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  إمارة برغواطة

  مقدمة

ه في  نها ألقت  ين، ل استقالله عن األم ة في المغرب وانتهت  انفجرت الثورات الخارج
ل المؤرخين المسلمينجو من الغموض  ار والتجاهل من ق لينا إحملت . ولما عادت األخ

تة وتلمسان وسجلماسة وتاهرت ذا  وتامسنا  مجموعة من اإلمارات الصغيرة في نكور وس ، و
ة   أهم انت أغلب اإلمارات صغيرة وتأثيرها في األحداث محدود، فإن األخيرة انفردت 
بيرة على المقاومة لفترة  ات في مذهبها الديني وقدرتها ال ه من خصوص كبيرة لما تميزت 

ة خاصة.  ل دراستها أهم ش لة. ولذلك    ط

ث تجاهلوها  ة اإلمارة لها عند المؤرخين ح شفع أهم ار عنها إال خالل القرن  لم  ولم ترد أخ
كري في  ان ابن حوقل أقدم من كتب عنها وتالە ال الدي. و الرابع الهجري العاشر الم

ت عنها نذكر:  أخذ أغلب من كتب عنها. ومن المصادر التي كت   القرن الخامس وعنه س

 ابن حوقل، صورة األرض -
ة والمغرب - ق الد إف كري، المغرب في ذكر   1ال
صار في عجائب األمصارمج -  هول، االس
ان المغرب، ج -  1ابن عذاري، الب
س المطرب -  ابن أبي زرع، األن
ب، أعمال األعالم، ج -  1ابن الخط
 6ابن خلدون، العبر، ج -
 1الناصري، االستقصا، ج -

ئا  كتب عنها المشارقة ش ان من أجانب ل ما أن    ،ولم  اعتبرنا ما ورد  ذا إإال ما كتب عنها 
ال. عند ال   كري أص

عوا  ل وأش كتبوا عنها إال القل ونفس اإلهمال واجهته مع الدارسين المعاصرن الذين لم 
فا، ومن أهم ما كتب عنها:  ال وتح ارها تأو   أخ

-SLOHCH N., L’empire des Bergwata et les origines de blad es-siba 
                                                            

ة؛  -1 ة أبي صالح زمور بن هشام بن واردزن سفير برغواطة إلى قرط كري عن برغواطة من روا أبي موسى  ةبترجمأخذ ال
  وفضل بن مفضل بن عمرو المذحجي. نداود بن عشرن السطاطي المسلم، ب سيع
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-Marcy G., Dieux des Abadites et des Bargwata, Hespéris, t21, fasc.1, 
1922. 

م،  - ــــخ، جحرات إبراه   1المغرب عبر التار

الي والفكر الديني، مجلة دعوة الحق، عدد   - ، غشت 224حرات   "   ، المجتمع الد
1982.  

ة - رغواطة في دائرة المعارف اإلسالم   مادتا مصمودة و

الد المغرب، - ل، الخوارج ب   محمود إسماع

ة،  "      "     ،    - دة، المحمد ات: دراسات جد   .1977مغ

دي، البرغواطيون في المغرب،  - م خلف العب   .1983إبراه

م، دولة بني صالح بتامسنا، دار الثقافة - د الحل   الفجالة.  ،رجب محمد ع

  مادة برغواطة في معملة المغرب -

- Berghwata, Ency. De l’Islam, t.1  

اسي  ان والتطور الس ة: األرض والس ع بناء على العناصر التال تناول هذا الموض وس
انة.    والد

ان- 1   األرض والس

ة) التي تمتد بين نهري أبي رقراق شماال وأم  ة الحال قامت برغواطة في أرض تامسنا (الشاو
ثر نحو الجنوب  عض األوقات أ ن حدود اإلمارة امتدت في  ا، ل يع جن الة ال لتضم د

عها السهلي طا دة والحوز وشماال حتى المعمورة. وتتميز هذە المنطقة  سط وع وقلة  المن
دة أهمها النهران  ة مناخها. وتخترقها أنهار عد ة (الترس) ورط تها الخص االرتفاعات وت
ل هذە  ة. و ات ومروج غن ما توجد بها غا اها كثيرة،  المذكوران أعالە مما يوفر م

ط فدان المؤهالت تج ة كبيرة لحد أنها اعتبرت في العصر الوس عل منها منطقة فالح
ش).  ار موقع مرا ه (سهل وجودها اخت   المغرب وخزان حب

االنفتاح على الخارج؛ وخاصة األندلس، عبر  سمح لها  لة  تتوفر المنطقة على سواحل ط
ضا معبر للطرق التجارة  اط وسال. وهي أ ة من جنوب موانئ أزمور وأنفا وال البرة اآلت

الد أو شمالها.    ال
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جعلها مطمعا للجيران  امها و ا وتجارا مما يوفر الدعائم الضرورة لح ة فالح إنها منطقة غن
  واألعداء. 

قال إن اسمها اشتق من اسم مؤسس الدولة  ائل برغواطة التي  ان تامسنا من ق يتكون س
كورة شذونة جنوب ا اط  اطي إلى برغواطي األندلس فحرف الذي جاء من وادي ب سم ب

نه أهم ما توفر لحد  ه، ل صعب القبول  ل معقد  ان. وهذا تأو ل الس ثم عمم االسم على 
  اآلن. 

ائل  ط من الق عضهم يرى أنها خل ة، ف ل اختلف المؤرخون حول مكونات برغواطة الق
ه هذا السم. أما ا ة أطلق عل ةبالزنات ل األول وه ن خلدون فيرى أنها مصمود  و من الج

مذهب برغواطة: جراوة وزواغة األ الرأي  ائل التي دانت  ثر تداوال وقبوال. ومن أهم الق
نو  نو تادمر و ح ومطمامة و نو أبي ن نو أبي ناصر وفحصة و نو دمر و س ومطغرة و والبرا

نو  ائل أخرى مسلمة خضعت لسلطة برغواطة ومنها: أزمور و ست. وق ي نو وا فرن  يوزغ و
نو كونه  نو النعمان و ت و نو ناغ نو واد و ت ومحلته و ل نو  ل و نو أفلوسة وزناتة الج و

نة ورصانة وترارته وتمغراوة.  سكر وأصادة ورانة ووايزمين ومنادة وماس نو    و

ة برغواطة وظلت  شرة لإلمارة وتجمعت حول مركز العص ط القاعدة ال ل هذا الخل ش
  .واستقاللها لدها لقرون تدافع عن 

اسي لإلمارة - 2   التطور الس

س (- 1- 2   م)839-741ه224- 122طور التأس

ف أبو صالح ( د ط ) الذي اختلفت المصادر حول ه127-ـ122تأسست اإلمارة على 
ري برغواطي عقوب)، أو ب جاء من وادي  أصله، فهو إما يهودي (من ولد شمعون بن 

األندلس أو مس اط  امل، ب ل تت ناقض  الرغم من اضطراب هذە األقوال فهي ال ت لم، و
ري يهودي؛ رما أسلم، هاجر إلى األندلس ثم عاد منها  ل التالي: ب بها على الش مكن ترت و
ة لفتح األندلس سنة  د قال إنه هو الذي قاد الحملة التمه إلى تامسنا موطنه األصلي. و

رة ط710ه 91 ت ج اسمه سم وانضم إلى مذهب الخوارج وشارك في ثورة  ف،م و
سحب  سرة، ثم ا   وهناك توفي.  ،إلى تامسنا وأسس إمارتهعد قتله م

انة برغواطة، وقد وصفته المصادر 174-127( صالحخلفه ابنه  ه) الذي اشتهر بوضع د
ضع  م. رحل إلى المشرق وتعلم هناك ثم عاد ل السحر والفلك والتنج اء والمعرفة  الذ

انته اء، ورحل في آخر عمرە إلى أسس د . وقد اعتبر نفسه المهدي المنتظر وآخر األن
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انته  د االحتفاظ  ما أوصى ابنه  العودة في عهد خلفه السابع،  اعه  المشرق واعدا أت
محالفة أهل األندلس.  ضا    وكتمان أمرها حتى تظهر قوته، وأوصى أ

فبنه اخلفه  اس الزاهد العف ذلك انتهى  ه) فتظاهر 224-174( إل اإلسالم حتى وفاته. و
س لتدخل اإلمارة عهد القوة.    عهد التأس

  عهد االزدهار- 2- 2

اسدأ هذا العهد بتولي  س بن إل ين جدە 268- 224( يو نه و ه) الذي تخلط المصادر ب
الم، ولما تولى  م وال هانة والتنج ث تقول إنه رحل إلى المشرق وتعلم هناك ال صالح، ح

ان ائل المجاورة له أظهر د ة مع الق ة برغواطة، وجعل شالة عاصمته. ودخل في حروب ق
ا  380ف أحرق ووسع مجال إمارته على حسابها. وتذكر المصادر أنه فقط في معركة تاملو

  ؟رجال  7770مدينة وقتل 

جة صراع  كون ن ب مجهول قد  ع ثان من برغواطة لس ولما مات انتقلت السلطة إلى ف
ب داخلي أو ل قى الس ة، و طرة اإلدرس ع األول أو للس عدم وجود ورث مناسب في الف

حا.  ثر ترج   األول أ

عدە   د الله ه) و297-268( أبو عفيروقد تعاقب على السلطة  - 297ابنه (أبو األنصار ع
سى ه) و341 ه). وفي عهدهم زادت قوة برغواطة وكثرت 369-341(أبو منصور ع

ــهت مغسن و ــها (ت صل إلى خمس حرو ش ل ) وزاد احترام الجيران لها. وتضخم الج
انتها آ 10 –من برغواطة  3000وعشرن ألف رجل ( ائل على د ألفا من  12 –الف من ق

  المسلمين). 

ة ألبي منصور  ق لقين بن زري الصنهاجي والي الفاطميين على إف قتل  انتهى هذا العهد 
ار عن برغواطة في المصاد عد ألنها واختفت األخ ما  دو أنها استعادت قوتها ف ن ي ر، ل

ام سال وسنلتقي بها  فرن ح عد ثالث سنوات وستواجه بني  ستواجه الفتى واضحا األموي 
د بن  مهم ع طين وهزمهم وقتل زع ة وقادرة على مواجهة المرا ا ق عد ثمانين سنة تق

  اسين. 

الجيران - 3- 3   العالقة 

ائل أو األفراد. انت برغواطة هدفا دائ   ما لجيرانها من اإلمارات وحتى من الق

درس الثاني ( ث 213-172دأت المواجهات مع األدارسة منذ عهدي إدرس األول و ه) ح
اعتبروا برغواطة مجوسا تجب محارتهم وضمهم إلى اإلسالم، فنظموا عدة غارات فشلت 
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نتج من مجا س ما  الرغم من أنها، و ل األدارسة المقسم بين أبناء إدرس في القضاء عليهم 
  الثاني، انتزعت منهم مجموعة من األراضي وطوقتهم من الجهات البرة الثالث. 

الله المدراري عزم على غزوهم سنة  ر  ذكر ابن حوقل  أن الشا نه لم 950ه 340و م، ل
  ينفذ ذلك. 

انت برغواطة  ون في صراعهم حول ضم المغرب األقصى  ولما دخل الفاطميون واألم
ل حلفائهما. ففي سنة  اشرة أو من ق م هاجمهم جعفر بن 977ه 366مستهدفة منهما م

مة منكرة. وفي عام  نهم هزموە ه ه، أرسل المنصور العامري الفتى 372علي األموي ل
لقين بن زري سنة واضحا وحقق انتصارات كبيرة عليه م. وهاجمهم نائب الفاطميين 

سى. 369 ا منصور ع م أ   ه وقتل الحا

م  مال تم مهم أبو  فرن، قام زع م سال بنو  المغرب وتولى ح لما تراجع الوجود األموي 
دة ضدهم وألحق بهم خسائر كبيرة، حتى إن أحدهم رآە في  م غارات عد نظ فرني ب ال

عد موته في حالة فضل جهادە  الحلم  ان  ب فأخبرە أن ذلك  حسنة فسأله عن الس
بير الذي تركه في الناس بهذا العمل.  عكس األثر النفسي ال   لبرغواطة. وهذا األمر 

طون على حدودهم لجهادهم  ان المتصوفة يرا ما  ائل هسكورة في جهادهم،  وشاركت ق
شأوا راطات     هناك. كثيرة وأ

طين والموحدين.  عد هذە الفترة مع المرا ستمر هذا العمل حتى    وس

استمرار فلماذا هذا العداء  انت برغواطة مستهدفة من جيرانها؛ أفرادا وجماعات، 
  المتأصل؟

انة برغواطة- 3   د

ات تجمع على أن واضعها هو  اد الروا بير، وت الغموض ال انة برغواطة  صالح بن تتميز د
ف دە ثاني مل ط ث ادعى النبوة ووضع قرءانا ثم أعلنها حف اسوكهم ح س بن إل . يو

احثون الحق ألنفسهم في االجتهاد واعتماد أدلة  واختلف حول أصلها  ومصدرها وأعطى ال
ش هو  ا ة (اسم اإلله  انا إلعطاء تفسيرات. فدي سالن يرى أنها يونان ة جدا أح واه

ة اخوس إله الخمر عند اليونان)، ورآها  ع) ودو فيردان يهود س ش=  ا ة ( ح مارسي مس
ع ل) وش ة (محمود إسماع ة خارج ش= يوشع)، ورأى فيها آخرون مذاهب إسالم ا  ة(

ا كبيرا في هذە اآلراء وأنها تعتمد عناصر  ظهر أن هناك اضطرا د). و د الحم (سعد زغلول ع
ام كبيرة (اسم إله أح ج  ة لتخ ه  - جزئ ش لتها في مذهب ما) مع أن فكرة أو فكرتان  مث
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ة  ن القراءة المتأن انة أو مذهب هي أمر عادي. ل ة استعارة اسم أو فكرة من د ان إم
عضها قائما حتى اآلن تكشف أننا  ة ما زال  عادات مغ انة ومقارنتها  لمكونات هذە الد

ة الجمع بين اإلسالم والعادات المحل داع قائم على التلفيق  ة إ ل من أمام عمل ، وهذا ش
ة الموروثة).  المقاومة القائم على إرضاء طرفي النزاع (اإلسالم وممثلوە العادات المحل
كري وابن  ما وردت في نصوص ال انة  ثر عندما سنعرض مكونات الد تضح هذا األمر أ وس

م الغماري المعاصر  انة حام ما ورد في د ذا ما قورنت  صار"، و   .لها حوقل وكتاب "االس

 تاب المقدس: ال 

ة  اللغة البر اء  ضمالقرآن:  ثمانين سورة تتوزع أسماؤها بين األشخاص واألن
د القرآن.  حاول تقل ه سجعي  ما في القرآن. وأسل  والحيوانات تماما 

  :ادات  الع
الغة في النظافةالوضوء:  -  ادات؛ رما م عض ال ه الوضوء اإلسالمي مع  . ومن ش

ادات غسل ة والقفا والغسل  ال الصرة والخاصرتين والرجل إلى الركبتين ومسح الرق
ة الحرام فقط.    من جنا

ل)ا(خمس في النه عشر صلواتالصالة:  -  ماء وثالث  ر وخمس في الل عضها إ و
ة وصلوات مثل المسلمين   .سجدات متوال

انالصوم:  -  ع.  صوم في رجب أو شع ام أخرى في األسب   واإلفطار في رمضان وأ
  العشر وال زاة على المسلمين (قارن ال زاة على الذمي في اإلسالم). الزاة: - 

ة:    تذبح في عاشوراء.  األضح
ما  الغة؛ رما، تعبيرا عن قوة التدين أو جهال  فات أو زادة م ة مع تح ادات إسالم ع

  في اإلسالم أو زادة من المصدر. 
 شرعات: ا  ل
نت الزواج:  - تعدد الزوجات حسب القدرة والطالق والعودة دون شرط ومنع الزواج ب

م الزنا.  سري وتح عد مرور ثالثة جدود وعدم الزواج من المسلمة ومنع ال العم إال 
مة في الزوا  الحظ فهذە محاولة للحفاظ على عادات قد ما  ج ومعاملة المسلمين و

انە المثل. وهذ اء  ل اإلسالم. أش  ت موجودة حتى عند العرب ق
شقتل السارق:  - ة ما تزال موجودة حتى اليوم،  د في معاملته وهيدوهو  عادة مغ

عد  ال األطلس قبور للصوص قتلهم الناس  عض األسواق في ج ووجدت في 
حاول السرقة.  ل من  كونوا عبرة ل طهم ل  ض

اذب:  -  داخل المجتمع.  شدد في معاملته ألنه يثير الفتن نفي ال
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ة على القاتل:  - لة (فرض الد ة ثق اب هذا الجرم و  100د قد قرة) لمنع الناس من ارت
ال  كون  .على ندرته في هذا المجتمع دل

ة السمك وعدم ذبح  - ض وكراهة الدجاج وتذك ل رؤوس الحيوانات والب م أ تح
ك.  امل أو  الد ل  ش عض مناطق المغرب إما  هذە عادات ما تزال موجودة في 

لون  عض القشور  سترها جزئي إما مكشوفة أو  أ بير ال  ائحال سرؤو (األطلس ال  ذ
ة - هاوأحشاء ل إال لعالج الجرحى أو ألعمال سح غسل سبع  -الدجاج ال يؤ ض  الب

ل...).  ل األ  مرات ق

ا الحظ فهذە الد ة مع ما يرافق ما  ة والعادات المحل م اإلسالم ــــج من التعال نة هي م
ما فيها تلك  ل الشعوب والجماعات  الغة وجدت عند  فات أو زادات أو م ذلك من تح
ما تبين كتب المناقب). وهذا يؤكد على مقاومة  اإلسالم السني (المتصوفة  التي التزمت 

ان ومحاولة التح س ة لل دة. العادات المحل ار الجد ل على األف ار في و  ا مكن اعت ة  النها
اإسالم برغواطة إ ا انتقال   .سالم

  خاتمة

لانت برغوا ة في المغرب ما ق اس طي، - طة قوة س لد و مرا ــــخ ال اغة تار ت دورها في ص لع
ة للفكر والدين  ال المقاومة المحل ال من أش الرغم من تجاهل المصادر. وهي تعكس ش

ل أن تعمل حر  عض مناطق المغرب ق ط ساد  ال إلسالم وس د وتقدم ش ط الجد ات التنم
د الصورة والنمط (المذهب المالكي).    على توح
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  ملحق نصوص

غداد. ص. : (برغواطة ة المثنى،  ة والمغرب، مكت ق الد إف كري، المغرب في ذكر     ).141- 136ال

ان صاحب صالتهم أخبر أبو صالح زّمور بن موسى بن هشام بن وارديزن البرغواطي" ، و
ل صاحب برغواطة أبي منصور بن  الله رسوال من ق نصر  م المس حين قدم على الح
ف،  سع بن صالح بن ط حمد بن معاذ بن أل د الله بن أبي عفير  سى بن أبي األنصار ع ع
جميع  ان المترجم عنه  تين وخمسين وثالثمائة، و ة في شوال سنة اث ان وصوله إلى قرط و

سى بن داود بن عشرن السطاسي من ما أ ه الرسول الذي قدم معه، وهو أبو موسى ع خبر 
ا ملوكهم من ولد » 3«أهل شلة مسلم من  فا أ ت خيرون بن خير. فأخبر زّمور أّن ط ب

الحقير  سرة المطغري المعروف  ان من أصحاب  م عقوب بن إسحاق وأّنه  شمعون بن 
س .ومغرور بن طالوت ف  لى ط ه و سرة وافترق أصحا ف. فلّما قتل م رة ط ت ج

ا لزناتة وزواغة. فقّدمه البرر على أنفسهم وولي  ان إذ ذاك مل لد تامسنى، و ف ب احتّل  ط
انة اإلسالم إلى أن هلك هناك وتخلف من الولد أرعة، فقّدم البرر ابنه  ان على د أمرهم، و

ان مولد صال مائة عام صالحا منهم.  قال زّمور: و ه وسلم)  عد موت النبي(صلى الله عل ح 
ان من أهل  .سواء سرة الحقير وهو صغير. قال: و ه حروب م قال: وحضر صالح مع أب

ه  انة التي هم عليها إلى اليوم، واّدعى أّنه نزل عل أ فيهم وشرع لهم الد ّ العلم والخير فت
قرءونه إلى اليوم. قال زّمور: وهو  صالح المؤمنين الذي ذكرە الله عّز وجّل في قرآنهم الذي 

انته  د اس  م. وعهد صالح إلى ابنه إل ه وسلم) في سورة التح قرآن محّمد (صلى الله عل
ئذ إلى  دعو حي  إذا قوي وأمن، فإّنه 

ّ
ظهر ذلك إ  

ّ
وعلمه شرائعه وفّقهه  في دينه وأمرە أ

قتل من خالفه  .ملته و
مواالة أمير ا ج صالح إلى المشرق ووعد أّنه ينصرف إليهم في دولة وأمرە  ألندلس. وخ

ج في آخر الزمان لقتال الدّجال، وأّن  خ بر الذي  السابع من ملوكهم، وزعم أّنه المهدي األ
ما ملئت جورا،  مأل األرض عدال  صلي خلفه، وأّنه  ه و كون من أصحا م  سى بن م ع

س الما كثيرا  لم لهم في ذلك  لى وت اهن و لى سطيح ال ه السالم و م عل ل ه إلى موسى ال
اس. وزعم أّن اسمه في العربي صالح وفي السراني مالك وفي األعجمي عالم وفي  ّ ابن ع
عد خروج  اس األمر  عدە شيء. وتولى أل س  ة وراورى، أي الذي ل ا وفي البر العبراني ور
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سّر الذي  انة اإلسالم و ظهر د ه  فا لم أب ان طاهرا عف ة، و ه أبوە خوفا وتق ه  عهد إل
عد أن ملك خمسين سنة.  ا إلى أن هلك  شيء من الدن س  اس جماعة منهم   لت وولد أل

دخل فيها حّتى أخلى  انتهم ودعا إليها وقتل من لم  ه فأظهر د عد أب س، فتولى األمر  يو
عا وثمانين مدينة، حمل جميع أ اە وقتل ثالثمائة مدينة وس ّ ف لمخالفتهم إ هلها على الس

قال له  موضع  عة آالف منهم  ت عالي وسط السوق، س اف، وهو حجر نا تاملو
ال، وقتل من صنهاجة خاّصة في وقعة واحدة ألف وغد، والوغد  عين قت عمائة وس وس

ّنما أ ل و د الذي ال أخ له وال ابن عّم، وذلك في البرر قل حصوا األقّل عندهم المنفرد الوح
ثر. قال زّمور ه على األعظم األ ستدّل  حّج أحد من  :ل س إلى المشرق وحّج ولم  ورحل يو

عدە له وال  ته ق عد أن ملك أرعا وأرعين سنة .أهل ب اس   س بن ال وانتقل  .ومات يو
ف عليهم، فاستولى  سع بن صالح بن ط حمد بن معاد بن أل ام أبي غفير  ق ه  األمر عن ب
انت له وقائع كثيرة في البرر  ائه واشتّدت شوكته وعظم أمرە، و دين آ على الملك) ودان 
مة، أقام القتل في أهله انت مدينة عظ مغسن، و عة ت ام، منها وق سى مع األّ ا مشهورة ال ت

دمائهم،  كهم  س، حّتى شرقت دورهم ورحابهم وس س إلى الخم ام من الخم ّ ة أ ثمان
انت ألبي غفير  قال له بهت عجز اإلحصاء عن عدد من قتل فيها. و موضع  ومنها وقعة 
عد أن  عددهّن. ومات أبو غفير  ان له منهّن من الولد  ــع وأرعون زوجة  من الزوجات أر

سعا وعشرن سنة،  د الله  .وذلك عند ثالثمائة من الهجرةملك  ه ع عدە من ب وولي األمر 
ة  افْي على الهد حفظ الجار و الوعد والعهد و في  فا  ا ظ ّ ان سخ أبو األنصار، و

د ان أفطس شد س  أضعافها، و ل ان  ة، و ل اللح اض الجسم ط أدمة الوجه ناصع ب
ص، وال  س القم ل ل والملحفة وال   السراو

ّ
لدە إ عتّم أحد في   في الحرب وال 

ّ
عتّم إ

ائل  ه الق غزو من حوله، فتهاد ظهر أّنه  ّل عام و جمع جندە وحشمه في  ان  اء، و الغ
ه وسكنت حركته. فملك في دعة  اهم وألطافهم فّرق أصحا ستألفه، فإذا استوعب هدا و

عد ــها قبرە. وولي  أمسالخت و تين وأرعين سنة ودفن  سى اث ه ابنه أبو منصور ع ە من ب
تين وعشرن سنة، وذلك سنة إحدى وأرعين وثالثمائة، فسار  بن أبي غفير، وهو ابن اث
ل موته  ان أبوە قد وّصاە ق انتهم واشتّدت شوكته وعظم سلطانه. و د ائه ودان  سيرة آ

عدە. قال ز  عهم المرّشح للملك  ّمور): وقال مواالة صاحب األندلس، (وكذلك يوّصي جم
ما وعد. انتهى   ف  ك صالح بن ط أت تك، وأرجو أن  ا بنّي أنت سابع األمراء من أهل ب له: 

دين  .الم زّمور س القائم  اس فضل بن مفّضل بن  عمرو المدحجي: إّن يو ّ وقال أبو الع
ان قد رحل إلى المشرق في عام واحد مع  ط، و برغواطة أصله من شدونة من وادي ب

ا ّ د التراري وجّد ع رغوت بن سع ة و س بن ناصح وزد بن سنان الزناتي صاحب الواصل
ه القلعة  سوب إل ة الم ة، ومناد صاحب المناد ل الصف عرفون ببني وك د الرّزاق و بني ع
ا من سجلماسة وآخر ذهب عّني اسمه. فأرعة منهم فقهوا في الّدين  ة ق المناد المعروفة 



 10 

س صاحب برغواطة. قالواّدعى ثالثة منه س شرب دواء  :م النبّوة، منهم يو ان يو و
الم  هانة والجاّن ونظر في ال ّل ما سمع حفظه، وطلب علم النجوم وال الحفظ فلقن 

الن د األندلس، فنزل بين هؤالء القوم من زناتة،  .والجدال، وأخذ ذلك من غ ثّم انصرف ي
خ ان  لدهم، و ه النجوم فلّما رأى جهلهم استوطن ب ل كونها مّما تدّل عل اء ق أش برهم 

ا منه، فعظم عندهم. فلّما رأى ذلك منهم وعرف ضعف  قول أو ق عندهم فتكون على ما 
طي » 1«حلومهم وسخافة  عه ب انته ودعا إلى نبّوته، وسّمى من اّت » 2«عقولهم أظهر د

تهم ورّدوە إلى لغتهم  ألس ط، ثّم أحالوە  ان من ب قال فضل بن  فقالوا: برغواطي. لما 
اتا  لة اخترنا منها أب دة ط د بن هشام المصمودي في وقعة بهت قص مفّضل: وقال سع

  [وافر]: 

ل التفّرق نا خبرا  وقولي واخبري  فاخبرنا          قفي ق  مب
 معينا  ماء هموم برابر خسروا وضلوا       وخابوا ال سقوا 

م  ت  أّمة  أال ل المسلمينا  وضلت        هل  وزاغت عن س
نا  أّم   الله    غفير        فأخزى  أبو   الّنبّي   قولون اذب  ال

سمع ولم تر يوم بهت      لهم    آثار  على    ألم  نا   خ  رن
ات  رنين ا لى         ال ة  فبين ث نا  ومسقطة    وعاو  جن

علم شور  يوم  أتوا قوم تامسنى إذا ما         س ّ نا  ال من  مه
س  هناك نو   يو قودون  و ه           مهطعينا  البرابر   أب

ه      وراورى   إذا  المستكبرنا   قائد     جهّنم   زّمت عل
س ن       اليوم   فل م ول الي   رّدت سرنا    كنتم     ل   متم

صّدق قول زّمور البرغواطي ت  شهد له. وأّما  هذا الب سرة و ان من أصحاب م فا  أّن ط
ف  بّوة صالح بن ط ّيين اإلقرار ب الن قدمون مع اإلقرار  هذا الضالل الذي شرع لهم فإّنهم 
شكون  الم الذي ألف لهم وحي من الله تعالى ال  عدە من ولدە، وأن ال ونبّوة من تولى األمر 

ه، تعالى الله عن ذلك، وصوم رجب ل شهر رمضان وخمس صلوات في اليوم  ف وأ
ة في اليوم الحادي عشر من المحّرم، وفي الوضوء  لة) والتضح (وخمس صلوات في الل
نجاء ثّم المضمضة وغسل الوجه ومسح العنق والقفا  غسل السّرة والخاصرتين ثّم االس

غسل  وغسل الذراعين من المنكبين ومسح الرأس ثالث مّرات ومسح األذنين كذلك ثّم 
ة صالة المسلمين.  ف عضها على ك ال سجود و ماء  عض صلواتهم إ الرجلين من الركبتين. و
ديهم عن األرض مقدار نصف  اههم وأ رفعون ج سجدون ثالث سجدات مّتصلة و وهم 
سم الله،  ش، تفسيرە  ا سمن  قول: ا ه على األخرى و د ضع إحدى  حرامهم أن  شبر، و

ش، تفسيرە ال ا شّهدون مقّر  سوطة في األرض طول ما ي ديهم م ضعون أ بير الله، و
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ة:  البر مهم  سل قولون في  قرءون نصف قرآنهم في وقوفهم ونصفه في ركوعهم، و و
ش خمسا وعشرن  ا قول مقّر  غب عنه شيء في األرض وال في السماء، ثّم  الله فوقنا لم 

ش مثل ذلك ومعناە: الواحد الل ا حن  ش مثل ذلك ومعناە: ال أحد مثل مّرة، إ ا ه، وردام 
ّل جمعة فرض من فروضهم  .الله ام  يوم من  س ضحى، وص جمعون يوم الخم وهم 

أخذون دا. و ه أ صوم الجمعة األخرى التي تل العشر من الزاة من جميع الحبوب وال  و
اعلتهّن واإلنفاق عليهّن  ساء ما استطاع على م تزّوج من ال ئا. و أخذون من المسلمين ش
سّرون  وال ينكحون   ثالث جدود، وال ي

ّ
ال حّد عدد. وأن ال يتزوج من بنات عّمه إ

راجعون ما أحّبوا.  طلقون و قتل للمسلمين وال ينكحون فيهم و نة  و ّ الب اإلقرار أو  السارق 
قر. ورأس   ة عندهم مائة من ال سّمونه المغّير. والد اذب و نفى ال رجم في الزنا عندهم و و
ض عندهم حرام والدجاج  ذكى والب  أن 

ّ
ل إ ّل حيوان عليهم حرام، والحوت ال يؤ

كتفون  س عندهم أذان وال إقامة وهم  ضطّر إليها. ول  أن 
ّ
في معرفة األوقات مكروهة إ

صاقه إلى  حملون  ه و ا  لعقونه تبّر ديهم ف صق في أ ان ي بزقاء الديوك ولذلك حّرموها. و
القضاء بها.  النجوم وأحذقهم  ه. وصار أهل برغواطة أعلم الناس  شفون  س مرضاهم 

ب ثالث  كر منهّن ت انت الجارة ال دا،  ساء وأشّدهم أ انوا أجمل الناس رجاال و حمر و
ب.  ّ ئا من الحمر، وال تقدر على ذلك ث ــها ش مّس ث   مصطّفة وال 

ّيين من  ة إلى أسماء الن س ثرها م ف ثمانون سورة أ وقرآنهم الذي وضع لهم صالح بن ط
س وفيها سورة فرعون وسورة قارون وسورة  لدن آدم، أّولها سورة أّيوب وآخرها سورة يو

ج وسورة ج وماج اج الدّجال وسورة العجل وسورة (هاروت وماروت وسورة  هامان وسورة 
ك وسورة) الحجل وسورة  ص وسورة الد ه هذە من األقاص طالوت وسورة نمرود وما أش
مشي على ثماني أرجل، وفيها سورة غرائب  ان  ش؛ و الجراد وسورة الجمل وسورة الح

م عندهم ا، وهناك العلم العظ لمات مترجمة من أّول س .الدن ورة أّيوب وهي استفتاح  ذكر 
ارە ه أخ ه إلى الناس، هو الذي بّين لهم  ه كتا اسم الله الذي أرسل الله  قالوا: علم  .كتابهم 

غلب  علم الله. سل أّي شيء  ما  علم)  س (أن  ل طيق إ س  ة، أبى الله ل س القض ل إ
قضا  الله) 

ّ
غلب األلسن (في األقولة إ س  اللسان الذي أرسل الله األلسن في األقولة، ل ئه 

منى  مامت فمامت  لسانهم أ ارة ذلك  الحّق إلى الناس استقام الحّق. انظر محّمدا. وع
لهم الذين صحبوە حّتى مات، ففسد الناس. كذب  ان حين عاش استقام الناس  محّمد. 

لة س ثّم رسول الله. وهي سورة ط م ول ستق قول إّن الحّق  : إّن بني صالح قال زّمور  .من 
ائل برغواطة الذين  ّن ق ارە في ثالثة آالف ومائتي فارس و ف يركبون وقت أخ بن ط
ح  نو أبي ن نو أبي ناصر ومنجصة و س (و دينون لهم وهم على ملتهم جراوة وزواغة والبرا

ثر م تهي أ نت، وعددهم ي نو وزكس نو دّمر ومطماطة و نو بورغ) و نو واغمر ومطغرة و ن و
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نو  ل و تهم زناتة الج نضاف إلى ممل دين لهم من المسلمين و عشرة آالف فارس. ومّمن 
نو كونة  نو أفلوسة و نو النعمان و ت و نو ناغ فرن و نو  نت و نو واوس ت ونمالتة و ل
لغ عددهم نحو اثني  نة ورصانة وترارتة، وم يزمين ومنادة وماس سكر وأصادة ورانة و نو  و

الدهم عشر ألف ف س في عسكرهم طبول وال بنود. وعّد زّمور من (أنهار  ارس. قال زّمور: ول
ين  لة إلى الجوف، و جري من الق الجارة) أزد من مائة نهر أعظمها نهر ماسنات، وهو 
اط في  قع في نهر شلة تحت ال فن  س ام، ونهر وا ّ حر مسيرة سّتة أ عنصرە وموقعه في ال

ط حر المح   ".ال
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اة، بيروت،  ابن حوقل، صورة األرض، ة دار الح   .1992مكت
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م  انة حام كريا ي عنغمار الد   ل

م بن مّن الله  " ذلك الصقع أبو محّمد حام أ  ّ لد غمارة فمنه مجكسة. وت لد نكور  جاور  و
ز بن عمرو بن وجفوال المفتري بن ح م  .(بن وزروال) الملّقب  ل حام لد مجكسة ج و

طاوان ة من مدينة ت ه، وهو على مق سوب إل بّوته، وجعل  .الم شر كثير أقّروا ب ه  وأجا
ّفهم، ووضع  طون أ سجدون على  ــها  ع الشمس وعند غرو لهم الصالة صالتين عند طل

ل  عد تهل لسانهم، فمّما ترجم منه  صر  لهم قرآنا  حّل ال ا من  يهللونه: حلني من الذنوب 
أبي  م و حام حر. ومنه: آمنت  ج موسى من ال ا من أخ ا، حلني من الذنوب  ينظر في الدن

كّنى -خلف ان  م وكذلك  ا حام دون أ ه  -ي ّنه صدري وما أحاط  وأمن رأسي وعقلي وما أ
م أخت أبي  ت، وهي عمة حام اهنة دمي ولحمي، وآمنت بتانف انت  خلف (مّن الله) و

انوا  اهنة) من أجمل الناس و انت ساحرة  سّمى دّجو و ضا أخت  م أ انت لحام ساحرة، (و
جدون نفعها. وفرض عليهم صوم  زعمون أّنهم  ّل حرب وضيق و ستغيثون إليها في 

م.  ل فيهما غرم خمسة أثوار لحام وم األرعاء إلى الظهر، فمن أ له و س  ووضع (الخم
وم الفطر  ام و ّ قى فرض صوم ثالثة أ عة وعشرن يوما من رمضان وأ عهم صوم) س لجم
ّل شيء وأسقط عنهم  دهم في الثاني من الفطر. وفرض زاتهم العشر من  الرابع وجعل ع
ل أنثى الخنازر وقال إّنما حرم ذكورها، وذلك في قرآن  الحّج والطهر والوضوء وأحّل لهم أ

ه وسلم صلى  -محّمد  ض من -الله عل ذكى وحّرم عليهم الب . وحّرم عليهم الحوت حّتى 
 ."جميع الطير
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س مولينا،مدرد،  الد األندلس وفضلها، تحقيق ل   .167، ص. 1983مجهول، ذكر 
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