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ة واالقتصادیة ؛ ألدوارها السیاسین اهتماما كبیرا من لدن الباحثینحضیت دراسة المد

، د المغرب العربي بعد معارك كبیرة، وبعد أن حرر العرب المسلمون بالوالعلمیة والفكریة

، فسارت هذه المدن في أحضان الدولة العربیة اإلسالمیة، وشیدوا مدنا جدیدة أدخلوا مدنها إلى

لدین ا، وحكمها المسلمون وفق مبادئ إلسالمیة  وتحت إشرافها وٕادارتهافلك الدولة العربیة ا

. وبفضل هذا الدین الجدید نقلت تلك الدیار من غیاهب الظالم والتعسف سالمي الحنیفاإل

 .إلخاء الذي امتاز به دین اإلسالموالجور إلى روح التسامح وا

عب أدوارا كبیرة ضمت أرض المغرب العربي عددا كبیرا من المدن التي قّدر لها أن تل

مدینة أغمات التي أصبحت قاعدة من ، ولعل من أبرز هذه المدن هي في أحداث المغرب

المي إلى سائر مدن المغرب األخرى، والى القواعد الفاعلة النطالق الجیش العربي اإلس

رئیسهم والمسجد  ، وأصبحت عاصمة دولة المرابطین، وقد احتوت على مقراسبانیا بغیة فتحها

كانت مركز إشعاع ، فضال عن أنها وتوفرت فیها كافة متطلبات الحیاة، الجامع واألسواق

  . فكري وحضاري في مختلف نواحي الحیاة
  

 Abstract 

The study of  cities  has  gained a great  interest  by  researcher  for  

their  political, economical, scientific, and  intellectual roles.  After  Muslims  had  

liberated  the countries of arab  west  with  great  battles, they  made  their cities  

part of the Islimic Arab State and Muslims ruled them accorcling to the  principles  

of Islamic religion. By virtue of this religion, these areas were change from  

darkness and oppression to  forgiveness and brotherhood. The land of Arab west  

included a great number of cities which played a great roge in the events of  Arab  

west. The more famous of these cities is aghmat which became and of the  

effective bases for setting out Islamic Arab army to all the cities of Arab west and 
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to Spain for liberating it. Aghmat became the capital of -Al– Moravide State  

Where these were the plase of their president. the mosque and markets.                                                           

There was also all the requirenents of  live, moreover. Aghmat was a cantie of 

intellectual and civilized in different side of live.  

ا:  

، كونها شهدت أحداثا تاریخیة كبیرةتعد مدینة أغمات من مدن المغرب العربي المهمة 

، لمغرب والبلدان المجاورة األخرىالجغرافي المهم أصبحت حلقة وصل بین اونظرا لموقعها 

، واشتهرت بالزراعة والتجارة اها أضرحة لكبار الملوك والشعراء العلماءوضّمت بین ثر 

ب في مجاالت والصناعة مما جعلها تتبوأ مركز الصدارة وتفوق على مثیالتها من مدن المغر 

  . االقتصادیة المختلفة

 ود اوا:                                                                                      

، )٢(، من بالد البربر)١(مدینة أغمات مدینة تاریخیة عریقة ، تقع جنوب غرب المغرب

. وتبعد مدینة أغمات عن )٤() فراسخ(ثالثةبـ المسافة بینهما قّدرت . و )٣(*)(جنوب شرق مراكش

. ومن )٨(حوالي (ستة) مراحل )٧(. والمسافة بین أغمات والسوس)٦(مرحلة واحدة )٥(مدینة نفیس

. والمسافة ذاتها بینها )١٠(إلى مدینة أغمات نحو (ثمانیة) مراحل نحو الغرب) ٩(مدینة سجلماسة

ز . وتعد من أبر )١٣((أربعة) مراحل )١٢(. وبینها وبین السوس األقصى)١١(**)(وبین مدینة فاس

 .)١٦(إذ تقع عند أسفله ،)١٥(***)(. ویكتنــف مـدینة أغمـات جبــل درن)١٤(مدن السوس األقـــصى

     ، وتقع )١٧(، ومن الشمال مدینة مراكشا مدینة أكركور من الجهة الغربیة: فتحدهأما حدودها

  .)١٨(، والى الجنوب منها مدینة تالدینإلى الشرق منها مدینة تاوان

، إحداهما یطلق علیها أغمات وریكة ،أغمات عبارة عن مدینتین سهلیتین مدینة

 . والمسافة بینهمــا (ثمانیة)٢٠(وأحیانا تسمى(أغمات أیالن) ،)١٩(وتسمى األخرى أغمات هیالنة

         . )٢١(أمیال)

، بینها وبین )٢٢(أما مدینة أغمات وریكة فتبعـد عـن مدینة سجلماسة (ثمانیة) مراحل

في فحص واسع طیب ، وتقع أسفل جبل درن من الجهة الشمالیة )٢٣(مسیر (أربعة) أیام البحر

. )٢٤(، وتطــرد بساحاته لیال ونهارا تخترقه المیاه من الیمین والشمال، و الشراب واألعشاب

، وهي مـن البقاع المهمة في دقة والبساتین واألشجار الملتفـةوتحیـط بها الجنات المح
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 واسعة األرض، طیبة الثرى، عذبة الماء، صحیحة( :وصفها اإلدریسي بقوله. فقد )٢٥(األرض

            .)٢٦()الهواء

وبها، ویخرج من امتازت مدینة أغمات وریكة بنهرها الذي یشق المدینة من جن

. والشيء الملفت للنظر إن )٢٧(. وأنشئت علیه األرحاء لطحن الحبوب كالحنطة وغیرهاشمالها

، وباقي األیام لجمعة والسبت واألحد من كل أسبوعالمدینة أیام الخمیس واهذا النهر یمر ب

                                            .)٢٨(یؤخذ ماؤه لسقي المحاصیل الزراعیة بعد قطعه عن المدینة فال یجري منه شيء

زراعة وذلك لتوفر مقومات ال ،مدینة أغمات وریكة هي بلد زراعي یتضح مما تقدم أن

ونظرا لما  امتهن غالبیة أهلها حرفة الزراعة.، ففیها، فهي مدینة واسعة، كثیرة الرخاء والخصب

. فضال عن )٢٩(اتصفت به مدینة أغمات وریكة من صفات وممیزات جعلتها مسكنا لرئیسهم

للتجهز ، كونها مكانا )٣٠(استقرار األعیان والتجار والغرباء فیها منذ أزمان موغلة في القدم

، وعلى أبوابهم عالمات تدل على مقادیر األموال التي . وأهلها أصحاب أموال)٣١(للصحراء

                                                       .)٣٢(یمتلكونها

یشیر صاحب كتاب االستبصار في معرفة األمصار إلى أن أقرب المراسي لمدینة 

، ر مراسي المغرب على البحر المحیط، وهو آخ)نةأغمات وریكة هو مرسى (جوز هر تنا

، وشهد نشاطا فكان محط للسفن التجاریة من المغرب إلى البلدان المجاورة والعكس صحیح

  .)٣٣(تجاریا كبیرا

، )٣٤(، تقع أسفل جبل درن) فاتصفت بأنها مدینة كبیرةأما مدینة أغمات هیالنة (أیالن

، فضال عن )٣٦(. وتسكنها قبائل مصمودة في قصور ودیار)٣٥(إلى الشرق من أغمات وریكة

مجراه من ، وبها نهر یكون )٣٨(، ومن خصائصها إنها ال یسكنها غریب)٣٧(یهود تلك البالد

. فضال عن أنها كثیرة الخیر، )٣٩(یقال له (تاقیروت) (****)، ماؤه زعاقاتجاه القبلة إلى الجوف

، وبها ) بنصف درهم، ویباع منه (وقر بغلمدینة نفیس یحمل إلیها التفاح منف ،زهیدة األسعار

   .)٤٠(أسواق جامعة

، لقاتلة التي ال یرجى شفاء سلیمهاامتازت مدینة أغمات هیالنة بأنها كثیرة العقارب ا

 . )٤١(فأخذ سكانها جانب الحیطة والحذر لتالفي لسعاتها القاتلة
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مناظرها الخالبة، وحسنة كثیرة هي مدینة نظیرة بیمكن القول أن مدینة أغمات هیالنة 

قبلة الناس واستقر فیها ، فجعلها ) علیها بهذه الخصائص، وقد أنعم اهللا (عز وجلالخصب

  .خلق كثیر، وذلك لتوفر مقومات الحیاة فیها

، دونها ) الواقعة على البحر المحیطومن أعمال مدینة أغمات هي ناحیة (أدرفركال

، لمطة)، وتقع جنوبها مدینة () على نحر البحرسةالسوس األقصى و في غربها (رباط ما

  .)٤٢(والى الشرق منها مدینة (تامدلت)

 –لحسنها - بلدة: (خطیب الغرناطي مدینة أغمات بقولهوصف لسان الدین بن ال

االشتهار، وجنة تجري من تحتها األنهار، وشمامة تتضوع منها األزهار، متعددة البساتین، 

كه والعنب والتین، خارجها فسیح، والمذانب فیه تسیح، وماؤها كثیرة الفوا، طامیة بحار الزناتین

   .)٤٣()وردها ممد للبالد وممیز ....... ، وماء نمیر

ة ام :  

تاریخیة التي ترجمت لهذه المدینة، ولو بشيء یسیر عن بنائها، لم تسعفنا المصادر ال

الذي یمكن استنتاجه أن مدینة أغمات  . ولكنومن هو مؤسسها، ومتى كان تخطیطها وبنائها

، ویعّضد هذا القول إن األمیر عبد اهللا بن إدریس )٤٤(كانت قائمة على عهد دولة األدارسة

، ولى زمام أمور وشؤون مدینة أغمات، وضبط إدارتها، ت)؟ -م٨٢٨؟ /  - ه٢١٢الثاني (

    . )٤٥(رته على عدة مدن أخرى قریبة منهافضال عن سیط

  : أت

، إذ السیاسیة والتعلیمیة واالجتماعیةیحتل المسجد مكانة مهمة في حیاة المسلمین 

حل النزاعات المختلفة بین  ، فضال عنوالكتابة والتفقه بالدین شهد تعلیم المسلمین القراءة

المسجد لم یقتصر ، وهذا یعني أن ي تخرج منه رواد الصحابة األجالء، فكان المعهد الذالناس

  .)٤٦(ة فقطعلى العباد

بذل المسلمون جهودا كبیرة منذ بدء الفتح العربي اإلسالمي لشمال افریقیة من أجل 

  .)٤٧(اعتناق سكانها الدین اإلسالمي وتعالیمه السمحة

في بناء مسجد في كل بلد  إلى اإلسراع -كما یشیر البالذري - اعتاد العرب المسلمون

، فضال عن كونه مركزا ثقافیا لعقد ا واقتصادیانیا وسیاسیا واجتماعی؛ لیكون مركزا دییفتحونه

. ومن هذا المنطلق فقد انشأ والي المغرب موسى بن نصیر )٤٨(الحلقات الدراسیة العلمیة
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ن الدین . وذلك الرتداد أهل المغرب ع)٤٩(مسجد (أغمات هیالنة) للقیام بالمهام المناطة به

م في صدورهم إال على عهد الوالي ، ولم تتغلغل مبادئ اإلسالاإلسالمي اثنتي عشرة مرة

 .)٥٠(والقائد موسى بن نصیر

  :أاب  أت

ملیة ، وان الغایة منها تسهیل عي إلى أن لمدینة أغمات أبواب عدةیشیر العدوي العمر 

نة للمحافظة على ، فضال عن أحكام السیطرة على مداخل المدیالدخول والخروج منها والیها

  : أبرز أبوابها هيأمنها واستقراها. ومن 

، ویقع مدینة أغمات (هیالنة أو أیالن): وعن طریق هذا الباب یتم الدخول إلى باب أیالن -١

  .)٥١(أمام باب أغمات

. )٥٢(باب أغمات: وهو الباب الذي یلي باب أیالن، وتشرف منازل المخدومین علیه -٢

هیر في مراكش ، ویقع في حي كبیر وشویتكون من قوسین كبیرین عریقین، شهدا عدة عصور

، ویكون الباب على مقربة من سوق الربیع في الحي )القدیمة یسمى (سیدي یوسف بن علي

  .)٥٣(المذكور

، فضال عن انتشار البساتین الزراعیة باب الصالحیة: تقع خارج هذا الباب المقابر -٣

  .)٥٤(المتنوعة

لطرق ، وذلك لمنع دخول اللصوص وقّطاع اویبدو أّن هذه األبواب تغلق مساء

، وتفتح لظروف االستثنائیة كأوقات الحروب. وغالبا ما تغلق في اوالمخربین إلى داخل المدینة

   .ة للمدینة من مواد غذائیة وغیرهانهارا لتوفیر المتطلبات الضروری

  أمر أت : 

  :نهر تانسیفت (تنسیفت)

تقع علیه مدینة ، الذي وینابیع ومیاه منبعثة من جبل درنیتكّون هذا النهر من عیون 

) ٥٦(، ویتزّود بالمیاه شتاءومن ممیزاته انه نهر لیس بالكبیر، إال أنه دائم الجریان، )٥٥(أغمات

. ویجمد ماؤه )٥٧(. ویكون جریانه من القبلة إلى  داخل مدینة أغماتمن ذوبان ثلوج جبل درن

ه . وقد أقام علی)٥٨(ه، لدرجة أّن األطفال یستطیعون اجتیازه لشدة أنجمادفي وسط مدینة أغمات

ساتین واألشجار المثمرة ، وعلى جانبیه تنتشر البأهل أغمات األرجاء لطحن الحبوب

  .)٥٩(المختلفة
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بت واألحد من كل أسبوع یدخل هذا النهر مدینة أغمات أیام الخمیس والجمعة والس

وذلك لسقي ، بقیة األیام یتم قطعه عن المدینة، و كما تقّدم، لیوفروا ما یحتاجونه من ماء

  . )٦٠(المحاصیل الزراعیة

م علیه قنطرة كبیرة ، إذ أقابنهر تانسیفت) ٦١(اهتم أمیر المسلمین یوسف بن تاشفین

، ة من أهل العلم والمعرفة بالبناء، وكّلف ببناء هذه القنطرة صناع األندلس وكوكبمتقنة البناء

  . )٦٢(ا في البحرإال أنها لم تستمر طویال نتیجة سیل أصابها فهدمها وألقى به

یشیر یاقوت الحموي إلى أن أهل مراكش بقوا مدة من الزمن یشربون ماء اآلبار،  

  .)٦٣(حتى جلب إلیهم الماء من نهر تانسیفت نهر مدینة أغمات

ات كثیرة الرخاء والخصب یتضح مما تقدم أن بفضل نهر تانسیفت غدت مدینة أغم

الفائض منه إلى البلدان ، فضال عن تصدیر قوت یومهم، فتمكن أهلها من توفیر والزراعة

  .المجاورة

  :  ا   أت

  :هي ف المجتمع بأغمات من ثالثة عناصرتأل

 .     العرب المسلمین -١

  .       البربر -٢

 .الیهود  -٣

  :العرب المسلمین - ١

كان و  وهم العرب المشارقة الذین دخلوا إلى المغرب في حروب تحریرها واستقروا فیها،

ر ، وبالد المغرب بصورة خاصة هي حمل الدعوة اإلسالمیة ونشإلى سائر البالد عامة دفهمه

المسلمین بأنهم رسل رحمة  ، وٕانما لشعورمبادئها السمحة بین صفوف سكانه، ال لمجرد الفتح

ي أهل البالد المفتوحة في اإلسالم فإنهم یتمتعوا بنفس الحقوق والواجبات الت ، وبدخول وهدایة

 .)٦٤(یتمتع بها كافة المسلمین

، وثبتوا علیه على عهد الوالي موسى بن أعتنق أهل المغرب الدین اإلسالمي

. حیث ترك فیهم )٦٦(، إذ عني بتعلیمهم القرآن الكریم والحدیث والفقه وسائر العلوم)٦٥(نصیر

ألوضاع ؛ إدراكا منه أّن استقرار ا)٦٧(سبعة عشر فقیها من العرب النجاز هذه المهمة
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، ، لینصهروا مع العرب ویتوحدواميواستتبابها ال یتم إال باعتناق سكان المغرب الدین اإلسال

  .)٦٨()إن أكثرهم أسلموا على یدیه: (ویؤكد ابن عذارى هذا األمر بقوله

 ، نتیجة لمامدینة أغمات دین اإلسالمأهل یمكن القول إن اعتناق أهل المغرب و 

، فانتشر اإلسالم وانعكس أدركوه من مواقف نبیلة وٕانسانیة، فأثرت تلك المواقف في نفوسهم

من ، وبذلك شّكل المسلمون عنصرا مهما إیجابا على زیادة قوتهم وشوكتهم، وعظم شأنهم ذلك

، وأصبحت بالد المغرب القاعدة التي انطلقت منها عناصر المجتمع في مدینة أغمات

، وفتح البالد المجاورة كاألندلس إلنقاذ أهلها من تحریر ما تبقى من المغربلعربیة لالجیوش ا

، واالنتقال بهم إلى األجواء اإلسالمیة المتسمة بالعدل ور والقوانین االجتماعیة البالیةالظلم والج

  والمساواة والمحبة والخیر.

  البربر: - ٢

. وأطلق الرومان )٦٩(لخشن، وتعني الحر أو ال المغرب قدیما بـ ( األمازیغ )یعرف أه

. وال یحبذ أهل المغرب هذه )٧٠() على أهل المغربBARBAROSواإلغریق كلمة البربر (

 . )٧١(التسمیة فلكل قبیلة اسمها الخاص بها كالمصامدة ونفزة ومطماطة وهوارة وغیرها

 ویة وهم أصحاب أبن ورصند، یطلق على األولى الموسفرقتین یقسم أهل أغمات إلى

. وأما الفرقة الثانیة فتسمى )٧٢(، وعدم الرقةالبربري، وامتازوا بالجفاء وصفاء الطبع

، وامتازت العالقة بینهما بحدة الصراع )٧٤(وكل فرقة تصلي في جامع منفردة .)٧٣(بالمالكیة

  .)٧٥(واستمراره على مر الزمن

، وهم لمصامدةن قبائل هوارة وصنهاجة وایشیر اإلدریسي إلى أن أهل مدینة أغمات م

أغمات وفاس أكثر من  . ولم یكن في بالد المغرب بعد مدینتي)٧٦(من قبائل البربر الكبیرة

، فقد كانت لهم ائل هوارة هم من التجار المیاسیر. ورجال قب)٧٧(، وال أحسن حاالأهلهما ماال

والعمائم یة وثیاب الصوف ، فأخذوا یصدرون األكست وصالت تجاریة مع بالد السودانعالقا

الوقت ذاته النحاس األحمر والزجاج واألصداف واألحجار الكریمة  والمآزر، ویستوردون في

  .)٧٨(واألفاویه والعطر وآالت الحدید المصنوع

هم أكثر الناس للتكسب . و )٧٩(ومن صفات أهل مدینة أغمات هي النخوة واالعتزاز

  .)٨٠(بالتحّرف والتكسب، فقد كانوا یكلفون نسائهم وصبیانهم وطلب الرزق
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لتجارة والزراعة وغیرها من یمكن القول أن أهل أغمات من قبائل البربر الكبیرة امتهنوا ا   

، بغیة التكسب وطلب الرزق حیث شجعوا نسائهم وصبیانهم على ممارسة األعمال الحرف

  .ن أعمالتتناسب مع ما یقومون به م، موال من أجل معیشتهم عیشة هانئةالتي تجلب لهم األ

  :  الیهود - ٣

جاءوا إلیها  ، وهم الذینمن عناصر المجتمع في مدینة أغماتشّكل الیهود عنصرا 

، )٨١(، ومارسوا نشاطا اقتصادیا واسعا، إذ سكنوا في أماكن عدیدة منهامن البالد المجاورة

بمدینة مراكش ، وال یسمح للیهود من السكن واالستقرار )٨٢(ذاتها مدینة أغمات فضال عن یهود

، وٕاذا نها إال نهارا ثم یغادرونها مساء، وال یدخلو نادا ألمر علي بن یوسف بن تاشفینوذلك است

، فكانوا یتنافرون من المبیت )٨٣(قبض على أحد منهم في مدینة مراكش لیال استبیح دمه وماله

 .)٨٤(فیها خشیة على أنفسهم وأموالهم

، وطبیعة عالقاتهم مع بمعلومات كافیة عن الیهوداریخیة ال تسعفنا المصادر الت

ى انغالقهم وانزوائهم على . ویعزى السبب إلر المجتمع األخرى في مدینة أغماتعناص

، وعدم المشاركة في األحداث التي شهدتها المدینة في ظل الحكم العربي اإلسالمي أنفسهم

  .كونهم أقلیة

  : ة  أت

، لقضاء كونه یحقق المساواة والعدلإلسالمیة اهتماما بالغا بااهتمت الدولة العربیة ا

ا ، ووضع الحلول المناسبة لمي تطبیق مبادئ الشریعة اإلسالمیةفضال عن صلته الكبیرة ف

را لهذا الدور الذي یلعبه القضاء، فقد تمتع القاضي ، ونظیعانیه الناس من مشاكل ونزاعات

ا عدة لمن ، واشترط الباحثون شروطالثانیة بعد الخلیفةحتل المرتبة ، ومنصبه یبمركز مرموق

وسالما من : أن یكون الرجل بالغا وحرا وعاقال ومسلما وعادال یتولى هذا المنصب منها

  .)٨٥(، فضال عن إلمامه بأحكام الشریعة اإلسالمیةاألمراض كالسمع والبصر

بة من العلماء لقد تولى منصب القضاء في مدینة أغمات كسائر مدن المسلمین كوك

. فأسهموا إسهاما فاعال في فض المشاحنات هاء ممن تنطبق علیهم شروط القاضيوالفق

متخاصمین وفقا للشریعة ، وتطبیق العدالة والمساواة بین الوالمنازعات التي تحدث بین الرعیة

لعل من أبرز قضاة ، و باهتمام كبیر من لدن والة المغرب، فحضي قضاة أغمات اإلسالمیة

  :نة أغمات هممدی
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  : عبد اهللا بن إسماعیل -١

، وهو من أهل العلم والمعرفة والحفظ والحدیث من أهل أشبیلیة، یكنى: أبا محمد

، وولي قضاء أغمات ثم نقل إلى ة إلى المغرب فسكنه مدة من الزمنوالفقه، رحل من أشبیلی

  .) ٨٦(م١١٠٣ه/٤٩٧قضاء الحضرة فتقلدها إلى وفاته سنة 

ول لمن یحكم ، وكثیرا ما یقنجدها عند غیره كحسن المخاطبةما اتصف بخصال قل

، . له تصنیفات عدة في شرح المدونة)٨٧(: (خذوا بید سیدي إلى السجن)علیه بالسجن لألعوان

  .)٨٨(ومختصر ابن أبي زید

  :بن سعد بن أیوب بن وارث التجیبي خلف بن عمر بن خلف -٢

من كوكبة من العلماء والشیوخ ، سمع ، یكنى بابي القاسم)٨٩(هو من سكنة سرقسطة

. )٩٠(، وأبو اللیث السمرقندي وغیرهمهم عمه القاضي أبو الولید الباجي، وأبو العباس العذريمن

. وتوفى فیها سنة ه الكثیر من طلبة العلم والمعرفة، وسكن أغمات وولي قضائهاعن وأخذ

  .)٩١(م١١٠٦ه/٥٠٠

  : عیسى بن فتح -٣

لكتابة واألخبار واألشعار واللغة، وله والروایة وا، وهو من أهل الحفظ من أهل شاطبة

، فعكف انت له رحلة إلى أغمات في المغرب، وك)٩٢(. اهتم بدراسة الفقهمقتطفات في النحو

، ثم ولي قضاء أغمات لمدة ثالث محمد بن إسماعیل األندلسي ففقهه على مالزمة الفقیه أبي

  .)٩٣(مانین، عن عمر یناهز الثم١١١٠ه/٥٠٤وات، وتوفي سنة سن

  :عبد اهللا بن علي بن أحمد اللخمي -٤

، سمع من جده م، یكنى بأبي محمد١٠٥٧ه/٤٤٣، ولد سنة )٩٤(من سكنة شاطبة

. وسمع من أبي العباس )٩٥(م١٠٦٩ه/٤٦٢أبي عمر وأجاز له روایاته وتوالیفه في سنة 

شیئا ، ولم یجیزا له أبي الولید الباجي صحیح البخاري . ومنلبخاري ومسلمالعذري صحیحي ا

استقى )٩٦(، ولم یجیز له شیئاروى أیضا عن أبي الفتح السمرقندي. و من روایاتهما وال توالیفهما

. توفي فیها عن عمر ه الكثیر من طلبة العلم والمعرف، وولي قضاء أغمات بالمغربمن علم

سنة  . وقیل أنه توفي في صفرم١٢٣٧ه/٥٣٢وهو یتولى قضائها سنة ، التسعینیناهز 

 .)٩٧(م١١٣٨ه/٥٣٣
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  :  عبد اهللا بن عمر السلمي -٥

، وهو والد القاضي أبي حفص بن عمر : أبا محمد. وكنیته)٩٨(من أهل جزیرة شقر

سكن معه في مدینة أغمات  ،اللخمي سبط أبي عمر بن عبد البر روى عن صهره أبي محمد

قد ابتلیت  : انكمحمدال له صهره عندما ولي قضاء أغمات: (أبو . وق)٩٩(قضاءها حین ولي

، ال تبیتّن ك بما یهونه علیك وینفعك اهللا به، أنا أوصیبالقضاء وهو أمر عظیم، ومحنته كبیرة

  . )١٠٠()بك غش أو عداوة ألحد من خلق اهللاوفي قل

  : قطرال األنصاري األندلسي القرطبيالقاضي أبو الحسن بن  -٦

شیوخه أبي عبد اهللا بن ، من م، درس العلوم المختلفة١١٦٧ه/٥٦٣ولد في عام 

ربیة عن أبي جعفر بن یحیى ، وأخذ قراءة نافع وعلم الع)١٠١(حفص وأبي القاسم بن رشد

 )١٠٢(، وسمع بالمنكبالد بن رفاعة وأبي الحسن بن كوثر. وسمع بغرناطة من أبي خالخطیب

 )١٠٤(بتة، وبمدینة سسمع من عبد اهللا بن الفخار) ١٠٣(، وبمدینة مالقةمن عبد الحق بن بوته

  . )١٠٥(، وأجاز له أبو عبد اهللا بن زرقون وغیرهاهللا سمع من أبي محمد بن عبید

عد ، فأسره العدو باألندلسیة تسلم أبو الحسن مناصب عدة منها قضاء مدینة أبرة

، وقضاء ثم أطلق سراحه، وولي قضاء شاطبة ،١٢١٢ ه/٦٠٩احتالل مدینته سنة 

م ١٢٣٨ ه/٦٣٦، ومنها ارتحل سنة إلى قضاء شاطبة، ثم أعید )١٠٧(، وقرطبة)١٠٦(شریش

  .)١٠٨(، ثم تولى قضاء مدن سبتة وفاس وأغماتالمغرب إلى

، وكانت وفاته في ربیع األول بمدینة مراكش ل علما وعمالوصف بأنه من رجال الكما

  .)١٠٩(بعد والیته قضاء أغمات

  :حجاج بن إبراهیم التجیبي -٧

ان على ، وكرجال صالحا، ومن الزّهاد المتبتلینمن أهل مدینة أغمات، وصف بأنه 

بنزاهة نفس، وطهارة . وامتاز معرفة تامة بالفقه وأصوله، فضال عن معرفته بعلم الحدیث

  . )١١٠(، وأفرط في ذلك حتى ثقلت على الكثیر من وجوه الدولة وطأتهعرض، وتعمیم في الحق

یر المؤمنین أبي إلى أم، یروى عنه انه دخل عرف عنه برقة قلبه وسرعة دمعته

ك باهللا إال : سألتیعقوب وهو باكیا، فلما مثل أمامه زاد في البكاء. فقال یا أمیر المؤمنین

. قال: بینما أنا )١١١(: عزمت علیك لتخبرني أوال ، قال أمیر المؤمنین - من القضاء -أعفیتني

إن قلت له: یا شیخ،  ت بشیخ سكران كنت قد حددته مرارا، فكان من كالمي، وأتیقاعد للحكم
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ا عنى بقوله، : هكذا ... فواهللا ما ملكت دمعتي حین عرفت مكیف تحشر؟ ففتح یدیه وقال

، القاضي یحشر مطوقا یداه إلى عنقهإن ( –)صلى اهللا علیه وسلم (إنما عرض لي بقول النبي

ما لبث إال ، ف، فوعده بذلك). فأسألك باهللا أال أعفیتنيیحله عدله أو یهوى به جورهما أن فأ

  .)١١٢(أیاما قالئل حتى مات 

  :أبو جعفر أحمد بن مضاء -٨

، تولى منصب القضاء بعد حجاج بن إبراهیم األندلسیةمن أهل مدینة قرطبة 

، وصدرا من خالفة أبي أن مات أمیر المؤمنین أبو یعقوب . وظل قاضیا إلى)١١٣(التجیبي

  .)١١٤(یوسف المنصور

  :ء أت 

، إذ تالقحت نبات الثقافة العربیة اإلسالمیةالشمال اإلفریقي بأرض خصبة إل انماز

، فضال عن ثقافات البالد الذاتیة التي مة من فینیقیة ویونانیة ورومانیةفیها الثقافات القدی

  .)١١٥(سجلت لها األصالة في هذا الجانب

المیة التي أشرقت كانت بالد الشمال اإلفریقي مهیأة الستقبال الثقافة العربیة اإلس

السابع  /بنورها مع إطاللة حروب التحریر العربیة اإلسالمیة في القرن األول الهجري

، جعلت منه في یمتلك خصائص علمیة وثقافیة ممیزة، حتى أصبح المغرب العربي المیالدي

  .والمعرفة في جمیع أنحاء المعمورةوقت ما قبلة لمحبي العلم 

: عبد اهللا تى ضروب العلم والمعرفة من أمثالاء في شلقد برز في مدینة أغمات علم

، وعبد اهللا بن علي بن أحمد بن علي )١١٧(، وحجاج بن إبراهیم التجیبي)١١٦(بن إسماعیل

، والقاضي أبو الحسن بن قطرال األنصاري األندلسي )١١٩(وعیسى بن فتح ،)١١٨(اللخمي

، فضال عن الفكریة والثقافیة فیهار الحركة ، فأسهموا إسهاما فاعال في تطو )١٢٠(القرطبي

 :ومنهم العلماء

  .)١٢١(أبو هارون موسى بن عبد اهللا بن إبراهیم بن محمد بن سنان بن عطاء األغماتي -١

رحل إلى المشرق  ، فقدحالت علمیة طالبا للعلم والمعرفةهو من العلماء الذین قاموا بر 

  :من شعرهمن صفاته كان فاضال وشاعرا كبیرا، و ، و ووصل إلى سمرقند
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 لعمر الهوى إني وان شطت النوى      لــــــــــــذو كبـــــــــد وذو مدمــــــــــع ســـــــــكب

  .)١٢٢(فأن كنت في أقصى خراسان ثاویا       فجسمي في شرق وقلبي في غـــــرب             

  :محمد األشبیليأبو  -٢

في الفقه إلى  ، وكان یمیلللحدیث والفقهمن اشبیلیة، كان من أهل العلم التام، والحفظ 

، وكانت وفاته في نظر وٕاتباع الحدیث، سكن المغرب، وكان مشكور السیرة، وحسن المخاطبة

  . )١٢٣(قضاء الحضرة

  :ابن خلوف القاضي -٣

  .)١٢٤(، وسار إلى أغماتلقضاء، فعزل عن اكان له شعر

  :د بن خلید أبو الحسن بن األشبیليعلي بن محم -٤

صول ، اشتهر في علم األأخذ عن أبي القاسم بن ورد والزمه، و المریةمن أهل 

، ومن تالمیذه أبو القاسم بن ملجوم، وأبو عمرو بن عبد اهللا، والكالم، وكان خطیبا مفّوها

) قدم ، له مصنف سماه (المعراج)١٢٥(، متحققا بعلم الكالمه نافذا في أصولهوكان حافظا للفق

هـ/ ٥٤١وریكة في جمادي األول سنة  وهو محاصر في أغماتبه على عبد المؤمن بن علي 

، توفي كرم وفادته ورّقاه إلى رتبة علیا، نال بسببها دنیا عریضة، وجاها مدیدا. فم١١٤٦

  . ) ١٢٦(بمراكش

. وهذا ما كان له ت امتازت بكثرة علمائها وشعرائهایتضح مما تقدم إن مدینة أغما

. وهذا بدوره شّجع علماء المدن المجاورة واألدبیة فیهاور الحركة الفكریة دور كبیر في تط

على تطّور وازدهار  . فانعكس هذاوم علماء أغمات ونقلها إلى مدنهماألخرى لالستزادة من عل

   .بأسرهالحركة العلمیة والفكریة في بالد المغرب العربي 

  :ا   أت

، ولعل الملوك والشعراء والعلماء وغیرهملقد ضمت مدینة أغمات بین ثراها كوكبة من 

  : هم انت مدینة أغمات مثواه األخیرمن أبرز من ك

  :المعتمد بن عباد ملك أشبیلیة -١

مر أشبیلیة والمناطق التابعة ، استقل المعتضد بن عباد بأموت هشام المؤید علنلما أ

، ثم م١٠٦٨ه/ ٤٦١من جمادي اآلخر سنة  ، وظل بمنصبه هذا إلى أن مات للیلتین خلتالها
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ویت دولته واتسعت ، فقبن عباد أبو القاسم محمد بن عبادتولى األمر من بعده أبنه المعتمد 

 .)١٢٧(، وعّین علیها ابنه الظافر باهللاوتمكن من قرطبة

فتقدموا لمساعدة ، خافوا على بالدهم رنج بعساكر المرابطین في األندلسعندما علم الف

 . وحاصر)١٢٨(المرابطین تمكنوا من تحقیق النصر على هذا التحالف، إال أن المعتمد بن عباد

علیه وزراؤه  ، فأشارالء حسنًا عند خلعهوقد أبلى المعتمد ب، المرابطون أشبیلیة فتمكنوا منها

                                                                               ، فقال: بالخضوع واالستعطاف

فلیبـــــــــــــــُد منك لـــــــــــــــهم خضـــــــــوع                              لوا الخضـــــــــــــــوع ســـــــــــــــــــــــــــیاسة قا

ـــوع                         ملكي وتســــــــــــــــلمني الجمـــــــــــــــــــ    إن یســــــــــــلب القــــــــــــــوم العـــــــــــدى 

ـــلوع                       لم تســــــــــــــــلم القلب الضــــــــــــــــــــ      فالقلب بیــــــــــــــــن ضـــــــــــــــــــــــــــــلوعه 

  أن ال تحصـــــــــــــــني الــــــــــــــــــــــــدروع     ــــــــــــــــوم نــــــــــــــــــــزالهم كــــــــــــــم رمت یـ

  .)١٢٩(عــــــــــــن الحشــــــــــــــا شيء دفــــــــــــــوع  وبرزت لیس ســـــــــــوى القــــــمیص                    

، وكتب نسخة من األمان بأمانللمرابطین سّلم أشبیلیة وقیل أن المعتمد بن عباد 

نقضوا عهد األمان  ها لهم، ولما سّلمفهم به لنفسه وأهله وماله وعبیدهوالعهد واستخل

اعر المعتمد أبو ، ویصف ش)١٣١(. وأخذوا المعتمد وأهله بالسفن أسرى ومالهم غنیمة)١٣٠(بینهما

  :كان شاهد عیان ذلك الیوم فقالنه ، ألبكر ابن اللبانة، یوم الوداع بدقة

  نسیت أال غــــــــــــــــداة النهر كونهم         في المنشآت كأموات بالحــــــاد

  من لؤلؤ طافیات فوق أزبـــــــــاد والناس قد مألوا العبرین واعتبروا        

  .)١٣٢(أوجـــــــه تمــــــــزیق أبـــــراد وفرقت    حط القناع فلـــم تســـــــــتر محـــــــــذرة                

  :وقال أیضا

  حــان الــــــــــــــــــوداع فضجت كل صارخة      وصارخ من مقداة ومن فادي

  كأنها أبل یحدو بهــــــا الحادي      ســـارت ســـــفائنهم والنـــــــــــــوح یتبعـــــها         

  .)١٣٣(ن دمع وكم حملت      تلك القطائع من قطعات أكبادكم سال في الماء م           

فأقام ، ثم أنتقل إلى مدینة مكناسة وأرسل المعتمد وأهله إلى طنجة، وبقي فیها أیاما

 ند سجنه بأغمات ورأى جبل درن قال:، وعبها شهرا ثم حمل إلى أغمات

  بـــــــــــــــها ذو درنهــــــــــــــــــذه جبــــــــــــــال درن      قلبي 

  .)١٣٤( یـــــــــــــا لیتني لــــــــــــــم أرها      ولیتـــــــــــــهــــا لــــــم تـــــــرن         
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) ٨٥ ( 

 

لقد عّلل المرابطون وزعیمهم یوسف بن تاشفین إسباغ القسوة على المعتمد بن عباد 

الفرنج النصارى  فضال عن تحالفه مع، ب سیاسته وتصرفه في شؤون األندلسمن قبلهم بسب

للخطر بغیة ، وتعریضه مستقبل اإلسالم ) وهم أخوته في اإلسالملمرابطین(اضد المسلمین 

  .)١٣٥(، وهذا یستحق أعظم اللومتحقیق مطامحه الشخصیة

: (إذا كان حقا أن المعتمد یحمل بسیاسته األندلسیة ویبرر إحسان عباس ذلك بقوله

، وظهر شبح لحق أیضا أنه حینما أستفحل الخطب، فأنه من اجسام تأمام التاریخ تبعا

والى طلب الغوث من  أول الداعین إلى الوحدة –المعتمد –، كانالخطر على األندلس المسلمة

  .)١٣٦()المرابطین ..

: (ومهما كانت تاشفین للمعتمد بن عباد بالقسوة یقول دوزي حول معاملة یوسف ین

، فقد كان تصرفه مع األمراء إزاء المغلوبین لم تكن منهاهامة فضائل یوسف فأن الش

  .)١٣٧()ندلسیین الذین أسرهم قاسیا بغیضااأل

كان سجنا شنیعا بكل معاني ، بل االمعتمد بن عباد بأغمات عادیمعتقل لم یكن 

  :قیودهوقال من قصیدة یصف فیها ، الكلمة، وكان مصّفدا في قدمیه باألغالل

یساورها عضًا بأنیاب ضیغم                                     أرقم تعطف  عطف في ساقي

 .)١٣٨(ومن سیـــفه في جنة وجهنم        ٕاني مـــــن كان الرجال لسیبهو 

، فكان هو على المعتمد أشد التضییق، ولم یعط ما یكفیه من نفقة المعتقل ضّیق في

لن بالغزل إلعانة والدهن ، وكانت بناته یشتغالمالبس الخشنةؤه وبناته یرتدون وزوجته وأبنا

  :ا عمل بناته في الغزلن قصیدة یصف فیهــال مـــــــوق .)١٣٩(وأسرتهن

 یغزلن للناس ال یملكن قطمیرا    أرى بناتي في أغمات من عــــــــــدم  

  .)١٤٠( وكافـــــوراوطالما وطئت مسكًا    حافیة  واألقدام  یمشین في األرض     

لى وقتنا ، ومازالت محنته تحتفظ إالمعتمد من أقسى المآسي الملوكیةأن مأساة 

بهم (وفعل أمیر المسلمین  :بن األثیر إلى تلك المأساة بقوله، فیشیر االحاضر بألوانها الشجیة

بهذه ، إال من رضي لنفسه فعاال لم یسلكها أحد من قبله، وال یفعلها أحد ممن یأتي بعده

  .)١٤١(الرذیلة)

، توفي المعتمد بن م١٠٩٥ه أواخر أكتوبر ٤٨٨ال سنة في الحادي عشر من شو 

- ١٠٩١ه/٤٨٨- ٤٨٤عباد في سجنه بقلعة أغمات بعد اعتقال دام زهاء أربعة أعوام (
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، وكان عمره عند وفاته سبعة وخمسین سنة وبضعة أشهر، ودفن بظاهر أغمات إلى م)١٠٩٥

  :ثاء نفسه وأوصى أن تكتب على قبره. وقال في ر )١٤٢(رمیكیةجانب زوجته اعتماد ال

  بالبدر في ظلم بالصـــــدر في النادي قبر الغریب سقــــــــاك الرائح الغــــادي       

  نعم هــو الحق حاباني بــــــــه قــــــــــدر   حقا ظفرت بأشـــــــالء ابن عبـــــــــــــــاد       

  مـــــــــــن الســـــــماء فــــوافاني لمــیعـــــــاد  بالنــــعى إذا اتصــــــــلت       بالحلم بالعلم 

  بالخصیب أن أجدبوا بالري لصادي       ولم أكن فیك ذلك النعش أعلمـــــــــــــــــــه

  ــــواديبالطاعن الطاعن الراعي إذا اقتتلوا       إن الجبال تـــهادى فـــــــــوق أعــــــ

  كفاك فأرفق بما استودعت من كــــــــرم     ر بالضرغامة العـــــــادي    بالموت أحم

   )١٤٣(بالدهر في فقـــــم البحر في نعــــــــم         رواك كل قطوب البــــــرق رعــــــــــــــــــــاد

شعر في رثاء دولة موا ال، إذ نظبن عباد نفوس الشعراء في األندلسلقد أثارت مأساة ا

، فقد ظل على اتصال مستمر ء الشعراء هو أبو بكر بن اللبانة. ولعل في مقدمة هؤالبني عباد

  .)١٤٤(مع ابن عباد وقام  بزیارته في سجنه بمدینة أغمات

إلى المعتمد بن عباد في سجنه، وأقام لدیه مدة من ) ١٤٥(ووفد الشاعر ابن حمدیس

  :. ومن قصائده)١٤٦(ة المهدیة، ثم سار بعدها إلى مدینالزمن

  أتأتي بــــــــــدار النوى نعــــــیه       فــیا روعة السمع بالداهیــــة              

  فحمر ما ابیض من عبرتي       وبیض لمتي الـــــــــــــــداجیــــــــــة               

  لذكر الغریب بها ناســــــیـــــــه  بدار اغتراب كأن الحیـــــــــــاة                     

  فمثلت فـــــي خلدي شخصة        وقّربت تربتـــــــــــــــــــــه ألقاصیة              

  ة ــــونــــــــــــمت كثكلى على مـــاجد       وال مسعد لي سـوى  القافی             

  ومـــا انس ال أنس یوم الفراق       وأســـــــرار أعیننا فــــاشــــــــــــــــیة              

  ــــــرة      وراح إلى غــــــــــربة ســـــــــاجیة ــــــورحت إلى غـــــــــربة مـــــــ             

  . )١٤٧(نفاســـــــــــــــــه الراقیةمضى وهو منى أخـــــو حسرة     تمــــــازج أ             

لم یغادر ابن حمدیس األندلس، وظل في مدح ابن عباد، وكان في نفسه مغادرة 

  :ده، لذلك أنشد یقول، لكن لطف ابن عباد قیّ األندلس

  وكم حوي الترب دوني من ذوي رحمي      وما مقــــلت لبعـــــــــــدي منهم أحــــــــــــــــدا

  ــرني ممـــــــن مثواك مــــوت أبي      وقـــــد یقلقـــــل مـــــــــوت الوالد الولـــــــــداوكم یســ
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  فداـــــــــومــــا ســـــــــــددت سبیلي فـــــي لقـــــــــائهم      لكن جعلت صفــادي عنهم الص

  .) ١٤٨(ـالوته      على فؤادي مــــــن حـــــر األسى بردا وحســــن بـــــــــــــر فـــــــــــــاضت حــــــــــــ       

، زار الكاتب والشاعر الكبیر الوزیر لسان الدین بن الخطیب م١٣٦٠ه/٧٦١في سنة

عباد أثناء زیارته لمدینة أغمات. ویشیر إلى ذلك بقوله: (وردت  الغرناطي قبر المعتمد بن

. ویصف قبر )١٤٩(القاسم محمد بن عباد...)قبر المعتمد على اهللا أبى  - أغمات –بخارجها

والى جانبه قبر ، قبرة أغمات في نشز من األرض، وقد حفت به سدرة(وهو بم :بقوله المعتمد

  : . وأنشد على القبر أبیاتا منها)١٥٠()اعتماد حظیته ...

  قد زرت قبرك عن طوع بأغمات       رأیت ذلك من أول المهمـــاتي             

  ولــــــــم ال أزورك یا أندى الملوك       ویا ضیـاء اللیالي المدلهماتي             

  ات ـــأنأت قبرك فــــــــــــي هضب یمیزه       فتنتحیـــــــــه حفیـــــــات التحی            

  كرمت حیا ومیتا واشتهرت عال        فأنت سلطان أحیاء  وأمــــــوات            

  . )١٥١(ماريء مثلك في ماض ومعتقدي      أن ال یرى الدهر في حال وال آت            

حمد           ، زار مؤرخ األندلس المقري شهاب الدین أحمد بن مم١٦٠٢ه/١٠١٠في سنة 

، فوقف أمام قبر المعتمد بن م)، مدینة مراكش، وبعدها زار مدینة أغمات١٦٣١ه/١٠٤١(ت

بعد وفاة المعتمد بن  ،مات الشاعر أبو بحر بن عبد الصمدأغ . وزار مدینة)١٥٢(عباد متأثرا

وبلله بدموعه  ، وقد غمره بقبالتعباد بقلیل، وهو من شعراء المعتمد ودولته. وقام بزیارة قبره

  :  وأنشد مرثیته فقال

  ـــوادملك الملــــوك  أســــامع  فأنادي       أم قــــد عــــــــــــدتك عـــــــــــــــ        

  فیها كما قد كنت في األعیـاد لما خلت منك القصور ولم تكن                      

  ع اإلنشادـــأقبلت في هذا الثرى لك خاضعا      واتخذت قبرك موض                 

  قد كنت أحسب أن تبــــــرد أدمعي     نیـــــران حزن أضرمت بفؤادي                  

  .)١٥٣(فإذا بـــدمعي كلـــما أجریتـــــــــــــــــه      زادت على حـــــــرارة األكبـــــــاد                 

  .)١٥٤(، وهم یطوفون حول القبرفبكى الناس لسماع هذه األبیات

ألنها ضّمت بین ثراها ، وذلك نة أغمات اشتهرت باألدب والتاریخیمكن القول أن مدی

 تبّین القسوة التيقصائد ال، إذ أثارت هذه المدینة عطف الشعراء واألدباء لكتابة أبن عبادقبر 

  .من أمیر المسلمین یوسف بن تاشفین والتعّسف الذي تعرض له أبن عباد



 .ان:د  ز اويا  
  

ر ت دراأ   

 

 )٨٨ ( 

 

  :اد الرمیكیة زوج المعتمد بن عباداعتم -٢

. وهي التي )١٥٥(، وتلّقب بالرمیكیةتعرف بأم الربیع، وتعرف أیضا بالسیدة الكبرى

 :یاها في هجائه المعتمد الذي أوله، لذكره إأغرت سیدها بقتل أبي بكر بن عمار

  أال هي بالقرب حـــیا حالال       أناخوا جماال وحازوا جماال

  .)١٥٦(وقال أیضا :     تخیرتها من نبات الهجین       رمیكیة ما تساوي عقــــــــــاال 

، المعتمد بن عباد، فهلكت أسفا وحزناأغمات قبل سیدها توفیت أم الربیع بمدینة 

  .)١٥٧( بعد وفاته أغمات إلى جانب سیدها المعتمد بن عبادمدینة ودفنت بظاهر 

  :یوسف بن تاشفین -٣

بعد االنتصارات الكبیرة التي حفل بها المرابطون على عهد أمیر المسلمین یوسف بن 

، اللمتونیون إلى األندلسم، دخل ١٠٨٦ه/٤٧٩واألندلس في رجب سنة  تاشفین في المغرب

. وبعد )١٥٨(، وذلك لحسدهم إیاه ، فآثر الدین على الدنیاسف بن تاشفینوعملوا على خلع یو 

 ه/٤٨٤لیلة خلت من رجب سنة  حصار دام لیوم كامل وهو یوم األحد إلحدى وعشرین

إلى المغرب وأسكنوه مدینة  ، واقتیدیوسف في قبضتهم أسیرا بمعیة أهله، وقع م١٠٩١

  .)١٥٩(م١٠٩٥ه/٤٤٨، ومات بها سنة أغمات

  :ر بن خلف بن سعد بن أیوب التجیبيخلف بن عم -٤

 وتوفي سنة ،سكن مدینة أغمات، تولى القضاء فیها ،من سكنة سرقسطة

  . )١٦٠(م١١٠٦ه/٥٠٠

  : بن علي بن أحمد بن علي اللخميالقاضي عبد اهللا -٥

 ،، توفي بمدینة أغمات)١٦١(وحّدث بها ،أغمات بالمغربمن أهل شاطبة، ولي قضاء 

، ودفن م١١٧٧ه/٥٣٣وقیل كانت وفاته سنة  .م١١٧٦ه/٥٣٢وهو یتولى قضاءها سنة 

  .)١٦٢(بأغمات

یر من الشخصیات الكبیرة یمكن القول أن مدینة أغمات كانت المثوى األخیر لعدد كب

، وهذا یدل على أهمیة هذه المدینة ریخیةا دور كبیر في األحداث التا، والتي كان لهبأعمالها

 .المغرب في جوانب الحیاة المختلفة، فقد أخذت تضاهي مثیالتها من مدن اوازدهار مكانته

  :ا ا   أت

  :م)٩٨٥-٧٨٨ هـ/٣٧٥- ١٧٢دارسة (أغمات على عهد األ - ١
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الحسن بن علي بن  أطلق علیهم األدارسة نسبة إلى إدریس بن عبد اهللا بن الحسن بن

 . وأسس)١٦٣(م٧٨٥ هـ/١٦٩ة سنه أبي طالب الذي هرب من واقعة فخ بالقرب من مكة المكرم

تمرت ما یقارب من ، فقد اس)٩٨٥- ٧٨٨ هـ/٣٧٥- ١٧٢أمارة في المغرب استمرت من (

إدریس الثاني  ، وفي عهد عبد اهللا بنلعبت دورا كبیرا في أحداث المغرب، و قرنین من الزمن

: أغمات وغیرها من مدن المغرب منها، فقد حكم هذا األمیر مدینة ؟ م)- ٨٢٨؟ / -٢١٣(

  . )١٦٤(بالد تغمس وجبال المصامدة وبالد لمطة وسوس األقصى

ذ من مدینة أغمات، قاعدة یتضح مما تقدم إن األمیر عبد اهللا بن إدریس قد اتخ

  . المغرب وفرض سیطرته علیهایر مدن ، وانطلق منها لتحر عسكریة أساسیة

، )م٩٠٨- ٨٠٠ هـ/٢٩٦- ١٨٤لم نجد أیة إشارة لهذه المدینة إبان عهد األغالبة (

، ولعّل السبب في ذلك أّن تلك )م١٠٧١- ٩٠٩ هـ/٥٦٧- ٢٩٦وعهد اإلمارة العبیدیة (

، نما كان انفتاحها نحو مصر وغیرها، وإ جه في اتساعها نحو المغرب األقصىلم تت یناإلمارات

  .إشارة لهذه المدینة إبان عهدیهمالذلك لم نجد 

  :م)١٠٩١-١٠٣٠ ه/٤٨٤- ٤٢٢الطوائف (أغمات على عهد ملوك  - ٢

، فقد اتخذت مدینة أغمات عصر االنقسام الذي حّل باألندلس ،أما في عهد الطوائف

، ولعل أبرز من نفي إلى یة التوحید التي حدثت في األندلسمقرا لنفي ملوك الطوائف بعد عمل

، فضال عن یوسف بن )١٦٥(، وعبد اهللا بن زیريات صاحب أشبیلیة المعتمد بن عبادأغم

  .)١٦٦(تاشفین

  :)م١١٣٤- ١٠٥٦ هـ/٥٢٠- ٤٨٤أغمات على عهد المرابطین ( - ٣

. وانتشر )١٦٧(ینتسب المرابطون إلى قبائل صنهاجة التي كانت تسكن الصحراء

ها العرب الحمالت العسكریة التي خاض: فوف هذه القبائل عن طریقین األولاإلسالم بین ص

: عن طریق تجار الذین یمرون عبر هذه المناطق إلى المسلمون في تلك البالد، والثاني

  .)١٦٨(السودان

. إذ یتولى الرجل منهم سنة ثم یبدلونه بآخر )١٦٩(كانت إمارة مدینة أغمات دوال بینهم

  .)١٧٠(عن تراض وتوافق

بغزوة ) ١٧١(الزعیم الدیني للمرابطین عبد اهللا بن یاسین، قام م١٠٥٧ هـ/٤٤٩في عام

، ثم استولى م١٠٥٨ هـ/٤٥٠كبیرة  تمكن من خاللها االستیالء على بالد المصامدة سنة 
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. وكانت وس ومدینة أغمات والصحراء وغیرهاعلى مدینة سجلماسة وأعمالها وسائر بالد الس

، أوكل األمر د األمیر عبد اهللا بن یاسین. وبع)١٧٢(م١٠٥٩ هـ/٤٥١وفاته ببلد برغواطة سنة 

یة والسیاسیة والحربیة إلى األمیر أبو بكر بن عمر اللمتوني الذي أخذ یدیر الشؤون الدین

، فبدأ بجهاده ضد برغواطة اسة عبد اهللا بن یاسین في الجهاد، فقد سار على سیللمرابطین

. ثم عاد إلى )١٧٣(هلها اإلسالم، واعتنق أأحضان الدولة العربیة اإلسالمیة حتى عادت إلى

، وعندما نشبت الفتنة بین قبائل لمتونة وجدالة مدینه أغمات، واستقر فیها نیف من الزمن

وسومة توجه إلى الصحراء واستخلف ابن عمه یوسف بن تاشفین على المنطقة الشمالیة سنه 

في بالد  ین القبائل توغل. وبعد تمكن أبي بكر من فض النزاع ب)١٧٤(م١٠٦٠هـ/٤٥٢

دم له ، وقم، فتلقاه یوسف بن تاشفین١٠٦١هـ/٤٥٣، ثم رجع قافال إلى الشمال سنه السودان

  . )١٧٥(، فتنازل أبو بكر لیوسف بن تاشفین لوالیة المغربالهدایا

، وبعد أن سریره ومقر إمارته في حضرة أغمات، كان وفي عهد یوسف بن تاشفین

ا وتداول شؤون مراكش من بعده أبناؤه إلى أن ، انتقل إلیهم١٠٦٢ه/٤٥٤بنى مراكش سنة 

  .)١٧٦(الذي خطب له بالخالفةبن علي وهو من الموحدین أخذها منهم عبد المؤمن 

  :م)١٢٢٣-١١٣٤هـ/٦٢٠-٥٢٠موحدین (أغمات على عهد دولة ال - ٤

، أصبح هدفهم ن دینیة إصالحیة إلى حركة سیاسيبعد أن تحولت حركة الموحدین م

عـدة معــارك معهم وقـــد بلغ عددها ثمـاني ) ١٧٧(المرابطین فخاض ابـن تومرتإسقاط دولة 

 .)١٧٨(غزوات

، تمكن من خاللها علي خاض عدة معارك مع المرابطین على عهد عبد المؤمن بن

 ه/٥٣٩على وهران وتلمسان ( ، إذ سیطررة على مدنهم الواحدة تلو األخرىالسیط

هـ/ ٥٤١، ودخلوا مدینة مراكش سنة (م)١١٤٦ هـ/٥٤٠(، وعلى مدینة فاس )١٧٩()م١١٤٥

  . )١٨٠(، وقتلوا أمیرها اسحق بن علي بن تاشفین وأعوانهم)١١٤٧

یتضح مما تقدم إن مدینة أغمات كانت من ضمن المدن التي سقطت بأیدي 

 .كیلو متر ٣٠مدینة مراكش بحوالي  الموحدین كونها كانت قریبة من

  :ارا  أت

، وتمثل عصب اإلیرادات ركزیة التي یعتمد علیها االقتصادالزراعة من الروافد المتعد 

من المسائل التي شغلت ، لذلك كانت األرض وسبل استغاللها المتحققة والداخلة لخزینة الدولة
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وقت مبكر، لكون األرض عنصرا أساسا من عناصر التنمیة االقتصادیة وعنصرا  الدولة منذ

 یز بالندرة. إنتاجیا أساسا یتم

خصب فیه : (هو بلد من حیث اشتهارها بالزراعة بقوله وصف الیعقوبي مدینة أغمات

هي مدینة حسنة، كثیرة : (. ووصفها البكري أیضا بقوله)١٨١()مرعى ومزارع في سهل وجبل

بمدینة أغمات ضروب من الفواكه، : (. ووصفها اإلدریسي بقوله)١٨٢()، كاملة النعمالخصب

ابن . وأشارا یاقوت الحموي و )١٨٣()كل شيء من المأكول بها رخیص ممكن، و لنعموأنواع من ا

لمغرب بلد أجمع ألصناف (لیس في بالد ا: البغدادي إلى زراعة أغمات بقوله عبد الحق

بین الفواكه مثل  ، تجمعوال أوفر حظا وال خصبا من أغمات ،أكثر ناحیة وال  الخیرات،

  .)١٨٤()-الكروم - الصرود والجروم

یتضح مما تقدم إن مدینة أغمات تشتهر بزراعة الفواكه على اختالف أنواعها 

منها یصّدر إلى ، والفائض متطلبات الحیاة الضروریة ألهلها وأصنافها مما ساعد على توفیر

ى ارتفاع المستوى المعیشي للسكان، وسد حاجاتهم ، وهذا ینعكس إیجابیا علالبلدان المجاورة

  .  المختلفة

، وتشتمل ة الممتدة على جانبي نهر تانسیفتمدینة أغمات ببساتینها الكبیر  اشتهرت

، شجار المثمرة على اختالف أنواعها، وتسقى من نهر أغمات تانسیفتهذه البساتین على األ

  .)١٨٥(ویقال إن بستانا منها طوله ثالثة فراسخ

ستخرج من ی ، وهو شجرالهجان في هذه المدینة دون سواهاوقد اتنتشرت زراعة شجر 

، ویستغنون بزیته ره فیكون علف للحیوانات والماشیة، ویجنون ثماحبه زیت طیب كثیر النفع

. واشتهرت أیضا بزراعة الیاسمین والنرجس والسوس )١٨٦(األخرى عن سائر أنواع الزیوت

  .)١٨٨(. فضال عن اشتهارها بزراعة النخیل)١٨٧(والنعناع

أدى إلى زیادة ثروتها  انتشرت فیها المراعي مما ، فقدات بالزراعةونظرا الشتهار أغم

  . )١٨٩()ى ....: (هو بلد خصب فیه مرعالحیوانیة، ویشیر الیعقوبي إلى هذا بقوله

ذوبان الثلوج تسیل ، وبعد ثرة أمطارها وثلوجها على جبل درنامتازت مدینة أغمات بك

، وأحیانا تصل ل الزراعیةك یستعمل لسقي المحاصی، وبذلفیه ، فیرتفع الماءإلى نهر أغمات

، حیث یجتازه األطفال دون أن ینكسر لشدة إلى درجة االنجماد داخل المدینة میاه النهر

  . )١٩٠(انجماده
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إما ریا بالواسطة من أن سقي المحاصیل الزراعیة في أغمات یحصل  یمكن القول

عنصر مهم  ني توفر. وهذا یعمیاه األمطار وذوبان الثلوج، وٕاما باالعتماد على نهر تانسیفت

. ر مدینة أغمات بالزراعة المختلفة، وهو المیاه مما أدى إلى اشتهامن عناصر قیام الزراعة

  .الیب سقي المحاصیل الزراعیة فیهاوهذا یعني تعدد أس

    :ا  أت

تى أصبحت جزء من حیاتهم شكلت الصناعة أهمیة كبیرة في مدینة أغمات ح

األغلب من الصناعات التي مارسها أهل هذه المدینة تعتمد على ، وان األعم المعیشیة

. فظهرت الصناعات في بادئ األمر والصناعیة والحیوانیة والمعدنیة المنتوجات الزراعیة

 .ثروة، ألنها موردا من موارد الطور نتیجة الهتمام أهل أغمات بهابسیطة ثم أخذت تت

. )١٩١(زى السبب إلى كثرة أخشاب األرزاشتهرت مدینة أغمات بالصناعات الخشبیة ویعو 

، فقد اهتم سكانها بمواد البناء مثل أغمات بالمساجد والحصون والقالع ونظرا الهتمام والة

  . )١٩٢(اآلجر والقرامیط للسطوح والزلیج وغیرها

ود والتي امتازت بالجودة ، فقد انتشرت صناعة دباغة الجلبالنظر لكثرة الثروة الحیوانیة

، وكانوا اجة إلى البلدان المجاورة األخرىوأخذ أهل أغمات یصدّرون ما زاد عن الح، العالیة

  .)١٩٣(یتنافسون لشرائها

، وبخاصة ان له اثر كبیر في تقدم الصناعاتإن توفر الثروة المعدنیة في أغمات ك

. كما انتشرت صناعة الزجاج في أغمات وذلك )١٩٤(صناعة السیوف والسروج ولجم الخیل

  .)١٩٥(لمادة األولیة لهالتوفر ا

یدل داللة كبیرة ، وهذا امتازت بكثرة صناعاتها المختلفة یمكن القول إن مدینة أغمات

  .ن التقدم الحضاري الذي ساد أهلها، وهذا یفصح ععلى مهارة أهلها

اق أتأ:  

، بسبب دورها الذي تي امتازت بها المدینة اإلسالمیةتعد األسواق من األساسیات ال

األسواق منذ . وقد عرفت )١٩٦(أدته في بلورة النظم واألعراف االقتصادیة واالجتماعیة والمالیة

  .)١٩٧(، ومنها األسواق المحلیةالقدم وهي على أنواع، فمنها الدائمیة والموسمیة، ومنها اإلقلیمیة

، أساسیا للنشاط والحركة والفعالیة، كونها عنصرا ولألسواق دور كبیر في حیاة الناس

، فیها األنشطة الحرفیة والتجاریة : (هو مجموعة من الدكاكین ومصاطب تتركزویعني السوق
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، وٕانما تشمل البضائع وتجري فیها عملیات البیع والشراء، وال تقتصر على اإلنتاج المحلي

  . )١٩٨(األجنبیة)

مدینة أغمات أسواقا جامعة متعددة، لعل أبرزها سوق أغمات وریكة، ویكون شهدت 

في الیوم  –متاز بضروب السلع وأصناف المتاجر، ویذبح فیه، ویعد افتتاحه یوم األحدمو 

، فضال عن ، وجمیعه ینفد لكثرة الناس المتبضعینأكثر من مائة ثور وألف شاة - الواحد

أسواق موسمیة تقام فیها  نتیجة زیادة محصول معّین في موسم معّین نتیجة توفر الظروف 

  .)١٩٩( المالئمة له

  :یستنتج مما تقدم

ة ، وتحتوي أسواقها على كل متطلبات الحیاأغمات بأنها مدینة كبیرة ومنظمة تمتاز مدینة -١

  .والتي بدونها تصبح الحیاة صعبة

، ویعّضد قولنا هذا هو استهالك سكانها لكافة مدینة أغمات بكثرة عدد سكانهاامتازت  -٢

  .ر وألف شاةیوم المؤلف من مائة ثو اللحم الذي یذبح في كل 

   ، وارتفاع القدرة الشرائیة  ارتفاع المستوى المعیشي لسكانها والذي یمكن استنتاجه أیضا هو -٣

  .لهم

ى تضم األسواق بین أروقتها كافة السلع وأصناف المتاجر المهمة التي تحتوي عل -٤

  .متطلبات وٕادامة الحیاة البشریة

لى ، قد شّجع سكان المناطق األخرى عأغماتستلزمات الضروریة في مدینة إن توّفر الم -٥

  .النزوح إلیها واالستقرار فیها

  :ارة  أت

مدى التبادل التجاري ، كونها تعكس قتصاديتعد التجارة من أبرز مظاهر النشاط اال

، فعن طریقها تنتقل ن أقوى وسائل االتصال بین الشعوب، فضال عن كونها مبین البلدان

، وعن طریق التجار والثقافیة من شعب إلى آخر، ومن بلد إلى آخر حضاریةالمظاهر ال

فأضاء  ،الشرك وتعدد األدیانانتقلت تعالیم دین اإلسالم إلى أمم مختلفة كانت تسیر في ركب 

نشطت حركة التجارة بشكل كبیر في و  .اإلسالم بصر وبصائر أهلها، فتنّورت بنور اإلسالم

. حیت صّدرت أغمات القمح والسكر والكروم دان المجاورةمع مثیالتها من البلمدینة أغمات 

. فضال عن تصدیرها الكتب )٢٠١(رت أیضا الحناء إلى األندلس. وصدّ )٢٠٠(إلى األندلس
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زراعة . وعلى الرغم من )٢٠٢(العلمیة في مختلف ضروب المعرفة نظرا لكثرة علمائها وفقهائها

الحاجة المحلیة فاضطرت األندلس إلى ، إال أنها لم تسد النخیل في عدة مدن أندلسیة

  . )٢٠٣(استیرادها من أغمات

  : تیمكن القول إن التجار في أغمات على ثالثة فئا

 تجار أغمات األصلیین.     -١

 التجار األجانب.       -٢

  . التجار الیهود -٣

  :تجار أغمات األصلیین - ١

، تجار میاسیرا من القبائل األخرى ، وغیرهل مدینة أغمات من قبائل المصامدةإن أه

لمّلون كانت لهم عالقات تجاریة وطیدة مع السودان حیث كانوا یصّدرون النحاس افقد 

  .)٢٠٤(عن الزجاج وآالت الحدید المصنوع ، فضالواألكسیة والثیاب الصوفیة

، مقارنة بغیرهم من تجار مات بثرائهم المالي وسعة أحوالهمتجار أغ انماز

ة على مقدار ما عالمات على بیوت تجار أغمات للدالل . وغالبا ما یتم وضع)٢٠٥(المغرب

. فیعلم المرء من هذه العالمات كم هو مبلغ صاحب الدار الذي یملكونه من أموال

، بل غّیرته الظروف السیاسیة ر حال تجار أغمات على ما هو علیه. ولم یستم)٢٠٦(یمتلكه

  . )٢٠٧(بمدینتهم عصفتالتي 

البریة التي یسلكها تجار أغمات وبصورة دائمة هو إن من أكثر الطرق التجاریة 

  .)٢٠٨(الطریق الذي یربط بین أغمات وغانة وما اتصل بها

ي سواحل ، وهو من مراسمدینة أغمات هو مرسى بلد ركراكة إن أقرب المراسي إلى

، بالریاح العاصفة في أیام الشتاء ، وال تخرج إالالمغرب قرب البحر المحیط، تنزل فیه السفن

  .)٢٠٩(ما نقص فیها تعویضا للنقصجلب تحمل السفن ما فاض عن حاجات أغمات و و 

لقول ما أشار إلیه ، ویعّضد هذا امدینة أغمات برخص أسعار حاجاتها لقد امتازت

منه  –أي في أغمات –مدینة نفیس تفاحا جلیال یباع بها(تحمل السفن من : الحمیري بقول

  .)٢١٠()وقر بعیر بنصف درهم

 ، لذلكأمانة وشرف وأوفر نزاهة ر أغمات األصلیون المسلمون بأنهم أكثراشتهر تجا

  .)٢١١(، ال سیما التجار منهمأصبحوا موضع ثقة الناس في أغمات
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  :التجار األجانب - ٢

ع والبضائع من أغمات إلى لقد كان لتجار األندلس إسهام فاعل في نقل السل

، هو وجود الجالیات األندلسیة في بالد التبادل مل التي شجعتهم على ذالك، ومن العوااألندلس

، وفي نقل السلع كبیرا في تنشیط الحركة التجاریة المغرب التي قّدر لها أن تلعب دورا

  .)٢١٢(والبضائع التي تفیض عن حاجة أغمات إلى األندلس

ندلس والمغرب األقصى بصورة عامة، یمكن القول إن العالقات التجاریة بین األ

  :د توّطدت بشكل كبیر لعدة أسباب، قمات بصورة خاصةومدینة أغ

بینهما إلى  ، وال یحتاج نقل السلع والخدماتافة بین األندلس والمدن المغربیةقرب المس -١

  .فضال عن توفر عنصر األمان بینهما، فترة طویلة من الزمن

للدولة العربیة إن كال من المدن المغربیة والدولة العربیة في األندلس هما تابعتان  -٢

  .سهم في تعمیق األواصر اإلسالمیةت، وان عملیة التبادل التجاري بینهما إلسالميا

، مما الف السلع والبضائع بین الجانبینإن الذي شجع التبادل التجاري بینهما هو اخت -٣

  .عد على التكامل االقتصادي بینهماسا

ألندلسیة في أغلب المدن الجالیات ا والذي عّمق الصالت التجاریة بین الطرفین هو وجود -٤

ة وتعزیز الصالت ، فأسهمت هذه الجالیات في تعمیق أواصر األخوة اإلسالمیالمغربیة

 .التجاریة بینهما

  :التجار الیهود - ٣

مجتمع األندلسي خلیط من فئات عدة، جعلت منه مجتمعا له صفة خاصة، یعد ال

  .)٢١٣(والیهودبر ، إذ تواجد فیه العرب المسلمون والبر ولون خاص

، ات فأصبحوا الطبقة المتحكمة فیهاأثر الیهود في الحیاة االقتصادیة في مدینة أغم

. ولكن تجار الیهود قد تقهقروا )٢١٤(فأخذوا یسیطرون على االقتصاد لمصالحهم الشخصیة

(أحدث ، فیشیر إلى ذلك آدم متز بقول: م نمو التجارة العربیة اإلسالمیةبصورة تدریجیة أما

  . )٢١٥()انقالبا كبیرا - في التجارة  - الثالقرن الث

، والتجار األجانب والیهود أثر كبیر دم انه كان لتجار العرب المسلمینیتضح مما تق

، نعكس ذلك على زیادة اقتصاد أغمات، مما اجاري بین أغمات والبالد المجاورةفي التبادل الت

   .توى المعیشي لسكان أغماتوهذا بدوره قد رفع المس
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  : اق  أت

، بلدان المجاورة بطرق بریة وبحریة، داخلیة وخارجیة عدیدةارتبطت مدینة أغمات وال

، فعبر هذه الطرق تمكن تطّور العالقات التجاریة بینهما وكانت لهذه الطرق أهمیة كبیرة في

، وقد نشطت هذه الطرق التجاریة بعد تولي ئع من والى أغماتالتجار من نقل السلع والبضا

  : في أغمات نتیجة توفر عنصر األمان، ومن هذه الطرقالمرابطین والموحدین زمام األمــور 

  :)٢١٦(الطریق بین قمنوریة وغانة - ١

، وقد استخدم هذا إلى بالد غانة وما اتصل بها ینطلق هذا الطریق من شرق قمنوریة

  . )٢١٧(سجلماسة ودرعةتجار مدینة أغمات و الطریق 

  :بین مدینة تارونت وأسفل جیل درن الطریق - ٢

یمر هذا الطریق من مدینة تارونت السوس إلى مدینة أغمات وریكة من أسفل جبل  

  .)٢١٨(درن

  :الطریق بین أغمات والسوس - ٣

 )٢١٩(، ومنها إلى مدینة (أنیفن)ق ما أغمات وریكة إلى مدینة نفیسینطلق هذا الطری

، ومنها إلى جبل درن الذي ینزل إلى بالد مرحلة )٢٢٠(ومنها إلى مدینة (تامرورت) ،مرحلة

 .)٢٢١(السوس

  :طریق سجلماسة إلى درعة - ٤

إلى مدینة فاس إلى مدینة ) ٢٢٢(یبدأ هذا الطریق من مدینة سجلماسة إلى تلمسان

  .)٢٢٤(، ویمر بمدینة أغمات ومنها إلى بني درعة)٢٢٣(صغروي إلى مدینة تادله

  :طریق بین أغمات إلى السوس األقصىال - ٥

  .)٢٢٥(وسلك هذا الطریق تجار مدینة أغمات وغیرها من مدن المغرب األخرى

  :یق بین أغمات وریكة إلى رباط قوزالطر  - ٦

ق من أغمات وریكة إلى مدینة نفیس، ومنها إلى مدینة شفشاون، ثم ینطلق هذا الطری

  .)٢٢٦(زإلى مدینة مرامر، ومنها إلى رباط قو 

  :)٢٢٧(الطریق بین أغمات إلى مدینة فاس - ٧

، ومنها إلى من موضع یعرف بأبواب عبد الخالق یبدأ هذا الطریق من مدینة أغمات

، )٢٢٨(، ومنه إلى وادي وانسیفن)(فحص نزار) بالبربریة ویعني (الغربال فحص  أفیح یسمى
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ینطلق الطریق منه ، و )٢٢٩((بني وارث) ، ومنه إلى موضع یسمى بـ)(فحص یمللو ومنه إلى

، ومنها إلى بلدة زواغة، ومنها إلى حصن وادي داي، ومنه إلى وادي درنة، ومنه إلى مغیلة

، ومنها إلى ومنه إلى ولهاجة .)٢٣١(. ومنه إلى سوق(فنكور))٢٣٠((أوزقور) إلى موضع یسمى

، ومنها إلى )٢٣٣(. ومنها إلى مدینة (أغیغي))٢٣٢((ورزیغة) (كزنایة)، ومنها إلى مدینة

  .)٢٣٥(. ثم إلى مدینة  فاس)٢٣٤((حاشیتة)

ب هذه المدینة ، ساهم في أن تلعد الطرق المــارة من مدینة أغماتیمكن القول إن تعد

طرق التي یســلكها التجـار ، استتباب األمن في الدورا تجاریا كبیرا، وقد سـاعدها على ذلك

   .تجارم ذلك على زیادة التبادل ال، فشــجعهإلیها

ا: 

  :مجموعة من النتائج وهي كما یأتي لقد أظهرت هذه الدراسة

، كونها تقع على معظم الطرق التجاریة التي ت مدینة أغمات بموقعها الجغرافيامتاز  - ١

، وهذا األخرى كاألندلس، والبلدان المجاورة مثیالتها من مدن المغرب األخرى تربطها مع

                                                                                          .اقتصادیاــــــــاهم في إنعاشها ســــ

، وهذا یدل على أن لها سور للمحافظة علیها من أي متازت مدینة أغمات بكثرة أبوابهاا -٢

استقرار أمنها اعتـــــداء خارجي لها، وان هذه األبواب كانت تفتح وتغلق بأوقات معینة بغیة 

            .رسة حیاتها الیومیة بشكل اعتیاديوأوضاعها السیاسیة لیتسنى لها مما

 بـــــــــــــن ، والسیما على عهد األمیر عبد اهللاأمور مدینة أغمات دولة األدارسةتولى زمام  -٣

              . یندها أصبحت سائرة في فلك الموحد، وبعإدریس  الثاني، ثم غدت عاصمة دولة المرابطین

مسلمون لباقي الطوائف . وسمح الات خلیط متنّوع األجناس واألدیانكان سكان أغم -٤

، التي كانوا قد فقدوها قبل أنینةبممارسة طقوسهم الدینیة بكل یسر وسهولة وأمان وطم األخرى

 التحریر. عملیات

على دراسة وٕاتقان اللغة العربیة، ألنها لغة  أظهرت الدراسة أن أهل أغمات قد عكفوا -٥

 س الذي یقوم علیه الدین اإلسالمي، وال سیما بعد اعتناقهم به.، وألنها األساالقرآن الكریم

، الذین كان لهم عمیق األثر في بة من العلماء والفقهاء والشعراءبرز في أغمات كوك -٦

أبو هارون موسى بن عبد اهللا بن إبراهیم تطّور وازدهار الحركة الفكریة والعلمیة فیها كأمثال 
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لذي اشتهر بن محمد بن سنان بن عطاء األغماتي الذي اشتهر بالشعر، وحجاج بن إبراهیم ا

 .مركز إشعاع حضاري كبیر في المغرب، فأصبحت بالحدیث والفقه وغیرهم

ن اتخذت مدینة أغمات مكانا لنفي ملوك كبار من أمثال المعتمد بن عباد وعبد اهللا ب -٧

  .وغیرهم زیري

كانت أرض أغمات مقبرة لعدد غیر قلیل من األمراء والملوك والشعراء والفقهاء كالمعتمد  -٨

 .بن تاشفین، ومجموعة من الفقهاء بن عباد  ویوسف

الشروط  افةتولى منصب القضاء في أغمات مجموعة من الفقهاء الذین توفرت فیهم ك -٩

بن إسماعیل وعیسى بن  : عبد اهللالمنصب كأمثالشخص الذي یروم هذا الواجب توفرها في ال

 . فتح وغیرهم

عمیق األثر في ازدهارها ، وهذا له والصناعةاشتهرت مدینة أغمات بالزراعة والتجارة  - ١٠

 ، وارتفاع المستوى المعیشي ألهلها.  اقتصادیا
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:اا     

)١(  http; ar. Wikipedia. org.                

جـــدهم  ، وســـموا بهـــذا االســـم نســـبة إلـــىســـكان المغـــرب األصـــلیین تشـــنیعا بهـــمالبربـــر: كلمـــة أطلقـــت علـــى  )٢(

) أي (بربـر ، فقـال النـاس:إلـى المغـرب أهلـه، الـذي خـرج مـن الحجـاز مغاضـبا األعلى بـر بـن قـیس بـن عـیالن

) أي علیهــا (الــراء والبــاء، وفــي روایــة أخــرى أن البربــر یحــدثون أصــواتا غیــر مفهومــة تغلــب تــوحش فــي البــراري

ن واإلغریــق . والغالـب أن كلمــة البربـر دخیلـة أطلقهـا الرومـا): (مـا أكثـر بربـرتكمیبربـرون فـي كالمهـم لـذلك قیــل

األعـــراب عمـــا ، البیـــان و )م١٤٤١ه/٨٤٥(ت  ،لمقریـــزي، تقـــي الـــدین أحمـــد بـــن علـــي. اعلـــى األقـــوام المغلوبـــة

؛ العبــادي، أحمــد مختــار، فــي تـــاریخ ٥٠م، ١٩٦١، ١بــأرض مصــر مــن األعــراب، مطبعــة أحمــد مخیمــر، ط

  . ٢/١٣، م١٩٧٩المغرب واألندلس، دار العلم للمالیین، بیروت، 

 ،م ، وهي موطن المرابطین األول١٠٦٢ه/٤٥٤(*) مراكش: مدینة مغربیة أسسها یوسف بن تاشفین سنة 

یلة حتى دخول جیوش دة أص، وأصبحت قاعم، وأسس مسجدها الجامع١٠٦٧ه/٤٥٩انتهى العمل بها سنة 

)، االستبصار في عجائب م١٢ه/٦، (ت في القرن الموحدین، فأقاموا فیها الدور والقصور، مؤلف مجهول

   .٢١٠ ،سعد زغلول عبد الحمید، دار الشؤون الثقافیة، بغداد: األمصار، تح

مراصد ، )م١٣٣٨ه/٧٣٩، (ت في الدین عبد المؤمن بن عبد الحق، صابن عبد الحق البغدادي )٣(

ختصر كتاب البلدان لیاقوت الحموي، تح: علي محمد البجاوي، ، وهو مطالع على أسماء األمكنة والبقاعاال

  . ١/٩٨، م١٩٩١ه/١٤١٢، ١دار الجیل، بیروت، ط

)، معجم البلدان، تح: محمد أمین م١٢٢٦ه/٦٢٦ ، (تیاقوت الحموي، شهاب الدین أبي عبد اهللا )٤(

    .١/٣٢٥م، ١٩٩٥، ١طالخانجي، دار صادر، بیروت، 

كالحنطة والفواكه، وبها جامع ، تشتهر بالزراعة ولها العمارات وطوائف من قبائلها، حنفیس: مدینة صغیرة )٥(

، أبو اإلدریسي .الزبیب الذي یمتاز بجمال المنظر، وحالوة الذوق، غزاها عقبة بن نافع ، تمتاز بأنواعوسوق

)، نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق، عالم الكتب، م١١٦٤ه/٥٦٠ ، (تد اهللا محمد بن محمد بن عبد اهللاعب

  .١/٢٢٩م،١٩٨٨ه/١٤٠٩، ١بیروت، ط

م)، الروض المعطار في خبر األقطار، ١٣٢٦ه/٧٢٧ت ( ،أبو عبد اهللا محمد بن عبد المنعم، الحمیري )٦(

     .١/٤٦ ،م١٩٨٠، ٢تح: إحسان عباس، مؤسسة ناصر للثقافة، بیروت، مطابع دار السالم، ط

الروم تسمیها قمونیة. یاقوت الحموي،  ، كانتالسوس: وتعني الحسن والنزه والطیب، وهي بلدة بالمغرب )٧(

  . ١٧٢-١٧١، معجم البلدان

  .١/٢٢٩ ،اإلدریسي، نزهة المشتاق )٨(

یر وغرسوا علیه البساتین ، وبها نهر كبسجلماسة: مدینة في جنوب المغرب، في طرف بالد السودان )٩(

بالذهب. القزویني، زكریا بن محمد بن ، لموقعها على طریق غانة المشهور والنخیل، وأهلها من أغنى الناس

  . ٤٢، )، آثار البالد  وأخبار العباد، دار صادر، بیروت، التم١٢٨٣ه/٦٨٢، (ت محمود



 .ان:د  ز اويا  
  

ر ت دراأ   

 

 )١٠٠ ( 

 

  .١/٢٢٥ ،یاقوت الحموي، معجم البلدان )١٠(

ها ، أسسها األدارسة واتخذو طنجة وهي مدینة كبیرة في المغرب، وهي مستقر الملوك : قصبة(**) فاس

                  ، م. أبن أبي زرع، أبو الحسن عبد اهللا الفاسي٨٠٧ه/١٩٢شرع العمل بها قبل سنة ، و عاصمة لهم

فاس، دار ار ملوك المغرب وتاریخ مدینة ، األنیس  المطرب بروض القرطاس في أخب)م١٣٢٠ه/٧٢٠(ت 

  . ٤٠-٣٨، م١٩٥١المنصور، الرباط، 

)، صورة األرض، دار صادر، بیروت، م٩٧٧ ه/٣٦٧، (ت القاسم بن حوقل أبي ،ابن حوقل )١١(

  .٢٢٥ /١،، معجم البلدان؛  یاقوت الحموي١/٦٥م، ١٩٣٨

عبد  ها وبین السوس األدنى مسیر شهرین. ابن، بینالسوس األقصى: كورة بالمغرب مدینتها طرقلة )١٢(

  . ٧٥٥ /٢مراصد االطالع ،  ،الحق البغدادي

  .٢٢٥ /١ ،، معجم البلدانیاقوت الحموي )١٣(

أحسن التقاسیم في معرفة األقالیم، مكتبة ، )م٩٩٧ه/٣٨٧، (ت المقدسي، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد )١٤(

  . ٢٢١ /١،م١٩٩١ ه/١٤١١، ٣مدبولي، القاهرة، ط

فت، وقد أختلف في تسمیته، ، ومنه یتفّجر نهر تانسیالساحل والصحراءهو جبل فاصل بین : (***)جبل درن

      ، وقبائل هوارة یطلقون علیه)أما المصامدة فیسمونه (جشكو ،فأهل فاس وسجلماسة یسمونه درن

ك والممالك ، دار الغرب اإلسالمي، ، المسال)م١٠٩٤ه/٤٨٧، (ت ). البكري، أبو عبد اهللا بن عبد اهللا(أوراس

  .١/٢٣٨ ،م١٩٩٢الرباط، 

  .٢٣٢ /١اإلدریسي، نزهة المشتاق،  )١٥(

  .٢٢٥ /١ ،، معجم البلدانیاقوت الحموي )١٦(

  .٢٣٣-٢٣٢ /١، اإلدریسي، نزهة المشتاق )١٧(

)١٨(  http; ar. Wikipedia. org.  

  .٤٦ /١. الحمیري، الروض المعطار، ٢٠٧ /١الك، ، المسالك والممالبكري )١٩(

  .٨٤٣ /٢المسالك والممالك، البكري،  )٢٠(

  .٤٦ /١؛ الحمیري، الروض المعطار، ٢٠٧ /١ ،البكري، المسالك والممالك )٢١(

  .٢٢٦ /١ ،اإلدریسي، نزهة المشتاق )٢٢(

  .٢٠٧ /١ ،البكري، المسالك والممالك )٢٣(

  .٢٣١ /١ي، نزهة المشتاق، اإلدریس )٢٤(

  .٤٦ /١الحمیري، الروض المعطار،  )٢٥(

  .٢٣١ /١المشتاق، ) نزهة ٢٦(

  .٢٠٧ /١ ،البكري، المسالك والممالك )٢٧(

  .٢٣١ /١ ،اإلدریسي، نزهة المشتاق )٢٨(



مما  رما    

  

  ٢٠١٤) ولا من( ) ٢اد (

  

) ١٠١ ( 

 

  .٢٠٧ /١مؤلف مجهول، االستبصار في عجائب األمصار،  )٢٩(

    .٨٤٣ /٢لك، ، المسالك والمماالبكري )٣٠(

  .٤٦ /١؛ الحمیري، الروض المعطار، ٢٠٧ /١مؤلف مجهول، االستبصار،  )٣١(

)، خریدة م١٤٤٨ ه/٨٥٢، (ت أبو حفص عمر بن المظفر بن الوردي، سراج الدین البكري العمري )٣٢(

)، تح: أحمد ، (المنسوب خطأ للقاضي زین الدین عمر بن الوردي البكري القرشيالعجائب وفریدة الغرائب

  .   ٥٤ /١م، ٢٠٠٨ ه/١٤٢٨، ١محمود زناتي، مكتبة الثقافة اإلسالمیة، القاهرة، ط

  . ٢٠٧ /١مؤلف مجهول،  )٣٣(

  .٢٣٥ /١اإلدریسي، نزهة المشتاق،  )٣٤(

  .٨٤٣ /٢البكري، المسالك والممالك،  )٣٥(

  .المصدر نفسه )٣٦(

  .٥٤ /١وفریدة الغرائب،  ، خریدة العجائبالبكري العمري )٣٧(

  .٨٤٣ /٢البكري، المسالك،  )٣٨(

ضل جمال الدین ، محمد بن مكرم أبو الفبملوحته. ابن منظور  : ماء مّسوس یحرق كل شئ(****) زعاق

، م١٩٩٣ ه/١٤١٤، ٣)، لسان العرب، دار صادر، بیروت، طم١٣١١ ه/٧١١، (ت بن منظور األنصاري

٢١٩ /٦.  

  . نفسه المصدر )٣٩(

  .المصدر نفسه )٤٠(

  .٨٤٣ /٢البكري، المسالك والممالك،  )٤١(

  .٤٥-٤٤ /١؛ یاقوت الحموي، معجم البلدان، ١٢٥ /١اإلدریسي، نزهة المشتاق،  )٤٢(

                     ،د بن عبد اهللا بن سعید التلمساني، أبو عبد اهللا محمبن الخطیب الغرناطي الدین لسان )٤٣(

 ه/١٤٢٣مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة،  ،االختیار في ذكر المعاهد والدیار، معیار م)١٣٧٤ ه/٧٧٦(ت 

  .١٦٥- ١٦٤ /١ ،م٢٠٠٢

، حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب: ینتسب األدارسة إلى إدریس بن عبد اهللا بن الدولة األدارسة )٤٤(

                 ، واستمرت إمارته إلى سنةن مدینة فاس مقرا له، وأتخذ مالذي أسس إمارة في المغرب األقصى

، البیان )م١٣١٢ ه/٧١٢(كان حیا سنة ، م). ابن عذارى، أبو العباس أحمد بن محمد٩٨٥ ه/٣٧٥(

بریل،  .. كوالن و أ. لیفي بروفنسال، مطبوعات أ .جالمغرب في أخبار األندلس والمغرب، تح: ج . س

  . ٣٣٧ /١م، ١٩٤٨ ،هولندا

، الدار مغرب واألندلس في العصر اإلسالمي، تاریخ الحمد سعید رضا والعامري محمد بشیر، مالعتبي )٤٥(

  . ١٢٨، م٢٠٠٢للطباعة والنشر والترجمة، بغداد، لجامعیة ا

  .٥٧، م١٩٥٢ ه/١٣٧٢مطبعة المنار، دمشق،  ،قي الدین عارف، الدولة اإلسالمیةالنبهاني، ت )٤٦(

  .٢٩٣- ٢٩٢ /١،م١٩٤٥ ه/٣٦٤عة لجنة التألیف والنشر والترجمة،، مطبأمین، أحمد، ظهر اإلسالم )٤٧(
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 )١٠٢ ( 

 

)، فتوح البلدان، عني بمراجعته والتعلیق علیه: رضوان م٨٩٢ه/٢٧٩، (ت أحمد بن یحیى بن جابر )٤٨(

  . ٢٦٢، م١٩٨٣/ه١٤٠٣، ار الكتب العلمیة للطباعة والنشر، بیروت، دمحمد رضوان

  .١/٤٣ابن عذارى، البیان المغرب، )٤٩(

  . ١٢٢- ١٢١الزاوي، الطاهر أحمد، تاریخ الفتح العربي في لیبیا، دار المعارف، القاهرة،  )٥٠(

مسالك األبصار في مسالك األمصار،  ،)م١٣٤٨ه/٧٤٩، (ت أحمد بن یحیى بن فضل اهللا القرشي )٥١(

  . ٤/٢٠٢م، ١٤٢٣، ١أبو طبي، ط، المجمع الثقافي

  . ٤/٢٠٢، مسالك األبصار في مسالك األمصار ،العدوي العمري )٥٢(

)٥٣(  http; ar. Wikipedia. org.     

 )٥٤( http; ar. Wikipedia. org.       

    .١٢٧ /١الحمیري، الروض المعطار،  )٥٥(

  .لمصدر نفسها )٥٦(

    .٤٦ /١، ، الروض المعطارالحمیري )٥٧(

    .المصدر نفسه )٥٨(

       .٤٦ /١الحمیري، الروض المعطار،  )٥٩(

    .المصدر نفسه )٦٠(

اختط مراكش، ومن   الذي، وهو یوسف بن تاشفین: كنیته: أبو یعقوب، أمیر المسلمین وملك الملثمین )٦١(

 ه/٥٠٠ي یوسف بن تاشفین سنة ، توفصفاته: كان رجال شجاعا مقداما، یمیل إلى أهل العلم فیكرمهم

             ، أبي العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن إبراهیم بن أبي بكر،م. ابن خلكان١١٠٦

، ٢إحسان عباس، دار صادر، بیروت، طیات األعیان وأنباء أبناء الزمان، تح: ، وف)م١٢٨٢ ه/٦٨١ت(

  . ٣٠٠- ١٢٠ /٧، م١٩٩٢

    .١٢٧ /١الحمیري، الروض المعطار، ؛ ١/٢٣٦المشتاق،  ، نزهةاإلدریسي )٦٢(

  .٩٤ /٥معجم البلدان،  )٦٣(

  .٥٧؛ النبهاني، الدولة اإلسالمیة، ٢٩٢ /١، أمین، ظهر اإلسالم )٦٤(

بن زید، كنیته: أبو عبد الرحمن، وهو من قبیلة لخم  موسى بن نصیر بن عبد اهللا: موسى بن نصیر )٦٥(

، أبو الولید م. ابن الفرضي٧١٥ه/٩٧م، وهو فاتح األندلس، كانت وفاته سنة ٦٤٠/ه١٩ولد سنة  ،العربیة

العلماء والرواة للعلم باألندلس، تح:  ، تاریخ)م١٠١٢ه/ ٤٠٣، (ت عبد اهللا بن محمد بن یوسف األزدي

  . ٢/١٤٤، م١٩٥٤ه/١٣٧٤عزت العطار الحسني، مكتبة الخانجي، القاهرة، 

  . ١١٣-١١٢، الزاوي، تاریخ الفتح العربي في لیبیا )٦٦(

  .٤٢ /١ابن عذارى، البیان المغرب،  )٦٧(

  .المصدر نفسه )٦٨(



مما  رما    

  

  ٢٠١٤) ولا من( ) ٢اد (

  

) ١٠٣ ( 

 

  .١٩- ١، م١٩٤٧القاهرة، مؤنس، حسین، فتح العرب للمغرب، ال مط،  )٦٩(

  .٥٠المقریزي، البیان واإلعراب،  )٧٠(

  .٥١-٥٠م، ١٩٧٩لخالفة الفاطمیة، ال مط، الجزائر، ، دور كتامة في القبال، موسىا )٧١(

  . ٢٠٥ /١یاقوت الحموي، معجم البلدان ن )٧٢(

  . ١٩٨ /١ابن عبد الحق البغدادي، مراصد االطالع،  )٧٣(

  .٢٠٥ /١البلدان، یاقوت الحموي، معجم  )٧٤(

  .١٩٨ /١ابن عبد الحق البغدادي، مراصد االطالع،  )٧٥(

  .٢٢٥ /١، الحموي، معجم البلدانیاقوت  )٧٦(

    .٢٤٨ /١اإلدریسي، نزهة المشتاق،  )٧٧(

  .٢٣٢ /١، اإلدریسي، نزهة المشتاق )٧٨(

  .٤٦ /١الحمیري، الروض المعطار،  )٧٩(

  .٨٥٢ /٢البكري، المسالك والممالك،  )٨٠(

  .١٨،م١٩٦٣ القاهرة، ،يمطبعة الخانج ،الحضارة العربیة اإلسالمیة ،الخربوطلي، علي حسني )٨١(

  .٤٧-٤٦ /١الحمیري، الروض المعطار،  )٨٢(

  .المصدر نفسه )٨٣(

  .٢٣٥ /١اإلدریسي، نزهة المشتاق،  )٨٤(

 ه/١٤١٤، ٤االنتصار، بغداد، طتاریخ الحضارة العربیة اإلسالمیة، مطبعة ، محمود، فوزي رشید )٨٥(

  .٦٠م، ١٩٩٤

م)، الصلة في تاریخ أئمة األندلس، ١١٨٢ ه/٥٧٨سم خلف بن عبد الملك، (ت ، أبو القاابن بشكوال )٨٦(

 ه/١٣٧٤، ٢عني بنشره وتصحیحه وراجع أصله: السید عزت العطار الحسیني، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

  .  ٢٧٩ /١م، ١٩٥٥

ابن الوردي، دار ، تاریخ م)١٣٤٨ ه/٧٤٩عمر بن مظفر بن عمر بن محمد، (ت ابن الوردي،  )٨٧(

  . ٢٧٣ /٣٣، م١٩٩٦هم١٤١٧، ١الكتب العلمیة ن بیروت، ط

  .٢٧٣ /٣٣، ابن الوردي، تاریخ ابن الوردي )٨٨(

حها العرب المسلمین سنة ، افتتینة كبیرة باألندلس على نهر إبرة، وتحیط بها البساتبن: مدسرقسطة )٨٩(

ه/ ٦٤٧ت( ،مراكشي، أبي محمد عبد الواحد بن علي. الم، واتخذت قاعدة من قواعد األندلس٧١٢ ه/٩٤

عید العریان ومحمد العربي العلمي، : محمد س، المعجب في تلخیص أخبار المغرب، ضبط حواشیه)م١٢٤٩

  .٢١٠ ،م١٩٤٩ ه/١٣٦٨، ١مطبعة االستقامة، القاهرة، ط

م)، التكملة لكتاب الصلة، ١٢٥٨ه/ ٦٥٨عي، (ت هللا بن أبي بكر القضا، محمد بن عبد اابن األبار )٩٠(

  .  ٢٤٤ /١، م١٩٩٥ ه/١٤١٥لبنان،  تح: عبد السالم الهراس، دار الفكر للطباعة/

  .٢٤٤ /١ابن األبار، التكملة لكتاب الصلة،  )٩١(
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 )١٠٤ ( 

 

  .٢٤٠ /١ابن األبار، التكملة لكتاب الصلة،  )٩٢(

  .المصدر نفسه )٩٣(

، وقد من البحر المتوسط قریبة، ) كم غربي بلنسیة٥٠تقع على بعد (باألندلس عریقة : مدینة شاطبة )٩٤(

عنان، محمد  فاسأل بلنسیة ما شأن مرسیة وأین شاطبة أم أین جیان. :كاها أبو الطیب الرندي في مرثیتهب

-١٣٩م، ١٩٦١ ه/١٣٨١القاهرة ، یة الباقیة في اسبانیا والبرتغال، مكتبة المعارف، ، اآلثار األندلسعبد اهللا

١٤٠ .  

  .٢٤٥/ ٢، ابن األبار، التكملة لكتاب الصلة )٩٥(

  .المصدر نفسه )٩٦(

  .٢٤٦- ٢٤٥ /٢ابن األبار، التكملة لكتاب الصلة،  )٩٧(

، جزیرة شقر: جزیرة كبیرة، تشتهر بالخصب والرخاء، وتنتشر البساتین على أطرافها. یاقوت الحموي )٩٨(

  .٢٢٠ /١معجم البلدان 

  .٢٤٦ - ٢٤٥ /٢ابن األبار، التكملة لكتاب الصلة،  )٩٩(

  .٢٤٦ -٢٤٥ /٢ابن األبار، التكملة لكتاب الصلة،  )١٠٠(

  .٤٨/١٠٥ابن الوردي، تاریخ ابن الوردي،  )١٠١(

) كم شرقي مالقة. عنان، اآلثار ٩٠وتبعد حوالي ( ،المنكب: مدینة باألندلس قریبة من البحر )١٠٢(

  .٢٦٢ - ٢٥٩، الباقیةاألندلسیة 

بحر بین الجزیرة الخضراء والمریة. ، سورها على شاطىء المالقة: مدینة باألندلس من أعمال ریة )١٠٣(

  .  ٤٣ /٥، یاقوت الحموي، معجم البلدان

یني، آثار البالد . القزو لدة مشهورة من قواعد بالد المغرب، على ساحل البحر وهي داخلة فیه: بسبتة )١٠٤(

  .٢١، العبادوأخبار 

  .٤٨/١٠٥، ابن الوردي، تاریخ ابن الوردي )١٠٥(

  .٢٢١ /١، معجم البلدان شریش: مدینة باألندلس كبیرة، تشتهر الخصب والزراعة. یاقوت الحموي )١٠٦(

  .١٠٧٨ /٣، باألندلس وسط بالدها. ابن عبد الحق البغدادي ة: مدینة كبیر قرطبة )١٠٧(

  .١٠٥ /٤٨الوردي، ابن الوردي، تاریخ ابن  )١٠٨(

  .المصدر نفسه )١٠٩(

  .١٨٢ -١٨١ /١، المراكشي، المعجب في تلخیص أخبار المغرب )١١٠(

  .المصدر نفسه )١١١(

  . ١٨٢ -١٨١ /١، المراكشي، المعجب في تلخیص أخبار المغرب)١١٢(

  .١٨٢ /١، ، المعجب في تلخیص أخبار المغربالمراكشي )١١٣(

  . المصدر نفسه )١١٤(



مما  رما    

  

  ٢٠١٤) ولا من( ) ٢اد (

  

) ١٠٥ ( 

 

  . ٣٩ /١، م١٩٨٤حركات، إبراهیم، المغرب عبر التاریخ، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء،  )١١٥(

  ).١: موضوع قضاة أغمات تسلسل (. للمزید ینظر٢٧٩ /١ابن بشكوال، الصلة،  )١١٦(

  ).٧موضوع قضاة أغمات تسلسل ( للمزید ینظر: .١٨٢ /١ المعجب في تاریخ المغرب، ،المراكشي )١١٧(

  ).٤. للمزید ینظر: موضوع قضاة أغمات تسلسل (٢٤٥ /٢، ابن األبار، التكملة لكتاب الصلة )١١٨(

إلسالم ، تاریخ ام)١٣٤٧ ه/٧٤٨(ت  ،عثمان عبد اهللا محمد بن أحمد بن، شمس الدین أبو الذهبي )١١٩(

  .)٣تسلسل ( . للمزید ینظر: قضاة أغمات١٢٩ /٣٣ ،ة التوفیقیة، الت، المكتبووفیات المشاهیر واألعالم

  .)٦للمزید ینظر: موضوع قضاة أغمات تسلسل ( .٩ /٣٣الذهبي، تاریخ اإلسالم،  )١٢٠(

  .٢٢٥ /١، یاقوت الحموي، معجم البلدان )١٢١(

  .المصدر نفسه )١٢٢(

  .٢٥٩ /٣٤ابن الوردي، تاریخ ابن الوردي،  )١٢٣(

  .٣٨٨ /٣٤ابن الوردي، تاریخ ابن الوردي،  )١٢٤(

  .٢٩١ /٣٩الوردي، تاریخ ابن الوردي، ابن  )١٢٥(

  .المصدر نفسه )١٢٦(

حمد بن عبد الكریم بن عبد الواحد،              ، أبو الحسن علي بن أبي مكرم محمد بن مابن األثیر )١٢٧(

، ١: عمر عبد الستار، دار الكتاب العربي، بیروت، ط، تحم)، الكامل في التاریخ١٢٣٢ ه/٦٣٠(ت 

  . ٦٣٢ /٧ م،١٩٩٧ ه/١٤١٧

  . ٣٤١ /٨، ابن األثیر، الكامل في التاریخ )١٢٨(

، عماد الدین الكاتب محمد بن محمد صفي الدین بن نفیس الدین حامد بن أله، أبو عبد األصبهاني )١٢٩(

: آذرتاش ح، تقسم شعراء المغرب واألندلس -یدة العصرریدة القصر وجر ج)، م١٢١٩ هـ/٥٩٧اهللا (ت 

لحاج یحیى الدار محمد المرزوقي، محمد العروسي المطوي، الجیالني بن ا، نقحه وزاد علیه: آذرنوش

  .٣٩ - ٣٨ /١م، ١٩٧١التونسیة للنشر، 

  .  المصدر نفسه )١٣٠(

   .٢٢٥ /١یاقوت الحموي، معجم البلدان،  )١٣١(

زي، آر، محمد عبد اهللا، تاریخ مسلمي اسبانیا، ترجمة: حسن حبشي، مراجعة: جمال محرز وأحمد دو  )١٣٢(

  . ٣٦٤، م١٩٦٣مختار العبادي، دار المعارف، القاهرة، 

   .٢٥٧ /٢ ،دوزي، تاریخ مسلمي اسبانیا )١٣٣(

   .١٠٨ /١المراكشي، المعجب في تلخیص أخبار المغرب، )١٣٤(

  .٣٦٤ /٢م، ١٩٧٥، ١، إحسان، العرب في صقلیة، دار الثقافة، بیروت، طعباس )١٣٥(

  .٣٦٤ /٢عباس، العرب في صقلیة،  )١٣٦(

  .٣٦٤دوزي، تاریخ مسلمي اسبانیا،  )١٣٧(

  .٣٩ -٣٨ /١ریدة القصر وجریدة العصر، جاألصبهاني،  )١٣٨(
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 )١٠٦ ( 

 

  .٣٦٤ /٢عباس، العرب في صقلیة،  )١٣٩(

  .٣٩ -٣٨ /١ألصبهاني، خریدة القصر وجریدة العصر، ا )١٤٠(

   .٣٦٤ -٣٦٠ /٢، ابن األثیر، الكامل في التاریخ )١٤١(

   .٣٦٤ /٢صقلیة، عباس، العرب في  )١٤٢(

  .٣٦٤ -٣٦١ /٢اس، العرب في صقلیة، عب )١٤٣(

  .٤٢٧ /٢عباس، العرب في صقلیة،  )١٤٤(

 ه/٤٤٧ن أبي بكر بن محمد األزدي الصقلي، ولد بسرقسطة سنة : عبد الجبار بابن حمدیس )١٤٥(

والتحق ببالط ، ٕالى أشبیلیةو م ارتحل إلى تونس ١٠٧٨ ه/٤٧١، وعند غزو النورمان صقلیة سنة م١٠٥٥

م. عباس، العرب في صقلیة، ١١٣٢ ه/٥٢٧سنة كانت وفاته ، ن عباد، ونّظم القصائد في مدیحهالمعتمد ب

٤٢٧ /٢.   

  ٣٦٤ /٢، المهدیة: مدینة كبیرة في المغرب، شهدت أحداث تاریخیة كثیرة. عباس، العرب في صقلیة )١٤٦(

   .٣٦٤ /٢عباس، العرب في صقلیة،  )١٤٧(

، مجلة اإلسالم الحاسمة في األندلسرك ، الزالقة معركة من معاجمیل عبد اهللا محمد المصري، )١٤٨(

   .٢٣٩-١٢٣٨، ، محرم وجمادي اآلخرة٧٠-٦٩العددان  ،١٨، السنة معة اإلسالمیة بالمدینة المنّورةالجا

  .٣٦٢ -٣٦١ /٢، عباس، العرب في صقلیة )١٤٩(

    .٢٤١، أعمال األعالم )١٥٠(

  .٣٦٣ /٢في صقلیة،  عباس، العرب )١٥١(

  المرجع نفسه. )١٥٢(

  .٣٦٣ -٣٦٠ /٢، عباس، العرب في صقلیة )١٥٣(

  .المرجع نفسه )١٥٤(

، وكان معتمد بن عباد أیام أبیه المعتضد، ومن إتباعها الالرمیكیة: نسبة إلى موالها رمیك بن حجاج )١٥٥(

، محمد بن عبد اهللا بن أبي بكر األباربالمعتمد لینتظم اسمه حروف اسمها. ابن یحبها كثیرا حتى تلقب 

 ،م١٩٨٥ /١م)، الحلة السیراء، تح: حسین مؤنس، دار المعارف، القاهرة، ط١٢٥٨ ه/٦٥٨، (ت القضاعي

٦٣ /٢.  

  .٦٣ /٢، ابن األبار، الحلة السیراء )١٥٦(

  .١٧٠ /١ ،الزالقة معركة من معارك اإلسالم ،المصري )١٥٧(

  .٥٥ /٢ ،السیراءابن األبار، الحلة  )١٥٨(

  .٢٤٥ /٢ ،، التكملة لكتاب الصلةابن األبار )١٥٩(

  .٦٣ /٢ ،ابن األبار، الحلة السیراء )١٦٠(

  .٢٤٥ /٢ ،ابن األبار، التكملة لكتاب الصلة )١٦١(



مما  رما    

  

  ٢٠١٤) ولا من( ) ٢اد (

  

) ١٠٧ ( 

 

  .٢٤٤ /١المراكشي، المعجب في تلخیص أخبار المغرب، )١٦٢(

في قبائل ، األصفهاني م)١٠٣٨ه/ ٤٣٠(تلحافظ أبو نعیم أحمد بن عبد اهللا، ، ااألصفهاني )١٦٣(

  .٢٣١- ٢٣٠، م١٩٧٩الطالبین، مطبعة الدیوان، بغداد، 

  . ١٢٨- ١١٦، مغرب واألندلس في العصر اإلسالمي، تاریخ الالعتبي والعامري )١٦٤(

، بن مناد الصنهاجي في بالد المغرب: من زعماء الدولة الزیریة التي أسسها زیري عبد اهللا بن زیري )١٦٥(

                           .٤٥، العتبي والعامري، تاریخ المغرب .قال العبیدیین الى مصروحكمت البالد بعد انت

 )١٦٦ ( http; ar. Wikipedia.org. 

  .٢١٢ /٢، ربغ، البیان المابن عذارى )١٦٧(

، دار واألندلس، فتوح أفریقیة )م٨٧٠ ه/٢٥٧ابن عبد الحكم، أبو القاسم عبد الرحمن القرشي، (ت  )١٦٨(

  .٢١٨م، ١٩٦٤الكتاب اللبناني، بیروت، 

  . ٤٦ /١الحمیري، الروض المعطار،  )١٦٩(

  .  ٨٤٣ /٢البكري، المسالك والممالك،  )١٧٠(

، وهو عبد اهللا بن یاسین: وهو من قبیلة صنهاجة، من قریة تسمى (ناوت) في طرف صحراء غانة )١٧١(

             سنة  توفي، صالحا، شهما، شدید الورع في المطعم والمشربزعیم المرابطین الدیني، وكان فقیها 

اشفین وسیاسته في المغرب ، أمیر المسلمین یوسف بن تم). الجبوري، إسراء طارق حمودي١٠٠٩ ه/٤٥ (

، جامعة م)، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة للبنات١١٠٦- ١٠٠٩ ه/٥٠٠- ٤٠٠( ،واألندل

  .   ٢١ ،م٢٠٠٢ ه/١٤٢٣ نبار،األ

  . ٤٦ /١؛ الحمیري، الروض المعطار، ٨٦٣ /٢البكري، المسالك والممالك،  )١٧٢(

  .١٧ /٤، ابن عذارى، البیان المغرب )١٧٣(

، العبر ودیوان المبتدأ والخیر في م)١٣٠٥ ه/٨٠٨، (ت ابن خلدون، أبو زید عبد الرحمن بن محمد )١٧٤(

روت، ی، بمن ذوي السلطان األكبر، منشورات دار الكتاب اللبنانيمن عاصرهم أیام العرب والعجم والبربر و 

  .    ٣٢١ /١، م١٩٥٩

د بن عبد اهللا بن سعید التلمساني،        ، أبو عبد اهللا محملسان الدین بن الخطیب الغرناطي )١٧٥(

بعنوان تاریخ اسبانیا  ، ( نشریع قبل االحتالم من ملوك اإلسالم، أعمال األعالم فیمن بو م)١٣٧٤ ه/٧٧٦(

  .٢٣٣ ،م١٩٦٥اإلسالمیة)، تح: لیفي بروفنسال، دار المكشوف، بیروت، 

  .١٩٥- ١٩٤ /٥مسالم األبصار في مسالك األمصار،  ،العدوي العمري ١٧٦(

، ویرجع في ن تومرت بن هود بن خالد بن عدنانمحمد بن عبد اهللا ب :محمد بن عبد اهللا بن تومرت )١٧٧(

حیاته رحالة في ، بدأ ، من قبیلة المصامدةعلوي حسیني ،بن الحسن بن علي بن أبي طالب حسننسبه إلى ال

، وخاض معركة البحیرة سنة طلب العلم والدین، فأتقن األصول العربیة والفقه، ومن صفاته الورع والزهد

  .١٣٢ /٢، المرابطین، إال أنه لم یحقق شیئا. أبن أبي زرع، األنیس المطربضّد ) م١١٢٣ ه/٥١٧(
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 )١٠٨ ( 

 

  .١٨٨- ١٨٧، العتبي والعامري، تاریخ المغرب واألندلس )١٧٨(

  .١٩٤ /٢ابن األبار، الحلة السیراء،  )١٧٩(

  .١٠٨ /٢ ،ابن عذارى، البیان المغرب )١٨٠(

، ١م)، البلدان، (دار الكتب العلمیة، بیروت، ط٩٠٤ ه/٢٩٢ت ، (أحمد بن یعقوب بن أبي واضح )١٨١(

  .١٩٩ /١م)، ٢٠٠١ ه/١٤٢٢

  .٨٤٢ /٢المسالك والممالك،  )١٨٢(

  .٢٣٣ /١اإلدریسي، نزهة المشتاق،  )١٨٣(

  .٩٨ /١؛ ابن عبد الحق البغدادي، مراصد االطالع، ٢٠٥ /١معجم البلدان،  )١٨٤(

    .٩٤ /٥عجم البلدان، ، میاقوت الحموي )١٨٥(

  .٨٥٧ /٢البكري، المسالك والممالك،  )١٨٦(

م)، صبح األعشى في صناعة االنشا، ١٤١٨ ه/٨٢١بن علي، (ت القلقشندي، أبو العباس أحمد  )١٨٧(

  .١٧٦ /٥، الت، ٢تح: حسین شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

  .١٣٩ار في مسالك األمصار، ، مسالك األبصالعدوي العمري )١٨٨(

  .١٩٨ /١الیعقوبي، البلدان،  )١٨٩(

  .٢٣٢ /١نزهة المشتاق،  ،االدریسي )١٩٠(

جني زهرة اآلس في بناء مدینة فاس، المطبعة ، م)١٣٧٤ ه/٧٦٦الجزنائي، أبو الحسن علي، (ت  )١٩١(

  .٣٥م، ١٩٦٧الملكیة، الرباط، 

ع مؤسسة ، مكتبة لبنان باالشتراك مفي عصر بني مرین، ترجمة: نیقوال زیادة ، فاسلوتورنو، روجیه )١٩٢(

  .١٣٢-١٣١م، ١٩٦٧فرانكلین للطباعة والنشر، نیویورك، 

  . ٢٥٥ /١یاقوت الحموي، معجم البلدان،  )١٩٣(

  .٣٦٧-٣٦٦ ،م١٩٨٢ ،المط ،الكویت ،تجارة العراق في العصر العباسي  حسین علي، المسري، )١٩٤(

  .٣٦٧-٣٦٦تجارة العراق في العصر العباسي،   المسري، )١٩٥(

  .١٨٤الحضارة العربیة اإلسالمیة، ، الخربوطلي )١٩٦(

دكتوراه غیر  أطروحة، المهن والحرف في المشرق اإلسالمي، الصنائع و الواحدالسرمد، قیس عبد  )١٩٧(

  .٢١-٢٠ ،م١٩٩٦منشورة، كلیة التربیة، جامعة بغداد، 

دیمومبین، غود فرما، النظم اإلسالمیة، ترجمة: فیصل السامر وصالح الشماع، دار النشر  )١٩٨(

  .٢١١، م١٩٦١للجامعیین، بیروت، 

  . ٨٤٣ /٢، والممالكالبكري، المسالك  )١٩٩(

 ،م)، صورة األرض، منشورات مكتبة الحیاة٩٧٧ ه/٣٦٧ابن حوقل، أبي القاسم بن حوقل، (ت  )٢٠٠(

  . ٩١، بیروت، الت
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  ٢٠١٤) ولا من( ) ٢اد (

  

) ١٠٩ ( 

 

   . ٣٨، اإلدریسي، نزهة المشتاق )٢٠١(

، جامعة میة وعالقتها بالحضارات األجنبیة، الحضارة العربیة اإلسالالیوزبكي، توفیق سلطان )٢٠٢(

  .٢١١، م١٩٧٦ه/٢،١٣٩٩ ط، الموصل

 )٢٠٣( imamuddin  s.m. the dconomic history  of spain under the Umayyad (103-

711a.c ,dacca . 1963). P .105.                               

  . ٤٦ /١الحمیري، الروض المعطار،  )٢٠٤(

  .٢٣٣ /١اإلدریسي، نزهة المشتاق،  )٢٠٥(

  . ٢٣٣ /١، ؛ الحمیري، الروض المعطار٢٣٣ /١المشتاق، اإلدریسي، نزهة  )٢٠٦(

  .٤٦ /١ یري، الروض المعطار،الحم )٢٠٧(

  . ٤٨٨ /١، الروض المعطار، الحمیري )٢٠٨(

  . ٨٤٤ - ٨٤٣ /٢، البكري، المسالك والممالك )٢٠٩(

  . ٤٦ /١ ،الروض المعطار )٢١٠(

عصر بني األحمر، مؤسسة شباب رة في األندلس في ، مظاهر الحضاالطوخي، أحمد محمد )٢١١(

  . ٢٨٢، م١٩٩٧الجامعة، اإلسكندریة، 

 ، بحث ضمن كتاب معالمفي غرب الدولة العربیة اإلسالمیة، اإلمارات والدول المستقلة بدر، أحمد )٢١٢(

  . ١٦٦-١٦٥، تاریخ الدولة العربیة اإلسالمیة، هیئة التدریس بقسم التاریخ، جامعة قطر

  . ١٨الحضارة العربیة اإلسالمیة، الخربوطلي،  )٢١٣(

  المرجع نفسه. )٢١٤(

إلسالمیة في القرن الرابع الهجري، ترجمة: محمد عبد الهادي، دار الكتاب العربي، بیروت، الحضارة ا )٢١٥(

  .٣٧٢ /٢، الت

  . ٤٨٨ /١، الحمیري، الروض المعطار )٢١٦(

  . المصدر نفسه )٢١٧(

  . ٢٩٩ /١، اإلدریسي، نزهة المشتاق )٢١٨(

  .  ٨٥٢ /٢رة المیاه والفواكه. البكري، المسالك والممالك، ، كثیأنیفین: مدینة في بطحاء )٢١٩(

  .٨٥٢ /٢تامرورت: مدینة في المغرب، لطیفة طیبة. البكري، المسالك والممالك،  )٢٢٠(

  .٨٥٢ - ٨٤٣ /٢، البكري، المسالك والممالك )٢٢١(

  .  ٢٤٨ /١، نزهة المشتاق، إلدریسيا كثیرة األشجار والثمار.، تلمسان: هي قفل بالد المغرب )٢٢٢(

وهي كثیرة  ،إلى بالد المغربقطنها ، ویصّدر تادلة: مدینة في المغرب، بینها وبین مدینة داي مرحلة )٢٢٣(

  . ٢٤١ /١،، نزهة المشتاقالخصب والنماء والمعاش. اإلدریسي

  .٢٤٩ /١، اإلدریسي، نزهة المشتاق )٢٢٤(



 .ان:د  ز اويا  
  

ر ت دراأ   

 

 )١١٠ ( 

 

  .٨٤٤ /٢البكري، المسالك والممالك،  )٢٢٥(

  . ٥٢ /١البكري القرشي، خریدة العجائب وفریدة الغرائب،  )٢٢٦(

  . ٨٥٤ /٢ ،البكري، المسالك والممالك )٢٢٧(

وادي وانسیفن: هو وادي كبیر، یكون انبعاثه من موضع یسمى (بین بلد)، ویقع في البحر المحیط.  )٢٢٨(

  . ٨٥٤ /٢ ،البكري، المسالك والممالك

وضع كثیر الشجر مثل شجرة الزیتون، وهي شجرة صغیرة شوكیة، لها عسالیج یسیل : هو موارثبني  )٢٢٩(

  . ٨٥٤ /٢ ،منها لبن مسهل. البكري، المسالك والممالك

 ،رفون ببني موسى من ربضیة األندلس، وعالقاتهم مع من جاورهم سیئة: هو وادي سكانه یعأوزقور )٢٣٠(

  . ٨٥٤ /٢ ،فّرقوا ببالد أغمات. البكري، المسالك والممالكاألندلسیون وتفانتصر علیهم 

  . ٨٥٤ /٢ ،البكري، المسالك .یعمل بها البرابرة البرانس السودسوق فنكور: وهو سوق عامرة حافلة  )٢٣١(

أجاص  . ، یباع فیها ألف حبةمدینة ورزیغة: وهي مدینة آهلة بالسكان، كثیرة المیاه والثمار والخیل )٢٣٢(

  . ٨٥٤ /٢ ،ع درهم البكري، المسالك والممالكبرب

  . ٨٥٤ /٢ ،أغیغي: ومعناها الحجارة الیابسة، ألنها مبنیة بالحجر بغیر طین. البكري، المسالك مدینة )٢٣٣(

  .٨٥٤ /٢ ،: هو بلد كبیر، یشتهر بالقطن، وبها سوق كبیر. البكري، المسالك والممالكحاشیته )٢٣٤(

 . ٨٥٤ /٢ ،الك والممالكالمس، البكري )٢٣٥(

                                                                                                                

  


