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  اإلسالميمنذ الفتح  لعالقات السياسية بين مصر وليبيامظاىر ا 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 الممخص 

إذ واالجتماعية  مما ال شك فيو أن دراسة العالقات تعد من الدراسات الحيوية
قديمة قدم إنيا تثري جوانب المعرفة السيما وأن ىناك روابط بين مصر وليبيا 

فيناك روابط  .االنسان ساىمت في رتق النسيج االجتماعى بين القطرين الشقيقين
، فنتج عن ذلك خبرات متابدلة ومشاعر  بين االبمدينتاريخية وحضارية وجغرافية 

، فمقد مرت الدولتان بظروف متشابة ، فحكمتيما مصر وليبياود ربطت بين سكان 
كما كانت ىناك عالقات تجارية بينيما نظرًا  ،الدولة البيزنطية ، قبل مجيء العرب 

 . عيما فى النطاق الشمالىمن وقو  لمجوار وغير ذلك
 توصمت الدراسة لمنتائج التالية:

 أن تجاور موقع الدولتين نتج عنو عالقات مباشرة وأنيما يشبيان حبات العقد
 إذا إنفرطت منو حبو أنفرط العقد كمو .

 . انتيت مراحل فتح الدولتين بمفاوضات بين العرب والروم 
  كان فتح الدولتين عمى يد عمرو بن العاص 

اعتمدت الدراسة عى المنيج التاريخى بغرض جمع المعمومات وتحميميا       
 لدراسة البمدين.

ليبيا ومظاهر العالقات السياسية بين مصر   

 منذ الفتح اإلسالمي إلى نهاية عصر الوالة

 م ( 918إلى  122هـ / 152هـ إلى 12)

  

 

 ادم حممد حسن ابلر د.   

                                                                           السودان/مجهورية كلية الرتبية / جامعة نياال 

 د. طارق أبو الوفا حممد

 العربية مصر/ مجهورية عضو إحتاد املؤرخني العرب 
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Abstract 

There is no doubt that the study of relations is one of 
the vital and social studies as it enriches aspects of 
knowledge, especially since there are links between Egypt 
and Libya as old as human rights contributed to the social 
fabric between the two brotherly countries. There are 
historical, cultural and geographical links between the two 
countries. This resulted in the experiences of the people of 
Egypt and Libya. The two countries went through similar 
conditions, which were ruled by the Byzantine state before 
the Arabs came. There were also commercial relations 
between them. North. 

 The study found the following results: 

The proximity of the two countries' location has 
resulted in direct relations and they resemble the beads of 
the contract if the love of the whole contract breaks outThe 
stages of the two states' opening ended with negotiations 
between the Arabs and the Romans. 

 •The two states were opened by Amribn al-Aas 

The study adopted the historical method for the 
purpose of gathering and analyzing information for the 
study of the two countries. 

Political  Relations 

Manifestations Between Egypt 

And Libya from The Islamic 

Conquests To the End Of Wulat 

(Governors) Period 
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 اىداف البحث:
 اعطاء خمفية عف مظاىر العالقات  السياسية المصرية الميبية. -1
 ابراز العالقات بيف البمديف فى العصر االسالمى -2
 التعرؼ عمى مظاىر العالقات السياسية فى عصر الوالة. -3
 االضافة العممية لمتاريخ االفريقىواالسالمى -4
 التعرؼ عمى خصوصيات التواصؿ الحضارى لشعوب البمديف. -5
 التعرؼ  عمى مراحؿ عوامؿ فتح الدولتيف. -6
 توضيح سياسة الوالة الدارة الدولتيف. -7

 مشكمة البحث :
تتمثؿ مشكمة فى السؤاؿ الرئيس ماىى مظاىر العالقات السياسية بيف مصر 

 وليبيا فى الفتح االسالمى حتى عصر الوالة وتتفرع السئمة فرعية: 
 الفتح االسالمى. كيؼ كانت مظاىر العالقات السياسية فى عصر -1
 ماىى المظاىر السياسية لمبمديف فى عيد الوالة .  -7
 ىؿ مراحؿ وعوامؿ الفتح متشابية بيف الدولتيف. - -3

 منيج البحث:
اعتمدت الدراسة عمى المنيج التاريخى لتحميؿ مظاىر العالقات السياسية بيف 

 مصر وليبيا منذ الفتح االسالمى حتى عصر الوالة.
 أدوات البحث:
 المراجع والدوريات والرسائؿ الجامعية .المصادر و تشمؿ 

 حدود البحث: 
الحدود المكانية دولتى مصر وليبيا اما الزمانية فترة الدولتيف فى عيد الفتح 

 .االسالمى حتى عصر الوالة
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 مقدمة :
فيحد مصر مف  (2)دوؿ الشماؿ اإلفريقي (1)تقع كؿ مف مصر وليبيا في نطاؽ    

(، (3)بيضالشماؿ البحر األ  (5)بجبيو واسعة(4)ومف الشرؽ البحر األحمر) بحر القمـز
تارة وتارة  (6) بينما كانت حدودىا الجنوبية في العصر اإلسالمي تنتيي عند أسواف،

 .(8)بينما كانت حدودىا الغربية ليبيا (7)أخرى عند وادي حمفا ،
ويحدىا مف  (9)بيض ،أما عف موقع ليبيا وحدودىا فتطؿ شمااًل عمى البحر األ

ومف الغرب كَؿ مف  (13)وتشاد (12)ومف الجنوب النيجر (11)والسوداف (11)الشرؽ مصر
 ،) أفريقيو أو المغرب األدنى( (14)تونس

 ، ) والتي كانت تعرؼ بالمغرب األوسط أف ذاؾ( . (15)والجزائر
 عوامل ومراحل الفتح اإلسالمي لكال الدولتين: 

عالقات بينيما السيما في العصر اإلسالمي  أدى تجاور الدولتيف إلى وجود 
،وكانت ىناؾ بطبيعة الحاؿ عوامؿ دفعت قادة المسمميف أف ترنو أنظارىـ إلى فتح 

 مصر وليبيا .
 عوامل فتح مصر:

  كانت مصر محتمة مف الروماف ، وكاف فييـ غطرسة عالية ، فوضعوا أنفسيـ
د سمعوا عف عدالة العرب موضع السادة مف أىؿ البمد ، وكاف السكاف في مصر ق

 وحسف سيرتيـ  
  لـ يكف الجنود الروماف مخمصيف في الحروب ألنيـ كانوا يحاربوف عف نظاـ

مدركيف أنيـ ال حؽ ليـ فيو ، ويدافعوف عف غير أوطانيـ مما أضطر القواد أحيانًا 
 إلى تقييد الجنود بسالسؿ حتى اليفروف أثناء القتاؿ .

 قمح .كانت مصر تعرؼ بمزرعة ال 
  أغارت القوط عمى إسبانيا وأخذوىا مف الروماف فبدأت اإلمبراطورية في

  .التصدع
  خمو الكنيسة مف الحب واإليخاء الروحي وأختالؼ الكنيسة القبطية عف الكنيسة

 الرومانية في موضوع ) طبيعة المسيح ( .
  قدـ بعض المصرييف مساعدات لمجيش الزاحؼ كانت مف أسباب تيسير
  .(16)الفتح
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 مراحل فتح مصر : 
 مرت عممية فتح مصر بمراحؿ عديدة يمكف أف نجمميا فيما يمي :

، فتقدـ بجيشو إلى مصر ، حتى إذا  : وقوع الفكرة في نفس عمرو بن العاص أوالً 
أوؿ الحدود المصرية لحؽ بو رسوؿ مف قبؿ عمر بف الخطاب  (17)وصؿ إلى رفح

يعرؼ بثاقب ذكائو مقدار تردد عمر بف  يحمؿ رسالو ، ولما كاف عمرو بف العاص
الخطاب في اإلذف لو بفتح مصر ، فغمب عميو أف يكف في ىذه الرسالة ما يصرفو 

ثـ قابؿ رسوؿ  (18)عف غايتو فأجؿ مقابمة رسوؿ الخميفة حتى وصؿ إلى العريش
الخميفة وفض رسالتو فإذا فييا صدؽ حدثو فسأؿ مف حولو أنحف بمصر ؟ فأجابوا 

فأخذ يجد في المسير ، ثـ تال ذلؾ المرحمة  ،(19) اؿ : فسيروا عمى بركة اهللنعـ : فق
 الثانية .

، فعقب فض رسالة أمير المؤمنيف شرع عمرو في  ثانيًا : مرحمة الصدام المسمح  
القياـ بسمسمة مف المعارؾ مع الجيوش البيزنطية في مصر فكسب جميع ىذه المعارؾ 

 (22)بعد حصار داـ شيرًا  (21)التي تمكف مف دخوليا  (21)داية بحامية الفرما ،فإتقى ب
بعد حصار ومناوشات إستمرت  (23)أعقب سقوط الفرما سقوط مدينة بمبيس ،

نسحبت حامية المدينة إلى بابميوف ، (24)شيرًا آخر ترؾ عمرو جزءًا مف جيشو  (25)وا 
ينتظر المدد محاصرًا لمحصف الذي أدرؾ منعتو ثـ طمب المدد مف الخميفو ، ولـ 

 (27)ثـ دارت ىناؾ معركة حامية الوطيس عند مدينة البينسا (26)فسار إلى الفيـو 
إنتصر عمرو فييا ، ثـ عاد بعد وصوؿ المدد ليشتبؾ مع الرـو عند عيف شمس 

كاف مف نتيجتو أف دخؿ مع الرـو في  (28)حيث إنتصر عمرو إنتصارًا حاسماً 
 مفاوضات .

كانت النتيجة الحتمية ليذه اليزائـ المتتالية أف يتفؽ ات ، : مرحمة المفاوض ثالثاً  
نصيا ومما جاء فييا ) ىذا ما أعطى  (29)الطرفاف عمى معاىدة حفظ لنا الطبري 

عمرو بف العاص ألىؿ مصر مف األماف عمى أنفسيـ وممتيـ وأمواليـ وكنائسيـ 
، وال يساكنيـ  وصمبيـ ، وبرىـ وبحرىـ ، ال يدخؿ عمييـ شيء مف ذلؾ وال ينتقص

النوب ، وعمى أىؿ مصر أف يعطوا الجزيو( ، فدخؿ في ذلؾ أىؿ مصر كميـ ، 
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ر ثـ سار عمرو بالجيش  (31)ونزلو المسمموف (31)عمرو الفسطاط وقبموا الصمح ، فمصَّ
لتقى بالرـو عند الكريوف ، ثـ تابع السير إلى األسكندرية (33)وىزميـ ىزيمة منكرة (32)وا 

 .(34)شير ثـ دخميا وحصرىا ثالثة أ
ـ ، حيث عاود الرـو اليجـو 645ىػ / 25ولـ تنتو مرحمة الفتح إال بعد عاـ   

 .(35)عمى األسكندرية فتصدى ليـ عمرو وكسر جمعيـ وخرب جدار المدينة 
 ىكذا مرت مراحؿ فتح مصر بالفكرة ثـ الصداـ المسمح ثـ المفاوضات .

 :عوامل فتح ليبيا و مراحمو 
 (36)ـ1913ير في التاريخ إال منذ عاـ أف إسـ ليبيا لـ يظمف المعروؼ 

وكاف لوجود المسمميف في مصر أسباب دفعتيـ  (37)وكانت قبؿ ذلؾ تسمى لوبيا ،
 لفتحيا يمكف إجماىا فيما يمي:

. الغاية التي تيفو إلييا أفئدة الصحابة وىي نشر الديف اإلسالمي 
 تكوف خط مف حدود أماميو في مصر البد لو  أدرؾ المسمموف أف وجودىـ

 الدفاع األوؿ عف مصر فمذا يجب تأميف حدود مصر باإلستيالء عمى ليبيا.
  تعقب فموؿ الجيوش الروميو الميزومة ومحاولة تصفيو الوجود الروماني في

 .(38)المغرب العربي
 مراحل فتح ليبيا :

بعد أف فرغ عمرو بف العاص مف فتح مصر وجو جيشو شطر ليبيا فبدأ 
فحاصرىا ثـ صالح أىميا عمى ثالثة عشر ألفا يؤدونيا إليو كؿ عاموأجاز  (39)رقوبب

بعد أف فرغ عمرو بف العاص مف قتح  (41)ليـ بيع أبنائيـ وبناتيـ في ىذه الجزية 
مدينة برقو وجو قواتو العسكريو في إتجاىيف : القسـ الرئيسي مف جيشو تحت قيادتو 

ثو إلى الداخؿ إلى زويمة والواحات الداخميو وبذلؾ أتجو نحو طرابمس والقسـ األخر بع
ال يكوف الفتح قاصرًا عمى الشريط الساحمي وحتى يأمف اليجـو عميو مف الخمؼ ، 

ثـ إتجو  (41)وىذا يدؿ عمى براعة حربية ومقدرة عسكرية ومعرفة بأحواؿ المنطقة ،
قدر عميو نظرًا وضرب عمييا حصارا إستمر شيرًا ولـ ي (42)عمرو بجيشو إلى طرابمس

لتصاؽ سورىا بالبحر وكانت سفف الرـو تمد المدينة بالمؤنة إال أف  لحصانتيا وا 
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جماعة مف جند عمرو أكتشفوا طريقًا خفيا مالصقا لمساحؿ فإقتحموه ثـ أدركيـ عمرو 
 (44)ثـ أكمؿ عمرو مسيرتو بالجيش إلى سبرت )سرت( (43)ببقية الجنود فإقتحموىا ، 

فت ىكذا تـ لعمرو بف العاص فتح ليبيا إباف خالفة  (45)تحو عنوة ،فحاصر حصنيـ وا 
 عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو .

 ومن خالل مراحل عممية فتح مصر وليبيا يتضح لنا اآلتي : 
  أدى تجاور الدولتيف إلى ضرورة استيالء العرب عمييما ألف كاًل منيما تكمؿ

 األخرى فتأمانيا أو تيددىا .
 ح عمى يد القائد عمرو بف العاص.تمت عممية الفت 
 . تشابيت عممية الفتح في الدولتيف فحارب عمرو الرـو وفاوضيـ 
 . وضح مدى محاولة الرـو لمتمسؾ بالدولتيف إلدراؾ أىميتيما لدى اإلمبراطورية 

 ثالثًا : سياسة الوالة في إدارة الدولتين
الخالفاء والعيود  كاف لموالة في كؿ مف الدولتيف سياسة اختمفت باختالؼ   

ؾ بمقدور الخميفة أف يدير يوطبيعة مياـ كؿ واٍؿ مكمؼ بيا مف قبؿ الخميفة ولـ 
مصر وىو بالمدينة فانتدب شخصا يعد المسئوؿ األوؿ عف الرعية أماـ الخميفة وقد 
مرت ىذه الوظيفة بتطورات خالؿ الفترة التي نؤرخ ليا ففي عيد الخمفاء الراشديف 

الوالي اسـ عامؿ بينما أصبحت كممة عامؿ في العصر األموي أطمؽ عمى وظيفة 
 .(46)تطمؽ عمى رئيس الناحية اإلدارية 

 (47)أما لفظ واٍؿ فقد أصبح يطمؽ عمى حاكـ الوالية ككؿ منذ العصر األموي
ولقد غمب  (48)ونظرًا ألىمية منصب الوالي فقد حدد الفقياء شروط الوالية وأنواعيا 

أو أبناء  (49)ر في عصر الخمفاء الراشديف  كونيـ صحابة عمى اختيار والة مص
أما خمفاء بني أمية فقد عيدوا بستة وعشريف عيدا الثنيف وعشريف  (51)صحابة 

وأربعة عشر واليًا  (53)وأربعة مف البيت األموي  (52)منيـ أربعة مف الصحابة  (51)والياً 
رو وأخيو عتبو بف أبي فنجد معاوية يولي عمي مصر عم (54)مف مختمؼ القبائؿ

ولـ يكف يزيد بف أبي سفياف  (55)سفياف والصحابي عقبة بف عامر ومسممة بف مخمد
بالخميفة الكيس فعيف عمى مصر سعيد بف يزيد األزدي إال أف المصرييف راسموا بف 
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ـ وتوفي يزيد فقدـ 684ىػ / 64الزبير فأرسؿ إلييـ عبد الرحمف بف جحدـ فقدميا عاـ 
حكـ وابنو عبد العزيز بجيوشيما إلى مصر ووطد أركاف الحكـ األموي مرواف بف ال

ولما انتيت حركة بف الزبير لـ يثؽ األمويوف إال بأبنائيـ  (56)في مصر مف جديد 
ىػ 65ـ ( وأبقاه أخوه عبد الممؾ )684ىػ / 64يولونيـ والية فولى مرواف بف الحكـ ) 

عمييا وعندما توفي عبد العزيز عيف  ـ ( وأبقاه أخوه عبد الممؾ686ـ /685-ىػ 86/
وسار خمفاء بني أمية  (57)عبد الممؾ ابنو عبد اهلل بف عبد الممؾ واليًا عمى مصر 

 عمى نيج مرواف وعبد الممؾ فمـ يقمدوا والية مصر إال مف يثقوف فيو .
عندما أستتب األمر لبني أمية نجد أنيـ يحاولوف عدـ انفراط عقد مصر مف 

بعضيـ مف تغيير الوالة حتى ال يستقموا بيا عنيـ وكاف أكثر مف قاـ دولتيـ فأكثر 
ـ حيث 125ىػ /115بتغيير والة مصر في عيده ىو الخميفة ىشاـ بف عبد الممؾ 

أما في العصر العباسي األوؿ فقد ولى  (58)ولى مصر في عيده سبعة مف الوالة 
ويأتي عمى رأس ىؤالء  (61)منيـ اثنا عشر أميرًا مف بني العباس  (59)واليا  51مصر 

-ىػ 132األمراء صالح بف عمي العباسي أوؿ والة العباسييف عمى مصر ) 
ـ ( 754-ـ 753ىػ / 137-ىػ136ـ ( وولييا لممرة الثانية ) 751-ـ751ىػ/133

ولـ  (62)وخمسة مف القواد  (61)وىو أوؿ مف وطد أركاف ممؾ العباسييف في مصر 
السري بف الحكـ عمى والي األميف جابر بف  يعكر صفو ىذا العصر سوى خروج

وحركة السري بف الحكـ  (63)( ـ 811ىػ/196األشعث مبايعًا لمخميفة المأموف سنة ) 
ـ ( ثـ خمفو ولداه أبو النصر وعبد اهلل 815ىػ/211الذي ولي مصر لممأموف سنة )

ـ ( حتى أرسؿ المأموف قائده عبد اهلل بف 825ىػ /211عمى مصر حتى سنة ) 
 ـ ( .826ىػ /211في عاـ )  (64)طاىر الذي مكف لو ممؾ مصر 

لى قياـ الدولة الطولونية ،    أما عف مصر في العصر العباسي الثاني ، وا 
وغمب عمى والة ىذا العصر،  (66)منيـ أربعة مف األتراؾ ، (65) ولييا عشرة مف الوالة

 .(67)بعد وفاتيـ  أف الخمفاء كانوا يعيدوف أحيانًا ألبناء الوالة بالوالية
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 ومن خالل ما سبق يتضح األتي:
 إف الخمفاء اختاروا أكثر والة مصر مف العرب فكاف معظـ مف ولى مصر في

 عيد الخمفاء الراشديف صحابة.
 . حرص األموييف والعباسيوف عمى اختيار أىؿ الثقة مف العرب 
 ثمو مف أىمية في اىتـ الخمفاء األموييف والعباسيوف بوالية مصر نظرًا لما تم

استقرار األمف إذ أنيا قمب الخالفة فحرصوا عمى إظيار إمرة البيت الحاكـ و كذا فعؿ 
 العباسيوف مف بعدىـ .

  استعمؿ العباسيوف عمى مصر والة غمب عمى بعضيـ الصفة العسكرية فكانوا
 قواد لمجيوش قبؿ أف يكونوا والة عمى مصر .

 االرمف ممف و  ((68)(الفرسف األتراؾ و اسيوف عمى مصر والة ماستعمؿ العب
 التمسوا فييـ الخبرة والدراية بشئوف اإلدارة والثقة فييـ .

 سمح العباسيوف بقياـ أوؿ أسرة تحكـ مصر في ظميـ و ىي أسرة السرى بف
 .(69)الحكـ 

 ميام الوالة : 
كاف لموالة الذيف ولوا عمى مصر مياـ تختمؼ بطبيعة العصر وكاف ذلؾ يتـ 

ابؿ مرتبات يتقاضونيا مف الخمفاء ففي العصر األموي تراوحت مرتبات الواله في مق
 .( 71)مف عشريف ألؼ درىـ في السنة إلى خمسمائة ألؼ درىـ في السنة 

أما عف مياـ الوالي في عيد الخمفاء الراشديف : فقد أوضح ليـ عمر بف 
عميو وسمـ ( عمى  الخطاب ذلؾ بقولو : إني لـ أستعممكـ عمى أمة محمد )صمى اهلل

نما أستعممتكـ عمييـ لتقيموا بيـ الصالة وتقضوا بينيـ بالحؽ  أشعارىـ وال أبشارىـ ، وا 
وتقسموا فيما بينيـ وتحكموا فييـ بالعدؿ ، وال تجمدوا العرب فتذلوىا والتحبسوىا 

هلل صمى افتفتنوىا ، وال تغفموا عنيا فتحرموىا ، جودوا القرآف وأقموا الرواية عف محمد )
كاف يراقب عمالو ويقتص منيـ ، وكاف يأمر بموافاتو و  (71)عيو وسمـ ( وأنا شريككـ

 . (72)في موسـ الحج 
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 كما حدد الفقياء ميام الوالي وىي : 
  تدبير الجيوش وترتيبيـ في النواحي وتقدير أرزاقيـ اال أف يكوف الخميفة قدرىا

 فيذرىا عمييـ كما ىي 
 الفقياء والحكاـ . النظر في األحكاـ وتقميد 
 . جباية الخراج وقبض الصدقات وتقميد العماؿ فييما و تفريؽ ما استحؽ منيا 
 . حماية الديف والذب عف الحريـ ومراعاة الديف مف تغيير أو تعديؿ 
 إقامة الحدود في حؽ اهلل وحقوؽ اآلدمييف ؟ 
 .اإلقامة في الجمع والجماعات حتى يـؤ بيا أو يستخمؼ عمييا 
 ير الحجيج ، ومف سمكة مف غير أىمو حتى يتوجيوا معانيف عميو .تسي 
  فإذا كاف ىذا اإلقميـ متاخمًا لمعدو ، وكاف عميو جياد مف يميو مف األعداء

 .(73)وتقسييـ غنائميـ في المقابمة و أخذ خمسيا ألىؿ الخمس
ؿ وقد مارس الوالة في العصر األموي مياميـ ، فعينوا القضاه والموظفيف وعما

أما عف مياـ الوالة في العصر العباسي فمـ تعد سمطة الوالي مطمقة كما  (74)الشرطة 
مـ تتعد إمامة الناس في كانت في العصر األموي بؿ كانت سمطانيـ محدودة ف

النظر في أمر الحرب والدفاع عف الوالية وليس ليـ التعرض ألعماؿ الصالة و 
 .(75)القضاء والخراج 

 أسباب منيا :فكانت عادة ما تعود إلى أما عف عزؿ الوالة 
كانت الخالفة خالؿ تمؾ الفترة عادة ما تركف إلى شخص تثؽ بو فتسند إليو الوفاة :  

ىذا المنصب فيظؿ بو حتى وفاتو ومف أمثمة ذلؾ :عبد العزيز بف مرواف الذي ولي 
ىػ / 86ـ ( فظؿ عمييا حتى وفاتو سنة ) 684ىػ /65مصر بعيد مف أبيو سنة ) 

  وكذا في العصر العباسي الثاني فقد ولى مصر مزاحـ بف خاقاف سنة  (76)ـ (715
 .(77)ـ ( ولييا عدة شيور ثـ مات868ىػ / 253)
عادة ما يقـو الخميفة الجديد بعزؿ والة الخميفة السابؽ وتعييف مف رغبة الخميفة :   

 ف عبد الممؾ في عاـ يثؽ في والئيـ لو ، و مف أمثمة ذلؾ : ما قاـ بو الخميفة يزيد ب
ـ ( مف عزؿ أيوب بف شرحبيؿ والي مصر مف قبؿ عمر بف عبد 719ىػ / 111) 
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   ومثمما قاـ بو الخميفة العباسي اليادي  (78)العزيز وتولية بشر بف صفواف الكمبي 
ـ ( بعزؿ الفضؿ بف صالح والي مصر وتعييف عمي بف سميماف 786ىػ /169)

 .(79)العباسي 
وأحيانًا ما تمجأ الخالفة إلى عزؿ الوالي نتيجة عجزه عف اإلدارة :   عجز الوالي عن

إدارة واليتو مثؿ ما قاـ بو الخميفة الميدي بتقميد الفضؿ بف صالح بف عمي العباسي 
عمى مصر لعجز عسامو بف عمرو المعافري ومف قبمو الوالي موسى بف مصعب 

العزيز بف مرواف  ، وقد الخثعمي عمى ثورة دحيو بف مصعب بف األصبغ بف عبد 
ومثمما عجز  (81)ـ (786ىػ /169نجح الفضؿ في القضاء عمى ىذه الثورة عاـ ) 

الميث بف الفضؿ والي مصر مف قبؿ الرشيد عف أداء الخراج لمرشيد  بعدما تسببت 
بباب الرشيد محفوظ بف  سياستو في ذلؾ وطمب منو إرساؿ جيشًا لذلؾ  ، وكاف

دوف اإلحتياج لسوط أو عصى فعزؿ الرشيد الميث عف واليتو سميماف فتعيد بالخراج 
 . (81)وولى أحمد بف إسماعيؿ العباسي عمى الصالة وموسى بف سميماف عمى الخراج

دائمًا تكوف شؽ عصا الطاعة سببًا في عزؿ الوالي مثؿ ما قاـ شق عصا الطاعة : 
لي مصر مف قبؿ بو الخميفة األميف مف إعداـ عباد بف محمد بف حباب البمخي وا

 .(82)المأموف 
كانت أحيانًا ما تثؽ الخالفة في والي مف ذوي الكفاءة استدعاء الوالي لميمة أكبر: 

فتستدعيو مف واليتو وترسمو إلى ميمة أكبر مثؿ ما قاـ بو الخميفة معاوية بف أبي 
قاـ ومثؿ ما  (84)ليوليو مصر (83)سفياف مف استدعاء أخيو عتبة مف واليتو عمى اليمف

بو الخميفة المأموف مف استدعاء واليو عمى الشاـ عبد اهلل بف طاىر عمى ثورة السري 
 .(85)ـ (826ىػ/211بف الحكـ ) 
أحيانًا ما تكوف الشكاوى سببًا في أف يقـو الخميفة بعزؿ الوالي مثؿ ما قاـ الشكاوى : 

والي مصر بسبب بو الخميفة الوليد بف عبد الممؾ بعزؿ أخيو عبد اهلل بف عبد الممؾ 
 .(86)ـ (718ىػ/91غضب العامة عميو الرتفاع األسعار وقمد مكانو قرة بف شريؾ ) 
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 والة ليبيا 
أما عف والة ليبيا فقد خضعت ليبيا إباف عيد الخمفاء الراشديف لوالة مصر  

ثـ أصبحت برقة وطرابمس  ـ (714ىػ/96وكذا في العصر األموي حتى سنة ) 
رب ومنذ ذلؾ الحيف أصبحتا وثيقتا الصمة بتاريخ بالد المغرب ضمف نطاؽ والية المغ

 .(87)فقاـ والتو بتعييف عماؿ وواله محمييف عمييما 
 ومن أمثمة ىؤالء الوالة في العصر األموي :

لي طرابمس مف قبؿ حنظمة بف صفواف الكمبي    (88)معاوية بف أبي صفواف وا 
إذ أنيـ  (89)لتأديب بربر نفزاوةالذى أمره بالخروج عمى رأس حممة عسكرية ولؾ 

أغاروا عمى المناطؽ المحيطة بيـ وأصابوا أىؿ الذمة بأضرار بالغة خرج معاوية بف 
لي طرابمس عمى رأس جيشو وألتقى بالبربر ودارت معركة أسفرت عف  صفواف وا 
انتصار الجيش العربي واسترداد ما أستولى عميو البربر مف أمواؿ أىؿ الذمة إال أف 

ة بف صفواف سقط شييدًا في أرض المعركة ، فأرسؿ حنظمة مكانو زيد بف معاوي
طرابمس  والة  ومف أمثمة  (91)عمرو الكمبى الذي عاد بالجيش المنتصر إلى طرابمس

 ىػ171) في العصر العباسي العالء بف سعيد ولييا مف قبؿ روح بف حاتـ سنة 
 .(91)ـ ( 788/

ـ ( إال أف أىميا 811ىػ/184عاـ ) كما خضعت طرابمس لحكـ األغالبة منذ 
ـ ( إال أف 815ىػ/189لـ يكونوا مقتنعيف باألغالبة وسياستيـ لذا ثاروا عمييـ عاـ ) 

ومف ىنا وجو ابف األغمب  (92)ابف األغمب تمكف مف القضاء عمى ىذه الثورة 
 .( 93)اىتمامو لقمع الفتف في داخؿ واليتو ، وتأميف سمطانو السياسي داخؿ أفريقيو

 ومما سبق يتضح لنا األتي :
 لوالية مصر إداريًا .أف ليبيا خضعت مباشرة 
 ـ .714ىػ/96خضعت ليبيا لوالية أفريقيا منذ عاـ 
 ـ .811ىػ/184خضعت ليبيا لدولة األغالبة منذ عاـ 
 ً(94)كاف الوالة يتمقوف مساعدة مالية مف مصر تقدر بمائة ألؼ دينار سنويا. 
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لعبت بعض القبائؿ في الدولتيف دورًا ميما ،ففي  ن وعالقتيما .رابعًا : القبائل والسكا
مصر إمتاز العرب عمى غيرىـ ممف فتحوا مصر في مختمؼ العصور بأنيـ إندمجوا 
متزجوا بو إمتزاجًا قويًا ، وكاف ليذا اإلمتزاج أكبر األثر في  في الشعب المصري وا 

 نيؿ .تغمب الثقافة اإلسالميو والديف اإلسالمي في وادي ال
والمعروؼ أف الفاتحيف العرب كانوا أقميو ضئيمة بالنسبة ألىؿ البالد وفضاًل  

نما اختطوا ليـ مدينة عربية إسالمية في وسط  عف ذلؾ فإنيـ لـ يختمطوا بيـ وا 
ومف المعروؼ أف العرب إختطوا ليـ خطط في  (95)المحيط المصري القبطي 

مرو بف العاص في جيشو قبائؿ مف الفسطاط والجيزة واألسكندرية وقد قدـ مع ع
مختمؼ أنحاء شبو الجزيرة العربية فقدـ معو مف اليمف عدد كبير مف األبناء نزلوا 

ليو نسبت سقيفة بنو  (96)بمصر في مدينة الفسطاط ، وكاف حامؿ والئيـ إبف ينو ، وا 
رًا بيذه قد نزلوا بناحية بني وائؿ وأسسوا مسجدًا ليـ معروفًا ومشيو و  (97)ينو بالحمراء

ولـ يقتصر وجود أىؿ اليمف عمى الفسطاط بؿ إف منيـ مف نزؿ واستقر  (98)الناحيو
 بالجيزة مثؿ قبيمة ىمداف التي إختارت النزوؿ بالجيزة ،وعف ذلؾ يقوؿ المؤرخوف:

"كتب عمرو بف العاص إلى عمر بف الخطاب يعممو بما صنع اهلل لممسمميف   
ـ وما أستحبت ىمداف ومف والىا مف النزوؿ وما فتح عمييـ وما فعموا في خطتي

بالجيزة ، فكتب إليو عمر يحمد اهلل عمى ما كاف مف ذلؾ ، ويقوؿ لو كيؼ رضيت 
أف تفرؽ عنؾ أصحابؾ ؟ لـ يؾ ينبغي لؾ أف ترضى ألحد مف أصحابؾ أف يكوف 
بينؾ وبينيـ بحر التدري ما يفاجئيـ ، فمعمؾ التقدر عمى غياثيـ حتى ينزؿ بيـ 

ه ، فأجمعيـ إليؾ فإف أبوا عميؾ وأعجبيـ موضوعيـ فابف عمييـ ومف والىـ مف ماتكر 
المسمميف حصنًا فعرض عمرو ذلؾ عمييـ فابوا وأعجبيـ موضعيـ بالجيزة،ومف والىـ 
عمى رىطيـ يافع وغيرىـ واحبوا ما ىنالؾ ، فبنى ليـ عمرو بف العاص الحصف الذي 

قت ىمداف في الجيزة فإختطت بكيؿ في فقد تفر  (99) ـ641ىػ/21بالجيزة في سنة 
 .(111)بينما نزلت حاشد الشماؿ الغربي مف الجيزة  (111)جنوبيا الشرقي 

التي كاف مرتبعيـ  (112)ومف القبائؿ اليمنية التي سكنت الفسطاط  فبيمة خوالف 
 .(113)في أىناس
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 .(113)وخزاعو (114)ئؿ مف الحجاز مثؿ قريشوقدمت مع عمرو أيضًا قبا 
ىذا بالنسبة لمفسطاط والجيزة أما األسكندرية فكانت أخائذ مف أخذ  (115)ميـ وغيرىا وت

كاف العرب يرتبعوف في ريؼ مصر، فيحدثنا ابف و  (116) منزاًل نزؿ فيو ىو وبنوا أبيو
) إذا جاء وقت الربيع والمبف كتب لكؿ قـو بربيعيـ ولبنيـ  عف ذلؾ بقولو (117)الحكـ 

وأىناس  ودسبندس (118) القوى التي يأخذ فييا عظميـ منوؼ إلى حيث أحبوا وكانت
 .(111)ثـ ذكر كؿ قبيمة ووجيتيا مف ريؼ مصر (119)وطحا

وقد نزلت القبائؿ العربية بأنحاء ريؼ مصر واستقروا بقراىا مثؿ قبيمة   
مت وأسي( 114)وقد إستقروا جميعًا في إقميـ القميوبية  (113)وجذاـ  (112) وفزارة (111)مراد

ىذه القبائؿ األحداث التي شيدتيا مصر منذ بداية القرف الثاني لميجرة وذلؾ بعيد 
تخاذىـ الزرع معاشًا  فقد أصبح ليذه القبائؿ حؽ إمتالؾ  (115)إستقرارىـ في الريؼ وا 

ومف ثـ فقد أشتركوا في بعض  (116)األرض وزراعتيا ، كما وجب عمييـ دفع خراجيا 
قة الحوؼ ألسباب إقتصادية ، مثؿ إشتراكيـ في ثورة سنة الثورات التي قامت في منط

ـ عمى أمير مصر عندما زاد في الخراج زيادة اجحفت بالمزارعيف وكذا 794ىػ/178
ـ عمى الوالي الميث بف الفضؿ والتي إنتيت بتوليو غيره ثـ 812ىػ/ 186ثورة سنة 

ي عمت الوجو البحري ـ ، تمؾ الثورة الت 821ىػ/216إشتراكيـ في الثورة الكبرى سنة 
نتيت بقدـو الخميفة المأموف وىكذا لعبت  (117)كمو عربو وقبطو بسبب سوء العماؿ ، وا 

 القبائؿ العربية دورًا في المجتمع المصري اإلسالمي في عصر الوالة .
 القبائل البربريو في مصر :

قدـ البربر إلى مصر مف ليبيا عبر الصحراء الغربية خالؿ عصر الوالة في  
ولعميا كذلؾ كانت مف فروع  (119)وىوارة وزناتو ونفوسو (118)قبائؿ عديدة منيا : لواتو 

لواتو ، تمؾ التجمعات البربريو التي إستقرت مف ناحيو البحيرة خالؿ القرف الثالث 
العدديو بيف سكاف تمؾ الناحية  ؽ ـ ( ، وأكد الكندي أنيا كانت ليا الغمبو9اليجري )

الواحات فقد أشار ابف حوقؿ صراحة إلى انيا كانت "منذ أوؿ ما  أما في (121)آنذاؾ 
فتحيا المسمموف في أيدي آؿ عبدوف ، ومرجعيـ إلى حي مف لواتو مف البربر مموؾ 

، وقد تعدى نفوذ ىذه القبيمة كؿ التقسيمات اإلداريو إلقميـ الواحات ، (121)ىذه الناحية
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وبينسو الواح الفرفروف )الفرافرة حاليًا( ،   ةمثؿ الواحة الداخمة ، والواحة الخارجة وواح
أما أقباط  (122)وىي غير مدينة البينسة بصعيد مصر ، وواحة سنتريو )سيوة حاليًا( –

مصر فقد عاشوا جنبًا إلى جنب مع العرب والبربر وقد قاموا بالثورة ضد والة مصر 
 .(123)ـ 821ىػ/216وخصوصًا في الثورة الكبرى في عاـ 

 في ليبيا :القبائل 
 حوت ليبيا قبائؿ عديدة تمثمت في :

ذاالعرب : تتبعنا استقرار القبائؿ العربية في ليبيا نجد أف الجماعة القحطانية كانت  وا 
، في المنطقة (124)تشكؿ الغالبية العظمى مف العرب ، فقد إستقرت قبائؿ بني مدلج
لقرب مف الساحؿ المتاخمة لحدود مصر الغربية ، بعضيا عمى الساحؿ وبعضيا با

منيا المنزؿ المعروؼ بالطاحونة والمنزؿ المعروؼ بالكنائس والمنزؿ المعروؼ بجب 
وىي  (127) وجيينو وبني مدلج في الرقادة (126)كما أستقرت قبائؿ بمى  (125)العوسج 

أوؿ منازؿ البربر وعند الجبميف المذيف يحيطاف بمدينة برقة أستقرت قبائؿ عربية عند 
 (128)وىي قبائؿ مف األزد ولخـ وجذاـ والصدؼ مف العرب القحطانية رقي ،الجبؿ الش

وقد أسس  (129)وعند الجبؿ الغربي أستقر قـو مف غساف وقـو مف جذاـ واألزد وتجيب
وىي إحدى مدف برقة مسجدًا جامعًا وأسواقا  (131)المسمموف في مدينة أجدابية

ليبيا منذ الفتح اإلسالمي وساعدت  مع ىكذا انخرطت القبائؿ العربية في   (131)قائمة
 نظيراتيا في أثراء المجتمع ىناؾ.

انتشر البربر في ليبيا في مدف كثيرة منيا برقة وقد سكنتيا قبيمة البربر في ليبيا : 
ففي إقميـ برقة أيضًا  (132)لواتو البربريو وتفرعت منيا كؿ مف زكودة ، ومفرقة ، وزنارة

استقرت قبيمة لواتو البترية بأعداد كبيرة -برقة غرباً  أخر حد-وحتى مدينة تاورغة 
لى  (133) وجعمت مف ىذه المنطقو فعاًل "أوؿ المغرب" رغـ تبعيتيا اإلدارية لمصر وا 

جانب فروع لواتو عاشت فروع أخرى مف قبيمة ىوارة ، مثؿ بني خطاب مموؾ 
طونيا في ومف قبيمة نفوسو التي إستقرت بعض ب -إجدى ضواحي برقة (134)زويمة

وقد إنتشرت كذلؾ فروع قبيمة لواتو عمى  (135)مدينو صغيرة "كانت ىناؾ قبؿ الفتح" 
طوؿ الساحؿ الشمالي الغربي لمصر حتى مشارؼ اإلسكندرية ، حوؿ مدينة 
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نزؿ قـو مف مزاتو ولواتو"، وفي المنطقة المعروفة بخرائب القـو إستقر   (136)الحنيو
المتيف كانتا  (138)وفي كورتي لوبيا ومراقيو  (137)مف "قبائؿ لواتو نحو ألؼ بيت

مزاتو ، وماصمة ، ومراوة ، ميـ برقة إستقرت فروع لواتو مف "تشغالف القسـ الشرقي إلق
وجدت قبائؿ بربريو مثؿ  (141)، وكذا في مدينة برنيؽ(139)وفطيطة ، ومفرطة ، وزكوتة

وسكنت ىذه  (141)ة  ، وجدانو قبيمة مف تحاللة ، وسوة ، ومسوسة ، ونغاغاة ، وواىم
وسكنت قبائؿ مف منداسة ومحنحا ، ومنطاس وغيرىا  (142)القبائؿ أيضُا مينة أجدابيو

 .(143)بمدينة سرت
أما ىوارة فيـ يتناسبوف كما تتناسب و  (145)فسكنتيا قبيمة مزاتو  (144)أما وداف  

ورفمة وبنو مصراتو ،  العرب ، فمنيـ بنو المياف ومميمة فبطوف الياف بنو درما وبنو
بينما سكنت لواتو وزناتو  (146)ومنازؿ ىوارة مف أخر عمؿ سرت إلى أطرابمس 

 .وقد أسمفنا القوؿ إلى ثورات القبائؿ البربريو في ليبيا أنفًا .(147)طرابمس 
وربطت قبائؿ بربر ليبيا بمصر عالقات فرضتيا عمييا ظروؼ البيئة الصحراوية   

أف  -سكاف الصحراء الغربية-بربر لواتو وىوارة وزناتو ونفوسوعمى أىؿ البداوة مف 
ينتقموا خالؿ مواسـ الجفاؼ إلى منتجعات مصر الغنية في الوادي والدلتا ، حيث 
كانوا يحمموف معيـ منتجات بيئتيـ ، مثؿ : ممح ، والشب، والممبوسات ،والمأكوالت 

في ليبيا مثؿ الفرس كما وجدت عناصر غير عربية وبربريو سكنت  (148)رىاوغي
  (151)أما أرـو فقد سكنوا جبؿ برقة الغربي ومدينة برنيؽ الحميو (149)الخرسانييف بزويمة

( 151)األفارقة : وقد عرفيـ العرب عند بداية الفتح بعجـ أفريقية أو األفارقة األعاجـ 

زويمة  أما السودانيوف فيـ مف (152)فقد سكنوا أطراؼ ليبيا الغربية حتى مدينة قابس
 والزغاوييف مف الميرييفيخرجوف الرقيؽ السوداف عف ذلؾ: "و (153)ويقوؿ اليعقوبي

أف  وغيرىـ مف أجناس السوداف لقربيـ منيـ وىـ يشبيونيـ وبمغني (154)والمريوييف
 .(155)مموؾ السوداف يبيعوف السوداف بغير شيء وال حرج 

بي وانصيرت في وىكذا شكمت ىذه العناصر نسيج وحده في المجتمع المي
بوطقة المحيط العربي تحت راية اإلسالـ وحاوؿ الشعباف بتدافرىما إثراء مناحي 

 الحضارة اإلسالمية المختمفة .
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 :الخاتمــــة
 وبعد أن وصمت الدراسة إلى منتياه وضحت النتائج التالية :

 ذا أف تجاور موقع الدولتيف نتج عنو عالقات مباشرة وأنيما يشبياف حبات العقد إ
 إنفرطت منو حبو أنفرط العقد كمو .

  أكدت الدراسة أف فتح الدولتيف كاف البد منو مف أجؿ انتشار اإلسالـ وتصفية
 وجود الرـو في الوطف العربي السيما بعد ىزيمتيـ في الشاـ .

 . انتيت مراحؿ فتح الدولتيف بمفاوضات بيف العرب والرـو 
 ص .كاف فتح الدولتيف عمى يد عمرو بف العا 
  أثبتت الدراسة مدى أىمية البمديف فقد حكميما أفراد مف البيت الحاكـ ، وتولى

 أمرىما والة عمى دراية وخبرة كبيرة بأمور السياسة .
  بينت الدراسة أف والة البمديف أختمفت أسباب عزليما بيف الوفاة وشؽ عصى

ي تناولتيا الدراسة الطاعة ورغبة الخيمفة أحيانًا في ذلؾ وغير ذلؾ مف األسباب الت
 بالتحميؿ .

  وضح مف خالؿ الدراسة وجود العنصر العربي في البمديف وأنو اختمط بالسكاف
 األصمييف وساد وأصبح غير معزوؿ عنيـ .

  لعب البربر في البمديف دورًا ىامًا إذ عبروا عف كيانيـ المستقؿ في إطار نسيج
 الوحدة اإلسالمية .

  أخرى عاشت جنبًا إلى جنب مع بقية أفراد أكدت الدراسة وجود عناصر
 المجتمع دوف تمييز أوغبف في ظؿ عدالة اإلسالـ .
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 برقة : بفتح أ،لو والقاؼ : إسـ صقع كبير يشتمؿ عمى مدف وقرى بيف األسكندرية( 39)
 .388، ص1البمداف : ج وأفريقيو ، ياقوت : معجـ
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، 247، البالذري : فتوح البمداف ص171لحكـ : فتوح مصر وأخبارىا ، صابف عبد ا( 41)
 .428، ص 2ابف األثير : الكامؿ في التاريخ ، ج

، ضاع الحضارية في المغرب واألندلسحسف عمى حسف : الحياة السياسية واألو ( 41)
 .21ص
، ده مضمومو  ، والـ أيضًا مضمومو ؼ باء موحطرابمس : بفتح أولو  ، وبعد األل( 42)

ىػ  وحاصرىا شيريف ، ياقوت : معجـ 23وسيف ميممة ، ويقاؿ أطرابمس ،غزاىا عمرو سنة 
 .25، ص 4البمداف ، ج

، ابف األثير: الكامؿ في التاريخ ،  171ابف عبد الحكـ : فتوح مصر وأخبارىا ، ص (43)
الغرب المسمى بالتذكار فيمف ممؾ طرابمس  ، ابف غمبوف : تاريخ طرابمس 428، ص 2ج

وما كاف بيا مف أخبار ، عني بنشره وتصحيحو والتغمب عميو )الطاىر أحمد الزاوي 
 ، د.ت . 14ىالسمفيو ، القاىرة ، ص الطرابمسي ( ، الكتب

سبرت : أي السوؽ القديـ ، وسرت مدينة عمى ساحؿ البحر أفتتحيا عمرو بف العاص ( 44)
 . 216، 185، ص 3: معجـ البمداف ، ج انظر : ياقوت

 ،: الكامؿ في التاريخ، ابف األثير 172صر وأخبارىا ، صابف عبد الحكـ : فتوح م( 45)
 .15، ابف غمبوف : التذكار ، ص 428، ص 2ج
 ابف عبد الحكـ : المصدر نفسو ، نفس الصفحة .( 46)
لمصرية القاىرة حسف إبراىيـ حسف : النظـ اإلسالميو : مكتبة النيضة ا( 47)
 .197ـ( ص1939ىػ/1358)1ط
  ،اسحاؽ بف جرير : تاريخ صنعاء ، تحقيؽ عبد اهلل محمد الحبشي ، مكتبة السنحاني (48)

صنعاء ، دت الرازي : تاريخ مدينة صنعاء ، تحقيؽ د/ حسيف بف عبد اهلل العمري ، دار 
ؽ عبد اهلل محمد ـ( تحقي1989ىػ/1419الفكر المعاصر ، بيروت ، الطبعة الثالثة )

، طارؽ أبو الوفا محمد : صنعاء منذ  141مكتبة السنحاني ، صنعاء د . ت ص ،الحبشي
ـ رسالة دكتوراة غير منشورة ، آداب 1113ىػ/393فجر اإلسالـ حتى سقوط دولة بني يعفر 

 .111، ص2114 -ىػ 1424بنيا ، 
كفاء : وفييا يفوض الخميفة الى إمارة اإلست -1حدد الفقياء أنواع اإلمارة بنوعيف ىما : (49)

إمارة إستيالء: فتكوف بعقد عف إضطرار نظرًا لسيطرة  -2الوالي إمارة بمد أو إقميـ بإختياره ، 
األمير عمى الحكـ انظر المواردي : االحكاـ السمطانيو والواليات الدينيو ،تحقيؽ عماد ذكي 
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اء حافظ عبد الفتاح ، نظـ صف 68-61البارودي ، المكتبو التوفيقية القاىرة د.ت ، ص
الحكـ في الدولة العباسية مف أوائؿ القرف الثالث اليجري الى دخوؿ بني بويو بغداد ، دار 

 .85-79الفكر العربي القاىرة ، د.ت ، ص
مثؿ عمرو بف العاص بف وائؿ بف ىشاـ بف سعيد بف سيـ ، وأمو النابغو بنت خزيمة  (51)

ر وشيد بقية غزوات الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ : ثـ مف عنزة أسمـ قبؿ الفتح بستو أشي
بعثو النبي لعماف وأسمـ أىميا ثـ شارؾ في حروب الشاـ  ثـ قدـ مصر فاتحًا وولييا المرة 
األولى أربعة سنيف وثالثة أشير وولييا لممرة الثانيو نحو خمسة أعواـ  توفي عاـ 

سف محمد حسف إسماعيؿ ، واحمد ـ الكندي : الوالة والقضاة ، تحقيؽ محمد ح663ىػ/43
،  26/28 8/12ـ ص2113ىػ/1424لبناف  –فريد المزيدي ، دار الكتب العمميو بيروت 

، ابف العماد : 24-22،ص 8ابف كثير : البداية  والنياية ، دار الرشيد ، حمب ، د.ت ،ج
       ـ 1994ىػ/1414، 1شذرات الذىب، في أخبار مف ذىب، دار الفكر، بيروت، ط

 .53،ص 1ج
محمد بف أبي بكر الصديؽ ابف الخميفة األ،ؿ كاف يدعى عابد قريش ولد بيف المدينة ( 51)

ومكة ، في حجة الوداع ونسأ بالمدينو . شيد مع عمى وقعتي الجمؿ وصفيف وولي مصر ، 
ـ ، ولما أتفؽ عمي ومعاويو عمى تحكيـ الحكميف 668ىػ /38بعد موت األشتر فدخميا سنة 

يشترط عمى معاويو أف ال يقاتؿ أىؿ مصر ، فبعث معاويو عمرو بف العاص  فأراد عمي أف
فعرؼ معاويو بف حديج مكانو بجيش مف أىؿ الشاـ لمصر فدخميا وأختفى ابف ابي بكر 

، 48، ص 1، ابف العماد: شذرات الذىب ، ج 26 – 23والقضاة ص  ، الكندي الوالةفقتمو
 .219، ص 6الزركمي : األعالـ ، ج

،  363صكتور حسيف نصار دار صادر بيروت ،ظر الكندي والة مصر ، تحقيؽ دان( 52)
364. 

ىػ 44الصحابو ىـ عمرو بف العاص وقد سبؽ تعريفو وعتبو بف أبي سفياف ت  (53)
وعقبو بف عامر بف عبس بف مالؾ الجيني ، امير مف الصحابو  كاف رديؼ النبي   ،ـ664

يو وحضر فتح مصر مع عمرو بف العاص صمى اهلل عميو وسمـ نوشيد صفيف مع معاو 
ـ ، وولي غزو البحر وامت بمصر 667ىػ 47وعزؿ عنيا سنة  664-ىػ44وولي مصر 

حديث وفي القاىرة 55كاف شجاعًا فقييًا شاعرًا قارئًا مف الرماة وىو ممف جمع القرأف لو 
 ،243،ص 3،جف حجر: اإلصابو في تمييز الصحابومسجد عقبو بف عامر بجوار قبره اب
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السيوطي  682-ىػ 62، ومسممة بف مخمد األنصاري ، ت 241،ص 4الزركمي األعالـ ،ج
 ،7،ج،الزركمي: االعالـ 7،ص 2ؾ مصر والقاىرة ،جحسف المحاضرة في أخبار ممو 

 .224ص
ـ عبد اهلل بف عبد 714ىػ /85مثؿ عتبو بف أبي سفياف وعبد العزيز بف مرواف ، ت( 54)

  ىػ( 86الدواويف بمصر إلى العربيو ، ولييا في أياـ أبيو ) الممؾ بف مرواف : أوؿ مف حوؿ
فأمر  ـ( وأقره أخوه الوليد بعد وفاة أبييما وكانت الدواويف فييا تكتب بالقبطيو ،715)

ىػ 91بتحويميا لمعربيو فنسخت بيا  وغمت األسعار في واليتو فنقمت العامة فعزلو الوليد سنة 
، السيوطي : حسف  212، ص 1الزاىرة ، جـ ، بف تغرى بردى : النجـو 718/ 

 .111،ص 4،الزركمي : األعالـ : ج 8ص 2ج  ،المحاضرة
 .39/49الكندي : الوالة والقضاة ص ( 55)
  .364لكندي : والة مصر ص(56)
 .33/38الكندي : الوالة  والقضاة ص(57)
 .364الكندي : الوالة  والقضاة ص(58)
 .55/6الكندي الوالة والقضاة ص(59)
 .364/3الكندي : الوالة والقضاة ص(61)
 .364/367الكندي : والة مصر ص(61)
ىو صالح بف عمي بف عبد اهلل بف عباس الياشمي : األمير ، عـ السفاح والمنصور (62)

وأوؿ مف ولي مصر مف قبؿ الخمفاء الراشديف تعقب مرواف بف محمد لما فر مف الشاـ وقتمو 
، مولدة بالشراة )مف أرض 133مصر في أوائؿ سنة  ىػ ( فواله السفاح132ببوصير)سنة 

 .75الفضاء( ووفاتو بقنسريف ، الكندي الوالة والقضاة ص
ىؤالء القواد الذيف حكموا مصر ىـ : أبي عوف ، وحميد بف قحطبو ، وىرثمة أبف (63)

-363وعبد اهلل بف طاىر ، ،عيسى بف يزيد الجمودي ، الكندي : والة مصر ص  ،أعيف
367. 

 .114الكندي : الوالة والقضاة ص(64)
 .483ص 5، أبف األثير: الكامؿ في التاريخ ،ج 135الكندي : الوالة والقضاة ص(65)
 .367الكندي : والة مصر ص(66)
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وىـ: يزيد بف عبد اهلل التركي ، مزاحـ بف خاقاف ، أحمد بف مزاحـ بف خاقاف ، ازجور ( 67)
 .159-152التركي ، الكندي الوالة والقضاة ص

مثؿ ىرثمة بف النضر الجبمي، حاتـ بف ىرثمة بف النضر ، مزاحـ بف خاقاف  ، أحمد (68)
 .367بف مزاحـ بف خاقاف الكندي والة مصر ص

ىػ ابو العباس 231مثؿ عبد اهلل بف طاىر بف الحسيف بف مصعب ابف زريؽ الخزاعي ( 69)
يس بخراساف وكاف جده امير خراساف ومف اشير الوالة في العصر العباسي أصمو مف باذغ

 135ص 2األعمى زريؽ مف موالي طمحة بف عبد اهلل ابف تغردي بردى : النجـو الزاىره ج
 .135ص 4الزركمي االعالـ ج 135ص 2السيوطي : حسف المحاضرة ج

ىػقائد مف األمراء في العصر العباسي ، 249مثؿ عمي بف يحيى االرمني ابو الحسف ( 71)
أبواه ، ولى الثغور الشاميو ثـ ارمينيو واذربيجاف و مصر ،  أصمو مف األرمف ، استعرب

وكاف شديد الوطأة عمى الرـو قتؿ في احدى وقائعو معيـ بالثغور الجزريو ، الكندي : الوالة 
البزركمي االعالـ  245، ابف ثغرى المصدر نفسو نفس الجزء ص149-147والقضاة ص

 .31ص 5ج
ـ ، مجمة المجمع العممي العراقي ، بغداد ، المجمد عبود الشالجي : الراتب في اإلسال( 71)

 .265ـ(،ص1975ىػ/1395السادس والعشروف ، )
،حسف إبراىيـ حسف : النظـ  232،  231الرازي : تاريخ مدينة صنعاء ، ص( 72)

دار الفكر المعاصر ، بيروت ، لبناف ، دمشؽ ،  41اإلسالميو في اليمف ميالدا ونشأة ، ص
 ـ(.1989ىػ /1419) 1طبعة  سوريا ،

ىػ 332محمد عمي األكوع : الوثائؽ السياسية اليمنيو مف فبيؿ اإلسالـ الى سنة  (73)
ـ( عبود 1976ىػ/1396، الطبعة أألولى ، دار الحريو لمطباعة ، بغداد )171،172،ص

 .264الشالجي : الرواتب في اإلسالـ ، ص
حسف ، النظـ اإلسالميو ،  ، حسف إبراىيـ 61الماوردي :األحكاـ السمطانيو ، ص( 74)

 .211ص
 .39-33-32الكندي : الوالة والقضاة ص(75)
، 136إبراىيـ أحمد العدوي : التاريخ اإلسالمي افاقة السياسة وابعادة الحضارية ، ص(76)

 .79صفاء عبد الفتاح : المرجع نفسو ،ص
 .45-39الكندي : الوالة والقضاة ص(77)
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 .157الكندي : الوالة والقضاة ص(78)
 .53الكندي : الوالة والقضاة ص(79)
 .99-98الكندي : الوالة والقضاة ص(81)
 .99-95الكندي : الوالة والقضاة ص( 81)
 .119-117الكندي : الوالة والقضاة ص(82)
،  2: حسف المحاضرة ، ج، السيوطي 153ص 2جـو الزاىرة ، جابف تغري بردي: الن (83)

 .57، ص2، الزركمي االعالـ ، ج 11ص
، الجندى : السموؾ ، تحقيؽ عبد اهلل   26إسحاؽ بف جرير : تاريخ صنعاء ص( 84)

 .174، ص 1محمد الحبشي ف مطبعة اإلرشاد ، بيروت ، د.ت ،ج
 .115الكندي : الوالة والقضاة ،ص(85)
،  2، بف تغردي بردى : النجـو الزاىرة ، ج135الكندي : الوالة والقضاة ، ص (86)

 .11ص 2المحاضرة ج ، السيوطي : حسف 191ص
 .49، ص 45الكندي : الوالة والقضاة ص(86)
حسف عمي حسف : الحياة السياسية واألوضاع الحضارية في المغرب واألندلس) مف (88)

 .67الفتح حتى نياية القرف الثاني اليجري( ، ص
  ،حنظمة بف صفواف الكمبي ، أبو حفص : أمير مف القادة الشجعاف مف أىؿ دمشؽ( 89)

ىػ مف أشراؼ الشامييف ، ولى إمرة مصر 113مفو أخوه بشر عمى إمارة مصر سنة إستخ
مرة المغرب ، ابف تغرى بردى : النجـو الزاىرة ج ، السيوطي : حسف 251،  1مرتيف وا 

 .286، ص 2، الزركمي : األعالـ ، ج 9، ص 2المحاضرة ج
حة : مدينة مف أعماؿ نفزاوة : بالكسر ثـ السكوف ، وزاوي ، وبعد األلؼ واو مفتو ( 91)

أفريقيا ، وبيف مدينة  نفزاوة  وقابس ثالثة أياـ ، وبينياوبيف قفصة مرحمتاف  ، وبينيا وبيف 
قيطوف ثالث مراحؿ ، ومف نفزاوة تسير إلى بالد قسطيمية ، وبينيا أرض الييتدي إلى 

 .296، ص 5الطريؽ  إال بخشب منصوبو وأدالء ،،،، ياقوت : معجـ البمداف ،ج
حسف عمي حسف : الحياة السياسية واألوضاع الحضارية في المغرب واألندلس ( 91)

 .114ص
حسف عمي حسف ) الحياة السياسية واألوضاع  173ابف الرقيؽ : تاريخ أفريقيو ص ( 92)

 الحضارية في المغرب واألندلس ( .
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 .117ص 1ابف عذاري: البياف المغرب ، ج(93)
في تاريخ المغرب العربي ، مكتبو الشباب  ، حسف عمي حسف : كتاب دراسات ( 94)

 .117ـ ، ص1979القراىرة ، 
الحياة )، حسف عمي حسف  173، ص 155، ص 6ابف األثير: الكامؿ في التاريخ ج( 95)

 .182السياسية واألوضاع الحضارية في المغرب واألندلس( ص
قياـ الدولة سيدة إسماعيؿ كاشؼ : مصر في عصر الوالة مف الفتح العربي الى ( 96)

 .131،132الطولونيو ، الناشر : مكتبة النيضو المصرية ، القاىرة ، د.ت ، ص
عبد اهلل خورشيد البرى :القبائؿ العربة في مصر : القروف الثالثة األولى لميجره ، دار ( 97)

 .211الكتاب العربي ،د.ت ، ص
  ،ـ(1991ىػ/1411رة ،)ابف عبد الحكـ : فتوح مصر وأخبارىا، ط مكتبو مدبولي القاى( 98)

 . 1298ص
 ابف عبد الحكـ : المصدر نفسو ، نفس الصفحة .(99)
، المقريزي : المواعظ 129-128ابف عبد الحكـ: فتوح مصر وأخبارىا ، ص (111)

، عبد اهلل خورشيد البري: القبائؿ العربية فى مصر فيالقروف 332ظف ص1واإلعتبار، ج
 .139الثالثة األولى لميجرة ، 

، عبد اهلل خورشيد البرى : القبائؿ  333، ص 1المقريزي : المواعظ واإلعتبار ، ج( 111)
 .211العربية  في مصر فى القروف الثالثة األولى لميجرة ،ص

المقريزي : المصدر نفسو ، نفس الجزء ، نفس الصفحة ، عبد اهلل خورشيد البرى : ( 112)
 المرجع نفسو ، نفس الصفحة .

 .142كـ : فتوح مصر صابف عبد الح( 113)
نواحييا الى كورة البينسا  امدينة ، وأضيفت لقصبتيا أىناسأىناس : بالفتح يقاؿ ( 114)

 .284، ص   1وىي عمى غربي النيؿ ، ياقوت : معجـ البمداف ،ج
 252،233،218،199،178 ،311ابف عبد الحكـ : فتوح مصر وأخبارىا ،ص  (115)
،127 ،116، 112،117،92 . 
 .115عبد الحكـ المصدر نفسو : ص ابف(116)
 .111ابف عبد الحكـ المصدر نفسو : ص( 117)
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، سيدة إسماعيؿ كاشؼ: مصر في عصر 131ابف عبد الحكـ المصدر نفسو ص( 118)
 .135الوالة ص

 .141فتوح مصر وأخبارىا ص( 119)
ؿ منوؼ : مف قرى مصر القديمة ليا ذكر في فتوح مصر ، ويضاؼ الييا كورة فيقا(111)

كورة رمسيس ومنوؼ وىي مف أسفؿ األرض مف بطف الريؼ ويقاؿ لكورتيا اآلالمنوفيو . 
 .216، ص 5ياقوت : معجـ البمداف ، ج

طحا: بالفتح ، والقصر، الطحو ، والدحو بمعنى : وىو البسط ، كورة بمصر شمالي  (111)
 .22،ص 4الصعيد في غربي النيؿ ، ياقوت : معجـ البمداف ، ج

 .142،  141عبد الحكـ : فتوح مصر وأخبارىا ص  ابف  (112)
مراد مف قبائؿ كيالف ، وىي بطف مف مذحج مف القبائؿ القحطانيو ، وبالدىا إلى ( 113)

نتقؿ عدد كبير منيـ  ختمطت بيا ، وا  جانب زبيد مف جباؿ اليمف ، إشتركت في فتح مصر وا 
مف اليجرة ، عبد اهلل خورشيد الى ) اتريب( حيث كانت تقيـ ىناؾ في منتصؼ القرف الثاني 
،ابف سعيد 194لميجرة ، صالبري : القبائؿ العربية في مصر : القروف الثالثة األولى 

: نشوة الطرب في تاريخ جاىمية العرب ، تحقيؽ د . نصرت عبد الرحمف ،األردف ، األندلسي
 .265ص 1ـ ج1982عماف ، 

وراء مفتوحة وىاء في األخر، وىـ بنو فزارة : بفتح الفاء والزاي المعجمة ثـ ألؼ ( 114)
فزازة بف بغيض بف ريث بف غطفاف بف سعد بف قيس بف عيالف ، ويعرفوف ب ) فزارة قيس( 
وكانت منازليـ بنجد ووادي القرى ، وقد وفد رجاؿ مف ىذه القبيمة الى مصر مع العرب 

عتزوا الفاتحيف ليا ألوؿ مرة ، ونزلت جماعات مف الفزارييف ببالد القميوبيو نتسبوا إلييا ، وا   وا 
باإلنتساب الى إسـ قاعدتيا : قميوب ، البالذري: انساب األشراؼ ، الجزء األوؿ ، تحقيؽ 

 :، بف سعيد األندلسي 255،ص 1، ج 1959محمد حميد اهلل ، دار المعارؼ بمصر ، 
-ـ1913، صبح األعشى في صناعة اإلنشا ، القاىرة  552، ص 2المصدر السابؽ ، ج

 .48،  49، المقريزي : البياف واإلعراب ، ص 345، ص 1، ج ـ1917
جذاـ : بضـ الجيـ وبالذاي المعجمة ، بطف مف كيالف مف القحطانيو ،وجذاـ مف ( 115)

قدماء عرباف مصر الذيف قدموا مع عمرو بف العاص أياـ الفتح وىـ مف أوائؿ مف سكف 
ى األف " عمى حد قوؿ القمقشندي مصر مف العرب ، اقطعوا بالدًا بعضيا بأيدي بينيـ ال

الذي يذكر أف )ديارىـ مف ضواحي القاىرة حتى أطراؼ الشرقيو" ، بف حـز : جميره أنساب 
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ـ ، 1971العرب  ، تحقيؽ عبد السالـ ىاروف ، الطبعة الثالثة ، دار المعارؼ بمصر ، 
 .61،  58،  57، القمقشندي: ص 421، 421ص
      فى العصر االسالمى القميوبيو فى القبائؿ العربيوسالـ شافعي محمود سالـ : ( 116)
 .52-23ـ ، ص1989منشأة المعارؼ باألسكندرية  ـ( 1517-ـ641ىػ / 923-ىػ 21) 
 .79، ص 1المقريزي : الخطط ، ج( 117)
راشد البراوي : حالة مصر اإلقتصاديو في عيد الفاطمييف ، الطبعة األولى ، القاىرة ( 118)
 .36ـ ، ص1948، 
 .54،  48،  53ـ ، ص1969لمقريزي : القاىرة ،  (119)
 .24، ص 5لواتو : قبيمة مف البربر : ياقوت : معجـ البمداف ، ج( 121)
نفوسة : بالفتح ثـ الضـ ، والسكوف ، وسيف ميممة :جباؿ في المغرب بعد أفريقية ( 121)

إحداىما سروس في وسط عالية نحو ثالثة أمياؿ في أقؿ مف ذلؾ ،وفييا منبراف في مدينتيف 
الجبؿ وبيا خبز الشعير الذ مف كؿ طعاـ ، وجميع أىؿ ىذه الجباؿ شراة وىيبو واباضية 
متمرديف عف طاعة السالطيف ، وطوؿ ىذه الجباؿ مسيرة ستة أياـ مف الشرؽ إلى الغرب ، 
ف وبيف جبؿ نفوسو وطرابمس ثالثة اياـ وبينو وبيف القيرواف ستة أياـ ، وأفتتح عمرو ب

العاص نفوسو وكانوا نصارى ، ومف جبؿ نفوسو رجع عمرو بف العاص بكتاب ورد عميو مف 
 . 297، ص  5عمرو بف الخطاب، رضى اهلل عنو ، ياقوت ، معجـ البمداف ، ج

، أحمد عبد المطيؼ حفني ، المغاربة واألندلسيوف  266الكندي : والة مصر ، ص( 122)
-642ىػ / 567-21ى نياية العصر الفاطمي)في مصر اإلسالميو مف عصر الوالة حت

،  1ـ ، ج2115ـ( جزءاف ، الجزء األوؿ ، مطابع الييئة المصريو العامة لمكتاب ، 1171
 .44ص
 .154-153ابف حوقؿ : صورة األرض ، ص( 123)
، وعف الواحات 15-14، البكري ، المغرب ، ص155-154لمصدر  نفسو: صا (124) 

اإلدارية كما ىو مثبت بالمتف راجع : مراكشى مجيوؿ: وكيفية نطؽ مسميات أقساميا 
اإلستبصار في عجائب األمصار) القسـ الخاص بوصؼ مكة والمدينة ومصر ، وبالد 

، 1958المغرب( نشر وتعميؽ د. سعد زغموؿ عبد الحميد ، مطبوعات جامعة األسكندرية 
)مأخوذ مف ، واألدريسي : صفة المغرب وأرض السوداف ومصر واألندلس 148-147ص

كتاب نزىة المشتاؽ في أختراؽ األفاؽ( ، نشر وتحقيؽ دي غويو ، مطبعة بريؿ ، ليدف 
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، وأنظر : د. عبد العاؿ عبد المنعـ الشامي: مدف مصر وقراىا وقراىا 44-41، ص1864
-61، صفحة  1981، كمية االداب جامعة الكويت ، الكويت 1عند ياقوت الحموي ، ط

62. 
_ حسيف نصار: الثورات الشعبية في مصر  79،81، ص 1لخطط جالمقريزي : ا(125)

 .54،  48، 53ـ ، ص1969اإلسالمية ، دار الكاتب العربي ، القاىرة ، 
مدلج : شاركت عمرو بف العاص في فتح طرابمس ومف أوائؿ القبائؿ العربية التي ( 126)

 .171أستقرت في ليبيا ، ابف عبد الحكـ : فتوح مصر وأخبارىا ص
حورية عبد المجيد سالـ : العالقات بيف مصر وبالد المغرب منذ الفتح اإلسالمي (127)

حتى قياـ الدولة الفاطمية ، رسالة دكتوراة غير منشورة، كمية األداب ، جامعة القاىرة ، 
 .113ـ ، ص1974

بمي مف قضاعة وىي ثمثيا ، قدمت مع عمرو بف العاص أياـ الفتح وكانوا عمى ( 128)
،  62ستقروا بالفسطاط ، ابف عبد الحكـ : فتوح مصر وأخبارىا ، صميمنتو وا

77،114،116،142  . 
رقادة : بمدة كانت بأفريقية ، بينيا وبيف القيرواف أربعة أياـ ، وفي تسميتيا برقاد " أف  (129)

بأطرابمس لـ نيض إلى  أبا الخطاب عبد األعمى بف السمح المعافر القائـ بدعوة األباضة
لقتاؿ رنجوما وكاف قد تغمبوا عمى القيرناف مع عاصـ  بف جميؿ ألتقى بيـ بموضع  قيرواف 

رقادة وىي أذ ذاؾ منيو ، فقتميـ ىناؾ قتؿ زريعًا فسميت رقادة لرقاد قتاليـ بعضيـ فوؽ 
بعض ، والمعروؼ أف الذي بنى رقادة إبراىيـ بف أحمد بف االغمب وانتقؿ الييا مف مدينة 

 .99، اليعقوبي: البمداف ، ص 55، ص 3وت : معجـ البمداف ،جالقصر القديـ ، ياق
حوريا عبد المجيد سالـ : العالقات بيف مصر وبالد المغرب منذ الفتح اإلسالمي (131)

 .113حتى قياـ الدولة الفاطمية ص
تجيب: بالضـ ثـ الكسر، وياء ساكنة وباء موحدة: أسـ قبيمة مف كندة وىـ ولد عدي ( 131)

س بف شبيب بف السكوف بف أشرس بف ثور بف مرثع ، وىو كندة ، وأميـ وسعد بف أشر 
تجيب بف ثوباف بف سميـ بف رىى مف مزحد ، ليـ خطة بمصر سميت بيـ ، ياقوت : معجـ 

 .16،ص 2البمداف ، ج
أجدابية : بالفتح ثـ السكوف ، وداؿ ميممة ، وبعد األلؼ باء موحدة ، وياء خفيفة  ( 132)

برقة وطرابمس الغرب ، بينو وبيف زويمة نحو شير سيرًا ، وبيا نبذ مف  وىاء وىو بمد بيف
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صحراء لواتو ، وليا مرسى عمى البحر يعرؼ بالمادور ، بينو وبينيا ثمانية  عشر مياًل وىي 
مف فتوح عمرو بف العاص ، فتحيا مع برقة صمحًا عمى خمسة آالؼ دينار ، وأسمـ كثير 

 .111،ص 1داف ،جمف بربرىا ، ياقوت : معجـ البم
، حوريا عبد المجيد سالـ العالقات بيف مصر والمغرب 344اليعقوبي: البمداف ،ص( 133)

 .114ص
 .111اليعقوبي : البمداف ص( 134) 
، أحمد عبد المطيؼ 65-64،ص 1سعد زغموؿ :عبد الحميد: تاريخ المغرب ، ج( 135)

لوالة حتى نياية العصر حنفي ، المغاربة واألندلسيوف في مصر اإلسالمية مف عصر ا
 .43، ص 1الفاطمي ، ج

زويمة: بفتح أولو ، وكسر ثانيو ،وبعد الياء المثناة مف تحت الساكنة الـ : لما فتح ( 136) 
عمرو برقة بعث عقبة بف نافع حتى بمغ زويمة وصار ما بيف ما بيف برقة وزويمة لممسمميف ، 

 .161-159،ص 3ياقوت : معجـ البمداف ، ج
 .143، ص6ف خمدوف : العبر وديواف المبتدأ والخبر طبعة بوالؽ ، جاب( 137)
الحنيو :مدينة ساحمية كانت تقع عمى مقربة مف األسكندرية ، حتى كاف يطمؽ ( 138) 

 .3عمييا باب األسكندرية ، البكري: المغرب ،ص
 .4البكري : المصدر نفسو ،ص( 139) 
والياء مخففة، إذا قصد القاصد مف األسكندرية مراقية : بالفتح ، والقاؼ المكسورة ، ( 141) 

 .94، ص 5إلى أفريقيا فأوؿ بمد يمقاه مراقية ثـ لوبية ، ياقوت : معجـ البمداف ، ج
عبد القادر أحمد طميمات : سكاف ليبيا عند اليعقوبي ، مجمة الجمعية المصرية ( 141)

 .118-115ـ ، ص1969، 16لمدراسات التاريخية ، مجمد 
نيؽ: بالفتح ثـ السكوف ، وكسر النوف ، وياء ساكنة ، وقاؼ: مدينة بيف بر ( 142) 

 .414، ص 1األسكندرية وبرقة عمى الساحؿ ، ياقوت : معجـ البمداف ، ج
 .111اليعقوبي : البمداف ،ص(143)
 اليعقوبي : المصدر نفسو ، نفس الصفحة.( 144)
مف فوؽ ، مدينة عمى ساحؿ  سرت : بضـ أولو ، وسكوف ثانيو ، وآخره تاء مثناه( 145)

البحر الرومي بيف برقة وطرابمس الغرب البأس بيا وفي سمتيا مف ناحية الجنوب في البر 
 .216، ص3أجدابيو ومنو يقصد إلى طرابمس الغرب ، ياقوت : معجـ البمداف ج
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وداف : بالفتح ، كأنو فعالف مف اود وىو المحبة مدينة في جنوبي أفريقية ، بينيا ( 146)
ىػ بجيش عمى رأسو بسر بف 23بيف زويمة عشرة أياـ مف جية افريقية فتحيا عمرو سنة و 

 .366،ص5أبي أرطأة ، ياقوت : معجـ البمداف ، ج
 .113اليعقوبي: البمداف ص(147)
 .114اليعقوبي: المصدر نفسو ، ص( 148)
 اليعقوبي: المصدر نفسو ، نفس الصفحة.( 149)
لمغاربة واألندلسيوف في مصر األالمية مف عصر الوالة أحمد عبد المطيؼ حنفي: ا( 151)

 .49ص 1حتى نياية العصر الفاطمي ، ج
 .112اليعقوبي: المصدر نفسو ص( 151) 
 .111اليعقوبي : المصدر نفسو ص( 152)
،نريماف عبد الكريـ أحمد : مجتمع أفريقية 86ابف خرداذبة: المسالؾ والممالؾ ، ص( 153)

 .263ـ ، ص2111ة المصرية العامة لمكتاب ، في عصر الوالة ، الييئ
، وقابس مدينة بيف طرابمس وسفاقس ،ياقوت : معجـ 114اليعقوبي: البمداف ، ص( 154)

 .289، ص 4البمداف ، ج
 .113البمداف ، ص( 155) 
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 قائمة المصادر والمراجع
 أواًل : القرآن الكريم .

 ثانيًا : المخطوطات العربية .
 جيولمراكشي م

اإلستبصار في عجائب األمصار ) القسـ الخاص بوصؼ مكة والمدينة ومصر ، وبالد  -1
  1958المغرب( نشر وتعميؽ د . سعد زغموؿ عبد الحميد ، مطبوعات جامعة األسكندرية

 ثالثًا : المصادر العربية المطبوعة .
 ـ(1232ىػ ، 631عز الديف أبو الحسف عبي بف أحمد )ت ابن األثير:

 ـ .1987ىػ ، 1417، 1جزءًا( دار الكتب العممية ، بيروت ، ط11لكامؿ في التاريخ )ا -2
عاش في ،  أبو عبد اهلل بف محمد بف عبد اهلل بف إدريس الجمودي الحسيني اإلدريسي:

 القرف السادس اليجري .
صفة المغرب وأرض السوداف ومصر واألندلس )مأخوذ مف كتاب نزىة المشتاؽ في  -3

 .1864فاؽ(، نشر وتحقيؽ دي غوية ، مطبعة برايؿ ، ليدفإختراؽ األ
 ـ(.1158ىػ ، 451إسحؽ بف يحيى بف جرير الطبري )ت إسحاق بن جرير:

 تاريخ صنعاء ، تحقيؽ عبد اهلل محمد الحبشي ، مكتبة السنحاني ، صنعاء . -4
 ـ( .892ىػ ، 279البالذري: أبو الحسف أحمد بف يحيى بف جابر البالذري ، )ت

ساب األشراؼ ، الجزء األوؿ ، تحقيؽ محمد حميد اهلل ، دار المعارؼ بمصر ، أن
 ـ.1959
 فتوح البمداف ، تحقيؽ طو عبد الرؤوؼ سعد ، وعمرو أحمد عطيو ، دار ابف خمدوف

 ،اإلسكندرية.
ىػ ، 874جماؿ الديف أبو المحاسف يوسؼ ابف تغرى بردى األتابكي )ت بن تغرى بردى:

 ـ(.1469
 اىرة في مموؾ مصر والقاىرة ، نسخة مصورة عف طبعة دار الكتب وزارة النجـو الز

الثقافة واإلرشاد القومي المؤسسة المصرية العامة لمتأليؼ والترجمة والطباعة والنشر 
 ـ(1963ىػ / 1383)

 ـ( 1449ىػ / 852شياب الديف بف عمي بف حجرت ) ابن حجر:
 صادر ، بيروت د.ت. اإلصابة في تمييز الصحابة أربع أجزاء ، دار -8
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 ـ(456ىػ / 384أبو محمد عمي بف أحمد بف سعيد األندلسي ) ابن حزم:
جميرة أنساب العرب، تحقيؽ عبد السالـ ىاروف ، الطبعة الثالثة ، دار المعارؼ بمصر  -9
 ـ.1971،

 ـ(992ىػ /381أبو القاسـ محمد بف حوقؿ )ت بعد  ابن حوقل:
 روت ، د.ت .صورة األرض : مكتبة الحياة بي -11

 ـ.912ىػ/311أبو القاسـ عبد اهلل أبف عبد اهلل بف خرادزبة ، ت حوالي  ابن خرداذبة:
 المسالؾ والممالؾ ، مكتبة المثنى ، بغداد ، د.ت. -11

 ـ(1415ىػ/818عبد الرحمف بف خمدوف ت) ابن خمدون:
 العبر وديواف المبتدأ والخبر طبعة بوالؽ. -12

 ـ(1168ىػ/461بف محمد الرازي ت) أحمد بف عبد اهلل الرازي:
تاريخ مدينة صنعاء ، تحقيؽ د/ حسيف بف عبد اهلل العمري ، دار الفكر المعاصر ،  -13

 ـ(1989ىػ/1419بيروت ، الطبعة الثالثة )
 ـ(1515ىػ/ 911الديف عبد الرحمف السيوطي : الشافعي ، ت)  السيوطي:جالل

 رة ، دار الكتب العممية ، بيروت ،د.ت .حسف المحاضرة في أخبار مموؾ مصر والقاى -14
 ـ(922ىػ / 311أبو جعفر محمد بف جرير الطبري: ت) الطبري:

أجزاء ، تحقيؽ محمد أبو الفضؿ إبراىيـ  ، دار المعارؼ ،  11تاريخ الرسؿ والمموؾ  -15
 ـ.1977،  4القاىرة ، ط

كـ بف أعيف القريشي أبو القاسـ عبد الرحمف ابف عبد اهلل  بف عبد الح ابن عبد الحكم:
 ـ(871ىػ / 257المصري ت)

 ـ1991ىػ / 1411فتوح مصر وأخبارىا ، مكتبة مدبولي ، القاىرة  -16
 ـ(1678ىػ / 1189أبو الفالح عبد الحي بف العماد الحنبمي : ت) ابن العماد:

 أجزاء دار الفكر ، دمشؽ ، د.ت  8شذرات الذىب في أخبار مف ذىب ،  -17
 ـ(1418ىػ / 821لعباس أحمد بف عمي ت) أبو ا القمقشندي:

 ـ.1917-ـ1913صبح األعشى في صناعة اإلنشا ، القاىرة ،  -18
 ـ(1372ىػ / 774أبو الفداء إسماعيؿ بف كثير: ت) ابن كثير:

 جزء ، دار الرشيد ف حمب ، د.ت  16البداية والنياية  -19
 ـ.963ىػ 353ابي عمر محمد بف يوسؼ بف يعقوب الكندي ت الكندي:
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الوالة والقضاة تحقيؽ محمد حسف محمد حسف إسماعيؿ ، أحمد فريد المزيدي ف دار  -21
 ـ2113ىػ  1، 1424الكتب العممية ، بيروت ، لبناف ، ط

 والة مصر ، تحقيؽ حسيف نصار ، دار صادر ، بيروت ،د.ت -21
 ـ1158ىػ / 451أبو الحسف عمي محمد بف حبيب الماوردي :تالمواردي: 

اـ السمطانية والواليات الدينية ، تحقيؽ عماد زكي البارودي ، المكتبة التوفيقية األحك -22
 القاىرة د.ت
 ـ(1448ىػ / 845تقى الديف أحمد بف عمي المقريزي ت) المقريزي:

المواعظ واإلعتبار ، بذكر الخطط واآلثار ، أربع أجزاء ، ط دار صار ، بيروت ،  -23
 د.ت

 ـ(1229ىػ 626هلل ياقوت بف عبد اهلل الحموي ،ت)شياب الديف أبو عبد ا ياقوت:
 معجـ البمداف خمسة أجزاء ، دار صادر ، بيروت د.ت  -24

 ـ914ىػ / 292أحمد بف أبي يعقوب بف جعفر بف وىب بف واضح ت اليعقوبي:
 ـ(1988ىػ / 1418، ) 1البمداف ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط -25

 حديثة.رابعًا: مراجع العربية ال
 إبراىيم أحمد العدوي )الدكتور(

التاريخ اإلسالمي افاقة السياسة وابعاده الحضارية مكتبة األنجمو المصرية ، القاىرة  -26
 ـ1976

 أحمد حسين
 موسوعة تاريخ مصر ، دار الشعب ، القاىرة ، د.ت -27

 أحمد شمبي ) الدكتور(
مكتبة النيضة المصرية ، القاىرة ، موسوعة التاريخ اإلسالمي والحضارة اإلسالمية ،  -28
 ـ.1986،  7ط

 أحمد عبد المطيف حنفي )الدكتور(
المغاربة واألندلسيوف في مصر اإلسالمية مف عصر الواله حتى نياية العصر  -74

ـ( جزءاف ، الجزء األوؿ مطابع الييئة المصرية 1171-642ىػ/ 567--21الفاطمي )
 ـ .2115العامة لمكتاب ،
 سن )الدكتور(حسن إبراىيم ح
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 ـ(.1939ىػ / 1358) 1النظـ اإلسالمية، مكتبة النيضة المصرية القاىرة ط -31
 حسن عمي حسن )الدكتور( 

الحياة السياسية واألوضاع الحضارية في المغرب واألندلس )مف الفتح حتى نياية  -31
 القرف الثاني اليجري( ، مكتبة الشباب القاىرة ،د.ت .

 حسين نصار )الدكتور(
 53ـ، ص1969الثورات الشعبية في مصر اإلسالمية دار الكتاب العربي ، القاىرة ،  -32
 ،48،54 . 

 راشد البراوي)الدكتور(
 ـ.1948حالة مصر اإلقتصادية في عيد الفاطمييف ، الطبعة األولى ، القاىرة ،  -33

 الذركمي: خير الدين الذركمي
 ـ.1991،  9طأجزاء دار الكتب العممية بيروت  8األعالـ  -34

 سالم شافعي محمود سالم )الدكتور(
-ـ641ىػ / 923 -ىػ 21القبائؿ العربية في القميوبية في العصر اإلسالمي ) -35

 ـ1989ـ( منشأة المعارؼ باألسكندرية 1517
 سيدة إسماعيل كاشف)الدكتور(

مكتبة مصر في عصر الوالة مف الفتح العربي إلى قياـ الدولة الطولونيو ، الناشر:  -36
 النيضة المصرية ، القاىرة ،د.ت

 صفاء حافظ عبد الفتاح ) الدكتور(
نظـ الحكـ في الدولة العباسية مف أوائؿ القرف الثالث اليجري إألى دخوؿ بني بويو  -37

 بغداد ، دار الفكر العربي القاىرة ،د.ت 
 طارق أبو الوفا محمد )الدكتور(

اهلل صمى اهلل عميو وسمـ ، مكتبة زىراء الشرؽ  الواقدي ومنيجو في كتابو مغازي رسوؿ -38
 ـ2115، القاىرة ،

 الطاىر أحمد الزاوي
 تاريخ الفتح العربي في ليبيا ، دار المعارؼ ، القاىرة. -39

 عبد العال عبد المنعم الشامي )الدكتور(
 ، كمية اآلداب جامعة الكويت ، الكويت . 1عند ياقوت الحموي ، طمدف مصر وقراىا  -41
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 بد العزيز طريح شرف )الدكتور( ع
 ـ1963جغرافية ليبيا ، األسكندرية ،  -41

 عبد الفتاح محمد وىيبو )الدكتور(
 ـ1963جغرافية مصر ، األسكندرية ، يناير  -42

 محمد عمي األكوع 
ىػ ، الطبعة األولى ، دار 332الوثائؽ السياسية اليمنية مف قبيؿ اإلسالـ إلى سنة  -43

 ـ(1976ىػ / 1396، بغداد ) الحرية لمطباعة
 محمود السيد )الدكتور(

موريتانيا(،مؤسسة  -المغرب  -الجزائر  -تونس  -تاريخ دوؿ المغرب العربي )ليبيا  -44
 ـ(2111شباب الجامعة ، األسكندرية ،)

 مصطفى عبد اهلل بعيو
 ـ1953دراسات في التاريخ الموبي ، مطابع عابديف ، األسكندرية ،  -45

 الدوريات والبحوث العممية خامسًا :
 حسن سعيد 

 ـ1972الموسوعة الثقافية دار الشعب ، القاىرة  -46
 حورية عبد المجيد سالم )الدكتور(

العالقات بيف مصر وبالد المغرب منذ الفتح اإلسالمي حتى قياـ الدولة الفاطمية ،  -47
 ـ1974رسالة دكتوراة غير منشورة ، كمية اآلداب ، جامعة القاىرة ، 

 طارق أبو الوفا محمد )الدكتور(
ـ رسالة دكتوراة 1113ىػ /393صنعاء منذ فجر اإلسالـ حتى سقوط دولة بني يعفر  -48

 2114ىػ / 1424غير منشورة ، آداب بنيا ، 
 عبد القادر أحمد طميمات )الدكتور(

، 16د سكاف ليبيا عند اليعقوبي ، مجمة الجمعية المصرية لمدراسات التاريخية ، مجم -49
 ـ1969

 عبود الشالجي
الرواتب في اإلسالـ ، مجمة المجمع العممي العراقي ، بغداد ، المجمد السادس  -51

 . ـ(1975ىػ/1395والعشروف ، )
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 (4ملحق رقم )
 عيد أماف عمرو بف العاص ألىؿ مصر .

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
ىؿ مصر مف األماف عمى أنفسيـ وممتيـ وأمواليـ ىذا ما أعطى عمرو بف العاص أل  

وكنائسيـ وصمبيـ ، وبرىـ وبحرىـ ، اليدخؿ عمييـ شيء مف ذلؾ والينتقص، واليساكنيـ 
النوب . وعمى أىؿ مصر أف يعطوا الجزية إذا اجتمعوا عمى ىذا الصمح ، وانتيت زيادة 

نيـ أف يجيب رفع عنيـ نيرىـ خمسيف ألؼ ألؼ وعمييـ ما جنى لصوتيـ ، فإف أبى أحد م
ف نقص نيرىـ مف غايتو إذا انتيى رفع عنيـ  مف الجزاء بقدرىـ ، وذمتنا ممف أبى بريئة وا 
قدر ذلؾ، ومف دخؿ في صمحيـ مف الرـو والنوب فمو مثؿ ما ليـ وعميو مثؿ ما عمييـ ، 

ييـ ومف أبى واختار الذىاب فيو آمف حتى يبمغ مأمنو أو يخرج مف سمطاننا عمييـ ما عم
أثالثًا في كؿ جزء جباية ثمث ما عمييـ ، عمى ما في ىذا الكتاب عيد اهلل وذمتو وذمة 
رسولو وذمة الخميفة  أمير المؤمنيف وذمـ المؤمنيف وعمى النوبة الذيف استجابوا أف يعينوا 
بكذا وكذا رأسًا ، وكذا وكذا فرسًا عمى أال يغزوا وال يمنعوا مف تجارة صادرة وال واردة . 

 .119، ص 4كتب ورداف وخضر .نقاًل عف الطبري : تاريخ الرسؿ والمموؾ ، جو 
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