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  ة العلمية والثقافية يف القريواناحليا" 
  "يف القرون الثالثة األوىل للهجرة 

  ةـر جاداهللا أبو جبلــعام. د.أ
  أستاذ بكلیة العلوم االجتماعیة

  األردن  –ة ــجامعة مؤت
  : دــالتمهي:   أوال 
ثانيا
ً

  :وم ـــــالعل : 
  .هـــــ الفق–ج    .ثـــــــــــــ  الحدی-ب   .رآنــــــــــــــــــالق –أ 
  .الطب واألطباء والكیمیاء -و   . واألدب  اللغة-هـ   . الوعظ والزهد-د

ـــثالث
ً

  .احلركة العلمية والنساء : ا 

ــرابع
ً

  .ةـــالرحلة العلمي : ا 
خامسا 
ً

  .التأليف واملكتبات : 
سادسا 
ً

  .الظروف املعيشية للعلماء : 
ـسابع

ً
  ):الكتاتيب املساجد و( املؤسسات التعليمية   :ا 

 ).األعظم بالقیروان ( المسجد الجامع    - أ
 .المساجد الخاصة بالعلماء    - ب

 )مسجدي الخمیس والسبت ( الصوفیة :  مساجد الزهاد والعباد-ج 
 .الكتاتیب   - د

ثامنا 
ً

  .ة ــاخلامت: 
تاسعا
ً

  .اهلوامش : 
  : متهيد : ًأوال
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على ید ، م٦٧٠/ هـ٥٠یان في عام     تم إنشاء مدینة القیروان زمن الخلیفة معاویة بن أبي سف
من أجل استقرار المسلمین ولتكون قاعدة النطالق ، القائد المسلم عقبة بن نافع وأختط جامعها

ًحیث أصبحت منذ البدایة مكانا لحضور ، الفتوح اإلسالمیة إلى باقي مناطق المغرب العربي
وتعالیمه للناس في القیروان الصحابة والفقهاء الذین ساهموا مساهمة كبیرة في نشر اإلسالم 

   .)١(وعلى مساحة المغرب العربي الكبیر مع مرور الوقت
     ومن هؤالء الصحابة الذین كانوا قد دخلوا القیروان والذین كان لهم دور في 

وأبو الیسر ، أبو سعید المقداد بن عمرو القضاعي: بدایات الحركة العلمیة في القیروان
وأبو عبد الرحمن ، عبداهللا بن أنیس الجهمي األنصاريو، كعب بن عمرو األنصاري

، وسلمة بن عمرو بن األكوع المزني، وأبو ذر الغفاري، عبداهللا بن عمر بن الخطاب
وأبو سعید ، وأبو زمعة عبید بن أرقم البلوي، وأبو عبداهللا عمرو بن عوف المزني

 األنصاري وأبو محمد فضالة بن عبید، المسیب بن حزن بن أبي وهب المخزومي
، وعبداهللا بن الزبیر،  وأبو العباس عبداهللا بن العباس بن عبد المطلب)٢(.األوسي

ورویفع بن ثابت بن السكن ، وعقبة بن عامر الجهني، وعبداهللا بن عمرو بن العاص
،  وأبو یحیى عبداهللا بن سعد بن أبي السرح القرشي العامري)٣(بن عدي االنصاري
وزیاد ، وربیعة بن عباد الدؤلي،  بن أبي وداعة السهميوالمطلب، ومعاویة بن حدیج

 وأبیض بن حمال )٤(وأبو الیمن سفیان بن وهب الخوالني، بن الحارث الصدائي
  )٥(وأبو عبدالرحمن یسر بن أرطأة القرشي العامري، وأبو الیقظان، السبائي المأربي

ه خمسة وعشرون   وذكر بعض المحدثین أن عقبة بن نافع لما دخل القیروان كان مع
 كما دخل من التابعین إلى القیروان زمن الخلیفة عمر بن )٦(من أصحاب النبي 

عشرة أرسلهم عمر بن عبد العزیز لیفقهوا ) م٧١٩-٧١٧/هـ١٠١ - ٩٩(عبد العزیز 
 وأبو سعید )٧(أبو مسعود سعد بن مسعود التجیبي أحد الفقهاء: الناس  بالقیروان وهم 

 وأبو عبد الحمید اسماعیل بن )٨(ر الرعیني القتباني أحد القراءجعثل بن هامان بن عمی
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، من أهل الدین والزهد والفقه والقضاء، عبیداهللا بن أبي المهاجر القرشي المخزومي
 وموهب بن حبي المعافري أحد رواة )٩(،وأسلم على یدیه خلق كثیر من البربر

 وحبان بن أبي جبلة أحد )١١(،أحد الفقهاء،  وطلق بن حابان الفارسي)١٠(،الحدیث
 وأبو عبدالرحمن الحبلي عبداهللا بن یزید )١٢(،الفقهاء سكن القیروان وانتفع به أهلها

 وأبو ثمامة )١٤(، وأبو الجهم عبدالرحمن بن رافع التنوخي أحد رواة الحدیث)١٣(المعافري
   )١٦(، ٕ واسماعیل بن عبید األنصاري)١٥(،بكر بن سوادة الجذامي أحد الفقهاء

ًفإن أفریقیا نالت حظا وفیرا من العلوم الشرعیة منذ البدایة وخاصة اهتمام ، وهكذا ً
الخلیفة عمر بن عبد العزیز الذي كان قد أرسل هؤالء العلماء لیفقهوا سكان هذه البالد 

فانتشر العلم وزاد العلماء .. والسیما البربر في اإلسالم ویبثوا اللغة العربیة بینهم 
في طلب العلم للحجاز ومصر والعراق حتى لم یمض القرن الثاني وكثرت الرحلة 

الهجري حتى صارت القیروان كعبة العلم لألقطار المغربیة  یؤمها الطالب من أطراف 
   )١٧(.األندلس والسوس األقصى والسودان

   ولقد بدأت الحیاة الفكریة في القیروان بتعلم القرآن والحدیث ثم الفقه والتفسیر التي 
وقد ساهمت هذه العلوم ونشرها في نشر ،  والتابعینم بها أصحاب رسول اهللا قد

   )١٨(.ًاإلسالم واللغة العربیة في أرجاء شمال إفریقیة انطالقا من المقر القیروان 
مع ،   ولذلك امتاز النشاط الثقافي في بالد المغرب عامة بكثرة الفقهاء والمحدثین

ویعزى ذلك لعدم االستقرار؛ بسبب الثورات ، العلمیةنقص في مجاالت الفلسفة والعلوم 
فانكمشت ، والحروب والدفاع عن المكتسب من األراضي في الشمال اإلفریقي، والفتن،

   )١٩(.ثقافتها العلمیة والفلسفیة وازدهرت ثقافتها الدینیة
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ثانيا
ً

  : وم ـــــالعل: 
  : القرآن :        أ 

 القیروان من الصحابة والتابعین هي تعلیم الناس القرآن      كانت المهمة األولى لمن دخل
فمنهم على ،  وفي هذا المجال یمكن اإلشارة إلى بعض األسماء كقراء للقرآن الكریم)٢٠(، الكریم

 وأبو )٢١(،سبیل المثال ال الحصر أبو سعید جعثل بن هامان بن عمیر الرعیني أحد القراء
 وهناك )٢٢(.ًالفضل ومن التابعین كان مقرئا للقرآنمنصور مولى سعد بن أبي وقاص من أهل 

هـ؛ إذ خرجت حملة ١٢٥اشارة مهمة عند الذهبي تشیر إلى كثرة القراء في القیروان سنة 
 فكانت مشاركة أهل القیروان وشمال )٢٣(".القراء والوعاظ"عسكریة في عشرة آالف وخرج معهم 

 ویشار إلى قدوم أبو )٢٤(. القرن الثالث الهجريإفریقیا تقتصر على حفظ القرآن وتلقیه حتى بدایة
قدم إفریقیة سنة ، یحیى زكریا بن یحیى بن إبراهیم بن عبداهللا المعروف بالوقار مصري األصل

وكان قرأ القرآن على نافع المدني وعنه أخذ أبو عبد الرحمن المقرئ توفي بالقیروان ، هـ٢٠٥
 وكان ابو عبداهللا محمد بن برغوث )٢٥(.راءةًوأن محمدا بن برغوث روى عنه الق، حرف نافع

وروى عنه القراءة أبو ، وروى عن نافع، قد أخذ القراءة عن عدد من العلماء) هـ٢٧٢ت (القروي 
ّالعرب محمد بن أحمد التمیمي فكان محمد بن برغوث المقرئ هذا یتصدر حلقة القراءة في 

   )٢٦(.المسجد  الجامع بالقیروان
قرئ المشهور حسنون الدباغ المعروف بابن زبیبة في النصف   كما یشار إلى الم

األول من القرن الثالث الهجري الذي أنكر علیه اإلمام محمد بن سحنون طریقة اللحن 
   )٢٧(. في تالوة القرآن؛ ألن ذلك مدعاة إلى الغناء

ألندلسي ثم      ثم یذكر شیخ القراء بالقیروان محمد بن عمر بن خیرون أبو عبداهللا المعافري ا
، ًالذي كان أخذ القراءة عرضا عن أبي بكر بن سیف واسماعیل النحاس) هـ٣٠٦ت (القروي 

وروى القراءة ، وكان قدم القیروان واستوطنها وأقرأ بها، ًفكان إماما في قراءة نافع من روایة ورش
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 الذي قدم وهو، عنه ابنیه محمد وعلي وأبو جعفر أحمد بن أبي بكر وأبو بكر الهواري المعلم
فإنها كانت الغالبه على قراءتهم حرف حمزة ولم یكن یقرأ لنافع إال ، بقراءة نافع على تلك البالد

ورحل الیه القراء من اآلفاق ، خواص الناس فلما قدم ابن خیرون القیروان اجتمع علیه الناس
وأخذ القراءات  ویذكر أنه رحل إلى المشرق )٢٨(.في القراءات" االبتداء والتمام"وألف كتاب 

كما دخل العراق وسمع هناك من ، بمصر عن محمد بن سعید األنماطي وغیره كعبید بن رجاء
  )٢٩(. علمائها وعاد إلى القیروان وسمع بها وبقرطبة

أما علم التفسیر وهو العلم الذي یختص یشرح اآلیات القرآنیة وتوخي المعنى 
مة مولى عبداهللا بن عباس إلى إفریقیة  فیشار إلى قدوم عكر)٣٠(القریب المیسور الراجح

بأنه بدایة التأسیس الحقیقي لعلم التفسیر؛ إذ إن عكرمة كان أعلم الناس بالتفسیر كما 
   )٣١(.وأفاد منه الناس بجلوسه في جامع القیروان ، أورد ذلك المالكي

لبصري     كما یشار إلى أبي زكریا یحیى بن سالم  بن ثعلب أو ابن أبي ثعلب التمیمي ا
ًوكتب كتابا في هذا ، واشتهر بعلم التفسیر، الذي استوطن افریقیة وعاش بها) هـ٢٠٠ت (

   )٣٢(.وسمع منه الناس في تفسیر القرآن، المشهور باسمه) التفسیر(الحقل 
فیقال أنه كان ، بأنه كانت له عنایة بالتفسیر) هـ٢١٣ت (ویشار إلى أسد بن الفرات 
   )٣٣(. ریدیهیقرأ التفسیر على طلبته وم

الذي كان قد ولي قضاء ، )هـ٢٧٠ت (كما یذكر أن سلیمان بن عمران     
   )٣٤(.كان له یوم أو یومان في الجمعة یقرأ علیه فیه العلم تفسیر القرآن وغیره، القیروان

، وانتشرت هناك قراءة نافع، فإن علوم القرآن كانت قد دخلت إلى القیروان، وهكذا
كما ظهر فیما بعد علماء للقراءات تمكنوا من التألیف في ، كریموحمزة وورش للقرآن ال

  .هذا المجال مع نهایات القرن الثالث الهجري
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  : احلديث  : ب 
كون ،  وهم یحفظون أحادیث الرسول )٣٥(     قدم الصحابة والتابعون إلى القیروان

ك خالل القرن األول وذل، الحدیث هو المصدر الثاني بعد القرآن الكریم للتشریع اإلسالمي
ومع ، ًحتى أصبحت القیروان تعد في القرن الثاني الهجري جامعا لطلبة العلم، الهجري

   )٣٦(. تسب إلیه أكابر العلماء والفقهاءمرور الوقت أصبحت المركز الذي ین
الذي روى عن عائشة أم المؤمنین رضي اهللا ،       ومن المحدثین عمارة بن غراب التجیبي

ّ والمحدث أبو غطیف الهذلي جندب بن بشر )٣٧(وروى عنه ابن أنعم ، ن التابعینوع، عنها
وروى عنه عبد ، وعلیه معتمده في الروایة، الذي روى عن ابن عمر، وقیل حبیب بن بشر

الذي روى ، ّ والمحدث أبو لیلى دخین بن عامر الحجري)٣٨(الرحمن بن أنعم وموسى بن علي
وروى عنه من ،  وعن جماعة من التابعین رسول اهللا عن عقبة بن عامر الجهني صاحب

ّ والمحدث أبو عثمان مسلم بن )٣٩(.أهل القیروان بكر بن سوادة الجذامي ویزید بن أبي منصور
وروى عنه عمرو ، یرة وأبى هرابن عمر الذي روي عن، ف بالطنبذيیسار األنصاري المعرو

روي عن عبداهللا بن عمر وأبي أیوب ، عبانيّ والمحدث زیاد بن أنعم الش)٤٠(...بن أبي ربیعة
الذي ، ّ والمحدث أبو معمر عباد بن عبد الصمد)٤١(. وروى عنه ابنه عبد الرحمن، نصارياأل

ویعتمد علیه وممن روى ، ذكر أنه كان یروي عن أنس بن مالك، كان یعد في جملة التابعین
ثمان مسلم بن یسار األنصاري عّ والمحدث أبو)٤٢(.وبعض أهل القیروان، عنه كامل بن طلحة

وروي عنه عمر بن ، وسفیان بن وهب، الذي روى عن ابن عمر وأبي هریرة، مولى األنصار
ّ والمحدث أبو المغیرة عبداهللا بن )٤٣(.وحمید بن هاني وابن أنعم، ن یزیدوشراحیل ب، أبي نعیمة

بن عبد العزیز على ولي القضاء لعمر ، من فضالء التابعین، المغیرة بن أبي بردة القرشي
وروى عنه یحیى بن سعید ، روي عن سفیان بن وهب الخوالني صاحب رسول اهللا ، القیروان

   )٤٤(.األنصاري 
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كان من خیار التابعین وفضالء ، ّ  ثم المحدث أبو یحیى عیاض بن عقبة بن نافع الفهري
 عنه یزید بن أبي حبیب وروى، روى عن عبداهللا بن عمر وغیره من الصحابة والتابعین، المؤمنین

سكن القیروان مع أبیه ثم انتقل إلى مصر حیث توفي ، واسحق بن أبي بریدة وأخوه أبو عبید بن عقبة
الذي روى عن علي ، ّ والمحدث حنش بن عبداهللا السبائي الصنعاني)٤٥(. م ٧١٨/ هـ١٠٠هناك سنة 

وقیس بن ،  وعبد الرحمن بن أنعموروى الحارث بن یزید، بن أبي طالب وعبداهللا بن عمر وابن عباس
وصالح بن عبداهللا بن هبیرة السهمي وأبو ، وخالد بن أبي عمران، وعامر بن یحیى المعافري، الحجاج
روى عن عمر بن ، كان من فضالء التابعین، واسمه كیسان، ّ والمحدث أبو سعید المقري)٤٦(.مروان

 )٤٧(. وله ذكر في موطأ مالك، بي حبیبوروى عنه جماعة من المحدثین منهم یزید بن أ، الخطاب
ّوالمحدث أبو علقمة مولى عبداهللا بن عباس قاضي افریقیة روى عن عبداهللا بن عباس وابن عمر 

ّ والمحدث أبو )٤٨(.وروى عنه عبد الرحمن بن أنعم وخالد بن عمران ومن أهل مصر، وأبي هریرة
روى ، ویعتمد علیه، یة عن مواله ابن عباسكان كثیر الروا، عبداهللا عكرمة مولى عبداهللا بن عباس

ودخل عكرمة إفریقیة وأقام بالقیروان وبث بها ، وروى عنه خلق یطول ذكرهم، عن عبداهللا بن عمر
   )٤٩(. وكان مجلسه في مؤخر جامع القیروان في غربي الصومعة، العلم

روى عن ، كان من التابعین، ّ والمحدث أبو عبداهللا علي بن رباح بن قصیر اللخمي
اذا انتفع به وتفقه ، وروى عنه جماعة یكثر عددهم، جماعة من الصحابة منهم عمرو بن العاص

روى عن ، ّ والمحدث أبو عبد الرحمن عبداهللا بن یزید المعافري الحبلي)٥٠(.على یدیه أهل القیروان
ن عامر أبي أیوب األنصاري وعبداهللا بن عمرو بن العاص وفضالة بن عبید األنصاري وعقبة ب

  )٥١(. وروى عنه جماعة منهم یزید بن عمرو وأبو هاني الخوالني وعامر بن یحیى المعافري، وغیرهم
روى عن عقبة بن عامر الجهني وعطیة السعدي ، ّوالمحدث أبو األشعث ربیعة بن یزید من التابعین

ید بن عبد العزیز وروى عنه الفرج بن فضالة وعبداهللا بن عامر القاري وسع، وأبي إدریس الخوالني
ّ والمحدث )٥٣(،اهتم بروایة الحدیث ودراسته،  والمحدث خالد بن عمران التجیبي)٥٢(.وحیوة بن شریح

ًوكان محدثا راویا، لقي أنس بن مالك، أبو روح یزید بن منصور األزدي من التابعین ً روى عنه ، ّ
   )٥٤(.وعبید اهللا بن زحر ، وعبد الرحمن بن أنعم، موسى بن علي
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، الذي اشتهر بالحدیث وروایته، ّ    والمحدث یحیى بن سعید بن فهد األنصاري 
واسمه ، ّ والمحدث یزید بن الطفیل القاضي)٥٥(.وكان تواجده بإفریقیة قرابة نصف قرن

وروى عنه ، الذي روى عن علقمة بن وقاص اللیثي، عبداهللا بن عبدالرحمن بن الطفیل
   )٥٦(.ان وتولى القضاء في القیرو، ابن أنعم

ویقال اسمه عبد ، ّ والمحدث أبو كریب جمیل بن كریب المعافري القاضي      
ّ والمحدث عبد )٥٧(. وروى عنه جماعة، روى عن أبي عبد الرحمن الحبلي، الرحمن

روى عن أبیه وبكر بن ، ّالرحمن بن زیاد بن أنعم محدث إفریقیة وقاضیها وعالمها
  )٥٨(. وروى عنه ابن وهب وأبو أسامة وخلق كثیر، سوادة  وأبي عبدالرحمن الحبلي

روى ، ّوالمحدث أبو عثمان حاتم بن عثمان المعافري سمع من مالك ومن ابن أنعم
.. وهو الذي كان یمضي بمسائل ابن غانم إلى مالك ، عنه داوود ین یحیى وغیره

موسى ّ والمحدث أبو عمران )٥٩(. وكان یروي عن مالك غرائب ال یكاد یرویها غیره
بن علي بن رباح اللخمي روى عن جماعة من التابعین منهم والده علي بن رباح 

 )٦٠(. وابن المبارك وابن وهب، وروى عنه أكابر العلماء منهم اللیث بن سعد، وغیره
ّوالمحدث أبو یزید رباح بن یزید بن رباح اللخمي الذي سمع من األوزاعي ومن 

   )٦١( .وروى عنه أبو خارجة الغافقي، سفیان
كان اعتماده في الحدیث على ، ّوالمحدث أبو محمد عبداهللا بن فروخ الفارسي     

وعندما رحل إلى المشرق لقي جماعة من العلماء ، مالك بن أنس وبصحبته اشتهر
.. ومالك والثوري وأبي حنیفة وغیرهم فسمع منهم ، والمحدثین كزكریا بن أبي زائدة

ثم ، ّ بالقیروان یعلم الناس ویحدثهم فانتفع به خلق كثیرأقام، ولما انصرف إلى إفریقیا
،  والمحدث أبو علي شقران بن علي القیرواني)٦٢(. ارتحل ثانیة إلى مصر فمات بها

  )٦٣(وأبو الفیض المعروف بذي النون ، وعون بن یوسف، روى عنه سحنون
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مالك روى عن ، ّ والمحدث أبو عبد الرحمن عبداهللا بن عمر بن غانم الرعیني
ًوروى أیضا عن الثوري واسرائیل بن یونس وعثمان بن ، وكان معتمده علیه، وصحبه

ولقي أبا یوسف .. وروى بإفریقیة عن ابن أنعم وخالد بن نعمان ، وجماعة، الضحاك المدني
   )٦٤(. ًوكان قاضیا إلفریقیة لمدة عشرین سنة حتى مات، صاحب أبي حنیفة في العراق

وسمع منه أبو سنان ، سمع مالك، یاد الهمداني الفقیه المتعبدّ والمحدث صقالب بن ز
ّ والمحدث أبو عون معاویة بن )٦٥(. وداود بن یحیى وغیرهم، زید بن سنان األزدي

وروى عنه سحنون وروى عنه ولده موسى وأبو ، روى عن مالك، الفضل الصمادحي
محمد بن الحكم اللخمي ّ والمحدث زكریا بن )٦٦(.وكان ثقة قلیل الحدیث، داود العطار

  )٦٧(. وكان یستفتى بالقیروان، وحیوة بن شریح، سمع من مالك، كان ثقة، أبو یحیى
سمع من مالك والثوري واللیث ، ّوالمحدث أبو خارجة عنبسة بن خارجة الغافقي   

والمغیرة بن ، ورشدین بن سعد، والیسع بن حمید وعبداهللا بن وهب، بن سعد
، واعتماده علیه، ّوله سماع مدون من مالك، سفیان بن عیینةو، عبدالرحمن المخزومي

   )٦٨(وسمع منه نظراؤه بإفریقیة البهلول بن راشد وغیره 
 رحل إلى المشرق فجمع من مالك )٦٩(ّوالمحدث أسد بن الفرات بن سنان مولى بني سلیم

 عن یحیى فلقي أبا یوسف ومحمد بن الحسن وأسد بن عمر وكتب، ثم ذهب إلى العراق، موطأه
وأخذ عنه أبو یوسف موطأ ، بن زائدة وهشیم والحسیب وأبي شریك وأبي بكر بن عیاش وغیرهم

ّ والمحدث أبى )٧١(ویحیى بن زكریا بن أبي زائدة ،  وسمع الحدیث من علي بن زیاد)٧٠(،مالك
سمع من مالك ومن عباد بن كثیر ، محرز محمد بن عبداهللا بن قیس أبو مسلم الكناني القاضي

   )٧٢(، وعبد الرحمن بن أنعم وعبداهللا بن فروخ
ًوالمحدث أبى جعفر موسى بن معاویة الصمادحي كان عالما بالحدیث قال لم : "ّ

ًوكان یروي خمسة وثالثین ألف حدیث یقرؤها علینا ظاهرا ، ًألق أحدا أروى من وكیع
   )٧٣(". ما یشل في حدیث منها
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واللیث وسفیان والحارث بن ، سمع من مالك، يّوالمحدث البهلول بن راشد الحجري الرعین
وسمع بإفریقیة من ابن أنعم ، وروى جامع سفیان عن زیاد عن سفیان، نبهان ویونس بن یزید

وسمع .. وسمع من سحنون وعون بن یوسف وأبى زكریا الحفري ، وموسى بن علي بن رباح
ًمنه یحیى بن سالم حدیثا واحدا حدثني : قال القعنبي، لقعنبيوروى عنه عبداهللا بن مسلمة ا، ً

  )٧٤(. كما روى عنه مسلم بن الحجاج في سننه، "وهو وتد من أوتاد المغرب"البهلول 
ذهب إلى المشرق ولقي یونس بن ، والمحدث أبو زكریا یحیى بن سلیمان الفارسي الحفري

، ماوالفضیل بن عیاض وغیره، فلقي سفیان بن عیینه، ّیزید ثم مرة أخرى خرج إلى المشرق
وسمع منه ، وعبد الملك بن أبي كریمة وغیرهما، وسمع بإفریقیة من عبد الرحمن بن زیاد بن أنعم

  )٧٥(.یحیى بن عمر وبشر كثیر من أهل القیروان من أصحاب سحنون
كان اسمه عبد السالم ، والمحدث أبو سعید سحنون بن سعید بن حبیب التنوخي

علي بن زیاد : اعة من العلماء منهمسمع بإفریقیة من جم، فغلب علیه اسم سحنون
ومعاویة ، وعبداهللا بن عمر بن غانم، وأبو العباس ین أشرس والبهلول بن راشد

وسمع بالمدینة من ، وسمع بمصر من ابن القاسم وأشهب وابن وهب، الصمادحي
وفي مكة سمع ، وسمع بالشام من الولید بن مسلم، ومعن بن عیسى، عبداهللا بن نافع

 وروى عنه جماعة )٧٦(ووكیع بن الجراح الكوفي ، من بن مهدي البصريمن عبد الرح
سحنون أخذ العلم عن :  قال جبلة)٧٧(، وعیسى بن مسكین، منهم یحیى بن عمرو

والتابعون عن ، وأخذه مالك عن التابعین، ورجال مالك أخذوه عنه، رجال مالك
   )٧٨( .الصحابة رضي اهللا عنهم أجمعین والصحابة عن الرسول 

سمع بإفریقیة من ، ًكان محدثا، ّ والمحدث أبو محمد عون بن یوسف الخزاعي
وبمصر سمع من ابن وهب ومن ، وعبداهللا بن عمر بن غانم، البهلول بن راشد

   )٨٠(. وسمع منه ابنه وبكر بن حماد وابن طالب )٧٩(.المفضل بن فضالة
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سمع ، ن الخطابّوالمحدث أبو الولید مروان بن شحمة البلوي مولى آل عمر ب
ّ والمحدث أبو خلف مطروح )٨١(.من وكیع بن الجراح وعبدالرحمن بن مهدي وغیرهم

سمع من البهلول والفضل ، كان من أصحاب البهلول بن راشد، بن قیس الخیاط الزاهد
   )٨٢(.وصحب جماعة من العلماء والمتعبدین، بن عیاض

یذكر أنه ألف كتاب و، ّ والمحدث محمد بن سحنون الذي تفقه بأبیه سحنون
    )٨٣(. وكان قد سمع من أبیه ومن موسى بن معاویة الصمادحي ، المسند في الحدیث

ّالذي حدث بالقیروان عن ابن وهب وأنس بن ، ّوالمحدث محمد بن تمیم العنبري
كان له عنایة كاملة بالحدیث ، ّ والمحدث محمد بن یحیى بن سالم التیمي)٨٤(.عیاض

ّ والمحدث )٨٥(.حافظا للسنن جامعا لها، ومعرفة رجاله وحملته، هونقله وروایته وضبط
   )٨٦(.من أصحاب سحنون ثقه في حدیثه ، أبو عبداهللا محمد بن شوال الطائي

، ّوالمحدث أبو عبداهللا أحمد بن یزید المعلم یروي عن موسى بن معاویة الصمادحي
سمع من المدنیین ، بن ابان الحمیريّ والمحدث أبو جعفر محمد )٨٧(.ًوكان عالما بالحدیث وعلله

ّ والمحدث أبو )٨٨(.وسمع من سحنون وعون بن یوسف ویحیى بن سلیمان الحفري، والعراقیین
سمع من سحنون وابنه ، ّسهل فرات بن محمد العبدي الراویة المحدث العارف بأسماء الرجال

لمشرق من أصحاب وسمع با، وموسى بن معاویة وغیرهم بإفریقیة، وعبداهللا بن أبي حسان
وسمع بالمغرب ، سمع من سحنون وابنه جمیع كتبه، ّ والمحدث عیسى بن مسكین)٨٩(. مالك

ًكان متفننا في علوم الحدیث وأسماء الرجال وكناهم وقویهم ، وسمع بالشام وبمصر، من غیره
مع من س، وتمییز الرجال، ّ والمحدث أبو عبدالرحمن بكر بن حماد العالم بالحدیث)٩٠(.وضعیفهم

ّالذي حدث عن ، ّ والمحدث محمد بن خیرون أبو عبداهللا المعافري)٩١(.سحنون وعون بن یوسف
   )٩٢(. عیسى بن مسكین
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  : ه ــــ  الفق-ج 
  كان لدخول الصحابة والتابعین إلى القیروان النواة األولى لظهور علم الفقه خالل 

فكان لهم شهرتهم في ،  في القیروانوظهور فقهاء تركزوا، األول والثاني الهجریین: القرنین
  .إفریقیة خالل القرن الثالث الهجري من خالل رحالتهم وكتبهم وتالمیذهم وفتاویهم 

فتذكر لنا قائمة طویلة بأسماء من اشتهر بالفقه في القیروان ، أما المصادر
الذي دخل ، عكرمة مولى ابن عباس: فمنهم، خالل القرون الثالثة األولى للهجرة

حیث كان له مجلس علم في مؤخر المسجد الجامع ، روان في زمن بني أمیةالقی
، ً والفقیه أبو منصور الفارسي الذي یذكر أن له صحبة والذي كان مفتیا)٩٣(،بالقیروان

   )٩٤(وسكن القیروان حتى مات فیها 
الذي كان ، والفقیه أبو عبدالرحمن عبداهللا بن یزید المعافري اإلفریقي الحبلي

ًفانتفعوا به وبث فیها علما كثیرا، مر بن عبد العزیز لیفقه أهل إفریقیةبعثه ع ً .)٩٥(   
، فیذكر أنه تفقه مرة بمالك، ویذكر عبداهللا بن فروخ أبو محمد الفارسي في عداد الفقهاء

ً وكان عالما )٩٦(. وتعلم به خلق من أهل القیروان، ویذكر عنه أنه فقیه القیروان وزاهدها
لكنه كان یمیل إلى طریق ،  وكان اعتماده في الفقه على مالك)٩٧(. فیها كتابوله، بالفرائض

   )٩٨(.إذا تبین له أن الصواب قولهم، النظر واالستدالل كأهل العراق
 قال أسد )٩٩(.ًالذي كان ثبتا ثقه فقیها، والفقیه عبداهللا بن عمر بن غانم القاضي

وكانت بینه وبین ، "ًفة في الجمعة یوماكان ابن غانم یقرأ لنا كتب أبي حنی"بن الفرات 
 وفي حوار بین ابن )١٠٠(.والقاضي أبى یوسف مراسالت تتعلق بمسائل فقهیة، مالك

یذكر ابن ناجي أنه رأى في جامع القیروان سبعین قلنسوة تصلح ، ناجي وابن عانم
ك في وذل". مات الناس: "فاستقل عددهم ابن غانم وقال، للقضاء وثالثمائة قلنسوة فقه

   )١٠١(.الربع األخیر من القرن الثاني الهجري 
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 والفقیه زكریا بن محمد بن الحكم اللخمي )١٠٢(والفقیه صقالب بن زیاد الهمداني 
 والفقیه أبو خارجة عنبسة )١٠٣(.وكان یستفتى بالقیروان، كان من أهل العلم، أبو یحیى

 والفقیه أسد بن الفرات )١٠٤(.بن خارجة الغافقي كان متفننا في العلوم وخاصة الفقه
ًعندما التقى بابن القاسم بمصر دون أسد بن الفرات عنه ستین كتابا  ) ًبابا في الفقه(ّ

وهو یجمع ، وأتى بها القیروان فكتبها الناس، ونسخها عنه أهل مصر، وهي األسدیة
   )١٠٥(. فیسرد أقوالهم على أهل القیروان ، بین فقه أهل العراق والمدینة

كان ، یه أبو محرز محمد بن عبداهللا بن قیس أبو مسلم الكناني القاضي والفق
ًفقیها عارفا بالحجة ، )١٠٧(.  تسلم القضاء بالقیروان لمدة تسعة أشهر ثم توفي )١٠٦(.ً

ًحافظا للسنن جامعا لها إماما فیها عارفا بأصول ، ًوكان بحرا من بحور العلم ً
كان ، بن رشید مولى عبد السالم بن مفرج العابد والفقیه أبو زكریا محمد )١٠٨(.الدیانات

  )١٠٩(.له سماع مع سحنون للعلماء في مصر
وكان یفتي الناس ، كان عالما بالفقه، والفقیه أبو جعفر موسى بن معاویة الصمادحي

فقیه ،  والفقیه عبداهللا بن أبي حسان الیحصبي)١١٠(. بالجامع بالقیروان أكثر من ثالثین سنة
 وأفاد سحنون من فقه في كثیر من المسائل )١١١(.ي التقى باإلمام مالك واستفاد منهالذ، إفریقیة
  )١١٣(". كان غایة في الفقه بمذهب مالك: "وقال عیاض عن عبداهللا الیحصبي، )١١٢(. الفقهیة

، كان یقدم إلى القیروان، والفقیه أبو یوسف جبلة بن حمود بن عبد الرحمن
فكان جبلة بن حمود ،  بلده في قصر الطوب المرابطفیسمع الناس منه ثم یرجع إلى

كان ،  والفقیه أبو الحسن علي بن زیاد العبسي التونسي)١١٤(.من أفضل رجال سحنون
جامع "وهو أول من أدخل المغرب ، ولم یكن في عصره بإفریقیة مثله، ًبارعا في الفقه
ان إذا اختلفوا  في وكان أهل القیرو، وهو معلم سحنون، وموطأ مالك، "سفیان الثوري

  )١١٥(. مسألة كتبوا بها إلى علي بن زیاد لیخبرهم من على الصواب فیها
والفقیه أبو محمد یونس بن محمد الورداني الذي أطلع على كتب سحنون في 

   )١١٦(". لم یبق عند سحنون كتاب إال وقد اطلع علیه یونس: " قیل ، الفقه



  

  عامر جاداهللا.د.أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – اجلزء الثاني - جملة املؤرخ العربي

 - ٢٨  -

ًكان عالما مجتهدا، جیبيوالفقیه أبو عمرو البهلول بن عمرو الت ومن العلماء ، ً
ًدون الناس عنه جامعا: "  وذكر الذهبي)١١٧(وسمع منه سحنون ، الراسخین في العلم ّ ،

 والفقیه أبو زكریا یحیى بن سلیمان )١١٩(.ً وألف دیوانا في الفقه)١١٨(".وقام بفتیاهم
   )١٢٠(.ًكان ثقة وكان عالما بالفرائض والحساب ، الفارسي

ّ وكان طلبة العلم والعباد )١٢١(ولي القضاء بإفریقیة ، یه سحنون بن سعیدوالفق
إني ألسال عن : " وكان سحنون یقول)١٢٢(. یحضرون مجلسه من أقطار األرض

المسألة فأعرفها وأعرف في أي كتاب هي وفي أي ورقة وأي صفحة وعلى كم هي 
 وكان )١٢٣(" لى الفتوىمن سطر فما یمنعني من الجواب إال كراهیة الجراءة بعدي ع

وصحح علیه ، وبه تفقه، اعتماد سحنون في الفقه والمسائل الفقهیة على ابن القاسم
 وصفه المالكي بالفقیه البارع والورع الصادق والصرامة في )١٢٤(.المسائل األسدیة

انتهت إلیه رئاسة العلم بالمغرب : " ذكره الذهبي بقوله)١٢٥(.الحق والزهادة في الدنیا 
 )١٢٧( وصنف المدونة في الفقه وعلیها اعتماد أهل القیروان)١٢٦(. تفقه به خلق كثیرو

ّویذكر أن القاضي سحنون كان قد أدب جماعة من فرق أهل البدع الذین كانت لهم 
وأمرهم أن ال یجلسوا في حلقة ، حلقات في الجامع كالصفریة واألباضیة والمعتزلة

 وتفقه على ید سحنون مجموعة من )١١٨(.م أمرهبالجامع وأدب جماعة منهم لمخالفته
ثم عادوا إلى بالدهم ومنهم عبداهللا المكشوني ، الطلبة من المغرب األوسط بالقیروان

   )١٢٩(. وبكر بن حماد التاهرتي ، الذي ینتمي إلى مدینة یسكرة
ًالذي كان فقیها صالحا ، والفقیه أبو محمد عون بن یوسف الخزاعي ً.)١٣٠( 

 والفقیه أبو عبداهللا محمد بن إبراهیم )١٢١(بو سنان زید بن بن سنان األسدي والفقیه أ
 )١٣٢(.وله كتب في الفقه ، وتفقه به جماعة، تفقه على سحنون، بن عبدوس الحافظ

تولى ، صحیح الكتب، من أهل القیروان، القاضي، والفقیه عبداهللا بن سهل القریاني
، والفقیه أبو عثمان سعید بن عباد السرتي )١٣٣(. ونفزاوة، وقفصة، قضاء قصطیلیة
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كان من ،  والفقیه عبدالجبار بن خالد بن عمران)١٣٤(كان فقیها عالما ، تفقه بسحنون
 والفقیه )١٣٥(.وتفقه علیه طائفة من الناس، صاحب سحنون، كبار العلماء بالقیروان

، والفقهكان من أهل الفضل والدین ، أحمد بن علي بن حمید التمیمي أبو الفضل
   )١٣٦(. وكان كثیر الكتب صحیحها، وكان اعتماده على سحنون، ضابطا لكتبه

ًوالفقیه محمد بن سحنون الذي كان إماما ثقة عالما بمذهب مالك مذهب أهل  ً
واشتهرت إمامته في العلم والفقه في حیاة ، وكانت له حلقة علم خاصة به، المدینة

جمع فیه " الجامع"ألف كتابه المشهور ، ك وهو خبیر بمذهب مال)١٣٧(.والده سحنون
  )١٣٩(فكان غزیر التألیف .(وكتاب الزهد وغیرها، وكتاب السیر، )١٣٨(فنون العلم والفقه 

كان یقدم سوسة فیأتیه أهل القیروان ، والفقیه محمد بن تمیم القصطلي العنبري من أهل قفصة
 كان ثقة فقیها من أدهى الناس وأعلمهم ، والفقیه أحمد بن لبده ابن أخي سحنون)١٤٠(.یسمعون منه

ًكان فقیها حافظا ،  والفقیه محمد بن یحیى بن سالم التمیمي)١٤١(.تفقه على سحنون، بالفقه ً
 والفقیه )١٤٢(

ًكان عالما فقیها إماما، كان من أكابر أصحاب سحنون، أبو عبداهللا محمد بن شوال الطائي ً ً .)١٤٣(   
ومن أحضر فقهاء ، كان من أعالم العلماء،  عمرانوالفقیه أبو الربیع سلیمان بن

،  والفقیه أبو داود العطار)١٤٤(.وتولى القضاء إلفریقیة بعد سحنون، إفریقیة جوابا
 )١٤٥(. وكان محبا للعلم ثقة، أخذ عنه الناس، واسمه أحمد بن موسى بن جریر األزدي

تفقه على ، ي القیروانقاض، والفقیه أحمد بن طالب أبو العباس التمیمي القیرواني
 والفقیه أبو جعفر أحمد بن متعب بن أبي األزهر عبد الوارث )١٤٦(.سحنون حتى برع
ًكان فقیها صالحا ، تفقه بسحنون وبغیره في المشرق، بن حسن األزدي ً.)١٤٧(   

ًوكان فقیها صالحا زاهدا ، والفقیه أبو اسحق إبراهیم بن المضاء الضریر تفقه بسحنون ً
،  والفقیه أبو عبداهللا محمد بن زرقون بن أبي مریم)١٤٨(. علیه علم التصوف وغلب، ثقة

، ًفكان فقیها متفننا في العلم، ًوكان مجلسه حسنا، تفقه بسحنون وولده محمد، المعروف بالطیارة
ًوأقام إماما وخطیبا بجامع القیروان عشرین سنة  والفقیه محمد بن محمد بن یحیى بن )١٤٩(. ً
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 والفقیه أبو )١٥٠(. ًكان عالما بكتبه ضابطا لها، فكان فقیها ثقة، تفقه على أبیه، يسالم التمیم
وله تألیف في الفقه ، كان من أهل الفقه البارع، الربیع سلیمان بن سالم الكندي القطان القاضي

   )١٥١(.ولما ولي قضاء صقلیة نشر بها علما كثیرا، یعرف بالسلیمانیة
تفقه على سحنون ، ار بن خالد بن عمران السرتيوالفقیه أبو حفص عبد الجب

 والفقیه مطرف بن )١٥٣(. من عقالء شیوخ إفریقیة)١٥٢(ًفكان فقیها ثقة زاهدا ، وغیره
 والفقیه )١٥٤(. ًوكان بصیرا بالفقه، تفقه على سحنون، عبدالرحمن بن إبراهیم القرطبي

ان یسمى جوهرة وك، تفقه على سحنون وغیره، أحمد بن وزان الصواف أبو جعفر
   )١٥٥(.ومن صفاته أنه كان مجتهدا فقیها عالما بالفقه والمناظرة، أصحاب سحنون

 والفقیه أبو عبداهللا أحمد بن )١٥٦(والفقیه أبو یزید سهل بن عبداهللا بن سهل القریاتي
ًكان ثقة فقیها عالما، المعروف بالمعلم، یزید القرشي   والفقیه أبو جعفر محمد بن أبان)١٥٧(.ً

أراد إبراهیم بن األغلب أن یولیه ، وسحنون وغیره، تفقه على المدنیین والعراقیین، الحمیري
  ) ١٥٨(.فأهل بالحج وخرج إلى مكة، ویبدو أنه لم یرغب في أن یتولى القضاء، القضاء

وله تألیف في ، من أصحاب سحنون، والفقیه حبیب بن نصر بن سهل التمیمي
 والفقیه أبو محمد عبداهللا بن محمد سعید بن )١٥٩(.الفقه وروایات عن سحنون وغیره

ًكان عالما ثقة عارفا بطرق المناظرة على طریقة أهل العراق، األشج  والفقیه أبو )١٦٠(.ً
كان ، من أصحاب سحنون، واسمه أحمد بن محمد األشعري، جعفر حمدیس القطان

   )١٦١(.یحضر مجلس مذاكرة عند األمیر إبراهیم بن أحمد بن األغلب
، ثقة ضابطا لكتبه، سكن القیروان، والفقیه یحیى بن عمر أبو یوسف األندلسي

ً وكان إماما في الفقه وكثیر الكتب في الفقه )١٦٢(.وأخذ عنه جماعة من أهل القیروان 
وله من المصنفات نحو ، فال یروون المدونة والموطأ إال عنه، ورحل إلیه الناس، ًأیضا

سف بن یحیى اإلمام أبو عمرو األزدي المعروف بالمغامي  والفقیه یو)١٦٣(.األربعین
   )١٦٤(. وتفقه به خلق منهم سعید بن فلحون ومحمد بن فطیس، المالكي
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كان ، والفقیه أبو زكریا یحیى بن عون بن یوسف الخزاعي تفقه بأبیه وبسحنون
ب من أصحا،  والفقیه أبو عثمان سعید بن اسحق الكلبي)١٦٥(.من أهل الفقه والعلم

. كان ثقة یأتون إلیه في القیروان عند قدومه من قصر الطوب فیسمعون منه، سحنون
ومن ، وابنه محمد، تفقه على سحنون، من العجم،  والفقیه عیسى بن مسكین)١٦٦(

وما فیها : "قال ، كلها روایته، كان لدیه بیت مملوء بالكتب، غیرهم بالشام ومصر
 وتولى عیسى بن مسكین )١٦٧("ا من قول العربًكلمة غریبة إال وأنا أحفظ لها شاهد

   )١٦٩(". وكان متمكنا من الفقه، عالم إفریقیة وشیخها: " ذكره الذهبي قال)١٦٨(.القضاء
كان ثقة فقیها صحیح ، تفقه على سحنون، والفقیه أحمد بن موسى الغافقي

سائل ویختم بها مجلسه إذا فرغ من الم، كان یمیل إلى المواعظ والرقائق، الكتب
تفقه على ،  والفقیه أبو عبداهللا محمد بن مسرور الضریر)١٧٠(.الفقهیة والكالم علیها

ًفكان فقیها بارعا، عدد من فقهاء القیروان في ، وكان القاضي حماس یشاوره، ًومفتیا، ً
 والفقیه أبو اسحق إبراهیم بن )١٧١(.وكان الناس یأتونه للفقه والمناظرة والفتیا، أحكامه

وكان فقیها ، تفقه على رجال سحنون، الشهیر بابن برذون، حسین الضبيمحمد بن 
ولم یكن في شباب عصره أقوى على الجدل ، یذهب مذهب  النظر، ًبارعا في العلم
   )١٧٢(. ٕواقامة الحجة على المخالفین منه ، والمناظرة منه

تفقه على سحنون ، والفقیه أبو یوسف جبلة بن حمود بن عبد الرحمن الصدفي
وثالثة أجزاء مجالس عن ، والموطأ، والمختلطة، وأخذ عن سحنون المدونة، وغیره

ًفكان فقیها زاهدا، وكان ثقة، وأخذ ذلك عنه الناس، سحنون یغلب علیه النسك ، ً
ومنذ ذلك الحین ترك العلماء ،  عارض خطبة الشیعة عندما ملكوا القیروان)١٧٣(.والزهد

   )١٧٤(. ال یجوز سماعهبعد أن سمع منهم ما ، حضور جمعتهم
تفقه ، والفقیه أبو عبداهللا بن أبي داود أحمد بن موسى بن حریز األزدي العطار

ًوكان فقیها ، أخذ عنه الناس في القیروان، وعلى محمد بن سحنون وغیره، على والده
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،  والفقیه أبو عثمان سعید بن محمد الغساني المعروف بابن الحداد)١٧٥(. ًعالما ثقة
ثم تحول إلى مذهب الشافعي من غیر تقلید له بل كثیرا مما كان ، ى سحنونتفقه عل
 ویذكر أنه ناظر أبا العباس الشیعي داعي )١٧٦(،وله كتب في الفقه كثیرة، یخالفه

   )١٧٧(. كما ناظر بالقیروان الفراء شیخ المعتزلة، الروافض بني عبید
: عي لمدینة القیروان قام بأعمال منهاویذكر ابن عذاري أنه كان لما دخل  أبي عبداهللا الشی

وقام أخوه أبو العباس ، وحمله الناس على التشیع، أمره القاضي بإسقاط التراویح في رمضان
، لكونهم ال یفضلون علیا على أبي بكر وعمر، وصلحائها، المخطوم  بقتل بعض فقهاء القیروان

ك إشارة لتراجع علم الفقه والعلوم وفي ذل، وصلب أولئك الصالحین والفقهاء على باب القیروان
   )١٧٨(. الدینیة بعد دخول أبي عبداهللا الشیعي للقیروان وأعماله فیها

  :  الوعظ والزهد -د
والذین كان ، ورود كلمات تدل على وجود الوعاظ والزهاد والعباد في القیروان

ًن إما قارئا مع أن بعضهم كا، لهم دور مساند لنشر العلم بین الناس إلى جانب العلماء
ًأو محدثا أو فقیها ً فیذكر الذهبي  إشارة إلى خروج جماعة من الوعاظ إلى جانب ، ّ

   )١٧٩(.م٧٤٢/هـ١٢٥حملة عسكریة خرجت من القیروان وذلك سنة 
أبو یزید رباح بن یزید بن رباح ، ّومن األمثلة على هؤالء الوعاظ والزهاد والعباد

وبه یضرب المثل في ، ً مستجاب الدعوة مشهورا بذلكًزاهدا" الذي ذكر بأنه كان ، اللخمي
   )١٨٠(".وله كرامات مشهورة ،  والخشیةكثیر االشفاق، غزیر الدمعة، زهده وعبادته

، الذي یعتبر من طبقة المجتهدین في العبادة،       والعابد عبد الخالق المتعبد
 والواعظ )١٨١(. له مواعظ كان یكتبها ویرسلها إلخوانه، كثیر الخوف دائم الحزن

فانتفع به وعلى یده ، الذي كان یجتمع إلیه الناس للذكر والوعظ، مسافر بن سنان
ِّوكان یجلس بالمسجد الجامع بالقیروان یذكر ، وله مواعظ مذكورة، جماعة من الناس

   )١٨٢(. فیحضر المتعلمون والناس مجلس وعظه، الناس ویعظهم
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 وكان الناس یتبركون به )١٨٣(، زاهد مدینة القیروانویشار إلى عبداهللا بن فروخ بأنه كان 
 ویذكر أبو عبداهللا محمد )١٨٤(. ویجلسون له على طریقه إذا خرج یغتنمون منه دعوة وموعظة

ًبن أحمد السوسي  في عداد الزهاد ورعا متجردا في مدینة القیروان . ثم خرج منها إلى المشرق، ً
ًراغبا في ، زاهدا في الدنیا، مسروق بأنه عرف بالزهد ویشار إلى أبي عبداهللا محمد بن )١٨٥(

  ویعتبر أبو عبدالرحیم بن عبد ربه من الزهاد في القیروان في النصف األول من )١٨٦(. اآلخرة
   )١٨٧(.ویشار إلى استجابة دعوته وبعض كراماته ، القرن الثالث الهجري

وانتفع به ،  والعباد والزهادكما یذكر أبو علي شقران بن علي الهمداني في عداد الوعاظ
 ویشار إلى أبي زكریا الهرفلي بأنه )١٨٨(.جماعة من  المریدین منهم ذو النون المصري وغیره 

 ویذكر أبو حفص عمر بن )١٨٩(. وتذكر له بعض الكرامات ، كان في عداد الزهاد وأهل الورع
 ویشار إلى أبي خلف مطروح بن )١٩٠() الصوفیة(ّعبداهللا الفتال من الزهاد بأنه كان من اإلبدال 

   )١٩١(.قیس الخیاط بأنه كان في الزهد والعبادة بالمحل الرفیع 
وكان أبو عثمان سعید بن اسحق من الزهاد یقیم في قصر الطوب ومعه أبو 

ویفهم من ، حیث أن قصر الطوب هذا كان مكانا للمرابطة والحراسة، یونس وجبلة
ّانا یجتمع فیه أو یلجأ إلیه العباد والزهاد النصوص بأن قصر الطوب هذا كان مك ً

 ویذكر أبو اسحق إبراهیم بن المضاء الضریر بأنه كان )١٩٢(.فینزوون في هذا الثغر
الذي كان ، وكان له مسجد الخمیس، وغلب علیه التصوف، من كبار الزهاد بالقیروان
   )١٩٣(. یقرأ به الرقائق كل خمیس

الذي ینسب إلیه مسجد ، ري الضریر في عداد الزهادوكذلك یشار إلى أبي محمد األنصا
، ویحضره أولیاء اهللا والصالحون والعباد، الذي یقرأ فیه الرقائق یوم السبت كل جمعة، السبت

 ویذكر أبو السري واصل بن عبداهللا الجمي في عداد )١٩٤(. فیستمعون إلى الوعظ واإلنشاد 
وكان من أهل الزهد والعبادة والنسك ، المهدیةوالذي یعرف بقصر الرباط ب، ّالعباد بقصر جمه

من األولیاء المعدودین ومن األصفیاء المقربین والنساك : قیل عنه ، واإلرادة والفضل واإلجابة
   )١٩٥(. وتذكر عنه قصص من كراماته، المتجردین
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، ًویشار إلى محمد بن إبراهیم بن عبدوس بن بشیر بأنه كان زاهدا ظاهر الخشوع ذا ورع
 ویذكر أبو محمد عبداهللا بن خلیل التونسي المقعد بأنه كان من كبار العابدین وأفاضل )١٩٦(.واضعوت

ً ویذكر أبو عیاش أحمد بن موسى الغافقي بأنه كان ورعا عاقال عابدا زاهدا )١٩٧(.عباد اهللا الصالحین ً ً ً
  )١٩٨(ئل والكالم علیها ویختم به مجلسه إذا فرغ من المسا، ویمیل إلى المواعظ والرقائق، ًمتواضعا

 ویشار إلى أبى عقال غلبون بن الحسن من بني األغلب بأنه كان من كبار 
وتجرد من الدنیا وزهد فیها بعد أن كان في رفاهیة ، وأفاضل الزهاد في القیروان، العباد

  )١٩٩(عظیمة؛ ألنه كان من بني األغلب 
ًلعباد مشهورا بالعبادة ویذكر أبو خلف الخیاط واسمه مطروح بن قیس في عداد ا ّ

 ویشار إلى أبي عبداهللا حمدون بن )٢٠٠(.صحب جماعة من العلماء والمتعبدین، واالجتهاد
فكان یتردد على مسجد ، عبداهللا العسال بأنه كان من أهل الفضل والدین واالجتهاد في العبادة

كر أحمد بن موسى بن  ویذ)٢٠١(.حیث یتواجد العباد والزهاد، ویذهب إلى قصر الطوب، القیروان
ًمخلد بأنه كان زاهدا ورعا متعبدا فاضال ومن أصحاب سحنون ًً.)٢٠٢(   

  : اللغة واألدب- هـ 
كان دخول العرب لشمال إفریقیة بعامة والقیروان على وجه الخصوص بدایة 

، التعریب لهذه البالد ابتداء من تأسیس المساجد والكتاتیب في القیروان وما جاورها
ولكن هناك مؤشرات ، وتعلمهم القرآن الكریم والسنة النبویة، بر في اإلسالمودخول البر

ٕفیشار إلى إبراهیم بن األغلب والي ، واضحة على االهتمام باللغة واألدب والشعر
ًالرشید على القیروان بأنه كان خطیبا وشاعرا   . وعدد من أمراء األغالبة )٢٠٣(. ً

 وفي والیة )٢٠٤(،  أنعم كان ینظم الشعرویذكر أن القاضي عبدالرحمن بن زیاد بن
استقدم بعض األدباء والشعراء ممن ) م٧٨٦- ٧٧١/هـ ١٧٠ - ١٥٥(یزید بن حاتم المهلبي 

ذاع صیته إلى جانب أن بعضا من الشعراء واألدباء قصدوا بالطه لما تناهت إلى أسماعهم 



  

  عامر جاداهللا.د.أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – اجلزء الثاني - جملة املؤرخ العربي

 - ٣٥  -

، ن ثابت الرقي األسديومن هؤالء الشعراء أبو أسامة ربیعة ب، عطایا األمیر یزید وهدایاه
 وكذلك الشاعر محمد بن عبداهللا بن مسلم المعروف بابن )٢٠٥(، امتدحه بقصیدة خالدة

ًفضال عن الشاعر المسهر ، الذي مدح یزید بن حاتم المهلبي بمقطوعة شعریة، المولى
   )٢٠٦(.فأغدق علیه الجوائز ، ًالتمیمي الذي مدحه أیضا بقصیدة

، بالغته یذكر أن خالد بن ربیعة اإلفریقي الكاتب وفي مجال أدب اإلنشاء و
حیث ، أو ما یعرف بدیوان اإلنشاء، كان له دور معروف في تقدم الكتابات الرسمیة

فاستفاد من أدبه ، والتقى بعبد الحمید الكاتب كبیر كتاب اإلنشاء، رحل إلى المشرق
عراء الذین شاركوا في  ومن الش)٢٠٧(وكتابة دیوان اإلنشاء، وبالغته في إنشاء الرسائل

   )٢٠٨(في القیروان ، الحیاة األدبیة في إفریقیة الحكم بن ثابت السعدي
وكان الثائر الحسن بن حرب الكندي على األغلب بن سالم ینظم الشعر في 

كان له حظ ،  ویذكر أن األغلب بن إبراهیم بن األغلب أبا عقال)٢٠٩(، رسائله لألغلب
كما یشار إلى ابنه محمد بن األغلب ، )٢١٠(.ن الشعرمن األب یصوغ به مقطوعات م

ًبأنه كان شاعرا ایضا قال أبیات یفخر بما نسبه إلیه بعض خاصته  وكذلك )٢١١(.ً
إبراهیم بن أبي إبراهیم بن أحمد بن أبي عقال األغلب الذي كان یصنع من الشعر 

ًشیئا ضعیفا وكان طاغیة  وكذلك )٢١٢(.حهّوكان الشاعر بكر بن حماد التاهرتي یمد، ً
للشاعر سعید بن محمد بن جریر مرثیة في القاضي سلیمان بن عمران الذي أمضى 

ًستا وخمسین سنة قاضیا  ویشار )٢١٣(، ولقد تولى القضاء للقیروان بعد وفاة سحنون، ً
طلب منهم ، إلى وفود األعراب والعلماء بالعربیة والشعر على إبراهیم بن األغلب

فكان زیادة اهللا بن إبراهیم بن األغلب أفضل أهل بیته ، هللامالزمة ابنه زیادة ا
ًوأفصحهم لسانا وأكثرهم بیانا ، وكان یعرب كالمه وال یلحن دون تشدق وال تقعر، ً

   )٢١٥(. وتذكر له أشعار ذكرها ابن األبار )٢١٤(.ویصوغ الشعر الجید 
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 )٢١٦(بهویشار إلى الفقیه عیسى بن مسكین بأن له أبیات شعر یرثي بها شبا
 ویذكر الكاتب محمد بن حیون )٢١٧(.ًعالما بالعربیة، ًفكان فصیحا یجید الشعر

بأنه یجید نظم ، كاتب إبراهیم بن أحمد بن محمد بن غلبون، المعروف بابن البریدي
 وكان مطرف بن عبدالرحمن بن إبراهیم )٢١٨(.وله أبیات في األمیر األغلبي، الشعر

ّ ویذكر بكر بن حماد الزناتي في عداد )٢١٩(.غة والشعر ًالقرطبي بصیرا بالنحو والل
وقد نحى في شعره منحى الزهد ، مشاهیر شعراء العصر األغلبي في القرن الثالث

ًوالوعظ والتأمل ولقي من الشعراء دعبال وحبیبا وصریفا وعلي بن الجهم وغیرهم ً ً .)٢٢٠(   
ًبأنه كان ناقدا ، ابن الحدادویشار إلى أبو عثمان سعید بن محمد الغساني المعروف ب

   )٢٢١(.ًوكان عالما بالعربیة واللغة والجدل، ٕواذا تكلف الشعر أجاد، عربي اللسان، في النحو
ویذكر أن أمان بن الصمصامة بن الطرماح األدیب واللغوي والشاعر كان قد 

توثقت و، ًفاتخذ من القیروان مقاما له، فأكرموا وفادته، وفد على المهالبة بالقیروان
فكان یعقد المجالس ، الصلة بینه وبین كاتب المهالبة أبي الحسن بن سعید البصري

، فأقبل علیه المتأدبون یأخذون عنه الشعر واللغة، یعرض فیها فنون أدبه، األدبیة
ًحافظا للقریض شاعرا مفوها، ًوكان عالما باللغة والشعر وقد تخرج به قوم منهم أبو ، ً

  ) ٢٢٢(.قطن المهريالولید عبد الملك بن 
اشتهروا بالنحو فیها ، ویشار إلى أسماء بعض النحویین الذین وفدوا إلى القیروان

 وعیاض بن عوانة بن الحكم بن عوانة الكلبي النحوي )٢٢٣(،مثل قتیبة النحوي الكوفي
 )٢٢٤(.فكانت المهالبة  تؤثره وتكرمه، ًأخذ عنه الناس كثیرا من اللغة والنحو والشعر

ًالعالم عبدالرحمن بن زیاد بن أنعم القاضي بأنه كان متفننا في علم العربیة ویذكر 
ومن ،  ویشار إلى إبراهیم بن محمد الشیعي بأنه كان من أهل خرسان)٢٢٥(.والشعر 

فكان إبراهیم بن ، وكان من أقرب الناس إلیه، وجوه أصحاب األمیر إبراهیم بن األغلب
   )٢٢٦(.مدح األمیر إبراهیم بن األغلبًقال شعرا في ، محمد الشیعي بلیغا
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ًبصیرا ، حسن البیان، وكان عبداهللا بن عمر بن غانم القاضي فصیح اللسان
ً وكان له ابن هو أبو شراحیل كان أدیبا وشاعرا )٢٢٧(.بالعربیة وروایة الشعر

 ویشار إلى أبي محرز محمد بن عبداهللا بن قیس أبي مسلم الكناني )٢٢٨(.ًأیضا
 )٢٢٩(.ًأنه كان فصیح اللسان بصیرا باللغة والشعر وینظم الشعر ویجیدهالقاضي ب

وذكر عبدالملك بن قطن أبو الولید المهري القیرواني في عداد النحویین واللغویین في 
وشیخ أهل اللغة والنحو والرواة ورئیسهم ، فكان أحفظ أهل األدب بالمغرب، القیروان

ًشاعرا خطیبا بلیغ، وعمیدهم ببلده ً  وكان لقي جماعة من العلماء بالعربیة )٢٣٠(.اً
وأبو عبدالرحمن المقرئ ، وعیاض بن عوانه، والمعروفین بالروایة منهم ابن الطرماح

   )٢٣١(.وكثیر من األعراب منهم أبو منیع األعرابي، وقتیبة النحوي، الكوفي
عجة لغوي ویذكر أن من تالمیذ المهري حمدون بن إسماعیل أبو عبداهللا المعروف بالن

ًكان مقدما : " قال الزبیدي في حمدون النحوي)٢٣٢(.ونحوي قیرواني من خاصة تالمیذ المهري
وكان یقال إنه أعلم بالنحو خاصة من المهري؛ ألنه یحفظ ، بعد المهري في اللغة والنحو

 وكان في العربیة والغریب والنحو الغایة، وله كتب في النحو وأوضاع في اللغة، كتاب سیبویه
 ویشار إلى أحمد بن أبي األسود القیرواني بأنه كان غایة في النحو )٢٢٣(".التي ال بد منها

ًواللغة شاعرا مجیدا من أصحاب أبي الولید المهري ً.)٢٣٤(   
وله نظر ، ویعتبر األمیر األغلبي عبداهللا بن إبراهیم بن أحمد في عداد األدباء

 ویذكر أبو عبداهللا )٢٣٥(.بیات من الشعروتذكر له أ، في الجدل وعنایة باللغة واألدب
ًمحمد بن زرزر الفارسي بأنه كان حافظا للغریب بصیرا باللغة راویة لألشعار یحسن 

والرد ، وأكثره في توحید اهللا عز وجل، وشعره كثیر جدا، الصفة لها جید القول فیها
   )٢٣٦(.هاًوكان یحفظ كثیرا من دواوین العرب وأشعار، على الزنادقة والمكذبین

 ویشار إلى إبراهیم بن أحمد أبو الیسر الشیباني البغدادي اللغوي اإلخباري 
ًبأنه كان كاتبا مترسال بلیغا، نزیل القیروان، الشاعر المعروف بالریاضي ً ، ّعالمة، ً

   )٢٣٧(.ّوأدخل إلفریقیة ترسل المحدثین وطرقهم وأشعارهم 
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وهو من ، علماء العربیة واللغةویذكر أبو السمیدع أحمد بن شریس في عداد    
 وكان یحیى بن المثنى قد ذكر في الطبقة )٢٣٨(،أصحاب حمدون النعجة وتالمیذه

 كما یذكر علي بن الحسن )٢٣٩(.ًفكان عالما بالعربیة واللغة ، الرابعة من نحاة القیروان
ن وكا، المذكور في الطبقة الرابعة من نحاة القیروان، التنوخي المعروف بالخروفي

 ویذكر كذلك في الطبقة الرابعة من نحاة القیروان النحوي عامر )٢٤٠(.ًحافظا لألشعار
ًوكان شاعرا بصیرا باللغة، بن إبراهیم بن العباس الفزاري  ومنهم كذلك إبراهیم بن )٢٤١(،ً

 ویذكر النحوي )٢٤٢(، زیاد أبو اسحق المكفوف في الطبقة الرابعة من نحاة القیروان
ود المكفوف القیرواني بأنه كان من أعلم خلق اهللا بالعربیة والغریب عبداهللا بن محم

   )٢٤٣(.یفضله أهل اللغة على سائر الكتب، وله مؤلف في العروض، والشعر
فإنه من المالحظ ازدیاد علماء اللغة والنحو والشعر في القیروان ألسباب ، وهكذا

اء والشعراء من القیروان إلى ورحلة األدب، عدیدة منها ورود شعراء وأدباء من المشرق
ورافق ذلك حركة ، وتشجیع بالط المهالبة واألغالبة فیما بعد لألدب والشعر، المشرق

وبعد ، علمیة في مجال النحو وضبط اللغة بعد استقرار األوضاع العامة في القیروان
  .  هـ ٢١٣فتح صقلیة في عام 

  :  الطب واألطباء والكيمياء - و 
الطبیب ) یحیى(األطباء في القیروان؛ إذ یذكر اسم یوحنا    هناك ذكر لبعض 

   )٢٤٤(.بأنه كان یحضر مائدة الوالي یزید بن حاتم المهلبي
كان یسكنه أبو محمد ، أي البیمارستان  في القیروان" الدمنة"ویشار إلى 
ًویبدو أنه كونه ضریرا كان ، الذي كان یجتمع إلیه القراء للذكر، األنصاري الضریر

   )٢٤٥(.ه هذا المستشفى للعنایة به وبأمثالهمسكن
وكان المعتمد ، ًویذكر أن اسحق بن عمران اإلسرائیلي كان بارعا في الطب

وكان ، أتى به من بغداد، علیه عند األمیر األغلبي إبراهیم بن أحمد بن األغلب
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ًفكان طبیبا حاذقا متمیزا بتألیف األدویة ، إبراهیم األغلبي یجزل له عطایاه ً ، المركبةً
   )٢٤٦(.وعرفت الفلسفة، وبه ظهر الطب بالمغرب

فیشار إلى یوسف بن یحیى اإلمام أبو عمرو ، أي بمعنى طبیب" فقیه البدن"وترد عبارة 
 وكذلك أبو زكریا )٢٤٧(".فقیه البدن"األزدي القرطبي المعروف بالمغامي الفقیه المالكي بأنه كان 

 ویشار إلى زیاد بن خلفون مولى بني تغلب بأنه تتلمذ )٢٤٨(".فقیه البدن"یحیى بن عمر بأنه كان 
ویشار إلیه بأنه كان یقوم بمعالجة األمراء والرؤساء ، على اسحق بن عمران في الطب

   )٢٤٩(.أي المستشفى في القیروان" الدمنة"كما كان یباشر عمله ویزور ، واألعیان
من ، ً وطبیبا فاضالحاذقا بالطب، وكان الطبیب إسحق بن سلیمان اإلسرائیلي

، وتتلمذ له، ًوكان مالزما السحق بن عمران الطبیب، سكن القیروان، أهل مصر
ویذكر إسحق بن سلیمان اإلسرائیلي هذا كان في خدمة اإلمام أبي محمد عبیداهللا  

   )٢٥٠(، المهدي صاحب إفریقیة بصناعة الطب
ن قد تلقى علمه ویبدو أن الفضل بن علي بن ظفر وهو من أبناء القیروان كا

فقد ساهم ، ٕعلى ید علماء بلده إسحق بن عمران واسحق بن سلیمان وزیاد بن خلفون
 ویشار إلى جهود الطبیب )٢٥١(.في تنشیط وبث هذا النوع من العلم أي العلوم الطبیة 

إسحق بن عمران اإلسرائیلي بعد وصوله للقیروان في تعلیم علم الطب في بیت 
ٕواسحق بن سلیمان ، وزیاد بن خلفون، ذه ابنه علي بن إسحقفكان من تالمی، الحكمة
  )٢٥٢(.ًفضال عن المؤلفات الطبیة التي ألفها في هذا المضمار ، وغیرهم

ّأما في مجال علم الكیمیاء فیعتبر اسماعیل بن یوسف المعروف بالطالء المنجم 
إذ سار إلى فهو أول من أدخل الطالء العراقي للقیروان؛ ، من أشهر علماء الكیمیاء

ّبعد أن كتب ودون ما یلزمه من ، العراق والزم أهل العراق في هذه الصنعة حتى أتقنها
  .)٢٥٣("فقامت له الصناعة"أجل استعمال أوزان العقاقیر 
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ثالثا 
ً

  : احلركة العلمية والنساء : 
هذا ف، ال نجد إشارات صریحة لذكر نساء لهن اهتمام باألدب والعلم قبل الفترة األغلبیة

یتزوج جالجل الجاریة التي أهداها له ، األمیر إبراهیم بن األغلب الفقیه العالم والشاعر والخطیب
   )٢٥٤(.وولدت له ابنه زیادة اهللا، وكانت أدیبة ذكیة، الفقیه اللیث بن سعد

ویشار إلى الفقیه عبداهللا بن غانم أنه كان قد جعل لخصومات النساء یوما 
 وتذكر أسماء بنت أسد بن الفرات التي نشأت )٢٥٥(.بینهنیجلس فیه للنظر والفصل 

وكانت ، علما وحكمة، وثقف ذهنها، ولم یكن له سواها فأحسن تهذیبها، بین یدي أبیها
وتشارك في السؤال والمناظرة حتى اشتهرت بالفضیلة ، تحضر مجالسه العلمیة في داره

   )٢٥٦(.حنیفةأصحاب أبي ، وروایة الحدیث والفقه على رأي أهل العراق
ًفي الكتاتیب كان شائعا منذ وقت ) البنات( و یبدو أن تعلیم صغار الجواري 

وأكره للمعلم : "وهذا یفهم من قول سحنون، والمغرب عامة، مبكر في القیروان خاصة
   )٢٥٧(.وال یخلطهن مع الغلمان؛ ألن ذلك فساد لهم ، أن یعلم الجواري

ّنت من ربات العقل والرأي والعلم والفضل والدین    وتذكر خدیجة بنت سحنون بأنها كا
، وأخذت العلم عن أبیها على مذهب مالك، وكان أبوها یستشیرها في مهمات أموره، والصالح

   )٢٥٨(ویشار إلى أن نساء عصرها كن یستشرنها ویستفتینها في المسائل الشرعیة 

القرن الثالث   ویشار إلى األدیبة الشاعرة مهریة بنت الحسن بن غلبون في 
ولها شعر في رثاء أخیها أبي عقال غلبون بن ،  ورحلتها إلى مكة)٢٥٩(، الهجري

 ویذكر أنها تلقت )٢٦٠(، وذكر لها شعر فصیح، وذكرها الدباغ، الحسن بن غلبون
ولذلك اشتهرت في زمانها باألدب ، ونبغت في القریض، العلوم حتى اتقنت العربیة

   )٢٦١(.ووصف نظمها بالجودة ، الغض
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فإذا : "وقال عیاض،    وكان الفقیه عیسى بن مسكین یقرئ بنته وبنات أخیه
 ویشیر البعض إلى )٢٦٢(".كان بعد العصر دعا بنته وبنات أخیه یعلمهن القرآن الكریم

وذلك فیما ینسب ألم ، والشعر والغناء في بالط األغالبة، تعلیم الجواري القرآن واألدب
، ّبأنها قدمت له جاریتین تحسنان القراءة باأللحان،  الثانياألمیر األغلبي إبراهیم

   )٢٦٣(.وغنتا بالعود والطنبور، وتنشدان الشعر

أنها كتبت نسخة ، موالة أبي أیوب أحمد بن محمد) فضل(ویذكر أن الحافظة الفاضلة 
والموجودة في جامع عقبة بن ، م٩٠٧/هـ٢٩٥وأوقفتها سنة ، من المصحف الشریف بخط جمیل

  .وكتابته ،  وهذا دلیل على عنایة المرأة بالقرآن وحفظه)٢٦٤(.فع بالقیرواننا
ویشار إلى جاریة أبي مضر زیادة اهللا الثالث األغلبي األدیبة التي رافقته في 

   )٢٦٥(.وذكر لها شعر مغنى على العود ، خروجه من القیروان
رابعا 
ً

  : الرحلة العلمية: 
لضبط وتصحیح وحفظ األحادیث النبویة ، دة الحاجة كانت الرحلة العلمیة ابتداء ولی

، ثم إن تأسیس األمصار وظهور مراكز العلم في البصرة والكوفة والفسطاط والقیروان، لشریفة
استقطبت ، وما شكلته المدینة المنورة ومكة من كونهما مراكز علمیة فضال عن دمشق وبغداد

كل ذلك جعل للرحلة العلمیة ، ولة اإلسالمیةالعلماء وتالمیذ العلم من كل أنحاء وامتداد الد
فكانت الرحالت العلمیة من أهم ، وغیرها، واألدبیة، أهمیتها ومكانتها في تطویر العلوم الدینیة

 كما أن أول ما یمكن استخالصه من رحالت )٢٦٦(.السمات أو الخصوصیات للثقافة اإلسالمیة 
طوال النصف الثاني من القرن ، لرحالتعلماء المغرب األدنى إلى المشرق هو كثرة تلك ا

   )٢٦٧(.الثاني وحتى نهایة القرن الثالث الهجري 
وهناك اشارة مبكرة للرحلة من القیروان إلى المشرق قام بها خالد بن ربیعة 

ًوتحدیدا إلى الشام ) م٧٥٧/هـ١٤٠كان حیا سنة (اإلفریقي الكاتب في دیوان االنشاء 
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  ثم إن أبا خالد )٢٦٨(.كاتب واستفاد من طریقته وبالغته التقى خاللها یعبد الحید ال
كان قد ) م٧٧٧/هـ١٦١ت (عبد الرحمن بن زیاد بن أنعم المعافري قاضي إفریقیة 

، إلى العراق؛ إذ روى عن جماعة من التابعین، رحل إلى المشرق في طلب الحدیث
  )٢٦٩(.أحد أشهر علماء العراق في وقته ، وسمع من سفیان الثوري

بأنه ولد ، ّیشار إلى عبداهللا بن فروخ أبى محمد الفارسي المحدث الفقیه بالقیروانو
فلقي الشیوخ من الفقهاء في العراق والمدینة وأفاد من علومهم ، ورحل إلى المشرق، باألندلس

كان من الراحلین للمدینة ومصر في ،  ویذكر البهلول بن راشد أبو عمرو من أهل القیروان)٢٧٠(.
بأنه كان قد ،  ویشار إلى أبي مسعود العباس بن أشرس األنصاري)٢٧١(.اع العلم والفقهسبیل سم

 )٢٧٢(.واالستفادة من علمه، واجتمع بالبهلول بن راشد لیستفتیه، رحل إلى القیروان من تونس
فسمع ، وكان عبداهللا بن عمر بن غانم الفقیه قد رحل إلى الحجاز والشام والعراق في طلب العلم

بأنه رافق ابن غانم في رحلته إلى ،  ویذكر أبو عثمان حاتم بن عثمان المعافري)٢٧٣(.مائهامن عل
ثم إلى ،  كما رحل أسد بن الفرات إلى المشرق إلى المدینة)٢٧٤(.فالتقى مالكا وغیره، المشرق
 )٢٧٥(.وأبي یوسف وأصحاب أبي حنیفة في بغداد، والتقى بعلمائها كمالك في المدینة، العراق

، واغتربنا في البلدان، ضربنا في طلب العلم آباط اإلبل: " وقال ، فاد من علوم علماء أهلهاوأ
" وغیرنا إنما طلب العلم خلف كانون أبیه ووراء منسج أمه ویریدون أن یلحقونا، ولقینا العلماء

 وكان )٢٧٧(.وسمعوا علیه وتفقهوا به،  ورحل الناس إلى أسد بن الفرات بالقیروان من البلدان)٢٧٦(
في وقت ، یتعلمون ویتفقهون علیه، أهل الحرث والحصاد یأتون إلى حلقة أسد بن الفرات

 ویذكر أن أسد بن الفرات كان بما نهله من علم )٢٧٨(.ینقضي فیه وقت حرثهم وحصادهم
ّ ورحل الفقیه المحدث أبو جعفر موسى )٢٧٩(.المشرق كان إمام العراقیین بالقیروان ومذهبه السنة

رحل إلى ، وأكثر عن وكیع بن الجراح، م٨٠٠/هـ١٨٤معاویة الصمادحي إلى المشرق سنة بن 
كما كانت له رحلة علمیة ، والتقى بعلمائها واستفاد منهم،  والحجاز ومكة)٢٨٠(.ًالكوفة والري أیضا

   )٢٨١(.إلى خرسان 



  

  عامر جاداهللا.د.أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – اجلزء الثاني - جملة املؤرخ العربي

 - ٤٣  -

وسمع من ، وكان الفقیه عبداهللا بن أبي حسان الیحصبي قد رحل إلى المدینة
وكان سحنون أول طلبه للعلم إذا انغلقت علیه مسألة من الفقه رجع إلى أبي ، لكما

 وخرج أبو زكریا یحیى بن سلیمان الفارسي الحفري من )٢٨٢(.حسان الیحصبي 
كما سمع منه علماء ، القیروان راحال إلى المشرق إلى الحجاز فلقي علماء مكة

 وكان الفقیه )٢٨٣(.ن أصحاب سحنونوسمع منه بشر كثیر من أهل القیروان م، إفریقیة
قدمت : "قال، ّالمحدث أبو محمد عون بن یوسف الخزاعي قد رحل إلى المشرق

  )٢٨٤(".فأدركت فیها أربعین رجال من معلمي ابن وهب، م٧٩٦/هـ١٨٠المدینة سنة 
إلى ، م٨٠٣/هـ١٨٨ورحل الفقیه سحنون بن سعید التنوخي في طلب العلم سنة 

وصحح علیه ، وبه تفقه، من أصحاب مالك، لى ابن القاسممصر وكان اعتماده ع
فسمع من عبدالرحمن ، ثم نزل مكة، وكان سمع بالشام من الولید بن مسلم، األسدیة

 كما سمع بالمدینة من عبداهللا )٢٨٥(.ومن وكیع بن الجراح الكوفي ، بن مهدي البصري
امته بالمشرق وغیرهم ولذلك انتشرت ام، ومن معن بن عیسى، بن نافع الصائغ

 وأشار )٢٨٦(.وتقدمه، وأجمعوا كلهم على فضله، وسلم له اإلمامة أهل عصره، والمغرب
وقد كتبوا ، قد رحلوا إلى سحنون، الفقیه عیسى بن مسكین إلى مجيء قوم من األندلس

   )٢٨٧(.ّوطلبوا منه أن یسمعهم المدونه حتى یتأكدوا من صحة محتواها، عنه المدونة
في ، بد الوهاب بن عباس بن ناصح من األندلس إلى القیروانورحل الفقیه ع

  وكذلك الفقیه )٢٨٨(.فسمع بالقیروان من سحنون، أیام األمیر عبدالرحمن بن الحكم
عثمان بن أیوب بن أبي الصلت كان قد رحل من األندلس إلى القیروان لیسمع من 

لذي رحل من األندلس  ثم الفقیه محمد بن عامر القیسي أبو عبداهللا ا)٢٨٩(.سحنون
 ورحل )٢٩٠(.ّفسمع بالقیروان من سحنون ومن جماعة من محدثي المشرق، أیضا

أتى إلیه ، ولما أتى مصر، إلى الحجاز مكة والمدینة، محمد بن سحنون إلى المشرق
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وكان إذ ذاك ، ولما جلس حلق علیه العلماء، فقهاء مصر ونزل عند رجاء بن أشهب
   )٢٩١(.وأحتفي بها، صلت مؤلفاته إلى بغدادوو، ابن خمس وثالثین سنة

ورحل من شذونة باألندلس إلى القیروان الفقیه أصبغ بن منبه الذي له رحلة إلى 
كما رحل الفقیه یحیى بن حجاج من ، )٢٩٢(.سمع فیها من محمد بن سحنون، المشرق

، فسمع من سحنون بن سعید وعون بن یوسف، أهل طلیطلة باألندلس إلى القیروان
 ورحل الفقیه أبى اسحق إبراهیم بن شعیب الباهلي )٢٩٣(.ونظرائهما من مشیخة القیروان

 كما رحل )٢٩٤(.ّفلقي سحنون بن سعید وحدث، من أهل البیرة باألندلس إلى القیروان
من أهل قرطبة ، الفقیه محمد بن یوسف بن مطروح بن عبدالملك بن أبي السیراء

فسمع بالقیروان ، زمن األمیر عبدالرحمن بن الحكموذلك في ، باألندلس إلى القیروان
   )٢٩٥(.وكان مفتیا ، من سحنون

قد رحل إلى المشرق إلى ، وكان الفقیه یحیى بن قاسم بن هالل من أهل قرطبة باألندلس
ًوكان مفتیا في المسائل عالما بها ، فسمع من سحنون، القیروان  وكان الفقیه عیسى بن )٢٩٦(.ً

 )٢٩٧(.وبالد المغرب، وبمصر، قد رحل وطلب العلم فسمع بالشام، عجممسكین وأصله من ال
ولقي جماعة من أئمة ، ورحل الفقیه بقي بن مخلد من أهل قرطبة باألندلس إلى المشرق

 )٢٩٨(.وعون بن یوسف وغیرهم جماعة ، وسمع بإفریقیة من سحنون، وكبار المسندین، المحدثین
براهیم القرطبي إلى القیروان والتقى بسحنون وسمع ورحل الفقیه مطرف بن عبدالرحمن بن إ

، وكذلك بمصر، والمدینة، إلى الحجاز فسمع بمكة،  وتذكر له رحلة إلى المشرق)٢٩٩(.منه
   )٣٠٠(.واستفاد من علمائها وسمع منهم 

قد تلقى ، وكان إبراهیم بن قاسم بن هالل بن یزید بن عمران القیسي الفقیه
 وكان الفقیه )٣٠١(.فسمع من سحنون وغیره ، ل إلى القیروانثم رح، علومه في األندلس

قد رحل من األندلس ، یحیى بن عمر بن یوسف أبو زكریا الكناني األندلسي المالكي
، فسمع من یحیى بن بكیر، ورحل إلى مصر، وسمع من سحنون وغیره، إلى القیروان
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، ن واستوطنهاثم انصرف إلى القیروا، وسمع من أبي مصعب، ورحل إلى المدینة
   )٣٠٢(.فسمع منه جماعة من األندلسیین والقیروانیین 

، ودخل العراق، الذي رحل إلى المشرق، ومن علماء إفریقیة وقثهائها عبداهللا بن األشج
من ،  ویشار إلى الفقیه محمد بن أسامة بن صخر الحجري)٣٠٣(.فكان من أهل المناظرة والجدل

وسمع بالقیروان  من ، والتقى بعلماء القیروان،  إفریقیةرحل إلى، من األندلس، أهل سرقسطة
، واسمه أحمد بن محمد األشعري،  ویذكر الفقیه أبو جعفر حمدیس القطان)٣٠٤(.العتبي وغیره

، وابن وهب، وأشهب، فلقي أصحاب ابن القاسم، ورحل إلى مصر، الذي قرأ على سحنون
   )٣٠٥(.ورحل أیضا إلى المدینة فلقي أبا مصعب وغبره

فسمع ، قد أخذ علومه بإفریقیة ثم رحل للمشرق، وكان أبو سهل فرات بن محمد العبدي الفقیه
كان قد وفد إلى ، ّ ویذكر أن الفقیه سعید بن شعبان بن قرة األندلسي)٣٠٦(.من رؤساء أصحاب مالك

هل بن  ویشار إلى رحلة بكیر بن حماد بن س)٣٠٧(.ثم خرج إلى صقلیة، فسمع منه جماعة، القیروان
من القیروان . أحد أشهر األدباء والشعراء اللغویین في المغرب كله) هـ٢٩٦ت (أبي اسماعیل الزناتي 

حیث التقى هناك بالعلماء واللغویین والشعراء المشهورین ، وخاصة إلى العراق، رحل إلى المشرق
   )٣٠٨(.وابن حاتم السجستاني، وعلي بن الجهم، ودعبل الخزاعي، كالشاعر أبي تمام

، وقیل محمد بن عمر بن خیرون، ورحل الفقیه أبو عبداهللا محمد بن محمد بن خیرون
وأخذ القراءات بمصر عن محمد بن سعید ، ورحل إلى المشرق، الذي سكن القیروان، األندلسي

وعاد إلى ، وبحبى بن معین، وسمع من أصحاب علي بن المدیني، ورحل إلى العراق، األنماطي وغیره
وكان الغالب على قراءتهم حرف ، وقدم بقراءة نافع على أهل إفریقیة، وسمع بها وبقرطبة، القیروان

 وكان اللغوي عبداهللا بن )٣٠٩(.ًفكان إماما في القراءات، ّولم یكن یقرأ بحرف نافع إال الخاصة، حمزة
فكانت ، من الشهرة بالقیروان بمكان، أبو محمد المكفوف، محمد وقیل ابن محمود النحوي القیرواني

   )٣١٠(.الرحلة إلیه من جمیع إفریقیة؛ ألنه كان أعلم خلق اهللا بالنحو واللغة والشعر واألخبار 
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   -: التأليف واملكتبات : ًخامسا 
ر العلوم في القیروان وتواجد العلماء على اختالف لقد رافق التألیف تطو

فیما من شأنه أن یكون نتیجة طبیعیة للنشاط والحركة العلمیة في ، تخصصاتهم
فهذا ، وظهر ذلك جلیا ابتداء من النصف الثاني من القرن الثاني الهجري، القیروان

ً دیوانا في الفقه كان قد ألف، )م٧٩٩/ هـ ١٨٣ت ( الفقیه أبو عمرو البهلول بن راشد 
ًودون الناس عنه جامعا" وفي روایة أخرى )٣١١( ّ ")٣١٢(   

وله فیها ، ًویشار إلى الفقیه أبي علي شقران بن علي الفرضي بأنه كان عالما بالفرائض
 )٣١٤(".التفسیر"له كتاب في ،  وكان أبو زكریا یحیى بن سالم بن أبي ثعلبة التیمي)٣١٣("كتاب"

سد بن الفرات لما عزم على الرحیل من مصر وجه معه ابن القاسم بضاعة ویذكر أن الفقیه أ
فلما قدم أسد . ووجه بها إلي " الكتب"ًواشتر بثمنها رقوقا وانسخ ، وقال له إذا قدمت إفریقیة فبعها

  )٣١٥(.وانتشرت في إفریقیة، وأسمعها الناس" الكتب"افریقیة أظهر 
وكتاب ، یذكر أنه ألف كتاب الزهد، الصمادحيثم إن الفقیه أبو جعفر موسى بن معاویة 

 )٣١٧(.في الفقه" َّالمدونه"بأنه مصنف ،  ویشار إلى الفقیه سحنون بن سعید)٣١٦(،مواعظ الحسن
الذي " كتاب المناسك في الحج"فوجدته یقرأ للناس ) سحنون(غدوت إلیه : ّوحدث سلیمان قال

" ّ كانوا یدونون ما یسمعونه من سحنون؛ إذ  ویشار إلى أن المتعلمین من الفقهاء)٣١٨(.اختصره
   )٣١٩(" إلى سحنون یمرون.. یمر قوم معهم المحابر والدفاتر

كثیر " بأنه كان ،     ویذكر الفقیه أبو محمد بن سحنون وهو من رجال القیروان
لم یكن في عصره أحد أجمع : " وذكر المالكي)٣٢٠(" غزیر التألیف، الوضع للكتب
ًه له في جمیع ذلك كتبا كثیرة تنتهي إلى نحو مائتي كتاب في جمیع لفنون العلم من

، كتاب الطهارة، والمراد بالكتب: " ویقول الدباغ)٣٢١(" وفي المغازي والتواریخ، العلوم
   )٣٢٢(".ولیس سفر.. كتاب الزكاة ، كتاب الصالة
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 ،كتاب المسند في الحدیث وهو كبیر" ویذكر أن محمد بن سحنون هذا قد ألف 
وكتاب السیر ، وكتابه المشهور الجامع فیه فنون العلم والفقه في عدة كتب نحو الستین

ورسالته في آداب المتناظرین ، ورسالته في السنة، وكتابه في المعلمین، ًعشرین كتابا
 ومن كتبه المشهورة والتي وصلت )٣٢٣(" وغیرها، وكتاب التاریخ ستة أجزاء، جزءان

   )٣٢٤(.وأهدي إلى الخلیفة ، الذي كتب بماء الذهب" مة كتاب اإلما" إلى بغداد 
 ویشار إلى )٣٢٦(. وكتب تسمى كتب األلفاظ)٣٢٥(" اشتقاق األسماء" وكتاب 

ألفه في الفقه على " المجموعة"الفقیه محمد بن إبراهیم بن عبدوس بأن له كتاب سماه 
حسن ، كتابكان صحیح ال: "  قال عنه ابن فرحون )٣٢٧(.مذهب مالك وأصحابه 

" ًوله من الكتب أیضا ، ًعالما بما اختلف فیه أهل المدینة وما أجمعوا علیه، التقیید
، ّوله أربعة أجزاء في شرح مسائل من كتب المدونه ، وكتاب الشفعة، "كتاب التفاسیر

الذي سمع من سحنون ،  ویذكر الفقیه عیسى بن مسكین)٣٢٨(.وغیرها " الورع"وكتاب 
قال الحسن ، وصف بأنه كثیر الكتب في الفقه واآلثار صحیحها، وابنه جمیع كتبه

أدخلني عیسى بن مسكین إلى بیت مملوء بالكتب ثم قال كلها روایة وما : "الكانشي
   )٣٢٩("ًفیها كلمة غریبة إال وأنا أحفظ لها شاهدا من قول العرب

مراء ویشار إلى الفقیه عبداهللا بن أحمد بن طالب التمیمي عم بني األغلب أ
ًبأنه ألف كتابا في الرد على من خالف مالكا، إفریقیة  )٣٣٠(.وثالثة أجزاء من أمالیه، ً

، ویكنى أبا محمد، وكان الفقیه محمد بن أسامة بن صخر الحجري من أهل سرقسطة
رحل إلى القیروان وسمع منه تمیم بن محمد وجماعة بالقیروان ، من األندلس

صاحب ، لفقیه حبیب بن نصر بن سهل التمیمي وألف ا)٣٣١(.العتبي " مستخرجة"
ّكتابا في مساءلة سحنون سماه األقضیة، مظالم سحنون وله تألیف في الفقه وروایات ، ً

   )٣٣٢(.عن سحنون وغیره
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المعروف بابن ، ویذكر الفقیه أبو الربیع سلیمان بن سالم الكندي القطان القاضي
 وألف الفقیه )٣٣٣(".عرف بالسلیمانیة تألیف في الفقه ی" صاحب سحنون بأن له ، كحالة

كتابا في "أبو زكریا یحیى بن عمر بن یوسف بن عامر الكناني األندلسي القیرواني 
، "الصراط" وذكرت له مصنفات منها كتاب )٣٣٤(" النهي عن حضور مسجد السبت

وكتاب اختصار المستخرجة المسمى ، وكتاب یرد به على الشافعي، "المیزان"وكتاب 
   )٣٣٥(.ًوقیل أن له من المصنفات نحو أربعین جزءا" نتخبةالم"

، ویشار إلى النحوي محمد بن اسماعیل أبو عبداهللا المعروف بحمدون النحوي
   )٣٣٦(.وله كتب في النحو وأوضاع في اللغة ، بأنه كان یحفظ كتاب سیبویه

 وألف الطبیب اسحق بن عمران البغدادي األصل الذي دخل القیروان في فترة
ًفألف كتبا منها  كتابه ، وبه ظهر الطب بالمغرب، حكم األمیر زیادة اهللا بن األغلب

 ومن كتبه أیضا كتاب األدویة )٣٣٧(،وكتابه في داء المالنخولیا" بنزهة النفس"المعروف 
   )٣٣٨(.وهو الذي ألف بین الطب والفلسفة بدیار المغرب، وغیرها، المفردة

 بن سلیمان اإلسرائیلي في الطب في ویشار إلى مؤلفات الطبیب اسحق
الحمیات وبستان : فساهم مساهمة كبیرة بمؤلفاته في هذا المجال مثل، القیروان
واختصرها لیسهل ، كما شرح مؤلفات أستاذه إسحق بن عمران الطبیب، الحكمة

  )٣٣٩(.تدریسها وتداولها 
كان كثیر ، ّوكان الفقیه سعید بن شعبان بن قرة األندلسي الذي زار القیروان

 وألف اللغوي إبراهیم بن أحمد أبو الیسر الشیباني )٣٤٠(ًالكتب ضابطا لما كتب
، في األدب" لفظ المرجان " ًكتابا ، نزیل القیروان، البغدادي المعروف بالریاضي

   )٣٤١(.في معاني القرآن " سراج الهدى " وكتاب 
، وف بابن الحدادویذكر أن اللغوي أبا عثمان سعید بن محمد الغساني المعر

رد فیه على أهل " المقاالت"وكتاب " إیضاح المشكل"كانت له تآلیف منها كتاب 
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 وقال الخشني )٣٤٢(.وغیرها " األمالي"وكتاب ، "االستیعاب "وكتاب ، المذاهب أجمعین
كان سعید بن محمد غزیر التألیف كثیر الوضع له كتب مؤلفة في فن الكالم : " 

ً وله أیضا )٣٤٣(".وله كتب في النظر والجدل، فن الفقه والمسائلوله كتاب في ، والجدل
وله كتب ، وكتاب االستواء، وكتاب العبادة الكبرى والصغرى، كتاب عصمة المسلمین

   )٣٤٤(.كثیرة جملتها في االحتجاج على الملحدین 
 ثم وألف شیخ القراء بالقیروان محمد بن عمر بن خیرون أبو عبداهللا المعافري األندلسي

   )٣٤٥(.في القراءات" األلفات والالمات"وكتاب " االبتداء والتمام"القروي كتاب 
: ًویذكر أن النحوي عبداهللا بن محمود المكفوف القیرواني بأنه ألف كتبا منها

  .)٣٤٦(یفضله أهل اللغة على سائر الكتب" كتاب في العروض"
 العلمیة والرحلة العلمیة فمن المنتظر أن هذه الحركة، أما المكتبات في القیروان

ونشاط التألیف في مختلف حقول المعرفة خالل فترة الدراسة قد أدت إلى توفر الكتب 
وكذلك في الجوامع ، كمكتبات خاصة بهم، العدیدة واهتمام العلماء باقتناء الكتب

  .واهتمام الحكام بإنشاء المكتبات ألهمیتها في نشر العلم والمعرفة ، والمساجد
كتبة المسجد الجامع بالقیروان بأنها أول مكتبة عامة أنشأها األغالبة وتذكر م

وقد ، وخصص البیت المجاور للمحراب من الجامع األعظم لخزین الكتب، في إفریقیة
ویشار إلى ، ًازداد عدد هذه الكتب بسبب وقف أهل الخیر للكتب فیها طلبا لألجر

   )٣٤٧(.وجود كتب موقوفة منذ عهد القاضي سحنون بن سعید
ویشار في هذا اإلطار إلى جهود األغالبة في إنشاء بیت الحكمة في رقادة  قرب القیروان 

حیث المترجمون الذین یترجمون الكتب ، على غرار ما هو في بغداد، م٨٧٧/هـ٢٦٤سنة 
فیذكر أن قسطنطین اإلفریقي ، العلمیة من طبیة وصیدلیة ونباتیة وریاضیة من اللغة الالتینیة

وكتاب ، وكتاب البول،  ترجم إلسحق بن سلیمان الطبیب بالقیروان كتاب الحمیاتكان قد
   )٣٤٨(.وترجم كتاب المالنخولیا للطبیب اسحق بن عمران، وكتاب الحدود والرسوم، العناصر
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وكانت الكتب الصادرة في بغداد أو قرطبة ال یمض علیها الحول إال وقد 
، المهتمون بالكتب من العلماء أو األغالبةبفضل ما كان یبذله ، وصلت إلى القیروان

   )٣٤٩(.حضارها للقیروان لالستفادة  منهاوما یبذلونه من أموال في سبیل شرائها وا
كما تم تزوید بیت الحكمة بمختلف الكتب منها ما هو مترجم عن الیونانیة والسریانیة 

وسائر العلوم ،  والطب،والفلسفة، والحكمة، وحوت المكتبة على كتب الریاضیات، والفارسیة
فكان األمیر إبراهیم بن أحمد األغلبي قد ، ًفضال عن الكتب الفقهیة والعقائدیة واألدبیة، التجریبیة

لنسخ الكتب داخل بیت ، ًإذ حشد عددا من الكتاب والوراقین، ساهم في إثراء تلك المكتبة
سالمي مرة أو مرتین في وكان یرسل سفارة للمشرق اإل، ًوخصص للنسخ مكانا خاصا، الحكمة
وكان أول من تولى منصب ، ٕوایداعها في بیت الحكمة، إلحضار نفائس الكتب المشرقیة، السنة

   )٣٥٠(.صاحب بیت الحكمة هو أبو الیسر الشیباني
ومن أشهر المكتبات الخاصة التي تم ذكرها مكتبة القاضي عیسى بن مسكین 

أدخلني : " عنه تلمیذه الكاشي قالحكى، ًالذي كان جماعا للكتب، )م٩٠٢/هـ٢٩٠ت(
عیسى بن مسكین إلى بیت مملوء بالكتب ثم قال كلها روایة لي وما فیها كلمة غریبة 

   )٣٥١(".ًإال وأنا أحفظ لها شاهدا من قول العرب
، یصنع أغلبها بالقیروان،         وذكر التوزري أن أدوات الكتابة كانت متنوعة وكثیرة

وكان ، أو على البردي المصنوع من قصب خاص، د الخراف المصقولةفكانوا یكتبون على جلو
وأما الحبر فكان یصنع من الصمغ أو من مواد ، أجوده ما یجلب من مدینة اإلسكندریة

ًفقد كان مستعمال في القیروان في ،  أما الكاغد وهم ورق كان یصنع ببغداد بدایة)٣٥٢(.كیماویة
، ًل هذا التراث العلمي موجودا ضمن المشاهدات الحدیثة وظ)٣٥٣(.أواسط القرن الثالث الهجري
یذكر التوزري بأنه اطلع على نماذج رائعة من المصنفات ، في مكتبة القیروان العتیقة

واطلع على صحف ، والمخطوطات التي یرجع تاریخها إلى ما قبل اإلسالم حتى العهد الهاللي
ثم إن السید ، ًمكتوبا على الرق األزرق البدیع، بالخط الرقعي الجمیل، مكتوبة في العهد األغلبي



  

  عامر جاداهللا.د.أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – اجلزء الثاني - جملة املؤرخ العربي

 - ٥١  -

ًإبراهیم شبوح كان قد نشر سجال قدیما لمكتبة جامع القیروان  أثبت فیه أن ، م١٩٥٧القاهرة / ً
المصحف الشریف الذي كتبته بخطها ) الوقف(أقدم وثیقة مؤرخة في المكتبة هي نص التحبیس 

   )٣٥٤(.م٩٠٧ هـ٢٩٥السیدة فضل موالة أبي أیوب أحمد سنة 
سادسا 
ً

   - : الظروف املعيشية للعلماء : 
من المعلوم أن الصحابة األول والذین كان لهم دور في الحركة العلمیة كانوا على حساب 

كما أن الذین كان قد بعثهم الخلیفة عمر بن عبد العزیز لیعلموا في ، العطاء أي دیوان الجند
ولكن فیما بعد نجد أن بعض العلماء كان ، رواتبٕالقیروان وافریقیة كان الخلیفة قد رتب لهم ال

ًیتلقى الصالت مثل الروایة التي تشیر إلى أن جماعة من العلماء كانوا جلوسا عند األمیر زیادة 
فأتى بجراب فیه حلي من حلي النساء ودنانیر فأعطى منه من حضر فأخذوا ، اهللا بن األغلب

ویذكر أن أسد بن . )٣٥٥(ًى أن یأخذ منه شیئاالذي أب، غیر زكریا بن محمد بن الحكم اللخمي
ویشار إلى أن األمیر زیادة اهللا كان قد عاب على من أخذ ، الفرات الفقیه كان ممن أخذ منها

إنما أخذنا بعض ، ال علیه: " فیذكر أن الفقیه أسد بن الفرات عندما بلغه ذلك قال ، وقبل
   )٣٥٦(" واهللا یسأله عما بقي، حقوقنا

ولكنه ، فیذكر أنه لم یرحل إلى مالك بسبب الفقر،  سحنون بن سعیدأما الفقیه
وربما ، ً ویذكر أن سحنون هذا كان ال یقبل من السالطین شیئا)٣٥٧(.اتصل بتالمیذه

وذلك بعد أن استقرت أحواله واشتهر اسمه ، ًوصل أصحابه بالثالثین دینارا أو نحوها
كانت غلة سحنون في : نبري قال الع، وتحسنت أوضاعه المعیشیة من عمل یده

ّزیتونه خمس مائة دینار في السنة فما تمضي السنة إال والدیون علیه لكثرة صدقته 
 هـ لألمیر محمد ابن األغلب بشرط ٢٣٤ حتى أنه تولى القضاء سنة )٣٥٨(،ومعروفه

ال أحب أن یكون عیش الرجل إال : وكان یقول ، أن ال یرتزق له شيء على القضاء
وان لم یكن ، فإن كان له مال حالل اعتمد علیه وتفرغ للعبادة، ت یدهعلى قدر ذا

   )٣٥٩(.فذلك أولى له من مسألة الناس، عنده فعلیه بكسب یده



  

  عامر جاداهللا.د.أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – اجلزء الثاني - جملة املؤرخ العربي

 - ٥٢  -

، الذي عاصر الفقیه سحنون، أما الفقیه أبو محمد عون بن یوسف الخزاعي
   )٣٦٠(.یشار إلیه بأنه كان یبیع الكتان في حانوت ویعتاش منه

بأن األمیر زیادة اهللا بن األغلب كان قد ، اهد أبو محمد األنصاري الضریرویشار إلى الز
كان قد ،  وكان أبو عبدالملك الملشوني صاحب أخبار ومغازي)٣٦١(.أرسل له بصلة فلم یقبلها

استدعي لبالط األمیر محمد بن األغلب في شهر رمضان یحدثه بأخبار األمم السالفة واألعوام 
فوصله األمیر محمد ، حتى انقضى شهر رمضان،  من أیام رمضانوذلك كل یوم، الماضیة

ًوطلب منه أیضا شعیرا ، وخمسین قفیز قمح، لقضاء دینه، ًبمائة وخمسین دینارا من بیت المال ً
   )٣٦٢(.فأمر له األمیر بما طلب، لبرذونه وزیت وحطب

ق بثلث ما یربح ّفیتصد، وكان الفقیه أبو الولید مروان بن شحمة البلوي یعمل الطوب بیده
   )٣٦٤(. وفیما یصلح به عمل الطوب)٣٦٣(ًویرد في الطین والتبن ثلثا ، ًوینفق ثلثا على عیاله

ًویذكر أن الفقیه أبا عثمان سعید بن عباد السرتي كان فقیرا صابرا حاول سحنون أن ، ً
   )٣٦٥(.ًوكان یعمل أجیرا كل یوم سبت في عمل الطوب ، یصله بمبلغ من المال فرفض

ًكان قد رتب إماما ألداء الصلوات ، وكان األمیر إبراهیم بن أحمد بن األغلب
   )٣٦٦(.ًوأجرى علیه راتبا قدره عشرة دنانیر ذهبیة شهریا ، الخمس في المسجد

وعندما تولى أبا العباس عبداهللا بن أحمد بن طالب التمیمي قضاء القیروان 
   )٣٦٧(. األمیر بصلة وكسوةأمر له ، لألمیر إبراهیم بن أحمد بن األغلب

ویشار إلى  الفقیه أبو عبداهللا محمد بن إبراهیم بن عبداهللا بن عبدوس إلى أنه 
ًوفي أحدى لیالي الشتاء جاء بمائة دینار ذهبا دفعها ، ًكانت له ضیعة تدر علیه ماال

   )٣٦٨(.إلى محمد بن سطام لیوزعها على فقراء المسلمین
الذي تولى القضاء لألمیر إبراهیم بن أحمد بن ،  مسكینوكان الفقیه القاضي عیسى بن

ًلم یأخذ على القضاء أجرا وامتنع عن قبول الكسوة والصلة أیضا، األغلب ً.)٣٦٩(   
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وكان اللغوي أبو الولید عبد الملك بن قطن المهري قلیل النظر في تدبیر 
ًال یمسك دینارا وال درهما على كثرة ما كان یوصل ویجبى و، معیشته  )٣٧١(.یعطىً

ًویذكر أنه كان قد مر یوما بناحیة القیساریة فقام إلیه فتى كان یختلف ، عند الصیارفة، ّ
   )٣٧٢(.ًفدفع إلیه صرة بها خمسون دینارا، إلیه ویسمع منه

كان ، ویشار إلى الفقیه أبي بكر بن هذیل بأن عیشه كان من غزل امرأته
، فما كان فیها من فضل تقوتا به، بیعهاًوینسج منه أبدانا فی، فتغزله، یشتري الكتان

   )٣٧٣(.ًواشترى برأس المال كتانا فمن ذلك كان عیشهما
ًأبو عثمان سعید بن محمد بأنه كان مقال في عیشه ، ویذكر الفقیه ابن الحداد

فبنى منها داره بمئتي دینار ، حتى مات أخ له بصقلیة فورث منه أربع مائة دینار
   )٣٧٤(.واكتسى بخمسین دینارا 

وهو في ، ًویذكر عن اللغوي عامر بن إبراهیم بن العباس الفزاري بأنه كان تاجرا
  )٣٧٥(.الطبقة الرابعة من نحاة القیروان

سابعا
ً

   - ) : املساجد والكتاتيب ( املؤسسات التعليمية : 
   -: بالقريوان ) األعظم (  املسجد اجلامع - أ 

ثقیفي منذ تأسیس مدینة القیروان سنة     بدأ المسجد الجامع دوره التعلیمي والت
على ید عقبة بن نافع؛ إذ تم تخطیط المسجد الجامع كمعلم أساسي ، م٦٧٠/ هـ٥٠

وأخذ العلماء منذ البدایة على عاتقهم مهمة نشر علوم ، من معالم مدینة القیروان
ى ابتداء من وصول عكرمة مول، وغیرها من العلوم، واللغة، والفقه، والحدیث، القرآن

ومن بعده ، الذي كان له مجلس في مؤخر المسجد، والتحاقه بالقیروان، ابن عباس
والفقهاء للتدریس فیه  حتى عام ، وتصدر العلماء، كانت تنعقد حلقات العلم

حیث ترك علماء المالكیة ، أي حتى سیطرة الفاطمیین على القیروان،م ٩٠٨/هـ٢٩٦
   )٣٧٦(.لمذهبي مع  الفاطمیینالتدریس في جامع القیروان؛ بسبب االختالف ا
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ومن الفقهاء الذین كان لهم دور في التدریس في الجامع األعظم بالقیروان الفقیه 
ویشار إلیه بأنه كانت له ، یزید بن الطفیل الذي كان أحد علماء القیروان المتقدمین

   )٣٧٧(.حلقة عظیمة بالمسجد األعظم بالقیروان 

ً یوما من جامع القیروان األعظم بعد صالة وفي روایة عن ابن غانم أنه انصرف
: بن غانم حضرت الیوم الجمعة؟ قالفسأله ا، فدخل علیه بعض أصحابه، الجمعة

، رأیت أصلحك اهللا به سبعین قلنسوة تصلح للقضاء: قال، كیف رأیت: قال، نعم
وهذا دلیل على النشاط العلمي في حلقات العلم في المسجد .. وثالثمائة قلنسوة فقه 

   )٣٧٨(.الجامع بالقیروان في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري 

: دریس في المسجد األعظم بالقیروانومن العلماء الذین كانت لهم حلقات وت
 والفقیه أبو عبداهللا محمد بن زرقون بن أبي مریم )٣٧٩(،مسافر بن سنان الواعظ

ًالذي أقام إماما وخطیبا بجامع ال، المعروف بالطیارة  والفقیه )٣٨٠(.قیروان عشرین سنة ً
فیجلس ، عالذي كان له كرسي في الجامع للسما، یحیى بن عمر بن یوسف األندلسي

   )٣٨١(.لیسمع علیه الناس، علیه

یجلس في جامع القیروان یفتي ویفقه الناس على ، وكان الفقیه سحنون بن سعید
برغوث یجلس في  وكان المقرئ محمد بن )٣٨٢(.فكان إمام عصره ، مذهب مالك

ویبدو أنه كان له إلمام بأكثر من ، لیعلم الناس القراءات، المسجد الجامع في القیروان
  )٣٨٣(.قراءة؛ ألن القاضي كان قد أمره بإقراء الناس على قراءة نافع 

یفتي في جامع القیروان ، وكان أبو جعفر موسى بن معاویة الصمادحي الفقیه
، م إن الفقهاء كانوا یجلسون لإلفتاء بالجامع بالقیروان ث)٣٨٤(.ًأزید من ثالثین عاما

   .)٣٨٥(.وكانت تقدم علیهم وفود المستفتین
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   -:  املساجد اخلاصة بالعلماء -ب 
     یذكر أن العلماء من التابعین الذین أرسلهم الخلیفة عمر بن عبد العزیز كان 

واتخاذ مسجد ، لسكناهمفكانوا حریصین على بناء دار ، نشاطهم كبیر لتعلیم القرآن
   )٣٨٦(من أجل تحفیظ الناس القرآن الكریم ابتداء ، وبجواره الكتاب

واختط بها ، قد سكن القیروان، ّ    وكان المحدث حنش بن عبداهللا السبأي  الصنعاني
ًدارا ومسجدا ً
، ّوكذلك المحدث أبو عبدالرحمن عبداهللا بن یزید المعافري الحبلي، )٣٨٧(

ًواختط بها دارا ومسجدا، وانالذي سكن القیر ، ّ والمحدث زیاد بن أنعم الشعباني)٣٨٨(.ً
ًلقیروان واختط بها دارا ومسجداالذي سكن ا ً.)٣٨٩(   

كان ، وهو منسوب إلى أبي میسرة الفقیه أحمد بن نزار الزاهد،    ومسجد أبي میسرة
كان قد بنى ،  ویذكر أن عبداهللا بن أبي السرح)٣٩٠(.هذا المسجد بناه أحد التابعین

   )٣٩١(.وقد عرف بمسجد ابن أبي السرح، ًمسجدا بالقیروان
الذي ،    ومن المساجد المعروفة بالقیروان المسجد المعروف باسم مسجد األنصار

ومن كان معه من ، صاحب رسول اهللا ، كان قد اختطه رویفع بن ثابت األنصاري
ولم یزل ، لمسجد بمحرس األنصاروهذا ا، قبل أن تختط القیروان، الصحابة والتابعین
 وكان أبو عبداهللا علي بن رباح )٣٩٢(.یتناوبونه ویعمرونه) الصوفیة(الصلحاء واألبدال 
ًواختط بها دارا ومسجدا، سكن القیروان، من جملة التابعین، بن قصیر اللخمي ً ،

   )٣٩٣(.وانتفع به أهل القیروان، ومسجده عند باب نافع على یمین الخارج قبل أن یخرج
وانتفع ، سكن القیروان، ّ   ویشار إلى المحدث اسماعیل بن عبید األنصاري المعروف بتاجر اهللا

   )٣٩٤(.وهو الذي بنى المسجد الكبیر المعروف بجامع الزیتونة، به خلق كثیر من أهلها
كان ، ویشار إلى مسجد الزاقول الذي عند دار أبي الحسن الزعفراني بالقیروان       

 ویذكر مسجد عبد الجبار )٣٩٥(.ویأوي إلیه، ً أبو عقال كثیرا ما یأتي هذا المسجدالفقیه
، وعبدالجبار هو الفقیه أبو حفص عبدالجبار بن خالد بن عمران السرتي، بالقیروان
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مضیت لیلة من لیالي رمضان إلى مسجد عبدالجبار : ذكره هاشم بن مسرور قال
   )٣٩٦(.ألصلي خلفه التراویح

في ، ان لشیخ اإلقراء بالقیروان محمد بن عمر بن خیرون مسجد یعرف باسمهوك        
  )٣٩٧(.ًمشهورا في عالم التجوید والقراءات ، ًفكان إماما في القراءة، موضع یقال له الزیادیة

      وهكذا فإن المساجد الخاصة بالعلماء قد ساهمت مساهمة واضحة في نشر 
أو ، أو التفسیر، ب علمه سواء في القراءاتعلوم وتخصصات هؤالء العلماء كل حس

مما كان له األثر الواضح في نشر العلوم الدینیة ، أو اللغة والنحو، أو الفقه، الحدیث
  .مع اللغة العربیة في القیروان وشمال إفریقیة خالل القرون الثالثة األولى للهجرة 

  )مسجدي اخلميس والسبت(الصوفية :  مساجد الزهاد والعباد-ج 
وهو من كبار ،     قام ببناء مسجد الخمیس أبو إسحق إبراهیم بن المضاء الضریر

   )٣٩٨(.وكان یقرأ الرقائق في هذا المسجد كل خمیس ، علماء التصوف
فكان أیضا یجتمع فیه الزهاد والمتصوفة یقرؤون فیه الرقائق ،     أما مسجد السبت

 وفي )٣٩٩("والعلماء كأبي بكر بن لبادأولیاء اهللا والصالحین " ویحضره ، ًأیضا كل سبن
یحضره الزهاد والعباد یقرأ فیه القارئ آیة من كتاب اهللا عز : " روایة أخرى قال الدباغ

، وبعض حكایات الصالحین وتنشد فیه األشعار وهو الذي یسمى عندنا بالرقائق، وجل
الناس فیه عن ً وألف كتابا ینهى )٤٠٠(".فكان الفقیه یحیى بن عمر یرى أن هذا بدعة

وهكذا فإن مسجدي الخمیس والسبت في ، )٤٠١(.حضور هذا المسجد وما یدور فیه 
، رآنًكانا مكانا إلجتماع الزهاد والعباد المتصوفة الذین یتداولون قراءة  الق، القیروان
  .)الرقائق(واألشعار ، والذكر

  : الكتاتيب : د 
وهو خاص ، ة منذ وقت مبكرّ       إن الكتاب والمكتب معروف في تاریخ األم

 ویظهر أنه بعد بناء وتأسیس مدینة القیروان سنة )٤٠٢(.بتعلیم أبناء عامة المسلمین
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ًالتي من شأنها تعلیم أبناء المسلمین شیئا من ، بدأت تنتشر فیها الكتاتیب، م٦٧٠هـ٥٠
ئ والوضوء والصالة وغیرها من المباد، والشعر، والحساب، والخط، والعربیة، القرآن

   )٤٠٣(. األساسیة لتنشئة الجیل في ذلك الوقت
أن أحد التابعین الذین أرسلهم الخلیفة عمر بن ، ومن اإلشارات المهمة في هذا المجال       

، كانوا قد حرصوا على بناء الكتاب إلى جوار سكناهم ومسجدهم، عبد العزیز إلى القیروان
   )٤٠٤(.وم شرعیة ولغویة وغیرهالالعتناء بتعلیم صبیان المسلمین ما یلزم من عل

روى غیاث بن ، ً    ومن الكتاتیب التي تمت اإلشارة إلیها مبكرا من تاریخ القیروان
ّ یمر صاحب رسول اهللا ) م٧٠١/هـ٨٢ت (كان سفیان بن وهب : "ًأبي شبیب قائال

   )٤٠٥(".ّبنا ونحن غلمة في الكتاب
نجد أن الفقیه أبو عبدالرحمن ،  ي     و في النصف الثاني من القرن الثاني الهجر

یرسل إلى معلم الكتاب الذي كان )  م٨٠٥/هـ١٩٠ت (عبداهللا بن غانم قاضي إفریقیة 
  )٤٠٦(.ً  لقاء تعلیم ابنه القرآن )دنانیر ذهبیة(یعلم ابنه نقودا

   وذكر محمد بن سالم القطان في كتابه أجوبة محمد بن سحنون  كان سحنون یكري 
   )٤٠٧(. الصبیان ًبیتا یعلم فیه

وأهمیتها في تعلیم أبناء ،      وكدلیل على وجود الكتاتیب في القیروان خاصة وخطورة دورها
في النصف الثاني  من القرن الثالث الهجري نجد أن الفقیه محمد بن سحنون من أهل ، األمة

آداب "عنوان القیروان كان قد حرص على تألیف كتاب خاص بالمعلمین القائمین على الكتاتیب ب
  .فیما من شأنه إیضاح دور الكتاتیب في تنشئة أبناء األمة آنذاك " المعلمین والمتعلمین

، المقرئ حسنون المعروف بابن زبیبة في القیروان) ّكتاب(       ویشار إلى مكتب 
 وهكذا نرى أن الكتاتیب كانت موجودة ومنتشرة )٤٠٨(.في أواسط القرن الثالث الهجري 

ًان وأدت دورا مهما في تعلیم أبناء األمة العلوم الضروریة التي من شأنها أن في القیرو
ُّتعدهم لاللتحاق بحلقات المساجد بعد تعلیمهم في الكتاتیب وتخرجهم منها  ُ.  
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  : اخلامتة :ثامنا 
      استعرض هذا البحث الحیاة العلمیة والثقافیة في القیروان في القرون الثالثة 

ابتداء من تأسیس القیروان على ید القائد والفاتح عقبة بن نافع عام ، األولى للهجرة
ًكانت قد استقطبت عددا من الصحابة ، وتبین أن مدینة القیروان، م٦٧٠/هـ٥٠

وعلوم الحدیث ، )القراءات والتفسیر(الذین اعتنوا عنایة كبیرة بعلوم القرآن ، والتابعین
ًحفظا واسنادا( اضافة إلى ،  الذین برزوا خالل فترة الدراسةوالفقه وأشهر الفقهاء، )ً

والعنایة بعلم ، ًفضال عن الوعظ والزهد، ازدهار الدراسات اللغویة واألدبیة والشعر
  .الطب والكیمیاء على نطاق ضیق 

ًتعلما وتعلیما،       ثم أظهر البحث أنه كان للمرأة نصیب من العلم ً ، واللغة، في قراءة القرآن، ّ
وكان لبعضهن ، وكن قد تعلمن ذلك على علماء عصرهن في هذه العلوم، هوالفق، والشعر

كما اهتم بعض العلماء بتخصیص أوقات خاصة في ، مشاركات علمیة ملموسة في مجالس العلم
ًفضال عن وجود إشارات لتعلیم البنات إلى جانب الصبیان في ، الیوم لتعلیم بناته وبنات أهله
وبین البحث كذلك حركة الرحلة في طلب العلم والتي نشطت .ألولیة الكتاتیب؛ إذ یتعلمن العلوم ا

وكانت رحلة ، واستمرت حتى نهایة القرن الثالث الهجري، منذ منتصف القرن الثاني الهجري
ٕوالى ، الكوفة وبغداد: ٕوالى العراق ، )مكة والمدینة(ٕوالى الحجاز ، العلماء من القیروان إلى مصر

فكان ، ومنها إلى المشرق، میة للعدید من العلماء من األندلس إلى القیروانوكذلك الرحلة العل، الشام
  .وبالد المغرب واألندلس بعامة، لهذه الرحالت األثر الكبیر في تقدم العلوم المختلفة في القیروان

    وأظهر البحث النشاط المتعلق بالتألیف لدى علماء القیروان في علوم القرآن 
وكذلك االهتمام  بمكتبات المساجد ..غة واألدب  والشعر والطب والحدیث والفقه  والل
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وعلى رأسها مكتبة الجامع األعظم بالقیروان وبیت الحكمة الذي أنشأه األغالبة 
ألغراض الترجمة والمكتبات الخاصة بالعلماء التي یعتمدون علیها في تألیفهم 

ي القیروان منذ النصف وتدریسهم ومناظراتهم مما یكشف لنا عن حركة علمیة واسعة ف
  .الثاني للقرن الثاني الهجري إلى نهایة القرن الثالث الهجري 

فكانت البدایات بأنهم كانوا مع ،       وبین البحث جوانب الظروف المعیشیة للعلماء
ولكن بعد استقرار األوضاع في ، )العطاء(الفاتحین ویأخذون رواتبهم من دیوان الجند 

العلماء یعتمدون على أنفسهم في معیشتهم فمنهم المزارع ومنهم مدینة القیروان أصبح 
علما أن البعض من ، التاجر ومنهم األجیر ومنهم من كان یعمل في الحرف البسیطة

وكان من العلماء من ال یقبل حتى صلة ، ًالقضاة كان ال یأخذ أجرا على القضاء
  .ه اهللا الكریم فكانوا یقصدون بعلمهم الثواب ووج.. الحكام أو السالطین 

     كما أوضح البحث مساهمة المؤسسات التعلیمیة التي كان لها دور أساسي في 
، والمساجد الخاصة بالعلماء، الحیاة العلمیة والقافیة مثل الجامع األعظم في القیروان

هذه المؤسسات التي كانت عبارة عن .. والكتاتیب ، الصوفیة: ومساجد الزهاد والعباد 
فضال عن الكتاتیب ..یة وثقافیة من خالل حلقات العلم في مختلف العلوم منابر علم

التي تضطلع بتعلیم وتنشئة أبناء المسلمین من خالل تعلیمهم العلوم األولیة من أجل 
  .إعدادهم لاللتحاق بحلقات العلم والدروس العلیا في المساجد بالقیروان 
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  تاسعا 
ً

  : اهلوامش :
صحح وعلق على الجزء األول إبراهیم شبوخ والجزء الثاني ، معالم اإلیمان ، / ) ـ  ه٦٩٦ت (  الدباغ -  ١

و یاقوت ، ١٦٤ص ، ١ج، بمصر،  م١٩٦٨، مكتبة الخانجي ، ٢ط،  ج٢، تحقیق محمد األحمدي 
   .٤٢١ -  ٤٢٠ص ، ٤م،  بیروت،  دار صادر،  م٥، معجم البلدان، الحموي

معالم ، والدباغ. ١٧، ١٦ص، بیروت، ار الكتاب اللبنانيد، طبقات علماء إفریقیة،  أبو العرب-  ٢
   . ١٠٥، ١٠٢، ٩٨، ٩٢، ٨٥، ٨١، ٨٠، ٧٨، ٧٦، ٧١ص ، ١ج، اإلیمان

، ١٠٧ص ، ١ج، معالم اإلیمان، والدباغ، ١٧، ١٦ص ، طبقات علماء إفریقیة،  أبو العرب- ٣
١٢٢، ١٢٠، ١١٦، ١١٢، ١٠٨.   

، ١٤٠، ١٣٧ص ، ١ج، المصدر نفسه، الدباغو، ١٧، ١٦ص ، المصدر نفسه،  أبو العرب-  ٤
١٥١، ١٤٨، ١٤٦، ١٤٤.   

   .١٥٧، ١٥٦، ١٥٣ص ، ١ج، المصدر نفسه، الدباغ . ١٧، ١٦ص ، المصدر نفسه،  أبو العرب -  ٥
  .١٧ص ،  م١٩٩٣، القاهرة، ة مدبوليمكتب، ١ط، محمد زنهم: تحقیق ، طبقات علماء إفریقیة، الخشني  -  ٦
دار ، ٢ط، ج٢، بشر بكوش: تحقیق ، ریاض النفوس، والمالكي، ٢١ص ،  نفسهالمصدر، أبو العرب  - ٧

   . ١٨٤ص ، ١ج، المصدر نفسه، الدباغ: وانظر ، ١٠٢ص ، ١ج،  م١٩٩٤، المغرب العربي
   . ٢٠٢ص ، ١ج، المصدر نفسه،  الدباغ- ٨
وابن ، ٢٠٣ص ، ١ج، معالم اإلیمان، الدباغ: وانظر ، ١١٧ -  ١١٦ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي -  ٩

، تونس، دار الغرب اإلسالمي، ١ط، م٣، بشار عواد ومحمود بشار: تحقیق ، البیان المغرب،  عذارى
   . ٧٦ص ، ١م،  م٢٠١٣

  .٢١٣ص، ١ج، معالم اإلیمان،  و الدباغ،١١١ -١١٠ص ، ١ج، ریاض النفوس، المالكي -  ١٠
   . ٢١٥ص ، ١ج، معالم اإلیمان،  الدباغ-  ١١
   .٢٧٨ص ، ١ج، )ت . د ( ، دار صادر بیروت، ج٨، احسان عباس: تحقیق ، نفح الطیب،  التلمساني-  ١٢
   . ٩٩ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي-  ١٣
   .١٩٨ص ، ١ج، معالم اإلیمان، و الدباغ، ١١٠ص ، ١ المصدر نفسه ج -  ١٤
   . ٥٧ص ، ٣ج، نفح الطیب، و التلمساني، ١١٢ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي-  ١٥
   .١٠٦ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي-  ١٦
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و لمیاء ، ٥٥ص ، ١٩٧٠، ٢ط، بساط العقیق في حضارة القیروان، حسن حسني عبدالوهاب:  انظر -  ١٧
 ، ٢٠١١سنة ، ٤العدد ، ١٨م ، مجلة التربیة والتعلیم، القیروان ملتقى األندلسیین، عز الدین الصباغ

   .١٩٠ص ، ١٩٨٨، القاهرة، دار المنار، ١ط، ة اإلسالمیةالقیروان ودورها في الحضار، ومحمد زیتون
   .١٨٦ - ١٨٥ص ، القیروان ودورها في الحضارة اإلسالمیة،   محمد زیتون-  ١٨
   . ١٢١، ٣٦، ٣٢ص ،  م١٩٨٩، دمشق، دار طالس للدراسات، ٢ط، عصر القیروان، محمد كرو  -  ١٩
، ١٠٥، ١٠٢، ٩٨، ٩٢، ٨٥، ٨١، ٨٠، ٧٨، ٧٦، ٧١ص ، ١ج، معالم اإلیمان،  الدباغ- ٢٠

  .٤٠٨ - ٤٠٧ص ، ١ج،  م٢٠٠٠، جامعة أم القرى، الحیاة العلمیة، یوسف حوالة: وانظر
   .٢٠٢ص ، ١ج، معالم اإلیمان،  الدباغ-  ٢١
   .١٧٧ص ، ١ج، معالم اإلیمان، و الدباغ، ١٣٣ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي-  ٢٢
، بیروت، دار الغرب اإلسالمي، ١ط،  ج١٧، ر عوادبشا: تحقیق ، تاریخ اإلسالم،  الذهبي-  ٢٣

   .٣٥٧ص ، ) هـ ١٥٠ -  ١٠١( س ، ٣ج،  م ٢٠٠٣
،  جامعة أم القرى، رسالة دكتوراه، مدینة القیروان في عهد األغالبة،  فاطمه عبد القادر- ٢٤

   .٢٢٤ص ، ١٩٩١
   .١٨ص ، إفریقیةطبقات علماء ، الخشني، ٤١٢، ٤١١ ص ١ج، الحیاة العلمیة،   یوسف حوالة-  ٢٥
، ٤١١ص ، ١ج، الحیاة العلمیة، و یوسف حوالة، ٣٧٨ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي- ٢٦

   .٢٢٣ص ، مدینة القیروان في عهد األغالبة، و فاطمه عبد القادر
مدینة القیروان في عهد ، و فاطمه عبد القادر، ٦٤ص ، طبقات علماء إفریقیة،   أبو العرب- ٢٧

   .٤١٠ص ، ١ج، الحیاة العلمیة، و یوسف حوالة، ٢٢٠ص ، األغالبة
   . ١٩١، ٢ج،   م٢٠٠٦، بیروت، دار الكتب العلمیة، ١ط،غایة النهایة في طبقات القراء،  ابن الجزري-  ٢٨
كامل الجبوري : تحقیق ، مسالك اإلبصار، العمري: وانظر ، ٦٥ص ، ٢ج ، نفح الطیب،  التلمساني-  ٢٩

، معرفة القراء الكبار، والذهبي، ١٤٤ص ، ٥ج،  م٢٠١٠، لتب العلمیةدار ا، ١ط،  ج٢٧، ومهدي نجم
   .٥٦١ص ، ٢م،  م٢٠٠٣، الریاض، دار عالم الكتب،  م٤، طیار آلتي قوالج: تحقیق 

   .٢٢٤، ص، مدینة القیروان في عهد األغالبة،  فاطمه عبد القادر-  ٣٠
مدینة القیروان في عهد ، و فاطمه عبد القادر، ١٤٥ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي- ٣١

   .٤٠٩، ١ج، الحیاة العلمیة، و یوسف حوالة، ٢٢٥ص ، األغالبة
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الحیاة ، یوسف حوالة: وانظر ، ٣٢٥ص ، ٢ج، غایة النهایة في طبقات القراء،   ابن الجزري- ٣٢
   .٣٧١ص ، ٢ج، ٤١٥ص ، ١ج، العلمیة

مدینة القیروان في عهد ، رو فاطمه عبد القاد، ٤٧٥ص ، ١ج، معالم اإلیمان،   الدباغ- ٣٣
   .٢٢٧ص ، األغالبة

   .٤٩ص ، طبقات علماء إفریقیة،  الخشني-  ٣٤
دار الكتب ، ١ط ، ج٢، محمد سالم هاشم: ضبطه وصححه ، ترتیب المدارك،  عیاض- ٣٥

، ١٠٢، ٩٨، ٩٢، ٨٥، ٨١، ٨٠، ٧٨، ٧٦، ٧١ص ، ١ج،  م١٩٩٨، بیروت، العلمیة
، ریاض النفوس، و المالكي، ١٧ص ،  علماء إفریقیةطبقات، الخشني: وانظر ، ١٠٧، ١٠٥

   .١١٠، ٩٩ص ، ١ج
رسالة ماجستیر ، القیروان ودورها في نشر المذهب المالكي، أحمد قارح وامین راهب:   انظر -  ٣٦

  ، ١٦ص ، ٢٠١٦ - ٢٠١٥، في بو نعامه، جامعة الجیالني، في التاریخ
   ز٢١٧ص ، ١ج، معالم اإلیمان، غو الدبا، ١٢٨ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي-  ٣٧
، ١٢٢ص ، ١ج، ریاض النفوس، و المالكي، ٢٣ص ، طبقات علماء افریقیة،   أبو العرب- ٣٨

   .٢١٦ص ، ١ج، معالم اإلیمان، الدباغ
   .١٥٠ص ، ١ج، ریاض النفوس،   المالكي-  ٣٩
   .١٣٥ص ، ١ج،  المصدر نفسه-  ٤٠
   .٢٢٠ص ، ١ج، لم اإلیمانمعا، و الدباغ، ١٢٩ص ، ١ج،  المصدر نفسه-  ٤١
   .١٣٨ص ، ١ج، ریاض النفوس، و المالكي، ٢٦ص ، طبقات علماء إفریقیة،  أبو العرب-  ٤٢
   .٢١٤ص ، ١ج، معالم اإلیمان،  الدباغ-  ٤٣
   . ٢١٠ص ، ١ج، معالم اإلیمان، و الدباغ، ١٢٦ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي-  ٤٤
   .١٩٠ص ، ١ج، معالم اإلیمان،  الدباغ-  ٤٥
   .١٨٨ - ١٨٧ص ، ١ج،  المصدر نفسه-  ٤٦
  .١٧٩ص ، ١ج، معالم اإلیمان، غو الدبا، ١٢٤ -١٢٣ص ، ١ج، ریاض النفوس، المالكي -  ٤٧
   .٢١٨ص ، ١ج، معالم اإلیمان، والدباغ، ١٣٤ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي-  ٤٨
   .١٠١ص ، ١ج، لحیاة العلمیةا، یوسف حوالة: وانظر ، ١٤٦، ١٤٥ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي-  ٤٩
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  .٢٠١ -١٩٩ص ، ١ج، معالم اإلیمان، و الدباغ، ١١٩ص، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي-  ٥٠
   .١٨٠ص ، ١ج، معالم اإلیمان،  الدباغ-  ٥١
   .٢٠٦ص ، ١ج، معالم اإلیمان،   الدباغ-  ٥٢
،  مؤسسة الرسالة، ١١ط،  ج٢٩، شعیب أرناوط وآخرون: تحقیق ، سیر أعالم النبالء، الذهبي -٥٣

   .١٠١ص ، ١ج، الحیاة العلمیة، و یوسف حوالة، ٣٧٨ص ، ٥ج، بیروت
   .٢٢١ص ، ١ج، معالم اإلیمان،   الدباغ-  ٥٤
   .١٠٢ص ، ١ج، الحیاة العلمیة، و یوسف حوالة، ٤٧٢ص ، ٥ج، سیر أعالم النبالء،  الذهبي-  ٥٥
   .١٧٢ص ، ١ج، ریاض النفوس،   المالكي-  ٥٦
   .٢٢٤ص ، ١ج، معالم اإلیمان، الدباغ، ١٦٨ص ، ١ج، فسه  المصدر ن-  ٥٧
، تاریخ افریقیة والمغرب، والرقیق القیرواني، ٤١٢ص ، ٦ج ، سیر أعالم النبالء،   الذهبي- ٥٨

معالم ، و الدباغ، ٩٤ص ،  م١٩٩٤،  القاهرة، دار الفرجاني، ١ط، محمد زنهم: تحقیق 
   .١٥٢ص ، ١ج، سریاض النفو، و المالكي، ٢٣٠ص ، ١ج، اإلیمان

، ٢٨١ص ، ١ج، ترتیب المدارك، وعیاض، ٢٣٨ص ، ١ج، ریاض النفوس، المالكي -٥٩
   .٧٧ص ،  ١٩٦٨، الجامعة التونسیة، محمد الطالبي: تحقیق ، تراجم أغلبیة، وعیاض

   .٢٣٨ص ، ١ج، معالم اإلیمان،   الدباغ-  ٦٠
   . ٢٥٤ ص ١ج،  المصدر نفسه-  ٦١
، تاریخ اإلسالم، والذهبي، ١٩٧ص ، ١ج، وترتیب المدارك، ٤٠ص ، تراجم أغلبیة،   عیاض-٦٢

شجرة ، ومحمد مخلوف، ٢٤٠، ٢٣٨ص ، ١ج، معالم اإلیمان، و الدباغ، ٦٦٦ص ، ٤ج
، بیروت، دار الكتب العلمیة، ١ط، ج٢، عبد المجید الخیالي: علق علیه ، النور الزكیة

   .٩١ص ، ١ج،  م٢٠٠٣
، ١ج، معالم اإلیمان، و الدباغ، ٣١٨ - ٣١٤، ٣١٢ص  ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي- ٦٣

   .٩١ص ، ١ج، شجرة النور الزكیة، محمد مخلوف، ٢٨٠، ٢٧٩ص 
، ١٠، ٩، ٨ص ، تراجم أغلبیة، عیاض، ٣٠٦، ٢٨٨ص ، ١ج، معالم اإلیمان،   الدباغ- ٦٤

ترتیب ، عیاض، ٢٢٠ - ٢١٩، ٢١٧، ٢١٥ص ، ١ج، ریاض النفوس، والمالكي، ١٩، ١٢
   .٩٢ص ، ١ج، شجرة النور الزكیة، و محمد مخلوف، ١٧٩ص ، ١ج، المدارك
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   .٣١٦ص ، ١ج، معالم اإلیمان،  الدباغ-  ٦٥
   .٣١٧ص ، ١ج، معالم اإلیمان، و الدباغ، ٢٣١ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي-  ٦٦
   .٢٨٥ص، ١ج، ترتیب المدارك،  عیاض-  ٦٧
   .٢٨٢ص ، ١ج، ترتیب المدارك،   عیاض-  ٦٨
   .٢٢٥ص ، ١٠ج ، سیر أعالم النبالء، والذهبي، ٥٢ص ، تراجم أغلبیة، اض  عی-  ٦٩
   .٢٧٠ص ، ٢ج، ترتیب المدارك،   عیاض-  ٧٠
 - ٣٩٥ص ، ١ج، ریاض النفوس، المالكي: وانظر ، ٣٠ص ، ١ج، معالم اإلیمان،  الدباغ- ٧١

٤٠٠، ٣٩٧.   
 - ١٠٨ص ، ١٢ج، بالءسیر أعالم الن، والذهبي، ٣٧٦ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي- ٧٢

   .١٤٨ص ، ١م، البیان المغرب، وابن عذاري، ١٤٣ص ، تراجم أغلبیة، و عیاض، ١٠٩
، وابن عذارى، ١٤٢ص ، تراجم أغلبیة، و عیاض، ٥١ص ، ٢ج، معالم اإلیمان،   الدباغ- ٧٣

   .٩٤٦، ٥ج، تاریخ االسالم، والذهبي، ١٤٨ص ، ١م، البیان المغرب
و ، ١٨٨ص ، ١ج، ترتیب المدارك، و عیاض، ٢٠١، ٢٠٠ص ، ١ج، سریاض النفو،  المالكي-  ٧٤

، والذهبي، ٦٦ص ، ٢ج، ٢٦٤ص ، ١ج، معالم اإلیمان، و الدباغ، ٢٨ص ، تراجم أغلبیة، عیاض
، دار التراث، محمد األحمدي: تحقیق ، الدیباج المذهب، و ابن فرحون، ٨١٧ص ، ٤ج، تاریخ اإلسالم

   .٣١٥، ١ج، )ت . د ( القاهرة 
   .٦٤ - ٦٣ص ، ٢ج ، معالم اإلیمان،  الدباغ-  ٧٥
   .٣٤٨، ٣٤٧، ٣٤٥ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي-  ٧٦
   .٨٦٧ص ، ٥ج، تاریخ اإلسالم،  الذهبي-  ٧٧
   .٤٤ص ، ٢ج، ریاض النفوس،  المالكي-  ٧٨
   .٧٢ص ، ٢ج، معالم اإلیمان،  الدباغ-  ٧٩
   .١٣٧ص ، تراجم أغلبیة،  عیاض-  ٨٠
   .١٠٥ص ، ٢ج ، عالم اإلیمانم،  الدباغ-  ٨١
   .١١٠ص ، ٢ج،  المصدر نفسه-  ٨٢
   .١٦٩ص ، ٢ج، الدیباج المذهب، وابن فرحون، ١٠ -  ٩ص ، طبقات علماء إفریقیة،  الخشني-  ٨٣
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   .١٦٨ص ، ٦ج،  الذهبي تاریخ اإلسالم-  ٨٤
   .١٤٥ص ، ٢ج، معالم اإلیمان،  الدباغ-  ٨٥
   .١٤٥ص ، ٢ج،  المصدر نفسه-  ٨٦
   .٤٧٣ص ، ١ج، ریاض النفوس، المالكي: وانظر ، ٢٠٠ص ، ٢ج ، لمصدر نفسه ا-  ٨٧
   .٢٠٠ص ، ٢ج، معالم اإلیمان،  الدباغ-  ٨٨
   .١٠٧ص ، ١ج، شجرة النور الزكیة، و محمد مخلوف، ١٢ص ، ٢ج، ریاض النفوس،  المالكي-  ٨٩
   .٤٩٢ص ، ١ج، ترتیب المدارك،  عیاض-  ٩٠
   .١٠٨، ١ج، شجرة النور الزكیة، و محمد مخلوف، ٢٨١ص ،  ٢ج، معالم اإلیمان،   الدباغ-  ٩١
   .١٠٩ص ، ٧ج، تاریخ اإلسالم،  الذهبي-  ٩٢
   .١٠١ص ، ١ج، الحیاة العلمیة، ویوسف حوالة، ١٩ص ، طبقات علماء إفریقیة،  الخشني-  ٩٣
   . ١٣٣ص ، ١ج، ریاض النفوس، و المالكي، ١٧٧ص ، ١ج ، معالم اإلیمان،  الدباغ-  ٩٤
   .١٨٠ص ، ١ج ، معالم اإلیمان،  الدباغ-  ٩٥
   .٦٦٦ص ، ٤ج ، تاریخ اإلسالم،  الذهبي٧ج، تاریخ اإلسالم،  الذهبي-  ٩٦
   .٣١٢ص ، ١ج، ریاض النفوس، المالكي: وانظر ، ٢٧٩ص ، ١ج ، معالم اإلیمان،  الدباغ-  ٩٧
   .٢٤٠، ٢٣٨ص ، ١ج ، معالم اإلیمان،  الدباغ-  ٩٨
   .١٧٩ص ، ١ج، ترتیب المدارك،  عیاض-  ٩٩

   .١١-  ٨ص ، تراجم أغلبیة،  عیاض- ١٠٠
   .٥٧ص ،  بساط العقیق،  حسن حسني عبد الوهاب- ١٠١
   .٣١٦ص ، ١ج ، معالم اإلیمان،  الدباغ- ١٠٢
   .٢٨٥ص ، ١ج، ترتیب المدارك، عیاض - ١٠٣
   .٢٨٢ص ، ١ج، ترتیب المدارك،  عیاض- ١٠٤
وابن ، ٥٨، ٥٢ص ، وتراجم أغلبیة، ٢٧٥ - ٢٧٣، ٢٧٠ص ، ٢ج،  المصدر نفسه- ١٠٥

   .١٣٧ص ، ١م، البیان المغرب، عذارى
   .٣٠ص ، ٢ج ، معالم اإلیمان،  الدباغ- ١٠٦
   .٣٩٥ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي- ١٠٧
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   .٤٠ص ، ٢ج ، معالم اإلیمان،  الدباغ- ١٠٨
   .٥٠ - ٤٩ص ، ٢ج ،  المصدر نفسه-١٠٩
، ١٠٨ص ، ١٢ج ، نبالءوالذهبي سیر أعالم ال، ٣٧٦ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي-  ١١٠

   .١٤٣ص ، تراجم أغلبیة، عیاضو
   . ١٤٩ص ، ١ج، البیان المغرب،  ابن عذارى- ١١١
   .٧٢ص ، تراجم أغلبیة،   عیاض- ١١٢
   .٢٧٩ص ، ١ج، وترتیب المدارك ، ٧٣ص ،  المصدر نفسه- ١١٣
   .٢٨ - ٢٧ص ، ٢ج ، ریاض النفوس،  المالكي- ١١٤
   .١٨٦ص ، ١ج، ترتیب المدارك، و عیاض، ٢٣٥ - ٢٣٤ص ، ١ج ،  المصدر نفسه- ١١٥
   .٤٦ - ٤٥ص ، ٢ج، ریاض النفوس،  المالكي- ١١٦
، وابن فرحون، ٦٦ص ، ٢ج ، معالم اإلیمان، و الدباغ، ١٦٣ص ، ١ج ،  المصدر نفسه- ١١٧

   . ٣١٥ص ، ١ج ، الدیباج المذهب
   .٢٨ص ، تراجم أغلبیة، و  عیاض، ٨١٧ ص ،٤ج ، تاریخ اإلسالم،  الذهبي- ١١٨
و ، ١٤٩ص ، ١م، البیان المغرب، و ابن عذارى، ٢٦٤ص ، ١ج ، معالم اإلیمان،  الدباغ-  ١١٩

   .٢٠١ص ، ١ج، ریاض النفوس، المالكي
   .٦٤ -  ٦٣ص ، ٢ج ، معالم اإلیمان،  الدباغ- ١٢٠
   .١٥٠ص ، ١م، البیان المغرب،  ابن عذارى- ١٢١
   .٤٤٣ص ، ١ج، ریاض النفوس، ي المالك- ١٢٢
   .٣٥٤ص ، ١ج ،  المصدر نفسه- ١٢٣
   .٣٤٨ص ، ١ج ،  المصدر نفسه- ١٢٤
   .٣٤٥ص ، ١ج ،  المصدر نفسه- ١٢٥
   . ٨٦٧ص ، ٥ج ، تاریخ اإلسالم،  الذهبي- ١٢٦
   .٣٢ص، ٢ج، الدیباج المذهب،  ابن فرحون- ١٢٧
   .٨٦ص، ٢ج ، معالم اإلیمان،  الدباغ- ١٢٨
   .٢٩ص ، القیروان ودورها، أحمد قارح وأمین راهب، أنظر - ١٢٩
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   .٧٢ص ، ٢ج ج، معالم اإلیمان،  الدباغ- ١٣٠
   .١٠٨ص ، ٢ج،  المصدر نفسه- ١٣١
 - ١٢ص ،، طبقات علماء إفریقیة، والخشني، ٤٥٩ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي-  ١٣٢

شجرة النور ، مخلوف: وأنظر ، ١٤٠، ١٣٧ص ، ٢ج ، معالم اإلیمان، و الدباغ، ١٣
   .١٠٥ص ، ١ج، الزكیة

   .١٥٨ص ، تراجم أغلبیة،  عیاض- ١٣٣
   .١١٨ص ، ٢ج ، معالم اإلیمان،  الدباغ- ١٣٤
   .١١١ص ، ٦ج، تاریخ اإلسالم،  الذهبي- ١٣٥
   .١٥١ص ، ١ج، الدیباج المذهب،  ابن فرحون- ١٣٦
ص ، ١م، بیان المغربال،  ابن عذارى-و ، ٤٤٣ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي- ١٣٧

  .١٦٩ص ، ٢ج، الدیباج المذهب، رحونو ابن ف، ١٥٨
   .٤٠٣ص ، ٦ج ، تاریخ اإلسالم،  الذهبي- ١٣٨
   .٩ص ، طبقات علماء إفریقیة،  الخشني- ١٣٩
   .١٥٧ص ، تراجم أغلبیة،  عیاض- ١٤٠
   .١٤٥، ٢ج ، معالم اإلیمان،  الدباغ- ١٤١
   .١٤٥، ٢ج،  المصدر نفسه- ١٤٢
   .١٤٥ص ، ٢ج، المصدر نفسه - ١٤٣
   .١٠٥ص ، ١ج، شجرة النور الزكیة، مخلوف:   انظر - ١٤٤
   .١٥٨ص ، ٢ج ، معالم اإلیمان،  الدباغ- ١٤٥
   .٤٨٣ص ، ٦ج ، تاریخ اإلسالم،  الذهبي- ١٤٦
   .١٧٧ص ، ٢ج ، معالم اإلیمان،  الدباغ- ١٤٧
   .١٧٤ص ، ٢ج ،  المصدر نفسه- ١٤٨
   .١٨٤، ٢ج،  المصدر نفسه- ١٤٩
   .١٩٥ص ، ٢ج ،   المصدر نفسه- ١٥٠
   .٢٠٦ص ، ٢ج،  المصدر نفسه- ١٥١
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   .١٨٥، ٢ج،  المصدر نفسه- ١٥٢
   .٤٦٣ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي- ١٥٣
   .٣٤٢ص ، ٢ج، الدیباج المذهب،  ابن فرحون- ١٥٤
، ١٩٧ص ، ٢ج ، معالم اإلیمان، و الدباغ، ١٥٠ - ١٤٩ص ، ١ج،  المصدر نفسه- ١٥٥

   .٤٧٢ص ، ١ج، ریاض النفوس، المالكي: وانظر 
   .١٩٦ص ، ٢ج ، معالم اإلیمان،  الدباغ- ١٥٦
   .٤٧٣ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي- ١٥٧
   .٢٠٠ص ، ٢ج ، معالم اإلیمان،  الدباغ- ١٥٨
   .١٩٩، ٢ج،  المصدر نفسه- ١٥٩
   .٢٣٢، ٢ج،،  المصدر نفسه- ١٦٠
   .٤٨٨، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي- ١٦١
   .٤٦٢ص ، ٣ج، سیر أعالم النبالء،  الذهبي- ١٦٢
   .٣٥٤، ٢ج، الدیباج المذهب،  ابن فرحون- ١٦٣
   .٨٥٦ص ، ٦ج ، تاریخ اإلسالم،  الذهبي- ١٦٤
   .٢٤٦ص ، ٢ج ، معالم اإلیمان،  الدباغ- ١٦٥
   .١٢ص ، ٢ج، ریاض النفوس،  المالكي- ١٦٦
   .٤٩٢ص ، ١ج، ترتیب المدارك،  عیاض- ١٦٧
   .٤٩٦ص ، ١ج،  المصدر نفسه- ١٦٨
   .٩٩٦ص ، ٦ج ، تاریخ اإلسالم،  الذهبي- ١٦٩
   .٤٦١ص ، ١ج، ریاض النفوس، المالكي: وانظر ، ٢٥٨ص ، ٢ج ، معالم اإلیمان،  الدباغ-  ١٧٠
   .٢٦٠ص ، ٢ج ، معالم اإلیمان،  الدباغ- ١٧١
   .٢٦٢ص ، ٢ج،  المصدر نفسه- ١٧٢
   .١٣٣ص ، ١ج، الدیباج المذهب، و ابن فرحون، ٢٧٢، ٢٧٠ص ، ٢ج،  المصدر نفسه- ١٧٣
   .٤٣ - ٣٧ص ، ٢ج ، ریاض النفوس،  المالكي- ١٧٤
   .٢٨٨ص ، ٢ج ، معالم اإلیمان،  الدباغ- ١٧٥
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   .٢٩٥ص ، ٢ج،  المصدر نفسه- ١٧٦
   .٢٦ص ، ١٤ج، وسیر أعالم النبالء، ٥٠ص، ٧ج ، تاریخ اإلسالم،  الذهبي-١٧٧
   .١٨٧ - ١٨٥ص ، ١م، البیان المغرب، رى ابن عذا- - ١٧٨
   .٣٥٧ص ، ٣ج ، تاریخ اإلسالم،  الذهبي- ١٧٩
   .٣٠٠ص ، ١ج ، ریاض النفوس، والمالكي، ٢٥٤ص ، ١ج ، معالم اإلیمان،  الدباغ- ١٨٠
   .٣١٤ص ، ١ج ، ریاض النفوس،  المالكي- ١٨١
   .٢٠٠ - ١٩٩ص ، ١ج،  المصدر نفسه- ١٨٢
   .٦٦٦ص ، ٤ج ، سالمتاریخ اإل،  الذهبي- ١٨٣
   .٢٣٨ص ، ١ج ، معالم اإلیمان،  الدباغ- ١٨٤
   .١٩٦، ١ج ، ریاض النفوس،  المالكي- ١٨٥
   .٨٠ص ، ١ج ،  المصدر نفسه- ١٨٦
   - ٢٢٤ص ، ١ج،  المصدر نفسه- ١٨٧
   .٢٧٩ص ، ١ج ، معالم اإلیمان،  الدباغ- ١٨٨
   .٤١٥ص ، ١ج ، ریاض النفوس،  المالكي- ١٨٩
   .١٩٧ص ، ١ج، صدر نفسه الم- ١٩٠
   .١١٠ص ، ٢ج ، معالم اإلیمان،  الدباغ- ١٩١
   .٣٧، ١٥، ١٣ص ، ٢ج ، ریاض النفوس،  المالكي- ١٩٢
   .١٧٤ص ، ٢ج ، معالم اإلیمان،  الدباغ- ١٩٣
   .٤١٢ -  ٤١١ص ، ١ج ، ریاض النفوس، والمالكي، ١١٦ -  ١١٤ص ، ٢ج ،  المصدر نفسه-  ١٩٤
   .٤٤١ - ٤٣٢، ٤٣١ص ، ١ج ، فوسریاض الن،  المالكي- ١٩٥
   .١٣ - ١٢ص ، طبقات علماء إفریقیة،   الخشني- ١٩٦
   .١٧٦ص ، ٢ج ، معالم اإلیمان،  الدباغ- ١٩٧
   .٢٥٨ص ، ٢ج ،  المصدر نفسه- ١٩٨
   .٢١٦ص ، ٢ج،  المصدر نفسه- ١٩٩
   .٤٠٨ص ، ١ج ، ریاض النفوس،  المالكي- ٢٠٠
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   .٤١١ - ٤١٠ص ، ١ج ،  المصدر نفسه- ٢٠١
   .١٨٢ص ، ١م، البیان المغرب،  ابن عذارى- ٢٠٢
   .١٠٦٤، ٧٨١ص ، ٤ج ، تاریخ اإلسالم،  الذهبي- ٢٠٣
   .٢٢٣ص ، ٢ج، الحیاة العلمیة، ویوسف حولة، ٩٩ص ، ١ج ، ریاض النفوس،  المالكي- ٢٠٤
 ،٧٥ - ٧٤ص ، ١ج ، ١٩٨٥، القاهرة،،دار المعارف، ج٢، الحلة السیراء،  ابن األبار- ٢٠٥

   .٢٢٥ص ، ٢ج ، الحیاة العلمیة، ویوسف حوالة
  ، ٢٢٦ص ، ٢ج ، الحیاة العلمیة، یوسف حوالة:  انظر - ٢٠٦
   .١٤٠ص ، ١ج، المرجع نفسه:  انظر - ٢٠٧
، بیروت، دار النهضة العربیة، ١ط، دراسات وصور من تاریخ األدب،  محمد الحاجري-  ٢٠٨

دراسات ، ن ودورها العسكري والعلميالقیروا، سحر المجالي: وانظر ، ٥١ص ،  م١٩٨٣
   .٢٥٦ص ،   م٢٠١٣، ٢العدد، ٤٠م ، العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

   .١٠٧ص ، ١م، البیان المغرب،  ابن عذارى- ٢٠٩
   .١٦٨ص ، ١ج، الحلة السیراء،  ابن األبار- ٢١٠
   .١٦٩ص ، ١ج،  المصدر نفسه- ٢١١
   .١٧٣ - ١٧٢ص ، ١ج،  المصدر نفسه- ٢١٢
   .١٥٢ص ، ٢ج، معالم اإلیمان،  الدباغ- ٢١٣
   .١٦٣ص ، ١ج، الحلة السیراء،  ابن األبار- ٢١٤
   .١٦٧ - ١٦٦ص ، ١ج ،  المصدر نفسه- ٢١٥
   .٥٠٠ص ، ١ج، ترتیب المدارك،  عیاض- ٢١٦
   .٤٩٢ص ، ١ المصدر نفسه ج - ٢١٧
   .١٦٥ص ، ١م، البیان المغرب،  ابن عذارى- ٢١٨
   .٣٤٢ص ، ٢ج، ج المذهبالدیبا،  ابن فرحون- ٢١٩
   .٣٩ص ، ومحمد كرو، ٢٨١ص ، ٢ج، معالم اإلیمان،  الدباغ- ٢٢٠
محمد أبو الفضل : تحقیق، طبقات النحویین واللغویین، والزبیدي، ٢٩٥ص ، ٢ج، معالم اإلیمان،  الدباغ-  ٢٢١

  . ٥٠ص ، ٧ج، تاریخ اإلسالم، و والذهبي، ٢٤٠ - ٢٣٩ص، )ت.د(دار المعارف ، ٢ط، إبراهیم
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القیروان ودورها العسكري ، وسحر المجالي، ٥٦ص ، دراسات وصور،  محمد الحاجري- ٢٢٢
  . ٢٥٦ص ، والعلمي

، محمد أبو الفضل إبراهیم: تحقیق ، بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة،  السیوطي-  ٢٢٣
   .٢٦٥ص ، ٢ج، ١٩٦٥، مطبعة عبسي البابي، ١ط، ج٢

  . ٢٣٤ص ، ٢ المصدر نفسه ج - ٢٢٤
   .٢٣٠ص ، ١ج، معالم اإلیمان، الدباغ،  .٩٤ص ، تاریخ إفریقیة والمغرب،  الرقیق القیرواني-  ٢٢٥
   .١١٠ص ، ١ج، الحلة السیراء،  ابن األبار- ٢٢٦
   .١٨٤ص ، ١ج، ترتیب المدارك، وعیاض،  .١٠٠ص ، تاریخ إفریقیة والمغرب،  الرقیق القیرواني-  ٢٢٧
   .٢٠ص ، تراجم أغلبیة،  عیاض- ٢٢٨
   .٣٠ص ، ٢ج، معالم اإلیمان،  الدباغ- ٢٢٩
   .١١٤ص ، ٢ج، بغیة الوعاة،  السیوطي- ٢٣٠
، ١ج، ریاض النفوس، والمالكي، ٢٣٠ -  ٢٢٦ص ، طبقات النحویین واللغویین،   الزبیدي-  ٢٣١

   .١١٧ص ، ٦ج، تاریخ اإلسالم، و والذهبي، ٤٠٤ص 
   .٥٦ص ، ١ج، بغیة الوعاة، وطيو السی، ٤٠٤ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي- ٢٣٢
   .٥٦ص ، ١ج، بغیة الوعاة،  السیوطي- ٢٣٣
   .٢٩٧ص ، ١ المصدر نفسه ج - ٢٣٤
   .١٧٤ص ، ١ج، الحلة السیراء،  ابن األبار- ٢٣٥
   .٢٤٨ص ، ٢ج، معالم اإلیمان،  الدباغ- ٢٣٦
   .٩٠٦ص ، ٦ج، تاریخ اإلسالم،  الذهبي- ٢٣٧
   .٢٥٠ص ، واللغویینطبقات النحویین ،  الزبیدي- ٢٣٨
   .٣٤٠ص ، ٢ج، بغیة الوعاة،  السیوطي- ٢٣٩
   .١٥٥ص ، ٢ المصدر نفسه ج - ٢٤٠
   .٢٤ص ، ٢ المصدر نفسه ج - ٢٤١

   .٤١١ص ، ١ المصدر نفسه ج - ٢٤٢ 
   .٦٢ص ، ٢ج، بغیة الوعاة، و السیوطي . ١٩٧ص ، ٧مسالك األبصار ج،  العمري- ٢٤٣
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   .٩٤ص ، تاریخ إفریقیة والمغرب، والرقیق القیرواني، ٢٣٠ص ، ١ج، معالم اإلیمان،  الدباغ-  ٢٤٤
   .٤١١ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي- ٢٤٥
تحقیق ، عیون األنباء في طبقات األطباء، وابن أبي أصیبعة، ٧٠١ص ، ٦ج، تاریخ اإلسالم،  والذهبي-  ٢٤٦

   . ١٧٢ص ، ١ج، لة السیراءالح، و ابن األبار، ٤٨٧ص ، بیروت، دار مكتبة الحیاة، نزار رضا: 
   .٨٥٦ص ، ٦ج، تاریخ اإلسالم،  والذهبي- ٢٤٧
   .٢٣٦ص ، ٢ج، معالم اإلیمان،  الدباغ- ٢٤٨
مدینة القیروان ، و فاطمه عبد القادر، ٣٧٧ ص ٢ج ، الحیاة العلمیة، یوسف حوالة:  انظر - ٢٤٩

   .٢٦٠ص ، في عهد األغالبة
   .١٣٣ص ، ٩ج، مسالك األبصار، والعمري، ٤٧٩ص ، عیون األنباء،  ابن أبي أصیبعة- ٢٥٠
   .٢٦١ص ، مدینة القیروان في عهد األغالبة، فاطمه عبد القادر:  انظر - ٢٥١
   .٢٦٠، ٢٥٩ص ، المرجع السابق:  وانظر - ٢٥٢
   .١٤١، ١ج، الحیاة العلمیة، یوسف حوالة: وانظر  . ٢٤١ص ، طبقات النحویین واللغویین،  الزبیدي-  ٢٥٣
   .١٧٩ص ، ١ج، ترتیب المدارك، و عیاض، ١٢٧ص ، تاریخ إفریقیة والمغرب،  الرقیق القیرواني-  ٢٥٤
   .١٣٩ص ، تاریخ إفریقیة والمغرب،  الرقیق القیرواني- ٢٥٥
، وعمر كحالة، ٢٢ص ،  هـ١٣٥٣، المطبعة التونسیة، شهیرات التونسیات،  حسن حسني عبد الوهاب-  ٢٥٦

إبراهیم : وأنظر ، ٤٥ص ، ١ج،  م١٩٨٤، بیروت،  الرسالةمؤسسة، ٥ط، ج٥، أعالم النساء
   .١٢٣ص ، ١ج، الشركة التونسیة للتوزیع، تاریخ التربیة بتونس، التوزري

، تونس، مراجعة محمد العروسي، تحقیق حسن حسني، أداب المعلمین،  محمد بن سحنون- ٢٥٧
   .١١٧ص ، ١٩٧٢

   .٢٤ص ، شهیرات التونسیات،  حسنيوحسن، ٣٣٢ ص ١ج، أعالم النساء،  عمر كحالة- ٢٥٨
   .٤٣ص ، عصر القیروان، وكرو، ٢١٧ص ، ٢ج، معالم اإلیمان،  الدباغ- ٢٥٩
   .٢١٧ص ، ٢ج، المصدر نفسه،  الدباغ- ٢٦٠
   .٢٥ص ، شهیرات التونسیات، حسن حسني عبد الوهاب:  انظر - ٢٦١
   .٣٨ص ، المقدمة، لمینأداب المع، و محمد بن سحنون، ٢٥١ص ، تراجم أغلبیة،  عیاض-  ٢٦٢
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الدار ، دار الكتاب، تحقیق أحمد مختار ومحمد إبراهیم، أعمال األعالم،  ابن الخطیب- ٢٦٣
، أداب المعلمین، و محمد بن سحنون، ٣٣ص ، القسم الثالث،  م١٩٦٤، البیضاء
   .٢٧ - ٢٦ص ، شهیرات التونسیات، و حسن حسني عبد الوهاب .٤٠ص، المقدمة

، و حسن حسني عبد الوهاب، ٣٩ص ، المقدمة، أداب المعلمین، حنون محمد بن س- ٢٦٤
   .٣٠ص ، شهیرات التونسیات

   .٣١ص ، شهیرات التونسیات،  حسن حسني عبد الوهاب- ٢٦٥
   .١٢١ - ١٢٠، ١١٢ص ، ١ج ، الحیاة العلمیة، یوسف حوالة:   انظر - ٢٦٦
  .١٢٢ص ، ١ج،  المرجع نفسه- ٢٦٧
   . ١٤٠ص ، ١ج ،  المرجع نفسه- ٢٦٨
   .١٢٤ص ، ١ج ،  المرجع نفسه- ٢٦٩
، ٢٣٩ص ، ١ج، معالم اإلیمان، و الدباغ، ٢٦٦ص ، ٤ج ، تاریخ اإلسالم،  الذهبي- ٢٧٠

   .٤٠ص ، تراجم أغلبیة، و عیاض، ١٩٧ص ، ١ج، ترتیب المدارك، عیاض
و ، ٢٨ص ، تراجم أغلبیة، و عیاض، ٣١٥ص ، ١ج، الدیباج المذهب،  ابن فرحون- ٢٧١

   .٨١٧ص ، ٤ج، تاریخ اإلسالم، هبيالذ
   .٢٥٢ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي- ٢٧٢
   .٢١٥ص ، ١ج، ریاض النفوس، و المالكي، ١٧٩ص ، ١ج، ترتیب المدارك،  عیاض- ٢٧٣
   .٢٨١ص ، ١ج، ترتیب المدارك، و عیاض، ٣٣٢ص ، ١ج ، ریاض النفوس،  المالكي- ٢٧٤
   .٣٠٥ص ، ١ج ، الدیباج المذهب،  ابن فرحون- ٢٧٥
   .١٨ص ، ٢ج، معالم اإلیمان،  الدباغ- ٢٧٦
   .٢٦٦ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي- ٢٧٧
   .٢٦٩ - ٢٦٨ص ، ١ المصدر نفسه ج - ٢٧٨
   .١٨ص ، ٢ج ، معالم اإلیمان،  الدباغ- ٢٧٩
   .٥١ص ، ٢ج، معالم اإلیمان، و الدباغ، ٩٤٦ص ، ٥ج، تاریخ اإلسالم،  الذهبي- ٢٨٠
   .٣٨١، ٣٧٦ص ، ١ج، ریاض النفوس، كي المال- ٢٨١
   .٢٧٩ص ، ١ج، وترتیب المدارك، ٧٢ص ، تراجم أغلبیة، عیاض - ٢٨٢
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   .٦٤ - ٦٣ص ، ٢ج، معالم اإلیمان،  الدباغ- ٢٨٣
   .٧٢ص ، ٢ المصدر نفسه ج - ٢٨٤
   .٨٦٧ص ، ٥ج، تاریخ اإلسالم، و الذهبي، ٣٤٨ص ، ١ج ، ریاض النفوس،  المالكي- ٢٨٥
   .٣٤٧، ٣٤٥ص ، ١ج،ریاض النفوس، لكي الما- ٢٨٦
   .٣٦٩ص ، ١ المصدر نفسه ج - ٢٨٧
   .٢٨٤ص ،  م٢٠٠٨، الهیئة العامة المصریة للكتاب، تاریخ علماء األندلس،  ابن الفرضي- ٢٨٨
   .٣٠٢ص ،  المصدر نفسه- ٢٨٩
   .٣٨٥ص  ،  المصدر نفسه- ٢٩٠
   .١٢٦ - ١٢٥ص ، ٢ج، معالم اإلیمان،  الدباغ- ٢٩١
   .٧٨ص ، تاریخ علماء األندلس،  ابن الفرضي- ٢٩٢
   .٥٦٠ص ،  المصدر نفسه- ٢٩٣
  ،٩ص ،  المصدر نفسه- ٢٩٤
   .٣٨٧ص ،  المصدر نفسه- ٢٩٥
   .٥٦١ص ،  المصدر نفسه- ٢٩٦
   .٤٩٢ص ، ١ج، ترتیب المدارك،  عیاض- ٢٩٧
   .٩١ص ، تاریخ علماء األندلس،  ابن الفرضي- ٢٩٨
   .٣٤٢ص ، ٢ج،  المذهبالدیباج،  ابن فرحون- ٢٩٩
   .٥١٣ص ، تاریخ علماء األندلس،  ابن الفرضي- ٣٠٠
   .١٥٦ص ،  م٢٠٠٨، القاهرة، الهیئة العامة المصریة للكتاب، جذوة المقتبس،  الحمیدي- ٣٠١
  .٥٦٢ص ، تاریخ علماء األندلس، رضيو ابن الف، ٨٥١ص ، ٦ج، تاریخ اإلسالم،  الذهبي-  ٣٠٢
   .٢٣٢ص ، ٢ج، معالم اإلیمان، و الدباغ، ٧٤ص ، ماء إفریقیةطبقات عل،  الخشني- ٣٠٣
   .٣٩٥ص ، تاریخ علماء األندلس،  ابن الفرضي- ٣٠٤
   .٢٠١ص ، ٢ج، معالم اإلیمان،  الدباغ- ٣٠٥
   .١٠٧ص ، ١ج، شجرة النور الزكیة،  محمد مخلوف- ٣٠٦
   .١٦٣ص  ، تاریخ علماء األندلس،  ابن الفرضي- ٣٠٧
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   .٣٩ص ، عصر القیروان، وكرو، ١٤٠ص ، ١ج ، الحیاة العلمیة، سف حوالةیو:  أنظر - ٣٠٨
   .٥٤ص ، جذوة المقتبس، وأنظر الحمیدي، ٦٥ص ، ٢ج، نفح الطیب،  التلمساني- ٣٠٩
   .٦٢ص ، ٢ج، بغیة الوعاة،  السیوطي- ٣١٠
   .٢٠٠ص ، ١ج، ریاض النفوس، و المالكي، ٢٦٤ص ، ١ج، معالم اإلیمان،  الدباغ-٣١١
   .١٨٨ص ، ١ج ، وترتیب المدارك، ٢٨ص ، تراجم أغلبیة،  عیاض- ٣١٢
   .٢٧٩ص ، ١ج، معالم اإلیمان، و الدباغ، ١٢ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي- ٣١٣
ص ،  ١ج ، الحیاة العلمیة، یوسف حوالة: وانظر ، ٣٢٦ص ، ١ج، معالم اإلیمان،  الدباغ-  ٣١٤

   .٣٧١ص  ، ٢وج، ٤١٥
   .٢٦٢ص ، ١ج، النفوسریاض ،  المالكي- ٣١٥
   .١٤٣ص ، تراجم أغلبیة،  عیاض- ٣١٦
   .٨٦٧ص ، ٥ج، تاریخ اإلسالم،  الذهبي- ٣١٧
   .٣٧٤ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي- ٣١٨
   .٣٧٤ص ، ١ج ،  المصدر نفسه- ٣١٩
   .٩ص ، طبقات علماء إفریقیة،  الخشني- ٣٢٠
   .٤٤٣ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي- ٣٢١
   .١٢٣ص ، ٢ج ، معالم اإلیمان، دباغ ال- ٣٢٢
، ٦ج، تاریخ اإلسالم، و الذهبي . ١٧٢  -  ١٧١ص ، ٢ج، الدیباج المذهب،  ابن فرحون-  ٣٢٣

   .١٠٥ص ، ١ج، شجرة النور الزكیة، محمد مخلوف:  وانظر ، ٤٠٣ص 
   .١٢٦ص ، ٢ج ، معالم اإلیمان،  الدباغ- ٣٢٤
   .١١٤ص ، ٢ج ، بغیة الوعاة، و السیوطي، ١١٧ص ، ٦ج، تاریخ اإلسالم،  الذهبي- ٣٢٥
   .٢٣٠ - ٢٦ص ، طبقات النحویین واللغوین،  الزبیدي- ٣٢٦
   .١٥٨ص ، ١م، البیان المغرب، وابن عذارى، ١٢ص ، طبقات علماء إفریقیة،  الخشني- ٣٢٧
   .١٧٤ص، ٢ج، الدیباج المذهب،  ابن فرحون- ٣٢٨
   .٤٩٢ص ، ١ج، ترتیب المدارك،  عیاض- ٣٢٩
   .١٠٦ص ، ١ج، شجرة النور الزكیة،  محمد مخلوف- ٣٣٠
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   .٣٩٦، ٣٩٥ص ، تاریخ علماء األندلس،  ابن الفرضي- ٣٣١
   .١٩٩ص ، ٢ج، معالم اإلیمان،  الدباغ- ٣٣٢
   .٢٠٧ص ، ٢ج ،  المصدر نفسه-٣٣٣
   .٤٩٣ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي- ٣٣٤
   .٢٣٨ص ، ٢ج، معالم اإلیمان،  الدباغ- ٣٣٥
   .٥٦ص ، ١ج، بغیة الوعاة،  السیوطي- ٣٣٦
  عیون األنباء ،  ابن أبي أصیبعة- ٣٣٧
   .٢٦٠، ٢٥٩ص ، مدینة القیروان في عهد األغالبة، فاطمه عبد القادر:  انظر - ٣٣٨
، ١٣٣ص ، ٩ج، مسالك األبصار، والعمري، ٤٧٩ص ، عیون األنباء،  ابن أبي أصیبعة-  ٣٣٩

   .٢٦٠ص ، قیروان في عهد األغالبةمدینة ال، وانظر فاطمه عبد القادر
   .١٦٣ص ، تاریخ علماء األندلس،  ابن الفرضي- ٣٤٠
   .٩٠٦ص ، ٦ج، تاریخ اإلسالم،  الذهبي- ٣٤١
   .٢٩٦ص ، ٢ج، معالم اإلیمان،  الدباغ- ٣٤٢
   .٢٨ص ، طبقات علماء إفریقیة،  الخشني- ٣٤٣
   .٢٤٠ - ٢٣٩ص ، طبقات النحویین واللغوین،  الزبیدي- ٣٤٤
   .١٩١ص ، ٢ج، غایة النهایة في طبقات القراء،  الجزري- ٣٤٥
   .٦٢ص ، ٢ج، بغیة الوعاة، السیوطي: وانظر ، ١٩٧ص ، ٧ج، مسالك األبصار،  العمري-  ٣٤٦
، و یوسف حوالة، ٢٦٤ص ، مدینة القیروان في عهد األغالبة، فاطمه عبد القادر:  انظر - ٣٤٧

   .٢٥٠ ص ١ج ، الحیاة العلمیة
   .٢٥٧ص ، القیروان ودورها السكري والعلمي، سحر سالم: انظر  - ٣٤٨
   .٢٣٠ص ، مدینة القیروان في عهد األغالبة، فاطمه عبد القادر:  انظر - ٣٤٩
   .٢٦٤ص ،  المرجع السابق- ٣٥٠
   .١٥٦ص ، تاریخ التربیة بتونس، التوزري: وانظر ، ٤٩٢ص ،  ١ج، ترتیب المدارك،  عیاض-  ٣٥١
   .١٥٦ص ،  تاریخ التربیة بتونس، التوزري- ٣٥٢
   .٦٠ص ، القراءات بافریقیة، هند شلبي:  انظر - ٣٥٣
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 - ٧٧  -

   .١٥٥ص ، تاریخ التربیة بتونس، التوزري:  انظر - ٣٥٤
   .٦٨ص ، ٢ج ،، معالم اإلیمان، و الدباغ، ٨٤ص ، تراجم أغلبیة،  عیاض- ٣٥٥
   .٢٣٢ص ، ١ج، العقد الفرید،  ابن عبد ربه- ٣٥٦
   .٨٨ - ٨٧ص  ،  تراجم أغلبیة، عیاض- ٣٥٧
   .٣٢ص ، ٢ج، الدیباج المذهب، و ابن فرحون، ١٢٨، ٩٧، ٨٩ص ،  المصدر نفسه- ٣٥٨
   .١٠٣ص ، ١ج،  شجرة النور الزكیة، و محمد مخلوف، ٩٦ص ، تراجم أغلبیة،  عیاض- ٣٥٩
   .١٣٨ص  ، تراجم أغلبیة، و عیاض، ٧٣ص ، ٢ج، معالم اإلیمان،  الدباغ- ٣٦٠
   .٣٨٥وانظر ص ، ٤١٣ص ، ١ج، ریاض النفوس، المالكي - ٣٦١
   .٤٠١ص ، ١ج ،  المصدر نفسه- ٣٦٢
   .٣٩٢ص ، ١ج، ریاض النفوس، و المالكي، ١٠٥ص ، ٢ج، معالم اإلیمان،  الدباغ- ٣٦٣
   .٣٩٣ - ٣٩٢ص ، ١ج، ریاض النفوس، ص المالكي، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي- ٣٦٤
   .١١٩ص ، ٢ج، معالم اإلیمان،  الدباغ- ٣٦٥
   .٧٧ص ، مدینة القیروان في عهد األغالبة، فاطمه عبد القادر:  انظر - ٣٦٦
   .١٦٢ص ، ٢ج، معالم اإلیمان،  الدباغ- ٣٦٧
   .٤٥٩ص ، ١ج، ریاض النفوس، و المالكي، ١٤٠ص ، ٢ج،  المصدر نفسه- ٣٦٨
، ٤٩٦ص ، ١ج، ترتیب المدارك، و عیاض، ٢١ص ، طبقات علماء إفریقیة،  الخشني- ٣٦٩

   .٢٣٧ص ، وتراجم أغلبیة
   .٤٨٠ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي- ٣٧٠ 

   .٤٠٦، ٤٠٥، ٤٠٤ص ، ١ج،  المصدر نفسه- ٣٧١
   .٢٣١ص ، طبقات النحویین واللغوین،  الزبیدي- ٣٧٢
   .٥٠ص ، ٢ج، ریاض النفوس، و المالكي، ٢٦٦ص ، ٢ج، معالم اإلیمان،  الدباغ- ٣٧٣
   .٢٠٥ص ، ١٤ج، خ اإلسالمتاری،  الذهبي- ٣٧٤
   .٢٤ص ، ٢ج، بغیة الوعاة،  السیوطي- ٣٧٥



  

  عامر جاداهللا.د.أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – اجلزء الثاني - جملة املؤرخ العربي

 - ٧٨  -

، ١١ص، ١ج، معالم اإلیمان، و الدباغ، ١٤٥ص ، ١ج، ریاض النفوس، المالكي:  انظر - ٣٧٦
ص ،  ١ج ، الحیاة العلمیة، و یوسف حوالة، ١٩ص ، طبقات علماء إفریقیة، و الخشني

   .٢٦٢ص ، نة القیروان في عهد األغالبةمدی، و فاطمه عبد القادر، ٢٠٦، ٢٠٥، ٢٠٣
   .٢١٠ص ، ١ج ، الحیاة العلمیة، یوسف حوالة: وانظر ، ١٧٢ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي-  ٣٧٧
   .٥٧ص ، بساط العقیق، حسن حسني، ٣١٠ص ، ١ج، معالم اإلیمان،  الدباغ- ٣٧٨
   .١٩٩ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي- ٣٧٩
   .١٨٤ص ، ٢ج، إلیمانمعالم ا،  الدباغ- ٣٨٠
و ، ٢٣٣ص ، ٢ج ، معالم اإلیمان، و الدباغ، ٤٩٣ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي- ٣٨١

   .٣٥٦ص ، ٢ج، الدیباج المذهب، ابن فرحون
القیروان ، أحمد قارح وأمین راهب: وانظر ، ٣٧٤ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي-  ٣٨٢

   .٣٠ -  ٢٧ص ، ودورها في نشر المذهب المالكي
مدینة القیروان في عهد ، و فاطمه عبد القادر، ٣٧٨ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي- ٣٨٣

   .٢٢٢ص ، األغالبة
   .٢١٠ص،  ١ج ، الحیاة العلمیة، یوسف حوالة:  انظر -٣٨٤ 

   . ١٣٥ص ، تاریخ التربیة بتونس، التوزري:  انظر - ٣٨٥
   .٢١٨ص ، هد األغالبةمدینة القیروان في ع، فاطمه عبد القادر:  انظر - ٣٨٦
   .٣١وانظر ص ، ١٨٨ص ، ١ج، معالم اإلیمان،  الدباغ- ٣٨٧
   .١٨٠، ٣١ - ٣٠ص ، ١ج،  المصدر نفسه- ٣٨٨
   .٢٢٠ص ، ١ج، معالم اإلیمان، و الدباغ، ١٢٩ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي- ٣٨٩
   .٣٠ص ، ١ج، معالم اإلیمان،  الدباغ- ٣٩٠
   .١٣٧ص ، ١ج، معالم اإلیمان، و الدباغ، ٦٧ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي- ٣٩١
   .٢٧ص ، ١ج، معالم اإلیمان،  الدباغ- ٣٩٢
ص : وانظر ، ٣١ص ، ١ج، معالم اإلیمان، و الدباغ، ١١٩ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي-  ٣٩٣

٢٠١ -  ١٩٩.   
   .٢٨ -  ٢٧: وانظر ، ١٩١ص ، ١ج، معالم اإلیمان،  الدباغ- ٣٩٤
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   .٢٢٣ص ، ٢ج ، نفسه المصدر - ٣٩٥
   .١٨٧ص ، ٢ج،  المصدر نفسه- ٣٩٦
، ٥٣ص ، ٢ج، ریاض النفوس، و المالكي، ٥٦١ص ، ٢م، معرفة القراء الكبار،  الذهبي-  ٣٩٧

   .١٤٤ص ، ٥ج، مسالك األبصار، والعمري
   .٣٢ص ، ١ج: وأنظر ، ١٧٤ص ، ٢ج، معالم اإلیمان،  الدباغ- ٣٩٨
   .١١٤ص ، ٢ج ،  المصدر نفسه- ٣٩٩
   .٢٣٨ص ، ٢ج،  المصدر نفسه- ٤٠٠
   .٤٩٣ص ، ١ج، ریاض النفوس،  المالكي- ٤٠١
باعتناء محمد ، أدب الكتاب، والصولي، ٦٩٩ص ، ١م، لسان العرب" كتب " مادة :  انظر - ٤٠٢

تاریخ ، وعامر أبو جبلة، ١١٤ص ،  هـ١٣٤١، بیروت، دار الكتب العلمیة، بهجت األثري
   .٣٩ص ، ١٩٩٨، ١ط،اإلسالمالتربیة والتعلیم في صدر 

   .١١٣ - ١٠٢ص ، آداب المعلمین، محمد بن سحنون:  انظر - ٤٠٣
، ومحمد زیتون، ٢١٨ص ، مدینة القیروان في عهد األغالبة، فاطمه عبد القادر:  انظر - ٤٠٤

   .١٩٠ص ، القیروان ودورها في الحضارة اإلسالمیة
، ١٥١ص ، ١ج، معالم اإلیمان، والدباغ، ٩١ص ، ١ج، ریاض النفوس، المالكي  -٤٠٥

    .١٠٣ص ، تاریخ التربیة بتونس، والتوزري
و ، ٢١٧ص ، ١ج، ریاض النفوس، و المالكي، ١٨٣ص ، ١ج، ترتیب المدارك، عیاض  -٤٠٦

   .١٣٩ص ، تاریخ إفریقیة والمغرب، الرقیق القیرواني
   .٣٠ص ، طبقات علماء إفریقیة، الخشني: وانظر ، ١٠٤ص ، تاریخ التربیة بتونس، التوزري: انظر  - ٤٠٧
   .٦١ص ، آداب المعلمین والمتعلمین،  محمد بن سحنون- ٤٠٨
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