ٓ ٕٚٔعبد الرؤؼ : اليندسة العسكرية/  (ٙ)

طرابمس : كتسمى إطرابمس ك إياس ، كىي مف مدف إفريقية ، عمى ساحل البحر ، كتبعد عف جبل  (ٚ)
جـ مع :(ـٜٕٕٔ/ ىػٕٙٙ ت، شياب الديف أبك عبد هللا ياقكت بف عبد هللا )الحمكي  ٓنفكسة ثبلثة أياـ

/ ػىٓٔٚ)    ، دمحم بف عبد المنعـ ؛ الحميري ٕ٘/ٗ ، ـ ٜٜ٘ٔ،  بيركت ،دار صادر  ،ٕط،  البمداف
  ـٜٗٛٔ  ،، مكتبة لبناف ٕفي خبر األقطار ، تح :  إحساف عباس ، ط: الركض المعطار ـ( ٖٓٔٔ

 /ٖٜٛ ٓ  

يارىـ بيف تقع د الصحابي، المدلجيبطف مف كنانة، كمنيـ مخزـك أك محزر بني مدلج :  (ٛ)
أحمد بف إسحاؽ بف جعفر بف كىب  ،كليبيا ، أسممكا في خبلفة عمر بف الخطاب. البعقكبي اإلسكندرية
-ٚٚٔ/  ،ػى ٕٕٗٔ،  ٔط،  بيركت  ، ، دار الكتب العممية: البمداف ـ (ٜٗٓ/ ػىٕٜٕ) تبف كاضح 

، نياية األرب في معرفة أنساب العرب:  (ـٛٔٗٔ/ ػىٕٔٛ تحمد)أ، أبك العباس القمقشندي ؛ ٓٛٔ
 ٓ ٙٔٗ/ ـٜٓٛٔ/ ىػ  ٓٓٗٔ،  ، بيركتالمبناني دار الكتاب  ،ٕط، تح: إبراىيـ اإلبياري 
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بف كائل بف ىاشـ بف سعيد بف سيـ، كأمو سبية مف عنزة تسمى النابغة ، كىك  عمرك بف العاص: (ٜ)
قبل فتح  ق،ٛضرب بو المثل في الدىاء ككاف شاعرًا ، أسمـ مع خالد بف الكليد سنة يداىية قريش ك 

، أبك عبد هللا دمحم بف سعد  بف سعدآق ٖٗق كقيل ٕٗنزؿ المدينة كسكف مصر كمات سنة  ، مكة
بيركت   ،، دار الكتب العممية ٔ، تح: دمحم عبد القادر عطا ، ط: الطبقات الكبرى  (ـ٘ٗٛ/ػىٖٕٓت)

 :(ـٖٗٔ/ ىػٛٗٚ ت؛ الذىبي، شمس الديف أبك عبد هللا دمحم بف أحمد بف عثماف ) ٕٖٗ/ ٚ ـ ،ٜٜٓٔ
 . ٗ٘/  ـٖٜٜٔ/ ػىٖٔٗٔ، بيركت ، ٜ، مؤسسة الرسالة ، طٖسير أعبلـ النببلء 

: فتكح مصر ـ (ٔٚٛ/ ػىٕٚ٘أبك القاسـ عبد الرحمف بف عبد هللا ) ت، ابف عبد الحكـ  (ٓٔ)
عز الديف ، ؛ ابف األثيرٖٕٓ/ ، تح : عبد المنعـ عامر، شركة األمل لمطباعة كالنشر ، القاىرة كالمغرب

: عمر عبد السبلـ  ، تح: الكامل في التاريخ  (ـٕٖٕٔ/ ىػٖٓٙ ت)  أبك الحسف عمي بف أبي الكـر
 ٓ ٛٓٗ/ٕ،  ـٜٜٚٔىػ / ٚٔٗٔ، بيركت ،  دار الكتاب العربي ،  ٔطتدمري ، 

:  ( ـٕٖٔ/ ػىٖٖٚت أحمد بف عبد الكىاب بف دمحم بف عبد الدائـ ) شياب الديف  ،النكيري  (ٔٔ) 
؛ ابف ٗٔ/ ٕٗ، ػىٖٕٗٔ،، القاىرة دار الكتب كالكثائق القكمية  ، ٔطفي فنكف األدب ،  نياية األرب

 ٓ ٗٙٗ/ٕالتاريخ األثير: الكامل في 

، دار صادر ، بيركت : مسند ـ(٘٘ٛ/ػىٕٔٗ، أبك عبد هللا أحمد بف دمحم البغدادي ) ت بف حنبلا (ٕٔ)
  ٕٙٔ / ٔ ، تٓ، د

ابف العكاـ بف خكيمد بف أسد بف عبد العزى بف قصي بف كبلب بف مرة  ، كنيتو أبك بكر ، كأبك  (ٖٔ)
ق ، كىك أكؿ مكلكد في األسبلـ مف ٔق كقيل ٕخبيب ، القرشي األسدي المكي ثـ المدني ، كلد سنة 

ف في مكة المياجريف ،  كأمو أسماء بنت أبي بكر ، شيد معركة الجمل مع أبيو ، قتمو الحجاج بف يكس
في معرفة الصحابة ، تح : عمي دمحم  بف األثير : أسد الغابةآىػٖٚفي خبلفة عبد الممؾ بف مركاف سنة 

، أبك عمر بف يكسف بف عبد البرا؛ ٕٔٗ/ٖ ـٜٜٗٔ، دار الكتب العممية ، بيركت ، ٔمعكض ، ط
، بيركت ، ٔيل ، طفي معرفة األصحاب ، تح : عمي دمحم البجاكي ، دار الج : اإلستيعاب (ػىٖٙٗ)ت

 ٓ ٜ٘ٓ/ ٖ ، ػىٕٔٗٔ

بف الحارث بف حبيب بف جذيمة بف نصر بف مالؾ بف حسل بف عامر بف عبد هللا بف الزبير:  (ٗٔ)
لؤي القرشي العامري يكنى أبا يحيى  ، أسمـ قبل الفتح  ثـ إرتد ، ككاف عثماف أخاه مف الرضاعة ، 
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د ذلؾ مصر ، تكفى بعسقبلف سنة ست أك كرجع لئلسبلـ في العصر الراشدي ، كاله عثماف بع
  ٓ ٜٛٔ/ ٖ ، ستيعاببف عبد البر : اإلآىػٖٚ

نفصل عف اإلمبراطكرية جرجير :  (٘ٔ) حاكـ المغرب األرمني "كيسميو العرب جرجير أك جرجيس، كا 
ستقل بحكـ ببلد المغرب كميا "سنة   ٓق، ككاف سمطانو ما بيف طرابمس إلى طنجةٕٙالبيزنطية، كا 

، مكتبة : فتكح البمداف  ـ (ٕٜٛ/ ػىٜٕٚ، أحمد بف يحي بف جابر بف داككد )ت الببلذري  :ينظر
؛ ٘ٙٔ/ ٕ تٓدار صادر ، بيركت ، د،  ؛ اليعقكبي : تاريخٕٓٚ/ ٔ ـٜٛٛٔبيركت ،  ، اليبلؿ
 ، ، دار التراث  ٕطالرسل كالممكؾ ، : تاريخ (ـ ٕٕٜ/ ػىٖٓٔ تأبك جعفر دمحم بف جرير)،  الطبري 

 ٓ ٖٗٔ/ ٖ،   ػىٖٚٛٔبيركت ، 

ابف  ٕ: شرح  ـ(ٖٛٙٔ/ ػىٜٙٚ، اليمداني ) تبف عقيلآالبرذكف : مف الخيل ما ليس بعربي  (ٙٔ)
 ٓ ٙٛ/ ـٜٗٙٔ/ ػىٖٗٛٔ، المكتبة التجارية الكبرى ، مصر ، ٗٔعقيل ، ط

ير البككش ك ، تح : بش: رياض النفكسـ (ٔٙٓٔ/ ػىٖ٘ٗ، ابك بكر عبد هللا بف دمحم) تالمالكي  (ٚٔ)
أبك زيد  ؛ الدباغ:ٖٕ/ ٔ،  ـٜٜٗٔق/ ٗٔٗٔ، دار الغرب اإلسبلمي ،   ٕدمحم العركسي المطكي ، ط

في معرفة أىل القيركاف ،  معالـ اإليماف (ػىٜٙٙ- ػى٘ٓٙعبد الرحمف بف دمحم األنصاري األسيدي )ت 
، أبك  بف عذاري ا ؛ ٖٛ/  قٜٖٛـ ، ٓتعميق : أبك الفضل أبك القاسـ بف عيسى بف ناجي التنكخي ، د

،  في أخبار األندلس كالمغرب: البياف المغرب  (ـ ٜٕ٘ٔ/ ػىٜ٘ٙ تعبد هللا دمحم بف دمحم المراكشي )
 ٓ ٔٔ/ ٔ ،ـٖٜٛٔ،  بيركت ،  دار الثقافة ، ٖط ،، ِإ. ليفي بركفنساؿ  . ككالف . س تح: ج

يتضح ذلؾ مف خبلؿ قكؿ عبد هللا بف الزبير  "إف أمرنا يطكؿ مع ىؤالء، كىـ في أمداد متصمة،  (ٛٔ)
كببلد ىي ليـ، كنحف منقطعكف عف المسمميف كببلدىـ، كقد رأيت أف تترؾ غدا جماعة صالحة مف 

كا، فإذا أبطاؿ المسمميف في خياميـ متأىبيف، كنقاتل نحف الرـك في باقي العسكر، إلى أف يضجركا كيمم
رجعكا إلى خياميـ، كرجع المسممكف، ركب مف كاف في الخياـ مف المسمميف كلـ يشيدكا القتاؿ كىـ 

 ٓ ٖٙٗ/ٕ: الكامل في التاريخ بف األثيرا ٓمستريحكف، كنقصدىـ عمى غرة، كلعل هللا ينصرنا عمييـ"

دار النشر  ، ةاإلسبلمي : مكجز عف الفتكحات ، طو عبد المقصكد عبد الحميد أبك عبية (ٜٔ)
 ٓ ٚ٘/  تٓ، دالقاىرة –لمجامعات 



                                                                      

 72 (1029 كانون األول والعشرون ) السابعالعدد  ملحق

 
 أثر العوامل المناخية في فتح بالد المغرب واألندلس 

، كىي  قديمة أزلية مبنية  مدينة مشيكرة بإفريقية، بينيا كبيف القيركاف أربعة كعشركف ميبلً جمكال :  (ٕٓ)
الركض ؛ الحميري:  ٙ٘ٔ/ٕالحمكي : معجـ البمداف  ٓكتتميز بكثرت أنيارىا كخيراتيا بالصخر، 
 ٓ ٛٙٔالمعطار / 

 ابف جفنة بف قتيرة بف حارثة بف عبد شمس بف معاكية بف جعفر ، يكنى أبمعاكية بف حديج : ا (ٕٔ)
شيد معركة اليرمكؾ، كلي مصر في عيد معاكية، مات بمصر سنة كقيل ابا عبد الرحمف ، النعيـ ، 

 ت، أبك عمر دمحم بف يكسف بف يعقكب  )؛ الكندي ٕٓٙابف عبد الحكـ : فتكح مصر كالمغرب/ٓػىٕ٘
 ، دارٔط، يالمزيدتح: دمحم حسف دمحم حسف إسماعيل، كأحمد فريد  ،الكالة كالقضاة :ـ(ٜٔٙ/ىػٖٓ٘

؛ الدباغ : ٖٚ/ ٖالذىبي: سير أعبلـ النببلء ؛ ٕ٘-٘ٔ/  ـ ٖٕٓٓ/ىػ  ٕٗٗٔالكتب العممية، بيركت ، 
 ٓ  ٔٗٔمعالـ اإليماف /

: المغرب في ذكر ببلد إفريقية  ـ(ٜٗٓٔ/ ػىٚٛٗ، أبك عبيدة عبد هللا بف عبد العزيز )تالبكري  (ٕٕ)
؛ ابف عذاري :  ٕٖ/  تٓ، دار الكتاب المصري ، القاىرة ، دكالمغرب مف كتاب المسالؾ كالممالؾ

 ٓ ٚٔ/ ٔالبياف المغرب 

  ،: تاريخ مدينة دمشق ـ(٘ٔٔٔ/ػىٔٚ٘، أبك القاسـ عمي بف الحسيف بف ىبة هللا )تابف عساكر (ٖٕ)
 ٓ ٜ٘/ ٚ ، ػى٘ٔٗٔتح : عمي شيري ، دار الفكر ، بيركت ، 

قاؿ الحاكـ البيزنطي ليك السادس " إف العرب المسمميف في جبية الثغكر ، ال يستطيعكف تحمل   (ٕٗ)
البرد كالمطر ، لذلؾ فيـ يحجمكف عف شف حمبلتيـ عمى األراضي البيزنطية في الشتاء" ، كىذا األمر 

: التعبئة  ، طو خضرعبيد ٓالرـك لفصل الشتاء لشف حمبلتيـ عمى المسمميفكاف سببًا في إختيار 
ـ ، ٕٜٔ ـ ػٙٛٛكر البيزنطي ليك السادس ( لئلمبراطThe Tacticaفي كتاب )  العسكرية اإلسبلمية

 ٓ ٜٕٔ/  ـٕٓٓٓ، جامعة المكصل ، لسنة ٚٗبحث منشكر في مجمة المجمع العممي العراقي ، ـ

أبك عبد الرحمف ، عمرك بف عكيمر بف عمراف بف الحمبس بف سيار بف بشر بف ارطأة :   (ٕ٘)
قيل كلد قبل كفاة النبي ملسو هيلع هللا ىلص بسنتيف ، كركى عنو، كىك أحد مف بعثو عمر بف الخطاب مددًا   ،النضر

الممؾ فريقية مع عبد هللا بف سعد، تكفي في الشاـ أياـ عبد إلعمرك بف العاص لفتح مصر ، كشيد فتح 
 ٓ ٖٖٚ/ٔ؛ ابف االثير : أسد الغابة  ٘ٛ/ ٔالمالكي: رياض النفكسٓبف مركاف
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ابف عبد الحكـ : فتكح مصر ٓمدينة قريبة مف سبرت في طرابمس الغرب في ليبيامغداش :  (ٕٙ)
 ٓ ٕٕٙ /كالمغرب 

 ٓ ٖٙٙ/٘الحمكي :معجـ البمداف  (ٕٚ)

ف أمية بف طرؼ بف الحارث بف فير ، كقيل بف عبد قبس بف لقبط بف عامر ب عقبة بف نافع : (ٕٛ)
كىك الذي أنشأ القيركاف ،  ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص بسنة كاحدة ، كالي إفريقية لمعاكية ، كليزيد -كلد قبل كفاة رسكؿ هللا  إنوُ 

ختط بيا ، كىك ابف أخي العاص بف كائل السيمي ألمو ، قتل سنة  كأسكنيا الناس ، شيد فتح مصر ، كا 
، تح: جميرة انساب العرب :(ـٖٙٓٔ/ ىػٙ٘ٗ تعمي بف أحمد بف سعيد  )أبك دمحم ، ابف حـزٓ ػىٖٙ

بف عذاري : ؛  ا ٛٚٔ/ ـٖٜٛٔ/  ػىٖٓٗٔ،  ٔ،  ط بيركت، ، دار الكتب العممية  لجنة مف العمماء
 ٓ ٕٖ٘/ ٖ ؛ الذىبي: سير أعبلـ النببلءٜٔ/ ٔالبياف المغرب 

 ٓ ٕٕٙ/  فتكح مصر كالمغرب ابف عبد الحكـ : (ٜٕ)

كبيرة، ك  ىى مدينة قديمةك عمى طريق المسيمة مف تممساف ، ، كسط مدينة مف مدف المغرب األ (ٖٓ)
عمى سفح جبل  ىذِه المدينة تقع ،  عمييا سكر صخر، كليا قصبة منيعة عمى سكقيا تسمى المعصكمة

:  (الثاني عشر الميبلديالسادس اليجري /  ت القرف  )مؤلف مجيكؿ ٓقزقل  أك يسمى قرقل
 ،  ، بغداد دار الشؤكف الثقافية تعميق : سعد زغمكؿ عبد الحميد ، ،في عجائب األمصار اإلستبصار

  ٓ ٕٙٔالركض المعطار / الحميري :؛ ٛٚٔ/ ـ ٜٙٛٔ

بطكؿ فصل الشتاء ، حتى قيل أنو ثبلثة عشر شيرًا ، ككاف أىميا يتمنكف  إمتازت مدينة تاىرت (ٖٔ)
طمكع الشمس ، فعندما نظر رجل مف تاىرت الى تكقد الشمس في الحجاز قاؿ " إحرقي ما شئتي ، 
فكهللا إنؾ بتاىرت لذليمة " البكري : المغرب في ذكر ببلد إفريقية كالمغرب مف كتاب المسالؾ كالممالؾ/ 

 ٓ ٕٙٔ؛ الحميري : الركض المعطار / ٕ٘/ٔ: البياف المغرب عذاري ؛ ابف ٚٙ

 ،مدينة قديمة بالمغرب تقع عمى ساحل البحرطنجة : ك  ٓ  ٖٛ-ٖٚ/ ٔالمالكي : رياض النفكس  (ٕٖ)
في البر ،  كتعرؼ طنجة بالبربرية  ثبلثكف ميبلً  ةبينيا كبيف سبت كقيل ىي آخر حدكد إفريقية بالمغرب ،

مف كتاب المسالؾ  فريقية كالمغربإ ببلد المغرب في ذكر :البكري  ٓاكف صنياجة كليمي ، كىي مس
 ٓ ٜٖ٘الحميري ، الركض المعطار / ؛ ٜٖٔمؤلف مجيكؿ : اإلستبصار / ؛ ٗٓٔ/  كالممالؾ
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 ٓ  ٜٖ٘ينظر : الحميري : الركض المعطار /  (ٖٖ) 

 ، منار لمنشر كالتكزيع -القرآفمؤسسة عمـك  ،ٔ، ط: قادة فتح األندلس  ، محمكد شيتخطاب (ٖٗ)
 ٓ ٕٓٔ/ ٔ،  ـ ٖٕٓٓ/ىػ  ٕٗٗٔ

مدينة عظيمة بإفريقية ، كليس بالغرب مدينة أجّل  ي، كى معّرب كىك بالفارسية كاركاف: القيركاف  (ٖ٘)
 ٓ ٕٓٗ/ٗالحمكي : معجـ البمداف ٓـ ٓٚٙق/ٓ٘، بناىا عقبة بف نافع سنة  منيا

 ،اإلسبلمي في عيكد الخمفاء الراشديف كاألمكييف ، دار الفكر ، بيركت : فف الحرب، بساـ العسمي (ٖٙ)
 ٙ٘ٔ/ ٕ ،  ـٜٛٛٔ/ ػىٛٓٗٔ

مكسى بف نصير: بف عبد الرحمف بف زيد ، يكنى عبد الرحمف ، مف بني لخـ ، كيقاؿ انو مف  (ٖٚ)
ق ، عيف مف قبل ٜٛق ، كقيل سنة ٜٚ، كقيل  ق ِٛٚفي سنة مغرب أميرًا عمييا قدـ البكر بف كائل ، 

، دمحم بف عبد هللا بف أبي ؛ ابف اآلبار  ٚٔٗ/ٖابف األثير : الكامل في التاريخ  ٓعبد العزيز بف مركاف
،  دار  ٕط،  حسيف مؤنس ،  تح :  الحمة السيراء :(ـٕٙٙٔ/ ىػٛ٘ٙ تبكر القضاعي البمنسي )

 ٓ    ٜٖ/ٔبف عذاري : البياف المغرب ؛ ا ٕٖٖ/ٕ،  ـٜ٘ٛٔ،  القاىرة ،المعارؼ 

عياش بف أخيل : كىك احد ابرز القادة لدى مكسى بف نصير الذي عقد لو مكسى لغزك سكاحل (ٖٛ)
 ٕٗ/ٔابف عذاري : البياف المغرب  ٓإفريقية

كىي جزيرة قريبة مف البحر الشامي ، بينيا كبيف مالطة مف ناحية البر ثمانكف ميبل" ، كصقمية  (ٜٖ)
حدى مدنيا فسميت الجزيرة كميا باسميا ، كىي مدينة حصينة ك بيا انيار كاشجار ، كليا جبل اسـ إل

: خريدة    (ـٖٛٗٔ/ ىػٕ٘ٛ ت، سراج الديف عمر بف المظفر  )ابف الكردي  ٓيعرؼ بجبل البركات 
، جامعة عيف شمس ،  مكتبة الثقافة  ٔ، تح : أنكر محمكد زناتي ،  طالعجائب كفريدة الغرائب
 ٓ  ٖٙٙ؛ الحميري : الركض المعطار / ٖٕٛ/ ـ ٕٛٓٓ ىػ / ٕٛٗٔاإلسبلمية ، القاىرة ، 

كىي مدينة عامرة ، ليا سكر كمرسى يعرؼ بالمينا الصغير ، كليا ثبلثة أسكار ، كبينيا كبيف  (ٓٗ)
 ٓ  ٖٛٔالحميري : الركض المعطار / ٓصقمية مجاز لطيف
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اإلمامة )المنسكب( : ـ( ٜٛٛ/ػىٕٙٚالدينكري ، أبك دمحم عبد هللا بف مسمـ )ت  ابف قتيبة (ٔٗ)
 :؛ بف عذاري  ٕٛ/ٕ ـٜٜٓٔ/  ػىٓٔٗٔ،  ٔعمي شيري ، طالمعركؼ بتاريخ الخمفاء، تح : كالسياسة

 ٓ  ٕٗ/ٔالبياف المغرب 

  ٓ ٖ٘ٔ/  ـٕٙٓٓ/ػى ٕٚٗٔ،  دار الدعكة ،ٔ، ط : أبطاؿ الفتح اإلسبلميقطب ، دمحم عمي (ٕٗ)

، ترجمة : الطاىر أحمد مكي ، ينظر : بيريس ، ىنري : الشعر األندلسي في عصر الطكائف  (ٖٗ)
 ٓ  ٕٔٔ/  ـٜٛٛٔ/ ػىٓٔٗٔ، دار المعارؼ ، ، مصر  ٔط

كلو أدب  ، ذك شعر كنباىة،   ، أحد أدباء كشعراء األندلس بكر عبد المعطي كببف معيف : ا  (ٗٗ)
كلما خرج إلى   ،ككاف ابف سراج يقـك لو بكل ما يبغي لو  ، بسبب كبر سنوشعرية ، كأقعد باىر كنظـ 

، ابك نصر الفتح ابف دمحم ابف خاقاف ٓككاف مرتسمًا في عسكر قرطبة إقميش خرج معو،
دار  ،، تح: دمحم عمي شكابكة: مطمح األنفس كمسرح التآنس في ممح أىل األندلس  ـ(ٖ٘ٔٔ/ػىٜٕ٘ت)

شياب الديف أحمد بف دمحم  ،؛ المقري ٖٓٛ/  ـٖٜٛٔ، بيركت ، ٔطعمار ، مؤسسة الرسالة ، 
 ٕطإحساف عباس،   :مف غصف األندلس الرطيب ، تح : نفح الطيب(ـٖٔٙٔ/ ىػٔٗٓٔ تالتممساني )

 ٓ ٖٕٗ/ ٗ،  ـٜٜٚٔلبناف  ،  -بيركت ، ،  دار صادر 

 ٓ ٖٕٙ/ ٗالمقري : نفح الطيب  (٘ٗ)

نو فارسي مف ىمذاف ، كقيل بربري مف نفزة ، كىك إفي نسبو ، فقيل  كقد إختمفطارؽ بف زياد :  (ٙٗ)
بف بنزغاس بف َكْلياص  رفجـكبف ك  فيكبف عبد هللا بف ر اكىك  األرجح ، مف سبى البربر مف إْفِريِقيَّة ،

تاريخ  :الذىبي؛  ٘/ٕابف عذاري: البياف المغرب ٓمكلى لمكسى بف ُنَصْير ، بف َنْفزاك  طكفتابف ي
 ٓ  ٕٗ٘/ ٔالمقري: نفح الطيب ؛   ٛٔٔٔ/ٕـاإلسبل

كاخركف  : تاريخ العرب ، خميل إبراىيـ ،؛ السامرائي  ٖٕٛ/ ٔخطاب : قادة فتح االندلس  (ٚٗ)
 :؛ مؤنس، حسيف ٖٔ/ ـ ٕٓٓٓ، بيركت ، دار الكتاب الجديد المتحدة ، ٔط ،في األندلسكحضارتيـ 

 ٓ ٚٔ/ٔ،  ـ ٜٕٓٓـ ، ٓالدينية ، د، مكتبة الثقافة  ٕ، طمكسكعة تاريخ األندلس 

 ٓ ٕٜٔ/  ـٜٔٛٔ،  ، بغداد ، دار الرشيد لمنشر ٔط، الخراج كصناعة الكتابة (ٛٗ)
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يّتصل عمميا بعمل كادي الحجارة مف ، مدينة كبيرة ذات خصائص محمكدة باألندلس طميطمة :  (ٜٗ)
 ٓ ٜٖ/ٗحمكي : معجـ البمداف ال ٓغربي ثغر الرـك تقع أعماؿ األندلس ك 

سـ المائدة مشتق ا  ك مدريد ، ، تقع شماؿ شرقي مدينة  قمعة ىنارس تسمى أيضاً ك مدينة المائدة :  (ٓ٘)
اإلدريسي : نزىة ٓتعكد إلى سميماف بف داككد عمييما السبلـ  قيل أنيامف مائدة َعثر عمييا طارؽ، ك 

 ، كقيل ٖٓ٘المعطار /لحميري : الركض ا ؛ٔٗ/ٗ؛ ابف االثير : الكامل في التاريخ ٖٙ٘/ٕالمشتاؽ 
صنعت مف الذىب كالفضة كمف معادف نفيسة أخرى، بتبرعات كمساىمة أغنياء القكط لكنيسة  ياأن

 .سُتخدمت مف قبل القساكسة لحمل األناجيل أياـ األعياد، كزينة تكضع فكؽ مذابح الكنيسةا  طميطمة، ك 
   ٕٕٚ/ٔالمقري : نفح الطيب 

في فتح األندلس كذكر أمرائيا كالحركب الكاقعة بيا ، تح :   مؤلف مجيكؿ : أخبار مجمكعة (ٔ٘)
؛ ابف عذاري : البياف ٕٗ/  ـٜٜٛٔ/ ػىٓٔٗٔ، دار الكتاب المبناني ، بيركت ،  ٕإبراىيـ اإلبياري ، ط

 ٓ ٖٔ/ٕالمغرب 

 ٓ ٓٗٔمؤنس : فجر األندلس /  (ٕ٘)

، : المسالؾ كالممالؾ ـ ( ٜٜٓ/ػىٖٓٛ، ابك القاسـ عبيد هللا بف عبد هللا )ت ينظر : اإلصطخري  (ٖ٘)
، دمحم بف دمحم بف عبد هللا بف  ؛ اإلدريسي ٕٗ/  ـٖٜٚٔدار صادر بيركت ، طبع بمطبعة ليدف ، 

  ،، بيركت عالـ الكتب، ٔط،   ختراؽ اآلفاؽإفي  : نزىة المشتاؽ ـ(ٕٗٙٔ/ ىػٓٙ٘تإدريس الحسني )
 ٓ ٖٙ٘/ ٕ ػى ٜٓٗٔ

-ػىٔٔٚفي تاريخ األندلس مف الفتح الى قياـ الدكلة األمكية ) ةدراسمؤنس : فجر األندلس  (ٗ٘)
 ٓ ٕٙٔ/ـ ٕٕٓٓ/ػىٕٕٗٔ،  دار المناىل ،  القاىرة ،ٔ( ، طػىٙ٘ٚ

 ٓ ٕٓٔ/ٔخطاب : قادة فتح األندلس  (٘٘)

   ،ـٜٔٚ-ػىٓٓٔالسمح بف مالؾ الخكالني : أحد كالة األندلس  في عيد عمر بف عبد العزيز  (ٙ٘)
جنكب فرنسا ، كقتل عمى يد القكط كلو الفضل بإعادة تنظيـ الببلد كا عادة إستقرارىا ، كفتح المدف الكاقعة 

أحمد بف  ،؛ الضبي ٖٓمؤلف مجيكؿ : اخبار مجمكعة /  ػٓىػٖٓٔـ، كقيل سنة ٕٔٚ -ػىٕٓٔسنة  
،  ٔط ،يـ اإلبياري في تاريخ رجاؿ األندلس ، تح : إبراى: بغية الممتمس  ـ (ٖٕٓٔ/ ػىٜٜ٘حياف)ت 

 ٓ  ٚٓٗ/ٕ ـٜٜٛٔ/ػىٓٔٗٔدار الكتاب المبناني ، بيركت ، 
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يطاليا كجزائر البحر المتكسطأرسبلف ، شكيب : تاريخ غزكات العرب  (ٚ٘) دار  ،في فرنسا كسكيسرا كا 
، دار الكتب ؛ طو ، عبد الكاحد ذنكف : دراسات أندلسيةٗٙ/  قٕٖ٘ٔالنيضة العممية ، بيركت ، 

 ،مف مدف األندلس، كثغكرىا مما يمي ببلد اإلفرنجة ؛ كاربكنة : ٗٙ/  ـٕٗٓٓ، بنغازي ، ٔط الكطنية ،
 ٓ ٕٗالحميري : الركض المعطار /   ٓكتسمى بكنة

 ٓ ٗٙأرسبلف : تاريخ غزكات العرب/ (ٛ٘)

جميقية : مدينة كاقعة عمى ساحل المحيط األطمسي ، مف ناحية شماؿ األندلس في أقصاه ، مف  (ٜ٘)
 ٓ ٚ٘ٔ/ٕالحمكي: معجـ البمداف ٓالغرب  جية

،  مكتبة الخانجي ، القاىرة ، ٗ، طعناف ، دمحم عبدهللا : دكلة اإلسبلـ في األندلس  (ٜ٘)
 ٓ ٕٔٔ/ ٔ،  ـٜٜٚٔ/ػىٚٔٗٔ

 ،ـ(ٕٜٛ -ٗٔٚ/  ػىٖٙٔ -ٜ٘دراسة في أحكالو السياسية )السامرائي :الثغر األعمى األندلسي ،  (ٔٙ)
  ٓ ٜٗ/ ـٜٙٚٔمطبعة أسعد ، بغداد ، 

حاجز ، كال سبانيا كفرنسةأالحد الفاصل بيف كتعد ىذِه الجباؿ  ٓ ٜٜٔمؤنس: فجر األندلس /  (ٕٙ)
، تح : عبد الرحمف عمي الحجي ، دار  كركباأندلس ك جغرافية األ :البكري ٓ غاليش سبلـ كبمدبيف ببلد اإل

 ٓ ٛ٘/ ـٜٛٙٔ، بيركت،  ٔاإلرشاد لمطباعة كالنشر ، ط

الحمكي : معجـ  ٓأربعة فراسخ تطيمةبينيا كبيف مف أعماؿ تطيمة ، مدينة باألندلس طرسكنة :  (ٖٙ)
  ٓ  ٜٕ/ ٗالبمداف 

 ٓ  ٕٙ/ٕابف عذاري : البياف المغرب  (ٗٙ)

 ٓ  ٖٜٔالكتابة/الخراج كصناعة  (٘ٙ)

 ٕٕٔ/ٖالحمكي : معجـ البمداف  ٓبمدة مشيكرة باألندلس تتصل  بأعماؿ تطيمةسرقسطة :   (ٙٙ)

عبد هللا بف المغيره: بف أبي بردة القريشي ، مف التابعيف ، سكف القيركاف ككلي قضائيا في عيد  (ٚٙ)
 ٓ ٕٙٔ/ ٔ؛ المالكي : رياض النفكس ٕٓٔالدباغ : معالـ اإليماف/ ٓ ػىٜٜعمر بف عبد العزيز سنة
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 ٓ  ٚٛالمعجـ الكسيط /ٓالتميس : الكيس أك الكعاء الكبير (ٛٙ)

 ٓ  ٜٛ/ٕابف قتيبة: )المنسكب( اإلمامة كالسياسة  (ٜٙ)

دينة م كقكنيو : ؛ٜٔ/ٕٗ؛ النكيري : نياية االرب  ٕٔٙابف عبد الحكـ : فتكح مصر كالمغرب /  (ٓٚ)
بإفريقية كانت مكضع القيركاف قبل أف تمصر القيركاف ، كقيل إف قمكنية ىي المدينة المعركفة بسكس 

 ٓ ٜٜٖ/ ٗالحمكي: معجـ البمداف ٓالمغرب 

 ٓ ٘ٔ/ ٔابف عذاري : البياف المغرب  (ٔٚ)

، تح :   : المخصص(ـٗٙٓٔ/ ىػٛ٘ٗ ت، أبك الحسف عمي بف إسماعيل المرسي )ابف سيده  (ٕٚ)
 .ٗٓٔ/ ٖ،  ـٜٜٙٔىػ / ٚٔٗٔ،  دار إحياء التراث العربي ، بيركت ، ٔخميل إبراىيـ جفاؿ ، ط

الدعاء عز كجل لمببلد كالعباد بالصبلة ك ىي الصبلة التي يتـ فييا طمب السقي مف هللا  (ٖٚ)
نحباسيا ، فكاإل بل بد لمناس أف يستغفركا هللا ستغفار، كىي مشركعة بسنة النبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص عند قمة األمطار كا 

ـْ تعالى )عبل، مصداقًا لقكؿ هللا سبحانو ك جّل ك  َماَء َعَمْيُك ـْ ِإنَُّو َكاَف َغفَّاًرا ُيْرِسِل السَّ َفُقْمُت اْسَتْغِفُركا َربَُّك
ـْ َأنْ  ـْ َجنَّاٍت َكَيْجَعْل َلُك ـْ ِبَأْمَكاٍؿ َكَبِنيَف َكَيْجَعْل َلُك  ٓ ٕٔ-ٓٔسكرة نكح :  َياًرا(ِمْدَراًرا َكُيْمِدْدُك

 ٓ ٜٔ/ٕ؛ ابف عذاري : البياف المغرب ٚٔٔ/ٕابف قتيبة : )اؿ منسكب( اإلمامة كالسياسة  (ٗٚ)

 .قرطبة :مدينة عظيمة بأال ندلس ، كتقع في كسطيا ، كىي حصينة كمسكرة بسكر مف الحجارة (٘ٚ)
، منشكرات دار : صكرة األرض (ـ ٜٚٚ/ ػىٖٚٙ، أبك القاسـ دمحم بف عمي النصيبي) ت ابف حكقل 

 ٓ ٕٖٗ/ ٗ؛ الحمكي : معجـ البمداف ٚٓٔ/ ـٕٜٜٔمكتبة الحياة ، بيركت ، 

 ٓ ٕٔٙ/ ٔ؛ المقري : نفح الطيب  ٕٓمؤلف مجيكؿ / (ٙٚ)

كىي المعركة التي دارت بيف المسمميف بقيادة عبد الرحمف الغافقي ، كبيف  معركة ببلط الشيداء :  (ٚٚ)
ـ،  عمى مقربة مف السيل الكاقع بيف مدينتي تكر ٕٖٚ/ػىٗٔٔرؿ مارتل ، سنة الفرنجة بقيادة شا

ستشياد الغافقي إنياكبكاتيو، كقيل  نتيت بيزيمة المسمميف كا   ،الغنيمي ٓإستمرت ثمانية أك عشرة أياـ ، كا 
أكتكبر  – ػىٗٔٔفي التاريخ اإلسبلمي كاألكربي ) رمضاف  : معركة ببلط الشيداء عبد الفتاح مقمد

 ٓ ٗٙ/  ـٜٜٙٔ/ ػىٙٔٗٔ، عالـ الكتب ، القاىرة ،  ٔـ بكاتيو ( ، طٕٖٚ
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، مف القرف األكؿ إلى : جياد المسمميف خمف جباؿ البرت  ، كفاء عبد هللا بف سميمافالمزركعي (ٛٚ)
 ٓ ٖٕٔ/  ـٖٕٓٓ، مكتبة دار ، القاىرة ، ٔالقرف الخامس اليجري ، ط

دار  ،ـٕٜٗٔ-ـ ٔٔٚ/ ػىٜٚٛ- ػىٕٜاإلسبلمي حتى سقكط غرناطة  مف الفتحالتاريخ األندلسي  (ٜٚ)
 ٓ ٜٚٔ/  ـٜٔٛٔ-ػىٕٓٗٔ، بيركت ،  ٕالقمـ ، ط

 ٓ  ٜٕٙ/  ـٕٜٜٔـ ، ٓ، مكتبة األسرة ، دمؤنس : معالـ تاريخ المغرب كاألندلس  (ٓٛ)

 ٓ ٓٙالسامرائي : تاريخ العرب /  (ٔٛ)

عبد الممؾ بف قطف : بف عصمة بف انيس بف عبد هللا بف جحكاف بف عمرك بف حبيب بف عمرك   (ٕٛ)
بف شيباف ، كيمقب بمحارب فير ، كانت لو كاليتاف عمى األندلس ، األكلى بعد إستشياد عبد الرحمف 

ختمف في مدتيا ، فقيل ستة أشير كقيل سنتاف ، أما كاليتو الثإٖٚ/ ػىٗٔٔالغافقي سنة نية ، ـ، كا 
ابف عذاري :  ٓـٓٗٚ/ػىٖٕٔـ الى سنة ٜٖٚ/ػىٕٕٔـ أك ٖٛٚ/ػىٕٔٔفإختمف في تحديدىا فقيل سنة 

  ٓ   ٖٓ-ٕٛ/ ٕالبياف المغرب 

 ٓ ٜٔ/ٖ؛  ٖٕٙ/ ٔالمقري : نفح الطيب  (ٖٛ)

أطمقت عمييـ عدة تسميات ، منيا البسكنس  كبشككنس  كالبشاكسة  كالبشكنس ، ىـ سكاف ببلد  (ٗٛ)
، ككانت بنبمكنة عاصمة ليـ ، كىك إقميـ يمتد عبر جباؿ البرتات الغربية مابيف فرنسا كأسبانيا  نافارا

( منيا ، ثبلثة أالؼ تقع في ٕكـٕٔحتى شاطئ خميج بسكاي ،  كيغطي اإلقميـ مساحة تقدر ب)
؛ ابف ٜ٘ٔينظر اليعقكبي : البمداف /  ٓ( في أراضي أسبانيا ٕكـٛٔأراضي ببلد الغاؿ )فرنسا( ، ك)

؛ البكري : جغرافية األندلس ٕٓ٘؛ ابف حـز : جميرة انساب العرب / ٘ٓٔ/ٔحكقل : صكرة األرض 
؛ العمياكي ، حسيف جبار : البشكنس دراسة تاريخية في أحكاليـ العامة في األندلس  ٖٛ، ٜٚكأكركبا / 
اإلنسانية ، جامعة ـ ، أطركحة دكتكراه ،غير منشكرة ، كمية التربية لمعمـك ٖ٘ٓٔ/ ػىٕٚٗحتى سنة 

 ٓ ٕٔ-ٔٔـ / ٕ٘ٓٓ ،البصرة

كاف كاليًا عمى مصر في عيد ىشاـ بف عبد الممؾ ، الذي كتب إليِو عبيد هللا بف الحبحاب :  (٘ٛ)
ق ، فأستخمف إبنو القاسـ عمى مصر ، كأبنو إسماعيل عمى ٙٔٔبكتاب يأمره بكالية إفريقية سنة 

لمكالية الثانية بعد خمع عقبة بف الحجاج ، كقيل أف عبيد السكس ، كقاـ باسترجاع عبد الممؾ بف قطف 
   .ٖٖٙ: الحمة السيراء/ابف األبار .، ذك ببلغة كشعر، عارفًا بأياـ العرب كأخبارىـهللا كاف حافظًا بميغاً 

 . ٙٗٔ/ ؛ المزركعي: جياد المسمميف خمف جياد البرت ٓٛاريخ غزكات العرب /: تبلفأرس (ٙٛ)
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عبيد هللا بف ى األندلس أياـ ىشاـ بف عبد الممؾ ، كقيل كاله كل السمكلي:عقبة بف حجاج  (ٚٛ)
تصف  ، كقيل في السنة التي قبميا،ـ ٖ٘ٚق/ٚٔٔالحبحاب صاحب إفريقية األندلس كدخميا سنة كا 

بككنو ذات سيرة محمكدة ، محبًا لمجياد ، كفي عيدة كصل المسمميف الى أربكنة ، كخمعو أىل األندلس 
؛ المقري : ٙٙ٘/ ٕالضبي : بغية الممتمس ٓ ككانت كاليتو خمس سنيف كشيريف،  ـٓٗٚ/ ػىٖٕٔسنة 

 ٓ  ٜٔ/ٖنفح الطيب

 ٓ ٖٖٙابف األبار : الحمة السيراء/ (ٛٛ)

في الحيل الحربية ، مكتبة  : التذكرة اليركية  ـ(ٕ٘ٔٔ/ػىٔٔٙ، عمي بف أبي بكر ) اليركي  (ٜٛ)
 ٓ  ٕٔ/ تٓالثقافة الدينية ، بكرسعيد، د

  ،: أثر العكامل الجغرافية في الفتكحات األسبلمية حتى نياية العصر الراشدي، كائل كميبالدكري  (ٜٓ)
 ٓ ٖٔ/  ـٕٕٓٓرسالة ماجستير ، غير منشكرة ، كمية التربية ، جامعة تكريت ،

 ٓ   ٖٗ-ٖٖمختصر سياسة الحركب/  اليرثمي : (ٜٔ)

 ٓ  ٕٚٔعبد الرؤكؼ : اليندسة العسكرية/  (ٕٜ)

 ٓ  ٓٛ/ٕابف قتيبة : )المنسكب( اإلمامة كالسياسة  (ٖٜ)

عطاء بف نافع اليذلي : احد أبرز القادة الذيف إعتمد عمييـ كالي مصر عبد العزير بف مركاف في  (ٜٗ)
ابف قتيبة : )المنسكب( االمامة  ة التي ارسميا الى جزيرة صقمية . حمبلتو البحرية ، كمنيا الحمم

 ٓ ٓٛ/ٕكالسياسة 

، كنيتو أبك األصبغ،  بف الحكـ بف أبي العاص بف أمية القرشي األمكي  عبد العزيز بف مركاف : (ٜ٘)
عشريف كالتي إستمرت  ق، ٘ٙكلي أمرة مصر في عيد أبيو سنة  بالمدينة، ثـ دخل الشاـ مع أبيو ، كلد

 :ٖٗ:ٜٖالكندي : الكالة كالقضاة / ىػٙٛأك  ػى٘ٛيكمًا، كقيل تكفي سنة سنة كعشرة أشير كثبلثة عشر 
ٗٗ ٓ  

سردانية : جزيرة كبيرة عمى طرؼ البحر الشامي ، كثيرة الجباؿ قميمة المياه ، كأىميا مف الرـك  (ٜٙ)
فتتحيا قبل الفتكحات  أفارقة متبربرة ، كسميت بيذا األسـ نسبة الى ساركدس بف ىرقل ، الذي حاصرىا كا 

 ٓ ٖٗٔطار /الحميري :الركض المعٓاإلسبلمية



                                                                     

 (1029 كانون األول ) العدد السابع والعشرون  ملحق 

  مزة عباسحزينب  م.م.  جاسم ياسين الدرويش    أ.د.

80 

مدينة صغيرة بنكاحي إفريقية ، بينيا كبيف سفاقس يكماف ، أكثر أىميا حاكة ينسجكف سكسة :   (ٜٚ)
الثياب السكسية الرفيعة ، كبيف سكسة كالميدية ثبلثة أياـ ، كقيل مف القيركاف إلى سكسة ستة كثبلثكف 

كالجنكب كالشرؽ ، سكرىا صخر  ميبل ، كىي مدينة قد أحاط بيا البحر مف ثبلث نكاحي ، مف الشماؿ
 ٓ  ٕٕٛ/ ٖالحمكي: معجـ البمداف ٓحصيف منيع يضرب فيو البحر 

 ٓ ٓٛ/ ٕ ابف قتيبة :  )المنسكب( اإلمامة كالسياسة  (ٜٛ)

 ،عبيدة بف عبد الرحمف القيسي : مف أىل دمشق ، كلي أذربيجاف في خبلفة عمر بف عبد العزيز (ٜٜ)
ستمر عمييا أربع سنيف كستة أشيرػىٓٔٔد الممؾ في محـر سنة ثـ إفريقية في عيد ىشاـ بف عب  .، كا 

 ٓ  ٔ٘-ٓ٘/ٔ؛ ابف عذاري : البياف المغرب  ٜٕٔابف عبد الحكـ : فتكح مصر كالمغرب /

الحارث المستنير : احد قادة الجيكش اإلسبلمية في شماؿ إفريقية ، الذيف بعثيـ الكالي عبيدة   (ٓٓٔ)
، أبك  بف خياط؛ خميفة ٜٕٔابف عبد الحكـ : فتكح مصر كالمغرب /ٓبف عبد الرحمف لغزك صقمية

ر ، دا ٕط، تح: أكـر ضياء العمري ، : تاريخ  (ـٜ٘ٛ/ ىػٕٓٗ تعمرك خميفة بف خياط الشيباف )
 ٓ  ٖ٘٘/  ػىٜٖٚٔدمشق ، بيركت،  ،القمـ ، مؤسسة الرسالة 

 ٓ ٗٗٔٔ/ ٕ؛ ابف الكردبكس : االكتفاء ٜٕٔابف عبد الحكـ : فتكح مصر كالمغرب/ (ٔٓٔ)

دار  ،  ٖط، : لساف العرب ( ـٖٔٔٔ/ ػىٔٔٚ ت)  عمي، دمحم بف مكـر بف ابف منظكر  (ٕٓٔ)
 ٓ   ٘/٘،  ػى ٗٔٗٔ،  بيركت ،صادر 

 ٓ  ٛ٘تزك: فف الحرب /  (ٖٓٔ)

 ٓ ٕٗٛ/ ٕأي غبار المسير : ابف منظكر : لساف العرب  (ٗٓٔ)

 :الحميري ؛ ٜٕ/ٔ؛المالكي : رياض النفكس  ٕٔٙابف عبد الحكـ : فتكح مصر كالمغرب / (٘ٓٔ)
 ٓ  ٛٙٔ/الركض المعطار

 قٕٕٗٔ، دار المريخ ،  ٗط، المدخل إلى عمـ الجغرافيا كالبيئة  دمحميف ، دمحم محمكد  ينظر : (ٙٓٔ)
 /ٕٙٗ ٓ 

  ٕٔ/  ـٕٜٚٔأكستف : عمـ المناخ ، تعريب: دمحم متكلي ، مكتبة االنجمك المصرية ، :ممر (ٚٓٔ)
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، حيث  ٙٔ/ ٕابف منظكر : لساف العرب  ٓالبيات : كىك اإليقاع بالعدك ليبًل عمى حيف غفمة (ٛٓٔ)
سكر العدك كتقـك بالتكبير كالصراخ لنشر يقسـ المياجمييف لقسميف ، فتدخل مجمكعة منيـ داخل مع

الخكؼ كالذعر في صفكفيـ ، كتبقى المجمكعة الثانية خارجًا ، لمقضاء عمى الفاريف مف داخل 
، دار ٕ، خالد جاسـ، تنظيمات الجيش العربي اإلسبلمي في العصر األمكي ، ط الجنابيٓالمعسكر

 ٓ ٚٛٔ/  ـٜٙٛٔالشؤكف الثقافية ، بغداد ، 

، ٔـ( البياف كالتبياف ، طٛٙٛ/ػىٕ٘٘، أبك عثماف عمرك ابف سحر ابف محبكب ) احظ : الج (ٜٓٔ)
 ٓ ٜٔ/ٖ ، ػىٖ٘ٗٔالمبطبعة التجارية الكبرى ، مصر ، 

 ٓ ٔ٘مختصر سياسة الحركب/ (ٓٔٔ)

ا خاكر: كردت في بعض المصادر بعدة تسميات ، فقد ذكرىا البكري باسـ ) جاكاف ( ، بينم (ٔٔٔ)
 ينظر: ٓأكبر مدينة في ككرة ككار، كتقع جنكبي فزاف( ، كىي مجيكؿ باسـ ) كاجافذكرىا مؤلف 

الحمكي:  ؛ٙٗٔ؛ اإلستبصار / ٖٔالمغرب في ذكر ببلد إفريقية كالمغرب مف كتاب المسالؾ كالممالؾ/ 
  ٖٔٗ/ ٕمعجـ البمداف 

 ٓ ٕٗٙبف عبد الحكـ : فتكح مصر كالمغرب / ا (ٕٔٔ)

ينبع مف مدينة الغدير، كتقع عمى ىذا الكادي مدينة المسيمة مف ببلد ىك نير كادي سير :  (ٖٔٔ)
كقيل ىك كادي ،  ٛ٘٘الحميري: الركض المعطار /  ؛ٚٙٔستبصار / ؛ مؤلف مجيكؿ : اإل ٓالزاب

 ٓ ٕٗ/ ٔابف عذاري :البياف المغرب  ٓالمسيمة

(، تاريخ إفريقية كالمغرب  ـٕٙٓٔ/ػىٕ٘ٗ، أبك إسحاؽ إبراىيـ بف القاسـ )ت لرقيق القيركاني ا (ٗٔٔ)
/  ـٜٜٓٔ، دار الغرب اإلسبلمي ، بيركت ،  ٔ، تح : عبد هللا الزيداف ، عز الديف عمر مكسى ، ط

 ٓ ٜٗ/ اإليماف؛ الدباغ : معالـ  ٕٔ

يكنى أبا شداد ، كقيل لو صحبة ، كركى عف جماعة مف التابعيف ، شيد زىير بف قيس البمكي :  (٘ٔٔ)
، كقتمتو الرـك ببرقة يقيا في عيد عبد الممؾ بف مركاف ، كأصبح كالي إفر ـ ٓٗٙ/ ق ٕٓفتح مصر سنة 

فريقية إ؛  الرقيق القيركاني: تاريخ ٕٕٚبف عبد الحكـ : فتكح مصر كالمغرب/ آـ ٜٙٙ/ػىٙٚسنة 
 ٓ  ٕٕ-ٕٓ؛ٛٔ-ٚٔكالمغرب/ 

تممساف ك كىراف اىرت ك الربكع المكجكدة ما بيف ت أمير أمازيغي ، ككانت مممكتو تضـ كلكسيمة : (ٙٔٔ)
غربًا إلى القيركاف بالشرؽ، يعتبر أحد األبطاؿ التاريخييف عند األمازيغ الذيف تذكرىـ كتب التاريخ أباف 
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العصر الكسيط، تحارب كسيمة مع قكات عقبة بف نافع كقكات قيس بف زىير البمكى، ممَّا تسبب بتأخير 
 ٓ  ٚٓٔ/ ٗالكامل في التاريخ بف األثير : ا ٓفتكحات المسمميف في شماؿ إفريقيا

ينظر:  إبف  ٓبإسـ )ممش أك لميس(، مف نكاحي القيركاف مصادرذكرت في بعض الممس :  (ٚٔٔ)
 ٓ  ٛٓٔ/ ٗاألثير : الكامل في التاريخ 

 :؛ ابف عذاري ٛ٘؛ الدباغ : معالـ االيماف / ٜٔفريقية كالمغرب /إرقيق القيركاني : تاريخ ال (ٛٔٔ) 
 ٓ ٕٖ/ٔالبياف المغرب 

زد بف عدي بف بكر بف مغيث بف عمرك بف مزيقيا بف عامر بف األ حساف بف النعماف :  (ٜٔٔ)
  ،فاتح قرطاجنة  ، كالُه عبد الممؾ بف مركاف  كالية المغرب ، كىك مف رجاؿ السياسة كالحرب ،الغساني

د العزيز بف مركاف مف منصبِو سنة كلقب بالشيخ األميف ، كىك مف التابعيف ، كعزلُو كالي مصر عب
؛ ٜٕٙبف عبد الحكـ : فتكح مصر كالمغرب / آـ، بسبب تدخمِو في شؤكف برقة كطرابمسٗٓٚق/ ٘ٛ

   ٕٗالكندي: الكالة كالقضاة /

 إستقرت بربرية ممكة جراكة ، كأعظـ ممكؾ البربر ، ، إمرأة  دىيا بنت ماتية بف تيفافالكاىنة :  (ٕٓٔ)
كممكت الكاىنة إفريقية كميا ، كأساءت السيرة  ، حكليا البربر بعد قتل كسيمة أجتمعكقد ، بجبل أكراس 

ف خمدكف ، عبد الرحمف بف دمحم بف دمحم اب؛ ٙٔٗ/ٖبف األثير : الكامل في التاريخ  ا ٓفي أىميا كظممتيـ
مف عاصرىـ ديكاف المبتدأ كالخبر في تاريخ العرب كالبربر ك  ، تاريخ ، المسمى(ـ٘ٓٗٔ/ ػىٛٓٛ ت)

  ٖٗٔ/ٙ ،ـٜٛٛٔ -ىػ  ٛٓٗٔ، دار الفكر، بيركت،  ٕطمف ذكي الشأف األكبر، تح: خميل شحادة ، 
ٓ 

 ٓ ٕٙ؛ الدباغ : معالـ اإليماف / ٔ٘/ ٔالمالكي : رياض النفكس  (ٕٔٔ)

 ٓ ٕ٘الرقيق القيركاني : تاريخ إفريقية كالمغرب /  (ٕٕٔ)

ق ، كعقد لو إثنى عشر ٖٕٔكمثـك بف عياض : كالُه ىشاـ بف عبد الممؾ عمى أفريقية سنة  (ٖٕٔ)
ألفًا مف أىل الشاـ ، ككتب الى عماؿ األمصار أف يمدكا لُو يد العكف كالمساعدة ، كيخرجكا معو الى 

يقية كالمغرب الرقيق القيركاني : تاريخ إفر ٓكقتل عمى يد البربر في كادي سبك مف اعماؿ طنجة  ،إفريقية
 ٓ  ٘٘/ٔ؛ ابف عذاري : البياف المغرب ٖٔٔ/ ٔ؛  المالكي : رياض النفكس ٙٚ/ 
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بمج بف بشر : احد قادة الجيش ، كاله كمثـك بف عياض عمى طبلئع جيشو في إفريقية لسكء  (ٕٗٔ)
 .ٖٕٔة سياستو مع أىل القيركاف ، كنشب القتاؿ بيف العرب كالبربر كالتي عمى اثرىا ىـز المسممكف سن

 ٓ ٚٚ/ ٔالرقيق القيركاني : تاريخ إفريقية كالمغرب

 ٓ ٘٘/ ٔابف عذاري : البياف المغرب  (ٕ٘ٔ)

يزيد بف خالد العبسي : ىك أحد أصحاب حساف بف النعماف ، كالذي تبنتُو الكاىنة بعدما كقع  (ٕٙٔ)
 ٓ ٔ٘/ ٔالمالكي : رياض النفكس  ٓباألسر في معاركيا مع المسمميف

 ٓ ٗٙاغ : معالـ اإليماف /الدب (ٕٚٔ)

 ٓ ٛٙ؛ الدباغ : معالـ اإليماف /ٚ٘/ ٔالمالكي : رياض النفكس  (ٕٛٔ)

 ٓ   ٗٛ/ ٕابف قتيبة : )المنسكب( اإلمامة كالسياسة  (ٜٕٔ)

 ٓ   ٗٛ/ ٕابف قتيبة :  اإلمامة كالسياسة  (ٖٓٔ)

، منشكرات كزارة ريخ ؛ مصطفى، شاكر : األندلس في التاٚٓٓٔابف الكردبكس : اإلكتفاء / (ٖٔٔ)
 ٓ ٜٔ/ ـ ٜٜٓٔالثقافة ، دمشق ،

مكلى عبد الممؾ بف مركاف ، فيك الذي أدبُو ، كبعد مكت عبد الممؾ أصبح مغيث الركمي :  (ٕٖٔ)
ركمي ، كقيل  و إنومغيث مكلى الكليد بف عبد الممؾ ، كقيل في أصم إفأبنو الكليد خمفًا لو ، لذلؾ يقاؿ 

 أألييـليس بركمي عمى الحقيقة، كتصحيح نسبو، أنو مغيث بف الحارث بف الحكيرث بف َجَبَمة بف  إنو
في طنجة، ككاف  ل في إفريقية ،تحيا، ُقتِ أفتكنشأ مغيث بدمشق، كدخل األندلس مع طارؽ ف ،انيغسال

إبف عبد ينظر: ٓ ـ ٖٙٚ/  ػىٛٔٔالدكلة في قتاؿ الخارجيف مف البربر، ككاف قتمو سنة  مع جيش
؛  ٕٔ/ٖ؛ المقري : نفح الطيب ٜ/ ٕبف عذاري : البياف المغرب ا؛ ٜٕٚالحكـ : فتكح مصر كالمغرب/ 

 ٖٖٗٓ/ ٔخطاب : قادة فتح المغرب العربي 

 ٓ  ٓٔ/ٕ؛ ابف عذاري : البياف المغرب   ٕٓمؤلف مجيكؿ : أخبار مجمكعة / (ٖٖٔ)

ميبًل عف إستيجة ، مسكرة ٘ٗ: مدينة أندلسية كبيرة ، تقع شرؽ أشبيمية ، كتبعد حكالي  قرمكنة( ٖٗٔ)
بالحجارة ، يبمغ إرتفاع سكرىا أربعكف حجرًا ، كبالذراع ثبلث كأربعكف ذراعًا ، يصعب عمى المقاتميف 

 ٓ  ٔٙٗالحميري : الركض المعطار / ٓإقتحاميا

 ٓ  ٖٔ/ٕف عذاري: البياف المغرب ؛ ابٕٗمؤلف مجيكؿ : أخبار مجمكعة / (ٖ٘ٔ)
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 ٓ  ٜٕٙ/ٔ؛ المقري : نفح الطيب ٖٔ/ ٕابف عذاري : البياف المغرب  (ٖٙٔ)

كىي إحدى القكاعد التي بناىا ممكؾ العجـ ، كىي ككرة كاسعة ليا حصكف كقرى، بينيا ماردة :  (ٖٚٔ)
 ٓ   ٛٔ٘الحميري : الركض المعطار / ٓكبيف قرطبة ستة أياـ 

 ٓ ٗٔ/ٕ؛ ابف عذاري : البياف المغرب  ٕ٘مجيكؿ : اخبار مجمكعة / مؤلف  (ٖٛٔ)

مدينة باألندلس عامرة ، مف أعماؿ رّية  تقع عمى شاطئ البحر بيف الجزيرة الخضراء مالقة :  (ٜٖٔ)
 ٓ ٖٗ/٘الحمكي : معجـ البمداف ؛ ٕ٘ابف غالب : فرحة األنفس / ٓكالمرية

 ٓ ٕ٘ٚ/ ٔنفح الطيب (ٓٗٔ)

 ٓ ٓٓٔ/ٔكلة اإلسبلـ في األندلس  عناف : د (ٔٗٔ)

 ٓ ٔٓٔ/ٔ؛ عناف : دكلة االسبلـ في األندلس  ٕٛ/ٕابف عذاري : البياف المغرب  (ٕٗٔ)

ف ، األكلى كانت بعد يمرتتكلى األندلس  ي ، كىك مف التابعيفكقيل العكعبد الرحمف الغافقي :  (ٖٗٔ)
/ ػىٗٔٔستشيد في معركة ببلط الشيداء سنة اـ ، ٖٓٚ/ ػىٕٔٔـ ، كالثانية في سنة ٕٔٚ/ ػىٕٓٔسنة 
إبف عذاري : البياف المغرب ؛  ٕٗٚالحميدي : جذكة المقتبس في ذكر كالة األندلس /ينظر : ٓـ ٕٖٚ

 ٓ  ٖٕٙ/ ٔالمقري : نفح الطيب  ؛ٕٛ-ٕٙ/ ٕ


